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 مقـدمـة
إفَّ وضع ادلصطلحات ترمجًة وتوليًدا وتعريًبا من أىم القضايا اليت تواجو 
اجلهود الرامية إىل تطوير اللغة العربية وتنميتها، وإىل توطني العلم وادلعرفة يف اَّتمع 

 العريب.
وطادلا دعت ادلؤمترات اللغويػة، وادلهنيػة العلميػة، والنػدوات اليقافيػة إىل ضػرور  

تػػػ  الػػػ ا  العػػػريّب اسػػػتجرا   ادلصػػػطلحات أو الالمػػػات القابلػػػة لكتػػػطكا مػػػنّ 
تػػػ  العلػػػـو القدؽلػػػة، وَوْضػػػِعها بػػػني يػػػدي مػػػن يَػػػػْنهُ   متميّلػػػًة يف ادلعػػػاجم اللغويػػػة ّو

 لتعري  العلـو وتوفري متطلباتو من ادلصطلحات واألوضاع اللغوية.
ػ تػ  العلػـو ال اةيػة ىػو مهمَّ اف استقصاء ادلصطلحات منّ  َة ادلجػت  ولئنّ 

ت  اللغة وادلعاجم ىو مهمَّة اللغوّي وواجبو يف ادلقػاـ  العلمي، إفَّ استقصاءىا منّ 
األوؿ. ولذا  فقلَّما فارقين نداٌء خفيٌّ لإلسهاـ يف ىػذا الواجػ  واتنتمػاـ يف سػل  

 سدنة ىذه اللغة اخلالد .
ػػاف الغػػرض مػػن أي يػػن علمػػي أف غليػػ  عػػن سػػؤاؿ، وت قيمػػة لػػػو إف  وإذاّ 
مل يفعل ذل ، فإف ىذا البحن غلي  عن السؤاؿ الذي ما فتئ يتاػرر منػذ نصػ  
 قرف، وىو: ماذا يف تراةنا اللغوي شلا قد ينفع يف وضع ادلصطلحات ترمجة وتوليًدا؟

علػػػي أف أجيػػػ  عػػػن ذلػػػ  السػػػؤاؿ  -مػػػتَّاكً علػػػي العلػػػيم ادلعػػػني –فعزْمػػػُت 
ػرًا بػني واضطلع بأعباء تل  ادلهمػة، مػن مصػدر لغػوّي ىػو األ عبًػا واألعػيع ّذ علػيّ 

ادلعػػػاجم اللغويػػػة العربيػػػة، أعػػػين معرػػػم للسػػػاف العػػػرصر دلؤلفػػػو ابػػػن منمػػػور ادلصػػػري 
ر ، الذي ىو مجاع مخسة معاجم قَػيٍّمػة سػبَقْتو وىػي: بػذي  اللغػة ل زىػري  ىٔٔٚ ل



 

- 4 - 

واحملام تبن سيده والصحاا للرػوىري وااعػية ابػن بػري علػي الصٍّػحاا، والنهايػة 
 احلدين واألةر تبن األةري.يف غري  

ر يف ىػذا العػـز إت عػرعين ش أعػفي علػّي  وما استشرت فاضًك من أويل الّذ
دلػػػػا ينتمػػػػرَّ مػػػػن مشػػػػقَّة وَعنَػػػػت، ومػػػػا َدَعػػػػْوُت نمػػػػريًا لإلسػػػػهاـِ يف ىػػػػذا البحػػػػن إت 
أُْعِرػػػَ  بػػػداء  وأقػػػدـ ش أارػػػم، فمػػػا زادَّ إعػػػفاُؽ الفضػػػكء وإارػػػاـ النمػػػراء إت 

ر العواق  جانباللأف ألقي عزمي بني عيين وأف احلرَص علي   .ررأََناٍَّ  عن ّذ
تضػػمَّن ىػػػذا العمػػل َجػػػْرَد الالمػػات الػػػيت ىػػي َممنَّػػػٌة لكتػػطكا مػػػن ادلعرػػػم 
لماِت ُّلٍّ  ور وتوزيعها علي سلتل  العلـو والتقانات ادلعاتر ، ش َعَمْدُت إىلّ  ادلّذ

ئياتػػو، ُمْسػػتينًيا مصػػطلحات علػػـو اللغػػة علػػٍم، َفَصػػنػَّْفُتها رػػت فػػُروع ذلػػ  العلػػم وجز 
َفػػْوا غػػريىم  والفقػػوأل ألنػػين مل أعػػأ أف أىػػدي التمػػر إىل ىرػػَر، فعلمػػاُء اللغػػة والفقػػوّ 
مؤونَة البحن عن مصطلحاٍت لعلومهم، مبا يشػهد ذلػم بطػوؿ البػاع ورسػود القػدـ. 
 أمػػػا ادلجتصػػػوف العلميػػػوف فهػػػم ياجػػػة إىل مػػػن َيَضػػػُع بػػػني أيػػػديهم مػػػا يسػػػاعدىم يف

مبػػا  -ذلػػذا العصػػر -الوضػػع اللغػػوي واتتػػطكا، بعػػد أف توسػػعت العلػػـو وادلعػػارؼ 
ت ي ؾ ذلم َفْضلًة من وقت وجهد للعود  إىل ادلراجػع اللغويػة لتجػريا مػا ُيْسػِعُفهم يف 

 مقابلة ادلصطلحات العلمية اجلديد . 
ُْصػػطلحيَّة يف لسػػاف العػػرصر

. ومل وقػد ََّّْيػػت مػػؤلفي ىػػذا لمعرػػم الالمػػات ادل
 ُأٍَّّو معرم ادلصطلحات العلمية يف لساف العرص، ألمرين:

أوذلمػػػػػػػػا: أف الالمػػػػػػػػة ت ُتَسػػػػػػػػمَّي مصػػػػػػػػطلًحا إت إذا توافػػػػػػػػي عليهػػػػػػػػا أتػػػػػػػػحاُص 
سلصوتػػػػػػٍة علػػػػػػي َعػػػػػػْيٍء اتتػػػػػػطكا ىػػػػػػو اتفػػػػػػاؽ طائفػػػػػػٍة للاتختصػػػػػػاص العلمػػػػػػي، إذ 

لمػاٌت قابلػة لكتػ، و ررسلصوص ػل علػٍم ىػوّ  طكا، وأفَّ مػن أنا أرى أف مػا قدَّْمتُػو يفّ 
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غلعلها مصطلًحا ىو ادلجت  العلمي، وليس اللغوي الذي تق  مهمتػو عنػد اسػتجراِ  
وضػػِعها بػػني يَػػَدِي ادلجتصٍّػػني العلميٍّػػني الالمػػات ال اةيػػة أو توليػػِد الالمػػات ادلعاتػػر  ش 

وف منهػػػا مػػػا يَػَرْونَػػػو مواِفًقػػػا لعلمهػػػم ويطراػػػوف مػػػا عػػػداه، فمػػػا َ َػػػريَّ  ُوه تػػػار الػػػذين يَتػػػػََجريَّ
 مستحقًّا تسم لادلصطلحر.

تػػػػ  الػػػػ ا   وةانيهمػػػػا: أف مػػػػن الصػػػػع  إغلػػػػاَد مصػػػػطلٍح علمػػػػي  نػػػػاجز يفّ 
اللغػػػوي، ولاػػػْن مػػػن ادليسػػػور  صػػػيُ  مػػػا ورد مػػػن الالػػػم فيهػػػا ورويلُػػػو بالتػػػايل إىل 
مصطلحاتأل ألف ادلصػطلح ىػو َضػْرٌص مػن  صػي  الدتلػة، وعلػي ىػذا فػإف ىػذه 

دلصطلحية اليت ضمها الاتاص ؽلان أف يُػَولَّد منهػا أضػعافها األلوؼ من الالمات ا
بأعمػػاؿ خصػػائ  العربيػػة فيهػػا، مػػن اعػػتقاؽ بأنواعػػو الصػػرفية واللغويػػة، ومػػن رلػػاز 
يػػ ، وؽلاػػن أف تاػػوف مادتػػو أساًسػػا ومنطلًقػػا للمزيػػد وادلزيػػد مػػن الالػػم  وإايػػاء وتّر

 اتتطكاي.
انت ىذه الالمات ادلصطلحية تنتمي إىل  ، وت غلوز لباان ودلاّ  علـو عَّتَّ

لغوي ادٍّعاُء اإلدلاـِ ُّا، فقد ُعػْدت إىل طلبػة طيبػة مػن العلمػاء وادلجتصٍّػني يف العلػـو 
مبػا غلعػل  -ّػلٌّ يف اختصاتػو   -والطٍّ  واجليولوجيػا واذلندسػة، الػذين أعػاُروا علػيَّ 

 تصنيفي أقرص إىل الصواص.
 معػػػػاجم ادلعػػػػاَّ أو ومػػػػن الواضػػػػح أف ىػػػػذا العمػػػػل يضػػػػرص بنسػػػػ  متػػػػني إىل

 ادلوضوعات ادلعروفة يف تراةنا اللغوي، واليت أسهمت يف توف العربية وظلائها....
ػلَّ مػن َمػدَّ يل يػد  -وقد آذف ىذا العمل بانتهاء -وت يسعين  ُّ إت أف أعػار 

ر الفحػاـ  تور عػّا ًدا، وأخػ  مػنهم األسػاتذ  الػّد العوف مشػريًا أو ناتػًحا أو مسػدٍّ
تور مػػرواف تور  والػػّد تور عبػػد الاػػرو اليػػايف والػػّد تور واةػػي عػػهيد والػػّد زلاسػػين والػػّد
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تور فػػؤاد العرػػل الػػذين قػػدَّموا يل مػػارأَص مػػن َتػػدٍْع وأتػػلح مػػن  مػػازف ادلبػػارؾ والػػّد
 ِعَو  وأقاـ من منآد.

تػػػايب، فسػػػ  مػػػا بػػػدا مػػػن ىفػػػوات، وىػػػداَّ إىل  جػػػزى اري خػػػريًا مػػػن نمػػػر يفّ 
ػل مػن تػنَّ   تواص ما ةبت عنده من أخطاٍء وىنو  ػافّ  ات. ورام من قػاؿ: إذاّ 

.  ّتابًا يطمح إىل اليناء فبحس  من تنَّ  معرًما أف ينرو من اللـو
اف ىذا العمل شلا ؼلػدـ تطػوير اللغػة العربيػة وتنميتهػا واترتقػاء  وبعد... فإذاّ 
ٍَ وَنَصػ   بة لغة ىذا العصر، عصر العلػم والتقانػة، فػإف مػا أسػَدْيُت مػن تػ ُّا دلوّا

 يذى  سدًى، وما وَىْبت من سنوات العمر مل يضع ىباًء.مل 
 واري أسأؿ أف ياوف ىذا العمل خالًصا لوجهو تعاىل ش للحقيقة.

 
 المؤلف

 
 ٕٚٓٓ/ٔ/ٔدمشي 
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 مدخـل
قػػاـ ىػػذا العمػػل علػػي مسػػح عػػامل للمػػاد  اللغويػػة يف معرػػم للسػػاف العػػرصر 

ذلػػػ  و ترتيبهػػػا معرميَّػػػاً،  واتػػػطفاء الالمػػػات الػػػيت ىػػػي َممَنَّػػػٌة لكتػػػطكا أوًت، ش
 بتصنيفها ألفبائًيا يف أبواص وفصوؿ.
ل علم أو لماتّ  فجصصت ُّلَّ فرع من  ْدتُ تقانة بباٍص، ش عُ  َخَصْصُتّ 

مت الفصػػل أقسػػاًما يسػػ  احلقػػل الػػدتيل رمبػػا قّسػػو ل، صػػذلػػ  العلػػم أو التقانػػة بف
لماتػػػو، إ فاػػػاف زلتػػػوى ىػػػذا  ،ا دعػػػت احلاجػػػة إىل ذلػػػ ذالػػػذي ؽلاػػػن أف تُػػػػَردَّ إليػػػوّ 

ما يلي:  العمل ادلعرميّ 
 وجاء يف ةكةة فصوؿ: الباب األول: كلمات الطب.

 ، وَتوزَّع علي:الفصل األول: أسماء األعضاء وما يتَّصل بها
 ر احلوض واجلذعٕل ر الرأسٔل

 ر الباطن واجلوؼٗل ر األطراؼٖل
 ر األعضاء التناسلية والبولّيةٙل روؽر األوعية الدموية والعُ ٘ل
 ر الفمٛل ر اجللد والشعرٚل
 ر القواـ واذليئةٓٔل ر العنيٜل
 ر وظائ  األعضاءٕٔل ر احلاتت اجلسدية والعضويةٔٔل
  ر ادلفرزات والفضكتٖٔل
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 وتوزع علي: الفصل الثاني: األمراض واألعراض المرضية،

 ر األمراض البولية والتناسليةٕل ر أمراض األذف واألن  واحلنرر ٔل
 ر األمراض الداخليةٗل ر األمراض اجللديةٖل
 ر األمراض العصبيَّةٙل ر أمراض األسناف٘ل
 ر أمراض العني ٛل ر أمراض العماـ واجلرااة العمميةٚل
 ر أمراض النطيٓٔل ر األمراض النسائيةٜل
 ر األعراض والمواىر ادلرضيةٕٔل ر أمراض اذلضمٔٔل

 وتوزع علي: الفصل الثالث: العالج،

 األدوية والسامـو والصَّْيَدلة رٕل ر التمري  وادلداوا  والتوليدٔل
 ر التغذية واحِلْميةٗل ر اجلرااةٖل
 ر األدوات الطبّيةٙل ر الشفاء والنقاىة٘ل

 رّلمة.ٚٙٗ٘وقد بلغت مداخل ىذا الباص ل
 وجاء يف ةكةة فصوؿ: الباب الثاني: كلمات العلوم.

 وتوزع علي: ،الفصل األول: الظواهر الفيزيائية
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 ر الصوتٕل ر اللوفٔل
ةٖل  ر الطاقة لنار، ارار ، قُػوَّ ...رٗل ر احلّر
  ر اخلواص لّيافة، ليونة، تكبة...ر٘ل
  ر معاجلة ادلواد، وُععٍّ  إىل:ٙل

 الطيا واليػَّيْن   -8 القطع والاسر -1
 الس  والتَّغطية والسَّدّ  -9 التفريي والّنزع -ٕ
 ي اجلمع والّ  -11 الصقل والقشر والنحت -3
 اتختبار والاش  واتستجرا  -11 الدؽا والَفتّ  -4
 التَّْحويل واتستحالة -11 اخللط وادلز  -5
 اليق  واخلرؽ -13 الربط والشّد والّلْصي -6
 الدَّل  والعصر وضلوعلا -14 ادلّد والبسط -7

 وتوزع علي: الفصل الثاني: الظواهر الكيميائية،

بات ر1ل ر ادلعادف وأعباه ادلعادف1ل  ادلرَّّ
 ر العمليات الايميائية وأدوابا4ل ر الغازات3ل
.5ل   ر الرَّوائح والطعـو

 وتوزع علي: ،: القياس والحسابالفصل الثالث
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 ر الوزف1ل ر احلرم والامية1ل
 ر الزماف4ل ر ادلااف3ل
ُقاَيسة والتػَّْقِدير6ل بعادر ادلسافة وادلسااة واأل5ل

 ر ادل
  ر األعداد واحلساص.7ل

لمة.3671وبلغت مداخل ىذا الباص ل  رّ 
 وتوزع علي: الباب الثالث: كلمات العمارة وهندستها،

 ر أجزاء البيت1ل ر أنواع البيوت1ل
 ر الصَّنعة واحلرفة4ل ر ادلواد وأدوات البناء3ل
  ر ادلرافي لطرؽ، آبار، ُجسور، ومتعلقابار.5ل

لمة.1164ىذا الباص لوقد بلغت مداخل   رّ 
 وجاء يف ةكةة فصوؿ: الباب الرابع: كلمات الجغرافية والجيولوجية والفلك،

 وتوزع علي: الفصل األول: الجغرافية،
  الصحارى والرماؿ. - اجلباؿ ص_ السهوؿ ج -ر التضاريس: أٔل
 ر ادلياهٖل ر ادلنادٕل
 ر المواىر اجلغرافية وادلاونات الطبيعية٘ل عاملر ادلٗل
  ر ادلواقيت لمواسم، فصوؿ، أياـ...رٙل
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 الفصل الثاني: الجيولوجية.

 الفصل الثالث: الفلك.

لمة.ٕٙٓٗوبلغت مداخل ىذا الباص ل  رّ 
 وجاء يف فصلني من ستة أقساـ. الباب الخامس: كلمات الصناعة والتقانة.

 وقسم قسمني:الفصل األول: التَّصنيع والتِّقانة ،ـ 

 وات التصنيع ومواّده، وتوزع علي:: أدالقسم األول

 مواد الصناعةر ٕل أدوات الصناعةر ٔل

 عيوص التصنيعر ٗل اإلتكا والصيانةر ٖل

 اخلكتات والبقايار ٙل التعبئة والترهيزر ٘ل

 وتوزع علي:: التٍّقانة وادلهن. القسم الثاني
 التقانة واحلرفية: لَقْطع، َخْلط، تَػْليني، فَػْتل....ر رٔل
 هنيوفادلهن وادل رٕل

 ادلعامل وادلشاغل رٖل

 وقسم أربعة أقساـ: الفصل الثاني: الصناعات.
 وتوزع علي:زلية،  األدوات ادلن القسم األول:

 األةا  واألمتعة رٔل
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 أدوات اترتفاؽ رٕل
 األوعية واألواَّ رٖل

 الصناعات الغذائية، وتوزع علي: القسم الثاني:

 ر أغذية اللحـوٕل ر أغذية األلباف ٔل
 بياتر احللويات وادلر ٗل ر أغذية احلبوصٖل
 ر الزيوت والسوائلٙل ر األعربة٘ل
 ر فساد األغذيةٛل ر إعداد األغذية وأدواتوٚل

 األلبسة، وتوزع علي:القسم الثالث: 

ةٔل  ر األلبسة النسائيةٕل ر األلبسة العامة وادلشّ 
 ر أغطية الرأسٗل ر ألبسة األطفاؿٖل
 ر أجزاء اللباس وملحقاتوٙل ةر األاذي٘ل
 ر اخلياطة والَوْعيُ ٛل ر مواد النسيج وأدواتوٚل
  ر األلبسة الباليةٜل

 : الصناعات التاميلية، وتوزع علي:القسم الرابع

 ر السفنٕل ر السكأل
 ر الزينة والتزينيٗل ر العطورٖل
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 ر احلباؿ واخليوطٙل ر اجللود٘ل
 ر ادلصنوعات ادلعدنيةٛل ر ادلصنوعات اخلشبيةٚل
 واد  والرااؿ والسارو ر اذلٓٔل ر األتباغٜل
 ر األلعاص واللهؤٕل ر القرطاسيةٔٔل

لمة.ٔٔٛ٘وقد بلغت مداخل ىذا الباص ل  رّ 
لمة .ٕ٘ٚٓٓوبذل  تصبح مداخل ادلعرم ضلو ل  رّ 

ويكاػػت تفػػاوت واضػػح يف ارػػـو تلػػ  األبػػواص والفصػػوؿ واألقسػػاـ، ومػػردا 
ان أف تدخل يف َايٍّز ىذا التفريعات واقوذلا ذل  إىل ادلاد  اللغوية ادلتوفر  واليت ؽل

 الدتلية.
 ولان متاـ اإلفاد  من ىذا ادلعرم يتطل  التَّنباو إىل األمور اآلتية:

لمػػة لإلفػػاد  يف أّيػػر مػػن علػػم أو اقػػل دتيل، فاررنػػا تلػػ  ٔ ر قػػد تصػػلحّ 
لمػات لمعاجلػة ادلػوادر يف يػري مػنّ   الالمات اين ؽلان اإلفاد  منها. ومن ذل ّ 
لمػػة لاأَلطْػػُرر  مػػا يفّ  لمػػات لالتقانػػة واحلرفيػػةر يف بػػاص التصػػنيع،ّ  ، ّو بػػاص العلػػـو
لمػػػػػة  وىػػػػػو َعَمػػػػػُل اإلطػػػػػار، لوالَبْاػػػػػلر وىػػػػػو اخللػػػػػط وادلػػػػػز ، ولاليَّقػػػػػ ر وغريىػػػػػا. ّو
لاتسػػػتحرارر وىػػػو رػػػوؿ الطػػػني إىل ارػػػر إذ ُتػػػنػٍَّفْت يف بػػػاص العلػػػـو لالتحويػػػل 

 ة احلرفةر.اتستحالةر، ويف باص العمار  لالصنع



 

- 14 - 

وأّيػػػر مػػػا واجهتنػػػا ىػػػذه احلالػػػة يف بػػػاص اجلغرافيػػػة واجليولوجيػػػة والفلػػػ ، ميػػػل  
ّلمػػػػػػة لالػػػػػػدار ر، وىػػػػػػي مػػػػػػا اسػػػػػػتدار مػػػػػػن الرمػػػػػػل الػػػػػػيت ُتػػػػػػنٍّفت يف الفصػػػػػػل األوؿ 
لمة لالُقكَّعر وىي الصاػجور  لالصحارى والرماؿر يف الفصل الياَّ لاجليولوجيةر. ّو

ُتَػَقلَّعػػػة الػػػيت ُتػػػنػٍّ 
َفْت يف الفصػػػل األوؿ لالمػػػواىر وادلاونػػػات الطبيعيػػػةر ويف العمػػػاـ ادل

 الفصل اليالن لاجليولوجيةر.
اف تصني  الالمات يف اقوذلا العلميػة والدتليػة مػن أعػيٍّ مرااػل ٕ ر لقدّ 

البحػن، دلػا بػني تلػػ  احلقػوؿ مػن تشػابو وتقػػارص، ورمبػا أوقعنػا ىػذا يف أتَّ نُػَوفَّػػي يف 
ح، فُنَصػػػنٍّفها يف اقػػػل آخػػر قريػػػ  منػػػوأل لػػػذا ت تصػػني  الالمػػػة يف اقلهػػػا الصػػحي

منػػاص للقػػار  مػػن البحػػن عػػن بغيتػػو يف بػػاٍص أو فصػػٍل آخػػر قريػػ  الدتلػػة، إف مل 
غلدىا ايػن قَػدَّر. إننػا صلػـز بأننػا استقَصػْينا الالمػات ادلصػطلحية يف لسػاف العػرص 

لهػػػػا  يف اقوذلػػػػا مػػػػا وسػػػػعنا اتستقصػػػػاُء، ولاننػػػػا ت نػػػػزعم أننػػػػا ُوفٍّقنػػػػا يف تصػػػػنيفهاّ 
 الدتلية الدقيقة علي ما بذلنا من اجلهد.

ر إذا وردت الالمة الوااد  مارر  يف احلقل الدتيل الوااد فمَردا ذل  إىل ٖ
لمػػة  أف تػػاا  اللسػػاف أوردىػػا يف ماػػانني، يسػػ  تقػػديره جلػػذرىا اللغػػوي، ضلػػوّ 

ػػاحلفي ر. أوردىػػا مػػر  يف اجلػػذر لفػػددر ومػػر  يف لفدفػػدر. علػػي  لالَفْدفَػػَد : َتػػْوٌتّ 
 أننا ااولنا أف نقتصر علي إيرادىا مر  وااد  إف أمان.

األمانػػػة يف النَّقػػػل والتقياػػػدَّ بعبػػػار  اللسػػػاف.  -مػػػا وسػػػعنا اتلتػػػزاـ -ر التزمنػػػا ٗ
 ولاننا تدخَّلنا يف مواضع أعلها: 
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عندما تاوف عبار  اللساف طويلة متداخلة مع غريىا، إْذ ياوف التعريػ   -أ 
ر اللسػػػاف عندئػػػذ ُمْستجلًصػػػ ا مػػػن معػػػ  الػػػن  ت مػػػن ارفيَّتػػػو، تسػػػيما عنػػػدما يػػػّذ

الفعػػل دوف اتسػػم أو ادلصػػدر أو الصػػفة، شلَّػػا ػلػػتم علينػػا رويػػل اجلملػػة الفعليػػة إىل 
اَّيػػة، ورويػػل الفعػػل إىل َمْصػػدٍر أو اسػػٍم أو اسػػم فاعػػل أو اسػػم مفعػػوؿ، أو اسػػم 

َأَتػػَد لللػػ : جػػاَء يف اللسػػاف: آلػػةأل ألف ادلصػػطلح يقػػـو علػػي األَّػػاء غالبًػػا. ميػػاؿ ذ
َأْوَتػدُه إذا أَ  ر ادلصػدر، فقلنػا: لاإليصػاُد: اإلْغػكُؽ ررْغَلَقػوُ الباَص: َأْطبَػَقُو،ّ  ، ومل يػّذ

العوِد تراُه ُمْستديرً  هُ َأطَّرَ للواإلْطباُؽر. وجاء  إذا مَجَْعَت بني  افَتَأطََّر: َعطََفُو فانعط ّ 
: اْسػػِتداَرُ  الُعػػوِد إذا مَجْعػػَت بػػني طََرفَػْيػػِور. وجػػاء يف اللسػػاف: التَّػػَأطار، فقلنػػا: لررفَػْيػػوِ طَرَ 
: ُجوِوز بػو َوْقػُت الػوِتدِ  فَػيَػِبَس يف اشَّ الولُد يف َبْطن أمٍّ لل و اشًّا وأَاشَّ واْسَتَحشَّ

ر ادلصػػػػدر أو اتسػػػػمأل فقلنػػػػا: لاإلاْشػػػػاُش واتْسِتْحشػػػػاُش: أف ررَبطْػػػػِن أمٍّػػػػو ، ومل يػػػػّذ
  َوْقَت الوِتدِ  يف َبْطِن أمٍّو فَػيَػْيَبَسر.اجلِننيُ َوَز ايتر

انػػػت الالمػػػات الشػػػاراة ادلسػػػتجدمة يف التعريػػػ  ُمْلِبسػػػًة أو  -ص  فيمػػػا إذاّ 
فقلنػا: . ررفػةٌ البَػْيَضُة: وبَػْيَضُة احلديد معرو للبعيد  عن اتستعماؿ ادلعاترأل قاؿ ميًك: 

 لالبَػْيَضُة: اخلُوَذُ  من احَلِديدر.

ػػػ  التجصػػػي ، ايػػػن تاػػػوف الالمػػػة ال -   شػػػاراة سلصَّصػػػَة فيمػػػا ت يتوجَّ
ػاف ادلعػ  ػلتمػل التػَّْعمػيمأل ميػاؿ ذلػ ، قػاؿ:  َبِػَم للفاستبدلنا باألخ ٍّ األَعػمَّ، إذاّ 

ْرعي وتَيْسَتْمرَئو
َ
الػتػََّهُم أف َتْسػتنار ادلاعػيُة فقلنػا: ل ررالَبِعرُي تَػَهماً: وىو أف َيْستناَر ادل
ػػل ادلاعػػػية ؽل ْرَعػػيرأل ألفّ 

َ
َبِػػَم الرَُّجػػػُل فهػػو َبِػػػٌم: للوقػػػاؿ:  اػػن أف َتْاػػػَره َمْرعػػًي مػػا.ادل
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أل فاْسَتْبَدلنا اإلنسػاف بالرَُّجػل، ررَخبَُيْت رػُلو، وبََِم الرَُّجل فهو بٌَِم: َظَهر َعْرزُُه وَرَريَّ 
ليهما.ألف ىذه احلالة شلا يع ي الرَّجُ  ْرأََ ّ 

َ
 َل َوادل

العبارات اليت زدناىا من َلُدنَّا بني ااترتَػنْي  ومراعا  منا ألمانة النقل وضعنا
 ] [ لتمييزىا من عبار  تاا  اللساف.

لمػة ٘ ر ارتنا علي التزاـ الضبط بالشَّال وفي ضػبط اللسػاف، فػإذا وردتّ 
ػػػما  -ّمػػػا يقولػػػوف–ِبَضػػػْبَطنْيِ، فهػػػذا يعػػػين أف يف الالمػػػة لَُغتػػػني  ميػػػاؿ ذلػػػ : لالسَّ

ولالَبَاَرُ  والَبْاَرُ ر بفتح الااؼ وإسااهنا، ولاخلِْنِصػُر والسامار بضم السني وفتحها، 
ػػػػػْعُرر بفػػػػػتح العػػػػػني وإسػػػػػااهنا،  ػػػػػَعُر والشَّ واخلِْنَصػػػػػُرر باسػػػػػر الصػػػػػاد وفتحهػػػػػا، ولالشَّ
ولالػػِبكُس والػػَبكُس، مبعػػ  البسػػاطر باسػػر البػػاء وفتحهػػا. علػػي أننػػا ِملنػػا أّيػػػر يف 

ّػػاف مرجوًاػػا. ويايػػر ذلػػ  يف الالمػػات   الشػػرا إىل اسػػتعماؿ الضَّػػْبط اأَلْعػػَيِع ولػػو
لمػػػػة لمعػػػػرَّصر ايػػػػن أةبتهػػػػا  -يف ىػػػػذا الصَّػػػػَدد -ادلعرَّبَػػػػة. ونشػػػػري  إىل أننػػػػا أةبتنػػػػاّ 

لمة  ما يفّ  َرْت مصادر أخرى أهنا معرَّبة،ّ  اللساف، وأعللناىا اين أعللها، ولو ّذ
ر أهنا معرَّبة، وَلْفمَِتها األخرى لِبرِْندر اليت ذل .لِفرِْندر اليت ّذ ُّر أهناّ    مل َيْذ

نا اريصني ٙ لهػا يف اللسػاف.  -ما َأْسػَعَفنا احلِػرص -رّ  علػي ادلػادَّ  اللغويػةّ 
 ولاننا اضطررنا إىل جتاوز ىذه ادلاد  يف مواضع ىي:

أَّػػاء الدَّاىيػػة واألسػػد واحليَّػػة والسػػي .... إذ  -أ  يػػري  الػػ ادؼّ  الالمػػاتّ 
 ّلمات ُمْرجَتلة.إف ذلا عشرات األَّاء، ومعممها تفاٌت أو  

ـَ للالشاروا ذات الدتلة غري العلميػة. ضلػو  -ص  الوريػد: ِعػْرٌؽ مػن احليػواف ت َد
لاػػػولل. وضلػػػو: ررفيػػػو ُّ ػػػْيِء:  ُة: َعنػػػاُؽ اأَلْرِض، وىػػػو َسْبػػػػٌع ت التػََّفػػػلل. وضلػػػو: رربَػْعػػػُ  الشَّ
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ِسػػباًعا تَػْقتػػات التٍّػػْإ، ألف العبػػار  تػػواي بػػأف  ػػة  ألرريَػْقتػػاُت التٍّػػْإَ إظلػػا يَػْقتػػاُت اللَّْحػػمُ 
 وىذا ليس بصحيح.

الالمػػات والشػػروا ذات الدتلػػة الشػػديد  الُعموميَّػػة ميػػل: ادلػػرأ  العرػػوز  -  
الَقصري  الدميمة.... والقصري اللئػيم السَّػمني.... والشَّػديد اخلَْلػي والتػاّر احلػاِدر.... 

 شلا ت ؽلان التعويل عليو يف بناء مصطلح مفيد.

ْوتُدىػػا... اُر اإلبِػػِل وأَ غاحَلَرػػُل: ِتػػللتلػػة اَّازيػػة ضلػػو: الالمػػات ذات الد -د 
ة يػػػػوالدتلػػػػة احلقيق ررقػػػػاؿ ابػػػػن السػػػػاٍّيت: اسػػػػتعار احَلَرػػػػَل فرعلهػػػػا تػػػػغاَر اإلبِػػػػِل.

فػػػػنحن نيبػػػػت الدتلػػػػة احلقيقيػػػػة دوف للَحَرػػػػل ىػػػػي لاليعاقيػػػػ ر لنػػػػوٍع مػػػػن الطايػػػػور. 
 صبح عندئذ ىي احلقيقية.اَّازية، إت إذا َغَلَبْت الدتلة اَّازية، فت

الالمػػػػات الػػػػيت طعػػػػن الػػػػّروا  ُّػػػػا أو َعػػػػداوىا َتْصػػػػحيًفا، وىػػػػي غالبًػػػػا مػػػػن  -ى 
قػػػػاؿ البهػػػػاويز: اجِلسػػػػاـ الصٍّػػػػغار مػػػػن النػػػػوؽ والنَّجيػػػػل... للالالمػػػػات الغريبػػػػة، ضلػػػػو: 

ػػػػذا الالمػػػػات ادلسػػػػتيقلة مػػػػن ميػػػػل: . رراألزىػػػػري: وأظُنَّػػػػو تصػػػػحيًفا وىػػػػي البهػػػػازير ّو
ػػػػػذا لالػػػػػدَّزْلوؽ،  لهػػػػػا مبعػػػػػ  العمػػػػػيم الػػػػػَبْطن ر. ّو ْرَحْنِشػػػػػش.... ّو

ُ
والَعْيَضػػػػػموز وادل

 .رر: القائد من قُػوَّاد السٍّند.التَّاارِيللادلعرَّبات القدؽلة اليت مل يَػُعْد ذلا استعماؿ ضلو: 

الالمات بعيد  الصلة اتعتقاقيةأل لّالتَّبذير مبع  التَّرْري ر، ألف رلمل -و
 تدور اوؿ الزرع، أو التفريي واإلنفاؽ مع اإلفساد. دتتت اجلذر لبذرر،

ر ادلش ؾ اللفمي: من ادلعروؼ أف ادلش ؾ اللفمي عائع يف العربيػة وغريىػا ٚ
مػػػن اللغػػػات. وىػػػو أف ياػػػوف للالمػػػة الوااػػػد  دتلتػػػاف أو أّيػػػر. وقػػػد عاجلنػػػا ىػػػذه 

ما يلي:  الماىر ّ 
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انػػػػػػت الالمػػػػػػة ذات دتتت متباينػػػػػػة لانهػػػػػػا غػػػػػػري م -أ تناقضػػػػػػة أةبتنػػػػػػا إذاّ 
ني للمجػت  العلمػي اختيػاَر مػا يناسػ  ادلصػطلح الػذي يسػعي  لها تاّر الدتتتّ 

، إْذ أةبتنػػا ذلػػا الػػدتتت األربػػع الػػيت أوردىػػا رروصُ بُػػاجلَ للإليػػو، وترجيَحػػو، ميػػاؿ ذلػػ : 
اص، اأَلْرُض الَغلِ للاللساف وىي:  فَ َوْجُو األرض، ال ا

ُ
َدُر ادل

َ
 ررتَُّت.يمَُة من الصَّْجِر، ادل

انت الالمة ذات دتلتني متناقضػتني فقػد اعتمػدنا وااػد  مػن  -ص أما إذاّ 
اةنتػػػػني: وذلػػػػ  بػػػػأف نيبػػػػت الدتلػػػػة األعػػػػيع وأف نترػػػػاوز الدتلػػػػة األقػػػػل عػػػػيوًعا أو 

ػػػْرأَُ  الػػػيت الِبْاػػػُر: الَعػػػْذراء. للالغريبػػػة، ضلػػػو: 
َ
ادلػػػرأ  الػػػيت مل يقرُّػػػا َرُجػػػٌل.... والِبْاػػػًر: ادل

َاػػَرَس للوميلهػػا: فتراوزنػػا الدتلػػة اليانيػػة دلػػا فيهػػا مػػن إلبػػاس.  ررنًػػا وااػػًدا.َولَػػَدْت َبطْ 
 .ررِافمو... وَاَرس اإلبل: َسَرقها ليكً : الشَّْيءَ 

ر اإلبػػػداؿ اللغػػػوي: وىػػػو ظػػػاىر  معروفػػػة يف العربيػػػة وذلػػػ  أف تػػػأ  الالمػػػة ٛ
وضلػػو:  رر: َتَشػػقاُي الشَّػػعراُ ُع والتََّصػػوا التََّصػػوا لليػػرفني أاػػدعلا بػػدؿ مػػن اآلخػػر. وضلػػو: 

. وقػد أةبتنػا اللَّفمتػني  ررْسُقط علػي اأَلْرض مػن النػدى فَػَيْرُمػديَ اجلَليُد واجلليُت: ما لل
َُسػػػػمَّي 

ِّْلتَػْيهمػػػػا، إلماػػػػاف اإلفػػػػاد  منهمػػػػا يف الدتلػػػػة علػػػػي الفػػػػروؽ التنويعيَّػػػػة يف ادل
قولػػو لأسػػناف الوااػػد. أمػػا اإلبػػداؿ الػػذي دَعػػْت إليػػو الضػػرور  الشػػعرية فقػػد أعل لنػػاهّ 

 اداٍءر بدِؿ ِاداٍد.
علي ماانتػو اللغويػة –وغلدر اإلقراُر بُقصوِر اتدعاء بأف معرم لساف العرص 

يػػري  معروفػػة تػػداولتها اللغػػة  -العاليػػة لمػػاتّ  قػػد مجػػع فػػأوَعيأل فيمػػة مصػػطلحات ّو
تعريبًػا ومعاجم ادلوضوعات وادلعاَّ ومل تػرد يف اللسػاف ميػل: لادلوةػةر، الغػد  ادلعروفػة 

َوستاتر، وغريىا. وىذا ما يدفعنا إىل أف نػدعو اإلخػو  البػاايني لبػذؿ الوسػع  لبال
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ػل مػا  تػ  الػ ا  اللغػوي العلمػي، تسػتجرا  وإايػاءّ  والطاقة يف استنطاؽ سػائرّ 
ينفع ويدعم اجلهود الرامية لتنمية العربية وترقيتهاأل بزياد  ةرائها اللغوي وادلصطلحي، 

 تعبريية يف سلتل  منااي احليا .وإغناء طاقابا ال
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 األوؿ الباب

 
 بػالطكلمػات 

 
 الفصل األوؿ: التشريح: اأَلْعضاُء وما يَػتَِّصل بها.

 الفصل الثاني: األمراض.
 الفصل الثالث: العالج.
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 الفصل األوؿ
 التشريح: اأَلْعضاُء وما يَػتَِّصل بها.

 
 الّرأس. (ٔ)
 الحوض والِجذع. (ٕ)

 األطراؼ. (ٖ)

 الباطن والجوؼ. (ٗ)

 األوعية الدمويَّة والُعروؽ. (٘)

 عضاء التناسليَّة والبوليَّة.األ (ٙ)

 الجلد والشَّعر. (ٚ)

 الفم. (ٛ)

 العين. (ٜ)

 القواـ والهيئة. (ٓٔ)

 الحاالت الجسديَّة والعضويَّة. (ٔٔ)

 وظائف األعضاء. (ٕٔ)

 المفرزات والفضالت. (ٖٔ)
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(ٔ) 
 الػرأس 

 : ُمْلتَػَقى قَبائِل الرَّْأِس.األُرَّـُ 

 : من احلواس )اجلمع آذاف(.واأُلُذفُ  األُْذفُ 
 : عظيُم األُُذنَػُْت طويُلهما.َذفُ واآل األَُذاِني  

 : ثَػْقبا األُُذنَػُْتِ. )الواِحُد: ِإْصٌر(.اإِلْصَرافِ 

ْلَتفُّ )َشَعر اأَلصيرُ 
ُ
: الشََّعُر كثَُت اأَلْصِل ادل

 َأِصٌَت(.

: حيث التقى َعْظُم ُمَقدَّـِ الَيْأفُوخ واليافُوخُ 
الرأِس وَعْظُم ُمَؤخَّرِِه، وىو ادلوضع الذي 

فل. وقيل: ىو يتحرؾ من رَ  ََ ْأِس الطِّ
حيث يكوف لَيِّنًا من رأِس الصَِّبِّ قبَل أف 

 يَتالقى الَعْظماِف السَّمَّاَعُة والرَّمَّاَعُة. 
ىو مابُت اذلامِة واجلَْبهِة. )اجلمع:  -

 يَآفيُخ ويَواِفيخ(.

 : الَوْجو، َمْعَلُم احُلْسِن منو.األُمَّةُ 

ـ  الرَّْأسِ   يَػَقُع فيها : ىي اخلَريطَُة اليتُأ
 الدِّماُغ. الدَِّماُغ.

اجلِْلَدُة الرَِّقيَقُة اليت على الدَِّماِغ، ىي   -
 رُلَْتِمُعُو.

ْنَخُر.األَْنفُ 
َ
 : ادل

 : ِإَصابَُة األَْنِف. )أَنَػَفو يأنُػُفو أَنْػَفاً(.األَْنفُ 

 : طَرَفُُو حُت َيْطُلع.النَّابِ  َأْنفُ    

 : َعظيُم األَْنِف.نَاِفي  األُ 

ِة َمْغرِزِِه.لَبَتعُ ا  : طُوُؿ الُعُنِق مع ِشدَّ

: الَغليُظ الكثَُت اللَّحِم = الُعُنق الَبِتعُ  الَبِتعُ 
 الشَّديُد.

 : الُعْقَدُة تكوُف يف الَوْجِو والُعُنِق.الُبْجَرةُ 

 : األُُذُف الَعرِيَضُة الَعظيمُة.الَبْسطَاءُ 

 : ما َخْلَف العارِض إىل األُُذِف والالبُػْلَجةُ 
 َشْعَر َعَلْيو.

 احَلَسُن الواِسُع الَوْجِو. : األَبْػَلجُ 

 النَِّقيُّ َمواِضع َقَسماِت الشَّْعِر. -
 : الُعُنق. واجلمع: أَتِلٌَّة.التَِّليلُ 

: الَفْرُؽ الذي َوَسَط ظاىر الشَّفِة الثػ ْرُمَلةُ 
 الُعْليا.

 : الَقِليُل َشْعُر اللِّْحَيِة.األََثط  

 ْحَيِة من العارَِضُْت.اخلَفيُف اللِّ  -

 الَقلِيُل َشْعِر احلاِجبَػُْت. )ادلؤنث: ثَطَّاءُ(. -

 الرَّقيُق احلاجبَػُْتِ. )ادلَؤنث: ثَطٌَّة(. -

: الذي َعرَِي َوْجُهُو من الشَّعِر إال الثَّط  
 طاقاٍت يف َأْسَفل َحَنِكو.

 َطَرُؼ األَْنِف وُمَقدَُّمو.: الثػ ْنُدَوةُ 
 مابُت الشَّاربَػُْتِ. : َمَشقُّ الث وَمةُ 
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.الَجْبلُ   : الَغِليُظ ِجْلَدِة الرَّْأِس والِعظَاـِ

 الَغِليُظ َبَشرَِة الَوْجِو. -

: مافَػْوَؽ الصُّدِْغ. وعلا َجِبيَناِف عن الَجِبينُ 
َهِة وِِشاذِلا.  ؽلُت اجلَبػْ

َهِة من جانِ الَجِبينافِ  بَػْيها : َحْرفَاِف ُمْكَتِنَفا اجلَبػْ
اِجبَػُْتِ ُمْصِعدًا إىل ُقصاِص فيما بَػُْتَ احل

 الشَّْعِر.

ؼ اجلَْبهِة مابُت الصُّْدَغُْت ُمتَِّصاًل و ُحرُ  -
 عدا النَّاصية، كل ذلك َجبٌُت واحٌد.

َهةُ  : ىي ُمْستَػَوى مابَػُْتَ احلاجبَػُْتِ إىل الَجبػْ
 النَّاِصَيِة.

َهِة. َواِسُع اجلَْبهِة اأَلْجَبوُ  : الَعريُض اجلَبػْ
 َحَسُنها.

َهِة.َبوُ الجَ   : ِعَرُض اجلَبػْ

.والِجرِّيَئةُ  الِجرِّيَّةُ   : احلُْلُقـو

 : الَغْلَصَمُة.الُجْرثُوَمةُ 

 اأَلْصُل. -

 : احلَْلُق.الِجْرـُ 
 : اجُلْمُجَمُة والرَّْأُس.الَجَلَجةُ 

 : َذىاُب الشََّعِر من ُمَقدَّـ الرَّْأِس.الَجَلحُ 

َقدَّـ : من َذَىَب َشَعُر مُ والَجْلحاءُ  اأَلْجَلحُ 
 رأِسو.

 : ذىاُب الشَّْعِر من ُمَقدَّـِ اجلَبُِت.الَجَلوُ 

ُر مَناِبِت اأَلْجَلوُ  َتَأخِّ
ُ
َهِة ادل : الضَّْخُم اجلَبػْ

 الشَّْعِر.

َساُر ُمَقدَّـِ الشََّعِر. ]بَْدءُ الَصَلِع[.الَجالَ   : اضلِْ

َعتَػُْتِ من : اخلَفيُف َشْعِر مابُت النَػزَ اأَلْجَلى
.  الصُّْدَغُْتِ

: َمقاِدمُي الرَّْأِس، وىي َمواِضُع الَمَجالي
 الصََّلِع.

 ما يُػَرى من الرَّْأِس إذا استَػْقَبَل الَوْجَو. -
: رُلَْتَمُع َشْعِر الرَّْأِس، وىي َأْكثَػُر من الُجمَّةُ 
 رَِة.الَوفػْ 

ْشَتِمُل على الدِّماغ.الُجْمُجَمةُ 
ُ
 : َعْظُم الرَّْأِس ادل

 الِقْحُف. -

 لذي فيو الدِّماُغ.الَعْظُم ا -
ْجَتِمُع يف والَجهيمُ  الَجْهمُ 

ُ
: الَوْجُو الَغِليُظ ادل

 ََسَاَجٍة.

 : ِغَلُظ الَوْجِو.الَجْهنُ 

 : الُعُنُق.الِجيدُ 

 روِؼ غراضيِفها.حُ  : ِكفاؼُ َحَتاُر اأُلُذفِ = الَحَتارُ 

 : الدَّائرُة اليت حتت األنف.الِحْثرَِمةُ 

 لُعْليا.الدَّائرُة يف وسط الشَّفِة ا -

 : ىي اأَلْرنَػَبُة. قيل -

 : أَْرنَػَبُة األَْنِف.الَحْثَمةُ 

 : َشْحَمُة األُُذف.والَحاجَّةُ  الِحجَّةُ 

 : ثُػْقَبُة َشْحَمِة األُُذِف.والَحجَّةُ  الِحجَّةُ 

 : احلُْلُقوـُ.والُحْنُجورُ  الَحْنَجَرةُ 
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 مائَلُة َأَحِد الطَّرَفَػُْتِ  ُأُذٌف َحْجناُء:= الَحْجَناءُ 
َهِة ُسْفاًل. وقيل ىي اليت  من ِقَبِل اجلَبػْ
أَقْػَبَل أَْطرَاُؼ إحداعلا على األخرى ِقَبَل 

َهِة، وكلُّ ذلك مع اْعوِجاٍج.  اجلَبػْ

ُمْقِبُل الرَّْوثَِة ضلو  َأْنٌف َأْحَجُن:= اأَلْحَجنُ 
 الَفِم.. واستأَخَرْت ناِشزتاه قُػْبحاً.

 ِف.: الدَّائرة اليت حتت األَنْ الِحْثرَِمةُ 

 الدَّائرة يف وسط الشََّفِة الُعْليا. -

 : األُُذف.الُحُذنَّةُ 

 : الَوْجَنة.الُحرَّةُ 

 : األُُذنَاِف.الُحرَّتاف

 : ِشقُُّو.= َحْرُؼ الرَّْأسِ  الَحْرؼُ 

 : أَْعَلى احلَْلِق واللَّهاِة.الَحْرقُػَوةُ 

 َحرَاِقد. :: ُعْقَدُة احلُْنُجوِر، مجعوْرَقَدةُ الحَ 

ْفِصِل يف الرأس.الَمْحَرؾُ 
َ
 : ُمْنتَػَهى الُعُنِق عند ادل

 َمْقَطع الُعُنِق. َأْصُل الُعُنق من أَْعالىا. -

 : الُعُنُق.الُحزَّةُ 

: ما اْكتَػَنَف احلُْلُقوـَ من َجاِنِب الَحْيزوماف
 الصَّْدِر.

 : الذي يف َشَعِر رَْأِسو ُشْقرٌَة.اأَلْحَسبُ 
لطيفٌة  غَتةٌ صَ : ُأُذٌف َحْشٌر وَحْشَرةٌ : الَحْشرُ 

 ُمْسَتديرٌة.
 .بَػرُىاوَ وَ : َشَعُر األُُذِف يَصةُ صِ الحَ 

 .وجانَِباهُ : ناِحيَتا الرَّْأِس الِحَفافاف

من الشَّْعِر،  الصَّْلَعةِ : ما بَِقَي َحْوَؿ اأَلِحفَّةُ 
 الواحُد: ِحفاٌؼ.

احلََنِك إىل  َأْسَفل: اللَّْحُم الذي يف الَحفَّاؼُ 
 اللَّهاِة.

ْريِ يف  َمساُغ الطَّعاـِ والشَّرابِ : الَحْلقُ 
َ
 .ادل

 .(وُحُلقٌ وُحُلوٌؽ  ؽٌ : َأْحالواجلمع)
ْذَبحِ َمْوِضُع الَغْلَصَمِة  -

َ
 .وادل

الذَّْبِح.  وَمْوِضعُ النػََّفِس،  جُ : سَلْرَ الُحْلُقوـُ 
 احلَْلُق.

من اجَلْوِؼ،  والسُّعاؿِ النػََّفِس  ىرَلْر  -
 وىو أَْطباؽ غراضيَف، ليس ُدونَو من

ُو ِجْلٌد، وطَرفُ  إالظاىر باِطِن الُعُنِق 
يف َأْصِل  اأَلْعلى وُ رَفُ اأَلْسَفل يف الرِّئَِة وطَ 

َعَكَدِة اللِّساِف، ومنو سَلْرَُج النػََّفِس والرِِّيح 
: َحالَِقُم اجلمع) والصَّْوِت. والُبصاؽِ 
 .(وَحالِقِيمُ 

 .َحْنَجرٌ : احلَْلُق. واجلمع: الُحْنُجورُ 
احلُْلُقوـِ شلا يلي  أَْطباؽِ : طََبقاِف من ْنَجَرةُ حَ ال

 ْلَصَمَة.غَ ال
ُد،الَغْلَصَمُة َحْيُث  رَْأسُ  - وَحْيُث  ػُلَدَّ

 تَػرَاُه ناتئاً من خارِِج احلَْلِق.
. َجْوؼُ  -  احلُْلقوـِ

 األُُذِف: َصَدفَػُتها. زَلارَةُ : المَحارَةُ 
 قَػْعرِ أحاط بُسُموـِ األُُذِف من  ما -
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 َصْحنَػْيها.
ُتَػَقعُِّر. َجْوؼُ  -

 األُُذِف الظَّاِىُر ادل
تَِّسِع. ىو -

ُ
 ما َحْوَؿ الصِّماِخ ادل

وما َخْلَف الَفرَاَشِة من أَْعَلى  احلََنكُ  -
 الَفِم.

َفذُ  -  النػََّفِس إىل اخلَياشيِم. َمنػْ
 .احلََنكُ  :الَمحارُ 
 الَوْجِو. مَجاَعةُ  :الُمَحيَّا
َوْسَط  ألَْنفِ ا: الدَّائرُة اليت عند ةُ مَ الَخثْػرَ 

 الشَِّفة الُعْليا.
 ُكلِّو.  األَْنفِ ُظ لَ : ِعَرُض األَْنِف. غِ الَخَثمُ 
 رَْأِس األُُذِف وضلوىا. ِعَرضُ  -

 اأَلْرنَبِة. َعرِيضُ  أَْنٌف أَخْثُم: =اأَلْخَثمُ 
الَعُْتِ  ُمْؤِخرَ : جانُب الَوْجِو، وىو ما جاَوَر الَخد  

 ْجو خدَّاف.إىل ُمْنَتهِى الشِّْدِؽ. ويف الوَ 
ْحِجرِ الَوْجِو، وىو من َلُدِف  جانب -

َ
 ادل

واجلمع: )ْحِي من اجلانِبَػُْتِ مجيعاً. إىل اللَّ 
 .(ودٌ دُ خُ 

 اإِلْنَساِف. من: َمْقَطُع الُعُنِق الِمْخَدشُ 
 : َأْصُل األُُذِف.الُخر  

 : األَْنُف.الُخْرطُوـُ 
ـُ  -  .األَْنفِ  ُمَقدَّ

 ْنِف.: َكِبَُت األَ الُخْرطُماِني  
قوباف( يف ثْ )مَ  مافِ رِ خَ نْ : َعْظماِف مُ اأَلْخَرمافِ 

 طََرِؼ احلََنِك اأَلْعلى.
 .اإِلْنسافِ : أَْرنَػَبُة أَْنِف الَخْورََمةُ 
ياشيم، اخلالذي يف  اءِ حَ السِّ : ما َرؽَّ من الَخَشاِرـُ 

.األَ إىل َقَصَبِة  ةِ رَ خْ نُّ الوىو ما فَػْوَؽ  َِ  ْنِف
ـُ الرَّ الَخَشاشُ   .الرَّْأسِ قيَقُة يف : الِعظا

قيُق العاري من  الَعْظمُ : والُخَشَشاءُ  الُخشَّاءُ  الدَّ
 .َشاَوافِ شَ خُء َخْلَف اأُلُذِف، وعلا تىانالشََّعِر ال

 .األُُذفِ الناِشُز َخْلَف  الَعْظمُ  -
من الَقَصبِة  األَْنفِ : ما فَػْوَؽ طُلْرَِة الَخْيُشوـُ 

 وما حَتَْتها.
َنُو  أَْقَصىُف يف : َغراِضيمُ يالَخياشِ  األَْنِف، بَػيػْ

 وبَػُْتَ الدِّماِغ.
 يف باِطِن األَْنِف. ُعروؽٌ  -

 : أَْقَصى األَْنِف.الَخْيُشوـُ 
 .األَْنفِ : َسَعُة والُخُشوـُ  الَخَشمُ 

ْستَػْرِخَيُة. الطَّويَلةُ : األُُذُف الَخْطاَلءُ 
ُ
 ادل

 : األَْنُف.والَمْخِطمُ  الَخْطمُ 
 األَْنِف.: الطَّويُل اأَلْخَطمُ 
 األعلى. أْرنَػَبِة األَْنِف من طََرؼُ : والُخنَّْأبَةُ  الِخنَّابَةُ 
 من جانِبِو. فِ األَنْ  َطَرؼُ  -
 ادلْنخِر. َحْرؼُ  -

من  اأَلْضراسِ ْدؽ ِعْنَد : باِطُن الشِّ الِخْنثُ 
 فوُؽ وَأْسَفلُ 

 واْرتَِفاُعو: تَأخُُّر األَْنِف إىل الرَّْأِس الَخَنسُ 
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 ْيس ِبَطِويٍل وال ُمْشِرٍؼ.عن الشَّفِة ولَ 
 َطِس.فَ ال ِشْبوُ  -
 َقَصَبِة األَْنِف وِعَرُض اأَلْرنَػَبِة. انْقَباضُ  -
 األْرنَػَبِة يف الَوْجِو وِقَصُر األَْنِف. تََأخُّرُ  -
قليٍل  تفاعٍ األَْنِف عن الَوْجِو مع ارْ  تََأخرُّ  -

 يف اأَلْرنَػَبِة.
َتَدلِّيَ : اذلََنُة َبةُ عُ الُخنػْ 

ُ
 َوَسَط الشََّفِة الُعْليا. ةُ ادل

 ما بَػُْتَ الشَّارِبَػُْتِ. َمَشقُّ  -
 : األَْنُف.الَمَخنَّةُ 
 : طُلَاُع الرَّقَػَبِة.الَخْيطُ 

 : َخَرُز الُعُنِق.الدَّأَيَاتُ 
 : الزََّغُب على الَوْجِو.الدََّببُ 
بَػَبافُ   : َكثْػرَُة الشَّْعِر والَوبَِر.الدَّ

ْرأَُة كثَتُة الشَّْعِر يف َجِبيِنها. :والدَّبَِبةُ  الدَّبَّاءُ 
َ
 ادل

 : َعْظٌم يَػْفِصل بَػُْتَ الرَّْأِس والُعُنِق.الد ْرَداِقسُ 
 : َحْشُو الرَّْأِس.الدِّماغُ 

ـ  الدِّماغ:  اجلِْلَدُة الرَّقيقُة ادلشَتِملُة على = ُأ
  الدِّماغ.

 : ما ػلُِيُط بو من َجوانِِبو.َدارَُة الَوْجوِ = الدَّارَةُ 
ْسَتِديُر على قَػْرِف اإِلْنساِف.الدَّائِرُة: 

ُ
 الشَّْعر ادل

ْنِف.والديػَِّرةُ  الدَّوَّارَةُ  ََ ائِرَُة اليت حَتَْت اأَل  : الدَّ
 : النَّاِصَيُة من الرَّْأِس )َشْعر(.الذ َؤابَةُ 

 : ناِحَيتا الرَّْأِس ِمْثُل الَفْوَدْيِن.الِمْذَرواف
 ْلَف األُُذِف.: الَعظُم الشَّاِخُص خَ الذِّفْػَرى

َعْظُم أَْعَلى الُعْنِق من اإِلْنساِف عن  -

 ؽَلُت النػُّْقرَِة وِِشاذلا.
: احلَْيَداِف اللَّذاف عن ؽَلُِت النػُّْقرَِة الذَّفْػَريافِ 

 وِِشاذِلا.
 : رُلَْتَمُع حلََْييِ  اإِلْنساِف.الذَّْقنُ 

 : ما حَتَْت الذَّْقِن.الذَّاِقَنةُ 
- .  رَْأُس احلُْلُقوـِ

: ِقَصُر اأَلْرنَبِة ]يف األنف[ واْسِتواٌء يف الذََّلفُ 
 َقَصَبِتو من غَِت نُػُتوٍء.

ْلَفاءُ  اأَلْذَلفُ  : من كاَف أَنْػُفُو صغَتاً والذَّ
 ومستوي األرنبة.

 : َأْصُل اللَّْحِي النَّاِتِء حتت اأُلُذِف.والر ْؤدُ  الرَّْأدُ 

 َأْصُل اأَلْضراِس يف اللَّْحِي. -

اللَّْحيَػُْتِ الدَّقيَقُْت اللذاف يف  َطرَفا -
حدَّداِف اأَلْحجَناِف 

َ
أَْعاَلعُلا، وعلَا ادل

َعلَّقاِف يف ُخْرتَػُْتِ ُدوَف األُُذنَػُْتِ.
ُ
 ادل

: الَعِظيُم الرَّْأِس والر ؤاِسيّ  والر ؤاسُ  اأَلْرَأسُ 
 )األنثى: رَْأَساُء(.

 : الَكِثَُت َشْعِر األُُذِف.الر ْؤُشوشُ 
 : َشْحَمُة األُُذِف.ـُ الرَّوْ 

 َطَرُؼ اأَلْرنَػَبِة.الرَّاِعُف: 
 األَْنُف. -

 األَْنُف وماَحْولَُو.الَمَراِعُف: 
 : األَْنُف.والِمْرَغمُ  الَمْرَغمُ 
 : الُعُنُق. أَْعَلى الُعُنِق.الرَّقَػَبةُ 
 : ِغَلُظ الرَّقَػَبِة.الرََّقبُ 



       - 22 - 

. )األنثى: : َغِليُظ الرَّقَػَبةِ والرَّقْػَباِني   اأَلْرَقبُ 
 رَقْػَباُء(.

: ما حَتَرَّؾ من رَْأِس الصَِّبِّ من يافُوِخِو الرَّمَّاَعةُ 
من رِقَِّتِو.. فإذا اْشَتدَّت وَسَكن اضطراهبا 
فهي اليافوخ. ]جلدة اليافوخ قبل أف 

 تصلب[.
 : َطَرُؼ األَْنِف. )اجلمع أَرَانُب(.اأَلْرنَػَبةُ 
 ْرنَػَبِة ]من األنف[:: ُجَلْيَدُة طََرِؼ األَ الرَّانَِفة
 َطَرُؼ ُغْضُروِؼ األُُذِف. -

 : َدِقيقٌة.ُأُذٌف ُمْرَىَفةٌ = الُمْرَىَفةُ 
 : طََرُؼ األَْنِف حيث يَقطُُر الرَُّعاُؼ.الرَّْوثَةُ 
 أَْرنَػَبُة األَْنِف. -

 : َشْعُر األُُذِف.الرِّيشُ 
 : اخلَِفيُف اللِّْحَيِة.الزِّْبرِقافُ 
 واللَّْحيَػُْتِ. َشْعِر الَوْجِو واحلاِجبػَُْتِ  : الَكثَتُ الزِّبَػْعَرى
 : الُعُنُق.والز بَونَةُ  الزَّبُونَةُ 
 : احلَْلُق.الَمْزَردُ 
 البُػْلُعوـُ. -
ْسَتِوي الَوْجِو.اأَلَزط  

ُ
 : ادل

: ما يَػبػَْقى يف رَْأِس الشَّْيِخ من َشْعر الزََّغبُ 
 رَِقيٍق.

رَقَبتِو  : الشيخ الذي تَػبَػقَّى يف رأسو أوالزَِّغبُ 
 َشعٌر رقيٌق َلُّتٌ.

 : احلُْلُقوـُ.الز ْلُقوـُ 

: اليت تتحرؾ من رَْأِس الصَِّبِّ يف الزَّمَّاَعةُ 
 يافُوِخو.

 : َىَنتاِف تَِلياِف َشْحَمَة األُُذِف.الزَّنَمَتافِ 
: جانِبا احلُْلقوـِ حيث يَػَقُع فيهما السَّْأتافِ 

 َأْصُبعا اخلانِِق. )الواحد: َسْأٌت(.
 : اخُلْصَلَة من الشَّْعِر.ِبيُب والسَّبيَبةُ السَّ 

ائِرَُة يف َوَسِط الشَّفِة الُعْليا.السَّبَػَلةُ   : الدِّ
 ما على الشَّاِرب من الشََّعِر. -
 رُلَْتَمُع الشَّارِبَػُْتِ. -

 ُمَقدَّـ اللِّْحَيِة. )اجلمع ِسَباْؿ(. -

 ما على الشَّفِة الُعْليا من الشَّْعِر. -

ْرأَُة اليت َفوؽ شفتها العليا شَعٌر.السَّْبالءُ 
َ
 : ادل
 : ِقْشرٌَة رَِقيَقٌة فَػْوَؽ َعْظِم الرَّْأِس.السِّْمحاؽُ 

 : جانبا اللِّْحَيِة.الِمْسَحاَلفِ 
 أْسَفال الِعَذارَْيِن. -

 َبَشرُة الَوْجِو. السِّْحَنُة:
ِـّ الرَّْأسِ = السِّحاَءةُ  : اليت يُكوُف ِسَحاَءُة أ

 .فيها الدِّماغُ 
 .الشَّاِربُ السَّْوَدُؿ: 

: ُمْستَػَقرُُّه يف ُمرَكَِّب َسرِيُر الرَّْأسِ = السَّريرُ 
 الُعُنِق.
 : البُػْلُعوـُ.والَمْسَرطُ  الِمْسَرط
 : َمْوِضُع السُّعاِؿ من احلَْلِق.الَمْسَعلُ 
 : ِصَغُر األُُذِف ولُُزوقُها بالرَّْأِس.السََّككُ 
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 َشَشاِء.ِقَصُر األُُذِف وُلصوقُها باخلُ  -
 : األُُذُف الصَِّغَتَُة.السَّكَّاءُ 
 : الصَِّغَُت األُُذِف.اأَلَسك  

 : الصَِّغَُت األُُذنَػُْتِ.الس َكاَكة
 : َمَقرُّ الرَّْأِس من الُعُنِق.السَِّكَنةُ 

 : احلُْلُقوـُ.السِّلِّجافُ 
ـُ الُعُنِق من َلُدْف ُمَعلَِّق الُقْرِط السَّاِلفُ  : ُمَقدَّ

 ]ُحَفَتة[ التػَّْرقُػَوِة. إىل قَػْلتِ 
 : َصْفَحُة الُعُنِق.السَّالَِفةُ 
 : اجلِْلَدُة اليت بَػُْتَ الَعُْتِ واألَْنِف.السَّاِلمُ 

 : واِلُج األُُذِف عند الدِّماِغ.السِّماخُ 
 : األُُذُف.والِمْسَمَعةُ  الِمْسَمعُ 

ـُ. -  َخْرُؽ األُُذِف الذي َيْدُخل منو الَكاَل

 الشَّاِرِب. با الَفِم حَتَْت طََريفَ : جانالسَّاِمغافِ 
 : ُحرُّ الَوْجِو.الس نَّةُ 

 : جاِنُب اللِّْحَيِة.الُمَساؿُ 
 : َمواِصُل الِعظاـِ يف قباِئِل الرَّْأِس.الش ؤوفُ 
 اْنِشقاُؽ الشََّفِة السُّْفَلى.الشَّتَػُر: 
 : اجلُرُْح يكوف يف الَوْجِو والرَّْأِس.الشَّجَّةُ 

 الشَّجَِّة يف اجلَِبُِت. : أَثَػرُ الشََّججُ 
: َمْفرَُج الَفم. )اجلمع َأْشجاٌر الشَّْجرُ 

 وُشجوٌر(.
 ما انْػَفَتح مَن ُمْنطَِبق الَفِم. -

.الشَّْجَرةُ   : النػُّْقطَُة الصَِّغَتُة يف َذْقِن الُغالـِ

: مااَلَف من َأْسَفِلها، وىو اأُلُذفِ  َشْحَمةُ 
 ُمَعلَُّق الُقْرِط.

ه َمْيٌل وَصَعر.الذي اأَلْشَدُؼ:   يف َخدِّ
ماطاؿ من الشََّعِر فَػْوَؽ الَفِم الشَّارُب: 

 وناحية السَّبَػَلِة.
 : ناِحَيتا النَّاِصيِة، وعلا أَرَقُّها َشْعراً.الشِّْرَصتافِ 

 : األَْنُف الذي اْمَتدَّْت أَْرنَػَبُتُو.اأَلْشَرعُ 
ْنتَ والش رافيَّةُ  الشَّْرفاء

ُ
 ِصَبُة.: األُُذُف الطَّويَلُة ادل

: أَْعَلى الرَّْأِس. ُذَؤابَُة الشَّْعِر يف أعلى الشََّعَفةُ 
 الرَّْأِس.

: اْرتِفاُع َقَصبِة األَْنِف واْستواءُ أَْعاَلىا الشََّممُ 
 وُحْسُنها.

 : ِجْلَدُة الرَّْأِس.الشَّواةُ 
: رَْأُس الَعْظِم الذي ىو َأْسَفُل من الصَِّبي  

 ث َأَصاِبَع.َشْحَمِة األُُذِف بَنْحِو ثال
 : داِخُل األُُذِف، زَلَاَرُُتا.الصَّْحنُ 
 : ما بَػُْتَ الَعُْتِ واألُُذِف.الص دْغُ 
 : َوَجُع الصُّدُِغ.الصَّدَغُ 

صاُب الصُّدِْغ.الَمْصُدوغُ 
ُ
 : ادل

 : ِعْرقاِف حَتَْت الصُّْدَغُْتِ.اأَلْصَدغاف
 : جانب اجلبينَػُْتِ.الصَِّدَمَتافِ 

 اجلَبيناِف. -
 : الدِّماُغ، َحْشُو الرَّْأِس.ىالصَّدَ 
 َمْوِضُع السَّْمِع من الرَّْأِس. -
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 : الصَِّغَُت الرَّْأِس.الص ْعروبُ 
ِقيُق الُعُنِق.الصَّْعَوفُ   : الدَّ
ِقيقُة.الُمَصعََّنةُ   : األُُذُف اللَِّطيَفُة الدَّ
 : ُعْرُض الَوْجِو. جاِنُب الُعُنِق.الصَّْفَحةُ 
 الَوْجِو. : َبَشرَةُ الصَِّفيَحةُ 
 : اخلَّداِف. اللَّْحَياِف.والصَّْفحَتافِ  الصَّْفحافِ 
ْضُغوُط من ِقَبِل ُصْدَغْيِو، الُمَصفَّحُ 

َ
: الرَّْأُس ادل

َهِتِو وقَػَفاُه.  َفطَاَؿ ما بُت َجبػْ
 : ناِحَيُة الُعُنِق.الصَّْفقُ 

ْشِرُؼ على الصَّاقُورَةُ 
ُ
: باِطُن الِقْحِف ادل

 ُر َقْصعٍة.الدِّماِغ، كأنَُّو قَػعْ 
: اخلَْرُؽ الباِطُن يف األُُذِف الذي الصِّماخُ 

 يُػْفِضي إىل الرَّْأِس. ثُػْقُب األُُذِف.
 : الصِّماخ.الصَّْوَلجُ 
 : جاِنُب الُعُنِق.الصَِّليفُ 

 ُعْرُض الُعُنِق. -
: َلوُف ُُحْرٍَة يف َشْعِر الرَّْأِس والص ْهَبةُ  الصََّهبُ 

 واللِّْحَيِة.
 ُب الرَّْأِس.: جانِ الصَّْوحُ 
 : الَوْجُو.الص ورَةُ 

َتَدِّلِّ على  الرَّقَػَبِة: الص وفَُة= ُصوَفةُ 
ُ
الشَّْعُر ادل

 قَفا النػُّْقرَِة.
 : ِعْرٌؽ بُت األَْنِف والَعُْتِ.الصَّادُ 

 : اللَّهاُة.الضَِّئيَلةُ 

: ُغدٌَّة حَتَْت َشْحَمِة األُُذِف فَػْوَؽ الضَّواةُ 
 النََّكَفِة.

 : ِعظاُمُو.رَّْأسِ ال َأطْباؽُ 

 : الَغْلَصَمُة. احلَْلُق.الُمْطِعَمةُ 
 : اللَّهاُة.الط الِطَلةُ 
الةُ  ُُ  : الُعُنُق، )اجلمع طَُلًى(.الط 
 : الذَُّؤابَُة.الط هافَةُ 
 : ما نَػَبَت على الذَّْقِن وحَتَْتو ِسْفاًل.الُعثْػُنوفُ 
 : الضَُّخُم الُعثْػُنوِف.الُمَعثَّنُ 

 ا اللِّْحَيِة )الواحد ِعَذاٌر(.: جانِبالِعذاَرفِ 
 : ما الَف من األَْنِف.الَعْرتَػَبةُ 
ائِرَُة حَتَْت َوَسِط الشََّفِة. -  الدَّ

ـُ األَْنِف.الَعْرَتَمةُ   : ُمَقدَّ
 ما بَػُْتَ َوتَرِة األَْنِف والشَّفِة. -

: حلََْمَتاِف ُمْسَتطيلتاف على جانِب الُعْرَشافُ 
 الُعُنِق بينَػُهما الَفقاُر.

ـُ   : ِعَظُم أَْرنَبِة األَْنِف أو اللِّْهزَِمِة.االْعرِْنزا
 : الَغِليُظ من األُنُوِؼ.الُمْعَرْنزـُ 
 : اخلَدُّ. َصْفَحُة اخلَدِّ.العاِرضُ 
 ِكفافُها.  ِعراُؽ اأُلُذِف:= الِعراؽُ 
: أَوَُّؿ األَْنِف حيث َيُكوُف فيو الِعْرنينُ 

 الشََّمُم.
 ِس.: أَْعلى الرَّأْ الَعْسَقالفُ 
َعٌة من الدِّماِغ حتت فَػرِْخ الُعْصُفورُ  : ُقطَيػْ
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نَػَها وبَػُْتَ الدِّماِغ  الدِّماِغ، كأنَّو بائٌن، بَػيػْ
 ُجَلْيَدٌة تَػْفِصُلهما.

 : اخُلْصَلُة من الشَّْعِر.الُعْنُصَوةُ 
 : ما بَػُْتَ َرْوثَِة األَْنِف إىل َأْصِلِو.الُعضَّاضُ 

 ِعْرِنُُت األَْنِف. -
سُ   : األَْنُف.الَمْعَطُِ

 : الُعُنُق.الَعَطلُ 
 : الطَّويَِلُة الُعُنِق.الَعْيَطلُ 
 : َشَعُر النَّاِصَيِة.الِعْفراةُ 
 : َشَعُر الرَّْأِس.الُعْفَوةُ 
 : الشَّْعُر الذي يُوَلُد بو الطِّْفُل.الَعِقيَقةُ 
 : َعَصُب الُعُنِق.الِعْلباءُ 
 : َعَصُب الُعُنِق، )اجلمع أْعالٌد(.الَعْلدُ 

 : أَْعَلى الرَّْأِس.الَوةُ العِ 
 أَْعَلى الُعُنِق. -

: ما اْسَتداَر فَػْوَؽ الَعُموُد= َعُموُد األُُذفِ 
ـُ األُُذِف اليت تَػثُْبُت َعَلْيِو.  الشَّْحَمِة، وىو ِقوا

 : األَْنُف الضَّْخُم.اأَلْعَنبُ 
 : َأْصُل الذَّْقِن واألُُذِف.العانَِذةُ 

 ْصَلُة من الشَّْعِر.: اخلُ والِعْنِصَيةُ  الُعْنُصَوةُ 
 : طُوُؿ الُعُنِق وُحْسُنُو.الَعَنطُ 
َفَقةُ   : ما نَبَت على الشََّفِة السُّْفلى من َشَعر.الَعنػْ
 ما بُت الشََّفِة السُّْفَلى والذَّْقِن. -
 : ُوْصَلُة ما بَػُْتَ الرَّْأِس واجَلَسِد.الُعُنقُ 

 : َطوُؿ الُعُنِق.الَعَنقُ 
 ُعُنِق.: َطِويُل الالُمْعِنقُ 
ْرتَِفُع من األُُذِف.الِعيارُ 

ُ
 : النَّاِتىُء ادل

رُ   : الَوتُِد الذي يف باِطن األُُذِف.الَعيػْ
َغبُ  الَغب    : اجلِْلُد الذي حتت احلََنِك.والغَبػْ

 : الذَّواِئُب. )الواحدة: غديرٌَة(.الَغدائِرُ 
.الُغُدنَّةُ   : حلََْمٌة َغِليظٌة يف اللَّهازِـِ
وُخ الرَّْأِس ما كانت ِجْلَدًة َرْطَبًة. : يا فُ الغاِذيَةُ 

 )اجلمع غواذي(.
، وىي اليافُوُخ ما داَمْت ِجْلَدتُو الرَّمَّاعة -

 َرْطَبًة.
 : مارُِف األَْنِف.الُغْرُضوؼُ 

 : اخُلْصَلُة من الشَّْعِر.والُغْسَناةُ  الُغْسَنةُ 
: ما بَػُْتِ الِْعرنَػُْتِ والُغَضاضُ  الَغَضاضُ 

 ِر.وُقصاِص الشَّعْ 
 ما بُت َأْسَفِل َرْوثَِة األَِنِف إىل أَْعالُه. -

 : َمكاِسر اجلِْلِد يف اجلَِبُِت والنَِّصيِل.الُغُضوفُ 
ْوِضُع الناِتىُء الَغْلَصَمةُ 

َ
، وىو ادل : رَْأُس احلُْلُقوـِ

 يف احلَْلِق.
 اللَّْحُم الذي بَػُْتَ الرَّْأِس والُعُنِق. -
حىت َيِضيَق الَوْجُو : أف َيِسيَل الشَّْعُر الَغَممُ 

 والَقفا.
.الغُْنَبةُ   : َدارٌَة يف َوَسِط َخدِّ الُغالـِ

. النػُّْغنَػَغُة.الغُْنُدبَةُ   : حلََْمٌة ُصْلَبٌة حواِّل احلُْلِقـو
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: ِشْبُو ُغذَّتَػُْتِ يف النَّْكَفتَػُْتِ، يف كل الغُْنُدبَتافِ 
 َنْكَفٍة ُغْنُدبٌَة.

 ْوِت.: احلَْلُق وسَلْرَُج الصَّ الغانِذُ 
ْشِرُؼ على الَفْأُس= فَْأُس الرَّْأسِ 

ُ
: َطَرفُو ادل

 الَقفا.
 ُمَؤخَُّر الَقَمْحُدَوِة. -
 : َعْظٌم يف الُعُنقِ الفاِئقُ 

ْقِن الَفْحَصةُ  : النػُّْقرَُة اليت تكوُف يف الذَّ
ْيِن.  واخلَدَّ

 : ُكلُّ َعْظٍم َرِقيٍق. ]يف الرَّْأِس[.الَفراَشةُ 
ُلُغ َفراِش الرَّْأِس وىو : الشَّ الُمَفرَِّشةُ  ُة اليت تَػبػْ جَّ

 َعْظُمُو الرَِّقيُق.
  : َعْظُم احلاِجِب.الَفراشُ 

 .ُكلُّ َرِقيٍق من الَعْظمِ الَفراَشُة: 
ـٌ رِقاٌؽ َفراُش الرَّْأسِ  الفرَاُش= : ىي ِعظا

 تَِلي الَقْحَف.
 : أَْوداُجها.الُعُنقِ  الَفرِيُص = َفريصُ 

ِس، وىو الذي يُػْفَرُؽ فيو : َوَسُط الرَّأْ الَمْفِرؽُ 
 الشَّْعُر.

 : ِجْلَدُة الرَّْأِس مبا َعَلْيها من َشَعٍر.ْرَوةُ فَ ال
ال َشْعَر َعَلْيِو من جاِنَِب  ما: الُفْسَحَتافِ 

َفَقِة.  الَعنػْ
 الَعرِيُض الرَّْأِس.األَْفَطُح: 
ِعَرُض َوَسِط الرَّْأِس واأَلْرنَػَبِة حىت الَفَطُح: 

 نبُة( بالَوْجِو.تَػْلَتِصَق )األر 
 : َمَشقَُّو.فَػْغُر الَفمِ = الَفْغر
 : اأَلْنُف.الَفْغمُ 
 : اللَّْحُي.الُفْقمُ 
 : اللَّْحُي.الَفك  
 رُلَْتَمُع اللَّْحيَػُْتِ. -

ْقِن.الَفِنيكُ   : رُلَْتَمُع اللَّْحيَػُْتِ يف َوَسِط الذَّ
 َعْظٌم يَػْنَتهي إلَْيِو َحْلُق الرَّْأِس. -

قْػرٍَة من الُعُنِق تلي الرَّْأَس.: أَ الَفْهَقةُ  َِ  وَُّؿ َؼ
 (.ِفهاؽٌ  )اجلمع ُمرَكَُّب الرَّْأِس يف الُعُنِق. -
 آخر َخَرزٍَة يف الُعُنِق.  -

َعْظٌم عند فاِئق الرَّْأِس ُمْشِرٌؼ على  -
 .اللَّهاةِ 

 : ُمْعَظُم َشْعِر الرَْأِس شلَّا يلي األُُذَف.الَفْودُ 
 جاِنُب الرَّْأِس. -
 : ناِحيتا الرَّْأِس.دافِ الَفوْ 

 : َمْوِصُل الُعُنِق يف الرَّْأِس.الفاِئقُ 
 : َطَرُؼ اأَلْنِف.الِقِبرَّاةُ 
: َأطباقُُو )الواحدة قَبيَلٌة( وىي الرَّْأسِ  قبائل

 أَْرَبُع ِقَطٍع َمْشُعوٌب بَػْعُضها إىل بَػْعٍض.
: الَعْظُم الذي فَػْوَؽ الدِّماِغ من الِقْحفُ 

 اجُلْمُجَمِة.
 : ُمْنَتهى َمْنِبِت الشَّْعِر من ُمَؤخَِّر الرَّْأِس.َمَقذ  ال

 َمكاُف قصِّ الشَّْعِر من أماـٍ أو َخْلٍف. -
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ِر الرَّْأِس فَػْوَؽ فَْأِس القفا الَقذاؿُ  : مِجاُع ُمَؤخَّ
 )اجلمع أَْقذَلٌة وُقُذٌؿ(.

 : الُعُنُق.الَقْردُ 
.الَقِسَمةُ   : رَلَْرى الدَّْمع على اخلُدِّ

 : ما فَػْوَؽ احلاِجِب.َمةُ الَقسَ 
 : َعْظُم األَْنِف.الَقَصَبةُ 
 : الُعُنُق.الَقَصَدةُ 
 : َأْصُل الُعُنِق. الَقَصرةُ 
 َأْصُل الرَّقَػَبِة. -

: ُحدوُد َمْنِبِت الشَّْعِر والُقصاصُ  الَقصاصُ 
َهِة والقفا واجلوانب.  يف الرَّْأِس من اجلَبػْ

 : اخُلْصَلُة من الشََّعِر.الَقصَّةُ 
 : ِقَصٌر يف األَْنِف فاِحٌش.لَقَعنُ ا

 اْرتِفاٌع يف اأَلْرنَػَبِة. -
ْعَوجُّ.الَقْعَنبُ 

ُ
 : األَْنُف  ادل

 : اْعوِجاٌج يف األَْنِف.الَقْعَنَبةُ 
 : َردٌَّة يف َرْأِس اأَلْنِف.الَقعا
 : ُمَؤخَُّر الُعُنِق. )اجلمع أَْقِفَيٌة وأَقَػَفاٌء(.الَقفا
فاُض الَقَصَبِة : نُػُتوُء أَْرنػَ الَقَعمُ  َبِة األَْنِف واطلِْ

 يف الَوْجِو.
 : َمَشقُّ ما بَػُْتَ الشَّارِبَػُْت ِِبياِؿ الَوتَػرَِة.الَْقلَتةُ 
 : رَْأُس اإِلْنساِف.الُقلَّةُ 

: اذلََنُة النَّاِشزَُة فَػْوَؽ الَقَفا، إذا الَقَمْحُدَوةُ 
اْستَػْلقى الرَُّجُل أصاَبِت اأَلْرَض من رَْأِسِو 

 وات(.اِحُد وَقَمْحدُ قمِ  )اجلمع
.والَقَمَعةُ  الَقَمعُ   : َطَرُؼ احلُْلُقوـِ
 : أَْعَلى الرَّْأِس.الِقمَّةُ 

 : احلُْلُقوـُ.الُقْمُقمُ 
ْنَخَرْيِن.الِقنَّْخرُ 

َ
 : الواِسُع ادل

َزَعةُ  ُزَعةُ  الَقنػْ : اخُلْصَلُة من الشَّْعِر  والُقنػْ
 كالّذؤابَِة.

 َؿ.ما اْرتَػَفَع من الشََّعِر وطا -
ما بَِقي يف نواحي الرأِس من الشَّعر  -

 ُمتَػَفرِّقاً.

 : الشََّعُر السَّاِئل يف النػُّْقرَِة.الُقوؼُ 
 أَْعالىا. ُقوُؼ اأُلُذِف:

ْقِبَلُة الكاِبَسةُ  األَْنفِ  أرنبة: الكاِبَسةُ 
ُ
: ادل

 على الشََّفِة الُعليا.
 : الَعِظيُم الرَّْأِس.الُكباسُ 

 : الُعُنق.الَكْردُ 
 : أَْعَلى النػُّْقرَِة يف الَقفا.ْرىاءُ الكَ 

 : اخُلْصَلُة من الشََّعِر. النَّاِصَيُة.الُكشَّةُ 
 : سَلْرَُج النػََّفِس. احلَْلُق.الَكَظمْ 
: َمْنِبُت َشَعِر اللِّْحَيِة من اإلنساف اللَّْحيُ 

وَغَْتِِه، )واجلمع َأْلٍْ وحلُِيٌّ(. الذي يَػْنُبُت 
 عليو العاِرُض.

 : الطَِّويُل اللِّْحَيِة.ي  اللَّْحيانِ 
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 : َصْفحتا الُعُنِق ُدوَف األُُذنَػُْتِ.اللَِّديدافِ 
 : ظاِىُر الرَّقَػَبِة.اللَّديدُ 

 : الُعُنُق.الُمتَػَلدَّدُ 
 األُُذُف الالَِّصَقُة بالرَّْأِس.اللَّْزقاُء: 
 : ِشقُّ الرَّْأِس.الِمْلطاطُ 

َهُة.اللَّطاةُ   : اجلَبػْ
اليت َتِصُل إىل الِقْشرَِة بُت  : الشَّجَّةُ الِمْلطاءُ 

 ِجْلِد الرَّْأِس وَعْظِمِو.
: باِطُن النَِّصيِل بَػُْتَ احلََنِك وَصْفِق الل ْغدُ 

 الُعُنِق.
حَلَمٌة يف احلَْلِق. )اجلمع أْلغاٌد  -

 ولَغاديُد(.
ْحيَػُْتِ.اللَّغاِديدُ  ًَ  : ُأُصوُؿ اللَّ
 : الَفُم واألَْنُف وما َحْوذَلُما.الَمْلَغمُ 
: الَوتَػرَُة اليت ِعْند باِطِن األُُذِف إذا الل ْغنُ 

 اْسَتقاَء اإِلْنساُف ََتَدََّدْت.
ْشرِفَُة على احلَْلِق. -

ُ
 الناحَيُة من اللَّهاِة ادل

 : اخلَْيُشوـُ.الل ْغُنوفُ 
الِغُم وما َحْوَؿ الَفِم.المالِمجُ 

َ
 : ادل

 ِتَفُْتِ.: َشْعُر الرَّْأِس الطَّوِيُل حىت الكَ اللِّمَّةُ 
َغتاِف َعِليَّتاِف يف َأْصِل اللِّْهزِمتافِ  : ُمَضيػْ

 احلََنَكُْتِ. يف َأْسَفِل الشِّْدقَػُْتِ.
 : ُأُصوُؿ احلََنَكُِت.اللَِّهازـْ 
ْيِن.اللَّْهَزَمةُ   : سُلاَلطَُة الشَّيِب اخلَدَّ

: حلََْمٌة َُحْراُء يف احلََنِك ُمَعلََّقٌة على اللَّهاةُ 
 اِف. )اجلمع ذَلَياٌت وذَلَواٌت(.َعَكَدِة اللِّس

ْطِبَقُة يف أَقْصى َسْقِف الَفِم. -
ُ
 اذلََنُة ادل

ْشرَِفُة على احلَْلِق. -
ُ
 اللَّْحَمُة ادل

 : َصْفَحُة الُعُنِق، )اجلمع أَْلياٌت(.اللِّيتُ 
 : الدِّماُغ.الُمخ  

ُخِّ.الُمخَّةُ 
 : الطَّائَِفُة من ادل

 ْنِف.: األَْنُف. َطَرُؼ األَ الماِرفُ 
: الذُّؤابَُة، مانَػَزَؿ من الشَّْعِر على الَمِسيَحةُ 

 اجلبهة واجلاِنب.
 مابُت األُُذِف واحلاِجِب من اإلنساِف.  -

 : جاِنُب اللَّْحِي.الُمَساؿُ 
 : طُوُؿ الَوْجِو مع ُحْسٍن.الَمسالَةُ 

 : احلَنَكاِف.والماِضغَتافِ  الماِضغافِ 
 َأْصال اللَّْحيَػُْتِ. -

 : اْخِتالُط السَّواِد والبياض يف الرَّْأِس.االمِّغاسُ 
: الِقْشرَُة الرَِّقيَقُة بُت َعْظِم والِمْلطاةُ  الِمْلَطى

 الرَّْأِس وحلَِْمِو، وىي السِّْمحاُؽ.
َرةُ   : َوَسُط النػُّْقرَِة.النَّبػْ

: الرَّمَّاَعُة من رَْأِس الصَِّبِّ قبل أف النَّبَّاَعةُ 
 ف َيْشَتدَّ.َيْشَتد.َّ الَيْأفوُخ قبل أ

 : اخلَْيشوـُ وما َواالُه.النَّثْػَرةُ 
فُػْرَجُة ما بُت الشََّفتَػُْتِ حَتَْت َوتَػرَِة   -

 األَْنِف.
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: النػُّْقرَُة اليت بَػُْتَ السَّبَػَلتَػُْتِ يف َوَسِط النَّثْػَلةُ 
 ظاِىِر الشََّفِة الُعْليا.

 : األَْنُف.والُمْنُخرُ  والَمْنِخرُ  الَمْنَخرُ 
 ثُػْقُب األَْنِف. :الَمْنِخرُ 
 : رَْأُس األَْنِف.الن ْخَرةُ 

َقاُد الن خاُع:  ِعْرٌؽ أَبْػَيُض يف َداِخِل الُعُنِق يَػنػْ
ُلَغ َعْجَب  يف َفقاِر الصُّْلِب حىت يَػبػْ

َنِب.  الذَّ
ساُر ُمَقدَّـِ الرَّْأِس.النػََّزعُ   : اضلِْ

ـُ َشْعرِىا النػَّْزعاءُ  َهُة اليت اضْلََسَر ُمَقدَّ : اجلَبػْ
 واْرتَػَفع.

َهِة من الشََّعِر.الن صَّةُ   : ما أَقْػَبَل على اجلَبػْ
 : َمْفِصُل ما بُت الُعُنِق والرَّْأِس.النَِّصيلُ 
: ُقصاُص الشََّعِر يف ُمَقدَّـ والنَّاصاةُ  النَّاِصَيةُ 

 الرَّْأِس.
 : ما بَػُْتَ العاتِِق إىل األُُذِف.النَِّضي  
 َعْظُم الُعُنِق. -

 ْبُل الُعُنِق.: حَ النَّطابُ 
: ِعْرقاِف على َحْريَف األَْنِف َيِسيالِف النَّاِظرافِ 

من ادلُوقَػُْتِ، َيْسقياِف األَْنَف، )الواحد 
 ناِظر(.

.النػَّْعَرةُ   : َصْوُت اخلَْيشوـِ
 : اجلِْلَدُة اليت تُػَغطِّي الدِّماَغ.النَّعاَمةُ 
ائِرَُة حَتَْت األَْنِف.النػَّْعوُ   : الدَّ

 : َمْوِضٌع بُت اللَّهاِة وَشوارِب احلُنجوِر.النػ ْغنُػَغةُ 
: حلََْمٌة ِتَكوُف يف احلَْلِق ِعْنَد والنػ ْغنُػَغةُ  النػ ْغُنغُ 

 الَلهَّاِة. )اجلمع نَغانُِغ(.
 اللُّْغُنوُف. -
 ُغدٌَّة يف احلَْلِق. -

 حلٌَْم ُمَتَدؿِّ يف ِبطوِف األُُذنَػُْتِ. -
 نِة، وعلا نَػَغَفَتاِف.: َعْظٌم يف رَْأِس الَوجْ النػَّْغَفةُ 

: ُكلُّ َسمٍّ ]ثَػْقب[ يُوِصُل إىل النػَّْفِس النَّواِفذُ 
 تَػَرحاً أو فَػَرحاً: ثَػْقَبا األَْنِف واألُُذِف.

 : الُغدَُّة، وىي النَّْكَفُة.النػَّْفَكةُ 
َقَطُع الَقَمْحُدَوِة.النػ ْقَرةُ   : الَقفا. ُمنػْ

 ِمْثُل الُغَدِد. : ِذْربٌَة حَتَْت اللُّْغَدْينِ النََّكفُ 
 : الدَّاِغَصُة.النََّكَفةُ 
: ما بَػُْت اللَّْحيَػُْتِ والُعُنِق من والنَّْكَفةُ  النََّكَفةُ 

 جاِنَِب احلُْلقوـِ من ظاِىٍر وباِطٍن.
 : أَْعَلى الرَّْأِس.النَّمَّاَغةُ 

 : النػُّْقَبُة يف َذَقِن الصَِّبِّ الصَِّغَِت.الن ونَةُ 
 ـُ األَْنِف.: ُمَقدَّ الَهْرثََمةُ 

 : بَِقيَُّة الشََّعِر يف نَواحي الرَّْأِس.الُهْرُموؿُ 
 الرَّْأُس.الهامَُّة: 

 ِصَلُة مابَػُْتَ ادلِْنَخرَْيِن.الَوتِيَرُة والَوتَػَرُة: 
ْنَخرَْيِن. الُغْرُضوُؼ  -

َ
احلاِجُز بُت ادل

 بينهما.
ُغرَيضيٌف يف أَْعَلى األُُذِف يَأُخُذ من  -
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مااْرتَػَفَع من اخلَدَّيِن للشِّْدِؽ الَوْجَنُة:  .أْعلى الصِّماخِ 
ْحَجِر.

َ
 وادل

  الَعِظيُم الَوَجناِت.الُمَؤجَُّن واأَلْوَجُن: 
َُحيَّاالَوْجُو: 

 .ادل
ُعُروُؽ األُُذنَػُْتِ، )الواحدة  الوشاِئُج:

 َوِشيَجٌة(.
ْجَتِمُع على الرَّْأِس إذا جاَوَز الَوفْػَرةُ 

ُ
: الشَّْعُر ادل

 األُُذنَػُْتِ. َشْحَمةَ 
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(ٕ) 
 الحوض والجذع

: ِطْفِطَفٌة َغليظٌة كأهنا َعَصبٌة مركََّبٌة يف اأُلْطَرةُ 
رَْأِس احَلَجَبِة وِضْلِع اخلَْلِف، وعند ِضْلِع 

 اخلَْلِف تَبُُت اأُلْطرَُة.

َقَطُع اأَلْضالِع من واألَْيَطلُ  اإِلْطلُ  : ُمنػْ
 احَلَجَبِة.

 الُقُرب. -

 ها.اخلاِصرَُة كلُّ  -
 : اخلاِصرَُة.اآلِفَقةُ و األفَػَقةُ 

 : الَعِجيزَُة.األَْلَيةُ 
 : اللَّْحُم بُت اإِلْبِط والثػُّْنُدَوِة كلِّها.الَبْأَدلَةُ 

 وقيل: َأْصُل الثَّْدِي. -

 وقيل: ىي ما بُت الُعُنِق إىل التػَّْرقُػَوِة. -

 وقيل: ىي حلم الثَّْديَػُْتِ. -

ْنِكِب والُعُنِق.: اللَّْحَمُة اليت بالَباِدرَةُ 
َ
 ُت ادل

: حلََْمتاِف فوَؽ الرُّْغثَاَوْيِن وَأْسَفَل الَباِدرَتَافِ 
 الثػُّْنُدَوِة.

 : ما بُت الُعُنِق والتػَّْرقُػَوِة. اجلمع: بآِدُؿ.الَبْأَدلَةُ 

 ىي حلَُْم الصَّْدِر. -

 : الصَّْدُر.البَػْرؾُ 

 : الَعْظُم الصَّغَت الذي بَػُْتَ أَْلَييَتْ البُػْعُصوصُ 
 اإلنساِف.

: ىي ثُػْغرَُة النَّْحِر وما بَػْلَدُة النَّْحرِ  = البَػْلَدةُ 
 َحْوذَلا، وقيل: َوَسطُها.

 : الصَّْدُر.البَػْلَدةُ 

ـُ الصَّْدِر.البَػَواِني  : ِعظَا

َأْضاَلُع الصَّْدِر. اأَلْكَتاُؼ والَقَوائُِم.  -
 وادلفرد: بَانَِيٌة.

الُعُنِق : حلََْماٌت بُت والبآِدؿُ  الَبهاِدؿُ 
 والتػَّْرقُػَوِة.

 : َمْقَبُل الَوَلِد بُت َورَِكْي احلاِمل.البَػْهوُ 

مابَػُْتَ الشَّراِسِف، وىي َمَقاطُّ  -
 األضالع.

 : َجْوفُو.بَػْهُو الصَّْدرِ 

 فُػْرَجٌة مابُت الثَّْدَيُِت والنَّحر. -

 : الَعُجُز.والُبوصُ  الَبوصُ 

ْرأَُة َعِظيَمُة الَعُجز.البَػْوصاء
َ
 : ادل

 : َأْضاَلُع الصَّْدر.البَػَواني

 اأَلْكَتاُؼ والقوائُم. )الواحدة: بَانِيٌة(. -

َِ التَّابُوتُ  : اأَلْضالُع وما حَتِْويِو كالَقْلِب
 والَكِبِد وَغَتعلا.

 : َمْوِضُع الِقالدة من الصَّْدر.التَّرائب

 ىو مابَػُْتَ التػَّْرقُػَوِة إىل الثػُّْنُدوة. -
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ـُ الصَّْدر. -  ِعظَا

 مابُت الثَّْديَػُْتِ والتػَّْرقُػَوتَػُْتِ. -
من  أربع َأْضالٍع من ؽَلَْنِة الصَّْدِر وأَْربَعٌ  -

 َيْسرَتِو.

 : الضِّلعاِف اللتاف تَِلياف التػَّْرقُػَوتَػُْتِ.التَّريَبَتافِ 

 : أعلى َصْدِر اإلنساِف حتت الذَّْقن.التَّريَبةُ 

ْشرِفاف بَػُْتَ التػَّْرقُػَوتاف
ُ
ثُػْغرَِة النَّْحِر  : الَعْظماِف ادل

الواحدة: تَػْرقُػَوٌة. واجلمع: )والعاِتِق. 
اقي(.  الًتَّ

 : اأَلْعَجاُز.التػََّواِلي

 : الَوَسُط، وما بَػُْتَ الكاِىِل إىل الظَّْهِر.الثََّبجُ 

: ُمْعَظُمو وما فيو من زلاين = ثَػَبُج الظَّْهرِ 
 الضُُّلوِع.

ْحَرِؾ. )واجل -
َ
مع: ما بَػُْتَ الَعُجِز إىل ادل

 أثباج(.

 من َعْجِب الذََّنِب إىل ُعْذرَتِو. -

 ُمْسَتَداٌر على الكاِىل إىل الصَّْدِر. -

: َوَسُط النَّْحِر. وىو ما َحْوَؿ الَوْىدِة الث ْجَرةُ 
 يف اللَّبَِّة من أَْدََن احلَْلِق.

: رُلَْتَمُع أعلى السََّحِر بَقَصِب ثُْجرُة الَحَشا
 الرِّئَِة.

: ىي للرُجِل مبَْنزَِلِة الثَّْدِي والثػ ْنُدَوةُ  الثػَّْنُدَوةُ 
 للَمْرأِة.

 َمْغرُِز الثَّْدِي. -

 اللَّْحُم الذي َحْوَؿ الثَّْدِي. -
ْعُروُؼ، ىو للمرأِة والرَُّجِل.الثَّْديُ 

َ
 : الُعْضُو ادل

ْرأَُة َعِظيَمُة الثَّْديَػُْتِ.الثَّْدياءُ 
َ
 : ادل

 .الُعْصُعصُ الثػَّْعَلَبُة: 

 : نُػْقرَُة النَّْحر.َرةُ الثػ غْ 

 اذلَْزَمُة اليت بَػُْتَ التػَّْرقُػَوتَػُْت. -

 : ماُدوَف السُّرَِّة فَػْوَؽ الَعانَِة َأْسَفَل الَبْطِن.الثػ نَّةُ 
 : السُّرَُّة.الَجْأبُ 

 الغليظ من األعضاء. )كاىٌل َجْأٌب(. -
)َشْحَمٌة  :َمْأنَػُتوُ الَجْأبَُة= َجْأبَُة الَبْطن: 

 بالصِّفاؽ من باطنو(.الِصَقٌة 

ـُ الصَّْدرِ الُجْؤُجؤُ   : ِعظَا

 الصَّْدُر. -

 رُلَْتَمُع رؤوِس ِعظاـِ الصَّْدِر. -

 : َمأنَػُتو، )ُسرَّتو(.َجْبَأُة الَبْطنِ  الَجْبأَُة=
 : َصُدُر اإِلْنَساِف.الَجَرزُ 

 اجِلْسُم. -

 : الَعِظيُم الصَّْدِر.الُجْرُشعُ 

 َمَل عليو من الضُّلوِع.: الصَّْدُر وما اْشتَ الُجَشمُ 

 اجَلْوُؼ. -

 َجْوُؼ الصَّْدِر.الُجْفَرُة: 
 ُمْنَحٌَت الضُّلوِع. -

 : الصَّْدُر.الَمَجم  

اِئِب شلَّا الَجواِنحُ  : أََواِئُل الضُُّلوِع حَتَْت الًتَّ
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 يلي الصَّْدَر.

الضُّلوُع الِقَصاُر اليت يف ُمَقدَّـِ الصَّْدِر.  -
 (.)الواحدة: َجاضِلَةٌ 

 : ِشقُّ اإلْنساِف.الَجْنُب والَجَنَبُة والجاِنبُ 

ـُ الصَّْدِر. )الواحد: ِجْنِجٌن الَجَنافُ  : ِعظَا
 وَجْنَجٌن(.

 ُرُؤوُس اأَلْضالِع. -

أَْطراُؼ اأَلْضالِع شلَّا يَِلي َقصَّ الصَّْدِر  -
 وَعْظَم الصُّْلِب.

 : الصَّْدُر.الَجْوشُ 

 الَوَسُط. -

 يُم اجلَْنبَػُْتِ والَبْطِن.: الَعظِ الَجْوَشِنيّ 
: ِعْرٌؽ ينقاُد من الرُُّسِغ حىت َحْبُل الذِّراع

ْنِكب.
َ
 يَػنػَْغمس يف ادل

ْنِكِب.َحْبُل العاِتقِ 
َ
 : َعَصٌب بُت الُعُنِق وادل

الطَّريقُة اليت بُت الُعُنِق ورَْأسي الَكِتِف،  -
 وىو َمْوِضُع الرِّداِء من الُعُنِق.

ْنِكِب.ِعْرٌؽ أو َعَصٌب بُت -
َ
  العاِتق وادل

: ِعْرٌؽ ينقاُد من أَوَِّؿ الظَّْهر إىل الَفَقار َحْبلِ 
 آِخره.
ْرتَِفُعهما إىل الحابي الَمْنِكبَػْين الحابي=

ُ
: ادل

 الُعُنق.
 : رَْأُس الَورِِؾ.الَحَجَبةُ 

: َحْرفَا الَورِِؾ اللذاف يُْشرِفاف على الَحَجَبتافِ 

 اخلاِصرَتَػُْتِ.

ْشرِفاف على الَعْظماِف فػَ  -
ُ
ْوَؽ الَعانَِة، ادل

 َمرَاؽِّ الَبْطِن من ؽَلٍُت وِِشاٍؿ.

ُرُؤوُس َعْظَمْي الَورَِكُْتِ شلا يلي  -
.  احَلْرقَػَفتَػُْتِ

 : احِلْضُن.والَحْجرُ  الِحْجرُ 

 : َمرَْكُب ُمَؤخَِّر الصِّفاِؽ يف احلِْقو.الُحْجَزةُ 

 : ُحْجَزتُو.ِحْدُؿ الرَُّجلِ = الِحْدؿُ 

 : الظَّْهُر.اءُ الِحْربَ 

 ِسْنِسَنُة الظَّْهِر، )واجلمع: َحرَايّب(. -

ْْتِ. -
َ
 حلَُْم ادل

 : أَْعَلى الَكاِىل. فَػرُْع الَكاِىل.الَحاِرؾُ 

 : الَكاِىل.الُحرُْكوؾ

ُزوـُ   : الصَّْدُر.والَحزِيمُ  الَحيػْ

 َوَسُط الصَّْدِر. -

ـُ  - َوَسط الصَّْدِر وما ُيَضمُّ عليو احلِزَا
َتقي ُرُؤوُس اجَلَواِنح فَػْوَؽ الرَُّىابَُة حيث تَػلْ 

 ِِبَِياِؿ الَكاِىل.

 : قيل ىي ضلوُع الُفؤاد.الَحَيازيم

 : اجلَْنُب.الَحِصيرُ 
 رة(.صا: ما ُدوَف اإِلْبِط إىل الَكْشِح )اخلالِحْضنُ 

 هما.نَ يػْ الَعُضداف وما بػَ و  الصَّْدرُ  -
 : الظَّْهُر.الُحظُبىَّ 

 يف الظَّْهرُ  ِعْرؽٌ  -
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 الرَُّجِل. ُصْلبُ  -
التػَّْرقُػَوِة  بُت : النػُّْقرَُة اليتلحاِقَنةُ وا الُحْقَنةُ 

 وَحْبِل العاِتِق.
بَػُْتَ التػَّْرقُػَوتَػُْتِ  ما .التػَّْرقُػَوتَػَُتْ : نُػْقرَتا الحاِقَنَتافِ 
 العاِتِق. وَحْبلِ 

: َأْحقاٌء واجلمع): اخَلْصُر. والِحْقوُ  الَحْقوُ 
 .(وِحَقاٌء وِحِقيٌّ 

 .اِصرَةُ اخل -
 : اخلاِصَرتَاف.الِحْقوافِ 
 : رَْأُس الثَّْدِي.الَحَلَمةُ 
 .الثَّْديِ الذي يف َوَسِط  الثػُّْؤلوؿُ  -

ْرأَِة  اِخَصةُ الشَّ : اذلُنَػيَُّة الَحَلَمةُ 
َ
يف ثَْدِي ادل

ْرأَِة.
َ
 وثُػْنُدَوِة ادل

 .َبةِ جَ احلَ  الَورِِؾ إىل َرْأسُ : والُحْنُجَفةُ  ْنُجفُ الحُ 
: واجلمع)ْرقَػَفُة الَورِِؾ. حَ  َطَرؼُ  -
 .(اِجفُ نَ حَ 
 الضِّْلِع شلَّا يلي الصُّْلَب. رَْأسُ  -

 .واْلِتَصاقُوُ : حُلُوُؽ الَبْطِن اإِلْحَناؽُ 
 الَبْطِن بالصُّْلِب. لُزوؽُ  -

كل   ويف: أَْطَوُؿ اأَلْضالِع ُكلِِّهنَّ. الَحواِني
 جانٍب من اإِلنساِف ِضْلعاِف من احَلواين.

ْْتِ من اإلنساِف. :الحاذُ 
َ
 طَرِيَقُة ادل

 : َمْرِجُع الَكِتِف.الَمَحارَةُ 
 : الَفقاُر )الواحدة زَلاَلٌة(.الَمحاؿُ 

 الظَّْهر. واِسطُ  -
 الَورِِؾ.اليت يف َكْعبَػرَِة  نُػْقرَةُ لا: الَمَحارَةُ 

 الَورِِؾ. نُػْقرَةُ  -
ْستديرافِ الَورِِؾ  رَْأسا: الَمحارَتافِ 

ُ
اللذاِف  ادل

 فيهما ُرُؤوُس الَفِخَذْيِن.يَُدور 
ْْتِ  حلَْمُ : الَخِبيَبةُ 

َ
 . ادل

 .من اللَّْحمِ  فطاؿكلُّ ما اْجَتَمَع   :َخَباِئبُ ال 
 والعانَِة. السُّرَّةِ : ما بَػُْتَ الَخثْػَلةُ 

؛ لُ السُّفَ  الَكِتَفُْتِ : أَْطرَاُؼ أَْعياِر ابُ ر خْ األَ 
 )الَعيػُْر: كل ناِتئ يف ُمْسَتٍو(.

 الَورِِؾ. ْقبُ ثػَ : ْربَةُ والخُ  الُخْربُ 
 َمْغرُِز رَأَسي الَورِؾ. -

: واجلمع): ِضْلٌع َصِغَتٌَة عند الصَّْدِر. الُخْرتُ 
 .(َأْخرَاتٌ 

 الظَّْهِر. فَػَقارِ : الَفْقرَُة من الَخَرزَةُ 
ـُ الصُّمُّ الُخْرسُ   .: الِعظا
 لِ بَ من قِ  رَْأُسوُ : َأْخَرـُ الَكِتفِ  =اأَلْخَرـُ 

 ا يلي الوابَِلَة.الَعُضَدْيِن شلَّ 
  َيَكَتِنفُ الَكِتِف الذي  َأَسَفلِ  َطَرؼُ  -

 ُكْعبُػرََة الكتف.
 .(ُخُصورٌ واجلمع: ): َوَسُط اإِلْنَساِف. الَخْصرُ 

بَػُْتَ احَلْرقَػَفِة  ما: ِصرتَافِ اوالخَ  الَخْصرافِ 
رَتاِف والُقَصيػَْرى، وىو ما قَػَلَص عنو الَقصَ 

ـَ  اخَلْصِر  ما فَػْوؽَ احَلَجَبتَػُْتِ، و  منوتَػَقدَّ
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 .الطِّْفِطَفةِ من اجلِْلَدِة الرَِّقيَقِة 
 .اإِلْنسافِ  َوَسطُ : الُخْضَمةُ 
 َصيػَْرى من اأَلْضالِع.: القُ الِخْلفُ 

ها )ِضَلُع قُّ رَ اأَلْضالِع وأَ  أَْقَصى -
 اخلِْلف(.

أَْقَصُر َأْضالِع اجلَْنِب. )واجلمع  -
 ُخُلوٌؼ(.

 : اخلاِصرَة.الَخْوشُ 
 .الَبْطنِ : رُلَْتَمُع الصِّفاِؽ وىو ظاىُر الَمِخيطُ 
: َأْضاَلُع الَكِتِف وىي ثالثٌة. الدَّأَيَاتُ 

 )الواحدة: َدأْيٌَة(.
: فَػَقاُر الَكاِىِل يف رُلَْتَمع ما بَػُْتَ الدَّْأيُ 

 الَكِتَفُْتِ )الواحدة: َدأْيٌَة(.
 : اجلَْنُب.الدَّث  

قُػوَ الدَِّسيعُ  تاِف، وىو : الَعْظُم الذي فيو الًتَّ
 ُمرَكَُّب الُعُنِق يف الكاِىِل.

 : الَقفا.الُمَذمَّرُ 
 َعْظماِف يف َأْصِل الَقَفا. -
 الكاِىُل والُعُنُق وما َحْوذَلما. -

ْْتِ.الذَّنُوبُ 
َ
 : حلَُْم ادل

َْْتِ وأَوَّلُُو وَأْسَفُلُو. -
َقَطُع ادل  ُمنػْ

 األَْلَيُة وادلآِكُم. -

َناِف مالذَّنُوبَافِ  َتػْ
 ن ىُهنا وىُهنا.: ادل

 : َأْسَفُل من السُّرَّةِ الرََّبضُ 

 : ما حَتَْت السُّرَِّة وَفوَؽ العانَِة.الَمْرِبضُ 
.الر ْجبُ   : ما بَػُْتِ الضِّْلِع والَقصِّ
: َأْسَفُل الَكِتِف، شلَّا يَِلي والرَّْجع الَمْرِجعُ 

 اإِلْبَط منها، من ِجَهِة الَقْلِب.
 يف الصَّْدِر. : أَْعَرُض ِضْلعٍ الر ْحَبى
َقَطِع  - ما بَػُْتَ َمْغرِِز الُعُنِق إىل ُمنػْ

 الشَّراِسيِف.
 َمْنِبُض الَقْلِب. مكاُف نَػْبِضِو وَخَفَقانِو. -

: الضِّْلَعاِف اللَّتاِف تَِلَياِف اإلْبَطُْتِ يف الر ْحبَػَيافِ 
 أَْعلى اأَلْضاَلِع.

ِة. )اجلمع: : ما بَػُْتَ الُعُنِق إىل التػَّْرقُػوَ الَمْرَدَغةُ 
 َمرادُِغ(.

 َأْسَفل التػَّْرقُػَوتَػُْتِ من جاِنِْب الصَّْدِر. -
 : الَكَفُل والَعُجُز. )واجلمع: روادؼ(.الرِّْدؼُ 

وِع يف الرَّصائع َُ : َمَشكُّ أعاِّل الّضُل
 الصُّْلب )الواحد ُرْصٌع(.

 : ِعْرٌؽ يف الصَّْدر يَِدرُّ اللَََّبَ.الر َغثَاءُ 
 ِي.َعَصَبُة الثَّدْ  -
: ُكلُّ َمْوِضٍع غَلَْتِمُع فيو الَوَسُخ كاإِلْبِط الر ْفغُ 

 والُعْكَنِة وضلوعلا.
: ما َسَفل من الَبْطِن عْنَد الصِّفاؽ الَمَراؽ  

.)  َأْسَفَل من السُّرَِّة. )ادلفرد: َمَرؽُّ
َواِضُع اليت تَرِؽُّ ُجُلوُدىا. -

َ
 ادل

 َأْسَفُل األَْلَيِة. :الرَّانَِفة
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: ُعظَْيٌم يف الصَّْدِر ُمْشِرٌؼ والرََّىابَةُ  بَةُ الر َىا
 على الَبْطِن.

ُغْضروٌؼ، كاللِّساف، ُمَعلٌَّق يف َأْسَفِل  -
 الصَّْدِر، ُمْشِرٌؼ على الَبْطِن.

 ِلساُف َقصِّ الصَّْدِر من َأْسَفل. -
 .الثَّْديافِ الَمَرازَاِف: 

 : َىَنٌة ناتَِئٌة من الكاِىِل.الز بْػَرةُ 
: الَعِظيُم الزُّبْػرَِة وىي النُُّتوء والَمْزبَػَراِني   رُ األْزبػَ 

 يف الكاىل.
 : النػُّْقرَُة اليت َتُدوُر فيها وابَِلُة الكَِّتِف.الزِّر  

 َطَرُؼ الَورِِؾ يف النْقرَِة. -
 : كل َعْظٍم أجوؼ ال ُمخَّ فيو!!الزَّْمَخَرةُ 
 : َزظَلَتاِف خارَِجتا اأَلْطراِؼ عنالزََّنَكَتافِ 

طَرَِفها، وَأْصالعُلا ثابتاف على الَكَتِد. 
 ]والَكَتُد رُلَْتمع الَكِتَفُْتِ[.

 : الصَّْدُر. )اجلمع أَْزَواٌر(الزَّْورُ 
 أَْعلى الصَّْدِر. -
 ُمْلتَػَقى أَطَراِؼ ِعظاـِ الصَّْدِر. -

 : الَعُجُز.والسَّوُ  االْستُ 
 : ِعَظُم الَعِجيزَِة.السََّتوُ 

ُهمُ  ِىي  والس تا اأَلْسَتوُ  َهاء والس تػْ : والسَّتػْ
 َعِظيُم االْسِت وَعِظيَمُتُو.

: ما اْلتَػَزَؽ والس ْحرُ  والسََّحرُ  السَّْحرُ 
ْرِي من أعلى الَبْطِن. )اجلمع 

َ
باحلُْلقوـِ وادل

 َأْسحاٌر وُسُحر وُسُحور(.
 الرِّئَُة. -
 : الَوقْػَبُة اليت يف َوَسِط الَبْطِن.الس رَّةُ 
ْولُوِد َررُ والسَّ  الس ر  

َ
: ما يَػتَػَعلَّق من ُسرَِّة ادل

 فيُػْقَطع، )واجلمع َأِسرَُّة(.
: الثػُّْنُدَوُة، وىو ما ْاسَتداَر من السَّْعَدانَةُ 

 السَّواِد َحْوَؿ احلََلمِة.
 : اخلاِصرَُة.الس ْقلُ 

 : َحْرُؼ فَػَقرِة الظَّْهِر.والسِّْنِسَنةُ  السِّْنِسنُ 
 قاِر الظَّْهِر.: َمْنَتَظُم فَ السِّيَساءُ 

 : ُغْضُروٌؼ ُمَعلٌَّق ِبُكلِّ ِضْلٍع.الش رُسوؼُ 
 رَْأُس الضِّْلِع فيما يلي الَبْطَن. -

ْنِكُب.الشَّاِعبُ 
َ
 : ادل

 : اخلاِصرَُة.الشَّاِكَلةُ 
 : النُّخاُع.الشَّليلُ 
 الِعْرُؽ األبْػَيُض الذي يف ِفَقِر الظَّْهِر. -
 مع الظَّْهِر.طَراِئُق من حلٍَْم شُلَْتدٍَّة  -

ْرتَِفُع ادلَشاَشِة والعظاـ من األكتاِؼ. اأَلَشم  
ُ
: ادل

 ]نُػبُػوُّ َعْظِم الَكِتف إىل أعلى[.
 : ما َأْشَرَؼ من أَْعَلى َصْدِر اإِلْنساِف.الص ْدرَةُ 
: الذي َأْشَرَفْت ُصْدرَتُُو. َعِظيُم اأَلْصَدرُ 

 الصَّْدِر.
ْنِكبافِ اأَلْصَدراِف: 

َ
 .ادل

: النػُّْقرَتاِف اللَّتاِف فيهما َمْغرُِز رْأَسْي تافِ الصََّدفَ 
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 الَفِخَذْين.
 اخلاِصرُة.الص ْقُل: 
 : َعْظٌم من َلُدِف الكاِىِل إىل الَعْجِب.الص ْلبُ 

 : َوَسُط الظَّْهِر من اإِلْنساِف.الصَّال

رُ   : الضَِّْب، وىو اإلْبُط.الضِّبػْ
.: اللَّْحَمُة اليت حَتَْت اإلِ الُمْضبَػَعةُ   ْبِط من ُقُدـٍ

 : اإِلْبُط. مابُت اإلْبِط والَكْشِح.الضِّْبنُ 
 : األَْلَيُة من جاِنَِبْ َعْظِمها.الضَّرَّتافِ 

 َأْصُل الثَّْدِي. :الضَّرَّةُ 
 .زَلِْنيَُّة اجلَْنبِ الضِّْلُع والضَِّلُع: 

 : الطَِّويُل اأَلْضالِع الواِسُع الصَّْدِر.الضَِّليعُ 
 يُد الَقِويُّ اأَلضالِع.الشَّدِ اأَلْضَلُع: 

 : ما بَػُْتَ الَفْقرَتَػُْتِ.الطَّبَػَقةُ 

 ادلِْفَصُل. )اجلمع طََبٌق(. -

 َعْظٌم رَِقيٌق يَػْفِصل بُت الَفَقاَرْيِن. -

 : َفقاُر الصُّْلِب َأمْجََع.الطََّبقُ 
ْلَتِصُق باجلسم فال يَػَتَحرَُّؾ.الطَِّبقُ 

ُ
 : الُعْضُو ادل

 بَػُْتَ الُعْجِب والكاِىِل. : اخلُطَّةُ الطَّرِيَدةُ 
 : َعَصُب اجَلَسِد.الط ْنبُ 

ْنِكُب. َحْبُل العاِتِق.الَمْطَنبُ 
َ
 : ادل

: من َلُدْف ُمَؤخَِّر كاىِل اإلنساِف إىل الظَّْهرُ 
 أدَن الَعُجِز منو.

 : الشَِّديُد الظَّْهِر.الُمَظهَّرُ 

ْنِكِب والُعُنِق.العاتِقُ 
َ
 : ما بَػُْتَ ادل

.: الَعجاِري    ُرُؤوُس الِعظاـِ
َؤخَّر.الَعُجزُ 

ُ
 : ما بَػْعَد الظَّهِر. ادل

: الَعِظيُم الَعِجيزَِة، ادلؤخَّرة. )األنثى: اأَلْعَجزُ 
 َعجزاء(.

ْنِكُب.الِعْطفُ 
َ
 : ادل

 : اآلباُط.الُعطُوؼُ 
: الذي َعَلْيِو اللَّْحُم من َقَصِب الَعْظمُ 

ـٌ(.  احلََيواِف، )اجلمع أَعْظٌم وِعظا
: ِفَقٌر بَػُْتَ الَفرِيَدِة والَعْجِب يف ُمَؤخَِّر الَمَعاقمُ 

 الصُّْلِب.
َفاِصُل. -

َ
 ادل
: َطَرُؼ الضِّْلِع الذي يُْشِرُؼ على الُعْلُعلُ 

ِعَدِة.
َ
 طََرِؼ ادل

 : ثُػْغرَُة السُّرَِّة.الُعْنُدَقةُ 
رُ   : الَعْظَم الناِتىءُ َوَسَط الَكِتِف.الَعيػْ
 ف.ُكلُّ َعْظٍم ناِتٍئ يف الَبدَ   -

َرافِ  َناِف َيْكَتِنفاِف جاِنَِبْ الصُّْلِب.الَعيػْ َتػْ
 : ادل

 : َحدُّ الَورِِؾ.الُغرابُ 
: طَرَفا الَورَِكُْتِ اأَلْسَفالِف اللذاف الُغرابافِ 

 يَلياِف أعاِّل الَفِخَذْيِن.
شاُش الَمْغِرضُ 

َ
: رَْأُس الَكِتِف الذي منو ادل

 حَتَْت الُغْضرُوِؼ.
 ِتِف.: نُػْغُض الكَ الُغْرُضوؼُ 
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ٍ.الُغْضُروُؼ:   ُكلُّ َعْظٍم َلُتِّ
 : َأُصوُؿ اأَلْضالِع، )الواحدة َمْغَرز(.الَمغَاِرزُ 
 : اللَّْحُم الذي على ُخْرِب الَورِؾ.الفاِئلُ 
 : َمَشكُّ أَعاِّل الضُُّلوِع فيو.الظَّْهرِ  فَراشُ 

 : ما َشَخَص من فُروُِع الَكِتَفُْتِ.الَفراَشةُ 
ِعْنَد نُػْغِض الَكِتِف يف َوَسِط  : حلََْمةٌ الَفرِيَصةُ 

اجلَْنِب عند َمْنِبِض الَقْلِب. ويف اجلسم 
 َفرِيَصتاِف تَػْرتَِعداِف ِعْنَد الَفزَِع.

 اللَّْحَمُة بُت اجلَْنِب والَكِتِف. -
ْضَغُة بُت الثَّْدِي وَمرِجِع الَكِتِف. -

ُ
 ادل

 : الثَّْدُي.الِفْزِفزُ 
  من اجَلَسِد.: كل ُمْلتَػَقى َعْظمُْتِ الَمْفِصلُ 

: ما انْػَتَضَد من والَفَقارَةُ  والِفْقَرةُ  الَفْقَرةُ 
ِعِظاـ الصُّْلِب من َلُدف الكاِىِل إىل 

 الَعْجِب، )اجلمع َفقاٌر(.
 َخَرزَُة الظَّْهِر. -

حاَلُة ]الِفْقرة[ يف نُػْقرَِة القفا.الَفْقَهةُ 
َ
 : ادل

 ِف.: البآِدُؿ، وىي حلَُْم َصْدِر اإلنساالَمفاِىرُ 

 األَْلَيتَػُْتِ. : ما بَػُْتَ الَورَِكُْتِ. َمْفرَُج ما بَػُْتَ الَقب  
بُِر.الُقْحُقحُ  ِحيُط بالدُّ

ُ
 : الَعْظُم ادل

 رُلَْتَمُع الَورَِكُْتِ.  -
 : الظَّْهُر.والَقرا الِقْروافُ 
 : َحَلَمُة الثَّْدي.الُقرادُ 
 : اخلاِصرَُة.الُقْربُ 

ْوِضُع الرَِّقْيُق َأْسفَ  -
َ
 َل من السُّرَِّة.ادل
 : الَبْطُن.الُقْرُقبُ 
 : ُكلُّ َعْظٍم ذي ُمخٍّ.الَقَصَبةُ 

 : ُكلُّ َعْظٍم َأْجَوَؼ ُمْسَتِديٍر.الَقَصبُ 
 : ِضْلعاِف تَِلياِف التػَّْرقُػَوتَػُْتِ.الُقْصَريافِ 
َرى : َأْسفُل اأَلْضالِع. الضِّْلُع اليت الُقَصيػْ

 تلي الشَّاِكلَة.
 ْنِب.آِخُر ِضَلِع يف اجلَ  -
 : الصَّْدُر.والَقَصصُ  الَقص  
 رَْأِس الصَّْدُر. -
ْغُروُز فيو َشراِسُف اأَلْضالِع. -

َ
شاُش ادل

ُ
 ادل

 : َأْسَفُل الظَّْهِر.الَقَطنُ 
 ما بَػُْتَ الَورَِكُْتِ. -

 : ناِتىٌء مل يَػْنَثِن بَػْعُد.الُمْقَعُد = ثَْدٌي ُمْقَعدٌ 
 َعى(.: َأْصُل الَفِخِذ، )اجلمع قػُ الَقْعوُ 

َنهما[.: الَقْلتُ   ما بُت التػَّْرقُػَوِة والُعُنِق ]نُػْقرٌَة بَػيػْ
: ما بُت اإلهْباـِ والسَّبَّابِة قَػْلُت الَكفِّ 

 ]ََتِْويٌف[.
 : اليت تَػْنَتِظُم الَفَقاَر.الظَّْهرِ  قَناةُ = الَقنا

َنةُ  : أَْدَن فَػْقرٍَة من ِفَقِر الظَّْهِر ]إىل الَقيػْ
 َأْسَفل[.

 وىو ما بُت الَورَِكُْتِ. ،الَقَطنُ  -
: رَلَْمُع الَكِتَفُْتِ. )اجلمع الَكَتُد والَكِتدُ 

 َأْكتاٌد وُكُتوٌد(.



       - 22 - 

 أَْعَلى الَكِتِف. -
 من َأْصِل الُعُنِق إىل َأْسَفِل الَكِتَفُْتِ. -

ْنِكِب.الَكِتُف: 
َ
 َعْظٌم َعرِيٌض َخْلَف ادل

ُـّ الَكِثَُت اللَّحْ الُكْرُدوسُ   ِم.: الَعْظم التَّا
 رَْأُس الَعْظِم. -
 اْلِتقاُء الَعْظَمُْتِ يف َمْفِصٍل. -

 : اجلُْزُء من الُعْضِو.الِكْسرُ 
 َعْظٌم ليس َعَلْيِو َكِبَُت حلٍَْم. -

 : ُمَؤخَُّر الَعُجِز.الُكْسيُ 
: ما بُت اخلاِصرَِة إىل الضِّْلِع اخلَْلِف، الَكْشحُ 

ْْتِ. ولإل
َ
نساف  وىو من َلُدِف السُّرَِّة إىل ادل

 َكْشحاِف.
 اخلْصُر. -

 : الَعُجُز. رِْدُؼ الَعُجِز.الَكَفلُ 
 : الصَّْدُر.والَكْلكاؿُ  الَكْلَكلُ 

 ما بَػُْتَ التػَّْرقُػَوتَػُْتِ. -
ـُ أَْعَلى الظَّْهِر شلَّا يلي الُعُنَق.الكاِىلُ   : ُمَقدَّ

 احلارُِؾ، ما بَػُْتَ الَكِتَفُْتِ. -
 اِىِر الَفِخَذْيِن.: ما َحْوَؿ احلَياِء من ظالكاَذةُ 
 حلَُْم ُمَؤخَِّر الَفِخَذْيِن،)اجلمع كاذاٌت(. -

ةُ  ُِ ْنَحِر. )اجلمع اللَّبَّ
َ
: َوَسُط الصَّْدِر وادل

 لَبَّاٌت(.
َلبُ   : النَّْحُر.اللَّبػْ
 : الصَّْدُر.اللَّباف

 : اإِلْبُط.الل ْعطُ 
 : السَّواُد َحْوَؿ َحَلَمِة الثَّْدِي.اللَّْعَوةُ 
 : أْعَلى َعْظِم العاِتِق شلَّا يَِلي الرَّْأَس.َتةُ الُمتَػَلفَّ 
 : السَّواُد َحْوَؿ َحَلَمِة الثَّْدِي ِخْلَقًة.الل ْمَعةُ 
 : ُكلُّ َعْظٍم َعرِيٍض يف اجَلَسِد.اللَّْوحُ 

 : الَعظيُم األَْلواِح.الِمْلواحُ 
 : الظَّْهُر.الَمْتنُ 
حلَْمَتاِف َمْعُصوبَتاِف بَػيػَْنهما ُصْلُب  -
 لظَّْهِر ُمْعُلوَّتاِف بَػَعقٍب.ا

 َجْنُب اَلظَّْهِر. -

 : الَفقارَُة.الَمحاَلةُ 
.الُمخ    : نِْقُي الِعظاـِ
نِْقُي ِعظاـِ الَقَصِب. ]الَقَصُب: ُكلُّ  -

 َعْظٍم َأْجوؼ[.
 : الثَّْدُي.الِمرازُ 

: ما بَػُْتَ السُّرَِّة والُمَرْيطاوافِ  الِمْرطاوافِ 
 والعانَِة.

 : اإِلْبُط.الُمَرْيطاءُ 
 : ُكلُّ َعَصَبٍة ذاِت حلٍَْم.الَمِضيَغةُ 

 حلَُْم باِطِن الَعُضِد. -
 : الِقْطَعُة من اللَّْحِم.الُمْضَغةُ 

 : الظَّْهُر.الَمطا
ْْتِ من َعَصٍب أو َعَقٍب أو حلٍَْم. -

َ
 َحْبُل ادل

 : اجلَْنُب.الَمَعد  
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 : َغراِضيُف الضُّلوِع، )الواحدة ُمْهرٌَة(.الُمَهرُ 
 : ُعظَْيٌم حَتَْت الَقْلِب.الُمْهرُ 
 : الصَّْدُر، )اجلمع ضُلُوٌر(.النَّْحرُ 
 أَْعَلى الصَّْدِر.  -
 التػَّْرقُػَوتاِف. -

: اأَلْضالع الثالُث الَقرِيَبُة من النَّاِحراتُ 
 النَّْحِر.

: ِعْرٌؽ أَبْػَيُض يف داِخِل الُعُنِق يَػْنقاُد الن خاعُ 
ُلَغ َعْجَب يف َفقاِر الصُّْلِب حىت يػَ  بػْ

َنِب.  الذَّ
: َمْفِصُل الَفْهَقِة بُت الُعُنِق والرَّْأِس الَمْنَخعُ 

 من باطٍن.
 .الثَّْديافِ النػَّْوَدالُف: 

: ماشَخَص من فُروِع الَكِتَفُْتِ إىل الِمْنَسجُ 
 َأْصِل الُعُنِق إىل ُمْسَتوى الظَّْهِر.

 الكاِىُل واحلارُِؾ. -
 : الُغْضُروؼ.النَّاِغضُ 

 ْضُروُؼ الَكِتِف.غُ  -
: ُمَؤخَّراُت الَضلوِع، )الواحد ناِفٌج النَّواِفجُ 

 وناِفَجٌة(.
َقبُ   : السُّرَُّة.الَمنػْ

ـُ السُّرَِّة. -  ُمَقدَّ
 : رُلَْتَمُع َعْظِم الَعُضِد والَكِتِف.الَمْنِكبُ 

 : اْرتِفاُع الثَّْدِي وانِْتبارُُه.الن هُودُ 
 : رَْأُس ادلِْنِكِب.النَّاِىضُ 

 ِبتاِف ُمْكَتِنَفتاِف الَقَطنَ : حلَْمتاِف ُمْنتَ لنػَّْوضافِ ا
 أي َوَسَط الَورِِؾ، وعلا للَمْرأة خاصًَّة.

 : الُعْصُعُص.النػَّْوضُ 
 مافَػْوَؽ الَعانَِة إىل َقريٍب من السُّرَّة.الُهْلَبُة: 
احلُْفرَُة اليت يف َأْسَفِل اجلَْنِب، يَػْعٍِت الَوْربَُة: 

 اخلاِصرة.
 : الَورُِؾ.الَور  

 مافَػْوَؽ الَفِخِذ.الَوِرُؾ: 
 الَعِظيُم الَورَِكُْتِ، )األنثى َورْكاُء(.اأَلْوَرُؾ: 

فاِصُل، )الواحد ُوْصٌل(. اأَلْوصاُؿ:
َ
 ادل

ْفِصُل. الَمْوِصُل:
َ
 ادل
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(ٖ) 
 األطػراؼ 

: ُعظَْيٌم ُمْسَتٍو مع َطَرؼ إبْػَرُة الذِّراعِ = اإِلبْػَرةُ 
 .الزَّْنِد من الذراعِ 

 َطَرُؼ الذِّرَاِع الذي يَْذرَُع منو الذَّارُِع.  -
الُعْرقُوِب، وىو ُعظَْيٌم  َوتَػرَةِ : َعْظُم اإِلبْػَرةُ 

 .الِصٌق بالَكْعبِ 
: كل ما يَػْثُبُت عليو َفِخُذؾ. الرُُّسغ الَمْأِبضُ 

 وىو َمْوِصُل الَكفِّ يف الذِّراع
: ماحتت الفخذين يف مثاين الَمْأِبضاف

 أسافلهما.
 وادلِرفقُت. الرُّْكبتُتباِطنا  -
ْنِكب. واجلمع: آباط.اإِلْبطُ 

َ
 : باِطُن ادل

 : َأْصُل الَفِخذ.األُْربِيَّةُ 

 : رُْكَبَتا اإِلنساِف فما بَػْعَدعُلا.اأَلْرضُ 

 : أَْطراُؼ اأَلَصاِبع.األُرَّـُ 
فاِصُل.اأَلْسرُ 

َ
 : ادل

فاِصِل واألوصاِؿ.الَمْأُسورُ 
َ
 : َشِديُد ُعَقِد ادل

.أَلَسَلةُ ا  : ُمْسَتَدُؽ السَّاِعِد شلا يلي الَكفَّ

متافِ  الَمْأَكمافِ  َُ : اللَّْحَمَتاِف اللتاف والَمْأَؾ
 على رؤوس الَورَِكُْتِ.

 ََبَْصتاِف ُمْشرِفتاف على احَلْرقَػَفتُت. -

نَػُْت. - َتػْ
 حلُْمَتاف َوَصَلتا مابُت الَعُجِز وادل

 ِشاٍؿ.ُرُؤوُس أعاِّل الَورَِكُْت عن ؽلٍُت و  -
 : الِفتػُْر، مابُت اإلهباـِ والسَّبَّابِة.اإلْلبُ 

َتطابَِقَتاِف بَػيػَْنهما الَكِتف أََلالَ 
ُ
: اللَّْحَمَتاِف ادل

َفْجَوٌة على َوْجِو الَكِتف، فإذا ُقِشَرْت 
َنهما ماٌء.  إحداعلا عن اأُلْخرى ساَؿ بَػيػْ
وعلا األََلاَلِف. إحدى ىاتُت اللَّْحمتَػُْت 

ي كالشَّْحَمِة البيضاء تكوف يف الرُّقَّى، وى
َمْرِجع الَكِتف، عليها أخرى مثلها ُتَسمَّى 

أَتى.
َ
 ادل

ـِ  أَْلَيةُ  َد َُ : ما َوَقَع عليو الَوْطُء من الَق
 الَبْخَصِة اليت حتت اخلِْنَصِر.

ـِ  أَْلَيةُ  : َضرَُّتُا وىي اللَّْحَمُة اليت يف اإِلْبها
 َأْصِلها.

 ُة اليت حَتَْتها.: اللَّْحمَ الِخْنَصر أَْلَيةُ 

: ىي اللَّْحمة يف َأْصِل الَيِد وأَْلَيُة الكفِّ  أَْلَيةُ 
 اإلهباـ.

 : األظُْلَُلُة.اإِلْنسافُ 

: ما أقْػَبَل على اإِلنساِف من أَْعضائِو اإِلْنِسي  
 مثل السَّاعَدْين والزَّْنَدْيِن والَقَدَمُْتِ.
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ـِ  = : ما أَقْػَبَل َعَلْيَك منها. إْنسي  الَقَد
 َوَوْحِشيُّها: ما أَْدبَػَر منها.

 : الوظيُف، َعْظُم الوظيِف.األَْيقُ 

 َمْوِضُع الَقْيِد من السَّاِؽ.  -

 : اأَلَصاِبُع.األَبَاِخسُ 

 ما بَػُْتَ اأَلَصاِبِع وُأُصوذِلا. -

.الَبَخصُ  . حلَُْم باِطِن الَقَدـِ  : حلَُْم الَقَدـِ

اَحَة، حلَُْم ُأصوِؿ اأَلَصابِع شلَّا يلي الرَّ  -
 )الواحدة ََبَْصٌة(.

 حلَُْم الذِّرَاَعُْتِ. - 

ـَ. -  اللَّْحُم الذي يَػرَْكُب الَقَد

.الَبْخَصةُ   : حلَُْم الَكفِّ والَقَدـِ

من حَتِْت أصاِبِع  اأَلْرضَ َوِّلَ  ما -
 الرِّْجَلُْتِ.

ْفِصُل. )اجلمع: أَْبداٌء وبُُدوٌء(.الَبْدءُ 
َ
 : ادل

 اللَّْحِم.الَعْظُم مبا عليو من  -

 : باِطنا الَفِخَذْيِن.الباد  

 : اللَّْحَمُة يف باِطِن الَفِخِذ.الَبْأَدلَةُ 

 : بُطُوف الَفِخَذْيِن.الَبْأَدلََتافِ 

 : َمْفِصُل اإلنساِف، واجلمع: أُْبَداء.الَبَدا

: واِحدُة البَػرَاِجم: وىي َمفاِصُل البُػْرُجَمةُ 
 اِجب.اأَلصاِبِع اليت بُت اأَلشاِجع والرَّوَ 

ُرُؤوُس السُّاَلِمَياِت من َظْهِر الَكفِّ إذا  -
 قَػَبَض القاِبُض َكفَُّو َنَشَزْت واْرتَػَفَعْت.

ْفِصُل  -
َ
فاِصِل. ادل

َ
ْفِصُل الظَّاِىُر من ادل

َ
ادل

 الباِطُن.

 َظْهُر الَقَصِب من اأَلَصابِع. -

َشنَّ البَػَراِجمُ 
ُ
فاِصِل األصابِع. جاُت يف مَ : ادل

ـَ.ويف كل ِإْصبَ   ٍع ثالُث بُػْرمُجاٍت إال اإلهبا

 : مابَػُْتَ السَّبَّابِة والُوْسَطى.الَبْصعُ 

 : مابُت اخلِْنِصِر والِبْنِصِر.الُبْصمُ 

فَػْوت مابُت طرؼ اخلِْنِصِر إىل َطرِؼ  -
الِبْنِصِر ]مسافة[ )الَعَتُب والرََّتُب: مابُت 

ُر: مابُت السَّبَّابةِ  الَوَسطِ   والسَّبَّابة. والِفتػْ
، والشِّبػُْر: مابُت اإِلهْباـِ واخلِْنِصِر،  واإِلهْباـِ

 والَفْوُت: مابُت كل إْصبَػَعُْت(.
.البَػْلَدةُ   : رَاَحُة الَكفِّ

 : اأُلْصُبُع اليت بُت الُوْسَطى واخلِْنِصِر.الِبْنِصرُ 

 : اأَلَصابُع. )ادلفرد: بنانٌَة(.البَػَنافُ 

 أَْطرَاُؼ اأَلَصاِبِع. -

.: اإلصْ اإِلْبهاـ  َبع الُكبػَْرى يف الَيِد أو الَقَدـِ

 : َمدُّ الَباِع.والتَّبَػو عُ  البَػْوعُ 

فَُّْتِ : َمَساَفُة مابُت الكَ والبَػْوعُ  والُبوعُ  الَباعُ 
 إذا َبَسْطتَػُهما.

 َلُة. )اجلمع: تَرِبَاٌت(.: األظلُْ التَّرِبَةُ 

 : رْأُس الَفِخِذ والَورِِؾ.التػ فَّاَحةُ 

ـُ.: األَقْ األَتْػَناءُ   دا

 : اأَلصاِبُع.الثػََّرباتُ 
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 : َمْوِصُل الَفِخِذ من السَّاِؽ من باطٍن.الثَِّفيَنةُ 

 َمْوِصُل الَوظيِف يف الذِّراِع. -

 رُْكَبُة اإلنساِف. -

 : ِغَلُظ الَيِد من الَعَمِل.الثػََّفنُ 

ما ُدوَف السُّرَِّة فَػْوَؽ العانَِة َأْسَفَل الثػ نَُّة: 
 الَبْطِن.
الَقليُل حلَِْم الَفِخَذْين. )وادلؤنث:  اأَلْجَخى:

 َجْخَواُء(.
 )ِعظَاُمها(. ُْتِ لَ جْ والرِّ  نِ يْ دَ : َقَصُب اليَ الُجُدوؿُ 

 : الَيَداِف والرِّْجاَلِف.الَجراِميزُ 

: ياِبَسُة الِعظاـِ قَِليَلُة يٌَد جاِسَيةٌ  =الجاِسَيةُ 
 اللَّْحم.

. )اجلمع: َأمْجاعٌ الُجْمعُ   (.: قَػْبَضُة الَكفِّ

َقاُد من الرُُّسِغ الذِّراعِ  الَحْبُل= َحْبلُ  : ِعْرٌؽ يَػنػْ
ْنِكِب.

َ
َغِمَس يف ادل  حىت يَػنػْ

: الَعَصُب الظاىُر ِحَباُؿ الذِّرَاعين =الِحباؿُ 
 عليهما.

 : َعَصُبهما. ُعُروقُهما.= حباؿ الساقين
 : ِعْرٌؽ ُمْسَتْبِطٌن َعْظَم الذِّراِع.اأَلْحَدبُ 

 ل.: اأَلْرجُ الَحَواِدي

 : َعَصٌب أو ِعْرٌؽ يف الرِّْجِل.الحارَِقةُ 
: َعَصَبتاف يف ُرؤوِس أعاِّل الَحارِقَتاف

الَفِخَذْين يف أطراِفها، مث َتْدُخالف يف 
نُػْقَرَِتْ الَورَِكُْت ُمْلَتزِقَػتَػُْتِ نابَتتَػُْت يف 

النػُّْقرَتَػُْت، فهما ُموِصُل مابُت الَفِخَذْين 
َعرَج الذي  والَورِؾ، وإذا زالت احلارقةُ 

 ُيِصيبو ذلك. )الواحدة حارِقٌَة(.
 : َعْظُم احَلَجَبِة، وىي رَْأُس الَورِؾ.الَحْرقَػَفةُ 

: ُرؤوس أَعاِّل الَورَِكُْت مبَْنزَِلِة الَحْرقَػَفتاف
 احَلَجبِة.

رُلَْتَمُع رَْأِس الَفِخذ ورَأِس الَورِِؾ حيث  -
 يَػْلَتِقياف من ظَاىٍر.

ُؼ كالَكاِىل والَغارِب. : احلُْرقُو الَحرَْكَكةُ 
 )اجلمع: َحرَاكيك(.

احَلْرقَػَفُة. َطَرُؼ الَورِِؾ شلا يلي اأَلْرَض  -
 إذا قَػَعْدَت.

.الحَفا  : رِقَُّة الَقَدـِ
ْشِي  اجحسِ انْ  -

َ
. حىتالَقَدـِ من ادل  َترِؽَّ

ْشيِ : الذي رَقَّْت قدُمُو من َكثْػرَِة الَحِفي
َ
 .ادل

فيها  الَورِِؾ،ِخِذ يف : َمْغرُِز رَأِس الفَ الُحق  
َعَصبٌة إىل رَْأِس الَفِخِذ، إذا انْػَقطََعْت 

 .الرَُّجلُ َحرَِؽ 
 رَْأسِ الَورِِؾ الذي فيو َعْظُم  َأْصلُ  -

 الَفِخِذ.
 اليت يف رَْأِس الَكِتِف. النػُّْقرَةُ  -
 َأْشبَػَهها. وما الوابَِلةُ الَعُضِد الذي فيو  رَْأسُ  -

 .السَّاؽِ رٌَة يف باِطن : حلََْمٌة ُمْنَتبػَ الَحماةُ 
 السَّاؽ. َعَضَلةُ  -



       - 20 - 

ـِ  ةُ ِحَمارَّ  =الِحَمارَّةُ  ْشرَِفةُ : الَقَد
ُ
بُت َأَصابِعها  ادل

 ومفاِصِلها من فَػْوؽ.
 بُت: ما َأْشَرَؼ السَّاؽِ  ِحمارَّةُ = 

 َمَفاِصِلها وَأَصابِعها من فَػْوؽ.
 : اأَلْرُجُل.الَحواِملُ 

. َعَصُبها: الَقَدـِ والذِّراعِ  َحَواِملُ = 
 .(الواحدة: حاِمَلةٌ )

َتُكوناِف  الَفِخَذْينِ : حلََْمتاِف يف ظَاِىِر الحاذافِ 
 يف اإلنساِف َوَغَْتِِه.

َقَطِع َصْدرِ  قٌّ : شِ الحائشُ  شلَّا  الَقَدـِ  عند ُمنػْ
 يلي اأَلْْخََص.

. واألنثى: الرِّجَلُْتِ : الطَّوِيُل الَخَجْوَجى
 َخَجْوَجاٌة.

 رَُج بَػُْتَ األصاِبِع.: الفُ الَخَصاصُ 
 ُمْستَػْغَلظُها. وىو: َعَظَمُة الذِّراِع، مَّةُ ضُ الخُ 

 َقَدـِ : ما أصاَب اأَلْرَض من باِطِن الُخف  
 اإِلْنَساِف.

 َصْدرِ  َعرِيضُ ال: الَقَدـِ = َخفَّاُؽ الَخفَّاؽُ 
ـْ ال  .أو باِطنها َقَد

 السَّاؽ. من: َمِوضُع اخلَْلخاِؿ الُمَخْلَخلُ 
، اأَلْخَمصُ  َرؽَّ من َأْسَفِلها  وما: باِطُن الَقَدـِ

 وََتَاََف عن اأَلْرِض.
. َخْصرُ  -  الَقَدـِ

 الَفِخَذْينِ : ُموِصُل َأساِفِل أَْطراِؼ ْنبُ خِ ال

 اِّل السَّاقَػُْتِ عَ وأ
 .الرُّْكَبةِ  باِطنُ  -
ْأِبُض. ِثٍْتُ  -

َ
 الرُّكَبِة، وىو ادل

 رى.الصُّغْ  اإِلْصَبعُ : والِخْنَصرُ  الِخْنِصرُ 
اِبَرةُ   : الُعْرقُوُب.الدَّ

 : النُّْكَفُة.الدَّاِغَصةُ 
َعْظٌم ُمَدوٌَّر يَِديُص وؽَلُوُج فَػْوَؽ َرْضِف  -

 الرُّْكَبِة.
اليت حتت اجلِْلَدِة الكائنة فَػْوَؽ  الشَّْحَمةُ  -

 الرُّْكَبة.

 .الَعَصَبةُ  -
َعْظٌم يف طَرَِفو َعَصَبَتاف على رَْأِس  -

 الوابِلِة.
ُمُو شلَّا  َتَدؽ = ُمْسَتَدؽ  السَّاِعِد:الُمسْ  ُمَقدَّ

 يَِلي الرُُّسَغ.
: مابَػُْتَ َطَرِؼ ادلِْرَفِق إىل طََرِؼ الذِّراعُ 

 اإلْصَبِع الُوْسطى.
 : طََرُؼ األَْلَيِة.الِمْذَرى

 : طَرَفا األَْلَيِة.الِمْذَرواف
ْنِكَباِف. -

َ
 ادل

 ِذ.: باِطُن الَفخْ والرَّبَػَلةُ  الرَّبْػَلةُ 
 اللَّْحَمُة الَعِظيَمُة. -

 : ُأُصوُؿ األَْفخاِذ.الرََّباَلتُ 
ْرأَُة َضْخَمُة باطن األَْفخاِذ.والرَّْباَلءُ  الرَّبَِلةُ 

َ
 : ادل
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 : َخَلُل مابَػُْتَ األصاِبِع.الر ْتُق والرََّتقُ 
: مفاِصُل ُأُصوِؿ األصاِبِع، الرَّواِجبُ 

 )الواحدة: راِجَبٌة(.
ـُ الرِّْجلُ  اإِلْنساِف وَغَْتِِه، من َأْصِل  : َقَد

.  الَفِخِذ إىل الَقَدـِ
 : الَعِظيُم الرِّْجِل.اأَلْرَجلُ 
 : ِعَرُض الَقَدـِ يف رِقٍَّة.الرََّححُ 
ِص ِبَصْدرِىا.الرَّحَّاءُ  ََ ـُ ُمْسَتويَُة اأَلْخِم  : الَقَد
 : الذي ال َأْْخََص ِلَقَدَمْيِو.اأَلرَح  
ِو حىت ؽَلَسَّ الذي َيْسَتوي باِطُن قدَميْ  -

يُعو اأَلْرَض.  مجَِ
 : َمْفِصُل ما بَػُْتَ الَكفِّ والذِّراع.الر ْسغُ 

- .  َمْفِصُل ما بَػُْتَ السَّاِؽ والَقَدـِ

 : َعَصبتاِف يف َرْضَفيَتْ الركَبِتُْتِ.الرََّصَفَتافِ 
: ِجْرـُ ِعظاـٍ يف الرُّْكَبِة كاألصاِبع الرَّْضفُ 

بَػْعضاً  ادلضمومة قد َأَخَذ بَػْعُضها
 )الواحدة: َرْضفٌة(.

َعْظٌم ُمطِبٌق على رَْأِس السَّاِؽ ورَْأِس  -
 الَفِخِذ.

 : طََبٌق ؽَلُوُج على الرُّْكَبِة.الرَّْضَفةُ 
: أصوؿ الَفِخَذْيِن من باِطٍن، والر ْفغُ  الرَّفغُ 

وعلا ما اْكتَػَنفا أعاِّل جاِنَِبْ العانِة عند 
ْيِن. وأَْعَلى ُمْلَتقى أعاِّل بَػَواِطِن الَفِخذَ 

 الَبْطِن.

 ُأُصوُؿ اإِلْبَطُْتِ. )اجلمع: أَْرُفغ وأَْرفَاغ(. -
: أُصُوُؿ الَفِخَذْيِن واحَلواِلِب. المَراِفُغ واأَلْرفاغُ 

 وما غَلَْتِمُع فيو الَعَرُؽ والَوَسُخ.
ِعيَقُة.الرَّْفغاءُ 

ُ
ْرأَُة الدَّقيَقُة الَفِخَذْيِن ادل

َ
 : ادل

 ِقيَقُة السَّاقَػُْتِ.: الدَّ الرَّقْػَعاءُ 
 : َمْوِصُل الذِّرَاِع من الَعُضِد.الِمْرَفقُ 
 أَْعلى الذراِع وَأْسَفُل الَعُضِد. -
 : َمْوِصُل الَوِظيِف والذِّراِع، وعلا رُْكَبتاِف.الر ْكَبةُ 

 : الَعِظيُم الرُّْكَبِة.اأَلرَْكبُ 
 : بَػَياٌض يف الرُّْكَبِة.الرََّكبُ 
الَفِخَذْيِن اللذين عليهما حلَُْم  : َأْصالَ الرََّكَبافِ 

ْرأَِة. )الواحد: رََكٌب(.
َ
 الَفرِْج من الرَُّجِل وادل

ـ   ُخُّ.الرِّ
 : النػَّْقُي وادل

ـُ  ُخُّ.اإِلْرما
 : أف غلري يف الَعْظِم النػَّْقُي وادل

 : الَعْظُم الذي َجَرى فيو النػَّْقُي.الُمِرـ  
 : َأْسَفُل الَيِد.الرَّانَِفة

 : الَعَصُب اليت يف ظَاِىر الذِّرَاِع.ةُ الرَّاِىشَ 
 : َعَصٌب وُعُروٌؽ يف باطن الذِّرَاِع.الرَّواِىشُ 
راَعُْتِ.الرَّاِىَشافِ   : ِعْرقاِف يف باِطِن الذِّ

.الرَّاَحةُ   : الَكفُّ
 : حَتِْجيٌل يُكوُف ُدوَف اأَلشاِعِر.الزََّرؽُ 
 : َطَرُؼ َعْظِم السَّاِعِد.الزَّْندُ 
 اِعِد.َعْظُم السَّ  -

 : َشِظيَُّتها.زَائَِدُة السَّاؽِ  الزَّائَِدُة=
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 : اإلْصَبُع اليت بُت اإِلهْباـِ والُوْسَطى.السَّبَّابَةُ 
 : الَقوائُِم.اأَلساِطينُ 

: ُمْلَتقى الزَّْنَديِن من َلُدِف ادلِْرَفِق إىل السَّاِعدُ 
 الرُُّسِغ.

 اأَلْعَلى من الزَّْنَدْيِن. الَعُضُد. -
. الس الَمى ـُ اأَلصاِبِع يف الَيِد والَقَدـِ : ِعظا

 )الواحدة ُساَلِمَيٌة(.
. )وقيل   - ُكلُّ َعْظٍم رُلَوٍَّؼ من ِصغاِر الِعظاـِ

 ىي مفرد ومجعو ُساَلمياٌت(.
ىي اليت بُت ُكلِّ َمْفِصَلُْتِ من َأَصاِبع  -

 اإلنساِف.
: السُّالَمى اليت َتِصُل ما بَػُْتَ اأَلصاِبِع السِّْنعُ 
. )اجلمع والرُّ  ُسِغ يف َجْوِؼ الَكفِّ

 َأْسناٌع(.
 احَلزُّ الذي يف َمْفِصِل الَكفِّ والذَّراِع. -

ْفِصُل بَػُْتَ الَكفِّ والسَّاِعِد.السِّْنطُ 
َ
 : ادل

 : َمْوِضُع السِّواِر من الَيِد.الُمَسوَّرُ 
.السَّاؽُ   : ما بَػُْتَ الرُّْكَبِة والَقَدـِ

َْرأَُة تارَّ السَّْوقَاءُ 
 ُة السَّاقَػُْتِ ذاُت َشْعٍر.: ادل

 : الطَِّويُل َعْظِم السَّاِؽ.اأَلْسَوؽُ 
 : طُوُؿ َعْظِم السَّاؽ. ُحْسُن السَّاِؽ.السََّوؽُ 

ْمُدوُد فَػْوَؽ السُّالَمى اأَلْشَجعُ 
َ
: الَعَصُب ادل

من بُت الرُُّسِغ إىل ُأُصوِؿ اأَلَصاِبِع، فوؽ 
.  َظْهِر الَكفِّ

 َبَع والرُُّسِغ.الَعْظم الذي يصل األصْ  -
 : غليظ اأَلَصاِبِع َخِشُنها.الشَّْثلُ 

: ِغَلُظ الَكفِّ وُجُسوُء ادلفاِصِل. الش ثُونَةُ 
 ]خشونتها[.

 : ِغَلُظ الكف واأَلصاِبِع.الشََّثنُ 
الَغِليُظ الَيَدْيِن الشََّرنْػَبُث والش راِبُث: 

 والرِّْجلُِت والَقَدَمُْت اخَلِشنُػُهما.
 َلل ]الفروُج[ بُت األصاِبِع.اخلَ الش روُج: 
ـُ الَغليظَُة.الشِّْرحاؼُ   : الَقَد

- .  الرَُّجُل َعرِيُض َصْدِر الَقَدـِ
 : الَعرِيُض الَقَدـِ الَغليظُها.الشِّْرداحُ 
 : ُعظَْيٌم الزٌؽ بالَوِظيِف.الشَّظاةُ 
 ُعظَْيٌم الزٌِؽ بالذِّراِع. -

 : اَنِشقاُؽ الَعَصِب.الشََّظى
 َعْظُم السَّاِؽ.: الشَِّظيَّةُ 
 : اإلْصَبُع.الشَّْنتَػَرةُ 
 : اإلْصَبُع السَّبَّابٌَة.الُمشِيَرةُ 
 : اليَداِف والرِّْجالِف.الشَّوى
 .األظُْلَُلةُ : اإِلْصَبعُ 
.الصَِّبي    : رَْأُس الَقَدـِ

 :  .ُمَقدَُّمهاالصَّْدُر= َصْدُر الَقَدـِ
 .: الَعُضُد بَِلْحِمِو. )اجلمع َأضباٌع(الضَّْبعُ 
 اإِلِبُط. -
ما بَػُْتَ اإِلْبِط إىل ِنْصِف الَعُضِد من  -
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 أَْعالَُه.

.الضَّرَّةُ   : حلَُْم باِطِن الَقَدـِ شلَّا يَلي اإِلهباـِ
 : الَيُد.الطَّاِبقُ 

 : اأَلصاِبُع.اأَلْطراؼُ 
 : بَْطُن اإلْصَبِع.اأَلَظل  

 : َعْظُم ظاىر السَّاِؽ.الظ ْنُبوبُ 
.َحْرُؼ السَّاِؽ ال -  ياِبِس من ُقُدـٍ
 : ما بُت السَّبَّابِة والُوْسَطى.الَعَتبُ 
.الَعْرشُ   : َظْهُر الَقَدـِ

تَػَوتػُِّر فَػْوَؽ َعِقِب الُعُرقُوبُ 
ُ
: الَعَصُب الَغِليُظ ادل

 اإِلْنساِف.
َعَصٌب ُمَوتػٌَّر َخْلَف الَكْعبَػُْتِ. )اجلمع  -

 َعرَاقيب(.
َنها : أَْطناُب ادلفاِصِل اليت ُتالئِ الَعَصبُ  ُم بَػيػْ

 وتُشُدىا. )الواحدة َعَصَبٌة(.
 : َمْوِضُع السِّواِر من اليِد.الِمْعَصمُ 

 : السَّاِعُد، وىو ما بَػُْتَ ادلِْرَفِق إىل الَكِتِف.الَعُضدُ 
ُكلُّ َعَصَبٍة معها حلٌَْم الَعَضَلُة والَعِضيَلُة: 

 َغِليٌظ.
ضُل والُعُضُل: ُِ  الَكثَُت الَعَضالِت. الَع

 ُكلُّ َعْظٍم وافٍر بَِلْحِمِو.والُعْضُو: الِعْضُو 
: ما َغُلَظ ِمْنُو. شلَّا يلي َعَظَمُة الذِّراعِ  الَعَظَمُة=

 ادلِْرَفَق الذي فيو الَعَضَلُة.
. )اجلمع أعقاٌب(.الَعِقبُ   : ُمَؤخَُّر الَقَدـِ

: اإِلْبُط والرُّْفُغ وما َأطاَؼ بِِو. الَمْغِبنُ 
 .(ْفخاذِ واأَلْرفاُغ: بَواِطُن األَ )

: باِطُن ما بَػُْتَ الَعُضِد والَفْتَخةُ  الَفْتخُ 
 والذِّراِع.

فاِصِل ولِيُنها. : اْسًتْخاءُ الَفَتخُ 
َ
 ادل

 َعْرُض الَكفِّ والَقَدـِ وطُوذُلما. -
 طوُؿ َعْظِم الرِّجَلُْتِ وِقّلُة حلمهما. -

 : ثَػٍْتُ األصاِبِع وتَػْلِيُنها.الَفْتخُ 
 لَكفِّ والَقَدـِ مع اللُِِّت.: الَعريُض ااأَلفْػَتخُ 

رُ   : مابَػُْتَ اإِلهباـ والسَّبَّابَِة إذا فُِتَحَتا.الِفتػْ
َلةُ  راِع.الَفتػْ ُة َعَصِب الذِّ  : ِشدَّ
 : َوْصُل ما بَػُْتَ السَّاِؽ والَورِِؾ.الَفِخذُ 

: فَػَتحات األَصاِبع )الواحدة تِْفراٌج التفاريج
 وتَػْفرَِجٌة(.

ْفِصُل يف الَفص  
َ
 .دِ ظاـ ما عدا اليَ العِ : ادل

 : رَاَحُة الَيِد.الَفْقَحةُ 
 : اخلََلُل والُفْرَجُة بُت اأَلصاِبِع.ْوتُ فَ ال

 : َطَرُؼ َعْظِم ادلِْرَفِق.والَقِبيحُ  الَقباحُ 
ـُ   : الرِّْجُل.الَقَد

ـٌ = الَكْبساءُ  : َغِليظَُة اللَّْحِم َكْبساءُ  َقَد
 زُلَْدُوِدبٌَة.

اِخصاِف شلَّا يلي : َعْظماِف شالِمْكحااَلفِ 
راَعُْتِ من ُمرَكَِّبهما. ]الواحد:  باِطَن الذِّ

 ِمْكحاٌؿ[.
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: َحْرُؼ الزَّْنِد الذي يَِلي اخلِْنِصَر، الُكْرُسوعُ 
 وىو النَّاِتُء عند الرُُّسِغ.

 َمْفِصُل الَقدـِ من السَّاِؽ. -
 : النَّاِتُء الُكْرُسوِع.الُمَكْرَسعُ 

َبِة إىل الَكْعِب. : ما ُدوَف الرُّكْ الُكراعُ 
 )اجلمع: أكارع(.

 : ِدقَُّة األَكارِِع.الَكَرعُ 
 ِدقَُّة السَّاِؽ. -

ْسَتِديُر كأنَُّو َجْوزٌَة.الَكْرَمةُ 
ُ
 : رَْأُس الَفِخِذ ادل

ْشِرُؼ فَػْوَؽ الرَُّسِغ عند الَكْعبُ 
ُ
: الَعْظُم ادل

.  الَقَدـِ
 : رَْأُس الَفِخِذ.الُكْعبُػَرةُ 

 َتَكتٍِّل من الَعْظِم.كل رُلَْتِمٍع مُ   -
 الُكْرُدوُس. -

ْسَتِديرَُة فيها كاخلَرزَِة وفيها ُكُعبُػَرُة الَكِتفِ 
َ
: ادل

 َمداُر الوابلِة.
 الُكوُع. -

 : َعْظُم السُّاَلمى )اجلمع: ِكعاٌس(.الَكْعسُ 
ـُ الَِباِجِم من اأَلصاِبع. -  ِعظا
 : الَيُد.الَكف  

ى الَعُْتِ عند : َوْضُع الَيَدْيِن علاالْسِتْكفاؼُ 
 النََّظِر يف الشَّمِس.

 : َطَرُؼ َمْوِصِل الَفِخِذ يف الَعُجِز.الَكَمجُ 
.الُكوعُ   : َطرُؼ الزَّْنِد الذي يَِلي َأْصَل اإِلهْباـِ

 : َطَرُؼ الزَّْنِد الذي يَِلي َأْصَل اخلِْنِصِر.الكاعُ 
اأَلْرَسُح، الذي َلزَِقْت أَْلَيتاُه : األَْمَسحُ 

 بالَعظِم.
 لَِقَدِمِو. َأْْخَصَ الذي ال  -

 : الَعُضَد.الُمَساؿُ 
 : ُكلُّ َعْظٍم ال ُمخَّ فيو.الُمشاشُ 

ُرُؤوُس الِعظاـِ مثل الرُّْكَبتَػُْتِ وادلِْرفَقُْتِ،  -
 )الواحدة: َمَشاَشٌة(

.الُمْشطُ   : ُسالمَياُت َظْهِر الَقَدـِ
- . ْفًَتَِشُة فَػْوَؽ الَقَدـِ

ُ
ـُ الرِّقاُؽ ادل  الِعظا

 : السَّاُؽ الَغِليظَُة احَلْسناُء.لَمْكَرةُ ا
 : الَكْعُب والُعْرقُوُب، وُكلُّ ما نَػَتَأ.الِمْنَجمُ 

: َعْظماِف شاخصاِف يف بَواِطِن الَمْنجمافِ 
الَكْعبَػُْتِ يُػْقِبُل َأَحُدعلا على اآلخِر إذا 

 ُصفَّْت الَقَدماِف.
ِن، : طريقتا حلٍَْم يف بَواِطِن الَفِخَذيْ الن ْدأَتافِ 

َعَلْيِهما بَػَياٌض رَقيٌق من َعَقٍب كأنَّو َنْسُج 
َغٌة واِحَدٌة  َنهما َمِضيػْ الَعْنَكُبوِت تَػْفِصُل بَػيػْ

 فَتِصَُت كأهنا َمِضيَغتاِف.
ْفِصُل بُت الَكفِّ والسَّاِعِد.النِّْسعُ 

َ
 : ادل

 : َعَصُب الذِّراِع من داخٍل وخارٍج.النَّواِشرُ 
)الواحدة:  ُعروُؽ باِطِن الذِّراِع. -

 ناِشرَة(.
 : االنِْتفاُخ يف الَعَصِب لإِلْتعاِب.االنِْتشارُ 
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: الَعُضُد الَقِليَلُة اللَّْحِم والَمْنشولَةُ  النَّاِشَلةُ 
 وضلوىا.

 : َمِوضُع اخلاَتَِ من اخلِْنَصِر أو اإلْصَبِع.الَمْنَشَلةُ 
 .َعْظُم الَعُضدِ : النػَّْقُو والنَّقا

 اأَلصاِبِع يف ِقَصٍر.: الَغِليُظ الُمَؤنَملُ 
ْفِصُل اأَلْعَلى الذي فيو الظُّْفُر من األُْنُمَلةُ 

َ
: ادل
 اإِلْصَبِع.

 ُرُؤوُس اأَلصابِع. -
.النَّعاَمةُ   : باِطُن الَقَدـِ
- .  َصْدُر الَقَدـِ

ْجَتِمُع يف ظاِىِر الَعُضِد.النَّاِىضُ 
ُ
 : اللَّْحُم ادل

 لَفِخَذْيِن.: الَقليُل حلَِْم االنَِّهُش والنَِّهيشُ 
: ِشْبُو َمَشقِّ بَػُْتَ َضرَِّة اإِلهباـِ وَأْصِل أَْلَيِة النَّاؽُ 

اخلِْنَصِر يف ُمْستَػَقَبِل بَْطِن السَّاِعِد بَِلْصِق 
 الرَّاَحِة.

 : َطَرُؼ رَْأِس الَعُضِد والَفِخِذ.الوابَِلةُ 
 طََرُؼ الَكِتِف. -

 ُْتَ الصََّفِن.َعَصَبٌة بُت َأْسَفِل الَفِخِذ وبػَ الَوتَػَرُة: 
 مابَػُْتَ اأَلصاِبِع.الَوتَػَرُة والَوتِيَرُة: 

- .  ُجَلْيَدٌة بُت السَّبَّابِة واإِلهْباـِ
 مابَػُْتَ اأَلَصاِبِع. الَوْرُب:

 الِعْضُو. -
 الِفتػُْر. -

 مابُت الُوْسَطى والِبْنَصِر. الَوِضيُم:
  َمْيُل اأَلصاِبع ِقَبل السَّبَّابة حىت َتصَتَ الوََكُع: 

 كالُعْقَفِة، ِخْلَقًة أو َعَرضاً.
إِْقباُؿ اإِلهْباـِ على السَّبَّابَِة، حىت يُػَرى  -

 َأْصُلها خارجاً كالُعْقَدِة.
 انِْقالُب الرِّْجل إىل َوْحِشيِّها. -

.الَيدُ   : الَكفُّ
 : الَيُد الُيْسَرى، نَِقيُض الَيِمُِت.الَيَسارُ 
 : الَيُد الُيْمٌَت.الَيِمين
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(ٗ) 
 باطن والجوؼ ال

 : النػََّفُس. اأَلرِيَزةُ 

: جاِنُب االْسِت. )اجلمع: ِإَسٌك اإِلْسكُ 
 وَأْسٌك(.

: َصْوٌت ُيْسَمُع عند َأِطيُط الَبْطنِ  اأَلِطيُط=
 اجْلُوع.

 َصْوُت اأَلْمَعاِء من اجلُوِع. -

 وقيل: اأَلِطيُط: اجُلوُع. -

 ِقرِِه.: حَتَرُُّؾ الَبْطِن وَصْوُت قَػرَاااِلئِْتاَلخُ 
: ما يْعَلُق بُسرَِّة ادلولود إذا َسَقط من اآلَمةُ 

 بَْطن أمِّو وما َخرَج معو.

 : حلَُْم الَعَصِب.األَبَاِخسُ 

 نَِياُط الَقْلِب. -

بُػُر[. : االْسُت.البُػْرُعثُ   ]الدُّ

 : ِخالُؼ الظَّْهِر.الَبْطنُ 

. الِكظَُّة.الِبْطَنةُ   : اْمِتالُء الَبْطِن من الطَّعاـِ

 : االْسُت.ْعُثطُ البػُ 

َعطَةُ  البَػْعطُ   : االْسُت.والِمبػْ

 : االْسُت.البُػَلَجةُ 

 : االْسُت.البَػْلَحةُ 

ـُ  رِيء.البَػْلَذ
َ
 : ما اْضطََرَب من ادل

 احلُْلقوـُ. -

رِيءُ واحلُْلُقوـُ. -
َ
 ادل

َلعُ  : رَلْرى الطَّعاـِ يف والبُػْلُعُم والبُػْلعوـُ  الَمبػْ
 .احلَْلِق وَمْوِضُع االبْتالعِ 

: ما بَػَياُض الَكِبِد والَقْلِب والظ ْفر =البَػَياضُ 
 َأَحاَط بو.

 : ِوَعاءُ الَوَلِد.التَّامورُ 
َقَطُع ِعْرِؽ السُّرَِّة.الُمَتم     : ُمنػْ
 : الدُّبُر.التػِّْينُ 

: َشْحٌم رقيق يَػْغَشى الَكِرَش واألمعاَء. الثػَّْربُ 
 واجلمع: ثُروب.

 : ااِلْسُت. الثػَّْعَلَبةُ 

: اجَلْوُؼ. )مأل والُجْرُجَبافُ  ُجبُ الُجرْ 
 و طعاماً(.بَ راجِ جَ 

بُػُر.والِجِعبَّاءةُ  الِجِعبَّاءُ   : الدُّ
بُػرُ الَمْجَعُر والَجاِعَرُة والَجْعراءُ   : الدَّ

 : االْسُت.الَجْعوُ 

 : َمْوِضُع الدُّبُِر من اإلنساِف.الُجْهَوةُ 

 : بَْطُن اإلنساِف.الَجْوؼُ 

َكِتَفاِف والَعُضداِف مااْنطَبَػَقْت عليو ال -
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 .(واألْضالُع والصُّْقالِف. )اجلمع: أجواؼٌ 

ُلُغ اجَلْوَؼ.الجائَِفةُ   : الطَّْعَنُة اليت تَػبػْ

 : واِسُع اجَلْوِؼ.اأَلْجَوؼُ 

 السُّرَِّة إىل العانَِة. : َأْسَفلُ الَجْيَئةُ 

: أَْطراُؼ ِجْلَدُِتا، َحتاُر االْستِ  =الَحَتارُ 
ِة الظَّاىرة وأَْطراِؼ وىو ُمْلتَػَقى اجلِْلدَ 

 اخلَْوراِف.

 حروؼ الدُّبُِر. -

 َحْلَقُة الدُّبُِر. -

قيقٌة كأهنا ِجْلدٌة قد : حلََْمٌة رَ الِحَجابُ 
وؿ ْنبَػُْتِ، حتَُ ْسَتْبِطنٌة بُت اجلَ اعًتَضْت، مُ 

 بُت السَّْحِر والَقَصِب.

 ؤادِ ُجب بُت الفُ : ماػلَْ وؼجْ الَ  ِحَجابُ = 
 ه.رِ وسائِ 

 َدٌة بُت الفؤاد وسائر البطن.ىي ِجلْ  -

بُػُر.الَمَحسَّةُ   : الدُّ
 : الطِّحاُؿ.الَجشَّاءُ 
بُػُر. الَمَحشَّةُ   .(زَلَاشُّ اجلمع: ): الدُّ
 يف اأَلْمعاءِ  الطَّعاـِ : َأْسَفُل َمواِضِع الَمْحَشاةُ 

بُػرُ  -  .الدُّ
ُكلِّو   الَبْطنِ جاِب شلَّا يف : ما ُدوَف احلِ الَحَشى

حاِؿ والَكِرِش، وما تَِبَع من الَكِبِد والطِّ 
 ذلك َحَشى كلُُّو.

 الَبْطِن، وىو احِلْضُن. ظاِىرُ  -

 بَػُْت آخِر اأَلْضالِع إىل رَْأِس الَورِِؾ. ما -
ما  الَبْطنِ : مجيُع ما يف ْشَوةُ الحِ و  ْشَوةُ الحُ 

 عدا الشَّْحمِ 
 .األْمعاءُ  -

 ِة.َأْسَفَل من السُّرَّ  الثػُّْفلِ : رَلَْتَمُع الَحْوَصَلةُ 
رَْيطَاُء، -

ُ
 إىل العانَِة. الَبْطنِ وىو َأْسَفُل  ادل

 بُت السُّرَِّة إىل العانَِة. ما -
ِعَدُة.الحاِقَنةُ 

َ
 : ادل

 .الَبْطنِ : ما َسُفَل من الَحَواِقنُ 
 .اإلْنَسافِ : االْسُت. ساِفَلُة الَحمَّاءُ 
 : الَكِبُد.الَحْوثَاءُ 

 وما يليها. الَكِبدُ  -
 .اإِلنسافِ الطَّعاـِ يف  َقرُّ ُمْستػَ : الَخثْػَلةُ 

 : االْسُت.الِمْحَذَقةُ 
 ،السَّْلِح واخلِراَءةِ  سَلَرَجُ : والَمْخُرَؤةُ  الَمْخَرَأةُ 

 بُػُر(.دُّ )ال
 : االْسُت.الَخقَّاَقةُ 
 .الَبْطنِ : ِحَجاٌب بُت الَقْلِب وَسواِد الِخْلبُ 

 .بالَكِبدِ أبْػَيُض رَقيٌق الزٌِؽ  َشْيءٌ  -
 ِبِد.الكَ  زِيَاَدةُ  -
ِمْثُل ظُْفِر اإلْنساِف الِصٌق  ُعظَْيمٌ  -

لي توىي  الَكِبَد،بناحية احِلَجاِب شلا يلي 
 الَكِبَد واحلَجاَب.

 ِحَجاُب القْلِب. -
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 .اأَلْضالعِ رَِقيَقٌة َتِصل بَػُْتَ  حُلَْيَمةٌ  -
 ما بَػُْتَ القْلِب والَكِبَد. ِحَجابٌ  -

 .الَعْظمِ : َكثْػرَُة ُمخِّ اإِلْخاَلصُ 
بُػُر.الَخوَّارَةُ   : االْسُت. الدُّ
بُػُر.الَخْورَافُ   : الدُّ
بُػُر.الَخْوَخةُ   : الدُّ

بػُ   : نَقيُض الُقُبِل.رُ الد 
 : رَلَْرى الطَّعاـِ يف احلَْلِق.الَمْدَسعُ 
 : الَعِفُج، اأَلْمَعاء. )اجلمع: َمذاِخر(.الَمْذَخرُ 
 : االْسُت.الذ ْعَرةُ 

والرِّيِح من اإلنساِف َمْوِضُع النػََّفِس  :الرِّئَةُ 
 وغَته.
ْرأََة ؼَلْرُُج الرَّْجعُ 

َ
: اْلِغرُس يكوف يف بَْطِن ادل

ِشيَمُة، أو ِجْلَدٌة 
َ
على رَْأِس الصَِّبَّ؛ )ادل
 رقيقٌة تُػَغطِّي الرَّْأَس(.

: بَػْيُت َمْنِبِت الَوَلِد وِوعاُؤُه يف والرِّْحمُ  الرَِّحمُ 
 الَبَطِن.

 ِبدِ : زِياَدُة الكَ الر َعاَمى
 الرُّغاَمى. -

 : زِياَدُة الَكِبدِ الر َغاَمى
 َقَصَبُة الرِّئة. -

ِعَدِة.الرَّىابَةُ 
َ
 : َطَرُؼ ادل

 ُس.: النػَّفْ الر وحُ 
ُىنَػيٌَّو َصِغَتٌة إىل  زاَئَِدُة الَكِبِد:= الزَّائَِدةُ 

َيٌة عنها. )اجلمع: َزَوائُد  َجْنبها ُمتَػَنحِّ
 وزَيَائُِد(.

 بُػُر.: الدُّ السَّبَّةُ 
 َحْلَقُة الدُّبُِر.االْسُت والسَُّو: 

 : الواِسُع الدُّبُِر، )األنثى: َسْتهاُء(.األْسَتوُ 
بُِر.الَمْسَربَةُ   : رَلَْرى احَلَدِث من الدُّ

ـٌ(الس ْرـُ   : َطَرُؼ اخلَْورَاِف. )اجلمع: َأْسرا
سَلْرَُج الثػُّْفِل، وىو طََرؼ ادلَِعى  -

ْسَتقيِم.
ُ
 ادل
بُػُر. -  الدُّ

بُػُر.السَّاِفَلةُ  ْقَعَدُة والدُّ
َ
 : ادل

 ثَػْقُب االْسِت.الشَّْرُج: 
 الَعَصَبُة اليت بُت الدُّبُِر واألُنْػثَػيَػُْتِ. -

: الِغْرُس. الِكيُس الذي يَكوُف فيو الَمِشيَمةُ 
الَوَلُد يف بَْطِن أُمِِّو. )اجلمع: َمشيٌم 

 ومشامٌي(.
 : اأَلْمَعاُء.الَمَصار  

بُػُر.: االسْ الص ماَرى  ُت. الدُّ
 : ماَحْوَؿ االْسِت.الضِّْمراُط والض ْمُرطُ 

: الِقْشُر الذي على الَعْظِم حَتَْت الضَّرِيعُ 
 اللَّْحِم.

: حلََْمُة َسْوداُء َعريَضٌة يف َبْطِن الطِّحاؿُ 
اإلنساِف وَغَْتِِه عن اليساِر الزقٌة باجلَْنِب. 

 )اجلمع: ُطُحٌل(.
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 : الَكِبُد.الط ْرَمةُ 
 : االْسُت.ذَّانَةُ العَ 

 : ادلَِعى، )اجلمع: أَْعصاٌؿ(.الَعَصلُ 
 : ادلَِعى. ما َسَفَل من ادلَِعى.والَعَفجُ  الَعْفجُ 
ْصراُف. -

ُ
 ادل
صارِين، األْمعاُء.اأَلْعفاجُ 

َ
 : ادل

 : األْطواُء يف الَبْطِن. )الواحدة: ُعْكَنٌة(.الُعَكنُ 
بُػُر.: الوالَعوَّةُ  والَعوَّاء والُعوَّى الَعوَّا  دُّ

 : حلََْمٌة غِليظٌَة ِشبيهٌة بالُغدَِّة.الُغْدبَةُ 
: ُكلُّ ُعْقَدٍة يف َجَسِد اإلنساِف أطَاَؼ الُغدَّةُ 

 هبا َشْحٌم.
 كلُّ ِقْطَعٍة ُصْلَبٍة بَػُْتَ الَعَصِب.  -

: اجلِْلَدُة اليت ََتْرََج على رَْأِس الَوَلِد الِغْرسُ 
 ُو.ساَعَة يُوَلُد، فإف ُترَِكْت قَػتَػَلتْ 

ِشيَمُة. -
َ
 ادل

 : َشْحُم الُكْلَيتَػُْتِ.الَفُروقَةُ 
َفِقئ عن َرْأِس الَوَلِد الَفْقءُ  : السَّابياُء اليت تَػنػْ
 فُػُقوٌء(. :)اجلمع
ِشَيَمِة. -

َ
 ادلاُء الذي يف ادل

بُِر. )اجلمع: ِفقاٌح(.الَفْقَحةُ   : َحْلَقُة الدُّ
مع: : ادلَِعى، )اجلوالَقَتُب والِقْتَبةُ : الِقْتبُ 

 أَْقتاٌب(.
 : َحَوايا الَبْطِن.اأَلْقتابُ 
 : ادلَِعى، )اجلمع: أَْقصاٌب(.الُقْصبُ 

: ُعُروُؽ الرِّئَِة، وىي سَلَارُِج األَْنفاِس الَقَصبُ 
 ورَلاريها.
: اجلِْلَدُة الرَِّقيَقُة اليت تكوُف على َوْجِو الَقضاةُ 

 ادلولوِد حُت يُوَلُد.
 : السَّاِفَلُة.الَمْقَعَدةُ 

 : ُمْضَغٌة من الُفؤاِد ُمَعلََّقٌة بالنِّياِط.َقْلبُ ال
 الُفؤاُد. -
 : اللَّْحَمُة السَّْوداُء يف الَبْطِن.الَكِبدُ 

بُػُر[.الكاِخَرةُ   : َأْسَفُل اجلاِعرَِة، ]الدُّ
ِحيُط والُكْظَرةُ  الُكْظرُ 

ُ
: َشْحُم الُكْلَيتَػُْتِ ادل

 هبما.
ـَ الُكْلَيةِ  - ا  .الشَّْحَمُة اليت ُقدَّ
 : ُعْقَدٌة كالُغدَِّة.الُكْعَرةُ 

: حلََْمتاف ُمْنَتَِبتاِف َُحْراواف الزِقتاف الُكْليَتافِ 
بَِعْظِم الصُّْلِب عند اخلاِصرِتُْتْ يف ُكظَرَْيِن من 

 الشَّْحِم )الواحدة: ُكْلَيٌة، اجلمع: ُكَلى(.
ِشيَمُة.الِكيسُ 

َ
 : ادل

 ِن.: ِمعًى يف الَبطْ اللََّبنِ  بَنات= اللََّبنُ 
: َشْحَمٌة الزَِقٌة بالصِّفاِؽ من الَمأَنَُة والَمْأفُ 

 باِطِنو.
 ما َحْوذَلا. السُّرَّةُ  -
 حلََْمٌة حَتَْت السُّرَِّة إىل العانِة. -

: ُمْستَػَقرُّ البَػْوِؿ وَمْوِضُعُو من الرَُّجِل المثانَةُ 
ْرأَة.

َ
 وادل
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: رَلَْرى الطَّعاـِ والشَّراِب. والَمِريءُ  الَمِري  
 )اجلمع: أَْمرِئٌَة وُمرَوٌء(.

صارِيُن غَلَْتمُع فيها الَفْرُث.األََمر  
َ
 : ادل

 : َىَنٌة الزَِقًة بالَكِبِد.الَمرارَةُ 
 ادلِعَى اأَلْعَوُر.الِمْمَرَغُة: 

زُِؽ الَمِريءُ  ََ َّ ِعَدِة والَكِرِش الاّل
َ
: رَْأُس ادل

ـُ. ، ومنو يَْدُخُل الطَّعا  باحلُْلقوـِ
 )اجلمع: أَْمِصرٌَة وُمْصراٌف(. : ادلِعىالَمصيرُ 
: َمْوِضُع الطَّعاـِ قَػْبَل أف والِمْعَدةُ  الَمِعَدةُ 

يَػْنَحِدَر إىل اأَلْمعاِء، وىي اليت َتْستَػْوِعُب 
ـَ.  الطَّعا

: من أَْعفاج الَبْطِن )اجلمع: والِمَعى الَمَعى
 أَْمعاُء(.

 : االْسُت.الَمْكَوة

 سَلارُِج النػََّفِس منها.: الرِّئَةِ  أنَابِيبُ  األنَابِيُب=
 : االْسُت.النَّبَّاَجةُ 
 : االْسُت.النَُّبورُ 

 : االْسُت.النَّبَّاَعةُ 
شيمِة.الن ْخطُ 

َ
 : ادلاُء الذي يف ادل

 النُّخاُع، وىو اخلَْيُط الذي يف الَقفا. -
 : الَبْطُن.النِّقابُ 

ُكلُّ َعْظٍم فيو ُمخٌّ، )اجلمع: النػِّْقُو والنَّقا: 
 أَْنقاٌء(.
 : ُمخُّ الِعظاـِ وَشْحُمها.النػِّْقيُ 
 الشَّْحُم. -
: ِقَطُع الِغْرِس تَػَتمزَُّؽ عن الَوَلِد، الِهَتكُ 

 )الواحدة: ِىْتَكٌة(.
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(٘) 
 اأَلْوِعية الدََّموية والُعروؽ 

 : انِْقباُض النََّسا ]ِعْرؽ النَّسا[.التَّأب ض
 : ِعْرٌؽ يف الرِّْجِل.اإِلبَاضُ 

 اُف الُعُروِؽ.: َضرَبَ اأَلز  

 : الَقْلُب.اأُلس  

: َطَرُؼ األَبْػَهِر يف رَْأَسي احَلَجَبِة إىل اأُلْطَرةُ 
 ُمْنَتهى اخلاِصرَِة.

 : ِعْرٌؽ غليٌظ يف الرِّْجِل.األَْبَجلُ 

ِعْرٌؽ يف باِطِن َمْفِصِل السَّاِؽ يف  -
اِبِض.

َ
 ادل

 وقيل: ىو يف اليِد إزاَء اأَلْكَحِل. -

 الذِّراِع. ِعْرٌؽ يف باِطنِ  -

ِعْرٌؽ عظيٌم يف الرِّْجل فيما بُت  -
 الَعَصِب والَعْظِم.

: ِعْرقاِف يف الَيَدْين، وعلا األَبجالف
ْنِكِب إىل 

َ
اأَلْكَحاَلِف، من َلُدِف ادل

 الَكِتِف.

. الدَّـ.يَ : ما مَلْ الَبِصيَرةُ   ِسْل من الدَّـِ
 الِبْكِر. َدـُ  -

ـُ   : اأَلْوَداُج.البَػْلَذ

 : ِعْرٌؽ يف الظَّْهر.رُ األَبْػهَ 

 الَوريُد يف الُعُنِق. -

ِعْرٌؽ َمْنَشُؤه من الرَّْأِس وؽلتد إىل  -
 ، شرايُت تتصل بأكثر األطراِؼ  ولوالَقَدـِ

والَبَدف. فالذي يف الرأِس منو ُيَسمَّى 
ى فيو مَّ سَ ق فيُ لْ َتدُّ إىل احلَ النَّْأَمة، وؽلَْ 

ُيَسمَّى األَبْػَهر، ف رِ دْ َتدُّ إىل الصَّ ، وؽلَْ رِيدَ الوَ 
َتدُّ إىل وؽلَْ  ُتَ تِ َتدُّ إىل الظهر فُيَسمَّى الوَ وؽلَْ 
َتدُّ إىل السَّاؽ ذ ويَُسمَّى النََّسا، وؽلَْ خِ الفَ 

 ويَُسمَّى الصَّاِفن.
 ِعْرٌؽ ُمْسَتْبِطُن الصُّْلب. -

 ِعْرٌؽ إذا انقطع ماَت صاحُبو. -

مث  من الَقْلب، رُجافِ ؼلَْ  ْرقافِ : عِ األَبْػَهراف
 ُر الشَّرايُت.ئيَػَتَشعَُّب منهما سا

 اللذاف يف الذِّراَعُْت. األكحالف -

 : ِعْرٌؽ يف باطن الَفِخذ.البائج

 ِعْرٌؽ زُليٌط بالَبَدِف كلِّو. -

 : ِعْرُؽ السُّرَّة.األَبْػَيضُ 

 ِعْرٌؽ يف الصُّْلب. -

 ِعْرؽ يف احلَاِلِب. -

 هما.: ِعْرقاف يف الَبْطِن لبَػَياضِ األَبْػَيَضاف
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ـُ الَقْلِب.التَّاُمورُ  ـُ. َد  : الدَّ

 النػَّْفُس. الَقْلُب. -

 : ِغالُؼ الَقْلِب.التَّاُمورَةُ 

 َحبَُّة الَقْلِب. -

 : الِعْرُؽ َسريُع اجَلْريَِة.التػَّيَّار
 : انفجاُر الدـ. االنِْثَجارُ 

 : ُجَلْيَدُة الَقْلِب، وىي ِجرَابُو.الثَّاِىتُ 

ـُ الالَجِديَّةُ  الَِّصُق باجَلَسِد. الطَّريَقُة من : الدَّ
.  الدَّـِ

ـُ السائُِل. أَوَُّؿ ُدفْػَعةٍ  - . الدَّ  من الدَّـِ

ـُ الياِبُس.يدُ سِ والجاِسُد والجَ  الَجَسدُ   : الدَّ

ـُ.والَجِسدُ  الَجاِسدُ   : ما َلِصَق بو الدَّ
: ِعْرٌؽ غَلْرِي على الُعُضِد إىل نُػْغِض الَجاِئفُ 

 .الَكِتِف، وىو الَفليقُ 
: ََثَرَتُُو وُسَوْيَداُؤُه، وىي َىَنٌة َحبَُّة الَقْلبِ 

 َسْوداءُ فيو. وقيل: ىي َزظَلٌة يف َجْوِفِو.

الَعَلَقُة السَّْوَداُء اليت تكوُف داِخَل  -
 .، )َسواُدُه(الَقْلِب. ُُحَاطَُة الَقْلبِ 

 َوَسُط الَقْلِب. -

 : ِعْرٌؽ يف احلَْلِق.َحْبُل الَورِيد =الَحْبلُ 

 بُت احلُْلُقوـِ والِعْلباَوْيِن. ِعْرؽٌ  -

ـُ   : اْشِتَداُد ُُحْرَِة الدَّـِ حىت َيْسَودَّ.االْحِتَدا

من ظاِىِر  الُكْليتَػُْتِ : ِعْرقاف يَػْبَتدَّاف الحالَِبافِ 
 الَبْطِن.

إىل  السُّرَّةَ َأْخَضراِف َيْكَتِنفاِف  ِعْرقافِ  -
 الَبْطِن.

 .َسواُدهُ  :َحماطَُة الَقْلبِ =  َماطَةُ حَ ال
ِضِع عُ دَ خْ األُ  َِ وعلا  ادلِْحَجَمتَػُْتِ،: ِعْرٌؽ يف َمْو

 َأْخَدعاِف.
َمْوضِع  يف: ِعْرقاِف َخِفيَّاِف عافِ دَ خْ األَ 

ُع ُشْعبٌة ْخدَ احِلَجامِة من الُعُنِق ... واألَ 
 من الوريد.

 وبَطَنا. َخِفيايف جاِنَِب الُعُنِق قد  ِعْرقَافِ  -
 .بالرَّْأسِ ُنق ُمتَِّصٌل : ِعْرٌؽ يف العُ الَخل  
.الدََّمةُ   : الِقْطَعُة من الدَّـِ
 : نَػْبُض الِعْرِؽ.الرَّفْػزُ 

: الِعْرُؽ الذي يُػَؤدِّي الدَّرَّ إىل َثْدِي السَّاِعدُ 
ْرأَِة.

َ
 ادل
- . ُخِّ يف الِعظاـِ

 رَلَْرى ادل

 : ِعْرٌؽ يف الَيِد.اأُلَسْيِلمُ 
 .ِعْرٌؽ بَػُْتَ اخلِْنَصِر والِبْنَصرِ  -

 : َحبَُّة الَقْلِب.السَّوادُ 
ـُ.الشَّْخبُ   : الدَّ

 ُكلُّ ما َساَؿ.  -
 : الِعْرُؽ النازُؼ.الشَِّخيبُ 
 : ُعُروُؽ احلَْلِق.الشَّواِربُ 
 : الِعْرُؽ النَّاِبُض.الشِّريافُ 
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 : رَْأُس الَقْلِب عند ُمَعلَِّق النِّياِط.الشََّعَفةُ 
َقَطُع ِعْرِؽ السُّرَّ الشَّاغرافِ   ِة.: ُمنػْ
 : ِغالُؼ الَقْلبِ الشِّغاؼُ 

 َمْوِلُج البَػْلَغِم. -
ـُ الذي صار َعَلقاً.اأَلْشَقرُ   : الدَّ
َغِمُس يف الذِّراِع من َعَصِب الصَّاِفنُ  : ِعْرٌؽ يَػنػْ

 الَوظيِف.
 ِعْرٌؽ يف الرِّْجِل. -
ِعْرٌؽ يف باِطِن الصُّْلب طُواًل ُمتَِّصٌل بِِو  -

 َحَل.نِياُط الُقْلِب ويسمى اأَلكْ 

ـُ الالَّزُِؽ.الصَّاِئكُ   : الدَّ
ـُ اجَلْوِؼ. -  َد

ـُ العاِذرُ  : الِعْرُؽ الذي ؼَلْرُُج منو َد
ْسَتحاَضِة.

ُ
 ادل

ـُ العاِذؿُ  : اسُم الِعْرِؽ الذي َيِسيُل منو َد
ْسَتحاَضِة.

ُ
 ادل

 : ِعْرٌؽ يف الرَِّحِم.الَعْوَلكُ 

وٍد من : ِشْبُو ِعْرٍؽ شَلْدُ َعُموُد الَبْطنِ = الَعُمودُ 
َلُدِف الرَّىابَِة ]طرؼ ادلعدة[ إىل ُدَوْيِن 

 السُّرَِّة يف َوَسِطِو.
 الِعْرُؽ الذي َيْسِقيِو. = َعُموُد الَقْلِب:

 الَوِتُُت. -

 : ِجْلَدٌة تُػَغطِّي الَقْلَب.الِغشاَوةُ 
 : القلُب.الفؤادُ 

 ِغشاُء الَقْلِب. -
 َحبَُّة الَقْلب وُسَوْيدُؤاُه. -

 ُمصاُب الَقلِب. الَمْفُؤوُد:
 :  ِعْرٌؽ يف الَورِِؾ.الفاِئلُ 

ـُ:  .الَفْد  الثَِّقيُل من الدَّـِ
ْظِم عَ : ِعْرٌؽ يف الَعُضِد غَلْرِي على القُ الَفِلي

 إىل نَػْغِض الَكِتِف.
 : ِعْرٌؽ يف الَيِد يُػْفَصُد. )معرَّب(.الِقيَفاؿُ 

 : ِغالُؼ الَقْلِب.الَقِميصُ 
 ِد يُػْفَصُد.: ِعْرٌؽ يف اليَ اأَلْكَحلُ 

 ِعْرٌؽ يف َوَسِط الذِّراِع. -
ـُ الطَّرِيُّ.الَكِدُب:   الدَّ

: ِعْرقاِف َيْسَتْبِطناِف الَعُضَدْيِن. األَلَفَّافِ 
.)  )الواحد: أََلفُّ

 الَكَمرِة. : ِعْرٌؽ َأْسَفلَ ْتكُ المُ 
 ِعْرُؽ الَبْظِر. -

: ِعْرقاِف يف َمراؽِّ  والُمَرْيطاوافِ  الِمْرطاوافِ 
 ِن عليهما يَػْعَتِمُد الصَّاِئُح.الَبطْ 
ـُ الَقْلِب.الُمْهَجةُ   : َد
 : ِغالُؼ الَقْلِب.الن ُجثُ 
ـُ اجَلْوؼ.النَِّجيعُ  ـُ. َد  : الدَّ

 : ِعْرقاِف يف النَّْحِر.والنَّاِحرتافِ  النَّاِحرافِ 
 : ِجْلَدُة الُفؤاِد.النِّخابُ 
 : الغاذُّ ]ِعْرٌؽ[.النَّاُسورُ 
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 الَورِِؾ إىل الَكْعب.: ِعْرٌؽ من النَّسا
.النػ ْفَصُة:  فْػَعُة من الدَّـِ  الدُّ
ـُ.النػ ْعمافُ   : الدَّ
ـُ.النػَّْفسُ   : الدَّ
: ِعْرٌؽ ُمْسَتِبطُن الصُّْلِب حَتَْت والنَّاِئطُ  النِّياطُ 

ْْتِ.
َ
 ادل
 ِعْرٌؽ ُعلَِّق بو الَقْلُب. -

 .الِعْرُؽ الذي يف باِطِن احَلَشَفةِ الَوتَػَرُة: 
 ُؽ الذي بُت الذََّكِر واخُلْصَيتَػُْتِ.الِعرْ  -

ِعرٌؽ يف الَقْلِب إذا انْػَقَطَع مات الَوتِيُن: 
 صاِحُبو.

ِعْرٌؽ الِصٌق بالصُّْلِب َيْسِقي العُروَؽ  -
ـَ وَيْسِقي اللَّْحَم، وىو نَػْهُر  ُكلَّها الدَّ

 اجَلَسِد.
 نِياُط الَقْلِب. )اجلمع: أَْوتَِنٌة وُوتٌُن( -
 َيُض َغِليٌظ كأنَُّو َقَصَبٌة.ِعْرٌؽ أَبػْ  -

ِعْرٌؽ يف الُعُنِق، وعلا الَوَدُج والِوداُج: 
 َوَدجاِف.

 الُعُروُؽ اليت تكَتِنُف احلُْلُقوـُ.األْوداُج: 
 ِعْرٌؽ حَتَْت اللِّساِف.الَورِيُد: 

 ُكلُّ ِعْرٍؽ يَػْنِبُض.  -
ِعْرٌؽ ُمْسَتْبِطٌن َحْبَل العاتِِق إىل الواِىُن: 

 الَكِتِف.
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(ٙ) 
 األعضاء التناسليَّة والبوليَّة 

 : الصَِّغَتة الَفرْج.األَتُـو
اليت اْلتَػَقى َمْسلكاىا عند االْفِتضاض،  -

ْفضاة.
ُ
 وىي ادل

 : اخُلْصَيُة.اأَلَدرَةُ 
 : الذََّكُر.األَُداؼُ 
: َشَعُر الرََّكب، َشَعر الَفرْج. )اجلمع: اإِلْسبُ 

 أُُسوب وآساب(.

 قيل َشَعر االْست. -

 : جانِبا الَفرْج، وعلا ُقذَّتاه.اإِلْسِكَتافِ 

ُشْفر الرَِّحم. وقيل: جانباه شلا يَِلي  -
 ُشْفرَيْو.

: الذََّكػِر وُأْطَرتُو اإِلطاُر واأُلْطَرُة= ِإطَارُ 
 َحْرُؼ ُحوِقو.

 : استقراُر احَلْمِل يف الرَِّحم.األَْفلُ 
 األَنيثُ 

َ
َخنَُّث من الرَِّجاِؿ، ِشْبُو ادل

ُ
 ْرأَِة.: ادل

 : ِخالُؼ التَّْذِكَِت.واألَنَاثَةُ  التَّأنيثُ 

 : اخُلْصَيَتاِف.األُنْػثَػَيافِ 

َناثُ  ْرأَُة اليت تَِلُد اإلناَث عادًة.الِمئػْ
َ
 : ادل

 الرَُّجُل الذي يُوَلُد لو اإِلناُث عادًة. -

 : الذََّكُر، )معروؼ(األَيْػرُ 

 : َعظيُم الذََّكِر.األُيَاري  

 ]مصدر الفعل آَر يَِئَُت ويَؤوُر[. : اجِلماعُ األَيْػرُ 

 : ُعْمُق الرَِّحِم.الَبْحرُ 
 : رَلَْرى البَػْوِؿ.البَػْرَبخُ 
يِة قبل أف َُتَْفَض. )بُظَارَُة : نَػْوُؼ اجلارِ الَبْضرُ 

ْرأَة وما تػَ 
َ
ُعو اخلاِفَضة ]اخلاتنة[ طَ قْ ادل

 ِمنػُْهنَّ(.
 الَفرُْج.الُبْضُع: 

ْرأَِة. : مابُت اإلْسَكتَػُْت منالَبْظرُ 
َ
 ادل

: الَبْظُر، والبُػْنظُر والبُػْنظَارَُة والَبظَارَةُ  البَػْيَظرُ 
 مل َُتَْفض. وىي َىَنٌة بُت اإِلسِكتُتِ 

 : امرأٌة طويَلُة الَبْظِر.الَبْظَراءُ 

 : الرَُّجُل الذي مل ؼُلَْْت.األَْبَظرُ 
 ]رَْأُس الذََّكِر[. : الَكَمرَُة.البَػَعَرةُ 

 اخِلْصَيِة وادلَذاِكَت.: ِجْلَدُة  البُػْعُثطُ 

 ها[ضاضُ تِ : َأْخُذ ُعْذرَِة اجلارية. ]افْ االبِْتكارُ 

 اليت مل تُػْفَتّض. ةُ يَ : اجلارِ الِبْكرُ 

ْرأَِة ِبْكراً.الَبَكارَةُ 
َ
 : َكْوُف ادل

: فَػْتُح ُكْعَبِة اجلارية ]اْفِتَضاُض ُعْذَرُِتا البَػْلقُ 
 وَبَكاَرُتا[.
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 : الَفرُْج. الُبوحُ 

 واف[.يَ : ]ما يَػُبولُُو اإلنساُف أو احلَ الِبيَلةُ و  البَػْوؿُ 

 : النِّكاح، اجِلماُع.والباَىةُ  الَباهُ 
 : بَػْيَضُة اخُلْصَيِة.البَػْيَضةُ 

 َأْصُلو. = بَػْيَضُة الَجنين:

 : الرَِّحُم.البَػْيظَةُ 

 : َماءُ الرَُّجِل.البَػْيظُ 
ْرأَِة أََقلُّ من الصَّ التَّرِيَّةُ 

َ
ْفرَِة : بَِقيَُّة َحْيِض ادل

والُكْدرَِة وَأْخَفى، تَػرَاىا ادلرأُة عند طُْهرِىا 
 فَػتَػْعَلُم أهنا قد َطُهَرت من َحْيِضها.

ْرأَُة الضَّيػَِّقُة.التػَّْعُضوَضةُ 
َ
 : ادل

 ِر.كَ : اشتداُد نَػْعِظ الذَّ االْتِمْئرارُ 
ْرأَُة اليت ال الثَّطَّاءُ 

َ
ذلا، أي ال ِشْعرَة  إْسبَ : ادل

 َكِبها.ِلَر 
: اخَلِصيُّ الذي قد اْسُتؤِصَل ذََكرُُه ُبوبُ الَمج

 وُخْصَياُه.

ْحُلوُؽ.الَجِبيشُ 
َ
 : الرََّكُب ادل

بُػُر.الُجْحراف  : الَفرُْج والدُّ

 الَفرُْج. -

 : َحْرُؼ الَكَمرَِة.الِجحاظُ 
َْرأَُة الرَِّديَئُة عند اجِلَماِع.الُجُخنَّةُ 

 : ادل

 : ذََكُر الرَُّجِل.والَجْدؿُ  الِجْدؿُ 

 : ِوعاُء اخُلْصَيتَػُْتِ.ِجرابُ ال

 : الُغرُموُؿ الضَّْخُم )ذََكُر الرَُّجِل(.الُجْعثُـو

 ماع.: َكثْػرَُة اجلِ التَّْجِفينُ 

 : اإِلْكثَاُر من اجِلَماِع.اإِلْجَفافُ 

 : الُقْلَفُة، الُغْرَلُة.الُجْلَدةُ 

 : النِّكاح.والُمَجاَمَعةُ  الِجماعُ 

ْرأَِة. )اأَلَجم  
َ
 فَػْرُجها(.: قُػُبل ادل

 فَػْرُجها. الَجهاُز= َجهاُز الَمْرَأِة:
ْرأَِة.الجارَةُ 

َ
 : فَػرُْج ادل

 : أََواُف احلََبِل.الَمْحَبل

 : موِضع احلََبِل من الرَّحم.الَمْحِبل

ْرأَِة.الَحَبلُ 
َ
 : اْمِتالءُ َرِحِم ادل

 : ُعُروقُو.الذََّكرِ  الِحباُؿ= ِحباؿُ 
 لذََّكِر.: الَكَمرُة، رَْأُس االَحْوثَػَرةُ 

 : ما بَػُْتَ ُمْنَتهى الَكَمرَِة ورَلَْرى اخلَِتاِف.الُحْرثَةُ 

 يف َأْصِل أَُداِؼ الرَُّجِل: )ذََكرُُه(. ِعْرؽٌ  -
ْرأِة. )اجلمع: أْحراٌح(.الِحرُ 

َ
 : فَػرُْج ادل

ْرأَُة الضَّيػَِّقُة الَفرِْج.والَحاُروؽُ  الَحارَِقةُ 
َ
 : ادل

الَ  -
َ
ْرأَُة الضَّيِّقُة ادل

َ
 قي.ادل

ْرأَُة اليت تَػْغِلُبها الشَّْهَوُة. -
َ
 ادل

َجاَمَعُة( على اجلَْنِب.الُمَحارََقةُ 
ُ
َباَضَعُة )ادل

ُ
 : ادل

، )وىي الشَّْهَوُة للجماِع، الُغْلَمةُ : الِحْرَمةُ 
 وىي يف األصِل شلَّا تُوَصُف بو النِّساء(.

: ُمْشِرُؼ الرََّكِب. ]ُمْرتَػَفُع أونايب الَحَزنْػَبلُ 
 انَِة[.العَ 

 .الذََّكرِ : الَكَمرَُة، رَْأُس الَحَشَفةُ 
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ْرأَُة ةُ فَ الُمْسَتْحصِ 
َ
 الياِبَسُة. َقةُ الضَّيػِّ : ادل

 : َضيٌِّق.ُمْسَتْحِصفٌ فَػْرًج  =فُ صِ الُمْستحْ 
 : َشْحَمٌة يف العانَِة وفَػْوَقها.الَحْضرُ 

ْرأَةُ : ما تُػْلِقيِو الَحِضيَرةُ 
َ
من والِدىا. ]عند  ادل

 الوالدة[.
ةُ  - ََ  نِ طْ من بَ  هباؿ ز ِ  نْ الَوَلِد ]اليت يػَ  لَُفاَؼ

 أمِّو[
من  أَْكبَػرُ : الَفرُْج الذي أَحُد ُشْفرَيِْو الَحُضوفُ 

 اآلَخِر.
 : ُحروُؼ الَكَمرِة.الَحطاطَةُ 
 : اذلَُن )الَفرُْج(.الِحْفشُ 
 اإِلْنساِف. من: سَلْرَُج البَػْوِؿ اإِلْحِلِيلُ 
ؼَلْرُُج منو  الذيُب قْ : الثػَّ الذََّكرِ  ِإْحِليلُ = 

 البَػْوُؿ. واجلمع: َأَحالِيُل.
ْرأَِة.فػَ الرَُّجِل، و  ذََكرُ  -

َ
 رُْج ادل

. يف: اجِلَماُع واالْحِتالـُ  الُحْلمُ   النػَّْوـِ
 .اجِلماعِ : التػَّْفِخيُذ يف التَّْحِميضُ 
ْرأَةَ : أف يَْأِت الرَُّجُل التََّحم ضُ 

َ
 يف ُدبُرِىا. ادل

. اأَلْوالدِ ُل يف الَبْطِن من : ما ػُلْمَ الَحْملُ 
 . (اجلمع: ُِحاٌؿ وَأُحاؿٌ )

 : احلُبػَْلى.والحاِمَلةُ  الحاِملُ 
 الذََّكرِ  َمحاِملُ  =والَحَماِئلُ  الَمحاِملُ 

 الُعُروُؽ اليت يف َأْصِلِو وِجْلِدِه. وَحَمائُِلُو:
 نْػثَػيَػُْتِ.األُ  ُعُروؽُ  -

َعَلْيِو  : ما اْنَضمَّ الَمْرَأةِ َحمالِيُق  =الَحمالِيقُ 
 ُشْفرا َعْوَرُتا.

من  بالَكَمرةِ : ما اْسَتَداَر والَحْوؽُ  الُحوؽُ 
 ها.روفِ حُ 
 يف الذََّكِر. اْسِتَدارَةٌ  -
ُ : الُغْرُموُؿ َلةُ قػَ الَحوْ   .اللَُّتِّ

 : َصْوُت احلَياِء عند اجِلماِع.الَخْبقُ 
ْرأَُة اليت ُيْسمعُ الخَبوؽُ 

َ
 َصْوتٌ ها يائِ حلِ  : ادل

 عند اجلماع.
 .َغِليظٌ ُمْنَبِسٌط  أْخَثُم: رََكبٌ  =اأَلْخَثمُ 

ـُ ال ْرأَُة الواِسَعُة اذلَِن.ِخَجا
َ
 : ادل

 .الرَِّحمِ : إِْلَقاُء النُّْطَفِة يف َوَسِط الَخْذؼُ 
: من والِخْصَيةُ  والُخْصَيةُ  والِخْصيُ  الُخْصيُ 

، اجلِْلَدُة اليت فيها البَػْيَضُة. أعضاء التػََّناُسل
صْ ادلثٌت)و  َِ ْصَيَتاف. : ُخ َِ : واجلمعَياف وُخ

 .(ُخَصىً 
 : َسلُّ اخِلْصَيِة.والِخصاءُ  الَخْصيُ 

حىت  ذََكرَهُ ِشَي الرَُّجُل و : أف يُ الَخْضَخَضةُ 
 ِذَي.ؽلَْ 
 .االْسِتْمَناءُ  -

ْرأَُة اليت ُيْسَمع صَ ُقوؽُ خَ ال
َ
 َحيائِها تُ وْ : ادل
 زاذِلا أو اْسًتَْخائِها.ماع ذلُِ عند اجلِ 

.الَخْلعُ   : أف َيْكبُػَر ُزبُّ الُغالـِ
ْرأَُة والَخْلَقاءُ  الُخلَّقُ 

َ
ُة ودَ دُ سْ . ]مَ الرَّتْػَقاءُ : ادل
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 الرِِّحِم[.
 : الَكِبَُت اخُلْصيتَػُْتِ.الدَّْوَدِري  

ْرأَِة.الدَّعظُ 
َ
 : إيْػَعاُب الذََّكِر ُكلِّو يف فَػرِْج ادل

 : رَْأُس الذََّكِر.الدَّْوَقلُ 
 ُة الضَّْخَمُة.: الَكَمرَ الدَّْوقَػَلةُ 

 اْسًتَْخاُء اخُلْصَيتَػُْتِ. -
َذاِكَُت، ذََكُر الرَُّجِل.الذَّبَاِذبُ 

َ
 : ادل

ْرأَُة مائَِلُة اجَلهاِز.الذَّقْػَناءُ 
َ
 : ادل

ْعُروُؼ. )اجلمع: َمَذاكَُت(.الذََّكرُ 
َ
 : الُعْضو ادل

ذَّاءُ اأَلْذلَِغي  
َ
 : الذََّكُر ادل

 الَكَمرِة. : الذََّكُر ُمنػَْقِلبُ اأَلْذَلغ
 : الشَِّبُق. )َرُجٌل ُمرِدٌّ(.الُمرِد  

 : الَكَمرَُة.الرَُّسوبُ 
ْرأَُة قَِليَلُة الِبلَِّة.الرَُّشوؼُ 

َ
 : ادل

ْرأَُة اليابَسُة ادلكاف. -
َ
 ادل

ْرأَُة اجلافَُّة الَفرِْج[. -
َ
 ]ادل

 : الرَّتْػَقاُء من النِّساِء.الرَّصَّاءُ 
 ِج.: الصَّغَتَُة الَفرْ الرَُّصوؼ
القي ]الَفرْج[.الرَّْصَفاءُ 

َ
ْرأَُة الضَّيِّقُة ادل

َ
 : ادل

 : الُقْلَفُة. ]ِجْلَدة الذَّكِر اليت َُتَْْتُ[.الرَّْعَلةُ 
[.اأَلْرَعلُ   : األَقْػَلُف. ]الذي مل ؼُلَْْتْ
ْستَػْرِخي. -

ُ
 الَفرُْج ادل

 : الُقْلَفُة، الُغْرَلُة.الرَّْغَلةُ 
 مل ؼُلَْْت[. : األَقْػَلُف. ]الذياأَلْرَغلُ 

َتاِع من الرَّفْػغَاءُ 
َ
ِقيَقُة الَفِخَذْيِن، الصَّغَتَُة ادل : الدَّ

 النِّساِء.
: اليت اْلَتَصَق ِختاهُنا َصِغَتًة فال الَمْرفُوَغةُ 

 َيِصُل إليها الرِّجاُؿ.
: العانَُة. َمْنِبُت العانَِة. ]الشَّعر الذي الرََّكبُ 

 يُػَغطِّي الَفرْج[.
 الرَُّجِل. : َماءُ اإلرَاَقةُ 
 : ماءُ الرَُّجِل. واإِلْىَراَقةُ  الِهَراَقةُ 
 : الذي َيْستَػْرِخي ذََكرُُه.الُمَروِّؿُ 

 : الذََّكُر.الز ب  
ْرأَِة.الزََّرَدافُ 

َ
 : فَػرُْج ادل

ْرأَِة.الزَّْرَنبُ 
َ
 : فَػرُْج ادل

َنُةَ حلََْمٌة الزَّْرنَػَبةُ  : حلََْمٌة داخَل الَفرِْج )الَكيػْ
 ِج، والزَّْرنَػَبُة َخْلَفها(.داخَل الَفرْ 

 : النُّْطَفُة.الز ْكَبةُ 
 : فَػرُْج الرَُّجِل.الزَّْوؿُ 

 : الذََّكُر.الُمْسِبلُ 
 : الطَِّويَلُة من اخِلَصى.السَِّبَلةُ 

 : ُغْرَلُة الصَِّبِّ.السَِّلُف والس ْلَفةُ 
: اجلِْلَدُة الرَِّقيَقُة اليت َيُكوُف فيها الَوَلُد السََّلى
 عَة يُوَلُد.َسا

ِشيَمُة. -
َ
 ادل

 : ثَػْقَبُة الَفرِْج.الس مَّةُ 
ٍَِتِّ.اأَلْسَهراف

 : ِعْرقا ادل
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 ِعْرقاِف يَػْنُدراِف من الذََّكِر ِعْنَد اإِلنْعاِظ. -
ْذُي.الس واعُ 

َ
 : ادل

ْذُي.الس َوَعاءُ 
َ
 : ادل

ْرأَِة.الَمْشَدحُ 
َ
 : َمتاُع ادل

ْرأَِة.الَمْشَرحُ 
َ
 : َمتاُع ادل

 : َفضُّ الَبكارِة.ْرحُ الشَّ 
: الشَّريمُ  ْفَضاُة وىي اليت  والشَُّرـو

ُ
ْرأَُة ادل

َ
ادل

 ُشقَّ َمْسَلكاىا فصارا شيئاً واحداً.
: مابُت اإلْسِكتَػُْتِ والشُّْفرَْيِن يف األْشَعَرافِ 
ْرأَِة.

َ
 ادل

: َحْرُؼ الرَِّحِم. َحْرُؼ َىِن والشَّاِفرُ  الش ْفرُ 
ْرأَِة.

َ
 ادل

: اليت تَػجُد َشْهَوَُتا يف الشَِّفيَرةُ و  الشَِّفَرةُ 
 ُشْفرِىا.

ْستَػْرِخي.الشََّفلَّحُ 
ُ
 : احِلُر الَغِليُظ احلُروِؼ ادل

ْرأَُة الضَّْخَمُة اإلْسِكتَػُْتِ الواِسَعُة  -
َ
ادل

 ادلتاِع.
ْرأَِة.والَمَشق   الشِّق  

َ
 : مابَػُْتَ الشُِّفرَْيِن من َحياِء ادل

ْرأَ الشَّْكرُ 
َ
 ِة. )اجلمع ِشكار(.: فَػرُْج ادل

: ِوعاُء والصِّْفَنةُ  والصَّْفَنةُ  والصََّفنُ  الصَّْفنُ 
 اخُلْصَيِة.

ِجْلَدُة بَػْيَضِة اإِلْنساِف، )اجلمع  -
ْصفاٌف(. ََ  َأ

 : َماُء الرَُّجِل.الصَّْوؾُ 

 : الواِسَعَة اذِلن من النِّساِء.والّضْلَفَعةُ  الضَّْلَفعُ 
 : الَكَمرَُة.الضَُّموزُ 

يَ  ْرأَِة.ةُ الظَّبػْ
َ
ْرأَُة. جَهاُز ادل

َ
 : َحياُء ادل

 : الَفَتاُة الِبْكُر.الُمْعبَػَرةُ 
.اأَلْعبَػرَ   : األَقْػَلُف الذي مل ؼُلَْْتْ
رُ   : ذََكُر الرَُّجِل.الَعتػْ

 : الَبْظُر.والُعْنَتلُ  الُعْنُتلُ 
 : ذََكُر الرَُّجِل.والُعجارِدُ  الَعْجَردُ 
 : َأْصُل الذََّكِر.الُعْجُرـُ 

 : الذََّكُر. أصل الذََّكِر.اِرـُ الُعج
ْمُدوُد من اخِلْصَيِة إىل الِعَجافُ 

َ
: الَقِضيُب ادل

 الدُّبُِر.
 ما بُت اخِلْصَيِة والَفْقَحِة. -

ْرأَِة وثَػْعَلَبِتها. -
َ
 الَوتَػرَُة اليت بُت قُػُبِل ادل

 : الَبْظُر.الُعْذرَةُ 
 اخلَِتاُف. -
 اجلِْلَدُة يُػْقطَُعها اخلاتُِن. -

 : اخلِتاُف.َذارُ اإلعْ 
 : البكارَُة.الُعْذرَةُ 
 : ذََكُر اإلنساِف.الَعْردُ 

ْرأَِة، ]العانة[.الَعرَْكَرؾُ 
َ
 : الرََّكُب الضَّْخُم من ادل

 : الذي مل ؼُلَْْتُ. األَقْػَلُف.اأَلْعرـُ 
: حلٌَْم ظاِىٌر يَِدؽُّ ُعْرَوُة الَفْرجِ  الُعْرَوُة=

 َفِل الَبْطِن. فَيْأُخَذ ؽَلَْنًة وَيْسرًَة مع َأسْ 
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ْرأَِة الِبْكِر.الَعُزوزُ 
َ
 : فَػرُْج ادل

ْرأة عند الَعْزُؿ: 
َ
ـُ اإلْنزاِؿ يف فَػرْج ادل َعَد

 اجلماِع.
 : الذَّّكُر.الُعس  

ْرأَُة الِمْعَساءُ 
َ
اليت مل تَْأُخذ احَلْشَوَة يف : ادل

 ْيِضها ]مل َتَضِع احَلْشَوَة أو اخِلْرقَة[.حَ 
العِجاُف، وىو اخَلطُّ من  :والِعْضرطُ  الَعْضَرطُ 

 الذََّكِر إىل الدُّبُِر.
ْرأَُة الضَّيػَِّقُة الَفرِْج.الَعُضوضُ 

َ
 : ادل

ْرأَُة الَعِظيَمُة الرََّكِب.والَعَضنََّكةُ  الَعَضنَّكُ 
َ
 : ادل

ْرأَُة اللَّفَّاُء اليت َضاَؽ ُمْلَتقى َفِخَذيها.. -
َ
 ادل

ْرأَةِ الَعَفُل والَعَفَلةُ 
َ
 .: بُظَارُة ادل

ْرأَِة وىو  -
َ
نَباُت حلَِْم يَػْنُبُت يف قُػُبِل ادل

 الَقَرُف.
 : اخَلطُّ الذي بُت الذََّكِر والدُّبُِر.الَعْفلُ 

 ِغَلٌظ ؼَلْرُُج يف الدُّبُِر عند الرِّجاِؿ.الَعَفُل: 
 : الَفرُْج الواِسُع الرِّْخُو.والَعَفلَّقُ  الَعْفَلقُ 
 الرَِّحِم فال تَػْقَبُل : َىْزَمٌة تَػَقُع يفوالُعْقمُ  الَعْقمُ 

 الَوَلَد.
ْرأَِة.الُعنابُ 

َ
 : بَْظُر ادل

 : الَبْظُر.والُعْنبَػَلةُ  الُعْنُبلُ 
: ما اْسَتَدؽَّ منها شلا يلي الُعُنُق= ُعُنُق الرَِّحمِ 

 الرَِّحَم.
: اإلْسُب وىو الشَّْعُر النَّاِبُت على العانَةُ 

 الفرِْج.
 َشَعُر الرََّكِب. -
ْرأَِة َمْنِبُت الشَّ  -

َ
َعِر فَػْوَؽ الُقُبِل من ادل

 والرَُّجِل.

 : الُقْلَفُة.الُغْرلَةُ 
 : األَقْػَلُف. الطويل الُقْلَفِة.اأَلْغَرؿُ 
 : الذََّكُر الضَّْخُم الرِّْخُو. ]القِضيُب[.الُغْرمُوؿُ 
: اليت يُْسَمُع حلِيائِها َصوٌت عند الَغقَّاَقةُ 

 اجِلماِع ِلِسَعِتِو.
 ي مل تُػَقَطْع ُغْرلَُتو ]قُػْلَفُتُو[.: الذاأَلْغَلفُ 
َْرأَُة الرَّْطَبُة الَفرِْج.الَغْلَفقُ 

 : ادل
 : َشْهَوُة اجِلماِع.الغُْلَمةُ 

 : اذلِياج من َشْهَوِة اجِلماِع.االْغِتالـُ 
(.الَفْأَوى َُ  : الَفْيَشُة. )الَكَمرَة
ْرأَِة ]ُعْضو التَّناسل[.الَفْرجُ 

َ
 : ِشواُر الرَُّجِل وادل

 : ماُء الرَُّجِل وىو النُّْطَفُة.راَغةُ الفَ 
 : َصبُّ ماِء الرَُّجِل عند اجِلماِع.اإلْفراغُ 
 : َحَشَفُة الرَُّجِل.الَفْرَقمُ 

 :َطَرُؼ الذََّكِر. )اجلمع ،: احَلَشَفةُ َشَلةُ يْ الفَ 
 فَػْيَشٌل وفَياِشُل(.

تَِّسعُة، قُػْلَفُتو الواسعة. الصَِّبِّ : ُغْلَفُة. الُفْصَعةُ 
ُ
 ادل

ٍَِتَّ(.الُفْطرُ 
ْذُي. )ما َيْسِبُق ادل

َ
 : ادل

 : ماُء الرَِّحِم. الَفَظى
َلمُ  ُة الواِسَعُة اجلَهاِز ]الَفرِْج[.الَفيػْ ََ ْرًأ

َ
 : ادل
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ْرأَِة الضَّْخُم الطَِّويُل الَفْلَهمُ 
َ
: فَػرُْج ادل

 اإلْسَكتَػُْتِ الَقِبيُح.
 : الَكَمرُة. رأُس الذَكِر.الَفْيَشةُ 

 لَكَمرُة.: االَفْيَشَلةُ 
 : الَفرُْج من الذََّكِر واألنْػَثى.الُقُبلُ 

ْرأَِة عند اجلماع.الَقْذيُ 
َ
 : نُزوُؿ ماِء ادل

ُة اإِلْنعاِظ.والُقُسوحُ  والُقساحُ  الَقْسحُ   : ِشدَّ
َطَرُؼ َكَمرتِو  فَيَكوفُ : الَقِصَُت الُقْلَفِة اأَلْقَصعُ 

 بادياً.
 ِف.: ُعْضُو الذَُّكورَِة يف اإِلْنساالقِضيبُ 

 : الَفْيَشَلُة، ]الَكَمرَُة[.الَقْفعاءُ 
: الُغْرَلُة، ِجْلَدُة الذََّكِر اليت فَػْوَؽ الُقْلَفةُ 

 احَلَشَفِة وىي اليت تُػْقَطُع عند اخلِتاِف.
.اأَلقْػَلفُ   : الذي مل ؼُلَْْتْ
 : َقْطُع الُقْلَفِة.الَقْلفُ 
 : الذََّكُر الذي ُقِطَعْت قُػْلَفُتُو.الَقِليفُ 

 : الَبْظُر.لُ الُقْمعُ 
 : الَبْظُر.الُقْنبُ 
 : اخُلْصَيُة الَكِبَتَُة.الُقْندُ 

 : احَلَشَفُة.الَقْنفاءُ 
ْرأَِة.الُقوؽُ 

َ
 : َصْدُع فَػرِْج ادل

ْمَتِلُئ النَّاِتُئ.الَكثْػَعبُ 
ُ
 : الرََّكُب وىو الَفرُْج ادل

 : االْغتالـُ وَشْهَوُة اجِلماِع.الَكَرعُ 

االنِْتصاُب )ذََكٌر : االنِْتشاُر و االَكرِْىفاؼُ 
 َمْكَرِىٌف: ُمْنَتِصٌب ُمْنَتِشٌر(.

 : الَفْيَشَلُة. ]رَْأُس الذََّكِر[.الَكْوَسَلةُ 
ْرْأِة.الِكظاَمةُ 

َ
 : سَلْرَُج البَػْوِؿ من ادل

 : ُعْذرَُة اجلارِيَِة.الُكْعَبةُ 
 : الُقوَُّة على اجِلماِع.الَكِفيتُ 
 ِة(.: احُلوَقُة؛ )أَْطراُؼ الَكَمرَ الِكفاؼُ 
 : الَكَمرَُة الَفْيَشَلُة.الَكْوَمحُ 
 : َرْأُس الذََّكِر. )اجلمع َكَمٌر(.الَكَمَرةُ 

 : الَفْيَشَلُة.الُكمَّْهَدةُ 
ْرأَِة، ]بُظاَرُُتا[.الَكنَػْعَناةُ 

َ
 : َعَفُل ادل

 : الَفرُْج الَكِبَُت.الَكْوـُ 
 : حلَُْم باِطِن الَفرِْج.الَكْينُ 
 الَبْظُر، الُبظارََة. -

: الَضيػَِّقُة َمالقي حلَِْم الَفرِْج. َتالِحَمةُ المُ 
 الرَّْتقاُء.
 : ما انْػَزوَى من قَػْعرِِه.الَفْرجِ  َلخاِقيقُ  اللَّخاقيُق=

، )األنثى خَلْناء(.األَْلَخنُ   : الذي مل ؼُلَْْتْ
 : اجِلماُع.اللِّزاؽُ 
ْرأَُة السَّرِيَعُة اللِّقاِح.اللَّْقَوةُ 

َ
 : ادل
ْأِس الرَِّحِم، )الواحدة : ُشَعُب رَ الَمالِقي

 َمْلقاة(.
 : ِعْرُؽ َأْسَفِل الَكَمرِة.ْتكُ المُ 
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 من اإلْحِليِل إىل باِطِن الذََّكِر. اجلِْلَدةُ  -
 ِعْرٌؽ يف ُغرموِؿ الرَُّجِل. -

ٍَِتِّ. -
 سَلْرَُج ادل

 ِعْرُؽ الَبْظِر. -

 : الَبْظراْء، َكِبَتُة الَبْظِر.الَمْتكاءُ 
رُّ البَػْوِؿ وَمْوِضُعُو من الرَُّجِل ُمْستَػقَ المثَانَُة: 
ْرأِة.

َ
 وادل
: البَػَلُل اللَّزُِج الذي ؼَلْرُُج من الذََّكِر الَمْذيُ 

 عند ُمالَعبِة النِّساِء.
 النُّْطَفُة الرَِّقيَقُة. -

ْرأَِة، المِشيجُ 
َ
: ماُء الرَُّجِل ؼَلَْتِلُط مع ماء ادل

 )اجلمع: أمشاٌج(.
 ن نُْطَفٍة َوَدـٍ و..: اأَلْخالُط ماألَْمشاجُ 

ْرأَُة اليت ََتَْتصُّ َرُِحُها ادلاَء.الَمُصوصُ 
َ
 : ادل

 : الصَِّغَتَُة الَفرُِج.الَمِعيَقةُ 
 : ماُء الرَُّجِل.الَمِني  

ٍَِتِّ.االْسِتْمناءُ 
 : اْسِتْدعاُء ُخُروِج ادل

 : خَوُؽ الثػَّْفِر. ]اخلَْوُؽ: احلَْلَقُة[.النَّْخَبةُ 
َزجُ  ْرأَِة الطَِّويُل الَبْظِر.: َجهاالنػَّيػْ

َ
 ُز ادل

 : أف يَػْنزَِؿ ماءُ الرَُّجِل عند اجِلماِع.اإلْنزاؿ
ْرأَِة عن َوْقِتِو وبَْدُء النَّْسءُ 

َ
: تََأخُُّر َحْيِض ادل

 َحَبِلها.
ْرأَُة اليت تََأخََّر َحْيُضها والنَِّسيءُ  النَّْسءُ 

َ
: ادل

 )اجلمع: أَْنساٌء ونُُسوٌء(.

 النَُّسوءُ 
َ
 ْظُنوُف هبا احَلْمُل، )اجلمع: ِنساٌء(.: ادل

 : والَدُة بَػْعِضهم من بَػْعٍض.التَّناُسلُ 
 : انِْتعاُظ الذََّكِر.االنِْتشارُ 

 : ماُء الرَُّجِل.الن ْطَفةُ 
ـُ الذََّكِر والنػ ُعوظُ  والنػََّعظُ  النػَّْعظُ  : ِقيا

 وانِْتشارُه.
 : الشََّبُق.اإِلنْعػاظُ 

 : الشََّبُق.النػَّْعظُ 
: َضْعُف الُغْرموِؿ بعد قُػوَّتِِو. لنػَّْعنَػَعةُ ا

 ]الُغْرُموُؿ: الذََّكُر[.
 : الَفرُْج الطَّويُل الرَِّقيُق.النػ ْعُنعُ 
 : قاَعُة الَفرِْج.النَّاَمةُ 
: سَلِْفُض اجلارِيَِة، وىو الذي يَػْبقى من النػََّوى

ْتُك، بَػْعَد اخلِتاِف.
ُ
 بَْظرِىا إذا ُقِطَع ادل

 لرَِّحُم.: االَمْهِبلُ 
 أََقْصى الرَِّحِم. -
َيِة ]َفُم الَفرْج[ والرَِّحِم. -  ما بَػُْتَ الظَّبػْ

ْستَػْرِخي. ]العانَُة[.الَهْيَدبُ 
ُ
 : الرََّكُب ادل

 : ُمْرتَِفَعُة اجَلهاِز.ُمْهِدَفةٌ  اْمَرَأةٌ  الُمْهِدَفُة=
 َشْهَوُة اجِلماِع.الُهكاُع: 
 :  فيو. اجِلماُع الَكثَُت. واإلجهادُ الَهك 

َخنَُّث.الَهِكيُك: 
ُ
 ادل
رأِة عند الوالَدِة.االْنِهكاُؾ: 

َ
 انِْفراُج َصال ادل



       - 22 - 

ْذِي.الُوَداُؼ: 
َ
 الذي يَػْقطُُر من الذََّكِر فَػْوَؽ ادل

ْرأَةِ  الَوَذرَُة:
َ
 .بُظارَُة ادل

ٍَِتُّ.الَوْذُي والَوِذي : 
ٍَْتُ وادل

 ادل
: َصدُْع الَفرِْج، طَرَفُُو.الَومَّاحُ 
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(ٚ) 
 الجلد والشعر 

: باِطُن اجلِْلِد الذي يلي اللَّْحَم، اأَلَدَمةُ 
 والَبَشرُة ظاِىرُه.

 ما َظَهَر من ِجْلدِة الرَّْأِس. -
ْخُدوش.الَمْأُروشُ 

َ
 : ادل

 : الكثَت الشَّْعر.اأَلَزب  

 : َتَشعُُّث اليد.التَّأس ف

: ما َأَحاَط بالظُّْفِر من اللَّْحِم. اأُلْطَرةُ 
 أَُطر وإطاُر(.)اجلمع: 

َنها وبُت َشَعرات الشََّفةِ  إطارُ  : مايَػْفِصُل بَػيػْ
 الّشاِرِب.

: احلَْيُد الشَّاِخُص مابَػُْتَ َمَقصِّ اإِلطارُ 
ْخَتِلُط بالَفِم.

ُ
 الشَّارب والشفَِّة ادل

َحْرُؼ الشََّفِة اأَلْعَلى الذي ػَلُوؿ بَػُْتَ  -
 َمَناِبت الشََّعر والشََّفة.

 يُط برأٍس َوَسطُو َأْصَلُع.الشََّعر احمل -

 : الَوَسُخ الذي َحْوَؿ الظُّْفِر.اأُلؼ  

 َوَسُخ األُُذف. -

 : اجلِْلُد من اإلنساِف، ومن كل هَبِيمٍة.األَفيقُ 
ِد واجلسَ  : أعلى ِجْلَدِة الرَّْأِس والَوْجوِ الَبَشَرةُ 

 .(اجلمع: َبَشٌر وأَْبَشارٌ )من اإلنساف. 

 ْحَم.اجلِْلَدُة اليت تلي اللَّ  -

 ظَاِىُر اجلِْلِد. )واأَلَدَمُة باِطُنو(. -

: َقْشُر الَبَشرَِة اليت يَػْنُبُت واإِلْبَشارُ  الَبْشرُ 
 عليها الشَّعُر.

 : ِجْلُد الَوْجِو. اجلِْلُد.والَبْصرُ  الُبْصرُ 

 : الَعَرُؽ إذا َرَشح.الَبِصيعُ 

: َرْشح الَعَرِؽ من أصوؿ والتََّبص ع الَبَصاَعةُ 
 ِر.الشَّعْ 

 : األَثَػُر. ]الذي يًتكو اجلُرُْح[.البَػَلدُ 
 : ما ال َشْعَر َعَلْيو.الِجْلدِ  الَبياض= بَػَياضُ 

: الَبياُض الذي يف أسَفِل ظُْفِر الثػَّْورُ 
 اإلْنساِف.

 : َلْوُف الَوْجِو. الَجِديَّةُ 
: الشَّْعُر الَكثيُف والُجثَاِجثُ  الَجْثَجاثُ 
. ْلَتفُّ

ُ
 ادل

 : ما َغُلَظ وَقُصَر من الشَّْعِر.والَجِثيل الَجْثلُ 
 : َسْحُج اجلِْلِد. َخْدُش اجلِْلِد.الَجْحشُ 

 : الذي ال َشْعَر َعَلْيِو.اأَلْجَردُ 
: اجلِْلُد اخَلِشُن الذي يُْشبو احلصى الَجْسءُ 

 الصِّغاَر.
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 : الِقْشرَُة اليت تعلو اجلُرَْح عند البُػْرِء.الُجْلَبةُ 
 : ِغَشاءُ اجَلَسِد.الِجْلدُ 

 .مِ حْ : ما ػُليط بو من اللَّ الظ فر الَحتاُر= َحتار

 : ما ػُليُط بالظُّْفِر من اللَّْحِم.رُ الُحجُ 
 : الشَّْعُر الذي ُجُعوَدتُو يف أطراِفو.الُحْجَنةُ 

َتَداخُل بَػْعُضو يف بعٍض. -
ُ
َعقَُّف ادل

ُ
 الشَّْعر ادل

 : األَثَػُر يف اجلِْلِد.الَحَدبُ 
 لَبَدِف[.: األَثَػُر. ]يف االَحْرشُ 

 األَثَػُر يف الظَّْهِر. واجلمع: ِحراٌش. -

 أَثَػُر الضَّْرِب. -

 : الشَّجَُّة اليت مل ََتْرؽ اجلِْلد.الَحْرَصةُ 

: الشَّجَُّة اليت َتُشقُّ والَحرِْيَصةُ  الحاِرَصةُ 
 اجلِْلَد قَليالً وىي أَوَُّؿ الشَِّجاج.

 : باِطُن ِجْلد الَبْطِن.الِحْرصَيافُ 

ف يَػْقُصر الشََّعُر فال يَطُوُؿ، أو : أالَحَرؽُ 
 يَػنػَْقطَع.

ْقِنها ْعُر ذَ شَ  َقُصرَ اليت : ِلْحَيٌة َحرَِقةٌ  الَحرَِقُة=
 عن َشْعر العارَِضُْتِ.

 .رِ فْ الظُّ : البَػَياُض الظَّاِىُر يف َأْصِل الِحَقابُ 
من َذىاِب  اجلِْلدِ : طرائُق تُػَرى يف الَخباِئبُ 
 [.زاؿِ اذلُ  بِ بَ سَ بِ  يدُ ادِ خَ ]أَ . اللَّْحمِ 

اجلِْلِد إذا  اْسًتْخاءُ : بُ ْبخُ والتَّخَ  َبةُ خَ بْ الخ
 َِ  ف.َىُزؿ بعد سَم

 : اخلّْدُش يف اجَلَسِد ُكلِّو.الَخْرشُ 

 والُمَخاَرَشةُ  ريشُ خْ والتَّ  واالْخِتراشُ  الَخْرشُ 
يف اجَلَسِد   باأَلْظَفارِ اخلَْدُش  :والِخرِاشُ 

 .ُكلِّو
 ُر.: الظُّفْ الُخْلبُ 

: رِقَُّة احلاجِب من ُأُخٍر وكثافَػُتو من صُ الدَّمَ 
.  قُُدـٍ

 رِقَُّة َشْعِر الرَّْأِس. -
 : الرَُّجُل الذي َرؽَّ َشْعرُه من َمْوِضٍع.اأَلْدَمصُ 

 : تَػَقبُُّض اجلِْلد وَتَشنُُّجُو.الرََّدفُ 
 

: َكثْػرَُة َشْعِر الذِّراَعُْتِ واحلاجبَػُْتِ الزََّببُ 
 والَعيػَْنُت.

َكثَُت َشْعِر الذراَعُْتِ واحلاجبَػُْت : اأَلَزب  
نَػُْتِ واألُُذنَػُْتِ.  والَعيػْ

 : ِقلَُّة الشََّعِر.الزََّعرُ 
: البَػَياُض الذي على والزِّْنِجيَرةُ  الزِّْنِجيرُ 

 أَْظفاِر اأَلْحداِث.
 ُقالََمُة الظُّْفِر. )معَّرب(. -

 : أف يَػْنُبُت الشََّعُر بعد احلَْلِق.التَّْسِبيدُ 
 وُع الزََّغِب.طُلُ  -

 : العانَُة.الس َبَدةُ 
ْسَتِدؽُّ والَمْسُربَةُ  والَمْسَربَةُ  الس ْربَةُ 

ُ
: الشَّْعُر ادل

النَّاِبُت َوْسَط الصَّْدِر إىل الَبْطِن أو إىل 
 السُّرَِّة.
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: األَثَػُر يَػْبقى على ِجْلِد اإلْنساِف وَغَْتِِه السَّْفرُ 
 )اجلمع: ُسُفور(.

 ُت األْشَفاِر.: منابِ اأُلْسُكف  
 : ِجْلَدٌة رَِقيَقٌة َفوَؽ ِقْحِف الرَّْأِس.السِّْمحاؽُ 

 ُكلُّ ِجْلَدٍة رَقيَقٍة.   -
الشَّجَُّة اليت بينها وبَػُْتَ الَعْظِم ِقْشرٌَة  -

 رَِقيَقٌة.

 كل ِقْشرٍَة رَِقيَقٍة.  -

 السِّحاَءُة. -

 أَثَػُر اخلَِتاِف. -

ـ   الَبَشرََة واجلِْلَد، : الثػَُّقُب اليت تتخلَُّل الَمَسا
ُرُز منها َعَرُؽ اجِلْسِم.  ويَػبػْ

 : اخلَاُؿ يف اجَلَسِد.الشَّْأَمةُ 
: نَػْبَتُة اجِلْسِم شلَّا ليس ِبُصوٍؼ والشََّعرُ  الشَّْعرُ 

 وال َوبٍَر. )الواحدة: َشْعرٌَة(.
 : َكثَُت الشَّْعِر َطِويُلُو.والشَّْعَراني   اأَلْشَعرُ 
: الشَّْعُر النَّابُت على عانَِة َرةُ والشِّعْ  الشِّْعراءُ 

ْرأَِة.
َ
 الرَُّجِل ِورَكِب ادل

 العانُة. -
 : اللَّْحُم حَتَْت اجلِْلِد.اأَلْشَعرُ 
: َعالَمٌة سُلَالَِفٌة ِلسائِِر اللَّْوِف )اجلمع الشَّاَمةُ 

 َشاماٌت وَشاـٌ(.
 اخلَاُؿ يف اجَلَسِد. -

 : َمْن بِو َشاَمٌة.اأَلْشَيمُ 

 َبَشرَتُُو. = َصِحيَفُة الَوْجِو:الصَّحيَفةُ 
 : َيَشرُة الَوْجِو.الصَّفيَحةُ 
: اجلِْلَدُة الباِطَنُة اليت تلي َسواَد الصِّفاؽُ 

 الَبْطِن، )اجلمع ُصُفٌق(.
 ِجْلُد الَبْطِن. -
اجلِْلُد اأَلْسَفُل الذي ُدوَف اجلِْلِد الذي  -

 يُْسَلُخ.
 السُّْفَلى. : بَػثْػرٌَة َترج يف الشََّفةِ الطِّْرَمةُ 

 : األظاِفَُت.اأَلْطساسُ 
: الذي َيُكوُف ِلإلنساِف وَغَْتِه، ]شلَّا الظ ْفرُ 

ـَ ظاىر اإلْصَبع[.  يعلو ُمَقدَّ
: َأظفار اجلِْلِد: ما َتَكسَّر منو فصاَرْت اأَلْظفارُ 

 لو ُغُضوٌف.
 : الطَِّويُل اأَلْظفاِر الَعرِيُضها.اأَلْظَفرُ 
 ْفِر يف اللَّْحِم َوَعْقرُُه.: َغْرُس الظُّ التَّْظِفيرُ 

 : الشَّْعُر.الُعثَا
 : ما َعرَِؽ من اجَلَسِد.الِعْرضُ 
 ُكلُّ َمْوِضٍع يَػْعَرُؽ ِمْنُو اجَلَسُد.  -

: ما َأَحاَط بِِو من ِعراُؽ الظ ْفرِ = الِعراؽُ 
 اللَّْحِم.

 ِر.: ُقالَمُة الظُّفْ الَفِسيطُ 
فاِر : البَػَياُض الذي َيُكوُف يف َأظْ الُفوؼُ 

 اأَلْحَداِث.
 : ما ُقِطَع من الظُّْفِر.الُقالَمةُ 
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يف اجلِْلِد.الَكْتحُ   : األَثَػُر الطَِّفيف ُ
 : الَبياُض يف َأْظفاِر اأَلْطفاِؿ.الَكَدبُ 
 : َقْشُر اجلِْلِد َِبَجٍر وضَلْوِه.الَكْدحُ 
 اخلَْدُش. -

.الُكُدوحُ   : آثاُر الَعضِّ
 : التَّْخِديُش.التَّْكِديحُ 

 : اخلَْدُش.وُ الَكدْ 
 : ما َأحاَط بالظُّْفِر من اللَّْحِم.اإِلْكِليلُ 

 : نَقاُء اخلَدَّْيِن من الشََّعِر.الَمَردُ 
 : الذي بَػَلغ ُخُروَج حلَِْيِتِو ومل تَػْبُد.األَْمَردُ 

: اخلَفيُف َشْعِر اجَلَسِد واحلاِجبَػُْتِ األَْمَرطُ 
نَػُْتِ.  والَعيػْ

ا َعرَِي من الشََّفِة : موالُمَرْيطاوافِ  الِمْرطاوافِ 
 السُّْفَلى.

: ِقْشرٌَة تكوُف على رَْأِس والَمَسَكةُ  الماِسَكةُ 
 الصَِّبِّ َوَوْجِهِو عند الوالدِة.

 : الَبياُض الذي يَْظَهُر يف َأْصِل الظُّْفِر.النََّتشُ 
: أَثَػُر اجلُرِْح إذا مل يَػْرتَِفْع عن اجلِْلِد، النَّْدبَةُ 

 ٌب(.)اجلمع: نََدٌب ونُدو 
 : اجلُرُْح ذو النَُّدِب.النَِّديبُ 

 : األَثَػُر. أَثَػُر اجَلَرِب.النػ ْقَبةُ 
 : رقَُّة الشََّعِر وِدقػَُّتُو حىت تَراُه كالزََّغِب.النََّمصُ 

 : نَػْتُف الشََّعِر.النَّْمصُ 
: البَياُض على أَْظفاِر والنِّْمِنمُ  الن ْمُنمُ 

 اأَلْحداِث.
ـُ.اخلَْدُش للِجلْ الَهْلُت:   ِد حىت َيْظهَر الدَّ

الَبياُض الذي يَْظَهُر يف ُأُصوِؿ الِهالُؿ: 
 اأَلْظَفاِر.

 : الَبياُض الذي َيُكوُف على األظفاِر.الَوْبشُ 
 اخلُدوُش. الَوِذي :
 اجلُرْح. الَوْذيَُة:

 .التػََّقشُّرُ التَػَوس ُف: 
 تَػَغيػُُّر اجلِْلِد وُسُقوُط الشَّعِر منو. -

 . اخلَْدُش.العضُّ  الَوْشُق:
 الَعالَمُة. ]على الَبَشرَِة[.الَوْشُم: 
 البَػَياُض ]بَػَياُض يف ِجْلِد الُعْضِو[. الَوَضُح:
 : اخلاُؿ األَبْػَيُض.الَوْمَشةُ 
 : الشَّْعرَُة الطَّويِلُة.الَوْمَغةُ 
 : ما بُت َأسارِيِر الَوْجِو والرَّاَحِة.الَيَسَرةُ 
ُع اخلُطُوَط َخطٌّ َيُكوُف يف الرَّاحِة يَػْقطَ  -

ا الصَِّليُب.  اليت يف الرَّاحِة كأهنَّ
، ]ُخطُوطُُو[. - أْسراُر الَكفِّ
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(ٛ) 
الفػم

 : اللِّساف.الِمْئبَػرُ 
 : اأَلْضرَاُس، كأنو مَجُْع آِرـٌ.األُرَّـُ 
 األَنْياب. -

 : األَنْػَياب. مفردىا آزَِمٌة.اأَلَواِزـُ 

 : األَنْػَياب.واألُزُـ األُزَّـُ 

 مُّ الشََّفتَػُْت.: ضَ اأَلْزـُ 

: طََرُؼ َشَباِة اللِّساف إىل ُمْسَتَدقِّو اأَلَسَلةُ 
 ومنو قيل للصَّاد والزَّاي والسُِّت: َأْسِليَّة.

 ُمْسَتَدؽُّ اللِّساِف والذِّراع. -
 َطَرُؼ اللِّساف. -

: التَّْحزيز الذي يكوف يف واأُلُشر اأُلَشرُ 
مع: األسناف، ِخْلَقًة أو ُمْستَػْعَماًل. )اجل

 أُُشور(.

 : حَتْزيُز اأَلْسناف وحَتْديُد أَْطرَاِفها.التَّْأشيرُ 

 : ِحدٌَّة ورِقٌَّة يف أَطراؼ األسناف.اأُلُشرُ 
عُ   : ِغَلُظ حلم الشََّفِة وظُهوُر َدِمها.الَبَثُِ

لِثٌَة كثَتُة اللَّحم  الَباثَِعُة والَبثُوُع والُمَبثػَِّعُة:
.  والدَّـِ

 : لِثٌَة َُحْراُء وارَِمٌة.الَبِثَعُة والَبثْػَعاءُ 

: خروج الشَّفِة واْرتِفاُعها حىت كأفَّ هبا الَبثُوعُ 
 َوَرماً.

 انِْقالُب َشَفِة اإلنساف عند الضَِّحِك. -

 : ُخُروُج َأْسناِف الصَِّبِّ بعد ُسُقوِطها.اإِلْبداءُ 
ـُ   : الرَُّجُل الضَّْخم الشَِّفِة.والبُػَراِطمُ  الِبْرطَا

ـُ   الشََّفُة الضَّْخَمُة.: الِبْرطَا

 : َضخاَمُة الشَّفِة.البَػْرَطَمةُ 
 : الَعضُّ مبَُقدَّـِ اأَلْسناِف.البَػْزـُ 

الَعضُّ بالثَّنايا دوف األَنْػَياِب  -
 والرَّباِعياِت.

 : نُػُتوٌء يف الشََّفِة.الُبْظَرةُ 

: اذلََنُة النَّاتَِئُة يف وسط الشَّفِة والُبظَارَةُ  الُبْظَرةُ 
 ا َعظَُمْت قلياًل.العليا إذ

الذي يف َشَفِتو الُعْليا طوٌؿ مع نُتوٍء : األَْبَظرُ 
 يف َوَسِطها.

 : الَغِليُظ الشََّفتَػُْتِ.األَبْػَلمُ 

: اذلََنُة الناتَِئُة يف َوَسِط الشََّفِة الُعْليا التػ ْرفَةُ 
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 ِخْلَقًة.

ئٌة يف َوَسِط : الذي عنده َىَنٌة ناتِ األَتْػَرؼُ 
 ا ِخْلَقًة.َشَفِتِو الُعْلي

ْعلُ  ُُ  : الرَّاُوُوُؿ. السِّنُّ الزَّائَِدُة.الث 

َخرَج بَػْعُضها على اليت  الثػَّْعاَلُء= لَِثٌة ثَػْعاَلء:
 بعٍض فانْػَتَشَرْت وتراَكَبْت.

الطِّْفُل الذي َسَقَطْت َأْسَنانُو : الَمثْػُغور
 الرَّواضُع.

 : نَػَباُت َأْسناِف الطِّْفل بعد ُسقوِطها.اإلثْغارُ 

 : الَفُم.الثػَّْغرُ 

ىو اسُم األسناِف كلِّها مادامت يف  -
 َمنابِِتها قبل أف َتْسُقَط.

ـُ اأَلْسَناِف. -  ُمَقدَّ

 َطرَفُو. = ثََمَرُة اللِّساِف: الثََّمرةُ 

: الضِّْرُس اأَلوَُّؿ يف الَفِم. )اجلمع: الثَِّنيَّةُ 
 .(الثػََّنايا

 : اللَّهاُة.الثَّاَىةُ 

 اللِّثَُة. -
َُ اللِّساِف.ْذرُ الجَ   : َأْصِل

 اأَلْصُل من كل َشْيٍء. -

ـُ   : َمَناِبُت اأَلْسناِف.الِجْذ

 : تَػَنضُُّد اأَلْسَناف.الَحَببُ 
 . ةِ فَ الشَّ  يظُ لِ : الغَ الَحبَػرْكل

 غليظ الشََّفِة.ال: الُحثَارِـ

 : ِغَلُظ الشَّفِة.الَحثْػَرَمةُ 
 ِغَلُظ الشَّفِة الُعليا -

 اللِّساِف. َأْصلُ : ْرَقَدةُ حَ ال

 َصريُفو )صوتو(. َحريُق النَّاِب:= الَحرِيقُ 
َييَتْ : سقوط ارُ فواإِلحْ  الَحَفرُ  الصَِّبِّ  ثِنػْ

 الُعْليَػَُتْ والسُّْفَليَػُْت.
 : حاؼُّ اللِّساف: طَرَفُُو.الحاؼ  
اللَّساَف  َيْكتَػْنِفافِ : ِعْرقَاِف َأْخَضراف الحافَّافِ 

 من باِطٍن.
 : السِّنُّ.الحاكَّةُ 

قَُّة،: والَحَماَشةُ  والُحُموَشةُ  الَحْمشُ   الدِّ
 ٌة.نَ َحس دِقيَقةٌ َُحَْشٌة:  لِثَةٌ )

 : باِطُن أَْعَلى الَفم من داخٍل.الَحَنكُ 
 .اللِّْحيَػُْتِ َأْسَفِل طََرِؼ ُمَقدَّـِ  باِطنُ  -
 وَغَْتِِه. اإِلْنَسافِ ما حَتَْت الذَّْقِن من  -

. َأْسَفلوُ و أعلى الَفِم  نُ : باطِ الَحَنكافِ 
 )احلََنُك: اأَلْسَفُل، والَفْقُم: اأَلْعلى(.

 الَعْقِل. أسنافِ  تُ : نَػبْ الَحْنكُ 



       - 20 - 

 : باِطُن احلََنِك.الَمَحارَةُ 
 َفِة.: َُسْرَُة الشَّ الُحوَّةُ 
 اُه.بَ : حافَػَتا اللِّساِف: َجانِ الحاَفةُ 

 اللِّساِف؛  حتتَضراِف : ِعْرقاِف َأخْ الَحافَافِ 
 الواحد: َحاٌؼ.

ْشُقوُؽ لمَخْرُوتُ ا
َ
 .الشََّفةِ : ادل

 : اأَلْكُل بأَْقَصى اأَلْضراِس.مُ ضْ الخَ 
 بَػُْتَ اأَلْسَناِف. اللِّثَةِ ُموِر ع: تَػْفرِيُق التَّْخِييفُ 

 : َمْنِبُت اأَلْسناِف عامًَّة. َمْغَرزُىا.الد ْرُدرُ 
 اللِّساِف. َأْصلُ  -

 : الذي ال َأْسَناَف لو. اأَلْدَرُد.اأَلْدَرـُ 
ـُ   : حَتَرُُّؾ َأْسَناِف الصَِّبِّ لَتْسَتْخِلَف أَُخَر.اإِلْدرَا
ْلَثعُ   : الَكْثَُت حلَِْم اللِّثَِة.الدَّ
 : ُمْسَتَدؽُّ اللِّساِف.الذَّْلقُ 

 : اللَّساُف.الِمْذودُ 

 : اللَّثَُة قَِليَلُة اللَّْحِم.الرَِّبَذةُ 
ِلي : إحدى اأَلْسناِف اأَلْربَِع اليت تَ الرَّبَاِعَيةُ 

 الثػََّنايَا، بُت الثَِّنيَِّة والنَّاِب.
ـُ الرََّتلُ  : ُحْسُن تَػَنضُِّد اأَلْسناِف يف الثػَّْغِر وَعَد

 تَػرَاُكِبها.
 : عامَُّة اأَلْضراِس. )الواحد: َرَحى(.اأَلْرَحاءُ 

 اأَلْضراُس ما بَػْعَد الضَّواِحِك. -

 : انِْتظاـ واْسِتواءُ َمْنِبت األْسناِف.الرََّصفُ 
تَػَقدِّمتاف اللتاف يُْشَرُب لرَّاِضعتافا

ُ
: الثِِّنيََّتاف ادل

 َعَلْيهما اللَََّبُ.
: ما نَبَت من َأْسناِف الصَِّبِّ مث الرََّواِضع

 َسَقط يف عهد الرَّضاع.
 : َمَناِبُت اأَلْسناِف.الَمَراِكزُ 
 : الشََّفُة من اإِلْنساِف.الَمَرمَّةُ 
 ِف.: الطَِّويُل اأَلْسنااأَلْرَوؽُ 
: ُكلُّ ِسنٍّ زائدٍة ال تَػْنُبُت والرَّاُووؿ الرَّاِئلُ 

 على نْبَتِة اأَلْضراِس.
: َأْسناٌف ِصَغاٌر تَػْنُبُت يف ُأُصوؿ الرََّواِويلُ 

األسناِف الِكباِر، فَيْحِفروَف ُأَصوَؿ الِكباِر 
 َحىت َيْسُقْطَن.

َزبََدتاِف يف ِشْدَقي اإلنساف إذا الزَّبِيَبتاف: 
 الكالـ.أْكثَػَر 
 اْجِتماُع الرِّيِق يف الصِّماَغُْتِ.الزَّبيُب: 
 اْجتماُع الزََّبِد على جاِنَِبْ الَفِم.التَّزبِيُب: 
 الَغْلَصَمُة.الزَّْرَدَمُة: 

، واللِّساُف ُمرَكَّ  ماحَتْتَ  -  ٌب فيها.احلُْلُقوـِ
 : اللِّساُف.الِمْسَحلُ 
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 : َسواُد اللِّثَِة.السَُّفوؼُ 
ِّل باِطِن الَفِم َحْيُث يَػْرتَِفُع : أعااألساِلقُ 

 اللِّساُف.
 : َأُصوُؿ اأَلْسناِف والثَّنايا.اأَلْسناخُ 

 : الضِّْرُس.السِّن  
 جاِنُب الَفِم. الشِّْدُؽ:

ْيِن. -  ِطْفِطَفُة الَفِم من جاِنِب اخَلدَّ
 الواِسُع الشِّْدِؽ ادلائَِلُة. اأَلْشَدُؽ:
 .ِسَعُة الشِّْدِؽ والفمِ الشََّدُؽ: 
اً.الشَّْدَقُم:   الواِسُع الشِّدِؽ ِجدَّ
ْستَػْرِخيها.الشََّفلَُّح: 

ُ
 الرَُّجُل الَغِليُظ الشَّفِة ادل

 : طََبُق الَفِم.الشََّفةُ 
 : الذي ال تَػْنَضمُّ َشَفتاُه.األْشَفى

 : الَضْخُم الشََّفِة.الش فاِىي  
 : ظُهوُر النَّاِب.الشَّْقُء والش ُقوءُ 

 وُع ناِب الصَِّبِّ.: طُلُ الش ُقوؽُ 
: ِعْرقاِف َأْخضراِف َيْسَتْبِطناف الص َرَدافِ 

 اللِّساَف.
: ُمْلتقى والصَّامغافِ  والصِّْمغتاف الصِّْمغافِ 

 الشََّفتَػُْتِ شلَّا يلي الشِّدقَػُْتِ.
 جانبا الفم. -

 رْلَتمُع الرِّيِق يف الشََّفِتُْتِ. -

 : ِصماُغ الَفِم )للفم ِصواراف(الصِّوارُ 
 ُمْلتَػَقى الشِّْدقَػُْتِ. -

 : السِّنُّ.الضِّْرسُ 
: ِضْرٌس ؼَلْرُُج بعد ما َيْسَتْحِكُم الَعْقل ِضْرسُ 

 اإِلْنساُف.
 : اأَلْضراُس. )الواحدة طاِحُنٌة(.الطَّواِحنُ 
 نُػُتوءُ َوَسِط الشََّفِة الُعْليا.الط ْرَمُة: 
 : بُُدوُّ ِسنِّ الصَِّبِّ.الط ػُلوعُ 

 َأْسناُخ اأَلْسناِف.: اأَلْظرابُ 
 : بَػَياُض اأَلْسناِف. بَرِيُقها.الظَّْلمُ 
َرةُ   : أَشُر اأَلْسناِف. ]وبَرِيُقها[.الِعتػْ

 : اأَلْسناُف.الَعواِجمُ 
 : َطَرُؼ اللِّساِف.الَعَذبَةُ 

 : الثَّنايا.الَعواِرضُ 
ناف. وقيل: سْ من األَ  قَػُْتِ ما َوِّلَ الشِّدْ  -

ىا دَ عْ نْياَب وبػَ ىي أربع َأْسناٍف تَِلي األَ 
 األْضراُس.

 : األْضراُس.الَعواِرؽُ 
ماَغُلَظ ِمْنُو وَغُلظ  الَعَظَمُة= َعَظَمُة اللِّساِف:

 فوَؽ الَعَكَدِة، وىي أصل اللِّساف.
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 : َأْصُل اللِّساِف.والَعَكَدةُ  الُعْكَدةُ 
 ُعْقَدُة َأْصِل اللَّساِف. -
 .: الشَّقَُّة يف َشَفِة اإِلْنسافِ الَعَنَمةُ 
 : َأْصُل اللِّساف.الُعْكَوةُ 

: الشَّقُّ يف الشََّفِة والُعْلَمةُ  والَعَلَمةُ  الَعَلمُ 
 الُعْليا.

 : َمْشُقوُؽ الشََّفِة الُعْليا.اأَلْعَلمُ 
 َوَسطُُو. الَعُموُد= َعُموُد اللِّساِف:

حلٌَْم من اللِّثَِة سائٌل بُت ُكلِّ ِسنػَُّْتِ. الَعْمُر: 
 )اجلمع ُعُموٌر(.

 ْنِبُت السِّنِّ مَ  -
 : َعْظَماِف َصِغَتاِف يف َأْصِل اللِّساِف.الُعَميْرافِ 

ُقُع الرِّيق من اأَلْسناِف.الَغْربُ   : َمنػْ
 ُأُصوُؿ اأَلْضراِس.)الواحدة: َمْغَرٌز(.الَمغاِرُز: 

 : الشَّْدُؽ. ]طََرُؼ الَفِم[.الُغز  
 ْصُل اللِّساِف.: أَ الَغْلَصَمةُ 
 تَاِف يف َأْصِل اللِّساِف.: ُعْقدَ الغُْنُدبَتافِ 

 : داِخُل الَفِم.الغارُ 
 نِْطَعا الَفِم يف احلَنَكُْتِ. -

: َطَرفُُو الذي فيو فَْأُس الَفمِ   الَفْأُس=
 اأَلْسناُف.

 : ِعْرقاِف َأْخَضراِف حَتَْت اللِّساِف.الَفراشاف
 : َمْوِقُع اللِّساِف يف قَػْعِر الَفِم.الَفراشُ 
 َت اللِّساِف.اللَّْحَمُة اليت حتَْ  -
اجلِْلَدُة اخَلِشَنُة واليت تَِلي ُأُصوَؿ  -

 اأَلْسناِف الُعْليا.

 : ُغْرُضوفاف ِعْنَد اللَّهاِة.الَفراَشتافِ 
 : مايَػْعَلُق بَػُْت اأَلْسناِف.الَفْغمُ 
 : الَفُم.الَفْغوُ 

َتباِعُد ما بَػُْتَ اأَلْسناِف.اأَلفْػَلجُ 
ُ
 : ادل

 بُت اأَلْسناِف. : ُمباَعَدُة ماالتػَُّفِليجُ 
 : شقٌّ قي الشََّفِة السُّْفَلى.الَفَلحُ 

 : َمْوِضع الَفَلِح يف الشَّفِة السُّْفلى.الَفَلَحةُ 
 : حلََْمتاِف َتْكَتِنفاف اللَّهاَة.اإِلِفليكافِ 

 وٌؼ(.رُ عْ : )مَ الَفمُ 
 : الَفُم. )اجلمع: أَْفواٌه(.الُفوهُ 

 ْسناِف.: الَكِبَُت الَفِم الطَِّويُل األَ اأَلفْػَوهُ 
 : َسَعُة الَفِم.الَفَوهُ 

 اْنِقالٌب يف الشَّفِة الُعْليا واْسًتْخاٌء.الَقَلُب: 
 : اللِّساُف.الِمْقَوؿُ 
 : الَفْرُؽ يف َوَسِط ظاِىر الشَّفِة الُعْليا.الُكثْػَعةُ 
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 : النَّاِقُص اأَلْسناِف. )معرَّب(.الَكْوَسجْ 
 ِس.: ما ساَؿ من اللََّثِة على الضِّرْ الُكفَّةُ 
 ما اضْلََدَر من اللَّثَِة. -
 : حلٌَْم على ُأُصوِؿ اأَلْسناِف.اللِّثَة

 َمْغرُز اأَلْسناِف. -
 : اللَّهاُة.اللَّثاةُ 

: حاِئطا الَفِم، وعلا الَعْظماِف اللَّذاِف اللَّْحيافِ 
فيهما اأَلْسناُف من داِخِل الَفِم. )الواحد: 

 حلٌَْي(.
.اللِّسافُ   : جارَِحُة الَكالـِ
 : الَغِليُظ اأَلْسناِف.اللَِّطيطُ 

 : اللَّْطَع باللِّساِف.اللَّْعزُ 
 : ماَحْوَؿ الشََّفتَػُْتِ.الَمالِمظُ 
 : َطَرُؼ اللِّساِف.واللََّهَجةُ  اللَّْهَجةُ 
: أَْقَصى اأَلْضراِس، وىي أَْربَػَعٌة يف النَّواِجذُ 

 أَْقَصى اأَلْسناِف.. وُتَسمَّى ِضْرَس احلُْلِم.
الضَّواِحُك، وىي ما بُت  األسنافُ  -

 النَّاِب واأَلْضراِس.

: طوُؿ األسناِف والتػَّْنِسيعُ  الن ُسوعُ 
واْسًتخاُؤُىا َحىَت تَػْبُدَو أصوذُلا اليت كانت 

 تُوارِيها اللَّثُة.
ساُر اللِّثَِة عن اأَلْسناِف. -  اضلِْ

نِّيِة ]للطُلوِع[.الن ُسوغُ  ََ َّ  : حَتَرُّؾ الّث
 : انِْتظاُمها يف اللِّثَِة.اأَلْسنافِ  َنَسقُ = النََّسُق 
: ما َظَهر من غاِر الَفِم والنََّطعُ  النِّْطعُ 

ْلَتزِقَُة بَِعْظِم 
ُ
اأَلْعلى، وىي اجلِْلَدُة ادل
 اخلَُلْيقاِء فيها آثاٌر كالتَّْحزِيز.

 : السِّنُّ اليت َخْلَف الرَّباِعَيِة.النَّابُ 
 : الَغِليُظ النَّاِب.األَنْػَيبُ 

ْقِن.الُء: الَهدْ  َقِلَبُة عن الذَّ ُنػْ
 الشََّفُة ادل

ْستَػْرِخي الشََّفِة السُّْفَلى الَغِليظُهااأَلْىَدُؿ: 
ُ
 .ادل

ائِرَُة َوَسَط الشَّفِة الُعْليا.الَهْرَتَمةُ   : الدَّ
 َعَصَبٌة حَتَْت اللِّساِف.الَوتَػَرُة والَوتِيَرُة: 

 .َمْنِبُت اأَلْضراسِ الَمْوِرـُ: 
ألْسناُف اليت تَػْبُدو ِعْنَد الضَِّحِك.ا الواِضَحُة:

 



       - 22 - 

(ٜ) 
 العيػن 

: ماَوِّلَ آِخَرُة الَعْيِن وُمْوِخُرىا وُمْؤِخَرتُها
 اللِّحاَظ.

: الذي يلي الصُّدَْغ، وُمْقِدُمها الَعْينِ  ُمْؤِخر
 الذي يَِلي األَْنَف.

 : ُمْؤُؽ الَعُْتِ.اأَلْمقُ 
 اِد الَعُْتِ.: ادلِثَاُؿ الذي يُػَرى يف َسو اإِلْنسافُ 

 : ناِظرُىا. الَعْينِ  ِإْنَسافُ 
 : إِْنَساُف الَعُِت.البُػْؤبُؤ

 : َفْقُء الَعُْتِ باإِلْصَبِع وَغَْتِىا.الَبْخسُ 

 : قَػْلُع الَعُْتِ مع َشْحَمِتها.الَبْخصُ 

 : َشْحَمُة الَعُْتِ من أَْعَلى وَأْسَفَل.الَبَخَصةُ 

اللََّخِص :حلٌَْم عند اجَلْفِن اأَلسفِل كالَبَخصُ 
 عند اجَلْفِن اأَلْعَلى.

ٌم حَتَت اجَلْفِن األْسَفِل يَْظَهُر عند حلَْ  -
 حتديق النَّاِظر إذا أَْنَكَر َشْيئاً وتَػَعجََّب منو.

 : ِإَداَمُة النََّظِر.اإلْبدادُ 

 : الَعُْتُ التَّامَُّة.الَبْدرَةُ 

 الَعُْتُ الَقِويَُّة النَّظَِر. -

َُدوَّرَ  -
 ُة الَعِظيَمُة.الَعُْتُ ادل

 : تَػَباُعُد مابُت احلاجبَػُْتِ.البَػَرجُ 

 صَلَُل الَعُْتِ، وىو َسَعُتها. -

 َسَعُة العُت يف ِشدَّة بياِض صاحبها. -

ْقلِة وُحْسُن  -
ُ
َسَعُة بياِض الَعُْتِ وِعَظُم ادل

 احَلَدقَِة.
 : ِإَداَمُة النََّظِر وِإْحَداُده.البَػْرَشَمةُ 

ـُ   النَّظَِر. : ِحدَّةُ الِبْرَشا

 : احلَادُّ النَّظَِر.الُمبَػْرِشمُ 

 َحِديُد النَّظَِر. البُػَراِشُم:

 : تَػْوِسيُع الَعُِت وِإْحَداُد النَّظَِر.التَّْبرِيقُ 

 : الدََّىُش وَضْعُف الَبَصِر.والبُػُروؽُ  البَػَرؽُ 

 : فَػْتُح الَعُْتِ من الَفزَِع.البَػَرؽُ 

َفِتَحُة.البُػْرؽُ  ُنػْ
 : الَعُْتُ ادل

 : الَعُْت.لَبَصرُ ا

 : ِخالُؼ الضَّرير.البصير
وىي فوؽ  : مابَػُْتَ احلاِجبَػُْتِ،والبُػْلَدةُ  البَػْلَدةُ 

 الُفْلَجُة.
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 : الذي ليس َمْقُروَف احلاجبَػُْتِ.األَبْػَلدُ 
 : تباُعُد مابُت احلاجبَػُْتِ.والبَػَلجُ  البُػْلَجةُ 

 نَػَقاَوُة مابَػُْتَ احلاِجبَػُْتِ. -

: من كاف متباِعَد مابَػُْتَ َجاءُ األَبْػَلُج والبَػلْ 
 احلاجبَػُْتِ.

 األبيُض. -
 : ِحَجاُج الَعُْت.الُجبَّةُ 

 : الَعُْتُ.الَجْحَمةُ 

شاِخَصٌة، ال: ةُ مَ حِ االج نُ يْ عَ الالجاِحَمُة= 
 تَػْنظُُر ِبِدٍَّة.

 : ِغطَاُء الَعُْتِ من أْعَلى وَأْسَفل.الَجْفنُ 

 : ما َحْوَؿ احَلَدَقِة.الِجْلِسي  

 اِىُر الَعُْتِ.ظَ  -

: ُحُروؼ َأْجَفاهِنا اليت الَعْينِ  َحَتارُ = الَحَتارُ 
 ِميِض.تَػْلَتِقي عند التػَّغْ 

ما اْسَتداَر بالَعُْتِ من زِيِق اجلَْفِن من  -
 الدَّاِخل.

ْمِع ُمَتَساِوياً.التََّحاُتنُ   : تَػَتابُُع الدَّ

 : التَّْحديق. ]تدقيق النَّظَِر[.اإِلْحَدادُ و الَحد  
 : الشَّْعُر النَّابُت على الَعْظِم.بالحاجِ 

نَػُْت : الَعْظَماف اللَّذاف فوؽ الَعيػْ بافِ الحاجِ 
 بَلْحِمِهما وَشْعرعلا.

َجاجُ  ُِ  ُت عليو احلَاِجُب.ابِ النَّ  : الَعْظمُ الَح

  الَعْظم -
ُ
 أو الَعْظم ُْت العَ  ؿَ وْ حَ  يرُ تدِ سْ ادل

 األعلى حتت احلاجب.

  : الَعْظمافِ الِحَجاجاف
ُ
على غاِريَبْ  ْشرِفافِ ادل

نَػُْتِ.  الَعيػْ

 علا َمْنِبتا َشْعِر احلاِجبَػُْتِ. -

وبَدا من البُػْرُقِع من  ُْتِ بالعَ  : مادارَ الِمْحَجرُ 
 مجيع العُت.

مادار بالعُت من الَعْظِم الذي يف  -
 اجَلْفن. لِ فَ سْ أَ 

 الَعُْتُ. -

 و.جْ قاُب من الوَ النِّ  عُ قَ يػَ  ثُ يْ حَ  -

ْلَبٌة : الَعُْتُ الصُّ ْيُن الَحْجراءُ العَ  الَحْجراُء=
َتَحجِّرٌَة.

ُ
 ادل

: ُغُؤوُر العُت، يكوف والتَّْحجيلُ  الَحْجلُ 
 ذلك يف اإلنساف وغَته.

 : ىي احَلْجَمُة يعٍت احَلَدقَة.الَحْجَوةُ 

: َسَواُد الَعُْتِ اأَلْعَظُم. )اجلمع: الَحَدَقةُ 
 .(َحَدٌؽ وأْحَداؽ

 : احَلَدَقُة ]سواد العُت[.والِحنِديَقةُ  الُحْندوَقةُ 

ْسَتديُر َوَسط الَعُْتِ.الَحَدَقةُ 
ُ
 : السَّواُد ادل

مع: َحَدٌؽ )اجلَسَواُد الَعُْتِ اأَلْعَظُم.  -
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 .(وأْحَداؽ وِحداؽ

ىي يف الظَّاىر َسَواُد الَعُْتِ ويف الباطن  -
 َخَرَزُُتا.

ُة النََّظِر باحَلَدقَِة.التَّْحديقُ   : ِشدَّ

 َظُر إىل الشيء.: النَّ الَحْدؽُ 

 : ِإدارَُة الَعُْتِ يف النََّظر.الَحْدقَػَلةُ 

 : التَّْحِديُق.الَحْدَلَقةُ 

: ُحَدلَِقة ُْتٌ عَ ) : احَلَدقُة الَكبَتُة.الُحَدِلَقةُ 
 جاحظٌة(.

 : حادَُّة النَّظَِر واِسَعٌة.= َعْيٌن َحِدرَةٌ  الَحِدرَةُ 

ن : أالَّ تَػْنَصرؼ العُت وال َتْطِرؼ مالَحَرجُ 
 شدَّة النََّظر.

 : َشْفُر الَعُْت.الُحف  
نَػُْتِ : ُمَؤخَّر الَحِقيمافِ   شلا يلي الصُّْدَغُِت. الَعيػْ

النَّظَِر كأنَّو  وحَتْديُد: فَػْتُح الَعُْتِ يجُ مِ حْ تَّ ال
 َمبػُْهوٌت.

 .النَّظَرِ الَعُْتِ الْسِتْشفاِؼ  َتْصغَتُ  -
ت َغطَّ  ما: والُحْمُلوؽُ  والُحْمالؽُ  الِحْمالؽُ 

ْقَلِة. ما
ُ
َوَِّل من ِجْلِد  اجلُُفوُف من بَػَياِض ادل

 اجلَْفِن.
َمْوِضِع الُكْحِل  من: ما َلزَِؽ بالَعُْتِ ْمالؽُ حِ ال

 ِمن بَاطٍن.

 اجلَْفِن اأَلُْحَِر. باِطنُ  -
نَػُْتِ الَحْمَلَقةُ   الشَِّديُد. النََّظرُ . : فَػْتُح الَعيػْ

 .الَفزَعِ باِطِن اجَلْفِن من  انِْقالبُ  -
بَػَياٌض  ُمْقَلتَػْيها: الَعُْتُ اليت حوؿ الُمَحْمِلَقةُ 

 مل ؼلاِلْطها َسَواٌد.
ما خال  َأمْجَعَ بَػَياُض الَعُْتِ  :الَحَمالِيقُ 

 السَّواَد.
 )َحَدَقُة الَعُْتِ(. احَلَدَقُة؛: والِحْنديَرةُ  الِحْنديرُ 
 .احَلَدقَةُ : والُحْنُدورَةُ  ورُ والُحْندُ  الُحْنُدرُ 
وُ   احلاِجبِ جاُج، الَعْظُم الذي حَتَْت : احلَ الِحنػْ

 ف.امن اإلنس
: أف َيْشَتدَّ بياُض الَعُْتِ وسواُد الَحَورُ 

وهُنا فُ وَترِؽَّ جُ  َحَدقَػُتها، َسَواِدىا، وَتْسَتِديرَ 
 يها.ويَػبػَْيضَّ ما َحَوالَ 

 .الضَّيػَِّقةُ : الَعُْتُ الَحْوَصاءُ 
ا حىت: ِضيٌق يف ُمْؤِخِر الَعُْتِ صَ الَحوَ   كأهنَّ

 .تْ ِخيطَ 
 الَعُْتِ. َمَشقِّ  ِضيقُ  -
نَػُْتِ ُدوَف اأُلْخرى. ِضيقٌ  -  يف إحدى الَعيػْ

نَػْيِو اأَلْحَوصُ   .ِضيقٌ : الذي يف َعيػْ
ـُ   الَعُْتِ. َأْشَفارُ : ما ُضمَّْت َعَلْيِو اأَلْخَصا

نَػُْت الَخَيفُ    َسْوَداءَ : أف َتُكوَف إحدى الَعيػْ
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 َكْحالَء واألخرى َزْرقَاَء.
َفاءُ  األْخَيفُ  نَػْيِو  إحدى: من كانت والَخيػْ َعيػْ

 اأُلْخرى َزْرقَاَء.و  َسْوَداءَ 
 : ماُء الَعُْتِ.الدَّْمعُ 

ْمِع من الُعُيوِف.الدَُّموعُ   : السَّرِيع الدَّ
آقي، وىي أَْطرَاُؼ الَعُْتِ.الَمَداِمعُ 

َ
 : ادل

 : َمِسيُل الدَّْمِع.الَمْدَمعُ 
 .: إِْنساُف الَعُْتِ الذ بابُ 
 َطَرُؼ الَعُْتِ. -

 : َصبُّ الدَّْمِع، َسَيالنُو.والذَّرَفَافُ  الذَّْرؼُ 
 : َمَداِمُع الَعُْتِ.الَمَذاِرؼُ 

ْمِع.الذََّرى  : ما اْنَصبَّ من الدَّ
نَابَُة والذِّناب = ِذنابَُة الَعْيِن وِذنابُها : الذِّ

 ُمَؤخَّرُىا.
 ِإْحَداُد النََّظِر.اإِلْرَشاُؽ: 

نَػُْتِ وفَػْتُحُهما. :اإِلْرَضاؾُ   تَػْغِميُض الَعيػْ

نَػُْتِ.الز ْجَلةُ   : اجلِْلَدُة بَػُْتَ الَعيػْ
نَػُْتِ.الزَّرِيرُ   : تَػَوقُّد الَعيػْ
 : الذي يَػْنظُر مبُْؤِخِر َعْينِو.اأَلْزَورُ 

 : الَعُْتُ الطَِّويَلُة اذلُُدِب.السَّْباَلءُ 
ْمِع يف الَعُْتِ.الشَّْأفُ   : رَلَْرى الدَّ

 : ُمْقَلُتها.الَعْينِ  َمُة: َشْحَمةُ الشَّحْ 
: َتْدقيُق النََّظِر ِبَوْضِع الَيد على االْسِتْشراؼُ 
 احلاِجِب.

 : شخوُص الَبَصِر.الش ُصو  
: مانَػَبَت على ُىْدِب اجَلْفِن من الشَّْعِر الش ْفرُ 

 )اجلمع: َأْشفار( 
 َمْنِبُت اأَلْىداِب من اجلُُفوِف. -

ُة اليت َتاِلُط بَياَض الَعُْتِ : الصُّْفرَ الش ْكَلةُ 
 الذي َحْوَؿ احَلَدقِة.

 احُلْمرَُة اليت َُتاِلُط بَياَض الَعُْتِ. -
 : أف َيُشوَب سواَد الَعُْتِ ُزْرَقٌة.الش ْهَلةُ 

 : الَعُْت اليت شاَب َسواَدىا ُزْرقٌَة.الشَّْهالءُ 
 ]قريبة من الّرمادي[. -

 َعُْتِ.: ُُحْرٌَة يف َسواِد الالش ْهَلةُ 
نَػُْتِ.الطََّرطُ   : ِخفَُّة َشْعِر احلاجبَػُْتِ والَعيػْ
لُ : حلََْمٌة تػَ الظ ْفرُ  َع ْنُبُت ِعْنَد ادلآقي حىت تَػبػْ

 السَّواَد.
 اجلَّاِحظَُة.  الَعْيُن الظَّاىرة:= الظَّاَىرةُ 

َرةُ  ْمَعُة.الَعبػْ  : الدَّ
 : حَتَلُُّب الدَّْمِع.االْسِتْعبارُ 

 يف الَعُْتِ تُػْبِكيها.: ُسْخَنٌة الَعبَػرُ 
 : انِْثناُء اأَلْشفاِر.الَعَطفُ 
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رُ   : إِْنساُف الَعُْتِ. الَعيػْ
 َجْفُن الَعُْتِ. -
 : حاسَُّة الَبَصِر والرُّْؤيَِة.الَعْينُ 
 : ِعَظُم َسواِد الَعُْتِ.الَعَينْ 

: ِعْرٌؽ يف رَلَْرى الدَّْمِع، َيْسِقي وال الَغْربُ 
ِر. )اجلمع: يَػنػَْقِطُع، وىو كالنَّاُسو 

 ُغروٌب(.
 ُمَقدَُّمها وُمَؤخَّرُىا. الَغْرباف= َغْربا الَعْيِن:

 : األَبْػَيُض اأَلْشفاِر.الُمْغَربُ 
 : اْمِتالُء الَعُْتِ بالدَّْمِع.االْغرِيراؽُ 

: ََبَْصٌة َتُكوُف يف اجلَْفِن اأَلْعَلى الَغْضَبةُ 
 ِخْلَقًة.
 : الَقَذى يف الَعُْتِ. الُغضابُ 

 : ِجْلَدُة الَعُْتِ الظَّاِىرَُة.الَغَضنُ 
 : ِإْطباُؽ اجلُُفوِف.اإِلْغضاءُ 
 : الَوَطُف: َكثْػرَُة اذلُْدِب وطُولُُو.الَغَطفُ 
 ِقّلُة َشْعِر احلاِجِب. -

 ِإْغاَلُؽ الَعُْتِ.اإلْغماُض: 
 الَعْظماِف اللَّذاِف فيهما الَعْيناِف.الغاراِف: 

 : َحَدَقُة الَعُْتِ.الَعْينِ  َفص  
 َمَيٌل يف الَعُْتِ كاحَلَوِؿ.لَقَبُل: ا

ـُ  ـُ  ُمَقدَّ  : ماَوِّلَ اأَلْنَف منها.الَعْينِ  وُمْقِد
: رَلارِي ادلاِء يف الُعُيوِف، )الواحدة: الَقَصبُ 

 َقَصَبٌة(.
: أف يَػْعُلَو مناِبَت اأَلْشفاِر َسواٌد الَكَحلُ 

 ِمْثُل الُكْحِل، من َغَْتِ َكْحٍل.
َبُة= َكوَْكُب الَعْيِن والَكوْكَ  الَكوَْكبُ 

 : بَػَياُضها..وَكوَْكَبُتها
: غاُر الَعُْت الذي نَػَبت عليو الل ْحجُ 

 احلاجب.
: ُمَؤخَُّر الَعُْتِ شلَّا يلي الصُّدَْغ، اللِّحاظُ 

 )اجلمع: حلٌُُظ(.
: َشْحَمُة الَعُْتِ من أَْعلى ومن اللََّخَصةُ 

 َأْسَفل.
 رَُة حلَِْمها ِخْلَقًة.: ِغْلُظ اأَلْجفاِف وَكثػْ اللََّخصُ 
ْقْروُف احلاِجبَػُْتِ.األََلف  

َ
 : ادل

: ُمَؤخَُّر الَعُْتِ، )اجلمع:  الُموؽُ  الُمْؤؽُ 
 آماٌؽ(.

: َشْحَمُة الَعُْتِ اليت ََتَْمُع السَّواَد الُمْقَلةُ 
 والبَػَياَض.

َسواُد الَعُْتِ وبَياُضها الذي َيُدوُر ُكلُّو  -
 بالَعُْتِ.

 َف الَبياِض يف الَعُْتِ.السَّواُد ُدو  -
ْؤُؽ، وىو َطَرُؼ الَعُْتِ شلا والَمْأؽُ  الُموؽُ 

ُ
: ادل
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 يلي األَْنِف.
 : َسَعُة َشّق الَعُْتِ مع ُحْسٍن.النََّجلُ 

: السَّواُد اأَلْصَغُر يف النَّاِظُر= ناِظُر الَعْينِ 
ْقَلِة.

ُ
 ادل

 : الشَّْعرَُة النابَِتُة على ُشْفرِ والُهْدبَةُ  الَهَدبَةُ 
 الَعُْتِ. )اجلمع ُىْدٌب وَىَدٌب(.

 : الطَِّويُل َأْشفاِر الَعُْتِ.اأَلْىَدبُ 
 : الَعُْتُ الطَّويَلُة اأَلْشفار.الَهْدباءُ 

 .َسَيالُف الدَّْمعِ االْنِهالُؿ والتػََّهل ُل: 

ْمِع.الَهْمُل والَهَمالُف:   َسَيالُف الدَّ
 .اْنِصباُب الدَّْمعِ  الَهْمُي والَهَمياُف:

الشَّْحَمُة يف باِطِن الَعُْتِ هانَُّة والُهنانَُة: ال
ْقَلِة.

ُ
 حَتَْت ادل

 : ُِحْالُؽ الَعُْتِ اأَلْعَلى.الَوَرشافُ 
نَػُْتِ   الَوَطُف: َكثْػرَُة َشْعِر احلاِجبَػُْتِ والَعيػْ

 واأَلْشفاِر مع اْسًتْخاٍء َوطُوٍؿ.
 : نُػْقرَُة الَعُْتِ.الَوْقبُ 
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(ٔٓ) 
 الِقواـ والهيئة 

 : الَعْثَجُل والُعثاِجل، العظيم البطن.األَْثَجلُ 
ْنِكبَػُْتِ مع  الُعُنقِ : القصَت الُمْؤَدفُ 

َ
الضَّيُِّق ادل

 ِقَصِر األَْلواِح والَيَدْين.
 ىو الذي يُوَلُد َضاوياً. -
 الفاِحُش الِقَصِر. -

: الُعْضُو الكاِمُل الذي مل يَػنػُْقْص منو اإِلْربُ 
 شيٌء. 

َوفَّرُة اليت مل يَػنػُْقص منها شيء.: االُمَؤرَّبَةُ 
ُ
 دل

 : ُسُقوُط اأَلْعَضاِء وإصابَػُتها.اأَلَربُ 

 : الَقِصَُت الَغِليُظ.اإِلْزبُ 

 الَقِصَت الدَّميم. -

ِقيُق ادلَفاِصل، الضَّاوي يكوف  - الدَّ
ضئيالً، فال َتُكوف زياَدتُو يف الَوْجِو 
وِعظاِمو، ولكن تكوف زيادتُو يف بَْطِنو 

 ِتِو، كأنَّو ضاويٌّ زُلَْثل.وَسِفلَ 

ْدَمُج )فَػَقاٌر آرٌِز(. اآلرِزُ 
ُ
َتَداِخُل، ادل

ُ
 : ادل

: َلطيَفٌة َسِبَطُة َأسيَلةٌ  َكفٌ  اأَلِسيَلُة=
 اأَلَصابع.

 

 : أُُذٌف ُمَؤسََّلٌة: دقيقٌة زُلَدََّدٌة ُمْنَتِصَبة.الُمَؤسََّلةُ 
ْأَكَمتَػُْتِ.اْلمؤَكَّمةُ 

َ
 : َعِظيَمُة ادل

 : الَعِجيزَُة.َمةُ الَمْأكَ 

 : الَعِجيزَُة.األَْلَيةُ 

ىو مارَِكَب الَعُجَز من اللَّْحِم  -
 والشَّْحِم. )واجلمع: أَلََياٌت وَأالَيا(.

 : َعظيُم األَْلَيِة وَعظيَمُتها.واألَْلَيانَةُ  األَْلَيافُ 

 : َعظيُم األَْلَية.اآلَلى

 : الَقاَمُة.األُمَّةُ 
ـ :   .اأَلْصلُ اأُل

 : النػَّْفُس وحياُُتا.ورُ التَّامُ 

 : ذََكٌر يف َخْلِق أُنْػَثى.الُمَؤنَّثُ 

: ِإذا كاَف بَعيَد ما بُت األَبْػَتُل= رَُجٌل أَبْػَتلُ 
ْنِكبَػُْت.

َ
 ادل

 : كلُّ ُعْضٍو ُمْكَتِنِز اللَّْحِم.الَبِتيَلةُ 

 الَعُجُز. -

ْنَتِفُخ.الَبْجباجُ 
ُ
ْمَتِلُئ ادل

ُ
 : الباِدُف ادل

 يُم. الضَّْخُم.: اجَلسالَبِجيلُ 
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 : الَغِليُظ َكثَُت اللَّْحِم.الَبْخَلصُ 
: تَػَباُعُد ما بَػُْتَ الَفِخَذْيِن يف النَّاِس من  الَبَددُ 

 َكْثرِة حلَِْمهما.
: الذي تَباَعَد مابُت َفِخَذيِْو من َكثْػرَِة األبَد  

 حلَِْمِهما.
ْنِكبَػُْت. -

َ
 الَعرِيُض ما بُت ادل

ْرأَُة االَبدَّاءُ 
َ
َتباِعَدُة : ادل

ُ
لضَّْخَمُة اإلْسَكتَػُْتِ ادل

 الشُّْفرَْيِن.

 : َجَسُد اإلْنَساِف.الَبَدفُ 

 ما ِسَوى الرَّْأِس والشََّوى من اجَلَسد. -

 ]ما سوى الرَّأِس واألطراِؼ[. -

 : السَِّمُُت. )واألنثى: باِدنٌَة(. الَباِدفُ 
 اجَلسيُم. -

 : السَِّمُت، اجَلسيم.الُمَبدَّفُ 

 : السَّريُع السَِّمِن.افُ الِمْبدَ 
 : ِعَظُم الَبْطِن. الَبَطنُ 

 : َعِظيُم الَبْطِن.الَبطين

 : الضَّاِمُر.الُمَبطَّنُ 

ًَتاِكباُت.الَبظَا
ُ
 : اللََّحماُت ادل

 : اْكِتناُز اللَّْحِم.الَبْظوُ 

 : الِغَلُظ والَكزَازَُة يف اجِلْسِم.البَػَعكُ 
 .: الَغِليُظ َكثَُت اللَّْحمِ البَػْلَخصُ 

 : َغِليُظ اخلَْلِق.األَبْػَلدُ 

 : الَكِثَُت حلَِْم اجلَْنبَػُْتِ.البَػَلْنَدى

 : السَِّمُُت القِصَُت.البَػَلْنَدحُ 

 : الَقصَت.البَػْلَدحُ 
 النػَّْفُس.الُبوُح: 
 : السَِّمُن والَبَضاَضُة.التػََّرارَةُ 

 : الطَّويُل.والتِِّلُع والتَِّليعُ  األَتْػَلعُ 

 ِق.الطَِّويُل الُعنُ  -

 الطَِّويل الظَّْهر. -

 الثَّقيُل. مِ حْ : الرَُّجُل كثَُت اللَّ الثَِّدفُ 

نَةُ  ْرأَُة اللَِّحيَمُة يف ََسَاَجٍة.الُمَثدَّ
َ
 : ادل

 : الرجُل َصغَُت الَيِد رُلَْتِمُعها.الَمْثُدوفُ 

 النَّاِقُص اخلَْلِق. -

 ُج الَيد.دَ : سلُْ الُمْثَدفُ 

 حلَِْم الصَّْدِر. َتُ ثِ ل كَ جُ : الرَّ الُمثْػَرْندي
رأَُة اليت ال أَلْ الَجبَّاءُ 

َ
 َيتَػُْت ذلا.: ادل

 )قَِليَلُة حلَِْم الَفِخَذْيِن(.: الرَّْسَحاُء  -

 ادلرأة اليت مل يَػْعُظم ثَْديُها. -

 : الرَُّجُل الضَّْخُم اجلَْنبَػُْت.الُجَباِجبُ 

 : الَغليُظ كثَُت اللَّْحم.الَجْبلُ  الَجِبلُ 

 ضَّْخُم الغليُظ.: الؿُ و الَمْجبُ 
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ْرأَُة الَغليظَُة اخلَْلِق.الِمْجَباؿُ 
َ
 : ادل

 : َشْخُص اإلنساِف، َجَسُدُه.الُجثَّةُ 

 : اجِلْسُم.الُجْثَمافُ 

 .الشَّْخصُ  -

 : اجَلَسُد.الُجثْػَوةُ 

: الرَُّجل واسُع اجَلْوِؼ، عظيُم الَجْحَربُ 
 الَبْطِن.

 اسعو : َرُجٌل َجْحٌل: َغِليُظ الَوْجِو الَجْحل
 اجلَبُِت َكزُّه يف ِغَلٍظ وِغَلِظ َأْسناٍف.

 : َرُجٌل َجخيٌف: ضلَِيٌف.الَجِخيفُ 

 : الَقِصَُت الَغِليُظ، الشَّْثُن اأَلْطرَاِؼ.الُمَجدَّرُ 

: كلُّ َعْظٍم ُمَوفٍَّر كما ىو ال والِجْدؿُ  الَجْدؿُ 
 يُْكَسُر وال ؼُلَْلُط غَتُه بو.

 الَعْظُم الذي مل يُْكَسْر.  -

 .(ْضُو. )اجلمع: َأْجَداٌؿ وُجُدوؿٌ العُ  -

 ال ِمن ُىزَاٍؿ. [يفُ النَّحِ ]يف ضِ : القَ الَمْجُدوؿُ 
 : الثََّباُت ِقَياماً.الُجُذو   الَجْذوُ 

 االنِْتَصاُب واالْسِتَقاَمُة. -
 والرِّْجِل. دِ : الُعْضُو من اإِلنساف كاليَ الَجارَِحةُ 

 : النػَّْفُس.الِجِرشَّى

 الُمْجَرِئش  
ُ
 ْنَتِفُخ اجلَْنِب، الغليظ اجلنب.: ادل

ْنَتِفُخ الَوَسِط من ظاىٍر وباِطٍن. -
ُ
 ادل

 : اجَلَسُد. الَبَدُف.الِجْرـُ 
 : َجَسُد الرَُّجِل وأَْعَضاُؤُه.الَجراِميزُ 

: َحواسُّ اإلنساف ]باحلاء[ وىي الجواس  
ْخس: اليداف والعيناف والفم والشَّمُّ 

 .(والسَّْمُع. )الواحدة: جاسَّةٌ 

 .احَلواسُّ  -

 : ِجْسُم اإِلْنساِف.الَجَسدُ 

 الَبَدُف. -

: مجاَعُة الَبَدِف أو اأَلْعضاِء من الناس الِجْسمُ 
. اجَلَسُد.  والدََّوابِّ

 : ِجْسُم الرَُّجِل. ُجْثماُف الرَُّجِل.الُجْسَمافُ 

 : َضْخُم اجلُثَِّة.والُجْثَماِنيَّ  الُجْسماِني  

 ،َشْخُص اإِلْنسافِ  :والتََّجالِيدُ  اأَلْجاَلدُ 
 ِجْسُمُو.

ـَ يف َبْطِن أمِّو. الَجنينُ  اجلمع: ): الَوَلُد مادا
 .(َأِجنَّةٌ 

 : الَقليُل اجِلْسِم.والُحَباِتلُ  الَحْبَتلُ 
 : الَكثَُت اأَلْعفاِج السَّمُُت.الَحِبجُ 

 .ُْتِ لَ جْ الرِّ  َتُ صِ الظَّْهر القَ  يلُ وِ : الطَّ ىالَحبَػرْكَ 

َلُْت الذي يكاد يكوف الرَّجْ  يفُ عِ الضَّ  -
 هما.فِ عْ داً من ضَ عَ قْ مُ 

: ُخُروُج الظَّْهِر وُدُخوُؿ الَبْطِن الَحَدبُ 



       - 22 - 

 والصَّْدِر.
 ما اْرتَػَفَع وَغُلَظ من الظَّْهِر. -

ْهرُه ظَ  جَ رَ : الذي خَ والَحِدبُ  اأَلْحَدبُ 
 وَدَخَل بَْطُنو وَصْدرُه.

 ِتئ.: َمْوِضُع احَلَدِب يف الظَّْهِر النَّاالَحَدبةُ 

ْمَتِلُئ حلَْماً وشْحماً.الحاِدرُ 
ُ
 : ادل

ْجَتِمُع.الَحَدْوَلقُ 
ُ
 : الَقِصَُت ادل

 : الطَّويُل الرِّجَلُْت.الُحْرُجل
شاِعُر اخلَْمُس يف الَحواس  

َ
وىي  اإِلنساف،: ادل

 والَبَصُر والسَّْمُع واللَّْمُس. ُم والشَّمُّ الطَّعْ 
 اِة النَّفِس.حيَ  وَرَمقُ : رُوُح الَقْلِب الُحَشاَشةُ 

ريِض. -
َ
 بَِقيَُّة الرُّوِح يف ادل

ؼَلْرُُج َأْسَفُلو  الذي: والُمَحْوَصلُ  الُمَحْوِصلُ 
 من ِقَبِل ُسرَّتِو مثُل َبْطِن احلُْبلى.

ْرأَُة واِسَعُة الِمْحَضاجُ 
َ
 .الَبْطنِ : ادل

 .نُ لسِّمَ وا: االنِْتفاُخ االْنِحضاجُ 
 .لَّْحمِ ال: الضَّاِمُر، قَِليُل قُ نِ الُمحْ 

من النِّساِء،  اخلاَصرِتَػُْتِ : الضَّْخَمُة الَحْوتَاءُ 
 ُمْستَػْرِخَيُة اللَّْحِم.

ْفرِطُ : الَخَجْوَجى
ُ
الطُّوِؿ يف ِضَخٍم من  ادل

 .ِعظاِموِ 
: والَمْخُدوجُ  والُمْخَدجُ  والَخُدوجُ  الَخِذيجُ 

َُحٍْل وىو َوْقِت الَوَلُد الذي يُػَوَلد لَتماـِ 
 ناِقُص اخلَْلِق.

ْرأَُة َلةُ دْ الخَ 
َ
 السَّاقَػُْتِ والذِّراَعُْتِ. شُلَْتِلَئةُ : ادل

ْمَتِلئُ : الرَُّجُل الَغِليُظ ؿُ دْ خَ ال
ُ
. ادل  السَّاقَػُْتِ

واْمِتالُء  الِغَلظُ : ولَةُ والُخدُ  والَخَداَلةُ  الَخَدؿُ 
 السَّاقَػُْتِ.

ْمَتِلَئةُ : الرَّيَّاُء الَخَدلََّجةُ 
ُ
َعُْتِ، السَّاقَػُْتِ والذِّرا ادل

 .(وادلذكر: َخَدّلٌَّ )
 : الضَّاِمُر اخَلْصِر.الُمَخصَّرُ 

ْكَتِنزُ : الَكِثَُت اللَّْحِم يالخاظِ 
ُ
 .ادل

ْكَتِنزَُة.الَخظاةُ 
ُ
 : ادل

حلَُْمُو  بَ كِ َر  الذي: الَكثَُت اللَّْحِم افُ و الَخظَ 
 بعُضو بَػْعضاً.

 .اللَّْحمِ : الضَّاِمُر، قَِليُل الُمْخَتِلجُ 
 .قِ اخلَلْ : التَّامَُّة ةُ الُمَخلَّقَ 
ُـّ اخلَْلِق الَخِليقُ  ْعَتِدؿُ : التَّا

ُ
 .ادل

ُـّ اخلَْلِق الُمْختَػَلقُ  ْعَتِدؿُ  ،واجَلماؿِ : التَّا
ُ
 .ادل

ما  لو ،أُنثى: الذي ال ؼَلُْلُص إىل ذََكٍر وال ىالُخْنثَ 
 للذَّكِر وما لألُنْثى. )اجلمع: َخناَثى وِخناٌث(.

ْستَػرْ  الَبْطن يَمةُ ظوالعَ  ،لَبْطنِ الَعظِيُم ا: الَخْنَثلُ 
ُ
 .خيةُ ادل

َرـُ  ـُ بُػُروِز الدَّ : اْسِتواُء اللَّْحِم والَعْظِم وَعَد
 الَعْظِم.
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 .السَِّمنُ  -
ْرَماءُ  : اليت ال َتْسَتِبُُت ُكُعوهُبا وال مراِفُقها الدَّ

 من السَِّمِن.
ْرأَُة الَعْجزَاُء. ]َضْخَمُة الَورَِكُْت[الد َلَخةُ 

َ
 : ادل

 : اْسًتَْخاُء الَبْطِن.االْنِدالؽُ 
 ُخروُج األْمَعاِء. -

 : خارٌِج ُمَدوٌَّر ُمتَِّسٌع.َبْطٌن ُمْنَداحٌ = الُمْنداحُ 
 : ِخالُؼ األُنْػَثى.الذََّكرُ 

ْرأَُة ذَُكوراً.اإِلذَْكارُ 
َ
 : أف تَِلَد ادل

: الذي ليس بالطَِّويِل وال والرَّبْػَعةُ  الَمْربُوعُ 
 كر وادلؤنث(.بالَقِصَِت )للمذ 

 : َكثْػرَُة اللَّْحِم.الرَّبَالَةُ 
 : خفَُّة األَْلَيتَػُْتِ وُلُصوقُهما.الرََّسحُ 

: قَِليُل حلَِْم الَفْخَذْيِن؛ )األنثى: اأَلْرَسحُ 
 َرْسَحاُء(.

 الذي ال َعُجَز َلُو. -

 : اخلَِفيُف حلَِْم اإلْلَيتَػُْتِ.اأَلْرَصحُ 
ُة األَْلَيِة. تػَ الرََّصعُ  ََ َقاُرُب مابَػُْتَ : ِدؽَّ

.  الرُّْكَبتَػُْتِ
: الزَّالَُّء من النِّساِء )إذا مل تكن الرَّْصَعاءُ 

 َعْجزَاء(.
: الَكِثَُت اللَّْحِم والرَّْضراَضةُ  الرَّْضراضُ 

 ]البدين[.
 : اليت ال َعِجيزَة ذَلا.الرَّقْػَعاءُ 
ـُ البالَِيُة.والرِّمَّةُ  الرَِّميمُ   : الِعظا
ؽُّ أعالِيو ومفاِصُلو وتَػْعُظم : الذي َتدِ اأَلَزب  

 ُسْفَلُتُو.
 : اخلَِفيُف الَورَِكُْتِ، وىو اأَلْرَسُح.اأَلَزؿ  
ْرأَُة اليت ال َعِجيزََة ذلا، وىي الزَّالَّءُ 

َ
: ادل

 الرَّْسحاُء.
 : تَػَباُعُد ما بَػُْتَ الَفِخَذْيِن. الَفَحُج.الزََّيلُ 

ْيَئُة واللَّْوُف : اذلَ والسَّْحناءُ  والسََّحَنةُ  السَّْحَنةُ 
 واحلاُؿ.

 : الطَِّويُل الرِّْجَلُْتِ.اأَلَسط  
 : طُوُؿ الُعُنِق.السََّطعُ 

 : الطُِّويل الُعُنِق. )األنثى: َسْطَعاُء(.اأَلْسَطعُ 
 : الرَُّجُل الطَِّويُل الرِّْجَلُْتِ والظَّْهِر.اأُلْسطُوافُ 
 : الطَِّويُل الَقوائِم.الُمَسطَّنُ 
ِليُل اللَّْحِم الشَّديُد َأْسِر الِعظاـِ : القَ الَمْسُمور

 والَعَصِب.
 الضَّْخُم الَبْطِن.الُمَسْنَطُل: 

 : اتِّساُع الَبْطِن.االْنِسَياحُ 
: الطَِّويُل الَيَدْيِن. أو الَعرِيُضهما. الَمْشُبوحُ 
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ْنِكبَػُْتِ.
َ
 الَعرِيُض ما بُت ادل

 : الطَِّويُل.الشَّْبَحافُ 
 : السَِّمُُت.الشَِّحيمُ 
: ]اجلَِنُُت[ الذي َيْسُقط من بَْطن أمِّو الشََّدخ

 طَرِيَّاً مل َيْشَتّد.
 : الضَّاِمُر الياِبُس من النَّاِس وَغَْتِىْم.الشَّازب
 : الَقِليُل اللَّْحِم من النَّاِس.الُمَشلِّي
: َأْعضاُء اإلنساِف بعد الِبَلى اأَلْشالءُ 

 والتػََّفرُِّؽ. )ادلفرد: ِشْلٌو(.
 الُعْضُو من أَْعَضاِء اجلسم. :الشِّْلو

 : اجلُثَُّة.الصََّدى
 : الصَّغَُت الرَّْأِس.الص ْعُبورُ 
 : َضآَلُة اجِلْسِم.الصَّْعَفَقةُ 
قَُّة يف الُعُنِق والرَّْأِس والَبَدِف )َرُجٌل الصََّعلُ  : الدِّ

 َصْعٌل وامرأٌة َصْعَلٌة(.
ـُ الُعْضِو، الصَِّميمُ  : الَعْظُم الذي بِو ِقوا

 َصِمم الرَّْأِس(.)
 : النَّحيُف.الضَِّئيلُ 
: اخلَفيُف اللَّْحِم من الرِّجاِؿ. الضَّْربُ 

. ْسَتِدؽُّ
ُ
ْمُشوُؽ ادل

َ
 ادل

 : الَعْظُم الذي فيو ُمخٌّ.الَمْضَربُ 

 : أَْعضاُء اجَلَسِد.اأَلْضعاؼُ 
 : الَفْحجاَء السَّاقَػُْتِ.الضَّْمَعجُ 
 : الشَِّديُد اأَلْضالِع.اأَلْضَلعُ 

ْرأَُة اليت ال يَْظَهُر ذلا ثَْدٌي.: ياءُ هْ الضَّ 
َ
 ادل

 : ِدقَُّة الَعْظِم وِقلَُّة اجلسم ِخْلَقًة.الضََّوى
 : النَِّحيُف ِخْلَقًة. الضَّعيُف.الضَّاِوي

 : قاَمُة اإِلْنساِف.الط ن  
ْفرُِط الطُّوِؿ.الط َواؿُ 

ُ
 : ادل

 : السَِّمُُت.العاِبلُ 
يف الَوْجِو واليَدْيِن : َمباِدي الِعظاـِ المَعاري

 والرِّْجَلُْتِ.
 الطَِّويَلُة. :الَعْيَطلُ 
 : الطُّوُؿ.الَعَنطُ 

ْرأَُة السَِّميَنُة ذاُت الُعَكِن.الَعْكَناءُ 
َ
 : ادل

 : الَغِليُظ الرَّقَػَبِة.الِعْلَود  
 : طُوُؿ الُعُنِق.الَعَيطُ 

 : من كاف طويُل الُعُنِق.والَعْيطاءُ  اأَلْعَيطُ 
اً ]ساعة يُػَوَلُد[ وحىت : الالَغرا َوَلُد الرَّْطُب جدَّ

 َيْشَتدَّ حلَُْمُو.
ٍ يف أي الُغْضُروؼُ  : ُكلُّ َعْظٍم َرْخٍص َلُتِّ

 َمْوِضٍع كاَف.
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 : الَغِليُظ الرَّقَػَبِة.اأَلْغَلبُ 
 : ِغَلُظ الرَّقَػَبِة.الغََلبُ 
 : الَعِظيُم األْلَيتَػُْتِ.اأَلْفرجُ 

ْمَتِلُئ اأَلعْ الَفْعمُ 
ُ
 ضاِء.: ادل

 : الضَّخاَمُة واالْمِتالُء.والُفُعوَمةُ  الَفَعاَمةُ 
ْستَػْرِخيِو.الُمفاضُ 

ُ
 : الواِسُع الَبْطِن ادل

.الَقبَػْعثى  : الضَّْخُم الَقَدـِ
 : القاَمُة.الَقد  

 : ِقَصُر الُعُنِق.الَقَدرُ 
ْقَدرُ  َُ  : الَقِصَُت الُعُنْق.اأَل

 : الصَِّغَُت اجلُثَِّة.الَقَزـُ 
 : الرَُّجُل الَقِصَُت.الَقَزَمةُ 

: الرَّبْػَعُة من الرَّجاِؿ، ليس ِبَطوِيٍل الُمَقصَّدُ 
 وال َقصٍَت.

: الَقِميُء اجِلْسِم الذي والَقِصيعُ  الَمْقُصوعُ 
 ال َيِشبُّ ]ال ينمو[.

 : ِقلَُّة اللَّْحِم وِدقَُّة الَعْظِم.الَقضاَفةُ 
 : ِعَظُم الَبْطِن من أَْعالُه.الَكَبدُ 

 : الضَّْخُم الَوَسِط.اأَلْكَبدُ 
ـُ الَكِتَفُْتِ على َوَسِط الَكَتفُ  : اِْنِضما

 الكاِىل ِخْلَقًة.

: الضَّْخَمُة اخلَواِصِر والَبَطِن. الَكْرَشاءُ 
 ]ادلذكر: أكرش[.

 : النَّاِقُص اخلَْلِق.اأَلْكَشمُ 
 : السَِّمُن.الَكَعرُ 

 : الَعظيُم األَْلَيتَػُْتِ.الَكْوَمحُ 
 الُعُنِق وِعَظُم الرَّْأِس. : ِدقَّةُ الَكَوبُ 
 : الَكثَُت حلَِْم اجَلَسِد.واللَِّحيمُ  الالَِّحمُ 
 : َكثْػرَُة حلَِْم الَفِخَذْيِن.اللََّففُ 
ْكَتِنزَُة الَفِخَذْيِن.اللَّفَّاءُ 

ُ
ْرأَُة ادل

َ
 : ادل

: ماأُسَِّس َعَلْيِو الَبَدُف من الدَّـِ والبَػْلَغِم الِمزاجُ 
 وغَتعلا.

ْرأَُة اليت ليس لَِثْدِيها َحْجٌم.: الَمْسحاءُ 
َ
 ادل

: اخلَِفيُف اللَّْحِم. الَمْمُشوُؽ والَمشيقُ 
 الضَّاِمُر.

ْرأَُة اليت ال حلََْم على َفِخَذْيها.الَمْصواءُ 
َ
 : ادل

 : الدَّقيَقُة الَورَِكُْتِ.الَمِعيَقةُ 
 : العاري من اللَّْحِم.اأَلَمق  
 الطَِّويُل القاَمِة. -

ْرَتِويَػُتهما.الَمْمُكورَةُ 
ُ
ْسَتِديرَُة السَّاقَػُْتِ ادل

ُ
 : ادل

: الذي ال َشْعَر على َجَسِده إال األَْمَلطُ 
 الرَّْأَس واللِّْحَية.
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 : الرُّوُح.الُمْهَجةُ 
 : الَعْظُم الباِّل.والنَّاِخرُ  النَّْخرُ 

 : السَِّمُُت.النَّاِسئُ 
 : نَػَفُس الرُّوِح.والنََّسمةُ  النََّسمُ 
 النػََّفُس. -

: الَقِميُء الذي ال يكاُد َيِشبُّ من لنػََّقدُ ا
 الِغْلماِف.

 : الدَّقيُق الَعْظِم.األنْػَقى
 أَْقَصُر ماَيُكوف. ،الَقِصَتُ  الن غاُش والن غاِشي :

 الضَّعيُف احَلرََكِة النَّاِقُص اخلَْلِق. -
 : الضَّْخُم.النػَّْهدُ 

 : اأَلْحَدُب، )األنثى: َىْدآُء(.اأَلْىَدأُ 
 : احَلَدُب.أُ الَهدَ 

 : َسَعُة الشِّْدِؽ.الَهَرتُ 
ريتُ  َُ  : الواِسُع الشِّْدقَػُْتِ.الِو

.الَهَضلُ   : طُوُؿ الثَّديْػَُتْ
ْرأَُة الطِّويَلُة الثَّْديَػُْتِ.الَهْضالءُ 

َ
 : ادل

 : َْخَُص الُبطوِف وُلْطُف الَكْشحِ الَهَضمُ 

 : اللَّطيُف.الَهضيُم والَمْهُضـو
ْستَػْرخِ الهاِلُط: 

ُ
 .ي الَبْطنِ ادل

 .اخلَِميُص الَبْطنِ  الَهميُج:
ناءُ القليل.الَهَنعُ   : االضلِْ
 َتطاُمُن الُعُنِق. -

 : رِقَُّة اخَلْصِر وُضُموُر الَبْطِن.الَهَيفُ 
الشِّقُّ األَْيَسُر من ُكلِّ َشْيٍء. الَوْحِشي : 

]الشِّقُّ اخلارجيِّ من كل َشْيٍء أو 
 ُعْضٍو[.

 اخلَْلِق. : النَّاِقصُ الَمْوُدوفُ 
 : النَّاِقُص الَيِد الصَِّغَتُىا.الُموَدفُ 

ِقْطَعُة َعْظٍم َتكوُف زَائِدًة يف الَعْظِم  الَوِشيظَُة:
 الصَِّميم.

ا ُردَّ يف َجْوِؼ الَوَقُص:  ِقَصُر الُعُنِق، كأظلَّ
 الصَّْدِر.

 : الَقِصَُت الُعُنِق ِخْلَقًة.اأَلْوَقصُ 
ْقطُوُع الَيدِ الَمْيِدي  

َ
 من َأْصِلها. : ادل
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(ٔٔ) 
 الحاالت الجسدية والعضوية 

.اأَلْدَوطُ  ْعَوجُّ الَفكِّ
ُ
 : ادل

 الَعِظيُم األُُذنَػُْتِ الطَِّويُلهما.اآَلَذُف واألُذاِني : 
: نُػُزوُع االبِن  إىل ُمشاهَبِة أَبِيِو يف التََّأس ل

 َعالماٍت وَأْخالٍؽ.

 يف الشََّبِو. : نُػُزوُع االبِن إىل أَبِيوِ التََّأس ن

 : الشََّبُو.اأُلُسنُ 
 : الَعَطُش.األَْلبُ 

: ِمْثُل الزَّفَِت يكوف األَْنُح واألَنيُح واألُنوحُ 
رَِة.  من الَغمِّ والَغَضِب والِبْطَنِة والَغيػْ

: الذي يَػْزِفر من َغمٍّ وَغَضٍب وِبْطَنٍة األَنُوحُ 
 وَغيػْرٍَة.

مع  : ِمْثُل النَِّحيِط، وىو َصْوتٌ األُنُوحُ 
 تَػَنْحُنٍح.

التَّأذِّي والزَّْحر من ثَِقٍل غلَُِده من َمَرٍض  -
 أو بُػْهٍر، كأنَّو يَػتَػَنْحَنُح وال يُِبُت.

 : العَطُش.األَُوارُ 

ـُ   : الَعَطُش. َحرُّ الَعَطِش.األَُوا

ـُ   : الَعظيُم الرَّْأِس واخلَْلِق.الُمَؤوَّ

َُشوَُّه اخلَْلِق. -
 ادل

 الرَّضيُع يف َمْهِدِه. : الصَِّبُّ الَبابُوسُ 

 : ُخروُج السُّرَِّة ونُػتُػوُّىا وِغَلُظ َأْصِلها.الَبَجرُ 

: السُّرَّة من اإلنساِف والَبِعَِت َعُظَمْت الُبْجَرةُ 
 أو مل تَػْعظُم. الُعْقَدُة يف الَبْطِن خاصًة.

 الُعْقَدُة تكوُف يف الَوْجِو والُعُنِق. -
 .َخَرَجْت ُسرَّتُو الذي: األَْبَجرُ 

 : َكثْػرَُة اجِلَماِع.البَػْغَسَلةُ 

: أف يأُخَذ الصَِّبَّ ِشْبُو الُفواِؽ عند التََّأؽُ 
 .كاءِ البُ 

ـُ  ْولُود مع غَتِِه يف بَ التَػْوَأ
َ
ْطٍن، من االثنُت : ادل

 إىل ما زاد، ذكراً كاف أـ أُنْػَثى.

