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ك٠■رمشلر
اه سورا الله والحمد

 تدريسها فى ستعان أو تدرى والغدون كلوم١ ١مواد ١بعخر تزال ال
 فى بعضها كان وان ، الجامعات وكليات العالية الهداهد فى الئجليزرة١ باالخة

٠ اادردية باالخة كلية تدربه اإى ا|طردق

 الكثيرة األلغاظد ، معجمية ص-خيرة ريائل وضع ءلمى هذا حملنا وود
 'نهيال ، كربية١و الزجليزرة١ ذه٣ياللغتح ، والغذون كإوم١ دعض فى االستعال

 بترجم," ؛دومون الذ؛ن للمدرجبن ١ويسمم ، د١إو١ هذه دارسى للطالب
٠ رجية٠فر اال ت لغ( ٩ألم ببرض

 واالشياء االدوات ىلبعغ 'زوذدبخددة ورا—ه — د-تطاع١ بعدر — .-،شا٠ووذ
٠ ممالتيس فى زبادة ، با!عجم ردة١!و١

 ، سهاة دقة رش مر'ب ب١أ^و فى وضعاه (( الزراءلمذ )) مبرذم.م أول وهذا
* بابا عر عة٣س عدتها

 ، ةر٠ااش وله ى٠٠ب جأر صبحى السيد ا^.حذ.ة٠بذحذ وءلجال ، ثدة الة( واتماما
 ، ١كبير هال فتغ — المعجم ١هذ مذيى بتأاف اش ،عثر السبعة الذ؛واب أضفنا

تاب٢ 'ضمني؛ االى المنباتات معجم ءو
Students’ Flora of Egypt by Vivi Tackholm

٠ ؛سميرة اضافات بعوض مع

 من/ له بما اولن؛ فقام ، فىة^مته زاد ما الفصل هذا ضبط- فى بذلن( وك
 مقابلها ووضع الالتينية االاغانن بتحقيق ، اواسع واالطالع لطوبلة١ لخبرة١

 ون—أشري أمثال النبات علماء افات م، من كثير على دا—معتم ، باليرربية
(P- Ascherson) ودويذؤورت (A. F. Schweinfurth) وبرون .A. F) 
(Brown (ةظ55,٧وماسى .E 3وفورسكال٠)[٠ةا٠ًاوذيبوهر)0^3€٢ 

 *نحقيق مع وغيرها ومحر والثام واتجمن ادرب ؛الد بارتياد قاما واالخيران
 تحقيق الثانى (ؤلف١ من ذلك ونابل ٠ االقطار ه ط وشجذر لبات ء أسؤ(
 قادوس مثل ، ا*رب^آل١ االخة معجمات أهيرم من لمن— العرب —ألاغاظ١ مدخنم
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 وغيرها والمخصءى المتحفظ وكفادن االذن ومبادى، ، وشراحه ألفيروزأبادى
٠ االنة فقه كذب من

 كذب فى درد م’ عرردة1 ١ الذباحت أسمان ؛هذى أن ٦بااذكر جدير هـو ومما
 أقاليم فى المثؤورة الدارجة االلفاظ من و؛ه واب ، المعتمدة ادوبية أإلمغة
٠ غيرها أو اليمن أو الودان أو مصر

 ر٠بال'ذث جددرا اازراءى المعجم ١هذ أصبح لش^ذ ١ االذغاذذ وبهذه
٠ فائدة و قيؤذ من له لما

 فى فضله ، االنجلو مكذمة دداحبا ؟ربى صب.حى المميد لذشكر وانا"
 هذا لشر ، صدره وسعدن ، دساعدته جميل له ذاكرين ، الدملية ثيرنه

 ، وعه فى اخالصنا بقدر ، به النفع الله راجيبن ، بابه فى الغربد جم 1
٠ مج^ب ميع٠س انه

الجواد ءبف د٠محالرماطى مهططخى محمود١٩٦٠ ن سن -مايو

٢٠
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LAND & SOIL والتربة األرض ( ١

 ياردة ٤٨٤٠ سباحته انجليزى ودان
 عامة فدان إغظ وسدعدش ) مروعة
 دردمة( قصية ■١ ٠٣٠"^ داحة فىهخر

ؤف.ك.غطدا ًالة فى االرذى ح رمس عداد
 ( خطوطا الزرع )

 فذثا درارزده أو الترية دم ء
 توزيع أو شميم
 !لمثحذرث قابلة أرض
بازالة للزراعة أألرض أعد ) أحذل
 واألضاب االشجار من عليها ما

 دغيرهاال

 الشجرات استئعمال
 المحقلة األرض
 االحقال علية

 ألصغير اذذجي-ل احراق
 خصب ناعم ب ١ر٢

جريب أو وررعة

 شير لعبا با عامل أو ءالج
 ( طفل ) صلصال

 مزروعة أرض
 أرض أو ةذأل.ب أالرض فالحة

المتشات
طحية٠س -ذضرة
 أرض
بى

 ()للراحة زرع بال محروثة
االرض

 رضرأض حصى. . ضباء
تباش ترأب ٠ خصب ناعم ترأب

 االرض تذعيم
 معدنية تربة ٠ أرض

( أألرض لتربة ) خعب

Acre

Acremeter

Agrology 
Allotment 
arable land 
assart v.t.

assart, assarting, grubbing 
assart n, 
assartment 
barn-baiting,

burning the couch-grass 
Black mold or mould 
certain quantity of land 

measuring 60 ells square 
bequeathed by will 

chalk n. 
chalkv.
clay 
cultivated land 
Cultivating marshing' soil

facing-sod 
fallow 
firming 
fining 
glebe 
goodness (of soil) 
gravel n.
humus

_٣-

 صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية عىل الفيس بوك
facebook.com/AhmedMa٣touk



 االراضى امالح
 أرانى أو عقار صاحب

كلس ٠ جع

ن االرفى دب
 ا!ج«ع ) ادذون ٠ أد,ذى

األرض لقياس طلة

عرين ٠ دس
 ( مرل ) الطباشم تشبه بة در

بالمرل األرنى جد١س
 نباتى -تراب خصيب عم ن؛ اب 'د,

 ( الردح ) فيه الغغان قابل
 ( الرشح ) النفاذ قابلية
 الرشح قابل

ارشح بليةاق

inverting
land
land Chain
land reclamation 
land proprietor 
lime
loam
marl n. 
marl v.t.
mould 
permeable 
permeability 
pervious a. 
perviousness

'!.زراعة االربة ( ا ثكل )

اازراعية ا)تربة (١)
cultivated land

لألرض الغدى امقات (٢)
underground, sub-soil

 ( مثارة أو ) محرو'ئة أرذى
 ايرى الخشخاثى استئصال

رمل
مطفأ جدر
تربة

 ( ابع ) مزارع — مزرعة - .زراعة.
 اثارة أو تفكيك
الغلى الدربة

االحاذين االرزة .سدراث
 ( بكر ) ( محروث فر ) كردب ٠ قزاح
 االرذى تخءت ٠ ادغإى االربة

 دروتة ء — هسغلو>ة ض دة٠;زر
 ذاى ذراب .خصب ناءم ؤراب
 نباتى ذراب ٠ خصب ناعم ذراب
مفلوحة غي تربة . بكر أرذى

plough-land
rooting up the coockle-wood 
sand
slaked lime
soiln. 
sownland 
stirring 
subsoil 
subsoil plough 
uncultivated' 
underground 
untilled soil 
vegetable-mould ' 
vegetable soil 
virgin soil, soil not yet 

cultivated
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,والغالحة الزراعة (٢ ) 
AGRONOMY ( ١ر  & AGRICULTURE (٢)

 واالرض با!زراءة ختصىم
 حقلى أو ريفى

 فالح ٠ حراث
 بالزراعة مختص
 فالحة و١ زراعة
 زراعية ة٠مدررع
 زراس قرض

 زراءلمن أداة
 زراعى محصدول * زراءثة غلة
 ألفالحذفة ءلم

 .ة زراء جمعالًة
 اكار ٠ فالح

 زراعى مهندس
 الحقول ادارة
 للحدرث إح صا — ؤراح

 ( ل شذ ) فذل ا
 سعإور فى ابذر أو عبز٠اكل

 زرءي^ مهكن أراذى ٠ يفلح ام
 ذرع ’ الح

 اكارة .فالحة
 ن ااقط زراعة
 اكار . فالح

 معدن(١ در1١ لتحطي.م خفيف،؛ مخدراث
 االرض مة٠خد ٠ ذلحها و االرض حرث
خدوط فى البذور ادسطر مكذ-ة

فالح
محتذرث . اكار . حراث

agrarian 
agrestic 
agricolist 
agricolous 
agriculture 
agricultural college 
agricultural credit 
agricultural implement 
agricultural product ٠
agricultural science 
agricultural society 
agriculturist 
agronomist 
agronomy 
arable 
bed out 
corn drill 
cultivable 
cultivate V. 
cultivation 
cultivation of cotton 
cultivator 
cultivator 
dressing the ground 
drill machine

ًا ٢ فكل )
 مثئذوبةاالسفل حديد من نعبة . ااجرة

يبذر حآلن الحذطة بذر فيها يجعل

Egyptian peasant 
husband-man

(١) (agronomia) ٠ >اذرة حول االراخى تدبير أو وادارة معناهاتنظيم يونانية لفظة 
(٢) (agricultura) كدتين من مركبة التينية لفظة (agree) ننل ومعناها ،

(cultura) الحقل نآلحة أى فآلحة اعومعنا .
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فالحة ٠ زراعة
رة جر٠٠ش ( حل٠مث ) دى لرذر
شجرية ٠ تل٠مش ٠ س مغر
 ( مخءدرث ) باذر

 ١ى٦1عث. ٠ ات٠ذ
 ذرعا زرع . غرس

 نقل . افتطدا . القائل اغذرس
( شتل ) الدراس

 ( تل٠٠مث ) مققذ.»ددل
زرع - زراغة

زارع ٠ المغتسل ٠ لمحرمى١
 حرثها . االرض رب٢

 ب1س
 رعدد ءم|وا ااى اإندراث بذخن
 األرض ؛رب
االرض ث ح; ٠ اب اتذر

husbandry 
nursery (tree) 
nursery garden 
peasant 
plant n.
plant v.t. 
plant out 

plantation (tree) 
plantation 
planter n, 
plough or plorv V. 
ploughgear n. 
plough enters too deeply 
plough up the ground 
ploughing

( ٣ شكل )

اتبلدى ث١رالمحر وحرثها االرض كرب
ploughing or plowing

زراعة ٠ مزرعة
 اكرها * االرض خدم
 الحرث او سح قابل

 األرض عمارة ♦ زراء-ة ♦ ؤالحة
 مزدرع . مزرعة

اكار . فالح
 شتل . افذلى
ضتالت(1١ أو الفائل )ناذلى االلى

sown field 
till 
tillable 
tillage 
tilled ground 
tiller 
transplant v.t. 
transplanter

-٦-

 صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية عىل الفيس بوك
facebook.com/AhmedMa٣touk



والحرث االزق (٣)
HOEING & PLOUGHING

 ( االراث ديتكل ) االراث الب
 ث ١المحر -كاذ٠آل راس

 الطادون دد (هدبة بالدادية ) هاد

كب
( المندر ) لججر١ ث١محر

بلجديكى محراث
المدراث دعة . االراث سالح

 الفدان عضم ) الدجر أو العل — ا
 طرفها فى االى االشبة وهـو

 )جماعة االراث حم ، السكاذ(
االرث( أداة

ورأ-( األكة أو االة — ٢
المحراث دالح بس .

( الردح ) االوم — ٣
( اليد ) المتبغى — ًا
 حديدة وص ( اإللمذجة ) ن العن( — ه

 غور تنظم كثيرة الوب فيها
اآلرض فى السكة

 ، القاك أو 'اجارة أو االب - ٦
 وبدى العدان أداة أطول

عامة القوس
 المضمد وبدءى الناف( ) النبر — ٧

 ءار(ءذقى أالرضة وهوالخثبة
 األكل فى أجزاؤه ى بتر )و الثورين
التالى(

 بمى ل٠حب باالب النبر وبربط
']تيد أو اإلر

Axle-tree of a plough
beak of the ploughshare 
beam by ١١ hi ch an ass turns the 

١١?heel of a mill
beam of a plough (plough-gear) 
beet plough
Belgian plough
Blade of the plough

( ٤ شكى )
٠ وأحذزاؤه البلدى االرات

المنان )ه( الدجر (١)
أالوس (٦) الالح (٢١

 ( ف1اال اش) (٧) اارمح (٣)
المقبض (٤٠

1 — body of the plough

2 — the beak of the ploughshare 
cutting iron

4—handle
5 — iron-clasp of a plough

the beam of the plough, or؟ 6
the tree

7 ٠ yoke

cord which joins the yoke to 
the tree or beam of a plough

-٧

 صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية عىل الفيس بوك
facebook.com/AhmedMa٣touk



"the yoke؛وأجزاؤه االمم ٣ ٢ ٢ ٣

 ■-ظ- رخ'■ الذى لو٠وهـ لواس-ط-١ — ا
القائد أو بالجارة اذقيد أو الجذر

 "شبك في.هما و ادصذوران — ٢
 *نعرتان االددن الغدقتهن ف١طر1

باالء األوران

ردالتان فهما وبطر لعضادتان١ — ٣

 اهيمدن أقرن ( ن شيد'نا د ) - ٤
cord of the yoke بالمقرن

لقعدب١ قلع ٠ االرض قلب
 الخضره اجز ٠- صغ:ر رد محراث

( كشعلها )
 ( را ءؤود الذربة ع لعط ) ث١لمخحر١ سيف
 ٠( تر؛طها اأذى ببمة١ مخفة ) غ:قة
امر١ ٠ المعدراث قيد

