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  ألعضاء منتدى أوغرانو محمود المحمودهدية من األستاذ
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A 

a あ int.    َصوت يهتف به لإلعراب عن 

)       أو(أإلبِتهاج ) أو(ألَشَفقة ) أو(ألُمباَغتة   

             َيا , َوا , آٍه , ُأوَّاُه , آهًا, ألتََّحسُّر 

~ omoidasi masita ~思い出しました   

                                      َتَذآَّْرتأه َلَقد

~ densha ga kita ~電車が来た   أه ها 

)                      ألَكهَربائي(َقد جاء الِقطار   

ā ああ ad.  َآذلك , هكذا , مثل ذلك, آـ    

~ iu hito ~いう人      ُهو َآذلك, َهكذا ُهو 

~ iu koto o shite wa ikenai yo ~ 

いうことをしてはいけないよ   ّهَكذا أْمر َيِجب 

 أن ال َتفَعَله                                         

abaku 暴く v.  َيكِشف َعن , ُيِبيح,       

)           َقبر(َنبش ) أو(َحفر , ُيِميط أللثام   

秘密を~ himitsu o ~    َآْشف ألسِّر ,  

إماَطة ألِلثام ِعن ألسِّر      ,ألَكْشف َعن ألسِّر   

墓を~ haka o ~  َنَبش َقْبرًا                 

abara 肋 n.  ِضْلع             

abara·bone 肋骨 n.    ضِِلع ِمن الَقَفص

                                            الَصدري

kare wa jiko de ~ o ni-hon otta 彼 

 は事故で~を 2 本折った    َآَسر له ِضلَعين 

                                            في حاِدث

abara·ya あばら屋 n.        ,َمنِزل َرث  

          َمنِزل سيء الحال على وشك اإلنهيار

abare·dasu 暴れ出す v.  َجَمح , هاج  

 uma wa totsuzen abare dashita  

馬は突然あばれ出した  َجَمح ألِحصان َفْجأة 

abare·mawaru 暴れ回る  v.   ,  إثارة 

                      َعَصف       , َهّب ,  َشَغب

 taifū wa kyūshuu chitai o abare  

 mawatta 台風は九州地方一帯をあばれ 

回った    إعصار       (َهبَّ إعصار ألتَّايفون 

على َمْنِطقة آيوشو                   ) إسِتوائي  

abare·mono 暴れ者 n.   , قاٍس, عنيف 

                                              ُمشاِآس

abareru 暴れる v.  أخذ بالشِّدة , َعتَرسة  

َصَخب َشديد                , َغوَّاش , وألعنف   

yotte ~  酔って~ َثِمل عاِبث              

abare·uma 暴れ馬 n.    ِحصاٌن جاِمح 
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abata 痘痕 n.   ألُجَدري أَثر َبْثرة: َوِقْيَسة 

آُحفرة َصغيرة في ألِجلد    (ُنْقبة ) أو(ُنقرة   

) أَثر في الِجلد(َندبة ) ُجْدري َمًثًالِمن اَثر أل  

~ zura ~面                       َوْجه ُمَنقَّر 

 ~ mo ekubo ~えくぼ        ألُحب أعمى 

  ِبَمعنى أن      ألُحب ُيْظِهر ألُعيوب َحَسنات(

 ألُمِحب يرى ِتلك ألنََّقرات آالتجويَفتين         

)          بانيَمَثل يا) (أللَّطيَفَتين على الَخدين  

abazure 阿婆擦れ n.  إمرأة  , فاِجَرة  

                 َخسيسة ألَقدر و وِقحة) أو ِبنت(

abekku アベック n.       َزوجَين شاّبين 

                                       في ِلقاءُمِحّبين

abekobe あべこべ n.       ,َعكس , ِضد 

                                     ُمواِجه, َنقيض 

 ~ no hōkō he iku ~の方向へ行く  

 ألذِّهاب في اإلتِّجاه ألُمعاِآس                     

abiru 浴びる n.       )أو َطَرح( َسَفك )1( 

) ألباِردبالماء (إغَتَسل , ) على جسمه(ألماء   

 mizu o ~ 水を~   َصبَّ ألماء على َنْفسه 

                                 إنَغَمر,  َغطَّى )2(

 hokori o ~ ほこりを~      َتَغطَّى بالُغبار 

        ,) ِبضوء أو َحرارة ألشَّمس(لَتفَّ إ) 3(

)                            َتحَت ألضُّوء( َتَجلَّى   

hōka o ~ 砲火を~       َتْحَت ألِرماية   

بألذَّم أو  (إنهال عليه , ) بالَمديح(إنَغَمَر  )4(  

                                                ) النقد

 hinan o ~ 非難を~ َتَعرَّض ِلنَّقٍد          

abiseru 浴びせる v. َصبَّ      ,  َسَكب   

karera wa sono ko ni ishi no ame  

 o abiseta 彼らはその子に石の雨を浴び 

 せた ِمن ألِحجارة          َرموا ألَوَلد ِبواِبٍل  

abu 虻 n.  ذبابة الخيل,النَُّعَرة             

                                             والماشية

~ hachi torazu ni naru ~はち取らず 

 になる   َنتيجة ال     (ألُوقوع َبين َقاذوَرَتين  

)     فاِئدة أي ُمَؤّدي أو إلى أي ُتؤّدي ِبك إلى  

abuku 泡 n. = awa¹ 泡 

abukuzeni 泡銭 n.   َدخل َغير ُمكَتَسب

                                        ُمَحصل) أو(

abumi 鐙 n. )              ألسَّرج(ِرآاب   

~ ni ashi o kakeru ~に足をかける  

 إدخال ألَقَدم في ألرِّآاب                          

abunagaru 危ながる v.     َمْشُغوُل, َقِلق

                       ُمَتَضعِضع,  خاِئف,  البال

abunage 危な気 n.  َخِطر ال ,  َهش  

               غير مستقّر,  ُمَتَقلِقل,  َليهُيعَتَمد َع

 ~ na tetsuki de ~な手つきで   ِبَتثاُقل 

                                      وَعَدم َرشاقة

~ ni mieru ~に見える        َيبدو َخطيرًا 

abunagenai 危なげない n.  ُمسَتِقّر,   
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ُمَطمِئن                                       , آِمن  

abunai 危ない a. )1 ( َغَرر , َخِطر,   

                                             َمحذور

~ shihgoto ~仕事          َعمل َغَرر    

ُمَتأزِّم                              , َحِرج ) 2(   

 kare no inochi wa ~ ُمخِطرة  َحياُته  

في َحَرج                                     ) أو(  

~ tokoro o tasukatta ~ところを助かっ 

 た                   َخَرجت ِمن َموِقٍف َحِرج 

َمشكوك فيه             , ُمريب , ُملَتِبس ) 3(  

kare wa ~ ashi tsuki da 彼は~足つ 

 きだ ية ُمَتَرْجِرجة ْشَمشى َم                    

abunakkashii 危なっかしい a. =  

abunage 危な気. 

kare no chī wa ~ 彼の地位はあ~  

   ُعرضة للَخَطر                            َمكاَنَتُه

abunaku 危なく a.  ِبَشّق الَنفس, ِبالكاد  

 ressha ni noriokureru tokoro data 

列車に乗り遅れるところだった    بالكاد َحتى 

                          َحصَّلت ألِقطار           

abura¹ 油 n. َشحمة           , َزيت ) 1(  

)                                           ماِآنات(  

kuruma ni ~ o sasu 車に~をさす  

ألسَّيَّارة                    ) أو َتشحيم(َتزييت   

~ de ageru で揚げる~     ُيَقّلى بالزَّيت 

َدر                         أه, ألَهب , أجَّّج ) 2(  

 hi ni ~ o sosogu 火に~をそそぐ    زاد 

وس وألَهَبها        أهاج ألنُُّف, ألنَّار إسِتعارًا    

~ o uru ~を売る  أو(إضاعة ألَوقت ُسدى (  

)                                 َمَثل ياباني(َعَبثًا   

abura² 脂 n.  َشحم) أو(َسمن           

                                          َحيواني    

 ~ kkoi ～っこい  َسمين , ُمشِحم,         

                            )آالّديك ألَوديك(َوديك 

abura·darake 油だらけ  ُدهني , َزيتي  

 ~ ni naru ~になる  أو َتَبقَّع(َتَطبَّع        (  

          بالزَّيت                                     

abura·e 油絵 n.   َلوحة َفنِّبية َزيِتية      

~ o kaku ~をかく  َرسم َلوحة َزيِتيَّة     

~ gaka ~画家         َرسَّام َلوحات َزيِتيَّة 

aburae·nogu 油絵の具 n.           َزيت

                               ّلوحات ألفنّيةلأ ألوان

abura·gami 油紙 n.      َوَرق زَيتي    

aburagiru 脂ぎる a.  أّدَهن(أشَحَم (,   

                 )أصَبح ُمزيتًا أو ُمشِحمًا(أزَيت 

aburagitta gojū otoko あぶらぎった五 

十男         َبدين في الَخمسينات ِمن ُعْمِره 

aburagitta 脂ぎった a. )َوجه أو        

                                        ُدهِنّية) َبَشَرة

aburakasu 油粕 n.      َزيت ألسَّْلَجم :  
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 َزيت ُيسَتخَرج ِمن َنبات ألسَّْلَجم                   

aburake 油気 n.  َآون ألّشيء : ُزُيوتة  

 َزّيِتيًا                                                   

 ~ no nai kami ~のない髪    َشَعر َغير 

                        ُمَزيَّت                        

aburakkoi あぶらっこい a.  َزْيتي     ,  

َوِضر                             , َدِسم , ُدهني   

 ~ tabemono ~食べ物         َطعام َدِسم 

abura·mi 脂身 n. ُدْهن,  َشْحم          

aburamushi¹ 油虫 n.    ,ُصْرُصور) 1(

    )َيعيش على َغيره(ُطَفيلي ) 2(ِبنت َوردان 

aburamushi² 蚜虫        َحَشرة : أَرقة  

                     َحَشرُة الَمن, َنباِتّية ُتشبه ألَقملة

abura·na 油菜 n.  أو(نبات ألِّلفت(      

  ُيسَتخَرج ,َنبات ِمن َفصيلة ألخردلة (ألسَّلَجم 

                    )   ن ِبزِرِة َنوع ِمن ألُزيوتِم

abura·sashi 油差し n. ُمَزلِّقة, ُمَزلِّق:  

                                 ِمزَيَتة,  أداة َتّزليق

abureru あぶれる v.   إخفاق ألمرء في 

 ألُحصول على َعمل                              

shigoto ni aburete iru 仕事にあぶれ 

ている           أخَفق في ألُحصول على َعَمل

aburidashi 焙り出し n.   أو(ِرسالة    

ُآِتَبت ِبحبر سرِّي                       ) صورة  

aburu 焙る v.      )َحمَّص(َحمَّر , َشوى 

 mochi o hi de ~ もちを火で~ َحمَّر     

 َعجين ألرُّز َعلى ألنَّار                            

abusan アブサン n. (absinth·e) 

      أفسنتين                                        

 ~ chuudoku  ~中毒  حالة   , أفَسنتينيَّة  

 َتَتَسبَّب َعن أإلآثار ِمن ُشرب أألفسنت        

)                                           ألُمسِكر(  

acharaka あちゃらか a.   أللهو ألَهَزلي 

~ o yaru  ~をやる  َقَصف , َضِحك     ,  

                 َمَرح                                

achi·kochi 彼方此方 n.    ,ُهنا وُهناك 

                                   في أماآن ُمخَتِلفة

~ no gakkou  ~の学校 ُجْملة ِمن        

 الَمداِرس                                            

 ~ aruku ~歩く  ُهنا و َتَمشَّي ) أو(ِتجوال  

                                  ُهناك               

achira あちら pron n.   ,ُهناِلَك  ُهناك 

 ~ gawa ~側                 ألِجهة أُالْخرى 

 ~ ni mieru yama ~に見える山  ألَجَبل 

 ألذي َتراه ُهناك                                    

achira·kochira あちらこちら pron n. 

= achikochi 彼方此方 n. 

 fune wa ~ ni tadayotte ita 船は~に 

漂っていた  إنَجَرَفت ألسَّفينة  ) أو(َتَطوََّحت  

 ُهنا وُهناك                                          
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ada¹ 徒 a.   ,َجدوى  ِبال, تافه , َغير ناِفع  

َسريع ألزَّوال         , ال َيدوم َطويًال , ُسدي   

~ orosoka ni shinai ~おろそかにしな 

 い َتْثمين ألَجميل        ,  بالَجميل إعِتراف  

ada² 仇 n.   َخْصم              , َعُدّو ) 1 (

 ~ o kaesu ~をかえす  َرد السَّيِّئة, إقَتص  

 ِبِمثِلها                                               

َجَرح                       , أساء , أَضّر ) 2(  

 shinsetsu ga ~ ni natta 親切が~にな 

 った         ألنِّيَّة ألَحَسنة َتَحوََّلت ألى َمَضرَّة 

adana 綽名 n   إسم ُمسَتعار      , َلَقب  

 ~ o tsukeru ~つける  إْطالق َلَقب, ُيَلقِّب  

adauchi 仇討 n.   إنِتقام             , ثأر 

adeyaka 艶やか n.   َفتَّان , َجذَّاب,     

                                                  باِهر

adoke·nai あどけない n. َبريء , َبسيط   

                َغير ُمَتصنِّع, َعشوائي¸ُمَتواِضع 

 ~ kao ~顔  َوجه َبريء     , َوجه ُطفولي  

 ~ koto o iu ~ことを言う  ألتََّحدُّث          

َقول أشياء        , ُطفولّي ألَكالم , آالصِّبيان   

                                ُطفوِليَّة               

aegu 喘ぐ v.                     َنَهَج, َلَهَث  

 ~ nagara mono o iu ながら物を言う 

َيلَهث وَيَتَحدَّث في آٍن واِحد    , َنَطق الِهثًا    

aen 亜鉛 n.  ألخارصين,  ألزِّنك ِزنك ,  

                                 )ألُعنُصر ألثَّالثين(

 ~ ban  ~版      ِزنك) ج َصفاِئح(َصفيَحة  

)                                             صاج(  

aete 敢えて a.   َمغاِمر, جسور, َجريء  

 ~ … suru …する                 إسِتجراء 

afureru 溢れる v. إّزَدَحَم, أطفَح, إمَتَلأ  

 ~ sōna  ~そうな  َطفَّح, َمَلَأه إلى أْصباره  

afurka アフリカ n. )إفريقيا         ) قارَّة  

afutā·sābisu アフターサービス n.  

(after service)        ِخدمة ما َبعد الَبيع 

agaki 足掻き n.      ألَفَرس َمَثًال(حاِفر(  

agameru 崇める v. إحَتَرَم,  َبجََّل ,     

                   ألرَّفع ِمن َمقام أالخريين ,َوقََّر

aganau 贖う v.    َتكفير   ,)َعن(َتعويض 

)                                َعن َذنب ُأقترف(  

agari 上がり n. ,    إْرِتقاء , ُصعود ) 1(  

 ُطلوع                                               

 bukka wa ~ gimi da 物価は~気味だ 

 ألَمعيشة آِخذة  في ألَغالء                         

       في( َعالوة, ) داتفي ألعائ(إزِدياد  ) 2(

                                 )ألُمَرتب أو أألجر

maitsuki goman-en no ~ ga aru  

毎月五万円の~がある       ِزيادة ألعاِئدات 

 َخمسين ألف َشهِريًا                               

agari·guchi 上がり口 n. َبوَّابة , َمْدَخل   
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                            ألدُّخول                  

agari·komu 上がり込む v. َدَخَل  ,     

                                                  َعَبَر

agarimono 上がり物 n.  َتقديم, َعطاء  

agariori 上がり降り n.   ,ُصعود وُهبوط 

 إرِتفاع  و إنِخفاض                               

agari·sagari 上がり下がり n , َتَموُّج     

     ُصعود َو ُنزول,  َتَقْلُقل,  َتَأْرُجح,  َتَذْبُذب

agaru 上がる v. )1 (إرِتفاع , إرِتقاء    

taiyou ga ~ 太陽が~    إرِتفاع ألشَّمس 

hata ga agatte iru 旗が上がっている 

 ُرَفع ألَعَلم                                         

                إعِتالء            , ُصعود ) 2(

kaidan o ~ 階段を~  أو(ُصعود ألسِّلَّم(  

 ألدََّرج                                             

gunjin-tachi wa yane ni agatta 軍 

人達は屋根に上がったإعَتال ألُجنود ألسَّْطح  

)        ِحدَّة ألتََّوتُّر أو ألصَّوت (إرِتفاع) 3(  

warai goe ga agatta 笑い声が上がっ 

た أو ألَقْهَقه(رَتَفع َصوت ألضَِّحك إ       (  

َترِقية                               , إرِتقاء) 4(  

chii ga agatta 地位が上がった  َتَرقَّى ,  

 َعالوة ُرتبة                                       

َتَدرَّج                     , َتَحسَّن , َتَقّدم ) 5(  

gakuryoku ga agatte kita 学力が上 

がってきた         أْظَهر َتَحسُّنًا في ألدِّراسة 

َخَرج بـِ                    , َظَهر , َبَرز ) 6(  

rippa ni kōka ga agatta りっぱに効 

果が上がった            َظَهَرت َنتاِئج باِهرة 

أنهى                         , َآمَّل , َتمَّم ) 7(  

shigoto wa asu agarimasu 仕事はあ 

す上がります         َسَيْنَتهي ألَعَمل في ألَغد 

)                   بالحاجة(واٍف , آاٍف ) 8(  

hiyō wa ichiman-en inai de ~  

darou 費用は一万円以内で~だろう  

 أَقل ِمن َعَشرة أآلف ين َتفي بالتَّكُلفة         

)                 أو َتَوقَّف ألَمَطر(أمَسك ) 9(  

ame ga agatta 雨が上がった      أمَسك 

 الَمَطر                                             

ِزيارة                             , ِصلة ) 10(  

itsu agarimashou ka いつ上がりましょ 

うか   اتصال من صلة(َمتى أتَِّصل ِبك(  

 متى ازورك                                     

                     َوَلج           , َدَخل ) 11( 

douzo oagari kudasai どうぞお上がり 

ください                        َتَفضَّل بالدُّخول 

)                          ألَمعيشة(إرِتفاع ) 12(  

pan no ne ga juu-en agatta パンの 

値が十円上がった        إرَتَفع ِسعر ألُخبز 

       َعَشرة ين                                   
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bukka ga agatta 物 価 が 上 が っ た 

)          غالء في ألَمعيشة(إرَتَفَعت أألسعار   

َتَلعُثم                            , إرِتباك ) 13(  

 watashi wa shachō no mae de  

sukkari agatta 私は社長の前ですっかり 

上がった  أو َتَلعَثمت ُآِليا(إرَتَبكت َتمامًا   (  

                            أمام ُمدير ألشَِّرآة    

َبَذل                                 , َقدَّم ) 14(  

 saidan niwa tōmyō ga agatte  

 ita 祭壇には燈明が上がっていた   ُقدِّمت 

إلى ألَمذَبح                   ) ألُمَقدَّسة(أألنوار   

َتَعرَّف      , إسَتخَبر , َتَحقَّق , َتَكشَّف ) 15(  

shōko ga agatta 証拠が上がった  

                                      َتَكشَّف ألدَّليل

َسَقط َميِّتًا                           , ُهِلك ) 16(  

sakana ga agatte iru 魚が上がってい 

る                                  ماَتت ألسََّمكة 

َحَصل                             , َآَسب ) 17(  

 ie o kashite maitsuki san-man en  

~ 家を貸して毎月三万円~    أجَّر ألَبيت 

  ألف ين َشْهِريًَّا             َفَحَصل على َثالثين

                   )َطعام أو َشراب (َتناُول) 18(

douzo okashi o oagari kudasai どう 

ぞお菓子をお上がりください  َتَفضَّل بَتناُول 

                      ألَحْلَوى                      

age 揚げ n.                              َقِلّي 

ageashi 揚げ足 n.   َتَتُبع, َتّعِيب, إنِتقاد  

                         َعَثرات و َزّلات أالخرين

agehachō 揚羽蝶 n. أو      (ِخرطيطة   

  َطَرف ُآل َجناح َخلفي إمِتدادَلها في ) َفراشة

                                           ُيشِبه ألَذيل

ageku 挙句 n.                فيما َبعد, َبعد 

~ no hateni ~の果てに  في , في النِّهاية  

آِخرًا                                 , آِخر األمر   

 sanzan sagashita ~ さんざん探した~  

 َبْعد َبْحت ُمسَتفيض                               

 iroiro kangaeta ~, sono kēkaku  

wa akiramemashita いろいろ考えた 

 ~、その計画 はあきら めました َبعد أن  

 َفكَّرت َمِليا َتَخلَّيت َعن ألِخطة                   

agemaku 揚げ幕 n.     ِستارُة ألُدخول 

agemono 揚げ物 n.  أطِعمة   , َمقالي  

    َمقلية                                             

age·oroshi 上げ下ろし v.       َتحميل و 

                                                َتنزيل

ageru¹ 上げる v.           ,) َيده(َرَفَع ) 1(

َرقَّى                     , َعّلى , ) َعَلمًا(َنَصَب   

hata o ~ 旗を~ َنَصب َعَلمًا                 

 hanabi o ~ 花火を~ لعاب     إطالق أ  

 ناِريَّة                                                
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)    ِمن ُقُدراته(َطوَّر , ) َمهاراته(َحسَّن ) 2(  

gorufu no ude o ~ ゴルフの腕を~  

ألغولف           ) ُلعبة(َتحسين ألَمهارات في   

 gakumon de na o ~ 学問で名を~ 

                 َحِظي بالشُّهرة ِلُقدراِته ألتَُّعلِمية 

َقدَّم                        , َوَهب , أعطى ) 3(  

kono mannenhitsu wa kimi ni  

 ageyō この万年筆は君にあげよう    هذا 

 ألَقَلم ألِحبر ُاعطيك إيَّاه                           

)    ألسِّعر(زاد , ) ّدَرَجة ألحرارة(َرَفع ) 4(  

 

 ondo o ~ 温度を~ لَحرارة َرفع َدَرجة أ  

 nedan o ~ 値段を~ ِزيادة ألسِّعر         

ageru² 揚げる v.  طاِئرة َوَرِقيَّة(َطيَّر ( ,  

                )                      َعَلمًا(َرْفَرف 

 tako o ~ たこを~   َتطيير طايرة َوَرِقيَّة 

 hata o ~旗を~  في          (َرْفَرف ألَعَلم  

                              )                ألسَّماء

ageru³ 揚げる v. َّبالزَّيت(ر َحم(          

 yūshoku ni sakana o ageta 夕食に 

魚を揚げた  َسَمكًا للَعشاء     ) َقليًا(َحمَّرت  

agete 揚げて a.  َجميع        , ُآل        

ago 顎 n.  ِشْدق       , َحَنك , َفك , َذَقن  

 ~ o naderu ~をなでる َّقن         َحك ألذ  

 ~ ga hiagaru ~が干上がる  ُفقدان َمعاني 

 ألحياة                                               

~ de tsukau ~で使う  على(تأمَّر        (  

agohige 顎鬚 n. ألشَّعر ألنَّاِبت     (ِلحية   

)                                        ألذَّقن على  

agura 胡坐 n. ُُّمَتَرِبعا) ألُجلوس(, عَتَرب  
~ o kaku ~をかく            َجَلس ُمَتَربِّعًا 

sudeni eta mēshē no ue ni ~ o  

kaku すでに得た名声の上に~をかく  

بما      ) أو إآَتفى(َقِنع , َفخور ِبماضيه َفَقط   

وَلم يسعى لَنيل َتْشريف    (أحَرَزه ِمن َفخار   

               )                                  آَخر

ahaha あはは v.        )ضاِحكًا) َينَفِجُر  

ahen 阿片 n.       ُمَخدِّر أالفيون, َأْفُيون  

ahiru 家鴨 n.  أليف او ُمدجَّن(َبط(      

ahō 阿呆 n.  أبلة         ,  أحَمق ,َغبّي  

ahōrashii 阿呆らしい n.       َسخيف,  

   أحَمق ِبكل ما في الَكِلمة ِمن َمعنى            

ahōdori アホウドリ n.     طاِئُر الَقْطَرس 

   َوهَو طائر,  ألَبتُرس)   أو (ألقادوس) أو ( 

                                         بحرّي آبير

ai¹ 相 v. َيِقف بجاِنب,  آَزَر,  ناَصَر         

ai² 愛 n.   َغرام,  ِعشق,  ُحب               

aisu beki 愛すべき  بُمَحبَّ, ُيَحب       

  )                                         ألىألنَّفس(

 ~ no shirushi ~のしるし  َحديث َغرامي 



- 11 - 

 

 aisuru otto 愛する夫    ألزَّوج ألَحبيب 

 ~ o ukēreru ~を受け入れる       ألُقبول 

ُقبول عالقة َغراِمية      , ) ّشْخص ما(ِبُحب   

 karera wa otagai ni aisite iru 彼ら 

 はお互いに愛している  إنهم ُيِحبُّون َبعّضهم 

 ألَبعض                                              

aiai·gasa 相々傘 n.     إشِتراك أآَثر ِمن

            ِمَظلَّة واِحدة)او (َشمِسيَّة َشخص في

aibeya 相部屋 n.   َقسيم ألَمسَكن, ُمساِآن 

aibiki 逢引 n.  ِلقاء   (ُمواَعدة , ُملَتقى  

)                                      ِسِريَغرامي  

aibo 愛慕 n.  ولهان, ) َغراِميًا(ُمَتَعلِّق   

aibō 相棒 n.           َشراآة في َجريمة 

aibu 愛撫 n.    ُمداَعبة,  َتدليل,  ُمالَطفة 

aichaku 愛着 n.          َحنان,  َعطف  

aichō 哀調 n.    َترانيم َشِجيَّة او َحزينة 

aida 間 n. )1 (َفترة ِمَن ألَزَمن: َوقت    

 nagai ~ 長い~  ُمْنُذ , ُحقبة َزَمِنيَّة َطويلة  

 َعهٍد َبعيد                                           

 rusu no ~ ni kanojo ga tazunete  

 kita るすの~に彼女が訪ねてきた   جاَئت 

أثناء ِغيابي                        ) إلى َمنِزلي(  

san-ji to yo-ji no ~ ni irasshai 3 時 

と 4 時の~にいらっしゃい  ُأَرحِّب ِبك ما َبين 

 ألسَّاعة ألثَّاِلثة والرَّاِبعة                         

       ما َبيَن َشيَئين أو َشخَصين أو أآَثر) 2(

kare to watasi no ~ de 彼と私の~で  

َبيني وَبينه                                            

kare wa jidousha no ~ ni  

hasamareta 彼は自動車の~にはさまれ 

た                        إنَحَصر َبين ألسَّيَّارات 

ِصلة                                , عالقة ) 3(   

 karera no ~ wa umaku itteiru 彼ら 

 の~はうまくいっている  ألَعالقة َبيَنُهم َحَسنة 

aidagara 間柄 n.           ِصلة, َعالقة  

aidea アイデア n. (idea)  ِفكرة        ,  

 خاِطرة                                              

aidoku 愛読 n.  ِلَمَجلَّة ( ِقراة ُمنَتَظمة(  

   )ِلِكتاب َمَثلًال(بالِقراءة ُمسَتمِتعًا أإلسِترسال 

aidoku·sha 愛読者 n. أنِتظام في ِقرأة 

       بكاِتب أوأإلعجاب , ) ِلَمَجلَّة َآُمشَتِرك( 

                                )و ُمتاَبَعُته (ِبِكتاب 

aidoru アイドル n. (idol) )1 ( َصَنم ,  

)  أو(َتَصنَّم , َشهير ) أو(َمشهور ) 2(ِتمثال   

     ُيعَجب به إلىوإتََّخَذه آالَوَثن ُيِحبَّة (َتَوثَّن 

                           )ألسَّْرف أو ألُمغاالة َحد

aien·ka 愛煙家 n.   عادة ألَتدخين        

aifuku 間服 n.            َمالِبس ألربيع 

aigan 哀願 n.        إسِتعطاف, إلَتماس  
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aigo 愛護 n.      ِحماية, ِرعاية , ِعناية  

ai·hansuru 相反する v.  ,ِضد , ُمخاِلف 

       ألمأمول أو (على َعكس , َنقيض 

                                            )ألُمنَتَظر

aijin 愛人 n.  َعشيقة             , َعشيق  

kare no ~ 彼の~                  َعشيقته 

aijō¹ 愛情 n.  َمَحبَّة                , َمَودَّة  

 ~ no aru ~のある  َودود , َعطوف      ,  

 َحنون                                               

 ~ no fukai hito ~の深い人 َشْخص     

 َمليء بالَحنان                                      

 ~ no komotta kotoba ~のこもった言 

 葉                                  َآِلمات َمَودَّة 

aijō² 愛嬢 n.                أإلبنة ألَمحبوبة 

aikagi 合鍵 n.          ُنسخة َعن ِمفتاح 

aikan¹ 哀感 n.   ُمثير للَشَفقة    ,ُمحِزن  

aikan² 哀歓 n.    ألَحياة(َسعادة و بؤس(  

aikawarazu 相変わらず ad. آالُمعتاد 

      ال , ما زال , َظّل , َآما هو , َعلى حاِله 

                                                 يزال

 kare wa ~ binbō da 彼は~貧乏だ  

َفقيرًا                    َظلَّ , َآما َعِهدناه َفقيرًا   

aiken 愛犬 n.                   َآلب ُمَدلل 

aiko¹ 愛顧 n.        ألُمواَظبة على(ُمزاَبنة 

َجميل ألُمزاَبنة    , ) ألَتعاُمل ُمع َنفس ألَمتَجر  

aiko² 相子 n.            )في ُمباراة(َتعاُدٌل 

aikoku 愛国 n. ألغيرة على , ُحب ألَوَطن   

                                           ألَوَطن    

 aikoku-sha 愛国者  َوَطنّي َغيور    ,  

َوَطني                            , ُمِحّب للَوَطن   

aikokushin 愛国心         َغيرة َوَطنية 

ُنَعرة َوَطنية                    , َمَعزَّة َوَطنية   

aikoku-shin ga aru 愛国心がある    ذو 

            , َشديد ألَوالء ِلَوَطنه , وة َوَطِنيَّة َنْخ

َغيور َعليه       ) أو(ُمِحب ِلَوَطنه ) َشخص(  

aikokufujinkai 愛国婦人会 n.  

                           ألُمَنظَّمة ألَوَطنِِية ِللِنساء

aikotoba 合言葉 n.          َآِلمة ألّسّر 

aikō 愛好 n.  ُمغَرم بـ) أو(موَلع          

aikōshin 愛校心 n.     ُمِحب ِلَمدَرَسِته 

aikuchi 匕首 n.  َخنَجر           , ِمدية  

aikurushii 愛くるしい n.  َظريف     ,  

ُمَحَبب إلى ألنَّفس                         , َدمث   

aikyaku 相客 n.  َمقَعد أو (َشريك في  

    )                                     ُغرفة ُفنُدق

aikyō 愛嬌 n.  ِسحر     , ِفتنة , جاِذبية  

 ~ no aru ~のある  يأُخذ ِبَمجاِمع   , َفتَّان  

ُيعِجب و َيلَذ للَنْفس                      , ألَقلب   

 ~ o furimaku ~をふりまく )َشخص (    

َمرضي َعنه                         ) أو(َرِضّي   
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aima 合間 n.  ة  إسِتراح, فاِصل َزَمنّي  

 ما َبين َفصلّي َمسَرحية                           

 sanju-ppun no~30 分の~        َثالثين 

 َدقيقة إسِتراحة                                     

aimai 曖昧 n.  ُغموض , إلِتباس       ,  

ُيَفسَّر أو له أآَثر ِمن َمعنى              , إبهام   

  na ~な  ُمناِوص      , لُّتي َتَف, َروغاني  

 ~ na yatsu ~なやつ ذو َتَصرُّفات ُمريبة 

aimitagai 相身互い n.       َتجاُنس أو 

ُمساَعدة َبعِضِهما ألَبعض   , إنِسجام ُمشَتَرك   

ainiku 生憎 a .  ِمن       , ِلسوء ألَحظ  

 ألُمؤِسف                                            

 ~ no ame ~の雨 ي غير َوقِتها  أمطار ف   

 sore wa ~ da それは~だ        إنَّه َلِمن 

 الُمؤِسف                                            

 ~ kane no mochiawase ga nai  

~金の持ち合わせがない     ِلسوء ألَحظ ال 

 أحِمل ُنقودًا                                         

ainoko 合の子 a. ن       َوليد ِم, ُمَهجَّن   

 ِمن ُسالَلَتين أو َنسَلين                             

ainori 相乗り n.         إشِتراك أآَثر ِمن 

     )تاآسي(إسِتئجار َسّيارة ُاجرة َشخص في 

ainote 合の手 n.           فاِصلة َزَمنية 

ainu アイヌ n. َقباِئل أألينو ُهم   : أينو    

  ,ل َمن َقَطَنها أصحاب أليابان أألصِليين وأو

, َلُهم ُلَغَتُهم ألخاصة و لكَنها ُلغة غير َمكتوبة   

              ذاَب أآَثَرُهم داِخل ألَمجَتَمع ألحالي

airashii 愛らしい n. َظريف  , َلطيف ,  

 َمحبوب                                             

airon アイロン n. (iron)            ِمْكواة 

aisai 愛妻 n.  َمحبوبة(َزوجة(             

aisai·ka 愛妻家 n. َزوج , َزوج ُمخِلص   

              َوفّي                                    

aisatsu 挨拶 n.   َتِحية, َترحيب , ُمجاَملة 

 ~ suru ~する  َحيَّى  ,َرحَّب, جاَمل        

 ~ nashini ~なしに             بال ُمجاَملة 

 karera wa shotaimen no ~ o  

kawashita 彼らは初対面の~をかわした  

 في أول ِلقاء َلُهم َعرَّفوا أْنُفَسُهم ِلَبعض         

aiseki 相席 n.  في(ُمقاَسمة طاولة        

    )                                           َمطَعم

aisha 愛社 n. َتفاني َو إخالص للَشِرآة 

aishoka 愛書家 n. لُكُتبهاوي َجمع أ 

                                             )نَّاِدرةأل(

aishō¹ 相性 n. َتواُفق            , إنِسجام   

 ~ ga yoi ~がよい   ُمَتواِفق َتمامًا             

 futari wa ~ ga warui ふたりは~が悪 

 い                               ال َتواُفق َبيَنُهما 

aishō² 愛称 n.   َلَقب, ) ُآنية(ِآنية      

 َتَحبُّبي                                               
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aishū 哀愁 n.  َحسرة,  أسى,  ُحزن    

aiso 愛想 n.   َلياقة , ُحسن ألِوداد , ُلطف 

  no yoi ~のよい  إجِتماعي , أنيس,      

ُحبِّي                                        , ُودِّي   

 ~ no nai  ~のない  َعديم أإلهِتمام     ,  

باِرد ألطَّبع                               , فاِتر   

~ yokusuru  ~よくする  َيَتواَفق , َيَتالَئم  

~ o tsukasu ~を尽かす         ُنفور ِمن 

~ warai ~笑い  إبِتسامة ُمَزيَّفة             

aisō 愛想 n. = aiso 愛想  

aisu·kōhī アイスコーヒー n. (iced  

coffee)  بالثَّلج(َقهوة ُمَبرَّدة(                

aisu·kurīmu アイスクリーム n. (ice  

cream)  ُمَجمَّدة   َحلواء, َجليدة , بوظة   

aisuru 愛する v. َعِشق             , أَحبَّ    

aita¹ 空いた a.  فاه (َفَغَر, ) بابًا (َفَتح) 1( 

                                           )َمدهوشًا

あいた口がふさがらない aita kuchi ga  

fusagaranai  َبهَّت       , أدَهش و َحيَّر  

                        خاٍو ) َمنِزل(, خاٍل ) 2( 

          َغير ُمسَتعمل     , َغير َمشغول ) 3( 

أجَوف                               , فاِرغ ) 4(  

a.ita² あいた n. ما َصوت للَتعبير ِعن أَلٍم   

aite 相手 n. )1 ( صاِحب, َشريك        

asobi ~ 遊び~                َرفيق أللَّعب 

 hanashi ~ 話し~          َرفيق ألُمحاآاة  

 mō kare o ~ ni shinai もう彼を~にし  

 ない                              أعَرْضت عنة 

kare wa watashi no sake no ~ da  

彼は私の酒の~だ ب        ُهو َرفيق ألشُّر  

          َنديمي, ُهو صاِحب أُألنس , ) كرألسُّ(

في ِنزال أو    (ِقْرن , ِضّد , َخْصم , ِنّد ) 2(  

)                                                ِقتال  

 kare o ~ ni go o shita 彼を~に碁を  

した  ألغو ) ُلعبة(َلِعبت َمَعه                   

aitsu wa tegowai ~ da あいつは手  

 ごわい~だ إنَّة َشخص َيصُعب ألتَّعاُمل َمعه 

aitō 哀悼 n.  في(ُمواساة , َتعزية          

)                                              ألِحداد  

aitsu あいつ n.              ذاك ألشَّخص 

aitsuide 相次いで n على , َتتاُبع           

                           ألتَّوالي                    

aiyoku 愛欲 n.  إنِفعال   , َوجد , َهوى  

aiyō 愛用 n. داَوم على, إسَتعَمل بانِتظام  

aizen アイゼン n.  َصفيحة: َقّباضة        

) ُتَشد إلى ألِحذاء( َحديدية َعليها َمسامير ناِتئة   

 ِلَمنع أإلنِزالق ِعند ألمشي على ألَجليد أو      

شجار                                     َتَسلُّق أأل  

aizō 愛憎 n.                    َمَحبة و ُآره 

aizu 合図 n.                َعالَمة, إشاَرة  
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~ no hata ~の旗               إشارة ألَعَلم 

me de ~ suru 目で~する  إعطاء إشارة 

)                                   َيغِمَزه(بالَعين   

kare wa watashi ni tsuite kuru  

youni ~ sita 彼は私について来るように~ 

 した                 أوَمأ لي ألتَبعه 

aizuchi 合槌 n.    ألَحديث(َعقَّب على(  

 ~ o utsu ~をうつ  قاَطع        ) أو(َتَدخَّل  

                                  )إلبداء  ُمالَحظة(

aji¹ 味 n. )1 (كهةن,  َطعم,  َمذاق        

~ no yoi ~のよい  َلذيذ(َطيِّب ألطَّعم    (   

~ o tsukeru ~をつける  ألطَّعام    (َتتبيل  

)                            بألتَّواِبل وألُمَطيِّبات  

~ o miru ~をみる            َتَذوُّق ألطَّعام 

kono suupu wa tamanegi no ~ ga  

suru このスープは玉ねぎの~がする  َهذا 

َطعمه َبَصل                             ألِحساء   

,          إسَتْطَيب , ) ألَحديث(إسَتطاب ) 2(  

      طيب (إستحلى , ) ُعذوبة ألَكالم (إستمرأ

)                                              ألَكالم  

~ no aru kotoba ~のある言葉    آالم 

            )    َعن ألشُّعور(ُمَعبِّر ) أو(ُمفِصح 

 saisho no seikō ni ~ o shimeta  

最初の成功に~をしめた  َتَشجَّع ِبَنجاِحه في

 ألُمحاولة أألولى                                   

kare no enzetsu wa nakanaka  

 ~ ga aru 彼の演説はなかなか~がある 

 ِخطابه َيْقُصر َعن ألَوْصف                      

                             ِدراية   , َمعِرفة ) 3(

binbō no ~ ga wakaranai 貧乏のが

わからない  َيجَهل ألَفقر   , ال َيْعِرف ألَفقر  

aji² 鯵 n.  في (َسَمكة ِمن َنوع أإلسُقمري  

                                  )ألَبحر أألطَلنطي

ajia アジア n. (asia) )اسيا       ) قارَّة  

ajikenai 味気ない a.    َغير ,  رِجُمْض  

                                         ُمِغم,  ُممِتع

ajina 味な a.  داِهية      , َفطين , َذِآي  

ajiru アジル v.  إثارة , َتهيِّج , َتحريض  

ajito アジト n.  ديماس     , َمالذ , َمخبأ  

ajitsuke 味付け n.   َتتبيل ألطَّعام, َتبهير 

ajiwai 味わい n.  َمغزىذو ,  ذو َمعنى  

ajiwau 味わう v.            َتَذوُّق ألطَّعام 

shi o ajiwau 詩を味わう     َتَذوق ألنَّثر 

)                                            ألشِّعر(  

aka¹ 赤 n.  أللون االحمر(أحَمر(          

kare wa watahsi ni wa ~ no  

 tannin de aru 彼は私には~の他人であ 

 る َعني                         إنَّه َغريب ُآلِّيًا  

aka² 垢 n.            َبذاءة,  ُفحش,  َقَذر  

mimi no ~ 耳の~ ما َيْخُرج  , أفُّ أُألُذن
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  َوَسخ أُألُذن            , ِمن أُألُذن ِمثل ألشَّمع 

akabō 赤帽 n.    َشّيال,  َحّمال,  َعّتال  

akacha 赤茶 n. )ُبّني   , َخْمري ) َلون  

                                                رمَُّّمَح

akachan 赤ちゃん n.  َرضيع    , ِطفل  

akachin 赤チン n.        )إسم ِتجاري (  

        ِلَمحلول ألمربرومين وُيسَتعَمل ُمضادًا 

                     ِللَجراثيم في ألَمناِطق ألحارَّة

akage 赤毛 n.          نَشَعر أحَمر أللو  

aka·guroi 赤黒い n.       أحَمر داِآن ,  

                                         أحَمر غاَمق

akahaji 赤恥 n.  ِمن َفضيحة(ِخزّي( ,  

                                      ً عارا) َينتاَبه(

akahata 赤旗 n.   َعَلم أو راية َحمراء 

akai 赤い a.  أللون االحمر(أحَمر(       

akaji 赤字 n.            في(َعجز مالي   

                       )َشِرآة(إفالس , )ألميزاِنية

~ funai-shōken ~船荷証券  بوليصة 

  )بوليصة َمكشوفة(َشحن غير ُمغّطاة ماِليًَّا  

~ o dasu ~を出す  َغَرق في ألدَّْين     ,  

 َمديون                                               

~ o umeru ~をうめる    )    أو تغِطية(َسد 

)                           في ألميزانية(ألَعجز   

hyaku-doru chikai ~ ga deta 100 ド  

ル近い~が出た       َظَهر َعجز ِمئة دوالر 

~ hoten ~補填  في       (َتغِطية ألنَّقص  

)                                         ألميزانية  

~ zaisē  ~財政  َغير) بالدَّفع(َسَند َتَعُهد  

)              َسَند َمكشوف(, ) ماِليًا(ُمَغطَّى   

~ zangaku ~残額  ميزاِنية ألَعجز        

~ yosan  ~予算         َعَدم َتواُزن في 

 ألميزانية                                            

 ~ zangaku ~残額  ميزاِنية ألَعجز        

akami 赤身 n. )1( َلحم َقليل,  َهبر      

       َقلب ألَخَشب,  َخَشب ألَصميم )2( ألشَّحم

        َشبي ألقاسي في َصميم ِجذعألُجزء ألَخ(

 ألشََّجرة ويكون أسَود ال َينُفذ ِمنه ألماء وال    

                                           )   ألَهواء

akanbō 赤ん坊 n.          ِطفل َرضيع 

akanuke 垢抜け n.          في (ُمَحنَّك  

             )ألَكالم(َتهذيب َو َتنميق ,  )ألَحديث

akara·gao 赤ら顔 n.  أحَمر,  َوردي  

                                     )ألَوجه(ناِضر 

akarasama-na あからさまな n. واِضح 

         َليس فيه َلبس وال إبهام  , ُمَفسَّر , َبيِّن 

akari 明り n. )2 (                 ِمصباح  

~ o tsukeru ~をつける             إضاءة 

باح                                          ْصألِم  

~ o kesu ~を消す باح         إطفاء ألِمْص    

نور                        , ِضياء , َوَهج ) 2 (  



- 17 - 

~ o toru ~を取る  لضُّوء َسماح ِبُدخول أ  

 akari·mado 明り窓 n.  ُشباك: ِمنَور  

         ُيدِخل ألضوء ِمَن ألخاِرج إلى ألَمناِطق

                                ألُمظِلمة في ألدَّاِخل

akarui 明るい n.       ,َنيِّر,  َوّضاء )1( 

                                                ساِطع

akaruku 明るく ُُّمسَتنير          , ج ِبَتَوه  

 akaruku suru 明るくする  أضاء  , أنار  

 ~ tokoro de  ~所で  في  , في ألضُّوء  

 َمكان ُمنار                                          

                                          َبشاشة )2(

  ~ kibun ni naru ~気分になる   ُشعور 

حة ألبال                   را, براحة ألنَّفِسية    

kanojo no kao wa yorokobi de  

 akarukatta 彼女の顔は喜びで明るかっ 

 た                 آاَنت َفِرحة وَبشوشة ألَوجه 

                   إضِطالٍع على , على ِعلٍم )3(

 sono michi ni ~ hito その道に~人  

 ُمْضَطِلع في ذلك ألِمْضمار                      

 jijō ni~ 事情に~  ُمْضَطِلع   , على ِعلم  

ناِصع                     , وأضح  ,  باِهر)4(  

 hitobito wa ~ seiji o motomeru 

人 々 は~政 治 を 求 め る ألَشعب ُيطاِلب  

                                        ِبِسياسة َنظيفة

 ~ mirai ～未来                 ُمسَتقَبل باِهر

~投票 ~ tōhyō خالية   (خابات ُحرَّة إنِت  

)                                      ِمن ألتَّالُعب  

akasabi 赤錆 n.                      َصدأ 

akashi 証 n.        إثبات, َدليل ,  ُبرهان 

akashia アカシア n. (acacia)  َشِجرة

َطلحة                   ) أو(ألَقَرظ ) أو(السَّْنط   

aka·shingō 赤信号 n.      إشارة       

         أحمر)إنذار( ضوء, َحمراء ) َضوئية(

akasu 明かす v. )1( َقضى,  أمضى    

ichiya o ~ 夜を~ بانتظار  (َقضاء ألليل   

)                                           أَحدهم   

naki ~ 泣き~                        ُبكاء َليلة   

ichiya o katari ~ 一夜を語り~     َقضاء

)                              َحديثًا(َليلة َهَرجًا   

           )ِسر(إفشاء ,  َآَشَف ألنِّقاب َعن )2(

 tejinashi wa tane o akashita 手品 

師は種を明かした َآَشف ألسَّاِحر ِعن حيلته  

akatsuchi 赤土 n.  َحمراء        ُتربة  

akatsuki 暁 n.     )2 (ُبزوغ,  َفجر )1(

                                 )ما(إذا , ي حاَلِة ف

akegata 明け方 n. ُسَويعات , َفجر           

  َسَحر                                    , ألصَّباح

 ~ni shuppatsu suru ~に出発する  

                  في ألفجر)أو ألتََّحرُّك(ألتِّرحال 

akehanashi 開け放しn.        َصريح ,  
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                     )ِبَصراحة أو ِبُجرأة(ُمجاِهر 

akeru¹ 明ける v.     َفّض, ِبداية ,  ِبدء )1(

mō sugu yo ga ~ もうすぐ夜が~  

  ألنَّهار حاًال                              َسَينَفّض

 toshi ga ~ 年が~          ِبدء عام َجديد 

                               )َموِسم( ِنهاية )2( 

 yato tsuyu ga ~ やっと梅雨が~ 

 وأخيرًا إنتها َموِسم أألمطار                     

akeru² 開ける v.  ِآتابًا , بابًا (َفَتح ,     

     ,   ار َجرَّ, ِدرج (َسَحب , ) ِستارة, ُعلبة 

                                             )جارور

 oshite ~ 押して~   ألَفْتح َدفعًا             

akeru³ 空ける v. )1( إجالء ,  َتفريغ,   

                                                إخالء

oshīre o ~ 押し入れを~ خزانة   َتفريغ 

        )  َخزانة َتكون داِخل ألحاِئط(ألَمالِبس  

ichi-gyō zutsu akete １行ずつあけて 

ْعد    ُآّل َخٍط َب, ) في الِكتابة(ُآّل َخٍط آَخر   

  )         ُأآُتب َخطًا وُأتُرك ألذي َيليه(َخط  

       )ِويَّةأألولََ( إعطاء, ) ألطَّريق( َفسح )2(

wareware wa kanojo ni michi o  

 akete yatta われわれは彼女に道をあけ 

 てやった                   َفَسحنا َلها ألطَّريق 

                               َثَقب   ,  َخرق )3( 

kabe ni ana o ~ 壁に穴を~  َخْرق َثقبًا 

 في ألحاِئط                                        

ita ni ana o ~ 板に穴を~  َفْتح َثقبًا في 

 أللَّوح                                                

  غير َمشغول        , ) في ألَوقت(فراغ  )4(

sono hi wa akete okimasu その日は 

 あけておきます  ذِلك ألَيوم    ) لك(سأَتَفرَّغ  

akesuke あけすけ a.   َحديث ,  َصراحة  

                                  ُمباِشر دوَن َتَحْفظ

aketate 開けたて n.   َحَرآة أو َتحريك 

                    أو َعَمِلية َفّتح أو إغالق ألباب

aketemo·kuretemo 明けても暮れても 

phr.   ِبال إنِقطاع, على ألدَّوام                 

ake·watasu 明け渡す v.          ,إجالء 

  )َقْلَعة, ِحْصن  ُيَسلم , مإسِتسال, َخلَّى , إخالء

aki¹ 空き n. )1( شاِغر )ِلَوظيفة(          

kono kaisha ni wa ima no tokoro 

~ ga arimasen この会社には今のところ 

~がありません يهاَهِذه ألشَِّرآة ال يوجد َلَد   

 َشواِغر حاِليًا                                     

                   )ِمن َمساحة(َفراغ , َحيِّز  )2(

~ o tsukuru ~きを作る      َفْسح ألَمجال   

                                      َوقت َفراغ)3(

jikan no ~ ga nai 時間の~きがない  

غني عنه            َلْيس َلدي ِمن ألَوقت ما أسَت  

aki² 秋 n. ألَخريف) َفصل(                   
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~ no nanakusa ~の七草  َسبع َوردات 

 ألَخريف                                            

daibu ~ meite kimasita だいぶ~めい 

 てきました       َبدأت َتْظَهر َبواِدر ألَخريف 

aki³ 飽き n. سأم,  َضَجر,  َمَلل              

~ ga kuru ~きがくる  َضِجر     ) أو(َسِئم  

)                                                ِمن(  

aki·aki 飽き飽き v.  َضِجر , َسِئم , َمّل  

 ~ saseru ~させる أو أْضَجَره(َرَمه أْب    (  

أخَرَجه ِمن ِجلده              ) أو(ه َحتى أْزَهقََ  

akichi 空き地 n.       رغي) ارض(, خاٍو 

             َمسَتعَمَلة)أو(َمشغوَلة ) أو(َمعمورة 

akijikan 空き時間 n. َوقت إحِتياطي ,  

                                  )في ألَوقت(َفراغ 

akinai 商い n.  ِتجارة                       

akippoi 飽きっぽい a .        و ذ,  ُمَتَقلِّب

                      ِطيًاُمَتَغّير ألّرأي إعِتبا, ِملَّة 

akiraka 明らか a. ال ,  َجِلّي,  واِضح     

                                   َيحتاج إال ُبرهان

akiraka-na jujitsu 明らかな事実   

 َحقيقة َبيِّنة                                        

hi o miru yori mo akiraka-na  

 kotoda 火を見るよりも明らかなことだ  

حة ُوضوح ألنَّهار                           واِض  

kare no shīn wa mada ~ de nai 

彼の死因はまだ~でない      َسَبب َموِته َلم  

 َيتَِّضح َبعد                                          

akirame 諦め n.           ألتََّخّلي, إقالع 

                            )الشَّيء(ك تََْر , )عن(

~ no warui hito ~の悪い人    َيغتاظ ِمن

                      ألَخسارةيأَنف ِمن, ألَخسارة 

akirameru 諦める v.      )أو(َفَقد , َسلَّم 

                                          أألَمل َقَطَع

sonshitsu o ~ 損失を~       َسلِّم ِبما ال  

                  َمناص ِمْنه                      

kanojo wa musuko no shi o  

akirame kirenai 彼女は息子の死をあ  

きらめきれない         ال َتسَتطيع أن َتَتَخطَّى 

َموت َوَلِدها ُيَسيِطر      , فاِجعة َمْوت َوَلِدها   

 َعَليها                                                

akireru 呆れる v.  َصدمة , ُذهول,      

    ِممَّ (َبَجَم ) أو(َبِهَت ) أو(إنَدَهَش , إنِدهاش 

                                       )َسِمَع أو رأى

akireta yatsu あきれたやつ      َشخص  

َشخص َفظيع              , ) أو هاِئل(َمهول   

omae no bakasakagen ni wa  

akirete mono ga ienai おまえのばかさ 

 かげんにはあきれて物が言えない    ُحْمُقَك 

ياني                                              أْع  

 seiji-ka no kotoba ni wa  
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akiremashita 政治家の言葉にはあき 

 れました              أذَهَلني ما قاله ألسِّياسي 

akiresuken アキレス腱 n. (achilles)  

           ألَقَدم قبَوَتر َشديد َيِصل َع(ُعرقوب 

                        )لسَّاق ِمن ألَخلفِبَعَضلة أ

akiru 飽きる v.          َسِئم, َضَجر , َمَلل 

                                )ِمن(إعَتّل , ) ِمن(

aki-saseru 飽きさせる أو           (أْبَرَمه   

أخَرَجه ِمن ِجلده ) أو(َحتى أْزَهقََه ) أْضَجَره  

ano e wa nando mite mo akinai  

あの絵は何度見ても飽きない  َمهما َنَظرت 

 إلى ِتلك أللَّوحة ال ُتَمل                          

~ hodo tabeta ~ほど食べた    أَآْلت ما 

 فيه ألِكفاية                                        

kare no fuhei wa kiki-akita 彼の不 

平は聞き飽きた     َسِئمت ِمن َسماع َتَذمَُّره 

akisu 空巣 n.      ساِرق ألُبيوت: َسلَّال  

akitarinai 飽き足りない n.  ُمَتَسخِّط  ,  

                                        َغير ٌمرَتٍض

akiya 空き家 n. َمنِزل خالي أو خاوي   

                            )َغير مأهول بالسُّكان(

sono ie wa ~ da その家は~だ     ذاك 

                        ألَمنِزل خاٍل                 

akka 悪化 n.  ُفرصة(أحِتمال , َتفاُقم(   

                                                أألسوأ

jitai wa masumasu ~ shitsutsu  

aru 事態はますます~しつつある     ألحال 

 ِمن َسيِّء ِلأسوأ                                    

akkan¹ 圧巻 n.      ألّشيء( زأبَر, َسطََّع  

  )في ألنَّهار(ُسطوع ألّضوء  ,) أحَسن ُحلَّة في

akkan² 悪漢 n.  َرِذل , ِخنسير , َنذل,    

        ساِفل َعديم أألخالق وألُمروءة, َوضيع 

akke 呆気 n.    أَخَذتُه ألدَّهشة , َدِهش ,  

                       ُأِخَذ َعلى حيَن َغرَّة, إلَتَبك 

akkenai 呆気ない a.  دوَن, ِبُسهولة     

                                  )هد َجَقلِّأ ب(َعناء 

mijikakute ~ hanashi da 短くて~話 

 だ                     ألِحكاية ِبطوِلها َقصيرة 

tatta nihaku no shūgaku ryokou  

 to wa ~ たった二泊の修学旅行とは~ 

ة لِلظَّّن  ُمَخيِّبُمَجرد َثالث أيَّام ِرحلة َمدَرِسية   

akkerakan あっけらかん a. أجَوف,    

                         )دوَن َمعنى(تافه , فاِرغ 

akogare 憧れ n. ,  ُحنّو , َشوق , َحنين   

َتوق                               , َغليل , َتَحنُّن   

~ no chi ~の地  ما(َحنين ِلَمكاٍن        (  

kare wa umi ni ~ o motte iru 彼は  

海に~を持っている         إْشتاق إلى ألَبحر 

akogi 阿漕 n.  أو َغالظة(َقصاوة(       

                                                 ألَقلب
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akoyagai 阿古屋貝 n. َمحار ألُلؤُلؤ :  

       َبحري َيَتَكون فيه  َصَدف ذو ِمصراَعين

                                                ألُلؤُلؤ

aku¹ 開く n.                             َفْتح 

sono kagi de wa kono doa wa  

akimasen その鍵ではこのドアは開きませ 

 ん             ذلك ألِمفتاح ال َيفَتح هذا ألباب 

aku² 悪 n.       َفساد,َقبيح ) ُخلق(, َرذيلة 

~ ni ochīru ~におちいる        ُوقوع في 

                                             الرَّذيلة

~ ni somaru ~に染まる  أو(تأثُّر       (  

 ألَغَرق في ألرَّذيلة                                 

aku³ 空［明］く v. )1 ( خاٍو , خاٍل  ,     

                                                 فاِرغ

sono seki wa aite imasu その席はあ  

 いています ألَمْقَعد خال                   هذا  

kono seki wa itsu akimasu ka この  

席はいつあきますか   َمتى َيخلو هذا ألَمْقَعد 

  ,       خالي ِمن ألِخدمة, َغير ُمسَتعَمل ) 2(

                                           ُأنتُِْهَي ِمنه

aite iru taipu-raitā  ている 

タイプライター ) أألن( ُمسَتعَملة ألطَّاِبعة َغير  

sono hasami ga aitara, chotto  

kashite kudasai        ِعند أإلنِتهاء ِمن 

 إسِتْعمال ألِمقََص أِعْره لي ِمن فضلك        

َغير        , ُمَتَفرِّغ, َغير َمشغول , ُحر ) 3(  

ُمنَفك       , ) ِآما في ُمَسنَّنات أآللة(َمشبوك   

 aite iru hō no te あいているほうの手  

 ُمساَعدة ِمن هو ُمَتَفرِّغ                          

aite iru tsurikawa あいている吊り革  

حزام ُمَدلَّى (َعالَّاقة غير َمشغولة ) أو(ِممسك   

 من َسقف حاِفالت ألرُّآاب وألِقطارات َيمِسك 

)                              ِبها ألرَّاِآب ألواِقف  

                                    ) َثقب(َفْتح ) 4(

 kono poketto ni wa ana ga aita こ 

 のポケットには穴があいた  هذه ُفِتح َثقب في  

 ألَجيب                                               

                          َحيِّز, َفراغ , َثغرة ) 5(

kono eki wa densha to hōmu no  

 aida ga aite imasu この駅は電車と 

ホームの間があいています  في هذه         

 ألَمَحطة ألمساحة َبين ألِقطار وِحزام       

 أإلنِتظار واِسعة                               

akubi 欠伸 n.    َتثاُؤبة, َتثاُؤب , ُثؤباء  

~ o suru ~をする                     َتثاَئب 

~ o korosu ~を殺す        َآَظم ألتَّثاؤبة 

maeda sensei no k ōgi wa ~ ga 

deru  前 田 先 生 の 講 義 は ~ が 出 る 

 ُمحاَضرة أُألستاذ يامادا ُمِملِّة                    

~ wa utsuru ~はうつる   ألتَّثاؤب ُمعدي 
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akubun 悪文 n.  في(َسّيء ألطِّراز      

                   إسلوب َتعبيري َفقير, ) ألِكتابة

akubyōdō 悪平等 n.  اُين َتب, َتفاُوت,  

                             َعَدم ُمساواة  أو َتكاُفؤ

akudama 悪玉 n.  ذو َطبع َسيِّء,      

                                         ء ألطَّبعَسيِّ

akudoi あくどい a.   ُمَنمَّق , ُمَبْهَرج,   

                       فاِقعة أو صاِرخة) ألوان  (

akufū 悪風 n.  ُخلق فاِسد أو َرِديء,    

                                           َطبع َسيِّء

akuheki 悪癖 n. عادة أو َطبع َسيِّء 

akuhitsu 悪筆 n.  ِآتابة َرديئة,         

           ِآتابة ُمخرَفشة, َخرفوشة , َخرتوشة 

akuhyō 悪評 n.  َنقد   , َتعييب , إنِتقاد  

                                             َغير َبنَّاء

akui 悪意 n.    َمكر  ,ُسوء ِنّية , ُخبث,  

                                        َآيد, َضغينة 

~ no aru ~のある  َسيِّء  , يوَجد سوء ِنيَّة    

 ألنِّيَّة                                                 

~ kara ~から  بـِ(ِنكاية , ) ِمن(َتَشفيًا (    ,     

)                                         لـِ(إغاظة   

~ o motsu ~をもつ          َتَحمُّل ألضَّغينة  

kare wa watasi ni ~ o idaite inai 彼  

は私に~を抱いていない  أو (هو ال ُيِكن      

ألُخبث  لي                                ) يْحِمل  

akuji 悪事 n.    َجريمة(إقِتراف , َرذالة  

           )أو أيَّ َعَمل َشنيعأو َخطيئة َآبيرة 

~ o hataraku ~を働く  َعَمل إجرامي     

~ o kasaneru ~を重ねる         إْقِتراف  

 َجريمة َتلي ألَجريمة                            

~ senri ~千里  إنِتشار ألَخَبر ألسَّيِّء َآما 

)                   َمَثل ياباني(ألَهشيم ألنَّار في   

akujo 悪女 n.              إمرأة  ِشرِّيرة 

aku·junkan 悪循環 n.   ,َدور َتفاُقمي  

 ِسلِسلة ِمن ألصُّعوبات ُآل ِمنها َتَتفاَقُم ِبفعل   

                                              أُألخرى

aku·kanjō 悪感情 n.    ةَضغين, َحَسد  

akuma 悪魔 n.  ِعفريت , َشيطان ,     

)                    وغيالن, ج أغوال (غول   

~ no yōna  ~のような            َشيطاني  

~ ni tsukareru ~につかれる  َتَملَّكه

ُمْسَتْوٍل َعليه  ) أو(ِعفريت راِآُبه , ألشَّيطان    

~ barai ~払い  إخراج أألرواح ألشِّرِّيرة  

ن ألجسم                        ِم) او َطرِدها (  

~ yoke ~よけ َتعويذة , ... ُعوَذة ِمن    ,  

)                                  ج َتماِئم(َتميمة    

akumade·mo 開くまで-も a.         ِبأيِّ 

     ,بالحاح  َحّتى ألنِّهاية , َشكٍل ِمن أألشكال 

                                    َمهما َآلََّف أألمر

~ hantai suru ~反対する      ُمعاَرضة  
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 ِبِعند                                                 

akumu 悪夢 n.     ,ُحلم َسيِّء , آابوس  

                                                جاثوم

akumyō 悪名 n. , ) ألسُّمعة (إسم َسّيء   

                            ُسمعة َسيِّئة) أو(ِصيت 

akunin 悪人 n.        )أو(َشخص ِشرير 

 ُمؤٍذ                                                  

akurei 悪例 n.        ,َسيِّئة ) ُاسوة(ُقدوة  

                           َسَلف ضال ال ُيهَتدى به

akuriru アクリル n. (acryli ) 

      )أو ( أألآريلّيخاص بالحاِمض, أآريلّي 

                                             ِبُمشَتقاتة

akuriru·sen’i アクリル繊維 n. 

(acrylic) ليف أآريلّي                        

akuriru·jushi アクリル樹脂 n.  

 (acrylic) راتينج أرآيلي                     

 

akuro 悪路 n.  شاِئكة(َطريق َوِعرة(    

akuru 明くる n. )ألَيوم أو ألشَّهر(         

 ألّتالي                                               

akuryoku 握力 n.     ,َقِوية ) َيد(َقبضة 

        َشدَّ و, ) على(أَزمَّ , ) على(َقَبض َوَشدَّ 

               هإسَتحَوَذ َعَليه َو َتَملَّك ِمن, أمَسَك 

akusai 悪妻 n.    ال(َزوجة ُمَتقاعصة   

                         )َتقوم بالواِجبات ألَزوِجية

akusei¹ 悪政 n.  في ألدَّولة(َتَسيُّب (,    

           فساد ألُحكم , )في ِوزارة(ُسوء إدارة 

akusei² 悪性 n.                     َخبيث 

akuseku あくせく a.  ِبَجهد, ِبَعناء    ,  

                     بانِكباب, ِبِهمَّة , ِبدأب , ِبَكد 

akusento アクセント n. (accent)   

                                   )في ألَكالم(ُلكنة 

~ no tsukekata ~のつけ方  أو(تأآيد (   

َتشديد ألَكالم          , َتفخيم النُّطق , َتشديد   

~ o tsukeru ~をつける  أللَّفظ ُمَجزَّئًا      

akusesari アクセサリ n. (accessory)  

               َتكميلي, إضافي  ,ثاَنوي ) َشّيء(

akushitsu-na 悪質な n.  َخبيث,      

                               َقبيح, َرديء , فاِسد 

akusho 悪書 n. أو (ِآتاب ُمؤذي(       

           )ِفكريًا (ُمَشوِّه) أو (ُمِضر) أو(ُمفِسد 

akushon アクション n. (action)  

  ِقتال َو َجرائمُعنف َو ) ِفلم(, َنشاط , َحَرآة 

akushu 握手 n.                 ُمصاَفحة 

akushumi 悪趣味 n.  َذوق َسيِّء,      

                                          َذوق سوقي

akushū¹ 悪臭 n. راِئحة َآريه  , ة َحَفْو  

akushū² 悪習 n.       َطبع) أو(عادة    

                          ُمماَرسات َرديئة, َسيِّء 

akuta 芥 n. ُزبالة, ُقمامة        َقذارة ,    
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akutai 悪態 n.  ُمَتَدنية(َآِلمات ُسوِقّية   

          َآالم ألَبذاءة َو ألشَّتيمة, ) ألُمسَتوى

akutenkō 悪天候 n.  َطْقس َرديء,    

                                    حالة َجوِّية َسيِّئة

akutoku 悪徳 n.  َقبيحة , َرذيلة,       

                            َتخميج, َخَمج أألخالق 

akutō 悪党 n.  َوِضيع , َنْذل , َخِسيس,  

                               َحِقير, َوْغد , ساِفل 

akuun 悪運 n.              َمصير َسيِّء 

akuyaku 悪役 n. َحقير           , ساِفل   

        )أو َمسَرِحيَّةفي فيلم (ألّساِفل أو ألَحقير 

akuyō 悪用 n.             َسوء إسَتعمال 

akuyū 悪友 n.  َصداقة) أو(َزمالة       

  َشريك, َصديق ألسُّوء, َشراآة َسيِّئة  , َسيِّئة 

                                                ألسُّوء

akuzei 悪税 n. يبة َغير َمعقولة َضِر,   

          ال ُتحَتَمل) أو(ألضَّريبة ألتي ال تَُطاق 

ama¹ 尼 n.      راِهبة                       

~ ni naru ~になる  َتصِبح       (َتَتَرهَبن   

)                                            راِهبة  

~ dera ~寺 ألضَّريح  ) أو(عبد راِهبة ألَم   

ألبوذي                                    ) ألَمقام(  

ama² 海女 n.     َتجمع(إمرأة َغّطاسة   

                         )يعان ألِبحارألَمحار ِمن ق

ama³ 亜麻 n.         ألياف ألَكّتان, َآّتان  

~ ito ~糸                  َخيط َغْزل َآتَّاني  

~ nuno ~布  ِمن ألَكتَّان           , َآتَّاني   

ama⁴ アマ n. = amachua アマチュア 

amāshi 雨脚（雨足） n.   ُهطول أمطار 

                                           َغزيرة

amacha 甘茶 n.  ) أرَطْنِسَية ) ُشَجيرة  

ُشَويالء                            , ) ُارِطنجة (   

amachua アマチュア n. ( eng- an  

mateur ) ) ُمحَتِرف َغير (هاٍو               

amadai 甘鯛 n.           َسَمكة َبَنفَسِجية 

               َضخمة على رأِسها زاِئدة َلحِمية

amadare 雨垂れ n.     َقَطرات ألَمَطر 

amado 雨戸 n.  َجرار (باب َسحَّاب  :(  

                         باَب ُيفَتح َو ُيغلق َسحبًا

~ o akeru ~をあける  َفْتح ألباب ألسَّحاب 

 ~ o shimeru ~ をしめる   إغالق ألباب 

 ألسَّحاب                                             

amadoi 雨樋 n.  َيسيل فيه(ِمزراب      

                           )ماء ألمطر َعن ألسَّطح

amaekko 甘えっ子 n.  ِبنت) أو(َوَلد    

                                                 َدلَّلةُم

amaeru 甘える v.        له(َتَسكَسَك ( ,  

   ُمَدلَّل َيَتَصرف آِطفل : َدالل ألِكبار, َتَملَّق 

goshinsetsu ni amae masu ご親切  

に甘えます  ُحْسن ألَكَرم    ) ُفرصة(إغِتنام  
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             ألُخلق                           ) أو(

amaeta chōshi de iu 甘えた調子で  

言う                    ِبُنُعومة) أو(َغنج  ِبتمَتَكلُّ

amagappa 雨合羽 n. ِلباس: َطرِمْم    

                                      َيقي ِمن ألَمَطر

amagasa 雨傘 n.  ِمَظلَّة َمَطر , َشمِسّية  

amagoi 雨乞い n.  صالة) أو(ُدعاء    

    ُتقامَشعاِئر ديِنية ) أو(ُطقوس  , إلسِتسقاء أ

                              ِمن أجل إنزال ألَمَطر

amagu 雨具 n. َمالِبس خاصَّة , َمَطِرّيات   

 َتقي ِمن أألمطار                                  

amagumo 雨雲 n.  ُغيوم ُممِطرة,     

                             ُغيوم ُمَحمَّلة باألمطار

ama·gumori 雨曇り n. َجّو غاِئم        

                            ُمَلبََّدة بالُغيوم) السَّماء(

amaguri 甘栗 n. َآْسَتناء ُمَحمص       

                                         َمشوي) أو(

amagutsu 雨靴 n.       ِحذاء ألَمَطر ,  

        َطويل ألُعنق يمَنع ألَبَللِحذاء : ُجْرموق 

amai 甘い a. )1( ُحلو )َمذاقأل(           

~ mono ~物  َسكاِآر              , َحلوى   

 aji ga ~ 味が~ ُحلو ألَمذاق                  

 watasi wa ~ mono ga suki da 私  

は~物が好きだ         ُأِحبَّ ُآّل ما هو ُحلو 

                                  ُعذوبة, ِرّقة ) 2(

~ kotoba ~言葉             َآِلمات َرقيقة  

~ kotoba o kakeru ~言葉をかける 

    ذوبة َنصب ألشِّراك ِبُع, الم ألَجميل َقْول ألَك

 الَكالم                                               

                     َتميِّيع, َتساُمح , َتساُهل ) 3(

~ hanketsu ~判決  َقضائي(ُحكم       (   

 َخفيف                                             

kare wa kodomo ni ~ 彼は子供に~  

 ُمَتساِهل َمع أألوالد                              

                    َغير ُمَملَّح, َيعوُزة ألَملح ) 4(

 kyō no misoshiru wa chotto ~ 今 

日のみそ汁はちょっと~   ِحساء ميسوشيرو 

 هذا ألَيوم َقليل ألُملوحة                         

                             ُمسَتبِشر, ُمَتفاِئل ) 5(

 kare no kangaekata wa ~彼の考方  

は~ ُيَفِكر ِبَتفاُئل ُمفِرط                            

~ kitai wa idakanai hō ga yoi ~期 

待は抱かないほうがよい  ِمن أألفَضل أن ال 

 َتَتَعلَّق َبتخمين ُمَتفاِئل                             

amajio 甘塩 n.             َقليل ألُملوحة 

amaku 甘く n.  َسهل                , َليِّن  

amakuchi 甘口 n.  َعذب, ُحلو ألَكالم  

   ألَشخص ألذي ُيجيد ألَكالم ألُمَعسَّل: ألّّلسان 

amami 甘味 n.  ُعذوبة         , َحالوة  

amamizu 雨水 n.            ماء ألَمَطر 
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amamori 雨漏り n.  َوَآف , َدَلف,      

      َثقب َيَتَسرب ِمنه ألماء إلى داِخل ألُحجرة

amanatto 甘納豆 n.   اةّلَبقوِليات ُمَح  

amaneku 遍く n.  في, في ُآلِّ َمكان    

                             ألَمعمورة َجميع أنحاء

amanjiru 甘んじる v.  راضي , قاِنع,  

                                                ُمكَتفي

amanogawa 天の川 n.  ألَمَجرَّة,      

    )وفيها ألَمنظومة ألشَّمِسيَّّة(طََريق ألتَّّبانات 

amanojaku 天邪鬼 n.  َشكاسة,       

    وجودات َعلىَم) َرهيَبين(ِتمثاَلين , َلجاجة 

                       َطَرَفّي َبّوابة ألَمعَبد ألبوذي

amari¹ 余り n. َفضلة, ُمَتَبقي     ِزيادة ,  

~ no ~の  ما َتَبقى                   , ألباقي   

~ wa nani mo nai ~は何もない      َلم  

 َيَتَبقى َشيًا                                         

~ wa iranai ~はいらない         ال حاجة  

 للَفْضلة                                              

amari² 余り a. )1( ِجدا... ,  َآثيرًا       

kono hon wa ~ muzukasi-sugite 

 wakaranai この本は~難しすぎてわから  

い , ال أفهم هذا ألِكتاب ِلُصُعوَبته ألباِلغة ِجدا   

وَبته ألباِلغة ِجدًا     ال أقرأ هذا ألِكتاب ِلُصُع  

~ hanashi ga uma-sugite  

 shinji-rarenai ~話がうますぎて信じられ 

 ない       ِلُحسن ألَخَبر ألباِلغ ِجدًا ِلم أسَتِطع 

 ألتَّصديق                                            

ureshisa no amari sore o sukkari 

wasureta   うれしさのあまりそれをすっかり忘 

れた سيُتها َتمامًا          ألعاِرمة ِجدًا َنبالَفرحة  

                  ناِدرا, َقلَّما , َليَس بالكثير  )2(

sore wa ~ suki de wa nai それは~ 

好きではない               ال ُاِحب ذلك َآثيرًا  

nihongo wa ~ umaku nai 日本語

は~うまくない    َليس بارعًا في ألُلغة أليابانية

kare niwa saikin ~ awanai 彼には  

最近~会わない         َقلَّما ُأقاِبَله في أألِونة 

 أألخيرة                                             

amari³ 余り suf.  أآَثر, ) ِعن(َيزيد     

                                                 )ِمن(

yo-nen ~ 4 年~ َسَنوات   أآَثر ِمن أرَبع    

 kare no shi wa kanashinde mo ~ 

 aru 彼の死は悲しんでも~ある       ألُحزن 

 على َموِته ال َيطول                               

amaru 余る v.   ,َتَبّقى ,  أْبقى ,َوفَّر ) 1(

                                               ادةِزي

amatta kane 余った金  ما َتَبقَّى ِمن     

قود                             َوفَرة ألنُّ , ألنُّقود  

hitotsu dake ~ 一つだけ~      َسَيَتَوفَّر 

 واِحد َفَقط                                         
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kane ga amaru hodo aru 金が余るほ  

どある  ألمال    , يوَجد مال ما َيكفي وَيزيد  

                 ألَموجود أآَثر مما ُيمِكن إنفاقه

sono kaisha wa hito ga amatte  

iru その会社は人が余っている          هذه 

)      ألعاِملين(ألشَِّرآة فيها ِزيادة في أألنفار   

        ,أإلسِتحقاق ) أو( اآَثر ِمن ألحاجة) 2(

)          ِمن أن(أبَعد , َتَعّدى , َفْوق  , َفيض  

te ni amaru shigoto 手に余る仕事 

              )طاقة أإلنسان(َعَمل َفوق ألَطاقة 

mi ni ~ home-kotoba 身に~ほめ言     

葉                              َمديح َغير ُمسَتَحق

mi ni ~ kouei desu 身に~光栄です   

                                َتكريم َغير ُمسَتَحق

kare no furumai wa me ni ~ 彼の

ふるまいは目に~  لي على ُمشاهدةَصْبرال    

                                            َتَصرُّفاته

amasu 余す v. )1 ( َتَرك ,  أْفَضل,َبقَّى  

 amasanai de, minna tabe nasai  

余さないで、みんな食べなさい  ال َتْتُرك     

                          َشيًء ُآل َجميع ألطَّعام

kozukai o ~ 小づかいを~    َتوفير ِمن  

             َمصروف ألَجيب                    

                              )ِمن ألزََّمن(َبِقَي  )2(

~ tokoro naku ~ところなく , إسِتقصائي   

 ال يوَجد َوقت ِلإسِتنزافه                        

~ tokoro wazuka ni futsu-ka ~とこ  

ろわずかに 2 日           َلم َيَتَبقى إّلا َيوَمين 

amata 数多 n.  َضخم, َآبير , َآثير     

amatō 甘党 n. موَلع, َحلوى ُمِحب ال    

                                           بالَحلِويات

amatsusae あまつさえ a. َعالوة َعلى   

                           اباإلضافة إلى َهذ, َذِلك 

amattareru 甘ったれる v.  َدالل,      

   اَلغ فيهإتاحلة ألَمجال بَشكل ُمب, ليونة زائدة 

amattarui 甘ったるい a. )َآِلمات(      

                    عاِطِفية,  وجداِنّية , َمعسولة 

ama·yadori 雨宿り n.            ِمنمايةِح

 أألمطار                                             

~ suru ~する  أألمطارإحِتماء ِمن           

wareware wa koya ni ~ shita われ  

 われは小屋に~した  إحَتَمينا في ألكوخ ِمن 

 أألمطار                                             

amayakasu 甘やかす a.  َدلَّل          

        )َمع ِطفل(َتساُمح ) أو(َتساُهل  , )ِطفل(

amayakashita ko 甘やかした子  َتدليل 

 ِطفل                                               

amayakashite sodateru 甘やかして育  

てる           ساُمحتََّأل)أو(ساُهل تَََّترِبَية على أل

amazake 甘酒 n.  حلو ألَمذاق(َخمر(   
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                                 َمصنوع ِمن أألرز

ama·zarashi 雨曝し n.  في, َمكشوف  

          )ٌيمِكن ِلإلمطار ألُوصول أليه(ألَعراء 

ame¹ 雨 n.  َمَطر                             

ko ~ 小~                        َمَطر َخفيف 

oo ~ 大~                       َمَطر َغزير 

doshaburi no ~ どしゃ降りの~   َمَطر 

واِبل ِمن أألمطار           , واِبل ) أو(َسحٌّ   

furitsuzuku ~ 降り続く~          َمَطر  

ي ُهطول أألمطار        إْسِتمرار ف, ُمَتواٍل   

~ ni nureru ~にぬれる  إبَتلَّ ِمن الَمَطر  

~ no naka o dekakeru ~の中を出か  

ける                        ُخروج أثناء ألَمَطر 

kono natsu wa ~ ga ookatta この夏  

は~が多かった     َهَطَلت أمطار َآثيرة هذا 

   ألصَّيف                                         

~ futte ji katamaru ~降って地固まる  

)            َمَثل ياباني(َبْعَد ألَبالء يأتي ألَفَرج   

ame² 飴 n.           ُسَكِرّيات, َحلوى ) 1(

~ o nameru ~をなめる ألَحلوى َلْعق ,    

 َتَذوُّق ألَحلوى                                      

 ~ iro ~色           َلون ُبّني فاِتح             

                        َمعسول , َآالم َعِذب ) 2(

~ o name saseru ~をなめさせる      َتضليل

                                       بالَكالم ألَعِذب

~ to muchi ~とむち )ألَعصى ) ِسياسة     

                                             وألَجَزرة

amea·gari 雨上がり n. َلَحظات ما      

                       َتَوُقف ُهطول   أإلمطارَبعد

amefuri 雨降り n.  ُهطول أإلمطار,    

,    ماِطر ,  َتساقط أإلمطار,  َتنِزل أإلمطار  

 َجو ماِطر                                           

amefuri ni de aruku 雨降りに出歩く  

                              َتَمشِّي َتحت ألَمَطر   

amemoyō 雨模様 n.  ِطرْمُمَطقس      

amerika アメリカ n. (america) 

                       ألِواليات ألُمتَّحدة أألمريكية

amerikajin アメリカ人 n. 

