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تتشوبه ادجتؿعوت البرشيي الـومقي، ذم العرص احلديٌ، بلهنو تستعؿل مـتجوٍت 

حضوريًي مل تسفم ذم تصؿقؿفو أو صـعفو، بل وصؾً إلقفو وموزالً تِصل جوهزًة، تػرض 

كػسفو ظؾقفو بام تؼدمه من تسفقالت ذم احلقوة القومقي. وتسافق هذه ادـتجوت ادوديي 

صؿقم معرفي اإلكسون لعوده، إضوفًي إىل ُمـتَجوت فـقي وثؼوفقي دمعل بتوّجفوت فؽريي تتـوول 

 تؾك ادجتؿعوت مؾزمًي بتحديد موقعفو ذم جموٓت الػن ومػفوم اجلامل.

ذلك أن ادجتؿعوت البرشيي مل تعد قودرة ظذ آكػراد ذم فراغ جغراذم حيؿقفو من 

مع جمتؿعوت أخرى مفام تؽن بعقدة ادمثرات اخلورجقي ادبوذة، فال بد هلو من التػوظل 

ظـفو، إذ إن ادستحدثوت احلضوريي والػؽريي تصل إلقفو حمؿولًي ظذ وشوئل إظالمقي 

 غومرة، مـفو ادؼروء ومـفو ادسؿوع، ومـفو الػضوئي الذي ٓ توقػه أشقجي أو حدود.

ورًا وظـدمو ُتػتح أبواب التواصل بني ادجتؿعوت، يتبّدى قصور الؾغي الؼومقي قص

واضحًو ذم قدرهتو ظذ إقومي روابط، مفام تؽن شطحقي، مع أفراٍد يعقشون ذم جمتؿع تسوده 

لغي أخرى، وإن التعومل مع ثؼوفي مغويرة تعتؿد معطقوت غريبي، وتسُؾك ضرائق معقشقًي 

خمتؾػي، وتـشئ اشتعامٓت جديدة ألصقوء كوكً مللوفي ظـد اجلؿقع، هو تعومٌل يتطؾى 

 دحتويوت تؾك الثؼوفي.معرفًي دققؼي 

وٓصك ذم أن ادعرفي الدققؼي دحتويوت أي ثؼوفي ٓ تؽون إٓ ظن ضريق ترمجي 

كتوجفو الػؽري لقؿؽن الولوج إىل أغوارهو، وآّضالع ظذ مـطؾؼوهتو متفقدًا لؾدخول ذم 

 ات.حوار فؽري مع أصحوهبو، حواٍر يؽشف لـو مو وراء إكجوزاهتو احلضوريي من معوملَ ومرتؽز
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إٓ أكـو، ذم غقوب ترمجٍي توصؾـو إىل احلؼوئق الػؽريي وادػوهقم ادجّردة التي تتؿقز هبو 

تؾك الثؼوفي، كجد أكػسـو ذم مواجفٍي صودمي يومقي مع مـتجوت حضوريي حتؿل أشامء ٓ 

صدى هلو ذم لغتـو، بل تدخل إلقفو مسؾَّحي بعجؿتفو، وٓ يؿؽن إثبوهتو فقفو إٓ ظن ضريق 

لغتـو البعقدة جدًا ظن لغي صوكعقفو. إهنو مـتجوت تبؼى مزروظًي ذم حقوتـو القومقي، حروف 

حتتّل فقفو مواقع حسوشًي بػضل مو كجده فقفو من تسفقل حلقوة األفراد وادجتؿعوت. ففـوك 

وشوئل الـؼل ظذ اختالف أكواظفو، وهـوك األدوات التي يستؼر اشتعامهلو ذم تػوصقل حقوتـو 

 ادـزل وذم حركقي احِلَرف وادفن، أو التي تتحؽم ذم جموٓت آتصول وتسقطر القومقي، ذم

ظذ كشوضوتـو الػرديي واجلامظقي. وإن آشتؿرار ذم إدخول تؾك األشامء بعجؿتفو، ألػوطًو 

كوصزًة ذم صؾى لغتـو، وهي لغي معروفي بوكسقوبقتفو واتسوق حروففو دون أي تـوفر بقـفو، 

تتخؾؾفو  هجقـي، يضطرب جْرس أصواهتو كام تضطرب أحؽومفو الرصفقي حنيجيعل لغتـو لغًي 

ذت بديؾًي ظن حروف أجـبقيٓ  وجود دثؾفو ذم لغتـو.  ألػوظ تتصودم فقفو احلروف التي اُّتخ

لؼد مّر العرب الػوحتون بتجربي مموثؾي ذم بالد الشوم، دمووزوهو ذم بدايوهتو بلن قبؾوا 

والػورشقي إلضالقفو بحروف ظربقي ظذ األدوات واألضعؿي،  اقساض األلػوظ اإلغريؼقي

بل وظذ ادػوهقم ادجّردة واألصقوء التي مل يعرفوهو من قبل، إىل أن توّصؾوا بعد ترمجي 

الػؽر اإلغريؼي إىل إجيود مؼوبالت ظربقي هلو، ُأخذت من صؿقم الؾغي، وقد ُبـقً ظذ 

 كام وّضحتفو الدراشوت الؾغويي. جذورهو، معتؿدًة ادؼويقس احلومؾي لؾؿعـى

إن السقل ادعرذم ادعورص الذي ُتغرقـو فقه احلركي العؾؿقي العودقي قد أجزكو مـذ 

مطؾع الؼرن العرشين ظذ قبول األلػوظ اجلديدة ظذ ظاّلهتو، أي بـؼل حروففو األظجؿقي 

لتؾػزيون وغرهو، إىل حروف ظربقي قريبي مـفو، وهذا مو حدث ألمثول الِػؾم والسقـام وا

معتزين بلن ذلك ٓ ُُيّل بسالشي الؾغي العربقي بعد أن دخل معـى تؾك األلػوظ إىل أذهون 

أجقوٍل متعوقبٍي واشتؼّر فقفو، لذا كون التعومل هبو مستسوغًو لعدم وجود مؼوبالت هلو تستطقع 

 تلديي ادعـى حسى مؼته احلول لبقون الؼصد.
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إٓ أن األمر قد دمووز بضعي ألػوظ كتؾك التي رافؼً وصول احلضورة الغربقي إىل 

العومل العريب ذم هنويي الؼرن التوشع ظرش، فؼد أصبحـو كواجه شقاًل من األلػوظ موّزظًو ظذ 

خمتؾف العؾوم والتؼوكوت، وهذا مو ُيؾزمـو إجيود مؼوبالت هلو تتَّشح بصقغي ظربقي ترشؿفو ذم 

تؾّؼني، ٓرتبوضفو بؿػردات أصقؾي متّسؼي مع ادؽّوكوت ادـتِجي لؾغي، حتى يؿؽن أذهون اد

 .  إدخوهلو ذم اشتعامٍل يومي رتقٍى ومعزر

لؼد جعؾً جمومع الؾغي العربقي حركَي توضني العؾوم هدفًو شومقًو بني أهداففو، ألن 

قي، وأشوس ادشوركي ذم كؼل العؾوم إىل الؾغي العربقي هو مػتوح الؾحوق بوحلضورة العود

جموٓهتو العؾؿقي، شواء ذم العؾوم الدققؼي، الـظريي والعؿؾقي، أم العؾوم اإلكسوكقي كولػؾسػي 

 وظؾم آجتامع وظؾم اجلامل، وهي مسمولقي تؾتزم ادجومع بنيصوهلو إىل متومفو.

ً وأمو مو اشتؼر ذم لغي جمتؿعوتـو من تسؿقوت ترتبط بلمور وأدوات وأجفزة، دخؾ

بقوتـو وأصبحً جزءًا من حقوتـو ذم جموٓت متعددة، كوخلدموت والتغذيي وادالبس 

وادسوكن واحِلَرف، فؼد رأى احتود ادجومع أن يطؾى إىل كل جمؿع أن يتؼدم بؼوائم حتتوي 

ظذ مؼوبالت ظربقي لؽل لػظي ُأضؾؼً ذم التداول بحروففو األصؾقي، وقد وصؾً 

ي العربقي، مـطوقي أو مؽتوبي، لغي مصَطـعي يؽود أن يزول مـفو أظدادهو إىل حدٍّ جعل الؾغ

 مو هو أشود ذم الؾغي وهو آرتبوط بني الؾػظ وادعـى.

وهذا مو جعل جمؿعـو يـشئ جلـًي ُّتتص هبذه ادفؿي هي جلـي ألػوظ احلضورة، لتؼوم 

ي أو األجفزة بجرٍد واشٍع دو صوع ظذ األلسن من ألػوظ أجـبقي َتِصف األدوات ادـزلق

احلديثي أو أشولقى البـوء وأكواع ادسوكن، أو غر ذلك من أصقوء يتواتر ذكرهو ظرشات 

ادرات ذم القوم الواحد، حتى يؿؽن اختقور ادؼوبالت العربقي التي دمدهو الؾجـي َأْدخَل ذم 

وت العربقي بـوًء ودٓلًي وذائؼًي، وهي تستفدي ذم ذلك بولضوابط التي أقرهتو ادمشس

 العؾؿقي ذم الوضن العريب.
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وإن اجلزء األول من معجم ألػوظ احلضورة هذا، هو بوكورة مو كوّد كرشه تبوظًو من 

مؼوبالت كؼسحفو بديؾًي ظن األلػوظ األجـبقي التي دخؾً حقوتـو القومقي ذم جموٓت خمتؾػي: 

 جي ذم جموٓت الـؼلوشوف كـرش بعد ذلك ادؼوبالت الدار .ادالبسادفن واحِلَرف، ادـزل، 

 الزي والبحري واجلوي، وجموٓت آتصوٓت والسبوحي وصمون الػن وادرسح وغرهو.

إكه مرشوع يرتبط بؿجفودكو ذم الدفوع ظن الؾغي العربقي، إليامكـو بلن ضواظقتفو 

ومؼدرهتو آصتؼوققي ومؼويقسفو الواضحي تسؿح لـو بنجيود مؼوبالت يػفؿفو العريب ففاًم 

قًو، يسؿح له بوشتعامهلو بِحّريي وضالقي حني تؽون تؾك ادصطؾحوت ذات بـوء َكَسؼي، حؼقؼ

وتؾتؼي فقفو ادؽّوكوت األشوشقي لؽل مصطؾح: ادؽّون الؾسوين وادعرذم والثؼوذم، فتصبح 

 مـسجؿي مع ادػردات األصقؾي لؾغي.

عربقي ُيعرض وٓبد من الؼول إن مجقع مو تؼسحه جلون ادصطؾحوت ذم ادجومع ال

 ظذ مممترات احتود ادجومع إلقراره، ثم اظتامده ذم آشتعامل الؾغوي.

َأمُؾـو أن ترقى جمؿوظتـو األوىل إىل ادستوى ادطؾوب من حقٌ السفولي والتطوبق مع 

متطؾبوت العرص، وأن تـول قبول ادفتؿني بوحلػوظ ظذ لغتـو العربقي حقًي متطورة مع 

 تطورات احلضورة.



 م15/7/2112

 ينسٍّ=احملِّاْ=ن =ا٪ورٍّمَ رِّوٍّكتُلدّ=اْ 

 ×عمَ=جملٍّا ـسُئيٍّ٪ر 
 



 أظ ا  رةفوا ١١-  ا-  






ا ))فوا  (( 



-١٢-  ا ا  



 أظ ا  رةفوا ١٣-  ا-  

١ 
ّ

َبنُويس
َ
cabinet-makerأ

ébéniste

صانع األثاث الفاخر من األخشاب الثمينة 

كاألبنوس واألكاجو وخشب الورد.

archaeologistآثاريّ ٢

archéologue

 باآلثار والتنقيب عنها ودراستها.
ُ
العامل

paleontologistأحافرييّ ٣

paléontologue

ص يف دراسة   ُمَتخصِّ
ِ
أشكال احلياة يف عامل

العصور اجليولوجية املتتالية الغابرة.

foresterأحراجيّ ٤

forestier

  َمن يتوىل محاية األحراج والغابات ورعايتها.

man of lettersأديب٥

homme de lettres

عر. َمن صناعته األدب، وهو فن النثر والشِّ

professorأستاذ٦

professeur

يتوىل التدريس يف اجلامعة أو املعاهد َمن 

العليا، وهي أعىل رتبة أكاديمية.

سقف٧
ُ
bishopأ

évêque

رتبة دينية كنسيَّة.

  cobblerإسكايفّ ٨
savetier

ح األحذية.
ِ
ُمصل

طَّار٩
َ
framerأ

encadreur

َمن يؤطِّر الصور واللوحات.

firemanإطفائيّ ١٠

pompier, sapeur-pompier

َمن يقوم بإطفاء احلرائق وبأعامل الدفاع 

املدين.

economistاقتصاديّ ١١

économiste

ص يف استثامر األموال وإعداد   ُمَتخصِّ
ٌ
خبري

املشاريع اإلنتاجية.

admiralأمري البحر (أمريال)١٢

amiral

قائد قوة بحرية.

registrarأمني السجل١٣

greffier

نة. َمن يتوىل احلفاظ عىل الوثائق املدوَّ

secretaryأمني الرس١٤

secrétaire

موظٌف حيفظ السجالت وهييِّئ حمارض 

االجتامعات ويعدُّ اإلجابة عن املراسالت.



-١٤-  ا ا  

curatorأمني املتحف١٥

conservateur

َمن يدير متحفًا وحيافظ عىل مقتنياته.

storekeeperاملستودعأمني ١٦

magasinier

املسؤول عن تسلم مواد املستودع وتسليمها.

cashierأمني صندوق١٧

caissier

موظٌف يف مؤسسة أو رشكة أو حمل جتاري 

يتوىل أمور التعامل النقدي مع الزبائن.

general secretaryأمني عام١٨

secrétaire général

الشؤون اإلدارية يف مؤسسة أو َمن ُتعهد إليه 

  منشأة.

archivistأمني حمفوظات (األرشيف)١٩

archiviste

القيُِّم عىل السجالت واملحفوظات.

sellerبائع٢٠

vendeur

َمن يبيع السلع املختلفة.

packman, pedlarبائٌع متجول٢١

colporteur

مكان َمن يعرض بضائع متنوعة متنقًال من 

  إىل آخر.

ethnographerباحث يف اإلثنيَّات٢٢

ethnographe

ص يف دراسة خصائص جمموعات  املَُتخصِّ

برشية لكل منها لغة وثقافة مشرتكة.

powder-makerباروديّ ٢٣

poudrier

صانع البارود أو بائعه.

٢٤ 
ّ

ِ
ايت يَّ

ِ
papyrologistَبْرد

papyrologue

ص  يف قراءة النصوص املكتوبة عىل املَُتخصِّ

ّي.
ِ
د ورق الَربْ

از٢٥ clothierَبزَّ

marchand de tissus

تاجر األقمشة.

ار،ُبزوريّ ٢٦ seedsmanَبزَّ

grainier, grainetier

  بائع الُبزور أو احلبوب.-١

ناثُر البزور.-٢

horticulturistبستاينّ ٢٧

horticulteur

بالبساتني ونباتات الزينة.َمن يعتني 

ارة٢٨ soothsayerبصَّ

voyante

  َمن تدعي التنبؤ بالغيب.



 أظ ا  رةفوا ١٥-  ا-  

ال٢٩ muleteerَبغَّ

muletier

َمن يقوم عىل رعاية البغال واستخدامها.

ار، راعي بقر٣٠ cowman, cowboyبقَّ

bouvier, vacher

  َمن يريبِّ األبقار أو يرعاها.

ال٣١ grocerبقَّ

épicier

بائع املواد الغذائية واالحتياجات املنْزلية.

paviorطالَّ ب٣٢

dalleur, carreleur

َمن يكسو األرض أو اجلدران بنوع خاص 

يج).
ِ
ل من احلجارة أو القاشاين (الزَّ

builderبنَّاء٣٣

maçon

  مدبِّر البناء وصانعه.

َلوان٣٤ acrobatَهبْ

acrobate

البارع يف ألعاب التوازن واملهارة يف احلركة، 

  كامليش عىل احلبل والقفز يف اهلواء، (مع).

اب٣٥ porter, door-keeperبوَّ

concierge, portier

َمن حيفظ الباب وحيرسه ويالزمه.

falconerَبْيزار٣٦

fauconnier

  ويصيد هبا.َمن يدرِّب الطيور اجلارحة عىل الصيد، 

farrierَبيطار٣٧

maréchal ferrant

َمن حيذو حوافر اخليل بإنعاهلا.

veterinarianَبْيطريّ ٣٨

vétérinaire

طبيٌب جماز يف الصحة احليوانية.

well diggerَبيَّار٣٩

puisatier

  حافُر اآلبار ومصلحها.

merchantبيَّاع٤٠

marchand

يشرتي البضائع ويبيعها.َمن 

tradesmanتاجر٤١

commerçant

َمن يامرس أعامل البيع والرشاء واالسترياد 

والتصدير.

pedagogueَتْربويّ ٤٢

pédagogue

ص يف علم الرتبية واملناهج وطرائق  املَُتخصِّ

التدريس والوسائل التعليمية.

interpreterُترُمجان، َتْرُمجان٤٣

interprète

َمن يقوم بأعامل الرتمجة الفورية أو التََّتبُّعيَّة 

من لغة إىل أخرى.



-١٦-  ا ا  

َّار٤٤ date merchantَمت

marchand de dattes

بائع التمر.

icecream makerجثالَّ ٤٥

glacier

صانع احللويات واملرطِّبات املثلَّجة أو بائعها.

tax-collectorجايب٤٦

percepteur, collecteur

ل الرضائب ونحوها. حمصِّ

cheesemongerَجبَّان٤٧

fromager

صانع اجلبن أو بائعه.

اح٤٨ surgeonَجرَّ

chirurgien, opérateur

ص يف املعاجلات اجلراحية.   طبيٌب ُمَتخصِّ

اب)٤٩ ام، قصَّ ار (حلَّ butcherَجزَّ

boucher

احليوانات ويعدُّ حلومها للبيع.َمن يذبح 

اص٥٠ plastererجصَّ

plâtrier

َمن يعمل يف صناعة اجلص طالًء أو زخرفًة.

 ,tamer (of monkey)ُجَعيدي٥١
bear-leader
dresseur (de singes), montreur 
(d'ours), bateleur

ببة، (مو). ُمرقِّص القرود والدِّ

geographerُجغرايفّ ٥٢

géographe

ص يف علم اجلغرافية، أي علم  املَُتخصِّ

دراسة األرض من حيث التضاريس 

واملوارد والتقسيامت.

د٥٣ currierجالَّ

corroyeur

ها  َمن ينظف اجللود املدبوغة ويليِّنها ويعدُّ

لالستعامل.

customs officerُمجْركيّ ٥٤

douanier

إدارة اجلامرك وجيبي املكوس َمن يعمل يف 

عىل البضائع.

cameleerَمجَّال٥٥

chamelier

  َمن يرعى اإلبل ويسوقها.

gardenerجنائنيّ ٥٦

jardinier

َمن يتوىل العناية باحلدائق والبساتني وغرس 

  النباتات فيها.

jewellerجواهريّ ٥٧

bijoutier

واألحجاربائع احليل من املعادن الثمينة -١

ريمة.الكَ 

صائغ املجوهرات.-٢



 أظ ا  رةفوا ١٧-  ا-  

-1ُجَوخي٥٨ clothier. 2- draper.

drapier

  َمن يصنِّع ويبيع أقمشة اجلوخ.-١

صانع األقمشة الصوفية وبائعها، (مع).-٢

diamond-cutterجوهريُّ أملاس٥٩

diamantaire

ه إلعطائه  َمن يصنِّع األملاس بَقطعه وحكِّ

شكًال فنيًا.

weaverحائك٦٠

tisserand, tisseur

َمن ينسج بالنَّْول اخليوَط قامشًا.

ب٦١
ِ
chamberlain, usherحاج

chambellan, huissier

َمن يقوم عىل أبواب امللوك واملحاكم.

guard, wardenحارس٦٢

gardien

َمن يتوىل مراقبة املحالِّ والبيوت ونحوها 

الرسقة والتخريب.وحيفظها من 

magistrateحاكم٦٣

magistrat

ُموظَّف ساٍم ختوله الدولة صالحيات السهر 

عىل تطبيق القانون.

ropemakerَحبَّال٦٤

cordier

بال من األلياف أو الشعر ونحوه، 
ِ
صانع احل

  وبائعها.

ار٦٥ quarrierَحجَّ

carrier

للنحاتني َمن يقطع الصخور بأحجام متنوعة 

أو البنَّائني بحسب أنواعها.

ام٦٦  ,cupping-glasserَحجَّ
cupping-sticker

poseur de ventouses

جامة، وهي امتصاص الدم 
ِ
ج باحل

ِ
َمن ُيعال

ْحَجم بغرض املداواة.
ِ
بامل

اد٦٧ blacksmith, ironsmithحدَّ

forgeron

َمن يعالج احلديد ليصنع منه األدوات.

اء٦٨ shoe-dealerحذَّ

chausseur

بائع األحذية.

راجيّ ٦٩
ِ
sylviculturistح

sylviculteur

املختص بزراعة األحراج ورعايتها.

اث٧٠ plowmanحرَّ

laboureur

َمن حرفته حراثة األرض وإعدادها للزراعة 

الحة ونحوها.
ِ
  بالف



-١٨-  ا ا  

guardsَحَرس٧١

garde

منظَّمٌة من األفراد مهمتها حراسة جمموعٌة 

األفراد الرسميني واملؤسسات.

ْريفّ ٧٢
ِ
artisan, craftsmanح

artisan

َمن يمتهن صنعة يدوية بمهارة.

ام٧٣ packerحزَّ

emballeur

ها ومجعها يف  َمن يقوم بحزم البضائع ولفِّ

ْزمة.
ِ
ر

upholsterer, carpet-makerُحْرصي٧٤

nattier, tapissier

صانع اُحلُرص أو بائعها.

اد٧٥ reaperَحصَّ

moissoneur

َمن حيصد ُسوَق القمح والشعري ونحومها 

بقطع سوقها.

lumberjackحطَّاب٧٦

bûcheron

قاطع احلطب وجامعه أو بائعه.

ار اخلشب٧٧ sculptor, engraverحفَّ

sculpteur, graveur

السطوح اخلشبية بأشكال فنية.نحات 

ار القبور٧٨ grave-diggerحفَّ

fossoyeur

َمن مهنته إعداد املدافن.

milkmanبالَّ ح٧٩

laitier

عه. بائع احلليب أو موزِّ

carderجالَّ ح٨٠

cardeur

الجة.وَمن يندف القطن 
ِ
يستخرج َحبَّه. واحلرفة احل

barber, hairdresserقالَّ ح٨١

coiffeur

عر وتصفيُفه. َمن مهنته قصُّ الشَّ

pastry cookَحْلواينّ ٨٢

pâtissier

صانع أصناف احللوى أو بائعها.

porter, carrierمحَّال، عتَّال٨٣

porteur, portefaix

  َمن يتوىل نقل البضائع بجهد عضيل.

يّ ٨٤
ِ
coachmanُحْوذ

cocher

ها اخليول.َمن  يقود عربة جترُّ

domesticخادم٨٥

domestique

َمن يقوم بأعامل اخلدمة يف املنْزل.



 أظ ا  رةفوا ١٩-  ا-  

مة٨٦
ِ
servantخاد

servante

َمن ُتستخَدم للعمل يف بيت أو نحوه.

 تربة٨٧
ُ
agrologistخبري

agrologue

املختص بدراسة الرتبة الزراعية.

hardware keeperُخْرَدويّ ٨٨

quincaillier

بائع اللَّوازم املنْزلية الصغرية واخلفيفة.

از٨٩ bead dealerَخرَّ / bead maker

fabriquant / vendeur de verroteries

  صانع اخلََرز أو بائعه.

اط٩٠ turnerَخرَّ

tourneur

َمن حرفته تسوية املعادن أو األخشاب 

وتنعيمها يف الصناعة.

اف٩١ ceramist, potterَخزَّ

céramiste

صانع اآلنية اخلزفية وبائعها.

 ,greengrocer (U.K)ُخَرضيّ ٩٢
vegetable man (U.S)

marchand de légumes, fruitier

َمن يبيع اخلَْرضاوات والفاكهة يف دكان أو 

  حمل جتاري.

calligraphistخطَّاط٩٣

calligraphe

حرفته الكتابة الفنية بأنواع اخلطوط.َمن 

,pickles makerل (َخملَّاليت)الَّ خ٩٤
vinegar-maker
/ merchant

vinaigrier

صانع اخلل واخلرضاوات اُملخلَّلة وبائعها.

innkeeperَمخَّار٩٥

cabaretier

م فيه  َمن يدير احلانة، وهي مكاٌن تقدَّ

ومقبالهتا.املرشوبات الروحية 

يمّي، (َخيَّام)٩٦
ِ

tent makerخ

fabriquant / marchand de tentes

َمن يصنع اخليام أو يبيعها.

tailorخيَّاط٩٧

tailleur

جالية. َمن حيرتف مهنة اخلياطة الرِّ

seamstressَخيَّاطة٩٨

couturière

َمن حترتف مهنة اخلياطة النسائية.

rider, horsemanَخيَّال٩٩

cavalier

َمن يركب اخليول للتنقل أو الرتيض.



-٢٠-  ا ا  

١٠٠ 
ّ

pin-makerدبابييس

épinglier

بُّوس أداة .صانع الدبابيس أو بائعها والدَّ

،من معدن عىل هيئة املسامر الصغري أو اإلبرة

(مو).

raisin (U.K), molasses (U.S)دبَّاس١٠١

fabriquant / marchand de raisiné, 
mélasse

  صانع الدبس أو بائعه.

tannerدبَّاغ١٠٢

tanneur

َمن يتعاطى حرفة الدباغة، وهي معاجلة 

اجللود وإعدادها لالستعامل والبيع.

١٠٣ 
ّ

diplomatدبلومايس

diplomate

َمن تعيِّنه دولته ليمثلها لدى دولة أخرى.

gendarmeَدَركيّ ١٠٤

gendarme

رجل يمثِّل األمن يف املدن الصغرية لتطبيق 

القانون.

ل١٠٥  ,real estate agentدالَّ
housing agent

agent foncier, agent de location

ر لقاء  َمن حرفته التعريف بام ُيباع أو يؤجَّ

د.   أجر حمدَّ

د،دليل١٠٦
ِ

guideمرش

guide

يَّاح -١ ونحوهم إىل األماكن َمن يرشد السُّ

التي يريدوهنا.

دليل يف املسالك الوعرة يف اجلبال -٢

وخاصة يف املناطق املثلجة.

archbishopرئيس األساقفة١٠٧

archevêque

رتبٌة دينية عليا يف الكنيسة.

astronautرائُد فضاء١٠٨

astronaute

َمن يقوم برحلة علمية يف مركبة فضائية 

اجلاذبية األرضية.خارج نطاق 

كيَّض١٠٩
ِ
jockeyرائض، ر

jockey

َمن يمتهن ركوب اخليل يف السباقات.

shepherd, pastorراعي١١٠

berger, pasteur

من يرعى املوايش وحيرسها.-١

من يرشد الرعية وحيفظها.-٢

dancerراقص١١١

danseur

َمن حيرتف الرقص.



 أظ ا  رةفوا ٢١-  ا-  

exorcist, healerَراقي١١٢

exorciste, guérisseur

قية، وهي معاجلة املرىض  َمن حيرتف الرُّ

باألدعية والقراءة.

businessmanَرُجل أعامل١١٣

entrepreneur

َمن ُينشئ مشاريع إنتاجية ربحية.

detectiveَرُجل حترٍّ ١١٤

détective

رجٌل مكلٌَّف بجمع معلومات وأدلة حول 

واقعة ما.

ام١١٥ sketcher, drawerرسَّ

dessinateur

  َمن يرسم بالقلم أشكاالً أو خطوطاً هندسية.

ان١١٦ ام / دهَّ painterرسَّ

peintre

فنان يرسم اللَّْوحات الزيتية واملائية -١

وغريها مستخدمًا األلوان.

َمن يطيل اجلدران ونحوها.-٢

اٌم ساخر١١٧ caricaturistرسَّ

caricaturiste

َمن يرسم صورًا ساخرة ناقدة.

اء١١٨ mender, repairerَرفَّ

repriseur (bas), 
raccomodeur (vêtements)

َمن حرفته ألُم اخلَْرق وإصالحه يف الثوب 

تَّا"ونحوه، وهو  ."الرَّ

اق١١٩ rolling mill operatorرقَّ

lamineur

لتحويلها إىل َمن يعمل يف ترقيق املعادن

صفائح.

اس، َسَقطيّ ١٢٠  ,tripe butcherَروَّ
tripe-dealer

tripier

َمن يبيع رؤوس الذبائح واألكارع واحلوايا 

ًة. ونحوها نيِّئًة أو مطهوَّ

scavenger, street cleanerزبَّال١٢١

éboueur, boueux

َمن جيمع القاممة من الطرقات والبيوت.

اج١٢٢ glassmakerَزجَّ

vitrier

صانع الزجاج أو بائعه.

agriculturistزراعيّ ١٢٣

agriculteur

َمن يعمل يف اإلنتاج الزراعي عىل اختالف 

أنواعه.

اد١٢٤ menderَزرَّ

remailleur

َرد واحللقات املعدنية عامًة. صانع الزَّ
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ار١٢٥ floristزهَّ

fleuriste

األزهار ونباتات الزينة.بائع 

oilmanزيَّات١٢٦

huilier

عارص الزيت وبائعه.

groom, stablemanسائس١٢٧

valet d'écurie, palefrenier

َمن يقوم عىل خدمة اخليول.

driverسائق١٢٨

chauffeur

َمن يقود السيارة ونحوها.