 الُمَتِئمةُ 
َ
 ٍن واحٍد.طْ يف بَ  ُْتِ نػَ اليت تَِلُد اثػْ  ةُ أَ رْ : ادل

 آـتْ المِ 
َ
 م.التػََّوائِ  دَ لِ ا أف تَ ُتِ اليت من عادَ  ةُ أَ رْ : ادل

ْولُوُد مع غَ الُمتاَءَمةُ 
َ
 ه.َتِْ : أف يُػَوَلد ادل

 : اْنِقطاُع الُعْضِو بالضَّْرِب.والتػ ُرورُ  التػَّر  

ْقطُوعُة.التػ رَّى
َ
 : الَيُد ادل

: النػُّْقرَُة يف َوَسِط الشَّفِة التػِّْفَرُة، والتػ ْفَرةُ 
 العليا.
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، إلتْػَفارُ ا َِ : خروج َشْعِر األَْنِف إىل التػِّْفرَة
 ٌب.يْ وىو عَ 

: َكَسٌل وتَػْوِصيٌم والتَّثَاؤب والتَّثَػو بُ  الثَّْأبُ 
 ُيصاُب بو اإلنساُف.

أف يأكل اإلنساُف شيئًا أو َيْشَرَب  -
رٌَة كثَػْقَلِة النُّعاِس من غَت  شيئاً تَػْغَشاُه لو فَػتػْ

 َغْشٍي عليو.

 َصْوٌت فيو ُِبٌَّة عند اللَّهاة.: الثَّْحَثَحةُ 

رأُة اليت ثَػُقَل َُحُْلها يف بَْطِنها.الُمْثِقلُ 
َ
 : ادل

ْرأَُة اليت اْسَتَباَف َُحُْلها. -
َ
 ادل

ْرأَُة َصِغَتَُة الثَّْدِي.الَجدَّاءُ 
َ
 : ادل

األَْنِف واألُُذِف يف : الَقْطُع الباِئُن الَجدْعُ 
 ىا.والشَّفِة والَيِد وضلوِ 

 : ما بقي من الُعْضِو بعد الَقْطِع.ةُ الَجَدعَ 

 َمْوِضُع اجَلدِْع. -

ـُ  ْقطوُع الَيِد.اأَلْجَذ
َ
 : ادل

 : َمْوِضُع الَقْطِع من اليِد.والَجَذَمةُ  الَجْذَمةُ 
ْقِرُب. )اجلمع: رَلَاحُّ الُمِجح  

ُ
 .(: احلاِمُل ادل

 : انِْقطاُع الرِِّيِق.الَجْذبُ 

ـُ. -  الِفطا
 الَبَدف بالسِّالح. : التأثَت يفالَجْرحُ  

 : ]َمْوِضُع تأثَِت السِّالِح يف الَبَدِف[.الُجْرحُ 

 : اسم الضَّْربَِة أو الطَّْعَنِة.الِجراَحةُ 

 : اأَلُكوُؿ.الَجُروزُ 

 السَّريُع اأَلْكِل. -

 : اجُلوُع واذلُزَاُؿ.التَّجريشُ 

ْوِت.ا: اْخِتالُؼ الَفكَُّْتِ عند الِجْرياضُ 
َ
 دل

النػَّْفِس للَقْيِئ ]الَغثَػَياُف[  : ثَورَةُ الُجُشوءُ 
 ]َجَشأْت نَفُسُو[.

ِعَدِة عند االْمِتالِء.التََّجش ؤُ 
َ
 : تَػنَػفُُّس ادل

  صابَ : َأف يُ الُجَشاءُ 
َ
 .َكثْػرَِة التََّجشُّؤِ ْرُء بِ ادل

.الُجُشوءُ  ـُ وُكْرُه الطَّعاـِ ا  : االَتِّ

َيُِّت.الُمَتَجعِّبُ 
 : ادل

 من الشََّعِر.: ِخالُؼ السَّْبِط الَجْعدُ 

ْنَتِفُخ.الَجْعَفِليلُ 
ُ
 : الَقِتيُل ادل

 : َشْهَوُة َأْكِل اللَّْحِم. الَقَرـُ.الَجَعمُ 
ْنَتِفُخ.الَجِفيظُ 

ُ
ْقُتوؿ ادل

َ
 : ادل

ْنَتِفُخ.ظ  ئِ الُمْجفَ 
ُ
َيُِّت ادل

 : ادل
 َذىاُب الشَّعر من ُمَقدَّـِ اجلَِبُِت.الَجَلُو: 
َتَأخُِّر َمناِبِت الشَّْعِر. الضَّْخُم اجلَبػَْهةِ  اأَلْجَلُو:

ُ
 ادل

ساُر ُمَقدَّـِ الشََّعِر ]بَْدُء الَصَلِع[.الَجال  : اضلِْ
فيُف َشعِر مابَُت النػَّْزَعتَػُْتِ من : اخلَ اأَلْجَلى

 الصُّْدَغُْتِ.
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 : تَػَغيػُُّر اللَّْحِم ]وَفساُده[.الَجْمخُ 

يف و أف ََتُوَت  :َمْوُت الَمْرَأِة بُجْمعٍ  الُجْمُع=
 مل ؽَلَْسْسها رَُجٌل.و ِنها َولٌَد. أف ََتُوَت طْ بَ 

ْرأَُة ِبُْمٍع: أي ِبْكراً مل تُػْفَتّض. -
َ
 باَنت ادل

ْرأَُة ُِبمٍع:  -
َ
 راء.ذْ عَ أي طُلَِّقت ادل

ـُ قَػْتِل اجلريح َسرِيعاً.واإِلْجهازُ  الَجْهزُ   : ِإَْتَا
 : الَعَطُش. َجْهُد الَعَطِش.الُجَوادُ 

 النُّعاُس. -

 : الَعْطَشُة.َدةُ الَجوْ 

ْجَهُد من النُّعاسِ ودُ الَمجُ 
ُ
 .: ادل

 : نَِقيُض الشَِّبِع.الُجوعُ 

 : الَغثَياُف.والَجْيُش والُجُيوشُ  الَجَيشافُ 

 : الَغثَػَياُف.التََّجي شُ 

َيِِّت إذا أَنْػتَػَنْت.الِجيَفةُ 
 : ُجثَُّة ادل

 : اإِلنْػَتاُف.واالْنِجَياُؼ والتَّْجِييفُ  االْجِتَياؼُ 
ُر والَحبَػرُ ال ـْ، َحبػْ : األَثَػُر من الضَّْربِة إذا مل َيُد

واجلمع َأْحباٌر وُحُبور، وىو احلَباُر 
 واحلِبار.

: َضرَباف القلب بشدة. وىو أشدُّ الَحْبضُ 
 من النَّْبض.

 : احَلرََكُة.الَحَبض

 .فُ عْ : الضَّ الُحَباض

وُ  ْشُي على الَيَدْيِن والَبْطِن.والُحبُػو   الَحبػْ
َ
 : ادل

ْشُي على االْسِت واإلشراُؼ بالصَّْدِر. -
َ
 ادل

 .الزَّْحفُ  -

: الَوقْػرَُة يف الَعْظِم. ]الَوقْػرَُة: األَثَػُر أو الَحَججُ 
 ُة يف العظم[.تَ الَكْسُر أو النُّكْ 

َصِغَُت األُُذنَػُْتِ،  = رَُجٌل ُحُذنٌَّة:الُحُذنَّةُ 
 َخِفيُف الرَّْأِس.

 .: الَواِسُع اأَلْمَعاءالُحْرِدي  
 .واإِلْدراؾِ : َشِديُد احِلسِّ الَحسَّاسُ 
 .النػََّفسِ : تردُُّد َصْوِت الَحْشَرَجةُ 

 يف الصَّْدِر. الَغْرَغرةُ  -
ْوِت وتَػَردُُّد النػََّفِس. الَغْرَغرَةُ  -

َ
 عند ادل

 : الَغِليظ الصَّْوت.اأَلَجش  
 :  الرَُّجُل الذي ال َشْعَر يف َصْدرِِه.األَحص 
 اىَل.: احلَبَ الَحواِصنُ 
ْوِت ونَػَزَؿ بو.الُمْحَتَضرُ 

َ
 : الذي َدنا من ادل

ْكَتِنُز[.الَحِطيطُ 
ُ
 : اأَلْدَرـُ. ]ادل

 الَمْأَكَمَة ذلا. الَمْحطُوطَُة= أَْلَيٌة َمْحطُوطٌَة:
 : اْمِتالُء الَبْطِن.ْظُربُ حَ تَّ ال

 : اخلَِفيُف اللِّْحَيِة.الَحِمقُ 
 احلَْلِق. بَػْعدَ : نَػَباُت الشَّْعِر التَّْحِميمُ 

. ظُهورُ  -  حلَِْيِة الُغالَـِ
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ْوِت.الَحَياةُ 
َ
 : نَِقيُض ادل

َيِِّت؛ )اجلمع: َأْحَياٌء(.الَحي  
 : نَِقيُض ادل

 كلُّ ُمَتَكلٍِّم ناِطٍق.  -
 : اْسًتْخاُء الَبْطِن.الَخْبَخَبُة والتََّخْبُخبُ 

ْستَػْرِخيْسَفُل الَبْطِن أَ : الَخثْػَوةُ 
ُ
 .ادل

 من اذلُزاِؿ. اللَّْحمُ َيْضِطرَب : أف التََّخد دُ 
 يف اجلِْلِد. ُمَؤثِّرةٌ َضْربٌَة ُأْخُدوٌد:  =اأُلْخُدودُ 

 : ِخفَُّة َشْعِر اللِّحَيِة. )حلَِْيٌة َحذَّاُء(.ذُ َحذَ ال
شْ بُ ْخرَ األَ 

َ
ثْػُقوُب األُُذِف.األُُذفِ وُؽ ق: ادل

َ
 . ادل

 .اللِّْحَيةِ : الرَُّجُل الَقِليُل الَمْخروطُ 
عارَِضاىا  َخفَّ : اللِّْحَيُة اليت طَةُ الَمْخروُ 

 وَسَبَط َعثْػُنوهُنا وطَاَؿ.
 َعْرٍض. َغَْتِ اليت فيها طُوٌؿ من  اللِّْحَيةُ  -

َتَخرَِّمةُ : األُُذُف الَخْرَماءُ 
ُ
ثْػُقوبَُة(. ادل

َ
 )ادل

ثْػُقوُب اأَلْخَرـُ 
َ
 واألَْنِف. األُُذفِ : ادل

 : الِقْطَعُة.الِخْزَعةُ 
]ظُهوُر َشُعِر  الُغالـِ ُت ِعذاِر : نَػبْ االْخِتطَاطُ 
 َوْجِهو[

 َيصََت يف الَوْجِو ُخطُوٌط. أف -
 .الَغِطيطِ : َصْوُت النَّائِِم. ِشْبُو الَخِطيطُ 
 : اْضِطراُب الَقْلِب.الَخَفَقافُ 

 .اخلَِفيَفةُ : النػَّْوَمُة الَخْفَقةُ 
 ِميصُ اخلَ : الَحَشا َخفَّاؽُ الَخفَّاُؽ = 

 [الَبْطنِ  رُ امِ ضَّ ال]
من  برُ الدُّ : واِسَعُة والَخقَّاَقةُ  الَخُقوؽُ 

 !!النِّساء
 : اجَلرُْح.الَخْلبُ 

. الَقْطعُ  -  والشَّقُّ
 ومل َيِشْب. َأَسنَّ : الرَُّجُل الذي الُمْخِلدُ 

 .من اذلََرـِ  أَْسنَانُوالذي مل َتْسُقْط  الرَُّجلُ  -
ى بَػَياُضُو اْستَػوَ  الذي: والَخِليسُ  الُمْخِلسُ 
 ُه من َشْعٍر وَغَْتِِه.وَسَوادُ 
 : اأَلِْشُُط.الَخليسُ 

 : السُّْمُر.ُخْلسُ لا
 : اأَلْعَسُر.األْخَلفُ 
رَاِىُق.الُمْخِلف

ُ
ـُ ادل  : الُغاَل

الضَّاِمُر  اجلائع: والُخْمَصاف الَخْمَصاف
األنثى َْخَْصانٌَة  .اصٌ ِْخ الَبْطِن. )اجلمع: 

 وُْخَْصانٌَة(
 الَبْطِن. ُضمورُ  :صُ الَخمَ 
 : اجلائُع الضَّاِمُر الَبْطِن.ميصُ الخَ 

 .الَبْطنِ : اجلائُع الضَّاِمُر اصُ الِمْخمَ 
 : اجُلوُع.الَخو  



       - 222 - 

ْرأَةُ ا: أف تَِلَد يفُ التَّْخيِ 
َ
 أوالداً سُلَْتِلفُت. دل

 اخلَْنُق.الدَّْأُظ: 
ْشِي.التَّْدبِيحُ 

َ
 : تَػْنِكيُس الرَّْأِس يف ادل

 َحٍْتُ الظَّْهِر. -
قْ الُمْدَعسُ 

َ
.: ادل  ُتوُؿ من احَلرِّ

َيُِّت إذا تَػَفسََّخ.الُمْنَدِعصُ 
 : ادل

.اإلدَعاصُ  ْوُت بسبب احَلرِّ
َ
 : ادل

 : الَقْتُل خنقاً. )اخلَْنُق حىت الَقْتِل(.الدَّْغتُ 
 : الضَّْغُط حىت اإلماتَِة.الدَّْغرُ 

.الدََّغصُ   : اْمِتالُء الَبْطِن من الطََّعاـِ
 من َغَْتِ ِعلٍَّة. : اْسِوَداُد الَوْجوِ اإِلْدفَاسُ 
: اإِلْجهاِز على والدِّفاؼُ  والُمَدافَّةُ  التَّْدِفيفُ 

 اجَلرِيح.
 : َضْعُف ِجْسِم الرَُّجِل.الدَّْقلُ 
 : َكْسُر الصَّاقورَِة عن الدمِّاِغ.الدَّْمغُ 

: َمْن ُكِسَرْت الصَّاقورَُة عن والدَِّميغ الَمْدُموغُ 
 الرَّْأِس(. فِ ِدماِغِو. )الصَّاقورَُة: باِطُن َقحْ 

 َمْن َخرَجْت ِدَماُغُو. -
 : الشَّجَُّة اليت بَػَلَغت الدِّماغ.الدَّاِمَغةُ 
: َشجَُّة َتُشقُّ اجلِْلَد حىت يَْظَهَر منها الدَّاِمَيةُ 

ـُ.  الدَّ

 : اخلَْنق حىت ِإْدالِع اللِّساِف.الذَّْأتُ 
 : اخلَْنُق الشَِّديُد حىت ِإْدالِع اللِّساِف.الذَّْأطُ 

 : الشَّْيُب يف ُمَقدَّـ الرَّْأِس.رَأُ الذَّ 
 : الشَّْيُب.الذ ْرَأةُ 
 : َشْيُب ُمَقدَّـِ الرَّْأِس.الذ ُرورُ 
: اخلَْنُق ِبَوْضِع الُعُنِق بَػُْتَ الذِّراِع التَّْذرِيعُ 

 والَعُضِد.
 : اخلَْنُق بالَيِد.الذَّْعتُ 
ْرأُة ذُُكوراً.اإلذْكارُ 

َ
 : أف تَِلَد ادل

َمن كاف أَنْػُفُو َقِصََت اأَلْرنَػَبِة ُمْسَتِويَاً. اأَلْذَلُف: 
 )ادلؤنث: َذْلفاُء(.

 : الَعِظيُم الرَّْأِس.اأَلْرَأُس والر ؤاِسي  
 : االْسًتَْخاُء.الرََّبُخ والتػََّرب خُ 

ْرأَِة والرَّباخُ  والر بُوخُ  الرََّبخُ 
َ
: أف يُػْغَشى على ادل

 عند اجِلماع.
ْرأَُة الرَّبُوخُ 

َ
 اليت يُػْغَشى عليها عند اجلماِع.: ادل

ْرأَُة اليت تَػْنِخُر عند اجِلماِع وتضطرب   -
َ
ادل

 كأهنا رَلُْنونٌَة.
 : أَْرنَبَة أَْنٍف راِبَضٍة: ُمْلَتزِقٌَة بالَوْجِو.الرَّاِبَضةُ 
َمُة الشَّْيِب.الرَّاِعَيةُ   : ُمَقدِّ

ْرِضُع.الُمْرِغثُ 
ُ
ْرأَُة ادل

َ
 : ادل
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 قَػَبِة.ِغَلُظ الرَّ الرََّقُب: 
 الَعظيُم الرَّقَػَبِة. اأَلْرَقُب والرَّْقباني :

 : أوَُّؿ طَُلوِع ثَْدِي الَفَتاِة.ااْلرِتكاسُ 
 اخلَفيُف اللِّْحَيِة.الزِّْبرِقاُف: 
الَكِثَُت َشْعِر الَوْجِو واحلاِجبَػُْتِ  الزِّبَػْعَرى:

 واللِّْحيَػُْتِ.
رَتِو : ىو اْنِسَحاُب الطْفِل على ُمَؤخِّ الزَّْحفُ 

 قَػْبل َأْف يَػُقوـَ.
 : اخلَْنُق.الزَّْردُ 

 : اخلَْنُق.الزَّْرَدَمةُ 
ْسَتِوي الَوْجِو.اأَلَزط : 

ُ
 ادل

 : اخلَْنُق.الزَّْعطُ 
 : التََّضوُُّر ُجوعاً.الزََّعلُ 
َتَضوُِّر ُجوعاً.الزَِّعلُ 

ُ
 : ادل

: اليت تَِلُد سنًة وال تَِلُد أُْخرى، كذلك الز ْعَلةُ 
 َشْت.تكوُف ما عا

َْرأَِة والرَُّجِل.الز ْكَمةُ 
 : آِخُر َوَلِد ادل

 النَّْسُل. -
 : طُُلوُع الشَّْعِر بعد احلَْلِق.االْزِلْغَبابُ 

 : اخلَْنُق.السَّْأبُ 
 : اخلَْنُق.السَّْأتُ 

طُ  : الشَّْعُر الذي ال ُجُعوَدَة فيو. السَّْبُِ
 )اجلمع: ِسباٌط(.

 ْحَيِة.: َطِويُل اللِّ والُمَسبَّلُ  اأَلْسَبلُ 
: َطِويُل والُمْسَبل والُمْسِبل السََّبالِني  

 اللِّْحَيِة.
، واإلْسَباَءةُ  اإلْسَبةُ  : الطَّرِيُق من الدَّـِ

 )اخَلطُّ(.
 : ِلُُت اخلَدِّ.السََّجحُ 

ـُ.التَّْسِحيجُ   : الَكْد
 : أَثَػُر اخلَِتاِف.السِّْمَحاؽُ 

: الذي ال َشْعَر عليو من حاجٍب الُمَسْربَدُ 
 وِه.وضلَْ 
: َخطُّ بَْطِن الَكفِّ والسِّرارُ  والسِّر   الس ر  

َهِة. )اجلمع َأسِّرِة ومجع اجلمع  والَوْجِو واجلَبػْ
 َأَسارير(.

ُر الطَّعاـِ وضَلْوِه يف احلَْلِق َسَْتاً االْنِسراطُ  : َسيػْ
 َسْهالً.

 : ِخفَُّة َشْعِر النَّاِصَيِة.السَّفا
 ِمرَُة. : اخلَواِصُر الضَّااأَلْسَقافُ 
: النََّصُف وىي ادلرأُة اليت بلغت الُمْسِلفُ 

 ْخسًة وأربعُت عاماً.
 : الرَُّجل الطَّويُل الرَّْأِس كثَتاً.الُمَسْنَتأُ 
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 : الذي ال حلِْيَة لو.والسَُّنوطُ  الس ناطُ 
 الذي ال َشْعَر يف َوْجِهِو اْلَبتََّة. -
 : الُعُمُر.السِّن  

 يف اجَلَسِد.: أَثَػُر اخلَْمِر الش وؤفُ 
 : الَفَتاُء واحَلَداثَُة.الشَّبابُ 

 : الفتاُء واحَلَداثَُة.الشَِّبيَبةُ 
 اْنِشقاُؽ الشََّفِة السُّْفَلى.الشَّتَػُر: 

ِه َمْيٌل وَصَعرٌ اأَلْشَذُؼ:   الذي يف َخدِّ
ْشي.الش ُدوُف: 

َ
 التػََّرْعرُُع وبلوُغ ادل

 ْطعاً.َقْطُع اللَّْحِم عن الُعْضِو قَ التَّْشرِيُح: 
 : الَعالَمُة يف اجَلَسِد.الشَّْوَزبُ 
َيِِّت واْرتِفاُع يََدْيو ورْجَلْيِو.الش ُصو  

 : انتفاُخ ادل
رتِفَعُة أَْطرَافُُو.الشَّاِصي

ُ
ْنَتِفُخ وادل

ُ
َيُِّت ادل

 : ادل
 : ِفْعُل ُزبِّ الغالـِ عند البَػْوِؿ.الشَّْظَشظَةُ 

َيِِّت واْرتِ الش ِظي  
 فاع أَْطراِفِو.: انِْتَفاُخ ادل

 : اإِلْدماُء بطَْعٍن أوَرْمٍي.اإلْشَعارُ 
 : تَػَفرَُّؽ الدَّـِ َوغَْتِه.الشَّعاعُ 
 : الَعْطشاُف.الشَّاِفوُ 
 : الشَّْدخ.الشَّْلغُ 

ْرأَُة يف َشْهِر واَِلَدُِتا.اإلْشهارُ 
َ
 : أف َتْدُخَل ادل

ْكُرويُت.الشَّهيقُ 
َ
 : من َأْصواِت ادل

ْرتَِفُع جداً.األِنُت الشَّديُد ا -
ُ
 دل

 : َحرََكُة الَوَلِد يف بَْطِن أمِّو.الشَّْوَصةُ 
 : انِْتشاُر الشَّْعِر وتَػَفرُّقُُو َكأَنَّو َشْوٌؾ.الشَّوَعُ 

 : تَػَهيػُُّؤ الثَّْدِي للخُروِج.التَّْشويكُ 
 : بَياُض الشَّْعِر.الشَّْيبُ 

 : ُدخوُؿ الرَُّجِل يف َحدِّ الشَّْيِب.الَمِشيبُ 
ُبػَْيضُّ الرَّْأِس.اأَلْشَيبُ 

 : ادل
 : َشِديُد احُلْمرَِة يف الشََّعِر.اأَلْصَبحُ 
 : الَوَلُد من َلُدُف يُوَلُد إىل أف يُػْفَطَم.الصَِّبي  
 : الِصغَُّر يف السِّنِّ.والصَّباءُ  الصِّبا
 : الرَُّجُل الذي بلغ أَْقَصى الُكُهوَلِة.الصَّْتمُ 

.: الَوَلُد قَػْبل اْسِتْتمالصَِّديغُ   اِمِو َسْبعَة أَيَّاـٍ
 الضَِّعيُف. -

ُة الَعَطِش. الَعَطُش.الصََّدى  : ِشدَّ
 : الَكثَُت الَعَطِش.الِمْصداءُ 

 : الطَّْعُن النَّاِفُذ.الصَّْردُ 
 : الصِّياُح يف األُُذِف.الصَّْقَعَرةُ 

: َذىاُب الشَّْعِر من ُمَقدَّـِ الرَّْأِس إىل الصََّلعُ 
 ُمَؤخَّرِه.

 : َمْوِضُع الصََّلِع.والص ْلَعةُ  الصَّْلَعةُ 
 : الذي ُوِلَد لو َوَلٌد يف الِكَِبِ.الُمِصيفُ 
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 : الَوَلُد الذي يُػَوَلُد أَلٍب على ِكَِبٍ.الصَّْيِفي  
 : الذي يَػْعَمل بَػَيدْيِو الُيْمٌت والُيْسرى.اأَلْضَبطُ 

 ِعَوٌج يف األَْنِف أو الَفِم.الضََّجُم: 
 : اجلائع.الضَّريسُ 

 : َغَضُب اجُلوِع.َرسُ الضَّ 
 : ِخفَُّة الشَّْعِر.الضََّرطُ 
 : النَِّحيُل اجِلْسِم، الضَّاِوي.الضَّارِعُ 

: ُكُسوٌر ]َتاعيد[ بُت اخلَدِّ واألَْنِف الضَّفاِرطُ 
 وِعْند اللِّحاَظُْتِ. )الواحد: ُضْفُروط(.

ْستَػْرِخَيُة الثَّْديَػُْتِ.الط ْرطُبَّةُ 
ُ
 : ادل

 داُد النََّظِر إىل الشَّْيِء.: ِإحْ الطَّْرَفَسةُ 
.الطََّفنَّشُ   : واِسُع َصْدِر الَقَدـِ
.الط الَوةُ   : اجلِْلَدُة الرَِّقيَقُة فَػْوَؽ الدَّـِ
 : َمْيُل الُعَنِق لِْلَمْوِت.اإِلْطالءِ 
 : َصْوُت األُُذِف.الطَِّنينُ 

 : واِسُع اجَلْوِؼ واحلَْلِق.الَعْبعابُ 
ُي الرَُّجِل األَْقطِع على : َمشْ والتػَّْعتابُ  الَعْتبُ 

 َخَشَبٍة.
 : الَكِثَُت َشْعِر اجَلَسِد.الِعثْػَوؿُ 
 : ُجُفوُؼ الشَّْعِر واْلِتباُدُه.الُعثْػَوةُ 
 : الَكِثيُف الشَّْعِر واللِّْحَيِة.اأَلْعَثى

تَػَعقِّدُة يف اجَلسِد )الواحدة: الُعَجرُ 
ُ
: الُعروُؽ ادل

 ُعْجرة(.
 ِظ والسَِّمِن يف اجَلَسِد.: َمْوِضُع الِغلَ الُعْجَرةُ 
ْلَعُة والُعْقَدُة يف اجَلَسِد. -  السِّ

َعقَُّد. كل َشْيٍء فيو ُعَقٌد.اأَلْعَجرُ 
ُ
 : ادل

 : اذلَرَِمُة من النِّساء.والَعُجوزَةُ  الَعُجوزُ 
 : آِخُر َوَلِد الشَّْيِخ.الِعْجَزةُ 
.العاِجنُ   : الذي يَػْعَتمد على يََدْيِو يف الِقياـِ

ْسَتحاَضُة.ةُ العاِذرَ 
ُ
ْرأَُة ادل

َ
 : ادل

 : اشِتداُد َسواِد الشَّْعِر.االْعرِْنَكاسُ 
 الذي يَػْعَمل بَِيِدِه الُيْسَرى.اأَلْعَسُر: 

 : الِكبَػُر يف السِّنِّ.والُعِسي   والُعُسو   الَعْسوُ 
 : ِغَلُظ الَيِد من الَعَمِل.الُعُسو  

 : الَكِثَُت الَعَضالِت.الَعِضُل والُعُضلُ 
 : ِضدُّ الرِّيِّ.َطشُ الع

 : ِغَلٌظ يف الرَِّحِم.الَعَفلُ 
ْرأَُة اليت من عادُتا أف تَِلَد ذَكراً الِمْعقابُ 

َ
: ادل
 مث أُنْثى.

ـُ اجلاِمُد الَغِليُظ. )القطعة الَعَلقُ  ـُ. الدَّ : الدَّ
 منو َعَلَقٌة(.

 احلَياُة.الُعْمُر والَعْمر والُعُمُر: 
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 ُش الطَّويلُ الَعيْ الَعَمُر والَعمارَُة: 
: ُدُخوؿ اخلَدَّْيِن حىت َيُكوَف فيهما  الَعَوسُ 

كاذلَْزَمتَػُْتِ، وأْكثَػُر ما يكوُف ذلك عند 
 الضَِّحِك.

 : احلَياُة.الَعْيشُ 
 : تَػَردُُّد الرُّوِح يف احلَْلِق.الَغْرَغَرةُ 
 َصْوٌت معو َِبٌَح. -
َيتُْتِ : َشْعُر الُعُنِق واللِّحْ والَغِفيرُ  والغُفارُ  الَغَفرُ 

َهِة والَقفا.  واجلَبػْ
: الشَّْعُر الَقِصََت ِمْثُل الزََّغِب، والَغَفرُ  الَغْفر

َهِة. ْرأََة واجلَبػْ
َ
 يكوُف على ساِؽ ادل

 : النػَّْوـُ.الُغْمُض واإِلْغماضُ 
ْستَػْرِخي من النُّعاِس.الَغْوجُ 

ُ
 : ادل

 : الشَّباُب.الَفتاءُ 
فاِصِل  الَفدَعُ 

َ
 ُكلَّها ِخْلَقًة.: ِعَوٌج وَمْيٌل يف ادل

ْعَوجُّ الرُُّسِغ من الّيِد أو الرِّْجِل.اأَلْفدَعُ 
ُ
 : ادل

 ؽَلْشي على ظهر َقَدِمو. الذي -
 : اْفِتضاُض الِبْكِر.االْفِتراعُ 
ْفَتضَِّة.الُفْرَعةُ 

ُ
ـُ الِبْكِر ادل  : َد

ُـّ.الَفْرعُ   : الشََّعُر التَّا
 َعِر.: ِضدُّ اأَلْصَلِع وىو الوايف الشَّ اأَلفْػَرعُ 

 : الطَّويَِلُة الشَّْعِر.والَفْرعاءُ  الفارَِعةُ 
ـُ.ِفط: الصاؿُ فِ ال  ا

 : فَػْتُح الفم.والُفُغورُ  الَفغرُ 
 : اْنِفتاُح الَفِم.االْنِفغارُ 

 فَػْرقَػَعُة اأَلصاِبع.التػَّْفقيُع: 
 ادلاِئُل احلََنِك. اأَلفْػَقُم:
 : اأَلْعَسُر.الَفْكعُ 

 ثَّْدِي عند اجلاريَِة.: اْسِتَدارَُة الالتػََّفلَّكُ 
 : الضَّاِمُر.اأَلَقب  
 : ِدقَُّة اخَلْصِر وُضموُر الَبْطِن.والَقَببُ  الَقب  
َوةُ  ـُ مابُت الشَّفتَػُْتِ.الَقبػْ  : اْنِضما
 : أَوَُّؿ ما َيْظَهُر من الشَّْيِب.الَقِتيرُ 

 : َتردُُّد الصَّْوِت يف احَلْلِق.القْحَقَحةُ 
 دُّ النَّظاَفِة.: ضِ والَقذارَةُ  الَقَذرُ 

 : َصْوُت الَبْطِن إذا اْشَتَكى.الَقْرقَػَبةُ 
ْستَػْرِخَيُة.الُقْرُنبُ 

ُ
 : اخلاِصرُة ادل

 : الَقِليُل اللَّْحِم الضَِّعيُف.الَقْشوافُ 
: الَقْتُل على ادلكاِف وِلَساَعِتِو اإلْقصادُ 

 )َعضَُّتُة َحيٌَّة فأْقَصَدْتُو(.
ُة إذا َخَرجَ الَقِصيَدةُ  ُخَّ

 ْت من الَعْظِم.: ادل
 : ُجُعوُدُة الشََّعِر.الَقَططُ 
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 : الَقِليُل اللَّْحِم والشََّعِر من النَّاِس.الَقِفرُ 
 : َكِثَُت َشْعِر اجَلَسِد والَوْجِو.الِقْنعاتُ 
أف ؼُلَْلَق َرْأُس الَكفِّ والَقَدـِ مائاًل الَقَفُد: 

.  إىل اجلاِنب الَوْحِشيِّ
األَْنِف بُت الَقَصبِة  : ْارتِفاٌع يف أَْعَلىالَقنا

 وادلارِف، من َغَْتِ قُػْبٍح.
طُوُؿ األَْنِف وِدقٌَّة يف أَْرنَػَبتِو مع َحَدٍب  -

 يف َوَسِطو.
: الذي يف أنفو قَنا، وىو طُوٌؿ فيو اأَلْقنى

 وِدقٌَّة يف أَْرنَػَبِتِو مع َحَدٍب يف َوَسِطِو.
 : الصََّلَعُة.الُقوَقةُ 

ناُء الظَّْهِر. التػَّْقويُس والتػََّقو ُس:  اضلِْ
 : الَضْرُب يف اللَّْحِم ُدوَف الَعْظِم.الَكْبحُ 

َعْيٌب يف الَكِتِف، وىو اْنِفراُج الَكَتُف: 
 أعاِّل الَكِتَفُْتِ شلَّا يلي الكاىل.

 : َذاُت الشََّعِر الَكِثيفِ والَكثَّةُ  الَكثَّاءُ 
ـُ الطَّريُّ.الَكِدبُ   : الدَّ
ْوِت.: احَلْشَرَجُة عنالَكرِيرُ 

َ
 د ادل

 : الَقِصَُت األَْنِف.الَكْرَزـُ 
 الَفَحُج يف السَّاقَػُْتِ.الَكَرا: 

راَعُْتِ. -  ِدقَُّة السَّاقَػُْتِ والذِّ

: األََثطُّ، وىو الذي ال َشْعَر على الَكْوَسجْ 
 عارَِضْيِو.

 : بُُدوُّ اأَلْسناِف عند التََّبسُِّم.الَكْشرُ 
شعرىا[ من َغَْتِ : ِإْدباُر النَّاَصِيِة ]الَكَشفُ 
 نَػزٍَع.

: الذي تَػْنُبُت لو َشَعراٌت يف األْكَشفُ 
 ُقصاِص ناِصَيِتِو ثائرٌة ال َتكاُد َتْستَػْرِسُل.

 : نُػُهوُد الثَّْدِي.والِكعابَةُ  والُكُعوبَةُ  الُكُعوبُ 
ْرأَُة حُت يَػْبُدو ثَْديُها.الَكعابُ 

َ
 : ادل

: بُُدوُّ اأَلْسناِف عند والُكلوحُ  الُكالحُ 
 لُعُبوِس.ا

ْيِن والَوْجِو.الُكْلثُـو ثَُت حلَِْم اخلَدَّ َِ  : الَك
 : اْجِتماُع حلَِْم الَوْجِو.الَكْلَثَمةُ 
ْسَتِديرُُه.الُمَكْلَثمُ 

ُ
 : الَكثَُت حلَِْم الَوْجِو. ادل

 : الصَّغَتَُة الثَّْدِي.الَكْمَشةُ 
: ِقَصُر الَيَدْيِن والرِّْجَلُْتِ من الَكَنُع والُكناعُ 

 على َىْيَئِة الَقْطِع والتػََّعقُِّف.داٍء 
ْكُسور الَيِد.الَكِنيعُ 

َ
 : ادل

َقفَُّع الَيِد، الذي ُقِطَعْت يَداُه.الُمَكنَّعْ 
ُ
 : ادل

 : الذي َيْشَتِهي اللَّْحَم.اللَِّحمُ 
 أَُكوُؿ اللَّْحِم. -



       - 222 - 

 : اللَّْحُس.اللَّْعقُ 
 : اللَّْعُق.اللَّْغفُ 
 : اأَلْعَسُر.األَْلَفكُ 

 : الُغالـُ الذي قاَرَب البُػُلوَغ واالْحِتالـَ.الُمِلم  
 : َُسْرَُة الشََّفتَػُْتِ واللَّثاِت.اللََّمى
 : ِإْشراُؽ اللَّوِف من اجَلَسِد.الل ْهَبةُ 

 : الَكثَُت الشَّْعِر من الرِّجاِؿ.الِمْلَهبُ 
 : الذي خاَلطَُو الشَّْيُب.الَمْلهوزُ 
 : الَعَطُش.واللََّوحافُ  الل واحُ 

 : الَعْطشاُف.ْلواحُ المِ 
 الضَّاِمُر. -
ْرأَِة.واللَّوَعةُ  اللَّْوعُ 

َ
 : السَّواُد َحْوَؿ َحَلَمِة ادل

 : ِإَدارَُة الشَّْيِء يف الَفِم مث لَْفظُُو.اللَّْوغُ 
 : السَّواُد َحْوَؿ َحَلَمِة الثَّْدِي.اللَّْوغُ 

: الذي بَػْعُض َشْعرِه أَبْيُض والَمُلوثُ  الَمِليثُ 
 َأْسَوُد. وبَػْعُضوُ 

: ِشْبُو الُفواِؽ يَأْخُذ اإلنساَف والَمْأَقةُ  الَمْأؽُ 
َلُو.  عند البُكاِء أو قَػبػْ

 اإِلْجهاُش بالُبكاِء. -
 : الَقْرُص اخلَفيُف.الَمْرشُ 
 اخلَْدُش. َأْضَعُف من اخلَْدِش. -

 اجلُرُْح الصَِّغَُت.الُمْضَغُة: 
 الَعَلَقُة اليت صاَرْت حلََْمًة. -
 : التػََّلمُُّظ.قُ التَّمط  

التََّذوُُّؽ والتَّْصِويُت باللِّساِف والَغاِر  -
 اأَلْعَلى.

أَْف َيُضمَّ ِإْحدى الشَفتُْتِ باأُلْخَرى مع  -
 َصْوٍت َيُكوُف ِمنػُْهما.

 : الرَِّقيُق؛ )نُْطَفٌة َمْهَوٌة: َرِقيَقٌة(.الَمْهوُ 
راَىَقُة واْسِتبانَُة َشَعِر العانة.اإلنْباتُ 

ُ
 : ادل

ْيَتُة.النَِّبيَلةُ 
َ
 : اجلِيَفُة. ادل

ْرأَُة الَكِثَتَُة الَوَلِد.والِمْنتاؽُ  النَّاتِقُ 
َ
 : ادل

 : التََّمطِّي.النَّْجواءُ 
 َسَعٌة َشقِّ الَعُْتِ مع ُحْسٍن.النََّجُل: 

 : َصْوُت األَْنِف.النَِّخيرُ 
 َمدُّ الصَّْوِت والنػََّفِس يف اخلَياِشيم. -

 ًتْخاُء.: االسْ االْنِدياؿُ 
 : بَْدُء السَِّمِن.النَّْسءُ 

 : بَِقيَُّة النػََّفِس.والنَِّسيسُ  النَِّسيَسةُ 
 : اجُلوُع الشَّديُد.النَِّسيسُ 
 : اجُلوُع الشَّديُد.النَّْسناسُ 
 : َأَشدُّ الُبكاِء.النَِّشيجُ 
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.النػ ْفَصةُ  فْػَعُة من الدَّـِ  : الدُّ
َحِجٍر : َشقٌّ يف باِطِن القَدـِ من النَّْكَبةُ 

 وضَلْوِِه.
 : النػُّْقرَُة يف اجَلَسِد.الَهْزَمةُ 

 النُّعاُس.الَهَكُر: 
 الذي يف اسِتِو َشَعٌر.اأَلْىَلُب: 

.الَهْلُج:   أَخفُّ النػَّْوـِ
.الُهْلُج:   أْضغاُث األحالـِ

َرْفُع الَوَلِد َصْوتَُو وِصياُحُو عند االْسِتْهالُؿ: 
 الوالَدِة.

 النػَّْوـُ اخلَفيُف. الَهْوـُ والتػَّْهِويُم:
- .  أوَُّؿ النَّوـِ

 اْشِتداُد اأَلْعصاِب والُعروِؽ.التػََّوت ر: 
 َكثْػرَُة الشَّْحِم.الوثَارَُة: 

 َصْوٌت من احلَْلِق.الَوْحَوَحُة: 

ْرأِة الشَّْيَء على احلََبِل.الَوَحُم: 
َ
 اْشِتهاءُ ادل

ـُ:   َشْهَوُة احلََبِل ]من طعاـٍ وغَته[.الِوحا
َتَشِهيَُّة ِلطَعاـٍ وضلوه.َمى: الَوحْ 

ُ
َلى ادل ْرأَة احلُبػْ

َ
 ادل

ُر النَّاِفِذ.الَوْخزُ   : الطَّْعُن َغيػْ
 النُّعاُس.السَِّنُة: 

 النػَّْعساُف. )األنثى َوْسٌَت(.الَوْسناُف: 
.الَوَسُن:   النُّعاُس، أَوَُّؿ النػَّْوـِ

 الشَّجَُّة اليت بَػَلَغت الَعْظَم. الواِضَحُة:
 احَلْمُل على َحْيٍض!! :الُوْضعُ 

 الوالَدُة.الَوْضُع: 
: اإلشارَُة بأْعضاِء اجَلَسِد كالرَّأِس اإليماءُ 

 والَعُْتِ.
: الذي َيَسارُه يف القوة ِمْثُل ؽَلِيِنِو، الَيَسرُ 

 )َيَسَر الرَُّجُل يَػْيَسُر(.
: الذي يَػْعَمُل بَِيِدِه الُيْمٌَت.األَْيَمنُ 
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(ٕٔ) 
 وظائف األعضاء 

.ْطمُ األَ   : الَعضُّ
 حاسَُّة الرُّْؤيَِة.: الَبَصرُ 

 ِحسُّ الَعُْتِ. -
 :  الشُُّعوُر.الِحس 

 الِعْلُم باحلواّس. اإِلْحساُس:
: َشاِعُر اخلَْمُس يف اإلنساف، ىي  الَحواس 

َ
ادل

 الطَّْعُم والشَّمُّ والَبَصُر والسَّْمُع واللَّْمُس.
 زَّفَُت.ل: االَحْنطُ 
ْضِغ. : بَػْلعُ اإِلْدماغُ 

َ
 الطَّعاـِ بَػْعَد ادل

 النػَّْفُخ.الذَّأُج: 
 : االبِْتالُع.وااْلزِدرَادُ  الزَّْردُ 
.الزَّر    : الَعضُّ
 : الَعضَُّة.الزَّرَّةُ 

 االبِْتاَلُع. الزَّْرَدَمُة:
ِه.والزَّفيرُ  الزَّفْػرُ   : ِإْخراُج النػََّفِس بعد َمدِّ
 : التػَّنَػفُُّس.والز فْػَرةُ  الزَّفْػَرةُ 

 : االبِْتالُع.والتػََّزق مُ  ْزِدقاـاال
 : البَػْلُع.الزَّْلَقَمةُ 

 : البَػْلُع.السَّْلجُ 
 : االبِْتالُع.السَّْلَعَفةُ 
 : ِحسُّ األُُذِف.السَّْمعُ 

 : الشَّمُّ.واالْسِتياؼُ  السَّْوؼُ 
.الَمَشاِعرُ   : احَلواسُّ

 : ِحسُّ األَْنِف.الشَّم  
ـُ  التََّشمم شَّيِء من األَْنِف : ِإْدناُء الواالْشِتما

 دلعرِفة راِئحتِو.
 : الشَُّم على َمْهٍل.التََّشم مُ 
 : َردُّ النػََّفِس وىو ِضدُّ الزَّفَِت.الشَِّهيقُ 
: النَّْبُض والنََّبضاُف. اخلَْفُق والضَّربَافُ  الضَّْربُ 

 واخلََفقاُف.
.الضَّْرسُ   : الَعضُّ

 : َلْوُؾ الطَّعاـِ دوَف َأْسناٍف.الضَّْغَضَغةُ 
 : اخلُْرُء.الضَُّغوطُ 
 : الَعضُّ مُبُقَّدـِ الَفِم.الضَّْهسُ 
 : إْطباُؽ اجَلْفِن على اجَلْفِن.الطَّْرؼُ 
 حَتْرِيُك اجلُُفوِف يف النََّظِر. -
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 الَبَصُر. -
 : اللَّْحُس.الطَّع  

 : الذَّْوُؽ.الطَّْعمُ 
 ما يُػَؤدِّيِو الذَّْوُؽ. -

 : احلَْيُض.الطَّْمثُ 
 الطَّاِمثُ 

َ
 ْرأَُة احلاِئُض.: ادل

 : اخلَياُؿ.الطَّْيفُ 
 : الَعضُّ باأَلْسناِف.الَعْجمُ 
ِحيُض. احلَْيُض.الِعراؾُ 

َ
 : ادل

 : احلاِئُض.العاِرؾُ 
 : الشَُّد باأَلْسناِف على الشَّْيِء.الَعض  
ْضُغ.الَعْلكُ 

َ
 : ادل
 : اْسِتيَعاُب النػََّفِس يف الزَِّفَِت.االْغِتراؽُ 

 ْطراِؼ األسناف ِلَذْوِؽ الشَّْيِء.: الَعضُّ بأالَقْطمُ 
 ْقَطُع الِقثَّاُء.: الَقْطُع باأَلْسناِف كما يػُ الَكْشدُ 
 : احلَْيُض.الَكْيدُ 
 : َمْوِضُع اللَّذَِّة.الَمَلذ  

 : اللَّْعُق. اأَلْخُذ باللِّساِف.اللَّْحسُ 
 : اأَلْكُل بَأْطراِؼ الَفِم.اللَّْمجُ 
 : الذَّواُؽ.اللَّمَّاجُ 

 : الذَّواُؽ.واللَّمَّاجُ  جُ اللَِّمي

 : التػََّلمُُّظ.التػََّلم جُ 
 : التََّمطُُّق، التََّذوُُّؽ. تَػَتبُُّع الطَّْعِم.التػََّلم ظُ 
باللَّساِف ما يَػْبقى يف الَفِم بعد  اأَلْخذُ  -

 اأَلْكِل.
.الل ماظَةُ   : ما يَػبػَْقى يف الَفِم من الطَّعاـِ
.: حَتَرُّؾ اللَّْحيَػُْتِ التػََّلم كُ    بالكالـِ أو الطَّعاـِ
 : التػََّلمُُّظ.التػََّلم لُ 
 : ِإدارَُة الشَّْيِء يف الَفِم.اللَّْوجُ 

 : الذَّْوُؽ.اللَّْوسُ 
ْضِغ.اللَّْوؾُ 

َ
 : أَْىَوُف ادل

 .الَعْلكُ  -
 : اللَّْمُس.الَمس  

 : َلْمُس َأَحِد الشَّْيئَػُْتِ اآلَخَر.التَّماس  
 .: اللَّْوُؾ بالَفمِ الَمْضغُ 
 : ماُيالُؾ يف الَفم وؽُلَْضُغ.الَمضاغُ 

 : مايالؾ يف الفم َوؽُلَْضُغ.الُمَضاَغةُ 
: اأَلْكُل بَأْدََن الَفِم، والتَّناوُؿ يف اأَلْكِل الَمْطعُ 

 بالثَّنايا وَمايليها من ُمقدَّـِ اأَلْسناِف.

 : النَّظَُر، )َمقَلُو بَِعْيِنِو(.الَمْقلُ 
 ْرُب الِعْرِؽ ]وَخَفقانُُو[: ضَ والنََّبضافُ  النَّْبضُ 
 الَعَصِب. حَتَرُّؾُ  -
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.النَّْجذُ  ُة الَعضِّ  : ِشدَّ
 : الزَِّفَُت.النَِّحيطُ 

 ِشْبُو الزَِّفَِت. -
 : التََّشمُُّم.التػََّنس مُ 

 : ِحسُّ الَعُْتِ.النََّظرُ 

 النػَّْفُخ، أو َشِبيٌو بالنػَّْفِخ.النػَّْفُث: 
 : َضرَباُف الِعْرِؽ.النػَّْيضُ 

 .البَػْلعُ ْلَقَمُة: الهَ 
 : َخَفَقاُف الَقْلِب.الَوِجيُب والَوَجباُف والُوُجوبُ 

: َخَفَقاُف الَقْلِب.الَوِجيفُ 
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(ٖٔ) 
 المفرزات والفضالت 

 : الَعِذرَُة. )اجلمع: َمآِزؼ ]الِباز[(.الَمْأزََفةُ 

 : ما ؼَلْرُُج من ُدبُر الرَُّجل.الَبَدا

 بَػرُُّز.: التػََّغوُُّط. التَّ اإِلْبَداءُ 

 : الَغاِئُط.الِبَرازُ 

 : ُخُروُج اإلْنساِف إىل الَغاِئِط.التَّبَػر زُ 

َخاُط.البَػْزرُ 
ُ
 : ادل

 االْمِتَخاُط. -

 .الُبزاؽُ  :البَػْزؽُ 
 : الُبصاُؽ.الَبْصقُ 

َهُتو تَػْبَضُع وتَػَتبضَُّع التََّبض ع : السََّيالُف )َجبػْ
 يُل َعرَقاً(.أي َتسِ 

 : الَعَرُؽ.الَبِضيعُ 

 : َخْلٌط من َأْخاَلِط اجَلَسِد.البَػْلَغمُ 
 : َسَيالُف الَعَرؽ.التَّبَػو ُع واالنِْبياعُ 

 : الرَّاِئَحُة والشَّمَُّة.البالَةُ 

 : الُبَصاُؽ.الت فاؿُ 
 : الُبصاُؽ والزَّبَُد وضَلُْوعلا.التػ ْفُل والت فاؿُ 

 شبيٌو بالبَػْزِؽ، وىو أَقلُّ منو. -

 ُِت بالَعَرؽِ : َرْشُح اجلَبالتَّل  

 : َسَيالُف مايف اجلُرْح.االنِْثجارُ 
 : السَّْلُح الرَِّقيُق. النَّْجُو الرَِّقيُق.الثػَّْلطُ 

 دَّ بو اأَلْرَض.َتَُ : َرْمُي البَػْوِؿ بُقوٍَّة حىت الَجخ  
 : الرِّيُق يُػَغصُّ بِو.الَجَرضُ 

بَّس يف الدُّبُِر من الَعِذرَِة، يَ : ما تػَ الَجْعرُ 
 ]الغائط[.

 : الَعِذرَُة.الَجْعسُ 

 )الَقْيُء(. ،الرَِّجيعُ  -

 يع.: الرَّجِ الُجْعُموسُ 

ذرَُة. - َِ  الَع

 الَعِذرَُة الياِبَسُة. -

 السََّيالُف. الَجْمُخ:

 : احلَْبُق، )الضُّراُط(.الَحَبجُ 

 الضُّراُط.الَحْبُق والُحباُؽ: 
 : اللَّزُِج من َدَسِم الَبَدِف.الَحَشنُ 

 .: الضُّراطُ الُحصاص
جاِسئِة اجلُرِح من : ما اْجَتَمَع يف الَحِضيرُ 
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 ية[.القاسِ اجلاِسئة: ] ادلادَّة،
 ق.بْ . احلَ الضَّْرطُ : الَحْطءُ 

الذي اْحتاَج إىل اخَلالِء فَػَلْم يَػَتبَػرَّْز الحاِقُب: 
 وَحَصَر غائِطَُو.

 الفِم لَُعاباً. َسَيالفُ : بُ التََّحل  
لى رَْأِس الَوَلِد إذا ع ؼَلْرُجُ : ادلاُء الذي الِحَوالءُ 
 ُوِلَد.

 الذي يف السََّلى. ادلاءُ  -
ْرأَِة الَحْيضُ 

َ
أوقاٍت  يف: َسَيالُف الدَّـِ من ادل

 َمْعُلومٍة.
ـُ : الِحَياضُ   احلَْيَضِة. َد

بعد  ادلرأةِ مراُر الدَّـِ من تِ : اسْ االْسِتْحياضُ 
 أَياِمها.

 : الضُّراُط، احلَْبُق.جُ الُخَبا 
 .(ُخُروءٌ واجلمع: )رَُة. السَّْلُح. ذِ : العَ الُخْرءُ 

 .السَّْلح: والَخْرءُ  والُخُرُوءُ  الِخراَءةُ 
 : مايُػْرَمى بو من َلزِِج النَُّخامِة.الِخْرشاءُ 

 .البَػْلَغمُ  -
 : الضُّراُط.والُخَضاؼُ  والَخَضفُ  الَخْضفُ 
 : الَعِذرَُة ]الغائط[.الَخْنثاَلة
 : الَعِذرَُة، ]الغاِئط[.الدَّبُوقَاءُ 

ْرأَُة(.والد ُروسُ  الدَّْرسُ 
َ
 : احلَْيُض. )َدَرَست ادل

 : احلاِئُض.الدَّاِرسُ 
 اأَلِصنَُّة الذَِّفرَُة الفاِئَحُة.الد ُسُس: 

 : َقْذُؼ الَقْيِء.الدَّْسعُ 
فْػَعُة من الَقْيِء.الدَّْسَعةُ   : الدُّ
 : الضُّراُط.الد َوادُ 
خاُط الدَّقيُق انافُ والذ   الذَّنِينُ 

ُ
لذي َيِسيُل : ادل

 من األَْنِف..
 ُكلَّ ما ساَؿ من األَْنِف.  -

 : اللُّعاُب.الُرَؤاؿُ 
 : الرَُّجُل الَكِثَُت الرَُّؤاِؿ.الِمْرَوؿُ 

ْرأَُة من ُصْفرٍَة والتػَّْريَةُ  والتػَّرِّيَّةُ  التَّرِيَّةُ 
َ
: ما تراه ادل
 أو بَػَياٍض أو َدـٍ عند احلَْيِض.

يِض من ُصْفر  - َِ  ٍة أو بَػَياٍض.بَِقيَّة ادلَح

 : اللَُّعاُب.الرِّْجِرجُ 
 : النَّْجُو.الرَِّجيعُ 
 الَعَرُؽ. -
: أَوَُّؿ ما ؼَلْرُُج من َبْطِن الصَِّبِّ قْبَل الرََّدجُ 

 اأَلْكِل.
: الَعَرُؽ الذي ظَلََّس اجَلَسَد  والَمْرُدوفُ  الُمْرِدفُ 

 ُكلَّو.
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َبْطِن : الِغْرُس الذي ؼَلْرُُج مع الَوَلِد يف الرََّدفُ 
 أمِِّو.
 : الَعَرُؽ.الرَِّشيحُ 
 : نََدى الَعَرِؽ على اجَلَسِد.الرَّْشحُ 

 : البُػزَاُؽ.الر ضابُ 
 ماساَؿ من الرِّيق. ما تَػَقطَّع من الرِّيِق. -
ْرُشوُؼ. -

َ
 الرِّيُق ادل

 : َوَسُخ الظُّْفِر.الر ْفغُ 
عثر : النَّْكَهُة الطَّيَِّبُة عند الُكهَِّة. ]مل أالر كاَىةُ 

 على معٌت الكهََّو[.
 : الضُّرَاُط اخلَِفيُّ.التػََّرم زُ 
: ادلاُء اأَلْصَفُر الذي َيُكوُف يف السُّْخِد الرََّىلُ 

 الذي َيُكوُف فيو الَوَلُد عند الوالَدِة.
 : اللَُّعاُب.الر َواؿ

 : اللُّعاُب ؼَلْرُُج من َفِم الصَِّبِّ.الرِّيرُ 
 ًة وقَػْبَل اأَلْكِل.: ماُء الَفِم ُغْدوَ الرِّيقُ 
 الرَُّضاُب. اللَُّعاُب. -

 : الصَُّناُف.الزَّْىَمَقةُ 
 .النَّْْتُ  -

اُء الذي ؼَلْرُُج على رَْأِس الَوَلِد.السَّابِياءُ 
َ
 : ادل

ِشيَمُة. -
َ
 اجلِْلَدُة اليت ؼَلْرُُج فيها الَوَلُد. ادل

ْمُع.السََّجمُ   : الدَّ
ْمِع من السَّْحقُ   الَعُْتِ.: حَتَدُُّر الدَّ
ْمِع.والس ُحوؿُ  السَّْحلُ   : َصبُّ الدَّ
ـٌ وماٌء يف السَّابياِء، وىو السََّلى الس ْخدُ  : َد

 الذي يكوُف فيو الَوَلُد.
 ماٌء َأْصَفٌر ثخٌُت ؼَلْرُُج مع الَوَلِد. -

 : ِلُُت الَبْطِن. الَغاِئط الرَّقيُق.السَّكُ 
 : َوَسُخ األُُذِف.الس ْمُلوخ
 لتَّْبِويُل مع َصْوٍت.االشَّخ : 
: ما ؼَلْرُُج مع الَوَلِد كأنَُّو سُلَاٌط، الشَّاِىدُ 

 )اجلمع: ُشُهوٌد(.
: ادلاُء الذي َيُكوُف على رَْأِس الَوَلِد الصَّآةُ 

 عند واَِلَدتِو.
 : ماءٌ َثخٌُت ؼَلْرُُج مع الَوَلِد.الصَّاءة
من  : ماُء رَِقيٌق سُلَْتِلٌط بالدَّـِ ؼَلْرُجالصَِّديدُ 

 ُجرٍْح.
ـُ والَقْيُح. -  الدَّ

: أف يَػَتجمََّع يف اجلُرِْح والتَّْصِديدُ  اإلْصَدادُ 
ـٌ وقَػْيٌح.  َد

 لَْيَس فيو َرْغَوٌة. الصَّرِيُح= بَػْوٌؿ َصرِيٌح:
ْنِْتُ.الص ماحُ 

ُ
 : الَعَرُؽ ادل
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 : الصُّناُف.الصَّماِحي  
 : َوَسُخ ِصماِخ األُُذِف.والص ْمُلوخُ  الصِّْمالخُ 
: الصَِّديُد الذي ؼَلْرُُج من والصََّلبُ  الصَِّليبُ 

َيِِّت.
 ادل

ُة َذَفِر اإِلْبِط واجَلَسِد.الصََّنقُ   : ِشدَّ

ْنِْتُ.الُمِصن  
ُ
 : ادل

َغابِن وَمعاِطِف اجِلْسِم.الص نافُ 
َ
 : راِئَحُة ادل

.الصِّيقُ  ْنِتَنُة من اإِلنساِف والدَّوابِّ
ُ
 : الرِّيُح ادل

 : َصوُت الَفْيِخ.ريطُ الض راُط والضَّ 
 : اخلُْرُء.الضَُّغوطُ 
 : الَفْسَوُة.الطَّْحَربَةُ 
: الرِّيُق اليابس على الَفِم من الط راَمةُ 

 الَعَطِش.
اخُلْضرَُة تَػرَْكُب على اأَلْسَناِف، وىي  -

 أَشفُّ من الَقَلِح.
 بَِقيَُّة الطَّعاـِ بَػُْتَ اأَلْسناِف. -

 : الَقْيُء.الطَّْوَلعُ 
 : َوَسُخ اأَلْسناِف.َلمُ الطَّ 

 : النَّْجُو، الِباُز والغاِئُط.الطَّْوؼُ 
 : ما ؼَلْرُُج على أَثَِر الَوَلِد من الرَِّحِم.الَعَذبُ 
 : الغاِئُط الذي ىو السَّْلُح.والَعِذرَةُ  العاِذرُ 

 : َعِذرَُة النَّاِس ]غائِطهم[.الُعرَّةٌ 
ماِء : ما َجَرى من ُأُصوِؿ الشَّْعِر من الَعَرؽُ 

 اجلِْلِد.
 : الَكِثَُت الَعَرِؽ.والُعَرَقةُ  الُعَرؽُ 

 : الُفساُء.الِعصارُ 
: خُرُوُج بَػْعِض اخلُْرِء وبَػَقاُء بَػْعضِو يف الَعْكوُ 

 اجلسم.
 : ما ؼَلْرُُج مع الَوَلِد َكأَنَّو سُلَاٌط. الِغْرسُ 
ِـّ.الَغراسُ   : ما ؼَلْرُُج من شارِب الدَّواِء كاخلا

 إْخراُج الِبَاِز.: التػَّْغِويطُ 
 : الَعِذرَُة، الِبَاَز.الغاِئطُ 
 : الّصِديُد.الِغيَنةُ 

َيِِّت أو اجليَفِة. -
 ماساَؿ من ادل

: الرِّيُح اليت ََتْرُُج من والُفواؽُ  الُفَؤاؽْ 
ِعَدِة.

َ
 ادل
 : الضُّراُط.الَفْقعُ 

 : ِإْخراُج الرِّيح عند البَػْوِؿ.اإِلفاَخةُ 
 .: َحَبُب الَعَرؽِ الَفراشُ 
 : الضَّرُِط.اِلْفرقاعُ 

 : َشْيٌء أَبْػَيُض ؼَلْرُُج من النػَُّفساِء.الَفْقوُ 
 : النَُّخاَمُة، )اجلمع ِقَشٌع(.الِقْشَعةُ 
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 : البُػزَاُؽ.الَقْشعُ 
 : الُبزاُؽ.الُقَشاءُ 

 : الَعِذرَُة والطَّْوُؼ، ]الغائط[.الَقَعدُ 
ُت : أَوَُّؿ ماؼَلْرُُج من بَْطِن الصَِّبِّ حالِقفَّةُ 

 يُوَلُد.
 : ريُح اإلْبِط.الُقنافُ 
 : َوَسُخ اأَلْظفاِر.اللَُّؤسُ 
 : حَتَلُُّب الَفِم َشْهَوًة.التػََّلح زُ 
 : حَتَلُُّب الَفِم َتَشهِّياً.التػََّلز حُ 
 : ماساَؿ من الَفِم.الل عابُ 

: ما َيِسيُل من األَْنِف. )اجلمع الُمخاطُ 
 َأسلِْطٌَة(.
 اُر.: االْسِتْنثاالْمتِخاطُ 

خاُط.الَمْرغُ 
ُ
 : ادل

 الرِّيُق. -
 : الَعَرُؽ.الَمِسيحُ 
 : ماَرؽَّ من الدَّبُوقاء ]الِباز[.الماِصلُ 

 : َضْرٌب من الضَّْرِط.النَّْبجْ 
 : الَعَرؽ.النَِّبيعُ 
 : الَعَرُؽ.النَّْتحُ 
 خروُج الَعَرِؽ من اجِلْسِم. -

: خُروُج الَعَرِؽ من ُأُصوِؿ النَّْتُح والن ُتوحُ 
 لشََّعِر.ا

 الرَّْشُح. -
 : اْسِتْنشاُؽ ادلاِء مث نَػثْػرُُه ]ونَػْفثُُو[.االْسِتْنثارُ 

 ااْلمِتخاُط. -
 : الَعَرُؽ من َعَمٍل أو َكْرٍب أو َغَْتِِه.النَّْجدُ 

 : النُّخاَمُة.الن خاَعةُ 
 : إْلقاُء النُّخاَمِة والبَػْزقَِة.التػََّنخ عُ 
.: النُّخاَعُة. ماؼَلْرُ الن خاَمةُ   ُج من اخلَْيُشوـِ
 : اخَلْضَفُة بالَعَجَلِة )الضَّْرطَُة(.النَّْدرَةُ 

 : الَعَرُؽ.النَِّسيغُ 
 : الَعَرُؽ.النَّْشحُ 
 الرَّْشُح والنَّْضُح. -

 : الَعَرُؽ.والتػَّْنضاحُ  النَِّضيحُ 
 : رِيُح الَفِم.النَّْكَهةُ 

 : َشمُّ رِيِح الَفِم.االْسِتْنكاهُ 
َخاُط النػََّغفُ 

ُ
 الياِبُس ؼُلْرَُج من األَْنِف.: ادل

 : إخراُج الرِّيح من الَفِم.النػَّْفخُ 
ادلاُء الرَّقيُق األَبْػَيُض الذي الَوْدُي والَوِدي : 

 ؼَلْرُُج يف إِْثِر البَػْوِؿ.
 قَػْيٌح َيُكوُف يف اجَلْوِؼ.الَوْرُي والَوَرى: 
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ـُ. -   قَػرٌْح يُقاُء منو اْلَقْيُح والدَّ
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الفصل الثاني

 األمراض واألعراض المرضيَّة
 أمراض األذف واألنف والحنجرة. (ٔ)
األمراض البولية والتناسلية. (ٕ)

األمراض الجلدية. (ٖ)

األمراض الداخلية: صدريَّة، قلبيَّة، ُغدد، َدـ. (ٗ)

أمراض األسناف. (٘)

األمراض العصبية. (ٙ)

أمراض العظاـ والجراحة العظميَّة. (ٚ)

أمراض العين. (ٛ)

األمراض النسائية. (ٜ)

أمراض النُّطق. (ٓٔ)

أمراض الهضم. (ٔٔ)

 األعراض والظَّواىر المرضيَّة. (ٕٔ)
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(ٔ) 
 أمراض األذف واألنف والحنجرة 

 الذم يشتكي أيذينىو. ]يػىتىوجَّعي منها[.الَمْأُذوُف: 
ـي. األَْرُض:  الزُّكا

. الَمْأُروض: ىزٍكيـو
 ادل

ً  األَْرُض: ديكىاره يىٍأخيذي يف الرٍَّأًس عن اللََّبى
 لو األنف كالعىٍيناف.فػىيػيٍهراؽي 

 الُبحَُّة والَبَحُح والَبَحاُح والُبُحوَحُة والَبَحاَحُة:
ا كاف ًخٍلقىةن.كخيشيونىةه ًغلىظه يف الصٍَّوًت   ، كريَّبَّ

 داءي  ًغلىًظ الصٍَّوًت. الُبَحاُح:
 مىٍن فيو البىحىحي ًخٍلقىةن. األََبحُّ:

 اٍشًتدادي ُحيٍرىًة األىٍنًف. اإلْبحاُر:
 األىبىحُّ. :األَبَوُّ 

 حىرىارىةي احلىٍلًق اذلائجةي. التػََّعُل:
ـي. الثََّطُع:  الزُّكا
 ىو ًمٍثلي الزُّكىاـً كالسُّعىاًؿ. -

ىزٍكيوـي.الَمْثطُوعُ 
: ادل

 ذىىابي بىعًض حاسًَّة السٍَّمًع.الثػَِّقُل: 
 حىرٌّ يف احلىٍلًق.الجائُِر: 

- .  الغىصىصي
فيو َبىَّةه  صىٍوته غىليظه الَجَشُش والُجشَُّة: 

 ؼلىٍريجي من اخلىياًشيًم.
 ًقلَّةي السٍَّمًع. فػىٍقد اإًلٍحسىاًس بالطَّعم.الَحثَػُر: 
 : ال تىٍسمىعي َسىٍعان جيدان.ُأُذٌف َحِثَرةٌ  الَحِثر=

 مىٍقطيوعىةه  أُُذٌف َحْذفَاُء: الَحْذفَاُء=
 : ذىىابي السٍَّمًع كيلِّو.الَحَففُ 
 : كىجىعه  يف احلىٍلًق.الُحالؽُ 
 : الشٍَّكوىل من كىجىًع احلىٍلًق.الَحَلقُ 

ديىا الرَّجيلي يف الَحَماطَةُ  : حيٍرقىةه كخيشيونىةه غلًى
ٍلًقًو.  حى

 : ًمٍثلي الزٍَّكمىًة تٍأخيذي قػىٍبلى الشِّتاًء.الَخْبطَةُ 
يصىابي باخلىٍبطًة )الزٍَّكمىةي(.الَمْخُبوطُ 

 : ادل
 ٍيًن.: خيركجي الصٍَّوًت من ادلًٍنخىرى الَخْذفَػَرةُ 
ا من ًمٍنخىرىٍيها.الَخَذنْػَفرةُ   : اليت ؼلىٍريجي صىٍوُتي

اءي األيذيًف من أىٍصًلها الَخْذُو والَخذا : اٍسًتٍخى
ثان.  كاٍنًكسارىا ميٍقًبلىةن على الوىٍجًو، ًخٍلقىةن أك حىدى

: مىٍن يف أيذينًو اسًتخاءه اأَلْخَذى والَخَذواءُ 
 كانًكسىاره مع إًٍقباؿو على الوىٍجًو.

.الَخْرَخرة  : الغىًطيطي يف النػٍَّوـً
يٍختىًنًق. -

 صىٍوتي النَّائًًم كادل
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: قىٍطعه يف كىتػىرىًة األىٍنًف كيف النَّاًشرىتػىٍُتً، أك الَخَرـُ 
 يف طىرىًؼ األىٍرنػىبىًة ال يػىبػٍليغي اجلىدٍعى.

، كىو القىٍطعي يف اأَلْخَرـُ والَخْرَماءُ  ـً
: ادلصىابي باخلىرى

 ًف أك يف طىرىًؼ  األىٍرنػىبىًة.كىتػىرىًة األىنٍ 
 : مىٍوًضعي اخلىرىـً )القىٍطع( من األىٍنًف.الَخَرَمةُ 
: داءه يٍأخيذي يف جىٍوًؼ األىٍنًف فتىتػىغىيػَّري الَخَشمُ 

يتػىنػىفًَّس.
 رائحتيو. اٍنًسدىادي ادل

ـُ   : األىٍنفي الكىبَتي.الُخَشا
 دىاءه يأخيذي يف األٍنًف كسيدَّةه. -

 الَمْخُشوـُ 
ي
، كىو سيدَّةه : ادل صىابي بداء اخليشىاـً
 يف األىٍنًف.

 : الذم ال يىشىمُّ رػلان اأَلْخَشمُ 
يخىاطي(.الَخَشمُ 

 : ما يىسيلي من اخلياًشيًم؛ )ادل
 : ًشٍبوي اخليناًف يف األنف.الَخَنبُ 
 : داءه يىٍأخيذي يف األىٍنًف.الُخَنافُ 

 : كىرىـه يف احلىٍلًق.الَخازِباُز والِخْزبازُ 
 يىٍأخيذي الناسى يف حيلوًقها. داءه  -
قػىٍرحىةه تىأخيذي يف احلىٍلًق. -

 شىًبيوه بالنًَّخًَت أك الشًَّخًَت.الُخواُع: 
.الَخَوى  : الرُّعاؼي

ـي القىًليلي.الدُّثَّةُ   : الزُّكا
 : كىٍسري األىٍنًف إىل باًطًنًو ىىٍشمان.الدَّْغمُ 

ـُ   : كىجىعه يأخيذي يف احلىٍلًق.الدَُّغا
 : لىٍوؾي اللِّساًف لئالَّ يػىٍيبىسى الرِّيقي.يمُ التَّْدوِ 

َبَحُة والذَُّبَحةُ   : كىجىعي احلىٍلًق.الذِّ
 : كىجىعه يف احلىٍلًق.الذُّْبحةُ 
ْبَحةُ   : قػىٍرحىةه َتىٍريجي يف حىٍلًق اإلٍنساًف.الذِّ
 : سىيىالفي األىٍنًف.الذَّرَابَةُ 
 .: رًٍخوي األىٍنًف . )األنثى: ذىٍقواءي(اأَلْذَقى
 رًٍخوي األيذيًف. -
 : الذم يسيلي ًمٍنخىراهي، )األنثى: ذىنَّاءي(.اأَلَذفُّ 

خاطي كضلىٍويه[.التَّْذيِينُ 
ي
 : سىيىالىفي الذَّنًُت؛ ]ادل

 : كىٍسري األىٍنًف.الرَّْتمُ 
ـُ والرََّذَمافُ   : أف يػىٍقطير األىٍنفي كيىًسيلى.الرَّْذ

ـه يىٍسبقي من األٍنًف.الرُّعاؼُ   : دى
ـُ الزُّك ىرىضي ادلعركؼ[.ا

 : معركؼه ]أم ادل
.الَمزْكوـُ  يصىابي بالزُّكاـً

 : ادل
 : الزٍَّكمىةي.الزَّْنَكَمةُ 

: داءه يىسيدُّ األىٍنفى يٍأخيذي السُّدَُّة والسُّدادُ 
ٍنىعي نىًسيمى الريح.  بالكىظىًم كؽلى

ٍقطيوعي األيذيًف أىٍصالن.اأَلْسَرؼُ 
ى
 : ادل

 : الصَّمىمي.السََّككُ 
 : الصَّمىمي كذىىابي السٍَّمًع.كاؾُ االْستِ 

 : جىدٍعي األىٍنًف.السَّْلتُ 
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 : األىٍجدىعي.اأَلْسَلتُ 
 : نػىغىفىاته ميٍستىًطيلىةه يف األىٍنًف.السَّالِئلُ 
: ما اٍعتػىرىضى يف حىٍلًق اإًلٍنساًف من الشَّجا

 عىٍظمو أك عيودو كضلوىا.
 : صىٍوته من احلىٍلًق.الشَِّخيرُ 

 ًف.صىٍوته من األىنٍ  -
 : الشَّجا كالغيصَّةي.الشََّرؽُ 
- .  ًمٍثلي الغىصىًص كلكن بادلاًء ال بالطَّعاـً

: كىرىـه يىكوفي يف احلىٍلًق، كأكثر ما يكوف الشَّاكَّةُ 
 يف الصِّبياًف.

 : البيحيوحىةي يف الصٍَّوًت ال تىكيوف حىادَّةن.الصََّحلُ 
 : األىبىحُّ قىليالن.اأَلْصَحلُ 
.: ًحدَّة الصََّحلُ   الصٍَّوًت مع َبىىحو
 : األىصىمُّ.اأَلْصَلخُ 
 : قىٍطعي األيذيًف كاألىٍنًف من أىٍصًلهما.الصَّْلمُ 

ٍقطوعي األيذيًف.اأَلْصَلُم والُمَصلَّمُ 
ى
 : ادل

 : ًصغىري األيذيًف كاٍلًتصاقيها بالرٍَّأًس.الصََّمعُ 
 : الصَّغَتي األيذيًف، ىو األىٍصمىعي أيضان.الصَِّمعُ 
 اٍنًسدادي األيذيًف كثًقىلي السٍَّمًع.: الصََّممُ 
 ذىىابي السٍَّمًع. -

: الذم ال يىٍسمىعي.اأَلَصمُّ 

ـي.الضُُّؤُد والضُّْؤَدةُ   : الزُّكا

ىزٍكوـي.الَمْضُؤوؾ
 : ادل

ـي.الضُّْنَكُة والضُّناؾُ   : الزُّكا
ىزٍكيوـي.الَمْضُنوؾُ 

 : ادل
 : الصَّمىمي.الطََّرشُ 

 صىمُّ.: األاأَلْطَرُش واألُْطُروشُ 
.الطُّشَّةُ   : دىاءه ييًصيبي النَّاسى كالزُّكاـً

.الطُّشاشُ   : داءه كالزُّكاـً
 : داءه يف احلىٍلًق.الُعْذرَُة والعاُذورُ 

- .  كىجىعي احلىٍلًق من الدَّـً
صابي َّبىرىًض العاذيكًر.الَمْعُذورُ 

ي
: ادل

 : كىٍسري قىصىبىًة األىٍنًف.الَغْرَغَرةُ 
 يف األيذيًف. : اٍسًتخاءه الَغَضفُ 
.الَغِطيطُ   : النًَّخَتي يف النػٍَّوـً
 صىٍوتي نػىفىًس النَّائًًم. -
ـُ  ـي.الُغما  : الزُّكا

ىزٍكيوـي.الَمْغُموـُ 
 : ادل

.الغُنَّةُ   : صىٍوته يف اخلىٍيشيوـً
 : الذم ؼلىٍريجي كالميو من خياًشيًمًو.اأَلَغنُّ 

 وه بالبيحًَّة.تػىرىدُّدي الصٍَّوًت يف احلىٍلًق شىبي: الَفْحَفَحةُ 
 : األىبىحُّ.الَفْحَفاحُ 

ـُ والُفُحوـُ  : أف يػىٍبًكيى الصَِّبُّ حىت الُفحا
 يػىنػٍقىًطعى نػىفىسيو كصىٍوتيوي.
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.الَفِخيخُ   : الغىطيطي، النػٍَّفخي يف النػٍَّوـً
 : اٍسًتٍخاءي أىٍصًل األيذيًف.الَفَرؾُ 

 : األيذيفي فيها رىخاكىةه.الَفرْكاءُ 
،الَفطَأُ   )يف األىٍنًف( : الفىطىسي

.األَْفطَأُ   : األىٍفطىسي
 : ًعرىضي قىصىبىًة األىٍنًف كطيمىٍأنًينىتيها.الَفَطسُ 
فاضي قىصىبًة األىٍنًف كتىطىامينيها. -  اطلًٍ

ٍنخىًفضيها.األْفَطسُ 
ي
 : العىرًيضي قىصىبًة األىٍنًف ادل

.الَقَشرُ   : انًٍقشاري األىٍنًف من ًشدَّة احلىرِّ
صابي األَقْػَعمُ 

ي
بالقىعىًم، كىو نػيتيوءي أىٍرنػىبىًة  : ادل

فاضي القصىبًة يف الوىٍجًو.  األىٍنًف كاطلًٍ
ا الَقَفعُ  : انٍزًكاءي أعلى األيذيًف أك أىٍسفىًلها كأظلَّ

.  أصابػىٍتها ناره
: ًعظىمي األيذيًف كإًٍقباذليا على الوىٍجًو، الَقَنفُ 

 كتباعيديىا من الرٍَّأًس.
 : العىٍطسىةي.الَكْدَسةُ 

 : الًقصىري كالتػَّقىلُّصي يف األىٍنًف كاأليذيًف كالشَّفىًة.ـُ الَكزَ 
ـُ  .التََّكزُّ  : التػَّقىلُّصي من البػىٍرًد كاالٍنًقباضي
ـي.اللَّْبطُ   : السُّعاؿي كالزُّكا

 : كىجىعي األيذيًف.اللَّْوصُ 
 كىجىعي النٍَّحًر. -
 : خيركجي الدَّـً من األىٍنًف غالبان لىوي.اإلنْثاعُ 
: ضىٍربه من خيشىاـً األىٍنًف، كىو ًضيقه ةُ النَّْخمَ 

 يف نػىفىًسًو.
.النػَّْزؼُ   : الرٍَّعفي
.النػَّْزلَةُ   : ًشٍبوي الزَّكاـً

.النُّكاثُ   : النُّكاؼي
 : كىجىعه يىٍأخيذي يف األيذيًف.النََّكَفةُ 

 : داءه يىٍأخيذي يف النَّكىفىتػىٍُتً.النُّكاؼُ 
.: تػىقىطُّعي الصٍَّوًت يف ارٍ التػََّهدُّجُ   تًعاشو
 : كىٍسري قىصىبًة األىٍنًف.الَهْشمُ 

: اذلينػىيَّةي النَّاًشزىةي يف ميقىدَّـً األيذيًف، الَوتُِد والَوتَِدةُ 
 ًمٍثلي الثػٍُّؤليوًؿ.

 : ثًقىلي السٍَّمًع.الَوقْػرُ 
 : الصَّمىمي.اليَػَهمُ 

 : األىصىمُّ.األَيْػَهمُ 
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(ٕ) 
 األمراض الَبوليَّة والتَّناسلية 

 نػىٍفخىةه يف اخًلٍصيىة.ُة: األُْدرَ 
الذم يػىنػٍفىًتق ًصفاقيوي اآلَدُر واأَلِدُر والَمْأُدوُر: 

 فػىيػىقىعي قيٍصبيو.
 الذم ييصيبيو فػىٍتقه يف إحدل اخًلٍصيىتػىٍُتً. -

 :  الكىًثَتي النِّكاًح.الِمئَػرُّ
 العىاًقري من الرِّجاؿ.: األَرِيطُ 
 : اٍحًتبىاسي البػىٍوؿ.اأُلْسرُ 
ىثىانىًة كًإضىاضه تػىٍقطَت ال -

بػىٍوًؿ كحىزٌّ يف ادل
 مثل إضىاًض ادلاًخًض.

 : الذم اٍحتىبىس بوليو.المْأُسور
ـُ: ـُ واإلطَا يػىبيوؿى  حىٍصري الرَّجيًل كىو أالَّ  األُطَا

 كال يػىبػٍريزى غائًطيو من داءو.
 احتباس البػىٍوؿ. -
: ًعلَّةه مىٍعريكفىةه من غىلىبىًة البػىٍرًد اإِلْبرَِدةُ  -

طوبىًة تػيفىًتِّ عن اجًلمىاًع.كالرُّ 

تػىٍقطَت البػىٍوًؿ كعدـ االنًٍبساًط إىل  -
النساًء.

.البُػَواُؿ:   دىاءه يىٍكثير منو البػىٍوؿي
 اإلنسافي كثَتي البػىٍوًؿ.الُبولَُة: 

الرَّجيل الذم يػىٍقًضي شىٍهوىتو التػَّْيَتاُء والتِّيَتاُء: 

 قبل أف يػيٍفضي إىل اٍمرىأىتًو.
 الرَّجيل الذم يػيٍنزًؿي قبل أف ييوًلجى. :التِّْئَتاءُ 
:  السَّريع اإلنزاؿ عند اجًلماع. الثَّتُّ

ثٍػرىًة  الَمْثُموُد: الرَّجيلي الذم نػىزىؼ ماؤيه من كى
 اجلًماًع كمل يبق يف صيٍلًبو ماءه.

ـي اٍسًتٍمراًر ادلاًء ]ماء الرَّجيًل[. االْجِتباُه:  عىدى
عي الرَّجيًل عن اٍنًقطا  اإِلْجَفاُر واالْجِتفاُر:

.  اجلماًع ًلضىٍعفو
ـي الذم يػىٍقطىعي عن اجًلماًع  الَمْجَفَرُة: الطَّعا

 ]دكاءه ؼليىفِّف الرغبة اجلنسية[.
 الرَّجيلي الذم إذا جامىعى سىلىح. الُمَجيَّأُ:
ثىٍت. - ىٍرأىةي اليت إذا جيوًمعىٍت أٍحدى

 ادل
 : ذك اخًلٍصيىًة الواًحدىًة.اأَلْحَدؿُ 
 نىانىةي عن النِّساًء.العى الَحَرُؾ: 
 : الًعنُِّتي.الَحرِيكُ 

 اٍحًتباسي البػىٍوًؿ.الَحْصُر: 
ىثىانىًة، كىو أف ؼلىٍثػيرى الَحصاةُ 

: داءه يػىقىعي يف ادل
 البػىٍوؿي فىيٍشتدَّ حىت يصَتى كاحلصىاًة.

صابي بداًء احلىصىاًة.الَمْحِصيُّ: 
ي
 ادل
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ٍغسي يف البىٍطًن.الَحْصُو: 
ى
 ادل
كيوفى إحدل اخًلٍصيىتػىٍُتً أٍكبػىرى أف تى الِحَضاُف: 

 من األيٍخرل.
الرَّجيل الذم إحدل ًخٍصيىتػىٍيًو الَحُضوُف: 

 أٍكبػىري من األخرل.
الفيتيوري عن اجًلماًع من   الَحْوقَػَلُة والِحيقاُؿ:

 ًكَبىو.
: الذم ػلىًٍبسي بػىٍولىو، فإذا باؿى أىٍكثػىرى الِمْحَقافُ 
 ًمٍنوي.
 جيًل عن اٍمرىأتًو عند العيٍرًس.: عىٍجزي الرَّ الَحْوقَػَلةُ 
 : الشَّيخي إذا فػىتػىرى عن النِّكاًح.الَحْوَقلُ 

الذم ال يػىٍقًدري على رليىامىعًة النِّساًء من  -
 الًكَبىً كالضٍَّعًف.

 : اٍحًتباسي بػىٍولًًو.االْحِتَقاُف= اْحِتَقاُف الَمرِيضِ 
 : احلاًبسي بػىٍولىوي.الحاِقُن والَحِقنُ 

 ال ييولىدي لو. : الذمالُمِحيلُ 
 : الكىثَتي النِّكاًح رىجيالن كاف أـ اٍمرىأىةن.الُخَجأَةُ 
 : رىٍميي البػىٍوًؿ ميتػىقىطِّعان.الَخْذؼُ 
 : الذم يىٍشتىكي خيصىاه.الَخِصي
 : الصُّنىافي الذم ال يػيٍقًلعيو الدَّكاءي.الدَِّسيسُ 
 : األىًصنَّةي الدًَّفرىةي الفاًئحةي.الدُُّسسُ 
.: ىىيى الدََّقفُ  يخىنَّثي

 جىافي الدُّقٍػفىانىةي كىو ادل

.الدُّْقفانَُة:  يخىنَّثي
 ادل

 : النِّكاحي خىارًجى الفىرًٍج.التَّْدليصُ 
 ]شلارسة اجلنس دكف إيالج[.

: الزُّمىًلقي، كىو الذم يػيٍنزًؿي الذَّْخَذاُخ والذَّْوذَخُ 
ٍرأىًة.

ى
 قبل أف يػيٍفًضي إىل ادل

ػليٍدثي عند : الًعٍذيػىٍوطي، )الذم الذَّْوذَخُ 
 اجلماع(.

 : الكىثَتي اجًلماًع.الرَّصَّاعُ 
تىدَّ كال التػَّْرويلُ  : إنٍعاظه فيو اٍسًتٍخىاءه، كىو أف ؽلى

 يىٍشتىدَّ.
ىٍرأىةي كىثَتىةي ادلاًء عند والزَّخَّاخةُ  الزَّخَّاءُ 

: ادل
 اجلًماًع.

 : انًٍقطاعي البػىٍوًؿ.الزَُّرـُ 
 انًٍقطاعي الدٍَّمًع. -
ـُ   قىٍطعي البػىٍوًؿ. :اإلْزرَا
 : الدُّفعىةي من البػىٍوًؿ.الزُّْغَلةُ 
 : رىٍميي النٍُّطفىًة يف الرًَّحًم.الزَّْكبُ 

ُؽ والزَُّمِلُق والزُّمَِّلُق والزَُّماِلقُ  ِِ : الرَّجيلي الزَِّؿ
.  الذم يػيٍنزًؿي قػىٍبلى أف غليىاًمعى. كىو الشَّكَّازي

ٍبلى : إنٍػزىاؿي الرَّجيًل ماءىه قػى الزَّْمَلَقةُ 
 اجًلماًع.

 : احلاًقني لًبػىٍولًًو.الزَّناءُ 
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 : االٍحًتقىافي.الزُّنُوءُ 
 : احلىٍقني.اإِلزْنَاءُ 
 : احلاًقني البػىٍوًؿ.الزَّنينُ 

: الزُّمًَّلقي، كىو الذم يػيٍنزًؿي قػىٍبلى أىٍف الزِّْىِلِقيُّ 
ىٍرأىةى.

 ؽلىىسَّ ادل
يٍستػىٍرًخيىةي.السَِّجيَلةُ 

 : اخًلٍصيىةي ادل
 : اٍسًتٍخاءي اخًلٍصيىًة.اَلةُ السَّجَ 

 انًٍفجاري البػىٍوًؿ بعد اضلباًسو.السَّْرُح: 
 : إٍدراري البػىٍوًؿ بعد اٍحًتباًسو.السُُّرُح والسَّريح

 : الذم ال يىٍأِت النِّساءى.السَّرِيسُ 
 الًعنُِّتي. -
.السَّْغمُ   : اإًلٍدخىاؿي يف اجلماع من غًَت إًنٍػزىاؿو

ـي ًإمٍ السََّلسُ   ساًؾ البػىٍوًؿ.: عىدى
 : ًشدَّةي الغيٍلمًة كطىلىبي النِّكاًح.الشََّبقُ 
 : مىن اٍشتىدٍَّت غيٍلمىتيو. )األنثى شىًبقىةه(.الشَِّبقُ 

: أف يػىٍقطيرى البػىٍوؿي قليالن التَّْشِغَيُة واإِلْشغاءُ 
 قليالن.

جاًمعي من كراء الثػٍَّوًب.الشَّكَّازُ 
ي
 : ادل

-  
ي
باشىرىًة، كىو الذم يينزًؿى ماءىهي قػىٍبلى ادل

 الزُّمىًلقي.
 : إرساؿي البػىٍوًؿ ميتػىفىرِّقان.الشَّْلَشَلُة والشُّْلشاؿُ 

: الذم إحدل ًخٍصيىتػىٍيًو أىٍصغىري من اأَلْشَنجُ 

 األيٍخرىل .
 األٍشرىجي. -

 : اذليزىاؿي كالنُّحيوؿي من كىثٍػرىًة اجًلماًع.التََّشيُّطُ 
 : حىٍبسي البػىٍوًؿ.الصَّْربُ 
ثٍػرىًة  :اإلْصَفاءُ  نيضيوبي ماًء صيٍلًب الرَّجيًل من كى

 اجلًماًع.
 : اٍمًتدادي البػىٍوًؿ.الضَّخُّ 

 : الرَّجيلي الذم ال يػىٍنًكحي.الطَّباقاء
 : البػىٍوؿي يف الًفراًش.الَعَبسُ 
ـُ   : الذم ال حاجةى لىوي إىل النِّساًء.الَعَبا

 : الًعنُِّتي.الَعِجيرُ 
ىٍجبويسي من الرِّجاالَعِجينُ 

ىأبيوفي[.: ادل
 ًؿ، ]ادل

: الذم ػليًٍدثي عند اجًلماع. الِعْذيَػْوطُ 
 )األينثى: ًعٍذيػىٍوطىةه(

ٍرأىًة.الَعْزؿُ 
ى
 : تػىٍنًحيىةي ماًء الرَّجيًل عن فػىرًٍج ادل

 : الذم ال يٍأِت النِّساءى.الِعنِّينُ 
ـي القيٍدرىًة على إتٍياًف النِّساًء.العَنانَُة والُعنَّةُ   : عىدى

ىٍرأىةي اليت ال تىٍأِت الرِّجاؿى كال  :الِعنِّيَنةُ 
ادل

 تٍشتىًهيًهم.
 : الًعنُِّتي.الَعياياءُ 
 : القىًليلي النِّكاًح.الغارِزُ 
 : ًعلَّةه أك نػيتػيوٌّ يف مىراؽِّ البىٍطًن.الَفْتقُ 
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 انًٍفتاؽ الصِّفاًؽ الدَّاًخل )اٍنًشقاقيو(. -
ىثانىًة. -

انًٍفتاؽي ادل

ًة اليت - بُت اخًلصيىًة كأىٍسفىًل  اٍنًشقاؽي اجلًٍلدى
البىٍطًن فتػىقىعي األمعاءي يف اخًلٍصيىًة.

 : اإلٍكساؿي يف اجًلماًع.اإِلفهارُ 
 : اإًلٍعياءي. ]من اجًلماع[.التػَّْفِهيرُ 

. أف ييوًلجى الرَّجيلي يف اإِلْقحاطُ  : اإلكساؿي
.  اجلًماع مث يػىٍفتػيرى قبل أف يػيٍنزًؿى

ٍيضىتػىٍُتً لًرًيحو فيو أك : أف يػىٍعظيمى ًجٍلدي البػى الَقْروةُ 
 ماءو أك لًنػيزيكًؿ األىٍمعاًء.

صابي بالقىٍركىًة، كىو ًعظىمي ًجٍلًد الَقْرواِنيُّ 
ي
: ادل

 البػىٍيضىتػىٍُتً لريح أك ماءو أك نػيزيكًؿ أىٍمعاءو.
 : الضًَّعيفي عن النِّكاًح.الُمْقَطعُ 

 الضٍَّخمي البػىٍيضىتػىٍُت.الِقليُط: 
َلطُ  يٍنتىًفخي الَقيػْ

 اخًلٍصيىًة. : ادل
.الِقيِليطُ   : اآلدىري

َلُة والِقيَلةُ   : األيٍدرىةي، كىو انًٍتفاخي اخًلٍصيىًة.الَقيػْ
 كىلىده  : العىٍزؿي يف اجلًماع كي ال يكوفى اإِلْكساؿُ 

ًر قبل اإلنٍزاًؿ. -  فػيتيوري الذَّكى
 الذم أيًصيبىٍت كيٍليىتيوي.الَمْكِليُّ: 

الذم يىٍشتىًكي  الَمْمثُوُف والَمِثُن واألَْمَثُن:
 مثانػىتىوي.
الذم ال ؽليًٍسكي بػىٍولىوي، )كاألنثى : اأَلْمَثنُ 

 مىثٍناءي(.
: ًإٍمساؾ البػىٍوًؿ ]كاحتباسيوي[ يف ادلثانىًة.الَمَثنُ 

: النَّشاطي للًجماًع.التَّْمِشيرُ 

: اٍسًتٍخاءي اخليٍصيػىٍُتً.النػَّْوَدلَةُ 

ًة اخًلصٍ التػََّهدُّؿُ   يىًة كضلىٍوي ذلك.: اٍسًتٍخاءي ًجٍلدى
 : القىٍذؼي بالبػىٍوًؿ.الَهْوَذلَةُ 

.الَهِكيكُ  يخىنَّثي
 : ادل

 : تىٍضًييقي البػىٍوًؿ على صاًحبو.اإلْيجاحُ 
، ]احلاًقني[.الُموَجحُ   : الذم ييضايًقيوي البػىٍوؿي
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(ٖ) 
 األمراض الجلديَّػة 

.اأَلزُّ   : كىجىعه يف خيراجو
 اجلىرىبي أيَّان كانت.: احًلكَّةي ك واإِلكاؿُ  اإِلْكَلةُ 
 : اجليدىرًمُّ.األَِميَهةُ 
 : احلىٍصبىةي.اآلَىةُ 
: خيرىاجه صىًغَته، كخصَّ والبُثُورُ  والَبثَػرُ  الَبثْػرُ 

 بعضيهم بو الوىٍجوى، كاحدتو: بػىثٍػرىةه كبػىثػىرىةه.
رًمِّ يػىٍقبيحي على الوجًو كغىٍَتًه البُثُورُ  : ًمٍثلي اجليدى

ًف اإلنساًف.  من بىدى
له صُ الَبخَ  اًلطيوي بىياضه من فىسادو ػلًى مه ؼلي : حلٍى

 فيو.
. الذم بو بػىثٍػري شٍبوي الَمْبُدوءُ  ٍجديكري

ى
: ادل
 اجليدىرًٌم.

صابي باحلىٍصبىًة. -
ي
 ادل

 : الشَّقُّ، ]يف الرٍِّجل كضلوىا[.الَبْذخُ 
ـُ   : ًعلَّةه مىٍعريكفىةه.الِبْرَسا
، كىو بػىيىاضه يػىقىعي البَػَرصُ  يف : دىاءه مىٍعريكؼه

 اجلىسىًد.
.األَبْػَقعُ   : األىبٍػرىصي

ـُ  يوـي. ًعلَّةه مىٍعريكفىةه يػيٍهذىل الِبْلَسا
ـي، ادل : الَبٍسىا

 فيها ]أىشىدُّ اجليدىرٌم[.

 : بػىيىاضه دكفى البػىرىص.البَػَهقُ 
بػىيىاضه يػىٍعًًتم اجلىسىدى ًِبالًؼ لىٍونًو ليس  -

 من البػىرىص.
وًؿ الشٍَّعر مثل : ىي اليت تىكيوفي يف أيصي التِّْبرِيَةُ 

 النُّخىالىةي. ]الًقٍشرىةي[.
 : ديكدىةه صغَتةه تػيؤىثِّر يف اجلًٍلد.التػَُّفَفةُ 

 : اخليرىاج. كاجلمع ثآليل.الثػَّْؤلُوؿ
احلىبَّةي تىٍظهىري يف اجلًٍلًد كاحًلمَّصىًة فما  -

ا.  ديكَنى
 : تىشىقُّقه يف الشَّفىتػىٍُتً.الثػََّردُ 

. الثػُّْعُرورُ   كاجلمع: ثآليل.: الثػٍُّؤلوؿي
 : كىرىـه كتىشىقُّقه يف الشَّفًة.الثػََّعطُ 

: ًعلَّةه مىٍعريكفىةه يػىتىناثػىري الثػَّْعَلبِ  َداءُ : الثػَّْعَلبُ 
.  منها الشَّعىري

: انًٍتشاري احلىٍصبىًة والثػََّوراف والثػَُّؤور الثػَّْورُ 
 كغىٍَتعلا يف اجًلٍسًم كظيهوريىا.

ًف تػىنػىقَّطي  : قيركحه والَجَدِريُّ  الُجَدِريُّ  يف البىدى
ٍتىًلًئةن ماءن، كتػىقىيَّحي.  عن اجلًٍلًد شلي

يصىابي باجليدىرًمِّ.الُمَجدَُّر: 
 ادل

ًف ًسلى الَجَدُر والُجَدُر:  عه تكوفي يف البىدى
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ًخٍلقىةن، كقد تىكيوف من الضٍَّرًب 
رىةه(. رىة كجيدى  كاجًلراحاًت. )الواحدة: جىدى

 ةي.: البيثيوري النَّاتًئى الُجَدرُ 
 خيرىاجه. -
آثاري ضىٍربو ميٍرتىًفعىةه على ًجٍلًد  -

اإلنساًف.

 : بػىثػىره يػىٍعليو أىٍبدىافى الناس.الَجَربُ 
: أف يىٍشرىل ًجٍلدي اإلٍنساًف من أىٍكًل الَجَردُ 

 اجلىراًد.
: الذم يىٍشتىكي بىٍطنىو من أىٍكًل الَمْجُرودُ 
 اجلراًد.
ـُ  ـي.الِجْلسا ـي، اجلًٍرسا  : الَبٍسىا

 : اٍنًفجىاري القىٍرحىًة.لتََّجوُّخا
 : الدُّمَّل.الِحْبن
َنةُ   : الدُّمَّل.الِحبػْ

ًم البىخىصىًة   الَحْبناء= قدـٌ َحْبناء: كثَتة حلٍى
ا كىرًقةه.  حىت كأَنَّ

 : تىسىاقيطي الشٍَّعًر عن الرٍَّأًس.االْنِحَتاتُ 
 : مىرىضه ييًصيبي اجلًٍلدى بالبيثيوًر.الَحثَػرُ 
 : ًغلىظه يف اجلًٍلًد ككىرىـه كانًٍتفاخه.ُدورُ والحُ  الَحْدرُ 

 : تػىوىرُّـي اجلًٍلًد.االْنِحدارُ 
 : سيقوطي ما على األىدًًن من الشٍَّعًر.التََّحرُّدُ 

 : البىثٍػرىةي الصَّغَتةي.الَحرَّةُ 
 : بػيثيوري َتىٍريجي يف أىٍلسنىًة النَّاًس.الحاِرشُ 

أيسىيِّده : ىيٍتىٌّ مثلي احلىصىاًة صىغَته الُحْرقوصُ 
أيرىٍيًقط َبيٍمرىةو كصيٍفرىة، كلىونيو الغالبي عليو 
السَّوادي غلىٍتىًمع كيػىتًَّلجي َتىٍتى األىنىاًسيِّ كيف 

 أىٍرفىاًغهم كيف فػيريكًج النساء كيػىعىضُّهم.
تيو من دىاءو، اأَلْحَسبُ  : الذم ابٍػيىضٍَّت ًجٍلدى

.  فػىفىسىدىٍت شىٍعرىتيو، فصارى أىٍُحىر كأىبٍػيىضى
- .  قيل ىو: األىبٍػرىصي
الذم يف شىٍعر رىأًسو شيٍقرىةه. -

الىةه )الواحدة: الَحزازُ  : ًىٍَبًيىةه يف الرٍَّأًس كأنَّوي طلي
 حىزازةه(.

: البىثٍػري الذم والَحِصَبةُ  والَحَصَبةُ  الَحْصَبةُ 
 ؼلىٍريجي بالبىدًف كيىٍظهىري يف اجلًٍلًد.

يصىابي باحلىٍصبىًة.الَمْحُصوبُ 
 : ادل

رًيضي الزًَّمني الذم ال يىطيوؿ شىٍعريهي.صُّ األحَ 
ى
 : ادل

 : تىكىسُّري شىٍعًر اللٍِّحيىًة كًقصىريىا.الَحَصصُ 
 ًقلَّةي شىٍعًر الرٍَّأًس. -

.الحاصَّةُ   : الدَّاءي الذم يتناثػىري منو الشٍَّعري
رادي الشٍَّعًر كتىناثريهي.االْنِحصاصُ   : اصلًٍ

: ذاًىبي ااألَحصُّ  لشٍَّعًر. : رىجيله أحىصُّ
 كاألنثى: حىصَّاءي.

ا الَحَصفُ  : بػىثٍػره ًصغاره يىًقيحي كال يػىٍعظيمي، كريَّبَّ



    - 133- 

. ـى احلىرِّ  خىرجى ًمن مىراؽِّ البىٍطًن أيَّا
 : البىثٍػرىةي الصًَّغَتىةي احلمراء.الحطائِطَةُ 
: بػىثٍػرىةه َتىٍريجي بالوىٍجًو صىًغَتىةه تػىقىيَّحي كال الَحطاطَةُ 
 تػيقىرِّحي.
: الَحطاطُ  : البىثٍػري يف باًطن احليوًؽ. )احليوؽي

 اٍسًتدارىةي الكمىرىة(.
.اِلحكَّةُ   : اجلىرىبي
 : العيٍقبيوؿي )بػيثيوره َتىٍريجي ًغبَّ احليمَّى(.الَحلُ 
ريجي على شىفىًة اإًلٍنساًف  - احلىرُّ الذم ؼلى

 ًغبَّ احلىمَّى.
َقاءُ  والَحَماؽُ  الُحَماؽُ   : ًمٍثلي اجليدىرًمِّ والُحَميػْ

الذم ييًصيبي اإًلٍنسىافى، يػىتػىفىرَّؽي يف 
يىاف.  اجلىسىًد، كىو شىٍيءه ؼلىٍرجي بالصِّبػٍ

يصىابي باحليماًؽ.الَمْحُموؽُ 
 : ادل

 : بػىثٍػره  ؼلىٍريجي بأىٍفواًه الصٍِّبياًف.الَحَلى
: كىرىـه ؼلىٍريجي بالبىدىًف من ذاتًًو. كاجلمع: الُخَراجُ 

 أىٍخرًجىةي كًخٍرجافي.
 جي يف البىدىًف من القيريكًح.ما ؼلىٍري  -

ـو من غىٍَتً الَخَزبُ 
: تػىهىيُّجه من اجلًٍلًد كىهٍيئًة كىرى

.  أىملىو
يتػىهىيِّجي الذم بًًو والُمَتَخزِّبُ  الَخِزبُ 

: اجلًٍلدي ادل
.  كىرىـه من غَت أىملىو

: اخلىٍدشي يف الوىٍجًو. )اجلمع: الَخْمشُ 

 ُخييوش(.
 اخلىٍدشي يف سائر اجلىسىًد. -

 : قػيريكحه صيٍلبىةه َتىٍديثى يف الرَّقػىبىًة.َخَنازِيرُ ال
: اٍسًتواءي البىياًض كالسَّواًد يف شىعىًر التَّْخِويصُ 

 اإلنساًف.
.الَخَوؽُ   : اجلىرىبي

، قػىٍرحىةه َتىٍريجي باليىًد.الدَّاِحسُ  ـً
 : من الوىرى

 : اخليرىاجي.الدُّمَّلُ 
 القيٍرحىةي. -

قه بُت أىصاًبًع الصٍِّبياًف من : َتىىزُّزه كتىشىقُّ الذُّباحُ 
اًب. ]كغَته[.  الًتُّ

: اٍنًسالؽي اللِّساًف كاٍنًقشىاريهي من داءو الذَّْحقُ 
 ييًصيبيوي.

 : تىشىقُّقي الشَّفىًة.الذََّلعُ 
 : ميتىشىقِّقي الشِّفىًة كميتػىقىشِّريىا.اأَلْذَلعُ 

 : اآلفىةي كالًعلَّةي.الذَِّميَمةُ 
ًر األىٍسوىًد أك األىٍُحىًر شبيوه : شىٍيءه كالبىثٍ الذَِّميمُ 

بًبػىٍيًض النٍَّمًل يىعلو الويجوهى كاألينوؼى من 
. )الواحدة: ذىًميمةه(.  حىرٍّ أىٍك جىرىبو

يخىاطي. مايىًسيلي من األىٍنًف. -
 ادل

ِـّ ادلارًف ]األنف[   - شىٍيءه ؼلىٍريجي من مىسىا
 كبػىٍيًض النٍَّمًل.

ماؼلرج على األىٍنًف من القىشىًف. -
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 : الدُّمَّلي.الزَّاِمحُ 
: تىشىقُّقي الكىفِّ كالقىدىـً من ظاىرو التػََّزلُّعُ 

 كباًطنو.
 تىشىقُّقي الكىفِّ كالقىدىـً من ظاىرو. -
 : الشُّقيوؽ يف الكىفِّ كالقىدـ.الزُّلُوعُ 
ًمو عن اللٍَّحًم.الُمَزلَّعُ   : الذم انٍػقىشر ًجٍلدي قىدى
 فاًر.: تىشىقُّقي ماحىٍوؿى األىظٍ السََّأؼُ 
 تىشقُّقه يف األىٍظفاًر. -

: تػىٍغيَت لىٍوف الوىٍجو من َشىًٍس أك ُحيَّى السَّْبءِ 
 أك مىٍسَتو.

 : تػىقىشُّري اجلًٍلًد كتىسىلُّخيوي.االْنِسَباءُ 
 : أىثػىري السُّجيوًد يف الوىٍجًو.السَّجَّاَدةُ 
 : ًقلَّةي الشٍَّعًر كًخفَّتيوي.التََّسْرُمطُ 
: قػيريكحه يف الرٍَّأًس، يقاؿ ذلا َفةُ والسَّعَ  السَّْعَفةُ 

 دىاءي الثػٍَّعلىًب تيوًرثي القىرىعي.
: شيقاؽه حىٍوؿى الظٍُّفًر والسَُّعاؼُ  السََّعفُ 

.  كتػىقىشُّره كتىشىعُّثه
 : لىٍفحي الشٍَّمًس يىًسَتان.السَّْفعُ 

 : الصَّلىعي.السََّقَحةُ 
.السََّقلُ   : داءه ييٍشًبوي الصَّدىؼى
 ٍصلىعي.: األى اأَلْسَلخُ 
: اجلىدىرىةي َتىٍريجي بالرٍَّأًس كسائر اجلىسىًد السِّْلَعةُ 

رٍَّكتىها كقد  َتىيوري بُت اجلًٍلًد كاللٍَّحًم إذا حى
تكوف لسائر البىدىًف، يف العينيًق كغىٍَتًًه، كقد 

 تكوفي من ًُحَّصىةو إىل ًبطِّيخىةو.
.السََّلعُ   : البػىرىصي
. الذم فيواأَلْسَلعُ   أىثػىري احلىٍرًؽ. : األىبٍػرىصي
 : آثاري النَّاًر يف اجلىسىًد.السََّلعُ 
 : التَّشىقُّقي.التََّسلُّعُ 
: الشَّقُّ يىكوفي يف اجلًٍلًد )اجلمع: السَّْلعُ 

 سيليوعه(.
: الشَّجَّةي يف الرٍَّأًس. )اجلمع سىٍلعات السَّْلَعةُ 

 كًسالعه(.
 : تىشىقُّقي ماحىٍوؿى األىٍظفاًر.الشَّْأؼُ 
.: الشَّذا  اجلىرىبي

 : تىشىقُّقي األىصاًبًع.الشََّرثُ 
 ًغلىظي ظىٍهر الكىفِّ من بػىٍرًد الشِّتاًء. -

ٍيئىة الشََّرى : شىٍيءه ؼلىٍريجي على اجلىسىًد أىٍُحىري كهى
الدَّراًىم، كىو ًشٍبوي البىٍثًر ؼلىٍريجي يف اجلىسىًد 

 )شىرًمى ًجٍلديهي(.
ًإٍكًليًل  : انًٍتكاثي اللٍَّحًم عن أىٍصلً الشََّظفُ 

 الظُّفيًر.
 : بػىثٍػره ؼلىٍريجي فػىيػيٍركًحي.الشَّفُّ 

 : كيلُّ داءو يىشىقِّق اجلًٍلدى.الشُّقاؽُ 
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 : الًغلىظي كاخليشيونىةي يف اجلًٍلًد.الشََّنثُ 
 الشَّثىني. -

 : تػىقىبُّضي اجلًٍلًد كاألصاًبًع.الشََّنجُ 
.الُمَتَشنِّجُ  يتػىقىلِّصي

. ادل يتػىقىبِّضي
 : ادل

 : ًشٍبوي الشُّقاًؽ يف األىٍظفاًر.الشُّكاءُ 
.الشَّافَةُ   : قػيٍرحىةه َتىٍريجي بباًطًن القىدـً
 : ُحيٍرةه تىٍظهىري يف اجلىسىًد كيف الوىٍجًو.الشَّوَْكةُ 
 : الصَّلىعي.الصََّقحُ 
 : ذىىابي الشٍَّعًر.الصََّقعُ 
 : تىشىقُّقي الشٍَّعًر.التََّصوُّحُ 
 ًس.: احًلكَّةي يف الرَّأٍ الصَّْورَةُ 
 : تىشىقُّقي الشَّعىًر.التََّصوُّعُ 
.الضَّْروُ   : اللٍَّطخي من اجليذاـً
 : العىضُّ غىيػٍري النػٍَّهًش.الضَّْغمُ 
.الَعَبدُ   : اجلىرىبي

 : أىثػىري اجليرًٍح الباقي.الَعباِقَيةُ 
: بػىثٍػرىةه قاتًلىةه َتىٍريجي كالطَّاعيوًف كقلَّما الَعَدَسةُ 

 ييٍسلىمي منها.
.: اجلى الُعرُّ   رىبي

.اأَلَعرُّ   : األىٍجرىبي
.الَعْرَفةُ   : قػىٍرحىةه َتىٍريجي يف بىياًض الكىفِّ

صابي بقىٍرحةو يف بىياًض كىفًِّو.الَمْعُروؼُ 
ي
 : ادل

 : بػىثٍػره يىكيوفي يف الوىٍجًو.الُعدُّ 
 : اجليدىرًمُّ.الُغضابُ 

 انًٍتفاخي اجلًٍلًد من داءو. -
الغيالـً كاجلىاريىًة. : بػيثػىره َتىٍرىجي يف كىٍجًو التفاِطيرُ 

 )الواحدة تػيٍفطيوره(.
: شىٍيءه أىبٍػيىضه كادلًٍلًح يىٍظهىري ًِبىسىًد الِقْرِشعُ 

 اإًلٍنساًف.
 : ذىىابي الشٍَّعًر من داءو.الَقَرعُ 
ا من داءو.والَقْرعاءُ  اأَلقْػَرعُ   : من ذىىب شىٍعرعلي
 : مىٍوًضعي القىرىًع من الرٍَّأًس.الَقَرَعةُ 
 شُّر اجلًٍلًد من الضٍَّرًب.: تػىقى الَقَرهُ 
 : رًقَّةي الشٍَّعًر يف الرٍَّأًس.الَقَزعُ 

: الذم ليس على رىٍأًسو إال شىعىراته األَقْػَزعُ 
 مىتػىفىرِّقة.

 : أىكَّؿي الشِّجاج تػىٍقًشري اجلًٍلدى ]فقط[.القاِشَرةُ 
ةي كاٍقًشٍعراري اجلًٍلًد.الُقَشْعرِيَرةُ   : الرٍِّعدى

 ٍلًد.: قىذىري اجلً الَقَشفُ 
 : داءه ييصيبي الفىمى كاحلىٍلقى.الُقالعُ 
: داءه يىٍظهىري يف اجلىسىًد كؼلىٍريجي والُقَوباءُ  الُقوباءُ 

 عىلىٍيًو، كىو داءه مىٍعركؼه يػىتػىقىشَّري كيػىتًَّسعي!!
- .  احلىزازي
ـُ  .الَكْد  : اخلىٍدشي
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 : تػىقىبُّضي اجلًٍلًد.التََّكرُّشْ 
. : ًغلىظه يف ًجٍلًد اليىدً الَكْشءُ   كتػىقىبُّضه
 : شيقاؽه ككىسىخه يكوفي بالقىدىمىٍُتً.الَكَلعُ 

 : شىٍيءه يػىٍعليو الوىٍجوى كالسٍِّمًسًم.الَكَلفُ 
 البػىهىقي. -

 : ُحيٍرىةه كىًدرىةه تػىٍعليو الوىٍجوى.والُكْلَفةُ  الَكَلفُ 
.اأَلْكَلفُ   : الذم يف ٍكًجًهًو كىلىفه
دى من : ًغلىظه يػىٍعليو الرٍِّجلى أك اليى الَكَنبُ 

 العىمىًل.
.الُكُنوبُ   : الًغلىظي كاالٍكًتنازي

 : اخلىفيفي من ًإٍحراًؽ النَّاًر.اللَّذْعُ 
 : تػىقىشُّره يف الشَّفىًة كُحيٍرىةه تػىٍعليوىا.اللََّطعُ 

: أىثػىري العىمىًل يف اليىًد حىت يػىٍغليظى الَمْجلُ 
 ًجٍلديىا.

 أف يكوف بُت اجلًٍلًد كاللٍَّحًم ماءه. -
بى اجلًٍلدى ناره أك مىشىقَّةه فػىيىتػىنػىفَّطي أف ييصي -

 كؽلٍتىًلئى ماءن.
: ًقٍشرىةه رىًقيقىةه غلىٍتىًمعي فيها ماءه من أىثىًر الَمْجَلةُ 

 العىمىًل.
: الرٍَّىصي الذم فيو ماءه، فإذا بيزًغى الماِجلُ 

 خىرىجى منو ادلاءي.
 : سىٍحجي اجلًٍلًد كخىٍدشيوي.الَمْحشُ 

 كظيهوري العىٍظًم. اٍحًتاؽي اجلًٍلدً  -

 : تىشىقُّقه يف الرٍِّجًل.الَمَدشُ 
اتُّ الشَّعىًر كسيقيوطيوي.التََّمرُّطُ   : َتى
.التََّمرُّؽُ   : تىساقيطي الشَّعىًر من مىرىضو
: اٍحًتاؽي باًطًن الرٍُّكبىًة من خيٍشنىًة الَمَسحُ 

 الثػٍَّوًب.
ٍيًن باًطنى  - أف ؽلىىسَّ باًطني ًإٍحدىل الفىًخذى

 رىل فػىيىٍحديثى لذلك مىشىقه كتىشىقُّقه.األيخٍ 
ىشىقي، كىو تىشىقُّقي أصيوًؿ الَمَشظُ 

: ادل
ٍيًن.  الفىًخذى

ٍيًن.الَمَشقُ   : تىسىحُّج باطن الفىًخذى
اٍحًتاؽه ييصيًب باًطنى السَّاؽ من أىثىًر  -

 ثػىٍوبو خىًشنو.
: داءه يىٍأخيذي الصَِّبَّ، كىي شىعىراته تػىٍنبيتي الماصَّةُ 
ـه ميٍنثى  ناًسًن القىفا فال ينجىعي منو طعا ًنيىةن على سى

 كال شرابه حىت تػيٍنتىف ]كيس شعر[.
 : نيصيوؿي الظُّفيًر من شىٍيءو أىصابىوي.الَمَعرُ 
 سيقوطي الشَّعىًر. -
 ًر.: السَّاًقطي الشَّعى األَْمَعرُ 
 : الذم ال شىعىرى على ًجسىًدًه.األَْمَعطُ 
 من داءو.: سيقيوطي الشَّعىًر التَّمعُّطُ 

 : اٍمًتالءي البىٍثرًة قػىٍيحاي.االْسِتمَكاتُ 
 : التَّمىوُّري بػىٍُتى اجلًٍلًد كالعىٍظًم.الُمُؤوجُ 
ـي. بػىثٍػره أىٍصغىري من اجليدىرًمِّ. الُموـُ   : الَبٍسا



    - 131- 

- . يًتىاًكبي
رًمُّ ادل  اجليدى

 : اجليدىرًمُّ.الماَىةُ 
 : مانىًفطى من اليد عن العىمىًل فىخىرجى النَّْبخُ 

ٍتىًلئو ماءن.  عىلىٍيًو ًشٍبوي قػىرٍحو شلي
 اجليدىرًمُّ. -
 : آثاري النَّاًر يف اجلىسىًد.النََّبخُ 

: تػىنػىفُّطي اليىًد، ]اٍمًتالءي ماَتىٍتى اجلًٍلًد االنِْتبارُ 
 بًفيقاعاًت ماءو[.

يتػىنػىفِّطي. ]الذم َتىٍتى ًجٍلًده الُمتَػَنبػِّرُ 
: ادل

 فيقاعاتي ماءو[.
جي داءو على اجلًٍلًد كآثاًر القيوباًء : خىرك النُُّتوضُ 

.  مث تػىقىشَّري
ٍتىًلئي ماءن َتىٍتى النػََّفغُ  : التػَّنػىفُّطي، كىو بػىثىراته َتى

 اجلًٍلًد من العىمىًل.
: بػىثٍػرىةه َتىٍريجي يف اليىًد من العىمىًل مىألىل النػَّْفطَةُ 

 ماءن.
.النَّفاِطيرُ   : البَّثٍػري
.النػُّْقبُ   : اجلىرىبي

 : أىثػىري اجلىرىًب.ةُ النػُّْقبَ 
يتػىقىشِّري األىٍنًف مع ُحيٍرىةو شىديدىةو.األَْنَكعُ 

 : ادل
بػىيىاضه يف أيصيوًؿ األظفاًر تىٍذىىبي النََّمُش: 
 كتػىعيود.

اًلفي  - ]ما[ يػىقىعي على اجلًٍلًد يف الوىٍجًو ؼلي
 لىٍونىو.

 : قػيريكحه يف اجلىنىًب كغىٍَتًًه.والنَّْمَلةُ  النَّْملُ 
 ؼلىٍريجي ِبىىسىًد اإلنساًف.بػىثٍػره  -

: ماتػىعىلَّقى بأىٍسفىًل الشٍَّعًر ًمٍثلي والُهبارِيَةُ  الِهْبرِيَةُ 
 النُّخالىة. ]الًقٍشرة[.

 : احلىصىفي الذم يىظهر على اجلًٍلًد.الَهَرصُ 
 : احلىصىفي الذم يظهر على اجلًٍلًد!!الَهَرضُ 
 ًة.: البىثٍػرىةي َتىٍريجي يف كىٍجًو اجلىاريالَوْحَصةُ 

- .)  ]حبُّ الشَّباًب[ )كاجلمع الوىٍحصي
: اٍحًتاؽه كاٍنًسحاجه يىكوفي يف باًطًن الَوذَحُ 

ٍيًن.  الفىًخذى
مى قىدىمىٍيًو من احلىفىى كضلىٍوىهي.الَوِقعُ  : الذم يىٍشتىكي حلٍى
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(ٗ) 
  ةػاخليالدَّ  األمراض

دـ –دد غُ  –ة قلبيَّ  –ة ريَّ دْ صَ 
 .: العاىىةي، اآلفىةي األَبَػَلةُ 

تيصيبي اإلنسافى،  آفىةه : واليَػَرقاف اأَلرَقَافُ 
 يبيو منها الصُّفىاري يف جىسىًدًه.صً يي 

 لي منو.كً فػىيىٍأتى  العيٍضوً : داءه يػىقىعي يف اأَلِكَلةُ 
 : السُّعىاؿ.اأَلحُّ 

 لُّ.: السُّ اإِليَاسُ 
 : انًٍتفاخي البىٍطًن.الَبَجرُ 
 يػىٍركىليىٍشتىدَّ عطشي اإلنساًف فال  أف -

اًء.من 
ى
 ادل

 لَّ.: دىاءه ييوًرثي السُّ الَبَحرُ 
 .لٌ السُّ : اإلصىابىةي َّبرض اإلْبَحارُ 
ىٍسليوؿي والَبِحرُ  الَبِحيرُ 

 اللٍَّحًم. ذاًىبي : ادل
ةي من الَبَخرُ  يتػىغىَتِّ

 .الفىمً : الرَّاًئحىةي ادل
يتػىغىيػِّ  الراًئحىةي  -

يٍنًتنىةي رىة ادل
 م كغىٍَتًه.من الفى  ادل

 )فىًمو.  حةي رائً تػىغىيػَّرىٍت  : مىنٍ األَْبَخرُ 
ي
 :ثي نَّ ؤى كادل

 .(ِبىٍرىاءي 
ًر، الَمْبَخَرةُ   تػىغىيػُّري ريًح الفًم. كىو: مىًظنَّةه للبىخى

كثَتان   فػىيىٍشرىبي : عىطىشه ييًصيبي اإًلٍنسافى البَػَغرُ 
الشٍُّرًب داءه  ةً رى ثػٍ من كى  هي ذي خي أٍ يى كال يػىٍركىل، فػى 

 ]عيطىاش[.
.: ىىيىجىافي الدَّ البَػَغغُ   ـً
 : اٍنًقطاع النػَّفىًس من اإلٍعياء.البُػْهرُ 
 النػَّفىًس من اإلٍعيىاًء. تػىتىابيع -
 .الرَّبٍػوي  -
 ذىٍرًعو. اجليٍهد إذا كيلِّف فىوؽ تىكىلُّفي  -
ٍنقو : قىٍطع النػَّفىًس بضىٍربو أك البَػْهرُ  أك  خى

 ماكافى.
.بَػوُّغُ التَّ   : ىىيىجافي الدَّـً
 .العريكؽ يىٍظهىر يف : تػىوىقُّد الدَّـ حىتْيغُ البػَ 

 الشَّفةً  : ًىيىاجي الدـً كظهور ُحيٍرتًو يف
 خاصَّةن.

وي ُحيٍرىتي  ري هى ظٍ حُت تى  كذلك: ًىيىاجي الدَّـ، التَّبَػيُّغ
 .فً دى يف البى 

ىرىًض أك  غىلىبىةي  -
على  النػٍَّوـً الدَّـً أك ادل

 
ى
 يض.رً ادل
.نُ التػَّقْ  يتىكىدِّري

ـي ادل  : الدَّ
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 يف الصٍَّدًر.: الغىصىصي الَجْأزُ 
 بادلاًء. الغىصىصي  -
ًئزى بادلاء: الغىاصُّ والَجِئيزُ  الَجِئزُ  . )جى

 الرَّجيلي(.
ـُ  منو  فػىتىتىهافىتي ب اإلنسافى يٍ : داءه ييصً الُجذا

 أٍطرافيوي.
ـُ  الَمْجُذوـُ  صابي : والُمَجذَّ

ي
. ادل  َّبىرىًض اجليذاـً

 : السُّعاؿي الشَّديدي.الجاِرزُ 
 .كالبػيٍهري وي : الرَّبػٍ الَجْوَزؿُ 
: كىجىعه يىٍأخيذي يف البىٍطًن )ييسىمَّى الُجسادُ 

.)!!  بػىٍيحىدىؽى
 الصٍَّدرً : خيشيونىةه يف والُجْشَرةُ  الَجَشرُ 

.  كًغلىظه يف الصٍَّوًت كسيعىاؿه
ـي. َبىىحه  - ا  يف الصٍَّوًت. الزُّكى

يصىابي باجلىشىرً الَمْجُشورُ 
اخليشىونىةي  أم] : ادل

 .[اؿي السُّعى ك  ردٍ يف الصَّ 
. الذم -  بو سيعىاؿه

 .كاف  الشِّقٍَُّتً  : ذىاتي اجلىٍنًب يف أمِّ الُجَنابُ 
يصىابي بذاًت الَمْجُنوبُ 

 .اجلىٍنبً : ادل
ٍنبىو. الذم -  يىشتكي جى
لىةي كالدُّمَّلي الَجْنبِ  ذات بػىيػٍ  الكبَتةي : ىي الدُّ

اليت تىٍظهىري يف باًطًن اجلىٍنًب كتػىنػٍفىًجري إىل 
.  داخلو

كال  الباًطًن،كيلُّ داءو يىٍأخيذي يف   :الَجَوى
ـي.  ييٍستىٍمرىأي مىعىوي الطَّعا

 يىٍأخيذي يف الصٍَّدر. داءه  -
دي يف الَجيَّارُ  ٍوًفو: الذم غلًى  حرَّان شًديدان. جى
كالصٍَّدًر من  احلىٍلقً يف  : حىرٌّ والَجيَّارُ  الَجائِرُ 

.  ًغٍيظو أك جيوعو
 .شديدان ان نا: أف يىٍضًربى القىٍلبي ضىربى الَحْبضُ 

 الشديد للًعٍرًؽ. النٍَّبضي  -
 منويف البىٍطن فػىيػىٍعظيمي  ذي خي أٍ : داءه يى الَحَبنُ 

 كيىًرـي.
 البطنً أف يكوف السٍِّقيي يف شىٍحم  -

 فػىيىعظيمى البىٍطني لذلك.
- .  ادلاءي األىٍصفىري

يٍستى . : الذم بو السٍِّقيي اأَلْحَبنُ 
 .ٍسًقيادل

كيىًرـي،  فػىيىًقيحي  اجلىسىديف  م: ما يػىٍعًتىً الِحْبن
 .(حيبيوف :مع)اجل
يف القىٍلًب  كىجىعه : والُحزَّازُ  والَحَزازُ  ةُ زَ الَحَزا

.  من خىٍوؼو
 .النػَّفىسى ري هٍ : أىف يػىٍعليوى البػي الَحْشكُ 
يػىٍعًرضي  الذم: الرَّبٍػوي كالبػيٍهري كالنَّهيجي الَحَشى

يحىتىدِّ يف كالًمو من 
للميٍسرًع يف ًمٍشيىًتو كادل

 كتىواتيرًًه. النػَّفىسً اٍرتفاًع 
يصىابي والَحْشَيافُ  الَحِشي

 .بالرٍَّبوً : ادل
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 : ًضيقي الصٍَّدًر.الَحَصرُ 
الشًَّديدي  الَمْحُفوٌز:َفٌس نػَّ ال =زُ و فُ الَمحْ 

يتتىاًبعي 
  .ادل

 .البىٍطنً : كىجىعه يكوفي يف الَحْقَنةُ 
 .اجلىٍوؼً : اٍجتماعي الدَّـً يف االْحِتقافُ 

يىٍشتىًكي  الذم: والَمْحِقيُّ  لَمْحُقوُّ وا الَحِقي
 خاًصرىتىوي.

 ة(.رى : كىجىعه يف احلىٍقًو. )اخلاصً الَحَقا
يصىابي ًبوىجىعالَمْحُقوُّ 

احلىٍقًو.  يف ٍو  : ادل
 ة(.رى )اخلاصً 

 فيىٍحمىرُّ مىٍوًضعيها. النَّاسى : داءه يػىٍعًتىًم الُحْمَرةُ 
 من ًجٍنًس الطَّوىاعُت. داءه  -

أك  خىٍصرىهي ي لذم يىٍشتكً : اُصورُ خْ المَ 
 خاًصرىتىو.

 : اٍنًشقىاؽي الرِّئىًة.اعُ الُخفَ 
 : اذلىٍيضىةي.الِخْلَفةُ 

كرًقَّةي بىٍطنو  ًخٍلفىةه : الذم أىصىابػىٍتوي الَمْخُلوؼُ 
كأصبح خاًلفان أم ضىًعيفان ال يىٍشتىهي 

 الطَّعاـ.
ـي اٍشًتهاء الطَّعاـً عالُخُلوؼُ  ، ن: عىدى  مىرىضو

 ًهيًَّة[.]فػىٍقدي الشَّ 
 : اإلنٍتافي.الَخَمجُ 

 احلىٍلًق[. على: ]التٍَّضًيقي والَخِنقُ  الَخْنقُ 
يىٍأخيذي  رًيحه : داءه أك والُخَناِقيَّةُ  الُخَناؽُ 

.  النَّاسى
بْػَلةُ  َلةُ  الدُّ بَػيػْ  غلىٍتىًمعي يف اجلىٍوًؼ. دىاءه : والدُّ
اجلىٍوًؼ  يفتىٍظهىري  ،كديمَّله كبَته  خيرىاجه  -

 بىها غالبان.احً فىتٍقتيلي ص
ْبلُ   : الطَّاعيوفي.الدَّ

يػيٍعلىمي  الداءه مىٍستيوره  َداٌء َدِفيٌن: =الدَّفينُ 
 بًو.

لَّْخمُ  اءي الدِّ  .الشًَّديدي : الدَّ
اءُ  مىرىضو أك عىٍيبو يف اإلنساًف  لُّ : كي الدَّ

 أك باًطنو. رو ظاىً 
ىرىضي كالسُّ الدََّوى

 لُّ.: ادل
 باًطنه يف الصٍَّدًر. دىاءه  -

 : اذلاًلكي َّبىرىضو باطنو.لدَِّويا
اءُ  .الدَّ ىرىضي

 : ادل
ِويَةُ   . ]مىٍوبيوءىةه[.األىٍدكىاء: األىٍرضي ذات الدَّ

َيَصافُ  الدَّْيصُ  ةً : تػىزىلُّقي والدَّ بُت اجلًٍلًد  الغيدى
 كاللٍَّحًم.

 : الطَّاعيوفي.الذُّبابُ 
ىرىضي الذم ال يػىبػٍرىأي.الذََّربُ 

 : ادل
 .اجلىٍوؼً : البػيٍهري كانًٍتفاخي َوةُ والرَّبػْ  الرَّبْػوُ 
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 العاِل. النػَّفىسي  -
. )األنثى رىابًيىةه(.يالرَّابِ  هي الرَّبٍػوي  : مىٍن أىخىذى

 .الوىٍجوي : داءه يف البىٍطًن يىٍصفىرُّ منو الرُّماعُ 
 على ادلاًء كادلًٍلًح. الناسى : دىاءه يىٍأخيذي السَُّؤادُ 
.السََّحجُ   : داءه يف البىٍطًن قاًشره

السُّلُّ  أصىابىوي : الذم والسَِّحيرُ  رُ السَّحِ 
ميوي.  فىذىىب حلٍى

 رًئػىتيوي. تٍ عى طى قى انػٍ  الذم -
 لُّ.: السُّ السَُّحاؼُ 

.الَمْسُحوؼُ  ىٍسليوؿي
 : ادل

 : داءه يىٍأخيذي يف السُّرًَّة.السََّررُ 
. الناسى : داءه يىٍأخيذي السَّرطافُ   كالدَّكابَّ
َرةُ   دُّ.: السُّعاؿي احلاالسَُّعيػْ
 الصٍَّدًر. يف ما: إًٍلقىاءي والسَّْعَلةُ  السُّعاؿُ 
(.السِّْقيُ  يٍستػىقىى، )ادلٍشركبي

 : الشٍَّيءي ادل
 أىٍصفىري يقىعي يف البىٍطًن. ماءه  -

 يف البىٍطًن. أىٍصفىرى : اٍجًتماعي ماءو االْسِتْسَقاءُ 
 فػىيىتقىشَّري : حىبٌّ يػىثيوري على اللِّساًف السُّالؽُ 
 منو.

اءي : والسُّالؿُ  والسِّلُّ  السُّلُّ   .الدَّ
 يػيٍهزًؿي كيػىٍقتيلي. داءه  -

يصىابي الَمْسُلوؿُ 
 .بالسُّلِّ : ادل

َتىٍديثي يف  زيادىةه : الضَّواةي، كىي السِّْلَعةُ 
ًف ًمٍثلي ال  دًَّة.غي البىدى

ًبدى من السُّوادُ  التٍَّمًر،  أىٍكلً : كىجىعه يىٍأخيذي الكى
ا قػىتىل.  كريَّبَّ

الظٍُّفًر  يفًف كخيٍضرىةه وٍ اللَّ صيٍفرىةه يف  -
 تيًصيبي القىٍوـى من ادلاًء كادلًٍلًح.

الشَّراًسيف من  َتىٍتى : داءه يىٍأخيذي اؼُ غَ الشُّ 
 الشِّقِّ األؽلن.

.والشََّوصافُ  الشَّْوصُ   : كىجىعي البىٍطًن من ريحو
يف ًحجاًب  كىرىـه : والشُّوَصةُ  الشَّْوَصةُ 

.األىٍضالًع من داخً   لو
دي صاحبيها   ريحه  - تػىنػٍعىًقدي يف الضُّلوع غلًى

 كالوىٍخًز فيها.
يو،  ريحه  - وؿي تىٍأخيذي اإلنسافى يف حلٍى مىرَّةن  َتى

، كمىرَّةن يف اجلىٍنًب كمرة يف كمىرَّةن ىهنا ىهنا
 ص(.وائً الظٍَّهًر... )اجلمع شى 

 : داءي الطَّاعيوًف.الشَّوَْكةُ 
 .صىٍدرىهي : الذم يىٍشتىكي الَمْصُدورُ 

 .الوىٍجوي : داءه يف البىٍطًن يىٍصفىرُّ منوي رُ فَ الصَّ 
 البىٍطًن. حىنىشي  -

 البىٍطنى يبي : ادلاءي األىٍصفىري الذم ييصً الصُّفارُ 
ي.  كىو السٍِّقيي. احلىَبى

يصىابي الَمْصُفورُ 
ً : ادل  .باحلىَبى
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 .كالبىشىرىةى : صيٍفرىةه تػىٍعليو اللٍَّوفى الصُّفارُ 
ـي الصُّلٍ الضَّواةُ  .: الوىرى  بي
اٍعتادى  الذم: الًعٍرؽي السَّاًئلي. الًعٍرؽي الضَّاِري

 ٍصدي.فى ال
 يػىنػٍقىًطعي دىميوي. يىكادي : الًعٍرؽي الذم ال الضَِّريُّ 
 .العاِل: النػَّفىسي والطَُّحارُ  الطَّْحرُ 
 الىوي.ح: الذم يىٍشتىًكي طً الطَِّحلُ 

صابي ًطحاليوي.الَمْطُحوؿُ 
ي
 : ادل

 .احليمَّىطِّحاؿي عن : أف يػىٍعظيمى الالطََّنى
 .[تىضىخُّمي الطِّحاؿً ]-

.الطَّاُعوفُ   : داءه مىٍعريكؼه
 .يػىٍركىل: داء ييصيب اإلٍنسافى فال الُعطاشُ 

 .يػىٍرقىأي : الًعٍرؽي الذم يىًسيلي كال العانِدُ 
 : ضيقي الصٍَّدًر.الغََنصُ 

.الَفَأدُ   : داءه ييصيبي القىٍلبى
صابي القىٍلب.ودُ الَمْفؤُ 

ي
 : ادل

 . اٍنًفتاحي السُّرًَّة.القيٍرحىةً : اٍنًفتاحي ِفضاجُ االنْ 
 : التَّشىقُّقي.التػََّفضُّجُ 
 العىرىًؽ. سىيىالفي : واالْنِفَضاجُ  التػََّفضُّجُ 
 ية.: تىرًديدي الشٍَّهقىًة العالً الُفواؽُ 

.حُ الَفيْ   : اٍنًصبابي الدَّـً

ًبدى عن الَقَبصْ  التٍَّمًر  أىٍكلً : كىجىعه ييصيبي الكى
 لرِّيًق كشيٍرًب ادلاًء عىلىٍيًو.على ا
.والَقْحبُ  الُقحابُ   : السُّعاؿي

 الشٍَّيًخ. سيعاؿي  -
 (.قىٍحبىةه : الكىثَتي السُّعاؿ. )األنثى الَقْحبُ 
 : فىسادي جوًؼ اإلنساًف من داءو.الَقْخوُ 
ي، كىو االٍسًتٍسقىاءي.الُقَدادُ   : احلىَبى
 يف البىٍطًن. كىجىعه  -

ـي اليالقاِرتُ   .كاللٍَّحمابسي بػىٍُت اجلًٍلًد : الدَّ
على  وً بػىٍعضً الدَّـً  يػيٍبسي : والُقروتُ  الَقْرتُ 

.  بػىٍعضو
، ]اٍنًقطاعي الَقْطعُ   [.النػَّفىسً : البػيٍهري
.غٍ : كىجىعه يف البىٍطًن كمى الُقْطعُ   سه

 : داءه يىٍأخيذي يف الصٍَّدًر.الُقَعاصُ 
 : داءه يىٍأخيذي يف القىٍلًب.الُقالبُ 
 كانىٍت.  ًعلَّةو يًَّة كارًهي للماًء ألى : الالقاِمحُ 

 : كىراىىةي الشٍَّرًب.حُ مُّ التػَّقَ 
 من داءو. اجلىٍوؼً : فىسادي الَقْوخُ 
ةي اخلاًلصىةي ال الَقْيحُ  اًلطيها: ادلًدَّ ـه، )قاحى  ؼلي دى

 اجليرٍحي(.
 ةي لى كٍ شي  كفيوالذم كأنَّو ادلاءي  الصًَّديدي  -

.  دىـو



    - 143- 

ًبًد.الُكبادُ   : داءي الكى
ًبًد.ْكُبودُ المَ  صابي الكى

ي
 : ادل

 .النػٍَّوـً : الغىًطيطي يف والَكِخيخُ  الَكخُّ 
ـُ   بػىٍعضً : رًيحه يىٍأخيذي اإلنسافى يف الُكدا

جىسىًدًه فييٍسًخنيوف ًخٍرقىةن مث يضىعيوَنا على 
 
ى
 الذم يىٍشتىًكي. افً كى ادل

ًة الُكزازُ  كتػىٍعًتىًم  البػىٍردً : دىاءه يىٍأخيذي من ًشدَّ
 ةه.منو رًٍعدى 

 البػىٍردً ييصيبي اإلنسافى من  نُّجه تىشى  -
ًثَتو.  الشًَّديًد، أك من خيركًج دىـو كى

 صيبي اخلىٍصر.: داءه يي الَكَشحُ 
: داءه يػىٍعًرضي لإلنساًف من عىضِّ الَكَلبُ 

ًلًب. الكىٍلبً   الكى
- .  العىطىشي

 .الكىلىبً : اإلٍنسافي الذم أصابو دىاءي الَكِلبُ 
 .باجلىٍنبً ؽي الرِّئىةى م يػيٍلزً : ]الداء[ الذاللََّزؽُ 

 : سىيىالفي اللُّعاًب.اإِلْلعابُ 
 : ذك اللَّعاًب.الَمْلعوبُ 

 .التَّعبً : اإًلٍعياءي من هاثُ واللُّ  اللَّْهثُ 
.اللُّْهثَةُ   : التَّعبي
ةي يف اللَّْهدُ   .الصٍَّدرً : الصٍَّدمىةي الشًَّديدى

 : الشٍُّربي دكف االٍمًتالًء.الَمَجرُ 

 .اٍرتًواءو الشٍُّربي دكف ك  العىطىشي  -
. نًٍتفاخي ا - ً  البىٍطًن من حىبىلو أك حىَبى

ىٍهزيكؿي : العىًظيمي البىٍطًن اأَلْمَجرْ 
 .ادل

 مي الًبٍطنىًة.: ًضخى الَمَدرُ 
يٍنتىًفخي : الضَّخٍ اأَلمَدرُ 

 .اجلىٍبينػىٍُتً مي البىٍطًن. ادل
تىوي : الذم يىٍشتىًكي الَمْمُعودُ   .مىًعدى

حٍ الَمْمُغوثُ 
ى
 ميوـي.: ادل

تػىٍقًطيعه يف أىٍسفىًل البىٍطًن كادلًعىى الَمْغُص: 
 كىكىجىعه فيو.

ٍوتي ]اٍخًتناقان[ بالغيباًر.التََّمغُّطُ 
ى
 : ادل

َرةُ  ـي النَّبػْ  .اجلىسىدً  يف: الوىرى
ةي  العىطىشً : ًشدَّةي َرافُ والنَّجَ  النََّجرُ  كًشدَّ

 الشٍُّرًب.
 .رًمٍّ من شيٍرًب ادلاًء دكفى  اإلٍكثاري  -

.النَّْحبُ   : السُّعاؿي
ٍوًفًو. الرَّجيلي : صىٍوته يػيرىدِّديه النَِّحيحُ   يف جى

 السُّعاًؿ. أىٍسهىلي : َنَحةُ حْ نَّ وال ْنحُ نحَ التَّ 
.حازُ النُّ   : السُّعاؿي

 .نيحي حٍ كالتػَّنى : الزًَّحَتي النَِّحيمُ 
 .فىسىاده : ًعٍرؽه يف باًطًنو النَّاُسورُ 
.النََّسَمةُ   : الرَّبٍػوي

ليغي بو غُ النَّشْ   .الغىشىى: الشَّهيقي حىت يكادى يػىبػٍ
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 الصُّعىداًء. تػىنػىفُّسً من  : تػىنػىفُّسىةه النَّْشَغةُ 
.غُ شْ النَّ   : الغىصىصي

 دىمان. يىًسيلي : الٍعرًؽي الذم النَّاِعرُ 
 .دىميوي : ًعٍرؽه ال يػىٍرقىأي النَّاعورُ 
 .ًفيكى : ما تػىنػٍفيثىو من النُّفاثَةُ 

 عاًؿ.: ًشٍبوي السُّ النػََّفطافُ 
 ًعٍندى الغىضىًب. النػٍَّفخي  -

اليىًد من العىمىًل مىألىل  يفريجي َتىٍ : بػىثٍػرىةه النػَّْفطَةُ 
 ماءن.
كتػىٍهجيمي على  باجلىٍنًب،: قػىٍرحىةه َتىٍرىجي النَّاِقَبةُ 

.ها من داخً سي أكرى اجلىوًؼ،   لو
من طيوًؿ  اإلنسافً : دىاءه يىٍأخيذي النػُّْقَبةُ 

 الضٍَّجعىًة.
 : ليصيوؽ الدَّـً باجلًٍلًد.اللَّْكدُ 

ىشىقًَّة. الصٍَّدرً : الصٍَّوتي من النَِّهيتُ 
 عن ادل

.النػَّْهَجةُ   : الرَّبٍػوي
.النػََّهجُ   : االنًٍبهاري
كتىواتػيري النػَّفىًس من  الرَّبٍػوي : والنَِّهيجُ  النػََّهجُ 

 ًشدًَّة احلىرىكىًة.
.عُ ا كهُ ال  : السُّعاؿي

 لُّ.: ًشٍبوي السُّالًؿ. السُّ الُهالسُ 
أىثري ذلك  يػيرىل: الذم يىٍأكيلي كال الَمْهُلوسُ 

 يف ًجٍسًمًو.
 : الطَّاعيوفي.الَوبَاءُ 
ٍـّ. كيلُّ  -  مىرىضو عا
يصابىةي َءةُ و الَمْوبُ 

 .بالوىباءً : األىٍرضي ادل
. ييصيبي : دىاءه مىٍعريكؼه اليَػَرقافُ   النَّاسى

ُروؽُ  صابي الَميػْ
ي
 .باليػىرىقافً : ادل

لُّ.: السُّ الياسُ 
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(٘) 
 أمراض األسناف

تتأكَّلى األىسنافي. ]تىذىىب من  أف: اأَلَكلُ 
 كاؾ[تً االحٍ 

 .تػيٍقًبلى األىٍسنافي على باًطًن الفىمً  أف: لُ لَ األَ 
 األسناف. فىسادي  -
 السِّنِّ من أىٍصًلها. ساري كً انٍ : الثػََّرـُ 
يقىدَّمةً ًسنٍّ من األىٍسناًف  ساري كً انٍ  -

 .ادل
 و أك سىقىطىت.نُّ سً  تٍ رى سى كى انٍ  الذم: األَْثرـُ 
 الزَّائًدىةي خىٍلفى األىسناًف. السِّنُّ : الثػُّْعلُ 
: زيادىةي ًسنٍّ أك ديخوؿي ًسنٍّ َتتى الثػََّعلُ 

ٍنبً اخٍ  يفأيٍخرل 
ى
بي ًت يػىرٍكى ًتالؼو من ادل

 ها بػىٍعضان.بػىٍعضي 
 ًسنٍّ يف أىٍصًل ًسنٍّ. نىباتي  -
 .: الذم كيًسرٍت أىسنانيوي ورُ غُ الَمثػْ 

.ْغِربُ ثػِّ ال  : األىسنافي الصٍُّفري
رُ  الِحبارُ  : صيٍفرةه تىشوبي بىياضى والِحبػْ

 األىسناًف.
رُ  رُ  الِحبػْ : الوىسىخي على األىسناًف. والَحبػْ

 األسناف تىشوبي صيٍفرةه 
 حي يف األىسناًف.: القىلى ةُ الِحِبرَ 

: كىثرىةي احلىزِّ يف أىطراًؼ األىسناف، التَّْحزيزُ 

 .األىشىر
اُتُّ االْنِحساسُ  ا : تساقيطي األسناًف كَتى

 كتىكىسُّريىا.
 : السِّنُّ اليت َتاتٍَّت كتىكىسَّرٍت.ةُ الُمْنَحسَّ 

 ناًف.يف أيصوًؿ األىسٍ  : سيالؽه والَحَفرُ  الَحْفرُ 
 و األىسنافى.صيٍفرةه تػىٍعلي  ىي -
ناًف من ظاىرو يػىٍلزىؽي باألىسٍ  ما ىو -

 كباًطنو.
 األىسناًف. وؿً أيصي  فىسادي  -
ناًف بُت سٍ القىلىحي أيصوؿى األى  ػلىًٍفرى  أف -
، ييًلحُّ كباًطنو ثىًة كأىٍصًل السِّنِّ من ظاىرو اللِّ 

العىٍظمي إف  نػٍقىًشرى يػى على العىٍظًم حىت 
 ييٍدرىؾ.

 : الذم ال أىٍسنافى يف فىًمًو.اأَلَحكُّ 
: بىقيَّةي الطَّعاـً بُت األسناًف. الَخَللُ 
 ًخلَّةي(الواحدة: )

: بىقيَّةي الطَّعاـً بُتى اللةُ خُ وال الِخالؿُ 
 األسناًف.

الطَّعاـً من بًُت  ؼليٍرجي بو بىقيَّةً  ما: الِخالؿُ 
 األىسناًف.

 .: ذىابي األسنافً الدََّردُ 
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و ًسنٌّ. )كاألنثى: مً : الذم ليس يف فى اأَلْدَردُ 
 دىٍرداءي(

 األىسناًف.  إٍذىابي : اإِلْدرادُ 
سنانيو إىل : الفىمي الذم انصىبٍَّت أاأَلْدَفقُ 
اـو   .قيدَّ
، كىو ذىىابي ميقىدَّـً الفىًم.الدََّقمُ   : الضَّزىزي
 األسناًف. كىٍسري  -
ِقمُ  ٍكسوري األىٍسناًف.الدِّ

ى
 : ادل

 : كىٍسري األىٍسناًف.الدَّْمقُ 
 : اخليٍضرةي يف األىٍسناًف.الدُّوايَةُ 
ياثَةُ   : االٍلًتواءي يف اللِّساًف.الدِّ
 ٍسناًف.: اٍسًودادي األى الذََّىرُ 
 : اٍسًودادي األىٍسناًف.التَّْذيِيرُ 
 ناءه يف األىٍسناًف.ثً : طيوؿه كانٍ الرََّوؽُ 
األىٍسناًف كإٍشراؼي األىٍسناًف العيليا  طيوؿي  -

 .السٍُّفلىعلى 
ـي  -  [.األىٍسنافً ]تػىقىدُّ
 : التَّمايلي يف األىٍسناًف.التػََّزيُّغُ 

 ًف.يف أيصيوًؿ األىٍسنا : تػىقىشُّره السُّالؽُ 
: اٍخًتالؼي األىٍسناًف ًفٍطرةن أك التَّشاُخسُ 

وًجاًج أك تواًء كاالعٍ سٍ اال بُتعىرىضان، 
 الطُّوًؿ كالًقصىًر.

: كىجىعه يىكوفي يف األىٍسناًف من الشَّغيفُ 
 ٍرًد.بػى ال
: اٍخًتالؼي األىٍسناًف بالطُّوًؿ كالًقصىر الشَّغا

 كاخليركًج. كالدُّخوؿً 
نانيو. )األينثى سٍ أى  تٍ : من اٍختػىلىفى اأَلْشَغى

 .(كشىٍغيىاءي شىٍغواءي 
 : السِّنُّ الزَّائًدىةي على األىٍسناًف.الشَّاغَيةُ 
: من ىيو ميٍلتىًصقي األٍسناًف اأَلَصكُّ 

 .األىلىصُّ كاألىٍضراًس كىو 
 : ماًئلي الثَّنايا.اأَلْضَجعُ 
: خىوىده ككىالؿه ييًصيبي الضٍِّرسى أك الضََّرسُ 
 احلاًمًض. عند أىٍكلً  السِّنَّ 

: ليزكؽي احلىنىًك األىٍعلى باألىٍسفىًل إذا الضََّززُ 
الرَّجيلي، تكادي أىٍضراسيوي العيٍليا َتىىسُّ  تكلَّم

 ميٍنضىمٌّ. كفوهي السٍُّفلى، فيىتىكىلَّمي 
ان. : الضَّيِّقي الفىمً اأَلَضزُّ   ًجدَّ
 ما بػىٍُتى األىٍسناًف. تقىاريبي  -

 ٍسناًف.: القىلىحي يف األى الطِّْليافُ 
فُّ على األىٍسناًف الطُّالَوةُ  : الرِّيقي الذم غلًى
 .اجليوعً من 
فُّ على األىٍسناًف. الطُّْلوافُ   : الرِّيقي غلًى

ًم اللِّثىًة كدىًمها.الظَّما  : ًقلَّةي حلٍى
األىٍسناًف من  : اتِّساخي والُعُصوبُ  الَعْصبُ 
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 .عىطىشو غيبارو أك 
 الرِّيق يف الفىًم. يػيٍبسي  -
 : اٍعوًجاجه يف النَّاًب.لُ الَعصَ 
 : ًشٍبوي القاًدًح يف األىٍسناًف.الَعَقدُ 

 : طيليوعي أىكًَّؿ األىٍسناًف.التػَّْغرِيرُ 
 : النَّاًتئي الثَّنيًَّة.اأَلْفَشغُ 
 : دىاءه كىو مىيله يف الفىًم.الَفَغى

: الذم يف ًفًمًو مىيىله )األنثى: اأَلفْػَغى
 فػىٍغواءي(.

 ٍسناًف العيٍليا إىل الفًم.: ديخيوؿي األى الَفَقمُ 
 أىٍعلىى اللٍَّحًي كخيريكجي أىٍسفىًلًو. ديخيوؿ -
نايا السٍُّفلى فال تقىعى الثَّ  ـى دَّ قى تػى تػى  أف -

 عليها العيٍليا.
 : ادلاًئلي احلىنىًك.اأَلفْػَقمُ 
.الَفَككُ   : اٍنًكساري الفىكِّ
.اأَلَفكُّ  ٍكسيوري الفىكِّ

ى
 : ادل

 : تىباعيدي بػىٍيًنهما.نافِ = فَػَلُج اأَلسْ  الَفَلجُ 
 : أيكاؿه يػىقىعي يف األىٍسناف.الَقْدُح والقاِدحُ 

 تىأىكُّله يف األىٍسناًف. -
 : العىفىني. ]يف األىٍسناف[.القاِدحُ 
 السَّوادي الذم يىٍظهىري يف األىٍسناًف. -

 : ًصغىري األىٍسناًف كحليوقيها بالدٍُّرديًر.الَقَردُ 
رىٍأسىٍي الثًَّنيَّتػىٍُتً كإف تىدىانىٍت : تػىبىاعيدي مابُت الَقَرفُ 

 أيصوذليما.
الذم انكىسىرىٍت ثىًنيَّتيوي من النٍِّصًف األَْقَصُف: 
 عىٍرضان.

ٍنكىًسري الثًَّنيًَّة.األَْقَصمُ 
ي
 : ادل

: ديكىيٍػبَّةه تػىقىعي يف األىٍسناًف كاألىٍضراًس الَقْصَمَلةُ 
 فػىتيهًتكي الفىم.

نِّ. تػىثػىلُّمه كتىكىسُّره يف : اٍنًصداعه يف السِّ الَقَضمُ 
 السِّنِّ.

: الذم اٍنسىحىقىٍت أىٍسنانيو حىت ظىهىرىٍت األََقطُّ 
 دىرىاًدريهي.

 الذم سىقىطىٍت أسنانيو. -
: الفىمي الذم يىكيوفي عىٍطفي أىٍسنانًو إىل الُمْقَنعُ 

 داًخًل الفًم.
: اٍنًشقاؽي الَقْيُص واالنِْقياُص والتػََّقيُّصُ 

  كسيقيوطيو.الضٍِّرًس طيوالن 
 سقيوطي السِّنِّ من أىٍصًلها. -
 : صيٍفرىةه تػىٍعليو األىٍسنافى.والُقالحُ  الَقَلحُ 
 تعلو األىٍسنافى كتػىٍغليظ مث تىٍسوىدُّ. صيٍفرىةه  -

 : ميعاجلىىةي القىلىًح.التػَّْقِليحُ 
ى كاألىٍسفىًل لى عٍ نايا من األى : ديخوؿي الثَّ الَكْبنُ 

 الفىًم. غىارً إىل 



    - 141- 

ٍقًن مع الشَّفىًة السٍُّفلىى كي : خير الَكَزـُ  ج الذَّ
 الشَّفًة العيٍليا كديخيوؿي 

 .األىٍسفىلً : أف يػىٍقصيرى احلىنىكي األىٍعلىى عن الَكَسسُ 
 األىٍسناًف كًصغىريىا. ًقصىري  -
السٍُّفلىى مع احلىنىك  األىٍسنافً  خركج -

 األىٍسفىًل كتىقاعيسي احلىنىًك األىٍعلىى.
اًكبي األىٍسناًف، حىتَّ  : الرَّ الَكْوَمحُ  يًتى

جيلي ادل
 بأىٍسنانًًو. فىمىوي ضاؽى  كأفَّ 

ثٍػرىًة األىٍسناًف.  فىمه  -  كىٍومىحه: ضىيِّقه من كى
ًد ًشقٍَّي الفىًم. مىٍيله : اللَّخا  يف أىحى

األىٍضراًس حىت ال  ٍُتى مابػى  تىقاريبي  :اللََّصصُ 
لىالن. نىها خى  تػىرىل بػىيػٍ

 رىبىٍت أىٍضراسيوي.: من تقاواللَّصاءُ  األَلصُّ 
بىٍت أىٍسنانيوي من أيصيوذًلا  الذم: األَْلَطعُ  ذىى

.  كىو الدٍُّرديرى

يٍلتىًويىةي. الثَّنايا: الَمالِوي
 ادل

السِّنِّ من َتىٍتي كدىفٍػعيوي  خريكجي : النُُّتوضُ 
 .وً قً وٍ السِّنَّ من فػى 

 ميٍستػىٍرًخيىةه داًميىةه. نَِثَتٌة: لَِثةٌ  =النَِّثَتةُ 
يىٍسًقي  ،َتىٍديثي يف مآقي العىٍُتً  ًعلَّةه : رُ النَّاُسو 

 .اللِّثىةً فال يػىنػٍقىًطع، كقد ػلىٍديثي يف 
رُّؾ: النُُّشوصُ  الثىًنيًَّة ]السِّن[ كاٍرتًفاعيها  َتى

 من مكاَنا.
 نايا األىٍسناًف من أيصيوذًلا.ثى  اٍنًكساري : الَهَتمُ 
ا على األىٍسناًف كاٍلًتزاقيها كًإٍقباذلي  ًقصىري : اليَػَللُ 

 غاًر الفىًم.
يٍقًبلىًة على باطن  القىًصَتي : األََيلُّ 

األىٍسناًف ادل
 الفىًم، )األثٌت يىالَّء(.
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(ٙ) 
 األمراض العصبيَّػة 

 : كىجىعه يف العينيًق.اإِلْجلُ 
 يف العينيًق من تىعاًدم الًوساد. كجىع -
 : كىجىعه يأخيذي يف العينيق.اإلْدؿُ 
ًدم الًوسادًة، ًمٍثلي كىجىعي العينيق من تىعا -

 اإًلٍجل.
: الذم بو خىبىله، كىو الذم ػليىرِّؾ الَمْأُروض

 رىٍأسىوي كجىسىدهي على غىٍَتً عىٍمد.
 : ذىىابي النػٍَّوـً باللٍَّيًل.اأَلَرؽُ 
 ذىابي النػٍَّوـً لًًعلَّةو. -
: الرجل الذم يػىٍنزًؿي بئران فييًصيبو ديكاره من اأَلِسنُ 

كار ييًصيب النَّازؿى إىل تغَتُّ ريح البئر. ]دي 
 الًبٍئًر من نػىٍقًص اذلىواًء[.

: ديكىار يصيب اإلنساف من تػىغىَتُّ رًيح اأَلَسنُ 
 الًبٍئر.

 : اجلينيوفي.واأَلْوَلقُ  واأُلاَلؽُ  األَْلقُ 
ىٍجنيوف.والُمَؤْوَلق الَمْألُوؽُ 

 : ادل
ـُ   : ديكاره يف الرٍَّأًس.األُوا

كىو قاًعده الى ٍيرقيد.  : أف يػىنػٍعىسى ادلرءي التَّْبِديدُ 
.]  ]األىرىؽي

ٍيًن كالرٍِّجلىٍُتً.الَبَدؿُ   : كىجىعه يف اليىدى
ٍيًن كالرٍِّجلىٍُتً. - فاًصًل كاليىدى

ى
 كىجىعي ادل

، النِّيًدالىفي.والَباُروؾُ  البُػْرؾُ   : الكابيوسي
ٍشًي.التػََّعصُ 

ى
 : اٍشًتكاءي العىصىًب من ًشدَّة ادل

ٍجنوف.األَثْػَوؿُ 
ى
 : ادل

 ألىٍُحىقي.ا -
 : اجلينيوفي.الثَوؿُ 

 : يػيٍبسي اليىًد أك األىٍعضاًء.الُجُسوءُ 
 : نػيٍقصافي العىٍقًل.والِجنَّةُ  الُجُنوفُ 

: الذم انٍػقىطىعٍت حارًقػىتيوي كىي الَمْحُروؽُ 
العىصىبةي الواًصلىةي بُت الفىًخًذ كالوىرًًؾ، فهو 

 ؽلىٍشي ميتىجانًفان.
، كىي عىصىبىةه يف : اٍنًقطىاعي احلىارًقىةً الَحَرؽُ 

 أعلى الفىًخًذ.
: الذم انٍػقىطىعىٍت حىارًقتيو. الذم الَمْحروؽ

 زاؿ كىرًكيو.
 : بػيليوغي اخلىٍمًر من ًشارهبا.الُحَميَّا
 دىبًيبي الشَّراًب. -
ًإٍسكاري اخلىٍمًر كأىٍخذيىا بالرٍَّأًس. -
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تيوي.الُحُموَّةُ   : سىٍورىةي األىملًى كًشدَّ
ـُ  .: األى االْحِتَما  رىؽي من غىٍَتً كىجىعو
 : داءه كاجلينوًف كلىٍيس بو.الُخباطُ 

 اخلىبىلي. -
رُ  ًر.الَختػْ  : ًشٍبوي اخلىدى
 : التػَّفىتػُّري كاالٍسًتٍخىاءي.التََّختػُّرُ 
ًف من مىرىضو أك غىَتًًه. -  فػيتيوري البىدى

: اٍمًذالؿه يػىٍغشىى األىٍعضىاءى: الرٍِّجلى الَخَدرُ 
 كاليىدى كاجلىسىد.

 لكىسىلي كالفيتيوري؛ )خىًدرىٍت ًعظاميوي(.ا -
- .  فػيتيوره يػىٍعًتىًم الشَّاًربى كضىٍعفه

ٍشًي.: ثًقىلي الرٍِّجًل كاٍمًتنىاعي الُخْدرَةُ 
ى
 ها من ادل

 : الفاتٍػري الكىٍسالفي.الخاِدرُ 
ىفىاًصًل.الَخَرعُ 

 : ًلُتي ادل
.واالْنِخراعُ  التََّخرُّعُ   : االٍسًتٍخىاءي كالضٍَّعفي

 : اجلينيوفي.اعُ الُخر 
: داءه يىٍأخيذى يف ميٍستىدىؽِّ الظٍَّهًر بًفىقىرىًة الُخَزرَةُ 

 القىطىًن.
 : السٍَّكرافي.والُمَتَخشِّمُ  الُمَخشَّمُ 
 : ًمٍثلي اجلينوًف.والُخطَّفُ  الُخُطفُ 
 : االٍكًتئابي كالويجيوـي.الُخفاعُ 

ىٍجنيوفي.الَمْخُفوعُ 
 : ادل

 ككيجيوـه. : الذم بو اٍكًتئابه الَخْوَفعُ 
 : أف يػيٍغشىى على اإًلٍنساًف أك يىكاد.االْنِخفاعُ 
.الُمْخَتِلجُ  يٍرتىًعشي

 : ادل
.االْخِتاَلجُ   : االٍضًطرابي

 : تػىقىبُّضي العىصىًب يف العىضيًد.الَخَلجُ 
مىو كًعظامىوي من  - أف يشتكي الرَّجيلي حلٍى

.  تػىعىًب عىمىلو أك مىٍشيو
َلعُ  الُخاَلعُ  : شىٍيءه كاخلىبىًل والَخْوَلعُ  والَخيػْ

. ًٍ  كاجلينيوًف ييصيبي اإًلٍنسافى
ىو فػىزىعه يػىبػٍقىى يف الفيؤىاًد يكادي يػىٍعًتىًًم  -

.  منو الوىٍسوىاسي
فاًصًل من غىٍَتً بػىيػٍنيونىةو.الَخْلعُ 

ى
: زكاؿي ادل

 : فاًسدي العىقًل.الُمْخَتِلطُ 
.الِخالطُ   : سليىالىطىةي الدَّاًء اجلىٍوؼى

 سىادي العىٍقًل كتػىغىيػُّريه.: فى الُمَخاَلطَةُ 
 : اإًلٍغماءي.الَخَمدُ 
: ما ؼليىاًلطي اإلنسافى من والُخَمارُ  الُخْمَرةُ 

 شيٍرًب اخلىٍمًر، كمن سيٍكرًىا.
ما ييًصيبي اإلنساف من أملو كأىذىلن  -

 كصيداعو من شيٍرًب اخلىٍمًر.
 : بىًقيَّةي السٍُّكًر.الُخَمارُ 
 سيٍكره. : مىٍن بوً والَمْخُمورُ  الَخِمرُ 
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 : داءه يىٍأخيذي يف مىفىاًصل اإًلٍنساًف.الُخماؿُ 
: ما دىاخىلى اإلنسافى من فىسادو يف الدََّخلُ 

.  عىٍقلو أك ًجٍسمو
 : الذم يف عقلو دىخىله كفىسىاده.الَمْدُخوؿ

: اذلىيىجىافي كالثَّورىافي من حىرىارىةو أك الدََّمشُ 
 شيٍرًب دىكىاءو.

 من الشٍَّمًس. : أىملىي الدَّماغً الدَّْمغُ 
ـي ااًلٍقالًع عنو.اإِلْدَمافُ   : ميالزىمىةي الشٍَّيًء كعىدى
 : دىكىرىافه يىٍأخيذي يف الرٍَّأًس.والدَّوارُ  الدُّوارُ 
ـُ   : ًشٍبوي الدُّكاًر.الدُّوا

.التَِّدْويمُ   : اإلٍسكاري
 : اجلينيوفي.الذُّبابُ 

.الذََّموُ   : أىملىي الدِّماًغ من حىرٍّ
. :التػََّرؤُّدُ  ةي اليت تىٍأخيذي الرَّجيلى ًعٍنًد الًقيىاـً  الرٍِّعدى
- .  التَّماييلي كالتَّثػىٍتِّ
ىفىاًصل.الرَّثْػَيةُ 

 : كىجىعه يف الرٍُّكبىتػىٍُتً كادل
 العه يف القىوىائًم.كىجىعه كظي  -
ىفىاًصًل. )رىًثيى رىثٍيان  -

الؿي الرُّكىًب كادل اضلًٍ
كرىثىن(.

يصىابي بالرَّ الَمْرثُوءُ 
 ثٍػيىًة كىي كىجىعي ادلفىاًصًل.: ادل

.الرَّْجدُ   : االٍرتًعىاشي
 : الشٍَّكول من الرٍِّجًل.الرُّْجَلةُ 

 : َتىٍرًيكي الرٍَّأًس كرىجىفىانوي من الًكَبىً.الرََّعسافُ 
: الذم ػليىرِّؾي رىٍأسىوي يف والرَُّعوسُ  الرَّاِعسُ 

.  النػٍَّوـً
.: ىىزُّ الرٍَّأًس يف السٍََّتً كالالرََّعشُ   نػٍَّوـً
 : الرٍِّعدىةي.والرُّعاشُ  الرََّعشُ 
: رًٍعدىةه تعًتم اإًلٍنسافى من داءو الرَُّعاشُ 

 ييًصيبيوي ال يىٍسكيني عىٍنوي.
ٍغًشيُّ عىلىٍيًو.الَمْرُعوفُ 

ى
 : ادل

 : االٍخًتالجي.الرَّؼُّ 
 اًخٍتالجي األىٍعضاًء. االٍرتًعادي. -

.الِمْرِقدَّى  : الدَّائمي النػٍَّوـً
 : القيشىٍعرًيرىةي.اؼُ اإلْرقَ 
 الرٍِّعدىةي من البػىٍرًد. -
 : التَّماييلي من سيٍكرو كغىٍَتًه.والتػَّْرنيخُ  التػََّرنُّخُ 
: كىجىعي يػىٍعًرضي يف ظىٍهًر السَّاقي حىت الرُّماعُ 

ٍنػىعىوي من السٍَّقًي.  ؽلى
.االْرتِهاشُ   : االٍرتًعاشي

ً الرُّوبَةُ  ثٍػرىًة شيٍرًب اللََّبى  .: الكىسىلي من كى
 : كىجىعه يػىٍعًرضي يف الظٍَّهًر.الزُّلََّخةُ 
 داءه يىٍأخيذي يف الظٍَّهًر كاجلىٍنًب. -

 : ًشدَّةي الضًَّحًك.الزَّْىَزَقةُ 
يخِّ.الزُُّىوؽُ 

 : اٍكًتنازي ادل
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 : نػىٍوـه خىًفيٌّ كالغىٍشيىًة.السَُّباتُ 
.الُمْسِبتُ   : الذم ال يػىتىحىرَّؾي

ريضي لذم ال الَمْسُبوتُ 
ى
. : ادل  يػىتىحىرَّؾي

ٍغشىى عىلىٍيًو. -
ي
 ادل

.السََّبوُ  ـً
 : ذىىىابي العىٍقًل من اذلىرى

لَّوي العىٍقًل.الَمْسُبوهُ  يدى
 : ادل

 الذم ذىىىبى عىٍقليوي. -
: سىٍكتىةه تىٍأخيذي اإًلٍنسافى يىٍذىىبي منها السَُّباهُ 

 عىٍقليوي.
 : ضىًعيفي العىٍقًل.السََّباِىيُّ 

 ٍعًرضي لًراكًب البىٍحًر.: كالدُّكار يػى السََّدرُ 
: الذم ييولىدي ضىعيفان ال يػىٍقًدري على السَِّطحُ 

 الًقياـً كالقيعوًد.
يٍستػىٍلًقي على ظىٍهرًًه كقػىفىاه من الزَّمانىًة. -

 ادل
 : اجلينيوفي.والسُُّعرُ  السُّْعرُ 

 : االٍضًطرابي مع الًكَبىً. التََّسْعُسعُ 
كاالٍضًطرابي من : ميقارىبىةي اخلىٍطًو السَّْعَسَعةُ 
 الًكَبىً.

: تػىٍلويحي الشٍَّمًس الدِّماغى َبىرِّىا السَّْقرُ 
 كإًٍيالميو.
 : اإلٍطراؽي من فػىرىؽو أك داءو.اإِلْسكاتُ 
 : طيوؿي الصٍَّمًت من شيٍربىةو أك داءو.السُّكاتُ 

 : نىقيضي الصٍَّحًو.السُّْكرُ 
: ًخالؼي الصَّاحي. )اجلمع السَّْكرافُ 

 سيكارل(.
 : فاًقدي العىٍقًل.ليبُ السَّ 

ًٍلكي نػىٍفسىوي.الُمَسْنَطلُ  يتىماًيلي ال ؽلى
 : ادل

 : ذىىابي العىٍقًل.السُّالسُ 
 : الذَّاًىبي العىٍقًل.الَمْسُلوسُ 
: ذاًىبي العىٍقًل من لىدٍغو حىيَّةو أك الُمْسَهبُ 

.  عىٍقرىبو
- .  الذم يػىٍهذم من خىرىؼو

 : ذىىابي العىٍقًل.التَّْسهيبُ 
 : نىقيضي الرُّقاًد.والسُّهادُ  دُ السُّهْ 
- .  األىرىؽي

.التَّْسِهيدُ   : مىٍنعي النػٍَّوـً
 : الذم تػيؤىثِّر اخلىٍمري فيو سريعان.السَّوَّارُ 
ًر[. - يخىدِّ

 ]شديد التَّأىثًُّر بادل
: داءه يىٍأخيذي يف ًنٍصًف الرٍَّأًس كالوىٍجًو الشَِّقيَقةُ 

 )اجلمع شىقائق(.
 ًنٍصًف الرٍَّأًس كالوىٍجًو.صيداعه يىٍأخيذي يف  -

ا.الشََّللُ   : يػيٍبسي اليىًد كذىىاهبي
صابي بالشَّلىًل.اأَلَشلُّ 

ي
 : ادل
 : أف تػيؤمًٍلى الشٍَّمسي الدِّماغى.الصَّْحَرةُ 
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 ]ضىٍربىةي الشٍَّمًس[. -
 : كىجىعي الرٍَّأًس.الصَُّداعُ 

 : مىن بًو كىجىعه يف رىٍأًسًو.الَمْصُدوعُ 
ـُ   يىٍأخيذي اإًلٍنسافى يف رىٍأًسًو.: ثًقىله الصَُّدا
 : ًعلَّةه مىٍعريكفةه!!الصَّْرعُ 
ىٍجنوفي.الصَّرِيعُ 

 : ادل
 : اٍضًطرابي الرٍُّكبىتػىٍُتً كالعيٍرقيوبػىٍُتً.الصََّككُ 
: من ىيوى ميٍضطىًربي الرٍُّكبىتػىٍُتً اأَلَصكُّ 

 كالعيٍرقيوبػىٍُتً.
: )األنثى ًمصىكَّةه(.كُّ الِمصَ   : األىصىكُّ
 : ضىٍربىةي الشٍَّمًس.خُ الصَّمْ 

 : طيوؿه يف الرٍِّجلىٍُتً مع اٍسًتٍخاءو.الطََّنبُ 
 : كىجىعي الظٍَّهًر.الظُّهارُ 

 : الذم يىٍشتىًكي ظىٍهرىهي.الَمْظُهورُ 
 : الرٍِّعدىةي.الُعَرواءُ 
ىرىضي كييصيبى واالْعِتراءُ  الَعْروُ 

: أف ؽلىىسَّ ادل
 ادلرءى.

ىٍخبىوؿي الزَّ الَمْعُضوبُ 
 ٍمني الذم ال حىرىاؾى بًًو.: ادل

 : الشَّلىلي كالعىرىجي كاخلىبىلي.الَعَضبُ 
ـى الرَّجيلي كيىٍستػىٍيًقظى قليالن مث الَعَفقُ  : أف ينا

ـي.  ينا
ىفىاًصًل.الِعناجُ 

 : كىجىعي الصٍَّلًب كادل

 : النػٍَّوـي القىليلي.الِغرارُ 
 : اإلٍغماءي.والَغْشيُ  والَغَشيافُ  الَغْشَيةُ 

ٍغمىى عليو.َعَلْيوِ  الَمْغِشيُّ 
ي
 : ادل

اًع الصٍَّوًت كاحلىٍديًث.التػَّْغِفيقُ   : النَّوـي مع َسى
.الَغْفَوةُ   : النَّـو اخلىفيفي

 : أف يػيٍغشىى على الرَّجيًل مث يىفيق.اإِلْغماءُ 
ٍغًشيُّ عىلىٍيًو.َعَلْيوِ  الُمْغَمى

ى
 : ادل

ٍغًشيُّ عىلىٍيًو.الَغَمى
ى
 : ادل

 : الصُّدىاعي.الَغْوؿُ 
.ا -  لسٍُّكري

داءه يىٍأخيذي اإلنسافى يف عىٍظًم عينيًقو الَفَأُؽ: 
ٍوصوًؿ ًبدماًغًو.

ى
 ادل

 : ضىٍعفي العىٍقًل بعد ميٍسكىةو.الَفَرتُ 
: ًشٍبوي اجلينيوًف يىٍأخيذي اإلنسافى يف الِعدادُ 

 أكقاتو مىٍعليومىةو.
 : ابٍتداءي النٍَّشوًة.الُفتارُ 
فاًصلى زى الَفدَعُ 

ى
الىٍت عن مواًضًعها : داءه كأفَّ ادل

ال ييٍستىطاعي بىٍسطيها مىعىوي، أىٍكثػىري مايىكيوفي 
.  ذلك يف الرُّسيًغ كالقىدىـً

 : مىٍوًضعي الفىدىًع.الَفَدَعةُ 
ةي من خىٍوؼو أك بردو.األَْفَكلُ   : الرٍِّعدى
 : التَّشىقُّقي.التػََّفلُّجُ 
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: ريحه يىٍأًخذي اإلٍنسافى فػىيىٍذىىبي ًبًشقًِّو. الفاِلجُ 
 فيًلجى الرٍَّجلي فهو مىٍفلوجه(.)
ـً أك الَفَندُ 

: اخلىرىؼي كإٍنكاري العىٍقًل من اذلىرى
ىرىًض.

 ادل
 : الويقوعي ميٍنصىرًعان.الَقْحَذَمةُ 
 : أف تىٍصليبى يىدُّ الرٍَّجًل من العىمىًل.اإِلْقسافُ 

 : داءه يىٍأخيذي يف أىٍصًل العينيًق.الَقَصرُ 
 ًء.: العىٍجزي عن الشَّيٍ الُقصورُ 
 : داءه يىٍأخيذي يف العىجيًز.الَقْطيُ 
 : الذم ال يػىٍقًدري على النُّهوًض.الُمْقَعدُ 
يٍستػىٍرخي العينيًق.األَقْػَفدُ 

 : ادل
 الذم يف عىًقبػىٍيًو اٍسًتٍخاءه. -
: التػَّقىبُّضي كالييٍبسي من البػىٍرًد والتػََّقفُّعُ  الَقَفعُ 

 كضلىٍوًه.
 صاًبعي.: داءه تتىشىنَّجي منو األى الُقفاعُ 

 : التٍَّشنُّجي كالتػَّقىبُّضي من بػىٍردو كضلىٍوًه.االْقِفْعالؿُ 
 : الرٍِّعدىةي.الُقفَّةُ 
 كيقوؼي الشٍَّعر من الفىزىًع. -

.الَقْفَقَفةُ   : الرٍِّعدىةي من ُحيَّى أك غىضىبو
اٍضًطرابي احلىنىٍكًُت كاٍصًطكاؾي األىٍسناًف  -

 من الَبًٍد.
 شي من ًكَبىو.: كاالٍرتًعااالْكِوْئدادُ 

: ما يػىقىعي على النَّاًئم باللٍَّيًل، كىو الكابُوسُ 
 اجلاثيوـي كالباريكؾي كالنَّيدىالىفي.

 : رىخاكىةه يف القىدىمىٍُتً.الَكْربَػَلةُ 
.التََّكْرُدسُ   : التػَّقىبُّضي من بػىٍردو أك جيوعو
ٍيًن كالرٍِّجلىٍُتً، كأكثر الُكساحُ  : الزَّمانىةي يف اليىدى

 ٍعمىلي يف الرٍِّجلىٍُتً ]مىرىضه ميٍزًمنه[.ما ييٍستػى 
يٍقعىدي.والَكْسحافُ  واألْكَسحُ  الَكِسيحُ 

 : ادل
: داءه يىٍأخيذي يف األىٍكراًؾ فػىتىٍضعيفي لو الَكَسحُ 

 الرٍِّجلي.
 : ذىىابي العىٍقًل.الُكالبُ 
.اأَلْكَتعُ   : األىشىلُّ. األىبٍػتػىري
من شيٍرًب  : الذم أىصابىوي سىفىوه كسيٍكره الَمْلُبوفُ 

.ً  اللََّبى
: كىجىعي العينيًق من الًوسادىًة، حىت ال اللََّبنُ 

.  يػىٍقًدرى أف يػىٍلتىًفتى
 : الذم يىٍشتىًكي عينػيقىوي.اللَِّبنُ 
ًتًف.اللَّْبمُ   : اٍخًتالجي الكى

يٍختىًلطي الكىالـً من سيٍكرو.الُمْلَتخُّ 
 : ادل

منو : داءه يىكيوفي يف الوىٍجًو يػىٍعوىجُّ اللَّْقَوةُ 
.  الشٍِّدؽي

صابي باللٍَّقوىًة.الَمْلُقوُّ 
ي
 : ادل

ٍسلوسي العىٍقًل.اللَُّعوؽُ 
ى
 : ادل
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 : طىرىؼه من اجلنيوًف.واللََّممُ  اللَّمَّةُ 
: داءه ييًصيبي النَّاسى يف أىٍرًجلهم اللَّْهدُ 

 كأىٍفخاًذًىم.
َلى  : النٍَّشوىةي، ابًٍتداءي السٍُّكًر.لَيػْ
 من الفًم.: رىٍميي الشَّراًب الَمجُّ 
 لىٍفظي الرِّيًق. -

: ما ريًميى كليًفظى من الرًيًِّق والُمَجاجُ  الُمجاَجةُ 
 كالشَّراًب كضلوه.

 : الذم ال يىٍستىًطيعي أف ؽليًٍسكى رًيقىوي.الماجُّ 
 : اٍسًتٍخاءي الشٍِّدقػىٍُتً.الَمَجحُ 
: ًدقَّةه يف اليىًد كاٍسًتٍخاءه كانًٍتشاره مع الَمَدشُ 

مو   .ًقلَّة حلٍى
 رىخاكىةي عىصىًب اليىًد. -

ٍشًي.الَمَعصُ 
ى
ٍثرًًة ادل  : اٍلًتواءي القىدىـً من كى

 اٍلًتواءه يف عىصىًب الرٍِّجًل. -
نػيٍقصافه يف الرَّسيًغ. -

 : اجلينيوفي.الَمسُّ 
ىٍجنيوفي.والماُسوسُ  الَمْمُسوسُ 

 : ادل
 : القىٍبضي على عىضىلىةو عىضَّان كجىٍذبان.الَمْلخُ 
 جىعي الظٍَّهًر.: كى الُمالؿُ 

 قىٍطعي النُّخاًع.النَّْخُع: 
 مىٍوًضعي قىٍطًع النُّخاًع. الَمْنَخُع:

ٍضطىًربي من الًكػَبىً.الُمنَػْوَدؿُ 
ي
 : الشٍَّيخي ادل

ُزوؼُ  النَّزِيفُ  : السٍَّكرافي الذم ذىىبى والَمنػْ
 عىٍقليوي من الشَّراًب.

 : الشَّرابي الذم ييزًيلي العىٍقلى.النَّْسءُ 
: الذم يىٍشتىًكي ًعٍرؽى النَّسا، )اأٍلنثىى َسىاألَنْ 

 نىٍسياءي(.
 : ًضدُّ الذٍِّكًر كاحلًٍفًظ.النِّْسيافُ 
 : الكىثَتي النِّسياًف.النَِّسيُّ 

 : أىكَّؿي السٍُّكًر كميقىدِّماتيوي.االنِْتشاءُ 
 : السٍَّكرافي.النَّْشوافْ 
بى : أف ؽلىٍشىي اإلنسافي ميفىاجَّان كيػيقيلِّ النػَّْعثَػَلةُ 

 قىدىمىٍيًو كأنو يػىٍعًزؼي هبما.
، يف السِّنِّ أك النػََّغضُ  : التَّحىرُّؾي كاالٍرَتاؼي

 الرٍَّأًس.
 : دىاءه مىٍعركؼه يىٍأخذي يف ادلفىاًصًل.النػِّْقِرسُ 
 : ًخفَّةي العىٍقًل.الَهْبَتةُ 
رُ  : ذىىابي العىٍقًل من ًكَبىو أك مىرىضو أك الُهتػْ

.  حيٍزفو
 .: اخلىًرؼي الُمْهتَػرُ 

اران.الَهْيَتُكورُ   : الذم ال يىٍستػىٍيًقظي لىٍيالن كال َنى
 : كالـه غىيػٍري مىٍعقوؿو من مىرىضو كغىٍَتًًه.الَهَذيافُ 
ىٍصريكعي.الَمْهُروعُ 

ىٍجنيوفي. ادل
 : ادل
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: غىفىلىةه تيًصيبي اإلنسافى من ىىمٍّ أك الُهقاعُ 
.  مىرىضو
 : الذَّاًىبي العىٍقًل.الَمْهُلوسُ 

 ييًصيبي اإلٍنسافى يف عينيًقًو. : داءه الُهناعُ 
 : طىرىؼه من اجلينيوًف.الَهَوسُ 
.الَوزْغُ   : الرٍِّعشىةي. االٍرتًعاشي

 : االٍسًتٍخاءي يف العىٍقًل.الَونْػَوةُ 
: رًيحه تىٍأخيذي يف األىٍخدىعىٍُتً ًعٍندى الواِىَنةُ 

 الًكَبىً.
 مرض يىٍأخيذي يف عىضيًد الرَّجيًل. -
يىًد.: كىجىعي الالُيداءُ 
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(ٚ) 
 أمراض الِعظاـ والجراحة العظميػة 

ٍَب العىٍظًم على اأُلُجورك اإِلَجارَةُ ك اأَلْجر : جى
غىٍَتً اٍسًتواءو، فبقي لىوي عىٍثمه، كىو مىشىشه  
 فيو أىكىده. )أىًجرىٍت يىديهي تىٍأجيري 

ـً
ٍيئىًة الوىرى كهى

 كتىٍأًجري(.
 : مىٍن شيجَّ يف يىٍأفيوًخو.الَمْأفُوخُ 

ِـّ رىٍأًسًو.واألميمِ  ْأُموـُ المَ  صابي يف أ
ي
 : ادل

 : الًعوىجي. ]يف العظم[.اأَلَودُ 
 : التػَّعىوُّجي.التََّأوُّدُ 
يٍعوىجُّ.الُمْنآدُ 

 : ادل
نىاءي.االنِْتئادُ   : االضلًٍ
 : مىٍيلي الكىًتًف.الَبْجَدَلةُ 

 : تػىقىاعيسي الظٍَّهًر عن البىٍطًن.البَػَزخُ 
كَتىٍريجى الثػُّنَّةي كما ىو أف يىٍدخيلى البىٍطني  -

 يىًليها.
ىو أف ؼلىٍريجى أسفلي البىٍطًن كيىٍدخيل ما  -

بُت الوىرًكىٍُتً.

ىو خركج الصٍَّدًر كديخوؿي الظٍَّهًر. -

أف يىٍطمىًئنَّ كىسىطي الظًَّهٍر كؼلىٍريجى أسىٍفلي  -
 البىٍطًن.

: اضًلًنىاءي الظٍَّهًر عند العىجيًز يف أىٍصًل البَػَزاءُ 

 طىًن.القى 
 ًإٍشرىاؼي كىسىًط الظٍَّهًر على االٍسًت. -
خركج الصٍَّدًر كديخيوؿي الظٍَّهًر. -

قيل: ىو أف يتأخَّر العىجيزي كؼلىٍريجى. -

يصىابي بالبػىزىاًء.والبَػْزَواءُ  األَبْػَزى
 : ادل

ـى الظٍَّهري كييٍستأًخرى العىجيزي البَػَزا : أف يىٍستػىٍقًد
 ٍهرىهي.فًتاه ال يػىٍقًدري أف يقيم ظى 

 : األىٍقطىعي. مىٍقطيوع اليىًد.األَْبَكعُ 
 : إصابىةي التػٍَّرقػيوىًة.التػَّْرقاةُ 
. الناِتءي الصٍَّدر.األَثْػَبجُ   : األىٍحدىبي
 العىظيم اجلىٍوًؼ. -
العىظيم الثَّبىج )الوىسىط(. -

.الُمثَبَّجُ  ٍضطىًربي اخلىٍلًق مع طوؿو
ي
 : ادل
 .: األىٍفحىجي الرٍِّجلىٍُتً الُمَجخِّي
ـُ   : انًكساري العىٍظًم.االْنِجزا

 : مىٍيله يف الظٍَّهًر.الَجَنأُ 
 مىٍيله يف العينيًق. -
حىدىبه يف الظٍَّهًر. -

نىاءه على صىٍدرًًه اأَلْجَنأُ  : الذم يف كاًىلًو اضلًٍ
 كليس باألىٍحدىًب.
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ًد ًشقٍَّيو مىٍيله عن اأَلْجَنفُ  : الذم يف أىحى
 اآلخر.

ٍنحىٍت الظَّهٍ  -
ي
 ًر.ادل
: دخوؿي أحًد ًشقٍَّي اجًلٍسًم كاَنًٍضاميو الَجَنفُ 

 مع اٍعًتداؿ الشِّقِّ اآلخىًر.
 : الغىًليظي العينيًق. مائلي الوىٍجًو.اأَلْجوؽُ 
 : مىٍيله يف الوىٍجًو.الَجَوؽُ 

: خيريكج الظٍَّهًر كديخوؿ البىٍطًن الَحَدبُ 
 كالصٍَّدر.

 ما اٍرتػىفىع كغىليظى من الظٍَّهًر. -
 : اسم موضع احلىدىًب.بَةُ الَحدَ 

 : ادلائلي أىحىًد الشِّقٍَُّتً.اأَلْحَدؿُ 
- .  الذم ؽلىٍشي يف ًشقٍّ
الذم يف رىقػىبىًتو اٍنًكبىابه أك ًإقٍػبىاؿه على  -

صىٍدرًه.

، ال  - ادلائلي العينيًق من ًخٍلقىةو أك كىجىعو
ًٍلكي أف ييقيمىوي. ؽلى

 ى اآلًخًر.: ًإٍشرىاؼي أحىًد العاتًقىٍُتً علالَحَدؿُ 
 : اذلشىاشىةي.التََّحتُّمُ 

 : العىرىجي.الَحْرَجَلةُ 
: األىٍفحىجي، كىو الذم يف والُحفاِلجُ  الَحَفلَّجُ 

 رًٍجًلًو اٍعوًجىاجه.
: إًٍقباؿي كيلِّ كاحدةو من القىدىمىٍُتً على الَحَنفُ 

ٍيًن.  األخرل بإهٍباًمها. ككذلك يف اليىدى
ٍُتً على مىٍيلي كيلِّ كاحدةو من اإلهٍبامى  -

صاًحبىًتها حىت يػيرىل شىٍخصي أىٍصًلها 
 خارًجان.

انًٍقالبي القىدىـً حىت يىًصَتى بىٍطنيها  -
ظىٍهرىىا.

- . مىٍيله يف صىٍدًر القىدىـً

االًعٍوجاجي يف الرٍِّجًل. -

َفاءُ  األْحَنفُ  يصىابي باحلىنىًف كىو والَحنػْ
: ادل

مىٍيلي كيلِّ كاحدةو من اإلهٍبامىٍُتً على 
، صا ًحبىتها، أك ىو مىٍيله يف صىٍدًر القىدىـً

 أك االٍعوًجاجي يف الرٍِّجًل...
ًمو من ًشقِّها  - الذم ؽلىٍشي على ظىٍهًر قىدى

 الذم يلي ًخٍنصىرىىا.
: الذم يف ظىٍهرًه اٍحًديدابه )األنثى اأَلْحَنى

ٍنياء(.  حىٍنواء كحى
ناءي الظَّهًر.الِحنايَةُ   : اضلًٍ

 طىرىيفٍى ساًقًو اٍعوًجاجه. : الذم يفالُمْسَتحاؿُ 
 : قىٍطعي اليىد أك الرٍِّجًل.الَخْبلُ 
 اجلًراحي. -

 : ًعوىجه يف الرٍِّجًل.الَخَفجُ 
 : األىٍعوىجي الرٍِّجًل من الرِّجىاًؿ.األْخَفجُ 
: تىشىظِّي الًعظاـً يف اللٍَّحًم، كذلك الَخَلصُ 



    - 151- 

.  يف قىصىًب الًعظاـً
 : اٍلًتواءي العيٍرقوًب.الخاِلعُ 

 : العىرىجي.والُخماعُ  والُخُموعُ  َخْمعُ ال
 : الظَّلىعي.الُخَماعُ 
 : العىرىجي.الُخماؿُ 
 : العىرىجي.الَخَنبُ 
ثٍػرىةي اللٍَّحًم. الَخَنسُ  : انًٍبسىاطي األىٍُخىًص ككى

ـه خىٍنسىاءي(.  )قىدى
ـي أىحىًد جانىِب الصٍَّدًر.الَخَنفُ   : اَنًٍضىا
 : ظىلىعه يف الرٍِّجًل.الَخاؿُ 
 : عىنىته ييًصيبي اإًلٍنسىافى يف رًٍجًلًو.اَمةُ اإِلخَ 
 : اٍلًتواءه يف اجلىٍنًب.الدَّثَّةُ 

 : قيصيوري اليىًد عن تىناكًؿ الشٍَّيًء.الدَّْحقُ 
.: مي الدِّخاؿُ  فاًصًل بػىٍعًضها بًٍبعضو

ى
 داخىلىةي ادل

نىاءي.الدَّفَأُ   : االضلًٍ
نىاءه.والدِّْفأى اأَلْدفَأُ   : مىٍن فيو اضلًٍ
.ىاألْدفَ   : الذم يف صيٍلًبًو اٍحًديدىابه
نحىًٍت. -

ي
 الرَّجيل ادل

.األْدنَأُ   : األٍحدىبي
نَأُ  .الدَّ  : احلىدىبي

فىاضه يف الرَّأًس.التَّْدنِيخُ   : اٍرتًفىاعه كاطلًٍ
ـى انًٍتظاـً شىٍكًل الرٍَّأًس[. -  ]عىدى

نىاءه يف الظٍَّهًر، كىو يف العينيًق كالصٍَّدًر دينػي الدََّننُ  وٌّ : اضلًٍ
 كتىطىٍأطيؤه كتىطىامينه من أىٍصًلها ًخٍلقىةن.

نىاءه، كيف والدَّنَّاءُ  األَدفُّ  : مىٍن يف ظهره اضلًٍ
 عينيًقو كصىٍدرًه دينػيوٌّ كتىطىامينه ًخٍلقىةن.

 : الكىٍسرةي يف الظٍَّهًر.والُخْزلَةُ  الَخَزؿُ 
: الذم يف ظىٍهرًًه كىٍسرىةه؛ والَمْخُزوؿُ  األْخَزؿُ 

 )ىيوَّةه(.
: كىجىعه ييصيبي اإلٍنسىافى يف أىٍعضىائًًو لَخَضدُ ا

ليغي أف يىكيوفى كىٍسران.  كال يػىبػٍ
: تىطىامينه يف العينيًق كدينػيوٌّ من الرٍَّأًس الَخَضعُ 

 إىل األىٍرًض.
: الذم ىو ميتىطاًمني والَخْضَعاءُ  اأَلْخَضعُ 

 العينيًق كدافو رىأىسيو إىل األىٍرًض.
 نه ًخٍلقىةن.الذم يف عينيًقًو تىطىامي  -

نىاءي.واإلْخَضاعُ  والُخُضوعُ  الَخْضعُ   : االضلًٍ
: أف يىطيوؿى احلىنىكي األىٍعلى كيػىٍقصيرى الذََّوطُ 

 األىٍسفىلي.
 ًصغىري الذٍَّقًن. -

 : النَّاًقصي الذٍَّقًن؛ )األنثى: ذىٍكطىاءي(.اأَلْذَوطُ 
. الرَّْشراُش= َعْظٌم َرْشراٌش:  رًٍخوه

 ادلًرفىًق عن اجلىٍنب. : انًٍفتىاؿي الرََّفقُ 
 : الذم يىشتكي ًمٍرفػىقىوي.الَمْرفوؽُ 

.الرََّققُ   : ضىٍعفي الًعظىاـً
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: الوىىىني يف الًعظاـً كالضٍَّعفي يف التػَّْرنِيحُ 
.  اجلىسىًد من ضىٍربو أك ىىمٍّ أك فػىزىعو

: الذم تػىتىداىن عىًقباهي كيتىباعىدي صىٍدرا اأَلْرَوحُ 
 قىدىمىٍيًو.

 اين العىًقبػىٍُتً كتباعيدي صدر القىدىمىٍُتً.: تىدى الرََّوحُ 
 : انًٍقالبي القىدىـً على كىٍحًشيِّها.الرََّوحُ 
.الرِّيرُ   : فىسىادي ميخِّ العظاـً
 ًدقَّةي العىٍظًم كرًقَّةي اجلًٍلًد. -
 : ًعوىجي الزٍَّكًر؛ )الصٍَّدري(.الزََّورُ 

ىيىلي.السََّدؿُ 
 : ادل

ًيلى الرٍِّجلي السََّقفُ   على كىٍحًشيِّها. : أف َتى
ناءو. -  طيوؿه يف اضلًٍ

ين.اأَلْسَقفُ  ًٍ ٍنحى
ي
 : ادل

 : ليزكؽي العىضيًد باجلىٍنًب.الشَّكُّ 
ا كاف الصََّعرُ  ىيىلي يف اخلىدِّ خاصَّةن، كريَّبَّ

: ادل
 ًخٍلقىةن. 

ىيىلي يف العينيًق كاالٍنًقالبي يف الوىٍجًو إىل  -
ادل

ًد الشِّقٍَُّتً.  أحى
  احلىنىًك يف ًإٍحدىل الشَّفىتػىٍُتً.: مىيىله يفالصَّغا

مىيىله يف احلىنىًك، )األنثى  : مىٍن بًواأَلْصَغى
 واءي(.صىغٍ 
: كىرىـه يىكيوفي يف العىٍظًم من صىٍدمىةو أك  الصَّاَخةُ 

ىشىًش.
 كىٍدمىةو يػىٍبقى أىثػىريىا كادل

.الَعَتبُ   : نػىٍقضي جىٍَبً العىٍظًم إذا كيًسرى
 ًف، كيف الفىًم.: ًعوىجه يف األىنٍ الَضَجمُ 

يٍعوىجُّ الفىًم.الُمَتضاِجمُ 
 : ادل

: ًدقَّةي البىدىًف من تػىقىاريًب النَّسىًب. ]من الضََّعلُ 
 زىكاًج األقارًب[.

ٍشًي.الضََّلعُ 
ى
 : االٍعوًجاجي ًخٍلقىةن يكوفي يف ادل

 : اليابسي من األىٍعضاًء.والضَّميلُ  الضَّاِملُ 
 اءي يىكوفي يف الرِّجًل.: العيٍسري كاالٍلًتو الِعْنَدْأَوةُ 

 : ًإسىاءىةي اجلىٍَبً حىت يػىٍبقى يف العىٍظًم أىكىده. الَعْثمُ 
 اجلىبػٍري على غىٍَت اٍستواءو يف العىٍظًم. -
. )اجلمع عيثيمه(.الَعاثِمُ  بػِّري يجى

 : ادل
 : مىٍوًضعي العىرىًج من الرٍِّجًل.الُعْرَجةُ 

 : ًمٍشيىةي األىٍعرىًج.الَعَرجافُ 
 لظَّلىعي.: االَعَرجُ 
: يػيٍبسه يف ادلًٍرفىًق كالرٍُّسًغ تٍعوىجُّ منو اليىدي الَعَسم

ـي.  كالقىدى
 : الذم عنده يػيٍبسه يف ًمٍرفىًقو كريٍسًغًو.اأَلْعَسمُ 
ناءه[.الَعْوَسنُ   : الطَّويلي فيو جىنىأه ]اضلًٍ
 : ًمٍشيىةي مىٍقطوًع الرٍِّجًل.الَعَشزافُ 

 الرٍِّجًل.: الدَّقيقي ًعظاـً اليىًد ك الَعشُّ 
: تىداين أىصاًبًع الرٍِّجًل بػىٍعًضها إىل الَعَكبُ 

.  بػىٍعضو
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يىًي اإلنساف كشىفىًتًو. -  ًغلظه يف حلٍى
يٍعوىجُّ السَّاقػىٍُتً.الَعَملَّجُ 

 : ادل
 : اٍنًكساري العىٍظًم.االنِْغراؼُ 

 : تىباعيدي مابػىٍُتى القىدىمىٍُتً.الَفَججُ 
يتىباًعدي السَّاقػىٍُتً الُمِفجُّ 

 .: ادل
يتىباًعدي مابػىٍُتى السَّاقػىٍُتً.األَْفَجلُ 

 : ادل
 : ًغلىظه يف الشٍِّدًؽ.الَفَجمُ 
ٍيًن.الَفَجا  : تىباعيدي مابػىٍُتى الفىخذى

 : تػىبىاعيدي مابػىٍُتى أكساًط السَّاقػىٍُتً.الَفَحجُ 
 : الذم مابُت أىٍكسىاًط ساقػىٍيًو تباعده. األَْفَحجُ 
 الذم يف رًٍجلىٍيًو اٍعوًجاجه. -
 : ًمٍشيىةي األىٍفجىًح.الَفْحجُ 

ٍكسيوري الظٍَّهًر.الَمْفُروسُ 
ى
 : ادل

.الَفرِيسُ   : األىٍحدىبي
بىةي ]يف الظٍَّهًر[.الِفْرَسةُ   : احلىدى
 قػيٍرحىةه تىكيوفي يف احلىدىًب. -

ٍنًكًب.االنِْفراؾُ 
ى
 : اٍسًتٍخاءي ادل

ٍنًكًب من العىٍضًد عن  -
ى
زىكىاؿي كابًلىًة ادل

فىًة الكى   ًتًف.صىدى
 ٍليىتػىٍُتً.: تباعيدي ما بُت األالَفرَْكَحةُ 
: الرَّجيلي الذم اٍرتػىفىع ًمٍذرىكا اٍسًتًو الِفرْكاحُ 

 كخىرىجى ديبػيريه.

.األَفْػَزرُ   : األىٍحدىبي
 : العيٍجرىةي العىًظيمىةي يف الظٍَّهًر كالصٍَّدًر.الُفْزرَةُ 
نى ميٍنتىهى : ىىنىةه َتىٍريجي يف مىٍغرًًز الفىًخًذ دىكىيٍ الِفْزرُ 

 العانىًة.
ثٍػلىتيو األَْفَسأُ  : الذم خىرىجى صىٍدريهي كنػىتىأىٍت خى

 )عىًجيزىتيو(.
 : ديخيوؿي الصٍُّلًب.الَفَسأُ 

 : زىكاؿي ادلًٍعصىًم عن مىٍوًضًعًو.الَفْسخُ 
: التػَّقىطُّعي عن كىىىنو أك صيليوؿو التػََّفسُّخُ 

 ]فىسادو[.
: ديخيوؿي كىسىًط الظٍَّهًر كخيريكجي والُفْطأَةُ  الَفطَأُ 

 الصٍَّدًر.
 : خيريكجي الصٍَّدًر.الَفَقأُ 

ٍكسيوري الفىقاًر.الَمْفُقورَ 
ى
 : ادل

 : ديكفى الكىٍسًر يف اليىًد.الَفكُّ 
.الَفَككُ   : اٍنًفساخي القىدىـً
ٍنًكًب  عن مىٍفًصًلًو. -

ى
 اخلىٍلعي: انًٍفراجي ادل

  كتباعيدى ما بػىيػٍنىهما.: الفىحىجي يف السَّاقػىٍُتً الَفَلجُ 
يٍلتىًوم الرٍِّجًل.الَفَلْندَعُ 

 : ادل
ٍيًن الشًَّديدي الفىحىًج.الَفْنَجلُ  يتىباًعدي الفىًخذى

 : ادل
 : ًمٍشيىةي األىٍفحىًج.الَفْنَجَلةُ 
: خيٍرؽه يف الوىرًًؾ إىل اجلىٍوًؼ ال ػلىٍجبيوي الَفوَّارَةُ 
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 عىٍظمه.
ٍصدىعي العىٍظم كال : الشَّجَّةي اليت تى الُمْقِرَشةُ 

 تػىٍهًشميوي.
 : أىٍسوىأي العىرىًج كأىشىدُّهي.الَقَزؿُ 

 : طيوؿي الرٍِّجًل كسىعىتيها.الَقَسطُ 
 يػيٍبسه يف الرٍِّجًل كالرٍُّكبىًة. -
أف تكوف الرٍِّجلي مىٍلساءى األىٍسفىًل كأَنا  -

ماَلىه، ]خىشىبةه مىٍلسىاءه ييطىُتَّ هبا[.

ٍقطيوعي األَْقَطعُ 
ى
 اليىًد. : ادل

 : نػيتيوءي الصٍَّدًر ًخٍلقىةن.الَقَعسُ 
: الذم يف صىٍدرًًه اٍنًكبابه إىل األَقْػَعسُ 

 ظىٍهرًًه.
 : اٍلًتواءه يىٍأخيذي يف العينيًق.الُقعاسُ 
 : إًٍقباؿي القىدىـً كيلِّها على األيٍخرىل.الَقْعَولَةُ 
ٍعبػىٍُتً، كإًٍقباؿي كيلِّ  - تىباعيدي ما بػىٍُتى الكى

ن القىدىمىٍُتً ِبىماعىًتها على كاحدةو م
 األيٍخرىل.

: أف ؼليٍلىقى رىٍأسي الكىفِّ كالقىدىـً مائالن إىل الَقَفدُ 
 اجلانًب الوىٍحًشيِّ 

الذم ؽلىٍشي على صيدكًر قىدىمىٍيو من األَقْػَفد: 
 ًقبىل األىصابع.

ناءي الظَّهيًر.التػَُّقوُّسُ ك التػَّْقِويسُ   : اضلًٍ
 ي كىًتفىوي.: الذم يىٍشتىكً األْكَتفُ 

ًتًف. -  العىًظيمي الكى
 : كىجىعه يف الكىًتًف.الُكتاؼُ 
: عىٍيبه يىكيوفي يف الكىًتًف، كىو اٍنًفراجي الَكَتفُ 

ًتفىٍُتً من غىراًضيًفها شلا يلي  أىعاِل الكى
 الكاًىلى.

ـُ  يقىفَّعي األىصاًبًع.الُمَكزَّ
 : ادل
 : عيجىره تىكيوفي يف الرٍَّأًس.الَكعاِنبُ 

 : ًمٍشيىةي الشًَّديد العىرىًج.ةُ الَكَلطَ 
يٍقعىًد. -

 ًمٍشيىةي ادل
 : اٍعوًجاجي الكيوًع.الَكوَعُ 
 يػيٍبسه يف الرَّسيغىٍُتً. -

يٍعوىجُّ الكيوًع.اأَلْكوَعُ 
 : ادل

اين أىٍعلىى الرٍُّكبىتػىٍُتً.اللََّصصُ   : تىدى
ٍنًكبػىٍُتً يكىاداف ؽلىىسَّاف  اجتماع -

ى
أعلى ادل

 األيذينػىٍُتً.
ٍيًن.حُ الَمذْ   : اٍلًتواءه يف الفىًخذى

ٍيًن كتىسىحُّجيهما. -  اٍصًطكاؾي الفىًخذى
: كىرىـه يىٍأخيذي يف ميقىدَّـ عىٍظًم الَمَششُ 

 الوىًظيًف.
 : اٍصًطكاؾي ًإٍحدىل الرٍُّكبىتػىٍُتً باأليٍخرل.الَمَشقُ 
ٍيلي على أىحىًد الشَّقٍَُّتً.واالنِْتحاءُ  النَّْحوُ 

ى
 : ادل

.: تػىٍر اإلْنشازُ   ًكيبي الًعظاـً بػىٍعًضها فػىٍوؽى بػىٍعضو
 تػىرًٍكيب الًعظاـً يف مىواًضًعها. -
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َقَلةُ  : الشَّجَّةي َتىٍريجي منها ًكسىري الُمنَػقَِّلةُ ك الَمنػْ
.  الًعظاـً

ٍشًي.النََّكبُ 
ى
 : ًشٍبوي مىيىلو يف ادل

 : اٍنًكساري العىٍظًم.االْنِهزاعُ 
 : كىٍسري الًعظاـً كالرٍَّأًس.الَهْشمُ 

 : شىجَّةه تىٍكًسري العىٍظًم.هاِشَمةُ ال
بارًه.الَهْكعُ   : اٍنًكساري العىٍظًم بػىٍعدى اصلًٍ
 : كىٍسري العىٍظًم بعد اجليبيوًر.الَهْيضُ 
ىرىًض. -

 النٍُّكسي يف ادل

 : الذم اٍنكىسىر عىٍظميو بعد اجلىٍَبً.الُمْسَتهاضُ 
 .: تػىوىجُّعه يف العىٍظًم ديكفى كىٍسرو والَوثاَءةُ  الَوْثءُ 
ٍفًصًل. -

ى
 ًشٍبوي الفىٍسًخ يف ادل

. الَوْعيُ  ٍكسوًر على اٍعوًجاجو
ى
بػٍري العىٍظًم ادل : جى

.)  )كىعىى الكىٍسري
 : الضٍَّعفي يف العىٍظًم كضلىٍوًًه.الَوْىُن والَوَىنُ 
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(ٛ) 
 أمراض الَعيػن 

 الرَّمىدي.اأُلُخُذ: 
 الذم بو رىمىده. الُمْسَتْأِخُذ واأَلِخُذ:

يطىأط -
يء الرأًس من رمىدو أك كىجىعو أك ادل
 غىٍَتًه.
 فىٍقءي العىٍُتً، ِبىٍصيها.الَبْخُز: 
مه ناًتىءه فػىٍوؽى العىيػٍنػىٍُتً أك َتىٍتىهما  الَبَخصُ  : حلٍى

 كهىٍيئىًة النػٍَّفخىًة.
 سيقيوطي باًطًن احلىجاًج على العىٍُتً. -
 : خيسيوؼي  العىٍُتً بػىٍعدى العىوىًر.الَبَخقُ 
 يكوفي من العىوىًر كأكثػىريهي عىمىصىان.أقٍػبىحي ما -
أف يىٍذىىب بىصىري العىٍُتً كتػىبػٍقىى مينػٍفىًتحىةن  -

قائمةن.

فىٍقءي العىٍُتً. -

سىاًؼ العىٍُتً. - العىوىري باضلًٍ

 : العىٍُتي العىٍوراءي.الَبْخَقاُء والَبخيُق والَبخيَقةُ 
 : أىٍف تىٍدمىعى العىٍُتي.الَبضُّ والَبِضيضُ 

ىٍرءي فال يىكادي يػيٍبًصري.البَػَقرُ 
 : أف ػلىًٍسرى ادل

 اإلٍعيىاءي كاحلىسىري. -
 : الذم عىيػٍنيو ناتًئىةه.رَةُ البَػْلوْ 

 : بػىيىاضه يف العىٍُت.البَياَضةُ 

 : إٍسرىاعي دىٍمًع العىٍُتً.الثََّبقُ 
 : عىٍُته جىٍحراءي: غىائًرىةه.الَجْحراءُ 

عىٍُتً : خيريكجي ميٍقلىًة الالُجُحوُظ والِجَحاظُ 
 كظيهيوريىا.

 نػيتيوءي العىٍُتً كاٍنزًعاجيها. -
يٍقلىًة كنػيتيوؤىا.الَجَحظُ 

 : ًعظىمي ادل
 : جاًحظي العىيػٍنػىٍُت كىًثَتان.الَجْحَظمُ 
ـُ   : داءه ييصيبي اإلنسافى يف عيًنو فػىًتىًـي.الُجَحا
 : الشديدي ُحيٍرىًة العىيػٍنػىٍُتً.اأَلْجَحمُ 
قىًة.: بػىثٍػرىةه َتىٍريجي الُجْدُجدُ   يف أىٍصًل احلىدى
أ يػىٍعليو باًطنى اجلىٍفًن الَجَربُ  : شىٍيءه كالصَّدى

ا رىًكبى بػىٍعضىوي. ا أىٍلبىسىو كيلَّوي. كريَّبَّ  كريَّبَّ
 ال تىٍدمىعي. الُجَماَدى= َعْيٌن ُجماَدى:
 اجلاًحظىةي. الَجْهراُء= الَعْيُن الَجْهراُء:

شٍَّمًس. : الرَّجلي الذم ال يػيٍبًصري يف الاأَلْجَهرُ 
 )األينثى: جىٍهراءي(.

 الضَّعيف البىصىػًر يف الشَّمًس. -
- . األىٍحوىؿي

َرَقةُ   : خيشيونىةه كُحيٍرىةه تىكيوفي يف العىٍُت.الَحتػْ
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 : خيركجي حبٍّ أُحرى يف العىٍُت.الَحَتل
مىرىضه ييصيبي العىٍُتى كىو حىبٌّ أىٍُحىري  -

 ؼلىٍريجي فيها.
ديىا اإلٍنسافي يف : احلىرُّ كاخليشي الِحثاثَةُ  ونىةي غلًى

نػىٍيًو.  عىيػٍ
 : اٍنًسالىؽي العىٍُتً.الَحثَػَرةُ 
نػىٍيًو من الَحثَػرُ  ديىا الرَّجيلي يف عىيػٍ : خيشيونىةه غلًى

 الرَّمىًص.
 أف ؼلىٍريجى يف العىٍُتً حىبٌّ أىٍُحىري. -
بػىثٍػره ؼلىٍريجي يف األىٍجفىاًف. -

 كوفي يف العىٍُتً.: اخليشيونىةي كاحليٍمرىةي تالَحثْػَرَفةُ 
 : خيشيونىةه كُحيٍرىةه تكوف يف العىٍُتً.الَحثْػَرَقةُ 

 : أف تػىغيورى عىٍُتي اإلنساًف.الُحُجوُؿ والتَّْحجيلُ 
: ًجٍرـي قػىٍرحىةو َتىٍريجي ِبىٍفًن العىٍُت. كقيل: الَحْدرَةُ 

 بًبىاًطن جىٍفًن العىٍُتً فػىًتىًـي كتىغليظي.
 ةي.اجلاًحظى  الَعْيُن الَحْدرَُة: =

 : العىٍُتي الكىبَتىةي، العىٍُتي اجلاًحظىةي.الُحَدلَِقةُ 
 : ثًقىله يف العىٍُتً من قىذلن ييًصيبيها.الَحَذرُ 
: ُحيٍرىةه كاٍنًسالؽه يف العىٍُتً كسىيىالفي الَحَذؿُ 

.  دىٍمعو
سيقيوط ىيٍدًب العىٍُتً من بػىثػىرىةو تكوفي يف  -

 أشفارىا.
يصىابىةي الَحْذالءُ 

ًؿ )احليٍمرىةي  : العىٍُتي ادل باحلىذى

 كاالٍنًسالؽ(.
دي يف العىٍُتً من الرَّمىًد كالقىٍلًب الُحْرقَةُ  : ما َتًى

 من الوىجىًع.
 : كىالؿي البىصىًر.الَحَسُر والُحُسورُ 

 : كىليلي البىصىًر.الَحِسيرُ 
قىًة على األٍنًف.الَحَوؿُ   : إٍقباؿي احلدى
 ظيهوري البىياًض يف ميٍؤًخًر العىٍُتً. -
أف تىكيوفى العىٍُتي كأَنا تػىٍنظيري إىل  -

اللِّحاًظ.

ُر والَحَيراُف والتََّحيػُّرُ  : عىشىى البىصىًر عند الَحيػْ
 النَّظىًر إىل الشٍَّيًء.

نػىٍيًو أىٍصغىري من اأَلْحَيصُ  : الذم إحدل عىيػٍ
 األيٍخرل.

 : غيؤيكري العىٍُتً.الَخدْعُ 
 .: كىٍسري العىٍُتً بىصىرىىا ًخٍلقىةن الَخَزرُ 
 ًضيقي العىٍُتً كًصغىريىا. -
النَّظىري الذم كأىنَّوي يف أىحىًد الشِّقٍَُّتً. -

نػىٍُتً. - حىوىؿي ًإٍحدىل العىيػٍ

: الذم أىقٍػبػىلىٍت حىدىقىتاهي إىل أىٍنًفًو.اأَلْخَزرُ 

الذم اٍرتػىفىعىٍت حىدىقتاهي إىل حاًجبػىٍيًو. -

الذم كأنَّوي يػىٍنظيري َّبيؤيًخًر عىٍيًنًو. -

.تَّخازُرُ ال  : تىٍضًييقي الرَّجيًل جىٍفنىوي لًييحىدِّدى النَّظىرى
ٍحوى اللِّحاًظ، الُخْزرَةُ  ٍى : اٍنًقالبي احلىدىقىًة فى



    - 166- 

 كىو أىقٍػبىحي احلىوىًؿ.
 : غيؤيكري العىٍُتً.الَخْسفُ 

 ذىىىابي العىٍُتً يف الرٍَّأًس. -
قػىتػىٍيها يف الرٍَّأًس. - فىٍقءي العىٍُتً كمىًغيبي حىدى

 : داءه يىٍأخيذي العىٍُتى !!ْخَضرُ األَ 
 : ضىٍعفه يف البىصىًر كًضيقه يف العىٍُتً.الَخَفشُ 

 ًصغىره يف العىٍُتً ًخٍلقىةن. -
ٍفًن العىٍُتً كاُحًٍرىاره تىًضيقي  - ىو فىسىاده يف جى

. لو العيييوفي من غىٍَتً كىجىعو كال قػيرٍحو

: الذم فيو ضىٍعفه يف البىصىًر كًضيقه األْخَفشُ 
  العىٍُتً..يف

نػىٍيًو غىمىصه أم قىذىل.الَخِفشُ   : الذم يف عىيػٍ
ًم الِخْنِظيرُ  ًخيىةي اجليفيوًف كحلٍى ٍسًتى

ي
: العىجيوزي ادل

 الوىٍجًو.
 : ًضٍيقي العىٍُتً كًصغىريىا كغيؤيكريىا.الَخَوصُ 

أف تكوف إحدل العىيػٍنػىٍُتً أىٍصغىرى من  -
 األيٍخرىل.

ةن أك دىاءن.ًضيقى مىشىقِّ العىٍُتً ًخٍلقى  -

: مىٍن أيًصيبى باخلىوىًص اأَلْخَوُص والَخْوَصاءُ 
 كىو ضيقي العىٍُتً كًصغىريىا كغيؤكريىا.

نػىٍيو صىغَتىةه اأَلْخَيصُ  : الذم إٍحدىل عىيػٍ
 كاأليٍخرىل كىًبَتةه.

 : ماءي العىٍُتً من ًعلَّةو أك ًكَبىو.الدُّماعُ 

 : غيؤيكري العىٍُتً.التَّْدنِيقُ 
 ٍلمىةه يف البىصىًر. العىشىا.: ظي الدََّوشُ 
 ضىٍعفه يف البىصىًر كًضيقه يف العىٍُتً. -

قىًة يف العىٍُتً.التَّْدِويمُ   : دىكىرىافي احلىدى
 : سىيىالفي العىٍُتً.الذَّنَنُ 
 : فىسىادي العىٍُتً كتػىغىيػُّريىا.الرََّسعُ 

 : الذم اٍنسىلىقىٍت عىيػٍنيو من السَّهىًر.الُمَرسَّعُ 
 فىسادي ميوًؽ العىٍُتً.: التػَّْرِسيعُ 

 : سىيىالىفي الدٍَّمًع كقىطىرىانيوي.االْرِفَضاضُ 
 : كىجىعي العىٍُتً كانًٍتفاخيها.الرََّمدُ 

يصىابي بالرَّمىًد.اأَلْرَمُد والرَّْمداءُ 
 : ادل

: تػىفىتُّله يف األىٍشفاًر كُحيٍرىةه يف اجلىٍفًن مع الرََّمشُ 
 ماءو يىًسيلي.

 : الذم بو مىرىضي الرَّمىًش.اأَلْرَمُش والرَّْمَشاءُ 
: الذم ػليىرِّؾي عىيػٍنىو عند النَّظىًر َتىٍرًيكان  الِمْرَماشُ 
 كىًثَتان.

 : الغىمىصي كىو قىذنل تػىٍلًفظي بو العىٍُتي.الرََّمصُ 
البػىيىاضي الذم تػىٍقطىعيوي العىٍُتي كغلىٍتىًمعي يف  -

 زىكىايا األىٍجفىاًف.
 .: إدامىةي النَّظىرً التػَّْرِميقُ 
 : ضىًعيفي البىصىًر.اليَػْرُموؽُ 
 : ضىٍعفه يىكيوفي يف البىصىًر كيف البىدىًف.التػَّْرنِيقُ 
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 : سىيىالفي الدٍَّمًع.االْرِمْعاَلؿُ 
: أف تػىٍغرىٍكرًؽى العىٍيناًف من الًكَبىً أك من الرَّْىَيأَةُ 

 اجلىٍهًد.
 : ًإٍحدادي البىصىًر.الزَّْرؽُ 

ٍحمىرُّ العىيػٍ الُمْزَمِهرُّ 
ي
 نػىٍُتً.: ادل

 : كىالؿي البىصىًر.الزَّْيغُ 
: داءه ييصيبي العىٍُتى، كىو السََّبُل= رِيُح السََّبلِ 

ا نىٍسجي العىٍنكىبيوًت بًعيريكؽو  ًشٍبوي ًغشىاكةو كأَنَّ
 ُحيٍرو.
 : فػيتيوري الطٍَّرًؼ.اإلْسَجادُ 

 ًإدامىةي النَّظىًر كىًإٍمرىاضي األىٍجفىاًف. -
 رىةه يف العىٍُت يف بىياًضها.: ُحيٍ السََّجُر والسُّْجرةُ 

 : ذىىابي البىصىًر.السُّدُّ 
يبػٍيىضَّةي ال  السَّادَّة= الَعْيُن السَّادَُّة:

العىٍُتي ادل
 يػيٍبًصري هبا صاًحبيها، كمل تػىنػٍفىًقٍئ بػىٍعدي.

: ضىٍعفي البىصىًر، حىت ال يىكادي السًَّدري السََّدرُ 
 يػيٍبًصري.

 العىٍُتً. : سىيىالفي السََّرُب والسُُّروبُ 
.االْنِسالؽُ  م العىٍُتى فػىتػيقىشَّري  : ُحيٍرىةه تػىٍعًتى
 : ضىٍعفي البىصىر.السَّماِديرُ 

اءىل لإلنساًف من ضىٍعًف بىصىرًًه  - ما يػىًتى
 عند السٍُّكًر كغىٍشًي النُّعاًس كالدُّكىاًر.

 : دىمىعي العىٍُتً.االْسِمْدرَارُ 
 : َسىٍلي العىٍُتً.السَّْمرُ 
.: فى السَّْملُ   ٍقءي العىٍُتً َبىًديدىةو زليٍمىاةو، أك شىٍوؾو
: جيوعه يىأخيذي اإلٍنسافى، فػىيىٍأخيذيهي لذلك السُّْمَلةُ 

نىاهي دىٍمعان. نػىٍيًو فتػيٍهراؽي عىيػٍ  كىجىعه يف عىيػٍ
: انًٍقالبه يف جىٍفًن العىٍُتً قػىلَّما يىكوفي الشَّتَػرُ 

 ًخٍلقىةن.
 اٍسًتٍخاءي اجلىٍفًن األىٍسفىًل. -

نػىٍُتً كًإمالىةي اخلىدِّ شََّوسُ ال : النَّظىري يف إحدل العىيػٍ
 إىل جهة النَّظًر، كيىكيوف ذلك ًخٍلقىةن.

: العىٍُتي اليت عىظيمىٍت فلم يػىٍلتىًق عليها الشَّْوصاءُ 
 اجلىٍفناًف.

 : مااٍجتىمىعى من الدَّمًع فلم غلىًٍر.الصََّرى
 : الذَّاًىبي البىصىًر.الضَّرِيرُ 
 ٍذؼي العىٍُتً بًقىذاىا.: قى الطَّْحرُ 

 : ًإٍظالـي البىصىًر.الطَّْخُش والطََّخشُ 
 : ضىٍعفي البىصىًر.الطَّْرَفَشةُ 
 : اٍسًتٍخاءي اجليفوًف كالعىٍُتً.اإلْطراؽُ 

 : ضىٍعفي البىصىًر.الطَّْغَمَشةُ 
 : ذىىابي البىصىًر.الطُُّموسُ 

 : األىٍعمىى.الَمْطُموسُ 
 أىٍشفاًر العىٍُتً، كىو : بػىثٍػره َتىٍريجي يفالظَّْبظابُ 
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 القىمىعي.
: داءه يىكيوفي يف العىٍُتً يػىتىجىلَّليها الظُّْفُر والظََّفَرةُ 

 منو غاًشيىةه كالظٍُّفًر.
نػىٍيًو.الَمْظفورُ   : الذم يىٍشتًكي الظٍُّفرى يف عىيػٍ
 : قىذىل العىٍُتً.الَعَدؼُ 
ودي العىٍُتً يف كىٍقًت البيكاًء.الَعْسَقبةُ   : ُجي
ودي العىٍُتً عن البيكاًء إذا أرىادىهي أك َفةُ الَعْسقَ  : ُجي

 ىىمَّ بو. ]لىعىلَّوي إًٍبداؿ[.
 : سيوءي البىصىًر باللٍَّيًل كالنَّهاًر.الَعشا
ـي اإلبصاًر يف اللٍَّيًل. -  عىدى

 : من ال يػيٍبًصري ليالن.األْعَشى والَعْشواءُ 
. : الفاًسدي العىٍُتً الذم تػىٍغًسقي عىيػٍنىاهي األْعَمشُ 

 )تػىٍغًسقي: يػىٍنصىبُّ دىٍمعيها(.
: ضىٍعفي ريٍؤيىًة العىٍُتً مع سىيىالًف الَعَمشُ 

 دىٍمًعها.
 : ذىىابي البىصىًر كيلِّو.الَعَمى

 : مىٍن ذىىىب بىصىريهي كيلُّوي.اأَلْعَمى
 : الذم ال يػيٍبًصري طريقىوي.العاِمي
ئً الِعَنَبةُ  دُّ : بػىثٍػرىةه َتىٍريجي باإلٍنساًف تػيٍعًدم، تىٍسمى

ٍتىًلئي ماءن كتيوًجعي، تأخيذي اإلنسافى يف  فػىًتىًـي كَتى
 عىٍينو.

نػىٍُتً.الَعَورُ   : ذىىابي ًحسِّ ًإٍحدىل العىيػٍ

نػىٍيًو اأَلْعَورُ  : الذم فػىقىد ًحسَّ إحدل عىيػٍ
 )اجلمع عيوره كعيوراف(.

[.العائِرُ  : كيلُّ ما أىعىلَّ العىٍُتى. ]سبَّب ذلا العىوىرى

 جىٍفًن العىٍُتً األٍسفىًل.بػىثٍػره يكوفي يف -

غىمىصىةه َتىيضُّ العىٍُتى كأف فيها قىذلن. -

 : القىذىل يف العىٍُتً.الُعوَّارُ 
: كىثٍػرىةي الرَّمىًص يف العىٍُتً من ًإدامىًة الغََبصُ 

 البيكاًء.
ـي اٍسًتجابىًة العىٍُتً للبيكاًء.التػَّْغِبيضُ   : عىدى

  تىًسيلي كال تػىٍرقىأي.: بػىثٍػرىةه تىكيوفي يف العىٍُتً الَغْربُ 
، كىو اخلىدىري يف العىٍُتً.الَغَربُ   : السُّالؽي

 : تىردُّدي الدٍَّمًع يف العىٍُتً.التػََّغْرُغرُ 
: أف تىٍدمىعى العىٍُتي كىيػىٍنصىبَّ الَغْسُق والَغَسقافُ 

 ماؤىا.
 سىيىالفي ماءو أىٍصفىرى من اجليرًٍح. -

 : ًإٍظالـي البىصىًر.الَغْطَرَشةُ 
، كىو ضىٍعفي البىصىًر.َطشُ الغَ   : العىمىشي

ـي القيٍدرىًة على فتح العىٍُتً يف الشٍَّمًس. -  عىدى
 : العىٍُتي الكىليلىةي النَّظىًر.الَغَطمَّشُ 
.الَغَمشُ   : ًإٍظالـي البىصىًر من جيوعو أك عىطىشو
 : شىٍيءه تػىٍرمي بو العىٍُتي ًمٍثلي الزَّبىًد.الَغَمصُ 
يػُّري التػَّْغييقُ   البىصىًر كاَسًٍٍهراريه. : َتى
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 : الذم ضىعيفىٍت جيفيونيوي فانكىسىرى طىٍرفيوي.الُمْفِترُ 
 : فىٍقءي العىٍُتً.الَفْضخُ 

 : إًٍقباؿي إٍحدىل العىيػٍنػىٍُتً على األيخرل.الَقَبلُ 
 إًٍقباؿي العىٍُتً على عيٍرًض األىٍنًف. -
مىيىله يف العىٍُتً كاحلىوىًؿ. -

 ٍُتً من كىثٍػرىًة البيكاًء.: اٍنسالؽي العى الَقدَعُ 
: ما يػىقىعي يف العىٍُتً كما تػىٍرًمي بًًو؛ الَقَذى

اةه(.  )الواحدة قىذى
يصابىةي بالقىذىل، أك اليت الَمْقِذيَّةُ 

: العىٍُتي ادل
 خالىطها قىذىل.

: اُحًٍراره يف العىٍُتً كاٍسًتٍخاءه يف مآًقيها الَقَضأُ 
 كقػىرىحيها.

 واأَلْقَمعُ  الَقِمعُ 
ي
 ٍبتىلُّ العىٍُتً دائمان.: ادل

 : العىوىري.الَقَورُ 
 : ًإدامىةي نىظىًر العىٍُتً إىل الشٍَّيًء.التَّكاُدرُ 

.الَمْكُفوؼ  : الضَّرًيري
 : الذم ال يىكادي يػيٍبًصري.األْكَمشُ 

: جىرىبه كُحيٍرىةه تػىبػٍقىى يف العىٍُتً من رىمىدو الُكْمَنةُ 
 ييسىاءي ًعالجيوي.

 . قػىرٍحه يف ادلآقي.كىرىـه يف األىٍجفافً  -
 : العىمىى الذم ييولىدي بو اإًلٍنسافي.الَكَموُ 

 : الذم ييولىدي أىٍعمىى.األْكَموُ 

 : بػىثٍػره يف العىٍُتً مثل اللَّخىًص.اللََّحجُ 
- .  الغىمىصي

( ييصيب العىٍُتى اللََّححُ  : صيالؽه )سيالؽه
.  كاٍلًتصاؽه

 ليزيكؽي األىٍجفاًف. -
 عىٍُتً من الرَّمىًص.: اٍلًتزاؽي الاللََّخخُ 
 : َتىًٍديدي النَّظىًر يف الشٍَّيًء.اللَّْغفُ 
 : سيوءي البىصىًر.الَمَتشُ 
ءي البىصىًر، )األنثى مىٍتشاءي(.األَْمتشُ   : السَّيِّ
 : اٍشًتدادي سىيىالًف العىٍُتً.الَمَرحافُ 
 : العىٍُتي السَّرًيعىةي البيكاًء كالدٍَّمًع.الِمْمراحُ 

 يف العىٍُتً لًتػىٍرًؾ الكيٍحًل.: مىرىضه الَمَرهُ 
 : اٍقًتالعي العىٍُتً.االْمِتالخُ 

 : سىيالىفي الدٍَّمًع.الَمْورُ 
 : اجليحوظي.النَّْدُص والنُُّدوصُ 

ىٍخنيوًؽ. -
 جيحوظي عىٍُتً ادل

: ًعلَّةه َتىٍديثي يف مآقي العىٍُتً، يىٍسقي النَّاُسورُ 
 فال يػىنػٍقىًطعي، كقد ػلىٍديثي يف اللِّثىًة.

 : غىوىرىافي العىٍُتً. )غارىت عىيػٍنيو كىىجىمىٍت(.َهْجمُ ال
 : العىمىشي يف العىٍُتً.الُهَدِبدُ 

: نػيٍقطىةه يف العىٍُتً من دىـو تػىبػٍقىى الَوْدقَُة والَوَدقَةُ 
 فيها شىرًقىةن.
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مىةه تػىٍعظيم يف العىٍُتً. -  حلٍى
مىرىضه ليس بالرَّمىًد تىًرـي منو األيذيفي كتىٍشتىدُّ  -

(.منو  ُحيٍرىةي العىٍُتً، )اجلمع كىدىؽه

 : ضىٍعفي البىصىًر.الُوُعوؼُ 

 : ضىٍعفي البىصىًر.الَوْغُف واإِليْغاؼُ 
 : ًشٍبوي النػٍُّقطىًة يف العىٍُتً.الوَْكَتةُ 
 نػيٍقطىةه ُحىٍراءي يف بىياًض العىٍُتً. -
 نقطة بيىاضو يف سىواد العىٍُت. -
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(ٜ) 
األمراض النسائيػّة 

]يف  وً سً أٍ رى  لى بٍ  قػى ِبِّ ال الصَّ جٍ رً  جى ري ف َتىٍ : أاألَْتنُ 
 الدة[.الوً 

 .يىٍتي : الكمثلو -
مرة  فهو كوسان.نم دي ولى : ىو الذم يي كقيل -

 اسم للوالدة، كمرة اسم للولىدى.
 يف الوالدىًة.: ادلنكوس. الُمْوَتن
ىٍرأىةي كىثَت الُمَتأَنِّفةُ 

 يف الوىحىًم. التَّشىهِّي ةي : ادل
الًبٍكري  ارًيىةي اجلى : والَبُسوؽُ  والِمْبَساؽُ  الُمْبِسقُ 

ي يف ثىًدٍيها.رى إذا جى   ل اللََّبى
ىٍرأىةي اليت َتىيوتي كيف الَبِقيرُ 

كىلىده حىيٌّ  بىطًٍنها: ادل
 [.عفييبػٍقىري بىطٍنيها كؼليٍرىج. ]ينظر: خىشى 

رٍ الَبكُّ 
ى
 .اجًلمىاعً ةى يف أى : إٍجهادي الرَّجيًل ادل

 ائحًة الرًَّحًم.: قػيٍبحي ر الَجْخرُ 
  وزى : أف غلىي الَجرُّ 

ى
 أىٍشهيرو. ًتٍسعىةً عن  أةً رٍ كالدي ادل

قٍ الَجُرورُ 
ي
ىٍرأىةي ادل

 عىدىةي.: ادل
ةى الِحسُّ  ٍن ىٍرأى

 الوالىدىًة. بػىٍعدى : كىجىعه ييصيبي ادل
سُّهاالوالدىًة عند ما  كىجىع -  .َتًي

 أف: واالْسِتْحشاشُ  واإِلْحَشاشُ  الَحشُّ 
يف بىٍطن أمِّو  ةً الدى نُتي كىٍقتى الوً اجل يىتجاكزى 

 فيػىٍيبىس فيىميوت.

ىٍرأىةي اليت يىبس كلدىا يف الُمِحشُّ 
 بطنها: ادل
.قٍ لتجاكيًز كى   ًت الوالىدة، كىمىاتى

س كمات يف : ىو اجلىنُت الذم يىبً الَحِشيشُ 
 أيمًِّو. نطٍ بى 

 .أيمِّو: الوىلىدي اذلاًلك يف بىٍطًن الُحشُّ 
األنٍثى  ثىٍدمً سي بٍ : يػي ْحَشاؼُ واالْستِ  الَحَشفُ 
 و.ضي كتقبُّ 

ىٍرأىةي الَحْصراءُ 
)ال ييٍستىطاعي  الرَّتقاءي،: ادل

 ًُجاعيها(.
ىٍرأىةي الشَّطيوري، كىي اليت الَحُضوفُ 

 دي حى أى : ادل
 ر.ثىٍديػىٍيها أٍكبػىري من اآلخى 

ىٍرأىةي اليت الُمْحِملُ 
.لىبػىني  يػىٍنزًؿ: ادل  ها من غىٍَت حىبىلو

 لضَّيػِّقىةي من النِّساءي. : االحاِئصُ 
ىٍرأىةي اليت الُمْسَتحاَضةُ 

ـي  يىًسيلي : ادل  يفمنها الدَّ
 غىٍَتً أيَّاـً احلىٍيًض.

ىٍرأىةي اليت ةُ بَػقَ رْ الُمخَ 
عىلىٍيها عند اجلماًع،  يػيٍغشىى: ادل

 كىي الرَّبيوخي.
 .ابىةو صإً ح بعد : الرًَّحمي اليت ال تػىٍلقً الَخرِيقُ 
 أيمًِّو. بىٍطني بػٍقىري عنو : الذم يػي الَخِشَعةُ 

ىٍرأىةي ىي  َتي قً البقًَت. كالبى  كلىدي  -
اليت َتىيوتي كيف  ادل
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 كؼليٍرىجي. بىٍطًنها كىلىده فييبػٍقىري بىٍطنيها
ىٍرأىةي اليت تىًلدي يف الَخُصوؼُ 

كال  التَّاًسعً : ادل
 تىٍدخيلي يف العاًشًر.

ىٍرأىةي اليت ال الَخِضيَرةُ 
الن حىت ًتمُّ ُحىٍ تي  تكىادي : ادل

 وي.تيٍسًقطى 
 . ليوًغهابػي يًة قبل ضاض اجلارً تً : افٍ االْخِتضار

 (.خينيقه  :: الفىرٍجي الضَّيِّقي، )اجلمعالِخناؽُ 
ىٍرأىةي اليت ال الَخْوقَاءُ 

بُت فػىٍرًجها  ًحجابى : ادل
 
ي
 ٍفضاةي.كديبيرًىا. كىي ادل

 الل[ ك جي الرَّ  : أف تػىٍرًميى الرًَّحمي ادلاءى ]ماءي الدَّْحقُ 
 ٍقبىلوي. تػى 

ىٍرأىةي اليت الدَّاِحقُ 
مان.حٍ رىًُحيها شى  خىرىج: ادل  مان كحلٍى
ـً االْنِدحاؽ ًٍ  مىكاًَنا. من: خيركجي الرًَّح
صىٍوته عند  لًفىٍرًجها: اليت ييٍسمىعي الُمْدِقَمةُ 

 اجلًماًع.
ىٍرأىةي اليت ال الذَّنَّاءُ 

 حىٍيضيها. عطً قى نػٍ يػى : ادل
ٍرأىًة.ًختاًف ا : اٍلًتصاؽي الرََّتقُ 

ى
 دل

ىٍرأىةي الرَّْتقاءُ 
 : ادل

ي
الفىرًٍج اليت ال يكادي  ضىمَّةي نٍ ادل

وزي فػىٍرجىها ًلًشدًَّة   .اٍنًضماموً الذَّكىري غلى
 .ميٍلتىزًؽه : فَػْرٌج َأْرَتقُ  =األَْرَتقُ 

ىٍرأىةي اليت ُحوـُ الرَّ 
 رىًُحىها بعد الوالدىًة. تىٍشتىًكي: ادل

 ًعلَّةو.: خيريكجي الرًِّحًم من الرََّحمُ 

ىٍرأىةي اليت الَمْرُصوَفةُ 
ا فلم ييوصىل  اٍلتػىزىؽى : ادل ًختاَني

 إًلىٍيها.
ىٍرأىةي : أف تىًلدى التَّْسبيعُ 

 ًلسىبػٍعىًة أىٍشهيرو. ادل
اـو : اليت تىًلدي لغَت بػَِّغةُ الُمسَ  كذلك عىادىةه  َتى

 منها.
الوىلىًد من  نػيزيكؿ: والسَّْقطُ  والسُّْقطُ  السِّْقطُ 

. بطن أيمِّوً  اـو  لًغىٍَت َتى
 عن: ًجٍلدىةه فيها ماءه أىٍصفىري تػىٍنشىقُّ السِّْقيُ 

 رىٍأًس الوىلىًد حُت خيركًجًو.
ىٍرأىةي : والسَُّلوبُ  السَّاِلبُ 

أك اليت مات كىلىديىا  ادل
. )اجلمع سيليبه   (.كسالئبأىٍلقىٍتو ًلغىٍَتً َتاـو

ىٍرأىةي اليت السََّلْقَلِقيَّةُ 
يضي : ادل  ىا!!.من ديبيرً  َتًى

ىٍرأىةي اليت ال السَّْمَلقُ 
 .تىًلدي : ادل

ىٍرأىةي : والسَّْمَلَقةُ  السَّْمَلقُ 
 الردِّيئىةي يف البيٍضًع. ادل

ىٍرأىةي على السَّْهوُ 
. )ُحىىلىٍت حىٍيضو : أف َتىًٍملى ادل

 !!سىٍهوان(
ىٍرأىةي : والشَّروـُ  الشَّرِيمُ 

ٍفضاةي كىي اليت شيقَّ  ادل
ي
ادل

 يئان كاحدان.مىٍسلىكاىا فصارا ش
ىٍرأىةي الشَّْطءُ 

 .بالوىلىدً : أف تىٍطرىحى ادل
 تىضىرُّبي الوىلىًد يف بىطني أيمًِّو.االْضِطراُب: 

ىٍرأىةي : والضَّْهَيأُ  الضَّهياءُ 
،  ادل يضي اليت ال َتًى

 ى(.)اجلمع ضيهى 
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[، أف يػىٍنشىب الوىلىدي يف الوالدىةً : ]عيٍسري التَّْطرِيقُ 
ىٍرأىًة كال يى 

 ٍسهيلي خيركجيوي.بىٍطن ادل
نيشيوبيو  مثًنصفي الوىلىًد من البىٍطًن  خيركجي  -

 ]نيشيوبيو: عىلىقيوي[. فيو.
 : كىجىعي الوالدىًة. )الواحدة طىٍلقىةه(.الطَّْلقُ 
ٍرأىًة الطَّواءُ 

ى
علا ري سً كٍ يى  فال: أف يػىٍنطومى ثىٍديا ادل

 احلىبىلي.
ٍرأىًة[. ]تىقبُّض ثىٍديىيً  -

ى
 ادل

 وبىةي الوالدة[.]صيعاإلْعساُر: 
ى قى بػٍ بػىٍعضيوي كيػى  فىيٍخريجى  الوىلىدي : أف يػىٍنشىبى التػَّْعِضيل

 الدة.ضان يف بىٍطن أمًِّو عند الوً ًتىً عٍ بػىٍعضيوي مي 
ا. اليت: ِضلُ عْ والمُ  لُ الُمَعضِّ   عىسيرىت كالدىُتي
يف قػيبيًل النِّساًء  ؼلىٍرىجي : شىٍيءه والَعَفَلةُ  الَعَفلُ 

ايت للرِّجاًؿ يف اخًلٍصيىًة شبيوه باأليٍدرىًة ال   كريَّبَّ
 كاف َتىٍتى الصَّفىًن.

ـي : العيٍقمي. والُعْقرُ  الَعْقرُ  الرًَّحًم، كىو أالَّ  اٍسًتٍعقىا
 ٍَتًملى.

 لىوي. ييولىدي : الذم ال والَعِقيرُ  العاِقرُ 
ىٍرأىةي اليت ال َتىًٍملي.العاِقرُ 

 : ادل
ىٍرأىةي اليت ال تىًلدي.الَعِقيمُ 

 : ادل
ي الذم تػيٍرًضعيوي لُ الغَيْ  ىٍرأىةي : اللََّبى

 كىي حيبػٍلىى. ادل
ىٍرأىةي كلىدىىا  أف -

. علىتػيٍرًضعى ادل  حىبىلو
ىٍرأىةي لُ يِ والُمغْ  الُمِغيلُ 

تػيٍرًضعي كىي  اليت: ادل

 حيبػٍلىى.
ىٍرأىةي الَفْتقاءُ 

ينػٍفىًتقىةي : ادل
 الرٍَّتقاءً  الؼي خً الفىرًٍج،  ادل

 اليت صار مىٍسلىكاىا كاحدان.
ىٍرأىةي اليت أىٍعيىٍت من الَفرِيجُ 

 كىكىلٍَّت. الوالدىةً : ادل
 : غىثىيافي احليبػٍلىى.الَفْرثُ 
 قػىٍبلى الوالدة. دىمان : أف ترل ادلاًخضي اإِلْفراعُ 
 .اإًلٍدماءي  -

ىٍرأىةي  :ْفَضاةُ مُ ال
ٍجميوعىةي  ادل

ى
ىٍسلىكىٍُتً، كىي  ادل

ادل
 ًن.الشَّرً 
ىٍرأىةي : الُقْبُشورُ 

يضي  اليت ال ادل  .َتًى
 كالديىا. كاقٍػتػىرىبى اليت دنا  احلاًملي : الُمْقِربُ 

 كالنُّتيوًء يف الرًَّحًم.  ىوبالعىفىلىًة،  شىًبيوه : الَقْرفُ 
ىٍرأىةي : الَقْرناءُ 

ٍنىعي من سيلوًؾ  هافػىٍرجً اليت يف  ادل ماؽلى
 الذَّكًر. 

 الرًَّحًم. زاًكيىةي : الُقْرنَةُ 
ج رٍ يف الفى  الذكىرً  ماؽلنع من سلوؾ كجيودي : الَقَرفُ 

 من غيدَّةو أك عىٍظمو.
 .احلاًجبػىٍُتً طىرىيفٍى  قاءي اٍلتً : 
 الرٍُّكبىتػىٍُتً. اٍقًتاف -

.الَقُشورُ  يضي ىرىأىةي اليت ال َتًى
 : ادل

ىرٍأىةي الٍت انٍػقىطىعى القاِعدُ 
 احلىٍيضي كالوىلىدي. عىٍنها: ادل

ىٍرأىةي : والَقِعَرةُ  الَقِعيَرةُ 
 شٍَّهوىًة.البىًعيدةي ال ادل
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 .أيمِّوً : اٍضًطرابي الوىلىًد يف بىٍطًن الَقْمسُ 
.رَةُ الُقْنشوُ   : اليت ال ًَتيضي
ٍرأىًة.الَقْورُ 

ى
 : خىٍتي ادل

ىٍرأىةي اليت يف اللَّْخواءُ 
 مىيىله. فػىٍرًجها: ادل

ٍضطىًربي الكىثَتي اللَّْخوُ 
ي
 .ادلاءً : الفىرٍجي ادل

ىٍرأىةي اللَّصَّاءُ 
 مىٍسديكدىةي الرًَّحًم[.. ]الرٍَّتقاءي : ادل

ىٍرأىةي : اللَّْطعاءُ 
 .الفىرٍجً الياًبسىةي ادل
 احلاملى  يأىخيذي ادلرأةى  أفى : والَمخاضُ  التَّْمِخيضُ 
 .الطٍَّلقي 
 .الطٍَّلقي : كىجىعي الوالدىًة، كىو المَخاضُ 

ٍقًربي من النِّساًء، ]من ضُ الماخِ 
ي
[ الدةالوً : ادل

 )اجلمع موىاخض كسليَّضه(.
ًم ثىٍدًم شُ الَمدَ  ٍرأىةً : ًقلَّةي حلٍى

ى
 .ادل

ىٍرأىةي اليت ِصلُ مْ المُ 
 كىلىدىىا ميٍضغىةن. تػيٍلًقي: ادل

ي الذم والَمَغلُ  الَمْغلُ  ىٍرأىةي  تػيٍرًضعيوي : اللََّبى
ادل

 كىلىدىىا كىي حاًمله.
ىٍرأىةي اليت الُمْمِغلُ 

 كىي حاًمله. تػيٍرًضعي : ادل
ىٍرأىةي  -

 ًملي قػىٍبلى ًفطاـً كَتىٍ  سىنىةو اليت تىًلدي كيلَّ  ادل
 .الصَِّبِّ 

 .اجلًماعً صىٍوته ييٍسمىعي يف الفىرًٍج عند : النَّْجخُ 
ٍرأىًة. على: ريٍؤيىةي الدَّـً يفُ التػَّْنزِ 

ى
 ُحىًٍل ادل

قبل رىٍأًسًو عند  رًٍجالهي  : الذم ؼلىٍريجي الَمْنُكوسُ 
 الوالدىًة.

 .: اليىٍتي ْكسُ النِّ 
ىٍقليوبىةي  الوالدىةي  -

 جالفً الرِّ  ريجي َتىٍ حيث  ادل
 قػىٍبلى الرٍَّأًس.

ىٍرأىةي اليت َعةُ الَهرِ 
 قبل الرَّجيًل يف اجلماًع. تػيٍنزًؿي : ادل

ىٍرأىةي الَهْيَدرَةُ 
ا  الكىًبَتىةي : ادل اليت ذىىبىٍت شىٍهوىُتي
ا.  كحىرارىُتي

تراىا خىٍضراءى بعد  القاريكرىةً : كىقىٍدًر الُهالبَةُ 
 ٍقًي.ةي السِّ الوالدًة تيسىمى ىيالبى 

 .الوالدىةي الَوْضُع: 
ي صيورىًة التػَّْوزِيغ  يف البىٍطًن كَتىىرُّكيوي. اجلىًنُتً : تػىبػىُتُّ

ٍرأىةً : اٍرًُتازي اإِليْغاؼُ 
ى
 ًعٍند اجًلماًع. ادل

، َتىٍ الَيْتنُ  ٍنكيوسي
ى
الىٍموليوًد  رًٍجالريجي : الوالدي ادل

يٍوً   ضان.، كىيوى الوىٍتني أيقػىٍبلى رىٍأًسًو كيىدى
ىٍرأىةي كالدان اإليْتافُ 

 .مىٍنكيوسان : أف تىًلدى ادل
 مىٍنكيوسان. كيًلدى الذم  الوىلىدي : الَمْيُتوفُ 
ىٍرأىةي والُموتَِنةُ  الُموِتنُ 

تىًلدى كالدان  اليت: ادل
 مىٍنكيوسان.

 : ]سيهولىةي الوالدىًة[.اإلْيسارُ 
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(ٔٓ) 
 أمراض النُّطق 

 بػىلىوو.اخلىرىسي مع ًعيٍّ ك الَبَكُم: 
 اخلىرىسي ماكافى. -
أف ييولىدى اإلنسافي ال يػىٍنًطقي كال يىٍسمىعي  -

. كال يػيٍبًصري

 : البىكىمي.الَبَكاَمةُ 
ي اخلىرىًس.والَبِكيمُ  األَْبَكمُ   : األىٍخرىسي بػىُتِّ
الذم لًًلسانًو نيٍطقه، كىو ال يػىٍعًقل  -

.  اجلىوابى كال ػليًٍسني كىٍجوى الكالـً
.الذم خيًلقى أى  - ٍخرىسى

ـُ  َها ـي القيٍدرًة على االْسِتبػْ ـي كعىدى : االٍسًتٍعجىا
 الكالـ.

ٍغًشيُّ عىلىٍيًو ال يػىٍنًطق كال ؽليىيِّز.الُمبػَْهم
ى
 : ادل

دُّدي يف نيٍطًق التَّاء.الَتْأتَأَةُ   : الًتَّ
 األىٍلكىني.التَّْختاُخ والتَّخَتَخاِنيُّ: 

 ق[.: الفىٍأفاءي. ]عيبه يف النُّطٍ التػَّْعَتعُ 
 : الًعيُّ يف الكىالـ كاحلىٍصر كالتػَّرىدُّدي.التػَّْعتَػَعةُ 
 : ثًٍقله يف اللِّساًف.التػَّْغتَػَغةُ 
 : رىدُّ الكىالـً إىل التَّاء كادلًيم.التَّْمَتَمةُ 
أف تىسًبقى كىلمةي اإلٍنساًف إىل حىنىًكو  -

 األعلى.

يتىكىلِّم مىٍوضعى احلٍرًؼ فػىيػىٍرًجعى  -
أف ؼليًٍطئى ادل

لفظو كأنَّو التَّاءي كادلًيمي. إىل

التػٍَّرديدي يف التاًء. -

 : اٍلتواءه يف اللِّساف ًمٍثلي اللٍُّكنىًة.التػَّْهتَػَهةُ 
 : اٍضًطرابي الكالـً كتػىفىنػُّنيوي.الثََّبجُ 

: كىالـي رىجيلو تػىٍغًلبي عليو الثَّاءي كالعىٍُتي الثػَّْعثَػَعةُ 
 ]عىٍيبه يف النٍُّطًق[.

ـى لو ]عىٍيبه يف : الثػَّْغثَػَغةُ  الكىالـي الذم ال نًظىا
 النٍُّطًق[.

: الذم إذا تىكىلَّم حىرَّؾ أىٍسنىانىوي يف ًفيًو الُمثَػْغِثغُ 
  ٍ كاٍضطىرىبى اٍضًطرىابان شىًديدان فػىلىٍم يػيبػىُتِّ

 كالمىوي.
.الثَّْمَثَمةُ   : التػَّلىٍعثيمي يف الكىالـً
 : تػىعىذُّري الكىالـً عند إرادتًًو.الُحْبَسةُ 
 : ضىٍربه من الًعيِّ.الَحَصر
 : العىًييُّ يف مىٍنًطقًو.الَحِصرُ 
 : ذىىابي الكىالـً عيَّان أك ًخٍلقىةن.الَخَرسُ 
 : من ذىىىب كىالميو ًعيَّا أك ًخٍلقىةن.اأَلْخَرسُ 
 صىٍوته ؼلىٍريجي من األىٍنًف.الَخِنيُن: 
 : أالَّ يىًبُتى الكالـي.الَخْنَخَنةُ 
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 ءه يف اللِّساف. ]ينظر دثث[.: اٍلًتواالدِّثانَِيةُ 
 : عىجىلىةه يف الكالـ.الرُّتَّةُ 

 رىدَّةه قىًبيحىةه يف اللِّساًف من العىٍيًب. -
: الذم يف ًلسانًًو عيٍقدىةه كحيٍبسىةه، اأَلَرتُّ 

 كيػىٍعجىلي يف كالًمو فال ييطاكعيوي ًلسانوي.
 األىٍلثىغي. -
ىٍرأىةي اللَّثٍػغىاءي.الرَّتَّى

 : ادل
: ىو الذم ال ييصىحِّحي كالمىوي كال يػيبػىيػِّنيو األَْرثَمُ 

 آلفةو يف ًلسانًو.
 : احليٍبسىةي يف اللِّساف.الرَّدُّ 
 : الذم ال ييًبُتي يف كىالًمًو.ْرَتكُّ المُ 

: ًخالؼي والسُّكاتُ  والسُُّكوتُ  السَّْكتُ 
 النٍُّطًق.

- .  الصٍَّمتي
ٍنىعي من الكالـً والسَّاكوتَةُ  السَّْكَتةُ   .: داءه ؽلى
 : احلبيسىةي يف اللِّساًف.الُعْجَمةُ 
.اأَلْعَجمُ   : األىٍخرىسي
.التػََّعتُّتُ   : التػَّرىدُّدي يف الكالـً
 : األىٍلكىني.والِعْفِطيُّ  الَعفَّاطُ 

ـي القيٍدرىًة على اإًلبانة يف الِعيُّ  : احلىصىري. ]عىدى
 الكالـ[.

 .: الذم ييٍكًثري تػىٍردادى الفاًء إذا تىكىلَّمى الَفأفاءُ 
 : حيٍبسىةه يف اللِّساًف.الَفْأفَأَةُ 
-  . ثٍػرىةي تػىٍرداًد الفاًء يف الكىالـً  كى

 : اللِّسافي الياًبسي عىطىشان.الَمْقُصورُ 
.الَفْطَفطَةُ  ـي القيٍدرىًة على إًٍفهاـً الكىالـً  : عىدى

لىجىةه يف اللِّساًف.الَقَردُ   : جلٍى
 : اٍحًتباسي اللِّساًف.اإِلْكنابُ 

 أف تػىٍعًدؿى احلىٍرؼى إىل حىٍرؼو غىٍَتًًه.: اللُّثْػَغةُ 
: الذم ال يىٍستىطيعي أف يػىتىكىلَّم بالرَّاًء، األَلَْثغُ 

كقيل: ىو الذم غلىٍعىلي الراءى غىٍينان أك 
 المان... أك السُِّت ثاءن.

 : ثًقىلي اللِّساًف.اللَّْجَلَجةُ 
.والتػََّلْجُلجُ  اللَّْجَلَجةُ   : التػَّرىدُّدي يف الكىالـً

.لََّففُ ال  : ًإٍدخاؿي حىٍرؼو يف حىٍرؼو
 وي إىل الياًء.: الذم يػىٍرًجعي كىالميوي كًلساني األَلَْيغُ 

.التػََّهدُُّج:  تػىقىطُّعي الصىٍوًت يف اٍرتًعاشو
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(ٔٔ) 
 أمراض الَهْضم 

 عاـ.قىلي من الطَّ خامةي كالثػِّ : الوى األَبَػَلةُ 

ـى  الطَّ بى أٍ : الذم يى األُبَّاءُ   .ويهً تى شٍ كال يى  عا
كا بو على )فيعاؿ( عاـ، جاؤي الطَّ  ةي يى اىً رى : كى األُبَاء
 اء.و كالدَّ ألنَّ 
 ي الطعاـ.هً تى شٍ : الذم يى ئُ الُمْؤتَثِ 
 طشي كال يػىٍركىل.عٍ فػىيػى  األىٍكلى  ري : الذم ييٍكثً يثِ الُمْؤتَ 

 : تػىفىشِّي القيٍرحىًة كفىساديىا.األََرضُ 
ـُ  ـُ  اإلطا  .البىٍطنً : اٍحًتباسي واألُطا
 الغاًئًط من داءو. باسي ٍاحتً  -
 .لًًعلَّةو : كىرىاىىة الطَّعاـً كالشَّراًب األَْقيُ 

َلةُ  ِْ  األىٍكًل. كىثَتي : يلُ واألكِ  واأَلُكوؿُ  اأُلْؾ
ـى الطَّ ي هً تى شٍ : الذم ال يى بُ نِ الُمْؤتَ  . ]فاقد عا

 الشهية[.
يتػىغَِّتي الرَّائً الَبذيمُ 

 .واهفٍ األى حًة من : ادل
يتػىغَِّت ال الفىمى  -

 رَّاًئحىًة.ادل
ًعدىًة. الطَّعاـً مىةي كثًقىلي : التُّخى البَػَرَدةُ 

ى
 على ادل

ةً : ًعلَّةه َتىٍديثي يف الباُسورُ  ىٍقعىدى
كيف داخًل  ادل

 األىٍنًف أيضان.
 نو.شً عاـو خى طى : تىضىاييقي احلىٍلًق بً الَبَشعُ 
ـي  - . عىدى  إساغىًة الطَّعاـً

 : التُّخىمىةي على الدَّسىًم.الَبَشمُ 
 .خىمىةي التُّ  -

 : مىرًيضي البىٍطًن.الَمْبطُوفُ 
 : داءي البىٍطًن.الَبَطنُ 
.الغىثىياف: خيبيثي النػٍَّفًس. البَػْغثَػَرةُ   . التَّمىقُّسي

. )مىٍن يىٍشعير بالغىثىياًف(.الُمَتبَػْغِثر يتىمىقَّسي
 : ادل

 : كجىعي اخلىٍوراف )الدُّبير(.التػََّرـُ 
.: خىبىاثىةي النػٍَّفًس من شً خُ تػَّنَ ال  بىعو

 .مىةي التُّخى  -
 القىٍيءي.الُمتاُع: 

 : القىٍيءي.والثػََّععُ  الثَّعُّ 
 الدَّـً كالقىٍيًء.اٍنًدفاعي : االنِْثعاعُ 
 : الرَّجيعي. ]القىٍيءي[.الثَّاِفلُ 
ديهي الثػَّْقَلةُ  يف جىٍوًفًو من ثًقىًل  الرَّجيلي : ما غلًى

.  الطَّعاـً
 .اإًلٍسهاؿي : السٍَّلحي. الثػَّْرَمَلةُ 

 : جىيشىافي النػٍَّفًس.لجائِرُ ا
 أكلى يف البىٍطًن يىٍأخيذي من  : كىجىعه الُجَحاؼُ 
 تان.َبىٍ اللٍَّحمى 
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 البىٍطًن عن َتيٍمىةو. مىٍشيي  -
 من أىٍكًل اجلرىاًد. بىطٍنىوي ٍشتًكي : الذم يى الَمْجُرودُ 
 يػيٍبس الطًَّبيعىًة، ]اإلٍمساؾي الشَّديد[.الَجْعُر: 
صاب باالِمْجعارُ 

ي
 جلىٍعًر )اإلٍمساؾ(.: ادل

 بػىٍعًضو. كبقاءي ًح لٍ : إٍخراجي بػىٍعًض السَّ التَّْجزِيمُ 
(.والَجَفاَسةُ  الَجَفسُ  ـي، )جىًفسى من الطَّعاـً ا  : االَتِّ

َفَسةُ  ـي.الَجنػْ ا  : االَتَّ
 ال يػيرىل إال جائعان. الذماجلىائًعي أىبىدان. : الُمْسَتِجيعُ 

بػىٍعدى  الشٍَّيءى يىٍأكيلي كيلَّ ساعةو  الذم -
 الشٍَّيًء.

 يذً بً كالنَّ  رابً من الشَّ  نً طٍ : انتفاخ البى الُحَباؿُ 
 ه.َتًٍ كغى  كادلاءً 
 الرَّجيلً : ىو أف تػىتػىقىبَّضى أمعاءي الَحَجزُ 
يعي أف طً تى سٍ وي من الظَّمىًأ، فال يى يني صارً كمى 

 .الطٍُّعمى ييٍكًثرى الشٍُّربى كال 
م من كى الُحَجاؼ من  أك ًة األىٍكًل،رى ثػٍ : مايػىٍعًتى

ه البطني ذي خي أٍ فيى  مي الئً ال يي  ءو يٍ ل شى كٍ أى 
  عى قى القان. كقيل: أف يػى طٍ تً اسٍ 

ى
القىٍيءي ك يي شٍ ادل

(. ةً مى خى التُّ من   . )رجله زلىٍجيوؼه
 مىٍغسه يف البىٍطًن شديده. -
[.سٍ : مىٍشيي البىٍطًن. ]اإلالَحْدرُ   هاؿي

 .األىٍمعاءً : الرَّجيلي كاًسعي الُحْرِديُّ 
 ًتباس البىٍطًن.: احٍ الُحْصرُ 

صابي باٍحًتباًس الَمْحُصورُ 
ي
 .البىٍطنً : ادل

 : داءه يكوفي يف البىٍطًن.الِحْقلُ 
َِ  والُحَقاؿُ  الِحْقلُ  الرٍُّطًب يف  مىاءي : قيَلةُ والِح

من  الرَّطٍبىةي وؿي بقاألىٍمعىاًء. كالرٍُّطبى ىو ال
ٍيًج األىٍرًض. األىٍخضىرً ٍشًب العي   قػىٍبلى ىى

يبي يف البىٍطًن ييصً  كىجىعه : َقاءُ والحِ  الَحْقَوةُ 
ه لذلك الرَّجيلى من أىٍف يىٍأكيلى اللٍَّحمى فػىيىٍأخيذى 

 كييوًرثي نػىٍفخىةن يف احلىٍقوىٍيًن. الىحه،سي 
صابي : والَمْحِقيُّ  الَمْحُقوُّ 

ي
باحلىٍقوىًة. كىو  ادل

كىجىعه ييصييبي الرَّجيلى من أف يىٍأكيلى اللٍَّحمى 
 ذلك سيالىحه.هي لفػىيىأخيذى  َبىٍتان 

 .البطن: داءه ييصيب يف الُمَحْنِجرُ 
- ،  .مىةكالتُّخى البىٍطًن  كىو مىرىضي  الًعلٍَّوصي
. ]كىثَتي السَّالَّحي : والُمَخْذِرؽُ  راؽُ ذْ الخِ 

اًز[.  السٍَّلًح كالَبي
.الَخَرطُ   : الغىصُّ بالطَّعاـً
 هاؿ[.س. ]اإلالبىٍطنً : مىٍشيي والتَّْخرِيطُ  الَخْرطُ 

ًة الفىًم.الُخُلوؼُ   : تػيغييػُّري راًئحى
من بىقايا  مً راًئحًة الفى  تػىغىيػُّرى : ماييسىبِّبي الَمْخَلَفةُ 

 علا.َتًٍ طىعىاـو أىٍك صىٍوـو كغى 
 .الفىم: تػىغىيػُّري راًئحًة الِخْلَفةُ 

 : الًبطٍنىةي.الدُّْوَخَلةُ 
ًعدىةً : دىاءه يف الدََّربُ 

ى
 .ادل
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.الدَّقَػرُ   : االٍمًتالءي من الطَّعاـً
. القىٍيءي  -  من اٍمًتالًء الطَّعاـً

ًعدىًة من اجليوًع.الذََّربُ 
ى
 : ًحدَّةي ادل

ًعدىًة. فىسىادي  -
ى
 ادل

ـى،  دىاءه  - ًة فال تػىٍهًضمي الطَّعا يػىٍعًرضي للمىًعدى
 .َتيًٍسكيوي كيػىٍفسيد فيها كال 

 .دىمان ي شِّ : تػىٍقًطيعه يف البىٍطًن ؽليى الزَّحيرُ 
 ؽليىشِّي دمان.  بىٍطنً ال: تػىٍقًطيعه يف الزَُّحارُ 
 البىٍطًن. اٍسًتطالىؽي  -

من  كىمصىارًيًنوً : تػىقىبُّضي أىٍمعاًء الرَّجيًل َنجُ الزَّ 
يع أف ييٍكًثرى الشٍُّربى أك طً تى سٍ الظَّمًأ، فال يى 

 الطٍُّعمى.
 [.اخلفيفهاؿي س: لُتي البىٍطًن ]اإلالسَّجُّ 
 : كىجىعي الدُّبيًر.السََّرـُ 
 .مٍّ رً دكف  شيٍرًب ادلاءً  ناري م: اإًلٍكثى وُ السَّفْ 

 .الشَّرابً : اإًلٍسرىاؼي يف الُمَساَفهةُ 
ـي الذم الَمْسَفَهةُ   كثَتان.  ادلاءى  ييىٍسقً : الطَّعا

 : البىشىمي. ًشٍبوي التُّخىمىًة.السََّنقُ 
تًَّخمً السَِّنقُ 

ي
 .: الشٍَّبعافي كادل

 ًة الفىًم.حى : تػىغىيػُّري رائً َخمُ شَّ ال
.: اٍحتً الصَّْربُ   باسي الغاًئًط لًيػىٍوـو
 يف اجلىٍوًؼ. : إًٍلقاءي ماالطَّْثءُ 

 : مىٍشيي البىٍطًن.ؽُ الاالْسِتطْ 
 .مىةي كالتُّخى : انًٍتفاخي البىٍطًن االْطرِيَراءُ 
 أىٍكًل الدَّسىًم. من: التٍُّخمىةي والطَّساءُ  الطَّْسءُ 

 : البىشىمي.خُ الطَّنَ 
 .ةي ٍطنى بً ال كانًٍتفاخي : التٍُّخمىةي االْظرِيَراءُ 

تَّ رُ وْ ْظرَ المُ 
ي
ىٍنتىًفخي مي خً : ادل

 البٍطًن. ادل
 .بىعً الشِّ : األىٍكلي ديكفى التػَّْعِجيفُ 

 الًغذاًء كاذليزاًؿ. سيوءي  -
.الَعَجفُ   : ذىابي السِّمىًن كاذليزاؿي

 .اذلىزًيلي : والَعِجفُ  اأَلْعَجفُ 
.العاِذبُ   : الذم ال يىٍأكيلي كال يىٍشرىبي
ًعدًة. : فىساده يفالَعَربُ 

ى
 ادل

 كثًقىليو ككىظُّوي. بالشَّرابً : اٍمًتالءي اجلىٍوًؼ اإلْعظَارُ 
يٍمتىًلئي من الشَّراًب الَعظُورُ 

يثٍػقىلي : ادل
 منو. ادل

خيريكجي بػىٍعًض اخليٍرًء كبىقاءي بػىٍعًضًو يف الَعْكُو: 
 اجًلٍسًم.

 .مىةي التُّخى : والِعلَّْوصُ  الَعَلصُ 
عً كىو يػيٍبسه يف  اللَّوىل -

ى
 .دىةً ادل

 : سيوءي الًغذاًء.التػَّْعِييلُ 
 الغَثَيافُ 

ي
 لقىٍيًء[.إىل ادِّم ؤى : خيٍبثي النػٍَّفًس ]ادل

 : الشَّرىؽي بادلاًء.الَغَصصُ 
 الطَّعاـً يف احلىٍلًق. كقيوؼي  -
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 : ماغيصَّ بًًو.الُغصَّةُ 
 مىةي.خى : التُّ َمتُ غَ ال

!! كاجلمع فيساءه(ك ر ع: )مالَفْسوُ   ًإٍخراجي  :ؼه
 الرِّيح.

 : الكىثَتي الفىٍسًو.الَفسَّاءُ 
 .إلٍنسافً ل تػىٍعًرض: الغىثٍػيىةي اليت الَفَشيافُ 

 : الكىثَتي األىٍكًل.وُ الَفيِّ 
 : اإًلٍكثىاري من شيٍرًب ادلاًء.الَقَأبُ 
 .القىًليلي : الطُّلىعاءي، كىو القىٍيءي الَقَنسُ 
ـي إىل الَقْلسُ  ليغى الطَّعا  مث يػىٍرًجعى  احلىٍلقً : أف يػىبػٍ
 اجلىٍوًؼ.إىل 
ًعدىة. القىٍذؼي بالطَّعاـً ]من القىٍيءي  -

ى
 [.ادل

 و.فً وٍ يف جى  ؼي مايءي كيػىٍقذً : الذم يىقً القاِلسُ 
 .يذً النَّبً : الشٍُّربي الكًثَتي من الَقْلسُ 
 : الغىثىيافي.والَقَلصُ  الَقْلصُ 
.الَقَموُ   : ًقلَّةي الشٍَّهوىًة للطَّعاـً

ثٍػرىةي القىٍيًء.ياءُ القُ   : كى
 : الًبطٍنىةي، )اجلمع أًكظَّةه(.ظَّةُ الكِ 

ـي : االٍمًتالءي االْكِتظاظُ   من كىٍثرًة األىٍكًل. كاالٍغًتما
 : القىٍيءي.الَكْيدُ 

.اللَّْجَلَجُة:   تػىٍرًديدي اللٍُّقمىًة يف الفىًم ديكفى مىٍضغو
 : الغىثىيافي.اللََّقسُ 

[.واللَّهَبافُ  اللُّهابُ  ، ]من مىرىضو  : العىطىشي
ًة أك  :ىاللَّوَ  ًعدى

ى
 .اجلىٍوؼً كىجىعه يف ادل

 . التَّمىدُّدى.الرِّمِّ : االنًٍتفاخي من حُ َمذُّ التَّ 
 ]الغىثىيافي[. : خيٍبثي النػٍَّفًس.التََّمذُّرُ 
 .اخلىالىءً : الذم ييٍكًثر االٍخًتالؼى إىل األَْمذرُ 
 ]اإلٍسهاؿ[. البىٍطًن. اٍسًتطالؽي : الَمْشيُ 
، كىو كىجى الَمْغسُ  ٍغصي

ى
 البىٍطًن. يفعه يىٍأخيذي : ادل

 : كىجىعه يف البىٍطًن.الَمْغصُ 
 .الغىثىيافي : والتََّمقُّسُ  الَمْقسُ 
 كالكىرىاىىةي. التػَّقىزُّزي  -

ـي : والُمالءُ  الُمالَءةُ  ييًصيبي من اٍمًتالًء  الزُّكا
ًعدىًة.

ى
 ادل

ـي.اإِلْمالءُ   : اإلزٍكا
 : الًكظَّةي من كىثٍػرىًة األىٍكًل.الِمْلءُ 

ىٍقعى  ِلً : ًعلَّةه حىواُسورُ النَّا
 .دىةً ادل

ٍغًس يف البىٍطًن.النَّْصوُ 
ى
 : ًمٍثلي ادل

البىٍطًن بالرِّيح من  اٍمًتالءي : والنُّفاخُ  النػَّْفَخةُ 
 .هً وً كضلىٍ  عاـو طى 
 ]للتػَّقىيًُّؤ[.  للتػىهىوًُّع،دُّ العينيًق كالصٍَّدًر مى : النػَّْهزُ 

.النُّهوعُ   : التػَّقىيػُّؤي
 يف الطَّعاـً كأالَّ  الشٍَّهوىةً : إًٍفراطي هاَمةُ والنِّ  النػََّهمُ 
 تىلئى عىٍُتي اآلكًل كال تىٍشبىعى.َتىٍ 



    - 111- 

ٍتىًلئ: الرَّغيبي الذم ُهوـُ نػْ المَ  ال تػىٍنتىهي ك بىطٍنيوي  ؽلى
 نػىٍفسيو.
 .اإًلٍقياءي الَهْوَذلَُة: 
 : القىٍيءي.الُهواَعةُ 
.التػََّهوُّعُ   : اإًلٍقياءي. التػَّقىيػُّؤي
قيياءه كًقياـ. ]أم  بو: اٍنًطالؽي البىٍطًن الَهْيَضةُ 

 [.الءً ياـه إىل اخلى قً 
 مىةي.: التُّخى ةُ لَ الَوبػَ 

 الشَّراًب. من وي : الذم مىألى بىطٍنى األُْوَتلُ 
الوىٍخًم  الطَّعاـً يبيكى من : الذم ييصً التَُّخَمةُ 

 الثًَّقيًل.
ًة[، الَمْتَخَمةُ  ـي الذم ]يػىثٍػقيلي على ادلًعىدى : الطَّعا

 مي منو.تَّخى يػي 
 ٍجًو ]الغاًئطي[.: اٍحًتباسي النَّ الَوْطمُ 

ـي االْسِتيكاءُ   النٍَّجًو. خيريكجً : اإًلٍمساؾي كعىدى
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(21) 
  والظواىر المرضيَّة األعراض

 : من لىسىعىٍتو العىٍقرىبي بًإبٍػرىًُتا.الَمْأبُور
زُ  األَبْػزُ  ٍوتي ميغىافىصىةن )ميفىاجىأة(.والَهبػْ

ى
 : ادل
 بًزي(.)أىبىز يىأٍ 

ىرىضي الشًَّديدي، أك كىٍسر رًٍجلو أك يدو، األَتْػوُ 
: ادل

.  أك مىٍوته
.اأُلحاحُ   : العىطىشي
: صىٍوتي تػىوىجُّعو من غىٍيظو أك واأَلِحيحُ  اأُلحاحُ 

.  حيٍزفو
ٍوًت. ]أف ؽلىيوتى اأَلرُّ 

ى
: ًإٍطالؽي السٍَّلح حىت ادل
 اإلنسافي من اإلٍسهاؿ[.

 ٍفضىةي.: الرٍِّعدىةي كالنػَّ اأَلْرضُ 
 : الرٍِّعدىةي.اأَلِصيصُ 

 الذٍُّعري كاالٍنًقبىاض. -
.األَْفَكلُ  ةي من بػىٍردو أك خىٍوؼو  : الرٍِّعدى
 : التػَّوىجُّعي.التَّأَلُّسُ 
 : الوىجىعي.األََلمُ 
 : ادلويًجعي.األَلِيمُ 
 : التػَّوىجًُّع.التَّأَلُّم
 .: ًشدَّةي العىطىًش كاحلىرِّ كاألىٍخًذ بالنػَّفىساألََمجُ 

: الوىجىعي. )أىمىحى اجليرٍحي إذا ضىربى األََمَحافُ 
.)  بػىوىجىعو

الشَّجَّةي اليت بػىلىغىٍت أيُـّ الَمْأُموَمُة واآلمَُّة: 
 الرٍَّأًس.
نينُ  َِ  : التَّأىكُّهي من الوىجىًع.واألُنافُ  واأَلفُّ  اأِل

: العىاىىةي. عىرىضه ميٍفًسده ًلما أصابى من اآلَفةُ 
 شىٍيءو.
يصىابي بآفةو. : االَمُؤوؼُ 

 دل
: حيليوؿي اآلفًة يف واألُُووؼُ  واآلَفةُ  اأَلْوؼُ 

 الًبالد.
.األَْينُ   : اإًلٍعيىاءي كالتػَّعىبي

ديثي للعىًليًل ديفٍػعىةن الُبْحرافُ  : التػَّغىيػُّري الذم ػلى
 يف األىٍمراًض احلادَّة.

 : الذم اٍستػىٍرخىى بىٍطنيوي كاتَّسىعى ًجٍلدهي.الَبْخَباخُ 
 ؿ بعد ًَسىنو.الذم ىىزي  -
ىرىضي الشًَّديدي.الّبثُّ 

 : ادل
َدةُ  ىٍهزيكلىةي.الُمَتبدِّ

 : ادل
.الَبدُّ   : التػَّعىبي

 : اإًلٍعيىاءي )بىدَّدى الرَّجيلي: أىٍعيىا ككىلَّ(.التَّْبِديدُ 
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 : البىاًدفي السَّمُتي.والِبدْغُ  الَبدِغُ 
ـي السِّنِّ.التَّْبِدينُ   : الًكػبػىري كتقدُّ
ثٍػرىةي اللٍَّحًم. السِّمىني كالضَّخامىةي.: الَبَدانَةُ   كى
ًسنُّ.الُمَبدَّفُ 

ي
 : ادل

ىٍرأىةي السًَّميىنةي.والَبِدينُ  الَباِدفُ 
 : ادل

 : ًشدَّةي احليمَّى. ًشدَّةي الكىٍرًب.البُػَرَحاءُ 
ىشىقَّةي. -

 الشِّدَّةي كادل
ىشىقَّةي.البُػَرَحايَا

 : ًشدَّةي احليمَّى. الشِّدَّةي كادل
.الَبرِيحُ   : التػَّعىبي
 : ضىٍعفي القىوائًم من جىوعو أك ًإٍعيىاءو.البُػَرادُ 

 : بػىٍرده يف اجلىٍوًؼ.اإِلْبرَِدةُ 
 : اإًلٍىزىاؿ.البَػْريُ 
 : نىٍكءي احلًػٍَبً ]اخليرىاج[ قػىٍبلى كىٍقًتو.الَبْسرُ 
 عىٍصري الدُّمَّلي أك اخليرىاج قبل أىكىانًو. -
ًة قبل أف تػىٍنضىج. - نىٍكء القىٍرحى

ةي كاالٍلًتواءي من اجلىٍهًد.الَبصيصُ   : الرٍِّعدى
: الشَّجَّةي اليت تػىٍقطىع اجلًٍلدى كتىشيقُّ الَباِضَعةُ 

ـي.  اللَّحم كتيٍدًمي إالَّ أنَّو ال يىًسيلي الدَّ
 : مىرىضه يىٍأخيذي من احليمَّى.الُبطَاحُ 

.الَمبػُْعوضُ   : مىٍن عىضَّوي البػىعيوضي

 إلنسافى أك احلىيىواف.: عىضُّ البػىعيوًض االبَػْعضُ 
 : فىسىادي اجليرًٍح ككىرىميو.البَػْغيُ 
 : اإلٍعياءي.والتَّْبِليحُ  البُػُلوحُ 
ٍشًي.التَّْبِليطُ 

ى
 : اإًلٍعياءي، كالضٍَّعفي يف ادل

 : األىًنُتي مع الصٍَّوًت.الَبِليلُ 
ـي الشَّفىًة.البَػَلَمةُ   : كىرى

َلماِنيُّ  [.البَػيػْ ـو
يٍنتىًفخي. ]من كىرى

 : ادل
ىٍهزيكؿي الذم ال يػىٍقًدري أف يقوـى.َباتُّ ال

 : ادل
. والُبْحُدريُّ  البُػْهُدِريَّ  يقىٍرقىمي الذم ال يىًشبُّ

: ادل
 ]لىعلَّوي: الصَِّبُّ الذم ال ينمو جسديان[.

الذم يىٍأِت  الَمْوُت األَبْػَيُض:= األَبْػَيضُ 
لىوي مىرىضه يػيغىَتِّ اللٍَّوفى.  فىٍجأىةن كمل يكن قػىبػٍ

 : تىٍصًليبي اللٍَّحًم.ازُ اإِلتْػرَ 
 : مىٍوتي الفىٍجأًة.التػَُّرازُ 
ىيِّتي ياًبسي اجلسًم.التَّارِزُ 

 : ادل
 : ًشدَّةي العىنىاًء. ًضدُّ الرَّاحىًة.التػََّعبُ 

 : َتىٍميلي ما فىوؽى الطَّاقىًة.اإِلتْػَعابُ 
ـي.التػَّعَّارُ   : اجليرٍحي إذا كاف يىًسيل منو الدَّ
ىرىضي فال : الوالتَّنُّ  التِّنُّ 

صَِّبُّ الذم قىصىعىوي ادل
. . أم مل يػىٍلحىٍق بأىٍقرانًو فهو ال يىًشبُّ  يىًشبُّ

.والتػُُّيوعُ  والتػَّْوعُ  التػَّْيعُ   : خيركجي القىٍيًء أك الدَّـً
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 القىٍيءي.الُمتاُع: 
.الُمْثَبتُ   : الذم ثػىقيلى فلم يػىبػٍرىًح الًفراشى

 ؾ.الذم اٍشتىدٍَّت ًعلَّتيوي فلم يػىتىحَّر  -
 : اإلنٍػتىافي. )ثىًتنىٍت لًثىتيوي(.الثََّتنُ 

 : ًعظىمي البىٍطًن كاٍسًتٍخىاؤيه.الثََّجلُ 
 ىو خيركجي اخلاًصرىتػىٍُتً. -

 : عىًظيمي البىٍطًن ميٍستػىٍرخيو.الُمَثجَّلُ 
 ىو مىن خىرىجىٍت خىاًصرىتاهي. -

 : ًضخىمي البىٍطًن.الثُّْجَلةُ 
.: غىلىبىةي اإًلٍعيىااالْسِتْثَخافُ  ىرىًض أك النػٍَّوـً

ًء كادل  
 : االٍسًتٍخىاءي.الثّػْرطََلةُ 
 : العىضُّ ديكف تىٍأثَتو.الثػَّْغثَػَغةُ 

 الذم اٍشتىدَّ مىرىضيو.الثَّقيُل والثَّاِقُل: 
 : نػىٍعسىةه غىالًبةه.الثػَّْقَلةُ 

 : الذم اٍشتىدَّ مىرىضوي.الُمثْػَقلُ 
ـً ميتىكىسِّ الثػِّْلبُ 

ري األىٍسنىاًف : الرَّجيلي ميٍنتىهي اذلىرى
 كاألينٍثى: ثًٍلبىةه.

ًسني. -
ي
 الشٍَّيخي ادل

 : تػىقىبُّضي اجلًٍلًد.الثػََّلبُ 
 : الرَّجيلي اذلىًرـي ذاًىبي األىٍسناًف.الثػِّْلِطحُ 
 : االٍسًتٍخىاءي.الثػَّْلَمطَةُ 
ـُ   : ذىكىبافي جسم اإلنساف.االنِْثَما

 الًكبػىري كاذلىرىـي. -
ٍنًت.الثػِّْنتُ 

ي
 : ادل

 : اإلنتافي )ثىًنتى اجليرٍحي(.َنتُ الثػَّ 
اًميىةي. )شىفىةه أك لًثىةه ثىًنتىةه(.الثَِّنَتةُ  يٍستػىٍرًخيىةي الدَّ

 : ادل
.الَجْأثُ  ٍشًي. ثًقىلي القياـً

ى
 : ثًقىلي ادل

.الَجِخيفُ   : النػٍَّفخي يف النـو
اًء.الَجِحنُ  ءي الًغذى  : السَّيِّ

 البىًطيءي الشَّباب، )النُّميٌو(. -
ءي الًغذاًء.الَجدِعُ   : الغىالـي السَّيِّ

.اإِلْجداءُ   : سىيىالفي الدَّـً
 الًفٍعلي.الَجْرُح: 

ًف بالسِّالًح. -   التأثَت يف البىدى
ٍوًت.الَجرِيضُ 

ى
 : غىصىصي ادل

.الَجَرضُ   : الغىصىصي
ىٍجهيودي. الشَّديدي اذلىمِّ.الَجرِيضُ 

 : ادل
.الَجَرطُ   : الغىصىصي
.الَجْعزُ   : الغىصىصي
يتػىغىيػِّري رًيًح اجلىسىًد.رُ الُمْجفِ 

 : ادل
: اٍنًقالبي ًغطىاًء الشَّفًة إىل الشَّاًرًب. الَجَلعُ 

ٍلعىاءي: مينػٍقىًلبةه إىل األعلى(.  )شفة جى
أالَّ تػىٍنضىمَّ الشَّفىتاًف عند النٍُّطًق بالباًء  -

كادلًيم، تػىٍقليصي العيٍليا فيكوفي الكالـي 
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 بالسٍُّفلى كأٍطراًؼ الثَّنايا.
: الذم ال تػىٍنضىمُّ شىفىتىاهي على أسنانًو. ْجَلعُ األَ 

ٍلعىاءي.  كاألنثى: جى
 : الشَّجَّةي اليت تػىٍقًشر اجلًٍلدى مع اللٍَّحًم.الجالَِفةُ 
 : نػيتيوءه ككىرىـه يف البىدىًف.والُجَما الَجما
ىشقَّةي.الَجْهدُ 

 : ادل
[ اإلنسافى من مرضو أك أىٍمرو  - ما ]أتعىبى

.  شاؽٍّ
.الَمْجُهودُ  ىٍهزيكؿي

 : ادل
 : اٍسًتٍخىاءي أىٍسفىًل البىٍطًن.الَجَوثُ 

ًعظىمه يف أعلى البىٍطًن كأنَّوي بىٍطني  -
 احليبػٍلىى.

: الضٍَّخمىةي البىٍطًن عند السُّرًَّة، َّبا الَجْوثَاءُ 
 ييٍشًبو بىٍطنى احليبػٍلىى.

ٍنًتي. الَجِوي
ي
يتػىغىيػِّري ادل

 : ادل
يتػىغىيػِّري إالَّ أنَّ اآلِجنُ 

 و دكف اجلىًوم يف النٍَّتً.: ادل
: ما اٍجتىمىعى من ادلًدًَّة كالقىٍيًح يف اجليرًٍح الجائَِيةُ 

 كاخليرىاًج.
ءي الًغذاء.الُمَحْبِحب  : السَّيِّ

ـي البىٍطًن. الَحَبجُ   : كىرى
يًٍو.الَحْوَبَجةُ   : كىرىـه ييًصيب اإلنسافى يف يىدى

رُ  رُ  الِحبػْ ـى. : األثػىري من الضٍَّربىًة والَحبػْ إذا مل يىٍد

 كاجلمع: أٍحباره كحيبيور.
 : األىثىر. ]من الضٍَّرب[.الَحَبارُ 
رُ   : آثار اجليرًٍح بعد البػيٍرًء.الَحبػْ

.الُحباضُ   : الضٍَّعفي
 : فىسادي اجليرًٍح كنيٍكسيوي.الَحَبطُ 
 كىرىـي اجلًٍلًد. -

 : انًٍتفىاخي البىٍطًن.االْحِبْنطَاءُ 
من الشَّراًب كالنبيذ انًٍتفاخي البىٍطًن الُحباُؿ: 

 كادلاء كغَته.
 : الكىثَتي الشيٍرًب.الَحاتي
. )أيذيفه حىًثرةه: ال الَحثَػرُ  : ضىٍعفه يف احلىواسِّ

تىٍسمىعي جيدان. ًلسىافه حىًثره: الغلدي طىٍعمى 
.)  الطَّعىاـً

 : سوء الرَّضاًع كاحلاًؿ.الَحْثلُ 
ءي الًغذاء.الُمْحَثل  : السَّيِّ
 قيق.: الضاكم الدالِحْثل

 : ًإساءىةي الًغذاء.اإِلْحثَاؿُ 
 : ًشدَّةي النَّظىًر بعد رىٍكعىةو كفػىٍزعىةو.التَّْحِديجُ 

.الَحْدرُ  ـي بال شىقٍّ . الوىرى  : الشَّقُّ
. ًشدَّةي العىطىًش.والَحَرارَةُ  الِحرَّةُ   : العىطىشي
 : حىرىارىةه يف احلىٍلًق.الَحرَّةُ 

 : العىٍطشىافي.الَحرَّافُ 
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 حيٍرقىةه يف الفىًم من طىٍعًم الشٍَّيًء.: الَحَرارَةُ 
-  .  العىطىشي
حىرىارةه يف احلىٍلًق، فإف زادت فهي احلىٍركىةي  -

مث الٌثٍحثىحىةي مث اجلىٍأزي مث الشَّرىؽي مث الفيٍؤؽي 
، كىو عند خركج  مث احلىرىضي مث العىٍسفي

 الركح.
. األىثػىري يف الظٍَّهًر.الَحْرشُ   : األىثػىري

نىوي كأىٍشفىى  : الذمالحاِرضُ  أىٍفسىدى ادلرضي بىدى
 على اذلىالًؾ.

- .  الذم قد قىارىبى اذلىالؾى
: اذلىاًلك مىرىضان، الذم ال حىيٌّ الُمْحَرضُ 

 فيػيٍرجي كال مىيِّته فيػيٍوأىسى منو.
مىرىضان الذم ال ىو حيٌّ فيػيٍرجىى كال  اذلاًلكي  -

ىيِّتي سريريَّان[.
 مىيِّته فيػيٍيأىسى منو. ]ادل

ٍيًن.قافُ الُحرْ  ٍذحي، كىو اٍصًطكاؾي الفىًخذى
ى
 : ادل

: الذم يىٍضعيفي خىٍصريهي إذا مىشىى كأنَّو الَحرِيكُ 
 يػىنػٍقىًلعي من األىٍرًض. )األينٍثى: حىرًيكىةه(.

ٍلًقو كصىٍدرًًه الَحْرَوةُ  ديىا الرَّجيلي يف حى : حيٍرقىةه غلًى
 كىرٍأًسًو من الغىٍيًظ كالوىجىع.

 يٍػهىةي مع ًحدَّةو يف اخلياشيم.الرَّائًحىةي الكىرً  -
 لىٍذعىةي اللِّساًف من سيخيونىةو. -
 : ًمٍثلي الغىصىًص يف الصٍَّدًر.الَحَزـُ 

: اإًلٍعيىاءي والُحُسورُ  والَحَسرُ  الَحْسرُ 

.  كالتػَّعىبي
 : ًإٍكالىؿي البىصىًر. انًٍقطىاعيو.الَحَسرُ 
 : كىًليلي البىصىًر. الكىًليلي.الَحِسير
أي. : مىسُّ الِحسُّ   احليمَّى أىكَّؿى ما تػىٍبدى

 : الصَِّبُّ السَّيِّئي الًغذاًء.الَمْحسوـُ 
 : تػىرىدُّدي صىٍوتي النػَّفىًس.الَحْشَرَجةُ 

ٍوًت كتردُّدي النػَّفىًس. -
ى
 الغىٍرغىرىةي عند ادل

 : اإًلٍعياءي.والُحشوـُ  الَحْشمُ 
ٍوًت كنػىزىؿى بو.الُمْحَتَضرُ 

ى
 : الذم دىنا من ادل

 : الشَّديدي اذليزىاًؿ.والَحِطبُ  اأَلْحَطبُ 
 : السَّمُتي ذك الًبٍطنىًة.والُمْحظَِئبُّ  الحاِظبُ 
 : انًٍتفاخي البىٍطًن.الُحظوبُ 
ٍشًي.الَحَظالفُ 

ى
 : الظَّلىعي يف ادل

- . ٍشيي يف ًشقٍّ
ى
 ادل

العىرىجي. -

.التََّحلُّبُ   : التػَّعىرُّؽي
 : الذم يف رًٍجًلو اٍسًتٍخاءه.اأَلَحلُّ 
 : ًعلَّةه يىٍستىًحرُّ هبا اجًلٍسمي.والُحمَّةُ  ىالُحمَّ 

 : الذم أصابػىٍتوي احليمَّى.الَمْحموـُ 
 : ما ييسىبِّبي احليمَّى.الَمَحمَّةُ 
(.التََّحنُّبُ  نىاءي؛ )شىٍيخه زليىنَّبه  : التػَّقىوُّسي كاالضلًٍ

.الَمْحُنوشُ   : الذم لىسىعىوي احلىنىشي
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 : اذلىزًيلي.الَمْحُلوؿُ 
 وىجىعي.: الالَحْوبُ 
 : التػَّوىجُّعي.التََّحوُّبُ 

. صىٍوته  -  من تػىوىجُّعو
 : العىًليلي.الَحِويُّ 
.الَخْبصُ  ٍوتي

ى
 : ادل

بىع الُخُبوعُ  : اٍنًقطاعي نػىفىًس الصَِّبِّ من البيكاًء. )خى
 الصَِّبُّ: انٍػقىطىع نػىفىسيو كفيًحمى من البيكاًء(.

ف : فىسىادي األىٍعضاًء حىت ال يىٍدرم كيالَخَباؿُ 
 ؽلىٍشي.

ٍنػىعيو كىجىعيو من االنًٍبساًط يف الُمَخبَّلُ  : الذم ؽلى
ٍشًي.

ى
 ادل

نًو.الَخَتتُ  ديهي اإلنسافي يف بىدى  : فػيتيوره غلًى
دي الشٍَّيءى القىًليلى والُمْخِثرُ  الخاثِرُ  : الذم غلًى

ًع كالفىتػٍرىًة.  من الوىجى
 : نػىٍتي الدُّبيًر.الَخَجرُ 
 ًقصي اخلىٍلًق.: الناوالُمْخَدجُ  الَخِديجُ 
.الُمَتَخدِّدُ  ىٍهزيكؿي

 : ادل
 : سىيىالفي الصًَّديًد من اجليرًٍح.الَخِذيذُ 
ل الرٍِّجلىٍُت. ]العىرىجي[.الَخَزعُ   : الظَّلىعي من إٍحدى

: االضًلًنىاءي يف الظٍَّهًر من ًكَبىو االْنِخَزاعُ 
.  كضىٍعفو

 : العىرىجي. )خىٍزعىلى يف ًمٍشيًتو(.الَخْزَعَلةُ 
: رىجىله سليىصَّري القىدىمىٍُتً؛ الرَّجيلي صَّرُ الُمخَ 

الذم َتىىسُّ قىدىميوي األىٍرضى من ميقىدًَّمها 
 كعىًقًبها كؼلىٍول أىٍُخىصيها من ًدقَّةو ًفيًو.

ديهي اإًلٍنسىافي يف أىٍطراًفًو.الَخَصرُ   : البػىٍردي غلًى
دي البػىٍردى.الَخِصرُ   : الذم غلًى
ًم  : الضٍُّمري والُخُطفُ  الُخْطفُ  كًخفَّةي حلٍى

 اجلىٍنًب.
ىرىضي اليىًسَتي كالبػيٍرءي ًمٍنوي. اإِلْخطَاؼُ 

: ادل
 ]كىٍعكىةه[.

 : الضٍَّعفي من اجليوًع.والُخَفاتُ  الَخْفتُ 
 : ضىٍعفي الصٍَّوًت من ًشدَّة اجليوًع.الُخُفوتُ 
 : مىٍوتي البػىٍغتىًة.الُخَفاتُ 
ىٍهزيكلىةي من النِّساًء.الَخُفوتُ 

 : ادل
 : اٍضًطرابي القىٍلًب.افُ الَخَفق
 : اٍسًتٍخاءي البىٍطًن.الَخْفنُ 
.الَخلُّ  ىٍهزيكؿي

 : ادل
.والُخلوؿُ  الُخلُّ   : اذليزاؿي

.الَخَمجُ   : الفيتيوري من مىرىضو أك تػىعىبو
 : سيكيوفي فػىوىراًف احليمَّى.الُخُمودُ 
 : الذم خالىطىوي الدَّاءي.والُمَخاَمرُ  الَخِمرُ 

 ًن كاٍسًتٍخاؤيهي.: ًعظىمي البىطٍ الَخَوثُ 
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: أىٍف تىٍأِتى ًلوىٍقتو غىٍَتً ِخَواذ الُحمَّى= الِخَواذُ 
.  مىٍعليوـو

 : صىفىري البىٍطًن.الَخَوشُ 
: الضَّاًمر البىٍطًن والُمَتَخاِوش الُمَتَخِوش

. ىٍهزيكؿي
يتىخىدِّدي اللٍَّحًم ادل

 ادل
.التََّخوُّشُ   : اذليزىاؿي
 لنًَّخًَت.ًشٍبوي الشًَّخًَت أك االُخواُع: 
 : ًعظىمي البىٍطًن كاٍسًتٍخىاؤيهي.التََّخيُّثُ 
 : انًٍتفىاخي البىٍطًن.الدَّْحَقَلةُ 
 : انًٍتفىاخي البىٍطًن.الدَّْحَلَقةُ 
 : اٍكًتنىازي اللٍَّحًم يف اجًلٍسم.الدََّخسُ 
ىرىًض.الدََّعثُ 

 : أىكَّؿي ادل
- .  القيشىٍعرًيرىةي كالفيتيوري

ىٍقتيوؿي الُمْدَعسُ 
. : ادل  من احلىرِّ

: سيوءي تػىٍغًذيىًة الوىلىًد، كأف تػيٍرًضعىوي أىمُّوي الدَّْغرُ 
فال تػىٍرًكيًو فيىبػٍقىى ميٍستًجيعان يػىٍعًتىًضي كيلَّ 

.  من لًقىيى فىيٍأكيلي كؽلىيصُّ
 : النٍَّتي.الدَّفَػرُ 

 : الذم اضلٌت صيٍلبيوي من ًكَبىو أك غىمٍّ.اأَلْدَفقُ 
نسافى من النػَّعىاًس : ما يػىٍغشىى اإلالدَُّكاسُ 

 كيًتاكىبي عىلىٍيًو.
ٍحميوـي.الَمْدُكوؾُ 

ى
 : ادل

يٍمتىًلئي شىٍحمان.الَمْدُموـُ 
يتىناًىي السِّمىًن ادل

 : ادل
.الدََّنفُ  يخىاًمري

يالًزـي ادل
ىرىضي ادل

 : ادل
ٍشًفي على والُمْدِنفُ  والدَِّنفُ  الدََّنفُ 

ي
: ادل

ٍوًت.
ى
 ادل

يٍحرىضي الدَّانِقُ 
رًيضي ادل

ى
 .: ادل

 : ىيزىاؿي الوىٍجًو.التَّْدنِيقُ 
ٍوًت. -

ى
نػيوُّ من ادل  الدُّ

 : إًدارىةي الرٍَّأًس من الوىجىًع.التَّْدوِيخُ 
.الدَّْوَغةُ  ىرىضي

 : أف يػىعيمَّ القىٍوـى ادل
.الدَّوَْكةُ  ىرىضي

 : ادل
 : اتِّساعي البىٍطًن كاٍسًتٍخىاؤيهي.االْنِديَاؿُ 
ٍوًت.الذَّْأؼُ 

ى
 : سيٍرعىةي ادل

: جىفىاؼي الشَّفىًة كيػيٍبسيها من والذُّبُوبُ  َببُ الذَّ 
 ًشدَّة العىطىًش.

.الذََّربُ  ٍن  : فىسادي اجليرًٍح كسىيىالنيو صىديداى
: غىلىبىةي القىٍيًء على اإًلٍنساًف كسىبػٍقيوي إىل الذَّرْعُ 

 فىًمًو.
: السَّرًيعي. )مىٍوته ذىرًيعه: سىرًيعه فاشو ال الذَّرِيعُ 

 افػىنيوف(.يكادي النَّاسي يتد
.الذَّْمتُ   : اذليزىاؿي كالتػَّغىيػُّري
 : بىًقيىةي النػَّفىًس.الذََّماءُ 
ىرىًض. -

 طيوؿي ادل
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يٍنًتنىةي.الذََّمى
 : الرَّاًئحةي ادل

 : نػىفىاذي الرِّيح الكريهة إىل الرٍَّأًس.الذَّْميُ 
ٍوًت. -

ى
 طيوؿي نًزىاًع ادل

ا.: تػىقىطُّعي اجليرًٍح أك القيٍرحىًة ك التََّذيػُّؤُ   فىساديعلي
قيمي والُمتَػَربِّضُ  والرُّْبَضةُ  الرَّاِبضُ 

ي
رًيض ادل

ى
: ادل

 العاًجز.
: إتٍػيىافي احليمَّى يف اليـو الرابع، كذلك أف الرِّْبعُ 

ػليىمَّ يومان، كيػيتػٍرىؾى يػىٍومىٍُتً ال ػليىمُّ، كػليىمَّ يف 
 اليػىٍوـً الرَّاًبع.

ىصىاب َبيمَّى الرٍِّبًع )اليتالُمْربَعُ 
 تػىعيود كل : ادل

 راًبًع يػىٍوـ(.
 : انًٍتفىاخي اجًلٍسًم.التػََّربُّلُ 

 : االٍضًطرابي الشًَّديدي.الرَّجفافُ 
رِّكةي.الرَّاِجفُ  يحى

 : احليمَّى ادل
.الرَّْحضُ   : التػَّعىرُّؽي من ُحيَّى أك مىرىضو

ىرىًض.الرَُّحَضاءُ 
؛ عىرىؽي احليمَّى كادل  : العىرىؽي

 الرَّدْعُ 
ى
 رىًض.: النٍُّكسي يف ادل

.الرَُّداعُ   : النٍُّكسي
.الَمْرُدوعُ  ٍنكيوسي

ى
 : ادل

ـُ  ىرىًض كمالزمىتيها.اإلْرَدا
 : تتابيعي احليمَّى كادل

.األُْرُدفُّ   : النُّعاسي الغاًلبي
.الرَِّذيُّ  ىرىضي

 : الذم أىثٍػقىلىوي ادل

.الرََّذاَوةُ   : اذليزىاؿي
ياًء : السُّقيوط من اإلعٍ والرَّزاحُ  والرُُّزوحُ  الرَّْزحُ 

 ىيزاالن.
 : أىكَّؿي احليمَّى كبىٍدؤيىا.والرَِّسيسُ  الرَّسَّ 

ًة كالشَّرىًه.الرُّْغبُ  ةي النػٍَّهمى ثٍػرىةي األىٍكًل كًشدَّ  : كى
 : الشَّرًهي.اأَلْرَشمُ 
، فىًفيًو الُمْرغادُّ  أ فيو ادلرضي : الرَّجيلي الذم بىدى

 ُخىٍصه كيػيٍبسه كفػىتػٍرىةه.
 : اإًلغٍلىاعي.اإِلْرَماضُ 

 : اٍشًتدادي الوىجىًع.الْرتِماضُ ا
 فىسىادي عيٍضوو من أىٍعضاًء اإلنساف. -
 : بىًقيَّةي احلىياًة. بىقيَّةي الرُّكًح. )اجلمع: أىٍرماؽ(.الرََّمقُ 

.الُمراِمقُ   : الذم بآًخًر نػىفىسو
.الرُّنُوعُ   : تػىغىيػُّري اللٍَّوًف كالذُّبيوؿي
 : االٍسًتٍخاءي.الرََّىلُ 
 السِّمىًن كىو إىل الضٍَّعًف.رىخاكىةه إىل  -
االنًٍتفاخي حىٍيثي كاف. -

.الرِّيرُ   : اذليزياؿي
ٍوًت.الرُّيُوؽُ 

ى
 : اجليودي بالنػٍَّفًس عند ادل

 : أف يىٍظهىر الزىبىدي على ًصماغىيً  الرَّجيًل.التػََّزبُّدُ 
: انًٍتقىاضي اجليرًٍح كنيٍكسيوي بعد والزَّْرؼُ  الزََّرؼُ 

 البػيٍرًء.
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اءي الزَّْعَبلُ  ٍع فيو الًغذى : الصَِّبُّ الذم مل يػىٍنجى
 فػىعىظيم بىٍطنيوي كدىقٍَّت عينػيقيوي.

الذم يػىٍعظيم بىٍطنيوي من أىٍسفىًلًو كيىًدؽُّ من  -
 أىٍعالهي كيٍكبػيري رىٍأسيوي كيىًدؽُّ عينػيقيوي.

نيو كتىًدؽُّ رىقػىبىتيوي.الزَّْغبَػَلةُ   : الذم يىٍسميني بىدى
.الزَّؾُّ  ىٍهزيكؿي

 : ادل
 : الضٍَّعفي كاذلىرىـي.الزََّككُ 
 : اجلًراحىةي الفاًسدىةي.الزَّلََعةُ 
 : العاىىةي.الزَّمانَةُ 
(.الزَِّمينُ  صابي بًعاىةو )اجلمع: زىٍمٌتى

ي
 : ادل

 اٍحًتقافي البػىٍوؿً الزَّْفُء والزُّنُوُء: 
 : القىًليلي األىٍكًل.الزَِّىيدُ 

 خيريكجي الرُّكًح. الزُُّىوُؽ:
 الزَّْوـُ 

ى
.: ادل  ٍوتي
 : تىكىتُّلي اللٍَّحًم كَتىىمُّعيوي.التػََّزيُّبُ 
 : انًٍتقاضي اجليرًٍح.السََّأدُ 
 : النػٍَّوـي الشًَّديدي.السَّْبخُ 
 ريقادي كيلِّ ساعةو. -

 : إنٍػتىافي ما َتت اإًلًبط.التَّْسِجيسُ 
 : ]اٍنًقطاعي النػَّفىًس من اجلىٍذًب[.السََّحرُ 

 الُمَسخَّدُ 
ى
يٍصفىرُّ ادل

.: ادل  وىرَّـي من مىرىضو
 : الرَّىىلي كالصٍُّفرىةي يف الوىٍجًو.السُّْخدُ 

 : اٍضًطرابي اخلىٍلًق.السَّْرطََلةُ 
ٍضطىًربي اخلىٍلًق.السَّْرَطلُ 

ي
 : الطًَّويلي ادل

.االْنِسَراؽُ   : الضٍَّعفي كالفيتيوري
ٍشًي من عىجىفو كًإٍعياءو.السَّْروََكةُ 

ى
 : رىدىاءىةي ادل

 ةي العىطىًش.: ًشدَّ السَُّعارُ 
 ًشدَّةي اجليوًع. -

 : الذم اٍشتىدَّ جيوعيوي كعىطىشيوي.الَمْسعورُ 
: والسُُّغوبُ  والسَّغابَةُ  والسََّغبُ  السَّْغبُ 

 اجليوعي.
 : اجلىٍوعافي.والسَّْغبافُ  السَِّغبُ 
ىجىاعىةي.الَمْسغََبةُ 

 : ادل
 : اذليزاؿي من سيوء التػٍَّغًذيىًة.السََّغلُ 
قً السَِّغلُ  .: الدَّ  يقي القىواًئم الصَّغَتي اجليثًَّة الضَّعيفي

 : اإًلكثاري من شيٍرًب ادلًاء.السَّْفتُ 
ـُ  .والسُّْقمُ  والسََّقمُ  السَّقا ىرىضي

 : ادل
.والسَِّقيمُ  السَِّقمُ  رًيضي

ى
 : ادل

ـُ   : الكىثَتي السٍُّقًم.الِمْسَقا
.السَّْكمُ   : تىقاريبي اخلىٍطًو يف ضىٍعفو
.: الذم ييقالسَّْيَكمُ   اًربي خىٍطوىهي يف ضىٍعفو
 : لىدٍغي احلىيًَّة.السَّْلمُ 
 : اللًَّديغي. السَِّليمُ 

: الذم ذىبيلى من مىرىضو أك ىىمٍّ، ال الُمْسَلِهمُّ 
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. يءي كيىٍذىىبي ـي بل غلًى  ينا
- . ٍضطىًربي من غىٍَتً مىرىضو

ي
 الضَّامير ادل

ـي كاالنًٍتفىاخي.االْسِمْئَدادُ   : الوىرى
.: الُمْسَمِئدُّ  يٍنتىًفخي من داءو أك غىضىبو

 الواًرـي ادل
ٍضًطربي اخلىٍلًق.السِّلَّْخفُ 

ي
 : ادل

 : نىًقيضي اذليزاًؿ.السَِّمنُ 
ىٍهزيكًؿ.السَّمينُ 

 : ًخالؼي ادل
 : الذم فيو السُّمُّ.الَمْسُموـُ 
 : ًشدَّةي العىطىًش.والسُّهاؼُ  السََّهفُ 
: العىٍطشىافي الشًَّديدي والَمْسهوؼُ  السَّاِىفُ 

 العىطىًش.
 : السَّرًيعي العىطىًش.الِمْسَهاؼُ 

 : تىشىحُّطي القىتيًل يف نػىٍزًعو كاٍضًطرابًًو.السَّْهفُ 
ديىا من اإلنساًف إذا السََّهكُ  : ريحه كرًيهىةه َتى

.  عىرًؽى
.السَِّهكُ   : ذك الرائحًة الكريهًة من عىرىؽو
ـُ  ـُ  السُّها وؿي : الضٍُّمري كتػىغىيػُّري اللٍَّوًف كذيبي والسَّها

 الشَّفىتػىٍُتً.
.السُُّهوـُ   : الضُّميوري

.الَمْسُهوـُ   : الضَّاًمرى
ٍوًت.السِّياؽُ 

ى
 : النػَّزٍعي األىًخَتي عند ادل

 : نػىزٍعي الرَّكًح.السَّْوؽُ 

 : اٍسًتٍخاءي البىٍطًن.التََّسوُّؿُ 
 : اٍسًتٍخاءي ما َتىٍتى السُّرًَّة من البىٍطًن.السََّوؿُ 
ي أىٍسفىًل البىٍطًن )األنثى : ميٍستػىٍرخً اأَلْسَوؿُ 

 سىٍوالءي(.
ـُ  .السَّا ٍوتي

ى
 : ادل

ىٍوتىةي.السَّاَمةُ 
 : ادل

 : اٍسًتٍخاءي البىٍطًن.التََّسوُّفُ 
.الشَّْأفَةُ   : قػىٍرحىةه َتىٍريجي يف القىدىـً
- .  كىرىـه ؼلىٍريجي يف اليىًد كالقىدىـً
 : ًغلىظه يف السَّاقػىٍُتً.الشِّْبعُ 

 ًمني.: الزَّ الشَّْجَعةُ 
: تػىغىيػُّري اللٍَّوًف من ىيزىاؿو أك عىمىلو أك الشُُّحوبُ 
.  جيوعو
.الشَّاِحبُ  يتػىغىيػِّري اللٍَّوًف لًعاًرضو

ىٍهزيكؿي ادل
 : ادل

 : االٍضًطرابي يف الدَّـً كالتَّخبُّطُّ ًفيو.التََّشحُّطُ 
ىًشيىمة(. -

 اٍضًطرابي الوىلىًد يف السَّلىى )ادل
حيفي اجًلٍسًم : النَّ والشَِّخيتُ  الّشْختُ 

ًقيقيوي.  الدَّ
 : السَّرًيعي األىٍكًل.والشَّْرىافُ  الشَّرِهُ 
 : اٍشًتدادي احًلٍرًص على األىٍكًل.الشََّرهُ 

 : النَّحيفي الياًبسي من الضٍُّمًر.الشَّاِسبُ 
: اإًلٍبالغي عن والشَّكاةُ  والشَّْكَوى الشَّْكوُ 
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.  مىٍكريكهو من مىرىضو
 : ادلويجىعي.الشَِّكيُّ 

.التََّشْلُشلُ   : تىقاطيري الدَّـً
 : القاًلصىةي من الشِّفاًه.الشَّاِمَرةُ 
: التَّشىنُّجي كالييٍبسي يف ًجٍلًد اإلنساًف التََّشنُّنُ 

. ـً
 عند اذلىرى
رىكىةي الوىلىًد يف بىٍطًن أيمًِّو.الشَّْوَصُة:   حى

 : من بلغ اخلىٍمًسُت إىل آًخر العيمير.الشَّْيخُ 
يىًصَتى اإلنسافي يف ًسنِّ : أف التَّْشِييخُ 

ًة.  الشٍَّيخيوخى
 : الكىثَتي الشٍُّرًب للماًء.الِمْصَأبُ 
يٍنتىنةي من العىرىًؽ.الصَّْأَكةُ 

 : راًئحىةي اإلنساًف ادل
ـُ   : اإًلٍكثاري من الشٍُّرًب.الصَّْأ

 كىجىعي الصُّدًٍغ.الصَّدَُغ: 
 : الذم ال يىٍصَبي على البػىٍرًد.الِمْصَرادُ 

دي البػىٍردى سىريعان. ]حىسَّاسه الذم غلىً  -
 بالبػىٍرًد[.

.الصَُّعداءُ   : النػَّفىسي بًتػىوىجُّعو
ٍغًشيُّ عىلىٍيًو.الَمْصُعوؽُ 

ى
 : ادل

ويتي فىٍجأىةن. -  الذم ؽلى
ٍغًشيُّ عىلىٍيًو.الصَِّعقُ 

ى
 : ادل
 الغىٍشيىةي.الصَّْعَقُة: 

 : احليمَّى احلارَّةي.الصَّاِلبُ 
يٍحرىؽي منالَمْصَلوبُ 

 الشٍَّمًس. : ادل
ٍرأىًة إذا أىخىذىىا الطٍَّلقي.التََّصلُّق

ى
 : صيراخي ادل

ٍنًبو من األىمًل.الُمَتَصلِّقُ  يتىمىرِّغي على جى
 : ادل

 : سيٍرعىةي العىطىًش.الصُّماتُ 
 النٍَّتي. الصََّمُر: 
 اليابسي اللٍَّحًم على العىٍظًم.الصَِّميُر: 
 نىزًيز اجليرٍح[.نىدىل يىٍظهىري من اجليرًٍح ]الصَّْهُي: 

ٍزًمني.الضَِّبُن والَمْضُبوُف: 
ي
رًيضي ادل

ى
 ادل

ٍزًمني[. الضَّبَػَنُة: الزَّمانَةُ 
ي
ىرىضي ادل

 ]ادل
.الضَّْمَر والضُُّمُر:   اذليزاؿي

.الضُّموُر:   اذليزىاؿي كالضٍَّعفي
 الزًَّمني.الضَّميُل: 

اءي يفالضََّمُن والضَّماُف والضُّْمَنُة والضَّمانَُة:   الدَّ
.]  اجلىسىًد من بىالءو أك ًكَبىو، ]اجلمع ضىٍمٌتى

 : الزَّمانىةي.الضَّمانَةُ 
رًيضي الزًَّمني.الضَِّمنُ 

ى
 : ادل

ىرىًض.الضُّْمَنةُ 
 : ميدَّةي ادل

.الضََّنى ىرىضي
 : ادل

.والضَِّني الُمْضَنى رًيضي
ى
 : ادل

 : ًشدَّةي اجليوًع.والتََّضوُّرُ  الضُّْورُ 
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ـي الصُّ الضَّواُة:  .الوىرى  ٍلبي
 : االٍسًتٍخىاءي.الطَّْرثُ 
 : ًإصابىةي العىٍُتً بًثػىٍوبو كضلىٍوًًه.الطَّْرؼُ 
.والطِّراؽُ  الطََّرَقةُ   : االٍسًتٍخاءي كالضٍَّعفي

: بػىيىاضه يػىٍعلو اللَّسافى من والطََّلوافُ  الطََّليافُ 
.  مىرىضو أك عىطىشو

 : بىًقيَّةي الرُّكًح. احليشىاشىةي.الطِّْنءُ 
 : اجليوعي.ىالطَّوَ 

 : الضَّاًمري البىٍطًن.الُمْنَطِوي
ٍشًرؼي على اذلىالًؾ.الطَّاِئحُ 

ي
 : ادل

.الظََّمأُ   : العىطىشي
.الِمْظماءُ   : ادلًٍعطاشي

: مابُت سيقيوًط الوىلىًد لظِّْمُء= ِظْمُء الحياةا
 إىل مىٍوتًو.

.الَعْدَوى ىرىًض إىل إنسافو آخىرى
اكيزي ادل  : َتى

ىرىضى إىل غىٍَتًًه.: الذم يػىنػٍ الُمْعِدي
 قيل ادل

 : العىرىجي.الَعَتبافُ 
 : ًكبػىري السِّنِّ.الِعِتيُّ 
ـي.الَعْجزُ   : اذلىرى

ٍوتي بًغىٍَتً ًعلَّةو.االْعِتباطُ 
ى
 : ادل

ىرىًض.الَعباِقيلُ 
 : العىقابًيلي كىي بىقايا ادل

ىرىضي الذم يىٍذىىبي مث يػىعيودي.الِعدادُ 
 : ادل

يًء احليمَّى أك -  األىملًى. كىٍقتي رلى
ىرىًض حىت اإلشراًؼ االْسِتْعَزازُ 

: اٍشًتدادي ادل
ٍوًت.

ى
على ادل

 : الياًبسي من اذليزاًؿ.والَعَشَبةُ  الَعَشبُ 
.اإلْعشاشُ   : الًكبػىري

.الَعشُّ  ىٍهزيكؿي
 : ادل
.الُعُصودُ  ٍوتي

ى
 : ادل
.داٌء ُعضاؿٌ  الُعضاُؿ=  : شىًديده غىاًلبه

جي على الشَّفىتػىٍُتً : ماؼلىٍري والُعْقُبولَةُ  الُعْقُبوؿُ 
 ًغبَّ احليمَّى. )اجلمع عىقىابيلي(.

 : اجلىرٍحي.الَعْقرُ 
 : اٍصًطكاؾي الرٍُّكبتػىٍُتً.الَعَقلُ 
ـُ   : الدَّاءي الذم ال يػيبػٍرىأي منو.الُعقا
 : عيرىكىاءي احليمَّى.الَعكَّةُ 

 : بىٍدءي الوىجىًع.التػَّْعِليثُ 
ر الَعَلزُ 

ى
ةو تىٍأخيذي ادل يضى أك احلىرًيصى : ًشٍبوي رًٍعدى

على الشٍَّيًء، كأنَّو ال يىٍستىًقرُّ يف مىكانًو 
 من الوىجىًع.