 (american)  أَحد َرعايا, أمريكي          

                                           أألمريكان

ametsuzuki 雨続き v.   إسِتمرار ُهطول 

                  أألمطار  ِلَفترة َطويلة) ُنزول (

ami 網 n.                 )َصيد َمَثًال(َشَبكة  

~ o utsu ~を打つ  َرمي   , إلقاء ألشََّبكة   

)                               في الماء(ألَشَبكة   

~ o haru ~を張る  كة   َفرد ألشََّب) أو(َمد   

~ ni kakaru ~にかかる         ُوقوع في  

 ألشََّبكة                                              

amibō 編み棒 n.            ِصّنارة ألحبك 

                       )بواِسطِتها ُيحَبك ألغزلو (
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ami·dasu 編み出す v.  حًال أو(إسَتنَبط  

                              أوَجَد َوسيلة, )  ِفكرة

amido 網戸 n.  َشَبكة َتمَنع (ُمنُخل ألباب  

)      ُدخول ألَحَشرات وَتْسَمح ِبُدخول ألَهواء  

amiki 編機 n.  تحبك الغزل(آلة ِحباآة  

                      )و تعمل منة قطعًا او اثوابًا

amimono 編物 n. ِحباآة, ك َحْب        

                                    )ُشغل ألصِّنارة(

~ o suru ~をする                       َحَبكت 

amimoto 網元 n.  َشيخ(قاِئد ألصَّيادين  

                                           )ألصَّيادين

ami·no·me 網の目 n. ُخطوط  (َشَبكة     

  ُمَربع في ألَشَبكة)  أو (ألَعين , )  ِسكة َحديد

amizaiku 網細工 n. ُخطوط  (َشَبكة      

                      )َهواِتف أو ُخطوط ِقطار 

āmondo アーモンド n. (almond)  

 ُلّب أللوز                                           

amu 編む v.                    َنسج , َحبك  

wara o ~ わらを~           َجدل ألَقش     

                       )               ُشْغل ألَقش(

kanojo wa bōifurendo ni erimaki 

o ande yatta 彼女はボーイフレンドにえり  

 巻きを編んでやった  َتلفية    (ِملَفعة َنَسَجت  

لِخلِّها                                      ) للرََّقبة  

amunesuti アムネスティ n.  

(amnesty)   َمَنظمة ألعفو ألعام ألُدَولية 

an¹ 案 n.           ُمَخَطط )أو(صميم َت) 1(

َخريطة                                 , ِلمشروع  

~ o tateru ~を立てる         َوضع ُخطَّة  

)                                         َمرسومة(  

إيحاء                               , إقِتراح ) 2(  

~ o dasu ~を出す            َتقديم إقِتراح  

َمشروع ِنظامي                              ) 3(  

seifu ~ 政府~  تثَقدَّم إلى (الِئحة قانونية  

َمشروع قانوني                   , ) ألَبرَلمان   

ketsugi ~ 決議~          َمشروع َقرار  

ُمرَتَقب                               , َتَوقُّع ) 4(  

~ ni tagawazu ~にたがわず ُتُوقِّع َآما   

an² 餡 n.         ُمَرّبى ألَبقولِِيات 

an·ni 暗に a.      ظ عليهُمَتَحفَّ, ِسرِّي  

ana 穴 n.           ُحفرة, َفتحة , َثقب ) 1(

~ o akeru ~をあける  َفتح     ) أو(َخْرق   

 َثقب                                                

~ o fusagu ~をふさぐ    َسّد َثقب           

 kare wa ~ no aku hodo watashi  

 no kao o mita 彼は~のあくほど私の  

顔を見た ِآما َلو َخَرقَوجهيَحدَّق ِب          

                  إضِطراب, َنقص , َخَلل ) 3(

~ o akeru ~をあける  إبداء َعجز, إخالل   

~ o umeru ~を埋める         َسدُّ ألنَّقص  
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                         )            ألمالي َمَثًال(

shihonkin ni ~ o aketa 資本金に~を  

あけた  ألعامة(إخالل في ألميزاِنية         (  

     في ( َجوف , غار , َمغارة , َآهف ) 4(

َوآر                                     , )َجَبل     

                                            َثغرة )5(

 nakata-san no yasunda ~ o  

 umenakereba naranai 中田さんの休 

 んだ~をうめなければならない  ألَثغرة ألتي

ت ِبُعطلة ألسَّيد ناآاتا َيِجب ِملئها          ُأحِدَث  

anadoru 侮る v. إسَتَخف , إسَتهان ) 1(  

 aite no chikara o ~ na 相手の力を

~な                َتَتهاون ِبُقدرة ألَخصم إياك أن

رى                             إْزَد, إحَتَقر ) 2(   

 wakai kara to itte kare o anadotte  

 wa ikenai 若いからといって彼を侮って 

 はいけない     َيِجب أن ال َتَقِلل ِمن أَهمَِّيته 

 لِصَغر ِسنه                                         

anadorigatai 侮り難い a.  هاِئل         

اع                            َليس بالُمسَتط, ُمهيب   

 ~ teki ~敵                       َعُدو ُمهيب 

anago 穴子 n.     ,َبحري )  َسَمك(ُثعبان 

                 الَقْنَجر وهو َأْنَقِليٌس َبْحريٌّ َآبير

anagura 穴蔵 n.           َقبو, ِسرداب  

ananri·ni 暗暗裡に ad.        ِضمني 

anata あなた pron. َضمير            ) 1(  

أنتَِ                                   , ألُمخاَطب   

              إذا: َعزيزي ) او(أيها ألغالي  )2(

         ما ُأسُتخِدَمت ِمن ِقَبل ألزَّوجة ِلزوِجها 

anaume 穴埋め n. َتعويض , َسدَّة َفراغ   

                                    ِملئ َثغرة, ن ع

anaunsā アナウンサー n. 

(announcer)       ُمذيع ِتلِفزيون أو إذاعة 

rajio no ~ ラジオの~    ُمذيع في َمَحطة 

 إذاعة                                                

anaunsu アナウンス n.  

(announcement)   إذاعة َخَبر ما,     

                                          إجالء َخَبر

anba 鞍馬 n.  ألِحصان ألَخَشبي        :  

              َيسَتعِمَله ألِرياِضيُّون في ألَقفز عنه

anbai 塩梅（案配） n. )1( تأديم ,  َتتبيل  

     , َمسَلك )3(ُمالئمة ,  أهلية )2() ألطَّعام(

                 َتواُفق َتسِوية)4(إسلوب , َمنَهج 

abaransu アンバランス n. واُزنَعَدم َت ,  

                                َعَدم َتعاُدل , َتباُين 

anbaransu アンバランス a. , n.  

                      ألالَتواُزن, إخِتالل ألتَّواُزن 

anbun 案分 n.      َتقسيم آما) أو(َتوزيع 

                                                َينَبغي

anchi 安置 n. أوَدع, إجالس  , َتنصيب  
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                َمكان ُمَعزَّز) أو(س في َمقاٍم ُمَقدَّ

anchoku-na 安直な a.    َرخيص 

            َمعقول ألثََّمن, َغير باِهظ , ) ألثََّمن(

anchū·mosaku 暗中模索 n. , َعدََّق    

              َتَلّمَس  َطريقه في ألظَّالم, َتَحسََّس 

ando 安堵 n.     َعون, َنجدة  , َغيث    

~ no mune o nade orosu ~の胸をな  

でおろす  َتَنفُّس ألَفَرج         , َتَنهَُّدة ألَفَرج  

andon 行灯 n.       ِمصباح,             

                                      فانوس, ِقنديل 

ane 姉 n.           أألخت, لشَّقيقة ألُكبرى أ

                                           أألآبر ِسنًَّا

ichiban ue no ~ 一番上の~  لشَّقيقةأ  

)                           في أألسرة (ألُكبرى  

giri no ~ 義理の~        ُأخت ألَزوج أو 

ِبنت األحماء                           , ألزَّوجة   

anettai 亜熱帯 n.  ألَمناِطق أإلسِتوائية   

~ shokubutsu ~植物     َنبات ألَمناِطق 

ألحارة                         ) أو(أإلسِتواِئية   

~ dōbutsu ~動物  ألَمناِطق َحَيوانات    

                                           أإلسِتوائية

angai 案外 ad.  على , على َغير إْنِتظار

دون َتَوقُّع                        ) أو(ِحين ِغرَّة   

~ muzukasī ~むずかしい   أصَعب ِمن   

 الُمَتَوقَّع                                             

kono shigoto wa ~ jikan ga  

 kakatta この仕事は~時間がかかった  

 هذا ألَعَمل أخذ َوقتًا أآَثر ِمن ألُمَتَوقَّع           

angai 案外 a. , n.  غير , َغير مأمول    

ُمفاجئ                      , قعُمَتَو) أو(ُمنَتظر   

 takai to omotta ga ~ na nedan  

datta 高いと思ったが~な値段だった  

ِسعره فاجأني  ) ُرْخص(َتَوقَّعته باِهظًا ولكن   

angō¹ 暗号 n. ِآتابة ) أو(ُلغة : َجْفر  )1(  

                                      )ِشفرة( ِسرِّية 

~ o yakusu ~を訳す ز        َحل ألرُّمو   

) َفك ِشفرة(ألسِّرية وَنقِلها إلى أللغة ألعاِدية   

~ tsūshin ~通信  أو(ِآتابة ألطَّالِسم    (   

)     أو(ألرُّموز ألَخِفية ُيصَطَلح َعَليها ِسرًا   

angō²  暗合 n.         طابق         , واَفق 

angya 行脚 n.            على) َحج(َمسيرة 

                                                أألقدام

ani 兄 n.    سنًاأألخ أألْآَبر, ألشَّقيق ألَكبير 

an’i·na 安易な a.   َبساطة        , ُسهولة 

~ seikatsu  ~生活       َحياة َسهلة      

~ kangae  ~考え     َتَفكُّر ببساطة       

anihakaran’ya 豈図らんや v.  

                       ُمفاَجئة َغير ُمَتَوقَّعة إطالقًا

an’itsu 安逸 n.  ُخمول, َآَسل            

aniyome 兄嫁 n.            َزوَجة أألخ 
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anji 暗示 n.   إماءة,إشارة َخفيَفة , َتلميحة 

~ o ataeru ~を与える       إعطاء إشارة  

~ anji 自己~                    إيحاء ذاتي  

anjiru 案じる v.  أو َقِلق(َمشغول , َقِلق(  

              جازع, ُمضَطرب ألخاِطر  ,ألبال 

anjite  案じて  في َهم            , في َقَلق  

~ yori umu ga yasui ~より産むがや  

 すい  َمَثل (لَخوف أْرَهُب ِمن ألَخَطر َنفسه أ  

                                               )ياباني

anjū 安住 n. َحياة هاِدئة) أو(َمعيشة        

anka 安価 n. َزهيد ألثََّم, َرخيص           

                                                 ألثََّمن

ankan-to 安閑と n. َبطَّاًال ) َيعيش(        

                                         َآسوًال) أو(

anken 案件 n.   ِآتاب أو َبحث(مادة(   

anketo アンケート n. (enquete)  

الِئحة أسِئَلة في مََوضوع  , َمسَأِليَّة  , َئلةُمسا  

 ُمَعين ُيطَلب أإلجابة َعَليها                       

anki 暗記 n.             )َبَصَمُه َغيبًا(ِحفظ 

~ shiteiru ~している   ِحفظ َعن َظهر َقلب

kare wa nan demo ~ suru 彼は何で  

も~する حَفظ أي َشّيٍء َغيبًا         إنَّه َي     

~ mono ~物                َعَمل ألذَّاِآرة   

~ ryoku ga tsuyoi ~力が強い   ذاِآرة  

 َقِوية                                                 

~ ryoku ga yowai ~力が弱い  ذاِآرة 

 َضعيفة                                              

anko 餡子 n.            قُّوِليات ُمَربَّى ألَب  

                              )باألخص ألفاصوليا(

ankoku 暗黒 n.    َعهد(, َظالم  , َسواد 

                                  ألظُُّلمات) أو َزَمن

ankyo 暗渠 n.   َقناة, ) أرضي(َبرَبخ  

                                             )ُمَغطاة(

anma 按摩 n.      َتدعيك,) ألِجسم(ك َتدلي

kata o ~ shite morau 肩を~してもらう  

 َآتف َيحتاج إلى َتدليك                            

anmaku 暗幕 n.  ِستارة ضوء,         

      ِستارة َتمَنع ُدَخول ألضُّوء(ضوء  بِجاح

          ِعنَد ُمَظِهري أألفالمبخاصةتسَتعمل و

                                           )روألّصَو

anmari あんまり a. = amari 余り  

)   ُمالِئمُمطاِبق أو (َغير , ) َآثيرًا(َليَس  )1(  

sonna koto o iu to wa kimi mo ~ 

da そんなことをいうとは君も~だ    َآم َهو 

 َسيء أن َتقول َشيًا َآهذا                        

                        َتَنطُّع , ِغلو,  ُمباَلغة  )2(

anmin 安眠 n.                 َنوم َعميق 

~ ga dekinai ~ができない ,  َنوم ُمزِعج   

 َنوم َغير ُمريح                                   

~ o bōgai suru ~を妨害する  أقَلَقُه ِمن 
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 َنوِمِه                                                

anmoku 暗黙 n.         )مَمفهو(, ِضمني 

                               َتعريضًا) أو(ضِْمنًا 

~ no uchini ~のうちに         باإلضمار  

anna あんな n.           آـ ,هَكذا , ِمْثل َ  

~ hon ~本                        َهَكذا ِآتاب  

~ shōjiki na hito   ~正直な人     أمين  

              آهذا ألشَّخص                       

~ f ū ni iu to wa kare wa kichigai  

ni chigainai ~風にいうとは彼は気違い 

にちがいない   ال ُبد أنَّه َمخبول ِلَيَتَكلَّم ِبَهذه 

 ألطَّريقة                                             

annai 案内 n. )1(  َداللة, إرشاد         

...no ~ de …の~で َتحت إرشاد...         

 heya ni ~ suru へやに~する   َتعريف  

على ألُغرفة                             ) ألنَّزيل(  

 kare wa machijū o ~ shite kureta  

彼は町中を~してくれた    َعرََّفني على ُآل 

 ألَمدينة                                              

 ~ gakari ~係       ُمَوظَّف أإلسِتعالمات  

 ~ jo ~所                َمكَتب أإلسِتعالمات  

~ jō ~状 )َدعوة) ِبطاقة                      

~ sho ~書                      ِآتاب إرشاد 

 ~ zu ~図                  َخريطة إرشادية 

   اعالن   ,َتحسيس أألخرين) أو(إعالم  )2( 

                               َبالغ, َبيان , ) َعن(

~ nashi ni ~なしに  أو(ُدون إعالم      (  

 َتحسيس أآلَخرين                               

                                            َدعوة)3(

ie(bansan) ni ~ suru 家（晩さん）に~ 

する ل َطعام  ِلَتناُو(ِزل ْنَدعوة إلى ألَم       

               )                            ألَعشاء 

anan·ni あんあに ad.    )هذا ألَحد) إلى  

annei 安寧 n.      َأَمان, ألسَّالمة ألعاّمة  

an·ni 暗に a. = an 暗 

annojō 案の定 a.  آما , آما هو ُمَتَوقع  

آما هو ُمرَتَقب                           , ُخمِّن   

annon 安穏 n.  َسِكيَن, ِاْطِمْئنان , َأَمان  

ano あの a.   ُتسَتعَمل(َذاك , َذِلك          

 لإلشارة ِعن َشخص أو ّشّيء َبعيد َعن         

                                 )لُمَتَكلِّم والُمسَتِمعأ

~ hito ~人                    ذاك ألشَّخص 

~ toki ~時 )ذلك ألَوقت               ) في   

anokoro wa あのころは  في ِتلك أأليَّام  

~ mama  ~まま                 َآما ألحال  

anone あのね int.  أعِطني ) أو(أعرني  

                               إسَتِمع إَلّي, إنِتباهك 

anō あのう int.   َصوت يهتف به للُحصول 

   إشعار, ) للتنبيه(َهال  , َعلى إنِتباه أآلَخرين

                 أآلخرين بانََّك ُتريد أن َتقول َشّيًا
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~ yamada san ~山田さん     يا َسيِّد   

أقول يا َسيِّد يامادا                       , يامادا   

anoyo あの世 n. عاَلم ما ( ألعاَلم أآلَخر  

                         دار أآلِخرة, ) َبعد ألَموت

anpaiya アンパイア n. (umpire) 

               )مألَقَد ِبخاصة ُآرة(َحَكم ِرياضي 

~ o suru ~をする             َتحكيم ُمباراة 

anpi 安否 n.                 أمان, َسالمة  

~ o kizukau ~を気づかう      َقِلق على  

 سالَمته                                            

~ o tazuneru ~を尋ねる        سأل َعن  

                                               ِهَسالَمِت

anpo 安保 n.  أْمن ألدَّولة (أْمن,          

                                  )ً إسِتقرارها أمِنّيا

anraku 安楽 n.              َرفاه, راَحة  

kare wa ~ na seikatsu o shita 彼は 

~な生活をした                عاش َحياة َرفاه  

~ isu ~いす              َمقَعد ُمريح          

anraku-shi 安楽死 v.  ة َم أَلرَّْحَقتُل ,  

  َموت َسهل ال ألم فيه, إزهاق ألرُّوح دون ألم 

ansatsu 暗殺 n.     َقَتل , َفتك , إغِتيال  

                                    َغدرا) أو(ِغيلة 

~ o hakaru ~をはかる       َسْطٌو ِلُمحاَولة  

                              ألَقتل                   

~ sha ~者  فاِتك ُمستأَجر     , َفتَّاك , فاِتك   

ansei 安静 n.    َهجعة ,إسَتراحة , راَحة 

 ُرآون                                               

~ ni shiteiru~にしている      في َهجعة  

zetai ~ 絶対~                   راَحة تامَّة  

isha wa watashi ni zettai ~ o  

 meijita 医 者 は 私 に 絶 対 ~ を 命 じ た 

أشار َعَليَّ ألطَّبيب بالراحة      ) أو(َنَصَحي   

 ألتَّامة                                                

anshin 安心 n.   راَحة بال , إطِمئنان ,  

                                                َسكينة

~ dekiru ~できる  يؤَتَمن , يوَثق به     ,   

 ُيرَآن إَليه                                         

~ saseru ~させる  َعن   ) أو َفرَّج(َسرَّى   

 َنفسه                                               

sore o kīte ~ shita それを聞いて~した   

  ما َسِمعَته أراح ألبال                           

~ shite itte rasshai ~して行ってらっし 

ゃい                       إنَطِلق وأْنت ُمطَمِئن 

watashi wa kitto seikō dekiru to  

 ~ shiteiru 私はきっと成功できると~してい 

 る                          أنا واِثق ِمن َنجاحي 

anshitsu 暗室 n    ِلَتظهير (ُغرَفة ُمظِلمة

       ُغرفة, ) رافيةأألفالم وألصَُّور ألفوتوغ

 ألَتظهير                                             

anshō¹ 暗唱 n.     َيروي, ) ِحكاية(َسرد 
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                  )ألَّنثر, ألشِّعر (إلقاء , ) ِقصة(

anshō² 暗礁 n.  حائل, عائق , عاِرض  

~ ni noriageru ～に乗り上げる  

             إرِتطام ِبحاِجز َصخري              

anshō³ 暗証 n.         َرْمز  إصِطالحي 

ansoku 安息 n.   َسَكن, إْسَتراح , َرَقد  

ansoku·bi 安息日 n. في  (َيوم ألرَّاحة   

                                            )أإلسبوع

antai 安泰 n.                أمان, َسالمة  

antan 暗澹 a.       مُمظِل, ُمِغم  , َآئيب  

antei 安定 n.         ُرسوخ , إسِتقرار ,  

                                       َتوطيد, َثبات 

~ kakaku ～価格         أسعار ُمسَتِقرَّة 

~ kan ～感  إحساس باإلسِتقرار        ,  

 ُشعور باألمان                                   

~ kan no aru ～感のある  ُمسَتِتب    ,  

َتِقر                                             ُمس  

~ o kaku ～を欠く  ُمَضْعَضع , ُمَتَقلِقل,  

َغير ُمسَتِقر                        , َغير ثاِبت   

~ o tamotsu ～を保つ   ِحفظ ألتَّواُزن  

~ o ushinau ～を失う    ُفقدان ألتَّواُزن 

seikatsu no ~ 生活の～       إسِتقرار 

ة                                           ألَمعيش  

tsūka no ~ 通貨の～       إقرار ألنَّقد   

antena アンテナ n. (antenna)  

                                                َهوائي

~ o hiku ～をひく          َنصب َهواِئي 

antō 暗闘 n.   ُخصومة) أو(ِنزاع        

  ,َعَليه  ُمَتَحفَّظ(واليس ِصراع َخلف ألَك) أو( 

                                )ِسرِّي, َغير ُمعَلن 

anun 暗雲 n.  َسوداء(ُغيوم ُمَقطَّبة(      

anyaku 暗躍 n.           فوذ ِمن َخلف ُ

        ُسلطة ُتدير أُألمور ِمن َوراِء(ألَكواليس 

                                              )ِحجاب

anyo あんよ n.  في(َتماُيح , دأدأة          

                                              )ألَمشي

anzan¹ 安産 n.    َتَضع , ِوالدة ُمَيسَّرة  

                              َوليَدها دوَن أّي َعناء

kanojo wa danshi o ~ shita 彼女 

 は男子を～した آاَنت ِوالَدُتها بَمولود َذِآر  

 ُمَيسَّرة                                            

tsuma wa ~ deshita 妻は～でした  

 ِوالدة َزوَجتي آانت ُمَيسَّرة                      

anzan² 暗算 n.     دون(ِحساب ِذهني   

                     ) حاِسبةِآتابة أو إسِتعمال آلة

~ o suru ～をする   َحسب ِذهِنيًا          

anzen 安全 n.     َبعيد َعن(أمان , َسالمة 

                                      )أّي ُخطورة

~ chitai ~地帯                    َمنِطقة آِمنة

~ daiichi ~第一               أوال ألسَّالمة
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  donna kaze nimo ~ na ie どんな風 

にも～な家 اح َمْنِزل ُمَحصَّن ِلُكل َهبَّات ألرِّي  

~ hoshō jōyaku ~保障条約  ُمعاَهدة           

                                 إتِّفاقية أمنية) أو(

~ hoshō rijikai ~保障理事会     َمجِلس

                   )في َهّيئة أُألَمم ألُمتَِّحدة(أألمن 

jū ni ~ sōchi o kakeru 銃に～装置 

をかける ,  ان ألُبنُدِقيَّة َعلى أألم) َزَند(إجَعل   

ُأْآَرة أألمان في ألُبنُدِقيَّة                   َثبِّت   

mi no ~ o hakaru 身の～をはかる  

َتَحذَّر وَتَوقَّى  , َسلك آمن ألَمسالك , إحتاط   

~ ni suru ～にする  َّإتِّخاذ أألمان ِضد 

 ألَحريق                                           

~ shūkan ～週間 إسبوع ألسَّالمة  

~ unten ~運転 ) أو(نة آِم )َسيَّارة(ِقيادة   

                                               َحِذرة

~ unten o suru yō ni shinasai ～ 

運転をするようにしなさい , ُقود ألسَّيارة ِبَحَذر  

 َتَولَّى ِقيادة آِمنة للَسيَّارة                          

anzu 杏 n.               فاِآهة (ِمْشِمش (  

anzuru 案ずる n.             َرهبة, َقَلق  

ao 青 n. )1 (أخَضر               , أزَرق  

~ ao to shita ～々とした ,  ُمخَضْوِضر   

أِريض            , ُمْمِرع , ناِضر ألُخضرة   

ao shingo 青信号      ألّضوء أألخَضر

                    )في إشارة ألُمرور أَلضَّوئية(

َغير , َفّج , ) ف بعد َلم يِجِرِطب (ر أخَض)2(  

                                                ناِضج

                     )ألَوجه(شاِحب , ُممَتِقع ) 3(

aoao 青々 ad. ~ shita ~した    أخَضر 

                                     زاٍه) أو (ناِضر

aoaza 青痣 n.              َرضَّة,  َآْدمة  

aoba 青葉 n.     َنبات, َشَجر (َوَرق(    

                                               أخَضر

~ no koro ～の頃  َموِسم أإلخِضرار ,  

خُُضرة أألرض ِمن    ( َموِسم أإلعشيشاب   

)                                         ألَحشيش  

~ ga deru ～が出る  ألشََّجر(أوَرق(  ,  

أخَرج َوَرقه                               , َورَّق   

ao·bikari 青光り n.      َوميض) أو(َلمع 

                         )أو أزَرق(ضوء أخَضر 

aobukure 青膨れ n. ~ no ~の 

اِرم                باِهت و َو, ُمنَتِفخ شاِحب و   

aobyōtan 青瓢箪 n (v). )1 (   َقْرعة  

        َقرع يَفرغ َبعد أن َيجف و (ومَقرعة ألع

        وجة, َوجة شاِحب  )2() ُيسَتعمل أواني

                                       َمسلوب أللون

aodaishō 青大将 n.     أفعى َخضراء 

aodake 青竹 n.             َخْيُزران ناِضر

ao·datami 青畳 n.    َجديدةَحصيَرة َقش 
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     زال قشها َطِريًا ناِضراَحصيرة ما( َجديدة

                                          )أو أخَضر

aogu¹ 仰ぐ v.  )1(  َنَظَر)إلى أعلى (,   

          )في ألسَّماء(َحدَّق , ) إلى َفوق(َتَطلََّع 

                          إحَتَرم, َبجَّل , أَجل  )2(

kare o chichi to aoida 彼を父と仰い 

  だ                            أَضعه بَمقام واِلدي 

َعوَّل                    , إلَتَمس , َتَوخَّى ) 3(  

watashitachi wa kare ni enjo o  

aoida 私たちは彼に援助を仰いだ  َنْحن 

َنعول َعَليه           , َنَتوخَّى ألُمساعدة ِمنه   

                                َتَجرَّع, َشِرب  )4(

aogu² 扇ぐ v.       َحَرك : َروَّح , َهّوى  

                                   ألَهواء بالِمْرَوحة

sensu de jibun o ~ 扇子で自分を～ 

 َهوَّى على َنفسه                                   

aoi¹ 青い n. أخَضر) أو(أزَرق   )1(       

~ ringo ～りんご  أللَّون(ُتْفاح أْخَضر   (  

~ sora ~空  سماء صاِفية(َسماء َزرقاء (  

                              َغير ناِضج, ِفّج ) 2(

kono ringo wa mada ~ このりんごは 

 まだ~                  هذا ألتُّفاح ما زال َفجًا 

        َهَلعًا أو(أصَفر ألَوجه ) أو( شاِحب )3(

                                            )َمَرضًا

kimi wa ~ kao o shiteiru 君は～顔 

 をしている                 َلون َوجِهك شاِحب 

aoi² 葵 n.   ُخبَّازى َبرِّية, َنباُت الَخْطِمّي  

aoikitoiki 青息吐息 n. , َبالء َشديد       

                              ضاِئَقة, ِشدَّة , َآَرب 

aoiro 青色 n.                 لونأزَرق أل  

ao·jashin 青写真 n.   )ُمَخطَّط ُرِسم    

                                  َوَرق أزَرق) َعلى

aojiroi 青白い n.   أبَيض على َزراق) 1(

 hoshi ga ~ hikari o hanatte iru 星 

 が光を放っている       ألنُّجوم ُتعطي ُضوئًا 

 أْبَيض  على َزراق                                

    باِهت َسقيم , ُمْمَتِقع, ُمصَفر , اِحب ش) 2(

~ kao o shiteiru ～顔をしている  

 باِهت ألَوجه                                        

aokabi 青黴 n.  أزَرق(َعَفن أخَضر(    

aokunaru 青くなる n.    ,باِهت, شاِحب 

                                     )ألَوجه(ُمزَرق 

aokusai 青臭い a. , v.  ُعشبّي          

       َقليل ,َغير ُمؤهل , راِئحة َفج  , ألراِئحة

                       ) أغرارج(َغرار  ,ألِخبرة 

aomi 青身 n.         اخَِِضرار , أزِرقاق  

                           )َخضراوي, َزرقاوي (

aomono 青物 n.   ُخضَروات,ُخضار  

aomono ichiba 青物市場           وقُس

                                             ألُخضار
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aomuke·ni 仰向けに n.  ) يسَتلقي أو  

                    َظهره) ينَطِرح أو يسُقط َعلى

~ neru ～寝る    إسِتلقاء َعلى ألظَّهر    

~ taoreru ～倒れる ُسقوط على ألظَّهر  

aomuku 仰向く v.  أعلى ( َتَطلََّع إلى ,  

         )إلى أعلى(َيَتَحوَّل ) أو(َينَقِلب , ) َفوق

aomushi 青虫 n.   )ُطْرُطر ) َيَرقة,    

          ,دوَدة َقبَل أن َتكون أسروعًا : ِسْرَوة 

                     أسروعا َقبل ألَفراشة َوَتكون

aona 青菜 n.        ِمثل(ُخضرة ذو وَرق 

                             )ألَسباِنخ و ألُملوخية

aona ni shio 青菜に塩       َيبدو َآِئيبًا 

aonisai 青二才 n (v).   ياِفع , ُغالم ,  

              َفتى َلم َيِصل َمرَحِلة ألُرجولة َبعد

aonori 青海苔 n.   ُعشبة: ُأشنيَّة ألَبحر  

               ِمن أعشاب ألَبحر َلها َسعف ُيؤَآل

aori 煽り v.  ِرياح(عاِصفة(                 

aoru 呷る v. )1( َنَفخ, َهّوى ,  َروَّح     

hi wa kyōfū ni aorarete shihō ni 

 hirogatta 火は強風にあおられて四方に 

広がった   َهبَّت ألرِّياح َعلى ألنَّار فإتََّسَعت 

 ُرقَعتها                                            

ت ِضد ناألَحَيوا (َتحريش, أثار ,  َحرَّض )2(  

                             )َبعِضها آِقتال ألدُّيوك

 kare no kotoba wa gakusē no  

kōkishin o aotta 彼の言葉は学生の 

好奇心をあおった   َآِلماته أثاَرت ألُفَضالء 

 ِمن ألطََّلبة                                          

ao·shingō 青信号 n.        ضوء أخَضر 

                            )ضَّوئيةفي أإلشارة أل(

aosuji 青筋 n.       ِعرق, ) أزَرق(َوريد 

                                 ) ُعروق ألدَّمِمن (

aota 青田 n. جِف (َحقل أرز أخَضر(   ,  

          )ل ُيمِكن أ ُيباع َقبل أن َينُضجُهو َحق(

aota·uri 青田売り وهو َبيع َحقل أُرز ِفج   

                                بل ألَحصادأخضر َق

ao·tenjō 青天井 n.  َسماء َزرقاء         

ao·ume 青梅 n.    ِفّج) َبرقوق(َخْوخ    

                                 )أخَضر َلم َينُضج(

ao·unabara 青海原 n. َفساحة ُمَترامية 

          )آالَبحر (أألطراف ِمن ألِمياه ألَزرقاء

aoyagi 青柳 n. )1( َشَجر ألصَّْفصاف   

                                )أألخَضر(ألّناِضر 

aozameru  青 ざ め る  v.  َشَحب ,

        َوجهه ِمن َهول (امُتِقَع , َبَهت  , إصَفرَّ

                                            )ألصَّدمة

aozameta 青ざめた                شاِحب 

aozamete shinin no yō da 青ざめ 

て死人のようだ  َبدى ِبصورة ُمريعة       ,  

 شاِحب أللَّون آاألموات                        
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aozamete tsuchi no yō da 青ざめ 

 て土のようだ                   شاِحب آالرَّماد 

aozora 青空 n.     )صافية(َسماء َزرقاء 

~ ichiba ~市場 سوق في ( سوق ألَخالء  

                              )َسقفألَعراء ِبدون 

~ kyōshitsu ～教室  ُدروس في ألَهواء 

 ألطَِّلق                                               

aozora chūsha 青空注射          َموِقف

         )ِللسَّيارات ِبمحاذات ألرَّصيف(جاِنبي 

apareru アパレル n. (apparel)  

                                      ِلباس, ِآساء 

~ sangyō ~産業         ِصناعة ألَمالِبس

apīru アピール n. (appeal)  َجْذب ,   

                                           َلْفت ألنََّظر

apāto アパート n. (apartment)  

      )َسَكن باُألجرة( َمقصورة, ُحجرة , َشّقة 

appaku 圧迫 n.            ,إجبار , إآراه 

                    َتضيِّيق,َعَنت, َعْنَوة ,  َضغط

nichijō seikatsu no ~ 日常生活の～ 

 أعباء َضغط ألَحياة ألَيوِمية                     

genron no jiyū o ~ suru 言論の自  

由を～する                  َقمع ُحرِّية ألَكِلمة 

~ kan ～感                  ُشعور بالَكبت 

appare·na 天晴れな n.     راِئع, َبديع  

appurike アップリケ n. (frn.  

appliqué)   َزرَآشة ِمن ُقماش ُتخاط    

                                          بقماش آخر

ara あら int.           َصوت يهتف به! آه 

       )أو(ألَعَجب ) أو(ِلإلعراب عن ألُمباَغتة 

  : ُمالَحظة ألتََّحّسر) أو(ج أإلبِتها) أو(ألَشَفقة 

                            ءُتسَتعَمل ِمن ِقَبل ألنِّسا

~, dōshitano ～、どうしたの ما باُلك, آه  

~, jishin da ～、地震だ َهزَّة        , آه  

 أرِضيَّة                                              

ara 粗  n. )ِعظام ألسََّمك(َحَسك  )1(      

                ِعلَّة, َعَطب  , َعيب , َخلََل  )2(

arāra·shii 荒々しい a.     َغليظ , َفّظ ,  

                                                 ِجلف

arabia アラビア n.  َقوم و ِبالد , ُعروبة  

                            )َقوِمية ألَعَرب(ألَعَرب 

~·gamu ~ガム                           َصْمغ

                                       َسيَّال, َعَربي 

~ go ~語                          أللُّغة ألَعَربية

~ shuchōkokurenpō ～首長国連邦 

 َدولة أإلمارات ألَعَرِبية ألُمتَِّحدة               

~ sūji アラビア数字 أألرقام                

                  )0123456789(ة و هَي ألَعَرب

~ uma ~馬                     ألَجواد ألَعَربي

~ umi ~海  َبحر ألَعَرب                   

arabu jin アラブ人       ,َعَرِبيَّة , َعَربّي 
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                                               ألعَرب

aradateru 荒立てる v.     َهيَّج  , أثار ,  

       أي يجعل الشيء أسوأ أو أشّدفاقمُي, أزَّم 

                                              خطورة

arai¹ 荒い n.       َخِشن , َغليظ, َفظ  )1(

kare wa kishō ga ~ 彼は気性が～  

َغليظ ألطَّبع                        , َطبُعه َفظ   

~(hageshī) kuchō de hanasu ～ 

（激しい）口調で話す رة قاِسية    َتَحدُّث ِبَنب  

                                  جاِمح, هاِئج  )2(

 kyō wa nami ga ~ 今日は波が～ 

 ألَبْحر هاِئجًا ألَيْوم                                 

arai² 粗い n.           )  ناِعمَنقيض(َخِشن 

kime no ~ hada きめの～肌     َبَشرة 

                 َخِشنة                              

arai³ 洗い n.    َشطف, َتنظيف , َغسيل  

~ ga kiku ～がきく           ُيْمِكن َغسله 

~ ni dasu ～に出す     إرسال ألَمالِبس 

)                   َمكان للَغسل والَكي(للِمغَسلة   

arai·gami 洗い髪 n.  َشَعر َرِطب      

                                          )ُغِسل ِلتَّو(

araiguma 洗い熊 n.     فأر, فأر َغسَّال 

  َمخَلب َحَيوان ِمن ألثَِّديات ذو) راآون(ألماء 

arai·mono 洗い物 n.    مالبس مغسولة 

                                  أو ُمَعدَّة للغسل

arai·otosu 洗い落とす v.      َشطف ,  

                               أزال بالَغسل, َغسل 

arai·zarai 洗い浚い n. , قاِطَبة , َجِميع    

                                برّمته,  ُآلِّيَّة, آافَّة 

arai·zarashi 洗い晒し n. ,    َرث , باٍل   

                                    ُمَبتَذل , ُمتهّرئ

arakajime 予め a.  َسَلفًا , ُمَقَدمًا     ,  

                                       ُمسَبقًا         

~ tsuuchi suru ～通知する       إعالم 

إبالغ سَلفًا                              , ُمسَبق   

~ keikau sareru ～計画される  

َترتيب ُمْسَبق      , َمحسوب ألِحساب َسَلفًا   

~ enzetsu no junbi o suru ～演説 

 の準備をする  ُخطبة ُمسَبقًا الإعداد,           

 َتحضير ألُخطبة َسَلفًا                             

arakasegi 荒稼ぎ  n.  َسَرق , َسَلب ,  

                                باق          , َنَهب 

arakata 粗方 n.        في , في ألغاِلب  

                 إجماًال,  َعلى ألُعموم , ُمعَظِمه 

ara·kezuri 荒削り n. ,َفظ , َوِقح          

                                     َشِرس أألخالق

arakure 荒くれ a.       َفظاظة, َوقاحة  

arakure·otoko 荒くれ男        َفظَرُجل 

aramaki 荒巻 n.   أو حوت(َسَمك(    

                               )َقِليًال ُسَليمان ُمَملَّح 
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aramashi あらまし a.     )1(  ُخالصة ,  

       ,َحوالي  )2( )ألموضوع(ُزبدة , موَجز 

 َتقريبًا  

aramono 荒物 n.      َأَدَواُت الَمْطَبخ ,  

                                     أواني الَمْطَبخ

aramonoya 荒物屋          َمْتَجر أَدوات

                   تاِجر أَدوات ألَمطَبخ, ألَمطَبخ 

aramusha 荒武者 n.    ُمحاِرب ِمقدام 

          ُمقاِتل ِبَشجاعة, )  ال ُيبالي ألَمخاِطر(

                 ِمغوار, ُجندي أشَوس , َهوجاء 

aranami 荒波 n.    أمواج , َبحر هاِئج  

                                               عاِرمة

aranawa 荒縄 n.     أو(َحبل َمجدول   

                                ألَقشِمن ) َمصنوع

arankagiri 有らん限り phr.        ًَبذل 

   ِبكل ما, ِبَقدر ألُمسَتطاع , ُقصارى ألُجهد 

                 َلم َيدَِّخر ُوسعا, ُأوتي ِمن ُقوَّة  

~ no koe de~りの声で    ُينادي أويصُرخ 

                                    بأعلى َصوته

arappoi¹ 荒っぽい a.      َشراسة, َفظاظة 

                                َغالظة   , ُخشونة 

arappoi² 粗っぽい a. = arai² 粗い 

arare 霰 n.    َبَرٌد , َحبَُّة َبَرد , الَبَرَدة ,  

~ ga furu ～が降る  ُسقوط ألَبَرد       ,  

                                          أمَطر َبَردا

arare·mo·nai あられもない a.   )ُسلوك(

          َغير ُمالِئم, َغير  ُمحَتِشم , َغير الِئق 

 ~ kakkō de ～かっこうで    َمظَهر َغير 

)                           ال َيليق ِبَسيِّدة(ُمحَتِشم   

ara·sagashi あら捜し n.  َبحث , تََعِييب  

                                   )ِلَنقِدها(َعن ِعلَّة 

~ o suru ～をする           إيجاد ُعيوب 

arashi 嵐 n.              َزوَبعة, عاِصفة  

~ ga okoru ~が起        ُهبوب ألعاِصفة 

~ ga yamu~がやむ       ُهدوء ألعاِصفة 

~ ni au ~にあう   ُتباِغُتُه, ألعاِصفة  ُتدِرُآُه

                                              ألَزوَبعة

~ no yō na hakushu ～のような拍手 

َتصفيق حار               , َتصفيق عاِصف   

~ no mae no shizukesa ～の前の静 

 けさ                ألَهْدأة ألتي َتسِبق العاِصفة 

ara·shigoto 荒仕事 n.    َعَمل شاق ,  

                                        َعَمل ُمضني

arasoi 争い n      )1(  ِخالف , ِنزاع ,  

                                              ِخصام

arasoi no tane 争いの種         ُجذور

                             ِعّلة ألشِّقاق, ألِخالف 

uchiwa no ~ 内輪の～   ِخصام عاِئلي 

hōteijō no ~ 法廷上の～        ِخالف 

       َشرعي                      ) أو(َقضائي 



- 42 - 

~ no tane ～の種  ُعنُصر أإلفساد     ,  

)     أو(ألشَّحناء ) أو(ِعلَّة ألشَّر ) أو(َسَبب   

 ألشِّقاق                                            

~ ga okoru ～が起こる    َتفاُقم ألِخالف 

                              ُمناَزلة, ُمناَظرة  )2(

arasō 争う v. )1 (ِنزاع          , ِخالف  

zaisan o ~ 財産を～          ِنزاع على 

                                           ُمْمَتَلَكات

ikkoku o ~ 一刻を～ ال َوقت للَهدره   

                     َتداُفع, َتزاُحم , َتناُفس ) 2(

seki o arasou 席を争う       تزاُحم على

                            ألَمقاِعد                   

shōhai o ~ ～勝敗を～      َتناُفس َعلى 

 ألَفوز                                              

sēken o ~ 政権を～   َتناُفس في ألنُّفوذ 

 ألسِّياسي                                          

arasu 荒らす v. )1 ( َخراب, َدمار       

  أنَزل فيه ألَخراب, أضرار أصاب ب, أخَرب 

sakumotsu o ~ 作物を～       إتالف 

َتخريب ألَمزروعات              , ألَمحصول   

hada o ~ 肌を～     َتَخشُّن ألَبَشرة       

َسطى    , ) للسَِّرقة(ُعنوة ) ألَبيت(َدَخل  )2(  

              َفتَّش         , َنبَّش , ) ألَبيت(َعلى 

dorobō ni heya o arasareta 泥棒に 

部屋を荒らされた          ِلٌص َنبَّش ألُغرفة 

arasuji 粗筋 n. ُنبذة , موَجز , ُمخَتَصر    

arata 新た n.  ُمؤخَّرًا   , َحديث , َجديد  

~ ni naru ～になる                   َجدَّد 

~ ni hajimeru ～に始める  َبدأة َجديدة 

arata·na 新たな a.  َحديثًا , َجديدًا,      

ؤخَّرًاُم    

arata·ni 新たに v.  عاَود , َجدََّد,        

                                              إستأَنف

~ suru(naru) ~にする（なる）      , تجديد 

                                               َتحديث

aratamaru 改まる v.    )1 ( َتحسين ,  

                                               َتطوير

                ألتََّكلف بالَرسِميات, َرسمّي ) 2(

aratamatta seki de 改まった席で  في 

 َتَجمُّع َرسمّي                                     

                                   ُحلول, ِبدء ) 3( 

toshi-ga ~ 年が~ ُحلول ألسَّنة ألَجديدة 

                                      َتسوء   ) 4(

kanojo no byōki ga ~ 彼女の病気 

が～                    ِصحَُّتها َتَتراَجع لألسوأ  

aratamatte 改まって v. َشكِلّيًا, تَرسُّمًا  

aratameru 改める v. عقد (َتجديد  )1(   

        َتبديل,  َتغيير ,َتعديل , َتنقيح  , )  َمَثًال

kotoba o aratamete ことばを改めて  

َلهجة َرسمية             ) َتغير ألَحديث إلى(  
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kono keikaku o arartamemashō  

ka この計画を改めましょうか     أال َغيرنا 

 ألُخطَّة                                             

fukusō o ~ 服装を～    َتبديل ألَمالِبس  

                   إصالح, َتحسين , َتجويد ) 2(

kanemaru-san wa warui shūkan  

o aratamemashita 金丸さんは悪い習 

慣を改めました  ألسَّيِّد آانيمارو َحسَّن ِمن   

                                       ِطباعه ألسَّيِّئة

machigai o ~ まちがいを～    إصالح  

  يح أألخطاء                    حَتص) أو(َخطأ 

okonai o ~ 行ないを～  َتحسين          

َتقويم                                  , السُّلوك   

َتَفحُّص                   , َتدقيق , َتحقيق ) 3(  

 o-kyaku-san no kippu o  

aratamemashita お客さんの切符を改 

めました            َتَحَققت ِمن َتذاِآر ألزَّباِئن 

aratamete 改めて ad.    َمرًَّة ُأخرى ,  

                              ُمعاودة, خرى تاَرًة ُأ

~ iu made mo naku… ～言うまでも 

なく…                        َوَغنيٌّ َعن ألَقول 

~ iu koto wa nai ～言う事はない   ال 

 يوَجد ِعندي ما أقوَله                              

 ~ ukagaimasu ~伺います      سُأعاود 

                           )         ثانيًة(أإلتصال 

 ato de ~ o-denwa shimasu あとで~  

お電話します  سأتَِّصل َمرَّة ُأخرى فيما َبعد 

arate 新手 n.      إسلوب) أو(َطريقة    

          إمدادات َعسَكِريَّة, ُقّوة َجديدة , َجديد 

arau 洗う v.    ,َشطف , َتنظيف , َغسل 

                                      تطهير, َمسح 

araitate no 洗いたての      ُغِسل َقريبًا 

 karada o ~ からだを～  َغْسل , إسِتحمام  

 ألَبَدن                                               

yogore o arai otosu 汚れを洗い落と 

す                                َغسل أألوساخ 

shimi o arai otosu しみを洗い落とす 

قعة                                        َغسل ألُب  

kokoro no tsumi o arai kiyomeru  

心の罪を洗い清める       َتطهير ألَقلب ِمن 

 ألذُّنوب                                              

sujou o ~ 素性を～  َتحقيق في ماضيه 

ashi o ~ 足を～          ,َترك ألمعاصي 

      ِمن(تاب , إلجرام أ) ِمهنة(ألتََّخلي عن  

                           )َرَفهاُذنوب آان َقد إقَت

arauma 荒馬 n.    ِحصان) أو(ُمهر    

                     َغير ُمَروَّض)أو(َغير ُمَطبَّع 

araumi 荒海 n.                َبحر هاِئج 

arawa 露 a. على    ,  جهارًا, َصراحة    

                                     رؤوس األشهاد
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araware 現れ n.   َدليل, إبانة , عالمة  

uruwashī yūjou no ~ 麗しい友情の 

 أإلعراب ِعن َصداقة َحميمة               ～ 

arawareru 現れる v.   باِئن, ظاِهر ) 1(

                    َبَزَغ, َبَرز  , باٍد ِللَعيان) أو (

taiyō ga kumoma kara arawareta 

太陽が雲間から現れた     ت ألشَّمس ِمنَبَزغََ

 َخلف ألُغيوم                                      

tsuki ga yama no ue ni arawareta  

月が山の上に現れた الح ألَقَمر َفوق ألَجَبل 

sono joyū ga butai ni arawareta  

その女優が舞台に現れた    َظَهَرت ألَفنَّانة 

                   َعلى ألَمسَرح                    

kusuri no kikime ga ~ 薬の効き目 

が~ ألدَّواء َمفعول ) أو(تأثير َبواِدر َظَهَرت   

َآشَّف     , ) َوّري(أرَّى , َبيَّن , َتَبدَّى ) 2(  

kare no kao ni kakushikirenai  

yorokobi ga arawareta 彼の顔にか 

くしきれない喜びがあらわれた    َوجهه َبيَّن 

                                 َبهَجَته             

yō to hōshō ga ~ 酔うと本性が～  

    َعن ألشَّْخِصية ألَحقيِقية        فشَِّكألسُّكر ُي

himitsu ga arawareta 秘密があらわ 

れた                                َتَكشَّف ألسِّر 

arawasu¹ 現す v.      إبداء, إظهار  )1(

kore wa kare no kenkōsa o  

arawashite iru これは彼の健康さを表 

している               َهذه ُتظِهر َمدى عاِفيته 

 kanojo wa [hakkirito] fuman o  

 arawashita 彼女は(はっきりと)不満を表 

した                                 َبَدت ُمستائة 

kare wa tōtō shōtai o arawasita  

彼はとうとう正体を表した  أظَهر َحقيقة َنفسه 

                                       في ألنِّهاية  

                               إعراب, َتعبير  )2(

sono utsukushisa wa kotoba ni  

arawase nai その美しさはことばに表せ 

ない        ذاك الَجمال ال ُيَعبَّر َعنه ِبَكِلمات 

 kangae o hakkiri shita kotoba de  

arawashi nasai 考えをはっきりしたこと 

ばで表しなさい   َعبِّر َعمَّا ُتَفكِّر به ِبَكِلماٍت 

 واِضحة                                             

  ُمصَطَلح, راِمز إلى   ,يعني, دال على  )3(

kono kigō wa nani o arawashite  

imasu ka この記号は何を表してますか  

ماذا َيعني هذا  , على ماذا َيُدل هذا ألرَّمز   

                                      ألُمصَطَلح   

arawasu² 現す v.     ,َآَشف , أبان ) 1(

أظَهر                                        , َبيَّن   

 hisashiburi ni kare wa patī ni   
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sugata o arawashita 久しぶりに彼は 

派パーティーに姿を現した َفترة         َبعد  

                           إنِقطاع َظَهر في َحْفلة

ألدَّواء   َمفعول ) أو(تأثير َبواِدر ُظُهور ) 2(  

 kono kusuri wa sugu ni kōka o  

 arawashimasu この薬はすぐに効果を 

現します هذا ألدَّواء َيأُخذ َمفعولة َفورًا       

arawasu³ 著す v.  َنَشر , َآَتب    ,     

      ألَّف                                  , أصَدر 

 yamada sensē wa butsurigaku ni  

kansuru hon o takusan  

arawashite iru 山田さんは物理学に関 

する本をたくさん著している    أألستاذ يامادا 

 ألَّف ألَكثير ِمن ألُكُتب في َمجال ِعلم ألِفزياء  

sayama kyōju no arawashita hon  

佐山教授の著わした本     ِآتاب ِمن تأليف 

                                  ألَعلَّامة ساياما     

arayuru あらゆる a.  ُآل ما , ُآل َشّيء  

                       ِبَشتى ألطُُّرق, ُهو ُممِكن 

~ kikai-ni ~機会に ) أو(في ُآل ُمناَسبة   

                                                 َحَدث

~ bāi ni ～場合に         في ُآل ُمناَسبة 

~ shudan o mochīru ～手段を用いる 

      َعمل ُآل ما هو , ِبُكل ما ُاوتَي ِمن ُقوَّة 

إتِّخاذ ُآل ما َيلَزم                   , ُمسَتحيل   

~ shurui no hon ～種類の本     ُآُتب 

في ُآل ألُحقول                        ) َتبَحث(  

~ ten ni oite ～点において      ُجمَّ    َآنَّ

                                        أإلحِترام     

are¹ あれ n.  , pron. )1 ( ِتْلَك, ذاك      

           ِلإلشارة إلى َشّيء َبعيد َعن ُتسَتعَمل(

                            )ألُمَتَحدِّث و ألُمسَتِمع

are wa tōkyō tawā desu あれは東 

京タワーです  ذاك ُهَو ُبرج طوآيو          

هذه                                   , ا هذ) 2(  

kono mae, eizu no kiji o  

yomimashita yo, are wa kowai  

byōki rashī desu この前、エイズの記 

事を読みましたよ、あれはこわい病気らしい 

です        َقبل َفترة َقرأت َمقالة َعن ِمَرض 

  هذا َمَرض َخطير للغاية              ,أإليدز

                                ِهَي     , ُهَو ) 3(

kanai desu ka? are wa ima jikka  

e ittemasu 家内ですか？あれは今実家 

へ行ってます  في ِزيارة َزوَجتي؟ هي أآلن  

ِعند أهِلها                                   ) أو(  

ذاك ألحين                                  ) 4(  

~ irai ~以来   ِمن َبْعد ذلك ألحين         

~ kara ~から                 ُمنُذ ذلك ألحين 

~ made ~まで             َحتى ذلك ألحين 
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are² あれ int.     َصوت ُيهَتف ِبه , أه  

 ِلإلعراب عن أإلبِتهاج أو ألضِّيق أو ألدَّهشة 

                                ر َشيئًا ما َفجأةأو َتذّآ

are³ 荒れ n. , عاِصفة  , َزوَبعة, إعصار   

                                       عاصفة الَبَرد

oo~ da 大～だ عاِصفة َشديدة   ) َثَوران(  

arechi 荒れ地 n. أرٌض َقاِحَلة   ,َقْفر ,  

                                  يَّةَبرِّ , َأْرٌض ُبور

are·dake あれだけ  ad. = arehodo 

あれ程 

are·hateru 荒れ果てる v. لُه    َيجَع    

          يتخلى عن, يخرِّب,مهجورًا أو مقفرًا 

arehodo あれ程 ad.     إلى هذا ألحد ,  

                                   ألنِّطاق, ألمدى 

~ no ~の  ِمْن َهَذا الَقِبيل                    

~ itta noni ~言ったのに                           َبعَد ُآلَّ  ما

                                                  ُقلت

arekkiri あれっきり ad. ُمنُذ ذلك  )1(     

                                 ألزَّمان) أو(ألحين 

~ sugata o mise nai ～姿を見せない 

 ُمنُذ ذِلك الحين َلم ُيشاَهد                        

~ kanojo ni atte inai ～彼女に会っ 

 ていない ذِلك الحين َلم ُأقاِبُلها              ُمنُذ   

                           َفَقط ذِلك,  َليَس إّال )2(

kare wa ~ no otoko da 彼は～の男だ 

 إنَّه َرُجل ال ُيساوي أْآَثر َمظَهِره                

arekore あれこれ pron.    َهذِه و ِتلك ,  

                                         َهِذِه أألشياء

are·kurū 荒れ狂う v. َرِئثا , هائج         

are·moyō 荒れ模様 n.  إعصارَبواِدر  

     عاِصفة) َمجيء أو ُقدوم أو ُوجود(َمالِمح 

arenji アレンジ v. (arrangement)  

                                      َتدبير, َترتيب 

areno 荒野 n.  أرض قاِحلة , َقْفر     ,  

                          أرض بور, يَّة أرض َبرِّ

areru 荒れる v.   )1( هاج                

umi wa arete iru 海は荒れている  

 ألَبْحر هاِئج وماِئج                              

َعَصف                                      ) 2(  

tenkō wa aresō da 天候は荒れそうだ 

                          َيبدو أن ألَجوَّ عاِصفًا  

عاث فيه َفسادًا , َخراب  ,َرث ) ألَمنِزل( )3(  

 tonari no ie wa sukkari arete  

 shimaimashita 隣の家はすっかり荒れ 

 てしまいました      أصَبح َرثًا  ألَبيت ألُمجاِور

 بالكاِمل                                             

 sono ie wa sumu hito mo naku,  

 arete ita その家は住む人もなく、荒れて 

 いた َفَخِرب) َغير َمسكون(  خاٍوذِلك ألَبيت  

            )ألَيَدين(َخِشن , َتَقُشب , َتَشقُّق  )4(
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areta hada 荒れた肌  أو(َبَشرة َخِشنة (  

 ُمَقشِّبة                                             

 kanojo no te wa arashigoto de  

arete iru 彼女の手は荒仕事で荒れてい 

る          َتَخشََّنت َيداها ِمن األعمال ألشَّاقة 

) َزعالن(لق َسيء ألُخ, ُمَكدَّر ألخاِطر ) 5(  

kare wa shūshoku ni shippai  

shite arete iru 彼は就職に失敗して荒 

 れている َلم يَتَمكَّن ِمن ألُحصول على َعَمل   

           َفَتَكدَّر خاِطَرة                            

arerugi アレルギ n. (ger- allergy)  

      التحسس  فرط(َأَرِجيَّة ) َمَرض(َحسَّاِسيَّة 

                                           )للُمْسَتِضّد

~ sei no ～性の  ِعنَدُه , ُمفِرط الَحساسة  

  )لـِ(ُمباَغضة ) أو(ِعنده ُمناَفرة , ) لـِ(َحساسة 

~ o okosu ～を起こす              َتنفير 

َسبَّب ألَحسَّاِسية                   , ألحسَّاِسية   

~ hannō ～反応  ُمناَفرة ألَحسَّاِسية    ,  

 َردَّة ِفعل ألَحسَّاِسية ألُمفِرطة                   

watashi wa tamago o taberu to ~  

hannō o okosu 私は卵を食べると～反 

応を起こす اِسية لي أُآل الَبيض ُيَسبِّب ألَحسَّ   

areshiki-no あれしきの phr.  َِمثيل لـ ,  

                                           )آذا(ِمثل 

areshō 荒れ性 n.    َبَشرة قاِبلة للَتَشُقق 

~ no hito ~の人  ذو َبَشرة َشْخص      

         ألتََّقشُّب )أو(ألتََّشقُّق ) ِلَمَرض(َحسَّاسة 

areta 荒れた v.   َخرَّب , أفَسد , أهمل ,  

                                                 َهَجر

areya·koreya あれやこれ phr.      هذا 

            َهِذه أألشياء و تلك أألشياء, ذاك و

~ kangaeta sue ~考えた末 َبعد ألتَّفكير 

                                        َمِليًا باألمر

ari 蟻 n.                                 َنملة   

~ no gyōretsu ~の行列    ألنمل طريق

~ no su ~の巣 َمحَصن ألنَّمل             

arizuka 蟻塚        )هاَمساِآُن(َقرية ألّنمل 

~ no haideru suki mo nai kēkai  

buri data ～のはい出るすきもない警戒 

ぶりだった         آان ألَمكان ُمَحكَّم الِحماية 

ariake 有明 n.      ُطلوع) أو(ُبزوغ     

          إصباح, َفَلق ,  ُطلوع ألنَّهار , ألفجر 

ari·amaru 有り余る v.      َفوق ألَحد ,  

                                  أآَثر من ألحاجة

~ hodo no ~ほどの ما   َيكفي و ) َلديه(  

         ِمن ألحاجةأآَثر  ُمَتَوفر ما هو, َيزيد 

ari·ari ありあり ad. ~ to ~と     ,َجِلّي  

                            ال ُغبار عليه, وَاِضح 

ariawase 有り合わせ n. ,ُمَتَوفِّر , ُمتاح    

          ما هو ُمتاح أو ُمَتَوفَّر لدى(ما في أليد 
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                 )لشخص آالمال أو الطَّعام َمَثًالأ

aridaka 有高 n.    )َمبلغ من ألمال(    

          ما في, ُمَتَوفِّرة ) ِبضاعة(,  ألَيد َتحت

                                              ألِحساب

arifureta 有り触れた phr.    مألوف ,  

     َمعهود) َمكان(, َليَس َغريبًا  ألبتَّة , ُمعتاد 

arigachi-na 有り勝ちな a.    مأنوس ,  

         ثُمَتَكرر ألُحدو, َحَدث َيومي  , ُمعتاد 

arigane 有り金 n.   أو(َمبلغ ُمَتَوِفر(    

                  َنقد في ألَمَتناَول, جاِهز ِلتََّداُول 

arigatagaru 有り難がる v.    إمِتنان ,  

                              شاآر ِللَجميل, َتقدير 

arigatai 有り難い a.    ُممَتن , َشكور ,  

                            ُمَرِحبًا, ذاِآر ِللَفضل 

arigataku 有難く        َمع خاِلص ألُشكر

                                )َثناء على َجميل(

arigataku omō ありがたく思う  

  َغبطة أإلحساس بالشُّكر, أإلعِتراف بالَجميل 

ُيَكرَّم , ُيحَتفى به , َرحَّب به ُم, ُمسَتَحب ) 2(  

arigataku nai kyaku ありがたくない 

客 َضيف َغير ُمَرحَّب ِبه                      

~ koto ni ～ことに  ِلُحسن , ِلُحسن ألَحظ  

 الطَّاِلع                                             

 ~ koto ni watashitachi wa mina   

genki desu ～ことに私たちは皆元気で 

す             َسعيد أن أقول أننا َجميعًا ِبَخير 

~ okurimono ～贈り物    َهديَّة َمقبولة 

 sen-en kashite itadakereba ~ no  

desu ga 千円貸していただければ～ので 

すが       أآون ُممَتنًا لو أقَرضَتني أْلف ين 

                         َعزيز , َنفيس , َقيِّم ) 3(

~ sekkyō ～説教  َموِعظة في ألسُّلوك ,  

           ِعظة َتهذيب                            

~ okotoba ～おことば  أو(َآالمًا َرقيقًا (  

 َلطيفًا                                              

oya wa ~ mono da 親は～ものだ   

 َآم َندين للواِلَدين                                  

arigata·meiwaku 有難迷惑 n.  

         ِمنَّة في َغير, َجميل َغير مرغوب فيه 

                                     وِضِعها ألحقَم

arigatami 有り難味 n.  َفضيلة, َفضل  

~ o shiru ~を知る   َقدََّر َجميًال)  أو (َثمََّن

arigatō 有り難う phr.        َحمد, ُشكر  

                                              )ُشكرًا(

otegami ~ お手紙～  ُشكر على ِرسالة 

goshōdai ~ ご招待～  ُشكر على َدعوة 

sō osshatte itadaite dōmo ~ そうお 

っしゃていただいてどうも~     َآم ُهو َلطيف 

 ِمنك أن َتقول هذا                                  

arijigoku 蟻地獄 n.     َلْيُث ِعِفرِّين,  
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     َحَشرة ِمن َعَصبية أألجِنحة َتسَتِقر َيَرقاتها

كل َتحُفرها ِبَنفِسها و في ُحفرة َمخروِطية ألشَّ  

                       تأآل ألنَّمل ألذي َيسُقط فيها

arika ありか n.                         َمخبأ 

~ o mitsukeru ~を見つける       َآَشف 

                                            عن َمخبأ

arikata 在り方 n.  َآما َيَتَوجَّب أن َتكون 

                                 )طية َمَثًالألدُِّمقرا(

ari·kitari·no 在り来たりの phr. 

   , ِمن ألَمعهود , َبديهي , إعِتيادي , َتقليدي 

                                               مأنوس

arimo·shinai 有りもしない a.  َوهمي ,  

 َخيالي                                               

ari·no·mama 有りの儘 n.        أمر 

َحقيقة واِقعة                             , واِقع   

~ o ieba ~を言えば         ,َقول ألحق  

                                       إخبار ألصِّدق

arinsan 亜燐酸 n.   حاِمض ألفوسفات 

                                        )ُفوْسُفوِرّي(

arisama 有様 n.  َسيِّء(َظرف (,       

            َمشَهد ) أو(َمنَظر , ) ُمزري(حال 

)            ِمن سوء(ما هو عليه , ) َرديء(  

ima no ~ de wa 今の~では    هذهعلى 

 ألحال                                                

arisō ありそう phr.    ُمَرجَّح , ُمحَتَمل,   

                                       ألوقوعُمحَتَمل

ari·tsuku ありつく v.      نال , َحَصل ,  

                                                أحَرز

arittake ありったけ n.  ُآل ما ِبَحوَزته ,  

                                         ُآل ما يملك

ari·uru 有りうる phr.  مِكن ُم, ُمحَتَمل ,  

                 ُمُتَيسر جاِئز ُحدوثه, ُمسَتطاع 

arienai 有りえない         َغير, ُمسَتحيل 

              ال ُيمِكن ُحدوثه أَبد, ُممكن إطالقًا 

aru¹ 或る a.     إحدى,ما ) َعَمل أو َمكان(

aru hi ～日         من  ( ِمن أألياِمفي َيوٍم

                     في َيوم ما, ) أأليام ألغاِبرة

aru toki ～時         آان في, َحَدَث مرَّة 

                                       َيوم ِمن أأليام

~ toki ～時  أو(آان في ساِلف ألزَّمان (  

في َمرٍَّة ما                      , َقديم ألزَّمان   

~ hito ～人                      َشخص ما 

~ bāi ni wa ～場合には    في حالٍة ما  

~ imi de wa ～意味では  إلى َحٍد ما ,  

ِمن َبعض ألُوجوه               , ِمن ِوجه ما   

~ tēdo ～程度  َحٍد ما    ) أو(إلى َدَرَجٍة   

aru² 有［在］る v.  )1(  ُمَتَوفِّر, ُهناِلك    

                                               َموجود

sore wa mada ~ それはまだ～    إنَّها  

 ما زاَلت َموجودة                                
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tsukue no ue ni wa hon ga ~ 机の 

上には本が～ ناِلك ِآتاب َفوق ألطَّاِولة ُه ,  

 يوَجد ِآتاب َفوق ألطَّاِولة                       

sekinin wa kimi ni ~ 責任は君に～ 

           ِمن َمسؤوِليَِّتَك    , ألَمسؤولية َعَليك 

                 ...) في(َموِقَعه ) أو(وأِقع ) 2(

byōin wa machi no chūō ni ~ 病 

院は町の中央に～  َيَقع الُمسَتشفى في َوَسط 

 ألَمدينة                                            

ie no mae ni ogawa ga ~ 家の前に 

小川が～  ماء(َيجري أمام ألَمنِزل َجدَول (  

moto atta basho ni kaeshi nasai  

もとあった場所に返しなさい     َضعه َحيُثما 

 َوَجدته                                             

ُمجَهز     ,  َحوَزِته في, يمَتِلك , َلَدْيه ) 3(  

watashi wa ichimon mo ari  

 masen 私は一文もありません       َلم َيُعد 

               واِحدًا   ) أو ِمليمًا(َمعي ِدرَهمًا 

sono ie ni wa gasu suidou ga ~  

その家にはガス・水道が～        ذلك ألَبيت 

                            ألغاز و الماءب ُمَجهَّز

                       َقدر     , قياس , زان ) 4(

daijū wa rokuju-kkiro ~ 体重は 60 

キロ～                      آيلو60) الِجسم(َيِزن 

sono kazu wa oyoso gohyaku ~  

その数はおよそ   500ُيِعدُّون َحوالي  ～500

                                       َحَصل ) 5(

sonna koto ga ~ darō ka そんなこと 

が～だろうか ذلكلَآيف َيْحُص                 

َجرَّب                              , إخَتَبر ) 6(  

konna utsukushī keshiki o mita  

koto ga ~ ka こんな美しい景色を見た 

ことが～か   هل َسَبق لك ان شاهدت َطبيعة 

 ِبهذا ألجمال                                      

 kanojo ni wa hanayaka narishi  

jidai mo atta 彼女にははなやかなりし 

時代もあった      آما َمرَّت َعَليها أيام َسْعد 

                       َحَدث, َوَقع , ل َحَص) 7(

sakuya kaji ga atta 昨夜火事があっ 

た َحريق َلليلة ألباِرحة) َوَقعأو (بَّ َش        

eigo no shiken ga atta 英語の試験 

があった            ُأخُتِبرنا بالُلغة أإلنجليزية 

َموجود                            , ُمَتَوفِّر ) 8(  

hagaki ga ari masu ka はがきがあり 

ますか طاقات َبريِدية                 أِعنَدك ِب  

sore wa dono mise ni mo ~ それは 

どの店にも～ ُمَتَوفِّر في ُآل     )ألشَّيء(ذاك   

 ألَحوانيت                                           

َعَثر                                   , َوَجد ) 9(  

sono hon wa doko ni ari mashita  
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ka その本はどこにありましたか  أين َعَثرت 

 على ذلك ألِكتاب                                  

arubaita アルバイタ n. (grm-  

 albeiter)   ُموظف َغير , عاِمل مياومة  

                   َعَمل مَحدود ألسَّاعات, ُمَصنف 

arubaito アルバイト n. (grm- albeit)  

                     وظيفة مؤقتة,  َعَمل ُمياَومة 

~ o shi nagara sotsugyō suru ～を 

しながら卒業する   َيعَمل بالُمياَومة وَيذَهب 

 للَمدَرسة                                          

~ gakusei ～学生 طاِلب عاِمل ُمياَومة 

arubamu アルバム n. (album)  

  َدفَتر َلُه أوراق ُيلَسق َعَليها َطواِبع    )ألبوم(

حاِفظ ألصَُّور        ,  ذلك رصور وَغي) أو(  

~ ni shashin wo haru(hasamu) ～ 

に写真をはる（はさむ）       َلصق ُصَور في 

 حاِفظ ألصَُّور                                    

arufabetto アルファベット n.  

(alphabet) أبَجدية أِلفباء                      

~ jun ni naraberu ～順にならべる  

َترتيب    , رتيب ُحروف ألِهجاء  َبَت, أبَجِدّي   

 أبَجِدّي                                              

aruiwa¹ 或いは conj.         ,أّي ِمنُهما  

                                            ِآلتا, ِآال 

~ akaku, ~ shiroi ～赤く、～白い  

 ألَبعض أْحَمر والَبعض أْبَيض                 

aruiwa² 或いは ad.   ُمحَتَمل , غاِلبًا ,  

(kamo shirenai  ُممِكن)بـع الفقرة عادًة ُتتَب  

~ sō kamo shirenai ～そうかもしれ 

ない  ِمن ألُممِكن   , إحِتمال أن َتكون هكذا  

 أن َتكون هكذا                                     

aruji 主 n.    َربُّ ألّبيت , َرّب أُألسرة  

                                      )ألمنِزلماِلك (

arukari アルカリ v. (arb- alkal ) 

                           ِقَلوية) معاِدن(, ألِقلي 

~sei no ~性の                 ِقَلوّي 

~sei shokuhin ~食品       َطعام  ُمَقْلون 

~sei ni suru ～性にする  َجَعَله ِقَلِوّيًا ,  

صار ِقَلِويًا                  ,  ِقَلوّي َحوََّله إلى  

~sei hannō ～性反応    َرد ِفعل ألِقلي 

arukaseru 歩かせる v.  َتَمشَّى,         

                                        سار,  َخطى

aruki·mawaru 歩き回る v.    َتَجول ,  

                                    َيَتَمّشى ُمسَتطِلعًا

arukōru アルコール n. (arb-  

alcohol)    مشروبات, َخمر , ُآحول   

                                             روحية

 ~ sei no ~性の                       ُآحولّي

~ chūdoku ~中毒       ِإْدماُن , ُآُحوِليَّة

                     ُمَعاَقَرة, ِسكِّير , الُمْسِكرات 
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kare wa daibu ~ ga mawatte iru  

(kare wa daibu yotte iru) 彼はだい 

ぶ～が回っている (彼はだいぶ酔っている)  

                إنَّه َثِمل, إنَّه َتحت تأثير ألَخْمر 

~ inryō ～飲料  أو(َمشروب ُآحولي  (  

 ُمسِكر                                             

~ chūdoku ～中毒       َمَرض إدمان 

  انسام َغْولي                            ,ألَخمر 

~ chūdokusha ～中毒者        ُمدِمن 

ِسكِّير                       , ُآحولي , الَخمر   

aruku 歩く v.             على(َسير , َمشي 

                                              )أألقدام

machi o ~ 町を～     َتَمشِّي على طول 

اِرع                                           ألشَّ  

aruite tsūgaku suru 歩いて通学する 

ألسَّير إلى      , ألذِّهاب إلى ألَمدَرسة َمشيًا   

)                         على أألقدام(ألَمدَرسة   

ashi o hikizutte ~ 足を引きずって～  

  اطأَتَثبَّط وتب, َتثاَقل في َمشَيِته , َجرَّر َقَدَميه 

ni-jikan aruita 2 時間歩いた  َمَشيت 

 ساَعَتين                                           

watashi no ie kara gakkou made  

aruite go-fun desu 私の家から学校ま 

で歩いて 5 分です   ِمن ألَبيت إلى ألَمدَرسة 

 َخمسة َدقاِئق َمشيًا                                 

arumi(niumu) アルミ（ニウム）n.   

(aluminium)   َمعَدن(ألِمنيوم(           

~ hoiru ~ホイル         َرقاِئق) أو(َرقيقية 

                                             ألِمنيوم

~sasshi ~サッシ       إطار(إطار أَلِمنيوم 

                           )لزجاج النافذة أو الباب

~ gōkin ～合金 ِبَمعُدن ألمنيوم َمخلوط  

arupinisuto アルピニスト n.  

(alpinist)           ُمَتَسلِّق على ِجبال أأللب

                               )أي َجَبل شاِهقأو (

arutsuhaimā アルツハイマー n.  