ن١٢٩
ِ
Ka'ba door keeperساد

employé / gardian (de la Ka'ba), 
sacristain

ه.
ِ
ار س وزوَّ خادُم املكان املقدَّ

١٣٠ 
ّ
watchmakerساعايت

horloger

ُحها.
ِ
  صانع الساعات أو مصل

postmanساعي الربيد١٣١

facteur

ع الربيد والرسائل ونحوها. موزِّ

plumberسبَّاك١٣٢

plombier

ب التجهيزات  الصحية ويصلحها.َمن يركِّ

اج١٣٣
َّ

lamp-maker, lamp-lighterَرس

lampiste

 ـانع السُّ ـص
ِ

اديل ــراج) والقنــُرج (ج. س

وبائعها.

saddlerُرسوجيّ ١٣٤

sellier

صانع الرسوج واللوازم اجللدية.

ان١٣٥ shipbuilderَسفَّ

constructeur de navires

اخلشبية.صانع السفن والقوارب 

اء١٣٦ water bearerَسقَّ

porteur d'eau

َمن كان عمله نقل املاء إىل البيوت ونحوها.

rooferَسقَّاف١٣٧

couvreur

َمن حرفته بناء السطوح والسقوف من مواد 

خمتلفة كالقش والقرميد والطني.

confectionerسكاكريّ ١٣٨

confiseur

والنقول السكرية أو صانع الفاكهة املجففة

  بائعها.

cutlerسكاكينيّ ١٣٩

coutelier

صانع السكاكني ونحوها من األدوات 

احلادة أو مصلحها أو بائعها.



 أظ ا  رةفوا ٢٣-  ا-  

اب١٤٠ founderَسكَّ

fondeur

َمن يصهر املعادن واألشابات ويصبُّها يف 

قالب.

اك١٤١ coiner,minterَسكَّ

monnayeur

النقود رضبًا أو طباعًة.َمن يصنع 

ل١٤٢ basket-workerَسالَّ

vannier

الل واألواين من اخلوص أو  َمن يصنع السِّ

القش ويبيعها.

ْمسار خيل١٤٣
ِ

horse-dealerس

maquignon

الوسيط يف رشاء اخليول وبيعها.

ك١٤٤
َّ

fishmongerَسام

poissonnier

بائع السمك وثامر البحر.

ن١٤٥
َّ

-1سام dairyman. 2- grocer.

1- crémier. 2- épicier.

بائع السمن ومشتقات األلبان.-١

بائع املواد الغذائية، (مو).-٢

ناريو)١٤٦
ِ

ّي (كاتب س
ِ
نَار

ِ
script-writerس

scénariste

كاتٌب يضع فصول عمٍل متثييل بدقائقه 

احلوارية واحلركية ومؤثراته الصوتية.

١٤٧ 
ّ
عايت

ِ
، ج

ّ
brewerُسْوِيب

brasseur

عة هي النبيذ 
ِ
عة وبائعها، واجل

ِ
صانع اجل

وبية هي النبيذ  املتَخذ من الشعري، والسُّ

املتََّخذ من الرز.

armourerُسيويفّ ١٤٨

armurier

صانع السيوف أو بائعها.

shroud merchantسيَّاء١٤٩

marchand de linceuls

األكفان والتوابيت ولوازم املوتى، بائع 

ياءة. واحلرفة السِّ

headsmanسيَّاف١٥٠

bourreau

صاص بالسيف.
ِ
مأمور تنفيذ أحكام الق

-1شاويّ ١٥١ sheep breeder. 
2- water officer

1- éleveur (d'ovins). 2- préposé 
aux eaux.

ياه.-١ َمن يريب الغنم والشِّ

د -٢ ان مياه القرية (موعد َمن يتفقَّ عدَّ

السقاية).

,nursery manَشتَّال١٥٢
nursery gardener

pépiniériste

َمن يزرع الغراس أو الفسائل لبيعها.
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ني١٥٣ loader, stockerشحِّ

chargeur

َمن مهنته شحن البضائع املختلفة.

١٥٤ 
ّ
soft drinks dealerرشابايت

limonadier

يبيع عصري الفواكه.َمن 

policemanرشطيّ ١٥٥

policier

فرد يف قوة حفظ األمن يف البالد.

ار١٥٦ spinnerشعَّ

fileur

عر خيوطًا. َمن يغزل الشَّ

skin-dresser, tannerحشالَّ ١٥٧

peaussier, tanneur

َمن يعدُّ اجللود للدبغ، (مو).

اء١٥٨ grillerَشوَّ

rôtisseur

ف إنضاج اللحوم بمبارشة النار.
ِ
حمرت

ار١٥٩ gleanerشوَّ

glaneur

َمن يلتقط أو جيمع الثامر يف مواسمها.

goldsmithصائغ١٦٠

orfèvre

 من 
ّ
َمن حرفته الصياغة، وهي عمل احليل

فضة وذهب ونحومها.

restaurateurصاحُب مطعم١٦١

restaurateur

م الطعام فيه بثمن.َمن  يمتلك مكاًنا يقدَّ

gunsmithصانع أسلحة١٦٢

armurier

  َمن يصنع أدوات القتال أو يبيعها أو يصلحها.

modellerصانع نامذج١٦٣

maquettiste

رًا مسطَّحًا أو ثالثي  َمن يصنع نموذجًا مصغَّ

األبعاد ملنْزل أو آلة أو إعالن.

dyerصبَّاغ١٦٤

teinturier

َمن حرفته صبغ الثياب ونحوها.

soap-manufacturerصبَّان١٦٥

savonnier

صانع الصابون.

اف١٦٦ plate makerصحَّ

fabriquant d'assiettes, 
fabriquant de vaisselle

حاف أو بائعها، وهي القصاع  صانع الصِّ

وأواين الطعام.

حايفّ َصحفّي، ُصُحفّي، ١٦٧
ِ

journalistص

journaliste

َمن يزاول مهنة الصحافة، وهي: مهنة من 

يكتب يف صحيفة أو جملة أو جيمع األخبار 

واآلراء وينرشها يف إحدامها.



 أظ ا  رةفوا ٢٥-  ا-  

اح١٦٨ tinkerَصفَّ

ferblantier

َمن يصنع األدوات واألواين املنْزلية من 

الصفيح ونحوه.

ار١٦٩ coppersmithصفَّ

chaudronnier

َلل النحاسية.
ِ
صانع احل

ال١٧٠ -1صقَّ lapidary. 2- smoother.

1- lapidaire. 2- lisseur.

َمن يقطع األحجار الكريمة ليصقلها -١

بأشكال مناسبة.

َمن يصقل النسيج بعد صنعه.-٢

ار١٧١ molder, foundry workerصهَّ

fondeur

باحلرارة ويصبُّها يف عامٌل ُيسيِّل املعادن 

قوالب.

اف١٧٢ wool dealer, wool merchantصوَّ

lainier

تاجر الصوف.

١٧٣ 
ّ
 ,chemist (U.K)صيدالّين، صيديل

pharmacist (U.S)
pharmacien

اُملجاز يف إعداد األدوية وبيعها.

 ,apothecary, druggistَصْيَدن١٧٤
drug manufacturer
apothicaire, droguiste

َمن حرفته إعداد وبيع املواد الداخلة يف 

يدنة أي  صناعة األدوية، واحلرفة الصَّ

طارة. والشائع اليوم (َصْيديلٌّ وَصْيَدلة).
ِ
الع

اف١٧٥
َّ

money-changerَصريّيف، رص

changeur

هلا إىل جهة أخرى. َمن يبيع النقود ويشرتهيا أو حيوِّ

١٧٦ 
ّ
-1َصيقل، َصيَقيل sword-grinder. 

2- burnisher.

1- acéreur (aiguiseur). 2- brunisseur.

ؤها.-١ اذ السيوف وجالَّ شحَّ

عها، (ج. صياقلة -٢ َمن جيلو املعادن ويلمِّ

وصياقل).

hunterصيَّاد١٧٧

chasseur

َمن يامرس الصيد الربي.

fishermanصيَّاد َسَمك١٧٨

pêcheur

َمن يامرس الصيد البحري.

يب١٧٩
ِّ

croupierَرض

croupier

اُملِرشف عىل موائد القامر.

printerطابِع، طبَّاع١٨٠

imprimeur

َمْن حرفته طباعة الكتب وسواها.- ١

َمن مهنته طباعة األقمشة برسوم وألوان.-٢



-٢٦-  ا ا  

cookطبَّاخ١٨١

cuisinier

الطعام بأنواعه.َمن مهنته طهو 

topographerطُبغرايفّ ١٨٢

topographe

اخلبري بوصف التضاريس اجلغرافية 

لألرايض ورسم خرائطها.

physicianطبيب١٨٣

médecin

ص األمراض البرشية ويعاجلها. َمن يشخِّ

otologistطبيب أُذنّية١٨٤

otologue

ص يف أمراض األذن  تشخيصًا طبيٌب ُمَتخصِّ

ومعاجلة.

dentistطبيب أسنان١٨٥

dentiste

ص يف مـطبي ان ـداواة األسنـب ُمَتخصِّ

  وجراحتها.

ة١٨٦ radiologistطبيب أشعَّ

radiologue

ص يف استعامل األشعة يف  طبيب ُمَتخصِّ

تشخيص األمراض أو معاجلة املرىض هبا.

pediatricianطبيب أطفال١٨٧

pédiatre

ص يف معاجلة أمراض  طبيب ُمَتخصِّ

األطفال منذ الوالدة حتى سن املراهقة.

ة١٨٨ لديَّ
ِ
dermatologistطبيب ج

dermatologiste

ص يف معاجلة أمراض اجللد. طبيب ُمَتخصِّ

زم)١٨٩
ِ
rheumatologistطبيب َرْثيَة (رومات

rhumatologue

ص يف دراسة األمراض  طبيب ُمتَخصِّ

وااللتهابات املفصلية وتشخيصها ومعاجلتها.

ة١٩٠ pneumatologistطبيُب َصدريَّ

pneumatologue

ص يف أمراض الرئة وجهاز  طبيب ُمَتخصِّ

التنفس.

neurologistطبيب عصبيَّة١٩١

neurologue

ص ـطبي از ــراض اجلهـيف أمب ُمَتخصِّ

العصبي.

ظام١٩٢
ِ
orthopedistطبيب ع

orthopédiste

ص يف معاجلة أمراض العظام. طبيب ُمتخصِّ

ال١٩٣ oculistطبيب عيون، كحَّ

oculiste

ص يف معاجلة أمراض العيون  طبيب ُمَتخصِّ

وعيوب الرؤية.



 أظ ا  رةفوا ٢٧-  ا-  

cardiologistطبيب قلبيَّة١٩٤

cardiologue

ص يف أمراض القلب. طبيب ُمتخصِّ

nephrologistطبيب ُكىل١٩٥

néphrologue

ص يف أمراض الُكىل ومعاجلتها. طبيب ُمتَخصِّ

psychiatristطبيٌب نفساينّ ١٩٦

psychiatre

طبيب األمراض النفسية.

ان١٩٧ millerطحَّ

meunier

َمن يطحن احلبوب وحيوهلا إىل دقيق.

از١٩٨ embroidererَطرَّ

brodeur

بخيوط احلرير أو َمن يويشِّ الثياب ونحوها 

بأسالك الذهب أو الفضة ونحوها.

aviatorطيَّار١٩٩

aviateur

  قائد الطائرة أو أحد أفراد طاقمها.

plasterer, plaster workerَطيَّان٢٠٠

enduiseur, plâtreur

دُّ الطني ويطيل به اجلدران.
ِ
َمن ُيع

pianistعازف بيانو٢٠١

pianiste

املوسيقّي الذي يعزف عىل البيانو.

ظام٢٠٢
ِ
 بالع

ٌ

ِ
osteologistعامل

ostéologue

ص يف معاجلة أمراض العظام. طبيب ُمتخصِّ

 حرشات٢٠٣
ِ
entomologistعامل

entomologiste

ص يف دراسة احلرشات واإلملام  ُمتخصِّ

بتصنيفها وطرق معيشتها ومكافحتها.

ان٢٠٤  ُسكَّ
ُ

ِ
demographerعامل

démographe

اخلبري يف علم السكان (الديموغرافيا).

 طيور٢٠٥
ِ
ornithologistعامل

ornithologue

ص يف دراسة الطيور بأنواعها  اُملتخصِّ

املختلفة.

 عقاقري٢٠٦
ِ
pharmacologistعامل

pharmacologue

ص يف علم األدوية (تركيبها  اُملتخصِّ

وتأثريها).واستعامهلا 

 نفساينّ ٢٠٧
ٌ

ِ
psychologistعامل

psychologue

ص يف علم النفس. اُملتخصِّ

 ,phone operatorعامل َمْقسم٢٠٨
telephonist

standardiste, téléphoniste

موظٌف ينظم توزيع املكاملات اهلاتفية.



-٢٨-  ا ا  

bargee, bargemanَعبَّار٢٠٩

marinier

عبَّارة هنرية لنقل األشخاص َمن يقود 

والبضائع.

kneaderعّجان٢١٠

pétrisseur

َمن مهنته الَعْجن، أي خلط املاء بالدقيق 

حتى يتامسك ويصلح للَخبْز.

٢١١ 
ّ
carterعربايت

charretier

َمن يقود عربة لنقل األشياء.

اف٢١٢ seer, fortune tellerَعرَّ

devin, voyant

عي قراءة الغيب.َمن  يدَّ

militaryعسكريّ ٢١٣

militaire

َمن امتهن العمل يف القوات املسلحة.

اب٢١٤ herbalistعشَّ

herboriste

جامع األعشاب الطبية والعطرية وبائعها، 

ومن يداوي هبا.

bird-catcher, bird-sellerعصافرييّ ٢١٥

oiseleur

جامع الطيور وبائعها.

طريّ ٢١٦
ِ
perfumerع

parfumeur

صانع العطور أو بائعها.

-1َعطَّار٢١٧ herbalist. 2- perfumer.

1- herboriste. 2- parfumeur.

بائع املواد الطبيعية واألعشاب التي -١

ُتستعمل يف عالج بعض األمراض.

بائع العطور.-٢

اد٢١٨ haberdasherعقَّ

passementier, mercier

قات  َمن يصنع من اخليوط املغزولة ومزوِّ

األلبسة واملفروشات ويبيع األزرار والُكلَف.

fodder merchantفالَّ ع٢١٩

marchand de fourrage

َمن يبيع أغذية احليوان من احلبوب 

ونحوها.

اج٢٢٠ worker in ivoryَعوَّ

ivoirier

َمن ينقش عىل العاج ويزينه.

ال٢٢١ ، َقفَّ
ّ
locksmithغااليت

serrurier

َمن يصنع األقفال أو يبيعها (مو).

ال٢٢٢ spinnerَغزَّ

fileur

َمن يغزل الصوف أو القطن ونحومها 

  خيوطًا.



 أظ ا  رةفوا ٢٩-  ا-  

الة٢٢٣ washerwomanغسَّ

lavandière

عاملٌة تغسل الثياب مقابل أجر.

اص٢٢٤ diverغوَّ

plongeur

  َمن حرفته الغطس يف املاء الستخراج 

يشء ما.

ل٢٢٥
ِ
worker, journeymanفاع

ouvrier journalier, 
ouvrier non qualifié

ص بمهنة، يشتغل  عامل يدوي غري متخصِّ

مياومًة.

fruitererفاكهاينّ ٢٢٦

fruitier

َمن يبيع الفاكهة يف دكان أو حمل جتاري.

٢٢٧ 
ّ

pyrotechnistَفتَّايش

artificier

قها 
ِ
مها ومطل صانع األلعاب النارية ومصمِّ

  للزينة يف االحتفاالت، (مو).

throwerَفتَّال٢٢٨

moulinier, molineur organsin

ال احلرير. َجدَّ

ام٢٢٩ coal-dealerفحَّ

charbonnier

صانع الفحم أو بائعه.

اخ٢٣٠ trapperَفخَّ

piégeur, trappeur

َمن يصيد احليوان الربي بالفخ.

اريّ ٢٣١ potterفخَّ

potier

صانع الفخار وبائعه.

اء٢٣٢ furrierفرَّ

fourreur

راء وبائعها.
ِ
صانع مالبس الف

ان، خبَّاز٢٣٣ bakerَفرَّ

boulanger

َمن يصنع اخلبز واملعجنات.

٢٣٤ 
ّ

devisee, executorَفَريض

exécuteur (testamentaire)

اخلبري الذي يعمل يف توزيع املواريث أو 

حتديد حقوق االرتفاق وتكاليفها.

اد٢٣٥ blood-letterَفصَّ

saigneur

َمن يستخرج الدم من احليوان ألغراض شتى.

pie makerفطايريّ ٢٣٦

pâtissier, fabriquant de croûtes

الفطائر أو بائعها.صانع 

juristفقيٌه قانوينّ ٢٣٧

juriste

س يف الشؤون القانونية. الفقيٌه املتمرِّ



-٣٠-  ا ا  

astronomerفلكيّ ٢٣٨

astronome

املشتغل بعلم الفلك ودراسة الكواكب 

والنجوم.

artistفنَّان٢٣٩

artiste

َمن حيرتف الفن من رسٍم أو نحت أو متثيل 

أو غناء ويبدع فيها.أو موسيقى 

laboratory technicianفنيٌّ َخمَْربيّ ٢٤٠

laborantin

ْقنيٌّ يعمل يف َخمْرب للفحوص والتحاليل 
ِ
ت

الطبية.

 ,conductorقائُد أوركسرتا٢٤١
orchestra leader

chef d'orchestre

َمن يقود فرقة موسيقية.

ف٢٤٢
ِ
trackerقائ

dépisteur (de traces)

يافة.
ِ
اص الذي يتتبع األثر، واحلرفة الق القصَّ

midwifeقابِلة٢٤٣

sage-femme, accoucheuse

املرأة التي تساعد احلامل عند الوالدة، 

."الداية"وأطلق عليها قديًام اسم 

judgeقايض٢٤٤

juge

َمن ينظر يف الدعاوى القضائية ويصدر 

للقانون.األحكام فيها طبقًا 

قباقيبيّ ٢٤٥
clog-maker, sabot-maker

sabotier

صانع القباقيب وبائعها، والَقْبقاب حذاء 

خفيف خشبي بَسْري جلدي (مو).

ُقبطان٢٤٦
deep-sea captain

commandant de bord, capitaine

َمن يقود الطائرة أو السفينة ويرشف عىل 

شؤوهنا.

ُقرصان٢٤٧
pirate

pirate

َمن يسطو عىل السفن يف البحار وهياجم 

(مع).)،قراصنةج.(اليابسة من البحر، 

از٢٤٨ قزَّ
sericulture, sericiculturist

sériciculteur

ناسج القز وبائعه.

ار٢٤٩ قصَّ
launderer

blanchisseur

َمن مهنته تبييض الثياب وغسلها وكيُّها.

ين٢٥٠
َ

ُقْضام
peanut seller

marchand de pépins, 
marchand de cacahuettes

صات، كالفول  صانع الُقضامة واملحمَّ

السوداين واألبزار، وبائعها.



 أظ ا  رةفوا ٣١-  ا-  

pancake makerُقَطْيفاين٢٥١

crêpier

صانع القطائف والكنافة وبائعها.

٢٥٢ 
ّ
، ُقبَّعايت

ّ
hatterقالنيس

chapelier

والقبعات وبائعها.صانع القالنس

ء٢٥٣ fryerقالَّ

fritteur

  راوات أوـوم واخلضـن يقيل اللحـمَ 

يبيعها.

٢٥٤ 
ّ
lamp-makerقنادييل

lampiste

صانُع القناديل أو بائعها.

sacristainَقنَْدَلْفت٢٥٥

sacristain

َمن خيدم الكنيسة وييضء القناديل فيها.

 ,canalizerَقنَوايت٢٥٦
canalizations constructor

canalisateur, 
constructeur de canalisations

َمن يتعهد إصالح القنوات وجماري املياه 

وتنظيفها.

٢٥٧ 
ّ
café -ownerَقْهَوايت

cafetier

صاحُب مقهى.

اص٢٥٨ kawwasقوَّ

kawwas (accompagnateur de consuls)

يطلق عىل ُمرافق القناصل، وهم اسٌم كان 

ممثِّلو الدول األجنبية، وُمرافق أصحاب 

الرتب الدينية العالية.

َغواّين)٢٥٩
َ
ال (أ chansonnierَقوَّ

chansonnier

 ناقدًة يؤدهيا عىل املرسح.
َ
فناٌن يؤلف أغاين

tar-workerقيَّار٢٦٠

goudronneur, goudronnier

(الزفت) أو يطيل به.َمن يصنع القار 

surveyorَقيَّاس٢٦١

métreur

َمن عمله القياس يف املنشآت.

administratorقيِّم٢٦٢

administrateur

املسؤول عن الشؤون املالية واإلدارية يف 

مؤسسة عامة أو خاصة.

librarianقيُِّم املكتبة٢٦٣

bibliothécaire

املكتبة إدارًة وتصنيفًا.القائم عىل شؤون 

writerكاتب٢٦٤

écrivain

ًا أدبيًا أو فكريًا. َمن يؤلف نصَّ



-٣٢-  ا ا  

notary, solicitorكاتٌب بالعدل٢٦٥

notaire

موظٌف عديلٌّ مهمته الرئيسية توثيق العقود 

واملستندات.

وار٢٦٦
ِ
 ,dialog writerكاتب ح

screen writer

dialoguiste

ل الرواية إىل حوار يصلح للتمثيل َمن  حيوِّ

املرسحي أو السينامئي.

ض٢٦٧
ِ
letter-writerكاتُب عرائ

écrivain public

َمن ينوب عن اآلخرين يف حترير طلباهتم.

clerkكاتُب حمكمة٢٦٨

greffier

َمن يتوىل التسجيل يف الدواوين والدوائر 

القضائية.

booksellerُكُتبيّ ٢٦٩

libraire

صاحب مكتبة أو بائع كتب.

ام٢٧٠ viticulturist, wine growerَكرَّ

viticulteur

صاحب كروم العنب.

ار٢٧١ stone breakerَكسَّ

casseur de pierre

َمن حرفته تكسري الصخور أو تفكيك 

اآلالت القديمة.

lime-kiln workerسالَّ كَ ٢٧٢

chaufournier

لس.
ِ
العامل يف أفران الك

sweeperَكنَّاس٢٧٣

balayeur

َمن يقوم بتنظيف الطرق العامة.

electricianَكْهَربائيّ ٢٧٤

électricien

َمن حرفته االشتغال باألعامل الكهربائية.

chemistكيميائيّ ٢٧٥

chimiste

ص يف الكيمياء  وتطبيقاهتا.املَُتخصِّ

٢٧٦ 
ّ
جايت dialectologistَهلَ

dialectologue

ص يف دراسة اللهجات.  ُمَتخصِّ
ِ
عامل

private tutorمؤدِّب٢٧٧

précepteur

ْلية 
ِ
 من أوالد اخلاصة وع

ِ
معلُم الناشئة

القوم.

خ٢٧٨ historianمؤرِّ

historien

ن األحداث التارخيية. َمن يدوِّ



 أظ ا  رةفوا ٣٣-  ا-  

authorمؤلِّف، كاتب٢٧٩

auteur

َمن يؤلف نصًا فكريًا أدبيًا كان أم علميًا.

shoe-shinerماسُح أحذية٢٨٠

cireur

َمن حرفته تنظيف األحذية وتلميعها.

طة٢٨١
ِ

make-up girlماش

maquilleuse

التي تزيِّن النساء عامًة، والعرائس خاصًة.

ج٢٨٢
ِ
م

ْ
programmerُمَرب

programmeur

َمن يصمم الربامج احلاسوبية.

tinsmith, tinkerمبيِّض٢٨٣

étameur

َمن يبيِّض القدور واألوعية النحاسية 

ويطليها بالقصدير.

ص يف الطفيليات٢٨٤ parasitologistُمَتَخصِّ

parasitologue

 يف الطفيليات.
ِ
عامل

ار٢٨٥ knife-grinder, sharpenerُجملِّخ، َطرَّ

repasseur, rémouleur

َمن حرفته سنُّ السكاكني واملقصات 

  ونحوها.

bookbinderُجملِّد٢٨٦

relieur

َمن يعمل بتجليد الكتب، وهو ضم أوراقها 

وتغليفها بالورق املقوى أو اجللد ونحومها.

ب٢٨٧
ِ

accountantحماس

comptable

املحاسبة املالية يف مؤسسة عامة أو َمن مهنته 

خاصة.

barrister, lawyerحمامي٢٨٨

avocat

ص له رسميًا متثيل  اُملجاز يف القانون، املرخَّ

أحد أطراف اخلصومة يف دعوى.

ر٢٨٩ text editorحمرِّ

éditeur

َمن يعدُّ النصوص متهيدًا لنرشها أو إذاعتها.

ل٢٩٠ tax-collectorُحمَصِّ

percepteur

َمن جيبي الرسوم واملستحقات.

٢٩١ 
ّ

psychoanalystحملِّل نفيس

psychanalyste

ص بمامرسة التحليل النفيس. املَُتخصِّ

ل (يف اخلطوط احلديدية)٢٩٢ pointsmanحموِّ

aiguilleur

العامل املكلَّف بتحويل اخلطوط احلديدية.



-٣٤-  ا ا  

producer, directorُخمِْرج٢٩٣

réalisateur, metteur en scène

ًا إىل عمل فني َمرسحي أو  ل نصَّ َمن حيوِّ

سينامئي، ويرشف عىل تنفيذه.

 ,sweep-setter, stove-setterَمداخنيّ ٢٩٤
chimney-sweeper

ramoneur, fumiste

َمن حرفته تنظيف املداخن وإصالحها.

رُة َمنِْزل٢٩٥ governessمدبِّ

gouvernante

َمن ُيعَهد إليها برعاية األطفال وتربيتهم.

ٍع عام، نائٌب عام٢٩٦  ,attorney-generalُمدَّ
public prosecutor

procureur général

قاٍض يمثل الدولة يف الدفاع عن احلق العام.

م٢٩٧ chiropodisteُمَدرِّ

pédicure

أظافر القدمني والعناية هبام.َمن يقوم بتقليم 

masseurُمَدلِّك٢٩٨

masseur

د اجلسم للتمريض أو التنشيط أو  َمن يمسِّ

التنظيف.

directorُمدير٢٩٩

directeur

َمن يتوىل مسؤولية إدارة مؤسسة حكومية أو 

خاصة أو مدرسة، وترصيف العمل فيها.

principalُمدير َمْدرسة٣٠٠

principal

 
ِ
 متعددة

ٍ
َمن يتوىل ترصيف أمور مدرسة

  املراحل.

ب٣٠١ gilderُمذهِّ

doreur

َمن حييلِّ األشياء الثمينة بالذهب.

sharecropperُمرابِع٣٠٢

métayer

َمن يعمل يف األرض مقابل أجر أو نسبة من 

إنتاجها، وكانت يف القديم بمقدار الربع.

ع٣٠٣
ِ
reviserُمراج

réviseur

َمن يعهد إليه النظر يف نصٍّ مؤلَّف يراد نرشه 

ليدقق يف مادته ويصححها.

ل٣٠٤
ِ

correspondentمراس

correspondant

دُّ مؤسسٌة إعالمية أو علمية أو إدارية 
ِ
َمن ُيم

باألخبار واملقاالت.

reporterمراسٌل صحفي٣٠٥

reporter

باألخبار والتحقيقات يف َمن يمدُّ الصحيفة

موضوع ما.

ب٣٠٦
ِ
controllerمراق

contrôleur

َمن يقوم بمالحظة أداء أفراد أو هيئة.



 أظ ا  رةفوا ٣٥-  ا-  

يّ ٣٠٧ air-traffic controllerمراقٌب جوِّ

aiguilleur

املكلَّف بتوجيه مسار الطائرات.

ب حسابات٣٠٨
ِ
comptrollerُمراق

contrôleur

النفقات واحلسابات يف مؤسسة ما.َمن يراجع 

٣٠٩ 
ّ
mirror dealerمرايايت

miroitier

صانع املرايا أو بائعها.

educatorُمريبِّ ٣١٠

éducateur

هم. َمن يعلِّم الناشئة ويعدُّ

pisciculturistمريبِّ أسامك٣١١

pisciculteur

َمن حرفته تربية األسامك يف أحواض، 

للنتاج أو االستهالك.وإعدادها 

pediatric nurseمريبِّ أطفال٣١٢

puériculteur

َمن مهنته تربية صغار األطفال.

pigeon breederمريبِّ َمحام (ُمحَياميت)٣١٣

éleveur de pigeons

مريبِّ احلَامم.

breederمريبِّ حيوانات٣١٤

éleveur

وإعدادها للنتاج َمن حرفته تربية احليوانات 

أو االستهالك.

swineherdمريبِّ خنازير٣١٥

porcher

َمن حرفته تربية اخلنازير وإعدادها للنتاج أو 

االستهالك.

oystermanمريبِّ َحمار٣١٦

ostréiculteur

َمن حرفته تربية املحار يف أحواض.

governessمربيَّة أطفال٣١٧

gouvernante

ُيعَهد إليها برعاية األطفال وتربيتهم.َمن 

ع٣١٨ crimper, setterُمرصِّ

sertisseur

د اجلواهر يف احليل وغريها. َمن ينضِّ

م٣١٩ restorerمرمِّ

restaurateur

َمن حيرتف إصالح القطع الفنية أو املباين 

األثرية أو املخطوطات بإعادهتا إىل حالتها 

األوىل.

farmerُمزارع٣٢٠

fermier

 أو مستثمرها.
ٍ
صاحب َمْزَرعة



-٣٦-  ا ا  

decoratorُمَزْخِرف٣٢١

décorateur

َمن يعمل يف تزويق أماكن السكن أو العمل 

بعنارص أو أشياء تضفي عليها مسحة مجالية.

ق٣٢٢ maker-upُمَزوِّ

maquilleur

َمن حرفته جتميل برشة الوجه وتزيينها 

باستخدام املساحيق.وتطريتها 

 ,nail-dealer, nail-makerمسامرييّ ٣٢٣
nailer
cloutier

صانع املسامري أو بائعها.

ر٣٢٤
ِ
investorُمستثم

investisseur

َمن يوظف أمواله يف مشاريع إنتاجية.

counselor, adviserُمستشار٣٢٥

conseiller

العامة.رتبٌة وظيفية يف اإلدارات -١

 ُيرَجع إليه يف دائرة اختصاصه.-٢
ٌ
خبري

ف٣٢٦
ِ

explorerمستكش

explorateur

َمن يقوم برحالت بغرض الدراسة أو 

االستكشاف.