ماتػىبػىعَّثى من الوىجىًع شىٍيئان ًإثٍػرى شىٍيءو،   -
كاحليمَّى يىٍدخيلي عليها السُّعاؿي كالصُّداعي 

 كضلوعلا.
 : البىًقيَّةي من القيوًَّة.الُعالَلةُ 
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.الِعلَّةُ  ىرىضي
 : ادل

.ْعَتلُّ والمُ  الَعِليلُ  رًيضي
ى
 : ادل

 : اجليوعي.الَعَلوُ 
 : كىرىـه يىكيوفي يف الظٍَّهًر.الَعَمدُ 

قاساةي.الُمعاناةُ 
ي
 : ادل

.الَعناءُ   : الضُّرُّ
 : الًعٍرؽي الذم ال يػىٍرقىأي.العاِصي
رًيضي ال يىٍستىًطيعي والَمْعُمودُ  الَعِميدُ 

ى
: ادل

.  اجليليوسى
 : اآلفىةي.العاَىةُ 
 العىطىًش. : ًشدَّةي الَعْيَمةُ 
.الَعْيمُ   : العىطىشي
صابي بعاىةو )آفة(.والَمْعُهوهُ  والَمُعوهُ  الَمِعيوُ 

ي
 : ادل

 : اآلفىةي.العاَىةُ 
 : الدَّاءي الذم ال دىكاءى لىوي.الَعياءُ 
.الَعِييُّ   : العاًجزي

.اإلْعَياءُ   : الكىالؿي كالتػَّعىبي
 : أف تىرًدى احليمَّى يػىٍومان كتىًغيبى آخر.الِغبُّ 

 : ]الرَّمىقي األىًخَتي من احلياة[.ِغبَّةُ التَّ 
 : كىرىـي اجليرًٍح كسىيىالنيوي.الُغذُّ 

 سىيالفي الدَّـً ]كضلوه[. -
 : قػىٍيحي اجليرًٍح.الغَثيثَةُ 

 : سىيىالفي القىٍيًح من اجليرًٍح.اإلْغثاثُ 
 : األخاًديدي يف الفىًخذىٍين. ]الواحد: غىرٌّ[.الُغُرورُ 
 رًٍح.: انًٍتكاسي اجلي الَغْفرُ 
ىرىًض. -

 النٍُّكسي يف ادل
 : فىسادي اجليرًٍح من شىدِّ الًعصاًب عىلىٍيًو.الَغَملُ 
 : ًشدَّةي العىطىًش كحىرىارىتيوي.والغُلَّةُ  الغََللُ 
 : الشًَّديدي العىطىًش.والَغالَّفُ  الغاؿُّ 

 التػَّقىطُّعي عن كىىىنو أك صيليوؿو ]فىسىاد[.: التػََّفسُّخُ 
 االْفِتالتُ 

ى
 ٍوتي فىٍجأىةن. )افٍػتيًلتى الرَّجيلي(.: ادل

ٍوتي من ًغٍَت داءو ظاًىرو.الُفطوسُ 
ى
 : ادل

ىيِّتي من غىٍَتً داءو ظاىرو.الفاِطسُ 
 : ادل

 : داءه شىًبيوه بالتَّشىنًُّج.الُفقاسُ 
؛ )فػىقىسى الرَّجيلي(.الُفُقوسُ  ٍوتي

ى
 : ادل

 : كىجىعه كىكىرىـه يف اإًلٍبًط.الَفِنينُ 
 : مىٍوتي الفىٍجأىًة.الَفواتِ  َمْوتُ  الَفواُت=

 : احلىدىثي مع خريكج الرِّيًح. الضُّراط.اإلفاَخةَ 
 : الضَّخامىةي يف الرٍَّأًس.الَقَبضُ 

 : التَّشىنُّجي.التػََّقبُّضُ 
.الَقْبضُ   : األىٍخذي ِبىًميًع الكىفِّ

.الَمْقُبوضُ  ىيِّتى
 : ادل

يٍنبىًهري من اإًلٍعياًء.القاِبعُ 
 : ادل
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.: القى الَقِتينُ   ًليلي الطَّعاـً
- .  النًَّحيفي من ًقلًَّة الطَّعاـً

 : التَّنخُّمي القىًبيحي.التػَّْقِخَيةُ 
صابي بالبػىٍرًد.الَمْقُرورُ 

ي
 : ادل

رىهي من البػىٍرًد.الِقرَّةُ   : ما أصابى اإلنسافى كغىيػٍ
 : تػىقىشُّري القىٍرحىًة.التػََّقرُّؼُ 
ىرىًض.الَقَرؼُ 

 : العىٍدكىل. ميداناةي ادل
 : انتقاؿ العىٍدكلى.َراؼُ اإلقػْ 

 : الوىباءي.الِقْرَأةُ 
 : اجليرٍحي.والَقْرَحةُ  الَقْرحُ 
 : أىملىي اجليرًٍح.الُقْرحُ 
.الَقْرصُ   : الغىٍمري باألىصاًبًع حىت اإليالـً
 لىٍسعي احلىشىراًت. -

 : التػَّقىبُّضي من البػىٍرًد.ااْلِقرْعبابُ 
 : الرٍِّعدىةي من البػىٍرًد.الَقْرقَػَفةُ 

ءي الًغذاًء، البىًطيءي الشَّباًب.َقْرَقمُ المُ   : السَّيِّ
 : اذليزاؿي من ًقلًَّة الًغذاًء.الَقْرَقَمةُ 
 : داءه ييوًبسي اإًلٍنسافى.الُقشاعُ 
 : اٍمًتالءي اجليرًٍح بالصًَّديًد.التػََّقصُّعُ 
.الَقْعقاعُ   : احليمَّى الناًفضي تػيقىٍعًقعي األىٍضراسى
 البػىٍرًد. : التَّشىنُّجي منالَقَفصُ 
ًة.الَقَفصُ  ًعدى

ى
 : حىرىارىةه يف احلىٍلًق كُحييوضىةه يف ادل

 : كىٍقتي احليمَّى الذم ال يىكىادي ؼليًٍطئي.الِقْلدُ 
: الوىٍقتي الذم تػيٍقًلعي فيو احليمَّى، الَقَلعُ 

.]  ك]تػىتػٍريؾي
: التػَّقىبُّضي كالتَّشىنُّجي من بػىٍردو أك  االْقِلْعفاؼُ 

 ًكَبىو.
اثػيري القىٍمًل يف الرىٍأًس.: تى الَقَملُ   كى
ري ًجٍلًدًه.الَقَهلُ   : قىشىفي اإلنساًف كقىذى
 : ًقلَّةي األىٍكًل من مىرىضو أك غىٍَتًًه.الَقَهمُ 

ـى من مىرىضو الُمْقِهي : الذم ال يىٍشتىهي الطَّعا
 أك غىٍَتًًه.

 : تػىٍرؾي الطَّعاـً تػىقىذُّران.واالْقِتهاءُ  اإلْقهاءُ 
ناءي الصٍُّلًب ىيزاالن : تىشىنُّ االْقِورارُ  جي اجلًٍلًد كاضلًٍ
ان.  كًكَبى

- .  الضٍُّمري كالتػَّغىَتُّ
ـُ  .التََّكزُّ  : التػَّقىلُّصي من البػىٍرًد كاالٍنقباضي

: تػىغىيػُّري لىٍوًف ُكُسوُؼ الَوْجوِ  الُكُسوُؼ=
 الوىٍجًو إىل الصٍُّفرىًة.

يتػىغَِّتي اللٍَّوًف الكاًسفيوي.الَمَتَكفِّي
 : ادل

.والَمْكُفوءُ  ِفئُ الكَ  يتىغيػِّري اللٍَّوًف من ىمٍّ أك جوعو
 : ادل

: والَبَصر اللِّسافِ  َكِليلُ  الَكِليُل=
 ضىعيفيهما.

.والكالؿُ  الَكلُّ   : اإًلٍعياءي كالتػَّعىبي
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 : اجليرٍحي.الَكْلمُ 
 : اجلىرًيحي، )اجلمع كىٍلمىى(.الَكِليمُ 
 : التٍَّجرًيحي.التَّْكِليمُ 

.: االنٍ التََّكمُّشُ   ًقباضي
.التََّكنُّعُ   : التػَّقىبُّضي

 : االٍرتًعاشي من ًكَبىو.االْكِوْىدادُ 
يٍرتىًعشي من ًكَبىو.الَكْوَىدُ 

 : ادل
: ااٍلرَتاءي على األىٍرًض من مىرىًض أك اللَِّبيجُ 

 ًإعياءو.
 : اٍسًتٍخاءي اجًلٍسًم.اللََّخعُ 
: نػىٍتي رًيًح أىٍرفاًغ اإلنساف ]كاإلبط[ اللََّخنُ 
 ثػىري ما يكوفي يف السُّوًد.كأىكٍ 
 قػيٍبحي رًيح الفىرًٍج. -
 : اٍسًتٍخاءه يف أىٍسفىًل البىٍطًن.اللَّخا
 أف ؽليل بىٍطني الرَّجيًل إىل أحد ًشقٍَّيًو. -
 : عىضُّ احلىيًَّة كالعىٍقرىًب.اللَّدْغُ 
 اللٍَّسعي. -

: الذم عىضٍَّتو حىيَّةه أك والَمْلُدوغُ  اللَِّديغُ 
.لىسىعىٍتوي عى   ٍقربه

 : ليزكؽي اجلًٍلًد باللٍَّحًم من اذليزاًؿ.اللََّصبُ 
: خيرىاجه ؼلىٍريجي باإًلنساًف ال يكادي يػىبػٍرىأي الالَِّطئةُ 
 منو.

الشَّجَّةي تىًصلي إىل الًقٍشرىًة اليت بُت ًجٍلًد  -
 الرٍَّأًس كعىٍظًمًو.

 : التىٍشًوييو.التػَُّلِويءُ 
 : الشٍَّوىىةي.اللَّْوَأةُ 

 : اإًلٍكثاري من األىٍكًل كالتًَّخٍليطي فيو.اللََّففُ 
ق  - ٍى أف يػىٍلتىومى ًعٍرؽه يف الساًعًد فيػيعىٌطلى

 عن العىمىل.
.واللُّوابُ  واللُُّؤوبُ  اللَّْوبُ   : العىطىشي
 : ما غلىٍتىًمعي يف اجليرًٍح من القىٍيًح.الِمدَّةُ 
.واإلْمذاؿُ  الَمَذؿُ   : اخلىدىري

.: االٍسًتٍخاءي ك ااْلِمذالؿُ   الفيتيوري
 : السٍُّقمي. نىًقيضي الصِّحًَّة.الَمَرضُ 

ىرىًض.الِمْمراضُ 
 : الرَّجيلي الكىثَتي ادل

.التَّماُرضُ  ىرىًض ديكفى مىرىضو
 : ادَّعاءي ادل

 : جىٍعلي اإلنساًف مىرًيضان.اإلْمراضُ 
ىرىًض.التَّْمرِيضُ 

يداكىاةي من ادل
 : ادل

 : سىيىالفي اللُّعاًب عند النػٍَّوـ.اإلْمراغ
 : الذم يسيلي ليعابيوي.األَْمَرغُ 
 : خيركجي شىٍيءو يىسَتو من اجليرًٍح.الَمْصلُ 
.االْمِتقاعُ   : تػىغىيػُّري اللٍَّوًف من حيٍزفو أك فػىزىعو
: حرىارىةه غلدىا الرَّجيلي كىي ُحيَّى يف الَمِليَلةُ 

 العىٍظًم.
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 : عىرىؽي احليمَّى.والُمالؿُ  الَملَّةُ 
ىرىًض أك الفىمِّ.: التػَّقىلُّبي مالُمالؿُ 

 ن ادل
.الَمنُّ   : اإًلٍعياءي كاإًلٍتعابي

.الَمَهعُ   : تػىلىوَّفي الوىٍجًو من عارضو فاًدحو
 : الصًَّديدي كالقىٍيحي.الُمْهلُ 

 ًضدُّ احلىياًة.الَمْوُت: 
 : الذم مل ؽلىيٍت بػىٍعدي.الماِئتُ 
ٍوًت.الِميَتةُ 

ى
 : ضىٍربه من ادل

ٍوًت. -
ى
 احلاؿي من أىٍحواًؿ ادل

.والَمَوتافُ  والُموتافُ  لُمواتُ ا ٍوتي
ى
 : ادل

: ما ييًصيبي اإلنسافى من احلىيػٍرىًة عن الَمْيدُ 
 الٌسٍكًر أك الغىثىياًف أك ريكوًب البىٍحًر.

 : األىًنُتي، ما فػىٍوؽى األىنًُت.النَّْأتُ 
 : الزًَّفَتي من احًلٍمًل.النَّْأطُ 
.النَِّئيمُ   : األىًنُتي. صىٍوته فيو ضىٍعفه

ـي.ُتوءُ النُّ   : الوىرى
ـي.والنَُّتوعُ  النَّْتعُ   : أف يػىٍنبىعى العىرىؽي أك الدَّ
 : الرَّاًئحىةي الكىرًيهىةي.النَّْتنُ 

ـي العيٍضًو.والنُّتُػوُّ  ْتوالنَّ   : كىرى
 : رىٍشحي اجليرًٍح أك القىٍرحىًة.والنَِّجيجُ  النَّجُّ 

.النَّْجخُ   : ًغلىظي الصٍَّوًت من زيكاـو أك سيعاؿو
 : أف يػىٍنحىرى ]يػىٍقتيلى[ الرَّجيلي نػىٍفسىوي.ِتحارُ االنْ 

.النَّحاَفةُ   : اذليزاؿي
 : اذلىزًيلي.النَِّحيفُ 
.النَُّحوؿُ   : اذليزاؿي
 : اذلىزًيلي الدًَّقيقي.والنَّاِحلُ  النَِّحيلُ 

: وناِجسٌ  َنِجيسٌ  داءٌ  والنَّاِجُس= النَِّجيسُ 
 ال يػيبػٍرىأ منو.

 ًن كتىدىِلِّ ما فيًو.: اٍنًشقاؽي البىطٍ االنِْتداؽُ 
 : صىٍوته مىعىوي تػىوىجُّعه.النَِّميطُ 

 : اذلىزًيلي.الَمْنُخوشُ 
ميوي من الًكَبى كغىٍَتًًه.الناِخصُ   : الذم ذىىىبى حلٍى

ميوي من الًكَبىً. -  الذم َتدَّدى حلٍى
.الَمْنُخوصُ  ىٍعريكؽي

 : ادل
 : تػىقىلُّعي الرُّكًح.النػَّْزعُ 

ُزوؼُ   ميوي.: الذم نػىزىؼ دى الَمنػْ
.النػَّْزؼُ   : خيركجي الدَّـً
ُزوؼُ  النَّزِيفُ  : الذم عىًطشى حىت والَمنػْ

 يىًبسىٍت عيركقيو كجىفَّ ًلسانيوي.
.النػَّْزيُ   : النػٍَّزؼي
ٍوًت.النَّاِسمُ 

ى
رًيضي الذم أىٍشفىى على ادل

ى
 : ادل

 : نػىزُّ اجليرًٍح.النَّشُّ 
.النَّْشغُ   : الغىصىصي

ًم السَّ النُُّشوؿُ   اًؽ.: ذىىابي حلٍى
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.النََّصبُ   : اإًلٍعياءي كالتػَّعىبي
 : النػٍَّوـ. الوىسىني.النُّعاسُ 
- .  ميقارىبىةي النػٍَّوـً

.والنػَّْعسافُ  الناِعسُ  قاًربي النػٍَّوـً
ي
 : ادل

.النػَّغَّارُ  ـي. السَّيَّاؿي  : اجليرٍحي الذم يىًسيلي منو الدَّ
 : فىسادي اجليرًٍح.النػََّغلُ 

 رىـي.: الوى والنُّفاخُ  النػَّْفَخةُ 
ُفوخُ   : العىًظيمي البىٍطًن.الَمنػْ

ـي.النػُُّفورُ   : الوىرى
ًة.النَّاِفضُ   : ُحيَّى الرٍِّعدى
 : الصًَّديدي كالقىٍيحي.النَِّكَرةُ 

رًيًض والنُّكاسُ  والنُّْكسُ  االنِْتكاسُ 
ى
: عىٍودي ادل

 يف مىرضىًو بعد مىثالىًتو.
ـي ًإٍرًقاًء دىـً الًعٍرًؽ كاجليرٍ اإِلْنهارُ   ًح.: عىدى
.النػَّْهشُ   : العىضُّ
 : ًشٍبوي األنُت.النَِّهيمُ 
 : التَّماييلي من النُّعاًس.النُّوادُ 

 : التَّماييلي من النَّعاًس، ]كضلوه[.النػََّوَدافُ 
.النػَّْوـُ  (، النُّعاسي  : )مىٍعريكؼه
 ًضدُّ اليػىقىظىًة. -
 : النػٍَّوـي.النِّيَمةُ 

.االْسِتناَمةُ   : طىلىبي النػٍَّوـً

 : السُّباتي من داءو.ـُ النُّوا
.النػَّْومافُ   : الكىثَتي النػٍَّوـً

ٍطًمئىنُّ.الُمْسَتِنيمُ 
ي
 : السَّاًكني ادل

.الَهَبجُ  ـً
 : أىٍىوىفي الوىرى

زُ  ٍوتي الفيجاًئيُّ.والُهُبوزُ  الَهبػْ
ى
 : ادل

رًيضي الذم نػىقىصى والَهبيطُ  الَمْهُبوطُ 
ى
: ادل

ميوي.  حلٍى
 : التَّشىقُّقي.التػََّهتَّكُ 

: اٍخًتالؼي الكالـً ]كالتَّخيًليطي فيو[ جارُ اإلىْ 
ىرىًض.

 ًبسىبىًب ادل
ـُ   : الدُّكاري ييًصيبي اإلنسافى يف البىٍحًر.الُهدا
 : أىٍقصىى الكىَبً.الَهَرـُ 

 : دىؽُّ العينيًق.التػََّهزِيعُ 
 : نىًقيضي السِّمىًن.الُهزاؿُ 

 : الضًَّعيفي ]من ذىىبى ًَسىنىو[.الَمْهُزوؿُ 
.االْىِتقاعُ   : ميعاكىدىةي احليمَّى يػىٍومان بػىٍعد يػىٍوـو
 : الظَّلىعي كالعىرىجي.الَهْنبَػَلةُ 
 : األىًنُتي.الَهِنينُ 
: الذم ال يىٍصَبي على والِمْهياؼُ  الَهيُوؼُ 

 العىطىًش.
 السَّرًيعي العىطىًش. -
ـُ   : أىشىدُّ العىطىًش.الُهيا
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.الَوَجعُ   : كيلُّ مىرىضو ميؤملًو
يؤمًٍلي الَوِجيعُ 

 .: ادل
 : اإًلٍيالـي.اإليُجاعُ 

: التَّأىثر ًبسيمٍّ الوىحىرىًة، )كىي ديٍكيػىبَّةه  الَوَحرُ 
 كالًعظاءىًة سامَّةه(.

 : الوىجىعي.الَوْخزُ 
(.الَوِربُ   : الفاًسدي، )ًعٍرؽه كىًربه
 : النُّتيوءي كاالنًٍتفاًخ.الَوَرـُ 

 : االنًٍتفاخي كالنُّتيوءي.التػََّورُّـُ 
(. : الوىجىعي الَوَصبُ  ، )اجلمع أىٍكصابه ىرىضي

 كادل
 التػَّعىبي كالفيتيوري يف البىدىًف. -

 : احليمَّى. أىملىي احليمَّى.الَوْعكُ 
ًة التػَّعىًب. -  أىملىه من ًشدَّ

ٍحميوـي.الَمْوُعوؾُ 
ى
 : ادل

 : القىٍيحي كادلًدَّةي.الَوْعيُ 
نًو.الَوْغبُ   : الضًَّعيفي يف بىدى
.الَوفاةُ  ٍوتي

ى
 : ادل

ٍوًت.لَمْوقُوذُ وا الَوِقيذُ 
ى
ٍشًرؼي على ادل

ي
 : ادل

: الذم يػيٍغشىى عىلىٍيًو ال ييٍدرىل أىمىيِّته أـ الوِقيذُ 
 ال.
 : كىجىعه يىٍأخيذي اإًلٍنسافى!!الواِلَجةُ 

.الَوفُّ   : الضٍَّعفي
 : ضىٍعفي البىدىًف.والتَّواِني الَوَنى

  : ًشٍبوي الوىٍىًن كالضٍَّعًف.الَوْىطُ 
ًٍ كالعىٍظًم.: ضىعيفي الَمْوُىوفُ ا ًف  لبىدى
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(1) 
 الت مريض والمداواة والت وليد 

داَواُة من اإِلْجِل وىو َوَجُع الُعُنقِ الت ْأِجيُل: 
ُ
 .ادل

َداواُة من اأَلْرِض أي الدُّواِر الُمَؤاَرَضُة: 
ُ
ادل

.  والزُّكاـِ
داوَ اأَلَسا

ُ
 ُة والِعاَلُج.ا: ادل

 .الدَّواُء. )اجَلْمُع: آِسَيٌة( : اأَلُسوُّ واإِلَساءُ 
َداَواةُ اأَلْسُو: 

ُ
 .ادل
 الطَّبيُب. )اجلمع: أُساٌة وِإَساء(.اآلِسي: 

 ْسناِف ورَبْزِيزُىا[.رَبِْديُد أَْطراِؼ األَ الَوْشُر: ]
ْرأَُة من الَمثِْبُر: 

َ
ْوِضُع الذي تَِلُد فيو ادل

َ
ادل
 اأَلْرِض.

َمْسَقُط الَوَلِد. -

َراء  : اسِتْفرَاُغ بَِقيَِّة البَػْوِؿ.االْسِتبػْ
 االْغِتساُؿ بادلاِء الَبارِِد.االبِْتَراُد: 

 ُشْرُب ادلاِء لَِتْْبِْيِد الَكِبِد. -
ََّراِب.: ماابْػًتُِ البَػُرودُ   َد بِِو. مايْب دد اللُلََّة من ال

َرَدةُ   : مايَُسب دُب البُػُروَدَة.الَمبػْ
 : اإِلْضَعاُؼ والتَػْفِترُي.اإِلبْػَرادُ 

 اجلَرُْع.البَػْلُع واالبِْتالُع والت بَػلُُّع: 

 : اجلُْرَعُة.البُػْلَعةُ 
ََّرابُ البَػُلوُع:   .ال

 رُْع.اجلَ البَػْلُع واالبِْتالُع والت بَػلُُّع: 
ََّراُب.البَػُلوعُ   : ال

ـَ وابْػتَػَلَعُو: مل البَػْلُع واالبِْتالعُ  : بَِلَع الطََّعا
 َِيَْضْلُو.

 : االبِْتالُع.البَػْلَعَمةُ 
 : الوالَدُة بعد سَباـِ َخْلِق اجَلِننِي.التِّمُّ والت ماـ

: إذا أَْلَقْتو وقد ََتَّ  - )َوَلَدت ادلرأُة لَِتماـٍ
 َخْلُقو(.

رِفَُة على الُمِتمُّ  َْ ُ
ْرأَُة اليت َدنَا والُدىا. ادل

َ
: ادل

 الَوْضِع.
ـَ ََحِْلها. - ادلرأة اليت أسََبَّْت أيَّا

: إْعناُت الَعْظِم بَػْعَد اجَلْْبِ. ]رَبِْميُلو اإلْتعابُ 
 مافَػْوَؽ طاقتو[.

ْرأَُة فَػْرَجها خِبْرَقٍة عريَضٍة االْسِتْثفارُ 
َ
َُدَّ ادل : أف َت

ب  اا وتُوقِق طَرَفَػْيها ش  َشبٍء أو ُقطَْنٍة ربَْ  َِ َت
َُدُّه على َوَسِطها فَػَتْمَنَع َسَيالَف الدَّـِ ش   َت

 احلَْيِض.



    - 022- 

 

رُ   : ِخالُؼ الَكْسِر. ]ِإصالُح الَكْسِر[.الَجبػْ
ََدُّ على الَعْظِم لَتْجبُػرَُه الَجبائِرُ  : الِعيداُف اليت ُت

 (. اا على اْسِتواٍء. )الواحدة: ِجبارة وَجِبريَةٌ 
ـَ ادلكسورة.الُمَجبػِّرُ   : الذي ََيْبُػُر العظا
 : اللَّْمُس باليِد.الَجسُّ 
 َمْوِضُع اللَّْمِس. -

: ََمَسَُّة ماَلَمْسَتو بيدؾ الَمَجسُّ والَمَجس ةُ 
 ]طَِبيَعُة َمْلَمِسِو[.

ْوِضُع الذي ََيُسُّو الطَِّبيُب . الَمَجس ةُ 
َ
: ادل
 ]يَػْفَحُصو[

َُّرْ الت َجرُّعُ   ُب قَِليالً قَلياًل.: ال
ََّراِب. ِمْلُء الفم الُجْرَعةُ  : احُلْسَوُة من ال

ََّاِرُب.  يَػْبَتِلُعُو ال
 : البَػْلُع.الَجْرُع واالْجِتراعُ 

ََّديُد بالَيِد.الَحْثمُ   : الدَّْلُك ال
ـَ ُمَداواًة[.الَحاِجم والحج م  : ]الذي ِيُصُّ الدَّ

 ـُ ُمَداَواًة[.: ]الذي ُِيَصُّ منو الدَّ الَمْحُجوـُ 
 .: َأْخُذ َلْذَعِة اخلَْرَدِؿ إذا أَخَذ باأَلْنفِ الُحْرَتةُ 

ْسَتحاضِة الُقْطَن وََنَوُه االْحِتشاءُ 
ُ
: إدخاُؿ ادل

ـَ.  ش  فَػْرِجها لَِتْحِبَس الدَّ
 : إخراُج كل د ماش  الَعنْيِ من الدَّْمِع.الَحْفشُ 

 : ِإْخراُج الَقَذى بالر دْفِق؛ )ََحَصَ الَحْمصُ 
 الَقذاَة من الَعنْيِ(.

 .: الَعَرؽُ الَحِميمُ 
 : التػََّعرُُّؽ. )اْسَتَحمَّ الرَُّجُل: َعرِؽ(.االْسِتْحَماـُ 

: ِطيٌب ُُيَْلُط للَمي دِت خاصًَّة؛  الَحُنوطُ 
 كالكافور.

 : َوْضُع احلَُنوِط للَمي دِت.الت ْحنيطُ 
 : َدْلُك احلََنِك.الت ْحنيكُ 

 : الدَّْلُك.الَحْوؽُ 
ْرأَُة ]الَوالََّدُة[ َوَلَدىا ْْخَفادُ اإل

َ
: أَْف تُػْلِقَب ادل

 بَِزْحرٍَة.
: ُدخوُؿ َشبٍء فيما َتخلُّل اأَلْسنافِ  الت َخلُُّل=
 بيػَْنها.
 : ِإَسالَةُ ادلاِء بَػنْيَ اأَلَصاِبِع.الت ْخِليلُ 

ََرَِة. -  إِْيَصاُؿ ادلاِء إىل الَب
وَقُد فيها النَّاُر ُُثَّ : أف رُبَْفَر ُحْفرٌَة تُ الت ْخوِيَةُ 

فاء[  َْ ْرأَُة ]لالْسِت
َ
يُػْقَعَد فيها الرَُّجُل أو ادل

 من داٍء َيَُِدُه.
 : َغْمُز الُقْرَحِة حىت تَػنػَْفِضَخ.الد ْأظُ 
: َغْمُز احلَْلِق من الَوَجِع الذي يُْدعى الد ْغرُ 

 الُعْذرََة.
 رَْفُع َوَرـٍ ش  احلَْلِق. -
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عْ  -
َ
ُذوِر ]رَْفُع بَناِت اآلذاِف أي رَْفُع ذَلاِة ادل

 اللوزات[.
 الُوْجُر، ]َوْضُع الدَّواِء َوْسَط احلَْلِق[. -

 : لُْبُس مايُْدش ُء.االدِّفاُء  واالْسِتْدفاءُ 
ْسَتْدِِفُء.الد ْفآفُ 

ُ
 : ادل

: الدََّواءُ الذي يُػَتَدلَُّك بو من الد لوؾُ 
 الَلُسواَلِت كالَعَدِس واأُلْشناِف واأَلْشياءِ 

ُطَي دَبِة.
 ادل

ْرأَُة َوَلَدىا بَِزْحرٍَة واحدٍة.الد َمصُ 
َ
 : أف تَِلَد ادل

 : الَوَسُخ.الد َنسُ 
ْرأَُة اليت دنا َوْقُت والَدِِتا.الُمْدنَِيةُ 

َ
 : ادل

عاجَلَُة.الُمَداواةُ 
ُ
 : ادل

 : ما يُػَعاََلُ بِِو اإِلْنَساُف وَغرْيُه.الد َواءُ 
ََّديُد.: اجلَ الذ ْأُج والذ َأجُ   رُْع ال

اإِلْكثاُر من ُشْرِب ادلاِء. -

 : َفْسُح اخلِناِؽ والتَّْخِفيُف منو.التػ ْرئَِيةُ 
ْرأَُة اليت َدنا أَْف َُيْرَُج والُمْرِجَئةُ  الُمْرِجئُ 

َ
: ادل

 وَلُدىا ]عند الوالَدة[.
ْرأَُة َوَلَدىا حبيث َُيْرُُج التػ ْرِجيلُ 

َ
: أف َتَضَع ادل

 رَْأِسِو عند الوالَدِة، وىو الَيْْتُ. رِْجالَُه قَػْبلَ 
ْلُسوُؿ.الَمْرُحوُض: 

َ
 ادل

: َغْمُز احَلَدِث وَحرََكتُو ش  الَبْطِن للُخروِج، الرِّزُّ 
 حىت ََيْتاَج صاِحُبو إىل ُدخوِؿ اخَلالِء.

 : الرَّْشُف.والتػ َرضُّبُ  الر ْضبُ 
ََّْبِء.الر َغفُ   : رَبِْديُد الَبَصِر ش  ال
(.الر ؼُّ  َصُّ والتػََّرشُُّف، )يَػُرؼُّ

 : ادل
ـُ  دَ اإِلْرآ

ُ
َعاجَلَُة.ا: ادل

ُ
 واُة وادل

ََّراِب قليالً قليالً.التػ َرمُّقُ   : َحْسُو ال
ََّديُد.الز ْأبُ  َُّْرُب ال  : ال
ََّعِر.الز ْبقُ   : نَػْتُف ال

 : أَْف يَػْرِمَب اإِلنساُف ماش  بَْطِنِو.التػ َزْوُرؽُ 
ديِث ش  أُُذِف اأَلَصم د ]ُُماَولُة : َكتُّ احلَ الز ْفتُ 

 ِإْْساِعو عن قُػْرٍب[ )زَفَت ش  أُُذِف اأَلَصم د(.
ْرأِة َوَلدىا بَزْحرٍَة واحَدٍة.الز ْكبُ 

َ
 : ِإْلَقاءُ ادل

َرْمُب  النُّْطَفِة ش  الرَِّحِم. -

رُ   : اْخِتباُر ُعْمِق اجلُرِْح.الس بػْ
 الوالَدُة ِبُسُهولٍة.السُُّرُح: 

عاَونَُة.عاُؼ والُمَساَعَفةُ اإلسْ 
ُ
َساَعَدُة وادل

ُ
 : ادل

 : اْقِتماُح ُكل د َشبٍء ياِبٍس.الس فُّ 
ُو ادلَلارِِز بالنػَُّؤور عند الَوْشِم.اإِلْسَفاؼُ  َْ  : َح

يناً باأَلْدِويَةِ الت ْسِمينُ   .: َجْعُل اإلْنساِف ْسَِ
 : اْسِتْعماُؿ الس دواؾ.االْسِتنافُ 
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ََّْبِء وُدُخولُو[.: ]مايَُسهَّ السِّواغُ   ُل بو نُػُزوُؿ ال
 : الدَّواءُ الذي يُػْْبُِئ من السََّقِم.الشِّفاءُ 

 : طََلُب ال َدفاِء.االْسِتْشفاءُ 
ِفب.ااِلْشَفاءُ  َْ  : إْعطاءُ ماَي

ََّبِء.االْسِتْشالُء:   إِْنقاُذ الَبِقيَِّة من ال
 : ُحْسُن ِقياـِ احلاِضَنِة على الصَِّب د.الش ْمَرَجةُ 

 : الصَِّبُّ الذي تَػْعَتين بو احلاِضَنُة.الُمَشْمَرجُ 
 : َدْلُك اأَلْسناِف.الش ْوصُ 

الَلْسُل والتنظيُف. -

ْمُدوُد.الصَُّعَداءُ 
َ
 : التػَّنَػفُُّس ادل

: ُمَعاجلََُة َشْعِر الرَّْأِس باليِد عند الض ْغثُ 
 الَلْسِل.

اِع أو : ِخْرقٌَة تُػَلفُّ على الرَّْأِس للصُّدالضِّمادُ 
 على َدواِء اجلُرِْح وَغرْيِِه.

: َشدُّ اجلُرِْح بِعصابٍَة الض ْمُد والت ضِميدُ 
 وَنوىا.

 : َوْضُع الدَّواِء على اجلُرِْح.الت ْضميدُ 
: ِعالُج اجِلْسِم والنػَّْفِس. )وكذا الطُّبُّ الطِّبُّ 

.)  والطَّبُّ
.الط ِبيبُ   : العامِلُ بالط دب د

ي يَػتَػَعاَطى ِعْلَم الط دب د ]طاِلُب : الَّذالُمَتطَبِّبُ 

]  الط دب د
 طََلُب الِعالِج والدَّواء.االْسِتطَْباُب: 

َقَذُر اإلنساف إذا مَل يَػتَػَعهَّْد نَػْفَسو الط َفُس: 
 بالتػَّْنظيف.

: ُمعاجَلَُة الطَّن د وُمداواتُُو. )والطَّن ىو الت ْطِنَيةُ 
 َتَضخُُّم الط دحاؿ(.

 ِتساُؿ.االغْ الت َطهُّر: 
 َغْسُل اجلُرِْح وتَػْنِظيُفو وتَػْعِقيُمُو[. ]الت ْطهيُر:

 : َُّْرُب الَعبُّ ، ال ُشْرُب ادلاِء من غري َمصٍّ
 دوف تَػنَػفٍُّس.

 : التََّجرُُّع.التػ َعبُّبُ 
ِعَدةِ التػ ْعرِيبُ 

َ
 .: ُمداواُة َفَساِد ادل

 )َعَرَت األَْنَف(.. الدَّْلكُ الَعْرُت: 
 ُة الوالدة[.]ُصُعوبَ اإلْعساُر: 
ْحُبوُس عن ادلاِء َعْمداً. الُمَعط ُش:

َ
 ادل

أَوَُّؿ ما َُيْرُُج من بَْطِن الصَِّب د َُيَْرُؤْه الِعْقُي: 
 حني يُوَلُد إذا َأْحَدَث. )اجلمع أَْعقاٌء(.

أف يُْسَقى الَوليُد دواًء يُْسِقُط ِعْقَيُو. التػ ْعِقَيُة: 
 ]وىو ُخْرُؤُه[.

زاولَُة.ِتالجُ الِعالُج واالعْ 
ُ
ماَرَسُة وادل

ُ
 : ادل

َداواةُ  الُمعاَلَجُة والِعالُج:
ُ
 .ادل
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َداِوي.الُمَعاِلُج: 
ُ
 ادل

الدَّْغُر، وىو َغْمُز َمْوِضِع الَوَرـِ أو  اإلْعالُؽ:
 الَوَجِع ش  احلَْلق.

رِيِض. الِعياَدُة والِعياُد والَعْوُد:
َ
 زِيارَُة ادل

رِيِض. الُعواَدُة:
َ
 زِيارَُة ادل

َفُة: أف تَػْرَضَع امرأٌة قَْدَي الَوالََّدِة إذا ُحِصَر  الَعيػْ
 لَبَػُنو لَيتَػَفتَّح مااْنَسدَّ من ََمَارِِج اللَََّبِ.

 ]َمصُّ احلَِليِب أو َسْحُبُو من األَْقداِء[. -
 اجلُْرَعُة.الُغْذَمُة: 
 أف يُػْلَقى على الرَُّجِل الث دياُب لِيَػْعَرَؽ. الَغْمُل:
 ف يُػْلَقى على الرَُّجِل الث دياُب لِيَػْعَرَؽ.أ الَغْمُن:

ْرأَِة فَػْلَهَمها )فَػْرَجها(  التػ ْفرِيُب:
َ
َتْضِييُق ادل

 بَعَجِم الزَّبِيب ]وما شابَػَهو[.
ََّْبَء(. االْفِتراُر: اُؽ؛ )افْػتَػرَّ ال ََ  االْسِتْن

نَظَُر الطَّبيِب إىل البَػْوِؿ  الَفْسُر والتػ ْفِسَرُة:
َرِض.لَِيْسَتِدؿَّ 

َ
 على ادل

 ]ُمعايَػَنةُ البَػْوِؿ[. -
 َسفُّ الدَّواِء.الَفْقُح: 

الَبْحُث عن الَقْمل الَفْلُي والِفاليَُة والتػ ْفِلَيُة: 
 ش  الرَّأس.

ْرأَُة اليت تَػتَػَلقَّى الَوَلَد عند الواَِلَدِة. القابَِلُة:
َ
 ادل

 ِضدُّ النَّظافَِة. الَقَذُر والَقذارَُة:
 اـ.احَلجَّ  القاِذُؿ:

 احلاِمُل اليت َدنا واقْػتػََرب والُدىا. الُمْقِرُب:
 : تَػْرِديُد الَكالـِ ش  أُُذِف األْبَكِم حىت الَقرُّ

 يَػْفَهَمُو.
 االْغِتساُؿ بادلاِء البارِِد. االْقِتراُر:
ََدُّ بو أَْعضاءُ الصَِّب د ]ادلولود[. الِقماُط:  ما ُي

الَقْبِء، وىو تَكلُُّف  االْسِتيقاُء والتػ َقيػُُّؤ:
 اْسِتْخراُج ما ش  اجَلْوِؼ َعْمداً.

 النػَّْوـُ. الَكَرى:
 النَّائُِم. الَكِريُّ:

 َتْسِخنُي الُعْضِو خبَِرٍؽ وََنِْوىا. الت ْكِميُد:
اخلِْرَقُة اليت ُيَسخَُّن  اا الُعْضُو  الِكماَدُة:

َفى  اا. َْ  فُيْسَت
 َمكاُف الَكب د.الِكماُد: 

ُز:  ُد اجلُرِْح بالدَّواِء.َضمْ  الل بػْ
 َوْضُع الدوَّاِء بَػنْيَ الل دساِف وبَػنْيَ ال َدْدِؽ. الل دُّ:

 ما يُػَلفُّ على الرَّْجِل وََنْوِىا.اللُّفاَفُة: 
 ]التََّمدُُّد[ على الَقفا. االْسِتْلقاُء:

 اجَلسُّ بالَيِد. الل ْمُس:
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 َدْىُن اجلِْلِد. الت ْمرِيُخ:
 الدَّْىُن. -

َرِض. رِيُض:الت مْ 
َ
داواُة من ادل

ُ
 ادل

ْعِب باألصاِبِع. الَمْصُت:
َ
 إْخراُج ماش  ادل

ْضَمَضُة ِبطََرِؼ الل دساِف. الَمْصَمَصُة:
َ
 ادل

ْرأَُة َولَدىا بَزْحرٍَة واحدٍة. الَمْصُع:
َ
 أْف تُػْلقَب ادل

 رَبْرِيُك ادلاِء ش  الَفِم. الَمْضَمَضُة:
 وَجاَلُؤىا.تَػْنِقيَُّة األْسناِف  الَمْقُو:
َََّعِر وما َأْشبَػَهُو. الن ْتُف:  نَػزُْع ال
ُع من اإلْكِليِل الذي َحواَلَِ  الن َتُف: ََ ما يَػَتقلَّ

 الظُّْفِر.
 َسْقُب ادلاِء بالبَػْزِر أو الس دْمِسِم. الن ُجوُع:
 ما َُيْرُُج من الَبْطِن من رِيٍح وغاِئٍط. الن ْجُو:

اِء من النَّْجِو االْغِتساُؿ بادل االْسِتْنجاُء:
 ]اللائط[.

ََّْبِء من الصَّْدِر.التػ َنخُُّم:   َدْفُع ال
 َغْمُز الَبثْػرَِة حىت َُيرَُج ما فيها. الن ْدُص:
 طََلُب النَّسيِم. التػ َنسُُّم:
 الَعْرقَُة ش  احَلمَّاـ. الن ْسَمُة:

 التػََّنسُُّم. االْسِتْنشاُء:
 َطريِق األَْنِف[.]ِإْدخاُؿ الدَّواِء بِ  النُُّشوُع:

ِإْدخاُؿ ادلاِء ش   التػ َنشُُّق واالْسِتْنشاؽ:
 األَْنِف.

 َصبُّ ُسُعوٍط ش  األَْنِف. الن ْشُق:
 َتداُرُؾ اإلنساِف من َىَلَكٍة. النػ َعُش واإلنْعاُش:

احلاِذُؽ بالط دب د  الن ْطُس والن ِطيُس والنِّطاسيُّ:
 (.وَغرْيِِه، )اجلمع نُُطٌس( . )معرَّب

 َصبُّ الدَّواِء على الرَّْأِس. الن ْطُل:
 النَّقاَوُة. الن ظافَُة:

 طََلُب النَّظافَِة. التػ َنظُُّف:
 َغْسُل الَوَسِخ والدََّرِف. -

ْرأَِة.النِّفاُس: 
َ
 والَدُة ادل

ْرأَُة الواِلَدُة. النػَُّفساُء:
َ
 ادل
ْولُوُد. الَمنػُْفوُس:

َ
 ادل

ْسِتْْباُء الذََّكِر من ا اإلنْفاُض واالْسِتْنفاُض:
 البَػْوِؿ.

 االْسِتْنجاُء. -
ُمعاجَلَُة ادلاِء اأَلْسَوِد الذي ََيُْدُث ش  النػ ْقُب: 
 الَعنْيِ.
ََّبِء وأَْكُلو  الن ِفيُف: السَّفيُف وىو َأْخُذ ال

َر َمْلُتوٍت.  َغيػْ
 التَّْخِليُص والتػَّْنِجَيُة. اإلنْقاُذ واالْسِتْنقاُذ:
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 ْوـُ لَْيالً.النػَّ  الُهُجوُد:
 النػَّْوـُ لَْيالً. الُهُجوُع:
 النػَّْوَمُة اخلَِفيَفُة. التػ ْهجاُع:
 النػَّْوَمُة اخلَِفيَفُة. الَهْجَعُة:
 : الَقْبُء.الُهواَعةُ 
 : اإلْقياُء. التػََّقيػُُّؤ.التػ َهوُّعُ 
 : ِإْعطاءُ الدَّواِء ش  َوَسِط احلَْلِق.الَوْجرُ 

َُّْرُب شيالتػ َوجُّر  ئاً بَػْعَد َشْبٍء على َتَكرٍُّه.: ال
 : ُخلُّو الَبْطِن من الطَّعاـِ لِتَػَلق دب الدَّواِء.التػ َوحُّش

ُ ُصورَِة اجلَِننِي ش  الَبْطِن ورَبَرُُّكُو.التػ ْوزِيغُ   : تَػبَػنيُّ
: ما يَػْعُلو الث دياَب واجلِْلَد من الدََّرِف وِقلَِّة الَوَسخُ 

 التػََّعهُِّد بادلاِء.

: طََلُب َوْصِف الدَّواِء من يصاؼُ االْستِ 
 الطَّبيِب.

َرِض الِوقايَةُ 
َ
: الص ديانَُة واحِلمايَُة. ]من ادل

 وََنْوِِه[.
: ُمَقارَبَُة احلامِل الوالَدَة، )أَوَْكَفت اإِلْيكاؼُ 
رأَُة(.

َ
 ادل

 .: َوْقُت الوالَدةالِميالدُ 
رأَِة احلاِمِل َوَلَدىا.الِوالَدةُ 

َ
 : َوْضُع ادل

 : القابَِلُة.َولَِّدةُ المُ 
: الوالَدُة ش  ُسُهولٍَة.الَيَسرُ 
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(2) 
 األدِوية والسُّمـو الص يدلة و 

 !!  : َدَواٌء، وىو ُمَعرٌَّب..األَيَارَِجةُ 
 : السُّمُّ.األَرُوفُ 
 قيل: ىو ِدماُغ الِفيِل، وىو ُسّم. -
 َحبُّ بَػْقَلٍة يقاؿ لو: األُرَاََن. -

ذَبَْعُلو الن دساُء ش  الِلْسَلِة  : َشْبءٌ الَمْيُسوَسنُ 
 لِرُؤوِسِهنَّ.

: الذي يُػْلَسل بو األيدي اأُلْشناُف واإِلْشنافُ 
 ]نبات[

: َدواٌء، وىو كالصَّْمغ )معرَّب(. )وقد اأُلش جُ 
 يلفظ: اأُلشَّّق(.

 : ُكْحٌل يُػبَػر دُد الَعنْيَ.البَػُرودُ 
َولَةُ   : ما يَُسب دُب البَػْوَؿ.الَمبػْ
 ْطِلُق البَػْوؿ[.]َدواءٌ يُ  -

: َدواءُ السُّم د.التػِّْرياؽُ 

- .  ىو َدَواُء السُُّمـو
ماُيْستَػْعَمُل ِلَدْفِع السُّم د من اأَلْدِويِة  -

َعاجنِي.
َ
 وادل

لَثًى َُيْرُُج من َأْصِل لثػ ْعُر والثػُّْعُر والثػ َعُر: ا
السَُّمِر، يُقاُؿ إنو ُسمٌّ قاتٌل، إذا ُقِطر ش  

 ْبءٌ ماَت اإلنساُف َوَجعاً.الَعنْيِ منو شَ 
 ما َرَسَب منو. الثػُّْفل= ثُػْفل الد واِء:

 : َحَجٌر يُػتََّخُذ منو الُكْحُل.اإِلْثِمدُ 
 َضْرٌب من الُكْحِل. -
الُكْحُل نَػْفُسو. -

َقُع.الثَُّماُؿ:  ُنػْ
 السُّمُّ ادل

َُقوَّى بالسََّلِع وىو َشَجٌر ُمرٌّ. الُمَثم ُل:
 السُّمُّ ادل

 السُّمُّ القاتُِل. اُؿ:الُجحَ 
 السُّمُّ. الُجْرُسُم:

ِعَدَة،  الَجواِرْشُن:
َ
نَػْوٌع من األَْدِويَِة يُػَقو دي ادل

ـَ. )ُمَعرَّب(.  ويَػْهِضُم الطَّعا
 السُّمُّ. الَجْوَزُؿ:
 َدَواٌء من أَْدِوية الصَّياِدلة.الَحَبُق: 

 الُفْوَذْنج، الباَذُروج. -
ذا بُلَّ وُعِجَن مل ََيَْتِمْع الدَّواُء الذي إالَحِثُر: 

 وتَػنَافَر.
 التَّْحِبيُب ]َجْعل الدَّواِء ُحُبوباً[. الت ْحِثيُر:
ـُ قابِليَّة الدَّواِء للَتَجمُِّع والتَّماُسِك  الَحثَػُر: َعَد

 إذا بُلَّ وُعِجَن.
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 السُّمُّ. الُحجاُؿ:
َيُة الدواِء الَبْطَن. الَحْدُر: َِ  سَبَ

الذي ِيَُ َدب الَبْطَن  الدَّواءُ  الَحاُدور:
َُسه دُل[.

 ]ادل
 احُلَضُض؛ ]نوع من الدَّواِء أو الُكْحِل[!! الُحُدُؿ:

 السُّمُّ القاتُِل. الِحْرِسُم:
َرُب  الَحَزا والَحَزاُء: َْ ِبُو الَكرَْفَس، َي َْ نَػْبٌت ُي

.) ََِّة )الزُّكاـِ  الناُس ماَءُه للر ديح، وللطُّ
يُػتََّخُذ من أَبْػَواِؿ  َدَواءٌ  الُحُضُض والُحَضُض:

 اإِلِبِل.
 َدواٌء ىو ُعَصارَُة َشَجٍر َمْعروٍؼ. -
ُر د وما  -

َصْمٌغ من ََنِْو الصَّنَػْوبَِر وادل
أَْشبَػَهُهما، لو شَبَرٌَة كالُفْلُفِل.

ُكْحُل اخلُواَلِف.  -

ُعَصارَُة الصَّْْبِ. -

 َدواٌء. َصْمٌغ كالصَّْبِ، وىووالُحَظُظ:  الُحُظظُ 
.عُ  - ُر د

َََّجِر ادل  َصارَُة ال
 ُكْحُل الِلْزالف.  -

ْحَتِقُن.الُحْقَنُة: 
ُ
رِيُض ادل

َ
 َدواٌء َُيَْقُن بو ادل

الدَّواُء الذي يُػْعَطى من اأَلْسَفِل ]من  -
 الدَّبُر[.
ما ُحكَّ بني َحَجرَْين ُث اْكُتِحَل بو الُحكاَكُة: 

 من َرَمٍد.
 .لُيْكَتَحَل ِبوِ  الذي َُيَكُّ بني َحَجَرْينِ الَحُلوُء: 

َفى من الرََّمِد حبَُكاَكِتِو. - َْ  َحَجٌر يُْسَت
َحَجٌر يُْدَلُك عليو دواٌء ُث تُْكَحُل بو  -

الَعنْيُ.

 .دواٌء من األَفاِويوالَمْحَلُب: 
ِعق درٌي معروؼ. ال يَػْنُبت ش  بالد الِحْلِتيُت: 

الَعَرِب. وىو نباٌت َيْسَلْنِطُح ُث َُيْرُُج من 
ِطِو َقَصَبٌة َتْسُمو ش  رْأِسها ُكْعبُػرٌَة، َوسَ 

يُطَْبُخ بَػْقُلو ويُػؤَْكُل، وىب لَْيَسْت َمَّا يَػبػَْقى 
تاِء.  على ال َد

َصْمٌغ َُيْرُُج ش  أُُصوِؿ َوَرِؽ َقَصبِة  -
 احلِْلِتيِت.

َصْمُغ اأَلْْنَُذاِف. -

اأَلْْنَرُُذ!! -

 .: احلاِمُض الذي يَػْلذَُع الل دسافَ الحاِمزُ 
 القاِبُض. -

 : َسمُّ الَعْقَرِب.الُحم ُة والُحَمةُ 
 .: ُسمُّ ُكل د َشْبٍء يَػْلدَُغ. السُّمُّ الُحَمةُ 

 َضْرٌب من األَْدِويَِة!!الَحْزَبُق: 
ُر:  .الص بػْ  ُعصارَُة َشَجٍر ُمرٍّ
ُعصارَُة َشَجٍر َورَقُها َكُقُرِب السَّكاكنِي الص ِبُر: 
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 ُمرٌّ. ِطواٌؿ ِغالٌظ.. وىو َدَواءٌ 
 التَّْمُر اذلِْنديُّ احلاِمُض الذي يػَُتداَوى بو.الصَُّباُر: 

 الدَّواءُ الذي يُعاََلُ بو اجلُرُْح.الضِّماُد: 
ـُ:  َما َهُة الصَِّب د وظاِىُر الدِّ َدَواٌء تُطَْلى بو َجبػْ
نَػْيِو.  َعيػْ

 كلُّ َدواٍء يُػَلطَُّخ بو على ظاِىِر الَعنْيِ. -
ُـّ:  َـّ الَعنْيَ(. الطَّْلبُ الد   ِبَدواٍء، )َد

اخلَْلُط، وأْكثَػُر ما َيُكوُف ذلك ش  الد ْوُؼ: 
 الدَّواِء والط ديِب.
يَفاُف: ئْػَفاُف والذِّ  السُّمُّ. الذِّ

 السُّمُّ. الذُّراُب:
 السُّمُّ القاتُِل. الذُّرَْحَرُح:

؛ )طَعاـٌ َمْذُروٌح(. الُمَذر ُح والَمْذرُوُح: ْسُمـو
َ
 ادل

ما يُػْوَضع ش  الَعنْيِ وعلى الَقرِْح من  ُر:الذ ُرو 
.]  َدواٍء ياِبٍس ]أي يَُذرُّ

 السُّمُّ الَقاتُِل لساَعتِِو. )اجلمع: ُذُعٌف(.الذُّعاُؼ: 
 السُّمُّ القاتُِل. الذِّفَاُؼ:
َقُع، الَقاتُِل. الذ ْوفَاُف: ُنػْ

 السُّمُّ ادل
 السُّمُّ القاتُِل. الذِّيفاُف:
ِب. ]ُعَصا الر َشاُة: َْ َرُب للَم َْ رَُة[ نَػْبٍت ُي

 ]لإلْسهاِؿ[.

 الدَّواءُ الذي يُوَضُع على الدَّـِ لِيَػنػَْقِطَع. الر قُوُء:
ـُ َمْن َشرِبَُو. الُمْرِقُد: َرُب فيُػنَػو د َْ  َشْبءٌ ُي
 َدَواءٌ بارٌِد َجي دٌد لِلَكِبِد، )ُمعرَّب(. الرِّيَوْنُد:
ُح، وىو أَْلنَيُ ِطاَلٌء يُْطَلى بِو اجلُرْ  الَمْرَىُم:

 ماَيكوُف من الدََّواِء.
 ]الدَّواءُ الواقب من السُّم د[. التػِّْرياُؽ:

 قاتٌِل. ُسمٌّ زَُعاٌؼ: الزَُّعاُؼ والُمْزِعُف=
ََّبُّ الَيماِنُّ، وىو من األَْدِويَِة، وىو  الز اُج: ال

 من َأْخالِط احِلْْبِ.
 الرُُّؤوُس. بَػْقَلٌة تُػْلَسُل ِبَورَِقها السُّط اَحُة:
َُوُغ ش  األَْنِف. السُُّعوُط: َُوُؽ والنُّ  النُّ
 ِإْدَخاُؿ الدَّواِء ش  األَْنِف. اإلْسَعاُط:
 اسُم الدَّواِء ُيَصبُّ ش  األَْنِف. الس ُعوُط:
ْعُجوِف. الس ُفوُؼ:

َ
ُر ادل  الدَّواءُ َغيػْ

َجْب دِ. اجلُبارَُة. الس ِقيَفُة:
ُ
 ُعوُد ادل

 ٌب من السُّم د.َضرْ  الس َلُع:
. الس ْوَلُع: ُرُّ

ُر ادل  الصَّبػْ
َرُب فَػُيَسل دب. السُّْلواُف: َْ  ما ُي

َدواٌء يُْسَقاُه احَلزِيُن فَػَيْسُلو، واأَلِطبَّاُء  -
َُفر دَح.

 يَُسمُّونَُو ادل
: القاتِل، )اجلمع ُْسوـٌ الس مُّ والسُّمُّ والسِّمُّ 
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 وِْساـٌ(.
ـُ أو االَمْسَمَنةُ   لدَّواءُ الذي ُيَسم دُن.: الطَّعا
ْرأَُة.السُّْمَنةُ 

َ
 : دَواءٌ ُتَسمَُّن بو ادل

 : ما تُػَقوَّى بو اأَلْسناُف من األْدِويَِة.الس ُنوفُ 
 : نَػْبٌت يُػَتَداَوى بِِو. )الواحدة: َسناٌة وسناَءٌة(.الس نا
 نَػْبٌت يُْكَتَحُل بِِو. -
ِء فَػتُػَقو دي ُشَجيػْرٌَة من اأَلْغالِث زُبَْلُط باحلِنَّا -

َلْونَو وُتَسو دُدُه، ولو ََحٌْل أَبْػَيُض إذا يَِبَس فَحرََّكْتُو 
ْعَت لو َزَجاًل. الر ديُح ْسَِ

ـُ ]أو الدَّواُء[ الذي َيْسِقب الَمْسَهَفةُ  : الطَّعا
 ادلاَء َكثرياً.

َرُب الش باهُ  َْ : َحبٌّ على َلْوِف احلُْرِؼ ُي
 َدِؿ[.للدَّواِء، ]احلُْرؼ: َحبُّ اخلَرْ 

 : ما يُْدَلُك ويُْكَتَحُل بِو.الص ُدودُ 
 : ِحجارَُة الَعقاِقرِي.الص ْيَدؿُ 

 : )معروٌؼ واجلمع َصياِدلة معرَّب(.الص ْيَدالَِنيُّ 
 ]الذي يُعدُّ الدَّواَء[. -
الَعطَّاُر ]بائع ِحجارَِة الَعقاقري[. -

 : ِحجارَُة الَعقاقرِي.الص ْيَدفُ 
 ماِء احلَْنَظِل. : نَقيعُ الص رايَةُ 

 احلَْنظََلُة إذا اْصَفرَّْت، )اجلمع َصرايا(. -
ِب؛ الص ْعَصَعُة:  َْ َرُب ماُؤه للَم َْ نَػْبٌت ُي

 ]لإِلْسهاِؿ[.
 : بَػْوُؿ الَوْبِر ُُيَثػَُّر لألَْدِويَِة.الصِّنُّ 
: َشَجٌر ِمْثُل البَػلُّوِط لو عناقيُد كعناقيِد الض ْروُ 

ُو وُيَصفَّى ماؤُه ويُػْلَلى الُبْطِم يُْطَبُخ َورَقُ 
َُونَِة الصَّْدِر  حىت يُػْعَقد، يُتَداوى بو من ُخ

 وَوَجع احلَْلِق.
ََّْبِء بَػْعد الطُّباَْخةُ  ْأُخوَذَة من ال

َ
: الُعَصارَُة ادل

طَْبِخِو.

: َضْرٌب من اأَلْدِويَِة، وقيل: ىو نَػْبٌت الط َلقُ 
ُتْسَتخرَُج ُعصارَتُو فَيَتطَلَّى  اا الذين 

 يَدُخُلوَف ش  النَّاِر.
ب د. ]دواء ِيَُ َدب الَبْطَن[.الط ْوسُ  َِ

َ
 : َدواءُ ادل

: َشَجٌر ََنُْو القامة، َُيَفَُّف ورقُُو ويَُدُؽ الَعَثقُ 
ويُوَخُف بادلاِء كما يُوَخُف احِلْظِمبُّ فُيْطَلى ش  
ْعَر  ََّ َمْوضٍع َكِننٍي، فإذا َجفَّ أُِعيَد، فَحَلَق ال

.َحْلَق النُّ   ورَِة. وال تَْأُكلو الدَّوابُّ
 : ما يُػْعَطُس منو. ]ما يهيج الُعطاَس[.العاطُوسُ 

َََّجِر. : ما يػَُتَداَوى بو من النَّباتِ والِعقِّيرُ  الَعق ارُ   وال
َبٌة سامٌَّة.الُعق اُر = ُعق اُر ناِعمة:  َْ  ُع

 : األَْدِويَُة. أُصوُؿ األَْدِويَِة. الَعقاقيرُ 
واُء الذي ُِيِْسُك الَبْطَن ]من : الدَّ الَعُقوؿُ 

 اإلسهاؿ[.
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 ما ُُيَْلُط من الطَّعاـِ لُِيْصِبَح ُْسَّاً قاِتالً.الَعْلَثى: 
ذاُب الِعْلك= ِعْلُك األَنْباِط: 

ُ
الكاماُف ادل

 َُيَْعل لَُزوقاً للُجرِْح.
 : الدَّواءُ الذي يُػتَػَلْرَغُر بِو.الَغُرورُ 

يَػتَػَردََّد ادلاُء ش  احلَْلِق  : أفالَغْرَغَرُة والتػ َغْرُغرُ 
 ْدوف ِإساَغِتِو.

 ادلاُء الذي يُػْلَتَسُل بِو.الَغُسوُؿ: 
ـُ الذي يَػْقَطُع عن اجِلماِع.الُمْفِدُر والَمْفَدرَةُ   : الطَّعا

: َأْخالٌط من أَْدِويٍَة َمْدقُوقٍَة زُبَْلُط الِفتاؽُ 
 ِبُدْىِن الز دئْػَبِق حىت تَفوَح رَيُُو.

 :  َدواٌء َمْعُروٌؼ!!الُمَفرِّحُ 
ِعُر بالَفرَِح والسَّْلَوِة[. - َْ  ]لعلو َدواءٌ ُي

ـُ  ْرأَُة من َدواٍء.الَفْرـُ والِفرا
َ
 : ما تَػَتَضيَُّق بو ادل

ْرأَُة اليت ذَبَْعُل الدَّواَء الَفْرماُء والُمْستَػْفرَِمةُ 
َ
: ادل

 ش  فَػْرِجَها لَِيِضيَق.
ْرأَُة فَػْرَجها : الدَّواُء الذي تُعاِلُج بالَفَرـُ 

َ
و ادل

 لَِيِضيَق.
 : الصيَّاِدلَُة.الَفالِورَةُ 
 : الدَّواءُ الذي ُجِعَل فيو األُْقُحواُف.الَمْقُحوُّ 

رَُة َشَجرٍَة طَي دَبُة الر ديِح تُػْوَضُع ش  الِقْرفَةُ  َْ : ِق
 الدَّواِء والطَّعاـ.

 َدواٌء َمْعُروٌؼ!! -

 َرْويَاء.: دَواٌء، وىو َكَرْويا وكَ الُقْرُدماَنى
: ُعوٌد يػَُتَبخَُّر بِو، وىو ُعقَّاٌر من الُقْسطُ 

 َعقاِقرِي الَبْحر.
.الَقْشبُ   : َخْلُط السُّم د بالطَّعاـِ

ََاٌب(.الِقْشُب والَقَشبُ   : السُّمُّ، )اجلمع أَْق
 : التَّْسميُم.التػ ْقِشيبُ 

ُر بو الَوْجُو لَيْصُفَو َلْونُو.الَقُشورُ  ََ  : َدواءٌ يُػْق
: َشَجٌر أو نَػْبٌت ِقُل والَقالِقُل والُقْلُقالفُ الِقلْ 

 لو َحبٌّ كحب د الس دْمِسِم ُمَهي دٌج للباِه.
 : َضْرٌب من اأَلْدِويَِة.الِقن ةُ 

ُء من َدواٍء وَغرْيِِه.الَقُيوءُ   : ما يُػَقِّي د
 !!  : َدواءٌ الَكبابَةُ 

تَػَفى بِو.الُكْحُل:  َْ  ماُوِضَع ش  الَعنْيِ ُي
: َدواٌء َمْنسوٌب إىل الُكرُْكِم، )وىو شبيو يُّ الُكرُكمانِ 

 بالَوْرس أو الُعْصُفِر أو الَكمُّوِف(.
 : َعقَّاٌر يػَُتَبخَُّر بِو، وىو َعقَّاٌر ِىْنديٌّ.الُكْستُ 

: ما ُسِقَب اإلنساُف ش  َأَحِد ِشقَّْب الَفِم الل ُدودُ 
 ]من الدَّواِء[.

يَػْلَزمُو حىت  : َدواٌء للُجرْحِ الل ُزوُؽ والال ُزوؽُ 
 يَػبػْرَأَ.
 : َدواءٌ كاللَُّزوِؽ.الل ُسوؽُ 
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 : َدواءٌ يُػْلَصُق باجلُرِْح.الل ُصوؽُ 
 : الدَّواءُ الذي يػَُتناَوُؿ َلْعقاً؛ حلَْساً.الل ُعوؽُ 

 نَػْقُع الدَّواِء ش  ادلاِء.الَمْرُس: 
: أَْلنَيُ ما يَُكوُف من الدَّواِء الذي الَمْرَىمُ 

 رُْح.ُيَضمَُّد بو اجلُ 
 : التػ دْرياؽ.الَمُسوسُ 

 : الدَّواءُ الذي يُْسِهُل.الَمُشوُّ والَمِشيُّ 
َُسه دل الَمْشيُ 

: ما ِجبَء من شاِرِب ادل
 ]الْباُز[.

 : ادلاءُ الذي ال يُطاُؽ ُمُلوحًة.الُمضاضُ 
: الصَّْمُغ الذي يَُسمَّى الُكوَر، وىو من الُمْقلُ 

 األَْدِوية.
ُن بِو الَيهوُد وَُيَْعُل الُكْنُدُر الذي تَُدخ د  -

 ش  الدَّواِء.
[.األَْمَلُج:   َضْرٌب من العقاقري. ]َمَّا ِيَُصُّ

رُ   : َخْلُط الدَّواِء.الَميػْ
 : َشْبٌء من األَْدِويِة!! )معرَّب(.الَمْيَبةُ 

ُرَبَّياُت من األَْدِويِة.األَنِْبجاتُ 
 : ادل

ََّراُب الذي يُزِيُل الَعْقَل.الن ْسءُ   : ال
: السَُّعوُط. ]الدواء الذي يُػْؤَخُذ ِبطَرِيِق ن ُشوغُ ال

 األنف[.
: السَُّعوُط ]الدَّواُء اليت يُؤَخُذ بطريق الن ُشوؽُ 

 األنف[.
 : الباِلُغ القاِتُل من السُّم د الن اِقعُ 
َرُب.النػ ْقعُ  َْ َقُع وُي  : َدواءٌ يػُنػْ
 : َدواٌء يَُكوُف ش  الباديِة يَػَتعاجَلُوف بوِ النُّهاءُ 

رَبُونَُو. َْ  وَي
 : ُكلُّ َدواٍء َىَضم طَعاماً.الَهُضوـُ والَهاُضوـُ 

َلُج واإِلْىِليَلجُ  : ِعق درٌي من األَْدِويَة الَهَليػْ
 َمْعُروٌؼ!!

 : نَػْوٌع من السُُّموـِ )معرَّب(.الَهْلَهلُ 
 : السُّمُّ.اليَػْهيَػرُ 

 : ِعيداُف يػَُتَبخَُّر  اا ويُػَتَداَوى.الَوجُّ 
 الدَّواءُ يُػْعَطى من الَفِم.: الَوُجورُ 
ََّْبِء بَِلرْيِِه لُِيْصِبَح َغُسوالً.الَوْْخفُ   : َخْلُط ال
 : الَوُجوُر، ]َدَواءٌ يُػْؤَخُذ من الَفِم[.الَوُشوعُ 
 : َدواٌء َمْعُروٌؼ!!اإِليارَِجةُ 
 : السُّمُّ.اليَػُروفُ 
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(3) 
 الجراحػة 

 : اخلاتَِنُة.اآلِسنةُ 
 من اأَلْصِل. : الَقْلعُ االْسِتْئصاؿُ 

رُ  ََّْبِء َقْطعاً.الَبتػْ  : اْسِتئَصاُؿ ال
 : َقْطُع األُُذِف من أصِلها.الَبْتكُ 
ََّقُّ: )بجَّ اجلُرَْح والُقْرَحَة: َشقَّها(.الَبجُّ   : ال

ََّقُّ. )بََدح ِلَسانَُو(.الَبْدحُ   : ال
ََّْرُط.البَػْزغُ   : ال
- .  ِإَسالَُة الدَّـِ
ََّقُّ.البَػْزؿُ   : ال

.بَػزُّؿُ الت    : تَػَفطُّر اجَلَسِد بالدـِ
َُقُّ الَبازِلَةُ  ََّجَُّة اليت ساَؿ َدُمها، واليت َت : ال

 اللَّْحَم.
ََرَِة اليت تَِلب اللَّْحمَ اإلْبشاُر:   .ِإظهاُر الَب

ََّقُّ.الَبْطرُ   : ال
ََّقُّ، َشقُّ اجلُرِح والدُّمَِّل واخلُرَاِج.الَبطُّ   : ال

 واألنثى: ُمَبظ درٌة(.اخلَتَّاُف )الُمَبظُِّر: 
 : انِْفتاُح الَقْرَحِة.الث بَػرُ 

 : اأَلْخُذ الكثرُي. )اْجتَػَرَؼ الل دثََة(.الَجْرؼُ 

 : ماُجِرؼ بو.والِمْجَرفةُ  الِمْجَرؼُ 
: اأَلْخُذ الَكِثرُي ]من ُجرٍْح أو ُعْضٍو االْجِتَراؼُ 

 مريٍض[.
ََّجَّة )اجلُرْح(، بادلِيل الَحجُّ  ُر ال : َسبػْ

 جَلَِتها.ِلُمعا
َلَق اذلاَمُة فتُػْنظََر ىل فيها عظٌم : أف تُػفْ الَحجُّ 

 أو دـٌ.
: َقْطُعُو من اجلُرِْح الَعْظمِ  = َحجُّ 

 واْسِتْخراُجو.
ْسَتْأِصُل.الَحذُّ 

ُ
 : الَقْطُع ادل

 الَقْطُع السَّريُع. -
 : َجرُْح اجِلْلد.الَحْذيُ 
َقْطُع َشْبٍء من الُعْضِو )َحَذى  -

 األُُذَف(.
: َقْطٌع ش  ِعالٍج، وقيل: ىو ش  اللَّْحِم زُّ الحَ 

 ما كاف غري بَائِن.
رُىا.الَقْرَحةِ  َحْسفُ  = الَحْسفُ  َْ  : َق
 : َكبُّ الِعْرِؽ بالنَّاِر.الَحْسمُ 

 : َقْطُعو ُث َكيُّوُ لئالَّ َيسيَل َدُمو.=َحْسُم الِعْرؽِ 
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 : َقْطُعُو بالدَّواِء.َحْسُم الد اءِ  =
.: َقطْ الَحْلَقَمة  ُع احلُْلقوـِ
 يَُّة.  : الكَ الَحْوراءُ 
َلةُ   : الَفساُد من ِجراَحٍة.الُخبػْ
 : َقْطُع ُغْرَلِة الذََّكِر.والِخَتانَةُ  والِخَتافُ  الَخْتنُ 

: الذي ُقِطَعْت ِجْلَدُة والَختينُ  الَمْخُتوفُ 
 ذََكرِِه. ويُْطَلق ذلك على الذََّكِر واألنثى.

 لَِة.: ِمهَنُة قطع الُلرْ الِخَتانَةُ 
 : َقْطُع اللَّْحِم ُدوَف الَعْظِم.الَخْدبُ 

 َشقُّ اجلِْلِد مع اللَّْحِم. -
 : َقْطُع اأَلْخدَِع. )ِعْرٌؽ ش  الُعُنِق(.الَخدْعُ 

ْقطُوُع اأَلْخدَِع.الَمْخُدوعُ 
َ
 : ادل

 : الَقْطُع.الَخذْعُ 
َقْطٌع ورَبْزِيٌز ش  اللَّْحِم أو ش  َشْبٍء ال  -

 َصالبََة لَُو.
َقطَُّع.َخذ عُ المُ 

ُ
 : ادل

 : اخلاتَِنُة.الخاِفَضةُ 
 : ِخَتاُف اجلارِيِة.الَخْفضُ 
َقُر َعْنُو بَْطُن أُم دِو.الِخْشَعةُ   : الذي يػُبػْ

ْرأَُة اليت سَبوُت  -
َ
َوَلُد الَبِقرِي، والَبِقرُي: ىب ادل

َقُر بَطُْنها وُُيْرَُج.  وش  بَطِْنها َوَلٌد َحبٌّ، فيُبػْ

ْخُفوَضُة؛ ]ادلختونة[.: الُمَخْضَرَمةُ 
َ
 ادل

ََّْرِط.الر ْتخُ  ـُ ُمَبالَلِة احَلجَّاـِ ش  ال  : َعَد
رُ   : اْخِتباُر ُعْمِق اجلُرِْح.الس بػْ

ْرأَِة.الس ْطوُ 
َ
َي دِت من َرِحِم ادل

 : إْخراج الَوَلِد ادل
 : َقْطُع اللَّْحِم عن الُعْضِو َقْطعاً.الت ْشريحُ 
َرِط. : بَػزُْغ احَلجَّاـِ الش ْرطُ  َْ  بادِل

ـُ  ََّْبِء الَيِسرِي ش  اخلِتاِف.اإلْشما  : َقْطُع ال
 : الَكبُّ.الصُّماحُ  

 : اخلِتاُف.الت ْطهيرُ 
ََّقُّ حىت اإِلْدماِء.الَعْرطُ   : ال
 : َعْصُر اخلُراِج قَػْبَل أف يَػْنَضَج.الَعَمدُ 

 : ِإْخراُج الَقْيِح من اجلُرِْح.االْسِتْغثاث
 ْثرِة أو الَعنْيِ وقَػْلُعها.خَبُْق البَ الَفْقُء: 

ََّقُّ والَبْخُص. -  ال
ََقُُّق والتَّبَػعُُّج.التػ َفقُُّؤ:   التَّ
.الَفْصدُ   : َشقُّ الِعْرِؽ الْسِتْخراِج الدَّـِ
 : ِحنُي تَػَفقُُّؤ الدُّمَِّل.اإِلْقرافُ 

ْرأَِة.الَقْورَ 
َ
 : َخْْتُ ادل

 : الَكبُّ بالنَّاِر.الَكْشحُ 
 األَْنِف باْسِتْئصاٍؿ..: َقْطُع الَكْشمُ 
 : اجلِراَحُة، ]اجلُرُْح[.الَكْنَمةُ 
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 : ِإْحراُؽ اجلِْلِد حبديَدٍة وََنْوِىا.الَكيُّ 
 : َمْوِضُع الَكب د.الَكي ةُ 

 : احَلجَّاـ.الَمص افُ 
ْضَمَضُة ِبطََرِؼ الل دساف.الَمْصَمَصةُ 

َ
 : ادل

 َقْطُع النُّخاِع.الن ْخُع: 
 َقْطِع النُّخاِع.َمْوِضُع الَمْنَخُع: 

ََّجَِّة على الدَّماغ.الن َطفُ   : ِإْشراُؼ ال
 : َعْقُر اجلُرِْح واخلُراِج.الن ْطفُ 
ُر.الن ْكءُ  َْ  : النَّْكُث والَق
 : احُلُسُم، وىم الذين َيْكُووَف.الُهُسمُ 

عاجِلُوف بالَكب د[.
ُ
 ]ادل
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(4) 
 الت غذية والِحْميػة 

َداَوَمِة  : الكارُِه لِلطَّعاـِ اآلِجم
ُ
وَغرْيِه من ادل

 َعَلْيو.
 : االْرتِواءُ من ادلاِء.اإِلراضُ 

 : تَػْرُؾ اأَلْكِل، احِلْمَيُة.اأَلْزـُ 
 : اأَلْكَلُة الواِحَدُة ش  اليَػْوـ.اأَلْزَمةُ 

.الت ْأِويقُ   : تَػْقليُل الطََّعاـِ
 : الذي يُػَؤخ در طَعاَمُو.الُمَؤوِّؽ
أَماف، ىذا من قَْدٍي : أف يَػْرَضع التػَّوْ االبِْتدادُ 

 وىذا من قَْدٍي.
.البَػْزَمةُ   : أَْكُل َوْجَبٍة واحدٍة ش  اليـو
 : االْرتواءُ واالْمِتالءُ من ادلاِء.والُبُضوعُ  الَبْضعُ 
 : مايُػَبلُّ بو احلَْلُق من ادلاِء واللََِّب.الِبالؿُ 
ـُ حلََْم اإِلْنساِف.البِناءُ   : أف يػُْنِبَت الطَّعا
 لَّْحِم.َتْسِمنُي ال -

 : ُحْسُن الِلذاِء.الت ْترِيفُ 
ََّراِب تَػْبقى ش  الث ِميَلةُ  : الَبِقيَُّة من الطََّعاـِ وال

 الَبْطِن.
َُّْرُب بَػْعَد اأَلْكِل.الث ْملُ   : ال

 : البَػْلُع.واالْجِتراعُ  الَجْرعُ 
َتكارِِه.الت َجرُّعُ 

ُ
 : اجلَرُْع َمرًَّة بعد َمرَّة كادل

 : احُلْسَوُة من الَراب. َعةُ والُجرْ  الَجْرَعةُ 
ََّارُب. -  ِمْلءُ الَفِم يبتِلُعُو ال

َلٍة.الَجْزَمةُ   : اأَلْكَلُة الواحدُة كلَّ يَػْوـٍ ولَيػْ
َرةُ   : الرَّْضَعُة الواِحَدُة.الَحتػْ
.الت َحتُّمُ  ََّْبِء اذلَش د  : أَْكُل ال

ـُ   : أَوَُّؿ إرضاعٍة للط دْفل من أُم دو.اإلْحَجا
. )َحَجم الصَِّبُّ قَْدَي أم دو(.: الَحْجمُ  َصُّ

 ادل
ـُ الذي َُيْرُِؽ َفَم آِكِلو حِبَرارِة الِحرِّيف : الطَّعا

 َمذاِقِو. 
 الذي يَػْلذُع الل دساَف حِبَرارَتِو )كالَبَصِل(. -

: َحرافٌَة َتُكوُف ش  طَْعٍم ََنْو والَحراَوةُ  الَحْرَوةُ 
 اخلَْرَدِؿ وما أَْشَبهو.

 لذي ُحِسَم رِضاُعُو وِغذاُؤُه.: االَمْحُسوـُ 
ـٌ َمْحَسَنٌة:  ََيُْسُن بو اجلسُم. الَمْحَسَنُة= طَعا

َُّْرُب على سَبَهُّل.الت َحسِّي واالْحِتَساُء:   ال
َرُؽ.الَحِسي ُة والَحَساُء: 

َ
 ادل
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 : ِملءُ الَفم.الُحْسَوةُ 
 َقْدُر ما َُيَْسى َمرًَّة. -

 ِء الَبْطِن.: الرََّضاَعُة حىت اْمِتالالَحْصءُ 
ََّْبَء.الِحْمَيةُ  رِيِض ال

َ
 : َمْنُع ادل

ََّراب.الَحِميُّ  ْمُنوع من الطَّعاـِ وال
َ
ْريُض ادل

َ
 : ادل
 : الِلذاُء للصَِّب د دبا فيو َحيَاتُو.الُمحايَاةُ 
 : اأَلْكُل الَقِليُل.الَخْفسُ 

 : َفْطُم الَوَلِد.جُ الَخلْ 
.: ُخُلوُّ اجَلْوِؼ من الطَّعاالَخَواءُ   ـِ
 : تَػتَابُُع اجلُوِع.والَخَوى الَخَواءُ 
ـُ للمرأة عنِد الَخوِي ةُ  ـُ الذي يُػَقدَّ : الطَّعا

 الوالَدِة.
رِيِض َشْيئاً قَليالً، وذلك إذا الت ْدرِيجُ 

َ
ـُ ادل : ِإْطعا

 نَِقَو.
ْرِضَعُة. الظ دئػُْر.الد ايَةُ 

ُ
 : ادل

 : َجرُْع ادلاِء.الذ ْلجُ 
ََِّديُد للماِء.: اجلَرُْع االذ ْوجُ   ل

ُـّ ش  َفِم َوَلِدىا الَقِليل من التػ ْرِشيحُ  : أف ذَبَْعَل اأُل
. َص د

ْيئاً حىت يَػْقَوى على ادل ََ  اللَََّبِ َشْيئاً َف
- .]  ]َتْدرِيُب الط دْفِل على تَػَناُوِؿ الطَّعاـِ

. والر َشفافُ  والر ِشيفُ  والر ْشفُ  الر َشفُ  َصُّ
: ادل

.تَػَناوُؿ ادلاِء ب َََّفتَػنْيِ  ال
 االْشِتفاُؼ. -

 : اْحِتساءُ الرَّْغَوِة.االْرتِغاءُ 
ََّراِب.التػ َرنُّح  : سَبَزُُّز ال
 : ِضدُّ الَعَطِش.الرِّيُّ 

اِف )األنثى: ريّا. واجلمع الر ي افُ  : ِضدُّ الَعطَْ
 رَِواء(.

 : الذي مازاؿ على رِيِقو مَل يْأُكْل شيئاً.الر يِّقُ 
َرُب قَػْبَل ُفطوِر الصَّباِح.: ادلاالر ائِقُ  َْ  ءُ الذي ُي
داِر. الز رُِد: ُ السَّرِيُع االَنِْ ـُ اللَّني د  الطُّعا

ـُ والتَّْجرِيُع.الت ْسِميغُ   : اإلْطعا
ـُ أو الدَّواءُ الذي ُيَسم دُن.الَمْسَمَنةُ   : الطَّعا

 : الَعْذُب.الس ائِغُ 
ـُ الذي َيْسِقب ادلاء كالَمْسَهَفةُ   ثرياً.: الطَّعا

 : ِضدُّ اجلُوِع.الشَِّبعُ 
.الشِّْبعُ   : ماَيْكِفب اإلنساَف من الطَّعاـِ
ِبُع[. - َْ  ]الكميَُّة اليت ُت

 : ماُشِرَب من أي د نَػْوٍع كاف.الش رابُ 
: ماُشِرَب من أي د نوٍع  والش ريبُ  الش ُروبُ 
 كاف.
َرُب َعَلْيوالَمْشَربَةُ  َْ ـُ الذي ُي  ادلاءُ كثرياً. : الطَّعا
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ْرَب من َطعاـٍ وََنْوِه كالدَّواِء[. - َُّ  ]ماََيُْلُب ال
َُّْرِب.الش ْغَشَغةُ   : التػَّْعليُل ش  ال
 : السَّْقُب قَليالً قَلياًل.الت ْصريدُ 
.الص َلمُ   : اأَلْكَلُة الواِحَدُة ُكلَّ يَػْوـٍ

: أَوَُّؿ َمصٍَّة َِيُصُّها الصَِّبُّ من قَْدِي الض ِبيكُ 
 أُم دِو.

َبِع.َففُ الض    : اأَلْكُل ُدوَف ال َد
 : اْمِتالُء ما بَػنْيَ اأَلْضالِع ِشَبعاً وِرِيَّاً.الت َضلُّعُ 
ََّْبِء.الض ْوزُ   : َلْوُؾ ال
 أَْكُل الكارِِه على ِشَبٍع. -
ـُ   : ُكلُّ ما يُػؤَْكُل.الط عا
: تَأِخرُي َوْقِت َرضاَعة الط دفِل، )األـ الَعْجوُ 

 تَػْعجو َوَلَدىا(.
: أالَّ يُكوَف لأل ـد َلََبٌ يَػْروي والمُعاَجاةُ  لُعْجَوةُ ا

 ابْػَنها.
: الصَِّبُّ الذي تُػَعل دلو أمُّو بالِلذاء. الَعِجيُّ 

 )األنثى َعِجيَّة(.
 : ِغذاءُ الطَّْفِل من غري َلََبِ أُم دو.الُعَجاَوةُ 
.الُعَرْيجاءُ   : اأَلْكُل َمرًَّة واحدًة ش  اليَػْوـِ

ـُ الَعْرـُ واالعْ   : َمصُّ الط دْفِل قَْدَي أُم دِو.ِترا
ْرأَُة الط دْفَل. -

َ
 أف تُػْرِضَع ادل

ََْبٍء من التػ ْعِفيرُ  ْرأَُة قَْديَها َب
َ
: أف سَبَْسح ادل

اِب تَػْنِفرياً للصَِّب د ]الرَِّضيِع لَفْطِمو[.  الًتُّ
يُف الذي يُػَعلَُّل بو الَعُلوؿُ  َِ ـُ اخَلِف : الط دعا

رِيُض )اجلمع عُ 
َ
 ُلٌل(.ادل

 : أَْطِعَمُة النػَُّفساِء.الغَُببُ 
: ما يكوف بِو ََناُء اجِلْسِم وِقواُمو من الِغذاءُ 

ََّراب.  الطَّعاـِ وال
 : اجلُوُع.الَغَرثُ 

 : التَّْجِويُع.التػ ْغرِيثُ 
 : اجلَرُْع ادلتتاِبُع للماِء.الَغْمجُ 
َُّْرُب ُث التػَّنَػفُُّس.الغََنثُ   : ال

ََّ الَفْحسُ  ْبِء من الَيِد بالل دساِف والَفِم  : َأْخُذ ال
 كادلاِء وَنوه.

: َأْشياُء زُبَْلُط للنػََّفساِء وتُطَْبُخ من بُػرٍّ الَفُروَقةُ 
 وُحْلَبٍة وسَبٍْر.

، الَفِصيَدُة:  ََبٍء من َدـٍ ََاُب ِب سَبٌْر يُػْعَجُن وُي
 وىو دواءٌ يُداَوى بو الص دبياُف.

.الِفْطرُ   : نَِقيُض الصُّْوـِ
 : الَفْصُل من الرَّضاِع.الَفْطمُ 
ْفُصوُؿ من الرَّضاِع. والَمْفطُوـُ  الَفِطمُ 

َ
: ادل

 )األنثى َفِطيمٌة وَمَفطوَمٌة(.
ـُ   : َوْقت الَفْصِل من الرَّضاِع.اإِلْفطا
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َرةُ   : احلُْلَبُة زُبَْلُط للنػَُّفساِء.الِفيػْ
: الذي يُػْؤَخُذ قَِلياًل قِلياًل من مأكوٍؿ الُمَفو ؽُ 

ُروبٍ  َْ  .أو َم
ََّْهَوِة إىل اللَّْحِم.الَقَرـُ   : ِشدَّة ال
 : أَوَُّؿ أَْكِل الصَِّب د.والُقروـُ  الَقْرـُ 

 : ابِْتالُع ادلاِء َجْرعاً.الَقْصعُ 
 : ُحْسُن الِلذاِء.الَقفاَوةُ 

َُّْرُب ُدفْػَعًة واحدة.الَقْلزُ   : ال
- . َصُّ

 ادل
ـُ.الَقْلَزَمةُ   : االبِْتالُع واالْلِتها
ََّراِب بعد الر دي د.التػ َقنُّحُ   : التَّكارُُه على ال
ََّراِب. -  سَبَزُُّز ال

ُمروُر ادلاِء ش  احلَْلِق ُدوَف الَقَمُع واإلْقماُع: 
 َجرٍْع.

.الُقوتُ   : ما ُِيِْسُك الرََّمَق من الطَّعاـِ
 : اأَلْكُل الَقِليُل.والَقْوتُ  االْقتِياتُ 

.: ما ُِيِْسُك الرََّمَق من الطَّ القِيَتةُ   عاـِ
َرَب اإلنساُف كفايَػَتُو.الَكْدجُ  َْ  : أف َي
 : أف يَْأُكَل اإِلنساُف ما َيْكِفيِو.الَكْذجُ 
 : أَْكُل ِنْصِف النَّهاِر.الَكْرزََمةُ 
: ُشْرُب ادلاِء من َمْوِضِعو من َغرْيِ إناٍء الَكْرعُ 

.  أو َكفٍّ
 : ما يُِقيُم الَعْيَش.الَكِفيتُ 

 ]احلدُّ األدَن للَمِعيَة[. -
ِعدِة ومل الَكْيُموُس: 

َ
ـُ الذي انْػَهَضَم ش  ادل الطَّعا

 يَػْنَصرؼ منها لَِيصرَي دماً.
.الَكْيُموِسي ةُ   : احلاَجُة إىل الطَّعاـِ

 : الِلذاءُ للط دْفِل ِسوى الرَّضاِع.اللِّخاءُ 
.اللُّعاؽُ   : ما يَػبػَْقى ش  الَفِم من الطَّعاـِ
 : اللُّْعَقُة.اللُّْسَبةُ 

 اللَّْعُق.: الل ْسبُ 
 : اللَّْحُس. اللَّْعُق.الل ْطعُ 
 : َرْمُب ما كاَف بالَفِم.الل ْفظُ 

ْبٍء قَػْبَل اأَلْكِل.التػ ْلِهيجُ  ََ  : التػَّْعِليُل ِب
 : أف يَػْلَطَع الصَِّبُّ قَْدَي أُم دو وال َِيَصُُّو.الل ْهسُ 
 : االبِْتالُع دبَرٍَّة واحدٍة.الل ْهمُ 

 ِمْلِء الَفِم. : أََقلُّ منالل يابُ 
 : اأَلْكُل الَقِليُل.الل ْوسُ 
 : َمصُّ الصَِّب د قَْدَي أَم دِو.الَمْرثُ 
 َلْوؾ الصَِّب د إْصبَػَعُو. -

ََلبَِّة، اذليَِنُء.الَمِريءُ 
ـُ احَلِميُد ادل  : الطَّعا

ـُ اخلَِفيُف. -  الطَّعا
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: ما ُِيِْسُك األَْبداَف من والُمْسَكةُ  الُمْسكُ 
ََّراِب.الطَّعاـِ وا  ل
َأْخالُط الَكْيُموساِت ]اأَلْغِذيَُة األَْمَشاُج: 

ِعَدة[.
َ
ْهُضوَمة ش  ادل

َ
 ادل

.الَمْصدُ  َصُّ
 : ادل

 َضْرٌب من الرَّضاِع. -
 : اللَّْعُق.الَمْطخُ 
ُ.الماعي ـُ اللَّني د  : الطَّعا
 : َمصُّ ما ش  اجَلْوِؼ.الَمْغدُ 

َُّرِب.اإلْمغادُ   : اإِلْكثاُر من ال
 ضاُع.اإِلرْ  -
.الَمْلجُ  َصُّ

 : الرَّضاُع. ادل
 تَناُوُؿ الثَّْدِي بَأْدََن الَفِم. -

 : اإِلْرضاُع.اإلْمالجُ 
 : الرَِّضيُع.الِمَليجُ 
َُّْرُب ساعًة بَػْعَد ساَعٍة.الت َمهُّقُ   : ال

َُّْرُب ُدوَف الر دي د.والنُُّشوحُ  الن ْشحُ   : ال
 : ابْتالُع الر ديِق وادلاِء.النػ ْغَبةُ 

 : اجلُْرَعُة، )اجلمع نُػَلٌب(.والنػُّْغَبةُ  نػ ْغَبةُ ال
 : اجلُْرَعُة.النػ َفسُ 
 : الر ديُّ.النػ ْقعُ 
َُّْرُب للَمرَِّة األُْوىَل.النػ َهلُ   : ال
َصُّ من الثَّْدِي.النػ ْوؼُ 

 : ادل
َلِة.النػ ْوَىةُ   : اأَلْكَلُة ش  اليَػْوـِ واللَّيػْ
 الَوْجَبُة. -
قُػوَُّة الَبَدِف. -

 : اأَلْكَلُة ش  اليَػْوـِ واللَّيػَْلِة َمرًَّة واحدًة.لَوْجَبةُ ا
ـُ: الِوح  اْشِتهاءُ الطَّعاـِ على احلََبِل.ا

تَػَهى.الَوَحمُ  َْ ُ
ََّْبءُ ادل  : ال

.الَوْزَمةُ   : اأَلْكَلُة الواِحَدُة ش  اليَػْوـِ
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(5) 
 الشِّفاء والن قاىػة 

 سكوف َوَرِمِو.: سَباقُُل اجلُرِْح للبُػْرِء، و األُُروؾ
َذَىاُب َغِثيثَة اجلُرْح وظهوُر حلَِْمو  -

َصِحيحًا َأَْحََر ومل يَػْعُلو اجلِْلُد، وليس بعد 
 ذلك إال ُعُلوُّ اجلِْلِد واجلُُفوؼ.

 : بُػْرءُ الَعْظِم من َكْسٍر كاف بو. االئِْتَشاءُ 
 : ابِْتداءُ بُػْرِء الدُّمَِّل.األَْلبُ 
الدُّمَِّل وَأْسَفُلو نَِلٌل : أف يَػبػْرَأ أعلى األََلبُ 

 فانْػتَػَقَض.
: مقارَبَُة اجلُرِْح والُمَؤاواةُ  والت آوي الت َأويِّ 

 البُػْرَء.
َرِض.والبُػُروءُ  البَػْرءُ 

َ
 : التَّعاش  من ادل

َعاَِف من َمَرِضو.الَباِرئُ 
ُ
 : ادل

 : الصَّحيُح اجِلْسِم.الَبِريءُ 
ـُ اإلنساِف من َمَرضَ االْبرِْغَشاشُ   ِو.: ِقَيا

 : ِصحَُّة اجِلْسِم بَػْعَد تَػَلريٍُّ من ِعلٍَّة.البَػَرهُ 
: واالْسِتْبالؿ واإلْباُلؿ والبُػُلوؿُ  والبَػَللُ  الَبلُّ 

َرِض. ]استعادة الص دحَِّة[. 
َ
 البُػْرءُ من ادل

 : ال َدفاُء:الِبلُّ 
 : الَعاِفَيُة.الِبل ةُ 

 ِؿ. : ُحْسُن احلاِؿ بعد اذلُزاوالت بَػلُّلُ  االبِْتالؿُ 
 : فُػُتوُر احلُمَّى.البَػْوخُ 

 : ُحْسُن الَوْجِو بعد َكَلٍف.البَػْوضُ 
َرِض.اإِلثَابَةُ 

َ
 : َعْوَدُة الص دحَِّة بعد ادل

ـُ   : الرَّاَحُة.الَجَما
ـُ   : ِإرَاَحُة النػَّْفِس.اإِلْجَما
 : الرَّاَحُة.الَجَماَمةُ 
 : البُػْرُء من كل د َمَرٍض.اإِلْحَبابُ 

.: تَػَفتُّ الت َحتُّم  ُت الثػُّْؤلُوؿ إذا جفَّ
: اْجِتماُعو واْلِتئاُمو الُجْرحِ  الت َحجُّر= َتَحجُّرُ 

 وقُػْرُب بَػْعِضو من بَػْعٍض.
َُُّر اجلِْلِد.الت َحسُّفُ   : تَػَق
.واالْنِحماصُ  الُحُموصُ   : ُسُكوُف الَوَرـِ
.الت َحمُّصُ   : التػََّقبُُّض. انِْفَاُش الَوَرـِ
ِم وش  َخَلِلِو َشْبٌء من : بُػْرُء الَعظْ الَخَلصُ 

 اللَّْحِم.
ْرأَُة إذا كاف َعْهُدىا بَػْعَد الوالَدِة الَخِليفُ 

َ
: ادل

 بِيَػْوـٍ أو يَػْوَمنْي.
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 : بُػْرءُ اجلُرِْح واْلِتحاُمُو.االْنِدماؿُ 
ـُ  ـُ اجلُرِْح.والرِّْئمافُ  الر ْأ  : اْلِتَئا

ْرأَِة.الرِّبابُ 
َ
 : ِحْدقاُف والَدِة ادل

ْرأَُة إىل أف يَْأِتَ َعَلْيها  مابَػنْيَ  -
َ
أف تَِلَد ادل

 َشْهراِف.
.والرُّقُوءُ  الر ْؽءُ   : انِْقطاُع الدَّْمِع والدَّـِ
 ُسُكوُف الِعْرِؽ وانِْقطَاُع الدَّـِ منو. -

.االْسِخَيتاتُ   : ُسُكوُف الَوَرـِ
 : انِْفَجاُر البَػْوِؿ بَػْعَد اْحِتباِسو.الس ْرحُ 
 ُة ِبُسُهولٍة.: الوالدَ السُُّرحُ 
 : إْدرَاُر البَػْوِؿ بعد اْحِتباِسِو.والس رِيحُ  السُُّرحُ 
َرِض.الش ِقيحُ 

َ
 : النَّاِقُو من ادل

 : ]السَّليُم اجِلْسِم[ خالُؼ ادلريِض. الُمِصحُّ 
 الذي أَْىُلُو َأِصحَّاُء. -

َُسب دُب[ للص دحَِّة والِمَصح ةُ  الَمَصح ةُ 
: ]ادل

 والعافيَة. 
 َو َمْدعاٌة للص دحِة والعافيِة[.]ما ىُ  -

بَػْريَئٌة من  =َأْرٌض َمَصح ٌة وَمِصح ٌة:
اأَلْوباِء.

 : ِخالُؼ السُّْقِم.والصِّحاحُ  والصِّح ةُ  الصُّحُّ 
 : ذَىاُب السُّْكِر.الص ْحوُ 

ناٍء.االْنِصياتُ   : اْسِتواءُ القاَمِة بعد اَنِْ

 : النَّاِقُو من َمَرِضِو.الُمْطَرِغشُّ 
رِيَض وفيو بَِقيٌَّة. إلطْناءُ ا

َ
َرُض ادل

َ
 : أف يَدََع ادل

َرِض . -
َ
 السَّالَمُة من ادل

 : نَِقيُض احلَْيِض.الطُّْهرُ 
ـُ.الط اِىرُ  ْرأَُة اليت انْػَقَطع َعْنها الدَّ

َ
 : ادل

َرِض.العاِفَيةُ 
َ
 : الص دحَُّة، ِضدُّ ادل

ْرأَُة من نُفاِسها.التػ َعلِّي
َ
 : أف َتْطُهر ادل

رِيُض من ِعلَِّتْو. -
َ
 أف يَِفيَق ادل

: البُػْرُء من َمَرٍض ُيِصيُب اإلنساَف َمرًَّة اإلْفراؽُ 
 واِحدًة كاجُلَدرِي د واحَلْصَبِة.

 رِْح.: ُسُكوُف َوَرـِ اجلُ االنِْفشاشُ 
 : الَفْسُو، ِإْخراُج الر ديِح.الَفشُّ 

ـُ  ـُ  االنِْفغا  .: تَػَفتُُّح األْنِف من الزُّكاـِ واالْفِتغا
َيِة أو السُّْكِر واإلفاقَةُ  االْسِتفاَقةُ  َْ الُء الَل : اْنِْ

 عن اإلْنساِف.
َرضِ  -

َ
 .النَّقاَىُة من ادل

- . الصَّْحُو من النػَّْوـِ

 : َجفاٌؼ ويػُْبُس أَقَِر اجلُرِْح واْنِدمالُو.الُقُبوبُ 
 : تَػَهيػُُّؤ البُػْرِء.الَقْشَقَشةُ 

ـُ   ُو.: بُػْرءُ اجلُرِْح واْلتِحامُ ااْللِتئا
ـُ  ـُ  = االْلِتحا  : بُػْرُؤُه واْلِتزاقُُو.الُجْرحِ  اْلِتحا
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 : ُسُقوُط ُجْلَبِة اجلُرِْح.الل َزؾُ 
 : مُقارَبَُة ال َدفاِء.الت ماثُل

 : أف َتْصُلَب النَّْدبَُة )وىب أَقَػُر اجلُرِْح(.اإلْندابُ 
: نَػْفُع الدَّواِء والتػ ْنِجيعُ  والنُُّجوعُ  الن ْجعُ 

رِيَض.
َ
 ادل

 : ُخروُج السُّم د وَزواُؿ أَقَرِِه.النُّصوؿُ 

َرِض.والن قاَىةُ ] والنػُُّقوهُ  النػ ْقوُ 
َ
 [: اإلفاقَُة من ادل

: اْشِتداُد الَعْظِم بعد ُرطُوبَِتو من الَكِبري النػ ْيحُ 
 والصَِّلرِي.

 : أَقَػُر الَكب د، )اجلمع ُوُسوـٌ(.الَوْسمُ 
ِم َوْجُْبُه من  : بُػْرُء الَعظْ االْتشاُء واالئِْتشاءُ 

 َكْسٍر.
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(6) 
 األدوات الطبية 

: ىو الذي يُوَضُع على اأُلْسر اأُلْسُر= ُعود
 بَْطِن ادلْأسوِر الذي اْحَتَبَس بَػْولُُو!!

َرُط  اا، ادلِْبَضُع.الِمبػَْزعُ  َْ  : احَلِديَدُة اليت ُي
َزُغ:  َرُط  اا.الِمبػْ َْ  اآللَةُ اليت ُي
َرُط.الِمْبَضعُ  َْ  : ادِل

 : ادلِْبَضُع.َبط ةُ المِ 
 : ُعوَداِف ش  طََرشَ ِ  ادلِْضَمَده.البَػْنيَقَتافِ 
َولَةُ   : ُكوٌز يُباُؿ فيو.الِمبػْ
: الصَّوفَُة أو اخلِرْقَُة اليت تُػْلَمُس ش  الَقِطراِف الث ْملَةُ 

 ُث يُػْهنَأُ  اا اجلََرُب. )وكذا ادلِْثَملَةُ(.
 : ِخْرقَُة احلَْيِض.الث َمَلةُ 
ََدُّ على الَعْظِم لُِيْجبَػَر رالجبائ : العيداُف اليت ُت

  اا على اْستواٍء )الواحدة ِجبارَُة وَجبريٌِة(.
 ماُجِرَؼ بو.الِمْجَرُؼ والِمْجَرفَُة: 

: اخلَْيُط الذي يُْدَلُك بو والِحناؾُ  الِمْحَنكُ 
 احلََنُك.
 : ادلِْسباُر.الِمْحجاجُ 
َرُط احلَ والِمْحَجَمةُ  الِمْحَجمُ  َْ .: ِم  جَّاـِ

ـُ احِلجاَمِة. -  اآللة اليت َُيَْمع فيها َد

َي دُت.الَحَرجُ 
 : َسريٌر َُيَْمل عليو ادلريُض أو ادل

: ادلِيُل الذي تُقاُس بو والِمْحَراؼُ  الِمْحَرؼُ 
 اجلِرَاَحاُت.

 ادلِْسَباُر الذي يُقاُس بو اجلُرُْح. -
 ْسَباِر.: ُمَقاَيَسُة اجلُرِْح بادلِْحراِؼ أو ادلِ الُمحارََفةُ 

ـُ   : ما ُتَسدُّ بو األُُذُف واجلُرُْح.الدِّسا
 الس دَداُد. -

 : َآَلٌة يُػَقدَُّر  اا َغْوُر اجلِراحاِت.الِمْسَبارُ 
 : َآَلٌة يُػَقدَُّر  اا َغْوُر اجلِراحاِت. السِّبارُ 

: الِقْطَعُة من الُقْطِن تُػَعرَُّض لُِيوَضَع الس ِبِيَخةُ 
 ْوَؽ اجلُرِْح.فيها َدواءٌ وتُػْوَضَع فػَ 

: اإلناُء الذي الس ِعيُط والِمْسَعُط والُمْسُعطُ 
َُوُؽ، وُيَصبُّ ش   َُيَْعُل فيو السَُّعوُط والنَّ

 األَْنِف.
 ُعوٌد تُْدَلُك بو الل دثَُة )اجلمع ُسوٌؾ(.السِّواُؾ: 

ُعوٌد تُْدَلُك بو الل دثُة. )اجلمع الِمْسواُؾ: 
 مساويك(.

 .: ادلِْبَضعُ الِمْشَرطُ 
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َرُط الِمْشراُط والِمْشَرطَةُ  َْ : ادلِْبَضُع، اآللة اليت ُي
  اا.
: ِخْرَقٌة تُػَلفُّ على الرَّْأِس للصُّداِع، أو الضِّمادُ 

 على َدواِء اجلُرِْح وَغرْيِِه.
 : ِخْرَقُة احلاِئِض، )اجلمع مفاِرـُ(.الِفراَمةُ 

 : ِمْيَسٌم يُْكَوى بِو.الال ِوياءُ 
 باُر[ الذي ُتْسبَػُر بو اجلِراُح.: ]ادلِسْ الُمْلُموؿُ 

 : ِخْرقَُة احلائض.الن ْسيُ 

ْسُعُط. ]أََداُة ِإْدخاِؿ الدَّواِء ش  الِمْنَشعُ 
ُ
: ادل
 األَْنف[.

ْسَعُط. ]ما يُْدَخل بو الدُّواُء ش  ةُ الِمْنَشغَ 
ُ
: ادل

 األنف[.
يَخفُ  ِِ  : اإلناءُ الذي ُُيَْلُط فيو الدَّواُء.الِم

 . )معرَّب(.: اجلِبارَةُ الياَرؽُ 
 : ُعوٌد يُْطِلُق البَػْوِؿ.الُيْسرُ 
 ]الَقْثطَرَُة[. -
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 الفصل األوؿ
 الفيزيػاء

 
 القسم األوؿ: األلواف

 القسم الثاني: األصوات
 القسم الثالث: الحركة

 القسم الرابع: الطاقة: نار، حرارة وبُرودة، ضوء، قُػوَّة...
 قسم الخامس: الخواص: صالبة، كثافة، لُيونة...ال

 القسم السادس: معالجة المواد:
 ( القطع والكسرٔ) 
 حتْ ع والف  ( التَّفريق والنػَّزْ ٕ)
 ( الصَّقل والق ْشر والنحتٖ)
 ( الدَّؽُّ والف تُّ ٗ)
 ( الخ ْلط والم ْزج٘)
 ( الربَّط والشَّدُّ واللَّْصقٙ)
 ( الم دُّ والب ْسطُ ٚ)

 لطَّيُّ والثػَّْني( اٛ)
ُر والتػَّْغطية والسَّدُّ ٜ)  ( السَّتػْ
 ركيبمع والتَّ ( الج  ٓٔ)
 ( االختبار والكشف واالستخراجٔٔ)
 ( التَّحويل واالستحالةٕٔ)
 ( الثػَّْقب والخرؽٖٔ)
 ( الدَّلك والعصرٗٔ)
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 القسػم األوؿ
األلػواف

ـُ:   اأَلْْسَُر.اآلد 
 أو بَياضاً. لوٌف ُمْشَرٌب َسواداً  األُْدم ُة:

 ح.الواضِ  الَبياضُ  -
 َسَواٌد وبَػَياٌض. الرََّقُط.األُْرث ُة: 

 اللََّمعاُف واإِلَضاََءُة. األ ْلُق والتَّأ لُُّق واإلْئِتالُؽ:
َتأَلِّق ]الالَّمع[.اإِللَُّق: 

ُ
 ادل

 : .األ ؿُّ ِِ  َصَفاءُ اللَّْوِف
 اللمََّعاُف والََبيُق. -

ُة برَيقِ التَّأ كُُّل:  الُكْحِل إذا ُكِسَر أو  ِشدَّ
 الصَِّبرِي أو الِفضَِّة.

 رٌ : اأَلْْحَُر الشَّديُد احلُْمرَِة. )أْحر باحِ الباِحرُ 
.)  وحبراُّني

 األْحر الَقانُِئ.الباِحريُّ: 
َلْوٌف سلتلٌف، نُػْقطٌَة َْحْراُء البػ ر ُش والبُػْرش ُة: 

 وأُْخَرى َسْوَداُء أو َغَْباُء أو ضَلُْو ذلك.
األَْرَقُط واألظَْلَُر الذي تكوف فيو نقطٌة  ُش:األ بْػر  

 بيضاءُ وأخرى من أيِّ لوٍف كاف.
 تَػْلوِيُن النػيَقِط. البػ ْرش م ُة:
.ال ْبرق ش ُة:   ِشْبُو تَػْنِقيٍش بأَْلواٍف َشَّتَّ

. النػَّْقشُ  -  بأَْلواٍف َشَّتَّ

  ُكلي ذي َلْونَػْْيِ.الب رِيُم: 
ْحَلِة. وىو َلْوٌف بَػْْيَ : َلْوٌف شبيٌو بالطي البػ ْرغ ث ةُ 

 الغُبػْرَِة والسَّواِد بِبَػَياٍض قليٍل.
 : اللََّمعافُ قافُ البػ ر  

 : الََبِيُق واللَّمَعاُف.الب ِصيصُ 
 : بياٌض َيْضِرُب إىل اخُلْضرَِة.البػ غ ُث والبُػْغث ةُ 

 ياض يضرُب إىل احلُْمرَِة.بَ  -
 .َلْوٌف قريٌب من اأَلْغََبِ  -

 زَبَاُلُف اللَّْوِف.ُة: البػ ق ُع والُبقع  
ما خاَلَط بياَضُو َلْوٌف آخُر. وادلؤنث: األ بْػق ُع: 

 بَػْقَعاُء.
 السَّواد.البُػْهم ة: 
ما كاف لونًا واحدًا ال ؼلالطُو غريُه الب ِهيم: 

 سواداً كاف أو بياضاً.
 .اللَّْوفُ البػ ْوُص والُبوُص: 

 السَّْحَنُة واللَّْوُف. -
 واد. َلْوُف األَبْػَيض.ِضدي السَّ البػ ي اُض: 
 البَػَياُض.البػ ي اض ُة: 

 الذي يُْشِبُو َلْونُو َلْوَف التِّْْبِ. الُمت بَُّن:
 : السَّواُد.البػ ْغسُ 
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 ُْحْرَُة الشََّفِق.الثػَّْورُة: 
 َلْوُف اخلَْمِر. الِجْرياُؿ والِجْريال ُة:

 ِصْبٌغ َأْْحَُر. -
 الصِّْبُغ اأَلْصَفُر.الُجْزُع: 
 َلْوٌف ىو َسَواٌد يف ُغبػْرٍَة وُْحْرٍَة.: الُجْؤو ةُ 
 َلْوٌف ىو ُغبػْرٌَة يف ُْحْرٍَة. -
- . ٍِ  َلْوٌف ىو ُكْدرٌَة يف ُصْدأٍة

 يي. واألُنْثى: َجْونٌَة.اأَلْسَوُد الَيْحُمومِ الج ْوُف: 
ْشَرُب ُْحْرًَة. -

ُ
 اأَلْسَوُد ادل

 : السَّواُد.الح ت مةُ 
 : البَػَياُض.الِحْجلُ 
َلْوُف ما ىو زُلََْتٌِؽ. َلْوُف ما َأْحرَقَػْتُو نػيُّ: الح ر ق اِ 

 النَّاُر.
 : َسواٌد َيْضِرُب إىل احلُْمرَِة.الُحْسب ةُ 

 اللَّْوف اأَلْسَوُد. الُحْلبُػُوُب:
 اأَلْسَوُد احلاِلُك. -

اللَّْوف بَػْْيَ السَّواِد ِلُس واأل ْحل ُس: الح  
 واحلُْمرَِة.

ُة السَّواِد، َكَلْوِف : ِشدَّ والح ل كُ  الُحْلك ةُ 
 الُغراِب.

اْشِتداُد الُحُلوك ُة والُحُلوُؾ واالْحِليكاُؾ: 
 َسواِد الشَّْيِء.

ْحََتِِؽ.الُمْست ْحِلُك: 
ُ
 الشَّديُد السَّواِد كادل

 الشَّدِيُد السَّواد.الح ل ُكوُؾ: 

 : اأَلْسَوُد من كلِّ َشْيٍء.الُحْلُكمُ 
َتوسِّطِة.لوٌف معروٌؼ من األلوااأل ْحم ُر: 

ُ
 ف ادل

 اأَلْسَوُد من ُكلِّ َشْيٍء.الي ْحمُوـُ: 
 اأَلْسَوُد من ُكلِّ َشْيٍء. األ ح مُّ:

 السَّواُد.الُحمَُّة: 
 االبْػَيضاُض.االْحِوراُر: 

َتَػَغيػُِّر اللَّْوِف.الحائُل: 
 ادل

 َسواٌَد إىل اخُلْضرَِة.الُحوَُّة: 
 أَ احلَدِيِد.َلْوٌف ؼُلَاِلطُُو الُكْمَتُة ِمْثُل َصدَ  -

 َدـِ والِعْتِق.من القِ  اْسَودَّ : الذي قد األ ْحوى  
 اأَلْسَوُد.الُخداِرىُّ: 
 َلْوٌف َكَلْوِف الرَّماِد. َلْوُف احَلِديد. الخ ِصيُف:

تَػْغِيرُي اللَّْوِف حُبْمرَِة أو ُصْفرٍَة أو الخ ْضُب: 
 َغرْيعلا.

 اسُم ما يُػَغيػَُّر اللَُّوُف بِو.ض اُب: الخِ 
ُكلي َلْوٍف َغريَّ َلْونَُو   وُب والخ ِضيُب:الم ْخضُ 

 ُْحْرٌَة.
األ ْخض ُر والخ ُضوُر والخ ِضُر والخ ِضيُر 

اللَُّوف ادلعروُؼ يف  والي ْخُضوُر والي ْخِضيُر:
 النَّبات.
، ُمْشَرٌب الُخْطب ُة:  ِِ َلْوٌف َيْضِرُب إىل الُكْدرَِة

 ها ُخْضرٌَة.ُْحْرًَة يف ُصْفرٍَة. ُغبػْرٌَة تَػْرَىقُ 
 اأَلْخَضُر ؼلالطو سواٌد.األ ْخط ُب: 
 اأَلْسَوُد.األ ْخط ُم: 
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 :  اللََّمَعاُف. البَػْرُؽ الضَّعِيُف.الخ ْفُو والُخُفوُّ
 الصَّايف النَّاِصُع من أيِّ َلْوٍف كاَف.الخاِلُص: 

ْخَتِلَفُة.التَّخالِيُف: 
ُ
 األَْلواُف ادل

 َف اخلَْمِر.َلْوٌف يُْشِبُو َلوْ الخ ْمِريُّ = 
 : َلْوٌف بْي السَّواِد واحُلْمرَِة.الدُّْبس ةُ 
 ُْحْرٌَة ُمْشرَبٌَة َسَواداً. -

 اأَلْسَوُد.والدَِّجيُج:  يُّ الدَُّجوجِ 
 َلْوناِف َسواٌد وبَياٌض. الخ ر ُج:

 ما فيو َلْونا السَّواِد والبَياِض. األ ْخر ُج:
 َسَواٌد وُكْدرٌَة.الدَّخ ُخ: 
 زَبِْليُط أَْلواٍف يف َلْوٍف. الدَّْخل ُة:
 ُدورَُة إىل السَّواِد.الكُ الدَّخ ُن: 
 َلوُف ُكْدرٍَة يف َسواٍد.الدُّْخن ُة: 
 َلْوٌف بْي َلْونَػْْيِ، غرُي خالٍص.الدَّيْػز ُج: 
رٌَة إىل السَّواِد. الدُّْسم ُة:  ُغبػْ

 السَّواُد.الدَّع ُج والدُّْعج ُة: 
َلْوٌف َيْضِرُب إىل  ن ُة:الدَّْكُن والدَّك ُن والدُّكْ 

 الغُبػْرَِة بْي احلُْمرَِة والسَّواِد.
 ما َلْونُو بْي احلُْمرَِة والسَّواِد.األ دْك ُن: 

 : السَّواُد.الدُّْلب ةُ 
 : اأَلْْحَُر.الم ْدُموـُ 

 َلْوٌف يَػْعُلوه أَْدنَػى َسَواٍد.الدُّْىس ُة: 
 السَّواُد.الدُّْىم ُة: 
 .اأَلْسَودُ األ ْدى ُم: 

 الظيْلَمُة.الدَّل ُس: 
 الظيْلَمُة.الدُّْلس ُة: 

 الََبِيُق.الدَّلِيُص: 
ـُ:   .السَّوادُ الدَّال 
 اأَلْصَفُر من الزىر وَغرْيِِه. الذِّرْي ُب:
 : شديد احلُْمرَِة.الذَّريِحيُّ 

ةُ   : الغُبػْرَُة. َلْوِف الرَّماِد.الرُّْبد 
رَِة. -  َلْوٌف بْي السَّواِد والغُبػْ

 السَّواُد.ْبس ُة: الرُّ 
 : ْخَتِلُف اللَّْوِف.األ ْرب ش 

ُ
 ادل

 َلْوُف سواٍد ُمْشَرٍب ِبُكْدرٍَة. األ ْرب ُك:
 الريْقطَُة. الرُّثْأ ُة:

 احُلْمرَُة.األُْرُجواُف: 
 : ما خاََلط ُْحْرَتَو ُصْفرٌَة.الرَّاِدنػيُّ 

 َلْوٌف بْي احلُْمرِة والصيْفرَِة.الرُّْدن ُة[: ]
َخطَُّط.سَُّم: الُمر  

ُ
 ادل

 .َخطَُّط ُخطُوطاً َخِفيًَّة
ُ
 ادل

 األَبْػَرُش.األ ْرش ُم: 
َتألِلُئ.الرَّقراُؽ: 

ُ
 ادل

 الذي على َلْوِف الرَّماِد.األ ْرم ُد: 
ُة:  رَِة. الُكْدرَُة.الرُّْمد   َلْوٌف إىل الغُبػْ

 ]لوف الرَِّماد[. -
 َسواٍد.َلْوُف الرَّماِد، وىي ُوْرقٌة يف الرُّْمك ُة: 

ْشَرُب ُكْدرًَة. -
ُ
 اأَلْسَوُد ادل
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 الذي َلْونُو بَِلْوِف اأَلْرَنِب.المرن بانِػيُّ: 
 : الصََّفاءُ والََبِيُق.الرَّْىر ى ةُ 

 الصَّايف البَػرَّاُؽ.اُه: وُه والرَّْىر  الرُّْىرُ 
 : تَػتَابُُع اللََّمعاِف.التػَّر ْىُرهُ 

 : اللََّمعاُف.الرَّْيقُ 
 ُة الََبِيِق.: ِشدَّ الزَِّخيخُ 

 اأَلْزَرُؽ الشَِّديُد الزََّرِؽ.الزُّْرقُُم: 
 الََبِيُق.الزَِّفيُف: 

 التػََّلويُف أَْلواَناً ُمتَػَغايِرًَة.االْزِمْئت اُت: 
 ْرقَِة.: ُْحْرٌَة سُلاِلطَة للزي والسُّْجر ةُ  السَّج رُ 
 الُكْدرَُة. -

 الظيْلمُة.السُّْدف ُة: 
 )ثَػْوٌب ِسِجالَّطّي(. ،ْحِليي الكُ السِِّجالَِّطيُّ: 
 :  األبيُض.الُمْسج ِهرُّ

 التػََّوقيُد واالْلِتهاُب بَِلْوٍف أَبْػَيَض.االْسِجْهراُر: 
 : بَػَياٌض يَػْعُلو السََّواَد.السُّْحر ةُ 

ْنِكُك:   الشَِّديُد السَّواِد.الُمْسح 
ـُ والسُّْحم ُة:   السَّواُد.السَّح ُم والسُّح ا

 ْسَوُد.األَ األ ْسح ُم: 
 السَّواُد.السُّْخم ُة: 
 اأَلْسَوُد.األ ْسخ ُم: 
 السَّواُد.السَّخ ُم: 
ِِ مجيعاً.السُّْدف ُة:   اْخِتالُط الضَّْوِء والظيْلَمِة
كل َشْيٍء اْنَتَشر واْرتَػَفع من بَػْرٍؽ أو السَّْطُع: 

 وٍر.نُ 
 : الُوضوُُح.السُّطُوعُ 

إىل السَّواِد فَػْوَؽ  َلْوٌف َيْضِربُ السُّْعر ُة والسَّع ُر: 
 األُْدَمِة.

 : السَّواُد والشيُحوُب.السُّْفع ُة والسَّف عُ 
ْشَرُب ُْحْرًَة. -

ُ
 السَّواُد ادل

ْشَرُب ُوْرقًَة )ُغَْبة(. -
ُ
 السَّواُد ادل

 الشَِّديُد احُلْمرَِة.األ ْسل ُغ: 
 : الشَّديُد احُلْمرَِة.السِّلَّْغدُ 

 لبَػَياِض والسَّواِد.َمنػزلٌَة بْي االسُّْمر ُة: 
 األَْلواُف، )ال واحَد ذلا(. ي:األ ساىِ 

 نَِقيُض البَػَياِض.السَّواُد: 
 األَبْػَيُض )َشْعٌر َأْشخُم: أبيُض(.األ ْشخ ُم: 

 الظيْلَمُة. الشُّْدف ُة:
 َلْوُف ادلِْسِك. الشِّْذُي:

ِإْشباُع َلْوٍف بَلْوٍف آَخَر. َخْلُط َلْوٍف اإلْشراُب: 
 بآخَر.

ْشَبُع بَِلْوٍف من َغرْي َلْونِِو. لُمْشر ُب:ا
ُ
 ادل
َر األَبْػَيِض  الشَّريجاف: َلِطاِف َغيػْ اللَّْوناِف سلُتػْ

 واأَلْسَوْد.
ْسِن َلْوٍف ِبَدـٍ أو حبُ  احُلْمرَةِ  يدُ الشَّدِ الشَِّرُؽ: 
 آَخَر.
 احُلْمرَُة.الشَّف ُق: 

 اأَلْْحَُر، اأَلْشَقُر.األ ْشق ُح: 
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 أَلْْحَُر يف ُمْغرَِة ُْحْرٍَة صاِفَيٍة.ااأل ْشق ُر: 
 َلْوُف اأَلْشَقِر.الشُّْقر ُة: 

 الذي ؼُلاِلُط َسواَدُه ُْحْرٌَة أو األ ْشك ُل: 
 ُغبػْرٌَة.
 الذي اختلط بَياُضُو حُبْمرَتِو. -

 احُلْمرَُة زَبَْتِلُط بالبَياِض.ْكل ُة: الشُّ 
 السَّواُد ادلخاِلُط ُْحْرًَة أو َغبُػرًَة. -

 بَياُض الشََّعِر ؼُلاِلُط َسواَدُه.لشَّم ُط: ا
 َلْوُف بَياٍض َيْصَدُعُو َسواٌد يف خاللِو.الشُّْهب ُة: 

 الَبياُض الذي َغَلَب على السَّواِد. -
 بَػَياُض النػَّْرِجِس.األ شاِىُر: 
 أف َيُشوَب السَّواَد ُزْرَقٌة.الشُّْهل ُة: 

 أف َيُشوَب السَّواَد ُْحْرٌَة. -
 ٌة.اٌض فيو ُكُدورَ بَػيَ  -

 اْخِتالُط اللَّْونَػْْيِ الشَّه ُل: 
 د. )اجلمع: شِيٌم(.وَ سْ األَ األ ْشي ُم: 

 َسواٌد إىل احُلْمرَِة.الصُّْبح ُة والصَّب ُح: 
 .َلْوٌف قريٌب من الصيْهَبِة 

 : بَرِيُق احَلِديِد وضَلْوِِه.الصَّب حُ 
غ ُة:  ف بو ما تُػَلوَّ الصِّْبُغ والصِّباُغ والصِّبػْ

 الثِّياُب.
 اللَّْوُف الضاَّرُب إىل احلُْمرَِة. األْصح ُب: 
قَريٌب من اأَلْصَهِب. ُغبػْرٌَة يف ُْحْرٍَة األ ْصح ُر: 

 خِفيَفٍة إىل بَياٍض قَلِيٍل.

 َلْوٌف من بَػَياِض وُْحْرَِة.الصُّْحر ُة: 
 َسَواٌد إىل الصيْفرَِة.م: ح  األ صْ 

 إىل السَّواِد الغالِب. ُشْقرٌَة َتْضِربُ الصُّْدأ ُة: 
 ُسَواٌد ُمْشَرٌب ُْحْرًَة. -

 ما كاف َلْونو بَِلْوِف الصََّدأ.األ ْصد أ والصَّْدآء: 
 األَبْػَيُض اخلاِلُص.الصَّر ُح: 
ع ِريُّ   : اأَلْْحَُر القانػي.الصَّيػْ

 : من األَْلواِف َمْعروفٌَة.الصُّْفر ةُ 
 الصَّْبُغ ِبُصْفرٍَة.التَّْصفِيُر: 

َلْوُف بْي احلُْمرَِة والصيْفرِة، ]َلْوف ناِبيُّ: الصِّ 
 اخلَْردؿ سللوطاً بالزَّبيب[.

 اأَلْشَقُر. الُكَمْيُت. -
الذي َلْونُو واِحٌد ال ؼُلالِطُو لوٌف الُمْصم ُت: 

 آَخُر.
 : الشيْقرَُة. وىي الصيُهوبَُة أَْيضاً.الصُّْهب ةُ 
 َلْوُف ُْحْرٍَة َيْضرب للسَّواِد. -
 : تَػْغريُ اللَّْوِف بِفعِل احلَرارَِة.ْبحُ الضَّ 

 ُر اللَّْوِف إىل السَّواِد قليالً.تَػَغيػي باُح: االْنضِ 
 :  األَبْػَيُض.األ ْضحى 

 اأَلْشَهُب. -
: ]ماِئٌل إليو = َلوٌف ضارٌب إىل آخرَ الضَّاِرُب 

 وسُلاِلطُُو[.
.الطَّْبُس:  ٍِ  اأَلْسَوُد من ُكلِّ َشْيٍء

 َكَلْوِف الرَّماِد.  َلْوفٌ األ ْطح ُل: 
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 الذي يَػْعُلو ُخْضرَتَُو ُصْفرٌَة. -
 : ما لَْيَس ِبصايِف اللَّْوِف.الطَّاِحلُ 

 اأَلْدَغُم، ما َضَرَب َلْونُُو إىل السَّواِد.األ ْطخ ُم: 
 اأَلْسَوُد.األ ْطل ُس: 

 اأَلْغبَػُر إىل السَّواِد. -
 لسَّواِد.رُلَاَوزَُة َلْوف السيْمرَِة إىل ام ُة: الطُّهْ 

 اخلَياُؿ. الطَّْيُف:
 اأَلْْسَُر.األ ْظم ى: 
 الشَّديُد احُلْمرَِة.العاِتُك: 

 اخلاِلُص من ُكلِّ َلْوٍف. -
 : َلْوٌف إىل السَّواِد.األ ْعث ى

ـُ والُعْرم ُة:  َلْوٌف سُلَْتِلٌط ِبسواٍد وبَياٍض يف الع ر 
 أي َشْيٍء كاف.

 تَػْنقِيٌط باألبيض واأَلْسَوِد. -
ـُ: األ    األَبْػَرُش.ْعر 

 ُغبػْرٌَة يف ُْحْرٍَة.الُعْفر ُة: 
 ديُد السَّواِد.الشَّ الُعْلُجُم والُعْلُجوـُ: 

 الشَِّديُد السَّواِد.الُمْعل ْنِكُس: 
 اأَلْْحَُر إىل ُصْفرٍَة.العاِنُك: 

َلْوُف الرَّماِد. َلْوٌف َكَلْوِف السَّماِء الع ْوى ُق: 
 ُمْشَرٌب سواداً.

بَػَياٌض ؼُلَاِلطُُو َشْيٍء من والِعيس ُة: الِعيُس 
 ُشْقرٍَة.

َلْوٌف أَبْػَيُض ُمْشَرٌب َصفاًء يف ظُْلَمٍة  -

 َخِفيٍَّة.
ر ُة:   َلْوُف الغُباِر.الغُبػْ

 ما ىو بَِلْوِف الغبُاِر.األ ْغبػ ُر: 
رَِة.األ ْغب ُث:   َلْوٌف إىل الغُبػْ

ياٌض فيو  َلْوُف الرَّماِد، وىو بَ الغ ب ُس والغُْبس ُة: 
 ُكْدرٌَة.
 ]الرَّماديي[.األ ْغب ُس: 

رٌَة إىل ُخْضرٍَة.الغُثْػر ُة:   ُغبػْ
 شبيٌو بالُوْرقَِة ]اللوف الّرمادّي[.الغُْثم ُة: 
 : اأَلْسَوُد الشَّديُد السَّواِد.الُغدِافيُّ 

 الشَِّديُد السَّواِد.الِغْربِيُب: 
 :  األَبْػَيُض.األ غ رُّ

 السَّواُد.الغ س ُف: 
 السَّواُد.غ س ُم: ال

 اأَلْْحَُر الشَّديُد احلُْمرَِة.الغ ْضُب: 
 اأَلْْحَُر يف ِغَلٍظ. -

الَغَبُس، وىو َسواٌد سُلَْتِلٌط بَِبياٍض الغ ل ُس: 
 وُْحْرٍَة.

ُة السَّواِد.الغ يػْه بُ   : ِشدَّ
اأَلْخَضُر. )األنثى َغْيناُء واجلمع األ ْغي ُن: 
 ِغٌْي(.

 ْْحَِر من األَْلواِف.ِصَفةٌ لألَ  اأَلْْحَُر.راُص: الفِ 
 اأَلْسَوُد الشَِّديُد السَّواِد.الفاِحُم: 

 السَّواُد.ُحوم ُة: الفُ 
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 التَّْسوِيُد.التػَّْفحِيُم: 
 األَبْػَيُض ولَْيس ِبَشِديِد البَياِض.األ ْفض ُح: 

ُة الَبياِض أو الصيْفرَِة.الف ق ُع:   ِشدَّ
 الَبياِض أو الصيْفرَِة. الشَِّديدُ الفاِقُع والُفق اِعيُّ: 

اخلاِلُص الصَّايف من األَْلواِف، أيَّ الفاِقُع: 
ٍِ كاَف.  َلُوٍف

رٌَة يَػْعُلوىا سواٌد كالديخاِف.الق تػ ر ُة:   ُغبػْ
رٌَة وُْحْرٌَة.الُقْتم ُة:   َسواٌد لَْيَس بَشِديٍد. ُغبػْ
 االْسِوداُد َغريُ الشَِّديِد.الق تام ُة: 
 َسواٌد لَْيَس بالشَِّديِد. هُ ُلو الذي يَػعْ األ قْػت ُم: 

 : الشَِّديُد السَّواِد.القاتِنُ 
 الغُبػْرَُة.الُقْثمُة: 
 االْغَباُر.الق ثام ُة: 

 َأَْحَُر َقِرٌؼ: شديد احُلْمرَِة.الق ِرُؼ = 
 احُلْمرَُة.الُقْلب ُة: 
ُة البَياِض.الُقْمر ُة:   َلْوٌف إىل اخُلْضرَِة. ِشدَّ
 الشَِّديُد البَياض. األبْػَيضاأل ْقم ُر: 
 اْشِتداُد احُلْمرَِة.الُقُنوُء: 

 : الشديُد احلُْمرَِة.القاِنئُ 
 الذي ؼُلاِلُط بياَضُو ُْحْرٌَة.األ قْػه ُب: 

 الذي فيو ُْحْرٌَة إىل ُغبػْرٍَة. -
رٍَة.الُقْهب ُة:   َلْوُف األَقْػَهِب، وىو ُْحْرٌَة إىل ُغبػْ

 َسواٌد يف ُْحْرٍَة. -
 بْػَيُض.األَ الق ْهُد: 

 يي اللَّْوِف.قالنَّ  -
ُْسَودَُّة بعد اخُلْضرَِة. )ِحْنطٌَة الق ْهقر ُة: 

ادل
 قَػْهَقرٌَة(.

ُب:  ِِ  ادلاِئُل إىل السَّواِد.الُمْكت ِئ
 :  ُكْمَدُة اللَّْوِف. )َكبا الصبح: َكمَد(.الُكبُػوُّ

 الشَِّديُد السَّواِد.األ ْكح ُل: 
والغُبػْرَِة من  ما ضلا ضَلَْو السَّوادِ  الُكْدر ُة:

 األَلْواِف.
 اأَلْْحَُر.الك ِرُؾ: 

 اأَلْسَوُد.األك ْفُح: 
 بَرِيُق احَلِديِد وتَػَوقيُده.الك وْك ُب: 

تَػَوقِّدُ الُمك وْك ُب: 
ُ
 .ادل

 َلْوٌف يُْشِبُو َلْوف الِكْلِس.الُكْلس ُة: 
 َلْوٌف بْي احُلْمرَِة والسَّواد.الُكْمت ُة: 

 س بَأْشَقَر وال أَْدَىَم.َلْوٌف ليالُكم ْيُت: 
ناُف:  نَُّة واالْكِتِِ  الَبياُض.الِكِِ

 ُغبػْرٌَة مَشُوبٌَة َسواداً.الُكْهب ُة: 
 َلْوٌف ليس خباِلٍص يف احلُْمرَِة. -

 اللََّمعاف والبَػْرُؽ.التَّأْللُُؤ: 
 : الََبِيُق والتَّألْلُُؤ.اللَّْصُف واللُُّصوؼُ 

 تَػَغيّػُر اللَّْوِف.ااْللِتماُء: 
 االْلِتماُع. -

 النيْكَتُة من البَياِض.اللُّْمظ ُة: 
خاِلُف.اللُّْمع ُة والتػَّْلِميُع: 

ُ
 اللَّْوُف ادل
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اإِلضاَءُة اللَّْمُع واللَّمعاُف واللُُّموُع واللَّمِيُع: 
 والبَػْرُؽ.
 الََبيُق.االْلِتماُع: 

 الليْوُف الضارُب إىل السَّواِد.اللَّم ى: 
ُر البَػرَّ  ضُ األَبْػيَ اللَّه ُق:   ِؽ.اَغيػْ
 األَبْػَيُض الشَِّديُد البَياض.اللِّياُح: 

َتألَِلُئ. -
ُ
 األَبْػَيُض ادل

 َىيَئٌة كالسَّواِد واحلُْمرَِة. اللَّْوُف: 
 تَػْغِيرُي اللَّْوِف.التػَّْلِويُن: 
 تَػَغيػيُر اللَّْوِف.التػَّل وُُّف: 

ُه:لا  ْضِطراُب.الََبِيُق واال لَّْوُه واللَّو ىاُف والتػَّل وُّ
 اللَّْوُف، )لِيُط الشَّْمِس(.الليِّاُط والليُِّط: 

 األَبْػَيُض ليس فيو َشْيٌء من السَّواِد.األ ْمر ُه: 
 البَػرَّاَقُة اللَّْوِف. المارِي ُة:

 ُكلي َلْونَػْْيِ اْخَتلفا.الم ِشيُج: 
 البَػرَّاُؽ. الماِصُع:
اِصِع َلْوٌف إىل احلُْمرَِة، الذي ليس بنالُمْغر ُة: 

 احلُْمرَِة ولَْيَسْت إىل الصيْفرَِة.
 بَياٌض يف ُزْرقٍَة.الم ق ُو: 
 ُْحْرٌَة يف ُغبػْرٍَة. -
 األَبْػَيُض الَقبِيُح البَػَياِض. -
 الَبياِض. إىل ُغبػْرَةٌ  -

.الم ْكُر:  ْغرَُة، وىو َلْوٌف شبو ُْحْرَِة الدَّـِ
َ
 ادل
 اأَلْصَفُر الذي ليس بَأْسَوَد والاأل ْمل ُج: 

 أَبْػَيَض.
 األَبْػَلُق ٍبَسواٍد وبَػَياٍض.األ مل ُح: 
 بَػَياٌض َتُشوبُُو َشعراٌت سوٌد.الُمْلح ُة: 

 بَياٌض إىل احُلْمرَِة. -
 الزََّرِؽ حْي َيْضِرُب إىل البَياِض. َأَشدي  -

 بَػَياٌض يف ُزْرَقٍة.الم ه ُق والُمْهق ُة: 
ُة الَبياِض. -  شدَّ
.َْسٌْج قَبيٌح كَ  بَياضٌ  -  َلْوِف اجِلصِّ

 األَبْػَيُض يف ُزْرقٍَة.األ ْمه ُق: 
ِيُد البَػَياِض. األَبْػَيضُ  -  الشدَّ

 َلْوُف ادلاِء.المُوى ُة: 
 اأَلْكَدُر اللَّْوِف.األ نْػب ُخ: 

 اللَّْوُف.النَّْشُف: 
اخلاِلُص والصَّايف من األَْلواِف، النَّاِصُع: 

 السيما البياَض.
 شَِّديُد اخُلْضرَِة.اأَلْخَضُر الالنَّاِضُر: 
 االبِْيضاُض اخلِالُص.النػَّع ُج: 

 النَّْكُت: 
ُ
 َخاِلُف يف اللَّْوِف.النػَّْقُط ادل

خالَِفُة يف اللَّْوِف.النُّْكت ُة: 
ُ
 النػيْقطَُة ادل

 اأَلْْحَُر من ُكلِّ َشْيٍء.النَِّكُع: 
 احلُْمرَِة. الشَِّديدُ  -

[ بَػْيضاُء وأُْخرى الذي فيو ظُلْرٌَة ]نُػْقطَةٌ األ ْنم ُر: 
 َسْوداُء.

َلْوٍف كاف. ]نُػْقطٌَة  النيْكَتُة من أيِّ  النُّْمر ُة:



 

 - 242 -  

 

 مغايرَة اللوف[.
الليْمَعُة من بَياٍض يف َسواٍد، وسواٍد يف النَّمَُّة: 

 بياٍض.
 ٌة.بَياٌض فيو ُْحْرٌَة َيِسريَ النػَّو ُؽ: 

ْصُبوُغ بَِلْوِف ادلِْشِمِش. الُمه رَّى:
َ
 ادل

 ها.َتأْللُُؤ النَّاِر وبَرِيقُ  ُص:اله ِصي
 البَػرَّاُؽ. اله فَّاُؼ:
 الََبِيُق.الو بِيُص: 
 البَػرَّاُؽ. الو بَّاُص:
 َصْبُغ الثػَّْوِب بَِلْوِف الَوْرِد. التػَّْورِيُد:
 َلْوُف الَوْرِد. الُوْرد ُة:
ْصُبوغ بَِلْوِف الَوْرِد. الُمو رَُّد:

َ
 ادل

 الصَّْفرَِة. ِصْبٌغ، وىو َشِديدُ  الو ْرُس:
 الصَّْبُغ بالَوْرِس.التػَّْورِيُس: 

 َسواٌد يف ُغبػْرٍَة. َلْوُف الرَّماِد. الُوْرق ُة:
 .السيْمرَةُ  -

 َخْلُط َلْوٍف بَِلْوٍف.الو ْشُي: 

 البَياُض من ُكلِّ َشْيٍء.الو ض ُح: 
 البَياُض مع السَّواِد.التػَّْوِقيُف: 

 البَػَرُش. -
 ِف.َسواُد اللَّوْ الو ك ُب: 
 .[َجْعُل ُلَمٍع يف الشَّْيءِ التػَّْلِميُع  التػَّْولِيُع:

 الَبياُض النَِّقيي.ُة: الو ْمذ  
اللََّمَعاف الّوْمُض والو ِميُض والو م ضاُف: 

 اخلَفِيُف.
 التَّأْللُُؤ. التػَّو ىُُّج:
 الشَِّديُد الَبياِض النَّاِصُعُو.اليػ ق ُق: 

تَناِىي -
ُ
 يف البَػَياِض. ادل

 : األَبْػَيُض من ُكلِّ َشْيٍء.قُ اليػ ل  
 .اليَػَققُ  -

اأَلْْحَُر من ُكلِّ َشْيٍء.اليانُِع: 

.اليُػنُػْوعُ    : احلُْمرَُة من الدَّـِ
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 القسػم الثانػي

 األصػوات
: تَلهيب النار، صوُت النار، الصوُت، األ جيجُ 
 ادلاء. ِصبابِ انْ  تُ وْ صَ 
 .ارِ النَّ  تُ وْ : صَ األ جَّةُ 

من َغْيٍظ أو  : َصْوُت تَػَوجيعٍ حِيحُ اأُلحاُح واأل  
 ُحْزٍف.

 : الَصْوُت.األ زَّةُ 
 : النَِّشيُش.األ زيزُ 
 .َصْوُت الرَّْعِد من بعيد 
 .َصْوُت غَلَياِف الِقْدِر 

 : الصَّْوُت، التَّْصوِيُت.األ طيطُ 
  َصْوُت الباِب وَصْوُت الرَّْحل وصوُت

 النَّْسِع اجلديد. صوت األَْقتاب.
 ُر.لصَّرِيػْ ا 
 .َصْوُت الَقْوِس 

 : َصِليُل احَلَصى، َصِليل احَلَجِر.األ لِيل
  َير ادلاء.رِ خ 

حِيط، وىو َصْوٌت مع : ِمْثُل النَّ األُنُوحُ 
 ُنح.    تَػَنحْ 

 : الصَّْوُت.الب ِصيص
َتدارُِؾ.البػ ْعبػ ع ُة: 

ُ
 َصْوُت ادلاِء ادل

 ِحكايَُة صوٍت ادلاِء يف الكوز.البػ ْقبػ ق ُة: 
 [ َُصْوت] .َغَلياُف الِقْدِر 

 األَنِْيُ مع الصَّْوِت.الب ِليُل: 
 : الليْكَنُة. ِحَكايُة أصواٍت.التَّْخت خ ةُ 
 ِصباب ادلاِء.: َصْوُت انْ الثَِّجيجُ 

 : َصْوٌت فيو حُبٌَّة ِعْنَد اللَّهاِة.الثَّْحث ح ةُ 
 : َصْوُت اْنِصَباِب ادلاِء.الثَّليلُ 
 .َصْوُت ادلاِء 
: الصَّْوُت. َصْوٌت من اجَلْوِؼ َأَشدي ِيفُ الج خ

 من الَغطِيِط.
 : الصَّْوتُ الج ْرج ر ةُ 
 : الصَّْوُت.الج ْرسُ 
 : الصَّْوُت اخلَِفّي.والِجْرسُ  الج ْرسُ 
: َصْوٌت ػَلُْصُل من أَْكِل الشَّْيِء الج ْرشُ 

 اخَلِشِن.
 الصَّْوُت.الِجْرـُ: 

 .َجهارَُة الَصْوِت 
 :  لِيُظ الصَّْوِت.الغَ األ ج شُّ

 َصْوُت الرََّحى وضَلْوِىا.الج ْعج ع ُة: 
 : احَلرََكُة مع الصَّْوِت.الج ْلج ل ةُ 
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 .ُة الصَّْوِت وِحدَّتُو  ِشدَّ
 .َصْوُت الرَّْعِد 
 .رَبْريك الَشْيِء إِلْحداِث صوت 
 َصْوُت اجَلَرِس. -

 : الصَّْوُت.الج ْمشُ 
 .الصَّْوُت اخلَِفيي 

 َصْوُت اْلِتهاِب النَّاِر. :الح د م ةُ 
 : َصْوُت النَّاِر. الِتَهاُُبا.الح ر ى والح ر اةُ 

 .الَصْوُت واجلََلبُة 
 : الصَّْوُت اخلَِفيي.الِحسُّ والح ِسْيسُ 

 الذي َتْسَمُعو شلَّا ؽَلُرَّ قريباً منك وال تراه. -
 : الرَّنَُّة.الِحسُّ 

الرَّنَِّة أو : َصْوُت الشَّْيِء َتْسَمُعُو كالح فيفُ 
َطرَياِف الطائر أو الرَّْميِة أو التهاِب النَّاِر، 

طَِر(.
َ
 وضَلِْو ذلك، )َكَصْوِت الرِّيح وادل

 : َصْوُت اْلِتهاِب النَّاِر.الح م د ةُ 
 : َصْوٌت من تَػَوجيٍع.التَّح وُّبُ 

 َصْوُت الرَّيِح.الخ ِجيُج: 
 صوت ادلاِء على َسْفِح اجلََبِل. الخاِجُر:

ْنَخرَْيِن.ْذفػ ر ةُ الخ  
َ
 : خُروُج الصَّْوِت من ادل

 َصْوُت ادلاِء والرَّيِح. الخ رِيُر:
 : ِشْبُو الَغِطيِط. َصْوُت النَّائِِم.الخ ِطيطُ 
: َصْوُت الثػَّْوِب اجلديد أو الَفْرِو الخ ْفخ ف ةُ 

 اجَلِديِد إذا لُِبَس وَحرَّْكَتُو.
  َّْبَتُو.َصْوُت الِقْرطاِس إذا َحرَّْكَتُو وقَػل 

َصْوُت الخ قُّ والخ ق ُق والخ ِقيُق والخ ْقخ ق ُة: 
 َغَلياِف القاِر.

.الخا ِمد  : الذي ال َصْوَت لو وال ِحسي
 ِفْيض(.: اخلَفيُض. )َصْوٌت خاِمٌل: خَ الخاِملُ 
 : اْشِتَداُد الصَّْوِت.الُخُموُّ 
 : َصْوٌت ؼَلْرُُج من األَْنِف.الخ ِنينُ 
 : الصَّْوُت.والخ و ات ةُ  الخ ْوتُ 

 : التَّْصويُت.التَّْخوِيتُ 
 .َصْوُت احلَِفيِف 

 : َشِبيٌو بالشَّخريِ أو النَّخريِ.الُخواعُ 
 : الصَّْوتُ الخ واةُ 

طَِر. الخ وا ي ُة:
َ
 َحِفيُف اْنِْالِؿ ادل

 : الصَّْوُت. )واجلمع: أََداِويي(.الدَِّويُّ 
 : اإِلْرَعاُد.اإِلْرج ادُ 

َتدارِ  َصْوتُ  االْرِتجاُز:
ُ
 ؾ.الرَّْعِد ادل

: ج اسُ واالْرتِ  الرَّْجُس والرَّْجس ُة والرَّج س افُ 
ْخَتِلط الَعِظيم، كالسَّْيِل 

ُ
صوت الشَّْيِء ادل

 والرَّْعِد.
 : ما ُيْصِدُر صوتاً َشِديداً.الرَّجَّاسُ 
ـُ   باِض.: تْصوِيُت الَقْوِس باإلنْ اإلْردا

 : الصَّْوُت.الرِّزُّ 
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  َُّو وال َتْدرِي ما ُىَو.عُ ْسمَ ت تَ وْ الص 
 : الصَّْوُت.اإلْرزِيزُ 
 : الصَّْوُت الذي ُيْسَمُع من السَّحاِب.الرَّْعدُ 
 : الصَّْوُت اخلَِفيي.الرِّْكزُ 
 .  احِلسي
 .َصْوُت اإلنساِف َتْسَمُعُو من بَعيٍد 
ا : الصَّْيَحُة التػي ذبُ الرَّكَّاءُ  يُبَك من اجلََبِل كأْنَّ

 َتَك ورُباِكي ما بِو نَطَْقَت.تَػرُدي عليك َصوْ 
  .]الصََّدى[ 
 : َتْصوِيٌت َخِفيٌّ باللِّساِف كاذلَْمِس.الرَّْمزُ 

 : الصَّْوُت اخلَِفيي.الرَّْمسُ 
 : الصَّْوُت.الرَّْفءُ 
 : الصَّْوُت.الرَّنِينُ 
 : السيُكوُف ]واذلُدُوُء[.الرَّْوؼُ 

 : الصَّْوُت.األ ْرو ن افُ 
 ْوُت.: الصَّ األُْزبِػيُّ 
 زَاِمُل(.: الصَّْوُت. )اجلمع: أَ األ ْزم لُ 
   ِسُلْتل ٍِ  ط.ُكلي َصْوِت

 : الصَّْوُت البَعيُد َتْسَمُع لو َدِويَّاً.الزَّْمز م ةُ 
 .َصْوُت الرَّْعِد ماََلْ يَػْعُل 

 : َأْصواُت اللََّهِب.الزَّماِزـُ 
 َصْوُت الرََّحى.السَِّحيُف: 

 ِق.َصْوٌت من احلَلْ  الشَِّخيُر:

  َِصْوٌت من األَْنف 
 : َضْرٌب من اذلَِديِر.الشَّْغش غ ةُ 

.الشَّهِيقُ  ًِ ْرتَِفُع ِجدًا
ُ
 : األنْي الشَِّديُد ادل

 أَقْػَبُح اأَلْصواِت. -
 : َصْوُت َقَصَبٍة يَػْنفُخ فيها الرَّاعي.الشِّياعُ 

 : التَّْصوِيُت.الصَّْأص أ ةُ 
 سِّنػَّْوِر.: َصْوُت الَفرِْخ والَفْأرَِة والالصَّْأيُ 

ِدْيِد بَػْعِضِو على بَػْعٍض : َضْرُب احلَ الصَّجيجُ 
 وَصْوتُُو.

 : الصَّياُح واجلََلَبُة.الصَّخ بُ 
 .ُة الصَّْوِت واْخِتالطُُو  ِشدَّ

 : َصْوُت اذلاـِ والصيَرِد.الصَّْخدُ 
بعضو على  دِ : َصْوُت َضْرِب احَلِديْ الصَّاِخرُ 

 بَػْعٍض.
ٍِ ِبَصْخرٍَة. : َصْوُت َصْدـِ صَ الصَّخُّ   ْخرَِة

 : الصَّْيَحُة التػي تَػْقرَُع اأَلْساَع.الصَّاخَّة
ُة الصَّْوِت ِوحدَّتُو.الصَّْدحُ   : شدَّ

 : الصَّْوُت.ىالصَّد  
  ِِْثِل ما غُلِيُبك من َصْوِب اجلََبِل وضَلْوِِه دب

 ِتَك.َصوْ 
 : التَّْصِفيُق.التَّْصِديّةُ 
 : الصَّْوُت الشَّديُد.الصُّراخ

 :الصٍّياح. الصَّْوُت.والصَّْرص ر ةُ  صَّريرُ ال
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.الصَّريفُ   : َصْوت األَنْياِب واألَْبواِب واألَْقالـِ
 .الصَّريُر 

 : الَفْرقَػَعُة.الصَّْرقع ةُ 
 : الصَّْوُت الذي َيُكوف عن الصاِعَقِة.الصَّْعق ةُ 
 : َصْوٌت.الصَّفِيرُ 
 الضَّْرُب الذي يُْسَمُع لو َصْوٌت. الصَّْفُق:

 : الصِّياُح.صَّل ُق والصَّْلُق والصَّْلق ةُ ال
 .الصَّْوُت الشَّديُد 

ْمَتدي دلا ىو ص ل ةُ لْ الصَّليُل والصَّ 
ُ
: الصَّْوُت ادل

 ياِبٌس.
 .ًصْوُت الرَّْعِد الصَّايف 

: الصَّْمُت والصُّْمُت والصُُّموُت والصُّماتُ 
 ِإطالَُة السيُكوِت.

 .السيكُوُت 
 الصَّْوِت مع حَبٍَح. : ِحدَّةُ الصَّه لُ 

: الصَّْوُت الشَّديُد )وكذا الصَّْهص ِلق
 الصَّْهَصِليُق(.

 : اجَلْرُس.الصَّْوتُ 
 يِو.يد الَصْوِت العالِ : الشَّدِ الصَّيِّتُ 
 : َصْوُت الصَّدى.الصُّوَّةُ 

 : الصَّْوُت. الصَّْوُت بأَْقصى طاقٍَة.الصِّياحُ 
 : االْسِتماُع واإلْنَصاُت.اإلصاخ ةُ 

 : الصَّْوُت.لصِّيقُ ا

 : الصِّياُح واجلََلَبُة.الضَُّج والضَِّجُج والضُّجاجُ 
 : اجلََلَبُة.الضَّجَّةُ 
: َصْوُت َفم احَلجَّاـِ إذا َمصَّ من الضَّفِيلُ 

 زِلَْجِمو.
 .] َصِّ

 ]َصْوُت ادل
 : الصَّْوُت واجلََلَبُة.الضَّوَّةُ 

ْختَ الضَّْوض اء والضَّْوض اةُ 
ُ
ِلطَُة : اأَلْصواُت ادل

 واجلََلبُة.
 : َصْوُت َتالطُِم السَّْيِل.الطَّْبط ب ةُ 

 .َصْوُت ادلاِء 
 : الضَّْرُب على الشَّيْء اأَلْجَوِؼ.الطَّْبجُ 

 : َصْوُت ُوقوِع َحَجٍر على َحَجٍر.الطَّْقط ق ةُ 
 : َصْوُت الشَّيءُ الصيْلِب.الطَّنينُ 
 َصْوُت الذيباِب. -
 َصْوُت األُُذِف. -
 : الصَّْوُت واجلََلَبُة.بُ الظَّأْ 

 : اجلََلَبُة.الظَّبظ ابُ 
.الظَّابُ   : اجلََلَبُة يف الكالَـِ

 الصَّْوِت والصِّياُح. : رَْفعُ والع جيجُ  الع جُّ 
 : الصَّْوُت.الع ر ؾُ 
 : الصَّْوُت.الع رِينُ 
.الع ْزؼُ   : َصْوُت الديؼِّ
 : َصْوُت الرِّماِؿ والرِّياح.الع زِيفُ 
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 الصَّْوُت واللََّجَبُة. :الع ْوع اةُ 
 الصَّْوتُ الُعواُؽ والع وِيُق: 

 : التَّْصويُت.اإِلْعواؿُ 
 : الصَّْوُت.الع وِيلُ 
 : الصَّْوُت واجلََلَبُة.الع وَّةُ 
 .الصَّْوُت 

 : َصْوٌت َمَعُو حَبٌَح.الغ ْرغ ر ةُ 
 َصْوُت الِقْدِر إذا َغَلْت. -

 َصْوُت غَلياِف الِقْدِر. الغ ْطغ ط ُة:
 : اأَلْصواُت واجلََلَبة يف الزِّحاـ واحلَْرب.لغ ْيط ل ةُ ا

 : َصْوٌت َمَعو حَبٌَح.التػَّغ ْطُمطُ 
 َصْوُت غَلَياِف الِقْدِر.الغ ِقيُق: 

.الغُنَّةُ   : َصْوٌت يف اخلَْيُشوـِ
 .َصْوٌت فيو تَػْرخِيٌم 

 : الصَّْوُت من ُكلِّ َشْيء.الغ ِويق
 : الصَّْوُت.الف ِديدُ 

 : َصْوٌت كاحلِفيِف.والف ْدف د ةُ الف ِديُد 
 : التػَّْفقِيُع.الف ْرقػ ع ةُ 
 .الصَّْوُت بْي َشْيئَػْْيِ ُيْضرباِف 
  تَػْنفِيُض اأَلصاِبِع حتػى يُْسَمَع دلِفَاِصلها

 َصْوٌت.
 : الصَّْوُت.ِشيشُ لف  ا

 .]َصْوُت الرِّيح ]من َشْيء َمنػُْفوٍخ 

 : الصَّْوُت.الف صِيصُ 
  َّعِيُف مثل الصَِّفرِي.الصَّْوُت الض 

ْخَتِلطَِة.الف ْعف ع ةُ 
ُ
 : ِحَكايُة بَػْعِض األَصْواِت ادل

 : الَفْرقَػَعُة.لتػَّْفقِيعُ ا
 : حكاية ُعواَءاِت الِكالِب.لف ْقف ق ةُ ا

 : الصَّْوُت.الق بيبُ 
 .َصْوُت قَػْعَقَعِة األَنْياِب 

ق ب ةُ   : َصْوُت َجْوِؼ الَفَرِس.الق ِبيُب والق بػْ
 : تَػَرديُد الصَّْوِت يف احلَْلِق.ح ةُ الق ْحق  
: َصْوٌت ضلو َصْوِت اجَلْوِز والشَّنِّ إذا الق ْرش ةُ 

 ما.َحرَّْكتَػهُ 
 : َصْوٌت َكَصْوِت ادلاِء.الق شيشُ 

 ِشدَُّة الصَّْوِت.الق ْصُف والق ِصيُف: 
: َصْوُت َتْسَمُعُو من النَّْسِع والَوتَر الق ضيضُ 

 باِض.عند اإِلنْ 
 : َصْوت َكْسِر الِعظاـِ وضلوىا.ةُ القْضق ض  
 : أْصواُت السِّالِح.الق ْعق ع ةُ 
 .التَّْصِويُت عند ربريك الشَّْيِء 

 : الشَّديُد الصَّْوِت.الق ْعقاعُ 
 : الصَّْوُت.الق ْلق ل ةُ 

 : َصْوٌت أََقلي من اذلَِديِر.الك ِتيتُ 
 ى.َصْوُت احلُبارَ  الك ْتك ت ُة:
ةُ  ْيٍء ُيْضَرُب على َشْيٍء : َصْوُت شَ الك ْدك د 
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 ُصْلٍب.
ف ةُ   : َصْوٌت ُيْسَمُع من َغرْيِ ُمعايَػَنٍة.الك د 
: َصْوٌت ِمْثُل احَلْشَرَجِة، َصْوُت الك رِيرُ 

ْخَتِنِق.
ُ
 ادل

 : َصْوٌت يَػتَػَردَُّد يف اجَلْوِؼ.الك رْك ر ةُ 
 : َصْوُت اْحِتكاِؾ اجلِْلِد.الك شِيشُ 

 .َصْوُت الَغلياِف 
 : الصَّْوُت.الك صِيصُ 

 .الصَّْوُت الرَِّقيُق الضَّعيُف 
 : َصْوُت الَفْأرَِة والَفرِْخ.الك ِعيصُ 
 : َصْوُت النَّاِر وذَلِيُبها.الك ْلح ب ةُ 
ْخَتِلُط.اللَّج بُ 

ُ
ْرتَِفُع ادل

ُ
 : الصَّْوُت ادل

 .اجلََلَبُة 
 : الصَّْوُت.اللُّجَّةُ 

ةُ   ْصواِت.: اْخِتالُط األَ اللَّجَُّة واللَّْجل ج 
ـُ  : َصْوُت الشَّْيِء يَػَقُع على احَلَجِر اللَّْد

 وِِه.َوضلَْ 
 .الضَّْرُب ِبَشْيٍء ثَِقيٍل 

 : الصَّْوُت واجلََلَبُة ال تُػْفَهُم.اللَّغ طُ 
 : الصَّْوُت.اللَّغ ا

.اللَّْهج ةُ   : َجْرُس الَكالـِ
 : َصْوُت َجْرِي السَِّفيَنِة.ورُ الم ْخُر والُمخُ 

 ُت احَلرِيِق يف الَقَصِب وضَلْوِِه.: َصوْ الم عُّ 

 : َصْوُت الِقتاِؿ.الم ْعم ع ةُ 
 : َأْصواُت السَّناِنرِي.الُمع اءُ 
 : َصْوٌت أَْرَفع  من الصَِّئيَّ.الم ْغوُ 

.الم ْقم ق ةُ   : حكايَُة َصْوٍت أو كالـٍ
 : الصَِّفرُي.الُمكاءُ 
 : ]َصْوٌت[ َأْجَهُر من اأَلِنِْي.النَّْأتُ 
 : الصَّْوُت الرَّفِيُع.النَِّئيجُ 
 : الصِّياُح.النػَّؤ اجُ 

 األَنُْي. َصْوٌت فيو َضْعٌف.النَِّئيُم: 
 .سِ َصْوُت الَقو  -
 : الصَّْوُت.النَّْأم وُ 
.النَّْبأ ةُ   : اجَلْرُس، الصَّْوُت اخلَِفيي

 : الصِّياُح عند اذلِياِج.النَِّبيبُ 
 راط[.لصَّْوُت ]الشَّبيو ِبَصْوِت الضي : االبػَّْنجُ 
رُ   تفاُع الصَّْوِت. َرْفُع الصَّْوِت.: ارْ النَّبػْ
 .َصْيَحُة الَفزَِع 

 : َصْوُت السَّْيِل وَصْدُمُو.النَّجيخُ 
 : َصْوُت ادلاِء.النَّاِجخ ةُ 
 : َصْوُت اْضطراِب ادلاِء على السَّاِحِل.النَّاِجخُ 
 : ِغَلُظ الصَّْوِت من زُكاـٍ أو ُسعاٍؿ.النَّْجخُ 
  َِْض السِّقاِء.َصْوُت سل 

 : َصْوٌت يُػَردُِّده الرَُّجُل يف َجْوِفِو.النَّحِيحُ 
 : َصْوٌت َمَعوُ تَػَوجيٌع.يطُ حِ والنَّ  النُّحاطُ 
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 .َصْوٌت ِبَسَبِب الثػَِّقِل واإِلْعياِء 
 : الزَّحريُ التػََّنْحُنُح.النَِّحيمُ 
 َصْوٌت ؼَلْرُج من اجَلْوِؼ. -
 .َصْوٌت ؼَلْرُُج من اجَلْوِؼ 

 : َصْوُت األَْنِف.النَِّخيرُ 
 : الصَّْوُت من األَْنِف.النَّخ ف ةُ 
 : الصَّْوُت اخلَِفيي.النَّْدسُ 
.النَِّدسُ   : السَّرِيُع السَّماِع للصَّْوِت اخلَِفيِّ
.النَّْدؼُ  ِِ ِة ِِ َغِّنَِّ

ُ
 : َصْوُت الُعِود يف ِحْجِر ادل

 : الصَّْوُت.والنُّداءُ  النِّداءُ 
 ْوِت.: بُػْعُد الصَّ النَّد ى
 : َصْوُت الَقْوِس.النَِّذيرُ 

 : الصَّْوُت.يجُ شِ النَّ 
  َُكاِء.َصْوُت َأَشدِّ الب 
 .َصْوُت الغَلَياِف 
 .َصْوُت ادلاِء يف اأَلْرِض 

 : اخَلْشَخَشُة.النَّْشن ش ةُ 
.النَّشِيشُ   : َصْوُت الَغلياِف أو الصَّبِّ

 .َصْوُت الَبْدِء بالغَلَياِف 
  َْلى.َصْوُت ما يُػق 

 : َصْوُت َنشِيِش اللَّْحِم.النَّضيض ةُ 
 : َصْوُت احلَيَِّة.النَّْضن ض ةُ 

.النػَّْعر ةُ   : َصْوُت اخلَْيُشوـِ

 َصْوُت الُغراِب. النَِّعيُق والنُّعاُؽ:
 : َصْوُت السَّنػَّْوِر.النُّعاء

: الصَّْوُت الذي يُْسَمُع من بَْطِن الدَّابَِة النػَّْغبػ ق ةُ 
 وىو الُوعاُؽ.

 : َصْوُت الُغرابلنَِّفيُق والنُّفاؽُ ا
ـُ النَّاقَِة. -  بُغا

 : النػَّْفُخ.النػَّْفثُ 
 : الَغلَيُظ اجلايف من اأَلْصواِت.النَِّافجُ 
 : َصْوُت ادلاِعِز وُعطاُسها.النَِّفيطُ 
 الصَّْوُت. ،: الصَِّفريُ النَّقِيرُ 
: َصْوُت َضْرِب اإلْصَبِع الُوْسَطى النػَّْقرُ 

.  باإِلُباـِ
 َصْوُت اللِّساِف. -

اِب والباِز قَ : َصْوُت الطّيوِر، كالعُ النَّقِيضُ 
.  والنَّعاـِ

ْفِصِل واإِلْصَبِع. -
َ
 َصْوُت ادل

 .ْحَجَمِة ِِ  َصْوُت اَِل
. َأْصواُت صِ اإلنْقاضُ  ِِ ْلِك ِِ اِر غ: َصْوُت الِع
 اإلِبِل.

 : َصْوُت السَّْيِل.النػَّق ل ةُ 
 : َصْوُت الِكتابَِة.النَِّميم ةُ 
 .الصَّْوُت اخلَِفيي .  عَلُْس الكالَـِ

َشقَِّة.النَّهِيتُ 
َ
 : الصَّْوُت من الصَّْدِر عْنَد ادل
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 َصْوُت اأَلَسِد ُدوَف الزَّئرِِي. -
 : ِشْبُو األَنِْيِ والطَّحري ]صوت[.النَِّهيمُ 

 َسْجُع احَلماَمِة.النػَّْوُح: 
.النػَّْوؼُ  َصِّ

 : الصَّْوُت. َصْوُت ادل
.: َصوْ اله تُّ   ُت َوْقِع اخُلفِّ

 : الصَّْوُت اجلايف العايل.والُهتاؼُ  اله ْتفُ 
 : الصَّْوُت َتْسَمُعُو وال تَػَرى صاِحَبُو.الهاتف
 : تَػَقطيُع الصَّْوِت يف ارتعاٍش.التػَّه دُّجُ 

 تَػَقطيُع الصَّْوِت. -
 : َصْوُت ُسقوِط رُْكٍن أو َجَبٍل.اله دَّةُ 
 لَغِليُظ.: الصَّْوُت اواله د دُ  اله دُّ 
َيْسَمُعُو أْىُل السَّواِحِل من  : َصْوتٌ الهادُّ 

 الَبْحِر.
 : َدِويي الَبْحِر.والهِديدُ  الهادُّ 

 .َصْوُت احَلماـِ اله ِديُل: 
 : َصْوُت َدَورَاِف الرََّحى.الهرِيرُ 
 .َصْوُت الَكْلِب ُدوَف النيباِح 

 .َصْوُت الضَّْأفِ اله ْرى ر ة: 
 الرِّيِح. : َصْوتُ التػَّه ْرُىرُ 
 .َصْوُت الذيبَّافِ اله ْزُج: 

 : ِشدَّة صوت الرَّْعِد ]وضلوه[.اله ز ؽُ 
ـُ واله زِيمُ   : الصَّْوُت.اله ْزم ُة واله ْزـُ واالْىِتزا

 .َصْوُت َجْرِي الَفَرسِ الهزيم: 

 : اْخِتالُط اأَلْصواِت.اله ْزم ج ةُ 
 : ُكلي َصْوٍت َخِفيٍّ.اله ْسه س ةُ 
 ْمُس.: اذلَ اله ِسيسُ 

 : َصْوُت البَػْلِع.اله ْقمُ 
 .َصْوُت َجرِْع ادلاِء 

ةُ   : السَّْكَتُة.اله ْمد 
 .السيُكوُف 

 اخلََفيي من الصَّْوِت. اله ْمُس:
 الصَّْوُت اخلَِفيي.اله ُموُس واله ِميُس: 

 : تَػْرِديُد الصَّْوِت اخلَِفيِّ.اله ْمه م ةُ 
ن م ُة:   ِقراَءٍة غري بَػيػَِّنٍة.الصَّْوُت، وىو َشبيُو اله يػْ

ن مُة:  ـُ واله يػْ ْينا ن ُم واله   الصَّْوُت اخلَِفيي.اله يػْ
رِيِض[.اله نِيُن: 

َ
 األَنُْي. ]صوت ادل

 : َصْوُت ُسُقوِط احلاِئِط وضَلْوِِه.الو ْأُد والو ئِيدُ 
 : الصَّْوُت اخلَِفيي.الو ْجسُ 

 : َصْوٌت من احلَْلِق مع حَبٍَح.الو ْحو ح ةُ 
 : الصَّْوُت.ف ةُ الو حْ 

: الصَّْوُت يَكوُف يف النَّاِس الو ْحُي والو ح ى
 وَغرْيِىِم.

ْمُدوُد اخلَِفيي.الو حاُة: 
َ
 َصْوُت الرَّْعِد ادل

 َصْوُت النِّعاِؿ واألَْقداـِ على اأَلْرِض.الو ْخُط: 
 الصَّْوُت اخلَِفيي.الو ْسو س ُة: 

 .َصْوُت احلَْلِي 
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َصْوٌت يُْسَمُع من بَْطِن  الُوعاُؽ والو عِيُق:
 الدَّابَِّة.

 : الصَّْوُت.الو غ ى
 .َأْصواُت احَلْرِب 

 َأْصواُت النَّْحِل والبَػُعوِض وضلوىا. -
 : الَصْوُت واحَلرََكُة.الو ْقشُ 
 : َصْوُت الَغَنِم أو ادلِْعَزى.الي عارُ 
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 القسم الثالث
الحػركة

 َجرَياُف ادلاء.األ ز ُب: 
 ُة.رَكُة الشَِّدْيدَ احلَ األ زِيُر: 
تَػَقّلُص الظِّلِّ وتَػقَّبيُضو وُدنُػوي بَػْعِضو من األ ْزُي: 

 بَػْعِض.
 :  السيْرَعُة.األ ؿُّ
 : النَّْشُر والتػَّْفريُق. الب ثُّ 

 : التػََّفريُؽ.ِبث اثُ االنْ 
 هتِْييُج الغَُباِر.الب ْثب ث ُة: 
 : اْنِشقاٌؽ يف حجٍر أو أرٍض يَػْنبُع منوالب ْجسُ 
 ادلاُء.

 : السَّائُِل.ِجيسُ الب  
 : نُػُبوُع ادلاء بَػَغزارٍَة، تَػَفجيره.االنِْبجاسُ 

 : َسَيالُف ادلاِء.الب ذْعُ 
 خُرُوُج الشَّْيِء قليالً قليالً.البػ ْرُض والبُرُوُض: 

 نَقيُض اإلسراع. الُبْطء واإِلْبط اُء:
 ْيُد.التػَّْفريُق والتَّْبدِ بػ ل ُة: البػ لْ 

 َوالُف من َمْوِضٍع إىل َمْوِضٍع.الزَّ البػ ْوُز: 
ُز والبُػُيوزُ   احلَْيُد، احلَيَداُف. :البػ يػْ
 : الظِّلي.التُّبَُّع والتُّبُّعُ 

 : احَلرََكُة.التَّْحت ح ةُ 

 الَغَلَياُف.التػَّغ راُف: 
َداُر.التػَّْقتػ ق ُة:   االضلِْ

  ِاذلُِويي من فوؽ إىل أسفل على َغرْي
 طريق.

 .احَلرََكُة 
 ذلُبوُط.ا 

 َسْيُل ادلاِء واْنِصَبابُو.االثِْبْجراُر: 
 الذَّىاُب يف اأَلْرِض ُسْفالً. الثػَّْوُخ:

 التََّتابُُع.االنِْثي اُؿ: 
 َسَيالُف ادلاِء.الثػَّْيُع والثػَّيػ ع اُف: 

 السَّيالُف. الج ْرُي والج ر ياُف والج ْري ُة:
يف  انقباُض الشَّْيِء ودخوُؿ بَػْعِضوالتَّج ْعثُم: 
 بَػْعٍض.

 اذلِياُج. )ِىياُج الَبْحر(. الج ْيُش والج ي شاُف:
 َجْرُي ادلاِء قليالً قليالً.الح ْبح ب ُة: 
 .يةِ ِضدي التَّْخلِ الح ْبُس: 

  ْالشَّْيِء عن َوْجِهو. ساؾُ إم 
 احَلرََكُة والتََّحريُؾ.الح ب ُض: 

الذي يَػْزجلُ  هاـ:الح ابػي= الحابػي من السِّ 
 مث ُيصيُب اذلَدَؼ. على األرضِ 
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  السَّْهُم الذي يَػَقُع دوَف الَغَرِض مث
 يَتَقافَػُز حتػى يُصيَب الغرَض.

 :  اإلْعَجاُؿ يف اتِّصاٍؿ.الح ثُّ
 .االْسِتْعَجاُؿ 

 التََّبديُد.التَّح ثْػُرُؼ: 
اذلُُبوُط من ُعْلٍو إىل ُسْفٍل. الح ْدُر والتَّح دُُّر: 

 زوُؿ.النػي 
 لدَّْحَرَجُة.ا الح ْدر ج ُة:
َكاُف يُػْنَحَدُر ِمْنُو.الح ُدوُر: 

َ
 ادل

احَلطي من ُعْلٍو إىل ُسْفٍل.  ُدوُر:الح ْدُر والحُ 
 اذلُُبوُط.

 السيْرَعُة.الح ذ ُذ: 
 ضدي السيُكوِف.الح ر ك ُة: 
 احَلرََكُة، ضدي السيُكوِف.الحر اُؾ: 

فيو  احَلرََكُة يف َشْيٍء حتػى َيْسَتِقرَّ  الح ْصح ص ُة:
 َيْسَتْمِكَن ِمْنُو ويَػْثُبت.و 
  رَبْرِيُك الشَّْيِء يف الشَّْيِء حتػى

 َيْسَتْمِكَن وَيْسَتِقرَّ فيو.
 : .الح ضُّ  احَلثي

 السََّيالُف.الح ْفُش: 
 ااْلرتِفاُع يف اذلَواِء.التَّْحلِيُق: 
 التَّْحرِيُك والتػَّْفرِيُق.اإِلحاث ُة: 

 َغيػيُر عن َشْيٍء إىل آَخر.التػَّ الح ْوُؿ والتَّح وُّؿ: 

 الزََّواُؿ.الح ْوُؿ والُحؤوُؿ: 
 ُكلي َشْيٍء رَبَرََّؾ من مَكانِِو.  الحاِئُل:

َجانَبُة.اي د ُة: ح  المُ 
ُ
 ادل
اُف والح ْيُد: ود ُة والح  يُ الحُيوُد والحُ  الُعُدوُؿ ي د 

 عن الشَّْيِء، ]رلانَػَبُتُو[.
 احلَْيُد عن الشَّْيِء.الح ْيُص: 

: ال  السيُقوُط من ُعْلٍو إىل َأْسَفَل.خ رُّ
  ُْك.التَّْحرِي 

َري السَّرِيُع. الخ ْشُف:
 ادل

. الخ ْشُف والخ ش ُف والخ ش ف ُة:  احلرََكُة واحِلسي
 .احِلسي اخلَِفيي 

 رَبْريُك ادلاِء وضَلْوِِه.الخ ْضخ ض ُة: 
 .ِضدي الرَّْفعِ الخ ْفُض: 

ِطراُب الشَّْيِء اضْ الخ ْفُق واالْخِتف اُؽ: 
 الَعرِيِض.

 الخ ْفُق والُخُفوُؽ والخ ف ق اُف واالْخِتفاُؽ:
 االْضِطراُب.

 التََّحريُؾ. الخ ْفُق:
 اجَلْذُب. الخ ْلُج:

اجَلْذُب  الخ ْلُج والتَّخ لُُّج واالْخِتالُج:
 واالنِْتزَاُع.

َذاُب. اإلْخال ُج:  االصلِْ
 .احَلرََكُة واالْضِطرابُ  االْخِتال ُج:
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َيالُف. االْنِخناُث:
َ
 االنِْثناُء. ادل

 الَقْلُب. ]َجْعُل الشَّْيِء مقلوباً[.الخ ْنُث: 
 َباُض واالْسِتْخَفاُء.االنْقِ الخنُػُوُس: 

 ُر.االنِْقَباُض والتََّأخي االْنِخن اُس: 
ْشُي يف ادلاِء. الخ ْوُض:

َ
 ادل

 الّدْفُع.الدَّْحُب: 
ْفُع وإِْلَصاُؽ ال الدَّحُّ:  شَّْيِء باأَلْرِض.الدَّ

 َدْفُع الشَّْيِء وإِبْػَعاُدُه بُِعْنٍف. الدَّْحُر:
 ُدُوُر يف تَػَتابٍُع.احلُ  الدَّْحر ج ُة:
 َدْىَورَُة الشَّْيِء من َجَبٍل أو يف بِْئٍر. الدَّْحل م ُة:

 الدَّْفُع. الدَّْحُم:
 .الدَّْفعُ  الدَّْرُء:

 ْوُؽ.اللَّحاُؽ. الليحُ الدَّر ُؾ: 
 التَّالُحُق. اُرُؾ:التَّد  

 زُلَاَولَةُ اللَّحاِؽ بالشَّْيِء. االْسِتْدر اُؾ:
ْفُع. الدَّْسُر:  الدَّ
 .الدَّْفعُ  الدَّْسُع:

 الدَّْحَرَجُة.الدَّْعل ج ُة: 
 اإِلزَالَُة بُقوٍَّة.الّدْفُع: 

اْنِصَباُب ادلاِء  الدَّفُق والدُّفُوُؽ وااْلنِدف اُؽ:
 ]وضلوه[.

نَ الدَّفا:   اُء.االضلِْ
 ُرْوج الشَّْيِء من سَلَْرِجو َسرِيعاً.خُ  الدَّْلُق:

ـُ.ااْلنِدال ُؽ:   التػََّقدي
ْلُدُؿ:  رَبَريُؾ الشَّْيِء ُمَتَدلِّياً. التَّد 
ل ُة: َعلَّق. الدَّْلد 

ُ
 ربريك الشَّْيِء ادل

. او إْرساُؿ الشَّْيِء يف َمهْ  التَّْدلِي ُة واإِلْدالُء: ِِ ٍة
 ]يف أسفل[.

 اإلْسرَاُع يف ُكلِّ َشْيٍء. :الدَّْمصُ 
َقْذُؼ احلجارِة من أعلى إىل َأْسَفل  الدَّْىد ى ُة:

 َدْحَرجًة.
 الدَّْحَرَجُة. -

.الدَّْىو ر ُة:  ٍِ  مَجُْع الشَّْيِء والَقْذُؼ بو يف َمْهواٍة
َشْيٌء َحْوَؿ الشَّْيِء مث  طُوؼَ أف يَ  الدَّو ر اُف:
ْوِضع الذي اْبَػَتدأ يَػُعودَ 

َ
 منو. إىل ادل

َرَُّة الواحدة من الدَّ الدَّْور ُة: 
 ورَاِف.ادل

ٌِ ػَلُْجرُه.  الدَّارُة:  ُكلي َمْوِضٍع يَُداُر بو َشْيِء
 الِفْعُل واالنِْتَقاُؿ من حاٍؿ إىل حاٍؿ. الدَّْول ُة:

 التَِّحويؿ من مكاٍف إىل آَخَر. االْنِدياُؿ:
 راُف.الدَّوَ  التَّْدِوِيُم:

 ِد.ُؿ الشَّْيِء من اليَ اْنِسال االْنِدي اُص:
 .الزَّيُغ واحلَيَداُف 

 االْضِطرَاُب.ذاُء: الذَّْأذ أ ُة والذَّأْ 
ب ُة: َعلَِّق يف اذلَواِء. الذَّْبذ 

ُ
 تَػَرديُد الشَّْيِء ادل

 .َعلَِّق يف اذلََواِء
ُ
 نَػْوُس الشَّْيِء ادل

 ْيُد.التػَّْفريُق والتَّْبدِ الذَّْعذ ع ُة: 
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 ْرَعُة، اإِلْسرَاُع.السي الذَّم ياُف: 
 السََّيالُف. الذَّنِيُن:

ـُ التََّحريِؾ. الرُّتُوُب والتػَّر تُُّب:  الثََّباُت وَعَد
 اإلثْػَباُت.تِيُب: التػَّرْ 

 االنِْتصاُب. الرُّتوُب:
 التَّْحرِيُك والزَّْلزَلَُة. الرَّجُّ:

 اُب.االْضِطرَ  الرَّْجر ج ُة:
 التََّحريُؾ. جاُج:االْرتِ 

 اأَلْشياءُ التػي تَػْرَتجي وَتْضطَِرُب. ْجرُج:الرِّ 
 االْىِتزَاُز. ِجْحناُف:االرْ 

 ادلائُِل. الُمْرح ِجنُّ:
 .الثَّقِيُل 

 االْضِطراُب.والرَِّجيُف:  والرَّْجفُ  والرُُّجوؼُ  الرَّج ف افُ 
 الزَّْلزَلَُة. الرَّْجف ُة:

 َصْرُؼ الشَّْيِء وِإْرَجاُعُو. الرَّدُّ:
 التََّحويؿ. الريُجوُع. :دادُ االْرتِ 
 ماداً للشَّْيِء يدفَػُعو ويَػرُديُه.ما كاف عِ  الرِّدُّ:

 ما تَِبَع الشَّْيَء. الرِّْدُؼ:
 التَّتَابُُع. التػَّر اُدُؼ:

 التَّتَابُُع. ى:الرُّد اف  
 ]الرَّديُف، ]التابع 

ـُ والرَّذ ماُف:   السََّيالُف والتػََّقطيُر.الرَّْذ
ـُ:  الزِّياَدُة ]القليلة[. اإِلرِذ ا

 الذََّىاُب يف ادلاِء ُسْفالً. الرُُّسوُب:
 .الثَّاِبتُ الراَِّسُب: 
وِضِع.الرُُّسوُخ: 

َ
 الثَّباُت يف ادل

 الثَّاِبُت. الرَّاِسُخ:
 الثََّباُت. الرُّسُُّو:

 الوقوع يف الشَّيء والتََّخبيط.: االْرتِطاـ
 َباهُتا.بُػُلوُغ أَسْفَل السفينِة الَقْعَر وثػَ  -

 االْضِطراُب والتَّتَابُُع.االرتعاج: 
 الرِّْعَدُة. الرَّع ُش والرِّْعش ُة:

 االْضِطراُب. االرتعاص:
 اذلَزي والتَّْحرِيُك. الرَّْعُص:

 تِعاُد.التػََّلوِّي واالرْ  االْرتِعاُض:
 السيُكوُف. الرَّعُّ:

ـُ. الرَّْعُف:  السَّْبُق والتػََّقدي
 السَِّفيَنِة من اْلشَّطِّ. ِإْدنَاءُ  الرَّْؼُء:

 النػَّْوبَُة، الُفْرَصُة.الرُّْفص ُة: 
 التَّناُوُب. التَّراُفُص:
 االْخِتاَلُج. الرَِّفيُف:

 نَِقيُض الَوْضِع واخلَْفِض. الرَّْفُع:
 ما رُِفَع بِِو. الِمْرف ُع:

 اجَلرَياُف السَّْهُل. التػَّر قْػُرُؽ:
 .ُر السَّْهُل  السَّيػْ

راُب. طِ الَغَلياُف، اجلََيَشاُف واالضْ  ُف:الرَّق ص ا
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 ُذ(.ي)رََقص النَّبِ 
َفاُض.االْرتِ  الرَّْقُص:  َفاُع واالطلِْ
 اذلُُدوءُ والسيُكوُف. الرُُّكوُد:
 الثَّاِبُت، السَّاِكُن. الرَّاِكُد:

 داُد.االْرتِ  االْرِتكاُس:
 االْضِطراُب. االْرِتكاُض:

 االْرذِباُج. ِتكاُؾ:االرْ 
 التََّحريؾ. مُّع:التػَّر  

 أف َتُدوَر السَِّفيَنُة يف مكاِْنا. التػَّْرنِيُق:
 ِتزاُز بالرِّيِح.االىْ  االْسِتْرواُح:

 احلَيَداف. الرَّْوُغ والرَّو غاُف:
 اإِلْبطَاُء. الرَّْيُث:
 الَبِطِيُء. الرَّيُِّث:
 ُدْفُع الشَّْيِء عن الشَّْيِء. الزَّْبُن:

 ن اأَلْرِض.الدينُػوي م الزَّْحُب:
 التػَّْنِحَيُة واإِلْبعاُد. الزَّْحز ح ُة:
ْشُي الَبِطيُء. الزَّْحُف:

َ
 ادل

 َدْىَورَُة الشَّْيِء من عاٍؿ. الزَّْحق ل ُة:
 الزَّْحُل. التػََّنحِّي عن الشَّْيِء. الزَّْحُك:

 التػََّنحِّي والتََّباُعُد. ُل:الزَّْحُل والزُُّحوؿ والتػَّز حُّ 
 ْفُع والرَّْمُي.الدَّ  الزَّخُّ:
 .الضَّخي 

 الزَّْخُر والزُُّخور والتػَّز خُُّر:
  ُاجلََيَشاُف والَغَلياف. 

 : رَبْرِيُك الشَّْيِء.الزَّْعز ع ةُ 
 .التَّْحرِيُك بَقْصِد الَقْلِع 

الدينُو الزَّل ُف واالْزِدال ُؼ والتػَّز لُُّف والزُّْلف ى: 
 من الشَّْيِء.

 يُب.التػَّْقرِ  اإِلْزالُؼ:
 : الزََّلُل.الزَّل قُ 

 : تَػْنِحيُة الشَّْيِء عن مَكِانِو.ااِلْزالؽُ 
 : الزََّلُق.الزَّؿُّ والزَّلِيُل والم ز لَّةُ 

 الزََّلُق.الزُّلُوُؿ: 
 انتقاؿ اجِلْسِم من مكاٍف إىل مكاٍف. الزَّلِيُل:
 احَلرََكُة الَعِظيَمُة. الزَّْلز ل ُة:
 تَػَقليص الظِّلِّ. الزَّفُء:
 .الدينُػوي من الشَّْيِء 

 التَّْحرِيُك. )زىا ادلِْروَحَة: َحرَّكها(.الزَّْىُو: 
َُحرُِّؾ. الُمز ىَّي:

 ادل
 الذَّىاُب.الزَّو اُؿ والزُّؤُوؿ: 

 احَلرََكُة. الزَّْوُؿ:
 التػَّْنِحَيُة. الزَّيُّ والزُِّويُّ:

 .مَجُْع الشَّْيِء وقَػْبُضُو 
 ُد ]على األرض[.االْمِتدااالْسِبْطرا ُر: 
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 اخلُروُج بالتََّتابُِع. التََّتابُُع. التَّس اُتُل:
 َجْرُي الشَّْيِء َقطَرَاناً. -

 التََّتابُُع. االْنِست اُؿ:
الَقطرَاُف.  السَّْجُم والسُّجوـُ والسَّج ماُف:

 ًَسيالُف السائل َقْطرًَة َقْطرَة. 
 :  السيُكوُف والريُكوُد.السُُّجوُّ
 اجَلري على َوْجِو اأَلْرِض. :السَّْحبُ 
 : السيكوُف من احَلرََكِة.السَّْخوُ 
 يُض الُبْطِء.قِ : نَ السُّْرع ةُ 
 الَبطيِء. يضُ قِ : نَ السَّرِيعُ 

 : السَّيالُف.االْنِسعابُ 
 : التََّمطيُط.التَّس عُّبُ 

رَبرِْيُك الشَّيِء من َمْوِضِعو، السَّْغس غُة: 
 تَِد(.)َسْغَسغ الوَ 

 َقْطُع ادلسافِة.: السَّف رُ 
 اخلِفَُّة يف ُكلِّ َشْيٍء. السَّف ا والسَّفاُء:

:  اإِلْسرَاُع. السُُّفوُّ
 الَوقْػَعُة الشَِّديَدُة. السَّْقط ُة والسُّقُوُط:

 َمْوِضُع السيُقوِط. الم ْسِقُط والم ْسق ُط:
 وِط.قُ تتابُُع السي التَّس اُقُط: 

داِر. السَِّلُس: ُ االضلِْ  اللَّْيِّ
:  فاُع.تِ رْ الُعُلوي واال السُُّموُّ
 وَعال. عَ فَ تػَ ُكلي ما ارْ   السَّماُء:

 رََفُع الشَّْيِء وإعالُؤُه. ُم:يالتَّْسنِ 
 الصيعوُد على الشَّْيِء وْاعِتالؤُه. التَّس نُّم:

ساُؼ. )ساخت  السَّْوُخ والسَّو خاُف: االطلِْ
 ُبم اأَلْرُض(.

 .الَغْوُص يف اأَلْرِض 
 الذَّوبَاُف )اْنَساَع اجَلَمُد(.اع: االْنِسي  

ُسهولَُة دُخوِؿ الشَّْيِء يف السَّْوُغ والسَّواُغ: 
 احلَْلِق ]وضَلْوِه[.

تابَػَعُة. س او ق ُة:المُ 
ُ
 ادل

 َجرَياُف ادلاِء. السَّْيُب واالْنِسياُب:
 اجلرَيَاُف.السَّْيُل والسَّي ال ُف: 

 اجلاري.السَّاِئُل: 
 َساَؿ.ُكلي ما   الشَّْخُب:

 تباُعُد طََريَف الَكْسِر أو الصَّدْع. التَّشاُخُس:
 االنِفراُد. الشُُّذوُذ:
ُتَػَفرُِّؽ من ُكلِّ َشْيٍء. الشَّذَّاُف:

 ادل
 الرَّْفُع إىل اأَلْعَلى.اإلْشراُع: 
 التػََّفريُؽ والتَّنكيُث. التَّش عُُّث:

 التػََّفريُؽ. االشِفْتراُر:
 .التََّضادي  التَّش اُكُس:
 قطَرَاُف ادلاِء. الشَّْلشل ُة:

 التػَّْقِليُص. الشَّْمُر:
 التػََّقليُص. التَّش مُُّر:
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 .السيْرَعةُ الشَّْمرذ ُة: 
 التػََّقبيُض والتػََّقليُص.الشَّْنُج والتَّش نُُّج: 

َحرَُكُة الِقْرطاٍس والثػَّْوِب  الشِّْنِشن ُة والشَّْنش ن ُة:
 اجَلِديِد.

َقطَراُف ادلاِء شيئاً  ْشناُف والشَِّنيُن:التَّشِنيُن والتَّ 
 بَػْعَد َشْيٍء.

 َحرََكُة الَوَلِد يف بَْطِن أُمِِّو. الشَّْوص ُة:
 الظيهوُر والتػََّفريُؽ.الشِّياُع والشُُّيوُع والشَّي عاُف: 

 .االنِْتشاُر والذييُوُع 
 تَػْفرِيُق الشَّْيِء.اإلش اع ُة: 

:  ِشْبُو الدَّْفع. الصَّتُّ
ْيُل. لصَّدُْغ:ا

َ
 ادل
ْيُل عن الشَّْيِء. الصُُّدوُؼ:

َ
 ادل

 ااْلرتِقاُء. الصُّعوُد:
 الدَّْحَرَجُة. الصَّْعر ر ُة:

 احَلرَكُة واالْضِطراُب. الصَّْعص ع ُة:
  َُّق.رِيْ فْ الزَّْعَزَعُة والتػ 

ْيُل.الصَّْغُو والصُُّغوُّ والصَّغا والصُِّغيُّ: 
َ
 ادل

 .اإلمالَةُ  اإِلْصغ اُء:
ْفُع. الصَّْكُم:  الدَّ

 النػزوُؿ من ُعْلٍو إىل ُسْفٍل.الصَّْوُب: 
داُر. التَّص وُُّب:  االضلِْ
 التػَّْنكِيُس واخلَْفُض. التَّْصويُب:

:  السََّياَلُف الضَّعيُف. الضَّبُّ
 كُة.َر احلَ  االْضِطراُب:

 االتِّساُع والتَّباُعُد ما بْي َشْيئَػْْيِ. االْنِضراُج:
 لتػَّْنِحَيُة واإلْبعاُد.االضَّْرُح: 

 اإِلْبعاُد. الطَّْرُد:
َتَتاِبُع. الُمطَّرُِد:

ُ
 ادل

 التََّتابُُع. االطِّراُد:
 .االْسِتقامُة على حالٍة 

 الَوثْػَبُة، الَقْفزَُة.الطَّْفر ُة: 
:  ُعُلوي الشَّيِء فَػْوَؽ ادلاِء. الطَّْفُو والطُُّفوُّ

 فاُعُو.ِء واْرتِ ُعُلوي ادلا الطُُّموُّ والطُِّميُّ:
 الذَّىاُب واجمَليُء يف اذلواِء. التَّط وُُّح:

 اإِلْلَقاُء يف اذلَواِء. التَّْطِويُح:
امِي يف اذلَواِء.التَّطاوُُح:   الَتَّ
قاِذُؼ ]األََماكن البعيدة[. المط اوُِح:

َ
 ادل

 االْسِتدارَُة حوؿ الشَّْيِء. الطَّْوُؼ والطَّو ف اُف:
 راُف َحْوَؿ الشَّْيِء.الدَّوَ اف ُة: الطَّواُؼ واالْسِتط

 َحرََكةُ ذي اجلناِح يف اذلواِء جبناحو. الطيػَّر اُف:
 التػََّفريُؽ. التَّطايُػُر:

 التػََّفريُؽ والذَّىاُب. االْسِتط ار ُة:
ُر والع ت راُف:  االْضِطراُب واالْىِتزاُز. الع تػْ

. الع ْتُل:  احَلْمُل واجَلري
ْكُث واال الع ْتُم:

ُ
 ْحِتباُس.ادل
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 السيْرَعُة، ِخالُؼ الُبْطِء. الع ج ُل والع ج ل ُة:
ْيُل عن الشَّْيِء. االنِْعراُج:

َ
 االنِْعطاُؼ. ادل

 تِقاءُ والصيُعوُد.االرْ العُروُُج: 
انْػزواُء اجلِْلَدِة يف النَّار.  الع ْرُز واالْستػ ْعراُز:

 اض.االنِْقبَ 
ْفُع. الع ْزُج:  الدَّ

االْىِتزاُز  وؿ والع س الُف:الع ْسُل والُعسُ 
 واالْضِطراُب. ]اىتزاز ما ىو َلْدُف[.

 َحْنػُي الشَّْيِء وِإمالَُتو.الع ْطُف والُعطوُؼ: 
ْيُل. الع ْطُف:

َ
 ادل

ْنحََن.ْنعط ُف: المُ 
ُ
ُنػَْعرَُج وادل

 ادل
 الثػَِّّْنُ.الع ْطُف: 

تَػَناُوُؿ الشَّْيِء وىو زَلُْموٌؿ قَػْبَل َوْضِعو  الع ْطُو:
 ى اأَلْرِض.عل

َناَولَُة.المُعاط اةُ 
ُ
 : ادل

 اْرتِفاُع الشَّْيِء مع االْستدارَِة.التَّعِقي ُة: 
 االْحِتباُس. االْعِتقاُء:
 َردي آِخِر الشَّْيِء على أَوَّلِو. الع ْكُس:

 اْرتداُد آِخِر الشَّْيِء على أَوَّلِِو. االنِْعكاُس:
 النيُشُوُب يف الشَّْيِء. الع ل ُق:

ـُ  ع مُُّج:التػَّ  التػََّلوِّي ]يف ادلَساِر[. وَعَد
 قاَمِة.االْستِ 

 االنِْعطاُؼ فيما كاف قائِماً. الِعو ُج:

 ادلائُِل. األ ْعو ُج:
 الريسوُب يف ادلاِء. الغ ر ُؽ:

 ذباُوُز احَلدِّ.االْسِتْغراُؽ: 
 ػزُوُؿ رَبَْت ادلاِء.الني  الغ ْوُص:

 السيكوُف بعد ِحدٍَّة.ُتوُر: الفُ 
ْفُع. الف ْدُش:  الدَّ
 السيُكوُف. الف ْرس ُخ:

 السََّيالُف. االنِْفصاُد والتػَّف صُُّد:
 َدْفُق السَّائِِل. الف ْضُخ:

 الَغَلياُف. الف ْوُر والف وراُف والُفواُر:
 السيُقوُط ]من أَْعَلى[. ض اُض:االنْقِ 

ِشدَُّة الصَّْوِت يف َحرََكٍة اللَّْقالُؽ واللَّْقل ق ُة: 
 ْضِطراٍب.وا

:  الَقْلُب على الَوْجِو. الك بُّ
 إْيقاُؼ السيْرَعِة. الك ْبُح:
ْنُع.  الك ْبُع:

َ
 .]َمْنُع احَلرََكِة[ادل

  .َقْطُع احَلرََكةالَقْطُع[.] 
 السيكُوُف.الكبُػُوُف: 

 الَغَلياُف. ُت:يْ الك تِ 
 .)ابِْتداءُ الَغَلياِف. )َكتَّ النَّبِيُذ 

 واالْقَتاُب. الدَّنُػوي اإلْكثاُب: 
 التَّناثُػُر.االنِكداُر: 

َدَوراُف ادلاِء ِعْنَد سَلَْرِجِو من َفِم ُصْنُبوٍر  اللَّْول ُب:
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 وضَلْوِِه.
 اجلَرَياُف على َغرْيِ اْسِتقاَمٍة. التػَّل وِّي:
 التَّجاُذُب. التَّماتُػُر:
 الزَّْعَزَعُة والتَّْحرِيُك. الم ْتُل:

 السََّيالُف. الم ِسيُل:
 الزَّْعَزَعُة والتَّْحرِيُك. لم ْلُت:ا

 .االْضِطرابُ الم ْوُج والم و جاُف والتَّم وُّج: 
 الدََّوراُف. الم ْوُر:
 التََّحريُؾ. -
 .اجلَرَياُف. الدََّورَاُف 

 التَّمايُُل.التَّمايُُح: 
ْيُل. الم ْيُد:

َ
 التََّحريُؾ وادل

اُف:   التََّحريُؾ واالْضِطراُب.المي د 
 االْعوِجاُج. ْيُل:الم  
َري السَّريُع.ُج والنَِّئيُج: النَّأْ 

 السيْرَعُة. ادل
 احَلرََكُة يف إِْبطاٍء.النَّئِيُش: 
 احَلرََكُة.النَّْأم ُة: 

 ْوُد.السيُكوُف والريكُ  النَّْبُد:
 اإِلبْعاُد. -

 .احَلرََكةُ النَّْبُس: 
 .احَلرََكةُ النَّْبُض والنَّب ضاُف: 

 اخلُرُوُج.النُّبوُُغ: 
 االنِْتباُر واالنِْتفاُخ. النُُّتوُء:

 الُعُلوي واالْرتِفاُع ُصُعداً.اإِلْنجاُد: 
 َتِلَئ.رَبْرِيُك الدَّْلِو يف البْئِر لَِيمْ النَّْخُج: 
ْفُع واحَلرََكُة. النَّْخُس:  الدَّ

 السيْرَعُة يف تَػَرديٍد.ر ُج: النػَّيػْ 
 االبِْتعاُد. زوُح:النُّ 

 :  ما رَبلََّب من اأَلْرِض من ادلاِء.النػَّزُّ
داُر. وُؿ:زُ النػُّ   االضلِْ

 .النػزوُؿ يف ُمْهَلةٍ ُؿ: التػَّنػ زُّ 
:  رَْفُع الشَّْيِء. النَّصُّ

 احَلرََكُة. النَّْضن ض ُة:
رَبَريُؾ الشَّْيِء شاُف: النػَّْغُش واالنِْتغاُش والنػَّغ  

 يف مكانِِو.
 َحرََكٌة يف اْرذباٍؼ. النػَّْغُض:

 احلَرَاُؾ ]أدىن َحراٍؾ وقُػوٍَّة[. طِيُش:النَّ 
دي. النَّطُّ:

َ
 ادل
 التَّْحرِيُك والزَّْعَزَعُة. النػَّْفُض:

 احَلرََكُة. النػَّف ض ى:
 وِيُل الشَّْيِء من َمْوِضٍع إىل َمْوِضٍع.ربَْ  النػَّْقُل:

 التََّحويُؿ. التػَّنػ قُُّل:
 قَػْلُب الشَّْيِء على رَْأِسِو. النَّْكُس:

 الرُّجوُُع إىل َورَاء. ُكوُص:النُّ 
ْيُل. االنِْتكاُؼ:

َ
 ادل

ْفُع. النػَّْهُز:  الدَّ
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 التَّمايُُل. النػَّْوُت:
 َتَذْبُذُب الشَّْيِء ُمَتَدلِّياً. وس اُف:النػَّْوُس والنَّ 

 : رَبْرِيُك الشَّْيِء من مكانِو النِْتزاِعِو.اإِلناص ةُ 
 النيزوُؿ. ااْلضِلداُر. الهبُػُوط:

 ُسُكوُف احَلرََكِة والصَّْوِت. ُء والُهُدوُء:اله دْ 
 السيُكوُف. اله ْدأ ُة:

 رَبْرِيُك الشَّْيِء وَحْدرُُه ضَلَْو اأَلْسَفِل. اله ْدى د ُة:
 السيُكوُف. اله ْدُي:

:  ُك.التَّْحرِيْ  اله زُّ
 .احَلرََكُة 

: َتساُقُط الشَّْيِء ِقْطَعًة بعد أْخرى،  اله ْفتُ 
 .لثػَّْلجُ كما يَػْهِفُت ا

ْطَعًة.التَّهاُفُت:  ِِ  التَّساُقُط ِقْطَعًة ِؽ

 : السيقوُط من أَْعَلى.الُهِوىُّ واله و يافُ 
 السيُقوُط من أَْعَلى.التَّهاِوي: 

 احَلرََكُة. اله ْيُد:
 السََّيالُف. وُب:الُوزُ 

 ِضدي الرَّْفِع. الو ْضُع:
 الُف قليالً السَّيَ  ك فاُف:الو ْكُف والوُكوُؼ والو  

 قليالً.
 السيْرَعُة يف السَّرْيِ.الو ْلُس: 
َتتاِبُع. الو لِيُف:

ُ
 ادل

ـُْء واإلْيماءُ  ]حبركة الرَّْأِس أو . : اإلشارَةُ الو 
[.الَيدِ 
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 القسم الرابػع
اقػةالطَّ 

.األ ِجيُج:   ِشدَُّة احلَرِّ
. اأُلجاُج:  ِشدَُّة احلَرِّ

ِضيء ْوج:األ جُ 
ُ
 .ادل

، واْشِتداد النَّار.اْشِتداد االتَّأجُّم:   حلَرَّ
، واْشِتداد النَّار.األ ِجيم:   اْشِتداد احَلرَّ
ْوُج الشديد. األ ِذيُّ:

َ
ْوُج. ادل

َ
 ادل

  َمن  يحُ باؽ التػي تراىا ترفعها الرِّ طْ األ
 ْْتِ ادلاءِ  دوَف ادلوِج.مَ 

 النَّاُر.اإِلراُث واأل رِيُث: 
 .إِيْػَقاُد النَّار وِإذْكاُؤىا التَّْأرِيث:
 ما أُِعدَّ للنار من ُحراقٍة وضَلِْوىا. اإِلر اُث:

يف الرَّماد.  ُعوٌد أو ِسْرجٌْي يُْدَفنُ  األُْرث ُة:
ُقوبًا للنار، ُعدًَّة ذلا إذا ويُػْوَضُع ليكوف ثػَ 

 تِيَج إليها.احْ 
 النَّاُر.اإِلرَُّة: 

َلٌة آرِزٌَة(.اآلرِز ُة:   البارَِدُة )لَيػْ
 ِد )يـو أريز(.َشِديُد البَػرْ األ رِيُز: 

الصَّقيع: ِشْبُو الثػَّْلِج يقع باأَلْرض. األ رِيُز: 
 
َ
 الَّح[.]ادل
 َتْذِكَيُة النَّاِر وتَػْنِمَيُتها. التَّأرِي ُة:

َمْوِضُع النَّاِر. ُحْفرٌَة تكوف يف َوَسِط اإِلر ُة: 
 النَّاِر ويكوف فيها ُمْعَظُم اجَلْمِر.

 البَػْرُد. األ زِيُز:
اْرتِفاُع ُدفُعاِت أَْمواج السَّْيل  التَّأ طُُّم:

 وَتَكسيرُىا.
 اشتداد الغلياف )أَفَػَرت الِقْدُر(. األ فْػُر:
. األ كَُّة:  ِشدَّة احَلرَّ
 .والطَّاقَةُ  االْسِتطَاَعةُ  األ ْلُو:

.األ م ُج:   تَػَهويُج احلَرَّ
 بُلوُُغ ادلاِء ُمْنَتهى احلَرارَِة.األ نْػُي واإلن ى: 

 ْفُح النَّاِر َوَوْىُجها.لَ األُو اُر: 
 .الديَخاُف اللََّهُب 
 .ما ىو أََرؽي من الدَّخاِف وأَْلَطُف 

 الُقوَُّة.األ ْيُد: 
 ة.التػَّْقوِيَ  يد:يِ أْ التَّ 

ْغَلى، النهايُة  الُمب ْحزُج:
ُ
اُء ادل

َ
َسخَُّن. ادل

ُ
اُء ادل

َ
ادل
 يف احلرَاَرَِة.

. التَّب ْخُبُخ:  ُسكوُف فَػْورَِة احلَرِّ
 .كلَّ ُدَخاٍف َيْسَطُع من ماٍء حارٍّ   الُبخ اُر:

 ما يَػْرتَِفُع منو كالديَخاِف. بُخ اُر الم اِء: =
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 : ما اْرتَػَفع منو.بُخ ار الدُّخافِ = 
 .ما ارتفع منها= بُخ اُر الِقْدِر: 

  .كلي ُدخاٍف َيْسَطُع من النََّدى 
 التََّدُخُن.التَّب خُُّر: 

 الطَّاقَُة. الُقوَُّة.لب دَّة: الب د ُد والِبدَُّة وا
 نَِقْيُض احلرارِة.البُػُرود ُة: 
 َجْعل الشَّْيِء بارداً.التَّْبرِيُد: 
 الَبارُِد.الب رُوُد: 
.اْنكِ اإِلْبراُد:   َساُر الَوْىِج واحَلرِّ

 .الديخوُؿ يف البَػْرِد 
 اْسِتَضاَءُة ادلَكاِف بالبَػْرِؽ.االْسِتْبراُؽ: 

 .الََبِيقِ ُِ فْػَعةدُ البُػْرق ان ُة: 
 اإِلضاَءُة.الب صُّ والب صيُص: 

 : الشََّررَُة. اجَلْمرَُة.الب ْصو ة
 االْنِدفَاُع.االنِْبع اُث والتَّبػ عُُّث: 

ُهورُ   : َمْوُج البَّْحِر إذا ارتفع.التػَّيػْ
ْوُج.التػَّيَّاُر: 

َ
 ادل

 : َتْذِكَيُتها.تػ ْثِقيُب النَّارِ  التَّثقيُب=
 اتػَِّقاُد النَّاِر.اب ُة: وُب والثػَّق  الثػُّقُ 

 َقْدُح النَّار.التَّثػ قُُّب: 
ما ُتْشَعل بو النار من الثػُّق اُب والثػَُّقوُب: 

 ِدقاِؽ الِعيداِف.
 احلرُاُؽ، وىو ما أَْوَقْدَت بو النَّاَر.الثَّقوُب: 

 ُسقوُط الشَّرارِة من الزَّْنِد.الثُّقوُب: 
ِضيُء. )ِشهاٌب ثاِقٌب:الثَّاِقُب: 

ُ
 ُمِضيٌء(. ادل

 التػََّوقيُد.الُجُحوـُ والج ْحم ُة والُجْحم ُة: 
 ما اْشَتدَّ ذَلَُبو من النَّاِر.الج حيُم: 
 .ادلَكاُف الشَّديُد احلَرِّ  الجاِحُم:
 الَقَبَسُة من النَّاِر.الُجْذو ُة: 

 .اجَلْمرَُة 
 اجَلْهُد.الج ر ُض: 
 نَقيُض الذَّْوِب.الج ْمُد: 
 ُج.الثػَّلْ الج م ُد: 
 الذي يُقيم وال َيسيُل.الجاِمُد: 
تَِّقَدُة.الج ْمُر: 

ُ
 النَّاُر ادل

اجَلْمُد واجلُُموُد. )مَجََس الج ْمُس والُجُموُس: 
 ادلاُء: مَجََد(.

 الطَّاقَُة.الج ه ُد والُجْهُد: 
 اتػَِّقاُد النار.الح ْبح ب ُة: 

ما اْقَتَدح من َشَرر النار يف اذلواء، الُحب اِحب: 
 ـ احلجارة.صادُ من تَ 

ـُ:  ِشدَُّة إْحاء الشَّْيِء حِبَرِّ الشَّْمِس الح ْد
 والنار.
ـُ  ـ  =  الُمْحت ِد .يـو ُمْحت ِد  : شديُد احَلرِّ

.االحتداـ:   ِشدَُّة احلرِّ
 رَبْرِيُك النَّاِر. التَّْحريُث:
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 :  ِضدي البَػْرِد. واجلمع: ُحُروٌر وأحارُِر.الح رُّ
 نقيُض البارِد.الحارُّ: 

 ُرْوَدِة.ِضدي البػُ لحرار ُة: ا
ما الحر وق اُء والح ُرْوؽ والُحرَّاُؽ والح رُّوُؽ: 

 يُػْقَدُح بو النَّاُر.
 .َُحرَّقَُة التػي يَػَقُع فيها السَّْقُط

 اخلَِرُؽ ادل
 .ىو الذي تُورى فيو النَّاُر 

 النَّاُر. ذَلَُب النَّار.الح ر ُؽ: 
 الشَّْيِء. تَْأثريُ النَّاِر يف التَّْحريق:
 َحرارَة النَّاِر.الُحْرق ُة: 

ـُ النَّاِر.والح رِيقُ  الح ر ؽُ   : اْضطرا
 الصَّاِعَقُة.الُحْسبان ُة: 

 قاُد النَّاِر.اتِّ  الح ّش:
 إْشعاُؿ النَّاِر. الح ْضُء:

 .اْلِتهاُب النَّاِر 
 الُعوُد الذي تُوَقُد بو النَّاُر.الِمْحضاُء: 
 عاِؿ النار بعد ُخبُػوَّىا.ذَبِْديُد ِإشْ  الح ْضُب:

 .ادلِْسَعرُ الِمْحض ُب: 
  َُؾ بو النار عند االتِّقاِد.رَّ ُعوٌد رب 

 إِيْقاُد النَّاِر.الح ْضُج: 
 ادلِْسَعُر. َمْوِقُد النَّاِر.الِمْحض ُج: 

 : ربريك اجَلْمِر بعد ما يَػْهُمُد.الح ْضوُ 
ْفِع، )قَػْوٌس َحُفوٌز(.وُز: الح فُ   الشَّديُد الدَّ

.الُحم اِذيُّ:  ُة احَلرِّ  ِشدَّ
 احلَرارَُة.الح مُّ: 

ـُ والح ِميم ُة: ِِ  .ادلاءُ احلاري  الح ِم
يُْسَتْشَفى  َعْْيُ ماٍء فيها ماٌء َحارٌّ الح مَُّة: 

 بالُغْسِل منو.
ـُ.  اإِليْػَقاُد والسَّْجُر. اإِلْحم ا
 .الَقْيظُ  الح ِميُم:

 : .اْشِتدالح ْمُي والُحِميُّ والُحُموُّ  اُد احَلرِّ
. الح ْمُو:  اْشِتداُد احلَرِّ
 السيُخونَُة. الح ْمُي:

 التَّْسِخُْي. اإلْحماُء:
 ِشدَُّة احَلرِّ وِإْحراقُُو.الح ْنُذ: 
.الِحن اُذ:   احلَري
 .الُقوَّةُ  الحْوُؿ:
 الُقوَُّة.الح ْيُل: 

 َي الزَّْنَدُة النَّاَر.أالَّتُورِ  الخ ْدُج واإلْخد اُج:
وُ  : الخ بػْ  ُسكوُف النَّاِر ومخُوُدىا. والُخبُػوُّ

 ُسُكوُف اللََّهِب.الُخموُد: 
 احَلَجُر الَقدَّاُح. الخ نَُّبوُس:
 الشََّررَُة زَبْرُج من الَقدَّاحة. الُخْنُتوص:

طَرُْح احَلَطِب رَبَْت الِقْدِر ]إليقاِد  اإِلْخالُء:
 الناِر[.
 حَّت زَبُْمَد.َمْوِضٌع تُْدَفُن فيو النَّاُر  الخ مُّوُد:
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 يُورَِي الزَّْنُد. أالَّ  الخ يُّ واإِلْخواُء:
 ادلِْقَدُح الذي ال يُورِي. الخ يَّاُب:

نَقَيُض ِحدَِّة البَػْرِد. )واجلمع: الدِّْؼُء والدَّف أُ: 
 أَْدفَاُء(.

 الدِّْؼُء.الدَّف اُء: 
 السيُخونَُة.الدَّْؼُء: 

 ِشدَُّة َحرَّ الشَّْمِس. الدَّم ُو:
 اْشِتَداُد ذَلَِب النَّاِر. ُكوُّ والذَّك ا:الذُّ 

ما يُػْلَقى على النَّار لَيْشَتدَّ الذُّْكو ُة والذُّْكي ُة: 
 ذَلِيُبها من َحطٍب وضَلْوِه.

 .ْلَتهَبُة
ُ
 اجَلْمرَُة ادل

ُة َوْىِج النَّاِر.الذَّك اُء:   ِشدَّ
 السََّعُة.الرُّْحُب: 

 البَػَرُد.الرُّضاُب: 
َيْت بالشَّْمِس أو احلِ  الرَّْضُف: َجارَُة التػي ْحَِ

 النَّاِر، )الواحدة َرْضَفٌة(.
 ُسُكوُف الَغَلياِف. الرُُّكوُد:

 زِلْراُث النَّاِر وِمْسَعرىا. الِمرْك ُض:
ُة احَلرِّ  الرَّم ُض والرَّْمض اُء:  .ِشدَّ

 َجارَِة من ِشدَِّة َحرِّ الشَّْمِس.َحري احلِ الرَّم ُض: 
.اشْ  الرَّم ُو:  ِتداُد احَلرِّ

ُة:  َخَشبتاِف يُْستَػْقَدُح ُبما، الزَّْنُد والزَّْند 
 فالسيْفلى زَْنَدُة واأَلْعلى زَْنُد.

 َخَشَبٌة يُْستَػْقَدُح ُبا. الزِّناُد:
 َمْوِضُع النَّاِر من الَفِتيِل. الزَّْىِلُق:

 قاُد واإِلْْحاُء.اإليْ السَّْجُر: 
 .ِإْشَباُع الَوقُوِد 

 ما أُْوِقَد بِِو )كاحَلَطِب وضَلْوِِه(.: السَُّجورُ 
 .احلاري  السُّْخُن:

أف السُُّخون ُة والسَّخان ُة والسُّْخن ُة والسَّخ ُن: 
بح الشَّيْء حارَّاً. ِْ  ُيِص

 .احلاري السَِّخيُن: 
.السَّْخن اُف:   احلاري

ْوِقِد.السَّخُي والسَّْخُو: 
َ
 تَػْوِجْيُو النَّاِر يف ادل

 يْقاُد السِّراِج.إِ  اإِلْسراُج:
رُ  إِْيقاُد النَّاِر  :السَّْعُر واإِلْسع اُر والتَّْسِعيػْ

 وتَػْهِييُجها.
 ذَلَُب النَّاِر. السَّعِيُر والسَّاُعور ُة:

 َحري النَّاِر. السُّع اُر والسُّْعُر:
 ما ُسِعَرْت بو النَّاُر. الِمْسعُر والِمْسع اُر:

 النَّاُر. السَّك ُن:
ْغَلى.ادل الساِمُط:

ُ
 اء ادل

 .الَضْوءُ  السَّنا:
ُة. السُُّهُم: َِ  احلرَارَُة الغالِب

 ما تُوَقُد بو النَّاُر. الشَُّبوُب:
 َدُح[.الزَّْنُد الذي ال يُورِي ]ال يَػقْ الشَّحاُح: 
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 :نَقِيُض اللِِّْي. )اجلمع. الصَّالَبةُ  الشِّدَُّة:
 ِشَدٌد(.

 [.اإِلْحكاـ. اإليْػثَاُؽ ]والرَُّبطُ  الشَّدُّ:
 الُقوَُّة. الشِّدَُّة:
 َشَررٌَة(. :ما تطايَػَر من النَّاِر. )الواحدة الشَّر ُر:
ما تطايَػَر من النار. )الواحدة:  الشَّراُر:

 َشرَارٌَة(.
 َنْشُر اأَلِشعَِّة. اإِلْشعاُع:
 .اإِلذْلابُ  اإِلْشعاُؿ:

 هاُب.االْلتِ االْشِتعاُؿ: 
 اللََّهُب.الشُّْعل ُة: 

ْطَعٌة من اخَلَشِب ُتْشَعُل فيها قِ  اجِلْذَوُة. -
 النَّاُر.

 .الَقَبُس 
 اللََّهُب.الشُّْعُلوُؿ: 
ْوضُع الذي ُتْشَعُل فيو النَّاُر. الم ْشع ل ُة:

َ
 ادل

َُروَّاُة بالديْىِن ُشِعل فيها نَاٌر الشَّعِيل ُة: 
الَفتِيَلُة ادل

 ُشُعٌل(. :يُْسَتْصَبُح ُبا. )اجلمع
 يُل.الِقْندِ  الم ْشع ُل:
 الشَّراُر.الشِّلَّم: 

 ُشْعَلٌة من ناٍر ساِطَعٍة. الشِّهاُب:
اللََّهُب الذي ال ُدَخاَف  الشِّواُظ والشُّواُظ:

 فيو.

 .الِقْطَعُة من النَّاِر 
: ِدؽي احَلَطِب الذي تُوَقُد بو الشَّػُيوُع والشِّياعُ 

 النَّاُر.
ـُ النَّاِر وِإذَْكاُؤىا.التَّْشييعُ   : إْضرا

 : اإلْشعاُؿ.ْسِتْصباحُ اال
 البّػْرُد. البَػْرُد الشَّديُد.الصَّْرُد والصَّر ُد: 

 ِشدَُّة البَػْرِد. الصَّرُّ والصَّرَُّة:
 .البَػْرد 

الصَّْوُت الشَِّديُد من الرَّْعَدِة َيْسُقُط الصَّاِعق ُة: 
 َمَعَو ِقْطَعُة ناٍر.

 .ْحرُِؽ
ُ
 البَػْرُؽ ادل

 ِء يف َرْعِد َشِديٍد.ناٌر َتْسُقط من السَّما 
 اتِّقاُد الشَّْمِس.اإِلْصقاُر: 

 احَلَجُر الذي ال يُورِي ناراً إذا ُقِدَح. الصَّْلُد:
 َحري الشَّْمِس.الصِّالُع: 

. االْصِمْقراُر:  اْشِتداُد احلَرِّ
:  الشّديُد احَلرارَِة. الُمْصم ِقرُّ

 اليُْبُس والشِّدَُّة. الصَّْمُل:
 واالْشِتداُد. اليُْبسُ  الصُّموُؿ:

ـُ:   التََّصليُب واالْشِتداُد.االْصِلْهما
ـُ: ـُ واالْضِطرا  اشتعاؿ النَّاِر والتهاُُبا. الضَّر 

 اإلْشعاُؿ. التَّْضريُم:
 احلَرِيُق. الضَّرِيُم:
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  ُْشِعَلْت بو النَّاُر.كل ما أ 
السََّعَفُة والّشيَحُة يف طرَِفَها ناٌر الضَّر م ُة: 

 ]يُْشَعل ُبا[.
 ِخالُؼ الُقوَِّة. الضَّْعُف والضُّْعُف:

 َجْعُل الشَّْيِء َضِعيفاً.اإلضعاؼ والتَُّضِعيُف: 
 النيوُر. الضَّْوُء والضُّوُء:

 َدْفُن النَّاِر كي ال تُْطَفأَ. الطَّْبُن:
 َسْقُط النَّاِر. ْفُل:الطِّ 

 الطَّاقَُة. الُقْدرَُة على الشَّْيِء. االْسِتطاع ُة:
  ُاإلطاقَة. 

 الُقْدرَُة.الطَّْوُؽ واإلطاق ُة والطَّاق ُة: 
 ِمْقداُر ما ؽُلكن أف يُػْفَعَل دبََشقٍَّة.الطَّاق ُة: 
 الُقْدرَُة. الطَّْوُؿ:

ُة:  الشيْعَلُة. الُعْشو 
 .النَّاُر يُْسَتضاءُ ُبا 

 ِة.الَبِقيَُّة من الُقوَِّة والُقْدرَ  الُعالل ُة:
]اْضِطراُب السائِِل من  الغ ْلُي والغ ل ياُف:

 َحرارٍَة[.
 َضْوُء ُشعاِع الشَّْمِس. الغ ياي ُة:

 التػََّوقيُد.التػَّف وُُّد: 
 : ما يُػَفتي ويُوَضُع ربت الزَّْنِد لِيَػْقَدَح.الُفتَّةُ 
 : اإلْحراُؽ.الف ْتنُ 

: ما تُْظِهرُُه الزَّْنَدُة من النَّاِر إذا الِفراضُ 

 اقْػُتِدَحْت.
 ا بَػْْيَ احَلرِّ والبَػْرِد.مالُفْصي ُة: 
. الف ْيص ُة:  اخلروج من بَػْرٍد إىل َحرٍّ

 ناٌر أو مَجٌْر ال ُدخاَف لَُو. الفاُعوس ُة:
الشيْعَلُة من النَّاِر تَْأُخُذىا من  الق ب ُس:

. ٍِ  ُمْعَظِم
 .اجَلْذَوُة 

زلاَولَُة اإلْشعاِؿ َرْوـُ اإليْراِء بالزَّْنِد.  الق ْدُح:
 .واحَلَجربالزَّْنِد 

احَلَجُر الذي تُػْقَدُح بو  الِمْقداُح والِمْقد ح ُة:
 النَّاُر وُتْشَعل.

 ُشْعَلُة النَّاِر. الُقْرُط:
 ُشْعَلُة السِّراج.الِقراُط: 

 َع.ما اْحتَػَرَؽ من طََرِؼ الَفِتيَلِة فَػُقطِ  راط ُة:القُ 
 الَقدَّاَحُة التػي يُػْقَتَدُح ُبا النَّاُر. الق رَّاع ُة:

قُػَوى  :نَِقيُض الضَّْعِف. )اجلمع لُقوَُّة:ا
 وِقَوى(.

ُو:  أف يَػْعُلَو الرَّماُد ورَبَْتُو اجَلْمُر. الك بػْ
 ِإخراُج الزَّْنِد النَّاَر.الك ْيُد: 
: ما َخرََج من َحرِّ الزَّْنِد ُمْسَودًَّا ال الك يُّوؿُ 

َر فيو.  َخيػْ
 َمسي النَّاِر وَلْفحها.اللَّذُْع: 
 ُحْرقٌَة كُحْرقَِة النَّاِر. اللَّذُْع:
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 تَػَلهيُب النَّاِر وتَػَوقيُدىا. االْلِتظاُء والتػَّل ظَّي:
ما يَػَتشَّكُل منها على اللِّساف = ِلساُف النَّاِر: 

 َشْكِل اللِّساِف.
 َوْىُج النَّاِر وَحريىا.اللَّْفُح: 

اْشِتعاُؿ اللَّهيُب واللَّه ُب واللُّهاُب واللَّهب اُف: 
 اِر إذا َخَلَص من الديخاِف.النَّ 
 .َحري النَّاِر 

.اللَّهب اُف:   تَػَوقيُد اجَلْمِر بَِغرْيِ ِضراـٍ
ْخَتِلُط بَسواٍد.المارُِج: 

ُ
 اللََّهُب ادل

 .الشيْعَلةُ  -
 الُقوَُّة والُقْدرَُة. الم ْكن ُة والتَّم كُُّن:

 احَلري الكاِمُن.يل ُة والُمالُؿ: لِ الم  
 اسٌم من َأْسِْاء النَّاِر. الماُموس ُة:

 الُقوَُّة. الُمنَُّة:
يَُّة مَجٍْر يف الرَّماِد. الُمْهُل: ِِ  بَِق
 ُسُكوُف اللََّهِب. الم ْوُخ:

الِكَْبِيَتُة التػي تُػثْػَقُب ]ُتْشَعُل[ ُبا النَّْبخ ُة: 
 النَّاُر.

َسخَُّن. )ماٌء َمْنُجوٌر: ُمَسخٌَّن(.الم ْنُجوُر: 
ُ
 ادل

 َحَجٌر زُلَمَّى يَُسخَُّن بو ادلاُء. الِمْنج ر ُة:
 يَلُة. الذيبالَُة.الَفتِ  النَِّسْيلُة:

 .اإلثْقاُؿ باحِلْملِ  اإلنْقاُض:
 الطَّاقَُة والُقوَُّة. النػَّْهض ُة:

 الُقوَُّة. النػَّْوب ُة:
 : الُقوَُّة.النػَّْوح ةُ 
 : الُقوَُّة.النػَّْيح ةُ 

ْظهِ النُّورُ 
ُ
 ُر لَِغرْيُِه.: الظَّاِىُر بِنَػْفِسِو ادل

 .ِضدي الظيْلَمِة 
 .الضَّْوُء 

 اإِلضاَءُة.اإِلنار ُة والتػَّْنوِيُر: 
 اْسِتْمداُد النيوِر والضِّياِء. اإلْستِنار ُة:

 الَغَلياُف. اله ْدُر والتػَّْهداُر:
 النَّاُر. الِهْزِلُق:
 طُُفوءُ النَّاِر. الُهموُد:
 الَوْىُج. اله ْوُب:

. ُحْفرَُة النَّاِر.َمْوقِ  اإلر ُة: ِِ  ُد النَّاٍر
 اجَلْمرَُة. النَّاُر.الواِبص ُة والو ْبص ُة: 

 َحَجُر الَقدَّاحِة. الو ثِيم ُة:
 النَّاُر. الو ح ى:
ما ُتْشَعُل بو النَّاَر من ِخْرقٍَة أو ُعْطَبٍة أو الرِّي ُة: 

 َقْشرٍَة.
 لزَّْنُد(.االتِّقاُد، )َورَِي ا الو ْرُي والُوِريُّ والرِّي ُة:

 الطَّاقَُة. السَّع ُة:
. دِ قي ِشدَُّة تَػوَ  الو ْغر ُة:  احلَرَّ

 احَلَطُب.الو قُوُد: 
 .]ما يُوَقُد ويُْشَعُل[ 
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. الو ْقد ُة:  َأَشدي احلَرَّ
 ]االْشِتعاُؿ[.االتِّقاُد والتػَّو قُُّد: 

ِضيُء.الو قَّاُد: 
ُ
 ادل
 اِر.ِدقاُؽ الِعيداِف تُػْلَقى على النَّ  الو ق ُص:
 األَثَػُر من الشَّْمِس. الو ْمح ُة:

ِشدَُّة َحرارَِة الشَّْمِس الو ْىُج والو ى جاُف: 

 والنَّاِر.
 .االتِّقاُد 

 التػََّوقيُد.الو ِىيُج: 
 : النَّاُر.اليػ رَّةُ 
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 القسم الخامس

الخػواص
 : الصَّالبَُة. األ ْرزُ 

 : الِعَوُج.األ ْمتُ 
 .الضَّْعُف واالْسَتْخاءُ  -

ُ. األ نِيثُ   = اللَّْيَّ
التَّخثير. )آَؿ الديْىُن والِقْطراُف  األ ْوُؿ واإلي اُؿ:

 والبَػْوُؿ والَعَسُل يَػُؤوؿ أَْوالً وإِيَااًل: َخثَر(.
 : الريطُوبَُة.البُػلَُّة والُبال ل ةُ 

 وبَُة.: الريطُ البُلُول ةُ 
 : النََّدى.البػ ل لُ 
 : النَُّدوَُّة.الِبلَّةُ 

 نيُدوَُّة.ػ: الالب الؿُ 
 البَػَلُل. الِبالُؿ والُبالل ُة:

 : الريطُوبَُة.البُػُلل ةُ 
 : الياِبُس الذي ال ُروَح فيو.التَّارزُ 

وُت واليُْبُس. اذلالُؾ.التػَّْرُز والتػُُّروزُ 
َ
 : ادل

 .)اجلُموُد. )ترز ادلاُء مَجَد 
 .الصيْلُب 

 : الشَّدَُّة والصَّالبَُة.االْتِمئػْر ارُ 
: الَكثَافَُة والِغَلُظ ُخون ُة والثَّخ ان ُة والثَّخ نُ الثُّ 

 والصَّالبَُة.

 : الَكثيف والَغِليُظ والصيْلُب.الثَِّخينُ 
 : نَِقيُض الِبلَى.الِجدَّةُ 

 : الياِبُس.الجاِدسُ 
 : الصَّالبَُة. اخلُُشونةُ والِغَلُظ.الُجْسأ ُة والُجُسوُّ 

 .مُجُوُد ادلاِء 
 الياِبس. الجاِسئ:

 : اليُْبُس.الج فاُؼ والُجُفوؼُ 
 الذي يُِقيُم وال َيِسيُل.الجاِمُد: 
 : الياِبُس.الج ْمسُ 
 : مُجوُد ادلاِء وَغرْيِه.الج ن سُ 
 .ادلِياُه اجلاِمَدُة 

 : األْمَلُس.الُحْدرُُج والُحْدُروُج والُمح ْدر جُ 
 : الشَّديُد احلُُموَضِة.الح ُذوؽُ 
من ُْحوَضٍة، )حذى : قَػْرُص اللَّساِف الح ْذيُ 

 اخلَلي اللَّساَف(.
 : َأْخُذ َلْذَعُة اخلَْرَدِؿ إذا َأَخَذ باألَْنِف.الُحْرت ةُ 

: اخَلِشُن من الدَّنانري، ومن ُكلَّ األ ْحر شُ 
 َشْيٍء.

 : ُخَشونَُة اجلِْلِد.الح ر شُ 
 : طَْعٌم ػُلْرُِؽ اللِّساَف والَفَم.راف ةُ الح  
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 : األَْمَلُس.الِحْرمسُ 
ناَعُة.صان ةُ الح  

َ
 : ادل

ْنُع.اإلحصافُ 
َ
 : ادل

 : االْعوَِجاُج.االْحِقيق اؼُ 
رارَِة.الح الو ةُ 

َ
 : نَِقيُض ادل

ِتُْي. الشَِّديُد من ُكلَّ َشْيٍء.الح ِميتُ 
َ
 : ادل
 طَْعُم احلاِمض.الُحُموض ُة: 

: َرخاَوُة الشَّْيِء خ ب ُة والخ ْبخ ابُ الخ بْ 
ْضطَرِب واْضِطرابُُو.

ُ
 ادل
 : نِقيُض الرَّقَِّة.ثور ةُ الخُ 

 : ادلاءُ البارُِد.الخ رِيصُ 
 : الرَّخاَوُة يف الشَّْيِء.الخ ر ُع والخ راع ةُ 

 اليُْبُس.الخ ش ُف: 
 : ِضدي اللَّْي. )ِضدي ادلالسة(.الُخُشون ةُ 
 : اأَلْحَرُش من كلَّ َشْيٍء.الخ ِشنُ 
 : البارُِد من كل َشْيٍء.الخ ِصرُ 
ْصَمُت.: اللَّ األ ْخل قُ 

ُ
ُ األَْمَلُس ادل  ْيَّ

.الُمخ لَّقُ  َلْيَّ
ُ
ْسَتوي اأَلْمَلُس ادل

ُ
 : ادل

 : النػيُفوُذ.التَّخ لُّلُ 
 : الصيْلُب من ُكلَّ َشْيٍء.الدَّْرؽُ 

 : الياِبُس، )َخَشٌب ُمْدرٌِف(.الُمْدرِفُ 
 : الشَّْيُء ال ِغَلَظ فيو.الدَِّقيقُ 

ُ الصُ الدَّلِيُص والدَِّلُص والدَّالُص والدَّ  : اللَّْيَّ

 البَػرَّاُؽ اأَلْمَلُس.
 : اأَلْمَلُس.الُمد ْمل جُ 
أف َيِصرَي الشَّْيُء يساُس. : االْملِ الدُُّموؾُ 

 .أَْمَلسَ 
 : الرَِّدُئ.الدُّوفُ 
 : ِحدَُّة الشَّْيِء.الذَّل قُ 
 : احلادي.قُ الُمُذل  

 : ِضدي اجلُموِد.بافُ الذَّْوُب والذَّو  
 رَُة.: اخلُثُو اإلرْثاءُ 

: ماُء الَقرِيِس، )ادلاء البارد أو الرَّْجر جُ 
 اجلامد(.

ُر اجَلْعِد.والرَّْجلُ  الرَّج لُ   : السَّْبُط َغيػْ
 : النػيُعوَمُة.الرَّخاص ةُ 

 .اذلََشاَشُة 
ْسََتِخي من الَعِجْي، الكثرُي ادلاِء.الرَّْخفُ 

ُ
 : ادل

ْيِء : َكثْػرَُة ادلاِء يف الشَّ خاف ُة والرُُّخوط ةُ الرَّ 
 واْسَتَْخاُؤه.

 : اذلَشي من ُكلَّ َشْيٍء.الرَّخوُ 
 : اذلَشاَشُة.الرَّخ او ةُ 
 : الَفَساُد.الرَّداء ةُ 
ْكرُ الرَِّديءُ 

َ
ْنَكُر ادل

ُ
 ْوُه.: ادل

 : الُنُدوَُّة.الرَّش حاُف والرَّْشحُ 
ِِ الرَّض خُ   خاُء.يُن واالْسَتِْ : السيهوَلُة واللَّ
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 : ِضدي الياِبِس.الرَّْطبُ 
 : صاِحُب الريطُوبَِة.الم ْرطُوبُ 

 : النَّماءُ والَكثْػرَُة.الرَّْغسُ 
 : ِضدي الِغَلِظ.الرَّقَّةُ 

 نَِقيُض الَغِليِظ والثَِّخِْي.الرَِّقيُق: 
َتَتاِبُع. )الريطوبَُة(.االْرِمْغالؿُ 

ُ
 : السََّيالُف ادل

 : الرَّْطُب.الُمْرم ِغلُّ 
 : اأَلْمَلُس.الُمز ْحل قُ 

 : التػََّفريُؽ والتَّبذيُر.ْعُبقُ التػَّز  
 : اْمِليَساُس الشَّْيِء وبَػَياُضُو.الزَّى لُ 

 : الرَّقَُّة يف الشَّْيِء.السَّخاف ةُ 
 : الرَِّقيق.السَِّخيفُ 

ـُ  ، )ُقْطٌن ُسخاـٌ(.السُّخا َسَّ
ُ ادل  : اللَّْيَّ

 : اأَلْجَوُؼ.األس رُّ 
 : ِحدَُّة الرَّائحِة.السَّعِيُط والسُّعاطُ 

 : اللَُّْي والسيهولَُة.سَّل ُس والسَّالس ةُ ال
 : الشَّْيءُ الصيْلُب الياِبُس.السَّْمه دُ 
 : الصَّالَبَُة والشَّدَُّة.ر ارُ االْسِمهْ 

 التََّشقيُق؛ )اْنساَحت الصَّْخرَُة(. االْنِسي اُح:
 : الدَِّقيُق من ُكلَّ َشْيٍء.الشَّخ تُ 
 ِْي.الصَّالبة، نَِقيُض اللَّ الشَّدَّة: 

 : ِشدَُّة ذَكاِء الرَّيِح الطَّيَّبِة.الشَّذا
 : اخَلِشُن.الشَّاِزبُ 

 : الياِبُس.والشَّزيزُ  الشَّزُّ 
 : اليُْبُس.الشَّز از ةُ 
 : اليُْبُس.والّشساف ةُ  وؼُ الشُّسُ 

 : الياِبُس.الشَّاِسفُ 
 : اليُْبُس واجلُُفوُؼ والِغَلُظ.الشَّص صُ 
 نِْتشاُر.: التػََّفريُؽ واالالتَّش ظَّي

ْبِديَُة ما َورَاءَىا(.الشُُّفوؼ
ُ
 : الرَّقَُّة. )ادل

 : التػََّقليُص.التَّش مُّرُ 
 : البارُِد.والشَّانبُ  الشَِّنبُ 

 : االْسِتْكثَاُؼ.االْسِتْصبارُ 
 .التَّكاُثُف 
 .الصَّبػَْغُة، اخلِْلَقُة 

 .اخلاِلُص الصَّرؼُ الصَّْرُد: 
 : ِضدي اللَِّْي.الصَّالب ةُ 

 : اخلالُص من ُكلَّ َشْيٍء.صَّْرؼُ ال
 .[القاسي]: الشَّديُد. الصُّْلُب والصَِّليبُ 

 : اأَلْمَلُس.الصَّْلتُ 
 : الصَّالبَُة مع ادلالَسِة.الصَّالد ُة والصُُّلودُ 

 : الصيْلُب اأَلْمَلُس.الصَّْلدُ 
 : الذي ال َجْوَؼ لَُو.الُمْصم تُ 

ْصَمُت. )األناأل ص مُّ 
ُ
 َصمَّاء(. :ثى: الصيْلُب ادل
 : اليُْبُس واالِشتداُد.الصَّْمُل والصُُّموؿُ 

 : األَْمَلُس.الصَّْيهوجُ 
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 .الليزُوؽُ الصَّْوُؾ: 
 [خالؼ اليابس]. 

 : االْشِتداُد يف الطَّْعِم.الضَّراو ةُ 
 : الياِبُس.الضاَِّمُل والضَِّميلُ 

 : الياِبُس الصيْلُب من ُكلَّ َشْيٍء.الضَّْوج افُ 
ُ.ػ: الَغضي اللَّ الطَِّريُّ   ْيَّ

 : الَغَضاَضُة والليُيونَُة.الطَّراو ةُ 
 : الطَّرِيي النَّاِعُم.الطَّْفلُ 

.الُمتػ ع ْثِكلُ  ْلَتفي
ُ
 : ادل

 : االْلِتواُء يف الشَّْيِء.الع ص لُ 
 .االْعوِجاُج 

 : الصيْلُب.الع ْضب لُ 
 : اللَُّْي.الع ْطُب والُعطوبُ 

 ب اجلِْلُد: يَِبَس(.: اليُْبُس. )َعظَ الع ْظبُ 
 : َمرارٌَة يف الطَّْعِم.الُعفوص ةُ 

 : اخلَُشونَُة والصَّالبَُة.الع ل بُ 
ال ]: الصيْلُب الياِبُس الذي ال يَػنػَْعِطُف الع ْلدُ 

 يَػْنثَنِػي[.
رارَُة.الع ْلق م ةُ 

َ
 : ادل

 : االْخِتالُط واخلُثُورَُة.الع ْمل ق ةُ 
 : الطَّرِيي.الغ رِيضُ 

 لطَّرِيي.: االغ ضُّ 
 : النيعوَمُة.والُغُضوض ةُ  الغ ض اض ةُ 

 : ما ال َعالَمَة فيو وال أَثَػَر.الغُْفلُ 
 : ِضدي الرَّقَِّة.الِغل ظُ 
 : ما ال يُرَى بالَعْْيِ. )اجلمع ُغُيوٌب(.الغ ْيبُ 
 : ما بَػْْي احلارَّ والبارِِد.الفاتِرُ 

 : ُعُذوبَُة ادلاِء.وت ةُ الُفرُ 
 الُمْفر غ ةُ 

ُ
 .[َحْلَقٌة ُمْفَرَغةٌ ]ْصَمَتُة اجَلواِنِب، : ادل

 : الصَّالبَُة.الف ْزؿُ 
 : االنِْتشاُر.التػَّف شُّؤُ 
 اتَّساُع الشَّْيِء وانِْتشارُُه. واالْنِفشاُغ: الف ْشغُ 
 .الُفُشوي واالنِْتشاُر 

 : الظيُهوُر.الُفُشوُّ 
 : سَبَشَّي احلِبػُْر يف الَوَرِؽ.التَّفشَّي
  .االنِْتشاُر.االتَّساُع 

 : التََّخليُص من الشَّْيِء.والتػَّف لُّتُ  اإلْفالتُ 
 : التػََّفليُت من الَكفَّ وضَلْوِِه.االنِْفالصُ 

 : الصَّالبَُة واالْشِتداُد.الق ز بُ 
 : الصيْلُب.الق ْسبُ 
 : الصيْلُب.القاِسحُ 
ةُ  الق ساءُ   : الصَّالبَُة.والق ْسو 
 : الصيْلُب.القاِسي
 : الصَّالبَُة.ةُ الق ْعس ر  
 : اليُُبوُس.الُقُفوؿُ 

 .التػََّقبيُض واالنْزِواءُ الُقُلوُص والتػَّق لُُّص: 
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ُؿ:  ُتَػَلزَّجُ الك ِتِِ
 .ادل

َُدوَّرُ الُمك تَّل : 
َجمَُّع وادل

ُ
 .ادل

: الذي ال يَػنػُْفُذ منو ادلاُء والك اتِمُ  الك ُتوـُ 
 .[وضلوه]
  ْمِسُك للماِء

ُ
 .[وضَلْوِه]ادل
 : الَكثافَُة.والُكثُوث ةُ  الكثا ثةُ 
 : الَكِثيُف.الك ثُّ 
 .الِغَلُظ 

 : الثَِّخُْي الَغِليُظ.الك ثِيفُ 
 : الَكثْػرَُة واالْلِتفاُؼ. الِغَلُظ.الك ثاف ةُ 

 : الُقحي، وىو اخلاِلُص من ُكلَّ َشْيٍء.الُكحُّ 
 : اليُْبُس واالنِْقباُض.والك زاز ةُ  الك زازُ 
 .الضَّيُق 

 الصيْلُب.: الِكْلِدحُ 
لْنِددُ   : الصيْلُب.الُمْكِ 

ـُ   : الصيْلُب.الك ْلذ 
 .االْخِتفاءُ الُكُموُف: 

 : َجْوَىُر الشَّْيِء.الُكْنوُ 
 .َحِقيَقُة الشَّْيِء وِْنايَػتُُو 

 : التػََّلزيج.التػَّل جُّن
ُ.اللَّْدفُ   : اللَّْيَّ

 : التػَّْليُْي.التػَّْلِدينُ 
 ليُيونَُة.: الْون ةُ واللُّدُ  اللَّدان ةُ 

 : التَّمطيُط والتََّمديُد.اللَّز جُ 
 .)الُعلوُؽ بالشَّْيِء )َلزِج الزَّبيُب باإلْصَبِع 

 : الليصوُؽ.اللُُّزوؽُ 
 : الليزُوُؽ.اللُُّصوؽُ 
: اللَّزُِج الذي إذا رَفَػْعَتُو اْمَتدَّ َمَعَك فلم الُمتػ ل عَّعُ 

 يَػنػَْقِطْع.
 : اإلْحراُؽ.اللَّْقصُ 

 .الليزُوؽُ واللَّي قاُف:  اللَّيقُ 
 ِِ  : ِضدي اخلَشَونَِة.ينُ اللَّ

 : الشَّدَُّة والصَّالبَُة.المت ان ةُ 
 : الرَّْشُح.الم ثُّ 

 .[التػََّوسيعُ ]: التَّم دُّدُ 
 : ِضدي احَلالَوِة.الم رار ةُ 

 : نَِقِيُض احلُْلِو.الُمرُّ 
 : اللَُّْي.ْون ةُ والُمرُ  الم ر ان ةُ 
 بٍَة.اللُِّْي يف َصال 

 : االْرِتشاُؼ.الم صُّ 
َصي يف ُمْهَلٍة.الت مَّصُّصُ 

 : ادل
 : احلُُموَضُة.الُمُضور ةُ 

 : الذَّوبَاُف.الم عُّ 
ُ من ُكلَّ َشْيٍء.الم ْلسُ   : اللَّْيَّ

ِلُْي  ،: ِضدي اخلُُشونَةِ والُمُلوس ةُ  المال س ةُ 
ْلَمِس.

َ
 ادل
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ْستِوِي. )اجلمعالم ل سُ 
ُ
كاُف ادل

َ
ٌس أْمال :: ادل

 وأَمالِيُس(.
لُ الم ل قُ 

ُ
 وَسة.: ادل

 : الرَِّقيُق.الم ْهوُ 
 : البَػرَّاُؽ كالليْؤلُؤ.الُمم هَّى
ْلساءُ البَػْيضاءُ البَػرَّ المارِيَّةُ 

َ
 قَُة.ا: ادل

 : الذََّوباُف.الم ْيعُ 
 : الذَّاِئُب.المائِعُ 
 : الذَّوبَاُف والسَّيالُف.التَّم يُّعُ 

 والَغرِيزُة.: الطَّبيَعُة النَِّحيت ةُ 
 : البَػَلُل.النَّد ى
ُ.النػَّْرم قُ   : اللَّْيَّ

 : الرَّْشح، النَّْضُح الَقليُل.النَّْشُح والنُُّشوحُ 
 : النَّػزازَُة.النَّشاش ةُ 
 : ُدُخوُؿ ادلاِء يف الثػَّْوِب أو اأَلْرِض.النَّْشفُ 
 .اليُْبُس 

.النَّشُّ   : النَّػزي
 : الَقطُوُر.النَّطُوؼُ 

ِِ ةُ م  و النػُّعُ   ُْي.ػ: اللَّ
 : الَقْطُع والسيلوُؾ.النُّفوذُ 

 : التَّأْللُُؤ.النػَّْوضُ 
 : الُقوَُّة والصَّالبَُة.والنػَّْيح ةُ  النػَّْوح ةُ 
ُ.واله شيشُ  اله شُّ   : الرَّْخُو اللَّْيَّ

 : الرَّخاَوُة.اله شاش ةُ 
 : الالَِّصُق.اله ِليمُ 
 ِفيَُّتُو.: حاُؿ الشَّْيِء وَكيْ ِهْيئ ةُ ػوال اله ْيئ ةُ 

 .[وضلوه]: َذَوباُف الرَّصاِص اله ي عافُ 
 : الَكِثيُف.الو ثيجُ 
 : ِلُْي اجلِْلِد.التػَّو دُّفُ 
 : الضَّْعُف واالْسَتْخاُء. التََّخريُؽ.الو ْىيُ 
 : نَِقيُض الريطُوبَِة.اليُْبسُ 
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 القسػم السادس
 معالجػة المواد

 (ٔ) 
الق ْطع والك ْسر والشَّقُّ 

 .الَقْطعُ  األ ذُّ:
 .الَقْطُع بالسَّكَِّْي أو النَّابِ األ ْزـُ: 
 .االْسِتئصاؿ 

 : النَّْشُر.األ ْشرُ 
ْسَتْأِصُل.الب تُّ 

ُ
 : الَقْطُع ادل

رُ  .الب تػْ  : الَقْطُع قَػْبَل اإِلسْباـِ
 لشَّْيِء من َأْصِلِو.ا: َقْطُع الب ْتكُ 

 .الَقْطعُ الب ْتُل: 
 : الشَّقي.البػ ْزغُ 
 : التََّشقيُق.التَّبػ زُّؿُ 
 : التػَّْفِتيُت. احَلْطُم.الّبسُّ 

 : الشَّقي.الب ضعُ 
 : الشَّقي.البػ ْعجُ 

 : االْنِشَقاُؽ.االنِْبع اجُ 
: انكسار احَلْوض أو اجلابية وَتَدفيُق التَّبػ ْعثُق

 ادلاِء منو.
 : البَػْعُج، الشَّقي.البػ ْعقُ 

 : تَػْقِطيُع الشَّْيِء.البػ ْعك ر ةُ 
 شَّقي. الَفْتُح والتػَّْوِسَعُة.: الالبػ ْقرُ 
: الَوْطءُ والشَّْدُخ ِلما ىو َلّْيٌ. كالريَطِب التَّكُّ 

 والِبطَّيخ وضلوعلا.
 الثػَّْلَمُة.الثػَّْغر ُة: 

 ُم.: الشَّْدُخ واذلَشْ الثػَّْلغُ 
 .َضْرُب الشَّيِء الرَّْطِب بالشَّْيِء الياِبِس 
 : َكْسُر َحْرِؼ الشَّْيِء.الثػَّْلمُ 

ْوِضُع الذي انْػثَػَلَم.ْلم ةُ الثػُّ 
َ
 : ادل

 : َكْسُر ما ُىَو َرطٌب.الثَّْمغُ 
 : الَقْطُع.الج بُّ 

 : َقْطُع الشَّْيِء من أْصِلو.الج ثُّ واالْجِتث اثُ 
 : الَقْطُع.الج دُّ 

 .الَقْطعُ الج ْدُؼ: 
 : َكْسُر الشَّْيِء الصيْلِب.الج ذُّ 
  َْسَتْأِصُل.حِ الَقْطُع الو

ُ
 يي ادل

 ْسَتْأِصُل.ا
ُ
 لَقْطُع ادل
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 : االنِْقطَاُع.االنجذاذُ 
 : الَقْطُع واالْسِتْئصاُؿ.الج ْذرُ 
ـُ  ْذ  : الَقْطُع.الج 
 .ُسْرَعةُ الَقْطِع 

 : َأْصُل الشَّْيِء بعد أف يُقَطَع طَرَفُُو.الِجْذم ةُ 
 : بَِقيَُّة كلَّ َشْيٍء َمْقطوٍع.الُجْذُمورُ 

 : الَقْطُع.الج ْرزُ 
ْرـُ   َقْطُع.: الالج 

 : الَقْطُع.الج زُّ واالْجِتز ازُ 
 : الَقْطُع.الج ْزرُ 
 : الَقْطُع من ُمْنَتصِف احلَْبلِ الج ْزعُ 
 : الَقْطُع.الج ْزؿُ 
ْزـُ   : الَقْطُع.الج 
 : الَقْطُع.الج ْلمُ 

 : َقْطُع ما ُىَو رُلَوٌَّؼ.الج ْوُب واالْجِتيابُ 
 : الَقْطُع واخلَْرُؽ.الج ْوبُ 
 ِتْئَصاُؿ.: االسْ الج ْوحُ 
 الح ذُّ 

ُ
 َتْأِصُل السَّرِيُع.سْ : الَقْطُع ادل

 : َقْطُع الشَّْيِء من طَرَفو.الح ْذؼُ 
 .إسقاُط الشَّْيِء 

: َمدي الشَّْيِء وَقْطُعُو دبِْنَجٍل وضَلْوِه حتػى الح ْذؽُ 
 ال يَػبػَْقى منو َشْيٌء.

 .الَقْطُع 

ـُ  ْذ  .السريع: الَقْطُع الَوِحيَّ الح 
ْسَتِديُر. )قيل ىو اخلَْرُت(.الح ْرتُ 

ُ
 : الَقْطُع ادل

 : الشَّقي.الح ْرصُ 
 .الَقْشُر 

 من اجَلوانِب أو احلُروِؼ. الَقطَّ : التَّْحرِيفُ 
 : َقْطٌع يف ِعالٍج.الح زُّ 
 .َقْطٌع َغريُ بائن 

.الم ح زُّ   : َمْوِضُع احَلزَّ
 : التػََّقطيُع.التَّح زُّزُ 
 : الَقْطُع.الح ْسمُ 

 : االْنِكساُر.ْنِحصاـُ اال
 : الَكْسُر يف أيَّ َوْجٍو كاف.الح ْطمُ 
   َكْسُر الشَّْيِء الياِبِس خاصًَّة كالَعْظِم

 وضَلْوِِه.
ـُ:: الِحْطم ةُ   ما َتكسََّر من الَيِبيس. والُحط ا

 .اأَلْخُذ من َجواِنِب الشَّْيِء ونَواِحيوِ التَِّحيُُّف: 
ْسَتِطيلُ الخ دُّ 

ُ
 يف اأَلْرِض. : احلَْفُر ادل

 الشَّقي. -
 .تَػْرُؾ أَثٍَر فيوالتَّْأثرُي يف الشَّْيِء  -

ـُ  ْذ  : ُسْرَعةُ الَقْطِع.الخ 
 : التػَّْقِطيُع.التَّْخِذيمُ 
 : االْنِقطاُع.االْنِخذاـ

ْرـُ   : الَفْصُم.الخ 
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 .النػَّْقُص 
 : التََّشقيُق.واالْنِخرا ـُ  التَّخ رُّـ
 : الَقْطُع.الخ ْزعُ 

 : الَقْطُع.ؿُ الخ زْ 
 : االْنِقطَاُع.االْنِخز اؿُ 
 : االْقِتطَاُع.االْخِتز اؿُ 
 : الَقْطُع.الخ ْصلُ 

 : التػَّْقِطيُع.التَّْخِصيلُ 
: الَكْسُر يف الرَّْطِب والياِبِس ماَل الخ ْضدُ 
.  َيِْبْ

ْكُسوُر دوف بَػيػُْنونٍَة .الخ ِضيُد والم ْخُضودُ 
َ
 : ادل

ـُ  الخ مُّ   .: الَقْطعُ واالْخِتما
 : الَكْسُر.الدَّؽُّ 
 .  الرَّضي
 : كلي َشّيٍء َصُغَر )ونَػُعَم(.الدَّؽُّ 

 : الَكْسُر والَقْطُع.الدَّْىقُ 
 : التػََّقطيُع.يػُّؤُ التَّذ  

.الرَّْتمُ   : الَكْسُر والدَّؽي
.الرَّْثمُ   : الَكْسُر والدَّؽي

 : الرَّضُخ.الرَّْضحُ 
   ىو َكْسُر احَلَصى أو النَّوى )َكْسُر ما

 ُصْلٌب(.
: َكْسُر النَّوى والَعْظِم وضَلْوعِِلا من الرَّْضخُ 

 الياِبِس.
 .الدَّؽي والَكْسُر 
 : الدَّؽي اجلَرِيُش.الرَّضُّ 
 .الَكْسُر 

 : التََّكسيُر.االْرِتض اضُ 
 : التػَّْقِطيُع َشطاِئَب ُمْسَتطيلة.التػَّْرِعيبُ 
َقطَُّع.الُمر عَّبُ 

ُ
 : ادل

 تػَّْقِطيُع.: الالرَّْعبػ ل ةُ 
.الرَّْفتُ   : الَكْسُر والدَّؽي
ـُ من كلَّ َشْيٍء َتَكسَّر.الرُّف اتُ   : احُلطَا
 : َكْسُر الشَّْيِء وتَػْفريُقُو.الرَّْفضُ 

 : ما رَبَطََّم من الشَّْيِء وتَػَفرَّؽ.ف ضُ الرَّ 
 : االْقِتطاُع.الزَّْلُع واالْزِدالعُ 

 : الَقْطُع.السَّبُّ 
 : الَقْطُع.السَّْبتُ 
 : الَقْطُع واالْسِتئصاُؿ.السَّْلتُ 
 : الَكْسُر. التػَّْهِشيُم.الشَّْدخُ 
  .َكْسُر ما ىو ياِبٌس وَأْجَوُؼ 

 : َجْعُل الشَّْيِء ُمَفصَّالً ِقطعاً َصِغريًَة.التَّْشِذيرُ 
 : التػَّْقِطيُع والتَّْشِقيُق.الشَّْرش ر ةُ 

 : الشَّقي.الشَّْرطُ 
 ُخ.: الشَّقي. السَّلْ الشَّْرعُ 
يرياً. والتَّْشرِيمُ  الشَّْرـُ  ِْ : الَقْطُع من اأَلْعَلى َتِس

 [.]ُسيُوراً 
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 .الشَّقي 
 : التَّْشرِيُح.التَّْشِطيبُ 
 : الّصدُْع والَكْسُر.الشَّْعبُ 
 : الَكْسُر.الشَّْقحُ 

يُص:  ِِ  التػَّْقِطيُع.التَّْشِق
الصَّدُْع البائُِن. الصَّدُْع عامًَّة. )اجلمع الشَّقُّ: 

 ؽ(.قو شُ 
 التََّصديُع.التَّش قُُّق: 

 االْنِصداُع.االنشقاُؽ: 
 الشَّْدُخ. الشَّْلُغ:

 :الشَّقي يف الشَّْيِء الصيْلِب. )اجلمعالصَّدُْع: 
 ُصدوع(.

  َِاِؽ.الشَّقي دوف اْفَت 
الَقْطُع. الَقْطُع  الصَّْرـُ: : االْنِشقاُؽ.االْنِصداعُ 
 البائُِن.
 الصَّْلُم: 

ُ
 ْسَتْأِصُل.الَقْطُع ادل

 االْسِتْئَصاُؿ.االْصِطالـُ: 
 .االْنِشقاؽُ  االْنِصياُخ:
 : االْنِشقاُؽ.االْنِضراجُ 
 االْسِتْئَصاُؿ.الطَّْحُر: 

: . الطَّرُّ  الَقْطُع والَقصي
 الَقْطُع. اإلطْناف :

 الشَّقي. الع ْبُط:

ْسَتْأِصُل. الع ْبُل:
ُ
 الَقْطُع ادل

 الَقْطُع. الع ْضُب:
 لَكْسُر ُدوَف اْرِفضاٍض.ا الع ْفُت:

 الشَّقي. الع قُّ:
 الَقْطُع.الع ْقُم: 

. الغ ْضُف:  الَكْسُر دوف إِنعاـٍ
 : الشَّقي.ال فْأوُ 

 الشَّقي. ِخالُؼ الرَّْتِق. الف ْتُق:
 الشَّقي. الف ْجُر:

 الَقْطُع. الف ْرُص:
 َ .شقي اجلِْلِد حبَِديَدٍة َعرِيَضٍة 

 .الَقْطعُ الف ْرُي: 
 .الشَّقي ف ْزُر: ال

 .التََّشقيقُ التػَّف زُُّر: 
 .الشَّقي والتػَّْقِطيعُ الف ْسُء: 
 الَكْسُر من َغرْي بَػيػُْنونٍَة.الف ْصُم: 

ـُ:  االنِْقطاُع. االنِْفصا
 َكْسُر ُكلِّ َشْيٍء َأْجَوَؼ.  الف ْضُخ:

  ُالشَّقي.. الشَّرْخ 
 :  الَكْسُر. )َفضَّ اخلامت: كَسرَُه(الف ضُّ

 : ما تَكسََّر من الشَّْيِء.ض اض ةُ الفُ 
 ُفطُوٌر(. :الشَّقي. )اجلمع الف ْطُر:

 التََّشقيُق. التػَّف طُُّر:
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 الَقْطُع. الف ْطُم:
 التََّشقيُق والتَّبعيُج. التػَّف قُُّؤ:

 َكْسُر الشَّْيِء اأَلْجَوِؼ.الف ْقُص: 
 .الشَّقي الف ْلُج: 

 .ِالَكْسُر ِنْصَفْْي 
 لشَّقي والَقْطُع.االف ْلُح: 
 .الشَّقي الف ْلُع: 
 .الشَّرْخُ الف ْلُغ: 
 .الشَّقي الف ْلُق: 

 الشَّقي.التػَّْفلِيُق: 
 .الشيُقوؽُ  الُفُلوُؽ:
 .التََّشقيقُ التػَّف لُُّق: 

:  الَقْطُع. الق بُّ
ْسَتأِصُل. الشَّقي طُوالً. الق دُّ:

ُ
 الَقْطُع ادل

 الَقْطُع.الق ْرُض: 
ُة الَقْطِع.: الق ْرض ب ةُ   ِشدَّ

 الَقْطُع.الق ْرط م ُة: 
 الَقْطُع. الق ْصُب:
 الَكْسُر. الق ْصُد:
 :  الَقْطُع.الق صُّ

 الَكْسُر دوف بَػيػُْنونٍَة.الق ْصُف: 
 االْنِكساُر والتََّكسيُر.االنِْقصاؼ والتػَّق صُُّف: 

الَقْطُع. َقْطُع الشَّْيِء من َوَسِطِو أو الق ْصُل: 

 لك.َأْسَفل من ذ
 الَكْسُر حتػى البَػيػُْنونَِة. الق ْصُم:

 .الَقْطعُ الق ْضُب: 
 عامًَّة. الَقْطعُ  الق طُّ:
 .َقْطُع الشَّْيِء الصيْلِب 
 .ًالَقْطُع َعْرضا 

إِبانَُة بَػْعِض َأْجزاِء اجلِْرـِ من بَػْعٍض الق ْطُع: 
 َفْصاًل.
 الَفْصُل بْي اأَلْجزاِء. التػَّْقِطيُع:

 مَكاُف الَقْطِع. م ْقط ُع:الُقْطع ُة وال
 اجلُْزُء من الشَّْيِء. الُمق طَّع ُة:
 الَقْطُع.الق ْطُل: 
 َكْسُر الشَّْيِء َعْرضاً.  الق ْفُخ:

َقْطُع الشَّْيِء من َوَسِطِو َخْرقاً  التػَّْقوِيُر:
 ُمْسَتديراً.

 الشَّقي. الصَّدُْع. الق ْيُض:
ْئصاُؿ.االْقتِياُض:  ِِ  االْسِت
ْسر ةُ   الِقْطَعُة من الشَّْيِء.: الِكِِ

 ما تَكَسرَّ من الشَّْيِء. الُكسار ُة والُكس اُر:
 .الَقْطعُ الك ْشُء: 

 الَكْسُر.الك ْشم ر ُة: 
 الَقْطُع. الك ْنُد:
 الَقْطُع. اللَّْخُم:
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 الَقْطُع. اللَّْهذ م ُة:
ُر: تػْ  الَقْطُع. الم 

 الشَّقي. الم ْخُر والُمُخوُر:
 الَكْسُر. الم ْدُؽ:
 : التََّشقيُق من االْحِتكاِؾ.الم ْذحُ 

 .يعُ طِ التػَّقْ التَّمزِيُع: 
 .التػََّقطيعُ التَّم زُُّع: 
 .الشَّقي الم ْعُل: 
 .الَقْطعُ الم نُّ: 

 .َجْذُب الشَّْيِء وَكْسرُهُ النَّْتُك: 
 .الَقْطعُ النَّْجُر: 
 .الَقْطعُ النَّْجُل: 

 .  النَّػزي
 .َقْطعُ الالنَّْجُو واالْسِتْنجاُء: 

 .الَقْطعُ اله ْذُء: 

 .ُسْرَعُة الَقْطعِ اله ذ ُذ واله ذُّ: 
ـُ: ا  .الَقْطعُ له ْذ

 .الشَّقي اله ْرُت: 
ْزُؽ الَعِنيفُ اله ْرُط: 

َ
 .ادل
 .التػَّْقِطيُع. النَّْتفُ اله ْرم ل ُة: 
 .َكْسُر الشَّْيِء األْجَوِؼ والياِبسِ اله ْشُم: 
 .الَكْسرُ اله ْصُم: 
 .ْسرُ الكَ اله ْمُز: 

 الصَّدُْع من َغرْيِ بَػيػُْنونٍة.الو ْصُم: 
 الصَّدُْع من َغرْيِ بَػيػُْنونٍَة.الو ْصُم: 
 .الَكْسُر والدَّؽي الو ْطُس: 
 .اْسِتْئصاُؿ الشَّْيءِ اإِليْعاُب: 
 .َكْسُر الشَّْيِء الرَّْخوِ الو ْىُص: 
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(ٕ) 

التػَّْفريق والنَّػْزع والف ْتح
 ْيِء من َغرْيِه.: سَبْييُز الشَّ الب ْتلُ 

 : الَبْحُث والتَّْبديُد التػَّْفريُق.الب ْحثػ ر ةُ 
 .إِثارَُة الشَّْيِء وقَػْلُب بَػْعِضو على بعٍض 

 : التػَّْفريُق.التَّْبِديدُ 
 : التػََّفريُؽ.التَّب دُّدُ 
 : التػَّْفرِيُق.الب كُّ 
.: النػَّْز الثػُّْعمُ   ُع واجلَري

ْوِضعِ الج ْذبُ 
َ
 .: التَّْحويل عن ادل

 .]النػزُع[ 
ناَزَعُة.الُمجاذ ب ةُ 

ُ
 : ادل

 : التَّناثُػُر.التَّحاتُّ 
 : الَفْصُل بْي الشَّيئْْيِ.الح ْجزُ 
 : الَفاِصُل بْي الشَّْيئَػْْيِ.الحاِجزُ 
 : الَفْصُل بْي الشَّْيئَػْْي.الِحج ازُ 

 .اجَلْذُب بادلِْحَجنِ االْحِتج اُف: 
 ؼلتلَط : الَفْصُل بْي الشَّْيئَػْْي لئالالح دُّ 

 َأَحُدعلا باآلَخِر، واجلمع: ُحدود.
 .ْنُع والَفْصُل

َ
 ادل
 : الَوْضُع.الح طُّ 
 : نَِقيُض الشَّدَّ.الح لُّ 

 فَػْتُح الُعْقَدِة ونَػْقُضها. -
 .اإلْفراُغ والصَّبي اإلحال ُة: 

 : النَّػزْع.الخ ْلعُ 
  ُع على سَبَهيٍل.النػَّْز 
 .التَّْجرِيُد 

 ْفرِيُج بْي اأَلْشياِء.: التػَّ التَّْخلِيلُ 
 : التػَّْوزِيُع.التَّْخِييفُ 
 : َصبي ادلاء.الدَّْغف ق ةُ 

  ُْد.التػَّْفرِِيُق والتَّبِدي 
 : التَّْبِديُد.الذَّرُّ 
 .النَّثْػُر بَأْطراِؼ األَصاِبِع 
  َيق الشَّْيِء وتَػْبِديُدُه.رِ فْ تػ 

 : التػَّْفرِيُق والتَّْبِديُد.التَّْذِويحُ 
ْنُتوؼ الشََّعِر.ُق والمز ْبوؽالزَّبِي

َ
 : ادل

 : النَّْتُف.الزَّرُّ 
 : الصَُّب ُدفَعاً.الزَّْغُل واإلْزغاؿُ 

.السَّحُّ   : الصَّبي
 : االْنِصباُب.االْنِسحاحُ 
: ِإْرَساُؿ الشَّْيِء واحدًا واحداً، أو التَّْسرِيبُ 

 ِقْطَعًة ِقْطَعًة.
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.السَّْفحُ   : الصَّبي
 : النػَّْفُي.السَّْفرُ 

.السَّْفك  : الصَّبي
 .اإِلرَاقَُة واإِلْجراُء 

.السَّْكبُ   : الصَّبي
 : االْنِصباُب.االْنِسكابُ 

 : انِْتزاُع الشَّْيِء وِإْخراجُو بِرِْفٍق.لُّ ػالسَّ 
 : الطَّْرُد.التَّْشرِيدُ 
 : التػََّفريُؽ والتََّشقيُق والتَّطايُػُر ِقطَعاً.التَّش ظَّي
 .: التػَّْفريقُ الشَّْعبُ 

التػََّفريُؽ والتََّشعيُث. )اشَعنَّ االْشِعين اُف: 
 الشََّعُر(.

 َصبي ادلاء وتَػْفرِيُقُو على الشَّْيِء. الشَّنُّ:
 .ُتَػَفرَُّؽ للماء

 الرَّشي ادل
 : السَّْكُب. اإِلرَاقَُة.الصَّبُّ 

: ما بَقَي من ]السَّائِل[ يف الصُّبَُّة والصُّب اب ةُ 
 اإلنِاء.
 التَّْشرِيُح. :التَّْصفِيفُ 

 .تَػْفرِيُق الشَّْيِء وإْىالُكُو، تَػْبِديُدهُ الطَّْحط ح ُة: 
 إِْلقاءُ الشَّْيِء من الَيِد وإِبْعاُدُه. الطَّخُّ:

 َرْمُي الشَّْيِء وإْبعاُدُه. الطَّْرُح:
 :  الطَّْرُد.الطَّرُّ
 .الَقْطُع 

 اإلْفراُز. الع ْزُؿ:
 .التػَّْفرِيغُ التػَّْعِطيُل: 

نَػْزِعِو ضلو الَوَتِد  ُض:الع لْ  ِِ رَبْرِيُك الشَّْيِء ِؿ
 وما أَْشبَػَهُو.

 اجَلْذُب. الع ْنُج:
الصَّْرُؼ عن الع ْوُؽ والتػَّْعوِيُق واالْعِتياُؽ: 

 الشَّْيِء.
 االْنِصباُب. الغ س قاُف:

 نَِقيُض اإلْغالِؽ. الف ْتُح:
 الَعْزُؿ. اإلْفراُد:
 ْفرِيُقُو.نَػثْػُر ما يف الِوعاِء وتػَ  الف ْرُث:
. اإلْفراُغ:  الصَّبي
 :  .إزاَلُة النػَّْفخِ الف شُّ
:  الَفْصُل. الف صُّ

 احَلْجُز بْي َشْيئَػْْيِ. الف ْصُل:
 .]خاِلُؼ الَوْصِل[ 

 الَفْصُل.الف ْصُي: 
 .الَفْتحُ الف قُّ: 
:  زَبِْليُص الشَّْيِء وَفْصُلو عن َغرْيِِه. الف كُّ
 ُع والَكْشُف.: النػَّْز الق ْشطُ 
 .الَقْلعُ  الق ْعُر:

 القْلُع. الق ْعُف:
 .)السيُقوُط. )انْػَقعَف احلاِئُط 
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: انِْتزاُع الشَّْيِء من وااْلقِتالُع والتػَّْقلِيعُ  الق ْلعُ 
 ِو.ػَأْصػلِ 
 : الَغْرُؼ.الك ْمثُ 

َيُكوُف  اجَلْذبُ : النَّػزُْع بالَيِد الك دُّ واالْكِتدادُ 
 يف اجلاِمِد والسَّائِل.

 الَقْلُع والنػزُع والَكْشُف. ُط:الك شْ 
رَبْرِيُك الشَّْيِء عن َمْوِضِعِو  اللَّْيُص واإِلالص ُة:
 وِإدارَتُُو النِْتزاِعِو.

 رَاَوَدُة الشَّْيِء النِْتزاِعِو.مُ اللَّْيُغ: 
ْتُخ:  انِْتزاُع الشَّْيِء من َمْوِضعِو. الم 
 النَّْتُف. الم ْرُط:
 نَػْتُف الصيوِؼ. الم ْرُؽ:

 التػَّْفرِيق. التَّْمزِيُع:
 االْسِتالُؿ. الم ْسُن:

َجْذُب الشَّْيِء من َجْوِؼ َشْيٍء الم ْصُخ: 
 آَخَر.

 انِْفصاُؿ الشَّْيِء. االْمِتصاُخ:
. الم ْصُد: َصي

 ادل
 .شلَّا ُمزَِج بوسَبَيػيُز ادلاِء  الم ْصُل:

 اجَلْذُب، االنِْتزاُع. الم ْعُد:
 الَيِد. الزََّلُق من الم ل ُص:

 النَّْتُف. الم ْوُر:
ُز والتَّْمِيِيُز: يػْ  الَفْرُز والَعْزُؿ. الم 

  ُالَفْصل. 
 .التػََّقطيُع 

ْبُذ:   ِ  طَرُْح الشَّْيِء من الَيِد.النَّ
 ُع والَقْلُع.النػَّْز النَّْتُخ: 

 .ِإزالَُة الشَّْيِء عن َمْوِضِعو 
 الريُسوُخ.النَّْتُف: 

ُر:  وٍَّة.اجَلْذُب بِقُ  النَّتػْ
 النَّْتُف. النَّْتُش:
 قَػْلُع الشَّْيِء والرَّْمُي بِِو. النَّْتُق:
 .اجَلْذُب واالْقِتالُع 
 .َصبي ما يف الِوعاِء وضَلْوِِه 

 َرْمُي الشَّْيِء ُمتَػَفرِّقاً.النَّثْػُر: 
 النَّػزُْع. النَّْخُب:

 االنِْتزاُع. االنِْتخاُب:
َعْزُؿ لُباِب خاُؿ: النَّْخُل والتػَّن خُُّل واالنْتِ 

 الشَّْيِء عن َغرْيِِه.
 .َغْرُؼ الشَّْيءِ النَّْدُؿ: 
 فاُد ادلاِء أو السائِِل.إِنْ النػَّْزُح: 
 االْقِتالُع. النػَّْزُع:
 .اجَلْذُب 

 نَػزُْح ادلاِء، وضلوِه.النػَّْزُؼ: 
 نَػزُْح ادلاِء، وضلوه. اإلْنزاُؼ:
 االْقِتالُع. النَّْسُف:
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 .نِْتزاُع بُِعْنفٍ االالنَّْشُع: 
 .النَّػزْعُ النَّْشُل: 
 .َكبي الشَّْيِء وَصبيوُ النَّْكُب: 
 .رَبْرِيُك الشَّْيِء من مكانِو النِْتزاِعوِ اإِلناص ُة: 

 :  .الصَّبي اله تُّ
 .إراقَُة ادلاِء وَصبيوُ اإلْىراُؽ: 

ِ وِإمالَتُو.اله ْصُر:   َجْذُب الشَّْيِء اللَّْيَّ
التَّساُقُط ِقْطَعًة بعد اُفُت: اله ْفُت والتَّه

 .أْخرى
.اله ْمُر:   الصَّبي
 َصبي الشَّْيِء من غري َكْيٍل.اله ْيُل: 
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 (ٖ) 

الصَّْقل والق ْشر والنَّْحت
 .التَّْأثرُي يف الشَّْيءِ التَّْأيِيُس: 

 .النَّْحتُ البػ ْرُد: 
 : النَّْحُت.البػ ْريُ 
طَرِ البُػر اي ةُ 

َ
 وِه تَػْقِشُر اأَلْرَض.وضلَْ  : الُقوَُّة يف ادل

 : التَّْملِيس والتػَّْلِيُْي.التػَّْلِييصُ 
 : الَقْشُر.الج ْردُ 
 .نَػزُْع الشََّعِر عن اجلِْلِد 

 : الَقْشُر.الج ْحسُ 
ُة اجَلْرِؼ.الج ْحفُ   : الَقْشُر. ِشدَّ
 : َحُك الشَّْيِء اخَلِشِن دبثلِو وَدْلُكُو.الج ْرشُ 

 لشَّْيِء ذبُرُشُو.: ما َيْسُقُط من االُجر اش ةُ 
َفتَُّت. الج رِيشُ 

ُ
ْجُروُش: ادل

َ
 وادل

 : الَقْشُر.الج ْلفُ 
  .للِقْشرالنػَّزُْع[.] 

 : الصَّْقُل.الج ْلُو والِجالءُ 
 ُِ .الح تُّ  : الَقْشُر والَفْرُؾ واحَلكي

 وىو دُوَف النَّْحِت.
 .[ما تَػَقشََّر من احَلكَّ ]: الُحت اتُ 
 يُد.: الدَّْلُك الشَّدِ الح ْرتُ 
 : الَقْشُر.الح ْرصُ 

 : احَلكي والبَػْرُد.الح ْرُؽ والتَّْحرِيقُ 
 : الَفْرُض يف الشَّْيِء.الح زُّ 

.التَّْحزِيزُ   : َكثرَُة احلَزَّ
 : الَقْشُر. )َحَسْدُت الُغْصَن(.الح ْسدُ 

 .الَكْشطُ الح ْسُر والُحُسوُر: 
 : احَلتي والَقْشُر.الح ْسفُ 
 : البَػْرُي.الح ْصر م ةُ 

 : الَقْشُر.الح فُّ 
 على ِجْرـ َصكَّاً.ِجْرـٍ : ِإْمراُر الح كُّ 
 : اْصِطكاُؾ ِجْرَمْْيِ.التَّحاؾُّ 

 : َحكي النَّفِس بالشَّْيِء.االْحِتك اؾُ 
 : الَقْشُر.الح ْلقُ 
 : النَّْتُق وىو السَّْلُخ.الح ْمرُ 
 .الَقْشُر 

 : الَقْشُر.الح ْمطُ 
  يف الشَّْيِء.: التَّْأثريُ الح ْيُك واإلحاك ةُ 

: َمْزُؽ اجلِْلِد. َقْشُر اجلِْلِد بُعوٍد أو الخ ْدشُ 
 ضَلْوِه.
 : اآلَثاُر والُكُدوُح يف الشَّْيِء.الُخُدوش

 : الَقْشُر.الخ ْرطُ 
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 .التَّْحزِيزُ . التَّْشرِيُ التَّْخرِيُم: 
 .الشَّْدخُ الخ ْشُف: 

ـُ  الخ مُّ  تم ا ِِ ِِ  : الَكْنُس.واالْخ
 ُل.: الصَّقْ الّدْوسُ 
 . ِِ  الَوْطءُ بالرَّْجِل

 .الَقْشرُ : السَّْحُج الذَّْحجُ 
 : الَغْسُل.الرَّْحضُ 

 : الشَّْدُخ.الرَّخُّ 
 : الشَّْدُخ.الرَّْدخُ 

 .التػَّْلِميعُ : الصَّْقُل، التػَّْرزِيزُ 
 : التَّْملِيُس.الزَّْىل ق ةُ 
 : األَْمَلُس.الزَّْىِلقُ 

 .: الَقْشُر قَِليالً قَليالً السَّْحتُ 
 .االْسِتْئصاُؿ 

 : اخلَْدُش.السَّْحجُ 
 .الَقْشُر 

 : الصَّْقُل.السَّْحج ل ةُ 
 : الَقْشُر.السَّْحفُ 
 : َقْشُر الريح َوجَو األرض.السَّْحقُ 
 : الَقْشُر والنَّْحُت.السَّْحلُ 

 : اجَلْرُؼ. الَقْشُر.السَّْحُو والسَّْحيُ 
 .احلَْفرُ السَّخُّ: 
 : الَقْشُر.السَّْفنُ 

 : الَقْشُر.ْلبُ السَّ 
 : َكْشُط اجلِْلِد.السَّْلخُ 

 .التَّْثِقيُف. التَّْسوِيَةُ التَّسِميُح: 
 رُْح.اخلُْدُش واجلَ الشَّْنُم: 
 .الصَّْقلُ اجلَْلُو  الشَّْوُؼ:
 اجِلالُء.الصَّْقُل: 
ْعِدف ]تَػْلميُعو[. الصِّق اُؿ:

َ
 َجْلُي ادل

 و.َخْدُش الشَّْيِء والتَّْأثرُي في الع ْلُب:
 الشَّْدُخ. الف ْدُخ:
 ْدُخ والشيُق الَيِسرُي.الشَّ الف دُْع: 
 احَلزي يف الشَّْيِء. الف ْرُض:

 َشْيٍء بعد َشْيٍء. َقْشرُ َسْحُج  اإِلْفحاُس:
 َحزي الشَّْيِء وتَػثْلِيُمُو.الف ْقُر: 
 الثػَّْلُم.الف لُّ: 

 التَّثَػليُم.التػَّف لُُّل: 
 : الَقْشُر.الق ْرـُ 
 َسْحُو اللَّحاِء أو اجلِْلِد.ُر: الق شْ 

 الَكْشُط.الق ْشُط: 
الءُ الشَّْيِء.االنِْقشاُع والتػَّق شُُّع:   اصلِْ

ْسُح.الق ْشُو: 
َ
 الَقْشُر وادل

 البَػْرُي. الق ْلُم:
 الَكْنُس. الق مُّ:

.الك دُّ:   احَلكي
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 الَكْنُس. الك ْسُح:
 .اَب  َقْشُر الرِِّيح الَتي

 .الَقْشرُ الك ْشُح: 
 .الَقْشطُ الك ْشُط: 
 الَبْشُر والَقْشُر. اللَّْحُت:

 : الَقْشُر.اللَّْحوُ 
 ِِ  : ِقْشُر ُكلَّ َشْيٍء.حاءُ اللَّ

 الَقْشُر. اللَّْفُء:
 الَقْشُر. اللَّْفُو:

 الَقْشُر. الم ْحُج:
 السَّْحُج. الم ْحُش:
 الَقْشُر. الم ْخُن:

 .التػَّْلِيُْي والصَّْقلُ التَّْمرِيُد: 
  َّْلمِيُس والتَّْسوِيَُة.التػ 

إْمراُر الَيِد على الشَّْيِء السَّائِِل أو  الم ْسُح:
تَػَلطِِّخ.

ُ
 ادل

: ْسُح. الم شُّ
َ
 ادل

 .الصَّْقلُ اجلَْلُو،  الم ْقُو:
. النَّْجُر: ِِ  ضَلُْت اخَلَشِب

 الَكْشُط.النَّْجُو واالْسِتْنجاُء: 
 النَّْشُر والَقْشُر.النَّْحُت: 

 .التػَّْرِقيقُ  -
 الَكْشُط. النَّْسُر:

 األَثَػُر. النػَّْقُش:
 األثَػُر الَيسرُي يف الشَّْيِء.الو ْكُت: 
اْحِتكاُؾ الشَّْيِء بالشَّْيِء حتػى  الو ْمُس:

يَػْنَجرَِد.
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(ٗ) 

الدَّؽُّ والف تُّ 
 .التػَّْقطيُع إىل َأْجزاٍء َصغريٍَة ِمْثل الذَّرَّ البػ ْرت ك ُة: 

  َُة.الَفْرَتَكُة والَكْرنَػف 
 : التػَّْفِتيُت. احَلْطُم.الب سُّ 

 .اذلَْشمُ الثػَّْرُو: 
 .الدَّؽي والرَّْضخُ التَّْثِعيُط: 
 : ْدقُوؽ من ُكلَّ َشْيٍء.الُحثُّ

َ
 ادل

 : التػََّفتيُت.االْنِحساؼُ 
 .تَػَفتيُت احَلالَوةِ تَػَفتيُت الشَّْيِء الرَّْطِب، الخ ض ا: 

 .نِ الدَّؽي بَػْْيَ َحَجرَيْ الدَّْفُض: 
ـُ الدَّؽَّ التَّْدِقيُق:   .إِنْعا
 .الطَّْحنُ الدَّْمُك: 

 الدَّؽي والسَّْحُق. الدَّْوُؾ:
.الذَّجُّ:   الدَّؽي
 الدَّؽي والَكْسُر.الرَّْتُم: 
 الدَّؽي والَكْسُر. الرَّْثُم:

 .الدَّؾي ِبَشْيٍء ُصْلبٍ الرَّْدُس: 
 .َدؽي الشَّْيِء حَّت يَػْثُبتَ الرَّدُْع: 

 .الدَّؽي بَػْْيَ َحَجرَْينِ ْصُع: الرَّ 
 : الدَّؽي والَكْسُر.الرَّْضخُ 

 الُفتاُت. الرُّضاُض:

 .الدَّؽي الرَّْفُس: 
 .السَّْحُق الشَِّديدُ الرَّْىُد: 
 : الَوْطءُ الشَِّديُد.الرَّْىسُ 

 .ِشدَُّة الَعْصرِ الرَّْىُص: 
 .اجَلشي بْي َحَجرَْينِ الرَّْىُك: 

 ْي َحَجرَْيِن.: اجَلشي بالزَّْىكُ 
. الدَّؽي الرَِّقيُق.السَّْحقُ   : َأَشدي الدَّؽَّ

 .السَّْحقُ السَّْحُل: 
ـُ.السَّدْعُ   : الصَّْد

.السَّْحنُ   : الدَّؽي
اِب ُدقاقاً.السَّْفنُ   : َجْعُل الَتي
.السَّْهجُ   : الدَّؽي
 : السَّْحُق. التَّْكسريُ.السَّْهكُ 
 لى احَلِديِد.: الضَّْرُب باحَلِديِد عالصَّخُّ 
 .الضَّْرُب على َشْيٍء ُمْصَمٍت 

ـُ:   َضْرُب الشَّْيِء الصيْلِب بَشْيٍء ِمْثِلِو.الصَّْد
ـُ: ـُ والتَّصاُد َتَضاُرُب َشِيئػَْْيْ  االْصِطدا

 َأَحِدعلا باآلَخِر.
 الضَّْرُب الذي يُْسَمُع لو َصْوٌت. الصَّْفُق:

 ابٍس.الضَّْرب على َشيٍء ُمْصَمٍت ي الصَّْقُب:



 

 - 222 -  

 

ْصَمِت دبِثْلِو. الصَّْقُع:
ُ
 َضْرُب الشَّْيِء الياِبِس ادل

 الَضْرُب بالشَّْيِء الَعرِيِض. الصَُّك:
 .الضَّْرُب 

 .الصَّْدـُ الصَّْكُم: 
.الضَّْرُب:   الدَّؽي

 .الضَّْرُب على الشَّْيِء األجوؼِ الطَّْبُج: 
 الضَّْرُب.الطَّْرُؽ: 

 .  الدَّؽي
 :   الشَّْيِء ُدقاقاً بصْصَبِعَك.أف تيَصريِّ الف تُّ
 الديقاُؽ من الشَّْيِء، ما تفتََّت منو. الفتُاُت:

 التََّكسيُر. فتُُّت:التَّ 
 االْنِكساُر. االنِْفتاُت:

َكسَُّر. الف ِتيُت:
ُ
 ادل

َقِلَع ِقْشرُُه عن  الف ْرُؾ: َدْلُك الشَّْيِء حتػى يَػنػْ
 لُبِّو.
: . الق ضُّ  الدَّؽي
 ُب الياِبِس على الياِبِس.َضرْ  الق ْلُخ:

 الدَّؽي ]للتػَّْنعِيِم[. الك ْرُص:
 .َفتي الشَّْيِء الياِبسِ الك ْسُم: 
. الك ْشُم:  الدَّؽي
 :  .الَفتي اللَّتُّ

 .السَّْحقُ الم ْهُك: 
 .الدَّؽي بادلِْنجازُ النَّْحُز: 

 .ِشْبوُ الدَّّؽ والسَّْحِق 
 .اخلَْبطُ النػَّْفُض: 
 .ْرُب ِبَشْيٍء رِْخٍو كاخَلَشبِ الضَّ اله ْيُج: 
 :  َكْسُر الشَّْيِء حتػى َيصريَ رُفاتاً.اله تُّ
 .الدَّؽي حَّت السَّْحقِ الّهْثُم: 

 .الدَّؽي اله ْرُس: 
ْدقُوُؽ من ُكلَّ َشْيءٍ اله ِسيُس: 

َ
 .ادل

 :  .الَكْسُر والدَّؽي اله ضُّ
ق ع ُة:   .َضْرُب الشَّْيِء اليابِس على ِمْثِلوِ اله يػْ

 :  .السَّْحقُ اله كُّ
ْسحوؽُ اله ِكيُك والم ْهُكوُؾ: 

َ
 .ادل

 .الدَّؽي والَكْسرُ اله ْوُس واله ْيُس: 
 .الدَّؽي والَكْسرُ الو ْثُم: 
 .الدَّؽي الو ْجُء: 
 .الدَّؽي الو ْجُن: 

.الو ْقُص:   الَكْسُر والدَّؽي
الدَّْوُس ىو التَّْكِسرُي : الدَّْوُس الشَِّديُد. الو ْىتُ 

 .التػَّْنِعيمُ و 
 : الَوْطُء الشَِّديُد.الو ْىثُ 
ْىزُ   : الدَُّؽ والَكْسُر.الو 

َنُو وبَػْْيَ األَْرِض وِقايٌَة الو ْىسُ  :َكْسُر الشَّْيِء وبَػيػْ
 تُباِشَر بو األَْرَض. لئالَّ 
 .  الدَّؽي
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(٘) 

الخ ْلط والم ْزج
 : اخلَْلُط.األ ْشبُ 
 .اخلَْلُط. اللَّْبكُ الب ْكُل: 

زُْج.ْدحُ الج  
َ
 : اخلَْلُط. ادل

زُْج.الخ ْلطُ 
َ
 : ادل
َماَزَجُة.والِخالطُ  الُمخ ال ط ةُ 

ُ
 : ادل

 : االْمِتزَاُج.االْخِتالطُ 
 : ما َخاَلَط الشَّْيَء.الِخْلطُ 
كلي نَػْوع من األَنَػْواِع التػي سُبْزَُج وزُبَْلُط    -

 َكِطيٍب أو َدَواٍء وضلوعلا.
 .اخلَْلطُ الدَّْرش ق ُة: 

 : اخلَْلُط.ْدِكيكُ التَّ 
 : اخلَْلُط.التَّْدِويمُ 
 : اخلَْلُط بادلاِء.الذَّرْحُ 
 : اخلَْلُط.الرَّْبكُ 
 : اخلَْلُط.الرَّْتنُ 

 : اخلَْلُط.الرَّْثءُ 

زُْج.الرَّقْػر ق ةُ 
َ
 : ادل

زُْج.السَّْحطُ 
َ
 : ادل
ْمزُ الم ْسُحوطُ  َِ  ْوُج.: اََل

زُْج.السَّْوطُ 
َ
 : اخلَْلُط وادل

 ُط والتَّدَاُخُل.: اخلَلْ الشَّْبكُ 
 : االْخِتالُط.التَّش اُبكُ 

زُْج واخلَْلُط.الشَّجُّ 
َ
 : ادل
 : التَّداُخل واالْخِتالُؼ.االْشِتجارُ 
 : التَّشاُبُك.التَّش اُجرُ 
زُْج.الشَّْرجُ 

َ
 : ادل
 : االْخِتالُط.والتَّش اُرؾُ  االْشِتراؾُ 

زُْج،  الشَّْعش ع ُة:
َ
 لأَلْشرِبَةِ ادل
 ربريك ادلاء أو السائل لَِتْكِديرِِه.الشَّْغش غُة: 

 .اخلَْلطُ الشَّْمُج: 
 اخلَْلُط.الشَّْمُط: 
 اخلَِليُط.الشَِّميُط: 

زُْج.وُب: الشَّ 
َ
 اخلَْلُط. ادل

ْخُلوُط. الم ُشوب:
َ
 ادل

 : اخلَْلُط.الشِّيابُ 
 [.]ِلما كاَف ُمرَتَّباً التَّْخِليُط، التَّْشوِيُش: 

زُْج. التَّْصٍفيُق:
َ
 ادل

 اخلَْلُط. ْرُب:الضَّ 
 اخلَْلُط.الع ْبُك: 

 .اخلَْلطُ  الع ْسط م ُة:
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 .َخْلُط َشْيٍء بَِغرْيِهِ الع ْفل ط ُة: 
 اخلَْلُط.الع ْلُث: 
 ُكلي ما ؼُلَْلُط.  الُعالث ُة:
 اخلَْلُط.الغ ْثُم: 
 اخلَْلُط. الغ ْلُث:

 اخلَْلُط دبا يُػْفِسُد.الق ْشُب: 
زُْج و طُوُب: الق ْطُب والقُ 

َ
 اخلَْلُط.ادل

 لأللوافاخلَْلُط.  الُمقان اُة:
 اخلَْبُط واخلَْلُط. اللَّْجُن:
 اخلَْلُط. اللَّْبُس:

 االْخِتالُط. التػَّل بُُّس:

 .اخلَْلطُ اللَّْوُث: 
زُْج واخلَْلُط  الم ْذُؽ:

َ
 ]دباٍء[.ادل

 اخلَْلُط. الم ْزُج:
 اخلَْلُط. الم شُج:

ْخُلوطُ الم ِشيُج: 
َ
 .ادل

 ْلُط.اخلَ  الم ْوُه:
 .اخلَْلطُ الم ْيُش: 
 :  .اخلَْلطُ النَّشُّ

ْخُلوطُ الم ْنُشوُش: 
َ
 .ادل

 .َخْلُط الشَّْيِء وبَػليُو لَِيتَػَلزَّجَ الو ْخُف: 
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(ٙ) 

الرَّْبُط والشَّد واللَّْصقُ 
 : الشَّدي.األ ْبضُ 
ـُ الُعْقَدِة.التَّْارِيبُ   : ِإْحكا

 .لربطيف الَعْقد وا: االْشِتداُد االْسِتئرابُ 
 : الَفْتُل الشَّديُد.األ ْرـُ 

ْحَكمُ الج ْدُؿ: 
ُ
ُة الَفْتِل. الَفْتُل ادل  .ِشدَّ

 : الشَّدي.الح ْبكُ 
 .للُعْقدِة وضلوىا: التػَّْوثِيُق التَّْحِبيكُ 
ـُ.اإلْحتارُ   : الشَّدي واإِلْحكا
 بَاِط والَوتَِر.: ِشدَُّة َجْذِب الرِّ الح ْزؽُ 
 ْزـُ والشَّدي.: الضَّْغُط واحلَ الح ْزؾُ 

 : الضَّْغُط واحَلْزـُ.االْحِتز اؾُ 
ْزـُ   : الشَّدي.الح 

 : الشَّْيِء الذي ُحِزـَ وُشدَّ.الُحْزم ةُ 
 : إلزاُؽ الريَِّش بالسَّْهِم.الح شُّ 

ـُ.واإلْحكاءُ  الح ْكءُ   : الَشدي واإِلْحَكا
 : الَفْتُل الشَِّديُد.الح ْمل ج ةُ 

 : َشدي الَفْتِل.الح ْنجُ 
 : الرَّْبُط والشَّدي.الخ ْطمُ 
ـُ   : ِإْدَخاؿ َشْيٍء يف َشْيٍء آخر.اإلْدغ ا
 : التػَّْوثِيُق.الدَّْمكُ 

 : ِشدَُّة الضَّْغِط.الدَّْىقُ 
 : الشَّدي.الرَّْبطُ 

 : الرَّْبُط.الرَّْبُق واالْرتِباؽُ 
 : َشدي الُعْقَدِة.الرَّْتءُ 

 : ِضدي الَفْتِق.الرَّْتقُ 
  َـُ الف  ْتِق وِإْصاَلُحو.ِإحْلا

 .الليُصوؽُ الرُّتُوُخ: 
 تَػثْبيُت َشْيٍء بآَخَر.الرَّزُّ: 

 .ثباُت َشْيٍء يف آَخرَ االْرتِزاُز: 
 .اللَّْزؽُ التػَّْرِسْيُع: 

  أف ؼُلَْرَؽ َشْيٌء مث يُْدَخَل فيو َسيػٌْر كما
صاِحِف. 

َ
 .احلَْبكُ ُتَسوَّى ُسُيوُر ادل

ْلَصُق.الم ْرصُوصُ 
ُ
 : ادل

ـُ الرَّْبِط والشَّدَّ ْرِوي ُة: التػَّ   .ِإْحكا
ُـّ   : الشَّدي.الزَّ

 : كل ما يُػتَػَوصَُّل بو إىل َغرْيِه.السَّب بُ 
 .الصََّلُة 

 : اخلَْرُز.السَّْربُ 
 : َشدي الشَّْيِء بادلِْسماِر.السَّْمرُ 
 : الشَّدي.السَّمُّ 

 وُؽ.صُ : االتَّصاُؿ واللي الشَّكُّ 
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 الشَّدي. الصَّْفُد والصِّفاُد:
 الَعْقُل والَعْقُد. الصَّف ُر:
 وُؽ.الليزُ  الصَّْوُؾ:
 زُِؽ.الالَّ  الصَّائُق:
 وُؽ.الليزُ  الصَّْيُك:
 زُِؽ.الالَّ  الصَّاِئُك:
ُة الَقْبِض على الشَّْيِء.الع ْجُس:   ِشدَّ

ـُ الَفْتِل. الع ْسُد:  ِإحكا
 اللَّيي والشَّدي. الَفْتُل.الع ْصُب: 

 قِيُض احَللِّ. الشَّدي والرَّْبُط.نَ الع ْقُد: 
ْعِقُد:  َمْوِضُع الَعْقِد. الم 
 الشَّدي والتَّثْبيُت يف احَلِديِد. الع ْكُو:
 الدَّْعُم. الع ْمُد:
 َتْسِمرُي َشْيٍء بآَخَر. الغ ْرُز:

 َشدي الَفْتِل. اإلغار ُة:
 َشدي َشْيٍء إىل آَخَر. الق ْرُف:
 الَفْتُل. الق ْلُد:

 الشَّدي. ُط:الق مْ 
 الَفْتُل. الشَّدي. الك ْرُب:

 الليُصوُؽ. اللُُّبوُد واللَّب ُد:
 ِشدَّة اْلِتئاـِ الشَّْيِء بالشَّْيِء. اللَّْحُك:

 التَّداُخُل. التَّالُحُك:
ـُ واللَّْحُم:   .إْلزاُؽ َشْيٍء بآَخرَ اإلْلحا

 .أْلـ الصَّدْع 

ـُ:  ـُ.االْلِتحا  االْلِتئا
 وُؽ الشَّْيِء بالشَّْيِء وُلصوقُُو.لزُ  اللَّْدُؾ:

 الليُصوُؽ. وُب:اللَّز ُب واللُّزُ 
 .ُدُخوُؿ بَػْعِض الشَّْيِء يف بَػْعٍض 

 الُعلوُؽ. )َلزَِج الزَّبِيُب باإلْصَبِع(.اللَّز ُج: 
 .الليُصوؽُ اللُّزوُؽ: 

الَصَقةُ الُمالز ق ُة: 
ُ
 .ادل

 اللَّْصُق واللَّْزُؽ. اللَّْسُق:
 ُنُشوُب الشَّْيِء بآَخَر وُعلوقُُو بِو. :اللَّص بُ 

 وُؽ.الليزُ  اللُُّصوُؽ:
 الليُزوُؽ. اللَّْيُق واللَّي قاُف:

 َشدي الشَّْيِء وإْصالُحُو. التَّْمِتيُن:
ُة الَفْتِل. اإِلْمراُر:  ِشدَّ
 الَفْتُل. الم ْسُد:

 التػَّْوترُي. اإِلنْباُض:
ِء يف الَشْيِء: الُعُلوُؽ، )َنَشب الشَّيْ  النُُّشوُب:

 ق(.لِ عَ 
 َشدي الَوتَِر. التػَّْوتِيُر:
 : الضَّمي واجَلْمُع.الو ْسقُ 

 االتَّصاُؿ. الُوْصل ُة:
 ما اتََّصَل بالشَّْيِء. -

ـُ االنِْقطاِع.االتِّصاُؿ:   َعَد
 .اإِلْكثاُر من الَوْصلِ التػَّْوِصيل: 
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(ٚ) 

الم دُّ والب ْسط
 َمدي احلَْبِل.األ دُّ: 

 : الَبْسُط.حُ الب طْ 
 .إِْلَقاءُ الشَّْيِء على َوْجِهو 

 االنْبساُط على األرض.الثػَّه ُل: 
 : السَّْحُب.الج حُّ 

دي.الج ْذبُ 
َ
 : ادل

 .ْوِضع
َ
 التَّْحِويل عن ادل

دي االجتذاب: 
َ
 .ادل

 : اجَلْذُب.الج رُّ 
 .السَّْحُب 

 : الَبْسُط.الدَّْحوُ 
ْيِء باأَلْرِض حتػى : َبْسُط الشَّ والتػَّْرِديحُ  الرَّْدح

 َيْسَتوَي.
 : إْضَجاُع الشَّْيِء على األَْرِض وَمديه.السَّْدحُ 
 .السَّْطُح 

 : الَبْسُط على األَْرِض.السَّْطحُ 
ْنَبِسُط.السَِّطيحُ 

ُ
 : ادل

 : االنِْبساُط.التَّس طُّحُ 
 التػَّْعرِِيُض، )َشبَّْحُت اخَلَشَبَة(.التَّْشِبيُح: 

 لشَّْيِء بْي أَْوتاٍد.: َمدي االشَّْبحُ 

 : َبْسُط الشَّْيِء يف الشَّْمِس لَِيِجفَّ  الشَّرُّ
 كالثَّياب وضلوىا.

 َبْسُط الشَّْيِء. الطَّحُّ:
 الَبْسُط.الطَّْحُو والطَّْحُي: 

 التػَّْرِقيُق والَبْسُط. الطَّْلف ح ُة:
 َجْعُل الشَّْيِء عريضاً. التػَّْعريُض:

 الَبْسُط. الف ْرُش:
 َبْسُط الشَّْيِء، تَػْعرِيُضُو. ح ُة:الف ْلط  

 ِخالُؼ الَبْسِط. الق ْبُض:
ِخالؼ االنِْبساِط،  االنِْقباُض والتػَّق بُُّض:
 االنْزِواءُ واالْنِكماُش.

 التَّّمطيُط والتََّمديُد.اللَّز ُج: 
ُر:  تػْ دي.الم 

َ
 ادل
 َجْذُب الَوتَِر ليْمَتدَّ. الم ْشُق:

دي. الم طُّ:
َ
 ادل

دي. :الم ْطلُ 
َ
 ادل

ْغُط. الم ْعُط:
َ
دي وادل

َ
 ادل

 َمدي الشَّْيِء يُْسَتطاُؿ. الم ْغُط:
 .ِ  َمدي الشَّْيِء اللَّْيِّ
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 ااْلِمتداُد واالْسِتطالَُة.اإلمِّغاُط: 
دي. الم ْطُو:

َ
 ادل

 .ِِّخالُؼ الطَّي 

 َبْسُط الشَّْيِء.النَّْشُر: 
 .َِّخالُؼ الطَّي 
دي.النَّطُّ 

َ
 : ادل
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(ٛ) 

الطَّيُّ والثػَّْنػي
 الثػَِّّْنُ.األ ْطُر: 
 َحنػي الَقْوِس.البػ ْزُخ: 

 : األَْمُر يُػَعاُد َمرَّتَػْْيِ.الثػَّْنيُ 
 .ِأف يُػْفَعَل الشَّْيُء َمرَّتَػْْي 
 .َردي بَعِض الشَّْيِء على بَػْعِضو اآلخِر 

 : قُوى الشَّْيِء وطَاقَاتُو.والم ث انِػي األ ثْػن اءُ 
 الطَّيي واللَّيي. :الج ْلزُ 

 .[احَلِّْنُ ]الَعْطُف.  والتَّْحِجيُن: الح ْجنُ 
 : االْعوِجاُج.والتَّح جُّنُ  والُحْجن ةُ  الح ج نُ 
احلَنْػُي والَعْطُف. )َحفَض الُعوَد: : الح ْفضُ 

 َحنَاُه(.
 اإلْفراُط يف االْعوِجاِج.االْحِلْنقاُؼ: 

وُ  ْنػُي والح نػْ  : الَعْطُف، الثػَِّّْنُ.الح 
ُو والِحناي ةُ   : اللَّيي.الح نػْ
وُ  ُو والِحنػْ  : االْعوِجاُج، أو ِشْبوُ االْعوِجاِج.الح نػْ

 اللَّفي والطَّيي.اإلْدراُج: 
 الثَّنػي واللَّيي. الصَّْوُع:

 نَقِيُض النَّْشِر. الطَّيُّ:
 اذلَْيَئُة التػي يَُطْوَى َعَلْيها.الطِّػيَُّة: 
 اللَّيي. الع ْبُت:
 اللَّيي والَفْتل. :الع ْصبُ 

 اللَّيي. الع ْصُد:
 اللَّيي.الع ْفُت: 
 الَعْطُف والتػَّْلوِيَُة.الع ْقُف: 
ُْعَوجي. األ ْعق ُف:

ْنَحِّن ادل
ُ
 ادل

 التػَّْعوِيُج. التػَّْعِقيُف:
 الرَّدي. الع ْكُص:
 احَلِّْنُ. التػَّْعِويُج:
 التػَّْعِويُج. التػَّْعرِيُج. التػَّْعِويُو:
 َعْطُف الشَّْيِء ولَييُو. الْعِتواُء:الع يُّ وا

 التَّثَػِّنِّ والتََّكسيُر. التػَّغ ضُُّف:
 الرَّدي. الع ْكُص:

 اللَّيي. ْتُل:الف  
ُيُو.الق ْعُش:   َعْطُف الشَّْيِء وثَػنػْ
ْنَحِِّن.الُمتػ ق وَّسُ 

ُ
َنػَْعِطُف، ادل

 . ادل
. التَّْكوِيُر:  اللَّفي
 .اللَّيي عن الوِْجَهةِ  اللَّْفُت:

.اللَّْوُث:   اللَّيي. الطَّيي واللَّفي
 الَفْتُل، اجَلْدُؿ، اإلمالة.اللَّيُّ: 
 .  اللَّفي

.الو ْشُع والتػَّْوِشيُع:   اللَّفي
ثَنػي الشَّْيِء بَػْعِضِو على بَػْعٍض. الو ْضُن:
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(ٜ) 

ُر والتػَّْغِطية والسَّدُّ  السَّتػْ
 إْغالُؽ الباِب.األ ْصُد: 

  ِْر.إْغالُؽ الِقد 
 اإلْغالُؽ واإلْطباُؽ.اإلْيصاُد: 

ْطَبُق.اإلصاُد واإِلْصُد: 
ُ
 ادل

 .االْسِتتارُ التػَّْرُج: 
زُ   : السَّتػُْر.الج نػْ
 : السَّتػُْر.الج نُّ 

 : احلَْبُس.الح ْقنُ 
 : السَّتػُْر.الخ ْبءُ 

ـُ  : التػَّْغِطيُة على الشَّْيِء الخ ْتُم والِختا
 ْيٌء.واالْسِتيثاُؽ من أالَّ يَْدُخَلو شَ 

 : االْسِتَتاُر.الخ ْدرُ 
ُر الشَّْيِء.واإِلْخدارُ  التَّْخِديرُ   : َستػْ

 : اإِلْحرَاُز.الخ ْزفُ 
 : السَّتػُْر والَكْتُم.اإلْخفاءُ 

 التػَّْغِطَيُة.التَّْخميُر: 
 : السَّتػُْر.واإِلْخمارُ  الخ ْمرُ 
 : التػَّْغِطَيُة.الدَّْجلُ 

 اْنِدساس َشْيٍء ربت الَتاب.الدَّْخس: 
 : ِإْدَخاؿ الشَّْيِء من رَبِْت َشْيٍء آَخَر.دَّسُّ ال

 .اإِلْخَفاُء 
. الدَّْسُع:  َسدي فُػوََّىٍة أَْو نَػْقٍب ِبَدسَّاـٍ

 َسدي ثَػْقٍب وضَلْوِهالسَّدي. الدَّْسُم: 
وارَاة. الدَّْفُن:

ُ
 السَّتػُْر وادل

 الدَّْفُن. ِإْخفاءُ الشَّْيِء ربت الشَّْيِء. الدَّْمُس:
وثَقُ تاُج: اإلرْ 

ُ
 .اإلْغالُؽ ادل

ـُ:   .َسدي باٍب أو ثُػْلَمةٍ الرَّْد
 [.]ِلَسَْتِهِ َجْعُل الشَّْيِء يف الرَّماِد. التػَّْرِميُد: 
 َطْمُس األَثَِر. )َرَمسُو(.الرَّْمُس: 

 .السَّتػُْر والتػَّْغِطَيُة 
 : االْحِتقاُف.الزُّنُوءُ 

 : احلَْقُن.ناءُ اإلزْ 
 . التػَّْغطَيُة.: اإِلْخَفاءُ السَّْتر
 : إْغالُؽ اخلََلِل.السَّدُّ 
ْغَلُق ِخْلَقًة.السُّدُّ 

ُ
 : ادل

ـُ.السَّْطمُ   : الرَّْد
 : َدسي الشَّْيِء يف الشَّْيِء.السَّْغس غ ةُ 
 الَغْمُس.الصَّْبُغ: 
 اإلْغالؽ. الصَُّك:

ـُ:  َسدي الشَّْيِء. اإِلْصما
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 الوِقايَُة.الصَّْوُف: 
 شَّْيِء وِحفظُوُ وَكْتُمُو.ِإْمساُؾ ال اإلْضباُء:

 التػَّْغِطَيُة. اإلطْباُؽ والتَّْطِبيُق:
 إْطباُؽ َشْيٍء على آخر. الُمطار ق ُة والطَّراُؽ:

ْحُو. الطَّْلُس:
َ
 ادل

 اللَّْطُخ. الطَّْلُي:
 الدَّْفُن. الطَّْمُر:

 .زَبِْبَئُة الشَّْيِء َحْيُث ال يُْدَرى 
 ويَػُتُو.َدْفُن الشَّْيءُ وَتسْ الطَّمُّ: 
 :  الَغطي الغ تُّ

  ُالَغْمس. 
ِإطْباُؽ الشََّبَكِة وضَلِْوىا على اإلْغداُؼ: 

 الشَّْيِء.
 الَغْمُس يف ادلاِء.الغ ْطُس والتػَّْغطِيُس: 

 الَغْمُس والتػَّْغِطيُس يف ادلاِء.الغ طُّ: 
 .الَغْوُص 

واراُة.الغ ْطُو والتػَّْغِطي ُة واإلْغط اُء: 
ُ
 السَّتػُْر وادل

 ما يُْسََت بو. ِغط اء:ال
 التػَّْغِطَيُة والسَّتػُْر.الغ ْفُر: 

 [.]السَّدي اإلرتاُج  الغ ْلُق والتػَّْغِليُق:
 ُعْسُر الَفْتِح. االْسِتْغالُؽ:

 التػَّْغِطَيُة بادلاِء.ِتم اُر: الغ ْمُر واالغْ 
 االْنِغماس يف ادلاِء.االنِْغماُر: 

ِل من ماٍء إْرساُب الشَّْيِء يف السَّائِ  الغ ْمُس:
 ْبٍغ وضلوعلا.أو صِ 

رُسوُب الشَّْيِء يف ااْلنِغماس واالْغِتماُس: 
 سائٍِل.

 التػَّْغِطَيُة.الغمَّ: 
 الَغْمُس بادلاِء مث الرَّْفُع. الق ْمُس:
 اِْنغماُس الشَّْيِء مث اْرتِفاُعُو. الُقُموُه:

 الطَّمي بَُتاٍب ]وضلوه[.الك ْبُس: 
 .ِوعاءِ َسدي رَْأِس الالك ْعُم: 
 تَػْغِطَيُة الشَّْيِء سباماً. الُكْفُر:

  ُالسَّتػْر 
 َسدي الشَّْيِء وَتطِْييُنُو. الك مُّ:

 التػَّْغِطَيُة. الك ْفُن:
 التػَّْغِطَيُة. التْكِتيُم:
 الَغطي يف ادلاِء. الم ْقُس:
ـُ:  تَػْغِييُب الشَّْيِء سباماً. اله ْذ

 اإلْغالُؽ. السَّدي. اإِلْيصاُد:
َغطَّي. )أَْوَلَف الشَّْيءِ  ُف:الُمولِ 

ُ
َغطَّاُه(. :ادل
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(10) 

الجمع والتَّرِكيب
 : التػَّْنظيُم.التَّألِيفُ 

اُكُب.الب كُّ   : الَتَّ
 : اجَلْمُع.الح ْشدُ 
 : اجَلْمُع.الح ْشرُ 

 : اجَلْمُع.الح ْفصُ 
 : اإِلحاطَُة واجَلْمُع.الح ْوُض والتَّْحوِيضُ 

 ِء.: اإِلَحاطَةُ بالشَّيْ الح ْيقُ 
 : الضَّمي واجَلْمُع.الخ ْصفُ 

 : الصَّبَُّة من ادلاِء.الدُّفْػع ةُ 
 .الديفْػَقُة 
 : مَجُْع الشَّْيِء بَػْعِضو فوَؽ بَػْعٍض.الدَّْكمُ 

 : َمْلءُ اإلناِء.اإلْدماعُ 
 : اجَلْمُع.الدَّْمجُ 

 : ُدُخوُؿ الشَّْيِء يف الشَّْيِء.الدُُّموجُ 
 : التػََّناُسُق.الرَّت لُ 

 : الضَّمي.تْػوُ الرَّ 
 : التػَّْنِضيُد.الرَّْثدُ 

 : اجَلْمُع بْي َشْيئَػْْيِ.الُمر از ام ةُ 
ـُ واجَلْمُع وَضمي بَػْعِض الشَّْيِء الرَّصُّ  : اإِلحكا

 إىل بَػْعِضو.

ْلَصُق.الم ْرُصوص
ُ
ْحَكُم. ادل

ُ
 : ادل

ـي والتَّالُصُق.التَّراصُّ   : التََّضا
ىل بَػْعٍض : َضمي الشَّْيِء بعِضو إالّرْصفُ 

 ونَْظُمُو.
اُكُم.التَّراُكبُ   : الَتَّ
ْجموُع مع َشْيٍء آخ: الُمر كَّبُ 

َ
[ ر]الشَّْيِء ادل

 .(كالنَّْصِل يف السَّْهمِ )
 : َجْعُل الشَّْيِء فوؽ َشْيٍء آَخَر.الرَّْكمُ 

ـُ والتَّراُكمُ  : االْجِتَماُع. إِْلَقاُء بَػْعِض االْرِتكا
 يُدُه.الشَّْيِء على بَػْعِضو وتَػْنضِ 

 : ِإْدَخاُؿ الشَّْيِء بَػْعِضو يف بَػْعٍض.الزَّم كُ 
 قاف.تِ : االحْ واإلزناءُ : الزُّنُوُء والزَّْفءُ 

 : ِإْدَخاُؿ الشَّْيِء يف الشَّْيِء.السَّْلكُ 
 : الرَّْفُع. )َْسَك احلاِئَط(.السَّْمك
 : رَْفُع الشَّْيِء وإعالُؤُه.التَّْسنيمُ 
 إىل الشَّْيِء. : َضمي الشَّْيءِ التَّْشرِيجُ 

 .التػَّْنِضيُد 
 :  النَّْظُم واجَلْمُع بْي َشيئَػْْيِ.الشَّكُّ

 .إْدخاُؿ َشْيٍء يف َشْيٍء 
 .االتِّصاُؿ والليُصوُؽ 
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النَّْظُم. َجْعُل الشَّْيِء على طَرِيَقٍة  -
 واحدٍة.

:  اجَلْمُع والشَّدي. الصَّرُّ
ُر:   .مَجُْع اأَلْجزاءِ الضَّبػْ
ْبُض الشَّْيِء إىل الشَّْيِء، ]مَجُْعو قػَ الضَّمُّ: 
 إليو[.
ناُد. اإلض اف ُة: ِْ ْيل واإِلٍس

َ
 ادل

ضاَعَفُة  الطِّراُؽ والُمطار ق ُة:
ُ
شْيٍء  يبُ كِ ْر ]تػَ ادل

 على ِمْثِلو[.
 .اجَلْمعُ الع ْشُد: 
 اأَلْخُذ ]بَكثْػرٍَة[. الغ ْرُؼ:
 اجَلْمُع وَضمي َشْيٍء إىل َشْيٍء.الق ْرُء: 

 :  .جَلْمعُ االق شُّ
 اجَلْمُع.الق ْطُب: 

 مَجُْع ادلاِء يف َشْيٍء. الق ْلُد:
 مَجُْع الشَّْيِء من ُىنا وىَناؾ. الق ْمُش:
 اخلَْرُز. الك ْتُب:

 اإلْلصاُؽ باأَلْرِض. الك ْدُس:
 التػَّرَاُكُم والتالُزـُ.التَّك رُّس والتَّكاُرُس: 

ِء اجَلْمُع، وَجْعل الشَّيْ  الك ْلُد والتَّْكلِيُد:
 بَػْعِضِو فَػْوَؽ بَػْعٍض.

 اجَلْمُع. الك ْلُز والتَّْكلِيُز:
 َتَداُخُل الشَّْيِء بَػْعِضو يف بَػْعٍض. الك ْمثػ ر ُة:

 اجَلْمُع. الك ْوُز:
 مَجُْع الشَّْيِء بَػْعِضِو فَػْوَؽ بَػْعٍض. التَّْكوِيُم:
 ِإْدراُؾ بَػْعِض الشَّْيِء بَػْعَضو اآلَخر. التَّالُحُق:

 جَلْمُع الَكثرُي.ا اللَّمُّ:
 َضمي الشَّْيِء إىل الشَّْيِء. النَّْسُج:

 إِقاَمُة الشَّْيِء ورَفْػُعُو.النَّْصُب: 
 :  رَْفُع الشَّْيِء.النَّصُّ

 اجَلمُع يف ِسْلٍك. النَّْظُم والتػَّْنِظيُم:
 : ِإْدخاُؿ َشْيٍء يف آَخَر.اإِليْعابُ 
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(11) 
االختبار والكشف واالستخراج

 : اْسِتْخراُج الشَّْيِء وَكْشُفُو.ةُ الب ْحثػ ر  
 : االْخِتباُر واالْمِتحاُف.االبِْتيارُ 

 : االْسِتْخراج.البػ ْيُث واالْسِتباث ةُ 
 : احلَْفر يف مكاٍف، وَخْلُط الَتاب.البػ ْيثُ 
 : ُمَتابَػَعةُ الشَّْيِء بَتَمهيل.التَّت بُّع

  الدَّـِ أو ادلاِء.ريُ : تَػْفجِ الثػَّْعبُ 
 : االْصِطَفاُء.االْجِتب اءُ 

ناَقَشُة.واإِلثار ةُ  التَّْثوِيرُ 
ُ
 : الَبْحُث وادل

 : اخلَْلُق.الذَّْرءُ 
 : االْخِتباُر.التَّْجرِب ةُ 
 : الَكْشُف واإِلْظهاُر.التَّجِلي ةُ 
 .التػَّْوضيح 

 .ِضحُ االوَ الج ِليُّ: 
 : اللَّْمُس بالَيِد.الج سُّ 
 : َكْشُط الشَّْيِء عن الشَّْيِء.الح ْسرُ 

 : االنِكَشاُؼ.االْنِحس ارُ 
: التػَّْنِقَيُة كما رُبَْفر اأَلْرُض واالْحِتفارُ  الح ْفرُ 

 باحَلديدِة.
داُع الشَّْيِء وإْنَشاُؤُه.االْخِتراعُ  ِِ  : اْبِت
ْبَتدَُع.الِخْرع ةُ 

ُ
 : الشَّْيءُ ادل

: ابِْتداُع الشَّْيِء على ِمثاٍؿ َل يُْسَبْق الخ ْلقُ 
 إِلَْيِو.