عرإضة فأس

( ٦ شكل )

ومعزقة فأس

( الغذوس نوع ) سحاة٠م

to break up. fallow land 
breast-plough

colter (coulter)
cord of the yoke
Cord which joins the yoke to 

the tree of a plough or beam 
broad axe

 ( ٩ ، ٨ ، ٧ شكل )
ادحاة

٢٧٦

turf spade المر — ١
crooked spade المعداة — ٢
تخالف وى ، الدوبشة المعز ١١٠٠

 ، دال_لح١ ءلمى الهابباق الر
 اه ظهره دواى فانه المر بخالف
 ابتادس _د—عن المر وإعرف

( الكريك ) التقليع بلوح

— ٨_

م
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 اليءراث سسكة
 مضرب ٠ ا)لماقر

 تحفر أداة ٠. الغرس منقرة ٠ مضرب
( ')ذرس حذر ) بها
 حذر ٠ احتفر ٠ ءزق

 ( للبذر ١'لذر عمل ) ذخر
 'حدر ٠ احتفر ٠ عزق

 لقعدب١ تدليع ٠ االرض تقليب
 االحتفار مثدراث

 ءزق ٠ نبذى
 االرض ب1ق . ءزق
ة خذ سس قة مع,ز

 رن أخدود )دغحردثه عتين ذو م.حرالثا
مع.اا(
مزدوج ر1محغ أو -محفر
دوج٠مز مهـول

 ( ر االحذة( ث١محر ) االخاديد .دراث
 قاعرلتطم كراكة ٠ جرافة -٠ مجذرفة

والجارى االرع
 ذرةم ( 1خطوط الزرع ) االطير ًا]ة

خ خطو فى 'ذر مبذرة
 رة اب ازرع وأذدود خط_
 ( ٠خطوط فى زرع. ) رسط

 !خطوحل١ .بذرة
 بالمذرة زرع . ١خطوط فى زرع

 ا!خطوط( دنر ) الطر كذةم
 — ءطوطًا ا!زرع ) االبر ث١محر

( د١طر

(ا ٠ شكل )
ظ-ر!•-•--١ محراث

 االربة شربحة مق؛ب . اإحذراث اذن
 االماس!لمدراث البجدل ر٠محو
شعب نات اح ئ مءز

tutting lorn
dibber n.
Dibble n.

dibble V.
Dig v.t.
Digging up, ploughing up the 

stubble
Digging plough
Dig up
Dig up the land
Double dented hoe
Double furrow plough

double pick 
double-pick axe 
draining-plough 
dredge (dredger, excavator)

drill n. (ridge drill)

drill n.
drill v.t.
drill-box 
drilling 
drill-machine 
drill-plough

 االفردجى ( د١!طر١ , االطير دراث
 ع، االذا ا!مربية فى ودمرف اك~,طير
 رم االرض فى بخط خط. اع— والن
 وأرض ، 1مابحهم فيبذر ًاض بخش

 ون٠بك و ، مخ;ططة يره—مسس : مضامة
 شحة وهـو ، االراد أو بااخلع ناك
 ث١ذعاللحر ؤرًابئى ٧ شكل الى

 الفلجان وعؤل االراب الرد البلدى
 االذررجى الدراث فى بدلها وترى

اشكل فى

earth board
Fore axle, tree of a plough 
forkedhoe

-٩-

 صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية عىل الفيس بوك
facebook.com/AhmedMa٣touk



( ١١ شكل )
 عن. وتدرف ، دالب ذات مدنقة

لعزق ١ ف قر بذ ن، ذمكال?،~-دتا

 لطراد(١ )خط- أخاد- لج*ع(١) أخدود
الذربة شريحة
 يالطراد الدقل خطك
 الذط,مر ه مذر
فة بادر ف ؟ر . عزق
 طراث١ ق_غ.-ة ٠ مقخ.ى ٠ رد ٠ مذوم
 إصرة بيد ( للمطلة٠ ) . فأس
( رأس ) خلفين ذات فأس

furrow n.
furrow-slice
furrow the field V.
grain drill
hack V. (to hoe) 
handle (of a plough) 
hatchet n.
hatchet of two edges

( ١٢ ثءل )

 وت_س ( رأسين ) خلفين ذات فأس
الحداة ،بالدربية

مجرمه ٠ معزمه
 جدف ٠ عذق

 بالحل ذجر٠ م?قة
 ث(١لمحر١ !دود حديد )مثبك البلنجة
واسع أخدود

 الخادبد١من تلم أءر
 هـر1١ ميلتحط فيخغ مدراث

 معاول ( اجمع ) مدول
 محرك ذو ث١مجر
 المحرابثه أذن

 قالب محراث أو واحدة سكة ذو محراث
 اإروج مدراث أو الكث-ط مدراث

 ( البستخة ) مجؤوع أو الفدان عضم
إسالح١و

سميق

 مديرة ٠ معزقة ٠ معول
 مصبع شوكة♦
وتد ٠ مغرب
 فدان . محاريث (جعها ) دراث
لل

hoe n. 
hoe V. 
horse-hoe 
iron-clasp, of a plough-axle 
large furrow 
last ridge of furrows 
light plough 
mattock 
motor-plough (plough tractor) 
mould-board 
one-way plough 
-paring-plough 
part of the plough-share

part of the yoke which incloses 
the ox's neck

pick axe 
pitch-fork 
plan'ting peg 
'-plough (plow) 
-plough beam (beam of the 

plough)
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اكار . فالح
يد ٠ مقوم ٠ مقبض
 ا!قبعة( مبة )بالعا بد . م ماذو ٠ مقبخس

 خل٣مق ٠ رد ٠ م ماذو
 االذة ( االالح ) المحراث سكة رأس
 ( !.الح١. ) االراث صكة رأس

 المحراث ذراف
 يد ٠ م هقو ٠ م.قبذى

 يد ٠ متبغى ٠ مدوم
 يد مقبضى ٠ م يردو

 محرك ذو ث١محر
االراد ذو االراث

 أمامى عجل بدون مخدراث
 كثيرة الال-ة ذو اث *م
 اال-اريث ذع صا

لؤمة
 ءمذوران ٠ دان ء.

 مدخرزيا ٠ طى ا!.بط.( مقاع
 العناطى متدراث

 ( ٧خطوح اأزرع ) الذطير آ!.ة
 التكوبم يتخدم التطبر مخدراث

 االذب أو االن من قطعتان الراد( ١)
 االخادر ك-ق ٧ حرف هيئة ىط

 ( كردك ) مر . ن٨سخ . مورفة
 مرور (جمعدا ) ( كريك ) إر١

 بخارى دراث
 مقوم ٠ مق-بغى ٠ رر

مخذقة . غبقة مرد-.
إلر . يد

 مخنقة ٠ غبقة
 المذبذب االراث

 فدان؛قر
 اكار . فالح
 حراثة ٠ درث
 'إحراث سلب'

( االخاديد حذر ) التخديد

plougher 
plough-hale 
plough-handle 
plough-neck 
plough-nose 
plough-sock 
plough-raker 
plough staff 
plough-stilt 
plough-'tail 
plough tractor 
plough with a shoe ٠

(Belgian plough)
plough without fore-carriage 
ploug'h with several shares 
plough-wright 
pole (of a ploug'h) 
parts of a yoke 
potato digger 
potato plough 
ridge-drill
ridge plough (used for hilling) 
shoe n. (of the plough)

shovel n.
sod plough; turf-spade 
steam-plough 
stilt (of plough) 
string for yoke (of plough) 
Yoke together (string which 

joins yoke to the tree of the 
plough or (beam) 

string of yoke 
swing-plough 
team, (yoke of oxen) 
tiller
tilling
tree of a plough (beam) 
trench excavation
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د١!طر١ أو االخاديد ٠حغار
 االحدذار سدراث ، لتخديد١ ث١محر
٠خطط ٠ خد

التخطيئ.- ًاو اكخدرد دراث
العرة سدراث

قالب اث دم
 االحتفاء ؤة٠معز

دالت ذو دراث
 ( الذاف ) 'اخمد . االمم
 ( اشورين١ ورن ) المتدراث ءلمق

ابذر ذ-دان
ااضمد أو الذمم * أرعوة

(١٣ )ثكل

 اايطن لزراعة مضدة او مخددة أرذى
'المنصب أو

trench excavator 
trench-plough n. 
trench plough V. 
trenching-plough 
truf-^lough
turn-wrest (wrist-plough) 
weeding-hook or hoe corn 

weeder
wheel-plough
yoke n.
yoke v.t.
yoke of oxen
yoke that is placed upon the 

necks of the two bulls 
employed in ploughing

- ١٢
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C >) مشطها أو ودمها األردن ذسوبة٠
LAND LEVELLING & HARROWING

ألوية آالت
: منها أدواتكثيرة 'الرض توية فى يستخدم

land levellers

 land scraper بالقصابية مة1ء وصاا،روفة ، ر المج- أو ألملفة ( أ )
 ويرأد ، ومنخفعات ، االرفرمرتفعات فى يكون عذدما ورحفدم

٠االخفض إكان١ى1١ المرتفع جربعفى 'تؤودهاللزرأعة،و

 Harrow بها ذ-وى حدبدة أو حبة وص أذط أو ، أالمة ( ب )
 'ذلتقط-ه أاهدبكيال أو ألبذور ألتربهءاى فتلتئم حرثها أو كربها بعد أالرض

compasting أيضاباالزحيف ذاك يكون وقد الطيور

(١٥ )شكل

Harrow ألمثط أو أالمة
حات أدأ -صوية فى بتخدم ذوع - ائد؛باذ <

--١٣
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( ١٧ شكل )

 وتستخدم البلدية بالزحافة اك.وية
أدغدا دى٠التمل

 التو؛.ة من أكثر معنى ففيها أواإالسة والمدهكة ، والمماعة لمالق١ أما ( ج )
 تمليا االرض مإس دقال . مال،ترببا حلها أى االرض ى٠٠تمل ودو

smooth ؛to render the land

( ١٨ شكل )
٠ حزبم المدكدكة أو لة٠المالس

االعشاب لقذلى أفرنجى نوع
Smoothing Harrow
(Warren Elements of Agriculture)

roller for smoothing and 
levelling

 االفرنجية ايطدة١ أو المدهكة
 (Warren )نقالعن

 وتوى ( القالقيل ) المدر تغذت وهى
الرطوبة تحففا حذى االربة

(١٩ )شكل

 بالميطدة بض_-ا أ ذلك باذون وقد ( د )
 ( المذالة ) المجدلة 'أو

المدر مهراس — المدر لتكير مدقة
Clod-cracker (roller) 

for breaking clods

Disk harrow
قرصية مدقة

(Warren عن نقلد )
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Harrow n. مخدشه . مدمه
H'arrow V. مثط
Harrow v.t. خدفها ٠ االرض دم
Horse-rake حصان يجرها مدمة
level v.t. طح ٠ مرى
Press-roll كاسة ميطدة
Pressing-roller (press-roller) ضاغطة ميطدة
rake n. شط ٠ فة مجر . قة ز مد
rake V. لمدمة با جرف
rake up the ground وخددمجا األرض مثط
roll v.t. ٠ طدةيبالم االرض دوى  
roll n. '.مملة.ة ٠ ة معد ٠ مججذخة ٠ اق م
strickle n. (rake) مجرفة . جاروف . ظ . مدمة

:الحظة،

دم• "رق■• الى تحتاج دمها او بتها وذو عزض أو االرض درث بعد
الى بكون قد التأزيم ١وهذ . ربها بهل حذى قنوات .ق ون. ، تخطيط أو  

خطونى أى ( أحيرة ) أعضاد !ىاقامة١ االور فيحتاج بيوت أو وربدأت  
bordering بابتانة بكون وهذا عالة

raised borders that confine االعقاد
the water

raised bounderies between the ( الديارات r
portions of sown land ( عبارات . قنوات ) والغلجان

Bordering اهجاج أو ألبتانة ( ٢ ١ شكل'  )

٠ والتحدب لتطن١ فى كها ثالتخطيط١بمحر فيكون لتخطيط١ أما

 قذوات منها يتفرع الحقل بطول قناذعامة بدمل فتكون القنوات وأما
 اتى االجزاء أو االقام الى القناة لمياهون١ فيها تعبر ( عبارات أو ) عرفية

♦ الفلجان تسدمى وهذه ، سقيها يراد

— ١٥
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تخ}،ميب1وأ التسميد )ه(

MANURING & FERTILIZING

عظمى د سؤ؛
( إدئ،مئبجيذ مزدج ) الد؛لمدى٠مم

البلدى د ال-( مة٠كو
جلة ٠ سماد ٠ ث٩ر

سيهد ٠ ؛روث ٠ راث
 ال.بلة( )ءربة الماد أو الزبل .عربة
للماد متخذ ث رو

].ماد ١ كومة ٠ دهد.ة
 اؤروث مجؤع أو رزراة

حصب
( حعناءى ) ٠ مخءصب

لمخحدب١ م.بذرة

bone-manure
Compost
Compost heap 
dung 
dung V.I. 
dung^cart 
dung employed as manure 
dung liill 
dung-yard 
fertile adj.
fertilizer (artificial) 
fertilizer drill

fertiliser drill

spreading ground limestone 
(to lime tlie soil)

(Warren عن نقال  )

 ( ٢٢ شكل )
ااختب مدرة آلة

 المخصبات ج٠مز مكذة
 ب4مخع مز؛ج
 الخيل روث

 اكبير ماء فى لحذطة١ تذع
 االربة ج:ر

 اوجبر ماء فى شها أى الح.ذطة ركاسى
 المرج زكبى٠

 بل ز ٠ د ا سمم
سبخ ٠ صدم.ر

fertilizer mixer 
fertilizer mixture 
horse dropping (dung) 
Lime the grain 
lime the soil 
liming of grain 
liming-turf (facing) 
manure n.
manure v.t.
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'االفرنجية الماد داذزة