ي٣٢٧ warperُمَسدِّ

ourdisseur

عامل أْسدية (ج، َسَدى) يف األنوال.

اح٣٢٨ surveyorَمسَّ

arpenteur

وُيبنيِّ حدودها.َمن حيسب مساحات األرايض 

ر٣٢٩ arboriculturistمشجِّ

arboriculteur

َمن يعمل يف غرس األشجار ورعايتها.

م٣٣٠ greaserمشحِّ

graisseur

املكلَّف تشحيَم اآلالت، أي تليينها 

بالزيوت االصطناعية.

اط٣٣١ comb-makerمشَّ

peignier

صانع األمشاط أو بائعها.

ح٣٣٢ correctorمصحِّ

correcteur

ح األخطاء املطبعية. َمن يصحِّ

م٣٣٣ model-designerمصمِّ

maquettiste

ًام أوليًا ملرشوع فني أو معامري  َمن خيطط جمسَّ

أو نموذجًا طباعيًا إلعالن.

ُم أزياء٣٣٤  ,fashion designerمصمِّ
couturier

couturier

سـأو مٍل ـغـب َمْش ـاحـص م ـة لتصميـؤسَّ

  املالبس.



 أظ ا  رةفوا ٣٧-  ا-  

ر٣٣٥ photographerمصوِّ

photographe

َمن حرفته التصوير.

ب٣٣٦
ِ
speculatorُمضار

spéculateur

َمن يعمل يف تشغيل األموال عىل الربح 

واخلسارة.

يفة٣٣٧
ِ

hostessُمض

hôtesse

َمن تقوم عىل استقبال الركاب أو النزالء 

وخدمتهم.

millerَمطاحنيّ ٣٣٨

minotier

صناعيٌّ خيتص بإنشاء املطاحن اآللية 

وإدارهتا.

ف٣٣٩ manicuristُمطرِّ

manucure

َمن يعتني بتقليم أظافر اليدين وتزيينها.

٣٤٠ 
ّ
parachutistمظيلِّ

parachutiste

َمن خيتص باهلبوط باملظلة من الطائرة.

ن٣٤١ -1ُمَعدِّ metallurgist. 2- miner.

1- métallurgiste. 2- mineur.

العامل يف صناعة املعادن.-١

َمن ُخيرج املعدن من املناجم.-٢

goatherdَمعَّاز٣٤٢

chevrier

ْعزى أو يرعاها.
ِ
َمن يريب امل

riding-masterمعلِّم فروسيَّة٣٤٣

écuyer

معلُم ركوب اخليل ورياضة الفروسية.

sifter, riddlerُمَغْربِل٣٤٤

bluteur

َمن صناعته تنقية احلبوب من الشوائب 

  بالغربال ونحوه.

singerُمَغنِّي٣٤٥

chanteur

َمن حيرتف الغناء.

inspectorمفتِّش٣٤٦

inspecteur

ة ـال حكوميـة أعمـوم بمراقبـَمن يق-١

وتدقيقها.

عدلية.املكلَّف التحقيَق يف قضايا -٢

ص، فسيفسائي٣٤٧ mosaic-makerُمفصِّ

mosaïste

 األخشاب وزخرفتها لصنع -١
ِ
فنيُّ تزيني

األثاث.

فنيٌّ يصنع لوحات الفسيفساء األرضية -٢

أو اجلدارية.



-٣٨-  ا ا  

ض٣٤٨ silvererُمَفضِّ

argenteur

َمن حييلِّ األشياء بطليها بالفضة.

ُم برامج٣٤٩ presenter, newsreaderُمقدِّ

présentateur

َمن يتوىل تقديم الربامج اإلذاعية أو التلفزية 

من نرشات أخبار وبرامج حوارية وسواها.

navigatorحالَّ م٣٥٠

navigateur

َمن عمله قيادة السفن.-١

معاون الربَّان الذي حيدد املسار -٢

البحري أو اجلوي.

يّ الَّ م٣٥١ aeronautح جوِّ

aéronaute

َمن يقود واسطة نقل جوي.

 الَّ م٣٥٢
ّ
salter, salt merchantحايت

salinier, saunier

ًا ـة امللح استخراجـل يف صناعـَمن يعم

وإعدادًا للبيع.

م٣٥٣ solderer, welderُمَلحِّ

soudeur

َمن حرفته وصل املعادن باحلرارة أو بغريها.

attachéُمْلَحق٣٥٤

attaché

موظٌف منتَدب إىل سفارة أو هيئة دبلوماسية 

للقيام بمهمة حمددة (كامللحق الثقايف أو 

امللحق العسكري).

prompterُملقِّن٣٥٥

souffleur

َمن يساعد املمثل املرسحي يف تذكر النص.

-1ُممثِّل٣٥٦ actor. 2- representative.

1- acteur. 2- représentant.

َمن يزاول مهنة التمثيل عىل املرسح أو -١

السينام أو التلفاز.

ضه اجلهة التي يعمل لدهيا -٢ َمن تفوِّ

لينوب عنها.

ضة)٣٥٧ ض (ممرِّ nurseُممرِّ

infirmier (ière)

ل يقوم بخدمة املرىض والسهر  شخٌص مؤهَّ

عىل عالجهم حتت إرشاف طبي.

٣٥٨ 
ّ
 مايل

ٌ
ل، خبري financierُمموِّ

financier

َمن يملك املال ويعمل يف توظيفه.-١

ص يف الشؤون املالية.-٢ املَُتخصِّ

town-crierُمنادي٣٥٩

crieur public

 
ٍ

َمن يكلَّف بالنداء إلعالن أخبار أو بيانات

للعامة.



 أظ ا  رةفوا ٣٩-  ا-  

ٌج سينامئيّ ٣٦٠
ِ
filmmakerُمنت

cinématographe, cinéaste

لإلنتاج َمن يدير أو يملك مؤسسًة 

السينامئي.

د٣٦١ mattress-maker, upholstererُمنَجِّ

tapissier, matelassier

من يصنع الُفُرش وحيشو الوسائد -١

واحلشايا وخييطها.

من حيشو األرائك ويعدُّ الستائر.-٢

م٣٦٢ astrologerُمنجِّ

astrologue

عي قراءة الغيب بالنظر يف النجوم  َمن َيدَّ

مواقعها ومسارها.بحسب 

delegateمندوب٣٦٣

délégué

املمثل أو املفوض عن بلد أو مؤسسة يف 

مؤمتر أو اجتامع أو عمل أو اتفاقية بني 

طرفني.

د٣٦٤ typographerُمنضِّ

typographe, compositeur

َمن يصفُّ احلروف يدويًا أو آليًا لتجهيزها 

للطباعة.

warperُمنَريِّ ٣٦٥

lissier

َمن يشتغل عىل النِّرية؛ وهي من أدوات 

اج. النسَّ

engineerُمهندس٣٦٦

ingénieur

ص يف أحد العلوم اهلندسية. املَُتخصِّ

  landscape designerمهندس احلدائق٣٦٧
paysagiste

َمن يقوم بتخطيط احلدائق وتنسيقها.

agronomistمهندس زراعي٣٦٨

agronome

ص يف العلوم الزراعية. املَُتخصِّ

د٣٦٩ supplierُمَورِّ

fournisseur

لع. د الباعة واملستهلكني بالسِّ َمن يزوِّ

ع٣٧٠ delivery-manُمَوزِّ

livreur

َمن يقوم بتسليم البضائع للزبائن وجتار 

  التجزئة.

composerموسيقار٣٧١

compositeur

موسيقية.َمن يؤلف أحلانًا 

musicianموسيقيّ ٣٧٢

musicien

  َمن حرفته عزف األحلان أو تأليفها.



-٤٠-  ا ا  

employeeُموظَّف٣٧٣

employé

َمن يعمل لدى مؤسسة حكومية أو أهلية أو 

أفراد، ويتقاىض أجرًا شهريًا.

mechanicميكانيكيّ ٣٧٤

mécanicien

َمن حرفته صيانة اآلالت وإصالحها.

waiterنادل٣٧٥

garçon de café, restaurant

َمن يقوم عىل خدمة الناس يف األكل أو 

الرشاب يف األماكن العامة واخلاصة.

publisherنارش٣٧٦

éditeur

َمن يقوم عىل نرش الكتب وبيعها.

criticناقد٣٧٧

critique

َمن ينظر يف العمل الفني أو األديب وحيكم 

عليه.

carrierناقل٣٧٨

transporteur

مؤسسٌة تعمل يف جمال نقل املسافرين أو 

  البضائع.

٣٧٩ 
ّ
flutist, flautistنايايت

flutiste

  العازف عىل الناي.

ات٣٨٠ sculptorَنحَّ

sculpteur

َمن مهنته النحت، وهو إعطاء احلجر أو 

املعادن أشكاالً فنية.

اس٣٨١  ,coppersmithنحَّ
brassware dealer

dinandier

صانع األدوات النحاسية وبائعها.

ال٣٨٢ bee-keeperنحَّ

apiculteur

مريبِّ النحل ومستثمره.

grammarianَنْحويّ ٣٨٣

grammairien

 يف قواعد اللغة وتراكيبها.
ٌ
  خبري

اف٣٨٤ carderندَّ

cardeur

يدويًا أو آليًا.َمن ينفِّش القطن

٣٨٥ 
ّ
inkeeperُنُزِيل

aubergiste

صاحَب النُُّزل، وهو الُفنْدق

ابة٣٨٦ genealogistنسَّ

généalogiste

 بأنساب األرس والقبائل وصالت 
ِ
العامل

القربى بينها.



 أظ ا  رةفوا ٤١-  ا-  

اخ٣٨٧ copierنسَّ

copiste

َمن ينقل كتبًا ونصوصًا بخط يده.

ار٣٨٨ sawyerَنشَّ

scieur

َمن حيرتف تقطيع اخلشب باملنشار وإعداده 

للتصنيع.

٣٨٩ 
ّ
opticianنظَّارايت

opticien

ص يف البرصيات والعدسات الطبية. املَُتخصِّ

ال٣٩٠ shoemakerَنعَّ

cordonnier

حها.
ِ
  صانع األحذية وُمْصل

اخ الزجاج٣٩١ glass-blowerنفَّ

souffleur (de verre)

َمن يعطي شكًال للزجاج املصهور بالنفخ.

ار٣٩٢ engraverنقَّ

graveur

اش، وال سيام يف احلََجر. النقَّ

metal engraverنقَّاش٣٩٣

ciseleur

رَفُته النقش عىل املعادن لتزيينها.
ِ
َمن ح

٣٩٤ 
ّ
boater, boatmanُنويت

canotier, batelier

قاربًا هنريًا.َمن يقود 

٣٩٥(
ّ
ال (نوياليت weaverَنوَّ

tisserand

اج أو احلائك اليدوي. النسَّ

documentalistوثائقيّ ٣٩٦

documentaliste

َمن يقوم ببحث عن الوثائق ويصنفها 

ملصلحة جهة ما.

اق٣٩٧ editor (books)ورَّ

éditeur (livres)

راقة، وهي 
ِ
صناعة الكتب َمن حرفته الو

  نسخًا وبيعًا.

ان، قبَّاينّ ٣٩٨ weigherوزَّ

peseur

ر ثقل األشياء بوساطة امليزان أو  َمن يقدِّ

  القبَّان.

ْمسار٣٩٩
ِ

  brokerوسيط، س
courtier

ل الصفقة بني البائع واملشرتي.   َمن يسهِّ

agentمندوب، وكيل ٤٠٠

agent

عمل ما.ن يمثل رشكة أو مؤسسة يف مَ -١

َمن يكلَّف بعمل حمدد نيابة عن هيئة.-٢
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انة١   jar, demijohnإجَّ
jarre, dame-jeanne

انات). جَّ
ِ
ة الكبرية، (ج. َأجاجني وإ اجلرَّ

wooden floor, parquetأرضيٌة خشبية٢

parquet

أرضيٌة مفروشة بقطع خشبية تقوم مقام 

البالط.

base-basisأساس٣

  fondements

َفع عليها البناء، (ج. ُأسس القاعدة التي ُيرْ 

وأساسات).

columnأسطوانة٤

  colonne

العمود أو السارية من حجر أو آُجرٍّ أو -١

.إسمنت مسلَّح يقوم عليها بناء املساجد

أعمدة املعابد، (ج. ُأسطوانات).-٢

طاريف٥
َ
edgeأ

rebord

األُطروفة حجٌر ُحيدُّ به الرصيف أو طرف 

مو).الطريق، (

-1إفريز٦ molding, cornice.
2- projection, ledge.
1- corniche. 2- saillie.

ما برز من اجلدران الداخلية واخلارجية -١

يف العامئر أو املباين يف هيئة حافَّة أفقية.

الطَّنْف، (ج. َأفاريز).-٢

keyإقليد٧

clef

ْقليد، (ج. َمقاليد)
ِ
.املفتاح، وكذا امل

liwaneإيوان٨

  liwane

ة واسعة هلا سقٌف     عىل هيئة ُصفَّ
ٌ
جملٌس كبري

حمموٌل من األمام عىل َعْقد، ينفتح عىل 

حجرة من كل طرف، ويلفظه بعض أهل 

.(ج. إيوانات وأواوين)الشام (اللِّيوان)، 

ار٩ sliding doorباٌب جرَّ

porte coulissante, port à coulisse

ة باٌب أ و نافذٌة تتحرك باالنزالق عىل سكَّ

بِهها.
ِ

معدنية ثابتة أو ش

french windowباٌب زجاجي١٠

porte-fenêtre

باٌب ُيفَتح عىل رشفة أو حديقة، جزٌء كبري 

منه من الزجاج.

-1باحة١١ court, courtyard. 2- yard.

1- cour, place. 2- cour.

عارصون ساحة الساحة. وخيصُّ هبا امل-١

  املدرسة.

 عامة -٢
ٍ
 أو بناية

ٍ
دٌة يف َمنْزل بقعُة أرٍض حمدَّ

أو خاصة، (ج. باحات).
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َية١٢
ِ
bowl, soup-tureenباط

bol, soupière, saucière.

إناٌء من اخلزف أو الزجاج، واسٌع ُيغَرف منه 

.(
ٍ
الرشاب، (ج. َبواط

veranda, verandahبَِرْندة١٣

véranda

رشفٌة واسعة من أصل البناء، تطلُّ عىل 

الطريق، (مع).

pot, jugَبرنيَّة١٤

pot, vase

إناٌء واسع الفم من خزف أو زجاج ثخني، 

ُيصبُّ منه الرشاب. (ج. براين وبرنيَّات).

-1َبَكرة١٥ pulley, block. 2- reel, spool.

1- poulie. 2- bobine.

ن اخلشب أو املعدن يف قطعٌة مستديرٌة م-١

وسطها َحمَزٌّ للَحْبل، ويف جوفها حموٌر 

لو. تدور عليه بكرة الدَّ

  ها ـليـفُّ عـن خشٍب ُيلـٌة مـطوانـأس-٢

اخليط أو السلك، (بكرة اخليطان)، 

(مو)، (ج. َبَكرات وَبَكر).

constructionبِناء١٦

construction

و إسمنت ما أقيم أو ُشيِّد من حجارة وطني أ

كن أو ألغراض أخرى. ونحوها للسَّ

bungalowَبنَْغل١٧

bungalow

بيت من طاَبق واحد، سقُفه من القش أو 

القرميد، حماط برشفة كبرية وعريضة، (مع).

hallَهبو١٨

hall

 كبري أو يف 
ٍ
قاعٌة واسعٌة يف مدخل َمنْزل

األبنية العامة.

ابة١٩ -1بوَّ door, doorway. 2- gate.

1- porte, portail. 2- porte.

املدخل الكبري لعامرة ونحوها.-١

منافذ العبور للسفر يف املطارات -٢

ابات). ونحوها، (مو)، (ج. بوَّ

houseبيت٢٠

maison

كنى. البناء الذي يستخدم للسُّ

َرج٢١ stairwellبيُت الدَّ

cage d'escalier

لَّم.فراغ داخل املبنى ي رتفع فيه درج السُّ

ْصَعد٢٢
ِ
shaftبيُت امل

cage d'ascenseur

ك فيه املصعد  فراغ داخل املبنى يتحرَّ

الكهربائي.
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cellarبيت املونة٢٣

cellier

ٌة حلفظ الطعام  ُحجرٌة يف البيت معدَّ

واألَقوات حلني احلاجة، واُملونة واملَؤونة 

واحد، (مو).

central heatingةتدفئة مركزي٢٤

chauffage central

ه.
ِ
 ونحو

ٍ
نظاٌم حراريٌّ مركزيٌّ لتدفئة َمنْزل

dressing table, coiffeuseترسحية٢٥

coiffeuse

منضدة ذات أدراج تعلوها مرآة توَضع 

فوقها أدوات التزيني، (ج. ترسحيات).

air conditioningَتْكييف٢٦

climatisation

يناسب حاجَة  حرارة اهلواء بامتغيري

اإلنسان.

basin, tank, reservoirجابية٢٧

bassin, réservoir

احلوض الضخم ُجيمع فيه املاء، (ج. َجواٍب).

ة٢٨ -1جادَّ road. 2- street.

1- chemin. 2- rue.

الطريق. سواُء الطريق.-١

طريٌق يف املدينة أو البلدة دون الشارع-٢

سعًة، (ج. َجواّد وجادَّات)، (مو).

tumbler, gobletجام٢٩

  gobelet, coupe

 ونحوها يكون للرشاب أو 
ٍ
كوٌب من فضة

الطعام، (ج. جامات).

bowl, porringerَجْفنة٣٠

jatte, (grande) écuelle

 ُيؤَكل فيه وُيْثَرد، 
ٌ
الَقْصعة، وهي وعاٌء كبري

فان وَجَفنات).
ِ
(ج. ج

mansardَمجَلون٣١

mansarde

ٍب عىل هيئة   حمدَّ
ٍ

غرفٌة إضافيٌة ذات سقف

سنام، (مع).

chamberُحَجرية٣٢

chambrette

ة. قَّ
ِ

غرفٌة صغريٌة يف ش

gardenحديقة٣٣

jardin

قطعُة أرٍض ملحقٌة باملَنْزل ُتزَرع فيها الورود 

واألشجار.

mattingَحصرية٣٤

natte

احلَصري واحلَصرية: البساط املنسوج من 

َعف أو القش أونحومها، (ج. ُحُرص). السَّ

cauldronَحلَّة٣٥

chaudron
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ْدٌر معدنيٌة كبريٌة ُيطهى فيها الطعام وُيسَلق 
ِ
ق

َلل)، (مو).
ِ
فيها القمح ونحوه، (ج. ح

bathroomَمحَّام٣٦

salle de bain

صةٌ  لالستحامم.حجرٌة يف البيت خمصَّ

bottle, phialُحنجور٣٧

flacon, fiole

قارورٌة صغرية للعطر أو الدواء ونحومها، 

(ج. َحناجري).

باء٣٨
ِ

-1خ harem. 2- shelter, hut. 
3- tent.

1- harem. 2- abri, cahute, baraque. 
3- tente de nomades.

اجلزء من البيت اخلاص بالنساء.-١

بنية املتواضعة.نوٌع من األ-٢

عر أو القامش، (ج. َأْخبِية).- ٣ بيٌت من الشَّ

cupboardخزانٌة جدارية٣٩

placard

جتويٌف يف جدار، ُيغلق بباب، ُحتفظ فيه 

أشياء شتى.

ة٤٠ hovel, hutُخشَّ

masure, cahute

 متواضٌع من طني ونحوه، (ج. 
ٌ
مأوى صغري

ُخَشش)، (مو).

judasَخصاصة٤١

judas

ُفتَْحٌة صغريٌة يف مرصاع الباب، (ج. َخصاص).

straw hut, thatched cottageُخّص ٤٢

paillote, chaumière

مسكٌن بدائيٌّ من القش وأغصان الشجر.

طَّة٤٣
ِ

layoutخ

tracé (terrain)

طط).
ِ

املكان املختطُّ املعلَّم للعامرة، (ج. خ

-1َخوخة٤٤ dormer window, 
skylight. 2- gateway.
3- wicket, small-gate.

1- lucarne. 2- passage. 3- portillon.

ٌة يف البيت تؤدي إليه الضوء، (مو)، -١ كوَّ

(ج. خوخات).

  خمَرتٌق ما بني كلِّ داَرين مل ُينصب -٢

عليها باب.

 ضمن الباب الكبري، (مو)، -٣
ٌ
باٌب صغري

(ج. خوخات).

-1ةَخيم٤٥ hut. 2- tent.  
1- hutte, cabane. 2- tent.

بيٌت من بيوت األعراب مستديٌر ُيبنى -١

من عيدان الشجر.

عر أو القامش السميك القائم - ٢ البيت من الشَّ

يام).
ِ

عىل عمود أو أكثر، (ج. خيامت وخ
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ضانة٤٦
ِ
nurseryداُر ح

garderie

بيٌت لرعاية األطفال يف غياب أمهاهتم.

villaدارة٤٧

villa

داٌر مستقلٌة أنيقٌة للسكن أو االصطياف 

حتيط هبا حديقة.

ة٤٨ small cask, keg, potَدبَّ

tonnelet, pot

هن   ُجيعل فيه الزيت والدُّ
ٌ
وعاٌء كبري

باب)، ويلفظها بعضهم 
ِ
ونحومها، (ج. د

(ُدبِّية) وخيصصها للحليب.

banisterَدَرابِِزين٤٩

rampe

لَّم  فة أو السُّ حاجٌز مثبٌَّت يف طرف الرشُّ

ني يف الصعود 
ِ
حيمي من االنزالق وُيع

والنُّزول.

basinَدست٥٠

bassine

ْدر الكبرية من النحاس للطهي أو السلق 
ِ
الق

أو التسخني، تتسع لنحو مخسني لرتًا من 

السائل، (عامية)، (ج. ُدسوت).

اقة٥١ toilet flushَدفَّ

chasse d'eau(chasse de cabinets)

 يدفق املاَء لتنظيف املرحاض.
ٌ
اٌن صغري خزَّ

اقة (َسقَّاطة)٥٢ knockerدقَّ

heurtoir

أداٌة معدنيٌة مثبتُة عىل مرصاع الباب ُتقَرع 

للتنبيه.

pail, bucketدلو٥٣

seau

وعاٌء ذو مقبض ُيصنع من معدن أو جلد 

الء).ُيستقى به من اآلبار
ِ
، (ج. د

cask, barrelَدنّ ٥٤

tonneau, baril, fût

  وعاٌء ضخٌم للخمر واخللِّ ونحومها، 

نان)
ِ
.(ج. د

هليز٥٥
ِ
aisle, corridorد

couloir

مدخٌل طويٌل إىل أجزاء البيت.

tun, vatراقود٥٦

cuve

ُد فيه السوائُل أو يستعمل   عميٌق ُترقَّ
ٌ
َدنٌّ كبري

خليل والتخمري، (ج. َرواقيد).للت

-1َرْدهة٥٧ hall. 2- hall, entrance.

1- hall. 2- vestibule, entrée.

البيت العظيم.-١

مدخل البيت الذي ُتفتح عليه حجراُته -٢

داٌه وُرُدهٌ 
ِ
).وطرقاته، (مو)، (ج. ر
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sidewalkَرصيف٥٨

trottoir

ونحوها، جانب الطريق املبلَّط بصفائح احلجارة 

املعّد للمشاة، (مو)، (ج. أرصفة وُرُصف).

يَّة٥٩
shelf (shelves)َرفِّ

étagère

خزانٌة بِرفوف.

-1َرْوَزنة٦٠ air-hole, vent. 
2- dormer window. 
3- skylight.

1- soupirail. 2- lucarne. 
3- fenêtre à tabatière.

الل -١
ِ
أو الفتحة يف سقف خمازن الغ

األعالف بطريقها.

النافذة الصغرية العالية يف اجلدار.-٢

ة النافذة أو اخلرق يف أعىل السقف، -٣ الكوَّ

ن).
ِ
(ج. َرَواز

-1زابوقة٦١ maze, labyrinth. 
2- narrow street, alley.

1- labyrinthe. 2- ruelle, venelle.

به َدَغل يف بناء أو بيت، له انعطافات -١
ِ

ش

ا.وزواي

قاُق، -٢ الطريق الضيق يف املدينة أوالزُّ

ويلفظها بعضهم (زابوق)، (مو).

رة٦٢
ِ
flower-bedَزاه

parterre

جزٌء من احلديقة تُزرع فيه الزهور ونباتات الزينة.

-1ُزْربِيَّة (مثلثة)٦٣ pillow. 
2- woollen carpet.

1- oreiller. 2- tapis de laine.

الوسادة.-١

ساط ذو اخلَْمل، (ج. زراّيب).الب-٢

alley, dead endُزقاق٦٤

ruelle, impasse

الطريق الضيق الطويل.-١

طريق ضيق غري نافذ غالبًا، وهو دون -٢

قَّة).
ِ
ة، (ج. أز كَّ السِّ

shopping bagَزْنبِيل٦٥

cabas

ة، وهي وعاٌء من قشٍّ أو جلد، ذو  الُقفَّ

(ج. َزنابيل).ُعروتني ُحيمل هبام، 

blind alley, dead endَزَنقة٦٦

cul-de-sac

ٌة ضيقٌة، وقد تكون غري نافذة. ويلفظها  سكَّ

َنق وَزَنقات).
ِ
بعضهم (َزْنقة)، (ج. ز

jarَزير٦٧

jarre

ار غالبًا،  ة الكبرية من الفخَّ نُّ أو اجلرَّ الدَّ

ُجيعل فيه املاء، (ج. َأزيار).

overpassساباط٦٨

passerelle
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قيف دارين ائطني أو بنيـة بني حـة الواصلـالسَّ

ها طريق نافٌذ، ويلفظها بعضهم 
ِ
ومن حتت

وساباطات).(سيباط) بالياء، (ج. سوابط

folding screenساتر٦٩

paravent

حاجٌز من ألواٍح مرتابطة حتجب الرؤية قابلة 

للطّي.

squareساحة٧٠

place

ء بني ُدور احلي.الفضا-١

الفضاء بني شوارع املدينة وأحيائها، -٢

ار، ـدان أو الـا بعضهم امليـميهـويس وَّ   دَّ

وُسْوح).،وساح،(ج. ساحات

-1سارية٧١ column. 2- column, post.

1- colonne. 2- colonne, poteau.

١-.(
ٍ
أعمدة املعابد، (ج. َسوار

العمود أو األسطوانة من حجر أو آُجرٍّ -٢

أو خشب.

-1سبيل٧٢ fountain, spring. 
2- way, road.

1- fontaine publique.
2- chemin, voie.

 خار- ١
ٍ
قاً ج الدار مورُد ماء .الرتفاق العامة تصدُّ

الطريق، وما وضح منه، (مو)، (ج. ُسبُل - ٢

وَأْسبِلة).

اف٧٣ venetian blindستاٌر لفَّ

store vénitien

نيٌة أو لدائنية قابلٌة للطي تسدل رقائُق معد

عىل النوافذ.

pail, bucketَسْجل٧٤

seau

إناٌء ذو مقبض ُيصنع من املعدن وغريه لنقل 

املاء ولالستعامالت املنزلية.

ق٧٥
ِ
-1ُرساد big tent, canopy, dais.

2- enclosure.

1- tente d'apparat, dais. 
2- enceinte, clôture.

يمة أو البيت الكبري من القامش اخل-١

أتم أو ـماس لعرس أوـه النـع فيـجيتم

حفل.

كلُّ ما أحاط بمكان من بناء أوغريه، -٢

(ج. رسادقات).

اط٧٦
ِ

street, pathرس

voie, chemin

الطريق الواضح. وُتلَفظ وُتكتب بالصاد 

ط).
ُ

أيضًا، (ج. ُرس

داب٧٧
ِ

undergroundرس

souterrain

.ق بٌو طبيعيٌّ أو صنعيٌّ
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pail, bucketَسْطل٧٨

seau

إناٌء ذو مقبض ُيصنع من املعدن وغريه لنقل 

املاء ولالستعامالت املنزلية، (ج. ُسطول).

-1َسقيفة٧٩ loggia, veranda.

2- store-house, attic,
lumber room.

1- loggia, véranda.
2- grenier.

 مسقوٌف أو عريٌش ُصفـَّة أو هبٌو -١
ٍ
عال

يستظلُّ به.

اجلزء العلوي من غرفة أو ممر يصَعد -٢

عليها بسلَّم، وتستخدم خلزن ما ال 

حاجة يومية إليه، (مو)، (ج. َسقائف).

ة٨٠ كَّ
ِ

-1س narrow street, alley. 
2- path, way. 3- railway.

1- ruelle. 2- chemin. 
3- voie ferrée, chemin de fer.

قاق.-١ الزُّ

الطريق.-٢

طريٌق معبٌَّد عليه قضيبان من احلديد -٣

متوازيان تسري عليهام الُقطُر، وقد تستعمل 

ُة احلديد)، َككمضافة (سكَّ
ِ

).(ج. س

accommodationسَكن٨١

logement

ْكنى. مكان السُّ

dwellingُسْكنى٨٢

demeure

البناء الذي يقيم فيه اإلنسان.

ةُ ٨٣ laundry basketالغسيلَسلَّ

panier à linge

وعاٌء ُتوَضع فيه املالبُس املراُد غسُلها.

wallسور٨٤

mur, muraille

حائط املدينة.-١

  كلُّ ما حييط بيشء من بناء أو غريه، -٢

(ج. َأسوار).

streetشارع٨٥

rue

طريٌق واسٌع يف املدينة يسلكه الناس عامًة، 

(ج. شوارع).