(grm- Alzheimer)            َخَرفَمَرض 

        ُسمِّي ِبهذا أإلسم ِنسبة إلى (ألشَّيخوخة

        ) ألذي إآَتَشَفهلزهايَمر أأأللمانيألعاِلم 

~ byō ~病                      لزهايَمرداء أ

aryūsan 亜硫酸 n.   حاِمض ألِكبريتي 

asa² 朝 n.     َصبيحة , ُصبح , َصباح ,  

                     أول ألنَّهار, َفجر , ُضحى 

~ hayaku ~早く             ألَصباح ألباِآر

~ ga hayai ~が早い        ,باِآر ألُصبح 

      ) ألنَّوم ُمَبكِّرًاَيسَتيِقظ ِمن(ُمَبكر َصباحاً  أل

~ kara ban made ～から晩まで    ِمن 

  ُطوال ألَيوم, يل ألل) أو(ألصَّباح َحتى ألمساء 

nichiyō no ~ ni 日曜の～に        في 

 َصبيحة أألَحد                                    

http://www.sanseido.net/User/Dic/ItemBody.aspx?id=40b97730-f368-4b41-b3d2-f8881b1bb369&rn=1&ii=01877
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~ yū wa hieru ～夕は冷える       برد 

 قاِرس في الصَّباح والمساء                    

kare wa ~ ga hayai 彼は～が早い  

     )   آعادة َيوِمية ( ألنَّوم ُمَبكِّرًاَيسَتيِقظ ِمن

asa¹ 麻 n.  ِقنَّب , ُخيوط ألَكتَّان , َآتَّان ,  

                                          ُخيوط ِقنَّب

~ no shatsu ~のシャツ     َقميص ِآتَّاني 

yo no naka ga ~ no yō ni  

midareru 世の中が～のように乱れる  

  في حالة إضِطراب وَفوضىألنَّاس ) أو(ألَبَلد 

asaban 朝晩 n (ad).     ألصَّباح و) في(

َلّيًال و َنهارًا, َصباحًا و َمساًء , ألَمساء    

~ no aisatsu o suru ～のあいさつをする 

)                       َشخص(َقضاء ألنَّهار َمع   

~ suzushiku natta ～涼しくなった 

,    أبَرد في ألصَّباح والَمساء أصَبح ألطَّقس   

                 َتَلطَّف ألطَّقس ُمؤخَّرًا            

asagao 朝顔 n.  نبات ُمَتَسلق : أللَّبالب  

       َتكون زاهية في ألصَّباحله أزهار َزرقاء

~ gata no kabin ～形の花びん  

زاِهية أأللوان              )  ِمزَهِرية(َزهِرية   

asa·gasumi 朝霞 n.       َسديم ألصَّباح 

    تَضباب َرقيق َيَتَكون أثناء أليل و ُسَويعا(

                                             )ألصَّباح

asagata 朝方 n.             دنو ألصَّباح 

asagiri 朝霧 n.  أو َضباب(َسحاب(     

    إذا عانقته َشمس(ِرْهل , َرقيق ُيشبه ألنَّدى 

      ألصَّباح ُيصِبح َلوُنه أصفر في ألصَّيف و

         )رُد قاِرصًالشِّتاء إذا آان ألَبأحمر في أ

asagohan 朝ご飯 n. َوجبة أإلفطار     

 ~ wa karui mono o tabemasu ~は

軽いものを食べます      أَتناَول َوجبة إفطار 

 َخفيفة                                                

asa·guroi 浅黒い a.  سمراء , أسَمر ,  

                                         داِآن ألَبَشرة

asahaka-na 浅はかな a. أرَعن, طاِئش   

asahi 朝日 n.  ألشَّاِرقة, َشمس ألصَّباح  

~ o abiru ～を浴びる  أإلسِتجمام ِبَشْمس 

 ألصَّباح                                           

~ ga agaru ～が上がる  إشراق ألشَّمس 

asahimo 麻紐 n.       َحبل (َحْبل ِقنَّب  

                                )بَمصنوع ِمن ألِقنَّ

asai 浅い a.   )1(  َضحل )قليل ألُعمق(  

~ nabe ~ 鍋       ِمقالة َقريبة) أو(طاِجن 

                              )َقليلة ألُعمق(ر ألقََْع

mizu no ~ tokoro de oyogi nasai  

水の～ところで泳ぎなさい إسَبح في ألَمنِطقة 

                           ألضَّحلة                 

                  )ألَوقت أو ألزََّمن(َقصير  )2(

kono kaisha wa dekite kara, hi  
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ga ~ この会社はできてから、日が~  هذه  

 ألشَِّرآة تأسََّست ُمنذ َوقت َقريب              

chichi ga shinde kara mada hi ga  

~ 父が死んでからまだ日が～    َلم َيمضي 

  على َوفاة واِلدي                   َوقتًا َطويًال

kekkon shite mada hi ga ~ 結婚し 

てまだ日が～                    َتَزوجنا َقريبًا 

أواِئل                                 , ُمَبكِّر ) 3(  

haru wa mada ~ 春はまだ～  ما زال 

 ألَخريف في أوَّله                                

       ) أغرار وهو َقليل ألِخبرةج(أَغر ) 4(

keiken ga ~ 経験が~  َقليل ألِخبرة    

          ) آالَجرحَلَس فيه ُعمق (َطفيف) 5(

~ kizu ~傷                    َجرح َطفيف 

kizu wa asakatta 傷は浅かった  آان 

 ألَجْرح َطفيفًا                                     

         يع ألَيقظة أثناءَسر(َشديد ألَيَقظة ) 6(

                                              )ألنَّوم

~ nemuri ~眠り   َنوُمه   (َشديد ألَيَقظة  

)                                            َخفيف  

asaito 麻糸 n.    ُخيوط , َغْزل ِآتَّاني  

                                                     َغْزل ألِكتَّان

asajie 浅和恵 n.       َسطحّي ألتَّفكير ,  

                                        َعديم ألِفطنة 

asakaze 朝風 n.           َنسيم ألصَّباح 

asamashī 浅ましい a.  َتعيس , باِئس ,  

   ُمسَتنَكر ,ُمخزي , ألرثاء ) او(ُمثير ِللشََّفقة 

asameshi 朝飯 n.  َوجبة, طار إف      

)       َتعبير سوقي (وجبة ألصَّباح, أإلفطار   

asanagi 朝凪 n.  ُسكون) أو(ُهدوء      

 ألصَّباح                                             

asanawa 麻縄 n.    َحْبل , َحْبل ِآّتاني  

                                  َمجدول ِمن ألِكّتان

asane 朝寝 n. ِمن (تأخر أإلستيقاظ       

                                إطالة ألنَّوم, ) ألنَّوم

kesa wa ~ o shimashita 今朝は～を 

しました        تأخَّرت في ألنَّوم هذا ألصَّباح 

asa·nebō 朝寝坊 n.   ألُمسَتيِقظ ُمتأخِّرًا 

yoippari no ~ dearu 宵っ張りの～で 

ある  وم ُمتأِخرًا  ألنإسَتيَقظت ُمتأِخرًا ِبَسَبب  

asaoki 朝起き n.          ُمَبكَّر ألصَّحوة 

               )سَتيِقظ ِمن ألنَّوم ُمَبكِّرًاَشخص َي(

asappara 朝っぱら phr. ألصَّباح ألباِآر  

~ kara ~から          ُمنذ ألصَّباح ألباِآر 

asari 浅蜊 n.   َحَلزون َصَدفي آالَمحار  

               ذو ِمصراَعين و ُعنق َقصير    

asaru 漁る v.    َتَقّصى, ) َعن(َبَحث  )1(

          إمرأة(َتِبَع , َتَعقَّب , َنقَّب  , )أألخبار(

        جال) أو(جاس ) أو(َعسَعَس  , ) ِلَشهوة

                               ُمَتَسلًِّال َيْطُلب َفريسًة
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        َتَرصَّد) أو(َتَقنَّص  ,) سمك(َتَصيَّد  )2(

)                       ناِدرًاَزهيدة أو شيئًاَبيعة (  

furuhon o ~ 中本を~ َتَرصََّد ألُكُتب      

    ) ُفرصة إمِتالك ُآُتب َقديمةَتَحيَّن (ألُمسَتعَملة

asase 浅瀬 n.         ,) قليل ألُعمق(َضحل 

وهو َموِضع ِمن ألنَّهر (َمخَّاضة  , َضحضاح   

                                  )َيسُهل َخوضه

~ ni noriageru ~に乗り上ゲル  

  آُجنوح ألسَّفينة في(إرَتَطم باألرض  , َجَنح 

                                     )ألِمياه ألَضِحلة

asashio 朝潮 n.       ألِمد و الَجزر) حالة(

 في ألصَّباح                                         

asatsuyu 朝露 n.                    َندى 

asatte 明後日 n.                   َبْعد َغد 

shi ~ 明~      ألَيوم ألذي يلي(َيوم َبعد َغد 

                                              )َبعد َغد

~ no asa ～の朝          َصبيحة َبعد َغد 

~ no ban ～の晩             َمساء َبعد َغد 

asayake 朝焼け n.       َشمس ألصَّباح 

                               )ألحاِرقة(ألُمَتَوهِّجة 

asayu 朝湯 n.  إسِتحمام, ُغسل ألصَّباح  

                 )أإلغِتسال في ألصَّباح(ألصَّباح 

asayū 朝夕 n. ＝ asaban 朝晩 

ase 汗 n.   َرْشح ألَجَسد, َعَرق            

~ fuki ~ふき      ِمنديل                   

~ o fuku ~をふく   َمَسَح , َمسح ألَعَرق  

                                               َعَرَقه

~ o kaku ~をかく     َرشح ألِجسم, َعِرق 

                                          )بالَعَرق(

~ bisshori no ~びっしょりの     َيتََََََصبَّب

 َعَرقًا  

hitai kara tama no yō na ~ ga  

nagareta 額から玉のような～が流れた  

َقَطرات  (َيذِرف ألَعَرق ِمن ألَجبين آالُكرات   

)                                              َآبيرة  

te ni ~ o nigitte shiai o mita 手に～  

を握って試合を見た  شاهدت ألُمباراة على 

        شاَهْدت  , ُمنَقِطع ألنََّفس ) أو(أعصابي 

 ألُمبارة وانا ُأزيل ألَعَرق بيدي                  

asean アセアン (association of 

southeast asian nations)  

                     أَمم َجنوب َشرق آسيا ُمَنظَّمة 

asebamu 汗ばむ v.       تبلََّل , َعرقان  

                                    بالَعَرق) ألِجسم(

asekaki 汗かき a.  شَّخص آثير(ُعَرَقٌة   

                                              )ألَعَرق

asemo 汗疹 n.      َطَفح (َحَصف ألَحر  

                           )ِجلدي َمصحوب ِبَحكَّة

aseru¹ 焦る v. َتَعجَّل, َتَهور , َتَسرَّع    ,  

                    إلَتَبك                             
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seikō o ~ 成功を～  أو(َحريص       (  

 ُمَتَحرِّص على ألنَّجاح                          

aseranai あせらない               ُمَتَريِّث 

aseru² 褪せる v.  َشَحب , ) أللون(َنَصل  

 kāten no iro ga asete kita カーテン 

 の色があせてきた ة(َنَصل َلون ألسِّتار     (  

ashi¹ 足 n. )1 ( ساق, ِرجل , َقَدم        

~ o arau ~を洗う          ,َترك ألمعاصي 

      ِمن(تاب , أإلجرام ) ِمهنة(ألتََّخلي عن  

                           )َرَفهاُذنوب آان َقد إقَت

~ ga bō ni naru made aruita ～が 

棒になるまで歩いた     َمَشيت ّحتى َتثاَقَلت 

                                  َقَدماي            

~ ga nagai dōbutsu ～が長い動物   

 َحَيوانات ذي أرُجل َطويلة                     

~ ga mijikai dōbutsu ～が短い動物  

 َحَيوانات ذي أرُجل َقصيرة                    

~ kubi ~首                       ُرْسغ ألَقَدم 

~ no kō ～の甲 َّأو      (م ألُجزء ألُمَسن  

)      أو(َعير , على َظهر ألَقَدم ) ألشَّاِخص  

ِحمارة ألَقَدم                        ) أو(ُعْرش   

~ moto ~元    أسفل ألَقَدم, أخمص ألَقَدم 

~ moto ni gochūi kudasai ~元に 

 ご注意ください      ُأنظر أين(راِقب ُخطاك  

                                 ِمن َفضِلك) َتدعس

~ o nobasu ～を伸ばす     َمد أألرجل 

)                   على طوِلها أثناء ألُجلوس(  

~ o itameta ～をいためた  أَلم في ألَقَدم 

ألِرجل                                      ) أو(  

~ ga tōkunaru ~が遠くなる      ,إرَتداد 

                              إنشق, ) عن(َتَخلى 

~ ga osoi ~が遅い       َبِطيء ألُخطى 

                                     ألَمشي  ) أو(

~ no ura ~の裏        َنْعل, أخَمص ألَقَدم 

     ألُجُزء ِمن ألِحذاء أو ألَقَدم, َخَصف , ألِحذاء 

                   يَمسُّ أألرض ِمن أسفلهألذي 

~ o fumihazusu ~を踏み外す    ُفقدان

                                      ئ  ألقَََدمَموِط

~ o hayameru ~をはやめる       َتعجيل

                                             ألُخطى

~ o hipparu ~を引っぱる           إحباط

      )ُدِمهأإلحالة دون َنجاحه أو َتَق(ألَعزيمة 

~ oto ~音     )َصوت أألقدام(َوقع أالقدام 

َتَمشَّى                                , َخطى ) 2(  

~ dori ~取り  أو(َهيَئة ألَمشية , َمشية  (  

 ألَخطوة                                           

~ ga tassha de aru ~が達者である 

               سيرُقدرة ألتََّحمل على ألَم) َلديه(

~ ga hayai 足が早      َخفيف) أو(َرشيق 

                          َسريع ألَمشي, طى ألُخ
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~ no hayai dōbutsu ～の速い動物  

َحَيوان َحثيث         , لَجري َحَيوان َسريع ا  

~ baya ni aruku ～早やに歩く َسير       

 ِبَتَحفُّز                                             

kare wa ~ ga osoi 彼は～が遅い  إنَّه 

                             َبطيء ألُخطى        

~ o nobashite hokkaidō made  

itta ～をのばして北海道まで行った  طاَلت 

إمَتدَّب بَي  , ألُخطى َحتَّى َوَصلت هوّآايدو   

 ألرِّحلة َحتى هوّآايدو                           

َنقص                                 , َعجز ) 3(  

~ ga deru ~が出る      في  ( َعجز مادي

)                                         ألميزاِنية  

hiyō ni ~ ga deta 費用に～が出た  

 ألَمبَلغ َلم ُيَغطِّي ألمَصاريف                   

ُمواَصلة                            , إتِّباع ) 4(  

~ ato ~跡       َدعس أألقدام, أَثر َقَدم  

~ ato o tsukeru ~跡をつける        بُّعَتَت

                                        أثار أألقدام

tanin no ~ o hipparu 他人の～を引 

 っぱる  أآلَخرين       ) ُطُرق(إتِّباع         

kare no yūjin mo dandan ~ ga  

toonoita 彼の友人もだんだん～が遠の 

いた        َبدأ أصِدقاُئه َتدريِجيًا اإلبِتعاد َعنة 

tōhin kara ~ ga tsuita 盗品から～ 

 がついた           لوِحق ألسَّاِرق ِمن ِخالل 

ألَمسروقات أوَصَلت           , ألَمسروقات   

للص                                 ) الشُّرطة(  

ashi² 脚 n. َقواِئمج (قاِئمة , جل ِر (,     

        ُعضو َدقيق و َطويل ِمن ِجسم ألَحَيوان(

   َجراميز      ) س و َيَتَدرجِمس ِبه و َيَتَحسََّيل

   ِرجل, ) م ألَحَيوان ِبما فيها أألخَطبوطَقواِئ(

                         )الخ...أو َقوائم ألطاِولة (

ashi³ 葦 n.   َنبات َيربى (بوص , َقَصب  

     )                            َحول ألُمسَتنَقعات

ashiba 足場 n.  قالةِس, ِصقالة , َمَحالة  

~ o kakeru ~をかける  َنَصب ألصِّقالة 

~ o eru ~を得る        َترسيخ) أو(َتثبيت  

                                              ألَقواِعد

ashibarai 足払い n.  إسَتعمال(راَآل   

) ألرِّجل ِلطرح أألخرين أرضًا دون ألّضرب  

~ de taosu ~で倒す       َيطَرَحه أرضًا 

                                                بِرجِله

ashibaya 足早 a.       َسريع ألخطوة ,  

                            َمشَيَته َسريعة, َرشيق 

ashibumi 足踏み n.     َتحريك ألَقَدم)1(

  َخْبط    ) أو(َلْبط ,  َدعسة, َدوسة  ,  للتََّدرُّج

~ mishin ～ミシン  ماِآنة (ماِآنة ِرجل   

)     ِخياطة َتعمل ِمن خالل َتحريكها بالِرجل  

                                َتَوقُّف ُمسَتحِكم )2(
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shijō wa ~ jōtai ni aru 市場は～状 

態にある                            ألسوق فاِتر 

ashide·matoi 足手まとい n. , عاِئق      

              عالة ,  َحَجر عثرة ,حاِئل , َعَقبة 

ashidome 足留め n.  َحَبس , َحَجز  ,  

                َتحريم ألُخروخ) أو(َمنع , َزوى 

ashidori 足取り n.  َهيئة ألَمشي, َمشية  

ashi·gakari 足掛り n.   أو(َموِطد(    

    َمرَسخ َقَدم                       , َموطئ َقَدم 

ashigatame 足固め n. إعداد         ,  

                                   َتحضير, َتجهيز 

ashige¹ 葦毛 n.  أشَهب ُمَدنَّر,            

              أشهب أللون بُبَقٍع َسوداء) ِحصان(

ashige² 足蹴 v.                 َمحَر, َرَفس 

      بالرِّجل (َآَسع , َلَبط , َرَآل  ,) آالِحمار(

                                          )ِمن ألخلف

ashika 海驢 n.                 أَسد ألبحر 

ashikake 足掛け n.     , َموطئ َقَدم )1(

                     َمدَّ,  طال )2(ُمعَتَمد ِللَقَدم  

nippon ni kite ~ jūnen ni naru 日 

本に来て~10 年になる           َمجيئــي إلى

                       أليابان طال ألعَشَرة َسَنوات

ashikarazu 悪しからず phr. )ُيرجى   

       ِمن َفضِلك ال تأُخذ(,  إساءة ألَفهم ) َعدم

       ِمن َفضِلك ل(, على َغير َمحَمله ) أألمر

         على غير ألَوجه ألصَّحيح) َتفهم ألشَّيء

ashikase 足枷  n. ,    ِغل , َقيد , َصَفد   

            ِنكل, َآَبل , ِعقال , ِوثاق , ِشكال 

~ o kakeru ~をかける           َآبََّل, َقيََّد 

ashikiri 足切り  n. إخِتيار , إخِتيار أوَّلي   

 َتمهيدي                                             

ashikiri·keisan 足切り計算 n.  

          َتنزيل في َضريبة ُجِبَيت) أو(َتخفيض 

                           )ُجِمِعت أو ُحصَِّلتأو (

ashikoshi 足腰 n.   ألُجزء ِمن ألرِّجل 

    إلى ألخاِصرة                                  

~ ga tatanai 足腰がたたない   َشَلل 

ال َيقوى على    , ألُجزء ألُسفلي ِمن ألِجسم    

 ألوُقوف                                        

ashikubi 足首 n. نِطقة   َم, ُرسغ ألَقَدم   

َبين ألَقَدم وألرِّجل                   ِمفصل ما   

ashimoto 足許 n.          َموِضع ألَقَدم 

~ ga abunai ~が危ない ُمَتَرهِّل          

 ألُخطى                                        

~ ni ki o tsukeru ~に気をつける 

                           إْنَتبه إلى َموِضع ألَقَدم

~ no akarui uchi ni ~の明るいうちに   

                                 َقْبل ُحلول ألظَّالم

ashinami 足並 n.         ُخْطَوة 

~ o soroeru ～を揃える , ناَسَق ُخُطواته   
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       , ) مع(َتماشى  ,) مع(سار على ِوفاق 

                                              خاطى

~ o midasu ～乱す  خاَلف ألُخطوة   ,  

                             ) َعن(َشذَّ في َسْيِرِه 

ashi·narashi 足馴らし n. , َمشي ِلَلياقة   

                                       َمشي ألتَّحمية

ashioto 足音 n.  َصوت(َوقع أالقدام     

                                              )أألقدام

~ o tatete ～を立てて       ُصدور َوقع 

 أقدام                                               

~ ga kieta ～が消えた       َتالشي َوقع 

)  إخِتفاء ألصوت ألذي ُتحِدُثه أألقدام(أألقدام   

ashirau あしらう v. , عاَلج , عاَمل  )1(   

        ,  َرتَّب )2(إتََّخَذ التَّرتيبات ألضَّرورية 

             إْسَتقَبل,  إسَتضاف )3(َنظَّم , َنسَّق 

ashis·higeku 足繁く ad. ِمرارًا     ,  

                                               ِتكرارًا

ashishiro 足代 n.          ِمواد ِلَنصب 

                                              ألصِّقالة

ashisutanto アシスタント n.  

(assistant)   ُمعاِون,ُمساِعد               

ashita 明日 n.       َنهاَر ألَغد, َغدًا  

~ wa ~ no kaze ga fuku ～は～の 

風が吹く َمَثل    (تي َغدًا وِرزقه ًمَعه يأ     

َيوم ألَغد َسَيعَتني ِبَنفِسه               , ) ياباني  

ashitsuki 足つき n.     َهيَئة , َمشية  

                                            ألَمشي

~ furatsuku ～ふらつく ُمَتَرِهلة َمشية   

ashiura 足裏 n.       أسَفل , باِطن ألَقَدم 

                               أخَمص ألَقَدم, ألَقَدم 

ashiwaza 足業 n.    َحَرآات َفنَِّية َتقوم 

                              ألَقَدم) أو(ِبها ألرِّجل 

ashiyowa 足弱 n. َبطيء ألَمشي      ,  

 َضعيف ألَمشية                                    

~ no ～の      َضعيف أألرُجل) أو(َهزيل 

ashiyubi 足指 n.            إْصَبع ألَقَدم 

ashizama·ni 悪し様に ad.    َشرِّير ,  

                                            ُعدواني

~ iu ～言う            )             في (َيقَدح

asobaseru 遊ばせる v.  َتَسلَّى , َسلَّى ,  

                          َنزَّه ألخاِطر, ) َعن(َرفَّه 

asobi 遊び n. )1 ( َلعب ,)ُمماَرسة(     

                                               ِرياضة

karuta ~ o suru カルタ～をする   َلعب 

 ألَوَرق                                             

                          َتسِلية, َلهو  ,  ُمتعة )2(

~ zakari no kodomo ～盛りの子ども  

ِطفل في , ) ِطفل َيهوى ألَمَرح(ِطفل َلعوب   

 ِسن أللهو                                         

                َترويح َعن ألنَّفس, إسِتجمام  )3(



- 60 - 

~ ni dekakeru ～に出かける روج   ُخأل  

)                             ِعن ألنَّفس(للتَّرويح   

                                 ِزيارة , ُنزهة )4(

~ ni irasshai ～にいらっしゃい   َتَفضَّل 

     ِلِزياَرِتنا                       ) أو(ِلُرؤيِتنا 

asobi·aite 遊び相手 n.    رفيق اللَِّعب,  

                                           زميل اللَِّعب

asobi·ba 遊び場 n.         َميدان, َملَعب 

                                                ألَلعب

asobi·dōgu 遊び道具 n.  ُدْمية       ,  

                          ُألُعوبة              , ُلعبة 

asobi·goto 遊び事 n.  َسلوى , َتسِلية ,  

                                        ُألِهيَّة, َتلِهية 

asobi·guse 遊び癖  n.   َتَطبُّع بالَكَسل 

asobijikan 遊び時間 n.   ,أوقات ألَمَرح 

ُفرصة , ِللعب  ألزَِّمن ألُمَحدَّد, ساعات أللعب   

                                                أللعب

asobinakama 遊び仲間 n.      َرفيق 

  أللعب  َشريك) أو(َزميل , أللهو ) او(أللعب 

asobi·nin 遊び人 n. , ُمْسَتهِتر , ُمقاِمر   

         فاِسد َيعيش َمَلذَّات ألَحياة وألتَّخليط في 

       ألَعالقات مع ألنِّساء                         

asobi·zuki 遊び好き n.   الّساعي وراء 

                                   ألُمتعة و ألَمَلذَّات

asobu 遊ぶ n. )1(  َسّلى , َلهو , َلعب,  

                                            َمتََّع َنفَسه

kare wa wakai toki ni asonda 彼 

は若いときに遊んだ  طالة    عاَلج ألَب, َتَمتََّه  

 وألَغواية في ِصباه                                

                                 َتَعطُّل,  َتَفرُّغ )2(

asonde iru hito (namake mono)  

遊んでいる人（なまけ者）       َشْخص ُمَتَبطِّل 

 tochi o asobasete oku 土地を遊ば 

せておく  َترييح أألرض         ) أو(َتبطيل  

                                 ِزيارة ,ُنزهة  )3(

chikaku no yama de asonda 近く 

の山で遊んだ     َذَهبت في ُنزهة إلى َجَبٍل 

 َقريب                                               

kaeri ni kyōto de sūjitsu asonda 

帰りに京都で数日遊んだ       أْثناء َعوَدتي 

يوطو                 َقَضيت ِبضَعة أيام في آ  

asoko あそこ n.    ُتسَتعمل(اِلَك ُهن, ُهناَك 

    ِلإلشارة إلى ّشّيء او َمكان ال ُيرى او َبعيد

      ) و ألُمْسَتِمع او َمعروف َلُهماَعن ألُمَتَكلِّم 

~ made ～まで              إلى ذلَك ألَحد 

assaku 圧搾 n.  َعْصر, َآْبس , َضْغط  

~ kūki ~空気  ضغوط َهواءَم             

assari あっさり ad.  ِبُسهولة , ِبَبساطة,   

                                            ِبَصراحة

~ shita iro ～した色       َلون خاٍل ِمن 
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 ألصَّخابة                                          

~ shita tabemono ～した食べ物  

                        َطعام َبسيط                

~ kyozetsu suru ～拒絶する   َرَفض 

ِبصورة قاِطعة ) أو(ِبَصراحة تامَّة ) إلِتماسًا(  

assatsu 圧殺 n.  ألَقتل(َسَحق , َمَحق    

                                                )َسحقًا

assei 圧制 n.  ُطغيان , إْضِطهاد,        

                              )وِريَّةِدْآتاُت(,إْسِتْبداد 

assen 斡旋 n.  َتَوسُّط , وساطة         ,  

    َمعروف                   , َصنيع , ُمساَعدة 

…no ~ de …の～で  أو(َبَذَل َجِميَله      (  

 َمْعروفه                                             

asshi 圧死 n.    َدهسًاألَمْوُت, ألَموُت َسحقًا 

asshō 圧勝 n. )َفوزًا ساِحقًا) َحقََّق        

asshuku 圧縮 n.   َترآيز , َتكثيف,     

                                               َضغط 

asu 明日 n. = ashita 明日 َنهاَر , َغدًا   

                                                   ألَغد

~ no asa ~の朝   ألغدَصباح              

āsu アース n.         ُقْطب أرضي ِلَتفريغ 

                       ألشُُّحنات ألَكهَربائة  ألزَّاِئدة

asufaruto アスファルト n. (asphalt)  

                                      َفلت أْس ,تزِِْف

~ no michi ～の道          َطريق ُمَعبَّد 

~ o shiku ～を敷く د باألْسَفلت      هَُّمَم  

asurechikku アスレチック n.  

(athletic)                 ِرياضّي 

~ kurabu ～クラブ            نادي ِرياضي

ataeru 与える v. )1(  آاَفئ, َمَنح        

taiyou wa watashitachi ni hikari 

to netsu o ~ 太陽は私たちに光と熱を～  

        ألشَّمس ُتعطينا ألضُّوء وألدِّفء         

wakemae o ~ 分け前を～  أو(َوزَّع  (  

 َقسَّم ِحَصصًا                                      

                              )أضرارًا(َسبََّب  )2(

kare wa haha ni shinpai o ataeta  

彼は母に心配を与えた َتَسبَّب في َقَلق ُأمِِّه  

          إبالغ                       , إعالم  )3(

chishiki o ~ 知識を～                َبلَّغ 

keikoku o ~ 警告を～     إعطاء إنذار 

)                                          ألَخَطر(  

atafuta·to あたふたと ad.    ِبِإهراع,   

                                  )ِمن أمِره(ِبَعَجلة 

atai 値、価 n.           )مالية(قيمة , َقدر  

sen-en no ~ ga aru 千円の～がある  

ُمَقدَّر بألف ين                      ) أو(ُمساٍو   

atakamo あたかも ad.  ِمثَلما , َآما َلو ,  

                                                بَمثابة

toki ~ 時～  َتمامًا               , بالضَّبط  
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atama 頭 n. )1(رأس                      

~ dekkachi no ～でっかちの  آِيٌل إلى 

ُعرضة لإلنِقالب الن أعاله أْثَقل , أإلنِقالب 

 ِمن أسَفَله                                           

~ ga itai ～が痛い  أَلم ألرأس, ُصداع   

~ ga furafura suru ～がふらふらする  

)                       َدْوخة(ُشعور بالدََّوران   

~ ga sagaru ～が下がる       أومأ ِبرأسه

                                            )ُمَسلِّمًا(

~ o ageru ～を上げる       إرَفع رأُسك 

~ o kaku ～を掻く               َحك ألرأس

kare wa ~ o fukaku sagete  

aisatsu o sita 彼は～を深く下げて挨拶 

をした      َحيَّاني بإنِحناء ُآلِّي ِلرأِسه         

ِفكر                           , ِذهن  ’  َعقل)2(  

~ o hineru ～をひねる         َفكَّر َمِليًا 

~ ga ī ～がいい                        َذآّي 

~ o hatarakaseru ～を働かせる  

إسَتْعَمل َعقَله                             , َفكَّر   

kare wa ~ no kaiten ga hayai 彼 

は～の回転が速い  إنَّه , َفِطن ) أو(إنَّه َلِقن  

إنَّه َسريع ألَفْهم                 , َسريع ألَبديه   

~ o itameru ～を痛める    إنِشغال, َقَلق 

   )                                    على(ألبال 

kare wa ~ ga okashiku natta 彼は 

～がおかしくなった           َخَرج َعن َعقِله 

~ no hikui ～の低い              ُمَتواِضع

~ kakushite shiri kakusazu ～を 

 隠して尻隠さず         ُتخفي(ِسياسة ألنَّعامة 

    ) ألرَّمل و يبقى ِجسُمها مكشوفًارأَسها في

~ no takai ～の高い     َفخور) أو(ُمعَتز 

                                              )ِبِنفِسه(

                                 )ألرَّأس(َشعر  )3(

~ o karu ～を刈る        ِحالقة) أو(َقص 

     َشعر ألرَّأس                                  

َتفكير                       ,  خاِطر, ِفكرة ) 4(  

~ ga furui ～が古い          على ألطِّراز

                                  قديم ألَعهد, ألَقديم 

~ ni ukabu ～に浮かぶ     َخَطَر بالبال 

                                         َغِضب) 5(

~ ni kuru ～にくる          إشتاط َغَضبًا 

~ o hiyasu ～を冷やす  َفَتر , َبَرد ُخْلقه  

َهَمد                        , َهدأ جأشه , َهياُجه   

~ kara hiteisuru ～から否定する 

                        ةإسِتنكار ِبصورة  قاِطع

kare ni wa ~ ga agaranai 彼には～ 

が上がらない   َليس بالُمسَتطاع ألتََّرُفع َعليه 

boku wa sono mondai ni ~ o  

kakaete iru 彼はその問題に～を抱えて 

いる  ِتلك  , أُشقُّ َثوبي ذاك ألُمشِكل َجَعَلني  
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َفَتَلت رأسي       ) أو(ألُمشِكلة َقَسَمت َرقَبتي   

atama·dekkachi 頭でっかち n (v).  

ِلأن      ُعرضة لإلنِقالب , آيٌل إلى أإلنِقالب   

 أعاله أثَقُل ِمن أسَفله                              

atamakazu 頭数 n.   َعَدد أألشخاص 

~ o soroeru ～をそろえる  أو(َتمََّم (     

َآمََّل ألرََّقم                             ) أو(أآَمَل   

atama·kin 頭金 n.   ,   )َعرَبن(ُعربون 

                                   ُدفعة مالية ُمسَبقًا

  ~ o ireru  ~を入れる      َمبَلغ ِمن  (دفع 

                                        ُمَقدمًا) ألمال

ni-man en no ~ o harau 2 万円の～ 

を払う           َدفع ِعشرين ألف ين َعربون 

atama·uchi 頭打ち n.   , ألطَّليعة) في( 

             )أقصى َحد في(, ألذَّروة ) ُوصول(

                                  ذو شأن, ألُمَقدِّمة 

atama·wari 頭割り n. , َتْحِصيص        

             )بالتَّساوي(َتقسيم , َتوزيع ِحَصص 

atara 可惜 ad.             تأسف, َتَحّسر  

~ inochi o otosu ～命を落とす      َمع 

                                فِقُد َحياتةَسَيأألَسف 

atarashī 新しい a.   ,َحديث , َجديد ) 1(

                           ُمجاِر للزََّمن, َعصرّي 

ma ~ 真～                       َجديد َتمامًا 

~ shisō ～思想  ِخطة     , ِفكرة َحديثة  

ِفكرة َجديدة ُآل ألِجدِّة              , آِخر َعهد  

~ (ima made ni nai) kokoromi  

 ～（今までにない）試み ,     َتْجُربة ألسَّبق   

 َتْجُربة َحديثة                                     

                                         طاِزج ) 2(

 kono tamago wa ~ この卵は~     هذا 

ج                                      ألَبْيض طاِز  

atari¹ 辺り n.     )1(  ُمجاور , ُمحاذي,  

                                               ُمتاِخم 

kono ~ ni この～に      في هذا ألِجوار 

~ o mimawasu ～を見回す َتَلفَّت      

 َحوله                                              

kare wa sendai ~ ni sunde iru 彼 

は仙台～に住んでいる   َيسُكن في َمكاٍن ما 

 في سونداي                                      

~ ni ki o kubari nasai ～に気を配り 

なさい                        أنُظر َحوَلك َجيِّدًا 

                              ) للزََّمن( َحوالي )2(

raishū ~ mata ki masu 来週～また 

来ます    سأعود ثاِنية في ُغضون أألسبوع  

 ألقاِدم                                              

kare wa yo-ji atari ni kita 彼は 4 

時あたりに来た  جاء َحوالي ألسَّاعة ألرَّاِبعة 

atari² 当たり n.       )1(  َسحب , َنجاح  

                             َضربة صاِئية, ُمَوفق 
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mono sugoi ~ ものすごい～    َضربة 

 خاِرقة                                             

sono geki wa oo~ datta その劇は 

大～だった          آان ألَعْرض ُمَوفَّقًا ِجدًا  

~ kuji ～くじ                ألِبطاقة ألفاِئزة 

 

 

           في ألَفواآه او (َرضَّة) أو(َآْدمة  )2(

                                            )ألُخضار

~ no aru ringo ～のあるりんご   ُتفاحة 

                                         َمرُضوضة 

َتَصرُّف                , ) َوضِعيَّة(َوضع ) 3(  

~ no yoi hito ～の良い人      َشخص 

       َسهل ألُخْلق                   ) أو(أنيس 

~ no warui hito ～の悪い人    َشخص 

 َسيِّء ألُخلق                                        

َضَرب                                        ) 4(  

~ ga yoi ～が良い           َضْربة َجيِّدة 

~ boshi ～星                 ضاِرب َجيِّد 

-atari –当たり suf. ......ِلُكل                 

oo ~ 大～           أخِتيار ُمَوفَّق ِجدًا       

ataridoshi 当たり年 n.    عام َرخاء و 

    االلتئاُم واالتِّفاُق والَبَرَآُة(َسنة ِرفاء , َخير 

                                             )والنَّماُء

atarikuji 当たり籤 n.    َتذِآرة َممنوحة 

                                          )آجائزة(

~ o hiku ～をひく       في(َعَملية ألُقرعة 

                                          )ألياَنصيب

atari·mae  当 た り 前  a. ,  شاِئع )1(

                        َطبيعي, إعِتيادي  ,عادي 

~ no koto to omō ～のことと思う  

                   إتََّخَذه أمر َمفروغ ِمنه        

                  ما ُيسَتوَجب عمله, َبديهي  )2(

~ nara ～なら        َتْحَت َظرف َبديهي 

~ no koto ～のこと        أألمر) هذا هو(

 ألَبديهي                                             

atari·sawari  当 た り 障 り  n. , ضار 

                                                   ُمسيء

~ no nai ~のない  َليَس , َليَس فيه َضَرر  

                                             فيه سوء

ataru 当たる v. َخَبط, َلَطم ,  َضَرب )1(  

bōru ga musuko no atama ni 

atarimashita ボールが息子の頭にあた 

りました              إرَتَطمت ألُكرة برأس إبني

sore wa mato ni ataranakatta それ 

は的に当たらなかった           أخطأ ألَهَدف 

ame ga mado ni atatta 雨が窓に当 

たった َيرُشق ألشَّبابيك            ألَمَطرآان  

          )َتخميَنه(َصَدق , َحِزر ,  أصاب )2(

kare no suisoku ga atatta 彼の推測 
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が当たった                      أصاَب َتْخِميَنُه 

kyō no tenki yohō wa atatta 今日

の天気予報は当たった  ألَيوم أصاَب َتَوقُّع 

 أألرصاد ألَجوِّية                                 

                                    حاَلَفُه ألَفوز) 3(

 kono kuji ga it-tō ni atarimashita 

このくじが一等当たりました       هذه ألِبطاقة 

                         فاَزت بالجاِئزة أُألولى  

       )َآبيرًا(َتحقيق إقبًال , َتحقيق َنجاح  )4( 

kore wa kono natsu ichiban  

 atatta ēga desu これはこの夏一番当  

 たった映画です  هذا ألفيلم آان أألآثر إقباًال 

                                    ألصَّيف ِلَموِسم

ق           َتواَف, طاَبق , واَفق, صاَدف ) 5(   

eigo no ‘red’ wa nihon go no    

‘aka’ ni atarimasu ne 英語の「red」 

は日本語の「赤」に当たりますね   رد) َآِلمة(

        ألياباني  فياآافي أإلنجليزية ُتقاِبُلها 

kotoshi wa kodomo no hi ga    

 nichiyōbi ni atarimasu 今年は子 

供の日が日曜日に当たります       َيوم ألطِّفل 

                       واِفق َيوم أَحدهذا ألعام ُي

,     ) قيمة ِسعرية للُعملة َمَثًال( ُيساوي ) 6(  

                                  بقيمة َآذا, ِبِسعر 

ichi doru wa ima hyaku go en 

ni atarimasu 1 ドルは今 105 円に当 

たります  أو( ألّدوالر ألواِحد ُيساوي(        

                ة ِينَّات يابانيةُيعاِدل مائة و َخمَس

)                      في (توَجد) أو ( َتَقع ) 7(  

tōkyō wa nihon no hobo chūō  

 ni ~ 東京は日本のほぼ中央に~     َتَقع  

   )على ألخاِرطة(في ُمنَتَصف أليابان طوآيو 

                             َوَقع عليه, حاَلفه ) 8(

 watashi wa ēgo no jikan ni ni-kai  

atatta 私は英語の時間に 2 回当たった 

 ُسؤلت َمرََّتين أثناء ِحصة أألنكليزي         

    )ُمَكِيف ألهواء, لُمدِفئة َنفَسه ل(َعرَّض  )9(

sutōbu ni ~ ストーブに~ ُيَعرِّض َنفَسه 

)                                ئَيَتَدف(للِمدفئة    

hi ni ~ 日に～  َتَشرَّق  , َتَشمَّس          

yotsuyu ni ataranai yō ni  

shinasai 夜露に当たらないようにしなさい 

               َعَليك أن ال ُتَعرِّض َنفسك للَندى

  َتَسرَّب                             ,َتَخلَّل ) 10(

hi ga ataru 日が当たる ُتعاِنُقه َحرارة    

                                   نور ألشَّمس) أو(

kono heya wa hi ga ~ この部屋は日 

が～        هذه ألُغرفة َتَتَسرَّب إَليها ألشَّْمس 

                                         َتَسمُّم) 11( 

fugu ni ~ ふぐに~  أآل(َتَسمََّم ِمن(      
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       هي َسَمكة َيَتَكوَّر ِجسُمها(ر َسَمك ألتََّكوُّ

                         )بابِتالع ألماء وهي سامَّة

            إسَتوَضح, ) في ُمعجم(حث َب) 12( 

sono tango o jisho de atatta その 

単語を辞書で当たった   إسَتْخَرجت ألَكِلمة 

 ِمن ألقاموس                                     

                                ِجلف, قاسي ) 13(

kimura-san wa itsu mo  

 watashi ni tsuraku ~ 木村さんはい  

つも私につらく~           ألسَّيد آيمورا داِئمًا  

                                      ُيعاِمُلني ِبُقسوة

  ,  )ألَمسؤلية( عاِتِقه أَخذ على, َتَوّلى ) 14( 

 إلِتزام                                               

chiryō ni ~ 治療に~ ة ُملَتِزم ِبَوصف  

                                                 ِطبِّية

atashi あたし n. ＝ watakushi 私    أنا

          َهِذه: ُمالحظة) َضمير ألُمَتَكلم ألُمفَرد(

  و ُتسَتعَمل ِمن ِقبل ألنِّساء سوقيألَكِلمة َتعبير 

                                                  َفَقط 

atasshu-kēsu アタッシュケース n.  

(frn- attaché case) َحقيبة َصغيرة      

atataka 暖か（温か） a.   ,ِدْفء , دافيء  

                              َحرارة) فيه(, حار 

~ na hizashi ～な日差し    َشمس داِفئة  

atatakai 暖かい（温かい） a.     دافئ )1(

~ fuyu ～冬                   ِشتاء ُمعَتِدل 

~ hi ～日                  َيوم دافيء 

~ kōto ～コート          ِمعَطف دافيء 

                      َلطيف, َبشوش , َودود  )2(

~ kokoro ～心                 َقلب َحنون 

karera no ~ motenashi ni kansha  

shita 彼らの～もてなしに感謝した  

 شاِآرين َلُهم ُحسن ألضِّيافة                    

kare wa kokoro no ~ hito desu  

彼は心の～人です  إنَّه َشخص َطيِّب ألَقلب 

atatakaku mukaeta 温かく迎えた 

                                        إسِتقبًال حارًا

atatakami 暖かみ（温かみ） n.  ِدفء ,  

                                       َحنَّية, طيبة 

~ no aru ～のある             ,طيبة ) فيه(

                     طََيِّب, َحنون , ِحنية ) فيه(

~ no nai ～のない      ,) أإلحساس(باِرد 

                       أّلال   ُمبالي, َغير ُمكَتِرث 

atatamaru 暖まる（温まる） v.    أدفأ ,  

                             َتَشمَّس, َتَدفأ , إسَتدفأ 

furo de yoku ~ ふろでよく～  َنفسه َنَقع  

 بماء ألَحمَّام بما فيه ألِكفاية ِلَتدِفَئته            

sōiu hanashi o kiku to kokoro ga  

~ そういう話を聞くと心が～  

atatameru 暖める（温める） v. َتدِفئة ) 1(  
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                                   َتحِمية, َتسخين 

shiru o ~ 汁を～          َتسخين ألِحساء 

te o ~ 手を～                  َتدِفئة ألَيَدين 

        , ) أن(َنفسي  في, ) ....بأن(َأُهمُّ ) 2(

                  لي خاِطر في, َحدََّثتني َنفسي 

kokoro no naka de [kangae o]  

atatamete oku 心の中で[考えを]温め 

ておく  خاِطرة في ألصَّدر ) أو(ِحفظ ِفكرة  

atchi あっち collog. ＝ achira あち 

ら                  ُهنا و ُهناك, ذلك , ذاك ) 1(

 atchi no kōtō no hō ga attakasō  

da あっちのコートのほうがあったかそう  

ف بدى أْآَثر ِدفًء                   ذلك ألِمعَط  

              )َتعبير سوقي(ألَشخص  ذاك) 2(

atchi ga saki ni te o dashita n da 

あっちが先に手を出したんだ  ذاك ألشَّخص  

لذي َيدأ ألشِّجار                                 أ  

ate 当て n. )1 ( َقصد, َغَرض , َهَدف   

~ monaku ～もなく     على َغير َتعيين 

,  ِنظام ) أو(على َغير ُهدى , َقصد ) أو(   

هاِئم                    , وائي َعش, بال َهَدف   

kane nado ~ ni shite inai 金など～ 

にしていない  َغير ُمِهم بالنِّسبة لي    ألمال   

        ,أمل , ُمَتَوقع  , ُمرَتجى , مأَمل ) 2(

                                               رجاء

~ ga hazureru ～が外れる       َخيَّب 

أخَلف ألظَّن         , أخَلف ألرَّجاء , أألمل   

~ ni suru ～にする  أرَآن       , إعَتَمد  

watashi tachi wa kimi no enjo o  

~ ni shite iru 私たちは君の援助を～に 

している      ُمتأمِّلين َدعُمك                 َنْحُن

                   َتعويل, إتِّكال , أعِتماد ) 3( 

~ ni naranai ～にならない        ال ُيَعوَّل

                َليس ِبِثقة, الُيعَتَمد َعليه , عليه 

~ ni naru ～になる     َجِديٌر, َضع ِثقة َمَو

                               ُيَعوَّل َعليه , ِبالثَِّقة

~ ni suru ～にする         ,) على(إعَتَمَد 

   )                                   على(َتَوآَّل 

sono hanashi wa ~ ni naranai そ 

の話は～にならない    هذه ألِحكاية ال َتْثُبت 

        )ال َتمشي( ألِحكاية هذه, َعلى ألِمَحك 

َدليل                                         ) 4(  

tansaku no ~ ga nai 探索の～がない 

 ال َدليل في ألَقِضية                              

-ate –宛 n.    )ُمَعنََّون إلى) ِخطاب......  

anata ~ no tegami ga kite imasu  

あなた～の手紙がきています سالة  جاَئت ِر  

)                           أو بإسمك(ُمَعْنَونة لك   

x shi ~ no kogitte X 氏～の小切手  

بإسم ألسَّيِّد إآس           ) شيك(َصّك مالي   
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atedokoro 当て n. = ate 当て 

atedomonaku 当て所もなく n.    ليس  

                                 َهَدف) أو(له غاية 

ategai 宛がい n.      َتقسيم , َتْحِصيص  

                             ألِحَصص) أو َتوزيع(

ategau 宛がう v. )1 (َس  قا)ألَشّي ( ,   

          ,َزوَّد  ) 3(َعيَّن , َخصَّص ) 2(َطبَّق 

أَمدَّ, َجهَّز     ) إثَنين ِللزَّواج َمَثًال(َوفَّق ) 4(  

ate·hamaru 当て嵌まる v. )1 (        

            )أو إسِتعماله(مِكن َتطبيقه ُي ,َتطبيق 

 kono yakugo wa kono ba ni  

pittari ~ この訳語はこの場にぴったり~ 

ِعبارات هذه ألَترَجمة ُمطاِبقة     ) أو(َمواد   

 َتماما ِلهذِه ألحالة                                

                    ُمواِفق , ُمناِسب  ,مالِئم ) 2(

kono kotowaza wa gendai ni mo  

 ~ このことわざは現代にも~     هذا ألَمَثل 

 َيتناسب حتى مع حاِضِرنا                       

                                            إيفاء) 3(

ｊōken ni ~ 条件に~ , إستيفاء ألشُّروط    

 َتحقيق ألشُّروط                                

ate·hameru 当てはめる v. َتطبيق ) 1 (  

     ِفكرة أو عادة أو(َتَبنِّي ,  ...) قانون على(

     ألفراغ في(َمأل , إمأل ) 2() الخ... ِمنهاج 

                                          )ُجملة َمَثًال

ateji 当て字 n.          َتداعي) أو(ًتَقمُّص 

                       )ُسلوآًا أو ُخُلقًا َغير ُخُلقه(

ate·komu 当て込む v, إحِتساب, َتَوقُّع    

..... o atekonde .....を当て込んで  

.....                                     َتَوقَّع أن   

ate·kosuru 当てこする v.         ,َتلميح  

              َحديث ُمَبطَّن, أومأ , ألَمع ,  إلماع

atemi 当て身 n.  َطَرح , َلَطم , َضَرب  

    َصَرع, )  آما في ألُمالَآمةعلى أألرض(

~ o kuwaseru ～を食わせる        َلَكمه 

     َحسَّاس              ) أو(على َمكان َحَيوي 

atemono 当て物 n.           , َتخمين )1(

       مادَّة , َحشوة ) 2(َتَوقَّع , َحِسَب ,  َتقدير

                                              ِللَحشوة

atena 宛名 n.  على (إسم ألُمَعْنَون إليه  

               إتِّجاه, ِعنوان , ) ِغالف ألِخطاب

~ no hito ～の人     ألشَّخص ألُمَعْنَون 

 إَليه                                                

~ fumei de modotte kuru ～不明で 

戻ってくる عادة ألَبريد إلى         الِصقة إل  

  أألصلي                                ًمصَدِره

fūtou ni ~ o kaku 封筒に～を書く  

 َعْنِون ألظَّرف                                     

atereko 当てレコ n.   َتواُفق َزَمني َبين 

    دبَلجة(و َحَرآة ألشِّفاه ) ألُمضاف(ألصَّوت 
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      )                              فِيلم أو ُمَسلَسل

ateru 当てる（充てる） v.        ب ضر)1(

~ sokonau ～そこなう  أْخطأ ألَمرمى  ,  

 َلم ُيِصب ألَمرمى                                  

kare wa ya o mato ni ateta 彼は 

矢を的に当てた     َرمى ألسَّهم على ألهدف 

umaku ~ うまく～           إصابة ألَهَدف 

                                   ُثبِّت, ُوِضع  )2(

te o hitai ni ~ 手を額に～     ع ألَيدْضَو

 على ألَجبين                                      

gāze o kizuguchi ni ~ ガーゼを傷 

口に～         َضع ألضَّمَّادة على ألَجرح     

Yūko-san wa me ni hankachi o 

 atemashita 祐子さんは目にハンカチを 

 当てました   على َعيَنيها َوَضَعت ُيوآو ِمنديًال

                               َحزرة,  َتخمين )3(

~ miru ~みる                       هال َخمَّنَت

kare wa shiken de yama o hitotsu  

ateta 彼は試験え山を一つ当てた    آان 

 ألَحظ َحليَفه في أإلجابة َعن أسِئلة أإلمِتحان 

          )إلخ..ِللشَّمس , ِللهواء (َتعريض  )4(

hi ni ~ 日に～  ألشَّيء(َتعريض         (  

 للشَّمس                                            

ame ni ~ 雨に～ )       ألشَّيء(َتعريض   

 للهواء                                             

akachan o tsuyoi hi ni ~ wa  

 ikemasen 赤ちゃんを強い日に~はいけ 

  ません      َتعريض ألطِّفل ِلحرارةَيِجب َعَدم 

 ألشَّمس ألعالية                                     

sentakumono o ame ni atenai yō  

ni shita 洗たく物を雨に当てないようにし 

た                َحِفظت ألَغسيل ِمن أألمطار 

                                     َرِبح, َفاز  )5(

kuji o ~ くじを～ سَّحب           َفوز بال  

                  )َوقتًا( َقضى  ,)ماًال( أنَفق )6(

nichiyōbi o kyūyō ni ~ 日曜日を休 

養に～ ضاء َيوم أألَحد في ألرَّاحة    َق      

watashi wa hito-tsuki gosen-en o  

hon-dai ni atete imasu 私はひと月 5 

千円を本代当てています  ُأنِفق َخمسة أآلف 

ألُكُتب                ) ِشراء(ين َشهريًا على   

kanojo wa ichi-nichi ichi-hikan 

 o nihongo no benkyō ni atete  

 iru 彼女は１日１時間を日本語の勉強に 

 当てている  إنَّها َتقضي ساعة في َتَعُلم ألُلغة  

 أليابانية َيوِميًا                                      

         َتَعرَّض للسُّؤال     , ُسِئل , هه َنَد )7(

seito ni yaku o ~ 生徒に訳を～ ُطِلب 

 ِمن التِّلميذ ألتَّرَجمة                               

kyō watashi wa sensē ni  
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aterareta 今日私は先生に当てられた 

 ألَيوم سِؤلت ِمن ِقَبل ألُمَعلِّم                    

atesaki 宛先 n. ＝ atena 宛名 

ateuma 当て馬 n. َرس َف, َدريئة , َدِرّية   

     َيسَتِتر به ألصَّائد لَخْتل) أو َشيء آالَفَرس(

 ألصَّيد                                               

ate·zuiryō 当て推量 n.   ,َتَحزَّر ,َخمَّن 

                     َتَحدَّس, ) َرْجٌم ِبالَغْيب(َرَجم 

atezuppō 当てずっぽう n.    َتصاُدف ,  

  َعمل َعشوائي ( عشوائي ,ُمصاَدفة , ُصدفة 

   )           ون َترآيز َيعَتِمد على ألمصادفةد

ato¹ 後 n.       َوراء, مؤخَّرة ,  َخلف )1(

~ kara tsuite iku ～からついて行く  

 سأتَبَعه الِحقًا                                     

~ ni nokoru ～に残る            ألَبقاء في

                           ألمؤخَّرة                

kokyō o ~ ni suru 故郷を～にする  

)     َيْتُرك وراَئه َبلَدَته (ُيغاِدر َمسَقط رأَسه  

~ e sagaru ～へ下がる َتراُجع , َتَقهقر    

   َعودة إلى ألخلف, ُرجوع إلى ألَوراء ) أو(

                 تاٍل, الِحقًا  , َوِمن َثم, َبْعَد  )2(

~ no fune ～の船 ألباِخرة ) أو(لقارب أ  

ألتي َتلي                            ) أو(ألتاِلية   

sono ~ mamonaku その～間もなく  

 حاًال َبعد ذِلك                                     

ni, san-nichi ~ ni ２、3 日～に    في 

في َيوَمين أو َثالثة              , ِبْضَعِة أيَّام   

~ de denwa shimasu ～で電話しま 

す فيما َبعد  ) ِبَك(وف أتَِّصل َس              

~ de hanasu ～で話す )   أو ( َتَحدَّث   

                                    َتَكلَّم في ما َبعد

~ ni mawasu ～に回    ,إلى أَجٍل آَخر  

                                 ُيَؤجَّل إلى ما َبعد

~ ni tsuku ～に付く ,   ما َبعد ُيتَبع في   

 ُيسَتكَمل الِحقًا  

~ o ou ～を追う ,   الِحق , عاِقب , تاٍل   

                                            فيما َبعد

      باقي ,َبقايا , َتَبقّّى ) ما(, َف ُخلِّ) ما( )3(

)                                         في ألَفم(  

~ aji ～味    ذاق ألعاِلقألم, اق متخلِّف َمذ

ato² 跡 n. َثرأ                                 

ashi no ~ 足の～                    أثر َقَدم

kutsu no ~ 靴の～ ألنِّعال) َدعسات(أَثر    

kuruma no tootta ~ 車の通った～  

يَّارة             ألسَّ) َدواليب أو َعجالت(أَثر   

~ o kuramasu ～をくらます      تالشي 

فاء أألَثر                                إخِت) أو(  

kizu ~ 傷～ أَثر ألشَّجَّة في ألرَّأس (َشَجج   

       )ألَجرح أثر (َندب) أو(َنْدبة , ) أو ألوجة

~ o tsukeru ～をつける    َتَقصُّص أألَثر
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~ ga tsuku ～がつく             َيتُرك أَثرًا

~ o tsugu ～をつぐ    جاء, َتوّلاه , َخِلَفُه 

                                            عِدِهِمن َب

atoashi 後足 n.          أألرُجل ألَخلِفيَّة 

                                       )لدَّوابِعْند ا(

~ de tatsu ～で立つ         ُوقوف على 

 أألرُجل ألَخلِفية                                  

atobarai 後払い n.    خر ألدََّفع  ُمَؤ ,  

ألدَّفع ِعند ألتَّسليم , ُمَؤجل ألدَّفع ) َمبَلغ مالي(  

atogaki 後書き n.   ِعبارة ُتلَحق ,ُملَحق 

      )    أو(َتدَرك َبعد إخِتتام ألرِّسالة ُتس) أو(

                                                 ِآتاب

atogama 後釜 n.   َخليفة  , َخَلف ,  

   َحلَّ محل                               , َبديل 

~ ni suwaru ～に座る     ,ُوِلَي َمنِصب 

         أو َمنِصب أو َمرآز أو(, َخِلف شاِغر 

                                  َحلَّ َمحلَُّه, ) َعَمل

atojie 後じえ n.  َيخُطر(رأّي ُمسَتدَرك   

    ِبما آان(رأّي َتَدبُّري , ) في ألبال َبعد حين

      )                               ّيِجب أن ُيعَمل

atokata 跡形 n.              َعالمة, أثر  

~ mo nai ～もない      َلم, آل ُوجود ألثر 

                                          ُيتَرك أثر

ato·katazuke 後片付け n.       إعادة 

   ألشَّيء ألى ما َترتيب , أألمور إلى ِنصاِبها 

   َرتَّب, َسّوى , َتنظيف , َتطهير , آان َعليه 

tēburu no ~ テーブルの～         َتنظيف

      ُيعيد َترتيب , ُيَنظِّف ألطَّاِولة , ألطَّاِولة 

                                              ألطَّاِولة

~ o suru ～をする     إعادة أُألمور إلى 

حيح                                ِنصاِبها ألصَّ  

shokuji no ~ o suru 食事の～をする 

َعزَّل ألماِئدة          , إزال ما على ألماِئدة   

atokin 後金 n.      باقي ألمال ألُمسَتَحق 

                                          َبِقيَّة, َدفعه 

atokuchi 後口 n.      َمذاق متخلِّف  )1(

       َبِقيَّة,  باقي )2()  ألعاِلق في ألَفمألمذاق(

ato·kusare 後腐れ n.    )َتَجنُّب(        

                   َمشاِآل ُمسَتقَبِلية) أو(ِخالفات 

~ no naiyōni suru ～のないようにする 

  ,   ِخالفات ُمسَتقَبِلية) أو(َتحاشي ُمالَبسات 

         ألَحيلولة دون ُوقوع إشكاالت ُمسَتقَبلية

ato·mawashi 後回し n.   ,       تأخير 

                                      تأجيل, إرجاء 

ato·modori 後戻り n.          إرِتداد     

    َقهَقرة(َتَقهُقر ,  أنِتكاسة ,إنِتكاس , ُرجوع 

                                    َنَكص, ) َقهَقرّي

ato·no·matsuri 後の祭り n  أو  (َيوم  

    َيوم, ما َبَعدَفوات أألوان  ) َلحَظة أو ساعة

                                         ال َينَفع ألنََّدم
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atō·shi 後押し n.   َسيَّارة ِمن(َدفع        

                           ُمؤاَزرة, ) ألَخلف َمَثالً 

atopī アトピー n. (atopy)    َفرط    

                                             ألَحساسة

atorie アトリエ n. (atlier) , ّني َمشَغل  َف   

                                           ْسُتديو َفّني

atosaki 後先 n.   )1 ()أألمام و) في    

                        َقبل و َبعد, ألَخلف  ) في(

~ ni naru ～になる     إخِطالط, َتشويش 

                                    أُألمور َبعِضها

~ kamawazu ～構わず       ال, طاِئش  

  َعديم أإلهِتمام, أُألمور   َخطرُيلقي باًال إلى

~ o yoku kangaeru ～をよく考える  

 ُمَتَدبِّر في أألمور َحْذرًا                         

atoshimatsu 後始末 n.           َحْسم 

   , ) ِنزاعًا( أنهى, ) أألمر(َسّوى , ) ةَقِضيَّ(

                            َوَضع أألمر في ِنصابه

kaisha no ~ o suru 会社の～をする 

َصفَّى ألشَِّرآة            ) أو(َحلَّ ) أو(َفضَّ   

shakkin no ~ o suru 借金の～をする 

َوَفى ألدُّيون                          ) أو(َسدَّد   

atotsugi 跡継ぎ n.     َخليفة , خاِلف ,  

             )ألَعهد َمَثًال(َوِلّي  , واِرث , عاِقب 

ato·zukeru 跡付ける v.   إتِّباع أألَثر ,  

                                               ُمالَحقة

ato·zusari 後ずさり n. , إرِتداد إنِسحاب   

            َتراُجع                                    

atsuatsu 熱熱 v.              َوَلع, َولهان 

                         )ألُحب(ُمَتيَّم , ) ألَغرام(

futari wa ~ da 二人は～だ       ُموَلعين

                                 ِببعِضِهما ألَبعض

~ no naka ～の仲          غاِرقين ِبالُحب

                                          )ِلَبعِضِهما(

atsugami 厚紙 n.  َوَرق , َوَرق ُمَقوَّى  

      )                        َآرتون(َسميك َقوّي 

atsugari 暑がり（熱がり） n.      َحسَّاس 

     َشخص ال َيقوى على, ) َجِويَّةأل(ألَحرارة 

    َتَحمُّل ألَجو ألحار                              

atsu·geshō 厚化粧 n.    َآثرة              

   ُمسَتحّضرات ألتََّزيُّن على ألوجه              

atsugi 厚着 n.  َلبَس ِلباس َثقيل (َتَلحَّف  

                                )َيقي ِمن ِدثار ألَبرد

~ wa kaze no moto da ～はかぜのも 

とだ         ألَمالِبس ألسََّميكة َتسَتهوي ألَبرد 

atsui¹ 厚い a. َآثيف , َثخين , َسميك ) 1(  

~ hon ～本       َسميك) أو ( ِآتاب َثخين 

kawa ga ~ 皮が～          )َحَيواني(ِجلد 

           َسميكة) َليمون َمثًال(ِقشرة , َسميك 

~ kumo ～雲                     ُغيوم آثيفة

atsuku suru 厚くする  َثخَّن       , َغلَّظ  
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 kare wa niku o atsuku kitta 彼は 

肉を厚く切った      َقطَّع أللَّحم ِقَطعًا َسميكة 

  ألنَّفس )َآريم(َطيِّب , ) ألَقلب(ِمن َصميم ) 2(

~ motenashi ～もてなし       إسِتقبال حار 

atsuku rei o nobeta 厚く礼を述べた  

 ُشكر ِمن َصميم ألَقلب                          

atsui² 熱い a. ,  حاٌر, حاٍم , ساِخن ) 1(  

~ hi ～日                            َيوم حار 

atsuku suru 熱くする             َتسخين 

atsuku natte kita  暑 く な っ て き た 

        أحمى) أو( أدفى )أو أصَبَحت (أْضَحت

~ ocha ～お茶      )ياباني أخّضر(شاي  

 ساِخن                                             

     تأثر, أإلنِفعال ) ريعأو َس(َشديد, َغُضوب 

                               )ِوجداِنيًا(ف ألَعواِط

o~ tokoro o misetsukeru お～ところ 

を見せつける             ُمجاهرة بالَعواِطف 

kare wa ano onna ni ~ 彼はあの女 

に～                                 َمجنوٌن ِبها 

 ~ shisen ~視線     َنظرة ُمنَفِعلة          

atsui³ 暑い a.    )إرِتفاع, حار ) َجو     

        )                       في َدَرجة ألَحرارة(

kyō wa totemo ~ 今日はとっても～ 

ألَيوم                     ) هذا(ِجدًا ألجو حار   

atsuji 厚地  n.      )داِفئة ) َمالِبس,    

             )                          ألَبرد(ِلحاف 

atsukai 扱い n.  ُمساَيسة       , ُمعاملة  

kono shinamono wa ~ ni chūi  

shite kudasai この品物は～に注意して 

ください  َتعاَمل ِبِعناية َمع َهذه ألِبضاَعة ِمن 

 َفضِلك                                               

kodomo ~ 子供～         ُعوِمَل آِطفل 

tannin ~ suru 他人～する         ُعوِمَل

   )                               ِبُفتور(آَغريب 

atsukamashii 厚かましい a.   َوِقح ,  

        ألَحياء) أو َقليل(  َعديم ,ُمَجلِّد , َصفيق 

        أإلحِتشام                               ) أو(

atsukamashikumo …suru 厚かま 

しくも…する  ديم ألَحياء     َع, َصفاقة َوجه  

anna ~ yatsu wa mita koto ga nai  

あんな～やつは見たことがない       َلم أرى 

)        ُطوال ُعمري(َشْخص ِبهذه ألوقاحة   

atsukan 熱燗 n.  ياباني( َخمر(         

    َمصنوع ِمن أألُرز ألُمَخمَّر و ُيَقدَّم(ساِخن  

          )                                     ساِخنًا

atsukau 扱う v.    ساس, عاَلج , عاَمل  

~ nikui ～にくい             َسهل) أو(َهيِّن 

        )                           ...َمع(ألتَّعاُمل 

~ yasui ～やすい       َعسير) أو(َصعب 

                                  )....َمع(ألتَّعاُمل 
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tēnē ni ~ ていねいに～ ناية   َتعاَمل ِبِع  

taikin o ~ 大金を～     إدارة َمبَلغ َآبير 

)                                       ِمن ألمال(  

sono shinbun wa sono kiji o  

ookiku atsukatta その新聞はその記 

事を大きく扱った   ِتلك ألصَّحيفة باَلَغت في 

 َطرح ألَخَبر                                      

denpō o tori-atsukaimasu 電報を 

取り扱います     ألَعَمل على إرسال ألَبرِقية 

atsu·kurushii 暑苦しい a.  َشديد        

   آهواء  (َهواء فاِسد ,  رة و ألرُّطوبة ألَحرا

     )                           ألُغرفة ألَمحصورة

~ heya ～部屋       ُحجرة َهواُئها فاِسد 

atsu-kurushikute yoku  

nemurenai 暑苦しくてよく眠れない    َلم 

 أسَتِطع ألنَّوم َجيِّدًا ِلِشدَّة ألَحرارة                

atsumari 集まり n. , ) ألنَّاس ِمن(َجمع    

  ,   )ألطُّيور ِمن(ِسرب , ) ِمن ألَبهاِئم(َقطيع 

     َتقاُبل ,إجِتماع , إحِتشاد , َتَجمُهر , َتَجمُّع 

namakemono no ~ 怠け者の～  

)    ألعاِطلين َعن ألَعَمل(طَّالين َجْمع ِمن الَب  

kifu no ~ ga warui 寄付の~が悪い 

                   ألَمبَلغ ألذي ٌجِمع َغير ُمرضي

atsumaru 集まる v. )1 ( إجَتَمع,       

                                   إصَطف, إحَتَشد 

atsumare 集まれ  أحَدق , ) على(أطَبق  

                             )                    بـ(

atsumatta hitobito 集まった人びと  

ألَموجودين                          , ألَجمَهرة   

doko ni atsumarō ka どこに集まろう 

か ين َسَنجَتِمع                                  أ  

َحصَّل       ) أو(َجبى , َحوَّش , َجمَّع ) 2(  

atsumatta kane 集まった金 وال  أألم  

ألَمباِلغ ألماِلية ألتي ُجِمَعت     , ألَمجموعة   

hantai-undō no shomē ga  

zenkoku kara atsumatta 反運動の 

署名が全国から集まった      ُجِمَعت َتواقيع 

 ألِفئة ألُمعاِرضة ِمن ُآل ألدَّولة                

   باتجاه) أو( إتََّجه َمعًا, َرآَّز , إنَصبَّ ) 3(

                                          َنحو) أو(

zen’in no shisen ga sensei ni  

atsumarimashita 全員の視線が先生

に集まりました       إتََّجهت أنظار ألَجميع إلى

 ألُمَعلِّم                                             

[jinkō ga] toshi ni ~ [人口が]都市 

に～                   َآثافة ُسكَّاِنية             

ِمن         (َجمَهرة ) أو(َجمع ) أو(َحشد ) 4(  

      ِمن(ِسرب , ) ِمن ألَبهاِئم(َقطيع , ) ألنَّاس

                                             )ألطُّيور

toori ni hito ga oozei atsumatta  
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通りに人が大勢集まった        آان ألشَّاِرع 

                                ُمكَتظًَّا بالنَّاس       

atsumeru 集める v. , َحَشد , َجَمع  )1(  

                                     َجمَهَرة, َحَشر 

gakusei wa zenin kyōshitsu ni  

atsumatte imasu 学生は全員教室に 

集まったいます   َتَجمَّع ألطُّّلاب في ُحجرة   

         )           ألصَّف أو ألَفصل(ألدِّراسة 

                              َلمَّ, َآوَّم ,  َآدَّس )2(

kare wa takusan kitte o atsumete  

iru 彼はたくさん切手を集めている    َجَمع 

 ألَكثير ِمن ألطَّواِبع ألَبريدية                    

kifukin o ~ 寄付金を～  َجمع َتَبرُّعات 

shōko o ~ 証拠を～  أو(َجمع أِدلَّة     (  

راهين                                            َب  

   )ألنََّظر(َلَفت , ) إنِتباه أو إهِتمام(َجَذب  )3(

kare wa seken no shichō o  

atsumeta 彼は世間の視聴を集めた  

 َخَطف أنظار ألنَّاس                             

atsumi 厚味 n.  = atsusa 厚さ 

atsumono 羹 n.  ساءَح, َمَرق ساِخن   

      ساِخن                                          

atsurae 誂え n.     َعمل) أو(َتصنيع    

      َعكس      (ب ألَطَل) أو(ِبَحَسب ألتَّوِصية 

     )                          ألحاِضر أو ألجاِهز

atsuraeru 誂える v.  َطَلب) أو(أَمر     

     )                وتِمن َمصنع أو حان(َشيئًا 

shokuji o ~ 食事を～  َوجبة(َطَلب    (  

 َطعام                                              

atsureki 軋轢 n.   ِنزاع , ِخصام, ِخالف 

~ o shōjiru ～を生じる       ,َخَلق ِخالفًا 

     َسَبب ِنزاعًا                                   

atsuryoku 圧力 n. َضغط                  

~ o kakeru ～をかける   ماَرس ألَضغط  

~ o kei(dantai) ～を計（団体）     ِجهاز

                                       ِقياس ألضَّغط

kūki no~ 空気の～       )َعمود(َضغط  

      ألَهواء                                          

~kei ～計  أو(ِمقياس َضغط ألغاز   (     

 ألُبخار                                             

taiki no ~ 大気の～          َطغط َجوِّي 

atsusa¹ 厚さ n.  ِثَخن, ُسمكة , َسماآة   

~ wa dore kurai desu ka ～はどれく 

らいですか                           َآم ألسُّمك 

kono ita wa ~ ga han-inchi aru こ 

の板は～が半インチある اآة هذا أللوح  َسم  

 ِنصف إنتش                                      

atsusa² 熱さ n.  َشيء َملموس(َحرارة   

                             )أو َمحسوس أو ماّدي

 furo no ～ o miru 風呂の～をみる  
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)             أإلسِتحمام(َتَفحَّص ماء أإلغِتسال   

atsusa³ 暑さ n.  ألجو(َحرارة (,          

    ِدفء                                 , ُسخونة 

natsu no ~ o sakeru 夏の～を避ける  

 َتجنب َحرارة ألصَّيف                          

~ ni taeru ～に耐える     تأثُّر بالَحرارة 

attō 圧倒 n.  األفَضليَّةب(َتَميُّز , َتَفوُّق(,  

                                                َغَلبة

~ teki shōri ～的勝利         َنصٌر آاِسح

~ teki tasū ～的多数       غاِلبة أآَثِرية 

au¹ 会う v. )1 ( َلقَي , قاَبل)ِلقاء(          

ai ni iku 会いに行く ِئه(..ءذاِهب لِلقا  (  

kanojo ni wa mettani awanai 彼 

女にはめったに会わない  أو(َقلَّما ُأقاِبُلها  (  

                                      أراها         

 boku wa futari o awasete yatta  

ぼくはふたりを会わせてやった  َرتَّْبت ِلقاُئنا 

ato de aimashō 後で会いましょう 

                               َدعنا َنَتقاَبل فيما َبعد

                                         صاَدف) 2(

battari atta ばったり会った 

     َفجأة            ) ِبِه(إلَتقى , )  ـُه(صاَدَف

watashi wa michi de kyūyū ni  

atta 私は道で旧友に会った  قاَبلت        

 َصديقًا َقديمًا في ألشَّاِرع ُصدفة               

hidoi me ni atta ひどい目にあった  

 صاَدفتني أوقات َصعبة                         

kare wa hijō na songai ni atta 彼 

は非常な損害にあった   عانى َخسارة على 

 حين َغرَّة                                         

au² 合う v. )1 ( ُمنَسِجم ,ُمطاِبق           

watashi no tokei wa atte inai 私 

のとけいは合っていない ساَعتي على َخطأ 

) َساَعتي َغير ُمنَسِجمة َمع ألَوقت ألَصحيح(  

kanjō ga atte inai 勘定が合っていな 

い  ألِحساب ال ُيطابق ألِقيمة (ألِحساب َخطأ  

)                             ألِحسابية أألصلية   

       , ) مع(إَتَفق, )  َمعه بالرأي( َتالقى )2(

                                                َتوافق

iken ga ~ 意見が～  َمعه(إتََّفق         (  

kare to watashi wa yoku ki ga ~  

彼と私はよく気が～     أنا و هو على ِوفاق 

                                ُمناِسب, ُمالِئم ) 3(

yoku ~ fuku よく～服   َمالِبس ُمالِئمة 

    ِجدًا                                            

sore wa watashi no shumi ni atte  

iru それは私の趣味に合っている  ما ذاك  

 ُيناِسب َذوقي                                     

kagu ga ie ni yoku atte ita 家具が 

家によく合っていた    أألثاث ناَسب ألَمنِزل 
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 َتمامًا                                              

pittari aimasu ぴったり合います 

     ُمناِسب َتمامًا                                   

au³ 遭う v.                   قوِبل, َتَعرَّض  

hantai ni atta 反対にあった         قوِبل

     بالرَّفض                                      

jiko ni ～ 事故に～   َتَعرَّض) أو(واَجه 

 ِلحاِدث                                            

awa¹ 泡 n.       فم(ُلغام , َرْغوة , َزَبد  

            )ُمفَردها ُفقاعة(َفقاقيع , ) ألَحَيوان

~ datsu ～立つ           أرغى, َزبَّد  

~ o kū ～を食う       تَطَلتإخ, إضطرب 

     َعَليه أُألمور                                  

bīru no ~ ビールの～         َفقاقيع ألبيرة

mizu no ~ to naru 水の～となる 

                  زال آالُفقاعة, َتَبدَّد آالسَّراب 

sekken no ~ 石鹸の～               َرغوة 

                                          ألصَّابون 

~ darake no ～だらけの            ُمْزِبد 

awa² 粟 n.      ُعشبة(َذيل ألثَّعَلب ) َنبات(

            ِمنوهي,َلها أزهار َشوِآية آالُفرشة 

                                   )لطّّبيةأأألعشاب 

awabi 鮑 n.   وهو َحَلزون(ُأذن ألَبحر   

    )                        َبحري ِمن ألَرَخِويَّات

awai 淡い a. )1(  باِهت)أللون (,        

                                  َخفيف , شاِحب 

~ aoiro ～青色      أزَرق, أزَرق َخفيف 

                                               اِهتب

                                       َضعيف )2(

~ nozomi ～望み              أَمل َضعيف

            ُمؤقت, َسريع ألزَّوال  ,زاِئل ) 3(

~ koi ～恋            َغيرِعشق(ُحب زاِئل 

                                            )ُمسَتديم

aware 哀れ n.  )1( ِرقَّة , إحساس      

        ,ُحُنّو ,  َرأفة )2 () َمشاِعرج (ألشُّعور

         )4(َتعاسة , َشقاء ,  بؤس )3(َمرَحمة 

         تألَّم (أَلم , َآدر , ف أَس, َشَفقة , ُحزن 

                                                )عليه

~ na ～な          ُمحِزن, ُمثير ِللشََّفقة  

...~ ni omou  ... ～に思う ....أشِفُق على  

awaremi 憐れみ n.         أَسف, َشَفقة  

awaremu 哀れむ（憐れむ） v. ,    َشِفَق   

                                      َآَدر, تأسَّف 

~ beki ～べき     ُيرثى َله, َجدير بالشََّفقة 

awase 袷 n. )َبطَّنُم) يمونوآ              

    )   أللباس ألتَّقليدي ِللياباِنّياتألكيمونو هو (

awase·me 合わせ目 n.           موِصل 

     ُعقدة          , إلِتحام , َمْفِصل , ) وصلة(

awaseru 合わせる v. )1(  َجمَّع ,       

    َبين ِوحَدَتين أو (ألَّف , إَتَحد , َوحََّد  ,َضّم 
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                                                 )أآثر

koe o awasete utau 声を合わせて 

歌う  ألِغناء معًا      , ألِغناء في َوْقٍت واِحد  

حاذى                                 , َطبَّق  )2(  

te o awasete inoru 手を合わせて祈る  

 َصلِّي والَكفَّين ُمطَّبََّقين َعلى َبعِضِهما        

kami o ni-mai ~ 紙を 2 枚～   إطباق 

على         ) َصحيَفَتين ِمن ألَورق(َوَرَقَتين   

 َبعِضِهما                                          

بما فيه       , باإلضافة إلى , أضاف ) 3(  

awasete 合わせて   ,        َجميعًا , َمعًا  

 َبعُضهم َمع َبعض                               

awasete jū to naru 合わせて 10 となる 

  ُيساٍو َعَشرة               أِضفُهما إلى َبعٍض

                       على ألَمقاس, ُمطاِيق ) 4( 

kata ni awasete tsukuru 型に合わ 

せて作る  َتصنيع (ِبَحَسبه ) ألشَّيء(َتفصِّيل  

)                                 ِبَحسب ألَمقاس  

karada ni awasete doresu o 

tsukuru 体に合わせてドレスを作る  

 َتفصيل َثوب على َمقاس ألِجسم               

         ألوضوح في عدسة (َرآَّز ,  َعدَّل )5(

  )ُمؤِشر ألِمذياع مثًال( ّضَبط, ) ألكاميرة َمثًال

chōshi o ~ 調子を～         َضَبط على 

   )      أو(َعِمل على ألتَّالُئم , ُدوزان واحد 

 ألتََّواُفق                                            

kamera no pinto ~ カメラのピンと~ 

)          في ألكاميرا(َرَآز ُوُضوح ألَعَدسة   

rajio no daiyaru o ~ ラジオのダイヤ 

ルを～                   َضبط ُمؤشِّر ألِمذياع 

  موسيقية ِسواء بالعزف ِفرقة ( ُمصاَحبة )6(

                                     )ناء َمثًالأو بالِغ

shōjo tachi wa ongaku ni  

awasete utatta 少女たちは音楽に合わ 

せて歌った  ألَفَتيات(َغنَّت ألَجواري       (  

 ِبُمصاَحَبة ألَمعاِزف                             

تأقلم                 , َتَكيَّف, ) مع(َتماِشيًا ) 7(  

kare wa dare to demo umaku ~  

彼は誰とでもうまく～  َيسَتطيع أن َيَتَكيَّف َمع 

َيَتأقَلم َمع ألَجميع                , أيَّ َشخص   

ُمقاَرنة                                         ) 8(  

watashi wa sono yakubun o  

genbun to awaseta 私はその訳文を 

原文と合わせた    قاَرنت ألتَّرَجمة باألصل 

awatadashii 遽しい（慌しい）  a.  

   إنِشغال ,َصخب , ) ِمن أمِره(لة َعَج) َعلى(

awatadashiku あわただしく  بإهراء  ,  

َتَسرُّع             ) أو(إسِتعجال ) أو(بَعَجلة   

~ seikatsu ～生活          َحياة صاِخبة 

sono toshi mo awatadashiku  
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kureta その年もあわただしく暮れた        

ت ألسَّنة ِبُسرعة              َمرَّ) أو(ُقِضَيت   

~ tokai seikatsu ～都会生活 َصَخب 

     َحياة ألَمدينة                                  

awatemobo 慌て者 n. َشخص أْهَوج     

ُمَتَسرِّع                        ) أو(ُمَتَهوِّر ) أو(  

awateru 慌てる v.     َتَسرُّع, َعَجلة  )1(

awatete kēsan o machigaeta あわ 

てて計算をまちがえた       ِلَعَجَلتي أْخطأت 

بالِحساب                           ) أو(بالِحسبة   

awatenai 慌てない            إلَتِزم ألُهدوء

                            إضَطَرب, إرَتَبك  )2(

awatete あわてて  بالِتباك     , ِبَتشويش  

sore wa watashi o awate saseta  

それは私をあわてさせた   ذاك أألمر َشوَّش 

إْضَطَرْبت ِمن ذاك أألمر              , َعَلّي   

awatesaseru 慌てさせる     َزجَُّه, َحيََّرُه 

                           وّضَعُه في حيرة) أو(

awate mono 慌て者 ُمَتَهوِّر   , أهَوج   

awaya あわや int. ~ to omou ma  

ni ~と思う間に على َوجه , ر في َلمح ألَبَص  

               في َرمَشة َعين       , ألسُّرعة 

awayokuba あわよくば ad.  إذا َسَنَحت 

                                إن أمَكن, ألُفرصة 

awayuki 淡雪（泡雪） n.  َنَدف ألثَّلج ,  

                                َثلج َخفيف) َتساُقط(

aya 文 n.  َتَصور ,صورة َخياِلّية ,       

     َمجاز                                  , َتشبيه 

ayabumu 危ぶむ v.   ِخشية , َخوف ,  

                                        َريب, َوَجل 

ayafuya·na あやふやな a.  ُمبَهم,       

                  غاِمض, ُمثير للرَّيبة , ُملَبس 

~ na koto wo iu ～なことを言う    راَوغ

                           )في َآالِمه(َلبَّس ) أو(

~ na henji ~な返事    َرٌد, إجابة غاِمضة 

 ُمبَهم                                               

~ na taido ～な態度       ,ُسلوك ُمريب 

                              َتَصرف ُمثير للشك

ayakuru 肖る  v.  َحظ) نِم(نال        

                                                 َغيِره

ayamachi 過ち n. , َذنب , َغلطة , َزلَّة   

    َضاللة                        , َسقطة , َهفوة 

~ o okasu ～を犯す        إرَتَكب َخَطأ  

~ o aratameru ～を改める          َحسََّن

                               َقوَّم نفسه, ُسلوآه 

dare ni mo ~ wa arumono 誰にも 

～はあるもの          آلُّ اْبِن آَدَم َخطَّاء   

~ o wabiru ～をわびる     إعِتذار َعن 

 َزلَّة                                                

sore wa watashi no ~ desu それは 



- 80 - 

私の～です  أنا ألُمالم على   , ِتلك َغلَطتي  

ك ألَغلطة                                       ِتل  

 ~ wa hito no tsune ～は人の常  

 ألَغَلُط ِمن َطبيعة أإلنسان                         

ayamari 誤り n.  َغلطة , َزلَّة , خطأ ,  

                                                َهفوة

~ o nai ~をない   ,      خالى ِمن أألخطاء 

َسديد                                   , صاِئب   

~ o suru ~をする               إقَتَرف َخطًأ 

~ o tadasu ~を正す      أصَلح) أو(َصحَََّح 

                                       )ألَخطأ(َخَطًأ 

ookina ~ 大きな～  أو(َخطأ َجِسيم      (  

                    فاِحش                            

chiisana ~ 小さな～                  َهفوة 

bunpō no ~ 文法の～        َخطأ َنحوي 

kono hon ni wa ~ ga ooi この本には 

～が多い  ُممَتِلئ       ) أو(هذا ألِكتاب َمآلن  

 بأألخطاء                                           

kono hon ni wa ~ ga sukunai この 

本には～が少ない أخطاُئه َقليلهتاب هذا ألِك  

ayamaru¹ 謝る v. , َمعِذرة , إعِتذار       

                                       أسِتماحة ُعذر

te o tsuite ~ 手をついて～     َشدَّد في 

في أإلعِتذار               ) أو(َطَلب ألَمغِفرة   

watashi wa kare ni burē o  

ayamatta 私は彼に無礼をあやまった  

 إعَتَذرت له َعن َغالَظتي                       

ayamaru² 誤る v. َغِلط     , َزلَّ , أخطأ   

kēkaku o ~ 計画を～ إخفاق ألِخطة     

handan o ~ 判断を～  أخطأ في ألَتقدير 

michi o ~ 道を～          أَضّل ألطَّريق 

kare wa ayamatte iru 彼は誤ってい 

る )واِقع في ألَخطأ            ) ُهو             

kono yō na kotoba wa seinen o  

~ mono da このようなことばは青年を～ 

ものだ    هذا ألنُّوع ِمن ألَكِلمات ُسرعان ما 

 ُتّضلِّل ألشُّّبان                                    

ayamatte 誤って（過って） phr.  