(Warren ءئ ذيأل )

ماد٠اك توزيع عردة
باإرل االرض مدس
باارورع االرض جد لم

 سمادا( عمل ل )ملح أزودات ،نذرات
ر ا!جم ء1فىا- الحعلة نفع

manure distributer ٠
marl v.t.
muck v.t. (to dung)
nitrate
soaking corn in lime-water
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والصرف اؤرى ( ٦ ر
IRRIGATION & DRAINING

 اسد أ مؤخر فى خندق أو مص_غى
 ريقى خندق ٠' روافد لجمع(١) رافد

 مجار )الجمع( سدرى ٠ فرمص
 أوصفاه لماء١ ف صر
 لتوزبع١ أو ف اإضر ى—7مح

الصرف أذوبة
 التنشيف أو ألدصخدة أو ا!صرف

 سض إواد١ عايدا ضع ذو 'أداة
 ألمجارى فضالت روزرع أو :غية٠لتص١

باالنابيب ف اإصر مكنة
 مدقى خذنق ٠ روافد )الجهع( رافد
األرض رش

 مرودة أو مسقية. أرض٠ممقى ل٠حق
مش مرعى أو لدرج
رى ٠ 'دش

٠حاجز ٠ سد ٠ ريتى ئهرا
 األرض تحت 'معرف

بالماء االرض سقى
الء راقعة لة ًا . مذ.خة

back drain
catch
drain n.
drain v.t.
drain cock 
drain-pipe 
drainage 
drainer* 
draining 
draining-pipe machine 
feeder
irrigate v.t.
irrigated land 
irrig'ated meadow 
irrigation
irrigation slice 
irnder-drain 
water v.t.
water pump
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البئروالحصد (٧)
SOWING & HARVESTING

 لحئيش ١ ين٠ نان ل ود.2جد
(دط٠!ر١ ٠ سباكف) والرزم مكنةللرصد

after grass after-math 
automatic binder

واشراشر المناجل ن٠م وءة٠مجه
bill-hooks

(٢٦ )ثكل

Binder
الحصاد مكنة

(Warren عن نقال )

 . الرهامها طرقة٠ب لمذاجل١ طرق
 طرذة1با المناجل سن
 ( ثرثرة ) إلزذجل
 غمر . ربط . دزم
 ر ء ٠ ما ز د ربط-
 غمارا ر4غ ٠ حزما دزم

 ١ضار و*تفر ٠ *نحصد مكصدة
 بعثرة ٠ انتثار ٠ بذر

 (٢ شكل )أنغار مبذرة ٠ البذر مكنة
 وداء—٠ حذطة
 حبوب . قطانى

 الذرطة
اكذرية و-اكينة

beat out scythes with a small 
hammer

bill-hook
bind (together)
bind corn
bind up in sheaves
binder ا
broad cast
broad cast-sowing machine 
buck-wheat 
cereals
chop.per
corn van smut mill, swooping 

mill
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نرعا دارسة حاصدة ٠آال
 ااشب مقضب ٠ لحصميد١ ؤطع

ر بابذ فالحة
 ا]حدهدثى دن 'نان ل محعده

استصت

combine n. (Combine harvester) 
cut the stubble
drill husbandry
fog
g؟rminate v.t.

( ٢٧ هكل )

Germination of seeds
نشاف ورقة على الحبوب استنبات

نبث

7-

،
م
ي

 1 'ببر٠ب?'' ■r٦- ■٢ ~أهج ه t جأاا٠
محتذ

٢

( ٢٨ شكل )

صندوق فى الذردل تذ.بات— ا
النثارة

germinate V.1,

( ٢٩ شكل )

اسفذج قعإعة فى االيتتبات

germination

(٣. )هكل.

يبدلمذ قطعة على االسبات

get in v.t. (wheat ... etc.)

٢
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بشى نك لح ١ ة٠دال عر
 خضروة او مثذضرة ٠ صرج
 ل االستحس-( أو الدقليع وأس

 إد—العدت زمن ٠ محدول ٠ غلة ٠ حصاد
احتصنيلي ٠ حدد

هـ٠ص ا٠ح

 علف ٠ ذاديدى * دردى
لحشيثى١ . الدريى دوكة
 يى ر لر ا مع.د ٠ لدريى ١ -حادرم

 صمذعه ٠ لى٠س اادر اد انذلي
الدريس دجرفة

 !لير؛-ى١ ءربرة ٠ الدريس دس٢
كدس ٠ اادردى ءرصه

 ادجف "لحشيثى١ الذلميب. آلة )مقالب(
وم٢

ر االدم( ادمندب ذرة در أو ذم.ل

grass plot 
grass truf 
grub-axe, grubbing 
harvest n.
harvest v.t. 
harvester 
hay 
h ay-fork 
hay-maker 
hay-making 
hay-rake 
hay-rick 
hay-stack 
hay turner (hay tedder') 
heap
hedging bill

الذرة ثمرة ( ٣٢ ثكل )األرة أءواد ( ٣١ ثال )

( ٣٣ شكل )

الذرة أعواد من حزم
Indian corn

٢١ -
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injured by having been retted الالزم أكثرمئ لنقعه تلف
too long time

kinds of cereal الغالل( القطانى) ؛.واع
kinds of corn مون الح أنواع
knife (of the old chaff cutter) لخرطة١
lattermath لحشثى ١ ن م 'تان ول-4محح
make hay ( لحثثى ا ) رى لدر ا رعد
mixture of vetclies and oats. فان ودو حدان من مزلح ) لغمته

sown together ( معا لن ور مذ
mow v.t. حصد ٠ حثى
mower’s anvil الحاصد سندان
mower (٢٦ شكل أنظر ) الحصاد مكنة
put into swaths V. غؤر ٠- حزم
r'eap v.t. د٨حع
reaped grain !حصيد ١ حما
reaper والحزم !لمحصد مكنة
reap hook (sickle) مقصل ٠ محذى ٠ تدل مذ
resowing, replanting درديع
root-braker ح *نقط ًالة ٠ الحذور قاطع ٠ المتأصل

للعدف الحنور
roat-bruiser الحذور قاطع * األصل
root-cutter الحنور قاطع
run to seed ( حا صار ) حسا ٠ بذرا صار
scythe (sithe, sythe) متصل ٠ محثى * منحل
scythe-anvil المنحل ارهاف ٠ 'ستدان
scythe-rubber (stone) المناجل م~س
seed-potato ( الطاطى تقاوى ) الطاطس يذر
seedling ( الذرة من 'نام فرخ ) النات ذلء

I ج"١ ١ا

- ٢٢ -
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( ٣٧ شكل )

( ١مكبر ) الذرة ح?ة ع نردع

بالثمرة الحبة ا'زصضال (١)
االحماتة خيط- بقايا ؛٢)
لكثيغا١ االصذر '!خذاء مخزن (٣)

االبيض '!خذا (٤١
ا!ربشة )ه(

الو.بق (٦)
الجذع (٧)
الجنير غمد (٨)

تتدى
مغتل أو مغرس

خط ٠ د،-طر
البذور بائع * بذار

حزم ( جمع ) حزمة
حزما زبط

( شرشرة ) منجل
صومعة فى يخزن الذى العلف مخرطة

seeds
seed-bed, seed-plot 
seed drill 
seedsman 
sheaf n.
sheaf V.
sickle
.silage cutter

- ٢٣ -
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كدس
لعلف ١ لحغظ ) اذلق ١ >محكمة معة ددو

ألصومعة ملء ( ٣٨ شكل )
(Warren عن نقال )

داذر
زرع أو ذار

زر ل ًا أو كش ًا مءذة
 ذطوط٠فى !^زر١ محرأث أو أ)زرع م(تة

رددنبلغق
٠ م دن ٠ س ١ كد أ

تبن ٠ ق~ى
 شكل ) اكورج سالح ٠ لتبن١ سكتن

 التبن مكبس
 ال-بن١ فة غر

ا)تبن مهزه
التبن 'دوم

متبن
لة قدسا ٠ حصيد ٠ هتدي.م

stack of wheat

( بدائى ) باذر ( ٣٩ شكل )
sower
sow v.t.

sowing machine or drill plough

spike 
stooks pl.
straw
straw knife ( ٤
straw press (tyer) . 
straw-rick
straw-shaker
stra١١'--stook
straw-yard 
stubble

 ؛(٠ )ثكل
بعد يذر لم ٢كو

٠٥ لئذضر ًا محثى
 فى زحءع ٠- 1قطعه أو الحنطة شم ا.عل

 ،أودوسها إدرمدها جرن1ًا أو أًابيدر
 ًاالنان بدوس ون؛لك وًالدياسى

 الححدبدالستعذراج فوق الماشية ًاو
ءاى ول—للحع !.ه أودك ئ ط و'رق حبوا

 و—ه ياص والد ٠ الهثيم أو اذيبن
 L .-زه >_لتذلبدل١و البداية الطربقة
ألمكنات أو كاذورج آلالت الدراس

sward-cutter
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الذورج ( ٤٢ شكل ) ٠النورج *الح ( ٤ ١ شكل )

to tliresh (by animal) 
stack of wheat 
thrashing-machine 
thrashing-gin

 ةيدالماش داس
 كدس « حيطة صبرة

 ق٠مد ٠ مدرس
جرجر ٠ مدرس ٠ 'ذورج

النورج وب المدرس ( ٤٣ شكل )

 ب٠دع ٠ ■ودى
خغه أو أسبات خل

thatch 
thinning

٦ ه _٠
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CROPS الغالت ( ٨ )

awn ( الثبر . الحذطة ) الفأ
 awner الفأ مذغغ.اة — لسغا١من والثعر الحنطة رد لتجر اداة

barley ذمر

)شكلى؟((
ااخا .ها وو -أث.عا سذبلة

الغا منفضة
( شونة ) مخزن
المخزن أرخية

( ابجر ) للشمندر رافعة آلة
ا!شمندر جذر ٠ بذجدر
 فى هفوف أربعة ذى شعير دن ضرب

شلة
أا*ود صدأ

صقيع غحة1
فطرية بآفة محابة حنطة

( فطرية فة ًا ) لفحة ٠ قان ؛ر
بخل ، غربلة
 ردة ٠ نخالة
مذرة
 القمح تصيب فطررة ًافة

( الشجر تأكل دودة ) درفة

barley-awner
barn
barn-floor 
beet-lifter 
beetroot 
bigg (Scotch)

black-rust
blast (by the frost) 
blasted corn 
blight 
bolting
bran
broad-cast-sowing machine 
bunt
c.aterpillar

درفة (٤٥ )شكل

فتى ٠ نبن
 رس مد ٠ مقصلة ٠القثى أو ابن مقطع
')ننثى !خرط دكنة

chaff
chaff-cutter 
chaff-cutting machine
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ساطور '( مذرطة ا'
 المتذرطة تمل ٠ طور١د١ حد

 القش اخرط سكين
( الرحا مفرش؛هت ) ثفال

برسيم

chopper 
chopping-blade 
chopping-knife 
cloth or skin put under

an arm-mill
clover

ه

 ( ٤٧ ، ٤٦ ثكل )
وزهره سيم در ١ نبات

 العادى الكتان
 طعام * ور ٠ حذطة

 ل1مكي
 ًاقمح١ ل غرر(

 صبرة — الحنطة كدس
 الحنطة مذراة
 طب ٠- تألن
االنطن جمع

common flax 
corn 
corn-measure 
corn-seive 
corn-stack 
corn-van 
cotton 
cotton-picking

'شطئ١ جمع ( ٤٨ شكل )

 محصول ٠ غلة
 دجغغة يقول
 مجففة رقول

 قحط ٠ جدب
 للحبوب دوار غربال
حفف

crop
dried cabbage 
dried vegetab'le 
drought
drum n.
dry v.t.
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جعا
ئمارجافة

 ابل٠سذ ج ٠ ذجة٠سل
 لدخن ١ أو إرز ١ ,ئة:س.ذ
 حذرة أو ى*ومعة فى ١محغوظ ءلف
 صوم،لة فى دخر١ أو ذزن
 لرعة٠صب فى أددر أو خزن
 ًاخر إى ء نام طفيلى غير نبات

 اإنبات اس شائع ىغمر
 ا٠سيم وال وب— للح رى—وط ض م;

 سار٠مذت ٠ ة١مذر
الدذرية مكذة

 ( اتحوب ادررى لد أداة ) ؤة دد
مذرة

 ( ءاده يذغخى٠ ) الكذ-ان مذففة
٠ طادون ٠ مطحن

 ( أخفر ) ضب ٠ ادارى علن
 مذراة ٠ ة٢دو

 ة١بالمذر لقمح١ ذرى
 درد ٠ ع٣صق ٠ هدا*زج

 دب ضر ٠ جب ٠ صدديع
 الصهذيع خرر
ذزن

ءرى ٠ كر . مخزن
,ط- مذ

 ألكتان مشط
 ر رذا )د ١ حثيثة

 . ألفا دن ير—ألثد يد لدجر أداة
اأغا منفضة

٠قشر ٠ حاء٢ ٠' ٠غمل
متأخر مذننان

سمن
( الحشيش ) ذكر ق-ب
 ( بعه ) ن1وط1مثذ وجذوبدأر ة ح.ذع
 اينجر أو شمغدر٦أ ندن ب غر

قيق د ٠ طحين
 ( أقفزة ٤ ؛.دره مكيال ) .ب ر ح

 تلش ٠فطر ♦ برقان
 حين١طو ( ج«ع ) طادون ٠ رحا
دوقان. زمر

dry V.؛.
dry fruits
ear (of corn)
ear (of rice or millet) n.
ensilage n.
ensilag'e V.
ensilate, ensile v.t. '
epiphyte
epiphytic (adj.) — tous — totic 
ergot أرغوت . ألجرو؛.دار
fan, fanners pl. (for winnowing) 
fanning machine 
flail n.
flat drill
flax-comb
flour mill
fodder n.
fork n.
fork V.
freeze n.
frost n.
frost damage 
get in v.t.
granary
hackle n. (
hackle V. (to rip'ple) 
hop n.
hummeler

husk
late flax
make fat (fatten) v.t.
male hemp
many-corn
.mangel-wurzel
meal n, 
measure of corn 
mildew 
mill n.
oats
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over-done (injured by having 
been retted too long time)

أآلزم١ أكذر معطون

over-retting 
pluck v. 
potato 
pull out 
rape

لعطن١ فى زرادة
 احتت ٠ حز، ٠, ؤطف

وطاطس
سئأصل١ ٠ احث

( ذات ) لف،

لغت ( ٤٩ ثكل )

rate (ret., steep in ١١’ater) 
rating (retting? steeping) 
ret V.
retting of the flax 
ripe
ripple V. to pill to hackle 
rippling-comb
I'otation of crops (succession of

حصوالت1ا
rye
scalding the pulp' of olives with 

boiling water
screen-riddle (sifter, corn sieve)

 نقع . عطن
 ءألن . نقع
 بل . م،
 ألكان عطن

 يانع ٠ ناضج
 ن الكن( ذخش ٠ ٠مشط

الكتان مذخضة أو ط٠مث,.
crops, change of crops)

 دورة * الغالت توااى ٠ ا!زراعة دورة
 شيلم ( بالذربة ) ؟ويدار
عالى1١ با؛.اء )زيذون١ )ب ■.ط

غرأبيل ( جؤع ) غربال

(٥. )ثكل

 وأمامها ذلة1مخذ غرايل
f لها بع أرط ال الذى المذراة ) الحفراة
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scuttle for vegetable 
sifter
steep v.t.