ْيه٨٦
ِ
chaletشال

chalet

 للنُّْزهة والرتفيه يف الساحل أو 
ٌ
بيٌت صغري

يهات).
ِ
اجلبل، (ج. شال

windowُشبَّاك٨٧

fenêtre

نافذٌة يف البيت حمميٌة باحلديد أو اخلشب، 

(مو)، (ج. شبابيك).

railingsشَبك٨٨

grille
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 تصان به النوافذ واألبواب 
ٌّ
سلٌك معدين

دائق.واحل

shutterشبِيكة٨٩

persienne, abat-jour

هيكٌل خارجيٌّ متحرك له لوحات بفتحات 

من مادة صلبة، حيمي النافذة من الشمس 

واملطر ويسمح بمرور اهلواء عربه.

balconyرشفة٩٠

balcon

ٌل يف واجهة بناء 
ِ
  بروز مرتفع مكشوف ُمط

أو حوله.

ّق ٩١
ِ

apartmentش

appartement

عر يف البادية، (مو)،    جزٌء من بيت الشَّ

(ج. َأْشقاق).

ة٩٢ apartmentَشقَّ

appartement

 
ٍ

مسكٌن يف عامرة يتألف من عدة غرف

كن، (مو)، (ج. َأْشقاق). للسَّ

جة٩٣
ِ
ة مزَدو duplex apartmentَشقَّ

duplex

.
ٍّ
ٌة ذات طابقني متصلني بَدَرٍج داخيل شقَّ

rolling-pinَشْوَبك٩٤

1- rouleau à pâtisserie. 2- passette

ي -١ َخَشبٌة أسطوانيٌة ذات مقبضني يسوِّ

هبا اخلبَّاُز الرغيَف قبل اخلَْبز.

رٌة يصبُّ منها العجُني -٢ فٌة مقوَّ أداٌة جموَّ

قليه أو شيِّه، (مو) ، (ج. َشوابِك).
ِ
السائُل ل

salonَصالة٩٥

salon

صٌة غرفٌة كبري ٌة عادًة يف شقة أو َمنْزل خمصَّ

لالستقبال.

courtyard, patioصحن٩٦

cour intèrieure, patio

وسط الدار وساحتها، وأكثر ما يطلق اليوم 

عىل ساحة املسجد، (ج. ُصحون).

ح٩٧
ْ

edificeَرص

édifice

 مرتف-١
ٍ
ع.القرص، وكلُّ بناء عال

  ، (مو)، ةـاليـانة العـع ذو املكـاملوض-٢

(ج. ُرصوح).

ة٩٨
َّ

-1ُرص bundle. 2- purse.

1- balluchon. 2- bourse.

القطعة من القامش ُمجعت فيها الثياب -١

ت. وُشدَّ

ر).-٢
َ

كيس الدراهم والدنانري، (ج. ُرص
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ة٩٩ -1ُصفَّ hall. 2- loggia.

1- hall. 2- loggia, véranda.

دار البهو الواسع املنفتح عىل صحن ال-١

أو عىل الغرف، ويلفظها البعض 

.)ُصوَفة(

مكاٌن مفتوٌح مظلٌَّل ملحٌق بالبيت.-٢

tap (U.K), faucet (U.S)ُصنْبور١٠٠

robinet

أداٌة تسمح بإمرار سائل أو غاز وضبطهام 

من أنبوب.

ان١٠١ هريج، خزَّ
ِ

tank (-car)ص

citerne

 حمموٌل.-١
ٍ
اُن ماء خزَّ

اء يف املنازل.َمْصنَعٌة حلفظ امل-٢

-1َصومعة١٠٢ barn, granary, garner.
2- gable.

1- hangar, grenier, grange.
2- ermitage, pignon, tourelle.

ناء العايل املعدُّ خلزن احلبوب.الب-١

صتالبناء العايل الدقيق الرأس،-٢ وُخصِّ

هبان. اك والرُّ ملتعبَّد النُّسَّ

  ة، ـامـارى عـادة لدى النَّصـت العبـبي-٣

ع)
ِ
.(ج. َصوام

اية١٠٣ lampَضوَّ

lampe à pétrole

قارورٌة كان ُيشَعل فيها زيٌت بوساطة فتيل، 

اءة) والعامة  ُيستضاء هبا. والقياس (ضوَّ

تلفظها بالياء، (مو).

floorطاَبق١٠٤

étage

 
ٍ
ة د األدوار تتألف من شقَّ  متعدِّ

ٍ
طبقٌة من بناء

أو أكثر.

ground floorطاَبق أريض١٠٥

rez-de-chaussée

 متعدد الطبقات، وهو 
ٍ
الدور األول من بناء

عىل مستوى الشارع.

archطاق١٠٦

arc

َعْقد البناء ومنحنى القوس يف البناء، وما 

يقان).
ِ
س يف البناء، (ج. أطواق وط تقوَّ

نَْجرة١٠٧ pot, panطَّ

marmite

ْدٌر معدنية تستخدم للطبخ، (مو)، (ج. 
ِ
ق

ر)، ويف املعجم (الطِّنْجري)، (مع).
ِ
َطناج

-1طَّنْف١٠٨ canopy. 2- gutter. 3- ledge.

1- auvent. 2- gouttière. 3- saillie.

قيفة تُرشع فوق باب الدار للغرض نفسه- ١ .السَّ

ما برز من البناء للوقاية من املطر.-٢

إْفريز احلائط.-٣
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تابة١٠٩
ِ
-1ع doorhead, lintel.

2- door-jamb.

1- dessus de porte, linteau.
2- chambranle.

تابات).
ِ
اخلشبة العليا من الباب، (ج. ع

threshold, doorstepَعَتبة١١٠

seuil

أرضية املدخل عند الباب، (ج. َعَتبات).

رزال١١١
ِ
hutع

hutte (de branchage)

كٌن بدائيٌّ من القش وأغصان مس-١

الشجر مرتفٌع عن األرض.

ة ـاليـة عـو خيمـاطور. وهــة النـسقيف-٢

تنَصب عىل قوائم حتمي من الوحوش، 

ن النظَر إىل بعيد، (ج. َعرازيل).
ِ
ومتك

plotَعْرصة١١٢

1-terrain. 2-terrain loti

 بني الـة واسـلُّ بقعـك-١
ٍ
ور ليـعة   س ـدُّ

.اءـنفيها بِ 

ُة للبناء يف إطار خمطَّط -٢ األرض املعدَّ

راص 
ِ
تنظيمي للمدينة أو البلدة، (ج. ع

وَعَرصات)، (مو).

  pergolaَعريشة١١٣
pergola

مكاٌن مظلٌَّل بسقف من عوارض متشابكة 

ش عليها النباتات .حممولة عىل أعمدة، تعرِّ

bachelor flatَعَزبِيَّة١١٤

garçonnière

ٌة صغري جني.شقَّ ة لغري املتزوِّ

ضادة١١٥
ِ
-1ع column, pillar. 2- pilaster.

1- colonne, pilier. 2- pilastre.

العمود من اإلسمنت املسلح يقوم -١

.عليه البناء وحيمل اجلسور والسقوف

اخلشبة املنصوبة عىل أحد جانبي الباب، - ٢

وللباب عضادتان، (ج. عضائد).

real estateَعَقار١١٦

bien immobilier, fonds

ة للَعمـزل واألرض املعـاء واملنــالبن ار، ــدَّ

ـياع، (مو)، (ج. عقارات). والضِّ

امرة١١٧
ِ
buildingع

immeuble

 مؤلٌَّف من عدة طبقات.
ٌ
بناٌء حرضيٌّ كبري

-1عمود (عامود)١١٨ column. 2- pillar. 
3- post, pole 
(telegraphic-post).
1- colonne. 2- pilier. 3- poteau

األسطوانة من اإلسمنت املسلح -١

ونحوه مما حيمل اجلسور واألسقف يف 

البناء، وهو العضادة أيضًا.

اخلشبة التي يقوم عليها البيت وحيمل -٢

السقف.

خشبٌة طويلٌة أو ما أشبهها من املعدن -٣

واإلسمنت ُمتدُّ عليها أسالك الكهرباء 

مدانواهلاتف، (ج. أعمدة و
ِ
).ُعُمد وع
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ُغرفة١١٩
room

pièce

ـة أو َمنْزل. ُحجرٌة يف شقَّ

غرفة التربيد١٢٠
coldroom

chambre froide ou frigorifique

زٌة بوسائط التربيد حلفظ املواد  حجرٌة جمهَّ

الغذائية من التلف.

غرفة اجللوس١٢١
living room

salle de séjour

ٌة  للجلوس واملعيشة.حجرٌة معدَّ

غرفة الطعام١٢٢
dining room

salle à manger

ٌة لتناول الطعام. حجرٌة معدَّ

غرفُة النَّوم١٢٣
bedroom

chambre à coucher

صة للنوم يف املَنْزل. احلجرة املخصَّ

فازة١٢٤
1- parasol, sunshade. 2- tent.

1- parasol. 2- tente.

ٌة متُ -١ دُّ بعمود.مظلَّ

خيمٌة من قامش وغريه ُتبنى يف -٢

املعسكر، (ج. فاٌز وفازات).

ُفسطاط١٢٥
big tent, canopy, dais.

tente d'apparat, dais.

عر أو القامش،  البيت الكبري أو اخليمة من الشَّ

وهو الرسادق أيضاً، (ج. فساطيط).

يَّة١٢٦
ِ
basinَفْسق

vasque

زينة قليُل العمق، يتوسطه حوٌض مستديٌر لل

َمْدَفُق ماء.

ساء١٢٧
ِ
mosaïcُفَسْيف

mosaïque

نٌة من الزجاج أو الرخام  قطٌع صغريٌة ملوَّ

ل منها رسوٌم  ونحومها مثبتٌة بمالط، تشكَّ

تزيِّن اجلدران واألرضيَّات.

ناء١٢٨
ِ
square, courtyardف

grand' place, cour

وسطها أو ما امتد من ساحٌة أمام الدار أو

جوانبها، (ج. أفنية).

pail, bucketقادوس١٢٩

seau

إناٌء ذو مقبض ُيصنع من املعدن وغريه لنقل 

املاء ولالستعامالت املنزلية.

paved roadقارعة (الطريق)١٣٠

chaussée

ساحة الدار.-١

أعىل الطريق أو وسطه، ويغلب إطالقها-٢

، (ج. قارعات).اليوم عىل وسط الطريق

-1قاعة١٣١ courtyard, court, patio.
2- drawing-room, lounge.
3- hall
1- cour, patio. 2- salon. 3- salle.
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ساحة الدار.-١

أكرب اُحلُجرات سعًة حيث ُيستقبل -٢

الزوار.

املكان الفسيح يسع مجعًا عظيًام من -٣

الناس، كقاعة املحارضات، وقاعة 

ات).الرشف، (ج. قاع

-1ُقبَّة١٣٢ cupola. 2- dome. 3- dome.

1- coupole. 2- dôme. 3- dôme.

ف يعلو -١ س املجوَّ البناء املستدير املقوَّ

أسقف بعض املعابد، وبعض املباين 

الرسمية اهلامة.

وت ــن بيـتدير مــري مســت صغـبي-٢

.العرب

ن األَدم، (مو)، (ج. ـاء مــي البنـه-٣

ب
ِ
اب).ـق

basement, cellarْبوقَ ١٣٣

sous-sol

طاَبٌق من البناء حتت األرض.

-1َقدائم١٣٤ old furniture. 
2- old stuff, old thing.

1- mobilier ancien.
2- vieilleries.

األثاث املستعمل املُوَدع جانبًا لقلة -١

احلاجة إليه.

القديم من األشياء كاملالبس واألثاث -٢

وغريه.

-1َصَبةقَ ١٣٥ casbah. 2- city center. 
3- city, town. 4- old city.

1- casbah. 2- centre ville. 
3- cité. 4- la vieille ville.

وحدة مساحة أرض.-١

وسط املدينة أو القرية.-٢

املدينة أو القرية يف بلد.-٣

اجلزء القديم من املدينة، (مو)، (ج. قََصبات).- ٤

palaceَقْرص ١٣٦

château, palais

 وفخٌم يف املدينة أو الريف، 
ٌ
مسكٌن كبري

 له.
ٍ
يكون غالبًا حماطًا بأراٍض وحدائَق تابعة

vatَقْصعة١٣٧

bac, (grande) écuelle

اجلَْفنة، وهي وعاٌء يؤكل فيه وُيثَرد، تشبع 

العرشَة من الرجال، وكانت قديًام ُتْصنع من 

صاع وقَصعات).
ِ
اخلشب، (ج. ق

ة١٣٨ basketُقفَّ

couffin, panier

وعاٌء من قشٍّ أو خوص أو جلد ذو ُعروتني 

ُحيمل هبام، (ج. ُقَفف).

ورة١٣٩ shopping bag, binَقفُّ

cabas, corbeille

وعاٌء من القش بال يدين وهو أصغر من 

ورات وقفافري). ة ، (ج. َقفُّ الُقفَّ
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-1ُقلَّة١٤٠ jar. 2- water-jug.

1- jarre. 2- cruche, gargoulette.

ة.-١ اجلرَّ

ار ُيرشب منه، (ج. ُقلل -٢ إناٌء من الَفخَّ

الل).
ِ
وق

-1قـَنْطرة١٤١ arcade. 2- bridge, arcade.

1- arcade. 2- pont, arcade.

َعْقٌد عىل هيئة قوس يف البناء.-١

َمْعَربٌ حمموٌل عىل أقواس، (ج. َقناطر).-٢

نِّي١٤٢
ِ
نةق

bottle

bouteille

ادة  وعاٌء زجاجيٌّ ضيُق العنق له سدَّ

فظ فيه الرشاب، وهي القارورة، (ج.  ُحي

.(
ّ
قناين

َقْوس١٤٣
arch

arc

نحٍن ُحيمل عىل أعمدة يف البناء.َعْقٌد م-١

عقد من حجارة أو معدن ونحومها، -٢

  ُيقام يف الطريق العام، (قوس النرص)، 

(ج. َأقواس)، (مو).

كارة١٤٤
bundle

balluchon

ة الثياب.-١
َّ

رص

  ما ُحيَمل عىل الظَّْهر من الثياب، -٢

(ج. كارات).

stoveكانون١٤٥

1-réchaud. 2-poële

د معدين حممول ُيْصطىل عليه بنار -١
ِ
َموق

اجلمر، (مو).

املوقد عامة.-٢

book shelves, set of shelvesُكُتبِيَّة١٤٦

étagère, bibliothèque

دٌة  خزانٌة يف جدار البيت ال باب هلا، مزوَّ

بأرفف حلفظ الكتب وغريها.

ربال١٤٧
ِ
sieve, riddleك

égrenoir, crible

فَّ ذات فتحات أوسع من  أداٌة تشبه الدُّ

 
ُ
ى هبا اَحلبُّ الكبري ْربال ُينقَّ

ِ
فتحات الغ

كالفول والفاصولياء من الشوائب، (ج. 

َكرابيل)، (مو).

summer houseُكْشك١٤٨

kiosque

بناٌء خشبيٌّ مفتوٌح من اجلوانب ُيستَظلُّ به يف 

احلدائق.

نّ ١٤٩
ِ
hutك

cabane,hutte

 بدائيٌّ يمكن استعامله مأوى 
ٌ
  كوٌخ صغري

أو ملجأ أو مستودع أدوات.
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-1َكنيف١٥٠ canopy. 2- hedge. 
3- toilet, water closet.
1- marquise. 2- haie, palissade. 
3- toilettes.

ـُلٌَّة ترشع فوق باب الدار.-١ ظ

حظريٌة من خشب أو شجر.-٢

رحاض.-٣
ِ
م

hutُكوخ١٥١

case, hutte

 يف البالد املدارية.
ٍ
مسكٌن من قشٍّ وأغصان

pitcher, small jug, potكوز١٥٢

cruche, cruchon

ار ونحوه بعروة،  (ج. الكوب من الفخَّ

أكواز وكيزان).

ارة١٥٣   storeroomُكوَّ
cellier

نْطُة واملؤن، وهي باألصل 
ِ
َخر فيها احل يٌَّة ُتدَّ

ِ
َبن

ر).
ِ
خلية النحل، (ج. َكَواي

ة١٥٤ attic-windowَكوَّ

lucarne, baie

اخلرق أو الُفتحة ُجتعل يف جدار البيت 

لإلنارة. وُتلفظ بفتح الكاف وضمها، (ج. 

وًى).ُكو
ِ
ًى وك

building,edificeَمْبنى١٥٥

edifice

د األقسام واألغراض.  متعدِّ
ٌ
بناٌء كبري

studioَمْثوى١٥٦

studio

ن من غرفة ومحَّام،   مكوَّ
ٌ
مسكٌن صغري

وزاوية للطبخ.

sinkَجمْىل١٥٧

évier

 وبالوعة 
ٍ
ٌد بصنبور حوٌض يف املطبخ مزوَّ

، لغسل األواين
ٍ

 ونحوها.ترصيف

shelterَخمَْبأ١٥٨

abri

كلُّ ما ُيسَتَرت فيه.-١

املكان الذي ُيالذ به للوقاية من -٢

الغارات اجلوية ونحوها، ويسمى 

(امللجأ) أيضًا، (ج. خمابئ)، (مو).

entryَمْدَخل١٥٩

entrée

واه.
ِ

املوضع الذي ُيدَخل منه إىل البيت وس

chimneyَمْدَخنة١٦٠

cheminée

خان يف البناء إىل خارجه. جمرى الدُّ

ة١٦١ َدقَّ
ِ
pestleم

pilon

رٌة ثقيلٌة من معدن أو خشب ُهترس  يٌد مكوَّ

  هبا املواد الغذائيُة يف اجلُرن أو اهلاَون، 

َدقَّات)، (مو)
ِ
(ج. م
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ب١٦٢
َ
garageَمْرأ

garage

ٌص إليواء السيارة يف املَنْزل -١ مكاٌن خمصَّ

.ونحوه

حملٌّ إلصالح السيارات أو صيانتها.-٢

ْرَبد١٦٣
ِ
corral, penم

corral, parc, aire

فضاٌء وراء البيوت ُيرتفق به، كأن جيعلوه سوقًا 

موسمية جتارية أو أدبية، أو بيدرًا، (ج. َمرابد).

lawnَمْرَجة١٦٤

pelouse

دٌة َينْبُت فيها النَّجيل ونحوه. أرٌض حمدَّ

ْرحاض، َكنيف١٦٥
ِ
water closetم

toilettes, cabinet

 اإلنسان.
ِ
 حاجة

ِ
موضُع قضاء

ْرَفق١٦٦
ِ
-1م fittings, facilities. 

2-public utility, public services.
1- installations sanitaires. 
2- services publics.

م -١ ما ُينتفع به من أجزاء البيت كاحلامَّ

مصابِّ املياه.والَكنيف و

املنشآت التي تقدم اخلدمات العامة -٢

املشرتكة يف بلد أو مدينة، كاملشايف 

واملوانئ واحلدائق العامة، (ج. َمرافق).

ْرقاة١٦٧
ِ
stepم

marche

ْصعد، (ج. 
ِ
َرج أو امل َرجة، واملَْرقى هو الدَّ الدَّ

.(
ٍ

َمراق

ْرَكن١٦٨
ِ
washing-tub, wash-tubم

cuvette, bassin

إناٌء ُتغسل فيه الثياب.

ْزالج١٦٩
ِ
boltم

verrou

أداٌة معدنيٌة ُحيَكم هبا إغالق الباب.

flower standَمْزَهرة١٧٠

jardinière

نوٌع من األثاث املَنْزيل توَضع فيه الزهور 

االصطناعية وبعض التُّحف.

prefabricated houseُمْسَبق الصنع١٧١

maison préfabriquée

بيٌت مركَّب من قطٍع جاهزة.

showerstallُمْسَتَحمّ ١٧٢

cabine de douche

حوٌض صغري حماط بجدران زجاجية 

ْرذاذ.
ِ
يغتسل فيه شخٌص حتت امل

mastabaَمْسطبة١٧٣

mastaba, banc, banc de pierre

يٌَّة من احلجارة واطئة ُيقَعد عليها، وكانت 
ِ
َبن

ور وساحاهتا يف األرياف، تقا م أمام الدُّ

ويلفظها بعضهم (َمْصَطبة) بالصاد، (ج. 

ُب).
ِ
َمساط
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habitation, dwellingَمْسَكن١٧٤

habitation

املكان الذي يقطن فيه اإلنسان.

ف١٧٥
َ

belvedereَمْرش

belvédère

، مسقوٌف ومكشوف  جزٌء من بناء سكنيٍّ

حوله.اجلوانب، يرشف عىل ما 

قة١٧٦
َ

terrace, flat roofَمْرش

terrasse

ض  مكاٌن يف الدار غري مسقوف معرَّ

للشمس عىل السطح خاصة، ُيقَعد فيه 

لالستدفاء أو استخدامات أخرى.

ْشكاة١٧٧
ِ
.niche, nookم

niche

ج   نافذة يف اجلدار ُتوَضع فيها الرسُّ
ُ
ٌة غري َكوَّ

واملصابيح.

ْرصاع١٧٨
ِ
-1م dutch door. 2- shutter.

1- battant, vantail. 
2- battant d'une fenêtre.

اجلزء املتحرك من الباب، وللباب عادة -١

مرصاعان.

َدرفة باب أو نافذة أو قطعة أثاث ُتفتح -٢

الت، (ج. َمصاريع). وُتغلق عىل مفصَّ

ْصَعد١٧٩
ِ
lift,elevatorم

ascenseur

ْجرة يكون يف البِنايات، جهاٌز كهربائيٌّ كاحلُ 

ُيستعَمل للصعود والنُّزول.

reception-roomَمضافة١٨٠

salle de réception

ٌة  ُحجرٌة واسعٌة ملحقٌة باملنزل غالبًا، معدَّ

الستقبال الضيوف، (ج. َمضافات).

kitchenَمْطَبخ١٨١

cuisine

مكان الطبخ.

terraceَمَطلٌّ ١٨٢

terrasse

 أمام الطابق األعىل من 
ٍ
رشفٌة غري مسقوفة

البناء.

ْعَجن١٨٣
ِ
kneading-troughم

pétrin

قيُق  ٌر من املعدن ُيعجن فيه الدَّ  مقعَّ
ٌ
وعاٌء كبري

إلعداده للَخْبز، (ج. َمعاجن)، (مو).

lavaboَمْغسلة١٨٤

lavabo

 لغسل الوجه واأليدي، وهو 
ٌ
حوٌض صغري

فيه املاء من حنفية أو أكثر، مثبٌَّت وُيصبُّ 

ٌد ببالوعة. ومزوَّ
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ْبَزن)١٨٥
َ
bath-tubَمْغَطس (أ

baignoire

حوٌض مستطيٌل يتسع الستحامم شخٍص.

لة١٨٦ hingeمفصَّ

charnière, gond

أداٌة من حديد ونحوه ذات جزأين ُيثبَّت 

األول يف مرصاع الباب والثانـي يف عضادته، 

ال ت)، (مو).(ج. مفصَّ

residenceُمقام١٨٧

résidence

مكان اإلقامة.

ْقَحطة١٨٨
ِ
door-scraperم

décrottoir

صفيحٌة معدنيٌة مثبَّتٌة يف مدخل املَنْزل ُتستعمل

إلزالة الوحل عن األحذية قبل الدخول.

library, bookcaseمكتبة١٨٩

bibliothèque

ٌص حل-١ فظ الكتب.مكاٌن يف البيت خمصَّ

ٌد بالكتب يرتـمك-٢ .اس للقراءةـاده النـاٌن مزوَّ

ْلَبن١٩٠
ِ
frameم

chambranle

إطاُر باٍب أو نافذة.

corridorَممَرّ ١٩١

corridor

 تنفتح عليه غرف.
ٌّ
ممرٌّ طوالين

guest-roomَمنْزول١٩٢

chambre d'amis

ضيوف، ُحجرٌة ملحقٌة باملنْزل حيلُّ فيها ال

(ج. َمنازيل)، (مو).

deskمنضدة١٩٣

pupitre

سطٌح ذو قوائم توضع عليه األشياء، (ج. 

َمناضد).

brazierَمنَْقل١٩٤

brasero

ٌل من املعدن يوَضع  الكانون، وهو موقٌد متنقِّ

فيه اجلَمر ُيسَتدفُأ به، (ج. َمناقل)، (مو).

هاد١٩٥
ِ
bedم

lit

، (ج. ُمُهد وَأْمِهدة).الفراش الوثري

.cradle, cotَمْهد١٩٦

berceau

رسيٌر هييَّأ للرضيع ويوطَّأ ليَنام فيه، (ج. ُمهود).

ْهراس١٩٧
ِ
-1م crusher, grinder. 2- pestle.

1- broyeur. 2- pilon.

ق أو التنعيم.- ١ اهلاَون ونحوه من أوعية الدَّ

ة، وهي اخلشبة التي يُ -٢ َدقَّ
ِ
دقُّ هبا اَحلبُّ امل

ونحوه.
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mosaïcموزاييك١٩٨

mosaïque

م بالصدف وقطع العظم  خشٌب مطعَّ

واألخشاب امللونة.

د١٩٩
ِ
-1َمْوق fire place. 2- hearth. 3- stove.

1- cheminée. 2- foyer, âtre. 3- poële.

صٌة إليقاد النار يف املَنْزل- ١ .زاويٌة أو فجوٌة خمصَّ

ال النار.موضع إشع-٢

أداٌة توقد فيها النار بالفحم أو الغاز أو -٣

الَغول، (مو)، (ج. َمواقد)

دة٢٠٠
ِ
fireplaceَموق

foyer, cheminée

يٌَّة من حجر وطني توقد فيها النار للطبخ 
ِ
َبن

واالستدفاء وهي الكانون أيضًا، (مو)، (ج. 

َمواقد).

flaskناجود٢٠١

gourde

فيه الرشاب، (ج. َنواجيد).كلُّ إناء ُجيعل

windowنافذة٢٠٢

fenêtre

 أو بناء إلدخال الضوء واهلواء
ٍ
.ُفتَْحٌة يف جدار

رباس٢٠٣
ِ
.lanternن

lanterne

اج، (ج. َنباريس). املصباح والرسِّ

lustreَنَجفة٢٠٤

lustre

هيكٌل معدين أو خشبي معلٌَّق يف السقف حيمل 

 الضوء، جمموعًة منسَّ 
ِ
قًة من املصابيح باهرة

جاف وَنَجف).
ِ
يت (الثُّريا) تشبيهًا، (ج. ن ُسمِّ

يَّة٢٠٥ صِّ
ِ
entresolن

entresol

، يكون غالًبا 
ٍ
طاَبٌق منخفُض السقف يف بناية

 والطاَبق األول، (مو).
ِّ

بني الطاَبق األريض

-1ُنمَرقة٢٠٦ small cushion. 2- tapestry.

1- coussin. 2- tenture.

الوسادة الصغرية، وهي النُّْمُرق.-١

سة أو البساط، (ج. َنامرق).-٢
ِ
نْف الطِّ

mortarهاَون٢٠٧

mortier

اهلاَون واهلاُون واهلاوون: أداٌة من احلديد أو 

فٌة ُتدقُّ فيها بعض  النحاس أو اخلشب جموَّ

املواد الغذائية، (ج. َهواوين).

هة٢٠٨
ِ
  façadeواج

façade

 وفيه مدخله الرئييس.
ٍ
الوجه األمامي لبناء
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  needleإِْبَرة١
aiguille

لب ُخيَاط هبا  سلٌَّة صغريٌة من الفوالذ الصُّ
ِ
م

وُحيَاك.

buckleإِْبزيم، َبْكَلة٢

boucle

عروٌة معدنيٌة لتثبيت طرف احلزام.-١

عروٌة معدنيٌة لتثبيت احلذاء وتزيينه.-٢

ْعر.-٣ ْلَقٌط للشَّ
ِ
م

يَّة٣
ِ
ُذن

ُ
ear-flaps, earmuffsأ

cache-oreilles

غطاٌء حلامية األذنني من الربد وغريه.

اخان٤
َ
ْسَرت

َ
astrakhanأ

astrakhan

فرو احلُمالن الصغرية أو نسيٌج يشبهه، (مع).

cobblerإِْسكاف، إسكايفّ ٥

savetier

من يصلح األحذية.

court shoeإِْسَكْربينة٦

escarpin

 ،
ٍ
(مع).حذاٌء نسائيٌّ بكعب عال

ْطلس، (ساتان)٧
َ
satinأ

satin

ُقامٌش رقيٌق ناعُم امللمِس من احلرير أو 

الصوف أو القطن يمتاز باللُّيونة واللَّمعان.

crinolineإِْعظامة٨

crinoline

 لتضخيم 
ٍ
مٌة بأسالك تنُّورٌة عريضٌة مدعَّ

حجم األرداف.

sportswearألبسة رياضة٩

sportswear, (vêtements de sport)

ح. مالبُس خفيفٌة مرحية ُيَرتيَّض هبا وُيرتوَّ

ْنُغوَرة١٠
َ
angoraأ

angora

 أو َشعُر معزاة طويٌل 
ٍ
وبُر أرنٍب أو قطة

ناعم،ٌ أو غْزٌل مصنوع منه، (مع).

pantiesباجة١١

culotte, slip

رسواٌل حتتيٌّ قصري للنِّسوة واألطفال.

suit, costumeَبْدلة١٢

costume

ٌس متناسٌق من قطعتني عىل األقل.لبا-١

ُسرتة وبنطال يلبسهام الرجل أو املرأة -٢

خارج املَنْزل.

هرة١٣ evening suitَبْدلة السَّ

tenue de soirée

 أو يف 
ٍ
 رسمية

ٍ
لباٌس ُيرتدى يف مناسبة

السهرات.

frockَبْدلة املَراسم١٤

redingote
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 خاص يرتدهيا الرجُل 
ٍ
ُسرتٌة طويلٌة من طراز

يف االحتفاالت الرسمية.

سائيَّة١٥
ِ
suit, costumeَبْدلة ن

tailleur, ensemble

يٌّ يتألف من سرتة وبنطال 
ِ
ْسو

ِ
ثوٌب ن

أوسرتة وتنُّورة.

percaleبِْركال١٦

percale

نسيٌج قطنيٌّ رقيق، (مع).

parkaَبْركة١٧

parka

، (مع).
ٍ
 وُقبَّعة

ٍ
 سميكة

ٍ
سرتٌة ذاُت بطانة

bermuda (shorts)َبْرُموَدة١٨

bermuda

 ضيٌق ينتهي حتت الركبة 
ٌ
بنطاٌل قصري

منسوب إىل جزر َبْرُموَدة، (مع).