         ,َعن َغيِر َقصد ,  َعَرضًا , ُمصادفةً  

     َغَلطًا                         , َخَطًأ , بالَغَلط 

ayame 文目 n.    نبات ُمَزِهر(َسوَسن(  

ayaori 綾織 n.      َنسيج ُقماشي َتظهر 

       ُخطوط َموروبة) أو(على َسطِحه ُدروز 

ayashige-na 怪しげな a.  ُمريب     ,  

                               ُمفَعم بالشَّك, مشبوه 

~ ni ～に             ِبَتَشكك, بارِتياب  

ayashī 怪しい a.    ,ُمريب ) 1(           

                           َغير مألوف, ُمسَتغرب 

~ jinbutsu ～人物              ُخُلق ُمريب

 kare ga ~ to omō 彼が～と思う  
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ُمريب                       ) َشخص(أعَتِقد أنَّه   

kare no sēkō wa ~ 彼の成功は~ 

  ُمريب                                    َنجاُحُه

         ُمشَتبه, َمشبوه , َشكَّك  , َمشكوك )2( 

~ hanashi ～話       ِحكاية َمشكوك في 

 ِصحَِّتها                                             

kono nimotsu wa ~ この荷物は~ 

  َهذه أألمِتعة َمشبوه                             

~ tenki ～天気     َآوُنُه(َجو ال ُيؤَتَمن له 

    حالة َجوية َغير مأمون َلها, ) ماِطر َمثًال

sono hanashi wa ~ mono da その 

話は～ものだِتلك ألِحكاية َمشكوك في أمِرها 

kare ga shiken ni tooru ka dōka  

wa ~ 彼が試験に通るかどうかは～  

    ُيَشكُّ في إمكانية َنجاِحه                     

                              َضعيف , ُمهلهل )3(

kanojo no furansu go wa ~ 彼女 

のフランス語は~      ُلَغُتها ألَفَرنِسية َضعيفة 

kare wa ashimoto ga ~ 彼は足元 

が~   َيَتَرنَّح                    ,ُمَهلَهل ألَمشية  

ayashimu 怪しむ v. )1(  إرتاب)  ِمن  

         ,) بـ(أساَء ألظَّنَّ , ) به(َشك , ) ألشَّيء

                    إسَتغَرب,  َتَعجَّب  )2(إشَتَبه 

honto ka shira to ~ 本当かしらと～ 

  آان هذا َحقًاأَتَعجَّب إْن 

 ayasu あやす v.  َهْمهم ) أو(َهدَّن        

       ُمالعبة, ) ينامَحرَّك ألطفل ِل(َهْدَهد ) أو(

        )                  ِطفل(ُمالَطفة , ) ِطفل(

akanbō o~ 赤ん坊を～ ً َيحُضن ِطفًال 

      َرضيعا                                ) أو(

ayatsuri·ningyō 操り人形  n.    ُدمية 

        ُلعبة على َشكل إنسان(َعراِئس ألمسرح 

      )                              ُتَحرَّك بالُخيوط

ayatsuru 操る v.      إدارة) أو(ِقيادة  )1(

  , َتسِيير  ,) آلة, ُمَحرَّك , و َتشغيل قاِرب أ(

   ِبواِسطة ألِمسَرح  َتوجيه ُدمى َعراِئس) أو(

                                          )ُخيوِطها

arabia go o ~ アラビア語を～       ُمتِقن 

                  ُمَتَمكِّن ِمن ألُلغة ألَعَرِبيَّة) أو(

ayaui 危い a. ＝ abunai 危ない 

ayauku 危く a. ＝ abunaku 危なく 

ayu 鮎 n.    َسَمك(َسَمك ُسَليمان ُمَرقط   

                                      ) نهري ياباني

ayumi 歩み n. ُخطى, َسير , َمشي         

~ ga hayai ～が速い        َسريع ألُخطى

~ ga osoi ～が遅い       َبطيء ألُخطى 

ayumiyori 歩み寄り n.          َتسِوية 

        )                  َتناُزل ُمَتبادل(ُمشَتَرآة 

ayumi·yoru 歩み寄る v.           َتسِوية 

                                              ُمناِصفة
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aza¹ 字 n. )ِمن َقرية(َمنظر َمقَطعي         

aza² 痣 n. , ) ألجمع شامات(شامة          

       عالمة ُتخَلق مع أإلنسان, ) ةْحَمَو (لخا

                                           على ألِجلد

azakeri 嘲り n.           ,َتَهكُّم . إسِتهزاء 

                                               ُسخِرية

azami 薊 n.    مع َشوكألج(َشوآة (,    

                             ) ألجمع َحَسك(َحَسكة 

azamuku 欺く v.  اَغّر , َغّش , َخَدع ,  

                                                 َضلَّل

azarashi 海豹 n.    ُفقمة, ِعجل ألبحر  

azayaka-na 鮮やかな a. , واِضح  )1(  

                       باِهر , فاِقع  , زاٍه , َبرَّاق 

~ na inshō ～な印象         إنِطباع باِهر

~ na iro ～な色              َلون زاٍه  

~ ni ～に                              ِبُوضوح

~ ni katsu ～に勝つ          َفوز بتألُّق 

uma wa ~ ni ogawa o tobikoeta  

馬は～に小川を飛び越えた     َقفزة طاِفرة 

)        أي َقفزة َفوق ألَهَدف دون أن َتُمسَّه(  

وق ألعاِرضة                        للِحصان َف  

                              َمهارة ,عة  َبرا)2(

~ na engi ～な演技      إنجاز) أو(َعَمل 

                                               باِرع

mondai o ~shori shita 問題を～処 

理した          ِبَمهارة )أإلشكال(أألمر عوِلج 

aze 畦（畔） n. ُطْرَقة ُمرَتِفعة , َمَجازة       

                                  على أرض َسِبَخة

azemichi 畦道            َمَمر) أو(ُطرقة 

            )َبين ُحقول أألرز(َضيق ِللُمزاِرع 

azen 唖然 a.          ُبهت, ُشْده , ُذهول  

~ to suru ～とする   ُبِهت, ُشِدَه , ُذِهَل  

azukari 預かり n.     أمانة , َوِديعة ) 1(

َلم ) ِنزال( ,)  في ُمباراة(َتعادل , عاَدل ) 2(  

                                               ُيحَسم

~ kin ～金                 َعربون 

~ nin ～人     على(ُمؤَتَمن , ألموَدع َلديه 

                                               )َوديعة

azukarimono 預かり物 n.        َرهن 

                    )َمبَلغ ِمن ألمال أو َشّي َثمين(

azukaru¹ 与る v. , ساَهم , شاَطر          

                                              شاَرك

sōdan ni ~ 相談に～ ,    )على(َتشاَور   

                                               إسَتفتى

azukaru² 預かる v. إئَتَمن  , اوَدع  )1(  

kono kane o azukatte kure この金 

を預かってくれ        أوِدع هذا ألمال ِعنَدك 

nimotsu o ～ 荷物を～     إيداع أألمِتعة

 

                                 َرعى, إعَتنى ) 2(
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hoikuen wa kodomo o go ji  

made azukatte kureru 保育園は子ど

もを５時まで預かってくれる            ألَحضانة

 َتعَتني باألطفال حتى ألساعة ألخاِمسة        

                        َزوى ,حَبس , مَسك أ) 3(

kimi no jihyō wa toriaezu  

azukatte okō 君の辞表はとりあえず預 

かっておこう     سأمِسك على َطَلب أإلسِتقالة  

 في ألَوقت الحالي                                  

azukemono 預け物 n.   َوديعة, أمانة  

azukeru 預ける v.     إئِتمان, إيداع  )1(

nimotsu o ~ 荷物を～   إيداع أألمِتعة 

kane o ginkō ni ~ 金を銀行に～ 

                            إيداع مال في ِمصَرف

     أوصى                   , َعِهد , أوَآل  )2(

watashi wa kodomo o kanojo ni  

azuketa 私は子どもを彼女に預けた  

 َعِهدت إَليها ألِعناية ِبِطفلي                     

azuki 小豆 n.      ذو َلن أحمر(لوبياء   

                                                )داِآن

azumaya 四屋（東屋） n.    َتعريشة,   

                                                  آوخ
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B
ba 場 n. )1( َمحل , َموِقع ,  َمكان ,      

                                       َموِضع ,ُبقعة 
                                َحَدث,  ُمناسبة )2(
   )يةَرحسَم ِمن فيلم أو َفصل ِمن ( َمْشَهد)3(

-ba ･･･ば )1(إضافة ساِلفة تأتي في ِنهاية  
                                                ألَكِلمة

ما , أللهم إّلا إذا  ,َشرط أن , إذا ,  ِعنَدما )2(  
                                   َلو َلم, إن لم , لم 

bā¹ バー n. (bar) حانة ,  َمْشَرب ,       
ة                                               َخمَّار  

bā² ばあ int.    إصدار َصوت ِللفت إنِتباه 
                                     ألطفل ِلُمداَعَبُتة

baai 場合 n.  َوْضع       , َظرف, حالة  
baba 馬場 n.      َميدان ِسباق ألُخيول 
baba 婆 n.  ألجوآر في , إمرأة َعجوز

         َعجوز , َعجوز َشوهاء , أللعب ق َوَر
َحْيَزُبون                                   , َخبيثة   

baba·nuki 婆抜き n.  في ُلعبة (ألِبنت  
                                              )ألَوَرق

baberu バベル n. (arb- babel) 

              )                    في ألِعراق(بابل 
bābekyū バーベキュー n.  
(barbecue)  َمشِويَّات(ِشواء(              

bāberu バーベル n. (barbell)  َثقَّالة  
                                َعلى َطَرَفي َقضيب

babburu バブル n. (bubble) َفقاقي  

 ~ keizai no hōkai ～経済の崩壊 
          ألَوهمي                 أنِهيار أإلقِتصاد

   ~ kōishō ~後遺症   ُحْقَبة ما َبْعَد أإلنِهيار
     )                           لإلقِتصاد ألَوهمي(

bacha·bacha ばちゃばちゃ onomat. 
   )                                في ألماء(َطْبشًا 

bachi¹ 罰 n.   َجزاء إلهي) أو(ِعقاب     
bachi² 撥 n.   ُيَدُق ِبهاَعصا: َنقَّارة         

 ألطَّبل                                               
bachigai 場違い n.        في َغير َمحلِّه 

    بالَمقام   (َغير الِئق , ناٍب , َموِضعه ) أو(
                                        ) أو ألُمناَسبة

bachikan バチカン n. (vatican) 
               ر ألباَبوّي في روماألَمَق, لفاِتكان أ
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badai 場代 n.  ُأجرة َمقَعد                   
bādī バーディ n. (birdie)  
  إحراز َهَدف ِمن ضربة واِحدة في َمساحة    

                         ) في ُلعبة ألغولف(ُمَعيَّنة 
badji バッジ n. (badge)  ِشعار,        

                             ِوسام, شارة , َعالمة 
badominton バドミントン n. 
(badminton) ُلعبة ُتلَعب    ( ُلعبة ألطَّّثَّة   

  ُآرة َعليها ريش َفوق ِبمضراب ِلَقذف ُطثَّة 
                             )َشَبكة في ساحة ُمَعينة

bafun 馬糞 n.      َجلَّة, َرْوث ألَخيل  
      ِزبل)  عِمَلت للوقودإذا إسُت(ُجلَّة ألَخيل ) أو(

  )إذا ُأسُتعِمل ِلَتسميد أألرض(ألَخيل  
bāgensēru バーゲンセール n. 
(bargain sale)     في( َتخفيضات خاصة 

                                               )ألَبيع
baggu バッグ n. (bag) َحقيبة            
bagu 馬具 n.         ِجهازألَفَرس) أو( ُعدة 

                                )آالسَّرج و اللِّجام(
bagudaddo バグダッド n.      َبغداد       
bahha バッハ n. johan sebastian  

bach (1685-1750) باخ ُمؤلِّف ألحان  
 ألماني                                               
bai 倍 n.       أضعاف(ِضعف , َمرََّتين(  
bai-bai¹ 売買 n. )  َبيع أو ِشراء( ِتجارة   
fudōsan o ~ suru 不動産を～する 

   بالَعقارات               ) أو ألتَّعاُمل(أإلتجار 
bai-bai² ばいばい int. (bye bye) 

                   إلى ِلقاء, َمع ألسَّالمة , َوداعًا 

baiburētā バイブレータ n. (vibrator)  
أداة َهز , َهزَّاز , َرجَّاج       

baiburu バイブル n. = seisho聖書

baidoku 梅毒 n.   َمَرض(ألزَُّهري     
   )                                           ِجنسّي

baien¹ 煤煙 n.  ُدخاني ُسناجي             
baien² 梅園 n. )ُبستان ِلَنوع ِمن           

     فاِآهة ُتشبه ألَبرقوق و    (ألَخْوخ  ) أنواع
)  أصَغر وال ُيؤآل إال ُمَخلًَّاللكن ثمرها  

baigaku 倍額 n.  ُمضاَعفة ألَمبَلغ         
     )     ِسعرًا آان أم َرسما(ألقيمة ألمالية ) أو(

baika¹ 梅花 n.           َنوع ِمن (َزهرة  
    ألخوخ                                   ) أنواع

baika² 売価 n.           ِسعر ألَبيع 

baika³ 買価 n.          ِسعر ألشَّراء 
baikai 媒介   n.    َوساطة    , َتَوْسط  

   )                 ألَتوفيق َبين َشيئين أو إثَنين(
 baikaisha 媒介者     ألقاِئم(َوسيط        

                                           )بالَوساطة
baikin 黴菌  n. ,       ِمكروب , ُجرثوم   

ا                                              كتيريب  
baikingu バイキング n. (viking)  
baiking ryōri バイキング料理        ماِئدة 

     ُمخَتِلفة َوجبة َطعام َتتألف ِمن ألوان) أو(
     َيشَتهي  ِمن ألطَّعام يأآل ألزُّبون ِمنها ما

                           ُمسَبقًاِبَمبَلغ ثاِبت ُحدِّد 
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baikoku 売国 n.  َعمالة , ِخيانة ألَوَطن  
                                         على ألَوَطن
baikoku·do 売国奴 n. ,  خاِئن ألَوَطن   
  َعميل ِضدَّ َوَطِنه                                  
baiku バイク n.(motorbike)    

             نارية                ) أو(َدرَّاجة آِلية 
baikyaku 売却 n.        أو(صرف(      

   )       َبضاِئع ُيراد ألتََّخلُّص ِمنها(َتصريف 
baimei 売名 n.  َتدليل على ألنَّفس       ,  
 إشهار ألنَّفس واإلعالن عنها للنَّاس            

 ~ o hakaru ～を図る   ألبحث َعن ألشُّهرة
bainin 売人 n.   ِجرتا) 1(                 

َآِلمة (ألَصَفقات ألتِّجارية آالوسيط   ُمَتمِّم)2(  
                                               )سوقية

baion 倍音 n.     َنَغم ُمَتواِفق   , إقاعي  
baiorin バイオリン n. (violin) 

   ذات    َعزفآلة ) َآَمْنجة أو َآمان(آَمانجة 
                أربعة أوتار و َقوس               

baiorinisuto バイオリニスト n.  
(violinist) )عاِزف آلة)َآمانجاتي         

 ألَكمانجة                                            
baipasu バイパス n. (bypass)  َمَمر   

                                 َطريق جاِنبي) أو(
baipureiyā バイプレイヤー n.  
(byplayer )  ُمَمثِّل ُمساعد                 

bairitsu 倍率 n.   ,    ُقوَّة َتضاُعِفيَّة )1(
                                َتكبير , ُقوَّة  َتكبير 

                    ألتَّناُفس ُمَعدَّل) أو(ِنسبة  )2(

baiseki 陪席 n.  ُمالَزمة       )َمسئول (
baishaku 媒酌 n.  َتوفيق للَزواج  ,     
 َعَمل على َتَزوُّج َشخص بآخر                  
 ~ nin ~人          ُمَوفق َزواج              
baishin 陪審 n.           َهيئة ألَمَحلَّفين 
baishin·in 陪審員 n.       ُعضو َهيئة 
 ُمَحلَّفين                                              
baishō 賠償 n.              َجبر, َتعويض 
baishū 買収  n.                    ِشراء)1(

, َرشوة )2( إفساد                                   
baishun 売春 n. َتَعهُّر   , َدعارة , َبغاء   
 َعهارة                                               
baishun-fu 売春婦 n.  موِمس        ,  

  , أوَمَست, َقحبة , ة عاِهر, غي َب, ) موِمسة(
                                       َتعاَطت ألَبغاء

baisū 倍数 n.      ُمضاعفة ألَرَقم َثالث 
 َمرَّات                                               
baitai 媒体 n.    ُمَتَوسِّط(َوَسط (         
baiten 売店 n.        َمْنَصب   , ِمْنَصب  
)   كان ُتوَضع أألشياء علية أو ُتعَرض       َم

  )                                   ألَبضاِئع علية
baiu 梅雨 n.        أمطار ِبداية ألصَّيف ,  
 أمطار َموِسِمية                                    
baito バイト n. = arubaita アルバイタ 
baiyā バイヤー n.  ُمبتاع, ُمشَتٍر , شاٍر   
baiyaku¹ 売薬 n.          َدواء) أو(ار َعق 

   َدواء     , )َغير ُمَحرَّم َمَحليًا(ُمَصرَّح َبيعه 
)          أو(حاِصل على َبراءة َحق ألَتصنيغ   
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َدواء     , َعقار , َعقار ُمَرخص , أإلخِتراع   
baiyaku² 売約 n.                  َعقد َبيع 

baiyō 培養 n.  َتربية, ) ِفالحة(َتنبيت    
baizō 倍増 n.       أُألجرة أو (ُمضاعفة  

                                       )  ألدَّخل
bajon-appu バージョン.アップ n.  
 (version up)  َعصرّي, ُمَجدَّد , ُمَحدَّث  
bajitōfū 馬耳東風 n.      ُيعطي َظهره 

              ) َيسَمعِلما(َصمَّ ُأُذَنيه , ) ِلما ُيقال(
bajutsu 馬術 n.  ُفنون ُرُآوب, ُفروِسية  
 ألَخيل                                                
bajō 馬上 n.  )َظهر ألَفَرس) ِمن على    
baka 馬鹿 n. )1 ( َغباوة , َحماقة ,      

                                َخبال, َتَغفُّل  ,َغفلة 
              َبعيد ٍدألى َح, للغاية ,  بافراط )2(

kono neji wa mō ~ ni natta yo 
 このねじはもう~になったよ         أسنان هذا 
 ألُبرغي أصَبَحت ُمَثلَّمة                         
~ ni naranai ~にならない   ال َتُكن تاِفهًا 

 ~ ni suru ~にする    إسَتَخفَّ) أو(َتهاَون 
          )                         بـ(إسَتهان ) أو(

 ~ shōjiki ~商事息      ,َصراحة ساِذجة 
 صراحة ُمفِرطة                                   
bakabaka·shii 馬鹿馬鹿しい a.  

   )  أو(ُموِجب للسُّخِرية , يف َسخ, ُمضِحك 
                  أإلسِتهزاء                     
  
baka-banashi 馬鹿話 n. ,       َهراء   

خيف                                      َحديث َس  
bakagai 馬鹿貝 n.  َنوع (ُسلجة َصْلدة  

  )                    ِمن أنواع ألصََّدف ألَبحري
baka·jikara 馬鹿力 n.  َشديد ألَحيل  ,  

                                  ُقوَّة َبَدنية َعظيمة 
-bakari ばかり suf.       إضافة ساِلفة تأتي

                                     ِنهاية ألَكِلمةفي 
                                 َليَس أّال,  َفَقط )1(

sono mise no kyaku wa wakai 
 hito ~ data その店の客は若い~だった 

    َفَقط ذاك ألحانوت َزاباِئَنُه آانوا ِمن ألشَّباب

                                              ِللتَّو)2(
nihon ni tsuita ~ de mada nani 

 mo mite inamsen 日本に着いた~ 
何も見ていません  َوَصلُت ِلَتوي الى أليابان 
 َلم أرى َشيًء َبعد                                

                               َتقريبًا,  َحوالي )3(
jūgo fun ~ matte kudasai  

分~待ってください ني َحوالي َخمَسة إنَتِظر  
 َعشر َدقيقة ِمن َفضِلَك                          

               )ُمسَتِعد( ُمَعد, ُمَهّيأ ,  جاِهز )4(
kanojo wa ima ni mo naki dasan  
~ datta 彼女はいまも泣きださん~だった 

                       آاَنت على َوَشك أن َتبكي

                                    ِلأنَّ,  ِبَسَبب )5(
-bakaridenaku…mo ばかりでなく･･･

も              )أيضًا(َبل ..... َليَس هذا َفحسب
baka·sawagi 馬鹿騒ぎ n.       َفَرح و 
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َهْمكة َفَرح و إنِبساط                  , َضجيج   
bakasu 化かす v.                    رِسْح  
baka·teinei 馬鹿丁寧 n.           أَدب 

   ُمفِرط                                     ) لقُخ(
baka·warai 馬鹿笑い n.        ِضحكة 
 عالية َقبيحة                                        
bakayasu 馬鹿安 n.  ِسعر َزهيد ِجدًا ,  
 ِسعر في ألَحضيض                               
bakazu 場数 n.  ِدراية           , ِخبرة  
bakemono 化け物 n.  ِعفريت , َشَبح ,  

ُآل ما هو َمجهول ألَهِوية و    , غول , ِجنَّي   
        )وذلك َحَسب ُمعَتَقدات ألشُّعوب(ُمفِزع 

baken 馬券 n.       في(َتذِآرة ألرِّهان   
                           ) ِسباق الُخيول و غيرة

bake·no·kawa 化けの皮 n.  َتَنكُّر   ,  
َتمويه                                      , في َتَخ  

 ~ o hagu ~ をはぐ     َعرَّض  , ه آَشف  
   )        ألُمحتال َمَثًال(َفَضَح , َجرََّدُه , عرَّاه 

bakeru 化ける v.  إنَقَلب(َتَحوَّل , َتَنكر   
َقنَّع                         َت, ) ألى َمخلوٍق آخر  

baketsu バケツ n. (bucket)  َدلو ,     
                                                 َسطل

bakkin 罰金 n.         ُعُقوبة , َغرامة ,  
   َجزاء  , ) َآَتغريم مالي أو َحبس(ِقصاص  

    في حالة َخرق قانون  (ُمخاَلفة , ) َآِعقاب(
   )                                            ألسَّير

bakku バック n. (back) )1 ( َخلفية     
                                  )ِلصورة ضوِئية(

                          ناَصر ,آَزَر , َدعم ) 2(
                                    عاد, َرَجع ) 3(

bakkuappu バックアップ n. (back  
up)  َنَصر, َدَعم , أيَّد                         

bakkubōn バックボーン n.  
(backbone) ِشدَّة أألزر , ِصدق ألَعزيمة   

bakkuhando バックハンド n. 
 (backhand)  في ُلعبة(َضَرب ألُكرة      

  )                                 ألتِّنس أألرضي
bakku·mirā バックミラー n. (back  
mirror)  ُمَثبَّتة أمام ألسَّاِئق(ِمرآة َخلفية    

  )                               ِلُمراَقبة ما َخلفة
bakku·nanbā バックナンバー n.  
 (back number) َخْلِفية      َلوحة أرقام  

                                         )للَسيارات(
bakku·netto バックネット n.  
(back-net) ( back stop )     ِمقاف,  

     ع ألُكرة ِمن أن َتذَهبَشَبكة لَمن) أو(حاِجز 
 َبعيداً                                                 
bakkuru バックル n. (buckle) 

   َرصيعة                 , ) ِلَشد ألِحزام(إبزيم 
bakkusutoretchi バックストレッチ  n.  
(backstretch)  ِمن  ألِقسم(ُقصوى         

َعن   أبَعد َشيءِمضمار ألسِّباق ألذي َيكون
أِخر  ألنَّظَّارة و يكون ُمسَتقيمًا وهو في ُمقاِبل  

                                  ِقسم في ألِمضمار
bakkusutorōku バックストローク n.  
 (backstroke)                  َتجذيفة ألسَّاِبح
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                                          على َظهِرِه
bakuchi 博打 n. َميَسر             , ِقمار   
bakuchiku 爆竹  n. أو(رُقوعة ُف       

                                    نارية  ) ُفرقاعة
bakuchin 爆沈 n.       َسفينة(َغَرق(   
 بانِفجار                                              
bakudai 莫大~ na ~な a. ُمَتناٍه في

   ألِعَظم              ) أو فاِحش (هاِئل, ألِعَظم 
bakudan 爆弾 n.  ُمَتَفجِّرات     , ُقنُبلة  
Bakudāto バクダート n. (arb-  
bagdad)   )عاِصمة ألُخَلفاء ألرَّاِشدين(َبغداد 

bakufu 幕府 n.  َعهد ِقيادي , َفترة ُحكم  
bakufū 爆風 n.  َفجَّر             , َنَسف  
bakuga 麦芽 n.         ُجزء َغني (َنقير  

   ُسَويداء   , ) محبالفيتامين في ُرَشيم َحبَّة ألَق
  َصميُمها ألذي فيه ُمعَظظ ألمادة      (ألَقمحة 
  )                                           ألِغذاِئية

bakugeki 爆撃 n.       َضرب , َقْصف  
  بالَقناِبل                                             
bakuha 爆破 n.  َفرَقعة         , إنِفجار  
bakuhatsu 爆発 n. ,  ألُبرآان(َثَوران(  

                                                    َتَفجُّر

bakumatsu 幕末 n.         أواِخر َعهد 
 َزعامة توآوغاوا                                  
bakuon 爆音 n.  ّي   َصوت َقِو, َدِوّي  
bakurai 爆雷 n.  َتنَفِجر(ُقنُبلة ُعمقيَّة     

                   )  على ُعمق ُمَعين َتحَت ألماء
bakuro 暴露 n.     َفشى , باح , َفَضح ,  

                              )ألِلثام(أماط , َآَشف 
bakurō 博労 n.             تاِجر ألُخيول 
bakuryō 幕僚 n.  ألَحرب  َهيَئة أرآان  
bakusai 爆砕 n.  ِبِفعل(ُمزَِّق إَربًا        

  )                                          أإلنِفجار
bakushi 爆死 n.  َقتلى(َضحايا (         

                                 َقذاِئف) أو(إنِفجار 
bakushin 縛新 n.  َهَرع       , إنَطَلق  
bakushinchi 爆心地 n.  َمرَآز          

   ) بالَقناِبل أو ألصَّواريخ(ألَمنِطقة ألَمقصوفة 
bakushō 爆笑 n.  أغَرب في     , َقهَقه  
 ألضِّحك                                             
bakuteria バクテリア n. (lat-  

bacterium ) = baikin 黴菌  
bakuyaku 爆薬 n. )ُمَتَفجِّرة) مادة        
bakuzen 漠然 a. ~ to ~と ,    غاِمض   

ِبدون َهَدف      , هاِئم , َغير واِضح , ُمبَهم   
bakyaku 馬脚 n.  َظَهر على َحقيقة   ,  

َتَجَرد ِللَعيان  , َآَشف عن َشخِصيَِّتِه ألَحقيقّية   
bakyumuka バキュームか n.  

   ِصهريج َنضح الِمياه ألعاِدمة       ) شاِحنة(
bamen 場面 n.  َموِضع, َمكان , َموِقع,  

   )                                   َمشَهد(َمنظر 
ban¹ 晩 n. َليل                      , اء َمس  
ban² 番 n. )1 ( َنَظر, راَقب , َرَقب       

أإلعِتناء بالشَّيء ِمن ِخال ُمراَقبته    , ُمراِقبًا   
                                            َدور ) 2(

                       ُلعبة, ُمباَرزة , ُمبارة ) 3(
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-ban 番 suf.  إضافة ساِلفة تأتي في ِنهاية  
   )           في ِنهاية الرََّقمتأتي(َرَقم , مة ألَكِل

 ichi ~ １~                      َرَقم واِحد  
banana バナナ n. (banana)  َموز    

                                              )فاِآهة(
banare 場馴れ n.  ِدراية         , ِخبرة  
banban 万々 ad.  ُممَتلئ , ِجدًا , َآثيرًا  
banbutsu 万物 n.           ألَمخلوقات ,  
 ألكاِئنات                                             
bancha 番茶 n.       َيَجفَّف وهو (شاي  

                    ) َمنأخَضر و َيكون َزهيد ألثَّ
banchi 番地 n.           أو (َرَقم ألَمنِزل  

                          في ألِعنوان     ) ألشَّاِرع
bando バンド n. )1 (َِّحزام , ار ُزن,      

                                                 ِنطاق
     )ِلَتكريك آلة( ِقشاط, ) ساعة يد(َسير ) 2(
                                  ِفرقة موِسقية) 3(

bane ばね n.  ُزنَبَرك              , ناِبض  
bangai 番外 n.  ِعالوة , إضافي ,       

                                       ِبِزيادة, ة ِزياد
bangaku 晩学 n.        ألَتَعلُّم في ألِكَبر 
bangarō バンガロー n. (bungalow)  

        ِمن َطَبَقة واِحدة َبيت, َطَرز ) أو(ِطْرز 
bangasa 番傘 n.      َشمِسية َوَرق  

       )عة ِمن َوَرق َمصقول أو ُمَزيَّتَمصنو(
bangō 番号 n. َعَدد                    , َرَقم   
bangoya 番小屋 n. ِبنوار ) لوج أو(       

           في َمسَرح                                

bangumi 番組 n.  إذاعي(َبرناِمج (      
baniku 馬肉 n.                   َلحم َخيل 
banira バニラ n. (lat- vanilla) 

   )           ُتسَتعَمل ِلَتعطير ألَحَلِويات(فانيال 
banjaku 磐石 n.      ال , راِسخ , ثاِبت  

       َيَتَزعَزع                                      
banji 万事 n.  َجميع أُألمور , ُآل َشيء  
banjin 蛮人 n.  َوحشي          , َهَمجي  
banjō¹ バンジョー n.       ِمعَزف َوَتري 
 َطويل ألُعنق ًيعَزف عليه باألصاِبع            
banka¹ 挽歌 n.             َترانيم َحزينة 
banka²  晩夏 n.          أواِخر ألصَّيف 
bankā  バンカー n. (bunke ) 

       ِمن ألرَّمل في ِمضمار) أو َفجوة(ُجورة 
  (                         golf (ف غولُلعبة أل  

bankai 挽回 n.  َّإسَتعاد , إسَتَرد       ,  
إنِتعاش                                   , إنعاش   

bankan 万感 n.         ُمفعم باألحاسيس 
bankara 蛮から n. ِلم يأَلف (رَّم ُمَح        

  )                                           ألَحَضر
banken 番犬 n.               َآلُب ِحراسة 
bankō 蛮行 n.  َفظيعة , فاِحشة , َفظاعة  
bankoku 万国 n.      َجميع ُدَول و ُأَمم 

ُآل ألعاَلم                                  , ألعاَلم   
bankon 晩婚 n.            َزواج ُمَتأخر 
ban·kuruwase 番狂わせ n.  ُمباَغتة ,  
 ُمفاَجئة                                              
banmeshi 晩飯 n.        َوجبة ألَعشاء ,  
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 َطعام ألَعشاء                                       
bannan 万難 n. ~ o haishite ~を排 

して ا َبَلغ ألثََّمن            َمهم, بأي َثَمن آان   
bannen 晩年 n.  ألَسَنوات(أوآِخر أيامه   

                       )أألخيرة ِمن ُعْمر أإلنسان
bannin¹ 番人 n. ناطور         , حاِرس    
bannin² 万人 n. ُآل إنسان ,  ُآل َشخص   
bannō 万能 n.  ألُقدرة و , ألُقدرة ألُكلِّية  

ق                             ألنُّفوذ ألكاِمل ألُمطَل  
banpā バンパー n. (bumer) 

   َصّدَامُة         (راِدئة ألصَّدم , آاِنفة , ِمَدقَّة 
      )                                       ألسَّيارة

banpan 万般 n. ＝ bantan 万端 
banpei 番兵 n.  َرقيب, َخَفر , حاِرس,  

                           َدْيَدبان                     
banrai 万雷 n.  آاسِتقبال (َترحيب حار  

  )                               َشخص بالتَّصفيق
banri·no·chōjō 万里の長城 n.  سور 

   )  أَحد َعجاِئب ألدُّنيا ألسَّبعة(ألصِّين ألَعظيم 
bansaku 万策 n. ~ tsukiru ~尽き

る          حاَول َشتى ألَوساِئل بال جدوى     
bansan 晩餐 n.      َوليمة , ماِئدة َعشاء  

َطعام ألَعشاء                             , َعشاء   
bansei¹ 万世 n.               ُآل أألجيال 
bansei² 晩成 n.            َبطيء ألنُّضج 
bansei³ 蛮声 n.  أو(َصوت ُمَتناِفر (     

              )      َعَدم إنِسجام أو َتواُفق(ناِشز 
banshaku 晩酌 n.  َمشروب ألَمساء,   

 َقَدح ألَمساء                                         
banshi 万死 n.                َموت ُمَحقَّق 
bansho 板書 n. )َعَرض على) َآَتب     

                                 )   أللوح(ألسَّبورة 
banshō 万障 n.  َحيلولة  , َقلة َعر, ماِنع  
banshū 晩秋 n.     أواِخر أيام ألَخريف 
banshun 晩春 n.     أواِخر أيام ألرَّبيع 
bansō 伴奏 n.  ُمصاَحبة     , ُمصاِحب  

   )                             بالَعزف أو ألِغناء(
bansōkō 絆創膏 n.  الِصق , ُلصوق ,  

             َدَبق                                      
bantamu-kyū バンタム級 n. 
(bantamweight)  في(َوزن ألدِّيك       

                                     )     ألُمالَآمة
bantan 万端 n.  أو (ُآل َشيء جاِهز    

                                        )ُمهيأ أو ُمَعد
banto バント n. (bunt)            , َنطحة 

         ) للُكرة في ألَملَعب(َدفعة َخفيفة , ْحَوة َد
bantō 番頭 n.  ُمَوظَّف ِآتابي    , آاِتب  
ban’yū 蛮勇 n.  دابة , َبهيمة ,           

    َبرَبري, أهَوج  ,َبهيمي , َبهيمة ) َسخص(
ban’ yū·inryoku 万有引力 n. 
  ألجاِذبية أألرِضية                                 
banzai 万歳 n.  َآِلمة ُيهَتف ِبها ِبَمعني :  

    َآِلمة ُيهَتُف  (عاش ُفالن , فالَتحَي , َيحَي ِل
  ) ات َبعد ُمناسبة َنجاح أو َنصرِبها َثالث َمرَّ

banzen 万全 n.  تأآيد ُمطَلق      , َيقين  
banzoku 蛮族 n.      أو (َقباِئل َهَمِجية  
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                               )ُمَتِوِحشة أو ُمَتَخلِّفة
banzuke 番付 n.  ُمَرتَّبة َحَسب ( قاِئمة  
 (sumo) لُمصارعين ألسومو) ألُمسَتوى   
baokure 場遅れ n.         )أو أْفَكل(َزَمع 

 ُيصيب ألماِثل ألنَّاس َفَيجَعَلُه َمَطِربًا  
bappon 抜本 n.      َمحو , إسِتئصال ,  

                ِمن ُجذوِرِه) ألشَّر(إقِتالع , ادة إب
bara¹ ばら n. ) َبيع أو ِشراء ألشَّيء(        

     آأن تَُبتاع ِفنحان واِحد (ُمَفكَّوك , َمحلول 
  )  ن دون أإللِتزام ِبِشراء ألَبقيةِمن َطقم َفناجي

bara² 薔薇 n.  َورد ألجوري(ألَحْوَجم  (  
bara·bara ばらばら ad.  َفرَّق , َشتَّت ,  

َفكَّك  , َنَشر , َنَثر , َبعَثر , ء َجزَّ, َقطَّع إَربًا   
baraetī バラエティー n. (variety)  

               )ألَمسَرح على(َعرض ُمَتَنوِّعات 
barakku バラック n. (barracks)  

                   َسَكن مَؤقت  , َسقيفة , آوخ 
bara-maku ばらまく v.    َبعَثر , َوزَّع ,  

                            َنَثر               , َنَشر 
baransu バランス n. (balance) 

                                                َتواُزن
barasu ばらす v. )1 ( َتفكيك)ِمنِزل      

  ,َجزَّء  ,َقطع أألوصال , ) مَؤقت أو آلة َمثًال
                                )َخيمة(َهَدم , َفَسخ 

                 أباح, َآَشف , ) ِسر( ءإفشا) 2(
barē バレー n. (ballet) ألباليه  َرقص,  

                                     َرقص َمسَرحي
barēbōru バレーボール n. (valley  

 ball) ُلعبة ُآرة ألّطاِئرة                        
bareisho 馬鈴薯 n.       ُقلقاس إفَرنجي 

   َبيضاء        )  بطاطسأو(بطاطا , أبيض 
bareru ばれる v.        ِبُجرم أو (َتشهير  

   َفشى       , َآشَّف ,  أللثام أماط, ) َفضيحة
-bari ･･･張り suf.  إضافة ساِلفة تأتي في 

    ,      ) ِآتابي(إسلوب : هاية ألَكِلمة ِبَمعنىِن
     )    ِقَصصي(ط َنَم, ) َسرد ِقصة(َطريقة 

bari 罵詈 n.   ُفحش     , َشتيمة , َمَسبة  
                              َتشنيع بالَقول, ألَقول 

bari-bari ばりばり ad.  َرزيز, َقعَقعة ,  
        َجَرَش) أو(َهَرس , ) َطْرَطقة, َقْرَقَعة (
,  ) ألشَّيء في ألَفم ِبصوت َمسموع) (َقَرش(  

  )هَتَكسُِّر َمشى على ألثلج َفُسِمع َصوت(َخَفش 
bariēshon バリエーション (variation)  

            ُمغاَيرة  ,إنِحراف , َتغيِّر , إجِتالف 
                                            )لألصل(

barikan バリカン n. (frn- barrikan 
 et marre إسم ِتجاري)   )ِللشَّعر(ِمقراض 
bariki 馬力 n. )1 (      ألُقوَّة ألِحصانية  

     وهي وحدة ميكانيكية (صان ْدَرة ِحُق) أو(
                    )ِلِقياس ُقدرة أآللة على ألَعمل

                                            طاقة) 2(
bariton バリトン n. (baritone, 
 barytone)             َصوت َبين ألَخفيف 

                              و ألرَّفيع  ) ألَقراري(
bariumu バリウム n. (grm- barium) 

                                    ألبريوم) ُمعَدن(
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baromētā バロメーター n. 
(barometer )          )  أو ِمقياس(ميزان 

 ألضَّغط ألَجوي                                    
barubu バルブ n. (valve)   ِصمام ,  

           ألسَّاِئل ظيم َجَريانأداة آلية ِلَتن, َمْفَتح 
barukan バルカン n. (balkan) 

                     َمنسوب إلى ألبلقان, بلقاني 
barukonī バルコニー n. (balcony) 

                                     )بلكون(ُشرفة  
baruto·kai バルト海 n. (baltic) 

                         ألَبلطي) أو(بحر ألَبلطيك 
basa·basa ばさばさ ad.         َحْفَحف ,  

, َهْسَهْس , ) ألَوَرق أو ألثَّوب ألَجديد(َشنَشن   
           ألريح في أوراق(فَزفت َز, َخْشَخش 
         ,) ألطاِئر أو ألشََّجر(َحفيف , ) ألشََّجر
    )     َتَفرَّق و َتَنكث ألشَّعر, ألشَّعر (أشَعث 

bāsan 婆さん n. ُام أألب أو ُام (َجدَّة         
    )             إمرأة  َعجوز(ة َعجوز, ) أُالم

basedōshibyō バセドー氏病 n.  
  ُسمَِّي هذا ألَمَرض باسم    (َمَرض بازدوف 

 karl لطَّبيب أأللماني ألذي إآَتَشَفها(         
 adlof von basedow  
basei 罵声 n.           ,) ُمسَتهِزئًا(َهْسَهس 

  فافًا أو   خَصوَّت ِبَصوت ُمَعين إسِت(َعط َعط
  )                                             َتَكرُّهًا

basha 馬車 n.  ِحصان) َيُجرُّها(َعَربة   
bashin 馬身 n. ِوحدة طول ألِحصان   :  

َآِوحدة  طول ألِحصان ِمن أقصاه إلى أقصاه   

              ِلِقياس ألَمسافات في ألسِّباق         
basho 場所 n. )1( َموِقع ,  َمكان ,       

                             َموِضع, ُبقعة , َمحل 
      َمَحل, َمجال , ُمتََّسع , فَُْسحة ,  َحِيز )2(
     ألـ  ِنزاالت ُمصاَرعة )َموِسم( َدوري )3(

(sumo)  
bashō 芭蕉 n.               َشَجرة ألموز 
bashogara 場所柄 n.   أو(َظرف    (  

   َطبيعة ألَمكان                        ) أو(حال 
bassai 伐採 n.  َتجريد ِمن , َقطع ألشََّجر

إزالة أألشجار                        , أألشجار   
basshi¹ 末子 n.  آِخر  (أصَغر أألطفال  

   )                                           ألُعنقود
basshi² 抜糸 n. ِعن (َحل ألُغَرز             

  )                                            ألَجرح
basshi³ 抜歯 n.       أو(َنَتخ ِسن ) أو(َقَلع 

   )                                 ِضرس أو ناب
basshō 跋渉 n.       ِتجوال , ِترحال ,   

                َطواف                               
bassoku 罰則 n.  قانون , قانون ألَجزاء  

تأديبي , ِقصاصي , قانون ِعقابي , ألُعقوبات   
bassui 抜粋 n.    إقَتَبس    ) أو(إقَتَطف  

     )        ِقطعة أو ُنبذة أو َفْقَرة(إنَتَسخ ) أو(
bassuru 罰する v.  َغرَّم         , عاَقب  
basu バス n. (bus)        ُرآاب  حاِفلة)1(

                                 )باص أو ُأتوبيس(
(bath) )2(  ِمغَطس , ُمسَتَحم  ,َحمَّام      

                                              ألَحمَّام
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bāsudē バースデー n. (birthday) 
                )ما ِلَشخٍص(ميالد ) أو عيد(َيوم 

basue 場末 n.   في َمدينة (ضاِحية     (  
basuketto バスケット n. (basket) 

                              ُجونة, َمقَطف , َسلَّة 
basukettobōru バスケットボール n. 
 (basketball)                ُلعبة ُآَرُة ألسَّلَّة  
bāsukontorōru バースコントロール n. 
 (birth control) َتحديد , َتقييد ألنَّسل  

                                                 ألنَّسل
basuto バスト n. (bust)             ,َصدر 

   ُمحيط ألَصدر                         ) َمقاس(
batā バター n. (butter)            ُزبدة    
bātā  バーター n. (barter)  قاَوض ,   

                     )في ألتِّجارة(باَدل , عاَوض 
bataashi ばた足 n.       ألَتَخبُّط) ِسباحة(

   )                             الضَّرب بأألرُجل(
bata·bata ばたばた ad.  

                              قََْعقَََعة ,ة َخشَخَش) 1(
   و (إضَطَرب  ,إرَتَبك ,  إهتاج و ألَتَبك )2(
                                                )جَتَهيَّ

                  يلي أآلخر ألواحد) َتساَقط( )3(
batafurai バタフライ n.    َمد ألِذراعين 
 َمعًا في ألِسباحة إلى َفوق و إلى ألَجواِنب     

   )                     َآَحَرآة َجناحي ألَفراشة(
batan·to ばたんと onomat.  َخبطة   ,  

    )و َسدَّأ(أطَبق , َلَبط , َطخَّ , َسَفق , َصَفق 
       )أو(َضَرب , بازعاج و َصوت َمسموع 

 َطَرح ِبِشدة                                         
batei¹ 馬蹄 n.                حاِفر ألَفَرس 
batei² 馬丁 n.                         خاِدم 
bātendā バーテンダー n. 
(bartender)  مألذي ُيَقدِّ(َقيِّم ألحانة          

                  ألسَّاقي في حانة, ) ألَمشروبات
bateru ばてる n.          َمنهوك ألُقوة ,  

َمْجهود                                    , الِغب   
batō 罵倒 n.  َطعن       , َتنديد , َشجب  
baton バトン n. (baton)           َعصا 

  َيلَعُب  ُآها و ألعصا ألتي ُيَحرِّ(ض اأإلسِتعر
  )                                 ِبها ألُمسَتعرض

batsu¹ ばつ n.  ُمرِبك            , ُمحِرج  
batsu² 閥 n.      ِفرقة , ِبطانة , ُعصبة ,  
batsu³ 罰 n.  ُمعاَقبة    , ُعقوبة , ِعقاب  
batsugun 抜群 n.  ال   , ال ُيباريه أَحد  

َتَفوق        , باِهر , باِرع  ,َفذ , ُيَشق ُغباُره   
َتبريز فاِئق                     , َتقدَِّمية , باِرز   

batta 飛蝗 n.  ُجنَدب    , َجرادة , َجراد  
   )               لُجنَدب ُهو ألَذَآر ِمن ألَجرادأ(

battā バッター n. (batter)  الِعب       
       بالمضَرب ألبيسبول ألذي َيضُرب ألُكرة

battābokkusu バッターボックス n.  
 (batter box) ألُكرة  َمنِطقة ضاِرب

أرض  َمرسوم على ُمَربَّع ذو َمساحة ُمَعينة(  
      ِبعصاه  ألَملُعب َيِقف ِبداِخله ألالِعب َيلُطم
     )ألبيسبول ألُكرة ألُمَتِجه أليه وذلك في ُلعبة

battari ばったり ad.     ,َبغتة , َفجأة ) 1(
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                 ِبَجفوٍة , بانِتبار  ,  َتَوقُّعِمن َغيِر
      )              ضًاأر(َطَرح ) أو(َخَبط ) 2(

batteki 抜擢 n.  خيرة  , َصفوة , ُنخبة  
     )                              إنِتقاء, إخِتيار (

batten 罰点 n.    َسوداء) أو ُنقطة(عالمة  
batterī バッテリー n. (battery) 

اِرية                                              َبطَّ  
battingu バッティング n. (batting) 

    )ُلعبة ألبيسبول في(ألُكرة ) أو َلطم(َضرب 
batto バット n. (bat)  ِمضَرب  ,َطبابة  

               )عصا خاصَّة ُتضَرب ِبها ألُكرة(
baundo バウンド n. (ltn- bound)  

     )د ألُكرة َبعد أإلصِتدامإرِتدا(َنزوة ) َطجَّة(
bāya 婆や n.  ُمَدِبرة ُشئون, َقيِّمة ألَمنِزل  

خاِدمة َمنِزل َآبيرة ألسِّن             , ألَمنِزل   
bazā バザー n. (bazaar)  سوق          

                )َخيري(بازار , ُمؤقت ) َخيري(
bazoku 馬賊 n.        َخيَّالة ُقطاع ُطُرق 

                                 )دابةص َيمَتطي ِل(
bazūkahō バズーカ砲 n. (bazooka) 

  ُتسَتعمل إلطالق  ُتحَمل و) ِمن ألسِّالح(ة ُعدَّ
                   للُمَدرَّعات ألَصواريخ ألخاِرقة

bea ベア n.  َرَفع                       , َزيَّد  
bearingu ベアリング n. (bearings) 

    َحديد ألصَّغير  قَُرَصين ِمن(, )  بيليالَعَج(
         َحديدية و  داِخل ألَكبير و َبيَنُهما ُآرات

   أإلحِتكاك  ُتسَتعَمل في أآلالت ِلَتقليل أو ِمنع
                  )حاِور ألُمَتَحِرآة ِبُسرعةفي ألَم

bebī ベビー n. (baby)                  ِطْفل
becha·becha べちゃべちゃ ad. َهرَّج,  

         َبرَقط , َشقَشقة , َآالم سريع بال طاِئل 
     في آالم َعجَّل فيه و َلم ُيفَهم أو(َتمَتم ) أو(

  َفقَفقة َآالم             , َهذَرم , ) ِبدون َمعني
beddo ベッド n. (bed) َسرير             
begonia ベゴニア n. (begonia) 

       ُبستاني له َزهرنبات (بيغونية ) أو(بيغونيا 

                                         )و َوَرق ُمَلوَّن

beigo 米語 n.        أإلنجليزية أألمريكية 
beigun 米軍 n.           ألُقوَّات ألُمَسلَّحة 
 أألمريكية                                           
beihei 米兵 n.  ألَبحري(ألُجندي(         
 أألمريكي                                           
beijin 米人 n.  أحد َرعايا      , أمريكّي  
 أألمريكان                                          
beiju 米寿 n.       )عيد ميالد) إحِتفال   

          )ِمن ُعمر أإلنسان( ألثَّمانية و ألثَّمانين
beika¹ 米貨 n. َّألُعملة (ي قد أألمريك ألن  

            )                               أألمريكية
beika² 米価 n. )ُرّز(َتسعيرة أأل ُرز        
beikoku 米国 n.    ألِواليات,دولة أمريكا 
 ألُمَتِحدة أألمريكية                                 
beikoku 米穀 n.              َحّب أألُرّز 
beiryō 米領 n.  َموِقع  , َمحمية أمريكية  

مريكي                          إقليم أ, أمريكي   
beisaku 米作 n.  َمحصول , َغلَّة أألُرز  
 أألُرز                                               
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bei·sanchi 米産地 n.    أو(ُمقاَطعة   (  
    َحي ِلإنتاج أألُرز                               

beishoku 米食 n.            ِغذاء أألُرز 
beishū·kikō 米州機構 n.      ألُمَنظَّمة 
 أألمريكية                                           
bei-So 米ソ n. أمريكا  و أإلتِّحاد           
 ألسوفيتي                                            
bēju ベージュ n. (frn- beige) ْملي  َر  

   )                                     بيج(أللون  
･･bekarazu ･･･べからず phr.    َيِجب 

....                        َعَليك أن ال, .... أن ال  
bēkarī ベーカリー n. (eng- bakery) 

                                َمخَبز        , ُفُرن 
beki¹ 冪 n.                        ُقدرة   , ُقوَّة 
beki² べき n.   َينَبغي, َوَجب ,  إسَتلَزم )1(

  َجدير بـِ               , يستأهل ,  إسَتَحق )2(
bēkingupaudā ベーキングパウダー n. 
(baking powder)    ,       َمسحوق ألُخبر

       َمسحوق أو ُذرور ُتسَتعمل(ُدرور ألُخبز 
                       )          َخميرة ِلَنفخ ألُخبز

bekka 別科 n.       َمساق ِدراسي خاص 
bekaku 別格 n. َفوق , َغير ُمعتاد , فاذ 

  ُمَميزةوْضِعية ) أو(َمنِزلة ) أو(حالة , ألعادة 
bekkan 別館 n.  ِبناء ُملَحق     , ُملَحق  

   )          اء إضافي ِلَعمارة ُفنُدق و غيرهِبن(
bekken¹ 別件 n.   ِبُتهمة ُأخرى إعِتقال  
bekken² 瞥見 n.         َومضة , َلمحة,  

بصَّة                     , الحة , َنظرة خاِطفة   

bekki 別記 n.  َوضع    , َترقيم ُمنَفِصل  
   إصالحية ُمسَتِقّلة        ) أو ُزموز(إشارت 

bekko 別個 n.  ُآّل على ِحَدتة , ُفرادى ,  
                       على إنِفراد                   

bekkō¹ 別項 n.  ِعبارة) أو(َفقرة          
                   َبند ُمسَتِقل) أو(ُنبذة , ُمنَفِصلة 

bekkō² 鼈甲 n.       َضرب ِمن ألَفراش 
 ِبَعالمات ُبنية أللون                               
bekkyo 別居 n.  ألنَّوم في (إسِتقاللية    

           )اللية في ألسَّكنأوإسِتق َتِقلةُغرفة ُمس
bēkon ベーコン n. (bacon)            لحم
 ِخنزير ُمَملَّح و ُمَدخَّن                            
ben¹ 便 n. )1( في ,  َقريب ألَتناول       

                       ُسهولة ,َميسور , ألُمَتناَول 
, ) اِرجة ِمنهألخ(َفَضالت ألِجسم , ُبراز ) 2(  

                                                 غاِئط
ben² 弁 n. ,    ُنَوْيرة , ُقعالة , ليجة َف) 1(  

  في ألَزهرة وهي ُمَكِونات     (َوَرقة ُتَويجيَّة 
                                             ) ألزَّهرة

   َلحن ألَقول ,َلْغوة , ُلَغّية , لكنة , ة َلهج) 2(
ben·ben 便々 a.  َبطن َعظيم , َبطين  ,  

َشخص , َبطن ناتئ ُمسَتدير , شخص أآَرش   
 له َبطن ُمنَدِلع                                      
benchi ベンチ n. (bench )  
ben’ eki 便益 n. عاِئدة    , فاِئدة , َمنَفعة   
bengaku 勉学 n.  ُمواَصلة , َتعليم      

                            ُمتاَبعة ألدِّراسة,  علُّمألتَّ
bengaru ベンガル n. (bengal)    نغالَب 
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bengi 便宜 n.  في      , ُمناِسب , ُمالِئم  
فيه َوساِئل ألراحة    , في ألَقريب , ألُمَتناَول   

bengo 弁護 n.    ِدفاع          , داَفع , َرّد 
                      )                       قانوني(

bengoirainin 弁護依頼人 n.   ُمَوآِّل 
   )                                      في َدعوى(

bengonin 弁護人 n. ُمدافع في           
                          ُمدَّع, ُمراِفع , ألَمحَكمة 

bengoshi 弁護士 n.  ألُحقوقي , ُمحامي  
                            َرُجل ألقانون            

beni 紅 n.     َمواد َتجميل(أحَمر ألشِّفاه (  
ben’i 便意 n.  ألحاجة , إخالص ألحاجة  
 للِذهاب ألى ألمرحاض                           
benibana 紅花 n.  ُقرُطم     , ُعصُفر  
benimasu 紅鱒 n.  َسَمك ُسَليمان أحَمر 
benishouga 紅生姜 n. مر َزنَجبيل أح  
 ُمَخلل                                                
beniya·ita ベニヤ板 n. (vaneer) 

     ِمن َطَبقات  َخَشب ُمَكوَّن, َخَشب ُمطاَرق 
         ِبَبعض َرقيقة ُمَغرَّاة و َمكبوسة َبعَضها

benjin ベンジン n. (grm- benzine) 
  ديم ُمَرآَّب َآربوني ماِئع َع, ) َنفطي(َبنزين 

 أللون ُيسَتخَرج ِمن ألنَّفط َسريع أإللِتهاب و   
 ُيسَتعَمل ُوقُودًا آِلّيًا                                 
benjiru 弁じる v. ,    خاَطب , َتَكلَّم ) 1(  

                                                َتَحدَّث
                 عاَلج ألَقِضّية, َسوَّى أألمر ) 2(

banjo 便所 n.                    ِمرحاض 

benkai 弁解 n.  َتعليل, َتوضيح , َتبرير  
benki 便器 n.  ريةْصقََ, أصيص , ِمبَولة  

)نوِنية, َقعَّادة (, ) في ُغرفة ألنَّوم(              
benkyō 勉強 n. )1 ( َتَلقَّن, َتَعلَّم          

         , ِبر َخ, ) ِئه آخبرةِمن َخَط(َتَعلَّم ) 2(
                                      ِدراية ,َعِرف 

                             ُمثاَبرة, َجد , َآد ) 3(
                         ُمَخفض) بسعر(َبيع ) 4(

benmaku 弁膜 n.       ُمندوب سامي,  
 ُمَفوَّض رفيع                                       
benmei 弁明  n.  َتوضيح , َتبرير ,

ُمداَفعة و إحقاق            ,  َرّد ُمداِفعًا,َتعليل   
benpaku 弁駁 n. = benbaku 弁駁 
benpatsu 弁髪 n.    َضفيرة ِمن, ُذَوابة  
 ألشَّعر ُمسَترَسلة ِمن ألَقَفا على ألظَّهر          
benpi 便秘 n.  ُحْصر , َقبض , إمساك,  

                                إعِتقال ألَبطن       
benpō 便法 n.  َسبيل   , َطريقة , َوسيلة  
benran 便覧 n.        ِآتاب, ِآتاب َدليل  

ُمَصنَّف                     , ِمْدَرس , إرشادي   
benrei 勉励 n. إجِتهاد         , َجد  , َآد   
benri 便利 n.   في, في ألَقريب , َعَملّي  

                                هولة  ُس, ألُمَتناَول 
benron 弁論 n. ,  حاجَّ , ناَقش , َجاَدل    

    في      (داَفع ) في ألَمحَكمة(راَفع , ناَظر 
   )                           ألَمحَكمة ِضدَّ ألتُّهمة

bensai 弁済 n.  أو(َدفع ) أو(َرد(         
    )َدينًا( ضى قََ ,إيفاء ُمسَتًحق, ) َدين(َتسديد 
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benshi 弁士 n. َخطيب      , ِلسان حال    
      ) أو(ُمَتَكلِّم ِعن آَخر ) أو(ُمَتَحدِّث , ُمَفوَّه 

   بالِنيابة                             ) أو(َجماعة 
benshō 弁償 n.          َجبر , َتعويض,  

     )               ألضََّرر(َترميم ) أو(إصالح 
benshōhō  弁 証 法  n.    َمنِطق
 ألدَّهِريين
hegel )َفلَسفة  ,) خاص ِبَمذَهب ألماديين  

                     )وال ِسَيما ألَجَدلية ألَهيَكلية(
bentatsu 鞭撻 n.  َحض ,َشجَّع , َحث  
benten 弁天 n.     ألحط) إلهة( إالهة )1(

                         َجمال, إمرأة َجميلة ) 2(
bentō 弁当 n.  ُصندوق, ُزوَّادة َطعام    

  ُصندوق ُيوَضع فيه ألوان ألطَّعام     (َطعام 
  )                            َويؤآل خارج ألَبيت

bentsū 便通 n. إسهال           
)أألمعاء(  

benzen ベンゼン n. (frn- benzene) 
   ُمَرآَّب َآربوني ماِئع       , ) قاري(َبنزين 

َتخَرج ِمن ألَفحم ألَحَجري       سَعديم أللون ُي  
benzetsu 弁舌 n.          َبالغة ,
 َطالقة

   َبَياٌن و َلَسن                           , ) ِلسان(
benzōru ベンゾール n. (grm- 
benzol) ＝ benzen ベンゼン 

beppin 別嬪 n.   فتاة َجميلة) أو(إمرأة  
beppō 別報 n.  ِمن َمصَدر(َتقرير آخر  

                                         )       آخر

beppū 別封 n.     ُمرَفق) أو(مصحوب  
 ِبِخطاب                                             
beppyō 別表 n.  َجدَول) أو(قاِئمة        

                                                 ُملَحق
bera·bera べらべら ad.  َطِلق, ُملِسن   

ِبُسرعة َبديهة في ألَكالم     , ِبَذالقة , ألِلسان   
berabō べらぼう ~ na ~な a.  فاِحش,  

َفظيع                                       , َشنيع   
beranda ベランダ n. (veranda) 

   ِشبه َرواق جاِنبي َمسقوف    , ُشرفة ) َبَرندة(

berē·bō ベレー帽 n. (frn- beret) 
   )ِمن ألصُّوف(ة للرأس ُآمَّ , الِطية) بيريه(

عة و َلِكنها ُمنَبِسطة الِسقة بالرأس   ُقبِبَمقام أل  
beroa ベロア n. (frn- velour)    ,قََِطيفة

                                                ُمخَملة
bero·bero べろべろ ad.  َلَحس   , َلَعق  
berori べろり n.  أخَرَجه(َدلع ِلسانه(      
beru ベル n. (bell)  ناقوس, َجَرس     

ِمضراب ألنَّصارى ألذي َيضِربوَنه ِلأوقات (  
    )      ُيَعلَّق على ألَدواب( ُجْلُجل ,) ألصَّالة

bēru ベール n. (veil)     ,ِحجاب , ِستار 
ِنقاب                                        , ِقناع   

berubetto ベルベット n. (velvet)  
ُمَوبَّر                  , ِقماش ُمخَملي  , ُمخَمل  

berugī ベルギー n. َبلجيكا                  
berumotto ベルモット n. (frn- 
 vermouth)  أو (َمشروب أحَمر قاِتم   (  

   )             وأصَله ِمن ألَنبيذ(أصَفر َخفيف 
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berurin ベルリン n. )َبرلين) َمدينة       
beruto ベルト n. (belt)    , ِحزام ,ُزنَّار 

   )                    ِلَتكريك آلة(ِقشاط , ِنطاق 
beruto·kanbea ベルトコンベア n. 

   ُمَغِير      ) أو(َمَوصِّل , ِقشاط ناِقل َحَرآة 
 َحَرآة                                               
-beshi ･･･べし auxil. َِّلِزم , .... ال ُبد  ,  

إنَبغى                          , َتضى إق, َوَجب   
beso べそ n.         َبكى ِبّصوت , إنَتَحب  
 َمسموع                                             
bessatsu 別冊 n.  ِآتاب) أو(ُمَجلَّد       

       ُمسَتِقل           ) أو(ِصل َفُنُجزء م) أو(
bessei 別製 n.     ُصِنع ِخصِّيصًا         
bessekai 別世界 n.  عاَلم) أو(ُدنيا       
 آَخر                                                  
besseki 別席 n.  َمقَعد , َمقَعد آَخر        

              ُمسَتِقلَّة) أو(ُغرفة أخرى , خاص 
besshi¹  別 紙  n.  أوراق ُملَحقة ,

            ) ما إشَتَمل علية ألظَّرف(َمظروف 
besshi² 蔑視 n.         إمِتهان , إحِتقار ,  

   )                           َعن(َتَرفَّع , إزِدراء 
besshitsu 別室 n.  أو (ُغرفة ُأخرى

  )                 ِقلة أو ُمنَفِصلة أو ُمخَتِلفةُمسَت
besshu 別種 n.  َنوع  , َتغاُير , َتخاُلف  

                             َضْرب آَخر      ) أو(
bessō 別荘 n. )َبيت ُمنَعِزل, دارة ) فيال  

                في ألرِّيف) أو(في ضاِحية ) أو(
bēsu ベース n. (base)  )1 ( قاِعدة في  

               ُلعبة أليسبول َيِقف َعَليها ألالِعب 
      ألقاِعدة , ألَمبدأ أألساسي , أألساس  )2(

                                             أألساسية
bēsuappu ベースアップ n.  َرفع أألجرة 

   )                                  ِزيادة ألرَّاِتب(
bēsubōru ベースボール n. (base  
 ball)        ُلعبة ألبيسبول ِبُكرة و َمضَرب و
 َتسعة الِعبين                                       
besuto ベスト n. (best)          ,ل أألفَض
 أحَسن ما َيكون                                    
bēta ベータ n. (grc- beta) َحرف ألباء
 في أألبَجِدية أليونانية                             
 ~ rays  ~線 َسيل ِمن         , أِشعة بيتا   

                ُجَزيئات بيتا                         
beta·beta べたべた ad.     َلِزج , َدِبق ,  

  على َنحو َآثيف أو , بأآَمِله ) أو َعليه(َفوقه 
 واِفر                                                 
betabore べた惚れ n.           ُحب َحتى 
 ألُعُبودية                                             
betagumi べた組み n.            َتراص 

   ِطباعة ُمرَتصَّة   , ) في ألطِّباعة(أألحرف 
betahome べた褒め n.  فيه(باَلغ(        

وق ألَحد                      زاده َف, َفوق ألَحد   
beta·ichimen べた一面 ad.       َفوَقه 

                                  بأآَمِلِه ) أو َعليه(
betatsuku べたつく n. ＝  
beta·beta べたべた 

betchin 別珍 n. ِقماش ُمخَملّي , ُمَخيِمل   
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                                        ) ِمن ألُقَطن(
beteran ベテラン n. (veteran) , َخبير   

                                ُمَتَمِرس, ُمَخضَرم 
bētōben ベートーベン n. (grm-  
ludwig van beethoven) 1707~ 
موسيقار ألماني َشهير   : بيتهوفين 1827  

betonamu ベトナム n. (vietnam) 
 فيتنام                                               
betsu 別 n.        )1 ( َتفريق , َتميييز  

                )هذا(َغير , ُمخَتِلف , آخر  )ب(
                              ُمنِفِصل ,ُمسَتِقل ) 3(
                                          إسِتثناء) 4(

betsu·atsurae 別誂え n. ＝ 
betsu·jitate 別仕立て 

betsu·betsu 別々 n.  ُمنَفِصل,           
     ِلُكٍل على, ُمسَتقل , على ِحياله   , ُمنَعزل
                                                إنِفراد

betsubin 別便 n. ,         ُمسَتِقل َبريِديًا   
           على ) أو(على ِحدته ) ُيرَسل َبريِديًا(

 إنِفراد                                               
betsudan 別段 ad. ,     خاص ,  ُمَعيَّن   
 ُمَحَدد                                                
betsujin 別人 n. خَتِلف َسخص ُم      ,  
 َشخص آَخر                                        
betsu·jitate 別仕立て n.    بالتَّوِصية,  

   )      ُصمِّم أو ُخيِّط(ُصِنع , ِبَحَسب ألطَََّلب 
ُمَفصَّل ِبَحيث َيلَبق بالِجسم         , ِخصِّيصًا   

betsujō 別条 n. ساِلم     , ساِلم َصحيح   

                                             غاِنم     
betsukanjō 別勘定 n.  ِحساب ُمسَتِقل 
betsukuchi 別口 n.  أو َشّيء(َنوع(    

    آَخر                               ) أو(ُمخَتِلف 
betsumei 別名 n.  إسم  ,أسم ُمسَتعار  

إسم آَخر                , إسم ُمراِدف , ُمنَتَحل   
betsu·mondai 別問題 n.        َمسألة 

   )                              أو ُمخَتِلفة(آخرى 
betsu·mono 別物 n.  أو(َشيئًا أخر(    
 ُمخَتِلف                                              
betsumune 別棟 n.,  خاِرجي(َآنيف(  

     )               خاِرخ َبيٍت آخر(َبيٌت ُملَحق 
betsu-ni 別に ad.    على ألُخصوص ,  

   )            ُتسَتعَمل للحاالت ألسَّلبية(خاصًَّة 
betsunō 別納 n.  ُيدَفع) ُمَقدَّر(َمبَلغ      
 على أقساط                                         
betsuri 別離 n.  َوداع , ِفراق , إفِتراق  
bettari べったり ad.  ِبَغالظة, ِبُقسَوة ,  
 ِبَشراسة                                             
bettei 別邸 n. = bessō 別荘 
bettenchi 別天地 n. = bessekai 別

世界 

betto 別途 n.       ثاَنوي) أو(آخر ) َدخل(
bettori べっとり ad.  ُآله         , باآَمِلِه  
bi¹ 美 n.  َفَتن      , َزين , ُحسن , َجمال  
bi² 微 n.  ُمنَتهى ألصَِّغر    , دقيق َت, ِدقة  
bībā ビーバー n.  (beave ) ,    ُقنُدس   

ُقضاعة                     , ء َآلب ألما, ُقنُدر   
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bi·bi 微々 a.  َقليل , َطفيف , َضئيل    ,  
                   َدقيق      , َصغير ِجدًا , ُقَليِّل 

bibō 美貌 n.            فاِتن) َطلعة أو َوجة(
        , َوسيم , َجميلة , َحسناء , َجّذاب ) أو(

 َمليح                                                 
bibō·roku 備忘録 n.     َدفَتر ُمَذآَّرات 
bibu 尾部 n.      َآَذَنب ألَفَرس(َذَنب , َذيل 

    َآْوَثل      , ) َذَنب ألطَّير(ُذنابى , ) وألَبَقر
  ألمؤخَّر ِمنها و فيه ألَذيل وهو ألِقسم(ألطَّاِئر 

                                )والدَّّفة و ألزَّعاِنف
bibun¹ 美文 n.  آاإلسلوب(ُمَزخَرف     

    ,   ) في ألَكالم(َنْثر , ُمَوشَّى , ) في ألَكالم
   )           َحسَّن ألَكالم و َجوَّده: مَّقَن(ُمَنمَّق 

bibun² 微分 n.   َّأو(فاُضل ِحساب ألت  (  
  ) عاليةفي ألرِّياِضيات أل(ألِحساب ألتَّفاُضلي 

bi·bunshi 微分子 n.  ُجَزيئة , َذرَّة ,
يرة                           ُذَر, َرذاذة , َهباءة   

bicha-bicha びちゃびちゃ ad. إنَتَضح 
   ,   ) ر َوَسَقط على هيئة َرشاشَتطاَي(ألماء 

                     )            في ألماء(َخوَّض 
bīchi·parasoru ビーチパラソル n.  
 (beach parasol) ِمَظلَّة شاِطئ            
bidan 美談 n. ِقصَّة ُممِتعة                 
bidanshi 美男子 n.  ُحلو, َمليح , َوسيم  

   َحَسن ألَمالِمح    , َجميل ألطَّلعة , ) ألَهيئة(
bideo ビデオ n. (video)     ِجهاز, فيديو 

    )                               ِتلفزيوني (فيديو
bidō 微動 n.  َرعشة , َصدمة َخفيفة   ,  

 َهزة َخفيفة                                          
bien 鼻炎 n. نفي  إلِتهاب ألِغشاء أأل,     
 إلِتهاب ُمخاِطية أألنف                            
bifū 美風n. ُعرف َمحمود , يدة عادة َحم  
bifū 微風 n.  َهفَّة            , َنسمة , َنسيم  
bīfu ビーフ n. (beef)               َلحم َبقََر
bifuku 美服 n.             َمالِبس فاِخرة 
bifuteki ビフテキ n. (beefsteak) 

  ِمن ) أو ُجزَّة(ُفرضة , ليقة ِمن َلحم ألَبَقر َص
     ي                 ألَقْل) أو(َلحم ألَبَقر للشواء 

bigaku 美学 n.               َفن ألتَّجميل 
biganjutsu 美顔術 n.  خاص , َوجهي  
 بالَوجه                                              
bigi 美技 n.  َشدَّ   , َجلب أإلنِتباة , تألق  

   َلَفت أألنظار                               ) أو(
bihin 備品 n.                          أثاث 
bijaku 微弱 n.  ُخفوت , َوَهن , َضعف  
biji 美辞 n. )أو(ُمَزخَرفة ) َآِلمات(       

     َجميلة                ) أو(َعِذبة ) أو(ُمَنمَّقة 
bijin 美人 n.  َزينة     , َجميلة , َحسناء  
bijinesu ビジネス n. (business)  

,        ُشغل ,  َعَمل ,َرقاحة , َعَمل ألَكسب   
ة                              أعمال ُحرَّ, ِتجارة   

bijutsu 美術 n.  َرواِئع , عاَلم ألَفن , َفّن  
 ألَفن                                                  
 ~ kan ~館  َفني) أو َمعَرض(َمْتَحف      
bika 美化 n.  َتهذيب , إزهاء , َتجميل   
bikan 美観 n.                َتَذوُّق ألَجمال 
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bi·kataru 鼻カタル n.  َزآمة , ُزآام  ,  
                              ُخْبطة, ) َرشح(َنزلة 

-biki ･･･引き suf. ) آالِقماش( ُمَغشَّى )1(  
    )                         ألسِّْعر( َتخفيض )2(

bikko びっこ n.  َعَرج, ُآساحة , َآَسح   
bikkuri びっくり phr.             ُمرتاع,  

َمبهوت                                 , َمدهوش   
bikkuri·bako びっくり箱 ِعفريت ألُعلبة 

  ُلعبة لألوالد مؤلفة ِمن ُعلبة إذا فتح          (
   )  َنَبق ِمنها َشخص ِبصورة َغريبةَغطاُؤها

bikō¹ 備考 n.  ُمَذآَّرة       , ُمالَحظة     
bikō² 鼻孔 n.        خُِنَّابة , ُفتَحة أألنف ,  
 َمْنِخر                                                
bikō³ 尾行 n.  آالظِّل(َتِبع , َتَعقَّب       (  

                                    َيَتَحسَّس أألخبار
bikō 微行 n.  قام ِبِزيارة خاصَّة            
bikō 微光 n.  َبص و, َوَمض , ألأل     ,  

   ألنور          ) أو َلَمعان(َبصيص , أوَبص 
   ألنُّور       ) أو إرِتفاف(َرفيف , ألُمَتَرقِرق 

 ألالِمع                                               
biku 魚籠 n.      َصيَّاد) أو َسْبت(َسلَّة    

                           ألسََّمك                     
biku·biku びくびく ad.  َوَهل , َجَزع ,  

َتَنقُّز                                        , َتَفزُّع   
bikutomo びくとも phr.   )َتَهيُّب) ِبدون  

   َرهبة                                        ) أو(
bikutto びくっと ad.  َجفل , ُمَتَفزِّع    ,  

قََُموص                          , َهلوع , َتَنقِّز ُم  

bikkuri びっくり n.  فوِجئ, َفِزع , َجِفل  
دهش                                   , َصْدمة ,   

bikyo 美挙 n.      َصنيع َمحمود) أو(ِفعلة 
bimei 美名 n.    ُسمعة) أو(ُحسن صيت  
bimi 美味 n.  َلذيذ , ) ألّطعام(ِلذَّة,         

                               َطعم, َمذاق , َشهّي 
bimoku 眉目 n.  َحَسن , َمليح , َوسيم ,  
 َجميل                                                
bimyō¹ 美妙 n.   ,    غاية ألَجمال , أناقة 

ُحسن ُمعِجب                       , ُحسن َذوق   
bimyō² 微妙 n.   ِدقَّة                       
bin¹ 瓶 n. ِّباَلة , قاروة , ُزجاجة , ينة ِقن  
bin² 便 n.       َوقت  , ُنهزة ,  َفرصة )1(

                                              ُمناِسب 
             ِرحلة َطَيران                      )2(

bin³ 敏 n.  إغِتنام ألُفرصة) أو(إنِتهاز     
   )                             ألسُّرعةعلى َوجه(

binan 美男 n.  شاب َوسيم) أو(َرُجل     
binbō 貧乏 n.  إمالق , َعوز , َفقر    ,  

                                                 حاجة
binetsu 微熱 n. ُحّمى َخفيفة               
binīru ビニール n. (vinyl)    مادَّة ألَخمر

  مادة حاِوية ِلَمجموعة ُعضِوية ُثناءية        (
  ) )ألتَّكافؤ(ألَكربونية ُأحاِدّية ألنِّسبة أألإتِّحادية 

binjō 便乗 n. )1( أَقّل  ) َرِآب   ) أو    
                                   ) باِخرة, ِقطار (
                         إنِتهاز ُفرصة          )2(

binkan 敏感 n.        أو(َشديد ألتَّأثر(    
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ُمرَهف         , قيق أألحساس َر, أألحساس   
binkatsu 敏活 n.  ساَرع(باَدر (,        

                        ال َيَتوانى, ) َسريع(َحثيث 
binran 紊乱 n.  َذنب , إثم , إساءة    ,  

    َفساد ألنِّظام                      ) أو(إخِتالل 
binsen¹ 便箋 n.  ُآنَّاشة ِمن ألَوَرق,      
 َوَرق َرساِئل                                       
binsen² 便船 n.  َزوَرق) أو(قاِرب       

                        ) ُمتاح لإلسِتعمال(ُمَتَيسِّر 
binshō 敏捷 n.  َنشيط َخفيف , َهبوب ,  

                    فيف ألَحَرآة    َخ) أو(َرشيق 
binsoku 敏速 n. ＝binkatsu 敏活 
binta びんた n.  َصفعة على) أو(َلكمة    

                على  أألُذن              )أو(ألخد 
binwan 敏腕 n.  درة قَُ, َمقِدرة ,َمهارة ,  

َتقانة                                        , ِحْذق   
binzume 瓶詰め n. ناني    َوَضع في َق  

   عبأ في ُزجاجات            , ُزجاجات ) أو(
bion¹ 鼻音 n.  أنفي , َصوت ِمن أألنف ,  

فيه ُغنَّة                               , َخيشومي   
bion² 微温 n.                            فاِتر 
bira ビラ n.  َوَرقة إعالن  , َنْشَرة إعالن  
bira·bira びらびら ad. َرفَرف  , َتَذبَذب  

   )                                      في ألَهواء(
biran 糜爛 n.  َدمَّّل        , َتَقيَّح , َتَقرَّح  
biri びり n.  في ألَذيل     , ألَقْعر , أآلِخر  
biri·biri びりびり onomat. ,        َشقََّق   

زَّع                                        َم, َمزَّق   

birō-na 尾籠な a.  ُمجوني , ُمشين    ,  
  ) أو(ُمناٍف للياقة , ُمحَتِشم َغير , َغير الِئق 

ِحشمة و ُفجور          فيه ِقلَّة , ُحسن أألَدب   
birōdo ビロード n. (prt- velludo) 

ُمَوبَّر        , َقطيفة , لي ِقماش ُمخَم, ُمخَمل   
biru ビル n. (bill)  أو (َوَرقة ,فاتورة(  

                                        يان ألِحسابَب
bīru ビール n. (hlnd- bier) بيرة       

و  َمشروب ُآحولي َخفيف ِمن َخمير ألشَّعير(  
                            ِجَعة, ) َحشيشة ألدِّينار

biruma ビルマ n. (brma , burma, 
 mynmar)  في َجنوب(مملكة ميانمار     

  )                إسُمها بورماسيا و آانَشرق آ
biryō 微量 n.                  َآمِّية َضئيلة 
biryoku 微力 n.     )َضعيفة(َقدرة واِهنة 
bi·ryuushi 微粒子 n.  َهبائة , َجزيئة ,  

  في ألفيلم أو      (ُمنَتهى ألدِّقة و ألنَّقاء  . َذرَّة
      حادة وُجَزيئات , ) ألصَُّور ألفوتوغرافية

    )   في ألصُّورة ألحادة ألوُضوح(صة ُمَترا
bisai 微細 n.  ُمَدقَّق, َدقيق , ِدقَّة          
bisei 美声 n.  َجميل) أو(َصوت فاِتن     
bi·seibutsu 微生物 n.  ُجرثومة      ,  
 ِمكروب                                             
bi·sekibun 微積分 n. ِحساب ألتَّفاُضل  

   )                   في ألرِّياِضيات(ُمل و ألتَّكا
bisha·bisha びしゃびしゃ onomat.  

َرخراخي, َثرَمطي , فيش ألثَّلج آخ, َخِفشي   
      آالطَّريق (َلبص ) أو(فيه َخبص , َدَآلي 
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    )                     ألموِحلة بالطين أو ألّثلج
bishi·bishi  び し び し  ad.  ِبِشدَّة ,

                  ِبَحزم                  , البة ِبَص
bishin 微震 n.  َهزَّة َخفيفة) أو(َرجَّة     
bishiteki 微視的 a.  ُمْجَهري , ِدقِّي  ,  

  َصغير ِجدًا ِبَحيث ال ُيرى    (َدقيق ُمْجَهري 
  )                                      إّال بالُمْجَهر

bishō¹ 微笑 n.  بشاشة ,  إبِتسامة ,َبسمة  
bishō² 微小 n.  ِدقِّي , ُمجَهري , َدقيق ,  
 ُمَتناٍه في ألصَِّغر                                   
bisho·bisho びしょびしょ minmies.  

   ) ِمن ألَمَطر(ُمَشبَّع , ألَبَلل ) ِشدَّة(ُمَتَنقِّع ِمن 
bishoku 美食 n.   َشخص   (َبْيَطراني  

   ) أو(َرفاهة , ) َطعامه و َشرابهَآثيرًا ِبَيهَتم 
     )          في ألوان ألطَّعام(َتَنعُّم ) أو(َرَغد 

bishonure びしょ濡れ n.      َيقُطر ِمن 
 ِشدَّة ألَبَلل                                           
bi·shū 美醜 n.  َحَسن(َمظهر , ُظهور   

                )                             أو َقبيح
bisshiri びっしり ad.     َعن , َعن ُقرب  

 biya·hōru ビヤホール n. (beer hall)                                                        َآَثب
bisshori  び っ し ょ り  ad.  إحِضالل ,

    َتَرويه بالَبَلل                     ) أو(َسغة ْغَس
bita 鐚 pref.  ِمن ألُفلوس(ُمعِدم (,        

   )                          ُلك ِفلسًاال َيم(ض ُمْنِف
bitai 媚態 n.  ُمناغاة , ُمغاَزلة           ,  
 ُمخاَضعة                                           
bitamin ビタミン n. (vitamin)  

   مادَّة َضروِرية ِبَكميات َمحدودة    (فيتامين 
        )              لألعمال ألَحَيِويَّة في ألِجسم

bitei·kotsu 尾骶骨 n.         ُعْصُعص 
biteki 美的 a.  َيَتَحسس          , َجمالي  
 بالَجمال                                             
biten 美点 n.  
bitō 尾灯 n.        نور أحَمر في ُمؤَخرة 
 ألسَّيارة                                              
bitoku 美徳 n.  أو(َتَلطَّف , َتَفضَّل(     
 َتَكرَّم                                                 
bīto·zoku ビート族 n.  في   (ُمَدهِلق     

                               ) ألَملَبس  أو ألَمسَلك
biwa¹ 枇杷 n.  َبشَملة   , ُزعرور ياباني  

َص( رة   َثَمر      يرة داِئمة ألُخضرة ِلها غَشَج
                                      )ؤآلي َصغير

biwa² 琵琶 n.  آلة موِسقية يابانية بأربع
 أوتار ُيعزف عَليها بالضَّرب على أألوتار    

بيوا                                       , آالعود   
biya·daru ビヤ樽 n.         َبرميل بيرة 

                               ِجعة             ) أو(

    حانة بيرة, ِجعة ) أو(َمشَرب بيرة 
biyō 美容 n.  َحَسٌن) أو(َوجٌه َجميٌل       
biyoku 尾翼 n.  وهو     (َآوَثر ألَطاِئرة  

         ألِقسم ألُمؤخر ِمنها و فيه ألَذيل و ألدَّّفة
                                      )    والزعاِنف

bizai 微罪 n.  أو(َغلطة , َهفوة , َزّلة     
  َطفيفة                                       ) َذنب
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bīzu ビーズ n. (bead) َحبة , َرزة َخ
        ُسبحة                            ) أو(َمسَبحة 

bō¹ 棒 n.  َخَشبة أو      ( ُمْرِدي , َعُمود  
ُعود , َعصا , َقِضيب , ) َحديدة َطويلة َنحيلة  

bō² 坊 n.     خاِرجينَمسك(َآنيف ألراِهب 
        ) َرم الَمعَبد ُيقيم فية ألراِهبَيكون في َح

bō³ 某 n. ِمن       (ُفالن ,  َشخص ما )1(  
                                              ) ألنَّاس

َيوم , ّشخص ما, ن ما َمك(ما ....,  ُمَعيَّن )2(  
                                                    )ما

bō- 亡 pref. ُِّمَتَوفِّي                , ت َمي  
bō·anki 棒暗記 n.  ِحفظ (َحِفظ َبصمًا   

                                )  ألنُّصوص َحرِفيًا
bōbaku  茫 漠  a.  ُمَترامي , شاِسع

سيح جدًا                            َف, أألطراف   
bōbi 防備 n.  ُموِقف , ِدفاع , ُمداَفعة     

َمنَّع        , َشدَّد , ِوية َتق, َتَحصين , ِدفاعي   
bōbiki 棒引き n.  َرمَّج , ألغى,           

            َحوَّق, ) َدينًا(أسَقط , أبَطل  ,َشَطب 
bobin ボビン n. (bobbin)         ,ِمَكب 

                                       )َمكُّوك(ِمَلف 
bō-bō ぼうぼう mimiesis. )1( َجِثيل   

      آاألعشاب     (َآثيف َغزير , َجْثل ) أو(
                                               )ألُملَتفة

  َشَعر (ُمَشوُِّشه  ُمَنفَُّشه و, َعث ألشََّعر  أش)2(
                                )ر ُمَمشَّطُطويل َغي

                                 )ألنَّار (إنِدالع )3(
bocha-bocha ぼちゃぼちゃ n.  