 الخفروأت سلة
 مربا'ل

عطن .ذيع

ءطن ٠ ذذع
(مكنة ) مذراة
دوس ♦ دردى

 ( جرن ) بيدر — أندر ٠ مداسة
داس ٠ درس
س ١ ر لد ١ مكئة

 خضروات . بقول (جمع ) بقل
ء١لو١ طادون
مذرى ٠' مذراة

steeping 
s١veeping mill 
thrashing n. 
thrashing-floor 
thresh (thrash) v.t, 
thresher (thrasher') 
vegetable 
wind mill 
winnowigfork

مذراة اه( ثكل )

winnowing machine 
winnowing-van

 التذرية مكة
التذرية دروحة

.٣ -
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والمروج والمراعى والضياع الحقول ،٩)
FIELDS, FARMS, MEADOWS, TURFS

 ض غيا ( جدع ) ة غيض ٠ اجهة
 ( االنصار دعدة ) رذب٢ دزرءة

دغل ٠ غابة
-برة٠ه باذ 1غ

 ( رزقة ) قطيعة ٠ ك:يعة ٠ مزرعة
ا؛زرءة دربة
دزرعة عالرل
!شيعة١ بيت

log
cabbage patch 
copice n. (thicket) 
copse n.
farm 
farm-cart 
farmland , 
farm-house

احيمة بيرت (٥٢ ثنذل )

(Warren عن تتال )

مزارع ♦ ملذزم . ■؛كار
 فالحة . زراعة
 زراءدة آالت

 رمن مرعى
 حقول ( جمع ) حقل
 دروج ( حع ) درج
 مروى مرج
 مخفره ٠ بررج

 المرج شحم
 دراع ( جمع ) مرعى
 مرتع ♦ مراعى (؟ع ) درءى
مهيا مرج

المغذات(-ظار خيال )
 حائز ٠ صغير مزارع ٠ فمم ص' مالك

صبر
صغيرة حيازة

 محلب ( صبيرة شرشرة ) صبير نجلل -م
خدر ر

farmer
farming (agriculture) 
farming implements 
fattening-pasture 
field 
green turf 
irrigated meadow 
lawn 
lawn-mower 
meadow 
pasture
prepared meadow 
scarecrow 
small farmer (small holder)

small holding
small sickle

„ ٣١
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خفروة ٠ خفرة
 مقط-ع ٠ االخرة محش ( سكى )

االغرة
المرج ه خضر

٠مدمدتأجر ٠ ملتزم ٠ ارع ٦هع
مرج أو خفرة
االذرة فنطع أو محذى

( مضر ) ر-ب١-م
 ( المضر ) ب—اإمذ أجتث أو استأصل

االرض من
ملك صأحة

sod (sward)
sward cutter

sward of meadow
tenant of a farm, metayer 
turf n. (sward)
turf cutter
weed

weed v.t.
yeoman (a freeholder)

٣٢ -
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GARDENING ابساي فالحة فن (١٠ا)

 األزهار من حاشية
 نباتية حدإقة
 أرومة ٠- لصلة
 وشيع ٠ سياج

 جنينه ٠ روضه ٠ بسذان
 الحديقة 'تربة
 الديقة عرصة ٠ الحديقة قاع

اإحدرقة هحدلة
 '!حديقة ءرصة
 .لتان٠الب« مقحذى

 البستان فإحج
 ابتان معزقة

 ؛تين—الب فالحة فن
 لبسمتانى ا كهن٠س

الدنيئة

border of flowers 
botanic garden 
bulb
fence 
garden n.
garden-earth or mould 
garden-bed 
garden-roller 
garden-plot (garden-bed) 
garden-shears 
garden-tillage ٠
garden's hoe 
gardenning 
gardenning-knife 
glass house

اازرعة منزل ( ٥٣ شكل )

دفيئة

grafting knife 
hanging garden 
hedge' 
hedging
hedging shears 
hedging-bill 
horticulture 
horticulturist 
hotterean (hotteret)

garden-basket
scuttle for vegetable) 

kitchen garden 
market garden 
pale for - vines, vine stak'e) 
picket

 مت.ظميإ ١ سكهن ٠ معمط
معلقة حد؛فة

 ج سديا

 لحر١ص'١مقر

 لور١ رحطب٠
 ابماتحن فالحة ءلم
البان فالحة بعزم طم

الدخر حد؛ة.ة
 الباس فالحة ذن

 لتذرم دعامة ٠ ركيزة
خازوق ٠ ورد
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ورد
 الخشخاش نبات

صغيرة بستان معزقة
(٥٤ شكل ) ( للكرم رءيشى ) دعامة

pile n.
poppy 
small garden-hoe 
vine-prop

 ( ده شكل )

الكرم ركازة

 قائمة ٠ زند
كروم جمع( كرم)

vine-stake 
vineyard
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وارش واتطعيم التشذيب (١ ١)

BEHEADING, PRUNING & SPRAYING

 ا٢ل ب ذ;'لكبر١ بحامض للرش ماكيه
( ٥٦ شكل ) ( الزاج زيت )

acid spraying machine

 ( ٥٥ شكل )

الرش ماكينة

automatic fruit spraying 
machine 

behead V.
complete lopping 
cut out 
garden shear's 
grafting knife 
grafting-saw 
lopping, shears 
prune V. (tree, etc.) 
pruning-knife 
pruning-saw 
pruning-shears 
scion n. (graft) 
shears for clipping hedges

(hedging-shears, 
lopping, shears) 

small sickle (bill hook) 
spray n.
sprayer 
thin out v.t.
thinning

الفاكهة لرش الحركة ذاتية آلة

 النبات أطراف قطع ٠ شذب
تام ب تثن

شذب
التطعيم ى٠مقح

 دشم ٠ 'اخرز أو التطعيم دطو'ة
 التطعيم منائر
ااعثن؛ب مقص
قلم ٠ قضب' ٠ شذب
 التطعيم سمن

 ا"لتطعيم مذشار
 التطعيم مقص

 مدوم ٠ طعم
االسوار يب لتثنذ مقعى

سفير متجل ٠ شرشرة
رش

 (٥٥ ش انظر ) رشاشة
 الزرع خف ٠ النبات خل
النبات ض

 صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية عىل الفيس بوك
facebook.com/AhmedMa٣touk



ور واسم سثسة (١٢)

CATTLE, SHEEP, Etc.

)ولدت( انتجت.
 دواب دابة)جمع( بهائم )جمع( بهيمة

 قدام بمشى٠ الذى ) إجلجأل١ كبشن1ا
( الغنم

بقة
( ذكر ) ذحل ٠ خنزير

رس ( الحيوان ) رم
 أخذته . لحثميثى ١ اابهدمة رمت )إ

( ا٠شغتيه ف١بأطر
تيوس ( جمع ) دس
'نيران ( جمع ) ثور

( ٥٦ ثكل ) عجول ( جمع ) عجل

Bear v.t. 
beast n. 
bell-wether

blot
boar
browse, V. (eat)

buck (goat) 
bull
calf

 (٥٦ شكر )

عجلها ترذع بقرة

البقرة ونعت
مواشى ( جمع ) ماشية

 المواشى تربية )زريبة( المواشى ة حد
( م,علف ) وزود
 ( زريبة ) حظ(ؤر ( جمح ) ةرظي
شاة ٠ ذهحة

ءإقا ٠ هن٠سم
ة،٠مذ٠ب٠٠م اشى 4م

علف ٠ عق
جزة

قط^ع ٠ سرب
الو ،مهر

الغرس الت و . أم^رت
ماءزة

بغل . كد,بثى ٠ درذون

calve V.
cattle
cattle breeding
cattle shed crib 
enclosure
ewe n.
fatten V.t.
fattened cattle
to feed with dry fodder 
fleece n.
flock n.
foal n.
foal v.t.
goat
hark n.
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heifer n. 
herd n. 
horned cattle 
lamb 
livestock 
mare 
oxen that plough, and that 

tread the corn and upon 
which water is drawn 

paddok (a small park)
under pasture, immediately 
adjoing the stables of a 
domain »

paling 
piece of cloth under the yoke 

of an ox
pig*
pig breeding 
pig farm 
pig wash 
piglet 
pigsty 
ram n.
rat
serve (inseminate)

...... mate with 
shearer 
shearing 
shearing machine 
shearing's 
sliearing scissors 
sheep-shearing 

sheep 
slieepcot 
sheep-dip 

sheep-dog 
sheep-fold 
sheep-pen 
sheep shearing 
shepherd

 بقر عجلة
 مرب . ؤطيع

ذرنا، ماشية
 خروف ٠ حمالن ( جؤع ) حمل

 ماشية ٠ لمزرعة ١ دواشى
 حجر ٠ فرس
عوامل

ألسباق خيل حيرة
حس . حظيرة

 ( حجر أحاطة ) مسيئجة حفليرة
مرشحة ٠ كفل

خنازير ( جمع ) خنز.ير
 الخنازير *ذربية

 الخنازير مزرعة
 ايخنازير سحم٠ر

 رديم خنزير ♦ ص دو
 اك.ازبر زريبة

 كباش ( جمع ) كبثى
فأر
مع زواج ♦ )قح

جزاز
 جز ٠ حلم

 ألجز مكنة
 جزازات

 مجز .-جلم
الغنم جز
شاء ( جمع ) شاة ٠ غذم

الغنم مرض
 جز قبل للتنظيف ) ألغنم متحم

ألصوف(
 الراعى كلب

 النتم مرض
 مربض ٠. ألغنم حظيرة

 ا!خذم جز
رعاة ( جمع ) راع
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shorri (cut) 
sow n. (animal) 
stable n.
stock, cattle, livestock, beast 
steer
swine n.
tail-cutter (for sheep) 
yearling

 مجلوم ٠ مجزوز
. خزيرة
ط٠مر * إصطبل

 ماشية ٠ نسل
 عجل

 خنازير ( ع٠ج ) خنزير
 للخذم الذنب مقطع
' سنة بن١ ٠ حو)ى
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MILK البن ( ١٣

butter milk 
centrifuge (for milk)

 مخيض ٠ معل
فرازة

 (٥٧ )شكل

اللبن فرازة

( ٦ ٠ و ٥٩ شكل ممخضة ) ابريج

 ( ٥٨ شكل )

بدائية باليد ممخضة

churn v.t. 
churn n.