 ,bath-wrap (U.K)ُبْرُنس١٩
bath-robe (U.S)

peignoir (de bain)

ني  لتنشيف اجلسم بعد رداٌء قطنيٌّ بكمَّ

االستحامم، (مع).

cardiganَبْرَنكان٢٠

cardigan

 حمبوك.
ٍ

 من صوف
ٍ
سرتٌة رقيقٌة بأزرار

braidَبِريم٢١

soutache

رشيٌط مضفوٌر ُتزيَّن به ثياُب اجلند أو 

النساء.

ة العمل٢٢ jumpsuitبِزَّ

combinaison d'ouvrier

 
ٍ
 واحدة

ٍ
يغطِّي كامَل اجلسم لباٌس من قطعة

يلبسه العامل.

stoleَبْطَرشيل٢٣

étole

بٌة، يضعها  قطعٌة من الُقامش منقوشٌة ومقصَّ

الكاهُن حول عنقه عند اخلدمة الدينية، 

وتتدىل إىل األمام، (مع).

blazerَبْلَزر٢٤

blazer

 ،
ٍ
 المعة

ٍ
 وأزرار

ٍ
 واحد

ٍ
ُسرتٌة نمطيٌَّة ذاُت لون

(مع).

tabardُبلوز٢٥

casaque

قميٌص حريريٌّ تلبسه النساُء أو اخليَّالة، (مع).

blouseُبلوزة٢٦

blouse

قميٌص خارجيٌّ رقيٌق تلَبسه النساء 

واألوالد، (مع).
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boleroُبَلرية٢٧

bolero

 تبلغ 
ٍ
سرتٌة فضفاضٌة بأكامم دون أزرار

 ومفتوحة من األمام، (مع).
َ

اخلرص

ponchoُبنْش٢٨

poncho

معطٌف يشبه العباءَة، شكله مستطيل، له 

أس وهو  فتحٌة يف وسطه تسمح بمرور الرَّ

وف وُيستعَمل يف  مصنوٌع غالبًا من الصُّ

أمريكة الالَّتينية، (مع).

pantaloon, trousersبِنْطال٢٩ (U.K), 
pants (U.S)
pantalon

األسفل من لباٌس بساقني طويلتني للنصف 

اجلسم، (مع).

jodhpursبنطاُل اخليَّالة٣٠

culotte bouffante, culotte de cheval

بنطاٌل منفوٌخ وعريٌض من ظاهر الفخذين 

ل حركَة  خمصٌص لركوب اخليل ويسهِّ

الفارس، (مع).

sweat-pantsبنطاُل رياضة٣١

pantalon-tricot

(مع).بنطاٌل من القطن ُيلبس للرياضة،

shorts (a pair of)بنطاٌل قصري٣٢

short

بنطاٌل ال يتجاوز الركبة، (مع).

poplinُبوبِلني٣٣

popeline

 وقطٍن ُيستعمل يف صنع 
ٍ
نسيٌج من حرير

القمصان، (مع).

lingerieَبياضات٣٤

lingerie

املالبُس الداخليَّة القطنية غالبًا.

,loaferتاُسومة٣٥ moccasin

mocassin

نوٌع من األحذية اخلفيفة واجللدية املرحية، 

(مع).

,pants, boxer shortsُتبَّان٣٦

caleçon, boxer-short

رسواٌل قصري يصل إىل الركبتني.

underpants, briefsُتبَّانة٣٧

slip

رسواٌل حتتيٌّ بال ساقني كالذي ُيلبس 

للسباحة.

ْرغال٣٨
ِ
tergalت

tergal

ب، (مع). خيٌط صناعيٌّ مركَّ

patchingَتْرقيع٣٩

ravaudage

.
ٍ
سدُّ شقٍّ أو خلٍل يف ثوٍب بإضافة قطعة
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embroideryَتطريز٤٠

broderie

 لتعطَي رسًام أو 
ٍ
توشيُة املالبس بخيوط

منظرًا معينًا.

cutَتْفصيلة٤١

coupe

طريقُة قصِّ الُقامش.

ْعنَقة٤٢
ِ
tippetَتْلبيبة، م

collet (de fourrure)

قطعة من املالبس حتيط بالعنق.

dry cleaningتنظيٌف جاف٤٣

nettoyage à sec

تنظيف املالبس بمواد كيميائية بال ماء.

َولة٤٤
ْ

 ,divided skirtَتنُّورٌة ُمَرس
culotte-skirt

jupe-culotte

وال.تنُّورٌة عىل 
ِ

شكل رس

ة٤٥ pleated skirtَتنُّورة مكرسَّ

jupe plissée, cotte

 متتالية.
ٍ
 حادة

ٍ
َجْوٌب بثَنَيات

tulleُتول٤٦

tulle

اٌف من خيوط  ُقامٌش رقيٌق دقيُق الثقوب شفَّ

القطن أو الصوف ُيستعمل لصناعة اخلُُمر وتنانري 

راقصات الباليه وطرحات العرائس، (مع).

fold, pleatَثنَْية٤٧

pli

طيٌَّة يف التنُّورة أو يف هنايات األكامم أو البنطال.

ياب، مالبس٤٨
ِ
clothesث

vêtements, habits

كلُّ ما ُيْلَبس لسرت أي جزء من اجلسم.

يَّة٤٩
ِ
veston, jacketجاك

veston jaquette

 للجزء األعىل من اجلسم يرتديه 
ٌ
رداٌء قصري

الرجاُل والنساء.

cassockُجبَّة٥٠

soutane

ين. رداٌء طويٌل َيْلَبُسه الُقضاة وعلامء الدِّ

ة٥١ يَّ
ِ
jerseyُجْرز

jersey

كنـزٌة مرنُة احلياكة، وُتنسب إىل جزيرة 

جريس، (مع).

bootsَجْزَمة٥٢

botte

 عالية، (مو).
ٍ

حذاٌء ذو ساق

لُد اَجلْدي٥٣
ِ
kidج

biquet

جلُد َجدٍي مدبوٌغ ُيسَتعَمل يف بعض 

امللبوسات.
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َدم٥٤
َ
لد، أ

ِ
leatherج

cuir

غشاُء جسِم بعض احليوان ُيدبغ وُتصنَع منه 

ها.
ُ
ألبسٌة وغري

نْز٥٥
ِ
jeansج

jeans

ُقامٌش قطنيٌّ معاَلج يصلح لأللبسة -١

العمليَّة واخلفيفة.

نْـز، األلبسُة املصنوعة من -٢
ِ
ُقامش اجل

(مع).

trousseauَجهاز العروس٥٦

trousseau (de mariée)

ما حتمله العروس معها إىل بيت الزوجية من 

 وسواها.
ٍ
 زينة

ِ
ثياٍب وأدوات

skirtَجْوب، َتنُّورة٥٧

jupe

لباٌس نسويٌّ خارجيٌّ للجزء األسفل من 

اجلسم.

socksَجْوَرب٥٨

chaussettes

ما ُيلبس بالقدمَني ويتجاوز الكاحَلني.

stockingsَجْوَرب طويل٥٩

bas

جورٌب نسويٌّ طويٌل حتى أعىل الفخذين.

bobby socksَجْوَرب قصري٦٠

socquette

 يغطِّي ما فوق الكاحَلني 
ٌ
جورٌب قصري

بقليل.

pocketَجْيبة٦١

poche

األشياء، ُفْتحٌة يف اللِّباس لوضع بعض 

(مو).

٦٢ 
ِ

low-necked robeحارس

décolleté

قبة والكتَفني. الفستان املكشوف الرَّ

edgeحاشية٦٣

bordure

طرُف الُقامش.

باكة٦٤
ِ
knittingح

tricotage

العملية التي ُتصنَع فيها املالبُس بالسنَّارة.

اك٦٥
ِ

ذاٌء برش
ِ
lace-upsح

spartiate

حذاٌء ُيشدُّ عىل القدم بُِسيور تلتفُّ حول 

الساق.

س٦٦
ِ
ن
ِ
ذاُء ت

ِ
tennis shoeح

tennis

حذاٌء خفيٌف ُيسَتعَمل يف لعبة كرة املِرضب.
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ذاُء رياضة٦٧
ِ
sneakers (U.S)ح

baskets

حذاٌء خفيٌف بنعٍل مطاطيٍّ ُيستعمل 

ياضة. للرِّ

silkَحِرير٦٨

soie

ناعيٌّ خيٌط دقيٌق 
ِ

، ومنه ص تفرزه دودُة القزِّ

ها.
ِ
 وغري

ٍ
ُيتَّخذ من موادَّ عضوية

زام٦٩
ِ
beltح

ceinture

نطاٌق ُيصنع غالبًا من اجللد ُيَشدُّ حول 

اخلرص.

يَّة٧٠
ِ

underskirtَحش

jupon

 أخرى لتحافَظ عىل 
ٍ
تنُّورٌة ترتدى حتت تنُّورة

انتفاخها وضخامتها.

back packالظَّهرحقيبُة ٧١

sac à dos

 ُتعلَّق عىل الظَّهر.
ٍ

حقيبٌة ذاُت محَّاالت

suspender beltمحَّالة٧٢

jarretelle

باط مطاطيٌّ يساعُد عىل تثبيت اجلورب إىل 
ِ
ر

األعىل.

bandoleer, shoulder-bagَمحيلة٧٣

bandoulière

ُيوضع رباٌط أو حزاٌم من الُقامش أو اجللد 

مائًال عىل الصدر حلمل حقيبة أو ما شابه.

ْرقة٧٤
ِ

 ,rag, duster (U.K)خ
dust cloth (U.S)

chiffon

قطعٌة من الُقامش إلزالة الغبار والتنظيف.

slippersُخّف ٧٥

pantoufle, chausson

حذاٌء منـزيلٌّ خفيٌف ولٌني.

ballet shoesُخّف الرقص٧٦

chaussons

حذاٌء من الُقامش لراقيص الباليه.

افة٧٧ espadrilleَخفَّ

espadrille

حذاٌء خفيٌف من الُقامش أو اجللد.

fripperyُخْلقان٧٨

friperie

الثياُب القديمُة البالية، واحدها َخَلق.

ار٧٩
ِ

veilمخ

voile

 
ٍ

ما تغطِّي به املرأُة رأَسها من ُقامٍش خفيف

فضفاض.

اق٨٠ رَّ peach-likeَمخْلة الدُّ

peau-de-pêche

 أملُس بال وبر.
ٌّ
ُقامٌش ُخمميل
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hard hat, helmetُخوَذة٨١

casque

اة. ُقبَّعة معدنية أو لدائنيَّة مقوَّ

َياطة٨٢
ِ

sewingخ

couture

عملية تصنيع الثياب.

pinَدبُّوس٨٣

épingle

معدنيٌة أحد طرفيها مَذبٌَّب حادٌّ واآلخر إبرٌة 

ر، (مو). مدوَّ

fashionُدْرجة٨٤

la mode

ه.
ِ
ائُج للِّباس وهيئت يُّ الرَّ الزِّ

اعة٨٥ over-blouseُدرَّ

marinière

قميٌص نسويٌّ فضفاٌض مغلٌق.

seamَدْرز٨٦

couture

يدويًا خطُّ الُقَطب التي جتمع ُقامَش الثوب 

أو آليًا.

ضة٨٧
ِ
dummyُدْمية، عار

mannequin

هيكٌل أو متثال لعرض األزياء أو األقمشة.

ة٨٨ لَّ
ِ
laceَدنت

dentelle

، ُيستعمل غطاًء 
ٍ
ٌغ برسوٍم متنوعة ُقامٌش مفرَّ

أو حاشيًة لتزيني الثوب، (مع).

tail, flapذيل٨٩

pan

ُل والفضفـرُف املنسـالط
ِ
وب أو ـاُض للثـد

القميص.

ratteenراتني٩٠

ratine

 بارزة، 
ٍ
 ُعَقد

ِ
 ذات

ٍ
ُقامٌش صويفٌّ من خيوط

(مع).

tieربطة العنق٩١

cravate

قطعٌة من الُقامش الفاخر ُترَبط حول العنق 

وفوق القميص.

darnَرْفو٩٢

reprise

إصالُح ثقب يف لباٍس منسول بخيوط متقاطعة.

kneepad, knee supportُرْكبيَّة٩٣

genouillère

ها لوقايتها من  ضامٌد حييط بالركبة ويشدُّ

الصدمات أو لعالجها.

رّ ٩٤
ِ
buttonز

bouton

 لَشْبك جزأين من 
ٍ
ُدَجٌة ُتدَخل يف ُعروة

الرداء.
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ناقة٩٥
ِ
chin-strapز

jugulaire

 من اجللد أو الُقامش ُيَشدُّ 
ٌ
حتت احلنك َسْري

لتثبيت اخلوذة عىل الرأس.

ّي خاّص ٩٦
ِ
liveryز

livrée

ٌد ترتديه جمموعٌة معينٌة. زيٌّ موحَّ

د٩٧ ّي موحَّ
ِ
uniformز

uniforme

 
ٍ
د املظهَر اخلارجيَّ لفئة لباٌس خاصٌّ يوحِّ

 من الناس.
ٍ
معينة

٩٨ 
ِ
 أو اجليبة

ِ
watchساعُة اليد

montre

يف املعصم أو اجليبة لتحديد آلٌة توَضع 

األوقات.

slipoverَسبيجة٩٩

débardeur

ني يغطي اجلزء األعىل من  ثوٌب بال كمَّ

اجلسم، ويكون مشدودًا عليه.

tunicُسْرتة١٠٠

tunique

لباٌس ضيٌق بأكامٍم للقسم األعىل من اجلسم.

اب١٠١ zip fastenerَسحَّ

fermeture éclair

أداٌة من رشيطني متوازيني من املعدن أو 

ها. اللدائن إلطباق فتحات املالبس أو فكِّ

بال١٠٢
ْ

ِ
 ,morning wrapper (U.K)رس

neggligee (U.S), négligé

peignoir

رداٌء َمنْزيلٌّ خفيف ُيلَبس للراحة.

َوة١٠٣
ْ

sou' westerُرس

suroît

املمطر ويف البحر، قبعٌة كتيمٌة ُتلبس يف اجلو 

(مع).

وار الُكمّ ١٠٤
ِ

cuffس

manchette

رٍّ 
ِ
، وهي مشقوقٌة غالبًا ومزودٌة بز هنايُة الُكمِّ

 أو أكثر.
ٍ
وعروة

leggingsَسوقاء١٠٥

jambières

كساٌء حلامية الساق مصنوٌع من الُقامش أو اجللد.

shawlَشال١٠٦

châle

الصوف أو احلرير قطعٌة من الُقامش أو 

تغطِّي الرأَس، أو الرأَس والرقبَة مع 

َفني، (مع).
ِ
الَكت

ر)١٠٧
ِ
ْرت

ِ
paillette, spangleَشْذرة (ت

paillette

 ُتزرَكش هبا الثياب.
ٍ
اقة  برَّ

ٍ
قطعٌة من مادة



 أظ اا  رة  -٧٥-  

tape measureرشيُط القياس١٠٨

mesure

 عليه 
ٍ
 أو معدن

ٍ
مقياٌس من ُقامٍش أو ورق

ٌة أو نحُوها لقياس األطوال. تقسيامٌت مرتيَّ

chiffonَشفوف١٠٩

chiffon

الُقامُش الرقيُق ُيَرى ما وراءه.

kangarooُشْقبان١١٠

kangourou

كيٌس من الُقامش ُيوَضع عىل الصدر أو 

الظهر حلمل الوليد.

الة١١١ safety pinَشكَّ

épingle anglaise, épingle de nourrice

َدبُّوٌس مثنيٌّ برأٍس حاد له غطاء معدين، 

(مو).

capeَشْملة١١٢

pèlerine, cape

رداٌء طويٌل ومفتوٌح من األمام ُيلقى عىل 

َفني.
ِ
الَكت

straps, bracesَشيَّال١١٣ (U.K), 
suspenders (U.S)

bretelles

 أو املالبِس النسويَّة 
ِ
محَّاالُت البنطال

الداخلية.

دار١١٤
ِ

bodiceص

corsage

 يكسو الصدر حتى 
ٌ
لباٌس نسويٌّ قصري

اخلرص.

ة١١٥ waistcoatَصْدريَّ

gilet

 بال ُكمّني وال قبَّة ُيْلبَس حتت 
ٌ
رداٌء قصري

السرتة.

smallصغري١١٦

petit

 احلجم الصغري.
ِ

مقاٌس للمالبس ذات

extra smallصغري جداً ١١٧

très petit

ما هو أصغر من املقاس الصغري.

ْزدان)١١٨
ِ
purseَصْفنة (ج

porte-monnaie

حمفظٌة جلديٌة حلمل النقود.

اللة (َضبان)١١٩
ِ

insolesص

semelle

قطعٌة مسطَّحٌة مرنٌة توَضع داخل احلذاء.

sandalَصندل١٢٠

sandale

 مفتوٌح من
ٍ
األمام حذاٌء خفيٌف بُِسيور

واخللف، (مع).
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woolُصوف١٢١

laine

عُر الذي يغطي جلَد الضأن. الشَّ

bonnetَطاقيَّة١٢٢

béguin

ع  ضَّ  لألطفال الرُّ
ٍ

قبَّعٌة من ُقامٍش خفيف

ُترَبط حتت الذقن.

bonnetطاقيَُّة طفل١٢٣

bonnet

قبَّعٌة صغريٌة بال حافات.

applied ornamentَطْبقة١٢٤

applique

زخرفٌة مطبَّقٌة عىل الثوب.

noveltiesَطرائف١٢٥

nouveautés

ما ُيعَرض يف األسواق من أصناف 

امللبوسات املبتكرة واألزياء احلديثة وسلع 

الزينة.

راز١٢٦
ِ
styleط

modèle

شكُل تفصيِل الثوب.

veilَطْرحة١٢٧

voile de mariée

ار 
ِ

العروس.مخ

امق١٢٨
ِ
spatsط

guêtres

ُلفافٌة ُقامشيٌة أو جلديٌة حتيط بالساق فوق 

احلذاء مبارشة.

talithَطْيَلس١٢٩

taleth, talleth

وشاٌح يضعه اليهود عىل أكتافهم عند تالوة 

الصلوات، (مع).

parasolَظالَّلة١٣٠

parasol

ٌة ثابتٌة ُحيَْتمى هبا من  مس.ُظلَّ أشعة الشَّ

ض)١٣١
ِ
ضة (َعار

ِ
mannequinَعار

mannequin

َمن مهنته ارتداء األزياء لعرضها.

mantleَعَباية١٣٢

mante

ني ُيرَتدى  رداٌء نسويٌّ فضفاٌض دون كمَّ

فوق املالبس.

buttonholeُعروة١٣٣

boutonnière

رِّ من القميص. َمْدخل الزِّ

headbandsَعْصبة١٣٤

bandeau

أس. َرْبطٌة ُتشدُّ عىل الرَّ
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قة١٣٥ coat hangerَعالَّ

cintre

 أو َلدائَن ُتعلَّق 
ٍ
ن

ِ
َقوٌس من خشٍب أو َمْعد

عليها املالبس.

capَعْمرة١٣٦

casquette, calot

 حلامية العينني من 
ٍ
أس ذو واقية لباٌس للرَّ

مس. وهِج الشَّ

grogramُغْرغان١٣٧

gros-grain

 خشُن 
ٍ

 وصوف
ٍ
 أو من حرير

ٍ
نسيٌج من حرير

ياكة، (مع).
ِ
احل

ياس١٣٨
ِ
fitting roomُغْرفُة الق

chambre d'essayage

ياس املالبِس يف املَتاجر.
ِ
مكاٌن لق

الة١٣٩ washing machineَغسَّ

machine à laver

 آلٌة كهربائيٌَّة لغسل املالبِس 
ِ

والَبياضات

ها.
ِ
وغري

detergentَغُسول١٤٠

détergent

بٌة ُتستعَمل لتنظيف  مادٌة كيميائيٌة مركَّ

ها.
ِ
املالبس وتطهري

َاللة١٤١
ِ
petticoatغ

combinaison

 عىل 
ٍ

الت  رقيٌق بحامَّ
ٌّ
يٌّ داخيل

ِ
ْسو

ِ
قميٌص ن

َفني.
ِ
الَكت

ventُفْتحة١٤٢

fente

ثه 
ِ
اخليَّاط يف الثَّوب لغرٍض ما.شقٌّ ُحيد

bow tieَفَراشة١٤٣

nœud papillon

 عىل شكل َفَراشة.
ٍ

ربطُة ُعُنق

يَّة١٤٤
ِ
stoleَفْرو

étole

قطعٌة من الَفْرو الَعريض تغطِّي به املرأُة 

كتَفيها.

dressُفْسَتان١٤٥

robe

 ترتديه النساء، (مع).
ٍ
 واحدة

ٍ
ثوٌب من قطعة

َضال١٤٦
ِ
dressing gownف

robe de chambre

رداٌء فضفاٌض ُيلَبس فوق الثياب يف املنزل.

remnantَفْضلة١٤٧

reste

 ُقامش.
ِ
ية من ُلفافة القطعُة املتبقِّ

gather, gatheredَفْقسة١٤٨

fronce (à fronces)

ٌج ضئيٌل للُقامش نحصل عليه من شدِّ  متوُّ

اخلياطة.
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، َقبَّة١٤٩ collarَقبُّ

col

ُرْقعٌة حتيُط بَجيب القميص.

hatُقبَّعة١٥٠

chapeau

طاقيٌَّة ذاُت حاَفات.

َقبُّوعة، ُقبَّاعة ١٥١

(َكبُّوشة)

chaperon, capuchon

chaperon, capuchon

َفني.
ِ
نوٌع من الُقبَّعات يغطِّي الرأَس والَكت

clogsَقْبقاب١٥٢

sabot

، ُيصنع عادة 
ٍ
 عديدة

ٍ
حذاٌء خشبيٌّ ذو أشكال

من قطعة خشب واحدة.

يَّة١٥٣ straw hatَقشِّ

chapeau de paille

مس. ي من َحرِّ الشَّ
ِ
ُقبَّعٌة من الَقشِّ َتق

يصة١٥٤
ِ

rollَقص

coupon

دة الطول للتَّفصيل. قطعُة ُقامٍش حمدَّ

يف١٥٥
ِ

tights (U.K), leotard (U.S)َقص

collant (de danseur)

 مشدوٌد عىل اجلسم 
ٍ
 واحدة

ٍ
ثوٌب من قطعة

اقصون عامة. يلَبسُه الرَّ

stitchُقْطَبة١٥٦

maille

ضمُّ قطعتَني من الُقامش بخيط.

يَّة١٥٧
ِ

ْطش
ِ
blouson (jacket)ق

blouson

سرتة قصرية تلبس فوق القميص وُتشدُّ عىل 

(مع).اخلرص، 

از (ج. َقفافيز)١٥٨ gloveُقفَّ

gant

 
ِ
لباٌس من الُقامش أو الصوف أو اجللد حلامية

اليد.

calpackَقْلَبق١٥٩

colpack

ُقبَّعٌة كبريٌة سوداُء مصنوعٌة من اللُّبود أو 

الصوف يرتدهيا سكاُن املناطق الباردة، (مع).

reversibleَقُلوب١٦٠

réversible

ثوٌب أو ُقامٌش ُيلبُس عىل الوجَهني.

plaidُقامٌش اسكتلندي١٦١

écossais

 وزخارَف عىل الطريقة 
ٍ

ُقامٌش ذو مربَّعات

االسكتلنديَّة.

 ,broken-check (U.K)ُقامٌش ُمَرقَّط١٦٢
houd's-tooth check (U.S)  
pied-de-poule

 
ٍ

قة.نسيٌج صويفٌّ من لونني، ذو مربَّعات ُمنَسَّ
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cloth, fabricُقامش، نسيج١٦٣

tissu

وف  كلُّ ما ُينَسُج من احلرير والقطن والصُّ

ها.
ِ
ونحو

shirtقميص١٦٤

chemise

 ُيرَتَدى 
ٍ
 وأزرار

ٍ
ني وقبَّة َجايلٌّ بكمَّ

ِ
لباٌس ر

فوق الثياب الداخلية.

straightjacketقميُص التَّْقييد١٦٥

chemise de force

ني طويلني ُيعقدان من اخللف  سرتٌة ذات كمَّ

ملنع البسها من احلركة.

  nightgown, nightdressقميُص النَّوم١٦٦

chemise de nuit

ثوٌب ُيلَبس لدى النوم.

ول١٦٧
ْ

cami-knickersقميٌص ُمَرس

chemise-culotte

 
ٍ
 واحدة

ٍ
، وهو من قطعة

ٌّ
سويٌّ داخيل

ِ
لباٌس ن

 
ٍ
عىل قميٍص ورسوال.مشتملة

shirtwaistقميٌص نسائيّ ١٦٨

chemisier

 من ُقامٍش 
ٍ
 وأزرار

ٍ
ني وقبَّة قميٌص للنساء بُكمَّ

خفيف.

اطة١٦٩ يطانة، َربَّ
ِ
shoelaceق

lacet

رشيٌط ُيشدُّ به احلذاُء، وهو مصنوٌع من 

النسيج أو النَّيُلون.

overcoatَكبُّوت١٧٠

capote

شتويٌّ سميٌك، (مع).معطٌف 

largeكبري١٧١

large

.
ُ
مقاُس املالبِس الكبري

linenَكتَّان١٧٢

toile de fil (lin)

 الَكتَّان.
ِ

 نبات
ِ

نسيٌج من ألياف

يَّة١٧٣
ِ
ْتف

ِ
epauletteك

épaulette

َتب.  الرُّ
ِ

اٌة حتمل شارات قطعٌة ُقامشيٌَّة مقوَّ

spool of threadَكْرَكر١٧٤

bobine

أسطوانٌة صغريٌة ُتَلفُّ عليها اخليطان، (مو).

crepeَكِريب١٧٥

crêpe

ُقامٌش رقيٌق جعد.-١

عاُل -٢
ِ
مادٌة مطَّاطيٌة جعدٌة ُتْصنَع منها ن

األحذية، (مع).
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يني١٧٦
ِ

crêpe de chineَكِريب ص

crêpe de chine

ُقامٌش حريريٌّ رقيٌق جعٌد، (مع).

layette, liningُكْسوُة الَوليد١٧٧

layette

.
ٍ
 وألبسة

ٍ
 من ُقُمط

ِ
مستلزماُت الوليد

thimbleُكْشُتبان١٧٨

dé

 ُيلبَس األُنُمَلَة ليقَيها وخز اإلبرة.
ٌّ
ْمٌع معدين

ِ
ق

heelَكْعب١٧٩

talon

جزٌء من احلذاء ُيَركَّب أسفل مؤخرته.

mittenَكّف ١٨٠

mitaine

لباٌس يغطِّي راحَة اليد ويصل إىل نصف 

ة احلركة. يَّ
ِ
األصابع ويسمح هلا بحر

shroudَكَفن١٨١

linceul, suaire

ما ُيَلفُّ به امليت.

ْلتة١٨٢
ِ
kiltك

kilt

َتنُّورٌة من ُقامش صويفٍّ ذي نقوش خاصة، 

، يلبسها الرجال يف 
ٍ
 طوليَّة

ٍ
ذاُت ثنيات

إسكتلندة، (مع).

sleeveُكمّ ١٨٣

manche

جزٌء من الثَّوب يغطِّي الذراَع جزئياً أو كليًا.

long sleeveُكمٌّ َطويل١٨٤

manche longue

اجلزُء من الثَّوب الذي يغطِّي الذراَع كليًا.

short sleeveُكمٌّ َقصري١٨٥

mancheron

اجلزُء من الثَّوب الذي يغطِّي بعَض الذراع.

ة١٨٦ beretُكمَّ

béret

ُقبَّعٌة مستديرٌة وليِّنٌة من ُقامش.

يَّة١٨٧ muffُكمِّ

manchon

راء عىل شكل الُكمِّ 
ِ
وف أو الف كساٌء من الصُّ

ُتدَخل فيه اليدان محايًة من الْربد.

waist-bag, hip bagُكَمْري ١٨٨

banane

ٌة صغريٌة ُتلَبس حول  اخلرص.حقيبٌة جلديَّ

pull-overَكنْزة١٨٩

pull-over, chandail

در، (مو). ٌة مغلقة الصَّ يَّ
ِ
ُجرز

ياضة١٩٠ sweat shirtَكنْزة الرِّ

sweater
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ٌة خفيفٌة وفضفاضٌة ومرحيٌة، ُتصنَع  يَّ
ِ
ُجْرز

عادة من القطن.

ة١٩١ sweat-shirtَكنِْزيَّ

chemisier-tricot

ياضة.ثوٌب علويٌّ من  القطن للرِّ

يَّة١٩٢
ِ
kaffieh, kaffiyehُكوف

keffieh

 ُتْدَعى 
ٍ
صابة

ِ
جال قد ُيثبَّت بع غطاُء رأٍس للرِّ

قاالً.
ِ
ع

يلوت١٩٣
ِ
pantsك

culotte

رسواٌل حتتيٌّ قصري للرجال، (مع).

woollenلباٌس ُصويفّ ١٩٤

lainage

وف. ثوٌب من خيوط الصُّ

feltلبَّاد١٩٥

feutre

ٌد متلبٌِّد، (مو). صوٌف سميٌك جمعَّ

-secondَلبيس١٩٦ hand

de seconde main, d'occasion

املالبس التي اسُتعملت مدًة قصريًة 

وُتْعَرض للبيع.

mufflerَلْتمة١٩٧

cache-nez

وشاٌح صويفٌّ للعنق.

pantyhoseَلصيق١٩٨

collant

 لباٌس حتتيٌّ 
ٍ
مؤلٌَّف من جورٍب موصول

برسوال.

stainَلْطخة١٩٩

tache

أثٌر أو بقعٌة عىل الُقامش.