ما َتطاَير ِمنه َوَسَقط على    , ُفضاض ألماء   
                 )        َطشَطْر(, اش َرَشَهيئة 

bochan·to ぼちゃんと onomat  
اء                              أحَدث َصوتًا في م  

bochi 墓地 n.  َجبَّانة  , ُتربة , َمقَبرة  
bochibochi ぼちぼち n.  َقليًال َقليًال ,  
 َتدريِجيًا                                             
bōchō¹ 防諜 n.   َتَجسَّس , َمنع ألَتَجسُّس 

       )             ِلَفضح َتَجسُّس ألَعدو(ُمضاّد 
bōchō² 膨張 n.         إرِتفاع , إزِدياد,  

             َتَمدُّد                          , َتَضخم 
bōchō³ 傍聴 n.  حاِضرون   , ُحضور  

   )                                    في َمكاٍن ما(
bōchū 傍注 n.  َتعليقات  , َتْحِشيات     

طراف      ألِكتابة على أ, على هاِمش ِآتاب   
 َصفحة ألِكتاب                                     
bōchūzai 防虫剤 n.  ناٍف      , طارد  

  َعينة ِلَطرد ألَحَشرات ِمثل َدواء ذو راِئحة ُم(
            )                                ألنَّاموس

bōdā ボーダー n. (border)          ,َحّد 
    ُتْخم , زيق , حاِشية  , حافة, ) َآنار(ُطرَّة 

bōdachi 棒立ち n.    ُمنَتِصب َعموِديًا 
bodai 菩提 n.    أسمى َدَرجات ألِهداية 

     ,     َتخليص , ألتَّفقية ) أو(ألتَّبصير ) أو(
 إنِقاذ ِمن ألضَّالل                                  
bōdai 厖大 n. ,   َجريم , َجسيم , َضخم   

                                           باِلغ ألِعَظم
bodaiju 菩提樹 n.     َشَجر ألزَّْيَزفون 
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bōdan 防弾 n.  ال( ِمن ألرَّصاص واٍق  
                                           )  َينُفذ ِمنه

bōdara 棒鱈 n.  أو  (َسَمك ألَبَقَلة        
              ألُمَجفَّف                    ) ألَبقالي 

bodī ボディー n. (body)             ِجسم 
bōdō 暴動 n.  َتشويش , َشَغب         ,  

إخِتالل                               , إضِطراب   
bōdoku·masuku 防毒マスク n. ِقناع 
 واٍق ِمن ألغاز ألسَّام                               
bōei 防衛 n.  ِوقاية  , ِصيانة , ِحماية   

       ِوقاء   ) أو(ِحرز , ) َطرِمن أذى أو َخ(
bōeki¹ 防疫 n.            ِوقاية ِمن َوباء 
bōeki² 貿易 n.  َبيع و , ُمتاَجرة , ِتجارة  
 ِشراء                                                
bōen·kyō 望遠鏡 n.              ِمرَقب 

   ء ألَبعيدة  ظار ُيَقرِّب أألشياِمن, ) َتِلسكوب(
 َوُيَكبِّرها للُرؤية                                    
bōen·renzu 望遠レンズ n.       َعَدسة 

َعَدسة ُتَقرِّب أألشياء ألَبعيدة   , ألَمدى ألَبعيد   
   )           ألفوتوغرافي(للتَّصوير ألضُّوئي 

bōfu¹ 亡父 n.      ُمَتَوفِّىأب               
bōfu² 亡夫 n.                َزوج ُمَتَوفِّى 
bōfu³ 防腐 n.  َتعقيم , ِوقاء , حاِفظ   ,  

   توَضع في ألشَّيء صونًا له    (مادة حاِفظة 
  )                                        ِمن ألَفساد

bōfū 暴風 n. ＝bō·fūu 暴風雨 
bōfura ぼうふら n.  َحَشرة في   , َيَرقة  

    , ُدعموص ) ن أجِنحةِبدو(ي ألطَّور ألدُّود

ناموس                  َيَرقة , َقمصة , ِسْرَوة   
bōfūrin 防風林 n.  َمَصد للريح,        

      حاِجز ِمن (ِنطاق ألَحظر , ِحظار , ِستار
     وألشَُّجيرات َيقي ألَمزروعات ِمن  ألشََّجر
                              )و ألَعواِصف ألِرياح

bō·fūu 暴風雨 n.  قاِصفة     , عاِصفة  
           ,ريح َهوجاء ,  َزوَبعة ,) في ألَبحر(

                                              إعصار
bōfu·zai 防腐剤 n.  ُمضاد      , ُمَعقِّم  
 لألمراض                                          
bokkyaku 没却 n.       َطرح و إهمال 
bōga 忘我 n. ,            َسبخة ,  َسْرحة   
 إسِتغراق ِذهني                                    
bōgai¹ 妨害 n.  ِنع ما, حاِئل , عاِئق  ,  

َربيثة                                       , َعَقبة   
bōgai² 望外 n.  َغير       , َغير ُمَتَوقَّع  

                أمول            م, َغير , ُمنَتظر 
bōgen¹ 暴言 n.  َعزَّر , َعنَّف في ألَكالم  

أغَلظ في ألَكالم                                  ,   
bōgen² 妄言 n.  َتنويه) أو(ُمالحظة     

   ال ُيلقي باًال   , َهجهاج , أرَعن ) أو(أهَوج 
 ِلما َيقول                                            
bōgi 謀議 n.  َمكيدة , ُمؤامرة , مؤَتَمر,  

                                ُمماألة    , ُمواطأة 
bōgui 棒杭 n.  َخَشبة  , سارية , َنصبة  

     أو  (َعمود , خازوق , َرآيزة , صوبة َمن
      في    ) أو ُيَدق(ُمَحَدد ألرَّأس ُيغَرز ) َتدَو

               أألرض                               
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bōgumi 棒組み n.      ِمَصف ُحروف 
   )         ِضمن ِلزاز ُمسَتطيل ألشَّكل(ألطَّبع 

bōgyaku 暴虐 n.  طاِغية , إسِتبدادي ,  
   )      أو َوحِشيةَفظيعة(َقساوة , َفظ , َجبَّار 

bōgyo 防御 n.  ِحماية , ِوقاية , ِوقاء ,  
               ْدء              ِر, ِعْصمة , ِحْرز 

bōhan 防犯 n.  ألَحد ِمن , َمنع ألَجريمة  
ِوقاية ِمن الَجريمة                    , ألَجريمة   

bōha·tei 防波堤 n.  ُمَكسِّر   , رصف  
  ِجدار َيكسر ِحدة َحَرآة ألماء , ) أمواج(ماء 

 قبيل ألميناء                                         
bōhatsu 暴発 n. ِمن ُبنِدقية(ق أطَل (    

     نيران      , ) َعن َغير َقصد(دون ُشعور 
 َصديقة                                              
bohei 募兵 n.  َتوظيف           , َتجنيد  
bōheki 防壁 n.  حاِجز , حاِئط واقي ,  

ِحصن                                   , ِمتراس   
bohi 墓碑 n. َّشاِهدة ألَقبر , ة ألَقبر ُصو  

   )               وعليها إسم ألَميت وَغير ذِلك(
bohyō 墓標 n.     َنحَّات أحجار ألُقبور 
bōhyō 妄評 n.  َغير عادل    , إجحاف  

                                        ُمنِصف) أو(
bōi¹ ボーイ n. (boy)  ألَجمع(ناِدل        

    )              َجرسون(اِئدة مخاِدم أل, ) ُنُدل
bōi² 暴威 n.  ُحكم       , ُحكم ألَجَبروت  

   ,       إسِتبدادي ) أو(ُحكم ُطغياني , غاِشم 
ف                              َعس, ُظلم , ُغْشم   

bōi·furedo ボーイフレンド n. (boy  

friend) ) أو(َخدين , ِخّل , ) َعشيق(َخليل   
                                         ِخْدن ألَفتاة

boikotto ボイコット n. (boycott)  
   )        مع(َتَرك ألُمعاملة , قاَطع , ُمقاَطعة 

boin¹ ボイン n.  َآبيرة  , عامرة ألصدر  
 ألثَّدَيين                                              
boin² 母音 n.                َحرف َحَرَآة 
boin³ 拇印 n.  َطْبعة    , َبْصمة أإلبهام  
 أإلبهام                                               
bōin 暴飲 n. إفراط في تعاطي الُمْسِكر,  

    )               بالسُّكر(َطط آوب الشَُّر
boirā ボイラー n. (boiler)  ِمغالة      

    ِلتحريك  )أو(فئة آبيرة إلحداث الُبخار للتد
                   ِمرَجل وِخْلِقين, َجْهمة  , أآللة

bōi·sukauto ボーイスカウト n. (boy 
scout)    واحد الكشُّافة        , َآشَّاف    

bōjaku·bujin 傍若無人 n. ُمتجرٌِّئ  
                             ُمَتطاول بالَقبح , َوِقح 

bōjima 棒縞 n. )ُمخططة ) مالِبس     
                                  ُمَقلَّمة  ) أو(

bojō 慕情 n.  َتوق , َشوق , َحنين     ,  
 ُحُنّو                                           
bōju 傍受 n.  أإلذاعات(َتَرصَّد (  ,     

     َتَسمَّع      ) أو(إْسَتَرق ألسَّمع ) أو(إْخَتَتل 
   )        هعلى خط ألهاِتف دون ِعلم صاحب(

bōka 防火 n.  ماِنع للنار , ِضد الحريق  
                                   ُمقاوم للنار, 

bokan 母艦 n.  باخرة, باِرجة طاِئرات  
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   َمخَزن                           ) أو(ُمْسَتودع 
bōkan¹ 暴漢 n.  َوْبش , َغوَّاش        ,  

       ُمهاِوش                 , َبرَبري , ِعربيد 
bōkan² 傍観 n.  ِمن َبعيد(َنظَّار (,      

   الَحظ             , َرَقب , ) آالُمَتَفرِّج(َنَظر 
bōkan³ 防寒 n.  ِضد ألَبرد     , َشَتوّي  
bokashi 暈し n.   َتالشي َتدريِجيًا     ,  
 َتدريج                                               
bokasu 暈す v. َدرَّج , يِجيًا ُيخفي َتدر  
boke 木瓜 n.   َشَجرة  , َسَفرَجل ياباني  
 السََّفرَجل                                           
bokei 母系 n.  خاص باُألم(ُأمِّّي (  ,    

    ِمن ِجة أُألم                     ) صلة قرابة(
bōkei 傍系 n.  َآَلالي    , ُمالزم ألنََّسب  

       )                   رابةن َحيث ألقِم(
boken 母権 n.    في أألسرة(ُحكم أُألم(  
bōken¹ 冒険 n.  ُمغاَمرة     , ُمخاطرة  
 Bōken suru 冒険する  ُيغامر, ُيخاِطر     
 bōken-ka 冒険家   ألُمغاِمر         
 bōken-shin 冒険心     ُروح ألُمغامرة 
 dai-bōken 大冒険  ُمغامرة َعظيمة  ,  

                                     يرة ُمخاطرة َآب
bōken² 望見 n.  َعن ُبعد ( ُمراَقبة     (  
bokeru¹ 惚ける n.  ُضعف     , َخَرف  
 ألَعقل ِبَسَبب ِآَبر ألسِّن                            
bokeru² 暈ける v.  أللون(َنَصل (   ,  

َذوى                                       , َفض َن  
boketsu 墓穴 n.                       َقبر 

 ~ o hour ~を掘る  َيْحفر َقبره ِبَيِدِه        
boki 簿記 n. ألدَّفاتر) أو َمسك(ْفظ ِح     
bokin 募金 n.  ُمشارآة, َجمع َتَبرُّعات  

   ُمعاونة     , ُمساهمة في َعمل َخيري ) أو(
 ~ o aogu ~を仰ぐ ناشد ألُمساَعدة         

     إْسَتماح ألَتَبرُّع    ) أو(إلَتَمس , ) يةألمادِّ(
~ suru ~する َيْجَمع ألتََّبرُّعات             
gakkō kensetsu no tame ni ~  
suru 学校建設のために~する  ِلأجل ِبناء 

 َمدَرسة َنجمع َتَبرُّعات                            
bōkisaito ボーキサイト n.           مادَّة 

نها أألَلمنيوم                  ألبكسيت ويؤخذ ِم  
bokka 牧歌 n.  طعةأو ِق(َقصيدة         

    ألرُّعاة        ) أو(َعن َعِشية ألرِّيف ) أَدبية
bokken 木剣 n.            َسْيف َخَشبي 
bokki 勃起 n. إقامة, صاب إنِت           
bokkō 勃興 n.  إرِتقاء) أو(ُنشوء        

                                  ُفجائي              
bokkōshō 没交渉 n. ُمنَفِصل, ُمنَعِزل  

َمغضوض    , ُمسَتغٍن َعن َغيِره, ُمسَتِقل ,    
 ألنظر ِعنه                                          
bokkusu ボックス n. (box)  َصْندوق 
bokkyaku 没却 n.  إغفال , َتجاُهل ,

     )  َعن(أعَرض , اًال  إليه بَلم ُيلِق, إهمال 
bokō¹ 母校 n.  ألُكلية) أو(ألَمدَرسة        

   ألجاِمعة ألتي آان ألطَّاِلب َينَتمي إَليها  ) أو(
bokō² 母港 n.  ميناء َموطن ألسَّفينة    ,  
 ميناء َتسجيل ألسَّفينة                              
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bōkō¹ 膀胱 n.                          َمثانة 
bōkō² 暴行 n.  إرَتَكب, ) ألَعَمل(ُفحش   

   صال  , هاَجم , أفَظع , َفظاِئع ) أو(َفظيعة 
   أَخَذ بالشِّدَّة والُعنف      , َعتَرس , ) ِبِشدَّة(

boko·boko ぼこぼこ onomat.     َتفقيع 
bokoku 母国 n. َوَطن  , أرُض ألَوَطن    
bōkoku 亡国 n. ~ teki  خراب ألَبلد 
bōkon 亡魂 n. َنَسَمة              , وح ر  
boku 僕 n.  َضمير ألُمَتَكلِّم ألُمفَرد(أنا(    

                )   َتعَمل ِمن ِقَبل ألذُّآور َفَقطُتس(
bōku ボーク n. (balk , baulk)  

 عاِرضة
bōkū 防空 n.  ألطَّيران(ِسالح ألَجو (     
bokuchiku-gyō 牧畜業 n.      َتكاُثر 

                             م     َتربية ألبهاِئ) أو(
bokudō 牧童 n.  ُمَربي َبهاِئم              
bokugyū 牧牛 n. َرتَّع    , َرِعّي ألَبهاِئم   

   )                في ألَمرج أو أمرعى(ألَبهاِئم 
bokuhi 木皮 n.  ألشََّجر) أو ِلحاء( ِقشر   
bokujyō 牧場 n.  أرض ُمعِشبة , َمرج  

   َمزَرعة َبهاِئم              , رعى َم, ) للَكأل(
bokujū 墨汁 n.               ِحبر صيني 
bokumetsu 撲滅 n.  إسِتئصال        ,  

    إزالة ِمن , )  أألصلِمن(إقِتالع , إجِتثاث 
 ألُوجود                                              
bōkun 暴君 n.  حاِطم ظاِلم , طاِغية  ,  

بِّر                           ُمَتَج, ُمسَتِبٌد , َجبَّار   
bokunenjin  朴念仁  n.  َبليد , َبليد

    َشخص بليد ياِبس  , بطيُء ألتََّعلُّم , ألذِّهن 
 ألطَّبع                                                
bokusatsu  撲 殺  n.  ّضرب َحتى

         َموت َتْحت ألتَّعذيب) أو(َقتل , ألَموت 
bokuseki 木石 n.          َخَشب ُمَتَحجِّر 

                                             ) َصلب(
 ~ ni hitoshī ~に等しい ,  َميِّت ألَقلب   

   ألرَّأفة                        ) أو(َعديم ألشََّفقة 
bokushi 牧師 n.   أوِقسِّيس(ُخوري   (  

راِهب , آاِهن  , ةراعي أألبَرِشي, أألبَرشية   
bokushin 牧神 n.    أَحد ألهة أألغريق 
 ِمن ِصغار أآللهة رأسه وَبَدنه أألعلى          
 آاإلنسان وله ُأُذنان و َقرنان و رجالن        
 آالماِعز                                             
bokushu 墨守 n.  ُمواالة , ُمالَزمة    ,  

            )    على ألتَّقاليد(حافظة ُم) أو(يُّد َتَق
bokusō 牧草 n.  آأل أخَضر أو(َحشيش  

            )خَضر َرِطبآأل أ(ُعْشب , ) ياِبس
bokutō 木刀 n.              َسيف َخَشبي 
bokutotsu 朴訥 n.  ناِصح , أمين,      

           َزَغل) أو(َليس فيه ِغش , ألُخُلق  ُحر
bokuyō 牧羊 n.  َترِبية َغَنم      َمزرعة  
bōkyaku 忘却  n.  ُذهول , ِنسيان ,

َغِفل                                 , ُسُلو , َسْهو   
bōkyo 暴挙 n.  أخذ بالشِّدَّة و(َعتّرسة    

  ُعنف                         , َبطش , ) الُعنف
bōkyō¹ 防共 n.        ُمعاداة أإلشِتراآية 
bōkyō² 望郷 n. ى ألَوَطن َحنين إل       ,  
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ُمشتاق إلى ألَوَطن , ُمسَتوِحش ِبَسَبب ألُغربة   
     )     أو(ُمسَتِحن إلى ألَوَطن ,  أألهل )أو(

 ناِزٌع إليه                                           
bōmei 亡命 n.  ِمن َموطنه(َتَغرَّب ( ,    

       ِبَدولة(سَتجار إ) أو(أو إسَتالذ ) أو(َلَجئ 
  )                                             ُأخرى

bōmin 暴民 n.  َرعاع, َغوغاء , َشَغب  
                                              َدْهماء, 

bon 盆 n. يحمل عليه   (َطَبق , ينيَّة ِص   
                     )        ألصُّحون أو ألَفناجين

-bon ぼん suf. فة ُتسَتعمل ِلعدإضا  
 أألشياء أألسُطوانية األطَّويلة                    
bōnasu ボーナス n. (bonus)   َمِنيحة,  

      ُتَقدِّم    (َنَفل , ) إضافية(ِهبة ) أو(َعطية 
 ألشَِّرآات أليابانية ُمكاَفئة مالية في ألعام       

                                  )َمرََّتين للُمَوظَّفين
bonbe ボンベ n.             إسطوانة غاز 
bonchi 盆地 n.  ُمسَتنَقع في, َحوض     

      )  فيه ماء(َغور , َوْهَدة , ف َجو, وادي 
bōnenkai 忘年会 n.   حفلة ِنهاية ألسَّنة 
bonsai¹ 凡才 n.  ِمن(َشْخص َوَسط       

       )ِبُقدرات عادية(َشْخص عادي  , )ألنَّاس
bonsai² 盆栽 n.  ُتزَرع ( أشجار ُمَقزَّمة  

                                      )  في أصيص
bon’yari ぼんやり ad. )1 ( بليد , َتيس  

                            أْحَمق , ُمَغفَّل , ألذَِهن 
على    , صاِمت ألتَّفكير  ,َعديم ألتَّفكير ) 2(  

,         ألذِّهن ) أو(ألِفكر  شاِرد, َغْير ُهدى   

)  أو(َليس فيه , أمَسح  ,فارغ ألِفكر, أبيض   
ألِفكر                 ) أو(عليه ِعبارات ألّتأثر   

َغير      , َمْغمومة ) أو(ِبصورة عاِتمة ) 3(  
َغير ُمَتَبيِّن                     , واِضح ألَمعاِلم   

س                   ِعُمْن, نان َوْس, سان َنْع) 4(  
bōon¹ 防音 n.  ماِنع ِلُنفوذ ألصَّوت     ,  
 حاِجب للَصوت                                    
 ~ Sōchi ~装置 أداة َحجب ألصَّوت   
bōon² 忘恩 n.  جاِحد      , ناِآر ألجميل  

َآُنود                  , غير شاِآر , ألَمعروف   
bōrei 亡霊 n.  َشَبح  , ) ألَميِّت(روح     

              َطيف روح ِشرِّيرة      , ) يِّتألَم(
bori·bori ぼりぼり onomat  َخَرش   ,  

ألصوت ألخاِرج ِعن ألَحك    , َحك , َخَدش   
و َهرس أألسنان                                  أ  

bōringu ボーリング n. (bowling)  
ُيَدحِرج ألالِعب فيها ُآرة َآبيرة في      ُلعبة   

َعيََّن ُيحاِول ِبذلك َقلب َعشرة أوتاد  َمسَرب ُم  
                          نصاِئب َخَشبية     ) أو(

 bōringu-jō ~場 َملَعب ألبولينغ          
boro 襤褸 n.  ِهّبة , ِمْزقة , ِخرقة      ,  

                                            َشّيء باٍل
 ~ no ~ の  ِرء         ُمهَت, بالي , تاِلف   
 ~ dasu ~出す                َفَضح ألعيب 
boro·boro¹ 襤褸襤褸 mimesis. 

                                           َهبَّب, باٍل 
Jisho o ~ ni naru made tsukau  
辞書を~になるまで使う أسَتعمل ألُمعجم       
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 حّتى َيهَتِرء                                         
boro·boro² ぼろぼろ ad. ,     ُفتاتًا ) 1(  

                                         إربًا , ِقَطعًا 
إْنَهَمر                               , َتساَقط ) 2(  

furui kabe ga ~ to kuzure-ochita  
 古い壁が~とくずれ落ちた     ألحاِئط ألَقديم 

                 َسَقط ُفتاتًا                           
bōru·pen ボールペン n. (ballpoint  
pen) ألَقَلم ألِحبر ألجاف                       

boruto ボルト n. (volt)   ألفولط,        
 ِوحدة ألُقوة الَحَرآية ألكهَربائية                  
bōryoku 暴力 n.  أخذ , َعترسة , ُعنف

             ُعنوة , َبطش , بالشِّدَّة والُعنف 
 ~ o furū ~をふるう          إسِتخدام ألُقوَّة 
boryūmu ボリュウム n. (volume)  

    ألصَّوت في ) أو إرتفاع أو َخفض(َجهارة 
 ألِجهاز                                              
bosatsu 菩薩 n.     َمرَتبة روحية عالية 

         صاِلح     , َولّي , ِقدَّيس , في ألبوذية 
bōshi 帽子 n.                           ُقبَّعة 
 ~ o kaburu ~かぶる َيرَتدي ُقبَّعة             
 ~ o nugu ~脱ぐ                َيشَلح ألُقبَّعة 
 ~ -ya ~屋 َمتَجر ُقبَّعات                   
boshū 募集 n. إمداد     , إسِتوظاف ) 1(  

         أو (فين ألموظ) أو َتكتيب(أخذ  ,َجديد 
                                     للَعَمل ) ألُعمَّال

                          َلمَّ  , َجمَّع , َحصَّل ) 2(
Shin kaīn o ~ suru 新会員を~する 

 َتوظيف أعضاء ُجُدد                             
bosshū 没収 n.  صاَدر) أو(َضَبط        

   ِعقاب  مادِّي  , َغرامة , دى إستأ, ) ِعقابًا(
 Zēkan wa mitsuyūnyū-hin o ~   
 shita 税関はみつゆうにゅう品を~した  
bōsōzoku 暴走族 n. صاباتِع         

  عادة يكونوا ِفتيان دون   (ألدَّرَّاجات ألنَّارية 
  ِشَلل ِمن ألِفتيان ِبَدرَّاجات        , ) ألعشرين

botan¹ ボタン n.                    ِزر      
 ~ o kakeru ~をかける  َزّم , ّزرَّر , َزّر  
 ~ o hanasu ~はなす          َحّل أألزرار  
botan² 牡丹 n.  َنبات(َنْرِمْسك (   ,      

          َحشيشة , َورد ألَحمير , , َآف ألذِّئب 
, عود ألصَّليب , فاوانيا , آاهينا , ألسَّحَّارين   

      )   أو (ء أللونَنبتة ُزهورها آبيرة حمرا
                             َبيضاء   ) أو(ُقُرنفلية 

botchan 坊ちゃん n.      ) أو(ِطْفل ) 1( 
  ) ألخ...زة بالِغنى أو ألشُّهرة ِلُاسرة ُمَميَّ(إبن 
    َتعبير ُمَهذَّب لإلشارة إلى إبن         (إبُنك 

                                            )أآلخرين
شاب َدالله , َقليل ألَمعِرفة , شاب ساِذج ) 2(  

 َحَجبه َعن أإلّضِطالع ألعام                      
otaku no ~ wa o-ikutsu desu ka? 
 お宅の~はおいくつですか  َآم ُعمر َوَلَدُآم 
 kare wa seken shirazu no ~ da 
 إنَُّه شاب ساِذج َيْجهل ألعاَلم               
bōto ボート n. (boat)  َزوَرق, قاِرب,  
   َمرَآب                                            



- 112 - 
 

bottō 没頭 n.  إنَهَمك , إْسَتْغَرق         ,  
َغطَّ                    , إنَغَمس , إسَتحوذ عليه   

 Kare wa dokusho ni ~ shiteiru  
 彼は読書に~している   ُمنَهِمك في ألِقراءة 

                                    ألُمطاَلعة   ) أو(
boya 小火 n.  أجيج , َلظًى , َوقدة ,

                         نيران , ) َصغير(َحريق 
 kare no uchi de ~ ga atta. 彼の家 
 で~あった إتََّقَدت نار َخفيفة في َمنِزله        
bōya 坊や n.  شاب ياِنع, َفتى              
boya·boya ぼやぼや mimiesis.  

ال يهتم                       , ال ُيبالي , إهمال   
 ~ shite iru to kuruma ni  
 hikaremasu ~していると車にひかれま 

 すよ       ل ُيَعرِّض لحاِدث َسّيارةأإلهما      
bōzu 坊主 n. )1 ( راِهب)آاِهن) أو     

                                                بوذّي 
َمحلوق , ُمَسبَّد ,  ُمَنعِّم ألشَّعر َمقصوص) 2(  

َحليق                         , َمْحلوت , ألَرأس   
َآِلمة ُتسَتعمل َتَحبُّبًا في ِخطاب     , ُبَنّي ) 3(  

 ألَكبير للصَّغير                                     
bu¹ 部 n. )1 ( َمقَطع, ُجْزء , ِقسم          

,  َقلم , ديوان , ُمديرية , رة إدا, دائرة ) 2(  
                                             مصَلحة 

                                ) ِآتاب(ُنسخة ) 3(
                                       نادي     ) 4(

 ~ chō ~長                  ِرئاسة ألدَّاِئرة 
 bungaku ~ 文学~  أألدب      ُمديريَّة  

    )                     خاص بالُمَثقفين أُالَدباء(
 senden ~ 宣伝~  أو(ِقسم ألدِّعاية(      
 ألتَّوِعية                                             
tenisu ~ テニス~   نادي ُآَرة ألَمْضَرب 

                                             ) ألتِِّنس(
bu² 分 n. َميِّزة                      , أفّضلية   
~ ga aru ~がある  َتَوفُّر ) أو(ُوجود      
 أألْفَضِليَّة                                          
~ ga warui ~が悪い        أفَضلية َسيِّئة 

 doo mite mo karera no hoo ni ~ 
ga aru どう見ても彼らのほうに~がある 

أألفّضلية َلهم َآْيَفما َقلَّْبُتها    
bu·aisō 無愛想 n.  على(إنِطواء          

  َيميل إلى      , إنِطوائي , ُمتجاٍف , ) ألنَّفس
                    ُمقَتِضب, ُحوشي , أإلنِزواء 

 ano tenin wa ~ desu あの店員は~ 
です                )ألُمعاَملة(ذلك ألَبقَّال َخِشن 

buatsu 分厚 a.  ِغمار  , َثخين , َسميك  
 ~ hon ~本                ِآتاب َسميك 
bubun 部分 n.  َمقَطع , ِقْسم , ُجْزء   ,  

                                               َطَرف 
 hon no kono ~ ga rikai dekinai  

本のこの~が理解できない   هذا ألُجزء ِمن 
 ألِكتاب َلم أسَتِطع إستيعابه                       
 ~ tekina ~的な  ُجزئي, َمقَطعي ,   

َمَحلِّي                                  , َموِضعي   
 ~ tekini ~的に  في        , بعضًا ما  
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ِمن َبعض        , في ِقسٍم ِمنه , َبعضه   
 ألُوجوه                                       
 otōto no hanashi wa ~ tekini wa  
 hontō desu 弟の話は~的に本ほんとう 

 です         ِرواية أخي إلى َحٍد ما َصحيحة  
bubunhin 部分品 n. = buhin 部品 

buchō 部長 n.  ُمدير إدارة  , ُمَتّصرِّف  
   ُينادى : ملحوظة (قائم ِبُشئون  , ِقسم ) أو(

  )                                  ألرُجل ِبمْنِصِبِه
budō¹ 葡萄 n. )1 ( ِعَنب)ألثََّمر   (      

َجْفَنة              , ألِعَنب َشَجرة , َآْرَمة ) 2(  
~ no happa ~の葉っぱ َوَرق ِعَنب         
 ~ no ki ~木  َشَجِرة ألِعَنب,َآْرمة          
~ batake ~畑 = budōen 葡萄園 
 budōen 葡萄園  َجْفنة , ) ِعَنب(َآْرم,  

    َشَجرات ألِعَنب        ) َمزَرعة) أو(ُبستان 
 ~ shu ~酒  َمصنوع(َخمر ) أو(نبيذ      

                                       )   ِمن ألِعَنب
~ tsumi ~摘み َقطَّاف ألِعَنب                        
 budōtō ~糖  ُسكَّر  (ُسكَّر ِعَنب       

                     ) ُمسَتْخَلص ِمن ألِعَنب
budō² 武道 n. = bujutsu 武術 
bu·enryo 無遠慮 n. َفظ  , َوِقح ,       
 َسيِّء أألَدب                                        
 Kare wa ~ na shitsumone o shita 
 彼は~な質問をした       سأل ًسؤاًال َسفيهًا 
 ~ ni furumau ~にふるまう      َتطاول 
buhin 部品 n.              ِقَطع َغيار آلة 

 kuruma no ~ 車の~  َسيَّارةِقَطع َغيار  
 yobi no ~ 予備の~  ِقَطع َغيار إحِتياط 
bui ブイ n.  َعوَّامة   ) أو(طافية            

                                    ألسُُّفن  ) ِلِهداية(
buji 無事 n.           ِوقاء, َسالمة ,  أمان 
 ryokou no go~ o inorimasu 旅行

のご~を祈ります       أَتَمّنى َلك ِرحلة آِمنة  
 kare wa ~ desu 彼は~です  إنَّه أمين 

   )                                    ال َريب فيه(
bujoku 侮辱 n.  َتحقير , إهانة         ,  

   ّتطاُول بالَقبيح                    ) أو(إجِتراء 
 kare no kotoba wa hidoi ~ da 彼

の言葉はひどい~だ  أو(ّآالُمه ُمهين  (      
                                           جاِرح ِجدًا

 hito o ~ suru no wa yoku nai 
desu yo 人を~するはよくないですよ   

 إهانة أآلَخرين َليس َصنيعًا َحَسنًا               
 kare wa minna no mae de  
watashi o ~ shita 彼はみんあの前で

私を~した  ألَجميع        ِبَحْضرتأهاَنني   
bujutsu 武術 n. نون ألَحرب             ُف   
buka 部下 n.  َتْحت) أو(َمرؤوس        

   ,     أَهمَِّيته  ) أو(ُدون ُرْتَبة ِغْيِره , ِرئاسة 
                               ُملَحق, تاِبع , َتَبعي 

bu·kakkō 不恰好 n.  أْرَفل , أخَرق ,  
    َرِبك                                              

buki 武器 n.  أْسِلحة) أو(َتجهيزات       
َعتاد َحربي                              ’ َحربية   
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kuni no tame ni ~ o toru 国のため 
に~をとる                  ِلأجل ألَوَطن َنَتَسلَّح 

 ~ o totte tatakau ~をとって戦う   
 حاِرب بالسِّالح                                    
 ~ o sutero ~を捨てろ        أْلِق ألسِّالح 
bukimi 無気味 n.  َآما , ُمريب , ُمريع  
 َلو َتسُكنه ىأألشباح                               
 ~ na shizukesa ~な静けさ      ُسُكون 
 ُمريب                                               
 yaneura de ~ na oto ga shita 屋 

根裏で~な音がした ِمعت َصوتًا ِغريبًا   َس  
 في ُعلَِّية ألسَّقف                                    
 sono akiya wa ~datta その空き家は  

~だった           ذلك ألَمنِزل ألخاوي ُمريع 
                          ) آالذي َتسُكَنه أألشباح(

bu-kiyō 無器用 n.   ُخْرق في ألَعَمل و 
َعَثل                        , ل َرْف, َعَدم َرشاقة   

 tsaki ga ~ de aru 手先が~である  ُآل 
ُخرق في , ال ُيجيد ألَعمل (أصاِبع َيِده إبهامًا   

                                     )          ألَعَمل
bukka¹ 物価 n.  غالء أو       , َمعيشة  

                       ُرخص ألَمعيشة             
 ~ ga agaru       إرِتفاع في أألسعار 
 ~ ga sagaru   إنِخفاض في أألسعار 
 nippon wa ~ ga takai desu ne 日

本は~が高いですね ألَمعيشة في أليابان      
                                               باِهظة 

bukka² 物貨 n. = busshi 物資 

bukkyō 仏教 n.           ألدِّيانة ألبوذية 
 ~ o shinjiru ~を信じる أإليمان بالبوذية 
buku·buku ぶくぶく mimiesis.  

َسمين       , ُمَتَرهِّل , ُمنَتِفخ آالكيس , أْبَجر   
   إْنِتفاخ ُهنا و ُهناك      , َشحيم ِبَتَرهُّل ) أو(

bun¹ 文 n.  ِعبارة   , ُجملة , ُجملة تامة  
 kono ~ wa nagasugiru この~は長す

ぎる أْطَول ِمّما َيِجب           َهِذه ألُجملة    
bun² 分 n. )1 ( ةَنصيب , ِقْسمة , ِحص  

             َطَبقة , َموِقع , َمكانة , َمنِزلة ) 2(
َوضعية                    , َظرف , حالة ) 3(  

ani wa karē o san-nin ~ tabeta  
 yo 兄はカレー３人~食べたよ     أَآل أخي 
  َوجبة َثالثة     )م ِهنديَطعا(ِمن ألكاري  

 أشخاص                                           
 kore wa kimi no ~ da これは君 

の~だ  َهِذه ِحصَُّتك              , َهذا َنصيُبك  
nokotta ~ wa rēzōko ni shimatte  

 oki nasai 残った~は冷蔵庫にしまって

おきなさい        إحَفظه) ِمن ألطَّعام(ما َتَبّقى 
ة                                        في ألثَّّلاج  

kon gestu ~ no kyūryō o mada 
morattenai  ُمَرتَّب(ُأجرة َلم أَتقاضى (    

                              ّهذا ألشَّهر َبعد      
kare wa jibun no ~ o wakimaete  
iru 彼は自分の~をわきまえている     إنَُّه  

   اَنَته              ُيَميِّز َمك) أو (َيعِرف 
kono ~ nara banji umaku iku  
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darō この~なら万事うまく行くだろう طاَلما 
 َهكذا ألحال َفُكل َشيء َيسير على ما ُيرام   
san ~ no ichi ３~の１                ُثْلث 

 yon ~ no ichi ４~の１             ُرْبع 
 nana ~ no go ７~の５  َخْمَسُة أسباع 
-bun ･･･分 suf. َآمِّية , بة ِنس              
 kono wain wa arukōru ~ ga takai   
 このワインアルコール~が高い     َهذا ألَنبيذ 
 ِنسبة ألُكُحول فيه عاِلية                           
bunan 無難 n.  ِسالمة   , ِوقاية , أمان  
 sono koto ni tsuite wa damatte  
iru hō ga ~ da そのことについてはだま

っているほうが~だ ُخصوص َذِلك أألمر    ِب  
 ألسُّكوت أسلم                                      
bunbo 分母 n. = bunsū 分数 

bunbōgu 文房具 n.            ِقرطاِسيَّة 
   )                        أَدوات ألِكتابة وألرَّسم(

 bunbōguten 文房具店            حانوت 
                    ِوراقة              , ِقرطاِسيَّة 

bun·bun ぶんぶん onomat.  َطنين  ,  
أزيز                                       , َدْنَدنة   

 mitsubachi ga su no mawari o  
 ~ (to) tonde iru 蜜蜂が巣の回りを~ 

 (と) 飛んでいる    ألنَّحل يَطير ُمَدنِدنًا َحول 
        ألَخلية                                        

bundo·ki 分度器 n.  ِلقياس(ِمْنَقَلة       
                                            )  ألزَّوايا

bungaku 文学 n.  ِحرفة         , أَدب  

ِآتابة األبحاث أألَدبية وُمماَرَسِتها    , أالَدب   
 bungaku-sha 文学者              أديب 
 bungaku-shi 文学史      تاريخ أألَدب    
nihon ~ 日本文学             أألَدب ألياباني
kare wa nihon no ~ o kenkyū  

 shite iru 彼は日本の~を研究している 

 إنَّه َيْبَحث في أألَدب ألياباني                     
bungo 文語 n.  أوأَدِبيًا (ُلغة َمْكُتوبة     

                             )    بالَمْعنى ألُمجازي
 ~ tai ~体  إْسلوب أَدبي) أو(َنَمط      
bunka¹ 文化 n.  َثقافة , َحضارة         
 kodai ejiputojin wa takai ~ o 

motteita 古代エジプト人は高い~を持っ

ていた  ألِمْصِريُّين ألُقَدماء إمَتَلكوا َحضارة 
 ُمَتَقدِّمة                                              
 karido-san wa nihon no ~ ni 
kyōmi ga arimasu カリドさんは日本~

に興味があります      ألسَّيِّد خاِلد َلَدِيه إْهِتمام 
 بالَحضاَرة أليابانية                                
 bunkajin 文化人  َشْخص َحضاري   ,  

أآاديمي                         , َشْخص ُمّثقَّف   
bunka² 文科 n.  آالُلغات(ُفنون أَدِبيَّة    

أألَدب وِعلم أإلجِتماع والُعُلوم           وِعلم   
             )                               أإلْنساِنية

 watashi wa ~ kei desu 私は~系で 

 す                        أنا أدُرس ُفُنون أَدبية 
 ~ no hi ~の日  ُعطلة (َيْوم ألثَّقافة         

   م ألثَّاِلث ِمن َرسمية في أليابان ُيصاِدف ألَيْو
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                                     ) ِتشرين ألثَّاني
 ~ sai ~祭                      إْحِتفال َثقافي 
~ teki na ~的な  َحضاري       , َثقافي  

                  ) خاص بالثَّقافة أو ألَحضاَرة (
bunka·chō 文化庁 n.     ألشُّئونداِئرة 

                                               ألثَّقاِفيَّة
 bunka·chō chōkan 文化庁長官 

                     ألثَّقاِفيَّة ألشُّئونداِئرة َرئيس 
 ~ zai ~財          ُمقَتَنيات َحضاِرية 
bunkai 分解 n.  َفّك   , َحّل               
 kare wa enjin o ~ shita 彼はエンジ

ンを~した ك                           َفكَّ ألُمَحرِّ  
bunkatsu 分割 n.  َفصل      , َتقسيم  
bunken 文献 n.  َبحث , ِآتاب , ِرسالة  
 ِعلمي                                                
 kodai ni kansuru ~ o sagshite iru  
 tokoro desu 古代に関する~を探してい 

 るです  ِرسالة في) أو(أبَحث َعن َبْحث     
 ألَحضارة ألَقديمة                                  
bunko 文庫 n. َمكان   , َمحفوظات ) 1(  

ألتَّأريخية  ألَوثاِئق) أو(ِحفظ ألسِِّجّلات ألعاّمة   
َشكل         ِسْلِسلة ِمن ألُكُتب ُتنَشر ِعلى) 2(  

 ُآَتيِّبات                                              
bunmei 文明 n.  َتمدين , َحضارة ,     

                                 أُألَمم ألُمَتَحضِّرة   
 ~ shakai ~社会     ُمْجَتَمع ُمَتَحضِّر 
 gendai ~ 現代~      َحضارة َحديثة 

 kodai ~ 古代~      ألَحضارة ألَقديمة 
bunmyaku 文 脈  n. اق ِسي

                        َقرينة     , ) ألَكالم(
 ~ kara imi o shiru ~から意味を知る  
 ِمن ِسياق ألَكالم ُيْفَهم ألَمعنى                    
bunpai 分配  َتْقسيم    , َتفريق , َتْوزيع  
 rieki no kōhē na ~ 利益の公平な~  
 ِقسمة عاِدَلة ِلألرباح                              
bunpō 文法 n.                ِقواِعد ألُلغة 
 ~ jō no machigai ~上の間違い  َخطأ 

                                          في ألَقواِعد
 kono bun wa ~ teki ni okashī こ

の文は~的におかしい  َهِذه ألُجملة َقواِعِديًا 
                                  ) أو شاذَّة(َغريبة 

 nihon ~ 日本~  ألُلغة(َقواِعد (        
                                    أليابانية    

bunpu 分布 n.  َنشر  , َتْفريق , َتوزيع  
 bunpuzu 分布図         ُمَخطَّط ألتَّوزيع 
 kono hana wa nihon jū ni ~ shite 

iru この花は日本中に~している       ّهِذه 
 ألُزُهور ُمنَتِشرة في ُآل أنحاء أليابان          
bunraku 文楽 n. يَّة ُدَمى أسِتعراِض  

bunretsu 分列 n.  إنِشقاق , إنِقسام    ,  
َفسخ               , َفْتق , َمزق , َصْدع , َفَلق   

 too wa futatsu ni ~ shita 党は二つ 

に~した  ألى) ألسِّياسي(إْنَقَسم ألِحزب        
 َمْجُموَعَتين                                         
 kaku ~ 核~  َووي َن) َفْلقأو (َفْتق ,      
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 َفْطر َنَووي                                         
bunri 文理 n.  َتفريق , إنِفصال        ,  
 إشِتقاق                                             
sē ji to kēzai no ~ َفْصل ألسِّياسة        

                                       ن أإلقِتصادَع
 gyūynū kara kurīmu o ~suru 牛

乳からクリームを~する     ُتْشَتق ألَزبدة ِمن 
 ألَحليب                                              
bunrui 分類 n.  َتبويب , َتْصنيف     ,  

                                  )  ألَمكَتبة(َتْنضيد 
hon o shomei de ~ shimashita 本 

を署名で~しました  ََّتْنضيد ألُكُتب ِوفقًا    َتم  
 ِللِعنوان                                              
bunryō 分量 n.  ُجرَعة , َآم , َآمِّيَّة    

                       ِمقدار              , ) َدواء(
 ~ o hakaru ~をはかる  أو(, َعيَّر (       

                        َقدَّر ألَكمِّيَّة    ) أو(, زان 
 satō no ~ o herashita hō ga yoi  
砂糖の~減らしたほうがよい     ُيْسَتحَسن أن 
 ُتَقلِّل ِمن َآمية ألسُّكَّر                            
kusuri no ~ o machigaeta 薬の~  

をまちがえた          ُجرعة ) ِمقدار(َخطأ في 
         ألدَّواء                                       

bunsan  分散 n.  أنِتشار , َتَفرُّق ,
َتبديد                                      , َتشتيت   

 sēto wa ~ shite basu ni notta 生

徒は~してバスに乗った ألى (َتَفرَّق ألطُّلَّاب   
                 َوَرِآبوا ألباصات   ) َمجموعات

bunseki 分析 n.  َتْحليل , َتْمحيص    ,  
َفْصل وإْفراز ألَعناِصر ُعن َبعِضها  , صَتَفحُّ  

                                ألَبْعض َوَتْمحيصها
 shokuhin no ~ 食品の~        َتْحليل 

            ُفُحوصات ألَمواد ألِغذاِئية       ) أو(
 genjō o ~ suru 現状を~する    َتحليل 

         ِللَوضع ألحالي                             
 nihon kēzai o ~ suru 日本経済を~ 

 する  ِدراسة َتفصيِليَّة) أو(َتحليل              
 ِلإلقِتصاد ألياباني                                  
bunshi 分子 n.       ألَبْسط في ألَكسر )1(

إثَنين على           (5/2  في 2ألَعْشري ِمثل   
                                              ) َخمسة

َذرَّة    , ألمادة  إصَغر ُجزء في,  ُجزِئّية )2(  
                  )     ُمنَشقَّة أو ُمستائة(ِفئة  )3(

 bunshi ryō 分子量 , ألَوزن ألُجزئي   
 َمجموع أألوزان ألذَّرِّية ِللذَّرَّت في ألُجَزيئة   
bunsho 文書 n.    ,ُمسَتَند, ُحجَّة , َوثيقة 

ِآتابة                       , ِآْتبة , َخطَّ  , َصك  
watashi wa sono ~ ni shomē  

shita 私はその~に署名した أنا َوقَّعت َهذه
                                               ألَوثيقة 

 ~ de kaitō shite kudasai ~で回答し 

 てください َوثِّق    , ضِلك أِجب َخطِّيًا ِمن َف  
  َفضِلك                                 إجاَبُتك ِمن

bunshō 文章 n.  ِمن(ِقْطعة , َنص       
   )                           َمتن ِآتاب أو رسالة

 ~ o kakenaosu ~を書き直す     َصحِّح 
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 ألنَّص                                               
 kare wa ~ ga umai 彼は~がうまい

     )         ُيجيد ألَتعبير(ألِكتابة ِرع في إنَّه با
bunsū 分数 n.  أو َمْخَرج(َمقام  (        

ألرََّقم ألَموُجود َتحت ألَخط في        , ألَكْسر   
 ألَكْسر ألعادي                                      
buntai 文体 n.  إْسلوب , َنَمط ِآتابة     

  باليد ذو     َخط أو ِآتابة, ِطراز َنْسخ , َخط 
 إسلوب خاص ِبصاِحِبِه                           
 wakariyasui ~ de kaku わかりやす  

 い~で書く            أآُتب ِبَخط َمقروء      
buntan 分担 n.  َوزَّع , َقسَّم ,           

َتْحصيص واِجبات     ) أو(َتْوزيع , َحصَّص  
                   ألَعَمل                              

wareware no shigoto no ~ o  
kimete kudasai われわれの仕事の~ 

 を決め手下さい        َوزِّع َعَلينا َعَملنا ِمن 
ك                                               َفْضِل  

 watashi no ~ wa owarimashita  

私の~は終わりました   أْجَهزت ُحصَّتي ِمن 
                                                 ألَعَمل

 sono hiyō wa anata to futari de ~  
shimashō その費用はあなたと二人で~ 

しましょう    َدعنا أألْثَنين َنَتقاَسم ألَمصاريف 
buntsū 文 通  n.  َتباُدل , ُمراَسلة
 ألرَّسائل                                             
 kare wa kanojo to ~ o hajimeta  
彼は彼女と~を始めた          َبدأ ُمراَسَلِتها 

jū-nen mae kara Kyōko-san to ~  
 shite imasu １０年前から京子さんと~し 

 ています  أآلِنسة       ) أو ( ُاراِسل ألّسيِّدة  
 ْآيوآو ُمنُذ َعشرة ِسنين                          
bun’ya n. 分野 n. ةبُشع, ع َفر,       

   )    ن ُحقول ألَعَملِم(َحْقل , ِنطاق , َمجال 
 ano gakusha wa sūgaku ni 
atarashī ~ o hiraita あの学者は数学 

 に新しい~を開いた  أنشأ        ذاك ألعاِلم  
 ُفروعًا َجديدة في ألرِّياِضّيات                    
kare wa kono ~ de yūmē desu  

彼はこの~で有名です  ُهَو َمشهور في ّهذا 
                              ألَحقل   ) أو(ألمجال 

 sono bengoshi wa hiroi ~ de  
katsuyaku shite iru その弁護士は広  

 い~で活躍している    ذاك ألُمحامي ِنطاق 
ه واِسع                                       َنشاط  

burabura うらぶら mimesis. 
,    َتَهدَّل وَتَحرَّك ُمَتَدلِّيًا , َتَدْلَدل , َدْلَدل ) 1(  
َتَرجُّح                           , َتأرَجح , لَّى َتَد  
ألسَّير َوهنًا  , َمْشية ِبَتَمهل آأنَّها ِللًنزهة ) 2(  
ُمَتَعطِّل                             , ُمَتَبطِّل ) 3(  

ashi o ~ saseru 足を~させる  أرَجحة  
 أألرُجل                                             
 koen de ~ shimashō        ِلَنَتَمشَّى 
 ُرَوْيدًا في ألُمَتَنزَّه                           
 kyō chichi wa uchi de ~ shite 

imasu 今日父はうちで~しています ألَيوم 
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 واِلدي َبطَّاًال في ألَبْيت                            
buraindo ブラインド n. (blind)   

   ة                        َتعميم, ) ُشبَّاك(ِستارة 
buranko ぶらんこ n.  ُأرجوحة         ,  

                                )َمرجوحة(ُرجَّاحة  
~ ni noru ~乗る ُرُآوب أُألرجوحة      
~ de asobu ~で遊ぶ          َلهْو َعلى 

 أُألورجوحة                                        
bura·sagaru ぶら下がる v. ,     َتَعلَّق    
 َتَدّلى                                                
ranpu ga tenjō kara ~ imasu ランプ

が天井から~います        ألِمصباح ُمَدلَّى ِمن 
 ألسَّقف                                              
bura·sageru ぶら下げる v. ,      أدْلى   

                                 َعلَّق        , َدْلَدل 
burashi ブラシ n. ) ُفرشاة, ُفرشة (,    
 أداة َمْشح                                           
 ha ~ 歯~  ِمسواك    , ُفرشاة أسنان  
 Hea ~ ヘア~              ُفْرشاة َشْعر 
burasu·bando ブラスバンド n.  َجوقة

   ى أآلت          َعل) أو ألضَّاِربين(ألهاِزفين 
 موسيِقيَّة صفرية                                   
buraun·kan ブラウン管 n.      إنبوب 

   )         في ِجهاز ألتِّلفاز(أألِشعَّة ألكاثوِدّية 
burausu ブラウス n. (blouse)  

   ِقْدَعة                      , ُصْدَرة , ) ُأبلوزة(
 kanojo wa shiroi ~ o kite ita 彼  
女は白い~を着ていた  أو آاَنت(لِبَست      

     َبْيضاء              ) ُأبلوزة(ُصْدًرة ) َتْلِبس
burei 無礼 n.  َسماجة أخالق , َفظاظة ,  

        َتطاول , َوقاحة , ُسوء أَدب , ِقلَّة أَدب 
)        أو(َعَدم َتوقير , ُسلوك ُمهين , بالُقبح   

                                     إْحِتَرام          
henji mo shinai nante ~ na otoko  
da 返事もしないなんて~な男だ  َحتَّى     

 َجوابًا ال ُيعطي ياِلَرُجٍل َعديم أإلحِترام        
 bureina koto o suru 無礼なことをする 

َتطاُول بالُقبح                        , إساة أَدب   
burēki ブレーキ n. (brake)      ,آاِبحة

     )    َفرَمل(َآَبح , ) َفراِمل(أإلبطاء  ) أو (
 ~ o kakeru ~ をかける  أو (َيكَبح        

                                            )  ُيَفْرِمل
 ~ o fumu ~ふむ  أو (َيدوس َعلى ألكاِبح  

)                    أو ُيَفْرِمل(َيكَبح , ) ألَفراِمل  
 ~ o yurumeru ~ゆるめる        َتحرير 

                )َرفع ألَقَدم َعن ألَفراِمل(ألَكواِبح 
kono ~ wa kikanai yo この~はきかな 

いよ         )ألَفراِمل ُمَعطَّلة(ألَكواِبح ال َتعمل 

-buri 振り n. suf. ) إضافة ألى ِفعل أو  
                                ) إْسم دال على ِفعل

                                  ِمن َبْعد , َبْعد) 1(
َنهج                     , ُاسلوب , َطريق ) 2(  
لـِ                             , ِلأجل , َآمِّية ) 3(  

 ano hito no hanashi ~ ga suki  
 desu あの人の話し~が好きです    ُأِحب 
 َطِريَقة َحديث ذلك ألشَّخص                   
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jū-nen ~ ni ahumado san ni atta  
 １０年ぶりにアフマドさんに合った        َبْعد 

   َعَشرة َسَنوات قاَبْلت ألسَّيِّد أْحَمد   ) ِغياب(
 mikka ~ no shokuji ３日~の食事 

 َطعام ِلِثالَثة أيَّام                                   
burijji ブリッジ n. (bridge)  ِجْسر     
buriki ブリキ n. َرقيقة َحديدية  صفاِئح  

     عاَدة َتكون َمطِلية بالَقصدير ) أو فوالِذية(
burōchi ブローチ n. (brooch)   

                            )  بروش(ِمشَبك زينة 
buromaido ブロマイド n.  

(bromide)      ُصوَرة أَحد ألمشاهير 
burudoggu ブルドッグ n.  
 (bulldog)  رني َآْلب ُف, َآْلب ألَقصَّابين ,  

َآْلب ُمَكتَّل ألِجسم َضْخم       (َآْلب ِدرواسي   
)                                             ألرَّأس  

burudōzā ブルドーザー n.  
 (bulldozer) )آلة, َدآَّاآة ) َجرَّافة         

َرهَّاصة     , ِلَجرف ألُتراب و َتْمهيد ألَمكان   
burujoa ブルジョア n. (bourgeois)  

   )   ُبرُجوازي(قة ألوسطى َشخص ِمن ألطََّب
burūsu ブルース n. (blues) ُأغنية     
 َآئيبة ِزنِجية أألصل                              
 ~ o utau ~を歌う  ألتََّغنِّي بُاغنية ألُزنوج 
 ألَكئيبة                                               
busata 無沙汰 n.  َطويل (َصمت       

           )ُمنذ َزمن َبعيد(َعَدم إتِّصال , ) أألَمد
bushi 武士 n.          ُمحاِرب ِمن َطَبَقة 

 ألسَّاُمراي أليابانية                                 
 ~ dō ~道                   َنْهج ألسَّاموراي 
bushō 不精  n.  ُبْطء  , َتَبطُّل , َتكاُسل  
 ~ mono ~者 ص َآسول               َشخ  
 ~ hige ~ひげ ,   ِلْحية ُعمرها ِبضعة ايام   
  ُجثامة                                               
 kesa wa ~ shite kao o  
 arawanakatta 今朝は~して顔を洗わな 

 かった      ًتكاَسْلت َهذا ألصَّباح وَلم أغِسل 
           َوجهي                                     

bushu 部首 n.  أساس   , َجْذر , أْصل  
    )     عمل للُرموز أو أألحرف ألصِّنيةُتسَت(

 kono kanji no ~ wa nan desuka 
この漢字の~何ですか          ما ُأُصول َهذا 

                               )  ألصِّيني(ألحرف 
-busoku ･･･不足 suf.  ِقلَّة , َنْقص   ,  

ال َيفي    , ال َيْكفي , َعجز , وز َع, ُقصور   
قاِصر َعن ألحاجة                    , بالحاجة   

 Shokuryō ~ 食糧~         َنْقص في 
 ألطَّعام                                        
 suimin ~ 睡眠~  َنوم َغْير    , ِقلَّة َنْوم  

       آافي                                           
 undō ~  運動~           َنقص ِخْبرة 
busō 武装 n.  أألسِلحة , َتسليح , َتَسلُّح

َمَعدَّات َحرِبية                         , ألَحرِبّية   
 sono otoko wa raifuru de ~ shiet  
 ita その男はライフルで~していた     َذِلك 

          ألرَُّجل َتَسلَّح ِبُبنُدِقيَّة                      
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 ~ kaijo ~解除  عأو َنْز(َتْجريد (          
 ألسِّالح                                              
busshi 物資 n.  َمواد, ) َلواِزم(إمداد    

,              ) َتْدُعو ألحاجة إَلْيها(أزواد ) أو(  
    )        أعانة أو إغاثة(َمواد , َضُروِريَّات 

 watashi-tachi wa kare-ra ni  
 shokuryō ya ta no bushi o ageta  
 私たちは彼らに食糧や他の~あげた  َقدَّْمنا 
 َلهم َطعام وَمواد َضروِريَّة ُأخرى              
 Kare-re wa kyūen~ o hitsuyō    
 to shite iru 彼らは救援~を必要として 

 いる  إلى َمَواد إغاثة      إنَُّهم ِبحاجة ماسَّة  
busshiki 仏式 n. ُطقوس (َطْقس بوذي  

)       أو(َشعارة , ) َمناِسك(َمْنَسك , ) ُبوذية  
)                                   َشعاِئر(َشعيرة   

nihon no sōshiki wa ~ de  
okonawareru koto ga ooi 日本の葬

式は~行われることが多い في نازة َتْشييع ألَج  

     أليابان َيِتم اغَلَبه ِبَحسب ألُطُقوس ألبوِذية  
busshitsu 物質 n.  ِجسم          , مادَّة  
 kare-ra wa ~teki na enjo o  
 hitsuyō to shite iru 彼らは~的な援助 

 を必要としている             إنَُّهم ِبحاجة إلى 
 ُمساَعدات مادِّيَّة                                   
 kanojo wa ~teki ni megumarete  
 iru 彼女は~的に恵まれている  إنها        

   )               َميسورة ألحال(َرة ألحال موِس
bussō 物騒 n.  َغَرر , َمْحظور , َخَطر  

 ~ na koto o iu ~なことを言う     َتَحدَّث 
 َعمَّا ُهَو َمحظور                                   
 kagi o kakenai de dekakeru no  
 wa ~ da 鍵をかけないで出かけるのは~ 

 だ  ال َيُنمُّ (َرر فل ألباب َغدون َقألُخُروج    
                                       )  ِعن أألمان

buta 豚 n.                           ِخْنزير 
 ~ o kau ~を飼う             َتْرِبية َخنازير 
 butaniku 豚肉 n.       َلحم ِخنزير 
butai 舞台 n.  أو(َدآَّة , َمسَرح    (     

ْسَرح                                     َخَشبة ألَم  
 ~ haiyū ~俳優             ُمَمثِّل َمْسَرحي 
 ~ shōmei ~照明           إضائة َمْسَرح 
 ~ sōchi ~装置  باعداد(َتْهِيئة ألَمْسَرح    

     ) ل َمْشَهد ماييه الحاجة في َتْمثما َتدعو أل
butō 舞踏 n.                        َرْقص  
 ~ kai ~会                     َحفلة راِقصة 
butsu·butsu ぶつぶつ ad. , َدْمَدم ) 1(  

َتَحدُّث , تأفَّف , َدْنَدن , َهَمر , َتَشكَّى و َتَظلَّم   
                                    ِمع ألنَّْفس شاِآيًا 

                    ُبُثور ُمنَتِشرة َعلى ألِجلد ) 2(
 kao ni nikibi ga ~ dekiru 顔ににび  
 きが~できる         َبدى َعلى الَوجه إنِتشار 

                              )  ألصَّغيرة(ألدَّمامل 
 kare wa ki ni iranai to sugu ~ iu  
 彼は気にいらないとすぐ~言う  ِعنَدما ال

                           َيَتَذْمر   ) أألمر(ُيعِجبه 
butsudan 仏壇 n. دوق عاِئلي ُصن      
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 ُيسَتعمل للَقرابين والِعبادة و يوَضع فيه َبْعض 
 َرماد ِعظام ألَميت ألَمحروقة في ألدِّيانة       
 ألبوِذية                                              
butsukaru ぶつかる v.    ,   َصَدم ) 1(

  ) ألَخد أو َصْفَحة ألَجَسد(َلَطم , َضَرب , َدَقم 
                         واَجه , قاَبل , القى ) 2(
واَفق                     , زامن  ,صاَدف ) 3(  
ُمصاَيحة ) أو(ُمصاَخبة , شاَحن , جاَدل ) 4(  
ُمشادَّة                               , ) في ِجدال(  

kuruma ga gādorēru ni  
 butsukatta 車がガードレールぶつかった 

        أو حاِجز أو  (ياج يَّارة ِبِسإْصَتَدَمت ألسَّ
                                 ألشَّاِرع ) َدرَاْبزين

 bunyari aruite itara mukō kara  
 kita hito ni to butsukatta ぶにゃり

歩いていたら向こうから来た人にとぶつかっ 

 た  ُآنت أسير على َغير ُهدى وَصَدمت     
              ألشَّْخص ألُمقاِبل ِمن ُهناك          

 omoigakenai konnan ni  
 butsukatta 思いがけない困難にぶつか 

 った َجَهتنا مصاِعب َغير ُمَتَوقَّعة         اَو  
 kono jikan wa rasshuawā ni ~ こ

の時間はラッシュアワーに~        ّهذا ألَوْقت 

ة                         َمَيَتزاَمن َمع َوقت ألزَّْح  
 sotsugyō-shiki to ane no  
 kekkon-shiki ga butsukatte  
 shimatta 卒業式と姉の結婚式がぶつか 

 ってしまった       صاَدف َيْوم َتَخرُّجي َيوم 

 َزفاف ُأختي                                        
 shigoto no koto de jōshi to  
 butsukatte shimatta 仕事のことで上 

司とぶつかってしまった ت َمع       شاَددَت  
                        لَعَملَمسؤولي ِبُخصوص أ

butsukeru ぶつける v. )1 ( َقذف    ,  
) ألماء(َصّب, َآّب  ,  َرمى , ) ِحجارة (ألقى  

َآَدم                        , َضَرب , َصَدم ) 2(  
أخَرج , ) ألَغَضب أو َنحَوه(َفّش , َنفَّس ) 3 (  
      )                                       ألنَّْفس (

inu ni ishi o ~ wa ikenai yo 犬に 

石を~はいけないよ       َيجب ان ال َترمي 
 ِحجارة على الِكالب                              
 hashira ni atama o  
 butuskemashita 柱に頭をぶつけまし     

 た  رأسي بالَعمود ) أو َضَرب(َآَدم          
                         )َعمود أو َشمعة ألَمنِزل(

ayamatte kuruma o denchū ni  
 butsukete shimatta 誤って車を電柱

にぶつけてしまった  َعن َغير َقصد َصَدمت 
 ألسَّيارة بعمود الَكْهَرباء                          
 fuman o hito ni ~ 不満を人に~       
 َيُصبُّ جام َغَضبة على َشخص ما             
butsuri 物理 n.  فيزياء ,ِعلم ألَطبيعة   
 ~ gako-sha ~学者   عاِلم ِبعْلم ألطَّبيعة 

                                        ألفيزياء) أو(
butsuzō 仏像 n.  ِتمثال) أو(َصَنم       
 بوذا                                                  
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buttai 物体 n.  مادة     , ُمَجسَّم , ِجْسم  
                                     َصلبة            

bu·yōjin 無用心 n.  َغير , َخِطر       
    واِثق) أو(َغير ُمَطمِئن , َغير آِمن , ن ماِآ

 doa ni kagi o kakenai de oku no  
 wa ~ desu ドアに鍵をかけないでは~で 

 す  َلْيَس ِمن ألمأمون أن َتْتُرك ألباب ِبدون 
                         إقفال                         

byō¹ 秒 n.   ِمن ألدَّقيقة(ثانية (             
 kono tokei wa go ~ okurete iru  

 この時計は５~遅れている       َهِذه ألسَّاعة 
 ُمتأِخرة َخْمَسة َثواني                             
 byō-shin 秒針        في (َعقَرب ألثَّواني 

                                           ) ألسَّاعة
byō-yomi 秒読み         ألَعد ألتَّناُزلي 

byō² 鋲 n. )مسمار , ) مسمار ُطبعة     
   يغرز في ورقة الرسم    ) له َقَمعة ُمَفلَتحة(

                                             ) لتثبيتها
-byō 病 suf. داء ألـ, ...  ألـ َمَرض   ...  
 hifu-byō 皮膚病           َمَرض ِجلدي 
 ichō-byō 胃腸病         َمَرض باِطني 
 tōnyō-byō 糖尿病         داء السُّكَِّري 
byōbu 屏風 n.  اِبلحاِجز ق) أو(ِستار   

  ُينصب ليفصل    , ُمَكوَّن ِمن أللواح (ّي للَط
 الغرفة الى ِقسَمين وفي الغالب يكون عليه    

             )    ارفَبعض الرُّسومات او الزَّخ
 ~ o tateru ~を立てる      َنْصب ألسِّتار 
 ~ de heya o shikiru ~で部屋を仕切 

 る                        َتقسيم ألُغرفة بالسِّتار 
byōdō 平等 n.  َآفاَءة , َتساٍو , ُمساواة,  

َعداَلة                 , ُمعاملة بالسَّواء , َتكاُفؤ   
 futari wa rieki o ~ ni  
 wakemashita 二人は利益を~に分け 

 ました        ِآَلْيِهما ُيَقسِّم أألرباح بالتَّساوي 
 danjo ~  男女~  ُمساواة َبْين ألرَُّجل    

                                               والَمرأة
 kanojo-tachi wa danjo ~ o  
 yōkyū shita 彼女たちは男女~を要求  

した  ألرَُّجل والَمرأة   طاَلْبن بالُمساواة َبين  
 ningen wa mina ~ desu    ُآل ألَبَشر 
 ُخِلقوا ُمَتساوين                                    
byōin 病院 n.  َمْشفى         , ُمسَتْشفى  
 kare wa ichiban chikai ~ e  
 hakobareta 彼はいちばん近い~へ運ば 

れた                    ُنِقل إلى أقَرب ُمسَتشفى 
kega-nin wa ~ ni saremashita け 

 が人は~にされました    َتمَّ إيواء ألُمصابين 
 في الُمسَتْشفى                                      
 daigaku ~ 大学~  ُمسَتْشفى ألجاِمعة 
 kyūkyū ~ 救急~    ُمسَتشفى ألطَّوارئ 
 sōgō ~ 総合~           ُمسَتشفى عام 
byōki 病気 n.   َقام     َس ,ِعلَّة , َمَرض  
~ ni kakaru ~にかかる          أإلصابة 

 بالَمَرض                                            
 ~ ga naoru ~がなおる        ألشِّفاء ِمن 
 ألَمَرض                                             
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 ~ ga yoku naru ~が良くなる    َتَحسُّن 
                            ) ِمن ألَمَرض(ألصِّحة 

 kare wa ~ da 彼は~だ       إنَُّه َمريض  
kare wa ~ de yasunde imasu 彼  

 は~で休んでいます        إنَُّه غايب ِبَسَبب 
 ألَمَرض                                             
byōnin 病人 n.  ألَعليل , ألَمريض    ,  

               ألسَّقيم                                 
 ~ wa jūtai desu ~重体です  ألَمريض  
 في حالة ُمْخِطَرة                                  
 ~ no sewa o suru wa taihen da  
 ~の世話をするは大変だ  ألِعناية بالَمريض 
 َعَمل شاق                                          
byōsha 描写 n.  َصوير َت, َوْصف,     

                                                 َرسم 
tokai-sēkatsu no migoto na ~ 都 

会生活の見事な~  أو َتصوير(َوصف(    
 َدقيق ِلَحياة ألَمدينة                               

kono hon wa dōbutsu no sētai o  
 iki iki to ~ shite iru この本は動物の 

 生態を生き生きと~している   َهذا ألِكتاب  
 ُيَصوِّر َنَبض ألَحياة ِلَطريقة َمعيشة ألَحَيوانات 
byōshi 病死 n.  َمْوت ناِجم َعن َمَرض 
 sono sakka wa gaikoku de ~  
 shita その作家は外国で~した         ذاك 
 ألرُّوائّي َعن َمَرض خاِرج الِبالد               
byōshin 秒針 n.  في ( َعقَرب ألثَّواني  

                                    )         ألسَّاعة 

byōshitsu 病室 n.        ُغرفة َمَرض 
)                       َتكون ِلَشْخص َمريض(  

byōtō 病棟 n.  في ألُمسَتشفى(َرْدهة (  
ُغرفة َآبيرة فيه                      ) أو(ِقسم   

byuffe ビュッフェ n. (frn- buffet)  
     )  أو َعنها(َعَليها خذ ِمْنَضدة يؤ, َمْقَصف 
                          ألطَّعام    ) أو(ألشَّراب 
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C
cha 茶 n.  شاي أخضر                      
chaimu チャイム n. أو(َدقَّات  , َطنين (  

)                              بإقاٍع ُمَعيَّن(َطنَّات   
chairo 茶色 n.  َلْون ُبنِّي(ُبنِّي  (         
chakkari ち ゃ っ か り  ad.  َفِطين ,

ماِآر                               , داٍه , ُمْدِرك   
-chaku ･･･着 suf. )1 (      إضافة ِلَعد  

)                    ألَمالِبس َتكون في آِخر أَلَدد  
َمرَتبة                  . َدَرجة , َتصنيف ) 2( 

chakuchaku 着着 ad.  َوطيد ,        
     )       أو(َغير ُمَتَزْعِزع ,  ماِآن , خ راِس

ثاِبت              , َرزين ُمتأنٍّ ,َوئيد , ُمَقلَقل   

chakujitsu 着実 n.  َمتين , ُمَحكَّم    ,  
اِبت                                                َث  

chakuriku 着陸 n.    ألطاِئَرة(ُهبوط(  
chakuseki 着席 n. َتحصيل َمقَعد        
chakushoku 着色 n.  إْصِطباغ, َتَلوُّن  
chamingu チャーミング ~ na ~な a.  

(charming)  ساِحر , َفتَّان                 
-chan ちゃん suf. َتعبير َتَحبُّبي ُيضاف 

 لنهاية اسماءأألطفال وأحيانًا أألقرباء          
 والُمقرَّبون                                         

chanbara ちゃんばら n.        َمعَرآة 
 بالسِّيوف                                           
chakushu 着手 n.  َشْرعة, َبْدأة, َبْدء  
chakushō 着想 n.  خاِطر , ِفْكَرة ,     
 صورة ِذهنية                                      

channeru チャンネル n.  ألتِّلفاز(َقناة(   
chanoma 茶の間 n.       ُغرفة خاصَّة 
 َتكون في البيت ألياباني التَّقليدي ِلَتناول       
 الطَّعام والرَّاحة                                    
chanoyu 茶の湯 n.        َمراِسم ُشرب 
 ألشَّاي أألْخَضر ألياباني ِبَطريقة خاصَّة ولها 

                  اساِتَذُتها                           

champion チャンピオン n.  
(champion) َبَطل ِرياضي                 

chansu チャンス  n. (chance)        
ُفرصة                               , َقَدر , َحظ   

chan·to ちゃんと ad.  ُمَهندم , ُمَرتَّب  ,  
 ِبنظافة و َترتيب                                   
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charenjā チャレンジャー n.  ُمَتَحدِّي ,
ُمناِهد                                     , ُمناِجز   

charenji チャレンジ n. , ُمناّهدة , َتَحدِّي   
                      للُمباراة  ) أو(ّدعوة للبراز 

charitī チャリティー n.  َمَبرَّة , إحسان  
charitīshō チャリティーショー َعرضٍ ما 

ِلصاِلح َعَمل َخْيري                ِلَجْمع أموال   

chātā チャーター n.  حافلة (إسِتئجار     
                      )    طاِئرة, َسفينة , ُرآَّاب 

chatsumi 茶摘 n. , قََْطف أْوَراق ألشَّاي   
َقطاف          , َلمَّام أوراق ألشَّاي ) أو(َلقَّاط   

-chau ちゃう suf. = shimau  

chawan 茶碗 n. , طاس ,  ُسلطانية )1(  
   ألجمع        (ُزبِديَّة ,  ُمَجوَّف ِبُعْمق َصحن

                         قََعصة , َجْفَنة , ) َزبادي
َحجُمهة آبير     ( آوب الشَّاي أألخضر )2(  

)               حجم ألسُّلطانية يصل أحيانًا إلى  
chekku チェック n. ِصحَّة      (َحقَّق ) 1(  

                          َضَبط  , َدقَّق , ) يءألشَّ
                               إشارة , َعالمة ) 2(

chēn チェーン n.  َقيد , ِزنجير , ِسْلِسَلة  
chero チェロ n.  َبرَبط , َآَمنجة َقرارية,  

    وهو آالكمنجة ولكن اآبر منها صوته     (

                                         )     قراري

chesu チェス n. (pers. chess) ُلعبة    
 ألشََّطَرنج                                           
chi¹ 血 n. )1( ّدم )ِدماء(                    

  ُساللة                , ) َدم(َقرابة , َنَسب ) 2(

chi² 地 n.  ألُكرة أألرضية        , أْرض  
chian 治安 نون و ِنظام                   قا  
chibetto チベット n. (tibet) ُمقاَطعة 

                                   ألتِّبت في الصِّين
chibi ちび n. )قصير ألقامة ) َشخص  ,  

                           َقَزمة, َدحداح , ُمَتَردد 
chibusa 乳房 n.  َثدي) أو(َنهد           

                                          )   ألمرأة(

chichi¹ 乳 n. ألَموجود (اعة َحليب ألرِّض  
                                       )في َثْدي أُألم

chichi² 父 n. )1 ( واِلد, أب               
ُمَطوِّر                    , ُمَجدِّد , ُمَحدِّث ) 2(  

chi·chi³ 遅遅 n.  إبطاء  , َتَخلُّف , َتَلكؤ  
chichi·oya 父親 n.  أألب ِمن أألَبَوين ,  

واِلد                                          , أب   

chichūkai 地中海 n.  ُمَتَوِسطّي,       
               ألُمَتَوسِّط         ) ألَبحر أألبَيض(

chidori 千鳥 n.  أو(طاِئر ألزَّْقزاق  (   
                    ُمْرعة , لَقْطقاط أ) أو(ألُفرُفر 

chie 知恵 n.  ذو ِحكمة , َحكيم , عاِقل ,
                          َرجاحة ألَعقل , حفاصة 

chīfu チーフ n.  (chief)  َرئيس,        
                                       َزعيم, ِقيادي 

chifusu チフス n.          ُحمَّى ألتيفوس 
chigai  違 い  n.  َتفريق , َتْمييز ,

َتباُين                                   , إخِتالف   
-chigai·nai ･･･違いない phr.   