 (٥٩ )ثعل
( ممخضة ) ابريج

 (٦. )شكل
( ممخضة ) ابريج

-٠٣٩٠
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( اللبن معدذع ) ملبن
للبن’ مزرعة
ناتة
للبن ١ ول٠محص

 أللبن ،نباس
اللبن مقياس

ألبان ( ؟هع ) .بن
حدب

حب ( جؤع ) حلوب
الدر ذوات

 باآللة ابربج ( بااقربة ) ممخضة
حالبة
 ( د مذر ) علبة ٠ محب

 ( بذرة ) أللبن ذهر
فرازة

مضارة ٠ مدلى ٠ ,)جبن ماء

dairy 
dairy-farm 
dairy-maid 
dairy produce 
galactometer 
lactometer 
milk n.
milk v.t.
milk animal
milk animals
milk churn (churn) 
milk maid 
milk pail 
pasture v.t.
separator (centrifuge ...) 
whey n.
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FOWLS & BIRDS واسيور جاسجا (١٤)

الذباب آكل
ة قلنمدو "أبو

 وروار . الخد.;ن أزرق ألذياب آكل
عراذى

 الرأس أزرق ٠ فصادة أبو ٠ -الفتاح
ذرية ٠ نسل
مرب
تفرخ ٠ تريبة

الذغرزخ نددوق
حضن

(٦١ )شكل ( راقدة ) حاضئة -دجاجة

( كذكوت أو فرخ ) ٠ ف رع

bee-eater 
black cap 
blue-checked bee eater

blue-headed wagtail 
breed 
breeder 
breeding 
breeding-cage 
brood' v.t.
broody hen (brood-hen)

( ٦١ ثكل )

حافنة دجاجة

buff-backed heron

(٠٦٢ )شكل

قردان أبو

.chick n(٦٢ )شكل إردأن أ.و

 (٦٣ )شكل
( أفراخها ) وانقافها دجاجة

٤١ -
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chicken n.
chicken tick
chiff chaf
cock
columbary, dove-cot 

فرخ . أريج ذر ( جمع ) فروج
 فاش( ٠ الدجاج قمل ) الدجاج قراد

لر طا سسم١
خزاب ٠ ديك

common redstart 
drake
duck

ابط ذكر
(٦٥ شكل ) بطة

( ٦٥ شكل )

بطة

european bee-eater 
european hoopoe

(٦٦ )نكل

هدهد

 معتاد( )وروار األوروبى الذباب آكل
( ٦٦ شكل ) هدهد

٤٢ -
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 المروحى الذيل ذو المغرد
دجاج ♦ شم

طائر ٠ صش ٠ الذهبى المغرد

fantailed warbler 
fowl
golden' oriole
goose

(٦٧ )شكل

أوزة

االنيق المغرد
 ( ٦٨ شكل ) ( فصادة أبو ) االشهب انفتاح
دجاجة

الدحراج خم
شتى
ألبيض حفنت ٠ رخت ٠ نقفت
( ألحرض ) لتفرخ١ جهاز

graceful warb'ler 
gray wagtail 
lien n.
hencoop 
hibernate v.t. 
incubate v.t. 
incubator

االشب ألفتاح (٦٨ )شكل

 (٦٩ شكل ) ألتفريخ معمل
 ألبيض وضع صندوق

(٧٠ شكل ) الحمام درج

(٦٩ )شكل
incubator house 
nest box 
pigeon-house

(٧٠ )شكل

الحمام برج

- .٤٣ -
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poultry طيور ٠ دجاج
poultry farm 
red backed shrike

الدحاج مزرعة
 دتناسى ٠ الظهر حمراء الماشق أخت

( طائر ) قطى
sit on (egg) 
sitting (chicks etc.) 
spotted flycatcher 
spur-winged plover 
Stirling 
swallow
swift

ردت ٠ حضنت
االرخام

 ة(—بالعامي )شورى المنقط الذران طغ، خ؛
نحدتهيحاق ٠ زقزاق
زارزور

 (٧١ ثكل الخطاف)
(٧٢ شكل الجنة) عصفور

الخطاف (٧١ شكل )

الجنة عصفور ( ٧٢ شكل )

روس دجاج
 رومى ديلي

 رومية دجاجة
 ( طار )أبلق

( طائر ) فيرأنى زرة
 ممرى ؛دبل

االبيض الفتاح

turkey 
turkey-cock 
turkey-hen 
wheatear 
white throat 
white vented bulbul 
white wagtail

- ٤٤ -
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INSECTS واآلفات الحشرات (١٥)

قماة
جعل ٠ ء خما خذ

 اة.مذه١ !جشرة ١ من فرحب
( ٧٣ شكل ) كو)ورأدو جعل

aphis 
beetle 
click beetle (Agriotes)
Colorado beetle

أت لحشر أ ق ل،-حؤ
أللذت خفاء

دودة . اخفاء ثرعة

 أ)مطاطى خفاء
 ثرقأداالجروئتس

 دود .( جمع ) دودة ٠ دة رح
مسدوس سح
تسخم ٠ م 'نفتن

ة ألخمع يؤرض مصاب ٠ مفحم

 (٧٣ )شكل

( ألجعرأن ) الجعل

derris (insect powder) 
flea beetle (turnip beetle) 
grub n.
insect n. 
potato beetle 
wireworm 
worm (grub) 
attacked by the weavils 
to smut
smutty

٤٥ ٠
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BEES & BEE KEEPING والنحاة النحل (١٦)

apiary (stand of bees)( ٧٤ شكل ) نحل خاليا مجموعة ٠ مدحل

(٧٤ )شكل

منحل

apiarist نحال
been. ندلى
bee-board ( ٧٥ شكل ) النحل خبز اطار . النحل لوح

 (٧٥ )شكل
النحل خبز اطار

bee-bread الذحل خز

 (٧٧ )شكل( بلدية ) طينية خاليا ( ٧٦ شكل )
( أؤرنجية ) خشبية خاليا
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 ( جوع ) رة١و5" . خاليا ( جمع٠ ) خلية
( طينية خاليا ) ئر١كو
 خشبية( )خال؛.! نحائت ( جمع ) نحيتة
نحال

زإذحاذة
اذمل دع

( ٧٨ ل5سح ) ( الذحل ملكة ) يعدوب

bee-hive

bee-keeper (apiarist) 
bee-keeping
bee’s wax
queen bee

.(٧٨ )شكل

اليدوب

 ( Apiary اتفلز ) منحل
(٧٩ ثكل النحل) طرد.

stand of bees 
swarm of bees

 (٧٩ )ثكل
وخدمها الملكة — النحل طرد

- ٤٧ -
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MISCELLANEOUS ندرات ( ١٧  )

 مثقب ٠ درخرر
 ااسمالل ع صن
 كلبات ( جمع ) كلبة

 خبل ٠ ;ج مز
 مزج ٠ خلعل

 ب٠مثق ٠ مخرز
 والدرايل الثمجر الزالة االرض معبد

مذهًا
 نقالة ٠ ة1ءج

 رعإيئة، جءرأرة
 ( جنزير ) زنجير سفلة

 اأكتان ؤة ٠مد
 يد٠رألحل مأط.ور
 كسب( ) دسمسم ا ن معج:و
 لكسب ا مؤراس ٠ اكسب ا مدقة
 الكسب سن ا مهر ١٠ لل_مهب ا مدقة

 ' ( سمادا لسلتعمل٠ ) س بواذا ٠ زلى
 للبرب ة1آ

 طل لمط؛ ر؛ مأطور
 سلحة سلفة
 الغمرة مرض
النحل خآلرا احماية القذى دن حصير

 فش مر ٠ مذرى ٠ ٢مذشار
 ن1كذ1١اذعلنو ف د — مذ

 زفت . قعإران
 ن١-لقطر١ زرت

 خراج شرية
 كبيرة والية نقل ءربة

(٨٠جرارة)شكل

auger 
basket work 
bitch 
blend n. 
blend V.
borer 
bulldozer

cart 
caterpillar or tractor 
.chain 
flax-breaker 
iron-tyred 
oil-cake 
oil-cake-breaker 
oil-cake-bruiser 
potash n.
refrigerator 
rubber-tyred 
scarifier 
smut 
straw mat for sheltering 

bee-hives
sweeping mill 
swingle 
tar 
tar oil 
tax 
tipper 
tractor

-
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 >عطورة ءربة . قعيرة
للماء ض دو

 بها يعبن >دصقة
 ألتلجم م؛ذطع

 ووم ٠ الم
 ألخفر بائع . خضرى

 الحثرات قا'ذل » ىول٠غ
 أإن أو .حذ—المش وعاء
االسوأر أو أاوشيع صنع

trailer 
trough 
trovel 
turnip'-cutter 
value v.t. 
vegetable-seller 
'Wash (insecticide) 
whet-stone vessel 
wicker-work

٠٠٠

 وقاها متذرقة ءزية ءادات
باالنجيزذلمذ

to break forth, grow, appear م البت١ ذجم
be ripe for harvest أ)زرع أو البتة احصد
its grains be pulpy, full of marrow اب أ)ب
put forth its ears (corn) االبت .اسنبل ألبت أسبل
produced into jointed stalks or culms أب سب
pick grains out of the ears by rubbing between the أالبت أفرك  

fingers or liands
put forth its young blades and leaves ( )أورق أالبت أءصف  
run to seed ( حبب اب أحب.(
shot forth into leaf from tlie grain النبت ورخ

- ٤٩
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LATIN-VERNACULAR INDEXOF V. TACKHOLM

ائلم'8غاك قيقى االالهتانة بكتاب ,اوارد النبات معجم

ترقدان
بشارى ) امبرو . ذرقدان

 ( بثارى ) .رو٣م١
 ( بشارى ) مبرو١

 دراز
لمس

 قرظ ٠ا ( باليمن ) سمر
 ( .شارى ) هثاب
 ( القرظ تم,رره٠ ) سدذطا
 ( القرظ تهدرته ) سذط
 ( بااودان ) لعدوت
 سيال

 ( ئليمن٠ ) دال ٠ طاح
 بال ) حرس ٠سمر ٠ اسيا( )يصدراء طلح ٠ سي-''ل

 م او٠قيح ٠ تذرن بد
 قيصوم ٠ *هيذران

 ( ى شار ) نمبخف هميو
 ( بثارى ) هيت و اى آو

 ابر لزبرة
 الجؤلى ذاب

- ’ مثى
 أشمسن شعير ٠ ألفار شعير
 ألفار شد.ير
 ر’ألف فح ٠٠ لححل١ دح

.طدى نجيل ٠ رش ء
 ( ليؤن ؛.ا ) أألثاب شج,رة ٠ ( بشارى ) عجاب

 .( بشارى ) عيجاب * يرى ٠ أرى
 األرض بيض

 جزوف
 سيفون * جذزوف

تعيم ٠ ألغار ديل
 سمح ٠ حدق ٠ ألبالد دة و٢
 ة جعد ٠- ووره دند ٠ مسمكة ٠ يكه٠٠د٠م

 مية٠خط
حاج ٠- وول عا

sp.
bidentatum 
fruticosum 
pannosum

albida 
ehrenbergiana 
ethbaica 
laeta
nilotica V. tomentosa

Abutilon 
Abutilon 
Abutilon 
Abutilon 
Acacia 
Acacia 
Acacia 
Acacia 
Acacia
Acacia nilotica 

nubica 
raddiana 
seyal 
tortilis ( ئ٠ذي

Achillea fragrantissima 
Achillea santolina 
Achyrocline glumacea 
Actiniopteris australis 
Adianthum capillus-veneris 
Adonis dentata 
Aegialophila pumila 
Aegilops bicornis 

.Aegilops kotschyi 
Aeg'ilops O'vata 
Aeluropus repens 
Aerva lanata, 
Aerva persica 
Aetheorrhiza bulbosa 
Agropyron elongatum
Agropyron junciforme, V. sartorii 
Agrostis semiverticillata
Aizoon canariense
Ajuga iva
Alcea ficifolia 
Alhagi maurorum

Acacia
Acacia
Acacia
Acacia
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Alisma gramineum أراعى ١ زمارة ٠ وديئة
Alkanna orientalis ز- . . ا
Alkanna tinctoria. ♦ الحمار خى ٠ ثشحار ٠ الغول حناء

الحمامة رحل ٠ حمراء '♦ كحالء
Allium Sp. دوم
Allium ampeloprasum العفرت بعل
Allium aschersonianum دس1ق
Allium desertorum زعيدان
Allium modestum ألدح ثوم ٠ الحش روم
Allium myrianthum دكى
Allium, sativum زوم ’ روم
Allium sinaiticum طط . زعيطبان
Althaea Sp. ٠ خبية ٠ خدى
Ambrosia maritima غراء ٠ دمسسى ٠ ة٠دمى
Ammi Sp. خلة ٠ رضة لو
Ammi majus نانخواه ٠ تخذوة ٠ خلة
Ammi visnaga خلة
Ammannia aegyptiaca الحمامة ردل
Ammania bacciera ااحمامة رحل
Ammophila arenaria جزوف
Anabasis sp. جلو ٠ قلى
Anabasis articulata طرطر ٠ رمث ٠ ءنحرم
Anabasis setifera - شب ٠ عحرم ٠ حذ!و
Anacyclus alexandrinus إكبثى١ سره ٠ الذران رحنل
Anagallis arvensis الحمل ض ٠ غيط صالون ٠ الحلمة حثدة
Anagyris foetida الكالن خدرون ٠ لمعز١خذرون ، وت—لذ
Anastatica hierochuntica ♦ مرلم شحرة ٠ دعة ٠ مردم كف

العذراء كف
Anchusa sp. كحلة ٠ كحالء
Anchusa aegyptiaca ■—ددط ل٠ث ٠ ددون
Anchusa'melleri كحالء
Andrachne sp. كن ٠ لسن.ة
Andrachne telep'hioides رمضة حو ٠ كماشى
Aneilema tacazzeanum بشارئ( ) اب — هال
Anemone coronaria ♦ ر شقا ٠ ن لنعها ١ شقاؤق ٠ 'شقق

زغليل ٠ ئتارى
Anthemis sp. اربياه ٠ على أم وراح
Anthemis retusa القط ض
Antirrhinum orontium م٠مسس
Apium graveolens كرش ٠ برئ كرش ٠ مائى كرش
Arabidopsis kneuckeri '*لميح
Arabidopsis pumila دإطدح
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Arygrolobium abyssinicum عمشت ٠ ى را ر ٠ د دو
Arisarum vulgare, V. veslingii يرش ٠ ]وف
Aristida Sp. قا ٠ حا
Aristida coerulescens الحصن ارو سئل . قا
Aristida funiculata ذو
Aristida lanata ف نخغددو ٠ ة در ر ذ ٠- شة شدو

Aristida meccana ( شارى ) هم;والت أدار
Aristida obtusa ذريرة
Aristida plumosa نعى ٠ سه دون.