  الشَّْيِء بعد أَْف َل َيُكْن.ِإْحَداُث 
 .التػَّْقِديُر قَػْبَل الَقْطِع 
 : احلَْفُر.الرَّْكوُ 
 .َحْفُر َحْوٍض ُمْستِطيٍل 

رُ   : التَّْجرِبُة. االْخِتباُر واحَلْزُر.السَّبػْ
 : احلّْفُر.السَّخُّ 
 : الَكْشُف عن الشَّْيِء.ي ةُ التَّْسرِ 
 : الَكْشُف واإِلزَالَُة.السَّْروُ 

 : الَكْشُف، الَكْشُط.ْفرُ السَّ 
 : االضلَِْساُر.االْنِسف ارُ 
 : الَفْتحُ الشَّْحوُ 
 .النَّْضحُ  الضَّخُّ:
 : زُلَاَولَُة وِْجداِف الشَّْيِء وَأْخُذهُ الطَّل بُ 

 طََلُب األَثَِر ومكانِِو.التػَّع سُُّن: 
 ِتالُج: الِعالُج واالعْ 

ُ
 ادل

ُ
 زاولة.َماَرَسُة وادل

 الشَّْيِء بالَيد دوف اإلبصاِر. طََلبُ  التػَّْعِييُث:
 .طََلُب الشَّْيِء يف الظيْلَمِة 

 تَػَتبيُع الشَّْيِء وطََلُبو.الع سُّ والع س ُس: 
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 الطََّلُب والَبْحُث. الف ْتُش والتػَّْفتيُش:
ِشدَُّة الطََّلِب والَبْحِث ِلَمْعرِفَِة  الف ْحُص:

 الشَّْيِء.
 تَػَتبيُع األَثَِر.االْقِتفاُر: 

 اجَلْمُع من ىاُىنا وىاُىنا. لق ْمُش:ا
 التََّتبيُع لألَثَِر. الق ْوُؼ:

 رَْفُع الشَّْيِء عمَّا يُػَغطِّيِو. الك ْشُف:
 االْسِتْخراُج واالْستْدراُر. االْمِتراُء:
بَػلَِّل. الم ْسُط:

ُ
 ِإْخراُج ادلاِء من الشَّْيِء ادل

ُب فيو تَػْفتيُش الشَّْيِء بالَيِد كأنو يَْطلُ  الم ْلُش:
 شيئاً.

 اخلَْلُق. االبِْتداُع. اإِلْنشاُء:
 اْسِتْخراُج الشَّْيِء بَػْعَد الدَّْفِن.النَّْبُش: 

 اْسِتْخراُج الشَّْيِء ونَػْبثُو.النَّْجُث: 
  ُالَبْحث. 
 .اْسِتْخراُج الشَّْيِء 

 : الَبْحُث.النَّْدشُ 
 الَبْحُث والَكْشُف. التػَّْنِقيُب:

[.الَغْمُز بااله ْزـ:   لَيِد، ]اجَلسي
 [.]اجَلسي : الَغْمُز بالَكفَّ اله ْمزُ 
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(ٕٔ) 

التَّحويل واالستحالة
 .التػَّْليْيُ التَّْأيِيُس: 

 : َصيػُْرورَة الشَّْيِء َشْيئاً َغيػْرَُه.األ ْيضُ 
 )آض كذا، أي صاَر(.

: أَْكُل الشَّْيء بَػْعْضِو ااِلئِْتكاُؿ والتَّأ كُّل
 بعضاً.

أكل الشيء بعضو بعضاً  اُؿ:األُك اُؿ واإلك  
 )اسم(.

اُذ َشيٍء مكاف آخر. التَّب دُُّؿ واالْسِتبد اُؿ:  ازبَّ
 : تَػْغيري الشَّْيِء عن َحالِو.التَّْبِديل
 .َجْعُل َشْيٍء مكاف َشْيٍء آخر 

 : التػََّغيػيُر.التَّب دُّؿُ 
 : الَبلي بادلاِء، الرَّشي بادلاء.التَّْثرِي ةُ 
 اجَلْمِد. : َذْوبُ الثػَّغ بُ 

ثْػُلوج ُبَػرَُّد بالثػَّْلِج.الم 
 : ادل

: َجْعل الشَّْيِء َأْجزاًء، التَّْجِزيُء والتَّْجزِئ ةُ 
 التػَّْقِسيُم.
 : ربويؿ الطَِّْي إىل َحَجٍر.االْسِتْحج ازُ 

 : التَّْسِخُْي.اإلْحماءُ 
: االْسِتْخرَاُج. )اْسَتَحْثُت الشَّْيَء: االْسِتح اث ةُ 

 اِب َفطََلْبَتُو(.إذا ضاع يف الَتي 

 : اإِلسالَُة.الح ْفشُ 
 : االْسِتْدراُر.االْسِتْحالبُ 

 : ِإذابَُة اجلاِمِد.الح لُّ 
 ُض.ي: التَّْبيِ التَّْحويِرُ 

 .التػَّْغِيرُي 
 .التػَّْرِجيُع 

 : االْسِتدارَُة.التَّْحوِي ةُ 
 : التػَّْقلِيُص، تْقصرُي الشَّْيِء.الخ ْبنُ 

 ض.: التػَّْعريالتَّخِثيمُ 
 : الَفْرَطَحُة.الُخْثم ةُ 
 : التػَّْقِليُل.والتَّْخِسيسُ  الخ سُّ 

 : أف غُلَْعَل الشَّْيءُ بَػْْيَ بَػْْيَ.الخ ْضر م ةُ 
 : التَّْبِليُل.اإلْخض اؿُ 
 : التػَّْنِديَُة.التَّْخِضيلُ 

: ابْتِداَُع الشَّْيِء على ِمثاٍؿ َل يُْسَبْق الخ ْلقُ 
 إِلَْيِو.

 بعد أَْف َل يُكْن. ِإْحَداُث الشَّْيءِ  -
 .التػَّْقِديُر قَػْبَل الَقْطِع 

 : التػَّْلِيُْي.التَّْخِسيسُ 
ـُ اجلََبِل واحلاِئِط وضَلْوعِِلا.الدَّؾُّ   : َىْد
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 : التػََّهديـ.التَّد ْكُدؾُ 
: َكْسُر الَغلَياِف )أو الشَّْيِء الساخن( الّتْدوِيمُ 

 بِبارٍِد لُيَسكَِّنُو.
 ُْي.: التػَّْليِ التَّْديِيثُ 

 : االْسِتْقطَاُر.االْسِتذر اؼُ 
 : ِضدي اجلُُموِد.والذَّو باف الذَّْوبُ 
 .السَّيالُف 

 : َجْعُل الشَّْيِء سائاًل.والتَّْذويب اإلذ اب ةُ 
 : ما َذوَّْبَت ِمْنُو.ْوبُ ذَّ ال

: ما يَُذوَُّب فيو ]أداة أو إناء الِمْذو بُ 
 التذويب[.

 لي بادلاء.: البَ والتػَّْرِطيبُ  اإِلْرط ابُ 
 : أف َيصري للشَّْيِء َرْغَوٌة.التػَّْرِغي ةُ 
: قَػْلُب الشَّْيِء على رَْأِسِو، أوَردي أَوَّلِو الرَّْكسُ 

 على آِخرِه.
ْقُلوُب على رَْأِسِو.والرَّكِيسُ  الم رْكُوسُ 

َ
 : ادل

 : التػَّْرقيُق.اإِلْرىاؼُ 
 : التػَّْلِيُْي والتػَّْوِىُْي.التػَّْريِيحُ 

 ِمَيُة.: التػَّعْ ةُ ر ج  السَّبػْ 
 ِتالُؿ بادلاِء.: االبْ االْسِبْغالؿُ 

  ْالُؿ بالديْىِن.تِ االب 
: الَقطَراُف. والسَّج مافُ  والسُّجوـُ  السَّْجمُ 

 ]َسَيالُف السائل َقْطرًَة َقْطرًة[.

 : الطْبُخ بادلاِء حَبْتاً.السَّْلقُ 
 التػَّْغيرُي.الصَّْبُغ: 

 .]تَػْغيري اللَّْوِف[ 
 : َجْعُل الشَّْيِء ُصْلباً.يبُ التَّْصلِ 

 التَّْصفِيُح، التػَّْعرِيُض. التَّْصفيُق:
 اإِلَذابَُة باحلرَارَِة.الصَّْهُر: 

 الصُّهار ُة: 
ُ
 َذاُب.ادل

 َجْعُل الشَّْيِء طويالً. اإلطال ُة والتَّْطويُل:
 التػَّْهِيَئُة. التػَّْعِبئ ُة:

 أف َيصرَي الشَّْيُء ُمرَّاً. اإلْعقاُء:
 َجْعُل الشَّْيِء ُمرَّاً. ق م ُة:الع لْ 

 َجْعُل قَػْعِر الشَّْيِء َعِميقاً. التػَّْعِميُق:
 التػََّفتيُح. التَّفقُُّح:
 االْسِتدارَُة. التَّفلُُّك:

َكْسُر ِحدَِّة الشَّْيِء بارِداً كاف الف ْثُء والُفثُوُء: 
 أو ساخناً.

 ]الَفناُء[. االنِْقراُض:
 ْيِء َقِصرياً.: َجْعُل الشَّ التػَّْقِصيرُ 

السََّيالُف َقْطرًَة  طُوُر والق ط راُف:الق ْطُر والقُ 
 َقْطرًَة.

 طََلُب الَقطَراِف َقْطرًَة َقْطرًَة.االْسِتْقطاُر: 
 .التػَّْعِميقُ التػَّْقِعيُر: 

 .اجلَفاُؼ بَػْعَد الَغْسلِ الُقُفوُؼ: 
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 .َجْعُل الشَّْيِء َكبرياً التَّْكِبيُر: 
 .تَػْفِتريُهُ لبػ ْرِد: الك ْسُر= ك ْسُر ا

.االْنِكس اُر:   الُفُتور من بَػْرٍد أو َحرًّ
 َجْعُل الشَّْيِء لَيَّناً.اإِلالن ُة والتػَّْليِيُن: 

يُل الشَّْيِء عن َوْجِهِو. الق ْلُب: ِْ  رَبِو
 رَبْويُل الشَّْيِء ظَْهراً لَِبْطٍن. التػَّْقلِيُب:
 االْسِتْئصاُؿ. الم ْحُق:
 ٍة أَقْػَبَح منها.ُصورٍَة إىل ُصورَ  رَبْوِيلُ  الم ْسُخ:

َُشوَُّه. الم ِسيُخ والم ْسُخ:
 ادل

 ِإْذىاُب الطَّْعِم. الم ْسُخ:
 التػَّْليُْي والتَّْمليُس. الم ْظُع والتَّْمظِيُع:

 َجْعُل الشَّْيِء َمرِناً، التَّْمرِيُن. التَّْمِليُد:
 اإِلذابَُة بادلاء. الم ْيُث:

 .اإِلذابَةُ اإلمار ُة: 
 .الذََّوباُف والسََّيالفُ التَّم يُُّع: 
 ما كاف على طَرِيَقِة ِنظاـٍ واحٍد. النَّس ُق:

َجْعُل الشَّْيِء على نظاـٍ واحٍد  التػَّْنسِيُق:
 وطريَقٍة واحدة.

 .التػَّْنظِيُم 
 : االْسِتْقطاُر.االْسِتيكاؼُ 

 : اإِلْذَوابَُة من ُكلَّ َشْيٍء.الو ْمه ةُ 
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(ٖٔ) 

 خ رؽالثَّقب وال
 : اخلَْرُؽ الضَّيَُّق ال يَكاُد يَػنػُْفُذ منو ادلاُء.الب ْصعُ 
 : اخلَْرُؽ.الب كُّ 

 : اخلَْرُؽ النَّاِفُذ.الثػَّْقبُ 
 : َخْرُؽ الشَّْيِء.الج ْوُب واالْجِتيابُ 

 .َقْطُع ما ُىَو رُلَوٌَّؼ 
 : اخلَْرُؽ. )َحَرص الثػَّْوَب(. الشَّقَّ الح ْرصُ 
 ُب.: الثػَّقْ النَّْخر ب ةُ 
ْسَتديُر.الُخْرب ةُ 

ُ
 : الثػيْقُب ادل

 : الثػَّْقُب.الخ ْرتُ 
 : الشَّقي يف احلاِئِط والثػَّْوِب وضَلْوِِه.الخ ْرؽُ 
 : اخلَْرُؽ. الشَّقي.الخ ْزؼُ 

ْزـُ   : اخلَْرُز.الخ 
 .الثػَّْقُب 

 : اخلَْرُؽ.الخ ْسفُ 
 : اخلَْرـُ.اإلساف ةُ 

 وِِه.: تَػْوِسيُع الثػَّْقِب وضلَْ التَّْطِبيبُ 
 : ثَػْقُب اخلََرِز وضَلْوِِه.الف ْقرُ 

 : َفْقءُ ُكلَّ ما فيو َشراٌب أو ُدْىٌن.ْضخُ الف  
 : الثػَّْقُب.الق ضُّ 

 : إعادُة اخلَْرِز.االْقِتفاءُ 
 : الَغْرُز ِبَشْيٍء زُلَدَِّد الطَّرِؼ.النَّْكزُ 
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(ٔٗ) 

الدَّلك والع صر ونحوىما
 .الدَّْلُك الشَّديدُ الح ْرُت: 

 الضَّْغُط والَعْصُر.ح ْزُؽ: ال
 الدَّْلكُ الح ْوُؽ: 
 .الَعْرؾُ الدَّْحُج: 
ْعكُ الدَّْعُك: 

َ
 .التػَّْلِيُْي وادل

ْرُس والَعْرؾُ الدَّْلُك: 
َ
 .ادل
 .َمْرُس الشَّْيِء حتػى يَلْيَ الدَّْمُث: 
ْعُك والَغطي بادلاءِ الذَّْعُث: 

َ
 .ادل

 الدَّْلُك.الرَّْفُع: 
 .الَعْصرِ ِشدَُّة الرَّْىُص: 
 : الدَّْلُك.السَّْحج ل ةُ 

 : َعْصُر السَّْمِسِم الْسِتْخراِج ُدْىِنِو.السَّْلءُ 
 : ِشدَُّة الدَّْعِك للشَّْيِء.سُ الشَّرْ 

 : الَغْسُل والتػَّْنِظيُف.الشَّْوص
 .الدَّْلُك 

 َعْصُر الشَّْيِء إىل الشَّْيِء. الضَّْغُط:
 .التَّْضِييُق على الشَّْيِء 

 : الدَّْلُك.الع ْرتُ 
 : الدَّْلُك.الع ْرؾُ 

: اْسِتْخراُج ما يف الشَّْيِء من ماٍء أو الع ْصرُ 
 ُدْىٍن أو َعَسٍل.

 ُكُو فيو.ي: َلْوُؾ الشَّْيِء بالَفِم ورَبْرِ الع ْلكُ 
 : الَعْرُؾ. الدَّْعُك.الع ْكظُ 
 : الَغطي والَعْصُر.الف تُّ 
: الَعْصُر بالَيِد.الغ ْمز ُِ 

 :  َصريِّ الشَّْيَء ُدقاقاً بصْصَبِعَك.أف تي الف تُّ
 الديقاُؽ من الشَّْيِء، ما تفتََّت منو. الفتُاُت:

 التََّكسيُر. فتُُّت:التَّ 
 االْنِكساُر. االنِْفتاُت:

َكسَُّر. الف ِتيُت:
ُ
 ادل

َقِلَع ِقْشرُُه عن  الف ْرُؾ: َدْلُك الشَّْيِء حتػى يَػنػْ
 لُبِّو.
 ادلاِء لَِيذُوَب.َدْلُك الشَّْيِء ب الف ْيُد:

 ِخالُؼ الَبْسِط.الق ْبُض: 
ْرسُ اللَّْوُث: 

َ
 .ادل
 .الدَّْلكُ الم ْحُج: 
 .الدَّْلكُ الم ْدُس: 

الَقْرُص اخلَِفيُف بَأْطراِؼ األَصاِبِع ُدوَف الم ْرُز: 
 .األْظفارِ 
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 الدَّْلُك بالَيِد.الم ْرُس: 
ِ الم ْرُص:   .َغْمُز الشَّْيِء اللَّػْيِّ
 الم ْرُغ: 

َ
 .ْعكُ ادل
 .الدَّْلكُ الم ْعُت: 
 .الدَّْلكُ الم ْعُك: 
ْرسُ الم ْغُث: 

َ
 .الدَّْلُك وادل

 .وؽَلْالسَّ  الدَّْلُك للشَّْيِء حتػى يَِلْيَ الم ْلُق: 
ْرسُ الم ْوُث: 

َ
 .ادل

ْرسُ الم ْيُث: 
َ
 .ادل

 .الَعْصرُ النَّْطُل: 
[. الك ْرُص: ٍِ  الدَّؽي ]للتػَّْنعِيِم

 الضَّْغُط. :اللَّكُّ 
 .الَعْصرُ لَّيُّ: ال

 .األَثَػُر الَيسرُي يف الشَّْيءِ الو ْكُت: 
حَّت  اْحِتكاُؾ الشَّْيِء بالشَّْيءِ الو ْمُس: 
.يَػْنَجرِدَ 
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(1) 

المعادف وأشباه المعادف
ُ األَنِيُث:   .احَلِديُد اللَّّيّْ
ُ.األَنِيفُ   : احَلِديُد اللَّّيَّ
 : اأُلْسُرُب، وىو الرَّصاُص الَقْلِعيُّ.اآلُنكُ 
 .ىو الرَّصاُص األييض 
 .ىو الرَّصاُص اأَلْسَوُد 
 .قيل ىو الَقْزِديُر 
 : الصُّْفر. ]النُّحاُس[.األَيَارُ 

ْعِدُف يػُْبَحُث فيو عن الذَّىب الَبْحثُ 
َ
: ادل
 والِفضَِّة.

اُب الذي يُػْبَحُث َعمَّا يُْطَلب ثَةُ الُبحا : الُّتُّ
 فيو.

 َخاِلٌص. = ذىٌب ِإْبرِيٌز: اإلْبرِيُز واإْلبرِِزيُّ 
 : احلَْلُي الصَّايف من الذََّىِب.اإِلْبرِيزُ 
رُ   : الَّذَىُب ُكلُّو.التَّبػْ
  وقيل ىو من الذَّىب والِفضَّة وََجيِع

َجواىِر األرض من النُّحاِس والصُّْفر 
ْعِدِف بَ والشَّ 

َ
و، وغري ذلك مما اسُتْخرُج من ادل

 قَػْبَل أف ُيصاغ ويُْسَتعمل.
  ْكُسوُر. الُفَتاُت من الذََّىب

َ
الذََّىُب ادل

 والِفضَّة.
: من ِحَجارَِة الِفضَّة: ما أُِذيَب َمرًَّة، التِّجابُ 

 وقد بَِقَيْت فيو ِفضٌَّة.
 : الِقْطَعُة من ِحجارَِة الِفضَّة.التَّجاَبَةُ 

: اخَلطُّ من الِفضَِّة يكوُف يف َحَجِر التِّْجبابُ 
ْعِدف.

َ
 ادل

 : َحَجٌر يُْكَتَحَل بِو. )معرَّب(.التُّوتِياءُ 
 : الِفضَُّة.التاّجُ 

 : الصَِّليَجُة من الِفضَِّة.التَّاَجةُ 
 : الِقْطَعُة الصَّغرية من الِفضَِّة.الُجَذاَذةُ 

 .ِحَجارَُة الذََّىب 
 من َأْجَوِد أنواِع احَلديِد. : نَػْوعٌ الِجْنِثيُّ 

 : الِفضَُّة.الِمْجَوؿُ 
: ُكلُّ َحَجٍر يُْسَتخرَج منو َشْيٌء يػُْنتَػَفُع الَجْوَىرُ 
 بِِو.
 .ما ُخِلَقْت َعَلْيو ِجِبلَُّة الشَّْيِء 

 الذََّىُب والِفضَُّة.الَحَجراف: 
ْعرُ الَحديدُ 

َ
وُؼ، الِقْطَعُة : ىو ىذا اجَلْوَىُر ادل

 حدائُد(. :)واجلمع ،ةٌ منو َحِديدَ 
: ما َخَلص من الِفضَِّة من ِحجارَِة الحاِصلُ 

ْعِدف.
َ
 ادل

: ما َأْخَلَصْتُو الِخالُص والِخالَصُة والُخالَصةُ 
 النَّاُر من الذَّىب والِفضَِّة وَغرْيمها.
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 : الُكُنوُز. )الواحدة: َدِفيَػَنٌة(.نُ الدَّفائِ 
 : َجْوَىٌر كالزُُّمرُِّد.الدَّْىَنجُ 

ْعروؼ[، الِقْطَعُة منو لذََّىبُ ا
َ
ْعِدُف ادل

َ
: ]ادل

 َذَىَبٌة.
 .بْػُر ْْ  التَّ

طِْليُّ الُمْذَىُب والُمَذىَّبُ 
َ
 الذََّىِب.ب: ادل

ْعرُ الرَّصاصُ 
َ
ْعِدُف ادل

َ
 وُؼ.: ادل

: ِقَطُع َذَىٍب وِفضٍَّة ُُتْرَُج من اأَلْرِض أو الرَّكازُ 
ْعِدِف.

َ
 ادل
 .عاِدُف

َ
 ادل

 زَّاُووُؽ.: الالزَّئْػَبقُ 
بقُ  ََ ِطليُّ بالزَّئْػَبِق.الُمَزْأ

َ
 : ادل

 : الزُُّمرُُّد.الزَّبَػْرَجدُ 
 : الذََّىُب.الزَّرْيَابُ 
 : ....]مل يفسَّره[.الزَّرْنِيخُ 
 : نَػْوٌع من اجَلواِىِر. )الواحدة: زُُمرَُّدٌة(.الزُُّمرُّدُ 
 .الزَّبَػْرَجُد 

 : الزَّئْػَبُق.الزَّاُووؽُ 
 ِديُد األَنِيُث.: احلَ السَّاُجوفُ 
َلُة من احَلِديِد.السُّْحَمةُ   : الُكتػْ
ـُ   : الَفْحُم.السُّخا

 : الرَّصاُص.اأُلْسُرُب واأُلْسُربُّ 
 .ُدخاُف الِفضَِّة 

 : اآلُنُك ]الرَّصاُص[.اأُلْسُرؼُ 
 : النُّحاس. الرَّصاُص.السَّْكبُ 
 : السَِّبيَكُة من الذََّىِب أو الِفضَِّة.السَّاَمةُ 
ـُ  : ُعروُؽ الذَّىِب والِفضَِّة يف احَلَجِر السَّا

 َساَمٌة(. :)الواحد
عاِدُف.السُُّيوبُ 

َ
 : الرَّكاُز. ادل

 .ُعرُوُؽ الذََّىِب والِفضَِّة 
 : الذََّىُب الصَّايف.السََّيراءُ 
.الشََّبوُ   : النُّحاُس ُيْصَبُغ فَيْصَفرُّ
ْعِدفِ الشَّْذرُ 

َ
 : ِقَطٌع من الذََّىِب يُػْلَقُط من ادل

 من َغرْي ِإذاَبِة احِلَجارَِة.
 .اللُّْؤلُُؤ واجَلْوَىُر 

 : الِكْلُس.الشَّاِرؽُ 
 : ِحجارَُة الِفضَِّة.الصَّْيَدفُ 
 : الِفضَُّة.الصَّرِيفُ 
 ِعيُّ.: الرَّصاُص الَقلْ الصََّرفافُ 

 : النُّحاُس.الصُّْفرُ 
َصفَّاةُ اخلاِلَصةُ الصَّْوَلَجةُ والصَِّليَجةُ 

ُ
 .: الِفضَّةُ ادل

 : النُّحاُس.الصَّادُ 
: مكاُف ُكلَّ َشْيٍء يُكوُف فيو َأْصُلُو الَمْعِدفُ 

 وَمْبَدُؤه.
 .اأَلْصُل 

واِضُع التػي يُْسَتخرَُج منها َجْواِىُر الَمعاِدفُ 
َ
: ادل
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 اأَلْرِض.
 : الذََّىُب.الَعْسَجدُ 

 .اجَلْوَىُر على اْخِتالِؼ أَْنواِعو 
الَعَرِب. ]األَماِكُن : من َمعاِدِف ِبالِد الِعيصافُ 

 التػي فيها َمعاِدف[.
ْعِدُف الثَِّمُّي[.الَغَربُ 

َ
 : الذََّىُب. الِفضَُّة. ]ادل

 : َحَجٌر ََيِْذُب احَلديَد، )معرَّب(.الِمْغَنِطيسُ 
 : اجَلْمُر الطَّاِفُئ.الَفْحُم والَفَحمُ 

 : َجْوَىٌر َمْعرُوٌؼ.الِفضَّةُ 
ِب والِفضَِّة )واجلمع : الِقْطَعُة من الذَّىَ الِفْلَذةُ 

 أَْفالٌذ(.
نّػقَّى من الُفوالذُ 

ُ
: ُمصاُص ]صايف[ احَلِديِد ادل

بَِثِو. ِْ  َخ
 .الذّْْكرَُة من احَلِديِد تُزاُد يف احَلِديِد 
 : النُّحاُس األَبْػَيُض.الِفِلزُّ 
  َجواِىُر اأَلْرِض من الذََّىِب والِفضَِّة

 والنُّحاِس وَأْشباِىها.
  الِكرُي ممَّا يُذاُب من جواِىر ما يَػْنفِيو

 اأَلْرِض.
ُرِسيُّ  ْنسوُب إىل قُػبػُْرَس وىو الُقبػْ

َ
: النحاُس ادل

 أَْجَوُده.
 : النُّحاُس الذي ال يَػْعَمُل فيو احَلِديُد.الُقلَّزُ 

: الرَّصاُص اجلَّيُد، وىو الشَِّديُد القْلِعيُّ 

 الَبياِض.
ْعِدُف الذي يػُْنَسُب إليو الالَقْلعُ 

َ
رَّصاُص : ادل
 اجلَّيُد.
 : )معروؼ!!(.الِكْبريتُ 

 .َوقُدِ هبا
ُ
 احِلجارَُة ادل

 .الياقُوُت اأَلْْحَُر 
 .الذََّىُب اأَلْْحَُر 

 : الِفضَُّة.اللَُّجْينُ 
: األْصَفُر من الصُّْفِر، ]أي النُّحاُس طُوفُ الالَّ 

 اأَلْصَفُر[.
ْلتَػَقطِ اللََّقطُ 

ُ
 يُوَجُد يف : ِقَطُع الذََّىِب ادل

ْعِدِف، أَمثْاُؿ الشَّْذِر.
َ
 ادل

: َحَجٌر َمْعُروٌؼ يػُثْػَقُب بو األْلماُس والماسُ 
 اجَلْوَىُر.

 : احَلِديُد.الَمِذيلُ 
 : احلديد اخلاِلُص.الماِذيُّ 
 : النُّحاُس.الِمسُّ 

ْعِدُف.الِمْنَجمُ 
َ
 : ادل

ْعِدِف.الُمْهلُ 
َ
 : ما ذاَب من ادل

والِفضَِّة تُوَجُد يف  : الِقْطَعُة من الذََّىبِ النَّْدرَةُ 
ْعِدِف.

َ
 ادل

 : َضْرٌب من الصُّْفِر َشِديَدُة احُلْمرَِة.النُّحاسُ 
 : الذََّىُب والِفضَُّة. ]ادلعادف الثَّمينُة[.النَِّسيكُ 



- 314 - 

 : السَِّبيَكُة.النَِّسيَكةُ 
 : الذََّىُب والِفضَُّة.النُّضاُر والنَِّضِيرُ 

 ِب.: السَِّبيَكُة من الذَّىَ النَّْضَرةُ 
 : الِقْطَعُة من الذَّىِب والِفضَِّة.النػُّْقَرةُ 
 نِقاٌر(. :السَِّبيَكُة، )اجلمع 

 : الذََّىُب اخلاِلُص.الِهْبرِِزيُّ 
 : احَلِديُد.الَهْيزبُ 

 لسَِّبيَكُة من الِفضَِّة، )اجلمع وَذائُل(.الَوِذيَلُة: ا
 .الصَّفيَحُة من الِفضَِّة 

ْعِدِف. ُوجوُد َشْيٍء مناإلْيشاُء: 
َ
 الذَّىِب يف ادل

: َجْوَىُر الزُّجاِج الذي يُػْعَمُل منو الِميناءُ 
 الزُّجاُج.

  : الواحدة ياقوتٌَة واجلمع يواقيت!!الياقُوتُ 
من احلجارة الكرّية. 

 : الُفوالُذ من احَلِديِد.اليَػَلبُ 
 .خاِلُص احلِديِد 
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(2) 

بات الكيميائيةالمركَّ 
ُتَػَغيػُّْر(.ادلاءُ اآلِجُن )اآلِجُم: 

 ادل
ادلاُء ادلتغيػُّْر الطَّعُم واللَّْوف. غري أنو  اآلِجُن:

 .(اجلمع. أُجُوف)َشُروب. 
شاه غْ : ىو أف يػَ اأُلُجوُف= أُجُوُف الماء

 .والَوَرؽُ  الِعْرِمضُ 
 الرَّماُد. اإلراُث:
وٌب. ادلاُء الذي تغريَّ لونُو غري أنو َشرُ  اآلِسُن:
 ٌف[.، ]مِياٌه سَسا(مع: سساف)اجل
  وىو الذي ال يشربُو أحٌد اآلِجنُ ادلاُء .

 لَنْتِنِو.
ابُ اأَلوَْكُح:   .الُّتُّ
ْوِقِد.اآلُس: 

َ
 بَِقيَُّة الرَّماِد بّي األَثَايف يف ادل

 .سثاُر النَّاِر وما يُػْعَرُؼ من َعالماِِتا 
 اخَلَشُب.اآلُؿ: 
 الرَّماد. مفرُدىا: بِثٌَة. الِبَثى:

 ي خاَلَط َغيػْرَُه.ادلاءُ الذالَبرِيُم: 
َذاُب.. الُكْحلُ البَػَرـُ: 

ُ
 الُكْحُل ادل

اُب. البَػَرى:  الُّتُّ
َحَجٌر أَبيُض يَػَتأْلألُ، )وُبصاَقُة بَُساَقُة الَقَمِر: 

 َمر(.القَ 
 ُعصارَُة الُعْصُفِر واحلِنَّاِء. الَبْسُل:

ـُ. البَػقَُّم:  ِصْبٌغ َمْعروٌؼ وىو الَعْنَد
ُيضيُء ما َوراَءه كما  َحَجٌر باليمنِ  البَػَلُق:

 يُضيءُ الزجاُج ]َيِشفُّ عما َوراءه[.
 الذي يُْسِكُر من ادلاِء.!!البَػْنُد: 
 َحَجٌر معروٌؼ.!! البَػْهُت:
 ُرَسابَُة ادلاِء وُخثَارَتُو.التػِّْقَنُة: 
ما َيِسيل على َوْجِو اأَلْرِض من ََجٍَد  التػَّْيُع:

 ذائٍب وََنْوِِه.
 َقرَّ حتت الشَّْيِء من َكَدرِِه.كل ما اْستػَ   الثػُّْفُل:
  ما َرَسب ُخثارَتُو وَعال َصْفُوه من

 األشياِء كلّْها.
 َحَجٌر يػُتََّخُذ منو الُكْحُل.اإلْثِمُد: 
:  الشََّمُع. الَجثُّ
 الصّْبُغ اأَلْصَفُر. الُجْزُع:
:  الذي يُْطَلى بِو )معرَّب(. الِجصُّ
 الزَّبَُد.الُجَفاُء: 

  ِْل.زَبَُد السَّي 
 .زَبَُد ما يُػْغَلى من السَّوائل 

 اإِلْْثُد، الُكْحُل.الَجالُء والِجالُء: 
.الجِيُر:   اجِلصُّ
 ما بَِقَي يف َأْسَفل الِقْدِر. الُحثْػُفُل:
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 .ثُػْفُل الدُّىن وغريِه يف القاُرورة 
 َعَكُر الدُّْىِن أو السَّمن.الِحْثِلُب والِحْثِلُم: 

. النػَّوْ  الُحْرُض:  رَُة.اجِلصُّ
  َشَجُر اأُلْشناِف. وىو من احَلْمِض، ومنو

يَُسوَّى الِقْلُي؛ ُُيَْرُؽ احَلْمُض رطبًا مث يُػَرشُّ 
َعِقُد ويصريُ ِقْلياً.  ادلاءُ على َرماِده، فَػيَػنػْ

 .الِقْليُ الَحْرُض: 
ُلوَحةِ  الُحَراُؽ والُحرَّاُؽ:

ُ
 .ادلاء َشديُد ادل

 ِقيُل.ادلاءُ الشَّرِيُب الثَّ الَحِفيُج: 
 الَفْحُم، )الواحدة ُْحََمٌة(.الُحَمُم: 

 .الرَّماُد والَفْحُم وُكلُّ ما اْحتَػَرَؽ من النَّاِر 
 .الَفْحُم البارُِد 

َمْنِفيُّ احَلِديِد، ما َِيْرُُج منو إذا الَخَبُث: 
 أُذيَب.
احِلجارَُة الرّْْخَوُة التػي يُػتََّخُذ منها الَخْشَرـُ: 
.  اجِلصُّ

 .النػّْْفطِ  ثُػْفلُ  اُض:الَخْضخَ 
 ادلاءُ الثَّقِيُل؛ ]ادلاِلُح[.الَخْنَجرِيُر: 

اخلَلِيطَُة من حديِد أَنيٍث وَحديِد  الَخيُِّض:
، والذَِّكرُي: ]ذَكريٍ.  األنِيُث: اللَّّيّْ
 الصُّْلُب[.

بْػَغٌة:   ما يُْدبَُغ بِو اجلِْلُد.الدِّباُغ والدَّ
 ماءُ الذََّىِب. الدَّجَّاُؿ:

 .الَقِطرافُ َجْيُل والدُّجاَلُة: الدُّ 
 َدقيُق احلُوَّاَرى. ]ُحوَّاٌر ناِعٌم[.الدُّْرُموُؾ: 

الَقِطراُف الرَّقِيُق الذي قَػْبَل الذَّْفل والذِّْفل: 
 اخَلْصَخاِض.

:  الطَّالءُ اخلاثُِر. الرُّبُّ
َحَجٌر يُػْلقَى يف الِبْئِر لَِتطِيَب  الِمْرجاُس:

سيّّ َّيَْتصُّ بَػْعَض لعلَّو َحَجٌر كلماؤىا. 
 .األمالِح أو الشَّوائب

 ِصْبٌغ َأْْحَُر َشِديُد احُلْمرَِة. األُْرُجواُف:
 َضْرٌب من الصّْْبِغ.الرَّْخُف: 
ـُ:  َاُب.الرََّغا  الُّتُّ
اءُ اآلِجُن.الُمْرِمُد: 

َ
 ادل

ُدقَاُؽ الَفْحم من ُحرَاقَِة النَّاِر، وماَىَبا الرَّماُد: 
َر ُدقَاقاً. )القليل منو: َرَماَدٌة من اجَلْمِر َفطا

 واجلمع: أَْرِمَدٌة(.
تَػَناِىي يف االْحُّتَاِؽ والدّْقَِّة.الرِّْمِدُد: 

ُ
 ادل
َشْيٌء أسوُد كالقاِر ُِيَْلُط بادلِْسِك  الرَّاِمُك:

 فُيْجعُل ُسكَّاً.
اِب َمْعرُوٌؼ. الرَّْمُل:  نَػوٌَع من الُّتُّ
 زَبَُد الَبْحِر.الرَّاُء: 

 الِغراُء. وَمُة:الرُّ 
 الصََّدأُ.الرَّْيُن: 

 ُدْىن الياََسِّيِ ]زَيْػُتُو[.الزِّئْػَبُق: 
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. الزَُّعاُؽ: ُرُّ
 ادلاءُ ادل

 .)الَكثريُ ادلِْلِح. )طََعاـٌ ُزعاٌؽ 
 الَقاُر، ِمْثُل الِقرِي.الزِّْفُت: 

  بو الزّْقاُؽ للَخْمر ُ َشْيٌء أَْسَوُد ُتََُّتَّ
من اأَلْرِض، يَػَقُع يف  واخلَلّْ. وىو ُِيْرَجُ 

 األْوِديَِة.
، وىو من األْدِوية، وىو من  الزَّاُج: الشَّبُّ

 َأْخالط احِلْْبِ.
 ِصْبٌغ. السَّاُجوـُ:

 .النّْيلُ ، النػَّيػَْلجُ السُُّدوُس: 
 ُدْىُن الباِف.السَِّعيُط: 

 .ُدْىن الزَّنِْبِق 
  اخلَْرَدؿِ ُدْىُن. 

 َسْعَوٌة(. الشََّمُع، )الواحدةالسَّْعُو: 
:  أَْشبَػَهُو. حِجاَرٌة يُػتََّخُذ منها الزَّاُج وما الشَّبُّ
ْستضاُء ُموـُ الَعَسِل الذي يُ  والشََّمُع: الشَّْمعُ 

 بو، )الواحدة ََشَْعٌة(.
 .الشََّمعُ الشَّما: 

َغُة:  ما تُػَلوَُّف بِو الصِّْبُغ والصِّباُغ والصِّبػْ
 (.الثّْياُب، )اجلمع َأْصباٌغ وَأْصِبَغةٌ 

 الذي يُػْغَسُل بو الثّْياُب، )معرَّب(.الصَّابُوُف: 
ُر: . الصِّبػْ  ُعصارَُة َشَجٍر ُمرٍّ
 الطََّبُع والدََّنُس يَػرَْكُب احَلِديَد.الصََّدأُ: 

النػَّْورَُة وَأْخاَلطُها ]مثل اجِلّص[، الصَّاُروُج: 
 تُطلى هبا احلِياُض واحَلمَّاماُت. )ُمَعرٌَّب(

يُْدبَُغ بو اجلِْلُد وىو ِصْبٌغ  َشْيءُ  الصِّْرُؼ:
 َأْْحَُر.
اخلاِلُص من ُكلَّ َشْيٍء. الَبْحُت ومل  الصَّْرُؼ:

 ُّيْزَْج ِبَشْيٍء سخر.
ادلاُء الذي طاَؿ اْسِتنػَْقاُعُو  الصََّرى والصَِّرى:

.  وتَػَغريَّ
: ِصباٌغ يُػتََّخُذ من َمْصِل اللَََّبِ الشَّديِد الصَّْقَرةُ 

 احلُموَضِة.
 ادلاءُ اآلِجُن.َقُر: الصَّ 

 الطُّّْي ما مل َُيَْعْل َخزَفاً.الصَّْلصاُؿ: 
 ِحجارَُة الِفضَِّة.الصَّْيَدُؿ: 

  ُالَعَقاقريِ. ِحجارَة 
 ِصباٌغ يُػتَّخُذ من اخلَْرَدِؿ والزَّبِيب.الصِّناُب: 

 الَوَسُخ. الصِّنا والصِّناُء:
 .َوَسُخ النَّاِر والرَّماِد 

 .اجِلصُّ الصُّواُح: 
ِحجارٌَة يُػْقَدُح هبا، )الواحدة  الصَّوَّاُف:

 َصوَّانٌَة(.
 الرَّماُد.الضَّابػي: 
 َصْمُغ نَػْبٍت تُػْغَسُل بِو الثّْياُب.الضَّْجُع: 
 ادلاءُ اآلِجُن.الطُّْلخُوـُ: 
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 .الَقِطرافُ الطِّالُء: 
 ُموَىُة الذََّىِب.الظَّْلُم: 

 َضْرٌب من الصّْْبِغ.الِعْرِسيُّ: 
 ادلِْلُح.ُر: الَعْسجَ 

ـُ:  الُكْحُل. الِعصا
ِْ   الِعطاُف: ِمْلٌح أو فَػْرٌث َُيَْعُل يف اإِلىاِب

 َكْيال يػُْنَِّتَ.
 ِصْبٌغ َأَْحُْر.الِعْظِليُم: 

َخَرٌز َأْْحَُر يُػتَّخُذ منو الُفصوص  الَعِقيُق:
 )الواحدة َعِقيقة(.

َزَوْرَد الذي ُيْصَبُغ بِو. الَعْوَىُق:  الالَّ
 بَُد ادلاِء وَقَذرُُه.زَ الغُثَاُء: 
 ما بَِقَي يف َأْسَفِل القاُرورَِة من الدُّْىِن.الِغْرَيُن: 
 ِصْبٌغ َأْْحَُر. الَغِريُّ:

 ما َِيْرُُج من الشَّْيِء بالَغْسِل.الُغَساَلُة: 
 ما َِيْرُُج من الشَّْيء بالَغْسِل.الِغْسلِيُن: 

و ما يُػْغَسُل ب الِغْسَلُة والِغْسُل والَغسُّوُؿ:
 الرَّْأُس من ِخْطِميِّ وِطٍّي وأُْشناٍف وَنوِه.

 اأُلْشناف وما أَْشبَػَهُو من احَلْمِض. الَغسُّوُؿ:
ُكلُّ َشْيٍء َغَسْلَت بو رَْأسًا أو ثوباً   الَغُسوُؿ:

 أو ََنْوه.
.الَغضاُر والَغضارَُة:   الطُّّْي احلُرُّ

 ِصْبٌغ َأْْحَُر.الَفْدُف: 

رُ   اأَلْصباِغ.َضْرٌب من وزَُج: الَفيػْ
ما يُػْنفيو الكريُ مما يُذاُب من جواِىِر : الِفِلزُّ 

 اأَلْرض.
 ادلاءُ اخلاِلُص ممَّا قد ُِياِلطُُو.الَقراُح والَقرِيُح: 

ِبٌغ أَْرَمنػي َأْْحَُر. )يُػْؤَخُذ من ُدوٍد الِقْرِمُز:  ِْ ِص
 أو حيواٍف(.

 : .الَقصَُّة والَقصُّ  اجِلصُّ
  ّْاحِلجارَُة من اجِلص. 

ُعصارَُة األَبْػَهِل واأَلْرِز الَقْطراُف والَقِطراُف: 
وَنومها، يُْطَبُخ فَػيَُتَحلَُّب منو، مث تُػَهنُأ بو 

 اإلِبُل ]اجَلْرََب[.
 .َعصرُي َْثَِر الصَّنوبَِر 

 ما َقَطَر من الشَّْيِء.الُقطارَُة: 
ْنَِّتُ. الَقْعُس:

ُ
اُب ادل  الُّتُّ

 ماٌء ُمرّّ َغلِيٌظ. الُقعاُع:
 .ادلاءُ اأَلَشدُّ ُمَلوَحًة 

َرْطبًا ويُػَرشُّ  َرماُد الَغضا والرّْْمِث ُُيَْرؽُ الِقْلُي: 
ُد ِقْلياً. ِْ َعِق  بادلاِء فَػيَػنػْ

ما يُػتََّخُذ للَغِسيل من الِقْلُي والِقَلى: 
 اأُلْشناِف. 
ُصُعٌد ]َصْخٌر[ يُذاُب فُيْسَتْخرَُج الِقيُر والقاُر: 

أَْسَوُد تُْطَلى بو  منو الزّْْفُت، وىو َشْيءٌ 
اإِلِبُل والسُُّفُن َّيَْنُع ادلاَء أف يَْدُخَل. ومنو 
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يُل واأَلْسِورَُة. ِْ  َضْرٌب حُتَْشى بو اخَلالِخ
 .الَفْحُم الذي ََخََدْت نارُهُ الكابي: 
 الزَّبَُد.الَكْثأَُة: 
يُر الذي تُْطَلى بو السُُّفُن.الُكْفُر:  ِْ  الِق

َأْخالٌط ُُتَْمُع من الطِّْيِب تُػرَكَُّب من  الكافُوُر: 
 كافُوِر الطَّْلِع.

 ِمْثُل الصَّاُروِج يُػبػْنَػى بو.الِكْلُس: 
قاؿ ))َمْعرُوفٌَة، اسم َصنػَْعٍة.  اُء:يالِكيمِ 

اجلوىرّي: ىو َعَرِبّّ، وقاؿ ابن سيدة: 
 .((َأْحِسُبها أَْعَجِميَّة

ْكَتَحُل بِوِ الالَِّصُف: 
ُ
 .اإلْثُِْد ادل

ُكلُّ َجْوَىٍر َذوَّاٍب كالذََّىِب وََنْوِِه الُمْلَغُم: 
 ]بالزّْئْػَبِق[. ُخِلَط بالزَّاوُوِؽ.

 :  ُعصارٌَة ُيْصَبُغ هبا.اللَّكُّ
 الُكْحُل.اللَّماُؿ: 
 َكَدُر ادلاِء.اللَّْوُث: 
َشْيٌء أَْسَوُد َُيَْعُل يف دواِء الُكْحِل اللِّيُق: 

 )الواحدة لِيَقٌة(.
ادلاُء ادلِْلُح أو الشَِّديُد ُف واإِلِمدَّاُف: الِمدَّا

 ادللوحة.
 .ِمياُه السّْباخ 

ادلاُء الذي َيِسيُل من احَلْوِض وَِيُْبُث الَمِديُّ: 
 فال يُػْقَرُب.

 احَلَجُر األَبْػَيُض َتُكوُف فيو النَّاُر. الَمْرُو:
 ادلاءُ الَعْذُب الصايف.الَمُسوُس: 
 ادلاءُ ادلِْلُح.الماِسُط: 

 ادلاءُ الذي ال يُطاُؽ ُمُلوحًة.اُض: ضالمُ 
ما يَػْبقَى يف احَلْوِض والَغِديِر من ادلاء الَمْطُخ: 

 الذي ال يُْشَرُب.
 خاِلُؼ الَعْذِب من ادلاِء.الِمْلُح: 

من الَقِطرف،  َضْرٌب رقيقٌ الُمْهُل والُمْهَلُة: 
ماِىيُّ رقيق يُْشِبُو الزَّْيت، وىو َيْضِرب إىل 

 ِة.الصُّْفرَ 
 ماءُ الذََّىِب.الَمْهُو: 

 .اللُّْؤلُُؤ 
َُلبَُّس.الُمَموَُّه: 

ْطِليُّ وادل
َ
 ادل

 معروؼ(.الماُء والماُه والماَءُة: )
 ادلاءُ الَكِدُر.النَّػَزُح: 

ُدْىٌن ]زَْيت[ تُطَْلى بو اإِلِبُل النػَّْفُط والنػِّْفُط: 
 للَجَرِب والِقْرداِف.

 .عامَُّة الَقِطراف 
ْوِضُع الذي يُْسَتَخرُْج ِمْنُو اطَُة والنَّفاطَُة: النػَّفَّ 

َ
ادل

 النػَّْفُط.
 الصََّدأُ.النػُّْقَبُة: 

احَلَجُر الذي ُُيَْرُؽ ويَُسوَّى منو النُّورَُة: 
 الِكْلُس، وُُيَْلُق بو َشَعُر العانَِة.
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 ثُة.ْثِِْد تَُدؽُّ فَػُتَسفُّها اللّْ َحصاٌة ِمْثُل اإلالنػَُّؤوُر: 
َوةُ   الَغبَػرَُة.: الَهبػْ

 الُُّتاُب الدَِّقيُق.الهابػي: 
 ادلاُء ال َعْذٌب وال ِمْلٌح.الُهَجِهُج: 

 َضْرٌب من الَقِطراِف. الَهناُء:
 :  احَلَجُر الصُّْلُب اأَلْْحَُر.اليَػْهيَػرُّ

ْنَبثُّ )معرَّب(. الَهُيوُؿ:
ُ
 اذلَباءُ ادل

. ِصْبٌغ َأْْحَُر، وقيل: ىو َخَشُب البَػقَّمِ األَْيدَُع: 
ـُ.  وقيل: ىو الَعْنَد

واجَلْمػػُع يواقيػػُت(.  ،)الواحػػدة ياقُوتَػػةٌ  اليػػاقُوُت:
 [.هُ ]مل يُػَفسَّرْ 
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(3) 

الغػازات
ـُ:   الدَُّخاُف.اإِليَا

ـُ   : التَّْدخُّي. اأَلْوـُ واإِليَا
: احلَُبابَُة. النػُّفَّاخاُت التػي تكوُف من الُجْعُدبَةُ 

طَِر.
َ
 ماِء ادل

نُػَفاَخاتُو وفقاقيُعو، الماء: الَحباُب = َحَباُب 
 [.َحبابَةٌ  :وىي اليَػَعاليل. ]الواحدة

 نُػَفاَخُة ادلاِء من َقْطٍر أو غريِه. الَحَجاُة:
  َّا قاُرورٌة. فُػق اَعٌة ترتفع فوؽ ادلاء كأَّنَّ

 )اجلمع: َحَجوات(
 ُدخاٌف أَْسَوُد. الَيْحُموـُ:

 الدَّخاُف.الدَّخُّ والدُّخُّ: 
 بالدُّخاِف والَغَْبِة. َشبيوٌ  الرَّىاُء:

الغُباُر اجلائُِل يف اذلَواِء. الصِّيُق والصِّيَقُة: 
 ِصَيٌق(. :)اجلمع

 َعواثن(. :الدَُّخاُف. )اجلمع الُعثَاُف والَعَثُن:
 التَّْدِخُّي.الُعثُوُف والتػَّْعِثيُن: 

 الدُّخاَف. الذي َفَسَد لُمخاَلَطتِوالَمْعثَوُف والَعِثُن: 
 خاُف.الدُّ  الَعجاُج:
 احلُبابَُة من ادلاِء. اليَػْعلُوُؿ:
 نُػفَّاخاُت ادلاِء التػي تَػْنَتِفُخ فَػَتْذَىُب. الَقوازُِح:

 الدُّخاُف ال ذَلََب فيو. اُس:حالنُّ 
 ]بَػْعُض[ الدُّخاِف. النَّْسناُس:
اُة التػي تَػْرتَِفُع فَػْوَؽ ادلاِء احِلجَ  النػُّفَّاَخُة:
 اعة[.]الُفقَّ 
اُف الشَّْحِم يُعاََلُ بو الَوشُم وُُيَْشى ُدخ النػَُّؤوُر:

.  بو حىت َِيَْضرَّ
ْنَبثُّ الذي تراُه يف البَػْيِت من الَهباُء: 

ُ
الشَّْيُء ادل

 َضْوِء الشَّْمِس َشِبيهاً بالغُباِر.
: اجَلوُّ ما بَػّْيَ السَّماِء واأَلْرِض، الَهواءُ 

 أَْىوِيٌو(. :)اجلمع
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(4) 

اتهاالعمليات الكيميائية وأدو 
 : تَػَوىُُّج رِيِح الطّْيِب. فَػْوُحُو.األَرَجُ 

 و.: تَّغيػُُّر َلْوِف ادلاِء ورُْيِ اأَلْسُن واأُلُسوفُ 
: الَغَلياُف )جاَشْت الَجْيُش والَجَيَشافُ 

 الِقْدُر(.
 .بَْدءُ الَغلَياِف 

ْبِس.الَحثَػُر:   حَتَبُُّب الَعَسِل والدّْ
  َحَجٍر.حَتَوُُّؿ الشَّْيِء إىل االْستْحجاُر:

 ُة.ريَ القاُرورَة واِسعُة الرَّْأِس الصَّغِ  الَحْوَجَلُة:
 .القاُرورَُة الَغلِيظَُة اأَلْسَفِل 

 َجْعُل الشَّْيِء ُحْلواً.التَّْحلَيُة: 
 : اإلذابَُة بالنَّاِر.اإلْحماشُ 

االْنِقالُب عن احلاِؿ التػي ُوِجَد  االْسِتحاَلُة:
 عليها الشَّْيُء.

أف َيِصرَي الشَّْيُء شبيهاً  االْخشيشاُب:
 باخَلَشِب.
 أف َيِصرَي الشَّْيُء َخِشناً. االْخِشيشاُف:

 التَّْدخُّي دوف اتّْقاٍَد. الدََّعُر:
 الَكثرُي الدَُّخاِف.الدَِّعُر: 

  ْطَفُأ قبل ُتاـ
ُ
ْحَُّتُِؽ ادل

ُ
احَلَطب ادل

 اْحُّتاِقِو.
ْحتَػَرَؽ ومل ِدَح مراراً حتػى االزَّْنُد الذي قُ الدَُّعُر: 

 يُوِر.
 االْسِتْقطاُر. االْسِتْذراُؼ:
ْستَػْقطَُر.الُمْسَتْذَرُؼ: 

ُ
 ادل

: َجْعُل الشَّْيِء َغرْي جاِمٍد، اإلذابَُة والتَّْذِويبُ 
 ًُمْنَحالَّ أو ساِئال. 

 : الشَّْيءُ الذي َذوَّْبَت منو.الذَّْوبُ 
 : ما َذوَّْبَت فيو.الِمْذَوبُ 
 ذي يُػْغَلى فيو ادلاُء.: اإلناءُ الالِمْرَجلُ 

 أف َيصريَ للشَّْيِء َرْغَوٌة. التػَّْرِغَيُة واإِلْرغاُء:
عاجَلَُة. الُمزاَولَُة:

ُ
 ادل

ْعِدِف وإْفراُغَو يف  السَّْبُك والتَّْسبِيُك:
َ
َتْذِويُب ادل

 قاَلٍب.
َُفرََّغُة يف قاَلٍب. السَّبيَكُة:

َُذوبَُّة وادل
 الِقْطَعُة ادل

ْعِدُف ال الَمْسَبَكُة:
َ
قاَلُب الذي ُيَصبُّ فيو ادل

َُذوَُّب.
 ادل

 الرُّقاُؽ، )الواحدة َسبيَكٌة(. السَّباِئُك:
 ُة.احَلْوَجَلُة. القاُرورَُة الَكِبريَ  السَّْوَمَلُة:

. السَّْكُب.السَّنُّ   : الصَّبُّ
ْصُبوُب.الَمْسُنوفُ 

َ
 : ادل
 الّسائُِل. الُمْنَشِطُب:
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زُْج، ]ِلم الشَّْعَشعُة:
َ
 [.ا ُىَو سائِلٌ ادل

 االْحُّتاُؽ.الشَّْيُط والشِّياطَُة: 
  .  اْحُّتاُؽ الزَّْيِت والرُّبّْ

 اإِلذابَُة.التَّْصعِيُد: 
 الَبْحُت اخلاِلُص. الصّْْرُؼ.الصَّْرُد: 

  (.)َذَىٌب َصْرٌد: خاِلٌص 
 َجْعُل الشَّْيِء ُصْلباً َشِديداً.التَّْصِليُب: 

 رَارَِة، )َصَهر الشَّْحِم(.اإلذابَُة باحلالصَّْهُر: 
َذاُب.الصُّهارَُة: 

ُ
 ما أُِذيَب. ادل

ْأُخوَذُة من الشَّْيِء بعد  الطُّباَخُة:
َ
الُعصارَُة ادل

 طَْبِخِو.
 َفَساُد الشَّْيِء من نُُدوٍَّة وَغرْيِىا. الُعُفونُة:

 أف َيصرَي الشَّْيُء ُمرَّاً.اإِلْعقاُء: 
 رَّاً.َجْعُل الشَّْيِء مُ  الَعْلَقَمُة:
ْستَػْنِقُع، الَفْضَيُة:

ُ
 )اجلمع ِفضاءٌ(. ادلاءُ ادل

 النُّحاُس الذَّائُب. الِقْطُر:
 : طََلُب َسَيالِف الشَّْيِء َقْطرًَة َقْطرًَة.االْسِتْقطارُ 

 : التػََّلزُُّج.التػََّلجُّنُ 
 : التَّداُخُل.التَّالُحكُ 

ْعِدف وَُتِْليصُ  الَمْحُن:
َ
ُو بالنار، َتْصِفَيُة ادل
 )ََمَْنُت الِفضََّة(.

ْعِدِف. الُمْهُل:
َ
 ما ذاَب من ادل

 .الذََّوبافُ الَمْوُع: 
 ِإْكثاُر ادلاِء يف الشَّْيِء.اإِلماَىُة: 
 .اإِلذابَةُ اإلمارَُة: 
 .الذََّوبافُ الَمْيُع: 
 الذََّوباُف والسََّيالُف.التََّميُُّع: 
َعُة:  ْصبػُ الَميػْ

َ
 ْوِب.َسَيالُف الشَّْيِء ادل

 الَغَلياُف. ُر والتػَّْهداُر:الَهدْ 
ـُ:  ما ذاَب من الشَّْيِء اجلاِمِد. الُهما

ذاُب.الَمْهُموـُ: 
ُ
 ادل

ـُ: خاُؤُه بَػْعَد َذَوباُف الشَّْيِء واْسُّتِْ  االْنِهما
 َُجوِدِه وصالبَِتِو، كَذَوباِف الثػَّْلِج.

يكاُؼ:  االْسِتْقطاُر. االْسِتَِ
 ْيٍء.اإِلْذواَبُة من ُكلّْ شَ  الَوْمَهُة:

 ]ماَذاَب منو[.
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(5) 

الرَّوائح والطُّعـو
 : نَػْفَحُة الرّْيِح الطَّيَّْبُة.األَرْجُ 

الرّْيُح الطَّيَّْبُة. )َجعو: األَرِيج واأَلرِيَجُة: 
 أرائج(.

 الطَّْعم ادلِْلُح. اأُلجاُج:
 . ُرُّ

 الطَّْعُم ادل
 و.تَػَغيػُُّر طَْعِم ادلاِء ورُِيِو من َْحْأٍة فياأَلَصُل: 
 تَػَغيػُُّر ادلاء واْصِفراَرُُه. التََّبذُُّر:

ُتَػَغيػُّْر اأَلْصَفُر. الُمَتَبذُِّر:
 ادل

 الَعْنبَػُر.اإِلبْليُم: 
 حة.ائِ تَػَغيػُُّر الرَّ  التػََّفُل:

: التػي ليس ذلا طَْعُم التَِّفَهُة = األطعمة التَِّفَهةُ 
 َحاَلوٍة أو ُْحُوَضٍة أو َمرَارٍَة.

تَػَغريُّ الرَّاِئحِة والطَّْعِم يف  َىُة:التََّمُو والتَّما
 الدُّْىِن واللَّْحم واللَََّبِ.

 اِئَحِة ]من َفساٍد[.تَػَغريُّ الرَّ  التػََّهُم:
 ائحةُ اخلبيثة ]الكريهة من َفساٍد[.الرَّ  التػََّهَمةُ:
 تَػَغيػُُّر رائحة اللَّْحِم ]من َفساٍد[. الثََّدُف:
 نْػَتاُف.تَػَغيّػُر الرَّائحِة. اإل الثػََّعُط:

قِّيُف:  َِ َّ احلاِذُؽ احلاَمُض، الثَِّقَيُف والثِّ
 احلِرّْيُف.

ْنَِّتُ ]الرّْيِح، ولكنَّو فَػْوَؽ  الَجِوي:
ُ
ُتَػَغيػُّْر ادل

ادل
 اآلِجِن[.

 الشَِّديُد احلُُموَضِة. الَحذُوُؽ:
 وَضٍة.قَػْرُص اللّْساِف من ْحُُ  الَحْذُي:
 .احلرَارَُة واللَّذُْع يف الفم الَحْرَوُة:
 طَْعٌم ُُيْرُِؽ اللّْساَف والفَم. الَحرافَُة:

حرَافٌَة تَكُوُف يف طَْعٍم ََنْو  الَحْرَوُة والحَراَوُة:
 اخلَْرَدِؿ وما أَْشبَػَهُو.

 .طَْعُم الُفْلُفِل 
. الُحْلُو: ُرّْ

 نَقِيُض ادل
 ِضدُّ ادلرَارَِة. الَحاَلوُة:

 .الشَِّديُد احَلالَوةِ  الَحِميُت والتَّْحُموُت:
 وَضة.حراَفُة الشَّْيِء من احلُمُ الَحْمُز: 

 .اللَّْذَعُة واحَلراَفَُة َكطَْعِم اخلَْرَدِؿ 
 .احلاِمُض الذي يَػْلذَُع اللسّْاَف ويَػْقُرُصوُ الحاِمُز: 

 طَْعُم احلاِمِض.ُموَضُة: الحُ 
  ِما َحذا اللَّْساَف كطَْعِم اخلَلّْ واللَََّب

 احلازِِر.
َلُط للَميِّْت خاصًَّة،  ِطيٌب ِيُْ وُط: الَحنُ 

 كالكافُوِر.
 كريوُ الطَّْعِم والرَّاِئَحِة.الَخِبيُث: 
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َمْنِفيُّ احلِديِد. ما َِيْرُُج منو إذا الَخَبُث: 
 أُِذيَب.

 احلاِمُض. الخازُّ:
 ماءٌ ُخَضِرـٌ: بَػّْي احلُْلِو وادلِْلِح. الُخَضِرـُ:

ُر الَعْذِب. الُمَخْضَرـُ:  ادلاءُ َغيػْ
 َواِحُد أخالط الطِّْيِب أو الدَّواِء. :الِخْلطُ 
  كلُّ نَػْوٍع من األَْنواَِع التػي ُُتْزَج وُُتَْلُط

ٍْ أو دواٍء وَنومها.  ِلطيٍب
 تَػَغيػُُّر الطَّْعم والرّْيِح.الُخُلوُؼ: 

 ما َْحُض من َعِصري الِعَنِب وَغرْيِه. الخلُّ:
اخلَلُّ؛ ما َْحُض من َعصرِي الِعَنِب  الَخلَُّة:

 َغرْيِه.و 
 ادلاءُ الثَّقِيُل.الَخْمَجُر والُخَماِجُر والَخْمَجرِير: 

  ادلاُء الذي َيْشرَبُو احليَػَواُف وال َيْشرَبُو
 اإِلْنساُف.

  ًىو ادلاء الذي ال يَػْبلُغ أف يَكُوَف ِمْلحا
 أجاجاً.

 الرَّاِئَحةُ الطَّيَّْبُة.الُخْمَرُة والَخَمرُة: 
ـُ:الَخمُّ والُخُموـُ واإلِ  اإلنْتاُف وتَػَغيػُُّر  ْخما

 الرَّاِئَحِة.
نُوُز والَخنَػُز:   َفَساُد ما يُػؤَْكُل وإنْػَتانُو.الُخَُ

 الَفَساُد واإلنتاُف. الَخْيُس:
 احَلْمُض. الِخيُم:

.الذَُّعاُؽ:  ُرُّ
 ادل

السَّاِطُع الرَّاِئَحِة، من ِطيٍب  الذَّكيُّ والذَّاكي:
 أو نَػَّْتٍ.

 ْيِء.طَْعُم الشَّ  الَمَذاُؽ:
طََّيُب.الُمَروَّحُ 

ُ
 : ادل

 الطَّيُّْب الرّْيح.الرِّيح والرَّْوُح والرَّيوُح: 
 النَِّسيُم طَيّْباً كاف أو نَِتناً. الرَّاِئَحُة:

 إَْياُد الرَّاِئحِة.اإِلرَِاَحُة: 
 .َشمُّ الرَّاِئحِة 

 .التََّشمُّمُ االْسِتْرواَُح: 
 ماءٌ َرواٌء: َعْذٌب.الرََّواُء = 

 الرَّاِئَحةُ الَكرِيَهُة لِلُحوـِ السّْباِع. ُة:لزََّخمَ ا
 .الرَّاِئَحُة الكريهُة 

الذي طَْعُمو بّي ادلِْلِح الزُّوَزـُ والزَُّواِزـُ: 
 والَعْذِب )ماءٌ ُزَواِزـُ(.

 ادلاءُ الَعْذُب. الزُّالُؿ والزُّالِزُؿ:
.تَػَغيػُُّر راِئَحِة الدُّْىِن والسَّْمِن وا الزََّنُخ:  لطَّعاـِ

ْنَِّتِ.الزُُّىوَمُة: 
ُ
 ريُح اللَّْحِم ادل

 .ْنِتَنُة
ُ
 الرّْيُح ادل

ْنِتَنُة.الزُّْىُم: 
ُ
 الرّْيُح ادل

ُتَػَغيػُّْر. السَّْجُس: 
 ادلاءُ ادل

ُف.السَِّجيُس والُمَسجَُّس:  ِْ ْنَِّتُ اآلِج
ُ
 ادلاءُ ادل

 راِئحُة اخلَْرَدِؿ. السَّعيُط والسُّعاُط:
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ادلاُء  ْلساؿ والسُّالِسُل:السَّْلَسُل والسَّ 
 الَعْذُب.
ْنِتَنُة وسثاُر الدّْباِغ.السِّناَخُة: 

ُ
 الرّْيُح ادل

ُتَػَغيػُّْر الرَّاِئَحِة. الَمْسُنوُف:
 ادل

 ريُح السََّمِك وَصَدإِ احلِديِد. السََّهُك:
 الَعْذُب. السائغ:

ادلاء الذي بَػّْيَ الَعْذِب  وُب والشَّرِيُب:الشَّرُ 
 وادلِْلِح.

 .ادلاء الذي فيو َشْيٌء من العُذوبَِة 
 .ادلاءُ الذي يُْشَرُب 

ْحَُّتِقَِة.الشِّياُط: 
ُ
 رَاِئحُة الُقطَْنِة ادل

ُة من النَّدى  الصَّْأَكُة: راِئحُة اخَلَشب ادلتُػَغريّْ
 )الرُّطوبة(.

 رِيُح الدَّباِغ. الصََّفُق:
 االْشِتداُد يف الطَّْعِم. الضَّرارَُة:
 حَتَرُُّؾ الرّْيِح والرَّاِئحة.: التََّضوُّعُ 

اء الذي الشَّْيُء الذي َأَخَذ طَْعَم اإِلنَ  الُمطَعُِّم:
 ُوِضَع فيو.

 .]ما أَخَذ طَْعَم َغرْيِه[ 
 لُزُوـُ الشَّْيِء واللُُّصوُؽ بِو.الَعَبُق والَعباِقَيُة: 

. الَعْذُب: ْسَتَساُغ من الشَّراِب والطَّعاـِ
ُ
 ادل
 الراِئَحِة واإِلنْتاُف.ُخْبُث الَعَرُص: 
 الرَّاِئَحُة الطَّيّْبُة. الَعْرُؼ:

ْنَِّتُ الراَِّئحِة. الَعِطيُن:
ُ
 ادل

 مرَارٌَة يف الطَّْعِم وتَػَقبٌّّض. ُفوَصُة:العُ 
 الشَّدِيُد ادلرارة. الُعقُّ والُعقاُؽ:

 ادلرَارَُة. الَعْلَقَمُة:
 ُذوبًَة.َأَشدُّ ادلاِء عُ  الُفراُت:

 ُذوبَُة ادلاِء الشَِّديَدُة.عُ  روتَُة:الفُ 
 ادلاءُ الَعْذُب الصايف. الَفِظيُع:
 الرَّواِئُح الطَّيََّبُة. األَْفعاُء:
 راِئَحُة الطَِّيِب. الَفْغَمُة:

 َبُة.  يّْ   الراَِّئَحُة الطَّ  الَفْغُو والَفْغَوُة والفاِغَيُة:
انِْتشاُر  الَفْوُح والَفْيُح والَفَوحاُف والَفَيحاُف:

 اِئَحِة.الرَّ 
 أَوَُّؿ ما يَػُفوُح من الراَِّئَحِة. الَفْوَعُة:

 احلاِمُض الذي َُيِْذي اللسّْاَف. القاِرُص:
 نَػَّْتُ الرّْيِح. اللََّخُن:
الذي تَغريَّ رُُِيُو وطَْعُمُو من َشْيٍء أو  اللَِّخُن:

 فاِكَهٍة.
 طَْعُم الشَّْيِء. الَمَذاُؽ:
 ِضدُّ احلاَلَوِة. المَرارَُة:

: المُ   نَِقيُض احلُْلِو.رُّ
 :  الطَّْعُم بّي احلُُموَضِة واحَلالَوِة.الُمزُّ

 ُموَضُة.احلُ  الُمُضوُر:
 احلاِمُض. الَمِضيُر:
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 : احلُموَضُة.الَمَقرُ 
 .رارَُة

َ
 ادل
 : ِخالُؼ الَعْذِب من ادلاء.الِمْلحُ 

 الذي ال طَْعَم لَُو. الَمِليُخ:
 ِم.: رِيُح اللَََّبِ والدَّسَ النََّسمُ 
بَُة.النَّْشرُ  ِْ  : الرّْيُح الطَّيّْ
 : ادلاءُ اخلَِبيُث الطَّْعِم.النََّشعُ 

 َبُة.  يّْ   الرّْيُح الطَّ  النُّشاُؽ:
 الرَّاِئَحُة.النَّْشَوُة والنِّْشَيُة: 

ُة الرَّاِئَحِة.النَّشا:   ِحدَّ
 ُدفْػَعُة الرّْيِح، َىبَُّة الرَّاِئَحِة.النػَّْفَحُة: 
 .احلاِمضُ  الناِقُس:

 راَِئحُة الطِّْيِب. اإلنِْقيُض:
 رِيُح الدََّسِم واللَََّبِ. الَنَمُس:
 : ادلاُء ال َعْذٌب وال ِمْلٌح.الُهَجِهجُ 

 : انِْتشاُر راِئَحِة الطَّيِب.الَوَىجُ 
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 الفصل الثالث
 القياس والحساب

 

 القسم األوؿ: القياس
 ( الحجم والكميَّة1)
 ( الوزف2)
 ( المكاف3)
 ( الزَّماف4)
 ( المساحة والمسافة واألبعاد5)
 قايسة والتقدير( المُ 6)

 القسم الثاني: الحساب
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 القسػم األوؿ
 القياس
(1) 

ةالحجم والكميَّ 
 : شىٍخصي كلَّ شىٍيءو.اآلؿُ 
ىٍمليوءي.ُد: اآلمِ 

 امل
 : املًٍثالًف. الضٍَّعفاًف.الِبدَّافِ 
 ]مكياؿ[ ،: اإًلٍردىبَّةي البَػْرَبَخةُ 
 الشَّيءي القىًليلي.البَػْرُض: 
ِىقيقػػػػػي  ًلضىػػػػػٍعً  التََّبِليػػػػػدُ  ِىٍاػػػػػًِّ ا : ]خىفىػػػػػاءي ا

 الرٍُّؤيىة[.
 : االٍمًتالءي.التػََّرعُ 
َرعُ  يٍمتىًلئي.الُمتػْ

 : امل
:  ًء )سىحابه ثػىرٌّ(.كثريي املا  الثػَّرُّ

 : الغىزىارىةي.الثَّرارَُة والثػُُّرورَةُ 
.الثػَّْروافُ   : الغىزًيري
.الثػََّرى  : األىثػىري
 : ًمٍكيىاؿه صىغريه.الثػُّْلُثلُ 

 الثُّْمَلُة والثََّمَلُة والثَّميَلُة والثَُّمالُة:
ِىػػػػػػػٍو  أك املػػػػػػػ اءي القىليػػػػػػػلي يَقػػػػػػػَ ْ أىٍسػػػػػػػفىل ا

 كافى.  السَّقاًء أك ْ أمَّ ًإناءو 
ٍيلي ثػيليثى اإًلناًء.: أف يػىَػٍ الثػَّْلثافُ   ليغى الكى

 : املاء القليل الذم ال مىادَّ لىوي.الثََّمدُ 
ِىٍوً .: امٍ الثػَّْوُب الثػُُّؤوبُ   ًتالءي ا

ـه من الطَّ الجَريبُ  .: ًمٍقداره مىٍعلوي  عاـً
 : ًمٍكيىاؿه ضىٍخِّه.الُجَراؼُ 
(.الَجريمُ  يدُّ، )ًمٍكياؿه

 : امل
: مػػا كػػاف أى ىػػلَّ مػػن ًنٍ ػػً  ُة والِجْزَعػػةُ الُجْزَعػػ

ِىٍوً .  اإًلناًء أك ا
ىًكيلىػػًة الُمَجلَّػػدُ 

ًٍِمػػًل، مىٍعلػػوـي امل : ًمٍقػػداره مػػن ا
 كالوىٍزًف.

ـُ والَجَمػػمُ  ـُ والَجمػػا ٍيػػلي إر رىٍأًس الِجمػػا : الكى
 املًٍكياًؿ.

 .ـي املًٍكياًؿ: طىفافيةي  ًِجا
 ريهي.: ِجيىاءي الشٍَّيًء:  ىدٍ الُجَماءُ 
  .شىٍخصي الشٍَّيًء تراه مػن تػا الثػَّػٍوًب

 )أك الغطاء(.
 : شىٍخصي الشٍَّيًء.الَجَماُء والَجَماَءةُ 

ػػػػػٍيًء كاٍسػػػػػتدارى  الُجْنبُػػػػػَ ةُ  : مػػػػػا اٍرتػىفىػػػػػيى مػػػػػن الشَّ
 كالقيًَّة.
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 : االتَّسىاعي.االْسِتْجَواؼُ 
ْجَوؼُ  ََ  : ]خايل اجلىٍوًؼ[.اأَل
 سىًط(.: خىالىءي اجلىٍوًؼ )الوى الَجَوؼُ 
 : االٍمًتالءي.الَحَبلُ 
ِىٍيدي.الَحْجمُ   النُّتيوءي  : ا
  ػػػػػني النػػػػػاًتئي تىٍػػػػػاى اليىػػػػػًد، )اجلمػػػػػي ىٍلمى

امل
 حيايوـه(.

 حىٍرؼي الشٍَّيًء.جا: الحَ 
داًر صىَىًًَو.الَحُدورُ   : اسِّ ًمٍقداًر املاًء ْ اْنًٍ
 الفىٍ لي بني الشٍَّيئػىنٍيً.الَحدُّ: 
  ءو.َ كيلَّ شىيٍ ميٍنتػىهى 

ىاءي القىليلي.الُحَساَفةُ 
 : امل
 : االٍمًتالءي.الَحْشكُ 
 : االٍمًتالءي.ِتَشاءُ االحْ 

.الَمْحِفُد والِمْحَفدُ   : املًٍكيىاؿي
.الَحْفشُ  ِىٍشكي ىٍلءي. ا

 : امل
.الَحْفَنةُ   : ًمٍلءي الكى َّ

 : ىو ما ديكفى ًمٍلًء القىدىًح.الِحْقَلُة والُحْقَلةُ 
.: ًمٍكياؿه ضىخٍ الَخْطرُ   ِّه أًلىٍىًل الشَّاـً
 : ضىٍربه من املكايًيًل.الخِاِلديُّ 
 : الفىرىاغي.وُّ والَخاَلءُ الُخلُ 
 : التػَّفىرُّغ.التَّخلِّي

 : طىلىبي التػٍَّفرًيًغ.االْسِتْخاَلءُ 

 : اهلىوىاءي الذم بني الشٍَّيئػىنٍيً.الَخَواءُ 
 .اهلىوىاءي الذم بػىنٍيى األىٍرً  كالسَّماًء 
 .الفيٍرجىةي 

.الَخَياُؿ والَخياََلةُ   : الشٍَّخصي كالطٍَّي ي
 . ًِ ؿَّ ًِ  ًشٍَوي الظَّ

.الدَّْوَرؽُ  ٍيله ًلمٍقداًر ما ييٍشرىبي  : كى
ْيَسقُ  .الدَّ  : ًمٍكياؿه
 : االٍمًتالءي مباءو كْنىٍوًه حتػَ الفىٍيًض.الدََّسقُ 
َلخُ   : االٍمًتالءي حتػَ الفىٍيض.الدَّ
)اجلمػػػػػػي  ًن،: ًمٍكيػػػػػػاؿه ألىٍىػػػػػػًل الػػػػػػيىمى الػػػػػػ ََّىبُ 

.)  أىٍذىابه
.اإلْرَدبُّ   : ًمٍكياؿه ضىٍخِّه أًلىٍىًل ًمٍ رى
ٍػرو أك الرَّْزَمةُ  :  ىٍدري ثػيليًث الًغرارىًة أك ريبيًعها من َتى

 دىً يقو )كْنومها(.
 .ما شيدَّ من الثَّياًب ْ ثػىٍوبو كاحدو 
 : الواًسيي.الرَّغيبُ 
.الرَّْفضُ  ىٍلًء بًقىليلو

 : دكيفى امل
عػػػػػػػػػػاء  َزِريُّ:=  الػػػػػػػػػػزَِّريُّ  َِ بػػػػػػػػػػني ال َّػػػػػػػػػػًغرًي  ِو

ًَري.  كالكى
ىٍلءي.الزَّْفدُ 

 : امل
ىٍلءي.الزَّْكتُ 

 : امل
ىٍلءي.الزَّْكرُ 

 : امل
ىٍلءي.الزَّْكمُ 

 : امل
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رُ  َْ  : بىًقيَّةي الشٍَّيًء. )اجلمي أٍسآره(.السُّْؤ
ػػاىرىًة السَّػػْنَدرَةُ  : ًمٍكيػػاؿه ييٍ ػػنىيي مػػن خىشىػػب شى

 السٍَّندىرىًة.
ػػػػٍخصي . )َ: أىٍشػػػػَاحه والشَّػػػػْبُ :  الشَّػػػَب ُ  الشَّ

 كشيَيوحه(.
ىٍلءي.الشَّْحنُ 

 : امل
ىٍمليوءي.الَمْشُحوفُ 

 : امل
َىػػػػرٍيًه تىػػػػراهي مػػػػن الشَّػػػػْخ ُ  ػػػػوادي اإلنسػػػػاًف ك : سى
 بىعيدو.

 .اجليٍسمافي 
 .  اجًلٍسِّي الظاًَّىري

 : اٍرتًفاعي الشٍَّيًء.الشُُّخوصُ 
 .هً كاملاًء كْنىٍو   : الَىًقيَّةي من السَّاًئلً الشَّْوؿُ 
َرةُ  ٍيػػػلو كال الصُّػػػبػْ ػػػيى مػػػن الطَّعػػػاـً بػػػال كى : مػػػا ِجًي

كىٍزفو بػىٍعضيػػػػػػػػػػػوي فػىػػػػػػػػػػػٍوؽى بػىٍعػػػػػػػػػػػضو )الطعػػػػػػػػػػػاـ: 
 القىٍمحي(.

 .الكىٍومىةي 
 : ًضدُّ الًكَبىً.الصََّغرُ 
 : جىٍوؼي الشٍَّيًء.الصَّْغوُ 

 : الشٍَّيءي اخلايل.الصَّْفُر والصَّْفر
.: الصُُّفوُر والصُُّفورَةُ   اخليليوُّ

 : الشٍَّكلي.الصُّورَةُ 
 .ًقيقىتيوي. ًصفىتيوي ٍيئىةي الٌشٍيًء كحى  ىى

ػػػػذي أىٍربػىعىػػػػة الصَّػػػػاعُ  ىًدينىػػػػًة يٍ خي
: ًمٍكيىػػػػاؿه ألىٍىػػػػًل امل

 أىٍمدادو.
 : ال َّاعي.الصُّواعْ 
 : القىٍَضىةي.الضَّْبثَةُ 
.الضَّْحوُ  كزي كالظُّهيوري  : الَبي
 ٍيءو.: العىًظيِّي من كيلَّ شى الضَّْخمُ 
ٍؿءي.الضَّدُّ  ٍِ  : املى

 : السَّعىةي.الضَّْغُو والضُُّغوُّ 
 : نىًقيضي السَّعىًة.الضَّيقُ 
.الطَّْسقُ   : ًمٍكياؿه مىٍعركيؼه

 : االٍمًتالءي حتػَ الفىٍيًض.الطَّْفُ  والطُُّفوحُ 
 : ًمٍلءي املًٍكياًؿ.الطَّفاُؼ والطَّفاؼُ 

 .ـي  اجًلما
 : القىًليلي.الطَِّفيفُ 
ىػػػػػٍلءي حتػػػػػػَ أىٍ لىػػػػػػَ الطَّػػػػػمُّ 

ػػػػػػٍيًء. امل َىٍمػػػػػري الشَّ  :
ٍيًل.  الكى
ُـّ  .الطَّا  : الغاًمري
 : األىثٍػري اخلىًفيُّ.الَعْيثَػرُ 
 : ًكَػىري الطُّوًؿ كالعىٍرً  كالعيٍمًق.الِعَظمُ 
 : كىسىطي الشٍَّيًء.الُعْظمُ 
 : جيلُّوي كأىٍكثػىريهي.ُمْعَظُم الشَّْيءِ  = الُمْعَظمُ 
 من املكىايًيًل. ما  ييػَّرى  الِمْعَياُر:
ىكايًيلى.الِعيارُ 

 : ما  ىايػىٍرتى بو امل
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 : ًمٍكياؿه ضىٍخِّه ًمٍثلي اجًلراًؼ.الِغراؼُ 
 : القىًليلي من الشٍَّيًء.الَفْيضُ 
 : القٍطعىةي من كيلَّ شىٍيءو.والِفْدرَةُ 
 : السَّعىةي.الَفْرغُ 
 : اخلىالءي.الَفراغُ 
 : اإلٍخالءي.التػَّْفريغُ 

ػػػيي ًسػػػتَّةى الَفػػْرُؽ والَفػػػَرؽُ  : ًمٍكيػػػاؿي مىٍعػػػركؼه يىسى
  ىشىرى رىٍطالن.

 : السَّعىةي.الُفْسَحُة والَفساَحةُ 
 : االٍمًتالءي.الَفَقمُ 

َي  ػػػػػػػن االٍسػػػػػػػًتواًء الَفَقػػػػػػػُم والُفُقػػػػػػػوـُ  : اخليػػػػػػػركي
 كاالٍسًتقامىًة.
: ًمٍكيػػػػاؿه مىٍعػػػػركيؼه ضىػػػػٍخِّه، الفػػػػاِلُا والِفْلػػػػاُ 

.  ك يل ىو القىًفيزي
 ارىةي ال ًَّغريىةي، )مكياؿ(.: الًغر الَفنِيَقةُ 
َهاُ   : ًمٍكياؿي اخلىٍمًر.الَفيػْ
 سىاعي.: االٍمًتالءي كاالت  الَفْهقُ 
 : الفىراغي.االْفِتياتُ 

.الَفْيُ  والَفَي ُ   : السَّعىةي كاالنًٍتشاري

 : ًمٍكياؿه ضىٍخِّه.الُقباعُ 
 : الغيٍرفىةي من الشٍَّيًء.الُقْدَحةُ 
ػػره ُس والقػػاِدسُ االَقػػدَّ  ػػًط  ىػػبي ْ كى نٍ يػي : حىاى سى

َىمىرهي املاء رىًكيىٍا اإًلًبلي. ِىٍوً  إذا   ا

 ]مقياسي حىٍاًِّ املاء[. -
 : القىريبي من االٍمًتالًء.الَقْربافُ 

اًنيػًو ْ ِقَراُب الشَّْيِء وقُػَرابَػُتوُ  : ما يقارًبيػوي كييدى
 القىٍدًر.

.طُ سْ قِ ال  : ًمٍكيىاؿه ىو ًنٍ  ي صاعو
(.: االَقْفُر والَقْفَرةُ   خلىالءي )اجلمي ً فاره ك ػيفيوره
كاًف.اإلْقفارُ 

ى
 : خىليوُّ امل

 : ًمٍكياؿه مىٍعركؼه ىو مثانية مىكاًكيك.الَقِفيزُ 
  ػػػاحىةه مػػػن األر   ىػػػٍدري ًمئػػػةو كأىربػىعىػػػةو ًمسى

 كأىٍربىعنيى ذرا ان.
 : الَىعًيدي القىٍعًر.الِمْقعارُ 

 ٍعًر.العىًميقي الواًسيي القى  الَقْعراُف والُمَقعَُّر:
 : ليبُّ الشٍَّيًء.الَقْلبُ 
َقلُ   : ًمٍكياؿه  ىظيِّه ضىٍخِّه.الَقنػْ

.الِقيُد والقادُ   : القىٍدري
َلةُ  يٍاتىمً الُكتػْ

 ةي من كيلَّ شىٍيءو.عى : الًقٍطعىةي امل
ػػل فيػػو الِمْكتَػػُل والِمْكتَػلَػػةُ  َيٍمى : الزَّبًيػػلي الػػذم 

 التٍَّمر كالًعنىبي كيَلغ مخسة  شر صا ان.
 : الغىٍرفىةي.ةُ ثَ الَكحْ 
 : القىريبي من االٍمًتالًء.الَكْربافُ 
: ًمٍكياؿه ألىٍىًل الًعراًؽ، كىو ًستَّةي أمحاًؿ الُكرُّ 

راـ(. كىػػػػو  مًحػػػػار ]ْنػػػػو ًسػػػػاَّ مئػػػػة كيلػػػػَو
 يزان.فً ًستُّوفى  ى 
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 : االٍمًتالءي.االْكِتظاظُ 
َلَجةُ  !، )معرَّب(.الَكيػْ  : ًمٍكياؿه

 لشٍَّيًء[.: ]ًمٍقداري االَكمُّ والَكمَّيَّةُ 
.الَكْيلُ   : املًٍكياؿي

: مػػػػػػا ييكػػػػػػاؿي بًػػػػػػًو حديػػػػػػدان كػػػػػػاف أك الِمْكيػػػػػػاؿُ 
 خىشىَان. ال َّاعي.

.الِمثاؿُ   : املًٍقداري
.الُمدُّ  ىكاييل كىو ريٍبيي صاعو

 : ضىٍربه من امل
  أك رًطٍػػػػػالف  نػػػػػد ، ىػػػػػو رًطٍػػػػػله كًنٍ ػػػػػ ه

 أىل العراؽ.
 : ًمٍكياؿه ضىٍخِّه يىٍ خيذي جىرًيَان.الُمْديُ 

 . . اجلىريبي  القىفيزي
ػػػػػػػػوؾُ   : ًمٍكيػػػػػػػػاؿه مىعػػػػػػػػركؼه كىػػػػػػػػو صػػػػػػػػاعه الَمكُّ
)ْنػػػػػػو مخسػػػػػػة ليػػػػػػ ات، ككػػػػػػاف  ،كن ػػػػػػ ه 

ػػػًة  ػػػوؾو كيػىٍغتىسػػػلي  ىٍمسى الرسػػػوؿ يتوضَّػػػ  مبىكُّ
 كاكيك(.مى 
: ]كىمَّيَّػةي[ مػا يىٍ خيػذيهي اإلنػاءي إذا اٍمػػتى ى، الِمػْلءُ 

 أىٍمالءه(. :)اجلمي

 نًي كالذَّرا ىنٍيً.َى ياؿي بالكىعٍ : االٍكتً االْسِتماَلةُ 
َفػػػةُ  َىػػػرٍيًًه النُّتػْ : مػػػا نيتًػػػ ى باألصػػػاًبًي مػػػن نػىٍَػػػاو ك

 ]كميَّة  ليلة بًقىدًر ما تػىٍنتػيفيو األصىاًبيي[.
 : القىًليلي.النَّػْزرُ 
َىرٍيًًه ًمٍثلي الغيٍرفىة.النػُّْزَفةُ   : القىًليلي من املاًء ك
يٍمتًلئي إر النٍَّ ً .النَّْصفافُ 

 : اإلناءي امل
.النَِّصفُ   : ًمٍكياؿه
ً.النَّاِطلُ   : ًمٍكياؿي الشَّراًب أك اللََّبى
ك : النَّاًطلي، كىو ًمٍكياؿي الشَّراًب أالنػَّْيَطلُ 

.ً  اللََّبى
 : اخلىواءي ]الفراغي[.الَهواءُ 
 : ًمٍكيػىلىةه مىعليومىةه. كىي مًحٍله بىعريو.الَوْسقُ 
  ًٍِملي. )اجلىٍميي (. :ا  أىٍكساؽه ككيسيوؽه
ٍلًء.ُضوخُ الوَ 

ى
 : ديكفى امل
 : أىٍخذي الشٍَّيًء أىٍِجىيى.االْسِتيعابُ 
 : فىٍضلىةي الشٍَّيًء ْ اإًلناًء.الَوْلثُ 
!الَويْػَبةُ   : ًمٍكياؿه مىٍعركيؼه
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 (2) 
 الػوزف

 : الثػ قىلي.اأَلْوؽُ 
َػٍعى اأُلْوِقيَّةُ   ًة مثاً يل.: زًنىةي سى
 .زنة أربعني درمهان 
ً يَّػػػػة كىٍزفي أربعػػػػني ثالثػػػػني، )كاأليكٍ : كىٍزفي البَػْزَمػػػػةُ 

 كالنَّشَّ كىٍزفي  شرين!!(
يعىاًدؿ[.البَػْزوُ 

 : الًعٍدؿي ]امل
ًٍِملي.البُػَهار  : ا
  ائػػػػػػػػػػػًة رًطٍػػػػػػػػػػػلو أك أىٍربػىعي ئػػػػػػػػػػػة رًطٍػػػػػػػػػػػلو مً ثىالمثي

بالقيًٍَطيَّػػػػػة. ك يػػػػػل ًسػػػػػتُّمئة رًطٍػػػػػلو أك ألػػػػػ ي 
. شىٍيءه يػيوىزفي بو.  رًٍطلو

َىرٍيًه.: كاحدي مىثىا يالِمْثقاؿُ   ًل الذَّىىًب ك
 : نىقًيضي اخلًفًَّة.الثػَِّقلُ 
ًٍِملي الثَّقيلي. الوىٍزفي.الثػِّْقلُ   : ا
 ٍقلىوي.: ما آذىفى كىٍزنىوي فػىثػىقيل ثً الِمثْػَقاؿُ 
  وـه  ىٍدريهي.كىٍزفه مىٍعلي 
  َػػػػػػػػِّ  لػػػػػػػػ ػػػػػػػػِّه كثالثىػػػػػػػػةي أىٍسػػػػػػػػَاًع ًدٍرىى ًدٍرىى

ريػػػػػًر، كىػػػػػو بالن سػػػػػًَة إر رًطٍػػػػػل ًم ػػػػػر التَّحٍ 
 الذم ييوزىف بو  يٍشري  يٍشًر رًٍطل.

 : رىٍكزي الوىٍزًف.الثػَّْقلُ 
 : الدٍَّرىىِّي ال ًَّحيح.الِمْجَوؿُ 
.الُحُموَلةُ   : األىٍثقاؿي

 : ًضدُّ الثٌػقىًل كالرُّجيوًح.والَخفَّةُ  الِخفَّةُ 
.والَخِفيفُ  الِخفُّ   : ما لىٍينى بثىقيلو

ػػػػػٍيًء خفيفػػػػػان، َػػػػػاالْسػػػػػِتْخَفاؼُ  ري : رٍؤيىػػػػػةي الشَّ
.  ثىًقيلو
 : ًضدُّ التٍَّثقيًل.التَّْخِفيفُ 
 : من األكزاف كىو سيديسي الدٍَّرىىًِّ.الدَّاِنق
اًخًل الػػػ َّرَّةُ  ػػػٍمًن الػػػدَّ : مػػػا يػيػػػرىل ْ شيػػػعىاًع الشَّ

ًة.  يػػػل: الػػػذَّرَّةُّ لػػػين هلػػػا كىٍزفه.  مػػػن النَّافًػػػذى
ًَّة شىًعريو.  ك يل: كيلُّ ًمئة منها كىٍزفي حى

 زًفي.: الواالرَّاِج ُ 
   يقىػػػػػارىًف

]الزَّائًػػػػػدي كزنػػػػػان  لػػػػػَ نىًظػػػػػريًه أك امل
 بًو[.
 : الثًَّقيلي.الُمْرَجِحنُّ 
.الرَّجازَةُ  ًَ ًٍِمًل كاهلىٍودى  : ما  يًدؿ بو مىٍيلي ا
ىٍعرًفىًة الثػَّقىًل.الرَّْزفُ 

 : الرٍَّكزي مل
.والرَّْطلُ  الرَّْطلُ   : الذم ييوزىفي بو كييكىاؿي
  ً يَّػػػػػػػة بػػػػػػػ ىكاً يَّ العىػػػػػػػػرىًب. ثًٍنتػػػػػػػا  ىٍشػػػػػػػرة أيٍك

  يَّةُّ أربعوف ًدرمهان.كاأليكٍ 
ػػػػػػًد العًػػػػػػٍدلىنٍيً أىثٍػقىػػػػػػلى مػػػػػػن الَرْىيَػػػػػػَ ةُ  ٍعػػػػػػلي أىحى : جى

 اآلىخىًر.
 .]اإًلٍخالؿي بتوزيي األمحاؿ[ 
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ػػػػػٍيءو. والزَّفْػػػػػػَرةُ  الزُّفْػػػػػػَرةُ  ػػػػػطي مػػػػػن كػػػػػل شى : الوىسى
 كىسىطي الشٍَّيًء.

ًٍِملي: )اجلميالزَّفْػرُ  ( :: ا  .أىٍزفاره
ًٍِملي.الزَّْملُ   : ا

ػػػا والشَّػػػْقلُ  الشَّْشػػػَقَلةُ  نانري ككىٍز ي : ميعػػػاىيىرةي الػػػدَّ
 ًتها. )معرَّبة(.ًلمىٍعرًفىًة ً ٍيمى 

 : الوىٍزفي.]شىقىلى الشٍَّيًء: كىزىنوي[الشَّْقلُ 
 : بىًقيَّةي الشٍَّيًء.الشَّْلوُ 
 : اخلًفَّةي.الَوْشَوَشةُ 
اًنق ] يمٍ الطَّسُّػػػػػػوجُ  لىػػػػػػة مىٍعدنيػػػػػػة[. : ريبٍػػػػػػيي الػػػػػػدَّ

 )معرَّب(.
 .داره من الوىٍزًف ٍ ًِ  ـً
ِىطىًب كالقى ىًب.الطُّنُّ  ِيٍزمىةي من ا  : ا
  ىٍحلي

.و الًعٍدؿي من  القيٍطًن امل ًَ 
ًٍِملي كالثػٍَّقلي من أم شىٍيءو كاف.الِعْبءُ   : ا
 : النُّقٍ افي.الَعْوؿُ 
 : املاًئلي )ًميزافه  ائلي(.العاِئلُ 
ػػػيي ًسػػػتَّةى والَفػػػَرؽُ  الَفػػْرؽُ  : ًمٍكيػػػاؿه مىٍعػػػركيؼه يىسى

  ىشىر رًٍطالن.
 : الذم ييوزىفي بًو. )معرَّب(.الَقبَّافُ 
 .)معرَّب( .  القيٍسطاسي
، كىو ًنٍ  ي والِقيراطُ  طُ االِقرَّ  : كىٍزفه مىٍعركيؼه

.  داًنقو

ًؽ من الوىٍزًف.الِقيراطُ  ًِ اًف  : ًنٍ  ي الدَّ
 .يناًر  ًنٍ  ي  يٍشًر الدَّ
  ػػػػػٍزءه ػػػػػٍزءان مػػػػػن جي مػػػػػن أىٍربىعػػػػػةو كً ٍشػػػػػرينى جي

ينار.  الدَّ
 : أىٍربىيي ًمئىةو ككاحده كمثانوف ًدٍرمهان.الِقْسطُ 
 : القىَّافي.الِقْسطاسُ 

 .َىرٍيًىا  ًمٍيزافي الدَّراًىًِّ ك
 : ًمٍعياره.الِقْنطارُ 
 .كىٍزفي أربعني أيكً يَّةو من الذَّىىًب 
 .ًمئةه كً شريكفى رًٍطالن 
  ٍقاؿ. ًمئةي ًمث 
 : الوىٍزفي: مىٍعرًفىةي املقادير.الَكْيلُ 
نا، كىو رًٍطالًف. )اجلميالَمنُّ 

ى
 أٍمنافه(. :: امل
ىنُّ.الَمَنى

ٍيلي أك املًيزىافي: كىو امل  : الكى
.النَّشُّ   : كىٍزفي نىواةو من ذىىىبو
 .ًنٍ  ي األيٍكً يًَّة 
 .النٍَّ  ي من كيلَّ شىٍيءو 
.: الدٍَّرىىِّي ال االنَّضُّ   ًماي
 : األيٍكً يَّةي من الذَّىىًب.النَّواةُ 
 .ٍسةه  أىٍربىعةي دىراًىِّى أك مخى

يزافُ  َِ : األىٍكزافي ]األثقاؿ[ التػي ييوزىفي هبا الِم
ًِاارًة لا يسىوَّاةي من ا

َىيػٍريه، كامل تٍَّمري ك
ِىًديًد.  كا
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.الَوْزفُ  ِىٍزري  : التػٍَّقًديري كا
 . ٍِ اؿي  املًٍث
  كاخلًفًَّة.رىٍزكي الثػ قىًل 
 يح.حً : نىقيٌّ صى ِدْرَىم  َوَض    = الَوَض ُ 
 

ػػػػػٍَعًة مثا يػػػػػل، كزًنىػػػػػةي أربعػػػػػني اأُلْوِقيَّػػػػػةُ  : زًنىػػػػػةي سى
ان، )اجلمي (. :ًدٍرمهى  أىكىاً يُّ كأكاؽو

 ػػػػ ػػػػر جي ػػػػزءه مػػػػن اثنػػػػػي  ىشى ءان مػػػػن زٍ ىػػػػي جي
 الرٍَّطل.
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(3) 

المكػاف
يحىاذىاةي. الُموازَاُة: 

يقىابػىلىةي. امل
 امل

يقىابىلةي. اُء:اإلز 
يحاىذىاةي كامل

 امل
 جيٍوؼي الشٍَّيًء.الَبْطُن: 
 بػىنٍي القىرًيًب كالَىعيًد. اأَلَمُم:
  القيٍربي. 

ٍَقي كالتػَّقىدُّـ.البَػْوُص:   الفىٍوتي كالسَّ
 .االٍسًتٍعااؿ 
 .الَػيٍعدي. التػَّقىُّض 

 .الفىاًصلي الُمِبيُن: 
 الفىٍ لي.اإِلبَانَُة: 
فٍ  الباِئُن:

ي
 [.رًطي. ]ْ الَػيٍعدً امل
 الَػيٍعدي. البَػْوُف:
 الَػيٍعدي.البَػْيُن: 
 ميقىاًبله. ُتجاه :
 الفىٍ لي بني الشٍَّيئىنًي. الَحدُّ:
  هَ كيلَّ شىٍيءو.تى نٍ مي 

ُة:  بىٍطني الشٍَّيًء كداًخلوي. الَجوُّ والُجوَّ
 أف ي ري اإلنساف بًًإزاء الشٍَّيًء.الُمحَاَذاُة: 
 ٍيًء.طىرىؼي الشَّ الَحجا: 

يقىاًبلي كاإًلزىاءي. الَحْ ُو والِحَ اُء:
 امل

. الحاجُب: ِىٍرؼي  ا
ُو: . الِحنػْ  الطَّرىؼي
. الَحْرُؼ:  الطَّرىؼي كاجلانبي

  الشٍَّيًء كشىفرييهي كحىدُّه. طىرىؼي 
ػػػػُز:  ػػػػُز والَحيػْ ػػػػلُّ ناًحيىػػػػةو  لػػػػَ ًحػػػػدىةو. الَحيػِّ كي
 كاجلمي: أىٍحيىازه.

 النَّاًحيىةي.الَحْوزَُة: 
.حاَفُة والَحْوُؼ: ال  النَّاًحيىةي كاجلاًنبي

 املكاف الذم يىضيُِّّ الشٍَّيءى كَيىٍمىعيوي. الِحواُء:
 الفيٍرجىةي.الَخْرُؽ: 
تػىنٍيً(.البُػْعدُ   ، )بػيٍعدي ما بني بػىٍلدى

 التػَّوىسُّيي.التََّخرُُّؽ: 
. الَخْصُم:  الطَّرىؼي
اـ.الَخْلُف:   نىًقيضي  يدَّ
.التَّ ىخُّ التََّخلُُّف:   ري
ٍيئػىنٍيً. الَخَلُل: َي ما بػىنٍيى كيل  شى ينػٍفىرى

 امل
 التََّىا يدي.الدَّْحُل: 

 أىٍ  ىَ  ػىٍعًر الشٍَّيًء. الدَّْرُؾ والدََّرُؾ:
 اجلىٍنبي من كيل  شىٍيءو.الدَّؼُّ والدَّفَُّة: 
 أىٍ لىَ كيل  شىٍيءو.ال َُّؤابَُة: 
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ْلُق:   حىدُّ الشٍَّيًء.ال َّ
اِنُب:  اًبيي للشٍَّيًء  لَ أىثىرًًه.التَّ  ال َّ
 أىٍ لىَ الشٍَّيًء. الرَّْأُس:
 ما بػىنٍيى مىٍنزًلىنٍيً. الَمْرَحَلُة:
. الرُّْكُن:  اجلاًنبي

 التََّا يدي.الزَّْيُ  والزُّيُوُح والزََّيحاُف: 
 اإًلبٍػعىادي.اإِلزاَحُة: 
 الَػيٍعدي.السُّْحُق: 
 الَىعيدي.السَّحيُق: 
 .ال َّ ُّ  السَّْطُر:

ػػػػػػػػْفُل والسُّػػػػػػػػُفوُؿ والسَّػػػػػػػػَفاُؿ  السُّػػػػػػػػْفُل والسِّ
.والسَُّفاَلُة:   نقيضي العيليو 
.اأَلْسَفُل:  َى  نقىيضي األىٍ ل
 ات  اؿي الشٍَّيًء بالشٍَّيًء. السَّْلَسَلُة:
 القىٍ دي. السَّْمُت:

 .]اىهي . ]االِّت   النٍَّحوي
.السِّماُط:   ال َّ ُّ
 الَػيٍعدي. الَمَساَفُة:
 الشٍَّوطي. :الشَّْ وُ 
ػػػػٍيًء كطىرىفيػػػػوي )اجلمػػػػي الشَّػػػػباُة: ػػػػدُّ الشَّ ػػػػَىا  :حى شى

 كشىَىوات(.
 طىرىؼي الشٍَّيًء الناًتئي. الشَّْرخ:
. الشََّرُؼ:  العيليوُّ

.اإلشْراُؼ:   االنٍت ابي
 ناًحيىةي الشٍَّيًء كجانًَيوي. الشََّزُف والشُُّزُف:

 . ِىٍرؼي كاجلاًنبي  ا
 الَػيٍعدي. الشُُّسوُع:

 : الَىًعيدي.شاِسعُ ال
 حىٍرؼي الشٍَّيًء كحىدُّه.الشَّفا: 

ػػػػػماُؿ:  أىٍْشيػػػػػله  :نىًقػػػػػيضي اليىًمػػػػػنًي. )اجلمػػػػػيالشِّ
ائل(.  كْشًى
اإلحاطىػػػػػػػػػػةي. )اشػػػػػػػػػػتمل  لػػػػػػػػػػَ االْشػػػػػػػػػػِتماُؿ: 
 الشٍَّيًء(.

 .االٍحًتواءي كالتَّضىمُّني 
 ااٍلرتفاعي.الشََّمُم: 
 :ياجلىػػػػػػٍرمي مىػػػػػػرَّةن إر َايىػػػػػػةو. )اجلمػػػػػػ الشَّػػػػػػْوُط:

 أىٍشواطه(.
 أىٍ لَ ميقىدَّـً كيل  شىٍيءو كأىكَّليوي. الصَّْدُر:

 اجلاًنبي كالنَّاًحيىةي.الصَّْفُق والصََّفُق: 
 .القيٍربي الصَّْقُب: 

 .يالصىقىةي
 امل

يالًصقي اِقب: صالصَِّقيُب والمُ 
 .امل

يقىارىبىةي الُمَصاقَػَبُة: 
 .امل
َى الشٍَّيًء. الصَّْهَوُة:  أىٍ ل
ىكافي الَىعًيدي. ُح:وْ الطَّرُ 

 امل
 النَّاًحيىةي.الطََّرُؼ: 
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 .ميٍنتىهَ كيل  شىٍيءو 
 الشٍَّوطي.الطََّلُق: 
َىػػابى  ىٍنػػكى مػػن  الظَّْهػػُر: ًخػػالؼي الػػَىٍطًن. مػػا 

 الشٍَّيًء.
َى الشٍَّيًء. :الظَّاِىرُ   أىٍ ل

 االٍرتًفاعي.الُعُلوُّ والُعالَوُة والعالي والعالَِيُة: 
 يه[. ما ىو ميٍرتىفً ال ُّعودي ]إر 

 حىدُّ كيل  شىٍيءو.الُغراُب والَغْرُب: 
 القىٍعري من كيل  شىٍيءو.الَغْوُر: 
 مدىل الشٍَّيًء كأىٍ  اهي.الغايَُة: 
ٍين. الَفْرُج: ِى  اخلىلىلي ]الفىراغ[ بني الشٍَّيًئ
ٍَقي. الَفْوُت:  السَّ
َىُة:  أكَّؿي كيل  شىٍيءو كفىميوي. الُفوَّ
 التََّا يدي. التَّفاُوُت:
 نىًقيضي الَػيٍعًد.الُقْرُب: 

 . نػيوُّ  الدُّ
 ًضدُّ التََّا يًد.التَّقاُرُب: 
يدانىاةي.المُقارَبَُة: 
 امل
 الَىًعيدي. القاِصي:

 الَػيٍعدي.الَقْصُو والُقُصوُّ والَقصاُء: 
. الُقْطُر:  النَّاًحيىةي كاجلانبي

َقَطُع والَمْقَطُع:  تىهاهي.طىرىؼي الشٍَّيًء كمينٍ  الُمنػْ
(. :أىٍ  ىَ كيل  شىٍيءو )اجلمي الَقْعُر:   يعوره
 أ لَ الشٍَّيًء. الُقنَُّة:

 الشٍَّيًء كميؤىخَّريهي. آًخري  الَكْسُء والُكُسوُء:
ىٍوًضيي المَكاُف: 
 .امل
ًِ الَمنَػى:   ذاءي كاإًلزاءي.ا

 .القيَىالىةي 
َوةُ  النُُّبوءُ   ااٍلرتًفاعي.: والنُّبُػوُّ والنَّبػْ
 النُّهودي ]كااٍلرتًفاعي[.ُتوُب: النُّ 

 االٍرتًفاعي. النُُّشوُز:
 ااٍلرتًفاعي.النُُّشوُص: 

.وُد: النػُّهُ   االٍرتًفاعي كاالنًٍتَاري
 أكاًئلي كيل  شىٍيءو.الَهواِدي: 
ًْى الشٍَّيًء. الَوَسُط:  ما بػىنٍيى طىرى
 كرىةي الشٍَّيًء ْ الوىسىًط.صىيػٍري التػََّوسُُّط: 
ػػػػػػػػٍيًء ًنٍ ػػػػػػػػفىنٍيً ]مػػػػػػػػن : التػَّْوسػػػػػػػػِيطُ   ىطٍػػػػػػػػيي الشَّ
 الوىسىًط[.

 مىٍوًضيي الوي يوًع كالسُّقوًط. الَمْوِقُع والَمْوِقَعُة:
ىٍوًضيي. الَمْوِقُع:

 امل
 نىًقيضي اليىمنًيً. الَيَساُر:
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الػزماف
 .زىمىٍن الشٍَّيًء كىكى ٍػتيوي اإِلبَّاُف: 
ـي.اأَلَزُؿ:   الًقدى
 القىًدميي. اأَلزَِليُّ:
ىدىل.أَلَمُد: ا

 الغايىةي. امل
 الوىٍ اي كالعىالمىةي. األَماُر:
  ٍح

ى
ىٍوً دي كالوىٍ اي امل

 ديكدي.امل
ًِنيي من الدٍَّىًر.األُمَُّة:   ا
ُـّ:  واًفق.الُمَؤا

ي
 املقاًربي امل

. الػػػػػػوىٍىني، واإِلنَػػػػػػػي:  األَنْػػػػػػػيُ  اِػػػػػػنيي كالوى ٍػػػػػػاي
 السَّا ىةي من اللٍَّيل.

 دراكيو.بيلوغي الشٍَّيًء كإ 
 .ةي الغايى اإِلنَػى واألَنَػَى: 
 السا ة من الليل.اإِلنْػُو واإِلنْػُي: 
ًِنيي كالزَّمىافي.اأَلَواُف واإِلواُف:   ا

 .  كاجلميي: آًكنىةه، كأىكىانىاته
 زىمافي اِاًؿ.اآلُف: 
ًِنيي، الزَّمىافي.األَْيُن:   ا

ًِنيي الطوَّيل من الدَّىٍ البُػْرَىُة والبَػْرَىُة:   ًر.ا
 الدُّخيوؿي ْ اللٍَّيًل.البَػْيُتوتَُة: 
ًِنيي.التَّارَُة:   ا
ائِّي[. التػُّْرُتُب:  األىٍمري الثاًباي ]الدَّ
ػػػػػػػػْرُب:  ػػػػػػػػاكم مػػػػػػػػن التػِّ يسى

ػػػػػػػػنُّ. ]امل الل ػػػػػػػػدىةي كالس 

 العمر[.
ىرَّةي. التَّارَُة:

ًِنيي كامل  ا
 نىًقيضي القىدمًي.الَحِديُث: 
 نىًقيضي القيٍدمىًة.الحُدُوُث: 

  مل يىكيٍن.بػىٍعدى أىٍف  كىٍوفي شىٍيءو 
ِيٍقًب.الَحْرُس:   الوىٍ اي من الدٍَّىًر ديكفى ا

 . . كاجلمي: أىٍحريسه  الدٍَّىري
 :  .الوىٍ اي كاِنيي الَحزُّ
 .السَّا ىةي الَحزَُّة: 
 الوىٍ اي الذم أىٍتاى فيو.الحاُؿ: 
 السَّنىةي ب ىٍسرًىا. الَحْوُؿ:
[.ااٍلنًقالبي الَحْوُؿ:    ن اِاًؿ، ]التػَّغىيػُّري
. الِحيُن:  الوىٍ اي
 .يدَّةي

 امل
ىرَّةي.الِحْينُة: 
 امل
  ػيٍربي ٍك ًا الشٍَّيًء.الَحْيُن: 
 القىٍرفي يٍ تػي بػىٍعدى القىٍرًف. ]اجليل[.الَخْلُف: 
 بػيليوغي الوىٍ ًا كااٍلنًتهاءي. اإلْدراُؾ:

ْلَجُة: ْلَجُة والدُّ  آًخري اللٍَّيًل. الدَّ
ىٍمديكدي. ْىُر:الدَّ 

 األىمىدي امل
 .نيا  ميدَّةي اِيىاًة الدُّ
 الطَّائًفىةي من الليل.الرُّوبَُة: 
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 .السَّا ىةي من اللٍَّيًل 
 اسِّه لًقىلًيًل الوىٍ ًا ككىثريًًه.الزََّمُن والزَّماُف: 

 .  العىٍ ري
 طيوؿي الزَّمىًن  لَ الشٍَّيًء.الزُّْمَنُة: 
 مانان.زى  اإًل امىةي اإِلْزماُف: 
 الَػيٍرىىةي.الزََّمَنُة: 
ـي. السََّنُة:  العا
ائِّي. السَّْرَمُد: ـي الزَّماًف. الدَّ  دىكىا
 اًٍِقَىةي. السَّْنَبُة:
جيػػٍزءان مػػن جيػػٍزءه مػػن أىٍربىعػػةو كً ٍشػػرين السَّػػاَعُة: 

 سا اته كساعه(. :)اجلمي اللٍَّيًل كالنَّهاًر،
 ََ َّ  التَّارىةي.ْوُر: الّط
ِىدُّ بني -   الشٍَّيئػىنٍيً.ا
 .  اِاؿي

.اأَلْطواُر:   اِاالتي
ـي.الِعْتُق:   الًقدى
 القىًدميي من كل شىٍيءو.الَعتيُق: 
.الِعدَّاُف:  ًِنيي كالوىٍ اي  ا
ـُ: ِىٍوؿي  لَ شىٍتوةو كصىيػٍفىةو. العا  ا

َرُة:  كالسُّكيوًف[. ]كىٍ اي الفيتيورً  الَفتػْ
 السُّكيوفي بػىٍعدى ًحدَّةو.الُفُتوُر: 

 الَػىٍغتىةي.الُفَجاَءُة والَفْاُء: 
َنُة:  الطَّرىؼي من الزَّمىًن أك الدٍَّىًر. الَفنَُّة والَفيػْ
َنُة:   اِنيي. الوىٍ اي من الزَّماًف.الَفيػْ
 .ذىىابي الوىٍ اً االْنِقطاُع: 
ىرَّةي.الَكرَُّة: 
 امل
 الغايىةي من الزَّماًف. الَػيٍرىىةي من الزَّماًف.الُمدَُّة: 
 الغايىةي.: الَمَدى
.الِميداُء:   الغايىةي كالقىٍدري
ٍكلىةي ]املرَّة[. النػَّْوبَُة:  الفيٍرصىةي كالدَّ
الػدٍَّىري الػذم ال ييو ىػ ي  ىلىٍيػو ًلطػوؿ  الِهَدْمَلُة:

.  التَّقاديـً
َهُة:   القىًليلي من الزَّماًف.الَهَنُة والُهنَػيَُّة والُهنَػيػْ

 ًمٍقداره من الزَّماًف. الَوْقُت:
 الذم  يد ر لو ًحنيه.َؤقَُّت: المُ 

ىٍحديكدي لًلًفٍعل.المِيقاُت: 
الوىٍ اي امل
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الِمساحة والمسافة واألبعاد
 ًمٍقداري معلوـي من الذَّرًٍع.اأَلْشُل: 
. )كػػػِّ أىٍمػػػاي مػػػا بىينىػػػك كبػػػني  اأَلْمػػػُت: القىػػٍدري

 الكوفة؟(.
 . ِىٍزري  التػٍَّقديري كا
 ـ[.25200أٍربػىعىة فىراسخى. ]الَبرِيُد: 
 ـ[.8400ثىالثة أىميىاؿ. ] :خُ سَ رْ الفَ 

. ]الِميػػػػػػػػػػػػػػػػل:  ـ[ 2800أٍربػىعىػػػػػػػػػػػػػػػػةي آالًؼ ًذراعو
 سِّ[.70 =]الذَّراع 
 فػىٍرسىخاف. الَبرِيُد:
  ما بػىنٍيى كيػل  مىٍنػػزًلىتػىنٍيً ]مػن منىػازًؿ خييػوًؿ

 الَبيد ْ مىًسريىا[.
ػػػػُة الَبرِيِػػػػدِ =  كَّ َِ : ىػػػػي مىسػػػػافىةي اثٍػنىػػػػػٍي ِس

  ىشىرى ًميالن.
ـي طيوًؿ الشٍَّيًء. االٍسًتطىالىة. الُبُسوُؽ: ا  َتى
يٍرتىًفيي ْ  يليو ه. الَباِسُق:

 امل
ةي مػا بػىػنٍي الكىفَّػنٍي فى مىساالَباُع والبَػْوُع والُبوُع: 

 إذا بىسىٍطتػىهيما. )اجلمي: أىٍبواع(.
  نىهما ٍين كما بػىيػٍ  من الَىدىًف. ىٍدري مىد  اليدى
 مىسىافىةي ما بني الشٍَّيئػىنٍي.البَػْوُف: 
 الفى ًيلىةي.البَػْونَُة: 
ًة،  الِجَريػػػػُب: ػػػػاحى مقػػػػداره معلػػػػوـي الػػػػذ راىًع كاملًسى

زو  ىٍشػػػػػػرىةي كىػػػػػػو  ىٍشػػػػػػرىةي أىٍ ًفػػػػػػزىةو، ككػػػػػػلُّ  ىًفٍيػػػػػػ
ػػػػٍزءه مػػػػن ًمئػػػػةو مػػػػن  يري جي ًِ أىٍ ًشػػػػراء، فػػػػالعىًش

 اجلىرًيًب.
 بالشٍَّيًء.اإًلحىاطىةي اإِلْحَداُؽ: 
 أىحىدي جانًَػي الشٍَّيًء. الِميحاُؼ:
يٍسػػػتىًديري  وُؽ:الُحػػػ

ػػػٍيًء امل يحػػػًيطي بالشَّ
اإًلطىػػػاري امل

ٍولىوي.  حى
 ما يػيقىدَّر بو الطُّوؿي ]أىداىةي  ياس[.ال ِّرَاُع: 

  مػػػػػػػػػا بػىػػػػػػػػػنٍيى طىػػػػػػػػػرىًؼ املًٍرفىػػػػػػػػػًق إر طىػػػػػػػػػرىًؼ
.  اإلٍصَىًي الويٍسطَى

 بالذ راًع. تػىٍقًديري الطُّوؿً ال َّرُْع: 
 تػىٍقًديري الشٍَّيء ًبًذراًع اليىًد.التََّ رُُّع: 
ػػػٍيءي حتػػػػَ ي ػػػل إر السُّػػػُبوُغ:  أف يطػػػوؿ الشَّ
 األىٍرً .

 .االت سىاعي 
 الطًَّويلي الواْ.السَّابُغ: 

 االٍسًتطالىةي كاالٍسًتقىامىةي.االْسِبْكَراُر: 
 : يٍستػىٍرًسلي.الُمْسَبِكرُّ
 امل
ري ًسػػػػػػا  أىٍذريعو ْ ميعػػػػػػامىالًت ًمٍقػػػػػػداالسَّػػػػػػْهُم: 
 النَّاًس.
ُر:  َى اخلًٍن ىًر.الشِّبػْ َى اإلهباـً كأىٍ ل  ما بػىنٍيى أىٍ ل
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ػػػزٌّ الَمْشػػػبَػُر:  ػػػٍزءه مػػػن الػػػذ راع، كىػػػو حى ييشػػػري  جي
 إر ن ً  الذ راع أك ريبيًعو.

 حىٍرؼي الشٍَّيًء كحىدُّهي. الشَّفا:
: .السَُّيوغي كالطُّ  الضَّْفُو والضُُّفوُّ  وؿي

 نىقًيضي الًق ىًر.الطُُّوُؿ: 
 . ًخاًلؼي العىٍر 
(. :نىقًيضي القىً رًي، )اجلمي الطَِّويُل:  ًطوىاؿه
 كىسىطي الشٍَّيًء. الَعْرُض:

 .ًخالؼي الطوًُّؿ 
ًمسػػػػػػاحىةه مػػػػػن األىٍرً  ىػػػػػػي  يٍشػػػػػػري الَعِشػػػػػيُر: 
 جيٍزءه من مئةو من اجلىرًيًب.، زً القىًفي
 خىنٍيً. ىٍدري فػىٍرسى الُعْقَبُة: 
 الَػيٍعدي إر أىٍسفىل. الُعْمُق:

.التػَّْفِجيُل:   التػٍَّعرًيضي
ـُ والتػََّفجُّم:  التػَّوىسُّيي. االْنِفجا

يتَّسيي بني شىيئػىنٍيً. الَفْجَوُة:
 الفيٍرجىةي، امل

ػػػػػػػػٍيئػىنٍيً. ]اخللػػػػػػػػل: الَفػػػػػػػػْرُج:  اخلىلىػػػػػػػػلي بػػػػػػػػني الشَّ
 الفىراغي[.

َي الُفْرَجُة:   .ااٍلنًفرا
 ثىةي أىٍمياؿو أك ًستَّةه.ثالى الَفْرَسُخ: 
. الُمَفْرَطُ :  العىرًيضي

. الِفْلطاُح والُمَفْلَطُ :  العىرًيضي
. القامىةي. الَقدُّ:  القىٍدري

. الَقْصُر والِقَصُر:  ًخالؼي الطُّوؿو
 خاًلؼي الطَّوًيًل.الَقصِيُر: 

 اإلحاطىةي بالشٍَّيًء.الّتَكنُُّف واالْكِتناُؼ: 
 الشٍَّيءي الزَّائًدي.اللََّحُق واللَّْحُق: 

 .الذ راعي الَمِسيُ : 
 .األىٍر ً  ذىرٍعي الِمَساَحُة: 
.اأَلْمَصُ :   الظ لُّ الناً صي
 .الظ ل   ً  ىري الُمصُوُح: 
ػػػػَ مىػػػػد  الَى ىػػػػرً الِميػػػػُل:  )اجلمػػػػي:  ، ىػػػػٍدري ميٍنتػىهى

( ككلُّ ثىالثًة أمياؿو فػىٍرسىخه.  أىمٍياؿه كميييوؿه
 .: االٍرتًفاعي النُُّشوزُ 
 .الَارًزي : الواًرـي، النَّاِفرُ 
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 الُمقاَيسة والتَّقديرُ 
 الوجود والَعَدـ -األصل والفرع  -الكّل والجزء  -فاضلة الُمقارنة والمُ  الُمماثلة 

ػػػػػػػلُّ ميٍَتىػػػػػػػدًإ اأُلسُّ واأَلَسػػػػػػػُس واأَلسػػػػػػػاُس:  كي
 شىٍيءو.
 أىٍصلي كل  شيءو.اأَلِسيُس: 

:  نساف.أىٍصلي اإل اأُلسُّ واأَلسُّ
 .أىٍصلي كل  شيءو 
ُـّ:  يواًفقي.الُمَؤا

قاًرب امل
ي
 امل
 اخلاًلصي من كل  شىٍيءو. الَبْحُت: 
 . ىٍمزيكًَ

. َريي امل  ال  ٍرؼي
 النًَّظريي.الَبِديُد: 
 األىثػىري القىًليلي يػيًٍَ ريهي النَّاًظري إليو. الُبْصَرُة:
َىػػػػرٍيًه. )نػػػػػاره  الِبْكػػػػُر: ػػػػٍذ مػػػػن  ىػػػػو مػػػػا مل يػيٍؤخى

 ًبٍكره: مل تػيٍقَىٍن من نارو(.
 .كل فػىٍعلىةو مل يػىتػىقَّدٍمها ًمثٍػليها 
 االٍخًتَار كاالٍمًتحاف.االبِْتياُر: 
 اإلشكاؿ.التػََّرُج: 
.التػََّلُو:   التػَّلى ي
َلَهُة:  لىفىةي.الَمتػْ ىتػٍ
 امل
.التَّْجرِبَُة:   االٍخًتَاري

.الُجْزُء والَجْزُء:   الَػىٍعضي

 جىٍعل الشٍَّيًء أجزاءن.زِئَُة: والتَّجْ  التَّْجِزيءُ 
  التػٍَّقًسيِّي. 
 : األىٍصلي.الُجْرثُوَمةُ 
ػػٍيءو. كىػػو أى ىػػُِّّ الِجػػْنسُ  : الضَّػػٍربي مػػن كػػل  شى

 من النػٍَّوًع.
يشىاكىلىةي ]كاملشابػىهىةي[.الُمجاََنَسُة: 
 امل
 نىًقيضي الًعٍلًِّ. الَجْهُل:
. الَجْوُب:  النػٍَّوعي، الضٍَّربي
 ضي الرًَّدٍمء.نىًقي الَجيُِّد:

ي ػػػػػدان. الُجػػػػػْوَدُة والَجػػػػػْوَدُة:  ػػػػػٍيء جى ػػػػػٍوفي الشَّ كى
يواىصفىاتو ميٍعتىمدىةو[.

 ]ميطًابقان مل
. الَحباُر:  األىثػىري

. الِمْحجاُج:  املًٍسَاري
ْى  الَحػػػػػَدُؿ والحُدولَػػػػػُة: ـي اٍسػػػػػًتواًء طىػػػػػرى ] ىػػػػػدى

 الشٍَّيًء[.
َىٍرم الَحْرُي: [. )القىمىري   (.]النػٍَّقصي بتىدىرَُّ
.الَحْزُر:   التػٍَّقًديري كاخلىٍرصي
 .ِىٍدًس  التػٍَّقديري با

ِىٍدًس.الَمْحَزرَُة:   التػٍَّقديري با
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.الِحصُِّة:   النَّ ًيبي
ػػػذى الُمَحاصَّػػػُة والِحَصػػػاُص:  يقىاَسىىػػػةي كأف يىٍ خي
امل

 كل كاحد نى يَىوي.
 العىدُّ كاًٍِفظي.اإِلْحصاُء: 

 .اإًلحىاطىةي بالشٍَّيًء 
 األىٍصلي.ُد: الَمْحكِ 
يشىابػىهىةي.الُمَحاَكاةُ 

 : امل
ػػػػػػػػٍيًء اإِلَحاطَػػػػػػػػُة:  بيلػػػػػػػػوغي أىٍ  ىػػػػػػػػَ الًعٍلػػػػػػػػًِّ بالشَّ
 أحىاىطى بًو(.)كإٍح ىاؤيهي 
الػػػػػػػػػػػذم بػىلىػػػػػػػػػػػغى أىٍ  ىػػػػػػػػػػػَ الًعٍلػػػػػػػػػػػِّى الُمِحػػػػػػػػػػػيُط: 
 كاٍستػىٍق اهي.
 النػٍُّق ىافي. الِخداُج:

 ًضدُّ ال َّواًب. الَخطَ ُ والَخطَاُء:
: . الَخْفُو والُخُفوُّ  الظُّهوري

 الشٍَّيءي َري الظَّاًىر.فا: الخَ 
يخالىفىةي. الِخالُؼ:

 امل
 بىًقيَّةي الشٍَّيًء.الِخْلَفُة: 

يضادَّةي.الِخالُؼ والُمخاَلَفُة: 
 امل

. التَّْخِويُس:  التػٍَّنقًيصي
. الدُُّروُس:  االِّم ىاءي. العيفيوُّ
لِيُل: مػػػػػا ييٍسػػػػػتىدىؿُّ بػػػػػو، ]مػػػػػا يػيٍعػػػػػرىؼ بػػػػػو  الػػػػػدَّ
[. السَّدادي   كال َّوابي
 الزَّيادىةي  لَ العدد. التَّْ رِيُف:

ًة الشٍَّيًء. ال َّْوُؽ والتََّ وُّؽ:  اٍخًتَىاري ًشدَّ
ْيُل:  آًخري كيل  شىٍيءو. ال َّ
ٍيئػىنٍيً. التػََّرجُُّ : ٍبذيبي بني شى  التَّذى

ػػػره ييطٍػػػرىحي ْ الًٍَئػػػًر يػيقىػػػدَّري بػػػو الِمْرَجػػػاُس:  حىاى
 ماؤيىا.

 املػػػػػاء أك السػػػػػػوائل ْ  ]مقيػػػػػاس كميػػػػػػة
 اآلبار[.
 : ًضدُّ الًغلىًظ.الرِّقَّةُ 

 نىًقيضي الغىًليًظ كالثَّخنًيً.الرَّقيق: 
:  َىٍمري الشٍَّيًء ليػيٍعرىؼي حىٍاميوي. الرَّؾُّ
 التٍَّارًبىةي. الرَّْوُز:
 .  االٍمًتحافي كالتػٍَّقديري
. )ىِّ زيىىاءي مئةو(.الزَُّىاُء:   القىٍدري
َىرٍيًه.مىيػٍ  الزَّْيُل:  زي الشٍَّيًء من 
 : خىٍيطي الَػىنَّاًء.الزِّياُ 

.الزِّياَدُة والزَُّواَدةُ   : خاًلؼي النػٍُّق ىاًف. النُّميوُّ
 الز يادىةي كًخالؼي النػٍُّق اًف.الزَّْيُد والزِّيُد: 
.التػََّزيُّلُّ:  . التػَّفىرُّؽي يػُّزي  التَّمى
 التػٍَّفرًيقي بني األىٍشياًء.التػَّْزيِيُل: 

.زِّيَمُ ال يتىفر ؽي
 : امل
رُ   : التٍَّاربىةي.السَّبػْ
 . ِىٍزري  االٍخًتَاري كا

القيٍدمىػػةي، التقػػدُّـ السَّػػْبُق والسُّػػَبقُة والسَّػػابَِقُة: 
ػػػػػػػػػػػٍيءو )اجلمػػػػػػػػػػػي  :ْ اجلىػػػػػػػػػػٍرًم ْك كػػػػػػػػػػػل شى
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.)  أىٍسَاؽه
ػػػػػْنُخ: ػػػػػٍيءو )اجلمػػػػػي السِّ ػػػػػل  شى  :األىٍصػػػػػلي مػػػػػن كي

 أىٍسناخه كسينيوخه(.
.مشاهبى  السَّْجُع: ٍيئان آخىرى  ةي الشٍَّيًء شى
 .االٍسًتواءي كاالٍسًتقامىةي كاالٍشًتَىاهي 
 . يٍستىوًم  لَ نىسىقو

 القىٍ دي امل
 : الر  َّةي ْ الشٍَّيًء.السَّخاَفةُ 
 الرَّ يقي.السَِّخيُف: 
 التَّتابييي.السَّْرُد: 

اكىزىةي القىٍ ًد. السََّرُؼ واإِلْسراُؼ:  ُمي
 املًٍثلي كالشًََّيوي. :السَّْلُع والسِّْلعُ 

 أىٍسواىءه(. :املًٍثل. )اجلمي السَّواُء:
 املًٍثلي.السِّيُّ: 
 التَّمىاثيلي. التسَّاوي:
يمىاًثلي ْ القىٍدًر.السَّْيُغ: 
 امل

ػػػػػْبُو والشَّػػػػػَبُو والشَّػػػػػبيُو:  :)اجلمػػػػػي ،املًثٍػػػػػلي  الشِّ
 أىٍشَاه(.
 الًقٍطعىةي من الشٍَّيًء. الشُّْدَفُة:
 كلُّ شىٍيءو  ىلًيلو من كثىريو.الشَّْدُو: 
 حىدُّ كيل  شىٍيءو. الشَّدا:
 .الَىًقيَّةي من الشٍَّيًء 
 النػٍَّوعي أك الشٍَّكلي.الشَّْرُج: 

يماًثلي.الشَّْرُج والشَّرِيُا: 
 امل

 األىٍصلي كالس ٍنخي.الشَّْرُخ: 

 .ُِّىد  ا
يسىاكم.الشََّرُع والشَّْرُع: 

 املًٍثلي. امل
 أىٍشراىطه(. :العىالمىةي. )اجلميالشََّرُط: 
 الَػيٍعدي. الشُُّسوُع:
 الَىًعيدي. الشَّاِسُع:
ػػػػػٍيًء، الشَّػػػػػْطُر: أىشػػػػػطر  :)اجلمػػػػػي ًنٍ ػػػػػ ي الشَّ

 كشيطيور(.
 .ًجىٍعلي الشٍَّيًء ًنٍ فىنٍي 
.الشَّْلُخ:   األىٍصلي كالًعٍرؽي
 :  الز يادىةي.الشِّفُّ

 ا شيقَّ.ًنٍ  ي الشٍَّيًء إذ الشِّقُّ والشِّقَُّة:
ٌَّ  الشَّػػاُقوُؿ: ػػَىةه  ىػػٍدري ًذرا ىػػنٍيً ْ رىٍأًسػػها زي خىشى

ٍَػػػلو تيقػػػاسي هبػػػا األىٍر ي  يػيثىَّػػػاي فيهػػػا رىٍأسي حى
ًويػَّتيها[.  ]كسى
ػػػػػٍَوي كاملًثٍػػػػػلي الشَّػػػػػْكُل:  أىٍشػػػػػكاؿ  :)اجلمػػػػػي ،الش 

.)  كشيكوؿه
 املشابػىهىةي.الُمشاَكَلُة: 
يتػىوَّمهَّ صيورىةي الشٍَّيًء احملىٍسويسى  الشَّْكُل:

 ةي.ةي كامل
يقارىبىةي.الُمَشاَكَهُة: 

يشىابػىهىةي كامل
 امل

.الشَّمُّ والُمشامَُّة:   االٍخًتَاري
يعىايػىنىةي.الُمشاَىَدُة: 
 امل
 النَّظىري من بىعيدو للىٍَبًؽ كْنىٍوًًه. الشَّْيُم:
َرُة: ٍيػػػػلو كال  الصُّػػػػبػْ ػػػػيى مػػػػن الطَّعػػػػاـً بالكى مػػػػا ِجًي
.  كىٍزفو



- 349 - 

 

 .الكىٍومىةي 
 إٍصالىحي اخلىطى .تَّْصحِيُ : ال
 ما سىًلِّى من النػٍَّقًص.ِحيُ : الصَّ 

ٍحػػػػػػػضي الصَّػػػػػػػرِيُ  والصُّػػػػػػػراُح والصِّػػػػػػػراُح: 
ى
امل

 اخلاًلصي من كيل  شىٍيءو.
 اخلاًلصي من كيل  شىٍيءو. الصِّْرُؼ:
 ًضدُّ الًكَبىً. الصَِّغُر:

اخلػاًلصي ]النَّقػيُّ[ مػن كيػل  الصَّْفُو والصَّػْفَوُة: 
 ءو.شىيٍ 
 .خًياري الشٍَّيًء كخيالصىتيوي 

النػَّػػػػػػٍوعي كالضَّػػػػػٍرب مػػػػػػن الصِّػػػػػْنُف والصَّػػػػػْنُف: 
 الشٍَّيًء.
ييػػػػػػزي األىٍشػػػػػػياًء بىعضػػػػػػها مػػػػػػن التَّْصػػػػػػنِيُف:  ٍِ َتًى
.  بػىٍعضو
 ًضدُّ اخلىطى .الصَّواُب: 
.الضَّْبُط:  ِىٍزـً  ًحٍفظي الشٍَّيًء با
 .كالشََّىوي  املًٍثلي الضَّرِيُب: 
ىٍعرًفىػػػػػًة االضَّػػػػػْرُس: 

ػػػػػٍيًء باألىسػػػػػناًف مل ٍخًتَػػػػػاري الشَّ
  ىساكتًو.
يشابػىهىةي. الُمضاَرَعُة:

 امل
 ًمٍثال الشٍَّيًء.الضِّْعُف: 

ٍعػل الشَّػػٍيًء ًمثٍػلىػػي  التَّْضػِعيُف والُمَضػػاَعَفُة: جى
.  شىٍيءو آخىرى أك أىٍكثػىرى

 ًنٍسَىةي الشٍَّيًء إر الضٍَّعً .التِّْضِعيُف: 

 ىابي ]التَّالشي[.الذَّ  االْضِمْحاَلُؿ:
يشىابػىهىةي. الُمَضاىاُة:

يشىاكىلىةي. امل
 امل
يوافػىقىةي. الُمطابَػَقُة:

 امل
اكىزىةي القىٍدًر. الطُْغياُف:  ُمي
. ]التٍَّخمنيي[. الطَّْمُس: ِىٍزري  ا
اءي.الدُّري الطُُّموُس:   كسي كاالِّم 

ُر والتػَّْعبِيُر:  ٍيًل.الَعبػْ  التػٍَّقديري للوىٍزًف كالكى
ػػػػػػػٍيًء باألضػػػػػػػراًس لتػيٍعػػػػػػػرىؼى ُم: الَعْجػػػػػػػ رىٍكزي الشَّ

 صاًلبػىتيو.
 .]اٍخًتَاري صىالبىًة الشٍَّيًء[ 
 : املويازىنىةي.المُعاَدَلةُ 
 التػٍَّقًوميي.التػَّْعِديُل: 

 املًٍثلي.الَعْدُؿ والِعْدُؿ والَعِديُل: 
ػػِّ  ااْلعتِػػداُؿ:  ػػالىنٍيً ْ كى تػىوىسُّػػطي حػػاؿو بػػني حى
.  أك كىٍي و
ػػػػػػػػػػػػػػطي ُؿ: الُمْعتَػػػػػػػػػػػػػػدِ  يتػىوىس 

يتنىاًسػػػػػػػػػػػػػػبي  امل
 امل

يسىتىقًيِّي.
 امل

 كاملًثىيلي. النًَّظريي الَعِديُل: 
ـُ:  ـُ والُعْد  ًفٍقدافي الشٍَّيًء كذىىابيوي.الَعَد

(. :األىٍصلي، )اجلميالِعْرُؽ:   أىٍ راؽه
 األىٍصلي.الُعْنُصر والُعْنَصُر: 

 اجليٍزءي أك الًٍقطىعةي.الِعَضُة: 
 لتػٍَّفرًيقي.االتػَّْعِضَيُة: 
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.الَعَطُب:   اهلىالؾي
.الَعْفُو:  ىٍحوي كالطٍَّمني
 امل
.العاِفي:  ىٍمحيوُّ

 الدَّاًرسي امل
 نىقًيضي اجلىٍهًل.الِعْلُم: 
  ىالىكىل(. :الز يادىةي، )اجلميالِعالَوُة: 

يوازىنىةي.الُمعايَػَرُة والتػَّْعيِيُر: 
 امل

 األىٍصلي.العِيُ : 
. الُمَعايَػَنُة:  يواجىهىةي.النَّظىري

 امل
ًقيقىتيوي. الَعْيُن= َعْيُن الشَّْيِء:  حى

.الِغراُر:   الطَّرًيقىةي. املًثاؿي
ثٍػرىةي.الَغزارَُة:   الكى
 الكىثريي من كيل  شىٍيءو. الَغزِيُر:
 ًخالؼي الواًضًح.الَغْمُض: 
 ًخالؼي الواًضًح.الغاِمُض: 
.التَّغايُػُر:   االٍخًتالؼي
 كالتٍَّحًويلي. التًٍََّديلي التػَّْغيِيُر: 
ُر:  ٍيلي بالًفٍ ً.الَفتػْ  الكى

.الَفْتُش والتػَّْفتِيُش:   الطَّلىبي كالَىٍحثي
ٍعرًفىػػػػػًة الَفْحػػػػػُ :  ًشػػػػػدَّةي الطَّلىػػػػػًب كالَىٍحػػػػػًث ًلمى
 الشٍَّيًء.

 .  الَىٍحثي
 : العىالمىةي.الَفْرضُ 
: ًخػػػػػػػػػالؼي اجلىٍمػػػػػػػػػًي. الفىٍ ػػػػػػػػػلي بػػػػػػػػػني الَفػػػػػػػػػْرؽُ 

 الشَّيىٍئنًي.
(. :)اجلمي ،ِّي : الًقسٍ الِفْرؽُ   أىٍفراؽه
 .الًفٍلقي من كيل  شىٍيءو 
 الًقٍسِّي.الَفَرُع: 
 الشٍُّعَىةي. الَفْرُع:
 : ًقيقىتيوي.الَف ُّ  أىٍصلي الشٍَّيًء كحى
 ًضدُّ النػٍَّقًص. الز يادىةي.الَفْضُل: 
 .الفىٍضلً  ْ التَّمازًمالتَّفاُضُل: 
ػػػػػػٍيًء كااٍلنًتهػػػػػػاإلْفضػػػػػػاُء:  اءي الويصيػػػػػػوؿي إر الشَّ
 إليو.
 تىطىلُّبي ما َابى من الشٍَّيًء.التػََّفقَُّد: 
ـي.الَفْقُد:   ًَيابي الشٍَّيًء. العيٍد
 الكىٍسري ًنٍ فىنٍيً.الَفْلُا: 
 .الًقٍسمىةي. القىٍسِّي 
 النػٍَّوعي. الضٍَّربي من الشٍَّيًء.الَفنُّ: 
 نىًقيضي الَقىاًء.الَفناُء: 
 ٍقًل، كالًعٍلِّي بًو.مىٍعرًفىةي الشٍَّيًء بالعى الَفْهُم: 
تيو.الَفْوَعُة:   أىٌكؿي الشٍَّيًء كًحدَّ

ػػاًئًل الَفػػْيُض والَفيَضػػاُف والُفيػػُوُض:  ثٍػػػرىةي السَّ كى
 من ماءو كْنوه، كسىيىالنيوي.

ػػػػػػٍعلىةي مػػػػػػن النَّػػػػػػاًر ن خػػػػػػذىا مػػػػػػن  الَقػػػػػػَبُس: الشُّ
.  ميٍعظىِّو
ػػػػػٍيءو )املؤنػػػػػثالُقػػػػػ ُّ:  ػػػػػل  شى  :اخلػػػػػاًلصي مػػػػػن كي
  يحَّةه(.
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ػػًط اُس والقػػادُس: الَقػػدَّ  ػػره يػيٍن ىػػبي ْ كىسى حىاى
َىمىرىهي املاءي رىكيىا اإلًبلي. ِىٍوً ، إذا   ا

.الَقْدُر والِمْقداُر:   املًٍقياسي
 التػٍَّعًليِّي بعىالماتو يػيٍقطىيي  ىلىٍيها.التػَّْقديُر: 
ـُ:   ىٍدري  امًة اإلنساًف ]من الظ ل [!! الَقَد
 أىٍ لىَ كيلَّ شىٍيءو. الُقلَُّة:
ثٍػرىًة.الِقلَُّة:   ًخالؼي الكى
 ًخالؼي الكيٍثًر.الُقلُّ: 

 خاًلؼي الكىثريً.الُقالُؿ والَقليل: 
 أ لَ كيلَّ شىٍيءو. الِقمَُّة:

 اٍ ًتداؿي الشٍَّيًء كاستواؤيهي. االْسِتَقاَمُة:
التػٍَّقػديري  لػَ الِقياُس واالْقتياُس والتػَّْقِييُس: 

.  ًمثاؿو
. الِمْقياُس:  .املًٍقداري  املًثاؿي

.الِقيُس والقاُس:   القىٍدري
 نىقًيضي ال  غىًر. الِكبَػُر:
ًَريان.التَّْكبِيُر:   جىٍعلي الشٍَّيًء كى
ُر:   ميٍعظىِّي الشٍَّيًء.الِكبػْ
 نىقًيضي الًقلًَّة. الَكثْػَرُة:
 .ًد اءي العىدى  َنى
ػػٍيءو،القيػػحُّ الُكػػ ُّ:   ، كىػػو اخلػػاًلصي مػػن كيػػل  شى

 لى اءي(.أٍكحىاحه أم خي  :)اجلمي
اءي األىثىًر[. الُكحُوُص:  ديثيوري األىثىًر ]اِّم 

 األىٍصلي. الِكْرُس:
ىثًيلي.الِكفاُء: 

 النَّظريي كامل
 النَّظريي.الَكِفِىُء: 
 التَّماثيلي. التَّساًكم.التَّكافُػُؤ: 

 .االٍسًتواءي 
.الَكفاُؼ:   املًٍثلي كالقىٍيني
 اسِّه َيىٍمىيي األىٍجزاءى.الُكلُّ: 
ـي.َكماُؿ: ال  التَّما

.اإِلْكماُؿ:  ـي كاإًلٍِجاؿي  اإًلٍَتا
ُـّ الشٍَّيًء.التََّكمُُّل والتَّكاُمُل:   تػىتىا

 االٍخًتفاءي.الُكُموُف: 
ػػػػَةه مي الَكػػػػْوسُ  ػػػػارً  ثػىلَّثىػػػػةه تكػػػػوفي : خىشى  مػػػػي النَّاَّ

 )معرَّب(. يىًقيني هبا تػىٍربًييى اخلىشىًب،
 كخًياريهي.: خاًل يوي اللُّبُّ = ُلبُّ الشَّْيءِ 

 النػٍَّوعي.اللَّْوُف: 
يتًَّفقىنٍيً. الَمَثُل والِمْثُل:

ٍَوي كالشََّىوي ْ امل  الش 
. الِمثاُؿ:  املًٍقداري

 خاًل يوي. الُم ُّ= ُم ُّ ُكلِّ َشْيٍء:
قي شىٍيءه.الَمْحُض:  ِي الًط  اخلاًلصي ال ُيي
 .النُّقٍ افي الَمْحُق: 
.االْمِتحاُف:   االٍختَاري

  الشٍَّيًء كتىٍدًبرييه.النَّظىري ْ 
 ًإٍذىابي األىثىًر.الَمْحُو والَمْحُي: 
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 ذىىابي األىثىًر.االمِّحاُء: 
 اخلاًلصي من كيل  شىٍيءو.الُمخُّ: 
يٍرتىفيي المارُِد: 
 .امل
.الَمزِيَُّة:  ـي كالكىماؿي  التَّما
 التػَّفىاضيلي.التَّماِزي: 
 اخلاًلصي من كيل  شىٍيءو.الُمصاُص: 
حى ػػػػػاةي القىٍسػػػػػًِّ، تػيٍوضىػػػػػيي ْ اإلنػػػػػاًء ُة: الَمْقلَػػػػػ

ىٍعرًفىًة ًح ًَّة كيل  كاحػدو مػن املػاًء. ] ىالمىػةي 
مل

.]  ً ياسو
.النَّْدُش:   الَىٍحثي
يشىاكىلىةي. المُناَسَبُة:

 امل
 األىٍصلي. الَمْنِصُب والنِّصاُب:
 الكىماًؿ. أىحىدي جيٍزأىمً  النِّْصُف والنُّْصُف:

 بػيليوغي الن ٍ ً .: اإلْنصاُؼ واالنِْتصاؼُ 
 مىٍوًضي الن ٍ ً  من الشٍَّيًء.الَمْنَصُف: 
 بػيليوغ الن ٍ ً  من الشٍَّيًء.النَّْصُف: 
 جىٍعلي الشٍَّيًء ًنٍ فىنٍيً.التػَّْنصِيُف: 
يقابػىلىةي.الُمناَظَرُة: 
 امل

 .يحاذاىةي
 امل
ىًثيلي.النَّظِيُر: 
 امل
ػػالتػَّْنِفيػػُز:  ٍيًء[ كالسَّػػٍهِّ ]اٍخًتَػػاري اٍسػػًتقامىًة الشَّ
 كْنىٍوًه.
 النَّفادي.النُُّضوُب: 

ًِساًب.الُمناَقَشُة:   االٍسًتٍق اءي ْ ا
 .يحاسىَىةي

 امل
 أىٍفضىلي ما ُييٍتاري من الشٍَّيًء.النُّقاَوُة: 

.النَّْكُز والنُُّكوُز:   النػٍَّقصي
 النػٍَّوعي من األىنٍػوىاًع. النََّمُط:
 .أىخىصُّ من اجلًٍننً النػَّْوُع: 
 أىٍنواعه(. :الضٍَّربي من الشٍَّيًء، )اجلمي 
 .  ال  ٍن ي

ٍيًن، )لػو  ىشىػرةه النػَّيُِّف والنػَّْيُف:  ما بػىنٍي العىٍقدى
.)  كنػىي  ه
 الز يادىةي كاالٍرتًفاعي.النػَّْوُؼ: 
 النػٍُّق افي. الَهْبُط:
.الَهْبُل:  ٍيلو َىرٍيً كى  صىبُّ الشٍَّيًء من 
ػػػػػػػا التَّتىػػػػػػػابي التَّػػػػػػػواتُػُر:  يي. تػىتىػػػػػػػابييي األىٍشػػػػػػػياًء كبػىٍينهى
.  فىاىواته
يتابػىعىةي.الُمواتَػَرُة: 
 امل
 الًقٍسمىةي كالتػٍَّفرًيقي.التػَّْوزِيُع: 
يواجىهىةي. الُموازَاُة:

يقابػىلىةي كامل
 امل

 .يحاذاةي
 امل
 االٍسًتواءي.الَوْسُي: 
. الوَْكُس:  النػٍَّقصي
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 القسػم الثانػي
 ابػالحس

ًد إر األىٍلً .: ًإٍكمى اإِلْيالؼُ   اؿي العىدى
 )أىٍل ه ميؤىلَّفةه أم ميكىمَّلىةه(.

ِياَّةي الفىاًصلىةي الَػىيَّنةي.الُبرْىَافُ   : ا
 .ِياَّةي كالدَّلًيلي  ا
ِياًَّة.البَػْرَىَنةُ  ىًايءي ًِبياَّةو  ىاًطعىةو. ًإ امىةي ا

 : امل
ِيػػػػػػػػػػػدكًد  البَػػػػػػػػػػػاُب والَبابَػػػػػػػػػػػُة: الغىايىػػػػػػػػػػػةي. )ْ ا

ًِساب(  كا
 : التَّايل.لتَّاِبعُ ا

 : التٍُّسيي. جيٍزءه من ًتٍسعىةو.التَِّسيعُ 
ريه[.التَّْسعُ   : أىٍخذي التٍُّسًي من املاؿ ]َك
َلئبُّ  يٍمتىٌد.الُمتػْ

يٍستىًقيِّي. امل
 : امل
: ىػػػػو مػػػػن األىٍجػػػػزىاًء، يىطَّػػػػرًدي والثَِّليػػػػثُ  الثػُّلُػػػػثُ 

 ذلك  ند بػىٍعًضهِّ ْ ىذه الكيسوًر.
: ىػػو اجليػػٍزءي مػػن الثَّمًانىيػػًة كىػػو والػػثُّْمنُ  الػػثُُمنُ 

 من الكيسيوًر.
.مَّنُ المثَ   : الذم لو مثىىانًيىةي أىرٍكافو

ػػاًب الضَّػػٍرًب. )ثالثىػػةه ْ الُجػػَداءُ  لىػػغي ًحسى : مىَػٍ
 اثنني جيداءي ذلك ًستَّةه(.

 : األىٍصلي.الَجْ رُ 
  ػٍذري أىٍصلي ًحسىابو كنىسىػب. )..أم فىاى

ػػػػػػػػٍذري مخسػػػػػػػػ ػػػػػػػػرةه، كجى ة ك شػػػػػػػػرين ًمئىػػػػػػػػةو  ىشى
 مخىٍسىةه..(
 التػٍَّقًسيِّ.والتَّْجزِئُة:  التَّْجِزيءُ 
 : ًضدُّ التػٍَّفريًق.الَجْمعُ 
: اجلىٍمػػػػػػػيي. )أىٍِجىػػػػػػػلى لػػػػػػػو واإِلْجَمػػػػػػػاؿُ  الَجْمػػػػػػػلُ 

.)  اِسابى
ػػػػػػٍيءو بكاملػػػػػػًو مػػػػػػن لُجْملَػػػػػػةُ ا ػػػػػػل  شى ا ػػػػػػةي كي : ِجى

ريه. ًِساًب َك  ا
 .)أىٍِجىٍلاي لو اِسابى كالكىالـى( 
 الزَّاًكيىةي.: الِحْرِسمُ 
 كاإًلٍح ىاءي. : العىدُّ الَحْسبُ 
ىٍعديكدي.الَحَسبُ 

 : العىدُّ كامل
 :  ىٍدري الشٍَّيًء.والَحَسبُ  الَحْسبُ 
 : العىدُّ.الِحَسابَةُ 
، العىدُّ.الُحْسبافُ  ًِسىابي  : ا
 : العىدُّ.الَحصاةُ 
 العىدُّ كاًٍِفًظ.اإلْحصاُء: 

 .اإلحاطىةي بالشٍَّيًء 
ػػػػبى ًسػػػػواىهي، : مػػػػا الحاِصػػػػلُ  بىًقػػػػيى كثػىَىػػػػاى كذىى

ًِساًب كاأل ماًؿ كْنىًٍوىا.  يىكوفي من ا
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َىٍ يل.والَحِصيَلةُ  التَّْحصيلُ  ًٍييزي ما   : َتى
 : الَىقايا )الواحدة: حىً يلىةه(.الحصاِئلُ 
.التََّحصُّلُ   : التَّاىمُّيي كالثَُّيوتي
.والَمَخاِسي الَخَسا  : الفىٍردي، الوىتٍػري
 دي ال  فىٍردمُّ[.]العىدى

ػػةن، )أىمٍخىػػنى اإِلْخَمػػاسُ  : أف يى ػػريى العىػػدىدي مخىٍسى
 القىٍوـي: صىاريكا مخىٍسىةن(.

 .أىٍخذي اخليٍمًن 
ػػػػػػػػةو الُخْمػػػػػػػػُس والِخْمػػػػػػػػس:  ػػػػػػػػٍزءه مػػػػػػػػن مخىٍسى جي

 اس(.مخٍ أى  :)اجلمي
أىٍخػػػػذي اخليٍمػػػػًن، أىٍخػػػػذي كاحػػػػدو مػػػػن  الَخْمػػػػُس:
 مخىٍسةو.
ِىٍدًس.التَّْخِمينُ   : القىٍوؿي با
 : العىدىدي الكثري.وَْكُس والدَّْيَكسُ الدَّ 

ًد.التَّْ رِيفُ   : الز يادىةي  لَ العىدى
ػػػٍيًء أىٍربػىعىػػػةن. )رىبىػػػيى واإِلْربَػػػاعُ  الرَّبْػػػعُ  ٍعػػػلي الشَّ : جى

 (.: صارى رابًعىهِّالقىٍوـى 
 : جىٍعلي الشٍَّيًء أىٍربػىعىةى أىٍجزاءو.التػَّْربِيعُ 
ءه مػن أىٍربػىعىػةو، يىطَّػرًدي : جيػزٍ والرُّبُُع والرَّبيػعُ  الرُّْبعُ 

ذلػػػػػك ْ ىػػػػػذه الكيسػػػػػوًر  نػػػػػد بػىٍعًضػػػػػهِّ. 
 )اجلمي: أىٍرباعه كريبيوعه(.

 ]الزَّكًجيُّ[. دً : الشٍَّفيي من العىدى الزَّكا
 : الفىٍردي الذم لو  رىًينه.الزَّْوجُ 

ةي الزَّكايا(!!الزَّاويَةُ   : )كاًحدى
.اأُلْسُبوعُ  ٍَيي مىرَّاتو  : سى
 : جيٍزءه من ًستَّةو.سُ والسُّدُ  السُّْدسُ 
.السَِّديسُ   : السٍُّدسي
 : أف يى ريى العىدىدي ًستَّةن.اإِلْسداسُ 
ـي االْشػػػػػػػِتَغازُ  ًد كاتَّسػػػػػػػا يوي ك ىػػػػػػػدى ثٍػػػػػػػػرىةي العىػػػػػػػدى : كى

 االٍىًتداًء إليو.
دي الزَّكجيُّ[.الشَّْفعُ  َي. ]العىدى  : الزَّك
  جىٍعلي .) ًد زىٍكًجيَّان )شىفىي الوىتٍػرى  العىدى
 : ما كاف زىٍكجان من األ ىٍداد.عُ الشَّفي
ػػػػالشَّػػػػْيعُ  ػػػػٍهره كشى ًد. )شى عيوي يػٍ : ًمٍقػػػػداره مػػػػن العىػػػػدى

 كْنىٍويهي(.
 ًخالؼي العىٍرً .الطُّوُؿ: 
 : ًإٍح اءي الشٍَّيًء.الَعدُّ 
لىغيوي.الَعَددُ   : ًمٍقداري ما يػيعىدُّ كمىَػٍ
 : العىدىدي.الِعدَّةُ 
 : الزَّيادىةي.التػََّعدُّدُ 
 ؼي الطُّوًؿ.: ًخالالَعْرضُ 
 : جىٍعلي التٍَّسعىًة  ىشىرىةن.التػَّْعِشيرُ 
ًد  شرين.الَعْشَرنَةُ   : جعل العىدى
يرُ  الُعْشرُ  َِ  : جيٍزءه من  ىشىرىةو.والَعِش
.ا: الَمْعُلوؿُ  يضا ى ي

 مل
 : الغىلىطي.الَغَلتُ 
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 .ًِساًب  الغىلىطي ْ ا
ـي مىٍعرًفىًة كىٍجًو ال َّواًب.الَغَلطُ   :  ىدى
، )اجلميالَفْردُ   أفراده كفػيرىادلى(. :: الوىتٍػري
 .الذم ال نىًظريى لو 
 : جىٍعل الشٍَّيًء كاحدان.اإلْفرادُ 
 : التٍَّازًمء.والِقْسَمةُ  الَقْسمُ 
ًِ َّػةى(، )اجلمػػي الِقْسػمُ  ِىػػظُّ، )ا : النًَّ ػيبي كا

ـه(.  أىٍ سا
 : اجليٍزءي.الَقِسيمُ 
 : التػٍَّفرًيقي.التػَّْقٍسيمُ 
 ٍعلي الشٍَّيًء كىَريان.: جى التْكِبيرُ 
 .ًد اءي العىدى  َنى
 : العىدَّ كاإًلٍح اءي.الَكتُّ 
 : ما أىدىٍرتى من شىٍيءو.الُكَرةُ 
ليػغي سىػٍهمان تامَّػان ْ اِسػاًب الَكْسرُ  : مػا ال يػىَػٍ

(.  :)اجلمي  كيسيوره
.اإلْكماؿُ  ـي كاإًلٍِجاؿي  : اإلٍَتا
ُـّ : التَّكاُملُ   الشٍَّيءً تىتا

ػػػػالَكػػػػوسُ  ػػػػاًر : خىشى ػػػػوفي مػػػػي النَّاَّ َىةه مهثػىلَّثىػػػػةه تىكي
 يقين هبا تػىٍربًييى اخلىشىًب.

 : الَػيٍرىافي.النَّْحبُ 
 : أىحىدي جيٍزأىم الكىماًؿ.والنُّْصفُ  النِّْصفُ 
: أىٍخػػػػػذي النٍَّ ػػػػػً  مػػػػػن والتػَّْنِصػػػػػيفُ  التَّنصُّػػػػػفُ 
 الشٍَّيًء.
 : بيلويغي النٍَّ ً .واالنِْتصاؼُ  اإلْنصاؼُ 
 ًضيي النٍَّ ً  من الشَّيًء.: مىوٍ الَمْنَصفُ 
 : بيلوغي النٍَّ ً  من الشٍَّيًء.النَّْصفُ 
 : جىٍعلي الشٍَّيًء ًنٍ فىنٍيً.التػَّْنصيفُ 
ٍ  ػػػػػػػاء ْ اِسػػػػػػػاًب. المناَقَشػػػػػػػةُ  ًِ : االٍسًا
َىةي. يحاسى

 امل
ينً والنػَّْيفُ  النػَّيِّفُ  )لػو  ىشىػرىةه  ،: ما بػىنٍي العىٍقدى

.)  كنػىي  ه
 ٍشركف.: العىدىدي  ً النَّواةُ 
.التَّْمرينُ   : التٍَّدرًيبي
ًد اِساًب.الواِحدُ   : أىكَّؿي  ىدى
) ىػػػػدىٍدتي الػػػػدَّراًىِّى ًكحػػػػادان  : األىفٍػػػػرادي،الِوحػػػػادُ 

 أم أفرادان(.
 الًقٍسمىةي كالتَّفرًيقي. :التػَّْوزِيعُ 
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 الباب الثالث
 كلمات العمارة وىندستها

 
 ( أنواع البيوت1)
 ( أجزاء البيت2)
 ( مواد البناء وأدواتو3)
 ( الصنعة والحرفة4)
 ( المرافق5)
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(1) 
 أنػواع البيوت

 : بَػْيٌت يُػْبنػى طوالً.اأَلزَج  
ْحَكم.اآلِسَية : 

ُ
 الِبناءُ ادل

احِلجارة : بَػْيٌت يُػَتخَُّذ من اأَلِصيدة  والَوِصَدة  
للماشية يف اجلباؿ. وىو كاحَلِظَتة، إال أف 

 احلظَتَة من أَْغَصاف الشَّجر.
 : ْحَكُم.اأَلِصيص 

ُ
 الِبناءُ ادل

ْلَجأُ.اإِلَضاض  
َ
 : ادل

 ِِبَجارٍَة. : ِحْصٌن مبنػي  األ ط م  
  .كل  بَػْيٍت ُمرَبٍَّع ُمَسطَّح 
 .بناٌء ُمْرتَِفٌع 
 .(أَُقنٌ  :)اجلمع : بَػْيٌت من َحَجٍر.األ قْػَنة  
 : ادلِظَلَُّة الصَّْيِفيَّة.البػ ْرط لَّة  
َبػٌَْت )اجلمعالِبناء  

 أبنية(. :: ادل
  ما بُنػي ِلَسَكٍن أو َعَمٍل سواٌء أكاف[

 .[من َمَدٍر أو َوبَرٍ 
َعد  للنػزوؿ.الِبْيئة  

ُ
َُهيَّأ ادل

َكاُف ادل
َ
 : ادل

 .َىْيَئُة اإلقامة 
 .احلَاُؿ 
ْنزِ اَءة  والَمَباءة  والب ة  يئَ البِ 

َ
 ؿ.: ادل

ؾ   ِِ  : ُمْرتَِفٌع.بناٌء تاِمكٌ  = الَتاـِ

 : الَقبػُْر.الِمْنهاؿ  
ْنُصوُب.التػَّو  

َ
 : الِبَناءُ ادل

: أف ُُيَْمع بُت ُرؤوِس ثالِث شَجراٍت الثََّأى
أو َشَجرَتَػُْت مث يُػْلقى عليها ثَػْوٌب فُيْسَتَظلَّ 

 بو )ِمظلٌَّة على َقوائِم(.
: َشْيٌء من ِطُِتٍ ُُيَْعُل يف الَفالِة يُْسَتظَل  ة  الثػَّلَّ 

  بِو.
: أف ُُتَْمَع َشَجرَتاف أو ثالٌث فيُػْلقى الثَّايَة  

 .[مظلة نباتية]عليها ثَػْوٌب فُيْسَتَظلَّ بو. 
 : بَػْيٌت يف َجْوِؼ بيٍت.الثَِّوي  
  ََُّهيَّأُ للض

 ْيِف.البَػْيُت ادل
ْقبَػرَة(.: ِفَناُء اجلَبَّانَةِ الج َبار  

َ
 ، )ادل

ْشِرُؼ.الِمْجَدؿ  
ُ
 : الَقْصُر ادل

َياُف.االْجِتداؿ    : البُػنػْ
: احِلْصُن. بناء شبيو باحِلْصِن. الَجْوَسق  

 )معرَّب(
 .الَقْصُر 
 : الَقْصُر الذي ال ُشَرَؼ لو.اأَلَجم  

ْكشوُؼ بال اأَلْجَهى والم ْجَهى
َ
: البَػْيُت ادل

 َسْقٍف.
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 ُب.: البَػْيُت اخلَرِ الَجاىي
ََنازِِؿ من السَّاِحِل.الَجار  

 : ما قَػُرَب من ادل
اً وار  الجَ  : طََواُر الدَّاِر. )وىو ما كاف شُلَْتدَّ

 َمَعها(.
 : احَلِظَتَُة من الَقَصِب.الِحباؾ  
 : ِمْثُل الُقبَِّة.الَحَجَلة  
  بَػْيٌت كالُقبَِّة يُْستَػُر بالثَّياب ويكوف لو

 أزراٌر كباٌر.
َسنَُّم، وىو الذي يُقاُؿ : االم َحرَّد  

ُ
لو دل

 بالفارّسية )ُكوخ(.
: البَػْيُت الصَّغَُت ]الضَّيَُّق الِحْفش  والَحَفش  

ْنَخفُض السَّْقِف[.
ُ
 ادل

 : البَػْيُت الصَّغَت.الَحْفص  
ْيِء، وَتُكوف الَحِظيَرة   ِِ : ما َأحاَط بالشَّ

 من َقَصٍب وَخَشٍب.
 : ]الدُكَّاُف[.الحان وت  

  َّاِر.بَػْيُت اخلَم 
 : دُكَّاُف اخلَمَّاِر.الحانَة  
 .احلَانُوُت، بَػْيُت اخلَمَّار 

 .(َحوافٍ  :اجلمع): احلانُوُت، الحانَِية  
: َحِظيػْرٌَة تُػتََّخُذ للطَّعاـِ ]أي الم َحوَّط  

 للَقْمِح[.
 : البَػْيُت من َوبٍَر أو ُصوٍؼ.الِخباء  

 : َحانُوُت اخلَمَّاِر.الخ ص  
  ٍأو َقَصٍب. بَػْيٌت من َشَجر 

َلع   .الَخيػْ  : الُقبَُّة من اأَلَدـِ
 : احلانُوُت. )معرَّب(.الخاف  
: بَػْيٌت من بػُُيوِت األعراب ُمسَتديٌر الَخْيَمة  

 يَػْبِنيو اأَلْعرَاُب من ِعْيَداف الشََّجِر.
: أَْعَواٌد تُػْنَصُب يف الَقْيِظ وُُتَْعُل ذلا الَخْيم  

 َعَواِرُض، وُتظَلَُّل بالشََّجِر.
: بِناٌء كالَقْصِر حولو بػُُيوٌت َيكوُف الدَّْسَكَرة  

الىي، وبػُُيوٌت للَخَدـِ 
َ
فيها الشَّراُب وادل

 واحَلَشِم.
 .الصَّْوَمَعُة 

: الدار اجَلِديَدُة التػي مل ُتْسَكْن وال الدَّاِشن  
 استُػْعِمَلْت.

 : احلانُوُت.الد كَّاف  
 : السَّْجُن.الم َدمَّس  والم َدمَّس  

 : البَػْيُت الَعظِيُم من الشََّعِر.ْوح  الدَّ 
ََحل  َُيَْمُع الِبَناَء والَعْرَصَة.الدَّار  

 : ادل
َحلَُّة. -

َ
 ادل
 : الدَّاُر، وىي َأَخص  من الدَّاِر.الدَّارَة  

َْبنػي  على أَْربَػَعِة األَْرب عاء  واأَلْرب عاَوى
: البَػْيُت ادل

 أَْعِمَدٍة.
 رَِداٌه(. :)اجلمع ،ِظيمُ : البَػْيُت العَ الرَّْدَىة  
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َْبنػي  ِبَصْخٍر.الرَِّضيم  
 : الِبناءُ ادل

 أَْرماٌس ورُُموٌس(. :: الَقبػُْر. )اجَلْمعالرَّْمس  
 : َمْوِضُع الَقْْبِ.الَمْرَمس  
.الرَّيع    : بُػرُْج احَلماـِ

الس طوِح تَِقي  ظُلٌَّة تُػتَّخُذ َفوؽَ  الزَّْفن  والزَّْفن :
.  احلَرَّ
َْسِجِد من الر َواِؽ.ة  الس دَّ 

 : ما َحْوَؿ ادل
 .ـُ َعَلْيِو  َجرِيٌد يَُشد  بَػْعُضو إىل بَػْعٍض يُػنَا

 : البَػْيُت من الُقْطِن.الس راِدؽ  
َجصَُّص. السَِّنيق :

ُ
 البَػْيُت ادل

َسطَِّح.الم َسنَّم  
ُ
ْرفُوُع، ِخالُؼ ادل

َ
 : البناء ادل

ِديَنِة.الس ور  
َ
 : حاِئُط ادل

 : البناءُ احَلْسُن الطَوِؿ.الس ورَة  
  ِْنز

َ
 لَُة ]الطَّبقة[ من الِبناِء.ادل
 : بَػْيٌت َصِغٌَت ُمْنَحدٌر يف اأَلْرِض.السَّْهَوة  
 .بَػْيٌت على ادلاِء َيْسَتِظل وَف بو 

.: َجِديَلٌة من َقَصٍب تُػتَّ الشَّرِيَجة    َخُذ للَحماـِ
ْفتُػُوَحُة األَْبو الشَّارَِعة  

َ
اب على الشَّارِِع : الد ور ادل

 النَّاِفِذ.
 : ُمَصلىَّ الِعيِد.الم َشرَّؽ  
ْحَكُم.الَمِشيد  

ُ
 : الِبناءُ ادل

 .الِط
َ
ْبنػي بالشَّيِد، وىو اجِلص  أو ادل

َ
 ادل
 : ُكل  بِناٍء ُمْرتَِفٍع َعِظيٍم.الصََّدؼ  

ْحَكُم.الصَّْيَدف  
ُ
 : الِبناءُ ادل

رِدًا َضْخماَ : بَػْيٌت واحٌد يُػْبٌت ُمنػْفَ الصَّْرح  
 طوِيالً. )اجلمع: ُصروٌح(.

  .الَقْصُر 
 : الصَّْوَمَعُة.الصَّْعَنَبة  
َعلَّى.الم َصمَّد  

ُ
 : الِبناءُ ادل

: ما يَػْعَمُلو الناس من األَبِْنَيِة واآلباِر الَمَصانِع  
 وغَتىا.

 .الُقصوُر 
 .احُلُصوُف 

َحدَُّد الطََّرِؼ من االصَّْوَمَعة  
ُ
 أَلْعلى.: البناءُ ادل

 .َمناُر الرَّاِىِب 
 الَقبػُْر. الصَّيػِّر :
َحِظَتٌَة من َخَشٍب وِحجارٍَة تُبٌَت  الصَّيَرة :

يٌر(. :للبَػَقِر والَغَنِم. )اجلمع َِ  ِص
 ِصيَصٌة(. :: احُلَصوُف، )الواحدالصَّياِصي
ْسَتطيَلُة يف اأَلْرِض فيها  الضَِّفيَرة :

ُ
َسنَّاُة ادل

ُ
ادل

 ]شبو َسدٍّ[. َخَشٌب وِحجارٌَة.
 : الِبناُء ِِبجارٍة بَغَْتِ ِكْلٍس وال ِطٍُت.الضَّْفر  
 ِِ ُْرتَِفُع، الصَّْوَمَعُة.رْباؿ  الطَّ

 : الِبناءُ ادل
  َمة النَّاطوِر.يْ الِعْرزاُؿ، خ 
 .نارَُة

َ
 ادل
 ِِ  : البَػْيُت الصَّْيِفي .ْرز  الطَّ
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 .الشَّْكُل 
 بَػْيٌت من َخَشٍب كالُقبَِّة. الطارَِمة:
 )ُكل  ما أََظلَّ( َكْهيَئِة الص فَِّة. الظ لَّة :
 : بػُُيوُت اأَلْخِبَيِة.الِمظَلَّة  
 : بَػْيٌت َصغٌَت يُػتَّخُذ للَمِلِك إذا قاَتَل.الْعرِزَاؿ  
 .بَػْيٌت َصْغٌَت 
 .احلانُوُت 
 : الِبناُء من اخَلَشِب.الَعْرش  
 .الِعيداُف تُػْنَصُب ويُظَلَُّل َعَلْيها 
 : الدَّاُر الَبِعيَدُة.ف  الِعرا

لِّيَّة   ِِ  : الُغْرفَُة.والع لَّيَّة   الِع
: احَلِظَتَُة من اخَلَشِب أو الشََّجِر ُُتَْعل الع نَّة  

 لإلِبِل أو الَغَنِم.
 .َخْيَمٌة من أَْغَصاٍف 
: ِشْبُو الظ لَِّة يَُسوَّيها الرَُّجَل من الشََّجِر العالَة  

طَرِ 
َ
 .َيْسَتًتُ هبا من ادل

اُر التػي لَْيَسْت على شارٍِع.الغاِمَضة    : الدَّ
ِشيُد.الَفَدف  

َ
 : الَقْصُر ادل

 : بَػْيٌت من َشَعٍر.الف ْسطاط  
 : اخلَاُف. )معرَّب(.الف ْند ؽ  
َزر   ُذ على َخَشَبٍة، يَكوُف : بَػْيٌت َصِغٌَت يُػتَّخَ الَفنػْ

 الرَُّجُل فيها رَبِيَئًة؛ ]مراقباً[.
 غٌَت ُمْسَتديٌر.: بَػْيٌت صَ الق بَّة  

ر    : َمْدَفُن اإِلْنساِف.الَقبػْ
 : َمْوِضُع الُقُبوِر.الَمْقبَػَرة  

 :: بَػْيٌت من ِجْلٍد، )اجلمعالَقَشع  والَقْشَعة  
 ِقَشٌع(.

 .ِقْطَعٌة نِْطٍع 
 : النَّاُووُس.الِمْقشع  
 : الَقْصُر.الَقَصَبة  
 .ِديَنُة

َ
 ادل
 .َوَسُط الَقْريَِة 
 بَػْيٍت من َحَجٍر. : ُكل  الَقْصر  

َحصََّنُة.الَمْقص ورَة  
ُ
 : الدَّاُر الواِسَعُة ادل

 َمَقاِصر  :الدار الصَّغَتَُة. )اجلمع
 وَمَقاِصَتُ(.

ْخدَُع.الَقْيط وف  
ُ
 : ادل

 .بَػْيٌت يف بَػْيٍت 
 : ِحْصٌن ُمْشِرٌؼ.الَقْلَعة  
 : احلاَنُوُت. )فارسيَّ معرَّب(.الك ْرب ج  
 اخلَمَّاِر. : حانُوتُ الك ْلَبة  
 : َصْوَمَعٌة تُػبػٌَْت فَػْوَؽ الُقبوِر وََنِْوىا.الِكلَّة  
  ُر الرَِّقيُق ُُياُط كالبَّيِت يُػتَػَوقَّى فيو السَّتػْ

 من الَبقَّ.
 : ُكل  ما َيْستُػُر ويَقِي.الِكن  والِكنَّة  والِكناف  

 : البَػْيُت الصَّغَُت من ِطٍُت.الِكْبس  
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َرة    : الُقبَُّة.الِكتػْ
 : الُغْرفَُة.الَكْعَبة  
 .ُرَبَُّع

 البَػْيُت ادل
 : احَلِظَتَُة.الَكِنيف  
َنػُْقوُر يف اجلََبِل.الَكْهف  

 : البَػْيُت ادل
 : بَػْيٌت من َقَصٍب بال ُكوٍَّة.الك وخ  
  بَػْيُت َصغٌَت يف بُستاٍف حلِْفِظ األَداِة

 والزَّرِْع.
 : َمكاُف اللَِّعِب.الَمْلَعب  
 الن ػز ؿ  

َ
 ُؿ.ْنزِ : ادل
 : ُكل  بِناٍء كالظ لَِّة.النَّعاَمة  
  .ُكل  بِناٍء على اجلََبِل كالظ لَِّة والَعَلِم 
  ما ُنِصَب من َخَشٍب َيْستِظل  بو الرَّبِيَئة

راِقُب[.
ُ
 ]ادل
  : الد كَّاُف.الَمناَمة  

 الس ْلطاِف،: بَػْيٌت َكِبٌَت ُُيَْمع فيو َقْمح اله ْري  
 اٌء(.)اجلمع أَْىر 

 .]مستودع احلُُبوِب[ 
ْرتَِفُع.الَهْيَكل  

ُ
 : الِبناءُ ادل

 .ْسِلمَُت
ُ
ْعَبُد لَِغَْتِ ادل

َ
 ادل
َر َعَلْيِو.اأَلْجَهى  : البَػْيُت ال ِستػْ
 : َسْقٌف ُُيَْعُل ِمْثَل احَلِظَتَِة.الم َوشَّع  
 .  اخُلص 

: َعرِيٌش يػُْبٌت للرئيِس يف الَعْسَكِر الَوِشيع  
 منو على َعْسكرِِه ]ادلَِنصَُّة[.يُْشِرُؼ 
: بِْيٌت يُػتََّخُذ من احِلجارَِة للماِؿ يف الَوِصيَدة  

 اجلِباِؿ. ]ادلاُؿ: اإلِبُل[.
 .احَلِظَتَُة 

 : ِمْثُل اجلَناِح يف البَػْيِت يكُوُف على الوََكف 
 الُكنَّة ]الس دَّة[.
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(2) 

 أجػزاء البيت
ػػػػار :  ػػػػْطح الػػػػذي لَػػػػْيَس َحوْ اإلجَّ رُد  لَػػػػو مػػػػا يػَػػػػالسَّ

 .(اجلمع: أَجاجَت، أَجاِجرَة)السَّاِقَط عنو. 
 : َسْطٌح ليس عليو ُستػْرٌَة.اإِلجَّار  واإِلجَّارَة  

: ُحْفرٌَة كهيئِة اأَلْخذ  واإِلْخذ  واإلْخَذة  
 احَلْوِض ُُتِْسُك ادلاَء أيَّاماً. 

 : َمْصَنٌع للماء َُيَْتمع فيو.اإلخاَذة  
َزاب   رَاُب. ادلِثْػَعُب الذي يسيل منو : ادلِزْ الِمئػْ

طَر.
َ
 ادلاُء. َمَصب  ماء ادل

 :: َأْصُل الِبناء. )اجلمعاأل س  واألَساس   
 ِإساس ومجع اجلمع: أُُسٌس(.

ْحَكُم.اآلِسَية  
ُ
 : البَناءُ ادل

 .)الدََّعاَمُة والسَّارِيَُة. )اجلمع: أَواِسي 
 : الِفناُء.اأَلِصيد  
ْلجأُ.اإِلضاض  

َ
 : ادل

ٌر إىل : الِبئػُْر التػي قد َضَغطَْها بِئػْ ط ور  أْ مال
 َجْنِبها.

 .َْطوِيَُّة لِئَّال تَػنػَْهِدـ
ُر ادل  الِبئػْ

 ناىا.حَ نْ : مُ اأَلْطر = َأْطر  الَقْوسِ 
 كادلِْنطََقِة َحْولَُو.  ِإطَار  البَػْيِت: = اإلطَار  
 : َمْوِقُد النَّار. )اجلمع: أَطائِم(.ة  اأَلِطيمَ 
 واِحي البَػْيِت.: نَ األ ف ق  

 .َقدََّمُْتِ يف ُرواِؽ البَػْيِت
ُ
 ما بُت الزَّرَّْيِن ادل

باِء.اأَلواف   ِِ  : َعُموٌد من أَْعِمَدِة اخِل
 : الص فَُّة الَعِظيمُة.اإلواف  واإليَواف  

 .)ِشْبُو أَزٍَج َغَْتِ َمْسدوِد الَوْجِو. )معرَّب 
َاُب ُُيَْعُل حوؿ احَلْوِض أاإليَاد   و اخلِباِء : الًت 

طَِر.
َ
 يُػَقوَّى بو، أو ََيَْنُع ماَء ادل

 : َساَحُتها.ب ْدَحة  الدار
 الْبَُؾ(. :: احَلْوُض. )اجَلْمعالِبرَْكة  
  ِشْبُو َحْوٍض ُُيَْفُر يف األرِض ال ُُيَْعُل لو

 أَْعَضاٌد فوؽ َصِعيِد اأَلْرِض.
  َّالصََّهارِيُج التػي ُسوََّيْت باآلُجر

 بالنػَّْورَِة.وُصرََّجْت 
: َشْيٌء يُػتََّخُذ من الص ْفِر )الن حاس( األَبْػَزف  

 للماِء ولو َجْوٌؼ.
 .َحْوٌض من َُناٍس َيْستَػْنِقُع فيو الرَُّجُل 
 .َشْيءٌ يَػْعَمُلو النَّجاُر ِمْثُل التَّابُوِت 

َلفََّقُة. الش  الَبصِيَرة  
ُ
ُة التػي تكوُف قَّ : الش قَُّة ادل

باءِ  ِِ  .على اخِل
ػػػٌر ُفَْفػػػالَبالو َعػػػة  والبَػلَّوَعػػػة   يف َوَسػػػط الػػػدار  رُ : بِئػْ

طَُر.
َ
 ويَُضيَُّق رَْأُسها َُيْرِي فيها ادل

  َواجلمع )الدَّاِر.  طِ سَ ْقٌب يف وَ ثػ
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 .(الَبالَليع
 = حائٌط ُمبػَْهٌم: ال باَب فيو. الم بػَْهم
  َهٌم: ُمْغَلٌق ال يُػْهَتدَى لَِفْتِحو إذا باٌب ُمبػْ

 .أُْغِلق
ـَ البُيوت.البَػْهو   ـُ أما  : البَػْيُت ادلقدَّ
َصُتها. ساَحُتها، َعرْ  = باَحة  الدَّاِر: الباَحة  

 أَْوَسطُها.
اجلمع: ): َعموٌد من أَْعِمَدِة اخلِبَاء. واف  البِ 

 .(أَْبوِنَة
: اسػػػػُم كػػػػلَّ عمػػػػوٍد يف البيػػػػت مػػػػا خػػػػال الب ػػػػواف  

 َوَسَط البَػْيِت.
:  حَلْوِض.رَلَرى ادلاِء إىل ا الِبيب 
 .الص ْنبُور 
: ادلِثْػَعُب الذي يَػْنَصب  منو ادلاُء إذا فُػرَّغ الِبيَبة  

 من الدَّْلِو يف احَلْوِض.
 ماال ِعَمارََة فيو. بَػَياض  األَْرِض: البَياض =
 : َوَسطُها وُمْعظَُمها.بَػْيَضة  الدَّار البَػْيَضة =
ُب : َخَشػػػبةٌ تُوَضػػػُع َخْلػػػَف البػػػاب يَُضػػػبَّ التػ ػػػْرس  

 هبا السَّريُر.
ػػػػَرس   ػػػػجاُر الػػػػذي يُوَضػػػػُع ِقبَػػػػَل البَػػػػاِب الَمتػْ : الشِّ

عامًة. ِِ  ِد
 : الدََّرَجُة.التػ ْرَعة  
 .ِادلِْرقاُة من ادلِْنَْب 

 : فُػرَُج الدَّرَابِزِيِن.التَّفاريج  

 : احلَاِجُز بَػُْتَ احلائَِطُْت.التَّير  
 : َوَسُط احَلْوِض.الث َبة  

ػٌَت باحِلجػارِة لُتمسػَك : الضَّػفَ الثَّمائل   ائُِر التػػي تُػبػْ
 ادلاَء على احلَْرِث. )الواحدة: ََثيَلٌة(.

: َوَسُط احلَػْوِض الػذي يَػعُػود إليػو الث َبة  والَمثَاب  
 ادلاُء إذا استُػْفرَِغ.

 : َوَسُط الِبْئِر.الَمثَاب  
: احلجػػارَُة التػػػي َحػػْوَؿ الِبْئػػِر يَِقػػُف عليهػػا الَمثَابَػػة  

 الرَُّجُل.
  ادلكاُف الذي يُْطَوى من الِبْئِر )يُػبػْنَػى

 باحلجارة(.
 : أَساُس البَػْيِت.الَمثَابات  
 : َوَسطُها.ج بَّة  الدَّارِ  الج بَّة =
 ساَحُة الدَّاِر. واجلمع أَْجُبل وُجُبوؿ. الَجْبل :
 : احلاِئُط. )واجلمع: ُجْدراف وُجُدٌر(.الِجَدار  
 رَُه: بَػنَاُه(.: الِبنَاءُ. )اْجَتدَ االْجِتَدار  

 : َأْصُل اجلَِداِر.الَجْدر    
ْمِسػػػػالج ػػػػد ر  

ُ
َكةُ : احلَػػػػواِجُز التػػػػػي بػَػػػػُْتَ الػػػػدَّياِر ادل

 للماِء.
ْعػػًَتُِض يف البَػْيػػِت الػػذي الَمَجػػر  

ُ
ْوِضػػُع ادل

َ
: ىػػو ادل

يُوَضػػػػػُع عليػػػػػو أَطْػػػػػراُؼ الَعػػػػػواِرِض، وُتَسػػػػػمَّى 
 اجلَائِزََة.
أَْجػػػراُز  :)اجلمػػػع : الَعُمػػػوُد مػػػن احَلِديػػػِد.الج ػػػر ز  

 وِجَرزٌَة(.
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 : الُقبَُّة.الج ْنب َذة  
 : اخَلَشبُة التػي تُػْنَصُب عليها اأَلْجَذاُع.اَئِز  الج

 : َفْجَوُة ما بَػُْتَ البُػُيوِت.الَجْوبَة  
 .ْسَتِديرَُة الواِسَعُة

ُ
 احلُْفرَُة. احلُْفرَُة. ادل

 .َفَضاءٌ أَْمَلُس َسْهٌل بُت أَْرَضُْت 
  َْنَجاُب الَوِطُئ من الدَّار

ُ
َكاُف ادل

َ
ُة، وىي ادل

 اأَلْرِض، القليُل الشََّجر.
  ِِشْبُو َرْىَوٍة تكوُف بَػُْتَ َظْهرانػي ُدوِر الَقْوـ

طَِر.
َ
 َيِسيل منها ماءُ ادل
 : الُقبَُّة.الَجْوث  والَجْوثَاء  

: اخَلَشػػػَبةُ التػػػػي َفِْمػػػُل َخَشػػػَب البَػْيػػػِت. الجػػػائِز  
 .(ٌة وُجوزَافٌ )اجلمع: أَْجوِز 

 : َسْهُم البَػْيِت.الَجائَِزة  
  ـُ السَّاقي. )حوَؿ الِبْئِر أو مصدر َمَقا

 ادلاِء(.
 : داِخلُِو.البَػْيتِ  َجو  =  الَجو  

َْصػػنَػَعِة ُُيَْعػػُل للمػػاِء الِحػػْبس  والِحباَسػػة  
: ِمثْػػُل ادل

 ]َحْوض[.
 : اخَلَشَبُة التػي فوؽ الَعَتَبِة يف الباب.الَحاِجب  
 ىي أعلى ما يف الباب[. ]أي
 : الُغرفَُة من البيوت.الح ْجَرة  
نَػػػى حػػوؿ السَّػػْطح لَِمْنػػِع الِحَجػػار   : ادلػػانُِع )مػػا يػُبػْ

 الس قُوط(.
 : احَلِديَقُة.الَمْحَجر  

 : َصْدُر البَػْيِت، وأْكَرـُ َمْوضٍع فيو.الِمْحَراب  
 .أَْرَفع بَػْيٍت يف الدَّاِر 

 : الزَّاِويَُة.الِحْرِسم  
 : َقَصَبُة الدَّاِر.الَحرِيم  

 .ْسِجِد
َ
 ِفنَاُء ادل
أُِضػيَف إليهػا، وكػػاف  : مػاَحػرِيم  الػدَّار: الَحػرِيم  

 من ُحُقوِقها ومراِفِقها.
ْمشػػػػػػَى علػػػػػػى َحػػػػػػرِيم  البِْئػػػػػػرِ 

َ
: ُمْلقػػػػػػى النَّبِيثَػػػػػػِة وادل

 جانِبَػْيها. ما َحْوذَلا من َمرَاِفِقها وُحقوِقها.
: ُمْسػتَػَقر  ادلػاِء يف الَحػْوضِ َحْوَصَلة  : الَحْوَصَلة  
 أْقصاُه.
 : الُقْفُل.الِمْحَصن  
ظار    : احلاِئُط.الِحِِ
 : َأْصُل احلاِئِط.الِحْقف  
 : الدَّرَابِزِيُن.الح ْلف ق  
 .التػََّفاريُج 

ـ   ػػا كػػاُف الػػذي يَػْغَتِسػػل فيػػو الَحمَّ
َ
: الػػدََّياُس، )ادل

 اإلنساُف(.
 : مكاُف االْغِتساِؿ.الم ْسَتَحم  

 : َحْلَقُة الباِب.َحماَمة  ال
ػػػز   مػػػا  = َحػػػْوز  الػػػدَّاِر وَحيػْز ىػػػا: الَحػػػْوز  والَحيػْ

ناِفِع.
َ
راِفق وادل

َ
 اْنَضمَّ إليها من ادل

 أَْحياٌز(. :واجلمع): النّاِحَيُة على حَدٍة. الَحيػِّز  
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 : النَّاِحَيُة.الَحْوزَة  
 : ما بُنػي ْحولَو ِجداٌر.الم َحوَّط  
.خَ ٌة تُػتَّ : َحِظَتَ الح َواطَة    ذ للطعاـِ
كػػػػاُف الػػػػذي يَكػػػػُوُف َخْلػػػػف ادلػػػػاِؿ الَمَحػػػػاط  

َ
: ادل

 والقوـِ َيْسَتِدير هبم وَُيَْفظُهم.
 ِحيطاٌف(. :: اجلِداُر. )اجلمعالحاِئط  

: البَػْيػػػػػُت الصَّػػػػػغَتُ الػػػػػذي الِمْخػػػػػدَع  والَمْخػػػػػدَع  
 يَُكوُف داخَل البَػْيِت الَكبَِت.

 .اخلِزَانَُة 
َت اجلػػػائِِز الػػػذي يُوَضػػػُع علػػػى : مػػػا َفْػػػالم ْخػػػدَع  

نَػػػػى بػػػُت  الَعػػػْرِش، والَعػػػْرُش: احلػػػاِئُط الػػػذي يػُبػْ
لَػػػػػػػُ  بػػػػػػػو أَْقَصػػػػػػػاُه، مث  حػػػػػػػائَِطي البَػْيػػػػػػػِت ال يػُبػْ
يُوَضع اجلائِز  مػن طَػَرِؼ الَعػْرِش الػداِخِل إىل 

 أقصى البَػْيِت ويُْسَقُف بِِو.
َْوِضُع الذي ُُيَْزُف فيو الشَّْيءُ.الِخزانَة  

 : ادل
: ِشػْبُو ُكػوٍَّة يف قُػبَّػٍة أو ََنْوِىػا إذا كػاف لَخَصاص  ا

 واسعاً َقْدَر الَوْجِو.
  ّىي َأْحَجاُر  . ]األثايفّ الُفرَُج بَػُْتَ األَثَايف

ْوِقد[.
َ
 ادل

ُة. فُػْرَجُة الباِب.الَخَصاَصة   َِ  : الُفْرَجُة واخلَلَّ
 ؛ ]حِجارَُة الِقْدِر[.: األَثَايفّ الَخَواِلد  
ُس ادلِْربَػػػُد يكػػػوف َخْلػػػَف البَػْيػػػِت )زَلْػػػبِ : الَخْلػػػف  

 اإِلِبِل(.
 .الظَّْهُر. اجِلَهةُ التػي تُػَقاِبُل الَباَب 

 .ـَ البَػْيِت َعُموٌد  أف ُُيَْعَل قُدَّا
 .]ْلَحَقُة بالداَِّر

ُ
 ]الساحة ادل

 : الَعمُوُد الذي يَكُوُف قُدَّاـ البَػْيِت.الخالَِفة  
  َْيِت. )اجلمع َعُموٌد من أَْعِمَدِة البػ

 َخواِلُف(.
  زاوية البَػْيِت واجلمع: َخَواِلُف. ما فت

 اأَلْطناِب يف الِكْسِر. الَفْرَجُة )يف البَػْيِت(.
 : اخَلَصاَصُة يف الَوِشيع.الَخلَّة  
 .الُفْرَجُة .  الُفْرَجُة يف اخُلصَّ
 .الثػ ْقَبُة الصَّغَتَُة 

ومػػػػػا بػَػػػػػُْتَ  : مػػػػػا َحػػػػػَواَ ْ ُجػػػػػُدِر الػػػػػدَّارِ الِخػػػػػ ؿ  
 بػُُيوِِتا.
 : َوَسُط الدَّاِر.الَمَخنَّة  
 .الِفَناُء 
َوة   .الَخنػْ  : الُفْرَجُة يف اخُلصَّ
 : ُكوٌَّة يف البَػْيِت تُػَؤدَّي إليو الضَّْوَء.الَخْوَخة  
  سُلْتَػَرٌؽ ما بَػُْتَ ُكلِّ داَرَْيِن مل يػُْنَصْب

 َعَليها بَاٌب.
َخػػُذ علػػى األُتونػػاِت : الُكػػَوى التػػػي تُػتَّ الػػدَّاَوِخن  

قاِ . )الواحدة: داِخَنٌة(.
َ
 وادل

ُب بَػْعُضػػػػػػػها دوَف الػػػػػػػدَّرَج  والػػػػػػػد رَّج   ِِ : َمػػػػػػػراِت
 بَػْعٍض )الواحدة: َدَرَجٌة وُدَرَجٌة(.

 .ادلِْرقَاُة. الطََّبقُة من ادلرَاِتب 
 : ِعماُد البَػْيِت.الدَّعاَمة  
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ـ  والدَّعاَمػػػة   بػػػو، مػػػا  : مػػػا ُدِعػػػمَ الدَّْعَمػػة  والػػػدََّعا
 أُقيَم بو َمْيُل الشَّْيِئ. السَّناُد.

 .اخَلَشبُة )واألداة( التػي يُْدَعُم هبا 
 : أَثايف الِقْدِر.والدَّيقاف   الدَّْقداف  
 : بِناٌء يَُسطَُّح أَْعالُه.الدَّكَّة  
 : بِناٌء يَُسطَُّح أَْعالُه يُػْقَعُد َعَلْيِو.الد كَّاف  
ْخػدَُع، البػَ الدَّْوَلج  

َ
ْيػُت الصَّػغَُت داخػَل البَػْيػِت : ادل
 الكِبَِت.
ـُ.الدَّيماس    : احَلمَّا
: الػػػػػػػدَّلَّيُج؛ مػػػػػػػا بػَػػػػػػػُْت البػػػػػػػاِب والػػػػػػػدَّار الػػػػػػػدَّْىِليز  

 )معرَّب(.
 : ادلِظَلَُّة الَعِظيَمُة.الدَّْوَحة  
 : ُكل  ما اْسُتًتَ بو. الَكَنُف.الذََّرى
ْوِقِد أالرَّوائم  

َ
 ئُِمُو[.قواو : األثايف ، ]أركاف ادل

 : َفَضاٌء َورَاَء البُػُيوِت يُػْرتَػَفُق بِو.الِمْربَد  
 : أَساُس الِبناء.الر ْبض  
 : الواِحَدُة من رَتَباِت الدَّرَِج.الرَّتَػَبة  
 .الدََّرَجُة 
 : َعَتُب الدَّرَِج.الرََّتب  
 : الباُب الَعِظيُم.الرَّتاج  
 .ْغَلُق وَعَلْيو باٌب َصِغٌَت

ُ
 الباُب ادل

 : ادلِْغالُؽ.ْرتَاج  المِ 
 : الِفناُء الواِسُع.الرََّحَبة  

 : َمْوِضُع اخَلالِء.الِمْرَحاض  
 .واِضُع التػي بُِنَيْت للغاِئِط

َ
 ادل
 .ْغَتَسُل

ُ
 ادل
 : الس تػْرَُة يف ُمَؤخَّر البَػْيِت.الر ْدَحة  
 : الُكوَُّة. الُكوَُّة النَّاِفَذُة.الرَّْوزَنَة  
  َى السَّْقِف.اخلَْرُؽ يف أَْعل 
َْطوِيَُّة باحَلَجِر.الرَّس  

 : الِبئػُْر ادل
.الرَّْوَشن    : الرَّؼ 
 .الُكوَُّة 

 : َخَشُب السَّْقِف.الرَّواِفد  
: َخَشػػػػٌب يُػْرفَػػػػع عػػػػن األَْرِض إىل َجْنػػػػِب الػػػػرَّؼ  

 :اجلِػػَداِر يُػػوَقى بػػو مػػا يُوَضػػُع َعَلْيػػِو. )اجلمػػػعُ 
 رُفُوٌؼ(.

 .ِشْبُو الطَّاِؽ 
 : َمَصػػػػػػػاب  ادلػػػػػػػاءِ َراِفػػػػػػػق  الػػػػػػػدَّارمَ =  َراِفػػػػػػػقالمَ 

ْغَتَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِل والَكِنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِف. 
ُ
 وََنُْوىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا، كادل
 )الواحد: ِمْرَفق(.
ى والم ْرتَقىَ  ْصَعُد.الَمْرَؽَِ

َ
 : ادل

 : الدََّرَجُة.الَمْرقَاة  والِمْرقاة  
 : الِفنَاءُ. َساَحُة الدَّاِر. الر ْكح  
َضاٌء ال ناِحَيُة البَػْيِت من َورائِو كأنَّو فَ  -

 بِناَء فيو.
 .)ِفَناءُ البَػْيِت. )اجلمع: أرْكاٌح 

َْوِقِد. األَثايف  الرَّواِكد  
 .: أَْحجاُر ادل
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ْرتَػَبُة.الَمْرَىَصة  
َ
 : الدََّرَجُة وادل

 : الدَّرَُج.الَمرِاىص  
 : شَلَر  الرَّيِح.الِمْرَوَحة  
 : ساَحُة البَػْيِت.الرَّاَحة  

يُػَغطَّػػػػػػي أَْرَض احلَػػػػػػْوِض : ادلػػػػػػاء الػػػػػػذي الرَّْوَضػػػػػػة  
 وأَْسَفَلُو.

: ادلػػػػػػاء الػػػػػػذي الرَّيَضػػػػػػة  واألَرِيَضػػػػػػة  واإلرَاَضػػػػػػة  
 يُػَغطَّي أرض احَلْوِض.

 : ُمَقدَُّمُو.َرْوؽ البَػْيتِ =  الرَّْوؽ  
 : ََسَاَوُة البَػْيِت.الرِّواؽ  والرِّواقَة  

 .)الش قَُّة اليت ُدوَف الُعْليا. )اجلمع: أَْرِوقٌَة 
 : َسْقُف ُمَقدَّـ البَػْيِت.اؽ  و والرِّ  الرَّوؽ  
 .ٌر َُيَد  دوف السَّْقِف  ِستػْ

 : الُفْسطَاُط.الرِّواؽ  والر واؽ  
أو بَػْيػػٍت يكػػوف لػػو  : ِشػػْبوُ َدَغػػٍل يف بِنػػاءٍ الزَّاب وقَػػة  

 َزوايا ُمْعَوجٌَّة.
 : ادلِيزاُب.الِمْزراب  
 : َحْلَقُة البَاِب.الزَّْرِفين  
 .احلَْلَقُة 
: ِدَعاَمتػػاِف مػػن َخَشػػٍب أو ََنْػػوِه علػػى رْن وقػػافالز  

 َشِفَِت الِبْئِر.
 : ِمْغالُؽ الباِب.الزَّالج  والِمْزالج  

 .ادلِْغالُؽ يُػْفَتح بالَيِد 

ْصنَػَعُة، )َحْوُض ادلاِء(.الزَّلََفة  
َ
 : ادل
 : ِمْزالُج الباِب )ادلِْغالُؽ(.الِمزالؽ  
يَة   ِِ  : رُْكُن البَػْيِت.الزَّاِو

: اإِلْفرِيػػػػُز الػػػػذي يف أَْعلَػػػػى الػػػػدَّاِر، وىػػػػو زَّيْػػػػف  ال
ِحيُط باجلِداِر.

ُ
 الطََّنُف ادل

 .الش ْرفَُة 
ة   َِ اُب الس ػػػباَط َْوِضػػػُع الػػػذي يَػْرَمػػػى فيػػػو الػػػًت 

: ادل
 واألوساُخ وما يُْكَنُس من ادلنازِِؿ.

. أو بػػػػػػُت السَّػػػػػػابَاط   ِِ : َسػػػػػػِقيَفةٌ بػػػػػػُت حػػػػػػائَِطُْتِ
ا طَرِيػػػٌق نافِػػػٌذ. )اجلمػػػع: َدارَيْػػػِن.. ومػػػن َفِْتهػػػ

 َسوابِيُط وساباطاٌت(.
 : السَّتػُْر.السَّْجف  والسَّْجف  

  ْصرَاَعُْتِ، كل  ِمْصراٍع من ِِ السَّتػُْر على ـِ
 السًَّْتِ ِسْجٌف.

ػػػػًْتِ يكونػػػػاف يف ُمَقػػػػدَّـ السَّػػػػْجفافِ  : ِمْصػػػػراعا السَّ
 البَػْيت.

ْرَصػةُ َصػةُ الػدَّاِر وعَ : َعرْ السَّْحَسَحة  والسَّْحَسح  
َحلَِّة: ساَحُتها.

َ
 ادل
َسِجِد من الرَّواؽِ الس دَّة  

 : السَِّقيَفُة. ما َحْوُؿ ادل
 .الظ لَُّة بِباِب الدَّاِر 

 : ِشْبُو الَكلَِّة تُػَعرَُّض يف اخلِباِء.السَّدار  
 : الص فَُّة بُت يََدي الُغْرفَِة، )السَّقيَفُة(.الَمْشَربَة  
َت األَْرِض. بَػْيػػػػػٌت َفْػػػػػَت : َحفػػػػػَتٌ َفْػػػػػالسَّػػػػػَرب  

 األَْرِض.



- 370 - 

 : ِفناءُ البَاِب.السَّْرح  
 : َمكاٌف َوْضِع السَّراِج.الَمْسَرَجة  
 :: مػػػػػػػػػا أَحػػػػػػػػػاَط بالِبنَػػػػػػػػػاِء. )اجلمػػػػػػػػػعُ الس ػػػػػػػػػراِدؽ  

 ُسراِدقاٌت(.
 .ما َُيَد  فَػْوَؽ َصْحِن الدَّاِر 

 : خباٌء َفَْت األَْرِض للصَّْيِف.السَّْرداب  
 راُة ُكلِّ َشْيٍء:  أَْعالُه وظَْهرُُه.: سَ السَّراة  

ُنوُ وُمْعَظُمُو.= َسَراة  الطَّرِيقِ   : َمتػْ
 : اأُلْسطُوانَُة من ِحجارٍَة أو آُجرًّ.السَّارِيَة  
الػػد كَّاُف ]: الػػد كَّاُف يَػْقعُػُد النَّػػاُس َعَلْيػو. الَمْسػطََبة  

ْرتَِفُع قليالً 
ُ
 .[ىو ادلكاُف ادل

 ْيِت.: ظَْهُر البػَ السَّْطح  
: َعُمػػػػػػػػػػوٌد مػػػػػػػػػػن أَْعِمػػػػػػػػػػَدِة اخلِبػػػػػػػػػػاِء، الِمْسػػػػػػػػػػَطح  

 والُفْسطَاِط.
  َُعرََّضُة على ِدَعاَمتػي الَكرِـ

اخَلَشَبُة ادل
 باألُطُِر.
: الَعُمػوُد مػػن أَْعِمػَدِة اخلِبػاِء أو الػػرِّواِؽ. السَّػطَاع  

 )اجلمع: أَْسِطَعٌة وُسطٌُع(.
 : السَّارِيَُة.األ ْسط وانَة  

  ُادلِْدَماؾ. 
 : َعُموُد اخلِباِء.السََّقب  
 : ِغماُء البَػْيِت.الَّسْقف  
 : الص فَُّة.السَِّقيَفة  
وِضُع الذي يػُتََّخُذ فيو الشَّراُب.السَّقايَة  

َ
 : ادل

 : َعَتَبُة الباِب التػي يُوطَأُ عَليَػْها.األ ْسك فَّة  
: أَْعلػػػػػػى البػػػػػػاِب الػػػػػػذي يَػػػػػػُدور فيػػػػػػو السَّػػػػػػاِكف
 الصَّائُر.
 َسْقُف البَػْيِت. :السَّْمك  
 .القاَمُة من ُكلَّ َشْيٍء بَِعيٍد 

 : َعُموٌد من أَْعِمَدِة اخلِباِء.الِمْسماؾ  
 : َسْقُف البَػْيِت.السَّماَوة  
 .رَِواُؽ البَػْيِت، وىي الش قَُّة ُدوَف الُعْليا 
 : ادلِْرقاُة. الدََّرَجُة.الس لَّم  
 األداُة اليت يْرتَػَقى َعَلْيها. )اجلمع: 

 ساللِيٌم(.
ِح.الَمْسَهج   ِّ  : شَلَر  الريَّ
 : جائُِز البَػْيِت.السَّْهم  
 : الُكوَُّة بُت الدَّارَْيِن. الرَّْوَشُن.السَّْهَوة  

ٍؼ. ٍِ  ما بَػُْتَ احلائَِطُِتِ دوف َسْق
  ،حائط َصغٌَت يػُبػٌَْت بَػُْتَ حائَِطِي البَػْيِت

 وُُيَْعُل السَّْقُف على اجَلِميِع.
  ٌبَػْيتَػُْتِ.ُتب َسِقيَفة  

 : َفضاٌء يَكُوُف بُت ُدوِر احَليَّ.السَّاَحة  
 ُسوٌح وَساٌح  :باَحُة الدَّاِر. )اجلمع

 وساَحاٌت(.
 ُكل  َصفٍّ من اللِّْْبِ.السَّاؼ: 
 : الباُب العا  الِبناِء.الشََّبج  
: مػػػا َوِضػػػػَع مػػػن الَقَصػػػػِب وََنْػػػوِِه علػػػػى الش ػػػبَّاؾ  
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 بواري: احُلُصُر(.َصنػَْعِة الَبوارِِي )ال
 :: َعُمػػػوٌد مػػػن ُعُمػػػِد البَػْيػػػِت، )اجلمػػػعالشَّػػػْجب  

 ُشُجٌب(.
 : الُغْرفَُة.الَمْشَربَة  
 .)ـَ الُغْرفَِة. )بُروٌز  الص فَُّة أما
 .)الُعلِّيَُّة( 

 أَْشراُع(. :: السَِّقيَفُة، )اجلمعالشََّرَعة  
ػُدفِ الش ْرفَة  

ُ
. : ما يُوَضُع علػى أعػا  الُقصػوِر وادل

 )اجلمع: ُشَرٌؼ(.
ة   َِ ِِ للشَّْمِس.الَمْشَرَؽ  : َمْوِضُع الُقُعوِد
 َشَعفاٌت(. :: أعلى الِبنَاء )اجلمعالشَّْعَفة  
 : الُكوَُّة َغيػُْر النَّاِفَذِة.الِمْشَكاة  
 : ساَحُة َوَسِط الدَّاِر.الصَّْحن  
 : )إحدى ِقْطَعيَتِ( الباِب.الِمْصَراع  
كَّاِف تَػْرتَفػػػػػع عػػػػػن األَْرِض : ِشػػػػػْبوُ الػػػػػد  الِمْصػػػػػطََبة  

ـُ اتَّقاَء اَقْدَر ِذراٍع ُيُْ  ِـّ.ذلَ َلس عليها ويػُنَا  وا
 : البَػْهُو الواِسُع الطَّوِيُل من البُػْنياِف.الص فَّة  
 .ظَلَُّل. الظ لَُّة

ُ
ْوِضُع ادل

َ
 ادل
 : ِمْصراُع الباِب.الصَّْفق  
 :: َعُمػػػػوٌد يُػْعَمػػػػُد بػػػػِو البَػْيػػػػُت. )اجلمػػػػعالصَّػػػػْقب  

 ُصُقوٌب(.
 .الَعُموُد اأَلْطَوُؿ يف وسط البَػْيِت 

 : ادلِْغالُؽ.الِمَصك  
 : احَلْوُض.الَمْصنَػَعة  والصَّْنع  

 .الصَّْهرِيُج 
وُ ِمْنػػػػػػَْبٍ يُػْعَمػػػػػػل مػػػػػػن ِطػػػػػػٍُت أو : ِشػػػػػػبْ الصَّػػػػػػيػْه ور  

َشػػٍب يُوَضػػع َعَلْيػػو َمتػػاُع البَػْيػػِت مػػن ُصػػْفٍر خَ 
 أو ََنْوِِه.
 َُيَْتمع فيو ادلاءُ.: َحْوٌض الصَّْهرِيج
بػػي مػن الػُْبوِج يف : ما يػُتََّخػُذ فَػػْوَؽ الرَّواالصَّْهَوة  

 ُصهًى(. :أَعالِيها. )اجلمع
.الَمْضَجع    : َمكاُف النػَّْوـِ
 : َمكاُف الطَّْبِخ.الَمطَْبخ  
 : الَعُموُد.الطَّرِيَقة  
ناُء الدَّاِر.الطَّف   ِِ  : ِؼ

ػػػػرٌَة َفْػػػػَت األَ الَمْطم ػػػػورَة   ْرَض يُْطَمػػػػُر فيهػػػػا : ُحَفيػْ
ـُ أو ادلػػػػػػػػػػػاُؿ أي ُُيَبَّػػػػػػػػػػػ  :أُ، )اجلمػػػػػػػػػػػعالطَّعػػػػػػػػػػػا

 مطَاِمَُت(.
 : ادلِظَلَُّة.اإلطْنابَة  
 : إْفرِيُز احلاِئِط.الطََّنف  

ػػػِقيَفةُ َتْشػػػرَُع فَػػػػْوَؽ بػػػاِب الطَّنَػػػف  والط ن ػػػف   : السَّ
 الدَّاِر. وىي الُكنَّة. 

 .ما َأْشَرَؼ خارِجاً من الِبناِء 
 : ِفناُء الدَّاِر.الطَّْورَة  
 : احَلد  بُت َشْيئَػُْتِ.الطَّْور  
 : َعْقُد الِبناِء َحْيُث كاف.الطَّاؽ  
 .ما ُعِطَف من األَبِْنَيِة 
 .ما يُػْعَقُد باآلُجرَّ من الِبناِء 
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ـُ َعَلْيِو.الطَّايَة    : السَّْطُح الذي يُنا
 .الد كَّاُف 
 : رُْكُن الَقْصِر.الظِّئػْر  
  َُة تُػبػْنَػى إىل َجْنِب احلاِئِط لُِيْدَعَم الدَّعام

 َعَلْيها.
َْصَعُد. ]مكاف الص عوِد[.الَمْظَهر  

 : ادل
 : أُْسُكفَُّة الباِب التػي تُوطَأُ.الَعتََبة  
 .اخَلَشبة التػي يف أَْعَلى الباِب أو أْسَفِلو 
 .الدََّرَجُة التػي يُػْرقى َعَلْيها. ادلِْرقَأُة 

وىػػو أف  ةٌ مػن النَّْخػِل َنػو النَّقػَت،َجػ: َدرَ الَعَجلَػة  
يػُنػَْقػػر اجلِػػذُْع وُُيَْعػػَل فيػػو ِشػػْبوُ الػػدَّرَِج لُيْصػػَعَد 
فيػػػو إىل الغُػػػَرِؼ وغَتىػػػا. ]ُسػػػلَّم مػػػن جػػػذع 

 ََنَْلٍة[.
 : ِفناُء الدَّاِر.الَعِذرَة  
 وٌد يف َوَسِط الُفْسطاِط.: َعمُ الَعْرس  
  َُلُ  احلاِئُط ُُيَْعل بَػُْتَ حائَِطْي البػ ْيِت ال يَػبػْ

 أَْقصاه.
 : السَّْقُف.الَعْرش  والَعرِيش  

ْنزُِؿ.الَعْرش  
َ
 : البَػْيُت وادل

 .ما يُْسَتَظل  بِِو 
 .الِبناءُ على َفِم الِبْئِر يَػُقوـُ َعَلْيو السَّاِقي 

 : التَّظِْليُل.التػَّْعرِيش  
: َخَشػػَبةٌ تُػْوَضػػُع علػػى البَػْيػػِت َعْرضػػاً إذا الَعػػْرص  
وا َتْسػػػػػػػػػِقيَفُو، وتلقػػػػػػػػػى َعَلْيهػػػػػػػػػا أَطْػػػػػػػػػراُؼ أرادُ 

 اخلُُشِب الصَّغاُر.
ُنػَْفتِ الَعْرَصة   

 َقُو ليس فيها بِناءٌ،: اجلُوبَُة ادل
   ُبُػْقَعٍة بُت الد وِر ليس فيها بناء.  ل  ك

 َعَرصات(. :)اجلمع
: َخَشػػَبةٌ تُوَضػػُع علػػى البيػػت َعْرضػػاً إذا العاِرَضػػة  

ى َعَلْيػػػػػػػػػػِو أَطْػػػػػػػػػػراُؼ أرادوا َتْسػػػػػػػػػػِقيَفوُ مث تُػْلقػػػػػػػػػػ
 اخَلَشِب الِقصاِر.

 .ِمساُؾ ِعَضاَدتػي الباِب من فَػْوُؽ 
 .احلاِئِط، )ادلِْدماُؾ(من : الصَّف  الَعَرؽ  
 : ُخَشْيَبٌة تُعرَُّض على احلاِئِط بَػُْتِ اللِّْْبِ.الَعَرقَة  
  َِاخَلَشَبة التػي تُوَضُع ُمْعًَتَِضًة بُت سايف

 احلاِئط.
 ناءُ الباِب.: فِ العرِاؽ  
 : السَّاَحُة والِفناءُ.الَعرا
 .احلاِئُط. ُكل  ما َسًَت من َشْيٍء 
 : ما اتََّسَع من َفضاِء األَْرِض.الَعَراء  
: مػػا ُسػػدَّ مػػن َحَوالَْيػػِو  َعض ػػد  البنػػاءِ  = الَعض ػػد  

ْنُصوبَِة َحْوَؿ َشْفَتِ احَلْوِض.
َ
 كالصَّفائِِح ادل
 اِحَيُة.: النَّ الَعض د  والِعضاَدة  

.الِعضاَدة   ِِ مِي ِِ يَُة الباِب واإِلبِْز ِِ  : ناِح
ب احلِيػاِض، فػاذا قلَػَص : أَْْنػاءٌ إىل جانِػالَعِفَجػة  

 ماُء احلِياِض َشرِبُوا من ماِء الَعِفَجِة.
 : ما َعَقْدَت من الِبناِء.الَعْقد  
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 : َمَؤخَُّر احَلْوِض حيث يُستَػَقى ِمْنُو.الع ْقر  
ػػػػػػاَحةُ مػػػػػػا َحػػػػػػْوَؿ الػػػػػػدَّاِر  :الَعْقػػػػػػَوة  والَعَقػػػػػػاة   السَّ

َحلَِّة. )اجلمع
َ
 ِعَقاءٌ(. :وادل

: احلَْفػػُر ََيْنَػػًة وَيْسػػرًَة يف الِبْئػػِر الْسػػِتْنبَاط االْعِتقػػاء  
 ادلاء.
 ِِ  : الُغْرفَُة، )اجلمع: الَعال (.يَّة  الِعلَّ
 ِعماَدٌة(. :: األَبِنَيُة الرَّفيَعُة )الواحدةالِعماد  
ػػػػ : اخَلَشػػػػَبةُ التػػػػػي يَقػػػػُوـُ َعَلْيهػػػػا ود  والِعمػػػػاد  الَعم 

 البَػْيُت.
 : أف ُُيَْعَل َفَْت الشَّْيِء َعَمداً.اإِلْعَماد  
 : الذي فاَمَل َعَلْيِو الثػَّْقُل من فَػْوُؽ.ود  الَعم  
 .اخَلَشَبُة القائِمُة يف َوَسِط اخلِباء 
 .َقِضيُب احَلِديِد 
.الَعَمد    : أَساِطُُت الر خاـِ
 ُعُنوٌؾ(. :لباُب، )اجلمع: االِعْنك  
 : الَغَلُق.الِمْعَنك  
 : الِعلَّيَُّة.الغ ْرفَة  

 : َمْوِضُع الَغْسِل.الَمْغَسل  
 : ما يُػْغَلُق بو الباُب ويُػْفَتُح.الغََلق  والِمْغ ؽ  

 : ادلِْرتاُج.الِمْغ ؽ  
ْخَبأُ(.الغ لَّة  

َ
 : ما توارَْيَت فيو. )ادل

َغميَػػاف  :ِت. )ادلثػػٌتَّ : َسػػْقُف البَػْيػػالَغَمػػى والَغمػػا
 وَغَمواف(.

اِب.الِغماء    : َسْقُف البَػْيت من الَقَصِب والًت 
.الم ْفَتأد   ِِ  : َمْوِضُع الَوقُوِد

 : األداُة التػي يُػْفَتُح هبا.الِمْفَتح  والِمْفتاح  
 : الَفْتَحُة يف ادلكاِف.الَفْجَوة  
  ِساحُة الدَّاِر.م 
 : الطَّْنُف. )معرَّب(.اإلْفرِيز  

ِدينَػػػػػػِة الَفِصػػػػػػيل  
َ
: حػػػػػػائٌط َقِصػػػػػػٌَت ُدوَف ُسػػػػػػوِر ادل

 واحِلْصِن.
ـَ الدَّاِر. )اجلمعالِفناء    أْفِنَيٌة(. :: َسَعٌة أما
 .السَّاَحُة على باِب الدَّاِر 
 .ما اْمَتدَّ من َجواِنب الدَّاِر 
 : ِمظَلٌَّة ُُتَدَّ بَِعموٍد.الفازَة  
  َالَعساِكِر.ى يف بناٌء من ِخَرٍؽ وغَتىا تُػْبنػ 
 : َصْخرٌَة على رَْأِس الِبْئِر.الَقبِيَلة  
 : ُصْنُبوُر الَقناِة.َرة  الق تػْ 
 .الُكوَُّة النَّاِفَذُة 

: احَلَجػػػُر الػػػذي يػُْنَصػػػُب علػػػى َمَصػػػبِّ الق ػػػداس  
 ادلاِء يف احَلْوِض.
: ]َحَجػػر يػُْنَصػػُب يف َوَسػػط الَقػػدَّاس  والق ػػداس  

 احَلْوِض لَِمْعرِفة ادلاء فيو[.
 : َأْصُل الِبناِء.الَقْدر  
 قَُذٌؼ( :: الش ْرفَُة. )اجلمعالق ْذفَة  
 : احَلْوُض الَكِبَُت ُُيَْمُع فيو ادلاءُ.الَمَقرَّة  
 : ساَحُة الدَّاِر.القارَِعة  
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 .أَْعَلى الطَّرِيِق. َوَسطُُو 
 : ُعُموُد البَػْيِت.الَقرِيَعة  
َنيػػالَقْرنػػافِ  اِف علػػى رَْأِس : َمنارَتػػاِف ]ِدعاَمتػػاف[ تُػبػْ

الِبْئػػػػػِر تُوَضػػػػػُع َعَلْيهمػػػػػا اخَلَشػػػػػَبةُ التػػػػػػي يَػػػػػُدوُر 
 َعَلْيها ادلِْحَوُر وتُعلَّق منها الَبَكرَُة.

: َخَشػػػباٌت فيهػػػا فُػػػػَرٌض ُُيَْعػػػُل فيهػػػا رَْأُس الَقرِيَّػػػة  
 َعموِد البَػْيِت.

وٍد إىل جانػِب : ِشْبُو َحْوٍض ُمْسَتطيٍل شَلْػدُ الَقْرو  
ْفػػػػػػرَُغ فيػػػػػػو مػػػػػػن احلَػػػػػػْوِض َحػػػػػػْوٍض َضػػػػػػْخٍم يػُ 

 الضَّْخِم.
نَػػػػػػػى )لَِتْسػػػػػػِهيِل َتْصػػػػػػرِيِف الِقصػػػػػػابَة   : ُمَسػػػػػػنَّاٌة تُػبػْ

 السَّْيل(.
ْقُصػػػػػورَُة. ]ُغْرفَػػػػػٌة[ ال يَػػػػػْدُخُلها إال الق صػػػػػارَة  

َ
: ادل

 صاِحُب الدَّاِر.
 : ِمْرقاُة الدَّرَجِة.الَقْصَفة  
 : ِمْرقاُة الدََّرَجِة.الَقْصَمة  

 : ِفناُء الدَّاِر.الَقصا والَقصاء  
ُْخدَُع. )معرَّب(.الَقْيط وف  

 : ادل
 .بَػْيٌت يف بَػْيٍت 
 : ما يُػْغَلُق بو الباُب.الق ْفل  

 : ادلِْفتاُح.اإلْقِليد  والِمْقِليد  
: الِكْنػػػػػػُف الػػػػػػذي يَُكػػػػػػوُف فيػػػػػػو الَقْلػػػػػػع  والِقْلػػػػػػع  

 األَدواُت والزّاُد.
 .: ِمْفتاٌح طَوِيٌل ُمْعَوج  القَّنَّاَحة  

 ا ُتَشد  بو ِعَضاَدُة الباِب.م 
 : ِمتػَْرُس الباِب.الق نَّاح  
 : اجِلْسُر.الَقْنطََرة  
 .ما اْرتَػَفَع من البُػْنياِف 
َعة    : الُكوَُّة يف احلاِئِط.الق نػْ
 : رََأُس الصَّْوَمَعِة.الق ْوس  
 : ساَحة الدَّاِر.القاَعة  
 : َضػػػػبَّةُ البػػػػاِب، وىػػػػي َحِديػػػػدة طوِيلَػػػػةٌ الَكتِيَفػػػػة  
ا الصَِّحيَفِة.َعرِ   يَضٌة كأْنَّ

: الَكِنيػػػُف الػػػذي يكػػػوُف ُمْشػػػرِفاً علػػػى الِكْريػػػاس  
 َسْطٍح بَِقناٍة إىل األَْرِض.

 .]ادلِْرحاض[ 
 : ما اَْنََدَر من جانِبػي البَػْيِت.الِكَسر  
 .الش قَُّة الس ْفَلى من اخلِباِء 
 .َأْسَفُل الش قَِّة التػي تَِلي اأَلْرَض 
 : َغَلُق الباِب.يم  الَكظِ 
 .َسد  الَباِب أو الطَّرِيِق أو رَلَْرى ادلاء 
: ُسػػتػْرٌَة يف البَػْيػػِت مػػن أَْعػػالُه إىل أَْسػػَفِلِو الِكفػػاء  

 يف ُمَؤخَّرِِه.
 .الش قَُّة التػي َتُكوُف يف ُمَؤخَِّر اخلِباِء 

 : السَِّقيَفُة ُتْشرَُع فَػْوَؽ باِب الدَّاِر.الَكنِيف  
  ُادلِْرحاُض[.اخَلالء[ ، 

ْصطَلى.الكان وف والكان ونَة  
ُ
ْوِقُد، ادل

َ
 : ادل

 : الس دَُّة والص فَُّة َتكوُف بُت يََدي البَػْيِت.الك نَّة  



- 375 - 

  َشْيٌء ُُيْرِجُو الرَُّجُل من حائِِطو كاجلَناِح
 وََنْوِِه.

 .الظ لَُّة 
وَّة   و  والػػػػػػػػػَكِ  : اخلَػػػػػػػػْرُؽ يف احلػػػػػػػػػاِئِط. الػػػػػػػػَكِ 

 وِكواء(. )اجلمع ُكوىً 
 : ِعَضاَدُة الباِب.اللَّْجَفة  
 : نِطاقُُو الذي يَُشد  بِو.ِلزاز  البابِ  = اللِّزاز  
 .ِمتػَْرُس الباِب 

: َحَجػػٌر َُيَْعُلونَػػوُ يف أَْعلَػػى بػػاِب بَػْيػػٍت، الِمْلَسػػن  
ػػػػػُبِع يف ُمػػػػػَؤخَّرِِه،  يَػبػُْنونَػػػػػوُ وَُيَْعلُػػػػػوف حلََْمػػػػػًة للسَّ

ػػػػبُ  اَوَؿ اللَّْحَمػػػػَة َسػػػػَقَط ُع فتَػنَػػػػفػػػػاذا دَخػػػػَل السَّ
 احَلَجُر على الباِب َفَسدَُّه ]ِمْصَيَدُة َسُبٍع[.

 : ِفناُء الباِب.اللَّْغط  
 : َجواِنُب احَلْوِض.األْلقاؼ  
 : اأُلْسطُوانَة.ال َّئِطَة  

 : ما بَػُْتَ ُكلَّ َعُموَدْيِن.الَمْتن  والِمتاف  
َق مػن : َجْدَوٌؿ َصغَت َيسػيُل منػو مػا ُىرِيػالَمِدي  

 ماِء الِبْئِر.
 [.من البناءِ ]: َمْوِضُع ادلُرُوِر. الَمَمر  
ػػػػُر َحػػػْوَؿ اخلِبػػػػاِء أو اخلَْيمػػػِة يَػػػػْدَفُع النػ ػػػْ ي   : احلَُفيػْ

 َعْنها السَّْيَل، )اجلمع آنْآءُ(،
 .احلاِجُز َحْوَؿ الِبناِء 

: َمْرقػػػػػػاُة اخلاِطػػػػػػِب، ]مػػػػػػا ُُيْطَػػػػػػُب مػػػػػػن الِمْنبَػػػػػػػر  

 فَػْوِقو[.
 : السَّْطُح.اإلجَّار  اإلْنجار  و 
 : اخَلَشَبُة التػي تَدوُر فيها رِْجُل الباِب.النَّْجراف  
 : الباُب.النَّجاؼ  
ػػػػْيَل مػػػػن النََّجَفػػػػة   َُسػػػػنَّاُة، وىػػػػي مػػػػا ََيْنػػػػُع السَّ

: ادل
نازِِؿ.

َ
 ُدخوِؿ ادل
: َعُمػػوُد البَػْيػػِت يف الػػر واِؽ مػػن جانِبػػػي النَّخػػاس  

 اأَلْعِمَدِة.
ْنُصوُب.ب  النَّْصب  والن ص  

َ
 : الَعَلُم ادل

: ُكػػػػػل  مػػػػػا نُِصػػػػػَب َفُجعِػػػػػَل النَِّصػػػػػيبة  والن ص ػػػػػب  
 ماَ.لَ عَ 

واِضػػُع التػػػي تُػَتَخلَّػػى فيهػػا لِبَػػػْوٍؿ أو الَمناِصػػع  
َ
: ادل

 غاِئٍط، )الواحد َمْنَصع(.
ْوض القريػػب مػػن البئػػر يَُصػػب  فيػػو احلَػػالنَِّضػػيح: 

 ماُؤُه وُُيَْمع.
ْخرَُج.الَمنػَْفذ  

َ
 : ادل

 : الثػ ُقوُب.لنَّواِفذ  ا
.النػَّْفَنف   َِ  : ما بَػُْتَ أعلى احلاِئِط إىل أَْسَفَل
 : َمناِفُق ادلِياِه، ]مصارِفُها ومناِفُذىا[.األَْنواض  
َهر    : َخْرٌؽ يف احِلْصِن يَْدُخُل فيو ادلاءُ.الَمنػْ
َهػػَرة   : َفضػػاء واِسػػٌع يكػػوف بػػُت بُيػػوت الَقػػْوـِ الَمنػْ

 .ِفيوِ  يَْطرُحوَف ُكناساِِتم
 : ما تَػَعلَّق من السَّْقِف.الن واس  
 قاَعُتها، ساَحُتها.: نالَة  الدَّارِ =  النَّالَة  
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ِظلَُّة البارَِدُة من الُغرِؼ.افَة  هَ الَهفَّافَة  والَهفْ 
ُ
 : ادل

 : الُكوَُّة يف البَػْيِت.الَهوَّة  
: احلَػػد  الػػذي يَُكػػوُف فيػػو َوْجػػو  البَػْيػػتِ  = الَوْجػػو  

 بابُُو.
َكاُف الذي ُُتَْعُل فيو الَوِديَعُة.ْستَػْودَع  الم  

 : ادل
يزاب   ِِ  : ادلِثْػَعُب )معرَّب(.الِم
 : ِفناُء الدَّاِر والبَػْيِت.الَوِصيد  
 : َسْقُف البَػْيِت.الَوِشيع  

 : قواِعُد البُػْنياِف.الَوطائِد  
 : َمْوِضُع النَّاِر.الَمْوِقد  

 : َمْوِضُع النَّاِر.الم ْسَتوَقد  
: ِمثْػػػػُل اجلَنػػػػاِح يف البَػْيػػػػِت يَُكػػػػوُف علػػػػى ف  الوََكػػػػ

 الُكنَِّة أو الَكِنيِف.
ْدَخُل.الَمْوِلج  

َ
 : ادل
 : الباُب.الِوالج  
 : الُفْسَحُة.الَوْمَكة  

 



- 377 - 

 (3) 

 مواد البناء وأدواتو
 : طَِبيُخ الطُِِّت، وىو الذي يػُبػٌَْت بِو، اآلج ر 

 آُجرٌَّة(. :)الواحدة
 ]احلَْبُل[.الط ُنُب  اأَلِخيَّة :

 الط ُنب. احلَْبل. َصار :اإلِ 
 .َوَتٌد قصَُت اأَلْطناب 

َشد  بو َأْسَفُل اخلِباء ُحبَػْيٌل َصِغَت يُ األَْيَصر : 
 إىل َوتٍِد.
: ىو كَهْيَئِة اجَلرِّ ]اجَلرَّة[ لو ُعْروتاِف اأَلصِيص  

 ُُيَْمُل فيو الطُُِّت.
 .أََمرٌَة( :: احِلجاَرُة، )الواحدةاألََمر  
اخلَْيُط الذي َُيَد  على الِبناء فيُبػْنَػى : اإلَماـ

 عليو ويسوَّى عليو َساُؼ البناء.
 .َخَشَبُة البَػنَّاء يَُسوَّى عليها البناُء 
 : ُكل  ما يُػْعَمُد بِو.اإِلَواف  
 : اخَلَشَبةُ تُػبػٌَْت َعَلْيها اخلَْيَمُة.اآللَة  

 :  ُلوُب.الص ْنُبوُر. الثػَّْعَلُب، اأُلسْ الِبيب 
َعُب الذي يَػْنَصب  منو ادلاُء إذا  الِبيَبة : ِْ ادلِث

 فُػرِّغ من الدَّْلِو إىل احَلْوِض.
 احَلَجُر الرَّقِيُق وىو النَّصِيُل. الِبْرطِيل :
 الُقْفُل. الزِّْرفُُت. اإلْبزِيم :

ها من احَلَجِر. ]احلجر الالَِّمُع  الِبلَّْور :
َ
ادل
 البَػرَّاُؽ[.
 ْرُض. األَ  الَبَ ط :

  ْسَتوِيةُ اأَلْرُض
ُ
ْلساُء. ادل

َ
 ادل

  ُْفروَشُة يف الداِر وغَتِىا. احِلَجارَة
َ
 ادل

ُء ما َوراَءُه كما َحَجٌر بالَيَمِن ُيضِت البَػَلق : 
 يُِضيءُ الز جاُج. ]َيِشف  عما َورَاءُه[.

ـَ البَػَلْنط :  ـَ إال أف الر َخا َشْيٌء يشبو الر َخا
 ى.أََىش  منو وأْرخَ 

 : رُ  الذي اخلَْيطُ التػ ر   . البَػنَّاءُ  بو يُػَقدِّ
  اخلَْيُط الذي َُيَد  على الِبَناُء فَػيُبػٌَْت عليو

ـُ. ادلِْطَمُر.  )معرَّب( وىو بالَعرَبِيَِّة اإِلَما
َرة :  ـُ ويػُبػٌَْت هبا.الثَّبػْ  ِحجارٌَة بِيٌض تُػَقوَّ
 الطُُِّت الرَّْطُب. الثػ ْرم طَة :
: اإلثِْلب  و  اِب واحِلَجارِة. األَثْػَلب   فُػَتاُت الًت 

 .ُدقَاُؽ احِلَجارَِة 
 التػ رَاُب الذي ُُيْرَُج من الِبْئِر. الثػَّلَّة : 
 .الطَُُّت الذي يف َأْسَفِل الِبْئر 

اُب واحِلجاَرُة.األَثْػَلم :   الًت 
 الطُِِّتُ الرَّقِيُق.الثَّْمط : 
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ٍص َنو اجلُواَِلِق َعاٌء يُػْعَمل من ُخو وِ الثػَّْوج : 
اُب.  ُُيَْمل فيو الًت 

 : أَْترِبَُة رَلُْموعٌة. )والواحدة: ُجثْػَوٌة(.الج َثى
 : احِلجارَُة الرَّْخَوُة، الَكذَّاُف.الَجذَّاف  
 أْجراٌز(. :: الَعُموُد من احَلديِد. )اجلمعالج ر ز  

: ما ُجِرَؼ بو ]أداة الِمْجَرؼ  والِمْجَرفة  
 اجلَْرِؼ[.

 : اخَلَشُب الِغالُظ.ف  الَجزْ 
 : الذي يُْطَلى بو. )معرَّب(الِجص  والَجص  

 : الطُُِّت.الج  ؼ  
 : احِلجارَُة.الِجماد  
 مَجْرٌَة(. :: اأَلْحجاُر الصَّغاُر، )الواحدةالِجمار  
: جْنٌس من اأَلْْناِط أو الثِّياِب الج َناِدي ُِ ِّ

 يُْستَػُر هبا اجُلْدرَاُف.
:  .احِلجارَةُ  الَجْنَدؿ 
َُدوَّرُ  الطَُّتُ الج َ ِىق : 

َدْمَلقُ  ادل
ُ
 .ادل

 الصَّاُروج. النػَّْورَُة.الَجيَّار : 
 . ْخُلوُط بالنػَّْورَِة واجِلصِّ

َ
 الرََّماُد ادل

 .: اجِلص  الِجير  
: َخْيٌط يَُشد  بو الطِّراؼ. ]بيت الَحَتار  

 الشَّْعر[.
ر   ِء إذا : ما يُوَصل بَأْسَفِل اخلِباالَحَتار  والِحتػْ

اْرتَػَفع من األرض قلياًل وقَػَلَص لِيكوَف 

 ِسًْتاً.
 .ِشَقاُؽ البَػْيِت 
 .الِكَفاُؼ 

 َأحجاٌر وِحجارٌَة(. :: الصَّْخرَُة )اجلمعالَحَجر  
ارَُة، جَ : الَفْأُس تُػنػَْقُر بو احلِ الحَدا والَحَدَأة  

 وىو زلدَُّد الطََّرِؼ.
 َحَدأٌ(. :، )اجلمعالَفْأُس ذاُت الرَّْأَسُْتِ الَحَدَأة : 
: ما اْسَتداََر من احلَصَى. ما َصُلَب الَحْيدار  

 واْكتَػنَػَز من احلصى.
: حِياَصُة احَلِظَتِة التػي الح ْرِدي  والح ْرِديَّة  

 ُتَشد  على حاِئِط الَقَصِب.
: ما يُػْلَقى على َخَشِب الح ْرِدي  والَحراِدي  

 السَّْقِف من أَْطَياِف الَقَصبِ 
 : الطُُِّت الطَّيُِّب ال َرْمَل فيو.والح رَّة   الح ر  

. النػَّْورَُة.الح ْرض : اجِلص  ُِ 
 : ُكَسارَُة احِلَجارَِة الصِّغاِر.الح ساس  
 : احَلَصى الصِّغاُر.الَحْصباء  
َكاُف الذي ُحِفَر. )اجلمع: َأْحَفاٌر الَحَفر  

َ
: ادل

 وَأَحاِفَُت(.
  ِْخرَُج من الشَّْيء

ُ
َاُب ادل ْحُفوِر. الًت 

َ
 ادل

 ما ُُيَْفُر يف اأَلْرِض.الح ْفَرة : 
:  َحَجٌر يػُبػٌَْت بِِو. الَحْفض 
: َحَجٌر رِْخٌو أَبْيُض أَْرخى من الر خاـِ  الَحَكك 
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 ،  .(الواحدة: َحَكَكةٌ )وَأْصَلُب من اجِلصَّ
 َجارٌَة تُػْنَصُب على الَقْْبِ.: حِ الحَمائِر  
 َوى هبا الِبئػُْر.: احِلَجارَُة التػي تُطْ الحاِمَية  
ـُ احِلَجارَِة وثِقاذُلاالَحواِمي الواحدة: ) : ِعظَا
 .(حاِمَيةٌ 

 َصْخٌر ِعظاـٌ ُُيَْعُل يف َمآِخَِت الطَّيَّ. -
 اخلََزُؼ. الَحْنَتم :
َخُذ منها : احِلَجارَُة الرَّْخَوُة التػي يُػتَّ الَخْشَرـ  

.  اجِلص 
 لَباُب.: النَّْجرَاُف الذي ُيري فيو االَمْخَشف  
: َسفاِئُف ُتَسف  من َسعِف الّنْخِل الَخَصف  

 يَُسوَّى منها ُشَقٌق تُػَلبَُّس بػُُيوَت الشََّعِر.
 اخلََزُؼ. -

 [.]ِحجارَُة الِقْدرِ ؛ : األَثَايف  الَخَواِلد  
 [.ناءِ للب ]ُمَعد  : ِطٌُت وِتْْبٌ سَلُْلوطاِف الَخِليط  
ـٌ الَخ َئِق   ُمْلٌس تكوُف : ُصُخوٌر أَْربٌَع ِعظَا

على رَْأِس الرَِّكيَِّة يقـو عليها النازُح أو 
 ادلاِتح.
 ِشُن.: الرَّْمُل اجلَرِيُش. الرَّْمُل اخلَ الَخْلخاؿ  

 . أَْرُجُل الِقْدُر.: األَثَايف  الد خَّس  والدَّواِخس  
 ُُت الرَِّقيُق.: الطِّ الدََّكَلة  
 ُِت.ْطيِ : مَجُْع الطُتَّ بالَيِد للتَّ الدَّْكل  
َحَجٌر َشديُد َحَجٌر ِدالٌص:  = الدَّالص  

ُلوَسِة.
ُ
 ادل

 احَلَجُر األْمَلُس. الد ْمل ج  والد ْمل وج :
:  السَّاُؼ من الِبناِء. الِمْدماؾ 

 َخْيُط البَػنَّاِء والنَّجَّاِر. -

: ْستِديُر. الد ْمل وؾ 
ُ
 احَلَجُر األْمَلُس ادل

 رَْأزٌَة(. :)اجلمع: من آالِت البَػنَّاِئَُت. الرَّْأز  
 : الطُُِّت.الرَّبَد  
َدقَُّق، الرَّْبغ  

ُ
 [.]الناعمُ : التػ رَاُب ادل

 : الطَُُّت الرَِّقيُق.الرَّْخَفة  
ـ    : َحَجٌر أَبْيُض رِْخٌو.الر َخا
 : الَبالُوَعُة من اخلََزِؼ الواِسَعُة.اإلْرَدبَّة  
 الِقْرِميَدُة. -
 ُخل فيها الَقْفُل.: احَلِديَدُة التػي يَدْ الرَّزَّة  

: ِحَجارٌَة الزمٌة دلا الرَّصَّاَصة  والرَّْصَراَصة  
 حوا َِ الَعُْتِ اجلارية.

ـ    َرِضيَمة(. :: احِلجارَُة ُُتَْمُع، )الواحدةالرَّضا
ْنُضوُد من احِلجارَِة.الَمْرض وف  

َ
 : ادل

ِِ الرَّْىص   يُن الذي ُُيَْعل بَػْعُضُو على : الطَّ
 بَػْعٍض فَػيُبػٌَْت بو.

َدقَُّق كالغُباِر.الرَّياغ  
ُ
َاُب ادل  : الًت 

: احَلديَدُة التػي ُُتَْعُل فيها احلَْلَقُة التػي الزَّرَّة  
 َتْضِرُب على َوْجو الباِب إِلْصفاِقِو.

 : َخْيُط البَػنَّاِء؛ وىو ادلِْطَمُر.الزَّيج  
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 ػي يُْطَلى هبا.: التالِمَسجَّة  
ُ هبا. -  اخَلَشَبُة اليت يَُطُتَّ

 : ِحجارٌَة من ِطٍُت. )معرَّب(السَّجَّيل  
: ُكل  َخَشبٍة َعرِيَضٍة كاللَّْوِح، أو السَِّقيَفة  

 َحَجٍر َعرِيٍض يُْسَتطاُع أف يُْسَقَف بو.
: َخَشباٌت يَْدُخْلَن يف اآللة التػي اأَلْسِمَقة  

 ِِ  ْبُن.يػُنػَْقل َعَلْيها اللَّ
: َأْصباٌغ يُػَزْخَرُؼ هبا وتُػَزوَُّؽ هبا السَّمَّاف  

 الُسُقوُؼ. )ليس ذلا مفرد(.
 : َرْمُل الَبْحِر.السَّْهَلة  

 : الطَُُّت. الطَُُّت َكثَُت ادلاِء.الس واخ  والس وَّاَخى
ُ بِو.السَّياع    : الطَُُّت بالتَّْْبِ يَُطُتَّ
ُ  : ادلاِلُج، وىو َخَشَبةٌ الِمْسيَػَعة   َمْلساُء يَُطُتَّ
 هبا.

 : الَوتُِد.الشَِّجيج  والم َشجَّج  
: اخَلَشَبُة التػي تُوَضُع َخْلَف الباِب، الشَّجار  

 [.]إلقفالو
 : الطَُُّت اأَلْْحَُر.الشَّْرؼ  
َْصبوُُغ بالطَُِّت اأَلْْحَِر.الم َشرَّؼ  

 : ادل
 : الِكْلُس.الشَّاِرؽ  
اِئُط من ِجصًّ أو : ُكل  ما طُِلَى بو احلالشَّيد  

 ِمالٍط.
 : التَّْجِصيُص.التَّْشِييد  

 : َحَجٌر َعريٌض.الصََّدح  
 : احَلَصى الصَِّغَتَُة.الصَّْيداف  
[ ]مثل اجلصّ : النػَّْورَُة وَأْخالطُها وج  الصَّار  

 )معرَّب(.
 : ِحجارٌَة رِقاٌؽ عراٌض.الص فَّاح والصَّفاِئح  

 : أَْلواُح الباِب.الصَّفاِئح  
: َحْبٌل يَُشد  فَػْوَؽ اخلِباِء ويػُثَبَُّت يف قاع  الصَّ 

 يَُدعَُّم بو اخلِباءُ عند الرَّيح. ،اأَلْرضِ 
 : الطَُُّت مامِل ُُيَْعْل َخزَفاً.الصَّْلصاؿ  
.الص واح    : اجِلص 
 : احِلَجارَُة، )الواحدة ِإْضماَمٌة(.األَضاميم
 : اخلُْرقَُة.الضَّماَمة  
 [.ةجَ رَ أو الدَّ ]: الدََّرُؾ الطََّبق  

 : اآلُجر  الَكِبَُت. )معرَّب(.الطَّابَق  والطَّاِبق  
 : اخَلشَباُت الصَّغاُر.الط ثىَ 
ـَ ليس لو ِكفاٌء.الطِّراؼ    : بَػْيٌت من أَد
: ِحَلٌق ُمرَكََّبٌة يف الر فُوِؼ، وفيها الطَّوارؼ  

 ِحباٌؿ ُتَشد  هبا إىل األْوتاِد.
]بَقْدِر النَِّسيج ُمْسَتِطيَلٌة : ِقْطَعٌة من الطَّرِيَقة  

 َسْقِف اخلِباِء أو ِجدارِِه[.
 ِِ  : ُكل  ما طُِلَي بِِو.الء  الطَّ
 : احَلْمأَُة والطُُِّت.الطَّْمَلة  
 ِِ ـُ بو: التػ رَاُب الذي ـ  الطَّ  .ويُْكَبسُ  []يُػْرَد
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 : اخلَْيُط الذي يَػُقوـُ َعَلْيو الِبناُء.الِمْطَمر  
 اِئُت.نَّ وُف مع البػَ الزَّيُج الذي َيكُ  -

: َحْبُل اخلِباِء والس راِدِؽ الط ْنب  والط ن ب  
 وَنوىا.

 ٌب(.و طُ  :: اآَلُجرَُّة. )اجلمعالط وبَة  
ْوِقد : األثايف  الظ َ ار  

َ
 [.]ِحجارَُة ادل

 : ِحجارٌَة بيٌض.ل والَعْب ء  بَ عْ األَ 
 أَْعِبَلٌة(. :: احَلَجُر األَبْػَيُض. )اجلمعاأَلْعَبل  
َأْخَشُن َغِليٌظ يكوُف َأْْحََر ويكوُف َحَجٌر  -

 أَبْػَيَض ويكوف أَْسَوَد.
ا رَأُس فَْأسٍ الَعتَػَلة   َعرِيَضٌة، يف  ،: َحِديَدٌة كأْنَّ

َأْسَفلها َخَشَبٌة ُُيَْفُر هبا اأَلْرُض واحلِيطاف، 
 ولكنَّها ُمْستِقيَمٌة مع اخَلَشَبِة.

رَْأٌس ْخَمُة من َحِديٍد ذلا ضَّ العصا ال -
ـُ هبا احلِيطاَف.نَّ ُمَفْلَطٌح تكوف مع البػَ   اء يَػْهِد

: احِلجارَُة أو اخَلَشُب الذي يُػَغطَّى بو الِعداء  
 الَقبػُْر.
: طُرٌَّة تُػْنَسُج وُُتاُط على طََرِؼ الَعَرقَة  

 الُفْسطاِط.
 ُخَشْيَبٌة تُػَعرَُّض على احلاِئِط بُت اللَِّْبِ. -

: ما ُشدَّ من َحواَلَْيِو  َعض د  الِبناءِ  الَعض د =
ْنُصوبَِة حوؿ َشِفَِت احَلْوِض.

َ
 كالصَّفاِئح ادل

 : اخَلَشبُة التػي على جاِنِب الباِب.الِعضاَدة  

 : اخلََزُؼ بُت السَّافاِت.الع قاب  
 : َقِضيُب احَلِديِد.الَعم ود  
ر    : الَوتُِد.الَعيػْ

.الَغضار  والَغضارَة    : الطَُُّت احلُر 
 : ما َتَشقَّق من ُقالِع الطُِِّت األْْحَرِ الَغْضَرـ  
.  احلُرَّ
: ِحجارٌَة ِعظاـٌ أْمثاؿ األْرحاِء، تُوَضُع الفرَاَشة  

 أوالً مث يبٌت عليها احلاِئُط.
َقُع ادلاِء يف الصَّفاِة. )اجلمعمَ  -  رَاٌش(.فَ  :نػْ

: أَْلواٌف تُػَؤلَُّف من الف َسْيساء  والف ْسيِفساء  
يف احلِيطاِف، يُػَؤلَُّف بَػْعُضُو اخلََرِز فَػُتوَضُع 

على بَػْعٍض وتُػرَكَُّب يف ِحيطاف البُػُيوِت  
 كأنَُّو نَػْقٌش ُمَصوٌَّر. )معرَّب(.

 : الطَُُّت الذي مل ُُيَمَّر.الَفِطير  
: ُكل  ما طُِلَي بِو للزَّيَنِة كاجِلصَّ الَقْرَمد  

 والزَّْعَفراِف.
ْبنػي باالم َقْرَمد  

َ
َْطِلي . ادل

 .آلُجرَّ أو احِلجارَة: ادل
: اآلُجر  وىو حجارٌَة يُوَقُد الَقْرَمد  والِقرْمِيد  
ِضَجْت بُنِػَي هبا، وفيها نَ عليها فاذا 

 ََنارِِيُب.
.الِقصَّة  والَقص    : اجِلص 

.من اجلِ  احِلجارَةُ  -  صَّ
ْدقُوقَُة.الَقَضض  

َ
 : احَلصى الصَّغاُر ادل
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َُتَكسَُّر.الَقِضيض  
 : احَلَصى ادل

: ادلِْحَوُر من احَلِديِد َيْسَتِقي عليها الَقْعو  
 انُوَف.الطَّيَّ 
 .الَبَكرَةُ  -
َتَشقَُّق.الِقْلِفع  

ُ
 : الطَُّت الياِبُس ادل

 : الطَُُّت الياِبُس.الق  ع  
َشد  بو اأَلْخصاُص، وىي البُيُوُت : ما تُ الِقْمط  

 من َقَصٍب.
ز َعة    ِة.: َحَجٌر أَْعَظُم من اجَلْوزَ الق نػْ
ُ الالَِّزُب.الك باب    : الِطُتَّ
 : الطُُِّت.الَكَدرَة  
 : ثَػْوٌب ُيَصوَُّر ويُػْلَزُؽ بَسْقِف البَػْيِت.الَكذَّابَة  
ُتَػَلبَُّد. )اجلمع أكراٌس(.الِكْرس  

 : الطَُُّت ادل
  ُالصَّاُرْوج. 

: َحَجٌر ُمْسَتِطيٌل ُتَسد  بو الَكِليت  والِكلَّيت  
 [.]ُحْفرَةٌ 
 : ِمْثُل الصَّاُروِج يُػبػٌَْت بو.الِكْلس  
احلاِئُط وباِطُن الَقْصِر، وىو  بوما يُطَْلى  -

.  ِشْبوُ اجِلصَّ
 : الطَُُّت الياِبُس.الك  ـ  
: خَشَبٌة ُمثَػلَّثٌَة َتكوُف مع النَّجَّاِر يَِقيُس الَكْوس  

 هبا تَػْربِيَع اخَلَشِب.
 : ما مجَُِع من تُراٍب وََنْوِِه.الَكْوَمة  

 : الَبَكرَُة التػي َيْسَتِقي عليها الطَّيَّانُوَف.حالَة  المَ 
 الَبَكرَُة. -
 : ِقَطُع الطَُِّت الياِبِس.الَمَدر  
: أف َتُسدَّ َخصاَص ِحجارِة الِبناء أو الَمْدر  

 احَلْوِض بالطَُِّت.
 التَّطْيُُت. -

َْوِضُع الذي يُػَعد  فيو الطَُُّت احلُر  الِمْمَدرَة  
: ادل

 ُِت.للتَّْطيِ 
ـُ، )الواحدةالَمْرَمر    َمْرَمرٌَة(. :: الر خا
 : الطَُُّت.الَمِسيط  
 : ادلِْشُق، وىو الطُُِّت اأَلْْحَُر.الِمْشع  
 ُْتِ.: احَلد  احلاجُز بُت الشَّْيئػَ الِمْصر  
  ُاأَلْْحَُر. الطَُّت 

 : ادلاءُ فيو الطَُُّت يَػتَػَلزَُّج وََيَْتد .الَمِطيطَة  
 ٌُت َأْْحَُر ُيْصَبُ  بو.: طِ الَمْغَرة  
ُ بِو. )معرَّب(.الماِلج    : الذي يَُطُتَّ
 : ما ُتَسوَّى هبا اأَلْرُض.الَم َّسة  
: الطَُُّت الذي ُُيَْعُل بُت سايفَْ الِبناِء الِم ط  

 وَُيَْلُط بِو احلاِئُط.
ُ : الذي ََيُْلُط بالطَُِّت الَم َّط    [.]يَُطُتَّ
 يُض البَػرَّاقَُة.: احِلجارَُة البالَمهاة  
 .الِبلَّْوُر 
 : النَّْبُش، وىو احلَْفُر بالَيِد.النَّْبث  
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 : تُراُب الِبْئِر والنػَّْهِر.ثَة  يِ النَّب
اِب وَنوه.النَِّبيث    : ما ُحِفَر من الًت 

: َتْضِييُق ما اتََّسَع من النَّخاَسة  والنَّخاس  
 الَبَكرَِة.

 دلِْحَوِر إذا اتَّسع.الر قْػَعُة تُْدَخُل يف ثُػْقِب ا -
اُب ويَُذرَّى.الِمْنساح    : َشْيءٌ يُْدَفُع بو الًت 
 : التَّْذرِيَُة.النَّْسخ  
 ناُء.: آَلٌة يُػْقلُع هبا البِ الِمْنَسَفة  
ْنُسوِؼ.الن سافَة  

َ
 : ما سَقَط من الشَّْيِء ادل

ْعًَتَِضُة بُت َعُموَدْيِن[.: النَّعامة  
ُ
 ]اخَلَشَبُة ادل

 : اخَلَشَبُة التػي ُفَْمُل َعَلْيها اأَلْْحاُؿ.ة  النَّهايَ 
: َحَجٌر أَبْػَيُض أَْرخَى من الرَّخاـ يَُكوُف الن هاء  

 يف الباديِة وُُياءُ بو من البحر!!.

 : الز جاُج.النَّهاء  والن ها
 : احَلَجُر الرَّْخُو النَِّخُر.الِهْرَشم  
 احلِقاُؽ. : َحَجٌر أَْمَلُس يُػتََّخُذ منوالَهْيَصم  
 : سَلاُض الطُِِّت الذي ُيالُط بو احلِياُض.الوِئَار  
ِط أو اأَلْرِض من ئِ : ما ُرزَّ يف احلاالَوتِد  

 اخَلَشِب، )اجلمع: أَْوتاٌد(.
 : الَوتُِد.الَود  

: ادلِْرزَبَُّة التػي ُيْضَرُب هبا الِميَتد  والِميَتَدة  
 الَوتُِد.
 : احِلجارَُة.الَوجين  
 لَوتُِد.: االَوح  

ْفروَشُة )الواحدةالَوقائِذ  
َ
 َوِقيَذٌة(. :: احِلجارَُة ادل

 



- 384 - 

(4) 

 الصَّنعة والِحرفة
َُقوَّى )بناء ُمَؤّجد(.الم َ جَّد: 

 ادل
 :  بػُْنياُف ُحُدوِد الدَّاِر ورَْفُع َقواِعدِىا.التَّْأِسيس 
: ْحَكُم. اأَلِصيص 

ُ
 البَناءُ ادل

 ْزوِيُق )بَػرََّؽ َمنػزلَو: زَيػََّنو(.التػَّْزِيُُت والتػَّ  التَّْبرِيق :
 فَػْرُش اأَلْرِض باحَلَصى.  الَبْطح:
  ُادلكاِف وتُوثَتُه. َتْسوِية 

َتْطِيُُت الطَّانَِة، وىي السَّْطُح إذا كاف البَػْلط : 
 ذلا َُسَْيٌط، وىو احلاِئُط الصَّغَت.

 التَّْسوِيَُة. البَػْلط  والتَّْبلِيط :
.الدَّ الَمبػْل وطَة :  َْفروَشُة باحِلجارِة أو اآلُجرِّ

 اُر ادل
 فَػْتُح الباِب وِإْغالقُُو. البَػْلق  واإلْب ؽ :

 ُمَدبػُِّر الِبنَاِء وصانُِعو.البَػنَّاء : 
َية :  َية  والبػ نػْ  ىو ما يُػبػٌَْت.الِبنػْ

َية :   عليها. اذلَْيَئُة التػي ُبٍِتَ الِبنػْ
َياف :   . احلَاِئطُ البػ نػْ
.والب نياف :  والبِناء   البَػْني    نَِقيُض اذلَْدـِ

 َعَمُل البَػْهِو وبْناُؤُه.التَّْبِهَية : 
أف  ِكنَ إْكثاُر ادلاِء للطُِِّت حتػى ال َيُْ  التَّخ :

َ بو.  يَُطُتَّ
 احلُْفرَُة فت اأَلْرِض. التػَّْرن َسة :

ـُ.الثػَّْغر :   الَكْسُر واذلَْد
 و ادلاِء.احلَْفُر حتػى بُلوِغ الطُِّت أ اإِلْثَ ج :
َقاَض.  الثَّل : أف ُُيَْفَر َأْصُل احلاِئِط مث يُْدَفَع فينػْ

ـُ.  اذلَْد
 ابِ  إعادة  احملفور إىل ُحْفرَتِو. الًت 

ـُ والتََّساَقُط َشْيئاً بَػْعَد َشْيٍء.التَّثَػل ل :   التػََّهد 
  ُاِب يف احلُْفرِة. ِإىالَة  الًت 

 َكْسُر َحْرِؼ الشَّْيِء.الثػَّْلم : 
 اخلََلُل يف احلاِئِط وَغَْتِِه.الثػ ْلَمة : 

  ُْوِضع
َ
 الذي انْػثَػَلَم. ادل

 :  .البْئرِ  تَػْوِسيعُ التَّْجخِير 
 :  التَّْحوِيُط. التَّْشِييُد.التَّْجِدير 
التػَّْهِدمُي والتػَّْقويُض. )َجْرَجم  الَجْرَجَمة :
 البَػْيَت(.
: . التَّْجصِيص   الطِّالءُ باجِلصِّ
ْستِديرَُة. الج ْفَرة :

ُ
 احلُْفرَُة الواِسَعُة ادل

ُخُروُؽ الدَّعائِم التػي ُفَْفُر ذلا َفَْت  الج َفر :
 اأَلْرِض.
 احَلد  بَػُْتَ الدَّارَْيِن. الجاِمد :
اِب بَػْعِضو فوؽ بَػْعٍض. الَجْمَهَرة :  مَجُْع الًت 
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  َـُ ت اِب على الَقْْبِ وَعَد  يينِو.طْ مَجُْع الًت 
 قَػْلُب الِبناِء َوَىْدُمُو.: التَّْجويِر  

 .ُالتػَّْهدمِي 
 :  أف ُُيَْمَع َخَشٌب كاحَلِظَتِة مث يَُشدَّ الِحَباؾ 

 يف َوَسِطو ِببٍل َُيَْمُعُو.
اِب. الَحثْػو  والَحْثي : اِب. َرْمُي الًت   ِإَىالَُة الًت 

َْحِثي .الَحَثى: 
َاُب ادل  الًت 
 ىل َحَجٍر.َفْو ؿ الشَّْيِء إ االْسِتْحجار :
 : فَػْرُش احَلَصى على أَْرِض الدَّار أو التَّْحصِيب 
 الُغْرفِة.

َفْريك الشَّْيِء يف الشَّْيِء حتػى  الَحْصَحَصة :
 ْسَتْمِكَن وَيْسَتِقرَّ فيو.يَ 
 .التػَّْقليُب والتػَّْرِديُد للشَّْيِء 

بِناُء َحْوَؿ الَقْريَِة ما ََيْنَػُعها التَّْحصِين : 
 وَُيْميها.
 :   الذي يَػْعَمُل احَلظائَِر.الم ْحَتِظر 
 َعَمُل احلِيطاِف واجُلْدراِف. التَّْحوِيط :
: َوْضُع اخلَزِيِز ]نباٌت َشوْكي [ على  الَخز 

 احلاِئِط لَِئالَّ يُْطَلَع َعَلْيِو.
ْسَتِطيَلُة يف الشَّْيِء. الَخط :

ُ
 الطَّرِيَقُة ادل

 .الطَّرِيُق 
 طَتُ.التَّسْ التَّْخطيط : 
 الطَّرِيَقُة.الخ طَّة : 

َزُؿ من َغَْتِ أف اأَلْرُض تُػنػْ الِخط  والِخطَّة : 
 يَنػزذَلا نازٌِؿ قَػْبَل ذلك.
أف تُػَعلََّم على اأَلْرِض الَخط  واالْخِتطَاط : 

ا اْحِتيَزْت لِبناِء داٍر.َعالََمٌة باخَلطِّ لِ   يُػْعَلَم أْنَّ
 اْحِتيازِىا. تَػْعلِيُم اأَلْرِض للداللة على 
 .التَّْحجَُت 
  الدَّاُر ُُيَْتط ها الرَُّجُل يف أَْرٍض غَت شَلُْلوَكٍة
 ىا ويَػْبنػي فيها.حجَّر تَ يَ لِ 

 التػَّْقوِيُض، )َخَفأ البَػْيَت: قَػوََّضو(. الَخْفء :
ُْعَوج . )َعمُوٌد َأْخَفُج(. اأَلْخَفج :

 ادل
:  التَّْسوِيُر. التَّْخفِير 
 ْعَوجَّ من البَػْيِت.ما ا الَخَلج :

 .الَفَساُد يف ناِحَيِة البَػْيِت 
ُْعَوج  من الِبَناِء.الَخِليج : 
 ادل

 إْلصاُؽ احلاِئِط بِبناِء. الدَّْرء :
 احلُْفرَُة: الد ْعث ور :

 .ُـ َُهدَّ
 احَلْوُض ادل

ـُ.الدَّْعثَػَرة :   اذلَْد
 : َْهُدوـُ.الم َدْعثَػر 
 ادل

 ْيِء بعد َمْيِلو.إِقاَمُة الشَّ  الدَّْعم :
 الذي ََييُل فَػَتْدَعُمُو لَِيْستِقم.الَمْدع وـ : 

 .ْسَنُد
ُ
 ادل

.التََّداِعي:   تَكس ر الِبَناِء وُمَؤاَذنَػُتو باالْنَِْداـِ
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 .]اْْنِياَُؿ الرَّْمِل ]وََنْوِِه 
 .التََّساُقُط 

 : اِب وَتْسِويَػتُو.الدَّؾ   َكْبُس الًت 
:  لِيُس.التَّمْ  التَّْدلِيص 
: اْنِصفاُؼ الباِب إذا فُِتَح ال يَػْثُبَت  االْنِدالؽ 
 َمْفتوحاً.
 تَػَفر ُؽ َأْجزَاِء الِبنَاِء. التََّذْعذ ع :
ـ :  التَّْطِيُُت والتَّْجِصِيُص.  الدَّ

وثَُق. اإْلرتاج :
ُ
 اإِلْغالُؽ ادل

 َدْعُم اجِلدار خَبَشٍب لِئالَّ َيْسُقَط. الرَّْدء :
 َتْكثيُف الطُِّت على البَػْيِت. ْرداح :الرَّْدح  واإل
ـ :   َسد  باٍب أو ثُػْلَمٍة.الرَّْد
 .ما َيْسُقُط من اجِلدار إذا انْػَهَدـ 

:  ْعٍض.بِناءُ احِلجارَِة وَوْصُل بَػْعِضها بِبػَ  الرَّْصف 
: ًتاصَفُة. )الواحدة الرََّصف 

ُ
 :احلجارة ادل

 َرَصَفٌة(.
: وَصف  بَػْعِضها إىل  تَػْنضِيُد احِلجارَةِ  التػََّراص ف 
 بَػْعٍض.
ِة بعِضها على بَػْعٍض يف ارَ جَ َجْعل احلِ  الرَّْضم :

 البناِء.
َْبٍت  من َصْخٍر. الِبناءُ الرَّضيم: 

 ادل
ْنُضوُد من احلِ  الَمْرض وف:

َ
 َجارَِة.ادل

: ٍِ وََنْوِِه. الرَّْىص   الدَّْعُم حلائِط

  .َياِف  تَْأِسيُس البُػنػْ
 ْئِر باحلِجارَِة.َطي  البِ  الزَّبْػر :
 .َوْضُع البُػْنياِف بَػْعِضِو فَػْوَؽ بَػْعٍض 

 التَّْملِيُس.التػَّْزلِيق : 
ْسُح اخلَفِيُف. السَّج :

َ
يُن اخلَِفيُف. ادل ِِ  التَّْطِي

ُ هبا. الِمَسجَّة :  اخَلَشَبُة اليت يَُطُتَّ
َمدَّرُُة. الس ج ج :

ُ
 الطَّايات، الس طوُح ادل

 وش الطَّي ُِ  بُِّة.الن ُق
 أُْسروٌع(. :اخلُطُوُط، )الواحداألَساريع : 
 خاِلُؼ التَّْسنِيِم. التَّْسطِيح :
َجصَُّص. الس نػَّْيق :

ُ
 البَػْيُت ادل

:  َتُضِبيُب الباِب باحَلِديِد أو اخَلَشب. السَّك 
. السِّماط :  الصَّف 
 اآلُجر  القائُِم بَػْعُضُو فَػْوَؽ بَػْعٍض.السَّميط : 
 التَّْطُِتُ. :التَّْسِييع  

 .الطِّالءُ باجِلصِّ أو القاِر وَنومها 
 الصَّْفُق، ِإْغالُؽ الباِب.السَّْفق: 
 الش ُقوُؽ والص ُدوُع. الش روج :
:  بِناءُ ُشْرَفٍة للحاِئِط أو الَقْصِر. التَّْشرِيف 
:  )بػُُيوت ِشكاٌؾ(. الصَُّف الَواِحدُ  الشِّكاؾ 
 الرَّْفُع. الشَّْمذ :
:التَّشْ   َجْعُل الشَّْوِؾ على احلاِئِط. ِويك 

ما طُِلَي بو احلاِئُط من ِجصِّ أو  الشِّيد :
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 ِمالٍط.
يد : ِِ  التَّْجِصيُص. التَّْشِي
 ْورَِة.طَْلُي اجُلُدِر وََنِْوىا بالنػ   التَّصرِيج :
 َشق  الباِب.الصِّير : 

 . يف البناء وَنوه[. الشَّق[ 
ِط الَقْْبِ، واللَّْحُد يف الشَّق  يف َوسَ الضَّرِيح : 
 اجلانِب.

 .الَقبػُْر 
 : ـُ ْاسِتواِء البناِء.التَّضار س  والتََّضر س   َعَد

 :  َطي  الِبْئر باحلجارَِة.الضَّْرس 
 :  احِلَجارَُة التػي تُْطَوى هبا الِبئػُْر.الض ر وس 
ـُ أَرْكاِف الِبناِء، َضْعُفها. التََّضْعض ع :  تَػَهد 

 :  ْطيُِتُ الِبناِء.تَ الطَّر 
ظُهوُر الصَّدِْع يف احلائط، من أولو  االْسِتطارَة :

 إىل آخره.
ين :  ِِ طاِلُء البَػْيِت أو احلائِط الطَّْين  والتَّْطِي

 بالطُِّت.
ـُ. )َعثْػَلَب احَلْوَض(. الَعثْػَلَبة :  الَكْسُر واذلَْد

يج : ِِ  َُتِييُل الِبناِء. التػَّْعِر
 أَلْرِض بادلاِء.تَػْلِبيُد ا التػَّْعزِيز :

 َُتاُسُك الرَّْمِل.االْسِتْعَزاز : 
 َحْفٌر يف اأَلْرِض ُمْسَتطِيٌل. الَعق :

 :ُحْفرٌَة َعمِيَقٌة يف اأَلْرِض، )اجلمعالَعقَّة : 

 َعقَّاٌت(.
ـ : َحْفُر بِْئٍر َصغَتٍة ]داِخَل الِبْئِر  االْعِتقا

كاف   الَكبَتة[ لَيِصلُوا إىل ادلاِء فَيذُوقُوُه، فاف
 َعْذباً وسَُّعوىا وَحَفروا بِقيََّتها وإال َترُكْوىا.

:  اْرتِفاُع َأْصِل الِبناء. الع ْلو 
 :  َطم  الِبْئِر وَرْدُمها وَسد ىا.التػَّْعوِير 
ر :  ُكل  ناِتٍئ يف وَسٍط ُمْسَتٍو.  الَعيػْ

 ادلوُازَنَُة.التػَّْعيِير  والمع ايَػَرة : 
 َكايِيَل.ادل بو عايَػْرتَ  ماالعِيار : 
أف يُػَغطَّى رَْأُس الِبْئِر مث ُُيَْعَل َفوقَو  التػَّْغِبَية :

 تُراٌب.
 .]إخفاء معامل البئر[ 

 رَْكُز الشَّْيِء يف اأَلْرِض.الَغْرز : 
: ـُ البْئِر واْنيارُىا. االنِْعضاؼ والتػََّعض ف   َِتد 

 التػَّْغِطَيُة بالطُِِّت واخَلَشب. الَغْمو  والَغْمي :
 احلَْفُر، )يَػْغوُط الِبئػَْر(.ْوط : الغَ 

 ]اخلَلَُّة[ يف الباِب أو اجِلداِر. الف ْرَجة :
: التَّْبلِيُط. فَػْرُش اأَلْرِض باآلُجرِّ أو  التػَّْفرِيش 

 الصَّفِيح.
 تَػْرُؾ الِبْئر حتػى يَػثُوَب ماُؤُىا. الَفْرط :

 الواِسُع.الَفِسيح : 
 التػَّْوِسيُع. الَفْسح  والتػََّفس ح :

ُف من ألواٌف تُػَؤلَّ  الف َسْيِفساء  والف َسْيساء:



- 388 - 

اخلََرز يؤلَُّف بَػْعُضو على بَػْعض وتُػرَكَُّب يف 
ِحيطاِف البُيوَت من داخٍل كأَنَّو نَػْقٌش 

 ُمَصوٌَّر.
: َُصوَُّر بالُفَسْيِفساِء. الِفْسِفس 

 البَػْيُت ادل
 .فاِعٌل( :ُعمَّاُؿ الطُِِّت واحلَْفِر )الواحدالَفَعَلة : 
: يالتػَّْقصِ   .التَّْجِصيصُ ص 

 تَػْقوِيُض الِبناِء وتَػْهدَيُُو.الَقْعَوطَة : 
ف :  هْنِدُس الذي يَػعْ الِقْنِقن  والق َناِؽِِ

ُ
ِرُؼ ادل
 ادلاَء َفَْت اأَلُرِض.

:  َحُفر ُحْفرٍَة ُمَقوَّرٍَة يف اأَلْرِض. الَقْوب 
 :  احلَْفُر ِشْبُو التػَّْقويِر.التػَّْقِويب 

  من األصل.الَقْلُع 
ـُ.االنِْقيار :   التػََّهد 
:  االْْنِياُر )انقاَصت الِبئػُْر(. االنِْقياص 
 : َقِعُر من َأْصِلو.الم ْنقاص  ُنػْ
 ادل
: ـُ. التػََّقي ص   التػََّهد 
:  التََّصد ُع من َغَْتِ ُسقوٍط. االنِِقياض 
 :  التََّصد ُع والس َقوُط.التػََّقي ض 

: التػََّقو   ـُ ض   .التػََّهد 
:  االْسِتْئصاُؿ. االْقتِياض 
:  َطم  احلُْفرَِة ِبًُتاٍب ]وَنوه[. الَكْبس 
: َطي  الِبْئِر ]َتْدِعيُمها باحلجارة  الَكْرو 

 وَنوىا[.

 ُحْفرَُة الَقْْبِ. الك ْرَوة  والك ْريَة :
:  التَّْملِيُس. التَّْكلِيس 
 مَجُْع الشَّْيِء وَجْعُلو ُكْثَبًة. التَّْكوِيد :

 ما مجَُِع وُجِعَل َكِثِيباً من طَعاـٍ وَغَْتِِه.ْود : الكَ 
 َعَمُل الُكوَِّة يف البَػْيِت. التَّْكِويَة :

َنة : ْضروُب ُمرَبَػعَّاً يُػبػٌَْت بو.  اللَِّبَنة  واللِّبػْ
َ
الطُُِّت ادل

 ِلْْبٌ(. :)اجلمع
 ِصناَعُة اللِّْْبِ.التػَّْلِبين : 
 قاَلُب اللِّْْبِ.الِمْلَبن : 

 ُُيَْمُل فيو اللِّْْبُ ويُػنػَْقُل. ما 
 ادلاءُ والطُُِّت َُيَْتِلطاِف.اللََّثق : 
 .الطُُِّت اللَّزُِج 

 الشَُّق الذي يَُكُوف يف جاِنِب الَقْْبِ. اللَّْحد : 
 .َيِِّت

 َمْوِضُع ادل
: ِمْنقاٌر من حديد يُػنػَْقُر  الِمْلَطس  والِمْلطاس 

 هبا احلجارُة.
:  احلاِئِط.ُسقوُط  اللََّقف 
:  تآُكُل احَلُوِض من َأْسَفِلِو. التػََّلق ف 
: احَلَجُر البَػرَّاُؽ األَْمَلُس، وَيُكوُف يف  الل كاث 

.  اجِلصِّ
 الطَّْلُي، )الطَُو بالطُِِّت(. اللَّْوط :
 .التَّطِْيُُت 
 : التَّْطِيُُت.ط  يْ اللِّ 
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ظَاؿِّ التَّْمِتين  
َ
: َتْضرِيُب ]ِخياطَِة[ ادل

 يِط باخلُُيوِط.والَفساطِ 
 اخلَْيُط الذي ُيَضرَّب بو الُفْسطاُط.التِّْمتاف : 

الُوُصوُؿ إىل ادلاِء بَػْعَد  اإِلْمهاء  واإِلْمواه :
 احلَْفِر.
 َعَمُل َمظَلٍَّة من الشَّْمِس. اإِلنْتاؽ :
:الن خْ   الثػَّْقُب. ر وب 
 .َشق  احَلَجِر 

 احٍد.رِيَقِة نِظاـٍ و ما كاف على طَ النََّسق : 
 َجْعُل األْشِياِء على نظاـٍ واحٍد. التػَّْنِسيق :

 .التػَّْنظِيُم 
 :  إِقاَمُة الشَّْيِء ورَفْػُعُو.النَّْصب 
:  الثػَّْقُب يف أيِّ َشْيٍء. النػ ْقب 

 .اخلَْرُؽ 
 :  َمْوِضُع الثػَّْقِب.الَمنػَْقب 
: َْهُدوـُ. النػَّْقض 

 الِبَناءُ ادل
 :  االنِْتَكاُث.االنِْتقاض 

 ما نُِكَث. ن قاَضة :ال
ـُ. الَهْجم :  اذلَْد

ْهُدوـُ الَمْهج وـ : 
َ
 .ادل

ـُ الشَِّديُد.الَهد :   اذلَْد
ـُ.االْنِهَداد :   التػََّهد 
ـ :  نَِقيُض الِبناِء. الَهْد
 .ما تَػَهدَّـ من بناٍء وبِْئٍر وَنومها 
  ُْهد

َ
 وـُ.البناءُ ادل
 : ْرُصوُؼ بَػْعضُ الِه ؿ 

َ
ها إىل جاِنِب احلِجارَُة ادل

 بَػْعٍض.
: ُر رَلارِي الُقنِػيَّ واألَبِْنَية.  الم َهْنِدس  الذي يُػَقدِّ

 )معرَّب(.
ـُ. الَهْور :  اذلَْد
ـُ.التػََّهو ر :   التػََّهد 
ـُ.ااْلنِهيار :   االْنِْدا
 الثاِبُت.الواتِد : 
 اإِلْغالُؽ. السَّد . اإليصاد :
طَْبقُ الِوصاد : 

ُ
 .ادل
 دُْع من َغَْتِ بَػيػُْنونٍَة.الصَّ الَوْصم : 
 التَّثِْبيُت.التػَّْوِطيد : 
َوْضُع احَلَجِر على َوْجِهِو الذي  التػَّْوِجيو :

 َيْستقيُم َعَلْيو.
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(5) 

 ج سور آبار  المرافػق: ط رؽ 
 َمَصب  ادلاِء يف احَلْوِض.اإِلزَاء : 

  َحَجٌر أو ُجلٌَّة أو ِجْلٌد يوضع على َفِم
 احَلْوض.

: األَ  ـُ. ]َمعِامل اأَلْرِض[َمرات   اأَلْعاَل
 العَلَم، كل  َعاَلَمٍة تُػَعد . األََمارَة :
 . الَعالََمةُ : األَمَرة  

 ُمْعَظُم الطَّرِيق.أ مَّة  الطَّريق وأ م و : 
ـ :  الطَّرِيُق. اإِلما
 . ِِ  الص ْقُع من الطَّرِيِق أو اأَلْرِض
 .ادلِثاُؿ 

باَءُة، و المآبَة : 
َ
ىي مكاُف اْجِتماع ادلاِء يف ادل
 الِبْئِر.
 َكْسُر شطِّ النػَّْهِر لِيَػْنَشقَّ ادلاُء.  الَبْثق :
 الطَّرِيُق. الباري :
: َحْفُر اأَلْْناِر إذا َعرَا ادلاُء أوطانَو.  الَبْسر 

اآلبار يف رلاري األْنار عندما ]َحْفُر 
 .[ُتَِف  
 ادلَسافَُة.الَبْطحة : 
اُذ اآلباِر.احلَفْ  التَّْبقِير :  ُر. َحْفُر اأَلْرِض واُتِّ
 اآلباُر الَغزِيرُة. الب َثِق :

تداعي. الم ْبِلد :
ُ
 احَلْوُض القدمي ادل

 : الط ُرُؽ الصِّغاُر  بُػنَػيَّاُت الطريق:البػ نَػيَّات 
 اليت تَػَتَشعَُّب من اجلَادَّة، وىي التػ رَّىات.

 . )ُمَعرَّب(.الطَّرِيقُ  الباري  والب وِري  والبارِيَّة :
:  رَلَْرى ادلاِء إىل احَلْوِض. الِبيب 
: البئر الواِسَعة الرَّْأِس البِْئر البَػي وف وف=البَػي  

 الَضيػَِّقُة اأَلْسَفل.
نَة = ِِ يدُة الَقْعِر عِ الِبئر البَ  البئر البائَِنة : الباِئ
 الواِسَعُة.
ْسَتِتّب: ىو الطريق الذي الم ْسَتِتب  

ُ
: الطريق ادل

السَّيَّارُة فيو ُخدودًا وَشرَكاً. فَػَوَضح َخدَّ 
 واْسَتَباف دلن َيْسُلُكو.

 : َمْفَتُح ادلاِء إىل احَلْوِض.التػ ْرَعة  
  َفِجرُ َفُم اجَلْدَوِؿ  من النػَّْهِر. يَػنػْ

َرة :  الن قرَُة تكوُف يف اجلََبِل ُُتِْسُك ادلاء الثَّبػْ
 َيْصُفو فيها كالصِّْهرِيج، إذا َدَخلها ادلاءُ 

 خرََج فيها عن ُغثَائِو وَصَفا.
: طَِر. الثػَّْعَلب 

َ
 احُلْجُر الذي َيِسيُل منو َماءُ ادل

  باِر سَلْرَُج ادلاِء من احَلْوِض أو الدِّ
 .[السَّواِقي]
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 رَلَاري ادلاِء، وبُت كلِّ ثَػْغبَػُْتِ طريق.الثػ ْغباف : 
َفُذ. الَمثْػَغر : َنػْ

 ادل
 َوَسُط الطَّريِق.الثََّكم : 

ََحجَُّة. الطَّريُق.ث ْكَمة : ال
 ادل
 زَلَجَُّة الطَّرِيِق وسنَػَنُو.الث ْكَنة : 
ارٌَة تُػْرَفُع باللَّْيِل فَتُكوُف عالمًة جَ : حِ الثَّوِيَّة  

 للراعي إذا َرَجع إىل الغَنِم ليالً يَػْهَتِدي هبا.
 ]مَعامِلُ للط رؽ[ 

ََحجَُّة وجادَُّة الطَّرِيِق.الَمَجبَّة  
 : ادل
  ما َحْوَؿ احَلْوِض. ما َحْوَؿ الِبْئِر.الِجبػى: 

 .تُراُب البئِر ادلُتَجمَّع َحْوذَلا يُرى من بعيد 
 .َشَفُة الِبْئِر 

 احَلْوُض الذي ُُيَْمُع فيو ادلاُء. الجابَِية :
ْسَتقِ  الَجادَّة :

ُ
ْلُحوبَُة من الط ُرِؽ.يمَ اخلُطَُّة ادل

َ
 ُة ادل

  ْسُلو
َ
ََحجَُّة ادل

 َكُة. )واجلمع: َجَواّد(.ادل
َوْجُو الَجد  والِجد  والَجِديد  والَجَدد : 

 اأَلْرِض.
 ُمْعَظم الطَّريق. َوَسُط الطَّرِيِق.الجادَّة: 
 الط ُرُؽ. الَجَواد :
 َوَسُط الطَّرِيق وُمْعَظُمو. الَجَرَجة :
ُر الَبعِيَدُة الَقْعِر. ْور :الَجر    الِبئػْ
: سِيُل. الَجر 

َ
 ادل

:ا  َكْسُح الطُِِّت.  لَجْرؼ 

 احَلْوٌض. احَلْوُض الصَّغَُت. الج ْرم وز :
  َحْوٌض ُمتََّخٌذ يف قاٍع أو َرْوَضٍة ُمرَتِفُع

األْعضاد فَيِسيُل منو ادلاُء، مث يُػْفرَُغ بعد 
 ذلك.
 الطَّريُق الدَّاِرُس.الَجارِف : 

: الَقْنطَرَُة وَنوىا شلا يُػْعبَػُر والَجْسر   الِجْسر  
 َلْيِو.عَ 
ْسَتقي َوَسطَُو إذا نَػَزؿ الِجعار  

ُ
: َحْبٌل َيُشد  بو ادل

يف الِبْئِر لَِئالَّ يَػَقَع فيها، وطرَفَُو يف يِد َرُجٍل، 
 أو َمْربُوٌط إىل َوتٍِد.

 : الَقْلُس ]احلَْبُل[ من قُلوِس اجُلُسوِر.مالَة  الجِ 
 والُب اليت يُْستَػَقى عليها.: الد  وف  الَمْنَجن  
ْسَلُك.از  الَمج

َ
 : الطِّرِيُق وادل

 : الَوَسُط.الَجْوز  
 : الّسُلوُؾ ]الُعُبوُر[.َياز  تِ االجْ 

و يْ بػَ : الطَّرِيُق، إذا َقطَْعَت من أحد جانِ الَمجازَة  
 إىل اآلخر.

 .الطَّرِيُق يف السَّْبخة 
ْعبَػُر[.الَمجاز : 

َ
ْسَلُك ]ادل

َ
 ادل

:الج    ِجداُر الِبْئِر. وؿ 
  ِْر.ما َحْوَؿ الِبئ 
 .الصََّخرُة التػي يُػبػٌَْت عليها ِجداُر الِبْئِر 
.الِجَواء    : الُفْرَجُة بُت بػُُيوِت الَقْوـِ
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 : رُلَْتَمُع ماٍء يف َىْبطٍة َحوا  احُلُصوِف.الَجْيأَة  
 : َمْصنَػَعُة ادلاِء، ]احَلْوُض[.الحاِبس  

 : اليت ال يَػنػَْقِطُع ماُؤىا.الح ت د  = الَعْين  الح ت د  
: النَّاِحَيُة.َحْجَرةال ُِ 

 .جاِنُب الطرَّيق 
 تكد ُر ماِء الِبْئِر واْخِتالطُو باحَلْمأِة.الَحثْػَربة : 
 الط ُرُؽ العالَِيُة. الح ث م :
 الطَّرِيق. ُمْعَظُم الطَّرِيِق. الَحَرَجة :
:  َتْسوِيَُة اأَلْرِض. الَحر 

 اْسِتيعاُب الشَّْيِء. الَحْصر :
 رِيُق.الطَّ  الَحصِير :

 َوْجُو اأَلْرِض. -
ْضج :  أحضاج(. :احَلْوُض )اجلمع الِحِِ

 .الطُُِّت الالَّزُِؽ بَأْسَفِل احَلْوِض 
 .ادلاءُ الذي فيو الطُُِّت 

 الحاِفَشة : 
َ
ِسيُل الَفْرعي.ادل

َ
 ِسيُل. ادل

ْسَتقيُم الذي ال  الحاِفظ :
ُ
ُ ادل الطَّريق البَػُتِّ

 يَػنػَْقِطُع.
:  )حاؽ  الطَّريِق: َوَسطُُو(. الَوَسُط، الَحاؽ 
 رلاري ادلاِء يف احَلْوِض. الَحْلق :
 ذَىاُب أَْكثَِر ادلاِء من احَلْوِض. التَّْحلِيق :
ْنِِتُ. )الواحدة: الَحَمأ  

ُ
: الطُُِّت اأَلْسَوُد ادل

 .(َْحَأَةٌ 

ِ وتَػَغيػ ُر والَحَمأ   الَحْمء   : اْخِتالُط ادلاِء بالطُتِّ
 راِئَحِتو.
 : تَػْنقِيُة الِبْئر من الطُِِّت.ء  اإلحْماَ 
رَِة الصَّائِِد، : حِ الَحَمائِر   َجارٌَة تُػْنَصُب َحْوَؿ قُػتػْ

 ]ِمْكَمُن الصائد[. ،واِحُدىا ِْحَارةٌ 
: حجارٌة تُػْنَصُب َحْوَؿ احَلْوِض لئال الِحمارَة ُِ

 .(َيِسيَل ماُؤُه. )اجلمع: َْحَائِرُ 
  إىل ثالثة أعواٍد يُشد  بعض أَْطراَِفها

بَػْعٍض وُُيَاَلُف بُت أرجلها تّعلَّق عليها 
 اإِلَداَوُة لتُبَػرَِّد ادلاء ]سيبة[.

ْنَبِسُط.الَحنَّاف : 
ُ
 الطَّرِيُق الَواِضُح ادل

: رُلَْتَمُع ادلاِء، )اجلمع: َأْحواٌض  الَحْوض 
 .(وِحَياضٌ 

:  َعَمُل احَلْوِض. التَّْحوِيض  واالْحتِياض 
يف أَْرٍض ُصْلبٍة ُُيَْبُس فيها آبار ُفَْفُر  وايا:الحَ 

 َحوِيٌَّة(. :ماء الس ُيوؿ )الواحدة
 َفْوِيُل ماٍء من نَػْهٍر إىل آخر. الَحوالَة :

َفُذُه.الم ْسَتحِير:   الطَّرِيُق الذي ال يُْدَرى َمنػْ
ـُ. الَخِبيط : ُتَػَهدِّ

 احَلْوُض ادل
 .ُاحَلْوُض الصَّغَت 

 : َمنػَْفٌذ ال يَػْنَسد  لو  الذي الطَّرِيقُ الَمْخَرت 
 على َمن َسَلَكُو.

: ِشْبُو َحْوٍض واسٍع يَػْنَبِثُق فيو ادلاُء  الَخرِيص 
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من النػَّْهِر مث يَػُعوُد إِلَْيو، ]إىل النهر[ 
 واخلَريُص شُلَْتِلٌئ.

 َمْصنَػَعُة ادلاِء. احَلْوُض. الِخْرِنق :
َكْت الرَِّكيَُّة ]البئر[ التػي ُحِفَرُت مث ُتِر  الَخِفيَّة :

لْت واْحُتِفَرْت ثِ حتػى اْنَدفَػَنْت، مث انْػتُ 
 ونُػقَِّيْت.

  َُر الَقِعيػْر  ُة ]العميقة جداً[.الِبئػْ
 :  الطُُِّت الص ْلُب الالَِّزُب.الِخْلب 

 .طُِتُ احَلْمأِة 
َُتَشعَِّبُة عن َوَضِح الطَّريِق.الَمْخَلج : 

 الطَّرِيُق ادل
 الطَّرِيُق. الَمْخَلَفة :
:الَخْندَ   الوادي. ؽ 
  ُْحُفور

َ
 .احَلفَتُ. ادل
 .اخلَْنَدؽِ  َحْفرُ الَخْند قَة : 
ْسَلُك.الَمِخيط  

َ
ََمر  وادل

 : ادل
رافُو. ]َعْيٌب الد ر وء   : ُكُسوُر الطَّرِيق وَفَد بُو واَنِْ

 يف الطريق[.
 : الطَّريُق، )اجلمع: أَْدرَاٌج(.الدَّرَج  

 وَسنَػُنُو. : ُمْعَظُم الطَّرِيقِ الَمْدرََجة  
ْسَلُك.الَمْدرَج  والَمْدرََجة  

َ
ْذَىُب وادل

َ
ََمر  وادل

 : ادل
ُنُو.الدََّرر    : َقْصُد الطَّرِيِق وَمتػْ
: الطَّريق اخلَِفي  ]الذي اْختَػَفْت الدَّْرس  

 َمَعادلُِو[.

َتَضْحِضُح. :الدَّْيَسق  
ُ
اءُ ادل

َ
 احَلْوُض. ادل

: ذَ  الد ْعبو ب 
ُ
ْوطُوُء الواِضُح  لَّلُ الطَّرِيُق ادل

َ
ادل

 الذي َيْسُلُكُو النَّاُس.
ُة الَوْطِء )طريق َمْدُعوٌؽ(. الدَّْعق :  ِشدَّ

ْوطُوُء.الد ِعمي : 
َ
 الطَّرِيُق ادل

 الصَّب  الّشديُد للماء. الدَّْغَرقَة :
 .]َغْرُؼ احَلْمأِة والَكَدِر ]من بِْئر وََنْوِه 

 :  ِيُل )طَرِيٌق ُمديٌَّث(.التػَّْوِطَئُة والتَّْذلالتَّْدييث 
ْوطُوُء.الم َذلَّل : 

َ
 الطَّرِيُق السَّْهُل ادل

 : ساِلُك )ال واِحدَ اأَلْذاَلؿ 
َ
 لو(. ادل

ُر الَقلِيَلُة ادلاِء )اجلمع الذَّمَّة :  ـ (.ذَ  :الِبئػْ
 الط ُرُؽ الضَّيِّقة. الَمراِبح :
: ما َحْوَؿ ادلِديَنِة؛ الَفَضاُء َحْوَؿ  الرََّبض 
 
َ
 ِديَنِة.ادل

:الرََّبض  و  ِديَنِة. الر ْبض 
َ
 أََساُس ادل

ـ : َحَجٌر يَُشد  يف طََرؼ احلَْبِل مث يَُدىلِّ  الرِّجا
يف الِبْئر فَػُتَخْضَخَض بو احَلْمأَُة حىت تثَػُوَر، 

 مث يُْستَػَقى بعد ذلك.
   الدَّْلِو لِيكوَف أَْسرََع  بَِعْرقُػَوةِ َحَجٌر يَُشد

 و ادلِْرَجاُس.َىا، وىَدارِ الَْنِ 
  ِْجَتِمَعةُ ارَُة جاحِلَجارَُة. احل

ُ
. )الواحدة: ادل

 ُرمْجٌَة(.
  اخَلَشَبُة  عليوما يُػبػٌَْت على الِبْئِر مث تُػَعرَُّض
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 للدَّْلِو.
 الَقبػُْر. الرَّْجم :
  الَقْْبِ لُيَسنَّم. علىاحِلَجارَُة التػي تُػْنَصب 

 وُر.احلُْفرَُة والبئػُْر والتػَّن  الرََّجم : 
َخَشبتاف تُػْنَصباف على رَْأِس الِبْئِر  الرِّجاماِف:

َساِقي.
َ
 يػُْنَصُب عليهما الَقْعُو وََنُْوه من ادل

 ما اتََّسَع من اأَلْرِض. الرَّْحَبة :
َْوِضُع الذي ُيَِل  فيو الرَّاِحُل  الم ْرَتَحل :

ادل
َساِفُر(.

ُ
 )ادل
 ِغ ادلاِء.احلَْفُر يف اأَلْرِض حتػى بػُُلو  ثَاد :اإلرْ 

 احَلفَّارَُة[. ]الِمْرثََدة :
:  الصَّْخرَُة التػي يُػْرَمى هبا. الِمْرَداس 

  احَلَجُر الذي يُػْرَمى يف الِبْئِر ليُػْعَلَم أَفِيها
 َماءٌ أـ ال.

 الطُُِّت الرَّقِيُق الَوْحِل.الرَّزََغة : 
ِ الرَّْطِب.احلَْفُر حتػى بػُلُ  اإلْرزاغ :  وِغ الطُتِّ
ُر الَقِدَيَُة. :الرَّس    الِبئػْ
ْدفُونة. الرَّْسم :

َ
 البئر ادل

: َْبنِػي  للماء. الرَّْصف 
 السَّد  ادل

  ْصَنعةِ رَلَْرى
َ
 ]وىي احَلْوض[. ادل

َحَجٌر ناِتٌئ الرَّاعوفَة  والرَّاع وؼ  واأل ْرع وَفة : 
ْئر ال يُْسَتطاُع قَػْلُعو يقـو عليو على رَْأِس البِ 

ْسَتِقي.
ُ
 ادل

  ْيَػُقُوـ عليها  البئرِ رٌَة يف َأْسَفل َصخ
نَػقِّي.

ُ
ْسَتقِى أو ادل

ُ
 ادل

: ادلاء الَقرِيُب السَّْهُل الرََّفق  = الماء  الرََّفق  
ْطَلِب.

َ
 ادل

 ما اْسُتعُِتَ بو. الِمْرَفق  والَمْرِفق  والَمْرَفق :
:  اجِلْسُر. الرِّْكس 
 جادَُّة الطّرِيِق وزَلجَّتُُو. الم ْرَتَكم :

:المَ   احَلْوُض الصَّغَتُ على رَْأِس الِبْئِر. رْك و 
 الِبئػُْر. الرَِّكيَّة :
 ادلاءُ الَكِدُر الَقِليل يَػبػَْقى يف احَلْوِض. الرَّنْػَقة :
 التَّْصِفَيُة. التػَّْرنِيق :
َحْيُث تُػَقرَُّب السََّفينُة من الشَّطِّ،  الَمْرفَأ :

 ]ادليناء[.
ائٌِل عن الطَّرِيق : مطَرِيٌق رائغٌ  الرَّائِغ =

 اأَلْعَظِم.
 .]طَرِيٌق َفرعّي[ 
 .ادلَكاُف الذي يُػْرَتوَى منوالرَّيَّة : 
 .]َمْصَدُر ماِء الش ِرِب[ 
ُنػَْفرُِج عن اجلََبِل.والرَّْيع   الرِّيع  

 : الطَّريُق ادل
 .الطَّرِيُق 
 : َطي  الِبْئِر باحِلجارَِة.الزَّبْػر  

 نَػى على رَْاِس الِبْئِر.: منارٌَة تُػبػْ الزَّرْن وؽ  
 زَقَبٌة(. :: الطَّرِيُق الضَّيِّقُة )الواحدالزََّقب  
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َر الز قَاؽ   : السِّكَّة. الطَّرِيُق الضَّّيُق نافذًا أو َغيػْ
 نافٍذ.
َسنَّاُة من َخَشٍب وَحِجارٍَة ُيَضمَّ الزَّنَد  

ُ
: ادل

بَػْعُضها إىل بَػْعٍض. وىي َصَغَتٌة تُػبػْنَػى 
تَػُردَّ ادلاَء، وفيها َمَفاتيُح للماِء بَِقْدِر للسَّْيل لَ 

ما ُُيتاُج إليو شلا ال يَػْغِلُب. ]خزاف جلمع 
 ماء السَّْيل واإِلفادِة منو فيما بعد[.

 : السِّكَُّة الضَّيِّقُة. ]الطريق الضيِّق[.الزَّنْػَقة  
 .ْدَخُل فيو اْلِتواٌء

َ
 ادل
  ثَػْوبٌ الس َبد : 

َ
رُْكو  لئالَّ يَُسد  بو احَلْوُض ادل

 يَػَتكدََّر ادلاء يُػْفَرُش فيو وُتْسَقى اإِلِبُل عليو.
 اجلََبُل واحلاِجُز.  السَّد :
 َأِسدٌَّة(. :ما ُسدَّ بِو. )اجلمع السَِّداد :
ـُ. السَّد :  الرَّْد
  ُدَّ بو َمْوِضٌع.ُكل  بِناٍء س 

 .الطَّرِيقُ السبَِّيل : 
سْ  الطَّرِيقُ السَّابَِلة : 

َ
 .ُلوَكةُ ادل

 :  .اإِلْرَخاءُ اإِلْسَباؿ 
.ادلاء َغزِيرُ  ادلِيزَابُ اِلمْسَحل :  ِِ 
 َوَسُط الطَّرِيِق.الس ج ح : 

اذليئة والَقْدُر. )بَػنَػْوا  الس ْجح  والس ْجَحة :
بُيوِتم على ُسُجٍح واحٍد، أي على َقْدٍر 

 واحٍد(.

:  الطَّرِيُق. السََّرب 
 .ْسَلُك يف ُخْفَيٍة

َ
 ادل
 : َوَسطَُو.ِسْرحاف  الَحْوضِ  ْرحاف  =السِّ 

 ُمْستَػَقر  ادلاِء يف احَلْوِض.الس رَّة : 
 الطِّريُق الواِضُح. السِّراط:
الصَّفاُة ُُياُط َعَلْيها باحِلجارِة  الِمْسطح :

 فَػَيْجَتِمُع فيها ادلاُء.
َخَشَبٌة تُػْنَصُب لُتْمِسَك الَبَكرََة  السَّاِعَدة :

 .)اجلمع: َسَواعد(
: ب  ْسَتقِيُم. المْسَلِحِِ

ُ
ْمَتد  ادل

ُ
 ادل

ما ُتَسوَّى بو اأَلْرُض من َحَجٍر الِمْسَلَفة : 
 ُمْدَمٍج وََنْوِِه يَُدْحرَُج َعَليها.

 الواِسُع من الط رقَاِت. السََّلق :
:  الطَّرِيُق. الَمْسَلك 
ْسَتقِيُم. الس ْلَكى:

ُ
 ادل
 .السَّد ، )َسد  ادلاِء( التَّْسكِير :
:  السَّد . َسد  الطَّريق. السَّك 
: الطَّريُق الضَّ الس ك ُِ ْنَسد .يِّ   ِّ

ُ
 ُق ادل

ْحفِ السَّك  والس ك  
َ
ُر الضَّيػَِّقُة ادل ِر من أَوَّذلا : الِبئػْ

 ِسَكاٌؾ(. :إىل آِخرِىا. )اجلمع
ْحفِ السَّك وؾ

َ
ُر الضَّيػَِّقُة ادل  .رِ : الِبئػْ

 : الز قاُؽ.السِّكَّة  
ْسَتقِيُم من البناِء واحَلْفِر. :السَّك  

ُ
 ادل
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: ما ُتَسوَّى بو اأَلْرُض من َحَجٍر الِمْسَلَفة  
 ُمْدَمٍج وََنْوِِه يَُدْحرَُج َعَلْيها.

 : الَعْيُب يف احَلْوِض أو اخلابَِية.السَّلَّة  
 : الطَّرِيُق.السَّْمت  
 احَلْمأَُة والطُُِّت. السََّمَلة :
 يف احَلْوِض أو اإلناِء. بَِقيَُّة ادلاءِ  السََّمل :
ِِ لتَػرُدَّ  الم َسنَّاة : الِعَرـُ. َضفَتٌَة تُػْبنػْى للسَّْيِل
 ادلاَء.
 الَغْرُب وأََداتُُو. السَّانَِية :

  ُالنَّاِضَحة. 
ْسَتِقي.السَّانػي

ُ
 : ادل
 ر التػي يُْسَتقى منها.ئْ : البِ الَمْسَنِويَّة  
)َسَواُء  الَوَسُط. ]َسواُء الطَّرِيق[ السَّواء :

 النَّهاِر(.
 الَقْصُد. -

ْسَتِوي. )أَْرٌض سَواٌَء(. السَِّوي :
ُ
 ادل
 الطَّرِيُق. السَّايَة :
: اِب. الشَّْأو   تَػْنِقَيُة الِبْئِر من الًت 

نَػْهٌر يَػْنَخِفُض فَيَتأدَّى إليو  الَمْشبَػَرة  والَمْشبَػر :
ض عن اأَلَرِضَُت. ِِ  ما يَفِي

 ِه التػ ْربَِة ادلاحِلة[.]أَْقِنيُة صّرِؼ ِميا 
ِسيلُ الشََّرط : 

َ
 الصَِّغَُت من َنو َعْشرَة أَْذرٍُع. ادل
 الطَّرِيُق اأَلْعَظُم. الشَّارِع :

:  ادلائُل. )طريٌق شاِطٌب(. الشَّاِطب 
ْلَتوِيَُة الَعْوجَ  الشَّط واف :

ُ
ُر ادل  ُء.االِبئػْ

  َُر ُمتَِّسَعُة األعلى ض  يػَِّقُة اأَلْسَفِل.الِبئػْ
 .البئر الَبعِيَدُة الَقْعِر 

 :  ادلاءُ الَبِعيُد الَغْوِر.الم شاِوس 
 الشَّق  يف الشَّْيِء الص ْلِب.الصَّدْع : 

 . ٍِ  الشَّق  دوف اْفًتاٍؽ
الطَّرِيُق السَُّهُل يف ِغَلٍظ من الِمْصدَع : 
 اأَلْرِض.
 الطَّرِيُق. الصِّراط :
: ِيُن الط ُرِؽ  التَّْصرِيف  ِِ والشَّوارِِع يف تَػْْبِ
 اأَلْرِض.

 .]التػَّْنظِيم السََّكنػي[ 
ُصْعَداٌف  :الطَّرِيُق. )اجلمعالصَّعِيد : 

 وُصُعَداٌت(.
 الطَّرِيُق الصَّاِعَدُة. الصَّع ود :
. الص ْنبو ر : ِِ  َفُم الَقناِة

 .]َمثْػَعُب احَلْوِض، ]ميزابُو 
ُع فيو َمْصنَػَعُة ادلاِء. َحْوٌض َُيَْتمِ  الصِّْهرِيج :
 ادلاُء.
َحَجٌر يكوُف َعالمًة يف الطَّرِيِق.  الص وَّة :

 ُصَوى وَأْصواٌء( :)اجلمع
ْجمُوَعُة. الص َوى:

َ
 احلجارَُة ادل
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 : الطَّرِيُق الواِسُع الضَّحَّاؾ  والضَّح وؾ 
ْسَتبُِتُ.

ُ
 ادل

 :  َطي  الِبْئِر باحِلجارَِة.الضَّْرس 
 َرُب ماُؤىا.: الَعُْتُ التػي ال يُشْ الضَِّغيط  
 : احَلْمأَُة والطُُِّت يف َأْسَفِل احَلْوِض.الضَّوِيطَة
 : الَعقاُر.َعة  الضَّيػْ 
 :: النػَّْهُر الذي َُيَْتِفرُُه النَّاُس. )اجلمعالطِّْبع  

 طُُبوٌع وطِباٌع(.
: ادلاُء الَغلِيُظ يف َأْسَفِل احَلْوِض. الطَّْثرة  

 احَلْمأَُة.
 الطَّرِيُق الضَّيُِّق.: والَمْطَربَة   الَمْطَرب  

 .] الطَّريق الَفْرعي[ 
: َحْوٌض واسٌع عند سَلْرَج القَناِة َُيَْتِمع الطَّْرَخة  

ْزَرَعِة.فيها ادلاُء، مث يَػَتفجَّ 
َ
 ُر منها إىل ادل

 اْنطِماُس الطَّرِيِق وُدُروُسُو.الطَّْرَسَمة : 
 : اْنطِماُس الطَّرِيق وُدُروُسُو.الط س وـ  
 : بَِقيَُّة ادلاِء يف احَلْوِض.الطَّنَػى
.الطَّي    : تَػْعرِيُش الِبْئِر باحِلجارِة أو اآلُجرِّ

ُر الػالَمْطِويَّة :   طُِوَيْت ]بُِنَيْت ُجدارُْنا[ يتالِبئػْ
 باحِلجارِة.

 َمْسلوٌؾ، ُمَذلٌَّل. الم َعبَّد = طَرِيٌق م َعبٌَّد:
ْخَتِلَفةُ الَعبابِيد : 

ُ
 .الط ُرُؽ ادل

 :سد  يُػْعتَػَرُض بو الواِدي. )اجلمع ة :الَعرِمَ 

 َعِرـٌ(.
: اأَلْحباُس التػي تُػبػْنَػى يف أَْوساِط الَعِرـ  

 اأَلْوِديَِة.
: َصْخرٌَة ناتئٌة ناِشزٌة يف الِبْئِر أو يف قاب  الع  

 ُعْرِض اجلََبِل. 
 ُمَؤخَُّر احَلْوِض حيث يُْستَػَقى ِمنو.الع ْقر : 
ـ   َصغَتة ]داِخَل الِبْئِر  : َحْفُر بِْئرٍ االْعِتقا
 ِة[ للوصوؿ إىل ادلاء وَمْعرِفَِة َصاَلِحِو.الَكِبَتَ 
 : ما ُجِعَل عالَمًة للط رِؽ واحلُُدوِد.الَمْعَلم  
 .]َناُر. ]الذي يَػْفِصل بُت اأَلَرِضُِت

َ
 ادل
 .األَثَػُر يُْسَتَدؿ  بو على الطَّرِيق 

 الفَلَواِت : َشْيٌء يُػْنَصُب يفوالَعَلم   الع ََمة  
 تَػْهَتِدي بو الضَّالَُّة.

 : عانَِدُة الطَّريِق: ما ُعِدَؿ َعْنو.العانَِدة  
 .]َفِْويَلٌة[ 

ْعبَػُر الصَِّغَُت يَكُوُف يف اأَلْْناِر.العاَمة : 
َ
 ادل
َقة    َعْيقاٌت(. :: السَّاَحُة. )اجلمعالَعيػْ
 .الِفناُء من اأَلْرِض 
  ُساِحُل الَبْحِر وناِحَيُتو. 
 .النَّصِيُب من ادلاِء 
: ما بقى يف َأْسَفل احَلْوِض من ادلاِء الِغْرَين  

 والطُِِّت.
: اخلُروُؽ يف احَلْوِض، )الواِحَدةُ الَغوائِل ُِ: 
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 غائَِلٌة(.
ادلكاُف الذي يَػَتَشعَُّب فيو الَمْفَرؽ  والَمْفِرؽ : 

 الطَّريُق.
 والنػَّْهِر.: الَفُم من ُكلِّ َشْيٍء كالطَّرِيُق الف وََّىة  
 .أَوَُّؿ ُكلِّ َشْيٍء 

 : ْسَتِوي.الَفْيف 
ُ
 ادلَكاُف ادل

: طَرِيٌق َصغَتٌ يَػنػُْفُذ إىل طَرِيٍق َكِبٍَت، الَمْقَربَة  
 َمقاِرب(. :)اجلمع
 : اْسِتقاَمُة الطَّرِيِق.الَقْصد  
ُْسَتقِيُم السَّْهُل.القاِصد  

 : الطَّريُق ادل
 َنُن الطَّريِق.: َوْجُو الطَّرِيِق. سَ األََفق  

 َمَقاِصُر(. :: ناِحَيُة الطَّرِيِق، )اجلمعالَمْقَصَرة  
ٍِ يػُْبنػى على َشِفَت القاَمة   : ِمْقداٌر كَهْيَئِة َرُجٍل

 :الِبْئِر يُوَضُع َعَلْيِو عُوُد الَبَكرَِة، )اجلمع
 ِقَيٌم(. 
 رُُه.: َوْجُهُو وظَاىِ َكَثم  الطَّريقِ  = الَكَثم  

يف باِطِن اأَلْرِض َُيْري فيها  : قَناةٌ الِكظاَمة  
 ادلاُء.

 .ٌر إىل جانبها بِئػٌْر  بِئػْ
  ُِفَْفُر ويُوَصل فيما بيَنها وَُيْرُُج  دَُّة آبارٍ ع

ادلاُء منها بعد ذلك فَػْوَؽ اأَلْرِض وَيِسيح، 
 
َ
 ْيل[.]ِبسب منسوب ادل

 : الطَّرِيُق الواِسُع.واللَّْحب   ال َِّحب  

 رِيِق. ُمْعَظُم الطَّرِيِق.: َوَسُط الطَّ اللََّقم  
 : َسد  الطَّرِيِق وََنْوِِه.اللَّْقم  
 : َوَسُط الطَّرِيِق.اللَّقاة  
 : َوَسُط الطَّرِيِق ونَػْهُجُو.اللََّمق  

 : َجادَُّة الطَّرِيِق.الم َحجَّة  
 : الَبَكرُة العظيمة للسَّانَِيِة ]لِرَْفع ادلاِء[.الَمحالَة  
 الَمَمر  

ُ
 رُوِر.: َمْوِضُع ادل

 :: احلُباُس الذي َُيِْبُس ادلاَء. )اجلمعالَمْرز  
 ُمروٌز(. )معرَّب(.

 : َوَسُط الطَّرِيِق.الَمْسء  
 : السََّيالُف.الَمِسيل  
 : رَلَْرى ادلاِء.والَمِسيل   الَمَسل  
 : ُمْعَظُموُ َوَوَسطُُو.َمْلك  الطَّرِيقِ  = الَمْلك  
 ُر َفِْفرُىا وتَػنػَْفرُِد هب  ا.الِبئػْ

الُوُصوُؿ إىل ادلاِء بَػْعَد اإلْمهاء  واإلْمواه : 
 احلَْفِر.
: مَناٌر يُػبػْنَػى للمسافرين يف أْنشاز الِميل ُِ

 اأَلْرِض وَأْشراِفها ]َعالمات[.
 : بُلوُغ ماِء الِبْئِر بعد احَلْفِر.اإِلنْباط  
َُسنَّاُة، ما ََيَْنُع السَّْيَل من ُدخوِؿ النََّجَفة  

: ادل
 ادلنازِِؿ.
ُْخرَُج من الِبْئِر وََنْوِه.ثاَلة  النَّثِيَلة  والن  

اُب ادل  : الًت 
َزَعة    : رَْأُس الِبْئِر.الَمنػْ
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ْسَتقيُم والنػَّْيَسباف   النػَّْيَسب  
ُ
: الطَّرِيُق ادل

 الواِضُح.
ْنُصوُب.والنَّصيَبة الن ْصب  

َ
: الَعَلُم ادل ُِ 

 : َعَلٌم يػُْنَصُب يف الَفالِة.اليَػْنص وب  
: اأَلْعالـُ، وىي ِحجارٌَة تُػْنَصُب ناِصيب  التَّ 

 ويُْسَتَدؿ  هبا.
: ِحَجارٌة تُػْنَصُب َحْوَؿ احَلْوِض النَّصاِئب  

َدرَِة ادلعَ 
َ
 ْجونَِة.ويَُسد  ما بينها بادل

ْنا يف و : َعُْتٌ يف أَْعَلى الِبْئِر يَػَتجاَوزُ النَّطَّافَة  
 احلَْفِر.
َفذ :  ْخرَُج.الَمنػْ

َ
 ادل

 : السَّاِلُك، )طَرِيٌق ناِفٌذ(.النَّاِفذ  
 : الث قوُب.النَّواِفذ  
 إىل آَخَر. : َسَرٌب من اأَلْرِض ُمْشَتق  النػََّفق  
 : الطَّرِيُق الضَّيُِّق يف اجلََبِل.والنػَّْقب   النػ ْقب  
  الطَّرِيُق الضَّيُِّق بُت داْريِن، ال يُْستطاُع

 ُسلوُكُو.
 ِض َصغَتٌَة.: ُحْفرٌَة يف اأَلرْ النػ ْقَرة  
ق ر    : احَلْوُض.الم نػْ
: ادلكاُف الذي َيْستَػْنِقع فيو ادلاُء الَمنػَْقع  

 وُُيَْمُع.
 : زَلِْبُس ادلاِء.النػَّْقع  
 : الطَّرِيُق.النَّعاَمة  

 .ََحجَُّة الواِضَحُة
 ادل
َهج   : الطَّرِيُق الواِضُح.والِمْنهاج الَمنػْ ُِ 
َهَرة    : َمْطرَُح الُكناساِت.الَمنػْ

ْشَرُب.ْنهل  المَ 
َ
 : ادل

 .ْشَرُب
َ
ْوِضُع الذي فيو ادل

َ
 ادل
 : َمْوِضُع الن وِر.والَمنارَة   الَمنار  
 : الشَّْمَعُة ذاُت الس رُِج.المنارَة  
 .ادلِْئَذنَُة 
 : زَلَجَُّة الطَّرِيق.المَنار  

 : َمناِفُق ادلِياِه. ]َمصارِفُها ومناِفُذىا[.األَْنواض  
 الَعظِيُم. : احَلْوضُ الَهِجير  
: َصْخرٌَة َكِبََتٌة َمْنقُورٌَة تَػتَِّسُع كثَتاً من الِمْهراس  
 ادلاِء.
 ادلِياُه السَّائِلُة.اأَلْىماء : 
 : أف َيصَتَ يف اأَلْرِض َوَحٌل.االْسِتيحاؿ  
 : ادلَكاُف الذي فيو الَوَحُل.الَمْوِحل  
 : الطَّرِيُق القاِصُد.الوَخىَ 
َيِِّت.: ُحْفرَُة الم َودََّأة  

 ادل
ناِىُل، )الواحدالَموارِد  

َ
 َمْورٌِد(. :: ادل
 : الطَّرِيُق إىل ادلاء.الَمْورَِدة  

 : َخَشٌب يُوَضُع يف َأْسَفِل الِبْئِر لئالَّ الَوْسب 
 هاؿ.نْ تػَ 

 : َخَشَبٌة تُػَوطَُّد هبا اأَلْرُض، ]ُُتَهَُّد[.المِيَطَدة  
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 وقِيَذٌة(. :: ِحجارٌَة َمْفُروَشٌة، )الواحدةالَوقائِذ  
 : الز قاؽ، والُوُُلُ: األَزقَُّة.الَوَلَجة  
: َشْيٌء يَكُوُف بُت يََدي فِناِء والَوَلَجة   الواِلج  

.  الَقْوـِ
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 الباب الرابع
 

 الفصل األوؿ: الجغرافية
 الفصل الثاني: الجيولوجية

 الفصل الثالث: الفلك
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 الفصػل األوؿ
 الجغرافية

 ( التضاريس:1)
 الجباؿ والهضاب والودياف -أ

 السهوؿ والوىاد والمنخفضات. -ب
 الصحارى والرماؿ. -ج

 أمطار، سحب، رياح، حرارة وبرودة.( المناخ: 2)
 .البحار، األنهار، السيوؿ، العيوف، البحيرات والغدرافاه: ( المي3)
 ( المعالم والحدود واالتجاىات.4)
 ( الظواىر الجغرافية والكونية.5)
 فصوؿ، مواسم، أياـ...( المواقيت: 6)
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(1) 
 التضاريس

 الجباؿ والهضاب والودياف -أ
 اأَلَكَمةُ احَلْمراءُ. األُرْثَُة:

 َضيٍِّق بني َجبَػَلنْي. كلُّ طريقٍ الَمْأِزـُ: 
ضيُق يف اجلباِؿ حىت يلتقي بَعُضها   -

َ
ادل

 بِبعٍض ويَػتَِّسع ماَوراَءُه.
 َمضيُق الوادي يف ُحُزونٍَة. -

 الَعَقَبُة.اإلْسُن: 
 َرْدَىةٌ بني أَْجُبٍل.اإلَصاُد: 
 نُُشوٌز يف األَْرِض أَْشباُه اجلِباِؿ.األكاِوُؿ: 

َحَجٌر واحٌد. وىو  : تلٌّ من الُقفِّ وىواأَلَكَمةُ 
 دوف اجلباؿ.

ْوِضُع الذي ىو أشدُّ ارتفاعاً شلَّا َحْولو  -
َ
ادل

ُلُغ أف يكوف َحَجراً )مجعو:  وىو غليٌظ ال يَػبػْ
أََكٌم وآكاـ..(. غري أف األَكَمَة أَْطَوُؿ يف 

 السَّماِء وأَْعَظُم.
ْرتَِفُع.األَْمُت: 

ُ
 ادلكاُف ادل

فاُض، االختالؼ - يف  االْرتِفاع، االطلِْ
 الشَّْيء.