                  َريب) أو(بال َشك  ,ِمن الُمؤآد 
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chigau 違う v. َتباين َتفاوت, إْخَتَلف ) 1(  
       واِهم  , َغَلط , ) غير َصحيح(َخطأ ) 2(
َغير  ,  َعَدم الُمواَفقة ,اَرض ع, خاَلف ) 3(  

 ُمطاِبق                                              

chigiru¹ 千切る v. )1 ( َمزَّق             
            )   َوَرقة ِمن َدفتر(َقطع , ) الَوَرق (

َقَطف                                          ) 2(  
 hana o ~ 花~  َيقِطف َزهرة              
chigiru² 契る v.  أعطى  , َوَعد , عاَهد  

َضِمن                               , َتَعهَّد , ذمة   

chihei·sen 地平線 n.  ما َبين (أُألُفق   
                               )  أألرض و ألسَّماء

chihō 地方 n. )1 ( َحّي , ُمقاَطعة)ِمن   
                                   ) أحياء َمدينة ما

خاِرج ألَمدينة     َمْنِطقة َسَكنية  , ألرِّيف) 2(  

chii 地位 n.  َدَرجة , َمرَتبة , َمْنِصب  ,  
 َمكانة                                                

chiiki 地域 n.  َفساحة, َمساحة , َمنِطقة  
chiji 知事 n.  ُمحاِفظ , واٍل , حاِآم    ,  

ُمتَصرِّف                        , ُمدير ألَقضاء   

chijimaru 縮まる v.  إْنَكَمش , َتَقلَّص ,  
َنَكص                              , َآع , َتَقبَّض   

chijimeru 縮める v.  ش َآمَّ’ َقلَّص ,     

   َقصَّر                                    , َقبَّض 

chijimu 縮む n. إنِكماش       , لُّص َتَق  
chijin 知人 n.  أَحد ألمعاِرف   , َمعرفة  

                                 )   ألشخاصِمن أ(

chijireru 縮れる v.  آالشَّعر(أْجّعد (,   

  ُمَتَموِّج                    , وَّي َلُم, قََّط  ,َجَعد 
chijō 地上 n.         َفْوق َسْطح أألْرض 
chika 地下 n.       َتْحت َسْطح أألْرض 
chikadō 地下道 n.         َمَمّر أْرضي 

chikagoro 近頃 ad.  ُمْنُذ َوْقت َقريب ,
ِمن َعهٍد  , َقريبا , َحديثًا , في الُمدة أألخيرة   

                                 َزَمن َقريب   ) أو(

chikai¹ 地階 n. ألطَََّبقة ألُسفلى ِمن ,  َقبو   
ء                                                ألِبنا  

chikai² 近い a.  على  , ُمجاِور , َقريب  
                                   )  ...ِمن (َمقِربة 

chikaku 知覚 a. ad. n. )1 ( بالقرب ,  
        في ألُمسَتْقَبل ألقريب , بالَقريب ألعاِجل 

  ُقرب             َعن, بالُقْرب , بالِجوار ) 2(

chikamichi 近道 n.   َطريق ُمسَتعَجلة 
     ,     َمْخَصرة , َمْقَصَرة , ُمخَتصرة ) أو(

قاَطع                                      , َمْقَربة   

chikara 力 n. )1 ( ِشدة , ُقوَّة , طاقة   
                 إسِتطاعة  , َآفاءة , َمقِدرة ) 2(
  َآد                           , َعناء , د ُجه) 3(
ُنفوذ                  , َصالِحيات , ُسلطة ) 4(  

chikatetsu 地下鉄 n. ِقطارات أألنفاق 
chikau 誓う v.  َوعد , َضمان , َتَعهُّد  ,  
 إلِتزام                                               
chika·yoru 近寄る v.      أقِتراب , ُدُنّو 
chika·zukeru  近付ける  v.  َتَقرُّب ,
 َتَدنَّى                                                
chikazuku 近づく v. على َمْقِربة ) 1(
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                                     َقريبًا ِمن , ِمن 
َتصاَدق                 , َتزاَمل , َتعاَرف ) 2(  

chikē 地形 n.  ِعلم َتعريف, ُطبوغرافيا  
 ألَمْوِقع                                              
chiketto チケット n.  َتذاِآر(َتذِآرة (     
chikin チキン n.              ُلْحم َدواِجن 
chikoku 遅刻 n.  عن َموِعد(تأخُّر(     
chiku 地区 n.  ُمقاَطعة  , َمنِطقة , إقليم  
chikubi 乳首 n.  ألثَّدي    َحَلمة, َحَلمة  
chikuseki 蓄積 n.  َتراُآم , َتَجمُّع     ,  

                           ) إدِّخار(ز َآَن, َتْكديس 

chikushō 畜生 n. )َبهيمة ) َشخص,    
                                       َحيوان , دابة 

chikyū 地球 n.           ألُكرة أألرضية 
chimamire 血塗れ n. َّخ بالدِّماء  ُمَلط  
chimei 地名 n.   ما )ُجغرافي(إسم ِلمكان 
chimeishō 致命傷  n.  َجْرح َفتَّاك ,

                      ُمميتة    ) أو(إصابة ُمهِلكة 
chimei·teki 致命的 n.  قاِتل , ُمميت ,  

ُمهِلك                                       , َفتَّاك   

chīmu チーム n.  ِرياضي(َفريق(         
chinbotsu 沈没 n.  إْنِغماس , َغَرق  ,  
 إنِغمار                                              
chinchin ちんちん ad.  َزعيق        ,  

                      )   َصْوت ألصَّاِفرة(َصفير 

chingin 賃金  ُمَرتَّب (أْجر , ُأْجَرة ,      
                                              ) َمعاش

chinmoku 沈黙 n.    ,ُصموت , َصمت 

َعَديم ألَكالم                             , ُسكوت   

chinō 知能 n.  ِفْطنة        , َذآاء , َفهم  
chinpanjī チンパンジー n.  
 (chimpanzee)  ِقرد, ِقرد ألشمبانزي    

          ألَبَعام                                       

chinpira ちんぴら n.  َصبّي ِشرِّير,     
 أَحد أفراد ِعصابة إجرامية ِمن أألحداث       
chinretsu 陳列 n.  َمعَرض , َعرض ,  

َتظاُهر وَتباٍه                 , َتبريز , َتكشيف   

chippu チップ n.        إْآراميَّة       
     ,    ناِفلة , ) َبغشيش, َبقشيش , َبخشيش (

ُحْلوان                                     , ِمنحة   

chirabaru 散らばる v.  إْنَتَشر        ,  
َتَشتَّت                            , َتَبعَثر ’ َتناَثر   

chirachira  ちらちら ad. )1 ( َتساُقط  
                                      ) آالثَّلج(ِبِخفَّة 

                                َوميض, َتًاللؤ ) 2(
ألحين والحين                           َبين ) 3(  

chirakararu 散らかる v.  ُمَشوَّش ,  
       , َغير ُمَرتَّب , ألَمكان ) أو َقمَقم(َشوَّش 
ُمْهَمل                              , َنَشر , َبعَثر   

chirashi 散らし n.      )أو(ية َنْشَرة أعالن
         ) أو(َمكتوب َدوري , ُوَرْيَقة , َتعليِمية 

َمنشور َتعميمي                        , َتعميمي   

chiri¹ 地理 n.  ِعلم ألُجغرافية, ُجْغراِفيَّة  
chiri² 塵 n.  ُرفات        , ُغبار , َغَبرة  
chirigami 塵紙 n.  ُلفافة ) أو(ِمنديل    

                                    َوَرق ناِعم       
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chiru 散る v. )1 ( ُسقوط أوراق ألشََّجر  
          ) في ألخريف وَتناُثرها على أألرض(

                       إنَتَشر , َتَشتَّت , َتَبدَّد ) 2(
)           ألِذهن(َتَشتُّت , ) أألفكار(َتَبُدد ) 3(  

chiryō 治療  n.  ِصحِّي(ِعالج (,          

 ُمداواة                                               

chisai 小さい a.   َصغير  , َدقيق , َصغير 
   ,            َيسير ’ َضئيل , َقليل , ) ألَحجم(
   ُمنَخِفض                               ) َصوت(

chisa-na attrib. َضئيل   , قليل , َصغير   
chisei 知性 n. َتفكير , ِفْكر , قل َع     ,  
 ِذهن                                                 

chishiki 知識 n.  ِدراية , َمْعِرفة      ,  
َثقافة عامَّة                                  , ِعلم   

chishitsu 地質 n. )ِعلم  (                
         ِعلم َطَبقات أألرض      , ألِجيولوجيا 

chisso 窒素 n.  آزوت         , نيتروجين  

chissoku 窒息 n.  إْخِتناق        , َخْنق  
chitai 地帯 n.  ُفساحة , َمساحة , َمنِطقة  
chi·teki 知的 n.  ِفكري , َعقلي , ِذْهني  
chitsujo 秩序 n.  ِنظام            , ِنظام  

          َطريقة, ) إسلوب(ِطراز , ) إنِضباط(
)                                            َهبَمْذ(  

chitsuzuki 地続き 

chittomo ちっとも ad.  َبتاتًا , ُمطَلقًا   ,  
 قطعًا                                                
chizu 地図 n.                       َخريطة 
chīzu チーズ n. (cheese)  ُجبنة,       

                                                  ُجْبن
-cho -著 suf.  تأليف   , ُمؤلِّفه , آاِتَبه  
chō¹ 腸 n.  َمِصير, )  أمعاءج(ِمَعى      

                         ) ُمصران و َمصارينج(

chō² 蝶 n.                             َفَراَشة 
-chō³ -兆 n.  في(ألف مليون , ِمليار     

  في ألمانيا (مليون مليون , ) ا و َفَرْنساامريك

                                        ) و بريطانيا

chō 庁 n.  َمْكَتب ألَوآالة          , َوآالة  
-chō -町 suf. شاِرع     , َحّي , ضاِحية     
-chō -長 suf.  ُمدير , َمسؤول , َرئيس ,  

                 َزعيم                        , قاِئد 
chō  超  pref.  ِبمعنىداِخلة َحرفية :

   ِجدًا     , أْعَظم ) أو( أعلى ,َفوقاني , َفوق 
                                    َفْوق ألَحد  ) أو(

chōbo 帳簿 n.  أو(ِحساب َدفَتر           
   َدفتر        , ِسِجّل , د ْيَدفَتر ألقََ, ) ِحسابات

ات                                         ألُمحاَسب  

chochiku 貯蓄 n.  َتوفير , إدِّخار     ,  
 أموال ُمدََّخرة                                      
chōchin 提灯 n.  ِقنديل(ِمشكاة َوَرِقيَّة   

               )  ِخل ُوُرق َشفَّاف َبدل ألزُّجاجدا
chōchō¹ 蝶蝶 n. = chō² 蝶 n. 
chōchō² 町長 n.  ُعمدة   , َرئيس َبَلدية  

                                             )   ألَبَلد(

chōdai 頂戴 v. )1 ( َتَفضَّل , َمّن       ,  
                                         َمَنح, َوهب 

                                    ِمن َفضلك ) 2(
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chōdo 丁度 ad. ِبَعيِنه, بالضَّبط , مامًا َت  
chōeki 懲役 n.  َعَمل     , أشغال شاقَّة  
 ُمْضني                                              

chōfuku 重複 n.  َتضاُعف , ِتكرار  ,  
َتشابه                             , َتماُثل , َتْثِنية   

chōhei 徴兵 n.  َتجنيد  , َتجنيد إجباري  
                                               إلزامي

chōhō·kei 長方形 n.           ُمسَتطيل 
chōin 調印 n.  إمضاء            , َتوقيع  
chōjo 長女 n.  أُألخت     , ألبنت ألِبكر  
 ألُكبرى                                             
chōjō 頂上 n.  سراة , َذْروة , ِقمَّة , أَوج

                 َطَنف    , ) أعلى ألشَّيء(
chōka 超過 n.  جاَوز    , زاِئد , فاِئض  

أفَرط                                        , ألحد   

chōkaku 聴覚 n.  خاص        , َسَمعّي  

   ِبحاسَّة ألسََّمع                     ) أو(بالسََّمع 

chōkan¹ 朝刊 n.      َجريدة) أو(ّصحيفة 

َصحيفة َصباِحيَّة                      , ألصَّباح   

chōkan² 長官 n.            َرئيس َمجِلس 
                                          ) ُحكومي(

chōki 長期 n.  أَجل , ُحْقبة َطويلة أالمد  
أمد َبعيد                                  , َطويل   

chokin 貯金 n.  في(يوِدع , َوديعة       
إدِّخار                               , ) َمْصِرف   

chokkaku 直角 n.  في(زاِوية َيميِنيَّة   
                              )  ألصَّليب ألَمعكوف

chokkan 直感 n.  َعقل        , َبصيرة  

   لحاسَّة  (,َحدس , َبداهة , َبديهة , ِوجداني 

                                            )ألسَّاِدسة

chokkei 直径 n. داِئرة (ُقْطر (           
chokki チョッキ n.(prt schakk)  

                        )بأآمام أو ِبدون(َصْدِريَّة 
chōkoku 彫刻 n.     َنْجر , َنْقش , َنْحت 
chokorēto チョコレート n.     
 (chocolate) شوآاالتة                       

chōku チョーク n. (chalk)  
َطباشير              , ُطْبشوري , ) ة(ُطْبشور  

chokusen 直線 n.           َخط ُمْسَتقيم 
chokusetsu 直接 n.  بال     , ُمباَشرة  

رأسًا                                     , واِسطة   

chokutsū 直通 n.  إِتصال ُمباَشر ,     
   اشرة دون َتَوقُّف                   ُمب) ِرحلة(

chōkyori 長距離 n.  َبعيدة       َمسافة  
                                        َطويلة  ) أو(

chō·man’in 超満員 n.          إزِدحام 
      إآِتظاظ فاِئق , َفوق أإلستيعاب ) يَبَشَر(

chōme 丁目 n. في َمدينة(ّي َح   (        
chōmen 帳面 n.  َدفَتر ُمَذآَّرات ,       

َدْفَتر ُمحاَسبات      , َدْفَتر ُمَفكَّرات , ُآنَّاشة   

chōmiryō 調味料 n.  تأديم , َتْتبيل ,   
                            ) ألطَّعام(َتْمتين , إدام 

chōnin 町人 n.  أآَبر      , أإلْبن ألِبكر  
                    إخَوته                            

chonmage ちょん髷 n.  ُذؤابة في أعلى 
ُقرُزل                        , رأس ألسَّاموراي   
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chōnōryoku 超能力 ad.           ُقوَّة 
       ال َتخَضع (ُقوَّة َفْوق ألطَّبيعة , ِنية روحا

        خاِرق للطَّبيعة     , ) للَقوانين ألطَّبيِعيَّة

chō·onpa 超音波 n. )َفوق) َمْوجات    
ة ألصَّوت             َفْوق ُسْرع, َسْمع ألَبَشر   

chō·onsoku 超音速 n.       أسَرع ِمن 
ُمجاِوز َحد ألصَّوت                  , ألصَّْوت   

chōrei 朝礼 n.  في (ِرياضة ألصَّباح    
  َتمارين ألصَّباح  , ) ألَمدَرسة أو في ألشَِّرآة

chōrishi 調理師 n.         َطبَّاخ مَؤهل 
chōsa 調査 n.  َتفتيش , َبحث , َتحقيق ,  

عاَين                  , َتدقيق ألنَّظر , َتَفحُّص   

chōsadan 調査団 n. يق       ِقة َتْحَنَلْج  
chōsei 調整 n.  َتواُفق  ,َتسوية , َتعديل ,  

                                                 َضبط
chōsen¹ 挑戦 n.  ُعُتّو , َتَحٍد , َتَحدَّى  ,  

حاَرج                                   , عاَصى   

chōsen² 朝鮮 n.  ألشَّمالية(آوريا (        
ُتسَتعمل أحيانًا ِبشكل َتوآيسي أو إنِتقاصي (   

                                         )أو َتبخيسي
chōsen minshushugi jinmin  

 kyōwakoku 朝鮮民主主義人民共和 

 国 ُجمهوِرية آوريا ألدُِّمقراِطيَّة ألشَّعبية       

 ~ ninjin ~人参 )روح أألرض) َنبات     
                                          ) ألكوري(

chōsetsu 調節 n.  َتنظيم , َتعيير      ,  
َضبط                                     , َتسوية   

chosha 著者 n.  ُروائي , آاِتب        ,  

ُمؤلِّف                                      , أديب   

chōshi 調子 n. )1 ( َظرف, حال        
                  َطريقة, إسلوب , ُمسَتوى ) 2(

                                ناَغم , َدوَزن ) 3( 
                      َتوازن , َتواُتر , إيقاع ) 4(
                               )ألصَّوت(َنبرة ) 5(
َتَهور  ,إنِدفاع , ُقوَّة داِفعة , َتَخم , َطفرة ) 6(  

~ ni noru ~に乗る  ُمْزَدٍه ) أو(َمْزُهّو,    
 أَخَذه ألَفَرح ألشَّديد والتَّيه                        
chōsho 長所 n.  َمنَقبة , َفضيلة , َمِزيَّة  

   َحَسنات أإلنسان                 ,  ) َمناِقبج(

chōshoku 朝食 n.  َوجبة أإلفطار     ,  
 طعام أإلفطار                                      

chōshū 聴衆 n.  ألُجمهور , ألُحضور ,  
   ألُمشاِهدين           ) أو(َجماعة ألُمسَتِمعين 

chosuichi 貯水地 n.  َحوض , جابية   
      ِلَجمع  (َمصَنعة ) أو(ِصهريج , ) َضخم(

   )                                             ألماء

chōten 頂点 n.  أَوج , ِقمة , ِذروة    ,  
          ) أعلى ألشَّيّء(سراة , َطَنف , َعلياء 

chōtsugai 蝶番 n.  َحديدة     , ُمَفصِّلة  
َليها           َتُضم ِمصراعّي الباب َيدوران َع  

chotto ちょっと ( 一寸 ) ad. 
ُبرهة                      , َلحظة , ُهَنْيهة ) 1(  
                               َقليًال, َنوعا ما ) 2(

 kono mondai wa san-nen-sei ni ~ 
muzukashī  َهِذه ألمسألة َنوعًا ما َصعبة 

        على طاِلب في ألّصف ألثاِلث            
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tomatomo mo ~ moraō ka na ト 

マトも~もらおうかな  َقليًال ِمن َهال أَخذت  
                        أيضًا  ) َطماطم(ألَبندورة 

َهال                                      , أال ) 3(  
   )          سَتعمل أداة َتنبه للفت النََّظرُت) (4(

chōwa 調和 n.  تالؤم , إئِتالف ,         
َتواُفق أألنغام           , ِوئام , إيقاع , َتواؤم   

chōyaku 跳躍 n.  َنَقز     , َقَفز , َوَثب  
     )              آالَجراد(َنزا , ) آالُعصفور(

chozō 貯蔵 n.  َآَنز      , إدََّجر , َخَزن  

chū¹ 中 n.  َوسطاني   , ُمَتَوسِّط , َوَسط  
chū² 注 n.  ُمَذآَّرة , اِشية ح, ُمالَحظة ,  

َشرح                                      , َتْذييل   

-chū ･･･中 suf.   , ... أْثناء, ... ِخالل) 1(
...                                            ِطوال  

) ما زال َمشغوًال(, ) إجراٍء ما... (َتحت) 2(  
             ...                                    في

chū·bei 中米 n. )أمريكا) ُدَول           
 ألوسطى                                            
chūbu チューブ n. نبوب ِمن ألمطَّاط ُأ   

َقْسَطل     , َيكون داِخل إطار َعَجلة ألسَّيارة   
   َقَصبة         , إنبوب , ) ماسورة, بوري (

chūburu 中古 n. َغير َجديد , ُمسَتعَمل  

chūcho 躊躇 n. ,  َتَوقُّف و َتَردُّد  , َتَردُّد  
َتَلْجُلج             , َتحاُجم , َتَجْمَجم , َجْمَجمة   

chūdan 中断 n. ََّتَوقَّف , ل َتَعط        ,  
   )                   ألَحديث أو ألَعَمل(ُمقاَطعة 

chūdoku 中毒 n.  ُمِسم , َتَسمُّم , سام   

chūgaeri 宙返り )َحَرآة) ُشْقلوبة          
 ُيؤدِّيها ألالِعب َفَيْرَفع ِجسَمه في ألَهواء ُثّم    
 َينَقِلب على َرأسه وِيْنِزل على َقَدَميه           
chū·gakkō 中学校 n.  َمْدَرَسة إْعداِدية 
chū·gaku 中学      ُمخَتَصر للَكِلمة 

(chū·gakkō)    ألسَّاِبقة 
chūgakusei 中学生 n.         طِلب في 

 ألَمْرَحلة أإلعدادية                                
chūgata 中型 n.          ُمَتَوسِّط ألَحْجم 

chūgen 中元 n.   ُعْرف َتباُدل ألَهدايا في 
   و آب         ) يوليو, َرَجب (َشْهَرّي َتمُّوز 

  َهدايا أواِسط ألصَّيف , ) ُأُغْسُطس, َشعبان (

chūgoku 中国 n.                  ألصِّين 
                              )  ُجْمهوِرية ألصِّين(

chūgokugo 中国語 n.   ألُلغة ألصِّينية 
chūgokujin 中国人 n.  أحد    , ِصنّي  

 أبناء َرعايا ألصِّين                                
chūi 注意 n. )1 ( ُمالَحظة, إنِتباه         

  ِعناية                  , إهِتمام , آِتراث إ) 2(
َنبَّه                            , َحذَّر , أنَذر ) 3(  

chūibukai 注意深い a.  ُمحَتِرس ,    

آِخذ ألحيطة والَحَذر              , َيِقظ , َحِذر   

chūingamu チューインガム n.  
(chewing gum)  َشيء ُيعَلك, ِعلك      

                                             آاللُّبان  

chūji 中耳 n.     َتْجويف أُألْذن ألُوْسَطى 
chūjitsu 忠実 a.    , أمين , ُمْخِلص ) 1(

                            َوِفّي , ُمواٍل , ُمؤَتَمن 
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)                  ُمطاِبق(ُمواِفق , َصحيح ) 2(  

chūjun 中旬 n. ُوسَطى ِمنألَعَشر أيام أل  

ألثُّلث ألثَّاني ِمن ألشَّهر                , ألشَّهر   

chūkai 仲介 n.  َتَدخَّل, َوساطة , َتَوسُّط  

chūkan 中間 n.  ألُمنَتَصف , فيما َبْين ,  

 ألُوْسَطى                                            
chūkaryōri 中華料理 n.          َطعام 

ألطََّبق ألصِّيني    , ة مأآوالت صيِني, ِصني   

chūka·soba 中華そば n.        َلطيطة 
        َحبٌل ِمن ألَعجين(َعصاِئبية صينية ) أو(

آالمعكرونة (ق ُيطَبخ َطعامًا َمع ألَحساء ُمَرقَّ  

                                             )ألُمَرقَّقة

chūkei 中継 n.  أو(َنقل َبث إذاعي (     
َنقل على    , َرحل إذاعة ُملتَقطة , ني تلفزيو  

 ألَهواء                                               
chūko 中古 n.  َغير َجديد     , ُمسَتعَمل  

chūkoku 忠告 n.  َمشورة , َنصيحة  ,  
 إرشاد                                               
chū·kōnen 中高年 n. مر ُمَتَوسِّطِي ألُع  

chūkyori 中距離 n.     صارخ ُمَتَوسِّط 

 ألَمدى                                               
chūkyū 中級 n.          ُمسَتوى ُمَتَوسِّط 

chūmoku 注目 n.  َشد     , َلَفت ألَنَظر  أوَقف ألسَّيَّارة                                         
إنِتباه                        , ُمالَحظة , أإلنِتباه   

chūmon 注文 n. )1 ( إيصاء , إيعاز ,  

                             )  َطَلِبية(َطَلب , أَمر 

chū·nanbei 中南米 n.  أمريكا          

 ألالتيِنيَّة                                             

chūnen 中年 n.            ُمَتَوسِّط ألُعمر 

chūō 中央 n.  ُبؤرة , َوَسط , َمرَآز    ,   

                                     َقلب             

chūrippu チューリップ n. (tulip)  

                        ُخزامىَرة ألَزْه) أو(َنبات 

chūritsu 中立 n.  ال    , ُمحاَيدة , ِحياد  

 َتَحيُّز                                                
chūryū 中流 n. )1 ( َطَبقة)ُمجَتَمع (     

                                            َتَوسِّطة ُم
ُعْرض ألنَّهر    ,) أو ألسَّْيل (َوَسط ألنَّهر) 2(  
ألسَّْيل                                         ) أو(  

chūsai 仲裁 n.  َسعٌي , َوساطة , َتَوسُّط  

                  إصالح ذات ألَبين) أو(للتَّوفيق 

chūsan·kaikyū 中産階級 n.  

َذوي ألطََّبقة ألُمَتَوسِّطة          , ألُبرجواِزية   

chūsei 中世 n.  ِحْقَبة ألُعُصور ألُوْسَطى 

:             في ألَتأريخ ألياباني َوهي َعْصَرّي  
 kamakura , muromachi  

chūsen 抽選 n.  َتقاَرع , إْقَتَرع        ,  

                   َضرب ألُقرعة                   

chūsha¹ 注射 n.  ُحقنة(إبرة , ُحْقنة(     

chūsha² 駐車 n.  السَّيَّارة(َبَرك ( ,       

chūsha·jō 駐車場 n.  َموِقف َسيَّارات ,  

َسيَّارات                                     َمْبَرك   
chūshi 中止 n.  َقطع , َتَوقُّف , إنِقطاع,  

َتوقيف                                    , إيقاف   

chūshin 中心 n. )1 ( َوَسط , َمْرَآز  ,  
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                                           َقْلب, ُلب 
َصوَّب    , ) ألَحديث(ِمحَور) أو(َمرَآز ) 2(  
                      )            ألِفكر أو أإلنِتباه(

chūshō 中傷 n.  َتبهيت  , ُبهتان , إفِتراء  

chūshoku 昼食 n.  َطَعام, َوجَبة ألَغَداء  

 ألَغداء                                               
chūshō·kigyō 中小企業 n.      َشِرآة 

 َصغيرة أو ُمَتَوسَِّطة ألَحجم                      

chūshō·kigyō·chō 中小企業庁  n. 
             َشِرآة َصغيرة أوَوآالة ) أو(َمكَتب 

 ُمَتَوسَِّطة ألَحجم                                    

chūshō·teki 抽象的 a.  َتجريدي     ,  
   خاص ِبَمْذَهب َفنِّي , َمعَنوي , َفوق َطبيعي 

 َيرى أن ُتَصوَّر أألشياء آما َتَتراءى في       
َلْيس آما هي في ألَحقيقة خاِرج       ألذِّهن و  

 ألذِّهن                                               
chūtai 中退 n.  ألُخرج ِمن ألَمْدَرسة في 
 ُمْنَتَصف ألَوقت                                    

chūto 中途 n. )يف(, ألَوَسط ) في(       

                     ألُمْنَتَصف                      

chūtō 中東 n. ألشَّرق أألوَسط             
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 ألعضاء منتدى  محمود المحمودهدية من األستاذ
 أوغرانو

www.ogurano.net 
 

D
da だ auxil.  َيكون                , أصَبح  
 mō haru ~ もう春~         َحلَّ الَخريف
 kare wa haisha ~ 彼はは医者~   إنَُّه 
 َطبيب                                               
boku no kuruma wa doko ~ 僕の

車はどこ~                       أين َسيَّاَرتي 
dabu·dabu だぶだぶ mimesis.  

’      ُمَتَرهِّل , ُمَتِفخ آالكيس , أبَجر , واِسع   

ُمَتَنفِّش                                   , ُمَبْجِبج   

dachō 駝鳥 n.  طاِئر َسريع   (َنعامة     
                           ) الَجري ولكنه ال َيطير

daenkei 楕円形 n. َشكل     , وي َبيَض  
َقطع ناِقص         , َقْطع إهليلجي , ي ِوَبْيَض  

daga だが conj.  َمهما          , َمع َذِلك  
             َلِكن          , ) آان(َآيَفما , ) آان(

dagakki 打楽器 n.  آلة َقرع  , آلة َنقر  
      ِدث َصوتًا ِعند     َتح(موسيِقية ) أو َدّق(

ِضها ِبَبعض أو ِعند َصكِّها       عإصِطكاك َب  

   )                             بةِبِمطَرقة أو َضّر

dageki 打撃 n. )1 ( َعْصفة , َهبَّة     ,  

                                              ّضربة 
                       َنكبة , َوقعة , َصْدَمة ) 2(
)        أو َعصا(ألُكَرة بِمْضَرب َضْرب ) 3(  

 ألبيسبول                                            
daha 打破 n.  َحطَّم       , أسَقط , أطاح  
dai¹ 大 n.  َجسامة , ِعَظم , ِآَبر ,         
 َضخامة                                             

dai² 題 n.         ,) ِلَمقلة أو ِآتاب(نوان ِع 
 

                    ) ألَبحث(َموضوع ) أو(َمدار 

dai³ 代 n.  إبان      , َعْهد , َوقت , َزَمن  
dai 台 n. )1 (        إضافة ِلَعد ألحاِفالت  

                                        ) ألسَّيَّارات(
 Jidōsha jū ~ 自動車１０~     َعْشَرة   
 َسيَّارات                                             

          )  ِمن ألَقرن أو ِعْقد(َزَمنية ِحْقبة ) 2(

 1940 nen ~ 1940 年~ في أألرَبعينات 
 

dai- 第･･･ suf.  فيسابقة لَترتيب األشياء  
 األْعداد                                              
  kore wa seikō e no ~ ip-po desu 
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 َهِذه الُخطوة أُألولى للَنجاح                      
daiben 大便 n.  براز             , غاِئط  
daibingu ダイビング (diving)  

َغْطس                                   , َغْوص   

daibu だいぶ ad .  ِبَقدر  , إلى َحٍد َبعيد  
                    َلَقد      , ر ِبشيء آثي, َآبير 

dai·bubun 大部分 n.  ُجل , ُمعَظم,    
ألغاِلِبيَّة                      , أألْآَثرية , أألآَبر   

daibutsu 大仏 n.  َصَنم بوذا الِكبير,    
  َمدينة  لبوذا موجود في)َضخم (َصَنم َعظيم

kamakura آامامورا     
daichō 大腸 n.    ألَمعي ألَغليظ أألسفل,  

                        )ألُقولون(معاء ألَغليظة أأل
dai·dai 代々 n. أجياًال , جيًال َبْعد جيل 

أبًا َعن َجد                              , ُمَتعاِقبة    
daidokoro 台所 n.                 َمطَبخ 
daigaku 大学 n.  ُآلِّية          , جاِمعة  
daigaku·in 大学院 n. يج ِخرِّ, جاِمِعّي  
 جاِمعة                                               

daigaku·sei 大学生 n. َطاِلب جاِمعة   
                                            ُآلِّية) أو(

daigi·shi 代議士 n.        ُعضو َمجِلس 
 َتشريعي                                            
daihon 台本 n. ل ألُمجَريات و     ُمجَم  
 أإلرشادات ِلِرواية َتمثيِلية أو ِفلم سينامائي    
daihyō 代表 n. )1 ( َمثَّل                  

)               َعن(ُمَتَكلِّم , َمندوب  ,ناب ) 2(  
daihyō·teki 代表的 a.  لـِ(ِمثال (,      

                                 )ِمن(َنموَذج آاِمل 

daiichi 第一 n.    ُمَقدَّم على, ل أألواِئل أوَّ
َقبل ُآلِّ َشيء                           , ألَجميع   

daiji 大事 n. شأن   , ِعَظم , أَهمِّية ) 1 (  
َثمين                          , َقيِّم , َنفيس ) 2(  

daijin 大臣 n.  في ُحكومة(َوزير  (      

daijōbu 大丈夫 a. , ad. )1 (ما على 
                         في مأَمن, ال بأس , ُيرام 

                                 َمْضُمون      ) 2(
daikibo 大規模 a. , n.  َمديد , واِسع ,  

   )  ألشياء َعديدة أو أشخاص َعديدين(شاِمل 

daikin 代金 n.  ُآلفة , َثَمن , أجر      ,  

                   ُجْعل           , ِسعر َمطلوب 

dai·kirai  大嫌い  a. , n. ض أبَغ ,
   ُعزوف , ) ِمن(َنَفر , عاف , َآره , ُبغض 

 ألنَّفس                                               
daikon 大根 n.  أبَيض(ِفجل ياباني       

 أللون وطوله َيزيد ألنِّصف ِذراع وقطره      
                      )    سنتِمتراتلي َعشرةاَحو

daiku 大工 n.                          َنجَّار 
-daimei -代目 suf. )الِحقة َحرفية ِلَعد   

       ,)  ألِمهنة ِعن أآلباءَترتيب ألجيل وأرث

...                             ألتَّرتيب, ... ألرََّقم  

daimei 題名 n.  َعْنَونة ) أو(ِعنوان       

                                              )ِآتاب(

dai·meishi 代名詞  n. )1 ( َضمير ,
                                  ألضَّمير في ألُلغة 

                        َرديف      , ُمراِدف ) 2(
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daimyō 大名 n. أإلقطاعيِّين    :ألدَّايميو  

                    أليابانيِّين                         

dainamatito ダイナマイト n.   

(dynamit)  مادة ُمَتَفجِّرة(ديناميت(        

dainamikku ダイナミック a.  

(dynamic)  َفعَّال , َنشيط , َحَرآي,       

                      )ديناميكي(ُمَتَغيِّر باسِتمرار 

dainashi 台無し n.  َخرَّب , أفَسد ,     

    )ألبوار, بور (بار , أتَلف , ك أهَل, َعَطب 

dainingu·kitchin ダイニングキッチン 

 n.         ُحْجرة َتكون َمطَبخ وُغرفة َطعام 

dairekutomēru ダイレクトメール n.  
(direct mail) َبريد ُمباِشر                  

dairi 代理 n.  َمندوب , ناِئب , ُمَمثِّل ,  

       َبَدًال, ل َوآي, ِلسان ألحال , ) َعن(ُمَتَكلِّم 

                                           )     َعن(
dairiseki 大理石 n.  َمْرَمر     , ُرخام  

dai·san 第三 n.  ألرََّقم ألثَّاِلث, ألثَّاِلث   

dai·sansha 第三者 n.  ألطَّرف         

        )  وال(س له فيه أَرب يَفريق َل, ألثَّاِلث 

                                 َغَرض خاص      

daisu ダイス n.  ِعلم ألَجبر في(ألَجبر     

                                )        ألرِّياِضيَّات

daisuki 大好き a. , n.  ُمسَتَحب       ,  

              ) بـِ(موَلع , ُمغَرم , أِثير , ل ُمَفضَّ

daitai¹ 大体 n.  َتْلخيص , ُموَجز    ,    
َحد آاف                                , ُمَلخَّص   

daitai² 大体 ad. )1 (ريبي َتق ,          

َتقديري , على َوجه ألتَّقريب , َنحو , َحوالي   
في أول       , في أألصل, ًال أو, أصًال ) 2(  

                                                 أألمر
                                    َجوَهِريًا    ) 3(

daitan 大胆 a. , n.  ُجرأة , َجريء    ,  

ِمقدام                         , َجسارة , ور َجُس  

dai·tasū 大多数 n.      ألغاِلبية ألُعْظمى 
daitōryō 大統領 n.        َرئيس ألدَّولة 

daiya¹ ダイヤ n. = daiyamondo 

ダイヤモンド 

daiya² ダイヤ n. (diagram)      قاِئمة 
ألوقات ألِقطار أو شاِحنات  (َمواعيد ألَحَرآة   

)                                           ابألرَّآَّ  
daiyamondo ダイヤモンド n.    ألماس 
daiyaru ダイヤル n.  ُقرص     , َدوَّالة  

      )    أو(ألساعة ) أو(ه ألَعدَّاد جَو, ُمدَرج 

  أألرقام                    ُقرص ألتِِّلفون وعليه

daiyō 代用 n.  إسِتعاضة , إسِتبدال    ,  

                                )  َمَحلهَحلَّ(ل إحال

daizu 大豆 n.  ِمن َنبات (َنبات ألصَّويا  

   ,َحبُّ ألصُّويا , له َحٌب ُمَغذٍّ ) أسَيوي أصًال

        َحبة ألصُّويا                                 

dakai 打開 n.  تجاوز  , تذليل ُمعِضلة  

أسَعف حّتى إجتاز َوضعًا َعسيرًا      , أزمة   

dakara だから conj. da + kara  
وِبَسَبب ذِلك                    , وِلهذا , وِلذلك   

dake だけ p. )1 ( َلْيَس , َلْيَس إالَّ , َفَقط
                                                 َغير 
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dakedo だけど conj.  )آالم ُمبَتَذل(   
 = dakeredo (mo) だけれど（も） 

dakeredo (mo)  だけれど（も）conj.  

ولكن                                    , َمع ذِلك   

daketsu 妥結 n.  َتْسِوية        , إتِّفاقية  

daki·au 抱き合う v.  َضّم , عاَنق      ,  
                               َحَضن                 

daki·shimeru 抱き締める v.    ِعناق 

َحْضن ِبَشَغف                            , َشوق   

dakko だっこ n.       َرفع ألطِّفل وحمله 

                                           َضمُّه) أو(

daku 抱く v.  َحَضن     , َضّم ِبِذراعيه  

dakuon 濁音 n. َحرف        , اِئت ص  

َخطَّان ُقْطِريان ُيكَتبان على َيمين , صاِئت 
:     أعلى َبْعض ُحُرف ألكانا ِلَتغييير َصوتة   

 ガ ( ga ) , ザ ( za ) , ダ ( da ) , バ ( ba )  

dakyō 妥協 n.  أو ( َسوَّى بالتَّراضي (  

ألُمساَمحة                        ) أو ( ألُمهاَودة   

damaru 黙る v. )1 ( َخَرس, َبَكم        
إلَتَزم         , َسَكت , َتَوقف ِعن ألَكالم  ) 2(  

َصَمت                                   , ألُهدوء   
damashia·damashia だましだまし  
 ad.  ِبُمخاَتلة َوُمداَورة , ِبُمراَوضة        ,  

      ِبَزهَلجة                                        

damasu 騙す v.  َغش  ,) على(إحتال ,  
     ,َغَبن  ,أَخذ ألَشيَء بالحيلة , ّضلَّل , أَغر 

                                                  َخَدع
damatte 黙って ad.   بدون , ِخفَية ) 1(

                                       ِعلم أآلَخرين 
                      ريحَتْص) أو(بدون إذن ) 2(

                  َتَظلُّم) أو(ِمن َغير َشْكوى ) 3(
dame 駄目 a. , n. ,     ال ُيْنَتَفع به ) 1 (  

         ال َخير فيه , ألنَّفع ) أو(َعديم ألَجْدَوى 
بال َجدوى                         , َلم ُيْفِلح ) 2(  

                   َلم َينَجح , َرَسب , َسَقط ) 3 (

         َمقِدرة ) أو(بال إسِتطاعة , َعِجز ) 4( 

َغير قانوني         , َمرفوض , َمْمنوع ) 5(  
damu ダム n. (dam)  ُمَسنَّاة , َسٌد   ,  

)                           للماء(حاِجز , َعْرمة   

dan¹ 段 n. ) ِمن َدَرجات ألسُّلَّم(َدَرجة ) 1(  

               )  في َصحيفة( َعمود ,خاَنة ) 2(
في      (ُمسَتوى ) او(َمرَتبة ) أو(َدَرجة ) 3(  

)                         الكاراتيه او الجودو إلخ  
dan² 壇 n.  َمْسَطبة ’ َدآَّة , ِمَنصَّة       

-dan 団 suf.  ُثلَّة , ِحزب , َجماعة     ,  
               َمفَرزة             , ُزمرة , َفريق 

dan’atsu 弾圧 n.  َوطأة , َضْغط     ,  

                        ّمَآ, مان ِآْت, ع ْمقََ, اد َمإْخ

danbō 暖房 n.  او(َتدِفَئة َمْنِزِلية       (  

 داِخلية                                               

dan·bōru 段ボール n. )َوَرق ) َآرتون  

   )      وَينَقِبضَقِبض به ألنة َينُيَلف(مَُُغضَّن 

danchi 団地 n.  َمْشروع إسكاني      ,  

 َتطوير َحَضري                                   
dandan だんだん ad.  َشيئًا    , َتدريِجيًَّا  

 َفَشيئًا                                                
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dangen 断言 n.  ال َلبس , َجزم , َتوآيد  

 فيه                                                   
dani だに n. )ُقراِدّي , ألقََرادة ) َحَشرة ,  

َينَتمي إلى ُرتبة ألَقراِديَّات              , ُقمَّلي   
dan·jo 男女 n.  َبنات و , ِرجال و ِنساء  

ألِجنس ألَبَشري ُذآورًا و إناثًا          , أوالد   

danjo-byōdō ~平等   ُمساواة ألِجنَسين 
danjo-dōken ~同権     ُمساواة ألُحقوق 
 َبين ألرَُّجل وألَمرأة                              
danjo-kyōgaku ~共学            ألتَّعليم 

َتعليم ألُذآور و أإلناث في َمدَرسة , ألُمخَتَلط   

 واِحدة                                               

dankai 段階 n. )1 ( َطور , َمرَحلة  ,  

                            َمرَحلة َتَطوُّر , َدَرجة 
,           َدَرجة , َمرَتبة  ,َمنِزلة , َمقام ) 2(  

ُرتبة                                     , َمنِصب   

danketsu 団結 n.  أتِّحاد , ِوْحدة     ,  

ن                          َتضاُم, ُألفة , إئِتالف   

danna 旦那 n. )1 ( ت َرُجل ألَب, َزوج  

,  َسيِّد , ) أو َولّي(ُمْولى , ُمجير , راٍع ) 2(  

ُمَتَحكِّم                  ) أو(ُمَسْيِطر ) َشخص(  

-dano ･･･だの p.  وهكذا    , وهكذا , و  
                               َوَهُلمَّ َجرَّا , َدَواَليك 

dano·ni だのに conj. )آالم ُمبَتذل    (  
ومع ذلك                   , وبَرغم ذلك , لِكن   

danpingu ダンピング n. (dumping) 

 إغراق ألسُّوق بالَبضاِئع بأسعار دون          
 ألُمسَتوى                                            

danpukā ダンプカー n. (dump car) 
لَّابة                                        شاِحنة َق  

danraku 段落 n.  في ِآتاب      (َفقرة  

)                                                َمثًال  

danro 暖炉 n.  آانون   , َمْوِقد , َمدفأة  

danryoku 弾力 n.  ِليونة , َتَمغُّط    ,  

               َمّطاطي                               

danryū 暖流 n.  أو(َموجات داِفئة    (  

 حارَّة                                                

dansā ダンサー n.  راِقصة    , راِقص  

dansei 男性 n.  َذَآر              , َرُجل  

dansei·teki 弾性的 a. , n.  ُرجولي ,  
          َرجيل                         , ذو َنخَوة 

danshi 男子 n. )1 ( َفتى, َوَلد           
َذَآر                                  , َرُجل ) 2(  

dansu ダンス n.                     َرْقص 
dantai 団体 n.  َفريق , ِحزب , َجماعة  

dantei 断定 n.  ُحكم , َعزم , َقرار   ,  

           إسِتدالل          , إسِتنباط , إْسِتنتاج 

danwa 談話 n.  ُمكاَلمة , ُمحاَدثة ,      

ُمحاَورة          , ُمخاَطبة , ُمناَدمة , َحديث   

danzen 断然 ad. ِبصورة    , َحتمًا ) 1(  
حاِسمة          ) أو(ِبصورة فاِصلة , قاِطعة   

حقًا               , َيقينًا , َتمامًا , بالتأآيد ) 2(  
-darake ･･･だらけ suf.  َمآلن ) أو(َمليء  

,         زاِخر بـِ , حافل بـِ , ُممَتِليء بـِ ) أو(  

ُمَغشَّى                                    , ُمغطَّى   

darashi·nai だらしない a. ,  ُمهِمل ) 1(  
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    َبّذ   , )ُمَشرَشر(َقليل ألِعناية , َغير ُمَرتَّب 

          )ُمَخرَفش(ُمَخلَّط وِغير ُمتَقن , ألَهيئة 
َخِرع   , َخوَّار , خاِئر ألَعزم , َضَعيف ) 2(  

dare 誰 n.                               َمن 

dareka 誰か n.  أيُُّهم , َشخٌص ما     ,  

أَحٌد ما                                   , أَحُدهم    

dareru だれる v. )1 ( أْضَجر , أْسأم ,  
                                                 أْبَرم 

َلْيس َله ِهمَّة    , ألَبَدن ) أو(َنفس خاِئر أل) 2(  
ُمَتراخي  , ) في َشّيء(َنفس ) أو(َرغبة ) أو(  

 ألِجسم                                               
daritsu 打率 n.  ِنْسبة َضرب ألُكرة في 

                  ُلعبة ألبيسبول                     

dariya ダリア n.  دالية (َزهرة ألَكْوَآب ,  
)                                            أضالية  

darō だろう phr. )1 ( ِمن, ُربما          
 ألُمحَتمل                                            

َيْغِلب على   ,أألرَجح ) أو(َعلى ألغاِلب ) 2(  
                                                ألظَّن 

                                    أَلْيس َآذلك ) 3(

darui だるい a.  واٍن , ُمَتَرْخِرخ        ,  
ذاِبل                              , فاِتر , َوْهنان   

daruma 達磨 n. (ind-  
 bodhidharma )1 ( بودهيدهارما)أو (  

ألذي جاء بالدِّيانة ألبوِذية  أسم ألكاِهن: ومادار  
                               ألصِّين ِمن ألِهند إلى

ِتمثال ِلَجلب ألَحظ (َصَنم ألكاِهن داروما ) 2(   
 ألسَّعيد ُيَلوَّن ُآلَّه بإستثناء ُبوُبؤ ألَعيَنين وُتَلوَّن 

    واحدة ِلَجلب ألَحظ وُتَلوَّن أُألخرى ِعند     
  ))    ُيباع َمصنوعًا ِمن ألَوَرق (َمجيء ألَحظ

dasan·teki 打算的 a.  َمعِنّي   , أناني  

ِبَقطع ألنََّظر َعن َمصَلحة   (بَمصَلَحِته ألذَّاِتية   

َحريص على      , ) أو َشِرٌه(َجِشع , ) ألَغير  

 َمصَلَحِته                                            

dashi 出し n. )1 (َمَرق مادة خام         
ُحجة                         , َذريعة , أداة ) 2(  

dassen 脱線 n. َعن ألَخط       ُخروج  

)                    أو أزاح(زاح , ) ألَحديدي(  

dasshu ダッシュ n. (dash)  َشرطة  ,  

)                         - (َخط فاِصل , َشخطة   

dasu 出す v. )1 (َطلَّع , أْطَلع , َرز َبأ,  

)                                        ِلسانه(َدَلع   
mado kara kao o ~ no wa abonai 

desu 窓から顔を出すのは危ないです 

           َتطليع ألرأس ِمن ألشُّبَّاك َخِطر    
 sono ko wa watashi ni mukatte,  
 shita o dashita その子は私に向かっ

て、舌を出した َلد إَليَّ وَدَلع ِلساَنهإتَّجة ألَو  
أْخَرج                                         ) 2(  

 jōkyaku wa poketto kara kippu o 
dashimashita 乗客はポケットから切

符を出しました          أْخَرج ألُمساِفرون 
 َتذاِآَرُهم ِمن ُجيوبهم                             

ْشر وَطبع َن(َنْشرة , ) إصداِرية(ُصدور ) 3(  
)                                     ُآُتب وأمثالها  

 hon o ~ 本を~  أصَدر ِآتابًا   ) أو(َنَشر  
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 sono kaisha wa zasshi o  
 go-shurui dashite iru その会社は雑

誌を５種類出している  ِتلك ألَشِرآة ُتْصِدر 
 َخمسة أنواع ِمن ألَمَجلَّات                        

  أعطى                              , أصَدر) 4(
 nyūkoku no kyoka o ~ 入国の許可 

 を~   دخول   ) َتصريحاو (أشيرة إْصدار ت  
 Sensē wa gakusē ni takusan 
shukudai o dashita 先生は学生にた 

 くさん宿題を出した  ألُمَعلِّم أعطى ألطََّلبة 
                   َآثيرة) َمدَرِسية َبيِتية(وظاِئف 

َسيَّر                , َوجَّه , َبَعث , رَسل أ) 5(  
henji o ~ 返事を~  على  (إرسال ألرَّد  

)                                             ِخطاب  
 tegami o sokutatsu de dashita 手 

紙を速達で出した  بالَبريد    َبَعْثت ِرسالة  
)                          او ألُمسَتعَجل(ألخاص   

)     كاليف أو ألَنَفقةألتَّ( َدَفع , َقدَّم , َخَدم )6(  
 o-kyaku ni kōhī o ~ お客にコーヒー

 を~                       َقدِّم ألَقهوة للضَّيوف
 chichi ga gakuhi o dashitekureta  
 父が学費を出してくれた  أو (واِلدي َغطَّى  

َتكاليف َتعِلمي                               ) َدَفع  
إنَبَثق                       , إنَدَفع , إنَدَفق ) 7(  

 hanaji o ~ 鼻血を~    َتَدفَّقت ألدِّماء ِمن 
 أألنف                                               
 kaze o hīte, netsu o dashita かぜ 

 を引いて、熱を出した  ألّبرد      أصاَبني  

               وأنَبَثَقت ألُحمَّى                      
                      أْشَهر , َعَرض, َظَهر ) 8(

 pāt ī ni kao o ~ パーティーに顔~   
 ُظهور في َحفلة                                    
 sonna koto o iu nara, shōko o  
 dase そんなことを言うなら証拠を出せ 

         ألّدليل) أو َبيِّن(أْظِهر , طاَلما َتقول هذا
 kare wa mado kara hata o dashita 
 彼は窓から旗を出した       َرَفع ألَعَلم ِمن 
 ألنَّاِفذة                                               

                       ِزيادة ألَقوَّة, َبْذل ُجهد ) 9(
chikara o ~ 力を~       َشد , َبْذل ألُجُهد 

                 ألَعزم                                
 supīdo o ~  スピード~     ِزد ألسُّرعة 
 genki o dashi nasai 元気を出しなさ 

 い  َسرِّ َعن َنْفِسك                 , ِطب َنفسًا  
إنَطَلق   , ) إلى(إنَتهى , ) َعن(أسَفر ) 10(   
 yūbe Kinjo no appato ga kaji o  
 dashita ゆうべ近所のアパートが火事 

 を出した َقت ألنِّيران ِمن      ألباِرحة إنَطَل  
 َسَكن ُمجاِور                                       
 konkai no jiko wa ōku no  
 shishōsha o dashita 今回の事故は 

多くの死傷者を出した    حاِدث َهِذه ألَمرَّة 
أو ألَموتى       (أسَفر َعن َآثيٍر ِمن ألّضحايا   

            )                              وألَجرَحى

  َتَوصَّل , إسَتخَرج, إسَتنَبط , إسَتنَتج ) 11( 
 ketsuron o ~ no wa mada hayai  
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結論を~のはまだ早い  ألَتَوصُّل إلى َنتيجة
 ما زال ساِبقًا ِلأواِنِه                               
 kare wa tadashī kotae o dashita 
 彼は正しい答えを出した  إسَتنَتَج ألَجواب 

                                            ألصَّحيح 
)حانوت إلخ, َمَحل (إنشاء ) 12(   

 naniwa ni mise o ~ ni wa taihen 
 na kane ga iru 難波に店を~にはたい 

 へんな金がいる  إنشاء حانوت في ناني وا 
يحتاج إلى َمباِلغ   ) َمنِطقة في َمدينة ُأوساآا(  

                 طاِئلة                                
-dasu ･･･出す suf.  باَشر , َبَدأ , َشَرع  
dāsu ダース n. (dozen) َمْجموعة ِمن 

)                          َدزِّينة(إثَني َعشر َشيًا   

dattara だったら conj.  إذا آانت هذة 
طاَلما هكذا                               , الحالة   

-date ･･･立て suf. )ِفية ِلَعد إضافة َحر  

)                                     َطواِبق ألِبناء  

datō 妥当 a. , n.  الِئق , ُمناِسب       ,  

 ُمالِئم                                                

datsuzei 脱税 n.          ُمحاَيصة َعن 

ِبَتقديم  (ع ألضَّريبة فَتَملُّص ِمن َد, ألضَّريبة   

ومات آاِذبة أو باإلمِتناع ِعن َتقديم         َمعل  

)                                          َمعلومات  

dattai 脱退 n.  إنِعزال        , إنِسحاب  
dattara だったら conj. ]غير َرسمي  [  
 إذا آانت َهذه ألحالة                               
datte¹ だって p.         ]      غير َرسمي[ 

                                  ال َبل , َحتى ) 1(
                      ,    ُآل َشخص , دِئمًا ) 2(

 ُآل َمكان                                           

datte² だって conj. ]غير َرسمي      [  
َلِكن                                , ِبَسبب , ِلأن   

de で p. )1 (في                               
                                  ِبواِسطة , بـِ ) 2(
ِمن                                             ) 3(  
في                                 , َموُجود ) 4(  
داِفع                        , داعي , َسَبب ) 5(  
                    )ُمّدة َزَمِنيَّة ( في, ِخالل ) 6(
َثَمن                                       , ـِ ب) 7(  

de で cop. )َيكون             , آان ) ِفعل  
deau 出合う v. )1 ( إلَتقى ُمصاَدفة     ,  

                                                 قاَبل 
                     )َمصاِعب(قابل , واجه ) 2(

debyū デビュー n. (frn-debut) أوَّل   
أوَّل ُظهور                                , َطْلعة   

deddo·bōru デッドボール n.      ألُكرة  

 ألتي َتْضُرب بالالِعب ألُمَوآَّل بضرِبها        
)                    في ُلعبة ألبيسبول(بالَعصى   

dedokoro 出所 n. َمنَبع , ْصَدر َم     ,  

َمنَبت                    , َمنشأ , َمرِجع , أصل  

defure デフレ n. (defulate)   إنِكماش 
َخفَّض ِمن َتداُوِلِه  , ) ألمال(َضّمر , ) مالي(  

ِمن إرِتفاع أألسعار                         ) أو(  

deguchi 出口 n.  ألِبناية(َمخَرج (      ,  

                                         ُخروج      
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de·hairi 出入り n. = de·iri 出入り 

de·iri 出入り n.  ُدخول , َمدخل و َمخَرج  

 و ُخروج                                           

deiri·guchi 出入り口 n.  َمدخل , َمعَبر  

 َبوابة ألدُّخول والُخروج                          
dekai (dekkai) でかい (でっかい) a.  

َعظيم           , َضخم , َآبير ] غير َرسمي[  
dekakeru 出かける v.           ُمغاَدرة 

َخَرج                                 ,  ) ألَمنزل(  
deki 出来 n. )1 ( ُصنع , ِصناعة      ,  

                                      َخلق , ِحَرِفّية 
                    َحصاد, ة َغلَّ, محصول ) 2(
حاِصل                     , َمَغبَّة , َنتيجة ) 3(  

dekiagari 出来上がり n.  أو(إتمام    (  

)                   َعَمٍل ما(َتكميل ) أو(إآِتمال   

deki·agaru 出来上がる v.  ُمَتمَّم      ,  

       ُمجَهز                       , ُمنَته , ُمَكمَّل 

dekigoto 出来事 n.  واِقعة , حاِدثة   ,  

َحَدث                                       , آاِئنة   

dekimono 出来物 n.  َخبيث(َوَرم (  ,  

َحبَّة                                         , ُدمل   

dekiru 出来る v. )1 ( َمقِدرة , إسِتطاعة  

                         مؤهل, ُمقَتِدر , ُآُفؤ ) 2(
,        ) ألَعمل بـ(إنِتهاء إتمام , إآِتمال ) 3(  

 تأسيس                                              
جاِهز              , ُمَعد , ُمَهيَّأ , ُمَتَهيِّئ ) 4(   

َمجعول              , َمعمول , َمْصنوع ) 5(   

          َنشأ      , ن َتَكوَّ, ) َهيئة(َتَشكَّل ) 6( 

dekiru·dake 出来るだけ ad.      على 
على َمبَلغ ألُمسَتطاع            , َقْدر أإلمكان   

dekki デッキ n. (deck) )1 ( َطَبق)   أو  

َطَبقة ِمنها ) أو(َظهر ألسَّفينة , ألَسفينة ) ِجالل  

             َبهوة َعَربة ألِقطار) أو(َوصيد ) 2(

 tēpu-dekki テープデッキ ِجهاز    ) 3(   
)                                أألشِرطة(َتسجيل   

deko·boko でこぼこ a. , n.         َعَدم 
, ) في َسطح أألرض(تعاٍد , َتفاُوت , إسِتواء   

َمَطبَّات                     , َوِعر, َعَدم إطِّراد   

dema デマ n. (grk, frn, ger-  
demagogie)  هير بوعود ألجما(َتهويش  

َتْرويج                                    , ) آاِذبة  

demado 出窓 n.  ُشباك باِرز في َخْرَجة 

َقوِسية                        َمْشَرِبية ألال, ألِبناء   

demae 出前 n.  َوجبات (ِخدمة َتوصيل  
)                                             ألطَّعام  

demo¹ デモ n. (demonstration)  
إعالن رأي في   , جاَهر , ظاَهر , ُمظاَهرة   

 صورة َجماِعية                                    

demo² でも p. )1 ( َحتَّى لو , َحتَّى     ,  
      ُآل  , أيُّما  , ) َشّيء أو َشخص(أيَّ ) 2(

                 أو َشّيء ما  , أو أيَّ َشّيء ) 3(
َمع   , ) آان(َآيَفما , ) آان(َمهما , لِكن ) 4(  

 ذلك                                                  
demokurashī デモクラシー n.  
 (democracy)  ِحكومة ألشَّعب          ,  

َدولة             , ُحكم ألشَّعب ,  ديموقراطية   
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      ديموقراطية                                   

demukae 出迎え n.  ٍّإسِتقبال      , َتَلق  

demukaeru 出迎える v.  إسَتقَبل      ,  

الَقى                        , َلِقَي , َتَسلَّم , َتَلقَّى   

den’atsu 電圧 n.          ألُقوَّة ألَحَرِآيَّة 
 ألَكْهَرباِئيَّة بالفولطات                             
denchi 電池 n.                     َبطَّاِرية 
denchū 電柱 n.  أو(َعمود َآهَرباء     (  

 هاِتف                                               

den’en 田園 n.                       ِريف 

dengen 電源 n.     ِمفتاح قََْطع و َوصل 

 ألَكهَرباء                                            
dengon 伝言 n.  ِرسالة , ِآتاب        ,  

إخباِريَّة                                  , ِخطاب   

denki 電気 n. )1 (َآْهَرباء                 
َآِهَربائي                            ِمصباح ) 2(  

denki·gotatsu 電気炬燵 n.     طاِولة 
هة ألُسفلى طاِولة ُمَثبت َعليها ِمن ألِج, ُمَدفِّئة   

 َدفَّاية َآهَرباِئية                                     

denki·sōjiki 電気掃除機 n.     ُمْكِنسة 
 َآهَرباِئية                                            

denki·sutando  電 気 ス タ ン ド  n. 
)   ِمْصباح طاولة(ِمْصباح َآهَرباِئي ُمَتَحرِّك   

denkyū 電球 n. لنُّور           ُزجاجة أ  

َصَمجة                              , ألَكهَرباِئية   

denpa 電波 n.  َموجات إذاعيَّة         ,  

 َموجات َآهَرباِئية                                  

denpō 電報 n.  أرَسل           , ِتِلغرف  

)                       َبرِقيَّة(أبَرق , بالتِّلغراف   

denpun 澱粉 n.  َنَشِوّية            , َنشا  

denryoku 電力 n.              ألَكْهَرباء 
denryū 電流 n.            َتيَّار َآْهَربائي 
densen¹ 伝染 n.  َتلويث , َعْدَوى      ,  

 ُمْعِدي                                               

densen² 電線 n.       ِسْلك َآْهَربائي     

densetsu 伝説 n.  أو(أساطير          (  

)                     ِمن ألُتراث ألَقديم(ُخرافات   

densha 電車 n.           ِقطار َآهَربائي 
denshi 電子 n.  إلكترون        , َآِهَرب  

denshi·renji 電子レンジ n.        ُفُرن 
 ألمايكرويف                                        
dentaku 電卓 n.  إلة     , حاِسبة َجيب  

 حاِسبة َصغيرة                                     

dentō¹ 伝統 n.  أو     (َنْقل , أَثر , َتقليد  

ألُمعَتَقدات والعادات ألُعرِفية ِمن جيل ) إنِتقال  

) أو(عادة ُمتََّبعة , مأُثور , إلى جيل بالرِّواية   

ُتراث                                     ,مأثورة   

dentō² 電燈 n.          ِمصباح َآْهَربائي 

dentō·teki 伝統·的 a. , n.  َتقليدي ,   

)    ِمن ألعادات وألُمْعَتَقدات(ِبَحسب ألمأثور   

denwa 電話 n. )1 (       ِجهاز ألهاِتف   

                                             ) ِتِلفون(
            )          إتََّصل بالهاِتف(هاَتف ) 2(

denwa·bangō 電話·番号 n.       َرَقم 

)                                  ألتِِّلفون(ألهاِتف   

denwachō 電話帳 n.      َدليل ألهاِتف 
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depāto デパート n. (department)  

ق     َعمارة َمرَآز َتَسوُّ, ِبناية سوق ِتجاري   

deppa 出っ歯 n.  أو(أسنان باِرزة     (  

 ناِتئة                                                 
derakkusu デラックス n. (deluxe)  

ُمْتَرف            , َفخم , َنفيس , َبديع , فاِخر   

derikēto デレケート ~na ~な a.  
 (delicate)  ألِحس(َدقيق , َرقيق ( ,       

َلطيف                                   , َحسَّاس   

deru 出る v. )1 ( َخَرج           , غاَدر  
 heya kara deyō to shitara, denwa  

 ga natta 部屋から出ようとしたら電話 

 が鳴った        ِعنَدما َهَمْمت بالُخروج ِمن 
 ألُغْرَفة َرنَّ ألهاِتف                               

واِصل إلى                    , ذاِهب إلى ) 2(   
 chikatetsu de tsuruhashi ni ~ 地 

下鉄で鶴橋に~     إذهب إلى تسوروهاشي 
 ِبِقطار أألنفاق                                      
 kono michi o masugu ni iku to  

 eki ni demasu この道をますぐに行く 

 と駅に出ます         ألذِّهاب بإسِتقامة َهذا 
ألى َمَحطَّة ألِقطار         ) ك(يوِصلـألشَّاِرع   

إشَتَرك                              , َحَضر ) 3(  
 kaigi ni ~ 会議に~    أإلْجِتماع َيْحُضرَس
shiai ni ~ 試合に~   ألُمبارة َيشَتِرك فيَس

,     َطَلع , َبَرز , الح , َتراءى , َظَهر ) 4(  
               َبَزغ                                   

nishi no sora ni tsuki ga deta 西 

 の空に月が出た     َبَزغ ألَقَمر ِمن َسماء   
 ألَغرب                                              
 yamada san ga terebi deta 山田さ 

 んがテレビに出た يامادا   ) ة(َظَهر ألسَّيِّد  
         على ألتِّلفاز                                 

)             ِمن ألجاِمعة أو ألُكلية(َتَخرَّج ) 5(   

 daigaku o deta no wa go-nen  
 mae desu 大学を出たのは 5 年前です  
 َمضى على َتَخرُّجي ِمن ألجاِمعة َحمسة       

 َسَنوات                                              

kono daigaku kara wa yūshū na  

 sotsugyōsē ga ōzē dete iru この大 

学からは優秀な卒業生大勢出ている 

 َحْشد َآبير ِمن ألِخريجين ألَباِرزين َتَخرَُّجوا 
 ِمن َهذه ألجاِمعة                                   

)                أْطَلع(أخَرج , أَغّل , أنَتج ) 6(  
  kono chihō de wa onsen ga ~ こ  
の地方は温泉が~  ع ِمياه  ُتْنِبَهذه ألَمْنِطقة  

حارَّة                                    ) َمعَدِنية(  

 kono kuruma wa kanari supīdo  

 ga demasu この車はかなりスピード 

が出ます     هذه ألسَّيَّارة ُتْسِرع إلى َحٍد ما 
أصابه                      , َلَديه , ِعنَده ) 7(   
 kushami ga ~ くしゃみが~   أصابته 

                                           ألَعطسة   

 yonjū-do chikai netsu ga ~ 40 度近 
い熱が~     إرَتَفعت َدَرجة َحراَرتي ُقرابة 

 أألرَبعين                                            
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ألنَّزَّ أو , ألنَّزّز (َنزَّ , ) ِئلألسوا(َتَسرُّب ) 8(  
                          َذَرف     , سال , ) ألنِّّز 

 jaguchi kara mizu ga dete iru 蛇 

口から水が出ている  ألماء َيسيل ِمن        

                                               ألَحَنِفية

 kemuri ga shimite, namida ga  
 deta 煙がしみて、涙が出た       َتَسرَّب 
          ألدُّخان إلى َعيني َفَذَرَفت ألدَّمع       

hana ga dete iru yo はなが出ている 

 よ  َلَقد سال أنُفك                                
أهاج                , َحرَّك , أثار , أَهّب ) 9(  

kare wa kanjō ga sugu kao ni ~  

 彼は感情がすぐかおに~  إنِفعاالته َتنَعِكس 
 َفورًا على َوجه                                    
 kore o nomeba genki ga demasu 

 これを飲めば元気が出ます َلو َشِربت هذا  

                                   َتُدب فيك ألَحَيِوية

 sono kotoba de yūki ga deta その 

言葉で勇気が出た     ِتلك ألَكِلمات َرَفَعت 
  ِآِلماُتك أجََّجتني                         , ِهمَّتي 

أ                                   َنَت, َبَرز ) 10(  
 kare wa chuunen ni natte, o-naka  
 ga dete kita 彼は中年になって、おな 

 かが出てきた   َوَصل ألُعمر ألٌمَتَوسِّط دماِعن
 َبَرز َبطنه                                           
َطَبع                    , َنَشر , أصَدر ) 11(   
 kono hon wa deta bakari desu こ 

の本は出たばかりです    هذا الِكتاب ُنِشر 

َحديثًا                                    ) أو(للتَّّو   

 kare no kiji zasshi ni deta 彼の記 

事が雑誌に出た       مقاَله ُنِشر في ألَمَجلَّة 
                       ِمنَّة , َتقديم , إعطاء ) 12(

 bōnasu wa nen ni ni-do demasu  

 ボーナスはねに 2 度出ます            ُتعطى 

                          ألُمكاَفئة َمرََّتين في ألسنة

 sensē kara shukudai ga deta 先生 

から宿題が出た ى ألُمعلِّم َوظيفة َبيِتيةَطأْع  
)                               ألى(َتَوصَّل ) 13(  

 yatto ketsuron ga deta やっと結論 

 が出た يرًا َتمَّ ألتََّوصُّل إلى َقرار       وأخ  
 hayashi-san kara ī aidea ga deta 
 林さんからいいアイデアが出た  َتَوصَّلت 
 ألسَّيدة هاياشي إلى ِفكرة َحَسنة                  

َوَجد                        , ) على(َعَثر ) 14(  
 otoshita saifu wa nakanaka denai  
 落とした財布はなかなか出ない َفظة  ألَمح  

َقلَّما َتعُثر َعليها              ) ِمنك(ألتي َتسُقط   

 ikura sagashite mo ano tegami  
 ga dete konai いくら探してもあの手 

紙が出てこない  َمهما َبَحْثت ِعن ِتلك 
 ألرِّسالة فَلم أِجدها                                 

فاق       , َخَرج َعن , َتَعدَّى , َتجاَوز ) 15(   
 kono kabin wa goman-en o  
sukoshi deta この花瓶 5 万円を少し 

出た  َتجاَوَزت   ) ألَمزَهِريَّة(َهِذه ألزَّهرية  
 َخمسين ألف ين ِبَقليل                             
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 kanojo wa sanjū o sukoshi dete  
iru 彼女は 30 を少し出ている )ِهَي     (  

               َتَعدَّت ألثَّالثين ِبَقليل                

َسوَّق                                 , باع ) 16(  
 kono hon wa saikin yoku  
 demasu この本は最近良く出ます  هذا 

ِمنه ألَكثير مؤخرًا                    ألِكتاب بيع  
 kono fuyu wa kono k ōto ga  
yoku demashita この冬はこの手のコ 

ートがよく出ました     في هذا الشِّتاء هذا 
بيع      , ألنَّوع ِمن ألَمعاِطف بيع ِمنه ألَكثير   

 ألَكثير ِمن هذا ألِمعطف هذا ألشِّتاء             
َتعاَمل                           , َتَصرف ) 17(  

 kare wa dō ~ darō ka 彼はどう~か 

 ُترى َآيف َسَيَتَصرَّف                             
 ā-iu hito ni wa tsuyoku denakute 
wa dame desu ああいう人に強く出 

 なくてだめです  هذا النوع ِمن النَّاس يِجب 
                                 ألتَّعاُمل َمَعه ِبَحزم

deshabaru 出しゃばる  v.  َتَطفل     ,  
    في ُأمور  (َتَدخَّل , ) أو َتَحشَّر في(َتَدحَّس 
          )                                      ألَغير

deshi 弟子 n.  ِتلميذ    , َحوارّي , تاِبع  
deshitara だしたら conj. = dattara 
だったら 

deshō でしょう auxil. = darō だろう 
dessan デッサン n.  سِكتش(َخط (      ,  

َخط َخِشن                                  , َرسم   

desu です auxil. = da だ  
desuga ですが conj.  ِكن َل, َمع َذِلك ,  

)                       آان(َآْيَفما , ) آان(َمهما   

desu·kara ですから conj. = dakara  
 だから 

dēta データ n. (data)  َبيانات           ,  
َمعلومات                   ’ حقاِئق , ُمعَطيات   

detarame でたらめ n.  َآالم    , ُهراء  
                 َفْقَفقة آالم , َلْغو , َهَذر , فاِرغ 

dēto デート n. (date)  َموِعد َغرامي  ,  
 ِلقاء ألَحبيب                                        
dewa では conj.  ُثّم                  , إذًا  

-dewa ･･･では p. )1 (                  في  
 beikoku dewa 米国でわ   في أمريكا 

                                ِوفق , ِبَحَسب ) 2(
غير الِئق   , ~ َمرفوض , ~ َممنوع ~ ) 3(  

dewa·mata ではまた phr.  إلى حين ,  
 أراك فيما َبعد                                      
dezain デザイン n. (sesign)  َتصميم,  

ِطراز                                      , َشكل   

dezainā デザイナー n. (designer)  

َرسَّام                          , َطرَّاز , ُمَصمِّم   

dezāto デザート n.  فاِآهة    ) أو(َحلواء  
)                                       َبعد ألطَّعام(  

dīkē n. (DK) = ]ُتكَتب بالروماجى َفقط[  
dainingu·kitchin ダイニングキッチン 

dī·pī·ī n.(DPE) ]ُتكَتب بالروماجى َفقط[  
َتحميض وِطباعة وَتكبير ) اص بالتَّصويرخ(  
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direkutā ディレクター n. (director)  
ُعروض ِتلفزيونية           ) أو(ُمخرج أفالم   

disukasshon ディスカッション n.  

 (discussion)  ِحوار             , ُمناَقَشة  
disukaunto ディスカウント v.  
 (discount)  ِمن ألثََّمن(َحّط , َحَسم      (  
disuko ディスコ n. (disco)     َمْرَقص 
disuku·jokkī ディスクジョッキー n.  
 (disc jocky) (disk jocky)  فاِرس    

        أو ِمن ُيِعد َبرناِمجًا إذاِعيًا: أإلسِطوانات
  التَّسجيالت  ِتلفزيوِنيًا مؤلفًا ِمن َمجموعة ِمن

      غير ذات ألموسيقية ثم ُيَقدِّمة َمع َتعليقات
                                    لموسيقىِصلة با

dīzeru·enjin ディーゼルエンジン n.  
 (diesel engine)        ماِآنة َتعَمل على 

)                            ماتور ديزل(ألدِّيِزل   

-do -度 suf. )1 (    الِحقة َحرِفية ِلَعد      
     أألوقات                                         

الِحقة َحرِفية ِلَعد ألدََّرجات                 ) 2(  
do² 度 n.  ُمسَتوى         , َدَرجة , َمدى  

dō¹ どう ad.   َآْيف                        ) 1(

 konsāto wa ~ desu ka コンサート 

 は~ですか    َآيف آاَنت ألَحفلة ألموسيقية 
        )                       ُهَو(ما , ما ذا ) 2(

 kōhē o mō ip-pai ~ desu ka コー 

 ヒーをもう１杯~ですか           ما رأُيك 
                            نجان آخر ِمن ألَقهوةِبِف

 ~ shita n desuka ~ したんですか   ما 

ماذا َدهاك                               , خََطُبك   

 kono hon o ~ omoimasu ka この 

本を~思いますか هذا ألِكتاب    ما رأُيك ِب  
 kono tango wa koko de wa ~ iu  
 imi desu ka この単語はここでは~い 

 うですか  

أم ال                  ..., ) َتخمين(ُترى ) 3(   
ka ~ ka か~か               إن آان أم ال 
 sore wa honmono ka ~ ka  
wakarimasen それは本物か~かわか 

 りません ألَحقيقة أم ال فال أدري    إِهَي    
 ashita kuru ka ~ ka yamashita-   
 san ni tazuneta あしたくるか~か山 

下さんに尋ねた      سألت ألسَّيِّد يامادا إن آان

                                  َسَيأتي َغدًا أم ال
ما                               ..., ِبِفْعِل ما ) 4(  

 ~-ka ku-ji made ni sumasete  
 kudasai ~か 9 時までに済ませてくださ 

 い  ِبَطِرقٍة ما أِتمَّ ألَعمل َقْبل ألساعة ألتَّاِسعة 
 ِمن َفْضِلك                                          

 kono kikai wa ~-ka shite iru yo 
 この機械は~かしているよ     َقطعًا هذه 
 أآللة فيها َخَلل ما                                  
dō² 銅 n.  َمعَدني ِمن       َمزيج(برونز  

)                               ألُنحاس والِقصدير  

dō³ 胴  n.  َهيَكل         (َنصَبة خاِرِجية  
  دون  (ألِجسم , َسفينة ) أو (ِلطاِئرة) خاِرجي

)           ألرأس وأألطراف ألَيَدين والِرجَلين  
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dō- 同･･･ pref. ألشَّيء َنفسه, َنْفس , ِمْثل     
doa ドア n. (door)                     باب 
dobun どぶん ad.  أحَدث َصوتًا في ماء 

َآَصوت َحصاة َتسُقط في ِبْرَآِة   (ساِئل ) أو(  

)         َطبشًا(َسَقط في ألماء , َطبشًا , ) ماء  
dōbutsu 動物  n. )1 ( دابَّة)    ُآلُّ ِمن  

                     ) َدب على أألرض َفُهَو دابة
دابَّة                       , َبهيمة , َحَيوان ) 2(  

dōbutsuen 動物園 n.     َحديقة         

 َحَيوانات                                            

dochira どちら n. )1 ( أّي, أين          
أيُُّهم                                  , أيُُّهما  ) 2(  
                                      َمْن       ) 3( 

dodai 土台 n.  قاِعدة             , أساس  

dō·dō 堂堂 ad. )1 ( ُمَبجَّل,َوُقور         
ُمناِسب          , ُمالِئم , على َنحٍو الِئق ) 2(  

dōfū 同封 n. ما إْشَتَمل عليه   ( َمظروف   

   أرَفق في ُمَغلَّف                    , ) ألظَّرف

dōgu 道具 n.  آآلت    , َمَعدَّات , أَدوات  

dōhan 同伴 n.  راَفق ’ صاَحب        ,  

إصَطَحب                   , أصَحب , َصِحب   

dōhō 同胞 n.          أبناء ألَبلدة ألواِحدة 
إبن َبَلد                                , ) َبَلِديَّات(  

dōi 同意 n.  ُمواَفقة, فاق إتِّ, واَفق , إتََّفق  

dōigo 同意語 n.  ُمَتراِدف      , ُمراِدف  

dōitaitashimashite どう致しまして  
)                َجوابًا على ِعبارة ألشُّكر(ُتكَرم   

Doitsu ドイツ n.            ألماْنيا           

dōitsu 同一 a. , n.  َنفَسه , ُمماِثل     ,  
في , ) َوقتال(َنفس  , ُمطاِبق, ُمجاِنس , ذاَته   

 آٍن واِحد                                            
dōiu どういう attrib.  ماذا , ِلماذا , َآيف  
doji どじ n.  أخطأ , ) أخَفق(َخفقة , َهْتَرة  
 ِبَفداحة                                              
dōji 同時 n.  أو(ُحدوث , َتواُقت            

        في َوقت واَحد) أو ُأناس(ء أشيا )وُجود
dōji·ni 同時に ad. )1 ( َتواُقت         ,  

 ألتَّواُجد في َنفس ألَمكان و في َنفس ألَوقت مع 
                                        َشخص آَخر 

  على َوجه ألُسرعة   , َفورًا , في ألحال ) 2(

ع     َم, ألَوْقت ِبَنفس , ) إلى(باإلضافة ) 3(   

)                                               ذلك(  

dōji·tsūyaku 同時通訳 n.    َترَجمة 
ُمَترِجم َفوري , َترجمة َفوِريَّة , على ألسَّليقة   

  )                 َيسَمع و ُيَترِجم ِبَنفس ألَوقت(

dojō¹ 土壌 n.  أرض    , َثرى , ُتراب  

dojō² 泥鰌 n.  ك ِمن َنوع  َسَم, ُأْشبور  

 ألشَّبوط َيعيش في ألِمياه الَعِذبة                  
dōjō¹ 同情 n.  َعطف , َشَفقة            ,  

ُمواساة          , ُمشاَرآة ِوجداِنية , َتعاُطف   

dōjō² 道場 n.  آاراتيه (قاَعة َتدريب  ,  

)                            إلخ... ُمباَرزة ُسيوف  

dōka どうか ad. )1 ( إلَتَمس     , َتَفضُّل  

   إذا آان , إن أمَكن , ) ِمن(إسَتسَمح , ) ِمن(

                                            باإلمكان 
َسواٌء     , إن آان , أم , أم ...أُهَو , إذا ) 2(  
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)                              آان هذا أو َلم َيُكن(  

dōkan 同感 n.  إيالف , ُمواَفقة       ,  

َتناُغم                           , إنِسجام , إتِّفاق   

dokeru どける v.  َرَفع وإنَتَزع    , شاَل  
َعَزل                        , أزال , ِمن الَمكان   

dōki 動機 n.  باِعث , داٍع  , داِفع     ,  

 ُمَحرِّك                                              

doki·doki どきどき ad.  َخَفقان ألَقلب ,  

)              ِبُسرعة وِشدة(َنَبض ألَقلب , َدّق   

dokkingu ドッキング n. (docking)  

أرَشد          , في ألَحوض )  ألسَّفينة(أدَخل   
وأدَخل في الَحوض                   ) ألسَّفينة(  

doko 何処 n.  أْين                          

dokoka どこか ad.  في َمكاٍن , َمكاٍن ما  

َشّيٍء ما                                       , ما   

doko·made·mo どこまでも ad. بما ال  

بال إنِقطاع                                , ِنهاية   

doko·mo どこも ad.  في ُآلِّ َمكان     ,  

      أّي ) أو(وال في َمكان , ال َمكان , َحْيُثما 

 َمكان                                                

dokoroka どころか p. )1 ( َبعيد َعن ,  
                    على َعكس ذلك , في ألُمقاِبل 

ال َمجال ِلِذآره       , ) في ذلك (ال َقول) 2(  

doku¹ 毒 n. )1 ( ُسم)َسم(                 
                         َمفَسدة, آفة , ّضَرر ) 2(

doku² 退く v.  إنَتَقل جاِنبا ( َتَجنب (   ,  
إرَتَحل         , أزاح , َحرَّك , َنَقل , َتَحرَّك   

dokuji 独自 a. , n.  َشخصي , ذاتي   ,  

خاصَّة                    , ِمن أألصل , أصلي   

dokuritsu 独立 n. ُحرِّية     , إسِتْقالل   

dokusai 独裁 n.  ُحْكم ألَفرد ألُمطَلق ,  

ُطغيان                 , إسِتبدادية , دآتاتوِرية   

dokusen 独占 n.  إسِتئثار , إحِتكار  ,  

 إحِتصار                                            
dokusha 読者 n.  في َمَجلَّة أو(ُمشَتِرك  

قارئ                                    , ) َجريدة  

dokushin 独身 n.  ُعزبة , ُعزوبة   ,  

 َآون ألَرُجل َغير ُمَتَزوِّج                         

dokushinsha 独身者 n.  أعَزب     ,  

ِغير ُمَتَزوِّج                             , َعزباء   

dokusho 読書 n.  ِقرائة      , ُمطالعة  

          ألُكُتب                                      

dokushō 独唱 n.  على  (َعزف ُمنَفِرد  
)                                       آله موسيقية  

dokusō 独創 n.  أبداعي , إبداع      ,  

, ألُقدرة على أإلخِتراع , داع بألُقدرة على أإل  

أألصِلية                                  , أصالة   

dokutoku 独特 a. , n. َفريد          ,  

, ألخاصة ) أو(ِمن ِصَفته ألُمَميزة , إسِتثنائي   

ُخُلقه                              ) أو(ِمن َطبِعه   
dōkutsu 洞窟 n.  ج       (غار , َآهف  

َفجوة في الَجَبل    (َمفَغرة , َمغارة , ) غيران  

                               رَوْج, ) دون الَكهف

dokyō 度胸 n.  إقدام , ُجرأة , َشجاعة,  

َتحميس                       , َتشجيع , َجسارة   
dōkyo 同居 n.  ألَسَكن َمع     ) أو(إقامة  
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 أألهل                                               
dōkyū 同級 n.   َنفس ألَمرَحلة ألدِّراِسية 
dokyumentarī ドキュメンタリー a. 
 (documentary) َتوثيقي      , قي وثاِئ  
dōmei¹ 同盟 n.  َتعاَقد  , َتحاُلف , ِحلف  

في ُعْصبة           (تألَّب ) أو(إعَتَصب ) أو(  

إتَّحاد                                     ,) واِحدة  

dōmei² 同名 n.           َتشابه باألسماء 
dōmo どうも ad. )1 ( ِجدًا , َآثيرًا ,      

                                                َجزيًال
           على ما َيبدو, ) الى(ُخيِّل , َيبدو ) 2(

                      ُمحال , ) إلى(ال َسبيل ) 3(
ِلَسَبٍب ما                       , ِبَطريقة ما ) 4(  

domoru どもる v.  في ألَكالم(َتْعَتع (   ,  

خوفًا  ( َبْعض أألصوات َتَحبَّس وَردَّد, َتهَته   

)                                         أو إرِتباآًا  

dōmu ドーム n. (dome)  َشيء    , ُقبَّة  

ُمَقبَّب                                   ) أو(ُمَقبَّى   

dōmyaku 動脈 n.  أألوعية   (ِشريان  

                                            ) ألَدَمِوية

don どん onomat.  َفرَقعة        , َدِوّي  
donaru 怒鳴る v.  ألَّ , صاح , َصَرخ,  

 َزَعق                                                

donata どなた n.                       َمن 

donata·ka 何方か n.  أية   , أي واِحد  

أي َشخص                , أي إنسان , واِحدة   

dōnatsu ドーナツ n. َآعكة    , ية زالِب  

َصغيرة ُحلَوة ُتَقلَّى بالزَّيت        ) أو ُقرصة(  

donburi どんぶり n.  أو(ُسلطانية      (  

َصحن َخَزفي      , ُزبِدية ِمن ألَخزف َآبيرة   

 ُمَجوَّف َآبير                                       

don·don どんどん ad. )1 (     َدرَبَكة  
                     ) ِبُقوَّة(طََْرق ألباب , ألطَّبل 