Aristida raddiana اصى
Aristida zittelii دحى٠
Arnebia linearifolia كحالء ٠ الذول حناء
Arnebia tinctoria االرنها شحره'
Arte٠misia herba-alba ديح
Artemisia judaica شيح
Artemisia monosperma عادر ٠ حادر
Arthorocnemon glaucum اشنان ٠ ول٠غاس ٠ ءحرم
Asparagus aphyilus شوك ♦ ا!نحمل وول عا
Asparagus stip'Ularis دوك * قول ء(
Asphodelus microcatpus لزيقى
Asphodelus tenuifolius V. micranthus اروق
Astenatlierum forskalei اندحة ذحل
Asteriscus graveolens ذقد
Astragalus (spiny sp.) ثم د1قت
Astragalus annularis دحلق
Astragalus bombycinus العروس خذحرة
Astragalus brachyceros قسى د
Astragalus cruciatus عقيفة ادو ♦ ااقط- خزام
Astragalus eremophilus فحعاى ئئر ٠ ( شارى ) توتو ٠ القردن أم
Astragalus forskali
Astragalus fresenii ءحغاء
Astragalus hamosus دش ’ .دن ذر
Astragalus kahiricus ااقط- زى . وتاد
Astragalus peregrinus حمار1ا رش..ة ك. ٠ ؤداد
Astragalus sieberi ٠الدروس خذصر ٠ الدروس الرم٠لى
Astragalus 'tribuloides الحؤلى رذن
Atractylis flava حهل1ا ندوك ٠ عكثى ٠ ع—و و خدر
Atriplex sp. ذطف
Atriplex far'inosa ( داادس٠ ) عصن؛ى حذوى
Atriplex halims var. Schweinfurtu قعإف ٠ رغت
Atriplex leucoclada برءبى .اخريعل .رعل
Avena Sp. فاخور . خافور
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Avicennia marina
Avicennia officinalis ( ليمن با ) قرم . قرام

 شوره
شورة

Balanites aegy.piaca (ثمرته ) ن ال)و . يج1هح
Ballota Sp. غاصة
Barleria acanthoides ( بثارى ) تج١و٢
Barleria hochstetteri ( بغارى ) كوأتج
Bassia muricata , هيثم ٠ غبيرا* ٠ تدريم ٠ عردن
Bellevalia Sp. بميل
Beta vulgaris ٠ ساق
Blepharis edulis. الغسع شوك ٠ الدرسة موك شه
Boerhavia diffusa رد مد
Boerhavia repens لد مد
Brachiaria- mutica مدرد
Brachiaria regularis ًا ى ر رشا ) ئ١رص
Brassica Sp. كبر
Brassea nigra لمسان ٠ كر
Brassica tour'nefortii ، شلطام . م شرطا
Bromus Sp. خاؤور
Br'omus fasciculatus ااحصان ألو سل
Bro'mus japonicus ف دفشو
Bromus rubens ألثعلب بل ذ
Bromus sinaicus ف شعشو ٠ لحعان١ ألو سل
Bromus tectorum ف شفذو . الححن أبو سبل ٠ ( باليمن ) درى
Bryonia cretica مرة احة . طفوة . الحة عن
Bupleurum lancifolium حلوان ٠ أأذار آذأن

Cadaba farinosa
Cadaba glandulosa
Cadaba rotundifolia
Cakile maritima قلى قا
Calendula micrantha
Calligonum comosum
Capparis sp.
Capparis aphylla
Capparis cartilagina
Capparis spinosa

( وليمن بادودان ) صرح
( دش-ارى ) كورمت

 قورمت)بشارى( )باليمن( وقظب٠ةطب
 . ذالم ٠ اجمل١ نجذل . ألبحر رشاد
 ألبقر عهن ٠ زبيد
أرطى . أرطاة
لحف
أد سد ٠ تندب
ملى
كبر * اصف

- ٥٣ -
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Capparis spinosa var. aegyptia لصف ٠ الحمار شوك ٠ كدر . قار
Capsella bursa-pastoris الراعى كير ٠ الرص ه مخال
Caralluma retrospiciens .(,بثارى ) كريب
Caralluma vittata ن١شع
Carduncellus eriocephalus ف دو ذر
Carduus sp. خرشيف
Carduus pycnocephalus الكلب بان . لد
Carex divisa صرد
Carlina involucrata مرار
Carthamus lanatus عنتر شوك ٠ عنتر شوارى
Cassia alexandrina ا همزح ١١ ١١سش

Cassia italica ( كىم ) سنا
Caylu a hexagyna ة ذنا ٠ ذنان
Cayratia ibuensis

١
لن الد ‘عندا ( ورق ؤ

Cenchrus barbatus ( بشارى ) دداب
Cenchrus ciliar'is حمرى٠ ٠- حدا
Cenchus pennisetiformis ( دثارى ) ردان ٠ زسل
Cenchrus setigerus ٠ (,بشارى ب)١لد
Centaurea sp. ر١مر.
Centaurea aegyptiaca ر١ر٠ي
Centaurea calcitrapa ر١يمر
Centaurea crupinoides رت ٦ ار مر.
Centaurea eryngioides يمرار
Centaurea glomerata النعحة سرة
Centaurea pallescens ز١هـر ٠ مردر ٠ مرار
Centaurea sinaica ر١مر ٠ بركان
Centaurium spicatum ن الدر؛ نشاش ٠ ااعقرن حثئثى
Ceruana pratensis كروان ٠ شددد
Chamaemelum auriculatum .دابونج
Chenopodium ambrosioides منتنة ٠ الكالن فضى ٠ عفنة أدو
Chenopodium b'Otrys منتنة ٠ االالن فس ٠ عفينة أدو
Chenopodium murale

أ ١
منتنة ٠س أو *زربيح* أالوز رجل

Chrozop'hora S'p. غمراء
ChrO'Zophora obliqua ولى
Chrozophora plicata باى
Chrysanthemum coronarium اؤختوان. ٠ رادوذج
Cichorium pu'milum سره ر٠م ٠ شءوردا
Cistanche lutea )باليمن( القع زب ٠ دعا-لوك ٠ الدرفاس
Cistanche tinctorial دانون ٠ الحن دأن
Citrullus colocynthis حنغإل
Clad'ium marescus سر.لخ
Cieome arabica الدرد رلح ٠ عطنة ٠ وحثى ثمن-حدرة
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Cleome chrysantha
Cleome drosetifolia
Cleome paradora
Clitoria ternateca
Coccinia diversifolia
Cocculus pendulus
Colchicum ritchii
Colocynthis vulgaris = Citrullus
Colutea haleppica 
Cometes abyssincia 
Commelina Sp.

Commelina boissieri 
Commicarpus boissieri 
Commicarpus stellatus 
Commiphora opobalsamum 
Convolvulus arvensis 
Convolvulus glomeratus 
Convolvulus hystrix 
Convolvulus lanetus 
Convolvulus microphyllus 
Conyza aegyptiaca 
Conyza b'Ovei
Conyza dioscoridis 
Corchorus olitorius'
Corchorus trilocularis ( باليمن )
Cordia gharaf
Cornulaca ehrenbergii'
Cornulaca monacantha
Coronopus niloticus
Cotoneaster orb'icularis
Cotula cinerea
Crataegus azarolus
Crataegus sinaica
Cressa cretica
Crotalaria aegyptiaca
Crotalaria microphylla
Crotalaria senegalensis
Cucmis prophetarum
Cuscuta' arabica
Cutandia Sp.
Cymbopogon, proximus

-.افرة
البرد ريح ٠ عفن

 ( بشارى ) هنديت ٠ هندى جرم١
ا)عذرب عرى

حميمى
الجبل لبخ ،ءلميق
 خميرة ٠ العطار خميرة ٠ عكه

colocynthis حنظل
وذدور

الشيخ نذن
 ٠ )بشارى( ايب ل1هـ * )باليمن( رشمة

)باليمن( وعالن
اذر:جى زغله
'اخار اذينات
لغار١ اذينات

 ( بااثمن ) شام أزو ٠ الن1ب
ءلميق

ى بثمار ( جدل ) م،يت ال
يرق
رخامى ٠ بياض
٢ )خزال١ شجرة ٠ غبراء

 الذباب نثاشى ٠ حقيقى نوف ١ي
بليخ

ف برتو .مطيع’
( رة بر ) نى ن،-يطا ( ن لدم با ) خية مدو

 ملو-خدة الجزوت. نبات ٠لهذد١ ةيملوخ
( باسن ) غرف
حاد

حاذ ٠ د حذ؛
البر رشاد ٠ رد،.طد

شوحط
رديان

زعرور
زيرور
 مايح ٠ ندوة ٠ ءرار ٠ نديوة *٠ غرارة
نتش

الكرد بهى
الكرد بهى

حذثظالن
 حامول
 ذافور

البر حلفاء . ( بالودان ) محرب.

- ٠٠ ٠٠
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Cymbopogon schoenanthus'هذهمه
ر٠حت

ح،مول
 عالق ٠ لببن ٠ دد ماد
 لحدثى ١ ك دو * ف دو خر

 ثيل ٠ ذجم ٠ نجيل ٠ الحيل هرق
 ( ؛.الكويت ) طر'ذوث ٠ اطة ما كمأة

يى د ٠ ر،ىمار
بوط
رعد

Cymodocea ciliata 
Cymodocea major 
Cynanchum acutum 
Cynara sibthorpiana 
Cynodon dactylon 
Cynomorium coccineum 
Cyperus alopecuroides 
Cyperus articulatus 
Cyperus capitatus

عد—!١ عد؛..ب ٠ عذوب

مجير
حلو سمار
 ا)،زيز حب ٠ الز)م حب
سعد

Cyperus conglomeratus, var. effusus
Cyperus difforrtris
Cyperus dives
Cyperus esculentus
Cyperus fuscus

 بيعل بر ٠ سمار
 مد—م ٠ دل طو سعد

الحؤ-ار سعد ٠ سقرخ

ID

 بهمة ٠ الدرباء رحذل ٠ لب٠ك١ تعيم
داتورا
 كية شدو دأزورا
 مذهليخ

 حلغاء٠
 قحديبة بو ًا ٠ ة ٠حمير

 ( يء دددار ) ف
 ة ؤر د

 دؤرة
 ( بشارى ) ب عيال ٠ دفرة

 لذ^؛ر١ نجيل ٠ صائب.
 زعيتمان ٠ بريط.

 نعجة أبو ٠ سيفون

 وى١لببز
 بهق ٠ مداد
 الحال حرة . حرة

 هخراوى
 ( بشارى ) دح’

بيت أم ٠ سب

Cyperus lavigatus
Cyperus longus
Cyperus rotundus

Dactyloctenium aegyptium
Datura Sp.
Datura stramonium
Delonix elata
Desmostachya bipinnata
Dichanthium annulatum
Dicoma tomentosa
Digitaria nodosa
Digitaria sanguinalis
Digitaria velutina
Dinebra retroflexa
Dipcadi erythraeum
Diplachne malabarica
Diplanthera uninervis
Diplotaxis acris
Diplotaxis harra
Dipterygium glaucum 
Dodonaea viscosa
Dracaena ombet
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E

Erodium bryoniaefolium
Erodium chium
Erodium ciconium

Echinochloa colonum شفت . ركة أبو . دفرة
Echinochloa crus-gaili ذئة
Echinochloa stagnonum أشرط ٠ بسلة ( )اللمودان. ) حزو

Echinops Sp. خشير
Echinops galalensis حسير
Echinops glaberrimus حير
Echinops macrochaetus ( بشارى ) 'اجددم
Echinops spinosissimus قتاد ٠ خدك
Echinops sp'inosus الحمل -دوك
Echiochilon fruticosum كحال؛ل ٠- كحلة ٠ -حرشا

lEchium Sp. » كحالء ٠ صلة٠كح ٠ الذول حناء
Echium longifolium الضع ء١حذ

Echium rauwolfii اذخول حناء * كحالء
Echium sericeum لحمام١ رماق
Eclipta alba بر و٠س ، ة 'سعد
Eleusine compressa حؤرة
Emex sp'inosus دجرة ٠ حنزه ٠ ألحل ذحل

العجوز ضرس . العجوز
Eminium spiculatum ف دو ٠ طة٠ق ار
Enarthro'Carpus lyratus ولمطام ٠ أدو رداد ٠ قرن أيو
Ephed'ra alata أرطى . ءهـم
Ephedra alte عد ٠ ى علد
Ephedra foliosa ألد . ى علد
Epilobium hirsutum سخ ٠ علفه ٠ ادلس ونكًا،
Equisetum ramosissimum نمعى
Eragrostis aspera الحل ءالى
Eragrostis ciliaris ذيبل
Eragrostis ciliaris V. brachystachya ي
Eremeopogon foveolatus دفرة ٠ ء١حهر '♦ نوى
Erodium arborescens .ة٠دهم

Erodium glaucophyllum
Erodium gruinum
Erodium hirtum
Erodium laciniatum
Erodium moschatum

مرءات
ح مصفا أبو

مص_عاح بو أ’
قعقول * ش.حة:٢ ٠ تممم
 مصفاح أبو
'نمير ٠ قه ار

 معفاح أبو ٠ مرغيط ٠ عقيل أدو
مسبكة

Erodium subtrilobum ١٢. aegyptiacum
Eruca sativa

س
جرجر ٠ نهق ♦ أ.لهتان
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Eiucaria hispanica 
Erucaria microcarpa 
Eryngium campestre 
Ethulia conyzoides 
Euclea schimperi 
Euphorbia aegyptiaca 
Euphorbia cuneata 
Euphorbia nubica 
Euphorbia paralias 
Euphorbia pep'lus 
Euphorbia prunifolia 
Evolvulus alsinoides 
Evolvulus nummularius

Fagonia arabica
Fagonia bruguier'i
Fagonia cretica
Fagonia glutinosa
Fagonia latifolia
Fagonia partiflora
Farsetia aegyptiaca
Far'setia longisiliqua
Ferula sp.
Ferula sinaica
Ficus carica V. rupestris
Ficus pseudosycomorus
Ficus salicifolia
Forskalea tenacissima
Frankenia pulverulenta
Fumaria densiflora
Fumaria parviflora