فاع٢٠٠
ِ
wimple, scarfل

foulard, écharpe

د الوجه.غطاٌء يُ -١ َلفُّ حول الرأس وحيدِّ

قطعُة ُقامٍش مثلثٌة ُتعَقد حول العنق -٢

افة). (للكشَّ

plain colourَلوٌن ساذج (سادة)٢٠١

couleur unie

اللَّوُن الذي ال خيالطه لوٌن آخر.

loud colourَلوٌن َصارخ٢٠٢

couleur voyante

اُج الَّالفُت للنَّظر. اللَّوُن الوهَّ

light colourَلوٌن فاتح٢٠٣

couleur claire

ما ليس قامتًا من األلوان.

dark colourَلوٌن قاتم٢٠٤

couleur foncée

واد من األلوان. ماكان مائًال إىل السَّ
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bland colourَلوٌن كامد٢٠٥

couleur fade

اللَّوُن الذي خبا هباؤه.

mat colourَلوٌن ناشف٢٠٦

couleur matte

اللَّوُن اخلايل من اللَّمعان.

كة٢٠٧
ِ

leading-stringsماس

lisère

حول الطفل حتى ال رشيٌط أو حزاٌم ُيوَضع 

يبتعَد عن ذويه عند امليش.

swim-suit, swimming trunksمايُّو ٢٠٨

maillot de bain

باحة، (مع).،(ج. مايُّوهات)لباُس السِّ

بَْذل (َبْدلة العمل)٢٠٩
ِ
overall, dungareesم

salopette

لتني أو   بحامَّ
ٍ
بنطاٌل فضفاٌض من ُقامٍش متني

 
ٍ
ني، ُيلبس فوق الثياب لوقايتها.بَصدر وكمَّ

bleachُمبيِّض، قارص٢١٠

décolorant

بٌة تستعمل لتبييض  مادٌة كيميائيٌة مركَّ

املالبس واألقمشة.

ْفاف٢١١
ِ
dryerجم

séchoir

آلٌة كهربائيٌة للتجفيف، وهلا أنواع بحسب 

استعامهلا، (مو).

handkerchiefَحمَْرمة٢١٢

mouchoir

قطعٌة صغريٌة من الُقامش ملسح األنف أو 

الفم، (مو).

ك٢١٣ tapering, peg-top trousersُحمَزَّ

fuseau

بنطاٌل نسويٌّ ضيٌق طويٌل من ُقامٍش يلتصق 

باجلسم.

َْفظة٢١٤
ِ
walletحم

porte-feuille

ٌة صغريُة احلجم ُتستعمل حلمل  حقيبٌة جلديَّ

ة أو اخلاصة.األوراق  النقديَّ

م٢١٥ رَّ
ribbon-leading holes (U.S)ُخمَ

trou-trou

ن من ثقوٍب يمرُّ هبا  ُزْخرٌف من ُقامٍش يتكوَّ

رشيط.

corseletُخمَرصِّ ٢١٦

corselet

َشدٌّ خفيٌف للخرص.
ِ
م

pin-cushionَمْدَبسة٢١٧

pelote

ٌة ُتغَرز فيها اإلبُر أو  بابيُس حلني ُكجَّ الدَّ

احلاجة.

bibَمْرَيلة٢١٨

bavette, bavoir
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 ُتوَضع حتت ذقون 
ٍ
قطعُة ُقامٍش صغرية

األطفال حلامية ثياهبم من االتِّساخ.

ْزَجلة٢١٩
ِ
ice-skatesم

patin à glace

ٌد بقطعَتني من املعدن. حذاٌء للتزلجُّ مزوَّ

ْشَجب٢٢٠
ِ
hangerم

portmanteau

أداٌة خشبيٌة أو معدنيٌة حائطيٌة أو عموديٌة 

لتعليق الثياب.

َشدّ ٢٢١
ِ
corsetم

corset, gaine

 تلبسه املرأُة لشدِّ 
ٍ
عصابٌة من نسيٍج مرن

ْدَفني. اخلَْرص والَبْطن والرِّ

laundryَمْصَبغة٢٢٢

blanchisserie

مؤسسٌة أو حملٌّ لغسِل املالبس أو صبغها 

وَكيِّها.

ُم األزياء٢٢٣ designer, stylistمصمِّ

couturier

 النِّساء.
ِ
من يبتكر تصاميَم ألزياء

printُمَطبَّع٢٢٤

imprimé

 
ٍ

نسيٌج أو ُقامٌش مزداٌن سطُحه برسامت

نة. ملوَّ

يَّة٢٢٥
ِ

َظلَّة، َشْمس
ِ
umbrellaم

parapluie

ة  مس.أداٌة تقي حامَلها املطَر أو أشعَّ الشَّ

ْعَطف٢٢٦
ِ
overcoat, coatم

paletot, manteau, pardessus

يه الربد 
ِ
رداٌء سميٌك يغطِّي معظَم اجلسم وَيق

واملطر، وُيرَتدى عادة فوق املالبس.

ل٢٢٧
ِ

wash house, laundryَمْغس

buanderie

صُة لغسل املالبس وَكيِّها. الغرفُة املخصَّ

sizeَمَقاس٢٢٨

taille

 
ٍ

 قياٍس متَّفق
ِ

 بحَسب وحدات
ِ
سعُة األلبسة

عليها.

sizeَمَقاُس الَقَدم٢٢٩

pointure

 
ِ

 وأبعاده بحَسب وحدات
ِ
حجُم احلذاء

 عليها.
ٍ

قياٍس متَّفق

َقّص ٢٣٠
ِ
scissorsم

ciseaux

فٌة من شفرَتني قاسيَتني  أداٌة َمعدنيٌَّة مؤلَّ

كان عىل  حمور، ُيقَطع هبا متصالبَتني تتحرَّ

الُقامش ونحوه.
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ب٢٣١ brocade, lustrous tissueُمَقصَّ

brocart, tissu lamé

هب أو   احلرير والذَّ
ِ
ُقامٌش موشى بخيوط

ة. الفضَّ

ْقَطع٢٣٢
ِ
patternم

patron

ى)  َقصيصٌة (من الورق أو الورق املقوَّ

ل الثياُب عىل مقاسها. ُتفصَّ

stripedُمقلَّم٢٣٣

rayé

ُقامٌش خمطَّط.

ب٢٣٤
ِ
boottreeُمَقول

embauchoir

ٌد بنابٍض  قالٌب من اخلََشب أو اللَّدائن مزوَّ

يوَضع يف احلذاء للحفاظ عىل شكله 

مشدودًا.

وك٢٣٥ shuttleَمكُّ

navette

 من اخلََشب أو 
ٌ
أسطوانٌة أو خمروٌط صغري

عىل بكرة اخليوط، ن حتتوي املعدن أو اللَّدائ

(مو).

ْكوى٢٣٦
ِ
ironing boardم

planche à repasser

 أو خشبيٌّ حمموٌل عىل قوائَم 
ٌّ
لوٌح معدين

ومغطى بالُقامش لكيِّ املالبس.

ready-to-wearمالبُس جاهزة٢٣٧

prêt-à-porter

 ال 
ٍ
 حمددة

ٍ
املالبُس املصنوعُة وفق مقاسات

َوْفق الطلب.

underwearمالبُس َداخليَّة٢٣٨

sous-vêtements

رة التي ُترتدى حتت الثياب وتالمُس 
ِ
األَْشع

عار
ِ

رة مجع ش
ِ
وهو ما َوِيلَ ،اجلسَم، واألْشع

اجلسد.

ْلَقُط غسيل٢٣٩
ِ
 ,clothes peg (U.K)م

clothes pin (U.S)

pince à linge

َلْقط 
ِ
أداٌة خشبيٌة أو بالستيكيٌة تستعمُل ل

املالبس عند َنْرشها.

َْطر٢٤٠
ِ
raincoat, trench coatمم

imperméable

رداٌء كتيٌم ُيلَبس فوق الثياب للوقاية من 

املطر.

pajama, pyjamasَمنَامة (بيجامة)٢٤١ (U.S)  
pyjama

 ُيرتدى وقَت 
ٍ
 وبنطال

ٍ
لباٌس مؤلٌَّف من ُسرتة

احة. النَّوم أو الرَّ

mantillaمنديل٢٤٢

mantille

َفني من احلرير ونحوه.
ِ
غطاٌء نسويٌّ للرأس والَكت
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drying shedَمنَْرش ٢٤٣

séchoir

مكاُن َنْرشِ الغسيل.

نَْرش ٢٤٤
ِ
clothes horseم

étendoir

ه.
ِ
نَْصٌب لنَْرش الغسيل وجتفيف

ِ
م

ش٢٤٥ boucléُمنَفَّ

bouclé

ٌد أو معكَّف.ُقامٌش قطنيٌّ أو صويفٌّ  جمعَّ

polka-dotُمنَقَّط٢٤٦

à pois

الُقامُش املُْزداُن بُِنَقط.

نَْهَدة٢٤٧
ِ
braم

soutien-gorge

ْدر لرفع الثَّدَيني. محَّالٌة ُتَشدُّ عىل الصَّ

 ,check-room (U.K)َمْوَدع٢٤٨
cloak-room (U.S)

vestiaire

خول إىل مكاٌن ُتوَدع فيه املعاطُف  قبل الدُّ

ها.
ِ
بعض األماكن العامة كاملسارح ونحو

٢٤٩ 
ّ
يل

ِ
muslinَمْوص

mousseline

ل.
ِ

اٌف ُينَسُب إىل املَْوص نسيٌج شفَّ

ْيَدعة٢٥٠
ِ
pinafore dressم

robe chasuble

ني ُيْرَتدى فوق   بال ُكمَّ
ٍ
 واحدة

ٍ
ثوٌب من قطعة

املالبس.

frayُنسالة٢٥١

effilochure

ما َنَسل من خيوط الثَّوب.

frayُنسول٢٥٢

effilochage

ؤًا.  هترُّ
ِ
سقوُط اخليط

lawnَنسيٌج َكتَّاينّ ٢٥٣

linon

 الَكتَّان.
ِ

نسيٌج قوامه ألياُف نبات

افة٢٥٤ tumble dryer, spin dryerَنشَّ

essoreuse

املالبس آلٌة كهربائيٌَّة تساعد عىل جتفيف 

والَبَياضات.

eyeglassesَنظَّارة٢٥٥

lunettes

فٌة من عدسَتني بأشكال خمتلفة  أداٌة مؤلَّ

ُتوَضع فوق العينَني لتصحيح النََّظر.

ية٢٥٦
ِ
gogglesَنظَّارٌة واق

lunettes protectrices

فٌة من زجاجَتني حلامية العينَني من  أداٌة مؤلَّ

مس أو الغبار. الشَّ
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soleَنْعل٢٥٧

semelle

ما يالمُس األرَض من احلذاء.

anorakَنْوَرك٢٥٨

anorak

فوق املالبس، (مع)ُقبَّعٌة ُترَتدىُسْرتٌة قصريٌة هلا 

oversleeveواقي الُكمّ ٢٥٩

manchette

ما ُيلَبس فوق كمِّ القميص حلاميته.

apronَوْزرة٢٦٠

tablier

َقبةقطعٌة  واخلَْرص، من الُقامش ُتْرَبُط حول الرَّ

وتغطِّي الثياَب حلاميتها.

mediumَوَسط٢٦١

moyen

غري والكبري من  ط بني الصَّ القياُس املتوسِّ

األلبسة.
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اإلزار١

ْلَحفة، وكلُّ ما سَرت اجلسَم. 
ِ
هو يف األصل امل

كام ُيطلق عىل الثوب الذي حييط بالنصف 

ْئَزر، 
ِ
األسفل من اجلسم، (ج. ُأُزر)، ومثله امل

ر).
ِ
(ج. َمآز

اِإلْكليل٢

صابة ٌتزيَّن باجلوهر، أو هو طاقة ٌمن الغار 
ِ
ع

  أو األزهـار عىل هيئـة التـاج تعـلو الرأَس، 

(ج. أكاليل).

د٣
ْ
دة، الُرب

ْ
الُرب

مك، ُيلبس  كساٌء واسع خمطَّط أميل إىل السُّ

فوق الثياب وقد ُيْلَتَحف به ليًال، تغريت 

أشكاهلا عىل مرِّ األيام، وقلَّ استعامهلا يف هذا

د  العرص. ُجتمع الُربدة عىل (ُبَرد)، وجيمع الُربْ

عىل (ُبُرود، وَأبراد، وَأْبُرد).

ُنس٤
ْ
الُرب

ثوٌب فضفاٌض متصٌل بقلنسوة، وهو شائع 

االستعامل يف املغرب العريب.الكلمة معربة 

س)، ويطلقها بعض 
ِ
قديًام، (ج. َبَران

ني ُيلبس   ذي ُكمَّ
ٍ

 سميك
ٍ
املحَدثني عىل رداء

االستحامم.بعد 

البِْشت٥

زُة الَقبَّة واألطراف، (ج. ُبشوت)،  عباءٌة مطرَّ

(مع).

التَّاج٦

َهب واجلواهر ُيَزيَّن به الرأُس،  إكليٌل من الذَّ

يجان، وَأْتواج).
ِ
(ج. ت

الثَّوب٧

هو يف األصل كلُّ ما ُيْلَبس. ويطلق اليوم 

عىل قميص ٍواسٍع طويٍل حتى الكعبني 

 أبيَض غالبًا. وقد ُيْرتدى 
ٍ

م، رقيق مغلق املقدَّ

  فوقه عباءة، ويسميه بعضهم (َجالَّبية)، 

(ج. أثواب).

اُجلبَّة٨

م  ني مفتوُح املقدَّ ثوٌب سابٌغ واسُع الُكمَّ

باب، وُجَبب).ُيلبس فوق الثياب، (ج 
ِ
.ج

بيَّة٩
اَجلالَّ

قميٌص واسٌع طويل حتى الكعبني، مغلق 

بيَّات)، وتنطق بجيم  م، (مو)، (ج. جالَّ املقدَّ

ة. مرويَّ

ْلباب١٠
ِ
اجل

ثوٌب نسويٌّ واسٌع سابٌغ تغطِّي به املرأُة 

ْلَحفة. شاع استعامله يف هذا 
ِ
ثياَهبا كامل

العرص، (ج. َجالبيب).

اَجلْيب١١

ْأس من القميص َمْدَخل الرَّ
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جاب١٢
ِ
احل

هو يف األصل ما اسُترت به. ويعني اليوم مخارًا 

ه املرأة حول رأسها وعنقها تسرت به  تلفُّ

يٌط ُيلبس فيغطي ما 
ِ
شعَرها ونحَرها، ومنه َخم

سبق، (ج. ُحُجب، وحجابات)، (مو).

اَحلطَّة، اَحلطاطة١٣

جال. وهي قطعة قامٍش غطاٌء للرأس عند  الرِّ

يغلب عليها اللون األزرق أو األخرض، 

خمطَّطٌة بأقالم ومربعات صغرية. يلبسها 

الفالحون غالبًا، ويعقدوهنا من القفا فتغّطي 

الرأَس وبعَض الوجه، أو ُتالث عىل الرأس، 

(ج. حطَّات، أو حطاطات)، والكلمة 

شائعة يف األرياف، (مو).

اُحللَّة١٤

القميص واإلزار والرداء معًا. وال تسمى 

ُحلَّة إال إذا كانت مؤلفة من قطعتني أو 

ثالث، (ج. ُحَلل).

ْرقة١٥
ِ
اخل

ْزقة. 
ِ
هي يف األصل القطعة من الثوب أو امل

ق  ثم استعملت بمعنى رداء قديم متزَّ

َزُقه يلبسه الصوفيَُّة مالمسًا 
ِ
وخيطت م

ْرقة 
ِ

الصوفيَّة، ثم ألجسادهم وتسمى خ

صت أكثر لتعني عاممة الصويف.  خصِّ

َرق).
ِ

والكلمة باملعنى األخري مولَّدة، (ج. خ

ر١٦
ِ
ام الدَّ

جال والنِّساء. وهو سرتٌة واسعٌة  لباٌس للرِّ

أميُل إىل الطول، ُيصنع من اجلوخ 

ه واسعان وليسا بضافيني، ذو  السميك.كامَّ

دنني.  منه زخارف عىل الظهر والصدر والرُّ

م َقبَّته سبعيَّة، ومنه  شاميٌّ مفتوح املقدَّ

حجازيٌّ ذو أزرار.الكلمة مولدة مستعملة 

ر).
ِ
يف بوادي الشام واحلجاز، (ج. َدوام

يس ١٧
ِ
ر الدَّ

ْرسان، وَأْدراس).
ِ
الثوب اخلََلق البايل، (ج. د

َلق١٨ الدَّ

م يلبسها القـايض،    جبَّـة مقفـلة املقـدَّ

(مع).(ج. أدالق)،

يَّة١٩ نِّ الدَّ

قلنسوة القايض واملحامي، (ج. َدنِّيَّات).

بون٢٠ الزَّ

م ُيَضمُّ عىل اجلسم بزنَّار.  لباٌس مفتوُح املقدَّ

ُيلبس يف جنويب الشام واحلجاز، ومنه 

القصري ال يغطِّي إال اجلذَع، (ج. ُزُبن).

ْربول٢١ الزَّ

ة، (ج. حذاٌء غليظ ٌُمبتذٌل، تستعمله  العامَّ

َزرابيل)، (مع).
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ْعبوط٢٢ الزَّ

ثوٌب مفتوٌح من العنق إىل حدود احلزام، 

ن واسعان، وهو من ألبسة الرجال  وله ُكامَّ

ة،  الفقراء، (ج. َزعابيط)، تستعمله العامَّ

(مع).

نَّار٢٣ الزُّ

  حـزاٌم ُيشـدُّ عـىل الوسـط، (ج. َزنـانري)، 

(مع).

الب٢٤ السِّ

هو الثوب األسود أصًال، وأطلقه بعض 

داد األسود للنساء، 
ِ
املحَدثني عىل ثوب احل

(ج. ُسُلب).

ُلك٢٥ السُّ

  غطاٌء للرأس عند الرجال، يعني الُغرتة 

ـمـاغ أو احلطَّـة يف ريـف دمشـق،    أو الشِّ

(ج. ُسُلكات)، (مو).

يدارة٢٦ السِّ

غالبًا، تطلق اليوم عىل طاقية من قامش كتاين

د بواقية من  رة أو طوالنية، وقد ُتزوَّ مدوَّ

الشمس، وهي من لباس اجلند عند 

التدريب أو الراحة. وهي باملعنى األخري 

مولدة، (ج. َسَدائر).

الشاشيَّة٢٧

غطاء للرأس استعمل لعدة دالالت:

طربوش قصري أمحر غالبًا كام يف املغرب -١

وُتلفظ أحيانًا (شيشيَّة).

نسيٌج رقيٌق من القطن يستعمل لفافة -٢

  للعاممة.

ها املرأة حول -٣ قطعة من الشاش تلفُّ

رأسها وشعرها يف بِذلتها، (ج. شاشيَّات، 

وَشواٍش)، (مو).

الشالوخ٢٨

حذاٌء جلديٌّ مفتوح ينفرد فيه إهبام القدم 

عن بقية األصابع، (مو).

الة٢٩ ال، الشَّ الشَّ

الصوف أو احلرير املطبَّع قطعٌة طوالنيٌة من 

أو املزخرف، والشالة أخصُّ منه ُتَلفُّ عىل 

اخلرص، (ج. شيالن، وشاالت)، (مع).

ب ٣٠
ِ

بش الشِّ

 تسُرت مشَط 
ٍ
 عريضة

ٍ
 جلدية

ٍ
نعٌل بُِسيور

الَقَدم، (ج. َشباشب)، (مو)، (عامية).

وال٣١
ْ

الرشِّ

ايل يسرت النصف األسفل من  جَّ
ِ
باس ر

ِ
ل

ج ضيق الساقني. ُيشدُّ اجلسم، 
ْ عميق الرسَّ

ة، (ج. َرشاويل)، (مع). كَّ
ِ
عىل اُحلْجزة بِت
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امغ٣٢ الشِّ

  غطاٌء للرأس عند الرجال، وهو قطعٌة 

مك. يغلب  ، أقرب إىل السُّ من قامٍش قطنيٍّ

عليه اللون األمحر ويسميه بعضهم (ُغْرتة). 

قال، وقد ُيَلفُّ 
ِ
  قد ُيثبَّت عىل الرأس بع

  به الرأس، وبعُض الوجه. الكلمة شائعة 

امغات)، 
ِ

  يف البوادي وما حوهلا، (ج. ش

(مع).

ْملة٣٣ الشَّ

ُشّقة من القامش ذاُت َمخْل ُيَتَوّشح هبا 

امل، وَشْمالت).
ِ

ع، (ج. ش وُيَتَلفَّ

يان٣٤
ِ
نْت الشِّ

ايل يلبسه الفالحون، يسرت النصف  جَّ
ِ
باس ر

ِ
ل

ُجه متوسط العمق األسفل من اجلسم، 
ْ

َرس

ة،  كَّ
ِ
ضيِّق الساقني، ُيشدُّ عىل اُحلْجزة بِت

وهوكالرشوال ولكن قامشه أقل جودة، (ج. 

نْتيانات)، (مع).
ِ

َشناتني، وش

ْوَذر٣٥ الشَّ

ْلَحفة، يغطِّي اجلسَم 
ِ
سويٌّ واسٌع كامل

ِ
رداٌء ن

ر)، (مع).
ِ
كلَّه، (ج. َشواذ

اية٣٦ الصَّ

 
ٍ
يكٌة عىل النَّول اليدوي، وهي قطعُة حرير

ِ
َحم

جاهزٌة للتفصيل. وكانت تعني ما يشبه 

العباءة الواسعة ال أزرار هلا، (ج. صايات، 

وَصوايا)، (مع).

ة٣٧ َديِريَّ ة، الصُّ ْدريَّ الصَّ

لباٌس للجزء العلويِّ من اجلسم،سميٌك 

ومبطٌَّن دون أكامم، ذو أزرار من اخليطان، 

وَصْدريَّات)، (مو).(ج. صدارّي، 

الطَّربوش٣٨

بَّاد أو اجلوخ السميك،  قبعٌة أسطوانيٌة من اللَّ

األمحر غالبًا، يتفاوت يف ارتفاعه.

ذؤابة من خيوط ُسود حريرية، -عادة -له 

ُختاط يف أعاله وتتدىلَّ عىل اخللف أو 

اجلانب، (ج. َطرابيش)، (مع).

الطَّْرحة٣٩

النساء، وهو كاخلامر، غطاٌء للرأس عند 

ُيْلقى عىل الرأس والكتفني، وُختَصُّ به 

العرائس يف هذا العرص، (ج. َطَرحات)، 

(مو).

الطُّْرطور٤٠

قلنسوٌة طويلٌة عىل شكل خمروط، (ج. طَراطري).
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الَعباءة، الَعباية٤١

م فضفاٌض طويٌل، بال  كساٌء مفتوُح املقدَّ

ني، ُتلبس فوق الثياب. يسميها أهل ُكمَّ

اخلليج (البِشت) أو (املَْشلح)، وأهل 

ُنس)، (ج. َأعبِئة، وَعباءات،  املغرب (الُربْ

وَعبايات).

ْعَجر٤٢
ِ
جار، امل

ِ
الع

ها املرأة عىل استدارة رأسها.  قطعُة قامٍش تلفُّ

وتستعمل اليوم يف املغرب العريب غطاًء 

للرأس والوجه بام يشبه النِّقاب، (ج. ُعُجر، 

وَمعاجر).

الَعَرقيَّة٤٣

ما ُيلبس عىل الرأس حتت العاممة ليمتصَّ 

العرق، وتستعمل اآلن بمعنى الطَّاقيَّة ُتلبس 

حتت الكوفية أو الُغرتة فتثبِّتها وتقيها العرَق، 

يَّات)، (مو).
ِ
(ج. َعَرق

قال٤٤
ِ
الع

عر األسود غالبًا أو الصوف  جديلٌة من الشَّ

ب، ُيلبس فوق الكوفيَّة  أو احلرير املقصَّ

  فيثبِّتها، ويؤلف معها غطاًء للرأس، 

(ج. ُعُقل)، ويطلق عليه أحيانًا (الَربيم)، 

(مو).

اممة ٤٥
ِ
الع

ما ُيلفُّ عىل الرأس من الشاش فيغطِّيه، هلا 

لباس السادة أشكاٌل متعددٌة.كانت من متام 

من العرب، وهي اآلن من لباس األئمة 

واخلطباء غالبًا، (ج. عامئم). ويطلق عليها 

ة). أحيانًا (اللَّفَّ

الُغْرتة٤٦

غطاٌء للرأس عند الرجال. وهي قطعٌة من 

نسيٍج قطنيٍّ غالبًا، مربعة الشكل، منها 

أبيُض رقيٌق ُيْلبس يف الصيف، وملوٌن خمطَّط 

مك، ذو أهداب، ُيلبس يف أقرب إىل  السُّ

قال، ُتطوى 
ِ
الشتاء، وقد ُتثبَّت عىل الرأس بع

عند لبسها مثلَّثة، الكلمة شائعٌة يف اخلليج 

.العريب، (ج. ُغَرت)، (مو)

طاية، الَغطا٤٧
ِ
الغ

قطعٌة واسعٌة من القامش األبيض الرقيق 

تغطِّي به املرأُة رأَسها وتلقي بَفْضلته عىل 

وكتفيها وظهرها. وُتنَطق أيضًا بفتح نحرها 

طايات).
ِ
الغني (َغطاية)، (ج. أغطية وغ

الَفْروة٤٨

، وهي سرتٌة طويلٌة مفتوحُة  لباٌس شتويٌّ

م بال أزرار، ُتلبس عىل الوجهني. ُتصنع  املقدَّ

دًا مليَّنًا،  من جلد الضأن وعليه صوُفُه جمعَّ

راء).ويسميها بعضهم (الَبْكَدليَّة)، (ج. 
ِ
ف



-٩٤-  ا ا  

الُفوطة٤٩

ئزرًا، ُيَلفُّ به 
ِ
 غليٌظ ُيتََّخذ م

ٌ
ثوٌب قصري

ني ـا دون الركبتـم حتى مـُل اجلسـفـأس

واَل، (ج. ُفَوط).
ْ ض الرسِّ ويعوِّ

ابة٥٠ الَقشَّ

رداٌء واسٌع فضفاٌض سميٌك كالعباءة، إال 

م، تتصل هبا قلنسوٌة. الكلمة  أهنا مقفلُة املقدَّ

ابات، شائعة يف املغرب  العريب، (ج. َقشَّ

وَقشاشيب)، (مو).

يَّة٥١
ِ

ْطش
ِ
ْطش، الق

ِ
الق

زٌة ذات  ٌة مطرَّ ، وهو َصدريَّ لباٌس بدويٌّ

ني. والعامة يف الشام يطلقون   دون كمَّ
ٍ
أزرار

يَّة) عىل السرتة الشتوي
ِ

ْطش
ِ
ة ـة السميكـ(الق

اب أو أزرار،  التي ُتْقَفل من األمام بِسحَّ

(عامية).

الُقْفطان٥٢

م  ثوٌب فضفاٌض سابٌغ مفتوح املقدَّ

يُضم ُّطرفيه حزاٌم، ُيتَّخذ من احلرير أو 

القطن، وُيلبس فوق اجلُبَّة، (ج. قَفاطني). 

وهو أيضًا ثوٌب نسويٌّ من احلرير فاخٌر 

م، (مع). فضفاٌض سابٌغ، مقفل املقدَّ

الُقْمباز، الُقْنباز٥٣

م اٌد عىل الرقبة ثوٌب سابٌغ مفتوُح املقدَّ له ردَّ

والبطن. ُيصنع من احلرير غالبًا، وُيثبَّت 

بشال عريض، (ج. َقنابيز)، (عامية)، (مع).

الَقْمطة٥٤

من لباس الرأس عند النساء، وهي منديٌل 

من قامش قطنيٍّ أبيض غالبًا، ُيلبس حتت 

ه املرأة عىل رأسها فتسرت شعَرها  امر، تشدُّ
ِ
اخل

ارها. الكلمة شائعة يف بالد الشام، وتثبِّت 
ِ

مخ

(ج. َقَمطات)، (مو).

الَكَمر٥٥

  حــزاٌم حيتــوي عــىل حـافظـة النقــود، 

(ج. َكَمرات)، (مع).

ْبدة٥٦ بَّادة، اللِّ اللُّ

هي يف األصل الَقباء املصنوع من اللُّبود 

(الصوف امللبَّد)، وهو اليوم غطاٌء من 

ُيتَّخذ من اللُّبود. وينطقها أغطية الرأس 

بعضهم بفتح الالم (َلبَّادة)، (ج. ُلبَّادات، 

وَأْلباد، وُلُبود)، (مو).

اللِّثام٥٧

نقاٌب يوَضع عىل الفم، وقد يتصل بأرنبة 

األنف، (ج. ُلُثم).



 أظ ا  رة ا ٩٥-  ا-  

ة٥٨ فَّ اللَّ

 
ٍ
غطاٌء للرأس عند املشايخ، مؤلٌَّف من قطعة

 من الشاش ُتَلفُّ حول طربوٍش 
ٍ
  طويلة

أو طاقيَّة وتتفاوت يف حجمها. ويطلقها 

اممة، (ج. َلفَّات)، (مو).
ِ
بعضهم عىل الع

املَداس ٥٩

رضٌب من األحذية. ويطلق عليه اسم 

(الكالش) يف بعض البالد، (ج. َمداسات)، 

(مو).

عة٦٠ املَُرقَّ

َقع، وهي من لباس الصوفيَّة،   الرُّ
ُ
ثوٌب كثري

(ج. ُمَرقَّعات)، (مو).

ة٦١ يَّ
ِ
املُْزو

ض ــل يف بعــة تستعمـلمـاءة. والكـالعب

ة) بكرس امليم،  يَّ
ِ
ْزو

ِ
البوادي، وينطقوهنا (امل

(عامية)، (مو).

املَْشَلح٦٢

زُة الَقبَّة واألطراف، وهو  البِْشت عباءٌة مطرَّ

أيضًا، (ج. َمشالح)، (مو).