 الرَّوايب الصِّغاُر. -

 النَّْبُك والنََّبُك ]ماارتفع من األرض[. -

 الرَّابَِيُة. واجلمع: أَمٌر.األََمَرُة: 
 جانِباه. الَبْدَوُة= بَْدَوتا الواِدي: 

 اجلََبُل الطَّوِيُل. واجلمع: بَػَواِذُخ.الَباِذُخ: 
ا التِّالُؿ الصَّغريُة. )ومل يُسمع ذلالبَػَراِتُك: 
 واحد(.

 اأَلْرُض السَّْهَلةُ اللَّيػَِّنُة.البَػْرُث: 
أَْرٌض لَيػَِّنٌة ُمْسَتويٌة تُػْنِبُت الشََّعَر. تنبُت  -

 النْجَمَة والنَّصيَّ. )الشَّعر: النبات والشََّجُر(.
 اأَلْرُض البَػْيَضاءُ الرقيقة السَّهلُة. -

 ََشَارؼلُها. البُػْرُعوَمُة= بَراِعيُم الِجَباِؿ:
 ِقناٌف من اجلِباِؿ، )الواحدة: بَػرََمٌة(.ـُ: البَػرَ 

 ُمتََّسُعُو.الباِعَجُة = باِعَجةُ الواِدي: 
: ُسرَُّة الوادي وَخيػُْر َمْوضٍع والبُػْعثُوطُ  البُػْعُثطُ 
 فيو.
 ُسرارَُة الوادي.البُػْهَرُة: 
ْرتَِفُع من اأَلْرِض.التػُّْرَعُة: 

ُ
َْْتُ ادل

 ادل
 ٌة َغِليظٌَة يَػتَػرَدَُّد فيها السَّْيُل.أَْرٌض ُمْرتَِفعَ التػَّْلَعُة: 
ِنيَعُة.التػَّْلَفُة: 

َ
 اذلَْضَبةُ ادل

 الرَّابَِيُة.التَّلُّ: 
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ُهوُر:   ما بَػنْيَ قُػلَِّة اجلََبِل وَأْسَفِلِو.التػَّيػْ
مابني أَْعَلى َشِفرِي الواِدي وَأْسَفِلِو  -

 الَعِميِق.
َرُة:  ِِ الثَّبػْ ُُتِْسُك ادلاَء النػُّْقرَُة َتُكوُف يف اجلََبِل

يصفو فيها كالصِّهريِج، إذا َدَخلها ادلاُء 
 َخرََج فيها عن ُغثاثِو وَصَفا.

 ُكلُّ فُػْرَجٍة يف َجَبٍل أو بَْطِن واٍد.الثػَّْغُر والثػَّْغَرُة: 
 أَْعاله.الثََّمَغُة= ثََمَغُة الَجَبِل: 
 َمَعاِطُفو وَأْجراُعو. األَثْناء= أَثْناُء الوادي:

 ُمنػَْقطَُعُو.ثِْنُي الوادي أو الَجَبل:  الثػِّْنُي=
 زَلانِيِو وَمَعاِطُفو. ي الوادي: ي= مثان الَمثان

اسٌم ِلُكلِّ َوتٍِد من أَْوتاِد اأَلْرِض. إذا الَجَبُل: 
 َعظُم وطَاَؿ من اأَلْعالـِ واأَلْطواِد.

 : ىو ما ارتفع من اأَلْرِض ِمْثُل اأَلَكَمِة الُجثُّ
 الصَّغريِة.

 الرَّبْػَوُة الصَِّغريَُة.ُة: الِجثْػوَ 
 األَكَمُة.الَجَثمُة: 

 اجلََبُل.الَجْيَحُل: 
 الصَّْخرَُة العظيمةُ ادللساُء. -

اخلَُطُط والطُُّرُؽ َتُكوُف يف اجلِباِؿ بيٌض الُجَدُد: 
 وُُسٌْر وُُحٌْر.

 اجلِبَاُؿ الصِّغاُر.الُجْذَعاُف: 
اِؿ. ما بَػَرَز وظََهَر من رؤوِس اجلباأَلْجَذاُؿ: 

 )الواِحُد: ِجْذٌؿ(.
 الوادي.الَجرِيُب: 

 أْصُل اجلََبِل.الَجرُّ: 
ـُ.الَجَراِشُع:   األَْوِديَةُ الِعظَا

 ُعْرُض اجلََبِل األَْمَلِس.الُجْرُؼ والُجُرُؼ: 
ْهَواُة. -

َ
 ادل
ْوِضُع من اجلََبِل َكِثرُي احلجارَِة.الَجْرَوُؿ: 

َ
 ادل

 ُعو.حيث تَػْقطَ  الِجْزُع= ِجْزُع الوادي:
ُمنػَْقَطُع الوادي. َجاِنُب الوادي  -

 وُمنػَْعطَُفُو.
 ىو ما اتََّسَع من َمَضاِيق الوادي. -

ْشرِفَةُ الَغلِيظَُة.الَجْعَمَرُة: 
ُ
ْرتَِفَعةُ ادل

ُ
 القارَُة ادل

ْمَتلىءُ.الِجْلَواُخ: 
ُ
 الَواِدي الضَّْخُم ادل

 الَواِدي الَعميُق.الُجاَلُخ: 
 طَوِيالً.اجلََبُل إذا كاف الَجْلُس: 

 مااْرتَػَفَع عن الَغْوِر. -
 جاِنُب الوادي.الَجْلَهُة: 

 َجانِبا الوادي مبنزلَِة الشَّطَّنْي.الَجْلَهتاِف: 
 طََرُؼ الوادي. َفُم الوادي.الُجْلُهَمُة: 

رَلْرَيَاِف عن ؽَليِنو  الَجَناُح= جناحا الَوِدي:
 وَِشالِو.

َشِديَدِة الرَّابِيُة ادلِْحاَلُؿ ليست بِ الَجْهراُء: 
.  اإلشراِؼ وليست بَرْملٍة وال ُقفٍّ
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 جاِنُب الوادي.الِجيُز: 
 النَّاِحَيُة من الوادي.الِجيَزُة: 

 الواِسُع.الَحْوأُب= الواِدي الَحْوأُب: 
َجَبٌل أَْسَوُد فيو بُػْقَعٌة الَحْبُس= َجَبٌل َحْبٌس: 

 بَػْيضاُء.
 أَُكْيَمةٌ َسوداءُ من ِحجارٍَة .الَحَثَمُة: 

 َكَمةُ احَلْمراءُ. الرَّابَيُة.األَ  -
 ما أَْشَرَؼ من اجلََبِل. ُمنػَْقَطُع احَلرَِّة.الِحجاُب: 
 اجلِباُؿ.الِحَجاُز: 

 جانَِبُو.الِحَجاُج = ِحجاُج الَجَبِل: 
 ماأَْشَرَؼ من اأَلْرِض.الَحجا: 

 جاِنُب الواِدي. ُمنػَْعرَُج الوادي. -
 فاٍع.الِغَلُظ من اأَلْرِض يف اْرتِ الَحَدُب: 

: ما أَْشَرَؼ من اأَلْرِض وَغُلَظ واْرتَػَفَع. الَحَدبَةُ 
وال تكوف احَلَدبَُة إالَّ يف ُقفٍّ من اأَلْرِض أو 

 ِغَلٍظ.
 ُمْرتَِفٌع.الحاِدُر = َجَبٌل حاِدٌر: 

 النَّْشُز الَغِليُظ من األَْرِض.الَحْدُر: 
 اأَلَكَمُة.الَحْوَدلَُة: 
إذا كاف ُصْلبًا َغلِيظاً  أْعَلى اجلََبلِ الِحْذريَُة: 
 مستوياً.

 َجْنِبِو. جانِبُوُ، ما نَػتَأَ يفالَحْرُؼ= َحْرُؼ الَجَبِل: 
َحدَُّد. -

ُ
 أَْعَلى اجلََبِل ادل

 الرَّابَِيةُ الصَِّغريَُة )اجلمع: َحزَاور(.الَحْزَورَُة: 
 التَّلُّ الصَّغرُي. -

ما َغُلَظ من األَْرِض وَكثُػَرْت ِحجارَتُُو الَحْزـُ: 
وأَْشَرَؼ حىت صار لو أَْقباٌؿ ال تَػْعُلوه اإلبُل 

 والنَّاُس إال باجَلْهِد.
 ما َغُلظ من اأَلْرِض. واجلمع: ُحُزوٌف.الَحْزُف: 

َكاُف الَغِليُظ اخَلِشُن. -
َ
 ادل
 الِغَلُظ يف اأَلْرِض.الُحُزونَُة: 
 اجلََبُل الَغِليُظ.الُحْزنَُة: 

يس بو َصدٌْع. َجَبٌل أَْمَلُس شاِىٌق لالَحَسَنُة: 
 مجعو: َحَسٌن.

 يُِسيلُوُ الَقليُل من ادلاِء.الَحِشُد= واٍد َحِشٌد: 
 قَراُر اأَلْرِض عند َسْفِح اجلََبِل.الَحِضيُض: 
احَلَجُر الذي َتَُِدُه حَبضيِض اجلََبِل الُحضِّيُّ: 

 )َسْفِحو(.
جانبو وما يُِطيُف الِحْضُن= ِحْضُن الَجَبِل: 

 بِو.
َداِر.األَ الَحطُوُط:   َكَمُة الصَّْعَبةُ االضلِْ
 َمِضيُق اجلََبِل.الَحْطُم: 

 جانبا اجلََبِل. والواحد: ِحفاٌؼ.الِحَفافَاِف: 
 رَلارِيها وأَْوِديَػُتها.الُحُلوُؽ= ُحُلوُؽ اأَلْرِض: 

 ال نَباَت فيِو.الحاِلُق= َجَبٌل حاِلٌق: 
ْشِرُؼ العاِل. -

ُ
 ادلَكاُف ادل
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 السُّوُد. اجلِبَاؿُ الَيَحاِميُم: 
ْنقاُد. )اجلمع:  الَحْوَمانَُة:

ُ
ادلَكاُف الَغِليُظ ادل

 َحَواِمنُي(.
َشقائُِق بَػنْيَ اجلِباِؿ، وىي أَطَْيُب الَحْوَماُف: 

احلُزْونَِة، ولكنَّها َجَلٌد لَْيَس فيها آكاـٌ وال 
 أَبَارُِؽ. )الواحدة: َحْوَمانٌَة(.

َزرَُة:  ُزرَُة والَحنػْ  اجلََبِل.ُشْعَبٌة من الُحنػْ
 َحْرفُوُ وناِحَيتُُو.الَحْوُؼ= َحْوُؼ الَواِدي: 

 جاِنُب الوادي.الُحوَُّة: 
 ُكلُّ نػُُتوٍء يف الَقْرِف واجلََبِل وضلوعلا.الَحْيُد: 

ـُ كأنَُّو  - شاِخٌص ؼَلْرُُج من اجلََبِل فَيَتقدَّ
 جناٌح.

 َحْرٌؼ ناتِىءٌ يف أَْعراِض اجلََبِل. -

َلُة:  دَُّر من َجواِنِب اجلََبِل إىل ِحجارٌَة تََ الَحيػْ
 أَْسَفِلِو حىت َتْكثُػَر.

 بَْطُن الواِدي.الَمَخبَُّة والَخِبيَبةُ والُخبَُّة: 
 احَلدُّ اخلارُِج من اجلََبل.الَخِرُب: 

 اللََّجُف من اأَلْرِض، )ُسرَُة الواِدي(. -
ْشِرُؼ على واٍد أو الُخْرشوـُ: 

ُ
أَْنُف اجلََبِل ادل

 قاٍع.
 أَْنُف اجلََبِل. الَخْرـُ:

 ُمنػَْقطَُعها. الُخْرـُ= ُخْرـُ اأَلَكمِة وَمْخرُِمها:
 أَْنُف اجلََبِل.الَمْخَرـُ: 

 ُمنػَْقَطُع أَْنِف اجلََبِل.الَمْخِرـُ: 
 أَْفواُه الِفَجاِج. )الواحد: سَلَْرـٌ(.الَمَخاِرـُ: 

ذلا جاِنٌب ال ؽُلِْكُن الَخْرماُء= َأَكَمٌة َخْرماُء: 
 عوُد.منو الصُّ 

اجلََبُل الَغِليُظ اخَلِشُن. )اجلمع: اأَلْخَشُب: 
 ُخْشَباٌف(.

َجَبٌل لَْيَس بالشَِّديِد الَخْشَرـُ والَخْشَرَمُة: 
 الَغِليِظ فيو َرخاَوٌة.

َرْضٌم من ِحجارٍَة َمرْكوـٌ بَػْعُضها فَػْوَؽ  -
 بَػْعٍض.

 التَّلُّ الصَّغرُي.الُخَشْيُش: 
 َعٌة.أََكَمٌة ُمَتواضِ الُخْشَعُة: 
 أَْنُف اجلََبِل.الَخْيُشوـُ: 
َهاِوي. )الواحدة: َخْيَطٌف(.الَخَياِطُف: 

َ
 ادل

 َرْعُن اجلََبِل.الَخْطمُة: 
 َمْدَفُع ادلاِء. ]مكاف اندفاعو[.الَخِليُف: 

 الَواِدي بَػنْيَ اجلَبَػَلنْيِ. -
فَػرٌْج بَػنْيَ قُػنَّتَػنْيِ ُمَتَداٍف قَِليُل الَعْرِض  -

 والطُّوِؿ.

 يُق بَػنْيَ اجلَبَػَلنْيِ.الطَّرِ  -

الطَّرِيُق يف أصِل اجلََبِل. )اجلمع:  -
 ُخُلٌف(.

ْصَمُت.اأَلْخَلُق: 
ُ
 اجلََبُل ادل
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 الوادي.الَخْنَدُؽ: 
الشُّْعَبُة من اجلََبِل، )واجلمع: الُخْنُذَوُة: 
 َخنَاِذي(.
ْشرِفَُة، الَخناِذيُد: 

ُ
ََشارِيُخ اجلِباِؿ الطِّواُؿ ادل

 يَذة(.)والواحدة: ِخْنذِ 
ِضيُق.الُمْختَػَنُق: 

َ
 ادل

 َمِضيُق الواِدي.الخانُِق: 
 ِشْعٌب َضيٌِّق يف اجلََبِل. -

 َجَبٌل أَبْػَيُض يَػُلوُح بَػنْيَ اجلبَاِؿ.الَخْوُع: 
ما اْرتَػَفَع عن َمْوِضع رَلَْرى السَّْيِل الَخْيُف: 

وَمِسيِل ادلاِء واضْلََدَر عن ِغَلِظ اجلََبِل. 
 )واجلمع: أخياٌؼ(.

 اجلََبُل الضَّْخُم.لَخاُؿ: ا
 ما اتََّسَع من التِّالِع.الدَّْأداُء: 

ماعال من األَْرِض  الدِّْحَجاُب والدُّْحُجَباُف: 
 كاحلَرَِّة واحلَزِيِز.

ْرتَِفَعُة.الدَِّحنَُّة: 
ُ
 اأَلْرُض ادل

ِضيُق يف اجلِباؿ.الدَّْرُب: 
َ
 ادل
)الواحدة: الثنايا الِغالُظ بَػنْيَ اجلِباؿ، الَمَدارُِج: 

 َمْدَرَجٌة(.
 بُطوُف األَْوِديِة إذا َكثُػَر َشَجرُىا.الَمَداِغُل: 
حيطَِة هبا ال الدَّْوقَػَرُة: 

ُ
بُػْقَعٌة َتُكوف بني اجلباِؿ ادل

نَػبَاَت فيها، وىي بَػْيَضاُء ُصْلَبٌة. )واجلمع: 

 َدواِقُر(.
َفسََّخُة.الدََّكُك: 

ُ
 اذِلَضاُب ادل

 َشبِيوُ التَّلِّ. -
الرَّابَِيُة من الطِّنِي ليست : اءالدَّكَّ 

 بالَغِليظَِة. )اجلمع: دكَّاواٌت(.

ـُ:   َرَواٍب َسْهَلٌة.الدُّماِد
 أَْعالُه.الذُّؤابَُة = ُذؤابَةُ الَجَبِل: 

 اذلَْضَبُة. )اجلمع: َذرِيٌح(.الذَّرِيَحُة: 
 أَْعَلى الشَّْيِء.الذُّْرَوُة: 
 رَْأُس الوادي.الرَّاِئُس: 

 ِرٍؼ من األْرِض.ُكلُّ ُمشْ  -
كل مااْرتَػَفَع الرَّبْػَوُة والرَّبْػُو والرُّبْػَوُة والرَّابَِيُة: 

 من األْرِض. )اجلمع: ُرََب وُريبٌّ، وَرواٍب(.
 َمضاِيُق اأَلْوِديَِة يف ُحُزونٍَة.الُمراِتُب: 
ِقَطٌع من األَْرِض ِغالٌظ دوف اجلِباِؿ األَْرَحاُء: 

 ا َحْوذَلا.َتْسَتِديُر وتَػْرتَِفُع عمَّ 
 أََكَمٌة ُمْسَتِديرٌَة ُمْشرِفٌَة.الرَّص: 

 .ادلاءَ  ُُتِْسكُ  أََكَمةٌ الرَّْزُف والرِّْزُف: 
 : أَْنُف اجلََبِل. وىو الرَّْعُن.الرَّْعلُ 

األَْنُف الَعِظيُم من اجلََبِل تَػرَاُه ُمتَػَقدِّماً. الرَّْعُن: 
 )واجلمع: رِعاٌف ورُُعوٌف(.

ْرتَِفَعُة.األَ الرَّْكَحاُء: 
ُ
 ْرُض الَغِليظَةُ ادل

ْشرِفَُة من اجلََبِل.الرُّْكُح: 
ُ
 الرُّْكُن أو النَّاِحيةُ ادل



- 140 -  

ِشْبُو تلٍّ صغري يكوف يف ُمتوِف الرَّْىُو والرَّْىَوُة: 
اأَلْرِض وعلى ُرؤوِس اجلِباِؿ، وىي َمواِقُع 

 الصُُّقوِر والِعْقَباِف.
 أعاِل األودية.الرََّواِئُس: 

احلَْيُد يف اجلََبِل كاحلاِئِط. )اجلمع: ُد: الرَّيْ 
 أَْرياٌد(.

ْرتَِفُع.الرِّيْػَعُة والرِّيُع والرَّْيُع: 
ُ
َكاُف ادل

َ
 ادل

 َمِسيُل الوادي من ُكلِّ َمكاٍف ُمْرتَِفٍع. -
 اجلََبُل.الرِّيُع: 
 اجلِباُؿ الصِّغاُر.الرِّيُم: 

نَعرََج اأَلَكمُة اليت َدَخَلْت يف الوادي واالزَّابَِنُة: 
 عنها.
الرَّابَِيُة اليت ال يَػْعُلوىا ادلاُء. )اجلمع: الزُّبْػَيُة: 
 ُزََب(.
 ُمنػَْعَطُف الَوادي.الزُّْحَنُة: 
 الرَّابَِيةُ الصَِّغريَُة.الزَّْرَوُح: 

ْنَبِسطَُة. -
ُ
 األَكَمةُ ادل

ْنَبِسُط رَْأُسُو َصفاٌة ال ؽُلِْسك الزِّْرَواُح: 
ُ
التَّلُّ ادل

 ع: َزرَاوُِح(.ادلاَء )اجلم
 : غري َعِميٌق.الزََّلْحَلُح= واد زََلْحَلحٌ 
 طَوِيَلةٌ بَِعيَدٌة.الزَّلُوُخ= َعَقَبٌة زَلُوٌخ: 

 السُُّلوُع، وىي ُصُدوٌع يف اجلََبِل.الزُّلُوُع: 
 الَواِدي الَقليُل اأَلْخِذ للماِء.الزَِّىيُد: 

 .اأَلَكَمةُ الصَِّغريَةُ الزِّيَزاُة والزِّيَزاَءُة: 
 اأَلَكَمةُ الصَِّغريَُة.الزِّيَزى والزِّيَزاُء: 

 :  َوَسُط الَوادي. أَْفَضُل َمْوِضٍع فيو.السِّرُّ
 اأَلْرُض الطَّيَِّبُة الَكرؽلُة. -

 الرَّابَِيُة من الرَّْمِل وَغرْيِِه.السَّْرَوَعُة: 
 مااْرتَػَفَع من اجلََبِل عن َمْوِضِع السَّْيِل. السَّْرُو:
 أَْسَفُل اجلََبِل. )مجعو: ُسُفوح(. السَّْفُح:

 الطَّرِيُق ]يف اجلََبِل[.الَمْسُلوَعُة: 
َشقٌّ يف اجلََبِل كأنَُّو َصدٌْع. )اجلمع: السَّْلُع: 

 أْسالٌع وُسُلوٌع(.
مااْرتَػَفَع من اأَلْرِض يف قُػُبِل اجلََبِل أو السََّنُد: 

 الواِدي. )اجلمع أَْسنَاٌد(.
َبِل ُمْسَتِدؽٌّ يف األَْرِض َسْفٌح من اجلَ السَّْوُد: 

 َخِشٌن أَْسَوُد.
 ِذْرَوُة اجلََبِل. اأَلَكَمُة.السَّواُء: 

اِب يف ُشُقوِؽ اجلََبِل الشُّؤُوُف:  ُعُروٌؽ من الًتُّ
 يُػْغَرُس فيها الشََّجُر.

 َصْدُر الَواِدي.الشَّثا: 
 الَوادي َكثرُي الشََّجِر.الشَّاِجَنُة: 
 من اجلََبِل باألْقداـِ واحلواِفِر. ماَتَاتَّ الشَِّخيُر: 
 كل ما َنَشَز من األَْرِض وَعالَ َغيػْرَُه.  الشََّرُؼ:

- .  الُعُلوُّ
كاُف الذي تُْشِرُؼ َعَلْيِو وتَػْعُلوُه.الُمْشَرُؼ: 

َ
 ادل
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 الشَِّظيَُّة من اجلََبِل.الشِّْظَرُة: 
 يِر اجلِباِؿ؛ وىي ِقْطَعةٌ ِفْنِديرٌَة من فَػنَادالشَِّظيَُّة: 

 من ُرؤوِسها.
 الِقْطَعُة من اجلََبِل. -

 رَْأُس اجلََبِل.الشُّْعَبُة: 
 َصدٌْع يف اجلََبِل.. -

 ما انْػَفرََج بَػنْيَ َجبَػَلنْيِ.الشِّْعُب: 
رَْأُس اجلََبِل. )اجلمع: ِشعاٌؼ الشَّْعَفُة: 

 وُشُعوٌؼ(.
 َحدُّ الواِدي.الشَِّفيُر: 

ذُلوِب الصَّدُْع يكوُف يف الشَّْقُب والشِّْقُب: 
اجلِباِؿ وُلصوِب األَْوِديَِة، دوَف الَكْهِف، 

 يُوِكُر فيو الطَّيػُْر.
ْهَواُة بني َجبَػَلنْيِ. ِشْبوُ الغاِر. -

َ
 ادل
 اجلاِنُب من اجلََبِل والنَّاِحَيُة منو.الشِّقُّ: 

ِقْطَعٌة َغِليظٌَة بني ُكلِّ َجبَػَلْي َرْمٍل الشَِّقيَقُة: 
 وىي صاحِلٌة للنَّبات.

 ةٌ بني الرِّماِؿ تُػْنِبُت الُعْشَب.فَػْرجَ  -
َحْيٌد من اجلََبِل ال يُْسَتطاُع اْرتِقاُؤُه. الشَّاِقي: 

 )اجلمع: ُشْقيَاٌف(.
 اجلََبُل العاِل. الُمْشَمِخرُّ:

 أَْنُف اجلََبِل.الشِّناُخ: 
أعلى الشُّْنُخوبَُة والُشْنُخوُب والشِّْنخاُب: 

 اجلََبل، رَْأُسُو. )اجلمع: شناخيب(.
أََعاِل اجلِباؿ ونَواِحيها )الواحدة: الشَّناِظي: 
 ُشْنظَُوٌة(.
 ُجْرٌؼ فيو ماٌء.الشُّْنُظُب: 
َعاُب:   رَْأُس اجلََبِل.الشِّنػْ

 : ُمْرتَِفٌع.الشَّاِىُق= َجَبٌل شاِىقٌ 
َغطَّى بالثػَّْلِج.اأَلْشَيُب: 

ُ
 اجلََبُل ادل

 الشِّقُّ يف اجلََبِل.الشِّيُق: 
 ُل.اجلَبَ الصَِّبيُر: 

َسَنُدُه، وفيو َشْيءٌ الصَّْحُن = َصْحُن الواِدي: 
 من ِإْشراٍؼ على اأَلْرِض.

آكاـٌ ِصغاٌر ِصالُب احِلجارَِة. الصِّْدحاُف: 
 )الواحدة: َصَدٌح(.

 اجلََبُل. ناِحَيةُ اجلََبِل أو الشِّعِب.الصَّدُّ: 
 اجلََبُل الذَّاِىُب يف األَْرِض طُوالً.الصَّادُِع: 
 ُكلُّ َشْيٍء ُمْرتَِفٍع كاجلََبِل واحلاِئِط.: الصََّدؼُ 

ْرتَِفِع.الصُُّدُؼ: 
ُ
 ُمنػَْقَطُع اجلََبِل ادل

 جانِبا الواِدي.الصََّدفَاِف: 
ْرتَِفَعُة ال يَػْعُلوىا ادلاءُ.الصِّراُر: 

ُ
 األَماِكُن ادل

 الَعَقَبةُ الشَّاقَُّة.الصَُّعوُد والصَُّعوَداُء: 
ْرتَِفُع مالصَّعيُد: 

ُ
 ن اأَلْرِض.ادل
 ُمْضَطَجُع اجلََبِل.الصَّْفُح: 

ْمَتِنُع من اجلِباِؿ.الصَُّفوُؽ: 
ُ
 احِلجاُب ادل
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 ما َعال من رَْأِس اجلََبِل.الصَّْوقَػَعُة: 
 ُمْستَػَقرُّ الواِدي.الصِّْمُر: 
ِشْعٌب َصغرٌي َيِسيُل فيو ادلاُء بني الُصَنيُّ: 

 َجبَػَلنْيِ.
 جاِنُب اجلََبِل.الصَّْوُح: 

 النَّْجَوُة من األَْرِض، مااْرتَػَفَع ِمْنها.صُّواُح: ال
 أَْعَلى اجلََبِل.الصَّارَُة: 

 رَْأُس اجلََبِل.  -
 اذِلضاُب.الضَّواِجُع: 
َحْرُؼ الواِدي، جانِبُُو. )اجلمع: الضَّرِيُر: 
 َأِضرٌَّة(.
 الِفْنُد يف اجلََبِل.الضِّْرُس: 
 إِْبُط اجلََبِل وَكنَػُفُو.الضِّْغُن: 

 ُجبَػْيٌل َصِغرٌي ُمْستِدٌؽ.ضَِّلُع: ال
 َمِسيٌل َضيٌِّق يف َوْىَدٍة بَػنْيَ َجبَػَلنْيِ.الضُّْمرُوُط: 

 َجَبٌل صغرٌي ُمنػَْفرٌِد، حجارَتُو ِصالٌب.الضَّْمَزُة: 
 أذناُب األَْوِديَِة.الضَّماِطيُر: 
َهُب:  ُكلُّ َمْوِضٍع َتَْمى عليو الشَّْمُس الضَّيػْ

 من اجلََبِل.
البُػْقَعُة يف اجلََبِل ؼلالُف لوُُنا سائَِر ْهُر: الضَّ 

 لَْونِِو.
 ُمنػَْعَطُف الواِدي.الضَّْوُج: 

 ُمنػَْفرٌَج مابَػنْيَ َجبَػَلنْيِ. -

 جاِنُب اجلََبِل والواِدي.الضِّيُف: 
 ناِحَيةُ اجلََبِل واأَلَكمِة.الضِّيُم: 
ْسَتْصَعُب العاِل من اجلََبِل.الطَّْغَيُة: 

ُ
 ادل

 َسْفُح اجلََبِل.: الطَّفُّ 
 ما نَػَتأَ من اجلََبِل، احلَْيُد.الطََّنُف والطُّْنُف: 

 اجلََبُل الَعِظيُم.الطَّْوُد: 
 اجلََبل.الطُّوُر: 

َيةُ والظَُّبُة:   ُمنػَْعرَُج الوادي، )اجلمع: ظُباءٌ(.الظَّبػْ
 اجلََبُل الصَِّغري. )اجلمع: ِظراٌب(.الظَِّرُب: 
 اجلََبُل.الظََّلُم: 

ـُ.باِديُد: العَ   اآلكا
 اأَلْطراُؼ الَبِعيَدُة. -

 َمْرَقى اجلََبِل واحلَْزِف.الَعَتُب: 
 ما بَػنْيَ اجلَبَػَلنْيِ. -

جانبُوُ األَْقَصى الذي يلي  الَعتَبَُة= َعتََبةُ الوادي:
 اجلََبَل.

َلُب:   اجلََبُل الرِّْخُو.الُمَعتػْ
 شاِطىءُ الواِدي.الُعرُّ: 

 َبِل وِغَلظُُو.ُمْعَظُم اجلَ الُعْرُعَرُة: 
 اجلََبل.الَعْرُض: 

ْنقاَدُة يف اأَلْرِض قَِليَلُة الَعْرقُػَوُة: 
ُ
األَكَمُة ادل

 الَعْرِض.
 أَْنُف اجلََبِل.الِعْرناُس: 
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َشقٌّ يَكوُف يف الَعْسَبُة والَعِسَبُة والَعِسيُب: 
 اجلََبِل.
اأَلَكماُت الصُّْلَبُة اليت تَػْعًَتُِض ادلاَء. اأَلْعساُء: 

 الواحد: عاٍس(.)
 َخطٌّ يف اجلََبِل ؼُلاِلُف سائَِر لَْونِِو.الَعْضُم: 

 ُمْرتَِفٌع طَوِيٌل.الَعطَوَُّد = َجَبٌل َعطَوٌَّد: 
 اأَلَكَمُة.الَعفازَُة: 

 اجلََبُل.الَعَلُم والَعالَمُة: 
 رَْأُس اجلََبل.الَعْلياُء: 
 الصَّْخرَُة.الَعالَُة: 

ْنَتِصُب.اجلُبَػْيُل الصَّغالُعناُب: 
ُ
 رُي الدَّقيُق ادل

 ُجبَػْيٌل َصغرٌي ُمْسَتِدؽٌّ يف السَّماِء.الُعْنُتوُت: 
 أََكمةٌ فَػْوَؽ َجَبٍل ُمْشِرٍؼ.الَعْنقاُء: 

 ُشُقوُؽ اجلِباِؿ.الَعْوراُت: 
ُر:   اجلََبُل.الَعيػْ

سيُل الصَّغرُي الضَّيُِّق من َمْْتِ اجلََبِل. الغَِبيُب: 
َ
ادل

 ُبوٌب(.)اجلمع ُغبَّاف وغُ 
 األَكَمُة.الَغَضبُة: 

َخالَِفُة لَُو. -
ُ
 الصَّْخرَُة الصُّْلَبُة يف اجلََبِل ادل

 رَْأُس اجلََبِل.الِغفارَُة: 
 قَػْعرُُه.الغَيابَةُ = غََيابَةُ الواِدي: 

 الصَّدُْع يف اجلََبِل.الَفْأُو: 
الشِّْعُب الواِسُع بَػنْيَ َجبَػَلنْيِ. )اجلمع: الَفجُّ: 

 ِفجاٌج(.
 الواِدي الواِسُع.ْفِجيُج: اإل

 ُمتََّسُع الواِدي.الُفْجَمُة: 
اجلََبُل الذي ليس بذي ُصخوٍر الَفرِيُث: 

َضْخَمٍة وال بذي َمطٍَر وال ِطنٍي، وىو 
 َأْصَعُب اجلِباِؿ ُمْرتَػًقى.

 الَفجُّ يف اجلََبِل.الَفْرُج: 
 الوادي. بَْطنُ  -

 الَفرُْج بنَي اجلَبَػَلنْيِ.الَفْرُز: 
 َشقٌّ يَُكوُف يف الَغْلِظ.زَُة: الَفرْ 

 اجلََبُل الصَِّغرُي. الَعَلُم يُػْهَتَدى بِِو.الَفْرُط: 
 َسْفُح اجلََبِل. -

ما َعال من اأَلْرِض واْرتَػَفع. )الواحد: الِفراُع: 
 فَػْرَعٌة(.
 رَْأُس اجلََبِل وأَْعالُه خاصًَّة.الَفْرَعُة: 

 الَكْهِف. الَفْتَحُة يف اجلََبِل ُدوفَ الَمْفَغَرُة: 
 َفُم الواِدي.الُفْغَرُة: 

 الشَّقُّ يف اجلََبِل والشِّْعِب.الَفَلُق والفاِلُق: 
]أَْرٌض ُمطَمِئنٌَّة[ َتُكوُف َوْسَط اجلِباِؿ الفالَِقُة: 

تُػْنِبُت الشََّجَر وتُػنػَْزُؿ ويَِبيت هبا ادلاَؿ يف 
َلِة الَقرَِّة.  اللَّيػْ

 أَْنُف اجلََبِل.الِفْنُد: 
َصْخرٌَة تَػنػَْقِلُع عن ُعْرِض اجلََبِل. ِديَرُة: الِفنْ 
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 )اجلمع: فناديُر(.
 ُمتََّسٌع بني ُمْرتَػَفَعنْيِ. )اجلمع: فوائج(.الفاِئَجُة: 
 َصَدُد اجلََبِل. َسْفُح اجلََبِل.الَقَبُل = 
 رَْأُس اجلََبِل.الُقْبُل: 

 أَْعلى اجلََبِل. )اجلمع: قَُذفَاٌت(.الُقْذفَُة: 
. ماارتَػَفَع من اأَلْرِض والُقْرُدوَدُة:  الَقْرَددُ  الُقفُّ

 وَغُلَظ.
 الزَّاِويَُة يف ِشْعٍب أو َجَبٍل.الُقْرُدوَعُة: 

 أَْعَلى اجلََبِل؛ )اجلمع: ِقراٌف(.الَقْرُف: 
ُنػَْفرُِد. -

 اجلُبَػْيُل ادل

ـُ يف الُقْرناُس والِقرناُس:  َشِبيُو األْنِف يَػتَػَقدَّ
 اجلََبِل.
سِ الِقْشُم: 

َ
 يُل الضَّيُِّق يف الواِدي.ادل
 اجلََبُل يَُكوُف أَطْباقاً.الُقضَّانَُة: 
ا َحَجٌر واحد، )اجلمع: الَقَضَفُة:  أََكَمٌة كأُنَّ

 َقَضٌف وِقْضفاٌف(.
 أََكَمةٌ َصِغريٌَة بَػْيضاءُ. -

 َحْرُؼ اجلََبِل والصَّْخرَِة.الِقطاُط: 
ِض، ما اْرتَػَفَع من مُتوِف اأَلرْ الُقفُّ والُقفَُّة: 

 وَصلَُبْت ِحجارَتُُو.
 اجلََبُل الطَّوِيُل.القاِعَلُة: 

 أَْعَلى اجلََبِل.الُقلَُّة: 
 أَْعَلى اجلََبِل.الَقنَػَعُة: 

 َأْجُبٌل َغيػُْر ِطواٍؿ.الَقناِفُذ: 
ُنػَْفرُِد.الُقنَُّة: 

 اجلََبُل الصَِّغرُي ادل
 ِجباٌؿ ُسوٌد ختاِلطُها ُُحْرٌَة.الِقهاُب: 
 ثَّنِػيَُّة الطَّوِيَلُة يف السَّماِء.الالَقْوداء: 
 اأَلَكَمةُ الطَّويَلُة يف السَّماِء.القائَِدُة: 
ُنػَْقِطُع من اجلِباِؿ.القارَُة: 

 اجلُبَػْيُل الصَِّغرُي ادل
 الواِدي الَبِعيُد الَقْعِر.الُكرُْكوُر: 

ُصعوُدىا الُكُسوُر = ُكُسوُر اأَلْرِض: 
 وُىبوطُها.

َمعاِطُفها  ِة:ُكُسوُر األَْوِديَ = 
 وِشعاهُبا.

ـُ، )اجلمع:  الُكراُع:  تَػَقدِّ
ُ
طََرُؼ اجلََبِل ادل

 ِكْرعاٌف(.
 الَعِظيُم من اجلِباِؿ. )اجلمع َكِفراٌت(.الَكِفُر: 
 الِعقاُب من اجلباؿ، )الواحدة، َكَفرٌَة(.الَكَفُر: 
 بَْطُن الواِدي.الِكْفُي: 
 طََرُؼ اأَلَكمِة.الَكْلُب: 
 احي اجلِباِؿ.نَو األكواُح: 

 َسْفُح اجلََبِل وَسَنُدُه.الِكيُح والكاُح: 
َسطَُّح لَْيَس بالضَّْخِم.اللَّْجَمُة: 

ُ
 اجلََبُل ادل

 ُكلُّ ناتِىٍء من اجلََبِل يَػْنَخفُض ماَتَْتُو.اللُّْحُج: 
 النػَّْقُب يف أَْسَفِل البِْئِر أو اجلََبِل. -

ضاِيُق يف اجلِباِؿ.الَمالِحُج: 
َ
 ادل
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 َمِضيُق الَوادي.ُب: اللِّصْ 
 ِشقٌّ يف اجلََبِل. الشِّْعُب يف اجلََبِل. -

َحْرٌؼ من أَْعَلى اجلََبِل اللِّطاُط والِمْلطاُط: 
 وناِحَيِتِو.
 أَْشراُؼ نَواحي أَْعَلى اجلََبِل.الَمالِقي: 
 الصَّدُْع يف اجلََبِل.اللَّْهُب: 

 َمْهواٌة مابنَي ُكلِّ َجبَػَلنْيِ. -
َكَمُة إذا َشَرَعْت يف الوادي وانْػَعرََج األَ الالَِّىَزُة: 
 َعْنها.

 اجلََبُل يَػْلَهز الطَّريَق )يَْدفَػُعُو( َيُضرُّ بِو. -
اجلََبالِف أو األَكمتاِف تَػْلتقياف فَيِضيُق الالَِّىزاِف: 

 مابَػيػْنَػُهما كَهْيَئِة الزُّقاِؽ.
 احِلْصُن.الِمْلَوَذُة: 

 .ِحْصُن اجلََبِل وجانُِبوُ اللَّْوُذ: 
 أَْسَفُل اجلََبِل يَِسيُل منو ادلاُء.الَمْرُش: 

 َواِدياِف ُمْلَتقاعُلا واِحٌد.المَراضاِف: 
 اذلََضَبةُ العالَِيةُ احَلْمراءُ.الَمْصُد والَمصاُد: 

 أَْعَلى َحْرِؼ اجلََبِل.الِمْلطاُط: 
َوُة والنَّباَوُة:   االْرتِفاُع عن اأَلْرِض.النَّبػْ

كاُف  النَِّبيُّ:
َ
ْرتَِفُع.ادل

ُ
 ادل

 النَّْشُز.النَّْبأَُة: 
ـُ العالَِيُة.النِّباُج:   اإِلكا

ْرتَِفعُة.النَّْبخاُء: 
ُ
 اأَلَكَمةُ ادل

 ما اْرتَػَفَع قَليالً مع َصالَبٍَة.النَّْجُد: 
 ِشْبوُ التَّلِّ.النََّجَفُة: 

ما اْرتَػَفَع من اأَلْرِض فلم يَػْعُلُو النَّْجَوُة والنَّجاُة: 
 .السَّْيلُ 
 َسَنُد الَواِدي.النَّْجَوُة: 

 َأْصُل اجلََبِل.النُّْحُص: 
ْرتَِفُع يف السَّماِء.النَّدُّ: 

ُ
 التَّلُّ ادل

 الواِدي الضَّيُِّق.النَّزُِؿ: 
ْرتَِفُع من األْرِض وليس النَّْشُز والنََّشُز: ا

ُ
َْْتُ ادل

دل
 بالغليظ.

 وضَلَوُه. أَْعَظُم من التػَّْلَعِة يَُكوُف ِميالً النَّاِصُر: 
 األَْوِديةُ الصِّغاُر.الَمناِصُف: 
ساِيِل.النَّواِصُف: 

َ
 ُصُخوٌر يف األَْوِديَِة وادل
َجناِدٌؿ بَػْعضها األْنضاُد = أَْنضاُد الِجباِؿ: 

 فَػْوَؽ بَػْعٍض.
 ناِحَيٌة من اجلَبِل أَو من رَْأِسِو.النػَّْعُف: 
ْهواُة بني َجبَػَلنْيِ.النػَّْفَنُف: 

َ
 ادل

 َوْىَدُة َصِغريٌَة َتُكوُف يف رَْأِس اجلََبِل.: النَّقيفةُ 
 اجلِباُؿ.الَمناِكُب: 
ْرتَِفُع من األَْرِض.الَمْنِكُب: 

ُ
 ادل

 أَْعَلى اجلََبِل.النََّمَغُة: 
، )الواحدة: النَّهابِيُر:  احلَُفُر بني اآلكاـِ
 نُػْهبورٌَة(.
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 أَْرَفُع َمْوِضٍع يف اجلََبِل، )اجلمع: أَنْياؽٌ النِّيُق: 
 ونُيوٌؽ(.

 َحْرٌؼ من حُروِؼ اجلََبِل. -
 اأَلْرُض احَلُدوُر.الَهُبوُط: 
ْشِرُؼ من اأَلْرِض.الَهَدُؼ: 

ُ
 ادل
 التَّلُّ الصَِّغرُي من اأَلْرِض.الُهْذلُوُؿ: 
 َمساِيُل ِصغاٌر من ادلاِء.الهَذالِيُل: 
 َجَبٌل من َصْخرٍَة واِحدٍة.الَهْضَبُة: 

ْنَبِسُط. -
ُ
 اجلََبُل ادل

ْهواُة بني َجبَػَلنْيِ.َلُك: الهَ 
َ
 ادل

 مابَػنْيَ اجلَبَػَلنْيِ.الَمْهَوى والَمْهواُة: 
 احلُْفرَُة الَبِعيَدُة الَقْعِر.الُهوَُّة: 
 ِمْثُل الَكْهِف يَُكوُف يف اجلََبِل.الَوْجُر: 

 اجلََبُل الَغِليُظ.اأَلْوَجُن: 
 َشطُّ الواِدي. -

اإِلكاـِ ُكلُّ َمْفرٍَج بني اجلِباِؿ و الواِدي: 
 والتِّالِؿ.

 اذلُوَُّة الَعِميَقُة من األَْرِض.الَوْرطَُة: 
 أُْىوِيٌَّة يف اجلََبِل ]َمْهواٌة[. -

 النََّشُز، وىو ما اْرتَػَفَع من اأَلْرِض.الَوَشُز: 
ِنيُع من اجلََبِل.الَوْعَلُة: 

َ
ْوِضُع ادل

َ
 ادل
 َسْفُح اجلََبِل.الوََكُف: 
ْشِرُؼ من األَ الَيفاُع: 

ُ
 ْرِض واجلََبِل.ادل
ْشِرُؼ.الِميَفُع: 

ُ
كاُف ادل

َ
 ادل

ْرتَِفُع ]من اأَلْرِض[.الياِفُع: 
ُ
ْشِرُؼ ادل

ُ
 ادل
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 السُّهوؿ والِوىاد والُمنخفضات -ب
 َوْجوُ اأَلْرِض.اأَلَدَمُة واأَلِديُم: 

 األَْرُض الصُّْلَبُة من َغرْيِ ِحجارٍَة.اإلْيداَمُة: 
اإِلْشراِؼ، ال السََّنُد الذي ليس بَشِديِد  -

يكوُف إال يف ُسهوِؿ اأَلْرِض، وىي تُػْنبُت 
ولكْن من نَػْبِتها زَُمٌر لِِغَلظ مكاُِنا وِقلَّة 

 اْسِتْقرار ادلاء فيها.
 َىْبطٌَة غلتمُع فيها ادلاءُ )مجعها: أَُوٌؽ(.اأَلْوقَُة: 

 اأَلْرُض السَّْهَلةُ اللَّيػَِّنُة.الَبثْػَنةُ والبِثْػَنُة: 
كاُف السَّْهُل.البَثَاُء: 

َ
 ادل
 الرَّْوَضةُ الَعِظيَمُة مع َسَعٍة.الَبْحَرُة: 

 الَفْجَوُة من األَْرِض تتَِّسُع. -
تَِّسُع من األَرِض.الَبَداُح: 

ُ
 ادل

 اأَلْرُض اللَّيػَِّنةُ الواِسَعُة. -

ْسَتِوي من األَْرِض.الِبرِّيُت: 
ُ
 ادل

ْسَتوِيَُة ال ِحجالَبساُط والِبساُط: 
ُ
ارََة اأَلْرُض ادل

 فيها وال ِتالَؿ َصِغريَة.
ْنَبِسطَُة.الَبِسيطَُة: 

ُ
ْسَتوِيَةُ ادل

ُ
 اأَلْرُض ادل

َمِسيٌل واِسٌع فيو ُدقاُؽ الَبْطحاُء واألَْبَطُح: 
 احَلَصى.

ماَغَمَض الَبْطُن = بَْطُن األَْرِض وباِطُنها: 
 منها واْطَمأفَّ.

طُوِف ما تَػَوطََّأ يف بُ الُبطْناُف = بُطْنَاُف األرِض: 

األرِض َسْهِلها وَحْزُِنا ورِيَاِضها. وىي قَػرَاُر 
َقُعُو.  اأَلْرِض وُمْستَػنػْ

تَِّسُع.الَبِقيُع: 
ُ
َكاُف ادل

َ
 ادل
ِقْطَعٌة من اأَلْرِض على غري َىْيَئِة اليت البُػْقَعُة: 

 ِِبَْنِبها.
 اأَلْرُض ذات احَلَصى الصِّغاِر.الَبقَعاُء: 
 ِقُع فيها ادلاءُ َمواِضُع يَْستَػنْ الِبَقاُع: 
 اأَلرُض الَقْفُر ال َشْيَء هبا.البَػْلَقُع: 

األرُض اليت ال َشَجَر فيها تكوف يف  -
 الرَّْمِل ويف الِقيعاف.

 مااتََّسَع من اأَلْرِض.البُػْهُر: 
 اأَلْرُض السَّْهَلُة.البُػْهَرُة: 

 اأَلْرُض الواسعةُ بني اأَلْجُبِل. -
ليس فيو  الواسُع من اأَلْرِض الذيالبَػْهُو: 

 ِجباٌؿ بني نَْشزَْين. 
ْجهولَُة الُبور: 

َ
َعامي ادل

َ
األَْرُض اليت مل تُػْزرَْع، وادل

 واأَلْغَفاُؿ.
 اأَلْرُض اخلراُب اليت مل تُػْزرَع. -

اأَلْرُض كلُّها قبل أف تُْسَتْخرَج حىت البَػْور: 
 ُتْصَلُح للزَّرِْع أو الَغْرِس.

َوطَّأَُة[.اأَلْرُض الذَّلُوُؿ، ]االتػََّربُوُت: 
ُ
 لسَّْهَلةُ ادل

الرَّْوَضُة إذا كاف فيها ِحياٌض الثَّجَُّة: 
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 وِمَساكاٌت للماِء.
طَِر. -

َ
 ُحْفرٌَة ػَلَْتِفرُىا ماءُ ادل

 َوْىَدٌة من األَْرِض ُمْنَخِفَضٌة.الثُّْجَرُة: 
 أَوَُّؿ ما يَػنػَْفرُِج عنو َمِضيُق الوادي. -

ن اأَلْرِض يف ما اْستَػَوى مالَجبَّاُف والَجبَّانَُة: 
ْنِبِت، وال تكوُف يف 

َ
اْرتِفاٍع، ويكوُف َكرمَِي ادل

 الرَّْمِل وال اجلََبِل.
 أَْرٌض َسْهَلةٌ ذات َحَصى تُْسَتْصَلُح.الَجشَّاُء: 
ْسَتوِيَُة.الَجَهاُد: 

ُ
 اأَلْرُض ادل

 اأَلْرُض الَغِليظَُة. -
ْطَمِئنُّ من األَْرِض.الَجْوُؼ: 

ُ
 ادل

 ؽُلِْسُك ادلاَء.السَّْهُل أو القاُع  -

ْنَخَفُض من األْرِض. الَجوُّ والَجوَُّة: 
ُ
ادل
 )واجلمع: ِجَواءٌ(.

 الَواِسُع من األَْوِديَِة.الِجَواُء: 
النواحي اليت ليس فيها َشَجٌر من الَمحاِسُر: 
 الَفالِة.

 ُمُتوُف اأَلْرِض اليت تَػْنَحِسُر عن النَّباِت. -
 ِقُع فيو ادلاُء.َسْهٌل من اأَلْرِض َيْستَػنْ الِحْسُي: 
 اأَلْرُض اليت َتِسيُل من أَْدََن َمطٍَر.الَحشاُد: 

َساِيُل ذاُت اأَلْرِض الصُّْلَبِة َسرِيَعةُ  -
َ
ادل

 السَّْيِل َكِثريَُة الشِّعاِب.
 اأَلْرُض الكثريُة احَلِشيِش.الَمَحشُّ والَمَحشَُّة: 

 األَْرُض السَّْوَداءُ اليت ال َخيػَْر فيها.الَحَشاُة: 
: ا  َسْهٌل بني َحْزنَػنْيِ.لَخبُّ

ْطَمِئنُّ من الرَّْمِل.الَخْبُت: 
ُ
 اخلَِفيُّ ادل

 ما اْطَمَأفَّ من اأَلْرِض واتََّسَع. -
 َسْهٌل يف احَلرَِّة. -

َفاُض اأَلْرِض واْطِمئػْنَاُُنا.االْنِخَباُز:   اطلِْ

ْطَمِئنُّ بَػنْيَ الرَّبْػَوتَػنْيِ يَػنػَْقاُد. الَخرِيُر: 
ُ
كاُف ادل

َ
ادل

 واجلمع: أَِخرٌَّة.
ْطَمِئنُّ من اأَلْرِض وفيو نَباٌت،  الَخرِيُق:

ُ
ادل

 )اجلمع: ُخُرٌؽ(.
 .َوْىَدةٍ  يف تَػنػَْهِبطُ  : رابَِيةٌ الَخْرماءُ 

ْطَمِئنُّ من اأَلْرِض.الَخْفُض: 
ُ
 ادل

َتطَْاِطُئ من اأَلْرِض اخلَِفيُّ.الَخَفاءُ 
ُ
 : ادل
ْوِطِئ.بَْطٌن من اأَلْرِض َصِغرٌي الَخْمَصُة: 

َ
ُ ادل  َلنيِّ

ْطَمِئنُّ من الَخْوُر: 
ُ
ْنَخِفُض ادل

ُ
ِمْثُل الَغْوِر، ادل
 اأَلْرِض بَػنْيَ النَّْشزَْيِن.

 األَْرُض اللَّيػَِّنةُ السَّْهَلُة.الَخوَّارَُة: 
 بَػرَاُح اأَلْرِض.الَخَواُء: 
بَْطٌن يَُكوُف يف السَّْهِل واحَلْزِف داخالً الَخِويُّ: 

 ْعَظُم من السُّْهِب، ِمْنباٌت.يف اأَلْرِض، أَ 
 :  الَواِدي الواِسُع يف َجوٍّ َسْهٍل.الَخِويُّ والَخوُّ

ْمَتدَُّة.الدُُّحوُح: 
ُ
 األََرُضوَف ادل

 اأَلْرُض الَواِسَعُة.الُمْنَتَدُح: 
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السُّهولَُة من اأَلْرِض ]السُّهوُؿ[ الدَّْمُث: 
 )الواحدة: َدِمثٌَة(.

 ُل.الوادي الدَِّمُث: السَّائِ  -
كاُف الَوِطيءُ السَّْهُل.الدَّْىثُم: 

َ
 ادل

كل أَْرٍض واسعٍة بني جباٍؿ، وَتُكوُف الدَّارَُة: 
 َغِليظًَة أو َسْهَلًة.

ما اتََّسَع من اأَلْرِض. )اجلمع: الرَّْحَبُة: 
 رَُحٌب(.

َمَواِضُع ُمَتواِطَئٌة يَْستَػْنِقُع فيها ادلاُء، وىي  -
عند ُمنَتهى  أَْسرَُع اأَلْرِض نباتاً، تكوفُ 

 الوادي أو يف َوَسِطو.
َطمِئنُّ من اأَلْرِض.الَمْرزَُح: 

ُ
 ادل

ْقَطع الَبِعيُد. -
َ
 ادل
ـُ الرَّْفُع:  َأْسَفُل الَفالِة وأَْسَفُل الوادي وأأََل

 مكاف فيو.
قارُِب. -

ُ
 ادلكاُف اجَلْدُب الرَِّقيُق ادل

 :  اأَلْرض الليِّنة.الرِّؽُّ
 بسطة.األَرض السهلة ادلنالرَّقاؽ: 
 ُمْستَػنػَْقُع ادلاِء.الرَّْىُو: 
اجلَْوبَُة َتُكوُف يف زَلَلَِّة الَقْوـِ َيِسيُل إِليها  -

طَُر.
َ
 ادل
ْستِوي. -

ُ
 الواِسُع من اأَلْرِض ادل

ْسَتوِيَةُ َكِثريَُة النَّْبِت.الرَّاَحُة: 
ُ
 األَْرُض ادل

 اأَلْرُض الواِسَعُة.السَّْرَبُخ: 
 ؽلةُ اأَلْرُض الَكرِ السِّْرتَاُح: 
 اأَلْرُض احلُرَُّة اللَّيِّنُة.السَّخاُخ: 

َتباِعَدُة السَّخاِوي: 
ُ
األرض الواِسَعُة ادل

 اأَلْطراِؼ. )الواحدة: َسْخواءُ(.
 الواِدي الَعرِيُض الواِسُع يػُْنِبُت الشََّجَر.السَِّليُل: 
:  َمكاٌف َوِطيءٌ وما َحْولَُو ُمْشِرٌؼ. السَّاؿُّ

ْسَتوِ السََّمرَّج: 
ُ
 ي من اأَلْرِض.ادل

ْسَتوِيَُة.السَّْمَلُق: 
ُ
 اأَلْرُض ادل

ْسَتِوي اأَلْجَرُد األَْمَلُس. -
ُ
 القاُع ادل

 اأَلْرُض الواِسَعُة، تُػْنِبُت نباتاً كثرياً.السَّْهُب: 
 الَفالُة. -

ْسَتِوي من اأَلْرِض.السُّْهُب: 
ُ
 ادل

 نَِقيُض احلَْزِف من اأَلْرِض.السَّْهُل: 
 ْرُض اللَّيػَِّنةُ التػُّْربَِة.األَ السَّْهَوُة: 

ْسَتِدقَُّة.السِّيَساَءُة: 
ُ
َقاَدُة ادل ُنػْ

 اأَلْرُض ادل
 اأَلْرُض بني اجلََلِد والرَّْمِل.السَّائَِفُة: 

ْسَتوِيَُة فيها َحَصى صغرية الِمْشحاُذ: 
ُ
اأَلْرُض ادل

 ال َجبَل فيها.
 ِعْرٌؽ طَوِيٌل من اأَلْرِض َدقِيٌق.الشُّنػْغُوُب: 

 َمْْتٌ من اأَلْرِض ُمْسَتٍو.ْرَحُة: الصَّ 
ْسَتِديُر األَْمَلُس.الصََّلُق: 

ُ
ُ ادل ْطَمِئنُّ اللَّنيِّ

ُ
 القاُع ادل

 القاُع األَْمَلُس.الصَّْمَلُق: 
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ْسَتوِيَةُ فيها َشَجٌر.الضَّراُء: 
ُ
 اأَلْرُض ادل

أَْرٌض َسْهَلٌة ُمْنبَِتٌة تَػُقوُد يَػْومًا أو الضَِّفيَرُة: 
 .يَػْوَمنْي 

ُنػَْهِبُط من اأَلْرِض َيْسًُت من كاَف الطَّأطَاُء: 
ادل

 فيو.
ْنَبِسُط من اأَلْرِض.الطَّحا: 

ُ
 ادل
 َمِسيٌل َضيٌِّق من اأَلْرِض.الِمْطالَُء: 

 اأَلْرُض السَّْهَلةُ اللِّيػَِّنُة. -
ْسَتِوي من الِعْرِبُس والَعْرَبِسيُس: 

ُ
َْْتُ ادل

ادل
 األْرِض.

ْنِبِت اليت األْرُض الطَّ الَعَذاُة: 
َ
يَِّبُة التػُّْربَِة الَكرؽلُة ادل

 ليست ِبَسْبَخٍة.
 ُمْطَمِئٌن من اأَلْرِض.الَعزِيُق: 
 األْرُض السَّْهَلُة.الَعِمينُة: 
 اأَلْرُض السَّْهَلُة.الَعْيثَُة: 

ْسَتوِيُة اليت يَػْرتَِفُع الغَبِيُط: 
ُ
اأَلْرُض الواِسَعُة ادل

 طَرَفاىا.
 رِض َتطاُمناً.أَشدُّ األَ الَغْمُض: 

ْنَخِفُض  من اأَلْرِض،  -
ُ
ْطَمِئنُّ ادل

ُ
ادل

 )اجلمع: أَْغماٌض(.
 بَْطٌن غاِمٌض من اأَلْرِض ذو َشَجٍر.الُغْمُلوُؿ: 

 ما اطْلََفَض من األَْرِض.الَغْوُر: 
 إتياُف الَغْوِر.التػَّْغوِيُر: 

تَِّسع من األَْرِض مع الَغْوُط والغاِئُط: 
ُ
ادل

 جلمع: أغواٌط وُغوٌط وِغياٌط(.طَُمأنِيَنٍة. )ا
 ُعْمُق اأَلْرِض األَبْػَعُد.الَغْوُط: 
 الَوْىَدُة من األَْرِض.الَغْوطَُة: 
 رُلَْتَمُع ادلاِء والنَّباِت.الغُوطَُة: 
ْنَخَفُض[.الَفْأُو: 

ُ
 الَوِطيءُ بني احلَرَّتَػنْيِ. ]ادل

ما اتََّسَع من األَْرِض الَفْجَوُة والَفْجواُء: 
 َض.واطْلَفَ 

ْطَمِئنُّ غَلَْتِمع فيو ادلاءُ.الَقَراُر والَقرارَُة: 
ُ
 القاُع ادل

ْلَساُء.الَقْرقَػُر: 
َ
ْسَتوِيَةُ ادل

ُ
 اأَلْرُض ادل

 ما استَػَوى من اأَلْرِض.الِقْضقاُض: 
 الَغْوُر.الَقْعُر: 
َجْوبٌَة تَػنػَْهبط من األْرِض َيْصُعُب  -

داُر فيها.  االضلِْ
أَْرٌض واِسَعٌة َسْهَلٌة  القاُع والقاعُة والِقيُع:

ـُ،  مْسَتوِيٌَة ُحرٌَّة، تَػنػَْفرُِج عنها اجلِباُؿ واآلكا
وال تُػْنِبُت الشََّجَر. وىي َمَصبُّ ِمياٍه. 

 )اجلمع: أقواٌع وقيعاٌف وِقيَعٌة(.
ٌ. الِكْمُع:  َخْفٌض من اأَلْرِض َلنيِّ
ْرٌض ُمْنَخِفَضٌة، )اجلمع: َمَأٌو(.أ: الَمْأَوةُ  َِ 
 َسْهٌل َبنَي ُصْلبَػنْيِ.ى: والِمعَ  الِمعاةُ 

مااطْلََفَض من اأَلْرِض يف ُسهولٍَة الُمْهَدُة: 
 واْسِتواٍء.
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 اأَلْرُض اللَّيػَِّنُة من َغرْيِ َرْمٍل.الَمْيثاُء: 
التػَّْلَعُة اليت تَػْعظُُم حىت تكوَف ِمْثَل  -

 ِنْصِف الوادي.
 َمِسيُل ادلاِء، )اجلمع: أَْنشاٌج(.النَِّشيُج: 

ِسيُل.اِشُط: النَّ 
َ
 ادل

 ُحْفرٌَة يف األَْرِض َصِغريٌَة.النػُّْقَرُة: 
ْسَتِديرَُة يف األْرض، )اجلمع:  -

ُ
الَوْىَدُة ادل
 نُػَقٌر ونِقاٌر(.

اأَلْرُض احلُرَُّة الطِّنِي ليس فيها اْرتِفاٌع وال النػَّْقُع: 
 اُْنِباٌط.

ُر:   ُو.ما اْطَمأفَّ من اأَلْرِض واْرتَػَفَع ما َحْولَ الَهبػْ
ُز:  ما اْطَمَأفَّ من األَْرِض واْرتَػَفَع ما َحْولَُو. الَهبػْ

 )اجلمع: ُىبوٌز(.
 ماَتطاَمَن من اأَلْرِض.الَهْبطَُة: 
ْطَمِئنُّ من اأَلْرِض، )اجلمع: أْىجاٌؿ الَهْجُل: 

ُ
ادل

 وُىُجوٌؿ(.
 ما َتطَاَمَن من اأَلْرَض واطْلََفَض.الَهْزَمُة: 
ْطمَ الَهْشُم: 

ُ
تَػنَػقَُّر من األَْرِض.الغاِئُط ادل

ُ
 ِئنُّ ادل

 ما َتطَاَمَن من اأَلْرَض.الِهْضُم: 
َتطاِمَنُة يف َسَعٍة.الَهْفُت: 

ُ
 اأَلْرُض ادل

 اأَلْرُض ال نباَت فيها إال اليابُس.الهاِمَدُة: 
 الَوْىَدُة. اذلُوَُّة.الَهْوتَُة: 
َعُة:  ْبُسوطَةُ الواِسَعُة.الَهيػْ

َ
 اأَلْرُض ادل

 اذلَْبطَُة من اأَلْرِض، )اجلمع: َوْىٌت(. الَوْىَتُة:
ْطَمِئنُّ من اأَلْرِض كاحلُْفرَِة.الَوْىُد والَوْىَدُة: 

ُ
 ادل

ما اْطَمَأفَّ من اأَلْرَض إذا كانت الَوْىَضُة: 
 ُمَدوَّرًَة.
 .الَوْىَدُة من اأَلْرضِ الَوْىطَُة: 
ْطَمِئنَُّة.الِوىاُط: 

ُ
واِضُع ادل

َ
ادل
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 الرماؿالّصحارى و  –ج 
 مارؽَّ من الرَّْمِل.الِمْئبػَُر: 

 لُْعطُو، وىو ماَرؽَّ منو.اإلْبُط = ِإْبُط الرَّْمِل: 
 أْسَفُل َحْبِل الرَّْمِل وَمْسَقطُو. -
 ُمنػَْقَطع ُمْعَظِم الرَّْمِل. -

اخلَوُّ من الرَّْمل، مجعو آِديٌة. ]الوادي األََداُء: 
 الَواسُع[.

أَلْرُض اليت مل يػُتػَْرؾ فيها ااأَلْرَماُء، والَمْأرُوَمُة: 
 َأْصٌل وال فَػرٌْع.

 األَْرُض اليت ال تُػْنِبُت شيئاً.اأَلرَِمُو: 
 : ُكفَّتُو.األُْطَرُة= أُْطَرُة الرَّْملِ 

َحْبٌل من الرَّْمِل ُمْعَتزٌِؿ عن ُمْعَظِمو األَِميُل: 
 على تَػْقدير ِميٍل. )اجلمع: أُُمٌل(.

ضلوًا من َحْبٌل من رَْمٍل يكوف َعْرُضو  -
 ِميٍل.

حبل من رَْمٍل يَُكوُف طُولُو َمِسريََة يوـٍ  -
.  أو يَػْوَمنْيِ وَعْرُضوُ ِنْصَف يَػْوـٍ

 ماارتَػَفع من الرَّْمِل من غري أف ػُلَدَّ. -
 ما َحنا من الرَّْمِل.اإليَاُد: 

َفازَُة الَواِسَعُة.الَبِديَدُة: 
َ
 ادل

 .: اسٌم لؤلَْرِض اليت ال َحَضَر فيهاالباِديَةُ 
ْجَتِمُع الضَّْخُم.الَبْجَباجُ 

ُ
 : الرَّْمُل ادل

 : َرْمٌل ُمتَػرَاِكٌب.الَبُحوفُ 

 الِقفاُر.البَػرُّ: 
 الصَّْحراءُ. -

البُػلُّوقَُة، وىي أَْمِكنٌة من الرَّْمِل، بيٌض البُػْرَصُة: 
 التُػْنِبُت َشْيئاً.

 الِوطَاءُ من الرَّْمِل.الِبْزُخ: 
 الَقْفُر.الَبْسَبُس: 

 ْقِفُر الَواِسُع.البَػرُّ ا
ُ
 دل
 آِخُر الرَّْمِل.الباِعَجُة: 

ْسًَتِؽُّ من الرَّْمِل. -
ُ
َكاُف ادل

َ
 ادل

مكاٌف ُصْلٌب بني الرِّماِؿ َكأَنَّو البَػلُّوقَُة: 
 َمْكُنوٌس. )اجلمع: َبالَليق(.

 مكاٌف َفِسيٌح من اأَلْرِض. -
ْوَماُة.  -

َ
 الصَّْحراءُ، ادل

 الَفالُة.البَػْوبَاُة: 
فازَة. البَػْيداُء:

َ
 الَفالُة. ادل

ْسَتويُة غُلَْرى فيها اخلَْيل. -
ُ
فازُة ادل

َ
 ادل

ْشِرؼ، قليُل الشََّجر،  -
ُ
ْستوي ادل

ُ
ادلكاف ادل

َمسريَُة يَػْوـٍ ونصِف يوـٍ وأقّل، وِإْشرافُوُ َشْيءٌ 
 قليٌل التَراىا إال َغليظًة ُصْلَبًة.

َلَفُة:   الَقْفُر.الَمتػْ
 .]َفازَُة ]الصَّْحراء

َ
 ادل

 الَقْفُر.َلُف: الَمتػْ 
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 ادلفازَُة، الصَّْحراءُ.التػَّْنُف: 
الَفالُة ال ماَء فيها وال أنيَس وإْف  التػَُّنوفَُة: 

 كانت ُمْعِشَبًة.
اأَلْرُض الَبِعيَدُة وفِيها رُلَْتَمُع َكؤلً،  -

 ولكْن ال يُػْقَدُر على َرْعِيو لِبُػْعِدىا.
ُهوُر:   الرَّْمُل ذو اجلُْرِؼ.التػَّيػْ

ْشِرُؼ.الرَّْمُل ا -
ُ
 دل

 الَفالَُة الواِسَعُة.التػَّْيَماُء: 
 اأَلْرْض اليت ال ماَء فيها. -

َهاُء:  ِضلَُّة الواِسعُة اليت ال أَْعالـَ التػَّيػْ
ُ
اأَلْرُض ادل

ـَ.  فيها وال ِجباَؿ وال إكا
َفازَُة.التػِّْيُو: 

َ
 ادل
 ُمْعَظُم الرَّْمِل.الثََّبُج: 
 ما َغُلَظ من َوَسِط الرَّْمِل. -

 ُدقاُؽ َرْمٍل َميَّاٍؿ تَػنػُْقُلو الرِّيح.ُط: الثَّعِ 
َقابُِر الَجبَّاُف والَجبَّانَُة: 

َ
الصَّْحراُء. وُتَسمَّى هبا ادل

ا َتُكوُف يف الصَّْحراِء.  ألُنَّ
 اأَلْرُض اليت ال َأَحَد هبا.الَجْعجاُع: 
 اأَلْرُض الَقْفُر.الَمْجَمَعُة: 

 مااْجَتَمَع من الرَِّماِؿ. -
تَػرَاِكم الواسُع.: الُجْمُهورُ 

ُ
 الرَّْمُل الَكثرُي ادل

 الصَّْحراءُ.الِجهاُد: 
َفازَُة ال أَْعالـَ فيها.الَمْجَهُل: 

َ
 ادل

 طَرائُِق الرَّْمِل، ]ُخطُوطُُو وَُتَوُّجاتُُو[.الُحباُب: 
ُحُروفُو وأَْسناُده. الُحُبُك = ُحُبك الرَّْمل: 

 واحُدىا: ِحبَاؾ.
 الرَّْمِل. ]اخَلطُّ[. الطَّريقُة يفالَحبيَكُة: 
 َرْمٌل َيِضلُّ فيو السَّاِلُك.الَحبَػوَْكُر: 
ْسَتِطيُل.الَحْبُل: 

ُ
 الرَّْمُل ادل

 رَْمٌل يَْسَتِطيُل وؽَلَْتدُّ. -
ُو:   اتِّساُع الرَّْمِل.الَحبػْ
 َرْمَلٌة ُمْرتَِفَعٌة ُمْشرِفٌَة ُمْنِبَتٌة.الحابَِيُة: 
 :  ُس اخَلِشُن.الرَّْمُل الَغِليُظ اليابِ الُحثُّ

 اْحِقيقاُؼ الرَّْمِل، ]تَػرَاُكُبُو[.االْحِديداُب: 
 َوَسطُُو.الُحرُّ = ُحرُّ الرَّمِل: 

 ُمنػَْقطَُعُو.الِحفاُؼ = ِحفاُؼ الرَّْمِل: 
ُْعَوجُّ من الرَّْمِل، )اجلمع: َأْحَقاٌؼ الِحْقُف: 

ادل
 وُحُقوٌؼ(.

الطَّيَِّبُة  الرَّْمَلُة الَعِظيمةُ الُحْنُدَجُة والُحْنُدُج: 
 تُػْنِبُت أْلواناً من النَّباِت. )واجلمع: حنَاِدُج(.

 َحْبٌل من الرَّْمِل. -
مااضْلٌََت واْعَوجَّ من األَْرِض، رَْمالً كاف الَمْحِنَيُة: 

 أو َغيػْرَُه.
اأَلَرُضوف اليت لَْيَس هبا َكؤٌل وال اأَلَحاِمُس: 

 َمْرَتٌع وال َمطٌَر. اأَلَرُضوف اجَلْدبَُة.
 ادلكاُف الصُّْلُب.ْحَمُس: األ
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 :  َحْبٌل من الرَّْمِل، )َخطٌّ(.الَخبُّ
 ُمنػَْقَطُع اجلُْمهوِر من الرَّْمِل.الُخْرُب: 

ا َعنْيُ الَخْرَبِصيَصُة:  َىَنٌة تَِبصُّ يف الرَّْمِل كأُنَّ
 اجلَرَاَدِة.

 الَفالُة الواِسَعُة.الَخْرُؽ: 
 اأَلْرُض الَبِعيَدُة. -

 َلةٌ تَػنػَْقِطُع من ُمْعَظِم الرَّْمِل.َرمْ الَخْوزََعُة: 
 الصَّْحراءُ ذاُت السَّراِب.الَخْفَقُة: 
كاُف اخلاِل من األنِيِس.الخاِفُق: 

َ
 ادل

 الطَّريق يف الرَّْمل.الَخلُّ: 
ًَتاِكَمِة. -

ُ
 الطَّرِيُق الناِفُذ بَػنْيَ الرِّماِؿ ادل

ُنػَْفرَِدُة منالَخلَُّة: 
 الرَّْمِل. الرَّْمَلةُ اليَِتيَمةُ ادل

َفازَِة.الَخاُؽ: 
َ
 َسَعةُ ادل

ْوِضُع الَكِثرُي الرَّْمِل.الدَّبَُّة: 
َ
 ادل
ْوِضُع الَكِثرُي الرَّْمِل.الدَّبَُو: 

َ
 ادل

 َجَبٌل َصِغرٌي من الرَّْمِل.الدَّْرَداُؽ: 
َدؾٌّ َصِغرٌي ُمتَػَلبٌِّد، فإذا َحَفْرَت كَشْفَت  -

 عن َرْمٍل.
 الواِسَعُة.الصَّْحراءُ الدَّْيَسُق: 
 الصَّْحراءُ. )معرَّب(الدَّْشُت: 
 احلِْقِف. الُقوُر من الرَّْمِل، وىو أَقَلُّ منالدِّْعُص: 

أَْرٌض َسْهَلٌة فيها َرْمَلٌة ْتَمى َعَلْيها الدَّْعَصاُء: 
 الشَّْمُس فَتكوُف َرْمَضاُؤىا أشدَّ من َغرْيِىا.

 باَت فيها.اأَلْرُض اجلَْرَداءُ اليت ال نَ الدَّعادُِع: 
ما تَكبََّس واْسَتوى من الدَّْكَدُؾ والدَّْكَداؾ: 

 الرَّْمِل.
: رَْمٌل إىل السَّواد ماُىو، اليػُْنِبُت الدََّىاسُ 

 َشَجرَاً، وتَِغيُب فيو الَقوائُِم.
 الَفالُة.الدِّْىناُء: 

 : مااْسَتداَر ِمْنُو.الدَّارَُة= َدارَُة الرَّْملِ 
 من الرَّْمِل.مااْسَتداَر الدَّيػَِّرة: 

الَفالُة الواِسَعُة، ادلَفازَُة الدَّْيُموـُ والدَّْيُموَمُة: 
 الواِسَعُة. )اجلمع: َدياميُم(.

 :  الَفالَُة الواِسَعُة.الدَّوُّ
َفازَُة.الدَّوِّيُّ: 

َ
 ادل
 َرْمَلٌة ُمْنَبِطَحٌة لَْيَسْت مبُْشرِفٍَة.الِمْرداُء: 
 مع: رُقَا(.ِدْعٌص من َرْمٍل. )اجلالرَّقْػَوُة: 

.الرَّْمضاُء:   الرَّْمُل احلارُّ
اِب َمْعروٌؼ، )اجلمع رِماٌؿ الرَّْمُل:  نَػْوٌع من الًتُّ

 والِقْطَعُة منو رَْمَلٌة(.
ْوِضُع الذي خَتًَْتِقُُو الَمْرَوَحُة: 

َ
فازَُة، وىي ادل

َ
ادل

 الرِّيح )اجلمع: َمرَاِويُح(.
 .الرَّْملِ  من : مااْستَػَرؽَّ السائَِفةُ 

 الصَّْحراءُ، ال َشَجَر فيها.سَّْبتَاُء: ال
 األَْرُض الَقْفُر. )اجلمع: َسبارِيُت(.السُّْبروُت: 

 القاُع ال نَباَت فيو. -
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َفازَُة.السَّْبَسُب: 
َ
 ادل

 الواِسَعُة.السَّْرَبُخ: الَمفازَُة 
ُمنػَْقَطُع الرَّْمِل السُّْقُط والسََّقُط والَمْسِقُط: 

.  َحْيُث يَرِؽُّ
ما َتَسْلَسل منو َلُة= َسالِسُل الرَّْمِل: السِّْلسِ 

 يف ُحُدوٍر.
 احلَْبُل من الرَّْمِل.السِّْمُط: 
ْرتَِفَعُة.اأَلْسِنَمُة: 

ُ
 ظُُهوُر الرَّْمِل ادل

رماٌؿ ُمْرتَِفَعٌة َتْسَتِطيُل على السَُّنوُف والسَِّنيَنُة: 
َوْجِو اأَلْرِض. وىي كَهْيَئِة احلِباِؿ من الرَّْمِل. 

 مع: َسنَائُِن(.)اجل
 َرْمٌل ليس بالدُّقاِؽ.السِّْهَلُة: 

 الرِّماُؿ اللَّيػَِّنُة.اأَلْسهاُف: 
 أَْرٌض بني الرَّْمِل واجلََلِد.السَّْوفَةُ والسَّائَِفُة: 

 .الَفالةُ السِّيُّ: 
: الصَّْحَصُح والصَّْحَصاُح والصَّْحَصَحافُ 

ْسَتوِيَُة اجلَْرداءُ. األْرضُ 
ُ
)اجلمع  الواِسَعُة ادل

 َصحاِصُح(.
ْسَتوِيَُة يف ِبنٍي ]بُػْعٍد[  الصَّْحراُء:

ُ
اأَلْرُض ادل

 وِغَلٍظ.
الواِسُع. البػَرِّيَّة. )اجلمع:  الَفَضاءُ  -

 َصحاَرى وَصحاري(.
الصَّْحراُء اليت ال تُػْنِبُت، الَغليَظُة الصَّْرَدَحُة: 

ْسَتوِيَُة.
ُ
 ادل

ْسَتِوي.الصَّْرَدُح: 
ُ
كاُف ادل

َ
 ادل

َقِطَعُة من ُمْعَظِم يُم والصَّرِيَمُة: الصَّرِ  ُنػْ
الِقْطَعُة ادل

 الرَّْمِل.
َفازَُة والَفالُة ال ماَء فيها.الصَّْرماُء: 

َ
 ادل

ْسَتوِيَُة ال نَباَت الصَّْفَصُف: 
ُ
ْلساُء ادل

َ
اأَلْرُض ادل

 فيها.
 .الَفالةُ  -

 اأَلْرُض ال تُػْنِبُت شيئاً.الصَِّليَفُة: 
 دلكاُف ال َأَحَد فيو.الَقْفر أو ااإلْصِمُت: 

 ِحْقٌف من الرَّْمِل َعرِيٌض طَوِيٌل.الضَّْفُر: 
ْسَتِدؽُّ الَعْجُب= َعْجُب الَكثِيبِ 

ُ
: آِخرُه ادل

 ِمْنُو. )اجلمع: ُعُجوٌب(.
.الَعْجزاُء:   َحْبٌل من الرَّْمِل ُمْنَبتٌّ

َحْبٌل من الرِّماؿ ُمْرتَِفٌع كأَنَُّو َجَلٌد ليس  -
وىو َمْكَرَمة للنَّْبِت، )اجلمع:  ِبرُكاـِ َرْمٍل،

 الُعْجُز(.
ْسَتِدؽُّ من الرَّْمِل َحْيُث يَْذَىُب الَعَداُب: 

ُ
ادل
 ُمْعَظُمُو.
 الرَّْمُل الَكثرُي.الَعُدوُب: 

 رُلَْتَمُع َرْمٍل.الَعَرَمُة: 
 السِّْلِسَلُة من الرَّْمِل.الَعَقَصُة: 
َقُل:   قََّد.ما تَراَكم من الرَّْمِل وتَػعَ الَعَقنػْ
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ًَتاِكُب من الرَّْمِل.الُمْعَلْنِجُم: 
ُ
 ادل

فاِوِز الَبِعيَدِة.اأَلْعماُؽ: 
َ
 أَْطراُؼ ادل

ْشُي فيو.العاِنُك: 
َ
تَػَعقُِّد ال ؽُلِْكُن ادل

ُ
 الرَّْمُل ادل

 الرَّْمُل الَكِثرُي.الِعْنُك: 
الَفالُة اليت ال يُػْهَتَدى الَغْطَشاُء والَغِطيُش: 

 فيها ِلطَرِيٍق.
 الَفالُة ال َشْيَء هبا.ْدَفُد: الفَ 

تَػَنحِّي.الَفْرُد: 
ُ
ُنػَْفرُِد ادل

 الَكِثيُب ادل
 التَّلُّ من الرَّْمِل َحْولَُو َفَضاٌء.الَفَلُك: 
 ادلَفازَُة. الَقْفُر من اأَلْرِض.الَفالُة: 
ْقِفرَُة. الَمفازَُة:

ُ
 الصَّْحراءُ ادل

 ا.ادلَفازَُة ال ماَء فيهالَفْيُف والَفْيفاُة: 
َفاُء:  ْلساُء ال ماَء الَفيػْ

َ
الَفيػَْفاُة وىي الصَّْحراُء ادل

 فيها.
 ادلَفازَُة وىي الصَّْحراءُ ال ماَء فيها.الَقبايَُة: 

 اخَلالُء، )اجلمع ِقفاٌر وقُػُفوٌر(.الَقْفُر والَقْفَرُة: 
ْعِشُب، الِقْنُع: 

ُ
ْنَخِفُض ادل

ُ
ُمْسَتداُر الرَّْمِل ادل

 )اجلمع: أْقناٌع(.
ْسَتِديُر. ْوُز: القَ 

ُ
الَكِثيُب من الرَّْمِل الصَّغرُي ادل

 )اجلمع: أَْقواٌز وأَقاوُِز(.
 الَقْفُر من اأَلْرِض.الِقُي: 

 اأَلْرُض اخلالَِيُة.الَقواُء: 
ْحَدْوِدبَُة. الَكثِيُب: 

ُ
الِقْطَعُة من الرَّْمل ادل

 )اجلمع: ُكثْباف(.
 الصَّْحراُء.الُكَدى: 
ْجَتِمَعُة احَلْمراُء.الرَّْملَ الُكوفَُة: 

ُ
 ةُ ادل

 الَفالُة.اللَّمَّاَعُة: 
 ُمْستَػَرؽُّ الرَّْمِل، )اجلمع: أَْلواءٌ(.اللِّوى: 

 َمفازٌَة ال نَباَت فيها.الَمُروُت والَمْرُت: 
َتَسطِّحُة ال تُػْنِبُت.الَمْرداُء: 

ُ
 اأَلْرُض ادل

 اأَلْرُض ال َشْيَء فيها، )اجلمع َمرائُِر(.الَمرِيُر: 
َفازَُة اليت ال َشْيَء فيها.الَمَرورَاُة: 

َ
 اأَلْرُض أو ادل

ْسَتوِيَةُ ذَاُت احَلَصى الّصغاِر الَمْسحاءُ: 
ُ
األَْرُض ادل

ساِحي(.
َ
 ال نباَت فيها، )واجلمع: ادل

 اأَلْرُض ال نَباَت فيها.الَمْعطاُء: 
 أَْطراُؼ ادلَفازَِة الَبِعيَدِة.األَْمعاُؽ واألماِعُق: 

 اأَلْرُض ال نَباَت فيها. الَمْعُق:
 ادلَفازَُة.الَمِليُع والَمالَعُة: 

، )اجلمع: َمال(.الَمالَُة:   الَفالُة ذاُت احلَرِّ
 ادلَفازَُة الَبِعيدُة.الَمْهَمُو: 

ْقِفرَُة. -
ُ
 البَػْلَدُة ادل

(.الَمْوماُة:  ْلساُء، )اجلمع َمواـٍ
َ
 ادلَفازَُة الواِسَعةُ ادل

 الرَّْمِل.ُعْقَدٌة من الَمْيالُء: 
 الرَّْمُل.النَِّبيُّ: 

 الرَّْمُل.النَّباَوُة: 
ا َخطٌّ.النَِّحيَزُة:   طَرِيَقٌة من الرَّْمِل شُلَْتدٌَّة كأُنَّ
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َفازَُة ]الصَّحراء[.النػَّْفَنُف: 
َ
 ادل

ْجَتِمِع.النَّقاُة: 
ُ
 الَكثيُب من الرَّْمِل األَبْػَيِض ادل

ْشرِفَةُ النػَّْهَداُء: 
ُ
ُتَػَلبَِّدِة، الرَّْمَلُة ادل

، وىي كالرَّابَِيِة ادل
 َكرؽلٌَة تُػْنِبُت الشََّجَر.

الَكِثيُب العاِل الذي ال يَػَتَماَسُك الِمْنهاُؿ: 
 اُْنِياراً.

الدَّرَُج الذي يف الرِّماِؿ إذا َجَرْت َعَلْيو النِّيُم: 
 الرِّْيُح.
 الَفالُة ال َمعامِلَ فيها.الَهْوَجُل: 
 ُمْشرِفٌَة. الُكثَْباُف. رِماؿٌ الَهنَابِيُر: 
ُهوُر:   ما اُْناَر من الرَّْمِل.التػَّيػْ

 الرِّماُؿ اليت ال تَػَتماَسُك.الُورَُّه: 
بَػَياٌض يف اأَلْرِض ال يػُْنِبُت الَوْعُن والَوْعَنُة: 

 َشْيئاً.
ْشِرِؼ.الَوْفُد: 

ُ
 ِذْرَوُة احلَْبِل من الرَّْمِل ادل

َُحيػِّرَةُ الِميَلُو: 
 .الَفالُة ادل

ُنػَْفرَِدُة.الَيِتيَمُة: 
 الرَّْمَلةُ ادل

فازَُة ال ماءٌ فيها وال َعَلٌم.اليَػْهماُء: 
َ
 ادل
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(2) 
 المناخ

 أمطار، سحب، رياح، حرارة وبرودة 
ِشدَُّة احلرِّ والَغمِّ مع سكوِف  األَْبُت واألُبُوت:

 الرِّيح.
 انِْبساُط السَّحاِب.االْسِتْئراُض: 

 كُّنُُو.ثَباُت السَّحاِب وُتَ  -
 : َدرَّتُو.األَْرُي= َأْرُي السََّحاب

: ماَوَقَع منو على الُعْشِب = َأْرُي الندى  
 والشَّجر فالتَػَزَؽ وَكثُر.

طَِر َشْيئاً بعد شيٍء. -
َ
 َصبُّ ماِء ادل

 البَػْرُد.األَزِيُز: 
 البارُِد، )يوـٌ أزِيٌز(. -

الِقطَُع من الَغْيِم، وىي الِفَرُؽ غلَِْئَن األََفى: 
 طَعاً كما ِىَي. )الواحدة: أَفَاٌة(. قِ 

طَِر الضَّعيِف. -
َ
 ضَلٌْو من الرِّعْلَِة، ادل

اليَػْوـُ الذي يَػُغمُّ األَنْفاَس وُيَضيػُِّقها اآلزي: 
.  ِلِشدَِّة احلَرِّ

 االْعوِجاُج تراه يف السَّحاِب.اأَلْطُر: 
ا.الُمْؤتَِفكاُت:   الرِّيَاُح خَتَْتِلُف َمَهاهبُّ

  تَػْقِلُب اأَلْرَض.الرِّياح اليت -
. فَػْورٌَة َشِديَدٌة من الَقْيِظ، اأَلكَُّة:  ِشدَُّة احلَرِّ

 وىو الَوْقُت الذي تَػرُْكُد فيو الرِّيُح.
.األؾُّ واأَلِكيُك:   اليَػْوـُ احلارُّ

اَب.األلُوُب:   الرِّيُح الباردُة اليت َتْسفي الًتُّ
 .السَّماُء دائَِمُة الَمطَرِ  -

البَػْرُؽ الكاذُب الذي ال َمطََر ُؽ: اإِلاَلُؽ واأَلالَّ 
 فيو.
 احَلرُّ والَعَطُش.األََمُج: 

- .  الشَّديُد احلَرِّ
- .  تَػَهوُُّج احلَرِّ

 أَوَّلُوُ وَأَشدُُّه.األَْنُف = أْنُف البَػْرِد: 
 أَوَُّؿ ما أَنْػَبَت.= أَْنُف الَمطَِر: 

 الرِّيح تأيت ِعْنَد اللَّْيِل.الُمَؤوِّبَُة: 
 ِشدَُّة َحرِّ الشَّْمِس.األَُواُر: 

 يوـٌ ذو أَُواٍر: ذو َُسُوـٍ وحرٍّ  شديٍد. -
 رِيُح اجلَُنوِب. -

 ريُح الشَّماِؿ.اإليْػُر واألَيػُِّر: 
الرِّيُح اليت بني الصَّبا ]الشرقية[  -

 والشَّماؿ.
 الرِّيُح احلارَُّة. -



- 144 -  

 اللُّوُح، وىو اذلََواُء.اإلياُر: 
ٍر وبَػنَاُت حَبٍْر(: )ويروى بَػنَاُت سلَْ بَػَناُت َبْخٍر: 

ٌب يَأِتنَي قَػْبل الصَّْيِف ُمْنَتِصَبٌة رِقَاٌؽ ئحاسَ 
 بيٌض ِحَساُف.

 اإلمطاُر، )تَػَبدََّح السَّحاُب(.التََّبدُُّح: 
 َقْطُر َحبِّ ادلاِء.الَبذُْع: 

ِشدَُّة الرِّياِح من الشَّماِؿ يف الصيِف البَػَوارُِح: 
 دوف الشِّتاِء.

اَب يف  الرِّياُح الشَّدائِدُ  - اليت تمل الًتُّ
 ِشدَِّة اذلََبواِت. )الواحدة: بارح(.

 األَنْػَواءُ. -
 كلُّ رِيٍح تكوُف يف صُلوـِ الَقْيِظ.  -

 الرِّيُح احلَارَُّة يف الصَّْيِف.البارُِح:  
 َسَحاٌب كاجَلَمِد.البَػَرُد: 
 َمطٌَر جاِمٌد. -
- .  َحبُّ الَغَماـِ

 : بَػْرُدعُلا.َمطَرِ اإِلْبرَِدُة=  إْبرَِدُة الثػََّرى وال
.البَػْرُد:   ِضدُّ احلَرِّ

 فَػْتٌق يف الَغْيِم يُػَرى منو أَِدميُ السَّماِء.البُػْرَصُة: 
 السَّحابةُ اليت يَُكوف فيها بَػْرٌؽ.البارِقَُة: 
 َسحاٌب وبَػْرٌؽ.الباِرُؽ: 
 ادلِْقداُر من البَػْرِؽ.البُػْرقَُة: 
 الذي يَػْلَمُع يف السَّماِء.البَػْرُؽ: 

 أف َتَِيء السَّماءُ بِبَػْرٍؽ.ْبراُؽ: اإلِ 
 َصْدُر الشِّتاِء وُمْعَظُم.البَػْرُؾ: 

طَِر واْشِتداُد اُنِْاللُو. االبِْتَراُؾ:
َ
ـُ ادل  دوا

 بُػُروَدُة النَّهاِر. )تَػَبسَّر النهاُر: بَػَرد(.التََّبسُّر: 
ادلاُء الطريُّ احلديُث الَعْهِد الُبْسُر والَبْسُر: 

ْزِف. )اجلمع: بادلطِر ساعَة 
ُ
يَػْنزُِؿ من ادل

 ِبَساٌر(.
َمطٌَر يَُدوـُ على أَْىِل السِّْنِد يف الِبَساُر: 

 الصَّْيِف ال يُػْقِلُع عنهم ساعًة.
طَِر.الُمْبِسراُت: 

َ
 رِيَاٌح يُْسَتَدؿُّ هِببوهِبا على ادل

: الرِّياُح اليت تَػُهبُّ بالسَّحاب الُمَبشِّراتُ 
 وتُػَبشِّر بالَغْيِث.

طَِر.اُع: البَػعَ 
َ
 ثَِقُل السََّحاِب من ادلاِء. ِشدَُّة ادل

 َماءُ السَّحابَِة وثَِقُل َمطَرِىا. -
طَِر.الَبعُّ: 

َ
 اإِلحْلَاُح بادل

طَُر يفاجىءُ بَِواِبٍل.الباِعُق: 
َ
 ادل

ْنَدِفُع.البُػَعاُؽ والِبَعاُؽ: 
ُ
طَُر الشَّديُد ادل

َ
 ادل

 َسَحاٌب يَتصبَُّب ِبِشدٍَّة.البُػَعاُؽ: 
 ِشدَُّة احَلرِّ .بُػْعُكوُؾ: ال

طَِر.البُػغُور: 
َ
 ِىَياُج النػَّوِّ بادل

 قُػوَُّة ادلاِء.البَػْغَرُة: 
طَِر. -

َ
 الدُّفْػَعةُ الشَّديَدُة من ادل

طَُر الضَّعيُف الصَّغري الَقطِْر.البَػْغُش والبَػْغَشةُ: 
َ
 ادل
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طَرَُة الضَّعيَفة. -
َ
 ادل
طَِر.البَػْغُي: 

َ
 الَكِثرُي من ادل

طَِر.ِشدَُّة  -
َ
 ادل

طَِر وتتابُػُعو،الَبقُّ واإِلبْػَقاُؽ: 
َ
 َكثْػرَُة ادل

 َكثُػَر َمطَرُىا(.  :أبَػقَّت السَّماءُ ) -

طَُر الذي غلَِيُء يف أَوَِّؿ الُمْبِكُر والَباُكورُ 
َ
: ادل

 .الَوُسِْيِّ 
طَُر الذي غلَِيُء يف آخر اللَّْيِل وأَوَِّؿ الَبُكوُر: 

َ
ادل
 النَّهاِر.

 .السَّحابَةُ تُْدِلُج من آخِر اللَّْيلِ وُر: الِمبكاُر والَبكُ 
 َغزِيرٌَة.سحابٌَة ِبْكٌر: = الِبْكرُ 

 أالَّ ؽُلِْطَر السَّحاُب. )بَػلََّد السَّحاُب(.التَّْبِليُد: 
 رِيٌح باردٌة مع ندًى.الَبِليَلُة والَبِليُل: 

 : رِيٌح مع بَػْرٍد ويػُْبٍس ونََدًى.الَبِليل
 الَبِليَلُة: 

ُ
ْمِغرَُة )أي اليت ؼُلاِلطُها َمطٌَر الرِّيُح ادل

 َضِعيٌف(.
 الرِّيُح فيها بَػَلٌل.البَػلَُّة: 

 الرُّطُوبَُة.البُػلَُّة والبُػلَُلُة والُباللَُة: 
ـُ السَّحابَِة ولُُزوُمها.اإِلبْػَناُف:   َدَوا

ْنَكرَُة من البَػْوُؽ والُبوُؽ والُبوقَُة: 
ُ
الدُّْفعُة ادل

طَر.
َ
 ادل

َتُسوُؽ  رِبَُة= رِيٌح َتِرٌب وتَرِبٌَة:التَِّرُب والتَّ 
اب.  الًتُّ

اب. -  رِيٌح َتِْمُل الًتُّ
طَِر.التَّرُِع = َسَحاٌب تَرٌِع: 

َ
 َكثرُي ادل

 َلْطُخ َسحاٍب رَِقيٍق.التَّْسُغ: 
 ِشدَُّة احَلرِّ وُسُكوُف الرِّيِح.التػََّهُم: 

. التَِّهَمُة= َأْرٌض تَِهَمٌة:  َشِديَدُة احلَرِّ
 الُقرُّ )البَػْرُد(.ُد: الثَّأْ 

 الصَّبُّ الكثرُي.الثَّجُّ: 
 َصبُّ ادلاِء الكثرِي. -
 السََّيالُف. -

 السَّْيُل. -

ـُ:  طَِر.اإِلْثَجا
َ
 ُسْرَعُة ادل

طَِر من السَّحاِب خروجاً الثَّْدُؽ: 
َ
خروج ادل

 سريعاً.
 النََّدى الظَّاِىُر.الثَّْدُؽ والثَّاِدُؽ: 

 بَػْعُضها فَػْوَؽ بَػْعٍض. َسَحاِئُب بِيضٌ الثَّفاِفيُد: 
 الذي َيْسُقُط من السَّماِء.الثػَّْلُج: 
 ادلاءُ الَقِليُل الذي ال َمادَّ لَُو.الثََّمُد: 
ادلاُء الذي يَْظَهُر يف الشِّتاِء ويَْذَىُب يف  -

 الصَّْيِف.
طَِر.الثَّاِئُب: 

َ
 الرِّيُح الشَِّديَدُة َتُكوُف يف أَوَِّؿ ادل

شلُِْحَلٌة َمْقُحوطٌَة ال  ْربَاُء:الَجْرباُء= َأْرٌض جَ 
 َشْيَء فيها.

الرِّيُح اليت تَػُهبُّ بَػنْيَ اجلَُنوِب والصَّبَا الِجْربَِياُء: 
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 ]الشرقية[.
 الرِّيُح الشَّمالية. الرِّيُح الشَّماليَة البارَِدُة. -
النَّْكبَاءُ، وىي اليت ََتْرِي بني الشَّماِؿ  -

 حاَب.والدَّبُوِر، وىي ريٌح تَػْقَشُع السَّ 
ـَ الَجرُّ:  كاَف: أََدا

َ
طَِر، )َجرَّ النػَّْوُء ادل

َ
ـُ ادل َدوا

طََر(.
َ
 ادل

 احلَارُّ )معرَّب(.الَجْرـُ: 
 الرِّيُح.الَجارِيَُة: 
السََّحاُب الذي قد َىراَؽ ماَءُه َفَخفَّ الَجْفُل: 

 ُرَواقُُو مث مضى.
َُصوُِّت.الُمَجلُِّب: 

 الرَّْعُد ادل
َُصوِّتُ  -

 .الَغْيُث ادل
 السََّحاُب الذي ال ماَء فيو.الِجْلُب والُجْلُب: 

ما َيْسُقُط من السَّماِء على اأَلْرِض الَجِليُد: 
 من النََّدى فَػَيْجُمُد.

 اأَلْرُض اليت َأَصاهَبا اجلَِليُد.الَمْجُلوَدُة: 
طَِر.االْجِلوَّاُذ: 

َ
 تََأخُُّر َوْقِت ادل

طَِر، السََّحاُب الذي غُلَلُِّل الُمَجلُِّل: 
َ
اأَلْرَض بادل

 أْي يَػُعمُّ.
 السََّنةُ اليت ال َمطََر فيها.الَجَماُد:   

 اأَلْرُض اليت مل يُِصْبها َمطٌَر. -
رِيٌح خُتِلُف الشَّماؿ تأيت عن ؽلَِنِي الَجُنوُب: 
 الِقبػَْلِة.

ـُ:   السَّحاُب الذي ال ماَء فيو.الَجها
 السَّحاُب الذي فَػرََغ ماُؤه. -

 كشاُؼ السَّماِء وانِْقَشاُع الَغْيِم.اناإِلْجَهاُء: 
 .ُمْصِحَيةٌ  الَجْهَواُء= سماٌء َجْهواُء:

 الُفْرَجُة يف السَّحاِب واجلِباِؿ.الَجْوبَُة: 
 االْنِكشاُؼ، )اصْلاَبت السَّحابَُة(.االْنِجياُب: 

الَجْوالِنيُّ والَجْيالنِيُّ= يَػْوـٌ َجْوالنيٌّ 
اِب وَجْيالنِيٌّ:   والرِّيِح.َكِثرُي الًتُّ

 :  البَػَرُد.الَحبُّ = َحبُّ الَغماـِ
 السَّحاُب.الَحبِيُر: 

السَّحاُب الذي تَػَرى فيو كالتَّْثِمري من  -
 َكثْػرَِة مائِو.

ُقرُّ:   البَػَرُد.الَحبػْ
السَّحاُب الذي يُْشِرُؼ من األُُفِق الَحِبيُّ: 

 على اأَلْرِض.
 السَّحاُب فَػْوَؽ السَّحاِب. -

ُو:   السَّحاِب بادلاِء. اْمِتالءُ الَحبػْ
اْسَتوى أَوَّلُو وآِخرُُه يف  الحاتُِن= يوـٌ حاتٌِن:

 احلّر.
.الَحَتُن:   اْشِتداُد احلرِّ

 اْضِطرَاُب البَػْرِؽ يف السَّحاِب.الَحْثَحثَُة: 
طَِر والبَػَرِد والثػَّْلِج من َغرْيِ  -

َ
انِْتَخاُؿ ادل

 اُْنَماٍر.



- 144 -  

 ِشدَُّة بَػْرِد الشِّتاء.الَحَدُب: 
رِْيُح الشَّماؿ )ألُنا َتُْدو السَّحاَب ْدواء: الحَ 

 أي تُسوقُو(..
 األْمطَاُر احلاِدثَُة يف أوَِّؿ السََّنِة.اأَلْحَداُث: 

ـٌ: ـُ= يَػْوـٌ ُمْحَتِد . الُمْحَتِد  َشِديُد احلَرِّ
ـُ:  .االْحِتَدا  ِشدَُّة احلَرِّ
 الرِّيُح البارَِدُة الشَِّديَدُة.الُحْرُجوُح: 
 الرِّيح البارَِدُة اجلَافَُّة.: الَحْرَجفُ 

طَِر. )حاَرَدِت الُمحارَِدُة: 
َ
السََّنُة الَقِليَلُة ادلاِء وادل

 السََّنُة(.
طَِر يف َسنٍة.الِحَراُد: 

َ
 ِقلَُّة ماِء ادل

طَِر.  الُحرَُّة= َسحابٌَة ُحرٌَّة:
َ
 َكِثريَُة ادل

 ِضدُّ البَػْرِد. )اجلمع: ُحُرور وَأَحارِر(.الَحرُّ: 
 ِضدُّ البَارِد.حارُّ: ال

 ِضدُّ البُػُروَدِة. )اجلمع: َحرَارات(.الَحَرارَُة: 
: الرِّيُح احلَارَُّة يف اللَّْيِل، وقد تكوف الَحُرورُ 

 بالنهار. )اجلمع: َحرائُِر(.
 اْسِتيقاُد احلَرِّ ولَْفُحُو. -

اْشِتداُد احلَرِّ الَحرُّ والَحرَُّة والَحرارَُة والُحُروُر: 
 نهاُر ػلَِرُّ َحرَّاً  وَحرَارًَة...(.)َحرَّ ال

السَّحابَُة اليت يُػَؤثِّر الَحرِيَصُة والَحاِرَصُة: 
 َمطَرُىا يف َوْجو األرض من شدَِّة َوْقِعو.

 َشِديُد البَػْرِؽ )َسحاٌب َحرٌِؽ(.الَحِرُؽ: 

ْرتَِفُع من السَّحاِب.الُمْحَزِئلُّ: 
ُ
 ادل

ضَلَْو بَْطِن اْرتَِفاُع السَّحاِب االْحزِْئالُؿ: 
 السَّماِء.
 السَّحابَُة.الُحْسبَانَُة: 
 البَػْرُد.الَحاسَُّة: 

اَب يف الُغُدِر فَػَتْمَلُؤىا،  - الرِّيُح َتْثي الًتُّ
 فَػيَػْيَبُس الثػََّرى.

ْحل قَلِيلةُ اخلرَْيِ.الَحُسوُس: 
َ
 الّسَنةُ شديَدُة ادل

ا.الحاِشَكُة:   الرِّيح اليت ختتلف َمَهاهبُّ
 َكثْػرَُة ادلاِء يف السَّحابَة.الَحْشُك: 

اَب الحاِصُب:  رِيٌح َشِديَدٌة َتِْمُل الًتُّ
 واحَلْصباَء.

 ما تناثَػَر من ُدقاِؽ البَػْرِد والثػَّْلِج. -
: = يَػْوـٌ َأَحصُّ َشِديُد البَػْرِد ال َسحاَب  األَحصُّ

 فيو.
 أف ُُتِْطَر السَّماءُ ساعًة مث تُػْقِلع.الَحْفُش: 
طَِر.اْشِتداالَحْفُل: 

َ
 ُد َوْقِع ادل

طَِر.الَحَقُب: 
َ
 اْحِتباُس ادل

 ُسُكوُف الرِّيِح.الُحْقَبُة: 
طَِر.الَحَقُد واإلْحَقاُد: 

َ
 اْحِتباُس ادل

 ِفيو نًَدى.الَحالَُّب= يَػْوـُ َحالٌَّب: 
 َشِديُد البَػْرِد.الِحلِّيت = يوـٌ ذو ِحلِّيت: 

 اجلَِليُد والصَِّقيُع.الَحِليُت: 
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 ْمطَاُر السَّحاِب )َحَلَج السََّحاُب(.إِ الَحْلُج: 
َطَُر الرَّقيُق الدَّائُِم.اإِلْحاَلُس:  

 ادل
. )يَػْوـٌ َُحٌْت، ولَيػَْلٌة الَحْمُت:  الشَِّديُد احلَرِّ
 َُحَْتٌة(.

 : ِشدَّهتا.الَحْمراُء= َحْمراُء الظَّهيرة
، )َُحَارَُّة الَقْيِظ(.الَحَمارَُّة:   ِشدَُّة احلَرِّ

 ُِحِرَُّة الصَّْيِف: ِشدَّتُو.ُة: الِحِمرَّ 
 َشِديٌد يَػْقِشُر اأَلْرَض. الِحِمرُّ= غَْيٌث ِحِمرٌّ:

ماػَلِْملُُو من الغُثَاِء  الَحِميُل= َحِميُل السَّْيِل:
 والطِّنِي.

 السََّحاُب الَكِثرُي ادلاِء.الَحَمُل: 
 النػَّْوُء. -
طَُر الذي يَُكوُف بنَػْوِء احَلَمِل. -

َ
 ادل

: الُحمَُّة   .ُمْعَظُموُ = ُحمَّةُ الَحرِّ
طَُر الذي يَْأيت يف الصَّْيِف بعد أف الَحِميُم: 

َ
ادل

.  يَْشَتدَّ احلَرُّ
 َحرُّىا. الَحْمُو= َحْمُو الشَّْمِس:

تَػرَاِكُم اأَلْسَوُد.الُمْحَموِمي: 
ُ
 السَّحاُب ادل

 َسَحاٌب أَْسَوُد. )اجلمع: حناِِتُ(.الَحْنَتُم: 
 حلَرِّ وِإْحرَاقُُو.ِشدَُّة االَحْنُذ: 

الرِّياُح اليت ذلا َصْوٌت كَحِنني اإلِبِل الَحُنوُف: 
 إىل أَْوالِدىا.

ُر:  طَِر ويَػتَػَردَُّد يف الَحيػْ
َ
الَغْيُم يَػْنَشُأ مع ادل

 السَّماِء.
 أالَّ  يَػبػْرََح مكانَُو. التََّحيػُُّر= َتَحيُّر السَّحاِب:

ليس لو رِيٌح  َسحاٌب ثَِقيٌل ُمتَػَردِّدٌ الُمْسَتِحيُر: 
 َتُسوقُُو.
طَِر فَػَيتَػَردَُّد يف الَحيػُِّر: 

َ
الَغْيُم يَػْنَشُأ مع ادل

 السَّماِء.
 اْجِتماُع ادلاِء يف الَغْيِم.االْسِتحارَُة: 

طَُر.الَحيا: 
َ
 ادل

 ُسُكوُف احَلرِّ بَػْعَد فَػْورَتِِو.الَخْبَخَبُة: 
َرِّ ما مل تُ الَخُجوُج: 

ِثْر الرِّيُح الشَِّديَدُة ادل
 َعَجاجاً.

روِر يف َغرْيِ اْسِتواٍء. -
ُ
 الرِّيُح الشَّديدِة ادل

- . َرِّ
 الرِّيُح دائَِمةُ اذلُُبوِب َشِديَدُة ادل

طَُر.الَخَدُر: 
َ
 ادل
طَرَُة.الَخْدرَُة: 

َ
 ادل

 : بارٌد نَِديٌّ.الَخِدُر= يَػْوـٌ َخِدرٌ 
 السَّحاُب اأَلْسَوُد.الُخَداِريُّ: 

 ُؿ ما يَػْنَشأُ من السَّحاِب.أَوَّ الَخْرُج والُخُروُج: 
ال َرْعَد فيها وال  الَخْرَساُء= َسحابٌَة َخْرَساُء:

 بَػْرَؽ.
 َمطَُر اخلَرِيِف.الَخَرِفيُّ: 

 ُىبوُب الرِّيِح على َغرْيِ اْسِتَقامٍة.االْنِخراُؽ: 
الرِّيُح الشَّديَدُة. الرِّيُح البارَِدُة الَخرِيُق: 
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 الشِديَدُة.
 يَلةُ اذلُُبوِب.الرِّيُح الطَّوِ  -

 َمَهبُّ الرِّياِح.الُمْنَخَرُؽ: 
 الرِّيُح اليت ال تَُدوـُ على ِجَهِة ُىُبوهِبا.الَخْرقاُء: 
 الرِّيُح البارَِدُة.الخاِرـُ: 

 رِيُح اجلَُنوِب.الَخْزرَُج: 
 الرِّيُح البارَِدُة. -

 تَػثَاُقُل السَّحاِب يف َحرََكِتِو.التََّخزُُّؿ: 
 البارَِدُة. الرِّيحُ الخاِزـُ: 

السَّحاُب الذي يَػْنَشُأ من الَيِمنِي، الَخِسيُف: 
 ]اجلَُنوب[.

 : طَِر.الَخشُّ
َ
 الَقِليُل من ادل

 الثػَّْلُج. الثػَّْلُج اخَلِشُن.الَخَشُف والَخِشيُف: 
الخاِشُف والَخْشُف = الماء الخاِشُف 

 اجلاِمُد.والَخْشُف: 
]طَْقٌس البارُِد. الشَِّديُد البَػْرد؛ الَخِصُر: 
 َخِصٌر[.

كل َخَلٍل وَخْرٍؽ يكوُف يف الَخَصاَصُة: 
 السَّحاِب، )اجلمع: َخَصاَصاٌت(.

َجَواِنُب السََّحابَِة. )والواحد: الُخُصوـُ: 
 ُخْصٌم(.

طَُر ويُصيُب أُْخرى الِخطْأَُة: 
َ
أَْرٌض ال ُيصيُبها ادل

 قُػْرهَبا.

ال ُُتْطَُر األَْرُض اليت ؽُلْطَُر ماَحْوذَلا و الَخِطيطَُة: 
 ىي.

 السََّحاُب الذي لَْيَس فيو ماٌء.الخاِفُت: 
َفٌق:  َفُق = رِيٌح َخيػْ  َسرِيَعٌة ِجدَّاً.الَخيػْ

 البَػْرُؽ الذي ال َغْيَث فيو.الُخلَُّب: 
ُتَػَفرُِّؽ.الَخُلوُج: 

 السَّحاُب ادل
 السَّحابةُ كثريَُة ادلاء َشِديَدُة البَػْرِؽ. -

طَِر[.اإِلزْلاُؿ ]وَعدَ اإلْخالُؼ: 
َ
 ـُ ادل

ِخيَلةُ للَمطَِر.الَخِلَقُة: 
ُ
ْسَتوِيَةُ ادل

ُ
 السَّحابَةُ ادل
طَِر.الَخِلَقُة  والَخِليَقُة: 

َ
 السَّحابَةُ فيها أَثَػُر ادل

 سَلْرَُج ادلاِء من السَّحاِب.الَخَلُل والِخالُؿ: 
 ِإْعصاُر الرِّيِح.الِخْنِذيُذ: 
 الرِّيُح احلَّارَُة.الَخْوَصاُء: 

الَغْيُم. السَّحاُب. السَّحاُب الذي ال ُؿ: الَخا
 ؼُلِْلُف َمطَرُُه.

السَّحابة اليت إذا رَأَيْػَتها الُمَخيػَِّلُة والُمِخيَلُة: 
 َحِسْبَتها ماِطرًَة.

تَػَهيػُُّؤ السَّماِء اإِلْخَياُؿ والتَّْخيِيُل والتََّخيُُّل: 
 للمطر بالرَّْعِد والبَػْرِؽ.

تُقاِبُل الصَّبا والَقُبوِؿ، وىي الرِّيُح اليت الدَّبُوُر: 
ْغرِِب.

َ
 رِيٌح هَتب من ضَلِْو ادل

 التَّغِييُم. ]تَػَلبُُّد الَغْيِم[.التَّْدِجيُج: 
طَُر الَكِثرُي.الدَّْجُن: 

َ
 ادل
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 إِْلبَاُس الَغْيِم األَْرَض. -
 : ُمِضبٌّ ُمظِْلٌم.الُمْدِجُن= يَػْوـٌ ُمْدِجنٌ 

ـُ َمطَِر السَّماإِلْدَجاُف:   اِء أَيَّاماً.َدَوا
طِْبَقُة.الداِجَنُة: 

ُ
طَرَُة ادل

َ
 ادل

.الدَّثَِئيُّ:  طَُر الذي يَْأيت بَػْعد اْشِتداِد احلَرِّ
َ
 ادل
 : طَِر وَأَخفُُّو، )واجلمع: الدَّثُّ

َ
َأْضَعُف ادل

 ِدثَاٌث(.
.الدُّرُوج:  َرِّ

 الرِّياُح السَّرِيَعةُ ادل
 َمَهبُّ الرِّيح.الدَُّرُر: 

طَِر الشَِّديَدُة.االّدْعَقُة: 
َ
 لدُّفْػَعُة من ادل

أف تُػْرِعَد السََّحابَُة وتَػبػُْرَؽ من ُكلِّ التَّداِعي: 
 ِجَهٍة.

.الدَّفَِئيُّ  طَُر بعد أف َيْشَتدَّ احلَرُّ
َ
 : ادل

ثْػَقَلةُ بادلاِء.الدَّلُوُح والدَّاِلَحُة: 
ُ
 السَّحابَةُ ادل

 ذو رَذاٍذ.الدَّمَّاُع = يَػْوـٌ َدمَّاٌع: 
الثػَّْلُج َمَع الرِّيح يَػْغَشى اإِلْنساَف من ُكلِّ َمُق: الدَّ 

 أَْوٍب حىت يكاد يَػْقُتُل من يُِصيبُُو.
 الثػَّْلُج.الدَِّميُك: 

 ِشدَُّة َحرِّ الشَّْمِس.الدََّمُو: 
 األَْمطَاُر اللَّيّػَنُة. )الواحد: ُدْىٌن(.اأَلْدَىاُف: 
 األَْمطَاُر الضَِّعيَفُة.الدَِّىاُف: 

َمطٌَر يَُكوُف مع ُسُكوٍف، ويَُكوف ََخَْسَة َمُة: الدِّي

 أَيَّاـٍ أو ِستًَّة.
طَُر الذي ال َرْعَد فيو وال بَػْرَؽ. -

َ
 ادل
ـُ:  طَُر الدَّائُِم.الُمَدا

َ
 ادل

ْخِتالُؼ ِجهاِت ُىُبوِب التَّذؤُُّب والتََّذاُؤُب: ا
 الرِّيح؛ )تَذاَءَبِت الرِّيُح(.

 لَغديُر(.اجلَفاُؼ. )َذبَّ االذََّبُب: 
 الَبِقيَُّة من ِمَياِه األَْمطاِر.الذُّبَابَُة: 
أف َتْضِرَب الرِّيُح اأَلْشياَء ضربًا ُمباَشراً الذَّْحُو: 

 ُدوَف ِسًْتٍ.
طَُر الذي يَػْرَسُخ يف األْرِض َقْدَر الُمَذرُِّع: 

َ
ادل

 ِذرَاٍع.
اَب.الذَّارِيَُة:   الرِّيُح َتْسِفي الًتُّ
 .البَػَللُ  الذِّفاُؼ:

 ادلاءُ الَقلِيُل. -
: السَّحابَُة اليت ال َرْعَد فيها وال بَػْرَؽ. الذَّلُوؿُ 

 )اجلمع: ُذلٌُل(.
 السََّحابَةُ اليت َمطََرْت َمرًَّة بَػْعَد َمرَّة.الُمذِْكَيُة: 
 النََّدى.الذَِّميُم: 
. )َذِمو يَوُمنا(.الذََّمُو:   اْشِتَداُد احلَرِّ

ْىَبُة:  طَرَُة.الذِّ
َ
 ادل

 األَْمطاُر اللَّيػَِّنُة.ىاُب: الذِّ 
مااْنَسَحب منها على الذَّْيُل= َذْيُل الرِّيح: 

َماسَّةُ لؤَلْرِض[.
ُ
 اأَلْرض. ]الرِّياح ادل
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 َلْمُع السَّحاِب السَّرِيُع.الرَّْأرََأُة: 
ـُ الُمراِئُس والرَّاِئُس:  السَّحابَُة اليت تَػتَػَقدَّ

 السَّحاَب.
 ؛ )واحدتو رَبَابٌَة(.َسَحاٌب أَبْػَيضُ الرَّباُب: 

تَػَعلُِّق الذي تَراه كأنَُّو ُدوَف  -
ُ
السَّحاُب ادل

 السَّحاِب.
 تَػَغيُُّم السَّماِء.التػََّربُُّد: 

 اْشِتداُد َحرِّ الشَّْمِس.اإِلرْبَاُض: 
طَُر الذي يَُكوُف يف َفْصِل الرَّبيِع.الرَّبِيُع: 

َ
 ادل
ـُ الثػَّْلِج وِإطْبَاقُُو.اإِلرْتاُج:   َدَوا
ْلَتِئُم من السََّحاِب.الرَّاتُِق: 

ُ
 ادل
طَِر يَػْفِصُل بَػيػَْنها ُسُكوٌف.الرَّثَاُف: 

َ
 ِقطَاُر ادل

 اأَلْرُض اليت َأَصاهَبا َمطٌَر َضِعيٌف.الُمَرثػََّنُة: 
َتَدارُِؾ.االرِْتَجاُز: 

ُ
 َصْوُت الرَّْعِد ادل

 َتَرُُّؾ السَّحاِب بُِبْطٍء.التػََّرجُُّز: 
 ذو َرْعٍد. َغْيٌث ُمْرَتِجٌز:الُمْرَتِجُز= 

طَُر.الرَّْجُع: 
َ
 ادل
ْخَتِلَفُة.الرَّواِجُع: 

ُ
 الرِّياُح ادل

 الرِّيُح اللَّيػَِّنُة.الرُّخامى: 
 الرِّيُح اللَّيػَِّنُة.الرُّخاُء: 
 َصْوُت الرَّْعِد.اإِلرزاـ: 

الَغْيُث والسَّحاُب الذي اليَػنػَْقِطُع الِمْرَزـُ: 
 َرْعُدُه.

 البَػْرُد.: الرَّْزَمةُ 
ْحَكَمُة. ]السَّحابة[.الرَّسَُّة: 

ُ
 السَّارِيَةُ ادل

 : طَُر الَقِليُل. )اجلمع: رِشاُش(.الرَّشُّ
َ
 ادل

طَِر.الرَّْصُد والرََّصُد: 
َ
طَُر الذي يَْأيت بَػْعَد ادل

َ
 ادل

الرِّياُح الزَّاِفَياُت اليت الرَّواِمُس والراِمَساُت: 
اَب من بلٍد إىل ـُ،  تَػنػُْقل الًتُّ آخر وبَػْينَها األَيَّا

ا َغشَّْت َوْجَو اأَلْرِض ُكلَّو ِبًُتاِب أَْرٍض  ورمبَّ
 أخرى.
أف يُصيَبك احلَرُّ بعد أَيَّاـِ رِيٍح الرَّْقَدُة: 

 وانِكَساٍر من الَوْىِج.
 ُوقُوُع الثػَّْلِج وثػُُبوتُو على األرِض.االرْتِكاُؼ: 

 : طَُر الضَّعيُف الرِّؾُّ والرَّؾُّ
َ
 الَقِليُل.ادل

طَُر الَقِليل.الرَّكيَكُة: 
َ
 ادل

 : َكاُف الذي مل ؽُلْطَْر إال قَلِيالً.الرِّؾُّ
َ
 ادل
ـُ:  ْجَتِمُع بَػْعُضوُ فَػْوَؽ بَػْعٍض.الرُّكا

ُ
 السَّحاُب ادل
.الرََّمُض والرَّْمَضاُء:   ِشدَُّة احلَرِّ

طَُر الذي يَُكوُف يف الرََّمِضيُّ: 
َ
السَّحاُب أو ادل

 ِظ وأَوَِّؿ اخلَرِيِف.آخر الَقيْ 
طَُر يَْأيت قَػْبَل اخلريِف فَيِجُد اأَلْرَض الرََّمُض: 

َ
ادل
 حارًَّة.
طَُر اخلَِفيُف.الرََّمُل: 

َ
 ادل
ِقَطٌع ِصغاٌر من السَّحاب، َقْدُر الَكفِّ الرَِّميُّ: 

 وأعظم َشْيئاً. )اجلمع أَْرماءُ وَرَمايا(.
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 السَّحابَُة.الِمْرناُف: 
 الغَايَُة من َحرٍّ أو بَػْرٍد.الرُّونَُة: 
 َُتَخُُّص السَّحابة وهتيُّؤىا للَمطَِر.الرَّْىَيأَُة: 
 السََّحاُب الرَِّقيُق َكأنَُّو ُغباٌر.الرََّىُج: 

طَِر.اإلْرَىاُج: 
َ
 أف تَػُهمَّ السََّماءُ بادل

َسَحاٌب رَِقيٌق َشبيٌو بالنََّدى يَُكوُف يف الرِّْىُل: 
 السَّماِء.

طَُر الضَّعيُف الدَّائُِم الصَِّغرُي الَقْطِر. : الرِّْىَمةُ 
َ
ادل

 )اجلمع: رَِىاـٌ ورَِىٌم(.
ـُ:   األَْمطَاُر الضَِّعيَفُة.الرِّىا
 َنسيُم اذلَواِء، )اجلمع: رِياٌح(.الرِّيُح: 

 شَلَرُّ الرِّيِح.الِمْرَوَحُة: 
 أَْمطاُر الَعِشيِّ، )الواحدة راِئَحٌة(.الرَّواِئُح: 
 يَػْوـٌ َشديُد الرِّيِح. يَػْوـٌ راٌح:الرَّاُح= 
 الذي َأَصابَػْتوُ الرِّيُح.الَمُروُح: 
 اليَػْوـُ الشَِّديُد الرِّيِح.الرَّيُِّح: 
 َنِسيُم بَػْرِد الرِّيح.الرَّْوُح: 
َكاُف الذي يُْذَىُب فيو الرِّيُح وغُلَاءُ. الَمَراُد: 

َ
ادل

 ]رَلَاُؿ الرِّيِح[.
 يػَِّنةُ اذلُُبوِب.لَ  الرَّْوُد= رِيٌح َرْوٌد:
 : َىْوَجاُء.الرَّاَدُة= رِيٌح رَاَدةٌ 

ـُ.الرَّواِئُس:  تَػَقدِّ
ُ
 السَّحاُب ادل

 ادلاءُ الذي يف السَّحاِب.األَْرَواُؽ: 

. )يَوـٌ األَْرَوناُف واألَْرَونَانِيُّ:  اليـو الشَِّديُد احلَرِّ
َلٌة أََرْونَانٌَة(.  أروناٌف ولَيػْ

 َعِظيمةُ الَقْطر َشِديَدُة الَوْقِع.َسَحابٌَة الرَِّويُّ: 
 : الرِّيُح اللَّيػَِّنُة.الرَّْيَدانَةُ 
 الرِّيح اللَّيػَِّنةُ اذلُُبوِب.الرَّْيَدُة: 

 الرِّيُح اذلَْوَجاءُ َتَِيءُ وَتْذَىُب.الرَّاَدُة والرَُّواُد: 
 ِشدَُّة الرِّيِح.الزَّْأَمُة: 

 رٌَة.السََّحاُب الرَِّقيُق فيو ُحُْ الزِّْبِرُج: 
رِيٌح تَُدوُر يف اأَلْرِض ال الزَّْوبَعُة والزَّْوبَُع: 

تَػْقِصُد َوْجهًا واِحداً، َتِْمُل الغُبَاَر وتَػْرتَِفُع 
ا َعُموٌد.  إىل السَّماِء كأُنَّ

طَُر السَّاِكُن الصِّغار الَقْطِر كأنَُّو الرََّذاُذ: 
َ
ادل
 غباٌر.

 الرََّذاُذ. الذي َأَصابَوُ الُمَرذُّ والَمْرُذوُذ: 
 الذي فيو رََذاٌذ. )يَػْوـٌ ُمرِذٌّ(.الُمرِذُّ: 

 الَغْيُم األَبْػَيُض.الزَّْعَبُج: 
 الرِّيُح الشَِّديدُة.الزَّْعَزُع والزَّْعَزاُع والزُّْعُزوُع: 

 ُىُبوب الرِّيِح لَيػَِّنًة.الزَِّفيُف والزَّفْػَزفَُة: 
 ِشدَُّة ُىُبوب الرِّيِح.الزَّفَياُف: 

= َسحاٌب ُمْزلَِعبٌّ الُمْزلَ   : َكِثيٌف.ِعبُّ
 َصْوُت الرَّْعِد ما مل يَػْعُل.الزَّْمَزَمُة: 

.الزََّمُو:   اْشِتداُد احلَرِّ
 ِشدَُّة البَػْرِد.الزَّْمَهرِيُر: 
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 َسَيالُف الثػَّْلِج بَػْعَد َذَوبَانِو.االْزِمْهالؿ: 
 الثػَّْلُج الذَّاِئُب.الُمْزَمِهلُّ: 
 ُنوِب.رِيُح اجلاألَزَْيُب: 

 ]الريح اجلنوبيَّة الشَّْرقِيَّة[. -
.السَّْبُخ والتَّْسِبيُخ:   ُسُكوُف احلَرِّ

َرُة:   الَغَداُة البارَِدُة.السَّبػْ
طَُر ِحنَي ؼَلْرُُج من السَّحاِب ومل السََّبُل: 

َ
ادل

 َيِصْل إىل اأَلْرِض.
َلُة:  طَرَُة الواِسَعةُ الَغزِيرَُة.السَّبػْ

َ
 ادل
ْعَتِدُؿ بني احلَرِّ والبَػْرِد.: اذلَ السَّْجَسجُ 

ُ
 واءُ ادل

 الَغْيُم.السَّحابَُة: 
طَرَُة الَعِظيَمُة الَقْطِر، الشَِّديَدُة السَِّحيَقُة: 

َ
ادل

 الَوْقِع.
 الِقَطُع الرِّقاُؽ من الَغْيِم.السمَّاِحيُق: 
ُِ اليت تَػْقِشُر َوْجَو السَّاِحَيُة:  طَرَُة الشَِّديَدُة

َ
ادل
 األْرِض.

 َحّر ٌ َشِديٌد.ُت = َحّر ٌ َسْخٌت: السَّخْ 
ْرتَِفُع احلاجُب األُفُِق. السُّدُّ: 

ُ
السََّحاُب ادل
 )اجلمػع: ُسُدوٌد(.

 الضَّباُب الرَّقيُق.السَِّديُم: 
 نََدى اللَّْيِل. النََّدى القائُِم.السََّدى: 
 األْرُض َكثريَُة النَّدى.السَِّديَُة: 

يُء لَْيالً. )اجلمع: السَّحابَُة َتَِ السَّارِيَُة: 

 َسوارِي(.
الرِّيُح اليت ََتْري فُػَوْيَق الُمَسْفِسَفُة والسَّْفسافَُة: 

 اأَلْرِض.
الرِّياُح اليت تَػْقِشُر َوْجَو األَْرِض ]رِياٌح السَّواِفُن: 

 واطئة[ )الواحدة: ساِفَنٌة(.
الرِّيُح اليت َتِْمُل تُراباً كثرياً على َوْجِو السَّاِفياُء: 

 ْرِض تَػْهُجُمُو على النَّاِس.األَ 
اَب وتَػْنثُػرُُه.السَّافي:   الرِّيُح اليت ْتِمل الًتُّ
 الثػَّْلُج.السَِّقيُط: 

 اجلَِليُد. -
 : طََرُؼ السَّحاِب من ناِحَيِة األُفُِق.السِّْقطُ 

 اذلََطالُف الدَّائُِم.السَّْكُب واأُلْسُكوُب: 
َسْلَسل منو ما تَ  السِّْلِسَلُة= َسالِسُل البَػْرِؽ:

 يف السَّحاِب.
 : البَػْرُؽ إذا َلَمَع َلَمعاناً ُمَتَدارِكاً.السِِّلْنقاعُ 

 الرِّيُح اجلَُنوبِيَُّة.السُّالَمى: 
الرِّيُح احلارَُّة. )اجلمع: َُسَائُِم(. )يوـٌ السَُّموـُ: 

 ساٌّ وُمِسمٌّ: رػُِلو حارٌَّة(.
 اليـو ذو الرِّيِح احلارَِّة.الَمْسُموـُ: 

اَب.لُمْسِنُف: ا  الرِّيُح اليت َتُسوؼ الًتُّ
 اْضِطرَاُب الرِّياِح.التََّسفُُّو: 

َهَجُة والسَُّهوج والسَّْيهوُج:  َهُج والسَّيػْ السَّيػْ
 الرِّيُح الشَِّديَدُة.
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 شَلَرُّ الرِّيِح.الَمْسَهُج: 
 ِشدَُّة َمرُّ الرِّيِح.السَّْهُج: 

شَّديدُة اليت تَػْنِسُج الرِّيُح الالسَّْهَوُؽ والسَّْوَىُق: 
 الَعجاَج.
 شَلَرُّ الرِّيِح.الَمْسَهُك: 

ـُ:  .السَّها  َوَىُج الصَّْيِف وَغََباتُُو. َحرُّ السَُّموـِ
 البَػْرُد الشَِّديُد.السَّْورَُة: 
السَّحاُب الذي طَرََدْتُو الرِّيُح كاَف فيها السَّيُِّق: 

 ماءٌ أـ مل يَُكْن.
طَِر وَغرْيِِه. )اجلمع:  الدُّفْػَعةُ الشُّْؤبُوُب: 

َ
من ادل

 شآبِيُب(.
 البَػْرُد.الشََّبُم: 
 البارُِد.الشَِّبُم: 
 البَػَرُد.الشَّبا: 

 َفْصل من السََّنِة ]ذو َمطٍَر وبَػْرٍد[.الشِّتاُء: 
 الدُُّخوُؿ يف َفْصِل الشِّتاِء.اإلْشتاُء: 

طَرُة اخَلِفيفة.الشَّْجَذُة: 
َ
 ادل

الرِّيُح الدَّائمُة اُة: الشََّجْوَجى والشََّجْوجَ 
 اذلُُبوِب.

 ِدْؼءُ الشَّْمِس.الشَّْرقَُة: 
 َلَمَعاُف البَػْرِؽ وتَػتَابُػُعُو.الشََّرى: 
 الرَّْعُد.الشِّعاُر: 

طَرَُة الَيِسريَُة اذلَيػَِّنُة .الشَّْعُف والشَّْعَفُة: 
َ
 ادل

 بَػْرُد الرِّيِح مع نََداَوٍة.الشِّفاُؼ: 
طَِر. الرِّيحُ الشَّفَّاُف: 

َ
 البارَِدُة مع ادل

طَُر. -
َ
 الُقرُّ وادل
 الرِّيُح اللَّيػَِّنةُ البَػْرِد.الشَّْفشاُؼ: 
ما اْستطاَر من البَػْرِؽ يف األُفُِق الشَِّقيَقُة: 
 وانْػَتَشَر.
ُسُحٌب َغِدقٌَة باألَْمطاِر. )الواحدة الشَّقائق: 
 َشقيَقٌة(.
طَِر.االْشِتكاُر: 

َ
 أف تَػُهبَّ وتَْأيتَ بادل

 النَّهاُر ذو الشَّْمِس ال َغْيَم فيو.الشَّاِمُس: 
الرِّيُح اليت تَػُهبُّ من ناِحَيِة الُقْطِب. الشَّماُؿ: 

 )اجلمع ََشاالٌت(.
 ىُبوُب رِيِح الشَّماِؿ.اإِلْشماُؿ: 

 الذي َضرَبَػْتوُ الرِّيُح الشَّماِؿ.الَمْشُموُؿ: 
بارٌِد من الثػَّْلِج  اأَلْشَهُب= يَػْوـٌ أْشَهُب:

 والصَّقيِع.
 طُُلوُع الشَّْمِس واْرتِفاُعها.التَّْشوِيُد: 

 الَيوـُ الذي فيو بَػْرٌد وَغْيٌم.اأَلْشَيُب والشَّْيباُف: 
 الغُباُر السَّاِطُع يف السَّماِء.الشَّْيِطيُّ: 

ما يَػَتَحبَُّب من اجلَِليِد كاللُّؤلُِؤ الصِّْئباُف: 
 الصِّغار.
 اجلَِليُد.الصَِّبيُب: 

 السَّحاُب األَبْػَيُض ال يَكاُد ؽُلِْطُر.يُر: الصَّبِ 
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 السَّحاُب يَػثُْبُت يَػْوماً ولَيػَْلًة ال يَػبػْرَُح. -
 السَّحاُب األَبْػَيُض ال يكاُد ؽُلِْطُر.الصَُّبارَُة: 
 ِشدَُّة البَػْرِد.الصََّبارَُّة: 
رِيٌح َمَهبُّها من َمْوِضع َمطَلِع الشَّْمِس الصبَّا: 

 َأْصباءٌ(.)اجلمع: َصَبواٌت و 
الرِّيُح اليت ََتْرِي بَػنْيَ الصَّبا ]الشَّْرِقيَّة[ الصَّابَِيُة: 

 والشَّماؿ.
 َذىاُب الَغْيِم.الصَّْحُو: 

 اْرتِفاُع النَّهاِر. -
 السَّماءُ اليت انْػَقَشَع عنها الَغْيُم.الُمْصِحَيُة: 
(.الصَّاِخَدُة:   اذلاِجرَُة، )َوْقُت ِشدَِّة احلَرِّ
.الصَّْخداُف: اإِلْصخاُد و   ِشدَُّة احلَرِّ

ْرتَِفُع.الصَّدُّ: 
ُ
 السَّحاُب ادل

 اليَػْوـُ الذي ليس فيو َسحاٌب.الُمَصرُِّح: 
 الِبالُد البارَِدُة.الصُُّروُد: 
 رِيٌح بارَِدٌة مع نَدًى.الصُّرَّاُد: 

 الرِّيُح البارَِدُة.الِمْصَراُد: 
بارٌِد  َسحابٌ الصُّرَّاُد والصُّرَّْيُد والصَّْرَدى: 

 َتْسِفرُه الرِّيُح.
 ِشدَُّة البَػْرِد.الصَّرُّ والصَّرَُّة: 

 الشديدُة البَػْرِد من الرِّياِح.الصِّرُّ والصَّْرَصُر: 
 الِقْطَعُة من السَّحاِب.الصِّْرَمُة: 

طَُر يَْأيت يف اخلَرِيِف.الصََّفِريُّ: 
َ
 ادل

 اجلَِليُد.الصَِّقيُع: 
اللَّْيِل كأنّو الذي يَػْنزِؿ من السَّماء ب -

 الثػَّْلُج.
 اأَلْرُض اليت أصاهَبا الصَّقيُع.الَمْصُقوَعُة: 

 ِشدَُّة اذلاِجرَِة.الصَّكَُّة: 
السَّحاُب ال ماَء فيو، أو قَِليُل ادلاِء الصَِّلُف: 

 كِثرُي الرَّْعِد.
ُتَػَفرِّقَة.الصَّلَُّة: 

طَرَُة اخلَِفيَفةُ ادل
َ
 ادل

.اليػَ الصَُّموُح والصَّاِمُح:   ْوـُ الشَّديُد احلَرِّ
ْنِتنُة.الصََّمُر: 

ُ
 رِيُح الَبْحِر ادل

 َغَتُم الَبْحِر ِإذا ىاَج. -
 : َواِبٌل.الصِّْنديُد= َمَطٌر ِصْنِديدٌ 

َهُد:  .الصَّيػْ  ِشدَُّة احلَرِّ
ُهوُد: َهُد والصَّيػْ  اذلاِجرُة احلارَُّة. الصَّيػْ

 : سُلْتَػَلُف الرِّيِح.الصُّوَّةُ 
 .: احلارُّ الصَّائف

طَُر الذي غلَِيءُ يف الصَّْيِف.الصَّيُِّف: 
َ
 ادل
 السَّحابَُة الَبِطيئةُ السَّرْيِ لَكثْػرَِة مائها.الضَُّجوُع: 
 مساِقُط الَغْيث.المضاِجُع: 

َجْرُي السَّحاب، الضَّْحَضَحُة والتََّضْحُضُح: 
 تَػرَقْػرُقُُو.
 اجلَِليُد والصَّقيُع.الضَّريُب: 
طَرَةُ الضِّْرُس: 

َ
ُتَػَفرِّقَُة. ادل

 الَقِليَلةُ ادل
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 اْنِطباُؽ الَغْيِم يف اذلَواِء.الطََّبُق: 
السَّحاُب الرَّقيُق الطُّْحُروُر والطُّْحُرورَُة: 

. ْسَتِدؽُّ
ُ
 ادل

 السَّحابَُة الصَِّغريَُة.الطِّْحرِبَُة: 
 الَغْيُم اأَلْسَوُد.الُمَتَطْخِطُخ: 

 الَغْيُم الرَّقِيُق.الطَّْخُر: 
ُتَػَفرِّقَُة.ُرورَُة: الطُّخْ 

 السَّحابَةُ الرَِّقيقةُ ادل
 الَغْيُم اأَلْسَوُد.الطَّاِخُر: 

ْرتَِفُع الرَِّقيُق.الطَّْخُف والطَّخاُؼ: 
ُ
 السَّحاُب ادل

 السَّحابَةُ الرَِّقيَقُة.الطُّْخَوُة: 
 الظُّْلَمُة والَغْيُم.الطَّْخَيُة: 

 السَّحابةُ الرَّقيَقُة. -
 حاُب الَكِثيُف.السَّ الطَّرِيُم: 

 السَّحاُب الرَّقيق.الطِّْرمساُء: 
 الرِّيُح الشَِّديَدُة.الطَّْيَسُل: 

طَُر الضَّعيُف.الطَِّشيُش: 
َ
 ادل

اليَػْوـُ ال بَػْرَد فيو وال َحرَّ وال الطَّْلُق والطَّالقَُة: 
 َمطَر.
طَُر الصِّغاُر الَقْطِر الدَّائُِم.الطَّلُّ: 

َ
 ادل

طَِر. -
َ
 أَخفُّ ادل

 السَّحاُب الرَِّقيُق.َلُو: الطُّ 
 

ْرتَِفُع.الطُّهاُؼ: 
ُ
 السَّحاُب ادل

 الِقْطَعُة من الَغْيِم.الطِّْهِلَئُة: 
الَغْيُم الرَّقيُق. )الواحدة: الطَّهاُء والطَّْهُي: 

 طهاَءٌة(.
 انتشاُر البَػْرِؽ.االْسِتطارَُة: 

 الثػَّْلُج.الظَّْلُم: 
 السَّحاُب.اليَػْعُبوُب: 
طَُر الَكثرُي.الُعباُب: 

َ
 ادل

ُر:   السَّحائُب اليت َتِسرُي َسرْياً َشِديداً.الُعبػْ
طَُر بَػنْيَ السَّحاِب واأَلْرِض.الَعثانِيُن: 

َ
 ادل

 ما َوَقَع على اأَلْرِض من السَّحاِب. -
 الرِّيُح اليت تُثرُي الغُباَر.الِمْعجاُج: 

طَُر الَكثرُي.الَعْدُر: 
َ
 ادل

 الَمْعُدورَُة: 
َ
 ْمطُورَُة.اأَلْرُض ادل

ـُ بَػْرِؽ السَّماِء.الَعْرُص:   دوا
السَّحاُب الذي يَػْعًَتُِض يف العاِرُض والَعْرُض: 

 أُُفِق السَّماِء. )اجلمع: ُعُروٌض(.
طَُر الَغزِيُر.الُعراُؽ: 

َ
 ادل

 اليَػْوـُ البارُِد إىل النِّهايَِة، لَيػْلُُو وَُنارُُه.العاِرـُ: 
َسحاٌب ال َمطََر اأَلْعَزُؿ= َسحاٌب َأْعَزُؿ: 

 فيو.
 ُدنُػوُّ السَّحابَِة من األْرِض ليالً.الَعْسَعَسُة: 

 السَّحاُب.الُمْعِصراُت: 
 الرِّياُح َذواُت األعاصرِي. -
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الرِّيُح تُثرُي السَّحاَب، ذاُت َرْعٍد اإلْعصاُر: 
وبَػْرٍؽ تَػْرتَِفُع يف السَّماِء وُتَسمِّيها الناُس 

 )الزَّْوبَػَعُة(.
 اْشِتداُد ُىبوُب الرِّيِح.لُعصوُؼ: الَعْصُف وا
 يوـٌ عاِصٌف: يَػْوـٌ َشِديُد الرِّيِح.العاِصُف: 
 البَػَرُد.الَعْضَرُس: 

 اجلَِليُد. -
 الَغْيُم يف َعْرِض السَّماِء.الَعْقُر: 
 السَّحاُب األَبْػَيُض. -

 السَّحابَةُ اليت تَْدَفُع ماَءىا.الَعقَّاقَُة: 
احلَرِّ مع ُسُكوِف الرِّيح. ِشدَُّة الُعكَُّة والُعَكُك: 

 فَػْورٌَة َشِديدٌة يف الَقْيِظ مع رُكوِد الرِّيِح.
 الشَِّديُد احلَرِّ بَِغرْيِ رِيٍح.الَعِكيُك: 

الِقْطَعُة من السَّحاِب )اجلمع: اليَػْعُلوؿ: 
 يَعالِيُل(.
 َلَمَعاُف البَػْرِؽ يف اجلِباِؿ.االْعِتالـُ: 

طَُر الَعَمُد: 
َ
يف اأَلْرِض إىل الثػََّرى، أف يَػْرَسَخ ادل

فإذا قَػَبْضَت َعلَْيِو يف كفِّك َجُعَد وتَػَعقََّد. 
 ]رِيُّ التػُّْربَِة[.

 البَػْرُؽ الدَّائُِم.الَعِمُل: 
ْرتَِفُع، الَكِثيُف.الَعَماُء: 

ُ
 السَّحاُب ادل
طِْبَقُة.الَعَمايَةُ والَعَماَءُة: 

ُ
 السََّحابَةُ الَكِثيَفةُ ادل

 اُب الذي يَػْعًَتُِض يف األُفُِق.السَّحالَعناُف: 

 السَّحابَُة.الَعانَّةُ والَعَنانَُة: 
 أَوَُّؿ َمطٍَر )اجلمع ِعهاٌد وُعُهوٌد(.الَعْهُد: 

 َمطٌَر بَػْعَد َمطٍَر.الِعْهَدُة: 
 اجَلْدُب.الَعْوصاُء والَعْيصاُء: 

َلِة، الَعْيُن:  السَّحاُب الذي يَْأيت من ناِحَيِة الِقبػْ
 ]اجلنوب[.

 طَُر أيَّاـٍ ال يُػْقِلُع.مَ  -
َيُة:  طَِر.الغَبػْ

َ
 الدُّفْػَعُة من ادل

 ِشدَّة احلَرِّ واأَلْخُذ بالنػََّفِس.الغَْتُم: 
طَُر الَكثرُي العاُـّ.الَغَدُؽ: 

َ
 ادل
 السَّحابَةُ اليت تَػْنَشأُ بُْكرًَة.الغاِديَُة: 
 اجلَِليُد والثػَّْلُج.الغُراُب: 

 البَػَرُد. -
 شديٌد من َسَحابٍَة ُمتَػَقطَِّعٍة. َقْطرٌ اإِلْغرِيُض: 
ـَ اإلْغضاُف:  طَِر )أَْغَضَنت السَّماُء: دا

َ
دواـ ادل

 َمطَرُىا(.
 السَّحابَةُ فَػْوَؽ السَّحابَِة.الِغفارَُة: 

ـُ َمطَِر السَّماِء.اإلْغماُط:   َدوا
 السَّماءُ دائمُة ادلطَِر.الَغْمَطى: 
 .َفساُد الرِّيِح من الرُّطوبَةِ الَغَمُق: 

 السَّحابَُة )اجلمع: َغماـٌ وَغمائُِم(.الَغماَمُة: 
 السَّحاُب.الغَْيُم: 
 اليَػْوـُ ذو الَغْيِم.الغَُيوـُ: 



- 114 -  

طَِر.الَفْتُح: 
َ
 أَوَُّؿ َمطَِر الَوُسِْيِّ. أَوَُّؿ ادل

.الَفْتُق:  ِِ  اخلَلَُّة يف الَغْيِم
ظُهوُر قَػْرِف الشَّْمِس من َخَلِل اإلفْتاُؽ: 

 السَّحاِب.
الشَّْمُس اليت أَطَْبَق عليها الَغْيم وبَدا تاُؽ: الفِ 

 منها َشْيءٌ.
طَِر.التػََّفجُّسُ 

َ
 : تَػَفتُُّح السَّحابَِة بادل

ـُ:   الَغماَمُة.الِفدا
. الُمْفِصُح= يَػْوـٌ ُمْفِصٌح:  ال َغْيَم فيِو وال قُػرَّ

.الِفْصُح:   الصَّْحُو من الُقرِّ
 ِد.ما بَػنْي احَلرِّ والبَػرْ الُفْصَيُة: 
.الَفْيَصُة:   اخلُروُج من البَػْرِد إىل احلَرِّ

طَِر.اإلْفصاُء: 
َ
 إِْقاَلُع ادل

السَّحابَُة ال َرْعَد فيها وال بَػْرَؽ، وَمطَرُىا الَفْقأَُة: 
 ُمتَػَقاِرٌب.

.الَفْوُح:   ِشدَُّة احلَرِّ
 :  ِشدَّتُو.الَفْوُر = فَػْوُر الَحرِّ

ٍة. )الواحدة َمطَُر ساعٍة بَػْعَد ساعَ األفَاِويُق: 
 فُوٌؽ(.

 ُسطُوُع احلَرِّ وِشدَّتُُو.الَفْيُح: 
.الَفْيُخ:   ِشدَُّة احلَرِّ
 الصَّبا، ]الرِّيُح الشَّْرِقيَّة[.الَقُبوُؿ: 
 رِيٌح َذاُت ُغباٍر َكرِيَهٌة.الَقَتُم: 

طَِر.الَقْحُط: 
َ
 اْحِتباُس ادل
 العاـ الذي ليس فيو َمطٌَر.الَقِحُط والَقِحيُط: 

طَُر الشَِّديُد.ُف: القاحِ 
َ
 ادل

 ماءُ السَّحاِب حني يَػْنزُِؿ.الَقرِيُح: 
ُتَػَلبُِّد.الَقرُِد: 

تَػَعقُِّد ادل
ُ
 السََّحاُب ادل

َىناٌت ِصغاٌر تكوُف ُدوَف السَّحاِب الُمتَػَقرُِّد: 
 مل تَػْلَتِئم بَػْعُد.

 البَػْرُد. بَػْرُد الشِّتاِء.الُقرُّ: 
 البارُِد.القارُّ: 

 أَبْػَرُد الصَِّقيِع.ْرُس: الَقْرُس والقِ 
 البارُِد.القاِرُس: 

طَِر.الَقْرُف واإلْقراُف: 
َ
ـُ ادل  َدوا

ا ِظلٌّ إذا الَقَزُع:  ِقَطٌع من السَّحاِب رِقاٌؽ كأُنَّ
 َمرَّْت من َتِْت السَّحابَِة الَكبريَِة.

خُيوٌط َكُخيوِط قَػْوِس الُقْسطَانِيَُّة والُقْسطانِيُّ: 
ْزِف تُِيُط 

ُ
طَِر.ادل

َ
 بالَقَمِر، وىي من عالمة ادل

طَرَُة الشَِّديَدُة تَػْقِشُر َوْجَو الُقْشَرُة والَقَشَرُة: 
َ
ادل

 اأَلْرِض.
ما يَػَتبَػقَّى من الَغْيِم بعد الَقْشَعُة والِقْشَعُة: 

 تَػَفرُِّقِو.
 اْنِكشاُؼ الَغْيِم وَجالُؤُه.االنِْقشاُع: 
َُصوُِّت.القاِصُب: 

 الرَّْعُد ادل
 ُف والقاِصَفُة= ريح قاِصٌف وقاِصَفٌة:القاصِ 
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 َشديَدٌة تَُكسِّر ما َمرَّْت بو.
 الرَّْعُد الباِلُغ الغايَة يف الشِّدَِّة.القاِصُف: 

طَُر، )اجلمع: ِقطاٌر(.الَقْطُر: 
َ
 ادل

ْمطُورَُة.الَمْقطُورَُة: 
َ
 األَْرُض ادل

طَُر الصِّغاُر الذي كأنَّو َشْذٌر.الِقْطِقُط: 
َ
 ادل

 البَػَرِد. ِصغارُ  -
طَِر اأَلشياَء ِبِشدٍَّة وَجْرفُها.الَقْعُف: 

َ
 َأْخُذ ادل

ا اجلِباُؿ. الَقَلُع:  ِقَطٌع من السَّحاِب كأُنَّ
 )الواحدة: قَلَعٌة(.

طَِر.اإلْقالُع: 
َ
 إْمَساُؾ السَّحاِب عن ادل

 السَّحاُب.الَقِنيُب: 
 السَّحاُب الَكثرُي ادلاِء.الَقِنيُف: 

طَِر.تػَ التػَّْقوِيُس: 
َ
 َفجُُّر السَّحابَِة بادل

 السََّنةُ الَقِليَلةُ األْمطاِر.القاِويَُة: 
 ُحَِيُم الصَّْيِف.الَقْيُظ: 

- .  اْشِتداُد احلَرِّ
.القاِئُظ:   الشَِّديُد احَلرِّ من األيَّاـِ

 ِشدَّتُُو.الَكبَّةُ = َكبَُّة الشِّتاِء: 
 .َكْشُف الرِّيِح الشَّْيَء عن الشَّْيءِ الَكْثُح: 

ْحِل.اإلكحاُؿ والَكْحُل: 
َ
 ِشدَُّة ادل

 السَّحاُب الرَِّقيُق ال يُوارِي السَّماَء.الَكَدرَُة: 
 مَجُْع الرِّياِح السَّحاَب بعد تَػَفرُِّقِو.الَكرَْكَرُة: 
ًَتاِكَمُة الصِّغاُر. الِكْرِفُئ: 

ُ
ِقَطُع السَّحاِب ادل

 )الواحدة: ِكْرِفَئٌة(.
ًَتاِكُم بػَ  -

ُ
 ْعُضوُ فَػْوَؽ بَػْعٍض.السَّحاُب ادل

ِقطَُعُو الَعرِيَضُة. الِكَسُف= ِكَسُف السَّحاب:
 )الواحدة: ِكْسَفٌة(.

طَُر.الكاِفُر: 
َ
 ادل

ْظِلُم. -
ُ
 السَّحاُب ادل

الِكفاُؼ والُكَفُف= ُكَفُف السَّحاِب: 
 نَواِحيِو. )الواحدة: ُكفٌَّة(.

ًَتاِكُب الُمْكَفِهرُّ= السَّحاُب الُمْكَفِهرُّ: 
ُ
ادل

 اأَلْسَوُد.
 السَّحاُب الذي تَراُه كأنَّوُ ِغَشاٌء.اإلْكِليُل: 
َلمَُّع بالبَػْرِؽ.الُمكلَُّل: 

ُ
 السَّحاُب ادل

ًَتاِكُب الثَِّخنُي أمثاُؿ الَكنَػْهَوُر: 
ُ
السَّحاُب ادل

 اجلِباِؿ.
 اْرتفاُع َحرِّ النَّهاِر وِشدَّتُُو.الَكْهُر: 

طَِر أيَّاماً اإللْثَاُث: 
َ
ـُ ادل ال يُػْقِلُع. )َلثَّ  َدوا

طَُر(.
َ
 ادل

 النََّدى مع ُسكوِف الرِّيِح.اللََّثُق: 
، وىو الَوَمُد. -  النََّدى واحلَرُّ

 َمدارُِجها.الَمالِعُب = مالِعُب الرِّياِح: 
 الرِّياُح اليت َتِْمُل النََّدى.اللَّواِقُح: 
.الَمْحُت:   الشَّديُد احلَرِّ
طَِر.الَقْحُط. اجَلْدُب وىالَمْحُل: 

َ
 و انِْقطاُع ادل
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ْجِدُب.الماِحُل: 
ُ
 ادل
ْجِدبَُة.الِمْمحاُؿ: 

ُ
 اأَلْرُض ادل

 اإلْجَداُب.اإِلْمحاُؿ: 
َطَرَُة َُتُْحو اجَلْدَب.الَمْحَوُة: 

 ادل
 الرِّيُح الدَّبُوُر ألُنا َُتُْحو السَّحاَب. -
 رِيُح الشَّماِؿ. -

 َسحاِئُب يَْأِتنَي قُػُبلَ الَمْخُر = بَناُت َمْخٍر: 
 الصَّْيِف، ُمْنَتِصباٌت رِقاٌؽ، بِيٌض ِحساٌف.

السَّحاُب. السَّحاُب األَبْػَيُض، الُمْزُف: 
 )الواحدة: ُمْزنٌَة(.

طَرَُة.الُمْزنَُة: 
َ
 ادل
 رِيُح الشَّماِؿ.الِمْسُع: 
 البَػْرُد.الَمْصُد: 
 إؽْلاُض البَػْرِؽ.الَمْصُع: 
 ماءُ السَّحاِب.الَمطَُر: 

طَِر. اإلصابَةُ اإلْمطاُر: 
َ
 بادل
طَُر.الَمْمطُوُر والَمِطيُر: 

َ
 الذي أَصابَوُ ادل

 االْسِتْسقاءُ.االْسِتْمطاُر: 
 ُىُبوُب الرِّيِح يف ِلنٍي.الَمْعُج: 

.الَمْعَمَعُة:   ِشدَُّة احلَرِّ
.الَمْعَمعانِيُّ:   اليَػْوـُ الشَّديُد احلَرِّ
طَُر.الماُعوُف: 

َ
 ادل
ْمطُوُر.الَمْمُعوُف: 

َ
 ادل

 الرِّيُح اليت ََتْرِي هبا السَِّفيَنُة.ُح: الِمال
 .أف تَػُهبَّ اجلَُنوُب بعد الشَّماؿِ  -

 اليَػْوـُ األَبْػَيُض من اجلَِليِد والصَِّقيِع.الِمْلحاُف: 
 .َيْسُقُط على البَػْقِل لَْيالً  : النََّدىاألَْمَلحُ 
 البَػَرُد. الَمْهُو: 

 .الرِّياُح الشَّديَدُة اذلُُبوبِ النَّاِئجاُت: 
.النَّْجُر:   احلَرُّ
 السَّحاُب الذي َىراَؽ ماَءُه مث َمَضى.النَّْجُو: 
 ِشدَُّة البَػْرِد. النَّْحُس:
 تَػْنِخيُل الثػَّْلِج والَوَدِؽ ]نُػُزولُو[. النَّْخُل:

طََر.التػََّنخُُّع: 
َ
 إِْلقاءُ السَّحاِب ادل

 َرْمُي الثػَّْلِج.النَّْدُؼ: 
ِل ]كالرَّذاِذ والَقْطر[، ما َيْسُقُط باللَّيْ النََّدى: 

 )اجلمع: أَنداءٌ(.
 ]الرُّطُوبَُة[.النُُّدوَُّة: 
 البَػَلُل.النَّداَوُة: 

 ما َتلََّب من األَْرِض من ادلاِء.النػَّزُّ: 
.النَّزائُِع:  هابِّ

َ
 الرِّيُح سُلَْتِلَفةُ ادل

طَُر.النػََّزُؿ: 
َ
 ادل
 رِيُح الشَّماِؿ.النِّْسُع: 
 اءُ الرِّيِح قَػْبَل أف تَػْقَوى.ابِْتدالنَِّسيُم: 

 الرِّيُح الطَّيَِّبُة.  -
ْرتَِفُع.النََّشاُص: 

ُ
 السَّحاُب ادل
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 نَِسيُم الرِّيِح الطَّيَِّبُة.النَّشا: 
طَُر.الناضُِّح: 

َ
 ادل
طَرَُة.النَّْضَخُة: 

َ
 ادل

 ما تَػرَاَكَب منو.األَْنضاُد = أَْنضاُد السَّحاِب: 
طَُر الضَّ النَِّضيَضُة: 

َ
 ِعيُف الَقِليُل.ادل

 السَّحابَةُ الضَِّعيَفُة. -
 ادلاءُ الَقِليُل، )اجلمع: نِطاٌؼ(.النُّْطَفُة: 

 اللَّيػَْلُة ادلاِطرَُة حىت الصَّباِح.النَّطُوُؼ: 
.النػَُّعوُر:   الرِّيح اليت تفاِجُئك بِبَػْرٍد وأنت يف َحرٍّ

داُد ُىُبوُب الرِّيِح واْشتِ النػَّْعَرُة = نَػْعَرُة النَّْجِم: 
 احلَرِّ ِعْنَد طُلوِعِو.

 رِيُح الَجنوِب.النَّعاَمى: 
 رِيٌح َتَِيءُ بني اجلَُنوِب والصَّبا. -

باِغَتةُ البارَِدُة.النَّاِفَجُة: 
ُ
 الرِّيُح ادل

 اجَلْدُب.النُّفاُض: 
ما أَنْػزَلَْتُو السَّحابَُة من مائها، النػَّْفُي والنَّفَياُف: 

 ومن َرشٍّ وبَػَرٍد.
 َسحاٌب أَبْػَيُض َصْيِفيٌّ.: النػَّْقحُ 

الرِّيُح بني الرِّػَلنْيِ، وىي اليت تَػُهبُّ النَّْكباُء: 
 بني الصَّبا والشَّماِؿ وضَلْوِىا.

 السَّحاُب.النَّاُىوُر: 
 الزَّْوبَػَعُة من الرِّياِح.النػَّْوَجُة: 
 تَػَقابُل الرِّياِح.التَّناوُُح: 

 وَىَيجاُُنا. ثَػَوراُف الرِّيحِ الُهُبوُب والَهبِيُب: 
 التػَّْهطاُؿ.التػَّْهتاُؿ: 

 اذلَْطُل، أو ىو فَػْوَؽ اذلَْطِل.الُهُتوُؿ والَهْتُل: 
طَُر الضَّعيُف الدَّائُِم.الَهَتالُف: 

َ
 ادل

اذلَْطُل واذلُطوُؿ، اْنِصباُب ماِء الَهْتُن والُهُتوف: 
طَِر.

َ
 ادل

 الدِّؽلَُة، السَّحابَُة.التػَّْهتاُف: 
تػَ  -

ُ
طَُر ادل

َ
 َقطُِّع.ادل
 انِْتخاُؿ الثػَّْلِج.الَهثْػَهثَُة: 
.الهاِجَرُة:   ِشدَُّة احلَرِّ
.الَهْجَمُة:   ِشدَُّة البَػْرِد واحلَرِّ
 السَّحاُب الذي يَػَتَدىلَّ ويَْدنُو.الَهْيَدُب: 
ْسَتِدقَُّة.الُهْذلُوُؿ: 

ُ
 السَّحابَةُ ادل

 َوْقُت البَػْرِد.الَهرِيَئُة: 
 يَػْعًَتُِض ليس فيو َمطٌَر. َسحاٌب رَِقيقٌ الَهْزـُ: 

طَرَُة الدَّائَِمُة الَعِظيَمُة الَقْطِر، األُْىُضوبَُة: 
َ
ادل

 )اجلمع أىاِضيُب(.
ُتَػَفرُِّؽ.الَهْطُل والَهَطالُف: 

طَُر ادل
َ
 ادل

 :  السَّحاُب أو الَغْيُم الرَّقيُق ال ماَء فيو.الِهفُّ
 الظِّلُّ البارُِد اخلَِفيُف.الَهْفَهُف: 

 الِقْطَعُة من الَغْيِم.ُة: الَهفاءَ 
 الرِّيُح البارَِدُة مع َقْطٍر.الَهالَّبَُة: 
 رِيٌح بارَِدٌة َمَع َمطٍَر.الَهالَُّب: 
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َطَِر، أَوَُّؿ اْنِصبابِو.الَهلُّ واالْنِهالُؿ: 
 اْنِصباُب ادل

طَِر.الِهالُؿ: 
َ
 الدُّفْػَعُة من ادل

ْمطُورَُة وما حوالَيْ الَهِليَلُة: 
َ
ها َغيػُْر اأَلْرُض ادل

 شَلْطُوٍر.
طَِر مع الَهْمُل والَهَمالُف واالْنِهماُؿ: 

َ
ـُ ادل َدوا

 ُسكوٍف وَضْعٍف.
طَُر الضَِّعيُف.الَهِميَمُة: 

َ
 ادل
َتَدارَِكُة اذلُُبوِب ]من مجَِيِع الَهْوجاُء: 

ُ
الرِّيُح ادل

 اجلِهاِت[.
 الرِّيُح الشَِّديَدُة.الَهْيُج: 

 اجلَفاُؼ. -
طَِر.يَػْوـُ الَغْيِم و  -

َ
 ادل

رِيٌح تَْأيت من ِقَبِل الَيَمِن الَهْيُف والُهوُؼ: 
 ]َجُنوبية[.

الرِّيُح اليت َتيء بني الرِّػَلنْيِ، وىي  -
 حارٌَّة.

 احلَرُّ مع ُسكوِف الرِّيِح.الَوبَُد: 
 البَػْرقَُة.الواِبَصُة: 
طَُر الشَِّديُد الضَّْخُم الَقْطِر.الواِبُل: 

َ
 ادل

 يَػْوـٌ حارٌّ.جيٌم: الَوِجيُم = يَػْوـٌ وَ 
 .: حارٌّ الَوِحيُم = يَػْوـٌ َوِحيمٌ 

 البَػْرُد.الَوْخُص: 
 َحرُّ ِنْصِف النَّهاِر.الَوِديَقُة: 

 الَقْطُر.الَوْدُؽ: 
 َمطَُر أَوَِّؿ الرَّبيِع.الَوْسِميُّ: 

 َمطٌَر بَػْعَد اخلَْريفِّ. -
ـُ:   َلْمُع البَػْرِؽ َخِفيفاً.اإلْيشا
.ِشدَُّة تػَ الَوْغَرُة:   َوقُِّد احلَرِّ
.الَوْقَدُة:   أََشدُّ احلَرِّ

 مساِقطُُو.المَواِقُع = َمواِقُع الغَْيِث: 
 السَّحاُب الرَِّقيُق.الَوِقُع: 
طَِر.الَوْلُث: 

َ
 الَقِليُل من ادل

َتتاِبُع، )بَػْرٌؽ َولِيٌف(.الَولِيُف: 
ُ
 ادل
 الرِّيُح الشَِّديَدُة اذلُُبوِب.الِميالُه: 
 الَوِليُّ: 

َ
.ادل  طَُر يَْأيت بَػْعَد الَوُسِْيِّ
نَدى غلَِيُء يف َصِميِم احلَرِّ من ِقَبِل الَوَمُد: 

 الَبْحِر مع ُسكوِف الرِّيِح.
 ِشدَُّة احَلرِّ مع ُسُكوِف الرِّيِح. -

 ِشدَُّة َحرِّ اللَّْيِل.الَوَمُد والَوَمَدُة: 
.الَوَمُو:   اْشِتداُد احلَرِّ

 السَّحابَُة.الَمْوَىَبُة: 
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تَػَوىُُّج َوْقِع الشَّْمِس على اأَلْرِض حىت لَوَىُر: ا
 تَػَرى لو اْضِطراباً كالُبخاِر.

 الرِّيُح اجلَُنوُب.الُيْسُع: 



- 114 -  

(3) 
 الميػاه

 البحار واألنهار والسيوؿ والعيوف والغدراف والبحيرات
النػَّْهُر يسوقُو الرجُل إىل أَْرِضو، وقيل األَتِيُّ: 

ْفَتُح وُكلُّ مَ 
َ
ِسيٍل َسهََّلْتُو ادلاءُ. كلُّ ىو: ادل

 َجْدَوِؿ ماِء.
 ما يقع يف النهر من َخَشٍب أو َوَرٍؽ. -

 الَغِدير. )اجلمع: آَخاذ وأُُخذ(.اإِلَخاُذ: 
 شيءٌ كالَغِدير. )اجلمع: ِإَخاذ(. اإِلَخاَذُة: 

 رُلَْتَمُع ادلاِء َشبيوٌ بالَغِدير. -
 اْسِتْنقاُع ادلاِء يف الواِدي.اإِلراَضُة: 

 الَغديُر. )اجلمع: أَضَواٌت وِإَضاءٌ(.َضاُة: األ
ْستَػْنِقع من َسْيٍل أو غريه. -

ُ
 ادلاءُ ادل

إذا اْرتَػَفَعْت يف َوْجِهو التََّأطُُّم = تََأطُُّم السَّْيِل: 
طَحَماٌت كاألَْمواِج، مث َتَكسََّر بَػْعُضها فَػْوَؽ 

 بَػْعٍض.
ا ادلاءُ احلُْفرَُة يف األَْرِض غَلَْتمُع فيهاألُْكَرُة: 

 فيُغَرُؼ صافياً.
 َحْفُر اأُلْكرَِة ]احلُْفرة[.اأَلْكُر: 

 ادلاءُ على َوْجِو اأَلْرِض.اإلمَِّداُف: 
ِسيُل يف َأْسَفِل الوادي.الَبِتيُل: 

َ
 ادل
َتبَػقِّي من الَغِديِر بعد َذىاِب الَبثْػُر: 

ُ
ادلاُء ادل

 ُمْعَظِمِو.
 احِلْسُي، ادلاءُ الباِدي من َغرْيِ َحْفٍر. -
 َجْزُر الَبْحِر. -

ْمَتلَِئُة ماًء، وىي الطَّاِمَيُة.الباثَِقُة: 
ُ
 الَعنْي ادل

 ُسْرَعُة َجْرِي ادلاِء، وَكثْػرَُة ماِء النػَّْهِر.الثََّبُق: 
ادلاُء الكثرُي ِمْلحًا كاف أو َعْذباً، وىو الَبْحُر: 

، وقد َغَلب على ادلِْلِح.  ِخالُؼ البَػرِّ
 ماؤُه. ُكلُّ نَػْهٍر ال يَػنػَْقِطعُ  -

َرُة:   الَبْحُر الصَّغرُي.الُبَحيػْ
الَواِدي الصَّغري يكوُف يف اأَلْرِض الَبْحَرُة: 

 الَغِليظَِة.
 َكثْػرَُة مناِقع ادلاِء يف األرض.اإلْبَحاُر: 
 الَغديُر الكثرُي ادلاِء.الَبُحوـُ: 
 الُكْدرَُة يف ادلاء.الَبْخثَػَرُة: 
ُر الَعميَقُة.الِبْربَاُس:   البِئػْ

 ُمْستَػنػَْقُع ادلاِء.ِبرَْكُة: ال
 الَبْحُر.الَبِضيُع: 

 اجلَزيرَُة يف الَبْحِر. -
 ِضيُق الواِدي بادلاِء. ]اْمِتالُؤُه بادلاء[.الَبَشُع: 
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ُخروُج ادلاِء من غائِل َحْوٍض أو البَػْعثَػَقُة: 
 جابَِيٍة.

ْنَدِفُع.البُعاُؽ والِبعاُؽ: 
ُ
 السَّْيُل ادل

 اْنِدفاُع ادلاِء.: االنِْبعاُؽ والتَّبَػعُّقُ 
 َمسايُل ادلاِء يف الَغْلِظ.الَبْطُن: 
 َمواِضُع يَْستَػْنِقُع فيها ادلاُء.الِبقاُع: 

 ادلاءُ الَكثرُي.الَبالَثُِق: 
ْستَػْنِقعاُت. -

ُ
 ادلَِياُه ادل

 : َمِسيٌل يكوُف يف الُقفِّ َداِخَل البُػْلُعـو
 األرِض.

 ادلاءُ الباقي يف مسيل ادلاء. التػُّْرنُوؽ:
رَلَْرى ادلاِء من أَْعَلى الوادي إىل بُطُوِف التػَّْلَعُة: 

 األْرِض.
َتَصوِّبَُة إىل الَبْحِر.التػََّهَمُة: 

ُ
 اأَلْرُض ادل

 َوَسُط الَبْحِر إذا َتالَقْت أَْمَواُجُو.الثََّبُج: 
 َوَسُط الَبْحِر وُمْعَظُمُو. -

 َمِسيُل الوادي.الثػَّْعُب: 
 ن احَلْوِض.رَلْرى ادلاِء مالَمثْػَعُب: 

َوَسُط الَبْحِر. أَْكثَػُر َمْوِضٍع يف الُمثْػَعْنَجُر: 
 الَبْحِر ماًء.

ما بقي من ادلاِء يف بَْطِن الثػَّْغُب والثػََّغُب: 
 الوادي.

 بَِقيَّةُ ادلاِء الَعْذِب يف اأَلْرِض. -

الَغديُر يكوف يف ِظلِّ جبٍل ال ُتِصيبُُو  -
 الّشمُس.

 ني كل ثَػْغبَػنْيِ طَرِيٌق.رَلاري ادلاء، وبالثػُّْغباُف: 
ُْستَػنػَْقُع.الَمْثَمَلُة: 

 ادل
ادلَكاُف الذي غَلَْتِمع إليو ادلاُء يف الواِدي الثَُّبُة: 

 أو يف الغاِئط.
 النَّْبُع ِبِشدٍَّة وقُػوٍَّة.الثػَّْوُر: 

 نُػْقرٌَة يف اجلبِل غلتمُع فيها ادلاُء.الَجْبُء: 
 َوَسطُُو ورُلَْتَمُعو.ِء: الُجْثمانِيَّةُ = ُجْثَمانِيَّةُ الما

 َضفَّةُ النهر وشاِطئُُو.الَجدَُّة والُجدَُّة: 
الضَّفَّةُ الِجدَُّة والُجدَُّة والُجدُّ والَجدُّ: 

 والشَّاِطئ.
 َساِحُل الَبْحِر. -

 َوَسُط الَبْحِر.الِجْرَداُب: 
 نَػْهٌر َيُشقُّوُ السَّْيُل فَػَيُجرُُّه.الَجاُروُر: 
 الَجْزُر: 

َ
 دِّ، وىو رجوُع ادلاِء إىل َخْلٍف.ِضدُّ ادل

أَْرٌض يف الَبْحِر يَػنػَْفرُِج منها ماُء الَبْحِر الَجزِيَرُة: 
 فَػَتْبُدو.

اأَلْرُض اليت ال يَػْعُلوىا السَّْيُل، وػُلِْدُؽ  -
 هبا.

 َجاِرٌؼ.الُجَعاؼ = َسْيٌل ُجَعاٌؼ: 

 النػَّْهُر.الَجْعَفُر: 
آلُف. -

َ
 النػَّْهُر ادل
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 رُي فَػْوَؽ اجَلْدَوِؿ.النػَّْهُر الصَّغ -

 النػَّْهُر الَكبرُي الواِسُع. -

 ُمْعَظُم ادلاِء.الُجمَُّة والَجمُّ: 
اءُ نَػْفُسُو.الُجمَُّة: 

َ
 ادل
 ُمْستَػَقرُّ ادلاِء.الَمَجمُّ: 
 ادلاءُ الَكِثرُي.الَجَواُر: 

الشَّطُّ. اجلاِنُب. )جاال الَبْحِر: الجاُؿ: 
 َشطَّاُه(.

ْفرٌَة يف اذلَْبطَِة غلتمع فيها حُ الِجَئُة والِجيَئُة: 
 ادلاُء.
 ُحْفرٌَة يف اذلَْبطَِة غَلَْتمع فيها ادلاُء.الِجيَُّة: 
ْوِضُع الذي غَلَْتِمُع فيو ادلاُء. -

َ
 ادل

ْنتَِنُة. -
ُ
 الِبئػُْر ادل

ْوِضِع. -
َ
ْستَػْنِقُع يف ادل

ُ
 ادلاء ادل

 َماءٌ ناِقٌع َخِبيٌث إمَّا ِمْلٌح وإمَّا سَلُْلوٌط. -

 ِىَياُج الَبْحِر.الَجْيَشاُف: الَجْيُش و 
َنػَْهُل.الَحْوَأُب: 

 ادل
 َحَبُب ادلاِء: تَكسُّرُُه.الحَبُب والَحَباُب: 

 َمْوُج ادلاِء الذي يَػْتَبُع بَػْعُضو بَػْعضاً.الَحَباُب: 
فَقاِقيُع ادلاِء ونُػَفاخاتُو اليت َتْطُفو كأُنا  -

 الَقواريُر، وىي اليَػَعاليلُ 

 ِء كأُنا َوْشٌي. الطَّرائق اليت يف ادلا -
ْستَػْنِقُع.الِحْبُس: 

ُ
 ادلاء ادل

فُػُلوٌؽ يف احلَرَِّة غلتمع فيها الِحْبُس والُحباَسُة: 
 ماءٌ لو ورَدْت عليو أمٌَّة لََوِسَعهم.

 نَػْقُص ماِء الِبْئِر واضلدارُه.الحُبوُض: 
أف يَْذَىَب ماء البِْئِر فال يعوَد كما  اإلْحَباُط: 
 كاَف.

َتَكسُّرُُه وََتَعُُّدُه عند ُك الماِء: الُحُبُك = ُحبُ 
 ُىُبوِب الرِّيِح.

ال يَػنػَْقِطع ماُؤىا من الُحُتُد = عين ُحُتد: 
 ُعيوِف األرض.

ما اْسَتداَر من َمساِيل ادلِيَاِه وَمنَاِبِت الحاِجُر: 
 الُعْشِب.

 نَػْهٌر ُمْرتَِفٌع. )اجلمع: ُحْجراف(. -
ِة الوادي ما ؽُلِْسُك ادلاَء من َشفَ الَحاِجُر: 

 وػُليُط بو.
ما ؽُلِْسك ادلاَء من َشَفِة الحاجوُر والَحاِجُر: 

 الوادي.
َمْوُجُو، تَػرَاُكبُُو يف الَحَدُب= َحَدُب الماِء: 

ْوِج.
َ
 َجْريِِو. اْرتِفاُع ادل

 َتَرُُّؾ ادلاِء وأَْمواِجِو. -
 ُحْفرٌَة تكوُف يف الوادي َتِْبُس ادلاَء.الَحِديَقُة: 

ػَلِْبس ادلاَء يف الواِدي، وإف  كلُّ َوِطيءٍ  -
 مل يكن ادلاءُ يف بَطِْنو.

 َعِذيٌر َعميق. -
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احِلجارَُة اليت تَػْنُبُت على شاِطىِء الَحْرَشُف: 
 الَبْحِر.

 َحدُُّه.الَحْرُؼ= َحْرُؼ النػَّْهِر: 
نُُضوُب ماِء الَبْحِر حىت الَحْسُر والُحُسوُر: 

)َحَسر يَػْبُدَو ما َتَْت ادلاِء من اأَلْرِض. 
 الَبْحُر عن الِعراِؽ(.

 اجلَْزُر. َجْزُر الَبْحِر. -
َسْهٌل من اأَلْرِض َيْستَػْنِقُع الِحْسُي والَحسا: 

اُء.
َ
 فيو ادل

ىو ِغَلٌظ فَػْوقَُو رَْمٌل غلتمُع فيو َماءُ  -
السَّماِء، فُكلَّما نَػَزْحَت َدْلوًا مَجَّْت أُْخرى. 

 )اجلمع: ِحَسًى(.
 ْمِل[.ادلاءُ القليل ]تت الرَّ  -

 ال يَػنػَْقِطُع ماُؤىا.الُحُشُد = َعْيٌن ُحُشٌد: 
ادلاء الذي غَلْري على الرَّْضرَاِض الَحْشَرُج: 

 صاِفياً رقيقاً.
 نُػْقرٌَة يف اجلََبِل غَلَْتِمُع فيها ادلاءُ فَيْصُفو. -
ِشْبُو احِلْسِي ََتَْتِمع فيو ادلِياُه. ]يػُْنُبوٌع  -

 َسْطحي[.

 احِلْسي.ادلاءُ الَعْذُب من ماء  -

ادلاء الذي َتَْت اأَلْرِض ال يُػْفَطُن لو يف  -
أَباِطح اأَلْرِض، فإذا ُحِفر َعْنو ِذراٌع حاَش 

 بادلاء.

اجلَزِيرَُة الصغريُة يف الَبْحِر اليت ال الَحْشَفُة: 
 يَػْعُلوىا ادلاءُ.

 ادلاَء الَقليُل.الُحَشافَُة: 
 رُلَْتَمُع ادلاِء.الَمْحِفُل: 
 ماُع ادلاِء يف مكاٍف.اْجتِ الَحْفُل: 
احلُْفرَُة ػَلِْفرُىا السَّْيُل يف الَغْلِظ يف الُحْفَنُة: 

 رَلَْرى ادلاِء.
 قَػْلَتٌة ػَلَْتِفرىا ادلاءُ كَهْيَئِة الَبَِؾ. -
نُػْقرٌَة يَُكوُف ادلاُء فيها، ويف أَْسَفِلها  -

 َحَصًى وتُراٌب.

 السَّْيُل الصَّايف.الَحْوَمُل: 
ماٍء فيها ماٌء حارٌّ يُْسَتْشَفى َعنْيُ الُحمَُّة: 

 بالُغْسِل منو.
 الَبْحُر.الَحْنَبُل والِحْنَبالَُة: 

احِلْسُي. واجلمع: ُحُند؛ ]َماٌء َتَْت الَحُنوُد: 
 طَبَػَقِة َرْمٍل[.

 ُمْعَظُمو.الَحْوَمُة = َحْوَمُة الَبْحِر: 
َحَفائُِر ُمْلَتوِيٌَة ؽَلَْلُؤىا ماُء السَّماِء الَحَوايا: 

فيَبػَْقى فيها دىرًا طويالً؛ ألف ِطنَي َأْسَفِلها 
َعِلٌك ُصْلٌب ؽُلِْسُك ادلاَء. )الواحدة: 

 َحوِيٌَّة(.
اِء.الحائُِر: 

َ
 رُلَْتَمُع ادل

َحْوٌض يَُسيَُّب إليو َمِسيُل ادلاِء من  -
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 األَْمطار.
 اْجِتماُع ادلاِء وَدَورانُُو.التََّحيػُُّر: 
ْستَػْنقِ الَحْيُل: 

ُ
 ُع يف بَْطِن واٍد.ادلاءُ ادل

 :  َىَيَجاُف الَبْحِر واْضِطرابُُو.الِخبُّ
 ثَػَوراُف الَبْحِر.الِخباُب: 

 ُمْستَػنػَْقُع ادلاِء.الُخبَُّة: 
 اجَلْدَوُؿ، )اجلمع َأِخدٌَّة وِخدَّاٌف(.الَخدُّ: 

 َعنْيُ ادلاِء اجلارِيَُة.الَخرَّارَُة: 
 اخلَليُج من الَبْحِر.الَخرِيُص: 

من النػَّْهِر. )افْػتَػَرؽ النػَّْهُر على الِفْرقَُة  -
 أَْربَػَعٍة وعشرين َخرِيصاً(.

 َجزِيرَُة الَبْحِر. -

 الَغِديُر.اأَلْخَرـُ: 
ادلاُء الذي غَلْرِي َتَْت احَلَصى الَخِشيُف: 

 يَػْوَمنْيِ أو ثالثًَة مث يَْذَىُب.
 )َعَلٌم على الَبْحِر(. الَبْحُر،الُخَضارَُة: 
 راُب ادلاِء.اْضطِ الَخْضَربَُة: 

ادلاُء الذي ؽَلُوُج بَػْعُضُو يف بَػْعٍض، الُخَضاِرُب: 
 وال يَُكوُف ذلك إال يف َغِديٍر أو واٍد.

 الَبْحُر.الِخَضمُّ: 
 ادلاءُ الشَّرِيُب الثَِّقيُل.الَخِفيُج: 
َشْرـٌ من الَبْحِر. )واجلمع: ُخْلٌج الَخِليُج: 

 وُخْلجاٌف(.

 .ماانْػَقَطَع من ُمْعَظِم ادلاءِ  -
ُشْعَبٌة تَػْنَشِعُب من الواِدي تُػَعبػُِّر بَػْعَض  -

 مائِو إىل مكاٍف آَخَر.

 نَػْهٌر يف ِشقٍّ من النػَّْهِر اأَلْعَظِم. -

 َجَناُح النػَّْهِر. -

 النػُّْقرَُة يف اجلََبِل َيْستَػْنِقُع فيها ادلاءُ.الَخِليَقُة: 
 ادلاءُ الثَِّقيُل.الَخْمَجُر والُخَماِجُر والَخْمَجرِيُر: 

ادلاء الذي ال يَػبػُْلُغ أف يكوف ِمْلحاً  -
 أَُجاَجاً.

َساِيِل والدََّواِفِع، الَخَواِمُش: 
َ
ِصغَاُر ادل

 )والواحدة: خاِمَشة(.
: ُمْضطَرُِب األْمواِج الَخِمُط = َبْحٌر َخِمطٌ 

 ُمَتالِطُمها.
 َمِضيُق الوادي.الَمَخنَُّة: 

 َمَصبُّ ادلاِء من التػَّْلَعِة إىل الَواِدي. -
 َمَصبُّ ادلاِء يف الَبْحِر.ْوُر: الخَ 

َمَصبُّ ادلياِه اجلاريَِة يف الَبْحِر إذا اتََّسَع  -
 وَعُرَض.

 ُعُنٌق من الَبْحِر يَْدُخُل يف اأَلْرِض. -

 َخِليٌج من الَبْحِر. -

 الَبْحُر.الدَّْأماُء: 
 تَػرَاُكُب األَْمواِج.التَّداـؤ والّتَدؤُّـ: 

الَبْحِر كاجلَزِيرَِة يَػْعُلوىا ِقطَعٌة تَػْغُلُظ يف الدَّبْػُر: 
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ْغُمورَُة[.
َ
 ادلاءُ ويَػْنُضُب عنها، ]اجلُُزُر ادل

 َسْيالُف واٍد مباِء واٍد آخَر ال مبائِو ىو.الدَّْرُء: 
َمْوِضٌع يف َوَسِط الَبْحِر غلَِيُش ماُؤه الدُّْرُدوُر: 

 ال تكاُد َتْسَلُم منو السَِّفيَنُة.
 منو الَغَرُؽ.ادلاء الذي يَُدوُر وؼُلَاُؼ  -

اءُ الَكِدُر.الدَّْغَرؽ: 
َ
 ادل
 ُكُدورَُة ادلاِء.الدَّْغَرقَُة: 
ْوِج.الدُّفَّاُع: 

َ
 َطْحَمةُ السَّْيِل الَعِظيِم وادل

 َكثْػرَُة ادلاِء وِشدَّتُو. -
َمَداِفُع ادلاِء إىل ادلِيِث؛ ]األراضي الدََّواِفُع: 

 السَّْهَلُة[.
َساالَمَداِفُع: 

َ
َجارِي وادل

َ
 ِيُل.ادل

 السائُِل.الدَِّمُث = الواِدي الدَِّمُث: 
 نُػْقرٌَة يف اجلََبِل َيْستَػْنِقُع فيها ادلاءُ.الُمْدُىُن: 
 الَبْحُر.الدَّْأماُء: 
َشقٌّ يف اأَلْرِض مبِْقداِر الشَِّْب يسيل الَمْذَبُح: 

 فيو ادلاُء.
 َمِغيُض َمَصبِّ الوادي.الذََّلُم: 
 َلةُ ادلاِء، )اجلمع: َذٌّ(.البئر الَقِليالذَّمَُّة: 

 آِخُر الواِدي والنَّهِر.الذََّنُب والذُّنابَُة: 
 طََرُؼ النػَّْهِر.الِمْذَنُب: 

ْجَتِمُع الَعْذُب.الرََّبُب: 
ُ
 ادلاءُ الَكثرُي ادل

 ادلاءُ الدَّائُِم الذي ال يػُنػْزَُح.الُمَتراِبُط: 

 اءُ(.: النػَّْهُر الصَّغرُي، )اجلمع: أَْربِعالرَّبِيعُ 
 َىَيَجاُف الَبْحِر.اإلرْتاُج: 

بقية ادلاء الَكِدرة ادلختلطة بالطني الرِّْجرَِجة: 
 يف احلوض.

الَغِديُر يَػتَػَردَُّد فيو الرَّْجُع والرَِّجيُع والرَّاِجَعُة: 
 ادلاُء.

 النَّاِشَغُة من نَواِشِغ الوادي.الرَّاِجَعُة: 
 ]رَلَْرى ادلاِء يف الواِدي[. -

 َمِسيُل ادلاِء ِمن احَلرَِّة إىل السَّْهَلِة. الرِّْجَلُة:
 َمَساِيُل ادلاِء. )الواِحَدُة: رِْجَلٌة(.الرَِّجُل: 

 َخِليُجُو. رِْجُل الَبْحِر: -
 الَبْحُر الَكِثرُي األَْمواِج.الُمرِدُّ: 

النػُّْقرَُة يف اجلََبِل أو يف َصْخرٍَة َيْستَػْنِقُع الرَّْدَىُة: 
 فيها ادلاءُ.

.ُحَفيػْرَ  -  ٌة يف الُقفِّ
 : ادلاءُ الَقليل يف ادلساِيِل والثِّماِد واحِلساِء.الرِّزْغُ 

 َمناِقُع ادلاِء )الواحدة: رِْزنٌَة(.الرِّزاُف: 
 بقايا السَّْيِل يف اأَلْجراِؼ.الرُّزُوُف: 
 ادلاء اجلاري. الرَّاسم:

 الَقِليُل ادلاِء؛ )بِئػٌْر  َرُشوٌح(.الرَُّشوُح: 
ء الَقلِيُل كالَعَرِؽ َيِسيُل على ادلاالرَّاِشُح: 

 احِلجارَِة.
ا اْجَتَمع يف  - اجلَبُل الذي يَػْنَدى ورمبَّ
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 أُصولِو ماءٌ قليٌل.
اْضِطراُب ادلاِء الّصايف الرَّقيُق على الرَّْعَرَعُة: 

 َوْجِو األَْرِض.
َمفاِجُر الواِدي ]حيث تَػتَػَفجَُّر الَمراِفُض: 
 ِمياُىُو[.

ْطَلِب ٌق: الرََّفُق= ماٌء رَفَ 
َ
َقِصرُي الرَِّشاِء َسْهُل ادل

 ]بِئػٌْر ماُؤىا قَرِيٌب[.
 : َاُء الرَّقِيُق يف الَبْحِر أو الَواِدي ال ُغْزَر الرُّؽُّ

ادل
 لَُو.
ُكلُّ أَْرٍض على َجْنِب الوادي يَػْنَبِسُط الرَّقَُّة: 

دِّ. )اجلمع: رِقَاٌؽ(.
َ
ـَ ادل  عليها ادلاءُ أيَّا

 َمُع ماِء الواِدي.رُلْتَ الرَّْقَمُة: 
 الَبْحُر.الرَّاُموُز: 
ِسيِل.التػَّْرنُوُؽ: 

َ
 الطِّنُي الذي يف اأَلُْناِر وادل

 ادلاءُ الَقلِيُل.الرَّنَُن: 
 الصَّايف من ادلاِء.الرَّْوُؽ: 
 ادلاء الصَّايف.الرَّْوف: 

َحْيُث َوَقع الَمَزاِحُف = َمَزاِحُف السَّحاِب: 
 َقْطرُُه.
 اْمِتالءُ الواِدي بادلاِء ُخوُر والتػََّزخُّر: الزَّْخُر والزُّ 

 َمدُّ الَبْحِر واْرتِفاُعُو. -
 َمِسيُل ادلاِء.الزِّْرُب: 

 ادلاءُ الصَّايف يُْستَػنػَْقُع يف اجلََبِل.الزَّرَُجوُف: 

 النّػْهُر الصَّغرُي.الزُّرْنُوُؽ: 
 السَّاِقَيةُ اليت غَلْري فيها ادلاُء. -

 احِلَةُ ادلاِء.الَعنْيُ ادلالزَّيْػَغُم: 
ْوِضُع الذي ؽَلُرُّ بو السَّْيُل فَػَيْمَلُؤُه.السَّاِجُر: 

َ
 ادل

 السَّْيُل الذي ؽَلْؤلُ ُكلَّ َشْيٍء. -
 الذي َغاَض ماُؤُه.الُمَسجَُّر: 
 الَغِديُر احلُرُّ الطِّنِي.اأَلْسَجُر: 

 الغدير الذي َيْضِرُب ماُؤه إىل احلُْمرَِة. -
 :  السُُّجوُّ

َ
 ْوِج.ُسُكوُف ادل

النػَّْهُر، اجَلْدَوُؿ. )اجلمع: أَْسرِيٌَة السَِّريُّ: 
 وُسْرياٌف(.

 َفْضَلُة ماٍء تَػبػَْقى يف الَغِديِر.السَّْحَبُة: 
]السَّْيُل[ اجلَرَّاُؼ غَلِْرُؼ ُكلَّ ما َمرَّ السَّْحَباُف: 

 بِو.
 شاِطىءُ الَبْحِر. رِيُف الَبْحِر.السَّاِحُل: 
 اِء.َمْنَبُع ادلالسَِّديُر: 

ُر الَكِثريَُة ادلاء.السَّْعبَػُر والسَّْعبَػَرُة:   الِبئػْ
رَلَارِي ادلاِء إىل النػَّْهِر أو الَبْحِر السَّواِعُد: 

 )الواحد: ساِعٌد(.
 ادلاءُ اجلارِي.اأُلْسُكوُب: 

 ادلاء الَعْذُب.السَّْلَسُل والسَّْلساُؿ: 
 رَلَْرى ادلاِء يف الواِدي.السَِّليُل: 

ِسيُل ا -
َ
 لضَّيُِّق يف الواِدي.ادل
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 بقية ادلاء يف احلوض.السََّمل: 
 ض.وْ التَّسميل وقلة ماء احلَ  -

ادلاُء على َوْجِو اأَلْرِض، الظَّاِىُر السَِّنُم: 
ْرتَِفُع.

ُ
 وادل

 الَعنْيُ اجلارِيَُة.السَّاِىَرُة: 
 َمْنَبُع ادلاِء يف الَعنْيِ.السَّاُىوُر: 

 ُب َعلَْيِو السَّواُد.ادلاءُ الذي يَػْغلِ ُة: الَمْسَود
 رَلَْرى ادلاِء.السِّيُب: 
ادلاءُ الظَّاِىُر اجلارِي على َوْجِو اأَلْرِض. السِّْيُح: 

 )اجلمع: ُسُيوٌح(.
 ادلاءُ اجلاري على َوْجِو اأَلْرِض.السَّْيُع: 

 ساِحُل الَبْحِر. )اجلمع: أَْسياؼ(.السِّيُف: 
 ادلاء الكِثرُي اجلاري.السَّْيُل: 

َمْوِضُع َسْيِل ادلاِء وَجرَيانِِو. )اجلمع: يُل: الَمسِ 
 َمساِيل(.

نَػْهٌر يَػْنَخِفُض فَػَيَتأَدَّى إلَْيِو الَمْشبَػُر والَمْشبَػَرُة: 
 ما يَِفيُض عن اأَلَرِضنَي.

 اآلباُر ادلتقارِبَُة.الشََّبَكُة: 
 بِئػٌْر على رَْأِس َجَبٍل. -

 ادلاءُ النَِّكُد َغيػُْر الَغْمِر.الشَّحاُح: 
 الشَّطُّ الضَّّيُق.الشَّْحَرُة: 
 الشَّطُّ.الشَّْحُر: 
 الَعيػَْقُة، وىي ساِحُل الَبْحِر وناحَيتُُو.الشَّرِيُر: 

ْوِضُع الذي يػُْنَحَدُر إىل ادلاِء منو.الشَّرِيَعُة: 
َ
 ادل

 جلَّةُ الَبْحِر.الشَّْرـُ: 
 أَبْػَعُد قَػْعِر الَبْحِر. -
 اخلَِليُج من الَبْحِر. -

 ِشقُّ الوادي والنػَّْهِر وجانِبُُو.الشَّطُء: 
 ساِحُل الَبْحِر.الشَّاطىُء: 
 الوادي الذي ساؿ شاِطئاُه.الُمْشِطىُء: 

 شاِطىءُ  النػَّْهِر وجانِبُُو.الشَّطُّ: 
 َمِسيُل ادلاِء يف بَْطٍن من اأَلْرِض.الشِّْعُب: 
 َوَسُط الواِدي َحْيُث َيسيُل ادلاُء.الشَِّليُل: 
ِسيُل ادلاِء يف اجلََبِل َيُصبُّ يف مَ الشَّانَُّة: 

 الوادي. )اجلمع: َشواّف(.
 ادلاءُ الَبِعيُد الَغْوِر.الُمشاِوُس: 
 أف يَػْعُلَو ادلاَء الطُّْحُلُب والَعْرَمُض.اإِلْصحاُب: 

ادلاُء الذي يَػْعُلوُه الطُّْحُلُب الُمْصِحُب: 
 والَعْرَمُض.

 َغيػََّر.ادلاء الذي طاؿ اْسِتنػَْقاُعوُ وتػَ الصَّرى: 
ْجَتِمُع.الصََّرى والصَّراُة: 

ُ
 ادلاءُ ادل

ُرُّ الَغِليُظ.الصُّْقُعُر: 
 ادلاءُ ادل

 ادلاءُ اآلِجُن.الصَّالَُّؿ: 
 الِبئػُْر الَقلِيَلةُ ادلاِء.الصُّماُخ: 
 َمناِبُع ادلاِء.الصَّهاُء: 

 غاٌر يف اجلََبِل يَُكوُف فيو ادلاءُ. -
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طَُر.وُب: الصَّْوُب والصَّيُِّب والصَّيُّ 
َ
 ادل

طَِر.الصَّْوُب: 
َ
 نُػُزوُؿ ادل

طَِر.الصَّيُِّب: 
َ
 السَّحاُب ذو ادل

ْوِضُع الذي َتِصرُي إلَْيِو ادلِياُه.الَمِصيُر: 
َ
 ادل

 ادلاءُ ػَلُْضرُُه النَّاُس ]يَػْنزِلوَف َحْولَو[.الصِّيُر: 
 اْضِطراُب ادلاِء على َوْجِو األَْرِض.التََّصيُُّع: 

 الَمِصيُف: 
ُ
 ْعَوجُّ من رَلَارِي ادلاِء.ادل

ادلاُء الَقِليُل يَكوُف الضَّْحَضُح والضَّْحَضاُح: 
 يف الَغديِر وضلوه.

 الَقرِيُب الَقْعِر ]من ادلاء[.الضَّْحُل: 
كاُف الَقِليُل ادلاِء.الَمْضَحُل: 

َ
 ادل

 َشطُّ الَبْحِر.الضَِّفيُر: 
 ساِحُل الَبْحِر.الضِّفَُّة: 

 و الواِدي.جاِنُب النػَّْهِر أ -
 اجلَزِيرَُة يف الَبْحِر.الضَِّلُع: 
ادلاُء الذي غَلْرِي َتَْت الصَّْخرَِة ال الضََّلُل: 

 ُتِصيبوُ الشَّْمُس.
 بَِقيَّةُ ادلاِء.الضَّالِضُل: 

 ادلاءُ الَقِليُل.الضَّْهُل: 
 ِبرَْكةُ ادلاِء، )اجلمع: َأْضهاءٌ(.الضَّْهَوُة: 

الذي خَتُوُض فيو  :الطَّرُِد= الماُء الطَّرِدُ 
.  الدَّوابُّ

 

 ادلاءُ الَكِدُر ُمتَػَغيػُِّر الرَّاِئَحِة.الطَِّحُل: 
 ُدفَّاُع السَّْيِل وُمْعظَُمُو.الطَّْحَمُة: 

ـُ.الَمطايُب:   ادلِياُه السُّْد
 ادلاءُ اجلاري على َوْجِو اأَلْرِض.الطَّْسُل: 

 ادلاءُ الَكثرُي.الطَّْسُل والطَّْيَسُل: 
 َىَيجاُف الَبْحِر.اُف: الطُّْغي

 :  ساِحُل الَبْحِر.الطَّفُّ
 الَبْحُر.الطُِّم: 

ـُ:   َوَسَط الَبْحِر.الطَّْمطا
 ُعُلوُّ ادلاِء واْرتِفاُعُو.الطُُّموُّ والطُِّميُّ: 
 ادلاءُ اآلِجُن.الطَّاِىُل والطَِّهُل: 

 ادلاءُ الذي يَػْغَشى ُكلَّ َمكاٍف.الطُّوفَاُف: 
طَُر الذي يُػغْ  -

َ
 رُِؽ من َكثْػرَتِِو.ادل
 ُمْستَػنػَْقُع ادلاِء يف أَْسَفِل الواِدي.الظَِّليَلُة: 
 الِبئػُْر اليت يَُظنُّ أف فيها ماًء.الظَُّنوف: 

 أَوَّلُوُ وُمْعظَُمُو. الُعباُب= ُعَباُب الماِء:
 ُمْعَظُم السَّْيِل. -

 اجَلْدَوُؿ الَكِثرُي ادلاِء.اليَػْعُبوُب: 
 َبْحِر.جلَّةُ الالَعْوَبُط: 
ـُ:   ادلاءُ الَكثرُي.الَعبا
 ادلاءُ الدَّائُم ال انِْقطاَع لو، من عنٍي وبِْئٍر.الِعدُّ: 

 ساِحُل الَبْحِر.الَعداُف: 
 النػَّْهُر الشَِّديُد اجلَْرِي.الَعَربَُة: 
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 النػَّْهُر.الَعَرُج: 
 شاِطىءُ البحر، شاِطىءُ ادلاِء.الِعراُؽ: 
 طاُؽ.السَّْيُل الذي ال يُ الَعِرـُ: 

 َمدُّ السَّيِل.الُعَرانَِيُة: 
ْوِج. -

َ
 أَعاِل ادل

طَُر الَغزِيُر.الِعزُّ: 
َ
 ادل

اْضِطراُب َوْجِو ادلاِء الَعَسُل والَعَسالُف: 
 ُحُبِكِو. واْرتِفاعُ 
 جلَّةُ الَبْحِر.الَعْوَطُب: 

 أَْعَمُق َمْوِضٍع يف الَبْحِر. -
ْوَجتَػنْيِ. -

َ
ْطَمِئنُّ بني ادل

ُ
 ادل

ُكلُّ ما َشقَُّو ماُء السَّْيِل يف األَْرِض  الَعِقيُق:
 فَأَنْػَهرَُه َووسََّعُو.

 النِّهاءُ والُغْدرَاُف يف األخاِديِد الَعِميَقِة.الَعقائُِق: 
 النػَّْهُر.الَعِقيَقُة: 
 ُمْعَظُم ماِء الَبْحِر.العاقُوُؿ: 

 ما اْعَوجَّ من  النػَّْهِر أو الواِدي. -
 رُي ادلاِء.الَغِديُر الَكثالَعْلَجُم: 
 َمْوُج الَبْحِر.الُعْلُجوـُ: 
طَّرُِد.اليَػْعُلوُؿ: 

ُ
 الَغِديُر األَبْػَيُض ادل

نُػفَّاَخاٌت َتُكوُف فَػْوَؽ  ادلاِء من َوْقِع الَيعالِيُل: 
طَِر.

َ
 ادل

َلُم:   الَبْحُر.الَعيػْ

ْنَدِفُن. -
ُ
اءُ ادل

َ
 ادل

 الِبئػُْر الَكِثريَُة ادلاِء. -

 .يػُْنُبوُع ادلاءِ الَعْيُن: 
 ادلاءُ اجلارِي أو الظَّاِىُر. الَمْعُيوُف:
َهُم:   الَعنْيُ الَعْذبَُة ادلاِء.الَعيػْ
 الِبئػُْر اليت ال يُْسَتقى منها.الُعَواُر: 

 َجْرُي النػَّْهِر َمرًَّة كذا وَمرًَّة كذا.الَعَوُص: 
 ]تَػَلوِّي النػَّْهِر يف َجرَيانِِو[. -

 َمِسْيٌل من ادلاِء واِسٌع.الغَبِيُط: 
رُُكها السَّْيُل. لَغِديُر: ا ِقْطَعٌة من ادلاِء يُغاِدرُىا ويَػتػْ

 )اجلمع: ُغُدٌر وُغْدراٌف(.
ُمْستَػنػَْقُع ادلاِء من َمطٍَر ال يَُدوـُ إىل  -

 الَقْيِظ.
 ادلاءُ الَكِثرُي.الَغَدُؽ: 

 ادلاءُ الَغزِيُر.الُمْغَدْوِدُؽ والِغيداُؽ: 
 .الَبْحُر )اجلمع: َغذائِم(الَغِذيَمُة: 
ْوِج، )الواحدة: غاِرٌب(.الَغواِرُب: 

َ
 أعاِل ادل

 نَػْهٌر َدِقيٌق يف اأَلْرِض.الَغرُّ: 
 الِبئػُْر اليت يُػْؤَخُذ ماؤىا بالَيِد.الَغُروُؼ: 
 ادلاءُ الذي يف اأَلمَجَِة. الَغرِيُف:

ْشَرُب الَكِدُر.الَغَشُش: 
َ
 ادل
 ُعُلوُّ األَْمواِج.الَغْطَغطَُة: 

 الَعِظيُم.البحر الِغطَمُّ: 
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تالِطُم ادلاِء.الَغَطْمَطُم والُغطَاِمُط: 
ُ
 ادل

السَّْيُل الضَِّعيُف َيسيُل من بَْطِن الغََلُل: 
 الواِدي.

 ادلاءُ الَكِثرُي.الَغْمر: 
 ُمْعَظُمُو.َغْمُر الَبْحِر:  -

ذىاب ادلاِء يف الَغْوُر والغُُؤوُر والتػَّْغوِيُر: 
 األرض.

طَُر.الغَْيُث: 
َ
 ادل
ادلكاُف الذي يَِغيُض فيو ادلاءُ : الَمِغيضُ 

 ويَْذَىُب.
ادلاءُ اجلارِي على َوْجِو اأَلْرِض. )اجلمع: الغَْيُل: 

 ُغُيوٌؿ(.
 ما جرى من ادلياِه يف اأَلُناِر والسَّواِقي. -
 مكاٌف من الَغْيَضِة فيو ماءٌ َمِعنٌي. -

 ادلَكاُف الذي يَػنػَْفِجُر منو ادلاءُ.الَمْفَجُر: 
 ِبجاُس ادلاِء.انْ االنِْفجاُر: 
 أََشدُّ ادلاِء ُعذوبًَة.الُفراُت: 

َمنػَْقُع ادلاِء يف الصفاِة. )اجلمع: الَفَراَشُة: 
 فرَاٌش(.

 : الضَّْحَضاُح من ادلاِء.الفَراشُ 
ثُػْلَمُة النػَّْهِر اليت يُْستَػَقى منها. َمْشَرَعُة الُفْرَضُة: 
 النػَّْهِر.
 فُػوََّىةُ النػَّْهِر.الِفراُض: 

ْوَجُة.: الِفْرؽُ 
َ
 ادل

ُمنػَْفَصُل اجلََبِل من الرَّْمَلِة، يَُكوُف الَمْفِصُل: 
بَػيػْنَػُهما َرْضراٌض وَحصًى ِصغاٌر فَيْصُفو 

. )اجلمع: َمفاِصُل(.  ماُؤُه ويَرِؽُّ
 َصدٌْع يف اجلََبِل َيسيُل منو ادلاُء. -

ْستَػْنِقُع، )اجلمع: ِفضاءٌ(.الَفْضَيُة: 
ُ
 ادلاءُ ادل

 ْيُل.السَّ الِفَطْحُل: 
 ادلاءُ الَعْذُب. ادلاءُ الزُّالُؿ الصَّايف.الَفِظيُع: 
 نَػْقٌر يف َحَجٍر أو َغْلٍظ غَلَْتِمُع فيو ادلاءُ.الَفْقُء: 

ْجَتِمَعُة الثَّالُث فما زاَدْت. الَفِقيُر: 
ُ
اآلباُر ادل
 )اجلمع: فُػُقٌر(.

 َفُم الَقناِة. -
 َفُم َسْقِف الَقناِة. -

 مع: أَْفالٌج(.النػَّْهُر. )اجلالَفَلُج: 
 ادلاءُ اجلَاري على َوْجِو اأَلْرِض. -

ْضطَرُِب.الَفَلُك: 
ُ
ْوُج ادل

َ
 ادل

 تََدفُُّق ادلاِء من الَعنْيِ.الَفْوُر والَفَوراُف والُفواُر: 
 َمْنَبُع ادلاِء.الَفوَّارَُة: 
 النػَّْهُر. )اجلمع: أَْفياٌض وفُػُيوٌض(.الَفْيُض: 
 ادلاءُ الَقِليُل.الَقذاُؼ: 

 الِبئػُْر اليت ُتَْفُر يف اجلََبِل.َقروُُع: ال
احَلْوُض الَعِظيُم غَلَْتِمُع فيو الَمْقَرى والَمْقَراُة: 

طَِر. ]َحْوٌض طبيعّي[.
َ
 ادلاءُ من ادل
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 َمِسيُل ادلاِء من التِّالِع.الَقِريُّ: 
 الِبئػُْر احَلِديثَةُ احلَْفر.الَقَصَبُة: 
كاُف الذي يُػْعبَػرُ الَمْقَطُع: 

َ
 منو النػَّْهُر. ادل
ُر اليت ينقطع ماؤىا َسريعاً.الِمْقطاُع:   البِئػْ

النػُّْقرَُة يف اجلََبِل ُُتِْسُك ادلاَء. الَقْلَتُة والَقْلُت: 
 )اجلمع: ِقالٌت(.

 الَبْحُر.الُقْلُزـُ: 
 نَػْهٌر َقِذٌر إال أنو َجاٍر.الَقُلوُص: 

النػَّْهُر الَقُلوُط، الذي تَػْنَصبُّ فيو  -
 األَْقذاُر.
 الَبْحُر.الَقَلمَُّس: 

 الِبئػُْر الَكِثريَُة ادلاِء، ال يػُنػْزَُح ماؤىا. -

قَػْعُر الَبْحِر، وَسطُُو القاُموُس والَقْوَمُس: 
 وُمْعَظُمُو.

ـُ:   الَبْحُر.الَقْمقا
 ما بَِقَي من ادلاِء يف قُػْرِب اجلََبِل.الِقْنُع: 
 شاِطىءُ النػَّْهِر.أُ: ػالُمَكلَّ 

دلاِء يف الوادي. )الواحدة:  رَلاري االِكراُب: 
 َكْربٌَة(.

 :  احِلْسُي.الَكرُّ
 .الِبئػْرُ  -

ِسيِل.التََّكرُْكُر: 
َ
 تَراُجُع ادلاِء يف ادل

ْجَتِمُع يف َغِديٍر أو َمَسٍك.الَكَرُع: 
ُ
طَِر ادل

َ
 ماءُ ادل

 َفُم الواِدي الذي ؼَلْرُُج منو ادلاُء.الِكظاَمُة: 
 ُحبابَةُ ادلاِء.الَكْعَدبَُة: 

طَِر.نُػفَّ  -
َ
 اَخةُ ادلاِء اليت َتُكوُف من ماِء ادل

 الَبْحُر.الكاِفُر: 
 الواِدي الَعِظيُم. -
 النػَّْهُر الَعِظيُم. -

النػَُّقُر اليت فيها ُعُيوُف ادلاِء. ]الواحدة:  الِكَفُف: 
 ِكفٌَّة[.
 أَوَُّؿ زِياَدِة ادلاِء يف الوادي.الَكَلُب: 
 ُمْستَػَقرُّ ادلاِء.الِكْمُع: 
 ما بَِقَي قُرَب اجلََبِل من ادلاِء. الِكْنُع:

 َخبُّ الَبْحِر وَىْيُجُو.الَكْوُس: 
 اْضِطراُب َمْوِج الَبْحِر.اللََّجُب: 
 ُعْرُض الَبْحِر.اللُّجَُّة: 

 َوَسط الَبْحِر حيث ال يُْدَرُؾ قَػْعرُُه. -
ْوِج.االْلِتجاُج: 

َ
 ِعَظُم ادل

 ساِحُل الَبْحِر.اللِّطاُط والِمْلطاُط: 
 ءُ النػَّْهِر.شاِطى -

 الَبْحُر.الالَِّفظَُة: 
 ُمْستَػنػَْقُع ادلاِء.الماِجُل: 

 َكثْػرَُة ادلاِء، ]والزِّياَدُة[.الَمدُّ: 
 ِمياُه السِّباِخ.الِمدَّاُف واإِلِمدَّاُف: 

السََّيالُف من الُعُيوِف اليت َتُكوُف يف الَمذُع: 
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 َشَعفاِت اجلِباِؿ.
 النػَّْهُر الَكبرُي.الماِذياُف: 
 ُحَفيػْرٌَة غَلَْتِمُع فيها ماء السَّماِء.الُمْرَىُة: 
ْوُج واالْضِطراُب.الَمْعُج: 

َ
 ادل

ادلاُء السَّائُِل اجلارِي على َوْجِو الَمْعُن والَمعيُن: 
 اأَلْرِض.
احلَوايَا ََتَْمُع ادلاَء وىي شبيَهٌة األَْمعاُء: 

 بالُغْدراِف، ىي متضايَِقٌة ال َعْرَض ذلا.
 َسيُل ادلاِء بَػنْيَ احلِراِر.والِمَعى: الِمَعاُة 

 الَغديُر الَقليُل ادلاِء.الِمْمَكُل: 
 ساِحُل الَبْحِر.الِمْلطاُط: 

 ما اْرتَػَفَع من ادلاِء فَػْوَؽ ادلاِء.الَمْوُج: 
ْوُج.الَمْوُر: 

َ
 ادل
ادلاُء الذي يَػْنُبُط من قَػْعِر الِبْئِر إذا النََّبُط: 

 ُحِفَرْت.
ن اجلََبِل كأنَّو ِعْرٌؽ ؼَلْرُُج ما يَػَتَحلَُّب م -

 من أَْعراِض الصَّْخِر.
 تَػَفجُُّر ادلاِء.النَّْبُع والنُُّبوُع: 

 ُخُروُج ادلاِء من الَعنْيِ. -

 اجَلْدَوُؿ الَكثرُي ادلاِء.اليُػْنُبوُع: 
 الَعنْيُ. -

َُصوُِّت.النَّاِجُخ والنَُّجوُخ: 
 الَبْحُر ادل

 ِض.: نَػزُّ ادلاِء من األَرْ النََّجلُ 

 ادلاءُ الَقلِيُل.النَُّشوُح: 
 ادلاءُ اخلَِبيُث الطَّْعِم.النََّشُع: 

رَلَْرى ادلاِء إىل الوادي، )اجلمع: النَّاِشَغُة: 
 نَواِشُغ(.

ِسيلُة. -
َ
 الشُّْعَبةُ ادل

 نَػزُّ اأَلْرِض بادلاِء.التػَّْنِشيُم: 
 رَلاري ادلاء إىل اأَلْوِديَِة.النَّواِصُر: 
 ُر.الَبحْ النَِّصيُع: 

 نَفاُد ادلاِء وَغْورُه يف اأَلْرِض.النُُّضوُب: 
 ِشدَُّة فَػْوِر ادلاِء يف انِْفجارِه من يػُْنُبوِعِو.النَّْضُخ: 

 الَعنْيُ الَكِثريَُة ادلاِء.النَّضَّاَخُة: 
احِلْسُي، وىو ماٌء على َرْمٍل ُدونَُو إىل النََّضُض: 

 أَْسَفِل أَْرٍض ُصْلَبٍة.
 الَقِليُل. )اجلمع: ِنَضٌض(. ادلاءُ النَِّضيُض: 

 ُخُروُج ادلاِء من َحَجٍر، َسَيالنُو. -
 الِبئػُْر َعْذبَةُ ادلاِء.النَّطاُع: 

 ادلاءُ الَعْذُب.النَِّفيُض: 
 الَبْحُر.النػَّْوَفُل: 
 ما فاَض من السَّْيِل.النػََّفياُف: 

ُقُر:  َقُر والُمنػْ  الِبئػُْر الصَِّغريَُة الضَّّيقُة الرَّْأسِ الِمنػْ
 يف اأَلْرِض الصُّْلَبِة.

 ادلاءُ الَعْذُب الصَّايف.النَِّقز: 
َقُع:  كاُف غَلَْتِمُع فيو ادلاءُ.الُمْستَػنػْ

َ
 ادل
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َقُع:   ادلكاُف الذي يَْستَػْنِقُع فيو ادلاءُ وغَلَْتِمُع.الَمنػْ
 اْجِتماُع ادلاِء.النُّقوُع واالْسِتْنقاُع: 

 َتِمُع فيها ادلاُء.ِقيعاٌف ُمْسَتِديرٌَة غلَْ النَّقائُِع: 
السَّْيُل يَْأيت من أَْرٍض شَلْطُورٍَة إىل أَْرٍض النَِّقيُل: 

 مل ُُتِْطْر.
ادلاُء الزَّاِكي النَّامي َعْذباً أو َغيػَْر النَِّميُر والنَِّمُر: 

 َعْذٍب.
رَلَْرى ادلاِء، )اجلمع: أُناٌر النػَّْهُر والنػََّهُر: 

 وُُنوٌر(.
َهُر:   لنػَّْهِر.َمْوِضُع االَمنػْ

 َجرَياُف ادلاِء.النػَّْهُر واالْستِْنهاُر: 
َهُل:   َمْورُِد ادلاِء.الَمنػْ
 الَغِديُر.النػَّْهُي: 

ْوِضُع الذي لو حاِجٌز ؽَلَْنُع ادلاَء أف  -
َ
ادل

 يَفيَض.
َهاُة والتػَّْنِهَيُة:  حيث يَػْنَتهي ادلاُء من التػَّنػْ

 الواِدي.
 ها.َمداِفُع ادلِياِه. مناِفقُ األَنْواُض: 

الِبئػُْر اليت غَلْري ماُؤىا ُمعلَّقاً يَػْنَحِدُر من النػَّيُِّط: 
 أَْجواذِلا إىل رَلَمِّها.

 الَعنْيُ يف البِْئِر قبل أف َتِصَل إىل الَقْعِر. -
ْرتَِفُع عن ادلاِء.النػَّْوطَُة: 

ُ
ْوِضُع ادل

َ
 ادل

 الَوادي السَّائُِل.النػَّْوُؿ: 

ِع ادلاِء ِثاٌد يُسيُلوف أف ػُلَْفَر يف َمناقِ الَهْوَبَجُة: 
 إليو ادلاَء فَتْمَتِلئ فَػَيْشرَبُوَف منها.

 الُغْدراُف.الهُجُج: 
 ادلاءُ ال َعْذٌب وال ِمْلٌح.الُهَجِهُج: 
ساِحُل الَبْحِر َحْيُث فاَض فيو ادلاءُ الُمْهُرقاُف: 

 مُثَّ َنَضَب عنو فَػَبِقَي فيو الَودَُع.
 ]مكاف اجلَْزِر يف البجر[. -
 َمْوِضُع َكثْػرَِة األَْمواِج يف الَبْحِر.اِكَلُة: الَهرَ 

 الَبْحُر.الِهَقمُّ: 
َقُم:   البحر الواسُع الَبِعيُد الَقْعِر.الَهيػْ

 ادلِياُه السَّائَِلُة.اأَلْىماُء: 
 ادلاءُ السائُِل.الهاِمي: 
، الَهْوُر:  حُبَيػْرٌَة تَِغيُض فيها ِمياُه ِغياٍض وآجاـٍ

 ماُؤىا، )اجلمع: أَْىواٌر(.فتَّتِسُع ويَْكثُػُر 
احلُْفرَُة غلتمع فيها ادلاُء ويَْكثُر فيها الَهْوقَُة: 

 الطِّنُي وتَْألَُفوُ الطَّيػُْر، )اجلمع: ُىوٌؽ(.
 الِبئػُْر الَعِميَقُة.الَمْهواُة: 

 النػُّْقرَُة يف الصَّْخرَِة ُُتِْسُك ادلاَء.الَوْأبَُة: 
ِعنُي الدَّائِمُ الواتُِن: 

َ
 ال غَلْرِي. ادلاءُ ادل

 ادلاءُ الذي تَرُِد َعَلْيو.الوِْرُد: 
 َمنػَْهُل ادلاِء. الَمْورُِد:

 اجَلْدَوُؿ.الِميَثُب: 
 بَِقيَّةُ ادلاِء يف احَلْوِض.الَوجاُج: 
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النػُّْقرَُة يف اجلََبِل ُُتِْسُك ادلاَء. الَبَْكُة، الَوْجُذ: 
 )اجلمع: وِْجذاٌف ووِجاٌذ(.

 ْستَػْنِقُع فيها ادلاءُ يف اجلََبِل.ُحْفرٌَة يَ الَوِجيُل: 
ادلاُء الَقِليُل يػَُتَحلَُّب من َجَبٍل أو الَوَشُل: 

 َصْخرٍَة.
َمنػَْقُع ماٍء فيو ِغَلٌظ، )اجلمع: الَوْعُف: 

 ِوعاٌؼ(.
ْوِضُع الذي ؽُلِْسُك ادلاَء.الوِفَاُض: 

َ
 ادل

 نُػْقرٌَة يف اجلََبِل غَلَْتِمُع فيها ادلاُء.الَوْقُب: 
 الِبْئِر يف الصَّفا.ِشبوُ  -

النػُّْقرَُة الَعِظيَمُة يف الصَّْخرَِة الَوِقيُر والَوِقيَرُة: 

 ُُتِْسُك ادلاَء.
ُحْفرٌَة يف َجَبٍل غَلَْتِمُع فيها الَوْقُط والَوِقيطَُة: 

 ماءُ السَّماِء.
رَسل يف الصَّْحراِء الُمولَُو والُمَولَُّو: 

ُ
ادلاُء ادل

 الذَّاِىُب فيها.
 َغِديُر ماٍء َصِغرٍي.ُة: الَمْوَىبَ 
 النػُّْقرَُة يف الصَّْخرَِة َيْستَػْنِقُع فيها ادلاُء. -

 من جلَُِج ادلاِء.الواطَُة: 
 الَبْحُر. )معرَّب(.الَيمُّ: 
 النػَّْهُر الَكبرُي. -
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(4) 
 المعالم والحدود واالتجاىات

آِخُر الغايَِة َحْيُث يَػْنَتِهي إليو َجْرُي الِمْيَتاء: 
 .اخلَْيلِ 

 ادلِْيَداءُ. الطَّرِيُق العاِمُر، رُلَْتَمُع الطريق. -
اجلِهُة أو الَوْجُو الذي يُػْؤَتى منو. )َمأَْتى الَمأْتَاة: 

 وَمْأتاة(.
 النَّاِحَيُة ]ادلِْنطََقَة[ وما َحْوذَلا.اإلْخُذ: 
 َدَرُر الطَّريق )وىو َقْصُده وَمْدَرُجُو(.األَدُد: 

بني األََرِضنَي احلُدوُد األُْرُث واألُرُؼ: 
 )واحدهُتا: أُْرثَة وأُْرفٌَة(.

 َوْضُع ُحدوٍد بني األََرِضني.التَّْأرِيث: 
 احلدُّ وَفْصُل مابني الدُّوِر والضِّياع.األُْرفَُة: 

 التػَّْقِسيُم والتَّْحِديُد للدُّوِر واألَرِضني.التَّْأرِيُف: 
َعامِلُ واحلُُدوُد.األَُرُؼ: 

َ
 ادل
َفازَِة.  ِحَجارةٌ اإلَرـُ: 

َ
تُػْنَصُب َعَلمًا يف ادل

.)  )اجلمع: آراـ وأُرـو
ـُ. وىي ِحجارٌَة تُػْنَصُب يف اآلراـ:  اأَلْعاَل

َفازِة يُػْهَتدى هبا.
َ
 ادل

ـُ:   الطَّريق.اإلَما
 الصِّْقُع من الطَّريق واألَْرِض. -

 اأَلْرُض والبَػْلَدُة.الَبْحَرُة: 

ْحُفورَ الَبِديُء والَبِديُّ: 
َ
 ُة َحِديثاً.الِبئػُْر ادل

 َمناِجُع الَبْدِو.الَمْبَدى: 
الِبالُد اليت بني الرِّيِف والبَػرِّ )وادلفرد: البَػَراِغيُل: 
 بِْرِغيٌل(.

 الُقَرى. -
 األرُض الَقرِيَبُة من ادلاِء.الِبْرِغيُل: 
 النَّاِحَيُة.الُبْصُر: 

كلُّ َمْوِضٍع أو ِقْطَعٍة ُمْسَتِجيزٍة، البَػْلَدُة والبَػَلُد: 
 رًَة كاَنت أو َغيػَْر عاِمرٍة.عامِ 
ما كاف َمْأوًى للحيواِف وإف مل يَُكن فيو البَػَلُد: 
 بناءٌ.

- . َكاف، كالعراِؽ والشَّاـِ
َ
 ِجْنُس ادل

 األَثَػُر، )اجلمع: أَْبالٌد(. -
َخصَُّص من البَػَلِد كالَبْصرَِة البَػْلَدةُ 

ُ
:  اجلزُء ادل

 ودمشق.
الذي تُرَِؾ ومل  احَلْوُض القدمُي، احَلْوضُ الُمْبِلُد: 

 يُْستَػْعمل فَػَتَداَعى.
الِقْطَعُة من اأَلْرِض َقْدُر َمدِّ الَبَصِر من الِبيُن: 

 الطَّريق. )اجلمع: بػُُيوف(.
 الَفْصل بني اأَلْرَضنْيِ. -
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 النَّاِحَيُة. -

 التَّْخُم.  -

 ادلِيل )َمَسافُة ِميٍل(.  -

ُمْنَتهى كلِّ قَػْريٍَة أو أَْرٍض. )اجلمع: التَّْخُم: 
 وـٌ(.ختُُ 
احلُُدوُد. َمْفَصل ما بني الُكورتَػنْيِ : التُُّخـو

 .والَقرْيػَتَػنْيِ 
 احَلدُّ. )اجلمع: خُتُم(. -
الَفْصُل بني األَْرَضنْيِ من احلُدوِد  -

 . َعاملِِ
َ
 وادل

َتَشعَِّبُة عن الطَّرِيِق التػُّرََّىُة: 
ُ
الطَّريُق الصَّغرية ادل

 اأَلْعَظِم.
 : َلِئبُّ  الُمتػْ

ُ
ْسَتوي.الطَّريق ادل

ُ
 ْمَتدُّ ادل

 طَريٌق يف ِغَلٍظ من األَْرِض.الثَّْجُن والثََّجُن: 
َرُة:   النَّاِحَيُة من اأَلْرِض.الثػَّْغَرُة والثػُّغَيػْ

 الطَّرِيُق. -
 الطَّريُق يف َحرٍَّة وَغْلٍظ.الِمثْػَقُب: 

 طَرِيُق الَعَقَبِة.الثَِّنيَُّة: 
 الطَّرِيَقُة يف اجلََبِل. -
 الَعَقَبُة. -

 الَقْنطَرَة وضَلُْوىا شلَّا يُػْعبَػُر َعَلْيِو.ِجْسُر: ال
 ما باَف من الطَّرِيِق وَوَضَح.الِجْلواُخ: 
 احَلدُّ بَػنْيَ الدَّارَْيِن.الجاِمُد: 

 الناحية )َجنََبَتا الوادي(.الَجَنبُة والَجانُب: 
أقصى أْرِض الَعَجِم إىل أَْرِض الِمْجَنُب: 

الَعَرِب إىل أَْرِض الَعَرِب، وأَْدََن أَْرِض 
 الَعَجِم.

 َمْدَخُلها. الَجْيُب= َجْيُب اأَلْرِض:
النَّاِحَيُة واجلاِنُب. )واجلمع: ِجيٌز الِجيَزُة: 
 َوِجيَػٌز(.

 الطُُّرُؽ العالَِيُة.الُحثُُم: 
 األُفُُق.الِحجاُب: 
 الطَّرِيُق.الَمَحجَُّة: 

 جادَُّة الطَّرِيِق. -
 ِقيُم َمرًَّة وتَػْعَوجُّ أخرى.الطَّرِيُق َتْستَ الَحَجوَُّج: 
َحفَّرَُة.الُحُجُج: 

ُ
 الطُُّرُؽ ادل

 ما َحْوَؿ الَقْريَِة.الَمْحَجُر: 
النَّاِحَيُة؛ )َحَجرتا الطريق: الَحْجُر والَحْجَرُة: 

 ناِحيَتاه(.
 النَّاِحَيُة.الِحْجُز: 
 الَفْصُل بني الشَّْيئَػنْيِ. )اجلمع: ُحدوٌد(.الَحدُّ: 
 لنَّاِحيُة.احلَيػُِّز وا -

جاِوُر[.الَحِديُد: 
ُ
 ]ادل

 الطََّرُؼ والنَّاِحَيُة.الَحجا: 
ْكُدوَدة باحلواِفِر. ]الطَّرِيُق[.الَحْرُث: 

َ
َحجَُّة ادل

َ
 ادل
 الطَّرِيُق، ُمْعَظُم الطَّرِيِق.الَحَرَجُة: 
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 الَعْرَصُة، ُمْستَػَقرُّ َوَسِط ُكلِّ َشْيٍء.الَمْحروَصُة: 
 طََّرُؼ.حَلدُّ والالَحْرُؼ: ا
 الَقْريَُة.الَحْوُؼ: 
 اجلاِنُب )اجلمع: َحَواَِلْ(.الَحْوُؿ: 

 الطَّرِيُق الذي ال يُْدَرى َمنػَْفُذُه.الُمْسَتِحيُر: 
ٌ.الَحيُّ = طَرِيٌق َحيٌّ:   بَػنيِّ

 الطَّرِيُق الواِضُح.الَخْيَدُب: 
 الطَّرِيُق.الَخَدُد: 

 َشَرُؾ الطَّرِيِق. -
 ِبنُي َمرًَّة وخَتَْفى َمرًَّة أُْخَرى.الطَّرِيُق تَ الَخُدوُع: 

.الُمْختَػَرُؽ:  ََمرُّ
 ادل

 الطُُّرُؽ يف اجلِباِؿ والَغْلِظ.الَمخاِرـُ: 
ما َخَرَؽ َسْيٌل أو طَرِيٌق يف ُقفٍّ أو رَْأِس الَخْرـُ: 

 َجَبٍل.
بِئػٌْر زَلُْفورٌَة يف احِلَجارَِة الَخُسوُؼ والَخِسيُف: 
رَتِِو. )واجلمع: أَْخِسَفةٌ اليَػنػَْقِطُع ماؤىا لَِكثػْ 

 (.وُخُسفٌ 
ْغرُِب.الخاِفقاِف: 

َ
ْشرُِؽ وادل

َ
 ادل

 الطَّرِيُق.الَمْخَلَفُة: 
 الطََّرُؼ أو النَّاِحَيُة.الِمْخاَلُؼ: 

 اآلباُر احَلديثَةُ احلَْفِر.الُخُلُق: 
 فُػوََّىُة الطَّرِيِق.الَمَخنَُّة: 

ُمَشاًة ورُْكبَاناً. ماَجاَز فيوُ النَّاُس ادلاَء الَمَخاَضُة: 

َخاض(.
َ
َخاِوض وادل

َ
 )اجلمع: ادل

 الِبئػُْر الَبِعيَدُة الَقْعِر الواِسَعُة.الَخْوقاُء: 
 الطَّرِيُق.الدُّبَُّة: 

 الطَّرِيُق.الدُّْجَمُة: 
 الطَّرِيُق.الدَّرَُج: 

الطَّرِيُق الدَّْعُس والِمْدَعاُس والَمْدُعوُس: 
ْوطُوءُ. الطَّرِيُق الذي لَ 

َ
َارَُّة.ادل

 يػََّنْتوُ ادل
ْخفّي.الِمْدفاف والدِّْفن: 

َ
ندفن ادل

ُ
 الِبْئر ادل

 الطَّريق الواِضُح.الدَّلَْثُع: 
 أَْسَهُل طَريٍق يكوُف يف َسْهٍل أو َحْزٍف. -

 الطَّرِيُق.الدَّلُوُع: 
ُر الَعِميَقُة.الِبْربَاُس:   البِئػْ
ِديَنِة. الَفضاءُ َحْوَؿ الرََّبُض: 

َ
ِديَنِة.ما َحْوَؿ ادل

َ
 ادل

ـَ الُمتَػَربَُّع والُمْرتَػَبُع:  ادلَكاُف الذي يػُنػَْزُؿ فيو أَيَّا
 الرَّبِيِع.

 : الطَّرِيُق الغَِليُظ الَوِعُر.الرَِّجيلُ 
ْوطُوُء. -

َ
كاُف ادل

َ
 ادل
ناِحَيُة ُكلِّ َشْيٍء. )ادلثٌت: َرَجواف(. الرَّجا: 

 واجلمع: أَْرَجاءٌ(.
ْدفونة. الرَّْسُم:

َ
 البئر ادل

ُتَػَفرِّقَُة، َأَخاِديُدىا.لرِّفَاُض: ا
 الطُُّرُؽ ادل

 ِشَرُؾ الطَّرِيِق. -
َمَساِقُط اأَلْرِض من نواحي اجلَِباِؿ. المَراِفُض: 
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 )الواحد: َمْرَفض(.
 رُلَْتمع ماِء الوادي.الرََّقمة: 

َواِضُع اليت َيْسُكُن إليها اإلنساف. الَمَراِكُد: 
َ
ادل

 ]ادلآِوي[.
.األَ الُمرَكََّلُة:  ْكُدوَدُة حَبواِفِر الدوَّابِّ

َ
 ْرُض ادل

 زَلَجَّةُ الطَّرِيِق.الُمْرَتَكُم: 
 الَقْريَةُ بَػنْيَ البَػرِّ والَبْحِر.الَمْزلََفُة: 
 الطَّرِيُق يف اجلََبِل.الَمْسَبأُ: 

 الطُُّرُؽ الضَّيػَِّقُة. )الواحد: َمْسَتل(.الَمَساتُِل: 
 الَبْحِر. شاِطىء الَبْحِر. رِيفُ السَّاِحُل: 
 النَّاِحَيُة. السَّاَحُة.السَّحاُة: 
ِدينِة.السُّرَُّة: 

َ
 َوَسُط ادل

ْرتَِفُع.السَّاِطُل: 
ُ
 الغُبَاُر ادل

ْطَمِئنُّ بني الرَّبْػَوتَػنْيِ. )اجلمع: السََّلُق: 
ُ
كاُف ادل

َ
ادل

 أَْسالٌؽ وُسْلقاٌف(.
ْطَمِئنُّ ال َشَجَر فيو. -

ُ
 القاُع ادل

 احَلْزُف الغَِليُظ.ادلكاُف السَّْلَقُع: 
 : َمكاٌف َوِطيٌء وما َحْولَو ُمْشِرٌؼ. السَّاؿُّ

 )اجلمع: َسَواّؿ(.
ِسيُل الضَّيُِّق يف الوادي. -

َ
 ادل

 اجلََبُل األَْمَلُس.السُّْلطُوُع: 
 الطُُّرؽ يف اجلِباِؿ. )الواحدة: َسِنيعة(.السَّنائُِع: 
 احمَلاجُّ البَػيػَِّنُة. ]الطُُّرؽ[.السُُّنُك: 

ـُ: ال  الشِّماُؿ. ]ِجَهةُ الشِّماؿ[.شَّْأ
ْيَسرَُة. ]ِجَهُة الَيساِر[. -

َ
 ادل

ْوِضُع الذي الشَّرِيَعُة والشِّراُع والَمْشَرَعُة: 
َ
ادل

 يػُْنَحَدُر إىل ادلاِء ِمنُو.
 َمْورُِد الشَّارِبَِة. -

 الطُُّرُؽ اليت خَتَْتِلُج )الواحدة: َشرََكٌة(.الشََّرُؾ: 
ََمرَّاُت الَفرْ  -

ُر الواضحة بني ]ادل عيَّة َغيػْ
 األَراِضي[.

الشَّقُّ الذي ال يَػنػُْفُذ يف َجَبٍل أو الشَّْرـُ: 
 َصْخرٍَة وضَلْوعلا.

 الطَّرِيُق.الشََّرى: 
 النَّاِحَيُة. -

ِجَهُة طُُلوِع الشَّْمِس الشَّْرُؽ والَمْشِرُؽ: 
 ومكانُُو.
 اأَلْخُذ يف ناِحَيِة الشَّْرِؽ.التَّشريُق: 

ْوِضُع الذي ُتْشرِؽ فيو الشَّْمُس من يُّ: الشَّْرقِ 
َ
ادل
 األرِض.
 طََرُؼ ادلكاِف.الشِّْسُع: 

 .البُػْعدُ الشُُّسوُع: 
 الَبعيُد.الشَّاِسُع: 
 النَّاِحَيُة.الشَّْطُر: 
 اجلاِنُب من ُكلِّ َشْيٍء.الشَّطُّ: 

 نَِقيُض الَيِمنِي.الشِّماُؿ: 
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 مرتَِفَعنْيِ[ مَكاٌف بني َشرَفَػنْي ]مكانَػنْي الشَّْوُط: 
من األَْرِض، يأُخُذ بو ادلاُء والنَّاُس َكأَنَُّو طريٌق 
طُولُو ِمقداُر الّدْعَوة ]َمَدى الصَّْوت[ مث 

 يػَنػَْقِطع. )اجلمع: ِشياٌط(.
 َحرُّ الشَّْمِس.الشِّواُظ: 
 طَرِيٌق َسْهٌل يف ِغَلٍظ من األْرِض.الِمْصدَُع: 
 .الطُُّرُؽ الصَّاِعَدةُ الصَُّعوُد: 
 اجلَْنُب.الصَّْفُح:

 النَّاِحَيُة.الصَّْفَحُة: 
 ناِحَيةُ اأَلْرِض.الصُّْقُع: 

دينِة )الواحدة: ضاِحَيٌة(.الضََّواحي: 
َ
 ظَواىُر ادل

 النَّاِحَيُة البارِزَُة من البَػَلِد.الضَّاِحَيُة: 
 اأَلْرُض اليت مل ػُلَْط َعلَْيها. -
 :  أَطراٌر(. النَّاِحَيةُ واجلاِنُب. )اجلمع:الطُّرُّ

 السَِّبيُل.الطَّرِيُق: 
 النَّاِحَيُة. )معرَّب(الطَّسُّوُج: 

 ناِحَيةُ الواِدي.الطِّْلُع: 
 النَّاِحَيُة.الطِّيَُّة: 

ْخَتِلَفُة.الَعبابِيُد: 
ُ
 الطُُّرُؽ ادل

 سُلَْتَصرَاُت الطُُّرِؽ.الَمعاِجيُل: 
 الِبئػُْر الَقِدؽلَُة.الِعدُّ: 

 .النَّاِحَيةُ الَعُروُض: 
 جانِبُُو. –ُعْرُض الشَّْيِء: ناِحَيُتُو الُعْرُض: 

 الطَّرِيُق يف َوَسِط اجلََبِل.الَعُروُض: 
 أعلى اجلََبِل أو الرَّْمِل.الُعْرُؼ: 

 جلََبُل لَوُ ِشْبوُ الُعْرِؼ.اأَلْعَرُؼ: ا
 الطَّرِيُق يف اجلََبِل.الُعْرقُوُب: 
ناِء واالْلتِ الُعْرقُوُب:  واِء الشَِّديِد يف َمْوِضُع االضلِْ
 الواِدي.

 اجلاِنُب والنَّاِحَيُة.الَعراُء: 
ما َصُعَب َمْسَلُكُو من الَعْشَوُز والَعَشْوَزُف: 
 األماِكِن والطُُّرِؽ.

 الطَّرِيُق الَوْعُر يف اجلََبِل.الَعَقَبُة: 
 الضَّيػَْعُة.الُعْقَدُة: 

. الَفْصُل يُكوُف بني اأَلَرِضنيَ الَعَلُم والَعالَمُة: 
 )اجلمع: أَْعالـٌ وِعالـٌ(.

 األَثَػُر يُْسَتَدؿُّ بو على الطَّرِيِق.الَمْعَلُم: 
 نَواحي اأَلْرِض.اأَلْعماُؽ: 

 أَْطراُؼ ادلَفاِوِز الَبِعيَدِة. -
ْسُلوُؾ.الُمْعَمل: 

َ
 الطَّرِيُق ادل

 نَواِحي الشَّْيِء، )الواحد: َعَنٌن(.اأَلْعناُف: 
  العاِديُّ.الطَّرِيُق الَقِدميُ الَعْوُد: 
 َعَلٌم من ِحَجارٍَة يػُْنَصُب على َغْلِظ األَْرِض.الَعوَُّة: 
 يَػْنُبوُع ادلاِء.الَعْيُن: 
 َمَصبُّ قَػَناِة ادلاِء. -

ْغرُِب.الَغْرُب: 
َ
 ِخالُؼ الشَّْرِؽ. وىو ادل
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 مكاُف الغُروِب.الَمْغِرُب: 
 بُػْعُد األَْرِض.الَغْوُؿ: 

 أَْطراُؼ اأَلْرِض.اأَلْغواُؿ: 
 الطَّرِيُق الواِسُع بَػنْيَ َجبَػَلنْيِ.الَفجُّ: 

 الطُُّرُؽ.الِفجاُر: 
 النَّواِحي.الُفُروُج: 

 أَْطراُؼ البَػَلِد.الَمفاِرُط: 
 الطَّرِيُق يف ُرُؤوسِ  اجلِباِؿ.الفازُِر: 
 الطَّرِيُق تَػْعُلو النِّجاَؼ، ]ادلرتفعات[.الفازِرَُة: 
 َىَدٍؼ وضَلْوِِه.الَعَلُم من َجَبٍل أو الِفْقَرُة: 
َحجَّةُ الواِضَحُة.الَقَبُل: 

َ
 ادل
َلُة:   اجلَِهُة.الِقبػْ
 النَّاِحَيُة.الُقْذفَُة: 

َوطَّأُ.الَمْقروُح: 
ُ
ْلُحوُب ادل

َ
 الطَّرِيُق ادل

 ادلِْصُر اجلاِمُع، )اجلمع: قُػَرى(.الَقْريَُة: 
 الضَّْيعُة. -

 دينة(.احلاِضرَُة اجلاِمَعُة )ادلالقارِيَةُ والقارَاُة: 
ِديَنُة. )قَصَبةُ البَػَلِد: َمِديَنتُُو(.الَقَصَبُة: 

َ
 ادل
 ناِحَيةُ الطَّرِيِق.الَمْقَصَرُة: 
 النَّاِحَيُة.القاِصَيُة: 

 النَّاِحَيةُ واجلاِنُب.الُقْطُر: 
الطَّرِيُق الذي ال يُْسَلُك الَقْعقاُع والُمتَػَقْعِقُع: 

 إال مبََشقٍَّة.

يُم:  ٍٍ  أَْقساـِ اأَلْرِض.ِقْسٌم من اإلْقِل
 َموِضُع اإلقاَمِة يف الَقْيِظ.الَمِقيُظ والَمْقَيُظ: 

ِصيُف. -
َ
 ادل

 أَْفواُىُو.الُكُعوـُ = ُكُعوـُ الطَّرِيق: 
 الَقْريَُة.الَكْفُر: 

ناِحَيُة الشَّْيِء )اجلمع: الَكَنُف والَكنَػَفُة: 
 أَْكناٌؼ(.

ِديَنُة.الُكورَُة: 
َ
 ادل
 ن أَْعالـِ اأَلْرِض.الَعَلُم ماللَّْجَمُة: 

 الطُُّرُؽ الضَّيػَِّقُة يف اجلِباِؿ. المالِحُج:
 : طَرِيٌق يف ُعْرِض اجلََبِل.اللِّطاطُ 
 : الُكورَُة ]وىي النَّاِحية[.الِمْصرُ 

الطَّريُق الذي ُسِلك حىت صار الَمِليُل والُمَملُّ: 
 ُمْعَلماً.

 الطَّرِيُق.الَمْوُر: 
ْوِضُع الذي الِميناُء: 

َ
تُػْرفَُأ فيو السُُّفُن، أي ادل

 َُتَْمُع وتُػْرَبُط.
 الطَّرِيُق الواِضُح.النَِّبيُء: 
 الَعَلُم من أَْعالـِ اأَلْرِض يُػْهَتَدى هبا.النَِّبيُّ: 

َحجَُّة، ]الطَّرِيُق[.النَّْجُل: 
َ
 ادل
 َعالَمٌة يف اأَلْرِض.النَِّحيَزُة: 
 اجلاِنُب.النَّاِحَيُة: 

 الطَّرِيُق الواِضُح ادلستقيُم.باُف: النػَّْيَسُب والنػَّْيسَ 
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ْسَتِدؽُّ كطريِق النَّمِل واحلَيَِّة. -
ُ
 الطَّرِيُق ادل

 ما ُوِجَد من أَثَِر الطَّرِيِق. -

 َشَرُؾ الطَّرِيِق، ]ما تَػَفرََّع منو[.األَْنساُع: 
 اجلادَُّة َغيػُْر البَػيػَِّنِة.النػَّْيَسُم: 
ذْ الَمْنِسُم: 

َ
 َىُب.الَوْجوُ والطَّرِيُق وادل

 الطَّرِيُق.الناِشُط: 
 احلاِضرَُة.النَّاِطَقُة: 
 النَّاِحَيُة من الشَّْيِء.النػَّْفَنُف: 
 لطَّرِيُق يف اجلََبِل.النَّقيل: ا

ْخَتَصُر. -
ُ
 الطَّرِيُق ادل

 الطَّرِيُق على غرِي َقْصٍد.اليَػْنُكوُر: 
ْسَتِقيُم.النػَّْهجُ 

ُ
 : الطَّرِيُق ادل

َهلُ   اِء.: َمْورُِد ادلالَمنػْ
 الطَّرِيُق الواِضُح.النِّهاِميُّ: 
 الطَّرِيُق إىل ادلاِء.الَمناُب: 

 الَعَلُم، وما يُوَضُع بني الشَّْيَئنِي من احلُُدوِد.الَمناُر: 
 احَلدُّ بَػنْيَ األَْرَضني. -
 الَعَلُم غُلَْعُل للطَّرِيِق. -
 زَلَجَّةُ الطَّرِيِق. -

 دَّْيِن.الَعالَمُة ََتَْعُل بَػنْيَ احلَ الَمنارَُة: 

أف ػُلَْفَر يف مناِقِع ادلاِء ِثاٌد يُِسيُلوف الَهْوَبَجُة: 
 إليها ادلاَء فَتْمَتِلُئ فَػَيشرَبُوف منها.

 الطَّرِيُق ال َعَلَم بو.الَهْوَجُل: 
 الطَّرِيُق الواِسُع.الَهْيَطُع: 
 الِبئػُْر العِميَقُة.الَمْهواُة: 
ُ الَمْهَيُع:   .الطَّرِيُق الواِسُع البَػنيِّ
عالَمٌة يُػْهَتَدى هبا يف الصَّْحراِء، الَوَجُم: 

 )اجلمع: أَْوجاـٌ(.
أَتى للمكاِف وَغرْيِِه، ]الطَّريق[.الَمْوِدُؽ: 

َ
 ادل

 َمنػَْهُل ادلاِء.الَمْورُِد: 
 الطَّرِيُق إىل ادلاِء، )اجلمع: َموارُِد(.الَمْورَِدُة: 
 الطَّرِيُق.الوارُِد: 

 ِعيَدُة.األَْرُض البَ الَوِصيَلُة: 
ْوِضُع.الَمْوِقُع: 

َ
 ادل

 َمْرفَأُ السُُّفِن.الِمينا والِميناُء: 
 اخلَراُب. اخلاِل.اليَباُب: 
 ما على ؽلَِنِي الَكْعَبِة ]اَتاه الَيَمِن[.الَيِميُن: 

 ]اجلنوُب، بالنسبة إىل َمكَّة[. -
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(5) 
 الظَّواىر الجغرافية والُمَكوِّنات الطبيعيَّة

 راب.السَّ األَبَاُب: 
ادلَكاُف الغَِليُظ اخَلِشُن مثل اإِلْبُس واألَْبُس: 

 الشَّْأز.
الصَّْخرَُة َتُكوُف يف ادلاِء، َصْخرٌَة َتُكوف األَتَاُف: 

 أَْعَلى الرَِّكيِّ ]أعلى البئر[.
 الصَّْخرَُة بَػْعُضها ظاِىٌر، وبَػْعُضها غاِمٌر. -

صَّْخرٌَة يف أسفل  =أتاف الثَِّميل:
  الوادي.

يف ادلاِء  صَّْخرَةٌ  لضَّْحل:=أتاف ا
 الضَّْحضاِح.

 اخِلْصُب.اإِلراَضُة: 
 األَْرُض اليت ال تُػْنِبُت شيئاً.األُرَِمُة: 

اأَلْرُض الرَِّقيَقُة اليت ال َتكاُد تُػْنِبُت األُسافَُة: 
 شيئاً.
 رِقَُّة األَْرِض.اأَلسافَُة: 

ما ظََهَر من نَواحي الَفَلِك األُُفُق واألُْفُق: 
 ْطراِؼ اأَلْرِض.وأَ 

 نَواِحي السَّماِء.اآلفاُؽ: 
 َمهابُّ الرِّياِح األَْربَػَعِة. -

 احلُْفرَُة من اأَلْرِض.األُقْػَنُة: 

ىي ِشْبُو ُحْفرٍة َتُكوُف يف ظُهوِر الِقَفاِؼ  -
وأعاِل اجلِبَاِؿ، َضيِّقُة الرَّْأِس، قَػْعرُىا َقْدُر 

ا كانت َمْهواًة  قامٍة أو قاَمتَػنْيِ ِخْلَقًة، ورمبَّ
 بني َشقَّنْي.

 : ُـّ النُُّجوـِ ََجرَُّة.النُُّجوـُ = ُأ
 ادل

ُىوٌَّة يف اأَلْرِض َخِليَقٌة يف بُطُوِف اأَلْوقَُة: 
األَْوِديَِة، وَفُمها ِمْثُل َفِم الرَِّكيَِّة وأَْوَسُع 

 أحياناً.
السَّراُب، وىو الذي يَُكوُف ُضحًى بني اآلُؿ: 

 َفُع الشَّخوَص ويَػْزىاىا.السَّماِء واأَلْرِض يَػرْ 
 الدَّارَُة اليت َحْوَؿ الشَّْمِس كاذلَالِة للَقَمِر.األَياُة: 

 الشَّْمُس.البُتَػْيراُء: 
 .احَلرَّةُ الَبثْػَرُة: 
 أَْرٌض َسْهَلةٌ رِْخَوٌة. -
ا  - أَْرٌض ِحجاَرهُتا كِحجارِة احَلرَِّة إال أُنَّ

 بيٌض.
 الَقَمُر.الباُحوُر: 
 الواِسُع )اجلمع: بُُدوٌح وبِداٌح(. الَفضاءُ الِبْدُح: 
 البارُِز الظَّاِىُر من اأَلْرِض.البَػَراُح: 

أْرٌض واسعٌة ظاىرٌة ال نباَت فيها وال  -
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 ُعْمراف.
اأَلْرُض اليت ىي ال َجَلٌد وال َسْهٌل. البَػْرَذَعُة: 

 )واجلمع: بَراذُِع(.
 ِخالُؼ الَبْحِر.البَػرُّ: 

 ِة.ِخالُؼ الرِّيِفيَّ البَػرِّيَُّة: 
. )واجلمع:  - اأَلْرُض ادلنسوبَُة إىل البَػرِّ

 البَػرَاري(.
َكاُف الَفَضاُء من األرِض الَبِعيِد البَػَراُز: 

َ
ادل
 الواسِع.

ْخَتِلطَُة البُػْرقَُة والبَػْرقاُء: 
ُ
اأَلْرُض الَغِليظَُة ادل

 حِبجارٍَة ورَْمٍل.
ـُ:  نَػوٌْع من احِلجارة يف احِلجاِز والَيَمِن، الِبَرا
 ُتْصَنع البُػرـَ ]القدوُر[. ومنو
 احَلرَُّة. )واجلمع: ِبساٌؽ(.الَبْسَقُة: 

الطَّرائُِق اليت تُػَرى على َوْجِو اأَلْرِض التّباِشيُر: 
 من آثاِر الرِّياِح؛ ]اخلطوط[.
احَلَجر األَبْػَيُض الَبْصُر، والِبْصُر، والَبْصَرُة: 

 الرِّْخُو.
 الَكذَّاف. -

أَْرٌض ِحجاَرهُتا َبِصَرُة: الَبْصَرُة والَبَصَرُة وال
 ِجّص.
الطِّنُي الَعِلُك. الطني الَعِلُك اجلَيُِّد الَبْصَرُة: 

 الذي فيو َحَصى.

َحَجٌر الُبَصاقَُة = ُبصاقَُة الَقَمِر وُبصاقُُو: 
 أَبَيُض ُمَتؤلِلٌئ.

ٌ شلَّا َجرَّْتوُ السُُّيوُؿ.الَبْطحاُء:   تُراٌب َلنيِّ
 يل الواِدي.َرْمٌل يف َمسِ الَبِطُح: 

 َمكاٌف ذو َرْمٍل وِحجارٍَة.األَبْػَغُث: 
 السَّراُب.األَبْػَقُع: 

 التػُّرَاُب.البَػَلُد والبَػْلَدُة: 
 ما مل ػُلَْفْر من اأَلْرِض ومل يُػْوَقْد فيو!!البَػَلُد: 
 ُكلُّ َفْجَوٍة أو َىواٍء ]فَػرَاٌغ يف اأَلَرِضني[.البَػْهُو: 

 َوُة كأُنا َذرِيرٌَة.التػُّْربَةُ الرِّخْ البَػْوغاُء: 
اُب الناِعُم. -  الًتُّ

اب.الُبوَىُة:   ما أَطَارَْتو الرِّيُح من الًتُّ
 اأَلْرُض.التُػْرُب والتػَُّراُب والتػَّْرباُء والتػَّْوَرُب: 

 الطَّاقَُة من التػُّرَاب.التُّرابَُة: 
 ظاِىُر اأَلْرِض.التػُّْربَُة: 

 ساِيِل ادلاِء.الطِّنُي الذي يَػْرُسُب يف مَ التػُّْرنُوؽ: 
 الطِّنُي. احَلْمأَُة.الثَّْأُط والثَّْأطَُة: 

ا الثػَّْرُب:  أَْرٌض ِحَجاَرهُتا كِحَجارَِة احَلرَِّة إالَّ أُنَّ
 بِيٌض.
ْكُسوِر.الثػُّْلَمُة: 

َ
 فُػْرَجةُ اجلُْرِؼ ادل

اُب واحِلَجارَُة.األَثْػَلُم:   الًتُّ
 الظِّلُّ.الثََّمُل: 

 ف جأٌس(.الَوْعُر )مكاالَجْأُس: 
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ِقْطَعٌة من اأَلْرِض َغِليظٌَة َُحْراُء يف الُجْؤَوُة: 
 َسواٍد.
 َوْجُو األَْرِض.الَجُبوُب: 

 اأَلْرُض الَغِليظَُة من الصَّْخِر. -
اُب. -  الًتُّ

َفتَُّت. -
ُ
َدُر ادل

َ
 ادل
َدرَُة.الَجُبوبَُة: 

َ
 ادل

َلُة:   َصالبَةُ اأَلْرِض.الَجبػْ
 ِلطُو َسَبٌخ.َمكاٌف فيو تُػرَاٌب ؼلاالَجثْػُر: 

ِصالُب األَْرِض اليت ُُتِْسك ادلاَء اأَلجاِدُب: 
 فال َتْشرَبُو.

 األراضي اليت ال نباَت فيها. -
 أَْرٌض ذاُت رَمٍل دقيٍق.الَجَدالَُة: 

 اأَلْرُض. -
 احِلَجارَُة الرِّْخَوُة. الَكذَّاُف.الَجذَّاف: 

 أَْكواـٌ َصِغريٌَة من تُراٍب وِطنٍي تَػبػُْرزُ الَجراثِيم: 
 على َوْجِو األَْرِض، )الواحدة: ُجْرثُوَمٌة(.

 اأَلْرُض الَغلِيظَةُ ذاُت احِلَجارَِة.الَجَرُج: 
ـُ اأَلْرِض.الَجَراِدُح والَجراِدَحُة:   ِإَكا

ِسيُل.الُجرُّ: 
َ
 ادل

اأَلْرُض اليت ال الُجُرُز والُجْرُز والَمْجُروزَُة: 
 تُػْنِبُت.

)واجلمع:  األَْرُض اليت مل يُِصْبها َمطٌَر. -

 أَْجرَاٌز(.
اأَلْرُض َذاُت الَجَرَعُة والَجَرُع والَجْرعاُء: 

 احلُزونَِة ال تُػْنِبُت شيئاً.
ما ََتَرَّفَػْتُو السُُّيوُؿ وأََكلَْتُو الُجْرُؼ والُجُرُؼ: 

 من األَْرِض.
 : ُلْغ أف الُجشُّ ما اْرتَػَفع من األَْرِض ومل يَػبػْ

 يَُكوَف َجَبالً.
 ٌة يف اأَلْرِض ُمْسَتِديرٌَة.َسعَ الُجْفَرُة: 
 الَغليظ الياِبُس من اأَلْرِض.الَجَفُف: 
 : ْرتَِفَعُة وليست بالَغِليظِة وال الُجفُّ

ُ
اأَلْرُض ادل

 اللَّيػَِّنِة.
 الصَّْخُر.الَجْلَمُد والُجْلُموُد: 

 اأَلْرُض احَلِجرَُة.الَجْلَمَدُة: 
َلٌة َجْلَواُء:   يَئٌة.ُمْصِحَيٌة ُمضِ الَجْلواُء= لَيػْ

 احِلجارَُة.الِجَماُد: 
ْرتَِفُع.الُجْمُد والُجُمُد: 

ُ
 ادلَكاُف الصُّْلُب ادل

 َأْصَغُر اآلكاـِ ويَُكوف ُمْسَتِديراً.الُجُمُد: 
ْرتَِفُع. -

ُ
كاُف الَغليظ ادل

َ
 ادل
 الظُّْلَمةُ الشَِّديَدُة.الَجْمَرُة: 
 .اأَلْحَجاُر الصِّغَاُر، )الواحدة: مَجْرٌَة(الِجَماُر: 

ْرتَِفَعُة.الَجْمَعَرُة: 
ُ
 اأَلْرُض الَغلِيظَةُ ادل

 احِلَجارَُة.الَجْنَدُؿ: 
َكاُف الغِليظ فيو ِحَجارٌَة. -

َ
 ادل
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 اأَلْرُض ذاُت احِلجارَِة.الَجْنَدلَُة: 
ـُ:   الَقْعُر الَبعيُد، ]لِواٍد أو بِْئٍر[.الِجِهنَّا
ٌر َجَهنٌَّم وجِ الَجَهنَُّم:  ِهنَّاـٌ: الَبعيُد الَقْعِر. )بِئػْ

 بَعيدُة الَقْعِر(.
كاُف الَوِطيءُ من اأَلْرِض.الَجْوبَُة: 

َ
 ادل

 َفضاءٌ أَْمَلُس َسْهٌل بني أَْرَضنْيِ. -
َكْسُر َجْنََب الواِدي وَجْرفُُو بِِفْعِل الَجْوُخ: 
 السَّْيل.

التػُّرَاُب الَجْوُؿ والُجوُؿ والَجْوالُف والَجْياَلُف: 
يُح على َوْجِو واحَلَصى الذي َتوُؿ بو الرِّ 

 اأَلْرِض.
 االُْنَِباُط.االْنِحداُر: 
 َكَدُر ماِء الِبْئِر واْخِتالطُو بالطِّنِي.الَحثْػَربَُة: 
اُب.الَحَثى:   الًتُّ

اِب.الَحثْػَواُء:   اأَلْرُض الَكِثريَُة الًتُّ
ما أَْشَرَؼ من اأَلْرِض الَحَدُب والَحَدبَُة: 

 وَغُلَظ واْرتَػَفع.
 كاُف يػُْنَحَدُر ِمْنُو.ادلالَحُدوُر: 

ما اضْلََدَر ]انْػَهَبَط[ من اأَلْرِض.  الَحَدُر:
 الصََّبُب.
داِر ]االُنباط[.الُمْنَحَدُر:   َمْوِضُع االضلِْ

 : النَّْشُز من اأَلْرِض.الَحْدرُ 
 ما اْسَتداَر من احَلَصى.الَحْيداُر: 

 ما َصُلَب واْكتَػنَػَز من احَلَصى. -
 من الزَّرِْع. الِقْطَعةُ الَحِديَقُة: 

 األرُض اخَلِشَنُة.الِحْذرِيَةُ والِحْذرِيَاُء: 
اأَلْرُض الغليظة من الُقفِّ اخلشنة.  -

 )اجلمع: َحذاَرى(.
 ِقْطَعٌة من اأَلْرِض غليظٌة.  -

 أَْرٌض َحْربِيٌس: ُصْلَبة.َحْربِْيُس: 
أرٌض زَلُْروثٌَة وزُلْرَثٌَة: َوِطَئها الناُس الَمْحُروثَُة: 
 وىا.حىت أثارُ 
ِغياٌض من َشَجِر السََّلِم ]وغريه[ الِحراُج: 
 ُمْلتَػفٌَّة.

 الرِّيُح البارَِدُة مع يػُْبٍس.الَحْرَجُف: 
 َرْمِليَّةٌ لَيػَِّنٌة.الَحرِيَُّة = َأْرٌض َحرِيٌَّة: 
 َوَسطُها وأَطَْيُبها.الُحرُّ = ُحرُّ األَْرِض: 

ا أَْرٌض ذاُت ِحجارٍَة ُسوٍد طلَِراٍت  الَحرَُّة:  كأُنَّ
 أُْحرَِقْت بالنَّاِر.

اأَلْرُض الصُّْلَبُة الَغليظة اليت أُلِبَسْتها  -
ا ُمِطَرْت. )واجلمع:  ِحجارٌة سوٌد طلَِرٌة كأُنَّ

راٌر(. ِِ  َحرَّاٌت وِح
احِلَجارَُة اليت تَػْنُبُت على َشطِّ الَحْرَشُف: 

 الَبْحِر.
الصَّْخرَُة، )اجلمع: َأْحجاٌر وِحجاٌر الَحَجُر: 
 رٌَة(.وِحجا
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األَرض َكِثريَُة الَحِجَرُة والَحِجيَرُة والُمَتَحجَِّرُة: 
 احلجارَِة.

 : احَلِديَقُة. ]األَْرض اليت َتِْبُس ادلاَء[.الَمْحِجرُ 
احَلرَُّة من اأَلْرِض ]أرض ذات الَحْرَجَلُة: 

 حجارة سود[.
ْقِحطَُة. )اجلمع: َحراِسيُم الِحْرِسُم: 

ُ
السََّنُة ادل

 .وَحراِسنُي(
 اأَلْرُض الَغِليظَُة.الَحْرَشَفُة: 
طَِر[.الَحْرُص: 

َ
 الَقْشُر، ]َقْشُر َوْجِو اأَلْرِض بادل

 احَلْمأَُة.الِحْرِمُد: 
 الطِّنُي اأَلْسَوُد، الطِّنُي الشَِّديُد السَّواِد. -
ُتَػَغيػُِّر اللَّْوِف والرِّيِح )من الطِّني(. -

 ادل

 طني الَبْحِر. -

وىو التػَّْفُن يف َأْسَفِل  الَغرِيُن،الِحْرِمَدُة: 
 احَلْوِض.

 ُصْلَبٌة َشِديَدٌة.الِحْرَماُس = َأْرٌض ِحْرَماٌس: 
اأَلْرُض الَغلِيظَُة الشَّديَدُة الِحْزبَاَءُة والِحْزُب: 

 احلَْزنَُة، )اجلمع: حزايّب(.
كاُف الَغِليُظ.الَحْزَوُر: 

َ
 ادل
ْوِضُع الذي َكثُػَرْت ِحجارَتُُو و الَحزِيُز: 

َ
َغُلَظْت  ادل

ا السَّكاِكنُي.  كأُنَّ
 غاِمٌض من األَْرِض يَػْنقاُد بَػنْيَ َغِليَظنْي.الَحزُّ: 

 : ُزـو  اأَلْرُض الغَِليظَُة.الَحيػْ

ما اْحتَػزـَ من الَحْزـُ= الَحْزـُ من األرِض: 
ُتوِف والظُّهوِر.

ُ
 السَّيِل من صَلَواِت ادل

 ارَِة.الَغلِيُظ من اأَلْرِض الَكِثرُي احِلجالَحْزـُ: 
 ما َغُلَظ من األرِض.الُحُزونَُة والَحْزُف: 

 الصَّاِعَقُة.الُحْسبَانَُة: 
 اأَلْرُض اليت َتِسيُل من أَْدََن َمطٍَر.الَحشاُد: 

 الَكذَّاُف. احِلْسُي احَلِصُب.الَحْشَرُج: 
النػَّْقرَُة يف اجلبل غلتمع فيها ادلاءُ الَحْشَرُج: 
 فَيْصُفو.
 رِْخَوٌة يف َسْهٍل من األَْرِض.َصْخرٌَة الَحَشَفُة: 

 احِلجارَُة واحَلَصى.الَحَصُب والَحْصَبُة: 
 اأَلْرُض َكِثريَُة احَلَصى واحَلْصباِء.الَمْحَصَبُة: 
اُب.الِحْصِلُب:   الًتُّ
اُب.الِحْصِلُم:   الًتُّ
ِصغاُر احِلجارَِة. )الواحدة: َحصاٌة، الَحَصى: 

 واجلمع: َحَصياٌت و...(.
 األرُض َكثريُة احَلَصى.والَحِصيَُّة:  الَمْحَصاةُ 
 ادلاءُ اخلاثُِر الذي فيو َطْمَلةٌ وِطنٌي.الِحْضُج: 
ِسيُل.الحاِفَشُة: 

َ
 ادل

أَرٌض ُمْسَتوِيٌة ذلا َكَهْيَئِة الَبْطِن َيْسَتجِمُع  -
 ماُؤىا فَػَيِسيُل.

َمساِيُل ادلاِء اليت تَػْنَصبُّ إىل ادلسيل الَحواِفُش: 
 فَػْرعيَّة[. األعظم ]َمَساِيلُ 
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 احَلْمأَُة.الِحْمرُِد: 
 بَِقيَّةُ ادلاِء الَكِدِر يف احَلْوِض. -
: ِحجارٌَة ُسوٌد تراىا الزِقًَة باأَلْرِض، الَحمَّةُ 

وَتُكوُف ُمَتَدانَِيًة وُمتَػَفرِّقًة ُمْلساً، تقوُد يف 
 األرض اللَّيػَْلةَ واللَّيػْلَتَػنْيِ والثالَث، ]واسعة[.

ابُ الَحاُؿ:  ُ. الًتُّ  اللَّنيِّ
 الطِّنُي اأَلْسَوُد واحَلْمأَُة. -

: ىي اليت الُمْسَتِحيَلُة= اأَلْرُض الُمْسَتِحيَلةُ 
 لَْيَست مبُْسَتوِيٍَة.

َمَكاٌف َغِليٌظ ُمنػَْقاٌد. )واجلمع: الَحْوَمانَُة: 
 َحْوماٌف وحوامنُي(.

 َشقائُِق يف اجلِباِؿ.الَحْوَماُف: 
 اخِلْصُب.الَحيا: 

طَرِيٌق من رَْمٍل أو سحاٍب؛ الَخبَُّة والُخبَُّة: 
 ]خّط[.

 :  الغاِمُض من اأَلْرِض.الُخبُّ
 اْضِمحالُؿ السَّراِب.الُخُتوُع: 

 السَّراُب.الَخْيتَػُعوُر: 
ما يَػبػَْقى من السَّراِب ال يَػْلَبُث أف  -

 َيْضَمِحلَّ.
الذي يَػْنزُِؿ من اذلَواِء يف ِشدَِّة احَلرِّ  -

 يوِط، أو كَنْسِج الَعْنَكُبوِت.أَبْػَيَض اخلُ 

: ُغثاُء السَّْيِل إذا َخلََّفُو وَنَضَب عنو الُخثُّ 

.  حىتَّ غلَِفَّ
ـَ َعْهُدُه حىت ْحلُ الطُّ  - ُب إذا يَِبَس وَقُد

 يَْسَودَّ.
 الظُّْلَمةُ الشَِّديَدُة.الُخْدرَُة: 
 السَّراُب.الَخْيدَُع: 

 الصُُّخوُر الصَّمَّاءُ.الَخْرساُء: 
 الَكْرَشَفُة، أي األْرُض الَغِليظَُة.ْرَشَفُة: الخَ 

 األَْرُض الياِبَسةُ الصُّْلَبُة.الِخْرِشَمُة: 
 َصْخرٌَة فيها ُخُروٌؽ.الَخْوَرـُ: 

ال ػَلَْتِبُس عليها ماُؤىا  الُخُزُؽ= َأْرٌض ُخُزٌؽ:
 وؼَلْرُُج تُػرَاهُبا.

 َذىاُب َضْوِء الَقَمِر.الُخُسوُؼ: 
 اأَلْرِض مبا َعَلْيها.ُسُؤوُخ الَخْسُف: 

كاِف يف اأَلْرِض. -
َ
 َذىاُب ادل

 اأَلْرُض اللَّيػَِّنُة.األخاِسُف: 
 اأَلْرُض اليت ِحجاَرهُتا ُمَتدانَِيٌة َمْنثُورٌَة.الَخْشباُء: 
احِلجارَُة الرِّخوُة اليت يػُتََّخُذ منها الَخْشَرـُ: 
.  اجِلصُّ
 اأَلْرُض اليت فيها ِطنٌي وحصًى.الَخشَّاُء: 

ألْرُض اخَلِشَنُة الصُّْلَبُة. )واجلمع: ا -
 َخشَّاواٌت وخشاِشيُّ(.

 ُقفٌّ ]َتلٌّ[ َغَلَبْت َعَلْيِو السُُّهولَُة.الُخْشَعُة: 
تَػَهمَِّشُة.الخاِشَعُة: 

ُ
ُتَػَغبػِّرَُة ادل

 اأَلْرُض ادل
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الَعزاُز الصُّْلُب من اأَلْرِض. ُقفٌّ األخاِشُف: 
 َغَلَبْت عليو السُُّهولَُة.

 ما َخُشَن من اأَلْرِض.شاُف: الخَ 
 اأَلْرُض الَغلِيظَُة.الَخْشنَاُء: 

 األْرُض اليت فيها ِحَجارٌَة وَرْمٌل. -
 السَّماُء.الَخْضراُء: 

َبػُْلوؿ الَخِضيُض والُخَضاِخُض: 
ادلكاف ادل

 بادلاِء.
كاُف الَكثرُي ادلاِء والشََّجِر. -

َ
 ادل
 ادلاء الشَّريُب الَغِليُظ.الَخِفيُج: 

 َمِغيُب النَّْجِم.وُؽ والَخَفقاُف: الُخفُ 
 تَػَوِلِّ النَّْجِم للَمِغيِب. -

.الَخقُّ:   الَغِديُر الياِبُس اجلاؼُّ
 الشَّقُّ يف اأَلْرِض. )اجلمع: أخاِقيُق(. -

 ُكُسوٌر يف اأَلْرِض يف ُمنػَْعرَِج اجلََبِل.األخاقيق: 
 اجلِباُؿ واحِلَجارَُة والصُُّخوُر.الَخَواِلُد: 

 احلَِفريَُة يف اأَلْرِض.: الَخِليَقةُ 
ُمْصَمَتٌة َمْلَساُء ال  الَخْلَقاُء= َىَضبٌة َخْلَقاُء:

 نباَت هبا.
 البَػرَاُز من اأَلْرِض.الَخالُء: 
 ما َوارَاَؾ من الشََّجِر واجلِباِؿ وضلوىا.الَخَمُر: 

اأَلْرُض اليت َكثُر َشَجرُىا ]خُتِْفي ما الُمْخِمَرُة: 
 بداخلها[.

اأَلْرُض اليت مل ُُتْطَر بَػنْيَ أَْرَضنْيِ : الَخْوبَةُ 
 شَلْطُورَتَػنْيِ.

ْوِضُع السَّيُِّئ من اأَلْرِض. -
َ
 ادل

 :  الوادي الواِسُع يف َجوٍّ َسْهٍل.الَخوُّ
 األَْرُض اخلالَِيُة.الُخوَُّة: 

يَُة: ٍِ  اإِلزْلاُؿ. الَخيُّ واإلخواُء والتَّْخِو
 واِف احِلجارِة.اأَلْرُض سُلَْتِلَفُة أَلْ الَخْيفاُء: 
 :  َمْوِضُع َجْرِي السَّْيِل.الَمَدبُّ
َاُء.الدُّثُوُر:   الدُُّروُس، الِبَلى، االزلِّ

نَػْقٌب تت األَْرِض بارتفػاِع قامػٍة أو الدَّْحُل: 
قامتَػيْػِن أو أَْكثَػَر من ذلك، يَػتَػَلجَُّف ؽليناً أو 
َِشاالً، َمرًَّة َيضيُق َومرًَّة يَػتَِّسُع يف صفاٍة 
َمْلساَء... وقد تنتهي َِبْوٍؼ من ادلاء الرَّاِكِد 

 الواسِع الَعِميق وىو صاِلٌح للُشْرِب.
 ادلاءُ الذي يَُسبُِّب الزََّلَق.الدَّْحُض: 

زَلَُّة الذي ال تَػْثُبُت َعلَْيِو  -
َ
َكاُف ادل

َ
ادل

ـُ.  األْقدا
 اأَلْرُض اليت يُػْزَلُق فيها كثرياً.الِمْدحاُض: 

 وُ الغاِر يُْدَخُل فيِو.: ِشبْ الُمدََّخلُ 
ََخَرُىا وغاِمُضها، الدَّاِخَلُة= داِخَلُة اأَلْرِض: 

َْخِفيَّة َكَأْف تكوَف زُلاطًة 
]األرض ادل

 باجلباِؿ[. )واجلمع: َدَواِخُل(.
 الصَِّعيُد األَْمَلُس.الدَّْوَدُؽ: 
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 تَػرَقْػُرُؽ السَّراِب وبَياُضُو.الدَّْيَسُق: 
اُب. -  الًتُّ

 ِشدَُّة َسواِد اللَّْيِل.الدُّْعَجُة: 
 أَْسناُد األرض. الدُّفوؼ والدَّفاِدؼ:

اِب.الدَّقْػَعاُء:   عامَّةُ الًتُّ
ْقِعُم:  اِب.الدِّ  عامَُّة الًتُّ

اُب.األْدَقُع والدَّقْػَعاُء والدَّقَاُع والدُّقَاُع:   الًتُّ
ُ الذي َكَسَحْتُو الدُّقَاقَُة والدُّقَاُؽ:  اُب اللَّنيِّ الًتُّ

 يُح من اأَلْرِض.الرِّ 
َْرِعيَُّة الفاِسَدُة.الَمدُْكوَكُة: 

 األَْرُض ادل
ْلَساُء.الدِّاَلُص الدَّاَلُص: 

َ
 اأَلْرُض ادل

 اْنِدفاُع ادلاِء.االنِدالُظ: 
 ُغروُب الشَّْمِس.الدُّلُوُؾ: 
 َزواُؿ الشَّْمِس عن َكِبِد السَّماِء.الدَّْلُك: 
 ألَْمَلُس.الصَّْخُر اأَلْسَوُد ااألَْدَلُم: 

الثَّرَى الذي يَػَتَحلَُّب الدَُّموُع والدَّاِمُع والدَّمَّاُع: 
 منو ادلاءُ أو يَكاُد.

ما َرَمى بو الَبْحُر من الصََّدِؼ الدََّماُؿ: 
نَاِقيِف والنَّبَّاِح.

َ
 وادل

األََرَضُوَف الصِّالُب. ]الواحدة: الدََّمالِيُج: 
 ُدْمُلٌج وُدْمُلوٌج[.

 احَلَجُر األَْمَلُس.دُّْمُلوُج: الدُّْمُلُج وال
احَلَجُر األَْمَلُس ِمْثُل الدُّْمُلوُؽ والدَُّماِلُق: 

. )اجلمع: َدَماِلُق وَدَمالِيُق(.  الَكفِّ
ْسَتِديُر.الدُّْمُلوُؾ: 

ُ
 احَلَجُر األَْمَلُس ادل

اِلكنُّ، وىو ما ػَلْمي من الرِّيِح البارَِدِة الذََّرى: 
 من حائٍط أو َشَجٍر.

تَػَقارِبَُة وبَػْعُضها أَْرَفُع من رََّتُب: ال
ُ
الصُّخوُر ادل

 بَػْعٍض. )الواحدة: رَتَبٌة(.
 ما أَْشَرَؼ من اأَلْرِض. -

 احلَرَُّة الصُّْلَبةُ اخَلِشنُة.الرَّْجالَُء: 
ـُ:   احِلجارَُة.الرَِّجا

 الَوْحُل والطِّنُي.الرَّدُْغ والرَّْدَغةُ والرُّداُغ: 
 ُة.الصَّْخرَ الرََّداُة: 

 حَلَجُر الثَّقيُل.الِمْرَدى والِمْرداُة: ا
 : َعاِدف[.الرَّسُّ

َ
ْعِدُف ]َمكاُف وُجوِد ادل

َ
 ادل

 الِبئػُْر الَقِدؽلَِة. -
 اأَلْرُض اللَّيػَِّنُة.الرََّغاُب: 

 اأَلرُض اليت تَأُخُذ ادلاَء الَكِثري. -
ـُ:  ُ وليس بالدَّقيِق.الرَّغا اُب اللَّنيِّ  الًتُّ

 ٌط ِبًُتاٍب.رَْمٌل سُلَْتلِ  -
َتؤلِلُئ.الرَّقْػَرقاُف: 

ُ
 السَّراُب الرقيُق ادل

اِب ََتَْتِمُع على َشِفرِي الرَّقْػَوُة:  الُقْمزَُة من الًتُّ
 الواِدي. ]الُقْمزَة: الَكْومة[.

 َمغاِمُض اأَلْرِض ]الواحد َمرَْكٌد[.الَمراِكُد: 
ـُ:  ْجَتِمع[.الرُّكا

ُ
تَػرَاِكُم ]ادل

ُ
 الرَّْمُل ادل
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ْجُموُع.ْكَمُة: الرُّ 
َ
اُب ادل  الطِّنُي والًتُّ

اُب.الرَّْمُس:   الًتُّ
 احَلَصى الِبيُض تتؤلألُ يف الشَّْمِس.اليَػْرَمُع: 

ِحجارٌَة لَيػَِّنٌة رِقاٌؽ بِيٌض تَػْلَمُع.  -
 )الواحدة: يَػْرَمَعٌة(.

اِب َمْعروٌؼ. )اجلمع: رِماؿ الرَّْمُل:  نَػْوٌع من الًتُّ
 (.والِقْطَعُة منو رَْمَلةٌ 

ُـّ:   .الثػََّرىالرِّ
 الغُباُر.الرََّىُج: 
 ُمقارَبَةُ الشَّْمِس الغُُروَب.التػَّْرنِيُق: 
ْنثاُؿ الذي ال يَػَتَماَسُك.الرَِّىيُش: 

ُ
اُب ادل  الًتُّ

ًَتاصَّةُ الثابَِتُة.الرَّواِىُص: 
ُ
 الصُّخوُر ادل

 َلَمَعانُُو.الرَّْيُق = رَْيُق السَّراِب: 
تَػرَقْػُرُؽ السَّراِب، وَُتَيػُُّعُو ُىنا ُو: الرَّيُْو والتػََّريُّ 
 وُىناؾ.
كاُف الضَّيِّق الزَِّلُق من الصَّفا وَغرْيِه.الزِّْحِليُل: 

َ
 ادل

 السَّراُب.الزَّاِفُو: 
ْلُس.الزُُّلُج: 

ُ
 الصُُّخوُر ادل

ـُ لَِنَداَوهِتا.الزَّْلُخ:   َصفاة َمْلساءُ تَزِؿُّ منها األَْقدا
ْزِلُق.ُخ: الزَّلُوُخ والزَّلْ 

ُ
 األَْمَلُس من الصَّْخِر، ادل

اأَلْرُض اليت اليَػثُْبُت الَمْزلََقُة والزََّلُق والَمْزَلُق: 
 عليها َقَدـٌ.

َكاُف الدَّْحُض )الزَِّلُق(.الَمَزلَُّة والَمزِلَُّة: 
َ
 ادل

ْزِلُق من األَْمِكَنِة.الزَّلُوؿ: 
ُ
 ادل

ْلُس.الزَّلَُّة: 
ُ
 احِلَجارَُة ادل

 التػَّْلَعةُ الصَِّغريَُة.َعُة: الزَّمَ 
اذِلالُؿ إذا دؽَّ يف آخر الشَّْهِر اإلْزِميُم: 

 واْستَػْقَوَس.
اأَلْرُض اليت تَػْعُلوىا ادلُلوَحُة وال تكاُد السََّبَخُة: 

 تُػْنِبُت إال بَػْعَض الشََّجر.
 ما يَػْعلو ادلاَء من ُطْحُلٍب وضَلْوِِه. -

 من َمكاٍف بَعيٍد. ما يَػنػُْقُلو السَّْيلُ السَِّبيُّ: 
 تراٌب رَقِيٌق ؼُلْرُِجوُ اليُػْربُوُع من ُجْحرِِه.السَّابِياُء: 

اِب. وىو الغُباُر الشَّديُد السِّْختِيُت:  ُدقاُؽ الًتُّ
 االْرتِفاِع.

 الظِّلُّ.السُّدُّ: 
ظُْلَمُة اللَّْيِل. مابَػنْي الظُّْلَمِة إىل السََّدُؼ: 
 الشََّفِق.

 الظُّْلَمُة.فَُة: السُّْدفَةُ والسَّدْ 
اآلُؿ. الذي يكوُف ِنْصَف النَّهاِر السَّراُب: 

 الطئاً باأَلْرِض الِصقاً هبا كأنَّو ماءٌ جاٍر.
اِب.السَّْفساُؼ:   ماَدؽَّ من الًتُّ

 ُمَضلَِّلٌة.الُمَسكَِّعُة = َأْرٌض ُمَسكَِّعٌة: 
 ُشُقوٌؽ يف اأَلْرِض َتْسرُِؽ ادلاَء.السَّلَُّة: 
 احَلَجُر.: السَِّلَمةُ 
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 احِلجارَُة. مجاَعةُ احِلجارَِة.السِّالـُ والسَِّلُم: 
 اسٌم لكلِّ َحَجٍر َعرِيٍض. -
 احِلجارَُة الصُّْلَبُة. -

 الظِّلُّ.السَّْمَأُؿ والسََّمْوأؿ: 
 ُضموُر الظِّلِّ.االْسِمْئاَلُؿ: 

األَْرُض اليت مل يُِصْبها َمطٌَر السَِّنَتُة والُمْسِنَتُة: 
 ْت.فلم تُػْنبِ 

 اجَلْدُب. )عاـٌ َسِنيٌت(.السَّنِيُت والُمْسِنُت: 
 : اْضِطراُب السَّراِب.االْستِنافُ 

 األَْرُض اليت مل تُوطَْأ.السَّاِىَرُة: 
لِبئػُْر بَعيَدُة الَقْعِر ؼَلْرُُج منها الرِّيُح. السُّْهَبُة: ا

 ]اآلباُر الِكَْبِيِتيَُّة[.
 َغْزُؿ َعنْيِ الشَّْمِس.السُُّهُم: 

الطِّنُي َكِثرُي ادلاِء من َرَداِغ السُّواُخ والسُّوَّاَخى: 
طَِر.

َ
 ادل

 الغَِليُظ من اأَلْرِض الَكِثرُي احِلجارَِة.الشَّْأُز: 
 اخلُُشونَُة مع ِحجارٍَة يف اأَلْرِض.الشُّْؤزَُة: 

األرض الَكِثريَُة احِلَجارَِة الَغلِيظَُة. الشَّْأُس: 
 )اجلمع: ُشُؤوس(.

اسٌم جِلَماعِة الشََّجرِ. الشََّجُر اُء: الشَّْجرَ 
ْجَتِمُع.

ُ
 ادل

 أَْرٌض تُػْنِبُت الشََّجَر الَكِثرَي.الَمْشَجَرُة: 
 الغُباُر السَّاِطُع.الشَِّخيُت: 

 السََّبَخُة.الشَّخا: 
 الشََّرُز، وىو ِغَلُظ اأَلْرِض.الشََّرُص: 
 لشَّْمُس.الشَّْرُؽ: ا

 ْخرَِة.لشَّقُّ يف الصَّ الشِّْرياُف: ا
ما انقاَد وَتَصوََّب من الرَّْمِل يف الَمشاِقُر: 

 اأَلْرِض. )الواحد: َمْشَقٌر(.
 خَلِشُن من األَْمِكَنِة.الشَّاِزُب: ا

َزُف والشُُّزونَُة:  ٍَ  الِغَلُظ من اأَلْرِض.الشَّ
أَلْرُض الُصْلَبُة الغَِليظَُة، الشُّسُّ والشُُّسوُس: ا

ا َحَجٌر واحٌد.  اليت كأُنَّ
بَِقيَُّة َضْوِء الشَّْمِس وُُحَْرهُتا يف أَوَِّؿ لشََّفُق: ا

 اللَّْيِل.
 الِغَلُظ واليُْبُس من اأَلْرِض.الشََّماصاُء: 

َفِلُق من اجلََبل الشِّْنِظيُر والشُّْنظَُرُة:  َصْخرٌَة تَػنػْ
 فَتْسُقُط.

كاُف الَغِليُظ.الشَّْأُس: 
َ
 ادل

ـُ:  اُب. احلُْفرَُة يف االشِّيا  ألَْرِض.الًتُّ
 اأَلْرُض الرِّْخَوُة. -

ُكلُّ أَْرٍض مل ػُلَْفر فيها قَػْبُل. ]اأَلْرُض الشََّيُم: 
 الِبْكُر[.
ْشرِفَُة ال نَباَت فيها.الصَّبَّارَُة: 

ُ
 األَْرُض الَغِليظَُة ادل

َجْوبَةٌ تَػْنجاُب يف احلَرَِّة، وَتُكوُف أَْرضاً الصُّْحَرُة: 
 رَُة.لَيػَِّنًة تُِطيُف هبا احِلَجا
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 ]أرض ُمْسَتوِيٌَة يف َحرٍَّة[. -
 َوجوُ اأَلْرِض.الصَِّحيُف: 
 احَلَجُر الَعِظيُم الصُّْلُب.الصَّخَرُة: 

كاُف الَكِثرُي الصَّْخِر.الُمْصِخُر والصَِّخُر: 
َ
 ادل

ْرٌض َغلِيظَةٌ ذاُت َحَجٍر َدِقيٍق.الصَّْيدانَةُ  َِ  : َأ
 احَلَصى الصَِّغريَُة.الصَّْيَداُف: 

اأَلْرُض اليت َحَجرُىا َأُْحَُر َيْضرُِب إىل آء: الصَّدْ 
 السَّواِد.
 َوْجوُ اأَلْرِض.الصَّعيُد: 

اُب. -  الًتُّ
ْحرُِؽ.الصَّاِعَقُة: 

ُ
 البَػْرُؽ ادل

ناٌر َتْسُقُط من السَّماِء يف َرْعٍد  -
 َشِديٍد.

 
ْلساُء. )ادلفرد:الصَّفا: 

َ
 احِلَجارَُة الَعرِيَضُة ادل

 َصفاٌة(.
ْلساُء.: الصَّْفوافُ 

َ
 احِلجارَُة الَعرِيَضةُ ادل

 ادلكاُف الَغِليُظ احَلِجُر.الصُّْلُب والصََّلُب: 
الصُّفَّاُح، وىي الِعراض من الصَّْخِر. الصُّالَُّع: 

 )الواحدة: ُصالََّعٌة(.
ْلساُء.الصُّلََّعُة: 

َ
 الصَّْخرَُة ادل

ُلُغ أالصَّْمُد:  ْرتَِفُع ال يَػبػْ
ُ
ف ادلَكاُف الغَِليُظ ادل

 يكوَف َجَبالً.

الصَّْخرَُة الرَّاِسَيُة مبَْْتِ األَْرِض الصُّْمَدُة: 
ْسَتوِيِة.

ُ
 ادل

 اأَلْرُض الَغِليظَُة.الصَّْمحاُء والصَّْمحاَءُة: 
 اأَلْرُض الغَِليظَُة.الصَّمَّاُء: 

اأَلْرُض الُصْلَبُة َذاُت الصَّمَّاُف والصَّمَّانَُة: 
 احِلجارَِة إىل جنِب رَْمٍل.

اأَلَكَمُة الَغلِيظَُة ذات احِلجارَِة لصِّْمِصَمُة: ا
ْنَتِصَبِة.

ُ
 ادل

َهُد:   السَّراُب.الصَّيػْ
َشْيٌء على َشْكِل الصُّوُؼ= ُصوُؼ الَبْحِر: 

 الصُّوِؼ احلََيواِنِّ.
ِحجارٌَة يُػْقَدُح هبا، وىي ُسوٌد ليست الصَّوَّاف: 

 بُصْلَبٍة. )الواحدة: َصوَّانٌَة(.
األْرُض اليت تُػْربَػُتها َُحْراُء َغلِيظَُة  الصَّْيداُء:

 احِلجارَِة ُمْسَتوِيَةٌ باأَلْرِض.
 احَلَصى. -

 ما بَػَرَز من اأَلْرِض.الضَّحُّ: 
َضْوُء الشَّْمِس إذا اْسَتْمَكَن من  -

 األْرِض.
 َحَجٌر أَبْػَيُض يَػْبدو يف اجلََبِل.الضَّاِحُك: 
 السَّماُء.الضَّاِحَيُة: 

ُض البارِزَُة ال تكاُد الشَّْمُس اأَلرْ الَمْضحاُة: 
 تَِغيُب عنها.
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 البارُِز للشَّْمِس ]من األرض[.الضَّْحياُف: 
 ما َصُلَب من احِلجارَِة والصُّخوِر.الضَّْرُز: 

 اأَلْرُض اخلَِشَنُة.الضِّْرُس: 
 الَفَضاءُ والَبَاُز.الضَّراُء: 
 السَّراُب.الُمِضلُّ: 
لُّ فيها، وال يُػْهَتَدى اأَلْرُض اليت ُيضَ الَمَضلَُّة: 

 إىل طَريٍق.
 اأَلْرُض الَغلِيظَُة.الضََّلِضُل: 
 اأَلْرُض اليت ال تُػْنِبُت.الضَّْهياُء: 

ْسَتِطيَلُة ]اخَلطُّ[ من الرََّمِل الطِّبَُّة: 
ُ
الطَّرِيَقُة ادل

 والسَّحاِب وُشعاِع الشَّْمِس.
ْسَتطيُل الضَّيُِّق مالطِّبَُّة والطِّبابَُة: 

ُ
ن األَْرِض ادل
 الَكِثرُي النَّباِت.

 َوْجوُ اأَلْرِض.الطََّبُق: 
ْزِمَن، كأنو َنْسُج الطُّْحُلُب: 

ُ
ُخْضرٌَة تَػْعُلو ادلاَء ادل

 الَعْنَكُبوِت. )الواحدة: ُطْحلَُبٌة(.
 أف يَػْعُلَو ادلاَء الطُّْحُلُب.الطَّْحَلَبُة: 

أو لَِغْيٍم  ِإْظالـُ اللَّْيِل لِغياِب الَقَمرِ التََّطْخُطُخ: 
 يَْستُػرُُه.

 الِقْطَعُة من اأَلْرِض أو الرَّْمِل.الطِّْرِفساُف: 
 الظَّْلماءُ من َغرْيِ َغْيٍم. ]اللَّيػَْلُة[الطِّْرِفساُء: 

ادلاُء الذي ِخيَض فيو َوبِيَل الطَّْرُؽ والَمْطُروُؽ: 
 فَػتَػَقذَّر.

 النَّْجُم.الطَّاِرُؽ: 
ًَتاكِ الطُُّرُؽ: 

ُ
 َبةُ بعُضها فَػْوَؽ بَػْعٍض.احِلجارَُة ادل

 السَّراُب البَػرَّاُؽ. الطَّْيَسُل:
 الغُباُر. -

 َىَيَجاُف الَبْحِر.الطُّْغياُف: 
 الصَّاِعَقُة.الطَّاِغَيُة: 
 الظُّْلَمُة.الطََّنُس: 
 احَلْمأَُة.الطَّاَءُة: 

 َسواُد اللَّْيِل.الطِّياُؼ: 
 الَوْحُل.الطِّيُن: 
 رُي الطِّنِي.اليَػْوـُ الَكثِ الطَّاُف: 

كاُف الَكِثرُي الطِّنِي. -
َ
 ادل
الصَّْخرَُة العظيَمُة يف َرْمَلٍة أو أَْرٍض ال الطَّايَُة: 

 ِحجارَة فيها.
َُدوَُّر.الظِّرُّ والظَُّررَُة والظَُّرُر: 

 احَلَجُر ادل
ِقْطَعُة َحَجٍر لو َحدٌّ كَحدِّ السِّكِّني،  -

 )اجلمع: ظُرَّاف(.
 َكِثريَُة ِحجارِة الظِّرَّاف.اأَلْرُض  الَمظَرَُّة: 
 ادلكاُف الَكثرُي احِلجارَِة.الظَّريُر: 

 أَْرٌض ُصْلَبٌة على ِخْلَقِة اجلََبِل.األُظُْلوفَُة: 
 ما َغُلَظ من اأَلْرِض وَخُشَن.الظََّلُف: 
الرَّْوَضُة الَكِثريَُة احلََرجاِت )اجلمع: الظَِّليَلُة: 

 َظالئُِل(.
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 ِقيُض الضَّحِّ.الَفْيُء. نَ الظِّلُّ: 
 الدَّائُِم الظِّلِّ.الظَِّليُل: 
ْعِتَمُة.الظَّْلماُء: 

ُ
 اللَّيػَْلةُ السَّْوداءُ ادل

ظاىُر احَلرَِّة. ]أَْرٌض ذاُت ِحجارٍَة ُسوٍد الظِّهاُر: 
 بُػرْكانِيَّة[.

 َضْوُؤىا.الَعْبُء= َعْبُء الشَّْمِس: 
 :  َضْوءُ الشَّْمِس.الَعبُّ

 ذو احِلجارَِة الِبيِض.ادلكاُف اأَلْعَبُل: 
َدرَُة الَكبريَُة تُػْقَلُع من األَْرِض إذا الَعتَػَلُة: 

َ
ادل
 أُثرَِيْت.

 الَعجاُج السَّاطُع. الغُباُر.الِعثْػيَػُر والِعثْيَرُة: 
اأَلْرُض أو الشَّجُر اليت ُتْسقى الَعثَِريُّ والَعثْػُر: 

 من ماِء السَّماِء.
 ِشُن.ادلَكاُف الَوْعُث اخلَ العاثُوُر: 

 الَكِثيُب السَّْهُل.الَعثْػَعُث: 
الغُباُر الذي تُِثريُُه الرِّيُح )الواحدة: الَعجاُج: 

 َعَجاَجٌة(.
 إثارَُة الغُباِر.التػَّْعجيج: 
 الظُّْلَمُة.الَعجاساُء: 
 ُصُخوٌر تَػْنُبُت يف اأَلْوِديَِة.الَعَجماُت: 

 الصُُّخوُر الصِّالُب. -
 ُء.اأَلْرُض البَػْيضاالَعْدماُء: 
ْسَتوِيَِة.التَّعاِدي: 

ُ
ُر ادل  األَْمِكَنُة َغيػْ

ْسَتِوي.الُعَدَواُء: 
ُ
ْوِضُع َغيػُْر ادل

َ
 ادل
شاِطىُء الَواِدي )اجلمع: ُعَدى الَعْدَوُة: 

 وِعَدى(.
 الطُّْحُلُب.الَعْذبَُة: 

 الَعْرَمُض الذي يَػْعُلو ادلاَء. -
ِغَلٌظ من اأَلْرِض يَػْعًَتُِض يف فضاٍء الِعذاُر: 

 سٍع.وا
ْسَتِطيُل من األرِض.الِعذاُر: 

ُ
 ادل

 جاِنُب الوادي. -
ِطيُب اذلَواِء. )عذا ادلكاُف: طاَب الَعْذُو: 

 ىواؤُه(.
 اأَلْرُض اخَلِشَنُة.الِعْرِبُد: 
 َغْيُبوبَةُ الشَّْمِس.الَعَرُج: 
 اأَلْرُض ادلِْلُح اليت ال تُػْنِبُت.الِعْرُؽ: 

 الصَّْخرَُة.الِعْرِمُس: 
 ما اتََّسَع من َفضاِء اأَلْرِض.الَعراُء: 
 ادلَكاُف الصُّْلُب السَّرِيُع السَّْيِل.الَعَزُز: 
 ما اْشَتدَّ من اأَلْرِض وَصُلَب وَخُشَن.الَعزاُز: 

طَِر.التػَّْعزِيُز: 
َ
 تَػْلِبيُد اأَلْرِض بادل

.الَعْسَعسُة:   دُخوؿ الظَّالـِ
 راِب.السَّراُب. ِقَطُع السَّ الَعساِقُل والَعَساِقيُل: 

 ظُْلَمُة أَوَِّؿ اللَّْيِل.الُعْشَوُة: 
 اْخِتالُط الظَّالـِ وتَػرَاُكبُُو.الِعْصواُد: 
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 الغُباُر الشَِّديُد.الِعصاُر: 
 الغُباُر.الَعَصُر والَعَصَرُة: 

اِب.الَعْفُر والَعَفُر:   ظاِىُر الًتُّ
اُب.الَعَفُر:   الًتُّ

 الرَّْمُل اأَلُْحَُر.اأَلْعَفُر: 
اأَلْرُض الُغْفُل اليت مل تُػْوطَأ ولَْيَسْت هبا : الَعْفوُ 

 آثاٌر.
 األْرُض اليت مل ُُتَْلك. -

طَِر.الَعَقُد: 
َ
 تَػَرطُُّب الرَّْمِل من َكثْػرَِة ادل

 األَْرُض الَكثريَُة الشََّجِر.الُعْقَدُة: 
 الغُباُر.الَعُكوُب والَعكُّوُب: 

 ظَْهُر الَكِثيِب.الَعوَْكُل: 
 اُف الَغِليُظ الذي ال يػُْنِبُت َشْيئاً.ادلكَ الَعِلُب: 

ْوِضُع الصُّْلُب اخَلِشُن. -
َ
 ادل
 اأَلمَجَُة، ]رَلُْموَعةُ َأْشجاٍر ُمْلتَػفَّة[.الُعْلُجوـُ: 
 َمكاٌف فيو ِحجارٌَة بِيٌض، وَصالَبٌَة.الَعْسَقَلُة: 

 الصَّْخرَُة.الَعالُة: 
ها اأَلْرُض اليت ال أَْعالـَ هبا.]ليس فيالَعْمهاُء: 

 َمعامِل[.
ْجُهولَُة، )الواحدة: الَمعاِمي: 

َ
اأَلَرُضوَف ادل

 َمْعِمَيٌة(.
 الظُّْلَمُة.الَعمايَُة: 

ْرتَػَقى. الَعُنوُد= َعَقَبٌة َعُنوُد:
ُ
 َصْعَبةُ ادل

ُز:   القارَُة السَّْوَداُء. اأَلَكَمةُ السَّْوداُء.الَعنػْ
 َصْخرٌَة يف ادلاِء. -

 : ُعْنٌس وُعُنوٌس(.الصَّْخرَُة. )اجلمعالَعْنُس: 
 احلَرَُّة.الَعناُؽ: 
 ُشعاُع الشَّْمِس.الَعْيُن: 
 :  الغاِمُض من اأَلْرِض.الُغبُّ

 الرََّىُج.الغَبَػَرُة والغُباُر: 
 اْشِتداُد الغُباِر.االْغِبراُر: 
 اأَلْرُض.الغَْبراُء: 
 ِشدَُّة الظُّْلَمِة.الغََبُش: 

 الظُّْلَمُة ؼُلالِطُها بَػَياٌض. -
 ما ػَلِْمُلو السَّْيل من الَقَمِش.اُء: الغُثَ 

ْظِلَمُة.الَغِدرَُة: 
ُ
 اللَّيػَْلةُ ادل

 اإلْظالـُ.اإلْغداُر: 
كاُف الَكثرُي احِلجارَِة.الَغَدُر: 

َ
 ادل

 الشَّقُّ يف اأَلْرِض.الَغرُّ: 
الِغْريَُن: الطِّنُي ػَلِْملوُ السَّْيُل فَيبػَْقى على الِغْريَُل: 

 َوْجِو األَْرِض.
 إظالـُ اللَّْيِل.لَغْسُق والَغَسقاُف: ا

 الظُّْلَمُة.الَغَسُق: 
 اْخِتالُط الظُّْلمِة.الَغَسُم: 

 أَوَُّؿ الظُّْلَمِة وآِخرُىا.الَغشاُش: 
.الَغضاُر:   الطِّنُي احلُرُّ
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 الطِّنُي الالَِّزُب اأَلْخَضُر. -
 اأَلْرُض ذات الطِّنِي اأَلُْحَِر.الَغْضراُء: 

 َعِلَكٌة. ِطيَنٌة َخْضراءُ  -
 ِطنٌي لَزٌِج يَػْلَتزُؽ بالرِّْجِل.الَغُضوُر: 
 ظُْلَمةُ اللَّْيِل.الُغطاُش: 

ًَتاِكَمُة.الغَْيَطُل والغَْيطُوُؿ: 
ُ
 الظُّْلَمةُ ادل

ْظِلُم.اللَّْيُل الغاطي الغاِطي=
ُ
 : ادل

ْجُهولَُة ليس فيها أَثَػٌر األْغفاُؿ: 
َ
األَْرُض ادل

 يُػْعَرُؼ.
ـُ الغََلُس:   آِخِر اللَّْيِل.ظاَل

 ماءٌ ُمرٌّ.الغَِليُظ = ماٌء َغِليٌظ: 
 ِخالُؼ العاِمِر من األََرِضنِي.الغاِمُر: 

 اأَلْرُض اليت ال تُػْنِبُت النِْغمارِىا بادلاِء. -
اأَلْرُض الَقرِيَبُة من ادلِياِه واخلَُضِر الَغِمَقة: 

 والنػُُّزوِز، مقارِبَةٌ لؤلَْوبَِئِة.
طَُر.اأَلْرُض اليت ال َتَِ  -

َ
 فُّ وال ؼَلْلُُفها ادل

 الَكْهُف يف اجلََبِل.الغاُر والَمغاُر والَمغَارَُة: 
اُب الَكِثرُي.الَغْوُؿ:   الًتُّ

َهُب:   الظُّْلَمُة.الغَيػْ
 ُغُروُب الشَّْمِس وضَلْوِىا.الَمِغيُب والِغياُب: 

 اأَلمَجَُة.الغَْيَضُة: 
 الشََّجُر يف َمِفيِض ادلاِء. -

ْلَتفُّ الذي لَْيَس الشَّ الِغيُل: 
ُ
َجُر الَكِثيُف ادل

 ِبَشوٍؾ.
طَُر وال الَفتَػَقُة: 

َ
اأَلْرُض اليت يُِصيُب ما َحْوذَلا ادل

 يُِصيُبها.
ْوِضُع الذي مل ؽُلْطَْر.الَفْتُق: 

َ
 ادل
 َضْوءُ الصُّْبِح.الَفْجُر: 

 ِشدَُّة َسواِد اللَّْيِل.الَفْحَمُة: 
 ادلَكاُف الصُّْلُب.الَفْدَفُد: 

ما يَِبَس من الطِّنِي على َوْجِو اأَلْرِض لَفراُش: ا
 بَػْعَد نُُضوِب ادلاءِ 

 ما انْػَفَلق من َعُموِد الصُّْبِح.الَفَرُؽ: 
، والَقْحُط يف الَبْحِر.الَفَساُد:   اجَلْدُب يف البَػرِّ

 ظُُهوُر َضْوِء الصُّْبِح.اإلْفصاُح: 
ْنثُوُر بَػْعُضو فَػْوؽَ الَفضَُّة: 

َ
بَػْعٍض.  الصَّْخُر ادل

 )واجلمع: ِفضاٌض(.
ادلكاُف الواِسُع من اأَلْرِض اخلاِل الَفَضاُء: 

 )اجلمع: أْفِضَيٌة(.
 احلُْفرَُة يف َوَسِط احلَرَِّة.الَفْقُء: 

ْسَتِديُر من اأَلْرِض يف ِغَلٍظ أو الَفْلَكُة: 
ُ
ادل

 ُسُهولٍَة تَػْرتَِفع َعمَّا َحْوذَلا. )اجلمع: فَػْلٌك(.
اأَلْرُض اجَلْدبَُة اليت مل ُُتْطَر : الَفلُّ والِفلُّ 
 أعواماً.

.الِفْهُر:   َحَجٌر بَِقْدِر الَكفِّ
 بَِقيَُّة ُُحْرَِة الشَّْمِس يف األُُفِق الَغْريبَّ.الَفْوُر: 



- 144 -  

 َمْوِضُع الَفْيِء.الَمِفيَئُة والَمْفيُػَؤُة: 
ْوِضُع الواِسُع، )األنثى: فَػْيحاءُ(.األَفْػَيُح: 

َ
 ادل

ْسَتِوي.الَفْيُف: 
ُ
كاُف ادل

َ
 ادل

ـُ:   الغُباُر.الَقَتُم والقتَا
 اجَلْدُب.الَقْحُط: 

ـُ:   ما َغُلَظ من احَلرَِّة.الَقِدَمُة والَقِد
 الصَّْخرَُة الَعِظيَمُة.الُقْدُموُس والُقْدُموَسُة: 

َجَلٌد من اأَلْرِض وقاٌع ال َيْسَتْمِسك الِقْرواُح: 
 فيو ادلاُء.

 ْلَساءُ َجْرَداءُ.مَ  َىَضَبٌة ِقْرواٌح: -
 األَْرُض اليت ال تُػْنِبُت شيئاً.الَقرَِعُة: 
 الصُُّخوُر.الَقْرَمُد: 

طَرائُِق ُمَتقوَِّسٌة تَػْبُدو يف الُقَزُح= قَػْوُس قُػَزٍح: 
طَِر حُبْمرٍَة وُصْفرٍَة 

َ
ـَ الرَّبيِع ِغبَّ ادل السَّماِء أَيَّا

 وُخْضرٍَة.
 من قَػْوِس الُقزَِح.الطَّرِيَقُة ]اخَلطُّ[ الُقْزَحُة: 
 ُغثاءُ الواِدي.الَقَزُع: 

 ُغثاءُ السَّْيِل.الُقساُس: 
 قَػْوُس قُػزٍَح.الُقْسطانَُة: 
 الغُباُر.الُقْسطاُف: 

 بَْدأَُة الشََّفِق.الَقْسَطالنِيَُّة: 
 قَػْوُس قُػزٍَح. -

 الغُباُر.الَقْسَطُل والَقْسطالُف والَقْسطاُؿ: 

ُضُو بَػْعضاً  َصْخٌر يَػرَْكُب بَػعْ الِقضاُض: 
.  كالرِّضاـِ

 اأَلْرُض يف تُراهِبا َرْمٌل. -
 اأَلْرُض ذاُت احَلَصى. -

طُورَُة:  ٍْ ْمطُورَُة.الَمَق
َ
 األَْرُض ادل

َطَِر. ]الرَّْىَجُة: الَقْفَوُة: 
َرْىَجٌة تَػثُوُر ِعْنَد أَوَِّؿ ادل

.] ُِ  الغُباُر اخلَفيِف
ْهَلَكُة.الَمْقَلَتُة: 

َ
ُخوُؼ، ادل

َ
كاُف ادل

َ
 ادل

ادلكاُف الذي ال َتْطُلُع َعَلْيو َقْمأَُة والَمْقَمأَُة: ال
 الشَّْمُس.

 معروؼ(!!الَقَمُر: )
ْجُموَعُة.الُقْمَزُة: 

َ
 الصُّوَُّة، وىي احِلجارَُة ادل

 ِمْثُل الَعجاَجِة تَػثُوُر يف السَّماِء.الَقَمُع: 
ْوِضُع الذي ال ُتِصيُبُو الَمْقَنأَُة والَمْقنُػَؤُة: 

َ
ادل

 ُس يف الشِّتاِء.الشَّمْ 
 ِغياُب الشَّمِس َُتاماً.الُقُنوُب: 
َقِلُع من أَْعَلى اجلََبِل الِقنَّْخَرُة:  ِشْبُو َصْخرٍَة تَػنػْ

 فيها َرخاَوٌة.
ُزَعُة:   َحَجٌر أَْعَظُم من اجَلْوزَِة.الُقنػْ
كاُف الذي ال ُتصيُبُو الشَّْمُس يف الَمْقنُػَوُة: 

َ
ادل
 الشِّتاِء.

 ُر اأَلْسَوُد األَْمَلُس الصُّْلُب.احَلجَ الَقْهَقُر: 
 الصَّْخرَُة الضَّْخَمُة.الَقْهَقَرُة: 
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 الصَّْخرَُة السَّْوداءُ الَعِظيَمُة.القارَُة: 
 احلَرَُّة، أَْرٌض ذاُت ِحجارٍة ُسوٍد. -

ُنػَْعِطُف يف َزٍح: الَقْوُس = قَػْوُس قػُ 
اخَلطُّ ادل

 السَّماِء على َشْكِل الَقْوِس.
 اأَلْرُض اليت مل ُُتْطَْر.ُمْقِويَُة: الَقوايَةُ وال

األَْرُض الغَِليظَُة، نُِثَرْت فيها الِقيَقاُة والِقيَقاَءُة: 
احِلجارَُة نَػْثرًا ال تكاُد َتْسَتِطيُع أف َُتِْشَي 

 فيها. )اجلمع: ِقَيٌق(.
ْرتَػَقى الصَّْعُب.الَكؤُوُد: 

ُ
 ادل
 .الِقْطَعةُ الصُّْلَبُة من اأَلْرضِ الَكْبَدُة: 
 : ْجَتِمُع من تُراٍب وَغرْيِِه.الُكبُّ

ُ
 الشَّْيءُ ادل

اُب. الثػََّرى النَِّديُّ.الُكباُب:   الًتُّ
اُب ال َيسَتِقرُّ على َوْجِو األَْرِض.الكاِبي:   الًتُّ
اُب.الَكثْباُء:   الًتُّ

ُث:  ْثَكٍِ اِب، وفُتاُت الَكٍِ ُدقاُؽ الًتُّ
 احِلجارَِة.

اُب مع احَلَجِر. -  الًتُّ
اِب.اُء: الكثَاث  اأَلْرُض الَكِثريَُة الًتُّ

 الطِّنُي.الَكثَػَعُة: 
كاُف الغَِليَظ.الَكِديُد: 

َ
 ادل

 اأَلْرُض الَغِليظَُة.الِكدَُّة: 
 الطِّنُي.الَكَدُر والَكَدرَُة: 

 الُقالَعةُ الضَّْخَمُة من َمَدِر اأَلْرِض.الَكَدرَُة: 

اُب الدُّقاُؽ على َوْجِو االِكْديَػْوُف:   ألَْرِض.الًتُّ
اُب.الَكْيَذُج:   الًتُّ

َدُر فيها الَكذَّاُف والَكذَّانَُة: 
َ
ا ادل ِحجارٌَة كأُنَّ

 َرخاَوٌة. )الواحدة: َكذَّانٌَة(.
 الصَّْخُر.الُكْرتُوـُ: 

 اأَلْرُض الَغلِيظَُة.الِكْرشاُؼ والَكْرَشَفُة: 
اَب.الَكْسُح:   َقْشُر الرِّيِح الًتُّ
 الَقَمِر أو الشَّْمِس .: َذىاُب َضْوِء الُكُسوؼُ 

 اخلُُسوُؼ. -
 َذىاُب َضْوِء الشَّْمِس. )وىو األكثر(. -

اُب.الِكْلِحُم:   الًتُّ
 اأَلْرُض الصُّْلَبُة.الَكَلَدُة: 
اُب.الِكْلِمُح:   الًتُّ

اُب.الَكْوَمُح والَكْيُموُح والِكيُح:   الًتُّ
اِب.الُكْمَزُة:   الُكثَْبُة من الًتُّ
ْشرِفَُة.الرَّْملَ الَكْوَمُة: 

ُ
 ةُ ادل

 الغَاُر. )اجلمع: أَْكناٌف وىي الِغرياُف(.الِكنُّ: 
غارَُة الواِسَعُة.الَكْهُف: 

َ
 ادل

َنػُْقوُر يف اجلََبِل. -
 البَػْيُت ادل

 النَّْجُم.الَكوَكُب والَكوَْكَبُة: 
 ما أَْشَرَؼ من اأَلْرِض.الَكيُّوُؿ: 

 ادلاءُ والطِّنُي ؼَلَْتِلطاِف.اللََّثُق: 
 الغاُر يف اجلََبِل، )اجلمع: جَلََفاٌت(.َجَفُة: اللَّ 



- 144 -  

ُخدوٌد يف اأَلْرِض شلَّا َخدَّىا السَّْيُل، اللِّْحياُف: 
 )الواحدة: حلِْيانٌَة(.

الَوَشُل والصَِّديُع يف اأَلْرِض ؼلَِرُّ فيو  -
 ادلاُء.

ِحجارٌَة بِيٌض َعرِيَضٌة رِقاٌؽ، اللِّخاُؼ: 
 )الواحدة: خَلَْفٌة(.

َدُر.اللَّطا: 
َ
 ادل

 َمدارُِجها.الَمالِعُب = مالِعُب الرِّيِح: 
َشْيٌء تَػرَاُه كأنَُّو اللُّعاُب = لُعاُب الشَّْمِس: 

 يَػْنَحِدُر من السَّماِء إذا ُحََِيْت يف الظَّهريَِة.
 رَلَْرى السَّْيِل.اللُّْفُج: 
ْلساء.الَمَلَقُة: 

َ
 الصَّفاُة ادل

 السَّراُب.اليَػْلَمُع: 
 الغُباُر السَّاِطُع.اللََّهُب: 

احَلرَُّة، )اجلمع: الٌب ولُوٌب الالَّبَُة واللُّوبَُة: 
 والباٌت(.

 ُمَتَضاِيٌق َكثرِي الشََّجِر.الالَّخُّ = واٍد الخٌّ: 
النػَّزُّ الذي يَْظَهُر يف اأَلْرِض قَػْبل أف الَمْأُد: 
 يَػْنُبَع.
طَُر اأَلْرَض.الَمْأُش: 

َ
 أف َيْسُحَو ادل

 ا اْرتَػَفَع من األَْرِض واْستَػَوى.مالَمْتُن: 
 ِقَطُع الطِّنِي الياِبِس.الَمَدُر: 
 النُّكَتُة يف الصَّْخرَِة.الُمْذلَُة: 

اأَلْرُض اليت ال غلَِفُّ ثَراىا الَمرُوُت والَمْرُت: 
 وال يَػْنُبُت َمْرعاىا. ]أَْرٌض َمْرَزِغيَّة[.

طَُر َتسِ الَمْرُش: 
َ
 يُل ُكّلها.أَْرٌض إذ َوَقع َعلَْيها ادل

 َمِسيٌل ال غَلْرَُح اأَلْرَض. -
 اأَلْرُض الَقِليَلةُ الشََّجِر.الَمْرىاُء: 
ِحجارٌَة بِيٌض بَػرَّاقٌَة َتُكوُف فيها النَّاُر، الَمْرُو: 

 وتُػْقَدُح منها النَّاُر، )الواحدة: َمْرَوُة(.
 رَلَْرى ادلاِء.الَمَسُل والَمِسيُل: 

ُلُغ أف َتُكوَف  أَْرٌض رِْخَوةٌ الُمشاَشُة:  ال تَػبػْ
 َحَجراً، غَلَْتِمُع فيها ماءُ السَّماِء.

 َجْوُؼ اأَلْرِض. -
 انِْتشاُر ُشعاِع الشَّْمِس على اأَلْرِض.الَمْضُح: 
 اأَلْرُض الَقلِيَلةُ النَّباِت.الَمِعَرُة: 
 اإلْجداُب.اإِلْمعاُر: 
رَِة، اأَلْرُض احلَْزنَُة الَغِليظَُة َذاُت احِلجاالَمْعزاُء: 

 )اجلمع: أَماِعُز وُمْعٌز(.
 احَلَصى الصِّغاُر. -

 الصَّالبَُة من اأَلْرِض.الَمْعُز: 
ساِيُل واجَلواِنُب.الُمَعناُت والُمْعنَاُف: 

َ
 ادل

ْلساُء.الَمَلَقُة: 
َ
 الصَّفاُة ادل

َتزلَِّقُة من اجلََبِل، الَمَلُق: 
ُ
الصُُّفوُح اللَّيػَِّنُة ادل

 )الواحدة: َمَلَقٌة(.
اأَلْرُض اليت اْغبَػرَّْت ُمُتوُُنا وآباطُها ْقهاُء: المَ 
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 وبِراقُها بِيٌض.
 الَفضاءُ الواِسُع.الَمِليُع: 
 اأَلْرُض.الَمْمَنأَُة: 
 الغُباُر.الَمِنيُن: 
 َحَصى أَبْػَيُض يُقاُؿ لو ُبصاُؽ الَقَمِر.الَمْهُو: 
 احِلَجارَُة الِبيُض البَػرَّاقَُة.الُمَهاُة: 
 اُر.الغُبالُموُر: 
 الغُباُر.الُموُؽ: 
 الدَّائِرَُة من األَْرِض.المائَِدُة: 
كاُف الرَّْخُو.النَّْبخاُء: 

َ
 ادل

 أََكَمٌة زلدََّدُة الرَّْأِس.النََّبَكُة: 
 ما اْرتَػَفَع من اأَلْرِض. -
 التَّل، اجلمع: نِباٌؾ. -

َلُة:  َدرَُة الصَِّغريَُة أو احِلَجارَُة الصَِّغريَُة، النُّبػْ
َ
ادل

 مع: نَػَبٌل(.)اجل
 ِشعاُب احَلرَِّة اليت يُْسَكُب فيها ادلاءُ.النِّجاُؼ: 
أَْرٌض ُمْسَتِديرٌَة ُمْشرِفٌَة، )اجلمع: صَلَف النَّْجَفُة: 

 وصِلاٌؼ(.
 الغُباُر.النَّْحُس: 

 الرِّيُح ذاُت الغُباِر. -
 قَػْوُس قُػزٍَح.النَّْدأَُة: 
احلُْمرَُة َتُكوُف يف الَغْيِم إىل ُغروِب  -
 شَّْمِس أو طُلوِعها.ال

 فَيُض الِبْئِر من جوانِِبها.التػََّندُُّس: 
كاُف الصُّلُب السَّرِيُع السَّْيِل.النَّزُِؿ: 

َ
 ادل
 اأَلْرُض اليت َتِسيُل من أَْدََن َمطٍَر.النَّزِلَُة: 

اأَلْرُض الَبِعيَدُة الَعْذبَُة النَّائِيُة النػَّْزَىُة والنَّزَِىُة: 
 اِه، والَغَمِق.من األنداِء وادلي

 َحَجٌر أَبَيُض رَِقيٌق.النػَّْرَوُة: 
من ِحَجارَِة احَلرَِّة، َتُكوُف طلَِرًَة ذاَت النَّْسَفُة: 

 طَلارِيَب.
ْرتَِفُع من اأَلْرِض، وليس النََّشُز والنَّْشُز: 

ُ
َْْتُ ادل

ادل
 بالَغِليِظ.