 روى
 سليخ

 فقاع . قل شقا
 الغرس حشيش

 ( بثارى ) اوجوم
 ابليس رجلة .لبين

 ( شارى٠ ) ويوب ؛وب١
 .(بثارى ) ج جو د؛

 الحذى ت„جرة
 غيط, (بون—ص ٠ ابهن ٠ ت زغلن ٠ سبيس_دعب

 شربة , الحارة )دن
 عيفال)بشارى(٠ هشتجبل)بثارى(

( ث(رى٠ ) غال٦ءب

F

 ه جمد
 عاقول

 عى شكا
 ميديهه ٠ جمدة جيمدة ٠ شءأعى
عى شكا ٠ جمدة
 عى نكا
 جربة
جربة

 الجبل شمر ٠ كلخ1ا نبات ٠ كلخ
 البر دهن ٠ الهن شجر

 البر جميز ٠ حماط
 ( باامودان ) صيعى أم

 "لصيق ٠ لز.دق
 غبيراء دليج غرارة ٠ ندبوة
 زيتة

شاهترج

G

Gagea reticulata 
Galium sinaicum 
Galium sitaceum
Geigeria alata 
Geroporon glabrum 
Geranium favosum

 الحجل بطي.ط ٠ زعيتمان
عغلمة

 ( بثارى ) حداربيل
 ( ى بثمار ) هثك
 الغرس ذب .نتيب
.(ى ر بذ-( ) تودو
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Gisekia pharmacioides
GladioJus segetum
Glaucium
Glinus lotoides دب
Globularia arabica
Glossonema bo١'eanum
Gnaphalium luteo-album
Gomphocarpus sinaicus
Grewia mollis
Grewia tenax
Grewia villosa
Gundelia tournefortii
Gymnocarpus decandrum ٠
Gynandropsis gynandra
Gypsophila capollaris

دحليكة
إخراب ١ الدف
نعمان
 ♦ العقرب حشيش ٠ غبيراء ٠ غبيرة

 زردقهت ٠- غنوم ٠ حندقوق
عطر

رعراع ٠ عفريت صابون
حءرجل ٠ الذئب غلقة
( بثارى ) ش'م

( بشارى ) ذاموت٠
 ( بشارى ) دنواى ٠ ( (رى. —بث ) كذت

كعيب
سر' ’ جرد * سير . جرداك
قرن أبو ٠ تمليكة
رتة

H

Halocnemum strobilaceum سودد ٠ ( أحمر ) حعدا ٠ طة٠ن
Halogeton alopecuroides حمض ٠ ضمران
Halorylon رمث
Haplophyllum tuberculatum طغوة ٠ دبل
Haloxylon articulatum الريح سجرة
Ileleocharis caribaea الدرد شعر
Heleocharis caduca الدولى قرن
Heleocharis parvula القرد شعر
Heleochloa alopecuroides بقوق
Heleochloa schoenoides بقوق
Helianthemum S'p. خشن ٠ الث.مسر ش..ح-ر
Helianthemum, sancti-antonii يم جد
Heliotropium arbainense رحا ٠ فارة د
Heliotropium luteum فريثى -♦ حلمة . رغل
Heliotropium prerocarpum غر.بره
Heliotropium strigosum بشارى( !-جاى)
Heliotropium uftdulatum لسد
Heliotropium zeylanicum توالى * بدودان( مناخر أم ٠ دفرة

(بشارى )
Hermannia modesta )دثارى( تنحادى ٠ (رى(—)رث شثنت
Herniaria hemistemon لد أم
Hibiscus trionum ر ' شيطانى "-لى’
Hibiscus vitifolius ( بشارى ) هسوك رباى
Hippocrepis bicontorta ضريس
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Hordeum Sp.
Ilordeum marium
Hordeum murinum
Hordeum spontaneum
Hormuzakia aggregata
Hyoscyamus albus
Hyoscyamus desertorum
Hyoscyamus muticus
Hyoscyamus pusillus
Hyparrhenia hirta
Hypecoum aegyptiacum
Hypecoum deuteroparviflorum
Hypecoum pendulum
Hypericum crispum
Hyphaene thebaica ’

به
 شعيرية ٠ الحددين أبو رش

طرط٠ذ أيو
لة سيصني
 \كدجة لسان

بنج
ن١سعر

 داتورى بتج . سكران
سفيرة
 ف شغث-و ٠ حميرة

 لردرهيذة
نربن

 سليخ ٠ الغراب ءجيره
 درناح
دم

I

 الجدى كردة
 اشد ددل . حلفاء

تيلة
٦مم٠حس د

 سنجيد ٠ ( ى ر ردئ ) ى هيجًا
( بشارى ) ت ي. تكا

 ذدمره
 زيتى ب١حط

 لطيون١ درق
دفرة
 دفرة ٠ الحمار زءدر ٠ لحمار١ شوك
 ( بشارى ) برى هندى ٠ ٠هعتو

 ن٠٠س٠|ح ١ دت ر

الحسن مدت
كعكبان٠

خيطة ♦ زنبق ٠- ضل

ل

 اجواديت ربا'ى ٠ ( بثارى ) سعموب
( بشارى )
( بثارى ) مالو١هذد

أسل . سمار
أسل ٠ دار

Ifloga spicata 
Imperata cylindrica 
Indigofera articulata 
Indigofera oblongifolia 
Indigofera spinosa 
Indigofera tenuisiliqua 
Indigofera viscosa 
Inula crithmoides 
Inula viscosa
Iphiona mucronata 
Iphiona scabra 
Ipomaea cardiocepala 
Ipomaea cairica 
Ipomaea stolonifera
Iris helenae
Iris sisyrinchium

Jacquemontia capitata

Jasuminum florib'Undum 
luncus acutus
Juncus arabicus

.٦ -
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Juncus inflexus 
uncus subulatus 

.,uniperus phoenicea 
Jussiaea repens 
Justicia het.erocarpa

Kohautia caespitosa
Koniga arabica
Koniga libyca

سمار
سمار ٠ حلئن
عرعر

فرجا . د١مد

 ( .شارى ) ىو'ذك
 ن حبا د ٠ ن1دذح
االبرة ٢خر

٠ L

Lactuca scariola اجن ٠ لتديخ أ لبين ٠ لحمار١ سخ ٠ ر—البة خس
 و شاد شط ٠ قول ء(

 حالوة ٠ ن١حوذ
( يشارى ) -دورهاسيب

Lagonychium fa ret um
Lagoseris sancta
Lantana sa!١٢ifo!ia
Lasiurus hirsutus
I,atipes senegalensis
Lathyrus sp.
Lathyrus ap'haca

I.aunaea sp.
Iaunaea angustifolia
Iaunaea capitata
Launaea cassiniana
Iaunaea nudicaulis
Launaea procumbens
Launaea spinosa
Lavandula, coronopifolia
Leersia hexandra
Lemna gibba
Leontice leontopetalum 
Leontodon hispidulus 
Leopoldia sp.
Lepidium draba
Lepidium sativum
Leptadenia leterophylla
Leptadenia pyrotechnica 
Limoniastrum monopetalum
Limonium axillare

حذرى
( يذاا_؛رى ) ديرأب
أج حذر د ٠ جليان

حمام ٠ ( يسورا ) أبدددذة شدوأرب
ألحماء يرج ٠ ترج’١

رعد
 عضيد ٠- حوذأن ٠ ألذزالن حالوة
عضيد ٠ لررأر

 حذوذأن ،أر در ٠ )بالكويت( ألفزأل و ٠٥
يع هذو

 كياث
 زيتة

 ددإدخ
خز ٠ ألماء عدس
ركف

 حوذان
 يعيل
 لنى

 حرف * ألرشاد حاب
دو؛ت
 ( .شارى ) م١حو١ ٠ لررخ
رتة

ديل

٦_
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Limonium pruinosum مليح ♦ أحمر بهمن
Limonium tubiflorum زيته ٠ أحمر بهمن
Linaria acerbiana الغار ودن
Iinaria aegyptiaca لذئب١ عثب
linaria haelava حالوة ٠ ه حذو
Linaria macilenta حالوة
Linaria sagittata ( بشارى ز ى١'&و رداى
Linaria spuria ارزيز
Lindenbergia abyssinica ).بشارى( تادات
Lindenbergia sinaica )شارى( مرغاد ٠ لصادى )را سعت
Lolium صامة ٠ ا!ذردس 1حشش ٠ زوان
Lolium temulentum زوان
Loranthus acaciae (دثارى) سعدر الطذح♦ ءذى ٠ ن(١ود٠)رالس حماطة أرو
loranthus curviflorus ٠لطلح١ ءدة' ٠ ن(١ود٨)ر؛ك حماطة ألو

f )بشارى( ستحذر
Lotononis dichotomus ءتئت
Lotus Sp. قنى
Lotus arabicus تبض
Lotus corniculatus لعصغور١ رجل ٠ ل١لغز١ ذرن ٠ زردة
Lotus palaestinus العروس اصابع
Lupinus Sp. ( برى ) شيطاذى ذرمس
Lycium sp. ءوسج ٠' ج٠وس٠الع ة شحر
I^ygeum spartum ا حذفاء
Lythrum hyssopifolium الحمامة حل٠و

M!

٠ )بشارى( حمائندى ٠ )بثارى(

Maerua sp. مرو ٠ ( بثمارى ) لدون
Maerua crassifolia ( ؛شارى ) كؤون ٠ م مرحا
Melabaila suaveolens 'نذخودى ٠ لحخل١ شدت
Malva Sp. خبازى
Mala aegyptia خبازى ٠ رقبة
Malva nicaeensis رقمة
Malva parviflora خبازى
Maresia pygmaea ى شقار
Matricaria chamomilla دابولج
Matricar'ia tridentata ؛-'يولج
Matthiola sp. منثور
Matthiola arabica شقارى
Matthiola livida شقارى ٠ ؛،*قرة ٠ نعمانة
maytenus senegalensis شاشوت رراى ٠ ارى(—)دش طم ت1توك
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(ى بشار ) ى إيو ١٠( ى بثار ) ب بال د
Medemia argun .عرجون دوم
Medicago Sp. قبض ٠ نذل
Melanocenchrus abyssinica ( بذارى ) دران
Melhania denhamii دباغ

Melilotus Sp. حندقوق
M'entha microphylla دق
Mentha pulegium فلة ٠ نعنع ٠ قا٨ح ٠- ذذح ف.و
Mercurials annua حلون
Mesembryanthemum crystallinum غاس_ول ٠ !شلح ١ شمة٠١حثدل

Mesembryanthemum forskalei الكلة رز ٠ غادول
Mesembryanthemum nodiflorum لمح٠س ٠ غًاسدول ٠ حع-/عن ول٠٠س 1غ
Micromeria. sinaica ٠ لة ———إ —
Moltkea callosa مة٠حل ٠ ددحا

Monsonia heliotropoides دهمة
Monsonia nivea دهمة ٠ دحق ذرن
Morettia canescens رخامى
Moricandia nitens رخامى ٠ ل٠فجي
Moricandia sinaica ق رج ٠ الصل خثكوة ٠ فدتاة * رخامى
Moringa (بشارى )ى١بو٠
Myosotis silvestris دسار ٠ دان ٠ سار دحرة

N

Najas Sp.
Najas armata
Narcissus tazetta
Nepeta septemcrenata
Neurada procumbens
Nicotiana glauca
Nitraria tridentata
Noaea mucronata
Notobasis syriaca اسس ؛..وك
Nymphaea sp.
Nymphaea alba
Nymphaea coerulea

حامول
حراش

جلى ذر
عطشان حبق
 لصيق ٠ سعدان ٠ جط~ة ٠ وطبة
صة مصا
غردق ٠ قد غر ٠' ل٠جرد * ءرغد
تر ♦ الحذش دوك
 . الجمل خرددى . لخالخ ٠ بوال

بشدنعن
أبيض شديا
أزرق بثقن

o

Ochradenus baccatus
Ocimum menthaefolium
Olea chrysophylla

 ذئبان . ردى٠جو . جردى
ريحان

( ى يثار ) دع د ٠ ن زيتو

٦٣ -
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Oligomeris linifoia
Ononis natrix
Ononis serrata
Onop'ordon alexandrinum 
Onychium melanolepis 
Origanum maru 
Ornithogalum tricophyllum 
Orobanche Sp.
Orobanche cernua 
Oryzopsis miliacea 
Osteospermum vaillantii 
Otostegia repanda 
Otostegia schimperi 
Otostegia sinaitica
Ottelia alismoides
O'xalis cernua
Oxalis corniculata 
Oxy num atriplicifolium 
Oxystelma esculentum

دان
لمن

رتة ز
 الجمل دوك ٠ الحنذى سوك

قراعى
ردقوشم ٠ بردقوش ٠ مرو

الحس ؛حادلى
!وك ها

ألعادر دأن ٠ دأذون
الحصبسن أرو رددى ٠ الحصن رو٠أ ص.بل
( يشارى ) ٦دبح >اما

( دذفارى ) دبدك أ _خ .الآله. ت .غ_ ذع
شرمة ٠ غصة

شردة ٠ ة٠٠غع
 ودنة ٠ شطان١ ودنة ٠- لقاخى١ لقمة
!ط^ون١ عرق

حلفى . حميض
حؤذليعى

إبهن ٠ ءلميق ٠. بد ط

p

Pancratium arabicum زوس
Pancratium maritimum حيل . سوس ♦ عيصالن . الوى ٠زتبق
Pancratium sickenbergerii 
Pancratium tortuosum 
Panicum coloratum 
Panicum repens 
Panicum turgidum 
Papaver rhoeas 
Paracaryum rug'ulosum 
Paracaryum micranthum 
Parietaria judaica 
Parietaria aisinifolia 
Paronychia argentea 
Paronychia desertoum 
Paspalidium geminatum 
P'aspalum distichum 
Pavonia triloba 
Pegolettia senegalensis 
Pennisetum dichotomum