ِبُسرعة وإنِتظام      , ِبُمواَظبة , مطَِّرد ) 2(  
donguri 団栗 n.  َحبَّة   , َجْوَزة ألَبّلوط  

َشَجرة ألَبّلوط                            , ألَبّلوط   

dō·nika どにか ad. = nan·toka 何 

 とか 

donkan 鈍感 a. , n.  فاِقد ألشُّعور     ,  

َبليد أإلحساس                ) أو(جاِمد , فاِتر   
donkōressha 鈍行列車 n.       ِقطار 
 داِخلي َيَتَوقف ِعْند ُآل َمَحّطة                   

donna どんな attrib. )1 ( أي, ماذا  ,  
                                                 َآيف 

               أيًا آان, آاِئنًا ما آان , َمهما ) 2(
ُآّل           , أيُّما , أي آان , أيَّ َشيء ) 3(  

donna·ni どんなに ad. )1 ( َلَكم   , َآم  

َمهما آان                       , ال َيُهم َآم ) 2(  

dono どの attrib. )1 ( ما ُهو , أّي ,     

                       ...) ما رأُيك بـِ(َآيف َترى 
ِلُكل              , في ُآل , ُآّل , أي آان ) 2(  

-dono 殿 suf.     الِحقة َحرفية لألسماء 
)...      ة(ألسَّيِّد, )... ة(َحضرة ألسَّيد: ِبمعنى  

donohen どの辺 attrib.  في أيَّ مكان  

)                            بالضَّبط أو بالَتحديد(  

dono·kurai どのくらい ad.           َآم 
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donten 曇天 n.  َمصحوب   , َجو غاِئم  

 بالُغيوم                                              
don’yori どんより ad.  أو(َطْقس ُمِغم  (  

 َمغموم                                              

dōnyū 導入 n.  إلى  (إدخال , إستيراد  

رأس (إدخال , أرَغب , إجَتَلب  , دعا, ) ألَبَلد  

)                                        مال أجَنبي  

donzoko どん底 n.                  َقْعر 
dōon 同音 n.  أو(َتشابه باللفظ          (  
 بالصَّوت                                            
dōongo 同音語  َآِلمة َلها َلفظ ِمثل َآِلمة 

 ُأخرى ألَمعَنيان وألتَّهِجئة ُمْخَتِلفان              
dorai ドライ na~ な~ a.  ال     , واِقعي  

)  أو أإلعِتبارات(أآلراء ) أو فيه(َتغِلب عليه   

َمنِطقي             , ألَعواِطف ) أو (ألعاِطِفية   

doraiaisu ドライアイス n. (dry ice)  
        وهو ثاني َحمض الَكربون (َجليد جاف 

)                          ُيسَتعمل للتَّبريد ألشَّديد  
doraibā ドライバー n.(screwdriver)  

   أداة ِلَبْرم ألَمسامير ألَلوَلِبية  ,ِمَفّك ألَبراغي 

                             ِمَغل ,ِمدَسر , وَشدِّها 
doraibā ドライバー n. (driver)   ساِئق 

doraibu ドライブ n. (drive)  في(ُنزهة  

)                                              َسيَّارة  

doraibu·in ドライブイン n. (drive-in)  
َيْقضي أإلنسان     ) أو َبنك أو َمْسَرح(َمطَعم   

 حاَجَته ِمنه وهو في َسيَّاَرِته دون ال َيْخُرج    

  ِمنها                                                

doraibu·uē ドライブウェー n.  
(drive’way)  ُمْسَتْطَرق ) أو(ُطْرَقة    ,  

 َطريق للسَّيَّارات ُتَؤدي إلى َحظيرة            

doraiyā ドライヤー n.          آلة َتجفيف 
dorama ドラマ n. (drama)     َتمثيِلية 

)                             إذاعية أو ِتلفزيونية(  

doramā ドラマー n. (drummer)  
 َطبَّال                                                

dramachikku ドラマチック ~na な~  

ad.  أو(ألَغرابة ) أو(ِبصورة ُتثير ألنَّْفس (  

               ُتثير إحِتمال ألُمفاَجئة               

doramu ドラム n. (drum) آلة   (ل َطْب  
                          )                  موسيقية

dore¹ 何れ n.          َمن, أّي , أيُُّهم ) 1(
أَحدهم                                  , أيُّما ) 2(  
ألَجميع                                , ألُكل ) 3(  

dore² どれ int. َطيِّب, ... َحَسنًا ...     ,  

                  )           َنْبدأ أآلن(لـِ, ... أآلن

dorei 奴隷 n.  َمملوك , َرقيق , َعْبد ,   
          ألَفتاة (جاِرية , ) إمرأة(أَمٌة , ُمسَتعَبد 

)           ألصَّغير ألتي َلم َتِصل َمرَحلة ألُحلم  

dresshingu ドレッシング n.  
 (dressing)  ِمن خّل و      (َتتبيل ألطَّعام  

َخلَطة  , )ن ألطَّعمَزيت وَتوابل وسَلطة َلتحسي  

 َتواِبل                                                
doresu ドレス n. (dress)  ِآساء , َثوب  

)                                            ُفستان(  
doresumēkā ドレスメーカー n.  
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 (dress’maker)  ُمنِتج  , َخياط , خََياطة  

                             َمالِبس                  

dōri 道理 n.  َقويم     , َمعقول , َمنِطقّي  
-dōri ･･･通り suf. ِِطبقًا لـِ, ... ِوفقًا لـ ...  
doriburu ドリブル n. (dribbling)  

)        في ُلعبة ُآَرة ألَقَدم( ألُمراَوغة بالُكرة   

doriru ドリル n. (drill) )1 (         آلة  

َتْمرين          , َتْدريب ) 2(قََب  ِمْث, ألِمْقَدح   

doro 泥 n.  طين                    , َوَحل  

dōro 道路 n.  َسبيل , شارع , َطريق  ,  

جادَّة                             , َمسَلك , َدرب   

dorobō 泥棒 n.  ُمخَتِلس , ساِرق , ِلص  

doro·doro どろどろ anomat.  َلطَّخ    

ُمتَِّسخ بالَسواِئل            , ين بالطِّ) أو َلوَّث(  

doru ドル n. (dollar)  ألِعملة ( ألدُّوالر  
)                                         أألمريِكية  

doru·bako ドル箱 n.  ِفكرة  ) أو(ِمهنة  

)                        على صاِحِبها(َذهبًا ّر ِدُت  

doru·daka ドルだか n.            دوالر 
ألدُّوالر       ) ِسعر(إرِتفاع , َقِوّي ) َمدعوم(  

doru·yasu ドルやす n.            دوالر 

ألدُّوالر             ) ِسعر(إنِخفاض , َضعيف   

dōryō 同僚 n.  َرفيق في ألَعَمل  , َزميل  
doryoku 努力 n.  َمجهود , ُجْهد       ,  

     ُمحاَولة                               , َمسعى 

dōsa 動作 n.  ِفعل    , َتَصرَّف , َحَرآة  

dōse どうせ ad.  َآيَفما , آان ألحال َمهما  
في  , على أّية حال , َمهما آان أألمر , آان   

أخيرُا                 , في ألنِّهاية , آِخر أألمر   

dosei 土星 n. )َآْيوان   , ُزَحل ) َآوَآب  
dōsei¹ 同棲 n.  َزوِجية أو  (ُمعاَشرة      

ألَسَكن َسِويًا                             , ) ِجنسة  

dōsei² 同姓 n.      َتشابه في إسم ألعاِئلة 
dōsei³ 同性 n.  في الذُّآورة(َنفس ألِجنس  

)                                         أو أإلنوثة  

doshaburi 土砂降り n.  ِمن (واِبل      
واِبل                ) أو(َمَطٌر َسٌح , ) أألمطار  

dōshi 動詞 n.  في ألصَّرف(ِفْعل     (    

-dōshi ･･･同士 suf.  صاِحب    , َقرين  
-dōshi ･･･通し suf.  على        , ِطوال  

بال إنِقطاع              , على ألدَّوام , ألتَّوالي   

dōshita どうした phr.  ما     , ما َجرى  
               ما ألَخْطب       , مأألمر , صار 

dōshite どうして ad. )1 ( ِلم , ِلماذا ,    
                                           ِلأّي َسَبب 

             ما ألطَّريقة , ما ألَعَمل , َآْيف ) 2(

dōshitemo どうしても ad. َمهما      ) 1(  
            ِبُكّل تأآيد, )  ُبّدِمن ُآلِّ(َآلَّف أألمر 

بأيِّ حالٍِ ِمَن أألحوال               ) وال() 2(  
dosō 土葬 n.  ألُجثمان أو ألَجثامين(َدْفن(  

dōsō·kai 同窓会 n. )1 (         َجمِعية  
                                          ألِخرِّيجين 

              إجِتماع ألِخرِّجين               ) 2(

dosoku 土足 n.  َلِبس   (َتِعل ُمْن, إْنَتَعل  
ُمحَتذي             , ) ألِنعال(إحَتذى , ) ألنَّعل  

dōtai 胴体 n.  َهيَكل                , ِجسم  
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dotchi どっち n. )1 ( أيُُّهما, أّي           
ِآلتا                                     , ِآال ) 2(  

dotchimichi どっちみち ad.        بأيَّة 
       َعلى أيَّة حال , َطريقة آاَنت بأيَّة , حال 

dotchi·tsukazu·no どっちつかずの 

dote 土手 n.  ِجدار    , حاجور , حاِجر  

ِشبه ِمن التُّراب ِلَحبس ألماء وَمنِعه ِمن  ) أو(  

 ألَفَيضان                                            
dō·teki 動的 a. ناشٌئ َعن      , َحَرآي  

                                        ألَحَرآة      

dōten 同点 n.  في ُمباراة(َتعاُدل        (  

dōtoku 道徳 n.  َصالح , َفضيلة       ,  

ُسلوك     , َمبادئ أألخالق , أخالق , َعفاف   

آداب ألسُّلوك                              , َقويم   

dotto どっと ad. )1 ( إنَفَجر)ضاِحكًا  (  
َفجأة                                           ) 2(  

dōwa どうわ n.             ِحكاية َعن ألِجن 

ِرواية لألحداث                     , ) للصِّغار(  

dowasure 度忘れ n.  إنِطواء ألذَّاِآرة  ,  

                                          َهفَوة ذاِآرة

doya·doya どやどや ad. ُّق َشعبي   َتَدف  

dōyara どうやら ad. )1 ( َيغِلُب   , ُربَّما  

        أألرَجح ) أو(على ألغاِلب , على ألظَّن 
بَطريقة ما             , بَوحه ِمن الوجوه ) 2(  

dōyō¹ 同様 a. , n.  ذات , َنفس , ِمثل ,  
َسواِسية                                  , ُمَتساو   

dōyō² 動揺 n.  إرِتعاش ,َرعشة         ,  

إْهِتزاز                            , َهزَّة , َرجفة   

dōyō³ 童謡 n.  أو(أهازيج ) أو(أناشيد (  

 أغاني ألصِّغار                                     
doyō·bi 土曜日 n.  َيوم ألسَّبت , ألسَّبت  

dozō 土蔵 n. )1 (َتفضل                    
                 َطبعًا     , أآيد , بال َريب ) 2(
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E 
e¹ 絵 n.  َلوحة َفنِّية , صورة , َرسمة ,   

)                          سِكتش(ُمَخطَّط , َرسم   
e² 柄 n.    ,    َعصا ألُمكِنسة, َيد , ِمقَبض 

, ِنصاب , ) في أآللة(ألتَّدوير ) أو ِذراع(َزْند   
ِمقَبض       (ُجزاة , ) أو ألَقدُّوم(ِفعال ألفأس   

                                ) ألسِّكِّين أو ألسَّيف

e³ へ p. )1 ( لـِ, ألى...                       
                                          على  ) 2(
                                              في) 3(

-e ･･･重 suf.  َليَّة , َلفَّة , َطية , َثْنية   ,  
ِمن ُقماش أو       (ِطراق ) أو(َطَبقة , َطَبقة   

)           ِمن ألَغَزل أو ألَحْبل(طاقة , ) َغيره  

e’ えっ int. )   َصوت ُيهَتف به لإلعراب  
َصوت ُيهَتف به (, ) َعَدم سماع أو َفهم ما قيل  

شََّفقة أو اإلبِتهاج أو   لإلعراب ألُمباَغتة أو أل  

آه                                       , ) ألتََّحسُّر  
ē ええ int. )1 ( أَجل, َنَعم                   

                                      َحَسنًا     ) 2(
ē’ えっ！ int.  َصوت ُيهَتف به       (ماذا  

اه عما      لإلسِتفسار عما َيسمع أو َعَدم ِرض  

)                                              يسمع  

ea·burēki エアブレーキ n. (air  
break)              آاِبح َيعمل على ألَهواء 

)                                       ألَمضغوط(  

ea·kon エアコン n. (air·condithoner)  
                 ُمَكيِّف َهواء                        

ea·mēru エアメール n. (air mail)  
 َبريد َجوِّي                                          
ea·pōto エアポート n. (air port)  

ألَمطار                                    , َمطار   

ea·tāminaru エアターミナル n. (air  

 terminal)            َمَحطَّة َطيران ِنهاِئية 

ebi 海老 n.  ُإْرِبيان ) أو(ُرْبيان         ,  

)                        َجمَبري(ُبرغوث ألَبَحر   

echiketto エチケット n. (etiquette)  

,       َلياقة , أداب ألسُّلوك , أداب الُمعاَشرة   
َقواِعد ألتَّشريفات                       ’ َآياسة   

echiopia エチオピア n.   ُجمهورية     
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 إْثيوبيا                                               
eda 枝 n.  ُشْعبة                   , ُغْصن  

edamame 枝豆 n.  َنبات(َحب        (  

       daizu 大豆  راِجع, ألصُّويا أألخَضر:  
edo 江戸 n.  عاِصمة ِقيادات        , إدو  

       د طوآيو في َعه َمدينةإسم, ألّسَاموراي 

 ألسَّاموراي                                         
edokko 江戸っ子 n.  إْبنة      ) أو(إْبن  

 طوآيو                                              
ēbun 英文 n.  ُجملة         , أإلنكليزية  

 إنكليزية                                             
ēbungaku 英文学 n.             أألَدب 
 أإلنكليزي                                          
ē·en 永遠 n.  َسرَمِديَّة , أَبِديَّة , ُخلود  ,  

َدوام                         , َبقاء , إسِتمرارية   

egaku 描く v. )1 ( َصوَّر, َرَسم          
      َصوَّر                         , َوْصف ) 2(

egao 笑顔 n.  أو(َمْزُهّو , َوجه َبشوش (  
أَخَذه ألَفَرح                                , ُمزَدٍه   

egoisuto エゴイスト n. (egoist)  
َشخص ُمسَتغِرق في    , ُمِحب ِلذاتِه , أناني   
في ُشؤِنِه ألذاتية                       ) أو(ذاته   

e·hagaki 絵葉書 n. يَّة      ِبطاقة َبريِد  
َرسمة                        ) أو(َعَليها صورة   

ehon 絵本   ُمَزوَّد       ِآتاب ِقَصصّي

ِآتاب ُمَوضَّح بالرَّسم            , بالرُّسومات   

eibun 英文 n. )1 (   ِآتاب ِمنهاج ألُلغة  
                                          أإلنجليزية 

               لة إنجليزية      ُجم) أو(َفقرة )2(

ei·bungaku 英文学 n.            أألَدب 
 أإلنجليزي                                          
eien 永遠 n.  َدْيُموَمة , أَبِديَّة , أَزٌل     ,  
 ُخلود                                                

eiga 映画  n. فيلم    , َعَمل َفنَّي ِسنمائي  

eigo 英語 n.               ألُلغة أإلنجليزية 
eigyō 営業 n.  َتسويق            , ِتجارة  

eika 英貨 

ei·kaiwa 英会話 n.    ُمحاَدثة في ألُلغة 
 أإلنجليِزية                                          
eikyō 影響 n.  َوقع     , إنِعكاس , تأثير  

                                تأثير                 

eikyū 永久 a. , n. = eien 永遠 
einichi·jiten 英日辞典 n. ُمعَجم        
 إنجليزي ياباني خاص ِبُمستخِدمين ألُلغة      
 األإنجليزية                                         
ei·sakubun 英作文 n.      إنشاء ألُلغة 
                          أإلنجليِزية                

eisei¹ 衛生 n.          ِعْلُم ألصِّحة ألعامة 
eisei² 衛星 n.                 َقَمر ِصناعي 
 ~ koku ~国  َتْحَت ُنفوذ َدولة(َبَلد ُمسَتْتَبع  

)                                          أقوى ِمنه  
eisha 映写 n.  على شاشة(َعْرض      (   

eito えいと int.  ُإريد أن أقول , َحَسنًا  ,  
 َدعني أقول                                         
 ima nan-ji desu ka? eito, san-ji  
go-fun desu 今何時ですか？えいと、 



- 157 - 
 

３時５分です      َآم ألسَّاَعُة أآلن؟ َدعني 
إنها ألثَّاِلثة وَخمَسة َدقاِئق               , أرى  

ei·wa·jiten 英和辞典 n.           ُمعَجم 
)            خاص باليابانيين(إنجليزي ياباني   

eiyaku 英訳 n.   َترَجمة إلى أإلنجليِزية 
eiyō 栄養 n.  َتَغذٍّ           , ِغذاء , َتغِذية   

eiyū 英雄 n.  ِمن أعالم      (َعَلم , َبَطل  
                                    ) ِرجال ألتَّاريخ

eizō 映像 n. َعرض                , ورة ص   

َمنَظر َتصويري      , َتصويري على شاشة   

eizu エイズ n. (AIDS)  َمَرض أإليدز ,  
 َمَرض ُفقدان ألَمناعة ألٌمكَتَسبة                  
ejiki 餌食 n.  َضِحيَّة             , ِفريسة  
eki 駅 n.                       َمَحطَّة ِقطار 
ekiben 駅  n.  أو(ُصندوق َطعام       (  
 ُزوَّادة ُتباع في َمَحطَّة ألِقطار                   
ekichō 駅長  n.  في    (مأمور ألَمَحطَّة  

ناِظر         , َرئيس ألَمَحطَّة , ) ِسكَّة ألَحديد  
 ألَمَحطَّة                                             
ekimae 駅前  n. ألَمَحطَّة  ) َمخَرج(أمام   
ekisaito エキサイト ~ suru ~する v.  
(excite)  ألَمشاِعر(ثار , هاج            (  

ekitai 液体 n.  ماِئع , ) مادَّة ساِئلة(ساِئل  
ekizochikku エキゾチック ~na ~な a. 
 (exotic)    َغريب ناِدر, سَتجَلب ُمَميَّز ُم  
ekkusu·sen エックス線 n. (x-ray)  

                                        ِشعَّةُصوَرة أ
ekubo 笑窪  n.  َغمَّازة ) (في ألَخد(َفْيَنة  

ُنوَنة    , ) َتظَهر على ألَخدين أثناء أإلبِتسامة  
)                                         في ألذَّقن(  

ema 絵馬  n.   َتعويذة بوِذيَّة و شينطويَّة 
  َصغير آِمل صاِحُبها   ُتكَتب على َلوح َخَشب

 ان ُيحاِلفه ألنَّجاح ِبخاصة ألباِحثين َعن ألُقبول 
 في إحدى ألجاِمعات                              
emerarudo エメラルド n. (emerald)  

)            َحَجر َنفيس َشديد ألُخْضرة(ُزُمرُّد   

emono 獲物 n.  َصيد                       

en 円 n. )ألُعملة أليابانية(ين ) 1(             
َحْلقة                                  , داِئرة ) 2(  

enban 円盤 n.  ُقرص للَرمي   , ُقرص  
 في أأللعاب ألرِّياِضية                            
enbun 塩 n.  ِمْلحي              , ُملوحة  

enchō 延長 n. )1 ( طال , َتمديد , َمّد ,  
َتوسيع                  , ِزيادة , أطال , ل َطوَّ  

َتماٍد                       , َتمطيط , إطالة ) 2(  

endaka 円高 n.  ين ُمرَتِفع   , ين َقوّي  
 ألِسعر                                               
endan 縁談 n.              َعْرض َزواج 

endō¹ えんどう n.  لَّىأو َبِس(َبِسلَّه (      ,  
 َبزيلياء                                              
endō² 沿道 n.  أو جال(جاِنب           (  

على جال ألطَّريق                    , ألطَّريق   

enerugī エネルギー n. (energy) طاقة 

engan 沿岸 n.  َسيف ألَبحر     , ساِحل  

engawa 縁側 n.    ُشرفة َخَشب ِبطول   
في      (ألَمنِزل وُمقاِبلة للَحديقة ) أو(ألغرفة   
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)                                     ألياباني ألبيت  
engei 園芸 n.  ِزراعة ألَبساتين  , َبسَتنة  

ألَجناِئن                                       ) أو(  

engēji·ringu エンゲージリング n.  
 (engagement ring) الك      خاِتم أإلم  

ألِخطبة                                       ) أو(  

engeki 演劇 n.  َفن     , َعرض َتمثيلي  
 تأِدية ألَدور                                         
Engeru·keisū エンゲル係数 

engi¹ 縁起 n.  َبشير        , َنذير , طاِلع  

engi² 演技 n.  إسِتعراض          , تأِدية  

enjin エンジン n. (engine)      ُمَحرِّك 

enjinia エンジニア n. (engineer) 
  ُمَهنِدس                                             

enjiru 演じ n.  أّدى َدورًا َتمثيِليًا   , َمثَّل  

enjo 援助 n.  َدعم , َسَند , ُمساَعدة     ,   
       ُمساَعفة                              , َعون 

enka 演歌 n. أَحد أنواع     : ِغناء أإلنكا  
 ألِغناء ألياباني ألُمَتواَرث                         
enkai 宴会 n.  َوليمة              , مأَدبة  

enkatsu 円滑 a. , n.  َسْبط , َسِلس   ,  
َمعَثَرة        ) أو(ِمن َغير عاِئق , دون ُعقلة   

enki 延期 n.  تأجيل , إرجاء               

ennichi 縁日 n.  َيوم إحِتفال َموِسمي في 
في ألَمزار ألشينطِوي     ) أو(ألَمعَبد ألبوذي   

enogu 絵の具 n.  َلوحة َفنِّية(َتلوين     (  

enpitsu 鉛筆 n.              َقَلم َرصاص 
enryo 遠慮 n.  َحياء             , إحِتشام   

ensaikuropedia エンサイクロペディア 

ensei 遠征 n. )1 ( َبعث َعسَكري       ,  
 َتْجريَدة َعسَكِرية                                  

َطواف                     , َتَجوُّل , َجولة ) 2(  

ensen 沿線 n.  ألسِّكة      (ُمحاذي ألَخط  
)                                             ألَحديد  

enshi 遠視 n.  د َنَظر ُبع, طول َنَظر   ,  
َيحُسب ِحسابا للُمسَتْقَبل               , ُمَتَبصِّر   

enshū¹ 円周 n.  ُمحيط ألدَّاِئرة  , ُمحيط  

enshū² 演習 n. )1 ( ُمناَورة)َعسَكِرية (  
َندوة                                , ُمؤَتَمر ) 2(  

enshutsu 演出 n.  َعرض َتمثيلي        
َتوجيه إلجراء ألَعَمل    , ) مِلَمسَرِحية أو فيل(  

 في َتمثيِلية                                          
enso 塩素 n.  ُعنُصر آيميائي(ألكلور  (  

ensō 演奏 n.  موسيقية( َمعزوفة        (  

ensoku 遠足 n.  ِرحلة َقصيرة   , ُنزهة  

entorī エントリー n. (entry)     ألَمدَخل  
                                 )       في ألسِّباق(

entotsu 煙突 n.                     َمدَخنة 

enyasu 円安 n.                 ين َضعيف 
enzetsu 演説 n.  ُخطبة         , ِخطاب  

episōdo エピソード n. (episode) َحَلقة 
 ِمن ِقصَّة                                            

ēpuriru·fūru エープリルフール n. 
(april fool) ِآذبة نيسان                     

epuron エプロン n. (apron)      ِمئَزر 
)                                 َمريول, َمرَيلة (  
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era 鰓 n.  ُنْغُنَغة     , ) َخْيشوم(َنخشوش  
َغْلَصَمة ألتََّنفُّس ِعند أألسماك             ) أو(  

erā エラー n. (error) َسقط , طأ َخ     ,  
 غلط                                                 

erabu 選ぶ n. )1 (                  إختار  
إنَتقى                                          ) 2(  
)         في أألنِتخابات ألسِّياِسية(إنَتَخب ) 3(  
            َقرَّر                                 ) 4(

erai 偉い a. )1 ( أسمى , َرفيع , َعظيم ,  
  ُمَميَّز                              , َفخم , َجليل 

ُمعِجب             , ُمبِهر , راِئع , باِهر ) 2(  
erai えらい a.  َخطير    , َرهيب , فاِدح  
erebētā エレベーター n. (elevator)  

                  )               َآهَربائي(ِمصَعد 
eri 襟 n.  َطوق    , ) ألَقميص مثًال(َبنِقية  

)                                            للَرَقبة(  

eru 得る n.  َمنال         , َحصَّل , َآَسب  

esa 餌 n.  إطعام            , َطعام , َعَلف   

esukarētā エスカレーター n.  
 (escalator)  َنقَّال ) أو(َدَرج ُمَتَحرِّك   ,  
 َآرَّار                                                
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F 
fain·purē ファインプレー n. (fine play) 

ن                             َعرض ُمتَق) أو(َلِعب   
fairu ファイル n. (file)  َتوثيقي(َمَلف (    
faito ファイト n. (fight)   ألَتفاني في َبذل   

)  حميس وزيادة جسارة ألرِّجالتَُّتقال لل(ألُجهد   
fakusu ファクス n. = fakushimiri  

ファクシミリ 

fakushimiri ファクシミリ n.  
(facsimile)                                فاآس 
fan ファン n. (fan)  ِبُلعبة  (َشخص ُمَتَولِّع  

بُمَمثِّل أو    (َشخص ُمعَجب , ...) أو بسينما أو  
ِلنادي أو         (َشجِّع َشخص ُم, ...) آاِتب أو  
)                                              ِرياضي  

fandēshon ファンデーション n. 
 (foundation)       ُمسَتحّضرات ألتَّجميل 

fanfāre ファンファーレ n. (fanfare)  
...)                     أبواق وُطبول و(َعطَعطة   

fantajī ファンタジー n. (fantasy) َخيال  
)  آاألفالم ألَوهمية أو ألَخياِلية(َوْهم , ) َخيالي(  

fasshon ファッション n. (fashion)   زّي 
َطْرز                                    , ) موضة(  

fasunā ファスナー n. (fastener) َزمَّام 
َزمَّام     , ) َيجَمع َطَرَفي ألشَّيَئين وَيُضمُّهما(  

                           )  َسحَّاب ِثياب(ُمنَزِلق 

firumu フィルム n. (film)  فيلم آاميرة 
 ألتَّصوير                                            
firutā フィルター n. (filter)  ِمصفاة  ,  

ُزجاجة توَضع على َعَدسة ألكاميرة , ِمرَشح   
 ِلَتحسين ِميِّزات ألصُّورة                         
fōku フォーク n. (fork)  َطعام(َشوآة  (  

fu 府 n.  ُتطَلق على ُمحاَفَظتي(ُمحاَفظة   
(osaka , kyoto ساآا وآيوطو َفَقط   وُأ  

fu- 不 pref.  َمعناهسابقة للَكِلمة لَتعِكس     
َسيِّئ                                          , َسلِبيًا   

fū 風 n.  ِوجهة           , َطريقة , إسلوب  
-fū -風 suf. )1 (                        ِطراز  

)                                        بـِ(َشبيه ) 2(  
fuan 不安 n.  إْضِطراب ألخاِطر , َقَلق  ,  
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إْضِطراب ألبال                          , َتَوجُّس   

fuben 不便 n.  أزَعج , ضاَيق , أتَعب  ,  
َعناء    ) أو(َمَشقَّة ) أو (فيه ُثْقَلة, ) على(أْثَقل   

go-fuben o okake-shite mōshi  
wake arimasen ご不便をおかけして申 

し訳ありません           أرجو ألَمعِذرة لتََّسبُّب  

 بإزعاِجُكم                                           
fu·benkyō 不勉強 n.  غاِفل , ساٍه      ,  

                   )    ِعن ألدِّراسة(َآِسل  , ذاِهل 

fubo 父母 n.  أألب وأُألم         , أألَبَوين  

fubuki 吹雪 n. َّريح     , ة عاِصفة َثلِجي  

حاِصب                   , َدَمق , َشديدة َمع َثلج   

fuchi 縁 n.        َسَبلة , َحْرف , حافَّة   ,  
ِآفاف                     , ُصْبر , ُطفاف , َطّف   

 kono chawan wa ~ ga kakete iru  
茶碗は~が欠けている  آوب ألشَّاي هذا َسَبَلَته 

َمكسورة                                  ) حافَّته(  
fu·chūi 不注意 n.  َعَدم , إهمال , إغفال  

,    ِعناية ) أو(َعَدم ِرفق , َتَبصر ) أو(إهِتمام   
       إتقان                        ) أو(َعَدم إعِتناء 

fuda 札 n.  ِقطعة َوَرق  , الِصقة , ِبطاقة  
ِقماش ُتلَصق وُيكَتب َعَليها ألُمحَتَويات     ) أو(  

fudan 不断 ad.  ُمَتعاَمل ِبه , َمعمول ِبه ,  
,    شاِئع , ِمن ُعرض ألنَّاس , عادي , ُمعتاد   

ُمنَتِشر                                     , ُمَتداول   

fudan·gi 不断着 n.  َمالِبس َيوِمية      ,  
 ألِكساء ألُمعتاد                                        
fude 筆 n.    َقَصبة ُيَدخل في َطَرِفها َآمية 

       ,  َشعر ألَحَيوانات ُوتَسعَمل للَخط وألرَّسم 
َمشحة َرسم أو َتخطيط         ) ُفرشاة, ُفْرَشة (  

fu·dōsan 不動産 n. َعقار         , َعقار  
 وأرض                                                
fue 笛 n.  صاِفرة , ُزمَّارة , ِمزمار , ناي  

)                          آصاِفرة ُحكَّام ألرِّياضة(  

fueru 殖え[増える] )1 ( َنماء , إزِدياد    ,  
         َتزاُيد                                 , ِزيادة 

َفرَّخ                 , َتواُلد , َتناُسل , َتكاُثر ) 2(  
fūfu 夫婦 n.  ألزَّوج و َزوَجته( َزوَجين (  

fugō 符号 n.  َداللة , َعالمة , َرمز      ,  
أمارة                                        , إشارة   

fu·gōkaku 不合格 n.  َتقصير           ,  
َتَخلُّف                 ,  ُحبوط ,إخفاق , ُقصور   

fugu 河豚 n.  َسَمكة َيَتَكوَّر ِجسمها بإبِتالع 
 ألماء وُتعَتَبر َطعامًا َشِهيًا في أليابان وفيها      

  سام ِلذا َتقطيُعها َيحتاج إلى ُمَتَمرِّس       ءُجز

fuhei 不平 n.  َعَدم إرِتضاء , َتَسخُّط     ,  
                                  إسِتياء                

fu·heikin 不平均 

fu·hitsuyō 不必要 a. , n.   ِمما ُيسَتْغَنى 
َغير   , ال َضروَرة إليه , ) َليس َله ُلزوم(َعنه   

ِمن ألُممِكن َتفاديه                     , َضروري   
fui 不意 n.  أو(َتَظر َغير ُمْن, َغير مأمول(  

ُيْحَسب له    ) أو(م ُيْحَتَسب َل, ُمفاجئ , ُمَتَوقَّع   
 ِحساب                                                 

fuji 藤 n.  َنبات ُمعَتِرش ِبَعناقيد ِمن (ُحْلوة  
                                  )أألزهار ألَمرجاِنية
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fujin¹ 婦人 n.  َسيِّدة َشريفة, َسِريَّة , َسيِّدة  

fujin² 夫人 n. ة                         َزوج  

fujinka 婦人科 n.    ِعلم امراض ألنِّساء 

fujinka·i 婦人科医 n.      َطبيب ِنسائي  

fujinkēkan 婦人警官 n.  إمرأة           
ُشرِطية                                    , ُشرِطية   

fuji·san 富士山 n.       َجبل فوجي وهو 
بُلغ إرِتفاُعه         أعلى َجبل في أليابان َحيث َي  

  أمتار واصُله ُبرآان                       3,776
fujiyū 不自由 a. , n. )1 ( أْثَقل)على ( ,

أزعاج         , َعناء  ) أو(َمَشقَّة ) أو(فيه ُثْقَلة   
َعطَّل ِمن أألهِلية   , أوَهن , أقَعد , أعَجز ) 2(  
         َعَدم , إفِتقار , َنْقص , ِقلَّة , إعواز ) 3(

ُعْدم                                          , ُوجود   
fu·jūbun 不十分 a. , n.  َعَدم ِآفاية    ,  

َنقص                        , ُقصوٌر َعن ألحاجة   
fuka 鱶 n.                      َسَمكة ألِقرش 
fukai¹ 不快 n. ,       َسَماجة , َآراهة  )1(  

فظاعة , َمكروِهية , ) ألَمنَظر(ُنبّو ) أو(بشاعة   
َمَرض                         , ِعلَّة , َوعكة ) 2(  

fukai² 深い a. )1 (                    َعميق  
)                                ألَتفكير(َعميق ) 2(  
)                                   ألنَّوم(َعميق ) 3(  
)                    آالظَّالم(داِمس , َآثيف  ) 4(  
ُمَقرَّب                      , َقرين ) أو(إلف ) 5(  

fukamaru 深まる v.  َتَعمَّق       , َعمَّق  
fukameru 深める v.  َخصَّب , أغنى   ,  
 َعمَّق                                                   

fu·kanō 不可能 n.  ر َتَعذُّ, أسِتحالة     ,  
َبعيد ألَمنال                            , َعَدُم إمكان   

fu·kanzen 不完全 a. , n.  ناِقص       ,  
,       فيه َنْقص , َمعيوب , قاِصر َعن ألَكمال   

 َمنقوص                                               

fukasa 深さ n.  َغْور , ُعْمق َعماقة      ,  
ور                                             ُبعد ألَغ  

fukashin·jōyaku 不可侵条約 

fukasu¹ 吹かす v.  َنَفث , ) ِمن ألَفم(َنفخة  

fukasu² 蒸かす v.  َطَبَخ    , ) َهبَّل(َتَبخَّر  
َليَّن على ألُبخار                                ) أو(  

fuke 頭垢 n.  ِهْبرية , ِقشَرة ألرَّأس    ,    
ِنخالة ألرَّأس                                , ِتًبرية   

fu·kei 父兄 n.  أمر          (َولّي , َوِصي  
راٍع                                      , ) ألقاِصر  

fūkei 風景 n.  َبْسَطة َمْنظورة ) أو(َمْنَظَرة  
ُصورة َمْنّظر  , ) ِمن أرض َطبيِعية أو ريفية(  

َمشَهد                         , ريفي ) أو(َطبيعي   

fu·keiki 不景気 n.  إنِكماش       , َآساد  
َوقت      , ) إقِتصاِدية(أزمة , ُرآود , ) مالي(  

أحوال , ألُعسرة ) أو(أزمان ألضِّيق , َعصيب   
)                  َعسيرة) أو(َشديدة ) أو أزمان(  

fukeru¹ 老ける v.  ِسنًا(َآِبر     (           
fukeru² 更ける v.  في ألَوقت(َتَقدُّم (     ,  

ألشِّتاء (طال ) أو(َطوَّل ) أو(َمّد , ) َليًال(تأخَّر   
)                                                  َمَثًال  

fuketsu 不潔 a. , n.  َقِذر , َوسخ        ,  
         َدَنس                                 , َنِجس 
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fuki·dasu 吹き出す v. )   ألرِّيح(أَخذ ) 1(  
                               ثار , َهب , بالَعصف 

)                               ضاِحكًا(إنَفَجر ) 2(  
,    ) َخَرج ِبُقوَّة آالدَّم ِمن ألِعرق(إنَشَخب ) 3(  

      َدَفق وَخَرج ِبقوَّة            , َطَفر , إنَبَجس 
 kizuguchi kara chi ga fukidashite  
imasu 傷口から血が噴出しています  َتَدفَّق 

ألَجرح                           ) َفتحة(ألدَّم ِمن   
fu·kigen 不機嫌 n.  إمِتعاض   , إسِتياء  

,      ُمَعكَّر ألِمزاج , َنوبة َنَكد , ) ضيق ُخلق(  
               ُمنَقِبض ألصَّدر             , ُمَتَحدِّر 

fuki·kesu 吹き消す v.  َطِفئ , َنَفخ طاِفئًا  
)                                               َشمعة(  

fukin 付近 n.  ُقرب                 , ِجوار  

fu·kisoku 不規則 a. , n. ُمخاِلفة للقانون 
َعَدم أإلسِتواء              , ُشذوذ , ألنِّظام ) أو(  

fuki·tobasu 吹き飛ばす v.      ُنْخَرة ِمن 
)       في ألَكالم(َتَبجَّح , ألَهواء َتْخُرج بإنِدفاع   

fukitsu 不吉 a. , n. ~ na ~な      ُمنِذر 
ذات طاِلع َمنحوس         , َنذير ُشؤم , بالشَّر   

fuki·tsukeru 吹き付ける v. َنَفخ      ) 1(  
لى                   َهّب َع, لى َعصف َع ,لى َع  
َنَثر ألشَّّيء ُمستعينًا بالَهواء          , َرّش ) 2(  

fukkatsu 復活 n.  ميالد , َرجعة , َبعث  
عادة  (إحياء , ُمَجدَّدة) أو(َحياة َجديدة ’ ُمَجدَّد   
إنعاش                                      , ) َقديمة  

Fukkatsu·sai 復活祭 n.  ِعيد ألِفصح ,  
                                      ِعيد ألِقيامة       

fukō 不幸 n. )1 ( بؤس   , َشقاء , َآَرب  
َوفاة                                     , َمْوت ) 2(  

fu·kōhei 不公平 n.  َضَلع        , ُمحاباة  
َحْيف       , ُظالمة , ُظلم , ُمحاَوزة , ) َتَحيُّز(  

fuku¹ 服 n.              ِآساء   , َمالِبس ) 1(
َنَفث ألدُّخان            ) أو) (َسجاِئر(َدخَّن ) 2(  
) أعطى األدَّواء ِبَحسب َآمية ُمَعيَّنة(َوَجر ) 3(  

fuku² 吹く v.   ,َنَفخ , ) ألريح(َعَصف ) 1(
َهفَّة                                  , َنسمة , َنِسيم   

                )                       ِبَفمه(َنَفخ ) 2(
على (َعزف ,) في ألِمزمار أو ألبوق(َنَفخ ) 3(  

)                                      ألنَّاي أو البوق  
,    َشَخب , إنَشَخب , ) وَخَرج ِبُقوَّة(َدَفق ) 4(  

 إنَبَجس                                                 
                           َتفاَيش        , َتَبجَّح ) 5(
أْطَلع              , أنَبت , َطَلع , أَخذ َينُبت ) 6(  
َنوَّر                                     , َزهَّر ) 7(  

fuku³ 拭く v.  َنشَّف, َنظَّف , َمّش , َمَسح  
 

fuku⁴ 副 pref.   ناِئب,  ُمعاِون, ُمساِعد  
                         )                       َرئيس(

fuku⁵ 福 n.  َبخت , ُحسن طَّاِلع , طاِلع ,  
ألَحظ                 ) أو(ُحسن ألُمصاَدفة , َحظ   

fukugōgo 複合語 n.  ِمن   (َآِلمة ُمَرآَّبة  
)                                     َآِلَمَتين أو أآَثر  

fukujū 服従 n.  إنِقياد   , إطاعة , طاعة  
fukumaku 腹膜 n.         َثْرب ألصَّفاق 

ِغشاء ُيَبطِّن جدران ألَبطن ِمن ألدَّاِخل وُيَغشِّي (  
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)                           أألعضاء ألَموجودة فيه  
fukumeru 含める v.  أضاف , َضم     ,  

أْدَرج                            , َتّضمَّن , إشَتَمل   

fukumu 含む v. )1 ( َتّضمَّن , َحَوى   ,  
أضاف                                        , َضم   

َعنى ِضمنًا   , ) على(َدل ِضمنًا , َتّضمَّن ) 2(  
إبقاء ألشَّيء في ألَفم                           ) 3(  
                          َمرأضْْ, ِده دار في َخَل) 4(

fukurahagi ふくらはぎ n. أْلَية ألسَّاق ,  
)            َبطَّة ألسَّاق(ألسَّاق ) أو َعَضلة(َرْبلة   

fukuramasu 脹らます v.  َضخَّم   , َنَفخ  
fukuramu 脹らむ v.  َنَتأ  , إنَتَبر , إنَتَفخ  

fukureru 脹れる v. )1 (             إنَتَفخ  
َتَقطَّب                                  , َعَبس ) 2(  

 kare wa shikarareru to sugu ni  
 ~ 彼はしかられるとすぐに~ ِّأو   (َبإذا ما ُأن  

عان ما َيْعُبس                            ُسْر) ُعزَِّر  

fukuro 袋 n.  ُخْرج      , ِجراب , آيس  
fukurō 梟 n.  طاِئر ِمن   (بومة ) أو(بوم  

)                              ألَجواِرح َيَتَحرَّك ليًال  

fuku·sanbutsu 副産物 n.  َمحصول    
ُمشَتق                                   ) أو(ثاَنوي   

fuku·sayō 副作用 n.  تأثير جاِنبي      ,  
َتْفريع , ) ُمضاَعفات(ُمضاَعفة , تأثير عاِرض   

 َمفعول                                                 

fukusei 複製 n.  إنتاج َمرَّة   ) أو(إخراج  
)                  ِعن(صورة ) أو(ُنْسخة , نية ثا  

fukusen 複線 n.          َخّط ُمزَدَوج ِمن 

 ألُقضبان ألَحديد ِلَسير ألِقطار                      
fukusha 複写 n.  صورة      ) أو(ُنسخة  

)                                                  َعن(  

fukusha·chō 副社長 n. َّاِئب ألَتنفيذي ألن  
 للَرئيس                                                
fukushi¹ 副詞 n.  حال            , َظرف  

fukushi² 福祉 n.  َصالح , ُحسن الحال ,  
َصالح ألَمعيشة                             , َرفاه    

fukushū¹ 復讐 n.  أخذ بالثأر , ثأر     ,  
ام                                    إنِتق, إقِتصاص   

fukushū² 復習 n.  أو(ُمذاَآرة َدرس   ( 
)                       ِآتاب(ُمراَجعة , َموضوع   

fukusō 服装 n.  ِزّي     , ِآساء , مالِبس  

fukusō² 輻輳 

fukusū 複数 n. في (ِصيغة ألَجمع , َجمع    
لَجمع           ُمَتَعلِّق ِبصيغة أ, ُمَتَعدِّد , ) ألُلغة  

fukutsū 腹痛 n.  َمغص(َوَجع أَلَبطن ( ,  
 أَلم ألَمِعدة                                             
fukuzatsu 複雑 a. , n.  َتَعقُّد , َتعقيد  ,  
 َتشاُبك                                                 
fukyō¹ 不況 n.  في     (َهبطة ) أو(َحطَّة  

,      ) ِتجاري(إنِخفاض , ) سُّوق أو ألتِّجارةأل  
) في ألسُّوق(إنِهيار , ) إقِتصادية(أزمة , َآساد   

fukyū² 普及 n.  َجعل      , ُفُشّو , إنِتشار  
َتعميم                , ألشَّيء في ُمَتناَول ألَجميع   

fu·majime 不真面目 a. , n.  َغير جاد,  
ِلس                   ُموا, َمّلاذ , َلعوب , طاِئش   

fuman 不満 n.  َعَدم إرِتضاء , َتَسخُّط  ,  
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َتَبرُّم                                         , إسِتياء   

fumei 不明 a. , n.  ُمبَهم , َغير واِضح ,  
غاِمض                                     , ُمْلَتَبس   

fu·meiyo 不名誉 a. , n.  عار , ِخْزي ,  
َوصمة                            , ُمْخِجل , وان َه  

fumikiri 踏み切り n.         َمقَطع َطريق 
ُمشَتَرك َبين ِقطار وساِبلة او َسيَّارات ولة باب (  

)            َمْزَلقان(, ) ُيغَلق إلى أن َيُمرَّ ألِقطار  

fumin·shō 不眠症 n.  ُسهاد, أَرق  ,    
                              )           َمَرض(ُسهد 

fumi·tsukeru 踏み付ける v.      َعَرك 
َوِطئ , َخَبط , َدَهك ,  داس ,َدَعس , ) بالَقَدم(  

fumoto 麓 n.  َمرسى , أسَفل ألَجَبل       
َحضيض ألَجَبل                            , ألَجَبل   

fumu 踏む v. )1 (َضَهز , َدَعس , داس ,  
َمَعس                                         , َدَهك   

)            لسِّعرأ (َخمَّن) أو (َقيَّم) أو(َقدَّر ) 2(  
)                            َمع أألمر(َتعاطى ) 3(  
)                 أرض َقوم(َنِزل بـِ , َوِطئ ) 4(  

 kare wa hakimete parasuchina no  
chi o funda 彼は初めてパラスチナの地 

を踏んだ ه أْرض        ِطئ َقَدمِلألوَّل َمرَّة َت  
 ِفِلســــطين                                          

fun¹ 分 n.                                 َدقيقة 
fun² 糞 n. َبَعر  (َجلَّة , َبْعر , ث َرْو        

  آَسماد َروث ألَحيوان(ِزْبل , ) ألَحيوان للُوقود
)                                              لألرض  

funabin 船便 n.                َبريد َبحري 

funauta 船歌 

funayado 船宿 

funayoi 船酔い n. َسَدر   , ر َدوار ألبح  
funazoko 船底 

funazumi 船積み 

funbaru 踏ん張る v. )1 ( َفَرد , َبَسط  ,  
                              َمّد                         

)                       َصَمد(َثَبت ) أو(َصَبر ) 2(  
funbetsu 分別 n.  في ألرَّأي(إجِتهاد (

في َتخمين        (َفراسة , َقرار َحكيم , ُمَوفَّق   
)                                               أُألمور  

fune¹ 船 n.  ِريةسا, َسفينة , باِخرة         
fune² 舟 n.  َزوَرق , َيخت , قاِرب      ,  
 َمرَآب                                                 
fun’en 噴煙 n.  ألدُّخان ألذي َيَتصاَعد ِمن 
 ألُبرآان                                                
fungai 憤慨 n.  َحفيظة , َغَضب وأنفة  ,  

  َتقمة                                      ,إمِتعاض 

funinki 雰囲気 n.  ألحالة (َجّو             
ألنَّفِسيِّة                       ) ألحالة(, ) ألُمحيطة  

funka 噴火 n.  َثَوران         ) أو(إنِفجار  
)                                               ُبرآان(  

funkakō 噴火口 n.           ُفوَّهة ُبرآان 
funmatsu 粉末 n.  َذُرور      , َمسحوق  

)                                               ُبوْدرة(  

funshin 分針 n.  للسَّاعة(َعقَرب ألّدقاِئق(  

funshitsu 紛失  n.   َضياع        , ُفقدان  

funshutsu 噴出 
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funsō 紛争 n.  َتعاُرض  , ِنزاع , ِخالف  
funsui 噴水 n.  نافورة      , ) ماء(َفوَّاَرة  

funwari ふんわり ad.  ِبِرقَّة , ِبِرفق   ,  
ِبَوداعة                           , ِبَدماثة , ِبُلطف   

fun·zukeru 踏ん付ける v. = 
fumi·tsukeru 踏み付ける 

fura·fura¹ ふらふら a. , n.  ُمَتَقْلِقل   ,   
ُمَتَرآِّن ) أو(سَتِتب َغير ُم, ُمَتَخْلِخل , ُمَتَرْجِرج   

fura·fura² ふらふら ad. )1 (           ال  
,  ) على نحو فاِقد للَوعي( ال َوعي , ُشعوري   

 غير دار                                               
َتماُيل          , َتَرنُّح , ألشُّعور بالدَّواران ) 2(  

furai フライ n. (fry)      َطعام ُمَقلَّى       
furai·pan フライパン n.             ِمقالٌة 
furansu フランス n.  َفَرنسا                   

furansugo フランス語 n.  ألُلغة ألَفَرنِسية 
furansujin フランス人 n.           َفَرنسي 
furasshu フラッシュ n. (flash)  َوميض 

)            ألفوتوغرافي(آلة ألتَّصوير ) فالش(  

furēmu フレーム n.  ِبرواز(إطار      (  
furenchi·horun フレンチホルン 

fu·renzokusen 不連続線 

fureru¹ 触れる v. )1 ( َلمس , َمّس      ,  
َتماس                                         , َحّس   

َتخاَلف  , َتناَقض , ) َمع(َتنافى , َتعاَرض ) 2(  
,  َعَرض له بأيجاز , أشار , َذَآر , أوَرد ) 3(  

)                                                به(أَلمَّ   
furi¹ 振り n.  َتَصنُّع       , تظاُهر , إدِّعاء  

furi² 不利 n.  َعَقبة , َعوقة , َمْعَسَرة     ,  
ُمواٍت                   ) أو(َظرف َغير ُمسِعف   

furigana 振り仮名 n.        أحُرف ألكانا 
     )أو(ُتكَتب على جاِنب ) اهيراغانا وآاتاآان(

ألصِّينية ِلَتسهيل        ) أألحُرف(َفوق ألرُّموز   
                                           ِقرائتها      

furi·kaeru 振り返る n.  إسَتدار ) أو(دار  
َنَظر َخلفه                                 , ) َحوله(  

furiko 振り子 n. َّاعة َرقَّاص ألس         ,  
)                           ُبْنُدول(راجوح , َنوَّاس   

furi·muku 振り向く v. )1 (    َتَطلُّع إلى  
َنَظر َخلفه                   , ألَخلف ) أو(ألَوراء   

َيهَتم                         ) أو(َيكَتِرث ) ال) (2(  
 kanojo wa kanemochi igai no  
otoko ni furimuki mo shinai 彼女 

は金持ち以外の男に振り向きもしない  إنها ال 
 ُتعير إنِتباها إلَّا للَرُجل ألثَّرّي                    

fūrin 風鈴 n.  ُآلَّما َهزَّه  (ألَجَرس ألُمَعلَّق  
)                                            ألريح َرن  

furo 風呂 n.  ِمغَطس ألَحمَّام , َحمَّام ,     
إغِتسال , إسِتحمام , ألَحمَّامات ألعامَّة , سَتَحم ُم  

furoba 風呂場 n.   ُغرفة َحوض ألَحمَّام 
)           وهي عادًة ما َتكون ِبدون ِمرحاض(  

furoku 付録 n.  في َجريدة أو     (ُملَحق  
)                                                 َمَجلَّة  

furonto フロント n. (front)        َمكَتب 
)                              في ألُفنُدق(أإلسِتقبال   

furonto·garasu フロントガラス n.  
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)        ِمن ُزجاج(ألشُّبَّاك أألمامي في ألسَّيارة   

Furorida フロリダ 

furoshiki 風呂敷 n.  ِلفاف     ) أو(ِلفاع  
)                                          من ِقماش(  

furu¹ 古 a.  َتعاَوَرته , باٍل , َعتيق , َقديم  
ُمسَتعَمل                                    , أأليدي   

furu² 降る v. )1 ( ُسُقوط) أمطار         ,  
)                                          َبَرد, ُثُلوج   

ُنزول                                  , َتساُقط ) 2(  
 sora kara kazanbai ga futte kita 空 

 から火山灰が降ってきた َتساَقط َرماد          
)                  أو ألسماء(ألُبرآان ِمن أألعلى   

furu³ 振る v. )1 ( َهزَّ        , أشَّر , َلوَّح  
,     ) آالَملح على ألطَّعام(ذرَّ ) أو(َذْرَذر ) 2(  

                  َرّش                                  
أرفق                                 , أضاف ) 3(  
صاَرم   ) أو(َهَجر , َفَرك , َتَرك , َتَخلى ) 4(  
فاَرك       , ألَعشيقة ) أو(آالَمرأة ) َبعد َمَحبَّة(  

furueru 震える v.  َرَجف , إرَتَعش    ,  
              )          َخوفًا(َتَملََّكْته ِرْعَدة , إهَتزَّ 

furuhon 古本 n.  أو(ِآتاب ُمسَتعَمل    (  
َعتيق                                      ) أو(َقديم   

furui 古い a. )1 ( َعريق , َقديم , َعتيق,  
)     أو(ِضد ألطَّري , ) آالُخبز(عاّب , عاِشم   

َبيُّوت                             , باِئت , ألطَّاِزج   
على ألطَّْرز ألَقديم              , َقديم ألَعهد ) 2(  

f 

furu·kusai 古臭い a.  فاِئت , َقديم ألَعهد  

َتقاَدم    , ُمتأخِّر َعن ألطِّراز ألَحديث , أألوان   
َعهُده                                   ) أو إنَقضى(  

furumai 振る舞い n. )1 ( ُسلوك      ,  
ة َتَصرف                      َآيِفي, َقوام , َمسَلك   

َوليمة                                   , مأَدبة ) 2(  
furu·mau 振舞う v. )1 ( أحَسن, تأدَّب   

َتَصرَّف                          , َسَلك , ألسُّلوك   
أآَرم                    , َضيَّف , إسَتضاف ) 2(  

furusato 古里 n.  ألَمنشأ , َمسَقط ألرَّأس  
furūto フルート n. (flute)  ِمزمار, ناي  
furūtsu フルーツ n. (fruit)         فاِآهة 
furuu 振う v. )1 ( إهَتز          , إْرَتَعش  

                      إسَتعَمل                     ) 2(
إسَتعَمل                     , زاَول , َماَرس ) 3(  
َنما     , إزَدَهر , ) دُّنيا َعليهأقَبَلت أل(أفَلح ) 4(  

furyo 不慮 a. , n.  َسيِّء         , َرديء  
fusa 房 n. )ُقْنُبرة , ِمن ألشَّعر ) ُشوشة   ,  

ُطرَّة          , ُشرَّابة , ُحزمة , ُعنقود , ُذؤابة   
fusagaru 塞がる v. )1 ( َسّد)َسكَّر (    ,  

                 أطَبق                                  
أْقَفل   , أغَلق , ُمعَتَرض ألَسبيل ,  َمسدود )2(  
                                ُمحَتل ,  َمشغول )3(

fusagu 塞ぐ v.  أغَلق , إعَتَرض , َسّد   ,  
أشَغل                                         , إحَتل   

fusai 夫妻 n.  ألَزوج           ( ألَزوَجين  
)                                             وألَزوجة  

fusaku 不作 n.  َغلَّة   , َمحصول َرِديء  
 َسيِّئة                                                   
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fusawashī 相応しい a.  ُمناِسب         ,  
الِئق                               , صاِلح , ُمالِئم   

fuse 布施 n.  في ألَمعَبد(َصَدقة ُقربانية  (  
fusegu 防ぐ v.  َعن      (داَفع ) أو(حامى  

َوقى                      , صان , َحمى , ) َنفسة  
fusei 不正 n.  َحْيف  , َغَبن , ُظالم , ُظْلم  
fu·seikaku 不正確 a. , n. َغير َصحيح 

َسليم         ) أو(َغير الِئق , َغَلط , َسديد ) أو(  
fūsen 風船 n.  ُينَفخ وَتلَعب به      (بالون  

)                                              أألطفال  
fuseru 伏せる v. )1( رأسًا على َمقلوبًا    

)                عاليه على ساِفِله(ُمَنكَّس , َعِقب   
َنَظر إلى أسَفل   , ) َحياًء أو َخجًال(طأطأ ) 2(  

 kanojo wa hazukashi-sō ni kao o  
 fuseta 彼女は恥ずかしそうに顔を伏せた 

 طأطأت رأسها َحياًء                                
َحِفظ ِسرًا                      , ) عن(ُيخفي ) 3(  

 watashi no namae o fusete  
 kudasai 私の名前を伏せてください    ِمن 
 َفضِلك إحَتِفظ باسمي ِسرًا                          
fūsha 風車 n.                 طاحونة َهواء 

fushi 節 n. )1 ( ُبرُجمة  , ِمحَور ِمفَصلي  
ِمفَصل أإلصَبع    , ) ِمْفَصل أو ُعْقَدة أإلصَبع(  
ُعْقدة في ساق   (ُعْجَرة , ) في َحْبل(ُعْقدة ) 2(  

َيخُرج ِمنها َوَرق      (َزَمعة , ) أو َفرع ألنَّبات  
                                 )                ألشََّجر

َلحن                                     , َنَغمة ) 3(  
sono ~ wa yoku oboete imasu その 

 ~はよく覚えています    نََّغمة  ألأَتَذآَّر َتماما هذة
)                                      َبْند(ُنقطة ) 4(  

fu·shiawase 不仕合せ n.  ُسوء طاِلع ,  
ُبؤس                           , َشْقَوة , ء َحظ سو  

fu·shibushi 節々 n.      َمفاِصل ألِجسم 
fushigi 不思議 n.  إسِتغراب , َغرابة   ,  

َتَعجَّب                         , َعِجب , إسَتهجان   

fu·shimatsu 不始末 n.  ُسوء َتَصرُّف,  
            إهمال                       , ُسوء َتدبير 

fu·shinnin 不信任 

fu·shinsetsu 不親切 a. , n.  َجفاء ,    
,   ُمَقصِّر , سوء ُمعاَمَلة , ُبرودة , َعَدم َمَودَّة   

 َغير آافي                                             
fu·shizen 不自然 a. , n.  َغير َطبيعي ,  

             ُمَتَكلَّف                       , ُمصَطَنع 

fushō 負傷 n.  َآَلم , َجرح , إصابة      ,  
 َخْدش                                                  
fusoku 不足 n. )1 ( ِقلَّة , َنقص ,         

حاجة              , َعَدم ِآفاية , َعْجز , ُقصور   
َعَدم إرِتضاء               ,َتَسخُّط , إسِتياء ) 2(  

fūsoku 風速 n.               ُسرعة ألرِّيح 
fusuma 襖 n.  َينَزِلق           (باب َزلَّاج  

إطاره ِمن     (ياباني ) باب َسحَّاب) (ُمعَتِرضًا  
 َخَشب وُيَغطَّى بالَوَرق أألبَيض ألسَّميك أمَّا     
 ألذي َبين ألُحجرات ُيرسم علية في غاِلب       

                                )               أألحيان
futa 蓋 n.  َطَبق   , ) ِوعاء آالِقدر(ِغطاء  

)                                     ألصُّندوق َمَثًال(  
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futa- 二 pref.  إثَنين, ُمضاَعف , ِضْعف  
futago 二子 n.  وُهما َتوأمان  في   (َتوأم  

            شقَّة َتْوأم                  , ) َبطن واِحد
futan 負担 n.  ِحْمل        , ِوزر , ِعبء  
futari 二人 n.  َزوَجين , َشخَصين , إثَنين  
fu·tashika 不確か a. , n. ,  َغير ُمَحقَّق   

َغير َمعروف على     , ال ُيثَبت على أية حال   
َموثوق به       ) أو(َغير واِثق , َوجه ألتَّحقيق   

futatabi 再び ad.  َمرَّة     , َمرَّة أخرى  
ُمعاَودة                          , ِمن َجديد , ثانية   

futatsu 二つ n.  َزوجين           , إثَنين  
fu·tekitō 不適当 a. , n.  َغير الِئق    ,  

َغير ُمؤهل          , َغير ُمناسب , َغير ُمالِئم   
futo 不図 ad.  على   , َعَرضًا , ُمصاَدفة  

إنِتظار                              ) أو(َغير َتَوقُّع   
futō 不当 a. , n.  َغير َعقالني , ُظلم ,    

ُمفِرط                                , َغير َمعقول   
fūtō 封筒 n.  ُمَغلَّف(ِغالف , َظْرف     (  
futoi 太い a. )1 ( َثخين            , َسميك  

      ُمنَخِفض   (َعميق ) أو(َغوير َصوت ) 2(
)                                               أألطََّبقة  

futokoro 懐 n.  ألَمنِطقة أألماِميَّة  (َجيب  
)                   ألُمحيطة بالصَّدر ِمن الكيمونو  

futomomo 太股 n.                    َفْخذ 
futon 布団 n.  َمواد ألِفراش    ) أو(ِجهاز  

futoru 太る v. زاد في َوزن     , سمين َت  
َسمين                                       , ألِجسم   

futosa 太さ n.  ُقطر       , ُثخن , َسماآة  

futsū¹ 不通  n.  إنِقطاع           , َتعطيل  
)           َتوقيف إلى حين(ْعليق َت, ) أإلتِّصال(  

futsū² 普通 ad.  ُمعتاد             , عادي  
َمعمول به                  , مألوف , ) ياديإعِت(  

futsuka 二日 n.  ألَيوم ألثَّاني    , َيوَمين  
)                                          في ألشَّهر(  

futsuka·yoi 二日酔い n.  أو(ُعقبول  (  
ما َيَتَعقَّب ِمن ألشَّيء َبْعد ِذهاب        , ُعقبولة   
)          ْعد ِذهاب ألسُّكرِمثل ألُخمار َب(أألصل   

futtō 沸騰 v.  َغَليان(َغلى , َفور (       ,  
إهتاج                                        , إنَفَعل   

futtobōru フットボール n. (football) 
 ُآرة ألَقَدم أألمريِكيَّة                                 
fuun 不運 n.  سوء طاِلع , سوء َحظ    ,  

َمنحوس                                   , شؤوم َم  
fūun 風雲 n.     عاِصفة ُمَحمَّلة باألمطار 

fuyasu 殖やす v.  َزيَّد , إزداد , زاد     ,  
ضاَعف                                        , َنما   

fuyō¹ 不用 n.  َغير ذي , َعديم أألهمية   
ألَجْدَوى   ) أو(م ألنَّفع َعدي, ال ُينَتَفع به , َغنَّاء   

fuyō² 不要 n.  الُيحتاج, َغير َضروري   
ى               َوَعديم ألَجْد, الُيرَغب فيه , إليه   

fuyu 冬                            َفصل ألشِّتاء 
fu·yukai 不愉快 a. , n. ,       َآريه ) 1(  

      ُمسَتكَره                                          
َآدَّر                                  , أمَعض ) 2(  

 ano toki watashi wa ~ deshita あの 

 とき私は~でした  في ذلك ألحين ُآنت ُمستاًء 
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fuyu·yasumi 冬休み n.  أو(إجازة    (  
 ُعطلة َفصل ألشِّتاء                                  
fuzai 不在 n.  َعَدم ُوجود       , ِغياب    
fuzakeru ふざける v. )1 ( َمَزح  , َنكَّت  

َمرحًا    ) آالِقط ألَصغير(َتَطفَّر ) أو(َتَقفَّز ) 2(  
)                  َتَنطَّط, َبْرَطع (َمَرح , وَنشاطًا   

إمرأة    (َلوَّاعة , غاَزَلها , ) أمرأة(ناغى ) 3(  
ُمداعبة وَغَزل                            , ) َغِزلة  

 futari wa hitomae de mo hēki de 
 fuzakete ita 二人は人前でも平気でふざ 

 けていた َتغاَزال ِبُحضور ألنَّاس دون إحِتشام    
fuzoku 付属 n.  لـِ(تاِبع , ) بـِ(ُملَحق    (  
fūzoku 風俗 n.  عادات  , ُعرف , عادة  

َشعِبية                        ) أو(َقَبِلية ) أو(َبَلِدية   
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G
ga¹ が p. وَمع ذلك, َبعد ) َليس(, لِكن ) 1(  

ِعنَدما                                     , و ) 2(  
بالنِّسبة      , ... ِبصوص, ... ما َيُخص) 3(  
        ...                                        إلى

)4                                                  (  
ga² 我 n.  ذات                        , َنفس  
ga³ 蛾 n.  ودوَدُتها     (َبشَّارة , ُسَمْيطاء  

َفراشة       ,) قاِرضة للثِّياب واوراق ألنَّبات  
 َتنُشط َليًال                                           
gabugabu がぶがぶ ad.  أو(َعّب     (  

َصوت َتَجرُّع ألَخمر          , ) َآْرَبع(َتَعبَّب   
gabyō 画鋲 n.  له َقَمعة          (ِمسمار  

,     َيغُرز في َوَرقة ألرَّسم ِلَتْثبيتها ) ُمَفلَطحة  
)                                    مسمار َطْبعة(  

gachagacha がちゃがちゃ ad.  
آأصوات ألصُّحون َبعِضها (صوات ُمخَتِلفة أ  

)                   قََْرقَََعة) (َطرَطقة(, ) بَبعض  

-gach ･･･がち suf.  َحِرّي     , ُعرَضة  
gachō 鵞鳥 n.  طاِئر(إَوزَّة  , َوزَّة     (  

gādo  ガード  n. (guard) )1 ( ِسياج

ِلَمنع ألسَّيَّارت ِمن ألُخروج َعن      (ألشَّاِرع   
)                                             ألَمسار  

َوقى                        , َحمى , َحَرس ) 2(  
gādoman ガードマン n. (guard  
 man)  َغفير                         , حاِرس  
gādorēru ガードレール  
gai 害 n.  َضير , أذى , َضَرر           ,  

                       بأس,  سوء, َشر , َمّضرَّة 

-gai ･･･外 suf.  خاِرجي         , خاِرج  
gaiatsu 外圧 n.           َضغط خاِرجي 
gaibu 外部 n. )1 ( خاِرجي , ظاِهِري ,  

خاِرج                                     , ظاِهر   
ألَمأل                     , ) الداِئرة(خاِرج ) 2(  

 himitsi ga ~ ni moreta 秘密が~に 

漏れた رَّب ألسِّر إلى ألَمأل        َتَس         
gaichi 外地 n.  ِضّد داِخل(خاِرج (    ,  

)                                  َبرَّاني(خاِرجي   

gaichū 害虫 n.             َحَشرة ضارَّة 
gaido ガイド n.  ِسياحي(ُمرِشد           (  

gaidoku ガイドブック  n.  
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(guidebook) )1 (ُآَتيِّب ُمرِشد ألسَّاِئح   
إرشادي               ) أو(ِآتاب َتعليمي ) 2 (  

gaigākeisūkan ガイガー計数管 

gaijin 外人 n.  َشْخص قاِدم ِمن , أجَنبي  
)           هذه ألَكِلمة َتعبير سوقي(َبَلد أجَنبي   

gaijūnangō 外柔内剛 

gaika 外貨 n.  ُعْملة أجَنِبية(َنْقد أجَنبي (  
gaikai 外界 n. = gaibu 外部 
gaikan 外観 n.           َمْظَهر خاِرجي 
gaikō 外交 n. )1) (ألتَّعاُمل َبين     ) أو  

ألتَّواُصل                 , ) ألدِّبلوماسية(ألدََّول  
)                باِئع ُمَتَجوِّل(ِبيع بالتِّجوال ) 2(  

 kanojo wa hoken no ~ o shite iru  
 彼女は保険の~をしている )ُتَسوِّق    ) ِهَي  

ألَتأمين ِمن َبيت ألى َبيت            ) إشِتراك(  
gaikōin 外交員 n.  ُمَسوِّق        , َبيَّاع  
gaikōkan 外交官 n. )َشخص          (  

في ألسِّْلك ألدِّبلوماسي         ) أو(ِدبلوماسي   

gaikoku 外国 n.  ألدَُّول     ) أو(ألدَّولة  
                                     أألجَنِبية         

gaikoku·go 外国語 n.ألُلغات أألجَنِبية 
gaikoku·jin 外国人 n.  أجَنبي       ,  
gaimu·daijin 外務大臣 n.      َوِزير 
 ُشئون ألدَّولة ألخاِرِجية                           
gaimu·shō 外務賞 n. ُشئون    ِوزارة  

                          ألدَّولة ألخاِرِجية          

gainen 概念 n.  َغير       (ِفكَرة ُمجَملة  
)                                             ُمَفصَّلة  

gairai 外来 n. ,  ) ِمن ألخاِرج(ُمسَتجَلب   
,    ) ِمن خاِرج ألَبَلد(داِخل , ) قاِدم(ُمسَتقَدم   

             ُمسَتوَرد                                
gairaigo 外来語  َآِلمات أعَجِمية      ,  
 َآِلمات َدخيلة َتم إسِتعاُبها في ألُلغة ألياباِنية  

هذ الَتعبير ال ُيسَتعَمل للَكِلمات ألُمسَتَمدَّة   (  
)                                ِمن ألُلغة ألصِّينية  

gairyaku 概略 n.  ُخالصة   , ُمْجَمل  
gaishite 概して ad.  على      , ُعمومًا  

إجماًال                                   , ألُعموم   
gaishō 外相 n.           َوزير ألخاِرِجية 
gaishoku 外食 n.    َتناول َوجبة َطعام 
 خاِرج ألَمنِزل                                      
gaishutsu 外出 n.  ِمن         (ُخروج  

                                             ) ألَمنِزل
gaisō 外装 n.  خاِرج      (خاِرج ألشَّّيء  

)                           ألَعمارة إلخ, ألسَّيَّارة   
gaisū 害す v.  أَضّر , َجَرح , آَلم , آذى  
gaitō¹ 街灯 n.  إنارة   , فانوس ألشَّاِرع  

                 نور ألشَّاِرع                  ) أو(
gaitō² 街頭 n.  َسبيل              , شاِرع   

gaitō³ 該当 n.  َوقََََََع     , َتواَفق , َتماَثل  
)                                َفقرة أو َبند(َتْحت   

gaiya 外野 n.  ِمن ألَملَعب(ألُجزء     (  
 ألذي َيكون َبعيدًا َعن ألالِعب ضاِرب ألُكرة  

)                                ألبيسبولفي ُلعبة(  
gaiyō 概要 n. = gairyaku 概略 
gaka 画家 n.  َفنَّان                , َرسَّام  



- 173 - 
 

-gakari¹ ･･･係 suf. ُمَوظَّف , آاِتب  )1(  
 annai ~ 案内~  أو(ُمواظَّف أإلرشاد  (  
 أألسِتعالمات                                       
kaikē ~ 会計~ َوظَّف ألُمحاَسبة ُم      ,  

 ُمحاِسب                                             

settai ~ 接待~ ُمواظَّف أإلسِتقبال        
في َشِرآة أو         (َفرع , ُشعبة , ِقسم ) 2(  

)                                             ُمَنظَّمة  
-gakari² ･･･掛かり suf. )1 ( َتَطلَّب   ,  
 إحتاج                                               

)                            في َطريقة(أَخذ ) 2(  
gake 崖 n.  ُمنَقَطع أنف ألَجَبل , ُجْرف ,  

ُجْرف َصخري                          , َمْخَرم   
gakekuzure 崖崩れ n.  أو(إنِهيال    (  

                         إنِزحال أرضي            

gaki 餓鬼 n. )1 ( ِشرِّير , ُمؤذ         ,  
 ِعفريت َصغير                                     

)                 َتعبير سوقي(َوَلد , ُغالم ) 2(  
gakka 学科 n. )1 ( ُآلِّية)في (ِقسم ) أو  

)                                             جاِمعة  
َمْبَحث                  , َموضوع ِدراسي ) 2(  

gakkai¹ 学界 n.             َمحَفل ِعلمي 

gakkai² 学会 n.  ِعلِمية أو      (َجمِعية  
)                                               أَدبية  

gakkari がっかり ad.  ُمَخيَّب ألرَّجاء  ,  
َمل          أأل) أو(ألظَّن ) أو(ُمْخَلف ألرَّجاء   

gakki¹ 学期 n.  َمدَرسي(َفْصل         (  
gakki² 楽器 n.  موسيِقية(آله َعزف    (  

gakkō 学校 n.                      َمْدَرَسة 

gakkyū 学級 n.  ِدراِسية(َمْرَحَلة      (  
gaku¹ 額 n. ُصورة ُمَبْرَوَزة           ) 1(  

            )                       مالي(َمبَلغ ) 2(
 bokin wa yotē shita ~ ni tasshita 
募金は予定した~に達した  َمبَلغ ألتََّبرُّعات 
 َوَصل المأمول                                     
gaku² 学 n.  ِسعة أإلطالع         , َتَعلُّم  

ِدراية                , ِعلم , َتَثقُّف , وألَمْعِرفة   

gaku 学 suf.  ة                ِدراس, ِعلم  
 butsuri ~ 物理~             ِعلم ألفيزياء 
 kai ~ 会~                    ِعلم أإلجِتماع 
 gengo ~ 言語~ ِدراسة ألُلغات    ) ِعلم(  
 ka ~ 化~                      ِعلم ألِكيمياء 
gakubu 学部 n.  ِقسم في      ) أو(ُآلِّية  

                        جاِمعة                        
gakuchō 学長 n.  َرئيس     ) أو(َعميد  
 جاِمعة                                               
gakudan 楽団 n.  ِفرقة   (ِفْرَقة َعزف  

)                                           موسيقية  
gakuen 学園 n.  ُمَؤسَّسة َتَعليمية      ,  

ي                                     َصْرح َتعليم  
gakufu 楽譜 n.   ِقطعة موسيقية ُمَدوَّنة 
gakuhi 学費 n.          َمصاريف َتعليم 
gakui 学位 n.  جاِمِعية(َدَرجة ِعلِمية   (  

gakumon 学問 n.  َمْعِرفة , ِعْلم      ,  
 َثقافة                                                 
gakunen 学年 n.  ِدراسية(َمْرَحَلة     (  
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gakureki 学歴 n.     ألَتحصيل ألِعلمي 
gakuryoku 学力 n.  َمقِدرة َتَعلُِّميَّة   ,  
 ألُقدرة على إسِتسقاء ألِعلم                        
gakusē 学生 n.  َمعَهد أو         (طاِلب  

)                                             جاِمعة  

gakusetsu 学説 n.  ِعْلِمية(ِنِظِريَّة    (  
gakusha 学者 n.                   َعلَّامة 

gakushi 学士 n.   َحَملة َدَرجة (جِامعّي  
                                      )ألباآلوريوس

gakushū 学習 n.  ِدراسة         , َتعليم  

gakushūsha 学習者 n.       ِتلميذ ِعلم 
gamagaeru 蒲蛙 n.  ُضفَدع(ُعْلجوم (  
gaman 我慢 n.  َتَجلُّد , َتَصبُّر , َصْبر ,  

)                                 ألَمْكروه(إحِتمال   

-gamashii ･･･がましい suf. َآـ ...    ,  
َآما لو                                      , َيبدو   

gamen 画面 n.  سينما أو          (شاشة  
)                                           ِتلفزيون  

gamigami がみがみ ad.  َوبَّخ , َزَجر ,  
َتَذمَّر                                        , َقَدح   

gamu ガム n. (gum)               ِعلك 
gan¹ 癌  n. )ألسََّرطان          ) َمَرض  

gan² 雁  n.  َوزَّة َبرِّية    ) أو(إَوزَّة      

gāna ガーナ n.                         غانا 

ganbari 頑張り n.  ُمثاِبر       , ُمَتَشبِّث  

ganbaru 頑張る v. )1 ( أجَهد ألنَّْفس  ,  
,    واَظب , ثاَبر , ألَمجهود ) أو(َبَذل ألُجهد   

)                                        على(دأب   

                      )             على(أَصرَّ ) 2(
 kare wa jibun ga tadashī to  
 ganbatta 彼は自分が正しいと頑張った 
 أَصرَّ على أنَّه على َحق                          

َسَد ألسَّبيل                          , َتَشبَّث ) 3(  

gādoman ga iriguchi ni ganbatte  
 ita ガードマンが入り口に頑張っていた  ََّسد 

)                 َمَنَع ألدُّخول(دخل ألحاِرس ألَم  
 kodomo ga terebi no mae ni 
ganbatte ite, ugokakai 子どもがテレビ 

の前に頑張っていて、動かない        َتَشبَّث 
أمام ألتِّلفاز دون ِحراك ) ِبَمواِقَعُهم(أألوالد   

ganjitsu 元日 n.        َيوم رأس ألسَّنة 
ganjō 頑丈 a. , n.  َصلب , َمتين      ,  

)             ُيْعَتَمد َعَليه(ماِآن , َوثيق , طيد َو  
ganka¹ 眼科 n.   ِعلم َوظاِئف وأمراض 

ِطب ألُعيون                              , ألَعين   
ganka² 眼下 n.  أو(َتْحت الَعين        (  

ُدون                                      ,  ألنََّظر   
ganko 頑固 a. , n. )1 (عاِند , نيد َع ,  
 ُمراِغم                                              

ُعضال                         , ُمسَتْعصي ) 2(  
 ~ na byōki ~な病気     َمَرض ُعضال 

)                          الِطّب له: داء ُعضال(  
 ~ na yogore ni kono senzai ga  
 yoi な汚れにこの洗剤がよい ظِّفهذا ألُمَن  
 َيصُلح للُبَقع ألُمسَتعِصية                          
gannen 元年 n.      ألسنة أُألولى ِلُحكم 
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 أإلمِبراطور                                        
ganpeki 岸壁 n.         َرصيف ألِميناء  

ganrai 元来 ad.  في أوَّل        , أصًال  
                           ألِبنية ألطَّبيِعية , أألمر 

gansho 願書 n.               َطَلب َخطَّي 
gantan 元旦 n.  أوَّل َيوم في ألسَّنة    ,  
 رأس ألسََّنة                                         
gappei 合併 n.  تألُّب, إنِضمام  , إتِّحاد  
gara 柄 n. )1 ( ِطراز          , ُأْنُموَذج  

)                                ِجْسِميَّة(ُبنية ) 2(  
َطبيعة                                 , َطبع ) 3(  

garagara¹ がらがら a. , n.  فاِرغ     ,  
خاٍو                                         , خاٍل   

garagara² がらがら ad.  َقْعَقَعة         ,  
أصوات      ) طْرَطقة(, َصلَصلة , َخْشَخشة   
) آاْصوات ألصُّحون َبْعضها ِبَبعض(ُمخَتَلطة   

garakuta がらくた n.  َِّممَّا َهبَّ وَدب ,
     ,َخَرش , َدَبش , أخالط , ِممَّن َهبَّ وَدبَّ 

 َسَقط                                                 
garari·to がらりとad. )1 ( ِبكاِمِلِه      ,  

                                          ِبأسِرِه      
َفْجأة                                           ) 2(  
أحَدث أصواتًا                       , َقعَقع ) 3(  

garasu ガラス n. (glass)         ُزجاج 
garēji ガレージ n. (garage)     َموِقف 

                َسيَّارة داِخلي                        

-gari がり suf.  بـِ(ِشدَّة تأثُّر , َحساسة ( ,  
)                                         بـِ(ُشعور   

 kowa-gari 怖がり ,      َجبان ) َشْخص(  
َمخلوع ألُفؤاد                          ) َشخص(  

samu-gari no hito 寒がりの人  
               َشْخص ال َيقوى على ألَبْرد      

sabishi-gari-ya 寂しがり屋    َسخص 
)    وَيْبَحث َعن َجليس(داِئم ألشُّعور بالِوحدة   

 tsuyo-gari o iu 強がりを言う ُمغالي في 
ُمَتَبجِّح في َحديثه                        , ألَقْول   

garō 画廊 n.           صالة َعرض َفنِّية 
garon ガロン n. (gallon)  أو(غالون (  

)                         ِمقياس للسَّواِئل(جالون   
-garu ･･･がる  suf. )1 ( ُشعور        ,  
 إْحساس                                             