 أَْشراُؼ األَْرِض، ]اأَلْرُض العالَِيُة[.الَمناِظُر: 
احَلدُّ بني احَلْزِف والسَّْهِل ]بني اجلََبِل تَػَعُف: الُمنْ 

 والسَّْهِل[.
 اجَلْدُب.النُّفاُض: 

ْوِضُع الذي يُْسَتْخرَُج ِمْنُو النػَّفَّاطَُة والنَّفاطَُة: 
َ
ادل

 النػَّْفُط.
َسَرٌب من اأَلْرِض ُمْشَتقٌّ إىل َمْوِضٍع النػََّفُق: 
 آَخر.

اَب.إطارَُة االنػَّْفُي والنػََّفياُف:   لرِّيِح الًتُّ
َقاُع:   اْجِتماُع ادلاء.النػُُّقوُع واالْسِتنػْ

األْرُض احلُرَُّة الطِّنِي ليس فيها اْرتِفاٌع وال النػَّْقُع: 
 اُْنِباٌط.

 الغُباُر السَّاِطُع. -
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 الصَّخُر.الَمْنَكُل: 
الَعَتَبُة من اأَلْرِض تَػبػَْهُر فيها الدَّابَُّة أو النػَّْهَضُة: 

 َعُد فيها. ]الَعَقَبُة[.اإلنساُف َيصْ 
كاُف يف َوَسِطِو َشَجٌر. النػَّْوطَُة:

َ
 ادل
َوُة:   الَغبَػرَُة.الَهبػْ

اُب الذي تُطَيػِّرُُه الرِّيُح. -  الًتُّ
 السَّراُب.الَهْبهاُب: 

 الَكِثيُب اأَلُْحَُر.الَهْيَثُم: 
الَعجاَجُة، وىي اذلَبػَْوُة اليت تَْدِفُق ُكلَّ الَهجاَجُة: 

ابِ َشْيٍء يف ا  لًتُّ
 األَْرُض اجَلْدبَُة.الَهَلُكوُف: 

 الَعجاُج الذي يَْطُفو من رِقَِّتِو وِدقَِّتِو.الُهْنُبُغ: 
اُب.الَهيَّباُف:   الًتُّ
 احَلَجُر الصُّْلُب األُْحَُر.اليَػْهيَػرُّ: 
 النػُّْقرَُة يف الصَّفاِة َيْستَػْنِقُع فيها ادلاءُ.الَوْبُد: 

 الصَّْخرَُة.الَوثِيَمُة: 
ْكُسورُ  -

َ
 احَلَجُر ادل

 الغُُروُب. َمِغيُب الشَّْمِس.الُوجوُب: 
 ِشْبوُ الغاِر.الَوَجُح: 

 الصَّفا األَْمَلُس. -
ِحجارٌَة َمرُْكوَمٌة بَػْعُضها فَػْوَؽ بَػْعٍض الَوَجُم: 

.  على ُرُؤوِس الُقوِر واإِلكاـِ
اأَلْرُض الصُّْلَبُة الَوْجُن والواِجُن والَوِجيُن: 

 .ذاُت احلجارَةِ 
يُن:   احِلجارَُة.الَوِجٍِ

كاُف الذي َخال من الُموِحُش والُمتَػَوحُِّش: 
َ
ادل

 أْىِلِو.
َصْخرٌَة يف بَْطِن واٍد أو َسَنٍد، ناتَِئٌة الَوْحَفُة: 

 َسْوداُء، )اجلمع: وِحاٌؼ(.
 احَلْمراءُ من اأَلْرِض.الَوْحفاُء: 
 الطِّنُي الرَِّقيُق.الَوَحُل: 

كاُف االَمْوِحُل: 
َ
 لذي فيو الَوَحُل.ادل

 َدَورَاُف الشَّْمِس وُدنُػوُّىا ]من األرض[.الَوِديَقُة: 
 ما اْرتَػَفَع من اأَلْرِض.الَوْشُن: 

 الِعمارَُة واخِلْصُب.الَوِصيَلُة: 
ـُ.الَوْعُث:  كاُف السَّْهُل تَِغيُب فيو األَْقدا

َ
 ادل
 َرخاَوُة اأَلْرِض.الَوَعُث: 
كاُف احلَْزُف، الَوْعُر: 

َ
 ِضدُّ السَّْهِل.ادل
كاِف واأَلْرِض.الُوُعورَُة: 

َ
 الِغَلُظ يف ادل
 اأَلْرُض اللَّيػَِّنةُ َذاُت الرَّْمِل.الَوْعُس والَوْعَسُة: 

 اأَلْرُض اليت مل تُوطَْأ.الِميعاُس: 
الِقْنُع يَػتَِّسُع، وىو َجَلٌد، ِطنٌي الوََكُف: 

 وَحَصًى.
 .الغاِمُض من اأَلْرِض والواِديالِوالُج: 

 مَعاِطُف الواِدي. -
َمْوِضٌع أو َكْهٌف يُْسَتتَػُر بو من َمطٍَر أو الَوَلَجُة: 
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 َغرْيِه. )اجلمع: أَْوالج(.
 أف َتَْمى احَلَصى من الشَّْمِس.التػََّوىُُّق:  

ادلكاُف يَُكوُف َرطْبًا مث غلَِفُّ ويَػْيَبس.اليََبُس: 
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(6) 
 المواقيػت

 الدَّْىُر.األَْبُض: 
 الزََمن. )إبَّاف الرَُّطب: َزَمُنها(اإِلبَّاف: 
 من أُساء الشُّهوِر.آُب: 

 ظُْلَمةُ اللَّْيِل.األَِديُم: 
 بَػَياُض النَّهاِر، عامَّةُ النَّهاِر. -
َوْقُت اْرتفاِع الضَُّحى؛ )ِجْئُتَك أَِدمَي  -

 الضَُّحى(.

 ُفُضوُؿ ما يَْدُخل بني الشُّهوِر والسِِّننَي.األََزُز: 
 وُّ الشَّْمِس للَمِغيِب.ُدنػُ األَْزُي: 
 ُفُضوُؿ ما يَْدُخُل بنَي الشُّهوِر والسِِّننَي.اأَلْوُز: 

الَعِشيُّ . الَوْقُت بَػْعَد الَعْصِر إىل اأَلِصيُل: 
ْغرِِب.

َ
 ادل

 الدُُّخوُؿ يف اأَلِصيِل.الُمؤاَصَلُة: 
 ُغُروُب الشَّمِس أو الَقَمِر.األُفُوُؿ واألَْفُل: 

 الِغياُب. -
 احِلنُي واإِلبَّاُف.: اإِلفَّافُ 

. ]آرامي[.أَيْػُلوُؿ:   َشْهٌر من ُشُهوِر الرُّوـِ
 َجْهَمٌة من اللَّْيِل. ]ِقْطَعٌة منو[.الِبْتَكُة: 
 أَوَُّؿ لَيػَْلٍة من الشَّْهِر.البَػَراُء: 
 آِخُر لَيػَْلٍة من الشَّْهِر. -

 الدُُّخوُؿ يف أوَِّؿ الشَّْهِر.اإلْبراُء: 
 لَيػَْلٍة َمَضْت. أَقْػَربُ البارَِحُة: 
 أف تَزِيَغ الشَّمُس.اإلْبراُد: 

ِغيِب.التَّْجِخَيُة: 
َ
ْيُل؛ َمْيل النُُّجوـِ إىل ادل

َ
 ادل

 َمْيُل اللَّْيِل إىل الذَّىاِب. -
اسم َشْهٍر من أَْشُهِر اخلَرِيف وعلا ِتْشرِيُن: 

تِْشريناِف: تِْشرِيُن األَوَِّؿ وِتْشريُن الثَّاِن وعلا 
 نْيِ.قبل الكانُونػَ 

 السََّنةُ التَّامَُّة.الَجْهُر: 
 الِقْطَعُة من الّدْىِر. -

 أَوَُّؿ مآِخرِي اللَّْيِل.الَجْهَمةُ والُجْهَمُة: 
 بَِقيَّةُ َسواٍد من آِخِر اللَّْيِل. -

 الِقْطَعُة من َسواِد اللَّْيِل.الُجْهَنُة: 
اْرتِفاُع الشَّْمِس حىت ؽَليَل الظِّلُّ. الَحْجُر: 

 الشَّْمُس: اْرتَػَفَعْت  فََأزَِي الظِّلُّ(. )َحَجَرتْ 
َلةُ احلُرَُّة: اللَّيػَْلةُ األُْوىَل من الشَّْهِر.الُحرَُّة:   اللَّيػْ
 احِلنُي والَوْقُت.الَحزُّ: 

 ُمدٌَّة من الدَّْىِر ال َوْقَت ذَلا.الِحْقَبُة: 
 السََّنُة. )اجلمع: ِحَقٌب وُحُقوٌب(. -

 .: الدَّْىرُ الُحُقبُ 
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 الدُُّىوُر.قاُب: اأَلحْ 
 آِخُر اللَّْيِل.الُخْدرَُة: 

َأَحُد ُفُصوِؿ السََّنِة وىي ثالثَُة أَْشُهٍر الَخرِيُف: 
 من آخر الَقْيِظ وأَوَِّؿ الشِّتاِء.

 أَوائِل اللَّْيِل.المَخاِرـُ: 
 أَوَُّؿ إِْقبالِِو.الَخْطُم = َخْطُم اللَّْيِل: 

 هاِر.اْخِتالُؼ اللَّْيِل والنَّ الِخْلَفُة: 
 آِخُر أَيَّاـِ الشَّْهر.الدَّْأداُء والدُّْؤُدؤ والدُّْؤداُء: 

 َثالُث لَياٍؿ من آِخر الشَّْهِر الَقَمرّي.الدَّآدي: 
َزواُؿ الشَّْمِس عن َكِبِد الدَّْحُض والدُُّحوُض: 

 السَّماِء.
لَيػَْلُة ِثاٍف وِعْشريَن من الشَّْهِر الدَّْعجاُء: 
 الَقَمرِيِّ.

 ُغروُب الشَّْمِس.ُؾ: الدُّلو 
 زواُؿ الشَّْمِس عن َكِبِد السَّماِء.الدََّلُك: 

َلُة ِتْسٍع وِعْشرِيَن ]من الشَّْهِر الدَّْىماُء:  لَيػْ
 الَقَمرِّي[.

 طُُلوُع الشَّْمِس وظُُهورُىا.الذُّرُوُر: 
 الِقْطَعُة من اللَّْيِل.الذَّْىُل والذُّْىُل: 

 السَّاَعُة من اللَّْيِل. -
 َرْونَُق الضَُّحى.ْأُد: الرَّ 

اْرتِفاُع الضَُّحى، حني ؽَلِْضي من النَّهاِر  -
 َُخُْسُو.

ُجْزٌء من أَْجزاِء السََّنِة... الَفْصُل الذي الرَّبِيُع: 
 يَػتػُْلو الشَّتاَء، وتأيت فيو الَكْماُة والنػَّْوُر..

 ُدُخوُؿ َفْصِل الرَّبِيِع.الرُّبُوُع: 
ْهُد؛ )كاف ذلك على رِْجِل الزََّمُن والعَ الرِّْجُل: 

 ُفالٍف أي يف َزمانِِو(.
 اْرتِفاُع النَّهاِر.التػََّرجُُّل واالرِْتجاُؿ: 

 آِخُر النَّهاِر إىل اْخِتالِط الظُّْلمِة.الرَّْيُم: 
َزواُؿ الشَّْمِس عن َكِبِد السَّماِء التػََّزْحُلُف: 

 ِنْصَف النَّهاِر.
ْيِل. )اجلمع: ساعاٌت من أَوَِّؿ اللَّ الزُّْلَفة: 

 زَُلٌف(.
 طََرُؼ اللَّْيِل من أَوَّلِو. -

ـُ:   اْرتِفاُع النَّهاِر والضَُّحى.االزْلِْئما
َمْيُل الشَّْمِس عن  الزَّواُؿ والزِّياُؿ والزََّوالُف: 

 َكِبِد السَّماِء.
[. السَّػبَُّة:  ُمالَوٌة من الزََّمِن. ]ِبْضَعُة أيَّاـٍ

يف الشتاء: ِبْضَعُة  )أصابَػْتنا ُسبٌَّة من بَػْردٍ 
 أيَّاـ(.
َرُة:   ما بَػنْيَ السََّحِر إىل الصَّباِح.السَّبػْ

ما بَػنْيَ طُُلوِع الَفْجِر إىل طُُلوِع السَّْجَسُج: 
 الشَّْمِس.

 آِخُر اللَّْيِل قُػبَػْيَل الصُّْبِح.السََّحُر والسَّْحُر: 
 الدُُّخوُؿ يف السََّحِر.اإِلْسَحاُر: 
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 .اللَّْيلُ السََّدُؼ: 
ـُ الزَّماِف من لَْيٍل أو َُناٍر.السَّْرَمُد:   َدَوا

 الدَّائُِم الذي ال يَػنػَْقِطُع. -
 َوْقُت اْرتِفاِع الشَّْمِس يف السَّماِء.السَّراُة: 

 الصُّْبُح.السَِّطيُع: 
 الصُّْبُح األَوَُّؿ.السَِّطُع: 
 الصَّباُح.السََّفُر: 

َلُة السَّواِء:  َلُة أَ السَّواُء = لَيػْ ْربََع َعْشرََة ]من ليػْ
 الشَّْهِر الَقَمرِيِّ[.

 َفْصٌل من السََّنِة.الشِّتاء: 
 الدُّخوُؿ يف َفْصِل الشِّتاِء.اإلْشَتاُء: 
 طُُلوُع الشَّْمِس.الشُُّروُؽ: 

 الصُّْبُح.الشَّقُّ: 
 طُُلوُع الصُّْبِح. -

 أَوَُّؿ النَّهاِر.الصُّْبُح: 

ساِء. )اجلمعالصََّباحُ 
َ
 : َأْصباٌح(.: نَِقيُض ادل

 الصَّباُح.اإلْصَباُح: 
 الَفْجُر.الصَِّديُع: 

 الَغداُة والَعِشيُّ.الصِّْرعاِف: 
 اللَّْيُل والنَّهاُر.الصَّْرفاِف: 
 :  َمْيل الشَّْمِس والنُّجوـِ ضلو الغُُروِب.الصُُّفوُّ

اْسِتواُؤىا عند الصَّْوـُ = َصْوـُ الشَّْمِس: 
 انِْتصاؼ النَّهار.

واِحُد ُفُصوِؿ السََّنِة، وىو بَػْعَد الرَّبِيِع  الصَّْيُف:
 اأَلوَِّؿ وقَػْبَل الَقْيِظ!!

 الدَّاِخُل يف الصَّْيِف.الُمِصيُف: 
 اْرتِفاُع النَّهاِر.الضَّْحُو والضَّْحَوُة والضَِّحيَُّة: 

 اْرتِفاُع النَّهاِر أَْكثَػَر من الضَّْحَوِة.الضَُّحى: 
ُع الشَّْمِس إىل رُْبِع اْرتِفا الضَُّحى والضَّحاُء: 
 السَّماِء فما بَػْعَدُه.

 اذلاِجرَُة. ]ُمْنتَصُف اليَػْوـ احلاّر[.الطَّاِبَخُة: 
 اللَّْيُل.الطِّْفُل: 

 الشَّْمُس ِعْنَد ُغروهِبا. -
 ساَعُة ُغُروِب الشَّْمِس.الطََّفُل: 

 َمْيُل الشَّْمِس للغُروِب.التَّْطفيُل: 
 لشَّْمِس.َوْقُت طُُلوِع االَمطِْلُع: 
 ساَعةُ الزَّواِؿ. ِنْصُف النَّهاِر.الظُّْهُر: 

 اذلاِجرَُة. )اجلمع: َظهائر(.الظَّهيَرُة: 
 َحدُّ انِْتصاِؼ النَّهاِر. -

 ثػُُلُث اللَّْيِل األَوَِّؿ بَػْعَد َغْيُبوبَِة الشَّْمِس.الَعَتَمُة: 
 آِخُر ساعٍة من اللَّْيِل.الَعُجوُس: 
 ن اللَّْيِل.السَّاَعُة مالُعْجَسُة: 

 : احِلنُي والَوْقُت.الِعدَّافُ 
 الزَّماُف. -

 َسْبُع ِسِننَي.الَعَداُف: 
 َثالُث لَياٍؿ يف أَوَِّؿ الشَّْهِر.الُعْرُج: 
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 أَوَُّؿ َظالـِ اللَّْيِل.الِعشاُء: 
َوْقُت َزواِؿ الشَّْمِس وَتَوُّذُلا َغْربِيًَّة الَعِشيُّ: 

 وَتَوُُّؿ الظِّلِّ َشْرِقيَّاً.
 ما بَػنْيَ الزَّواِؿ والغُُروِب. -

 آِخُر النَّهاِر.الَعِشيَّةُ والَعِشيُّ: 
 الدَّْىُر.الَعْصُر والُعْصُر والِعْصُر: 

ْغرَِب من النَّهاِر. -
َ
 ما يلي ادل

 احِلنُي.الِعصاُر: 
َعِة اليت الُمَعلُِّل:  يَػْوـٌ من أَيَّاـِ الَعُجوِز السَّبػْ

 َتُكوُف يف آِخِر الشِّتاِء.
 الثػُُّلُث الباقي من اللَّْيِل.ْنُك: العِ 

 : ]حدوث األمر يومًا وغيابو يوماً الِغبُّ
 بالتناوب[.

 الُبْكرَُة ما قبل طُلوِع الشَّْمِس.الُغْدَوُة: 
 الَيوـُ الذي يَأيت بعد يَػْوِمك.الَغُد والَغْدُو: 

 َزماُف الغُُروِب.الَمْغِرُب: 
 اللَّْيُل.الغاِسُق: 
 الظُّْلَمِة. أَوَّؿُ الَغَسُق: 
 السََّحُر.الُغطاُط: 
 ِنْصُف النَّهاِر.الغائَِرُة: 
 انِْفالُؽ الصُّْبِح.الَفَتُق: 

 ُدُخوُؿ َوْقِت الَفْجِر.اإلْفجاُر: 
ـَ األَْفراُط = َأْفراُط الصُّْبِح:  تباِشريُُه وما تَػَقدَّ

 منو.
 احِلنُي والَوْقُت.الُفْرُط: 
 الصُّْبُح.الَفَلُج: 

 .لصُّْبحُ : االَفَلقُ 
 أَوَّلُُو، اْرتِفاُعُو. الَفْوَعُة = فَػْوَعةُ النَّهاِر:

 أَوَُّؿ النَّهاِر واللَّْيِل. -
 الصُّْبُح.األَقْػَرُح: 
 السََّحُر.الَقِسيَمُة: 

َوْقُت الَعِشيِّ. )اجلمع: الَمْقَصُر والَمْقِصُر: 
 َمقاِصُر(.

دار الطَّريالَقطاُع والُقطُوُع واالْقِطيطاُع:   اضلِْ
. ]ِىْجرَُة  من بالد البَػْرِد إىل بالد احلَرِّ

 الطُُّيوِر[.
 الظَِّهريَُة. ِنْصُف النَّهاِر.القائلة: 

ـُ الَكبِيِس:  العاـ الذي يُػزَاد فيو الَكبِيُس= عا
 يَػْوـٌ يف َشْهِر ُشباٍط، وذلك ُكلُّ أَْربَِع ِسنني.

 التَّاُـّ.الَكرِيت= الَحوؿ الَكرِيُت: 
.الطَّ الُكَمْيُت:   وِيُل التَّاُـّ من الشُّهوِر واأَلْعواـِ

 الصُّْبُح.اللَّياُح واللِّياُح: 
 ، وَمْبَدُؤُه ُغُروُب الشَّْمِس،َعِقيُب النَّهارِ اللَّْيُل: 

 )ادلفرد منو لَيػَْلٌة(.
 ِضدُّ النَّهاِر. -

َلى واللَّْيالَُء:  ْظِلَمٌة.اللَّيػْ
ُ
 لَيػَْلُة ثالِثني ادل
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 يف اللَّْيِل. الدُُّخوؿُ اإِللْياُؿ: 
 اْرتِفاُع الشَّمِس والنَّهاِر.الُمُتوُع: 

آِخُر الشَّْهِر. اللَّياِل الِمحاُؽ والُمحاُؽ: 
 الثَّالُث يف آخر الشَّْهِر.

ْغرِِب. : ِضدُّ الَمساءُ 
َ
 الصَّباِح. بَػْعَد الظُّْهِر إىل ادل

 : نَِقيُض اإِلْصباِح.اإِلْمساءُ 
 بالضَّْوِء. اْخِتالُط الظُّْلَمةِ الَمْلُث: 

ْغرِِب. -
َ
 أَوَُّؿ َسواِد ادل

 ِنْصُف النَّهاِر.الُمَلْيساُء: 
 اللَّْيُل والنَّهاُر.الَمَلواِف: 
 البُػْرَىُة من الدَّْىِر واحِلنِي.الُمالَوُة: 
 أَوَُّؿ يَػْوـٍ من الشَّْهِر.النَِّحيَرُة: 

 آِخُر لَيػَْلٍة من الشَّْهِر. -
 لُُو.أوَّ  النَّْحُر= َنْحُر الشَّْهِر:

ُروُز والنػَّْوُروُز:   ]أَوَُّؿ الرَّبيِع[.النػَّيػْ
: َشْهٌر كانت تَؤخِّرُُه العرُب يف النَِّسيءُ 

 اجلاىليَّة.
 : َمِغيُب الشَّْمِس وَمْرِجُعها.النِّصابُ 

 بُلوُغ النَّهاِر النِّْصَف.اإلْنصاُؼ واالنِْتصاُؼ: 
غياِب : ِضياُء ما بَػنْيَ طُُلوِع الَفْجِر إىل النَّهارُ 

 الشَّْمِس، )اجلمع نُػُهٌر(.
اْرتِفاُعُو قُػْرَب ِنْصِف هاُء= نِهاُء النَّهاِر: النِّ 

 النَّهاِر.

 َوْقُت ِإْسفاِر الصُّْبِح.التػَّْنوِيُر: 
اذلَزِيُع، أي الِهْتُء والَهْتُء والِهيُت والِهيتاُء: 

 الَوْقُت من اللَّْيِل.
 ]اجلُْزءُ من اللَّْيِل[. -

 ُط اللَّْيِل.َوسَ الُهْتُك: 
 الطَّائَِفُة من اللَّْيِل.الُهْتَكُة: 

 َساعاُت اللَّْيِل.الِهْتُي واأَلْىتاُء: 
ِنْصُف النَّهاِر ِعْنَد زواؿ الهاِجَرُة والَهِجيَرُة: 

 الشَّْمِس إىل الَعْصِر.
ـُ:   آِخُر اللَّْيِل.االْىِتجا

 النَّهاُر.الُهَدى: 
 َوَسُط اللَّْيِل.الهاِذُؿ: 

 َصْدٌر من الليل، ضلو رُبِْعِو وثػُْلِثِو.يُع: الَهزِ 
يَػْوـٌ من أَيَّاـِ الَعُجوِز السَّبػَْعِة اليت َتُكوُف الَوبْػُر: 

 يف آِخِر الشِّتاِء.
 بَياُض الصُّْبِح.الَوَضُح: 

 ضَلٌْو من ِنْصِف اللَّْيِل.الَوْىُن والَمْوِىُن: 
ِس إىل ُغُروهِبا.: ]َوْقٌت[ ِمْقدارُهُ من طُلُوِع الشَّمْ اليَػْوـُ 
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 الفصػل الثاني
 الجيولوجية

 : ما َرؽَّ من الرَّْمِل.الِمْئبَػرُ 
: ادلكاُف الغَِليُظ اخَلِشُن ِمْثُل واألَْبسُ  اإلْبسُ 

 الشَّْأِز.
 : ماَرؽَّ ِمْنُو.اإلبْط= إْبُط الرَّْملِ 

 أَْسَفُل َجَبِل الرَّْمِل. -
 ُمنػَْقَطُع ُمْعَظِم الرَّْمِل. -

 ْخرَُة َتُكوُف يف ادلاِء.: الصَّ األَتَافُ 
الصَّْخرَُة يف ادلاِء بَػْعُضها ظاِىٌر وبَػْعُضها  -

 غاِمٌر.
 َصْخرٌَة يف ادلاءِ = أتَاُف الضَّْحِل: 

 الضَّْحضاِح.

 : َوْجوُ اأَلْرِض.اأَلَدَمةُ 
 : َوْجوُ اأَلْرِض.األَِديمُ 

: ُمُتوُف األَْرِض ال واِحَد ذلا. )قيل األَيَاديمُ 
 اَمٌة(.مفردىا: إِْيدَ 

: السََّنُد الذي ليس بَشِديِد اإلشراِؼ اإِلْيَداَمةُ 
من اأَلْرِض، وال يكوُف إال يف ُسهوِؿ 
اأَلْرِض. وىي تُػْنِبُت ولكْن يف نَػْبِتها زَُمٌر 

 لِِغَلظ مكاُِنا وِقلَّة اْسِتْقراِر ادلاِء فيها.
: اخلَوُّ من الرَّْمِل )اجلمع: آِديٌَة(. األداءُ 

 ِسُع من الرَّْمل[.]الواِدي الوا
 : األَْرُض اليت ال تُػْنِبُت شيئاً.اأَلرَِمةُ 

: اأَلْرُض الرَّقيَقُة، اليت ال َتكاُد تُػْنِبت األَُسافَةُ 
 شيئاً.

 رِقَّةُ األرض. -
 ُكفَّتُُو.  األُْطَرُة= أُْطَرُة الرَّْمِل:

 : انِْقالُب اأَلْرِض.االئِْتفاؾُ 
يف ظُهوِر الِقفاِؼ : ِشْبُو ُحْفرٍَة َتُكوُف األُقْػَنةُ 

وأعاِل اجلِباؿ، َضيػَِّقُة الرَّْأِس قَػْعرُىا َقْدُر قامٍة 
ا كاَنْت َمْهواًة بني  أو قاَمتَػنْيِ ِخْلَقًة، رمبَّ

 َشقَّنْيِ.
 : نُُشوٌز من اأَلْرِض أشباُه اجلِباِؿ.اأَلكاِوؿُ 
: َتلٌّ من الُقفِّ وىو َحَجٌر واحٌد، وىو اأَلَكَمةُ 

 ُدوَف اجلِباِؿ.
ْوِضُع اأَلَشدُّ اْرتِفاعاً شلَّا َحْولَُو. -

َ
 ادل

 مااْجَتَمَع من احِلَجارَِة يف مكاٍف واحٍد. -

ْرتَِفُع.األَْمتُ 
ُ
 : ادلكاُف ادل

فاُض. -  االْرتِفاُع واالطلِْ
 النََّبُك. -

 الَوْىَدُة بني ُكلِّ َنْشزَْيِن. -
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: َحْبٌل من الرَّْمِل ُمْعَتزٌِؿ عن ُمْعَظِمِو األَِميلُ 
 ْقِدير ميٍل )اجلمع: أُُمٌل(.على تػَ 

 مااْرتَػَفع من الرَّْمِل. -
 أَُوٌؽ(. :: َىْبطَةٌ غَلَْتِمُع فيها ادلاءُ )اجلمعاألَْوقَةُ 
يف األَْرِض َخِليَقٌة يف بُطوِف  ُىوَّةٌ  -
ة ]البئر[ يَّ ْوِديَِة، وَفُمها ِمْثُل َفِم الرَّكِ األَ 
 ْحياناً.ْوَسُع أَ وأَ 
 ِل.: ماَحنا من الرَّمْ اإليادُ 
سيُل يف َأْسَفِل الوادي.الَبِتيلُ 

َ
 : ادل

 : احَلرَُّة.الَبثْػَرةُ 
ا حِ ِحَجاَرهُتا كَ  أَْرضٌ  - جارَِة احَلرَِّة إال أُنَّ

 بِيُض.
 : احِلْسُي، ادلاءُ الباِدي من َغرْيِ َحْفٍر.الَبثْػرُ 

ْمَتلَِئُة ماًء، وىي الطَّاِمَيُة.الباثَِقةُ 
ُ
 : الَعنْيُ ادل

 : اأَلْرُض السَّْهَلةُ اللَّيػَِّنُة.َنةُ والبِثػْ  الَبثْػَنةُ 
 الرَّْمَلُة. -
 الرَّْمَلُة النَّاِعَمُة. -

 : ادلكاُف السَّْهُل.البَثاءُ 
ْجَتِمُع الضَّْخُم.الَبِجباجُ 

ُ
 : الرَّْمُل ادل

ًَتاِكُب.الَبُحوفُ 
ُ
 : الرَّْمُل ادل

َتسُِّع من األَْرِض.الَبداحُ 
ُ
 : ادل

 .اأَلْرُض اللَّيػَِّنةُ الواِسَعةُ  -
 بَواِذُخ(. :: اجلََبُل الطَّويُل، )اجلمعالباِذخُ 

ُر الَعِميَقُة.البَػْرباسُ   : البِئػْ
ْسَتِوي من األَْرِض.الِبرِّيتُ 

ُ
 : ادل

: التِّالُؿ الصَِّغريَُة، )ومل يُْسَمُع ذلا الَبراِتكُ 
 واِحٌد(.

 : َجَبٌل من رَْمٍل َسْهِل.البَػْرثُ 
 اأَلْرُض السَّْهَلةُ اللِّيػَِّنُة. -
 اأَلْرُض البَػْيضاءُ الرَّقيَقُة السَّْهَلُة. -

 : البارُِز الظَّاِىُر من اأَلْرِض.الَبراحُ 
أَْرٌض واِسَعٌة ظاِىرٌَة ال نباَت فيها وال  -

 ُعْمراَف.
: ادلكاُف الَفضاُء من اأَلْرِض الَبِعيُد الَبرازُ 

 الواِسُع.
يٌض ال : البَػلُّوقَُة، وىي أَْمِكَنٌة يف الرَّْمِل بِ البُػْرَصةُ 

 تُػْنِبُت شيئاً.
 ََشارؼلُها. البُػْرُعوُمُة= بَراِعيُم الِجباِؿ:

ْخَتِلطَُة والبَػْرقاءُ  البَػْرقَةُ 
ُ
: اأَلْرُض الَغِليظَُة ادل

اجلمع: بُػَرٌؽ وبِرَاٌؽ، )حبجارٍَة وَرْمٍل. 
 .(بَػْرقاَواتٌ و 

تَِّسَعُة. األبْػَرؽُ 
ُ
 .(واجلمع: أَبَارِؽُ ): البُػْرقَةُ ادل

 بَػرَقٌَة(. :ِقناُف اجلباِؿ، )الواحدة: البَػَرـُ 
ـُ  : نَػوٌْع من احِلجارَِة يف احِلجاِز والَيَمِن، الِبرا

 ومنو ُتْصَنُع البَػَرـُ ]الُقُدوُر[.
 : الِوطاءُ من الرَّْمِل.الِبْزخُ 
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ْقِفُر الواِسُع.الَبْسَبسُ 
ُ
 : البَػرُّ ادل

  : اأَلْرُض. األَْرُض الَعرِيَضةُ الواِسَعُة.الَبِسيطَةُ 
ْنَبِسطُة. األرض -

ُ
ْسَتوِيَةُ ادل

ُ
 ادل

 : األَْرُض الَعرِيَضةُ الَواِسَعُة.الَبَساطُ 
ْسَتوِيَُة ال حجارة والِبَساطُ  الَبَساطُ 

ُ
: اأَلْرُض ادل

 فيها وال تالٌؿ َصغريٌة.
 : احَلرَُّة. )اجلمع ِبساٌؽ(.الَبْسَقةُ 

: الطَّرائُِق ]اخلُطُوُط[ اليت تُػَرى على التَّباِشيرُ 
 ْجِو األَْرِض من آثاِر الرِّياِح.وَ 

: احَلَجُر األبْػَيُض والَبْصَرةُ  والِبْصرُ  الَبْصرُ 
 الرِّْخَو.

 الَكذَّاُف. -
 : أَْرٌض حجاَرهُتا ِجصٌّ.والُبْصَرةُ  الَبْصَرةُ 
الَعِلُك اجلَيُِّد  نيُ : الطِّنُي الَعِلُك. الطِّ الَبْصَرةُ 

 الذي فيو َحصًى.
 : َحَجٌر أَبْػَيُض ُمتؤلِْلٌئ.وُ َصاقُ وبُ  الَقَمرِ  ُبصاقَةُ 
 .(اجلمع: ِبَصاؽٌ ): َحرٌَّة فيها ارتفاٌع. الَبْصَقةُ 

 : ُخُروُج ادلاِء من احِلْسي قليالً.الَبِضيضُ 
 َرْشُح ادلاِء من َصْخٍر أو أَْرٍض. -

: تَػَوسُُّع الوادي واالنِْبطاحُ  االْسِتْبطَاحُ 
 وانِْبساطُُو.

 احَلَصى : َمِسيٌل فيو ُدقاؽُ الَبْطَحاءُ 
ٌ شلا َجرَّتُوُ السُّيوُؿ. -  تُراٌب َلنيِّ

 : َمِسيٌل واِسٌع فيو ُدقاُؽ احَلَصى.األَْبَطحُ 
 : َرْمٌل يف َمِسيِل الوادي.الَبِطح

ماَغَمَض منها  الَبْطُن= بَْطُن األَْرِض وباِطنها:
 واْطمَأفَّ.

 الشَّْيِء. َجْوؼُ  -
 ادلاِء يف الِغَلِظ. َمسايلُ  -

ماتَػَوطََّأ يف بُطُوِف  اُف األَْرِض:الُبطْناُف= بُطْن
ها، وىي قَراُر اأَلْرِض َسْهِلها وَحْزُِنا ورِياضِ 

 اأَلْرِض.
 : ُمتََّسُعُو.الباِعَجُة= باِعَجةُ الوادي

ْسًَتِؽُّ من الرَّْمِل. -
ُ
 ادلكاُف ادل

 آِخُر الرَّْمِل. -

ادلاِء من غائٍل أو َحْوٍض أو  : ُخُروجُ البَػْعثَػَقةُ 
 جابَِيٍة.

: الرَّمََّلُة الَغِلْيظَُة اليت َتْشَتدُّ على ادلاِشي ْعَكَنةُ البػَ 
 فيها.

تَِّسُع.الَبِقيعُ 
ُ
 : ادلكاُف ادل

 : اأَلْرُض ذاُت احلصى الصِّغاِر.البقَعاءُ 
 : َمواِضُع يَْستَػْنِقُع فيها ادلاُء.الِبقاعُ 

 : مكاٌف ذو َرْمٍل وِحَجارٍَة.األَبْػَغثُ 
 اُب.: الًتُّ والبَػْلَدةُ  البَػَلدُ 

َوْجُهها، وقيل:  الَباَلُط= َباَلُط األَْرِض:
 ُمْنَتهى الصُّْلُب.
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ْسَتوِيَُة.الَبالَلِيطُ 
ُ
 : اأَلَرُضوَف ادل

: َمِسيٌل يَُكوُف يف الُقفِّ داِخَل البُػْلُعوـُ 
 اأَلْرِض. ]ِمِسيٌل جويفٌّ[.

: مكاٌف َصْلٌب بني الرِّماِؿ كأنَُّو البَػلُّوقَةُ 
 َمْكُنوٌس.

 اء.الصَّْحر  -

 مكاف َفِسيٌح من اأَلْرِض. -

 : اأَلْرُض الَقْفُر ال َشْيَء هبا.البَػْلَقعُ 
 : األَْرُض الواِسَعةُ بَػنْيَ األْجُبِل.البُػْهرُ 
 ُسرارُة الوادي. -

اُب عامَّة.البَػْوغاءُ   : الًتُّ
 التػُّْربَةُ الرِّْخَوُة اليت كأُنا َذريرٌَة. -
اُب اذلَايب يف اذلواِء. -  الًتُّ

اُب ال -  ناعم.الًتُّ

اب.الُبوَىةُ   : ماأطَارَْتوُ الرِّيُح من الًتُّ
بَةُ  ٍْ  : ظاِىُر اأَلْرِض.التُّ
 :  اأَلْرُض.والتَّوَربُ  والتػَّْرباءُ  والتُّرابُ  التػُّْربُ 
اِب.التُّرابَةُ   : الطَّاقَُة من الًتُّ
= رِيٌح تَِرٌب وتَرِبٌَة: رِيٌح َتُسوُؽ والتَّرِبَةُ  التَِّربُ 

اَب وَتْمِ   لُُو.الًتُّ
 : الطِّنُي الذي يَػْرُسُب يف َمَسايِل ادلاِء.التػُّْرنُوؽُ 
 : أَْرٌض ُمْرتَِفَعةٌ غليظٌة يَػتَػرَدَُّد فيها السَّْيُل.التػَّْلَعةُ 
رَلَْرى ادلاِء من أَْعَلى الواِدي إىل بُطوِف  -

 األرِض.
َلَفةُ  فازَُة. ]الصَّْحراءُ[.الَمتػْ

َ
 : ادل

ِنيػْ : اذلَضْ التػَّْلَفةُ 
َ
 َعُة.َبةُ ادل

اِب أو الرَّْمِل.التَّلُّ   : الَكْوَمُة من الًتُّ
 الرَّابِيُة. -
، والتَّلُّ طولُو يف  - من ِصغار اآلكاـِ

ْهرِه ضلو مثل البَػْيِت، وَعْرُض ظَ  السَّماءِ 
 ْصَغُر من اأَلَكَمِة وأََقلُّ َعْشرَِة أَْذرٍُع، وىو أَ 

: ِحجارًة منها، وال يػُْنِبُت التَّلُّ ُحرَّاً. ]احلُرُّ 
 النَّباُت الذي يُؤكل دوف طَْبٍخ[.

َفازُة، الصَّْحراءُ.التػَّْنفُ 
َ
 : ادل

: الَفالُة ال ماَء فيها وال أَنْيَس وإف  التػَُّنوفَةُ 
 كانت ُمْعِشَبًة.

ُهورُ   : مابَػنْيَ قُػلَِّة اجلََبِل وَأْسَفِلِو.التػَّيػْ
ي وَأْسَفِلِو شفري الوادِ  أَْعَلى مابَػنْيَ  -

 الَعِميِق.
ْشِرُؼ. الرَّْملُ  -

ُ
 ذو اجلُُرِؼ. الرَّْمِل ادل

 : الَفالَُة الواِسَعُة.التػَّْيماءُ 
 اأَلْرُض ال ماَء فيها. -
َفازَُة.التَّيوُ 

َ
 : ادل

ِضلَُّة ال أَْعالـَ فيها  -
ُ
اأَلْرُض الواِسَعُة ادل

 وال ِجباؿ.
 : الطِّنْيُ. احَلْماُة.والثَّْأطَةُ  الثَّْأطُ 
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 : ُمْعَظُم الرَّْمِل.الثََّبجُ 
 اَغُلَظ من َوَسِط الرَّْمِل.م -
َرةُ  ْصُفو ي: النػُّْقرَُة تكوُف يف اجلََبِل ُُتِْسُك ادلاَء الثَّبػْ

 فيها كالصَّْهريِج. 
 .(توتٌ واجلمع: ثُ ): الشَّقُّ يف الصَّْخرَِة. الثَّتُ 

ا الثػَّْربُ  : أَْرٌض ِحجارهُتا كِحجارَِة احَلرَِّة إال أُنَّ
 بِيٌض.

 دي.: َمِسيُل الواالثػَّْعبُ 
ُقلُوُ الرِّيُح.الثَِّعطُ   : ُدقاُؽ َرْمٍل َسيَّاٍؿ تَػنػْ
واٍد  َبٍل أو بَْطنِ : كل فُػْرَجٍة يف جَ والثػَّْغَرةُ  الثػَّْغرُ 

 يٍق َمْسُلوٍؾ.رِ أو طَ 
 : الثػُّْلَمُة.الثػَّْغَرةُ 

اُب واحِلجارَُة.واألَثْػَلبُ  اإِلثِْلبُ   : الًتُّ
اِب واحِلجارَِة.  -  فُتاُت الًتُّ

 َجارَِة.ُدقاُؽ احلِ  -

ْكُسوِر.الثػُّْلَمةُ 
َ
 : فُػْرَجةُ اجلُْرِؼ ادل

اُب واحِلجارَُة.األَثْػَلمُ   : الًتُّ
 : الرِّْخُو. )طنٌي ثَػْلَمٌط: رِْخٌو(.الثػَّْلَمطُ 
 : احلَُفُر يكوُف فيها ادلاءُ الَقليُل.الثََّمدُ 
ْفرٌَة يف الصَّخر[ غَلَْتِمُع فيو قَػْلٌت ]حُ  -

منو الناُس يف  ماُء السَّماِء، فَػَيْشَربُ 
 الصَّْيِف.

ُْستَػنػَْقُع.الَمْثَمَلةُ 
 : ادل

 ُمنػَْقطَُعُو. الثػِّْنُي= ثِْنُي الوادي أو الَجَبِل:
 : َمعاِطُف الوادي وزلانِيِو.األَثْناءُ 

 : الَعَقَبُة.يَّةُ الثَّنِ 
 : االنِْبساُط على اأَلْرِض.الثػََّهلُ 
اُء يف الوادي : ادلكاُف الذي غَلَْتِمُع إِلَْيِو ادلالثَُّبةُ 

 ]ينظر: وثب[. أو يف الغاِئِط.
 : الطِّنُي اأَلُْحَُر.الَجْأبُ 
 : الَوْعُر، )مكاٌف َجْأٌس(.الَجْأسُ 
: ِقْطَعٌة من اأَلْرِض َغِليظٌَة َُحْرَاُء يف الُجْؤَوةُ 

 َسواٍد(.
 : نُػْقرٌَة يف اجلََبِل غَلَْتِمُع فيها ادلاُء.الِجْبءُ 
 .: َوْجُو األَْرضِ الَجُبوبُ 

اُب. -  الًتُّ
 اأَلْرُض الَغِليظَُة من الصَّْخِر. -

َفتَُّت. -
ُ
َدُر ادل

َ
 ادل
َدرَُة.الَجُبوبَةُ 

َ
 : ادل

ٍد من أَْوتاِد األَْرِض إذا : اسٌم ِلُكلِّ َوتِ الَجَبلُ 
 َعظَُم وطَاَؿ من اأَلْعالـِ واأَلْطواِد.

: ىو مااْرتَػَفَع من اأَلْرِض ِمْثُل اأَلَكَمُة الُجثُّ 
 ِة.الصَِّغريَ 

 : الرَّبْػَوُة الصَِّغريَُة.الِجثْػَوةُ 
ْلساُء.الَجِحيلُ 

َ
 : الصَّْخرَُة الَعِظيَمُة ادل

 اجلََبل. -
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: ِصالُب األَْرِض اليت ُُتِْسُك ادلاَء األجاِدبُ 
 فال َتْشرَبُُو.

: اخلََطُط والطُُّرُؽ تكوُف يف اجلِباِؿ بِيٌض الُجَددُ 
 وُُسٌْر وُُحٌْر.

 : اأَلْرُض.الَجدالَةُ 
 ْرٌض ذاُت رَْمٍل دقيٍق.أَ  -

 : احِلجارَُة الرِّْخَوُة. الَكذَّاُف.الِجذَّافُ 
 : اجلِباُؿ الصِّغاُر.الُجْذعافُ 
 : مابَػَرَز وظََهَر من ُرُؤؤِس اجلِباِؿ.اأَلْجذاؿُ 
 : احَلَصى الذي فيو تُراٌب.الَجرِيبُ 
: أَْكواـٌ َصِغريٌَة من تُراٍب وطنٍي تَػبػُْرُز الَجراثِيمُ 

 ِو األَْرِض، )الواحدة ُجْرثُوَمٌة(.على َوجْ 
 : اأَلْرُض الَغِليظَةُ ذاُت احِلَجارَِة.الَجَرجُ 

ـُ اأَلْرِض.راِدَحةُ والجَ  الَجراِدحُ   : ِإكا
ـُ.الَجراِشعُ   : األَْوِديَةُ الِعظا
 واأَلْجَرعُ  والَجَرعُ  والُجْرَعةُ  الَجَرَعةُ 

 ُزونِة ُتَشاِكلُ : اأَلْرُض ذاُت احلُ والَجْرَعاءُ 
 الرَّْمَل.

 الدِّْعُص ال تُػْنِبُت شيئاً. -
: الَكِثيُب جانٌب منو َرْمٌل وجانٌب اأَلْجَرعُ 
 جارٌة.حِ 

: ماََتَرَّفَػْتُو السُُّيوُؿ وأََكلَْتُو من والُجُرؼُ  الُجْرؼُ 
 اأَلْرِض.

 ماأَكَل السَّْيُل من أَْسَفِل ِشقِّ الوادي. -
 ُعْرُض اجلََبِل األَْمَلِس. -

ْهواُة. -
َ
 ادل

 : احِلجارَُة.والَجْرَوؿُ  َرؿُ الجَ 
 ادلكاُف الصُّْلُب الغَلِيُظ. -
 : اأَلْرُض ذات احِلجارَِة والِغَلِظ.الَجرِلَةُ 

اؽ : احِلَجارَُة ِمْلُء َكفِّ الرَُّجِل إىل ماأطَ الَجْرَولَةُ 
 أف ػَلِْمَل.

 : ُمنػَْقَطُع الوادي، جانِبُوُ وُمنػَْعطَُفُو.الِجْزعُ 
 الوادي.مااتََّسَع من َمضاِيِق  -

 : القاسي من اجلِباِؿ واألَْرَضنَي.الجاِسئُ 
ُت يف الَبْحِر، بُ نْ : ِحَجارٌَة تػَ والَجَشرُ  رُ الَجشْ 

 وىي َخِشَنٌة.
ل البحر وقَرارِه من واحِ : مايكوف يف سَ الَجَشرُ 
َصى واألصداِؼ يلـز بَػْعُضها بَِبعٍض احلَ 

 فتصرُي َحَجراً.
 تُْسَتْصَلُح. : أَْرٌض َسْهَلةٌ ذاُت َحصىً شَّاءُ الجَ 

ْوِضُع اخَلِشُن احِلَجارَِة.الُجشُّ 
َ
 : ادل

مااْرتَػَفَع من اأَلْرِض ومل يَػبػُْلْغ أف يكوَف  -
 الً.بَ جَ 

 : اأَلْرُض. اأَلْرُض الصُّْلَبُة.الَجْعجاعُ 
 ماَغُلَظ من األَْرِض. -

 : ماَتطَاَمن من اأَلْرِض، )اطلفض(.الَجْعَجعُ 
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ْرتَفِ : القارَ الَجْعَمَرةُ 
ُ
ْشرِفَُة.ُة ادل

ُ
 َعةُ ادل

 : َسَعٌة يف اأَلْرِض ُمْسَتديرٌَة.الُجْفَرةُ 
ْرتَِفَعُة ولَْيَسْت بالَغِلْيظَِة وال الُجفُّ 

ُ
: اأَلْرُض ادل

 اللَّيػَِّنِة.
 : الَغِليُظ الياِبُس من اأَلْرِض.الَجَففُ 
: ِحجارٌَة تَراَكَم بَػْعُضها على بَػْعٍض، فلم الُجْلَبةُ 

.يَُكْن فيها طَريٌق   تَْأُخُذ فيو الدَّوابُّ
: اجلَِليُد، وىو ماَيْسُقُط على اأَلْرِض الَجِليتُ 

 من النَّدى فَػَيْجُمُد.
ْمَتِلُئ.: الوادِ الِجْلواخُ 

ُ
 ي الضَّْخُم ادل

 ي الَعِميُق.: الوادِ الُجالخُ 
 : الغَِليُظ من اأَلْرِض.الَجَلدُ 

 ُصْلَبٌة. الَجْلَدُة= َأْرٌض َجْلَدٌة:
ْسُقُط من السَّماِء على اأَلْرِض من : مايَ الَجليدُ 

 الندى فَػَيْجُمُد.
 ادلاءُ اجلاِمُد من األَْرِض. -

 : اأَلْرُض اليت أصاهَبا اجلَِليُد.الَمْجُلوَدةُ 
 : احِلَجارَُة.الِجْلَذاءُ 

واجلمع: )األْرُض الُصْلَبُة الغَْلِيظَةُ.  -
 .(الَِذياجلَ 

 : احَلَجُر.الُجْلِذيُّ 
 ذا كاف طويالً.: اجلََبُل إالَجْلسُ 
 الَغِليُظ من اأَلْرِض. -

 الصَّْخرَُة الَعِظيَمُة. -

 مااْرتَػَفَع عن الَغْوِر. -

 : الصَّْخُر.الَجْلَمُد والُجْلُمودُ 
َحَجٌر َأْصَغُر من اجلَْنَدِؿ َقْدَر مايُػْرمى  -

 بالَقذائِف.
 : األَْرُض احَلِجرَُة.الَجْلَمَدةُ 

 ديراً.: َأْصَغُر اآلكاـِ ويكوُف ُمْستَ الُجُمدُ 
 مَجْرٌَة(. :: األحجاُر الصِّغاُر، )الواحدةالِجمارُ 

 : اأَلْرُض الَقْفُر.الَمْجَمَعةُ 
 مااْجَتَمَع من الرِّماِؿ. -

ْرتَِفَعُة.الَجْمَعَرةُ 
ُ
 : اأَلْرُض الَغلِيظَةُ ادل

ًتاِكُم الواِسُع.الُجْمُهورُ 
ُ
 : الرَّْمُل الَكثرُي ادل

 اأَلْرِض. : ماعال واْستَادَر منالُجْنُبَدةُ 
 : اأَلْرُض الغَِليظَُة.الَجَندُ 

 : احِلَجارَُة.الَجْنَدؿُ 
 ادلكاف الَغْليُظ فيو ِحجارٌَة. -

 : اأَلْرُض ذاُت احِلجارَِة.الَجْنَدلَةُ 
ْسَتوِيَةُ الَغلِيظَُة.الَجهادُ 

ُ
 : اأَلْرُض ادل

 الصَّْحراءُ. -
 احلُْفرَُة.الَجْوبَُة: 

كاُف الَوِطيءُ  -
َ
من  الدَّارَُة، وىي ادل

 اأَلْرِض.
ُو بِِفْعِل فُ رْ : َكْسُر َجْنََب الوادي وجَ الَجْوخُ 
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 السَّْيِل.
ْطَمِئُن من األَْرِض.الَجْوؼُ 

ُ
 : ادل

أَْرٌض أَْوَسُع من الشِّْعب َتِسيُل فيو  -
ا كاف أَْوَسَع  التِّالُع واألَْوِديَُة ولو ِجْرفٌَة، ورمبَّ

ُك من الوادي وأَقْػَعَر. ورمبا كاف سهاًل ؽُلْسِ 
ا كاف قاعاً ُمْسَتِديراً فأَْمَسَك ادلاَء.رُ ادلاَء و   مبَّ

اُب والَجْيالفُ  والَجْوالفُ  والُجوؿُ  الَجْوؿُ  : الًتُّ
واحَلَصى الذي ََتُوُؿ بو الرِّيُح على َوْجِو 

 اأَلْرِض.
 : النػُّْقرَُة يف اأَلْرِض.الُجوَّةُ 

 : َمْدَخُلها.الَجْيُب= َجْيُب اأَلْرضِ 
 ائُِق الرَّْمِل، ]ُخطُوطُُو وَُتَوُّجاتُُو[.: طرَ الُحبابُ 
 : ُكلُّ ماُسدَّ بِو رَلَْرى الوادي. الِحْبسُ 
ْستَػْنِقُع. -

ُ
 ادلاءُ ادل

 : َجَبٌل أَْسَوُد يَكوُف فيو بُػْقَعةٌ بَػْيضاءُ. الَحْبسُ 
 فُػُلوٌؽ يف احلَرَِّة غَلَْتمع فيها ماءٌ َكثرٌي. -

فال يَػُعوُد كما : أف يَْذَىَب ماُء الِبْئِر اإِلْحباطُ 
 كاَف.

 ُحُروفُوُ وأَْسناُدُه. الُحُبُك= ُحُبُك الرَّْمِل:
َتَكسُّرُه وََتَعُُّدُه عند  ُحُبُك الماِء: -

 ُىبوِب الرِّيِح.
ْسَتِطيُل.الَحْبلُ 

ُ
 : الرَّْمُل ادل

 َرْمَلٌة ُمْرتَِفَعٌة ُمْشرِفٌَة ُمْنِبَتٌة. الحابَِيُة:

وُ   : اتِّساُع الرَّْمِل.الَحبػْ
 ْشراُؼ الرَّْمِل ُمْعًَتِضاً.إ -
 اليت ال يَػنػَْقِطُع ماؤىا. الَعْيُن الُحُتُد:= الُحُتدُ 
 : الرَّْمُل الَغِليُظ الياِبُس اخَلِشُن.الُحثُّ 
 : َكَدُر ماِء البِْئِر واْخِتالطُوُ بالطِّنِي.الَحثْػَربَةُ 
 : أََكَمةٌ َصِغريٌَة َسْوداءُ من ِحجارٍَة.الَحَثَمةُ 
 احَلْمراءُ.اأَلَكَمةُ  -
 الرَّابَِيُة. -

اُب.الَحَثى  : الًتُّ
اِب.الَحْثواءُ   : اأَلْرُض الَكثريَُة الًتَّ

 : ُمنػَْقَطُع احلَرَِّة.الِحجابُ 
 ماأَْشَرَؼ من اجلََبِل. -
 األُفُُق. -

َأْحجاٌر وِحجاٌر  :: الصَّْخرَُة، )اجلمعالَحَجرُ 
 وِحجارٌة(.

 : الذََّىُب والِفضَُّة.الَحَجرافِ 
: اأَلْرُض َكِثريَُة والُمَتَحجَِّرةُ  والَحِجَرةُ  ةُ الَحِجيرَ 

 احَلجارِة.
َمِسيل ِمياٍه أو َمْنِبُت ُعْشٍب أحاَط الحاِجُر: 

 بِو َسَنٌد. )اجلمع: ُحْجراف(.
 : اجلِباُؿ.الِحجازُ 

 : ُمنػَْعرَُج الوادي.جاالحَ 
 ماأَْشَرَؼ من اأَلْرِض. -
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ْرتَِفُع.الَحَدبُ 
ُ
ْوِضُع ادل

َ
 : ادل

)اجلمع  ،من اأَلْرِض يف اْرتِفاعٍ  الِغَلظُ  -
 ِحداٌب(.

: ماأَْشَرَؼ من اأَلْرِض وَغُلَظ واْرتَػَفَع الَحَدبَةُ 
 وال تكوُف إال يف ُقفٍّ من اأَلْرِض أو ِغَلٍظ.

 : اْحِقيقاُؼ الرَّْمِل، ]تَػرَاُكُبُو[.االْحِديدابُ 
 : مااضْلََدَر ]َىَبَط[ من اأَلْرِض.الَحَدرُ 

داِر.: َموْ الُمْنَحَدرُ   ِضُع االضلِْ
 : النَّْشُز من اأَلْرِض.الَحْدرُ 

 من احَلَصى.َز   تَػنَ  : ماَصُلَب واْكتالَحْيدارُ 
 مااْسَتداَر من احَلَصى. -

ْرتَِفُع.الَجَبُل الحاِدرُ  الحاِدُر=
ُ
 : ادل

 : االُْنِباُط.االْنِحدارُ 
 :: األَْرُض اخَلِشَنُة، )اجلمعوالِحْذرياءُ  الِحْذرِيَةُ 

 .َحَذارى(
: أَْعَلى اجلََبِل إذا كاف ُصْلبًا َغلِيظاً الِحْذرِيَةُ 

 ُمْسَتوِياً.
 : اأَلْرُض الصُّْلَبُة.الَحْرَبِسيسُ 

]أَْرٌض َغلِيظٌَة  : احَلرَُّة من األَْرِض،الَحْرَجَلةُ 
 ُصْلَبةٌ ذات ِحجارٍة سوٍد[.

: أَْرٌض ذاُت ِحجارٍة سوٍد طلَِراٍت كأُنا الَحرَّةُ 
 نَّار.أُْحرَِقْت بال

َسْتها اأَلْرُض الصُّْلَبُة الَغلِيظَُة اليت أُلْبِ  -

ا ُمِطَرت، ِحجارةٌ   :)اجلمع سوٌد طلَِرٌَة كأُنَّ
 .(َحرَّاٌت وِحرار

أَْرٌض َمِسيػْرََة ليلتني سريَعتَػنْي أو ثالٍث  -
ا فيها حِ  جارٌة أمثاُؿ اإلِبِل البُػُروِؾ كأظلَّ

 وتكوف ُمْسَتِديرًَة. ار،ِشْيَطْت بالنَّ 

 : الذي ال َرْمَل فيو.الطِّيُن الُحرُّ = ُحرُّ ال
 : اليت ال ِطنَي فيها.الرَّْمَلةُ الُحرَّةُ  -
 : َوَسطُُو.ُحرُّ الرَّْملِ  -

 َرْمِلَيةٌ لَيػَِّنٌة. الَحرِّيَُّة= َأْرٌض َحرِّيٌَّة:
: احِلَجارَُة اليت تَػْنُبُت على َشاِطئ الَحْرَشفُ 
 الَبْحر.
 ْيظَُة.: اأَلْرُض الَغلِ الَحْرَشَفةُ 

مانَػَتَأ من  ،جانِبُوُ  الَحْرُؼ= َحْرُؼ الَجَبِل:
 جانِِبو.

 ُؼ.رَ الشَِّفرُي واحَلدُّ والطَّ  -
 َحدُُّه. = َحْرُؼ النػَّْهِر:

 : احَلْمأَُة. الطِّنُي اأَلْسَوُد.الِحْرِمدُ 
 ِطنُي الَبْحِر. -

ْفُن يف أَْسَفِل تػَّ : الَغرِيُن، وىو الالِحْرِمَدةُ 
 ْفُن: الَوَسُخ[.]التػَّ  احَلْوِض.

 ُصْلَبةٌ َشِديَدٌة. الِحْرماُس= َأْرٌض ِحْرماٌس:
ْرتَِفُع، )اجلمعالِحْزباَءةُ 

ُ
 :: ادلكاف الَغِليُظ ادل

 َحزايب(.
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 َحزاوُِر(. :: الرَّابَِيةُ الصَِّغريَُة، )اجلمعالَحْزَورَةُ 
 : ادلكاُف الَغلِيُظ.الَحْزَورُ 
وَغُلَظْت كأُنا : َمْوِضع َكثُػَرُت حجارَتُو الَحزِيزُ 

 السَّكاكني.
وف إالَّ يف كُ ِغَلٌظ يف األرض... وال يَ  -
 ٍض كثرية احَلْصبَاء.رْ أَ 

ماَغُلَظ وَصُلَب من َجَلِد األرِض مع  -
 إشراٍؼ قليل.

 بني َغِليَظنْي. قادُ نْ : غامٌض من اأَلْرِض يػُ الَحزُّ 
ُنػَْهْبط من األَ  -

. الغليُظ منها. ضِ رْ ادل
 .()اجلمع: ِحزَّاف

ُزوـُ  ـُ الَحزْ  توُف والظُّهوُر اليت ال يَػبػُْلُغها والَحيػْ
ُ
: ادل

 السَّْيُل.
ْرتَِفُع الَحْزـُ 

ُ
: الَغِليُظ من األَْرِض كثرُي احِلجارِة ادل

الذي ال تَػْعُلوه الناُس واإلِبُل إال باجَلْهِد.. 
وظَْهرُه َعرِيٌض طَوِيٌل يَػْنقاُد لَفْرَسَخنْيِ أو 

وُه اإلبُل إال يف ثالثٍَة ودوف ذلك، ال تَػْعلُ 
 سَّْفُح[.]الُقْبل: اليٍق لو قُػْبٌل، ر ط
 : ماَغُلَظ من اأَلْرِض وَخُشَن.الَحْزفُ 
 : اجلََبُل الَغِليُظ.الُحْزنَةُ 

اَب يف الُغدُ الحاسَُّة:  ِر فتْمَلُؤىا الرِّيُح َتِْثي الًتُّ
 فيَػْيَبُس الثَّرى.

 ُكَسارَُة احِلجارَِة الصِّغاِر.الُحَساُس: 

أَْمَلُس شاِىٌق ليس بو َصدٌْع.  َجَبلٌ َسَنُة: الحَ 
 )اجلمع: َحَسُن(.
َنشَُّفُو األرُض من الرَّْمِل، ماتػَ الِحْسُي والَحسا: 

فإذا صاَر إىل َصالبٍَة أْمَسَكْتو فَػَتْحِفُر عنو 
 فَتْسَتْخرُِجو. الرَّْملَ 

يبُة الَقْعِر، قيل إنو ال يكوُف إال رِ َحِفريٌة قَ  -
ها ِحَجارٌَة وفَػْوَقها َرْمٌل، فإذا يف أرٍض أَْسَفلُ 

 ُِ َتهى إىل ، فإذا انػْ أُْمِطرت نشََّفُو الرَّْمَل
أَْحساءٌ  :احلجارَِة أْمسَكْتو. )اجلمع

 وِحساءٌ(.
 َسْهٌل من اأَلْرِض َيْستَػْنِقُع فيو ادلاءُ. -
َغْلٌظ فوقَو رَْمٌل غلتمع فيو ماء السَّماِء.  -
 .(واجلمع: ِحَسًى وَأْحَساءٌ )
[ قريبُة الَقْعِر، قيل إنو ال ]ماءٍ  ةُ َحفريَ  -

يكوُف إالَّ يف أَْرٍض أسفلها حجارٌة وفوقها 
رَْمٌل ]ماٌء بني رمٍل يُغطِّيو وحجارٍة 

 ُُتِْسُكو[.
ُ من الوادي الذي يُسِ الَحِشُد:  يُلو القليُل اذلنيِّ
 ادلاء.

 ال يَػنػَْقطع ماؤىا. الُحُشد= َعْين ُحُشٌد:
سايُل ذاالَحَشاُد: 

َ
 ،ُت األرِض الُصْلَبةِ ادل

 السَّْيل، كثريُة الشَِّعاُب. رِيعةُ سَ 
، (الَكذَّاُف، )الواحدة َحْشَرَجةٌ الَحْشَرُج: 
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 .[وىو نَػْوٌع من احلجارَِة الرِّْخَوةِ ]
ادلاُء الذي غَلْري على اأَلْرِض صافياً  -

 رقيقاً.
ِشْبُو احِلْسُي غَلَْتِمُع فيو ادلاُء.  -

 يِو الرَّْمُل[.]واحِلْسُي: ادلاء يُػَغطِّ 
ْقرَُة يف اجلََبِل غلتمع فيها ادلاُء النػُّ  -

 فَػَيْصُفو.

 َصْخرٌَة رِْخَوٌة يف َسْهٍل من اأَلْرِض.الَحَشَفُة: 
َر فيها. الَحشاُة:   اأَلْرُض السَّوداُء ال َخيػْ

احِلجارَُة واحَلَصى. الَحَصُب والَحْصَبُة: 
 .(الواحدة: َحَصَبةٌ )

 . (لواحدة: َحَصَبةٌ ا)احَلَصى. الَحْصَباء: 
 اأَلْرُض َكثريُة احَلْصباء واحَلَصى.الَمْحَصَبُة: 
اُب.الِحْصِلُب:   الًتُّ

 احِلجارَُة. الِحْصِحُص: 
اُب.ْصِلُم: الحِ   الًتُّ

 ِصغاُر احِلجارَِة )الواحدة َحصاٌة(.الَحَصى: 
 اأَلْرُض َكثريَُة احَلَصى.الَمْحصاُة والَحِصيَُّة: 

 الذي فيو َطْمَلٌة وطنٌي. رُ ثِ اخلاادلاءُ الِحْضُج: 
 قَراُر اأَلْرِض عند َسْفِح اجلََبِل. الَحِضيُض:
يِض اجلََبِل، احَلَجُر الذي َتَُِدُه حبَضِ الُحضِّيُّ: 

 )َسْفِحو(.
 : مايُطيُف بو.الِحْضُن= ِحْضُن الَجَبلِ 

 جاِنُب اجلََبِل، ناِحَيُتو. -
 : َجوانُِبو ونواِحيِو.َأْحَضاُف الَجَبلِ  -

داِر.الَحطُوُط:   اأَلَكَمُة الصَّْعَبُة االضلِْ
ْوِضُع الذي يَػنػَْقِطُع فيو اجلََبِل.الَحْطُم: 

َ
 ادل

 َمضيُق اجلََبِل. -
سِ الحاِفَشُة: 

َ
 يُل. )اجلمع حواِفُش(.ادل

ِسيِل  -
َ
َمِسيُل ادلاِء الذي يَػْنَصبُّ إىل ادل

 يٌل فَػْرِعيٌّ[.اأَلْعَظِم، ]َمسِ 
 .جانُب اجلََبلِ الِحفاُؼ: 

 ُمنػَْقَطُع الرَّْمِل. -
 ِؾ. ُحْفرٌَة ػَلَْتِفرُىا ادلاُء كَهْيَئِة الَبَِ الُحْفَنُة: 

نُػْقرٌَة يكوُف ادلاُء فيها، ويف َأْسَفِلها  -
 َحصًى وتُراٌب.

 احلُْفرَُة. -

القارَُة اليت يف َوَسِطها تُراٌب أَْعَفُر، الَحْقباُء: 
 وىو يَػبػُْرُؽ بِبَياِضِو.

 َبِل. َأْصُل اجلَ الِحْقُف: 
ُْعَوجُّ من الرَّْمِل. -

 ادل
َمْوِضٌع َغِليٌظ ُمْرتَِفٌع على السَّْيِل. الَحْقُو: 

 .(قاءٌ واجلمع: حِ )
 : رَلارِيها وأَْوِديَػُتها.الُحُلوُؽ= ُحُلوُؽ اأَلْرضِ 

 : ال نَباَت فيو.الحاِلُق= َجَبٌل حاِلقٌ 
ْشِرُؼ العاِل. -

ُ
 ادلكاُف ادل
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 يَمُة.الصَّْخرَُة الَعظِ الِحمارَُة: 
 احَلْمأَُة.ُد: الِحْمرِ 
 بَِقيَّةُ ادلاِء الَكِدِر يف احَلْوِض. -

َعنْيُ ماٍء فيها ماٌء حارٌّ يُْسَتْشَفى الُحمَُّة: 
 بالُغْسِل منو.

ِحجارٌة ُسوٌد تراىا الزِقًَة باأَلْرِض،  -
يف  ُقودُ تػَ  وتكوف ُمتدانَِيًة وُمتَػَفرِّقًَة وُمْلساً 

َلَة واللَّ  َلتَػنْيِ والثالَث، ]واسعة[.اأَلْرِض اللَّيػْ  يػْ
 اجلِباُؿ السُّوُد.الَيحاميُم: 
َشقائُِق بَػنْيَ اجلِباِؿ، وىي أَِطَيُب الَحْوماُف: 

احلُُزونَِة، ولكنَّها َجَلٌد ليس فيها آكاـٌ وال 
 أَبارُِؽ، )الواحدة: َحْومانٌَة(.

كاُف الصُّْلُب.اأَلْحَمسُ 
َ
 : ادل

ْجدِ  -
ُ
 أَحاِمُس(. :ُة. )اجلمعبَ اأَلْرُض ادل

احِلْسُي، )اجلمع: ُحُنٌد(، ]ماٌء َتَْت الَحُنوُد: 
 طَبَػَقة من الرَّْمِل[.
الرَّْمَلُة الَعِظيَمةُ تُػْنِبُت ألواناً الُحْنُدَجةُ والُحْنُدُج: 

 من النَّبات )اجلمع: َحناِدُج(. 
 َحْبٌل من الرَّْمِل. -

َزرَُة:  ُشْعَبٌة من اجلََبِل. الَحنػْ
 ادلاءُ يف الصَّْخرَِة.الَحْنَضَلُة: 

 يف َصْخرٍَة، )الَقْلُت: النػُّْقرَُة(. الَقْلتُ  -
. الَحَنَكُة:  ْشرِفَُة من الَقفِّ

ُ
 الرَّابَِيةُ ادل

رِفْػَعِة الدَّاِر َصِغريٌة ُمْرتَِفَعٌة كَ  أَكَمةٌ  -
ْرتَِفَعٍة، ويف ِحجاَرهِتا َرخاوٌة وبَػيَاٌض  

ُ
ادل

 كالَكذَّاِف. 

 واْعَوجَّ من اأَلْرِض، رمالً  ما اضْلٌََت الَمْحِنَيُة: 
 كاف أو َغيػْرَُه.

 َحْرُؼ الواِدي وجانِبُُو.الَحْوُؼ: 
اليت الُمْسَتِحيَلُة = اأَلْرُض الُمْسَتِحيَلُة: 

 لَْيَسْت مبُْسَتوِيٍة.
ُ.الحاُؿ:  اُب اللَّنيِّ  الًتُّ

 الطِّنُي اأَلْسَوُد واحَلْمأَُة. -
اٌد. )اجلمع: مَكاٌف َغِليٌظ ُمْنقالَحْوَمانَُة: 

 َحْوماٌف وَحوامنُي(.
 َشقائُِق يف اجلِباِؿ. -

َحَفائُِر ُمْلَتوِيٌَة ؽَلَْلُؤىا ماُء السَّماِء الَحوايا: 
فَػَيبػَْقى فيها دىرًا طويالً، ألفَّ طنَي أَْسَفِلها 
َعِلٌك ُصْلٌب ؽُلِْسُك ادلاَء. )الواحدة: 

 َحوِيٌَّة(.
ِء. ما َشَخَص من نَواحي الشَّيْ الَحْيُد: 

 )اجلمع: أْحيَاٌد وُحُيوٌد(.
 نػُُتوٍء يف الَقْرِف واجلََبِل وضَلْوعلا. لُّ كُ  -

ـُ كأنَّو  - شاِخٌص ؼَلْرُُج من اجلََبِل فَيتقدَّ
 جناٌح.

ناتٌِئ يف أَْعراِض اجلَبِل ال يف  ؼٌ َحرْ  -
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 نواِحيِو.

ْرتَِفُع الحائِرُ 
ُ
ْطَمِئنُّ الَوَسِط ادل

ُ
كاُف ادل

َ
: ادل

 ِحرياٌف وُحوراٌف(.احلُروِؼ، )اجلمع: 
َلُة:  ِحجارٌَة َتَدَُّر من َجواِنِب اجلََبِل إىل الَحيػْ

 أَْسَفِلِو حىت َتْكثُػَر.
ْستَػْنِقُع يف بَْطِن واٍد.الَحْيُل: 

ُ
 ادلاء ادل

 :  َحْبٌل من الرَّْمِل.الَخبُّ
 َسْهٌل بني َحْزنَػنْيِ. -

 ُمْستَػنػَْقُع ادلاِء.الُخبَُّة: 
بَُّة:  ٍِ رِيٌق من َرْمٍل أو َسحاٍب، طَ الَخبَُّة والُخ

 ]َخطٌّ[.
 : الغاِمُض من اأَلْرِض. )واجلمع: الُخبُّ

 أَْخباٌب(.
بَْطُن الَمَخبَُّة والَخِبيَبُة والُخبَُّة والَخبِيُب: 

 الوادي.
 اخلَدُّ يف اأَلْرِض.الُخبَُّة والَخبِيُب: 

 ما اتََّسَع من بُطُوِف األَْرِض.الَخْبُت: 
 ْرِض واتََّسَع.ما اْطَمَأفَّ من األَ  -
 َسْهٌل يف احَلرَِّة. -

ْطَمِئنُّ من اأَلْرِض، فيو َرْمٌل. -
ُ
 اخلَِفيُّ ادل

فاُض اأَلْرِض واْطِمْئناُُنا.االْنِخباُز:   اطلِْ
ْسَتِطيَلُة يف الُخدَُّة والَخدُّ واأُلْخُدوُد: 

ُ
احلُْفرَُة ادل

 اأَلْرِض.

الشُّقوُؽ يف اأَلْرِض. )والواحد: اأَلَخاِديُد: 
 أُْخُدوٌد(.

َشقٌّ يف اأَلْرِض غاِمٌض الَخدُّ واأُلْخُدوُد: 
 ُمْسَتطيٌل.

اجَلْدَوُؿ. )واجلمع: َأِخدٌَّة وِخدَّاٌف الَخدُّ: 
 وِخَداٌد(.

 احَلدُّ اخلارُِج من اجلََبِل.الَخِرُب: 
اللََّجُف من األْرِض، )اللََّجُف: ُسرَُّة  -

 الوادي(.
 .الصُُّخوُر الصَّمَّاءُ الَخْرساُء: 
 الَكْرَشَفُة، وىي اأَلْرُض الَغلِيظَُة.الَخْرَشَفُة: 
ْشِرُؼ على واٍد أو الُخْرُشوـُ: 

ُ
أَْنُف اجلََبِل ادل

 قاٍع.
 األَْرُض الياِبَسةُ الصُّْلَبُة.الِخْرِشَمُة: 

 الَغِديُر.اأَلْخَرـُ: 
 أَْنُف اجلََبِل.الَخْرـُ: 

 َخْرٌؽ يف ُقفٍّ ِبَسبِب السَّْيِل. -
 ُمنػَْقَطُع أَْنِف اجلََبِل.: الَمْخِرـُ 

 أَْفواُه الِفجاِج.الَمخاِرـُ: 
 َصْخرٌَة فيها ُخُروٌؽ.الَخْوَرـُ: 
 رابَِيةٌ تَػنػَْهِبُط يف َوْىَدٍة.الَخْرماُء: 

ال ػَلَْتِبُس ماُؤىا الُخُزُؽ = َأْرٌض ُخُزٌؽ: 
 َعَلْيها، وؼَلْرُُج تُراهُبا.
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 ا.ُسؤوُخ اأَلْرِض مبا َعَلْيهالَخْسُف: 
 َذىاُب ادلكاف يف األرض. -

 األَْرُض اللَّيػَِّنُة.األخاِسيُف: 
 اأَلْرُض اليت ِحَجاَرهُتا ُمَتدانَِيٌة َمْنثُورٌَة.الَخْشباُء: 

اجلََبُل الَغِليُظ اخَلِشُن؛ )اجلمع: اأَلْخَشُب: 
 ُخْشَباٌف(.
ا قد الَخْشَرَمُة:  أَْرٌض ِحَجاَرهُتا َرْضرَاٌض كَأُنَّ

ْجِو اأَلْرِض نَػْثرًا فال تكاُد نُِثَرْت على وَ 
 َُتْشي فيها، ِحَجاَرهُتا ُحمٌّ ]ُسوٌد[.

َجَبٌل لَْيَس بالشَّديد الغَلِيِظ، الَخْشَرـُ والَخْشَرَمةُ: 
 فيو رََخاَوةٌ، َمْوُضوعٌ باألَْرِض َوْضعاً.

َرْضٌم من ِحجارٍَة َمرْكوـٌ بَػْعُضها فَػْوَؽ  -
 بَػْعٍض.

ْخَوُة اليت يػُتََّخُذ منها احِلجارَُة الرِّ الَخشَرـُ: 
.  اجِلصُّ
 األْرُض اليت فيها ِطنٌي وَحَصًى.الَخشَّاُء: 

اأَلْرُض اخلَِشَنُة الصُّْلَبُة؛ )اجلمع:  -
 َخشَّاواٌت(.

 ُقفٌّ ]َتلٌّ[ َغَلَبْت َعَلْيِو السُّهولَُة.الُخْشَعُة: 
الَعزاز الصُّْلُب من اأَلْرِض. ُقفٌّ األخاِشُف: 

 َعَلْيِو السُّهولَُة. ]َتلٌّ[ َغَلَبتْ 
 ما َخُشَن من اأَلْرِض.الِخشاُف: 
 اأَلْرُض اليت فيها ِحجارٌَة ورَْمٌل.الَخْشناُء: 

هاِوي، )الواحدة: َخْيَطٌف(.الَخياِطُف: 
َ
 ادل

ْطَمِئنُّ من اأَلْرِض.الَخْفُض: 
ُ
 ادل

َتطَْأِطُئ من اأَلْرِض اخلَِفيُّ.الَخفاُء: 
ُ
 ادل

.الَغِديُر اجلالَخقُّ:   اؼُّ
 الشَّقُّ يف اأَلْرِض. -

 الُكُسوُر يف ُمنػَْعرَِج اجلََبِل. اأَلْوِديَُة.اأَلخاِقيُق: 
 اجلِباُؿ واحِلجارَُة والصُُّخوُر.الَخواِلُد: 
 السَّماُء.الَخْلقاُء: 
 احلَِفريَُة يف اأَلْرِض.الَخِليَقُة: 

 النػُّْقرَُة يف اجلََبِل َيْستَػْنِقُع فيها ادلاُء. -
ْلَساءُ ال نَباَت فيها.: الَخْلقاءُ 

َ
 اذلَْضَبةٌ ادل

ْصَمُت.اأَلْخَلُق: 
ُ
 اجلََبُل ادل

ُنػَْفرَِدُة من الرَّْمِل.الَخلَُّة: 
 الرَّْمَلةُ اليَِتيَمةُ ادل

 الَواِدي.الَخْنَدُؽ: 
 احلَِفرُي. -

الشُّْعَبُة من اجلََبِل، )اجلمع: الُخْنُذَوُة: 
 خناِذي(.
ْشرِفَُة، ََشارِيُخ اجلِبالَخناِذيُذ: 

ُ
اُؿ الطِّواِؿ ادل

 )الواحدة: ِخْنِذيَذٌة(.
 َمِضيُق الواِدي.الخانُِق: 

 ِشْعٌب َضيٌِّق يف اجلََبِل. -
ِضيُق.الُمْختَػَنُق: 

َ
 ادل

 ادلاء الثَِّقيُل.الَخْمَجُر والُخماِجُر والَخْمَجريُر: 
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ُلُغ أف يَكوَف ِمْلحاً أُجاجاً. -  ادلاءُ ال يَػبػْ
دلاِء الصَّغريَُة، )الواحدة: َمساِيُل االَخواِمُش: 
 خامشة(.

ْوِطِئ.الَخْمَصُة: 
َ
ُ ادل  بَْطٌن من اأَلْرِض َصِغرٌي َلنيِّ

 احَلَجُر الَقدَّاُح.الَخنَُّبوُس: 
اأَلْرُض اللَّيػَِّنُة السَّْهَلُة، )اجلمع: الَخوَّارَُة: 
 ُخوٌر(.

ْطَمِئنُّ منالَخْوُر: 
ُ
ْنَخِفُض ادل

ُ
 ِمْثُل الَغْوِر، وىو ادل

 اأَلْرِض بني النَّْشزَْيِن.
 َجَبٌل أَبْػَيُض يَػُلوُح بَػنْيَ اجلِباِؿ.الَخْوُع: 

 الِبئػُْر الَبِعيَدُة الَقْعِر الواِسَعُة.الَخْوقاُء: 
فازَِة.الخاُؽ: 

َ
 َسَعةُ ادل

 بَراُح اأَلْرِض.الَخواُء: 
 :  الواِدي الواِسُع يف َجوٍّ َسْهٍل.الَخِويُّ والَخوُّ

 ْرُض اخلالَِيُة.األَ الُخوَُّة: 
 : اأَلْرُض سُلَْتِلَفُة أَْلواِف احِلجارِة.الَخْيفاءُ 
: ما ارتَػَفَع عن َمْوِضِع رَلَْرى السَّْيِل، الَخْيفُ 

 واضْلََدَر من ِغَلِظ اجلََبِل، )اجلمع: أخياؼ(.
 اجلََبُل الَعِظيُم.الخاُؿ: 

 :  َمْوِضُع َجْرِي السَّْيِل.الَمَدبُّ
وْ الدَّبَُّة: 

َ
 ِضُع الَكِثرُي الرَّْمِل.ادل
 اجلِباُؿ السُّوُد.الدُُّجُج: 
ْمَتدَُّة.الدُُّحوُح: 

ُ
 األََرُضوَف ادل

 اأَلْرُض الواِسَعُة.الُمْنَتَدُح: 
ما عاَل من اأَلْرِض  الدِّْحجاُب والدُّْحُجباُف: 

 كاحلَرَِّة واحلَزِيِز.
زَلَُّة الذي ال تَػثُْبُت َعَليْ الدَّْحُض: 

َ
كاُف ادل

َ
و ادل
ـُ.  األَْقدا
َفْجَوٌة َتَْت األَْرِض باْرتِفاِع قاَمٍة أو الدَّْحُل: 

قاَمتَػنْيِ أو أَْكثَر من ذلك، يَػتَػَلجَُّف ؽلينًا أو 
َِشاالً، َمرًَّة َيِضيُق وَمرًَّة يَػتَِّسُع يف َصفاٍة... 
وقد تَػْنَتِهي ِِبَْوٍؼ من ادلاِء الرَّاِكِد الواسع 

 ْرِب.الَعِميِق، وىو صاحل للشُّ 
ْحَنُة:  ْرتَِفَعُة.الدِّ

ُ
 اأَلْرُض ادل

 ِشْبوُ الغاِر يُْدَخُل فيو.الُمدََّخُل: 
َْخِفيَُّة  الدَّاِخَلُة = داِخَلُة اأَلْرِض: 

]اأَلْرُض ادل
 كأف َتُكوَف زلاطة باجلباؿ[.

 الصَِّعيُد األَْمَلُس.الدَّْوَدُؽ: 
احدة: الثَّنايا الِغالُظ بني اجلِباِؿ، )الو الَمدارُِج: 

 َمْدَرَجٌة(.
 َجَبٌل َصغرٌي من الرَّْمِل.الدَّْرَداُؽ: 
 الصَّْحراءُ الواِسَعُة.الدَّْيَسُق: 
 الصَّْحراءُ )معرَّب(.الدَّْشُت: 

الُقوُر من الرَّْمِل، وىو أََقلُّ من الدِّْعُص: 
 احلِْقِف.
 اأَلْرُض اجلَْرداءُ اليت ال نَباَت فيها.الدَّعادُِع: 
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ْنَدِفَعُة إىل اأَلْرِض الدَّواِفُع: 
ُ
رَلارِي ادلاِء ادل

 السَّْهَلِة.
ساِيُل.الَمَداِفُع: 

َ
جارِي وادل

َ
 ادل
ِحيطَِة هبا ال الدَّْوقَػَرُة: 

ُ
بُػْقَعٌة َتُكوُف بني اجلِباِؿ ادل

نَباَت فيها، وىي بَػْيضاُء ُصْلَبٌة؛ )اجلمع: 
 َدواِقُر(.

ْقِعُم:  اِب. َعامَّةُ الدُّقاُع والدَّْقعاُء والدِّ  الًتُّ
ُ الذي َكَسَحْتُو الدُّقاقَُة والدُّقاُؽ:  اُب اللَّنيِّ الًتُّ

 الرِّيُح من اأَلْرِض.
ما َتَكبََّس واْستَػَوى من الدَّْكَدُؾ والدَّْكداُؾ: 

 الرَّْمِل.
َفسََّخُة.الدََّككُ 

ُ
 : اذِلضاُب ادل

 َشبِيوُ التَّلِّ. -
 الرَّابَِيُة من الطِّنِي لَْيَستْ : الدَّكَّاءُ 

 بالَغِليظَِة، )اجلمع: دَكَّاواٌت(.

الثػََّرى الذي الدَُّموُع والدَّاِمُع والدَّمَّاُع: 
 يَػَتَحلَُّب منو ادلاءُ أو َيَكاُد.

ما َرَمى بو الَبْحُر من الصََّدِؼ الدَّماُؿ: 
 وادلنَاِقيِف والنَّبَّاِح.

األََرُضوَف الصِّالُب، )الواحدة: الدَّمالِيُج: 
 ُلوٌج(.ُدْمُلٌج وُدمْ 

 احَلَجُر األَْمَلُس.الدُّْمُلُج والدُّْمُلوُج: 
احَلَجُر األَْمَلُس ِمْثُل الدُّْمُلوُؽ والدُّماِلُق: 

. )اجلمع: َدَماِلُق وَدمالِيُق(.  الَكفِّ
ْسَتِديُر.الدُّْمُلوُؾ: 

ُ
 احَلَجُر األَْمَلُس ادل

 الَفالُة الواِسَعُة.الدَّْيُموـُ والدَّْيُموَمُة: 
ـُ: الدُّم  َرواٍب َسْهَلٌة.اِد

لَساءُ.الدِّالُص: 
َ
 اأَلْرُض ادل

اُب َتْسِفيِو الرِّياُح.الدَّلِيُك:   الًتُّ
 الصَّْخُر اأَلْسَوُد األَْمَلُس.األَْدَلُم: 
كاُف الَوِطيءُ السَّْهُل.الدَّْىثَُم: 

َ
 ادل
َرْمٌل إىل السَّواِد ما ُىَو، ال يػُْنِبُت الدَّىاُس: 

 فيو الَقوائُِم. َشَجراً، وتَِغيبُ 
اْشِتداُد تالُزِب احِلجارَِة وُدخوُؿ االدِّىاُؽ: 

 بَػْعِضها يف بَػْعٍض مع َكثْػرٍَة.
ُكلُّ أَْرٍض واِسَعٍة بني ِجباٍؿ، وَتُكوُف الدَّارَُة: 

 َغِليظًَة أو َسْهَلًة، )اجلمع: ُدوٌر وداراٌت(.
 ما اْسَتداَر من الرَّْمِل.الدَّارَُة والدِّيَرُة: 

َشقٌّ يف اأَلْرِض مبِْقداِر الشَِّْبِ يَِسيُل ْذَبُح: المَ 
 فيو ادلاُء.

أف َتْضِرَب الرِّيُح اأَلْشياَء َضْربًا مباَشراً الذَّْحُو: 
 دوف ِسًْتٍ.

 طََرُؼ الوادي. )اجلمع: ذنائب(.الُذنَابَُة: 
آِخُر الوادي أو الذََّنُب والذُّنَابَُة والذِّنَابَُة: 

 النػَّْهِر.
 َمِسيٌل ما بَػنْيَ تَػْلَعتَػنْيِ.ُب: الِمْذنَ 
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 َمِسيُل ادلاِء يف احَلِضيِض. -
 طََرُؼ النػَّْهِر. -

 رَْأُس الواِدي.الرَّاِئُس: 
 ُكلُّ ُمْشِرٍؼ من اأَلْرِض. -

 .الَعِميَقةُ  البِئػْرُ الِبْرباُس: 
ُكلُّ ما اْرتَػَفَع من اأَلْرِض، الرَّبْػَوُة والرَّابَِيُة: 

 .)اجلمع: ُرًَب وَروايب(
تَػَقارِبَُة وبَػْعُضها أَْرَفُع من الرََّتُب: 

ُ
الصُُّخوُر ادل

 بَػْعٍض، )الواحدة: رَتَػَبٌة(.
 ُكلُّ ِشْعٍب َضيِّق ِجدَّاً.الرِّتاَجُة: 
 احلَرَُّة الصُّْلَبةُ اخَلِشَنُة.الرَّْجالُء: 
 َمِسيُل ادلاِء يف احَلرَِّة إىل السَّْهَلِة.الرِّْجَلُة: 
ـُ:   ُة.احِلجارَ الرِّجا
 ما اتََّسَع من اأَلْرِض.الرَّْحَبُة: 

َمَواِضُع متواِطَئٌة َيْستَػْنِقُع فيها السَّْيُل،  -
 َتُكوُف عند ُمْنَتهى الوادي أو يف َوَسِطِو.

ِقَطٌع من األَْرِض ِغالٌظ دوف اجلِباِؿ األَْرحاُء: 
 َتْسَتِديُر وتَػْرتَِفُع عمَّا َحْوذَلا.

 رٌَة ُمْشرِفٌَة.أََكَمٌة ُمْسَتِديالرََّحى: 
 الَوْحُل والطِّنُي.الرَّدُْغ والرَّْدَغُة: 

 الَوْحُل والطِّنُي.الرَُّداُغ: 
النػُّْقرَُة يف اجلََبِل أو يف َصْخرٍَة َيْستَػْنِقُع الرَّْدَىُة: 

 فيها ادلاءُ.

. )اجلمع: رُْدهٌ ورِداٌه(. -  ُحَفيػْرَةٌ يف الُقفِّ
 ماءُ الثػَّْلِج. -

 .الصَّْخرَةُ الرَّداُة: 
 احَلَجُر الثَِّقيُل.الِمْرَدى والِمْرَداُة: 

 َرْمَلٌة ُمْنَبِطَحٌة ليست مبُْشرِفٍَة.الِمْرَداُء: 
ْطَمِئنُّ من اأَلْرِض.الَمْرزَُح: 

ُ
 ادل

 أََكَمةٌ ُُتِْسُك ادلاَء.الرَّْزُف والرِّْزُف: 
 َمناِقُع ادلاِء؛ )الواحدة: رِْزنٌَة(.الرِّزاُف: 

السَّْيِل يف اأَلْجراِؼ. )الواحد: بقايا الرُّزُوُف: 
 َرْزٌف(.

 : ْعِدُف. ]مكاف وجود ادلعادف[.الرَّسُّ
َ
 ادل
 الَقِليُل ادلاِء، )بِئػٌْر َرُشوٌح(.الرَُّشوُح: 
، )اجلمع: الرَّشاَدُة:  احَلَجُر بَِقْدِر َمْلِء الَكفِّ
 َرشاٌد(.

 ما َدؽَّ من احَلَصى.الرَّْضراُض: 
 ْيو ادلاُء.احَلَصى الذي غَلْري َعلَ  -

ِحجارٌَة تَػَتحرَُّؾ على اأَلْرِض وال الرَّْضَراَضُة: 
 تَػْلَبث.

الصَّْخرَُة الَعِظيمُة مثل الرَّْضَمُة والرَُّضَمُة: 
اجَلَمل، وليست بناتِئة. )اجلمع: َرَضٌم 

 ورِضاـٌ(.
ـُ:   احِلجارَُة َُتَْمُع.الرِّضا
 أَْنُف اجلََبِل، وىو الرَّْعُن.الرَّْعُل: 
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األَْنُف الَعِظيُم من اجلََبِل تَراُه ُمتَػَقدِّماً، ْعُن: الرَّ 
 )اجلمع: رِعاٌف ورُُعوٌف(.

 اأَلْرُض اللَّيػَِّنُة.الرَّغاُب: 
 اأَلْرُض اليت تَْأُخُذ ادلاَء الَكِثرَي. -

ـُ:  ُ وليس بالدَّقيق.الرَّغَا اُب اللَّنيِّ اُب. الًتُّ  الًتُّ
 رَْمٌل سُلَْتِلٌط بًُتاٍب. -
 َأْسَفُل الَفالِة وأَْسَفُل الوادي. الرَّْفُغ:
ُكلُّ أَْرٍض على َجْنِب الواِدي يَػْنَبِسُط الرَّقَُّة: 

دِّ، )اجلمع: رِقاٌؽ(.
َ
ـَ ادل  َعَلْيها ادلاءُ أيا

 رُلَْتَمُع ماِء الواِدي.الرَّْقَمُة: 
 ِدْعٌص من َرْمٍل. )اجلمع: رُقا(.الرَّقْػَوُة: 

اِب ََتَْتمِ  - ُع على َشِفري الُقْمزَُة من الًتُّ
 الوادي. ]الُقْمزَُة: الَكْوَمُة[.

ْشرِفَُة من اجلََبِل.الرُّْكُح: 
ُ
 الرُّْكُن أو النَّاِحَيةُ ادل

ْرتَِفَعُة.الرَّْكحاُء: 
ُ
 اأَلْرُض الَغِليظَةُ ادل

اُب.الرَّْمُس:   الًتُّ
اَب من الرَّواِمُس:  الرِّياُح الزَّاِفياُت اليت تَػنػُْقُل الًتُّ
 آَخَر. بَػَلٍد إىل

 احَلَصى الِبيُض تتؤْلألُ يف الشَّْمِس.اليَػْرَمُع: 
 ِحجارٌَة لَيػَِّنٌة رِقاٌؽ بِيٌض تَػْلَمُع. -

اِب َمْعُروٌؼ. )اجلمع: رِماٌؿ الرَّْمُل:  نَػْوٌع من الًتُّ
 والِقْطَعُة منو رَْمَلٌة(.

ِسيِل.ْرنُوُؽ: التػُّ 
َ
 الطِّنُي الذي يف اأَلُْناِر وادل

ْنثَاُؿ الذي ال يَػَتماَسُك.التػُّ الرَِّىيُش: 
ُ
 رَاُب ادل

ًَتاصَّةُ الثَّابَِتُة.الرَّواِىُص: 
ُ
 الصُُّخوُر ادل

الصَّالَبَُة اليت ُُتِْسُك ادلاَء تت طَبَػَقٍة الَمَراُض: 
 َسْهَلٍة ال ُُتِْسُك ادلاَء.

احلَْيُد يف اجلََبِل كاحلاِئِط. )اجلمع: الرَّْيُد: 
 أْرياٌد(.
َمِسيُل الواِدي من ُكلِّ َمكاٍف يُع: الرَّيْػَعُة والرِّ 
 ُمْرتَِفٍع.

 احَلْمأة، الطِّني. الزَّبير:
اأَلَكَمُة اليت َدَخَلْت يف الواِدي وانْػَعرََج الزَّابَِنُة: 

 َعْنها.
الرَّابَِيُة اليت ال يَػْعُلوىا ادلاُء، )اجلمع: الزُّبْػَيُة: 
 ُزََب(.
 ُق من الصَّفا وَغرْيِِه.ادلَكاُف الضَّيُِّق الزَّلِ الزِّْحِليُل: 

ْلُس.الزُُّلُج: 
ُ
 الصُُّخوُر ادل

 الواِدي َغيػُْر الَعِميِق.الزََّلْحَلُح: 
ـُ لَِنَداَوهِتا.الزَّْلُخ:   صَفاٌة َمْلساءُ تَزِؿُّ منها األَْقدا

ْزِلُق.الزَّلُوُخ والزَّْلُخ: 
ُ
 األَْمَلُس من الصَّْخِر، ادل

 وٌع يف اجلََبِل.السُُّلوُع، وىي ُصدُ الزُّلُوُع: 
اأَلْرُض اليت ال تَػْثُبُت الَمْزلََقُة والزََّلُق والَمْزَلُق: 

 َعَلْيها َقَدـٌ.
احَلَصى. الصِّغاُر من احَلَصى. الزَّنانِيُر: 

 )الواحدة: زُنػَّيػْرٌَة وزُنَّارٌَة(.
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اأَلْرُض اليت ال َتِسيُل إال َعْن َمطٍَر  الزَّىاُد: 
 َكِثرٍي ]نَػُفوٌذ[.

 الوادي الَقلِيُل اأَلْخِذ للماِء.يُد: الزَّىِ 
ْطَمِئنُّ من األَْرِض.الزََّىُق والزَّْىُق: 

ُ
 الَوْىَدُة. ادل

ُر الَبِعيَدُة الَقْعِر.الزَُّىوُؽ والزَّاِىُق:   البِئػْ
 بَِعيَدُة الَقْعِر.الزَّْورَاُء = بئٌر َزْورَاُء: 

 اأَلْرُض الَبِعيَدُة. -
 َكَمةُ الصَِّغريَُة.األَ الزِّيزاُء والزِّيزاُة: 

 الَعنْيُ ادلاحِلَةُ ادلاِء.الزَّيْػَغُم: 
 : مااْستَػَرؽَّ من الرَّْمِل.السَّائَِفةُ 
 : الصَّْحراءُ.السَّْبتاءُ 
ُلوَحُة وال تكاُد السََّبَخةُ 

ُ
: اأَلْرُض اليت تَػْعُلوىا ادل

 تُػْنِبُت إال بَػْعَض الشََّجِر.
 .مايَػْعُلو ادلاَء من ُطْحُلٍب وضَلْوِهِ  -
 : مايَػنػُْقُلوُ السَّْيُل من مكاٍف بَِعيٍد.السَِّبيُّ 

 : تُراٌب رَقِيٌق ؼُلْرُِجوُ اليُػْربُوُع من ُجْحرِِه.السَّابِياءُ 
: اأَلْرُض اليت ليست ِبُصْلَبٍة وال السَّْجَسجُ 
 َسْهَلٍة.
 : الذي غاَض ماُؤُه.الُمَسجَّرُ 

 الَغِديُر احلُرُّ الطِّنِي. -
اِب، وىو الغُباُر الشَِّديُد  : ُدقاؽُ السِّْختِيتُ  الًتُّ

 االْرتِفاِع.
 : اأَلْرُض احلُرَُّة اللَّيػَِّنُة.السَّخاخُ 

: واٍد فيو ِحَجارٌة وُصُخوٌر يَػبػَْقى فيو ادلاءُ السُّدَّةُ 
 زماناً. )اجلمع ُسَدٌد(.

 : َمْنَبُع ادلاِء.السَِّديرُ 
ْنَدِفُن.يمُ السَّد

ُ
 : ادلاءُ ادل

 .الضَّباُب الرَّقيقُ  -
ـُ  ْنَدِفُن ]ماءٌ سَ والسَُّدوـُ  السََّد

ُ
 ُدوـٌ[.: ادل

 : وَسُط الواِدي.السِّرُّ 
 : مااْرتَػَفَع من اجلََبِل عن َمْوِضِع السَّْيل.السَّْروُ 

اِب.السَّْفساؼُ   : ماَدؽَّ من الًتُّ
: الرِّياُح اليت تَػْقِشُر َوْجَو اأَلْرِض نُ السَّوافِ 

 .سافنة(، ]رياٌح واِطئة[ :)الواحدة
 : رَلَْرى الُعُيوِف يف البِْئِر.السَّاِعدُ 

: رَلاري ادلاء إىل النػَّْهِر أو الَبْحِر السَّواِعدُ 
 )الواحد: ساِعٌد(.

 : ُكلُّ ماَتْسِفيو الرِّيُح من تُراٍب وضَلْوِِه.السََّفى
ْخرَُج من بِْئٍر وضَلْوِه.السَّفاةُ 

ُ
اُب ادل  : الًتَّ

 : اجلَِليُد:السَِّقيطُ 
: ُمنػَْقَطُع الرَّْمِل والَمْسِقطُ  والسَّْقطُ  السُّْقطُ 

.  َحْيُث يَرِؽُّ
: رَْمٌل يَػتَػَعقَُّد بَػْعُضُو على بَػْعٍض السَّالِسلُ 
 ويَػْنقاُد.

: َشقٌّ يف اجلََبِل كأنَُّو َصدٌْع، )اجلمع السَّْلعُ 
 أَْسالٌع وُسُلوٌع(.
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 ٌؽ يف األَْرِض َتْسرُِؽ ادلاَء.و قُ : شُ السَّلَّةُ 
 : احَلَجُر.السَِّلَمةُ 
 : مَجاَعةُ احِلَجارَِة.والسَِّلمُ  السِّالـُ 
 اسٌم ِلُكلِّ َحَجٍر َعرِيٍض. -
 احِلجارَُة الصُّْلَبُة. -

 : اجلََبُل األَْمَلُس.السُّْلطُوعُ 
 : اجلَْبُل من الرَّْمِل.السِّْمطُ 
ْسَتوي اأَلْجَرُد األَْمَلُس.السَّْمَلقُ 

ُ
 : الَقاُع ادل

ْسَتوِيَةُ  -
ُ
 .اأَلْرُض ادل

: مااْرتَػَفَع من اأَلْرِض يف قُػُبِل اجلََبِل أو السََّندُ 
 أَْسناد(. :ي. )اجلمعالوادِ 
اَب.ةُ الُمْسِنفَ   : الرِّيُح اليت َتُسوُؼ الًتُّ
ْرتَِفَعُة، ]الواحداأَلْسِنَمةُ 

ُ
 :: ظُُهوُر الرَّْمِل ادل

 َسناـٌ[.
على  : رِماٌؿ ُمْرتَِفَعٌة َتْستِطيلُ والسَِّنيَنةُ  السَُّنوفُ 

َوْجِو األَْرِض، وىي َكَهْيئِة احلِباؿ من الرَّْمِل 
 َسنائُِن(. :)اجلمع

ْسَتِوي من اأَلْرِض.السُّْهبُ 
ُ
 : ادل

 .: الِبئػُْر بَِعيَدُة الَقْعِر ؼَلْرُُج منها الرِّيحُ السُّْهَبةُ 
 ]اآلبار الِكَْبيتيَّة[. -

ا : الِبئػُْر اليت ال يُْدَرُؾ ماُؤىا وقَػْعرُىالُمْسَهَبةُ 
 فتُتػَْرُؾ.
 : األَْرُض اليت مل تُوطَْأ.السَّاِىَرةُ 

 : نَِقيُض احلَْزِف من اأَلْرِض.السَّْهلُ 
 رَْمل الَبْحر. :السِّْهَلة

 : الرِّماُؿ اللَّيػَِّنُة.اأَلْسهافُ 
 : األَْرُض اللَّيػَِّنةُ التػُّْربَِة.السَّْهَوةُ 
 الصَّْخرَُة. -

 ادلاِء من َرداِغ : الطِّنُي َكثريُ والسُّوَّاَخى السُّواخُ 
طَِر.

َ
 ادل
: َسْفٌح من اجلََبِل ُمْسَتِدؽٌّ يف األَْرِض السَّْودُ 

 َخِشٌن أَْسَوُد.
 : أَْرٌض بني الرَّْمِل واجلََلِد.والسَّائَِفةُ  السَّْوفَةُ 
: ِعْرٌؽ يف اجلََبِل سُلاِلٌف جِلِبلَِّتِو... مل السَّاَمةُ 

 ؼَلِْلْف أف يكوَف فيو َمْعِدٌف.
 : ُعُروُؽ الذََّىِب والِفضَِّة يف احَلَجِر.اـُ السَّ 

 ة اجلََبِل. اأَلَكَمُة.وَ رْ : ذِ السَّواءُ 
 : الَفالُة.السِّيُّ 

ْسَتِدقَُّة.السِّيَساَءةُ 
ُ
َقاَدُة ادل ُنػْ

 : اأَلْرُض ادل
 أَْسَياٌؼ(. :: ساِحُل الَبْحِر. )اجلمعالسِّيفُ 
 .: اأَلْرُض بني اجلََلِد والرَّْملِ السَّائَِفةُ 
 : الغَِليُظ من األَْرِض الَكِثرُي احِلجارَِة.الشَّْأزُ 

 : اخلُُشونَُة مع ِحجارٍَة يف اأَلْرِض.الشُّْؤزَةُ 
كاُف الَغِليُظ من احِلجارَِة.الشَِّئسُ 

َ
 : ادل

: األَْرُض الَكِثريَُة احِلَجارَِة الَغِليظَُة الشَّْأسُ 
 ُشُؤوٌس(. :)اجلمع
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االشُُّؤوفُ  ِب يف ُشُقوِؽ اجلََبِل : ُعُروٌؽ من الًتُّ
 يُػْغَرُس فيها الشََّجُر.

: نَػْهٌر يَػْنَخِفُض فَػَيَتأَدَّى إليو والَمْشبَػَرةُ  الَمْشبَػرُ 
 مايَِفيُض عن اأَلَرضنِي.

ْسَتوِيَُة فيها َحَصى وال الِمْشحاذُ 
ُ
: اأَلْرُض ادل

 َجَبل فيها.
 : الغُباُر السَّاِطُع.والشِّْخِتيتُ  الشَِّخيتُ 
 ِغَلُظ اأَلْرِض. والشََّرُز، وى: الشََّرصُ 
 : ُكلُّ ماَنَشَز من األَْرِض وَعال َغيػْرَُه.الشََّرؼُ 
: الشَّقُّ الذي ال يَػنػُْفُذ يف َجَبٍل أو الشَّْرـُ 

 َصْخرٍَة.
 : الشَّقُّ يف الصَّْخرَِة.الشِّْريافُ 
 : اخَلِشُن من األَْمِكَنِة.الشَّاِزبُ 
 من اأَلْرِض.: الِغَلُظ ونَةُ زُ والشُّ  الشََّزفُ 
: األَْرُض الصُّْلَبُة الَغِليظَُة والشَُّسوسُ  الشَّسُّ 

ا َحَجٌر واِحٌد.  اليت كأُنَّ
 : ِشقُّ الواِدي والنػَّْهِر.الشَّْطءُ 
 : ساِحُل الَبْحِر.الشَّاِطئُ 
 : الِقْطَعُة من اجلََبِل.الشَِّظيَّةُ 
 : َحدُّ الواِدي.الشَِّفيرُ 
ْهو والشِّْعبُ  الشَّْعبُ 

َ
اُة بني َجبَػَلنْيِ، ِشْبُو : ادل

 الغاِر.
 : ماانْقاَد وَتَصوََّب من الرَّْمِل.الَمشاِقرُ 

 : َوَسُط الوادي َحْيُث َيِسيُل ادلاُء.الشَِّليلُ 
 : الِغَلُظ واليُْبُس من اأَلْرِض.الشَّماصاءُ 
: أَْعَلى اجلََبِل ورَْأُسُو، والشِّْنخابُ  الشُّْنُخوبُ 

 )اجلمع: َشناِخيُب(.
 : رَْأُس اجلََبِل.ْنعابُ الشِّ 

 : ِعْرٌؽ طَوِيٌل من اأَلْرِض َدقيٌق.الشُّنػُْعوبُ 
: أَعاِل اجلِباِؿ ونَواِحيها، )الواحدة: الشَّناِظي

 ُشْنظُوٌة(.
َفِلُق من اجلََبِل والشُّْنظَُرةُ  الشِّْنِظيرُ  : َصْخرٌَة تَػنػْ

 فَػَتْسُقُط.
يف : َمِسيُل ادلاِء يف اجلََبِل َيُصبُّ الشَّانَةُ 

 الواِدي، )اجلمع َشوافُّ(.
 : ادلاءُ الَبِعيُد الَغْوُر.الُمشاِوسُ 

كاُف الَغليُظ.الشَّْأسُ 
َ
 : ادل

 : الشِّقُّ يف اجلََبِل.الشِّيقُ 
ـُ  اُب.الشِّيا  : الًتُّ
 الرِّْخَوُة. اأَلْرضُ  -

َرةُ  ْجَتِمعة.والصُّبارَةُ  الصُّبػْ
ُ
 : احِلجارَُة الَغِليظَةُ ادل

 ذاُت احَلْصباِء. : اأَلْرضُ الصُّبُػرُ 
 : اجلََبُل.الصَّبيرُ 

 : الصَّْخرَُة الصُّْلَبُة.الصَِّتيَمةُ 
: والصَّْحَصحافُ  والصَّْحصاحُ  الصَّْحَصحُ 

ْسَتوِيَُة اجلَْرداءُ. )اجلمع: 
ُ
اأَلْرُض الواِسَعُة ادل
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 َصحاِصُح(.
ْسَتوِيَُة يف بَػنْيٍ وِغَلٍظ.الصَّْحراءُ 

ُ
 : اأَلْرُض ادل

ُع. البَػرِّيَُّة، )اجلمع الَفضاُء الواسِ  -
 صحاَرى وصحارِي(.

: َجْوبَةٌ تَػْنجاُب يف احلَرَِّة، وَتُكوُف أْرضاً الصُّْحَرةُ 
 لَيػَِّنًة تُِطيُف هبا احِلجارَُة.

 ]أَْرٌض َمْسَتوِيٌَة يف َحرٍَّة[. -
 : َوْجوُ األَْرِض.الصَِّحيفُ 
ْسَتوي من األَْرِض.الصَّْحنُ 

ُ
 : ادل

ُه، وفيو َشْيٌء من : َسَندُ َصْحُن الواِدي -
 ِإْشراٍؼ على األَْرِض.

 : ُدفُوُؼ اأَلْرِض، وىو ُمْنَجرٌِد َيِسيُل.الصُُّحوفُ 
: الصَّْخرَُة الصَّمَّاُء الصُّْلَبُة ال ُتَرَُّؾ الصَّْيُخودُ 

 من َمكاُِنا.
 : احَلَجُر الَعِظيُم الصُّْلُب.الصَّْخَرةُ 
 لصَّْخِر.: ادلكاُف الَكثرُي اوالصَِّخرُ  الُمصِخرُ 
: اأَلْرُض اليت َحَجرُىا َأُْحَُر َيْضرُِب إىل الصَّْدآءُ 

 السَّواِد.
: آكاـٌ ِصغاٌر ِصالُب احِلجارَِة. الصِّْدحافُ 

 )الواحدة َصَدٌح(.
 : اجلََبُل الذَّاِىُب طوالً يف اأَلْرِض.الصَّادِعُ 
 : ُكلُّ َشْيٍء ُمْرتَِفٍع كاجلََبِل واحلاِئِط.الصََّدؼُ 

 لوادي.جاِنُب ا -

كاُف الصُّْلُب.والصِّْرداحُ  الصَّْرَدحُ 
َ
 : ادل

ْسَتوِيَُة.الصَّْرَدَحةُ 
ُ
 : الصَّْحراءُ الَغِليظةُ ادل

 : الَعَقَبةُ الشَّاقَُّة.والصَُّعوداءُ  الصَُّعودُ 
ْرتَِفُع من اأَلْرِض.الصَِّعيدُ 

ُ
 : ادل

 َوْجُو األَْرِض. -
ْسَتوِيَ الصَّْفَصفُ 

ُ
ْلساُء ادل

َ
ُة ال نَػَباَت : اأَلْرُض ادل

 فيها. 
 الَفالُة. -

كاُف الَغِليُظ احَلِجُر.والصََّلبُ  الصُّْلبُ 
َ
 : ادل

: األَْرُض الصُّْلَبُة فيها والصَّْلفاءُ  اأَلْصًلفُ 
 ِحَجارٌَة.

ْمَتِنُع من اجلِباِؿ.الصَُّفوؽُ 
َ
 : احِلجاُب ادل

ْلساءُ، )الواحدة الصَّفا
َ
: احِلَجارَُة الَعرِيَضُة ادل

 َصفاٌة(.
ْلساُء.لصَّْفوافُ ا

َ
 : احِلَجارَُة الَعرِيَضُة ادل

ْسَتِديُر األَْمَلُس.الصََّلقُ 
ُ
ُ ادل ْطَمِئنُّ اللَّنيِّ

ُ
 : القاُع ادل

ُلُغ أف الصَّْمدُ  ْرتَِفُع ال يَػبػْ
ُ
كاُف الغَِليُظ ادل

َ
: ادل

 يَكوَف َجَبالُ.
: الصَّْخرَُة الرَّاِسَيُة مبَْْتِ اأَلْرِض الصَّْمَدةُ 
ْسَتوِ 

ُ
 يُة.ادل

ْسَتقيُم من األَْرِض.الُمْصَمِعدُّ 
ُ
 : ادل

 : القاُع األَْمَلُس.الصَّْمَلقُ 
: اأَلَكَمُة الَغِليظَُة ذاُت احِلَجارَِة الصِّْمِصَمةُ 
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ْنَتِصَبُة.
ُ
 ادل

: اأَلْرُض الصُّْلَبُة والصَّمَّانَةُ  والصَّمَّافُ  الصَّمَّاءُ 
 َذاُت احِلجارَِة إىل َجْنِب رَْمٍل.

: ِحْسٌي َصغِيػٌْر ال يَرُِدُه أََحٌد. )ُمَصغَّر الصَُّنيُّ 
 ِصنػٌْو(.

 الشَّقُّ يف اجلََبِل. -
 : غاٌر يف اجلََبِل يَُكوُف فيو ادلاُء.الصِّهاءُ 
: ِحجارٌَة يُػْقَدُح هبا، وىي ُسوٌد لَْيَسْت الصَّوَّافُ 

 بُصْلَبٍة، )الواحدة َصوَّانٌَة(.
راُء َغلِيظَُة : اأَلْرُض اليت تُػْربَػُتها ُحَْ الصَّْيداءُ 

 ُمْسَتوِيَةٌ باأَلْرِض. احِلجارَةِ 
 احَلَصى. -

 : َحَجُر احَلرَِّة.الَمْضبوحُ 
 : َحَجٌر أَبْػَيُض يَػْبدو يف اجلََبِل.الضَّاِحكُ 

 : َحْرُؼ الواِدي، جانِبُُو )اجلمع َأِضرٌَّة(.الضَّريرُ 
 : ماَصُلَب من احِلجارَِة والصُُّخوِر.زُ الضِّرْ 

 ْنُد من اجلََبِل.: الفِ الضِّْرسُ 
 اأَلْرُض اخلَِشَنٌة. -

 : احِلَجارَُة اليت ىي كاأَلْضراِس.الضَّرِيسُ 
 : ِحْقٌف من الرَّْمِل َعرِيٌض طَوِيٌل.الضَّْفرُ 
ُد يَػْومػػػػػػػػػاً أو و أَْرٌض َسػػػػػػػػػْهَلةٌ ُمْنبِتَػػػػػػػػػةٌ تَػُقػػػػػػػػػ -

 يَػْوَمنْيِ.
 : َجَبٌل َصِغرٌي ُمنػَْفرٌِد ِحَجارَتُُو ِصالٌب.الضَّْمَزةُ 

 : البُػْقَعُة يف اجلََبِل ؼُلاِلُف َلْوُُنا سائِرَ رُ الضَّهْ 
 لَْونِِو.

ِخْلَقٌة يف اجلََبِل من َصْخرٍَة خُتاِلُف  -
 ِجِبلََّتُو.

 : َوْجوُ اأَلْرِض.الطََّبقُ 
ْزِمَن، َكأَنَّو َنْسُج الطُّْحُلبُ 

ُ
: ُخْضرٌَة تَػْعُلو ادلاَء ادل

 ُطْحلَُبٌة(. :الَعْنَكُبوِت. )الواحدة
 : أف يَػْعُلو ادلاَء الطُّْحُلُب.َلَبةُ الطَّحْ 

: تَػرَاُكُب تُراِب اأَلْرِض بَػْعِضو فوؽ االطِّراؽُ 
 بَػْعٍض.

ًَتاِكَبةُ بَػْعُضها فَػْوَؽ بَػْعٍض.الطَُّرؽُ 
ُ
 : احِلَجارَُة ادل

 : احَلَمأُ. ]الطِّني[.والطَّاَءةُ  الطَّآةُ 
ْرٍض ال : الصَّْخرَُة الَعِظْيَمُة يف َرْمَلٍة أو أَ الطَّايَةُ 

 ِحَجارََة فيها.
 : ُكلُّ مانَػَتأَ من احِلَجارَِة وَحدُّ طَرَِفِو.الظَِّربُ 

: ِقْطَعُة َحَجٍر لو َحدٌّ َكَحدِّ والظُّرارَةُ  الظِّرُّ 
 السِّكِّني. )اجلمع: ِظرَّاف(.

كاُف الَكثرُي احِلجارَِة.الظَرِيرُ 
َ
 : ادل

َن فال : ماَغِلَظ من اأَلْرِض وَخشُ الظََّلفُ 
 َتِبنُي فيو اآلثار.سْ تَ 

: أَْرٌض ُصْلَبٌة َحِديَدُة احِلَجارَِة على األُظُْلوفَةُ 
 ِخْلَقِة اجلََبِل.

 : ُمْستَػنػَْقُع ادلاِء يف َمِسيِل الواِدي.الظَِّليَلةُ 
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كاُف ذو احِلجارَِة الِبْيِض.اأَلْعَبلُ 
َ
 : ادل

َدرَُة الَكبريَُة تُػْقَلُع من األَْرِض إذا الَعتَػَلةُ 
َ
: ادل

 ثرَِيْت.أُ 
 : اجلََبُل الرِّْخُو.الُمَعتػَْلبُ 
 : الَكِثيُب السَّْهُل.الَعثْػَعثُ 
 : الَعجاُج السَّاِطُع، الغُباُر.والِعثْػيَػَرةُ  الِعثْػيَػرُ 

ْسَتِدؽُّ الَعْجُب= َعْجُب الَكثِيبِ 
ُ
: آِخرُُه ادل

 منو، )اجلمع ُعُجوٌب(.
 ة:: الغُباُر الذي تُثريُُه الرِّيُح، )الواحدالَعجاجُ 

 َعَجاَجٌة(.
.الَعْجَزاءُ   : َحْبٌل من الرَّْمِل ُمْنَبتٌّ

 َحْبٌل من الرِّماِؿ ُمْرتَِفٌع كأنَُّو َجَلٌد. -
 : ُصُخوٌر تَػْنُبُت يف اأَلْوِديَِة.الَعَجماتُ 

 الصُُّخوُر الصِّالُب. -
 : اأَلْرُض البَػْيضاُء.الَعْدماءُ 
ْسَتوِيَة.التَّعاِدي

ُ
ُر ادل  : األَْمِكَنةُ َغيػْ

ْسَتِوي.ُعَدواءُ ال
ُ
ْوِضُع َغيػُْر ادل

َ
 : ادل

ْنبِ  : اأَلْرُض الطَّيَِّبُة التػُّْربَةِ الَعذاةُ 
َ
ِت اليت الكرؽلَُة ادل

 ليست ِبَسِبَخٍة.
 : األَْرُض اخَلِشَنُة.الِعْرِبدُ 

ْسَتِوي من والَعْرَبِسيسُ  الِعْربسُ 
َ
َْْتُ ادل

: ادل
 اأَلْرِض.

 : شاِطُئ الواِدي.الُعرُّ 

 اجلََبِل وِغَلظُُو.ُمْعَظُم  -
ناِء واالْلِتواِء الشَّديِد يف الُعْرقُوبُ  : َمْوِضُع االضلِْ

 الوادي.
 : رُلَْتَمع َرْمٍل.الَعَرَمةُ 

 : الصَّْخرَُة.الِعْرِمسُ 
 : مااتََّسَع من َفضاِء اأَلْرِض.الَعراءُ 
كاُف الصُّْلُب السَّرِيُع السَّْيُل.الَعَززُ 

َ
 : ادل

 من اأَلْرِض وَصُلَب وَخُشَن.: مااْشَتدَّ الَعزازُ 
 : َشقٌّ يَكوُف يف اجلََبِل.والَعِسيبُ  الَعْسَبةُ 

 : َمكاٌف فيو ِحجارٌَة بِيٌض وَصالبٌَة.الَعْسَقَلةُ 
: اأَلَكماُت الصُّْلَبُة اليت تَػْعًَتُِض ادلاَء، اأَلْعساءُ 
 : عاٍس(.د)الواح

 : الغُباُر الشَِّديُد.الِعصارُ 
 الغُباُر. :والَعَصَرةُ  الَعَصرُ 
 : اأَلَكَمُة.الَعَفازَةُ 
 : السِّْلِسَلُة من الرَّْمِل.الَعَقَصةُ 
َقلُ   : ماتَراَكَم من الرَّْمِل وتَػَعقََّد.الَعَقنػْ
 : الغُباُر.والَعكُّوبُ  الَعُكوبُ 
ْنَتِصُب.الُعنابُ 

ُ
 : اجلُبَػْيُل الصَّغرُي الدَّقيُق ادل

كاُف الَغلِيُظ الذي ال يػُْنبِ الَعِلبُ 
َ
 ُت شيئاً.: ادل

ْوِضُع الصُّْلُب اخَلِشُن. -
َ
 ادل

زُ   : القارَُة السَّْوداءُ ]اأَلْرُض[.الَعنػْ
 اأَلَكَمةُ السَّْوداُء. -
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 َصْخرٌَة يف ادلاِء. -

 وٌس(.ُعْنٌس وُعنُ  :: الصَّْخرَُة. )اجلمعالَعْنسُ 
 : احلَرَّةُ الَعناؽُ 
من اأَلْرِض وَحْولَُو  تَفعَ : ماَصُلَب وارْ الُمْعِنقُ 

 ، وىو ُمْنقاٌد ضلو ِميٍل.َسْهلٌ 
ْشُي فيو.العاِنكُ 

َ
تَػَعقُِّد ال ؽُلكُن ادل

ُ
 : الرَّْمُل ادل

َهمُ   : الَعنْيُ الَعْذبَةُ ادلاِء.الَعيػْ
 : ُشقوُؽ اجلِباِؿ.الَعْوراتُ 

 : الغاِمُض من اأَلْرِض.الُغبُّ 
ِسيُل الصَِّغرُي الضَّيُِّق من َمْْتِ اجلََبِل.الغَِبيبُ 

َ
 : ادل

 : الرََّىُج.والغُبارُ  ةُ الغَبَػرَ 
 : اأَلْرُض.الغَْبراءُ 
ْسَتوِيَُة اليت يَػْرتَِفُع الغَبِيطُ 

ُ
: اأَلْرُض الواِسَعُة ادل

 طَرَفاىا.
كاُف الَكثرُي احِلجارَِة.الَغَدرُ 

َ
 : ادل

رُكها السَّْيُل.الَغِديرُ   : ِقْطَعٌة من ادلاِء يُغاِدرُىا ويَػتػْ
ُدوـُ إىل ُمْستَػنػَْقُع ادلاِء من َمطٍَر ال يَ  -

 الَقْيِظ.
 : الشَّقُّ يف اأَلْرِض.الَغرُّ 

فاضاً.الَغْمضُ   : أََشدُّ اأَلْرِض َتطاُمناً واطلِْ
ْطَمِئُن من اأَلْرِض.الَعزِيقُ 

ُ
 : ادل

ى : الطِّنُي ػَلِْمُلُو السَّْيُل فَػَيبػْقَ والِغْريَنُ  الِغْريَلُ 
 على َوْجِو األَْرِض.

 : األَكمُة.الَغْضَبةُ 
خالَِفُة لَُو. الصَّْخرَةُ  -

ُ
 الصُّْلَبُة يف اجلََبِل ادل

.الَغضارُ   : الطِّنُي احلُرُّ
 الطِّنُي الالَّزُب اأَلْخَضُر. -

 : اأَلْرُض ذاُت الطِّنِي اأَلُْحَِر.الَغْضراءُ 
 ِطيَنٌة َخْضراءُ َعِلَكٌة. -

ْجُهولَُة ليس فيها أَثَػٌر اأَلْغفاؿُ 
َ
: األَْرُض ادل

 يُػْعَرُؼ.
 ُل الضَّعِيُف يَسيُل من بَْطِن الوادي.: السَّيْ الغََللُ 
 : األَْرُض اليت ال تُػْنِبُت النِْغمارِىا بادلاِء.الغاِمرُ 
 ِخالؼ العاِمِر من األَرَضني. -

 : بَْطٌن غاِمٌض من اأَلْرِض ذو َشَجٍر.الُغْملوؿُ 
 : الَكْهُف يف اجلََبِل.والَمغارَةُ  والَمغارُ  الغارُ 

 بْػَعِد.: ُعْمُق اأَلْرِض األَ الَغْوطُ 
 : الَوْىَدُة من األَْرِض.الغُوطَةُ 
اُب الَكثرُي.الَغْوؿُ   : ماانْػَهَبَط من اأَلْرِض. الًتُّ

 : أَْطراُؼ األَِرِض.األْغواؿُ 
 : الصَّدُْع يف اجلََبِل.الَفْأوُ 
 الَوِطيءُ بني احلَرَّتَػنْيِ. -

: اجلََبُل الذي ليس بذي ُصُخوٍر ثُ الَفرِ 
 باِؿ َمْرتَقًى.َضْخَمٍة وىو َأْصَعُب اجلِ 

 : الَفجُّ يف اجلََبِل.الَفْرجُ 
 ي.بَْطُن الوادِ  -
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كاُف الذي يَػنػَْفِجُر منو ادلاءُ.الَمْفَجرُ 
َ
 : ادل

 : انِْبجاُس ادلاِء وضَلْوِِه.االنِْفجارُ 
: ُمنػَْفَصُل اجلََبِل من الرَّْمَلِة يكوف الَمْفِصلُ 
ا َرْضراٌض وَحَصًى ِصغاٌر فَػَيْصُفو مبَػيػْنَػهُ 
، )اجلمع َمفاِصُل(. ماُؤهُ   ويرِؽُّ
 َصدٌْع يف اجلََبِل َيِسيُل منو ادلاُء. -

 مابَػنْيَ اجلَبَػَلنْيِ. -
ْنثُوُر بَػْعُضُو فَػْوَؽ بَػْعٍض، الَفضَّةُ 

َ
: الصَّْخُر ادل

 )اجلمع ِفضاٌض(.
 : السَّْيُل.الِفَطْحلُ 

 : الشَّقُّ يف اجلََبِل والشِّْعِب.والفاِلقُ  الَفَلقُ 
ٌض َتُكوُف يف َوَسِط اجلِباِؿ تُػْنِبُت : أَرْ الفالَِقةُ 

يف  [اإلبل]ُؿ ويَِبيُت فيها ادلاُؿ الشََّجَر وتُػنػْزَ 
َلِة البارَِدِة.  اللَّيػْ

ْسَتِديُر من اأَلْرِض يف ِغَلٍظ أو الَفْلَكةُ 
ُ
: ادل

 مَّا َحْوذَلا، )اجلمع فَػْلٌك(. ُسُهولٍَة تَػْرتَِفُع عَ 
 لَُو َفضاٌء.: التَّلُّ من الرَّْمِل َحوْ كُ الَفلَ 

: َصْخرٌَة تَػنػَْقِلُع عن ُعْرِض اجلََبِل، الِفْنِديَرةُ 
 )اجلمع فَنادير(.

.الِفْهرُ   : َحَجٌر بَػَقْدِر الَكفِّ
ـُ  الَقَتمُ   : الغُباُر.والَقتا

 : الصَّْخرَُة الَعِظيَمُة.َسةُ و والُقْدمُ  الُقْدُموسُ 
 : الِبئػُْر الَقرِيَبةُ ادلاِء.الَقَربَ 

ٌد من اأَلْرِض وقاٌع ال َيْسَتْمِسك لَ : جَ الِقْرواحُ 
 فيو ادلاُء.

 َمْلساءُ َجْرَداءُ. َبٌة ِقْرواٌح:َىضْ  -
. مااْرتَػَفَع من اأَلْرِض والُقْرُدوَدةُ  الَقْرَددُ  : الُقفُّ

 وَغُلَظ.
 : الزَّاِويَُة يف ِشْعٍب أو َجَبٍل.الُقْرُدوَعةُ 

ْطَمِئنُّ غَلْتَ والَقرارَةُ  الَقرارُ 
ُ
 .مُع فيو ادلاءُ : القاُع ادل

ْلَساُء.الَقْرقَػرُ 
َ
ْسَتوِيَةُ ادل

ُ
 : اأَلْرُض ادل

 : األَْرُض اليت ال تُػْنِبُت شيئاً.الَقرَِعةُ 
 : الصُُّخوُر.الَقْرَمدُ 

ـُ يف والِقْرناسُ  الُقْرناسُ  : َشبيُو األَْنِف يَػَتقدَّ
 اجلََبِل.
 : الغُباُر.الَقْسطافُ 

 و : ُخيُ الَقْسطالنِيُّ 
ُ
ْزِف تُِيُط ٌط كُخيوِط ادل

طَِر. بالَقَمِر، وىي من َعالماتِ 
َ
 ادل

 : الغُباُر.والَقْسطاؿُ  والَقْسَطالفُ  الَقْسَطلُ 
ِسيُل الضَّيُِّق يف الواِدي.الِقْشمُ 

َ
 : ادل
 : مااْسَتوى من اأَلْرِض.الَقْضقاضُ 
: َصْخٌر يَػرَْكُب بَػْعُضو بَػْعضاً  الِقضاضُ 

.  كالرِّضاـِ
 ُكوُف أطْباقاً.: اجلََبُل يَ الُقضَّانَةُ 
 : اأَلْرُض يف تُراهِبا َرْمٌل.الِقضَّةُ 
 : اأَلْرُض ذاُت احَلَصى.الَقضَّةُ 
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ا َحَجٌر واِحٌد، )اجلمع الَقَضَفةُ  : أَكَمٌة كأُنَّ
 َقَضٌف وِقْضفاٌف(.

 أَكَمةٌ َصِغريٌَة بَػْيضاءُ. -
 الصَّْخرَِة.و : َحْرُؼ اجلََبِل الِقطاطُ 

 : الَغْوُر.الَقْعرُ 
تَػنػَْهِبُط من اأَلْرِض َيْصُعُب َجْوبٌَة  -

داُر فيها.  ]اجلَْوبَُة: احلُْفرَُة[. االضلِْ
 : اجلََبُل الطَّوِيُل.القاِعَلةُ 

: مااْرتَػَفَع من ُمُتوِف اأَلْرِض والُقفَّةُ  الُقفُّ 
 وَصلَُبْت ِحجارَتُُو.

: النػُّْقرَُة يف اجلََبِل ُُتِْسُك ادلاَء والَقْلَتةُ  الَقْلتُ 
 ٌت(.ِقال :)اجلمع

َدرَُة تُػْقتَػَلُع من األَْرِض الُقالَعةُ 
َ
: احَلَجرَُة أو ادل

يَمٌة َوَسَط َفضاٍء ظِ ويػُْلَقى هبا. َصْخرٌَة عَ 
 َسْهِل.

 : ُصُخوٌر ِعظاـٌ ُمتَػَقلَِّعُة.الُقالَّعُ 
: قَػْعُر الَبْحِر، وَسطُُو والَقْوَمسُ  القاُموسُ 

 وُمْعَظُمُو.
َقِلُع من أْعَلى اجلََبِل : ِشْبُو َصْخرٍَة تػَ الِقنَّْخَرةُ  نػْ

 وفيها َرخاوٌة.
تَػَفلَِّقُة.والُقْنُخورَةُ  الِقْنِخيَرةُ 

ُ
 : الصَّْخرَُة الَعِظيَمُة ادل

ُزَعةُ   : َحَجٌر أَْعَظُم من اجَلْوزَُة.الُقنػْ
ْعِشبُ الِقْنعُ 

ُ
ْنَخِفُض ادل

ُ
. : ُمْسَتداُر الرَّْمِل، ادل

 أَْقناٌع(. :)اجلمع
 الياِبُس الذي تَػَقلََّع ِطينُُو.: الَغديُر الِقنَّفُ 
 : احَلَجُر اأَلْسَوُد األَْمَلُس الصُّْلُب.الَقْهَقرُ 
 : الصَّْخرَُة الضَّْخَمُة.الَقْهَقَرةُ 
ُنػَْقِطُع من اجلِباؿ.القارَةُ 

 : اجلُبَػْيُل الصَِّغرُي ادل
 الصَّْخرَُة السَّْوداءُ الَعِظيَمُة. -
 .احلَرَُّة: أَرٌض ذاُت ِحجارٍَة ُسودٍ  -

ْسَتِديُر، الَقْوزُ 
ُ
: الَكِثيُب من الرَّْمِل الصَِّغرُي ادل

 أَْقواٌز(. :)اجلمع
ْسَتوِيَُة السَّْهَلُة والقيعُ  والقاَعةُ  القاعُ 

ُ
: اأَلْرُض ادل

ـُ، وال تُػْنبُت  باؿُ تَػنػَْفرُِج عنها اجلِ  واآلكا
الشََّجَر، وىي َمَصبُّ ِمياٍه، )اجلمع أْقواٌع 

 يَعٌة(.قِ وقِيعاٌف و 
 من األَْرِض. رُ : الَقفْ والَقواءُ  لِقيُّ ا

: اأَلْرُض الَغْليظَُة نُِثَرْت فيها والِقيقاَءةُ  الِقيقاةُ 
احِلَجارَُة نَػْثرًا ال تكاُد َتْسَتِطيُع أف َُتِْشَي 

 ِقَيٌق(. :فيها، )اجلمع
 : الِقْطَعةُ الصُّْلَبُة من األَْرِض.الَكْبَدةُ 
اُب ال َيْسَتِقرُّ الكاِبي  على َوْجِو األَْرِض. : الًتُّ

 : الِقْطَعُة من الرَّْمِل.الَكثِيبُ 
اُب.الَكثْباءُ   : الًتُّ
اِب وفُتاُت احِلجارَِة.ثُ الِكْثكِ   : ُدقاُؽ الًتُّ

اِب.الكثاثاءُ   : اأَلْرُض الَكِثريَُة الًتُّ
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 : الطِّنُي.الَكثَػَعةُ 
كاُف الغَِليُظ.الَكِديدُ 

َ
 : ادل

 ُة.: اأَلْرُض الَغِلْيظَ الِكدَّةُ 
 : الَكَدُر الباقي يف البِْئِر بعد نَػزِْح مائِِو.الَكَدفُ 

اُب الدُّقاُؽ على َوْجِو األَْرِض.الِكْديَػْوفُ   : الًتُّ
 : الصَّْحراُء.الُكَدى
 : الصَّْخرَُة تَػْعًَتُِض َحْفَر البِْئِر.الُكْديَةُ 
اُب.الَكْيَذجُ   : الًتُّ
ا والَكذَّانَةُ  الَكذَّافُ  َدُر فيها : ِحَجارٌة كأُنَّ

َ
ادل

ا كانت طلَِرًَة.  َرخاَوٌة ورمبَّ
 ي.يف الوادِ  ي ادلاءِ ارِ : رلََ الِكرابُ 
 : الصَّْخُر.الُكْرتُوـُ 
اَب.الَكْسحُ   ]التػَّْعرِيَُة[. : َقْشُر الرِّيِح الًتَّ

 ُصُعوُدىا وُىُبوطُها. الُكُسوُر= ُكُسوُر األَْرِض:
 ا.معاِطُفها وِشعاهبُ  = ُكُسوُر اأَلْوِديَُة:

 َكَفرٌَة(.  :: الِعقاُب من اجلِباِؿ، )الواحدةالَكَفرُ 
اُب.الِكْلِحمُ   : الًتُّ
 : اأَلْرُض الصُّْلَبُة.الَكَلَدةُ 

اُب.حُ مِ الِكلْ   : الًتَّ
اُب.والَكْيُموحُ  الَكْوَمحُ   : الًتُّ
اِب.الُكْمَرةُ   : الُكثَْبُة من الًتُّ
ْشرِفَُة.الَكْوَمةُ 

ُ
 : الرَّْمَلةُ ادل

 أَْكناٌف(. :الَغاُر )اجلمع: الِكنُّ 

ْجَتِمَعُة احَلْمراُء.الُكوفَةُ 
ُ
 : الرَّْمَلةُ ادل

 : َسْفُح اجلََبِل وَسَنُدُه.والكاحُ  الَكْيحُ 
 : ماأَْشَرَؼ من اأَلْرِض.الَكيَّوؿُ 
ـُ الَكِثيِب.اللََّببُ   : ُمَقدَّ
 النػَّْقِب يف أَْسَفِل اجلََبِل والبِْئِر.ِشْبوُ : اللُّْجحُ 

: ُسرَُّة الوادي. مايَْأُكُلُو السَّْيُل من فُ اللَّجَ 
 الوادي فَػَيِصرُي كالَكْهفِ 

 : الغاُر يف اجلََبِل، )اجلمع جَلَفاٌت(.اللَّْجَفةُ 
 : ُكلُّ ناِتٍئ من اجلََبِل.اللُّْحجُ 
 النػَّْقُب يف أْسَفِل اجلََبِل. -

ضايُق يف اجلِباِؿ.الَمالِحجُ 
َ
 : ادل

ِديُع يف اأَلْرِض ؼلَِرُّ فيو : الَوَشُل والصَّ اللِّْحيافُ 
 ادلاُء.

ُخُدوٌد يف اأَلْرِض شلَّا َخدَّىا السَّْيُل،  -
 )الواحدة حلِْيانٌَة(.

: ِحجارٌَة بِيٌض َعرِيَضٌة رِقاٌؽ، اللِّخاؼُ 
 )الواحدة خَلَْفٌة(.

 : َشقٌّ يف اأَلْرِض.اللُّْخُقوؽُ 
 َمِسيُل ماٍء لو أَْجراٌؼ وُحَفٌر. -

 الواِدي. : جانِبااللَِّديدافِ 
: َحْرٌؼ يف أَْعَلى اجلََبِل والِمْلطاطُ  اللِّطاطُ 

 وناِحَيِتِو.
 : مالَزَِؽ بَِنْجَفِة اجلََبِل.اللُّْعطُ 
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اِب.اللَّْفءُ   : تَػْفرِيُق السَّحاِب والًتُّ
اِب وَقْشرُُه وتَػْفرِيُقُو. -  َجْلُف الًتُّ
 : رَلَْرى السَّْيِل.اللَّْفجُ 

 اللَّْقَلَقةُ 
ُ
 .َضيػََّقةُ الرُُّؤؤسِ : احلَُفُر ادل

ْرتَِفَعُة. -
ُ
 األْرُض ادل

 : أَْشراُؼ نَواِحي أَْعَلى اجلََبِل.الَمالِقي
ْلساُء.الَمَلَقةُ 

َ
 : الصَّفاُة ادل

 : الُفْرَجُة واذلَواءُ بَػنْيَ اجلَبَػَلنْيِ.اللِّْهبُ 
 َمْهواُة مابَػنْيَ ُكلِّ َجبَػَلنْيِ. -
 الصَّدُْع يف اجلََبِل. -

كاحلاِئِط ال يُْسَتطاُع   َوْجٌو من اجلََبلِ  -
 اْرتِقاُؤه.

 السََّرُب يف اأَلْرِض. -

: اأَلَكَمُة إذا َشَرَعْت يف الوادي وانْػَعرََج الالَِّىَزةُ 
 عنها.
: اجلَبالِف أو األَكَمتاِف تَػْلَتِقياِف فَػَيِضيُق الالَِّىزافِ 

 مابَػيػْنَػُهما كَهْيَئِة الزُّقاِؽ.
الٌب ولُوٌب  :)اجلمع: احَلرَُّة. واللُّوبَةُ  الالَّبَةُ 

والباٌت( وىي مااْشَتدَّ َسواُدُه وَغُلَظ وانْقاَد 
 جارٌَة ُسوٌد.حِ على َوْجِو األَْرِض، وىي 

 أَْلواءٌ(. :الرَّْمِل، )اجلمع : ُمْستَػَرؽُّ اللِّوى
ها بَعيٌد : األْرُض اليت بَػُعَد ماُؤىا ]َموارُِد مائِ اللِّيا

 بَػْعُضها عن بَػْعٍض[.

زُّ الذي يَْظَهُر يف األْرِض قَػْبَل أف : النػَّ الَمْأدُ 
 يَػْنُبَع.

طَُر األْرَض.الَمْأشُ 
َ
 : أف َيْسُحَو ادل

ْنَخِفَضُة، )اجلمعالَمْأَوةُ 
ُ
 (.َمْأوٌ  :: اأَلْرُض ادل

 : مااْرتَػَفع من اأَلْرِض واْستَػَوى.الَمْتنُ 
 : ِقَطُع الطِّنِي الياِبِس.الَمَدرُ 
وِف اليت َتكوُف يف : السََّيالُف من الُعيُ الَمذْعُ 

 َشَعفاِت اجلِباِؿ.
 ة[.المَ ْكَتُة يف الصَّْخرَِة؛ ]األَثَػُر والعَ : النُّ الُمْذلَةُ  

 : َمفازٌَة ال نَباَت فيها.والَمْرتُ  الَمُروتُ 
األْرُض اليت ال غلَِفُّ ثَراىا وال يَػْنُبُت  -

 َمْرعاىا.
َتَسطَِّحُة ال تُػْنِبُت.الَمْرداءُ 

ُ
 : األَْرُض ادل

: ِحَجارٌَة بِْيٌض بَػرَّاقٌَة َتكوُف فيها النَّاُر، ْروُ المَ 
 َمْرَوٌة(. :ْقَدُح منها النَّاُر، )الواحدةوتػُ 

ْسَتوِيَُة َذاُت احَلَصى الَمْسحاءُ 
ُ
: األَْرُض ادل

 َمساٍح(. :الصِّغاِر ال نَباَت فيها، )اجلمع
 : رَلَْرى ادلاِء.والَمِسيلُ  الَمَسلُ 

 ِض.: َجْوُؼ اأَلرْ الُمشاَشةُ 
ْخَوٌة ال تَػبػُْلُغ أف تكوف َحَجراً، أَْرٌض رِ  -

 غَلَْتِمُع فيها ماءُ السَّماِء.
 َبةُ العالَِيةُ احَلْمراُء.: اذلَضْ الَمْصدُ 
: اأَلْرُض احلَزِنَُة الَغِلْيظَُة ذاُت احِلجارِة، الَمْعزاءُ 
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 أماِعُز وُمْعٌز(. :)اجلمع
 : الصَّالبَُة من اأَلْرِض.الَمْعزُ 

 : الشَِّديُد الدُُّخوِؿ يف َجْوِؼ اأَلْرِض.الَمِعيقُ 
: احلَوايا ََتَْمُع ادلاَء وىي َشبيَهٌة األَمْعاءُ 

 بالُغْدراِف، وىي متضايَقٌة ال َعْرَض ذلا.
 : َمِسيُل ادلاِء بني احلِراِر.والِمَعى الِمعاةُ 

: اأَلْرُض اليت اْغبَػرَِّت ُمُتوُُنا وآباطُها الَمْقهاءُ 
 .وبِراقُها بِيضٌ 

 : بَِقيَّةُ ادلاِء يف الِبْئِر.الُمْكَلةُ 
 : الَغِديُر الَقليُل ادلاِء.الِمْمَكلُ 
 : أَْعَلى َحْرِؼ اجلََبِل.الِمْلطاطُ 

تَػزَلَِّقُة من اجلََبِل. الَمَلقُ 
ُ
: الصُُّفوُح اللَّيّػَنُة ادل

 َمَلَقٌة(. :)الواحدة
ْلساُء.الَمَلَقةُ 

َ
 : الصَّفاُة ادل

َفَض من اأَلْرِض يف ُسهولٍة : مااطْلَ الُمْهَدةُ 
 اْسِتواٍء.و 

 : َحَصًى أَبْػَيُض يُقاُؿ لَوُ ُبصاُؽ الَقَمِر. الَمْهوُ 
 اللُّْؤلُُؤ. -
 : احِلجارَُة الِبيُض البَػرَّاقَُة.المهاةُ 
. )اجلمع - لَّْورَُة اليت تَِبصُّ ِِ  :الِبلَّْوُر. الِب

 َمَهواٌت(.
 : الغُباُر.الُمورُ 
 : الغُباُر.الُموؽُ 

ْلساءُ، )اجلمعماةُ الَموْ 
َ
 :: ادلَفازَُة الواِسَعُة ادل

.)  َمواـٍ
 أف تنز األرض بادلاء.اإلماىة: 

: التػَّْلَعُة اليت تَػْعظُُم حىت َتكوَف ِمْثَل الَمْيثاءُ 
 ِنْصِف الواِدي.

 : ُعْقَدٌة من الرَّْمِل.الَمْيالءُ 
ـُ العالََيُة.النِّباخُ   : اإِلكا
 ُة الرَّْأِس.: أََكَمٌة زُلَدَّدَ النََّبَكةُ 
 التَّلُّ. )اجلمع: نِباٌؾ(. -

َلةُ النُّ  َدرَُة الصَِّغريَُة أو احِلَجارَُة الصَِّغريَُة، بػْ
َ
: ادل

 )اجلمع نَػَبٌل(.
َوةُ   : االْرتِفاُع يف اأَلْرِض.النَّبػْ
ْرتَِفُع.النَِّبيُّ 

ُ
 : ادلكاُف ادل

 : مااْرتَػَفَع قَِليالً مع َصالبٍَة.النَّْجدُ 
 ْبوُ التَّلِّ.: شِ النََّجَفةُ 

: إِْبطُُو الذي َتْصِفُقُو الرِّيُح َنَجَفُة الِكِثيبِ = 
 فَػتَػْنِجُفوُ فَيِصرُي كأنَُّو َحْرٌؼ.

: مااْرتَػَفَع من اأَلْرِض فلم يَػْعُلُو والنَّجاةُ  النَّْجَوةُ 
 السَّْيُل.

ا َخطٌّ.النَِّحيَزةُ   : طَرِيَقٌة ِمَن الرَّْمِل شُلَْتدٌَّة كأُنَّ
 : َأْصُل اجلََبِل.النَّْحصُ 
 : َمِسيُل ادلاِء إذا كاف ُمْلَتوِياً.الَمْنحاةُ 
 : فَػْيُض الِبْئِر من َجوانِبها.التػََّندُّسُ 
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 : َحَجٌر أَبْػَيُض رَقيٌق.النػَّْرَوةُ 
 : ماَتَلََّب من األَْرِض من ادلاِء.النػَّزُّ 

 : ادلَكاُف الصَّْلُب السَّرِيُع السَّْيِل.النَّزِؿُ 
: نَػْوٌع من ِحجارَِة احَلرَِّة َتُكوُف طلَِرٌَة ذاَت النَّْسَفةُ 

 طلاريَب.
ْرتَِفُع من اأَلْرِض وليس والنَّْشزُ  النََّشزُ 

ُ
َْْتُ ادل

: ادل
 بالَغِليِظ.

 : نَػزُّ اأَلْرِض بادلاِء.التػَّْنشيمُ 
 : رلاري ادلاء إىل اأَلْوِديَِة.النَّواِصرُ 
 ُف ِميالً وضَلَْوُه.: أَْعَظُم من التػَّْلَعِة يَُكو النَّاِصرُ 
 : الَبْحُر.النَِّصيعُ 

 : األَْوِديَةُ الصِّغاُر.المناِصفُ 
سايِل. -

َ
 ُصُخوٌر يف اأَلْوِديَِة وادل

 : َرْحَبةٌ فيها َشَجٌر.النَّاِصَفةُ 
 : نَفاُد ادلاِء وَغْورُه يف اأَلْرِض.النُُّضوبُ 

: َجناِدُؿ بَػْعُضها األَْنضاُد= أَْنضاُد الِجباؿِ 
 ْعٍض ]ُصُخوُر ِجباٍؿ[.فَػْوَؽ بػَ 
: احِلْسُي، وىو ماٌء على َرْمٍل ُدونَُو إىل النََّضضُ 

 أَْسَفِل أَْرٍض ُصْلَبٍة.
: الِقْطَعُة الصُّْلَبُة الَغِليظُة من اأَلْرِض، النػَّْعلُ 

ِشْبُو اأَلَكَمُة يَػبػُْرُؽ حَصاىا، وال تُػْنِبُت 
 شيئاً.
ْوِضُع اوالنػََّفاطَةُ  النػَّفَّاطَةُ 

َ
لذي يُْسَتْخرَُج منو : ادل

 النػَّْفُط.
: َسَرٌب من اأَلْرِض ُمْشَتقٌّ إىل َمْوِضٍع النػََّفقُ 

 آخر.
 : الَبْحُر.النػَّْوَفلُ 
ْهواُة بني َجبَػَلنْيِ.النػَّْفَنفُ 

َ
 : ادل

فازَُة. -
َ
 ادل

 : ِقيعاٌف ُمْسَتديرٌَة غَلَْتِمُع فيها ادلاُء.النَّقائِعُ 
َقعُ   ُع فيو ادلاءُ وغَلَْتِمُع.: ادلكاف الذي يَْستَػْنقِ الَمنػْ
: اأَلْرُض احلُرَُّة الطِّنِي ليس فيها اْرتِفاٌع وال النػَّْقعُ 

 اُْنِباٌط.
 : َوْىَدٌة َصِغريٌَة َتُكوُف يف رَْأِس اجلََبِل.النَِّقيَفةُ 
 : ِصغاُر احِلَجارِة.النػََّقلُ 
 احِلَجارَُة كاألثايف واألَْفهاِر. -
 ِل األَبْػَيِض.: الَكِثيُب من الرَّمْ النَّقاةُ 

 : الصَّْخُر.الَمْنَكلُ 
رُ  . )الواحدة نُػْهُبورٌَة(.النَّهابِيػْ  : احلَُفُر بني اآلكاـِ
ْشرِفَُة تُػْنِبُت الشََّجَر.النػَّْهداءُ 

ُ
 : الرَّمَلةُ ادل

: الَكِثيُب العاِل ]من الرَّْمِل[ الذي ال الِمْنهاؿُ 
 يَػَتماَسُك اُْنِياراً.

 ئُِل.: الواِدي السَّاالنػَّْوؿُ 
: الدَّرَُج الذي يف الرِّماِؿ إذا َجَرِت عليو النِّيمُ 

 الرِّيُح.
 : الَعنْيُ يف البِْئِر قَػْبَل أْف َتِصَل إىل الَقْعِر.النػَّيِّطُ 
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 ِضٍع يف اجلََبِل.وْ : أَْرَفُع مَ النِّيقُ 
 َحْرٌؼ من ُحُروِؼ اجلََبِل. -

 : بَْطُن األَْرِض وقَرارُىا.الُمْهَوَأفُّ 
رُ   مااْطَمَأفَّ من اأَلْرِض واْرتَػَفَع ماَحْولَُو.: الَهبػْ
زُ  : مااْطَمَأفَّ من األَْرِض واْرتَػَفَع ماَحْولَُو. الَهبػْ

 )اجلمع ُىُبوٌز(.
اُب الذي تُطَيػِّرُُه الرِّيُح.الَهباءُ   : الًتُّ
َوةُ   : الَغبَػرَُة.الَهبػْ
 .رُ : اأَلْرُض احَلُدو الَهُبوطُ 
 ِض.: ماَتطاَمَن من اأَلرْ الَهْبطَةُ 
 : الَكِثيُب اأَلُْحَُر.الَهْيَثمُ 
 : الصَّْخرَُة النابَِتُة يف ادلاِء.ةُ الهاِديَ 

: ساِحُل الَبْحِر َحْيُث فاَض فيو ادلاءُ الُمْهُرقافُ 
 مث َنَضَب عنو فَػَبِقَي فيو الَودَُع.

 ]مكاف اجلَْزِر يف الَبْحِر[. -
 : اأَلْرُض الرَِّقيَقُة.الَهْزرَةُ 
 اَمن من األَْرِض واطْلََفَض.: ماَتطَ الَهْزَمةُ 

يَُّة، الِبئػُْر اليت فاَض ماؤىا. )اجلمع : الرَّكِ الَهزِيَمةُ 
 (.زائمُ ىَ 

 : اجلِباُؿ الرِّْخَوُة.الُهُشمُ 
تَػنَػقَُّر من األَْرِض.الَهْشمُ 

ُ
ْطَمِئنُّ ادل

ُ
 : الغاِئُط ادل

 : َجَبٌل من َصْخرٍَة واحدٍة.َبةُ الَهضْ 
ْنَبِسُط. -

ُ
 اجلََبُل ادل

: مابَػنْيَ ُكلِّ أَْرٍض إىل اليت َتَْتها إىل َهَلكُ ال
 اأَلْرِض السابَِعِة.

]طَبَػَقٌة من طََبقاِت األرض  -
 اجليولوجية[.

ْهواُة بني َجبَػَلنْيِ. -
َ
 ادل

 : رِماٌؿ ُمْشرِفٌَة. الُكثْباُف.الهنابِيرُ 
 قَِّتِو.دِ : الَعجاُج الذي يَْطُفو من رِقَِّتِو و الُهْنُبغُ 
يػْرٌَة تَِفيُض فيها ِمياُه ِغياٍض وآجاـٍ : حبَُ الَهْورُ 
 تَِّسُع ويَْكثُػُر ماُؤىا.تَ فػَ 

اُب.الَهيَّبافُ   : الًتُّ
 : احَلَجُر الصُّْلُب اأَلُْحَُر.اليَػْهيَػرُّ 
ـُ   : تُراٌب ؼلاِلطُُو رَْمٌل يَػْنَشُف ادلاَء.الَهيا
 الرَّْمُل الذي يَػْنهاُر. -
 ِسُك ادلاَء.: النػُّْقرَُة يف الصَّْخرَِة ُتُْ الَوْأبَةُ 
 : النػُّْقرَُة يف الصََّفاِة َيْستَػْنِقُع فيها ادلاءُ.الَوْبدُ 
ِعنُي الدَّائُِم ال غَلْرِي.الواتِنُ 

َ
 : ادلاءُ ادل

 : الصَّْخرَُة.الَوثِيَمةُ 
ْكُسوُر. -

َ
 احَلَجُر ادل

 : ِشْبوُ الغاِر.الَوَجحُ 
 الصَّفا األْمَلُس. -
ِسُك ادلاَء. الَبَْكُة، : النػُّْقرَُة يف اجلََبِل ُتُْ الَوْجذُ 

 وِْجذاٌف ووِجاٌذ(. :)اجلمع
 : ُحْفرٌَة َيْستَػْنِقُع فيها ادلاءُ يف اجلََبِل.الَوِجيلُ 



-444 - 

: ِحَجارٌَة َمرُْكوَمٌة بَػْعُضها فَػْوَؽ بَػْعٍض الَوَجمُ 
.  على ُرُؤوِس الُقوِر واإلكاـِ

 : احِلَجارَةُ الَوِجينُ 
 َشطُّ الواِدي. -

 الَغِليُظ.: اجلََبُل اأَلْوَجنُ 
 : احَلْمراءُ من األَْرِض.الَوْحفاءُ 
ُِ الَوْحَفةُ  : َصْخرٌَة يف بَْطِن واٍد أو َسَنٍد، ناتَِئٌة

 وِحاٌؼ(. :َسْوداُء، )اجلمع
 : الطِّنُي الرَّقيُق.الَوَحلُ 

 : ادلكاُف الذي فيو الَوَحُل.الَمْوِحلُ 
 : اذلُوَُّة الَعِميػَْقُة من األْرِض.ْرطَةُ وَ ال

 : الرِّماُؿ اليت ال تَػَتماَسُك.الُورَّةُ 
 َشُز، وىو مااْرتَػَفَع من اأَلْرِض.: النَّ الَوَشزُ 
: ادلاُء الَقليُل يُػَتَحلَُّب من َجَبٍل أو الَوَشلُ 

 َصْخرٍَة.
ـُ.الَوْعثُ   : ادلكاُف السَّْهُل تَِغيُب فيو األَْقدا
 : َرخاَوُة اأَلْرِض.الوَعثُ 
 السَّْهِل. : ادلكاُف احلَْزُف، ِضدُّ الَوْعرُ 

 : الِغَلُظ يف ادلكاِف واألَْرِض.الُوُعورَةُ 
 : اأَلْرُض اللَّيػَِّنةُ ذاُت الرَّْمِل.والَوْعَسةُ  الَوْعسُ 

 : اأَلْرُض اليت مل تُوطَْأ.الِميعاسُ 
 ٌة يف اجلََبِل خُتاِلُف سائَِر لَْونِِو.: ُخطَّ الَوْعَمةُ 
 وِف.: ُخطوٌط يف اجلِباِؿ َشِبيهةٌ بالشُّؤ الِوعافُ 

: بَػَياٌض يف اأَلْرِض ال يػُْنِبُت والَوْعَنةُ  الَوْعنُ 
 ْيئاً، )اجلمع: ِوعاٌف(.شَ 
ْشِرِؼ.الَوْفدُ 

ُ
 : ِذْرَوُة اجلََبِل من الرَّْمِل ادل

ْوِضُع الذي ؽُلِْسُك ادلاَء.فاضُ وِ ال
َ
 : ادل

 : نُػْقرٌَة يف اجلََبِل غَلَْتِمُع فيها ادلاُء.الَوْقبُ 
: النػُّْقرَُة الَعِظيَمُة يف الصَّْخرَِة ةُ والَوِقيرَ  الَوِقيرُ 

 ُُتِْسُك ادلاَء.
: ُحْفرٌَة يف َجَبٍل غَلَْتِمُع فيها والَوِقيطَةُ  الَوْقطُ 

 ماءُ السَّماِء.
ْْتِ َحَجٍر يف َسْهٍل أو َجَبٍل : نُػْقرٌَة يف مَ الَوِقيَعةُ 

 يَْستَػْنِقُع فيها ادلاُء.
 َقٌع(.وَ : جلمعا): احَلصاُة الصَِّغريَُة، الَوقْػَعةُ 
َحدََّدُة.الَوَقعُ 

ُ
 : احِلَجارَُة ادل

 : احِلَجارُة.الَوَقلُ 
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اُب.اأَلوَْكحُ   : الًتَّ
 : َسْفُح اجلََبِل.الوََكفُ 
 الِقْنُع يَػتَِّسُع وىو َجَلٌد، طنٌي وَحَصًى. -

 ]الِقْنُع: ُمْستداُر الرَّْمِل[.
 : الغاِمُض من اأَلْرِض والواِدي.الِوالجُ 
 ِدي.معاِطُف الوا -

ْطَمِئنَُّة من اأَلْرِض، الِوىاطُ 
ُ
واِضُع ادل

َ
: ادل

 َوْىطٌَة(. :)الواحدة
ُنػَْفرَِدُة.الَيِتيَمةُ 

 : الرَّْمَلةُ ادل
ر[ الشَِّديُد الصَّالبَِة.]الصَّخْ  ،: الَصفااألَيَػرُّ 
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 الفصػل الثالث
 الفلك 

 الدَّْىُر، ومجعو آباضاألُْبُض: 
 ُؿ الَقَمِر.َمنازِ  اأَلْخذ= نُجوـُ اأَلْخِذ:

 صَلُْم األَنْواِء. -
 : ظُْلَمة اللَّْيل.األَِديمُ 
 بَػَياُض النهار، عامَّةُ النهار. -

 وقت اْرتِفاع الضَُّحى )جْئُتك أَِدميَ  -
 الضَُّحى(.

 : ماظََهَر منها.= أِديُم السَّماءِ 

: ِحساٌب من رلاري الَقَمر، وىو ُفُضوؿ َززُ األ
 مايَْدُخل بني الشُّهور والسِّنني.

 .يبِ غِ للمَ  سِ مْ : ُدنُػوُّ الشَّ األُِزيُّ 
: الَعِشيُّ. الَوْقُت بعد الَعْصر إىل األِصيلُ 

ْغرِب.
َ
 ادل

 : الدُُّخوؿ يف اأَلِصيِل.الُمَؤاَصَلةُ 
: ماظََهَر من نَواِحي الَفَلِك واألُْفقُ  األُُفقُ 

 وأَْطراِؼ اأَلْرِض.
 ماِء.سَّ : نَواِحي الاآلفاؽُ 
 ْربَػَعِة.َمهابُّ الرِّياِح األَ  -

 الشَّْمِس أو الَقَمِر. وبُ : غرُ واألَْفلُ  األُفُوؿُ 
 الِغياُب. -

 : احِلنْيُ واإِلبَّاف.اإلفَّافُ 
 : الشَّْمُس.واإلاَلىةُ  واأللِيَهةُ  اأُلالَىةُ 
 : الشَّْمُس احلارَُّة.اأُلالَىةُ 
 : السَّاِدُس من أياـ الَعجوِز.اآلِمرُ 

 الَعجوِز.: السَّاِبُع من أيَّاـِ الُمْؤتَِمرُ 
َُحرَـّ ]من األشهر القَ  -

 ة[يَّ رِ مَ َشْهُر ادل
ُـّ  ُـّ= ُأ ََجرَُّة.النُُّجوـِ  اأُل

 : ادل
 : من أُساء الشُّهور )ُمُعرَّب(.آبُ 

: حساٌب من رلاري الَقَمِر، وىو فضوُؿ اأَلْوزُ 
 مايَْدُخُل بني الشُّهوِر والسِّنني.

 َعاُعها.ُؤىا، شُ وْ وُر الشَّمِس وضَ : نُ واألَيَاءُ  اإليَا
 ُشَعاُعها. ،الشَّْمِس وَضْوُؤىا رُ و : نُ واألَيَاةُ  اإلياةُ 
 : السَّماءُ.واألُوورُ  واألَيػِّرُ  واألَيْػرُ  اإِليرُ 
 وُح، وىو اذلَواُء.: اللُّ اإِليارُ 
. ]آرامي[ أَيْػُلوؿُ   : َشْهٌر من شهوِر الرـو
 : الدَّارَُة اليت َحْوَؿ الشَّْمِس كاذلالِة للَقَمِر.األَياةُ 

: الَكواِكُب البَابَانِيَّاُت ىي اليت ال الَبابَانِيَّاتُ 
ا يُػْهَتَدى هبا يف يػَ  ْنزُِؿ هبا ََشٌْس وال َقَمٌر، إظلَّ

البَػرِّ والَبحِر. وىي شآِميٌَّة َوَمهَُّب الشَّماِؿ 
ْنها، أَوَّذُلا الُقْطُب، وىو َكوَْكٌب ال يَػُزوُؿ، مِ 
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نَػْعٍش  واجَلْدُي والَفْرَقداِف.. وفيو بَػَناتُ 
 الصُّْغرى.

 .الشَّْمسُ البُتَػْيراُء: 
 َجْهَمٌة من اللَّْيِل. الِبْتَكُة:
 : الَقَمُر.الَباُحورُ 
 : الَفضاءُ الواِسُع.الَبْدحُ 
 : الَقَمُر إذا اْمَتؤلَ.الَبْدرُ 

َلةُ =  َلُة أَْربََع َعَشرََة ]من الشَّ الَبْدرِ  لَيػْ ْهِر : لَيػْ
 َمرِّي[ القَ 
 ُر.: الَقمَ الَباِدرُ 

َلُة البَػَراءِ  َلُة يَػَتبَػرَّأ الَقَمُر من البَػَراُء= لَيػْ : لَيػْ
الشَّْمِس، وىي أوَُّؿ لَيػَْلٍة من الشَّْهِر. آِخُر 

 لَيػَْلٍة من الشَّْهِر. 
أَوَُّؿ يوـٍ من الشَّْهِر. أَوَُّؿ لَيػَْلٍة من  -

 الشَّْهِر.

 : الدُُّخوُؿ يف أَوَِّؿ الشَّْهِر.اإِلْبراءُ 
 الَفَلِك!! وجِ رُ اِحٌد من بػُ : وَ البُػْرجُ 
 الَكوَْكُب الَعظيُم. -

ْشًَتِي، : صلَْ والِبْرِجيسُ  الِبْرِجسُ 
ُ
ٌم قيل ىو ادل

 وقيل ادلِرِّيُخ.
 : اسٌم للشَّْمِس.بَػَراحُ 

 دَ عْ : اللَّيػَْلُة اليت َمَضْت. يُػَقاؿ ذلك بػَ الَبارَِحةُ 
 واِؿ الشَّْمِس.زَ 

َلِة َمَضْت. -  أَقْػَرُب لَيػْ

 أف تَزِيَغ الشَّْمُس.: اإلبْػَرادُ 
 : صَلٌْم من ادلنَازِِؿ.الَبارُِع= َسْعُد البارِعِ 

 : الذي يْلَمُع يف الَغْيِم.البَػْرؽُ 
 : السَّماُء.الِبْرِقعُ 
 اللَّْيِل. وادِ : َضْوءُ الشَّْمِس مع بَِقيَِّة سَ الَبرِيمُ 
الصُّْبُح، ِلَما فيو من َسَواِد اللَّْيِل وبَػَياِض  -

 النَّهاِر.
 ُشُروقُها.و ُع الشَّْمِس و : طُلُ والبُػُزغُ  ْزغُ البػَ 

 ابتداء طُلوِع النَّجِم والَقَمِر. -

 : الشَّْمُس إذا كانت َُحْراَء مل َتْصُف.الُبْسَرةُ 
 ُس يف أَوَِّؿ طُُلوِعها.مْ الشَّ  -

 : امتداُد النَّهاِر وطُولُو.االنِْبَساطُ 
 ِل.: ْطرَائُِق َضْوِء الصُّْبِح يف اللَّيْ التََّباِشيرُ 
: َُسُْك السماء ]ُُسُْك الطَّبَػَقِة من الُبْصرُ 

]  طَبَػَقاِت اجَلوِّ
: صَلٌَم من صلـو السَّماء من مَنازِؿ الَقَمِر الُبطَْين

 بَػنْيَ الشََّرَطنْيِ والثػُّرَيَّا.
ِصداِع انْ  دَ نْ : آِخُر اللَّْيِل عِ والبَػْلَجةُ  البُػْلَجةُ 

 الَفْجِر.
 َضْوءُ الصُّْبح. -

 : اإِلْسَفاُر واإِلضاَءُة.والتَّبَػلُّجُ  النْبالجُ وا البُػُلوجُ 
 اإلْشراُؽ. -
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نازِؿ الَقَمِر بنَي النَّعائِم وَسْعِد : من مَ البَػْلَدةُ 
 الذَّاِبِح َخالءٌ إال من َكواِكَب ِصَغاٍر.

ْيَسْت فيو َكواِكُب فيو، لَ  َمْوِضٌع الصُلوـَ  -
 آِخُر الَُبوِج ُسَِّيتْ  وِعظاـٌ، يكوُف َعَلماً وىُ 

 رِْج الَقْوِس.بػُ بَػْلَدًة وىي من 

من َمنَازِؿ الَقَمِر، وىي ستَُّة أصَْلٍُم من  -
الَقْوِس تَػْنزذُِلا الشَّْمُس يف أَْقَصِر يوـٍ يف 

 السََّنِة.
 : تَػبَػلُُّجوُ وظُُهورُُه.الصُّْبحِ  دُ التَّبَػلُُّد= تَػبَػلُّ 

ِؿ الَقَمِر، وعلا  زِ من مَنا بُػَلع= َسْعُد بُػَلَع:
 ف ُمتَػَقارِباف ُمْعًَتِضاف َخِفيَّاف.َكوَْكبا

 : لَيػَْلةُ الَبْدِر.البَػْلماءُ 
 : اللَّْمُع والبَػْرُؽ.والبَػَوجافُ  البَػْوجُ 

، وىو : حِ البَػْهتُ  ساٌب من ِحساِب النُُّجوـِ
. ْسَتوي يف يَػْوـٍ

ُ
 َمِسريُىا ادل

 : َوْقُت ارتفاع الشَّمس.االْبِهيرارُ 
 النَّهار. انِْتصاؼُ  -
 ل.يْ انِْتصاؼ اللَّ  -
 تامًَّة منريًة. وـِ جُ طُُلوع النُّ  -
 حابََة.يَء السَّ ضِ : أف تُ التَّبَػهُّر
 جوـَ.: أَْف يَػْغُمَر ضوءُ الَقمِر النُّ البُػُهورُ 
 ِس األرَض.مْ َب َضْوَء الشَّ أف يَػْغلِ  -

َنُة امِ َعُة والثَّ ابِ السَّ  يلةُ : ىي اللَّ البُػْهر ليلةِ البُػْهُر= 

 رِ مَ ُء القَ وْ فيها ضَ  بُ لِ غْ عة. وىي اليت يػَ اسِ والتَّ 
.  َضْوَء النُّجـو

ـُ   : اسم ادلِرِّيخ.بَػْهرا
 : لَْيٌل هَبيٌم: ال َضْوَء فيو إىل الصََّباح. الَبهيمُ 
 : اللَّيػَْلة اليت ال يَطُْلع فيها الَقَمر.البُػْهَمةُ 

 ]َعَلٌم على الشَّْمِس[. : الشَّمُس.بُوحُ 
 : ُغروُب الشَّمس.البُػُيودُ 

 لشَّمُس.: االبَػْيَضاء
: لَيػَْلُة َثالَث َعْشرة أْربََع َعْشرََة وََخَْس الِبْيضُ 

ـُ البيُض.  َعْشرََة. األَيَّا
من طُلوِع الدَّبرَاِف  البَػْيضاُء= بَػْيَضاُء الَقْيظ:

 إىل طُلوِع ُسِهْيٍل.
 : ماَتَشاَبك منها.التَّوائِم= تَػَوائُِم النُّجوـِ 

ـُ   .: من َمَنازِِؿ اجَلْوزاءِ التػَّْوَأ
 م[.: الدَّبَراُف ]صلَْ التُّبَّعُ 
 : الدَّبَراُف. والتػَُّويِْبعُ  التَّاِبعُ 
: اللَّيػَْلُة السَّابعة والثَّامنُة والتاِسَعُة من كل التَُّسعُ 

 َشْهٍر.
. وعلا يفِ رِ اخلَ  رِ هُ شْ من أَ  رٍ هْ شَ  مُ : اسْ ِتشرينُ 

تِْشريناف: ِتْشريُن اأَلوَّؿ وِتْشريُن الثاِن، وعلا 
 لكانُونَػنْيِ.قَػْبل ا

 : اْرتِفاُع النَّهار.والتػُُّلوعُ  التػَّْلعُ 
 انِْبساُط الضَُّحى. -
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ـُ  ُو ىو اللَّْيُل إذا كاف طولُ  لَْيُل التِّماـ: =التِّما
 َس عشرَة ساعًة.إىل َخَْ  ساعةً  ثالَث َعْشرةَ 

 أَْطَوُؿ مايكوف من لياِل الشِّتاء. -
، أَلفَّ لكَساَعُة اكْ  - لِّ ِتماؿ طُُلوِع النُّجـو
 َتطُْلَع  َىوِيًَّا من اللَّْيِل يَْطُلُع فيو، حىتَّ  مٍ صلَْ 

 ُكلُّها فيو، فهذا لَْيُل التِّماـ.
َلُة التِّماـ: ىي لَيػَْلُة َُتاـ الَقَمِر وىي  = لَيػْ

 ليلة ثالَث َعْشرَة.

َلَة الَبْدِر. :وتِماـٍ  قمُر تَماـٍ =   َقَمٌر َِتَّ لَيػْ
 تشبيو باحلَيَِّة.: صَلٌْم، وىو على الالتػِّنِّينُ 
صَلٌْم من صُلـو السَّماء، وقيل: ليس  -

بَكوَْكٍب، ولكنَّو بَػَياٌض َخِفيٌّ يكوُف َجَسُده 
أسوُد  ُروٍج من السَّماِء، وَذنَػُبوُ يف ِستَِّة بػُ 

دقيٌق فيو الِْتواٌء يكوُف يف البُػرِْج السَّاِبِع من 
 ي. تَػنَػقُّل اجلَوارِ ل لِ رَْأِسو، وىو يَػْنَتقِ 

 ٌع يف السَّماء.َمْوضِ  -
 ل.يْ : الِقْطَعُة من اللَّ األَْثَجلُ 

 : من الَكواِكِب، ُُسَّيْت لَِغزَارَِة نَػْوئِها.الثػَُّريَّا
ْعروُؼ. النَّْجمُ  -

َ
 ادل

َلةُ يَػْلَتقي الَقَمُر والثػُّرَيَّا.الثػَّْرَوة  : لَيػْ
[: اليَػْوـُ الثَّاِن من اأُلْسبوِع. االثْػنَػْينِ ] االثْناِف،

 ؿ عندىم األحُد(.)ألفَّ األو 
 : السَّاَعُة من اللَّْيل.الثػِّْنيُ 

 : بُػرٌْج من بُروِج السَّماِء.الثػَّْورُ 
َهةُ   : اسم َمْنزِلٍَة من َمنَازِِؿ الَقَمِر. الَجبػْ
الذي يُقاؿ لو: َجبػَْهُة األَسِد،  النَّْجمُ  -

 وىي أربعة أصَْلٍُم يَػْنزذُِلا الَقَمُر.

 الدَّبَراِف والثػُّرَيَّا. : صَلٌْم َصغرٌي بَػنْيَ الِمْجَدحُ 
 صَلُْم الَدبَراِف. -
ىي َثالثَُة َكَواِكَب كاألَثَايفِّ كأُنا ُعوٌد  -

بثالِث ُشَعٍب، يُػْعَتبَػُر بطلوعها احلَرُّ، وىو 
طَِر.

َ
 عند الدُّبِّ من األَنْواِء الدَّالَِّة على ادل

 : َجناَحا اجَلْوزَاِء.الِمْجَدحاف
رِيَقُة ]االُجدَّةُ  َِ  خَلطُّ[ يف السَّماِء.: الطَّ

: صَلٌْم يف السَّماِء قريٌب من الُقْطِب الَجْديُ 
 تُػْعَرُؼ بو الِقبػَْلُة.

 بُػرٌْج من بروج السَّماِء بِِلْزِؽ برج الدَّْلِو. -

 : َمْيُل النُّجوـِ إىل ادلَغيِب.التَّجَخَيةُ 
 َمْيُل اللَّْيِل إىل الذَّىاِب. -

 : السَّماءُ.الَجْرباءُ 
 نْيا.السَّماءُ الدُّ  -

: َشرَُج السَّماِء. وىي كَهْيَئِة الُقبَِّة، وىي الَمَجرَّةُ 
ْعًَتُِض يف السَّماء، والنَّْسراِف من 

ُ
البَػَياُض ادل
 جانِبَػْيها.

 : الشَّْمُس.الَجارِيَةُ 
 النَّْجَمُة. -
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 الرِّيُح. -
 : السََّنةُ التَّاَمُة.الَجْهرُ 
 الِقْطَعُة من الدَّْىِر. -

 : أوَُّؿ مآِخرِي اللَّْيِل.ةُ والُجْهمَ  الَجْهَمةُ 
 بَِقيَّةُ َسواٍد من آِخِر اللَّْيِل. -

ـُ   : السََّحاُب الذي الماَء فيو.الَجها
 السَّحاُب الذي فَرَغ ماُؤُه. -

 : الِقْطَعُة من سواِد اللَّْيِل.الُجْهَنةُ 
 : صَلٌْم يَػْعًَتُِض يف َوَسِط السَّماِء.الَجْوزَاءُ 
 .بُػرٌْج من بُػُروِج السَّماءِ  -

 : َصْدرُه وَوَسطُُو.الَجْوُش= َجْوُش اللَّْيلِ 
 : َعنْيُ الشَّْمِس.الَجْونَةُ 
 : اذلََواءُ.الَجوُّ 
 ما بَػنْيَ السَّماِء واألَْرِض. -
 الذي بَػنْيَ السَّماِء واألَْرِض. اذلَواءُ  -

 : طُُلوُع الصُّْبِح وانِْفالقُو.الُجُشورُ 
 الظِّلُّ. : اْرتِفاُع الشَّْمِس حىتَّ يْأزِيَ الَحْجرُ 
.الُحُبكُ   : طَرائِق النُّجوـِ

: قَػْرُُنا، وىو حاجُب الَشْمسِ = الَحاِجبُ 
 ناِحَيٌة من قُػْرِصها حني تبدأ يف الطُُّلوِع.

 : األُفُُق.الِحَجابُ 
: حاِجُبها، وىو الِحَجاُج= ِحَجاُج الشَّْمسِ 

 قَػْرُُنا.

 : اْسِتدارَتُُو ِبَطٍّ التَّْحِجيُر= َتْحِجيُر الَقَمرِ 
 دقيٍق.

 أف َيصرَي للَقَمِر دارٌَة من الَغْيِم. -
 : الَكوَْكُب الذي يَْطُلُع َمنػَْفرِداً.الَحرِيدُ 
ْعَتزُِؿ عن الَكواِكِب. -

ُ
 الكوكب ادل

: صَلَْماِف عن ؽَلنِي النَّاِظِر إىل الَفْرَقَدْين، الُحرَّافِ 
إذا انتصب الَفْرَقداِف اْعتَػَرضا، فإذا اْعًَتَض 

 َتَصبا.نػْ الَفْرَقداِف ا
 : أوَُّؿ الشُّهوِر الَقَمرِيَّة.الُمَحرَّـ
 : اسم َشْهٍر قَػْبَل َُتُّوَز.َحزِيَرافُ 
 : الَقَمُر.الَحاِسنُ 
 : اذِلالُؿ.الِحْصنُ 
: صَلٌْم يَطُْلُع قَػْبَل ُسَهْيٍل. صَلٌْم يَطُْلُع يف َحضارِ 

 بُػْعٍد.
: االْعوَِجاُج، )اْحَقْوَقَف اذِلالُؿ: االْحِقيَقاؼُ 

 َوجَّ(.اعْ 
 : أف َيصرَي َحْوَؿ الَقَمِر َدارٌَة.والتََّحلُّقُ  التَّْحِليقُ 
: اأَلْىوِيَُة بَػنْيَ السَّماِء واأَلْرِض. الُحُلقُ 
 .(الواحد: حالقٌ )

: اللَّيػَْلُة اليت يَْطُلُع الَقَمُر فيها لَيػَْلُو َكلَُّو الُمْحِمَقةُ 
و َسحاٌب، فيَكوُف يف السَّماِء ومن ُدونِ 

ى ضوءًا وال ترى َقَمراً، فَتظُنُّ أنَّك قد ًتَ فػَ 
واجلمع: )َأْصَبْحَت وعليك لَْيٌل. 
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ْحِمقاتُ 
ُ
 .(ادل

: بُػرٌْج من بُػُروِج السَّماِء، وىو أَوَُّؿ الَحَملُ 
الَُبوِج، أوَّلُُو الشََّرطاِف وعلا قَػْرنا احَلَمِل مث 
الُبَطنْيِ ثالثَُة كواِكُب، مث الثػُّرَيَّا وىي أَلَْيُة 

 َمِل.احلَ 
 : النػَّْوُء.الَحَملُ 

: َثالُث لَياٍؿ ىي أَشدُّ اللياِل ظُْلَمًة الَحَناِدسُ 
 يف الشَّْهِر.

 : الظَّْلَمُة.الِحْنِدسُ 
ظِْلمُ  -

ُ
 . الشَّديُد السَّواد.ادل

 : بُػرٌْج يف السَّماِء.الُحوتُ 
ْشًَتِي.اأَلْحَورُ 

ُ
 : النَّْجُم الذي يُقاُؿ لو ادل

الثَِة اليت تَػْتَبُع بنَاِت جـو الثُّ : َأَحُد النُّ الَحَورُ 
 نَػْعٍش.

ىو الثَّاِلُث من بَناِت نَػْعٍش الُكبػَْرى  -
 بالنػَّْعِش. الالَّصقُ 

 طِ : أف َتِصرَي ِشدَُّة احلَرِّ يف َوسَ التَّْحويلُ 
ََجرَُّة(.

 السَّماِء، )َحوََّلت ادل
 : الدَّْىُر.الِحينُ 
َوْقٌت من الدَّْىِر ُمبػَْهٌم يصلح جلميع  -
 زماف كلها طاَلْت أو َقُصَرْت.األ

نْيَ : ثالثَُة كواكَب، وىي بػَ والتَّحاِيي التِّْحَياةُ 
ََجرَِّة وتَواِبِع الَعيُّوِؽ.

 ادل

: صَلَْماِف من َكواِكِب األَسِد، وعلا  الَخَراتَافِ 
وَْكباِف بينهما َقْدُر َسْوٍط، وعلا َكِتفا كَ 

 .(والواحد: َخرَاةٌ )األَسِد 
ُفصوِؿ السََّنِة، وىي ثالثَُة أَْشُهٍر  : َأَحدُ الَخرِيفُ 

 من آخِر الَقْيِظ وأَوَِّؿ الشِّتاِء.
طَِر يف إِقْػبَاِؿ الشِّتاِء. -

َ
 أَوَُّؿ مايَػْبَدأُ من ادل

ِب و طُلوِع الشِّْعرى إىل ُغرُ  مابَػنْيَ  -
 الَعرقُػَوتَػنْيِ.

 : َذىاُب َضْوِء الَقَمِر.الُخُسوؼُ 
 ْغُرُب.: النُُّجوـُ اليت ال تػَ الُخسَّافُ 
 : ُغُؤوُر الَكواكِب.الُخُشوعُ 

ِغيِب. ُدنُػوُّ  -
َ
 الَكواِكِب من ادل

 : السَّماءُ.الَخْضراءُ 
 : َذىاُب أَْكثَِر اللَّْيِل.الُخُفوؽُ 
 : َمِغيُب النَّْجِم.واإِلْخَفاؽُ  الُخُفوؽُ 

 تَػَوِلِّ النَّْجِم للَمِغيب. -

 : قُْطر اذلََواِء.الَخاِفقاف
-  

َ
ْشرِِؽ وادل

َ
 ْغرِِب.أُُفُق ادل

ْغِرُب . -
َ
ْشرُِؽ وادل

َ
 ادل

 طَرَفا السَّماِء واألَْرِض. -

 : اْخِتالُؼ اللَّْيِل والنَّهاِر.الِخْلَفةُ 
 : الَفَضاءُ.الدَّْأداءُ 

= الدُّبُّ الَكبيرُ  ناِت : ]صَلٌْم[ من بَ الدُّبُّ
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  نَػْعٍش.
 : ]صَلٌْم[ من بنات نَعٍش.=الدُّبُّ اأَلْصَغرُ   

نْيَ الثػُّرَيَّا واجَلْوزاِء، وىو من : صَلٌْم بػَ الدَّبَرافُ 
 َمَنازِِؿ الَقَمِر.

 : تَػَوالِيها.اإِلْدبَاُر= ِإْدبَاُر النُّجوـِ 
 : ِشدَُّة الظُّْلَمِة.الدُّجَّةُ 

 : الظُّْلَمُة.الدَّْيُجورُ 
 : الظُّْلَمُة.الدُّْجَمةُ 
 ُدُجٌن وُدُجنَّاٌت(. :: الظُّْلَمُة. )واجلمعالدُّْجَنةُ 

 اإِلقَامةُ بادلكاِف وأْلَفُتو ولُُزوُمو. :الدُُّجوفُ 
 ترى صَلْماً  : َسَواُد اللَّْيِل مع َغْيٍم، وأالَّ الدَُّجى

 َمراً.وال قَ 
 : الظُّْلَمُة.الدُُّجوُّ 

: زَواُؿ الشَّْمِس عن َكِبِد والدُّحوضُ  الدَّْحضُ 
 السَّماِء.

 : من َمنَازِِؿ الَقَمِر.األُْدِحيُّ 
 وَسْعِد الذَّاِبِح.  َمْنزٌِؿ بني النَّعائم -
ياِل ِستَّ َعْشرََة وَسْبَع َعْشرََة : لَ والدُّرَعُ  الدُّرْعُ 

َعْشرََة من الشَّْهِر الَقَمرِّي. )الواحدة:  وِثاِنَ 
 َدْرَعاءُ وَدرَِعُة(.

 : طُُلوُع الَكوَْكِب.الدُّرُوءُ 
من الشَّْهِر  ينَ رِ شْ عِ وَ  : لَيػَْلُة ِثافٍ الدَّْعَجاءُ 

 الَقَمرِيِّ.

 : ِشدَُّة َسَواِد اللَّْيِل.الدُّْعَجةُ 
َلُة ثَ الدَِّلَماءُ   القمريِّ. رِ هْ من الشَّ  نيَ الثِ : لَيػْ

ْظِلم.والُمْدَلمِّسُ  الدُّالِمسُ 
ُ
 : اللَّْيُل ادل

 يُف السَّواِد.: َكثِ الُمْدَلِهمُّ 
ـُ  . ةُ : َكثَافَ االْدِلْهما  الّسواِد والظَّالـِ

 سَّماِء.: بُػرٌْج من بُػُروِج الالدَّْلوُ 
ـُ.واإِلْدَماسُ  والدُُّموسُ  الدَّْمسُ   : اإِلْظاَل
 : الدُّلُوؾ؛ اْرتَِفاُع الشَّْمِس.الدُُّموؾ
 : ُدنُػوُّ الشَّْمِس للَغروِب.التَّْدنِيقُ 

َلُة ِتْسٍع وِعْشريَن ]من الشَّ ْىماءُ الدَّ   رِ هْ : لَيػْ
 [.يّ رِ مَ القَ 
 : ىالة الَقَمِر اليت َحْولَو.الدَّارَةُ 
 : َدَوراُف الشَّْمِس يف َكِبِد السَّماِء.ِويمُ التَّدْ 

: َمْنزٌِؿ من َمنَازِِؿ الَقَمِر، الذَّاِبُح= َسْعٌد الذَّاِبحُ 
اِف بينهما  أَحُد السُُّعوِد، وعلا َكوَْكباِف نَػريِّ

نػُْهما صَلٌْم مِ  ،ٍر واحدٍ ِمْقداُر ِذراٍع،  يف ضلَْ 
ُسمِّي لذلك ْنو َكأَنَّو يَْذحَبُُو فَصِغرٌي قَرِيٌب مِ 

 اً.ذاحِب 
 : طُُلوُع الشَّْمِس وظُُهورُىا.رُورُ الذُّ 

وزاِء على َشْكِل الذِّرَاعُ  ِْ : صَلٌْم من صُلوـِ اجَل
 الذِّرَاِع.

اِف يَػْنزذُِلُما ِذراُع األَسدِ  - : َكوَْكباِف نَػريِّ
 الَقَمُر.
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صَلٌْم على َشْكِل َذَنِب  َذَنُب الَفَرِس:= الذََّنبُ 
 الَفَرِس.

: الِقْطَعُة من اللَّْيِل. السَّاَعُة والذُّْىلُ  لُ الذَّىْ 
 ِمْنُو.
 !!: َكواِكبُ الرِّئَاؿُ 

 : تَوالِيها وتتابُػُعها.َأْرداُؼ النُّجوـِ  =داؼُ األرْ 
 : َكوَْكٌب يَػْقُرُب من النَّْسِر الواِقِع.الرَِّديفُ 

طَرِ مافِ زَ الِمرْ 
َ
وعلا مع  ،: صَلَْماِف من صُلـو ادل

 الشِّْعرَيَػنْيِ.
يف  رُ عُلا يف الشِّْعرى واآلخَ صَلْماِف َأَحدُ  -

 الذِّراِع.
 : من َمنازِؿ الَقَمِر.الرِّشاءُ 
ِة ورَ َكواِكُب َكثريٌة ِصغاٌر على صُ  -

السََّمَكِة يُقاُؿ ذلا بَْطُن احلُوِت، ويف ُسرَّهِتا  
 نَػيػٌِّر يَػْنزِلُُو الَقَمُر. َكوَْكبٌ 

 ؛ُب ِبطُُلوِعو: الذي يَِغيالرَِّقيُب= رَِقيُب النَّْجمُ 
ِليُل، إذا طََلَعْت الثػُّرَيَّا )الثػُّرَيَّا رَقيُبها اإلكْ 

، وإذا طََلع اإِلْكليُل ِعشاًء غاَب اإِلكليلُ 
 غاَبت الثػُّرَيَّا(.

 .: اسم َُساِء الدُّنِياالرَِّقيعُ 
 ]الِغالؼ اجَلوِّي األدَن[. -

 َحُد السَِّماَكنْيِ،أَ  الرَّاِمُح= السِّماُؾ الرَّاِمُح:
ـَ الَفكَِّة،  وىو َمْعُروٌؼ من الَكواِكِب قُدَّا

 ؿ الَقَمِر.نازِ ليس من مَ 
 صَلٌْم يف السَّماِء يُقاُؿ لو السِّماُؾ ادلِْرَزـُ. -

 : الَبْدُر.الزِّْبرِقَافُ 
 الَقَمُر. -
َلُة أْربََع َعْشرََة. -  لَيػْ

: َكواكُب من ادلَنازِِؿ على َشْكِل زُبَاَن الزُّبَانى
 الَعْقَرِب.

اِف، وعلا قَػْرنا الَعْقَرِب زُّبَانَيافِ ال : َكوَكباِف نَػريِّ
يَػْنزذُِلُما الَقَمُر... وعلا َكوَْكباِف مَتفرِّقاِف أماـَ 

 ْكليِل بينهما َقْدُر رُْمٍح.اإلِ 
 : اسم َكوَْكٍب من اخلُنَِّس.زَُحلُ 

: زواُؿ الشَّْمِس عن َكِبِد السَّماِء التػََّزْحُلفُ 
 ِنْصَف النَّهاِر.

 : اْرتِفاُع النَّهاِر والضَُّحى.زْلِْئماـُ اال
َحاِؽ.اإِلْزميمُ 

َ
 : لََيلٌة من لَياِل ادل

الشَّْهِر  رِ اذِلالُؿ إذا َدؽَّ يف آخِ  -
 واْستَػْقَوَس.

 : َثالُث لَياٍؿ من أَوَِّؿ الشَّْهِر.الزُّْىرُ 
 : الَكوَكُب األبَػْيُض ]ادلعروؼ[.الزُّْىَرةُ 
 : الَقَمُر.األَْزَىرُ 

: َمْيُل الشَّْمِس عن  اَلفُ والزَّوَ  والزِّياؿُ  اؿُ الزَّوَ 
 كِبِد السَّماِء.

 : َمَيالُف الشَّْمِس. الزُّيُوغُ 
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 : الدَّْىُر.والسُّباتُ  السَّْبتُ 
 بُػْرَىٌة من الدَّْىِر.السَّْبُت: 

 من أيَّاـِ األُْسبوِع. السَّاِبعُ  اليَػْوـُ  -
 َجْرُي النُّجوـِ يف السَّماِء.السَّْبُح: 

َكواِكُب   ْسُخولَُة= َكواِكُب َمسُخولةٌ:المَ 
 رَلُْهولَةٌ.

 َخَفاءُ اذِلالِؿ يف آخِر الشَّْهِر.االْسِتْسراُر:  
َلُة اليت ؼَلَْتِفي السَِّرُر والسَّراُر والسِّراُر:  اللَّيػْ

 فيها الَقَمُر.
 آخر لَيػَْلٍة من الشَّْهِر.السََّرُر: 

 من بُػُروِج الَفَلِك.السََّرطاُف: 
اْرتِفاُعُو )اجلمع:  راُة= َسَراُة النَّهار:السَّ 

 َسَروات(.
 اْرتِفاِع الشَّْمِس يف السَّماِء. َوْقتُ  -

 الصُّْبُح.السَِّطيُع: 
ْسَتِطيُل.السَّاِطُع: 

ُ
 الصُّْبُح اأَلوَُّؿ ادل

]َكوَْكٌب أو صَلٌْم يَْظَهُر يف َوْقٍت زلدٍَّد السَّْعُد: 
 من العاـ[.

يَْطُلعاف يف أَْزِمَنٍة  ةٌ الثَ ثَ أو  َكوَْكبافِ  -
 زُلَدََّدٍة من السَّنِة. )اجلمع: ُسعوٌد(.

 .النَّهارِ  بَياضُ السََّفُر: 
 .الصَّباحُ  -

 اإِلَضاَءُة. )أَْسَفَر الصُّْبُح(. اإلْسَفاُر:

اذلَواُء بَػنْيَ السَّماِء السَُّكاُؾ والسُّكاَكُة: 
 واأَلْرِض.

 . )اجلمع: سكائك(.اجَلوُّ  -
 اخلُُروُج من الشَّيء.سُُّلوخ: السَّْلُخ وال

 )َسَلْخُت الشَّْهَر: أَْمَضْيتُُو(. -
 : انِْقضاءُ الشَّيِء. )اْنَسَلَخ النَّهاُر(.االْنِسالخُ 
 : الَفَضاءُ الواِسُع.السََّلْنَطحُ 

 ِظلُّ الَقَمِر.لسََّمُر: ا
 : بُػرٌْج يف السَّماِء من بُروِج الَفَلِك.السََّمَكةُ 

 يف السَّماِء من بُروِج الَفَلِك. بُػرْجٌ لسِّماكاف: ا
اِف أََحدعُلا السِّماُؾ اأَلْعَزُؿ  - صَلْماِف نَػريِّ

 واآلَخُر السِّماُؾ الرَّاِمُح.
 اذلَواءُ بني السَّماِء واأَلْرِض.السُّمَّهى: 
 َشْخُص اذِلالِؿ إذا اْرتَػَفَع شيئاً.السَّماَوة: 
 بُػرٌْج يف السَّماِء.السُّْنبُػَلُة: 

 الَقَمُر.اُر: السِِّنمَّ 
 ِشْبوُ الِغالِؼ للَقَمِر.السَّاِىَرُة والسَّاُىوُر: 

 الَقَمُر.السَّاُىوُر: 
 َدارَُة الَقَمِر. -
 ِظلُّ اأَلْرِض. -

ُكَوْيِكٌب َصِغرٌي َخِفيُّ الضَّْوِء يف بَػَناِت السُّها: 
 نَػْعٍش الُكبػَْرى.

َلُة أَْربََع َعْشرَةَ السَّواُء:  من  لَيػَْلُة السَّواِء: لَيػْ
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 الشَّْهِر الَقَمرِيِّ.
 اذلَواُء.الشََّجُج والشَّجاُج: 

 صَلْماِف من ]بُػرْج[ احَلَمل.الشََّرطاِف: 
ثالثُة صُلوـٍ مؤلََّفٍة من الشََّرَطنْيِ وصَلٍْم اأَلْشراُط: 

 آَخَر قَريٍب منهما.
ِغيِب. )اجلمع: الشَّارُِع: 

َ
النَّْجُم الدَّاِن من ادل

 َشَوارُع(.
 طُُلوُع الشَّْمِس.: الشُّروؽُ 

 الضِّياُء.اإلشراُؽ: 
 الدُُّخوُؿ يف َوْقِت الشُُّروِؽ. -

ْشرُِؽ.الشَّْرُؽ: 
َ
 ادل

 الشَّْمُس. -
 اجلاِنُب الشَّرِقيُّ من الشَّْيِء.الشَّاِرُؽ: 
َكوَْكٌب نَػيػٌِّر يقاُؿ لو ادلِْرَزـُ يَْطُلُع بَػْعَد الشِّْعَرى: 
 اجلَْوزَاِء.
ْوِء الشَّْمِس وُُحَْرهُتا يف أَوَِّؿ بَِقيَُّة ضَ الشََّفُق: 
 اللَّْيِل.
َضْوُء الشَّْمِس الذي تَػرَاُه ِعْنَد ذُرورِىا  الشُّعاُع: 

اً   كأنَّو احلِباُؿ. أو ىو الذي تَراُه شُلَْتدَّ
 كالرِّماِح بُػَعْيَد الطُُّلوع. )اجلمع: أَِشعٌَّة(.

 َنْشُر اأَلِشعَِّة.اإِلْشعاع: 
ُر الَكِثيِف فيو فُػرٌَج. الظِّلُّ الشَّْعَشُع:   َغيػْ

 بَِقيَّةُ اذِلالِؿ. بَِقيَّةُ الشَّْمِس.الشَّفا: 

 الصُّْبُح.الشَّقُّ: 
 الصُّْبِح. طُُلوعُ  -

 النَّهاُر ذو الشَّْمِس ال َغْيَم فيو.الشاِمُس: 
 الصُّْبُح.الشَِّميُط: 
ُشْعَلُة ناٍر ساِطَعٌة )اجلمع: ُشُهٌب الشِّهاُب: 

 وُشهباٌف(.
 وَْكُب.الكَ  -

 النُّجوـُ السَّبػَْعُة.الشُُّهُب: 
 النَّْجُم.الشَّاِىُد: 
 الَقَمُر.الشَّْهُر: 

 اذِلالُؿ. -
 طُُلوُع الشَّْمِس واْرتِفاُعها.التَّْشوِيُد: 
 طُُّلوُع النُُّجوـِ وظُهورُىا.الصُُّبوُء: 
 أَوَُّؿ النَّهاِر.الصُّْبُح: 

 الَفْجُر. -
 َعنْيُ الشَّْمِس.الصَّْيَخُد: 
النَّْجُم الصَّغرُي الالَِّصُق بالُوْسَطى من الصَّْيَدُؽ: 

 بَناِت نَػْعٍش الُكَبى.
 الُقْطُب. -

َمْنزِؿ من َمنازِِؿ الَقَمِر، صَلٌْم واِحٌد نَػيػٌِّر الّصْرفَُة: 
 تِْلقاَء الزُّبْػرَِة، َخْلَف َخرايَت اأَلَسِد.

 اسم السَّماِء الثَّالِثِة.الصَّاقورَُة: 
 َبقاِت الَفضاِء اخلارِجيِّ[]طََبقٌة من طَ  -
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 السَّماُء. )اجلمع: الضَّواحي(.الضَّاِحَيُة: 
 ما بَػنْيَ ُكلِّ صَلَْمنْيِ.الضِّيَقُة: 

ْلَتزِقَػنْيِ بني الثػُّرَيَّا  -
ُ
َكوَْكباِف صغرياف كادل

 والدَّبَراِف.
 َمْنزِلٌَة للَقَمِر بَِلْزِؽ الثػُّرَيَّا شلَّا يَِلي الدَّبَراَف. -

ْسَتِطيَلُة من ُشعاِع الشَّْمِس.: الطِّبَّةُ 
ُ
 الطَّريَقةُ ادل

ما يُػَرى من السَّماِء بالنَّظَِر الطِّباُب والطِّبابَُة: 
 من َمكاٍف َضيٍِّق.

من منَازِؿ الَقَمِر، َكوَْكباِف يَػْقُدماِف الطَّْرُؼ: 
 اجلَبػَْهَة، وعلا َعْينا اأَلَسِد، يَػْنزذلُما الَقَمُر.

 .مُ النَّجْ الطَّاِرُؽ: 
 : دارَُة الشَّْمِس والَقَمِر.الطُّفاَوةُ 

 ذىاُب َضْوء الَكواِكِب.لطُُّموُس: ا
ا الُقُضُب.اأَلطْناُب:   أَِشعَّةُ الشَّْمِس َُتَْتدُّ كأُنَّ
 .الَقَمرُ الطَّْوُس: 
 .ِصغارٌ  : َكواِكبُ اأَلْظفارُ 

 صَلْماِف!!الظَِّلماِف: 
 .َذىاُب النُّورِ الظُّْلَمُة والظُُّلَمُة: 

 ِخالُؼ النُّوِر. -
 اْسِوَداُد اللَّْيِل.اإلْظالـُ: 

 َضْوُؤىا.الَعْبُء = َعْبُء الشَّْمِس: 
 :  َضْوءُ الشَّْمِس.الَعبُّ

ـُ الَعُجوِز: َعُة أَيَّاـٍ من نَػْوِء  الَعجوُز= أَيَّا ىي َسبػْ

 الصَّْرفَِة.
 بُػرٌْج من بُػُروِج السَّماِء.الَعْذراُء: 
طََلع اْشَتدَّ احلَرُّ. وىي َتطُْلُع  صَلٌْم إذاالُعْذرَُة: 

بَػْعَد الشِّْعَرى، وذلا َوْقعٌة وال رِيَح ذلا وتَْأُخُذ 
 النػََّفَس.

 ََخَْسةُ َكواِكب َتَْت الشِّْعَرى الَعُبوِر. -
ََجرَِّة من ناِحَيِة الُقْطِب الَمَعرَُّة: 

ما وراء ادل
.]  الشَّماِل، ]وىي رَلْموَعةٌ َكِثريَُة النُُّجـو

ََجرَِّة.كَ  -
 وَْكٌب ُدوَف ادل

أَْربَػَعُة َكواِكَب ِصغاٍر َأْسَفَل من الَعوَّاِء، الَعْرُش: 
 يُقاؿ إُنا َعُجُز اأَلَسِد.

 َكَواِكٌب قَرِيَبٌة منها.َعْرُش الثػَُّريَّا: 
: من مَنازِِؿ الَقَمِر اأَلْعَزُؿ= السِّماؾ اأَلْعَزؿُ 

 يَػْنزُِؿ بو وىو شآـٌ، ]َِشاِّل[.
 َكوَْكٌب ال يُفارُِؽ الشَّْمَس.: ُعطارِدُ 

 النَّْجُم الذي يَطُْلُع بعد صَلٍْم آَخَر.الُمْعِقُب: 
صَلٌْم يُقارُِف الَقَمر يف  الُعْقَبُة= ُعْقَبُة الَقَمِر:

السََّنِة َمرًَّة. )قاؿ: وفيو نَظٌَر، ألف الَقَمَر 
 يَػْقَطُع الَفَلك يف ُكلِّ َشْهٍر َمرًَّة(.

 ٌج من بُػُروِج السَّماِء.بُػرْ الَعْقَرُب: 
لَيػَْلُة َثالَث َعشرَة ]من الشَّْهِر الَعْفراُء: 

 الَقَمرِّي[.
: الذي تَراُه كاخلَْيِط الِعالُط= ِعالُط الشَّْمسِ 
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 إذا نَظَْرَت إِلَْيها.
النَّْجُم اأَلْوَسُط من بَناِت نَػْعٍش الَعناُؽ: 

 الُكَبى.
ـُ النُُّجوـُ للَمغِ اإلْعَناُؽ:   يِب.تَػَقدُّ
 الثػُُّلُث الباقي من اللَّْيِل.الِعْنُك: 
 السَّماُء.الَعْلياُء: 

صَلْماِف إىل َجْنِب الَفْرَقَدْيِن على الَعْوَىقاِف: 
 نََسقٍ، طَريُقهما شلَّا يَِلي الُقْطَب.

 َكوَْكبَاف يَػتَػَقدَّماِف بناِت نَػْعٍش. -
ا يف َكوَْكٌب َأُْحَُر ُمِضيٌء حِبياِؿ الثػُّرَيَّ الَعيُّوُؽ: 

 ناِحَيِة الشِّماِؿ ويَْطُلُع قَػْبَل اجَلْوزاِء.
 اْسُم صَلٍْم، وىي من أَنْواِء البَػْرِد.الَعوَّاُء والَعوَّا: 

 اللَّياِل الثَّالُث من أَوَِّؿ ُكلِّ َشْهٍر.الغَُرُر: 
الشَّْمُس عند طُُلوِعها إىل اْرتفاِع الَغَزالَُة: 

 الضَُّحى
ازِِؿ الَقَمر، ثالثَُة أصَْلٍُم َمْنزٌِؿ من َمنالَغْفُر: 

 ِصغاٍر وىي من ادلِيزاِف.
الشِّْعرى الشَّاِميَّة )صلم(، وىي الَغِميَصاُء: 

ْقُبوَضِة.
َ
 إْحدى َكوَْكَب الذِّراِع ادل

 ِصغاُر النُُّجوـِ اخلَِفيَُّة.الغُمُوـُ: 
.والغُُؤورُ  الَغْورُ   : ِغياُب الشَّْمِس والنُّجوـِ

 : ُغُروُب الشَّْمِس وضَلْوِىا.والِغيابُ  الَمِغيبُ 
تُ   : ِظلُّ الَقمِر أَوََّؿ ما يَػْبُدو.الَفْخٍَ

 : َكواِكُب زاِىرٌَة َحْوَؿ الثػُّْريَّا.الفُرودُ 
: َكوَْكباِف ُمَتبَايِناِف أماـِ َسرِيِر بَناِت الفارِطافِ 

 نَػْعٍش.
: صَلٌْم من مَنازِِؿ الَقَمِر، وعلا فَػْرغاِف: الَفْرغُ 

  بُػرِْج الدَّْلِو.َمْنزالِف يف
: صَلْماِف يف السَّماِء ال يَػْغرُباِف، وعلا الَفْرَقدافِ 

 قَرِيباف من الُقْطِب.
 َكوَْكباف يف بَناِت نَػْعٍش الصُّْغَرى. -

كاُف الواِسُع من األَْرِض اخلاِل.الَفضاءُ 
َ
 : ادل

 : أف َيِصرَي فَػْوَؽ رَْأِسك.النَّْجم الُفغُوُر= فُػغُورُ 
ـٌ ُمْسَتِديرَة حِبياِؿ بَناِت نَػْعٍش َخْلَف : صُلو الَفكَّةُ 

 السِّماؾ الرَّاِمِح.
 : آِخُر لَيػَْلٍة ِمن الشَّْهِر.الَفْلَتةُ 
 : الَقَمُر.الُفْلجُ 
، )اجلمع أَْفاَلٌؾ(.الَفَلكُ   : َمداُر النُُّجوـِ
ْستَػرَقَُة يف ِحساِب الُفْرِس الَفنػَْزجُ 

ُ
ـُ ادل : األَيَّا

لسَّنة، ويَػْبُدو أُنم  ]أي يف ِحساِب أيَّاـِ ا
ـَ لِلَّْهِو.[  كانوا غَلَْعُلوف ىذه األيا

 : الظِّلُّ.الَفْيءُ 
 ما نَسَخ الشَّْمَس. -
 : ُرْؤيَةُ اذِلالِؿ للمَّرِة األوىل ]من الشَّْهِر[.الَقَبلُ 
 : ثاَلُث لَياٍؿ يف أَوَِّؿ الشَّْهِر.الُقْرحُ 

 : الصُّبُح.األَقْػَرحُ 
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 .: َعنْيُ الشَّْمسِ الُقْرصُ 
: َتَكبُُّد الشَّْمِس السَّماَء، ]بُلوُغها  االْقِصْعالؿُ 

 َكِبَد السَّماِء، وسطها وعاليها[.
: اْمِتداُد أِشعَِّة الشَّْمِس  والتػََّقضُّبُ  التػَّْقِضيبُ 

 كالُقْضباِف.
 : َمداُر الَفَلك.الُقْطبُ 
َكوَكٌب بني اجَلْدِي والَفْرَقَدْيِن، َصِغرٌي  -

مكانَو أَبَداً. وىو َوَسُط أَبْػَيُض ال يَػبػْرَُح 
 األَْربَِع من بناِت نَػْعٍش.

: َمْنزٌِؿ من َمنازِِؿ الَعْقَربِ  قَػْلبُ = الَقْلبُ 
 الَقَمِر، وىو َكوَْكٌب نَػيػٌِّر وِبانِِبِو َكوَْكباِف.

 : )َمْعُروٌؼ(.الَقَمرُ 
 : تَػرَقُُّب طُلوِع الَقَمِر.اإلْقمارُ 

وَْكِب إىل : نُػُزوُؿ الكَ واالنِْقماسُ  اإلْقماسُ 
ْغرِِب.

َ
 ادل

: أف يَػتَػُوسََّط السَّماَء النَّْجمِ  تقِميمُ = التػَّْقِميمُ 
 فَػًَتاُه على ِقمَِّة الرَّْأِس.

 : بُػرٌْج يف السَّماِء.الَقْوسُ 
 : َوَسطُها وُمْعَظُمها.السَّماءِ  َكِبدُ = الَكِبدُ 

 : َذىاُب َضْوِء الَقَمِر أو الشَّْمِس.الُكُسوؼُ 
 اخلُُسوُؼ. -
 اُب َضْوِء الشَّْمِس )وىو األكثر(.ذىَ  -
 : الظُّْلَمُة.الَكْفرُ 

 : صَلٌْم!!الَخِضيبُ  الَكفُّ = الَكفُّ 
 : صَلٌْم حبذاِء الدَّْلو من أَْسَفل.الَكْلبُ 
ْلَتزِقَػنْيِ بني الثػُّرَيَّا الَكْلبافِ 

ُ
: صَلْماف َصِغرياِف كادل

 والدَّبَراِف.
أَوَّلِِو، وىي صُلُوـُ الِكالُب= ِكالُب الشِّتاِء: 

 الذِّراُع والنَّثْػرَُة والطَّْرُؼ واجلَبػَْهُة.
: َمْنزٌِؿ من َمنازِِؿ الَقَمِر، وىو أَْربَػَعُة اإلْكِليلُ 

 أصَْلٍُم ُمْصطفٍَّة.
 رَْأُس بُػرْج الَعْقَربِ  -
رَِقيُب الثػُّرَيَّا من األَنْػْواِء، وىو يَطُْلُع  -

 بِغُيوهِبا.
َلةُ الَقْمر الُكَمَوى ِضيئَة.: اللَّيػْ

ُ
 اءُ ادل

، وىو الَكْنَدرُ  : َضْرٌب من ِحَساب الرُّوـِ
.  ِحَساُب النُُّجوـِ

 : النُُّجوـُ اليت تَِغيُب.الُكنَّسُ 
 : َمْيُل النَّْجِم إىل الغُروِب.الُكُنوغُ 

 : النَّْجُم.والَكوَْكَبةُ  الَكوَكبُ 
 : واِحُد األْكواِف!!الَكْوفُ 

 ْصَف فنُػْقصانُُو.: رُلاَوزَُة الَقَمِر النِّ اللََّحفُ 
 : اذلَواءُ بَػنْيَ السَّماِء واأَلْرِض.اللُّوحُ 

 : اإلؽْلاُض.اإِلالَحةُ 
 : َكوَْكٌب من اخلُنَِّس.الِمرِّيخُ 

: آِخُر الشَّْهِر ]القمري[، الِمحاُؽ والُمحاؽُ 
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 اللَّياِل الثَّالُث يف آخر الشَّْهِر.
 : السَّواُد الذي يف الَقَمِر.الَمْحوُ 
 : الَفضاءُ الواِسُع.الَمِليعُ 
 : الشَّْمُس.المهاةُ 
: َكوَْكٌب يف السَّماِء كأنَُّو َلْطُخ َسحاٍب النَّثْػَرةُ 

ِحياَؿ َكوَْكبَػنْيِ. ُتسمِّيو الَعَرُب نَػْثرَة اأَلَسِد 
وىي من مَنازِِؿ الَقَمِر، وىي من بُػرِْج 

 السََّرطاِف.
 ثالثَةُ َكواِكَب َخِفيٍَّة ُمتقارِبٍَة. -
ِف بَػيػَْنهما ِمْقداُر ِشَْبٍ وفيهما َكوَْكبا -

 َلْطُخ بَػَياٍض كأنَّو ِقْطَعةُ َسحاٍب.
 : الطُُّلوُع والظُّهوُر.النُُّجوـُ 
 : الَكوَكُب.النَّْجمُ 
 : دارَُة الَقَمِر والشَّْمِس.النَّدأَةُ 

: َكوَْكباِف يف السَّماِء َمْعروفاِف على النَّْسرافِ 
 ِر.التَّْشبِيِو بالنَّْسِر الطَّائِ 

: َكواِكُب ُمْصطَفٌَّة َخْلَف الثػُّرَيَّا، يُقاؿ النََّسقُ 
 ذلا: الُفُروُد.

 : صَلٌْم من َمنازِِؿ الَقَمِر.النِّْطحُ 
 : الدَّبَراُف الذي يَلي الثُػرَيَّا.النَّْظمُ 
 َكواِكُب الثػُّرَيَّا. -
: ُىبوُب الرِّيح واْشِتداُد النَّْجمِ  نَػْعَرةُ = النػَّْعَرةُ 

 َد طُُلوِعِو.احلَرِّ ِعنْ 

 : َسبػَْعة َكواِكَب!!نَػْعشٍ  بَناتُ  نَػْعٌش=
: ُكَوْيِكباِف من َكواِكِب اجَلْوزاِء، وعلا النَّاعقافِ 

 َأْضَوأُ َكوَْكبَػنْيِ فيها.
ـُ  : من َمنازِؿ الَقَمِر، ِثانَِيُة  والنَّعائِمُ  النَّعا

ا  كواكَب أَْربَعٌة صاِدٌر وأَْربَعٌة وارٌِد، كأُنَّ
 َوجٌّ.َسرِيٌر ُمعْ 

 َمْنزِلٌَة من َمنازِِؿ الَقَمِر. -
ََجرَِّة  -

أَْربَػَعُة َكواكَب ُمرَبػََّعٌة يف طَرِؼ ادل
 وىي شاميَّةٌ ]َشالية[.

 : النَّْجُم إذا ماَؿ للَمِغيِب.النػَّْوءُ 
: َِثانَِيٌة وِعْشُروف صَلْماً، يَػْنزُِؿ الَقَمُر ُكلَّ األَنْواءُ 

 لَيػَْلٍة يف َمْنزِلٍَة فْيها.
ْغِرِب وطُُلوُع آَخَر يف ْوءُ النػَّ 

َ
: ُسقوُط صَلٍْم يف ادل

ْشرِِؽ!!
َ
 ادل
 : صُلُوـٌ اْسَتتَػَرْت بالغُباِر، )الواحد ىاٍب(.الُهبَّى
 : اخلُُسوُؼ.والَهدَّةُ  الَهدُّ 

: صَلْماِف علا النَّْسُر الواِقُع وقَػْلُب الَهرَّارافِ 
 الَعْقَرِب.

 رُبْعِو أو ثػُْلثِو.: َصْدٌر من اللَّْيِل، ضلو الَهزِيعُ 
ٍة، قريٌب بَػْعُضها من الَهْقَعةُ  : َثالثَُة َكواِكَب نَػريِّ

 بَػْعٍض فَػْوَؽ َمْنِكِب اجَلْوزاِء.
 : ُغرَُّة الَقَمِر يف أَوَِّؿ الشَّْهِر.الِهالؿُ 

 : ُرْؤيَُة اذِلالِؿ.واالْسِتْهالؿُ  اإلْىالؿُ 
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َعةُ  ن مَنازِِؿ : َمْنِكُب اجَلْوزاِء األَْيَسِر، وىو مالَهنػْ
 الَقَمر.

َكوَْكباِف أبْيضاِف بَػيػَْنهما ِقيُد َسْوٍط على  -
َْجرَِّة.

 أَثَِر اذلَْقَعِة يف ادل
 : َدارَُة الَقَمِر.الهالَةُ 

: َدَورَاُف الشَّْمِس وُدنُػوُّىا، ]من الَوِديَقةُ 
 األرض[.

 : صَلٌْم يَطُْلُع قَػْبَل ُسَهْيٍل فُيَظنُّ إِيَّاُه.الَوْزفُ 
: ُدُخوُؿ الَقَمِر يف الظِّلِّ الذي الُوقُوبُ 

 يَْكِسُفُو.
: صَلٌْم، ُسِّي بذلك كأنَُّو  الواِقعُ  النَّْسرُ  الواِقُع=

كاسٌر جناَحْيِو من َخْلِفِو. وىو ثالَثَُة  
 َكواِكَب كاألَثايفِّ.

 : ُدُخوُؿ الَقَمِر يف صَلٍْم ُعْدَوًة!الوَْكسُ 
 َمْنزَِؿ الَقمر الذي يُْكَسُف فيو. -
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 القسم األوؿ
 التَّصنيع

(1) 
 أدوات التصنيع

ْوِقد، )والعامة ِتفّْفو: األَتُوف(.  األَتُّوف:
َ
ادل

 مع: األَتَاتني(. )واجل
أُْخُدوُد اجليَّار واجَلصَّاص. وَمْوِقُد  -

 احلمَّاـ، )ومجعو: أُتُن(.
ِمَدقَُّة الَقصَّار )اجلمع: الِمْئَجَنُة والِميَجَنُة: 
 مواجن ومآجن(.

الُعْرَوُة َمثِْنيًَّة يف اأَلْرِض يَُشدُّ  اآلِخيَُّة واأَلِخيَُّة:
 هبا.
 َدواٌت(.الُعدَُّة. )اجلمع أَ  األَداُة:
 اآللةُ اليت تُِقيُم احلِْرفََة. -

ادلِْنشاُر الذي يُػْقَطُع بو الِميشاُر والِمْئشاُر: 
 اخَلَشُب.

 كلُّ ماأحاَط ِبَشْيٍء.اإِلطاُر واألُْطَرُة: 
 األَداُة.اآللَُة: 

َرُد:   مايػُْنَحُت بو ويُْسَحُل.الِمبػْ
 إناءٌ يػُبَػرُّْد ادلاَء.البَػرَّاَدُة: 

 رَُّد َعَليها ادلاُء.ُكوَّارٌَة يػُبػَ  -
 ُكلُّ مابَػرَّْدَت بو شيئاً.البَػُروُد: 

َرـُ:   ادلِْغَزُؿ الذي يُػْفَتُل بو. الِمبػْ
َرـُ:   الَعتَػَلُة. َعتَػَلةُ النَّجَّاِر. )اجلمع: بَػَياِرـُ(.البَػيػْ

الِبِْطيُل، وىو َحِديَدٌة يػُنػَْقُر هبا َحَجُر  -
 الرََّحى.

َراُة:   يػُبػَْرى هبا. احَلِديَدُة اليتالِمبػْ
 السّْكّْنُي تُػبػَْرى هبا الَقْوُس.البَػرَّاَءُة والِمْبراُة: 

َزُر:  ِمْثُل َخَشَبِة الَقصَّارِين تُػبػَْزُر بو الِمبػْ
 ]ُتْضَرُب[ الثّْياُب يف ادلاء ]سِلْباط[.

 َخَشُب الَقصَّاِر الذي يَُدؽُّ بو. -
َزُغ:   اآللَةُ اليت يُْشَرُط هبا.الِمبػْ
َصَبٌة من َحِديٍد على َفِم الِكرِي الذي قَ الِبْزباُز: 

 يَػنػُْفُخ النَّاَر.
َزُؿ:  ادلكاف الذي يػُثْػَقُب يف الدَّفّْ لَِتِسيَل الَمبػْ

 منو اخلَْمُر.
َزُؿ:  احَلِديَدُة اليت تَػْفَتُح َمبػَْزَؿ الِبزاُؿ والِمبػْ

 الدَّفّْ.
 اسٌم آلالِت الصُّنَّاِع. ]الُعدَّة[.الباِسَنُة: 
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َخَشَبٌة ُمْسَتديرٌة يف وسطها زَلَزّّ للَحْبِل الَبْكَرُة: 
ويف َجْوِفها زِلَْوٌر تدوُر عليو، يُْسَتقى عليها 

 ادلاُء.
ادلِْخرَاُط، وىو احَلِديَدُة اليت البَػْلُط والبُػْلُط: 

 ََيْرُِط هبا اخلَرَّاُط.
ُسمُّ الَبَكرَِة وثَػْقُبها الذي يف قاَمِتها، البُػَلَعُة: 

 ٌع(.)ومَجُْعها: بُػلَ 
األَداُة اليت يُِذيُب فيها الصَّائُِغ وضلُوه الُبوطَُة: 

 من الصُّنَّاع.
ِوَعاٌء يَُسوَّى من اخلُوِص ِشْبُو قَػْفَعٍة، التػِّلِّيَسُة: 

وىي ِشْبُو الَعْيَبِة )ِوعاٌء َكبري( تكوف عند 
 الَعصَّارين.

األَداُة اليت يُْصرَع هبا ]يُػْلَقى على الِمَتلُّ: 
 األرض[.

 احِلْمالُج الذي يػُنػَْفُخ فيو.الـُ: التِّ 
 َحَجٌر َمْسُنوٌف يُْذَبُح بِو.الِمثْػَراُد: 
 اآللَةُ اليت يػُثْػَقُب هبا.الِمثْػَقُب: 
َحِديَدٌة َتكوُف مع الَقوَّاِس والرَّمَّاِح الثػَِّقاُؼ: 

ُْعَوجَّ.
ـُ هبا الشَّْيَء ادل  يُػَقوّْ

ـُ بو -  الرّْماُح. ما ُتَسوَّى بو الرَّْماُح. ما تُػَقوَّ
ُر النَّار.الثُّْكَنُة:   اإِلرَُّة وىي بِئػْ

الُفْرزوـُ. َخَشَبُة احَلذَّاِء اليت ََيُْذو الَجْبأَُة: 
 َعَلْيها. ]القاَلب[.

 البُػْؤرَُة اليت يُػْرَضُخ فيها النَّوى.الَجرِيُم: 
 :  اآللَةُ اليت ُُيَزُّ هبا.الِمَجزُّ
حالَُة ]وىي ادلِْحَوُر الذي تَُدوُر فيالُجْزُع: 

َ
و ادل

 الَبَكرَُة[.
 ناُعورُىا.الَجَناُح= َجناُح الرََّحى: 

َهَلُة:  َهُل والَجيػْ الِمْجَهُل والِمْجَهَلُة والَجيػْ
 اخلََشَبةُ اليت َُيَرَّؾ هبا اجَلْمُر والتػَّنُّوُر.

 احَلِديَدُة اليت يُػْقَطُع هبا.الِمْجَوُب: 
 احلِبػُْر.اآلنية اليت ُُيَْعل فيها الَمْحبَػَرُة: 

 ِمْنَدُؼ الُقْطِن.الِمْحَبُض: 
 ُكلُّ ماحاؿ بني َشْيئَػنْيِ.الِحجاُب: 

 الَقْيُد. َحْلَقُة احَلِديِد.الَحْجُل والِحْجُل: 
الَفْأُس تُػنػَْقر بو احِلَجارة، وىو زلدَّد الَحَدَأُة: 

 الطَّرِؼ.
 الَفْأُس ذاُت الرَّْأَسنْي. )مجعو: َحَدأٌ(. -
 الفأُس الَعظيَمُة. -

 ُرُؤوُس الُفُؤوس. -

 الَفْأُس اليت ذلا رَْأٌس واِحٌد.الَحَدثَاُف: 
 َسرِيَعةُ الَغْلِي.الُحَدَمُة = ِقْدٌر ُحَدَمٌة: 

الشَّْفرَُة اليت َُيَْذى هبا، )يُػْقَطُع هبا الِمْحَذى: 
 اجلِْلُد(.
ىي األَْلماُس الذي ََيْذي احِلجارََة الِحْذيَُة: 

 ْوَىَر.أي يَػْقطَُعها َويَػثْػُقُب اجلَ 
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 ِمْسماُر الدّْرِْع.الِحْرباُء: 
 ادلِبػَْرُد.الِمْحَرُؽ: 
 اخلََشَبةُ اليت ُُترَُّؾ هبا النَّاُر.الِمْحراُؾ: 
َقلُّْب.الُمَحرُِّؾ: 

ُ
 ادل

 الرّْباُط.الِحَزاُؽ: 
ـُ والِحزاَمُة:  اسُم ماُحِزـَ بو الِمْحَزـُ والِحزا

 وُشدَّ.
 :  ُر من َحِديٍد.ماُُتَرَُّؾ بو النَّاالِمَحشُّ
 ماُُتَرَُّؾ بو النار.الِمَحشَُّة: 
الَعْوَدُؽ، وىي احَلِديَدُة اليت َُيْرَُج هبا الِحْصِرـُ: 
 الدَّْلُو.

 ِمَدقَّةُ احَلِديد.الِمْحَصَمُة: 
 الُعوُد الذي تُوَقُد بو النَّاُر.الِمْحضاُء: 
 ُعوٌد ُُتَرَُّؾ بو النَّاُر عند اإليْقاِد.الِمْحَضُب: 

 ْسَعُر.ادلِ  -
 ادلِْسَعُر. ُموِقُد النَّاِر.الِمْحَضُج: 

 :  ادلِْنَسُج.الَحفُّ
ادلِْنواُؿ، وىو اخلََشَبُة اليت يَػُلفُّ عليها  -

 احلاِئُك الثػَّْوَب.
َخَشَبٌة َعرِيَضٌة يػَُنسُّْق هبا احلاِئُك اللُّْحَمَة  -

 بني السََّدى.

َرِؼ أََداٌة ىي َحِديَدٌة َمْعطُوفَُة الطَّ الِمَحطُّ: 
تُْسَتعمُل يف ََتْليد الدَّفاتِِر، يَػْنِقُشوف هبا 

 األدمُي.
َحِديدٌة أو َخَشَبٌة ُيْصَقل الِمَحطُّ والِمَحطَُّة: 

.  هبا اجلِْلُد حىت يَِلنَي ويَرِؽَّ
 األداة اليت يُوَشُم هبا. -

 األَداُة اليت يُػْقَشُر هبا اجلِْلُد.الِمْحألَُة: 
 ِو. ]أَداُة احلَْلِج[.الذي َُيَْلُج بِ الِمْحاَلُج: 

 اخلََشَبةُ اليت يَُدوَُّر هبا اخلُبػُْز. -
الذي َُيَْلُج َعَلْيِو وىي الِمْحَلُج والِمْحَلَجُة: 
 اخلََشَبُة أو احَلَجُر.

 َخَشَبٌة يَػْعَمُل َعَلْيها الصَّيػَْقُل.الِحماُر: 
 األَداُة اليت يُْسَلُخ هبا اجلِْلُد أو يُػْقَشُر.الِمْحَمُر: 

ِغ.الُج: الِحمْ  ِِ  ِمْنفاُخ الصَّاِئ
 بََكرَُة الدَّْلِو.الَحَماَمُة: 
َعقَِّف الضَّْخِم.الُحْنُتُل: 

ُ
 ِشْبوُ ادلِْخَلِب ادل
َشْيٌء من األََدواِت الَحَنجُة والِمْحَنَجُة: 

 ]للَفْتِل[.
 ِمْنَدفَةُ الُقْطِن.الَحنِيَرُة: 

 الَقْوُس. -
 الَقْوُس بال َوتٍَر. -

يَدُة اليت ََتَْمُع بني اخلُطَّاِؼ احَلدِ الِمْحَوُر: 
 والَبَكرِة.
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َحالََة. -
َ
 اخلََشَبةُ اليت ََتَْمُع ادل

 احَلِديَدُة اليت تدور عليها الَبَكرَُة. -

الَقِضيُب والَعصا اليت الِمْخَبطَُة والِمْخَبُط: 
 يػُنػَْفُض هبا.

اجَلْوزَُة اليت تُْدَلُك لَِتْمالسَّ فيُػنػَْقُد هبا الِمْخَتُم: 
 َقُد: يػُنػَْقُر[.]يػُنػْ 

ْحَكَمُة.الَخَدَمُة: 
ُ
ْسَتِديرَُة ادل

ُ
 احلَْلَقةُ ادل

 الثػَّْقُب يف اإِلبْػرَِة. )اجلمع ُخروٌت(.الخػَْرُت: 
 األَداُة اليت َُيَْرُز هبا.الِمْخَرُز: 

 َخَشَبٌة ََيُطُّ هبا اإِلسكاُؼ واخلرَّاُز.الِمْخراُش: 
يَُكوُف عند ُعوٌد يف طَرَِفِو ِمْسماٌر الِمْخَزُؽ: 

 بَػيَّاِع الُبْسِر.
 ِمْطَرٌؽ َدِقيٌق.الَخَشابَُة: 
 أَْسِقَيٌة ُمبَػرَّْدٌة تُػبَػرُّْد الشَّراَب.الُخْرُص: 

ُعَوْيٌد زُلَدَُّد الرَّْأِس يُػْغَرُز يف َعْقِد السّْقاِء.  -
 ]السّْقاء: الِقْربَة[.

 ادلِثْػَقُب، اإِلْشَفى.الَمْخَصُف: 
 ادلَِسنُّ.الِخَضمُّ: 

 ُعوٌد ُتَسوَّى َعَلْيِو اخلُطُوُط.لِمْخطاُط: ا
: ِشْبُو ِمْنَجٍل يَُشدُّ يف ِحبالَِة الخاطُوؼُ 

 الصَّائِد.
تالِِحاُت. ]الرَّْكَوُة: رُقْػَعٌة الَخَقَقُة: 

ُ
الرََّكواُت ادل

ْعَصرَِة[.
َ
 توضع َُتَْت َأْحجاِر ادل

َعقََّفُة اليت ال أَُشَر ذلَ الِمْخَلُب: 
ُ
ا وال احَلِديَدُة ادل

 أَْسَناَف.
وَسى، )اجلمع: الَخْلُف: 

ُ
رَْأُس الَفْأِس وادل

 ُخلوٌؼ(.
 ادلِْنقاُر الذي يػُنػَْقُر بو اخَلَشُب. -

 احَلَجُر الَقدَّاُح.الُخنَُّبوُس: 
 ادلِْغَزُؿ.الِمَدرَُّة: 
 ِمْغَزُؿ الرَّاعي.الدَّرَّارَُة: 
 : ادلِْسماُر.الدِّسار

ـُ:   السّْداُد.الدِّسا
 دُّ بو ثَػْقٌب وضَلْوُه َكرَْأِس قاُرورَة.ما يُسَ  -

 ما يَُشدُّ بو َخْرُؽ السّْقاِء، ]لَِيُسدَُّه[.الدُّْسَمُة: 
 : أََداُة الدَّؽّْ والَكْسِر الِمَدؽُّ والِمَدقَُّة والُمُدؽُّ

 والرَّضّْ والتػَّْهِشيِم.
 :  َحَجٌر يَُدؽُّ بِو الطّْيُب.الُمُدؽُّ
. أَداٌة يَُدؽُّ الدَّقَّاقَُة:   هبا األَُرزُّ
 الِغطاُء.الدِّماُس: 

- .  ِكَساءٌ يُْطرَُح على الزّْؽّْ
من أدواِت النػَّقَّاِش والنَّجَّاِر، ذلا الدَّوَّارة: 

ُشْعَبَتاِف تَػْنَضمَّاِف وتَػنػَْفرِجاف لِتَػْقِديِر 
 الدَّاراِت. ]لعلها: الِفْرجار أو الِبيكار[.

ْصَقل هبا َخَشَبٌة َعَلْيها ِسنّّ يُ الِمْدَوَسُة: 
 السَّْيُف.
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 ادلِْصَقَلُة.الِمْدَوُس: 
َخَشَبٌة يَُشدُّ َعَلْيها ِمَسنّّ يَُدوُس هبا  -

 الصَّيػَْقُل السَّْيَف حىت َُيُْلَوُه.
َحَجٌر يُْسَحُق بو الطّْيُب. ]آلة الِمْدَوُؾ: 

 السَّْحِق[.
َحَجٌر يُْسَحُق َعَلْيو الطّْيُب. ]مكاف الَمَداُؾ: 

 السَّْحِق[.
ْوِقِد أو أَْرُجلُو[.يُك: الدِّ 

َ
 األَثَايفُّ. ]أَرْكاُف ادل

 رَلَْرى ادلِْحَوِر من الَبَكرَِة.الذََّلُق: 
ما َذوَّْبَت فيو ]أداة التَّْذِويِب أو الِمْذَوُب: 
 إناُؤُه[.

 احلَْلَقةُ الرَِّقيَقُة مع طُوٍؿ.الذَّائَِلةُ والُمذالَُة: 
ْشَعُب. ]ماُتْصلَ الِمْرَأُب: 

َ
ُح بو الصُُّدوُع ادل
 وُتَشدُّ[.

ـُ.الرِّبابَُة:   ماُتَشدُّ بو الِقداُح أو السّْها
ْحَكَمُة.الرُّبَّى: 

ُ
 الُعْقَدُة ادل

 اخلِْرقَةُ يُػْهَنأُ هبا ]يُطَْلى هبا الَقِطراُف[.الرَّبََذُة: 
 ِخْرقَةُ الصَّائِِغ اليت َُيُْلو هبا احلُِليَّ. -

 ما يَُشدَّ بو.الرِّباُط: 
 َخَشَبةٌ َقِصريٌَة يُػْرَفُع هبا الِعْدُؿ.بَػَعُة: الِمرْ 

 ُكلُّ َشْيٍء رُِفَع بِو. -
اإِلجَّانَُة، وىي إناٌء تُػْغَسُل فيو الِمْرَحَضُة: 
 الثّْياُب.

 َحَجُر الطَّاُحوِف. )اجلمع: أَْرحاءٌ(.الرََّحى: 
 الِقْدُر من احِلَجارَِة والنُّحاِس.الِمْرَجُل: 

ْضَرُب هبا الثػَّْوُب إذا َخَشَبٌة يُ الِمْرحاُض: 
 ُغِسَل.
 مايَُدؾُّ بو من أَْشياَء ُصْلَبٍة.الِمْرَدُس: 
 ادلِْغَزُؿ.الِمْرَدُف: 

 ُعَصيٌَّة من َحِديٍد. الِمْرزَبَّةُ واإِلْرزَبَُّة:
: َصالََءٌة عظيمٌة من احِلجارة، وِفْهٌر الِمْرَصَعافِ 

البػُّرُّ  ُمَدوَّرٌَة َّتْأُل الَكفَّ ]يَُدؽُّ بوساطِتها
 وضَلُْوه[.

احَلَجُر الذي تُْكَسُر بو النَّوى الِمْرضاُح: 
.  وتَُدؽُّ
.الِمَرضَُّة:   األَداُة اليت يُْكَسُر هبا ويَُدؽُّ
 ما رُِفَع بِو. ]أداة[.الِمْرَفُع: 

 زِلْراُث النَّاِر وِمْسَعرُىا.الِمرَْكُض: 
 ِمْقَبض الطَّاِحِن من الرََّحى.الرَّائد: 
 زِلَْوُر الَبَكرَِة إذا كاف من َحديٍد.: الِمْرَودُ 
 الَوتُِد. -

 َسْنداُف احَلدَّاِد.الزُّبْػَرُة: 
 ِمنػْزَفَةُ ادلاِء.الزَّرَّافَُة: 
 َمبػَْزُؿ اخلابَِيِة. ]سَلْرَج السَّائل منها[.الزِّرْبِيُن: 
 َشْفرَُة احَلذَّاِء.اإِلْزِميُل: 

 ادلِْطرَقة. -



- 665- 

َُحرُّْؾ، ]ما َيَُ الُمَزهِّي: 
 رُّْؾ شيئاً آَخر[.ادل
 ادلِْنَحُت. ادلِبػَْرُد.الِمْسَحُل: 
 َمطارُِؽ احَلدَّاِد.السُُّحُم: 

 ِحجارٌَة يَُدؽُّ هبا.الِمْسَحُن: 
 الصَّالَءُة.الِمْسَحَنُة: 

 ما تُْكَسُر هبا احِلجارُة. -
 ادلَِسنُّ. -

رَاِجُل. ]ما يَُسخَّن بو ادلاء[.التَّساِخيُن: 
َ
 ادل
 كاِكنُي اجلَزَّاِر.سَ السَّخاِخيُن: 

ادلِثْػَقُب، ادلِْخَرُز،  الِمْسَرُد والسِّراُد: 
 ادلِْخَصُف.

 اآللة اليت يُسارُّ فيها كالطُّوماِر.الِمَسرَُّة: 
 سَنادين احَلدَّادين.المَساِطُب: 

ـُ:  ـُ واإِلْسطَا احَلِديَدُة اليت ُُتَْرُث السِّطَا
 ]ُُتَرَّؾ[ هبا النَّاُر.

 َقُدوـٌ تُػْقَشُر هبا اأَلْجذاُع.َفُن: السََّفُن والِمسْ 
ِجْلٌد َخِشٌن كُجُلوِد التَّماسيح يُْسَحُج  -

 هبا.
 الَفْأُس اليت يَػْنَحُت هبا النَّجَّاُر.السََّفُن: 
 ادلِْسماُر.السَِّكيُّ: 

َسمَُّر.الَمْسكوُؾ: 
ُ
ْشُدوُد ادل

َ
 ادل

 ِسنُّ ادلِْفتاِح. )اجلمع: َمسالِيط(.الِمْسالُط: 
 ما يَُشدُّ بو، وىو من احَلديِد.ُر: الِمْسما

 آلَةُ السَّْمِع.الِمْسَمُع: 
 الصَّالََءُة ]ما يَُدؽُّ َعَلْيو ويُْسَحق[.السَّْنداُف: 

 ِمْطرَقةُ احَلدَّاِد.السِّْنطَاُب: 
احَلَجُر الذي يَُسنُّ بو أو الِمَسنُّ والسِّناُف: 

 َعَلْيِو.
ْصُقوُؿ مالَمْسُنوُف: 

َ
َحدَُّد ادل

ُ
ن األََدواِت، ادل
 الصَِّقيُل.

 ما ُخِلَط بو، ]َخالَّط[.الِمْسَوُط والِمْسواُط: 
 ادلَِسنَّ.الِمْشَحُذ: 
 ادلِْصفاُة.الِمْشَخَلُة: 
: ِمْطرَقَُة احلدَّاِد الطَّوِيَلُة ال َحْرَؼ الُمَشْرَجعُ 

 لَِنواحيها.
 : صفائُح بِيٌض ُُيَفَُّف َعلَْيها.الشِّرارةُ 
وَضُع َعلَْيِو الشَّْيُء الرَّْطُب : ما يُ اإلْشرارَةُ 

.  لَِيِجفَّ
 ادلِْبَضُع.الِمْشَرُط والِمْشراُط: 
 اآللةُ اليت يُْشَرُط هبا.الِمْشراُط والِمْشَرطَُة: 

 ادلِثْػَقُب.الِمْشَعُب: 
َسلَُّة.الشَّغيَزُة: 

َ
 ادل

 ِإْزِميُل اإلْسكاِؼ الذي يُػْقَطُع بِو.الشَّْفَرُة: 
 ُب.ادلِثْػقَ اإِلْشَفى: 

 ادلِْخَرُز. -
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الَقَصَبُة اليت يُِديُر َحْوذَلا احلائُك الشَّْهَرُؽ: 
 الَغْزَؿ. )معرَّبة(.

َخَشبٌة َعرِيَضٌة تُوَضُع يف ُخْرِت الَفْأِس الشِّكَُّة: 
 وضَلْوِِه يَُضيَُّق هبا.
 النّْياُط ]مايُػَعلَّق بو[.الشِّيُق والشِّياُؽ: 

 يَصُة.إِبْػرَُة احلائِك. الصّْ الشَّوَْكُة: 
ِطيَنُة تُداُر َرطَْبًة ويُػْغَمُز الشَّوَْكُة والشُّواَكُة: 

أْعالىا حىت تَػْنَبِسَط، مث ُُيَْعل يف أَْعالىا 
 ُسالَّءُ النَّْخِل لُِيَخلََّص هبا الَكتَّاُف.

 الدُّوالُب.الصُّْعموُر: 
 األَداُة اليت ُيْصَقل هبا وُُيَْلى.الِمْصَقَلُة: 
 :  ُؽ.ادلِْغالالِمَصكُّ

الصُّلَُّب والصُّلَِّبيُّ والصَُّلَبُة  والصَُّلِبيَُّة: 
 ِحجارَُة ادلَِسنّْ.

احَلَجُر الَعريُض يَُدؽُّ بو الصَّاليَُة والصَّالَءُة: 
 ]ماىو ُصْلٌب[.

احلَْلَقُة من اخَلَشِب َتُكوُف يف طََرِؼ الصََّنُق: 
رِير ]احلبل[.

َ
 ادل

 الَعِظيَمُة. الَفْأسُ الصَّْوقَػُر: والصَّاقُوُر: 
ما يػُْنَدُؼ عليو الُقْطُن من ِجْلٍد الصَّاَعُة: 
 وضَلْوِه.

َقَصَبٌة يف َجْوِفها َخَشَبٌة يُػْرَمى هبا الِمَضخَُّة: 
 ادلاءُ من الَفِم.

 ما ُضِرَب بِِو.الِمْضَرُب والِمْضراُب: 
السَّْعَفُة والشّْيَحُة يف طَرَِفها ناٌر الضََّرَمُة: 

 ]يُْشَعل هبا[.
َزُف: ال  النّْخاُس، وىو َخدُّ بََكرَِة السَّْقِي.ضَّيػْ

 ما يَُضيَُّق بو َخْرُؽ الَبَكرَِة إذا اتََّسَع. -
 ادلِثاُؿ.الطَّْبُع: 
 َخَشَبةُ القاَلِب.الطَّثَُّة: 

 اآللَةُ اليت َتْطَحُن الَقْمَح.الطَّاُحونَةُ والطَّحَّانَُة: 
ِة ادلِيزاِب  قطَعُة ُعوٍد صغريٌة يف َىْيئَ الطَّرِيَدُة: 

 كأهنا ِنْصُف َقَصَبٍة. السََّفُن.
 األَداُة اليت َيْضِرُب هبا احَلدَّادُ الِمْطَرقَُة: 
ُكلُّ َشْيٍء اْسَتداَر بآَخَر. )اجلمع: الطَّْوُؽ: 

 أطواؽ(.
ِقْطَعُة َحَجٍر لَُو َحدّّ  الظِّرُّ والظَُّرُر والظَُّررَُة: 

 كَحدّْ السّْكّْني. )اجلمع: ِظرَّاٌف(.
 َحَجٌر ُمَصفَّح كالسَّْيِف.. -

 احَلَجُر يُػْقَطُع بو.الَمظَرَُّة: 
 الُعدَُّة.الظِّْهِريُّ: 

 الُعدَُّة )اجلمع: أَْعِتَدة(.الَعتاُد: 
 اذلِراَوُة ِمن اخَلَشِب.الَعتَػَلُة: 

ـُ بو احلِيطاُف. -  َعُموُد حديٍد تُػْهَد
 : اليت َُيُرُّىا الثػَّْوُر.الَعَجَلةُ 

 ادلِْطرَقَُة.الِمْعدََكُة: 
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 الصَّاقُوُر، )الفْأُس الَعِظيَمُة(.الِمْعَدُف: 
ـُ، أي يُػْؤَخُذ الِمْعَرُؽ:  َحِديَدٌة تُػْعَرُؽ هبا الِعظا
 حلَُْمها.

 الشَّْفرَُة. -
ادلِْسماُر الذي َيُضمُّ بني السّْناِف الِعراُف: 

 والقناِة.
َُسمَُّر.الُمَعرَُّف: 

 ادل
 الِمْعَزُؽ والِمْعَزقَُة: 

َ
رُّ من َحديٍد وضَلْوِه ُتَشقُّ ادل

 بو األرض. )اجلمع: معازؽ(.
 فَْأٌس لِرَْأِسها طَرَفاِف. -

ِمْكَنَسٌة من رِيٍش يَْكِنُس هبا الَعطَّاُر الَعِسيُل: 
 بالطَُو من الِعْطِر.

 اآللة اليت يُػْعَصُر هبا.الَمْعَصَرُة: 
 الذي ُُيَْعُل فيو الشَّْيءُ مث يُػْعَصُر.الِمْعصاُر: 

ثالثَُة أحجاٍر يَػْعِصُروَف الِعَنَب هبا واِصُر: العَ 
 َُيَْعُلوَف بَػْعَضها فَػْوَؽ بَػْعٍض.

 ِسكّْنٌي َكبريٌَة للَقصَّابني.الِمْعضاُد: 
 اخَلَشَبةُ اليت تُػْغَسل هبا الثّْياُب.الِمْعفاُج: 
 الرّْباُط.الِعقاُؿ: 
 احَلِديَد.الزُّبْػرَُة اليت َيْضِرُب َعلَْيها احَلدَّاُد الَعالُة: 

 السَّْنداُف. -
 اخلََشَبةُ اليت يَُدؽُّ َعلَْيها بادلِْهراِس.الُعْنبُػَلُة: 
 ادلِْنَدُؼ.الِعياُب: 

 مايػُْنَخُل بِو احَلبُّ ويػُنَػقَّى.الِغْرباُؿ: 
 أَداُة الَغْزِؿ.الِمْغَزُؿ: 
 ادلِْصفاُة.الغََلُل: 
 الرَّايَُة.الغايَُة: 
أو صاحب ِخْرقٌَة يَرفَػُعها اخلَمَّاُر ] -

 دُكَّاف[.
 َحَجٌر يُْشَدُخ بو الُبْسُر وُُيَفَُّف.الِمْفَضَخُة: 

اآلنيُة اليت يػُْنَبُذ فيها الَفِضيُخ )وىو  -
 عصري الِعَنِب(.

 َسَنداُف احلدَّاِد.الُفْرزُوـُ: 
َمناِشبُو. ]أَْسنانُُو اليت الَفراُش = فَراُش الُقْفِل: 

 تَػْعَلُق[.
 يت َُيَزُّ هبا.احَلِديَدُة الالِمْفَرُض: 
َلُخ:   َأَحُد َرَحَيِي ادلاِء والَيُد السُّْفلى منها.الَفيػْ

 َحَجٌر يُْطَرُؽ بو النُّحاُس.الَفْنطَِليُس: 
 ادلِْسماُر يَُسمَُّر بو يف واِسِط الرَّْحِل.الَفْهُد: 

َأَحُد جاِنََبْ حاِئِط ِلساِف ادلِيزاِف؛ الِفياُر: 
 يَْكَتِنفها )ولساف ادليزاف: احَلِديدُة اليت

 الِفياراِف(.
َمْوِضُع اإلْمساِؾ بالشَّْيِء الَمْقِبُض والَمْقَبَضُة: 

 من ِسكّْنٍي وَسْيٍف وضلوىا.
 ُرُؤوُس ادلِسامرِي الظَّاِىرِة.الَقتِيُر: 

 احَلِديَدُة اليت يُػْقَطُع هبا اجلِْلُد.الِمَقدَُّة: 
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 مايُػَقصُّ بو الرّْيُش.الِمَقذَُّة والِمَقذُّ: 
 َسْنداُف احَلدَّاِد.ُقْرزُوـُ: ال

 اإِلْزِميُل. -
َُدوَُّر. -

 َلْوُح اإِلسكاِؼ ادل

 اخلََشَبةُ اليت ََيُْذو عليها احَلذَّاُء. -

 ِشْبوُ الَفْأِس تَُكسَُّر هبا احِلجارَُة.الِمْقراُع: 
 َخَشَبةٌ يُْضَرُب هبا.الِمْقَرَعُة: 

اُر اخَلَشَبُة اليت يَُدؽُّ هبا الَقصَّ الِمْقَصَرُة: 
 الثّْياَب.
 :  أَداُة القصّْ والَقْطِع. ادلِْقراُض.الِمَقصُّ
 الرَّحى.الَقِصيُع: 
احَلِديَدُة القائَِمُة اليت َتُدوُر َعلَْيها الُقْطُب: 
 الرََّحى.
الَفَلُق، وىي َخَشَبٌة فيها ُخروٌؽ، ُكلُّ الِمْقطََرُة: 

َخْرٍؽ على َقدر َسَعِة السَّاِؽ، يُْدَخل فيها 
ْحبوسني.أَْرجُ 

َ
 ُل ادل

 مايُػْقَطُع بو أو َعَلْيِو.الِمَقطُّ والِمَقطَُّة: 
ادلِثاُؿ الذي ََيُْذو َعَلْيِو احلاذي الِقطَاُط: 

 ويَػْقَطُع النػَّْعَل.
 ِمثاُؿ ما يُػْقَطُع َعَلْيِو اجلِْلُد والُقماُش.الِمْقَطُع: 

 ما يُػْقَطُع بِو. -
 َحِديَدٌة يُػْقَطُع هبا.الِمْقطََلُة: 

 الَبْكرَُة.ْعُو: القَ 

ادلِْحَوُر من احَلِديِد، َيْسَتِقي عليها  -
 الطَّيَّانُوَف. ]لعلها: يَػْرتَِقي[.

 ما تَُدوُر فيو الَبَكرَُة إف كاف من َخَشٍب. -

: الدُّوَّاراُت اليت َُيَْعُل فيها الدَّىَّانوف الَقَفعاتُ 
ْطُحوَف مث َيْضَغطونَُو حىت يَسيَل 

َ
السّْْمِسَم ادل

ْىُن. ]الدَّىَّانُوف: الذين يَػْعِصروف منو الدُّ 
 الزُّيوت[.

الذي تُػْفرَغ فيو  الشَّْيءُ  القاَلُب والقاِلُب:
 اجلَواِىُر لِيكوَف ِمثاالً ِلما يُصاُغ منها.

 ادلِْقراُض.الِمْقالـُ: 
ُكلُّ َخَشَبٍة تُْدِخُلها َُتَْت أُْخَرى الُقنَّاَحُة: 

 لَِتْحرِيكها.
الَقْيُد الضَّْخُم، )اجلمع:  الَكْبُل والِكْبُل: 

 ُكُبوٌؿ(.
 ِحبالَةُ الصَّائِِد.الكابُوُؿ: 
 َكْلَبةُ احَلدَّاِد.الَكِتيَفُة:

 َحِديَدٌة يُْكَتُف هبا الرَّْحُل. -
ُمُدؽَّ الَقصَّاريَن الذي يَُدؽُّ َعَلْيِو الُكَذيِْنُق: 
 الثػَّْوُب.
 ادلِْنَدُؼ الذي يُػْنَدُؼ بو الُقْطُن.الِكْرباُؿ: 

 ما أََدْرَت من َشْيٍء.لُكَرُة: ا
َفَحِة اليت يُػْنَدُؼ فيها الُقْطُن.الِكْسُل:   َوتَػُر ادلِنػْ
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اخلُطَّاؼ، وىي َحِديَدٌة الَكلُّوُب والُكالَُّب: 
 َمْعطُوفٌَة.

 السَّفُّوُد الذي يُْشَوى عليو اللَّْحُم. -
اآللة اليت َتُكوُف مع احَلدَّاِدين الَكْلَبَتاِف: 

َحمَّى.ُُيَْسك هبا 
ُ
 احَلِديُد ادل

 سِلَْرُز اإِلْسكاِؼ.الُكْلَبُة: 
 َمْوِقُد احَلدَّاِد وىو َمْبِِنّّ من طنٍي.الُكوُر: 
زِؽّّ أو ِجْلٌد َغِليٌظ ذو حافَاٍت يَػنػُْفُخ الِكيُر: 

 فيو احَلدَّاُد، )اجلمع: أَْكياْر وِكيَػرٌَة(.
 احَلِديُد القاِطُع.الِمْلَحُب: 

ـُ والِمْلد ـُ: الِمْلَد  َحَجٌر يُػْرَضُخ بو النَّوى.ا
 ادلِْرضاخ. -

َخَشَبتاِف َمْشُدوٌد أَْوساطُُهما حَبِديَدٍة الِمْلَزـُ: 
َُتَْعُل يف طَرَِفها قُػنَّاَحٌة فتَػْلَزـُ مافيها لُزوماً 

 َشِديداً، تكوف َمَع الصيَّاِقَلِة.
َحَجٌر َعِظيٌم يَُدؽُّ بو الِمْلَطُس والِمْلطاُس: 

 النػََّوى.
 َوٌؿ يُْكَسُر بو الصَّْخُر.ِمعْ  -
 ِمْنقاٌر من َحِديٍد يػُنػَْقر هبا احلجارَُة. -

- .  ادلَِدؽُّ

 ادلِْرقاُؽ. ]مايُػرَقَُّق بو اخلُبػُْز[.الِمْلطاُط: 
 َخَشَبُة الِبْزِر. ]اليت يَُدؽُّ هبا[. -

َدَوراُف ادلاِء عند سَلَْرِجِو من َفِم ُصْنبوٍر اللَّْوَلُب: 
 ادلاء[. وضَلْوِِه. ]َدوَّاَمةُ 

 ادلَِدقَُّة.الِميَجَنُة: 
 آَلُة التَّْحوِيِل.الِمْحَوُؿ: 
 َمْوِضُع التَّْحوِيِل.الَمْحَوُؿ: 
 اإلناءُ الذي يُػْغَلى فيو ادلاُء.الِمْرَجُل: 
 ادلِْحَوُر إذا كاف من َحِديٍد.الَمَسُد: 

ِخَرٌؽ تُوَضُع فيها النُّورَُة وَُتَْلى هبا الَمشاِمش: 
 السُُّيوُؼ.

َرُؾ لِمْشَغُة: ا طني ُُيَْمُع ويُػْغَرُز فيو َشْوٌؾ، ويُػتػْ
، مث ُيْضَرُب عليو الَكتَّاُف حىت  حىت ُيَِفَّ

 يَػَتَسرََّح.
 رَاُووُؽ الصَّبَّاِغ.الِمْمَصُل: 
 ميقَعُة احَلدَّاِد. ]مطرقة[.الِمْمَطُل: 
َحصاُة الَقْسم، تُوَضُع يف اإِلناِء، الَمْقَلُة: 

 ِة ُكلّْ واحٍد من ادلاِء.ِلَمْعرِفَِة ِحصَّ 
 ]عالمٌة يف ادلِْقياِس[. -

 ادلِْنَدفَُة.الِمْنَبُض: 
 ادلِْنقاُش.الِمْنتاُخ: 
 ادلِْنقاُش. الذي يػُْنَتُف بو الشََّعُر.الِمْنتاُش: 
ْعًَتَضُة اليت فيها ِلساُف الِمْنَجُم: 

ُ
احَلِديَدُة ادل

 ادلِيزاِف.
 ما يُػْنَحُت بِِو.الِمْنَحُت: 

 ادلِْنَخَسُة وادلِْنَسَفُة.َغُة: الِمْندَ 
 ما يُػْنَدُؼ بو الُقْطُن.الِمْنَدُؼ: 
 ما يُػْنَحُت بِِو.الِمْنَحُت: 
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الرُّقْػَعُة تُْدَخُل يف ثَػْقِب النِّخاُس والنِّخاَسُة: 
 ادلِْحَوِر إذا اتََّسَع.

 الَبَكرَُة أو ادلِْحَوُر الذي اتََّسَع.النَِّخيُس: 
َزفَُة:   ُؼ بِو ادلاُء.ما يػُنػْزَ الِمنػْ
 الَفِتيَلُة، الذُّبالَُة.النَِّسيَلُة: 

ِحَجارٌَة يػُْنَسُف هبا الَوَسُخ يف النِّْسَفُة: 
 احلمَّاماِت.

 الِغْرباُؿ.الِمْنَسَفُة: 
 أَداُة النَّْشِر.الِمْنشاُر: 
 َحَجٌر طَويٌل َقْدُر ِذراٍع يَُدؽُّ بِو.النَِّصيُل: 

ى من النُّحاِس اآللة اليت ُتَسوَّ النَّضَّاَحُة: 
 الصُّْفِر للنػَّْفِط وَزْرِقِو.

 ادلِْصفاُة.الِمْنطََبُة: 
 ُخروُؽ ادلِْصفاِة )الواحدة: ناطبة(.النَّواِطُب: 
 الدُّوالُب.النَّاُعورَُة: 
 َجناُح الرََّحى.النَّاُعوُر: 

واِحُد النَّواِعرِي اليت يُْستَػَقى هبا، يُديرُىا  -
 ادلاءُ وذلا َصْوٌت.

 ِكرُي احَلدَّاِد.اُخ: الِمْنف
َفُخ بو. -  ما يػُنػْ

احَلِديَدُة كالَفْأِس يُػنػَْقُر هبا وُيْضَرُب الِمْنقاُر: 
 ماىو ُصْلٌب كاحَلَجِر والرَّحى وضَلْوِىا.

َقُر:   ادلِْعَوُؿ.الِمنػْ

 اآللَُة اليت يػُنػَْقُش هبا وَُيَْتُم.الِمْنقاُش: 
َقُع:  َقُع بِو.الِمنػْ  اإِلناءُ الذي يػُنػْ

 اخَلَشَبُة اليت ُُتَْمُل َعَلْيها اأَلِْحاُؿ.هايَُة: النِّ 
 ما يُػَعلَُّق بِو.النِّياُط: 

 َحَجٌر ُمْسَتِطيٌل َمنػُْقوٌر يَُدؽُّ فيو.الِمْهراُس: 
 ما يَُسدّْي َعَلْيو احلاِئُك.الَهْشَنُق: 
 الرََّحى. ِنْصُف الرََّحى.الِهالُؿ: 

 نَّاِر.َمْوِقُد النَّاِر. ُحْفرَُة الاإِلرَُة: 
 َخَشَبُة الُقصَّاِر يَُدؽُّ هبا.الَوبِيُل: 
 َحَجُر الَقدَّاحِة.الَوثِيَمُة: 
 ادلِْكواُة.الِميَسُم: 

 اآلَلُة اليت يُوَسُم هبا ويُػَعلَُّم. -
 َخَشبةُ احلائِك.الَوِشيُع: 
 َخَشَبٌة يُػَلفُّ عليها الَغْزُؿ.الَوِشيَعُة: 

 اللَِّفيَفُة. -
 َسُك هبا ادلِثْػَقُب.َخَشَبٌة ُيُْ الِميَطَدُة: 
 الثػُّْقُب الذي يُْدَخُل فيو زِلَْوُر الَبْكرَِة.الَوْقُب: 

 ادلِْطرَقَُة.الِميَقُع والِميَقَعُة: 
 َخَشَبُة الَقصَّاِر اليت يَُدؽُّ عَلْيها.الِميَقَعُة: 

 ادلَِسنُّ الطَّوِيُل.  -
ُعوٌد أو َغيػْرُُه يَُسكَُّن بِو الِميَقُف والِميقاُؼ: 

 َياُف الِقْدِر.َغلَ 

(2) 
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 مواد التصنيع
 َخَشبُُو.اإِلطاُر = ِإطاُر الدُّؼِّ والُمْنُخِل: 

ْسَتأَصَلُة. النُّتػَْفُة.الِبْتَكُة: 
ُ
 الِقْطَعةُ ادل

َوُة:   َسيػٌْر َُيَاُط بو. ]ِجْلٌد[.الِجئػْ
 الِقْطَعُة، )َجْذبٌَة من َغْزٍؿ(.الَجْذبَُة: 
. واجلمع: أَْجراٌز الَعموُد من احَلِديدِ الُجُرُز: 

 وِجَرزٌَة.
ْجُزوز، الَجَزُز والُجَزاُز والِجزَُّة: 

َ
الصُّوُؼ ادل

ْقطُوُع.
َ
 ادل

ُصوُؼ نَػْعجٍة أو َكْبٍش إذا ُجزَّ فلم الِجزَُّة: 
 َياِلْطو َغيػْرُه.

ُر:   ادلِداُد.الِحبػْ
 ما َيُِيُط بو ]إطارُُه[.الَحتاُر = َحتاُر الِغْرباِؿ: 

 ء الذي ال يَػتَػَعلَّق بو َشيءٌ.الشَّياأَلَحذُّ: 
ما الَحُروقَاُء والَحُروُؽ والُحرَّاُؽ والَحرُّوُؽ: 

 يُػْقَدُح بو النَّاُر.
 ىو ما تُوَقُد بِِو النَّاُر. -

 العاُج.الَحْضُن: 
 َحبُّ اجَلْوَىِر.الِحْفرُِد: 

ما ُحكَّ من َشْيٍء على َشْيٍء الُحَكاُؾ: 
ة القابلة َفَخَرَجْت منو ُحكاَكٌة. ]ادلاد

 للحك والتَّحات[.
.الَحِليُج:  ْسَتْخرَُج احَلبّْ

ُ
ْنُدوُؼ ادل

َ
 الُقْطُن ادل

 اخلََزُؼ.الَحْنَتُم: 
 الرَّماُد احلارُّ.الحاُؿ: 
ْزَعُة من الُقْطِن.الُخبَػَعُة: 

ُ
 ادل
 الِقْطَعُة.الُخذاَمُة: 

ْندوؼ. الُخْزفُع والِخْزِفع:
َ
 القطن ادل

طّْنِي وُشِوَي بالنَّاِر ما ُعِمَل من الالَخَزُؼ: 
 َفَصاَر َفخَّاراً.

. ]اجَلرَُّة[. -  اجلَرُّ
 الَفخَّاُر. -

 اسم ما َُيََضُب بو، يُػَغيػَُّر اللَّْوُف بِو.الِخضاُب: 
 اللّْيُف.الُخْلُب: 
 ُكلُّ ماأُْلزَِؽ بو َشْيءٌ، كالِغراِء.الدِّْبُق: 

 .مااْنَدؽَّ من الشَّْيءِ الدُّقَاقَةُ والدُّقَاُؽ: 
ـُ:  ُـّ والدَِّما  الطّْالُء.الدَّ

ـُ:   الِغرَاءُ الذي يػُْلَزُؽ بو رِيُش السَّْهِم.الدَِّما
 الشَّْيءُ الذي َذوَّْبَت منو.الذَّْوُب: 

ْنُسوُج.الَمْرُدوُف: 
َ
 ادل
َجْعُو ُرُؤوِس اخلُرُوِس، أي الطّْنُي الَمَراِشُب: 

 الذي ُِتَْتُم بو الدّْنَاُف.
ْصُبوُغ[. الِعْهنُ الرََّعُث: 

َ
 عامًَّة. ]الصُّوُؼ ادل

 السَّدا والسَّداُء. ]للنسيج[.ْمُخ: الرِّ 
 النَِّسيُج.الرُّماُؿ: 
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 الِغرَاُء.الرُّوَمُة: 
 الِقْطَعُة من َحديٍد وضَلْوِِه.الزُّبْػَرُة: 

 َقَصُب ادلزاِمرِي.الزَّْمَخُر: 
 الِقْطَعُة.الزَّْوَعُة: 
َعدُّ لالسَِّبيُخ: 

ُ
 لَغْزِؿ.الُقْطُن ادل

الُكتػَْلُة من احَلِديِد. )اجلمع: السََّحَمُة: 
 َسَحٌم(.
ـُ:   الَفْحُم.السُّخا
 ُكبَّةُ الَغْزِؿ.الُمَسفََّرُة: 
ـُ:   الِقْطَعُة من الشَّْيِء.اإلْسطا

 اخلُُيوُط.السَّعابِيُب: 
 الشََّمُع. )الواحدة: َسْعَوٌة(.السَّْعُو: 

َقد، والذي الُعوُد الذي ليس فيو عُ السَّْمُح: 
 ليس طَرَفُُو َأَحدَّ من طَرَِفو اآلخر.

ْغَلى.السَّاِمُط: 
ُ
 ادلاءُ ادل

 َخَشُب َشَجٍر يَػْعظُُم طُوالً وَعْرضاً.السَّاُج: 
 ِقْطَعٌة من َخَشِب السَّاِج.السَّاَجُة: 
ِعالٌج من الطّْنِي يُطَْبُخ ويَطِْلي بو السُّوُج: 

 احلاِئُك السََّدى.
ْفتْولَُة.اخلُ الشَّرِيطَُة: 

َ
 ُيوُط ادل

 ِشقَّةُ الَعصا.الشَّْظُف: 
 ِشقٌَّة من َخَشٍب أو ِفضٍَّة أو َعْظٍم.الشَّظيَُّة: 
 الَفخَّاُر عامًَّة.الشَِّقيُط: 

 الشَِّظيَُّة.الشِّقَُّة: 
ْشُقوقَُة من َلْوٍح أو َخَشٍب أو  -

َ
الِقْطَعُة ادل

 َغرْيِه.
 منو األَْمشاُط.َخَشٌب أَْسَوُد تُػتََّخُذ الشِّيُز: 

 الصَّْمُغ اأَلِْحَُر.الصَّْرُب: 
السَّْوُط أو الَقْوُس الذي مل يُػْنَحْت الصَّرِيُع: 

 منو َشْيٌء.
ْسَتوِيَُة.الصَّْعَدةُ 

ُ
 : الَقناُة ادل

 : احَلَجُر الذي اليُوري ناراً إذا قُِدَح.الصَّْلدُ 
 الطّْنُي ما مَلْ ُُيَْعْل َخزَفاً.الصَّْلصاُؿ: 

الصُّوُؼ أو الشََّعُر يػُنػَْفُش مث يُْدرَُج يَبُة: الضَّرِ 
 ويَُشدُّ ِِبَْيٍط لِيُػْغَزَؿ.

 اخلَزُّ اأَلِْحَُر.اإِلْضرِيُج: 
 الَقِطراُف، وُكلُّ ما طُِلَي بِو.الطِّالُء: 

 ما يُطَْلى بِو.الطُّالَوُة: 
 ِقْطَعٌة من الطّْنِي َُيَْتُم هبا الصَّكُّ وضَلُْوُه.الطِّيَنُة: 

 ِلنُي الُقْطِن والصُّوِؼ.ْطُب: العَ 
 الَعَصُب ]أو اجللد[ َيَشقُّ ويُػْفَتُل.الَعْكَوُة: 
الَغْزُؿ الذي ََيْرُُج من ادلِْغَزِؿ قَػْبَل أف الُعْكَوُة: 

يَُكبَّ على الُكبَّة ]اللُّفافة[ )اجلمع: 
 ُعَكى(.
َعدُّ للَغْزِؿ.الَعِميُت: 

ُ
ْلُفوُؼ ادل

َ
 الصُّوُؼ ادل

الِقْطَعُة من الصُّوِؼ. ما ُغزَِؿ من  الَعِميَتُة:
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 الصُّوِؼ.
 اللَُّفافَُة من الصُّوِؼ. -

ما َسَبَق الَعَمُل بِِو، )َحْبٌل الُمْستَػْعَمُل: 
 ُمْستَػْعَمٌل(.

ْصُبوُغ أَْلواناً.الِعْهُن: 
َ
 الصُّوُؼ ادل

 الصُّوُؼ. )اجلمع: ُعُهوٌف(. -
 الذي يػُْلَصُق بِو الشَّْيءُ.الِغراُء: 

 ِغراءٌ وِجْلٌد تُػَقوَّى بو الِقِسيُّ الواِىَيُة.جاُر: الِغمْ 
 اخلََزُؼ تُػْعَمُل ِمْنُو اجلِراُر.الَفخَّاُر: 

 الِقْطَعُة.الِفْلَقُة والُفالقَُة: 
 الُكبَُّة من الشََّعِر.الَفِليَلُة: 

 الرُّقاقَُة.الُمَفْلَطَحُة: 
ِر مايَػْنِفيِو الِكرُي شلا يُذاُب من َجواىِ الِفِلزُّ: 

 اأَلْرِض.
 رِيُش السَّْهِم. )اجلمع: قَُذٌذ(.الُقذَُّة: 

 الصَِّحيَفةُ اليت يُْكَتُب َعَلْيها.الِقْرطاُس: 
 طنٌي َُيَْتُم بِو. الِقْرِقُس:
 الِقْطَعُة من اخَلَشِب.الَقَصُر: 

 مايُػَقصُّ ويُػْقَطُع.الُقَصاَصُة: 
 )معروؼ(!!الُقْطُن: 
 ثِياُب الُقْطِن. -

َقُب وا َقباُف: الَقيػْ َخَشٌب ُتْصَنُع منو لَقيػْ
 السُّروُج.

 نَباٌت َُيَْلُط مع الَوْْسَِة للِخضاِب.الَكَتُم: 
 )َمْعروٌؼ(!!الَكتَّاُف: 

ُدقاُؽ السّْْرقنِي َُيَْلُط بالزَّْيِت فَػُتْجلى  الِكْديَػْوُف:
 بو الدُُّروُع. ]السّْْرقني: الزّْْبل[.

 َسٍم.ُكلُّ ما طُِلَي بو من ُدْىٍن أو دَ   -
 : اِب وَُتَْلى بو الُكرُّ البَػَعُر الَعِفُن َُيَْلُط بالًتُّ

 الدُُّروُع.
 الِقْطَعُة من الشَّْيِء.الِكْسَرُة: 
 أُنْػُبوُب القنا، القنا بني ُعْقَدتَػنْيِ.الَكْعُب: 

 : ْصُبوَغِة فَػُتَشدُّ بو اللَّكُّ
َ
ما يُػْنَحُت من اجلُلوِد ادل

 نُُصُب السَّكاكني.
صّْْبِغ اأَلِْحَِر ليُػرَكَُّب بو النَّْصُل يف ثُػْفُل ال -

 النّْصاِب.
ما يُػْلَقى يف َفِم الرََّحى من اللَّْهَوُة واللُّْهَوُة: 

 احلُبوِب.
الصَِّفيَحُة الَعرِيَضُة من اخَلَشِب يُْكَتُب اللَّْوَحُة: 
 فيها.
 ما يُْكَتُب بو، ]احلِبػُْر[، وىو النػّْْقُس.الِمداُد: 
 ِديُد.احلَ الَمِذيُل: 
 احَلِديُد اخلاِلُص.الماذيُّ: 
 الِقْطَعُة من الُقْطِن والرّْيِش واللَّْحِم.الِمْزَعُة: 
 اللّْيُف.الَمَسُد: 

 اجلِْلُد.الَمْسُك: 
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 الِقْطَعُة من الُقْطِن.الِمْشَقُة: 
 اأَلِدمُي. اجلِْلُد اأَلِْحَُر.الَمْعُن: 
 بَِقيَُّة مَجٍْر يف الرَّماِد.الُمْهُل: 

 الشََّمُع. )معرَّب(. )الواحدة: ُموَمٌة(.ُموـُ: ال
مابَػنْيَ الُعْقَدتَػنْيِ من األُنْػُبوُب واألُنْػُبوبَُة: 

 الَقَصِب.

 السَّائُِل.الَمْنُجوُد: 
ْنُدوُؼ.النَِّديُف: 

َ
 الُقْطُن ادل

 اجلُُلوُد.النِّصاحاُت: 
 الزُّجاُج.النُّها والنِّهاُء: 

 



- 655- 

(3) 
 اإلصالح والصيانة

 أف تُػْفَتق اخلُْرزَتاف فَػَتِصريا واحدًة.ْتُم: األَ 
أف يُػْؤَخَذ َرَماٌد وَدـٌ ويػُْلَطُخ بو َكْسُر األُْطَرُة: 

 الِقْدِر ويُْصَلُح.
 كل ما يُػَقوَّى بو.اإِليَاُد: 
 مَجُْع الشَّْيِء وِإْصاَلُحو.الَبْأُي: 

 ُمَعاجَلَةُ الشَّْيِء وِإْصاَلُحُو.البَػْزبَػَزُة: 
 ُكلُّ ماُيْصَلُح.: الَمتػُْروبُ 

 اإِلْصالُح والرَُّـّ.الثَّمُّ: 
 الرُّقْػَعُة يف السّْقاِء.الُجوَُّة: 

رُْقعتاِف يُػْرَقع هبما السّْقاُء من باطٍن الُجْؤَوتَاِف: 
 وظاىٍر ومها متقابَِلتاِف.

اإِلْصالُح، )َجَأى السّْقاَء: َأْصَلَحو الَجْأُي: 
 برُقْػَعٍة(.

 ]التػَّْرِقيُع[. -
 الرُّقْػَعُة.َوُة: الِجئػْ 

 َجْعُل الشَّْيِء َجِديداً.التَّْجِديُد: 
ْصنوِع الَجِديُد: 

َ
ما ال َعْهَد لك بو ]من ادل

 وغريه[.
َجْنَدْرُت الكتاَب إذا أَْمَرْرُت الَقَلَم الَجْنَدرَُة: 

.َ  على ما َدَرَس منو لَيَتبَػنيَّ
 ِإَعاَدُة َوْشِي الثػَّْوِب بعد ذىابِِو. -

 ُع البُػْرَمِة. رَْقُع النػَّْعِل.رَقْ الَجْأُو: 
 ِقْطَعةٌ يُػْرَقع هبا.الَجْيَئُة: 

ٌر َُياُط بِو. -  َسيػْ
ِجالُؤُه. الُمَحاَدثَُة= ُمَحاَدثَُة السَّْيِف: 

 )ِصَقالُو(.
ِإزالَُة الِْتباِس التَّْخِليُص = َتْخِليُص الَغْزِؿ: 

 بَػْعِضِو بِبَػْعٍض.
ْشَعُب. ]ما ُتْصَلُح الِمْرَأُب: 

َ
 بو الصُّدوُع[.ادل

 اإِلْصالُح.الرَّْأُب: 
الِقْطَعُة تُْدَخُل يف اإلناِء لِيُػْرَأَب ويُْصَلَح الرُّْؤبَُة: 

 َصْدُعُو.
 الِقْطَعةُ ُتَسدُّ هبا الثػُّْلَمُة. -

ـُ:  ـَ الَقَدَح(.الرَّْأ  اإِلْصالُح، )رَْأ
 الدَّْىُن واإلصالُح. التَّْمِتنُي.التػَّْربِيُب: 

 اَلُح الَفْتِق وِإحْلاُمُو.ِإصْ الرَّْتُق: 
ـُ اخلَْرِؽ وِإْصالُحُو. الرَّْؼُء:  أْل
 اإلصالُح.الرَّْكُو: 
ـُ اخلَْرِؽ. التػَّْرِميُم.الرَّْقُع:   ِإحْلَا

 َمْوِضُع التػَّْرِقيِع.الُمتَػَرقَُّع: 
 ما رُِقَع بِِو. )اجلمع: رَُقٌع ورِقَاٌع(.الرُّقْػَعُة: 

ُـّ:   .َفَسد الذي الشَّْيءِ  ِإْصالحُ الرَّ
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 اإِلْصالُح دلا َفَسد.الَمَرمَُّة: 
ـُ: أ َواُف اإِلْصالِح. )اْستَػَرَـّ احلاِئُط(.االْسِتْرما َِ 

 ما يَُسدُّ بِو اخلََلُل.السَِّداُد: 
َسمَُّر.الَمْسكوُؾ: 

ُ
ْشُدوُد ادل

َ
 ادل

الرُّْؤبَُة، وىي الِقْطَعُة اليت يُْصَلُح هبا الشُّْعَبُة: 
 اإلناءُ.

ـُ.يُم: التَّْصتِ  ـُ واإِلّْتا  اإِلْحكا
 التَّْكِميُل. -
ُـّ الصَّْتمُ   .: التَّا

 : التػَّْقِومُي.التػَّْعِديلُ 
 التَّْبِديُل.التػَّْغيِيُر: 

باَدلَُة.الُمغايَػَرُة: 
ُ
 ادل

 اإِلْصالُح ]ِإزالَُة الشَّّق[.اإلفراُء: 
 ِإزالَةُ االْعوِجاِج.التػَّْقوِيُم: 
ِديِد أو النُّحاِس يُػْرَقُع هبا الِقْطَعُة من احلَ الَقْونَُة: 

 اإِلناءُ.
 ِإْصالُح الشَّْيِء.الَقْيُن: 

 َمْوِضُع الَكْسِر من ُكلّْ َشْيٍء.الَمْكِسُر: 
 اخلِْرقَةُ اليت يُػْرَقُع هبا.الِكيَفُة: 

ِشدَُّة الِْتئاـِ الشَّْيِء اللََّحُك والُمالَحَكُة: 
 بالشَّْيِء.
الَءَمةُ الشَّ الُمالَحَكُة: 

ُ
 ِديَدُة.ادل

 التَّداُخُل.التَّالُحُك: 
 .وِإْصالُحوُ  الشَّْيءِ  ِإْحكاـُ اللَّْحُم: 

ـُ واللَّْحُم:   ألـُ الصَّدِْع.اإللحا
ـُ:  ـُ.االْلِتحا  االلِْتئا
كل َصِفيَحٍة َعرِيَضٍة من صفائِح اللَّْوَحُة: 

 اخَلَشِب.
 َشدُّ الشَّْيِء وِإْصالُحُو.التَّْمِتيُن: 
 األْصَبِع على الَوتَِر وِإْصالُحُو. َمرُّ الَمْحُط: 

ْسَتِوي.الَمْمُسوُد: 
ُ
 ادل
الَغْسُل. َخضُّ ادلاِء يف اإِلناِء الَمْصَمَصُة: 

 لَِغْسِلِو.
 الَغْسُل.الَمْوُص: 
 ِإزالَةُ األَذى عن الشَّْيِء.التَّْمِشيُع: 

ََرمَُّة.الَمْعَنُة: 
 اإِلْصالُح وادل

 الصّْيانَُة.الَمْقُو: 
 ِقَيُة.التػَّنْ  -

 التَّْسوِيَةُ واإِلْصالُح.التَّْمِهيُد: 
[.النََّسُق:   الطَّواُر، ]الصَّفُّ

 التػَّْنِظيُم. -
 التَّْشِذيُب. التػَّْهِذيُب.التػَّْنِقيُح: 

 اإلْصالُح وِإزالَةُ الُعُيوِب. -
 التػَّْنِقَيُة والتَّْخِليُص.التػَّْهِذيُب: 
وافَػَقُة.الُمواَءَمُة: 

ُ
 ادل

 الصّْيانَةُ واحلِْفُظ.ِوقايَُة: الَوْقُي وال
ُكلُّ ما َِحَْيَت بِو شيئاً الوِقاُء والواِقَيُة: 

 وَحِفْظَت.
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(4) 
 ُعيوب التَّصنيع وفساده

 أَْكُل اأَلَرَضِة اخَلَشَب.األَْرُض: 
 اخلََشَبةُ اليت أََكَلْتها األََرَضُة.الَمْأرُوَضة: 

 الضَّْعُف واالْسًتْخاءُ.األَْمُت: 
ُخُروج ادلاِء من السّْقاء بسبب  َتَشقُّق ُؿ: البَػزْ 

 ِجْلِدِه.
 التََّشقُُّق.التَّبَػزُُّؿ: 
 اخلَْرُؽ الضَّّيُق ال يكاُد يَػنػُْفُذ منو ادلاُء.الَبْصُع: 
 اخَلَشَبةُ كثريُة األُبَِن ]الُعَقد[.الَبِشَعُة: 

 ]الَبَشُع: َكثْػرَُة الُعَقد يف اخلشب[. -
 .ُسوءُ الَعَملِ الَبْشُك: 

 اخلَْلُط من كل َشْيٍء َرِديٍء وَجيٍّْد. -
اِب.التَّْترِيُب:   التػَّْلطيُخ بالًتُّ
اِب.التَّتَػرُُّب:   التػََّلوُُّث بالًتُّ
 ُكلُّ ما يُػْفَسُد.الُمتَػرَُّب: 
ُخُروُج النَّواِة من ِمْرَضاِخها. التػُُّروُر: 

 ]َكسَّاَرِِتا[.
 .اذلاََلُؾ والَعَطُب يف كل َشْيءٍ التػََّلُف: 

 َخْرـُ ُخَرِز األدمِي.الثَّْأُي والثََّأى: 
أف يَػَتَخرَـّ مابني اخلَْرزَتَػنْيِ حىت َتِصريا يف  -

 َمْوِضٍع واحٍد.

 اخلَْرـُ والَفْتُق. -

إِْفساُد الَعَمِل. )ثَػَتَمْت َخْرَزىا: الثَّْتُم: 
 أَْفسَدْتو(.

ـُ التَّأَنُِّق يف الَعَمِل.الثػَّْرَمَلُة:   َعَد
 تاُف اجلِْلِد وتَػَقطُُّعُو.إنْ الثػََّعُط: 

َعقََّدُة.الُجدَّاُد: 
ُ
 اخلُُيوُط ادل

 اِْلِتواءٌ يف قُػوٍَّة من قُػَوى احلَْبِل أو الَوتَِر.الَجَرُع: 
بَِلى الشَّْيِء واْنِسَحاقُو. )َجَرف الثوُب الُجُروُف: 

 واألدميُ والكتَاُب..(.
 الَبايل، الرَّّث.الَجارُِف: 

ْختَ الُمَجزَُّع: 
ُ
ِلُف الَوْضِع، بَػْعُضو رَقيٌق وبَػْعُضُو ادل
 َغِليٌظ.
 : ما لَْيَس َدقيَق الطَّْحِن ]َخِشن[. الُحثُّ

.) ، ِمْسٌك ُحثّّ  )ُكْحٌل ُحثّّ
ـُ التّْْْبِ. -  ُحطَا
ْدقُوُؽ من كلّْ َشْيٍء. -

َ
 ادل

 اخلَفيُف الِغراِء من َنْصٍل وضَلْوِه.اأَلَحذُّ: 
 االنِْقطاُع.االْنِحذاُؽ: 

ْقطُوُع.: الَحِذيقُ 
َ
 ادل
 الشَّقُّ، اخلَْرُؽ )َحَرَص الثَػْوَب(.الَحْرُص: 
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َدؽُّ الثوِب حىت ُُيَْعل فيو ثُػَقٌب  -
 وُشُقوٌؽ.

 النػَّْقُب يف الثػَّْوِب من َدؽّْ الَقصَّاِر.الَحَرُؽ: 
 التػََّفتُُّت.االْنِخساُؼ: 

راُد الَوبَِر والزّْْئِبِ.التََّحْصُحُص:   اصلِْ
َقاُؼ:   ْفراُط يف االْعوَِجاِج.اإلاالْحِلنػْ

اجلِْلُد الذي أَْفَسَدُه احلََلُم قبل الَحِلُم والَحِليُم: 
 أف يُْسَلَخ )احلََلُم: الُقراُد أو الدُّوُد(.

ـُ:   االنِْقطاُع.االْنِخذا
ـُ:   .التََّشقُّقُ التََّخرُّـ واالْنِخَرا

 : إِْفَساُد الِكتاِب والَعَمِل.الَخْرَمَشةُ 
 اخلَْرَبَشُة. -
 إلْفساُد والتَّْشويُش.ا -

 االنِْقطاُع من الطََّرِؼ.االْنِخراُع: 
 اْنِكساُر الُعوِد بَِقْصَدتَػنْيِ. -

 االنِْقطاُع.االْنِخزاُؿ: 
 الرَِّديءُ من ُكلّْ َشْيٍء.الُخَشاُر والُخَشارَُة: 

 الشَّْدُخ.الَخْشُف: 
 اتّْساُع َخْرِؽ الَبْكرَِة عن ادلِْحَوِر.اإِلْخَقاُؽ: 

اُع النَّعاَمِة عن َمْوِضع طَرَِفها من اتّْسَ  -
ْعًَتضُة على 

ُ
الزُّْرنُوُؽ. ]النَّعامة: اخَلَشبُة ادل

 طََريَف البِْئِر[.
 أال يُورَِي الزَّْنُد.الَخيُّ واإِلْخَواُء: 

 ادلِْقَدُح الذي ال يُورِي. ]الَقدَّاحة[.الَخيَّاُب: 

 ]َغلََبُة الدُّخاِف على النَّاِر[.الدََّخُن: 
الَعَوُج يف الَقَناِة والَعصا، شلَّا َتْصُلُب لدَّْرُء: ا

 وَتْصُعُب إقاَمتُو.
 الَعَوُج. -

 التَّْمزِيُق. التػَّْقِطيُع.الرَّْعبَػَلُة: 
ـُ َشدّْ احلِْمل بِِإْحكاـٍ واْسًتَخاُؤُه.الرََّعُن:   َعَد

إِْفساُد السُّطُوِر بَػْعَد َتْسوِيَِتها وِكتابَِتها التػَّْرِميُج: 
اِب وضَلْوِِه.ب  الًتُّ

 الُبْطءُ يف الَعَمِل.الزَّْحُن والتػََّزحُُّن: 
.السَّْفَساُؼ:   الَعَمُل ُدوَف ِإْحكاـٍ

ُر:   التَّْمزِيُق.الشَّتػْ
 الزَّْنُد الذي ال يُورِي؛ ]ال يَػْقَدح[.الشَّحاُح: 
 الشُّقوُؽ والصُُّدوُع، )الواحد: َشرٌْج(.الشُّروُج: 
 الَعْهِد بالصّْيانَِة من األََدوات.الَبعيُد الشَّاِرُؼ: 

 الَعتيُق الَقِدمُي من السّْهاـِ ]وضلوىا[. -
.الشَّْوُب:   الِغشُّ
ُة من النَّدى الصَّْأَكُة:  تَػَغريّْ

ُ
راِئَحُة اخَلَشِب ادل

 ]الرُّطوبة[.
ُر:  َحْرُؼ الشَّْيِء الَغِليُظ، )اجلمع: الصُّبػْ

 َأْصباٌر(.
 اأَلْصَنُف: 

ُ
تَػَقشُّْر، ادل

ُ
.ادل ُِ  َتَشقَّْق
 الَغْسُل ُدوَف التػَّْنِقَيِة.التَّْصِييُء: 
 الَعَوُج.الضََّغُن: 
ُْعَوجُّ.الضَِّغُن: 

 ادل
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 الِعَوُج يف الشَّْيِء. االْعوِجاُج.الضََّلُع: 
 اْعوِجاٌج يف الرُّْمِح وضَلْوِِه.الطََّنُب: 
 أف يُػْفِسد الرَُّجَل ماَعِمَلو بَيِدِه.الطَّْهُش: 

 الفاِسُد.: الُمطَيَّحُ 
 الرَّْمُي بالشَّْيِء ]لِفساِدِه[.التَّطِْييُح: 

ْحَكِم.الَعْثُم: 
ُ
 اخلَْرُز َغيػُْر ادل

ْعرِفَِة الَقِليَلِة. -
َ
 الَعَمُل بَِقْدِر ادل

 : التَّْخِليُط واإِلْفساُد.التػَّْعِثينُ 
 الُعْقَدُة من اخَلَشَبِة.الُعْجَرُة: 

ـُ الُقْدرَِة على الِْتباُس الَغْزِؿ وعَ التػََّعسُُّر:  َد
 َِتِْليِصِو.
 االْعوِجاُج واالْلِتواُء.الَعْظَعظَُة: 
 تَػثَػلُُّم َحدّْ السَّْيِف ]وضلوه[.الَعَلُب: 

 الشَّْيءُ الذي فيو َوصَمٌة أو َعْيٌب.الَمِعيُب: 
 َكْسُر رَْأِس القاُرورَِة.الَغْرَغَرُة: 

 َتَكسُُّر اجلِْلِد.الَغرُّ: 
واُء الَغْزِؿ والِْتباُسُو وعدـ الُقْدرَِة الْتِ التػََّغسُُّر: 

 على َِتِْليِصِو.
 أالَّ يورِي الزَّْنُد.اإِلْغالُث والغََلُث: 

 التََّكسُُّر.التػََّفتُُّت: 
 :  أف ُتَصيػَّْر الشَّْيَء ُدقاقاً بأصابِِعَك.الَفتُّ

 إِْفساُد الَعَمِل.الَفْرَتَكُة: 
 .التَّْشقيُق والتَّْمزِيقُ الَفْرفَػَرُة: 

 التَّْكِسرُي. -

 الشَّقُّ على َوْجو اإلفساد.الَفْرُي: 
 االْنِشقاُؽ.التػََّفرِّي واالنِْفراُء: 

 التََّشقُُّق.التػََّفزُُّر: 
 الشُُّقوُؽ.الِفَزُر: 

 الذي فيو ُشُقوٌؽ وُصُدوٌع.الُفطاُر: 
 االنِْفَتاُؽ.االنِْقعاُص: 

 التََّشقُُّق.التػََّفلُُّع: 
 قُُّق.التَّشَ التػََّفلُُّق: 
 الثػَّْلُم.الَفلُّ: 

 التَّثَػلُُّم.التػََّفُلُل: 
 الثػُّْلَمُة.الَفلَُّة: 

 الثػُّْلماُت.الُفُلوُؿ: 
ـُ اإلحكاـِ والتَّجاُنِس التػَّْفِنيُن:  التَّْخِليُط وَعَد

 يف الصُّْنِع.
ْسُنونَِة.الَفْيُء والُفُيوُء: 

َ
 َكالُؿ احَلِديَدِة ادل

 وِؼ وتَػَعقُُّدُه.ََتَعُُّد الصُّ التػََّقرُُّد: 
 التََّصدُُّع من َغرْيِ ُسُقوٍط.االنِْقضاُض: 

 اإِلْفساُد.اإِلْقالُت: 
.الَقْمُش:  ٍِ  الرَِّديءُ من ُكلّْ َشْيٍء
 الدََّرُف والَوَسُخ وأَثَػُر الدُّخاِف.الَكَتُن: 

 التػََّلزُُّج والتػََّوسُُّخ. -
 .: تَػَقشُُّر اجلِْلِد وضَلْوِِه من يػُْبسٍ التَّكشُّؤُ 

 رُكوُب الشَّْيِء بَػْعضو بعضاً.اللُُّبوُد واللََّبُد:  
اُكُب[. -  ]الًتَّ
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 تَػْلزِيُق الشََّعِر ِبَشْيٍء لَزٍِج.التػَّْلِبيُد: 
 : الَوِسُخ.اللَِّجنُ 

 االْنِسداُد، )اْلَتَحَصِت اإلبرَُة(.االْلِتحاُص: 
ْحَكِم.الُمَلزَُّؽ: 

ُ
 ما لَْيَس بادل

 الَفساُد.اللَّْطُث: 
 التػَّْلوِيُث.ْلِطيُخ: التػَّ 

ُسْرَعُة اإِلنساف فيما يَْأُخُذ فيو من اللَّْعَوقَُة: 
 َعَمٍل يف ِخفٍَّة ونَػَزٍؽ.

ْلَتِوي.اللَّْغُز واللَُّغُز: 
ُ
 احلَْفُر ادل

ْطُروُح.اللََّفى: 
َ
 الشَّْيءُ ادل

 اخَلِسيُس من ُكلّْ َشْيٍء.اللِّفاُء: 
 .التَػَلطُّخُ التػََّلوُُّث: 

 االْعوِجاُج.ُء: االلِْتوا 
 تَػَوسُُّع اجلِْلِد واإلناِء.الَمْأُي والتََّمئِّي: 

 ذَىاُب احَلدّْ وَمالَستُُو.الَمْحُق: 
 التََّشقُُّق من االْحِتكاِؾ.الَمْذُح: 
ُخروُج احلَْبِل من الَبْكرَِة ونُُشوبُُو بني الَمْرُس: 

 الَبْكرَِة والَقْعِو.
 التػََّقطُُّع.التََّمزُُّع: 

 التػَّْقِطيُع.ْمزِيُع: التَّ 
 التَّْمزِيُق.الَمْشُق: 
 التََّمزُُّؽ.التََّمشُُّق: 
 ُدُروُس الِكتاِب وَذىاُب كتابَِتِو.الُمُصوُح: 

 الَفساُد.الَمْعُد: 

َعْيٌب أو أََوٌد يَُكوُف يف الِقْدِح. الَمهاُء: 
 ]الُعود[.

ُر:   الشَّقُّ باألصابِِع.النَّتػْ
 ِء وَكْسرُُه.َجْذُب الشَّيْ النَّْتُك: 
 الرَّْشُح من زِؽٍّ أو ِسقاٍء.النَّثِيُث: 
 بَِلى اخَلَشَبِة وتَفتُُّتها.النََّخُر: 

 خُروُج الشَّْيِء من َمْوِضِعِو.النُُّصوُؿ: 
َفساُد األَدمِي يف ِدباِغِو، إذا تَػرَفََّت النػََّغُل: 

 وتَػَفتََّت.
 .نَػْقُض احلَْبِل أو الَغْزِؿ والنَّْسجِ النَّْكُث: 
 اخلَْيُط اخلََلُق من ُصوٍؼ أو َشَعٍر.النِّْكُث: 

َلطَُّخ.الُمنَػوَُّص: 
ُ
 ادل

 الزَّْنُد الذي اليُورِي بَِقْدَحٍة واحدٍة.الهاِجُن: 
 الشَّقُّ بَِغَرِض اإِلْفساِد.الَهْرُد:

ْزُؽ الَعِنيُف.الَهْرُط: 
َ
 ادل
 إِْفساُد الَعَمِل.الَهْرَمَلُة: 

 تََّشاُبُك واالْلِتفاُؼ.الالَوْشُج والَوِشيُج: 
َتداِخُل.الواِشُج: 

ُ
 ادل
ْشَتِبُك.الُمَوشَُّج: 

ُ
 ادل

نُُشوُب ادلِْفتاِح يف الُقْفِل، ]وُعُلوقُُو الَوْشُق: 
 فيو[.
 اْحِتكاُؾ الشَّْيِء بالشَّْيِء حىت يَػْنَجرَِد.الَوْمُس: 
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(5) 
 التَّعبئة والتَّْجهيز

 الشَّدُّ.الَحْبُك: 
 التػَّْوثِيُق، ]للُعْقدِة وضلوىا[.التَّْحِبيُك: 
 احلَْبُل يَُشدُّ على الَوَسِط.الُحْبَكُة: 

 َشدُّ اأَلِْحاِؿ وتَػْوِسيُقها.الَحْدُج واإِلْحداُج: 
ْلُء.الَحْذفَػَرُة: 

َ
 ادل

 الرّْباُط.الِحزاُؽ: 
 الشَّدُّ باحلَْبِل.الَحْزُؽ: 
من  الشَّدُّ باحلِزَاـِ واحلَْبِل اْسِتيثاقاً الَحْزـُ: 

. ْحزوـِ
َ
 ادل

ـُ والِمْحَزَمُة والِحَزاَمُة:  اسُم الِمْحَزـُ والِحَزا
 ماُحِزـَ وُشدَّ بو.

 إِْمالءُ احَلْوِض ّتاماً.التَّْخِنيُق: 
َُتْرِيُك اإلناِء أو ادلِْكياِؿ وَىزُُّه حىت الدَّْعَدَعُة: 
 يَػتَِّسَع.

ْلءُ. -
َ
 ادل

تَاعِ الدَّْكُن والتَّدِْكيُن: 
َ
بَػْعِضو على  تَػْنِضيُد ادل

 بَػْعٍض.
 َمْلءُ اإلناِء.اإلْدَماُع: 

 اإِلْمالُء.الدَّْهُق واإلْدهاُؽ: 
وثَُق.اإلرْتاُج: 

ُ
 اإلْغالُؽ ادل

 التػَّْنِضيُد.الرَّْدُف: 
 اجَلْمُع يف ثَػْوٍب واحٍد.الرَّْزـُ: 

 الكارَُة من الثّْياِب.الرِّْزَمُة: 
ـُ:  اخلَْتم أو َخْتُم اإِلناِء بالرَّْوَسِم ]االرِْتسا
 الطَّاِبع[.

 ِْسَةٌ تكوف حِبجارٍة زلمَّاٍة.الرََّضَفُة: 
ُمضاَعَفُة احِلْمِل واإلثْقاُؿ. )رََكْوُت عليو الرَّْكُو: 

 وأَرَْكْيتُُو(.
ـُ الرَّْبِط والشَّدّْ.التػَّْرِويَُة:   ِإْحكا
ْلُء.الزَّْكُب: 

َ
 ادل

ْلءُ.السَّْجُر والتَّْسِجيُر: 
َ
 ادل

 التػَّْنِضيُد.التَّْسِديُك: 
 َسدُّ القاُرورَِة وضَلْوِىا.السَّمُّ: 

ْلُء. َمْلءُ اإلناِء.التَّْسنِيُم: 
َ
 ادل
 َسدُّ ]اإلناِء أو القاُرورَِة[.الشَّْجُب: 
 النػَّْقُص.التَّْشوِيُل: 
 الرَّْفُع.الشَّْوُؿ: 
 : ْسَتِوي من ُكلّْ َشْيٍء.الصَّفُّ

ُ
 السَّْطُر ادل

 :  اإِلْغالُؽ.الصَّكُّ
ُر: ال  التػَّْنِضيُد.ضَّبػْ
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 الشَّدُّ. -
 مَجُْع اأَلْجزَاِء. -

 التػَّْوثيُق والشَّدُّ باحلِباِؿ.الضَّْرَفطَُة: 
ـُ:   ُكلُّ ما ُضمَّ بو َشْيءٌ إىل َشْيٍء.الضُّما
 التػَّْهِيَئُة.التػَّْعِبَئُة: 

 االْحِتشاءُ.االْعتِباُء: 
 التػَّْهِيَئُة. اإلْعَداُد.اإلْعتَاُد: 
َعدُّ احلاِضُر.االَعِتيُد: 

ُ
 دل
 السَّْمةُ والَعالَمُة.الِعْقَبُة: 
تاِع.الَعْكُم: 

َ
 َشدُّ ادل

ْشُدوُد، ]احلُُمولَُة[.الَعَكَمُة: 
َ
تاُع ادل

َ
 ادل

َحْزـُ َمْقِبِض الشَّْيِء بَِعَصٍب الَعْلُب والتػَّْعِليُب: 
 ]أو ِجْلٍد وضلوه[.

 الذي َعَلْيِو ِغالٌؼ.الُمغَلَُّف: 
 ْدخاُؿ الشَّْيِء يف الِغالِؼ.إِ التَّغليُف: 
 التػَّْوِسيُع. )تَػْفِئيُم الدَّْلِو أو الرَّاوِيِة(.التػَّْفئيُم: 
ـُ:   اإِلْمالءُ.اإِلفْئا
ـُ:   اإِلْمالءُ.اإلْفعا

 َسدُّ الِقْربَِة وضَلْوِىا.الَكْمتَػَرُة: 

 االْمِتالُء.االْكتِناُز: 
 َجْعُل الشَّْيِء على نِظاـٍ واحدٍ التػَّْنِسيُق: 

 وطَريقٍة واِحدٍة.
 التػَّْنِظيُم. -

 َجْعُل اأَلْشياِء بَػْعِضها فَػْوَؽ بَػْعٍض.النَّْضُد: 
 َجْعُل اأَلْشياِء بَػْعِضها فَػْوَؽ بَػْعٍض.التػَّْنِضيُد: 
ًَتاِكُب بَػْعُضوُ فَػْوَؽ بَػْعٍض.النَِّضيُد: 

ُ
 ادل

 الَوْسُم. السَّْمُة. العالَمُة.النُّورَُة: 
 ْيِء من غري َكْيٍل.َصبُّ الشَّ الَهْيُل: 
 الضَّمُّ واجَلْمُع.الَوْسُق: 

َجرائُِد النَّْخِل اليت َُيَْزـُ هبا، الَوَصى والَوِصيُّ: 
 )الواحدة: َوصاٌة وَوِصيٌَّة(.

 التػَّْنِضيُد.التػَّْوِضيُع: 
 النَّْضُد، ]التػَّْنِضيُد[.الَوْضُن: 

 أف َيَسَع اإلناءُ الشَّْيَء. االْسِتيعاُب:
 الشَّْيِء يف آَخر.ِإْدخاُؿ  -

 َجْعُل الشَّْيِء يف ِوعاٍء.اإليْعاَء: 
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(6) 
 الُخالصات وبقايا التَّصنيع

 بَِقيَُّة َشَعٍر أو رِيٍش َمْنُتوٍؼ بالَيِد.الِبْتَكُة: 
السُّحالَُة. ما َسَقَط من َسْحِل الشَّْيِء الُبراَدُة: 
 وضَلِْتو.
ُقِشر من بَْطِن ما بُِشَر من اأَلِدمِي. ما الُبَشارَُة: 
 اأَلدمي.

 النُّحاتَُة. ما َوَقع شلَّا ضلَُِت.الُبراُء والبُػَرايَُة: 
 الصُّوفَةُ يُػْغَزُؿ لُبُّها ويبقى سائِرُىا.البُػَقاَمُة: 

ماَسَقَط من الصُّوِؼ ال  = بُػَقاَمُة النَّاِدِؼ:
 يُػْقَدُر على َغْزلِِو.

 ما يُطَيػّْرُُه النَّجَّاُد. -
 ُر السَّاِقُط الذي اليُطَْلُب.اذلَدْ الُجباُب: 
 الُقراَضُة.الُجذاَذُة: 

ما َتَكسََّر من الشَّْيِء. الُجذاُذ والِجذاُذ: 
ـُ.  احلُطا
 ما َيْسُقُط من الشَّْيِء ََتُْرُشُو.الُجراَشُة: 
 ما ُجِلَف من الشَّْيِء، ما ُقِشَر منو.الُجْلَفُة: 

 الدُّقاُؽ.الُحتاُت: 
 [.]ماتَػَقشََّر من احَلكّْ  -

 َتَكسُّر الزَُّجاِج بعِضو فوَؽ بَػْعٍض.التََّحتُّم: 
َفتََّتةُ  القاُرورَةُ الَحَتَمُة: 

ُ
 .ادل

ماَُيْرَُج منو من ُزَؤاٍف  الُحثَالَُة= ُحثَالَُة الطَّعاـ:
ا ال َخيػَْر فيو فيُػْرَمى بو.  وضلوِه شلَّ

 الرَِّديءُ من ُكلّْ َشْيٍء.الُحثَاُؿ والُحثَالَُة: 
رُة من التَّْمِر والشَِّعرِي واألَُرزّْ ىو الُقَشا -

 وما أَْشبَػَهها.
 ما ُحِذَؼ من الشَّْيِء َفطُرَِح.الُحذافَُة: 

ما َيْسُقُط من اجلُلوِد حني الُحذاَوُة والُحْذَوُة: 
 تُػْبَشُر وتُػْقَطُع شلَّا يُػْرَمى بِو.

 بَِقيَُّة كلّْ َشْيٍء أُِكَل.الُحَساُؼ والُحسافَُة: 
ما سقط من الشعر احملفوؼ : الُحَفافَةُ 

 )ادلقصوص( وَغرْيِه.
 الُكَناَسُة.الُحَواقَُة: 
 فُتاُت ُكلّْ َشْيٍء.الدُّقاُؽ: 
ما يَْطَرُحُو اجلازُِر من بَقايا َذْبِح الَبِعري الدَّنَُع: 

 وضَلْوِِه. ]اجلازر: الَقصَّاُب[.
 ]َفَضالُت ادلساخل[. -

 الذُّرارَُة: 
َ
ْنثُور[.ما تنَاثَر من الشَّْيِء ادل

َ
 ْذُروِر، ]ادل

ـُ:  َتَكسُّْر.الرُّتا
ُ
 الشَّْيءُ ادل

 أَْرَدأُ الشَّْيِء.الرَُّذالَُة: 
 ما انْػُتِقَي َجيُّْده وبَِقَي َرِديئُُو.الرُّذاُؿ والُرَذالَُة: 
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 الُغَسالَُة.الرَُّحاَضُة: 
 الُفتاُت.الرُّضاُض: 

 ما َُتَطََّم من الشَّْيِء.الرََّفُض: 
 البايل الذي لَْيَس فيِو َخيػٌْر. الّراِمُد:

الَكْيَمْخُت!!. ]لعلَّو بقايا الزُّيوِت الزَّْرَغُب: 
 والشُّحوـِ على ِحفاِؼ اإلناء[.

 ُدقاُؽ احَلَطِب.الزََّغُف: 
 ما تَػنَاثَػَر من الرّْيِش.السَِّبيَخُة: 
ماَسَقَط من الذَّىِب والِفضَِّة وضلوىا السُّحالَُة: 
 إذا بُرِدا.

ما انْػَقَشر من اُة والسِّحاَءُة والسِّحايَُة: السَّح
 الشَّْيِء.

 الِقْشرَُة. -
 الُكناَسُة.السُّفارَُة: 

ما يُػْؤَخُذ من َجواِنب الَقْصَعِة السُّالتَُة: 
 لِتَػْنُظَف.

 أَثَػُر ُدخاِف السّْراِج يف احلاِئط واجلِراِر.السِّناُج: 
 َتُو.ما َيْسُقُط من احَلَجِر إذا َحَككْ السَِّنيُن: 
َكسَُّر.الشََّقُف: 

ُ
 اخلََزُؼ ادل

 ُعَصارَُة َوَرِؽ احلِنَّاِء والُعْصُفِر.الصَِّبيُب: 
ما بَِقَي من ]السَّائِل[ يف الصُّبَُّة والصُّبابَُة: 

 اإلناِء.
ذاُب.الصُّهارَُة: 

ُ
 ما أُِذيَب. ادل

 َسْقُط النَّاِر.الطِّْفُل: 
 الَوذَُج. الَوَسُخ الياِبُس.الَعَبُس: 

 ما بَِقَي من الثػُّْفِل بَػْعَد الَعْصِر.الُعصارَُة: 
 ما َُتَلََّب شلَّا يُػْعَصُر.الَعِصيُر والُعصارَُة: 

 ُكلُّ ما ال يُْسَتفاُد ِمْنُو.الُمَعطَُّل: 
 بَِقيَُّة ُكلّْ َشْيٍء )اجلمع: َعناٍص(.الُعْنُصَوُة: 
 الدُّقاُؽ من الشَّْيِء.الُفتاُت: 
 اثَػَر من احَلِديِد عند الَضْرِب.ما تَنالُفَسالَُة: 

 ما َتَكسََّر من الشَّْيِء.الَفَضُض والُفضاَضُة: 
 الَبِقيَُّة من الشَّْيِء.الَفْضُل والَفْضَلُة: 

 ماَفَضل )زاَد( من الشَّْيِء.الُفضالَُة: 
ُقصاصاُت الرّْيِش وما َسَقط من الُقذاذاُت: 

 ِقطَِعِو.
 َعِر والَوبَِر والَكتَّاِف.نُفايَةُ الصُّوِؼ والشَّ الَقَرُد: 

 ما َسَقَط بالَقْرِض والَقْطِع.الُقراَضُة: 
 ما ُسِحَي من اللّْحاِء أو اجلِْلِد.الُقَشارَُة: 

 الصُّبابَُة من ادلاِء.الَقْصَمَلُة: 
 :  ما يُْكَنُس من ادلَنازِِؿ أو َغرْيِىا.الَقشُّ

 ما يُػَقصُّ ويُػْقَطُع.الُقصاَصُة: 
 يَػَتساَقُط من الَقْضب والَقْطِع.ما الُقضابَُة: 
 ما َقطََر من الشَّْيِء.الُقطارَُة: 
 ما َسَقَط من الَقْطِع.الُقطاَعُة: 
 الُفتاُت.الُقماَشُة: 
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 الُكناَسُة.الُقماَمُة: 
تُراٌب رَلْموٌع بادلِْكَسحِة وىي الُكساَحُة: 
 ادلِْكَنَسُة.

 ماَتَكسَّر من الشَّْيِء.الُكسارَُة والُكساُر: 
 ُدقاُؽ الشَّْيِء.الُكساُر: 
 ماُفتَّ من ُقُشوِر اخَلَشِب.اللُّتاُت: 
ْطُروُح. )اجلمع: أَْلقاءٌ(.اللََّقى: 

َ
ْلَقى ادل

ُ
 الشَّْيءُ ادل

 مانُِتَف.الُمراطَُة: 
 ما انْػتُِتَف من الصُّوِؼ.الُمراقَُة: 
 ُسقاطَةُ الشَّْيِء.الُمزاَعُة: 

ِدُر الذي يَػبػَْقى ادلاُء الكَ الَمِسيطَُة والَمِسيُط: 
 يف احَلْوِض.

ما َخُلَص من الَكتَّاِف والُقْطِن الُمشاقَُة: 
 وضَلومِِها.

راطَُة. الُموارَُة: 
ُ
 ادل

 ماَسَقَط من الصُّوِؼ ِعْنَد نَػْفِشِو. -
 الُغسالَُة.الُمواَصُة: 

 ُدخاُف الشَّْحِم.النػَُّؤوُر: 
 َعِر.مانُِتَف وَسَقَط من الشَّ النَُّتافَةُ والنُّتاُؼ: 
 ما تَناثَر من الشَّْيِء.النُّثَاُر والنُّثارَُة: 

 ما انْػُتِحَت من اخَلَشِب عند النَّْجر.النَُّجارَُة: 
 : ما ضلَُِت من اخَلَشِب واحَلَجِر وضَلْومها.النُّحاتَةُ 
 الُِبايَُة.  -

 ما َسَقَط من النُّحاتَِة، من النَّْشِر.النُّشارَُة: 
 من ادلاِء ِعْنَد َنْضِحِو. ما يَػَتطايَػرُ النََّشُر: 

 َجْعُل الشَّْيِء ِنْصَفنْيِ.التػَّْنِصيُف: 
 بَِقيَّةُ ُكلّْ َشْيٍء.النُّضاَضُة: 

 بَِقيَّةُ ادلاِء. -

 ما َسَقَط من الشَّْيِء إذا نُِفَض.النُّفاَضُة: 
 ماانْػتَػَفَض وتَساَقَط من الشَّْيِء.النػََّفُض: 
 ما نُِكَث.النُّقاَضُة: 

 بَِقيَّةُ الشَّْيِء وأَْرَدُؤُه.: النُّفايَةُ 
 النُّحاتَةُ والبُػرَايَُة. -

 أَْفَضُل ما َُيْتاُر من الشَّْيِء.النُّقاَوُة: 
 ما انْتَكَث من الشَّْيِء.النُّكاثَُة: 
 ما طاَر من الزََّغِب الرَّقيِق من الُقْطِن.الِهْبرِيَُة: 
 ما طاَر من الرّْيِش وضَلْوِِه.الُهبارِيَُة: 
 ما َتَكسََّر من الشَّْيِء.الُهتاَمُة: 
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 القسم الثاني
 التِّقانػة والمهػن

(1) 
 التِّقانة والِحْرفيػَّػة

 الَقْطُع )َشْفرٌَة أَُذوٌذ: قاطعة(. اأَلذُّ:
 الُعْقَدُة اليت ال تَػْنَحلُّ حىت ُُتَلَّ َحالَّ.األُرْبَُة: 
 الُعْقَدُة. -
 الُعْقَدة.الرُّبَُة: 

ـُ الُعْقَدِة.: التَّْأرِيبُ   ِإحكا
َراُب:   االْشِتداُد، )اْسَتْأَرَب الَوتَػُر(.االْسِتئػْ

 الَقْطع بالسّْكّْني أو النَّاب.األَْزـُ: 
 االْسِتْئصاُؿ. -
ـُ فَػْتل اخليط أو احلَْبل. َضْرٌب  - ِإْحَكا

 من الضَّْفر.

 : ْضُفور.المأزـو
َ
 ادل

 النَّْشُر، )أََشَر اخلََشَبَة(.اأَلْشُر: 
 اإِلْغالُؽ واإِلطَْباُؽ. واأَلصاُد:  اإلَصادُ 

 اإِلْطبَاُؽ واإِلْغالُؽ.اإِلْيَصاُد: 
طَْبُق. )اجَلْمع: أُُصد(.اإِلَصاُد واإِلْصُد: 

ُ
 ادل

 َعَمُل اإِلطاِر.اأَلْطُر: 
 الثػَِّْنُ. -
َعْطُف الشَّْيِء تَػْقِبُض على َأَحِد طرفَػْيو  -

َعوُّْجو. َِ  َفُت

َدارَُة الُعوِد إذا مَجَْعَت بني اْستِ االنِْئطاُر والتََّأطُّر: 
 طَرَفَػْيو.
َنَشاُط السَّاقي ]ُمْسَتْخرُِج ادلاِء من األَْلُب: 
 البئر[.
 َسرِيُع ِإْخراِج الدَّْلِو.األَلُوُب: 
 َُتِْديُد طََرِؼ الشَّْيِء.التَّْأنيُف: 
َحدَُّد من كلّْ َشْيٍء.الُمَؤنَُّف: 

ُ
 ادل

َُسوَّى. -
 ادل
 ْلِينُي.التػَّ التَّْأيِيُس: 

 التَّْأثرُِي يف الشَّْيِء. -
 : ْسَتْأِصُل.الَبتُّ

ُ
 الَقْطُع ادل

إَِدارَُة الرَّحى عن الَيَساِر. )والشََّزُر  -
 إَِداَرُِتا عن اليمني(.

ُر:  .الَبتػْ  الَقْطُع قَػْبَل اإلّْتاـِ
 َقْطُع الشَّْيِء من َأْصِلو.الَبْتُك: 
 الَقْطُع.الَبْتُل: 

.التَّقطيالبَػْرَتَكُة:   ع إىل أَْجزاٍء َصغريٍة مثل الذَّرّْ
 الَفْرَتَكةُ والَكْرنَػَفُة. -

 النَّْحُت.البَػْرُد: 
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 َجْعُل الشَّْيِء بارِداً.التَّْبرِيُد: 
أف َُيِيَل الصَّانُع على ادلِْدَوِس يف َأَحِد االبِْتراُؾ: 
 ِشقَّْيِو.
 َحِْنُ الَقْوِس.البَػْزُخ: 
 النَّْخُل.الَبْسُل: 
: َشقَُّو(.الالبَػْعُق:   بَػْعُج، الشَّقُّ. )بعق الزّْؽَّ

 تَػْقِطيُع الشَّْيِء.البَػْعَكَرُة: 
 اخلَْلُط. اللَّْبُك.الَبْكُل: 
 الشَّقُّ. الَفْتُح والتػَّْوِسَعُة.البَػْقُر: 
 :  التػَّرَاُكُب.الَبكُّ
 اخلَْرُؽ والتػَّْفرِيُق. -

إِْدَخاُؿ الِقْدِح يف النَّْصل. ]الِقْدح: البَػْوُؾ: 
 ود[.العُ 
 تَْدويُر البُػْنُدقَِة بني الرَّاَحتَػنْي. -

 السُّْرَعةُ فيما أُِخَذ فيو من َعَمٍل.البَػْهَكثَُة: 
اِب.التَّْترِيُب:   التػَّْلِطيُخ بالًتُّ
ـُ لألشياِء.اإِلْتقاُف:   اإِلْحَكا

ـُ الَعَمِل. -  ِإْحكا
ـُ.التػَّْلِييُص:   اإلْحكا

 التَّْمِليُس والتػَّْلِينُي. -
 اخلَْرُؽ النَّاِفُذ. )اجلمع: ثُػُقوٌب(.الثػَّْقُب: 

 التَّْسوِيَُة.التَّْثِقيُف: 
 َكْسُر َحْرِؼ الشَّْيِء.الثػَّْلُم: 

َلُة:  الَغْزُؿ والنَّْسُج والَفْتُل. )ثَػْوٌب َجيُّْد الِجبػْ
 اجلِبػَْلِة(.

 ِشدَُّة اجَلْرِؼ.الَجْحُف: 
 َأْخُذ الشَّْيِء واْجًتَافُو. -

دلاِء بالَكفّْ أو اإلناِء. نَػْزُؼ ااالْجِتحاُؼ: 
 )اْجَتَحْفَنا ماَء الِبْئِر: نَػزَْفناُه باليِد(.