يعيل . حالن٠ء..
( بشارى ) هنئدى . ؛رود

ذصبة
ليفون
دوشى ٠ أنمام ٠ صبغاء
زغليل

درد م أ
لة٠ب٨مدل

الردح حشيش
حهشد ٠ اغار ١ اذدن

 األرض فرش ٠ رخيمة األرض* باط
رخيمة ٠ ددتا

يغون-4م ٠ يلة٠ا٠ذل
بد م'د

( بشارى ) كالى أبوت
( بشارى ر وركبانون

 كراى ٠ بكار ٠' رتم ٠ ءزال ة مرء؛
(بشارى )
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Polvgonon monspeliensis القط ددل ٠ الغار ذول ٠ الثعلب ذدا،
Populus euphratica ( سيوى ) قيقاب ار

Pennisetum elatum ٠سع٠ل

Pennisetum orientale ننغددوف ٠ ١سظ
Pennisetum setaceum مكتال رمم
Periploca angustifolia حهزن
Periploca aphylla ( لشارى و ازرئةوئنلسس
Periploca linearifolia ( رشارى ر هزيدون٠٠.٠٠س
Phagnalon nitidum الذعحة لة ءلما
Pergularia daemia غلقة . ( بشارى ) ى ها'ذو
Pergularia tomentosa غلقة ٠ الدب اردة ٠ الدب أتوره
Phalaris minor الغار -عر٠ث ٠ لقط- ١ عن
Phalaris paradoxa الغار لبم.عر
Phleum subulatum القط ذل
Phlomis aurea ٠ عوزور ٠ زهيرة
Phlomis floccosa زهرة ٠ رى لثذا ١ ضرس
Phregmites communis ححنة ٠ قصب .ححن ٠ ص دو ٠ ءاى
P'hyla nodiflora دبا
Phyllanthus rotundifolius ( ).بثارى ا'ضب
P'icris radicata حدوان ٠ حذوذان
Pieris sprengeriana ر١مر
Pistacia khinjuk ( لشارى ) حادت
Pistia stratiotes زقيم ٠ شى الة؛ لفة ٠ اداء عالم حى
pithyranthus Sp. قزح ٠ لجل١ شمت * دزوح
Plantago amplexicaulis النعتة ذاة ٠ ا!نحدى اذدشات
Plantago arabica اديدن حالوة
Plantago ciliata الدن حالوة . ( باتذوت ) -دردطة
P’antago coronopus دنة د و
Plantago lagopus دنة و
Plantago major الحدى ن١ًاذ ♦ حمل1ا لممان ٠ الكر لحمل١ ؛ن—!
Plantago notata' ينم ٠ وذام
Plantago ovata دمة ٠ دام ٠ دؤس ٠ النعحة لفة
Plantago psyllium والء١قع ٠ قطرنا دزر ات—ت
Ploa sinaica الحصان أدو مل—*’
Polycarpaea repens مكر . قة٠دذ
Polygala scoparia سر
Polygonum aviculare ضان و
pnl vgonum bellardi قرضاى ٠ الحاردة ص1معص
Polygonum equisetiforme دان در
Polr’gonum limbatum الغرس حذ"
Polygonum maritimum ?رض.ان
Polygonum senegalense زلف ٠ ٢ل
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lortulaca oleracea م٠هر ٠ رحإة ٠ ء حمدا لدلمة
losidonia oceanica شتناره
!')otamogeton sp. حالرول
Rotamogeton pectinatus اذفرس د؛ل

us؛rasium ma.؛؛ فال نو
Ioterium verrucosum ( سناء طور >-حدل ز زردة
Iseudorlaya maritima ل إحد ١ شم.ار

1’111 icaria arabica ء١ءحنصغر أدو ’ أدوب ع١رعر ٠ زءل
!)ulicaria crispa لغار١ دل ز ٠ حثحا'ث
I’ulicaria innloides ب دو ع١ رءر ٠ ددسدس
111 icaria undulata جباى شاى ' ٠ رول ٠ ١ط1قطة . فراء
Ryrethrum santolinoides مر

R

Ranunculus arvensis زغلنتة
Ranunculus asiaticus ٠ نعمان ٠ إبه ؤم ء ز ٠ ن ا زعم٠ ل ١ عمؤل٠٠ش
Ranunculus scleratus زغلنتة ٠ ل غدو ز
Reaumuria liirtella ألندى أم ٠ عخسة ٠ ح٨مل
Reaumuria mucronata الندى ام

Reichardia oriental؟.؛ لبين ’ جلوين ٠ مرار
Reseda Sp. خزامى
Reseda arabica لخروف١ ددل ٠ ( ت’ الا£و ) دان
Reseda decursi a الغراى رحل
Reseda luteola خزامى ٠ لدة
Reseda orientals أأخذروف ددل
Reseda pruinosa ١ خززاش ٠ سان٠د
Retama raetam رتم
Rhamnus disperma ' زعرور ٠ ءر.دن

Rhus abyssinica V. etbaica ( ى ددار ١ ن امو٠٠م
Rhus coriaria
Rhus oxyacantha عرين ٠ ءرن ٠ عوسج
Rhynchosia minima V. memnoma لفرى١ ذرح ٠ خبياى
Robbairea delileana ر.لحاى
Rumex sp. ; ٦ م ع أل ح. ٠ ضر، احما
Rumex pulcher الكلب ذأن

فارس بوس ٠ دولس ٠ قام . هيشى

خريدة

Saccharum spontaneum 
V. aegyptiacum

Salicornia sp.

- ٦٦ -
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Salicornia fruticosa عاسرن. . بوال ٠ ساى ابو ٠ حرثزن
دى ا حدا 'كهاالت ٠ كهس٠

Salix subserrata ى ى..اللحا

Sakux tetrasperma ن |.مسا٠ر

Salsola foetida طرحلر ٠ د ح، ٠ سبت --ر— ٠ 0لزمخ

Salsola kali اسان

Salsola rigida حمريقدا
Salsola tetrandra سؤران

Salsola villosa رت رر
Salvadora persica أراك

Salvia aegyptiaca رعل ٠ الغزال ننجرن
Salvia deserti الراعى شليت ٠- فم.مه
Salvia -lanigera وبرية مريمية
Salvia sp'inosa مريميه * سمههم ٠ الغزال شحرة
Salvia verbenaca ؛"اة
Samolus valerandi عرب لون ى
Savignya parviflora حالون ٠ حدى د ردى
Scabiosa arvensis الغزال رسة
Sc pndicium stellatum حريبة (بو
Sndix pecten-veneris طة٠مش ٠ الراءى ودط
Schanginia bacata مليح . صر.طمم
٩chism١!s barbatus دى ا٠م أدو ٠ ردؤة
Schourvia thebaica ر١مه
Scirpus Sp. خب ٠ ددى
Scirpus holoschoenus ديى
Scirpus tuberosus ديى
Sc’erocephalus arabicus دهان . ( رااكوت ) ئرسة٠
Scorpiurus sulcata ءقردان . عترن1ا ذنى
Scorzonera alexandrina شاح ٠ دح
Scrophularia deserti عذنة أوو ٠ ةدحدخ ٠ زردة
Senec؛o desfontainei ار ر٠م
Senecio vulgaris درار ٠ لحر١ س-علة ٠ الدرن دود
Sesbania sesban بسبانى
Setaria glauca أغار ا دئل * الذأر فدر ٠ سفة٠س
Setaria viridis الغار درول
Sida alba أيبس خدة خو
Silene arabica دهمنة أدو ٠ -.ق—اص
Silene colorata ٠ الءت حبرى
Si’ene conoidea رءغر
Silene ’inearis ة**صة
Silene palaestina ; // دهمنة
Silene rubella االنحف أدو ٠ دار !ز ا دن نددا
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Siiene villosa رغل ٠ طر ٠ رازأوه
S؛'١ybum marianum طانى ♦ تحدى
 الجمل شوك ٠ الغزال ديوك ٠ اخالخ

 أبيضى زدل
 خردل . ذردة

 احك و٠مم
 سلياهل

 بثلح٠مدل

 جان
 الذئب عنب ٠ الحقيقى الذئب عذب
 ؟لى در
 ببى ’ ين دنو

 االرس حشيدى
 ')ورد زر . قبق٦ح

 اداء عدس
 دفام نجدل ٠ ردة أدو ٠ _امة٠د

رغل٠قرطز

وط بر
 حصدثن1 ١ أبو لس.ر ٠ ف شغنو ٠ )رة در
ثر دو

 بن٠لحح,'- ١ أدو مدبل ٠- ذا سفدو
ر١ءد

 ٠ وبدى مد ب٠حط . شاس رطب
 بد -و٠ال ٠ ءلى ٠ 4 ٠>مغ
طيز طر ٠ در رو

Siene succulenta
S'napis sp.
Sinapis alba
Sinapis arvensis
Sisymbrium erysimoides 
Sis٦'mbr’؛um irlo
Sisymbrium orientale 
Solanum incanum
Solanum nigrum 
Solenostemma argel 
Sonclius oleraceus
Sorghum ١’؛ rgatum 
Sphaeranthus suaveolens 
spirodela polyrrhiza
Sporobolus spicatus بط,,
Sporobolus virginicus V. arenarius 
Stachys aegyptaca
Stellaria media 
Sterculia africa a
Stipa capensis 
Stipa lagascae
St'pa parviflora 
Striga hermon ',؛ca
Suaeda f rutice . ءل . بد رو
Suaeda monoiea
Suaeda vermit ' ',ta

T

جة حذر رو -٠ سذدوف
 أحدر حآلب . ء طرذا . اش
بل * أذلى

عميان
 ( ى ر ؛٠٠ بذ ) بدئ٠ط; رص.مال

 (بدارى ) ووجبت

حعدة

ن١.,اذ١
ن لما مذ

زعتر . معتر ٠٥ ٠ عاتر٠٩س
قمي.لة . ن1الشدط حزر

Taeniatherum ؛out-medusae 
Tamarix Sp.
Tamarix aphy١١'t 
Tephrosia ap 1ا' ea 
Tephrosia nu' "::-a 
Tephrosia vic'-'l'es 
Terrrcrium p'" ' n 
Thrincia tube 'a 
Thymelaea hi:' )ta 
Thymus Sp.
Torilis neglect-'
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Tragopogon collinus 
Traganum nudatum 
Trachynia distachya 
Tragus racemosus 
Trianthema crystallina 
Tribulus longi petalus 
Tribulus macropterus 
Tribulus terrestris

Trichodesma africanum 
Trichodesma ehrenbergii 
Tricholaena teneriffae 
Trifolium Sp.
Trifolium resupinatum
Trifolium tomentosum . 
Trigonella Sp. 
'!'rigonella arabica 
Trigonella hamosa 
Triumfetta flavescens 
Typha australis 
٦'ypha latifolia

Umbilicus pendulinus 
Urginea maritima

Urochloa reptans 
Urospermum picroides 
Urtica Sp.
Urtica pilulifera
Urtica urens
Utricularia Sp.

برى سبر
 ضمران ♦ حهغى ٠ ألنر ٠ ثم ٠ دج,رم٠

ءردى
ا)عرس دب

( رى بدئ ر اراريب
ؤذهدجه ١ خرشوم

شقشق * الشيخ ض ن
 ٠ حدهك ٠ أللجوز شرس . ة٠ذرب.

االمير ىحهع
م٠حمي ٠ صبع ١ ال ثدو ٠ لحفسق؛

حم-حم
خ٠سب ٠ الحصان رو أ ل٢س

٠ق.رط

 اإراءى كر|وشة
 ذوق حذ

ودية
الملك ءددب ٠ الملك ءاج ٠ ٠دوجرج

( -ارى٠٠بد ) ردت، 1ك تو
دردى
ديى ٠ بردى

u

,.دره
 . عذمالء . عذصل . فرءون لعل

 العنصل بصل ٠الغار سقيل.صل١
 ذثلة
 حزو.؛ن
 تريهى
 حراقة . تريهى
 حرأقة ٠ حر.)ق

>امول ٠ الماء ل٠حامو

V

'd accaria segetalis
Vahlia viscosa
Varthemia candicans
Varthemia montana
Verbascum sinaiticum
Verbascum sinuatum

اامرب ذول
 ء١ه<غر
 الحمار سعتر
هنيدة
 خيرية ٠ خرما ٠ خرمة
خرمة
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لقطخ١ ض ٠ حبق
جدبان ٠ ٠رخر
 برى رعمان٠ ٠ بذر ٠ ابليس ل ذو
بيا ذو

\'eroi'.ica anagaliis V. aquatica 
Vicia Sp.
٧icia narbonensis
VignaSp.

١٧

( بثارى ) قلت ى وشا
( بشارى ) ب بير

( بشارى ) اررواردب
 ا!فرا م م. ٠ رانء رم- ٠ ررجان٠

لماء١ عدس

e. 'a etbaica؛ ؛Wall 
ria indica٠٨٢' .؛ai٦
a obtusifolia . ١٦٨ل؛أا٠

 ١ا¥٦ا؛اأ٩ح; somnifera فقيش ٠
olf-a hyalina ١

X

Xanthium sp. بيد ث

٠z

حأمول

بة . زلة
 دق * ر د دد ٠ بق -ن ١ ر .ج ز ا.

-ول٠حا
 الكلبة. بز ٠بلبل بوال. زالم. .ان-.٠۴

طرش ٠ خرازة
 ٠ رطريط' ٠ ( لزور١- ) اتىمكر كؤون

اسة بز . برل ٠ ؛وال
قرض . ل ر

Zannichellia palustris
Zilla. spinosa
Zizyphus spina-christi
Zostera nana
Zygophyllum album

Zygophyllum coccineum

Zygophyllum simplex

٠ .٧٠
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قرشا ٣٠ ص

٧١٣٢٧ : ه للبائ الهتا دار
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