ْعَرض٦٣
ِ
امل

الثوب الذي ُتعَرض فيه الفتاة أو ُجتىل فيه 

ض، وَمعاريض).
ِ
العروس، (ج. َمعار

الية٦٤
ِ
املُالءة، امل

ْلحفة قديًام. وهي اآلن لباٌس 
ِ
يطة وامل الرَّ

 غالبًا. 
ٍ

نسويٌّ سابٌغ من قامٍش أسوَد خفيف

الية). والكلمة هبذا املعنى 
ِ
وتُنطق يف الشام (امل

اليات).
ِ
، وُمالءات،  م

ٍ
املعارص مولَّدة، (ج. ُمالء

ْلَحفة٦٥
ِ
امل

لباٌس فضفاٌض ُيرتدى فوق سائر الثياب 

د ونحوه. وُتستعمل اآلن ُمالءًة  ثار الُربْ
ِ
من د

للنساء يف األرياف، (ج. َمالحف).

يتان٦٦
ِ
امل

، وهو سرتٌة من اجلوخ، مفتوح لباٌس  رجايلٌّ

ذع فيدخل أسفُله حتت 
ِ
م ُيلفُّ حول اجل املقدَّ

ة، (ج.  ْدريَّ وال وينفرج أعاله عن الصَّ الرشِّ

َمياتني)، (عامية).

النِّقاب ٦٧

 أنفها تسرت به 
ِ
ن

ِ
قناٌع جتعله املرأُة عىل مار

معظَم وجهها، (ج. ُنُقب).

ْدم٦٨
ِ
اهل

الثوب البايل أو كساء هو يف األصل 

الصوف، ويطلق اليوم عند بعض العرب 

دام)، 
ِ
عىل اللِّباس عامة، (ج. أهدام وه

والعامة جيمعوهنا عىل (ُهدوم).

، اَهلْفهاف٦٩ فُّ
ِ
اهل

ف).
ِ
الرقيق الشفَّاف من الثياب، (ج. ُهفوف وَهفاه
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  -٩٩-  ا واف  د إمي

  ا واف
  

accountant ٢٨٧

acrobat ٣٤

actor ٣٥٦

administrator ٢٦٢

admiral ١٢

adviser ٣٢٥

aeronaut ٣٥١

agent ٤٠٠، ١٠٥

agriculturist ١٢٣

agrologist ٨٧

agronomist ٣٦٨

air traffic ٣٠٧

apothecary ١٧٤

arboriculturist ٣٢٩

archaeologist ٢

archbishop ١٠٧

archivist ١٩

armourer ١٤٨

artisan ٧٢

artist ٢٣٩

astrologer ٣٦٢

astronaut ١٠٨

astronomer ٢٣٨

attaché ٣٥٤

attorney-general ٢٩٦

author ٢٧٩

aviator ١٩٩

baker ٢٣٣

barber ٨١

bargee ٢٠٩

bargeman ٢٠٩

barrister ٢٨٨

basket-worker ١٤٢

bead ٨٩

bearer ١٣٦

bear-leader ٥١

bee-keeper ٣٨٢

bird-catcher ٢١٥

bird-seller ٢١٥

bishop ٧

blacksmith ٦٧

blood-letter ٢٣٥

boater ٣٩٤

boatman ٣٩٤

bookbinder ٢٨٦

books ٣٩٧

bookseller ٢٦٩

brassware ٣٨١

breaker ٢٧١

breeder ٣١٤، ٣١٣، ١٥١  

brewer ١٤٧

broker ٣٩٩

builder ٣٣

burnisher ١٧٦

businessman ١١٣

butcher ١٢٠، ٤٩

cabinet-maker ١

café-owner ٢٥٧

calligraphist ٩٣

cameleer ٥٥

canalizations ٢٥٦  

canalizer ٢٥٦



ا واف  د إمي  -١٠٠-

captain ٢٤٦

carder ٣٨٤، ٨٠

cardiologist ١٩٤

caricaturist ١١٧

carpet-maker ٧٤

carrier ٣٧٨، ٨٣

carter ٢١١

cashier ١٧

ceramist ٩١

chamberlain ٦١

chansonnier ٢٥٩

cheesemonger ٤٧

chemist ٢٧٥، ١٧٣  

chimney-sweeper ٢٩٤

chiropodiste ٢٩٧

cleaner ١٢١

clerk ٢٦٨

clog-maker ٢٤٥

clothier ٥٨، ٢٥

coachman ٨٤

coal-dealer ٢٢٩

cobbler ٨

coiner ١٤١

comb-maker ٣٣١

composer ٣٧١

comptroller ٣٠٨

conductor ٢٤١

confectioner ١٣٨

constructor ٢٥٦  

controller ٣٠٧، ٣٠٦  

cook ١٨١، ٨٢  

copier ٣٨٧

coppersmith ٣٨١، ١٦٩

corrector ٣٣٢

correspondent ٣٠٤

counselor ٣٢٥

couturier ٣٣٤

cowboy ٣٠

cowman ٣٠

craftsman ٧٢

crimper ٣١٨

critic ٣٧٧

croupier ١٧٩

cupping-glasser ٦٦

cupping-sticker ٦٦

curator ١٥

currier ٥٣

customs ٥٤  

cutler ١٣٩

dairyman ١٤٥

dancer ١١١

date ٤٤

dealer ٣٨١، ٣٠٩، ١٧٢، ١٥٤، ٨٩  

decorator ٣٢١

deep-sea ٢٤٦

delegate ٣٦٣

delivery-man ٣٧٠

demographer ٢٠٤

dentist ١٨٥

dermatologist ١٨٨

designer ٣٣٤

designer ٣٦٧

detective ١١٤

devisee ٢٣٤

dialectologist ٢٧٦

dialog ٢٦٦
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diamond-cutter ٥٩