زُْج.الَجْدُح: 
َ
 اخلَْلُط. ادل

 الَقْطُع.الَجْدُؼ: 
أَف ُتْضَرَب ُحُروُؼ احَلديِد حىت الَجْدُؿ: 

 َتْسَتِديَر.
ْحَكُم. -

ُ
 ِشدَُّة الَفْتِل. الَفْتُل ادل

ْحكَ الَجْدالُء والَمْجُدولَُة: 
ُ
 َمُة النَّْسِج.ادل

 الَكْسُر والَقْطُع.الَجذُّ: 
 الَقْشُر.الَجْرُد: 

 َخْرُؽ الشَّْيِء.الَجْوُب واالْجتَِياُب: 
 َقْطُع ماىو رُلَوٌَّؼ. -
 نَػْقُب الصَّْخرَِة، َخْرقُها. -

 احلَْفُر.االْجتَِياُب: 
 إحكاـ الَنْسِج.الَحْبُك: 

ْحَكم اخلَلْ  ماالَمْحُبوؾ: 
ُ
 ق.أُجيد َعَملُو، ادل

 التػَّْوثِيق.التَّْحِبْيك: 
 :  احَلكُّ والَقْشر... وىو دوف النَّْحِت.الَحتُّ
ـُ.اإِلْحتاُر:   اإِلْحكا

 الشَّدُّ. -
التَّْحِبيُب. ]َجْعُل الشَّْيِء على َىْيَئِة التَّْحثِيُر: 

.]  احَلبّْ
 اجَلْذُب بادلِْحَجِن.االْحِتجاُف: 
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ْيِف ]ِجالُء السَّ اإِلْحداُث والُمحاَدثَُة: 
 وَصْقلُُو[.

ْسُح حَبَجٍر أو ِمبػْرَد. ومثلو: الَحدُّ: 
َ
الَشْحُذ وادل

 التَّْحديد واإِلْحَداُد واالسِتْحداُد.
 َشْحُذ الشَّْفرَِة حِبِديَدٍة.االْسِتْحداُد: 
(.الُمَحْدرَُج:  َسّْ

ْفُتوؿ. )َوتَػٌر زُلَْدرَج ادل
َ
 ادل

 الدَّْحَرَجُة.الَحْدرََجُة: 
 تػَّْهِيَئةُ والصُّْنُع.الالتَّْحِذيُف: 
 الَقْطُع من طََرٍؼ.الَحْذُؼ: 

َهارَُة يف كلّْ َعَمٍل.الِحْذُؽ والَحَذاقَُة: 
َ
 ادل

َمدُّ الشَّْيِء وَقْطُعو مبِْنَجٍل وضلوه حىتَّ الَحْذُؽ: 
 ال يبّػَقى منو َشْيءٌ. الَقْطُع ماكاف.

ـُ:  الَقْطُع الَوِحيُّ ]السَّرِيُع[. ىو الَقْطُع الَحْذ
 اكاف.م

 احلاِذُؽ.الَحِذيُم: 
 التػَّْقِديُر والَقْطُع.الَحْذُو: 

 التػَّْقوِيُر. )للجلد وضلوه(. -
تَػْقِديُر النػَّْعِل وَقْطُعها على الَحْذُو والِحذاُء: 

  ِمثاِؿ.
 اجَلرُْح )َجرُْح اجلِْلِد(.الَحْذُي: 

 اإِلْحداُد. ]الشَّْحُذ[.التَّْحرِيُب: 
 يُد.الدَّْلُك الشَّدِ الَحْرُت: 

ْسَتِديُر. -
ُ
 الَقْطُع ادل

 َُتْرِيُك النَّاِر.التَّْحرِيُث: 
َُعوَُّج. احلَْبُل َغيػُْر ُمْسَتِوي الَفْتِل.الُمَحرَُّد: 

 ادل

 تَػْعوِيُج الشَّْيِء كَهْيَئِة الطَّاِؽ.التَّْحرِيُد: 
 الَقطُّ ]من اجلوانب واحلُروِؼ[.التَّْحرِيُف: 

. )َحَرؽ احلديَد  البَػْردُ الَحْرُؽ والتَّحريُق:  واحَلكُّ
 بادلِبػَْرِد(.

 الَقْطُع.الَحْرُؾ: 
ْقطوُع.الَمْحروؾ: 

َ
 ادل

 التػََّقطُّع.التَّحزُّز: 
 الَفْرُض يف الشَّْيِء.الَحزُّ: 

.التَّْحزِيُز:   َكثْػرَُة احلَزّْ
 الَكْشُط.الَحْسُر والُحُسوُر: 

 .احَلتُّ الَحْسُف: 
 تَػْنِقَيتُُو.: اْسِتْقصاءُ الشَّْيِء و الُحُسوؼُ 
 ِإزالَةُ الِقْشر.الَحْسُف: 
 إحداُد السّْكّْنِي وإِْرقاقُُو.الَحْشُر: 

 ِشدَُّة الَفْتِل.الَحْصَرَمُة: 
 البَػْرُي. -

 ِإْحَداُد السّْكّْني وإِْرقَاقُُو.الَحْشُر: 
 البَػْرُي.الَحْشُر: 
: إِ   يقاُد النَّاِر.الَحشُّ

 إْلزاُؽ الرّْيِش بالسَّْهم. -
ـُ الَفْتِل.اإِلْحصاؼُ  ـُ النَّْسِج. ِإْحكا  : ِإْحكا

ْحَكُم النَّْسِج.الُمْحَصُف: 
ُ
 الشَِّديد الَفْتِل، ادل

 َوْضُع احلَْبِل يف رَلْراُه.الَحْضُب: 
 ]تَػرِْكُب السُُّيوِر على الَبَكراِت[. -
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اخلِفَُّة يف الَعَمِل الَحْفُد والَحَفَداُف واالْحِتَفاُد: 
 والسُّْرَعِة.

 :  َقْشُر.الالَحفُّ
 ِإزالَةُ الشَّْعِر. -

 نَػْتُف الشَّْعِر ِِبَْيٍط ]وضلوه[.االْحِتفاُؼ: 
 التَّْحِديُد؛ )َِحََز َحِديَدتَُو إذا حدََّدىا(.الَحْمُز: 
 نَْدُؼ الُقْطِن.الَحْلُج: 
 َقصُّ الشََّعِر.الَحْلُق: 
 َجْعُل الشَّْيِء ُحْلواً.التَّْحِلَيُة: 

 اإِلَذابَُة بالنَّاِر.اإِلْحماُش والتَّْحِميُش: 
 ِإذْلاُب النَّاِر. -

 الَفْتُل الشَِّديُد. )َِحْلَج احلَْبَل(.الَحْمَلَجُة: 
 َشدُّ الَفْتِل.الَحْنُج: 

ُو:   الثػَِّْنُ.الَحْنُي والَحنػْ
 االْعوِجاُج.التََّحنِّي: 
ْحَكُم.الَمُحوُذ: 

ُ
 ادل

 اإِلحاطَةُ واجَلْمُع.الَحْوُض والتَّْحوِيُض: 
 َأْخُذ الشَّْيِء من حافَِتِو.وُُّؼ: التَّحَ 

 الَكْنُس.الَحْوُؽ: 
 النَّْسُج.الَحْوُؾ والِحَياُؾ والِحَياَكُة والَحْيُك: 

 َمْوِضُع النَّْسِج.الَمَحاَكُة: 
، )َأحاَؿ ادلاء َعَلْيو: اإِلحالَُة:  اإلْفراُغ والصَّبُّ
 أفْػَرَغو(.
 ونَواِحيِو. اأَلْخُذ من َجواِنِب الشَّْيءِ التََّحيُُّف: 

ْدلُوُؾ.الَمِحيُق والَمْحُيوُؽ: 
َ
 ادل

 اإِلحاطَةُ بالشَّْيِء.الَحْيُق: 
التػَّْغِطَيُة على الشَّْيِء واالْستِيثاُؽ من الَخْتُم: 

 أالَّ يَْدُخَلو َشْيءٌ.
ـُ:   ُسْرَعُة الَقْطِع.الَخْذ

 التػَّْقِطيُع.التَّْخِذيُم: 
 الثػَّْقُب.النَّْخَربَُة: 
ْسَتِديُر. الثػُّْقَبُة. الُخْربَُة:

ُ
 الثػَّْقُب ادل

ْشُقوؽ.الَمْخروُب: 
َ
 ادل

 الثػَّْقُب.الُخْرُت: 
 التَّْشرمُِي. التَّْحزِيُز.التَّْخرِيُم: 
 الَقْطُع.الَخْزُع: 
 الِقْطَعُة.الِخْزَعُة: 
 اخلَْرُؽ. الشَّقُّ، )َخَزَؼ الثػَّْوَب(.الَخْزُؼ: 
 الَقْطُع.الَخْزُؿ: 
 َقْطع السَّرِيُّ ]دلا ليس قاسياً[.الالَخْزلََبُة: 
؛ ]الَوْخُز[.الَخْزـُ:   الشَّكُّ

 الثػَّْقُب. -
 اخلَْرُز. -

 الشَّْحُذ. النَّْحُت.الَخْشُب: 
ْنُحوُت.الَخِشيُب والَمْخُشوُب: 

َ
 ادل

 التػَّْنِقَيةُ شلَّا ُىَو َرِديٌء.الَخْشُر: 
 َخْرُز النػَّْعِل.الَخْصُف: 
 .التػَّْقِطيعُ التَّْخِصيُل: 
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 التَّْبلِيُل.اإِلْخضاُؿ: 
 .: التػَّْنِديَةُ  التَّْخِضيلُ 
 الطَّرِيَقُة.الُخطَُّة: 

التػَّْقوِيُض. )َخَفَأ البَػْيَت: قَػوََّضُو الَخْفُء: 
 وأَْلَقاُه(.
 التػَّْقِطيُع بالَفْأِس.التَّْخنِيع: 

َُدوَُّر.الُمَدْحَرُج: 
 ادل

 َلفُّ الشَّْيِء يف الشَّْيِء.اإِلْدرَاُج: 
 للَّفُّ والطَّيُّ.ا -

 النػَّزُْع من ماِء الِبْئر قليالً قَليالً.اإلْدرَاُج: 
 الَفْتُل الشَِّديُد للَغْزِؿ.اإِلْدراُر: 

 اخلَْلُط.الدَّْرَشَقُة: 
.الدَّْسُع:   َسدُّ فُػوَّىٍة أو نَػْقٍب ِبدساـٍ

ْنُخِل بالَكفَّنْيِ.الدَّْصَدَصُة: 
ُ
 َضْرُب ادل

 )َدَعَك الثػَّْوَب(. التػَّْلِينُي؛الدَّْعُك: 
 اخلَْلُط.الدَّْغَمَرُة: 
 الدَّؽُّ بَػنْيَ َحَجرَْيِن.الدَّْفُض: 
 اأَلْعَقُف. )ِىالٌؿ أَْدَفُق(.اأَلْدَفُق: 
أف يشًتؾ اثناف يف َِحْل َشْيٍء من التَّداُلُح: 
 طَرَفَػْيِو.
ُخُروُج الشَّْيِء من سَلَْرِجو ُخروجاً الدَّْلُق: 

 سريعاً.
ْرُس والَعْرُؾ.الدَّْلُك: 

َ
 ادل
 َمْرُس الشَّْيِء حىت يَِلني.الدَّْمُث: 

 : ِإجاَدُة الَفْتِل وِإْحَكاُمُو.اإِلْدَماجُ 
 الطَّرِيَقُة. ]اخلطَّ[.الدَّْمَجُة: 
 الدَّْفُن. ِإْخَفاءُ الشَّْيِء َُتَْت الشَّْيِء.الدَّْمُس: 
 ما ُغطَّْي.الدََّمُس: 

 لَعَمِل.اإِلْسرَاُع يف االدَّْمَشَقُة: 
 تَػْزِينُي الشَّْيِء. -

 ِإْحَساُف الصَّنػَْعِة وإِتْػَقاهُنا.الدَّْمَلَجُة: 
 الطَّْحُن.الدَّْمُك: 

 الدَّْحَرَجُة.الدَّْهَدَهُة: 
 الَكْسُر والَقْطُع.الدَّْهُق: 

ُ.الُمَدْهَمُق:  َلنيَّ
ُ
َدقَُّق وادل

ُ
 ادل

 َجْعُل الشَّْيِء ُمَدوَّراً.التَّْدِويُر: 
 اللَّفُّ والتَّْدوِيُر. الَفْتُل.ِويُم: التَّدْ 

طَارُِؽ الشَّْيَء(.التَّْديِِيُث: 
َ
 التػَّْلينُي )َديػََّثت ادل

 النػَّْفُخ.الذَّْأُج: 
َنْمَنُم؛ )ثَػْوٌب ُمَذبػٌَّر(.الُمَذبػَُّر: 

ُ
 ادل

 اإِلتْػَقاُف.الذَّبْػُر والذَّبارَُة: 
 احلَادُّ من ُكلّْ َشْيٍء.الذَِّرُب: 
 التَّْحِديُد.: التَّْذرِيبُ 

 االْسِتْقطَاُر.االْسِتْذراُؼ: 
ْعُك والَغطُّ بادلاِء.الذَّْعُت: 

َ
 ادل

جعل الشَّْيِء غري جامٍد اإِلذابَُة والتَّْذويُب: 
 ]ُمْنَحالِّ أو سائالً[.
 الطَّْلُي بالذََّىِب.اإِلْذهاُب والتَّْذِهيُب: 
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 ِخفَّةُ اأَلَصاِبِع يف الَعَمِل الرَّبَُذ: 
 َخِفيُف األصاِبِع يف الَعَمِل.ِبُذ: الرَّ 

 َخِفيُف الَيِد والرّْْجِل يف الَعَمِل. -
 احلَْقُن.اإلرْتاُء: 
ْنَتِصُب؛ )َكْعٌب راِتٌب(.الرَّاِتُب: 

ُ
 ادل

.الرَّْتُم:   الَكْسُر والدَّؽُّ
َبْسُط الشَّْيِء باأَلْرِض حىت الرَّْدُح والتػَّْرِديُح: 

 يستِوَي.
 ِبَشْيٍء ُصْلٍب. الدَّؾُّ الرَّْدُس: 
.الرََّدُف:   الَغْزُؿ يُػْفَتُل إىل قُدَّاـٍ

 الَغْزُؿ. -
 التػَّْنِضيُد.الرَّْدُف: 
 َدؽُّ الشَّْيِء حىت يَػثُْبَت.الرَّدُْع: 
 تثِْبيُت َشْيٍء ِبَشْيٍء.الرَّزُّ: 

 ثَباُت َشْيٍء يف آخر.االرْتَِزاُز: 
 الصَّْقُل ]التلميع[.التػَّْرزِيُز: 

 اللَّْزُؽ.يُع: التػَّْرسِ 
ْلَزُؽ.الرَِّسيُع: 

ُ
 ادل
ٌر  التػَّْرِسيُع:  أف َُيَْرَؽ َشْيٌء مث يُْدَخَل فيو َسيػْ

 كما ُتَسوَّى ُسُيوُر ادلَصاِحف. ]احلَْبُك[.
 :  النَّْضُح بادلاِء.الرَّشُّ

 الذي يَػْقطُُر منو ادلاُء.الرَّْشراُش: 
ْلَصُق.الَمْرُصوُص: 

ُ
ْحَكُم ادل

ُ
 ادل

 : ُـّ والتَّاَلُصُق.التَّراصُّ  التََّضا

 الدَّؽُّ بني َحَجرَْيِن.الرَّْصُع: 
 َعْقُد الشَّْيِء عقداً مثلَّثاً ُمَتداِخالً. -

 التػَّرِْكيُب.التػَّْرِصيُع: 
 نَْظُم اجَلْوَىِر يف الِعْقِد. -
 َعْقُد السَّرْيِ )اجللد( ُعَقَداً ُمثَػلَّثًَة. -

.الرَّْضُح:   الرَّضُّ
 الرَّْضُخ. -
 َكْسر احَلَصى أو النَّوى. -

ْدقُوُؽ.الرَِّضيُح: 
َ
ْرُضوُح ادل

َ
 النَّوى ادل

 النَّواُة اليت َتِطرُي من ُتت احَلَجِر.الرَّْضَحُة: 
 التػَّْقِطيُع َشطاِئَب ُمْسَتِطيَلة.التػَّْرِعيُب: 
.الرَّْفُس:   الدَّؽُّ
 َكْسُر الشَّْيِء وتَػْفرِيُقُو.الرَّْفُض: 
 الرَّقْػَرقَُة: 

َ
 زُْج. )رَقْػَرَؽ اخلَْمَر: َمزََجها(.ادل

ِإْجراءُ السَّائِِل يف َشْيٍء ما، كالطّْيِب يف  -
 الثػَّْوِب والدََّسِم يف الثَّرِيِد.

 َجْعُل الشَّْيِء رقيقاً.التػَّْرِقيُق: 
 ما َرؽَّ من الشَّْيِء.الُمْستَػَرؽُّ: 
اُكُم.التَّراُكُب:   الًتَّ

 ِصباً.َغْرُز الشَّْيِء ُمْنتَ الرَّْكُز: 
 احلَْفُر.الرَّْكُو: 
 َحْفُر َحْوٍض ُمْسَتطيٍل. -

 َجْعُل الشَّْيِء يف الرَّماِد.التػَّْرِميُد: 
َُتِْديُد السّْكّْني ]وَجْعُلو رقيقًا قاطعاً[ الرَّْمُض: 

 )رَمَض النَّْصَل(.
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 .: الدَّْلكُ الرَّْمغُ 
 تَػْرقِيُق النَّْسِج.التػَّْرِميُل واإِلْرماؿ: 

التػَّْزِينُي باجَلْوَىِر وضَلْوِِه )رََمَل السَّريَر  الرَّْمُل:
 واحَلِصرَي يَػْرُملُُو(.

 النَّْسُج. -
 .التَّْصِفَيةُ التػَّْرنِيُق: 
 السَّْحُق الشَِّديُد.الرَّْهُد: 

 التػَّْرقيُق.اإِلْرَهاُؼ: 
 الرَّقِيُق احَلواِشي.الُمْرَهُف: 
 اجَلشُّ بني َحَجرَْيِن.الرَّْهُك: 

 التَّْصِفَيُة.يُق: التػَّْروِ 
 تَػرِْكيُب الرّْيِش على السَّْهِم.الرَّْيُش واالرْتِياُش: 

 تَػرِْكيُب الرّْيِش.اإِلرَاَشُة: 
ْشُي الزَّْأُب واالْزِدآُب: 

َ
َِحُْل الشَّْيِء زُلَْتَضناً وادل

 بو.
 َجرُّ احِلْمِل. )زََأَب باحِلْمِل(. -
 النَّْتُف.الزَّرُّ: 

 الصَّبُّ ُدفَعاً.ُؿ: الزَّْغُل واإلْزغَا
طِْليُّ بالزّْْفِت.الُمَزفَُّت: 

َ
 ادل
 تَػْنِحَيُة الشَّْيِء عن َمكانِو.اإِلْزالُؽ: 

ُـّ:   الشَّدُّ.الزَّ
َعاجَلَُة.الُمزاَولَُة: 

ُ
 ادل
 الَقْطُع.السَّْبُت: 
 تَػْنِقيُش الُقْطِن.التَّْسِبيُخ: 

ْعِدِف وإِْفراُغُو يف قالسَّْبُك: 
َ
 اَلٍب.تَْذِويُب ادل

 اإِلْرخاُء.اإِلْسباُؿ: 
 اإِلْرساُؿ. -

 الَقْشُر.السَّْحُج: 
 الدَّْلُك والصَّْقُل.السَّْحَجَلُة: 

 النَّْحُت.السَّْحُل: 
.السَّْحُن:   الدَّؽُّ

 اجلَْرُؼ. الَقْشُر.السَّْحُو والسَّْحُي: 
 احلَْفُر.السَّخُّ: 

 اإِلْرَخاُء.السَّْدُؿ واإِلْسَداُؿ: 
 ليس بَِعْقٍف وال تَػْعِقيٍد. اإلْرساؿُ  -

 َخفيُف الَيَدْيِن يف الَعَمِل.السَِّدُؾ: 
َقطَُّع.الُمَسْرَهُد: 

ُ
 ادل
ْنُخِل. االنِْتَخاُؿ.السَّْفَسَفُة: 

ُ
 النَّْخُل بادل

 :  النَّْسُج. )َسَفْفُت اخلُوَص(.السَّفُّ
 النَّْسُج باألصابِِع.اإِلْسَفاُؼ: 
اِب دُ السَّْفُن:  قاقًا )َسَفَنت الرّْيُح َجْعُل الًتُّ

 الًتاَب(.
 السَّدُّ.التَّْسِكيُر: 
 ما يَُسدُّ بِِو ادلاُء.السِّْكُر: 

تَػْقِومُي الشَّْيِء بالنَّاِر ]كالرُّْمح التَّْسِكيُن: 
 وضلوه[.
 َعْصُر السّْْمِسِم الْسِتْخراِج ُدْىِنِو.السَّْلُء: 
ْسُح للتػَّْنِظيِف.السَّْلُت: 

َ
 ادل
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ما يُػْؤَخُذ من جوانب القَّْصَعِة  السُّالَتَُة:
 لِتَػْنُظَف.
ْنَجُز َعَملُُو.الَمْسُلوـُ: 

ُ
 ادل
 التَّْثِقيُف. التَّْسوِيَُة.التَّْسِميُح: 

 َشدُّ الشَّْيِء بادلِْسماِر.السَّْمُر: 
.السَّْمُط:   نَػْتُف الصُّوِؼ بادلاِء احلارّْ

 الَفْتُل  الشَِّديُد.السَّْمَهَجُة: 
 صَُّب . السَّْكُب.الالسَّنُّ: 
 َجْعُل الطّْنِي َفخَّاراً.السَّنُّ: 

 ِإْحداُد األََداِة وَصْقُلها.السَّنُّ والتَّْسنِيُن: 
ْصُبوُب.الَمْسُنوُف: 

َ
 ادل

َُصوَُّر. -
 ادل
.السَّْهُج:   الدَّؽُّ

زُْج.التَّْسوِيُط: 
َ
 اخلَْلُط وادل

 الثػَّْقُب للَخَرِز وضَلْوِِه.اإِلسافَُة: 
 اخلَْرـُ. )أََسْفُت اخلََرَز: َخرَْمُتُو(.: اإِلَسافَةُ 

 َمدُّ الشَّْيِء بني أَْوتاٍد.الشَّْبُح: 
التػَّْعرِيُض )َشبَّْحُت اخَلَشَبَة: التَّْشبيُح: 
 عرَّْضُتها(.

زُْج واخلَْلُط.الشَّجُّ: 
َ
 ادل

 الشَّْحُذ للسِّْكنِي وضلوىا.الشَّْحُث: 
 راب: َصفَّاُه(.التَّْصِفَيُة. )َشَخل الشَّ الشَّْخُل: 
 َجْعُل الشَّْيِء ُمَفصَّالً، ِقطَعاً َصِغريًَة.التَّْشِذيُر: 
 التػّْْقِطيُع والتَّْشِقيُق.الشَّْرَشَرُة: 

 الشَّقُّ والسَّْلُخ.الشَّْرُع: 
 ُصْنع أَْشرَِعٍة للسَِّفيَنِة.التَّْشرِيُع: 
 التَّْشِقيُق.التَّْشرِيُم: 
 ْحكاـِ الشَّْيِء[.التََّحرُُّؼ ]إلِ التََّشزُُّف: 

 التَّْشرِيُح.التَّْشِطيُب: 
 الطَّرِيَقُة ]اخَلطُّ[ يف السَّْيِف وضلوه.الشَّطَْبُة: 

ِضدُّ  –]الَعَمُل الشَّْغُل والشُّْغُل والشََّغُل: 
 الَفراِغ[.
 : النَّْظُم، َجْعُل اأَلْشياِء على طَرِيَقٍة الشَّكُّ

 واحدٍة.
 اخلَْلُط.الشَّْمُج: 

 َصبُّ ادلاِء وتَػْفرِيُقوُ على الشَّْيِء.: الشَّنُّ 
ُتَػَفرُّْؽ للماء. -

 الرَّشُّ ادل
َبػُْروُد َخفيفاً.اأَلْشَهُب: 

 ادل
 الضَّْرُب باحَلِديِد على احَلِديِد.الصَّخُّ: 

 الضَّْرُب على َشْيٍء ُمْصَمٍت. -
ْنُخِل بَِيِدؾ.الصَّْدَصَدُة: 

ُ
 َضْرُب ادل

ْنُخل وَىزُّه عند ا -
ُ
 لنَّْخِل[.]ُتريك ادل

 الَعْقُل والَعْقُد ]الرَّْبُط[.الصََّفُر: 
 التَّْشرِيُح.التَّْصِفيُف: 
الضَّْرُب على ُكلّْ َشْيٍء ُمْصَمٍت الصَّْقُب: 
 يابٍس.
 اجِلالءُ.الصَّْقُل: 
ْعدِف ]تَػْلِميُعُو[.الصِّقاُؿ: 

َ
 َجْلُي ادل

 َجْعُل الشَّْيِء َشديداً ُصْلباً.التَّْصِليُب: 
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ْشُحوُذ.ُب: الُمَصلَّ 
َ
 ادل

ـُ:   َسدُّ الشَّْيِء.اإِلْصما
 .: الَعَملُ الصُّْنعُ 

ْعُموؿُ والصَّنِيعُ  الَمْصُنوعُ 
َ
 .: ادل

اُذ الشَّْيِء.االْصِطناُع:   اِتّْ
 طََلُب الصُّْنع. -

 الدَّْعَوُة إىل ُصْنِع َشْيٍء.االْسِتْصَناُع: 
 اإِلذابَُة باحلَرارَِة.الصَّْهُر: 

ذاُب.ما أُ الصُّهارَُة: 
ُ
 ِذيَب. ادل

 اإِلْنضاُج.اإلْصهاُر: 
 السَّْبُك.الصَّْوُغ والصِّياَغُة: 

 ُحْسُن الَعَمِل. -
اخلَْلُط، )َضرَْبُت الشَّْيَء بالشَّْيِء: الضَّْرُب: 

 َخَلطُْتُو[.
 الطَّْبُع والسَّْكُب، )َضَرَب الدَّراِىَم(. -

 َُتْزِيٌز ونَػبػٌْر يُكوُف يف ياقُوتٍَة أوالتَّْضرِيُس: 
 َخَشَبٍة.

 َنْسُج الشََّعر وَغرْيِِه عريضاً.الضََّفُر والتَّْضِفيُر: 
 نَْسُج الشََّعِر بَػْعِضِو على بَػْعٍض. -
 الَفْتُل. -

َعْرُض الشَّْيِء على النَّاِر ]لِتَػْليِيِنِو أو التَّْضِهيُب: 
 َتْسوِيَِتِو[.

ْسَتِطيَلُة من الثػَّوْ الطِّبَُّة: 
ُ
ِب الطَّرِيَقُة ]اخَلطُّ[ ادل

 وضَلْوِه.
 تَػْوِسيُع الثػَّْقِب وضَلْوِِه.التَّطْبِيُب: 

 اخلَْتُم.الطَّْبُع: 
 ابِْتداءُ ُصْنِع الشَّْيِء. -
 ِصياَغةُ الشَّْيِء. -

 التػَّْغِطَيُة.اإِلطْباُؽ والتَّطِْبيُق: 
وافَػَقُة.الُمطابَػَقُة: 

ُ
 ادل

 َدْفُن النَّاِر كي ال تُْطَفأَ.الطَّْبُن: 
 َفُن النَّاِر.َمدْ الطَّابُوُف: 

 َبْسُط الشَّْيِء.الطَّحُّ: 
 تَػْفرِيُق الشَّْيِء وِإْىالُكُو. تَػْبِديُدُه.الطَّْحَطَحُة: 

 :  َسنُّ احَلِديَدِة.الطَّرُّ
- .  الَقْطُع والَقصُّ

سُنوُف.الطَّرِيُر والَمْطُروُر: 
َ
َحدَُّد. ادل

ُ
 ادل

ادلضاَعَفُة ]تركيب َشْيٍء الطِّراُؽ والُمطارَقَُة: 
 آخر مثلو[. على

 َجْعُل الشَّْيِء على طاقَػنْيِ. -
 التػَّْرِقيُق والَبْسُط.الطَّْلَفَحُة: 

 اللَّْطُخ. ]الدَّْىُن والصَّْبُغ[.الطَّْلُي: 
]َشدُّ احَلِصرِي باخلُيوط[ )َطَمل الطَّْمُل: 

 احَلِصرَي: َرَمَلوُ وَجَعَل فيو اخلُُيوَط(.
 .َدْفُن الشَّْيِء وَتْسوِيَػتُوُ الطَّمُّ: 

 َجْعُل الشَّْيِء طَويالً.اإلطالَُة والتَّْطويُل: 
 َخْتُم الشَّْيِء بالطّْنِي.التَّطِْييُن: 
 ختم الشَّيِء بالطّْنِي.الطَّْيُن: 
 الشَّقُّ.الَعْبُط: 
 اخلَْلُط.الَعْبُك: 
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.الَعْتُل:   احَلْمُل واجلَرُّ
االْعِتماُد على الشَّْيِء ِبُْمِع الَيَدْين الَعْجُن: 

 جِلْسِم لَِغْمزِِه.وا
 الدَّْلُك.الَعْرُت: 

 َوْضُع الرََّحى على اأُلْخرى.اإلْعراُس: 
 َجْعُل الشَّْيِء َعريضاً.التػَّْعرِيُض: 
 اخلَْلُط.الَعْسَمطَُة: 

 جَلْمُع.الَعْشُد: ا
 الَفْتُل.الَعْصُب: 
اْسِتْخرَاُج ما يف الشَّْيِء من ماٍء أو الَعْصُر: 

 ُدْىٍن أو َعَسٍل..
 اللَّيُّ. الَكْسُر دوف اْرِفضاٍض.لَعْفُت: ا

اِب.التػَّْعفيُر:   التَّْمرِيُغ بالًتُّ
ُتَػرَُّب.الَمْعُفوُر: 

 ادل
 َخْلُط َشْيٍء بَِغرْيِِه.الَعْفَلطَُة: 
 التػَّْعوِيج.التػَّْعِقيُف: 
َعطَُّف.الُمَعكَُّف: 

ُ
ُْعَوجُّ ادل

 ادل
ْيِء بَِعَصٍب َحْزـُ َمْقِبِض الشَّ الَعْلُب والتػَّْعِليُب: 

 ]أو ِجْلٍد وضَلْوِِه[.
َلفُّ الصُّوِؼ بَػْعِضو على بَػْعٍض الَعْمُت: 
 َحْلَقًة.
 حالَُة الَعَمِل.الِعْمَلُة: 
 التػَّْرِويُض. التَّْدرِيُب على الشَّْيِء.الَعْنُج: 

 احَلِْنُ.التػَّْعوِيُج:  

 َعْطُف الشَّْيِء ولَيُُّو.الَعيُّ واالْعِتواُء: 
 النَّْخُل.ُة: الَغْربَػلَ 

نَػقَّى.الُمَغْرَبُل: 
ُ
ْنُخوُؿ، ادل

َ
 ادل

 َتْسِمرُي َشْيٍء بِآَخَر.الَغْرُز: 
 الطّْالءُ . الطَّْلُي.الَغْرُو والتػَّْغرِيُة: 

 فَػْتُل َخيِط الُقْطِن والَكتَّاِف والصُّوِؼ.الَغْزُؿ: 
 :  الَغطُّ يف ادلاِء.الَغسُّ

ائِِل من ]اضطراُب السَّ الغَْلُي والغَلََياُف: 
 َحرَارٍَة[.

 التػَّْوِسيُع، )تَػْفِئيُم الدَّْلِو أو الرَّاوية(.التَّفئيُم: 
 :  أف ُتَصريّْ الشَّْيَء ُدقاقاً بأصابِعك.الَفتُّ

 التََّكسُُّر.التفتُُّت: 
َكسَّر.الَفِتيُت: 

ُ
 ادل

 نَِقيُض اإلْغالِؽ.الَفْتُح: 
 الُفْرَجُة يف الشَّْيِء.الَفْتَحُة: 

 تَػْنِفيُش الُقْطِن.يُك: التػَّْفتِ 
 َسْحُج ]َقْشُر[ َشْيٍء بعد َشْيٍء.اإلْفحاُس: 
ِشدَُّة الطََلب والَبْحِث ِلَمْعرِفَِة الَفْحُص: 
 الشَّْيِء.
 نَػْفُش الُقْطِن.التػَّْفِديُك: 
نَػثْػُر ما يف الِوعاِء وتَػْفريُقُو. )فَػَرَث الَفْرُث: 

 الَكِرَش(.
 والسَّرْيِ وغريه. احَلزَّ يف الِقْدحِ الَفْرُض: 

َُحزَُّز.الُمَفرَُّض: 
 ادل
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 التَّْحزِيُز.التػَّْفرِيُض: 
 الَعرِيُض.الُمَفْرَطُح: 
 َصبُّ ادلعادف الذَّائبِة يف قاَلٍب.اإلْفراُغ: 

 الشَّقُّ.الَفْزُر: 
 الشُُّقوُؽ.الِفَزُر: 
 التََّشقُُّق.التػََّفزُُّر: 

 الشَّقُّ والتػَّْقِطيُع.الَفْسُء: 
 إزالة النػَّْفِخ.: الَفشُّ 

التػَّْعِضَيُة، ]التػَّْقِسيُم إىل أَْعضاٍء أو التػَّْفِصيُل: 
 إىل أَْجزاء[.

 َفْقءُ كلّْ مافيو َشراٌب أو ُدْىٌن.الَفْضُخ: 
 َدْفُق السَّائِِل. -

التػَّْعرِيُض. )َفطَّْحُت احَلديدَة: التػَّْفِطيُح: 
 َعرَّْضُتها لَِتُكوَف ِمْسحاًة وِشبػَْهها(.

 ِإْدخاُؿ اخلَْيِط يف اخلُْرِت ]الثػَّْقب[.ْفظَاُظ: اإلِ 
 الذي فيو ُحُزوٌز.الُمَفقَُّر: 

َُحزَُّز. -
 ادل
 َحزُّ الشَّْيِء وتثِليُمُو.الَفْقُر: 

 ثَػْقُب اخلََرِز وضَلْوِِه. -
َكْسُر الشَّْيِء اأَلْجَوِؼ، وىو الَفْقُص: 
 الَفْضُخ.

 الَكْسُر ِنْصَفنْيِ.الَفْلُج: 
 .الشَّقُّ  -

 الَعرِيُض.الِفْلطاُح والُمَفْلَطُح: 
 التػَّْعرِيُض؛ )فَػْلَطح الُقْرَص(.الَفْلَطَحُة: 

 َبْسُط الشَّْيِء. -
 الشَّقُّ.الَفْلُع: 

 التَّْشقيُق.التػَّْفِليُع: 
 :  َِتِْليُص الشَّْيِء وَفْصلُو عن َغرْيِِه.الَفكُّ

 األسالِيُب.األَفانِيُن: 
 ِء بادلاِء لَِيُذوَب.َدْلُك الشَّيْ الَفْيُد: 
ْسَتْأِصُل.الَقدُّ: 

ُ
 الَقْطُع ادل

 الشَّقُّ طُوالً. -
ْقطُوُع.الِقدُّ: 

َ
 الشَّْيءُ ادل

 الِقْطَعُة، )اجلمع: ِقَدٌد(.الِقدَُّة: 
 َقْطُع أَْطراِؼ الرّْيِش.الَقذُّ: 
 الَقْشُر.الَقْرـُ: 

َقارَبَةُ بني الشَّْيئَػنْيِ.الَقْرَمطَُة: 
ُ
 ادل

 ةُ الِكتابَِة وتَداين احلُروِؼ.ِدقَّ  -
 َسْحُو اللّْحاِء واجلِْلِد.الَقْشُر: 

 َجْعُل الشَّْيِء َقِصرياً.التػَّْقِصيُر: 
 : . الثػَّْقُب.الَقضُّ  الدَّؽُّ

 اجَلْمُع.الَقْطُب: 
زُْج واخلَْلُط.الَقْطُب والُقطُوُب: 

َ
 ادل

 رًَة.طََلُب َسَيالِف الشَّْيِء َقْطرًَة َقطْ االْسِتْقطاُر: 
 ما َقطََر من الشَّْيِء.الُقطارَُة: 

 َمْعرِفَُة ماىو أَْقَطُع من غريه.الُمقاطََعُة: 
 َمْوِضُع الَقْطِع.الُقْطَعُة والَقطََعُة: 

 التػَّْعِميُق.التػَّْقِعيُر: 
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 الَبِعيُد الَقْعِر.الِمْقعاُر: 
 الَعِميُق الواِسُع الَقْعِر.الُمَقعَُّر والَقْعراُف: 

 َكْسُر الشَّْيِء َعْرضاً. الَقْفُخ:
 َضْرُب الياِبِس على الياِبِس.الَقْلُخ: 
 الَفْتُل.الَقْلُد: 
 البَػْرُي.الَقْلُم: 

 مَجُْع الشَّْيِء من ُىنا وُىناَؾ.الَقْمُش: 
 الَكْنُس.الَقمُّ: 

ْزبَػَلُة.الُقمَُّة: 
َ
 ادل
 تَػَتبُُّع الُقماَمِة.التػََّقمُُّم: 

ْيِء من َوَسِطِو َخْرقاً َقْطُع الشَّ التػَّْقوِيُر: 
 ُمْسَتِديراً.
ْنَحِِن.الُمتَػَقوُِّس: 

ُ
ُنػَْعِطُف، ادل

 ادل
ْضُموَمُة بالسَّرْيِ. )اجلمع:  الُكْتَبُة: 

َ
اخلُْرزَُة ادل

 ُكَتب(.
 اخلَْرُز، )كَتَب الِقْربََة(.الَكْتُب: 

 الَغْرُؼ.الَكْحُث: 
 الَغْرفَُة.الَكْحثَُة: 

زُْع ]اجَلْذُب[ بالَيِد، يُكوُف النػَّ الَكدُّ واالْكِتداُد: 
 يف اجلاِمِد والسَّائِِل.

 َضْرُب احَلِديِد بادلِْدَوِس جِلَلوِِه.الَكْدَكْدُة: 
 التَّْضيِيُق والشَّدُّ.الَكْرُب: 

 الَفْتُل. -
 اإِلْلصاُؽ باأَلْرِض.الَكْدُس: 

 الُفْرَضُة.الُكْرَضُة: 
 َفتُّ الشَّْيِء الياِبِس.الَكْسُم: 

 الَقْطُع.ُء: الَكشْ 
 الَقْشُر، )َكَشح الُعوَد(.الَكْشُح: 
 َسدُّ رَْأِس الِوعاِء.الَكْعُم: 

قَػْلُب الشَّْيِء، )َكفأَ الَكْفُء والتَّْكِفيُء: 
 اإلناَء: قَػلََبُو(.

 ِإمالَةُ اإلناِء ِلَسْكِب ادلاِء. -
ْقُلوُب.الُمْكَفأُ: 

َ
 ادل
ْطٍن وبَطْناً تَػَقلُُّب الشَّْيِء ظَْهرًا لِبَ الَكْفُت: 
 ِلظَْهٍر.

 اجَلْمُع.الَكْلُز والتَّْكِليُز: 
 تَداُخُل الشَّْيِء بَػْعِضِو يف بَػْعٍض.الَكْمثُػَرُة: 
 َدؽُّ الَقصَّاِر الثػَّْوَب.الَكْمُد: 
 َسدُّ الشَّْيِء وَتطْيِينُُو.الُكمُّ: 

 التػَّْغِطَيُة.التَّكِميُم: 
 الَقْطُع.الَكْنُد: 

 ُقراـِ عن َوْجِو اأَلْرِض.َكْسُح الالَكْنُس: 
.التَّْكوِيُر:   اللَّفُّ
 التََّجمُُّع.التََّكوُُّؼ: 
 اجَلْمُع.التَّْكوِيُف: 
 مَجُْع الشَّْيِء بَػْعِضِو فَػْوَؽ بَػْعٍض.التَّْكوِيُم: 
 .: التػَّْقِطيعُ التَّْكيِيفُ 

ْلَتِصُق.اللُّؤاـُ 
ُ
 : الرّْيُش ادل



- 655- 

ـُ:   ِؽ.َسدُّ الصُّدوِع والشُُّقو الَّأْل
 :  الَبلُّ.اللَّتُّ

- .  الَفتُّ
 اخلَْبُط واخلَْلُط.اللَّْجُن: 
 الرَّشُّ بادلاِء وضَلْوِِه.اللَّْحُط: 
 الَقْشُر.اللَّْحُو: 
 ِقْشُر ُكلّْ َشْيٍء.اللِّحاُء: 
 الَقْطُع.اللَّْخُم: 
 لُزوُؽ الشَّْيِء بالشَّْيِء.اللَّْدُؾ: 

 التػَّْلِينُي.التػَّْلِديُن: 
ُدخوُؿ بَػْعِض الشَّْيِء يف واللُُّزوُب: اللََّزُب 

 بَػْعٍض. ]التَّداُخل[.
 اللُُّصوُؽ. -

 ما ُجِعَل طَرَفُوُ َكطََرِؼ اللّْساِف.الُمَلسَُّن: 
 نُُشوُب الشَّْيِء بآَخر َوُعُلوقُوُ بو.اللََّصُب: 

َُتْرِيُك الشَّْيِء لِنَػْزِعِو، كالَوتِد أو اللَّْصَلَصُة: 
 السَّْهِم.

 الَقْشُر.ُء: اللَّفْ 
 الَقْشُر.اللَّْفُو: 
 َأْخُذ الشَّْيِء من اأَلْرِض.اللَّْقُط: 
ْسَتِديُر.الُمَلْمَلمُ 

ُ
َدْمَلُك الصُّْلُب ادل

ُ
 : ادل

 اجَلْمُع الَكِثرُي.اللَّمُّ: 
 الَقْطُع.اللَّْهَذَمُة: 
 اللَّيُّ.اللَّْوُث: 

 الطَّيُّ. -

ْرُس. -
َ
. اخلَْلُط وادل  اللَّفُّ

 اإلِْحاءُ بالنَّاِر.يُح: التػَّْلوِ 
 الَفْتُل، اجَلْدُؿ. اإلمالَُة.اللَّيُّ: 

َُتْرِيك الشَّْيِء عن َمْوِضِعِو اللَّْيُص واإِلالَصُة: 
 وِإدارَتُُو النِْتزاِعو.

 ُمراَوَدُة الشَّْيِء النتزاعو.اللَّْيُغ: 
 َجْعُل الشَّْيِء لَيّْناً.اإِلالنَُة والتػَّْلِييُن: 

 :  زُْع على َغرْيِ بََكرٍَة.النػَّ الَمتُّ
 النػَّزُْع بالَبَكرَِة، ]إْخراُج ادلاء من الِبْئر[.الَمْتُح: 
 انِْتزاُع الشَّْيِء من َمْوِضِعو.الَمْتُخ: 

 رَْفُع الشَّْيِء. -
ُر:  دُّ، )َمًَت احلَْبل: َمدَّه(.الَمتػْ

َ
 ادل

 الَقْطُع. -
 التَّجاُذُب.التَّماتُػُر: 
 الَفِتيَلِة من الدُّْىِن ]الزيت[. ِإْشباعُ الَمْثَمثَُة: 
 الدَّْلُك.الَمْحُج: 

 الَقْشُر. -
ْخُض. -

َ
 ادل

 السَّْحُج.الَمْحُش: 
 احلَْرُؽ. -

 االْحًتاُؽ )اْمَتَحَش اخلُبػُْز(.االْمِتحاُش: 
ْحَرُؽ.الُمحاُش: 

ُ
 ادل

 الَقْشُر، )سَلَن اجلِْلَد(.الَمْخُن: 
 الدَّْلُك.الَمْدُس: 
 ُر.الَكسْ الَمْدُؽ: 
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 التػَّْلِينُي والصَّْقُل.التَّْمرِيُد: 
 التَّْمِليُس والتَّْسوِيَُة. -

َملَُّس.الُمَمرَُّد: 
ُ
 ادل

ْرُث، النػَّْقُع والتػَّْلِينُي.الَمْرُذ: 
َ
ْيُث، ادل

َ
 ادل
 التَّْبِليُل. التػَّْلِطيُخ.الَمْرطََلُة: 
 نَػْقُع الدوَّاِء أو اخلُْبِز يف ادلاِء.الَمْرُس: 

ِد.الدَّلْ  - َِ  ُك بايَل
 اخلَْرُؽ.التََّمرُُّؽ: 

 التَّْخِليُص والتػَّْنِقَيُة.الَمْحُص والتَّمِحيُص: 
 الشَّقُّ.الَمْخُر: 
 ِشدَُّة الَفْتِل.اإِلْمراُر:
ـُ الَفْتِل.الِمرَُّة:   ِإْحكا
الَقْرُص اخلَِفيُف بَأْطراِؼ األَصاِبِع دوف الَمْرُز: 

 اأَلْظفاِر.
عاجَلَِة.: الِمراُس والُمماَرَسةُ 

ُ
 ِشدَّة ادل

 الدَّْلُك.الَمْرُس: 
إعادُة احلَْبِل إىل الَبَكرَِة إذا خرج اإلْمراُس: 

 منها.
نَػْتُف الشََّعِر والرّْيِش والصُّوِؼ عن الَمْرُط: 

 اجَلَسِد.
 النَّْتُف. -

ْعُك.الَمْرُغ: 
َ
 ادل
 نَػْتُف الصُّوِؼ.الَمْرُؽ: 

 راُر.االْسِتْخراُج واالْسِتدْ االْمِتراُء: 
 نَػْفُش الُقْطِن.الَمْزُع: 

بَػلَِّل.الَمْسُط: 
ُ
 إخراُج ادلاِء من الشَّْيِء ادل

 االْسِتالُؿ.الَمْسُن: 
 اخلَْلُط.الَمْشُج: 
ْخُلوُط.الَمِشيُج: 

َ
 ادل

 : ْسُح ِبَشْيٍء َخِشٍن.الَمشُّ
َ
 ادل

 نَػْقُع الشَّْيِء حىت يَُذوَب.الَمشُّ والَمْشَمَشُة: 
 ْمِسيُح.التَّ التَّْمِشيُع: 
 نَػْفُش الُقْطِن وضَلْوِِه.الَمْشُع: 
ْشُط.الَمْشُق: 

َ
 ادل
 َجْذُب ادلاِء من الِبْئِر.الَمْطُخ: 

 التػَّْلِينُي والتَّْمِليُس.الَمْظُع والتَّْمِظيُع: 
ََتِْفيُف اخَلَشِب الرَّْطِب وَعَلْيِو حِلاُؤُه الَمْظُع: 

 لِئالَّ تتَشقََّق وتَػَتَصدََّع.
 الدَّْلُك. الَمْعُت:
 اجَلْذُب. االنِْتزاُع.الَمْعُد: 
ْغُط.الَمْعُط: 

َ
دُّ وادل

َ
 ادل
 َمدُّ الشَّْيِء حىت يُْسَتطاَؿ.الَمْغُط: 

- .ِ  َمدُّ الشَّْيِء اللَّنيّْ
 الدَّْلُك.الَمْعُك: 

 التَّْدلِيُك والتَّْمرِيُغ.التَّْمِعيُك: 
 الشَّقُّ، )َمَعَل اخَلَشَبَة(.الَمْعُل: 

ْرُث، )َمَغَث الدَّواَء(.ُث: الَمغْ 
َ
 ادل

ْرُس. -
َ
 الدَّْلُك وادل

 الَغطُّ يف ادلاِء.الَمْقُس: 
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 َغْمُس الشَّْيِء بادلاِء ]وضَلوِِه[.الَمْقُل: 
 اجلَْلُو ]والصَّْقُل[.الَمْقُو: 

 الزَّْعَزَعةُ والتَّْحرِيُك.الَمْلُت: 
 ٍن[.السَّْمُط. ]نَػْتُف الشَّعِر مباٍء ساخالتَّْمِليُح: 
ْرُس.الَمْوُث: 

َ
 ادل
 التَّْمرِيُن، َجْعُل الشَّْيِء َمرِناً.التَّْمِليُد: 
ِد كأنو يَْطُلُب الَمْلُش:  َِ تَػْفتيُش الشَّْيِء بايَل

 فيو شيئاً.
 الزََّلُق من الَيِد.الَمَلُص: 
 َزؿُّ الشَّْيِء اْنِسالالً ِلمالَسِتو.التََّملُُّص: 

 اإلْفالُت.االْنِمالُص: 
 التَّْمِليُس.ِليُق: التَّمْ 

 : اإلمّْالُس.اإلمِّالؽُ 
.الَمْلُق:   الدَّْلُك للشَّْيِء حىت يَِلنَي وَُيْاَلسَّ

 السَّْحُق.الَمْهُك: 
 التَّْمِليُس. -

 الُوصوُؿ إىل ادلاِء بَػْعَد احلَْفِر.اإِلْمهاُء واإلْمواُه: 
 ِإْرخاءُ احلَْبِل.الَمْهُو: 

 الَغْسُل.الَمْوُص: 
 باألَصابِِع. الَغْسلُ  -

 الذََّوباُف؛ )ماَعِت الِفضَُّة(.الَمْوُع: 
ْرُس.الَمْيُث: 

َ
 ادل

 اإِلذابَةُ بادلاِء. -
 النَّْتُف.الَمْوُر: 

 اإِلذابَُة.اإِلمارَُة: 
ُر:   نَػْفُش الصُّوِؼ وضَلْوِِه.الَميػْ

 التػَّْوترُِي.اإِلنْباُض: 
 ِإزَالةُ الشَّْيِء عن َمْوِضِعِو.النَّْتُخ: 

 النَّْسُج.ْتُخ: النَّ 
 النَّْتُف. -
 النػَّْقُش. -

 اجَلْذُب واالْقِتالُع.النَّْتُق: 
 الرَّْفُع. -
 قَػْلُع الشَّْيِء والرَّْمُي بِو. -

 َصبُّ ما يف الِوعاِء وضَلْوِِه. -

 الرَّْمُي والنػَّْفُض.اإلنْتاُؽ: 
 التػَّْزِينُي.التػَّْنِجيُد: 
 يعو[.ضَلُْت اخَلَشِب ]وَتْصنِ النَّْجُر: 

 َقَضاءُ األَْمِر والَعَمِل واحلاجة.اإِلْنجاُز: 
 احلاِضُر.النَّاِجُز: 

 التػَّْعرِيُض.النَّْجُف: 
 الَقْطُع.النَّْجُو واالْسِتْنجاُء: 

 النَّْشُر والَقْشُر.النَّْحُت: 
 التػَّْرقِيُق.النَّْحُت: 
 الدَّؽُّ بادلِْنحاِز، وىو اذلاَوُف.النَّْحُز: 

 ؽّْ والسَّْحِق.ِشْبوُ الدَّ  -
 َجْذُب الصّْيَصِة إِلْحكاـِ حلَُْمِة النَّْسِج. -

 تَػْرِقيُق النَّْصِل وِإْحَداُدُه.النَّْحُض: 
التَّْصِفَيُة النَّْخُل والتػََّنخُّل واالنِْتخاُؿ: 
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 واالْخِتياُر.
 َعْزُؿ لُباِب الشَّْيِء عن َغرْيِِه. -

 النَّْدُؼ.النَّْدُش: 
 لُقْطِن بادلِْنَدِؼ.طَْرُؽ االنَّْدُؼ: 
 ِإْخراُج ادلاِء من الِبْئِر.النَّْدُؿ: 

 الَغْرُؼ. -
 إنْفاُد ادلاِء.النػَّْزُح: 

 َكْتُب ِكتاٍب من ِكتاٍب.االْسِتْنساُخ: 
 الَغْربَػَلُة.النَّْسُف: 

 تَػْنِقَيةُ اجلَيِّْد من الرَِّديِء. -
 َجْعُل األشياِء على نظاـٍ واحٍد.التػَّْنِسيُق: 

 ْنِظيُم.التػَّ  -
 : النَّْحُت.النَّْشرُ 

 :  اخلَْلُط.النَّشُّ
 اإِلْسراُع يف الَعَمِل.النَّْشَنَشُة: 

 االنِْتزاُع بُِعْنٍف.النَّْشُع: 
الذُلا ِبَسْحِب َأَحِد األُْنُشوطَُة:  ُعْقَدٌة َيْسُهُل اضلِْ
 طَرَفَػْيها.
 َحلُّ الُعْقَدِة.اإِلْنشاُط: 
 .النػَّزُْع واجَلْذبُ النَّْشُط: 
. الرَّْشُح.النَّْضُح:   الرَّشُّ

 الرَّشاُش. -
.. وقيل ىو فوَؽ النَّْضحِ النَّْضُخ:   .الرَّشُّ

 اللَّْطُخ مبا يَػبػَْقى لو أَثَػٌر.النَّْضُخ: 
 الَقْطُر.النَّْطُف: 

 الَقطُوُر.النَّطُوُؼ: 
 الَعْصُر.النَّْطُل: 
 اجَلْمُع يف ِسْلٍك.النَّْظُم: 

 يف ِسْلٍك. اجَلْمعُ التػَّْنِظيُم: 
 النػَّْفُخ، أو َشِبيوٌ بالنػَّْفِخ.النػَّْفُث: 
 نَْدُؼ الصُّوِؼ والُقْطِن.النػَّْفُش: 

ْنَتِبُ الرّْْخُو اجَلْوِؼ.الُمْنَتِفُش: 
ُ
 ادل

 اخلَْبُط.النػَّْفُض: 
 احلَْفُر.النػَّْقُر: 

 الِكتاُب يف احَلَجِر. ]الِكتَابَُة[. -
 النَّْمَنَمُة.النػَّْقُش: 

 التػَّْنِظيُف.ِقَيُة: التػَّنْ 
 التََّخيػُُّر.التػَّنَػقِّي: 

.النَّْكُب والتػَّْنِكيُب:   اإِلمالَةُ والَكبُّ
 َكبُّ الشَّْيِء وَصبُُّو.النَّْكُب: 
 أَثَػٌر ِشْبوُ الِكتابَِة.النَّْمَنَمُة: 
نَػقَُّش.الُمَنْمَنُم: 

ُ
 ادل
 الَغْسَلةُ بادلاِء أو َغرْيِِه.النػَّْوَصُة: 
 التػَّْعِليُق.النػَّْوُط: 

 ما ُعلَّْق. -
 التػََّعلُُّق.االنْتِياُط: 

 احلَذاقَُة يف ُكلّْ َشْيٍء.النػَّْوقَُة: 
َخطَّط[.الُمنَػوَُّؽ: 

ُ
ُطَرَُّؽ ]ادل

َصفَُّف. ادل
ُ
 ادل
 َُتْرِيك الشَّْيِء من َمكانِو النِْتزاِعِو.اإِلناَصُة: 
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 الضَّْرُب ِبَشْيٍء رِْخٍو كاخَلَشِب.الَهْبُج: 
.: الَهتُّ   الصَّبُّ

 :  ُمتابَػَعُة الَغْزِؿ.الَهتُّ
 الدَّؽُّ حىت السَّْحِق.الَهْثم: 

 ِإْرخاءُ الشَّْيِء إىل َأْسَفَل.الَهْدُؿ: 
 الَقْطُع.الَهْذُء: 

 التػَّْنِقَيُة والتَّْخِليُص.التػَّْهِذيُب: 
 ُسْرَعةُ الَقْطِع.الَهَذُذ والَهذُّ: 

ـُ:   ْيِء ّتاماً.الَقْطُع. تَػْغِييُب الشَّ الَهْذ
ـُ:   القاِطُع من َشْفرٍَة وضلوىا.الُهذا
 الشَّقُّ.الَهْرُت: 
 النَّْتُف.الَهْرَمَلُة: 

 التػَّْقِطيُع. النَّْتُف. -
َقَعُة:  َضْرُب الشَّْيِء الياِبِس على ِمْثِلِو ضلو الَهيػْ

 احَلِديد.
 :  السَّْحُق.الَهكُّ

ْسُحوُؽ.الَهِكيُك والَمْهُكوُؾ: 
َ
 ادل

.: الَهْمرُ   الصَّبُّ
 االْنِصباُب.االْنِهماُر: 

. الَكْسُر.الَهْمُز:   الَغضُّ
 َشدُّ الَوتَِر.التػَّْوتِيُر: 
 الدَّؽُّ والَكْسُر.الَوْثُم: 

ُء:  ْْ .الَوْج  الدَّؽُّ

.الَوْجُن:   الدَّؽُّ
 َخْلُط الشَّْيِء َوبَػلُُّو لَِيتَػَلزََّج.الَوْخُف: 
 النػَّْقُع، الَبلُّ.الَوْدُف: 

َبػُْلوُؿ.ُدوُف: الَموْ 
َنػُْقوُع، ادل

 ادل
النَّْصُب واإِلْشخاُص واإِلسناُد إىل اإِلْيزاُء: 
 َشْيٍء.

 اللَُّف.الَوْشُع والتػَّْوِشيُع: 
 َلفُّ الُقْطِن بَػْعَد النَّْدِؼ. -

 ثَػِْنُ الشَّْيِء بَػْعِضو على بَػْعٍض.الَوْضُن: 
 .َنْسُج السَّرِير وأَْشباِىِو باجَلْوَىِر والثيابِ  -

 .: التَّثِْبيتُ التَّوِطيدُ 
 .: التػَّْلِميعُ التػَّْولِيعُ 
]الدَّْوُس ىو .  الشَِّديدُ  : الدَّْوسُ الَوْهتُ 

 التَّْكِسرُي والتػَّْنعيم[.
 الَوْطءُ الشَِّديُد.الَوْهُث: 
 الدَّؽُّ والَكْسُر.الَوْهُز: 

َنُو وبَػنْيَ اأَلْرِض الَوْهُس:  َكْسُر الشَّْيِء وبَػيػْ
 ئالَّ تُباِشَر بو اأَلْرَض.وِقايةٌ لِ 

- .  الدَّؽُّ
 َكْسُر الشَّْيِء الرّْْخِو.الَوْهُص: 
 النػَّْقُط، لكتاٍب وضَلْوِِه.الوَْكُت: 

 التَّْجِفيُف.التػَّْيبِيُس: 
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(2) 
 المهػن والمهنيوف

الذي َحِذَؽ َمْصَلَحَة اإِلِبِل اآلِبُل واألَِبُل: 
 والشَّاِء.
 اإِلْسكاُؼ.اإلْشَفى: 

 بائُِع األَلَْيِة. ]الشَّْحُم وُدْىُن احليواف[.الَُّء: األ
 السَّقَّاُء.األَيَّاُب: 
 حاِفُر اآلبَاِر.األَبَّاُر: 

الذي يَػْعَمُل الِبتاَت )األْكِسَية( الَبتِّيُّ والبَتَّاُت: 
 ويَبيُعها.

 اخلَمَّاُر، ]صانُِع اخلَْمِر[.البَتَّاُع: 
 رُُكوُب الَبْحِر.اإِلْبحاُر: 

 ِحْذُؽ ِصناعٍة ما.إلْبراُت: ا
الذي يَػْقَتِلُع ِحجارَة الِباـِ من اجلََبِل الُمْبِرـُ: 

 ويَػْقطَُعها ويَُسوّْيها ويَػْنَحُتها.
 بائُِع البَػزّْ ]الثّْياب[.البَػزَّاُز: 
.الِبَزازَُة:   ِحْرفََة بَػْيِع البَػزّْ

 اخلَيَّاُط.الِبَيْطُر والبَػْيطاُر: 
 اُف.اخلَتَّ الُمّبظُِّر: 
 النَّسَّاُج.الِبيَػْنُط: 
 ُمَدبػُّْر الِبناِء وصانُِعُو.البَػنَّاُء: 

 بائُِع البَػْيض.البَػيَّاُض: 
 الذي يػُبَػيُّْض الثّْياَب.البَػيَّاُض والُمبَػيُِّض: 

 بائع التّْْْبِ.التَّبَّاُف: 

 احلاِئُك.التَّاِحُم: 
 خاِدـ الُبْستاف. التَّاحي:
 احد: تِْلٌم(.الصَّاَغُة. )الو التِّالـُ: 

 ِغْلماُف الصَّاغِة. -
 َتالِميُذ الصَّاغِة. -

 بائُِع التَّْمِر.التَّمَّاُر: 
 صاِحُب التػَّنُّوِر ]صانُِعُو، العاِمُل عليو[.التػَّنَّاُر: 

 الذي َيِشي الثّْياَب ألواناً.الُمْثِمُج: 
ْرأَُة الصنَّاُع بالَوْشِي.الُمْثِمَجُة: 

َ
 ادل

 ِبيُع الثّْياَب.الذي يَ الثػَّوَّاُب: 
 صانُِع اجلِراِر.الَجرَّاُر: 
 ِحْرفَُة اجلَرَّاِر.الِجرارَُة: 
الذي يَػْنَحُر الدَّابََّة ويَْسَلُخ ِجْلَدىا الَجزَّاُر: 

 ويُػَقطّْعها.
.الَجصَّاُص:   صانُِع اجِلصّْ
 صانُِع اجلِعاِب.الَجعَّاُب: 
 ِصناَعةُ اجلعاِب.الِجعابَُة: 

 اُع. والواحد: ُجْلِذيّّ.الصُّنَّ الَجالِذيُّ: 
ْيِسِر الُمْجِمُد: 

َ
الذي يَْدُخل بَػنْيَ أَْىِل ادل

وَيْضِرُب بالِقداِح ويُؤَّتَُن عليها. ]صاِحُب 
 زَلَلّْ الِقمار أو ُمِديرُه[.

 الزَّرَّاد.الُجْنِثيُّ والِجْنِثيُّ: 
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 احلدَّاُد. -
.الِحجاَمُة:   ِحْرفَُة احَلجَّاـِ

 احَلِديِد. صانُِع احلديِد. ُمعاِلجُ الَحدَّاُد: 
 صانُِع النّْعاِؿ.الَحذَّاُء: 

 الذي َُيْرُِؽ اجِلصَّ ويُوِقُد َعلَْيِو الناَر. الَحرَّاُض: 
الذي يعاِلُج الِقْلَي الذي تُػْغَسُل بِِو  -

 الثّْياُب.
- .  صانُِع اجِلصّْ
الذي يُوِقُد على الصَّْخِر لَِيتَِّخَذ منو نُورًَة  -

 أو ِجصَّاً.
- .  صانُِع اجِلصّْ

 الصَّانُِع.الُمْحَتِرُؼ: 
عاِمُل.الَحرِيُف: 

ُ
 ادل

 الصّْناَعُة.الِحْرفَُة: 
الذي َُيَلُّْص ويَْسَتْخرُِج الِفضََّة من الُمَحصُِّل: 

ْعِدِف.
َ
 ِحجارِة ادل
 الذي َُيَْمُع احَلَطَب فيَبِيُعُو.الَحطَّاُب: 
 ُصنَّاُع الَوْشِي.الَحَفَدُة: 
الذي َُيِْسُن َدقائَِق الصّْناعاِت  الَحِكيُم:

 ويػُْتِقُنها.
 الذي يَػْنِدُؼ الُقْطَن َيْسَتْخرُِج َحبَُّو.الَحالَُّج: 
 ِحْرفَةُ نَْدِؼ الُقْطِن واْسِتْخراِج حبّْو.الِحالَجُة: 
 ]الذي ِحْرفَػتُُو َِحُْل اأَلْشياِء لِنَػْقِلها[.الَحمَّاُؿ: 
 َعسَُّفوَف الَفالََة.اأَلِدالَّءُ الذين يَػتػَ الَحَمُك: 
 بائُِع احلِْنطَِة.الَحنَّاُط: 

 ِحْرفَُة بَػْيِع احلِْنطَِة.الِحناطَُة:
 اخلَمَّاُروف.الحانَِيُة: 

 احلاِذُؽ يف َعَمِلِو.اأَلْحَوِذيُّ: 
 الَقصَّاُر ]الذي يػُبَػيُّْض الثّْياَب[.الَحواِريُّ: 
 النَّسَّاُج، )اجلمع: حاَكةٌ وَحوََكٌة(.الحاِئُك: 
 ِحْرفَةُ النَّْسِج.الِحياَكُة:  
 الذي َُيَْمُع احلَيَّاِت.الحاوي: 
 ِمْهَنةُ ُصْنِع اخلُْبِز.الِخبازَُة: 
 صانُِع اخلُْبِز.الَخبَّاُز: 

 الدَّليُل واحلاِذُؽ بالدَّاللِة.الِخرِّيُت: 
 صانُِع اخلََرِز.الَخرَّاُز: 
 ِحْرفَُة ُصْنِع اخلََرِز.الِخرازَُة: 
 صانُِع الدّْناِف.: الَخرَّاسُ 

 اخلَمَّاُر. -
 صاِحُب الدّْناِف ]وصانُِعها[.الَخرَّاُص: 

 َرُجُل السَِّفيَنِة.الَخْيَسفوَجُة: 
 : بائُِع اخَلَشِب.الَخشَّابُ 

.الِمْخَضُن:   الذي يذلل الدوَّابَّ
 الَعطَّاُر.الَخطَّاُر: 
 الَعطَّاُر.الَخْيَطُل: 
 الصَّانُِع.الخاِلُق: 
 الذي َيْصَنُع ُجُفوَف السُّيوؼ.: الَخالَّؿُ 

 بائُِع اخلَلّْ وصانُِعُو. -
 صانُِع اخلَْمِر.الُمَخمُِّر: 
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 بائُِع اخلَْمِر.الَخمَّاُر: 
 الشَّوَّاُء.الَخمَّاُط: 
 ُمعاِلُج اخلُوِص وبَػيَّاُعُو.الَخوَّاُص: 
 الَعَمُل يف ُمَعاجَلَِة اخلُوِص وبَػْيِعِو .الِخياَصُة: 

 ِصناعِة اخلُوِص واحُلَصِر[. ]ِحْرفَةُ  -
 الذي ِحْرفَػتُوُ الدّْباَغُة.الدَّبَّاُغ: 

 احلاِذُؽ بِصَناَعِتو.الدَّاِرُب: 
 الَغزَّاُؿ.الُمِدرُّ: 

 النَّجَّاُر.الدُّْعِميُّ: 
 صاحب الدُّفُوِؼ.الدَّفَّاُؼ: 
 صانُِع الدُّفُوِؼ.الُمَدفُِّف: 
 [.ضاِرُب الدُّفُوِؼ ]موسيقيّ الدَّْفَداُؼ: 
 بائُِع الدَِّقيق.الدَِّقيقيُّ: 
الَُّح الذي يَِلي الشّْراَع.الدَّاِريُّ: 

َ
 ادل

 الَعطَّاُر. -
ْستَػْقِطُر.الُمْسَتْذِرُؼ: 

ُ
 ادل

ْرأَُة اخلَِفيَفةُ الَيَدْيِن بالَغْزِؿ.الذَّراُع: 
َ
 ادل

 ]الَغزَّالَةُ ادلاِىرُة[. -
 الذي يَِبيُع الرُُّؤوَس. الرَّأّاُس:

 : الطَّيَّاُف.ادُ الرَّبَّ 
 : الذي يَػُقوُد السَِّفيَنَة.الرُّبَّافُ 
 رَْأُس البَػنَّائني.الرَّاُز: 
 رَْأُس الصُّنَّاِع. -

 بَػقَّاُؿ الُقَرى.الرُّْدِحيُّ: 

الَّحاِف يَُكوناِف على ُمَؤخَِّر الرِّْدفاِف: 
َ
ادل
 السَِّفيَنِة.

ـُ:   الَُّح.األَْرَد
َ
 ادل
 َحى أََداِة الطَّْحِن.صانُِع الرَّ الُمَرحِّي: 

ـُ اخلَْرِؽ وِإْصالُحو، ]يف الرَّفَّاُء:  الذي َصنػَْعُتُو أْل
 الثػَّْوِب وَغرْيِِه[.

ْيِسِر.الرَِّقيُب: 
َ
 أَِمنُي َأْصَحاِب ادل

ْيِسِر. -
َ
وَكَُّل بِِقداِح ادل

ُ
 ادل

 صانُِع الرّْماِح.الرَّمَّاُح: 
 الذي ال يػُْتِقُن َعَمَلُو. الُمَرمُِّق: 

- .]  ]عاِمل غري فَػِنّْ
 ناِسَجةُ احَلِصرِي.الرَّاِمَلُة: 
 صانُِع الزََّرِد.الزَّرَّاُد: 

 الزَّرَّاُد. ]صانع احلََلق والزََّرد[.السَّرَّاُد: 
ـُ.الُمَزيُِّن:   احَلجَّا

ُذ الشََّعِر. ]احَلالَُّؽ[. -  ُمَقذّْ
 بائُِع اخلَْمِر.السَّبَّاُء: 

َرَدُة:   احِلالقَُة.السَّبػْ
الذي ِحْرفَػُتو السّْحايَُة )السّْحايَُة السَّحَّاُء: 

 َجْرُؼ الشَّْيِء أو َقْشرُُه(.
 احِلجابَُة.السِّدانَُة: 

 ]ِخْدَمُة َمكاٍف ُمَقدَّس[. -
ـُ.السََّدنَُة:   اخلََد
 صانُِع السُُّروِج وبائُِعها.السَّرَّاج: 

 ِحْرفَُة صانِِع السُّروِج وبائِِعها.السِّراَجُة: 
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 الَفْيُج والتَّابُع.ْفِسيُر: السِّ 
 الذي يَػُقوـُ على النَّاقِة ]َيدمها[. -
 السّْْمَساُر. -

 احلاِذُؽ بأْمِر احَلِديِد. )اجلمع َسَفاِسرُي(. -

 صانُِع السُُّفِن.السَّفَّاُف: 
 ِحْرفَُة ِصناَعِة السُُّفِن.السِّفانَُة: 

ن الذي يَِبيُع السََّقَط ]والبايل[ مالسَّقَّاُط: 
تاِع.

َ
 ادل

 النَّبَّاُذ. صانُِع النَِّبيِذ.السَّكَّاُر: 
 الصَّانُِع.اإِلْسكاُؼ واأُلْسُكوُؼ والسَّكيُف: 

ِحْرفُة اإِلْسكاِؼ ]وىي ُصْنُع السِّكافَُة: 
 اخلِفاِؼ وِإْصالُحها[.

اخلَفَّاُؼ. ]صانع اخلِفاِؼ أو اإلْسكاُؼ: 
 ُمْصِلُحها[.

 انُِع السَّكاِكني.صالسَّكَّاُف والسَّكاِكينيُّ: 
 بائع السَّْمِن.السَّمَّاُف: 
ْتِقُن لَُو.السَّْنبَػُر: 

ُ
 الرَُّجُل العامِلُ بالشَّْيء ادل

 الذي يَِبيُع اأَلْكَفاَف.السَّيَّاُء: 
 الُقنَّاُص، )الصيَّادوف(.الشُّبَّاُؾ: 
 النَّاِسُج.الشَُّتوُف: 
 النَّاطُوُر.الشَّارُِج: 
 يُع الشَّريَع وىو الَكتَّاُف اجلَيُّْد.الذي يَبِ الشَّرَّاُع: 

 الَقصَّاُب.الشَّصَّاُب: 
 صانَِعةُ احُلْصِر.الشَّطَّابَُة: 
َُلئُّْم.الشَّعَّاُب: 

 ]الذي يُْصِلُح ماَتَشقََّق[. ادل

 ]العاِمُل[.الُمْشَتِغُل والشَِّغُل: 
 الَقصَّاُب. اجلَزَّاُر.الُمَشقُِّص: 
 احَلالَوَة. الذي يَِبيعُ الشَّْولَِقيُّ: 
َُروُّْضوف[. )الواحد: الشََّلَقُة: 

الرَّاَضُة. ]ادل
 راِئٌض(.

)معروؼ(!! )اجلمع: َصيَاِدلٌَة(. الصَّْيدالنِيُّ: 
 )معرَّب(.

 ]الذي يُِعدُّ الدَّواَء[. -
 الَعطَّاُر.الصَّْيَدُف: 
الَُّح. )اجلمع: ُصرَّاءُ وَصرَارِيُّ(.الصَّاِري: 

َ
 ادل

 الصُّْفِر أي النُّحاُس. صانِعُ الصَّفَّاُر: 
 الدَّبَّاُس. ]صانُِع الدّْْبِس[.الصَّقَّاُر: 
َقُل:   َشحَّاُذ السُُّيوِؼ وَجالَُّؤىا.الصَّيػْ
 اأَلْسَكُف. ]اإلْسكاُؼ[.الُمَصلُِّل: 

 الَعطَّاُر.الصَّْيدالنِيُّ: 
 الصَّانُِع احلاِذُؽ.الصََّنُع والصَِّنيُع: 

ْرأَُة احلاذِ  الصَّناُع:
َ
َعِة.ادل   قَةُ الصَّنػْ

 ِحْرَفُة الصَّاِنِع.الصِّناَعُة: 
َعةُ    .الصَّانِعِ  : َعَملُ الصَّنػْ

 : صانُِع احلُِليّْ.الصَّائغ
 : صانُِع احلُِليّْ.الصَّوَّاُغ والصَّيَّاغُ 

ُكلُّ من َويلَ شيئًا من َعَمِل البَػْيِت، الصُّوفَُة: 
 )اجلمع ُصوفاٌف(.
 الضَّاِرُب والضَّرِيُب: 

ُ
ْيِسِر.ادل

َ
 وَكَُّل بِِقداِح ادل
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َعُة:   احلِْرفَةُ والصّْناَعُة.الضَّيػْ
 ُمعاِلُج الطَّْبِخ.الطَّبَّاُخ: 
ْصنوعاِت ِبَْتٍم أو الطَّبَّاُع: 

َ
]الذي يَطَْبُع ادل

 عالَمٍة[.
 الذي ِحْرفَػتُو الطّْحانَُة.الطَّحَّاُف: 

بائُِع الطُُّسوِس، ]وىي أواين الطَّسَّاُس: 
 [النُّحاسِ 
 ِحْرفَُة صانِع الطُُّسوِس.الطِّساَسُة: 

 صانُِع الطّْنِي.الطَّيَّاُف: 
 ]الذي يَطِْلي بالطّْنِي[. -

 الطَّبَّاُخ.الطَّاِهي: 
ْرأَُة اليت تَػْنِظُم الَقالئَِد.العابَِيُة: 

َ
 ادل

 ادلاِشطَةُ اليت تَػْلَزـُ الَعروَس.الُعَجاِهَنُة: 
 الطَّبَّاُخ. اخلاِدـ.الُعجاِهُن: 

الَُّح.الَعدَّاُر: 
َ
 ادل
الَُّح، ]رُبَّاُف السَِّفيَنِة[.الَعْدَوِليُّ: 

َ
 ادل
ْعِدِف الصَّْخَر مث الُمَعدُِّف: 

َ
الذي َُيْرُِج من ادل

 يَُكسّْرىا يبتغي فيها الذََّىب.
الذي يَػْعَمل الَعرَاباِت، وىي ُُشُُل العرَّاُب: 

ُضُروِع الَغَنِم. ]أْكياُس ُضُروِع الَغَنِم[ 
 الواحدة: َعرَابٌَة[.]

 َصيَّاُد السََّمِك.الَعرَِكيُّ: 
 بَػيَّاُع الثَِّجرِي. ]العصري[.الَعْزِميُّ: 
 ُمْصِلحو الرياحني والُوُرود. الُعُشق:
 بائُِع الطّْيِب.الَعطَّاُر: 

 ]ِحرفَُة ُصْنِع الطّْيِب وبَػْيِعِو[.الِعطارَُة: 
 الَغزَّاُؿ.الَعصَّاُب: 
ناالُمعاطاُة: 

ُ
 َولَُة.ادل

 : اخِلْدَمُة.والتػَّْعِطَيةُ  الُمعاطَاةُ 
 الَغزَّاُؿ. الذي يَِبيُع الُعَكى ]الَغْزؿ[.العاِكي: 
 بائُِع الِعْلِك.الَعالَُّؾ: 

 : ادلِْهَنةُ والِفْعُل.الَعَملُ 
الذي يَػتَػَوىلَّ أُموَر الرَُّجِل يف مالِِو وِمْلِكِو العاِمُل: 

 وَعَمِلِو.
 َمِل.صاِحُب العَ الَعِمُل: 

طُْبوُع على الَعَمِل.الَعُموُؿ: 
َ
 ادل
 تَػْولَِيةُ الَعَمِل.التػَّْعِميُل: 
 بائُِع الِعَنِب.الَعنَّاُب: 
 بائُِع العاِج ]وُمَعاجِلُُو[.الَعوَّاُج: 

الَُّح.الغاِدُؼ: 
َ
 ادل
الذي يَػْنزُِؿ َُتَْت ادلاِء الْسِتخراِج الَغوَّاُص: 
 اللُّْؤلُِؤ.
 جو اللُّْؤلُِؤ.ُمْسَتْخرِ الغاَصُة: 
 ِحْرفَةُ الَغْوِص.الِغياَصُة: 
 النَّجَّار.الَفْيَتُق: 
 الصَّائُِغ.الَفتَّاُف: 

 الَقصَّاُر.النػِّْفِرُج: 
 صانُِع اجلَواِىِر، ]الفرائد[.الَفرَّاُد: 

 اجلازُِر.الَفْعَفَعانِيُّ: 
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ْبَتدَُع.الُمْفتَػَعُل: 
ُ
 ادل
 .الذي يَِبيُع الفاِكَهةَ الفاِكهانِيُّ: 
 الصيَّاِدلَُة.الفالِورَُة: 
 الذي يُػَعلّْم الُفهوَد الصَّْيَد.الَفهَّاُد: 
 الدَّاِفُن بَِيِدِه.القابُِر: 
ْرأَُة اليت َتِن الُعْصُفَر وضلوه.القابِيُة: 

َ
 ادل

ُو:   اخِلْدَمُة.الَقتػْ
ـُ؛ )اجلمع: َمقاتَِيٌة(.الَمْقَتِوي:   اخلاِد
 اخِلْدَمُة.الَمْقَتى: 

 صانُِع الِقداِح.: الَقدَّاحُ 
 الطَّبَّاُخ.الُقداُر: 

 اخلَيَّاُط، الصَّانِع.الَقراِريُّ: 
 بائُِع الَقَرِظ )الَقَرُظ َشَجر يُْدبَُغ بو(.الَقرَّاُظ: 
 التَّاجُر احلَرِيُص.القاِزُب: 
 بائع التَّوابل. الَقزَّاح:

ُمْنَتِقُد الدَّراِىم، ]الذي الَقْسطَُر والَقْسطَِريُّ: 
 ُز الصَِّحيَح من الزَّاِئف منها[.َُيِي

 اجلَزَّاُر.الَقصَّاُب: 
 ِحْرفَةُ الَقصَّاِب.الِقصابَُة: 
 الزَّمَّاُر.الَقصَّاُب: 
 الذي َُيَوُّْر الثّْياَب، ]يػُبَػيُّْضها[.الَقصَّاُر: 
 ِحْرفَةُ الذي َُيَوّْر الثّْياب ]يػُبَػيُّْضها[.الِقصارَُة: 
 : اجلَيَّاُر.الَقصَّاصُ 

 صَّاُص[.]اجلَ  -

 الذي ُكلّْف بَِعَمٍل قَػْبَل أف َُيِْسَنو.الُمْقَتَضُب: 
 اخلَرَّاُط الذي يَػْعَمُل احلَُقَق.الَقطَّاُط: 
ْيِسِر.الُمَقْعِقُع: 

َ
 الذي ُيُِيُل الِقداَح يف ادل

 الذي يَػْقِلي البُػرَّ والُبْسَر للبَػْيِع.الَقالَُّء: 
]صانع الِقِسيّْ[ الَقوَّاُس الُمَقْمِجُر والَقَمْنَجُر: 

 )معرَّب(.
 الَغوَّاُص.القاِمُس: 
 الَغوَّاُص.الَقمَّاُس: 
 الَغْوُص.الَقْمُس: 

 الَبِصرُي بادلاِء ُتت اأَلْرِض.الِقْنِقُن والُقَناِقُن: 
الدَّلِيُل اذلاِدي والَبِصرُي بادلاِء يف َحْفِر  -

 الُقِِنّْ.
 الَبِصرُي باْسِتْخراِج ادلِياِه وَجرّْىا. -

 الذي يَػْعِرُؼ اآلثاَر. )اجلمع: قافَُة(.ُف: القائِ 
 تَػَتبُُّع األَثَِر. َمْعرِفَةُ الشََّبِو بني الُقْرََب.الِقيافَُة: 
 الذي َيْصَنُع القاَر أو يَطِْلي بِو.الَقيَّاُر: 
 احَلدَّاُد.الَقْيُن: 
 الصانِع أَيَّاً كاف َعَملُو. -

 احلِداَدُة.الِقيانَُة: 
 الصَّنػَْعُة. -
 الذي يُػَعلّْم الكتَابََة.ِتُب والُمَكتُِّب: الُمكْ 

 َصنػَْعُة من يَْكُتُب.الِكتابَُة: 
 الذي َعَملُو الكتابَُة.الكاِتُب: 

َُجرَُّب.الُكرَُّز: 
َُدرَُّب ادل

 ادل
 احلاِذُؽ ]يف ِمْهَنة[. -
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ِِ الصَّْيد وُمَضرّْيها.الُمَكلُِّب:   ُمَعلّْم ِكالِب
 بائُِع الَكْمأَِة.الَكمَّاُء: 

 بائُِع اللُّْؤلُِؤ.لَّألَّاُء:ا
 ِحْرفُة صانِِع اللُّْؤلُِؤ.اللِّئالَُة: 
ـُ:   بائُِع اللَّْحِم.اللَّحَّا
 الذي ِحْرفَػتُوُ اللَِّعُب.اللَّعَّاُب: 

 ادلاِشطَُة.الماِسَحُة: 
 الَقوَّاُس. ]صانُِع الِقِسيّْ[.الماِسِخيُّ: 
ْشَط. وىو تَػرْ الماِشطَُة: 

َ
جيُل اليت ُُتِْسُن ادل

 الشََّعِر.
ْشِط.الِمشاطَُة: 

َ
 ِحْرفَةُ ادل

 احَلدَّاُد الذي ]يَُصنُّْع[ احَلِديَد.الَمطَّاُؿ: 
 احلاِمُل من قَػْريٍَة إىل أُْخَرى.الَمقَّاُط: 

ْكتَػَرى من َمْنزٍِؿ آلَخَر.الَمقَّاُط والماِقُط: 
ُ
 ادل

 صاِحُب ادلِْلِح.الَمالَُّح: 
 ُب السَِّفيَنِة.السَّفَّاُف. النُّوِتُّ. صاحِ  -

ِحْرفَُة ادلالَحِة ]قيادة الِمالَحُة والُمالَِّحيَُّة: 
 السُُّفِن[.

 احِلْذُؽ باخِلْدَمِة والَعَمِل وضَلْوِِه.الِمْهَنُة: 
 اخِلْدَمُة.الَمْهُن والَمْهَنُة: 

ـُ.الماِهُن:   اخلاِد
 الِكتابَُة.النَّْبُق: 

 تُُو.َتْسطرُي الِكتاِب وِكتابػَ التػَّْنِبيُق: 
 الذي يَػْعَمُل النَّْبَل. ]السّْهاـ[.النَّاِبُل: 

 احلاِذُؽ. -
 صانُِع النَّْبِل.النَّبَّاُؿ: 
 النَّاِسُج.النَّاِتُخ: 

الذي ِحْرفَػُتُو النّْجارَُة، وىي َقْطُع النَّجَّاُر: 
 اخَلَشِب وضَلُْتوُ ]وَتصنيُعُو[.

ُقُلوَف الطَّعاـَ إىل َمْن حَ النُُّدُؿ:  َضر الذين يَػنػْ
 الدَّْعَوَة ]الواحد: ناِدؿ[.

 ]احلاِئُك[.النَّسَّاُج: 
]الذي َُيْرُِج ادلاَء من البِْئِر بالسَّواين النَّضَّاُح: 

 وغريىا[.
.النَِّطيُس والنِّطاِسيُّ:   احلاِذُؽ بالطّْبّْ

 َتْسِديَةُ الَغْزِؿ.النَّْطُو: 
َسدّْيالنَّاطي: 

ُ
 .ادل

وَكَُّل بِنَػْفخِ النَِّفيخُ 
ُ
 النَّاِر. : ادل

 النػَّقَّاُش.النػَّقَّاُر: 
 صانُِع النػَّْقِش.النػَّقَّاُش: 

ِحْرفُة النػَّْقِش. ]وىي النػَّْقُر على النِّقاَشُة: 
 احَلَجِر واخلَشِب للتػَّْزِينِي[.

 النَّحاُت للَخَشب.النػَّقَّاُؼ: 
 اخلَِفيُف اأَلصاِبع يف الَعَمِل.النَِّمُل: 

 احَلدَّاُد.النِّهاِميُّ: 
 لنَّجَّاُر.ا -

الَُّح الذي يُديُر السَِّفيَنَة.النُّوتِيُّ: 
َ
 ادل

َرِقيُّ:   الصَّائُِغ.الِهْبرِِقيُّ والَهبػْ
 ُكلُّ من عاجلَ َصنػَْعًة بالنَّاِر. -
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 البَػنَّاُء.الهاِجِريُّ: 
 الدَّلِيُل احلاِذُؽ.الَهْوَجُل: 
ْهُروُس الَهرَّاُس: 

َ
صانُِع اذلَرِيَسِة، )وىي احَلبُّ ادل

 
َ
 طُْبوُخ(.ادل

 احَلدَّاُد. الصَّيػَْقُل.الهاِلِكيُّ: 
 الذي يُػَقدُّْر رَلارَِي الُقِِنّْ واألَبِْنَيِة.الُمَهْنِدُس: 

 الذي ِحْرفَػتُوُ الوِراقَُة، يُػَورُّْؽ ويَْكُتُب.الَورَّاُؽ: 
ُضرَّاُب الذََّىِب ]الذين ََيِْلطونَُو الُوشاُة: 

 بَِغرْيِِه[.
 ُر الرَّحى.الذي يَػنػْقُ الواِقُع: 

الرَُّجُل يَُكوُف مع اأَلِجرِي ََيُثُُّو على الَوِهيُن: 
 الَعَمِل.

 ]ُمراِقُب الَعَمِل[. -

ْرأَُة ادلاِىرَُة، الصنَّاُع، ]ادلذكر: يَِديُّ(.الَيِديَُّة: 
َ
 ادل
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(3) 
 المعامل والَمشاغل

.الَجصَّاَصة:  ْوِضُع الذي يُػْعَمل بو اجِلصُّ
َ
 ادل

ْوِضُع الذي َُيَْرَؽ فيو احلُػْرُض ُة: الَحرَّاضَ 
َ
ادل

 )األُْشناف( ِلُصْنِع الِقْلِي.
- .  َمطَْبُخ اجِلصّْ

 َمْوِضُع الَقالَِّينَي والَفحَّامنَي.الَحرَّاقَُة: 
 َمْوِضُع الدّْباِغ.الَمْدبَػَغُة: 
 بُػرَْكةُ الطَّحَّاِف.الدَّاِشُن: 
كاُف الذي ُتْشَعُل فيو الالَمْشَعَلُة: 

َ
 نَّاُر.ادل

 َمْوِضُع نَْدِؼ الُقْطِن.الصَّاَعُة: 
ْوِضُع الذي تُػْنَسُج فيو الثّْياُب اجلِياُد.الطِّراُز: 

َ
 ادل
 َمْدَفُن النَّاِر.الطَّابُوُف: 

 َمْوِضُع الَعْصِر.الَمْعَصَرُة: 
 َمْوِضُع الَغْزِؿ.الَمْغَزُؿ: 
 مَكاُف الَغْوِص.الِغياَصُة: 

ْوِضُع الذي الَكرُّ: 
َ
ُُيَْمع فيو ادلاُء اآلِجُن ادل

 لَِيْصُفَو.
َمْوِضُع التَّْحوِيِل. ]َُتْوِيُل مادٍَّة إىل الَمْحَوُؿ: 

 أُْخرى  بالتَّْصنيِع[.
ْوِضُع الذي يُػَعدُّ فيو الَمْنَدرَة والِمْنَدرَة: 

َ
ادل
 الطّْنُي احلُرُّ للتَّطيني.

ْدبَػَغُة.الَمِنيَئُة: 
َ
 ادل
ْوِضُع الذي الِميناُء: 

َ
تُػْرفُأ فيو السُُّفُن، أي ادل

 َُتَْمُع وتُػْرَبُط.
ْوِضُع الذي يُْسَتْخرَج منو النػّْْفُط.النػَّفَّاطَُة: 

َ
 ادل
َهَمُة:  ْنَجرَُة[.الَمنػْ

َ
 َمْوِضُع النَّْجِر ]ادل

.الِميَفى:   البَػْيُت الذي يُطَْبُخ فيو اآلُجرُّ
 َمْرفَأ السُُّفِن.الِميناُء والِمينا: 
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 الفصػل الثاني
 الصناعػات

 
 القسم األوؿ: األدوات المنزلية

 القسم الثاني: الصناعات الغذائية.
 القسم الثالث: المالبس.

 القسم الرابع: الصناعات التكميلية
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 هأدوات االرتفاؽ ومواد   (2)

 األوعية واألواني (3)
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(1) 
 األثاث واألمتعة 

َضْخٌم من َوبٍَر  .: الِبساُط ِبساطٌ اإِلراض  
 وُصوٍؼ.

: َسرِيٌر يف َحَجَلٍة، )اجلمع: أَرِيك األَرِيَكة  
 وأَرَائك(.

الُفُرُش، كانت يف احِلجاِؿ أو يف َغَْتِ  - 
 احِلَجاؿ.

 َسرِيٌر ُمَنجٌَّد ُمزَيٌَّن يف بَػْيٍت أو قُػبٍَّة. - 

َليو من َسريٍر أو ِفراٍش كل ما اتُِّكئ عَ   - 
 أو ِمَنصٍَّة.

ْنُسوُج )معرَّب(.والبارِياء   الباِري  
َ
 : احَلِصَُت ادل

 : َمتاُع البَػْيِت من الثِّياِب خاصًَّة.البَػز  
تَاُع.البَػَعاع  

َ
 : اجِلَهاُز وادل

: ادلِْسُح. )اجلمع: بػُُلس. الَباَلُس عريّب الَباَلس  
 وادلِْسُح ُمَعرٌَّب(.

 والَبارِيَاء والَباِري والب ورِياء والب ورِي ة   الب وري  
ْنُسوج. أو احَلِصَُت من والبارِي ة  

َ
: احَلِصَت ادل
 الَقَصب. )معرَّب(.

 : ِوَعاءٌ تصاُف فيو الثِّياُب )معرَّب(.الت ْخت  
 والوسائِد. : كلُّ َشْيٍء دقيق ُُتَْشى بو الُفُرشُ الث َتى

 )والواحدة: ثُػوٌَّة(.: قُماُش البَػْيِت. الثػ َوى
: الُقُطُف واألْكِسَيُة والُبُسُط وََنُْوه من الِجل  

تَاِع.
َ
 ادل

: ِسواٌر من ِفضٍَّة ُُيَْعُل يف َوَسِط الِقراـِ الِحْبس  
]والِقراـ وادلِْقَرَمُة: ما يػُْبَسُط على َوْجِو 
. ولعل السِّوار يعٍت ىنا اإِلطاَر  الِفراِش للنػَّْوـِ

 واحلَْرَؼ[.
: ادلِْقرََمُة اليت تُػْبَسُط على َوْجِو الِفراِش ْحَبس  المِ 

.  للنػَّْوـِ
 : َمتاُع البَػْيِت.الَحِتي  

: َسِفيَفٌة ُتْصَنُع من بُػْرِديٍّ وأََسٍل مث الَحِصيَرة  
 تُػْفَرُش. البارِيَُّة.

ْنُسوُج.الَحصير  
َ
 : ادل

 الِبَساُط الصَّغَُت من النَّباِت. - 
 الصَّغَتَُة. : الِوساَدةُ الح ْسبانَة  

 - .  الِوساَدُة من األََدـِ
.الَحِشي ة   ْحُشوُّ

َ
 : الِفراُش ادل

 : الدُّرُْج الذي يكوُف فيو الَبُخوُر.الِحْفش  
 : ِبَساُط البَػْيِت وُحُصرُُه.الِحْلس  
ـُ َعَلْيها[.الِمَخد ة    : ادلِْصَدَغُة، ]اليت يُنا
ْنَسُج من : َحِصَتٌَة أو َسجَّاَدٌة َصِغَتة تػُ الخ ْمَرة  

 َسَعِف النَّْخل وتُػَرمَّل باخلِيُػُوِط.
َصلَّى. -

ُ
 َحِصََتٌة َأْصَغَر من ادل

: الذي يُػؤَْكُل َعَلْيِو )واجلمع: والِخَواف   الخ َواف  
 أَْخوِنٌَة(. )معرَّب(.
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 ادلائَِدُة. - 
َيِِّت َتْستُػرُُه الَخاؿ  

: الثػَّْوُب الذي َتَضُعو على ادل
 بِِو.

 طِّْنِفَسُة.: الالد ْرم وؾ  
: َضْرٌب من الثِّياِب أو والد رنِيك   الد رْن وؾ  

ناِديِل.
َ
 الُبْسِط، لو ََخٌَل ِقِصٌَت كَخَمِل ادل

 الطِّْنِفَسُة. -
ْنُضوُد.الر ثَد  

َ
 : متَاُع البَػْيِت ادل

 : الِبساُط أو السِّتػُْر.الر ْفرؼ  
 طََرُؼ اخلبِاِء. - 
 َمجالِس.ثِياٌب ُخْضٌر يػُتََّخُذ منها لل - 

تََّكأُ وادلَِخدَُّة.الِمْرفَػَقة  
ُ
 : ادل

 : تَػْزِيُُت األثاِث باجَلْوَىِر وََنْوِِه.الر ْمل  
 : َمتاُع البَػْيِت.الَمَرم ة  
 : الُبُسُط. الطَّناِفُس. )الواحدة: ُزْربِيَّة(.الزر اِبي  
: الَعِسيُب من ُعُسِب النَّْخِل ُيَضمُّ بَػْعُضو الزِّفن  

 َشبيوٌ باحَلِصَِت. إىل بَػْعضٍ 
 : السِّتػُْر.السِّب  
 : ما ُسًتَ بِِو. )اجلمع: أَْستاٌر وُسُتور وُسًُت(.السِّتر  

َرة    : ما اْسَتتَػْرَت بو من َشْيٍء.الس تػْ
: ما والِمْستَػر   واإلْسَتارَة   والسِّتارَة   السِّتار  

 ُُيَْجُب بو.
]من : ما يُْسَجُد عليو والس ج اَدة   الِمْسَجَدة  

 ِبساٍط وََنْوِه[.

ْرأَِة. ]َحَجَلُة ادلرأة: الس ِديل  
َ
: ِستػُْر َحَجَلِة ادل

 ِخباُؤىا[.
 : إرَخاءُ السًِّْتِ أو الثػَّْوِب...اإلْسداؿ  
 : السِّتػُْر.الس ِدين  
 : ِإْرساُؿ السًِّْتِ.الس ْدف  
ْضَطَجُع.الس رِير  

ُ
 : ادل
 : َحِصٌَت من ُخوٍص.الِمْسَطح  

 : ِجْلٌد يػُْبَسُط ويُػؤَْكُل َعَلْيِو.الس ْفَرة  
 : َمتاُع البَػْيِت.الس فاطَة  

 : َحِصٌَت تُػتََّخُذ من ُخوِص الَغَضِف.الس م ة  
ِشْبُو ُسْفرٍَة َعرِيَضٍة من اخلًوِص تُػْبَسُط  -

ُتت النَّْخَلة إذا ُصرَِمْت لَِيْسُقَط ما تَناثَػَر 
 من الرَُّطِب عليها. )اجلمع: ُُسٌَم(.

: ُخوٌص يَُسفُّ مث ُُيَْمُع ُُيَْعُل شبيهاً س م َهة  ال
 بالسُّْفرَِة.

 : ما يُْسَنُد إِلَْيِو.الِمْسَند  
تاُع.الِمْشَجر  

َ
 : ادلِْشَجُب الذي يُوَضُع َعَلْيِو ادل

 : احَلِصَتَُة من السَّْعِف.الش طَْبة  
: اجلِْلُد الذي َعلَْيِو ُصوفُُو أو َشْعرُُه الم ْصِحب  

 بَػرُُه.أو وَ 
 : ادلَِخدَُّة.الِمْصَدَغة  
 : الِفراُش.الضِّْجَعة

ِخيُط.الم َضر ب  
َ
 : الِبساُط ادل

: اجلُلوُد احلُْمُر اليت تَكوُف على الط َنف  



- 606 -  

 األْسفاِط.
ف َسة   الطِِّنْفَسة    : النُّْمرُقَةُ فَػْوَؽ الرَّْحِل.والط نػْ

 الِبساُط الذي لو ََخٌْل رَقيٌق. -
 ِصَُت.احلَ  الط ِليل :
 : احَلِصَُت )الُبورياء(.الط ِليَلة  
 : ما يف البَػْيِت من ادلتَاِع والثِّياِب.الظ َهَرة  

َقري ة    : الطِّْنِفَسةُ الثَِّخيَنُة. الزُّْربِيَُّة.الَعبػْ
َقري   ْوِشيَُّة.الَعبػْ

َ
 : الدِّيباُج. الُبُسُط ادل

 : َمتاُع الرَُّجِل وثِيابُُو.الِعْرزاؿ  
َقطََّعُة.الع ط ط  

ُ
الِحُف ادل

َ
 : ادل

 : الِغطاءُ.والِغَشاية   والِغشاَوة   الِغشاء  
 : ما يُػَغطَّى بو الشَّْيءُ.الغ ْفَرة  

 : الَقِضيُب الذي تُػَعلَُّق َعَلْيِو الثِّياُب.الِغداف  
: اخلِزانَُة ِلِصْنٍف من اأَلْشياِء، )اجلمع: الَمْفَتح  

 مفاتح(.
َرة    ِة يػُْنَخل َعَلْيِو الدَِّقيُق.: ِبساٌط كالسُّْفرَ الف تػْ

 : َحصٌَت تُػْنَسُج من ُفحَّاِؿ النَّْخِل.الَفْحل  
ـُ َعَلْيِو.الِفراش    : ما يػُْبَسُط. ما يػَُنا
 : َمتاُع البَػْيِت.والَمْفر وش   الَفْرش  

 : الِوطاءُ الذي ُُيَْعُل فَػْوَؽ الصُّفَِّة.الِمْفَرَشة  
 وٍد.ِمظَلٌَّة ُُتَدُّ بَِعمُ الفازَة : 
 : ثَػْوٌب تُػَغطَّى بو الثِّياُب.الَفْوَلف  
َتاُع وََنُْوُه.الق ثاث  

 : ادل
 : قُماُش البَػْيِت.الَقثَػَرة  

 : قُماُش البَػْيِت.الِقْثرِد  
 : الَقِدمُي من اأَلْشياِء.الَقدائِم  
 : زَلِْبُس الِفراِش.الِمْقَرَمة  

ـ   : ثَػْوٌب من ُصوٍؼ ُمَلوٍَّف، وىو َصفيٌق الِقرا
 َخُذ ِسًْتاً.يػُتَّ 
ُر الرَِّقيُق. ِستػٌْر فيو نَػْقٌش َورَْقٌم. -  السِّتػْ
 : النُّْمرُقَةُ والطِّْنِفَسُة.الِقْطع  

 : اخلِزانَُة.الِمْقالد  

 : َمتاُع البَػْيِت.الق ماش  
 : الثػَّْوُب الذي يَُكوُف على اخِلْدِر.الِكْدف  

 : ما ُُيَْلُس َعَلْيِو.الك ْرِسي  
انِْتقاُض خُيوِط الِفراِش واْجتماُع : الت َكْعم ز  

 ُصوِفِو.
َيُِّت.الَكَفن  

 : ما يُْستَػُر بو ادل
 : الِغطاءُ.الِكناف  

 : احَلْشُو.الت ْكيِيت  
 تَػْيِسَُت اجِلهاِز ]واألثاث وتَػْهِيَئُتوُ للسََّفِر[. -
 : ِبساٌط ]من َوبٍَر[.اللِّْبد  
َنة    : ادلِْسَورَُة يػُتَػَوسَُّد هبا.الل يػْ

 : الِفراُش.لِمثاؿ  ا
 : الِبالُس.الِمْسح  
 : الِفراُش.الِمهاد  
 : التَّوثَُِت، ]َجْعُل الِفراش َوثَتاً[.الَمْهد  
 َمْوِضُع نَػْوـِ الطِّْفِل. -
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 : قُماُش البَػْيِت.الماش  
 : اجلِْلُد.الَمْسك  

 : الِقْطَعُة من الشَّْيِء.الن ْبَذة  
 : الِوساَدُة.الِمْنَبَذة  

 : الذي يػَُنجُِّد البُػُيوَت والُفُرَش والُبْسَط.د  الن ج ا
: الثِّياُب اليت تُػَنجَُّد هبا البُػُيوُت فَػتُػَلبَُّس الن جود  

 ِحيطاُُنا وتُػْبَسُط. السُُّتوُر اليت يُػزَيَُّن هبا.
 متَاُع البَػْيت.الن َجد : 
 : التػَّْزِيُُت.التػ ْنِجيد  
من احلِزاـِ ُُياُط  : شْيٌء يػُْنَسُج أَْعَرضُ الن ِحيَزة  

 على طََرِؼ ُشقَِّة البَػْيِت.
طُرٌَّة تُػْنَسُج مث ُُتَاُط على َشَفِة الشُّقَِّة من  -

 ُشَقِق اخلِباِء.
: ِبساٌط طُولُو أَْكثَػُر من َعْرِضِو!! الن خ  

 )معرَّب(.
 : َمْهُد الصَِّبِّ.الِمنَػز  

 : السَّجَّاداُت.الن س ج  
َنضَُّد.: َمتاُع البػَ الن َضد  

ُ
 ْيِت ادل

تاُع. -
َ
 السَّريُر الذي يػَُنضَُّد َعلَْيو ادل

 : ِشْبُو ِمْشَجٍب تُػَنضَُّد َعَلْيِو الثِّياُب.الن ضيد  

تاِع.الن ضيَِّدة  
َ
 : الِوساَدُة وما ُحِشَي من ادل

ـُ ]اجلِْلُد[.الن ْطع  والنِّْطع    : اأَلَد
ُتَػَفرُِّؽ.النػ َفش  

تاُع ادل
َ
 : ادل

 : الِوساَدُة.والن ْمر قَة   قَة  النِّْمرِ 
 ِوساَدُة الرَّْحِل. -

 : ِظهارَُة ِفراٍش ما.الن َمط  
 َضْرٌب من الُبْسِط. -

ِلِك.الِميَثب  
َ
 : َسرِيُر ادل

 : السَّرِيُر.الوِثاب  
قاِعُد. -

َ
 ادل

رِيُح من األثاث[.الَوثِير  
ُ
ُ ]ادل  : الَوِطيءُ اللَُّتِّ

 دَُّة.: ادلِخَ والِوساَدة   الِوساد  
تََّكأُ. -

ُ
 ادل
ْحُشوَُّة ِجدَّاً. ]الواحدة الوشائِز  

َ
: الوسائُِد ادل

 َوِشيزٌَة[.
ْنُسوُج باجَلْوَىِر والثَّياِب.الَمْوض وف  

َ
 : السَّرِيُر ادل

ْنُسوُج.الو ْضَنة  
َ
 : الُكْرِسيُّ ادل

  : ِخالُؼ الِغطاِء، ]الِفراُش[.الِوطاء  
 ِجْلٍد[. : النِّْطُع. ]ِبساٌط منالوَْكف  
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 (2) 
 أدوات االرتفاؽ ومواد ه

 : الوِكاءُ، وىو ِسداُد السِّقاِء.اإلداء  
ْطَهرَُة. إناءٌ من ِجْلٍد للماء.اإلداَوة  

َ
 : ادل

 : احلَِباُؿ.األ ش وؿ  
 : الذي يُػْغَسُل بو األَْيدِي.واإِلْشناف   األ ْشناف  

، : أَْسَفُل الدَّفِّ كاَف يُوَضُع ليُباَؿ فيواأَلصيص  
 ]َمبػَْولٌَة[.

ما تَكسَّر من اآلنيِة، وىو ِنْصُف اجَلرِّ أو  -
 اخلابَِيِة تُػْزرَُع فيو الرَّياحُُت.

: ِسَداُد السِّقاء ]رَْبطَة فُػَوىَِّة والوَِكاء   اإِلَكاء  
 الِقْربَِة[.

 : الِوعاءُ الذي يُػْرتَػَفُق بِو.اإِلناء  
 : الطََّبُق.الَبْدر  

 .: ادلِْمَخَضةُ اإلْبرِيج  
 : إِنَاءٌ يػُبَػرُِّد ادلاءُ.البَػر اَدة  
اُء. -

َ
 ُكوَّارٌة يػُبَػرَّد عليها ادل

َراس    : ادلِْصَباُح. واجلمع: نَػبَاِرُس.النِّبػْ
 : ىي ِسكِّيَنةٌ بَػْيضاءُ َجديَدٌة صافيٌة.البَػَرْىَرَىة  
َزؿ   َزلَة   الِمبػْ  : ادلِْصَفاُة اليت ُيَصفَّى هبا.والِمبػْ
 وِز، ]يَػْنَصبُّ منها ادلاء[.: قَناُة الكُ البػ ْلب ل

 : األَْقَداُح الصَِّغاُر.البػ نَػي ات  
 ِمْسقاٌة يُْشَرُب هبا. :التػ ْرفَة

: ِمشرَبٌَة من ِقْشر الطَّْلَعِة يُْشَرُب فيها التػ ْلتَػَلة  
 النَّبيُذ.

ْخِض ْؤيَة  الثػ  
َ
: ِخَرٌؽ ُُتَْمُع كالُكبَِّة على َوتِِد ادل

 سِّقاُء.لَِئالَّ يَػْنَخرَِؽ ال
ـ    : ادلِْصَفاُة.الث دا

ـ =  : إبريٌق َعَلْيِو ِمْصَفاٌة.م َثد ـ ِإبرِيق   الم َثد 
 : َمَصبُّ ادلاِء يف الدَّْلِو.الثػ ْرغ  

 : أشياءُ َخِفيَفةٌ تُوَضُع َُتَْت الشَّْيِء.الث فاِفيد  
: اجلِْلُد الذي يػُْبَسط ُتت َرَحى الَيِد الثِّفاؿ  

ِاِب. لَِيِقَي الطَّحُتَ   من الًتُّ
 َحَجُر الرَّحى اأَلْسَفُل. -
 : ما يُػْوَضُع عليو الِقْدُر.األ ثِْفي ة  
احِلجارَُة اليت تُنَصُب وُُتَْعل الِقْدُر  -

 عليها، )اجلمع: أثايفُّ(.
: َحْبٌل من َشَعٍر أو والثِّنايَة   والِمثْناة   الَمثْناة

 ُصوٍؼ.
ى السِّقاِء إذا : ِخْرقٌَة تُػَبلُّ وُُتَْعُل علالثػ َوى

 سلَُِض لِئالَّ يَػنػَْقِطَع.
: ُعوٌد رُلَنَُّح الرَّْأِس ُُتَْلُط بو اأَلْشرِبَُة. الِمْجَدح  

 ادلِخَلُط، اخَلالَّط ]اخلَفَّاقَُة[.
 : َحَجٌر َمنػُْقوٌر يَُصبَّ فيو ادلاءُ فَػيَُتوضَّأُ بو.الج ْرف  
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 ادلِْهراُس. -
 ب(.: السَِّقاءُ )إِناءُ الشُّرْ الِمْجَزـ  

 : الرََّحى الصَّغَتَُة.الِمَجش ة  
 : الرََّحى اليت يُْطَحُن هبا.الِمَجش  
: الَقْعُب الَغِليُظ الذي مل ُُيَْكْم ََنْتُو. الَجْعبَػر  

 ]َقَدٌح[.
 : اخلِْرقَةُ اليت تُػنػَْزُؿ هبا الِقْدُر.والِجعالَة   الِجعاؿ  
 ِل.: إناء كالدَّْلِو يُػْؤَخُذ من ُجلوِد اإِلبِ الج ف  
 إِناءٌ يػُنػَْقر من ُجِذوع النَّْخِل. -

 : أَْعَظُم ما يكوُف من الِقَصاِع.الَجْفَنة  
.والَجَلمافِ  الَجَلم  : ادلِْقراُض، ادلَِقصُّ

 : الكانُوُف.الَجْوب  
 : احلَْبُل.الَجْوؿ  

ماتُػْوَضُع عليو الِجَواَءة  والِجياَءة والِجياَوة : 
 الِقْدُر.

 : الرِّباُط.الَحْبل  
 : َحْبٌل يَُشدُّ بو الِعْكُم )الِعْكُم:َجاز  الحِ 

 الِعْدؿ(.
 : القاُرورَُة الَغِليظَةُ اأَلْسَفِل.الَحْوَجَلة  

 قاُرورٌة َصِغَتٌَة واِسَعةُ الرَّْأِس. -
: ِوعاُء احلُُرِض. ]الذي يَػْغَسُل بو الِمْحَرَضة  

 وىو الِقْلُي[.
 اُر.: اخلََشبةُ اليت ُُتَرَُّؾ هبا النَّ الِمْحَراؾ  
 : ادلِْكَنَسُة.الِمْحَسَرة  

 : احلِقيَبُة.والِمْحَصَرة   الَحَصار  
 : ُكوٌز َصغٌَت َلطيٌف.الَحْشَرج  
 : الُقْفُل.الِمْحَصن  

: َخَشبٌة صغَتٌة والِمْحضاج   الِمْحَضَجة  
ْرأَُة الثػَّْوَب إذا َغَسَلْتُو.

َ
 َتْضرُِب هبا ادل

 للَََّبُ.: الِقْمُع الذي ُُيَْقُن بِو االِمْحَقن  
: اإلنَاُء الذي ُُيَْلُب فيو والِحاَلب   الِمْحَلب  
 اللَََّبُ.
 : اخَلَشَبةُ اليت يَُدوَُّر هبا اخلُبػُْز.الِمْحالج  
: َحَجراِف يُػْنَصباِف يُْطرَُح عليهما الِحَمارافِ 

َحَجٌر رقيٌق يَُسمَّى الَعالَة ُُيَفَُّف عليو 
 األِقُط.

ة    : ادلِْكَنَسُة.الِمْحَوَؽََ
 : األََداُة اليت ُُيَْرُز هبا، يُػْغَرُز هبا.الِمْخَرز  
: َعَوْيٌد زُلَدَُّد الرَّْأِس يُػْغَرُز يف َعْقِد الَخْرص  

 السِّقاء )السقاءُ: الِقْربَُة(.
 : أَْسِقَيٌة ُمبَػرَِّدٌة تُػبَػرُِّد الشَّراَب.الخ ْرص  
: اجلِراُب، ]الذي يوضع فيو الزَّاُد الِخْرص  

 وَنوه[.
ْنُخِل.اص  الَخص

ُ
 : ُخروُؽ ادلِْصفاِة وادل

 : اجلَْفَنُة. )اجلمع: ُخُلٌج(.الَخِليج  
 : ادلِْكَنَسُة.الِمَخم ة  

 : أداة ُُيَرَّؾ هبا الشَّراُب وُُيَْلُط.الِمْخَوض  
 : َحْبٌل َلِطيٌف يُػتََّخُذ من السََّلِب.الَخْيطَة  
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َفة    : السِّكُُِّت.الَخيػْ
يح[ من َخَشِب األَْرِز : َمناِوُر ]مصابالد اذين  

يُْسَتْصَبُح هبا، وىو يػُتَّخُذ ببالد الَعَرِب من 
ظِّ.

َ
 َشجِر ادل

 : السِّكُُِّت ُمْعوجَُّة الرَّْأِس.الد رَْىَرَىة  
 : اخلِواُف من الِفضَِّة.الد ْيَسق  
 : أثَايفُّ الِقْدِر.والد يَقاف   الدِّْقداف  
 فيو الدُّْىُن. : ما ُُيَْعلُ والم ْدى َنة   الم ْدى ن  
: ِجْلٌد يَُداُر وُُيَْرُز على َىْيَئة الدَّْلِو الم َدارَة  

 فُيْستَػَقى هبا.
: َىَنٌة تَُسوَّى من ُىْلب الفَرِس ]َذيِْلو[ الِمَذب ة  

 يُْدَفُع هبا الذُّبَاُب.
 : الَفِتيَلةُ اليت ُتْسرَُج. )اجلمع: ُذبَاٌؿ(.الذ بَالَو  

 : ادلِْغرَفَُة.والِمْذنَػَبة   الِمْذَنب  
 : ادلِْغرَفَُة.الِمْذَوبَة  
 : ما تَػرَاأْيَت فيو.الِمرآة  
األَداُة اليت يػُْنظَر فيها. )اجلمع: َمرائي  -

 وَمرايا(.
 : ادلِْشُط.الِمْرَجل  

وَسى، السِّكُُِّت.الَمْرد ود  
ُ
 : ادل

 : َرَسُن الدَّْلِو. َحْبُل الدَّْلِو.الرَِّشاء  
.: األَداُة االِمَرض ة    ليت يُْكَسُر هبا ويَُدؽُّ
ْوِقد. األَثَايفُّ.الر َواِكد  

َ
 : َأْحَجاُر ادل

 : آلَةٌ يًتَوَُّح هبا. )اجلمع: َمراوُح(.الِمْرَوَحة  

.الِمْروح    : آلَةٌ يُػًَتوَُّح هبا من احلَرِّ
 : ادلِْصفاُة.الر او وؽ  
 : ِقْطَعةُ احلَْبِل الضَِّعيِف.الِمْرَوؿ  
ْبُل الذي ُتَشدُّ بو ادلزَاَدُة أو الرَّاوِيُة أو : احلَ الرِّواء  

 ادلتَاُع. )اجلمع: أْرِويٌَة(.
 : ِصماَمةُ القاُرورِة.الرِّْبَذة  

 : الِقْنِديُل.الز جاَجة  
 الَقَدُح )اجلمع: َزجاٌج وزُجاٌج(. -
 : ادلِْرآُة.الز لََفة  
ـ    : ما يُػَزُـّ بو من َحْبٍل وَْنوِِه.الزِّما

 : السِّراُج يف الِقْنِديِل.الز ْىِليق  
 : َمْوضُع النَّاِر من الَفِتيِل.الزِّْىِلق  
 َِنُْي السَّْمن أو الَعَسل. :الَمْسأد

 : ادلِرآُة.الس َجْنَجل  
ْنُخُل.الِمْسَحل  

ُ
 : ادل

ـُ القاُرورَِة.السِّداد    : ِصما
 : ادلِْصباُح الذي ُيضاءُ باللَّْيِل.السِّراج

 ورَُة[ اليت فيها الَفِتيُل.: ]القارُ الَمْسَرَجة  
 : ادلِْكَنَسُة.الِمْسَفَرة  
 : آلَةُ السَّْقِي.الِمْسقاة  
 : اإِلناءُ يُْسَقى بِو.السِّقاء  

 : فَػْلَكٌة تُوَضُع يف الِقْمِع. اإِلْسكابَة  
- .  ِقْطَعٌة من َخَشٍب يَُسدَّ هبا َخْرُؽ الزِّؽِّ

ْديَُة.والسِّكِّيَنة   السِّكِّين  
ُ
 : ادل
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 : الطَّْسُت.والس ْيَطل   ْطل  الس  
ـ    : ِسداُد الِقنِّيَنِة.السِّطا

 : آنِيةُ الصُّْفر، )النحاس(.اأَلْسطَاف  
ـُ. ادلِْخَيُط الضَّْخُم. الِمَسل ة   : اإِلبَػُر الِعظا

.)  )اجلمع: َمَساؿُّ
ْشِط.الش َبك  

ُ
 : أَْسناُف ادل

وبٌة : َخَشَبٌة ُمَوثػََّقٌة َمْنصُ والشِّجاب   الِمْشَجب  
 توضع عليها الثِّياُب وتُػْنَشُر.

 : احلَْبُل.الش ريط  
 الَعِتيَدُة للنِّساِء َتَضُع فيو ِطيَبها. -

 : ادلِْكَنَسُة.الش ار وؼ  
 : الِقْنِديُل.الَمْشَعل  

: أف يَػتَِّسَع رَْأُس ذُبالَِة ادلِْصباِح االشِفْترار  
 فيُػْقَطَع َشْيءٌ من رَْأِسها.

 .]َتْشذيُب الَفِتيِل[ -
 : الكارَُة.الش ْفَنة  

 : اجلِراُر من َخَزٍؼ.الش ِقيظ  
 : السِّكُُِّت.الش ْلط  
 : السِّكُُِّت.الش ْلقاء  
: ُموـُ الَعَسِل الذي يُْسَتضاُء بِو. الش ْمع  

 )الواحدة ََشَْعٌة(.
 : ِعالقَةُ الِقْربَِة، رِباطُها.الشِّناؽ  
 احلَْبُل. -
ْرأَُة قُطَْنها.: قُػفَّةٌ َتَضُع فَعة  الِمْشيػَ 

َ
 يها ادل

 : السِّراُج.الِمْصباح  
 : ادلِْسَرَجُة.الِمْصَبَحة  

ـُ القاُرورَِة.الصَِّبارة    : ِصما
 السِّداُد. -

 : الذي تُػْغَسُل بو الثِّياُب.الص اب وف  
 : الَقْصَعةُ تُْشِبُع َنو َخسة رِجاٍؿ.الص ْحَفة  

 : جاـٌ يُْشَرُب بِِو.الِمْصَحاة  
 َكْأُس.الطَّاُس. ال -

 : الرَّاُووُؽ.الِمْصَفاة  
 : السِّكُُِّت الَعرِيضُة.الص ْلت  

 : الِقْنِديُل، )اجلمع: َصَمٌج(.الص َمَجة  
: الَقَصَبُة َتُكوُف يف اإِلداَوِة يُْشَرُب الص ْنب ور  

 ِمنها، وقد تكوف من َحِديٍد أو َرصاٍص.
 : ادلِْغرَفَُة.الِمْصَوب  

 ُب فيو.: إِناءٌ يُْشرَ الصِّواع  
 : ادلِْكَنَسُة.الِمْصَولَة  
: إناٌء يػُنػَْقُع فيو احلَْنَظُل لَِتْذَىَب الِمْصَوؿ  

 َمرارَتُُو.
ْنسوبَُة إىل الصُِِّت.الص وانِي

َ
 : األَواين ادل

 : أَداُة الطَّْبِخ.الِمطَْبخ  
 : ِوعاءٌ يُطَْبُخ بِو.والط ابَق   الط اِبق  
 اجلمع: أَْطباٌؽ(.: ِغطاءُ ُكلِّ َشْيٍء. )الط َبق  

 : ادلِْقَلى.الط ْيَجن  
 : الِفْنَجانَُة.الطِّْرِجهالَة  
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 : الطََّبُق الذي يُػؤَْكُل َعَلْيِو.الطِّرِّياف  
 : الكانُوُف.والط ْرَمة   الط ْرـ  

 : من آنَِيِة النُّحاِس.الط ْست  
: ما يُػْؤَخُذ بو الزَّبَُد أو ما يَػْعُلو الِقْدَر. الِمْطَفَحة  

 ِفكَُت.الكِ 
 : ادلِْصفاُة.الِمطَْنب  
 : البَػرَّاَدُة.الط َهناف  
 : َخَشَبةٌ يػُبَػرَُّد َعلَْيها ادلاُء.الط َهياف  
 : ]الَقَدُح[ الذي يُْشَرُب بو.الط اس  
 : ِمْعالُؽ الِقْربَِة. ]ما تُػَعلَّق بِو[.الَعَرؽ  

: َمَصبُّ ادلاِء من الرَّاِويَِة والِقْربَِة يف الَعْزالء  
أَْسَفِلها حىت يُْستَػْفرََغ ما فيها من ادلاِء. 

 )اجلمع: َعزايل(.
 : النَّاُر يْسَتَضاءُ هبا.والِعْشَوة   الع ْشَوة  
 الشُّْعَلُة. -

 : ما يُوَضُع فيو الشَّْيءُ لكي يُػْعَصَر.الِمْعصار  
 : زِلَْجٌن يػَُتناَوُؿ بو أَْغصاُف الشََّجِر.الِمْعَصل  
 ادلِْحَجُن. ادلِْعَقُف. :والِمْعصاؿ   الِمْعِصيل  
 : الدُّوالُب.الع ْصم ور  

 َدَلُو الدُّوالِب. -
 : الُعوُد.الَعصا
 : ِخْرقَةٌ تُػْؤَخُذ هبا النَّاُر.الع طَْبة  

 : اخَلَشَبةُ اليت تُػْغَسُل هبا الثِّياُب.الِمْعفاج  
 : الَعصا.الِمْعَفجة  

ـُ القاُرورَِة.الِعفاص    : ِصما
 النػََّفقُة. الِوعاءُ الذي تكوُف فيو -

: َخَشَبٌة يف رَْأِسها ُحْجَنٌة ُُيَدُّ هبا الشَّْيُء  الَعق افَة  
 كادلِْحَجِن.

 : الكارَُة.الِعْكم  
: َشْيٌء يُػَعلَّق بو الَباُب ]كيال يُػْفَتُح[ الِمْعالؽ  

 وىو دوف ِمْفَتاح.
 : ما تُػَعلَّق بو الَبَكرَُة، )اجلمع: أَْعالٌؽ(.الَعَلق  
 الَبَكرَُة.  -
َبَكرَُة وأََداهتا، يَػْعٍت اخلُطَّاَؼ والرِّشاَء ال -

 والدَّْلَو.

: ادلِْعاَلُؽ ]األداة[ الذي يُػَعلَّق بو اإِلناُء، الِعالقَة  
 أو الشَّْيُء.

 : ما يُػَعلَُّق َعَلْيِو الشَّْيءُ.والم ْعل وؽ   الِمْعاَلؽ  
 : ادلِْرآُة. )اجلمع: ُعُنٌس(.الِعناس  

 َلْيِو الِقْدُر.: ما تُػْنَصُب عَ الع ن ة  
 : احلَْبُل.الِعناف  
 احلَْبُل الذي يَُشدُّ ويػُْلَقى عليو الَقِديُد. -

 : ما ُغِرَؼ بِو.الِمْغَرفَة  
 : ما ُغِسل فيو الشَّْيُء. ]إِناءٌ[.الَمْغِسل  
: ما يُػْغَسُل بو من ِخْطِميِّ وأُْشناٍف الِغْسل  

 ]ُمَنظِّفات[.
 :  ل هبا]ُمَنظِّفات[.اأُلْشناُف اليت يُػْغسَ الَغس وؿ 

 : الِغطاءُ.والِغَشاوة والِغشايَة   الِغشاء  
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 : ادلِْصفاُة.الغََلل  
 : ِخْرقةٌ ُتَشدُّ على رَْأِس اإلبريِق.الغ ل ة  

: آلٌة من احَلِديِد ُُيَْفُر هبا ويُػْقطَُع. الَفْأس  
 )اجلمع: فُػُؤوٌس(.

 اآللَةُ اليت يَػْفَلُق هبا احَلَطُب. -
 ويُػْوَضُع َُتَْت الزَّْنِد لِيَػْقَدَح. : مايُػَفتُّ الف ت ة  

 : األََداُة اليت يُػْفَتُح هبا.والِمْفَتاح   الِمْفَتح  
: َحْبٌل َدِقيٌق من َخزَـٍ أو لِيٍف يَُشدُّ على الَفِتيل  

 الِعناِف.
 : الذُّبالَُة ]يف ادلِْصباِح[.الَفِتيل  
 : ِغشاٌء من أََدـِ يَُكوُف للرَّْحِل. )اجلمع:الِفتاف  

 فُػُُتٌ(.
 : اخلِواُف الذي يػُتََّخُذ من الِفضَِّة.الفاث ور  
- .  اخلَِواُف من الرُّخاـِ
ـُ من الِفضَِّة. -  اجلا

 : اأَلْخوِنَةُ واجلاماُت.الفاث وري ة  
: ادلِْصَيَدُة. )اجلمع: ُفخوٌخ أو أَْفخاٌخ(. الَفخ  

 الطَّْرُؽ، وىو ادلِْصَيَدُة.
ـ    : ادلِْصَفاُة.الِفدا
 ُع على َفِم اإِلبْريِق.ما يُػْوضَ  -

: التػَّْغِطَيُة بالِفداـِ ]للقوارير وما التػ ْفديم  
 شاهبها[.

ْشُط النَِّحيُت.الم َفر ج  
ُ
 : ادل

 : ادلَِحسَُّة.الِفْرَجْوف  

ْرأَِة.الَفْشَوة  
َ
 : قُػفٌَّة يكوف فيها ِطيُب ادل

 : السِّكُُِّت.الَفالَِية  
 و النَّاَر.: ما قَػَبْسَت بوالِمْقَبس   الِمْقباس  

 : احلَْبُل والدَّْلُو وأََداهُتا.الَقبَػَلة  
: ََجيُع أَداِة السَّانِيِة من ِحباٍؿ وأَْعالٍؽ. الِقْتب  

 ]ما ُُيْرَُج بو ادلاءُ ويُْسَتقى[.
 : ما يُػْقَحُف وُُيَْرُد من إِناٍء وََنْوِه.الق حافَة  

غاِرُؼ.الق حوؼ  
َ
 : ادل

.: اخلََشبةُ اليت يُػقْ الِمْقَحَفة    َحُف هبا احلبُّ
 : إِناءُ الطَّْبِخ.الِقْدر  
 : إِناءُ الشُّْرِب.الَقَدح  

: احَلَجُر الذي والَقد اَحة   والِمْقَدَحة   الِمْقداح  
 يُػْقَدُح بو النَّاُر وُتْشَعُل.

 .ادلِْغرَفَةُ الِمْقَدح  والِمْقَدَحة : 
 : َعصا يَْدَفُع هبا اإِلنساُف عن نَػْفِسِو.الِمْقَدَعة  

 : الَقدمُي من اأَلْشياِء.لَقدائِم  ا
: ]األداة[ اليت يػُْنَحُت هبا )اجلمع: الَقد وـ  

 قَدائُم(.
 : اخلِواُف من الِفضَِّة.الق ْذم ور  
: ِغْمُد السَّْيِف والسِّكُِِّت )اجلمع: الِقراب  

 قُػُرٌب(.
[.الِمْقراض    : ]ادلَِقصُّ

[.الِمْقراضاف  : اجلََلماِف ]ادلَِقصُّ
 : الَقدَّاَحةُ اليت يُػْقَتَدُح هبا النَّاُر.ة  الَقر اعَ 
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 : احلَْبُل.والِقراف   الَقَرف  
.الَقَرف    : َجْعَبةُ السِّهاـِ
 : َمِسيُل ادلِْعَصرَِة وَمثْػَعُبها، )اجلمع: قُرِيٌّ(.الَقْرو  
ِميَلَغُة الَكْلب ]ما يُْسَقى بو أو يُْشَرُب  -

 منو[.
]تُوَضُع فيها : ََنٌْو من ادلِْمَلَحِة الِمْقزَحة  

 التَّواِبُل[.
: َمْشرَبٌَة وىي َقَدٌح ُدوَف والقاز وزَة   القافػ ز ة  

 الَقْرقارة. )ُمَعرَّبَة(.
 َمْشرَبَةٌ كالقاُرورَِة. -

 : العصا.والِقْسبارَة   الِقْسبار  
 : الَعصا.الَقْسقاس  

 : الَعصا، الَعصا اخَلِشَنُة.الِقْشبار  
 َشُط.: ما يُػْقَشُط بِو ويُكْ الِقشاط  
 : الرََّحى.الَقصيع  
 : ِقْطَعةُ ِكساٍء أو ثَػْوٍب يػَُنشَُّف هبا ادلاءُ.الَقِطيَلة  

: اخلََشَبُة اليت تُداُر هبا الرََّحى الصَّغَتُة الَقْعَسِري  
 يُْطَحُن هبا بالَيِد.

 : ادلِْغرَفةُ )معرَّب(.الَقْفَشِليَلة  
 ادلِْصَيَدُة.الق ف اَعة : 

 ُق بو الباُب.: ما يُػْغلَ الق ْفل  
 : السَّْوُط.الَقِفيل  
: َعصا يف رَْأِسها اْعوِجاٌج. )اجلمع: الِمْقَلدْ 

 مقاليد(، يُػْفَتُل هبا.

 ادلِْنَجُل يُػْقَطُع هبا. -
 ِمْفتاٌح كادلِْنَجِل. -

 : ادلِْفتاُح )معرَّب(.اإلْقِليد  
 : ادلِْفتاُح.الِمْقِليد  

 : ِغالُؼ السِّكُِِّت.الِقْمجار  
: ما يُوَضُع يف َفِم السِّقاِء والزِّؽِّ لِقَمع  وا الِقْمع  

 والَوْطِب، مث ُيَصبُّ فيو ادلاءُ والشَّراُب.
 : إْدخاُؿ رَْأِس السِّقاِء إىل داخٍل.االْقِتماع  
 : ادلِْكَنَسُة.الِمَقم ة  
 : )معروٌؼ(!!الِقْنِديل  

: الطََّبُق من ُعُسِب النَّْخِل يُوَضُع والِقناعَ  الِقْنع  
ـُ.فيو ا  لطَّعا

 الطََّبُق. -
 : احلَْبُل الذي تَػُقوُد بِِو.والِقياد   الِمْقَود  
: زِلَْلٌب َضْخٌم ُُيَْلُب فيو يف القائلِة، الِمْقَيل  

 الظَِّهَتَة.
ْرأَُة الَقْشَوة  

َ
: قُػفٌَّة من اخلُوِص َُتَْعُل فيها ادل

 . حاجياهتا من ِطيٍب أو َقْطٍن أو قَػزٍّ
 )اجلمع: َقَشواٌت(.

 ٌة للنػَُّفساِء.ُحقَّ  -
: ادلِْحَرَضُة ]ُوعاُء احلُُرِض وىو القاب وَعة  

 اأُلْشناُف[.
 : الزُّجاَجُة.الَكْأس  
 : الرَّحى اليت تُداُر بالَيِد.الَكْبداء  
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 : ما تَُدؽُّ فيو اأَلْشياءُ كاذلاُوِف.الَكد  
: َخْيٌط يَُشدُّ يف ُعْرَوٍة يف َوَسِط الدَّْلِو الِكداف  

 َب يف أَْرجاِء البِْئِر.لئال َيْضطَرِ 
 ُشْعَبٌة من احلَْبل ُُتَْسك بو الدَّابَُّة. -

 : َشْيءٌ من ُجُلوٍد يَُدؽُّ فيو كاذلاُوِف.الِكْدف  
  : احلَْبُل الذي يَُشدُّ على الدَّْلِو ويَِلي ادلاَء.الَكَرب  

 : الشَّْوبَُق، وىو الَفْيلَكوُف.الَكرِيب  
 ذلا رَْأٌس واِحٌد. : الَفْأُس الَكِبَتَةُ الِكْرتِيم  
: الَفْأُس الَعِظيَمُة ذلا  رَْأٌس والِكْرِدين   الِكْرِدف  

 واِحٌد.
 : الَفْأُس.والَكْرَزـ   الِكْرزِيم  
: الَفْأُس اليت ُُيَْفُر هبا ذلا والِكْرزين   الِكْرزِف  

 رَْأُس واِحٌد.
 : الَفْأُس ذلا َحدٌّ.الَكْرَزف  
 حٍد.: الدَّْلُو من ِجْلٍد واالِكْرؼ  
: الطََّبُق الذي يُػْوَضُع على رَْأِس احُلبِّ الَكَراَمة  

 والِقْدِر ]الِغطاُء[.
 : ادلِْكَنَسُة.الِمْكَسحة  
: ما يُْكَنُس بِو الثػَّْلُج والِمْكَسَحة   الِمْكَسح  
 وَغيػْرُُه.

 : طََبُق القاُرورَِة.الك ْعَتة  
 : الَقَدُح.الِكْتن  

 : السُّداَدُة.الِكظاَمة  
: ]فُػرَْيَشٌة[ تُػتََّخُذ من آٍس وأَْغصاٍف ثَة  الك نْ 

خالٍؼ تُػْبَسُط وتُػَنضَُّد عليها الرَّياحُُت، مث 
 تُْطَوى.
 : ما يُْكَنُس بِو ]أداة الَكْنِس[.الِمْكَنَسة  

 : الَعْيَبُة، ]احلَِقيَبُة[.الِكْنف  
 : الُكوُز الُعْرَوَة لَُو.الك وب  
 وُكوراٌف(. : الرَّْحُل، )اجلمع: أْكوارٌ الك ور  

 : أَداُة الكيِّ من حدِيدٍة أو ِميَسٌم.الِمْكواة  
ْخروزَِة.الَكْبل  

َ
 : شَفةُ الدَّْلِو أو الِقْربَِة ادل

 : ادلِْحَلُب.الِمْلَبن  
 َشْيءٌ يَُصفَّى بو اللَََّبُ أو ُُيَْقُن. -

ْسُعُط، وىو مثل الصََّدِؼ يُوَضُع اللِّخاء  
ُ
: ادل

 [.فيو السَّعوُط. ]النَُّشوؽُ 
 : َحَجٌر َضْخٌم يَُدؽُّ بو النَّوى.الِمْلَدس  
[.الِمْلَعَقة    : أَداُة اللَّْعِق ]وتَناُوِؿ الطَّعاـِ
 : ما تَأُخُذ ادلِْلَعَقُة ]ِمْقدارُُه[.الل ْعَقة  

، ما يَُدؽُّ بو.الِمْلَكد   ُدؽُّ
ُ
 : ادل

 : ادلِْرَوُد، ]وىو ما يُْكَتَحُل بو[.الم َلْوَلب  
 سِّقاءُ.: الالِمْمَخض  
ْخِض الْسِتْخراِج الِمْمَخَضة  

َ
: اإِلبْريُج، ]أداُة ادل

 الزُّْبِد[.
: الشَّْفرَُة، )اجلمع: ُمدًى والِمْديَة   الم ْديَة  

 وُمْديَاٌت(.
 : ادلِْرآُة، )اجلمع: ِمذًى(.الَمْذيَة  

: َحَجٌر يػُْلقى يف البِْئِر لَِتِطيَب ماُؤىا. الِمْرجاس  
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َُيَْتصُّ بَػْعَض األمالِح ]لَعلَّو حجٌر كلسيٌّ 
 أو الشَّوائب[.

 : الزَّْنَدُة ]اليت يُػْقَدُح هبا النَّاُر[.الَمْرخ  
 : احلَْبُل.والَمرِير   الَمر  

 : احلَْبُل.الَمَرَسة  
 : طاُس يُْشَرُب بو.الَمك وؾ  

ِمْكياٌؿ َمْعُروؼ وىو صاٌع َوِنْصٌف ]ََنُْو  -
 ََخَْسِة ِلًْتات[.

 : ما ُُيَْعُل فيو ادلِْلُح.الَمْمَلَحة  
: الدُّوالُب اليت يُْستَػَقى َعلَْيها، الَمْنَجن وف  

 )اجلمع: َمناِجُت(.
 أداُة السَّانَِيِة اليت َتُدوُر. -
 الَبَكرَُة. -

 : الدُّوالُب.الَمْنَجِنين  
َنُّ.الَمَنى

 : الَكْيُل أو ادلِيزاُف، وىو ادل
َلُق[، : آلة من َحِديٍد ]يُػْقَطع هبا وُيُْ الم وَسى

 )اجلمع: ادلواسي(.
 : ادلِْرآُة.الماِوي ة  
 َحَجُر الِبلَّْوِر. -

 : ادلِْصباُح والسِّراُج.النِّْبراس  
.الِمْنحاز    : اذلاَوُف، ادلَِدؽُّ
 : ما يػُْنخُل بِِو.الم ْنخ ل  
 : الَعصا.الِمْنَسأة  
ٌر ُيْضَفُر على َىْيَئِة أَِعنَِّة النِّعاِؿ، النِّْسع   : َسيػْ

بو الرِّحاُؿ. )اجلمع: أَْنساٌع ونُُسوٌع(،  ُتَشدُّ 
 والقطعة منو ِنْسَعٌة.

 احلَْبُل.  -

 : الَفِتيَلُة، الذُّبالَُة.الن ِسيَلة  
: احَلَجُر الذي يػَُتَدلَُّك بو يف والنِّْشَفة   الن ْشَفة  

. )اجلمع: ِنَشٌف وِنشاٌؼ(.  احَلمَّاـِ
 : اليت يػَُنشَُّف هبا ادلاُء.الن ش افَة  

: َحِديدٌة يف رَْأِسها ُعقَّافٌَة والِمْنشاؿ   لِمْنَشل  ا
 يػُْنَشُل ويُػْرَفُع هبا اللَّْحُم من الِقْدِر.

 : َشْيءٌ من َحِديٍد يػُْنَصُب َعَلْيِو الِقْدُر.الِمْنَصب  
 : السِّْلُك ُُياُط بِِو. )اجلمع: ِنصاَحٌة(.الن صاح  
 اخلَْيُط.  -

 .: ادلِْخَيطَةُ الِمْنَصَحة  
 : ُخروُؽ ادلِْصفاِة، )الواحدة ناِطَبٌة(.واِطب  الن  

 : ادلِْصفاُة.الِمْنطََبة  
: الَقَدُح الصَِّغَُت الذي يُرِي فيو اخلَمَّاُر الن اِطل  

 النَّموذََج.
 : َدْلٌو يُْستَػَقى هبا.الن اع ور  
 .: الدُّوالبُ الن اع ورَة  

 : ِوعاءٌ يػُنػَْفُض فيو التَّْمُر.الِمنػَْفض  
 َسُف.ادلِنْ  -

: َضْرٌب من السُّرُِج والنػ ف اطات   النػ َفاطات  
 يُْسَتْصَبُح هبا.

ـُ.الن ِفي ة    : ِشْبُو طََبٍق من ُخوٍص يػُنػَْفى بو الطَّعا
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 ُسْفرٌَة ُمَدوَّرٌَة من ُخوٍص. -
 : ِقْدٌر يَُسخَُّن فيو ادلاُء.النػ ْقَرة  

َقع    َقَعة   الِمنػْ ْمُر واللَََّبُ : إناٌء يػُنػَْقع فيو التَّ والِمنػْ
 يُْطَعُمُو الصَِّبُّ ويُْشرَبُُو.

َعم    : ادلِْكَنَسُة.الِمنػْ
ْنُخُل.الِهْدِلق  

ُ
 : ادل
 : آلَةُ الدَّؽِّ واذلَْرِس.الِمْهراس  
 : ِخْرقٌَة ُُيَفَُّف هبا ادلاء.الِهْرِشَفة  
ْنُخُل.الِهْرِقل  

ُ
 : ادل

.الِمْهَزع    : ادلَِدؽُّ
 يف.: احلَْبل من اللِّ الَوثِيل

 احلبل من الِقنَّب. - 
ْدُىُن، ]ِوعاءُ الدُّْىِن[.الِميَخف  

ُ
 : ادل

 : ادلِْرآُة.الَوِذيَلة  
ـُ القاُرورَِة.الَوفْػَعة    : الِغالُؼ. ِصما
 : ما يَُشدُّ بو الِكيُس، ]الرِّباُط[.الوِكاء  
 : مغاِرُؼ الَعَسِل. ]الواحدة َوجَلٌة[.الو ل ج  
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(3) 
 األوعية واألواني 

: ادلِرَْكن ]وعاٌء واأل ج انَة   واإِلْنِجانَة   إِلج انَة  ا
 يُػْغَسُل فيو[.

ْطَهرَُة. إِناءٌ من ِجْلٍد للماِء.اإلداَوة  
َ
 : ادل

 : الوِكاءُ، وىو ِسداُد السِّقاِء.اإلداء  
 : ادلِْقَبُض. الُعْرَوُة.األ ذ ف  

ْقطُوُع الرَّْأِس.اأَلِصيص  
َ
 : الدَّفُّ ادل

[.: ااألَِفيَقة   ٍٍ . ]ِقْربَُة ِجْلٍد  لسِّقاءُ من أََدـٍ
: البُػْرَمُة الصغَتة اليت َيْسَتخػفُّها احليُّ الِمْئَكَلة  

 أف يَطُْبخوا فيها اللَّْحَم والَعِصيدَة.
كلُّ ما أُِكَل فيو. الصَِّحاُؼ اليت  -

 يُْسَتَخفُّ الطَّْبُخ فيها.
 َضْرٌب من األَْقداِح. -

َفُق بو. )اجلمع: آنيٌة : الوَعاُء الذي يُػْرتػَ اإلنَاء  
 وأَواٍف(.

: الِوعاُء يُػَؤاُؿ فيو َشرَاٌب أو َعِصٌَت أو اإِلياؿ  
 ََنُْو ذلك.

 : الِعْدالف. جانبا اخلُرْج.األَْونَاف  
 : الِعْدُؿ، واخلُرُْج ُُيَْعل فيو الزَّاُد.اأَلْوف  
 َأَحُد جاِنَِب اخلُرِْج. -
]الظَّْرُؼ أو  : ِجْلُد السَّْخَلِة إذا فُِطَم.الَبْدرَة  

 الِقْربَةُ اليت ُتْصَنُع من ىذا اجلِْلِد[.

َشقَّقُة. ]األواين[.الب ج ب ج
ُ
 : الزِّقَاُؽ ادل

 : الِقْربَةُ الواِسَعةُ الَبْطِن.الَبح ونَة  
 : اجلُلَّةُ الَعظيمُة.والَبْحَونَة   الَبْحنَانَة  
 : اجلُلَّةُ العظيمُة. )ِوَعاءٌ من ُخوٍص(.الَبْحناء  

 : اخلرُجاِف.ِديدافِ البَ 
 : إناءٌ من ِقْشِر الطَّْلِع يُْشَرُب فيو.الِبْرزِين  
 التػَّْلتَػَلُة. )ُمَعرَّب(. -
 ُكُوٌز ُُيَْمل بو الشَّراُب من اخلابَِيِة. -

 : ِسداُد القاُرورَِة وََنْوِىا.البػ ْرص وـ  
 : اإِلناُء. الُكوُز )معرَّب(.اإلْبرِيق  
. )اجلمع: بُػرـَ وبِرَاـ : ِقْدٌر من ِحَجارَةٍ البػ ْرَمة  

 وبُػْرـٌ(.
 الِقْدُر ُمطَلقاً. -
 : إِنَاءٌ من َخَزٍؼ.البَػْرنِي ة  
 ِشْبوُ َفخَّارٍَة َضْخمٍة خضراَء. -
 الَقَوارِيُر الثِّخاُف الَواِسعةُ األَْفواِه. -

: ِكْيٌس َغلِيٌظ يػُتَّخُذ من ُمَشاقَِة الَكتَّاِف الباِسَنة  
 أَْغَلُظ ما يكوُف.

: ِكَساٌء سَليٌط ُُيَْعُل فيو طَعاـٌ، )اجلمع: ة  الَبْأَسنَ 
 بآسن(.

: ِسالُؿ الُفقَّاِع ]الَكْمأَة[ )الواحدُة: الَبواِسن  
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 باِسَنٌة(.
: النَّاُجوُد، وىو ِوعاءٌ ُُيَْعل فيو الشَّراُب، الباِطَئة  

اجلمع: بَػَواطي. ]وفيها لغة أخرى ىي: 
 باطية[.

الَقاُرورة، ألُنا تُعَمُل : الدَّبَّة، وىي إناٌء كالَبط ة  
 على َشْكل الَبطَِّة.

 : النَّاُجوُد. إِنَاءٌ َكبٌَت من الزُّجاج.الَباِطَية  
 : ]ِشْبوُ َكْأِس يُْشَرُب فيو[.الب وقَالَة  
 : َضْرٌب من الِكيػْزَاِف.الب وقَاؿ  
: َضْرٌب من الِكيػْزَاِف يف َجْنِبو بػُْلُبٌل البػ ْلبػ َلة  

 .يَػْنَصبُّ منو ادلاءُ 
 : إِناءٌ كاإلبْرِيِق.الب هار  
 : القاُرورَُة واجلِراُب. اجلِراُب الضَّْخُم.البالَة  

 : الصُّندوؽ.الت اب وت
 : أَْعَظُم الِقداِح.التِّْبن  
 الَقَدُح الَغليُظ الذي مل يػُتَػنَػوَُّؽ يف ُصْنِعِو. -

 التػُّْرفَة: ِمْسقاة يُْشَرُب هبا. -
 رِيُق. احلُقَُّة.: اإلبْ والت ام ورَة   الت ام ور  

: إِناٌء من ُصْفٍر ]َُناس[ أو ِحجارٍة  التػ ْور  
 كاإِلجَّانة.
 : اإِلبْرِيُق.الثِّفالَة  والثِّفاؿ  

َْشُدوَدُة الرَّْأِس وىي الثػَِّفاُؿ، الث ِميَمة  
: التَّاُمورَُة ادل

 اإلبْرِيُق.
 : ادلِْخالَُة.الِمْثَمَنة  

ِمُلها الرَّاعي يف : َخرِيطٌَة َوَسٌط ُيَْ الِمْثَمَلة  
 َمْنِكِبِو.

: َسلٌَّة ُمْسَتِديرٌَة ُمَغشَّاٌة أَدَمًا ُُيَْعل فيها الج ْؤنَة  
 الطِّيُب والثِّياُب.

 : ِوَعاءُ الِقْدِر.والِجَواء   والِجَياء   الِجَئاَوة  
ِغطَاُء الِوعاِء الذي َُيَْفُظ بو.  -

: الزَّبِيل من جلود يػُنػَْقل فيو الج ْبج َبة  
 ب. )قُػفَّة(.الًتا
ِوعاٌء من أََدـِ كبٌَت ُتْسقى فيو اإِلِبُل  -

 ويػُْنقُع فيو اذلَِبيُد.
 : ِقْربٌَة ُمِلَئْت لََبناً.الج َحاِدي ة  

 غرِارٌَة ُمِلَئْت َُتْراً أو ِحْنطًَة. -

 : الدَّْلُو.الَجح وؼ  
 : الِقْدُر الَعظيمُة.الَجْحَنب  

: = ِسقاء  جاِذؿ  َتَّ طَْعَم َقْد َمَرَف وغَ  الَجاِذؿ 
 اللَََّبِ. ]الوعاء الذي يُػْفِسد ما يُوَضُع فيو[.

: الِوعاُء. ِوعاٌء من ِجْلِد الشَّاِء ال الِجراب  
 يُوَعى فيو إال ياِبٌس.

 ادلِْزَوُد. -
: َخرِيطٌَة من أََدـٍ كاخلُرِْج، وىي واسعةُ الج ْرَجة  

 اأَلْسَفِل َضيِّقةُ الرَّْأِس ُُيَْعل فيها الزَّاُد.
 ءٌ مثُل اخلُرِْج.وعا -
 : إِنَاءٌ من َخَزٍؼ كالَفخَّاِر.الَجر ة  
: الزَّبِيُل يُػَعلَُّق من الَبِعَِت، وىو النػَّْوُط  الجر  
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 كاجلُلَِّة الصَّغَتِة.
 : السِّقاءُ، ]إناءُ الشُّْرِب[.الِمْجَزـ  
 : اجلَُواِلُق الضَّْخم. ]الكيس الكبَت[.الَجِشير

 الِكنَانَُة. -
 ُجُلوٍد. اجلَْعَبُة من -

 اجلِرَاُب. -

 : أَْعَظُم ما يَُكوُف من الِقصاِع.الَجْفَنة  
: الظَّْرُؼ ]الِوعاُء[ الذي يػُتػَْرُؾ فيو الِجْلف  

 اخلُبػُْز.
 الدَّفُّ. -

: ِوعاءٌ من اأَلْوِعَية معروٌؼ )ُمَعرَّب(. الج َواِلق  
 ]الّشواؿ، الِكيس[. واجلمع: َجَواِلُق وَجَوالِيُق.

يػُتََّخُذ من اخلُوِص يُْكنَػُز فيو  : ِوعاءٌ الج ل ة  
 التَّْمُر.

 : الَقَدُح الضَّْخُم من اخَلَشِب.الج ْنب ل  
 : الِقْدُر الضَّْخَمُة.الَجْهَمة  
 : الدَّْلُو الَكِبَتُة.الَجْوب  

ـ    : إنَاءٌ من ِفضٍَّة. واجلمع: َجاَماٌت.الَجا
الَفاثُوُر من اللَُّجُْتِ، ]الطَّْسُت من  -

 الِفضَِّة[.
َلٌة ُمْسَتِديرٌَة ُمَغشَّاٌة أََدماً َتُكوُف مع الج ونَة   : ُسَليػْ

 الَعطَّارِين. واجلمع: ُجَوٌف.
 إناء يُػَعدَّ فيو الطِِّيُب وُُيَْفُظ. -

َطِْليَّةُ بالَقاِر.الَجْونَة  
 : اخلَابَِيةُ ادل

: ِوعاٌء تُوَضُع فيو والِجياء   والِجياَءة   الِجَئاَوة  
 ْجِئَيٌة(.الِقْدُر، )اجلمع: أَ 

: َأْضَخُم ما يكوف من الِعالب. ]إناء الَحْوأَبة  
 َضْخٌم[.

 : اجَلرَُّة الضَّْخَمُة.الح ب  
 اخلابَِيُة. -

. الزِّؽُّ الضَّْخُم.الَحْجل    : الزِّؽُّ
 : القاُرورَُة الَغليظَةُ اأَلْسَفِل.الَحْوَجَلة  

 القاُرورَة الصَِّغَتَُة واِسعةُ الرَّْأِس. -
 : القاُرورَُة.والَحْوَجل ة   الَحْوَجَلة  
 : القاُرورَُة.والِمْحَجَمة   الِمْحَجم  

.الَمْحذو ؼ    : الزِّؽُّ
 : اجلُواِلُق. ]الِكيُس[.الح ْربَة  
 الِوعاءُ. الِغرارَُة. -

: ِوعاءُ احلُُرِض وىو النػَّْوفَػَلَة ]احلَُرُض: الِمْحَرَضة  
 اأُلْشناُف وىو نباٌت يُْستعمل يف الَغِسيِل[.

 : كوٌز َصِغٌَت َلِطيٌف.َحْشَرج  ال
 : اجلُواِلُق؛ ]الِكيُس الَكِبَُت[.الِحشاش  
 : احلَِقيَبُة.والِمْحَصَرة   الَحصار  

 : ادلِْكتَػَلُة، وىي الزَّبِيل، )الُقفَُّة(.الِمْحَصن  
 : الزٌِّؽ الضَّْخُم.الِحضاج  
غازِِؿ.الِحْفش  

َ
 : ِوعاءُ ادل

 : زَبيٌل من ُجُلوٍد.الَحْفص  
. )اجلمع: َأْحَفاٌص(.زَب -  يٌل َصِغٌَت من أََدـٍ
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تَاِع كاجلُواِلِق وََنْوِِه.الَحَفض  
َ
 : ِوَعاءُ ادل

 : الِوَعاءُ الذي َُيَْعُل الرَُّجُل فيو زَاَدُه.الَحِقيَبة  
: ]وعاٌء[ َمْنُحوٌت من اخَلَشب والح ق ة   الح ق  

أو العاِج أو َغَْتِ ذلك شلا َيْصُلُح أف يػُْنَحَت 
 )واجلمع: ُحَقٌق أو َأْحقاٌؽ(. منو.

: ِوَعاُء السَّْمِن، الُعكَُّة، وىو َأْصَغُر الَحِميت  
 من النِّْحِي. )واجلمع: ُُحٌُت(.

الزِّؽُّ الذي ُُيَْعُل فيو السَّْمُن والَعَسُل  -
 والزَّْيُت.

 : الُقْمُقُم الصَِّغَُت يَُسخَُّن فيو ادلاُء.الِمَحم  
ونٌَة ُخْضٌر ُُتَْمل فيها : ِجراٌر َمْدىُ الَحْنَتم  

 اخلَْمُر.
 : ِوعاءٌ كالسََّفِط الصَِّغَِت.الح ْنج ود  

 قاُرورٌَة طَوِيَلٌة ُُيَْعُل فيها الذَّرِيرَُة.الح ْنج ورَة : 
 : الُعْلَبةُ تُػتََّخُذ من ُجلوِد اإِلِبِل.الَمْحِنَية  

ر   زَاَدُة. )اجلمع: ُخُبوٌر(.والِخبػْر   الَخبػْ
َ
 : ادل

. ]َجرَُّة ادلاِء الَكِبَتَُة[.ة  الخابِيَ   : احُلبُّ
: ُجَواِلٌق ]كيس[ ذو أَْونَػُْتِ. )اجلمع: الخ ْرج  

 أَْخراٌج(.
 : الدَّفُّ ]خابية اخلَْمِر[.والِخْرس   الَخْرس  
 : الدَّفُّ ]خابَِيةُ اخلْمِر[.الِخْرص  
: َىَنٌة ]َشْيٌء[ ِمْثُل الِكيِس َتُكوُف من الَخرِيطَة  

 َرِؽ ُتْشرَُج ]ُُتاُط[ على ما فيها.اأَلَدـِ واخلِ 
 : الِكيُس، اجلَُواِلُق،الِخَشاش  

 : طََرُؼ الرَّاوِيَِة الذي يف ُمَؤخَّرِىا.الخ ْصم  
زَاَدِة. )اجلمع: َأْخَصاـٌ وُخُصوـٌ(. -

َ
 زَاِويَةُ ادل

 جاِنُب الِعْدِؿ وزاوِيَػُتُو. -

 : ُعْرَوُة اجلَُّواِلِق أو الَعْيَبِة.األ ْخص وـ  
 : ِشْبوُ اإلجَّانَِة يُػْغَسُل فيها الثِّياُب.ْخَضب  المِ 

 ادلِرَْكُن؛ )اآلنية(. -
 ]إناء كبَت يُػْغَسل بِو ويُػْغَتَسل[.

 : اجلَْفَنةُ الَقِعَتَُة، ]ذات قَػْعٍر عميٍق[.الَخل وج  
: َجْفَنُة أو َصْحَفٌة أو آنية ُصِنَعْت من الَخَلْنج  

ٌة. َخَشٍب ذي طَرائَِق وأَساريَع ُمَوشَّا
]األصل أُنا نوٌع من اخَلَشب، ولكنها 
صارت تستعمل دلا يُْصَنع من ذلك 

 اخلشب من األواين[.
 : اخلابَِيةُ الصَّغَتة.الخ ْنب َجة  

ْدفُونَُة. -
َ
 اخلابَِيةُ ادل

.الَخافَة    : الَعْيَبُة. ِوَعاءُ احَلبِّ
: ]الوعاء[ الذي ُُيَْعل فيو الزَّْيُت والِبْزُر الد ب ة  

 ْىُن.والدُّ 
 : الِوَعاءُ أو الِغرَارُة.الد ج وب  

ْرأَِة يف  -
َ
ِكيٌس َصغٌَت يكوُف مع ادل

 السََّفِر.
 ]َحِقيَبةٌ ِنسائِيَّة[. -

: َسِفيَفٌة من ُخوٍص يُوَضُع فيها التَّْمُر الد ْوَخَلة  
 والرَُّطُب. الزِّنِْبيُل.
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 : اجلَْفَنُة، ]ِقْدٌر َكِبَتٌة[.الد ِسيَعة  
 لطَّْسُت. اإِلناُء.: االد ْيَسق  
 : َضْرٌب من اجلَوالِيق واخلِرََجِة.الد ْعَلج  

 : الُعْلَبةُ الَكِبَتَُة.الَمْدَلَجة  
 اجلَْفَنُة. -
: اإلناء الذي يُْستَػَقى بو ]يُػْرَفع بو ادلاءُ الد ْلو  

 من البِْئِر[.
: ما َعظَُم من الرَّواِقيد ]إناء[، وىو َكَهْيَئِة الد ف  

أنَّو أَْطَوُؿ، ُمْسَتِوي الصَّنػَْعِة، يف احُلبِّ إال 
أَْسَفلِو َكْهيَئِة قَػْوَنِس البَػْيضِة. )اجلمع: 

 ِدنَاٌف(.
 : الزِّؽُّ الصَّغَُت ]إناء[.والِمْذرَع   الذ ارِع  

 : الدَّْلُو الَعِظيَمُة.الذ ن وب  
 إناءٌ ُمربٌَّع كاجلُونَِة.الر بْػَعة : 
زَاَدُة.الر بِيَعة  

َ
 : ادل

 : اجلَِفاُف الواِسَعُة. )الواحدُة: َرحَّاءُ(.ح ح  الر  
: اإِلناُء الواِسُع الَقِصَُت والر ْحَرحاف   الر ْحراح  

 اجلَِداِر.
 : واِسَعةٌ وُمْنَبِسطٌَة.رَْحَرحانِي ة ِقْدر  = الر ْحَرحانِي ة  
 : اإِلجَّانَُة، وىي إناءٌ تُػْغَسُل فيو الثِّياُب.الِمْرَحَضة  

: احلَِقيْبُة وََنُْوىا شلَّا يَكوُف َخْلَف الرِّْدؼ  
 اإلنساِف.

: التػَّْلتَػَلُة تُػتََّخُذ من ُجفِّ الطَّْلِع يُْشَرُب الر ْعثَة  
 هبا.

: الَقَدُح الَعِظيم يُػْروي الِعدََّة من والِمْرَفد   الر ْفد  
 الناس.

َسيَُّغ : َدفٌّ طَوِيُل اأَلْسَفِل َكْهيَئِة اإلْرَدبَِّة يُ الر اق ود  
 داِخُلو بالقاِر. )اجلمع: رواقيد(.

 : ِشْبوُ تَػْوٍر من أََدـٍ يػُتَّخُذ للماء. ]إناء[.الِمرَْكن  
اإِلجَّانَُة اليت تُػْغَسل فيها الثِّياُب  -

 وَنُوىا.
. ]إناء[.الر ْكَوة    : ِشْبوُ تَػْوٍر من أََدـٍ
 إناءٌ َصغٌَت من ِجْلٍد يُْشَرُب فيو ادلاُء. -
والق ]كيس[ واِسُع اأَلْسَفِل، سَلْرُوُط : جُ الر ْند  

 اأَلْعَلى... يػُنػَْقل فيو الرَُّطُب.
 : الطَّْسُت الكِبَتَُة.الر ى ة  

 : ُمتَِّسٌع َمْبطُوٌح.َأْرَوح   األَْرَوح = إناء
زاَدُة فيها ادلاُء.الر اِويَة  

َ
 : ادل

 الرَُّجُل الذي َيْستقي ادلاَء. -
 وال واحَد ذلا(.: الَقوارِيُر. )...الز آِنب  

 : اجلِراُب. الُقفَُّة.والزِّنِْبيل   الز بِيل  
 الِوَعاءُ ُُيَْمػُل فيو. -

 : الَقوارِيُر، )الواحدة زُجاَجٌة(.الز جاج  
 : ظَْرٌؼ يُْستَػَقى بو ادلاءُ. ]وعاء[.الز رْن وؽ  
 : الدَّْلُو.الز ْعبَػَلة  

 : الِقْربَة. السِّقاءُ.الزِّفْػر  
 قاُء، وىو من اجلِْلِد كامالً.: السِّ الزِّؽ  

: وِعاٌء من ِجْلٍد ُُيَْعل فيو َشراٌب أو الز ْكَرة  
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 خلٌّ.
 الزِّؽُّ الصَّغَت. -

 : القَّْصَعُة الَكِبَتُة. )اجلمع: زُُُلٌ(.الز َلْحَلح ة
 : الصَّْحَفُة.الز لََفة  
 اإلجَّانُة ]وعاء[. -

 : ِوعاءٌ فيو الزَّاُد.الِمْزَود  
 رَّاوِيَةُ من اجلِْلِد. )اجلمع: َمزَاٌد ومزايٌِد(.: الالَمزاَدة  
 الِقْربَُة. -
 : ِمْشرَبٌَة من ِفضٍَّة ُمْسَتِطيَلٌة.الز ْوراء  
 الَقَدُح. -
 : الدَّفُّ، )اجلمع: أَْزياٌر(.الزِّير  

 : زِؽُّ اخلَْمِر. )اجلمع: ُسُؤوٌب(.الس ْأب  
.: الزِّ الِمْسَأب    ؽُّ

 ِسَقاءُ الَعَسِل. -
: ِغالُؼ والس ْوَجل   والس ْوَجَلة   ؿ  الس اج و 

 القاُرورَِة.
 : الدَّْلُو الَكِبَتَُة.الس ْجل  

: البُػْرَمُة الصَّغَتَُة ]الِقْدر[ اليت يُطَْبُخ الِمْسَخَنة  
 هبا للصَِّبِّ.

راِجُل، ]ما يَُسخَُّن فيو ادلاءُ[.الت ساِخين  
َ
 : ادل

 ُدٌد(.: َسلٌَّة من ُقْضباٍف. )اجلمع: سُ الس د  
 : السَّلَُّة. )اجلمع: ُسُدوٌد(.الس د ة  

 : وِعاءٌ يُكوُف فيو زِؽُّ اخلَْمِر وََنُْوُه.الس َرْوَمط  
 ما يػُْلفُّ فيو الشَّيُء. -

زاَدُة من أَِدُيَُْتِ، وىي والس ِطيح   الس ِطيَحة  
َ
: ادل

 من أواين ادلِياِه...
 لسََّفِر.: ُكوٌز ذو َجْنٍب واحٍد يػُتََّخُذ لالِمْسَطح  

 : الطَُّسْيَسةُ الصَِّغَتَُة.والس ْيَطل   الس ْطل  
 الطَّْسُت. -

 : آنِيةُ الصُّْفر ]النُّحاس[.اأَلْسطاف  
 : الِقْربَةُ الصَّغَتُة يػُْنَبُذ فيها.الس ْعَنة  
َتَخرِّقَُة الُعُنِق يػُبَػرَّد فيها  -

ُ
الِقْربَُة البالَِيُة ادل

 ادلاُء.
ُكوُف فيها الَعَسُل. )اجلمع: : كالُعكَِّة يَ الس ْعن  

 أَْسعاٌف وِسَعَنٌة(.
: َدْلٌو يػُتََّخُذ من أدَُيُْتِ يُػَقابَُل بينهما الم َسع ن  

 يَْستوي أعالُه وأَْسَفلُُو.
 : اجلُواِلُق.الس َفط  
الذي يُػَعبَُّأ فيو الطِّيُب وما أْشبَػَهو من  -

 أدواِت النِّساِء.
 : آلَةُ السَّْقِي.الِمْسَقاة  

 : اإِلناءُ يُْسَقى بِو.َقايَة  السِّ 
: ِجْلُد السَّْخَلِة يَُكوُف للماِء. ]وعاٌء من السِّقاء  

 ِجْلٍد[ )اجلمع: َأْسِقَيةٌ وأَْسِقياٌت(.
: إِناٌء َصغٌَت يُوَضُع فيو الَقِليُل من الس ك ر َجة  

. )معرَّب(.  األُْدـِ
 : اجلِراُب الضَّْخُم.الس ْلف  

طْبَػَقُة.: اجلُْؤنَ الس ل ة  
ُ
 ةُ ادل
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: الدَّْلُو اليت ذلا ُعْرقُػَوٌة واِحَدٌة. )اجلمع: الس ْلم  
 أَْسُلٌم(.

 : الزَّبِيُل. ]الُقفَُّة[.الِمْسَمد  
 : احَلْوَجَلُة. القاُرورَُة الَكِبَتُة.الس ْوَمَلة  

 فِْنجانَةٌ َصِغَتٌَة. -
 : َِنُْي السَّْمِن أو الَعَسِل.الِمْسَأد  
 بيُل. ]الُقفَُّة[.: الزَّ الش ْأو  

 : الزَّبيُل.الِمْشآة  
 : إِناءٌ يُْشَرُب فيو.الِمْشَربَة  
 : ادلِْسقاُة.الش َربَة  
 : الُعْرَوُة للَعْيَبِة أو اخلباء.الش ْرج  
ْخُروزَُة من َوَجْهُِت.الش ِعْيَبة  

َ
زاَدُة ادل

َ
 : ادل

 : ِوعاءٌ من ِجْلٍد يػُْنَتَبُذ فيو.الِمْشَعل  
 اجلِراُر من اخلََزِؼ ُُيَْعُل فيها ادلاءُ. :الش ِقيط  

 الَفخَّاٌر عامًَّة. -
 : الُعْرَوُة، ُعْرَوُة الِقْدِر.الش ِكيم  
 : الزُّقَػْيُق الصَّغَُت.الش ْكَوة  

ِوَعاٌء كالِقْربَِة الصَِّغَتِة. )اجلمع:  -
 ُشِكّي(.

 : الِقْربَةُ اخلََلُق.الش ن  
 وتَػَهرُّؤىا.: ُخلوُؽ الِقْربَِة الت َشن ن  

: ِغالُؼ القاُرورَِة. )اجلمع: الم َشاَوب  
 َمَشاِوُب(.

 : ِقصاٌع من َخَشب اجَلْوِز.الشِّيزى

 : الَقَدُح الَكبَُت.والِمْصباح   الِمْصَبح  
 : اإِلناءُ الذي ُُيَْقُن فيو اللَََّبُ لَِيْمُحَض.الِمْصَرب  
 : آنَِيٌة للَخْمِر.الص راِحي ة  

 ُج الدَّرِاِىِم والدَّنانَِِت.: َشرَ الص ر ة  
 : الَقْصَعةُ تُْشبُع ََنَْو ََخْسِة رِجاِؿ.الص ْحَفة  
: الُعسُّ الُعِظيُم إالَّ أف فيو ِعَرضاً الص ْحن  

 وقُػْرَب قَػْعِر. ]قَدٌح َعرِيٌض[.
 الَقَدُح. -

 : إناءٌ ََنَْو الَقْصَعِة.الِمْصَحَنة  
 : الطَّاُس، الَكْأُس.الِمْصحاة  

 : إِناءٌ من َخَزٍؼ.ِخَرة  الص ا
 : ِوَعاءٌ ُُيَْعل فيو الزَّاُد ورمبا اْستُِقَي هبا.الص ْفن  
: ِمْثُل الَعْيَبِة )احلَِقيبة( يكوف فيها متاُع الص ْفَنة  

 الرَُّجِل وأَداتُُو.
 َدْلٌو َصِغَتٌة ذلا َحْلَقةٌ واِحَدٌة. -

 : الَقَدُح الصَِّغَُت.الص ْلص ل  
 القاُرورَِة، ِسداُدىا. : ِعفاصُ الصِّماد  
ـ   : ِسَداُد القاُرورَِة وَنوىا. وىو والص م ة   الصِّما

ماأُْدِخَل يف َفِم القاُرورَِة. )والِعفاُص ما ُشدَّ 
 َحْوَؿ َفِم القاُرورَِة(.

 : اجلُواِلُق.الص ْند وؽ  
ـُ الص ن   : زَبِيٌل َكبٌَت ِمْثُل السَّلَِّة ُُيَْعُل فيها الطَّعا

 بػُْز.واخلَ 
 : إِناءٌ يُْشَرُب فيو.الصِّواع  والص واع  والص ْوع  
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: الِوعاُء الذي ُيصاُف بو الشَّيُء الصِّياف  
 ]وُُيَفُظ[.

: ما ُيصاُف بو الشَّْيءُ والص واف   الصِّواف  
 ]وُُيَفُظ[.

 : قُُدوُر النُّحاِس، )اجلمع: ِصيداٌف(.الص اد  
ـُ احلِ والص ْيداء   الص ْيداف    جارَِة. ]قُُدور[.: بِرا
ْنسوبَُة إىل الصُِِّت.الص وانِي

َ
 : األَواين ادل

: السِّقاُء الذي ُُيَْخُض بو الرَّائُب إذا  الضِّْئِني  
 كاف َضْخماً من ِجْلِد الضَّْأِف.

 : ِجْلُد الضَّبِّ يُْدبَُغ فُيْجَعل فيو السَّْمُن.الض ب ة  
 : الُقفَُّة.الِميضانَة  

 : ِوعاءٌ يُطَْبُخ بِِو.ابَق  والط   الط اِبق  
َلة   .الط بػْ  : َسلَّةُ الطَّعاـِ

 : من آنِيِة النُّحاِس.الط ْست  
 : اإِلناءُ من َُناٍس.والط س ة   الط س  

 : اإِلناءُ الذي يػُتَػَوضَّأُ بِِو.الِمْطَهَرة  
 اإِلداَوُة. -

 : احلِْرُز.الط َهف  
 : ]الَقَدح[ الذي يُْشَرُب بو.الط اس  

َية  الظ    : اجلِراُب الصَِّغَُت َعَلْيِو َشْعٌر.بػْ
 : الِوعاءُ. )اجلمع: ظُُروٌؼ(.الظ ْرؼ  
 : الَقَدُح. الصَّْحُن.الَعتاد  
 : الزِّؽُّ الواِسُع. ]إناء[.العاَتق  

: ما يػُْنَسُج من اللَّيِف كاجلُواِلِق الِمْعَجر  

 ]الكيس[.
 ُة.: اإِلَداَوةُالصَِّغَتَُة. الِقْربَ الِعْجَلة  
ْنُسوُج من اخلُوِص.والَعَرؽ   الَعَرقَة  

َ
 : الزَّبِيُل ادل

ْنُسوَجُة من اخلَُوِص. -
َ
 السَِّفيَفةُ ادل

 : الَقَدُح الضَّْخُم.الع س  
 : الَقَدُح الضَّْخُم، )اجلمع: ُعُسوٌؼ(.الَعْسف  
 : الِوعاءُ الذي يكوف فيو النػََّفَقُة.الِعفاص  
 : ادلزَاَدُة.الَعِقيَقة  

: ِقْربَُة السَّْمِن. )اجلمع: ُعَكك ة  الع ك  
 وِعكاٌؾ(.

 : الِعْدُؿ الذي فيو ادلتَاُع.الِعْكم  
: َقَدٌح َضْخٌم من ُجُلوِد اإلِبِل أو الع ْلَبة  

 اخَلَشِب.
 : الَعْلَبةُ الصَِّغَتَُة. الَقَدُح.الِمْعَلق  

ـُ القاُرورَِة.الِعْلهاص    : ِصما
 : ِشْبوُ الُعْلَبِة.الَعالة  

 : ِغالُؼ القاُرورَِة.ْنج ور  الع  
 : اإِلبْريُق.الَعَنطَْنط  

تَاُع الَعْيَبة  
َ
: ِوعاٌء من أََدـٍ ]جلد[ يكوُف فيها ادل

 )اجلمع: ِعياٌب(
ْحُصوُد  -

َ
زَبِيٌل من أََدـٍ يػُنػَْقل فيو الزَّرُْع ادل

 إىل اجلَرِين ]البَػْيدِر[.
ُيمل عليها : الدَّْلُو الَكِبَتَُة. الرَّاوِيَُة اليت الَغْرب  

 ادلاُء.
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 الَقَدُح. -
 : الصِّواُف، وما اْشَتَمَل على الشَّْيِء.الِغالؼ  
 الِوعاءُ. -
 : َقَدٌح َصِغٌَت يػَُتساَقى بو يف ِقلَِّة ادلاِء.الغ َمر  
.الف َتح    : القاُرورَُة بال رَْأٍس وال ِصماـٍ

 : اجَلرَُّة. )اجلمع: َفخَّاٌر(.الَفخ ارَة  
 رِيُق والدِّناُف.: األَباالم َفد مات  

 : َمْفرَُغ الدَّْلِو.الَفْرغ  
 : اإِلناءُ. َحْوٌض من أََدـٍ واِسٌع.الِفراغ  

 : اإلناءُ الواِسُع.الَفرغاف  
 : الِقْربَةُ الواِسَعُة.الِفْريَة  

ْرأَِة.الَفْشَوة  
َ
 : قُػفٌَّة يكوُف فيها ِطيُب ادل

َهج    : ِمْكياُؿ اخلَْمِر.الَفيػْ
 : الَقَدحُ الِقْحف  

 إناءٌ من َخَشٍب كأنَّو ِنْصُف َقَدٍح. -
 : إناءٌ من ُجُلوٍد.الَقد  

 : القاُرورَُة الصَّغَتَُة.الَقَدرَة  
 : إِناءُ الطَّْبِخ.الِقْدر  

 : َجرٌَّة من َفخَّاٍر.الق داؼ  
 : الَوْطُب من اللَََّبِ.الِقْربة  

 : آنية من زجاٍج يُوَضُع فيها الشَّراب.القار ورَة  
 : ِعْدُؿ احِلماِر ]ِوعاءٌ َكبَت[.ة  الِقْرطَل  

 : ِسقاءُ السَّْمِن.الِمْقَرع  
 : اجلِراُب الواِسُع.الق ْرَعة  

، )اجلمع: قُرُوٌؼ(.الَقْرؼ    : وِعاءٌ من أََدـٍ
 : القاُرورَُة.الَقرا ف  
 : َقَدٌح من َخَشٍب، اإلناء الصَّغَُت.الَقْرو  

دـُ فيها : الَقْصَعُة اليت يُػقَّ والِمْقراة   الِمْقرى
ـُ للضَّْيِف.  الطَّعا

 : ِوعاءٌ من َقَصٍب يُػْرَفُع فيو التَّْمُر.الَقْوَصَرة  
 : الصَّْحَفةُ الضَّْخَمُة. )اجلمع: ِقصاٌع(.الَقْصَعة  

 : احلُقَُّة.الَقْعَبة  
 : الَقَدُح الضَّْخُم الَغِليُظ.الَقْعب  
 َقَدٌح من َخَشٍب ُمَقعٌَّر. -

ُجُو النِّساُء يُْشِبُو الَعْيَبة : َشْيٌء تَػْنسُ الَقِعيَدة  
 ]احلقيبة[ ُُيَْلُس َعلَْيِو.

 ُوعاءٌ يُوَضُع فيو القَديُد والَكْعُك. -
: الدَّْوَخَلُة والسَِّفيُف من اخلُوِص، الم ْقَعَدة  

 ]طََبٌق يُوَضُع فيو التَّْمُر[.
ْمَتِلُئ َحبَّاً.القاِعد  

ُ
 : اجلُواِلُق ]الكيُس[ ادل

 ُة. ادلِْعَجُن.: اجلَْفنَ الَقْعر  
ْكُحَلِة.الَقَفدانَة  

ُ
 : ِغالُؼ ادل

: َخرِيطٌَة من أََدـٍ تُػتَّخُذ الَقَفدانَة   الَقَفداف  
 للِعْطِر.

 : الزَّبِيُل.الَقِفير  
 : ِوعاءُ طَْلِع النَّْخِل.الَقػف ور  
 : الزَّبِيُل.الق ف ة  

 : الُقفَُّة ِشْبوُ الزَّبِيِل.الَقْفَعة  
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 نَِيةٌ يُْشَرُب هبا.: آَ القاق وزَة  
 الطَّاُس. -
 : اجلَرَُّة. الُكوُز الصَِّغَُت.الق ل ة  
 ََنُْو ِعْشريَن َدْلواً. -

: ِشْبُو َسَفٍط يَُسفُّ من والِقَمْطَرة   الِقَمْطر  
 َقَصٍب.

 ما ُتصاُف فيو الُكُتُب. ]احملفظة[. -
 : اجلَرَُّة.الق ْمق م  
َضْرٌب من األواين. ما يُْشَرُب بو من  -
 ٍس ويََكوُف َضّيَق الرَّْأِس.َُنا

: ِشْبُو سِلالٍة أو َخرِيطٍَة َيَضُع فيها الِمْقَنب  
 الصائُِد َصْيَدُه.

 : الدَّفُّ الصَِّغَُت.اإلقَِنيز  
 الرَّاقُوُد الصَِّغَُت. -
 : ِوعاءٌ من َخيػُْزراٍف.الِقنِّيَنة  
 ِوعاءٌ من الزُّجاِج )َمعُروفٌَة(. -

 ِع.: ِوعاءُ الطَّلْ الِقيَقايَة  
 : الزُّجاَجُة.الَكْأس  
َعة    : طََرُؼ القاُرورَِة. )اجلمع: ُكَتٌع(.الك تػْ
 : الَقَدُح.الِكْتن  
: أَْغصاٌف َرطَْبٌة َوريَقٌة، ُُتَْمُع وُُتَْزـُ الك ثْػَنة  

 وُُيَْعل يف َجْوِفها النػَّْوُر أو اجَلٌَت.
 : َضْرٌب من اجلُواِلِق ]الِكيُس[.الك ْرز  
 اخلُرُْج. -

 : الوعاءُ الذي ال يَػنػُْفُذ منو َشْيٌء.يت  الَكفِ 
 : الِقْدُر الصَِّغَتَُة.الِكْفت  
ـ    : الِغطاءُ، السِّداُد.الِكما
 : ُكلُّ َشْيٍء َغطَّْيَت بو َشْيئاً وأَلَْبْسَتُو إِيَّاُه.الك م ة  

: ِوعاٌء طَوِيٌل يكوُف فيو َمتاُع التُّجَّاِر الِكْنف  
 وَأْسقاطُُهم.

 وُز ال ُعْرَوَة لَُو.: الكُ الك وب  
 : الُكوُب.الك وز  
 : اجلُواِلُق الضَّْخُم.الل ِبيد  

 : ادلِْخالُة.الل ِبيَدة  
 : اجلُواِلُق، ]الكيس الكبَت[.الل د  

 : الُعسُّ الضَّْخُم. ]اإلناءُ[.الل ْهَجم  
: ِكساٌء يُوَضُع فيو َحَجٌر فيُػَرجَُّح بو َأَحُد اللِّهابَة  

 .طََريَف احِلْملِ 
 : َِنُْي السَّْمِن وِسقاءُ الَعَسِل ]ِوعاءٌ[.الِمساد  

 : الِقْربَةُ اليت ال تنَضُح ادلاُء.الَمِسيك  
 : الِوعاُء.الِمْصر  

 : القاُرورَُة.الم صايَة  
 احَلْوَجَلُة. -

 : ادلخالة.الِمالح  
 : الزِّنِْبيُل. ]الُقفَُّة[.الِمْنثَػَلة  

 ِؼ.: اإلناءُ الواِسُع اجَلوْ الم ْنج وب  
ْدبُوُع بالنََّجِب وىو ِقْشُر  -

َ
اإلناُء ادل

 السِّْدِر.
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 : الباِطَيُة. ُكلُّ إِناٍء ُُيَْعُل فيو اخلَْمُر.الن اج ود  
 الراَُّووُؽ. -

 : الزَّبِيُل.الِمْنَجف  
، َجرٌَّة من َفّخاٍر.النِّْحي    : الزِّؽُّ
 : الدَّْلُو.النػ ْيَطل  

 تَّْمُر.: ِوَعاءٌ يػُنػَْفُض فيو الالِمنػَْفض  
 القاُرورَُة.الن هاَءة : 

 : اجلُلَُّة الصَِّغَتَُة فيها التَّْمُر وََنُْوُه.النػ ْوط  
 : الَقَدُح الَكِبَُت.الَهَجم  

: اإلناُء الذي يُػْهَدَى فيو، مثل الطََّبِق الِمْهَدى
 وََنْوِِه.

 : آنَِيٌة من َُناٍس يُطَْبُخ فيها. )معرَّب(.الَهْيطََلة  
 : اجلُواِلُق الضَّْخُم.الَوئِي ة  

 : ِسقاءٌ كبٌَت من ِجْلٍد وافٍر.الَوْجب  
ْرأَُة قُماَشها الوِجاء  

َ
: ِوعاٌء من ِجْلٍد َُتَْعُل فيو ادل

 وِغْسلََتها، )اجلمع: أوجية(.
. ]ِوعاءٌ[.الَوْخَفة    : ِشْبوُ اخلَرِيطَِة من أََدـٍ

: ُجواِلٌق من ُخوٍص. )اجلمع: الِميَضَنة  
 َمَواِضُن(.

: الِغرارَُة يَُكوُف فيها الَقِديُد والَكْعُك الَوِطيَئة  
 وَغيػْرُُه.

 : ِسقاءُ اللَََّبِ من اجلِْلِد، )اجلمع: ِوطاٌب(.الَوْطب  
 الزُِّؽ يَُكوُف فيو السَّْمُن واللَََّبُ. -

: َخرِيطٌَة ]من ِجْلد[ َُيِْمل فيها الرَّاعي الَوْفَضة  
 أَداتَوُ وزاَدُه.

 اـِ من اجلِْلِد.َجْعَبةُ السِّه -
 : السَّلَّةُ تُػتََّخُذ من اخلُوِص.الَوِفيَعة  
 : ِغالُؼ القاُرورَِة.والوِقاع   الَوقْػَعة  

 : اجلُواِلُق. ]الكيُس[.الِميَكع  
: اجلُواِلُق والِعْدُؿ ُُيَْمُل فيها والَولِيَحة   الَولِيح  

 البَػزَّ والطَّيُب.
 الِغرارَُة. -
 َتَُة.: الدَّْلُو الصَّغِ الَوْلَغة  
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(1) 
 أغذية األلباف 

ُسِلي، وىو  ُخالصة السَّْمِن إذااإلثْػُر واألُْثر: 
اخَلالُص واخِلالص. وقيل ىو اللَََّبُ إذا فارَقَُو 

ْمُن.  السَّ
ديُد احلُُموضِة.اإلْدُؿ:  َتَكبُّْد الشَّ

ُ
 اللَََّبُ اخلاثُِر ادل

ْحُض الطَّيُّْب. األُْرِفيُّ:
َ

 اللَََّبُ ادل
 َحبّّ يُْطرَُح يف اللَََّبِ فُيَجب ّْنُُو. األُرانَى:

ْيٌء ي ُتََّخُذ من اللَََّب شَ  األَِقُط واإِلْقُط:
َرُك حىت َّيُْصَل.  خيِض، يُطَْبُخ مث ي ُت ْ

َ
ادل

 والقطعُة منو أَِقطٌَة.
 َلََبٌ رُلَفٌَّف يابٌس ُمْسَتْحِجٌر يُطَْبُخ بو. -

 .طََعاٌم ُيْصَلُح بالزُّْبدِ األَلُوقَُة: 
 الزُّْبُد بالرَُّطِب. )اللَُّوقَُة لغةٌ فيها(. -
 الزُّْبَدُة. -

 للَََّبُ اخلَاثُِر.ا اآلِيُل:
ْخَتِلُط اخلَاثُِر الذي مل يُ ْفرِط يف  -

ُ
اللَََّبُ ادل

 .اخلُثُورَةِ 
: َصبُّ بَ ْعِض الشيِء على اأَلْوُؿ واألُُووؿ

 بعٍض.
 : الزُّْبَدُة.الَبثَِنيَّةُ 

 .الزُّْبَدُة الناِعَمةالَبثْػَنُة: 
َخَلطَْتُو بغَته، مثُل  كلُّ َشْيءٍ الَبِسيَسُة: 

. السَّوِيقِ   باألَِقِط مث تَ بُ لُّو بالرُّبّْ
 اللَّبَ َنةُ احلارَُّة احلاِمَضُة.الَبضَُّة: 

ْطُحوُن ََتِْلطُو بادلاِء فتُْثرِيو  الَبكيَلُة: 
َ

األَِقُط ادل
 كأنََّك تريُد أن تَ ْعِجَنو.

ِقيُق أو السَّويق الذي ي َُبلُّ َبالِّ. -  الدَّ

اجلاف من األَِقِط الذي ُِيَْلُط بو  -
 .الرَُّطبُ 

َطِحٌُت وََتٌْر ُِيَْلُط فُيَصبُّ عليو الزَّْيُت أو  -
ْمُن وال يُطَْبخُ   السَّ

ْمُن ُِيَْلُط باألِقِط. -  السَّ

. ]َلَمعان[.البَػَهاُء:   َوبِيُص َرْغَوُة اللَََّبِ
ْستَ ْرِخي.التَّاعي: 

ُ
 اللََّبأ ادل

َلُة من اللََّبِأ الثَِّخيَنُة. التَّاَعُة:  الُكت ْ
قاِء اللَّ الُمَثجَُّج:  ََبُ الذي بَ َرق ]ذاب[ يف السّْ

 من َحرٍّ أو بَ َرٍد فال ََيَْتِمع زُْبُده.
ْعُد:  ًَ ًً  الزُّْبُد.الثَّ

 اللَََّبُ الذي مل َِيْرُْج زُْبُدُه.الثَّميُر: 
 اللََُّب الذي ظَهَر زُْبُده. )ُحبَ ْيباُت الزُّْبِد(. -

زُْبٌد عند اللَََّبُ الذي ظَهَر َعَلْيو ََتَبٌُّب و  الُمْثِمُر:
 الرُُّؤوب.

الذي يُ ؤَْكُل )وُيْصَنع الُجْبُن والُجُبُن والُجُبنُّ: 



-     434 -  

 

.)  من اللَََّبِ
ْمَنةُ اجلاِمَدةُ الَمَجرَّةُ   .: السَّ

 الزَّبَُد الذي يَ ْعُلو اللَََّبَ إذا ُحِلَب.الُجفالَُة: 
 َلََبٌ خاثٌِر. ُحَدبٌِد= لََبٌن ُحَدبٌِد:

 حلاِمِض.اللَََّبُ فَ ْوَق اُر: الَحزْ 
 احلاِمُض )َلََبٌ َحازٌِر(. الحازُِر:

.الَحْزُر والحُزوُر:  َضاُض اللَََّبِ  اْحِْ
ِو.الَحْشُر:    اللَّزُِج من اللَََّبِ أو َدَسَِ

زُْبٌد زُلَصَرٌم وُمَتَحْصرٌِم: ُمتَ َفرٌّْق من الُمَحْصَرـُ: 
ِة البَ ْرِد فال ََيَْتِمُع.  ِشدَّ

.الَحطاطُ   : زُْبُد اللَََّبِ
َقاِء الَحِقيُن:  اللَََّبُ الذي ُيَصبُّ يف السّْ

 وُُيَْبُس.
 اللَََّبُ الذي ُيَصبُّ فَ ْوقَو احلَليُب. -

.الحالُوـُ:   نَ ْوٌع من اجُلَْبِ
َلََبٌ يَ ْغُلُظ فَيِصَُت َشبيهًا باجُلَْبِ الرَّْطِب  -

 ولَْيَس بِِو.
 َضْرٌب من األَِقِط. -

مِن.  األَِقُط ُِيَْلُط بالتَّْمرِ الَحْيُس:  والسَّ
َجفَُّف[.

ُ
 ]األِقُط: اللَََّبُ ادل

َلََبٌ رائٌب أو سلَِيٌض ُيَصبُّ عليو  الَخِبيُط:
 احلَِليُب من اللَََّبِ مث يُْضَرُب حىت َِيَْتِلَط.

اللَََّبُ اخلاثُِر، ال  الَخْرَساُء= اللَّبَػَنُة الَخْرَساُء:
 يُْسَمُع ذلا َصْوٌت إذا أُرِيَقْت.

 لَََّبُ اخلاثُِر الَغِليُظ.: الاأَلْخَرسُ 
.الِخْرشاُء:   َرْغَوُة اللَََّبِ

- .  ُجَلْيَدٌة تَ ْعُلو اللَََّبَ
 اللَََّبُ احلَِليُب ُيَصبُّ َعَلْيِو الرَّاِئُب.الَخِصيُف: 

 : اللَََّبُ الذي أُْكِثَر ماؤُه.الَخَضارَةُ 
. الَخَضاُر:   اللَََّبُ الذي ث ُلُثَاُه َماءٌ وث ُلُثُو َلََبٌ

الزُّْبُد الذي يَ تَ َفرَُّق يف البَ ْرِد وال  ُمَتَخْضِرـُ:ال
 ََيَْتِمُع.
ْمِن إذا طُِبَخ. الِخاَلُص:  ماَخلَص من السَّ

: الزُّْبُد إذا الِخاَلُص واإِلْخاَلُص واإِلْخالَصةُ 
 َخَلَص من الث ُّْفِل، بَ ْعَد ِإْعداِده، اإلثْ ُر.

. : الث ُّْفُل الذي يَُكوُن يف أَْسَفلِ الُخُلوص  اللَََّبِ
 : َلََبٌ سُلْتَ َلٌط من ُحْلٍو وحازٍِر.الَخِليطُ 

 لَب سُلْتَ َلٌط من َلََب َغَنٍم وِمْعَزى أو إِبٍل. -
َ الدَّالحُ  : اللَََّبُ الذي يَْكثُ ُر ماُؤُه حىت تَ َتبَ ُتَّ

َهتُُو.  ُشب ْ
ْخُلوُط بادلاِء.الُمَذلَُّق: 

َ
 احلَِليُب ادل

الزُّْبِد واللَََّبِ ِشْبُو  طَعاٌم ي ُتََّخُذ منالدَّلِيُك: 
 الثَّرِيد.

: األَِقُط والتَّْمُر والسَّْمُن يُ ْعَمُل الرَّبِيَكُة والرَّبِيكُ 
 رِْخواً.

ْمِن  - ْطُحوُن، ي ُْلَبُك بالسَّ
َ

ِقيُق واألَِقُط ادل الدَّ
. ْخَتِلُط بالرُّبّْ

ُ
 ادل

 اللَََّبُ احلاِمُض.الرَّثيَئُة: 
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َفَتُوَب  أن ََتِْلَب َحليبًا على حاِمضٍ  -
 ويَ ْغُلَظ.

 .اخلُثُورَةُ اإِلرْثَاُء: 
ْستَ ْرِخَيةُ الرَّقيقُة.الرَّْخُف والرَّْخَفُة: 

ُ
 الزُّْبَدُة ادل

الرَّثيَئُة اخلاثِرَُة، وىي َلََبٌ حليٌب الُمِرضَُّة: 
يَُصبُّ عليو َلََبٌ حاِمٌض مث يًتك ساعًة 

َرُب فَيْخرُُج ماٌء َأْصَفُر رقيٌق فُيَصبُّ منو ويُشْ 
 اخلاثُِر.

اللَََّبُ الذي طُرَِح فيو  الَمْرُضوُؼ والرَِّضيُف:
اُة لَِيْذَىَب  َوََخُو. َحمَّ

ُ
 احلجارَُة ادل

: اللَََّبُ احلَِليُب يُ ْغَلى مث يَُذرُّ َعَلْيِو الرَِّغيَدةُ 
ِقيُق حىت َِيَْتِلَط ويُساَط، فيُ ْلَعَق لَْعقاً.  الدَّ

  تَِتمَّ ُخثُورَتُُو.اللَََّبُ الذي ملالُمْرَغادُّ: 
أن َِيَْتِلَط اللَََّبُ وال تتمَّ خثورَتُو. االْرِغيَداُء: 

.)  )اْرَغادَّ اللَََّبُ
َلََبٌ يُ ْغَلى ويَُذرُّ َعلَْيِو دقيٌق يُ تََّخُذ الرَِّغيغَُة: 

 للن َُّفساِء.
 ماَعالَ الزُّْبَد ِمْثُل الرَّْغَوِة. -

 الزُّْبُد.الرَّْغَوُة: 
 لَََّبُ الرَّاِئُب؛ اخلاثِر.ال الرَّْوُب:

 اللَََّبُ الذي مل ُّيَْخض. الُمَروَُّب:
 الزُّْبُد؛ ماَخَلَص من اللَََّبِ بعد سَلِْضو. الزُّبَّاد:

 ماَخلَص من اللَََّبِ إذا سلَُِض.الزُّْبَدُة: 
. الزَّبَُد:  َرْغَوُة اللَََّبِ

، الزُّْبُد:   .(واحدتو زُْبَدةٌ )ُخاَلَصةُ اللَََّبِ
 الزُّْبُد.لزَّْغَبُد: ا

 : الزُّْبُد.الزَِّغيدُ 
 : الزُّْبَدُة.الزَِّغيدةُ 

: اللَََّبُ الذي َُيَْعل فيو ادلاُء أََرقَّ السَّجاجُ 
 مايَُكوُن. وقيل: الذي ث ُلُثو َلََبٌ وث ُلُثاُه ماءٌ.

ْمُزوُج بادلاِء.الَمْسُحوطُ 
َ

بَُن ادل ََ  : اللَّ
ْمُن، )اجلمع: أَسْ  السِّالُء:  لَِئٌة(.السَّ
ْمُذوُق بادلاِء.السَّماُر:

َ
 اللَََّبُ ادل

: َذَىاُب َحالَوِة احلََلِب السَّْمُط والسُُّموطُ 
 دون تَ َغَتُِّ طَْعِمو.

ِسُم احلُْلُو.السَّْمَعجُ   : الدَّ
 : اللَََّبُ احلُْلُو.السََّملَّجُ 

َرُك يف ِسقاٍء فيْحَقُن السَّماِلخيُّ  : اللَََّبُ ي ُت ْ
 سَلٍْض. وطَْعُمو طَْعمُ 

 : ِسالءُ الزُّْبِد. )اجلمع: َأَْسٌُن وَُسُون(.السَّْمنُ 
ِسُم.السَّْمَهجُ   : اللَََّبُ احلُْلُو الدَّ

ِسُم اخلَِبيُث  السَّْمهُج والسَّْمهيُج: اللَََّبُ الدَّ
 الطَّْعِم!!
.الشِّخاُؼ:   اللَََّبُ

أو اللَََّبُ ُيصبُّ َعلَْيِو ادلاُء َحلِيبًا كان الشَِّنيُن: 
 َحِقيناً.
اللَََّبُ الضََّياُح، وقيل: اللَََّبُ الذي  الشَّهاُب:

 ث ُلُثاه ماءٌ.
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ْمُزوُج بادلاِء. الشُّهابَُة:
َ

 اللَََّبُ ادل
اللَََّبُ احلَِليُب يُ ْغَلى مُثَّ ُيَصبُّ عليو الصَِّحيَرُة: 

ْمُن فُيْشَرُب ُشْرباً، أو يَُذرُّ عليو َدقيٌق.  السَّ
.: صِ الصَُّحْيراءُ   ْنٌف من اللَََّبِ

 : اللَََّبُ احلَِقُُت احلاِمُض.الصََّرُب والصَّْربُ 
 اللَََّبُ إذا َذَىَبْت َرْغَوتُُو.الصَّرِيُح: 
 : اللَََّبُ احلارُّ ساَعَة ُُيَْلُب.الصَّرِيفُ 
ُغ يف اللََّبِإ قَ ْبَل اإِلْفصاِح.الصَّعاريرُ  َصمَّ

ُ
 : اللَََّبُ ادل

 .ديُد احلُُموَضةِ اللَََّبُ الشَّ الصَّْقُر: 
 اخلاثُِر. الصَّاِمُت:

 : اللَََّبُ اخلاثُِر جداً وىو حاِمٌض.الصََّمكيكُ 
 : اللَََّبُ اللَّزُِج.الصََّمُكوؾُ 
 اللَََّبُ الذي ُُيَْلُب من ِشياٍه ونُوٍق.الضَّرِيُب: 
ْمُن يُذاُب باإِلىالَِة.الضَّوِيُط:   السَّ

َفحَ  الضَّْوُف: َن ْ
ُة. َشْيٌء يُْسَتْخرُج اإلنْ َفَحُة، ]ادل

من َمِعَدِة اجَلْدِي الصَّغَِت يُْستَ ْعَمُل يف ُصْنِع 
.]  اجُلَْبِ

 اللَََّبُ الرَّقيُق الَكثَُت ادلاِء. الضَّْيُح والضِّياُح:
 اللَََّبُ اخلاثُِر ُيَصبُّ فيو ادلاءُ مث ُِيَْلُط. -
ْغَوِة إذا : ُخثُورَُة اللَََّبِ اليت تَ ْعُلوه ِمْثَل الرَّ الطَّثْػَرةُ 

 سلَُِض فال ََتُْلُص زُْبَدتُُو.
 ِشْبوُ الزُّْبِد الرَّقيِق. وىي الَكثْأَُة والَكثْ َعُة. -

 اللَََّبُ احلاِمُض. الطَّْخُف:
 الزُّْبُد الرَّقيُق.الطِّْرِخُف: 

 زَبَُد الِقْدِر.الطُّفاَحُة: 
ْمُخوُض فَ ْوقَُو َرْغَوٌة َمْصُبوبٌ الَمطُْلوؿ: 

َ
 اللَََّبُ ادل

َر فيو.  َعَليِو ماٌء، وىو ال َخي ْ
.الطِّلُّ:   اللَََّبُ

. الطُّاَلَوُة:  اجلِْلَدُة الرَّقيَقةُ فَ ْوَق اللَََّبِ
.الطُّهاَوُة:   اجلِْلَدُة الرَِّقيَقةُ فَ ْوَق اللَََّبِ

اللَََّبُ يُْشَرُب منو من قَ ْبِل أن الظَّليُم والظَِّليَمُة: 
 يَ ُروب وَِيْرَُج زُْبُدُه.

األَِقُط يَُدقُّ مع التَّْمِر فيؤَْكُل  َعِبيُث والَعبيثَُة:ال
 ويُْشَرُب.

: َىناٌت ]أَْشياءُ[ من األَِقِط. الَعجاِجيلُ 
ََيَْعُلوهنا ِطوااًل بِِغَلِظ الَكفّْ َوطُوذِلا، 

اٌل(.  )الواحدة ُعجَّ
 اللَََّبُ اخلاثُِر. الُعَجِلُد والُعَجاِلُد:

 ُر الطَّيُّْب.اللَََّبُ اخلاثِ  الُعَجِلُط:
َرُق مث  الَعِكيُس:

َ
احلَليُب ُتَصبُّ َعَلْيِو اإلىالَُة وادل

 يُْشَرُب.
ْمِن أو الزَّْيِت.الُعالثَةُ  ْخُلوُط بالسَّ

َ
 : األَِقُط ادل
اللَََّبُ الذي تَ ْعُلوه َرْغَوٌة حُت  الُمَعمَُّم والُمْعَتمُّ:

 احلَْلِب.
 األَْلباُن اجلاِمَدُة. الَعَماِهُج:

 اللَََّبُ الرَّاِئُب. ِبيَبُة:الغَ 
ُن حىت يَ ْغُلَظ. الَغِميُم:  اللَََّبُ يَُسخَّ
سَلٌْض يُ ْلَقى فيو الرََّضُف، فإذا ىو َغالَ  الَفِهيَرُة:
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قيُق وِسيَط بِو مث أُِكَل.  ُذرَّ َعَلْيِو الدَّ
ْخُلوُط ياِبُسُو بَِرطِْبِو. الَقِبيُب:

َ
 األَِقُط ادل

 الَقريُب: 
ُ

 َملَُّح ماداَم يف طَراَءتِِو.السََّمُك ادل
 .اللَََّبُ احلاِمضُ القاِرُص: 
 الزُّْبَدُة الرَّقيَقُة.الِقْشَدُة: 

ِة الِقْشُم والَقْشُم:  ْحَمرُّ من ِشدَّ
ُ

اللَّْحُم ادل
 النَّْضِج.

ْمُزوُج من َلََبِ الضَّْأِن وادلاِعِز  الَقِطيَبُة:
َ

اللَََّبُ ادل
 أو اإلِبِل.

 ُج فيما يُ ؤَْكُل ويُْشَرُب.ادلِزا الِقطاُب: 
 الِقْشَدُة. الِقْلَدُة:

ْمُن. -  التَّْمُر والسَّويق ُِيَلَُّص بو السَّ
 اللَََّبُ الذي فيو طَْعُم احَلالَوِة.الُقوَهُة: 

َسُم فَ ْوَق اللََِّب الَكثْأَُة والَكثْػَعُة والُكثْػَعةُ  : الدَّ
 اخلاثِِر.

ْجَتِمُع  ِن:الُكثْػَوُة والُكثْأَُة= ُكثْػَوُة اللَّبَ 
ُ

اخلاثُِر ادل
عليو. ]الطَّبَ َقُة الُعْليا من اللَََّبِ اخلاثِِر وفيها 

َسُم[.  الدَّ
َقُع فيو ََتٌْر. الُكَدْيراُء:  َلََبٌ َحليٌب ي ُن ْ

 : األَِقُط.الَكرِيزُ 
ْدقُوُق.الَكرِيُص: 

َ
ْجُموُع ادل

َ
 األَِقُط ادل

 األَِقُط والبَ ْقُل يُْطَبخاِن. -
 ٌب من األَِقِط.َضرْ  الَكرِيُض:

 ُجَْبٌ يَ َتَحلَُّب ماُؤه فَيْمُصُل. -

ْمِن.الَكْعُب:  َلُة من السَّ  الُكت ْ
 الزُّْبَدُة البَ ْيضاُء.الَكْفَخُة: 

َحسًا ي ُتََّخُذ من ماِء النُّخالَِة التػَّْلِبيَنُة والتػَّْلبيُن: 
.  فيو َلََبٌ

.اللََّثى  : اللَّزُِج من َدَسِم اللَََّبِ
 ْبُد الرَّقيُق.الزَّ اللَّْخُف: 

اْخِتالُط اللَََّبِ بَ ْعِضِو بِبَ ْعٍض ومل االْلِهيجاُج: 
 تَِتمَّ ُخثُورَتُُو.

 االْخِتالُط. -
ْخَتِلُط من اللََِّب وضَلْوِِه. الُمْلهاجُّ:

ُ
 ادل

 الزُّْبَدُة.اللُّوقَُة: 
 الزُّْبَدُة بالرَُّطِب.اللُّوقَُة واألَلُوقَُة: 

ي أَخَذ طَْعمًا من اللَََّبُ الذالُمَمحَُّل: 
 احلُموَضِة.

 اللَََّبُ اخلاثُِر. الِمْدُؿ:
ْمُزوُج بادلاِء. الَمْمُذوُؽ والَمِذيُق:

َ
 اللَََّبُ ادل

 طَِبيٌخ يُ تََّخُذ من اللَََّبِ احلاِمض. الَمِضيَرُة:
: اللَََّبُ الذي َُيِْذي اللّْساُن ]من الماِضرُ 

 ُْحوَضٍة[.
 ََبُ اخلاِلُص من ادلاِء.اللَّ األُْمُهُج واألُْمُهجاُف: 

 الزُّْبُد اخلاِلُص.الَمِهيُد: 
 اللَََّبُ الَكثَُت ادلاِء.الَمْهُو: 

َضْرٌب من طَعاِم الَعَرِب زََمَن النَّاِبَجُة والنَِّبيُج: 
آّاَعِة، وىو َلََبٌ َوَوبَ ٌر ُِياُض وَُيَْدُح. 
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 ]ُِيَْلُط[.
.النَّبِيرُ   : اجُلَْبُ

 رَقيٌق. : زُْبدٌ النَِّخيَجةُ 
 الزُّْبَدةُ النَِّخيَسُة: 

ْخُلوُط، َلَُبُ ماعٍز وَلََبُ َضْأٍن. -
َ

 اللَََّبُ ادل
 : اللَََّبُ الرَِّقيُق.النَِّسيءُ 

 الرَّْغَوُة اليت تَ ْعُلو اللَََّب.النُّشافَُة: 
َشْيٌء يُْسَتْخرَُج من َكِرِش احَلَمِل ما اإلنْػَفَحُة: 

.مل يَْأُكْل، يُ ْعَصُر يف اللَََّبِ    فيَ ْغُلُظ كاجُلَْبِ
َفَحُة:  َشْيٌء يُْسَتْخرَُج من َكِرِش احَلَمِل ما الِمنػْ

.  مل يَْأُكْل يُ ْعَصُر يف اللَََّبِ فيَ ْغُلُظ كاجُلَْبِ
ْخُض من اللَََّبِ ي ُبَ رَُّد.النَّقيُع والنَِّقيَعُة: 

َ
 ادل

 الزُّْبَدُة الَعِظيَمُة.النَّهيُد والنَّهيَدُة: 
 حلُْلَوُة.الزُّْبَدُة ا -

 اللَََّبُ قَ ْبَل أن ُّيَْخَض.الَهِجيَمُة: 
اً.الُهَدِبُد والُهدابِدُ   : اللَََّبُ اخلاثُِر ِجدَّ

 اللَََّبُ الذي َخثُ َر أَْعالُه َوَرقَّ أْسَفلُُو. الهاِدُر:
 اللَََّبُ اخلاثِرُ  الِهْلباُج والِهْلباَجُة:

َسُم. الَوَدُؾ:  ِحالبَُة السَّْمِن. الدَّ
 اللَََّبُ ث ُلُثاُه ماءٌ وث ُلُثُُو َلََبٌ ْوَرُؽ: األَ 

 اللَََّبُ يُ ْغَلى ويُطَْبُخ. الَوِغيُر:
اُة مث  - َحمَّ

ُ
اللَََّبُ تُ ْرَمى فيو احِلجارَُة ادل

يُْشَرُب.
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(2) 
 أغذية اللحـو 

ْحِم الَقِدمِي. )اجلمع: آساٌن(.اأُلُسُن:   بَِقيَّةُ الشَّ
 ُخ يف ِقْدٍر ُسدَّ َفُمها.َشْحٌم وحلٌَْم يُطْبَ  اأَلِطيُم:

ْحَمُة.األَْلَيةُ   : الشَّ
إعرَاُب ]تَ ْعريب[ اخلاِميز. واخلَاِميُز اآلِمُص: 

ا ي َُلَفُح  اللَّْحُم يُشرَّح رقيقًا ويُ ؤَْكُل نيّْئاً، ورَّبَّ
 لَْفَحَة النار.

اللَّْحُم الذي مل يَ ْنَضج، يكون ذلك األَنِيُض: 
واِء والَقديد.  يف الشّْ

ْحِم واألْلَيِة. الَُة:اإِلهَ   ماأََذْبَت من الشَّ
ْحُم والزَّْيُت. -  الشَّ
 كل ُدْىٍن أُْؤتُِدَم بو. -
 الَوَدُك. -
َسُم اجلاِمُد. -  الدَّ

َُيَْعُل فيها اللَّْحُم ي ُتَ َزوَُّد بو  الَكِرشُ : الُجْبُجَبةُ 
 يف اأَلْسفاِر.

َدٌم كان ُِيَْلُط مع َغَْتِه فيُ ؤْكُل يف  الَمْجُدوُح:
 ِب.اجَلدْ 

 : اللحم الذي يَُكوُن يف اأَلْصَداِف.الُجمَّْحلُ 

ُفُل:  َرِق وُحَتاِت اللَّْحِم يف الُحتػْ
َ

بَِقيَُّة ادل
 َأْسَفِل الِقْدِر.

 الِقْطَعُة من اللَّْحِم. الُحذَُّة:
 : ماقُِطَع طُوالً من اللَّْحِم.الِحْذيَةُ 
ُد.الَحرِيدُ  َقدَّ

ُ
َمُك ادل  : السَّ

ْحمُ الَحِميشُ  ذاُب. : الشَّ
ُ

 ادل
. والَمْحُنوُذ: الَحِنيذُ  ْشِويُّ

َ
 ادل

ْحُم[.الحائِرُ   : الَوَدُك ]الشَّ
َسِم.الُمَتَحيِّرُة= الَمَرقَةُ الُمَتَحيػَِّرةُ   : الَكِثَتَُة الدَّ

رَُِيُة من اللَّْحِم.الَخِبيَبةُ   : الشَّ
ْأُدوُم.الَمْخُبورُ 

َ
 : الطَّيُّْب اإِلَداِم. ادل

َرةُ  َسُم.الَخبيُر والُخبػْ  : اإِلَداُم. الدَّ
َرةُ   : الثَّرِيَدُة الضَّْخَمُة.الُخبػْ

َزبُ  .الَخيػْ ُ  : اللَّْحُم الرَّْخُص اللَُّتّْ
َزبَةُ   : اللَّْحَمةُ الرَّْخَصةُ اللَّي َّْنُة.الَخيػْ

قيق.الَخزِيَرُة والَخزِيرُ  َسِم والدَّ  : احَلَسا من الدَّ
، يُ ْؤَخُذ فيُ َقطَُّع ِصغا - راً اللَّحُم الغابُّ

يف الِقْدِر، مث يَطَْبُخ بادلاِء الَكثَت، مث يَُذرُّ 
قيُق فَ يُ ْعَصُد بِو..  َعَلْيو الدَّ
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اللَّْحُم الذي اليُْدَرى أَمن ذََكٍر ىو الُمَخْضَرـُ: 
 أم من أُنْ َثى.

ْشِوّي. الَخْلُع:
َ

 الَقِديُد ادل
 حلٌَْم يُطَْبُخ بالت ََّواِبل. -
 -َعل يف الَقْرِف حلٌَْم يُطَْبُخ وي ُبَ زَُّر مث َيُْ  -

وي ُتَ َزوَُّد بو يف  –وىو وعاٌء من ِجْلٍد 
 األسفار.
اللَّْحُم يُ ْغَلى باخلَلّْ مث ُُيَْمُل يف الَخْوَلُع: 

 اأَلْسفاِر.
]طََعاٌم ي ُتََّخُذ من حلَِْم الِعْجِل ِبِْلِده[ الَخاِميُز: 

 وتَ ْعريُبُو عاِمٌص وآِمٌص وعاِميُص.
 الَخِميُط: 

َ
 ْشِويُّ دون إِنضاٍج.اللَّْحُم ادل

 : ماعاَذ بالَعْظِم من اللَّْحِم.الدُّخَّلُ 
.الدَِّسيسُ  ْشِويُّ

َ
 : ادل

ْىُن[، الَوَدُك.الدََّسمُ   : ]الدُّ
ْىِن.الدُّْهَنةُ   : الطائَِفُة من الدُّ

: ماََتَوَّى من أَْمعاِء َدوَّارَُة الَبْطنِ  الدَّوَّارَُة=
اِة.  الشَّ
رَقَِة.ِإْكثاُر الالتَّْدِويُم: 

َ
ْحِم يف ادل  شَّ

ْحُم.الرََّبحُ   : الشَّ
.الرِّْجِرُج:  ُ َلَبَّ

ُ
 الثَّرِيُد ادل

ُم بَِلََبٍ وزَْيٍت.الزُّرَيْقاُء:   ثَرِيَدٌة تَُدسَّ

ْشِويُّ على احِلجارَِة الَمْرُضوُؼ: 
َ

اللَّْحُم ادل
اِة. َحمَّ

ُ
 ادل

ناِم.الرُّْعُبوبَُة:   الِقْطَعُة من السَّ
ْشِويُّ الذي ُّيَلُّ يف اجَلْمِر.اللَّ الُمَرمَُّد: 

َ
 ْحُم ادل

واءُ الَكِبيُس.الَمْرُموُض:   الشّْ
َسِم.الزَِّعُم والزَّْعُم:   الطَّعاُم الَكثَُت الدَّ

ْحمُ الزُّْهَمُة:   .الشَّ
َقطَُّع.السَِّديُف: 

ُ
ناُم ادل  السَّ

ناِم. -  َشْحُم السَّ
ابَِّة وما تَ َعلَّق ّٔاالسَُّحارَُة:  شلا يَ ْنَتزُِعُو  رِئُة الدَّ

 الَقصَّاُب. ]ادلِْعالُق[.
ُكلُّ ِقْشرٍَة تكوُن على مَضائِغ اللَّْحِم اأُلْسِحَيُة: 

 من اجلِْلِد.
َسِم.السَّْربَػَلةُ   : الثَّرِيُد الَكثَُت الدَّ

 َوقْ َبةُ الثَّرِيد.السَّْوقَػَعُة: 
 اللَّْحُم الذي يُطَْبُخ وال ي ُْنَضُج.اأَلْسَلُغ: 
. السَِّليُل: ْْتِ

َ
 حلَُْم ادل

بِيَحُة اليت ُمرَِط عنها ُصوفُها مث السَّميُط:  الذَّ
 ُشوَِيْت بإىأّا.

ْصراُن فتُ ْفَصَد فيها النَّاقَُة الُمَسوَُّد: 
ُ

أن تؤَخَذ ادل
 ويَُشدَّ رأُسها وُتْشوى وتُ ؤَْكَل.

ْمِن. )اجلمع: ُشُحوٌم(.الشَّْحُم:   َجْوَىُر السَّ
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ْحِم.: ِقْطَعةُ الالشَّْحَمةُ   شَّ
ُز أو الطَّعاُم الذي ُجِعَل فيو الَمْشُحوـُ:  اخلُب ْ

ْحُم.  الشَّ
رَق ََّقُة.الشَّرِيَحُة: 

ُ
 الِقْطَعُة من اللَّْحِم ادل

 ِقَطُع الَقديِد، )الواحدة ِإْشرارٌَة(.األشاريُر: 
 الذي يَ ْقطُُر َدََساً.الشَّْرَشُر: 
 اللَّْحُم اأَلْْحَُر ال َدَسَم لو.الشَِّرُؽ: 

 اللَّْحُم الذي يَ ْيَبُس وفيو نُُدوٌَّة بَ ْعُد.الشَّسيُف: 
رَُِيُة من اللَّْحِم وضَلْوِه.الشَِّطيَبُة:   الشَّ
 الِقْطَعُة السَِّميَنُة من اللَّْحِم.الشُّْكَرى: 

الِقْطَعُة من اللَّْحِم يكوُن فيها الشُّْمطالَُة: 
 َشْحٌم.
بالِغ يف شَ الُمشنَُّط: 

ُ
واءُ غَت ادل  يِّْو.الشّْ

ْنَضَجُة.الشُُّنُط: 
ُ

 اللُّْحماُن ادل
. )الواحدة ِشواَءٌة(.الشِّواُء:  ْشِويُّ

َ
 اللَّْحُم ادل

 الِقْطَعُة من اللَّْحِم.الشُّوايَُة: 
َمِك. )الصَُّْت(.الصِّْحناءُ   : ِإداٌم ي ُتََّخُذ من السَّ

ْكَباُج.الصَّْعَفَصةُ   : السّْ
 ْكباُج ]طَعاٌم[.السّْ الصَّْفصافَةُ والصَّْفَصَفُة: 

 : َوَدُك الِعظاِم، َدََسُُو.الصَّليبُ 
ْشواُة من الصَِّليَقُة: 

ُ
زَُة الرَّقيَقُة والِقْطَعُة ادل اخلُب ْ

 اللَّْحِم.

واءُ.الصِّالُء:    الشّْ
.الَمْصِليُّ:  ْشِويُّ

َ
 ادل

واِء.الُمَصهَّبُ   : َصِفيُف الشّْ
ْمُلوَحُة. الصّْْحناالصِّيرُ 

َ
 ُة.: السََّمكات ادل

ْشِويُّ ُدوَن إِْنضاٍج.الُمَضهَُّب: 
َ

 اللَّْحُم ادل
طُْبوُخ.الطَِّبيُخ والطَّْبُخ: 

َ
 اللَّْحُم ادل

 َضْرٌب من قَِليّْ اللَّْحِم.الطََّباِهَجُة: 
ْحُم.الطِّْرُؽ:   الشَّ
 طَعاٌم يُطَْبُخ َُيَْعل فيو َجرَاٌد.الَعبيثَُة: 
ابَِّة السَِّليمَ الَعبِيُط:  ْذبُوَحِة من َغَْتِ حلَُْم الدَّ

َ
ِة ادل

 داٍء أو آفة.
 اللَّْحُم الطَّرِيُّ غَت النَِّضِج. -

ْنَضِج.الُمَعرَُّص: 
ُ

ُر ادل  اللَّْحُم َغي ْ
 : اللَّْحُم الذي مل يُباَلْغ يف إِْنَضاِجِو.الُمَعرَّضُ 
طُْبوُخ.الَعرِيُن: 

َ
 اللَّْحُم ادل

َعتَُّق.الُعُسن: 
ُ

ْحُم الَقِدمُي ادل  الشَّ
ْحَمُة.َنُة: الُعسْ   الشَّ

 الرّْئَةُ تُ ْعَصُب باألَْمعاِء وُتْشَوى.الَعِصيُب: 
ْمِس.الَعِفيُر:   حلٌَْم َُيَفَُّف على الرَّْمِل يف الشَّ

ْنَضُج.الَعِليُس: 
ُ

واءُ ادل  الشّْ
َدٌم ياِبٌس يَُدقُّ بو أَْوباُر اإلِبِل يف الِعْلِهُز: 

 آّاعاِت ويُ ؤَْكُل.
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وىو أن يَُشرََّح اللَّْحُم رقيقاً  اخلاِمُز،العاِمُص: 
َر َمْشِويٍّ وال َمطْبوٍخ، يَْأُكُلو  ويُ ؤَْكَل َغي ْ

كاَرى.  السُّ
 طَعاٌم يُطَْبُخ َُيَْعل فيو َجراٌد.الغَِبيثَُة: 
 .الثَّرِيَدةُ الَغْوُط: 

ُن إىل أن الَفِصيُد:  َدٌم يُ ْفَصُد من النَّاقَِة ويَُسخَّ
. ََيُْمَد ويَ ْقوى فَ َيْطَعَموُ  ْضطَرُّ

ُ
 ادل

ْمِس.الَقِديُد:  َجفَُّف بالشَّ
ُ

 اللَّْحُم ادل
 ماطُِبَخ من اللَّْحِم والتَّواِبِل.الَقِديُر: 

ُد.الَقرِيُس:  َجمَّ
ُ

طُْبوُخ ادل
َ

َمُك ادل  السَّ
 الطَّعاُم اجلاِمُد. -

الطَّباِىَجُة، وىي َضْرٌب من قَِليّْ الَكباُب: 
 اللَّْحِم.
َرُم ِصغاراً مث ُُيَْشى يف َكِرش حلٌَْم يُ هْ الُمَكرََّشُة: 

لَِّة وَفوق الرّْضاف 
َ

الَبعَِت ويُْشَوى َتت ادل
 ]احلجارة[.

حلٌَْم َُيَفَُّف على احِلجارَِة مث يَُدقُّ  الَكِسيُس: 
 كالسَّويِق ي ُتَ َزوَُّد بِو يف اأَلْسفاِر.

ْنَضُج.الَكِشيُء: 
ُ

واءُ ادل  الشّْ
 ب(.نَ ْوٌع من األُْدِم. )ُمعرَّ الكاِمُخ: 
َسِم.الُمَلبػََّقُة:   ثَرِيَدٌة سَلُْلوطَةٌ بالدَّ
 الزَُّماَوْرُد، )طعاٌم من البَ ْيِض واللَّْحِم(.الُمْتُك: 

 الثَّرِيُد.الَمَرُد: 
 الذي يُ ْؤَتَدُم بو.الَمَرُؽ: 

َقُع يف اخلَلّْ الَمُصوُص:  طعاٌم، وىو حلٌَْم ي ُن ْ
 ويُطَْبُخ.
 ماٍء وِمْلٍح.ََسٌَك ُّيَْقُر يف النَُّشوُط: 

َمِك. -  َضْرٌب من السَّ
ْكَتِنُز َكَلْحِم الَفِخِذ.النَّْحُض: 

ُ
 اللَّْحُم ادل

ْكَتِنُز َكَلْحِم الَفِخِذ.النَّْخَضُة: 
ُ

 اللَّْحُم ادل
طُْبوُخ بَِدْفِنِو يف النَّاِر.النَِّديُء: 

َ
 اللَّْحُم ادل

 مايُطَْبُخ من اللَّْحِم بَِغَْتِ تَوابَل.النَِّشيُل: 
 حلٌَْم يُطَْبُخ ِبال تَ َواِبَل.لنَّْشُل: ا

 َوقْ َبةُ الثَّرِيِد اليت فيها الَوَدُك.األُنْػُقوَعُة: 
ُر:   ِقَطُع اللَّْحِم.الَهبػْ
َرُة:  ِقْطَعٌة من اللَّْحِم ال َعْظَم فيها. الَهبػْ
 طَعاٌم ي ُتََّخُذ من حلَِْم ِعْجَلٍة ِبِْلِدىا. الَهالـُ:
ْحَم: أََذابَُو(.اإلذابَُة، )ىَ الَهمُّ:   مَّ الشَّ

ْحِم وضَلوِِه.الهاُموـُ:  ذاُب من الشَّ
ُ

 ادل
 : حلٌَْم يُطَْبُخ يف َكِرٍش.اإِلرَةُ 

اجلَراُد يَُدقُّ وي َُلتُّ ِبَسْمٍن أو زَْيٍت مث الَوِجيَئُة: 
 يُ ؤَْكُل.
َجراٌد يَُدقُّ وي َُلتُّ ِبَسْمٍن أو زَْيٍت مث الَوِجيَُّة: 

 يُ ؤَْكُل.
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ْحَمُة.: الَوْدفَةُ   الشَّ
َسُم.الَوَدُؾ:   الدَّ

 َدَسُم اللَّْحِم الذي يُْسَتْخرَُج ِمْنُو. -
 َدقيٌق يَُساُط ِبَشْحِم ِشْبوُ اخلَزِيرَِة.الَوِديَكُة: 
َقطَُّع. حلَُْم الَعَضِل.الَوزِيُم: 

ُ
 اللَّْحُم ادل

َرِق يف الِقْدِر. -
َ

َقى من ادل  مايَ ب ْ
 ِم.الِقْطَعُة من اللَّحْ الَوزِيَمُة: 

َجفَُّف. -
ُ

طُْبوُخ ادل
َ

 اجلَراُد ادل
أن يُ ْغَلى اللَّْحُم ِإغالَءًة مث الَوِشيَقُة والَوِشيُق: 

 يُ ْرَفَع... وُُيَْمَل يف األسفاِر.
 الَقِديُد. -

 حلٌَْم يُْشَوى على الرَّْمضاِء.الَوِغيُر: 
ْدُىن. الَوقْػَبة:

ُ
 أُنْ ُقوعة الثريد وادل

اُد، مث َُيَفََّف ويَُدقَّ أن يُطَْبَخ اجلَر الَوِهيَسُة: 
 ويُ ؤَْكَل.
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(3) 
 أغذية الُحبوب والدَّقيق 

.اأَلشُّ  ُز اليَاِبُس اذلَشُّ  : اخلُب ْ
ُلوُل.البَػُروُد والَمبػُْروُد:  َب ْ

ُز ادل  اخلُب ْ
 : بَسْمٍن أو زَْيٍت. وىو أشدُّ من  اخلَْلطُ الَبسُّ

 اللَّتّْ بَلالً.
قيق  طََعاٌم ي ُتََّخُذ من الَبِسيَسُة: ويِق أو الدَّ السَّ

ْمِن أو  ْطُحوِن، يُ َلتُّ بالسَّ
َ

أو األَِقِط ادل
 الزَّْيِت مث يُ ؤَْكُل وال يُْطَبُخ.

ٌز َُيَفَُّف ويَُدقُّ ويُْشَرُب كما  - ُخب ْ
 يُْشَرُب السَّويُق. وقيل: ىو الَفُتوُت.

ِغيُث:  عَت.الَبًَ ْخُلوُط يُ َغشُّ بالشَّ
َ

 الطََّعاُم ادل
ق الَبْكُل: .الدَّ  يُق بالرُّبّْ

قيُق ُِيَْلُط  الَبْكُل والَبِكيلُة والِبَكالَُة: الدَّ
ْمِن يف إناٍء   بالسَّويق، والتَّْمُر ُِيَْلُط بالسَّ

. وقيل: ََتُْلطُو  واحٍد وقد بالَّ باللَََّبِ
 بالسَّويِق مث تَ بُ لُّوُ َّباٍء أو زَْيٍت أو ََسٍْن.

ُز الياِبُس.الَجبيُز:   اخلُب ْ
 الَعِصيَدُة. :الَجُبوالءُ 

ٍر وأَُرزٍّ وحلٍَْم. الُجوَذاُب:  طَعاٌم يُْصَنُع ِبُسكَّ
 َجِشيَشةٌ تُ ْعَمُل من السَّويُق الَغِليظ. الَجِذيَذُة:

 السَّوِيُق. -

: الرَِّغيُف، الَجْرَدُؽ والَجْرَدقَُة والَجْرَذؽ
 )معرَّب(.

لَِّة.الَجرَُّة: 
َ

زَُة يف ادل  اخلُب ْ
 خلُْبِز.ِكْسرَُة ا  الِجْرفَُة:

طُْبوُخ. الَجِشيَشُة:
َ

 اجلَرِيُش ادل
ُز الذي َأْحرَقَوُ الت َّنُّوُر. الَمْجُلوُؼ:  اخلُب ْ

 الرَِّغيُف الَغِليُظ احلُُروِف.الحاِدُر: 
دقيٌق ي ُْلقى على ماٍء أو على َلََبٍ  الُحْدرُقَُّة:

فُيطَْبُخ مث يُ ؤَْكُل بَِتْمٍر أو ُُيَْسى، ولكنو 
خينِة.رقيٌق، وىو أكثُر رِ   قًَّة من السَّ

َر َمطُْبوٍخ.  َأْحَراُر البُػُقوؿ: ما أُِكَل َغي ْ
.)  )واحُدىا: ُحرّّ

قيق. الَحرِيَرُة: َسم والدَّ  احَلَسا من الدَّ
- . قيق الذي يُطَبُخ بَلََبٍ  الدَّ

ِقيُق الَحرِيَقةُ  : النَِّفيَتُة، ادلاءُ يُ ْغَلى مث يَُذرُّ عليو الدَّ
 ن احِلساء.فيُ ْلَعُق وىو أَْغَلُظ م

ِقيُق على ماٍء أو َلََبٍ  - أن يَُذرَّ الدَّ
ى ِمن نَ ْفِتها.  حليٍب حىت يَ ْنِفَت وي َُتَحسَّ

ِقيق الُحوَّاَرى:  ِقيُق األَبْ َيُض، وىو لُباُب الدَّ الدَّ
 وأَْجَوَدُه وَأْخَلُصُو.
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َزةُ  لَِّة الُخبػْ
َ

: الطُّْلَمُة: وىي َعِجٌُت يُوَضُع يف ادل
 حىت يَ ْنَضَج.

ْخُبوُز من أيّْ َحبٍّ كاَن.يزُ الَخبِ 
َ

ُز ادل  : اخلُب ْ
: ِحْنطٌَة تُ ْؤَخُذ فتُ نَ قَّى وتُطَيَُّب، مث الَخِضيَمةُ 

ُُتَْعُل يف الِقْدِر وُيَصبُّ َعَلْيها ادلاُء فُتطَْبُخ 
 حىت تَ ْنَضَج.

: َدقيٌق يَُذرُّ على َلََبٍ مث يُطَْبُخ فَ يُ ْلَعُق، الَخطيَفةُ 
 وىو اجلَُبوالءُ.

 : الثَّرِيُد من اخلُْبِز الَفِطَِت.نِيزُ الخَ 
ُز األَبْ َيُض.الدَّْيَسقُ   : اخلُب ْ

 : َضْرٌب من الطَّعاِم.الدَِّشيَشةُ 
 : الطَّحُُت.الدَِّقيقُ 
ْحِم.الرَّْتنُ   : ْخْلُط الَعِجُِت بالشَّ

َمُة.الُمَرتػََّنةُ  َشحَّ
َ

زَُة ادل  : اخلُب ْ
َمُة.الِمْرتَػَنةُ  َشحَّ

ُ
زَُة ادل  : اخلُب ْ

ْدقُوق رَِّصيَعةُ ال
َ

: طََعاٌم يتََّخُذ من احلب ادل
 باحِلجارَِة.

البُ رُّ يَُدقُّ باحَلَجِر وي َُبلُّ بَشيٍء من  -
 ََسٍْن.

زَُة، )اجلمع: أَْرِغَفٌة ورُُغٌف الرَِّغيُف:  اخلُب ْ
 ورُْغَفان(.

ْنَبِسُط الرَِّقيُق. الرُّقاُؽ:
ُ

ُز ادل  اخلُب ْ

. بُ رّّ يَُدقُّ وُيَصبُّ  الرَِّهيَدُة:  َعَلْيِو َلََبٌ
قيِق والسَّْمِن،  السَِّخيَنُة: طََعاٌم ي ُتََّخُذ من الدَّ

 دون الَعِصيَدِة يف الرّْقَِّة، وفَ ْوَق احِلساِء.
. السَِّليَقُة: رَُة تَُدقُّ وُتْصَلُح وتُطَْبُخ باللَََّبِ  الذُّ
ْصُنوُع من  السَِّميُد:

َ
قيُق ادل ُروُر الدَّ الَقْمُح. ]الذَّ

 الَقْمِح[. َعِجُتِ 
ِعَِت!! ]دقيٌق  السَّوِيُق: ماي ُتََّخُذ من احلِْنطَِة والشَّ

ي َُلتُّ َّباء أو َحِليب أو ََسْن ويُؤكُل وقد 
 يُذاُب بادلاء لُيصِبَح رِْخواً مائعاً فُيْشَرَب[.

 الَعِجُُت الذي يُ ْقَطُع ويُ ْعَمُل بالزَّيِت.الُمَشنَُّق: 
 .الُقْرُص من اخلُْبزِ الشُّوايَُة: 
الرُّقَاقَُة الَعريَضُة تُ ْبَسُط َتت مايُ ؤَْكُل الصَّبيُر: 

 من الطَّعاِم. ]رُقَاقٌَة من ُخْبٍز[.
 الرُّقاقَُة من اخلُْبِز وضَلْوِِه. الصَّرِيَقُة:

لَِّة.اأُلْصُطْكَمةُ 
َ

 : ُخبَ زَُة ادل
ْخلوُط بالزَّبيِب يُوَضُع على الصِّناُب: 

َ
اخلَْرَدُل ادل

واء. ]من التَّ   واِبل[.الشّْ
لَِّة.الَمْضباُة: 

َ
 ُخبَ زَُة ادل

 : الَعِجُُت الرَّقيُق.الضَِّغيَغةُ 
 الَعجُُت.الضَّوِيطَُة: 

قيُق، )َدِقيُق الَقْمِح(. الطِّْحُن والطَِّحيُن:  الدَّ

 : الرَِّغيُف.الطُّْرُموثُ 
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لَِّة.الطُّْرُموُس والطُّْرُموَسةُ 
َ

ُز ادل  : ُخب ْ
 عاِم.َضْرٌب من الطَّ  اإِلْطرِيَُة:

 الرَّغيُف الرَّقيُق. الُمطَْلَفَحُة:
زَُة. الطُّْلَمُة:  اخلُب ْ
رَِة وضَلِْو ذلك. الطَّْهُف:  طَعاٌم ُِيَتبَ ُز من الذُّ
 َضْرٌب من الطَّعاِم. الَعِبيَبُة:

َدقيٌق وََسٌْن وََتٌْر ُِيَْلُط باللَََّبِ  الَعْوبَثانِيُّ:
 واحلَليِب.

َربِيَُّة: اِق.طََعاٌم يُ  الَعبػْ مَّ  طَْبُخ بالسُّ
 َدقيٌق ُِيَْلُط ِبَسْمٍن مث يُْشَوى. الُعجَُّة:

 الطَّعاُم الذي ي ُتََّخُذ من البَ ْيِض. -
ُز الياِبُس. )اجلمع: ُعُسوٌم(.الَعْسمُ   : اخلُب ْ

ُز الياِبُس.الُمَعشُِّش:   اخلُب ْ
ْمِن ويُطَْبُخ.الَعِصيَدةُ   : َدقيٌق ي َُلتُّ بالسَّ
 َدُة.الَعِصيالَعِفيَتُة: 
ٌز بال أُْدٍم. الَعفاُر:  ُخب ْ

ْصُنوُع من البُ رّْ والَقْمِح أو من الَعِليثَُة: 
َ

ُز ادل اخلُب ْ
ْلِت. ِعَِت والسُّ  الشَّ

َدقيٌق ُُيَْلُب َعلَْيِو َلََبٌ مث ُُيَْمى  الَغِذيَرُة:
اُة[. حمَّ

ُ
 بالرَّْضِف. ]الرَّْضُف: احِلجارَُة ادل

وِيقِ  الَغرِيَضُة: يُْصَرُم من الزَّرِْع  َضْرٌب من السَّ
ُن على ادلِْقَلى حىت  حُت يُْستَ ْفَرُك مث يَُسخَّ

 يَ ْيَبَس.
ِعَِت. الغَِليُث: ْخُلوُط من احلِْنطَِة والشَّ

َ
ُز ادل  اخلُب ْ

َدُر  الغَِليُث والَمْغُلوُث:
َ

البُ رُّ الذي فيو ادل
 والزَُّؤاُن.
ْخُلوُط ]من احلُبوِب وضَلْوِىا[. الَمْغُلوُث:

َ
 ادل

 َسوِيٌق ي ُتََّخُذ من اليَ ْنُبوِت. ُفْرفُوُر والُفراِفُر:ال
 الرَِّغيُف. )معرَّب(. الَفَرْزَدُؽ:

 ِقَطُع الَعِجُِت. )الواحدة فَ َرْزَدقٌَة(. -
[ يُ ْفَرُك مث يُ َلتَّ بَسْمٍن أو الَفرِيُك:  طَعاٌم ]بُ رّّ

 َغَْتِِه.
ٌز َغليٌظ. الُفْرِنيُّ والُفْرنِيَُّة:  ُخب ْ

زَُة  - ْسَتِديرَُة.اخلُب ْ
ُ

 الَعِظيَمةُ ادل
زٌَة َمْضُموَمُة اجلَواِنِب إىل الَوَسِط الُفْرنِيَُّة:  ُخب ْ

يَُسلَُّل بَ ْعُضها يف بَ ْعٍض مث تُ َروَّى ََسْناً 
راً.  وُسكَّ

 احلُْلَبُة َُتَْلُط للن َُّفساِء. الِفيَرُة:
 ِحساءٌ مع تَ َواِبَل. الَفْيحاُء:
 الرَّغيُف. الُقْرُص:
 مايُ ؤَْكُل َقْضماً. :الَقِضيمُ 

طَعاٌم يُْصَنُع من إىالٍة وََتٍْر ُيَصبُّ  الَقِفيَخُة:
 على َجِشيشٍة ]جريَشة[.

ْأُدوِم. الَقفاُر والَقفيُر:
َ

ُر ادل  الطَّعاُم َغي ْ
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 اجلَواِرُش. الَقِميَحُة:
ُفوُف من السَّوِيِق وَغَْتِِه. -  السَّ

رِيرَةُ الُقْمَحُة والُقمُّحاُف:   .الذَّ
طَعاٌم من اللَََّبِ وَحبّْ احلَْنَظِل يَشُة: الَقمِ  

 وضَلوه.
 السَّوِيُق. الَقِميُم:

َنُة: زَُة الياِبَسُة. الُكبػْ  اخلُب ْ

ُز الياِبُس.الَكْشُر:   اخلُب ْ
ُز الياِبس. )معرَّب(.الَكْعُك:   اخلُب ْ
 َطِحٌُت ُمرَقٌَّق. اللُّباُب:
(.اللَِّعيَعُة:  ُز اجلاَوْرِس. )وىو َحبّّ  ُخب ْ

ِعَِت. ]الطعام:  للَِّغيُث:ا ْخُلوُط بالشَّ
َ

الطَّعاُم ادل
 الَقْمُح[.

: أن ُيَصفَّى ماُء احلَْنَظِل األَبيِض مث اللَِّفيَتةُ 
تُ ْنَصُب بو البُ ْرَمُة مث يُطَْبُخ حىت يَ ْنَضَج 

 وَِيْثُ َر مث يَُذرَّ َعلَْيِو ِدِقيٌق.
َغلَّظَُة. -

ُ
 الَعِصيَدُة ادل

َمِة الَعَرِب، وىي الَعِصيَدُة : من أَْطعِ اللَِّهيَدةُ 
 الرّْْخَوُة.

 طَعاٌم اْختَ َلَط بَ ْعُضوُ بِبَ ْعٍض. اللَّوِيطَُة:

ماُِيَْلُط بو َسوِيٌق أو َِسِْسٌم أو َدقيٌق  الَمِديُد:
.  أو َشِعٌَت َجشّّ

زَِة من الرَّماِد إذا  الُمْهُل: مايَ َتحاتُّ عن اخلُب ْ
لَِّة.

َ
 أْخرَِجْت من ادل

 َلََبٌ وَطِحٌُت ُِيَْلطاِن. :النَِّجيَرةُ 

ُن.  - َسخَّ
ُ

ماٌء وَطِحٌُت يُطَْبُخ. ادلاُء ادل
 ]إلعداد الطَّعاِم[.

قيِق وضَلْوِِه.النُّخالَُة:  َل من الدَّ  ما تُ ُنخّْ
 َشْيءٌ يُ ْعَمُل بو الفالوذَُج. )معرَّب(.النَّشا: 

ْيُء الذي ي ُْنِْت عند َعَمِلِو ]من  - الشَّ
 الَقْمِح[.

قيُق على ماٍء ُة: النَِّفيتَ  احلَرِيَقُة، وىي أن يَُذرَّ الدَّ
ى  أو َلََبٍ َحليٍب حىت تَ ْنِفَت ]تَ ْنَتِفَخ[ وي َُتَحسَّ

خيَنِة.  من نَ ْفِتها، وىي أَْغَلُظ من السَّ
 َحَساءٌ بُت الَغِليظَِة والرَّقيَقِة. -

طُْبوُخ.الَهرِيَسُة: 
َ

ْهُروُس ادل
َ

 احَلبُّ ادل
َدقَّقُ  الُمَهمَُّق:

ُ
 من احلُُبوِب. ادل

ْطُحوُن. َحبُّ احلَْنَظِل الَوزِينُ 
َ

: احلَْنَظُل ادل
ْطُحوُن ي َُبلُّ باللَََّبِ فَ يُ ؤَْكُل.

َ
 ادل

ِحْنطٌَة تَُدقُّ مث ُيَصبُّ َعَلْيها ََسٌْن الَوِضيَعُة: 
 فتُ ؤَْكُل.

.الَولِيَقُة:  طََعاٌم يُ تََّخُذ من َدقِيٍق وََسٍْن وَلََبٍ
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 (4) 
 لُمَربيَّات والعسل الَحْلويات وا

 الَعَسُل.األَْرُي: 
 طََعاٌم ِمْثُل احَلَسا يُْصَنُع بالتَّْمِر. اآلِصَيُة:
ُر الطَّبَ ْر َزُد. البُػْرُت: كَّ  السُّ

َرُت والِمبَػرَُّت: ُر الطََّْبَزُد. الِمبػْ كَّ  السُّ
السَّويُق والتَّْمُر يُ ؤَْكالِن يف إناٍء واحٍد  الَبِكيَلُة:

.وقد بالَّ با  للَََّبِ
 الَعَسُل. الَجْلُس:

ديُد من الَعَسِل. -  الشَّ
َقى يف اإلناِء. -  الَبِقيَُّة من الَعَسِل تَ ب ْ

ى نَ َواُه وُّيَْرُس باللَََّبِ مث الَجِليَهُة:  ََتٌْر ي َُنحَّ
َمِن.  يُْشَرُب للسّْ

 الِقْطَعةُ الياِبَسُة من التَّْمِر. الُجْمَسُة:
 ََتَبُُّب الَعَسِل. الَحثَػُر:

ْبِس. -  ََتَبُُّب الدّْ
َقُع فيو ََتٌْر وىي ُحْلَوٌة ، الَحِليَجُة:  َلََبٌ ي ُن ْ

 )اجلمع: ُحْلج(.
 كلُّ ماُعوِلَج حبُْلٍو من الطَّعاِم.  الَحْلواُء:

 الفاِكَهةُ احلُْلَوُة. -

 كلُّ ماُعوِلَج حبُْلٍو من الطَّعاِم.  الَحْلَوى:
ْعمُ  الَخِبيُص:

َ
ْخُلوطَةُ ادل

َ
 ولَُة.احلَْلواءُ ادل

 ََشُْع الَعَسِل. الِخْرشاُء:
 الِخالُص والِخاَلَصُة والُخاَلَصُة والُخُلوُص:

 ُربّّ ي ُتََّخُذ من ََتٍْر.
ْمِن. -  التَّْمُر والسَّوِيُق ي ُْلَقى يف السَّ

حُت يُ ْهَبَد حىت َِيْرَُج ََسْنُُو مث  اذلَبيدُ الَخْوَلُع: 
ُزوِع يَُصفَّى وَُيَْعُل َعلَْيِو َرِضيُض التَّمْ  َن ْ

ِر ادل
َزل  قيُق ويُساُط حىت َِيَْتِلط، مث ي ُن ْ النَّوى والدَّ

 فيوَضُع، فإذا بَ َرَد أُِعيَد َعَلْيِو ََسْنُو.
ـُ:  وُ النَّاُر.الخا ْبُس الذي مل ََتَسَّ  الدّْ
 َعَسل التَّْمِر وُعَصارَتُُو. الدِّْبُس:

 ُعَصارَُة الرَُّطِب من َغَْتِ طَْبٍخ. -
ْمِن ُمطَيَّْبًة ُخالَ الدَّبُوُس:  َصةُ التَّْمِر تُ ْلَقى يف السَّ

 للسَّْمِن.
َلٌة من ناِطٍف أو َحْيٍس أو َشيٍء الدُّبْػَلُة:  ُكت ْ

 َمْعُجوٍن أو ضَلُْو ذلك.
 الَعَسُل يف أَبْياِت النَّْحِل.الذَّْوُب: 

ْمِع. -  الَعَسُل الذي ُخلّْص من الشَّ
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 : ثَارِِتا بعد ِدْبُس ُكلّْ ََثَرٍة. ُسالفَةُ خُ الرُّبُّ
 االْعِتصاِر والطَّْبِخ.

 مايُطَْبُخ من التَّْمِر. -
. الُمَربَػيَّاُت: ْعُموالُت بالرُّبّْ

َ
 ادل

التَّْمُر الياِبُس يُ ْوَضُع يف اجلِراِب مث  الرَّبِيُط:
 يَُصبُّ عليو ادلاءُ.

ِر والبَ َرِد. الرُّضاُب: كَّ  ِقَطُع الث َّْلِج والسُّ
 الَعَسِل. لَُعاُب الَعَسِل. َرْغَوةُ  -

 طََعاٌم ِمْثُل احَلَسا يُْصَنُع بالتَّْمِر. الرَِّغيَفُة:
 ذاوي الِعَنِب. الزَّبِيُب:
ْهُد. السََّدى:  الشَّ

 الفالُوذَُج. ]َحْلوى[. السُّرَّْيُط والسِّرِْطراُط:
َحساً كاخلَزِيرَِة. ]اخلَزِيرَة: َعِصيَدُة  الُسرَّْيَطى:

 اللَّْحم[.
ِر.الوا السُّكََّرُة: كَّ  ِحَدُة من السُّ
 من احلَْلواِء )معرَّب(. السُّكَُّر:

َكثَُّف من َعِصَت  السَّنُّوُت:
ُ

. ]ادل الرُّبُّ
 الفاكهة...[.

ْجتَ ٌَت. الشَّْوُر:
ُ

 الَعَسُل ادل
َغل: ْلَتِصُق بَ ْعُضوُ بِبَ ْعٍض. الصَّيػْ

ُ
 التَّْمُر ادل

َقُع. الصَّْقَعل:  التَّْمُر الياِبُس ي ُن ْ
ُر )معرَّب(. ُد:الطَّبَػْرزَ  كَّ  السُّ

 الزَّبيُب. الُعْجُد:
ُل  الُعجَّاُؿ والِعجَّْوُؿ: ََتٌْر يُ ْعَجُن ِبَسوِيٍق فَ يُتَ َعجَّ

 أَْكلُُو.
 ِدْبُس التَّْمِر. الَعَرُؽ:

ْخُلوُط بالَعَسِل. الُمَعسَُّل:
َ

 ادل
 الَعَسُل أو الرُّبُّ الَغِليُظ. الُمْعَقُد والَعِقيُد:

 ٌل يُ ْعَقُد حىت َِيْثُ َر.َعسَ  اليَػْعِقيُد:
َجِر كاللُّباِن،  الِعْلُك: َضْرٌب من َصْمِغ الشَّ

 ُّيَضُغ فال يَ ْنماُع.
 مايُ ْعَلُك. الُعاَلُؾ:
 الزَّبيُب. الُعْنُجُد:

َرةُ  ُحْلَبةٌ وََتٌْر يُطَْبُخ وُتْسقاُه والُفَؤارَُة:  الِفئػْ
َساُء. ََ  النُّ

َلُة من التَّْمِر. الُفتَُّة:  الُكت ْ
ْهَدُة. َفْحَوُة:ال  الشَّ

 احَلُسوُّ الرَّقِيُق. احلَرِيرَُة. الَفْحَيُة والَفِحيَُّة:
أَْشيَاءُ َُتَْلُط للن َُّفساِء من بُ رٍّ وََتٍْر  الَفُروقَُة:

 وُحْلَبٍة.
 ََتٌْر يُطَْبُخ للن ُّْفَساِء. -

 .َحبُّ الزَّبيبِ الَفَضا: 
ِة َحْلَوى ُتَسوَّى من ُلبّْ احلِْنطَ الفالُوُذ: 

 )معرَّب(.
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 اللَّوزِيَنُج. الَفْلَذُخ:
َفلَّقِة عن  الُمَفلَُّق:

ُ
َجفَُّف من الفاِكهِة ادل

ُ
ادل

 نَواىا.
 َضْرٌب من احلَْلواِء. )معرَّب(. الفانِيُذ:

 النَّاِطُف. الُقبَّاُط والُقبَّيُط:
َرقّْ بادلاِء. الَقطاِئُف:

ُ
قيِق ادل  طَعاٌم يَُسوَّى من الدَّ

 ِكَهةُ الياِبَسُة.الفا  الَقِليُف:
 اجلُلَُّة من التَّْمِر، ]وعاء كبَت[. الِكْرِديَدُة:

 اسٌم للِعْلِك. الُكرُْكُم:
، وىو  الَكْرنػِيُب والِكْرناُب: التَّْمُر باللَََّبِ

 الُكَويْراءُ.
ُر. الَكِسيُس: كَّ  السُّ

َلُة من التَّْمِر. الُكْمَزُة والُجْمَزُة:  الُكت ْ
بَأْطراِف األصابِع ]من احلَْلوى  ماأُِخذَ  الُكْمَزُة:

 وضلوىا[.
تاِء. الَكنِيُز: َخُر للشّْ  التَّْمُر، وضلوه، يُدَّ
 احلُْلُو. اللَّثيُن:

 َضْرٌب من الُعُلوِك. الالََّذُف والالََّذنَُة:
 تَ َعقُُّد الَعَسِل وضَلْوِه. التػََّلعِّي:
 الفالُوُذ. اللََّمُص:

يُ ؤَْكُل  َشْيٌء كالفالوِذ ال َحالَوَة لَوُ  -

ْبِس.  بالدّْ
: َحْلواُء ِشْبُو الَقطاِئِف تُ ْؤَدُم ِبُدْىِن اللَّوزِيَنجُ 

 اللَّْوِز.
 : الفالُوُذ، ]َحْلوى[.الُمَلوَُّص واللَّواصُ 

 : الَعَسُل الصايف.اللَّواصُ 
، وىو َضْرٌب من الَمِجيُع:  التَّْمُر يُ ْعَجُن باللَََّبِ

 الطَّعاِم.
ِجيِع.ُفضالَةُ ا الُمجاَعُة:

َ
 دل

 الَعَسُل األَبْ َيُض. الماِذيُّ:
 الَعَسُل. الِمْزُج:

ْعَتَصُر باألْيدي.)معرَّب( الُمْستَػْفشاُر:
ُ

 الَعَسُل ادل
َعُة:  َصْمٌغ َيسيُل من َشَجٍر فيُ ْؤَخُذ ويُطَْبُخ. الَميػْ
ْمَع. النَِّسيُل:  الَعَسُل إذا ذاَب وفاَرَق الشَّ
 وَغَْتِِه. اخلاِلُص من الَعَسلِ  النَّاِصُح:
 الُقب َّْيُط، ]نوٌع من احلَْلوى[. النَّاِطُف:
 التَّْمُر يَُدقُّ وي َُلتُّ ِبَسْمٍن. الَوِجيَئُة:
ُلوُل. الَوِخيَفُة: َب ْ

 السَّوِيُق ادل
 التَّْمُر يُ ْلَقى َعَلْيِو الزُّْبُد. -

 الرَِّقيُق من الَعَسلِ  الَوِديُس:
ِر. الَوِطيَئُة: كَّ  األَِقُط بالسُّ

. ََتْرٌ  - ُِيْرَُج نَواُه ويُ ْعَجُن بَِلََبٍ
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 (5) 
 األشربػة 

َرُق بزَْيٍت  اأَلِخيَخُة: َدقيٌق ُيَصبُّ عليو ماٌء فَ يُب ْ
 أو ََسٍْن فُيْشَرُب وال يكوُن إال رَِقيقاً.

طَيَُّب من َعِصَت الِعَنب. )معرَّب(. اإلْسَفْنط:
ُ

 ادل
 ىو من َأَْساِء اخلَْمر. أْغَلى اخلَْمر. -

 من اأَلْشرِبَِة.َضْرٌب  -
 اخلَْمُر. )معرَّب(.اإلْصِفْنُط: 

 َخٌر فيها أفَاِويٌَة. -

 أَْغلى اخلَْمر وَصْفَوُِتا. -

 َخوٌر سَلُْلوطٌَة. -
 من َأَْسَاِء اخلَْمِر.اإِلْصَفِعْند: 

 اخلَْمُر.التَّاُموُر: 
ا َشْيءٌ  األُُنُف: اخلَْمُر اليت مل يُْسَتْخرَْج من َدهنّْ

 قَ ْبلها.
نبيٌذ يُ تََّخُذ من َعَسٍل كأنَّو اخلَْمُر  والبَِتُع:البِْتُع 

 َصالَبًَة.
 اخلَْمُر ادلتخذة من الَعَسِل. -

 اخلَْمُر. -
طُْبوُخ. )معرَّب(.الُبْخُتُج: 

َ
 الَعِصَُت ادل

 اخلَْمُر اأَلْْحَُر. )معرَّب(. الَباِذُؽ:

 ماءٌ باَت فبَ َرَد. ماٌء بَػيُّوٌت: البَػيُّوُت=

رُد.ادلاءُ الذي يَبيُت  - زَادِة فَيب ْ
َ

 يف ادل
َحاُن. الذي يَعُلو اخلَْمَر كأهنا الثَّريدُ  : الُقمَّ

 َذرِيرٌَة.
راُب الذي طُِبَخ حىت َذَىَب الُمثَػلَّثُ  : الشَّ

ٌز[.  ث ُلُثاُه. ]شراٌب ُمرَكَّ
ديدُة احلُْمرَِة.الِجْريَاُؿ والِجْريَالَةُ   : اخلَْمُر الشَّ

 َصْفَوُة اخلَْمِر. -
اَلِف يف اجلُوَدِة.اخلَْمُر، وىو دُ  -  وَن السُّ

عَت.الِجَعُة:  تََّخُذ من الشَّ
ُ

 النَّبيُذ ادل
شراٌب زُلَْدٌث، وىو الَعِصَُت  الُجْمُهورّي:

طْبوُخ احَلالُل.
َ

 ادل
 : صالبَ ُتها.َحدُّ الَخْمِر والشَّرابِ  الَحدُّ=

َمهَّى، أي أُْكِثر ِمزاُجوُ بادلاءِ  الُمْحَنُذ:
ُ

 .الشَّراُب ادل
ْشُروِب.ـُ: الِختا

َ
 آِخُر ادل

 اخلَْمُر السَّريَعةُ اإِلْسَكاِر. الُخْرطُوـُ:
الُف الذي َساَل من َغَْتِ َعِصٍَت. -  السُّ

 الشَّراُب َسريُع اإِلْسكاِر.الُمْخِفُس: 
 اخلَْمرَُة احلاِمَضُة.الَخلَُّة: 
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 ماأَْسَكَر من َعِصَِت الِعَنِب.الَخْمُر: 
 َذْت رُياً. أو اليت اخلَْمُر اليت أخَ الَخْمطَُة: 

 أََخَذْت َشْيئاً من الرّْيح َكرِيِح النَِّبِق والت ُّفَّاِح.    
 اخلَْمُر الَقدّيَُة. الَخْنَدرِيُس:

َحبّّ يُْطرَُح يف النَّبيذ فَيْشَتدُّ حىت  الدَّاِدي:
 يُْسِكَر.

ـُ والُمداَمُة:  اخلَْمُر. الُمدا
 َصْفَوُة اخلَْمِر. الرَِّحيُق:

رابُ  -  الذي ال ِغشَّ فيو. الشَّ
 الصايف من اخلَْمِر.الرَُّحاُؽ: 
 َماءُ الث َّْلِج. الرَّْدَهُة:

َشراٌب ي ُتََّخُذ من اخلَْمِر والَعَسِل. الرََّساطُوُف: 
 )معرَّب(.

 ادلاءُ الَعْذُب. الرُّضاُب:

 اخلَْمُر. الرَّاُح:

 الرَّاُح وىي اخلَْمُر. الرِّياُح:
 اخلَْمُر. الرَّاُؼ:

 الصايف من ادلاِء.ُؽ: الرَّوْ 
َىِب(. الزَّرَُجوُف:  اخلَْمُر، )بلون الذَّ

 اخلَْمُر. السَِّبيَئُة:
ُقولَُة من بَ َلٍد آلخر. السَِّبيَُّة: َن ْ

 اخلَْمُر ادل

 النَِّبيُذ احلاِمُض. السُّْرقُُع:

 اخلَْمُر احلاِمُض. الُمْسطاُر:

ِعَِت واحلُ  السُُّقْرَقع:  ُبوِب.َشراٌب ي ُتََّخُذ من الشَّ
رَِة. -  ََخُْر احلََبَشِة من الذُّ

 اخلَْمُر. ََخُْر الِعَنِب.سََّكُر: ال
َشرَاٌب ي ُتََّخُذ من التَّْمِر والَكُشوِث  -

 واآلِس.

رَِة.السُّْكرَُكُة:   اخلَْمُر من الذُّ
 أَوَُّل مايُ ْعَصُر من اخلَْمِر.السُّالُؼ والسُّالفَُة: 

وال َمْرٍث  مايَ َتَحلَُّب من الِعَنب بال َعْقرٍ  -
ر[.  ]وُِيَمَّ

 اخلاِلُص من ُكلّْ َشْيٍء، ]الّصايف النَّقّي[. -
 نَبيٌذ ي ُتََّخُذ من احلِْنطَِة.السُّوبِيَُّة: 
عَتما السَّوِيُق:  !!  ي ُتََّخُذ من احلِْنطَِة والشَّ
 اخلَْمُر. السَّويُق:

 َوْضُع ادلاِء الطَّيِّْب يف الِقْربَِة اجَلِديَدةِ  التَّْشرِيُب:
 لَِيِطيَب طَْعُمها.

 بَِقيَّةُ ادلاِء واللَََّبِ يف اإِلناِء. الشُّفافَُة:

 اخلَْمُر. الشَُّموُؿ:

 ادلاءُ البارُِد. الشُّناُف:

 . ]اليت ُتْشَرُب صباحاً[.رُ مْ اخلَ  الصَُّبوُح:
 اخلَْمرَُة الطَّيَّْبُة. الصَّرِيُف:

 اخلَْمُر احلاِمُض. الُمْصطاُر:
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النَّاِر حىت تَ َغَتَّ براُب الذي ُعوِلَج الشَّ  الُمَصعَُّد:
 طَْعُمُو.

ُؼ: ًَ  َشرَاٌب ي ُتََّخُذ من الَعَسل. الصَّْع

 َشرَاُب الِعَنِب أَوََّل مايُْدرُِك. -

 الَعِصَُت. -
 التَّْصِفيُق: 

َ
 زُْج. ]للشراِب وضلوه[.ادل

ماََتَلََّب من الِعَنِب والزَّبِيِب الصَّْقُر والصََّقُر: 
 يُ ْعَصَر.من َغَْتِ أَْن 

 اخلَْمُر. الصَّْهباُء:

 اخلَْمرَُة اللَِّذيَذُة. الطَّلَُّة:

 اخلَْمُر. ُربُّ الِعَنِب. الطِّال:

 اخلَْمُر. الطَّابَُة:

 الَعصَُت. -

 شراٌب ي ُتََّخُذ من الُعْرُفِط ُحْلٌو. الَعِبيَبُة:

 مايَ ْقطُُر من َمغاِفَِت الُعْرُفِط. -

 َقْت زماناً وَقُدَمْت.اخلَْمُر اليت ُعت ّْ الُمَعتػََّقُة: 
 اخلَْمُر الَقِدّيَُة.الَعُجوُز: 

 اِب وَغَْتِه شلَّا يف الزُّجاج.ر مان ََتَح من الشَّ  الَعَرُؽ:

قاِء ]الِقْربَة[. -  مانَ َتَح من السّْ
 اخلَْمُر اليت َُتْزَُج قليالً بادلاِء.الُمْعَرُؽ: 

  الزَّبِيِب. )الواحد َعْزٌم(.َتُ َثج الُعُزـُ:

 .اخلُُمورُ الُعُصوُؼ: 

 اخلَْمُر. الُعقاُر:

 ماساَل من الِعَنِب ُدوَن اْعِتصاٍر. الُعنػُْفواُف:

ْكرَُكُة. وىو شَ  الغُبَػْيراُء:  راٌب يُ ْعَمل من السُّ
رَِة، وىو ُيْسِكُر. ]من   احلََبَشِة[. لِ ىْ أَ  رابِ شَ الذُّ

ْعُمولَةُ من الغُبَ َْتاِء ]ََثَر الَغَْباء[ -
َ

 .اخلَْمُر ادل
 : َفِضيُخ النَِّبيِذ.الَغْرِبيُّ 
 : اخلَْمُر.الَغَربُ 

 : َعِصَُت الِعَنِب.الَفِضيخُ 

ْفضوِخ  -
َ

َشراٌب يُ تََّخُذ من الُبْسِر ادل
وُ النَّاُر.  ]ادلشدوخ[ من غَت أن ََتَسَّ

 ْمُر الَقِدّيَُة.خلَ ا: الَفْضَلةُ 
 : َشراٌب ي ُتََّخُذ من الزَّبِيِب والَعَسِل.الَفَقدُ 
 نَبِيُذ الَكُشوِث )والَكُشوث: نبات: ُددُ الُفقْ 

 َأْصَفر يَ ْعَلُق أَْطراَف الشَّْوك ي ُْنَبُذ يف الَعَسِل(.

َهجُ   : اخلَْمُر.الَفيػْ

راِب.الَقْتلُ  ة الشَّ ُف ِحدَّ زُْج َّبا ُِيَفّْ
َ

 : ادل

 : الَكَرْويا. )الواحدة تِْقرَِدٌة(.التػِّْقرِدُ 
 : ادلاءُ البارُِد.الَقُرورُ 

 : ادلاءُ البارُِد ُيَصبُّ للتََّْبِيِد.والِقرارَةُ  الُقَررَةُ 

فْ َعُة من ادلاِء.الُقرَّةُ   : الدُّ
 : ادلاءُ البارُِد.الَقرِيسُ 
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 : التََّْبِيُد.التػَّْقرِيسُ 

 : اخلَْمُر.الَقْرَقفُ 

 ادلاءُ البارُِد الصَّايف. -
نّْ ]ن َ الَقْلُف:  زْع اخلِتاِم نَ زُْع الطُِّْت عن الدَّ

داِد   ُصْنِعو[. دعن َدنّْ اخلَْمِر عنوالسّْ
 َدنُّ اخلَْمِر الذي نُزَِع ِطينُُو ]ِختاُمُو[. الَقِليُف:

ِر  الَقْنُد والَقْنَدُة والِقْنِديُد: كَّ ُعصارَُة َقَصِب السُّ
 إذا ََجََد.

ِر. - كَّ  َعَسُل َقَصِب السُّ
 اخلَْمُر.الِقْنِديُد: 
 اخلَْمُر. الَقْهَوُة:

راِب َضْرٌب من احلُ  الكاِذي: ُبوِب َُيَْعُل يف الشَّ
ُدُه. ]يَُشدّْ   من إْسكارِه[. دُ فُيَشدّْ

 اخلَْمُر. نُِبيُذ التَّْمِر.َكِسيُس: ال
ِعَِت. - رَِة والشَّ  َشراٌب يُ تََّخُذ من الذُّ

عَِت.الَكْشُك:   ماءُ الشَّ
َرُِتا حىت َتْضرَِب ْحُْ اخلَْمُر اليت َتْشَتدُّ  الَكْلفاُء:

واِد.  إىل السَّ
 اخلَْمُر فيها ُْحْرٌَة وَسواٌد. َمْيُت:الكُ 

 النَِّبيُذ الالَّذُِع. اللُّذَُع:
 الُعصارَُة، )رُلاُج الِعَنِب(. الُمجاَجُة:
ِلَسُة. الماِذيَُّة:  اخلَْمرَُة السَّ

 اخلَْمُر. الَمُروُح:

رَِة. الِمْزُر: ِعَِت واحلِْنطَِة واحلُُبوِب أو الذُّ  نَِبيُذ الشَّ
ْوِق.احلَ  الَمْزُر:  ْسُو للذَّ

 مُ عْ الطَّْعُم بُت احلُموَضِة واحَلالَوِة، ]طَ  الُمزُّ:
 راب[.الشَّ 

اخلَْمُر اللَِّذيَذُة الطَّْعِم اليت  الُمزُّ والُمزَُّة والُمزَّاُء:
 تَ ْلذَُع اللّْساَن وليست باحلاِمَضِة.

 النَِّبيُذ احلاِمُض. الماِضُر:

 َشراٌب. الَمْيُسوَسُن:
.َشراٌب َُتْعَ  -  ُلوُ النّْساءُ يف ُشُعورِِىنَّ

 اخلَْمُر اجلَيُّْد.النَّاُجوُد: 
 الشَّراُب الذي يُزيُل الَعْقَل. النَّْسُء:
 ادلاءُ البارُِد الَعْذُب الصايف الطَّيُّْب. النُّقاُخ:
رُُه مث ُيَصفَّى  النَِّقيُع: َقُع فيو الزَّبِيُب وَغي ْ َشْيٌء ي ُن ْ

 ماُؤُه ويُْشَرُب.
 ِعَِت.الشَّ  نَبيذُ  -

ُزوُل من الشَّراِب. الَمنػُْقوُؼ: َب ْ
 ادل

ينَةٌ اجلُْرَعُة من ادلاِء واللَََّبِ واخلَْمِر. ]عِ  النَّاِطُل:
 منها[.

الِف،  النَّْطُل: مايُ ْرَفُع من نَِقيِع الزَّبِيِب بَ ْعَد السُّ
فْ َعةُ الثَّانية[.  ]أي الدُّ



      - 466 -  

 

(6) 
 الزيوت والسوائل 

 احلاِذُق احلاِمُض، احلِرّْيُف. :الثَِّقيُف والثػِّقِّيفُ 
 ُسالفَُة الُعْصُفِر. الِجْرياُؿ والِجْريالَُة:

 ماءُ الَوْرِد. )معرَّب(.الُجالَُّب: 
َرـُ   : َمرَقَُة َحبّْ الرُّمَّانِ الُمَحبػْ
َرِق الُحثْػُفلُ 

َ
: مابَِقَي يف أَْسَفِل الِقْدِر من ادل

 والثَّرِيِد.
ن َعَكِر القاُرورَِة م َأْسَفلِ مابقي يف  -

 الزَّيِت.
.الُحُذوُؽ:   ُْحوَضةُ اخللّْ أو اللَََّبِ

 أن َُيُْمَض اخللُّ أو اللََُّب. -
ْدرُِك الَحاِذُؽ: الشَّراُب الحاِذُؽ: 

ُ
الشَّراُب ادل

 ]احلامض[ البالُِغ.
ْمِسِم.الَحلُّ  رَُج. ُدْىُن السّْ ي ْ  : الشَّ

 الِعَنُب احلاِمُض.الُمَحمُِّض: 
ِة، )اجلمع: : مايف الُحمَّاَضةُ  َجْوِف األُتْ رُجَّ

 ]األُتْ رُّج: النانرج[. ُْحَّاٌض(.
 َمَرُق الطَّعاِم. الُخْرِديُق والُخْرِدُؽ:

 .ْىٌن من الزَّْيِت ذو أفَاِويودُ الَخطَّاُر: 

َلعُ   : الزَّْيُت.الَخيػْ
 : احَلْمُض.الَخلُّ 
 ماَْحَُض من َعصَت الِعَنب وَغَْتِِه. -
 َض من َعِصَِت الِعَنِب وَغَْتِِه.: اخلَلُّ؛ ماْحَُ الَخلَّةُ 

َقى يف أَْسَفِل الزَّْيِت.الدُّْرِديُّ:   مايَ ب ْ
بيذ الرَّْوبَُة؛ اخلَِمَتَة. مايُوَضع للنَّ  -

رَُه.  والَعِصَت لُيَخمّْ
 السائُل من ُكلّْ َشْيٍء.الرَُّذوـُ: 

َسِم. -  الَقطُوُر من الدَّ
 : ُعصارَُة الزَّيْتوِن.الزَّْيتُ 

 لزَّْيُت.االسَِّليُط: 
- .  ُكلُّ ُدْىٍن ُعِصَر من َحبٍّ

 : ُدْىُن اخلَْرَدِل. ]زيتُو[.السَِّعيطُ 
 : َمرَقَةٌ َكثَتَُة ادلاِء َُتَْلُط.السَُّوْيطاءُ 
ْمِسم. ماُء َوَرِق الصَّبيبُ  : ماُء َشَجرَِة السّْ

ْمِسم.  السّْ
 ُعَصارَُة الُعْصُفِر. -

زَْيٍت أو : ]بقايا السَّوائِِل من ماٍء أو الصَّالِصلُ 
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 ُدْىٍن[.
ْأخُ الطُّباَخةُ: 

َ
َذُة من الشَّْيِء بعد و الُعَصارَُة ادل

 طَْبِخِو.
 اٍء قَليٍل.َّبالن َّْقُع التػَّْفِصيُد: 

َفِصدُ  ائُِل.الُمتَػَفصُِّد والُمنػْ  : السَّ
 َضْرٌب من األَْدىاِن.الكاِذيُّ: 

ْىِن.الُكْسُب:   ُعصارَُة الدُّ
 إذا طُِبَخ مث ُعِصَر.ماساَل من األَِقِط الَمْصُل: 

 ُعَصارَُة األَِقِط. -

ْدُىن.الَوقْػَبة
ُ

 : أُنْ ُقوعة الثَّريد وادل
 : اإِلْذوابَُة من ُكلّْ َشْيٍء.الَوْمَهةُ 
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(7) 
 إعداد األغذية وأدواتها وتقديمها 

 : أن يقطر اإلناءُ ]شلَّا فيو من سائل[.الَوْدؼُ 
ْحَمةُ ُدْىناً. -  أن تَ ْقطُر الشَّ
 : ََتَث ُُّر اللَََّبِ لِيَ ُروَب.واألُِديُّ  األُُدوُّ 

.األُِديُّ:   سَلُْض اللَََّبِ
ْحَمِة، ]بَْدُء َذوباِن اأَلِشيُش:  ََتَلُُّب الشَّ

ْحمِة[.  الشَّ
لوِك ]اأَلْطِعَمةُ الفاِخرة[.اآلكاُؿ: 

ُ
 مآِكُل ادل

 التَّْخمَُت.البَْتُع: 
الذي َيَعل يف الطَّحُت. الُبوَرُؾ والُبوَرُؽ: 

 لِيَ ْنَتِفخ الَعِجُُت[.]
راِب وضَلْوِِه.البَػْزُؿ:   َتْصِفَيةُ الشَّ

ْيِء وَُتِْفيُفُو. )أَْبَسَل اإِلْبَساُؿ:  طَْبُخ الشَّ
 الُبْسَر(.
 اخلَْلُط. اللَّْبُك، ]للمواّد الغذائية[.الَبْكُل: 
 الَعجُُت احلاِمُض.التَّخُّ: 

ْستَ ْرخي. -
ُ

 الَعجُُت ادل
 ىت يَلُت.ِإكثاُر ادلاء للعجُت ح -
 : اجلاِمُد. )ترَز ادلاءُ(.التَّارِزُ 

 اللَّْحُم التَّارُِز: الصُّْلبُ  -

 : التَّْصِليُب. )إتراُز العجُُت(.اإِلْترازُ 
 الت َّْقِديُد.التَّْتِمير: 

 الت َّْيِبيُس. -
 تَ ْقطيُع اللَّْحِم وَُتِْفيُفو. -

 نَ ْوٌع من الَكواِنُت.التػَّنُّوُر: 
 الذي ُِيْبَ ُز فيو. -

قُّ والرَّْضُخ. ]لبَ ْعِض مواد الطَّْبِخ[.ِعيُط: التَّثْ   الدَّ
 : طَرُْح الَكْمِء يف السَّْمِن.الثَّْمءُ 

َسِم. -  ِإْطَعاُم الدَّ
 ثَ ْرُد اخلُْبِز. -

 الَعِجُُت الرقيق إذا أَْفرَط يف الرّْقَِّة.الثَّْمُط: 
.التََّجبُُّن:   ََتَوُُّل اللَََّبِ إىل ُجَْبٍ

. ]تْصِنيُعُو[. ََتْوِيلُ االْجتِباُف:   اللَََّبِ إىل ُجَْبٍ
 ُسُكوُن الغَلَياِن، )َُتَرََّد الَعصَُت(.التََّجرُُّد: 

: سُلَلََّصٌة من ُخثَاراِِتا الَجْرَداُء= َخْمٌر َجْرداءُ 
 وأَثْفاذِلا.

 ال َرْغَوَة لو. اأَلْجَرُد= لََبٌن َأْجَرُد:
ْيِء َُتُْرُشوُ الُجَراَشُة:   .ما َيسُقُط من الشَّ

 ما َسَقط منو َجرِيشاً إذا أُِخَذ ماُدقَّ منو. -
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دقيٌق فيو ِغَلٌظ َيْصُلح للَخِبيِص الَجرِيُش: 
َرمَِّل.

ُ
 ادل

.الَجْرُش:  قّْ  َعَدُم إِنْعاِم الدَّ
ابَِّة وَسْلُخ ِجْلِدىا الَجْزُر واالْجِتزاُر:  ضَلْر الدَّ

 وتَقِطيُعها.
سْ الَجُزوُر: 

َ
ْنُحورَُة ادل

َ
لوخة. ويقال للذََّكِر النَّاقَُة ادل

 واألُنْ َثى.
ْبِح. )والواحد: الَجَزُر:  ُكلُّ َشيٍء ُمَباٍح للذَّ

 َجَزرٌَة. ذكراً كان أو أُنْ َثى(.
ْذبَُح[.الَمْجزُِر: 

َ
 َمْوِضُع اجلَْزِر. ]ادل

 َطْحُن الطَّعاِم ]الَقْمح[ َجْرشاً.الَجْشُب: 
 ُش.الطَّْحُن الَغِليُظ. اجلَرْ الَجشُّ واإلْجشاُش: 

 اجلَرِيُش.الَجِشيش والَجِشيشُة: 
ْسلوَخُة بال رَْأٍس وال بَْطٍن وال الِجْلُف: 

َ
اُة ادل الشَّ

 قوائَِم.
ْسُلوَخُة إذا َذَىب عنها الَجَلمةُ 

َ
اُة ادل : الشَّ

 أكارُِعها ورَْأُسها.
ْحِم الَجُموُس والَجْمسُ  ْىِن والشَّ : َُجوُد الدُّ

 والسَّْمِن.
ْحُم الَجِميُل:  ذاُب.الشَّ

ُ
 ادل

ْحِم واْسِتخرَاُج الَجْمُل واإِلْجماُؿ:  إِذابَُة الشَّ
 ُدْىِنِو.

: َقْطُع اللَّْحِم فَ ْوَق الَعْظِم )دوَن الَحْبكُ 
 الُوصوِل إىل الَعْظم(.

 ََتَبُُّب الَعَسِل.الَحثَػُر: 
ْبس وََتَثُّرُه. -  َتبُّب الدّْ

 الَوَضُر يَ ْبقى يف أَْسَفِل الِقْدِر.الُحثْػُرُب: 
ْمِن.الِحْثِلُب:  ْىِن أو السَّ  َعَكُر الدُّ
َعْرُق الَعْظِم، ]تَ ْنِحَيُة اللَّْحِم عن الَحْجُم: 

 الَعْظِم[.
ـُ:  ُة الَغَلياِن.االْحِتدا  ِشدَّ

 َغَلياُن الشَّراب. -
َسريَعُة الَغْلِي. وىي  الُحَدَمُة= ِقْدٌر ُحَدَمٌة :

 ضد الصَُّلود.
 ْحم. الِفْلَذُة. احلُزَُّة.الِقْطَعُة من اللَّ الُحذَُّة: 

 الشَِّديُد احلُموَضِة.الَحذوُؽ: 
 الَبِقيَُّة من الطَّعاِم أو الشَّْيِء.الُحَذاقَُة: 

الِقْطَعُة الصَّغَتَُة من اللَّْحِم الِحْذَمُة والِحْذيَُة: 
ْقطُوَعُة طُوالً.

َ
 ادل

 : َخَشَبٌة َُتَرَُّك ّٔا النَّاُر يف الت َّنُّوِر.الِمْحراثُ 
ـٌ ِحرِّيفٌ  : ُُيْرُِق الَفَم ولو الِحرِّيُف= طَعا

َحرارٌَة. الذي يَ ْلذَُع اللّْساَن ]َكطَْعِم الُفْلُفِل 
.]  احلارّْ
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َحرَارٌَة يف الطَّعاِم، وذلك من الَحْرَوُة والَحراَوُة: 
 َحرَافَِة َشْيٍء يُ ؤَْكُل.

 ما ُقِطَع من اللَّْحِم طُوالً.الُحزَُّة: 
 َكِبِد.الِقْطَعُة من ال -

 : لَِّة أو الَحسُّ
َ

زَة ادل ردُّ النَّار بالعصا على ُخب ْ
واء من نَواِحيو لِيَ ْنَضج.  الشّْ

َجْعُل الرَّْأِس ]رأس الذبيحة[ يف النَّاِر،  -
فُكلَّما ِشيَط أُِخَذ ِبَشْفرٍَة. ]إعداد رأس 

بِيحِة للطَّبخ[.  الذَّ
 َوْضُع اللَّْحِم على اجَلْمِر.الُحساُس: 

َرَك داِخُلُو. أن ي ُْنَضجَ  -  أَْعَلى اللَّْحم وي ُت ْ
نَ ْفُض الرمَّاِد عن اللَّْحِم ]بعد إخراجو  -

 من اجَلْمِر[.
البُ ْوَرُق. ]َذُروٌر يُْسَتْخَدُم يف ُصْنِع الُحكاُؾ: 

نات[. َعجَّ
ُ

 ادل
زَِة.الَحْلُج:   تَْدِويُر اخلُب ْ

ُز. الِمْحاَلُج:  اخَلَشَبةُ اليت يََدوَُّر ّٔا اخلُب ْ
ْخِض. َجُة:الَحِلي

َ
ْمُن على ادل  السَّ

ْخِض فَيْشِختُُو  -
َ

الزُّْبُد الذي يُ ْلَقى يف ادل
ْخُض.

َ
 ادل

مِن  - ُعصارَُة ضِلٍْي ]النّْْحُي: وعاُء السّْ
 من ِجْلٍد[.

مابَقَي بعد أن َُتَْعَل الَحْلَقُة= َحْلَقُة اإلناِء: 
فيو من الشَّراِب أو الطَّعاِم إىل ِنْصِفو، فما 

 نّْْصِف إىل أَْعالَُه فهو احلَْلَقُة.كان فَ ْوَق ال
 الَقْلُو؛ )َْحََس اللَّْحَم إذا َقالَُه(. الَحْمُس:

 الت َّنُّوُر.الَحِميُس: 
(.الُمَحمَُّص:  ٌص: َمْقُلوّّ ؛ )َحبّّ زُلَمَّ ْقُلوُّ

َ
 ادل

ْيَء حاِمضاً. التَّْحِميُض:  أن َيصََت الشَّ
ْحِم. مااْصطََهَرْت ِإىالَتُو من األَْليَ  الَحمُّ: ِة والشَّ

 )الواحَدُة: َْحٌَّة(.
ْحِم  - َقى من اإلىالَِة أي الشَّ مايَ ب ْ

َذاِب.
ُ

 ادل
ْحِم. -  إَِذابَةُ الشَّ

اِة أو الَحِنيُذ:  َحمَّ
ُ

َشيُّ اللَّْحِم على احِلجارَِة ادل
و يف النَّار.  َدسُّ

اِخِن. -  ادلاء السَّ
.الَحْنُذ:  يُّ  الشَّ

َبُة اليت ي ُْبَسُط ّٔا ُعوُد اخلَبَّاِز. اخلَشَ الِمْحَوُر: 
 الَعِجُُت.

ُز: لَِّة لِيُ وَْكَل. الَخبػْ
َ

 إِْنَضاُج الَعِجُِت بادل
األََداُة اليت يُ ْعَمل ّٔا اخلبيُص  الِمْخَبَصُة:

 )احلَْلواءُ(.
 ُصْنُع احلَْلواء يف الطّْْنجَت. الَخْبُص:
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ْيِء. -  َخْلُط الشَّْيِء بالشَّ
َرْوُب والَخثَراُف:  الَخثْػُر والُخثُورَُة والَخثَارَةُ 

.  اللَََّبِ
 تَ ْقِطيُع اللَّْحِم وتَ ْفرِيُقُو. الَخْرَدلَُة:

َقطَُّع. الُمَخْرَدُؿ:
ُ

 اللَّْحُم ادل
ْوفُورَُة من اللَّْحِم. الُخْرُدولَُة:

َ
 الِقْطَعةُ ادل

ْوِضُع الذي تُ ْلِقي ِفيِو  الُخرُّ:
َ

اللَّْهَوُة، وىو ادل
 اُحون[.احلِْنطََة بَِيِدَك، ]يف الطَّ 

 َشيُّ اللَّْحِم ُدوَن إِْنَضاٍج. الَخْمُط:
 كلُّ طَرِيٍّ َأَخَذ طعماً ومل يَْسَتْحِكم. -

 الت َّْنِقَيةُ شلَّا ُىَو َرِديٌء.الَخْشُر: 
كلُّ ِقْطَعٍة من حلٍَْم َعظَُمْت أو   الَخِصيَلُة:

 َصُغَرْت.
 حلَُْم الَفِخَذْيِن والَعُضَدْيِن. -

. الطَّعامُ الُمَخْضَرـُ:   الذي ليس حبُْلٍو وال ُمرٍّ
 اخلَاثِرَُة؛ )ََخٌْر سُلِْضَفٌة(. الُمْخِضَفُة:

راِب. الَخْفُس:  تَ ْقِليُل ادلاِء عند َمْزِجِو بالشَّ
 َجْعُل اخلَْمر َخالِّ. التَّْخِليُل:

ُعُو[. االْخِتالُؿ: اُذ اخلَلّْ. ]ُصن ْ  اَتّْ
 ََتَوُُّل الَعِصَِت إىل َخلٍّ. -

 ىاُب الُفطُورَِة من الَعِجُِت.ذَ االْخِتماُر: 
 ِإْدراُك اخلَْمرَِة وَغَلياهُنا. -

ماَُيَْعُل يف الَعِجُِت الُخْمَرُة والَخِميُر: 
 ]لَِيْخَتِمَر[.

َرْوبَُة اللَََّبِ اليت ُتَصبُّ َعلَْيِو لِيَ ُروَب  الُخْمَرُة:
 َسريعاً.
ْيِء حىت ََيُوَد  التَّْخِميُر: تَ ْرُك اْسِتعماِل الشَّ

 ْذَىَب فُطُورَتُو.وتَ 
: لََبٌن َخْمٌط وخاِمطٌ  الَخْمُط والخاِمُط=

 طَيُّْب الرّْيح.
ىو الذي َأَخَذ شيئًا من الرّْيح كرِيِح  -

 النَِّبِق أو الت ُّفَّاح.
 َوْضُع الُبْسِر يف اجلِراِر وضَلْوِىا لَيِلَُت.الَخْمُل: 
ْكتَِنُز. الدَِّخيُس:

ُ
 اللَّْحُم الصُّْلُب ادل

رَُه  :الدََّخنُ  أن يُِصيَب الطَّعاَم واللَّْحَم وَغي ْ
خاُن يف حاِل َشيِّْو أو طَْبِخِو حىت تَ ْغُلَب  الدُّ

 رائحُتو على طَْعِمو.
َخاِن. الدَِّخُن:  الطَّعاُم الذي أصابتو رائحة الدُّ

ْيِء. التَّْدِسيُم: سِم على الشَّ  َجْعُل الدَّ
ْشَتوَى حيث  الُمدََّعُس:

ُ
ْخَتبَ ُز وادل

ُ
تُوَضُع ادل

لَُّة.
َ

 ادل
ِليِل. -

َ
 سُلَْتبَ ُز ادل

 التَّواِبُل وما ُخِلَط من األَبْزاِر.الدُّقَُّة: 
ْدقُوُق. -

َ
 ادلِْلُح ادل
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نّْ على اخلَْمِر.التَّْدِميُس:   ِإْغالُق الدَّ
.  الدِّماُس:  ِكساءٌ يُْطرَُح على الزّْقّْ
 ماُغطّْي. الدََّمُس:

ُز.ادلِْطَحَلُة، وىو مايُ وَ الِمْدَمُك:  ُع بو اخلُب ْ  سَّ
َدَورَاُن ِقَطِع اللَّْحِم وضلوِه يف الِقْدِر  الدَّْهَدقَُة:

 إذا َغَلْت.
ْىُن.الُمْدُهُن:  ْىِن. ماَُيَْعُل فيو الدُّ  آلَةُ الدُّ
ْىُن. الُمْدُهَنُة:  ماَُيَْعُل فيو الدُّ

ـُ: ُن بو  الِمْدَوـُ والِمْدَوا رُه يَُسكَّ ُعوٌد أو َغي ْ
 ْدِر. ]أَداُة تَ َْبِيٍد بالتَّْحريِك[.َغَلياُن القِ 

ُجَلْيَدٌة رَِقيَقٌة تَ ْعُلو اللَََّبَ  الدُّوايَُة والدِّوايَُة:
َرَق.

َ
 وادل

 الِقْشرَُة اليت تَ ْعُلو اللَََّبَ وضلوه. -
ْحِم الدِّوايَُة والُمَدوِّيَُة:  ىن والشَّ الَكِثَتَُة الدُّ

 )َمرَقٌَة ُمَدوّْيٌَة(.
ِذِيُق الذي أُْكِثَر َعلَْيِو من اللَّ  الُمَذرَُّح:

َ
ََبُ ادل

 ادلاِء.
 َخْلُط اللَََّبِ بادلاِء لَِيْكثُ َر. التَّْذرِيُح:

 الزُّْبُد يُذاُب. اإِلْذوابَُة واإلْذواُب:
انِْفَصاُل اللَّْحِم عن الَعْظِم ِبطَْبٍخ أو  التََّذيػُُّؤ:

 َفَساٍد.
إِْنَضاُج اللَّْحِم حىت َيْسُقَط عن  -

 .َعْظِموِ 
ُن ثانَِيًة.الرَِّجيُع:  واءُ يَُسخَّ  الشّْ

 ُكلُّ طَعاٍم بَ َرَد فأُِعيَد على النَّاِر. -
 الذي يُطَْبُخ على ادلِْرَجِل.الُمْرَتَجُل: 
. الرََّضُف: اُة يُوَغُر ّٔا اللَََّبُ َحمَّ

ُ
 احِلجارَُة ادل

 الذي يَ ْقطُُر َدََساً. الرَِّعيُب:
ِم حبيث تصل النَّاُر إليو تَ ْقِطيُع اللَّحْ  الرَّْعبَػَلُة:

 فتُ ْنِضُجُو.
 الِقْطَعةُ الواِحَدُة من اللحم. الرُّْعُبولَة:
 َتْكِتيُل الَعِجُِت وضَلْوِِه. الرَّْغُف:

َوُة والرِّغاَوُة والرِّغايَُة: ًَ الزَّبَُد )اجلمع:  الرِّْغ
 رَغاَوى(.

بيَحِة لطَْبِخها   الرَّْفُت: َكْسُر ِعظاِم الذَّ
 إىالَِتها. واْسِتْخراجِ 

 الذي يَُدقُّ بو اللَّْحُم. الِمْرَفُس:
 َمكاُن َشيّْ اللَّْحِم. الَمْرِمُض:
اِة[. الرَّْمُض: َحمَّ

ُ
يُّ باحِلجارَِة ادل  ]الشَّ

َسِم. االْرِمْعالُؿ:  َسَيالُن الدَّ
َسِم[. -  االبْتالُل. ]بالدَّ
َسِم[. -  تتابُُع الَقطَراِت. ]من الدَّ

 ُة.التَّْصِفيَ التػَّْرنِيُق: 
 َجْعُل اللَََّبِ خاثِراً، رائباً. التػَّْروِيُب:
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. الرُّوبَةُ والرَّْوبَُة: َتَُة اللَََّبِ  َخَِ
 اخلُثُوُر. الرَّْوُب والرُُّؤوُب:

 التَّْصِفَيُة. التػَّْرِويُق:
َدْلُك مادَّة سائَِلٍة بأخرى ُصْلَبٍة. )روََّل  التػَّْروِيُل:

ْمِن(. زََة بالسَّ  اخلُب ْ
ْمن والَوَدِك والزَّْيِت يف الطَّعاِم  ع:التػََّريُّ  إكثاُر السَّ

 وتَ رَقْ رُقُوُ فيو.
قاِء حىت َِيْرَُج الزُّْبُد.  الزَّْبُد: سَلُْض اللَََّبِ يف السّْ

 ]َتْصنيُع الزُّْبَدِة[.
ْيِء. التػََّزبُُّد:  َأْخُذ ُخالَصِة الشَّ
 ُحْفرٌَة يُْشتَ َوى فيها وُِيَْتبَ ُز. الزُّبْػَيُة:

اٍة. ْزبَِيُة:التػَّ   َشيُّ اللَّْحِم أو اخلُْبِز يف ُحْفرٍَة زُلَمَّ
ْصُنوع بالزَّْيِت. الَمزِيُت والَمْزيُوُت:

َ
 ادل

: يِء بزَْيٍت وَدْىُنو بِِو. الزَّتُّ  َلتُّ الشَّ
 التَّزِويُد بالزَّْيِت. التػَّْزيِيُت:

ٍد نَ ْقُل اخلَْمِر من بَ لَ السَّْبُي والسِّباُء واالْستِبَاُء: 
 إىل بَ َلٍد.
 الت َّْقِطيُع، ]تَ ْقطيُع السَّناِم[. التَّْسِديُف:
ٌُت َكبَتة[. السَّاطُوُر:  َسْيُف الَقصَّاِب، ]ِسكّْ
ماَعِلَق بالَيِد من َحِليٍب وَشراٍب  السُّْعُبوبَُة:
 وضَلْوِه.
 ماساَل من شرَاٍب وضلوِِه. السَّْعُب:

الَقْمِح من ُزَؤاٍن  ماَِيْرُُج منالسَّْعبَػُر والسَّْعبَػَرُة: 
 وضَلوِه.
َكَهْيَئِة الت َّنُّوِر ُُيَْفُر يف اأَلْرِض وُِيَْتبَ ُز السَّاُعوُر: 

 فيو.
َوْضُع اإلداِم للطَّعاِم، تَ ْرِويَ تُُو باإِلىالَِة  السَّْغبَػَلُة:

 والسَّْمِن.
ْمِن، )َسْغَسَغ  السَّْغَسغَُة: ْىِن والسَّ الت َّْرِويَُة بالدُّ

 الطَّعام(.
َحِديَدٌة ذاُت ُشَعٍب ُمَعقََّفٍة  لسَّفُّوُد والسُُّفوُد:ا

 يُْشَوى بو اللَّْحُم. )اجلمع: َسفافيُد(.
 ي ُتََّخُذ للُمساِفر. طَعامٌ السُّْفَرُة: 

ْنُخِل. االنِْتخاُل. السَّْفَسَفُة:
ُ

 النَّْخُل بادل
قِيِق إذا طلَُِل. السَّْفساُؼ:  مايَِطَُت من ُغباِر الدَّ

طَْبُخ السَّْمِن وُمَعاجَلَُتو  واالْسِتالُء: السَّْلءُ 
 إلذابَِة زُْبِدِه.

 َكْشُط اجلِْلِد.السَّْلُخ: 
 الطَّعاُم الذي تَتَعلَُّل بو قَ ْبل الِغداِء. السُّْلَفُة:

ُلها الرَُّجُل قبل الغداِء. -  اللُّْهنةُ يتَعجَّ
ْرأَُة لتُْتِحَف بو ُزوَّارَىا. -

َ
ِخرُُه ادل  ماَتدَّ

 اإلْغالءُ. )سَلقُو بادلاِء احلاّر(.: السَّْلقُ 
 الطَّْبُخ بادلاِء حَبْتاً. -

 ماطُِبَخ بادلاِء من بُ ُقوِل الرَّبِيِع. السَّالئُِق:
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 تَ ْرِقيُق اللَََّبِ بادلاِء. التَّْسِميُر:
ْمِن ولَتُُّو. السَّْمُن:  َعَمُل الطَّعاِم بالسَّ

 تَ ْرقِيُق الشَّراِب َّبَْزِجِو. الشَّْحُط:
 التَّْصِفَيُة، )َشَخل الشَّراَب: َصفَّاُه(. ْخُل:الشَّ 

 الِقْطَعُة من ادلِْلِح. الشَّذاُة:
ْيِء  اإلْشراُر والتَّْشرِيُر والتَّْشرِيَُة: َوْضُع الشَّ

الرَّْطِب على َخَصَفٍة لَِيِجفَّ كاللَّْحِم 
 واألَِقِط.

 َشقُّ اللَّْحِم واأَلِدمِي طُوالً. الشَّْرَعَبُة:
ْشُقوِق طُوالً.الِقْطعَ  -

َ
 ُة من اللَّْحِم ادل

 تَ ْقِديُد اللَّْحِم.التَّْشرِيُق: 
 َمْوِضُع تَ ْقِديِد اللَّْحم. الُمَشرَُّؽ:

ْمِس. - ْشروُر يف الشَّ
َ

 اللَّْحُم ادل
اِة.الشَّْصُب:  اة. ََسُْط الشَّ  َسْلُخ الشَّ
ُكرُّجاُت والَفْيخاُت. الشَّفارُِج:  الطََّبُق فيو السُّ

 .)معرَّب(
بِيحِة[. الشِّقَُّة: اِة ]الذَّ  َيْضُف الشَّ

مايَُكوُن موضوعًا يف البَ ْيِت من  الشُّْكُد:
 الطَّعاِم والشَّراب. 

 ]ادلؤونَُة[. -
ْمِس. الُمَشمَُّس: ْعُموُل يف الشَّ

َ
 ادل

 الِقْطَعُة من الَعِجُِت. الشَّْوُب:

 .االْحًتاقُ الشَّْيُط والشِّياطَُة والشَّْيطُوطَُة: 
، )ماىو سائٌِل(.اْحًتِ  -  اُق الزَّْيِت والرُّبّْ

 َتْدِخُُت اللَّْحِم دون إِْنَضاِجِو.التَّْشيِيُط: 
 تَ ْقِطيُع اللَّْحِم. -

 ماتَ َعلَّْلَت بو ُغْدَوًة.الصُّْبَحُة: 
 ُكلُّ ماأُِكَل أو ُشِرَب ُغْدَوًة.  الصَُّبوُح:
 الطَّْبُخ. الصَّْحُر:
قاِء أيَّامًا حىت َحْقُن اللَََّبِ يف ال الصَّْرُب: سّْ

 َتْشَتدَّ ُْحُوَضتُُو.
الءُ الزَّبَِد عن اخلَْمِر وَخالُصها. التَّْصرِيُح:  اصلِْ
ْمِس. الصَِّفيُف: ْشروُر يف الشَّ

َ
 اللَّْحُم ادل

 ماُصفَّ على اجَلْمِر لُِيْشَوى. -
 التَّْشرِيُح. التَّْصِفيُف:

طَْبُخ الِعظاِم  الصَّْلُب واالْصِطالُب:
َسِم منو.الْسِتخْ   راِج الدَّ

 َشيُّ اللَّْحِم. الصَّْلُي:
اإِلْلقاُء يف النَّاِر.  اإِلْصالُء والتَّْصِلَيُة:

 التَّْسِخُُت.
 مايُْسَكُت بو الصَِّبُّ من طَعاٍم. الصُّْمَتُة:

ْكَتُة. وىي مايُْسَكُت بو الصَِّبُّ. -  السُّ
ْمنِ التَّْصييُغ:   .نَ ْقُع الطَّعاِم باألُْدِم أو السَّ

ُو:  اللَّْفُح بالنَّاِر والت َّْلويُح. الضَّْبُي والضَّبػْ
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االْشِتداُد يف الطَّْعِم )َخلّّ ضاٍر ونَبيٌذ  الضَّراَوُة:
 ضاٍر(.

َهُب:  ْمُس الضَّيػْ كاُن الذي َُتَْمى َعَلْيِو الشَّ
َ

ادل
 حىت يُْشَوى َعَلْيو اللَّْحُم.

يُّ على النَّاِر ُدوَن إِْنضَ التَّْضِهيُب:   اٍج.الشَّ
طُْبوُخ.الطَِّبيُخ والطَّْبُخ: 

َ
 اللَّْحُم ادل

 الُفوارَُة، وىو مافاَر من َرْغَوِة الِقْدِر. الطُّباَخُة:
 إِْنَضاُج اللَّْحِم وَغَْتِِه اْشِتواًء أو اْقِتداراً. الطَّْبُخ:

 ادلِْقَلى. )معرَّب(.الطَّاِجُن: 
 الَقْلُو. الطَّْجُن:

اخلِْرقَُة اليت ُّيَْسُح ّٔا  الِمْطَراُد والطَّرِيَدُة:
 الت َّنُّوُر.
 التَّْخثَُت والت َّْعِقيُد.اإِلْطراُء: 
 اخلاِلُص النَِّقيُّ )ُمعرَّب(. الطَّازَُج:
الطَّثْ رَة، وىو أن يَْكُثَف أْعلى اللَََّبِ  الطَّْفَرُة:

 ويَرِقَّ أَْسَفلُُو.
ها. الطُّفاَوُة:  ماَعال من زَبَِد الِقْدِر وَدَسَِ

 َصِفيَحٌة من ِحجارٍَة ُِيْبَ ُز َعلَْيها. ْلَمُة:الطُّ 
زَُة. الِمْطَمَلُة: ُع بِو اخلُب ْ  ماتُ َوسَّ
تَ ْعليُق ِسقاِء اللَََّبِ يف َعموِد البَ ْيِت  التَّطْنِيُب:

 للَمْخِض.
 الطَّْبُخ. الطَّْهُو والطَّْهُي:

. الَعْذُب. الطَّيُِّب:  اللَِّذيُذ الطَّْعِم، الزَِّكيُّ
 اللَِّذيُذ الطَّْعِم. اُب والطِّيُب:الطَّ 

ْصلُ الَعِبيُث: 
َ

 .ادل
 اخلَْلُط. ]للمواد الغذائية[.الَعْبُث: 

ْمِس )َعَبَث  - ُتفيُف األَِقِط يف الشَّ
 األَِقُط(.

 َخْلُط األَِقِط بالسَّمِن. -
 الطَّْحُن. الت َّْرِميُد. )َعثْ َلَب الطَّعام(.الَعثْػَلَبُة: 

 ِجُِت قَ ْبَل أن تُ ْبَسَط.ُكَتُل العَ   الَعجاِجيُر:
مااْستُ ْعِجَل بو قَ ْبَل الِغداِء   الُعجَّاُؿ والِعجَّْوُؿ:

 كاللُّْهَنِة.
 َزوَّاَدُة الرَّاِكِب شلا الي ُْتِعُبوُ أَْكلُُو.الُعجالَُة: 

 ]الَوْجَبةُ اخلَفيَفُة[. -
ْيِء ِبُْمِع الَيَدْيِن الَعْجُن:  االْعِتماُد على الشَّ

 زِِه.واجِلْسِم لَِغمْ 
 مايَُذاُق. الَعُدوُؼ:

َواُق. -  الذَّ
الَعْظُم الَعْرُؽ والُعراُؽ والَمْعُروُؽ والُمْعتَػَرُؽ: 

ُر.  الذي أُِخَذ َعْنوُ اللَّْحُم واذلَب ْ
 رِيُح الطَِّبيخ. الَعَرُف:

 اخلَْلُط بالَعَسِل. الَعْسُل والتػَّْعِسيُل:
ْخُلوُط بالَعَسِل. الُمَعسَُّل:

َ
 ادل
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ساء[.ْشيُ الَعشاُء والعِ 
َ

 : طََعاُم الِعشاِء ]ادل
 ِعالُج الشَّراِب لَِتِطيَب رُيُو.التػَّْعِطيُب: 
بِيَحِة.التػَّْعِظيُم:   تَ ْقِطيُع ِعظاِم الذَّ
ْمِس. التػَّْعِفيُر:  َُتِْفيُف اللَّْحِم يف الشَّ
 اخلَْلُط. الَعْلُث:
 ُكلُّ ماُخِلَط.  الُعالثَُة:
 احلاِضُر.الطَّعاُم والشَّراُب  العاِهُن:
 ماأُِعيَد من الطَّعاِم بَ ْعَدما أُِكَل منو َمرًَّة. الَعواُد:
الزُِم للَعْظِم. الُعوَُّذ:

ُ
 اللَّْحُم ادل

: ْهُزوُل من اللَّْحِم. الَغثُّ
َ

 ادل
 النَّْخُل. الَغْربَػَلُة:

نَ قَّى. الُمَغْرَبُل:
ُ

ْنُخوُل، ادل
َ

 ادل
َرُك على اإلىا الغََلُل: ِب عند اللَّْحُم الذي ي ُت ْ

ْلِخ.  السَّ
َسِم. الَغَمُر: َسُم. رِيُح الدَّ  الدَّ
 َشيُّ اخلُْبِز وضَلْوِِه. الَفْأُد:
 ماُشِوَي وُخِبَز على النَّاِر. الَفِئيُد:

ْشَوى. األُفْػُؤوُد:
َ

 ادل
 مايُْشتَ َوى بو وُِيْبَ ُز. اْلِمفَأُد:

 اخلََشَبةُ اليت ُُيَرَّك ّٔا الت َّنُّوُر. -
َتَةٌ الِفتاُؽ:  َضْخَمٌة اليَ ْلَبُث الَعِجُُت إذا  َخَِ

 ُجِعَلْت فيو أن يُْدرَِك.

َُت الَعِجُِت. -  َخَِ
 َتْسِكُُت َغَلياِن الِقْدِر َّباٍء بارٍد.الَفْثُء: 

:  َكْسُر ادلاِء احلارّْ بالبارِِد.  الَفثُّ
 مامل يَ ْنَضْج. الِفجُّ:
 الٍتَُّّْء. -

كالُفْلُفِل   أَبْزاُر الِقْدِر. التَّواِبلُ الَفحا والِفحا: 
وِن وضلومها.  والَكمُّ

 الِقْطَعُة من اللَّْحِم. الِفْدرَُة:
بِيَحِة. الَفْرُس:  َقْطُع رَْأِس الذَّ

 الَكْسُر. -
ْخبَ ُز.الُفْرُف: 

َ
 ماُِيْبَ ُز َعلَْيِو. ادل

 َخبَّازَُة الُفْرنِيَِّة. الفارِنَُة:
. اإِلْفصاُح:  َذىاُب اللَّبأ والرَّْغَوِة عن اللَََّبِ

 ِقْطَعٌة من حلَِْم الَفِخِذ. َفِصيَلُة:ال
 اْنِسالُخ اللَّْحِم عن الِعظاِم. التػََّفصِّي:

 َحَجٌر يُْشَدُخ بو الُبْسُر وَُيَفَُّف.الِمْفَضَخُة: 
اآلنِية اليت ي ُْنَبُذ فيها الَفِضيُخ )َعِصَُت  -

 الِعَنب(.
 مايُ ْفطَُر َعلَْيِو.الَفطُوُر: 
 من الَعِجُِت.ِخالُف اخلَِمَِت الَفِطيُر: 

ْر. - ُز الذي اْختُِبَز من ساَعِتو ومل ُِيَمَّ  اخلُب ْ
ْقطُوَعُة طُوالً.الِفْلَذُة: 

َ
 الِقْطَعُة من اللَّْحِم ادل



      - 446 -  

 

. الَفْلُق والتػَّْفِليُق: قُّ  الشَّ
ْيِء. الِفْلُق: [، ماتَ َفلََّق من الشَّ  ]اجلُْزءُ الذي ُشقَّ

ُقوُق. ]يف اللَّحِم واخلُ  الُفُلوُؽ:  ْبز وضلومها[.الشُّ
ْيِء كاخلُْبِز وضَلْوِِه. الِفْلَقُة:  الِكْسرَُة من الشَّ

َلُكوُف:  الشَّْوبَُق، وىو َخَشَبُة اخلَبَّاِز. الَفيػْ
 َوْضُع الُفْلُفِل يف الطَّعاِم والشَّراِب. الَفْلَفَلُة:
 َغَلياُن الِقْدِر. الَفْيُح:

 طَّيَّْبِة.انِْتشاُر الرَّاِئحِة ال الَفْيُح والَفَيحاُف:
 يف الِقْدِر وطَْبُخها. ََجُْع األفاِويو التػَّْقِتيُت:

 رِيُح الِقْدِر ]والطَّْبِخ[. الُقتاُر:
 الَبْضَعُة من اللَّْحِم بِِعظاِمها. الِقثْػَوُؿ:
 َفضُّ ِختاِم اخلابَِيِة ]وضلوىا[. الَقْدُح:

 .َتْشِقيُق اللَّْحِم وََتِْليُحُو وَُتِْفيُفوُ  التػَّْقِديُد:
 الطَّبَّاُخ. الُقداُر:

 راِئحةُ الِقْدِر الطَّيَّْبُة. الَقَداُة والَقْديَُة:
 الطَّعاُم الطَّيُّْب الطَّْعِم والراِئَحِة. الَقِديُّ:
ِقيِق عند َصبّْ ادلاِء وَعَدِم  التػََّقرُُّد: تَ َعقُُّد الدَّ

 َذَوبانِو.
 مابَِقَي من الِقْدِر بَ ْعَد الَغْرِف. الُقرارَُة:

 نَ زُْع ماَلِصَق يف َأْسَفِل الِقْدِر. إِلْقراُر:ا
ُد. الَقرِيُس: َجمَّ

ُ
طُْبوُخ ادل

َ
َمُك ادل  السَّ

 الطَّعاُم اجلاِمُد. -
 التََّبِيُد.التػَّْقريس: 

؛ الِمْقَرَصُة:  اإلناء الذي يُ َقرَُّص فيو اللَََّبُ
ُض[.  ]ُُيَمَّ

 الِقْطَعُة.الُقْرُص والُقْرَصُة: 
 ْقِطيع. تَ ْقِطيُع الَعِجُِت.: الت َّ التػَّْقرِيصُ 
 .الرَِّغيفُ الُقْرُص: 
 تَ ْقِطيُع اخَلْضراواِت يف الِقْدِر.التػَّْقرِيُط: 
 الت َّْوبَ َلُة؛ ]َوْضُع التَّوابِل يف الطَّعام[. التػَّْقزِيُح:

 اللَّْحُم الياِبُس.الَقْصُد والَقِصيُد: 
 اإلْنَضاُج. )قَ َلْيَت وقَ َلْوُت(.الَقْلُي: 

 َمرَقَةٌ تُ تََّخُذ من اللُُّحوِم واألْكبادِ ُة: الَقِليَّ 
قاِل. الَقالََّءُة:

َ
ْوِضُع الذي تُ تََّخُذ فيو ادل

َ
 ادل

اخلَشَبُة يُ َعلُّْق َعَلْيها الَقصَّاُب  الِقنَّاُر والِقنَّارَُة:
 اللَّْحَم. )معرَّب(.

 الطَّعاُم الَكِثَُت يف اأَلْوِعَيِة. الَقْهَقُر:
 لتََّخث ُُّر الشَِّديُد الزَّائُِد.ا التََّكبُُّد:
 الزَّبَُد. الَكثْأَُة:

- .  طُفاَوُة اللَََّبِ
 أن تَ ْرِمَي الِقْدُر بِزَبَِدىا.الَكْثُع: 
 الزَّبَُد يَ ْعُلو الِقْدَر ]حُت تَ ْغلي[.الُكثْػَعُة: 
ْجُروُش.الَكِديُد: 

َ
 ادلِْلُح ادل
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ْدِر بَ ْعَد : مايَ ْلَزُق بَأْسَفِل القِ الَكَدَدُة والُكَداَدةُ 
 الَغْرِف منها.

 راُووُق اخلَْمِر.الِكْرباُس: 
 الَغْربَ َلُة. تَ ْنِقَيةُ الطَّعاِم ]القمح[. الَكْربَػَلُة:
 ِإْزباُد الِقْدِر للَغْلِي. الَكْرفأَُة:

 َشيُّ اللَّْحِم حىت يَ ْيَبَس. الَكْشُء واإِلْكشاُء:
 الطَّعاَم ال ِمْلَح فيو. الَكْفُن:
 النَِّصيُب من الطَّعاِم وضَلْوِِه. الُكْلَتُة:

راب[. الكاِلُت: . ]الذي َيُصبُّ الشَّ  الصابُّ
ْيِء ُمْسَتديرًا بالَيِد كالَعِجُِت  الَكْمُز: َجْعل الشَّ

 وضَلْوِِه.
 طَْبُخ اللََّبِأ. اإِللْباُء:
 اخلَْلُط. اللَّْبُك:
ْخُلوُط. اللَّْبَكُة:

َ
ْيءُ ادل  الشَّ

:  تَّ السَّوِيَق واألَِقَط(.الَبلُّ. )لَ  اللَّتُّ
كل ماي َُلتُّ بو من ََسٍْن أو ُدْىٍن   اللَُّتاُت:

 وضلومها.
: . اللَّتُّ  الَفتُّ

 َقْطُع اللَّْحِم طُوالً  اللَّْحُب:
 َقْشُر اللَّْحِم. -

 َمسُّ النَّاِر ولَْفُحها.اللَّذُْع: 
ُز[.الِمْلطاُط:   ادلِْرقاُق، ]مايُ رَقَُّق بو اخلُب ْ

 ْزِر، ]اليت يُْكَسُر ّٔا[.َخَشَبةُ البِ  -
رَُة من اللَّْحِم، )اجلمع: اللَِّفيَئُة:  النَّْحَضُة واذلَب ْ

 لَِفيءٌ ولَفايا(.
ْخُلوُط من ِجْنَسُْتِ  اللَِّفيُف:

َ
الطَّعاُم ادل

 فَصاِعداً.
الطَّعاُم الذي مل يَ ْنَضج، وىو الُمَلْغوُس: 

َلْهَوُج.
ُ

 ادل
 اُم بالسَّْمِن والَوَدِك.أن يُ ْؤَدَم الطَّع اللَّْغَلَغُة:

ْضروبَةُ بالَيِد. الُمَلكََّمُة:
َ

 الُقْرَصةُ ادل
 َعَدُم إِْنضاِج الطَّعاِم أو اللَّْحِم. اللَّْهَوَجُة:

 الطَّعاُم الذي ي ُتَ َعلَُّل بو قَ ْبَل الَغداِء. اللُّْهَنُة:
ْرُس. اللَّْوُث:

َ
 اخلَْلُط وادل

ِقيُق الذي يَُذرُّ ع اللُّواُث: لى اخلِواِن لئالَّ الدَّ
 يَ ْلَزَق بو الَعجُُت.

 الت َّْلِيُُت. التػَّْلوِيُق:
 ِإْصالُح الطَّعاِم بالزُّْبِد. -

 تَ ْلِيُُت الطَّعاِم ]وََتِْسينُُو[.التػَّْلِييُق: 
ْخِض الْسِتْخراِج الِمْمَخَضُة: 

َ
اإِلبْرِيُج، ]أداة ادل

 الزُّْبُد[.
قاءُ.الِمْمَخُض:   السّْ

. الُمْسَتْمِخُض:  الَبِطيِء الرَّْوِب من اللَََّبِ
 ََتْريُك اللَََّبِ يف ادلِْمَخَضِة. الَمْخُض:
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 َمزُْج اللَََّبِ بادلاِء.الَمْذُؽ: 
راِب بادلاِء اإلْمَذاُء:  اإلْكثاُر من َمزِْج الشَّ

تُُو. تُوُ وِحدَّ  لَِتْذَىَب ِشدَّ
ْيِء حىت َيِصََت  الَمْرُث:  الن َّْقُع. نَ ْقُع الشَّ

 ِء.كاحِلسا
 َغْمُز الشَّْيِء ]وَدْلُكُو[. -

 تَ ْنِقَيةُ القمح وضلوه من الزّْؤاِن وضلوه.التَّْمرِيُح: 
 تَطِْييُب الِقْربَِة اجَلِديَدِة بِإْذِخٍر أو ِشيٍح. -

ْىُن.الَمْرُخ والتَّْمرِيُخ:   الدَّ
 ِإْكثاُر ماِء الَعجُِت. اإلْمراُخ:
 ِضدُّ احَلالَوِة. الَمرارَُة:

 يُض احلُْلِو.نَقِ  الُمرُّ:
 الِقْطَعُة من الَعِجُِت. الِمْرزَُة:

ْىِن. اإِلْمراُغ:  اإِلْشباُع بالدُّ
- .  ِإكثار ادلاِء للَعجُِت حىت يَرِقَّ

َرِق يف الطَّعاِم. اإلمراُؽ:
َ

 ِإكثاُر ادل
ْوِق. الَمْزُر:  احَلْسُو للذَّ

ا ُمزَِج بو[. الَمْصُل:  ََتَي ُُّز ادلاِء عن األِقِط ]عمَّ
. وُؿ:الُمصُ  ُز ادلاِء من اللَََّبِ َُ  ََتَيُّ

 الذي يُ ْعَمل منو الِعْلُك. األُِمطيُّ:
َسِم. التَّمظيُع:  الت َّْرِويَةُ بالدَّ
َسِم. الَمْغَمَغُة:  تَ ْرِويَةُ الثَّرِيِد بالدَّ

 إنْقاُع السََّمِك ادلاِلِح يف ادلاِء، أو اخلَلّْ. الَمْقُر:
ُقوعُ  الَمْمُقوُر: َن ْ

 يف ماٍء أو َخلٍّ. السََّمُك ادل
 احلُُموَضُة. الَمَقُر:

رارَُة. -
َ

 ادل
 مايُطَيَُّب بِو الطَّعاُم.الِمْلُح: 
 َجْعُل ادلِْلِح يف الطَّعاِم. التَّْمليُح:
ْيءُ ماحلاً. اإلْمالُح:  أن َيِصََت الشَّ
 َمْنِبُت ادلِْلِح. الَمالََّحُة:
يء ُصْلب التَّْمِليُك: اً  التَّْصِليُب ]َجْعُل الشَّ

 كالت َّْيِبيِس[.
 الَعْجُن اجلَيُّْد. -

 ِإجاَدُة الَعْجِن. الَمْلُك واإِلْمالُؾ:
 الرَّماُد احلارُّ واجَلْمُر. الَملَُّة:

لَِّة من ُخْبٍز  الَمْمُلوُؿ والَمِليُل:
َ

ْشِويُّ يف ادل
َ

ادل
 ]وضلوه[.

لَِّة وىو الرَّماُد  الَملُّ واإِلْمالُؿ:
ُ

يُّ يف ادل الشَّ
.  احلارُّ

 الن َّيُّْئ، )حلٌَْم أَْمَهُج(.ْمَهُج: األَ 
َكثْ رَُة ادلاِء يف الشَّْيِء، )أَْمهى اإلْمهاُء: 

ْمُن(.  السَّ
 َخْلُط اللَََّبِ احلُْلِو باللَََّبِ احلاِمِض.الَمْيُش: 

 اخلَْلُط. -



      - 466 -  

 

ْنَتِفُخ ]الصاحل األنِْبجافُ 
ُ

ْدرُِك ادل
ُ

: الَعِجُُت ادل
 للُخْبز[.