digger ٣٩  

diplomat ١٠٣

director ٢٩٩، ٢٩٣

diver ٢٢٤

documentalist ٣٩٦

domestic ٨٥

door ١٢٩

door-keeper ٣٥

draper ٥٨

drawer ١١٥

drinks ١٥٤

driver ١٢٨

drug ١٧٤

druggist ١٧٤

dyer ١٦٤

economist ١١

editor ٣٩٧، ٢٨٩

educator ٣١٠

electrician ٢٧٤

embroiderer ١٩٨

employee ٣٧٣

engineer ٣٦٦

engraver ٣٩٣، ٣٩٢، ٧٧

entomologist ٢٠٣

estate ١٠٥

ethnographer ٢٢

executor ٢٣٤

exorcist ١١٢

explorer ٣٢٦

falconer ٣٦

farmer ٣٢٠

farrier ٣٧

fashion ٣٣٤

filmmaker ٣٦٠

financier ٣٥٨

fireman ١٠

fisherman ١٧٨

fishmonger ١٤٤

flautist ٣٧٩

florist ١٢٥

flutist ٣٧٩

fodder ٢١٩

forester ٤

fortune ٢١٢

founder ١٤٠

foundry ١٧١

framer ٩

fruiterer ٢٢٦

fryer ٢٥٣

furrier ٢٣٢

gardener ١٥٢، ٥٦

gendarme ١٠٤

genealogist ٣٨٦

general ١٨

geographer ٥٢

gilder ٣٠١

girl ٢٨١

glass-blower ٣٩١

glassmaker ١٢٢

gleaner ١٥٩

goatherd ٣٤٢

goldsmith ١٦٠

governess ٣١٧، ٢٩٥  

grammarian ٣٨٣

grave-digger ٧٨



ا واف  د إمي  -١٠٢-

greaser ٣٣٠

greengrocer ٩٢

griller ١٥٨

grocer ١٤٥، ٣١

groom ١٢٧

grower ٢٧٠

guard ٦٢

guards ٧١

guide ١٠٦

gunsmith ١٦٢

haberdasher ٢١٨

hairdresser ٨١

hardware ٨٨

hatter ٢٥٢

headsman ١٥٠

healer ١١٢

herbalist ٢١٧، ٢١٤

historian ٢٧٨

horse-dealer ١٤٣

horseman ٩٩

horticulturist ٢٧

hostess ٣٣٧

housing ١٠٥

hunter ١٧٧

icecream ٤٥

innkeeper ٣٨٥، ٩٥

inspector ٣٤٦

interpreter ٤٣

investor ٣٢٤

ironsmith ٦٧

ivory ٢٢٠

jeweller ٥٧

jockey ١٠٩

journalist ١٦٧

journeyman ٢٢٥

judge ٢٤٤

jurist ٢٣٧

Ka'ba ١٢٩

kawwas ٢٥٨

keeper ١٢٩، ٨٨  

kneader ٢١٠

knife-grinder ٢٨٥

laboratory ٢٤٠

lamp-lighter ١٣٣

lamp-maker ٢٥٤، ١٣٣

landscape ٣٦٧

lapidary ١٧٠

launderer ٢٤٩

lawyer ٢٨٨

leader ٢٤١

letters ٥

letter-writer ٢٦٧

librarian ٢٦٣

lime-kiln ٢٧٢

loader ١٥٣

locksmith ٢٢١

lumberjack ٧٦

magistrate ٦٣

maker ٣٦١، ٣٢٣، ٢٥١، ٩٤، ٨٩، ٩٦، ٤٥  

maker-up ٣٢٢

make-up ٢٨١

man ١٥٢، ٩٢، ٥  

manicurist ٣٣٩

manufacturer ١٧٤

masseur ٢٩٨

mattress ٣٦١



  -١٠٣-  ا واف  د إمي

mechanic ٣٧٤

mender ١٢٤، ١١٨

merchant ٣٥٢، ١٧٢،٢١٩، ١٤٩، ٩٤، ٤٤، ٤٠  

metal ٣٩٣

metallurgist ٣٤١

midwife ٢٤٣

military ٢١٣

milkman ٧٩

mill ١١٩

miller ٣٣٨، ١٩٧

miner ٣٤١

minter ١٤١

mirror ٣٠٩

model-designer ٣٣٣

modeller ١٦٣

molasses ١٠١  

molder ١٧١

money-changer ١٧٥

monkey ٥١

mosaic-maker ٣٤٧

muleteer ٢٩

musician ٣٧٢

nail-dealer ٣٢٣

nailer ٣٢٣

navigator ٣٥٠

nephrologist ١٩٥

neurologist ١٩١

newsreader ٣٤٩

notary ٢٦٥

nurse ٣٥٧، ٣١٢

nursery ١٥٢

oculist ١٩٣

officer ١٥١، ٥٤

oilman ١٢٦

operator ٢٠٨، ١١٩

optician ٣٨٩

orchestra ٢٤١

ornithologist ٢٠٥

orthopedist ١٩٢

osteologist ٢٠٢

otologist ١٨٤

oysterman ٣١٦

packer ٧٣

packman ٢١

painter ١١٦

paleontologist ٣

pancake ٢٥١

papyrologist ٢٤

parachutist ٣٤٠

parasitologist ٢٨٤

pastor ١١٠

pastry ٨٢

pavior ٣٢

peanut ٢٥٠

pedagogue ٤٢

pediatric ٣١٢

pediatrician ١٨٧

pedlar ٢١

perfumer ٢١٧، ٢١٦

pharmacist ١٧٣

pharmacologist ٢٠٦

phone ٢٠٨

photographer ٣٣٥

physician ١٨٣

pianist ٢٠١

pickles ٩٤



ا واف  د إمي  -١٠٤-

pie maker ٢٣٦

pigeon ٣١٣

pin-maker ١٠٠

pirate ٢٤٧

pisciculturist ٣١١

plaster ٢٠٠

plasterer ٢٠٠، ٥٠

plate maker ١٦٦

plowman ٧٠

plumber ١٣٢

pneumatologist ١٩٠

pointsman ٢٩٢

policeman ١٥٥

porter ٨٣، ٣٥

postman ١٣١

potter ٢٣١، ٩١

powder-maker ٢٣

presenter ٣٤٩

principal ٣٠٠

printer ١٨٠

private ٢٧٧

producer ٢٩٣

professor ٦

programmer ٢٨٢

prompter ٣٥٥

prosecutor ٢٩٦

psychiatrist ١٩٦

psychoanalyst ٢٩١

psychologist ٢٠٧

public ٢٩٦

publisher ٣٧٦

pyrotechnist ٢٢٧

quarrier ٦٥

radiologist ١٨٦

raisin ١٠١

real ١٠٥

reaper ٧٥

registrar ١٣

repairer ١١٨

reporter ٣٠٥

representative ٣٥٦

restaurateur ١٦١

restorer ٣١٩

reviser ٣٠٣

rheumatologist ١٨٩

riddler ٣٤٤

rider ٩٩

riding-master ٣٤٣

rolling ١١٩

roofer ١٣٧

ropemaker ٦٤

sabot-maker ٢٤٥

sacristain ٢٥٥

saddler ١٣٤

salt ٣٥٢

salter ٣٥٢

sawyer ٣٨٨

scavenger ١٢١

screen ٢٦٦

script-writer ١٤٦

sculptor ٣٨٠، ٧٧

seamstress ٩٨

secretary ١٨، ١٤  

seedsman ٢٦

seer ٢١٢

seller ٢٥٠، ٢٠



  -١٠٥-  ا واف  د إمي

sericiculturist ٢٤٨

sericulture ٢٤٨

servant ٨٦

setter ٣١٨

sharecropper ٣٠٢

sharpener ٢٨٥

sheep ١٥١

shepherd ١١٠

shipbuilder ١٣٥

shoe-dealer ٦٨

shoemaker ٣٩٠

shoe-shiner ٢٨٠

shroud ١٤٩

sifter ٣٤٤

silverer ٣٤٨

singer ٣٤٥

sketcher ١١٥

skin-dresser ١٥٧

smoother ١٧٠

soap-manufacturer ١٦٥

soft ١٥٤

solderer ٣٥٣

solicitor ٢٦٥

soothsayer ٢٨

speculator ٣٣٦

spinner ٢٢٢، ١٥٦

stableman ١٢٧

stocker ١٥٣

stone ٢٧١

storekeeper ١٦

stove-setter ٢٩٤

street ١٢١

supplier ٣٦٩

surgeon ٤٨

surveyor ٣٢٨، ٢٦١

sweeper ٢٧٣

sweep-setter ٢٩٤

swineherd ٣١٥

sword-grinder ١٧٦

sylviculturist ٦٩

tailor ٩٧

tamer ٥١

tanner ١٥٧، ١٠٢

tar-worker ٢٦٠

tax-collector ٢٩٠، ٤٦

technician ٢٤٠

telephonist ٢٠٨

teller ٢١٢

tent ٩٦

text ٢٨٩

thrower ٢٢٨

tinker ٢٨٣، ١٦٨

tinsmith ٢٨٣

topographer ١٨٢

town-crier ٣٥٩

tracker ٢٤٢

tradesman ٤١

trapper ٢٣٠

tripe ١٢٠

tripe-dealer ١٢٠

turner ٩٠

tutor ٢٧٧

typographer ٣٦٤

upholsterer ٣٦١، ٧٤

usher ٦١

vegetable ٩٢



ا واف  د إمي  -١٠٦-

veterinarian ٣٨

vinegar-maker ٩٤  

viticulturist ٢٧٠

waiter ٣٧٥

warden ٦٢

warper ٣٦٥، ٣٢٧

washerwoman ٢٢٣

watchmaker ١٣٠

water ١٥١، ١٣٦  

weaver ٣٩٥، ٦٠

weigher ٣٩٨

welder ٣٥٣

well ٣٩  

wine ٢٧٠

wool ١٧٢

worker ٢٧٢، ٢٢٥، ٢٢٠، ٢٠٠، ١٧١  

writer ٢٦٦، ٢٦٤  





  -١٠٧-  ال  د إمي

  ال
  

accommodation ٨١

air ٢٦

air-hole ٦٠

aisle ٥٥

alley ٦٦، ٦٤، ٦١  

apartment ٩٣، ٩٢، ٩١

arcade ١٤١

arch ١٤٣، ١٠٦

attic ٧٩

attic-window ١٥٤

bachelor ١١٤

bag ١٣٩، ٦٥

balcony ٩٠

banister ٤٩

barn ١٠٢

barrel ٥٤

base ٣

basement ١٣٣

basin ١٢٦، ٥٠، ٢٧

basis ٣

basket ١٣٨، ٨٣

bathroom ٣٦

bath-tub ١٨٥

bed ١٩٥

bedroom ١٢٣

belvedere ١٧٥

big ١٢٥، ٧٥

bin ١٣٩

blind ٧٣، ٦٦

block ١٥

bolt ١٦٩

book ١٤٦

bookcase ١٨٩

bottle ١٤٢، ٣٧

bowl ٣٠، ١٢

brazier ١٩٤

bridge ١٤١

bucket ١٢٩، ٧٨، ٧٤، ٥٣  

building ١٥٥، ١١٧

bundle ١٤٤، ٩٨

bungalow ١٧

canopy ١٥٠، ١٢٥، ١٠٨، ٧٥

carpet ٦٣

casbah ١٣٥

cask ٥٤، ٤٨  

cauldron ٣٥

cellar ١٣٣، ٢٣

center ١٣٥

central ٢٤

chalet ٨٦

chamber ٣٢

chimney ١٦٠

city ١٣٥

closet ١٦٥، ١٥٠

coiffeuse ٢٥

coldroom ١٢٠

column ١١٨، ١١٥، ٧١، ٤  

conditioning ٢٦

construction ١٦

cornice ٦

corral ١٦٣

corridor ١٩١، ٥٥



ال  د إمي  -١٠٨-

cot ١٩٦

cottage ٤٢

court ١٣١، ١١

courtyard ١٣١، ١٢٨، ٩٦، ١١  

cradle ١٩٦

crusher ١٩٧

cupboard ٣٩

cupola ١٣٢

cushion ٢٠٦

dais ١٢٥، ٧٥

dead ٦٦، ٦٤

demijohn ١

desk ١٩٣

dining ١٢٢

dome ١٣٢

door ١٧٨، ١٩، ٩  

doorhead ١٠٩

door-jamb ١٠٩

door-scraper ١٨٨

doorstep ١١٠

doorway ١٩

dormer ٦٠، ٤٤

drawing-room ١٣١

dressing ٢٥

duplex ٩٣

dutch ١٧٨

dwelling ١٧٤، ٨٢

edge ٥

edifice ١٥٥، ٩٧

elevator ١٧٩

enclosure ٧٥

end ٦٦، ٦٤

entrance ٥٧

entresol ٢٠٥

entry ١٥٩

estate ١١٦

façade ٢٠٨

facilities ١٦٦

faucet ١٠٠

fire ١٩٩

fireplace ٢٠٠

fittings ١٦٦

flask ٢٠١

flat ١٧٦، ١١٤  

floor ١٠٥، ١٠٤، ٢  

flower ١٧٠

flower-bed ٦٢

flush ٥١

folding ٦٩

fountain ٧٢

frame ١٩٠

french ١٠

furniture ١٣٤

gable ١٠٢

garage ١٦٢

garden ٣٣

garner ١٠٢

gate ١٩

gateway ٤٤

goblet ٢٩

granary ١٠٢

grinder ١٩٧

ground ١٠٥

guest-room ١٩٢

gutter ١٠٨

habitation ١٧٤



  -١٠٩-  ال  د إمي

hall ١٣١، ٩٩، ٥٧، ١٨  

harem ٣٨

hearth ١٩٩

heating ٢٤

hedge ١٥٠

hinge ١٨٦

house ١٧١، ١٤٨، ٢٠

hovel ٤٠

hut ١٥١، ١٤٩، ١١١، ٤٠،٤٢،٤٥، ٣٨

jar ١٤٠، ٦٧، ١

judas ٤١

jug ١٥٢، ١٤

keg ٤٨

key ٧

kitchen ١٨١

kneading-trough ١٨٣

knocker ٥٢

labyrinth ٦١

lamp ١٠٣

lantern ٢٠٣

laundry ٨٣

lavabo ١٨٤

lawn ١٦٤

layout ٤٣

ledge ١٠٨، ٦  

library ١٨٩

lift ١٧٩

lintel ١٠٩

living ١٢١

liwane ٨

loggia ٩٩، ٧٩  

lounge ١٣١

lumber ٧٩

lustre ٢٠٤

mansard ٣١

mastaba ١٧٣

matting ٣٤

maze ٦١

molding ٦

mortar ٢٠٧

mosaïc ١٩٨، ١٢٧

narrow ٨٠، ٦١

niche ١٧٧

nook ١٧٧

nursery ٤٦

old ١٣٥، ١٣٤

overpass ٦٨

pail ١٢٩، ٧٨، ٧٤، ٥٣  

palace ١٣٦

pan ١٠٧

parasol ١٢٤

parquet ٢

path ٨٠، ٧٦  

patio ١٣١، ٩٦

paved ١٣٠

pen ١٦٣

pergola ١١٣

pestle ١٩٧، ١٦١

phial ٣٧

pilaster ١١٥

pillar ١١٨، ١١٥

pillow ٦٣

pitcher ١٥٢

place ١٩٩

plot ١١٨، ١١٢  

porringer ٣٠



ال  د إمي  -١١٠-

post ١١٨، ٧١

pot ١٥٢، ١٠٧، ٤٨، ١٤  

prefabricated ١٧١

projection ٦

public ١٦٦

pulley ١٥

purse ٩٨

railings ٨٨

railway ٨٠

real ١١٦

reception-room ١٨٠

reel ١٥

reservoir ٢٧

residence ١٨٧

riddle ١٤٧

road ١٣٠، ٧٢، ٢٨  

rolling-pin ٩٤

roof ١٧٦

room ١٢٢، ١٢١، ١١٩، ٧٩  

salon ٩٥

screen ٦٩

services ١٦٦

set ١٤٦

shaft ٢٢

shelf ٥٩

shelter ١٥٨، ٣٨

shelves ١٤٦

shopping ١٣٩، ٦٥

shower ١٧٢

shutter ١٧٨، ٨٩

sidewalk ٥٨

sieve ١٤٧

sink ١٥٧

skylight ٦٠، ٤٤

sliding ٩

small ٢٠٦، ١٥٢، ٤٨  

small-gate ٤٤

soup-tureen ١٢

spool ١٥

spring ٧٢

square ١٢٨، ٧٠

stairwell ٢١

stall ١٧٢

stand ١٧٠

step ١٦٧

store-house ٧٩

storeroom ١٥٣

stove ١٩٩، ١٤٥

straw ٤٢

street ٢٨،٦١،٧٦،٨٠،٨٥

studio ١٥٦

stuff ١٣٤

summer ١٤٨

sunshade ١٢٤

table ٢٥

tank ٢٧

tank-car ١٠١

tap ١٠٠

tapestry ٢٠٦

telegraphic-post ١١٨

tent ١٢٥، ٣٨،٧٥،١٢٤، ٤٥

terrace ١٨٢، ١٧٦

thatched ٤٢

thing ١٣٤

threshold ١١٠

toilet ١٥٠، ٥١  



  -١١١-  ال  د إمي

town ١٣٥

tumbler ٢٩

tun ٥٦

underground ٧٧

utility ١٦٦

vat ١٣٧، ٥٦

venetian ٧٣

vent ٦٠

veranda ٧٩، ١٣

verandah ١٣

villa ٤٧

wall ٨٤

washing-tub ١٦٨

wash-tub ١٦٨

water ١٦٥، ١٥٠

water-jug ١٤٠

way ٨٠، ٧٢

wicket ٤٤

window ٢٠٢، ٨٧، ٦٠، ٤٤، ١٠

wooden ٢

woollen ٦٣

yard ١١





ا  د إمي  -١١٢-

ا  
  

angora ١٠  

anorak ٢٥٨

applied ١٢٤

apron ٢٦٠

astrakhan ٤

back ٧١

bag ١٨٨

ballet ٧٦

bandoleer ٧٣

bath-robe ١٩

bath-wrap ١٩

belt ٧٢، ٦٩  

beret ١٨٦

bermuda ١٨

bib ٢١٨

bland ٢٠٥

blazer ٢٤

bleach ٢١٠

blouse ٢٦

blouson ١٥٧

board ٢٣٦

bobby ٦٠

bodice ١١٤

bolero ٢٧

bonnet ١٢٣، ١٢٢  

boots ٥٢

boottree ٢٣٤

bouclé ٢٤٥

bow ١٤٣

boxer ٣٦

bra ٢٤٧

braces ١١٣

braid ٢١

briefs ٣٧

brocade ٢٣١

broken-check ١٦٢

buckle ٢

button ٩٤

buttonhole ١٣٣

calpack ١٥٩

cami-knickers ١٦٧

cap ١٣٦

cape ١١٢

capuchon ١٥١

cardigan ٢٠

cassock ٥٠

chaperon ١٥١

check ١٦٢  

check-room ٢٤٨

chiffon ١٠٩

chine ١٧٦

chin-strap ٩٥

cleaning ٤٣

cloak-room ٢٤٨

clogs ١٥٢

cloth ١٦٣، ٧٤  

clothes ٢٤٤، ٢٣٩، ٤٨  

coat ٢٤٠، ٢٢٦، ١٣٥  

cobbler ٥

collar ١٤٩

colour ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١  

corselet ٢١٦

corset ٢٢١

costume ١٥، ١٢



  -١١٣-  ا  إمي د

court ٦

crepe ١٧٥

crêpe ١٧٦

crinoline ٨  

cuff ١٠٤

culotte-skirt ٤٤

cut ٤١

dark ٢٠٤

darn ٩٢

designer ٢٢٣

detergent ١٤٠

divided ٤٤

dress ٢٥٠، ١٤٥

dressing ١٤٦

dry ٤٣

dryer ٢٥٤، ٢١١  

drying ٢٤٣

dummy ٨٧

dungarees ٢٠٩

dust ٧٤

duster ٧٤

ear-flaps ٣

earmuffs ٣

edge ٦٣

embroidery ٤٠

epaulette ١٧٣

espadrille ٧٧

evening ١٣

extra ١١٧

eyeglasses ٢٥٥

fabric ١٦٣

fashion ٨٤

fastener ١٠١

felt ١٩٥

fitting ١٣٨

flap ٨٩

fold ٤٧

fray ٢٥٢، ٢٥١  

frippery ٧٨

frock ١٤

gather ١٤٨

gathered ١٤٨

glove ١٥٨

goggles ٢٥٦

gown ١٤٦

grogram ١٣٧

handkerchief ٢١٢

hanger ٢٢٠، ١٣٥  

hard ٨١

hat ١٥٣، ٨١،١٥٠  

headbands ١٣٤

heel ١٧٩

helmet ٨١

hip ١٨٨

holes ٢١٥  

horse ٢٤٤

houd's-tooth ١٦٢  

house ٢٢٧

ice-skates ٢١٩

insoles ١١٩

ironing ٢٣٦

jacket ١٥٧، ٤٩  

jeans ٥٥

jersey ٥١

jodhpurs ٣٠  

jumpsuit ٢٢

kaffieh ١٩٢

kaffiyeh ١٩٢



ا  د إمي  -١١٤-

kangaroo ١١٠

kid ٥٣

kilt ١٨٢

knee ٩٣

kneepad ٩٣

knitting ٦٤

lace ٨٨

lace-ups ٦٥

large ١٧١

laundry ٢٢٧، ٢٢٢

lawn ٢٥٣

layette ١٧٧

leading-strings ٢٠٧

leather ٥٤

leggings ١٠٥

leotard ١٥٥

light ٢٠٣

linen ١٧٢

lingerie ٣٤

lining ١٧٧

livery ٩٦

loafer ٣٥

long ١٨٤

loud ٢٠٢

low-necked ٦٢

lustrous ٢٣١

machine ١٣٩

mannequin ١٣١

mantilla ٢٤٢

mantle ١٣٢

mat ٢٠٦

measure ١٠٨

medium ٢٦١

mitten ١٨٠

moccasin ٣٥

morning ١٠٢  

muff ١٨٧

muffler ١٩٧

muslin ٢٤٩

needle ١

neggligee ١٠٢

négligé ١٠٢

nightdress ١٦٦

nightgown ١٦٦

novelties ١٢٥

ornament ١٢٤

overall ٢٠٩

over-blouse ٨٥

overcoat ٢٢٦

overcoat ١٧٠

oversleeve ٢٥٩

pack ٧١

paillette ١٠٧

pair ٣٢

pajama ٢٤١

pantaloon ٢٩

panties ١١

pants ١٩٣، ٣٦، ٢٩

pantyhose ١٩٨

parasol ١٣٠

parka ١٧

patching ٣٩

pattern ٢٣٢

peach-like ٨٠

peg ٢٣٩

trousers ٢١٣

peg-top ٢١٣

percale ١٦



  -١١٥-  ا  إمي د

petticoat ١٤١

pin ٢٣٩، ١١١، ٨٣  

pinafore ٢٥٠

pin-cushion ٢١٧

plaid ١٦١

plain ٢٠١

pleat ٤٧

pleated ٤٥

pocket ٦١

polka-dot ٢٤٦

poncho ٢٨

poplin ٣٣

print ٢٢٤

pull-over ١٨٩  

purse ١١٨

pyjamas ٢٤١

rag ٧٤

raincoat ٢٤٠

ratteen ٩٠

ready-to-wear ٢٣٧

remnant ١٤٧

reversible ١٦٠

ribbon-leading ٢١٥  

robe ٦٢

roll ١٥٤

room ١٣٨

safety ١١١

sandal ١٢٠

satin ٧

scarf ٢٠٠

scissors ٢٣٠

seam ٨٦

second-hand ١٩٦

sewing ٨٢  

shawl ١٠٦

shed ٢٤٣

shirt ١٦٤

shirtwaist ١٦٨

shoe ٦٦، ٦  

shoelace ١٦٩

shoes ٧٦

short sleeve ١٨٥

shorts ٣٦، ٣٢، ١٨

shoulder-bag ٧٣

shroud ١٨١

shuttle ٢٣٥

silk ٦٨

size ٢٢٩، ٢٢٨  

skirt ٥٧، ٤٥، ٤٤  

sleeve ١٨٤، ١٨٣  

slipover ٩٩

slippers ٧٥

small ١١٧، ١١٦  

sneakers ٦٧

socks ٦٠، ٥٨  

sole ٢٥٧

sou' ١٠٣

spangle ١٠٧

spats ١٢٨

spin ٢٥٤

spool ١٧٤

sportswear ٩

stain ١٩٩

stitch ١٥٦

stockings ٥٩

stole ١٤٤، ٢٣  

straightjacket ١٦٥

straps ١١٣



ا  د إمي  -١١٦-

straw ١٥٣

striped ٢٣٣

style ١٢٦

stylist ٢٢٣

suit ١٥، ١٣، ١٢

support ٩٣

suspender ٧٢

suspenders ١١٣

sweat-pants ٣١

sweat-shirt ١٩١، ١٩٠  

swimming ٢٠٨

swim-suit ٢٠٨

tabard ٢٥

tail ٨٩

talith ١٢٩

tape ١٠٨

tapering ٢١٣

tennis ٦٦

tergal ٣٨

thimble ١٧٨

thread ١٧٤

tie ١٤٣، ٩١  

tights ١٥٥

tippet ٤٢

tissue ٢٣١

trench ٢٤٠

trousers ٢٩

trousseau ٥٦

trunks ٢٠٨

tulle ٤٦

tumble ٢٥٤

tunic ١٠٠

umbrella ٢٢٥

underpants ٣٧

underskirt ٧٠

underwear ٢٣٨

uniform ٩٧

veil ١٢٧، ٧٩  

vent ١٤٢

veston ٤٩  

waist-bag ١٨٨

waistcoat ١١٥

wallet ٢١٤

wash ٢٢٧

washing ١٣٩

watch ٩٨

wester ١٠٣

wimple ٢٠٠

wool ١٢١

woollen ١٩٤

wrapper ١٠٢  

zip ١٠١
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م د  فوا ١١٩-  ا-  

ا واف
  

accompagnateur ٢٥٨

accoucheuse ٢٤٣  

acéreur ١٧٦

acrobate ٣٤

acteur ٣٥٦

administrateur ٢٦٢

aéronaute ٣٥١

agent ٤٠٠، ١٠٥  

agriculteur ١٢٣

agrologue ٨٧  

agronome ٣٦٨

aiguilleur ٣٠٧، ٢٩٢

aiguiseur ١٧٦

amiral ١٢

apiculteur ٣٨٢

apothicaire ١٧٤

arboriculteur ٣٢٩

archéologue ٢

archevêque ١٠٧

archiviste ١٩

argenteur ٣٤٨

armurier ١٦٢، ١٤٨

arpenteur ٣٢٨

artificier ٢٢٧

artisan ٧٢

artiste ٢٣٩

assiettes ١٦٦

astrologue ٣٦٢

astronaute ١٠٨

astronome ٢٣٨

attaché ٣٥٤

aubergiste ٣٨٥

auteur ٢٧٩

aviateur ١٩٩

avocat ٢٨٨

balayeur ٢٧٣

bas ١١٨

bateleur ٥١

batelier ٣٩٤

berger ١١٠

bibliothécaire ٢٦٣

bijoutier ٥٧

blanchisseur ٢٤٩

bluteur ٣٤٤

bord ٢٤٦

boucher ٤٩

boueux ١٢١

boulanger ٢٣٣

bourreau ١٥٠

bouvier ٣٠

brasseur ١٤٧

brodeur ١٩٨

brunisseur ١٧٦

bûcheron ٧٦

cabaretier ٩٥

cacahuettes ٢٥٠

café ٣٧٥

cafetier ٢٥٧

caissier ١٧

calligraphe ٩٣

canalisateur ٢٥٦  

canalisations ٢٥٦



-١٢٠-  م د  فوا ا

canotier ٣٩٤

capitaine ٢٤٦

cardeur ٣٨٤، ٨٠

cardiologue ١٩٤

caricaturiste ١١٧

carreleur ٣٢

carrier ٦٥  

casseur ٢٧١

cavalier ٩٩

céramiste ٩١

chambellan ٦١

chamelier ٥٥

changeur ١٧٥

chansonnier ٢٥٩

chanteur ٣٤٥

chapelier ٢٥٢

charbonnier ٢٢٩

chargeur ١٥٣

charretier ٢١١

chasseur ١٧٧

chaudronnier ١٦٩

chauffeur ١٢٨

chaufournier ٢٧٢

chausseur ٦٨

chef ٢٤١

chevrier ٣٤٢

chimiste ٢٧٥

chirurgien ٤٨

cinéaste ٣٦٠

cinématographe ٣٦٠

cireur ٢٨٠

ciseleur ٣٩٣

cloutier ٣٢٣

cocher ٨٤

coiffeur ٨١

collecteur ٤٦

colporteur ٢١  

commandant ٢٤٦

commerçant ٤١

compositeur ٣٧١، ٣٦٤

comptable ٢٨٧

concierge ٣٥

confiseur ١٣٨

conseiller ٣٢٥

conservateur ١٥

constructeur ٢٥٦، ١٣٥  

consuls ٢٥٨

contrôleur ٣٠٨، ٣٠٦

copiste ٣٨٧

cordier ٦٤

cordonnier ٣٩٠

correcteur ٣٣٢

correspondant ٣٠٤

corroyeur ٥٣

courtier ٣٩٩

coutelier ١٣٩

couturier ٣٣٤

couturière ٩٨

couvreur ١٣٧

crémier ١٤٥

crêpier ٢٥١

crieur ٣٥٩

critique ٣٧٧

croupier ١٧٩

croûtes ٢٣٦

cuisinier ١٨١



م د  فوا ١٢١-  ا-  

dalleur ٣٢  

danseur ١١١

dattes ٤٤

décorateur ٣٢١

délégué ٣٦٣

démographe ٢٠٤

dentiste ١٨٥

dépisteur ٢٤٢

dermatologiste ١٨٨

dessinateur ١١٥

détective ١١٤

devin ٢١٢

dialectologue ٢٧٦

dialoguiste ٢٦٦

diamantaire ٥٩

dinandier ٣٨١

diplomate ١٠٣

directeur ٢٩٩

documentaliste ٣٩٦

domestique ٨٥

doreur ٣٠١

douanier ٥٤

drapier ٥٨

dresseur ٥١

droguiste ١٧٤

eau ١٣٦

eaux ١٥١

ébéniste ١

éboueur ١٢١

économiste ١١

écrivain ٢٦٧، ٢٦٤

écurie ١٢٧

écuyer ٣٤٣

éditeur ٣٩٧، ٣٧٦، ٢٨٩  

éducateur ٣١٠

électricien ٢٧٤

éleveur ٣١٤، ٣١٣، ١٥١

emballeur ٧٣

employé ٣٧٣، ١٢٩

encadreur ٩

enduiseur ٢٠٠

entomologiste ٢٠٣

entrepreneur ١١٣

épicier ١٤٥، ٣١

épinglier ١٠٠

étameur ٢٨٣

ethnographe ٢٢

évêque ٧

exécuteur ٢٣٤  

exorciste ١١٢

explorateur ٣٢٦  

fabriquant ٢٣٦، ١٦٦، ١٠١، ٩٦، ٨٩  

facteur ١٣١

fauconnier ٣٦

ferblantier ١٦٨

fermier ٣٢٠

ferrant ٣٧

fileur ٢٢٢، ١٥٦

financier ٣٥٨

fleuriste ١٢٥

flutiste ٣٧٩

foncier ١٠٥

fondeur ١٧١، ١٤٠

forestier ٤

forgeron ٦٧

fossoyeur ٧٨



-١٢٢-  م د  فوا ا

fournisseur ٣٦٩

fourrage ٢١٩

fourreur ٢٣٢

fritteur ٢٥٣  

fromager ٤٧

fruitier ٢٢٦، ٩٢  

fumiste ٢٩٤

garçon ٣٧٥

garde ٧١

gardien ١٢٩، ٦٢  

gendarme ١٠٤

généalogiste ٣٨٦

général ٢٩٦، ١٨

géographe ٥٢

glacier ٤٥

glaneur ١٥٩

goudronneur ٢٦٠

goudronnier ٢٦٠

gouvernante ٣١٧، ٢٩٥

grainetier ٢٦

grainier ٢٦

graisseur ٣٣٠

grammairien ٣٨٣

graveur ٣٩٢، ٧٧

greffier ٢٦٨، ١٣

guérisseur ١١٢

guide ١٠٦

herboriste ٢١٧، ٢١٤

historien ٢٧٨

homme ٥

horloger ١٣٠

horticulteur ٢٧

hôtesse ٣٣٧

huilier ١٢٦

huissier ٦١

ière ٣٥٧

imprimeur ١٨٠

infirmier ٣٥٧

ingénieur ٣٦٦

inspecteur ٣٤٦

interprète ٤٣

investisseur ٣٢٤

ivoirier ٢٢٠

jardinier ٥٦

jockey ١٠٩

journalier ٢٢٥

journaliste ١٦٧

juge ٢٤٤

juriste ٢٣٧

Ka'ba ١٢٩  

kawwas ٢٥٨

laborantin ٢٤٠

laboureur ٧٠

lainier ١٧٢

laitier ٧٩

lamineur ١١٩

lampiste ٢٥٤، ١٣٣  

lapidaire ١٧٠

lavandière ٢٢٣

légumes ٩٢

lettres ٥

libraire ٢٦٩

limonadier ١٥٤

linceuls ١٤٩

lisseur ١٧٠

lissier ٣٦٥



م د  فوا ١٢٣-  ا-  

livres ٣٩٧

livreur ٣٧٠

location ١٠٥

maçon ٣٣

magasinier ١٦

magistrat ٦٣

manucure ٣٣٩

maquettiste ٣٣٣، ١٦٣

maquignon ١٤٣

maquilleur ٣٢٢

maquilleuse ٢٨١

marchand ٩٦، ٩٢، ٤٤، ٤٠، ٢٥ ،
٢٥٠، ٢١٩، ١٤٩، ١٠١

maréchal ٣٧

marinier ٢٠٩

masseur ٢٩٨

matelassier ٣٦١

mécanicien ٣٧٤

médecin ١٨٣

mélasse ١٠١

mercier ٢١٨

métallurgiste ٣٤١

métayer ٣٠٢

métreur ٢٦١

metteur ٢٩٣

meunier ١٩٧

militaire ٢١٣

mineur ٣٤١

minotier ٣٣٨

miroitier ٣٠٩

moissoneur ٧٥

molineur ٢٢٨

monnayeur ١٤١

montreur ٥١  

mosaïste ٣٤٧

moulinier ٢٢٨

muletier ٢٩

musicien ٣٧٢

nattier ٧٤

navigateur ٣٥٠

navires ١٣٥

néphrologue ١٩٥

neurologue ١٩١

notaire ٢٦٥

oculiste ١٩٣

oiseleur ٢١٥

opérateur ٤٨

opticien ٣٨٩

orchestre ٢٤١

orfèvre ١٦٠

organsin ٢٢٨

ornithologue ٢٠٥

orthopédiste ١٩٢

ostéologue ٢٠٢

ostréiculteur ٣١٦

otologue ١٨٤

ourdisseur ٣٢٧

ours ٥١

ouvrier ٢٢٥

ovins ١٥١

palefrenier ١٢٧

paléontologue ٣

papyrologue ٢٤

parachutiste ٣٤٠

parasitologue ٢٨٤

parfumeur ٢١٧، ٢١٦

passementier ٢١٨



-١٢٤-  م د  فوا ا

pasteur ١١٠

pâtissier ٢٣٦، ٨٢

paysagiste ٣٦٧

peaussier ١٥٧

pêcheur ١٧٨

pédagogue ٤٢

pédiatre ١٨٧

pédicure ٢٩٧  

peignier ٣٣١

peintre ١١٦

pépiniériste ١٥٢

pépins ٢٥٠

percepteur ٢٩٠، ٤٦  

peseur ٣٩٨

pétrisseur ٢١٠

pharmacien ١٧٣

pharmacologue ٢٠٦

photographe ٣٣٥

pianiste ٢٠١

piégeur ٢٣٠

pierre ٢٧١

pigeons ٣١٣

pirate ٢٤٧

pisciculteur ٣١١

plâtreur ٢٠٠

plâtrier ٥٠

plombier ١٣٢

plongeur ٢٢٤

pneumatologue ١٩٠

poissonnier ١٤٤

policier ١٥٥

pompier ١٠

porcher ٣١٥

portefaix ٨٣

porteur ١٣٦، ٨٣  

portier ٣٥

poseur ٦٦

potier ٢٣١

poudrier ٢٣

précepteur ٢٧٧

préposé ١٥١

présentateur ٣٤٩

principal ٣٠٠

procureur ٢٩٦

professeur ٦

programmeur ٢٨٢

psychanalyste ٢٩١

psychiatre ١٩٦

psychologue ٢٠٧

public ٣٥٩، ٢٦٧  

puériculteur ٣١٢

puisatier ٣٩

qualifié ٢٢٥

quincaillier ٨٨

raccomodeur ١١٨

radiologue ١٨٦

raisiné ١٠١

ramoneur ٢٩٤

réalisateur ٢٩٣

relieur ٢٨٦

remailleur ١٢٤

rémouleur ٢٨٥

repasseur ٢٨٥

reporter ٣٠٥

représentant ٣٥٦

repriseur ١١٨



م د  فوا ١٢٥-  ا-  

restaurant ٣٧٥

restaurateur ٣١٩، ١٦١

réviseur ٣٠٣

rhumatologue ١٨٩

rôtisseur ١٥٨

sabotier ٢٤٥

sacristain ٢٥٥، ١٢٩  

sage-femme ٢٤٣

saigneur ٢٣٥

salinier ٣٥٢

sapeur-pompier ١٠

saunier ٣٥٢

savetier ٨

savonnier ١٦٥

scénariste ١٤٦

scène ٢٩٣

scieur ٣٨٨

sculpteur ٣٨٠، ٧٧

secrétaire ١٨، ١٤

sellier ١٣٤

sériciculteur ٢٤٨  

serrurier ٢٢١

sertisseur ٣١٨

servante ٨٦

singes ٥١

soudeur ٣٥٣

souffleur ٣٩١، ٣٥٥

spéculateur ٣٣٦

standardiste ٢٠٨

sylviculteur ٦٩  

tailleur ٩٧  

tanneur ١٥٧، ١٠٢

tapissier ٣٦١، ٧٤

teinturier ١٦٤

téléphoniste ٢٠٨

tentes ٩٦  

testamentaire ٢٣٤  

tisserand ٣٩٥، ٦٠

tisseur ٦٠  

tissus ٢٥

topographe ١٨٢

tourneur ٩٠

traces ٢٤٢

transporteur ٣٧٨

trappeur ٢٣٠

tripier ١٢٠

typographe ٣٦٤

vacher ٣٠

vaisselle ١٦٦

valet ١٢٧

vannier ١٤٢

vendeur ٨٩، ٢٠

ventouses ٦٦

verre ٣٩١

verroteries ٨٩

vêtements ١١٨

vétérinaire ٣٨

vinaigrier ٩٤

viticulteur ٢٧٠

vitrier ١٢٢

voyant ٢١٢

voyante ٢٨





-١٢٦-  م د  لا

  ال
  

abat-jour ٨٩

abri ١٥٨، ٣٨

aire ١٦٣

amis ١٩٢

ancien ١٣٤

apparat ١٢٥، ٧٥

appartement ٩٢، ٩١

arc ١٤٣، ١٠٦

arcade ١٤١

ascenseur ١٧٩، ٢٢  

âtre ١٩٩

auvent ١٠٨

bac ١٣٧

baie ١٥٤

baignoire ١٨٥

bain ٣٦

balcon ٩٠

balluchon ١٤٤، ٩٨

banc ١٧٣

baraque ٣٨

baril ٥٤

bassin ١٦٨، ٢٧

bassine ٥٠

battant ١٧٨

belvédère ١٧٥

berceau ١٩٦

bibliothèque ١٨٩، ١٤٦

bien ١١٦

bobine ١٥

bol ١٢

bourse ٩٨

bouteille ١٤٢

branchage ١١١  

brasero ١٩٤

broyeur ١٩٧

bungalow ١٧

cabane ١٤٩، ٤٥

cabas ١٣٩، ٦٥

cabine ١٧٢  

cabinet ١٦٥

cabinets ٥١

cage ٢٢، ٢١  

cahute ٤٠، ٣٨

casbah ١٣٥

case ١٥١

cellier ١٥٣، ٢٣

central ٢٤

centre ١٣٥

chalet ٨٦

chambranle ١٩٠، ١٠٩

chambre ١٩٢، ١٢٣، ١٢٠  

chambrette ٣٢

charnière ١٨٦

chasse ٥١

château ١٣٦

chaudron ٣٥

chauffage ٢٤

chaumière ٤٢

chaussée ١٣٠

chemin ٨٠، ٧٦، ٧٢، ٢٨  

chemin ٨٠  

cheminée ٢٠٠، ١٩٩، ١٦٠  



م د  ل١٢٧-  ا-  

cité ١٣٥

citerne ١٠١

clef ٧

climatisation ٢٦

clôture ٧٥

coiffeuse ٢٥

colonne ١١٨، ١١٥، ٧١، ٤  

construction ١٦  

corbeille ١٣٩

corniche ٦

corral ١٦٣

corridor ١٩١

coucher ١٢٣

couffin ١٣٨

coulissante ٩

coulisse ٩

couloir ٥٥

coupe ٢٩

coupole ١٣٢

cour ١٢٨، ١١،٩٦،١٣١  

coussin ٢٠٦  

crible ١٤٧

cruche ١٥٢، ١٤٠

cruchon ١٥٢

cuisine ١٨١

cul-de-sac ٦٦

cuve ٥٦

cuvette ١٦٨

dais ١٢٥، ٧٥

dame-jeanne ١  

décrottoir ١٨٨

demeure ٨٢

dessus-de-porte ١٠٩

dôme ١٣٢

douche ١٧٢  

duplex ٩٣

eauchasse ٥١

écuelle ١٣٧، ٣٠

édifice ١٥٥، ٩٧

égrenoir ١٤٧

enceinte ٧٥

entrée ١٥٩، ٥٧

entresol ٢٠٥

ermitage ١٠٢

escalier ٢١

étage ١٠٤

étagère ١٤٦، ٥٩

évier ١٥٧

façade ٢٠٨

fenêtre ٨٧،١٧٨،٢٠٢، ٦٠  

fer ٨٠

ferrée ٨٠

fiole ٣٧

flacon ٣٧

fondements ٣

fonds ١١٦

fontaine ٧٢  

foyer ٢٠٠، ١٩٩

frigorifique ١٢٠

froide ١٢٠

fût ٥٤

garage ١٦٢

garçonnière ١١٤

garderie ٤٦

gargoulette ١٤٠

gobelet ٢٩



-١٢٨-  م د  لا

gond ١٨٦

gourde ٢٠١

gouttière ١٠٨

grand ١٢٨

grande ٣٠،١٠٢،١٣٧

grenier ١٠٢، ٧٩

grille ٨٨

habitation ١٧٤

haie ١٥٠

hall ٩٩، ٥٧، ١٨

hangar ١٠٢

harem ٣٨

heurtoir ٥٢

hutte ١٥١، ٤٥،١١١،١٤٩

immeuble ١١٧

immobilier ١١٦

impasse ٦٤

installations ١٦٦

intèrieure ٩٦

jardin ٣٣

jardinière ١٧٠

jarre ١٤٠، ٦٧، ١

jatte ٣٠

judas ٤١

kiosque ١٤٨

labyrinthe ٦١

laine ٦٣  

lampe ١٠٣

lanterne ٢٠٣

lavabo ١٨٤

linge ٨٣

linteau ١٠٩

lit ١٩٥

liwane ٨

logement ٨١

loggia ٩٩، ٧٩

loti ١١٢

lucarne ١٥٤، ٦٠، ٤٤

lustre ٢٠٤

maison ١٧١، ٢٠  

manger ١٢٢

mansarde ٣١

marche ١٦٧

marmite ١٠٧

marquise ١٥٠

mastaba ١٧٣

masure ٤٠

mobilier ١٣٤

mortier ٢٠٧

mosaïque ١٩٨، ١٢٧

mur ٨٤

muraille ٨٤

natte ٣٤

niche ١٧٧

nomades ٣٨

oreiller ٦٣

paillote ٤٢

palais ١٣٦

palissade ١٥٠

panier ١٣٨، ٨٣

parasol ١٢٤

paravent ٦٩  

parc ١٦٣

parquet ٢

parterre ٦٢

passage ٤٤



م د  ل١٢٩-  ا-  

passerelle ٦٨

passette ٩٤

patio ١٣١، ٩٦

pâtisserie ٩٤

pelouse ١٦٤

pergola ١١٣

persienne ٨٩

pétrin ١٨٣

pétrole ١٠٣

pièce ١١٩

pierre ١٧٣

pignon ١٠٢

pilastre ١١٥

pilier ١١٨، ١١٥

pilon ١٩٧، ١٦١

placard ٣٩

place ١٢٨، ٧٠، ١١  

poële ١٩٩، ١٤٥

pont ١٤١

port ٩

portail ١٩

porte ١٩، ٩  

porte-fenêtre ١٠

portillon ٤٤

pot ٤٨، ١٤

poteau ١١٨، ٧١

poulie ١٥  

préfabriquée ١٧١  

publics ١٦٦

publique ٧٢  

pupitre ١٩٣

rampe ٤٩

rebord ٥

réception ١٨٠

réchaud ١٤٥

réservoir ٢٧

résidence ١٨٧

rez-de-chaussée ١٠٥

robinet ١٠٠

rouleau ٩٤

rue ٨٥، ٢٨

ruelle ٨٠، ٦٤، ٦١

saillie ١٠٨، ٦

salle ١٨٠، ١٣١، ١٢٢، ١٢١، ٣٦  

salon ١٣١، ٩٥

sanitaires ١٦٦

saucière ١٢

seau ١٢٩، ٧٨، ٧٤، ٥٣

séjour ١٢١

services ١٦٦

seuil ١١٠

soupière ١٢

soupirail ٦٠

sous-sol ١٣٣

souterrain ٧٧

store ٧٣

studio ١٥٦

tabatière ٦٠

tapis ٦٣

tente ٧٥،١٢٤،١٢٥، ٤٥، ٣٨  

tenture ٢٠٦

terrain ١١٢، ٤٣  

terrasse ١٨٢، ١٧٦

toilettes ١٦٥، ١٥٠

tonneau ٥٤

tonnelet ٤٨



-١٣٠-  م د  لا

tourelle ١٠٢

tracé ٤٣

trottoir ٥٨

vantail ١٧٨

vase ١٤

vasque ١٢٦

venelle ٦١

vénitien ٧٣

véranda ٩٩، ٧٩، ١٣

verrou ١٦٩

vestibule ٥٧

vieille ١٣٥

vieilleries ١٣٤

villa ٤٧

ville ١٣٥

voie ٨٠، ٧٦، ٧٢  





م د  ١٣١-  ا-  

ا  
  

aiguille ١

anglaise ١١١

angora ١٠

anorak ٢٥٨

applique ١٢٤

astrakhan ٤

bain ١٩

banane ١٨٨

bandeau ١٣٤

bandoulière ٧٣

bas ٥٩

baskets ٦٧

bavette ٢١٨

bavoir ٢١٨

béguin ١٢٢

béret ١٨٦

bermuda ١٨

biquet ٥٣

blanchisserie ٢٢٢

blazer ٢٤

blouse ٢٦

blouson ١٥٧

bobine ١٧٤

bolero ٢٧

bonnet ١٢٣

bordure ٦٣

botte ٥٢

boucle ٢

bouclé ٢٤٥

bouffante ٣٠

bouton ٩٤

boutonnière ١٣٣

boxer-short ٣٦

bretelles ١١٣

brocart ٢٣١  

broderie ٤٠

buanderie ٢٢٧

cache-nez ١٩٧

cache-oreilles ٣

caleçon ٣٦

calot ١٣٦

cape ١١٢

capote ١٧٠

capuchon ١٥١

cardigan ٢٠

casaque ٢٥

casque ٨١

casquette ١٣٦

ceinture ٦٩

châle ١٠٦

chambre ١٤٦، ١٣٨

chandail ١٨٩

chapeau ١٥٣، ١٥٠

chaperon ١٥١

chasuble ٢٥٠

chaussettes ٥٨

chausson ٧٥

chaussons ٧٦

chemise ١٦٦، ١٦٥، ١٦٤  

chemise-culotte ١٦٧

chemisier ١٦٨

chemisier-tricot ١٩١



-١٣٢-  م د  ا

cheval ٣٠

chiffon ١٠٩، ٧٤

chine ١٧٦

cintre ١٣٥

ciseaux ٢٣٠

claire ٢٠٣

col ١٤٩

collant ١٩٨، ١٥٥  

collet ٤٢

colpack ١٥٩

combinaison ١٤١، ٢٢

corsage ١١٤

corselet ٢١٦

corset ٢٢١

costume ١٢

cotte ٤٥

couleur ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١  

coupe ٤١

coupon ١٥٤

couture ٨٦، ٨٢

couturier ٢٢٣

cravate ٩١

crêpe ١٧٦، ١٧٥  

crinoline ٨

cuir ٥٤

culotte ١١،٣٠،١٩٣

danseur ١٥٥

dé ١٧٨

débardeur ٩٩

décolleté ٦٢

décolorant ٢١٠

dentelle ٨٨

détergent ١٤٠

d'occasion ١٩٦

dos ٧١

écharpe ٢٠٠

éclair ١٠١

écossais ١٦١

effilochage ٢٥٢

effilochure ٢٥١

embauchoir ٢٣٤

ensemble ١٥

épaulette ١٧٣

épingle ١١١، ٨٣  

escarpin ٦

espadrille ٧٧  

essayage ١٣٨

essoreuse ٢٥٤

étendoir ٢٤٤

étole ١٤٤، ٢٣

fade ٢٠٥

fente ١٤٢

fermeture ١٠١

feutre ١٩٥

fil ١٧٢

foncée ٢٠٤

force ١٦٥

foulard ٢٠٠

fourrure ٤٢

friperie ٧٨

fronce ١٤٨

fuseau ٢١٣

gaine ٢٢١

gant ١٥٨

genouillère ٩٣

gilet ١١٥



م د  ١٣٣-  ا-  

glace ٢١٩

gros-grain ١٣٧

guêtres ١٢٨

habits ٤٨

imperméable ٢٤٠

imprimé ٢٢٤

jambières ١٠٥

jaquette ٤٩

jarretelle ٧٢

jeans ٥٥

jersey ٥١

jugulaire ٩٥

jupe ٥٧، ٤٥

jupe-culotte ٤٤

jupon ٧٠

kangourou ١١٠

keffieh ١٩٢

kilt ١٨٢

lacet ١٦٩

lainage ١٩٤

laine ١٢١

lamé ٢٣١

large ١٧١

laver ١٣٩

layette ١٧٧

lin ١٧٢

linceul ١٨١

linge ٢٣٩

lingerie ٣٤

linon ٢٥٣

liséré ٢٠٧

livrée ٩٦

lunettes ٢٥٦، ٢٥٥

machine ١٣٩

maille ١٥٦

maillot de bain ٢٠٨

main ١٩٦

manche ١٨٣

manche longue ١٨٤

mancheron ١٨٥

manchette ٢٥٩، ١٠٤

manchon ١٨٧

mannequin ١٣١، ٨٧

mante ١٣٢

manteau ٢٢٦

mantille ٢٤٢

mariée ١٢٧، ٥٦

marinière ٨٥

matte ٢٠٦

mesure ١٠٨

mitaine ١٨٠

mocassin ٣٥

mode (la) ٨٤

modèle ١٢٦

montre ٩٨

mouchoir ٢١٢

mousseline ٢٤٩

moyen ٢٦١

navette ٢٣٥

nettoyage ٤٣

nœud ١٤٣

nourrice ١١١

nouveautés ١٢٥

nuit ١٦٦

ouvrier ٢٢

paille ١٥٣



-١٣٤-  م د  ا

paillette ١٠٧

paletot ٢٢٦

pan ٨٩

pantalon ٢٩

pantalon-tricot ٣١

pantoufle ٧٥

papillon ١٤٣

parapluie ٢٢٥

parasol ١٣٠

pardessus ٢٢٦

parka ١٧

patin ٢١٩

patron ٢٣٢

peau-de-pêche ٨٠

peignoir ١٠٢، ١٩  

pèlerine ١١٢

pelote ٢١٧

percale ١٦

petit ١١٧، ١١٦  

pied-de-poule ١٦٢

pince ٢٣٩

planche ٢٣٦

pli ٤٧

plissée ٤٥

poche ٦١

pointure ٢٢٩

pois ٢٤٦

poncho ٢٨

popeline ٣٣

porte-feuille ٢١٤

portemanteau ٢٢٠

porte-monnaie ١١٨

prêt-à-porter ٢٣٧

protectrices ٢٥٦

pull-over ١٨٩

pyjama ٢٤١

ratine ٩٠

ravaudage ٣٩

rayé ٢٣٣

redingote ١٤

repasser ٢٣٦

reprise ٩٢

reste ١٤٧

réversible ١٦٠

robe ٢٥٠، ١٤٦، ١٤٥  

sabot ١٥٢

sac ٧١

salopette ٢٠٩

sandale ١٢٠

satin ٧

savetier ٥

sec ٤٣

séchoir ٢٤٣، ٢١١

seconde ١٩٦

semelle ٢٥٧، ١١٩

short ٣٢

slip ٣٧، ١١

socquette ٦٠

soie ٦٨

soirée ١٣

sous-vêtements ٢٣٨

soutache ٢١

soutane ٥٠

soutien-gorge ٢٤٧

spartiate ٦٥

sport ٩



م د  ١٣٥-  ا-  

sportswear ٩

suaire ١٨١

suroît ١٠٣

sweater ١٩٠

tablier ٢٦٠

tache ١٩٩

taille ٢٢٨

tailleur ١٥

taleth ١٢٩

talleth ١٢٩

talon ١٧٩

tennis ٦٦

tenue ١٣

tergal ٣٨

tissu ٢٣١، ١٦٣

toile ١٧٢

très ١١٧

tricotage ٦٤

trousseau ٥٦

trou-trou ٢١٥

tulle ٤٦

tunique ١٠٠

unie ٢٠١

uniforme ٩٧

vestiaire ٢٤٨

veston ٤٩

vêtements ٤٨، ٩

voile ١٢٧، ٧٩

voyante ٢٠٢