 الَعِجُِت واْخِتمارُُه.: انِْتفاُخ النُُّبوخُ 
ْخَتِمُر.األَنْػَبخافُ 

ُ
ْنَتِفُخ ادل

ُ
 : الَعِجُُت ادل

ْنُخِل وضَلوِه.النُُّبوغُ 
ُ

 : اخلُروُج من ادل
 : َسَيالُن ُدْىِن الَعْظِم.النَّثُّ 

قاِء على الرُّْكَبةِ النَّْخجُ   : سَلُْض السّْ
التَّْصِفَيُة النَّْخُل والتػََّنخُُّل واالنِْتخاُؿ: 

 ِتياُر.واالخْ 
 : َدْفُن اللَّْحِم يف النَّاِر.النَّْدءُ 
: طَريَقٌة يف اللَّْحِم سُلالَِفٌة لَِلْونِِو. ]الطريقة: النُّْدأَةُ 

.]  اخَلطُّ
 : الَكْشُط.النَّْسرُ 
 نَ ْتُف اللَّْحِم. -

ُز!!الِمْنَسَغُة:   البَ ْرُك الذي يُ ْغَرُز بِو اخلُب ْ
ِبو يَ ْنَسُغ ِإْضبارٌَة من رِيِش الطَّائِِر أو َذنَ  -

َز، وكذلك إذا كاَن من  ّٔا اخلبَّاُز اخلُب ْ
 َحديٍد.
 الِغْرباُل.الِمْنَسَفُة: 
 الَغْربَ َلُة. النَّْسُف:

 تَ ْنِقَيةُ اجلَيِّْد من الرَِّديِء. -
ْيِء أن يُ ؤَْكَل.النُّْضجُ   : ِإْدراُك الشَّ

ْيِء قابالً لأَلْكِل .اإِلْنضاجُ   : َجْعُل الشَّ

 ْطُر، ]نََطَف ادلاُء: َقطَر[.القَ النَّْطُف: 
 الُقطارَُة.النُّطافَُة: 
 الَقطُوُر. النَّطوُؼ:
تَ َفرّْقَُة يف ادلِْمَخِض.النَِّفيَزُة: 

ُ
 الزُّْبَدُة ادل

 اْسِتْخراُج ُمخّْ الَعْظِم. النػَّْقُث:
ُخّْ من الَعْظِم. النُّقاُخ:

 اْسِتْخراُج ادل
ْيِء يف ادلاِء   النػَّْقُع: كالزَّبيِب وضَلْوِِه إْلقاُء الشَّ

 ]ليُتََّخَذ شراباً[.
ْيِء. النُّقاَعُة:  ماأُنِْقَع فيو الشَّ
 ماأَنْ َقْعَت من َشْيٍء. النػَُّقوُع:
َفِر. النَِّقيَعُة:  الطَّعاُم الذي يُ َعدُّ للقاِدِم من السَّ

ْيِء بادلاِء. االْسِتْنقاُع:  ُدُخوُل الشَّ
ْيِء بادلاِء ل اإلنْقاُع:  َيِصََت شراباً.َخْلُط الشَّ
ُخّْ من الَعْظِم. النَّْكُت:

 ِإْخراُج ادل
. النََّمُس: َسِم واللَََّبِ  رِيُح الدَّ
ْحِم. النػَّْوُؽ:  تَ ْنِقَيةُ اللَّْحِم من الشَّ
 َعَدُم النُّْضِج. النُّيُوَءُة:
ُر النَّاِضِج. النػَّيُِّئ:  َغي ْ

َقَع ََتِْلَيُة احلَْنَظِل وىو اذلَبيُد، بأ االْهتِباُد: ن ي ُن ْ
 بادلاء أيَّاماً، مث يَُدقَّ ويُطَْبَخ.

ُر:  رَِة من اللَّْحِم[.الَهبػْ  الَقْطُع. ]َقْطُع اذلَب ْ
 اإلْنضاُج للطَّعاِم.اإِلْهراُء والتَّهِريُء: 
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 ُسُقوُط اللَّْحِم عن الَعْظِم.التػََّهرُّؤ: 
ْنَضجُ الُمَهرَّأُ: 

ُ
 .ادل
 َهرَّى.إِْنضاُج اللَّْحِم حىت يَ ت َ الَهْرُت: 
 النَّاِضُج من الطَّْبِخ. الُمَهرَُّت:

 اإلْنَضاُج التَّامُّ للطَّعاِم. الَهْرُد:
ْنَضُج َجيّْداً من الطَّعاِم. الُمَهرَُّد:

ُ
 ادل

. الَهْرُس: قُّ  الدَّ
قّْ واذلَْرِس. الِمْهراُس:  آلَةُ الدَّ
، ماُىِرَس. الَهرِيُس:  ماُدقَّ
ْمُت اللَّْحَم: َقطَّعتو ِقطَعاً الت َّْقِطيُع. )َىرَّ  التػَّْهرِيُم:

 ِصغاراً(.
 إِْنضاُج اللَّْحِم. الَهْرُو:

ْدقُوُق من ُكلّْ َشْيٍء. الَهِسيُس:
َ

 ادل
: : رقيق(. الِهفُّ  الرَِّقيُق ]من الطَّعاِم[، )َعَسٌل ِىفّّ

َسِم يف الطَّعاِم. التَّهيِيُغ:  ِإْكثاُر الَوَدِك والدَّ
َيال الَوْدُؼ:  ُن.الَقْطُر والسَّ
ْخُض. الَوْدُؿ:

َ
 ادل

الِقْطَعُة الصَِّغَتَُة من اللَّْحِم ال َعْظَم  الَوْذرَُة:
 فيها.
 تَ ْقِطيُع اللَّْحِم. التػَّْوِذيُر:
ْستَ ْرِخي من الَعِجُِت ِلَكثْ رَِة ادلاِء. الَورِيَخُة:

ُ
 ادل

 ِإْكثاُر ادلاِء يف الَعجُِت وضَلْوِِه. التػَّْورِيُخ:
.إيْباُس ا الَوْزُء: يّْ  للَّْحِم بالشَّ

. الَوِضيَمُة: ْأَتَِ
َ

 طَعاُم ادل
اُم  الَوَضُم: اخلََشبُة اليت َيَضُع عليها اللَّحَّ

 اللَّْحَم.
 الت َّنُّوُر. ُحْفرٌَة ِشْبوُ الت َّنُّوِر ُِيَْتبَ ُز فيها. الَوطيُس:
ْيِء حىت الغََلياِن. اإليْغاُر:  ِإْحراُق الشَّ

 َضُع ََتَْت الرََّحى.اجلِْلَدُة اليت تُو  الوِفاُض:
 مايُ َقطَُّع َعَلْيِو اللَّْحُم. الَوْفُض:
 طََبُق الت َّنُّورِ  الِميَفى:

ُن بو  الِميَقُف والِميقاُؼ: ُعوٌد أو َغَتُُه يَُسكَّ
 َغَلَياُن الِقْدِر.

 التَّْجِفيُف. التػَّْيبِيُس:
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(8) 
 فساد األغذية ونُفاياتها 

 الطَّعاِم.َفساُد اللَّْحِم أو الُبُسوُؿ: 
 اللَََّبُ َكرِيوُ الطَّعِم احلامُض.الَباِسُل: 

 النَّبيُذ َشِديُد احَلْمِض. -

اخلَلُّ إذا طاَل تَ رُْكو فَأْخَلَف طَْعُمو  -
 وتَ َغي ََّر.

 َفساُد الطَّْعِم.التََّمُه: 
: ماُعِصَر من الِعَنب َفَجَرْت ُسالَفَ ُتو الثَّجير

 وبَقَيْت ُعَصارتُو.
 الث ُّْفل. -
 : إساَءُة ُصْنِع الطَّعام وَعَدُم إِْنضاِجِو.َمَدةُ الثػَّرْ 

 : ُسوءُ ُصْنِع الطَّعاِم وَعَدُم إِْنَضاِجِو.الثػَّْرَمَلةُ 
تَ غَي ُّْر، ]الفاسد[.الثَِّعطُ 

ُ
 : اللَّْحُم ادل

: الَغِليُظ اخَلِشُن َسيُّْئ الَجِشُب والَمْجُشوبُ 
 الطَّْحِن.

 : كل َبِشِع الطَّْعِم.الَجِشبُ 
 : ثُ ْفُل التَّْمِر وُقُشورُُه.يُّ الَحتِ 

َقى يف َأْسَفِل الِقْدِر.الُحثْػُربُ   : الَوَضُر يَ ب ْ

ماَِيْرُُج منو من ُزَؤاٍن  الُحثَالَة= ُحثَالَُة الطَّعاـ:
َر فيو فيُ ْرَمى بو.  وضَلْوِه شلَّا ال َخي ْ

: الرَِّديُء من كلّْ َشْيٍء. الُحثَالَُة والُحثَاؿُ 
 النُّفايَُة.

عَت واألَُرزّْ وما الُقشَ  - ارَُة من التَّْمِر والشَّ
 أَْشبَ َهها.

 َرِديءُ احلِْنطَِة ونُ ْفَيُتها. -

 : ما بقي يف أسَفِل الِقْدِر.الُحثْػُفلُ 
َرِق. -

َ
 ثُ ْرَُتُ ادل

ْىِن وَغَْتِِه. مايَ ْبقى من َعَكِر  - ثُ ْفُل الدُّ
 الزَّْيِت.
ْمِن.الِحْثِلُب:  ْىِن أو السَّ  َعَكُر الدُّ

ْمِن. :الِحْثِلمُ  ْىِن والسَّ  َعَكر الدُّ
تَ َغي ُُّر رِيِح اللَّْحِم من عارٍض  االْسِتْحجاُء:

اَة.  يُصيُب الَبعَتَ أو الشَّ
عَت، ولو رِيٌح ليس ِبطَيٍّْب. الحازُِر:  َدقيُق الشَّ

 ]دقيق دبَّ فيو الفساُد[.
 ُحثَالَةُ الطَّعاِم. الُحَصالَُة:
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 ]ُحثَالَةُ احلُبوِب ونفايَ ُتها[. -

 : ما ُِيْرَُج من الطَّعاِم فَ يُ ْرَمى بِِو.لُحَفالَةُ ا
 الرَِّديءُ من كلّْ َشْيٍء. -

ْىِن والطّْيِب. -  ماَرقَّ من َعَكِر الدُّ
ماَرَسَب يف َأْسَفِل النّْْحِي من ُمْسَودّْ الُحمَُّة: 

ْمِن وضَلْوِه.  ماَرَسب من السَّ
 : ُمَتغي ُّْر الرّْيِح.الَحنيُن = زَْيٌت َحِنينٌ 

 ُمتَ َغَتّْ الرّْيِح.= جوز َحِنيٌن:    

 الفاِسُد من الطَّعاِم وَغَْتِه.الخادُِع: 
نُُو؛ )َخزُِن  الَخْزُف والُخُزوُف: تَ َغَتُّ الطَّعاِم ونَ ت ْ

 اللَّْحُم(.
ـُ: تَ َغي ُُّر رائحِة اللَّْحِم؛  الَخَشُم واإِلْخَشا

 ]فَسادُه[.

 َفساُد النَِّبيِذ ]وضلوه[. الُخُلوُؼ:
ْنِْتُ الفاِسُد. )حلٌَْم سلُِمّّ: تَ غَي ََّرْت رُُيُو  :الُمِخمُّ 

ُ
ادل

، لكنَّو مل يَ ْفُسد َفَساَد اجلَِيِف(.  وأَنْ َْتَ

ىو الطَّعام الذي يُنِْتُ بَ ْعَد الطَّْبِخ أو  -
 النُّْضِج.

َزُب:  ْنِتَنة.الَخنػْ
ُ

 ِقْطَعةُ اللَّْحِم ادل
ْهًَتُِئ من الَفسَ  الُمَتَدعُِّص:

ُ
 اِد.اللَّْحُم ادل

 اْىًتاءُ اللَّْحِم من الَفساِد. التََّدعُُّص:

= ُربُّ السَّْمِن والزَّْيِت:   ثُ ْفلُوُ األُسود.الرُّبُّ
 : َفَساُد الزُّْبِد عند طَْبخِو لَِتصِفيَِتِو.االرِْتَجافُ 

اْخِتالُط السَّْمِن بالرَّاِئب عند  -
 اْسِتْخرَاجو.

ا نُ قّْي، كالزُّؤاِن : مايُرَمى من الطَّعاِم إذالرَُّعْيَداءُ 
 وضَلْوِه.

أن تَ تَ َغَتَّ راِئحُة اللَّْحِم أو ادلاء اإلْرَواُح: 
 وضلومها. )أْرَوَح اللَّْحُم(.

 إنْتاُن اللَّْحِم وضلوه؛ )أَراَح اللَّْحُم(. اإِلرَاَحُة:
 الطَّعاُم الكثَُت ادلِْلِح. الزَُّعاُؽ والَمْزُعوُؽ:

 ُة.اأَلْغذيَةُ الرَّديئاأَلْسغاف: 
ِسُم اخلَبيُث السَّْمُج والسَِّميُج:  اللَََّبُ الدَّ

 الطَّْعِم.
نَُت. التََّسنُُّه:  تَ َغي ُُّر الطَّعاِم وضَلْوِِه َّبُروِر السّْ

وِس يف الَقْمِح وضَلْوِِه. التَّْسوِيُس:  ُوقوُع السُّ

تَ َغي ُُّر رائحِة اللَّْحِم من الشُُّخوـُ والشََّخُم: 
 َفَساٍد.
 الطَّعاُم الذي ال طَْعَم فيو. الصَِّلُف:

 : إِنْتاُن اللَّْحِم وَفَساُدُه.الصَُّلوُؿ واإِلْصالؿُ 
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ْيُء الذي َأَخَذ طَْعَم اإلناء الذي الُمطَعُِّم:  الشَّ
 ُوِضَع فيو.

يءُ الذي َأَخَذ طَْعم َغَتِه[. -  ]الشَّ
 : أَْرَدأُ ماَِيْرُُج من الطَّعاِم فيُ ْرَمى بو.الَعِذبَةُ 

 تَ ْعُلو ادلاَء.الَقذاُة  -
 الَكثَُت الَعَصِب. الَعِصُب= اللَّْحُم الَعِصب:

ُز الفاِسدُ الَعْيَشمُ   .: اخلُب ْ
ْىِن والشَّراِب.الَعَكُر:   آِخُر الدُّ

 الَكَدُر يف ادلاِء وضَلْوِِه. -
يِء ُمرَّاً.الَعْلَقَمُة:   َجْعُل الشَّ

:  تَ َغي ُُّر رائحِة الطَّعاِم وَفَساُدُه. الَغبُّ
 اللَّْحُم الباِئُت. والغَبيُب: الغابُّ 

 طَعاٌم َفَضى وفَ ْوَضى: سُلَْتِلٌط . الَفَضى:
 اْخِتالُط األْكل حبَصًى أو تُراٍب. الَقَضُض:

ما لَزَِق بَأْسَفِل الِعَنِب والتَّْمِر  الِقْمُع والَقِمُع:
 وضلومها.

 َفساُد الطَّعاِم واللَّْحِم والرَُّطِب وضلوىا.الُقَنُم: 
 راِئَحةُ الطَّعاِم الفاِسِد.مُة: الَقنَ 

 تَ َغي ُُّر راِئَحِة اللَّْحِم.الكَبُث: 
تَ َغي ُّْر الرَّاِئحِة.الَكبِيُث: 

ُ
 اللَّْحُم ادل

ْمنِ الُكداَدُة:   .ثُ ْفُل السَّ
ُز وتَ ْعلوُه الَكَرُج والتََّكرُُّج:  أن يَ ْفُسَد اخلُب ْ

 ُخْضرٌَة.
 ]الُعفونَُة يف اخلُْبِز[. -

َسُخ من اللَََّبِ ََيُْمُد على َحْرِف الوَ اللََّكُث: 
 اإلناِء.

 َفساُد البَ ْيِض. الَمَذُر:
 انِْقطاُع اللََِّب ناحيًة وادلاِء ناحية. االمِذْقراُر:

 ]التََّمصُُّل يف اللَََّبِ وضلوه[. -
َسِم. بَِقيَّةُ اللَّْحِم.الُمْزَعُة:   بَِقيَّةُ الدَّ
 الطَّعاُم الفاِسُد. الَمِليُخ:

  الذي ال يَ ْنَسلُّ من الَيِد.اللَََّبُ  -
 : الَعِجُُت الفاِسُد احلاِمُض.األَنْػَبخافُ 
ْحًَتُِق.النُّحاَشةُ 

ُ
ُز ادل  : اخلُب ْ

 : الوَسُخ.النَّْدُؿ والنََّدؿُ 
: ابِْتداُء الرَّائحة الكريهة يف اللَّْحِم التػَّْنشيمُ 

. ُلَغ النَّْْتُ  وضَلْوِه دوَن أن يَ ب ْ
 َدأ تَ َغي ُُّر راِئَحِتِو.: الذي ابْ تَ الُمَنشِّمُ 
راِب.النَّْطلُ   : ُخثارَُة الشَّ
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ماَيْسُقُط من تُرابِو  النُّقاُة= نُقاة الَقْمِح:
 وقُماِشِو.

ْمِن.النََّمُس:  ْىِن والطّْيِب والسَّ  َفَساد الدُّ
ْهزوُل كأنَّو سُلاطّّ ال ي ُْنتَ َفُع بو. الِهْرُط:

َ
 اللَّْحُم ادل

سَ  الَوَضُر: .َوَسُخ الدَّ  ِم واللَََّبِ

 رِيُح الطَّعاِم الفاِسِد. -
 إنْتاُن اللَّْحِم. اإِليْهاُت:
. الُموِهُت: ْنِْتُ

ُ
 اللَّْحُم ادل
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 (1) 

 األلبسة العامَّة والمشتركة
 ثِياٌب ُسوٌد لَيػَّْنةٌ. )الواحد: آِخيّن(.ةُ: اآلِخنِيَّ 

ـــــَزُر:  لبػػػػػاٌسْ َوْ.ػػػػػ  ؼ. ]اإِلزَاُر، واإِلزَارَُة، والِمئـْ
 ُكلُّ وا َ اَرى  َسََت.  -
 ادلِْلَحَفةُ. اإِلزَاُر:
 َوْ.ِقُد اإلزَاِر.األُْزُر: 

 قميٌص َصغرٌي يػُْلَبس حتت الثػَّْوب.اأُلْصَدُة: 
 الصُّْدرَُة. ]الصدريةْ. -
ـــداألَ  : ِصػػػَداٌر لَػْلَبُ ػػػو ْصـــَدةُ واأَلِصـــيَدةُ والُمَ صَّ

 اجلاريُة فإذا أَْدرََكْت ُدرََّعْت.
ُْ لَػػػوُ لَػْلبَ ػػػو الَ.ػػػ  ُس  اجلاريػػػةُ  - ػػػ ثػَػػػْوٌب مُكمَّ

 الصغريُة.
ػٌل ُو َعَّػٌ ه  ىػو وَػ َ عَػ   الَبت   ََ ْل ََ ٌٌ ُو : ِكَ اءٌ غلػي

. )اجلم : أَُعٌت  عِتَاٌت(.   ُصوؼ 
 الطَّياِلَ ِة يَُ مَّى ال َّاَج.َضْ ٌب وَ  -
  ضَلْوِِه. ُف وَ َخز  االطَّيػَْل َ  -
 : ك اء سُلَطٌَّط وَ أْكِ َيِة األَْع اب.الِبَجادُ 
ـــرَّ ُ  : الثػَّػػػْوُب الػػػصُ قػػػد ُصػػػوََّر فيػػػو َلَصػػػا ِيُ   الُمبَـ

 ُكُُب ِج ال ُّوِر.
 : ثَػْوٌب فيو ُخطُوٌط.البـُْردُ 
.: الثػَّْوُب الصُ فيو لُ األَبـَْردُ   َمُ  َسَواد   عَػيَاض 

ٌٌ.البـُْرُجدُ   : ِكَ اٌء َغلي
 ِك اٌء وَ صوؼ  أمحَ . -
بَػػػػػػػاِء   - ِِ ٌ  َيْصػػػػػػػُل  لل ِْ ِك ػػػػػػػاءٌ سُلَطَّػػػػػػػٌط َضػػػػػػػ

  غريِِه.
 : عُػْ قٌُ  يػَُغشَُّ الُ.َنَق  الصَّْدر.الُبْخُتقُ 
 البُػْ ُنُس الصَّغريُ. -

َُ وَ الالِبْذلَُة والِمْبَذلَة  ثَّياب.: وا يػُْلَبُس  ُُيْتََ
نػػػػة الَمَبــــاِ لُ  َْ : الثيػػػػاُب التػػػػُػ لُػْبتَػػػػَصُؿ ]لُػْلػػػػَبس للِم

  الَ.َملْ )الواحد: ِوْبَصٌؿ  ِوْبَصلَةٌ(.
ــــــْرَدةُ  : ِكَ ػػػػػػاءٌ يػُْلَتَحػػػػػػُ: عػػػػػػو.  اجلمػػػػػػ : )عػُػػػػػػ ٌَد البـُ

  عِ اٌد(.
 وؼ  لَُو ُىْدٌب.ِكَ اٌء وَ الصُّ  -
َِطَّطَةُ. - ُ

 الشَّْمَلُة ادل
 لَػْلَبُ ُو األع اُب. َصِغريٌ ُد ِكَ اٌء ُو َعٌَّ  أَْسوَ  -
 : الثػَّْوُب الصُ ليس فيو زِْئُبٌ.البَـُرودُ 
 الثػَّْوُب الصُ ليس عَدِفء   م َلَّيَّ . -
َِ.الِبرَْكةُ   : ِجْنٌس وَ عُ ُ ِد الَيَم
 : الِكَ اُء اأَلْسَوُد.والبَـْرنََكانُ  البَـرَْكانُ 
ــْرُن ُ  عػػوه ُدرَّاَعػػة    : كػػلُّ ثػَػػْوب  رَْأُسػػوُ ونػػو ُوْلتَػػزِؽٌ البـُ

 كاف أ  شلْطَ ا  أ  ُجبَّة .
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 لَقلَْنُ َوُة الطَّويَلةُ.ا -
 : الثَّيَاُب. َضْ ٌب وَ الثػَّيَاِب.البَـز  

: عػُػْ ٌد يَُشػقُّ فيُػْلػَبُس عػم ُكمَّػَّْيِ  م الَبِقيُر والَبِقيـَرةُ 
.  قيل ىو اإلْلُب.  َجْيب 

 : التُّبَّاُف.البَا ُ 
ػػُْب  يَْ ػػتُػُ  الَ.ػػْورَة : َسػػ ا ِيٌل الت بَّــانُ  ٍِ َصػػغرٌي ِوْقػػداُر 

غَلَّظة فقطه يَُكُوف للممَِّحََّي.
ُ
 ادل

 : َضْ ٌب وَ البُػُ  د احلُْم  )ثياب(.األَْتَحِمي  
َِطَّطُة عالصُّْف َِة.التََّحَمةُ  ُ

 : الُُب ُد ادل
: َجيَّػػد النَّْ ػػِا  ال َّػػَدى  ثـَــْو ث ثَْخــي ث =  الثَّخــي ُ 

 َكِثرُي اللُّْحَمِة.
 : ثياُب َكتَّاف  عيٌض.الثـ ْرقُبِيَّةُ 
:: الَمثـُْلوثُ  َوْصػُنوٌع وَػ ُصػوؼ   ِكساءث َمثـُْلوثث

ٍََ.   َ َ عَ  . ]ادلصنوع وَ ثمث َوَوادّ   ْ. 
 : اللبَّاُس.الثَـّْو ُ 
 : َضْ ٌب وَ ُوَقطَّ.اِت الثَّياِب لُػْلَبُس.الُجبَّةُ 
 .الدَّرُْع 

 يوٌط سُلْتَِلَفةٌ.: الِكَ اُء الصُ فيو خُ الُمَجدَّدُ 
 : لِفافَُة ال َّْجِل.الَجْوَر ُ 
 َخَلٌق قد َسَقَط زِْئُبُُه. ثـَْو ث َجْردث:: الَجْردُ 
 ىو الصُ عَّي اجلَِديِد  اخلََلِق. -

 : الَقِميُص الصُ يَلُ الَبَدَف.الِمْجَسدُ 
ٌُ وَ الثَّياِب.الَجِشيبُ   : الغَلِي

 : الَقميُص.الِجْلبا ُ 
 اإِلزاُر. -
 : َضْ ٌب وَ الثَّياِب!!.ادُ الَجم

.الُجمَّازَةُ   : ُدرَّاَعٌة وَ صوؼ 
 ُة ُصوؼ  َضيَّقُة الُكمََّّْيِ.ِوْدَرعَ  -
اُح.الِمَج     : الوٍِ

َِ. التََّجـــــــاوِيزُ  ػػػػػػػيَّةٌ وػػػػػػَػ عػُػػػػػػػُ  ِد الػػػػػػػَيَم ٍِ : عػُػػػػػػػُ  ٌد َوْو
 )الواحُد: ِِتَْواٌز(.

َُُْ.ػػػُل علػػػى يَػػػِد ال َُّجػػػِل الِمْجـــَولُ  : ثػػػوٌب أَعْػػػػَيُض 
ْ الِقػداَح ]ادلقػاو  فالصُ يَػْدفَُ  إليػو األَْي ػاُر 

 إذا َِتَمَُّ.وا.
 . الصُّْدرَُة وَ َحِديد 
 الصُّْدرَُة  الصَّداُر. -
َِ.والِحبَـَرةُ  الَحبَـَرةُ   : َضْ ٌب وَ عُ  ِد الَيَم
 : الثػَّْوُب.والَحْجرُ  الِحْجرُ 

: ِكَ ػػػػػػاءٌ أعػػػػػػيُض صػػػػػػغرٌي والِمْحَشــــــ ُ  الِمْحَشــــــاءُ 
ص ُ  ِِ  نو ِوئػَْزرا .يَػتَّ

ٌٌ يُ  - )اجلمػػ : ْشػػَتَمُل عػػو ك ػػاءٌ أ  إِزَاٌر غلػػي
ئ( ٍِ  .زَلَا
: أْكِ ػػػػػػػَيةٌ َخِشػػػػػػػَنةٌ حَتْلِػػػػػػػُق اجَلَ ػػػػػػػَده الَمحاِشـــــــي

 )الواحدة: زَلَْشاٌة(.
ْحَكُ  النَّْ ِا.الَحِصيفُ 

ُ
 : الثػَّْوُب ادل

ُّّ(.الِحْقوُ   : اإلزَاُر. )اجلَْمُ : ِحِق
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ػػػػػػَ.َ  وػػػػػَػ : الِك ػػػػػػاءُ الػػػػػػصُ  َْ الِمْحَلــــــقُ  لِػػػػػػُق الشَّ
 ُخُشونَِتِو.

اُوَػػػػا الِ.ماَوػػػػةُ. الُحلَّــــةُ  ]طقػػػػ  : رَِداءٌ  قَِمػػػػيٌص  َُ
 ْ.لباس

ٌ  ثػَػػػْوب  َجيَّػػػد  َجِديػػػد ه غَ  لُّ ُكػػػ - قيػػػق  أ  دَ  لػػػي
]ِقطَْ.تَػػػػػػػػػَّْيِ وػػػػػػػَػ  ه م يكػػػػػػػػوُف إم ذا ثػَػػػػػػػػْوعَػَّْيِ 

 اللَّباِسْ.
 : ُحَلٌل(.اجلَْم ُ )اءُ. دَ الَقِميُص  اإلزاُر  ال َّ  -

 : ثَػْوٌب م ُكمََّّْيِ لَوُ.الَحْوفُ 
 : الثػَّْوُب الواِسُ  الطَّوِيُل.الَخِجلُ 
اءٌ يػُْنَ ػػػُا وػػَػ َِليِػػػِ: : ِكَ ػػػاءٌ أ  ِخبَػػػالَخْســـيجُ 
 الشَّاةه ُعُنقِ 
 .ْالظَّلِيُ:: َأْصُل الُ.ُنِق[ 

 : الثَّياُب الِغمُظ.الَخَصفُ 
ـــــ ْنَجػػػػػ ُّ علػػػػػى : الثػَّػػػػػْوُب الطَّويػػػػػُل الػػػػػصُ يػَ لُ الَخِط
 ألَْرِض.ا

َعـــلُ  ػػػيط  يَُكػػػوُف وػػَػ اجلُلػػػػوِد الَخيـْ ػػػُ  سلَِ : ثػَػػػْوٌب َغيػْ
  وَ الثَّياب )القماش(.

 .قَميٌص م ُكمََّّْيِ لو 
 : الِك اءُ.الِخفاءُ 
 : ُضُ  ٌب وَ البُػُ  ِد سَلَطَّطَةٌ.الِخال ُ 

ْلُفوُؽ.الَمْخلُوفُ 
َ
 : الثػَّْوُب ادل

َُّ  : عَػْ نَكػػػػاٌف أَْسػػػػَوُد ُوْ.لَػػػػٌ  وػػػَػالَخِميَصــــةُ  ادلِْ ِعػػػػِز

  ضَلْوِِه.
ِِ ِكَ اٌء أَْسَوُد ُو َعٌَّ  لو  -  .عَلماَِف
 ثَػْوُب َخزِّ أ  ُصوؼ  ُوْ.َلٌ . -

ــةُ  َتػْنَػػػَّْيِ الُخْنبـَُع
: الُقْنبُػَ.ػػةُه ُاػػاط كادلِْقنَػَ.ػػِة لغطػُػ ادل

 إم أهنا أَْكبَػُ  وَ الُقْنبُػَ.ِة.
 : ال َِّدُُء وَ الثَّياِب.الَخنِيفُ 
رِقَػػػػاُؽ النَّْ ػػػػِا ِغػػػػمُظ اخلُيُػػػػوِط  : ثِيػػػػابٌ الَخــــْي ُ 

ػػُص وػَػ ُوَشػػػاقَِة الَكتَّػػاِف  وػػَػ أْرَدئِػػِوه  ر ػػػا  َِ لُػتَّ
َصْت وَ الَ.ْصِب. ) اجلم : أَْخيَاٌش(.  ااُِّ

 : الثػَّْوُب النَّاِعُ .الخالُ 
 : َضْ ٌب وَ الثَّياِب ذ  نَػْقش   لَػْزِيَّي .الدَّيبَا ُ 

. ) اجلمػػػػػػػػ : : ثػَػػػػػػػػْوٌب يػُْنَ ػػػػػػػػُا عِنِػػػػػػػػريَ الــــــــدَّيبـُْو ُ  يَْ
 َديَاعُوذ(.

 : الثػَّْوُب اجلَِديُد الصُ دل يػُْلَبس.الدَّاِش ُ 
 : َضْ ٌب وَ الثَّياِب سُلَطٌَّط.الدَّفَِنيَّ 
ـــدَّْقرارُ  ـــدَّقْـَرارَةُ  ال : التُّبَّػػػاُفه  ىػػُػ َسػػػ ا يُل عػػػم وال

.  ساؽ 
ػػػػػػػ ا يل الصَّػػػػػػػغري الػػػػػػػصُ يَْ ػػػػػػػَُت الَ.ػػػػػػػْورََة  - ال َّ

 َ ْحَدىا.
ٍَّاُة.: االَمذاِهبُ  َو

ُ
 لُُب ُد ادل

 : الثػَّْوُب الطَّوِيُل الصَّْيِل.الُمَذيَّلُ 
 : ال َّ ا ِيُل.الرَّْجلُ 

ػػػػػى ِعُصػػػػػَوِر الُمَمْرَجـــــلُ  ٍَّ : َضػػػػػْ ٌب وػػػػَػ ثِيػػػػػاب  ُوَو
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 اِجِل )الُقدُ ر(.
َ
 ادل

ـــــلُ  : َضػػػػػْ ٌب وػػػػَػ الػػػػػُُب ِد عليَػػػػػا لصػػػػػا ِيُ  الُمَرحَّ
.  رَْحل 
َُ الرَِّديَمةُ  .: ثَػْوعاِف ُُياُط عَػْ.ُض  ما عِبَػْ.ض 
 َقَُّ .المُردَّمُ   الرَِّديمُ 

ُ
 : ادل

ٍَاُح.الرَّداءُ   : الصُ يػُْلَبُس. الِو
 َضْ ٌب  -

َ
 الِغطَاُء الَكِبرُي.ِحِ:. مَ وَ ادل

 : الثػَّْوُب.الِمْرَداةُ 
 ثياُب َكتَّاف  عيٌض. والرَّازِِقي : الرَّازِقَّيةُ 
.كلُّ ثَػْوب  رَ  -  قِيق 

ــــبُ  : الثػَّػػػػْوُب الػػػػصُ ُخلِػػػػَط ِف والُمْرنَــــبُ  الُمَ رَْن
 َغزْلِِو َ عَػُ  األَْرَنِب.

 : عُػُ  ٌد سَلَطَّطَةُ.التَّزِيِديَّةُ 
: الثػَّػػػػػػػػْوُب ال َّقِيػػػػػػػػُقه )اجلمػػػػػػػػ : ُسػػػػػػػػبوٌب السَّـــــــب  

  َسباِئُب(.
: الَقِمػيُص. )اجلمػ : َسػبائا والسَّـبِيَجةُ  الس ْبَجةُ 

  ِسباج(.
ػػػػػَّْيِ لػػػػػوه يَػلْ  - َبُ ػػػػػو ثػَػػػػػْوٌب لػػػػػو َجْيػػػػػٌب  م ُكمَّ

 الطَّيَّانُوف. 
 ِوْدَرَعٌة ُكمَُّا وَ َغرْيِىا. -

ـــبا ُ  : ثِيػػػاٌب وػػَػ ُجلُػػػود  )الواحػػػدة: ُسػػػْبَجةٌ(. السَّ
 )و. َّب(
 : ثَػْوُب وَ ُجُلود .الس ْبَحةُ 

ـــبَنِيَّةُ  ػػػُص وػػَػ ُوَشػػػاقَِة السَّ ِّ : َضػػػْ ٌب وػػَػ الثَّيػػػاِب لُػتَّ
ٌُ وا يَكُوُف.  الَكتَّاِفه أَْغل

 َ ٌة طَوِيَلُة الُك َّ )اجلم : َو الِق(.: فَػ ْ الُمْستَـَقةُ 
 : َضْ ٌب وَ ثِياِب الَكتَّاِف.السَِّجالَّطُ 
ـــــْحلُ  ُ  عػػػػػو السَّ : ثػَػػػػػْوٌب أَعْػػػػػػَيُض.  َخػػػػػصَّ ع.ضػػػػَػ

.َِ  الثػَّْوَب وَ الُقْط
 ثَػْوٌب أَعْػَيُض رقيق. -

ػَ ـُ َغزْلُػوُه والسَِّحيلُ  السَّْحلُ  : الثػَّػْوُب الػصُ م يػُبػْ
 َتَِّي.أُ م يػُْفَتُل طاقيْ 

 : الطَّيػَْل اُف األْخَضُ .الس ُدوسُ 
 : الَقِميُص  الدَّرُْع.السَّْربالُ 

ـــــــراويلُ  ـــــــروالُ  السَّ ـــــــْروالَةُ  والسَّ  ]اللَّبػػػػػػػاسُ : والسَّ
ُُّ لِمْن ػػػػػػػػػػاِفه وػػػػػػػػػػا يَْ ػػػػػػػػػػَُت الَ.ػػػػػػػػػػْورََة  ػػػػػػػػػػْفِل ال ُّ

 ْ. ال َّاقَّي
ٌُ.السَِّفيحُ   : الِك اُء الغَلِي
 وٌع(.: الثػَّْوُب. )اجلم : ُسفُ السَّْفعُ 

 : الثػَّْوُب رَِدُء النَّْ ِا.الُمَسْلَسلُ 
 سُلَطٌَّط. ٌُ ٍْ ثَػْوٌب فيو  َ  -

 : الثػَّْوُب على طاؽ   احد  غري زَلُْشوِّ.السَّْمط
 : الثػَّْوُب م رُقْػَ.َة فيو.السَِّميطُ 

 : َجْورَعاف يَػَتجْوَرُب هبما الصَّائد.الِمْسَمعان
ـــــَندُ  : َضػػػػػْ ٌب وػػػػَػ ةث والِمْســـــَنِديَّ  والُمَســـــنََّدةُ  السَّ

 الثَّياِب.
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ُ .السَّا ُ  ِْ  : الطَّيػَْل اُف الضَّ
مِحِ: َوْنُ وَجةٌ.السَّاَجةُ 

َ
 : َضْ ٌب وَ ادل

 : الطَّيػَْلَ اُف. ]نوع وَ الثيابْ.السَّيا ُ 
َِطَُّط.السَّْيحُ  ُ

 : ادلِْ ُ  ادل
َِطَّطَةُ. - ُ

 الَ.باءَُة ادل
 سُلَطٌَّط. : نَػوٌْع وَ الثَّيابِ السَّيراُء والسَّيَراءُ 

 : الثػَّْوُب ال َّقِيُق ال َِّدُءُ.الُمَشبـَْرقُ 
 : نَػوٌْع وَ البُػُ  ِد  الثَّياِب!!الشَّْرَعِبي  
: الثػَّْوُب الػصُ أََحػُد طَػَ ِْف َعْ ِضػو أَطْػَوُؿ الشَّطُورُ 

 وَ اآلَخِ .
: وػػػاَ رلَ َجَ ػػػَد اإلْن ػػاِف د ف سػػػواه وػػَػ الشَّــعارُ 

 َ .ِ ٍْ  ٌة(.الثَّياِب. )اجلم : َأ
يَلة.الشََّفقُ   ِ َصبػْوُُغ عاحلُْم َِة الَقِل

 : الثػَّْوُب ادل
ــــــقَّةُ  : ِجػػػػػػْنٌس وػػػػػَػ الثَّيػػػػػػاِبه  ىػػػػػُػ ِنْصػػػػػػُ: الشَّ

 الثػَّْوِب.
ْ َتِطيَلُة وَ الثَّياِب. -

ُ
 ال َّبيَبُة ادل

ــْكبانُ  َِ الش  : ثػَػػْوٌب يػُْ.َقػػُد طَ َفػػاهُ وػَػ َ راِء احلِْقػػَوْي
فيػػو احَلشَّػػاُش علػػى   الطَّ َفػػاِف ِف الػػ َّْأِس َ ُػػشُّ 

. ِ  الظََّْ
 : الدَّرُْع.الش لَّةُ 
 : الِغملَُة التُػ لُػْلَبُس فَػْوَؽ الدَّرِْع.الشَّليلُ 
لَّةٌ(. - ٍِ  الدَّرُع الصَِّغريُة القِصريَُة. )اجلم : َأ

ػػػػػَ.   يػَُلفَّػػػػػُق الِمْشـــــَمَلةُ  ٍَ ػػػػػَزٌر وػػػػَػ ُصػػػػػوؼ  أ   : ِوئػْ

 أراد النػَّْوـَ. لِْفَقَتَِّي يَْشَتِمُل هبا ال َُّجِل إذا
: ثػَػػػْوٌب يػُلَػػػُ: علػػػى اجَلَ ػػػِد ِكلَّػػػو حتػػػػى الِمْشـــَملُ 

 م َاْ َُج ونو يَُدُه.
 : ِكَ اٌء د ف الَقِطيَفِة يػُتَػَلفَُّ: عو.الشَّْمَلةُ 
 لَػَزُر عو.ِوئػَْزٌر وَ ُصوؼ  أ  َ عَ   يُػؤْ  -

 : ِوْلَحفٌة يُْشَتَمُل هبا.الِمْشمالُ 
َِطَُّط.: َضْ ٌب وَ عُػُ  ِد الشَّيحُ  ُ

َِه  ىو ادل  الَيَم
 ]على الصَّْدِرْ.: وا يػُْلَبُس وَ الثَّياِب الص ْدرَةُ 
 .الَقميُص الصَِّغرُي 

ـــدارُ  ػػُػ الصَّ : ثػَػػػْوٌب رَْأُسػػػوُ كادلِْقنَػَ.ػػػِة  أْسػػػَفلُو يػَُغشَّ
 ْأَُة.
َ
ْنِكبَػَّْيِ لَػْلَبُ ُو ادل

َ
 الصَّْدَر  ادل

 .الدَّرُْع التُػ لُػَغطَُّ الصَّْدَر 
 الصَِّغرِي.   الثػَّْوُب الَوَسُط عَّي الَكبريِ : ِديعُ الصَّ 

 : الِك اُء الصَِّفيُق.الصَّْيَدنُ 
 : الثػَّْوُب اجلَيَُّد النَّْ ِا الَكثِيُفوُ.الصَِّفيقُ 
ُُّ.الصَّنِيعُ   : الثػَّْوُب اجلَّيُد النَِّق

َُحزَّزالُمَضرَّسُ 
ٍَّى وَ الثَّياِبه ]ادل َو

ُ
 ْ: ادل

ُُ َُيػاف  فيػو   : َضػْ ٌب وَػالطَّْبلُ  ػ ٍْ الثَّيػاِبه  ىػو َ 
ْيَئِة الطُُّبوِؿ.  كََ

 : ثياٌب عليَا ُصورَُة الطَّْبِل.الطَّْبِليَّةُ 
: رَِداءٌ وػػػَػ َخػػػػزِّ ُو َعَّػػػػٌ  لػػػػو والُمْطــــَرفُ  الِمْطــــَرفُ 
 ْ]ُخطوطأَعمـٌ 
 : ثَػْوٌب أَْسَوُد. )و. َّب(.الطَّيـَْلسانُ 
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ِبَ  َصبػْغُ الطَّْملُ  ٍْ  وُ.: الثػَّْوُب الصُ ُأ
َلطَُّخ وَ الثَّياِب.والَمْطمولُ  الطَِّميلُ 

ُ
 : ادل

 : الثَّياُب اخلَفيَفةُ.الط ْلُهمُ 
 : الطَّيػَْل اُف اأَلْخَضُ .الطَّاقُ 
 .مِعس

َ
 َضْ ٌب وَ ادل

 : َضْ ٌب وَ الُُب ِد.!!الُمطَيـَّرُ 
 : َضْ ٌب وَ األْكِ َيِة.الَعبَاَءةُ 
ٌٌ.: ثَػْوُب  اِسٌ . ك اٌء َغلِ الَعبـَْعبُ   ي
: َضػػػػػػْ ٌب وػػػػػَػ األْكِ ػػػػػػَيِة  اسػػػػػػٌ ه  ىػػػػػػو الَعبَايَــــــةُ 

 الَ.باءَُة.
َِ.الَعْصبُ   : َضْ ٌب وَ عُػُ  ِد الَيَم
 : اإِلزاُر. ال َّداءُ.الِعطافُ 
 : ال َّداءُ. الطَّيَِل اُف.الِمْعَطفُ 
 : الثػَّْوُب اأَلمْحَُ .الَعْقمُ 
 : قَِميٌص عم ُكمََّّْيِ.الِعْلَقةُ 
 ُب الصُ ُج.َِلْت لو عمَوةٌ.: الثػَّوْ الُمْعَلمُ 
: ثَػْوعَػاِف يػُْنػَدُؼ فيَمػا َ عػَػُ  اإِلعػِل يػُْلَب ػاِف الَعْلهاءُ 

.َُ  حتت الدَّرِْع يػُتَػَوقَّى هبما الطَّْ.
ُُّ الَغْزِؿ.الَعِميرُ   : الثػَّْوُب الصَِّفيُق النَّْ ِا الَقو
 : الثػَّْوُب اخلََلُق الصُ يػُْبَتَصُؿ.والِمْعَوزَةُ  الِمْعَوزُ 
ِلِك.الِغْدفَةُ 

َ
 : لِباُس ادل

 : اأَلْكِ َيُة التُػ َكثُػَ  ُصوفَُا  ْزعِئ ُُه.الغَْثراءُ 
ػػػُص وػػَػ ُجلػػػوِد اإِلعػػػِل ةتػْ َ ]ُسػػػ: ُجنَّػػػةٌ الَغْضـــَبةُ  َِ ْ لُػتَّ

 لُػْلَبُس للِقتاِؿ.
ــــةُ  ػػػػ.اٌر الِغالَل ٍِ ْ يػُْلػػػػَبُس حَتْػػػػَت داخلػػػُػ وبٌ ]ثَػػػػ: 

 ع.الثػَّْوِب. عِطانٌَة لُػْلَبُس حَتَْت الدَِّر 
 : الواِسُ  وَ الثَّياِب.الغَْيلُ 
 ْ: الَقباُء ]ثَػْوبٌ الَفر و ُ 
 : ثِياُب َكتَّاف  عيٌض.الُفْرقُبِيَّةُ 
 : اللَّباُس َعلَْيِو َ عَػٌ  أَْ  ُصوٌؼ.والَفْرَوةُ  الَفْروُ 

ٌُ.الَفشَّاشُ   : الِك اُء الغَلِي
يُ:. )ال َّقيق(.الَفُشوشُ  ِِ  : الِك اُء ال َّ
ُْ يػُْلَبُس ِف البَػْيِت.: الثػَّ الِفضالُ   ْوُب الص

 .َنِة َِْ  ثَػْوُب ادل
.الَفْضَلةُ   : الثَّياُب التُػ لُػْبَتَصُؿ للنـو
: الِك ػػػاءُ الػػػصُ م يَػْنَضػػػ ُّ ط فػػػاهُ علػػػى الَفلـــُو ُ 

 معِ ِو.
]ثػَػػػْوٌب : الِقطَْ.ػػػةُ وػػَػ الِبجػػػاِد الِفْلَجـــةُ والَفِليَجـــةُ 

 ٌٌ  ْغلي
ــــــةُ  ٌٌ يَْكػػػػػػالُفوَط ػػػػػػَزرا . : ثػَػػػػػػْوٌب َقصػػػػػػرٌي َغلػػػػػػي وُف ِوئػْ

 )اجلم : فُػَوٌط(.
ــــــوفُ  َِ )اجلمػػػػػػ : الُف : َضػػػػػػْ ٌب وػػػػػَػ عُػػػػػػ  ِد الػػػػػػَيَم

 أْفواٌؼ(.
ٍَّاٌة. - َِ ُوو  ثياٌب رِقاٌؽ وَ ثِياِب الَيَم

 : البُػْ ُد فيو ُخطوٌط عِيٌض.الُمَفوَّفُ 
: ثيػػاٌب َكتَّػػاف  عِػػيٌض رِقػػاٌؽ كانػػت لُػْ.َمػػل الُقْبِطيَّــةُ 
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  ص .
  الدَّقَِّة  البَيَاِض  ال َّقَِّة.: ثِياٌب إذلالَقبَاِطي  

 : ثِياٌب عِيٌض.الُقْبطُرِي  والُقْبطُرِيَّةُ 
 : َضْ ٌب وَ الثَّياِب.الَقباءُ 
 : الدُّرَّاَعُة الَقِصريَُة وَ الثَّياب.الِقْدَعةُ 
َمَلةُ.الَقْرطََفةُ  ِْ ُ

 : الَقِطيَفُة ادل
 ْ: الَقباُء ]ثوبٌ الُقْرطُقُ 
 تَّاف  عيٌض.: ثِياُب كَ الُقْرقُِبي  
 : ثَػْوٌب عَِغرْيِ ُكمََّّْيِ.الَقْرَقلُ 
 : ثِياُب َكتَّاف  عِيٌض.الَقْرقََمةُ 
 : الثػَّْوُب.الِقْشَرةُ 
: ثيػػاٌب وػَػ َكتَّػػاف  رِقػػاٌؽ ناِعَمػػةٌ )الواحػػد الَقَصــبُ 

 َقَصِبُّ(.
 : ثَػْوٌب م َعْ ُض لو.الَقِصيفُ 
 : الَقِطيَفةُ.الَقْوَصفُ 
ــــــري   الِقْطــــــرُ  َضػػػػػػْ ٌب وػػػػػَػ البُػػػػػػػُ  ِد مُحْػػػػػػٌ  : والِقْط

 َخِشَنةٌ.
 : الثَّياُب الَقِصريَُة.الُمَقطَّعا ُ 
 : ِدثاٌر سُلَْمٌل.الَقِطيَفةُ 
 : عباءٌَة عَػْيضاُء َقِصريَُة اخلَْمِل.الَقطَوانِيَّةُ 
.الُقفَّازُ   : لِباُس الَك:َّ
َُشمَُّ  الَقِصرُي وَ الثَّياِب.القاِلصُ 

 : ادل
 ثريَُة األَْلواِف.: َوطارُِؼ كَ الَقَلُمونُ 

ــــون ــــو قـََلُم : ثػَػػػػْوٌب يػَػػػػََتاءى إذا أٍػػػػ قت عليػػػػو أب
.  الشمس عأَلواف ٍَّتَّ

 : الصُ يػُْلَبُس. )و.  ؼ(.الَقِميصُ 
 : الطَّْيلَ اُف.الَقنِيفُ 
ػػُص وػَػ والَقْهــزِي   الَقْهــزُ  َِ : َضػػْ ٌب وػَػ الثَّيػػاِب يػُتَّ

 ُصوؼ  كادلِْ ِعزَّى.
 عيٌض.: َضْ ٌب وَ الثَّياِب الُقِوهي  
َِ.اأَلْكباشُ   : َضْ ٌب وَ عُ  ِد الَيَم
 : َضْ ٌب وَ الثَّياِب ِغمٌظ.الُكر  

 : اللَّباُس. )اجلم : ُكَ ا(.الُكْسَوةُ 
 : اللَّباُس.الِكساءُ 
ٍّى.الَكْعبُ  َُو

 : الثػَّْوُب ادل
 : ثَػْوٌب كالَبِقريَِة.اللَّبِيَبةُ 

بَْدةُ  ِِ  ْلَبُس للَمطَِ .: قَباءُ وَ لُُبود  يػُ والل بَّاَدةُ  اللَّ
ْ تَػْ.َمُل.اللَّبِي ُ 

ُ
 : اللَّباُس ادل

َلَُّلك.الِمْلَب ُ   : الثػَّْوُب الصُ يَػْلَبَ ُك  ُُ
ْب ُ  ِِ  : وا يُلَبُس عو )لِْبُس الَكْ.َبِة: ثَػْوهُبا(.اللَّ
 : وا يػُلََبُس. الثَّياُب.اللَُّبوسُ 
 : الِغشاءُ.اللَّباسُ 

ــةُ  والِمْلَحــفُ  اللَّحــافُ  : اللبَّػػاُس الػػصُ والِمْلَحَف
 فَػْوَؽ سائِ  اللَّباِس وَ ِدثاِر البُػْ ِد.

 .ُكلُّ وا يػُتَػَغطَّى عو -
َبطَّنِة(.الِمْلَحَفةُ 

ُ
ُمءَُة ال َّْمُطه )َغيػُْ  ادل

 : ادل
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 : ِجْنٌس وَ الثَّياب!!الُمْلَحمُ 
َْحُشوُّ. اليَـْلَمُق:

 الَقباُء ادل
ػػُ: عػػػو   والِمْلَفَعـــةُ  اللَّفــا ُ  يػُتَػَغطَّػػى وػػَػ : وػػا يػُتَػَلحَّ

.  رِداِء أ  قِناع 
- .ٌُ  الِك اُء الغَلِي
ثِيػػػاُب َح ِيػػ   لُػْنَ ػػػُا عالصَّػػَِّيه )الواحػػػدُة:  الــالَُّ :

 مَذٌة(.
 : ادلآزُِر.المالِو ُ 
 : ال َّداءُ.اللَّْوطُ 

َِه َعلَْيَػا نػُُقػوُش الَمراِجلُ  : َضْ ٌب وَ عػُػُ  ِد الػَيَم
ْثاِؿ ال َّجاِؿ. ُِ 

 ُب وَ الِف اِء.: الثػَّوْ الَمْرنُ 
 : الِك اُء وَ الشََّ.ِ .الِمْسحُ 
ْصػػػبوُُغ عػػػاأَلمْحَِ  اخلَِفيػػػِ: أ  الُمَمصَّـــرُ 

َ
: الثػَّػػػْوُب ادل

 الصُّْف َِة.
: ثػَػػػْوٌب وػػَػ ُصػػػوؼ  يػُْلػػػَبُس والِمْمَطـــَرةُ  الِمْمَطـــرُ 

طَِ  يػُتَػَوقَّى عِو.
َ
 ِف ادل
 : ال ُّتػْ َُة.الِمالحُ 
ْلَبِس.: الدَّرُْع ال َِّل َ النَّثـَْرةُ 

َ
 ُة ادل

: لِبػػػػػػػاٌس ىػػػػػػػو فَػػػػػػػػْوَؽ التُّبَّػػػػػػػاِف  ُد َف األَنَْدَرَوْرِديَّـــــــةِ 
ػػػػػػػػػ ا يِله لُػَغطَّػػػػػػػػُػ ال ُّْكبَػػػػػػػػػَةه )َوْنُ ػػػػػػػػػوعَةٌ إذل  ال َّ

.)  ِ  عَػَلد 
ٍَِديُد البيَاِض.النَّْصعُ   : َضْ ٌب وَ الثَّياِب 
 : َس ا ِيُل عَػْغري ساقَػَّْيِ.النـ ْقَبةُ 

ا : عػُػػػػػػػْ َدةٌ سُلَطَّطَػػػػػػػالنَِّمــــــَرةُ  ةٌ وػػػػػَػ ُصػػػػػػػوؼ  يَػْلَبُ ػػػػػػَػ
 األَْع اُب.

َِطَّطَةُ. - ُ
 الشَّْملُة ادل

ــــنََّمطُ  : الثػَّػػػػْوُب وػػػَػ لَػػػػْوف   احػػػػد  وػػػَػ مُحْػػػػ َة  أ  ال
 ُصْف َة  أ  ُخْض َة .

 : الثػَّْوُب ال َّقِيُق النَّْ ِا.النـَّْهَنهُ 
ـُ فيو.الَمناَمةُ   : ثَػْوٌب يػُْنا
ـُ فيو  ىو الَقِطيفَ النَّيمُ   ةُ.: ثَػْوٌب يُنا
 . ِ ْالَفْ ُ . ِنْصُ: الَف 
 الَفْ ُ  الَقِصرُي إذل الصَّْدِر. -
 فَػْ ٌ  يَُ وَّى وَ ُجُلوِد األرانب. -

 : اخلَفيُ: الشَّفَّاُؼ.الَهَفاُف والَهْفهافُ 
 : الثػَّْوُب ال َّقِيُق النَّْ ِا.والَهْلهالُ  الُمَهْلَهلَ 
 : الثػَّْوُب ال َِّدُُء النَّْ ِا.الَهْلَهلُ 

 : َكلُّ ثَػْوب  َلُصُوُف عو ثَػْوعا  آَخَ .ِميدَ ُ ال
 : ادلِْبَصُؿه الثػَّْوُب اخلََلُق.الِمَيدُ  والِميَدَعةُ 

َِ.والَيْمَنةُ  الُيْمَنةُ  : َضْ ٌب وَ عُ  ِد الَيَم
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(2) 

 األلبسة النسائية
 ْأَُة.الُجْ  ُ 

َ
 : ِدرٌْع لَػْلَبُ و ادل

كانػػػت ُلْصػػػَن  : ِقطَػػػٌ  وػػَػ أََدـ  )جلػػػد(ه  الَجِديَلـــةُ 
ِف اجلاىليػػػػػػػة يَػػػػػػػأْلَزُِر هبػػػػػػػا الصَّػػػػػػػبػْيَاُف  النَّ ػػػػػػػاءُ 

 احلُيَُّض.
 : لِباُس النَّ اِء وَ الَوعَِ   ُجُلوِد الشَّاِء.الِجْرزُ 
- .ٌُ  الَفْ ُ  الغَلِي

ػ ْأَِة فَػتَػْ.ػَ ُؽ الِمْجَسدُ 
َ
: الثػَّْوُب الصُ يلُػ َجَ ػَد ادل

 فيو.
مػػػػػػػاِره ُد َف : ثػَػػػػػػػْوٌب أَْ َسػػػػػػػُ  وػػػػػػَػ اخلِ الِجْلَبـــــــا ُ 

 ْأَُة رَْأَسَا  َصْدرَىا.
َ
 ال ََّداِءه لُػَغطَُّ عو ادل

 ْأَُة ثياهَبا. -
َ
 ادلِْلَحَفةُه وا لُػَغطُ عو ادل

 ْأَِة. -
َ
 ُومءَُة ادل

 اإِلزاُر. -
ا وػػػػا الُجنَّــــةُ  ػػػػ ْأَةُ فتُػَغطَّػػػُػ رَْأَسػػػَػ

َ
ا ادل : ِخْ قَػػػػةٌ لَػْلَبُ ػػػَػ

َغطَُّػ الَوْجػَو قَػَبل ونو  وا َدعَػَ  َغيػَْ  َ َسػِطِوه  لػُ 
َُ الصَّػػػػْدِر  فيَػػػػا َعْينػػػػاف رلَوعتػػػػاِف ِوثْػػػػُل  َ َحْلػػػػ

 َعيػْيَنِ البُػْ قُِ .
ِوطْػػػَ ٌؼ ُوػػػَد ٌَّر علػػػى ِخْلَقػػػِة الطَّيػَْل ػػػاِف  الجنـِّيَّـــةُ:

َُا النَّ اءُ. ]ثوب ع يٌضْ.  لَػْلَبَ 
 ] ِف القاووس ىُ اجلَنِينةُْ

 ْأَُة.الَجْو ُ 
َ
 : الدَّرُْع لَػْلَبُ ُو ادل

 : ثوٌب َصغرٌي َِتْوُؿ فيو اجلارِيَةُ.ْجَولُ المِ 
ػػػػػػػ ْأَةُ الِمْحَشـــــــ 

َ
: الُ.ظَّاَوػػػػػػػةُ التػػػػػػػُػ لُػَ.ظَّػػػػػػػُ  هبػػػػػػػا ادل

 َعِجيزََتا.
: ِوْ فَػَقػػةٌ أ  ِوْصػػَدَغةٌ أ  ضلوىػا لُػْ.ظَّػػ  هبػػا الَحِشـيَّةُ 

 ْأَُة عَدهَنا أ  َعِجيَزََتا.
َ
 ادل

ِ  أصػػػاعَ  ِجْلػػػٌد يػَُقػػػدُّ ُسػػُيورا  عَِ.ػػػْ ِض أَْرعَػػػالَحــْوُف: 
 لَػْلَبُ و اجلاريةه  لَػْلَبُ و احلائض.

: اخلِْ قَػػػةُ التػػػُػ َلْ ػػػتَثِْفُ  هبػػػا والَمِحيَضـــةُ  الِحيَضـــةُ 
ـْ   ْ.ادل أُة. ]َلضُ.َا على سَلْ ِج الدَّ

َعـــلُ  ػػػ ْأَةُ  الَخيـْ
َ
ِِ لَػْلَبُ ػػػوُ ادل ػػػقَّْيِو ٍِ : ِدرٌْع ُُيػػػاُط أحػػػد 

 كالقِميِص.
ِفيػػِو : رَِداءٌ لَػْلَبُ ػوُ الَ.ػػ  ُ الِخفــاءُ  ِْ ُس فَػػػْوَؽ ثَػْوهِبػػا فُت
 عِِو.
 ْأَُة رَْأَسَا.الِخمارُ 

َ
 : النَّصِيُ:. وا لُػَغطَُّ عو ادل

َُُْ.ػػُل الَخــْوفُ  : أَِدميٌ َأمْحَػػُ  يػَُقػػدُّ أَْوثػػاَؿ ال ُّػػُيوِر ُ 
ٍَْصٌره لَػْلَبُ ُو اجلارِيَةُ.  على للك ال ُّيوِر 

َ الثَّيػػػاِب : َضػػْ ٌب وػػوالِمــْدرَ ُ  والد رَّاَعــةُ  الــدَّرْ ُ 
 للنَّ اِء.
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ِِ ُجبٌَّة َوْشُقوقَُة  - َقدَّـِ
ُ
 .ادل

ــــةُ  : َضػػػػْ ٌب وػػػَػ الثيػػػػاب ]ُجبَّػػػػةٌ َوْشػػػػُقوقَةُ الِمْدرََع
َقدَّـ
ُ
 ْ م لكوُف إمَّ وَ الصُّوِؼ.ادل
ا وػَػ التَّرِيَّــة ػػ ْأَةُ َحْيَضػَػ

َ
: اخلِْ قَػػةُ التػػُػ لَػْ.ػػ ُؼ هبػػا ادل

َْ ِىا.  ُط
 ه )اجلم : رِعٌَص(.: ِخْ قَُة احلاِئضِ الرَّبَْذةُ 
َ ْأَُة ال َّْسحاءُ.الِمْرفَدُ 

 : الُ.ظَّاَوُة لتَ.ظَُّ  هبا ادل
ػػا الرَّفَاَعــةُ  ََ َػػ ْأَةُ ال َّْسػػَحاءُ َعِجيزَلَػ

: ثػَػػْوٌب لَػْ فَػػ  عػػو ادل
 لُػَ.ظَُّمَا عِِو. ) اجلم : رفائ (.

 : ِجْلػػٌد قَػْدُر وػػا عػَػػَّْيَ ال ُّْكبَػِة  ال ُّػػ َِّةه لَػْلَبُ ػػوُ الـرَّْهطُ 
 احلائُض. ) اجلم : رِىاٌط(.

 .ِوئػَْزُر احلاِئِض 
: أَِدميٌ يػُْقطَػػػُ  كَقػػػْدِر وػػػا عػػػَّي احُلْجػػػزَِة إذل الرَّهـــاطُ 

ػػػػػػػُ ِؾ للب ػػػػػػػو  ال ُّْكبَػػػػػػػِةه ُ يَُشػػػػػػػقَُّق كأَْوثػػػػػػػاِؿ الشُّ
 اجلاريةُ.

َمءَُة إذا كانت ِقطَْ.ة   احدة عَػْيضاَء.الرَّْيطَةُ 
ُ
 : ادل

- .  كل ثَػْوب  َلَّيَّ رَقِيق 
َػػػػػ ْأَةُ حَتْػػػػَت ثِياهبػػػػػا إذا الز ْنُجــــبُ 

: ثػَػػػػػْوٌب لَػْلَبَ ػػػػوُ ادل
 حاَضْت.
: ادلقػػػػانُِ  ال َّقػػػػاُؽ. )ادلِْقنَػَ.ػػػػةُ ِغطػػػػاءُ رَْأِس األْســــبانُ 

 ْأِة(. 
َ
 َسبَنِيَّةٌْ.]الواحدة: ادل

 ْ   الوجو ]أغطية ال َّْأسِ : اخلُُمُ  الس ُلوسُ 
ـــــبامانِ  ػػػػػ ْأَةُ الشَّ

َ
البُػْ قُػػػػػَ ه  : َخْيطػػػػػاِف َلُشػػػػػدُّ هبمػػػػػا ادل

باـٌ(. ٍِ  )الواحد 
ــــــف   ــــــف   الشَّ : الثػَّػػػػػػوَُّب ال َّقِيػػػػػػُق. )اجلمػػػػػػ : والشَّ

 ٍُُفوٌؼ(.
 ال َّتػُْ  ال َّقِيُق يُ َى وا َ راءَُه. -
َُ الثػُّْوُب َعمَّا  راَءَُه. -  أُ يػُْبِد

ــْنتـَُفةُ  ػػ ْأَِة لقػُػ هبػػا الش 
َ
: ِخْ قَػػةٌ لكػػوُف علػػى رَْأِس ادل

 َِ  .اخلِماَر وَ الدُّْى
 ْ.]الَقْمطَةُ -

ــْوقـََعةُ  أِس والصَّــقا ُ  الصَّ ِْ : ِخْ قَػػةٌ َلكػػُوُف علػػى َر
.َِ  ْأَِة لُػَوقَُّ هبا اخلِماَر وَ الدُّْى

َ
 ادل
 البُػْ قُُ . -
 : اخلِماُر.الطَّاقُ 
 : ِخْ قَُة احلاِئِض.الِمْعبَ َةُ 

ػػػػػػ ْأَةُ علػػػػػػى والِعجــــــارُ  الِمْعَجــــــرُ 
َ
: ثػَػػػػػػْوٌب لَػلُفُّػػػػػػةُ ادل

 َا.اْسِتدارَِة رَْأسِ 
ـــــــازَةُ  الِعجـــــــازَةُ  ػػػػػػػ أَةُ واإِلْعَج

َ
: وػػػػػػػا لُػَ.ظَّػػػػػػػ  عػػػػػػػو ادل

ػػ ْأَةُ 
َ
ػػبِيوٌ عالوَسػػادِة َلُشػػدُّىا ادل ٍَ َعِجيَزََتػػاه  ىػُػ 

 على َعُجزِىا.
 ْ.زـا وَ ِجْلد]احلِ : ادلِْنطََقةُه الِمْعَجَزةُ 
 : الثػَّْوُب لُػْ.َ ُض فيو اجلارِيَُة  ُِتَلَّى فيو.الِمْعَرضُ 

ــةُ واإلْعظَ  ــةُ الُعْظَم ــةُ والِعظاَم : ثػَػػْوٌب لُػَ.ظَّػػ  عػػو اَم
 ْأَُة َعِجيَزََتا.

َ
 ادل

 : اخلِماُر.الِمْعَقبُ 
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 : الصُّْدرَُة لَػْلَبُ َا اجلارِيَةُ.الِعْلَقةُ 
 ْأَُة رَْأَسَا.الَعَمرُ 

َ
 : ادلِْنِديُل لُػَغطَُّ عو ادل

ػػ ْأَةُ وػَػ َحْشػػِو الثَّيػػاِب  الِغطايَــةُ:
َ
وػػا لَػَغطَّػػْت عػػو ادل

 كالِغملة.حتت ثياهبا  
: الِقطَْ.ػػػػػةُ وػػػػَػ الصُّػػػػػوؼ أ  القطػػػػَػ أ  الِفْرَصـــــةُ 

 ِخ قٌَة لَػَتَم َّ  هبا ادل أة ِف احلَْيِض.
ـُ ِخْ قَػػةُ  ُجلػػُودُ : ُسػػُيوُر الِقبائــلُ  . ) اللَّجػػا اللَّجػػاـِ

 احلاِئض(.
 : ثُػْوٌب لِن اِء األَْع اِب!!الُقْرزُحُ 

ػػػػػػػػْيٌئ َِتَْ.لَػػػػػػػػوُ ادلػػػػػػػػ أة علػػػػػػػػى رَ الُقْرزُلَــــــــةُ  ٍَ ا  :  ْأِسػػػػػػػَػ
. ِِ  كالُقنػْزَُعِة

ــــــــةُ  ػػػػػػػػُص الَقصَّ َِ : الُقطْنَػػػػػػػػةُ أ  اخلِْ قَػػػػػػػػةُ البَيضػػػػػػػػاء لُػتَّ
. ِِ  للَحْيِض

ــــعُ  ا والِمْقَنعــــةُ  الِمْقَن ػػػػ ْأََة رَْأَسػػػَػ
َ
: وػػػػا لُػَغطَّػػػُػ عػػػػو ادل

ا.   زلاِسنََ
 : ادلِْقنَػَ.ُة الواِسَ.ةُ.الِقنا ُ 
 : وا َلُشدُّه احلاِئُض.اللَّجامُ 
 يِ  ثِياِب النَّ اِء.: َضْ ٌب وَ لَػْقطِ الَمْرَمرُ 
 : ِك اٌء وَ َخزِّ أ  ُصوؼ  أ  َكتَّاف !!الَمْرطُ 
يِط.الِمْرطُ  ِِ

َ
 : الثػَّْوُب َغيػُْ  ادل

: ال َّْيطَػػػػػػػةُه  ىػػػػػػُػ ادلِْلَحَفػػػػػػػةُه )اجلمػػػػػػػ : الُمـــــــالَءةُ 

 ُومء (.
ُّْ.النَّجافُ   : ادلِْدَرعةُ. ]ثَػْوٌب ن ِو
 : اخلِماُر.النَِّصيفُ 

 . ُادلِْ.َج 
  َْأَُة فَػْوَؽ ثِياهِبا.ثَوٌب لػ 

َ
 َتَجلَُّل عو ادل

ػػػػػُصهُ ن ػػػػػاءُ األعػػػػػ اِب وػػػػَػ النـَّْوفَيِلَّـــــةُ  ِِ ءٌ يَػتَّ ُْ ػػػػػ ٍَ  :
ػػ ْأَةُ علػػى 

َ
ه ُ َْشػػى  يػُْ.طَػػُ: فَتَضػػُ.وُ ادل ُصػػوؼ 

 رَْأِسَا ُ َاَْتِمُ  َعلَْيِو.
: الِقنػػػػػاُع علػػػػػى وػػػػػارِِف األَنْػػػػػِ:ه ُد َف النَّقـــــا ُ 

 زَلَْجِ  الَ.َّْيِ.
  ُالبُػْ ق. ُ 
: ِجْلػػٌد يػَُقػػدُّ ُسػػُيورا  َعػػْ ُض ال َّػػرْي ونَػػا أَْرعَػػُ  الــَوثـْرُ 

َأَصػػاعَِ  لَػْلَبُ ػػوُ اجلاريػػة الصَّػػغريَةُ قَػْبػػَل أف لُػػْدرَؾ 
 أ  لَػْلَبُ ُو ىُ حائٌض.

ُُ النَّ اِء.الِوشاحُ   : َحْل
   ُوػػػػػػػػػا يػُْنَ ػػػػػػػػػُا وػػػػػػػػَػ أَِدمي  َع ِيضػػػػػػػػػا   يُػَ صَّػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػ ْأَةُ عػػػػػػػػػػَّي
َ
 عالَِقْيَػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػاجلواى   َلُشػػػػػػػػػػدُّه ادل

َِا.   َكْشِح
 : البُػْ قُُ .الَوُصواصُ 

 .َِخْ ٌؽ ِف ال ََّْتِ على قَْدِر الَ.َّْي 
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 (3) 

 ألبسة األطفال
: نَِ ػػػيٌا وػػَػ ُصػػػوؼ  َعْ ُضػػػوُ وثػػػل َعػػػْ ِض الرَّبـَْقـــةُ 

التَّكَِّة  فيو طَ ِيَقػةٌ مَحْػ اءُ لُػْ.َقػُد أَْط افَُػا  لُػَ.لَّػُق 
 َُج إحػػػػدى يديػػػػو ونَػػػػا ِف ُعنُػػػػق الصَّبػػػػػىَّ  ُاْػػػػ

 ِلَِدْرِء احَلَ د. 
 : ثَػْوٌب لَػْلَبُ ُو ِغْلماُف الَ.َ ِب.الرَّهاطُ 
 : قَميُص الصَّبْياِف وَ اجلُُلوِد.السَّْبَحةُ 
َُّ. الِعْلَقةُ: َُِص للصَّبَػ  ثَػْوٌب َصْغرٌي يػُتَّ
 .َوْلُوُد

َ
 أَ َُّؿ ثَػْوب  يَػْلَبُ و ادل

ُُّ.: ِخْ قٌَة يػَُلُ: هبالِمْعَوزُ   ا الصَّبِػ
 : ِخْ قٌَة كالبُػْ نِس يَػْلَبُ َا الصَّْبياُف.الُقبـَْعةُ 

ِف القاووس الُقبَّ.ة . 
ْولوُد  يػَُل:ُّ : وا يَُشدُّ عو الصَِّبُّ الِقماطُ 

َ
 .ادل

 .ُُّ  اخلِْ قَُة الَ. ِيَضُة يػَُل:ُّ هبا الصَّبِػ
ََةٌ عػػػػالبُػْ ُنِس الُقْنبـَُعــــةُ  ػػػػبِي ٍَ ا : ِخْ قَػػػػةٌ ُاػػػػاُط  لَػْلَبُ ػػػَػ

 الصَّْبياُف.
 م لقػػػػػػل  ]قػػػػػػاؿ الفػػػػػػري ز آعػػػػػػادُ: ىػػػػػُػ الُقبػََّ.ػػػػػػة

 .ْ)الُقْنبُػَ.ة( 
 : إزاٌر وَ  أُُزِر الصَّبياِف.النَّفاضُ 
ُُّ.الِمْلَعَبةُ   : ثَػْوٌب مُك َّ لَُو يَػْلَ.ُب فيو الصَّبِػ
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(4) 
 ألبسة الرَّأس

 : البُػْ قُُ .البـُْرُشمُ 
 : الَقلَْنُ َوُة.لبـُْرطُلَّةُ البـُْرطُُل والبـُْرطُل  وا

 غطػػػػػػاء للوجػػػػػػو: البـُْرقُــــــُع والبـُْرقَــــــُع والبـُْرقُــــــو ُ 
 لَػْلَبُ ُو نَِ اءُ األَْع َاِبه  فيو َخْ قاِف للَ.يػْنَػَّْيِ.

 الِ.ماَوةُ. اإِلْكلِيُل. التَّاُ :
  اإلْكلِيػػػػػػػل يَُصػػػػػػػاغ للملػػػػػػػوِؾ وػػػػػػَػ الػػػػػػػصََّىِب

  اجلَوَىِ .
 ط ائُق َحِديِدىا. َحبِيُك الُخوَ ِة: الَحبيُك=
 : الِ.ماوُة.الِمْدماَجةُ 
 : اخلِماُر.السَّب  

 .ُالِ.ماَوة 
: غطػػػػػػاء وػػػػػَػ أَْغِطيَػػػػػػِة الػػػػػػ َّْأِسه كػػػػػػاف التَّْســــــَخانُ 

َواعِػػػػػَصةُ يَْأُخُص نَػػػػػوُ علػػػػػى ُرؤ ِسػػػػَػ  
َ
الُ.َلمػػػػػاءُ  ادل
 د َف َغرْيِى .

.السَّيَدارَةُ   : الَقلَْنُ َوُة عم َأْصَداغ 
 السَّْوقـََعةُ 

َ
ْوضػُ  الػصُ يلُػ الػ َّْأَس وَػ الِ.ماوػة : ادل

  ال َّداِء  اخلِماِره  ىو أَْسَ ُعُو َ َسِا .
 : اخلِْ قَُة التُػ لُػَقوََّر لل َّْأِس كالشََّبَكِة.السَّْكَبةُ 
: ِخْ قَةٌ لكػوُف حَتْػَت الِ.ماوػِة لقيَػا وَػ السَّْنَدْأَوةُ 

.َِ  الَ.َ ؽ  الدُّْى

 : الِ.ماَوُة.الِمْشَو ُ 
 : أَْعَلى الُكمَِّة  الِ.ماَوِة.فـََعةُ الصَّوْ 

: وا يػَُل:ُّ عػو الػ َّْأُس وَػ ِخْ قَػة  أ  ِوْنػديل  الصَّمادُ 
 وا خم الِ.ماَوَة.

 .طََ ُؼ الِ.ماَوةِ : ُعْقَدُة الَ.َصعَِةه الصَّيَلةُ 
 : قَػلَْنُ َوٌة طَوِيَلةٌ.الط ْرطُورُ 
وَػ ِوْنػِديل   : وا يَُشدُّ عو الػ َّْأُس أ  اجلُػ ْحُ الِعصابَةُ 

  ضَلْوِِه.
 .ُالِ.ماَوة 

: كػل وػا يُوَضػُ  علػى الػ َّْأِس وَػ الَعماُر والَعمـارَةُ 
 ِعماَوة  أ  قَػلَْنُ َوة   ضلومها.

ْ.ُ  ُؼ.الِعماَمةُ 
َ
 : لِباُس ال َّْأِس ادل

ا: ُكوُر الِ.ماَوِة؛ العاَمةُ   .لَفَّتَُ
علػػػػػػى قَػػػػػػْدِر : َزرٌَد يػُْنَ ػػػػػػُا وػػػػػَػ الػػػػػػدَُّر ُِع الِمْغَفــــــرُ 

 ال َّْأِسه يػُْلَبُس حَتَْت الَقلَْنُ َوِة.
: وػػػَػ ومعِػػػػِس والَقْلســــاةُ  والَقلَْنُســــَوةُ  الَقْلُســــَوةُ 

 ال ؤُّ ِس.
ـُ البَػْيَضِة الَقْوَن ُ   .اخلُوَذة: ُوَقدَّ

 .أَْعَلى البَػْيَضِة 
ْبُو ِعصاعَة  ُوزَيػََّنة  عاجلَواِىِ .اإلْكِليلُ  ٍِ  : 
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 .ةُ الُكمَّ  التَّاج. ِِ ْنَتِصَبِة
ُ
ُْنَبِطَحُة َغيػُْ  ادل

 : الَقلَْنُ َوُة ادل
ػِ  أ  الفػ  الِكماَمةُ  َِ َْن

َُُْ.ػُل علػى األَنْػِ:  ادل : وا 
 حَّت م يُػْوِذيَُو الصُّعاُب.

فامُ  ِِ  : النَّقاُب على طََ ِؼ األَْنِ:.اللَّ
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(5) 
 األحـذية

ـــــــل=  األّْرض : وػػػػػػػا َأصػػػػػػػَاب األَْرَض أَْرُض النـَّْع
 ونَا.

ْ َتدِ أَلَسَلةُ ا
ُ
.: رَْأُس النػَّْ.ِل ادل  ؽُّ

ْ َتدِ النـَّْعلِ  أَْنفُ 
ُ
َُا )رَْأُسَا ادل (.: أََسلَتُػ  ؽُّ

ػػػػ اِؾ الِبْطرِيقــــانِ  ػػػػِ  الَقػػػػَدـِ وػػػَػ الشّْ َْ َِ : وػػػػا علػػػػى 
 ]ٍ اؾ الن.لْ.

.الَبطِيطُ   : رَْأُس اخُل:ّْ
 .  ُخ:ّّ َوْقطوٌعه قََدـٌ عغري ساؽ 
:ّْ الػػػػصُ لَلِيػػػػػو : اجلػػػػزءُ وػػػَػ اخلُػػػػػالُخـــــفِّ  بــــاِط ُ 

 ال ّْْجُل.
 : النػَّْ.ُل.الِحذاءُ 
ـُ النػَّْ.ِل.الِجِذبَّانُ   : زِوا
 : جاِنُب النػَّْ.ِل.الِجْذلُ 
 َصِغرٌي. : ُخ:ّّ الُجْرُموق

  ّّ:لْ  يػُ صغريٌ  ُخ.  َبس فَػْوَؽ اخُل:ّْ
 : النػَّْ.ُل.الِحذاءُ 
 : اخُل:ُّ اخلََلُق.الَحْنَبلُ 
 : رَْأُس النػَّْ.ِل.ثَِمةُ الخرْ 
ػػيػُْ  الػػدَّقِيُق الػػصُ ُُيْػػَزـُ )ُُيْػػَ ُز( عػػَّي اَمــةُ ِخز ال : ال َّ

 الش ّْاَكَّْيِ ِف النػَّْ.ِل.

: وػػا اْسػػَتَدؽَّ وػَػ قُػػدَّاـِ َخْصــُر النـَّْعــلِ =  الَخْصــرُ 
 األُذُنَػَّْيِ ِوْنَا.
: النػَّْ.ػػػػػػػػػػػػػػُل ذاُت الطّْػػػػػػػػػػػػػػ اِؽه ]ذات الَخْصــــــــــــــفُ 
 طَبَػَقْتينِتْ.

ُْ يػُْلَبُس ]ِف ال ّْجْ الُخف    ِلْ.: الص
 : الُ.ْقَدُة اليت حتت الشّْْ ِ  وَ النػَّْ.ِل.الر ْغبَانَةُ 

ـــــْعدانَةُ  : ُعْقػػػػػَدةُ الشّْْ ػػػػػِ  ]النَّ.ػػػػػلْه شلػػػػػا يلػػػػُػ السَّ
 األَْرَض  الِقباَؿ. )اجلم : َسْ.داناٌت(.

.الس ْلَفةُ  ّْ:ُِ َُُْ.ُل عِطانَة  لل  : ِجْلٌد رَقِيٌق 
.السَّْنَدل  : َجْوَرُب اخُل:ّْ
ــــَرثُ  ػػػػ ُُّؤ : الشَّ ُطَبػََّقػػػػِة. اخلَلَػػػػق  التََّ

لَػَفتُّػػػػُق النػَّْ.ػػػػِل ادل
ِء. ُْ ٍَ  وَ كل 

 : النػَّْ.ُل اخلََلُق.الشَّْرثَةُ 
ــــراكُ  ْقطػػػػوُع الشِّ

َ
ػػػػيػُْ : اجلِْلػػػػُد ادل : َسػػػػيػُْ  النػَّْ.ػػػػِل ]ال َّ

.  طُولِيَّاْ 
ِِ : قِباُؿ الشِّْسعُ  .الصُ يَُشدُّ إذل الزَّ  النػَّْ.ِل  واـِ
 ِله  ىػو الػػصُ يَػػْدُخُل عػػَّي أََحػُد ُسػػُيوِر النػَّْ.ػػ

 اإلْصبَػَ.َّْيِ.
.الصِّاللَةُ   : عِطانَُة اخُل:ّْ

 .ْالضَّباُف[ 
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 : النػَّْ.ُل.الَغريَِفةُ 
َُحدَُّد ال َّْأِس.الُفْرطَوَمةُ 

 : طََ ُؼ اخُل:ّْ ادل
.بـَْقا ُ القَ  ََِصُة وَ َخَشب  ُتَّ

 : النػَّْ.ُل ادل
ػػػيػُْ  االِقبـــالُ  ـُ النػَّْ.ػػػِله  ىػػػو ال َّ لػػػصُ يَكػػػوُف : زِوػػػا

 عَّي اإلْصبَػَ.َّْيِ.
.الَقُسو ُ   : اخُل:ُّ
. )و. َّب(.الَقْف ُ   : اخُل:ُّ
 : نَػْ.ٌل وَ َخَشب  كالَقْبقاب.القاَلبُ 
اذلَنَػػػػػػػةُ النالِئَػػػػػػػةُ ِف  = ِلَســـــــاُن النّـْعـــــــِل: اللِّســـــــانُ 

 ُوَقدَِّوَا.
: اخلُػػػػػػ:ُّ ]نَػْ.ػػػػػػٌلْه )اجلمػػػػػػ : َووازَِجػػػػػػةٌ( الَمــــــْوزَ ُ 

 )و. َّب(.
.لمُوقُ وا الُموقانُ   : وا يػُْلَبُس فَػْوَؽ اخُل:ّْ

 .  اخُل:ُّ
.خافُ النَّ   : اخُل:ُّ

.الَمْنَدلُ   : اخُل:ُّ
 : ُذؤاعَُة النػَّْ.ِل.النـَّْعَفةُ 
  ػػَ  الَقػػَدـِ وػَػ قِبَػػل َْ َِ ػػيػُْ  الػػصُ َيْضػػ ُِب  ال َّ

ا.َ حْ   ِشيَّْ
ـُ وَ األَْرِض.النـَّْعلُ   : وا ُ قػَّْيْت عو الَقَد
 .ُاحلِصاء 
  ُوَوةُ.التَّاس 
َقَلةُ  النـَّْقلُ  .والَمنـْ  : اخُل:ُّ
.الَمنـَْقلُ   : اخُل:ُّ
 . ْنَدُؿه  ىو اخُل:ُّ

َ
 ادل

 



 -       766 -  

 

(6) 
 أجزاء اللباس وملحقاته

ـــــــــزِيمُ  ـــــــــَزامُ  اإلْب : الػػػػػػػػػصُ ِف رأس ادلِْنطََقػػػػػػػػػِة واإِلبـْ
ََوُه  ىػػو ذ  ل ػػاف  يػػدخُل  ػػبَػ ٍْ ْ  وػػا َأ ]احلػػزـا

 فيو الطََّ ُؼ اآلخُ . )اجلم : أَعَازمي(.
 : الُقْفُله اإلعْزميُ.بْزِي ُ اإل

ْ ِب  فيَػا  : ال ُّقْػَ.ػُة التػُػ َلُكػوفُ الِبطاقَةُ   ِ ِف الػََّّ
 رَْقُ  ََثَِنِو.

َِِارَلِِو. الِبطانَةُ   = عطانَُة الثػَّْوِب: ِخمُؼ 
ََ.الِبطانُ  ـُ الصُ يلُ الَبْط  : احلزِا
 : لِبػَْنُة الَقِميِص.  اجلم : عَنِادؾ.البـُْندَُكةُ 
ــ بػْنَػػةُ الَقِمػػيِص. ال.ُػػْ َ ة التػػُػ يػػدخل فيَػػا لِ  :ةُ البنَِيَق

 الزّّْر.
 .رُقْػَ.ٌة لَكُوُف ِف الثػَّْوِب كاللَّبَِنِة  ضلوىا 
  . َ َِّكل رُقْػَ.ة  لُػزَاُد ِف ثَػْوب  أ  َدْلو  لَيِت 
  طَػػػػػػْوُؽ الثػَّػػػػػػْوِب الػػػػػػصُ َيُضػػػػػػ ُّ النَّْحػػػػػػَ   وػػػػػػا

 َحْولَو.  ىو اجلُ ُعَّاف ]الَقبَّةُْ.
  ا يل.: رعِاُط ال َّ كَّةُ التِّ 

َنــــةُ  َْوِضػػػػُ  الػػػػصُ حَتِْمػػػػل فيػػػػو وػػػَػ والثِّبــــانُ  الث بـْ
: ادل

ٍَّْحَت.  الثػَّْوِب إذا لَػَلحَّْفَت عو أ  لَػَو
ء  وَ الثّْياِب  َغرْيِىا.الثَّفافيد ُْ ٍَ َُ كلّْ   : عَطَاِئ

 : َك:ُّ الثػَّْوِب.ـيُ الثَـّنْ 

 و.: َوَ.اِطُ: الثػَّْوِب  َلَضاِعيفُ األَثـْنَاءُ 
  ِوْنوُ.َن وا انْػثػَ  أثـْنَاُء الِوَشاِح: =األَثـْنَاء
 َنُة القمِيِص.: َجْيُب الَقمِيِص. لَبِ الِجرِبَّانُ 
 : ]فَػْتَحةُْ الَقميِص  الدّْرِْع.الَجْيبُ 

 َجنَبَتُو. ُحْجَزُة اإلزار، =ُحْجَزةُ ال
 َوْوِضُ  التّْكَِّة. راويل:ُحْجَزُة السَّ = 
 زاِر ِف لَػػػػْوِث اإلزاِر حيػػػػَّ يػُثْػػػػػَن طَػػػػَ ُؼ اإل

 ُحُجزَات(. :)اجلم 
  ٍَدّْ اإلزار.ضِ وْ و   

 : الِقطَْ.ُة وَ الثػَّْوِب.الِحْذفَةُ 
: ُوْ ػػػػػَتداُر َذيْػػػػػِل والُحَذالَـــــةُ  والُحـــــذالُ  الَحـــــَذلُ 

 القميص.
 : حاٍية اإلزار  الَقمِيص.ْذلُ الحُ 

 : ُحْجزَُة ال َّ ا يل.والُحْذلُ  الِحْذلُ 
ـــــْذن ْصؿه  ىػػػػػو طَػػػػػَ ُؼ اإلزَاِر أ  : ِوثْػػػػػُل احلُػػػػػالُح

 ُحْجزُة القِمَيِص  طَ َفُوُ.
 : ُحْجزَُة ال َّ ا يِِل.الُحزَّةُ 
: اسػُ  وػا ُحػزِـ عػوه والِحَزاُمـةُ  والِمْحَزَمةُ  الِمْحَزمُ 

ٍُدَّ عوْ.  ]وا 
 : الطََّ ُؼ  اجلاِنُب.الحاِشَيةُ 
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 .طََ ُؼ الثػَّْوِب الصُ م ُىْدَب فيو 
 لثػَّْوِب.: طََ ُؼ االِمْحَفدُ 
َُ والِحَقــا ُ  الَحَقــبُ  َػػ ْأَةُ احلَْلػػ

ءٌ لُػَ.لّْػػق عػػو ادل ُْ ػػ ٍَ  :
َِا. اجلم : ُحُقٌب.   َلُشدُُّه ِف  َسَط

  ٌُء زُلَلَّى َلش ُْ  ْأَُة على َ َسِطَا.ٍَ
َ
 دُّه ادل

ٌء يَُشدُّ عو َحْقُو الصَِّبّْ.الِحَقا ُ  ُْ ٍَ  : 
ْبُو الطُّ َِّة وَ الوالَخبِيَبةُ  الَخبَّةُ  ٍِ  ثػَُّوِب.: 
 .ِخْ قٌَة كالِ.َصاعَِة 

ػػػػػ ا يِِل عنػػػػػد أَْسػػػػػَفِل رِْجػػػػػِل الُمُخـــــدَّمُ  : رِعػػػػػاُط ال َّ
 ال َّ ا ِيِل.

 : الِقطَْ.ُة وَ الثػَّْوِب.الَخْذرَفَةُ 
 : َاَ ُُّؽ الثػَّْوِب.التََّخْذُوف
 : ُك ُّ الَقِميِص.الِخاَلفُ 
ػػػػػ ْأَِة ِف الـــــدَُّجو ُ 

َ
: كِػػػػػيٌس َصػػػػػغرُي يَكػػػػػُوُف وػػػػػ  ادل

 َفِ . ]َحِقيَبٌة نِ ائيةْ.ال َّ 
 ]ينظ : ز رْ. : الزّْرُّه زِرُّ الَقمِيِص.َجةُ الد  

ـــــدِّْخرِيصُ  الدِّْخِرَصـــــةُ  : وػػػػػا يُوَصػػػػػُل عػػػػػالثػَّْوِب وال
 لتَػْوِسيِ.و.

 .  البَنِيَقُة ]الُ.ْ َ ةُْ
: طَػػػَ ُؼ اإِلزاِر وػػَػ الػػػدَّاِخِل الػػػصُ يلػػُػ الّداِخلَـــةُ 

 اجَلَ د.
  ٍِ .يطََ ُؼ اإلزاِر  حا  تُُو وَ داخل 

ُ الصّْغاُر.الدَّيَجانُ  ٍِ  : احلَوا

 : الُك ُّ.الذِّرا ُ 
: وػػػا يَلِػػُػ األَْرَض الَقِمـــيصِ  َ لِ لُ الـــذَّلِ ل = 

 وَ أََسافِِلوه )الواحد: ذُْلُصٌؿ(.
: ُسػػػػػػػيوٌر ]جلػػػػػػػود ُوَقطََّ.ػػػػػػػةٌْ شُلَوََّىػػػػػػػةٌ المـــــــَذاِهبُ 
 عالصََّىِب.

فُػػوُ الػػصُ أُْسػػِبَل : آخػػ  الثػَّػػْوِب  اإلزاِره طَ َ الــذَّْيلُ 
 فأَصاَب األَْرَض.

 : َأْصُل الُك ّْ.الر ْدنُ 
 .ـُ ُك ّْ الَقمِيِص  ُوَقدَّ
 : الكارَُة وَ الثّْياِب.الرِّزَْمةُ 
 : َذْيُل الثػَّْوِب.الرِّْفلُ 
 : ُك ُّ الثػَّْوِب.الرََّهبُ 

 : ادلِْنِديُل.طَةُ يْ الرَّ 
 َ ِة الَقمِيِص.: اجلَُويْػزَُة اليت ُِتَْ.ُل ِف ُع ْ الزِّر  

ـُْ.الزَّْنجبَانُ   : ادلِْنطََقةُه ]احلِزا
 : وا يَُشدُّ عِِو الَوَسُط.والز نَّارَةُ  الز نَّارُ 
 : وا ُك:َّ وَ جانب اجلَْيِب. ]الُقبَّةُْ.الزِّيقُ 
 .وا أحاط عالُ.ُنِق وَ القمِيِص 

ِء  حَوافِيِو.اأَلْسبالُ  ُْ  : ُح  ُؼ الشَّ
ــــــــيـْرُ  ػػػػػػػػ اُؾ.السَّ )اجلمػػػػػػػػ : أَْسػػػػػػػػياٌر  ُسػػػػػػػػيُور  : الشّْ

  ُسيُورٌَة(.
  : وػػا قَػػدَّ وػَػ األدمي ]اجللػػدْ طُػػوم . )اجلمػػ

 سيُػُوٌر(.
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ِء.الشَّراِشرُ  ُْ  : أَط ْاُؼ الشَّ
ـُ.التَّْصِديرُ  زا ِِ  : احِل
 اإِلزاِر التُػ َعلَْيَا اذلُْدُب.طُ َُّة : الصِّنـَْفةُ 
 .َيُة اإِلزاِر أ  الثػَّْوِب ٍِ  حا
ـُ.: احلِ الضَّْفرُ   زا
: ُكفَّةُ الثػَّػْوِبه  ىػو جانِبُػوُ الػصُ م ُىػْدَب الط رَّةُ 
 لو.
 .َوْوِضُ  اذلُْدِب وَ الثػَّْوِب 

: نَِقػَيُض عِطانَتِػوه  ىػو ظِهـارَُة الثَـّـْو ِ =  الظِّهارَةُ 
 م يَلُِ اجلَ َد وَ الثػَّْوِب. اجلُْزء الصُ

 جاٌؿ(.: كارَُة الثػَّْوِبه )اجلم : عِ الَعَجَلةُ 
َُاْ.َذبَةُ العَ  ِء. ]َعَصعَُة الِيماَوِة: َذيْػَل ُْ  : طََ ُؼ الشَّ

 : َوْدَخُل الزّْرّْ وَ الَقمِيِص.الُعْرَوةُ 
 : طَ َفا الُكمََّّْيِ.الَعَمرانِ 
 : الَقضِيُب الصُ يػَُ.لَُّق َعلَْيو الثّْياُب.الِغدانُ 
 : زِْئُبُ الثػَّْوِبه ُىْدعُوُ.الغَْفرُ 
 ْوِبه )اجلم : أَْغياٌؿ(.: الَ.َلُ  ِف الثػَّ الغَْيلُ 
.الَفْقَحةُ   : ِوْنِديُل اإلْح اـِ
 : َوْدَخل ال َّْأِس وَ الَقِميِص.الُفْقَرةُ 
: وػػػػػػا يُػػػػػػْدَخُل ِف َجْيػػػػػػِب الَقمػػػػػػيِص وػػػػػَػ الَقــــــب  

 ال ّْقاِع.
 : اخلِْ قَُة التُػ يُػْ قَ  هبا الَقمِيُص.الَقبِيَلةُ 

ويِ ُُه. : َدؽُّ الثػَّػػػػػػػػػْوِب  حَتْػػػػػػػػػوالتـَّْقْصـــــــــِيرُ  الَقْصـــــــــرُ 

 ]لَػْبيِيُضوُْ.
 يَػَنشَُّ: هبا ادلاءُ.  اء  أ  ثَػْوب  : ِقطَْ.ُة كِ الَقِطيَلةُ 
 : ُك ُّ الَقِميِص.والُقنانُ  الُق   

.قُوارَُة الَقِميصِ =  الُقوارَةُ  َُد َّرَةُْ
 : ]فَػْتَحتُو ادل

 .وا قُػوَّْر وَ الثػَّْوِب 
 : ُغُضوُف الثػَّْوِب   اجلِْلِد.الُكُسورُ 
اِح.الَكْشحُ   : أََحُد جانَِِبْ الوٍِ
 : وا اْسَتداَر وَ الَقمِيِص َحْوَؿ الصَّْيِل.الُكفَّةُ 
 .َُية ٍِ  احلا
 : َوْدَخُل الَيِد  سَلْ َُجَا وَ الثػَّْوِب.الُكم  

 ْ.]وَ قماش : الوِعاُء حُتَْ ُز فيو النػََّفُقةَ الكِي ُ 
 : وا يػَُتَحزَّـُ عو.اللَّبابَةُ 
 ُ  هبا َصْدُر الَقِميِص.: وا يُػْ قَ اللِّْبَدةُ 
: رُقْػَ.ػػةٌ لُػْ.َمػػُل ِف َجْيػػػِب لَبِنَــةُ القِمـــَيصِ =  اللَّبِنَــةُ 

 الَقمِيص  اجلُبَِّة.
َنةُ:   عنَِيَقُة الَقميصه ]ُعْ َ لُوْ.اللَّبَِنُة واللِّبـْ

َعُة وَ الثػَّْوِب.الِمْزقَةُ  ِْ  : القِط
َُ.الَمِسيحُ   : ادلِْنديُِل اخلَِش
 ُل الصُ ُُيَْ ُ  عِِو.: ادلِْنديِ الَمُشوشُ 
 : ِقطَْ.ُة الثػَّْوِب اخلََلِق.الِمْشغَةُ 
ػػػػػُ  النَّحـــــائِزُ  ٍُ َْقطػػػػػوُع 

كا  ِطػػػػػوام  : اخلِػػػػػَ ُؽ  األَِدميُ ادل
ٌة(. ِِ  )الواحدة: ضلَِيَز

.النَّحِيَزةُ  ْبُو احلِزاـِ ٍِ  : النَِّ يَجُة 
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 : وا يػَُتَم َُّ  عِو.الِمْنِديلُ 
ـــقُ  ـــةُ  الِمْنَط ػػػدَّ عػػػو طـــاقُ والنِّ  والِمْنطََق ٍُ : ُكػػػلُّ وػػػا 

 الَوَسُط.
ْبُو إِزار  فيو لِكٌَّة ]َلُشدُّهْ.النِّطاقُ  ٍِ  : 
 : رُقْػَ.ٌة ُو َعػََّ.ٌة حتت ُك ّْ الثػَُّوِب.النِّفاَجةُ 

َفقُ  ُتَِّ ُ  وَ ال َّ ا يِِل.النـَّيـْ
ْوِضُ  ادل

َ
 : ادل
 : أَْسَفُل الصَّْيِله لِزيادلِو  طُولِِو.النـَّْوفُ 
 لتّْكَّةُ.: االِهْميانُ 
 .)ادلِْنطََقُة لُُشدُّ على الَوَسِط. )و. ب 
 ْ.]وَ قماش ]الكِيُسْ ُِتَْ.ُل فيو النػََّفَقةُ  -
ل عػو الثّْيػاُبه )اجلمػ : : الثػَّْوُب الصُ ُِتَلُّػالِميثـََرةُ 

 َوواثِ   َوياثِ (.



 -       766 -  

 

(7) 
 مواد النسيج واأللبسة وأدواتها

ٌَ وَ احل ي . )و.َسْتبَرقاإلِ    َّب(.: وا َغُل
  يِاْ. )ُوَ. َّب(.: ]نوٌع وَ النَّ َسمُ بـَْريْ اإلِ 

ٌُ.الْستَبـَْرقُ   : الدّْيباُج الغَلِي
َرمُ  ْغز ُؿ طاقَػَّْي.الُمبـْ

َ
 : الثػَّْوُب ادل

افه َأمْحَػُ   َأْصػَفُ ه  كػػصلك  َفػػلِ تَ : َخْيطػاِف سلُْ البَـرِيمُ 
ء  فيو لَوناِف سُلْتَلِطاف. ُكلُّ  ُْ ٍَ 
ْفُتوُؿ الَغْزِؿ  -

َ
ِْ وَ الثّْياِب.طاقَ ادل  َِّي
َرمُ   ْغَزُؿ الصُ يػُْفَتُل عِِوه )اجلم : َوبارـُ(.: ادلِ الِمبـْ
 : رَقِيُق الدّْيباِج.البـُْزيُونُ 
ـــــةُ  ػػػػػْ.ِ  أ  الت مَّ : ىػػػػُػ اجلَػػػػػزَّة وػػػػَػ الصُّػػػػػوؼ أ  الشَّ

 الَوعَِ  لُػْ.َطى إلُاـ نَْ ِا الك اء.
َوةُ   : َسيػٌْ  ُُياُط عو ]وَ اجللدْ.الِجئـْ
ـــــ ـــــَزلِ  = ةُ الُحْجَن ـــــةُ الِمْغ : الَ.ْقَفػػػػػةُ ِف رَْأِس ُحْجَن

ُْ.َوجَّةُ.
 ادلِْغَزِؿ. أُ َصنَّارَلُُو ادل

 .ْيَ    : ثِياٌب وَ إعْ ِ الَحرِيرُ 
 : ادلِْنَ ُا.الَحف  
  ػػػػَواُؿه  ىػػػػو اخلََشػػػػبةُ التػػػػُػ يَػلُػػػػ:ُّ عليَػػػػا ادلِنػْ

 احلائُك الثػَّْوَب.
  ْ.ْيَ ُ ه ]نَػوٌْع وَ احلَ ِي َ عػْ : اإلِ الَخز  
  َ يْ ثياٌب لُػْنَ ُا وَ ُصوؼ   إعْػ.   َ 

 : الُ.وُد الصُ َُيُطُّ عو احلاِئُك الثػَُّوَب.الِمَخط  
 : الَفْ ُ .الَخيـَْعلُ 
 : اللّْيُ:.الُخْلبُ 
ـُ. ]اجلِْلدْ.الَخيـَْلعُ   : األََد
 : الَقِطيَفةُ.والَخِميَلةُ  والِخمَلةُ  الَخْمَلةُ 
 .الَقِطيَفُة ذات اخلَْمِل 
 : ُىْدُب الَقِطيَفِة.لُ الَخمْ 

ــــةُ   ه: ثػَػػػػْوٌب سُلَْمػػػػٌل وػػػَػ ُصػػػػوؼ  لػػػػو َ ْػػػػلٌ الَخْمَل
 )أَْىدَاٌب(.

 : أَْردأ الَكتَّاِف.الَخنِيفُ 
 : الُكبَُّة وَ الَغْزِؿ.الدَّجا ُ 
 : ادلِْغَزُؿ.الِمَدرَّةُ 
 : ِوْغَزُؿ ال َّاعُ.الدَّرَّارَةُ 
 : احلَ ِيُ .الدِّرَْف ُ 
 : الَقزُّ. اإِلعْػ َْيَ ُ .والدِّْمقاسُ  الدَِّمْق ُ 

 .الدّْيباُج 
 : الَغْزُؿ.الرَّْدنُ 
 الَقزُّ. -
 : ادلِْغَزُؿ.الِمْرَدنُ 
 : َضْ ٌب وَ اخلَزّْ اأَلمْحَِ .األَْرَدنُ 
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 : النَِّ يُا.الر مالُ 
ـــــرُ  : وػػػػػا يَػْ.لُػػػػػو اخلػػػػػزَّ أ  الَقِطيفػػػػػَة أ  الثػَّػػػػػْوَب الزِّئِْب
 َىا.وَ  ضلَْ 
  ِوَ َدْرز  ََُ  الثػَّْوِب. وا يَْظ
  ّْْغُبُ.الز 
 : زِْئُبُ الثػَّْوِب.الزِّْغِبرُ 
 : الزّْْئُبُ.الزِّْغِفلُ 

.: الدُّجَ الزِّيُر والزِّر    ]ينظ : ز رْ. ُة ]الُك َةُْ
 .الَكتَّافُ الزِّيُر: 
ٍُقَُّة  السَّبِيَبةُ   تَّاف  رقَيَقةٌ.كَ : 

 : فَػْ ٌ  وَ ُجُلوِد الثَّ.اِلِب.السَّبَـْنُجونَةُ 
ػػػػػػػػػػِيَ.ةُ ُمَســــــــــحََّلةُ ال ٍَ : ُكبَّػػػػػػػػػػةُ الغَػػػػػػػػػػْزِؿه  ىػػػػػػػػػُػ الو

َُ مَّطَةُ.
  ادل

ػػػػػػَقاُؽ احلَ ِيػػػػػػِ ه أَْجػػػػػػَوُده )الواحػػػػػػػدة: السَّــــــَرقُ  ٍِ  :
 َس َقَةٌ(.
 : اخليُػُوط.الّسَعابيبُ 
ـــــِليَلةُ  ػػػػػْ.ُ  يػُػػػػػنػَْفُش ُ يُطْػػػػػَوى  يَُشػػػػػدُّه ُ السَّ : الشَّ

ِء لَػغْ  ُْ َِ ع.د الشَّ ِء ُْ َ ْأَُة الشَّ
 زِلوُ.َلُ لُّ ونو ادل
ـــــْلُك و  ـــــْلَكةُ السِّ : اخلَػػػػػْيُط الػػػػػصُ ُُيػػػػػاُط عػػػػػو السِّ
 الثػَّْوُب.
 : رَقيُق الدّْيباِج  رَفِيُ.وُ. )و. َّب(.الس ْنُدسُ 

 .)البُػْزيُوُف )و. َّب 
: الَقَصػػػػػَبةُ التػػػػُػ يُػػػػػديُِ  َحْوذَلػػػػا احلائِػػػػػُك الشَّــــْهَرقُ 

 الَغْزَؿ. )و. َّب(.
 : إعْػ َُة احلاِئِك.الشَّوَْكةُ 
: الِفيَلَجػػػػػػةُ وػػػػػَػ الَقػػػػػػزّْ. ]الِقطَْ.ػػػػػػةُ وػػػػػَػ َجةُ الص ــــــلَّ 

 احل َي ْ.
ــنَارَةُ  َ.قََّفػػةُ التػػُػ ِف رَْأِس الصِّ

ُ
: احلَديَػػدةُ الدَّقيَقػػةُ ادل

 ادلِْغَزِؿ.
 .ْأَِة 

َ
 ِوْغَزُؿ ادل
 ٍَْ.ُ  الضَّْأِفه ]الواحدة: ُصوفَةٌْ.الص وُف: 

ػػػػػػوَْكةُ احلائػػػػػػك ]احلَِديػػػػػػدةْ التػػػػػػُػ ِصــــــَيةُ يالصِّ  ٍَ  :
 َ وُّْ هبا ال َّداَة  اللُّْحَمَة.يُ 

 : الصّْنارَة التُػ يػُْغَزُؿ هبا  يػُْنَ ُا.الصِّيَصةُ 
ــــريَِبةُ  ػػػػَ.ِ  يػُػػػػنػَْفُش ُ يُػػػػْدرَُج الضَّ : الصَّػػػػوُؼ أ  الشَّ

  يَُشدُّ ِِبَْيط  ليُػْغَزَؿ.
 : اخلَزُّ اأَلمْحَُ .اإلْضرِيجُ 
 : اخلَزُّ.الط ْرنُ 

 زّْ.: َضْ ٌب وَ اخلُ الطَّارُونِي  
ءٌ يُْطَوى َعلَْيِو الَغْزُؿ.الِمْطَوى ُْ ٍَ  : 
َنػُْفوُش.الُعْطمُ 

 : الصُّوُؼ ادل
َْصُبوُغ ألوانا .الِعْه ُ 

 : الصُّوُؼ ادل
 .)َُوٌف  الصُّوُؼه )اجلم : ُع

 : أَداُة الَغْزِؿ.الِمْغَزلُ 
 : اللّْيُ:.الَفِليلُ 
 : رَْأُس ادلِْغَزِؿ.الَفْلَكةُ 
 ُس.: ِجْلٌد يػُْلبَ الَفَنكُ 
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 : َصنَّارَُة ادلِْغَزِؿ.الِقْرناسُ 
 

 : اإلعْػ َْيَ ُ . ]احل ي ْ.الَقز  
  ْْيَ  . َ الصُ يَُ وَّى ونو اإلعػ 

 : ِوثاُؿ وا يػُْقطَُ  َعلَْيِو اجلِْلُد  الُقماُش.الِمْقطَعُ 
 )َوْ.  ٌؼ(!! )الواحدة: قُطَْنةٌ(.الُقْطُ : 
 األعَُقه َضْ ٌب وَ الَكتَّاِف.الِقنَُّب: 

 : الُقماُش.لِكباا
 : )َو.  ٌؼ(!الَكتَّانُ 
ْدلُوُؾ.الَمْرنُ 

َ
ُ ادل َلَّيَّ

ُ
 : األَِدمُي ادل

: َخَشَبةُ احلاِئِك التُػ يػُلَػ:ُّ َعلَْيَػا الثػَّػْوُب. النـَّْولُ 
 )اجلم : أَنْواٌؿ(.

: النػَّْوُؿه  ىو َخَشػَبةُ احلائِػِك التػُػ يػُلَػ:ُّ الِمْنوالُ 
 َعلَْيَا الثػَّْوُب.

 : جُلوٌد مُحٌْ .يَّةُ الَكْيسانِ 
 : حلَُْمُة الثػَّْوِبه )اجلم : أَنْياٌر(.النِّيرُ 

ـــــــرةُ  ػػػػػػػاِجه  ىػػػػػػُػ اخلََشػػػػػػػالنـَِّي ةُ بَ : وػػػػػػَػ أَد اِت النَّ َّ
ْ.ََتَِضةُ.

ُ
 ادل
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 (8) 
 الخياطة والَوْشي

 : اخليِاطَُة ال َِّديئةُ. اخلِياطَُة ادلتُباِعَدُة.ْشكُ البَ 
ػػػيَتا أدِ الَبْصـــرُ  ٍِ اطػػػاف كمػػػا َُيػػػَّْيِ ُيَُ : أف ُلَضػػػ َّ حا

ػيِتا الثػَّػ ٍَ   إحػدامها فػوؽ ه فُتوَضػبِ وْ ُااُط حا
 األخ ى.

 ْ ُا الثػَّْوِب على َخْيَطَّْي.: نَ الُمتاَءَمةُ 
 حلَُْمتُو طاقاف.  الصُ ُسَداُه  الِمْتآُم:
ُُ : ثَػْنػػػػوالثِّبــــانُ  الثَّــــْب ُ  طَػػػػَ ِؼ الثػَّػػػػْوِب  خياطَتُػػػػوه  ػ
 َّي لَػثْنِيِو.ُؼ الثػَّْوِب حَخْبِنو. طَ َ  لُ ثْ وِ 
 : التَّْبطَُّي.التَّثِْفيدُ 
َُ الثّْياِب.الثَّفاِفيدُ   : عَطاِئ

 والُمثـَلَّــــــــثُ  الَمثْـُلــــــــوثُ 
َ
علػػػػػػػػى ثػػػػػػػػَمِث  عُ ضػػػػػػػػوُ وْ : ادل

.  طاَقات 
 . ْفُتوُؿ على ثمِث قُوى

َ
 ادل
 : ُعْقَدُة الطََّ ِؼ.الثََّمرُ 
 : َك:ُّ وَكاِف اخلياطة وَ الثػَّْوِب.اإلثابَةُ 
 ُة الثػَّْوِب  إْصمُحوُ.: خيِاطَ الَجْ وُ 
 : اخلِياطَةُ.الَجْ يُ 
 : اخلِْ قَةُ.الِجدَّةُ 
ُِ الثػَّْوِب ع.د َذىاعِو.الَجْنَدرَةُ  ٍْ  : ِإعاَدُة َ 
 : لَػْقوِيُ  َجْيِب الَقمِيِص. ]قَػبَّتُوُْ.الَجْو ُ 

: ُصػػػػػػػْنُ  اجلَْيػػػػػػػِب ]الَقػػػػػػػبُّ أ  الَقَّبػػػػػػػةْ التَّْجييـــــــبُ 

 للَقمِيِص.
ٍْ الَحبـْرُ   .ُُ : الو
ـُ النَّْ ِا.كَ حْ : إِ الَحْبكُ   ا

ْحَكُ  النَّْ ِا.المَحبـُْوكُ 
ُ
 : ادل

ْضُفوُر.الُمَحبَّكُ 
َ
 : ادل
ِِ ةُ ياطَػػػػ: اخلِ الَحــــْتءُ   هبِ وْ للثػَّػػػػػ ةُ يَػػػػانِ ياطػػػػة الثَّ . اخِل

فَػْتػػُل ُىػػْدِب الثػػوب  َكفُّػػو. ٍػػدُّ الُ.ْقػػَدة )َحتَػػأ 
  أَْحتأَ(.

  ِْب  َكفُُّو ُوْلزَقا  عوفَػْتل ُىْدِب الثػَّو. 
 .ِخيَاطَُة الثػَّْوِب 
 .انِيُة للثػَّْوِب  ِ  اخلِيَاطُة الََّّ

ْفتوُؿ.الِحْتءُ 
َ
 : ُىْدُب الثَّوِب ادل

ٍَدُّ الُ.ْقَدِة.واإِلْحتَاءُ  الَحْتءُ   : 
 : ِخياطَُة الثػَّْوِب.اإِلْحتاءُ 
ـُ الُ.ْقَدِة.واإِلْحتَارُ  الَحتـْرُ   : ِإْحكا
ِ  : َك:ُّ ُىْدِب الثػَّْوِب ُوْلزَ الَحتـْوُ   عِو. قا 
 : فَػْتُل أَْط اِؼ اذلُْدِب  َكفَُّو.الَحْدرُ 
 : الَفتػَْلُة وَ فَِتِل اأَلْكِ َيِة.الَحْدرَةُ 
ِِ الَحَرقــانِ  ُِ فيػػو لَػػْوٌف كأنَّػػو ةُ يَّ ػػ ٍْ : َضػػْ ب وػَػ الَو
 ٌؽ.زُلَْتَِ 

ـُ النَّْ ِا.اإِلْحصافُ   : ِإْحكا
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ْحَكُ  النَّْ ِا.الُمْحَصفُ 
ُ
 : ادل

ُُ الثػَّ الَمْحِفدُ  ٍْ  ْوِب.: َ 
ُُ.الَحْفدُ  ٍْ  : الَو

: اخلِياَطَػػػػػػػػػةُه )حػػػػػػػػػػاَص والحيِاَصــــــــــةُ  الَحـــــــــْوصُ 
 الثػَّْوَب(.

 .تَبَاِعَدُة
ُ
 اخلِياَطَُة ادل

 أَْسػػػَوَد  : َخػػػْيٌط َوْفتُػػػوٌؿ وػػَػ لَػػػْونَػَّْيِ َأمْحػػػ َ الَحـــْوطُ 
 يقاؿ لو: الَُبميُ.

 : النَّْ ُا.والِحيِاُك والِحياَكةُ  الَحْوكُ 
: لَػْقصػػػػػػريُ الثػَّػػػػػػْوِب لُخبــــــانُ وا والِخبــــــانُ  الَخــــــْب ُ 

 عاخلِيَاطَِة.
َنةُ  ُصىا ال َُّجل ِف إِزارِِه.الُخبـْ ِِ  : احُلْجزَُة يَػتَّ
 : فَػْتُل ُىْدِب الثػَّْوِب.الَختـْوُ 
ه ]اجلِْلدْ.الَخْرزُ   : ِخياطَُة األََدـِ
.الُخْرزَةُ   : الُكْتَبُة ]الُقطَْبةُْ ِف األََدـِ
ُ.الَخْطمُ  ٍِ  : ِخياطَُة احلَوا

ُُ.ُخْلبُ ال ٍْ  : الَو
 َِ ُِ وَ الثّْياِب. ُ الُمَخلَّ ٍْ  : الَكثرُي الَو
 ْبُل الَقْطِ  )َخَلَق األَِدمَي(.: التػَّْقِديُ  قػَ الَخْلقُ 
ػػػػػػػُك الثػَّػػػػػػػْوِب عػػػػػػػاخِلمِؿ )عػػػػػػػاألعواد(ه الَخـــــــل   ٍَ  :

 ]للتَػْزيَِّي أ  التَّثْبِيِتْ.
 : ال ّْْلُك.الَخْيطُ 
 ا ِخيَط عِِو.: اإِلعْػ َُة. ووالِمْخَيطُ  الِخيَاطُ 
.الدَّْرزُ   : ]اخلِيَاطَةُْ

 : الِقطَْ.ُة وَ اخلِْ قَِة.والذ ْعُلو ُ  الذِّْعِلبُ 
 : ِقطَُ  اخلَِ ِؽه وا لَػَقطََّ  وَ الثّْياب.الذَّعالِيبُ 
 : لَْطوِيُل الثػَّْوِب  ضَلْوِِه.التَّْذيِيلُ 
 .ميصِ لقَ : َجْ.ُل رُْدف  )ُكّ ( لِ التـَّْرِدي ُ 
 الَمْردُونُ 

َ
 ْنُ وُج.: ادل

 : ِإْصمُح َخْ ِؽ الثػَّْوِب.الرَّْقعُ 
 وا يُػْ قَُ  عِو الثػَّْوُب. : اخلِْ قَةُ.قْـَعةُ الر  

ٍَّى. : َخزّّ الرَّْقمُ   ُوَو
 .ُِ ٍْ  َضْ ٌب سُلَطٌَّط وَ الَو
 .النػَّْقُش  ُُ ٍْ  الَو
  ِتوِ ضاعَ عمَوُة التاَِّج  على أَثْواعِو ] ع.ْ 
 : النَّْ ُا.الرَّْملُ 
 : لَػْ قِيُق النَّ ا.ْرمِيُل واإِلرْمالُ التـَّ 

َِ حتػى َيْصُلَ  للَغْزِؿ. التـَّْزبِيُد:  لَػْنفِيُش الُقْط
 : َ َضُ  أَْزرار  للَقمِيِص.اإلْزرَارُ 
 .ٍَدُّ أَْزراِر القمِيِص 
 : اذلَْيَئةُ. )اجلم : أَْزياءٌ(.الزِّي  

ـــُتوَجةُ  ـــتِيُج واألُْس ـــتَاُ  واإِلْس  : الػػػصُ يػُلَػػػ:ُّ اإلْس
 عليو الَغْزُؿ عاألَصاعِِ  لِيُػْنَ َا.

ــداةُ  : ِخػػمُؼ اللُّْحَمػػِة وػَػ الثػَّػػْوِب. )اجلمػػ : السَّ
 َسدى   أَْسِديَةٌ(.

 : النَّْ ُا.السَّف  
 : النَّْ ُا عاألَصاعِِ .اإٍلْسفافُ 
: أف َِتَْ.ػػػػػػػػػَل ِف الثػَّػػػػػػػػػْوِب ُسػػػػػػػػػيورا ه أُ التَّْســـــــــيِيرُ 
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 ُخطُوطا .
 : النَّْ ُا.الشَّْت ُ 

.ْشرِيجُ التَّ   : إِْدَخاُؿ الُ. َى عَػْ.ِضَا ِف عَػْ.ض 
  ُّ ِء إذل عَػْ.ِضِو.عَػْ.ِض التَػْنضيُده َض ُْ  الشَّ
 .تبَاِعدُة

ُ
 اخلياطَُة ادل

تَباِعُدُة.الشَّْصرُ 
ُ
 : اخلِيَاطَُة ادل

 : اخلِياطَُة اخلَفِيَفةُ.الشَّل  
ػػػػػ ُه م الشَّــــَللُ  : أف يُصػػػػػِيَب الثػَّػػػػػْوَب َسػػػػػواٌد أ  َغيػْ
 َىُب عالَغ ِيل.يَصْ 
تَباِعَدُة.: اخلِياطَ الشَّْمجُ 

ُ
 ُة ادل

 : اخليِاطَُة ُوتَباِعَدُة الُكَتِب.الشَّْمَرَجةُ 
 .باَعَدُة عَّي الغَُ ِز

ُ
 ادل
  ّْئةُ.اخليِاطَُة ال َّي 

 فْػوُُه. رَ : لَػْ قيُ  الثػَّْوِب الصَّْبثُ 
 َقَُّ .الُمَصبَّثُ 

ُ
 : ادل

ــبـْغَةُ  والصــبِّا ُ  الصِّــب ُ  : وػػا لُػلَػػوَُّف عػػو الثّْيػػاُب والصِّ
 )اجلم : َأْصباٌغ  َأْصِبَغةٌ(.

 : اخلِياطَةُ.التَّْضرِيبُ 
ْ ػػػَتطيَِلةُ وػػَػ الثػَّػػػْوِب بَّـــةُ طِّ ال

ُ
: الطَّ ِيَقػػػةُ ]اخلَػػػطُّْ ادل

  ضَلْوِِه.
 ِِ  : اخلِْ قَةُ.ْحرِبَةُ الطَّ
 ُة وَ احلَ ِيِ .: اخلِْ قَُة الطَّوِيلَ الطَّريَدةُ 
  اذلَْيَئةُ. الشَّْكُل. : البَػزُّ الطِّْرزُ 

ــةُ  ِ  علػػى آخػػ   والطِّــراقُ  الُمطارََق ِء ُْ ػػ ٍَ : ِإطْبػػاُؽ 

. ه أ  نَػْ.ل  على نَػْ.ل   َكثَػْوب  على ثَػْوب 
 .ِِء على طاقَػَّْي ُْ  َجْ.ُل الشَّ

: وطاعَػَقػػػػػػػةُ ثػَػػػػػػػْوعَػَّْي أ  نَػْ.لَػػػػػػػَِّي علػػػػػػػى َرةُ الُمظـــــــاهَ 
ما أُ لُػػ ْبس أَحػػدمِها فػػوؽ اآلخػػ  ]أ  عَػْ.ِضػَػ

 لثبيتَماْ.
ٍَقُّ الثػَّْوِب  َغرْيِه َعْ ضا  أ  طُوم .الَعط    : 

 : امْنِشقاُؽ.النِْعطاطُ 
ُُ.الِعْقَبةُ  ٍْ  : الَو
ُِ.الَعْقمُ  ٍْ  : َضْ ٌب وَ الَو
 : َرْسُ  الثػَّْوِب.الَعَلمُ 
ِء  َكفُُّو لِيُػنػَْقَص وَ طُولِو. ُُ : ثَنػْ الغَْب ُ  ُْ  الشَّ
 وُ.: َكْ  َُة الثػَّْوِب  ثَػنػْيَتُ الَغر  
 : إِْدخاُؿ اإلعْػ َِة ِف ثَػْوب  ] ضلوهْ.الَغْرزُ 
 : إِزالَُة ال َّْلِق  اخلِياطَِة.الَفْتقُ 
 : أََداُة الَفْتِق  الشَّقّْ.الِفتاقُ 
ُْشَبُ  مُحْ َة  وَ الثيّْاب  ضَلْوِىا.الُمَفدَّمُ 

 : ادل
 الثػَُّوِب. : َسَ.ةُ الَفْضَفَضةُ 
 هبا الثّْياُب!! : اخلََ زَُة التُػ ُلْصَقلُ الَقْبقا ُ 

ُّْ الثػَّْوِب.الَقر    : الَغ ُّه  ىو َكْ ُ  َط
 : اخلَيَّاُطه الصَّانُِ .الَقرارِي  
َْفُتولَُة وَ الصُّوِؼ أ  الشَّْ.ِ .الَقْرنُ 

 : اخلُْصَلُة ادل
 : اخلِْ قَةُ.الَقزا ُ 
 : وا ُجُُِ  وَ الَغْزِؿ.الُكبَّةُ 
 ِل  ِخياطَتُوُ.: ثَنُػ الثػَُّوِب إذل الدَّاخِ الَكْب ُ 
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 : التػَّْقِطيُ .التَّْكِسيفُ 
 : الِقطَْ.ُة وَ ثَػْوب   ضَلُوِِه.الِكَسافُ 
: الِقطَْ.ػػػػػةُ شلػػػػػا والَكِســـــيَفةُ  والِكْســـــَفة الِكْســـــفُ 

 َقطَْ.َت.
 : نَواحُ الثػَّْوِب.الِكفافُ 
 : ِخياطَُة الثػَّْوِب الثانية ع.د الشَّلّْ.الَكف  
ِِ ُفوفُ كْ المَ 

َ
َُش َُّج ادل

 يُط.: ادل
 : َغْزُؿ الصُّوِؼ.الَكْف ُ 
 : الشُّقَُّة وَ ثيِاِب الَكتَّاِف.والِكنَّارَةُ  الِكنَّارُ 
 : فَػْتل األْكِ َيِة.الَكْن ُ 
 .التػَّْليَُّي 

َُ عَّي ال ََّديَػَّْيِ ِف الثوب.الل ْحَمةُ   : وا ُسدّْ
 ْوِب  ضَلْوِِه.: التػَّْ قيُ  للثػَّ اللَّْدمُ 

 .: التػَّْ قِي ُ التـَّْلِديمُ 
ما.اللَّْفقُ  ِ  إذل أَُخَ ى  خيِاطتَُ ٍُقَّة   : َض ُّ 
مَءَِة  ضلومها.اللِّْفقُ 

ُ
 : الشُّقَُّة وَ الثػَّْوِب  ادل

 : ال َّفْػُو ادلُقارُِب.اللَّْقطُ 
َِافَُة النَّْ ِا ]اللَّْهَلَهةُ  َََلةُ: َس  ْ.رِقػَّتُوُ : اذلَْل
ِدَئ : ادلِ ػػػػاُؾ ِف جانِبػػػػُػ الثػَّػػػػْوِب إذا اْعتُػػػػالِمــــَدادُ 

 عَِ.َمِلِو.
َ فَّ َُة.الُمَمصََّرةُ 

ُ
 : ُكبَُّة الَغْزِؿه  ىُ ادل

 : الدَّْرُز )َولَّ الثػَّْوَب: َدَرزَُه(.الَمل  
 : َخْلُط الصُّوِؼ عالشََّ.ِ .الَمْي ُ 
 .عَػْ.َد احلَْلِا َِ  لَػْزعيُد الُقْط

 : النَّْ ُا.النَّْتخُ 
ََُْمػػػػُ  عػػػػَّي األَ الِمْنجــــاشُ  دُيَػػػػَّْيِ : اخلَػػػػْيُط الػػػػصُ 

 ليس ِِبَْ ز  َجيّْد .
 : َجْصُب الصّْيَصِة إِلْحكاـِ حلَُْمِة النَّْ ِا.النَّْحزُ 
ُْ  َغرْيِِه.النََّم ُ  ٍَ  : ُخطُُوُط النػُُّقوِش وَ الو
 .نػَُقٌط عِيٌض  ُسوٌد 
ِء.النَّْسجُ  ُْ ِء إذل الشَّ ُْ  : َض ُّ الشَّ
 .ُْاحلَْوؾه احليِاَكة[ 

 النَّْ ِا. : ِحْ فَةُ النِّساَجةُ 
 : ال  لُك ُُياُط عو.النِّصاحُ 
 .اخلَْيُط 

َيطَةُ.الِمْنَصَحةُ  ِْ  : ادِل
 : الَمْنُصوحُ 

َ
 يُط.ِِ ادل

 : نُُصوؿ اللَّْوِف  الصّْباِغ وَ الثػَّْوِب.النـ ُفوضُ 
فاقػػد  النَّػػاِفُض:: ذَىػػاُب اللَّػػُوِف  الصّْػْبِ . ]الـنـَّْف ُ 

 اللَّْوِفْ.
 ْوِب.: َ َْلُة الثػَّ الُهْدبَةُ 
 : طَ َفُوُ.ُهْدُ  الثَـّْو ِ  = الُهْد ُ 
ْصَلُ . الُمُهْنَدمُ 

ُ
 (و. َّب): ادل

 : أف َِتْ.َل ثَػْوعا   قِايَة  لِثَػْوب  آخ .التـَّْوديِعُ 
 : رَْقُ  الثػَّْوِب عَ.َل    ضَلْوِِه.التـَُّوٍشيعُ 
 : َخْلُط لَْوف  عَِلْوف .الَوْشيُ 

َِ.: خياطَُة اجلُبَِّة عَػ.ْ التـَّْوضِيعُ   َد َ ْضِ  الُقْط
ػػػػػػػػباِىِو عػػػػػػػػاجلَْوَىِ  الَوْضــــــــ ُ  ٍْ ػػػػػػػػ ِيِ   َأ : نَْ ػػػػػػػػُا ال َّ

  الثّْياب.
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 .َتقارُِب
ُ
 النَّْ ُا ادل



 -       666 -  

 

(9) 
 األلبسة البالية

 اخلُْلقاُف وَ الثّياِب.الُجدَّاُد: 
ْرقَُة البالَِيةُ.الَجْرَدةُ  ِِ  : اخِل
 .: النػَّْقُب ِف الثػَّْوِب وَ َدؽّْ الَقصَّارِ الَحَرقُ 

رِ التََّحْصُحصُ  ِِ  .: اصلِْ اُد الَوعَِ   الزّْْئِب
 : الَفْ ُ  اخلََلُق.الَحْنَبلُ 
 : الثػَّْوُب اخلَلُق.الَخِجلُ 
 : البارل.الثَـّْوُ  الَخَلقُ  = الَخَلقُ 

 : البارل.الثو  اأَلْخالقُ  = اأَلْخالقُ 
 : الثػَّْوُب البارل إذا رَأْيَت فيو طُ ُقا .الَخل  

 ْوُب اخلََلُق البارل.: الثػَّ الدَّرِي ُ 
ـــــــــدِّْرسُ  : الثػَّػػػػػػػػػْوُب البػػػػػػػػػارل. ) اجلمػػػػػػػػػ : أَدرَْاٌس ال

  ِدرْساٌف(.
َُتَمزُّْؽ.واأَلْخبا ُ  الخَببُ 

 : الثػَّْوُب اخلََلُق ادل
ـــرَّث   ـــثُ  والرِّثَّـــةُ  ال : اخلَلَػػػُق البػػػارل وػػَػ ُكػػػلّْ والرَّثِي

ء . ُْ ٍَ 
 : الثػَّْوُب اخلََلُق.الرَِّديمُ 
َُتَمزّْقَةُه )الواحدة: رُْعُبولَةٌ(.: الثّْ الرَّعابِيلُ 

 ياُب ادل
ــــــــْحقُ  : الثػَّػػػػػػػػْوُب اخلَلَػػػػػػػػُق البػػػػػػػػارل. )اجلمػػػػػػػػ : السَّ

 ُسحوُؽ(.
ــــــــَملُ  ــــــــَمَلةُ  السَّ ــــــــمالُ  والسَّ ــــــــميلُ  واأَلْس  والسَّ

ُتََ ّْئْ.والسَُّمولُ 
 : اخلََلُق وَ الثّْياب. ]ادل

ــــبْراقُ  الُمَشــــبـَْرقُ  ــــبَارِقُ  والشِّ ُُمػػػػزَّؽ وػػػَػ والش 
: ادل

 ثّْياب.ال
.والشَّباريقُ  الشَّبارِقُ  َُمزَّقَةُْ

 : الِقطَُ  ]ادل
 : الثّْياُب اأَلْخمُؽ البالَِيةُ.الشَّراِ مُ 
 : َلَشقُُّق الثػَّْوِب وَ قَِبِل نَػْفِ ِو.الْنصيِاحُ 
 : الثّْياُب اخلُْلقاُف لُػْبَتَصُؿ وثل ادلَ.ا ِِز.المَضارِ ُ 
 ُخ.: الثػَّْوُب اخلََلُقه الَوسِ اأَلطَْل ُ 
 : الثػَّْوُب اخلََلُق.الطِّْمرُ 
ٍَقّّ والُعواَرُ  الَعوارُ   ِف الثػَّْوِب. : َخْ ٌؽ أ 
  ّْ ْلَ.ِةْ.الَ.ْيُب ]ِف ال 

 الثػَّْوُب اخلََلُق. الِمْعَوُز:
 : اجلبِاُب اخلُْلقاُف.الَمالِتبُ 
 : الثػَّْوُب اخلََلُق البارل.الَمح  
 : البارل.الماح  
يالَمْزقُ  ِِ ِّ ٍَقُّ الَّّ  اِب  ضَلْوِىا.: 
ِْ ِيُق  التَّقطِْيُ .التِّْمزِيقُ   : التَّ
.: ُخلوُؽ الثػَّْوِب ] اىْ الُمُصوحُ   َتاؤهُْ

 ْوُب اخلََلُقْ.: الثػَّ الماِصحُ ]
 الثػَّْوُب اخلََلُق.الِميدَُ  والِميَدَعُة: 
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 القسم الرابع
 الصناعات التكميلية

 السِّالح (ٔ)
 السُّفن والزَّوارؽ (ٕ)

 صناعة الجلود (ٖ)

 الحباؿ والخيوط (ٗ)

 المصنوعات المعدنية (٘)

 المصنوعات الخشبية (ٙ)

 الزِّينة والتػَّْزيين (ٚ)

 الُعطور (ٛ)

 األصباغ (ٜ)

 الهوادج والرِّحاؿ والسُّروج (ٓٔ)

 القرطاسية (ٔٔ)

 األلعاب واللَّهو (ٕٔ)
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(ٔ) 
 السِّالح 

 ُح. )واجلمع: أَنابيُب(.الرُّمْ  األُنْػُبوُب:
 : السَّْيُف الشَّديُد اللََّمَعاِف.اإِلْبرِيقُ 
 السَّْيُف َعَلْيِو أَثَػٌر َقدمٌي.الِبرِْنُد: 
ْْبِيُّ الذي قد أُِِتَّ بَػْريُو ومل يُػَرْش الَبِريُّ: 

َ
السَّْهُم ادل

 ومَل يػُْنَصل.
َسيػٌْر يُْدرَُج على السَّْيِة حيث انتهى التَّْبِلَغُة: 

َرُؼ الَوتَر ثالَث ِمراٍر أو أَْربَػَعاً لكي يَػْثُبَت طَ 
 الَوتَػُر.
 َكِبُد الَقْوِس، وىو مابَػْْيَ طََريف الِعالقَِة.األَبْػَهُر: 
مايػُتَػَوقَّى بو من السّْالح. )اجلمع: التػُّْرُس: 

 تُػُروس(.
 قُراُب السَّْيِف أو ِغْمُدُه.الُجرٌبَّاُف: 

ُس من الَعَقِب. ماُعِصَب بو الَقوْ الِجْرَماُؽ: 
 )معرَّب(

 : ِكنَانَةُ السّْهاـ. )اجلمع: ِجعاٌب(.الَجْعَبةُ 
َجْعَبٌة من ُجلوٍد ال َخَشَب فيها، أو الَجِفيُر: 

 من َخَشٍب ال ِجْلَد فيها.
 الِكنَانَُة. -

َشْيٌء يػُتََّخُذ من الطّْْي احلُرّْ أو التَّْمِر الُجمَّاُح: 

 رَْأِس ادلِْعراض والرَّماِد فُيَصلَُّب ويَُكوُف يف
 يُػْرَمى بو الطَّيػُْر.

َسْهٌم أو َقَصَبٌة ُُيَْعل عليها ِطٌْي مث يُػْرَمى  -
 بو الطَّيػُْر فَػيُػْلقيِو وال يَػْقتُػلُُو.

َسْهٌم َصغرٌي بال َنْصٍل ُمَدوَُّر الرَّْأِس يَػتَػَعلَُّم  -
 بو الصّْْبياُف الرَّْمَي.

 السَّْيُف.الِجْنِثيُّ: 
 َشْفرَتاُه.النَّْصِل: الَجناحاف = جناحا 

 التػُّْرُس.الَجْوُب: 
 : التػُّْرُس.الِمْجَوبُ 
 طََرُؼ الَقْوِس.الَجْوُف: 

ُْعَوجَُّة   الُمْحَدلَُة= قَػْوٌس ُمْحَدلٌَة:
الَقْوُس ادل

 ِسيَُتها.
 الَقْوُس اليت طُوِمَن من طَائِِفها.الُحَداُؿ: 

ُْعَوجَُّة.الِمْحَجُن والِمْحَجَنُة: 
 العصا ادل

 صا ُمَعقََّفةُ الرَّْأِس كالصَّْوجلاِف.عَ  -
 َنْصُل السَّْهِم.الَحَدَأُة: 
 َنْصُل السَّْهِم.الَحدا: 
 األَلَُّة دوف الرُّْمِح.الَحْربَُة: 
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 ِمْسَماُر الدّْرِْع. )اجلمع: َحرَاِبّ(.الِحْربَاُء: 
 رَأُس ادلِْسماِر يف َحْلَقِة الدّْرِْع. -

فُػُلوٌس من ِح: الَحْرَشُف= َحْرَشُف السِّال
 ِفضٍَّة يُػزَيَّن ّٔا السّْالُح.

 َحْرَشُف الدّْرِْع: ُحُبُكُو. -
 َحدُُّه.الَحْرُؼ = َحْرُؼ السَّْيِف: 

 رَلَْرى الَوتَِر يف الَقْوِس.الَحَراُث: 
 الُفْرَضةُ اليت يف طََرِؼ الَقْوِس للَوتَِر.الُحْرثَُة: 
 : السَّْهُم قَػْبَل أف يُػرَاَش.الِحَراثُ 

َسْهٌم َصِغرٌي يَػْرمي بو الرَُّجُل يف ْسبَانَُة: الحُ 
 َجْوِؼ َقَصَبٍة. )اجَلْمُع: ُحْسَباٌف(.

َساؿّْ دقيَقٌة فيها َشيٌء من الُحْسَباُف: 
َ
ِمثُل ادل

طوٍؿ ال ُحروَؼ ذلا )الواحدة: ُحْسبانٌَة(. 
]ِسهاـٌ صغريٌة تُػْقَذُؼ من َجْوِؼ َقَصبٍة 

 [.ُة َمطَرٍ فتَػْنطَِلُق رلتمعة كأهنا َغبػْيَ 
ُواتَِيٌة للرَّْمي من الِقسيّْ الحاِشُك والحاِشكُة: 

ادل
 ]وضلوىا[.

 ِعالقَةُ السَّْيِف.الِحَمالَةُ والَحِميَلُة: 
بو ِعالَقَُة السَّْيِف. ]ماُُيَْمل الِمْحَمُل: 

 السَّْيُف[. )اجلمع: ََحَائِل(.
 النَّْبُل الذي يُػْرَمى بِو.الَحْنُط: 

َفاُء:   ْوُس.القَ الَحنػْ
وسى. -

ُ
 ادل

 َضْرٌب من السُُّيوِؼ. الَحِنيِفيَُّة: 
 الدّْرُْع، )اجلمع: ُخْرصاٌف(.الُخْرُص: 

 ِسناُف الرُّْمح. الرُّْمُح.الِخراُص والِخْرُص: 
 رُْمٌح َقِصرٌي يػُتَّخُذ من َخَشٍب َمْنُحوٍت. -

 الَقَناُة.الُخْرُص: 
 اأَلِسنَُّة.الَمَخاِرُص: 

 اخلََناِجُر. -
 السَّْيُف الذي بُرَِد ومل ُيْصَقْل.: الَخِشيبُ 

ْشُحوُذ، اخَلِشُن.الَخِشيُب والَمْخُشوُب: 
َ
 ادل

 السَّْهُم حْي يػُبػَْرى البَػْرَي اأَلوََّؿ. -
 ادلِْقالُع.الَخطَّاُر: 

 السَّْيُف اللَّمَّاُع.الِمْخَطُف: 
ـُ:   َوتَػُر الَقْوِس.الِخطا
َغشَّى باألَ الِخلَُّة: 

ُ
.َجْفُن السَّْيِف ادل  َدـِ

ِبطَانٌَة يُػَغشَّى ّٔا َجْفُن السَّْيِف تُػنػَْقُش  -
 بالذََّىِب وَغرْيِه، )اجلمع: ِخَلٌل وِخالٌؿ(.

السَّيػُْر ]اجللد[ الذي يػُْلَبُس ظَْهَر ِسَيِة  -
 الَقْوِس.
 َشْفرَُة النَّْصِل.الَخْلَوُة: 
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 السّْكُّْْي.الِخْنَجُر والَخْنَجر والَخْنَجَرُة: 
عروٌؼ !!(. ]جاء يف القاموس )مالدَّبُّوُس: 

قاِمُع[.
َ
 احمليط: الدبَّابيُس: ادل

ِجْلَدٌة َقْدُر ِإْصبَػَعْْيِ تُوَضُع يف طََرِؼ الدِّجَُّة: 
السَّرْيِ الذي تُػَعلَُّق بو الَقْوُس، وفيو َحْلَقٌة 

 فيها طَرُؼ السَّرْيِ.
 احلَزُّ الذي َتْدُخل فيو َحْلَقُة رَْأِس الَوتَِر. -

ِجْلَدٌة َقْدُر ِإْصبَػَعْْيِ تُوَضُع يف طََرِؼ : الدُّْجَيةُ 
 السَّرْيِ.
 الدّْرُْع ُمَتقارِبَةُ احلََلِق.الدِّخاُس: 

 ُمرَكَُّب الِقْدِح من الَقْوِس.الدَّْأيَُة: 
 ِعالقَةُ قائِِم السَّْيِف.الذُّؤاَبَُة: 
 َحدُّ السَّيِف.الذُّباُب: 

ْوِضعاِف اللَّذاف يَػقَ الِمْذَرَواف: 
َ
ُع عليهما الَوتَػُر ادل

من أَْسَفَل وأَْعَلى يف الَقْوِس. )الواحد: 
 ِمْذَرى(.

 : النَّْصُل.الِمْرَدَعةُ 
 : كل ماُرزَِخ بو؛ )زُجَّ بو وطُِعن(.الِمْرزََخةُ 
 : َمْدَخُل النَّْصِل يف السَّْهِم.الرُّْعظُ 
 َمْدَخُل ِسْنِخ النَّْصِل. -

ْكُسوُر َمْدَخِل النَّ الَمْرُعوظُ 
َ
 ْصِل.: ادل

 جاِنُب الَقْوِس.الِمرَْكُض والِمرَْكَضُة: 
الَقْوُس الشَِّديَدُة الدَّْفِع، الرَُّكوُض والُمرِْكَضُة: 

 سريَعتُو.
ْعُروُؼ.الرُّْمُح: 

َ
 السّْالُح ادل
 الَقْوُس.الُمرِنَُّة والِمْرنَاُف: 

 السَّْهُم الرَِّقيُق.الرَّْىُب: 
 النَّْصُل الدَِّقيُق.الرَِّىيُش: 

 احَلِديَدُة اليت تُػرَكَُّب يف أَْسَفِل الرُّْمِح.الزُّجُّ: 
السّْناُف. ادلِْزراُؽ، وىو النػَّيػَْزُؾ يُػْرَمى الِمْزَجُل: 

 بو.
 رُْمٌح َقِصريٌَة.الِمْزراُؽ: 

 : ماُدوَف الرّْيِش من الرُّْمِح.الزَّاِفَرةُ 
 أْسَفُل النَّْصِل بَقِليٍل. -

ى رَْأِس َخَشَبٍة يُػْرَمى ّٔا ِطٌْي ُُيَْعُل علالزُّمَّاُح: 
 الطَّيػُْر.
 النُّشَّاُب.الزَّْمَخَرُة: 
ـُ. السَّْهم الرَِّقيُق الصَّْوِت النَّاِقُز.الزَّْمَخُر:   السّْها

قَناٌة َجْوفَاُء َمْضروبٌَة بالَعَقِب يُػْرَمى السََّبطَانَُة: 
ّٔا الطَّيػُْر. وقيل: يُػْرَمى فيها بسهاـٍ صغاٍر 

 نَػْفخاً فال َتكاُد ُُتِْطُئ. يُنَفُخ فيها
 الدّْرُْع الواِسَعُة.السَّابَغُة: 
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ْزُروَدُة الواِصَلُة بْي الدّْرِْع التَّْسِبغَُة: 
َ
احلََلُق ادل

 والبَػْيَضة ]اخلوذة[. ادلِْغَفُر.
 التػُّْرُس.السَّتَػُر: 

النَّْصُل الَعرِيُض )اجلمع: السَّْيَحُف: 
 َسيَاِحُف(.

 السَّْهِم. َعَقبُ السَّرِيَحُة: 
 الَوتَػُر الَقِويُّ.السََّرعاُف: 
ُشطَْبُة السَّْيِف، كأهنا َعُموٌد يف َمْتِنو السِّْفِسَقُة: 
 شَلُْدوٌد.

 َسْهٌم َصغرٌي َقِصرٌي.السُّْرَوُة والسِّْرَوُة: 
َدْمَلُك الذي ال َعْرَض  -

ُ
َُدوَُّر ادل

السَّْهُم ادل
 لو.
، كأنَّو : أََدؽُّ مايُكوُف من ِنصَ السِّْرَوةُ  اِؿ السّْهاـِ

 سِلَْيٌط أو ِمَسلٌَّة. )اجلمع: ُسَرى(.
 : َنْصٌل َصِغرٌي َقصرٌي.السِّْريَةُ 

َضْرٌب من السّْهاـِ على َشْكِل السُّالَُّء: 
 َشْوِؾ النَّْخِل.

 السَّْهُم الطَّوِيُل. )اجلمع: ِسالٌط(.السِّْلطَُة: 
 :  الدّْرُْع الضَّيػَّْقةُ احلََلِق.السُّكُّ

 طََرُؼ ِحْلَيِة السَّْيِف.سُّْنُبُك: ال
 طََرُؼ السّْكِّْْي الدَّاِخُل يف النّْصاِب.السِّْنُخ: 

 احَلِديَدُة اليت َتْدُخل يف رَْأِس السَّْهِم. -
َضْرٌب من السّْهاـ والنّْصاِؿ مصنوٌع السَّْنَدِريُّ: 

 من َخَشب َشَجرِة السَّْنَدرَِة.
 لنَّْصِل.السَّْهُم طَوِيُل االسَّْلَجُم: 
َحدََّدُة.السَّالِجُم: 

ُ
 النّْصاُؿ ادل

 ُُجَْلُة السّْالِح من احلديِد.السَّنَػوَُّر: 
 الدُُّروُع. -

 َحِديَدُة الرُّْمِح.السِّناُف: 
 الِقْدُح الذي يُقارَُع بِو.السَّْهُم: 

 واِحُد النَّْبِل، وىو َمرَْكُب النَّْصِل. -
السّْكِّْْي : ِسْنُخ قائِمِة السَّْيِف و السِّيالفُ 

 وضلومها.
طََرُؼ قاِب الَقْوِس. )للقوِس السَِّيُة: 

 ِسيتَاِف(.
 مااعَوجَّ من رَْأِس الَقْوِس. -

 : الَقْوُس.الشَّْدفاءُ 
: النَّْصُل الذي مل ُيْسَق ومل يُػرَكَّْب الشَّْرخ

 َعلَْيِو قائُِمُو.
 : الَقْوُس.الشُّْزبَةُ 

 : الَقْوُس.الشَِّسيبُ 
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 ْوُس.القَ الشَِّظيَُّة: 
َىَنٌة من ِفضٍَّة أو حديٍد على َشْكِل الشَِّعيَرُة: 

الشَِّعريَِة تكوف ِمساكًا لِِنصاِب السّْكِّْْي 
 والنَّْصِل.

 ادلِْطَرُد )الرُّْمُح الَقِصرُي(.الِمْشَغُر: 
ْعِدِف[.الشَّْفَرُة: 

َ
 ما ُعرّْض وُحدّْد من ]ادل

السّْكُّْْي الَعريَضُة. )اجلمع: َشْفٌر  -
 ٌر(.وِشفا

 َحدُّ السَّْيِف. -

 : النَّْصُل الطَّوِيُل الَعريُض.الِمْشَقصُ 
 َسْهٌم يف َنْصٍل َعرِيٍض يُػْرَمى بو الَوْحُش. -

 َسْيٌف َقِصرٌي دقيٌق.الِمْشَمُل: 
 السّْالُح.الشَّوَْكُة: 

 السّْناُف الَعرِيُض.الِمْصَباُح: 
 َحدُّ السَّْيِف.الصَِّبيُّ: 

.ادلِْشَقُص مالِمْصدَُع:   ن السّْهاـِ
 ُسمّّ ُتْسَقاُه النّْصاُؿ وضلوىا.الصَّْدُو: 

 ادلِْسماُر يف ِسناِف الرُّْمِح ]وضلوه[.الِمْصراُد: 
 السُّيوُؼ الَعرِيَضُة.الُمَصفَّحاُت: 
 ادلِْحَجُن. ]َعصا َمْعُقوفَة[.الصَّْوَلَجاُف: 

 السّْالُح.التَّْصِليع: 

 السّْناُف.الصَّْوَلُع: 
ـُ الدَِّقيَقُة.الصَّنابُِر:   السّْها
 َفُة: التػُّْرُس[.َمْقِبُض احَلَجَفِة، ]احَلجَ الصَِّنارَُة: 

الدّْرُْع اليت نُِسَجْت َحْلَقتَػْْيِ الُمَضاَعَفُة: 
 َحْلَقتَػْْيِ.

 الرُّْمُح الَقِصرُي.الِمْطَرُد والطَّرَّاُد: 
 اجلُْزءُ من الَقْوِس ماُدوَف الطََّرِؼ.الطَّاِئُف: 

 ِسَيةُ الَقْوِس؛ ]طَرفُها[.والطَّائُِق:  الطَّاؽُ 
 َحدُّ السَّْيِف والسّْناف والنَّْصِل.الظَُّبُة: 
 مابَػْْيَ َمْعِقِد الَوتَِر إىل طََرِؼ الَقْوِس.الظُّْفُر: 

ِمْسماٌر يَكوُف يف ُجبَِّة السّْناِف، الظُّْنُبوُب: 
 حيث يُػرَّكُب يف َعالَِيِة الرُّْمِح.

 السَّْهِم. رِيشُ الظُّْهراُف: 
 النَّْصُل الَعرِيُض.الِمْعبَػَلُة: 

 َمْقِبُض السَّْيِف ]وضلوه[.الَعْجُز والَمْعِجُز: 
 َنْصُل السَّْيِف.الَعُجوُز: 

 َمْقَبُض الَقْوِس ]وضلوه[.الُعْجُس والَمْعِجُس: 
 َمْوِضُع السَّْهِم من الَقْوِس. -

 السَّْهُم.الِمْعراُض: 
 ْصٍل.السَّْهُم بال رِيٍش وال نَ  -

 السَّْيُف.الِعطاُؼ: 
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 الَقْوُس اليت ال َوتَػَر َعَلْيها.الُعطُُل: 
ُْعَوجُّ.الِمْعَقُص: 

 السَّْهُم ادل
 َشْيءٌ كالسَّْهِم يُػْرَمى بِو.الِمْعالُؾ: 

 أَْعَلى الَقناِة وما يَِلي السّْناَف.العالَِيُة: 
َصْدرُُه وما يَِلي العاِمُل = عاِمُل الرُّْمِح: 

 .السّْنافَ 
احَلزُّ يف رَأِس الَقْوِس الذي يَْدُخل الُعْنُتوت: 

 فيو طََرُؼ الَوتَِر.
 الَقْوُس.الَعْوجاُء: 

 َحدُّ السَّْيِف وضَلُْوُه.الَغْربَُة: 
 :  َحدُّ السَّْيِف والسَّْهِم وضلومها.الِغراُر والَغرُّ

 ِغطاءُ السَّْيِف وضَلْوِه من اجلِْلِد.الغاِشَيُة: 
 ُن السَّْيِف.َجفْ الِغْمُد: 

َحِديَدٌة ُُتَْعُل يف السَّْوِط فيكوُف ذلا الِمْغَوُؿ: 
 ِغالفاً.

َسْيٌف َدِقيٌق لو قَفا يكوُف ِغْمدُه   -
 كالسَّوِط.

 َسْوٌط يف َجْوِفو َسْيٌف. )اجلمع: َمغَاِوُؿ(. -

 الَقَصَبةُ ُتصاُد ّٔا الَعصاِفرُي.الغايَُة: 
ِم، )اجلمع: ُمرَكَُّب النَّْصِل يف السَّهْ الَفْتُح: 

 فُػُتوٌح(.

 النَّْصُل ذو الشُّْعبَتَػْْيِ.الَفِتيُق: 
 السّْناُف الَعرِيُض.الَفْرَخُة: 
 التػُّْرُس.الَفْرُض: 
 َوْشُي السَّْيِف. )معرَّب(.الِفرِْنُد: 

 السَّْيُف. -
 َمْوِضُع الَوتَِر من السَّْهِم.الُفوُؽ: 

الشَّْيِء اإلْمساِؾ ب َمْوِضعُ الَمْقِبُض والَمْقِبَضُة: 
 من ِسكٍّْْي وَسْيٍف وضلومها.

َرُة:  ُر والِقتػْ ما يُػْرَمى بو اذلََدُؼ من َنْصٍل أو الِقتػْ
 َقَصٍب.

 السَّْهُم الصَّغرُي )اجلمع: أَْقتاٌر(. -
 .الرُّْمحُ الَقِتيُن: 
 السَّْهُم قبل أف يػَُنصََّل ويُراَش.الِقْدُح: 

 الُعوُد أو الُغْصُن الذي ُقِطَع على ِمْقدارِ  -
 النَّْبِل.

 : السَّْهُم الذي لَْيَس َعَلْيِو رِيٌش.األَقذُّ 
 الدّْرُْع الغَِليظَُة.الُقْرُدمانِيُّ: 

 التػُّْرُس.الَقرَّاُع: 
 السَّْهُم الدَّقيُق )اجلمع: َقَضٌب(.الَقْضَبُة: 

ِقْدٌح من نَػبػَْعٍة ]َشَجٌر ُصْلب[ ُُيَْعُل منو  -
 َسْهٌم.
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 صرٌي.َنْصٌل َصغرٌي قَ الُقطَْبُة: 

 الذي يُػْرَمى بو احَلَجُر.الِمْقالُع: 
 زِلَْجٌن من َحِديٍد.الِمْقَمَعُة: 

 َسْوٌط من َحديٍد. -
 الرُّْمُح اأَلْجَوُؼ )اجلمع: قَػَنا وقَػَنواٌت(.الَقناُة: 

 السَّْهم الصَّغرُي.الَقَهْوبَةُ والَقَهْوباُة: 
ْقِبِض والسَّْيِة من الَقْوِس.القاُب: 

َ
 مابَػْْيَ ادل

.َقْوُس: ال  )معروٌؼ(، أََداة َرْمِي السّْهاـِ
 ِوعاءُ الَقْوِس.الِمْقَوُس: 

 َمْقِبُض السَّْيِف.القائُِم: 
 اليت يُْسَتتَػُر ّٔا من الرَِّميَِّة.الَقيَِّدُة: 

 َسْهٌم َصِغرٌي يَػتَػَعلَُّم بو الصَِّبُّ الرَّْمَي.الُكتَّاُب: 
ِف مابْي الطَّائِ الِكتاُؼ= ِكتاُؼ الَقْوِس: 

 والسَّْيِة منو.
 السَّْهُم. َسْهٌم ال َنْصَل لَُو.الُكثَّاُب: 
 زَلَزُّ الَقْوِس الذي تَػَقُع فيو َحْلَقةُ الَوتَِر.الُكْظُر: 

 الُفْرُض الذي فيو الَوتَػُر. -
 َسيػٌْر َمْضُفوٌر يُوَصُل بَوتَِر الَقْوِس.الِكظاَمُة: 

 َمْوِضُع الرّْيِش من السَّْهِم. -
 اءُ السّْالِح وضَلْوِِه.ِوعالِكْعُم: 

ادلِْسماُر الذي يف قائِِم الُكالَُّب والَكْلُب: 

 السَّْيِف َتُكوُف فيو ِعالقَػتُُو.
ُر القاِطَعِة.الَكلَُّة:   الشَّْفرَُة َغيػْ
 قَفا السَّْيِف والسّْكِّْْي الذي ليس ِبادٍّ.الَكلُّ: 
 َمْعِقُد َِحالَِة الَقْوِس.الُكْلَيُة: 

 لتػُّْرُس.االَكِنيُف: 
.الِكنانَُة:   َجْعَبُة السّْهاـِ
 الدّْرُْع، )اجلمع: لَُؤـٌ(.الأْلَمُة: 

 السّْالُح. -
 السَّْهُم العرِيُض.اللَِّجيُف: 
ـُ اللََّحُج:  نُشوُب السَّْيِف يف الِغْمِد وَعَد
 ُخروِجوِ 

 ]االْسِتعصاءُ[. -
.اللَّْغبُ   : الرَِّديءُ من السّْهاـِ

 التػُّْرُس.الِمَجنُّ: 
الرّْماُح تُػرَكَُّب فيها قُروٌف مَكاَف لَمَدرِيَُّة: ا

 اأَلِسنَِّة.
 السّْالُح ُكلُُّو من احَلِديِد.الماِذيُّ: 
 الدّْرُْع اللَّيػَّْنةُ السَّْهَلُة.الماِذيَُّة: 
 السَّْهُم الذي يُغاىَل بو.الِمرِّيُخ: 
 السَّْهُم.الُمْرُط: 
 ِدنَُة.الرّْماُح الصُّْلَبةُ اللَّ الُمرَّاُف: 
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 الَقْوُس.الماِسِخيَُّة: 
 الرُّْمُح.الِمالُح: 
 السّْناُف الَعرِيُض.النِّْبراُس: 

 الدّْرُْع.النَّثْػَلُة: 
ما َوَقَع على العاتِِق من َحائِِل النِّجاُد: 

 السَّْيِف.
َزُع:   السَّْهُم.الِمنػْ
َزُؾ:   الرُّْمُح الَقِصرُي.النػَّيػْ

ـُ.النَّْبُل، السّْهالنُّشَّاُب:   ا
 السَّْيُف اخلَِفيُف.النَِّشيُل: 

 السَّْيُف.الُمْنُصُل: 
تَػرِْكيُب النَّْصِل. )والنَّْصُل َحِديَدُة التػَّْنِصيُل: 

 السَّْيِف أو السّْكِّْْي(.
 حديَدُة السَّْيِف أو السّْكِّْْي أو السَّْهِم.النَّْصُل: 
 َنْصُل السَّْهِم.النَِّضيُّ: 

 يف أَْسَفِل قُراِب السَّْيِف.احَلِديَدُة النػَّْعُل: 
الَعَقُب الذي يػُْلَبُسُو َظْهَر السَّْيِة من  -

 الَقْوِس ]من ِجْلٍد أو َحِديٍد[.
 الَقْوُس.النَِّفيَجُة: 

 تُػْرٌس يُػْعَمُل من ُخوٍص.النَِّفيُّ: 
 َنْصٌل َعرِيٌض َقِصرٌي.النػَّْقَلُة: 
 َشْفرَُة السَّْيِف.النُّوُف: 
 الَقْوِس، )اجلمع: أَْوتَاٌر(.ِشْرَعةُ الَوتَػُر: 
 جاِنُب الَقْوِس ورَلَْرى الَوتَِر.الِوْرُؾ: 

ْنُسوَجُة.الَمْوُضونَُة: 
َ
 الدّْرُْع ادل

َجْعَبُة السّْهاـِ من اجلِْلِد، )اجلمع: الَوْفَضُة: 
 وِفاٌض(.

 التػُُّروُس. )الواحدة: يَػَلَبٌة(.اليَػَلُب: 
الدُُّروُُع من اجلِْلِد. -
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(2) 
 فن والزَّوارؽ السُّ 

 َحْبُل السَِّفيَنِة.األَْبَجُر: 
الَُّح الفارُِه.الَبارُِج: 

َ
 ادل
 السُُّفُن الِكَباُر. )الواحدة: بارَِجٌة(.البَػَوارُِج: 
 َضْرٌب من السُُّفِن.الُبراِكيَُّة: 
رَْكِب يف الَبْحِر.اإِلْبساُر: 

َ
 ُوقوُؼ ادل

 ُصنػُْعها.البِناُء = بِناُء السُُّفِن: 
 َضْرٌب من السُُّفِن. )معرَّب(.لُبوِصيُّ: ا

 الزَّْوَرُؽ. -
 ُسكَّانَاُت السُُّفِن ]ِمْقَود السَّفينة[.التػِّْلَعاُت: 
 َضْرٌب من السُُّفِن َصغرٌي.التػََّلوَّى: 

 َصْدُر السَِّفيَنِة.الُجْؤُجُؤ: 
َخَشَبٌة يف رَْأِسها َلْوٌح َعريٌض تُْدَفع الِمْجداُؼ: 

 ّٔا السَّفينُة.
ادلِْجَداُؼ. )رِلْذاُؼ السَّفينِة  الِمْجَذاُؼ:

 ورِلَدافُها(.
 السَِّفيَنُة.الَجارِيَُة: 
 السَّفيَنُة. )واجلمُع: ُجُفوٌؿ(.الَجْفُل: 

السَِّفيَنُة الفارَِغُة. )فإذا كانت الُجَفايَُة: 

 َمْشحونًة فهي: َغامٌد(.
َدِة الذي َيُسدُّ ُدُروَز السَّفينة اجَلِديالِجْلَفاُط: 

 باخلُيوِط واخلَِرِؽ والقاِر، )الزفت(.
الذي َُيَْفظ السُُّفَن فُيْدِخُل بْي َمسامرِي  -

األلواِح وُخروزىا ُمَشاقََة الَكتَّاِف وََيَْسُحو 
 بالزّْْفِت والَقاِر.

ِحْفُظ السُُّفِن ِبَسدّْ مابَػْْيَ الدُّروِز الَجْلَفطَُة: 
 واألَْلواِح بالُقماش والزّْْفِت.

 ِشراُع السَِّفيَنِة، )اجلمع: ُجُلوٌؿ(.: الَجلُّ 
أف تَػتػُْرَؾ السَّفيَنُة َقْصَدىا وال الُجُموُح: 

الَّحوف.
َ
 َيْضِبطَها ادل

 الَقْلُس من قُػُلوِس السُُّفِن )احلَْبُل(.الِجَمالَُة: 
ْوِضُع الَجمَُّة = َجمَُّة الَمرَْكِب البحري: 

َ
ادل

 ُحُزوزِه. الذي ُيتمُع فيو ادلاءُ الرَّاِشُح من
انِتهاؤىا إىل ادلاِء الُجُنوُح= ُجُنوُح السَّفيَنِة: 

 الَقليِل ولُزوقُها باأَلْرِض.
 َسْوُؽ الرّْيِح السَّفيَنِة.الَحْجُو: 
 ِإْرساُؿ السَِّفيَنِة إىل َأْسَفَل.الَحْدُر: 

 جانُِبها.َحْرُؼ السَِّفيَنِة:  الَحْرُؼ=
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نرياٍف )اجَلْمع:  َسِفيَنٌة فيها َمراِميالَحرَّاقَُة: 
 َحرَّاقات(.

 ُسكَّاُف السَّفينِة ]ِمْقَوُدىا[.الُخْدُؼ: 
ُزرَاُف:   السُّكَّاُف ]ِمْقَوُد السَِّفيَنِة[.الَخيػْ

 َكْوثَُل السَِّفيَنِة. وكذا اخلَيػُْزرَانَُة. -
ـُ السَِّفيَنِة اليت يَػُقوـُ ّٔا السُّكَّاُف، وىو  - جِلا

 يف الَذَنِب.

 لسُّكَّاُف؛ ]ِمْقَوُد السَِّفيَنِة[.االَخْيَسُفوَجُة: 
 َسيػُْر السَِّفيَنِة.الَخْطُف: 
 ُسُفٌن صغاٌر ُدوف الَعْدَوِلّْ.الُخُلُج: 
 السَِّفيَنُة الفارَِغُة.الِخنُّ: 

 َخْيٌط من لِيٍف تَُشدُّ بو أَْلواُح السَِّفينَِة.الدِّساُر: 
 ِمْسماُر السَِّفينِة. -

 يَنِة. )الواحد: ُدفَّاٌف(.َخَشُب السَّفِ الدَّفَاِفيُن: 
َخَشَبٌة طويَلٌة ُتَشدُّ يف َوَسِط الدََّقُل والدَّْوَقُل: 

السَِّفيَنِة َُيَدُّ َعَلْيها الشّْراُع، وُتَسمّْيو الَبْحرِيَُّة 
 الصَّارِي.
 َكْوثَُل السَِّفيَنِة، )ُمَؤخَّرىا(.الدَّْوِطيَرُة: 
فيَنُة َتُكوُف يف يَِد َخَشَبٌة تُْدَفُع ّٔا السَّ الُمْرِديُّ: 
الَِّح.

َ
 ادل

 السَِّفيَنةُ الَعظيَمُة.الِمْرزاُب: 

 أصَْلَُر السَِّفيَنِة اليت تُػْرَسى ّٔا.الِمْرَساُة: 
 ُسُفٌن كاف يُػْعبَػُر عليها. ]الَعبَّارَة[.الرَِّفيُف: 
 ُجُنوُح السَِّفيَنِة إىل الشَّطّْ.اإِلْرفَاُء: 

 بَػرّْ والَبْحِر.واحُد مراِكِب الالَمرَْكُب: 
 ]السَِّفيَنُة[. -

 الزَّْوَرُؽ الصَِّغرُي.الرِّْكَوُة: 
َخَشٌب يَُشدُّ بَػْعُضو إىل بَػْعٍض  الرََّمُث: 

كالطَّْوِؼ مث يُػرَْكُب َعَلْيِو يف الَبْحِر. 
 )اجلمع: أَْرَماٌث(.

 َصْدُر السَِّفيَنِة.الَمْرَنَحُة: 
 القاِرُب الصَّغري.الزَّْوَرُؽ: 
ُمْرِديُّ السَِّفيَنِة. )َخَشَبٌة يَْدَفُع ّٔا : السَّْيبُ 

الَُّح السَِّفينَة(.
َ
 ادل

 الُفْلُك.السَِّفيَنُة: 
 َلْوُح السَِّفيَنِة )اجلمع: َسقاِئُف(.السَِّقيَفُة: 

اخلَيػُْزرَانَُة. الَكْوثَُل. ماُتَسكَُّن بو السُّكَّاُف: 
 السَّفيَنُة، ُُتَْنُع بو من احَلرََكِة.

 سَّفينِة الذي بو تُػَعدَُّؿ.ذَنُب ال -
 َضْرٌب من السُُّفِن!!السَُّمْيريَُّة: 
َضْرٌب من السُُّفِن. )اجلمع: َشَذواٌت الشَّذاُة: 

 وَشَذا(.
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ُجُلوُؿ السَّفيَنِة وِقالُعها، )اجلمع: الشِّراُع: 
 أَْشرَِعٌة(.
 ُصْنُع أَْشرَِعٍة للسَِّفيَنِة.التَّْشرِيُع: 
 السَِّفيَنِة. ِإْرساؿُ التَّْشِميُر: 
ْعََتَِضُة يف َوَسِطها.الصَّاِري: 

ُ
 َخَشَبةُ السَّفيَنِة ادل

َدَقُل السَِّفيَنِة الذي يػُْنَصب يف َوَسِطها  -
 ويكوُف َعَلْيو الشّْراُع.

أف َُتُدَّ السَِّفيَنُة ِشراَعها فَػَتْذَىَب ّٔا اإِلْصعاُد: 
 الرّْيُح.
 السَِّفيَنُة الَكِبريَُة.الصَّْلَفُة: 

َفُخ فيها وُيَشدُّ بَػْعُضها لطَّْوُؼ: ا ِقَرٌب يُػنػْ
بِبَػْعٍض فُتْجَعُل َكَهْيَئِة َسْطٍح فَػْوَؽ ادلاِء 
ُُيَْمُل عليها ادلريَُة والنَّاُس. )اجلمع: 

 أَْطواٌؼ(.
 َخَشٌب يَُشدُّ ويُػرَْكُب َعلَْيِو يف الَبْحِر. -

 .مابَػْْيَ ُكلّْ َخَشَبتَػْْيِ من السَِّفيَنةِ الطَّائِق: 
 ماَشَخَص ]بَػَرز[ من السَِّفيَنِة. -

َُقيػَّرَُة.الُمَعبََّدُة: 
 السَِّفيَنةُ ادل

 ماُعْبَ بو النػَّْهُر من فُػْلٍك أو قَػْنطَرٍَة.الِمْعبَػُر: 
 َسِفيَنٌة يُػْعبَػُر َعلَْيها.الِمْعبَػَرُة: 
 السَِّفيَنةُ الرَّاِكَدُة.الَعَربَُة: 

ُب يف الَبْحِر ويُػْعبَػُر ِعْيداٌف َمْشُدوَدٌة تُػرْكَ العاَمُة: 
 َعَلْيها.

َىَنٌة من أَْغصاِف الشََّجِر يُػْعبَػُر َعَلْيها  -
 النػَّْهُر. 

 الطَّْوُؼ الذي يُػرَْكُب يف ادلاِء. -
 ادلِْجَذاُؼ.الِمْغَدفَُة والغاُدوُؼ: 

 السَّفينُة.الُفْلُك: 
َحوُض السَّفيَنِة الذي َُيَْتِمُع فيو الِفْنطاُس: 

 . )اجلمع: فناطيس(.نُشافَةُ ادلاءِ 
راِكِب.القاِدُس: 

َ
 السَِّفيَنُة. ِصْنٌف من ادل

 السَّفيَنةُ الصَِّغريَُة.القاِرُب: 
 َضْرٌب من السُُّفِن.الُقْرقُوُر: 

 السَِّفيَنةُ الطَّوِيَلُة أو الَعِظيَمُة. -
 رِلَْداُؼ السَِّفيَنِة.الِمْقذاُؼ والِمْقَذُؼ: 

رَْكُب ]يف البَ الَقذَّاُؼ: 
َ
 ْحر[.ادل
أف َيِصَل الغاِئُص إىل اأَلْرِض ]قاع اإلْقراُع: 

 الَبْحر[.
 قَػْلُس السَِّفيَنِة ]َحْبل[.الِقطاُج: 
 َحْبٌل َغِليٌظ من ِحباِؿ السُُّفِن.الَقْلُس: 
 ِشراُع السَِّفيَنِة.الِقْلُع: 

 السَِّفيَنُة الَعِظيَمُة.الُمْقَلَعُة: 
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 ِة و ]بَْدءُ[ السَّرْيِ.رَْفُع ِقالِع السَِّفينَ اإلْقالُع: 
 َخْرُز أَْلواِح السَِّفيَنِة وَُتِْليُلها بالقاِر.الَقْلُف: 

ْوُج السَِّفيَنَة.الَقْمُص: 
َ
 أف ُُيَرَّْؾ ادل

 شراٌع َضْخٌم للسَّفيَنِة.الُقْنُب: 
 ُمَؤخَُّر السَِّفيَنِة.الَكْوثَُل: 

 ُسكَّاُف السَّفينِة ]ِمْقَوُدىا[. -
 :  سَِّفيَنِة.َحْبُل الالَكرُّ

 َمْرفَأُ السُُّفِن.الُمَكألُ: 
 َمْرَسى السُُّفِن.الَكالَُّء: 
َحْبُل السَّفيَنِة يػُتََّخُذ من النَّاَرِجيِل وىو الِكْنباُر: 

 طلَِيُل اذلِْنِد.
.الكاُر:   ُسُفُن الطّعاـِ

َشقُّ السَِّفيَنِة ادلاَء مع الَمْخُر والمُخوُر: 

 َصْوٍت.
الَُّح السَّفيَنَة. َخَشبةٌ الُمْرِديُّ: 

َ
 يَْدَفع ّٔا ادل

ْرِديّْ وىي َخَشبٌة يَْدَفُع الَمْرُد: 
ُ
َدْفُع السَّفيَنِة بادل
الَّحَّ السَِّفيَنَة.

َ
 ّٔا ادل

، وىو رَئِيُس الرُّكَّاِب.الُمَتَملِّطَُة:   َمْقَعُد االْشِتياـِ
َحْْيِ بَػَرِديّّ ُُيَْعُل بَػْْيَ ُكلّْ َلوْ النَّْبَخُة والنََّبَخُة: 

 من أَْلواِح السَّفينِة.
 ِمْرساُة السَّفينِة. )معرَّب(.األَْنَجُر: 

 ُسكَّاُف السَِّفيَنِة.الِمْنجاُؼ: 
 أصَْلَُر السَِّفيَنِة.الَهْوَجُل: 
 َضْرٌب من السُُّفِن.الُهْرُىوُر: 

 َمْرفَأُ السُُّفِن.الِمينا والِميناُء: 
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(ٖ) 
 صناعة الجلود 

 ُد ماكاف. وقيل: اجلِْلُد اأَلَْحَُر.اجلِلْ األَِديُم: 
ْدبُوغ. )اجلمع: أَدـٌ وأُُدـ وآَداـ(. -

َ
 اجلِْلُد ادل

ـُ:   الَبْشُر والَقْشُر. ]للِجْلد[اأَلْد
 َمْدبُوٌغ باأَلْرَطى.َمْأرُوط، وُمَؤْرَطى: 

 السُّيُوُر اليت يَُشدُّ ّٔا.التآِسيُر= تآِسيُر السَّْرِج: 
من ُسُيوٍر ُتْضَفر فَػُتْجَعُل  َسيػٌْر واحدٌ اأَلِسيَنُة: 

 ِنْسعاً أو ِعناناً. ]َحْبٌل من ِجْلد[.
قُػوٌَّة من قُػَوى الَوتَر. )اجلمع: أسائُن  -

 وأُُسٌن(.
الِقدُّ ]احلَْبل من جلٍد[ َيُضمُّ َعُضَدْي اإِلصاُر: 

 الرَُّجِل، ]قَػْيٌد[، وىو اإلساُر.
 اجلِْلُد الذي مل تَِتمَّ ِدبَاَغتُو.األَِفيُق: 
األَدمُي حْي ََيْرُُج يف الدّْباِغ َمْفُروغاً منو األَفيُق: 

 وفيو رائحتُو.
ْدبُوُغ باأَلالَء. )أَدمٌي مأْلُوءُ(.الَمأْلُوُء: 

َ
 ادل

ْدبُوغ باأَلالَِء )ِإَىاٌب َمْأىَل(.الَمأَْلى: 
َ
 ادل
 تَػْقوِيُر األَِدمِي ]اجلِْلد[.التَّْأِويُب: 
قَ الُمَؤوَُّب: 

ُ
َُدوَُّر ادل

َلْمَلُم.ادل
ُ
 وَُّر ادل

 َوْضُع الدّْباِغ يف اأَلِدمِي.اإلبآُء: 
 السَّْوُط. )اجلمع: َبَضَعٌة(.الَباِضُع: 
 َجْعُل اجلّْلِد يف الدّْباغ. )أَبَْأُت أَِدَيَها(.اإلبَاَءُة: 
ِجْلَدٌة تُػْوَضُع يف اجَلْدَوِؿ يَػَتحدَُّر عليها الِجْربَُة: 

دلاء، أو لتنقية َشْيٍء ادلاء. ]أََداٌة لِتَػْنِقَيِة ا
 بادلاء[.

 نَػزُْع الشَّعِر عن اجلِْلد.الَجْرُد: 
 َجْعَبٌة من ُجُلوٍد أو َخَشٍب.الَجِفيُر: 

ْشُدوَدُة يف طََرِؼ الَجْلُز والِجالُز: 
َ
الَعَقُب ادل

 السَّْوِط.
 َشدُّ َمْقِبِض السّْكّْْي جِبْلٍد وضلوه.الَجْلُز: 

الَبِعرِي يُػْعَمل منها  ِجْلَدٌة من َجْنبِ الَجَنَبُة: 
 ُعْلَبٌة )ِوعاءٌ(.

ْسَتِديُر. )واجلمع: الَحَبأَُة: 
ُ
َلْوُح اإِلْسكاِؼ ادل

 َحَبواٌت(.
 الَوتَػُر الَغِليُظ.الِحَبْجُر: 
 الَوتَػُر الغليُظ. الَغِليُظ.الُحَباِجُر: 

 َعَرُؽ الزَّبِيِل وِكفافُو الذي يف َشَفِتو.الَحِتيُّ: 
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 اجلِْلِد. تَػْقوِيرُ الَحْذُو: 
تَػْقِديُر النػَّْعِل وَقْطُعها على الَحْذُو والِحذاُء: 

 ِمثاٍؿ.
 ُسُقوُط الشَّْعِر من اجلِْلِد.التََّحرُُّد: 
 : اأَلَدـ.الَحَراِقمُ 

ْدبُوغ أو غرُي تاْـّ الُمَحرَّـ: 
َ
ُر ادل اجلِْلُد َغيػْ

 الدّْباَغة.
رَّـٌ: اجَلِدْيُد الذي مل يُػَلْيَّ بَػْعُد. )َسْوٌط زلَُ  -

ْ بَػْعُد(.  َجِديٌد مل يػَُلْيَّ
 َقْشُر َوْجِو األدمِي )اجلِْلد(.الَحْلُء: 

ِقْشرَُة اجلِْلِد اليت يَػْقِشرُىا الدَّبَّاُغ شلا الُحالََءُة: 
 يلي اللَّْحَم.

الِقْشُر على َوْجِو األدمِي شلَّا يَِلي التَّْحِلُئ: 
 الشَّْعَر.

 ْلِد إذا ُقِشَر.ماأَْفَسَدُه السّْكُّْْي من اجلِ  -
َشْعُر َوْجِو األَِدمِي وَوَسُخُو التَّْحِلُئ والتَّْحِلَئُة: 

 وَسواُده.
األَداُة اليت يُػْقَشُر ّٔا اجلِْلُد. الِمْحألَُة: 
 السّْكُّْْي.

 َسْحُو اجلِْلِد وتَػْلِيينُوُ بالدُّْىِن مث َخْرزُُه.الَحْمُر: 
 َسْلُخ اجلِْلد. -

ٌر أَبْػَيُض االَحِمير والَحِميَرُة:  أُلْشُكزُّ، وىو َسيػْ
 َمْقُشوٌر ظاِىرُُه تُػؤَكَُّد بو السُّروُج.

.الحاِنُط:  ُْحَمرُّ
 األَِدمُي ادل

 ماُدِبَغ من اجلُلوِد بَِغرْيِ الَقَرِظ.الَحَوُر: 
اجلُُلوُد الِبيُض الرّْقاُؽ تُػْعَمل منها  -

 اأَلْسَفاُط.
ُجلوٌد َُحٌْر يُػَغشَّى ّٔا السّْالُؿ.  -

 دة: َحَورٌَة(.)الواح
زاَدِة.الُخْربَُة: 

َ
 ُعْرَوُة ادل

احلَْلَقُة اليت َُتْرِي فيها النّْْسَعُة، )النّْْسَعُة الُخْرتَُة: 
 ىي السَّيػُْر من اجلِْلد(.

زاَدِة.الُخْرُت: 
َ
 ُعْروُة ادل

 ِخياطَُة أَْعلى اخلَرِيطَِة أو الِكيِس.اإِلْخراُط: 
 َخْرُز النػَّْعِل.الَخْصُف: 

 َقةُ َشْيٍء على آَخَر.مطابػَ  -
الشَّْيُء الذي ُيْضَرُب بِو الِمْخَفَقُة والَخْفَقُة: 

 ِمْثُل السَّرْيِ ]اجللد[.
ضاَعُف للِجْلِد.الَخَمُر: 

ُ
 اخلَْرُز ادل

َلُع:  ـُ. ]اجللد[.الَخيػْ  اأَلَد
ـُ:   اجلِْلُد الذي مل يُْدبَْغ.الخا

ْلِد احلََيواِف ]ُمعاجَلَُة جِ الدَّْبُغ والدِّباغةُ والدِّباغ: 
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 لُِيْصِبَح قَاِبالً لالْسِتعماؿ[.
أف تُْدِخَل يََدَؾ بَػْْيَ ِجْلِد الشَّاِة الدَّْحُس: 

 وِصفاقها فَػَتْسَلَخها.
 ِجْلٌد أَْسَوُد.الدَّاِرُش: 
 َسيػٌْر يُوَصُل بَِوتَِر الَقْوِس.الدَّرَْكُة: 
 اجلِْلُد اأَلَْحَُر.الدِّىاُف: 
 الذي يُْسَلُخ من رِْجٍل واحدٍة.الزّْؽُّ الُمَرجَُّل: 

لذي يُْسَلُخ من رِْجٍل = الِجْلُد الُمَرجَُّل: 
 واحدٍة.

تَػْعلِيُق الشَّاِة بِرِْجِلها الرَّْجُل واالرِْتجاُؿ: 
 ]ِلَسْلِخها[.

 ِجْلٌد أَْسَوُد ُتْصَنُع منو اأَلْخفاَؼ.األَرَْنَدُج: 
ْدبُوُغ باأَلْرَطى ]الَمْرِطيُّ: 

َ
إىل احلُْمرة اجلِْلُد ادل

 ماىو[.
 الَوتَػُر.الرَّبَُذ: 

 اأَلْصَبِحيَُّة من السّْياِط.الرَّبَِذيَُّة: 
 ُسُيوٌر عند ُمَقدَّـِ السَّْوِط. ]زينة[.الرُّبَُذ: 
 :  اجلِْلُد الرَّقِيُق يُْكَتُب فيو.الرَّؽُّ
 الدَّْلُك )َرمَغ األدمَي(.الرَّْمُغ: 

 ُتَشدُّ فيها أَْطرَاُؼ اجلِْلِد اليتالزَّعاِنُف: 
اأَلْوتَاُد إذا ُمدَّ يف الدّْباغ. )الواحدة: 

 زِْعِنَفٌة(.
 اجلِْلُد الذي ُسِلخ من ِقَبِل رَْأِسِو.الُمَزقَُّق: 

ْحَكُم.الزِّيُر: 
ُ
 الَوتَػُر الدَّقيُق ادل

ْدبُوغ.السِّْبُت: 
َ
 اجلِْلُد ادل

ْدبُوَغُة، ُتْصنع منها النّْعاُؿ. -
َ
 ُجلوُد البَػَقِر ادل

 َكْشُط الشَّْعِر عن اجلِْلِد.ْحُف: السَّ 

 الَقْشُر. -
 اخلَْرُز.السَّْرُب: 
 اخلَْرزَُة.السَّْربَُة: 
 اخلَْرُز يف اأَلِدمِي. النَّْسُج.السَّْرُد: 

 اخلْرُز يف األَدمِي.التَّْسرِيُد: 
 الَوتَػُر الَقِويُّ.السََّرعاُف: 
 َكْشُط اجلِْلِد.السَّْلُخ: 

ْدبُ الَمْسُلوـُ: 
َ
وُغ بالسََّلِم، ]السََّلُم: َشَجٌر ادل
 يُْدبَُغ بو[.

زاَدِة. الُعْرَوُة يف الِمْسَمُع: 
َ
َمْوِضع الُعْرَوة من ادل

 َوَسِط الدَّْلِو.
 جاِنُب الدَّْلِو. -

 ]َسيػٌْر من ِجْلٍد[ يُْضَرُب بِو.السَّْوُط: 
 الَوتَػُر الرَّقِيُق. ]اجلمع: ِشرٌَع[.الشِّْرَعُة: 
 الشَِّعيَبُة: 

َ
ْخُروزَُة من َوْجَهْْيِ.ادل

َ
 زاَدُة ادل
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 :  َضْرٌب من اجلِْلِد األَبَيِض )معرَّب(.اأُلْشُكزُّ
 اجلِْلَدُة يف رَْأِس السَّْوِط.الشِّيُب: 
 ادلاءُ اأَلْصَفُر ]من بقايا الدّْباغِة وضلوىا[.الصََّفُق: 

 ريُح الدّْباِغ. -
 اجلِْلُد الياِبُس عند الدّْباِغ.الصَّلَُّة: 

 قَػْيٌد من ِجْلٍد.َلُق: الطَّ 
اجلِْلُد يف طََرِؼ احلِزاـِ أو الطُُّنُب واإِلطْنابَُة: 
 على رَْأِس الَقْوِس.

ْدبُوغ بالظَّيَّاِف،الُمظَوَّى: 
َ
 ]الظَّيَّاُف: نبات[. ادل

ْدبُوُغ بالظَّيَّاِف.الُمظَيَُّن: 
َ
 ادل
ْدبُوُغ بالَعرََتِن. ]والَعرََتُن َشَجرٌ الُمَعْرَتُن: 

َ
يُْدبَُغ  ادل
 بُعروقو[.
 السَّْوُط الذي يعاَقُب بِو.الِعْرفاُص: 

 النّْْسَعُة. ]اجلِْلَدُة[.الَعْرقَُة: 
اجلِْلَدُة اليت تُػَغطّْي ُعُيوَف اخلَُرِز، )اجلمع:  -

 ُعُرٌؽ(.
 اخلَْرُز يف َوَسِط الِقْربَِة.الِعراُؽ: 

ِحيُط ّٔا. -
ُ
زَاَدِة ادل

َ
 َخْرُز السُّْفرَِة أو ادل

 َخَشَبٌة َمْعروَضٌة ]معَتضة[ على الدَّْلوِ َوُة: ْرقػُ العَ 
 .ادلصنوعة من اجللد

 َمْقِبُض الدَّْلِو والُكوِز. ]من اجلِْلد[.الُعْرَوُة: 

زاَدِة. -
َ
 أُُذُف ادل

تَػْهيَئُة اجلِْلِد للدّْباغ ]بتَػْليِينِو[ ونَػْتِف الَعْطُن: 
 ماَعَلْيو من َشَعر أو ُصوٍؼ.

 مِي وَسُقوُط ُصوِفِو.إنْتاُف اأَلدِ الَعَطُن: 
ِمْلٌح أو فَػْرٌث ُُيَْعُل يف اإلىاِب كيال الِعطاُف: 
 يػُْنِِتَ.
الَعَصُب الذي تُػْعَمُل منو اأَلْوتاُر، الَعَقُب: 

 )الواحدة: َعَقَبٌة(.
 َخَشَبتاِف يُْشَبح بينهما اجلِْلُد.الُعقابَاِف: 
 الَعَصُب ]أو اجللد[ يَُشقُّ ويُػْفَتُل.الَعْكَوُة: 

 الَوتَػُر الغَِليُظ.ُعناِبُل: ال
َهُم:   اأَلدميُ األَْمَلُس.الَعيػْ
 ِجْلَدٌة ُمَفرََّضٌة ُمزَيَّنٌة.الَغرِيَفُة: 
 اجلِْلُد الذي أُِجيَد ِدباُغُو.الغاِضُر: 
أف يُػَلفَّ اجلِْلُد بعدما يُْسَلُخ، حَّتَّ الَغْمُل: 

 يَْستَػْرِخَي َشْعرُُه أو ُصوفُُو مث َُيَْرَط.
َلفُّ اجللد بعَد َسْلِخو حَّت َيْسََتِخَي : الَغْمنُ 

 ُصوفُو فُيْمَرَط.
 َشقُّ اجلِْلِد ِبَديَدٍة َعرِيَضٍة.الَفْرُص: 
 اجلِْلُد الذي مل ُُيَْد ِدباُغُو، ]مل يَْكَتمل[.الَفِطيُر: 

َرَُّة من  الدّْباغ.الَفُم: 
 النػَّْفُس، وىو ادل
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 الياِبُس من اجلُُلوِد.القاِحُل: 
ُر الذي يُػْقَطُع من اجلِْلِد. الِقدُّ  : السَّيػْ

 )اجلمع: أَُقدّّ(.
 اجلِْلُد الذي ُُتَْصُف بو النّْعاُؿ. -
 السَّْوُط. -

ُو السَّرِْج.الَقَربُوُس:   ِحنػْ
 أَِدميٌ يػُْنَصُب للرَّْمِي.الِقْرطاُس: 

البَػْرَذَعُة تُػْلَقى حتت الُقْرطاُط والُقْرطاُف: 
 السَّرِْج.

 .اجللد الرُّمَّاِف يُْدبَُغ ّٔاُقُشوُر الِقْرفَُة: 
 اأَلدميُ اأَلَْحَُر.الَقْرُؼ: 
 َسْحُو اللّْحاِء أو اجلِْلِد.الَقْشُر: 

 إعاَدُة اخلَْرِز.االْقِتفاُء: 
َقُب:   َسيػٌْر ]جلد[ يَُدوُر على الَقرَبُوَسْْيِ.الَقيػْ
 إْلقاءُ اجلِْلِد يف الدّْباِغ.الُقُنوُء: 

أو َخرِيطٍَة َيَضُع فيها  ِشْبُو سِلْالةٍ الِمْقَنُب: 
 الصَّائُد َصْيَدُه.

 اخلارُِز. ]الذي ََيْرُِز اجلِْلَد[.الكاتُِم: 
 تَػَقشُُّر اجلِْلِد وضَلْوِِه من يػُْبٍس.التََّكشُُّؤ: 
َْسُلوِخ، وضَلْوِِه.الِكشاُط: 

 ِجْلُد اجَلَمِل ادل
 الَوتَػُر.الَمْتُن: 

ْنِِتُ.الَمْرُؽ: 
ُ
 اجلِْلُد ادل

الذي يُْدَفُن لَيْستَػْرِخَي وَُيَْرَط  اجلِْلدُ  -
 صوفُو.

 َدْلُك اجلِْلِد وِدباُغُو.الَمْحُس والَمْعُس: 
 اجلِْلُد.الَمْسُك: 

الَعَقَبُة اليت ُتَشدُّ على طََرِؼ ِسَيِة الَمِضيَغُة: 
 الَقْوِس.

 التػَّْلِيُْي للِجْلِد. الَمْعُس:
ْعُك والدَّْلُك للِجْلِد. -

َ
 ادل

مُي. اجلِْلُد اأَلَْحَُر ُُيَْعُل على اأَلدِ الَمْعُن: 
 اأَلْسفاِط.

 إنْقاُع اجلِْلِد يف الدّْباغ.الَمْنُء: 
 اجلِْلُد أَوََّؿ ما يُْدبَُغ.الَمِنيئُة: 
 النَّْتُف.النَّْبُض: 
 النَّْتُف.النَّْتُس: 
 نَػزُْع الشََّعِر وما أَْشبَػَهُو.النَّْتُف: 

 َحزّْ الَوتَِر.ُجَلْيَدٌة تُوَضُع على الَمْنَجُس: 
الذي يُْسَلُخ من رِْجلَْيِو إىل رَْأِسِو. الَمْنُجوُؿ: 

]لََعلَّو ِجْلُد الدَّابَِّة الذي ال يَُشقُّ عند َسْلِخِو 
 ليبقى كاإلناِء أو اجلراِب[.

 النَّْتُف.النَّْخُت: 
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 َقْدُر َدبْػَغٍة شلا يُْدبَُغ بو األَِدمُي وضَلُْوُه.النػَّْفُس: 
 ساُد األِدمِي يف ِدباِغو إذا تَػَفتََّت.فَ النػََّغُل: 

 الَوتَػُر.الِهجاُر: 
ُر الذي ُتَشدُّ بو الَعراِقي يف الُعَرى.الَوْذمُة:   السَّيػْ

َخرِيطٌة ]من ِجْلد[ َُيِْمل فيها الرَّاعي الَوْفَضُة: 
 أَداتَوُ وزَاَدُه.

َجْعَبةُ السّْهاـِ من اجلِْلِد. -
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(ٗ) 
 الحباؿ والخيوط 

َحْبٌل يُْدَفُن يف اأَلْرِض ويَػبػُْرُز  ُة واآلِخيَُّة:اأَلِخيَّ 
 طَرَفُوُ فُيَشدُّ بِو.

 الطُُّنُب، ]احلَْبُل[. -
 : َمدُّ احلَْبِل.اأَلدُّ 

 الَفْتُل الشَِّديُد. )أََرْمُت احلَْبَل(.األَْرـُ: 
فَػْتل احلَْبِل أو  –َضْرٌب من الضَّْفِر األَْزـُ: 

 اخلَْيِط.
ضْ الَمأزُوـُ: 

َ
 ُفوُر.ادل

 احلَْبُل الذي يَُشدُّ بو اأَلِسرُي.اإِلَساُر: 
ـُ:  َجْعُل احلَْبِل  -ِإَجاَدُة فَػْتِل احلَْبِل.اإِلبْػَرا

 طاقَػْْيِ مث فَػتػْلُُو.
َرـُ:  احلَْبُل الذي ُجَُِع بْي َمْفُتوَلْْيِ الَبرِيُم والُمبػْ

 فَػُفِتال َحْبالً واحداً.
 َشَبَكةُ احلُوِت.البَػيَّاَحُة: 

: التػَّ  احلَْبُل يُػْفَتُل طاقًَة واحدًة. )واجلمع: وُّ
 أَْتواءُ(.

 : طََرُؼ احلَْبل.الثػِّْنيُ 
ْفُتوُؿ من أََدـٍ أو َشَعٍر.الَجِديُل: 

َ
 احلَْبُل ادل

ْحَكُم.الَجْدُؿ: 
ُ
 ِشدَُّة الَفْتِل. الَفْتُل ادل

، )اجلمع: أِجرٌَّة وُجرَّاٌف(.الَجرِيُر:   َحْبل من أََدـٍ
ْلِتَواٌء يف قُػوٍَّة من قُوى احلَْبِل أو الَوتَِر، االَجَرُع: 

 تَْظَهُر على سائر الُقوى.
ْسَتِقيُم إالَّ الَجرُِع والُمَجرَُّع: 

ُ
احلَْبُل أو الَوتَػُر ادل

 أفَّ يف َمْوِضٍع منو نتوءاً.
الَوتَػُر الذي اْختَػَلَف فَػتػْلُو، وفيو الُمَجرَُّع: 

رَتُُو، َفظََهر ُعَجٌر، ومل ُُيَْد فَػتػُْلو وال ِإغا
 بَػْعُض قُواه على بَػْعٍض.

 الَقْلُس من قَػُلوِس السُُّفِن ]احلَْبِل[.الِجمالَُة: 
 الَوتَػُر الغليظ.الِحْبَجُر والِحَبْحُر: 

 لَوتَػُر الغليُظ.الُحَباِجُر: ا
احلَْبُل َشِديُد الَفْتِل. الَوتَػُر الَقِويُّ الَحاِدُر: 

ْمَتلىءُ.
ُ
 ادل

 الَوتَِر واْشِتَداُده. ِغَلظُ الُحُدورَُة: 
ْفُتوُؿ.الُمَحْدرَُج: 

َ
 ادل

ْسَتِوي. )َسْوٌط زُلَْدرٌَج:  -
ُ
اجلَيُّْد الغارِة ادل

 ُمغاٌر(.
ْضُفوُر حَّت صاَرْت لو الُمَحرَُّد: 

َ
احلَْبُل ادل
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 ُحروٌؼ الْعوِجاِجِو.
 الرّْباُط.الِحزاُؽ: 
ـُ الصّْناعة يفالَحَصُد:   اْشِتَداُد الَفْتِل واْسِتحكا

األَْوتاِر واحلِباِؿ والدُُّروِع. )َحْبل َحصيٌد 
 وزُلَْصٌد(.
 ِشدَُّة الَفْتِل.الَحْصَرمُة: 

ـُ الَفْتِل.اإلْحصاُؼ:   ِإحكا
 الشَِّديُد الَفْتِل.الُمَحْظَرُب: 
 الَفْتُل الشَّديُد، )ََحَْلَج احلَْبَل(.الَحْمَلَجُة: 
ْفُتوُؿ.الِحْمالُج: 

َ
 احلَْبُل ادل

 دُّ الَفْتِل.شَ الَحْنُج: 
ْعُقوُد.الَحنِيَرُة: 

َ
 الطَّاُؽ ادل

ِوثاٌؽ يُػْرَبُط بو اأَلِسرُي كلما ُجِذَب الِحناُؾ: 
 أصاَب َحَنَكُو.

 َحْبٌل من لِيٍف وضَلْوِِه.الُخرابَُة: 
ْفُتوُؿ من قُػوٍَّة َسْوداَء الَخِصيُف: 

َ
احلَْبُل ادل

 وأُْخرى بَػْيضاَء. ]الُقوَُّة: الطَّاقَُة[.
ـُ: الِخط  احلَْبُل الذي يُقاُد بو الَبِعرُي.ا
 َحْبُل الدَّْلِو. -

َحْبُل اللّْيِف أو الُقْطِن إذا َرؽَّ الُخْلُب: 
 َوَصُلَب.

َحْبٌل َدِقيٌق ُصْلُب الَفْتِل من ليٍف أو  -
 قِنٍَّب أو َشْيٍء ُصْلٍب.

 احلَْلَقُة من اللّْيِف.الُخْلَبُة: 
 احلَْبُل. -

 على ََخِْس قُػًوى. فَػْتُل احلَْبلِ الَخْمُس: 
 احلَْبُل الذي َُيَْنُق بِو.الِخناُؽ: 
ِقْطَعُة َحْبٍل يَُشدُّ بو طََرُؼ الرّْشاِء وىو الدََّرُؾ: 

الذي يالِمُس ادلاَء لَِئالَّ يُْدرَِؾ ادلاُء الرّْشاَء 
 ]حبل الدلو[ فيَػْعَفَن.

 ]َحْبٌل غري قابل للعَفِن أو الصََّدأ[.
ـُ الِقْطعَ الدَّرَْكُة:  ُة اليت يُطَوَُّؿ ّٔا احلَْبُل أو احلِزا

 إذا َقُصَر.
َخْيٌط من لِيٍف ُتَشدُّ بو أَْلواُح الدِّساُر: 

 السفينة.
ـُ:  ـُ واإلْرآ  الَفْتُل الشَّديُد لِلَحْبِل وضلوه.الرَّْأ

 احلَْبُل، )اجلمع: أَْرباٌض(.الرََّبُض: 
قُػًوى، فَػْتُل اخلَْيِط أو الَوتَِر على أربع الرَّْبُع: 

 والُقوَُّة الطَّاقَُة.
ْفُتوؿ على أربع طاقات من َخْيٍط الَمْربُوُع: 

َ
ادل
 وضَلوِه.

 اخلَْيُط.الرِّْبُق: 
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 الرَّْبُط. ]ِِبَْبٍل وضَلْوِِه[.الرَّْبُق واالرْتِباُؽ: 
احلَْبُل الذي نُِقَض الرَّجيُع = الحبل الرَّجيُع: 

 مث أُِعيَد فَػتػْلُُو.
 .احلَْبلُ الرََّسُن: 

 ماكاف من اأَلزِمَِّة على األَْنِف. -
َحْبٌل يَُشدُّ يف الَقْيِد يَْأُخُذه الرُّفاُع والرُّفاَعُة: 

َُقيَُّد يَػْرفَػُعُو إِلَْيِو.
 ادل

 احلَْبُل اخلََلُق.الرََّمُث: 
احلَْبُل يُػَقلَُّد بو الَبِعرُي، )اجلمع: ُرّّ الرُّمَُّة: 

 وأرماـ(.
 نُػُعوَمٍة.فَػْتُل احلَْبِل بِ الرَّيُّ: 

 :  احلَْبُل، )اجلمع: ُسُبوٌب(.السََّبُب والسِّبُّ
 َجْعُل احلَْبل على َسْبِع قُوًى.السَّْبُع: 

 احلَْبُل الذي على قُػوٍَّة واحدٍة.السَّْحُل: 
 الَغْزُؿ الذي مل يػُبػَْرـْ. -

اخلَْيُط الذي يػُْنَظُم فيو الدُّرُّ قَػْبَل أف السَِّنيُح: 
 يػُْنظََم.
ـُ.الشَّْأُو:   الزّْما

َصايُِد. )الواحدة: َشَبَكٌة(.الشِّباُؾ: 
َ
 ادل
ادلِْصَيَدُة. َشرََكُة الصَّائِد يف البَػرّْ الشََّبَكُة: 
 والَبْحِر.

 احلَْبُل.الشَّريط: 
 َحبائُِل الصَّائِِد )الواحدة: َشرََكٌة(.الشََّرُؾ: 
 احلَْبُل، )اجلمع: أَْشطاف(.الشََّطُن: 
 )اجلمع: ُشُكٌل(.الِعقاُؿ، الشِّكاُؿ: 
 َحْبٌل يُْشَنُق بو رَْأُس الَبِعرِي.الشِّناُؽ: 

 : َحْبٌل يُوثَُق بِِو.الصِّفادُ 
 َحْبٌل أو ُغلّّ يُوثَُق بِو.الصَّْفُد والصََّفُد: 

 الُغلُّ )اجلمع: َأْصفاٌد(. -
 الَقْيُد. -

 قُػَوى احلَْبِل. )الواحد: ِضرٌْع(.الضُّروُع: 
 الَفْتُل.الضَّْفُر: 

 الشََّعِر بَػْعِضو على بَػْعٍض. نَْسجُ  -
 الُقوَُّة من اخلَْيِط.الطَّاقَُة: 
 احلَْبُل الشَِّديُد الَفْتِل.الطََّلُق: 
 احلَْبُل الطَّوِيُل.الطَِّوُؿ: 
 احلَْبُل يَُشدُّ بو اذلَْوَدُج ]وضلُوُه[.الظَُّعوُف: 
 اخلَْيُط الذي يُػْرَفُع بو ادلِيزاُف.الَعَذبَُة: 
 ِشدَُّة فَػْتِل احلَْبِل. الَعْرَقَدُة:

 احلَْبُل.الَعرِيُس والَعْرُس: 
ـُ الَفْتِل. )َعَسَد احلَْبَل(.الَعْسُد:   إحكا
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 احلَْبُل.الِعْصَمُة: 
ـُ:   الشّْكاُؿ. الرّْباُط.الِعصا
َخْيط َصِغرٌي يُْدَخُل يف ُخْرََت َحْلَقِة الُعقاُب: 

 الُقْرِط يَُشدُّ بِو.
ـُ:  َتَاُع وضَلْوه.احلَْبُل الذي الِعكا

 يَُشدُّ بِو ادل
تاُع.الِعْكُم: 

َ
 الِعْدُؿ الذي فيو ادل

 ماُُيَْذُب بِِو.الِعناُج: 
ما يَُشدُّ بو الدَّْلُو وضَلُْوه ]زيادًة على احلَْبل  -

 حَتَوُّطاً[.
.الِعناُف:   َحْبُل اللّْجاـِ

 َحْبٌل َدقيٌق.الُمغَْيزُِؿ: 
 ِشدَُّة الَفْتِل.اإِلَغارَُة: 

 َحْبٌل َدقيٌق من َخزَـٍ أو لِيٍف.يُل: الَفتِ 
 : احلَْبُل الذي ُُيَْعُل يف أَْنِف الَبعري.الَفَقارُ 

 باِطُن الَفْتِل.الَقبيُل: 
 احلَْبُل من اللّْحاِء. ]من ِقْشِر الشَّجِر[.الَقْرُف: 

 األْوتاُر اليت ُسوَّْيْت من األْمعاِء.الُقصَّاُب: 
 حبل[.قَػْلُس السَِّفيَنِة ]الِقطاُج: 
 احلَْبُل الضَّْخُم من لِيٍف أو ُخوٍص. الَقْلُس:

 َحْبٌل َغِليٌظ من ِحباِؿ السُُّفِن. -
 الُقوَُّة من قُػَوى احلَْبِل. ]الطَّاقَُة منو[.الِقنَُّة: 

 اخَلْصَلةُ الواحدة: من قُػَوى احلَْبِل.الُقوَُّة: 
الطَّاقَةُ الواحدة: من طاقاِت احلَْبِل أو  -

 الَوتَِر.
 َحْبٌل تُقاُد بو الدَّابَُّة.ُد: الِقيا

 ِحبالَةُ الصَّائِِد.الكابُوُؿ: 
 ِوثاٌؽ يف الرَّْحِل والَقَتِب.الِكتاُؼ: 
 ماُتَشدُّ بو األَْيِدي من َخْلٍف.الِكتاُؼ: 

 الوِثاُؽ، احلَْبُل الذي يُْكَتُف بو اإلْنساُف. -
ـُ:   الشَّديُد الَفْتِل.الُمْكَد

 :  و ُخوٍص.َحْبٌل من لِيٍف أالَكرُّ
احلَْبُل الذي ُيْصَعُد بو على النَّْخِل  -

 )اجلمع: ُكُروٌر(.
 احلَْبُل الَغليُظ. -

َرّْ ]الَفْتل[.الَكْسُع: 
 ِشدَُّة ادل

 ِحبالَةُ الصائِِد. الشََّبَكُة.الِكفَُّة: 
 اخُلْصَلُة من اللّْيف، أو الطَّاقَُة ِمنو.الُكْلَبُة: 

 السَّيػُْر من اجلِْلِد يَُشدُّ بِو. -
 َحْبُل السَّفيَنِة.الِكْنباُر: 

 تَػْهيَئةُ اللّْيِف للَفْتِل.التػَّْلِسيُن: 
 الشَّديد الَفْتِل.الَمِحيُص: 

 احلَْبل.الَمرُّ والَمرِيُر: 
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 احلَْبُل الشَِّديُد الَفْتِل.الَمرِيَرُة: 
 طاقة احلَْبِل.الِمرَُّة: 
 الَفْتُل.الِمراُر: 
 ِشدَُّة الَفْتِل.اإلْمراُر: 

َحْبل من لِيٍف أو ُخوٍص أو َشَعٍر َسُد: المَ 
 )اجلمع: أَْمساٌد(.

َحْبٌل َصغرٌي َيكاُد يَػُقوـُ من ِشدَِّة الِمقاُط: 
 فَػْتِلِو.

 احلَْبُل، )اجلمع: ُمُقٌط(. -
 إْرخاءُ احلَْبِل.الَمْهُو: 

 نَػْقُض احلَْبِل أو الَغْزِؿ والنَّْسِج.النَّْكُث: 

 ُصوٍؼ أو َشَعٍر. اخلَْيُط اخلََلُق منالنِّْكُث: 
 َحْبٌل يُػَقيَُّد بو الَبِعرُي.الِهجاُر: 
 الَوتَػُر.الِهجاُر: 
 احلَْبُل.الوِثاُؽ: 
 احلَْبل من اللّْيف. الَوثِيل:

 احلَْبل من الِقنَّب.  - 
 َمْعِقُد احلَْبِل.الَمْوِصُل: 

 احلَْبُل يَُشدُّ بِو.الوِكاُد: 
بو َفُم السّْقاِء  ُكلُّ َسرْيٍ أو َخْيٍط يَُشدُّ الوِكاُء: 

 أو الِوعاِء.
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(٘) 
 المصنوعات المعدنيَّة والتَّعدين 

 احمَلدَُّد من كلّْ شيٍء.الُمَؤسَّل: 
ُكلُّ ماأُرِؽَّ من احَلِديد وُحدَّْد من اأَلَسُل: 

 َسْيٍف أو ِسكّْْي أو ِسناف.
 تَػْرقيق احلديد.التَّاِسيُل: 
َحدَُّد.الُمَؤمَُّر: 

ُ
 ادل

ْوُسوـُ. -
َ
 ادل
 : َوْضُع ِسَناٍف للَقَناِة.التَّْأِميرُ 

 التَّْحِديُد والتَّْحرِيف.التَّْألِيُل: 
 طََرُؼ السّْكّْْي. األََلُل:

َحَجٌر أو َحديٌد طَويٌل ُصْلٌب ِخْلَقًة الِبْرِطيُل: 
 تُػنػَْقُر بِو الرََّحى.

 ادلِْعَوُؿ. -
َعَصا فيها زُجّّ تكوف مع َصيَّاِدي البالَُة: 

 السَّمك.
 َدٌة ُيَصاُد ّٔا السََّمُك.َحدي -

 الذي يُْضَرُب بو. ]للرَِّنْي[.الَجَرُس: 
 َعُجُز السّْكِّْْي.الُجْزأَُة: 

اليت َتُضمُّ النّْصاَب الُجْلَبُة = ُجْلَبُة السِّكِّيِن: 

 على احَلِديَدِة.
 اجلََرُس الصَّغرُي.الُجْلُجُل: 

الَصْقُل. )َجْلُو السيف: الَجْلُو والِجالَُء: 
 ْقلُو(.صَ 

ا َُتَْمُع الَيَدْيِن إىل الُعُنِق.الجاِمَعُة:   الُغلُّ، ألهنَّ
 الَقْيُد. َحْلَقُة الَقْيِد.الَحْجُل والِحْجُل: 

]َجْلُو السَّْيِف اإلْحداُث والُمحاَدثَُة: 
 وَصْقلُُو[.

 طََرُؼ السّْكِّْْي والسَّْيِف وضلومها.الَحدُّ: 
َشْحُذ احَلِديَدِة  الَحدُّ واإلْحداُد والتَّْحِديُد:
 وَمْسُحها ِبََجٍر أو ِمبػَْرٍد.

 َنْصُل السَّْهِم.الَحَدا: 
 الشَّْفرَُة اليت ]يُػْقَطُع ّٔا اجلِْلُد[.الِمْحذى: 
ىي األَْلَماُس الذي َُيِْذي احلجارَة الِحْذيَُة: 

 أي يَػْقطَُعها ويَػثْػُقُب اجلوىر.
 اإِلْحداُد، ]الشَّْحُذ[.التَّْحرِيُب: 

 ادلِبػَْرُد.َرُؽ: الِمحْ 
احَلكُّ والبَػْرُد، )َحَرَؽ احلديَد الَحْرُؽ والتَّْحرِيُق: 

 بادلِبػَْرِد(.
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 إْحداُد السّْكّْْي وإِْرقَاقُو. البَػْرُي.الَحْشر: 
 الدَّقيُق. )ِسَناٌف َحْشٌر(.الَحْشُر: 

 َدقيَقةُ الطََّرِؼ.الَمْحُشورَة: 
اللَِّطيَفُة،  ]األداة[ الصَّغريةُ الَحْشُر والَحْشَرُة: 

ا بُرَِيْت  )َسْهٌم َحْشر وسهاـٌ َحْشٌر، كأهنَّ
 وحدَّْدْت(.

ْعِدُف وال ََيْرَُج الَحَقُد واإِلْحَقاُد: 
َ
أف يَػنػَْقِطَع ادل

 منو َشيٌء.
ْعِدُف الذي مل يُِنْل شيئاً.الحاِقُد: 

َ
 ادل
ْعِدَف فال ُيَُِدوف اإلْحَقاُد: 

َ
أف يَطُْلب القوـُ ادل

إلخفاُؽ يف اْكِتشاؼ منو شيئاً. ]ا
 ادلَعادف[.

ُكلُّ َشْيٍء اْستداَر كَحْلَقِة احَلِديِد الَحْلَقُة: 
والِفضَِّة والذََّىِب. )اجلمع: ِحالٌؽ 

 وَحَلٌق...(.
 التَّْحِديُد. )ََحَز َحِديَدتُو: َحدََّدىا(.الَحْمُز: 
ـُ:   الَقْيُد.الِخدا

وِد؛ َتْطوِيُل احَلِديِد وَجْعلُو كالَعمُ الَخْرُط: 
 )َخَرْطُت احَلِديَد: طَوَّلْتُو كالَعُموِد(.

البَػْرَدُة األُْوىَل ]للحديد[ قَػْبَل الَخْشَبُة: 
 الصّْقاِؿ.
ُْعَوجَُّة كالَكلُّوِب َُيَْتَطُف الُخطَّاُؼ: 

احَلِديَدُة ادل

 ويُػْؤَخُذ ّٔا الشَّْيُء.
ُصْنُع َصفاِئَح من الذََّىِب على التَّْخوِيُص: 
 َصِة للزّْينِة.َىيَئة اخلُو 

 النَّْسُج بالذََّىِب على ىيئة اخلُوَصِة. -
 الَقْيُد.اأَلْدَىُم: 
 الطَّْلُي بالذََّىِب.والتَّْذِىيُب:  اإلْذىابُ 
 الصَّْقُل.التػَّْرزِيُز: 

 الطَّْلُي بالرَّصاِص.التػَّْرِصيص: 
ْسَتِديرَُة.الرَِّصيُع: 

ُ
 احلَْلَقةُ ادل

 .حَتِْديُد السّْكّْْيِ الرَّْمُض: 
 احلادُّ الشَّْفرَِة القاِطُع.الرَِّميُض: 
 الَقْيُد الصَِّغرُي.الِمْرَمُل: 

َكلُّوٌب َُيْرَُج بو الصَّْيُد من اجُلْحِر، وىو   الرُّوبَُة:
 ادلِْحَرُش.

َحِديدٌة ُمْسَتِديرٌة تُوَضُع على َقْدِر الُعُنِق  الرَّايَُة:
 ِبِق.ُُتَْعُل فيو، تُوَضُع يف ُعُنِق الَعْبِد اآل

 َحْلَقةُ الدّْرِْع. )اجلمع: َزَرٌد(.الزَّرََدُة: 
 تََداُخُل ِحَلِق الدّْرِْع بَػْعِضها يف بَػْعٍض.الزَّْرُد: 

 احلََلُق.الزَّرَاِميُن: 
 الُغلُّ. السَّاُجوُر.الزَّمَّارَُة: 

 َعموٌد بَػْْيَ َحَلَقيَتْ الُغلّْ. -
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 اجلُْلُجُل؛ اجلََرُس الصَِّغرُي.الزِّياُط: 
ْعِدِف وإِْفراُغُو يف لسَّْبُك والتَّْسِبيُك: ا

َ
تَْذِويُب ادل

 قاَلٍب.
َفَرغُة يف قاَلٍب.السَّبِيَكُة: 

ُ
َُذوَّبَةُ وادل

 الِقْطَعةُ ادل
ْعِدُف الَمْسَبَكُة: 

َ
القاَلُب الذي ُيَصبَّ فيو ادل

َُذوَُّب.
 ادل

 الرُّقَاُؽ. )ُجع َسِبيَكة(.السَّباِئُك: 
 ُت. ادلِبػَْرُد.ادلِْنحَ الِمْسَحُل: 

 احلََلُق. الزََّرُد.السَّْرُد: 
 ِإْحداُد الشَّْفرَة وَشْحُذىا.السَّْرَسَرُة: 
 َمساِمرُي القيوِد.السَّواِرُؽ: 

اجلَواِمُع ]قَػْيد الَيَدْيِن من احَلِديد[.  -
 )الواحدة: سارِقٌَة(.

 الُعْقَدُة يف أَْسَفِل ِكفَِّة ادلِيزاِف.السَّْعدانَُة: 
َحِديَدٌة قد ُكِتَب، َعَلْيها ُيْضَرُب َعلَْيها : السِّكَّةُ 

 الدَّراِىُم.
 مايَُشدُّ بو، وىو من احَلِديِد.الِمْسماُر: 
 ِإْحداُد السّْكِّْْي.السَّْمط: 

 الَقْيُد.الِمْسَمَعُة: 
 الثػَّْقُب. َخْرُؽ  اإِلبْػرَِة.السَّمُّ: 

 يِمِو.أحلُُزوُز ]يف السَّْيِف وضلوه[ لِتَػْعلِ السُُّموـُ: 

 من أَْجزاِء ادلِيزاِف، ]لعلها الِكفَّة[.السَّْنَجُة: 
 ِإْحداُد األَداِة وَصْقُلها.السَّنُّ والتَّْسنِيُن: 

 الشَّْحُذ للسّْكّْْي وضلوىا.الشَّْحُث: 
 التَّْحِديُد؛ )َشَحَذ السّْكَّْْي(.الشَّْحُذ: 
 ِإْحداُد السّْكِّْْي.الشَّْرَشَرُة: 
ْعَدف وتَػْرِقيُقُو.حتَْ الشَّْمَهَدُة: 

َ
 ِديُد ادل

 الَعرِيُض.الُمَصفَُّح: 
 َوْجوُ ُكلّْ َشْيٍء.الصَِّفيَحُة: 
ْعِدِف.الصِّقاُؿ: 

َ
 َجْلُي ادل

 اجِلالءُ.الصَّْقُل: 
 ]ِكفَُّة[ ادلِيزاِف.الصَّْنَجُة: 
 ماِصيَغ وُسِبكَ الصَّْوُغ: 
 الطَّْبُع والسَّْكُب، )َضْرُب الدَّراىم(.الضَّْرُب: 

: ا  َسنُّ احَلِديَدِة.لطَّرُّ
ْسُنوُف.الطَّرِيُر والَمْطُروُر: 

َ
 ادل

 : .الطَّرُّ  الَقْطُع والَقصُّ
 ُموَىةُ الذََّىِب.الظَّْلُم: 

َُموَُّه بالذَّىب والِفضَِّة.الُمظَلَُّم: 
َُزوَُّؽ ادل

 ادل
اخلُطَّاُؼ الذي َُيْرَُج بو الَعْوَدقَُة والَعُدوقَُة: 

 ه[. )اجلمع: َعَدؽ(.الدَّْلُو ]وضَلْوُ 
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جاِمَعٌة أو ُغلّّ يُوَضُع يف الُعُنِق الَعْذرَاُء: 
 للتَػْعِذيِب.

َرُّ من حديٍد وضلوه ُتَشقُّ الِمْعَزُؽ والِمْعَزقَُة: 
ادل

 بو األرض.
 فَأٌس لِرَْأِسها طَرَفاف. -

 َحِديَدٌة قَد لُِوَي طَرَفُها.الَعْقفاُء: 
 َقِضيُب احَلِديِد.الَعُموُد: 

َحِديَدٌة يػُنػَْقُر ّٔا اجلِباُؿ. )اجلمع: َوُؿ: الِمعْ 
 معاوؿ(.

 الَفْأُس الَعِظيَمُة يػُنػَْقر ّٔا الصَّْخُر. -
 جاِمَعةٌ توَضُع يف الُعُنِق أو الَيِد.الُغلُّ: 

: الشَّْذُر من ِفضٍَّة كاللُّْؤلُِؤ. )اجلمع: الَفرِيَدةُ 
 فرائد(.
ا الِعذاراِف، َحِديَدتا اللّْجاـِ اللَّتاِف ّٔمالَفراشاِف: 

والِعذاراِف مها السَّيػْرَاِف اللَّذاِف ُُيَْمعاِف ِعند 
 الَقفا.
 ُكلُّ رَِقيٍق من َحديٍد.الَفراَشُة: 
 َصبُّ ادلعاِدف الذائِبِة يف قاَلٍب.اإلْفراُغ: 

 ادلِْطرَقَةُ الَعِظيَمُة.الِفطِّيُس: 
نَػقَّى من َخبَِثو.الُفوالُذ: 

ُ
 ُمصاُص احَلِديِد ادل

 رَُة من احَلِديِد تُزاُد يف احَلِديِد.الذّْكْ  -

 الَفْأُس الَعرِيَضةُ الرَّْأِس.الِفْنَدْأيَُة: 

 بَّب[.ِبِسْنِخ النَّْصِل ]برَْأٍس ُمذَ  اخلَْرؽُ الَقْدُح: 
 الَقْيُد.الُقْرُزُؿ: 
 بػُنَّةُ الَفْأِس الذي فيو احلُْزُت ]الثقب[.الُقفَُّة: 

 ٌم.َضْرٌب من اللُُّجِم َضخْ الَقَبُب: 
 )َمْعُروٌؼ(.الَقْيُد: 

 يُْكَتُف ّٔا الرَّْحُل، ]يُػَوثَُّق[. َحِديَدةٌ الَكِتيَفُة: 
 َضْرُب احَلِديِد بادلِْدَوِس جِلَْلوِِه.الَكْدَكَدُة: 

 ماأََدْرَت من َشْيٍء.الُكَرُة: 
ِمْسماُر ادلِيزاِف الذي يُدوُر فيو الِكظاَمُة: 
 اللّْساُف.

 ادليزاِف[. ]أَحد جزَأيِ الِكفَُّة: 
َحِديَدٌة ذاُت ثالِث ُشَعٍب اللََّبَجُة واللُّْبَجُة: 

 تُػتََّخُذ َفّخاً للذئاِب.
ْلِويُّ.الُمَلوَُّب: 

َ
 ادل

 َضْرُب احَلِديِد وَمدُُّه وَسْبُكُو.الَمْطُل: 
احَلِديَدُة اليت حُتَْمى وُتْضَرُب وُُتَدُّ الَمِطيَلُة: 

 وُُتَْعُل َصِفيحًة.
ْمُدوُد.الَمْمطُوؿ: 

َ
ْضروُب طُوالً. ادل

َ
 ادل

 ِميَقَعةُ احَلدَّاِد.الِمْمَطُل: 
ْعِدِف.الُمْهُل: 

َ
 ماذاَب من ادل
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 َسْقُي احَلِديَدِة وِإْحداُدىا.اإلْمهاُء: 
 تَػْرِقيُق الشَّْفرَِة.الَمْهُي: 
 الطَّْلُي ِبَذَىٍب أو فضٍة.التَّْموِيُو: 
 الذََّوباُف.الَمْيُع: 
 َوباُف والسََّيالُف.الذَّ التََّميُُّع: 
َعُة:  ْصُبوِب.الَميػْ

َ
 َسَيالُف الشَّْيِء ادل

 تَػْرِقيُق النَّْصِل وِإْحداُدُه.النَّْحُض: 
 .السَّبيَكةُ النَِّسيَكُة: 
 ُجْزأَُة السّْكِّْْي، )اجلمع: ُنُصٌب(.النِّصاُب: 

 َعْجُز السّْكِّْْي. -
 َمْقِبُض السّْكّْْي. -

ْصِل، )النَّْصُل: َحِديَدُة تَػرِْكيُب النَّ التػَّْنِصيُل: 

 السَّْيِف أو السّْكِّْْي(.
ِمْضراُب النَّصارى الذي َيْضرِبُونَو النَّاقُوُس: 

 ألَْوقاِت الصَّالِة.
 الُقُيوُد، )الواحد: نِْكٌل(.النُُّكوُؿ: 
ْسُنوُف.الَوِقيُع: 

َ
َحدَُّد، ادل

ُ
 ادل
ْسُنوُف.الُمَوقَُّع: 

َ
َحدَُّد، ادل

ُ
 ادل

 َشْحُذ السَّْيِف والسّْكِّْْي.: التػَّْوِقيعُ 
َجْعُل دائرٍة من َحِديٍد وضَلْوِه َحْوَؿ التػَّْوِقيُف: 
 التػُّْرِس.
ْسَتِديُر َحْوَؿ التػُّْرِس ِبافَِتِو.الَوْقُف: 

ُ
 ادل

 الَقْيُد.الَوْلُم: 
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(ٙ) 
 المصنوعات الخشبيَّة 

َخَشٌب يَُشدُّ بَػْعُضو إىل بَػْعٍض حُتْمل اإِلراُف: 
ْوَتى.في

َ
 و ادل

 تابُوُت َخَشب. -

 النَّْشُر، )أَشَر اخلََشَبَة(.اأَلْشُر: 
َيِّْت. اآللَُة:

 َسرِيُر ادل

الَعصا الَغلِيظَُة الضَّْخَمُة. )اجلمع:  البَػْيزارَُة:
 بَيازُِر(.

 َحْْنُ الَقْوِس. البَػْزُخ:
 خَشَبةٌ تُوَضُع قَِبَل الباِب دعاَمًة.التػُّْرُس: 
 رَُّة اليت ُيْضَرُب ّٔا.الدُّ  الِميَثَخُة:
 َجْعَبٌة من ِجْلٍد أو َخَشٍب.الَجِفيُر: 

 الدُّوالُب اليت يُْستَػَقى َعَلْيها. الَمْنَجُنوُف:
ُْعَوجَُّة. الِمْحَجُن والِمْحَجَنُة:

 العصا ادل
 عصا ُمَعقََّفةُ الرَّْأِس كالصَّْوجَلاِف. -

َيّْ  َسرِيرٌ : الَحَرجُ 
 ُت.ُُيَْمل عليو ادلريُض أو ادل

َحرَج النػَّْعِش: َشَجاٌر من َخَشٍب  -
 ُُيَْعل فوؽ نَػْعِش ادليّْت، وىو سريرُه.

 : اخَلَشَبةُ اليت يُِديرُىا احلائُك.الِحْلوُ 

: ثالُث َخَشباٍت يوثَػْقَن وُُيَْعُل عليهنَّ الَحَمائِرُ 
الَوْطُب لئالَّ يَػْقرَِضُو احلُْرقُوُص. الواحدة: 

 َِحارة.
َرةُ  ْحَكَمُة للَقْوِس.: الَعْطفَ الَحنػْ

ُ
 ةُ ادل

 والب[.: َمْنَجُنوٌف يُْسَتقى عليها. ]دُ الَمحالَةُ 

: الُعوُد الذي يُوَضُع يف َخْرِؽ الرََّحى الُخْذرُوؼُ 
 الُعْليا.
 : َعصا ُمْعَوجَّةُ الرَّْأِس كالصَّْوجلاِف.الِمْخراشُ 
: ُعوٌد يف طَرَِفِو ِمْسَماٌر زُلَدٌَّد يَُكوُف الِمْخَزؽُ 
 يَّاِع الُبْسِر.عند بػَ 

 : َسْوٌط من َخَشٍب.َفَقةُ خْ المِ 
 .الدُّرَّةُ  -

 يُػَتَخلَُّل بِِو. : الُعوُد الذيالِخالؿُ 
 الَعصا. َعَصا السُّْلطاف. الدِّرَُّة: 

 َخَشَبتا الَبَكرَِة.الدِّْعَمَتاِف والدَِّعاَمتاِف: 
 النػَّْعُش.الرَّْبُع: 

ُؿ:  حَّت  َشَبٌة تُػْعَطف وىي َرطَْبةٌ خَ الزاِجََ
َتِصرَي كاحلَْلَقِة مث ُُتفَُّف فُتْجَعُل يف أَْطراِؼ 

 احلُزُـِ واحلِباِؿ. )اجلمع: زواجل(.
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اخلََشَبُة اليت يَػْقِبُض َعَلْيها الطَّاِحُن إذا الزُّرْنُوُؾ: 
 أََداَر الرََّحى. ]ِمْقَبُض الطَّاحوف[.

 ادلَِحفَّةُ اليت تُػَزؼُّ فيها الَعُروُس.الِمَزفَُّة: 
 ِصناَعةُ السّْهاـ والِقَداِح.ْزلِيُم: التػَّ 

 التػَّْقِطيُع والتَّْسوِيَةُ واإلْعَداُد. -
 مانُِسَج من اخلُوِص.السُّفَُّة:   

َيُّْت. الشَّْرَجُع:
 السَّرِيُر الذي ُُيَْمُل َعَلْيِو ادل

 النػَّْعُش. -

ِقْدٌح يَُكوُف مع الِقداِح من غري  الشَِّجيُر:
 َشَجَرِِتا. ]َقِضيٌب[.

اخَلَشَبُة اليت ُيَضبَُّب ّٔا السَّرِيُر من  لشِّجاُر:ا
 حَتُْت.
ُعوٌد يَُشدُّ بو اجلُواِلُق ]الِكيس[ أو  الشِّظاُظ:

 ج[.طَرَفَا األَْونَػْْي ]اخلُرْ 
]ادلَِحفَُّة[، )ََحَُلوه على َشَنَذٍة من  الشََّنَذُة:

 (.فٍ يلِ 
 .شاطُ َخَشٌب أَْسَوُد تُػتََّخُذ منو األَمْ  الشِّيُز:

 ادلِْسواُؾ. الِمْضواُز:

 الَعَصا اليت فيها أُبٌَن )ُعَقٌد(. الَعْجراُء:
 الدُّوالُب، )اجلمع: َعَجٌل(. الَعَجَلُة:
 ُعوُد الَبَكرَِة ويَُشدُّ فيو اخلُطَّاُؼ. الِعراُف:

 َخَشَبتاِف يُْشِبُح بينهما اجلِْلُد. الُعقاباِف:
وكَُّأ َعَلْيها عصا يف َأْسَفِلها زُجّّ يَػتَ  الُعكَّازَُة:

 الرَُّجُل.
َعَصًا يف َقْدِر ِنْصِف الرُّْمِح، يف طَرَِفها  الَعنَػَزُة:

 اأَلْسَفل زٌُج.
َيُّْت. األْعواُد:

 ماُُيَْمُل َعَلْيِو ادل
ُر:  الَوتُِد. الَعيػْ

َحْلَقٌة من َخَشٍب َمْعطُوفٌَة ُتَشدُّ يف  الَفرِيَسُة:
 رَْأِس َحْبٍل.

 لُعوُد[.الِقْدُح ]ا الَفْرُض:
ا يف الَفخّْ رَفامهُ عوداف يَُشدُّ طَ  الِمْفقاُس:

ما َشْيٌء ُهما، فإذا َأصأَّ وتُوَضُع الشَّرََكُة فَوقػَ 
 فَػَقَسْت.

الُعوُد الذي يَػنػَْقِلُب على الطَّرِي يف  -
 الَفخّْ فَػيَػْفَسُخ ُعنُػَقُو.

َخَشُب الرَّْحِل. َُجيُع أََدواِت ُد والِقْتُد: الَقتَ 
 الرَّْحِل.

  صا.َخَشَبٌة ضَلَْو العَ لِقْرزَْحَلُة: ا
 الَعصا يَْستَػْهِدي ّٔا اإِلْنساُف.الَقِصيُد: 

ْكفوفْي[. -
َ
 ]َعصا ادل

َقُب:   َخَشٌب ُتْصَنُع منو السُّروُج.الَقيػْ
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 مايَػُقوـُ َعَلْيِو الشَّْيءُ كالسَّرِيِر وضَلْوِِه. القائَِمُة:
 ِر اأَلْعَلى.الِقشْ  تَ ِقْشُر الُعوِد الذي حتَْ  اللِّيُط:
ِقْشرَُة الَقَصَبِة والَقْوِس والَقناِة وُكلّْ  اللِّيطَُة:

 َشْيٍء لو متَانٌَة، )اجلمع: لِيٌط(.
 : ضَلُْت اخَلَشِب، ]وتصنيعو[.النَّْجرُ 

 ماَتْظَهُر َعلَْيِو الَعُروُس لِتُػَرى . الِمَنصَُّة:
 َسرِيُر الَعُروِس. -

َيِّْت.النػَّْعُش: 
 َسرِيُر ادل

 الَقْوُس.يَجُة: فِ نَّ ال

 الَعصا. النػَّْفَعُة:
َأْصُل النَّْخَلِة ُُيَْفُر وُُيَْعُل كالِوعاِء يػُْنَبُذ  النَِّقيُر:

 فيو التَّْمُر فَيِصرُي نبيذاً.

 اخَلَشبةُ اليت يُْصَلُب َعَلْيها. :قُ النػِّْقِني
 الَعصا الضَّْخَمُة. الِهراَوُة:

 ا النَّاقُوُس.اخَلَشَبُة اليت يُْضَرُب ّٔ الَوبِيُل:
 الَعصا الَغِليظَةُ الضَّْخَمُة. الَوبِيُل والَمْوِبُل:

 احلُْزَمُة من احَلَطِب. اإلبَّالَُة:
 ن(.ياجِ ِمَدقَّةُ الَقصَّاِر، )اجلمع: مَ  الِميَجَنُة:
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(ٚ) 
 الزِّينة والتَّزيين 

 .الَوْشيُ : البُػْردُ 
 .اخلَْلخاؿُ : البُػَرةُ 

 َدِة.الِقال َخْيطُ : الَبزِيمُ 
 من اجلواىر ]معرَّب[. نوع: الُبسَّذُ 
 الُعْصُفِر واحلِنَّاِء. ُعصارَةُ : الَبْسلُ 

 الشََّعِر حتت احلََنِك والذَّْقِن. َأْخذُ : التَّْبِطينُ 
 . َحْلَقةُ اخلاِِت بال ُكْرسّي.اخلَاِِتُ : الَبْظرُ 

 ُتْصَنُع من البَػَلِح. َقالَئِدُ : البَػَلِحيَّاتُ 
َها: ِبَلْورُ الو الِبلَّْوُر 

َ
: ةواحد)المن احَلَجِر.  ادل

 .(بِلَّْورَة
 . الدُّرَُّة.اللَّْؤلُؤُ : التُّؤاِميَّةُ 
 .الدُّرَّةُ : التػُّْوَمةُ 
 تُػْعَمل من الِفضَِّة كالدُّرَِّة. َحبَّةٌ  -
 فيو َحبٌَّة. الُقْرطُ  -
 .الُقْرطُ  -

ْرأَُة مِ  ِكيسٌ : الَمثْبَػَنةُ 
َ
 آِتا وأداَِتا.رْ َتَضُع فيو ادل

 .اللُّْؤلُؤُ : لثػَّْعَثعُ ا
 . َصَدُؼ اللَّْؤلِؤ.الصََّدؼُ  -
 .الِقالَدةُ : الثُّْكَنةُ 
 باحلِنَّاِء. الصَّْبغُ : الثَّْمءُ 

من الذََّىِب والِفضَِّة.  اأَلْسوِرَةُ : الَجَبائِرُ 

 .(بارٌَة وَجِبريَةٌ والواحدة: جِ )
، وىو ادلِيُل )الذي ادلِْرَودِ  طََرؼُ : الِمَجذُّ 

 بو(.يُْكتَحُل 
من ُصوٍؼ ُتَشدُّ ِِبُُيوٍط يُػزَيَُّن  ُخْصَلةٌ : الَجْزَجَزةُ 

 ّٔا اذلَْوَدُج.
ي وارِ من اخلََرِز تُػزَيَُّن بو جَ  َضْربٌ : الَجزِيزُ 
 راِب.عْ األَ 
 من اخلََرِز. َضْربٌ : والِجْزعُ  الَجْزعُ 
الَيماينُّ الذي فيو بَػيَاٌض وَسواٌد،  َرزُ اخلَ  -

 (.َجْزَعةٌ )الواحدة: 
 : َمْصُبوٌغ بالزَّْعَفراِف.ُمَجسَّدٌ  ثَػْوبٌ  =سَّدُ الُمجَ 

ْشَبُع بالزَّْعَفراِف. الَقِميصُ : الُمْجَسدُ 
ُ
 ادل

 الرَّْأِس. َحْلقُ : الَجْلطُ 
 . الُكْحُل.اإلْثِْدُ : والِجالءُ  الَجالءُ 

: ]األداة[ اليت يُػْوَضُع فيها والِمْجَمَرةُ  الِمْجَمرُ 
 مع الدُّْخَنِة. اجَلْمرُ 

َبخَّر بالطيّْب. بُ الثػَّوْ : والُمَجمَّرُ  رُ الُمْجمَ 
ُ
 ادل

 تُػْعَمل من الِفضَِّة كالدُّرَِّة. َحبَّةٌ : الُجَمانَةُ 
 .الدُّرَّةُ  -
 الصَّغريَُة. اللُّْؤلَُؤةُ  -

من أََدـٍ يػُْنَسُج فيها اخلََرُز من   َسِفيَفةٌ : الُجَمافُ 
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ْرأَةُ كلّْ لوٍف تَػَتوشَُّح بو 
َ
 .ادل

 ِء الِفضَِّة.يػُبَػيَُّض مبا َخَرزٌ  -
 .الَودَعُ : الَجَنى

 اليت ال ِقيَمَة ذلا. َرزَةُ اخلَ : الَجاَجةُ 
من ِفضٍَّة َيُكوُف يف َوَسِط  ِىالؿٌ : الِمْجَوؿُ 

 الِقالدِة.
 من َحبٍَّة واِحدٍة. الُقْرطُ : الِحبُّ 
َلةُ   لِ كْ من احلُِليّْ ُيَصاُغ على شَ  َضْربٌ : الُحبػْ
َلة  ةِ رَ ْثََ  َكأنَّو ُه  َْثَر أسوُد،  )َحبُّ صغريٌ  -احلُبػْ

 يف الَقالئِِد. عُ وضَ يُ  -ِفَقُر الَعْقرِب(
 يف األُُذِف. أو لُْؤلَُؤٌة تُػَعلَّقُ  َخَرزَةٌ : الَحجَّةُ 
 .اخلَْلخاؿُ : والِحْجلُ  الَحْجلُ 
 ير(.وادِ يف األُُذِف. )اجلمع: حَ  الُقْرطُ : الحاُدورُ 

 الشََّعِر وَتْسوِيَػتُُو. َتْطرِيرُ : التَّْحِذيفُ 
 . ]َخَرٌز أبيُض[.الَوَدَعةُ : الِحْرجُ 

 الُقْرِط. َحْلَقةُ : الُحْرضَ 
 .اللُّْؤلُؤُ : الُحصُّ 
 .العاجُ : الَحْضنُ 
 اليت يُوَشُم ّٔا. األَداةُ : والِمَحطَّةُ  الِمَحطُّ 
 الشَّْعِر. ِإزالَةُ : الَحفُّ 

 الشَّْعِر ِِبَْيِط وضَلْوِِه. نَػْتفُ : االْحِتفاؼُ 
 اجَلْوَىِر. َحبُّ : الِحْفرِدُ 

 احلِنَّاءُ. ُعصارَةُ : الحِليَجةُ 
 الشََّعِر. َقصُّ : الَحْلقُ 

ْقُصوصُ : والَمْحُلوؽُ  الَحليقُ 
َ
الشَّْعِر. الشَّْعر  ادل

ْحُلوُؽ.
َ
 ادل

 ُحِلَق من َشْعِر اإِلْنساِف. ما: الُحالقَةُ 
. اخلاِتَُ : الِحْلقُ   من َغرْيِ َفصٍّ
  من َمُصوغِ بو  تُػزُيّْنَ  ما: الَحْليُ 

َ
ْعِدنِيَّاِت أو ادل

 .(واجلمع: ُحِليُّ )احِلجارَِة 
ْعِدنيَّاِت  ما: الِحْلَيةُ 

َ
زُيّْن بِو من َمُصوِغ ادل ٌٌ ُت

 (.وُحلىً واجلمع: ِحلًى )أو احِلجارَِة. 
 ُُيَكُّ بْي َحَجرَْيِن فُيْكَتَحُل بِو. ما: الُحالَوةُ 
ْبُغ ُب باحلِنَّاِء؛ ]الصَّ ضْ : اخلَ والتَّْحِنَئةُ  ءُ التَِّحْني
 [.ِّٔا
لَّى بو األَصاِبُع ... ]ما حتَُ و والخاتِمُ  الخاَتمُ 
ْعِدِف[. من

َ
 ادل
 : اخلَْلخاُؿ، )اجلمع: ِخداـٌ(.الَخَدمةُ 

 : الُقْرُط.الَخْرَبِصيصُ 
 : اخلََرزَُة.الَخْرَبِصيَصةُ 

 : اللُّْؤلَُؤُة قَػْبَل ثَػْقبها.الَخرِيَدةُ 
دة: الواح): ُفُصوٌص من ِحَجارٍَة. الَخَرزُ 

 .(َخَرزَةٌ 
 َجيِّْد اجَلْوَىِر، وَرديِِئِو. من فُصُوصٌ  -

 : الُقْرُط َِببٍَّة واحدٍة.والِخْرصُ  الُخْرصُ 
الذَّىِب والِفضَّة )اجلمع:  من احلَْلَقةُ  -

 ِخَرَصًة(.
 ُؤوُس احلُِليّْ اخَلالِخيِل واأَلْسوِرَِة.: رُ الَخْشلُ 
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 ؤُوِس احلُِليّْ وأَْطرَاِفِو.من رُ  َتكسَّر ما -
كل ما ىو أَْجَوؼ َغيػُْر ُمْصَمٍت من    -

 .وَغرْيِهِ احلُِليّْ 
: اخلََرُز األَبَػْيُض الصّْغاُر تَػْلَبُسُو الَخَضضُ 
 اإلماُء.
 : الشَّْيءُ الَيِسرُي من احلُِليّْ.الَخَضاضُ 

 : اللُّْؤلُُؤ.الَخْضلُ 
 زٌَة َمْعُروفٌَة.: َخرَ الَخْضَلةُ 
 (.: الُقْرُط، )اجلمع: ِخَلدٌ الَخَلَدةُ 
 : الطَّْلُي بالِعْطِر والطّْيِب.التَّْخِلِيقُ 

َنػُْقوَشُة.الِخلَّةُ 
 : اجلِْلَدُة ادل

: احلُِليُّ الذي والَخْلَخاؿُ  والُخْلُخلُ  الَخْلَخلُ 
ْرأَُة يف ساقِ  تَػْلَبُسو

َ
 ها.ادل

: الَوْرُس وأَْشيَاُء من الطّْيِب َتطِْلي بو الُخْمَرةُ 
ْرأَُة 

َ
 َلْوهُنا.لَيْحُسَن  َوْجَههاادل

 : الَودَُع.الَيْخُمورُ 
َخنَّقِ : الِقالَدُة الواِقَعة على والِمْخنَػَقةُ  الِخَناؽُ 

ُ
 ادل

 ]الُعُنق[.
قَُة من الذََّىِب والِفضَِّة.الَخْوؽُ  ٌْ  : احَلْل
 والشّْْنِف. الُقْرطِ  َحْلَقةُ  -
 .ةُ قَ احلَلْ  -
 : اللُّْؤلَُؤُة الَعِظيَمُة.الدُّرَّةُ 

أو  يدٍ دِ : َشْيٌء يُػْعَمُل من حَ والِمْدرَاةُ  الِمْدَرى
ْشِط  لِ كْ شَ  علىٍب َخشَ 

ُ
ِسنٍّ من َأْسنَاِف ادل

ُتَػَلبّْدُ وأَْطَوُؿ منو يَُسرَّح بو الشَّْعُر 
 .ادل

 : َحَجٌر يَُدؽُّ بو الطّْيُب.الُمُدؽُّ 
 : ادلِْعَضُد من احلُِليّْ.والدُّْمُلوجُ  الدُّْمُلجُ 
 ى بو الُفُصوص.: َحَجٌر أَْخَضُر حُتَلَّ الدَّْىَنجُ 
َنْمَنُم. )ثوٌب ُمَذبػٌَّر(.الُمَذبػَّرُ 

ُ
 : ادل

 : السّْواُر من َخَرٍز.الرَّْسَوةُ 
 اجَلْوَىِر يف الِعْقِد. : نَظمُ التَّرِصيعُ 
ٌر َمْضُفوٌر. ]جْلٌد[.الرَِّصيَعةُ   : َسيػْ
 : اخلَْتُم على الُعُنِق وضَلْوِِه.الَمْرَصعُ 
 وَتْكِسريُُه. : َتْدِىُْي الشَّْعرِ التػَّْرِطيلُ 
: الُقْرط حُتَلَّى بو األُُذُف )واجلمع: والرََّعثَةُ  الرَّْعثَةُ 

 (.رِعاثٌ 
 يف الُقْرِط. تُػَعلَّق ُدرَّةٌ  -

 : النػُُّقوُش.الرَّقُوفُ 
: التػََّلطُُّخ واالَرِتقافُ  التػََّرقُّنُ و الرَّْقنُ 

 بالزَّْعفراِف واحلِنَّاِء. واالْخِتضابُ 
 حلُِليّْ.: َضْرٌب من ااألَرَْنبُ 
 : ادلِيُل ]الذي يُْكَتَحُل بِو[.الِمزَودُ 
 : الَعاَلوُة بَػْْيَ الَفْوَدْيِن، يقاؿ لو: الْبَْواُز.الرَّْيمُ 

 : الَوْشُي. الزَّينُة.الزِّْبِرجُ 
 .الذََّىبُ  -
 .السّْالحِ  زِيَنةُ  -
 .النػَّْقشُ  -

 : التَّْحِسُْي.الزَّبْػَرَجةُ 
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 ُب.ما يُػرَقَُّق بِو احلاجِ الِمَزجَُّة: 
: َضْرٌب من الَودَِع ِصغاٌر، وىو َخَرٌز الزَّيْػَلعُ 

 النّْساُء. تَػْلَبُسوُ َمْعروٌؼ 
 : نَػْوٌع من اجلَواِىِر.الزُُّمرُّذُ 
 .الزَّبَػْرَجدُ  -
: َضْرٌب من احلُِليّْ وىو ادلِْخنَػَقُة ]ِعْقٌد الزِّناؽُ 

 [.للرَّقَػَبةِ َضيٌّْق 
 يػُتَػزَيَُّن بو. ما يػَُتَحسَُّن بو[. ما : ]ُكلُّ الزِّينةُ 

 : َخَرٌز أَْسَوُد )معرَّب(.السََّبجُ 
َُسبُّْح ْبَحةُ السُّ 

: اخلََرزَاُت اليت يَػُعدُّ ّٔا ادل
 َحُو. ]ادلِْسَبَحُة[.يَتْسبِ 

 : الدُّرَُّة َُيْرُِجها الَغوَّاُص من الَبْحِر.ةُ ِبيَّ السَّ 
 : َحْلُق الشَّْعِر واْسِتْئصالُُو.السَّْحفُ 
 كٍّ َدٌة تُػتَّخُذ من قَػرَنْػُفٍل وسُ : ِقالَ السِّخابُ 

من اللُّْؤلُؤ واجَلْوىِر َشْيٌء.  فيهاوزَلَْلٍب ليس 
 )اجلمع: ُسُخٌب(.

 اخلََرِز. من الِقالَدةُ  -
: السّْْمُط من اجَلْوَىِر يَطُوُؿ إىل السِّْدؿُ 

 الصَّْدِر.
 : السّْواُر.َذؽُ السَّوْ 

ْشُط.الِمْسَرحُ 
ُ
 : ادل

ُة الدَِّقيَقُة الطّوِيَلُة من الذََّىِب : الضَّرِيبَ السَِّقيَفةُ 
 .الِفضَّةِ أو 

َسْلَسُل.الُمَسلَّسُ 
ُ
 : ادل

 : اخلَْيُط الذي يػُْنَظم فيو اخلََرُز.سُ السَّلْ 
 .رِ ىَ وْ اجلَ : دائِرٌَة من َحديٍد وضَلْوِِه من السِّْلِسَلةُ 
ـَ فيو اخلََرُز.السِّْمطُ   : اخلَْيُط ما دا
َخطَُّط.الُمَسهَّمُ 

ُ
 : ادل
 يػُتََّخُذ من لِيٍف وَخَرٍز. : ُحِليّّ الُمَشْخَلَبةُ 
 : السّْواُر. )معرَّب(.الشَّْوذؽُ 
 : َضْرٌب من احلُِليّْ أَْمثاُؿ الشَِّعرِي.الشَّعارِيرُ 
: َحْلٌي يُشاِكُل بَػْعُضُو بَػْعضاً يُػَقرَُّط بو اأَلْشكاؿُ 
 .النّْساءُ 
: َضْرٌب من الَقالئِد. َضْرٌب من الشَّْمسُ 

 ْلِي.احلَ 
 يف الُعُنِق. الِقالَدةِ  ِمْعالؽُ  -

: الذي يػُْلَبُس يف أَْعَلى األُُذف. الشَّْنفُ 
 (.وُشنوؼٌ )اجلمع: أَْشناٌؼ 

 .الُقْرطُ  -
 األُُذِف. ُحِليّْ  من -

 ل يف الشَّْعَوَذِة والسّْْحِر.مَ عْ تػَ سْ : َخَرزٌَة تُ الصَّْحَنةُ 
ِة ذوَ عْ : َخَرزٌَة تُػتَّخُذ للشَّ والصَّْدَحةُ  الصََّدَحةُ 

 .والسّْحر
 : َخَرزٌَة تُػتََّخُذ للشَّْعوذِة والسّْْحِر.الصَّرَّةُ 

 َخَرزٌَة تُْستَػْعَمُل يف السّْْحِر والشَّْعَوَذِة.: الصَّْرفَةُ 
 : العاُج.الضََّجاجُ 

 للَمْرأَِة. رِ السّْوا ِشْبوُ  -
: التَّْخِطيُط. )ثَػْوٌب ُمَضلٌَّع: سُلَطَّط التَّْضِليعُ 
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 وُمَوشَّى(.
 : ِشْبوُ اللُّْؤلُِؤ.طَبَّقُ المُ 

 : الِقالَدُة.الطَِّميلُ 
 : َحْلٌي ُُيَْعُل َحْوَؿ الُعُنق.الطَّْوؽُ 
َُموَُّه بالذََّىِب والِفضَِّة.الُمظَلَّمُ 

َُزوَُّؽ ادل
 : ادل

 : ُموَىةُ الذََّىِب.الظَّْلمُ 
 ثْػَقُب.: الدُّرَُّة اليت مل تػُ الَعْذراءُ 
ـُ   : الُكْحُل.الِعصا
 : الِقالَدُة.الِعْصَمةُ 
: أَثَػُر ُكلّْ َشْيٍء من َوْرٍس أو َزْعَفراٍف أو الُعْصمُ 
 .ضَلْوِهِ 
 ُلُج.مْ : الدُّ والِمْعَضَدةُ  والِمْعضادُ  الِمْعَضدُ 

 ِد من اخلََرِز.على الَعضُ  يَُشدُّ  ما -
 : َخَرزٌَة يُػَعطّْف ّٔا النَّساءُ الرّْجاَؿ.الَعْطَفةُ 

 : الُقْرُط.الِمْعَقبُ 
 َخْيُط الُقْرِط. :الُعقابُ 
 ْقِد. : َحْجُم العِ الُعْقَدةُ 
 .الِقالَدةُ  -
 : اخلَْيُط يػُْنَظُم فيو اخلََرُز.الِعْقدُ 

: َخْيٌط يػُْنَظم فيو َخَرزاٌت وتُػَعلَُّق يف الِمْعَقادُ 
 .الصَِّبّْ ُعُنِق 

 َمْوِضُع الَعْقِد.: ْعِقدُ المَ 
 : َخرٌز َأَْحَُر يُػتَّخُذ منو الُفُصوُص،الَعِقيقُ 

 (.َعِقيَقةٌ )الواحدة: 

 : الدُّرَُّة الَكِبريَُة الصَّاِفَيُة.الَعِقيَلةُ 
 َصَدفَِتها. يف الدُّرَّةُ  -

 : الِقالَدُة.الُعْلطَةُ 
 يف ُعُنِق الصَِّبّْ. َتُكوفُ  َوَدَعةٌ  -
 : احلِنَّاءُ.الُعالَّـُ 
 ُة من اخلََرِز يُػْفَصُل ّٔا النَّْظُم.رَ الشَّذْ : الَعْمَرةُ 
 الُقْرِط الُعْليا. َحْلَقةُ  .ْنفُ الشَّ  -
ـُ  ـُ الَغزاِؿ بِِلحاِء اأَلْرَطى، يُطَْبخاِف ُجيعاً الَعْنَد : َد

 ِضُب بو اجلَوارِي.تَ فَتخْ  يَػنػَْعِقداحَّت 
 : الِقالَدُة.الِمْعنَػَقةُ 
 : ِجَلَدٌة ُمَفرََّضٌة ُمزَيػََّنٌة.الَغرِيَفةُ 
: َخَزٌؼ َأْخَضُر يُػُعلَُّق على اإلنساِف الَغضارُ 

 يَقِي الَعْْيَ.
ْرأَِة ويَداىا الُغْمَرةُ 

َ
: َُتٌْر وَلََبٌ يُطَْلى بو َوْجِو ادل

 َبَشَرُِتا. تَرِؽَّ حَّت 
ْرأَُة َوْجَهَها.الُغْمَنةُ 

َ
 : الُغْمرَُة اليت َتطِْلي ّٔا ادل

 .السَِّبيذاجُ  -
ُة على : ُدخاُف النػُُّؤوِر الذي َُتَْعلُو الواِشَ الِغناجُ 

 دَّ.لَِتْسوَ  ُخْضَرِِتا
يَكوُف يف اليِد والرّْْجِل  خاِتٌَ : والَفَتَخةُ  الَفْتَخةُ 

. )اجلمع: فُتوٌخ  بَِفصٍّ وَغرْيِ َفصٍّ
 (.وفَػَتَخاتٌ 

. َحْلَقةٌ  -  تُػْلَبس يف اإلْصَبِع كاخلاِتَِ
 َخْلخاٍؿ ال َُيِْرُس. ُكلُّ : الَفْتخُ 
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الذي يَػْفِصُل بْي  الشَّْذرُ : والَفرائِدُ  الَفرِيدُ 
 والذََّىِب، )الواحدة: فَرِيَدٌة(. اللُّْؤلُؤِ 

 إذا نُِظَم وُفِصَل بَِغرْيِِه. الدُّرُّ : الَفرِيدُ 
 النَِّفيَسُة. اجَلْوَىرَةُ  -

 فيو. مارُكّْبَ : الخاَتمِ  صُّ فَ 
اليت تَػْفِصل بْي اخلََرزَتَػْْيِ يف  اخلََرزَةُ : الفاِصَلةُ 

 .منوالنّْظاـِ أو بْي اللُّؤلَُؤتَػْْيِ 
 : الُمَفضَّضُ 

ُ
 بالِفضَِّة. َرصَّعُ ادل

 يُػْؤخَُّذ ّٔا ]يُْسَحر ّٔا!![. َخَرزَةٌ : الَفْطَسةُ 
َلمُ  ْشطُ : الَفيػْ

ُ
 الَكِبرُي. ادل

 ا الرّْجاُؿ.ُّٔذ ]يُْسَحُر[ يُؤخَّ  َخَرزَةٌ : الَقبَػَلةُ 
يُػْعَمُل كاجلُماِف من ِفضٍَّة.  َشْيءٌ : الُقداسُ 
 ]ُحِلّي[.
 .الدُّرُّ : الَقِديسُ 
 : القاِشَرةُ 

َ
أَةُ ادل ٌْ  وِ جْ اليت َتَضُع دواًء على الوَ  ِر

 .لَْونُوُ لِتَػْقِشَر ِجْلَده وَيْصُفَو 
وَكْسِب  جاؿِ تُػْلَبُس ِلَسْحِر الرّْ  َخَرزَةٌ : الِقْرزَْحَلةُ 

 م.ضاىُ رِ 
وىو الذي يُػَعلَُّق يف َشْحَمِة  الشَّْنُف،: الُقْرطُ 

 .احلُِليّ األُُذِف، وىو نَػْوٌع من 
 .من الِفضَّة التُّومةُ  -
عْ  -

َ
 من الذََّىِب. لِيقُ اادل

من ُصوٍؼ أو َشَعٍر أو إبْػرَْيَسم  َضَفائِرُ : الَقراِملُ 
ْرأَُة 

َ
 .َشعرَىاَتِصُل بِو ادل

. اخلََرزَةُ : الُقْرنُوسُ   يف أَْعَلى اخُلفّْ
 َشْيٍء من الشََّعِر. َقصُّ : التػَّْقِصيرُ 

 .الِقالَدةُ : والتػِّْقصارَةُ  ْقَصارُ التػِّ 
سْ : الَقَصبُ 

ُ
 اأَلْجَوُؼ من اجَلْوَىِر. َتِطيلُ ادل

 من َجْوَىٍر. أنابيبُ  -
كْ  ِغالؼ: الَقَفَدانَةُ 

ُ
 َلِة.حُ ادل

ـٍ تُػتََّخُذ دَ من أَ  خريطة: والَقَفدانَةُ  الَقَفدافُ 
 للِعْطر.

من احلُليّْ تَػتَِّخُذُه ادلرأُة يف يََدْيها  َضْربٌ : الُقفَّازُ 
 ورِْجلَْيها.

 داً من اأَلْسوِرَِة.قَػْلداً واح ماكافَ : ْلبُ قُ ال
 قُػْلٍب على قُػْلٍب من احلُِليّْ. إِدارَةُ : الَقْلدُ 
 ر.َشْيٍء على آخَ  َِلُّ  -

 يف الُعُنِق. ماُجِعلَ : الِقالَدةُ 
من الصُّْفِر ]النحاس[  َخْيطٌ : واإِلْقِليدُ  الِقالدُ 

 يُػْفَتُل على احلَْلَقِة.
نْ  َضْربٌ : الَقَلِقيُّ 

َ
ظُوَمِة من احلَْلِي والَقالئِِد ادل

 باللُّْؤلُِؤ.
 اً مث ُُيَْثى ِبِطيٍب.فيُصاُغ رَلَوَّ  َحْليٌ : الَكبِيسُ 
 بِو. مايُْكَتَحلُ : الُكْحلُ 

 اليت يُْكَتَحُل ّٔا. اآللَةُ : والِمْكحاؿُ  الِمْكَحلُ 
ْرأَُة. ادلِيلُ  -

َ
 تُْكَحُل بو ادل

 الُكْحِل. ِوعاءُ : الُمْكُحَلةُ 
َعُل على الصّْْبياِف َسْوداُء ُتُْ  َخَرزَةٌ : الَكْحَلةُ 
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 )َخَرزَُة الَعْْيِ(.
ُذ ّٔا النّْساُء الرّْجاَؿ. خّْ تُػؤَ  َخَرزَةٌ : الَكرارُ 

 ]َتْسَحرُُىنَّ[.
 راٌس(.الِقالَدِة )اجلمع: أكْ  نَْظمُ : الِكْرسُ 
 من الذََّىِب والِفضَِّة. الِقالَدةُ : الَكْرـُ 
ْأِس : وىي ُصوفٌَة ََحْراُء يف رَ الصَّْوقَػَعةُ : الِكلَّةُ 

 اذلَْوَدِج.
 )اجلمع: لُْؤلٌُؤ وآلِلئ(. الدُّرَُّة،: اللُّْؤلَُؤةُ 

 الِقالَدِة. واِسطَةُ : اللَّبَّةُ 
ْكَتَحُل بو. اإلْثِْدُ : فُ صِ الالَّ 

ُ
 ادل

 الِقالَدُة. الِعْقُد،: اللَّطُّ 
 يُْكَحُل بو الَعْْيُ. اجَلالءُ : واللَّْمكُ  اللُّماؾُ 
 .الُكْحلُ : اللُّماؿُ 
 .ادلِْرَودُ : بُ الُمَلوَّ 

 .الصُّورَةُ : التِّْمثاؿُ 
الصّْغاُر وضَلُْوُه، )الواحدة:  اللُّْؤلُؤُ : الَمْرجافُ 

 َمْرجانٌَة(.
 وىو َجْوَىٌر َأَْحَرُ  الُبسَُّذ، -

ْشطُ : الِمْرَجلُ 
ُ
 .ادل

 الذي ََيْرُُج من الصََّدفَِة. احَلبُّ  -
واخَلالِخيُل من الُقروِف  اأَلْسوِرَةُ : الَمَسكُ 
 اِج.والع
 وىي الُقروُف ]تتخذ للزينة[. الذَّْبلُ  -

ْشَط. وىو تػَ  اليت: الماِشطَةُ 
َ
 يلُ جِ رْ حُتِْسُن ادل

 الشََّعِر.
ْشِط. ةفَ رْ حِ : الِمشاطَةُ 

َ
 ادل

 بو الشََّعُر ويَُسرَُّح. مايُػَرجَّل: والِمْشطُ  الُمْشطُ 
ْشِط. ماَسَقط: الُمَشاطَةُ 

َ
 من الشَّعِر عند ادل

 . نَػْتُف الشََّعِر والُغرَِّة.النَّْتفُ : الَمْغدُ 
 .ادلِْكحاؿُ : الُمْلُموؿُ 

 .اخلََرزَةُ : الُمْهَرةُ 
 .اللُّْؤلُؤُ : الَمْهوُ 
 ِبَذَىٍب أو ِفضٍَّة. الطَّْليُ : التَّْموِيوُ 
 السَّْيِف وَغرْيِه مباِء الذََّىِب وضَلْوِِه. ِطالءُ : الَمْيوُ 
 بِو. مايُْكَتَحلُ : الِميلُ 

 .شُ لنػَّقْ ا: خُ النَّتْ 
 .ادلِْنقاشُ : الِمْنتاخُ 
 الذي يػُْنَتُف بو الشََّعُر. ادلِْنقاشُ : الِمْنتاشُ 
 ُمَكلٌَّل جبَواِىَر بَػْعُضوُ على بَػْعٍض. َحْليٌ : الَمناجدُ 

 : )الواحد: ِمْنَجٌد(.الَقالئِدُ  -
 َعلَْيِو الَعُروُس لِتُػَرى. ماتُْظَهرُ : الِمَنصَّةُ 
 الَعُروِس. َسرِيرُ  -

 والِفضَُّة. الذََّىبُ : ِضيرُ والنَّ  النُّضارُ 
 من الذََّىِب. السَِّبيَكةُ : النَّْضَرةُ 
 من احلِنَّاِء بعد االْخِتضاِب. مايَِبسَ : النُّضاءُ 
 الصَّايف اللَّْوِف. اللُّْؤلُؤُ : النََّطفُ 
 .الُقْرطُ : النَّطََفةُ 
ـُ   نُِظَم َخَرزاً. َخْيطٌ : اإِلْنظا
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ـُ   من َخْيٍط وضَلْوِِه. فيو الشَّْيءُ  مانُِظمَ : النِّظا
يػُتََّخُذ على ِصيَغة الَوْرِد وتَػْغرُِسُو  َشْيءٌ : النػِّْقِرسُ 

 النّْساءُ يف رُؤوِسِهنَّ 
 .النَّْمَنمةُ : النػَّْقشُ 
 .األَثَػرُ  -
 . األَثَػُر الَقلِيُل.النػُّْقطَةُ : النُّْكَتةُ 

 .ادلِْنقاشُ : والِمْنماصُ  الِمْنَمصُ 
 تَّْحِسُْي.وال التَّْجوِيدُ : التػَّْنِميقُ 
َنػُْقوشُ : الُمَنمَّقُ 

 .ادل
 من اخلََرِز، )الواحدة: هَناٌة(. َضْربٌ : َهىالنػَّ 

 )اجلمع: نَػًهى(. الَوَدَعُة،: النَّهاةُ 
عالِيُق،: األَنْواطُ 

َ
 مايُػَعلَُّق ويُػزَيَُّن بو. ادل

َوشَّى: الَهبػَْرجُ 
ُ
 .ادل
 .الدُّرَّةُ : الَهْيُجمانَةُ 

 َرِز.من اخلَ  َضْربٌ : الَوِجيَهةُ 
اليت يف  الدُّرَّةُ = واِسطَُة الِقالَدِة:  الواِسطَةُ 

 َوَسِطها وىي أَنْػَفُس َخَرزِىا.

َعلَّمُ : الَمْوُسوـُ 
ُ
ُزَيَُّن.ادل

 . ادل
 بِو، )اجلمع: َمواٍس(. ماُُيَْلق: الُموَسى
 .الَوَدَعةُ : الِميَقبُ 
 ْبِل وغريمها.من الِفضَِّة والذَّ  اخلَْلخاؿُ : الَوْقفُ 
ـُ بعض احليوانات البحرية[.]الذَّ   ْبُل: ِعظا
 .التػَّْلِميعُ : التػَّْولِيعُ 
.الدُّرَّةُ : الَونِيَّةُ   . الِعْقُد من الدُّرّْ
 .الدُّرَّةُ : الَوِىيَّةُ 

 .الصَّْوجَلافُ : الِميجارُ 
 َحْلِي الَيَدْيِن، )معرَّب فارسي(. من: اليارِجُ 
 .السّْوارُ : الياِرؽُ 
 .احلِنَّاءُ : اليُػَرنَّاءُ 
 )الواحد: أَْيَسٌق(. القالئُِد،: قُ األياسِ 

ة: درَية[، )الواحة الكَ ارَ جَ ]من احلِ : الياقُوتُ 
 يٌت(.واقِ ياقوتٌَة، واجلمع: يَ 

من الَعِقيِق، )الواحدة: يَػنَػَعٌة(. َضْربٌ : اليَػَنعُ 
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(ٛ) 
  العطور

 َشْيءٌ من الطّْيب أَبْػَيُض كأنَّو َمْقشوٌر.اأُلْشَنُة: 
ْطر أَبْػَيٌض َدِقيٌق كأنو َشْيٌء من العِ  -

 َمْقشوٌر من ِعْرٍؽ.

 : الُعوُد الذي يػَُتَبخَُّر بو.األَْلَوُة واألُلُوَُّة واللَّيَّةُ 
 : َضْرٌب من الِعْطِر يضاىي ادلِْسَك.األُنَابُ 
 : الَعْنبَػُر.اإلبْليمُ 
 : ِوعاءُ الطّْيِب.البالَةُ 

 : الِقْطَعُة من ادلِْسِك.الَحصاةُ 
ْحَلِب.ةُ الَمْحَلِبيَّ 

َ
 : ِطيٌب يَُسَتْخرَُج من َشَجِر ادل

: ِشْبُو البُػْرَمِة ]الِقْدر[ من زَُجاٍج الُحْنُجورَةُ 
 ُُيَْعُل فيها الطّْيُب.

قاُرورٌَة طَوِيَلٌة ُُيَْعُل فيها الذَّرِيَرُة  -
 ]َمْسحوُؽ الطّْيب[.

: الطّْيُب الذي يُوَضُع الَحُنوُط والِحَناطُ 
 وه(.للَميِّْت )كالكافور وضل

َذرِيرٌَة من ِمْسك أو َعْنَْبٍ أو كافوٍر أو  -
َيُّْت.

 َصْنَدٍؿ يُطَيَُّب بو ادل
 : أْخالُط الطّْيِب.الِخْلطُ 
: َضْرٌب من الطَّيِب. الِخالُؽ والَخُلوؽُ  -

 الزَّْعَفراُف. -
: ِطيٌب يػُتََّخُذ من الزَّْعَفراِف وَغرْيِه من الَخُلوؽ

 احلُْمرَُة والصُّْفرَُة. أَنْواع الطّْيِب، وتَػْغِلُب عليو
 : ِمْثُل الذَّرِيَرِة يُدخَُّن ّٔا البُػُيوُت.الدُّْخَنةُ 
 َِبُوٌر يَُدخَُّن بو الثّْياُب أو البَػْيُت. -
ْرأَُة ِطيَبها الدُّرْجُ 

َ
: ُسَفْيٌط َصِغرٌي َتدَِّخُر فيو ادل
 وأََداِتا. )اجلمع: ِدَرَجةٌ وأَْدراٌج(.

 من ِطيٍب وَغرْيِِه.: ما تُُدلَّْك بو الدَّلُوؾُ 
: َحَجٌر يُْسَحُق بو الطّْيُب. ]آلَُة الِمْدَوؾُ 

 السَّْحق[.
: َحَجٌر يُْسَحُق َعَلْيِو الطّْيُب. ]مكاف الَمداؾُ 

 السَّحق[.
 : فُػتَاٌت من َقَصِب الطّْيِب.الذَّرِيَرة
 نَوٌع من الطّْيِب رَلُْموٌع من أَْخالٍط. -

للرّْجاِؿ ُدوَف  : الطّْيُب الذي َيْصُلحُ كارَةُ الذِّ 
النّْساِء، ضلو ادلِْسِك والغالِيِة والَعْنَْبِ والُعوِد 

 والكافُوِر، وىو ماال َلْوَف لو يَػنػُْفُض.
: َتطِْييُب الدُّْىِن بالياَسَِْي أو بَػْعِض التَّربِيبُ 

 الرَّياِحِْي.
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: َضْرٌب من الُعوِد ]الطّْيب[ من أَْجَوِده الُمْرَنحُ 
 يُْسَتْجَمُر بِِو.

ُطَيَُّب.الُمَروَّحُ 
 : ادل

 : ُدْىُن الباِف.السَِّعيطُ 
 ُدْىُن الزَّنْػَبِق. -

 : َخْلُط الدُّىوف بالطّْيِب.التَّْسِعيفُ 
 : الذي يُػَعبَّأُ فيو الطّْيُب ما أَْشبَػَهُو.السََّفطُ 
: َضْرٌب من الطّْيِب يُػرَكَُّب من ِمْسٍك السُّكُّ 

 وراَمٍك.
 : ادلِْسُك.الشَّْذوُ 
 ِكَسُر الُعوِد الصّْغاُر.: الشَّذا

 : الَعِتَيَدُة للنّْساِء تضع فيو ِطيَبها.الشَّرِيطُ 
 : ادلِْسُك.الَمْشُموـُ 

 : نَػْوٌع من الُعُلوِؾ.الُمْصطَُكى
ْخلوُط بالِعْلِك.الُمَمْصَطكُ 

َ
 : ادل

: ُمُدؽُّ الطّْيِب. )اجلمع: الصَّاليَُة والصَّالََءةُ 
 ِصِليَّا(.
 ْسك.: ِوعاءُ ادلِ الصِّوارُ 
 : َلْطَخ اجَلَسِد بالطّْيِب.الضَّْمخُ 

 : الغالِيُة ]عطر[.الَمْضُنوفُ 
 ُدْىُن الباِف. -

 : َضْرٌب من الِغْسَلِة والطّْيِب.الَمْضُنونَةُ 
 : الُعوُد، ]َِبُوٌر[.الُمطيػَّرُ 
 : ]الِعْطُر[ الذي يػَُتطَيَُّب بِو.الطِّيبُ 
َلٌف من : َضْرٌب من الِعْطِر أَْسَوُد ُمْقتػَ الظُّْفرُ 

 َأْصِلِو على َشْكِل ظُْفِر اإلنساف.
: َصالََءُة الطّْيِب. ]ما يُْسحُق َعَلْيِو الَعَبَدةُ 

 الطّْيُب[.
 : أَْخالٌط من الطّْيِب ُُتَْمُع بالزَّْعَفراِف.الَعبِيرُ 

 : ِوعاءُ الطّْيِب وضَلْوِِه.الَعِتيَدةُ 
ِوعاُء ما حتتاُج إليو العروُس من ِطيٍب  -

 وٍر وِمشٍط وغريه.وأداٍة وِبَُ 
َرُة والِعْتوارَةُ   : الِقْطَعُة من ادلِْسِك.الِعتػْ

 : َضْرٌب من الِعْطِر.الُمَعتػََّقةُ 
 : الطّْيُب على أَنْواِعو.الِعْطرُ 
ْعُروُؼ.الَعْنبَػرُ 

َ
 : الطّْيُب ادل

 الزَّْعَفراُف. -
 : الطّْيُب.الِغْسَلةُ 
 : الطّْيُب.الغالَِيةُ 
ٌب من ِمْسٍك وَعْنَْبٍ نَػْوٌع من الطّْيِب ُمرَكَّ  -

 وُعوٍد وُدْىٍن.
ـُ بَػْعض أنواع الِغْزالف[.الَفْأرَةُ   : ادلِْسُك. ]َد



 - 750 -  

 

: َخْلُط اأَلطْياِب من الرَّاِئحِة بَػْعِضها من الَفْتقُ 
 بَػْعٍض.

 : َضْرٌب من الطّْيِب.الِفتاؽُ 
 : الرَّوِائُح الطَّبػَّْيُة.األَْفعاءُ 
 : َضْرٌب من الطّْيِب.الفاِغَرةُ 
 ُصوُؿ النػَّيػُْلوفَِر اذلِْنديّْ.أُ  -
 : راِئَحةُ الطّْيِب.الَفْغَمةُ 
 : الرَّاِئَحُة الطَّيبُّْة.والَفْغَوُة والفاِغَيةُ  الَفْغوُ 
 : نَػْفَحُة ادلِْسِك.الَفَنعُ 
 : ِوعاءُ ادلِْسِك.الفارَةُ 

 : ما يُعاََل بِو الطّْيُب.األَْفواهُ 
 اأَلْصناُؼ واألَْنواُع من الطّْيِب. -

ُدوُؼ ]ادلخلوط[.ْيدُ الفَ 
َ
 : الزَّْعَفراُف ادل

 َوَرُؽ الزَّْعفراِف. -
 : أَوَُّؿ ما يَػُفوُح من الرَّاِئحِة.الَفْوَعةُ 

ُطَيَُّب.الُمَقتَّتُ 
 : ادل

ْخلُوُط بالرَّياِحِْي، أو باألَْدىاِف ادلطَيَّبَِة. -
َ
 ادل

 : رِيُح الُعوِد الذي ُُيَْرُؽ فُيَدخُّْن.الُقتارُ 
 .رِيُح الَبُخورِ  -

. القاِرُت والَقراَّتُ   : ِمْسٌك قَاِرٌت: جاؼّّ
 : الَوجُّ. ِعيداٌف يػَُتَبخَُّر ّٔا.القارُوفُ 

: َصاليَُة الطّْيِب؛ ]احَلَجُر الذي الُقْسطَناسُ 
 يُْسَحق عليو الطّْيُب[.

 : الُعوُد الذي يػَُتَبخَُّر بِو.الُقْطرُ 
فيو  : ادلِْجَمُر. ]الذي يُْشَعلُ الِمْقَطُر والِمْقطَرةُ 

 الُعوُد[.
: َخرِيطٌَة من أََدـٍ تُػتََّخُذ الَقَفداُف والَقَفدانَةُ 

 للِعْطر.
 الطّْيِب. : َشْيءٌ من أَفاوِيوِ الَقفُّورُ 

 : الَعْنبَػُر.الِقْنِديدُ 
 : الُعوُد ادلَتَبخَُّر بِو.الِكباءُ 
 : التَّْبِخرُي.التَّْكبَِيةُ 
 : ِوعاءُ الطّْيِب.الَكِرشُ 
 َِبْرِيّّ يػَُتَبخَُّر بِو.: ُعوٌد الُكْسطُ 
 : ناِفَجةُ ادلِْسِك.اللَِّبيَخةُ 

 : َضْرٌب من الطّْيِب.اللَّْخَلَخةُ 
 : ادلِْسُك. كل ماتُطَيَُّب بو اخلُُدوُد.اللَِّطيَمةُ 

 ِوعاءُ ادلِْسِك. -
 : ادلِْسُك.اللَّقُّ 

ُعوٌد يػَُتبخَُّر بِو طَيُّْب األَلَْنجوُج واليَػَلْنجوُج: 
 الرّْيِح.

الُعوُد الذي يػَُتَبخَُّر بو.  لُوَُّة واللُّوَُّة:األَ 
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 )معرَّب(.
 الُعوُد الذي يػَُتَبخَُّر بو. )معرَّب(. اللَّيَُّة:

 َضْرٌب من الطّْيِب. الِمْسُك:
َعُة والمائَِعُة:  َضْرٌب من الِعْطِر. الَميػْ

 الُعوُد الذي يػَُتَبخَُّر بو.  اليَػَلْنجوُج واألَلَْنجُج:
 َضْرٌب من الطّْيِب يَُدخَُّن بِو. نَّدُّ:النِّدُّ وال

 الَعْنبَػُر. -
 عوُد الطّْيِب الذي يػَُتبخَُّر بو.الَمْنَدِليُّ: 

 ِعْطٌر ِىْنِديّّ. الَمْنَدُؿ والَمْنَدِليُّ:
 َضْرٌب من الطّْيِب رَقيٌق كادلاِء. النَُّضوُح:
 ِوعاءُ ادلِْسِك. )معرَّب(. الناِفَقُة:
 ن الطّْيِب.َضْرٌب م النػَُّقوُع:

َضْرٌب من الطّْيِب َُيَْلُط بادلِْسِك  الَمْهُضوَمُة:
 والباِف.
ـُ:  الطّْيُب. الَبُخوُر. األْىضا
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(ٜ) 
 األصباغ 

.البَػْرَقَشُة:   ِشْبوُ تَػْنِقيٍش بألواٍف َشَّتَّ
- .  النػَّْقُش بألواٍف َشَّتَّ

ـُ.البَػقَُّم:   ِصْبٌغ َمْعروٌؼ وىو الَعْنَد
 لتَّْخضيب باحلِنَّاء.ا البَػْهَرَمُة:
َعْصَفُر. الُمبَػْهَرـ:

ُ
 ادل

 َجْعل الشَّْيِء أَبْػَيَض. التَّْبِييُض:

 الصَّْبُغ. الَغْمُس يف الصّْباغ. الثػَّْرُد:
 الصَّْبُغ باحلِنَّاِء. الثَّْمُء:

 َخْلُط البَػَياِض بالسَّواِد. الثَّْمُغ:

 الصَّْبُغ. -

 الصّْْبُغ اأَلْصَفُر.الُجْزُع: 
ْصُبوُغ بالُعْصُفِر، )ثَػْوٌب زُلَرٌَّض(.َحرَُّض: المُ 

َ
 ادل

 التَّْبِييُض. ]للثياِب وضلوىا[.التَّْحوِيُر: 
تَػْغِيرُي اللَّْوِف ُِبْمرٍَة أو ُصْفرٍَة أو  الَخْضُب:
 غريمها.

 كلُّ ماُغيػَّْر لَْونُُو.  الَمْخُضوُب والَخِضيُب:
 ُكلُّ َلْوٍف َغيػََّر لونَُو َُحرٌَة.  -
 اسم ماَُيََضُب بو؛ يُػَغيػَُّر اللَّْوُف بِِو.اُب: الِخضَ 

 الطَّْلُي بالَقِطراِف.الدَّْجُل: 
 الطَّْلُي الكاِمُل بالَقِطراف. التَّْدِجيُل:

 َُتِْليُط أَْلواٍف يف َلْوٍف. الدَّْخَلُة:

السََّيالُف من الرَّاُووِؽ، وىو ِمْصفاُة  الدَّْمُع:
 الصَّبَّاِغ.

ْطِليُّ بالدَّـِ ]ُِبْمرٍَة[. ِميَمُة:الَمْدُموـُ والدَّ 
َ
 ادل

َُموَُّه بالذََّىِب. الُمْذَىُب:
طِْليُّ بالذََّىِب. ادل

َ
 ادل

 ِب . التَّْمويوُ بالذَّىِب.الطَّْلُي بالذَّىَ  اإِلْذَىاُب:

طِْليُّ بالذََّىِب. الُمَذىَُّب:
َ
 ادل

 الطَّْلُي بالذََّىِب. التَّْذِىيُب:
 بالزَّْعَفراِف الذي ال يَػُعمُّ.اللَّْطُخ  الرَّدُْع:
َلطَُّخ بالزَّْعَفراِف وغريِه. الرَِّديُع:

ُ
ْصُبوُغ، ادل

َ
 ادل

 الطَّْلُي بالرَّصاِص.التػَّْرِصيُص: 
 الصَّْبُغ باحلِنَّاِء.اليَػْرنَأَُة: 
 الصَّْبُغ بالصُّْفرَِة.الزَّبْػَرقَُة: 
طِْليُّ بال الُمَزفَُّت:

َ
قَػتػَُّر. ادل ًٌ  ْفِت.زّْ امُل

َُروَّى من ِصْبٍغ وضَلْوِِه. لُمْشَبُع:ا
 ادل

التػََّنشُُّف ]االْمِتصاُص[ )َتَشرََّب  التََّشرُُّب:
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 الصّْباَغ(.الثػَّْوُب 

 اِف.ر الصَّْبُغ بالزَّْعفَ  التَّْشرِيُق:
 ِصْبٌغ َأَْحَُر. الشَّْرِقيُّ:

َغة: ماتُػَلوَُّف بو الثّْياُب.  الصِّْبُغ والصِّباُغ والصِّبػْ
 ة(.غَ بِ صْ أَ  باغٌ صْ أَ  :)اجلمع
 الصَّْبُغ بالصُّْفرَِة. التَّْصِفيُر:

 التػَّْلِطيُخ ِبُْمرٍَة أو ُصْفرٍَة. ريُج:ضْ التَّ 

 ِصْبٌغ َأَْحَُر. اإِلْضرِيُج:

 ُكلُّ ماطُِلَي بِو.  الطِّالُء:

ْدُىوُف بالَقِطراِف أو القاِر. الُمَعبَُّد:
َ
 ادل

ْصبوُغ بالَعْفِص. الُمَعفَُّص:
َ
 ادل

ْدبُوُغ بالَعرََتِن. ]وىو َشَجٌر يُْدبَُغ  َعْرَتُن:المُ 
َ
ادل
 [.رُ َحَْ و أَ نُ وْ بُعروِقِو لَ 

 التَّْسوِيُد. التػَّْفِحيُم:

باٍت يُْصَبُغ ّٔا، يف رَْأِسو َحبّّ نَ  ُعُروؽُ  الُفوَُّة:
ادلاِء، يُْكَتُب مبائو  احلُْمرَِة َكِثريُ  َأَْحَُر َشِديدُ 

 ويػُنػَْقُش.
 ْبُغ الَقَرِظ.صِ  الَقَرِظيُّ:

طِْليُّ بالَقِطراِف. الَمْقطُوُر والُمَقْطَرُف:
َ
 ادل

 إشراُب َلْوٍف بَِلْوٍف. الُمقاناُة:

 الطَّْلُي بالقَّاِر. التػَّْقيِيُر:
:  ُد ادلِْعَزى.و ِصْبٌغ َأَْحَُر ُتْصَبُغ بو ُجلُ  اللَّكُّ

. الَمْلُكوُؾ: ْصُبوُغ باللَّكّْ
َ
 ادل

َُموَّهُ  الُمَمْخَرُؽ:
 .ادل

ْغرَُة، وىو ِصْبٌغ َأَْحَُر. الَمْشُق والِمْشُق:
َ
 ادل

 ا.الطَّْلُي ِبَذَىٍب أو ِفضٍَّة وَغرْيمه التَّْمويُو:

الُعروُؽ اليت ُيْصَبُغ ّٔا كالَوْرِس  الُهْرُد:
 والزَّْعفراِف.

 الصَّْبُغ بَِلْوِف الَوْرِد. التػَّْورِيُد:

ْصُبوُغ بَِلْوِف الَوْردِ الُمَورَّد: 
َ
 .ادل
 الصَّْبُغ بالَوْرِس. التػَّْورِيُس:
 َخْلُط َلْوٍف بَِلْوٍف. الَوْشُي:

 التػَّْلِميُع. ]َجْعل لَُمٍع يف الشَّيِء[. التػَّْولِيُع:
ِصْبٌغ َأَْحَُر، ِقيَل ىو َخَشُب البَػقَِّم،  األَْيدَُع:

ـُ.  وقيل ىو الَعْنَد
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(ٔٓ) 
 الهوادج والرَّحاؿ والسُّروج 

ْحِل وُمَؤخََّرتُو وآِخَرتُو وآِخُره: ُمْؤِخَرُة الرَّ 
ِخالُؼ قاِدَمِتو، وىي اليت َيْسَتِنُد إليها 

 الرَّاِكُب.
 السُُّيوُر اليت يَُشدُّ ّٔا السَّرُْج.التآِسيُر: 

: ِشْبُو الرّْحاِؿ واألَْقتاِب اإِلَكاُؼ واألَُكاؼُ 
 ]اجُللُّ[.
 ْحُل.ُصْنُع اإِلَكاِؼ، ىو اجلُلُّ أو الرَّ التَّْأكيف: 

 : اذلَْوَدُج الصَِّغرُي.األَلََلةُ 
 لِْبُد السَّرِْج.األُْبدوُُج: 

 َحِشيَّةُ السَّرِْج والَقَتِب.الِبَداُد: 
ِشْبُو سِلْالَتَػْْي حُتَْشيَاِف وُتَشدَّاف الِبداَواِف: 

 باخليوِط إىل ظََلَفاِت الَقَتب وَأْحشائِو.
 ْحِل.احلِْلُس الذي يػُْلَقى حتت الرَّ البَػْرَدَعُة: 

احلِْلُس الذي يُػْلَقى حَتَْت الرَّْحِل البَػْرَذَعُة: 
 )واجلمُع: بَػرَاذُِع(.

َحِديَدٌة َتُكوُف يف طََرِؼ ]السَّرْيِ أو اإلْبزِيُم: 
[ يُْسرَُج ّٔا.  احلِزاـِ

ْفُروِؽ. )اجلمع: الَباُسوُط: 
َ
الَقَتُب َغيػُْر ادل

 َمبَاسيط(.

 .قَػَتٌب َصِغرٌي ُمْسَتِديرٌ الباِصُر: 
 اكب[.]َمْقَعٌد للرَّ  -

 اذلَْوَدُج للَحرائِِر.البُػْلبُػَلُة: 
 َوَسُط الرَّْحِل.البُػْهَرُة: 
 َمرَْكٌب ]َىْوَدٌج[ ال ِظلَّ لو.التػَّْوَأَمُة: 
ٌر يَُشدُّ بو الرَّْحُل. )واجلمع: أَثِْبَتٌة(.الثَِّباُت:   َسيػْ
ُر الذي يف ُمَؤخَّر السَّرِْج.الثػََّفُر:   السَّيػْ

اللّْْبُد ِديَدُة= َجِديََدُة السَّْرج والرَّْحل: الجَ 
 الذي يَػْلَزُؽ ِِّٔما من الَباِطِن.

.الَجِديُل:  ـُ آّدوُؿ من أََدـٍ  الزّْما
اللّْْبُد الذي يَػْلَزُؽ بو الَجْديَُة= َجْديَُة السَّْرِج: 

 من الباطن.
ْحُشوَّةُ الَجْديَُة والَجِديَُّة: 

َ
 الِقْطَعُة من الكساِء ادل

 حتت َدفػَّيَتِ السَّرِْج وظَِلَفِة الرَّْحِل.
 ِجْلَدٌة ُُتَْعُل على الَقَتِب.الُجْلَبُة: 

 َتُكوُف يف الرَّْحِل. َحِديَدةٌ  -
 الرَّْحُل مبا فيو.الِجْلُب: 

 الرَّْحِل. َخَشبُ  -
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 اذلَْوَدُج إذا مل يكن ُمْشرَؼ األعلى.األْجَلُح: 
ُرَبَّع. -

 اذلَْوَدُج ادل
 َدُج الذي ال رَْأَس لو.اذلَوْ  -

الذي يُوَضُع على اخلَْيِل من َحِديٍد التِّْجفاُؼ: 
 وَغرْيِِه يف احلَْرِب.

ِغطاٌء تُػْلَبُسُو الدَّابَُّة لُِتصاَف بِِو، الُجلُّ والَجلُّ: 
 )البَػْرَذَعُة(.
ِقْطَعٌة من أََدـٍ تُْطرَُح على ُمَقدَّـِ الَمْجَنَحُة: 

اكُب عليها، ]يَػْعَتِمُد ِبَكفَّْيِو الرَّْحِل َُيَْتِنُح الرَّ 
 َعَلْيها[.
 مايُوَضُع على الرَّاِحَلِة من أََداٍة وَِحٍْل.الَجهاُز: 
 : نِطاُؽ اذلَْوَدِج.الِحْبسُ 

الِقدَُّة اليت َتُضمُّ الرَّْأَس إىل الُحْبَكُة والِحَباُؾ: 
 الَغرَاِضيِف من الَقَتِب والرَّْحِل.

ساء يُْشِبُو ادلَِحفَّة. من مراكب النّْ الِحْدُج: 
 وكذلك احلَِداَجُة.

و بُ كَ ْر ، تػَ جٍ دَ وْ َمرَْكٌب ليس بَرْحٍل وال ىَ  -
 نِساءُ األعراب.

 َمرَْكٌب للرّْجاِؿ والنّْساِء ليس لو رَْأٌس.الَحَرُج: 
ـُ:   مايَُشدُّ بو السَّرُْج من َحْبٍل أو َسرْيٍ.الِحزا

َصُر بو قَػَتٌب َصِغرٌي ُيُْ الَحصاُر والِمْحَصَرُة: 
 الَبِعرُي ويػُْلَقى َعَلْيِو أََداُة الرَّاِكِب.

ْرأَُة.الِمَحفَُّة: 
َ
 َرْحٌل ُُيَفُّ بثَػْوٍب تَػرَْكُب فيو ادل

َمرَْكٌب كاذلَْوَدِج ليس لو قُػبٌَّة، وىو من  -
 َمراكِب النّْساِء.

احِلزاـ الذي يَُشدُّ بو الرَّْحِل يف بَْطِن الَحَقُب: 
 الَبِعرِي.
ِكساٌء يُوَضُع على ظَْهِر ُس والَحَلُس: الِحلْ 

 الدَّابَِّة. حتت الرَّْحِل أو السَّرِج.
 ادلِْرَشَحُة. ]لِْبٌد يوضع على َظْهِر الدَّابَِّة[. -

 َمرَْكٌب من َمراكِب النّْساِء.الِحالُؿ: 
اخلََشَبُة اليت َتُضمُّ َغراِضيَف الُحْنَكُة والِحناُؾ: 

 الرَّْحِل.
 ُب الرَّْحِل.َخشَ  الُحُنُك:
َخَشَبٌة يف ُمَقدَّـِ الرَّْحِل تَػْقِبُض عليها  الِحمارَُة:
ْرأَُة.

َ
 ادل

الُعوُد الذي حُتَْمل عليو األَْقتاُب ]يف  الِحماُر:
 َرْحل البعري[.

 اذلَْوَدُج. الَمْحَمُل:
 الذي يُػرَْكُب َعَلْيِو. الِمْحَمُل:

ِشقَّاف على الَبِعري ُُيَْمل فيهما  -
 ِف.الَعِديالَ 
 َمرَْكٌب للنساِء ليس َِّْٔوَدٍج وال َرْحٍل. الَحْوُؼ:
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 السَّرُْج. الَحوِيَُّة:
 َمرَْكٌب يُػَهيَّأُ للَمْرأَِة. -

ـُ الدَّابَِّة.الِحياَصُة:   َسيػٌْر طَوِيٌل يَُشدُّ بو ِحزا
َجواِنُب َدفػَّيَت اذلَْوَدِج عن ََيٍْي  الُخُدوُد:

)الواحد:  وِشاٍؿ، وىي َصفائُِح َخَشِبها،
 َخدّّ(.
َخَشبَاٌت تُػْنَصُب فَػْوَؽ قَػَتِب الَبِعرِي  الِخْدُر:

 َمْسُتورٌَة بِثَػْوٍب.
 اذلَْوَدُج. -

َحِديَدٌة َتكوُف يف الرَّْحل تُػَعلَُّق فيها الُخطَّاُؼ: 
 األََداُة.

َحِديَدٌة َحْجنَاُء تُػْعَقُل ّٔا الَبَكرَُة من  -
 جانِبَػْيها، فيها ادلِْحَوُر.

َحِديَدٌة تَُشدُّ ّٔا آِخرَُة الرَّْحِل، ورمبا كانت اِمنَةُ: الدَّ 
من َخَشٍب وتُػْؤَسُر بالِقدّْ أَْسرًا شديداً، وىي 

 اخلََذارِيُف )واحدىا: ُخْذرُوٌؼ(.
َعلََّقُة على آِخِر الرَّْحِل. الذَُّؤابَُة:

ُ
 اجلِْلَدُة ادل

ئْػَبُة:  والسَّرِْج.فُػْرَجٌة مابَػْْيَ َدفػَّيَتِ الرَّْحِل  الذِّ
أَْشياُء تُػَعلَّق باذلَْوَدِج أو  الذَّْبَذبَُة والذَّباِذُب:

 رَْأِس الَبعرِي للزّْينة، )الواحد: ُذْبُذٌب(.
َسفيٌف ُُيَْعل ِمْثَل النّْطاِؽ يَُشدُّ بو  الرََّبُض:

 الرَّْحُل.

 ]ِحباُؿ َشدٍّ وتَػْعليٍق[. -
 َدِج.َمرَْكٌب للنّْساِء ُدوَف اذلَوْ الرَِّجازَُة: 

 مازُيَّْن بو اذلَْوَدُج من ُصوٍؼ وَشَعٍر أَْحََر. -
َمرَْكٌب للَبِعرِي والنَّاقَِة. )اجلمع: أَْرُحٌل الرَّْحُل: 

 ورِحاٌؿ(.
َمرَْكٌب للَبعرِي والنَّاقَِة، وىي أَْكبَػُر من  الرَِّحالَُة:

 السَّرِْج، وَتُكوُف للخيل أيضاً.
 ْيِل. السَّرُْج.: َمرَْكٌب لإلِبِل واخلَ الرَّاُحوؿُ 
 الطَّنَاِفُس.الرَِّحاُؿ: 

الِبطَانَُة اليت حَتَْت لِْبِد  الِمْرَشُح والِمْرَشَحُة:
 السَّرِْج.

 ِدعاَمةُ السَّرْج والرَّْحِل وَغرْيمِِها. الرِّفاَدُة:
]أَداٌة تُػَعلَُّق بالسَّرِْج يُْسَتعاُف ّٔا على  الرِّكاُب:

 الرُّكوِب[.
َمَعاُت اللَّواَت يف ُمَؤخَّر الرَّْحِل الزَّ  الزَّوائُِد:

 لزِياَدِِتا.
ماُجلّْل بو اذلَْوَدُج من الثّْياِب،  السُُّدوُؿ:

 )الواحد: َسِديٌل(.
 َرْحُل الدَّابَِّة. )اجلمع: ُسُروج(. السَّْرُج:

ـُ الرَّْحِل واذلَْوَدِج. السَِّفيُف:  ِحزا
 ِشْبوُ البَػْرذَعِة. السَّوِيَُّة:



 - 757 -  

 

َمرَْكٌب للنّْساِء دوف اذلَْوَدج  :الَمْشَجرُ 
 َمْكُشوٌؼ.

]اخلََشَبُة اليت تالِمُس ظَْهَر الَبعرِي من  الشَّْجُر:
 الرَّْحِل[.
 ِعيداُف اذلَواِدِج اليت تُػَقبَُّب ّٔا. الشَّكاِئُك:
 اجلُلُّ الرَّقيُق. الشُّْمُرُج:
َقدََّمْيِو ِحنػٌْو. الشََّنَذُة:

ُ
 ِإكاٌؼ ُُيَْعُل دل

 ماَيُضمُّ ُعْرقُػَوَتَِ الرَّْحِل أو السَّرِْج. ُة:الصَّفَّ 
ُعوٌد يُػَعرَُّض على الغَِبيِط ُتَشدُّ بو  الصَِّليُف:

حاِمُل، )للَمْحَمل َصِليفاِف(.
َ
 ادل

ْرأَُة. الظَِّعيَنُة:
َ
 اذلَْوَدُج َتُكوُف فيو ادل

 احلَْبُل يَُشدُّ بو اذلَْوَدُج وضَلُْوُه. الظَُّعوُف:
اخَلَشباُت األَْربَُع الالََّت يَُكنَّ على  الظَِّلفاُت:

َجْنَِبِ الَبِعري ُتِصيُب أَْطرافُها السُّْفَلى اأَلْرَض 
 إذا ُوِضَعْت َعَلْيها. )الواحدة: ظَِلَفٌة(.

 ]أَْطراُؼ الرَّْحِل وقوائُِمو[. -
ْرأَُة.الَعرِيُش: 

َ
 ِشْبوُ اذلَْوَدِج تَػْقُعُد فيو ادل

اليت َتُشدُّ بْي واسِط اخلََشباُت الَعراِصيُف: 
الرَّْحِل وآِخرَتِو َيينًا وِشاالً، )الواحد: 

 ُعْرُصوٌؼ(.
ْحَمِل. العاِرُض:

َ
 سقاِئُف ادل

َخَشَبتاِف َتُضمَّاِف مابَػْْيَ الواِسِط  الَعْرقُوتاِف:
َُؤخّْرَِة من الرَّْحِل، )الواحدة: َعْرقُػَوٌة 

وادل
 وَعْرقاٌة(.
َشدُّ بو ُرُؤوُس اخَلَشُب الذي تُ  الُعْصُفوُر:

 األَْقتاِب يف اذلَْوَدِج.
َخَشبُُو بال أَْنساٍع وال  َعْظُم الرَّْحِل: الَعْظُم=
 أَداٍة.
 َضْرٌب من ثِياِب اذلَواِدِج ُمَوشِّى. الِعْقَمُة:
 الرَّْحُل للنّْساِء. الغَبِيُط:
ْعََتَِضِة  الغَبَػَقُة:

ُ
َخْيٌط أو َعرَقٌَة ُتَشدُّ يف اخلََشَبِة ادل

 على َسناـِ البعري.
ـُ الرَّْحِل. الُغْرَضةُ والَغْرُض:  ِحزا

 َمْوِضُع الُغْرَضِة من الرَّْحِل. الُمَغرَُّض:
َْحِزـُ. الَمْغِرُض:

 ادل
 احَلِديَدُة يف ُمَؤخَّرَِة الرَّْحِل. الغاِشَيُة:

 ِغطاءُ السَّرِْج. -
 َمرَْكُب العُروِس.الَفْوَدُج: 
وُف على الرَّْحِل يَػْقُعُد َعلَْيها َشْيٌء يَكُ  الِمْفَرَشُة:

 الرَُّجُل.
َمرَْكٌب من َمراِكِب النّْساِء والرّْعاِء ِشْبُو  الَفْرفاُر:

 احلَوِيَِّة.
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 اذلَْوَدُج. الِمْفَشُل:
َقُب:  َخَشُب السَّرِْج. الَقبػْ

ٌر يَػْعَِتُض ورَاَء الَقرَبُوِس يف السَّرْج. -  َسيػْ
ِعرِي، وىو َرْحٌل ِإكاُؼ البَ الِقْتُب والَقَتُب: 

 َصِغرٌي على َقْدِر سناِمِو.
يُع أَدواِت  الَقَتُد والِقْتُد: َخَشُب الرَّْحِل. ُجَِ

 الرَّْحِل.
ُو السَّرْج. الَقَربُوُس:  ِحنػْ

 َمرَْكُب النّْساِء. اذلَْوَدُج. الُقرُّ:
 ِشجاُر اذلَْوَدِج، )اجلمع: قُطٌُن(. الِقطاُف:
 ْحُل.السَّرُْج، الرَّ  الُقْعَدُة:
ُر:  اذلَْوَدُج الصَِّغرُي. الَكتػْ
 َقِطيَفٌة تُػْلَقى على اذلَْوَدِج. الِكْدُف:

 الرَّْحُل، )اجلمع: ُكدوٌف(. -
 ماحَتَْت ادلريََكِة من الرَّْحِل.الِكراُر: 

 ما َضمَّ ِظْلَفيَت الرَّْحِل من األدمي. -
 ِكساءٌ ُُيَْعُل حَتَْت الرَّْحِل.الِكْفُل: 

 الرَّاِكَب من َخْلِفِو. ماَُيَْفظُ  -
رَْكُب على ظَْهِر الدَّابَِّة. -

َ
 ادل
 الرَّْحُل.الُكوُر: 
 ِعيداُف اذلَْوَدِج. النَّجا:

 لِْبُد السَّرِْج. األَْندوُج:
 َمرَْكٌب من َمراِكِب النّْساِء. الَهْوَدُج:
 لِْبَدُة السَّرِْج. الِمَيثَرُة:

ن ُسُيوٍر أو ِبطاٌف َعرِيٌض َمْنُسوٌج م الَوِضيُن:
 َشَعٍر، يُوَضُع حتت اذلَْودِج.

مايُوَضُع على ظَْهِر البَػْغِل  الوِكاُؼ واإلكاُؼ:
 واحِلمار ]اجُللُّ[.

البَػْرَذَعُة. مايُوَضُع حَتَْت البَػْرَذَعِة. الَولِيَُّة:
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(ٔٔ) 
 القرطاسّية 

َنػُْفوَشُة تُػْعَمل للدَّواِة قَبل أفالُبوَىُة: 
 الصَُّوفَُة ادل

 تُػَبّل.
 : الصَِّحيَفُة.الِجْرِجسُ 

 الّشْمُع والطُّْْي الذي َُيَْتُم بو. -
ُر:   ادلَِداد الذي يُْكَتُب بِو.الِحبػْ

 اآلنية اليت ُُيَْعل فيها احلِبػُْر.الَمْحبَػَرة والِمْحبَػَرة: 
َقطُُّو )أف ُُيَْعَل لو التَّْحرِيُف= َتْحريُف الَقَلِم: 

 َحْرٌؼ(.
ـُ:  الذي َُيَْتُم بو على الِكتاِب.الطُّْْي  الِختا

 ادلِداُد ونِْقُس الدَّواِة الذي يُْكَتُب بو.الَخضاُض: 
 مايُْكَتُب ِمْنُو. )اجلمع: ُدِويّّ وَدَوياٌت(.الدَّواُة: 
ْصَحِف.الرَِّصيعُ 

ُ
 : زِرُّ ُعْرَوِة ادل

 :  اجلِْلُد الرَّقِيُق يُْكَتُب فيو.الرَّؽُّ
 الصَِّحيَفةُ البَػْيضاءُ. -

 الَقَلُم.ِمْزبَػُر: ال
 ألواٌح من السَّاج يُْكَتُب فيها التَّذاِكرُي.السَّبُّورَُة: 

 : َمْوِضُع البَػْرِي من الَقَلِم.السِّنُّ 
 الصَِّحيَفُة.الطِّْرُس: 

 الِكتاُب الذي زلَُِي ويُْسَتطاُع كتابَػتُو. -
ْحُو. )طََلَس الكتاَب(.الطَّْلُس: 

َ
 ادل
  يُذَكر ذلا واحٌد(. الَكرَارِيُس )ملالطُُّنوُج: 

ـُ والتػَّْعِجيُم:   نَػْقُط احلُروِؼ.اإلْعجا
 الصَِّحيَفةُ اليت يُْكَتُب َعَلْيها. الِقْرطاُس:
 اجلِْلُد األَبْػَيُض يُْكَتُب فيو.)اجلمع: قُُضٌم(.الَقِضيُم: 

 الصَِّحيَفةُ البَػْيضاءُ. -
 مايُْكَتُب بو.الَقَلُم: 

ٌِ األَْقالـِ الِمْقَلَمُة:   .ِوعاُء
]الوَرُؽ ادلَتاِكُم ادلْضُموـُ[ )اجلمع:   الُكرَّاَسة:

 كرارِيس(.
 ]الَوَرؽ[.   )معروٌؼ، معرَّب(الكاِغُد: 
 مايُْكَتُب بو وىو النػّْْقُس. ]احِلْْب[.الِمداُد: 

 ِخْرقَةٌ يُزاُؿ ّٔا األَثَػُر.الِمْمَحاُة: 
 الصَِّحيَفُة.الُمَلْيَكُة: 
 ّٔا يف األَْلواِح. َحِديَدٌة يُْكَتبُ الُمْلُموُؿ: 
 : َكْتُب ِكتاٍب من ِكتاٍب.االْسِتْنساخُ 

 الذي يُْكَتُب بو وىو ادلِداُد.النػِّْقُس: 
الصَِّحيَفُة البَػْيضاُء يُْكَتُب فيها. الُمْهَرُؽ: 
 )معرَّب(.

 ُصوفَةُ الدَّواِة.الِهْرِشفَُّة: 
ـٌ رِقاٌؽ، )الواحدة: َورَقٌَة(.الَوَرُؽ:   أُْد
 الصَِّحيَفُة.: الَورَقَةُ 
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(ٕٔ) 
 األلعاب واللَّهو 

 َحَجُر الشَّْطرَْنِج. )معرَّب(.البَػْيَذُؽ: 
َياُف بو الِبْرِقيُل:  اجُلاَلِىُق، وىو الذي يَػْرِمي الصّْبػْ

 البُػْنُدَؽ.
الدَّرَّاَجُة اليت يَْدرُُج عليها الصَِّبُّ إذا الَحاُؿ: 
 َمَشى.

 ِبُّ.الَعَجَلةُ اليت يَِدبُّ َعَلْيها الصَّ  -

ُعَوْيٌد َمْشُقوٌؽ يف َوَسِطو يَُشدُّ الُخْذرُوُؼ: 
ِِبَْيٍط وَُيَدُّ فُيْسَمُع لو َحنٌْي، وىو الذي 

 يُسمَّى اخلَرَّارََة.
الصَِّبُّ ِِبَْيٍط يف يَِدِه فُيْسَمُع  يَُدوّْرُهُ  َشْيءٌ  -

 لو َدِويّّ. واجلمع: َخَذاريُف.
 بِِو. ِطْْيٌ َشبِيٌو بالسُّكَِّر يُػْلَعبُ  -

 ة[.بَ عْ ُخْذُروُؼ الصَِّبّْ. ]لُ الَخرَّارَُة: 
 الِقْدُح ]الَقِضيب أو الُعوُد[. الُمْدَمُج:

 َحُة.و األْرجُ  الدَّْوَداُة:

لُْعَبٌة، وىي فُػْلَكٌة يَػْرِميها الصَِّبُّ ِِبَْيٍط  وَّاَمُة:الدَّ 
 فَتُدوُر على اأَلْرِض. ]البُػْلُبُل[.

َخَشَبٌة تُػْؤَخُذ فُيوَضُع  َحُة:األُْرُجوَحُة والَمْرُجو 
َوَسطُها على تلٍّ، مث َُيِلُس غالـٌ على َأَحِد 

طَرَفَػْيها وُغالـٌ على الطََّرِؼ اآلَخر، فَػتَػَرجَُّح 
 اخلََشَبةُ ّٔما َويَػَتحرَّكاف.

 احلَْبُل الذي يُػْرَُتَُح بِو. الرُّجَّاَحُة:

َياُف إذا اخلَرَّارَُة اليت تَػْلَعُب ّٔا الصّْ  اليَػْرَمُع: بػْ
 أُِديَرت َسَِْعَت ذلا َصْوتاً.

 .اخلُْذُروؼُ  -

 الزُّْحُلوفَةُ يَػَتزَلَّ ّٔا الصّْبياُف.الزُّلََّخُة: 
الِقْدُح ]الَقِضيُب[ الذ الريَش  الزََّلُم والزَُّلُم:

 َعَلْيِو. )اجلمع: أَْزالـ(.

 الَكْعُب الذي يُػْلَعُب بِو. الشُُّزُف:

ْيِسِر ليس لو ِقْدٌح من  الُمَصدَُّر:
َ
ِقداِح ادل

 َنصيٌب.

َىَنٌة َجْوفاُء من ضُلاٍس َيْصِفُر فيها  الصَّفَّارَُة:
 الُغالـُ.
ْيِسِر اليت ال أَْنِصباَء  الُمَضعَُّف:

َ
َأَحُد أَْقداِح ادل

 ذلا.

ُر:  الطَّْبُل. الَعيػْ

َخَشَبٌة ُُيَدَّد َأَحُد طَرَفَػْيها ويَػْلَعُب ّٔا  الِمَطخَُّة:
 .الصّْْبيافُ 
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 الِقْدُح الفائُِز. الَعطَّاُؼ والَعطُوُؼ:
 الذي ال ُغْرـَ فيو وال ُغْنَم. الِقْدحُ  -

ْيِسِر.الُمَعلَّى: 
َ
 أَْفَضُل ِقْدٍح يف ادل

 ]يَْشرَبُوف بو[. َقَدُح الشُّطَّاِر.الُفَتيُّ: 
ْيِسِر. الَفذُّ:

َ
 األَوَُّؿ من ِقداِح ادل

 الُبوُؽ. الُقْبُع:

رِيضة يَػْلَعُب ّٔا ٌة عَ ْسَتِديرَ مُ  َخَشَبةٌ  الِمَقثَُّة:
ِبيَهٌة باخلَرَّارَة، يَػْنِصبوف شيئاً وىي شَ  ْوالدُ األَ 

 مث ُيَتثُّونَو ّٔا عن َمْوِضِعو.

 ادلِْزماُر. الَقصَّابَُة:

لَْعَبٌة تُػتََّخُذ من ُجلوٍد  بِْنُت ُقضَّامة: الُقضَّاَمُة=
 بيٍض.

اُؿ بْي الَقْوـِ يف الزَّمَلُ، السَّْهُم الذي ُيُ  الَقَلُم:
 الِقماِر.

الُكرَُّج الذي يُػْلَعُب بو، )وىو ِشْبو  الُكرَُّؾ:
ْهِر يػُْلعُب َعلَْيِو(، )معرَّب(.

ُ
 ادل

 ُفصوُص النػَّْرِد، )الواحد َكْعٌب(. الِكعاُب:
 الشّْْطَرصْلَُة. الُكوبَُة:

 الطَّْبُل والنػَّْرُد. -

 آالُت اللَّْهِو.الَمالِىي: 
ْلَعَبُة[.]ا الَمْخرقَُة:

َ
 دل

ْيِسِر  الَمِنيُح:
َ
الِقْدُح الذي ال َنِصيَب لو يف ادل

 وال ُغْرـَ.

َشْيٌء يػُْلَعُب بو. وىو النػَّْرَدشرُي،  النػَّْرُد:
 )معرَّب(.

ـُ: ِو بُعوٌد ُُيَْعُل يف رَْأِسو ناٌر تَػْلَعُب  الِمْهزا
 الصّْْبياُف.

 صا َقِصريٌَة.عَ  -

 ادلِْزماُر.الُهْنُبوُؽ: 
ْيِسِر ال َنِصيَب لَُو. :الَوْغدُ 

َ
 ِقْدٌح من ِسهاـِ ادل

 الَقَصَبُة اليت يَػنػُْفُخ فيها الرَّاعي. الَيراَعُة:
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 األعراض والظَّواىر ادلرضيَّة .................... (ٕٔ)

157 
164 
171 
175 
177 
182 

 201 الفصل الثالث: العالج ...................................

 التمريض وادلداواة والتَّوليد..................... (ٔ)
 األدوية والسُّموم والصَّيدلة..................... (ٕ)
 اجلراحة...................................... (ٖ)
 .............................التَّغذية واحِلْمَية.. (ٗ)
 الشِّفاء والنقاىة............................... (٘)

 األدوات الطبيَّة............................... (ٙ)

203 
210 
216 
219 
224 
227 

 229 الباب الثاني: كلمات العلوم ..............................

 231 الفصل األول: الفيزياء ...................................

 ٖٖٕ القسم األول: األلوان ...............................

 242 القسم الثاين: األصوات ..............................

 251 القسم الثالث: احلركة ..............................

 261 القسم الرابع: الطاقة: نار، حرارة وبُرودة، ضوء، قُػوَّة...

 269 ص: صالبة، كثافة، لُيونة.........القسم اخلامس: اخلوا

 275 القسم السادس: معاجلة ادلواد: .......................

 القطع والكسر ............................ (ٔ)
 التَػْفريق والنػزع والفتح .................... (ٕ)

 نحت ....................الصَّقل والَقْشر وال (ٖ)

 الدَّؽُّ والَفتُّ ............................. (ٗ)

275 
281 
285 
288 
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ْزج ............................. (٘)
َ
 اخلَْلط وادل

 الربَّط والشَّدُّ واللَّْصق ..................... (ٙ)

دُّ والَبْسُط .............................. (ٚ)
َ
 ادل

 ............الطَّيُّ والثػَّْْن .................. (ٛ)

ُر والتػَّْغطية والسَّدُّ ..................... (ٜ) تػْ  السَّ

 اجلمع والرتكيب ........................ (ٓٔ)

 االختبار والكشف واالستخراج ........... (ٔٔ)

 التحويل واالستحالة ..................... (ٕٔ)

 الثػَّْقب واخلرؽ ........................... (ٖٔ)

 .................الدَّلك والعصر .......... (ٗٔ)

290 
292 
294 
296 
297 
299 
301 
303 
306 
307 

 309 الفصل الثاين: الكيمياء ...................................

 311 القسم األول: ادلعادن وأشباه ادلعادن ....................

 315 القسم الثاين: ادلركَّبات الكيميائية ....................

 321 .......القسم الثالث: الغازات .......................

 322 القسم الرابع: العمليَّات الكيميائية وأدواهتا .............

 324 القسم اخلامس: الرَّوائح والطُّعوم ....................

 329 الفصل الثالث: القياس واحلساب ..........................

 331 القسم األول: القياس .................................

 احلجم والكميَّة .......................... (ٔ)
 الوزن .................................... (ٕ)
 ادلكان ..................................... (ٖ)
 الزَّمان .................................... (ٗ)
 ادلساحة وادلسافة واألبعاد ....................  (٘)
 والتقدير ..........................ادلقايسة   (ٙ)

331 
336 
339 
342 
344 
346 

 353 القسم الثاين: احلساب ................................

 357 الباب الثالث: كلمات العمارة وهندستها....................
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 أنواع البيوت .......................... (ٔ)
 ..أجزاء البيت .......................... (ٕ)
 مواد البناء وأدواتو ......................  (ٖ)
 الصنعة واحلرفة ..........................  (ٗ)
 ادلرافق ...................................  (٘)

359 
364 
377 
384 
390 

 401 الباب الرابع: ..........................................

 403 .الفصل األول: اجلغرافية ...............................

 405 ( التضاريس: ........................................ٔ)

 .............................اجلبال واذلضاب والوديان -أ
 ......................السهول والوىاد وادلنخفضات. -ب
 الصحارى والرمال............................. -ج

405 
417 
422 

 428 ................حب، رياح، حرارة وبرودةأمطار، س: ادلناخ (ٕ)

 449  .....، األهنار، السيول، العيون، الُبحريات والغدرانالبحارادلياه:  (ٖ)

 464 ( ادلعامل واحلدود واالجتاىات .............................ٗ)

 471 ( الظواىر اجلغرافية والكونية ...............................٘)

 492 ادلواقيت: فصول، مواسم، أيام............................. (ٙ)

 497 الفصل الثاين: اجليولوجية ...................................

 531 الفصل الثالث: الفلك ....................................

 547 كلمات التقانة والصناعة ....................: الباب الخامس

 549 فصل األول:  التَّصنيع والتِّقانة............................ال

 551 القسم األول: األدوات وادلواد واإلعداد .............

 أدوات الّتصنيع ........................... (ٔ)
 مواد الّتصنيع ............................. (ٕ)
 ...............اإلصالح والصيانة ......... (ٖ)
 عيوب الّتصنيع وفساده .................... (ٗ)

551 
562 
565 
567 
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 التَّعبئة والتَّجهيز ......................... (٘)

 اخلالصات وبقايا الّتصنيع .................. (ٙ)
571 
573 

 577 القسم الثاين: التقانة وادلهن .........................

 ...........التقانة واحلرفية ................  (ٔ)

 ادلهن وادلهنيون ...........................  (ٕ)

 ادلعامل وادلشاغل ......................... (ٖ)

577 
594 
602 

 603 الفصل الثاين: الصناعات ..................................

 605 زلية ...................... القسم األول: األدوات ادلن

 .......................األثاث واألمتعة ....  (ٔ)

 أدوات االرتفاؽ ومواّده ....................  (ٕ)

 األوعية واألواين ..........................  (ٖ)

607 
611 
621 

 632 الصناعات الغذائية .................... الثاين: القسم

 أغذية األلبان ..............................  (ٔ)
 ة اللحوم ..............................أغذي  (ٕ)
 أغذية احلبوب والدقيق ......................  (ٖ)
 احللويات وادلربيات والعسل .................  (ٗ)
 األشربة ...................................  (٘)
 الزيوت والسوائل ..........................  (ٙ)
 ..........إعداد األغذية وأدواهتا وتقدميها ....  (ٚ)
 فساد األغذية ونفاياهتا .....................  (ٛ)

635 
641 
646 
650 
653 
657 
659 
673 

 677 القسم الثالث: األلبسػة .............................

 األلبسة العامَّة وادلشرتكة ...................... (ٔ)
 األلبسة النسائية .............................  (ٕ)
 األطفال .............................. ألبسة  (ٖ)
 ألبسة الرأس ................................  (ٗ)
 األحذية ..................................... (٘)

679 

687 

690 

691 

693 
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 أجزاء اللباس وملحقاتو .......................  (ٙ)
 مواد النسيج وأدواتو .......................  (ٚ)
 ...........اخلياطة والوشي ...............   (ٛ)

 .............................  األلبسة البالية  (ٜ)

695 

699 

702 

706 

 707 القسم الرابع: الصناعات التكميلية

 السِّالح .................................  (ٔ)
 السُّفن والزوارؽ..........................  (ٕ)

 ....................صناعة اجللود........  (ٖ)

 احلبال واخليوط ...........................  (ٗ)

 ادلصنوعات ادلعدنية ........................  (٘)

 ادلصنوعات اخلشبية ........................  (ٙ)

 الزِّينة والتػَّْزيني ...........................  (ٚ)

 الُعطور  ................................  (ٛ)

 ................................األصباغ   (ٜ)

 اذلوادج والرِّحال والسُّروج ............... (ٓٔ)

 القرطاسية ..............................  (ٔٔ)

 األلعاب واللَّهو .........................  (ٕٔ)

709 

717 

721 

727 

732 

737 

740 

748 

752 

754 

759 

760 

 ٖٙٚ  الفهرس

 