ُحب ألتََّملُّك                , َشهوة , َرغبة ) 2(  
)                          في ألَخطأ(ُوقوعًا ) 3(  

gārusukauto ガールスカウト n.  
(scout girl)  تاِبعة ِلَحَرآة   (ِبنت َآشَّافة  

َآشَّافة َبنات                         , ) ألَكشَّافة  
gasorin ガソリン n. (gasoline) َبنزين 

)                ِمن ُمشَتقَّات ألنَّفط) (غازولين(  
gasorin·sutando ガソリンスタンド n.  
(gasoline stand) ُقود         َمَحطَّة ألُو  

gasshō¹ 合唱 n. في (َجوقة ألُمَرتِّلين     
                                               )َآنيسة

gasshūkoku 合衆国 n.           َدولة 
)                   أألمريكية(ألِواليات ألُمتَِّحدة   

gassō 合奏 n.               َحفلة موسيقية 
gasu ガス n. (gas) )1( ماّدة     ,  غاز  
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)                                  ألُمشَتِعلة(ألغاز   
~ chūdoku ~中毒           َتَسمُّم بالغاز 
 ~ sutōbu ~ストーブ (gas stove)  
 ِمدَفئة غاز                                          

haiki ~ 排気~    غاز َعواِدم ألسَّيارات 
)       رِّآات ألسَّياراتألغاز ألخاِرج ِمن ُمَح(  

 puropan ~ プロパン~ (propane  
 gas)  ألغاز) َتعَمل على(َطباخة              
 tennen ~ 天然~             غاز َطبيعي 

َيَتَجمَّع عاَدًة على َسطح   (َضباب َآثيف ) 2(  
 أألرض أثناء ألليل في أأليَّام ألباِردة وحين    

)             ِفعل ألَحرارةُبزوغ ألشَّمس َيَتَبدَّد ِب  
 ~ ga dete kita ~が出てきた       َتَجمَّع 
 ألضَّباب                                            
-gata ･･･方 suf.  ُقَبيل    , َشْطر , َنْحو  
 ake-gata 明け方  أو(ُبزوغ , إصباح  (  

ُطلوع ألنَّهار                     , ُطلوع ألَفجر   
yū-gata 夕方  ُأمسية    , َعِشيَّة , َمساء  
gatagata¹ がたがた ad. )1 ( َقعَقعة   ,  

)                    قََْرقَََعة(, َجلَجلة , َخشَخشة   
)     أو(َقّف , َرجفة , إرِتعاش , إرِتعاد ) 2(  

َتَشفَشف                     , ) ِمن ألَبرد(َقْفَقف   
gatagata² がたがた a. , n. ل ُمَتَقلِق    ,  

ال ُيعَتَمد       (ُمَقلَقل , َواٍه , خاِئر , ُمَتَخلِخل   
آِيل ألى      (ُمَتَضْعِضع , ُمَتَرجِرج , ) َعَليه  

)                               ألسُّقوط أو ألُهبوط  

-gatai ･･･難い suf.  ُمسَتحيل , َصعب,  
    َغير قاِبل للتَّفاُعل                  , ال ُيمِكن 

-gatera ･･･がてら suf. ِبَنفس  , في حيِنه   
َبيَنما                        , فيما , َلّما , ألَوقت   

gatsugatsu がつがつ ad.  ِبَتَجوُّع    ,  
ِبَنَهم                              , ِبَشَره , ِبجوع   

gattsu ガッツ n.  َنشوة           , َحَيِوية  
 ~ pozu ~ポーズ ا ألَقبَضَتين      َرفع ِآلت  
 ِبَنشوى ألُمْنَتِصر                                  
gawa 側 n.  ناِحية , َطَرف , ِجهة      ,  

ِضفَّة                             , جاِنب , َجْنب   
-gawa 川 suf.                          َنْهر 
gayagaya がやがや ad.  َضجيج ألنَّاس 

)                         لِّم و ضاِحكماَبين ُمَتَك(  

gayōshi 画用紙 n.            َوَرق َرسم 
gāze ガーゼ n. (gauze)          َضمَّادة 
ge 下 n.  ُدوِنيَّة , ) في ألدََّرجة(َتَخلُّف   ,  

ُسُفول                                 , َمْفُضوِلية   
gehin 下品 a. , n.  سوقي , ِجْلف     ,  

َغليظ       , َرعاِعّي , ناٍب , عامِّي , َبطي َن  
gei 芸 n. )1 ( َمهارة                  , َفن  

حيلة                                 , ِخدعة ) 2(  
 inu ni ~ o shikonda 犬に~を仕込ん 

 だ  ِخَدع         ) أو(َدرَّبت ألَكلب على ِحَيل  
geijutsu 芸術 n.  ة  ألُفنون ألَجميل, َفّن  

ألَبديعة                                        ) أو(  
geijutsusha 芸術者                  َفنَّان 

gēmu ゲーム n.  ُمباراة     , َلهٌو , َلِعٌب  
 َلِعب                                                 
geinō 芸能 n.  َتسِلية    (َفن ) أو(َموِهبة  
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                                  )         ألجماهير
 ~ jin ~人  َشخص َعَمُله َتسِلية  , ُمؤاِنس  
 ألُجمهور                                            
 ~ kai ~界           عاَلم ألتَّهريج والتَّسِلية 
gejigeji ゲジゲジ n.  ُأم أرَبٍع (ِجْنِجباسة  

            َحريش                    , ) وأرَبعين
gejun 下旬 n.       ألَعْشَرة أألواِخر في 

أأليَّام أألخيرة في ألشَّهر               , ألشَّهر   
geka 外科 n.  َعَمِلية ِجراِحية  , ِجراحة  
 geka-i 外科医 )َجرَّاح           ) َطبيب  
geki 劇 n.  في ِرواية      (َمثَّل , َتمثيِليَّة  

                               )               َتمثيلية
gekijō¹ 劇場 n.  دار َتمثيل     , َمسَرح  

َتْشخيص                                     ) أو(  
gekirei 激励 n.  َتنشيط , َتشجيع       ,  

)              في ألنُّفوس(َبعث أألمل , إنعاش   
gekiyaku  劇薬  n.  َدواء ) أو(َعقار

  ُسم َفتَّاك                      ,) ألَمفعول(َشديد 
gekkan 月刊 n.                    َشْهِريًا 
gekkei 月経 n.  َطْمث           , َحْيض  
gekkyū 月給 n  َشهري     ) َنقدي(َدفع  

)               أجر أو راِتب أو َمعاش َشهري(  
gekō 下校 n.         ألتََّوجه إلى ألَمّدَرسة 
gēmu ゲーム n. (game)  ُلعبة , َلعب,  

ِنزال                          , ُمباراة , ُمناَفسة   
gen 弦 n.  آلة َعزف(َوَتر                 (  
genba 現場 n.  َمكان     , ) َعمل(َمْوِقع  

)                                            حاِدث(  

genbaku 原爆 = genshibakudan  

genbun 原文 n.  َمْتن ألنَّص ) أو(أصل  
genchi 現地 n.  َمَحل    , َمكان , َموِقع  
gendai 現代 n.  ألزََّمن , ألَوقت ألحالي  

َيوِمنا هذا                              , ألحاِضر   

gendai·teki 現代的 a. , n.  َحداثة   ,  
َتَحضُّر                                 , َعْصِرية   

gendo 限度 n.  َمدى           , أَمد, َحد  
gengo 言語 n.  ُلَغَته (ما َيقوله أإلنسان ,

بالَمعنى     (ِلسان أإلنسان , ) َآِلماته, َحديثه   
ِمن َخير     (ما َينِطق به أللِّسان , ) ألُمجازي  

)                                               وّشّر  
gengogaku 言語学 n.  خاص , ُلَغِوي  

ِبِدراسة ألُلغة          ) أو(ألُلَغِوية بالدِّراسات   

gen’in 原因 n.  َسَبب , ُمَسبِّب , ِعلَّة  ,  
,       َمنَبت , ) ألتَّقصير أو أإلحباط(ُعنصر   

َمصَدر                                     , أْصل   
genjitsu 現実 n.  أمر   , ُوجود َحقيقي  

حاِصلة  ) أو(حاَلة راِهنة , واِقعي ) أو(واِقع   
 ِفعًال                                                 
genjitsu·teki 現実的 n.  واِققي      ,  
 َصحيح                                              

genjō 現状 n.  أو(ألَوضع ألحالي      (  
 ألرَّاهن                                              
genjū 厳重 a. , n.  أو   (ُمَتَشدِّد , َشديد  

َيلَتِزم ألَقواِعد    , في ُمراعاة ألَقواِعد ) ُمَدقِّق  
ألَقوانين إلِتزامًا َشديدًا ال َيحيد َعنها      ) أو(  

genjūsho 現住所 n.    ألِعنوان ألحالي 
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genkai 限界 n.  ِنطاق        , أَمد , َحد  
genkan 玄関 n.  باب أمامي , َمدَخل ,  

)      ألَبيت(ِدهليز , َوصيد , ) ألَمدَخل(هوة َب  
genki 元気 n.  َمتانة ألِجسم(َمْتن (     ,  

,     َنشاط وَحَيِوية , َزَخم , ُقوَّة ألِبْنية , ِشدَّة   

 ُمفَعم بالَحياة                                        

genkin¹ 現金 n. )1 ( َمبَلغ َنقدي  , َنقدًا  
للدَّفع                                      ) جاِهز(  
َحريص     , إلى ألمال ) أو َشِرُه(َجِشع ) 2(  

 َعلى َآسب ألمال                                  
genkin² 厳禁 n.  َمحظور ِجدًا         ,  

َمْنهي َعنه                     , َممنوع , ُمَحرَّم   
genkō 原稿 n. َمكتوب بالَيد َشيء       ,  

                                     َخط ألَيد, َنسخ 
genkō·yōshi 原稿用紙 n.  َمخطوطة,  
 َوَرقة ُآِتَبت باليد                                  
genkoku 原告 n.  ألُمدَّعي(ُمدٍَّع(     ,  

)                                   ألُمشتكي(شاٍك   
genkotsu 拳骨 n.  ُجْمع    , َقبَضة ألَيد  
 ألَكف                                                
genmai 玄米 n.       ُرز َغير َمْدُروس 

مازاَلت       (ُرز َغير ُمَنخَّل , ) َغير ُمَقشَّر(  
)                                 ُنخاَلَته على ُلبابه  

genmitsu 厳密 n.  َحْصر , ِدقَّة       ,  
بالتَّنصيص                            , بالضَّبط   

gen·ni 現に ad.  في    , في واِقع أألمر  
 َحقيقة ألحال                                        
genpatsu 原発 n.         َمْصَنع ألُقدرة 

 ألنََّوِويَّة                                              
genri 原理 n.  أساِسية(قاِعدة , َمبدأ    (  
genron 言論 n. )ألَكِلمة ) ُحرِّيَّة        ,  

ألرَّأي  ) َحرِّيَّة(, ألِخطابة , ألنِّقاش , ألِكتابة   
genryō¹ 原料 n.  ج َمواد     (مادَّة خام  

إحدى ألَمواد ألتي       (ُجْزء , خاَمة , ) خام  
ُعْنُصر     , لَخليط أ) أو(ُيَرآَّب ِمنها ألَمزيج   

gensaku 原作 n.  َعَمل ِآتابي(أصل ( ,  
أألصلية                                 ) ألنُّْسخة(  

genshi 原子 n.                         َذرَّة 
genshi·bakudan 原子爆弾 n.  ُقنُبلة 
 َذرِّية                                                
genshi·kaku 原子核 n.     ُنواة ألذَّرَّة 
genshi·ro 原子炉 n.  ُمَولِّد للُقوَّة ألذَّرِّية 
genshi·ryoku 原子力 n.  طاقة َنَوِوية 
gensho 原書 n.          ألنُّسخة أألصلية 

)                                  لِكتاب(أألجَنبية   

genshō¹ 減少 n.  َتقليل , َتصغير      ,  
َتناُقص                      , َتنقيص , َتخفيض   

genshō² 現象 n.  أو ظاِهرة(حاِدثة    (  
َفلتة َطبيِعية                             , َطبيِعية   

genshoku 原色 n.  أللَّْون أألساسي   ,  
 أللَّْون أألصلي                                     
genshu 厳守 n.  ُمحاَفَظة  ) أو(ُمراعاة  

)                     انون أو عادة ُمتََّبعةعلى ق(  
genshū 減収 n.          إنِخفاض ألدَّخل 
genso 元素 n.  ِآيماوي(ُعْنُصر        (  
gensoku 原則 n.  قاُنون       , ُدْسُتور  
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genzai 現在 n.  في    , حاِضرًا , أآلن  
ألزََّمن ألحالي        ) أو(ألَعصر ) أو(ألَوقت   

genzō 現像 n.  أو َتحميض ِفلم(َتْظِهير (  
geppu¹ 月賦 n.            أْقساط َشْهِرية 
geppu² げっぷ n.  َتَجشَّأ           , َجَشأ  
geragera げらげら  ad.           قََْهقَََهة  
gerende ゲレンデ n. (ger-gelande)  

)                  في ألتََّزلُّج َعلى ألثَّْلج(ُمْنَحَدر   
geri 下痢 n. ُهَرار               , ال إسه  
gesha 下車 n.  ِمن      (َنَزل ) أو(َحوَّل  

)                         حاِفلة ألرُّآاب, ألِقطار   
geshi 夏至 n.  21(أإلنِقالب ألصَّيفي     

))                                 يونيو(ُحَزيران   
geshuku 下宿 n.       َبيت ُتستأَجر فيه 

)     ُغَرف َمفروشة(ُمدة أيام َمعدودة ُغَرف ِل  
gessha 月謝 n.  َشهري     ) َرْسم(أْجر  

)                                  ُيدَفع َبَدل َتعليم(  
gesshoku 月食 n.         ُخُسوف ألَقَمر 
gesui 下水 n. )1 ( ِمياه عاِدمة          ,  

   ِمياه ألَمجاري                  ) أو(قاذورات 
)                      مياه عاِدمة(َمْصَرف ) 2(  

 ~ ga tsumatte imasu ~詰まっていま 

 す  ألَقِذرة(ُسدَّ َمْصَرف ألِمياه               (  
 ~ kan ~管         َمجاري ألِمياة  ألعاِدمة 

)                                             َبالليع(  
gesuto ゲスト n. (guest) َضْيف         

ِتلفزيوني                   ) أو(َبرناِمج إذاعي   
geta 下駄 n.  ِحذاء أْسَفَله ِمن     (َقْبقاب  

)                                              َخَشب  
gēto ゲート n. (gate)           باب َآبير 

َمخَرج               , َمدَخل , َمعَبر , ) َبوَّابة(  
gētobōru ゲートボール n.   لعبة ألغيت 

ُمَكوَّنة ِمن ُآرات ُمَلوَّنة ُتْضَرب         (بول   
ُلعبة  ال , ِبِمطَرقة َخَشبية َحتى َتدُخل ألَمرمى   

 َتحتاج إلى َمجهود وهي شاِئعة َبين ِآبار      
)                                  ألسِّن في أليابان  

getsumatsu 月末 n. ر ِنهاية ألشَّْه    ,  
 آِخر ألشَّْهر                                         
getsuyōbi 月曜日 n.        َيْوم أإلثَنين 
gia ギア n. (gear)      َمجموعة ُتروس 
 داِخل آله ِلَنقل ألَحَرآة                            
gibo 義母 n.  ُأم أوُأم ألزَّوج (َحماة       

                                 )            وجةألزَّ
gibuandoteiku ギブアンドテイク 

gichō 議長 n.               َرِئيس َمجِلس 
gidai 議題 n.  َمبَحث      ) أو(َمْوضوع  

ألَموضوع ألُمثار                       , للِنقاش   
gienkin 義捐金 

gifu 義父 n.  أبو ألزَّوج أو         (َحْمو  
                                    )         ألزَّوجة

gigochinai ぎごちない n.  َغير , أرَفل  
 َرشيق                                               
giin 議員 n. ُعُضو في َمجِلس َتشريعي

)   وال ِسيَّما في َمجِلس ألنُّواب(َجمعية  ) أو(  
gijutsu 技術 n.  َبراعة , َمهارة        ,  

في إسِتعمال أألَدَوات    ( أسلوب َفنِّي ,َتْتِقين   
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ِتكنولوجيا        , ) وألَقواِعد ألَفنِّية ألصِّناِعية  
gikai 議会 n.  ُسلطة  , َمجِلس َتْشريعي  

, َمجِلس أألعيان , َمجِلس ألنُّوَّاب , َتْشريِعية   
َمجِلس ألشُّورى                 , َمجِلس أُألمَّة   

gikochinai ぎこちない a. =  
 gigochinai ぎごちない 

gikyoku 戯曲 n.  ِتلفزيونية(َتمثيِلية   (  
-gimi 気味 suf.  ِبْضع             , َقليًال  
gimon 疑問 n.  إسَتعَلم ) أو(إسَتفَهم    ,  

َتَشكَّك            , َشك في ِصحَّة ألشَّي , سأل   
gimu 義務 n.  َفرض , واِجب          ,  

ة                        َملزوِمي, َحْتم , َفريضة   
gimukyōiku 義務教育 

gin 銀 n.                                ِفضَّة 
ginkō 銀行 n.  َبْنك(َمْصَرف            (  
ginkōin 銀行員 n.   ُمَوظَّف ألَمْصَرف 
ginkonshiki 銀婚式 

giragira ぎらぎら ad.  َوَهج  ) أو(َسَطع  
          )                          غير َمرغوب(

giri 義理 n.  َملزوِمية , )  ِمن(َمسؤول,  
َفريضة                               , ُمسَتوَجب   

girigiri ぎりぎり ad.  أَقل ما      , بالكاد  
في أللحظة أألخيرة                      , َيكون   

girishia ギリシア n.  أإلغريق , أليونان  
giron 議論 n.  لة ُمجاَد, َجَدل , ِنقاش   ,  

ُمشادَّة                       , ُمناَظرة , ُمحاجَّة   
gisei 犠牲 n. )1 ( َتضِحية          , َبذل  

َمنكوب                             , َضِحية ) 2(  

 chichi wa sensō no ~ to natte  
 shinda 父は戦争の~となって死んだ  
 مات واِلدي َضِحيَّة للَحرب                      
 sono jiko de ooku no gisei-sha  
 ga deta その事故で多くの犠牲者がでた 
 َخَرج الَكثير ِمن ألَمنكوبين في ذلك ألحاِدث   
gishi 技師 n.                        ُمَهْنِدس 
gishiki 儀式 n.  َمراِسم          , َمرَسم  

ج  (َشعيرة , ) ج ُطقوس(َطْقس , ) إحِتفاِلية(  
                                  )            َشعاِئر

gisshiri ぎっしり ad.  ُمَتراص          ,  
إلى     , ) َشّد آالَحبل(َآَرب , ِبَشّد , بإحكام   

)            أإلناء َمَثًال(إلى أصبار , آِخر َحد   
gitā ギター n. (guitar)  آلة      (قيثارة  

       )                                        َعزف
go¹ 五 n.                               َخمسة 
go² 語 n. )1 (                            ُلغة  

َآِلمة                                           ) 2(  
ُمصَطَلح                                      ) 3(  

go³ 碁 n. )ُتلَعب على ُرقعة  (ألغو ) ُلعبة  
َرنج وبأقراص َملساء ِبَحجم ألعملة ِمثل ألشََّط  

)               ألصَّغيرة وبلوَنين أسود وابيض  

-go ･･･後 suf.  ذِلك الحين(َبْعَد , َبْعَد ( ,  
                         )ذِلك ألحين(ُمنُذ , الِحق 

go- 御･･･ pref. )    ساِبقة ِلَجعل الِحَقِتها  
                      )                   أآثر َتهذيبا

 -gō 号 suf. ) َترقيم        ) أو(الِحقة ِلَعد  
)    َمَجلَّة(, ... َرَقم) َعَربة ِقطار(, ) أألشياء  
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...                                              َعَدد  
gobō 牛蒡 n.  َنبات َحسكي      (َبَلْسكاء  

            )                         َيْلصق بالثِّياب
gobogobo ごぼごぼ ad.  أو(َآْرَآَرة   (  

)                   ألماء(َغرَغَرة ) أو(َخْرَخَرة   
go·busata ご無沙汰 n.  َطويل(َصمت  

          )ُمنذ َزمن َبعيد(َعَدم إتِّصال , ) أألَمد
gochisō 御馳走 n.  َوِليمة , مأُدَبة     ,  

                    أآَرم ِبَطعام                     
gochisōsama 御馳走さま n. ُشْكر ) 1(  

)              على ُحسن ألضِّيافة(إمِتنان  )أو(  
على ُحسن ألضِّيافة  (إمِتنان ) أو(ُشْكر   )2(  

)                               ألَمصحوبة ِبَوليمة  
goetsudōshū 呉越同舟 

gofuku 呉服 n.                     أقِمشة 
gogaku 語学 n.       خاص بالدِّراسات 

ِبِدراسة ألُلغة                       ) أو(ألُلَغِوية   
gogatsu 五月 n. )ُجماَدى أألول ) َشَهر  

)                               أو مايو(أيَّار ) أو(  
gogen 語源 n.  في ألُلغة(ِعلم أألشقاق (  
gogo 午後 n.                  َبْعد ألظُّهر   
gohan 御飯 n. )      أو(ُرز َمْطهي  )1(  
 َمْسُلوق                                              

مأآول                       , ُقوت , َطعام ) 2(  
goi 語彙 n.                    ُمفَردات ألُلغة 
gōi 合意 n. )              في الرَّأي(َتواُفق   
gōin 強引 a. , n. بالُقوَّة  , ُعْنَوًة        ,  

)            بالٌحكم أو بالرأي(ُمسَتِبد , ُمَتَحكِّم   

gojippohyappo 五十歩百歩 

gojū 五十 n.                        َخْمسين 
gojū·no·tō 五重の塔 n.   َمعَبد ُبْرِجي
  
 َخمسة َطواِبق                                      
gōka 豪華 a. , n.  ق َبري, َبهاء         ,  

َرفيه , فاِخر , َبهيج , ) َرْوعة(َرَوع , َروَنق   
gokai 誤解 n.  أو(َتفاُهم ) أو(سوء َفهم (  

ِفْكَرة        , َخطأ ) أو َتَصوُّر(َفْهٌم , َتَصوُّر   
 خاِطئة                                              
gaōkaku 合格 n.  إخِتبار أو   (إجِتياز  

َنجاح                                   , ) إمِتحان  
gokka·kei 五角形 n.  َشْكل   (ُمَخمَّس  
 َهنَدسي ُمَسطَّح له َخمسة أضالع وَخَمس      

)                                              َزوايا  
gōkei 合計 n.  َمبَلغ , َمجموع ُآلِّي     ,  

               )       للنَّقد ألمالي(حاِصل ألَجمع 
gokiburi ごきぶり n.         ِبنت َوردان 

)                                       ُصْرُصور(  
-gokko ごっこ suf.                    َمثَّل 
 o-isha-san-gokko  َتمثيل َدور ألطَّبيب 
-gokochi 心地 suf.  إحساس  , ُشعور  
 nori-gokochi ga ii 乗り心地がいい  

ح                                       ُرآوب ُمري  
ne-gokochi ga ii 寝心地がいい    َنْوم 
 َهنيء                                               
ne-gokochi ga warui 寝心地が悪い 
 َنوم ُمقِلق                                           
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goku¹ 獄 n.  َحْبس                 , ِسْجن  
goku² 極 ad. ِمن(في غايٍة , ِجدًا       (  
gokurō ご苦労 n.  َهّم , َآَدر , إزعاج,  

َتَعب                      , َمَشقَّة , َعناء ألنَّفس   
gokurōsama 御苦労様   َجزيل ألشُّْكر 

)                                قام به(على َعناء   
goma 胡麻  n. )ألسِّْمِسم         ) ُحبوب  
gomakasu 誤魔化す v. )1 (    إحتال  

َخَدع     , َغَبن , أّخذ ألشَّيء بالحيلة , )على(  
إحَتَجن        , أَغلَّ , ) في ألمال(إختان ) 2(  
َتَصرَّف بالمال ألُموَدع ِلَمنَفَعِته   , ) ألَوديعة(  

 ألشَّخِصية                                          
                              َلفَّق               ) 3(
َزوَّر له   ) أو(َدجَّل , ) َغطَّى َعيبًا(َليَّط ) 4(  

َجَعل َله َروَنقًا ُمعَجبًا , َشوَّف , َمنَظرًا َحَسنًا   
 في ألظَّاِهر                                         
gomen 御免 n.  َعْفَوك , إسَمح لي     ,  

                             أسَتميح َعفُوك         
gomen·kodasai 御免 phr.      ُأعُذر 

إسَمح لي               , أسَتميحكم ُعذرًا ,  لي  
أسَمح لي بالدُّخول                  , بالُمغاَدرة   

gomen·nasai御免なさい phr.  أعَتِذر 
أسَتميح َعفوك     , أسَتميحكم ُعذرا , ) َعن(  

gomi ごみ n.  َسَقط , ُزبالة , ُقمامة     ,  
,        َشيء ُيْطَرح ِلَخساسته , ُنباذة , ُنفاية   
ُرفات                             , َغَبرة , ُغبار   

gomibako こみ箱 n.  َسلَّة   ) أو(ِوعاء  
 ألُقمامة                                              

gōmon 拷問 n.  َتعذيب , َعذاب        ,  
إيقاء أألَلم ألشَّديد أو ألَعذاب لِلَحمل   (َتْشِريز   

)                                على أإلقرار َمَثًال  
gomu ゴム n. (hld- gom)       َمطَّاط 
 keshi-gomu 消しゴム  َمحَّاية(ِمْمحاة   (  

goraku 娯楽 n.  َبْسط            , َتسِلَية  
اِطر              ُنزهة ألخ, َتْفِكهه , ) إنِبساط(  

goran 御覧 n. )1 ( َبَصر         , َنَظر  
)        َدقَّق ألنََّظر(عاَين , ) َتَمحَّص ِبَنَظره(  
ُمحاَولة                             , َتجُربة ) 2(  

gōrika 合理化 n.    إقِتصاد في أساليب 
َحتى  ) أو ألُعمال(أجِهزة ألَعَمل  ) أو(ألَعَمل   
َشديد أإلنجاز ) في ألَمصَنع َمَثًال(َعَمل َيكون أل  

-goro ･･･頃 suf.  َتقريبًا  , َنْحو , َحوالي  
gorogoro ごろごろ ad. )1 ( َهدير)أو (

َهمَهمة                         , ) ألرَّعد(َهدَهَدة   
َتَدْحُرج                                        ) 2(  
واِفر   , َمْوفور , َمبذول , َآثير ألُوُجود ) 3(  
َتَسكَّع                                          ) 4(  

gorori ごろり ad.  ُيلقي ِبَنفِسه   (إنِبطاح  
)                                     على أألرض  

gōru ゴール n. (goal)  إحراز َهَدف  ,  
)         في ِسباق(إجِتياز َخط ألنِّهاية , َهَدف   

gōruden·uiiku ゴールデンウイーク n.  
 (golden week)  ِنسبة (أُالسبوع ألذََّهبي  

) إبريل( نيسان 29إلى ألَفترة ألواِقعة ما َبين   
والتي َتزُخم بالُعَطل        ) مايو( أّيار 5إلى   

)                                 ألرََّسمية الَوَطنية  
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gorufu ゴルフ n. (golf)   ُلعبة ألُغولف 
gōru·in ゴールイン n. )1 (      ُوصول  

إجِتياز ألَخط ألنِّهائي للسِّباق   , ِنهاية ألسِّباق   
إتمام َزواج                                   ) 2(  

gōsei¹ 合成 n.  َمواد(َترآيب            (  
-goshi ･･･越し suf.  ِخالل ) ِمن(, َفوق  
-goto ･･･ごと suf.   بالكاِمل  , َسِويًا َمع  
gōtō 強盗 n. )1 ( ِلص    , ِلصٌّ طاِرق  
 َيسطو على ألُبيوت والَحوانيت                  

َسِرقة                                 , َسلب ) 2(  
-gotoki ･･･ごとき  
-gotoni ･･･ごとに suf.            ُآّل واحٍد 

أّي               , أيُّما , ) َمن(ُآلُّ , ) بُمْفَرِده(  

gottagaesu ごった返す v.  ُمْزَدِحم   ,  
حاِفل                                 , ) بـِ(ُمْكَتظ   

goyō 御用  n.  َعمل , أْمر , شأن     ,  
ِخدمة                             , َطَلب , داعي   

goza ござ n.                   َحصيرة َقش 
gozaimasu ございます = aru² 有 

 ［在］る 

gozaru ござる = gozaimasu ございま 

 す 

gozen 午前 n.                  َبعد ألظُّهر 
gozen·chū 午前 ad.  ألفترة ألواِقعة ما 
 بين ُبزوغ ألشَّمس حتى ألظُّهر                  
gozonji ご存じ n.  على َمعِرفة         ,  

)             ِمن أألمر(على ِدراية , ُمْضَطِلع   
guai 具合 n.  )1 ( ِآينة, ف َظْر, حالة  

َطوع ألَيد                    , في ألُمَتناَول ) 2(  
َطريقة                             , إسلوب ) 3(  

guchi 愚痴 n.  َشكوى             , َتَذمُّر  
gūgū ぐうぐう ad.  َقْرَقرة      ) أو(أطيط  

ألصَّوت ألناجم َعن ألَمِعدة وهي       (ألَبطن   
)  لصَّوت ألناِجم َعن ألشَّخيرَلفظة أ, ) خاِوية  

gun¹ 郡 n.                           ُمقاَطعة 
gun² 軍 n.  ُجند , َعْسَكر , َجيش       ,  
 َجْحَفل                                               
gunbi 軍備 n.  َآمال ألُعدَّة       , َتَسلُّح  

               َتَهيُّؤ َعسَكري            , وألَعتاد 
gungun ぐんぐん ad.  بَثبات   , بإنِتظام  
gunji 軍事 n.               شأن َعسَكري 
gunji·enjo 軍事援助 n.إمداد َعْسَكري 
gunjin 軍人 n.  َعسَكري        , ُجندي  
gunkan 軍艦 n.  َسفينة         , باِرجة  

َشْوَنة                                     , َحرِبية   
gunshū 群集（群衆） n.  َحْشد          ,  

ِخَضمٌّ           , ) ِمن ألنَّاس(َجمع , ُجمهور   
gūsū 偶数 n.                   َرَقم َزوجي 
guntai 軍隊 n.  ُقوَّات            , َجيش  

َعْسَكر       , ) ج َجحاِفل(َجحَفل , َعسَكِرية   
guntō² 群島 n.  َمجموعة ُجُزر (أرخبيل  

              )                               ُمَتقاِربة
gurafu グラフ n. (graph)   َرسم َبياني 
guragura ぐらぐら ad. )1 ( إهِتزاز   ,  

َتماُيل                                   , إرِتجاج   
)                    ألماء في حالة ألَغَليان) (2(  
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gurai 位 p.  َحد             , َدَرجة        

-gurai ･･･位 suf.  ُقرابة , َتقريبًا       ,  
ُزهاء                                     , َحوالي   

guraidā グライダー n. (glider)  
)                  بدون ُمَحرِّك(طاِئرة ِشراِعية   

guramu グラム n. (gram)        غرام 
         )                              ِوحدة َوزن(

gurando グランド n. (playground) 
َميدان                    , ساحة أللعب , َملَعب   

guranpuri グランプリ n. (grand  
 prix)  ألُكبرى        ) أو(ألجاِئزة الُعظمى  
gurōbu グローブ n. (glove)      َقفَّاز 

)                                             ألَكف(  
guruguru ぐるぐる ad.  َدوَّر      , حام  

)                                                َلّف(  
gurutto くるっと ad.            َتَفقَّد َحوله 
gussuri ぐっすり ad. )َعميق       ) َنوم  
gūsū 偶数 n.  َيقَبل      (َشْفع ) أو(َزوج  

َرَقم َزوجي                   , ) 2ألِقسمة على   
gutto ぐっと ad.  ِبَجزم   , ) َعزم(ِبَثبات  
gūzen 偶然 n.  ُمصاَدفة , صاَدف     ,  

)     بالُمصاَدفة(َعَرضي , على َغير إْآِتالء   
guzuguzu 愚図愚図 ad.  ِبَكَسل      ,  

على ألرِّْسل                  , ِبَتراٍخ , ِبَتكاُسل   
gyaku 逆 n.  َعكسّي , َمعكوس         ,  

نكوس                                  َم, َمقلوب   
gyakusatsu 虐殺 n.  َقَتل , َذَبح       ,  

أآَثر في ألَقتل                            , أثَخن   

gyakutai 虐待 n.  أو(ُمعاملة َسيِّئة    (  
َعَمل َوحشي                    , َبطش , قاِسية   

gyakuten 逆転 n.  َعْكس        , َقْلب  
gyappu ギャップ n. (gap)  َفواِرق    ,  

)    في ألرأي(َعَدم إلِتقاء , إخِتالف , فُُروق   
gyō¹ 行 n.  في ألِكتاب   (َسَطر ) أو(َخط  

)                                          أو ألدَّفَتر  
gyōgi 行儀 n.  أخالق            , ُسلوك  
gyogyō 漁業 n.          ِصيادة ألسََّمك   
gyōji² 行事 n.  َحَدث            , ُمناَسبة  
gyōkai 業界          عاَلم أألعمال العامة 

)                    إلخ... آالتِّجارة والصِّناعة(  
gyokuro 玉露 n.     أَجَود أنواع ألشَّاي 
 أألخَضر                                            
gyōretsu 行列 n.  اسِمن ألنَّ(َصّف   (  
gyōsei 行政 n.  َتدبير            , إجراء  
gyōseki 業績 n.  َتَحصَّل        , إنجاز  

َجِنّي                             , َنتيجة , ) ِمن(  
gyosen 漁船 n.               قاِرب َصيد 
gyōsha 業者 n.  َرُجل أعمال , تاِجر  ,  

        ُمنِتج                    , صاِحب َمصَنع 
gyōsho 行書 n. َتوصيل      ) أو(َتشبيك   

في َفن (ِبَبعِضها ) أألحرف(ألرُّموز ألِهجائية   
)                                           ألتَّخطيط  

gyoson 漁村 n.        َقرية َصيد ألسََّمك 
gyotto ぎょっと  ad.  َفَزع        , إرتاع  
gyūgyū ぎゅうぎゅう ad.          َمأل     

َضَغط                      , َحَشر , ) بالضَّغط(  
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gyūniku 牛肉 n.                 َلحم َبَقر 
gyūnyū 牛乳 n.                َحليب َبَقر 
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H
ha¹ 葉 n. َوَرقة(ة وَصُخ , َوَرقة َنبات   

)                          ألنَّخل(ُسعفة , ) ُعشب  
ha² 歯 n. )1 (ِسّن                           

     أَحد أسنان(ألدُّوالب ) أو ِسّن(ِميشاق ) 2(
       لنُّتوءات على َطَرف ألدُّوالب َتنَشِبكأو أ

   )   ألِمنشار(ِسّن , ) ألِمشط(ِسّن , ) ِبَغيِرها
ha³ 刃 n.   ألسَّْيف(َحّد , َشفير  ( ,      

   )                 َشفَرة ألسِّكِّين(َحفَّة , َحْرف 

ha⁴ はっ int.   ألسَّمع والطاعة , أَجل ,  
   إيجاب       , ُقبول  , )َنَعم(َجواب بـِ , َنَعم 

hā¹ はぁ int.   َحسنًا , َتماما , ِفعًال , َنَعم  

hā² はぁ int.  )          َنبَرة إسِتفسار أو  
   ماذا؟                                 ) إسِتهجان

hāku 把握 n.   َتَمكَّن ِمنه    , أحاط به  
       َفهمًا                                           

haba 幅 n.  ألُمقاِبل للطُّول( َعْرض   (  
habamu 阻む v.   َعوَّق , أعاق     ,  

   إعَتَرض ألسَّبيل                 , َبّطأ , أخَّر 
habuku 省く v.  إسَتثنى , إسَتبَعد   ,  

َحَجب                         , َقصى , أسَقط   

ha·burashi 歯ブラシ n. (brush)  
ن                                     ُفرشاة أسنا  

hachi¹ 八 n.                        َثماِنية 
hachi² 蜂 n. )1 ( أصيص)        ِمن  

ِلَزرع ألنَّبات فيه                      ) ألُفخَّار  
)    ِزْبِدية(ِمْصحاة , ) ُسلطاِنية(طاس ) 2(  

hachi³ 鉢 n. َنْحلة                         
hachigatsu 八月 n.         َشهر آب 

                             شعبان, ) اغسطس(
hachijū 八十 n.                  َثمانين 
hachijūhachi·ya 八十八夜 n.  
  ألَيوم ألثَّاِمن وألثمانين ُمنذ ِبدء ألَخريف ِوفقًا 

                                     للتَّقويم ألَقَمري
hachimaki 鉢巻き n.  ِعصاب,        

   ِمنَشفة ِعصبة , ِعمامة , ) ألَرأس(صابة ِع
Hachiman 八幡 n.  )1 (           إله  

   ألرُّوح ألُمَتألِّه لإلمبراطور       (هاتشيمان 
   )                  وأألوِصياء ألُمؤِمنين ُأوجي

   ِعند ِديانة   (ألَمعَبد ألُمَقدَّس هاتشيمان ) 2(
   )   ألشينتو وألتي َتعود للعائلة لإلمبراطوية
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hada 膚 n.  )1 ( َبَشرة            , ِجْلد  
   َرهافة ألِحس                               ) 2(
  )  أو(ِبنية ُمَتالِحمة , ُمَتراص , َتالُحم ) 3(

   ُمَتراصَّة                                          
                                       ألِجسم   ) 4(

hadagi 肌着 n.           َمالِبس داِخِلية 
hadaka 裸 n.  )1 ( ُعريان      , عاٍر  

)                  ماِليًا(إنَكَشف , إفالس ) 2(  

hadashi 裸足 n.  َغير ُمنَتِعل(حاٍف (  
hade 派手 a. , n. )1 ( صاِرخ       ,  

سِتعراضي                إ, َتفاُخرّي , الِمع   
الِفت لإلنِتباه                     , َجهير ) 2(  
إفراط                                       ) 3(  

hae 蠅 n.                             ُذبابة 
haeru¹ 生える v. )1 ( َنَبت)ألُعشب(   

)             ألسِّّن(َنَببَّت , ) ألشَّعر(َنما ) 2(  
haeru² 映える v. )1 (            أْشَرق  

أزَهر            , َزَهر , تألَّق , ) آالشَّمس(  
ساِحر                     , َجذَّاب , فاِتن ) 2(  

hāfu ハーフ n.         َشخص ِمن أَبوان 
    ألَقوِمية                 ) أو(ُمْخَتِلفان ألِعرق 

hagaki 葉書 n.    ِبطاقة َبريِديَّة         
hagareru 剥がれる v.   زال , َسَقط ,  

   إنَفكَّ                                     , َمَسح 
hagasu 剥がす v.   إمَتَلخ , َسَلخ , َخَلع  
hage 禿げ n.  أرض ال   (ُجرَدة , َصَلع  

   )                                       َنبات فيها
 hage-atama 禿げ頭     َلع أْصلُجَر  

 hage-yama 禿げ山          َجَبل أْجَرد 
hagemasu 励ます v.   َحّث , َشجَّع  ,  

   أبَهج                             , أنَعش ألنَّفس 
hagemu 励む v.   َآدود , ُمجَتِهد     ,  

   ُمِجد           , َعُمول , َدُؤوب على ألَعَمل 
hageru¹ 禿げる v.   َتساَقط َشعره     ,  

  )                  الَجَبل(أجَرد , َقرَّع , ع َصلَّ
hageru² 剥げる v. )1 ( إْنَتَحَت,         
 إنَبَرى                                             

) َبَهت(َمَصح , َنَفض , ) أللون(َنَصل ) 2(  
hageshī 激しい a. )1 ( َعنيف        ,  

              َبطشي                               
َشديد للغاية   , ) في ألِعَظم(فاِئق ألَحّد ) 2(  
    , ُمَتَحمِّس , ) َشديد ألَحماسة(َتر ُمْح) 3(

ُمتَِّقد                         , ُملَتِهب , ُمَتأجِّج   
,   َسريع ألَغَضب , َشديد أإلضِطراب ) 4(  

     َعجَّاج                                         
hagu 剥ぐ v. )1 ( َنَزع , َجرَّد , َعرَّى  

)                                  َعنه ألَمالِبس(  
          ) ألِقشرة َعن ألعود(َلحا , َقشَّر ) 2(
)                                ألِجْلد(َسَلخ ) 3(  

ha·guruma 歯車 n.  دوالب, ِترس    
                              )ِلَنقل ألَحَرآة(ُمَسنَّن 

haha 母 n.   ُأّم       (َحماة , واِلدة , ُأّم  
   )     ُأّم ألزَّوجة(َخَتَنة , ) ألزَّوج أو ألزَّوجة

ha·hā ははあ int.    َتعبير َعن(آآه      
   َحَسنًا              , ) إدراِآه أو َفهمه للشَّيء

hahaoya 母親 n.   واِلدة, ُأّم            
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hai¹ 蠅 n. ُذبابة                             
hai² 灰 n. ألَميِّت َبعد    (ُرفاف  , َرماد  

                                             )ألَحرق
hai³ 肺 n.                               ِرئة 
-hai  ･･･杯 suf.  آوب , ...ِفنجان    ...  
hai⁵ はい int.  َرد(يح هذا َصح, َنَعم     

   )                                          إيجابي
haian 廃案 n.              َسَرطان ِرئة 
haiboku 敗北 n.  إحباط     , َهزيمة  
haibōru ハイボール n. (highball)  

)                             وسكي َمع صودا(  
haichi 配置 n.  َتدبير         , َترتيب  
haigaru 這い上がる v.  َحبا  , َزَحف   

haigūsha 配偶者 n.  أو(َشريك       (  
) أو(َبْعل , َزوجة ) أو(َزْوج , َشريكة ألَحياة   

 َبعلة                                                 
haiiro 灰色 n.  أللون       (َلون أشَهب  

)                ذو َغمام قاِتم(ُمِغم , ) ألرَّمادي  
haijakku ハイジャック n. (hijack)  

)         إلخ...طاِئرة أو حاِفلة ُرآَّاب(َخطف   
haikaei¹ 拝啓 n.  َسِيَدتي     , َسِيدي  

)                 في إفِتتاح الِرسالة ألَرسمية(  
haikei² 背景 n. )1 ( َخْلِفية    , َخْلِفية  

)                                         ألصُّورة  
َمسَرح   , ) في َتمثيِلية(ناِظر َظرِفية َم) 2(  
َمكان وُظروف ُحدوثها            , ) حاِدثة(  

haiken 拝見 n.  َتَمعَّن           , َنَظر  
haikingu ハイキング n. (hiking)  

 ُنزهة على أألقدام                               
haiku 俳句 n.  َقصيدة ّشعِرية ُمَكوَّنة
 ِمن 
haraito ハイライト n. (highlight)  

,     ) أَهّم ألُعروض(َسطَّع , إسَتْبَرز ألشَّيء   
)                               أَهّم ما َوَرد(أبَرز   

hairetsu 配列 n.  َتنظيم , َترتيب     ,  
 َتدبير                                                
hairu 入る v. )1 ( َوَلج          , َدَخل   

َدَخل ُعْنَوًة   , ) على ألَبيت َمَثًال(َسطى ) 2(  
إنَخَرط            , إنَضم , ) ألى(إنَتَسب ) 3(  
َيَسع , ) على(إشَتَمل ,  إحَتوى ,َتَضمَّن ) 4(  
)     َدخًال مادِّيًا(أدَخل , َحَصل , َآَسب ) 5(  
إنَطَلق     , إسَتَهل , باَشر , َشَرع , َبَدأ ) 6(  
في        (َآسب ُنقاط ) أو(ل َهَدف إدخا) 7(  

)                                          ألرِّياضة  
haiseki 排斥 n.  ُمقاَطعة    , َمنع , َرّد  
haisen 敗戦 n.  َهزيمة , إحباط        ,  

َدْبَرة                                      , َآْسَرة   
haisha¹ 敗者 n.  َخسران , خاِسر  ,   

)                               َمغلوب(َمهزوم    
haisha² 歯医者 n.        َطبيب أسنان 
haishaku 拝借 n. = kariru (1) 
haishi 廃止 n.  إلغاء, إبطال            
haisui 配水 n.  َمساِيل     , َمصاِرف  

)                                        مجاري(  
haitasu 配達 n. )ألتَّوصيل ) ةِخْدَم    ,  

َتوزيع                        , ) ِبضاعة(َتسليم   
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haiyā ハイヤー n. (hired)       َسيَّارة 
 ُأجرة َتعمل ِضمن َوقت ُمتََّفق َعلية ُمسَبقًا     
haiyū 俳優 n.  سينمائي َمَثًال(ُمَمثِّل    (  
haizara 灰皿 n. َمنَفَضة َسجاِئر , َمْرَمَدة   
haji 恥 n. َمَعرَّة , َمْخَزاة , ِخْزي  , عاٌر  
hajikeru 弾ける v.  َفرَقع ) أو(َفَقع    ,  
 َطّق                                                 
hajiku 弾く v.  ِقْطَعة ألنُّقود((َنَتق      (  

َنَتر , َنَقف  , َرّد, ) َقَذَفها بإبهامه إلى أألعلى  

hajimari 始まり n. )1 (اح   إفِتت, دء َب  
ِعلَّة                           , داٍع , َسَبب ) 2(  

hajimaru 始まる v.  َشَرع , َبدأ     ,  
 باَشر                                              
hajime 初め n.                       َبدء 
hajime·mashite 初めまして     َسعيد 

               ِبَمعِرَفتك                           
hajimeru 始める v.  إفَتَتح , َبدأ     ,  

باَشر                                    , َشَرع   
hajime·te 初めて ad.  ألوَِّل َمرٍَّة   ,  
 ألَمرَّة أألُولى                                     
hajirau 恥らう v.  َخزيان    , َخجالن  
haka 墓 n.  َمزار, َضريح , َقبر       
hakaba 墓場 n.   َجبَّانة , بةُتْر, َبَرة َمْق
hakahori 墓堀り n.      َحفَّار ألُقبور 
hakai 破壊 n.  دّك , َتدمير , َتهديم  ,  

َتَلف                           , َدمار , َخراب   
hakai·teki 破壊的 a. , n.  َهدَّام      ,  

                ُمتِلف                        , ُمبيد 

hakama 袴 n.  ِسروال َعريض (هاآاما  
  )               أألسفلإلىألرِّجلين ِمن أألعلى 

haka·mairi 墓参り n.      ِزيارة ألُقبور 
)                     ولها َمواِسُمها وَمراسيمها(  

hakari 量り n.  َقبَّان             , ِميزان  
hakaru¹ 計る v. )1 (ت     َحَسب ألَوق  

ألزَّمن                                        ) أو(  
koko kara eki made dono kurai  
kakaru ka hakutte miyō ここから駅 

までどのくらいかかるか計ってみよう    دعنا 
 نحسب ألوَقت ِمن ُهنا إلى ألَمَحطَّة           

)                     َضْغط ألدَّم َمثًال(قاس ) 2(  
 suion o hakattara, nijū-do datta 
 水温を計ったら、２０度だった  ِعندما ِقست 
 ّدَرجة َحرارة ألماء آانت عشرين              
hakaru² 量る v.   , عاَير , َقبَّن , َوزَّن 
 آال                                               
 taijūkē de taijū o hakaru 体重計 

で体重を量る          ِزن َوزَنك بالميزان 
komugiko no ryō o kappu de 
hakaru 小麦粉の量をカップで量る 

بالكوب             ) ألطَّحين(عاير ألدَّقيق     
hakaru³ 測る v. )1 ( َسَبَر    , َقاَيس  

قاس                     , ) قاس ألُعمق(ألَغْور  
himo no nagasa o hakaru ひもの 

長さを測る          ُخذ َمقاس طول ألَخيط 
kawa no fukasa o hakaru 川の深 

さを測る  إمَتِحن َغور    (ِقس ُعمق ألنَّهر  
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)                                           ألنَّهر  
hakaru² = )2(  

hakaru⁴ 図る v. )1 ( َجّد     , جاَهد  
ألَمجهود           ) أو(َبَذل ألُجهد , وأْجَتَهد   

 mondai no kaiketsu ohakaru 問 

題のかいけつを図る ل أألزمة   جاِهد ِلَح  
حاَول                              , َسعى ) 2(  

 kanojo wa jisatsu o hakatta ga  
 misui ni owatta 彼女は自殺を図っ 

 たが未遂に終わった      حاَوَلت أإلنِتحار 
 ولِكنَّها َفِشَلت في ألنِّهاية                       
hakaru⁵ 謀る v.  َدبَّر َمكيدة   , تآَمر   

hakase 博士 n. )1 (     حاِمل َدَرجة  
)                     ُدآتور جاِمعة(ألدُّآتوراة   

َخبير                             , َعّالمة ) 2(  
hake 刷毛 n.              ُفرشاة ُمَسطَّحة 
haken 派遣 n.  مجموعة ُرُسل(ِبعثة  (  
haki·haki はきはき ad.          ِبُسرعة 

اراته ُمسَتبينة قاِطعة      بُأسلوب ِعب, وِهمَّة   
hakike 吐き気 n.  َتَمذُّر , َغَثيان ألنَّفس  

يؤ إحساس في ألَمِعدة بالرَّغبة في ألتَّقََ, ألنَّفس   
hakimono 履き物 n.  َنْعل , ِحذاء    ,  
 ِلباس ألَقَدَمين                                      
hakka 薄荷 n.  َنعَنع(َنعناع           (  
hakkakukei 八角形 n.  َشْكل  (ُمَثمَّن  

)         ُمَسطَّح ِبَثماِنية أضالع وثماني َزوايا  
hakken 発見 n.  ُعُثور     , إآِتشاف  

َتَبيُّن            , إسِتْشفاف , إيجاد , ) على(  

hakketsu·byō 白血病  n.  َسَرطان 
داء يكون فيه َعَدد ألكريات  : ُلوِآيميا(ألدَّم   

)                      ي ألدَّم ُمْفِرطًاالَبيضاء ف  
hakki¹ 発揮 n.  َتبريز , َعرض     ,  
 َتظاُهر وَتباٍه                                     
hakkiri はっきり ad. )1 ( بُوضوح  ,  
 ِبَجالء                                             

       بال َريب                  , بالـتاآيد ) 2(
hakkō¹ 発行 n.  ِمْثل ِآتاب  (َمنشورة  

إصدار  , َنشر و ِطباعة , ) لخإ...أو َمَجلَّة   
hakkutsu 発掘 n.  َنَبش        , َحَفر  
hako 箱 n.  َسَفط     , ُعلبة , ُصندوق  
hakobu 運ぶ v. )1 ( َوصَّل      , َنَقل  

أَقّل                               , َرحَّل , ) إلى(  
,       َتَحسَّن , َتَقدَّم , ) إلى أألمام(ساَر ) 2(  

 َتَدرَّج                                               
haku¹ 吐く v. )1 ( إسَتْفَرغ , َقَذف , قاء  
haku² 掃く v.  َقّش         , َآَسح , َآَنس  
haku³ 履く v.  إنَتَعل , ) ِسروال(َلِبس    

ِلباس داخلي ُسفلي     (ى إرَتد, ) َلِبس َنعًال(  
)                                       ِجرابًا)  أو(  

-haku/-paku 泊 suf.       الِحقة ِلَعد 
 ألليالي                                              
hakuboku 白墨 n. ة(ُطْبشور ( ,       

                               َطباشير, ُطْبشوري 
hakubutsu·kan 博物館 n.    َمْتَحف 
hakuchō 白鳥 n.  تَِّم    , َوّز ِعراقي  
hakujin 白人 n.       ألرَُّجل أألْبَيض 
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hakujō¹ 白状 n.  إقرار    , إعِتراف  
hakujō² 薄情 n.    َعديم, باِرد ألطَّبع  

قاسي ألَقلب                           , ألشََّفقة   
hakurankai 博覧会 n.  َمعَرض       
hakusai 白菜 n.           ُآُرْنب صيني 

)                                  َملفوف صيني(  
hakusen 白癬 n.  ُيَحذَّر (ألَخط أألْبَيض  

)                                           إخِتراَقه  
hakushi¹ 白紙 n.  َوَرق  (َوَرق أبَيض  

                     )               َلم ُيسَتعَمل َبعد
hakushi² 博士 n. hakase 博士 )1  (  
hakushu 拍手 n.                َتصفيقة 
hama 浜 n.                        شاِطئ 
hamaguri 蛤 n.  َحَلزون      (ُسَلَجة  

)              َصَدفي آالَمحار ذو ِمصراَعين  
hamaru 嵌る v. )1 ( َوَقع)ُحفرة في  

                                         )      َمَثًال
,  طاَبق , َتالَئم وأنسلك , ) َمع(َتالَفق ) 2(  

واَفق                                      , الَئم   
)              في َآمين أو َفخ َمَثًال(َوَقع ) 3(  

hameru はめる v. )1 ( َتَختَّم)    َلِبس  
)             َقفَّازاتَيَديه في (َزَلق , ) خاِتمًا  

َحَشر                     , أوَلج , أْدَخل ) 2 (  
)           الَقميص أي َشد أزراره(َزرَّ ) 3(  
,    َورَّط , اَله َحَب) أو(ع في َشَرك قََأْو) 4(  

...)        َحتى(إسَتْدَرج , ...) َحتى(إعَترَّه   
hametsu 破滅 n.  َتدمير , َخراب   ,  

أنقاض         ) أو(حالة َتَهدُّم , َنكبة  , َهْدم  

hamigaki 歯磨き n.   َمعجون أسنان 
hamon 波紋 n.                  َتمويجة 
hamu ハム n. (ham)       َلحم ِخنزير 
 ُمَدخَّن                                               
han¹ 版 n.  َطبعة      , ُنسخة , إصدار  
han² 判 n. مة سَو, َختم , ة َدمغ,         

)      آعالمة(َوشم , ِمْيَسم , ِسيماء , َعالمة   
han³ 班 n.  َرهط , ) ِسياسية(َجماعة  ,  

)                                          ِشلَّة(ُثلَّة   
han- 反 pref. )1 ( ُمعادي , ُمعاِرض ,  

    ُمخاِلف                                  , ِضّد 
)                          ِفعل(َرّد , ُمضاد ) 2(  

 han-sayō 反作用               َرّد ألِفعل 
han 汎 

-han 半 suf.                         ِنصف 
hana¹ 花 n.  نور           (َورَدة , َزهرة  

)                         ُنوَّارة(نورة , ) ألشََّجر  

hana² 鼻 n. )1 ( ُخرطوم   , أنف       
          ُمعَجب ِبَنفسه, ُمَتَعجِرف , ُمَتَكبِّر) 2(
حاسَّة ألشَّم                                   ) 3(  

hana³ 洟 n.  َيسيل ِمن أألنف(ُمخاط (  
hanabana·shii  は な ば な し い  a. 

َبِهّي , ُمَتألِّق   
hanabi 花火 n.            ألعاب ناِرية 
hanabira 花びら n. إحدى     (عالة ُق  

     ألزَّْهرة أو ألنُّّوارة أو )أوراقأو  (أجزاء
)              ألَوردة وتكون َبيضاء أو ُمَلوَّنة  

hanahada 甚だ ad.                ِجدًَّا 
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hanahada·shii 甚だしい a.  ُمفِرط ,  
تام                     , ُآلِّّي , ُمطَلق , فاِدح   

hanami 花見 n. ألَكَرز) َشَجر(ر ُنوَّا    
ِلَشَجر َآَرز ياباني َغير ُمثِمر وُنوَّاره َغزير (  

,    ) نة خاصَّة ِعند أليابانيينولة ِعناية ومكا  
)           ألُورود أو أألزهار(ُمشاهدة ألنُّوار   

hanamuko 花婿 n.             َعريس 
hanare·banare 離れ離れ n.  َتَشتُّت ,  

  َتباُعد                         ,إنِفصال , َتَفرُّق 
hanare·jima 離れ島 

hanareru 離れる 

hanareta 離れた 

hanare·waza 離れ技 

hanare·ya 離れ家 

hanare·zashiki 離れ座敷 

hanasaki 鼻先 

hanaseru 話せる 

hanashi 話 

hanasiai 話し合い 

hanashi·aite 話し相手 

hanashi·au 話し合う 

hanashi·beta 話下手 

hanashi·buri 話し振り 

hanashi·chū 話し中 

hanashi·gai 放し飼い 

hanashi·goe 話し声 

hanashi·hanbun 話半分 

hanashi·jōzu 話し上手 

hanashi·ka 噺家 

hanashi·kakeru 話し掛ける 

hanashi·komu 話し込む 

hanashi·kotoba 話し言葉 

hanashi·zuki 話し好き 

hanashōbu 花菖蒲 

hanasu¹ 話す 

hanasu² 離す 

hanasu³ 放す 

hanasuji 鼻筋 

hanataba 花束 

hana·takadaka 鼻高高 

hanatare·kozō 洟垂れ小僧 

hanatate 花立て 

hanatsu 放つ 

hana·tsukuri 花作り 

hana·tsumami 鼻つまみ 

hanatsumi 花摘み 

hanauri 花売り 

hanauta 鼻歌 

hanawa 花輪 

hanaya 花屋 

hanayaka 華やか 

hanayasai 花野菜 

hayayome 花嫁 

hana·zakari 花盛り 

hanazono 花園 

hanazura 鼻面 
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hanba 飯場 

hanbāgā ハンバーガー 

hanbāgu·sutēki ハンバーグステーキ 

hanbai 販売 

hanbaku 反駁 

hanbari 半張り 

han·Bei 汎米 

hanbetsu 判別 

han·biraki 半開き 

hanbō 繁忙 

han·boin 半母音 

hanbun 半分 

han·byōnin 半病人 

hanchingu ハンチング 

hanchō 班長 

hanchū 範疇 

handa はんだ 

handai 飯台 

han·dakuon 半濁音 

handan 判断 

hande ハンデ 

handī ハンディー 

handikyappu ハンディキャップ 

handō 反動 

hando·baggu ハンドバッグ 

handobōru ハンドボール 

handobukku ハンドブック 

handoku 判読 

han·don 半ドン 

handoru ハンドル 

handōtai 半導体 

hane¹ 羽 

hane² 跳ね 

hane³ 羽根 

hane·agaru 跳ね上がる 

hanebashi 跳ね橋 

han’ei¹ 反映 

han’ei² 繁栄 

han·eikyū·teki 半永久的 

hanekaeri 跳ね返り 

hane·kaeru 跳ね返る 

hane·kakeru 跳ね掛ける 

hane·mawaru 跳ね回る 

hanemūn ハネムーン 

han’en 半円 

hane·nokeru 撥ね除ける 

hane·okiru 跳ね起きる 

haneru¹ 跳ねる 

haneru² 撥ねる 

haneru³ 刎ねる 

hane·tobasu 跳ね飛ばす 

hane·tsukeru 撥ねつける 

hanga 版画 

hangā ハンガー 

hangaku 半額 

hangan·bīki 判官びいき 
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Hangarī ハンガリー 

hangā·sutoraiki ハンガーストライキ 

hangeki 反撃 

hangen 半減 

hangetsu 半月 

hangi 版木 

hango 反語 

hangō 飯盒 

han·goroshi 半殺し 

hangu·guraidā ハンググライダー 

hangu·guraidingu ハンググライディ

ング 

hangyaku 反逆 

han·han 半半 

han’i¹ 範囲 

han’i² 犯意 

han’i·go 反意語 

hanikami はにかむ  

haniwa 埴輪 

hanji 判事 

han·jikan 半時間 

hanji·mono 判じ物 

hanjō 繁盛 

hanjyō 半畳 

hanjuku 半熟 

hankachi ハンカチ 

hanka·gai 繁華街 

hankai¹ 半開 

hankai² 半壊 

han·kakumei 反革命 

hankan 反感 

hankan·hanmin 半官半民 

hankatsū 半可通 

hankei 半径 

hanken 版権 

hanketsu 判決 

hanki¹ 半期 

hanki² 反旗 

hanki³ 半旗 

hankō¹ 反抗 

hankō² 犯行 

hankyō¹ 反響 

hankyō² 反共 

hankyū¹ 半球 

hankyū² 半休 

hanmā ハンマー 

hanmei 判明 

hanmen¹ 半面 

hanmen² 反面 

hanmo 繁茂 

hanmoku 反目 

hanmon¹ 煩悶 

hanmon² 反問 

hanmoto 版元 

hanne 半値 

hannichi 半日 
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han·Nichi 反日 

hannie 半煮え 

hannin 犯人 

hannin·mae 半人前 

hannō 反応 

han·no·ki 榛の木 

hannya 般若 

hannyū 搬入 

han’on 半音 

hanpa 半端 

hanpaku 半白 

hanpatasu 反発 

han·pirei 反比例 

hanpu 頒布 

hanpuku 反復 

hanraku 反落 

hanran 反乱 

hanran 氾濫 

han·ratai 半裸体 

hanrei¹ 凡例 

hanrei² 判例 

hanro 販路 

hanron¹ 反論 

hanron² 汎論 

hanryo 伴侶 

hansa 煩瑣 

hansamu ハンサム 

han·sayō 反作用 

hansei¹ 反省 

hansei² 半生 

han·seiki 半世紀 

hansen 反戦 

hansha 反射 

hanshi 半紙 

hanshin¹ 半身 

hanshin² 半神 

hanshin³ 汎神 

hanshin·hangi 半信半疑 

hanshita 版下 

hanshō¹ 半焼 

hanshō² 半鐘 

hanshoku 繁殖 

hanshū 半周 

hanshutsu 搬出 

hanso 反訴 

han·So 反ソ 

hansō 帆走 

hansode 半そで 

hansoku 反則 

hansū¹ 半数 

hansū² 反芻 

hansuru 反する 

hansuto ハンスト 

hantā ハンター 

hantai 反対 

han·taiheiyō 汎太平洋 
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hantai·jinmon 反対尋問 

han·taisei 反体制 

hantei 判定 

hantei·gachi 判定勝ち 

han·teikoku·shugi 反帝国主義 

hanten¹ 斑点 

hanten² 反転 

hanto 叛徒 

hantō 半島 

han·tōmei 半透明 

hantoshi 半年 

hantusuki 半月 

hantsuki·mai 半搗き米 

hanuke 歯抜け 

han’yake 半焼け 

han·yōshi 反陽子 

hanzai 犯罪 

hanzatsu 煩雑 

hanzen 判然 

han·zubon 半ズボン 

haori 羽織り 

haoru 羽織る 

haoto 羽音 

happa 発破 

happi 法被 

happī·endo ハッピーエンド 

happō¹ 八方 

happō² 発砲 

happō³ 発泡 

happu 発布 

happun 発奮 

happyō 発表 

hāpu ハープ 

hapuningu ハプニング 

hāpushikōdo ハープシコード 

hara¹ 原 

hara² 腹 

harabai 腹這い 

hara·chigai 腹違い 

haradachi 腹立ち 

haradata·shii 腹立たしい 

haragei 腹芸 

hara·gonashi 腹ごなし 

hara·guai 腹工合 

hara·guroi 腹黒い 

hara·hara はらはら 

harai¹ 払い 

harai² 祓い 

harai·dasu 払い出す 

haraikomi 払い込み 

harai·komu 払い込む 

haraimodoshi 払い戻し 

harai·modosu 払い戻す 

harai·mono 払い物 

harai·nokeru 払い除ける 
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harainokori 払い残り 

haraisage 払い下げ 

harai·sageru 払い下げる 

haraisugi 払い過ぎ 

harai·sugiru 払い過ぎる 

haraiwatashi 払い渡し 

harai·watasu 払い渡す 

haraizumi 払い済み 

hara·kudashi 腹下し 

haramaki 腹巻き 

haramu 孕む 

haran 波乱 

hara·no·mushi 腹の虫 

haraobi 腹帯 

harasu¹ 晴らす 

harasu² 腫らす 

hara·tsuzumi 腹鼓 

harau¹ 払う 

harau² 祓う 

harawata 腸 

hare¹ 晴れ 

hare² 腫れ 

hare·bare 晴れ晴れ 

harebottai 腫れぼったい 

haregama·shii 晴れがましい 

haregi 晴れ着 

harema 晴れ間 

haremono 腫れ物 

harenchi 破廉恥 

hareru¹ 晴れる 

hareru² 腫れる 

hareruya ハレルヤ 

harēshon ハレーション 

harete 晴れて 

haretsu 破裂 

hareyaka 晴れやか 

hari¹ 針 

hari² 鍼 

hari³ 梁 

hari 張り 

hari·ageru 張り上げる 

hariai 張り合い 

hari·au 張り合う 

haribako 針箱 

hariban 張り番 

haridashi 張り出し 

hari·dasu 張り出す 

harifuda 張り札 

harigami 張り紙 

harigane 針金 

harī 鍼医 

hariita 張り板 

harikae 張替え 

hari·kaeru 張り替える 

harikēn ハリケーン 

hari·kiru 張り切る 
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hariko 張り子 

hari·komu 張り込む 

hari·megurasu 張り巡らす 

harinezumi 針鼠 

hari·sakeru 張り裂ける 

harisashi 針刺し 

hari·shigoto 針仕事 

hari·taosu 張り倒す 

haritsuke 磔 

hari·tsukeru 張り付ける 

hari·tumeru 張り詰める 

Hariuddo ハリウッド 

harō ハロー 

haru¹ 春 

haru² 張る 

harubaru 遥遥 

harubasho 春場所 

haru·gasumi 春霞 

haru·geshiki 春景色 

harugi 春着 

haruichiban 春一番 

haruka 遥か 

harukaze 春風 

haru·maki 春蒔き 

haru·meku 春めく 

harusaki 春先 

harusame 春雨 

hasai 破砕 

hasaki 刃先 

hasamaru 挟まる 

hasami 鋏 

hasamimushi 挟み虫 

hasamiuchi 挟み撃ち 

hasamu¹ 挟む、挿む 

hasamu² 鋏む 

hasan 破産 

hasei 派生 

hasen 破線 

haseru 馳せる 

hase·sanjiru 馳せ参じる 

hasha 覇者 

hashagu はしゃぐ 

hashi¹ 橋 

hashi² 箸 

hashi³ 端 

hashibami 楱 

hashigaki 端書き 

hashi·geta 橋桁 

hashigo 梯子 

hashigo·dan 梯子段 

hashigo·nori 梯子乗り 

hoshigo·zake 梯子酒 

hashika 麻疹 

hashike 艀 

hashikkoi はしっこい 

hashikure 端くれ 



- 199 - 
 

hashi·nakumo 端なくも 

hashira 柱 

hashiraseru 走らせる 

hashiri 走り 

hashirigaki 走り書き 

hashiritsukai 走り使い 

hasiriyomi 走り読み 

hashiru 走る 

hashita 端 

hashitame 婢 

hashita·nai はしたない 

hashi·watashi 橋渡し 

hashōfū 破傷風 

hashoru 端折る 

hashutsu 派出 

hason 破損 

hassan 発散 

hassei¹ 発生 

hassei² 発声 

hassha¹ 発車 

hassha² 発射 

hasshi はっし 

hasshin¹ 発信 

hasshin² 発疹 

hasshin·ki 発振器 

hasshō 発祥 

hassō¹ 発送 

hassō² 発想 

hassuru 発する 

hassuru ハッスル 

hasu¹ 蓮 

hasu² 斜 

hasū 端数 

hasukai 斜交い 

hasukī ハスキー 

hasuppa 蓮っ葉 

hata¹ 旗 

hata² 端 

hata³ 機 

hataage 旗揚げ 

ha·tabako 葉煙草 

hatabi 旗日 

hatachi 二十歳 

hatafuri 旗振り 

hata·gashira 旗頭 

hata·gyōretsu 旗行列 

hata·hata はたはた 

hatairo 旗色 

hata·jirushi 旗印 

hatake¹ 畑 

hatake² 疥 

hataki 叩き 

hataku はたく 

hatame 傍目 

hata·meiwaku 傍迷惑 

hatameku はためく 
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hatan 破綻 

hatankyō 巴旦杏 

hatar·ori 機織り 

hatarakaseru 働かせる 

hataraki 働き 

hatarakiari 働き蟻 

hatarakibachi 働き蜂 

hataraki·buri 働きぶり 

hataraki·guchi 働き口 

hataraki·kakeru 働き掛ける 

hataraki·mono 働き者 

hataraki·te 働き手 

hataraki·zakari 働き盛り 

hataraku 働く 

hataseru·kana 果たせるかな 

hatashiai 果し合い 

hatashijō 果たし状 

hatashite 果たして 

hatasu 果たす 

hata·to はたと 

hatazao 旗竿 

hatchaku 発着 

hatchū 発注 

hate 果て 

hatena はてな 

hatenkō 破天荒 

hateru 果てる 

hateshi 果てし 

hateshi·naku 果てしなく 

hato 鳩 

hatō 波濤 

hāto ハート 

hatoba 波止場 

hatome 鳩目 

hatomugi はと麦 

hatomune 鳩胸 

hatoron·shi ハトロン紙 

hatsu¹ 発 

hatsu² 初 

hatsuan 発案 

hatsubai 発売 

hatsu·butai 初舞台 

hatｓubyō 発病 

hatsuden 発電 

hatsudō 発動 

hatsudō·ki 発動機 

hatsuen·tō 発煙筒 

hatsuga 発芽 

hatsugan 発癌 

hatsugen 発言 

hatsugen·ken 発言権 

hatsugi 発議 

hatsuharu 初春 

hatsuhinode 初日の出 

hatsuiku 発育 

hatsujō 発情 
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hatsuka 二十日 

hatsukanezumi 二十日鼠 

hatsu·kōen 初公演 

hatsukoi 初恋 

hatsu·kōkai¹ 初航海 

hatsu·kōkai² 初公開 

hatsumei 発明 

hatsumimi 発耳 

hatsumōde 初詣 

hatsumono 初物 

hatsunetsu 発熱 

hatsuni 初荷 

hatsuon 発音 

hatsuratsu 溌剌 

hatsurei 発令 

hatsuro 発露 

hatsushimo 初霜 

hasuyume 初夢 

hatsuzan 初産 

hattari はったり 

hattatsu 発達 

hatten 発展 

hatto¹ はっと 

hatto² 法度 

hattōshin 八頭身 

hau 這う 

Hawai ハワイ 

ha·watari 刃渡り 

hau·tsū ハウツー 

haya 早 

hayaashi 早足 

hayaba·mai 早場米 

hayaban 早番 

haya·baya 早早 

hayabike 早引け 

hayabusa 隼 

hayadachi 早立ち 

hayade 早出 

hayagane 早鐘 

haya·gaten 早合点 

haya·gawari 早変わり 

hayai 早い 

haya·jimai 早仕舞い 

hayajini 早死に 

hayaku¹ 端役 

hayaku² 破約 

hayaku³ 早く、速く 

hayakuchi 早口 

hayamaru 早まる 

hayame 早目 

hayameru 早める、速める 

hayamichi 早道 

hayami·hyō 早見表 

hayamimi 早耳 

hayane 早寝 

haya·nomikomi 早飲込み 
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hayaoki 早起き 

hayari 流行 

hayaru¹ 流行る 

hayaru² 逸る 

hayasa 速さ、早さ 

hayashi¹ 林 

hayashi² 囃子 

hayashiraisu ハヤシライス 

hayasu¹ 生やす 

hayasu² 囃す 

hayate 疾風 

haya·temawashi 早手回し 

hayatochiri 早とちり 

haya·wakari 早解り 

hayawaza 早業 

hayazaki 早咲き 

hazakaiki 端境期 

hazakura 葉桜 

haze¹ 沙魚 

haze² 黄櫨 

hazeru はぜる 

hazu 筈 

hazubando ハズバンド 

hazubeki 恥ずべき 

hazukashi·gari 恥ずかしがり 

hazukashi·garu 恥ずかしがる 

hazuka·shii 恥ずかしい 

hazukashi·karanu 恥ずかしからぬ 

hazukashime 辱め 

hazukashimeru 辱める 

hazukaseru 弾ませる 

hazumi はずみ 

hazumu はずむ 

hazure 外れ 

hazureru 外れる 

hazusu 外す 

he¹ 屁 

he² へ 

-he ･･･へ 

hē へえ 

hea ヘア 

hebari·tsuku へばり付く 

hebaru へばる 

hebereke へべれけ 

hebi 蛇 

hebī·kyū ヘビー級 

hebo へぼ 

Hebon·shiki ヘボン式 

Heburai ヘブライ 

hechima 糸瓜 

hedatari 隔たり 

hedataru 隔たる 

hadate 隔て 

hedateru 隔てる 

hedatete 隔てて 

heddingu ヘッディング 
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heddokōchi ヘッドコーチ 

heddoraito ヘッドライト 

hedo 反吐 

hedomodo へどもど 

hedoro ヘドロ 

hegemonī ヘゲモニー 

Hēgeru ヘーゲル 

hei¹ 兵 

hei² 丙 

hei³ 塀 

hei 幣 

hei へい 

heian 平安 

heiban 平板 

heibi 兵備 

heibon 平凡 

heichi¹ 平地 

heichi² 併置 

heidan 兵団 

heiei 兵営 

heieki 兵役 

heifuku¹ 平服 

heifuku² 平伏 

heigai 弊害 

heigen 平原 

heigō 併合 

heihan 平板 

heihatsu 併発 

hei·hei へいへい 

heihei·bonbon 平平凡凡 

heihō¹ 平方 

heihō² 兵法 

heii 平易 

heiin¹ 兵員 

heiin² 閉院 

heiji 平時 

heijitsu 平日 

heijō 平常 

Heijō 平壌 

heijo·bun 平叙文 

heika¹ 平価 

heika² 陛下 

heikai 閉会 

heikan 閉館 

heiki¹ 平気 

heiki² 兵器 

heikin 平均 

heikō¹ 平行 

heikō² 並行 

heikō³ 閉口 

heikō 閉校 

heikō 平衡 

heikō·sen 平行線 

heimaku 閉幕 

heimei 平明 

heimen 平面 
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heimin 平民 

heinen 平年 

heinetsu 平熱 

heion 平穏 

heiretsu 並列 

heiritsu 並立 

heiro 平炉 

heiryoku 兵力 

heisa 閉鎖 

heisatsu 併殺 

heisei 平静 

heisha 兵舎 

heishi¹ 兵士 

heishi² 閉止 

heishin·teitō 平身低頭 

heishū 弊習 

heiso 平素 

heisoku 閉塞 

heisotsu 兵卒 

heitai 兵隊 

heitan 平坦 

heitan·bu 兵站部 

heitei¹ 平定 

heitei² 閉廷 

heiten 閉店 

heiwa 平和 

heiya 平野 

heiyō 併用 

heiyu 平癒 

heiyū 併有 

heizan 閉山 

heizei 平生 

heizen 平然 

hekichi 僻地 

hekieki 辟易 

hekiga 壁画 

hekigan 碧眼 

hekireki 霹靂 

hekomasu 凹ます 

hekomi 凹み 

hekomu 凹む 

hekotareru へこたれる 

hekutāru ヘクタール 

hema へま 

Heminguuei ヘミングウェイ 

hen¹ 辺 

hen² 変 

hen³ 遍 

hen 編 

hen 扁 

hen へん 

hen’ai 偏愛 

hen’atsu 変圧 

henbō 変貌 

henchi 辺地 

henchō¹ 変調 
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henchō² 偏重 

henden 返電 

henden·sho 変電所 

hendō 変動 

hen’ei 片影 

hengen·jizai 変幻自在 

hen’i 変異 

henji¹ 返事 

henji² 変事 

henji³ 片時 

hanjin 変人 

henjiru 変じる 

henjō 返上 

henka 変化 

henkaku 変革 

henkan 返還 

henkei 変形 

henken 偏見 

henkin 返金 

henkō¹ 変更 

henkō² 偏向 

henkutsu 偏屈 

henkyaku 返却 

henkyō¹ 辺境 

henkyō² 偏狭 

henmei 変名 

hennō 返納 

hennyū 編入 

he·no·ji への字 

he·no·kappa 屁の河童 

henpa 偏頗 

henpei·soku 偏平足 

henpen 片片 

henpen·roku 片片録 

henpi 辺鄙 

henpin 返品 

henpō 返報 

henpon 翩翻 

henrei 返礼 

henreki 遍歴 

henrin 片鱗 

hensa 偏差 

hensai 返済 

hensan 編纂 

hensei 編成、編制 

hensen 変遷 

hensetsu 変節 

hensha 編者 

henshi 変死 

henshin¹ 返信 

henshin² 変心 

henshin³ 変身 

henshitsu 変質 

henshitsukyō 偏執狂 

henshoku¹ 変色 

henshoku² 偏食 



- 206 - 
 

henshu 変種 

henshū 編集 

henshitsu·kyō 偏執狂 

hensō¹ 返送 

hensō² 変装 

hensoku 変則 

hensō·kyoku 変奏曲 

hensū 変数 

hensuru 偏する 

hentai¹ 変態 

hentai² 編隊 

henteko 変てこ 

henten 変転 

hentetsu 変哲 

hentō 返答 

hentō·sen 扁桃腺 

henzai¹ 偏在 

henzai² 遍在 

henzō 変造 

henzuru 変ずる 

hen·zutsū 偏頭痛 

heppoko へっぽこ 

hera 箆 

herasu 減らす 

herazu·guchi 減らず口 

Herenizumu ヘレニズム 

heri 縁 

herikoputā ヘリコプター 

herikudaru 遜る 

he·rikutsu 屁理屈 

heripōto ヘリポート 

heriumu ヘリウム 

heroin ヘロイン 

heru¹ 減る 

heru² 経る 

herumetto ヘルメット 

heruniya ヘルニヤ 

hasaki 舳先 

heshi·au 圧し合う 

heshi·oru 圧し折る 

heso 臍 

hesokuri 臍繰り 

heta¹ 下手 

heta² 蔕 

hetabaru へたばる 

hete 経て 

heto·heto へとへと 

hetsurai 諂い 

hetsurau へつらう 

hetto ヘット 

heya 部屋 

hi¹ 日 

hi² 火 

hi³ 比 

hi 非 

hi 妃 
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hi 否 

hi 碑 

hi 樋 

hi- 非･･･ 

hi·aburi 火炙り 

hi·agaru 干上がる 

hiai 悲哀 

hiashi¹ 日足 

hiashi² 火足 

hiashinsu ヒアシンス 

hi·asobi 火遊び 

hi·atari 日当たり 

hiba 檜葉 

hibachi 火鉢 

hibai·dōmei¹ 非売同盟 

hibai·dōmei² 非買同盟 

hibai·hin 非売品 

hiban 非番 

hibana 火花 

hibar 雀 

hibachi 火箸 

hi·bashira 火柱 

hi·Bei 非米 

hi·bi¹ 日日 

hibi² 皹 

hibi³ 罅 

hibiki 響き 

hibiki·wataru 響き渡る 

hibiku 響く 

hibō¹ 非望 

hibō² 誹謗 

hibon 非凡 

hiboshi¹ 日干し 

hiboshi² 日乾し 

hibu 日歩 

hi·bukure 火脹れ 

hibun 碑文 

hi·bunmei 非文明 

hibusō·chitai 非武装地帯 

hibuta 火蓋 

hichō 飛鳥 

hichū 秘中 

hida 襞 

hidachi 肥立ち 

hidai 肥大 

hidamari 日溜まり 

hidane 火種 

hidari 左 

hidari·gawa 左側 

hidari·gitcho 左ぎっちょ 

hidari·kiki 左利き 

hidari·mae 左前 

hidari·maki 左巻き 

hidari·mawari 左回り 

hadari·te 左手 

hidari·tōshu 左投手 
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hadari·uchiwa 左団扇 

hi·daruma 火達磨 

hadatsu 肥立つ 

hiden 秘伝 

hi·denka 妃殿下 

hideri 日照り 

hidō 非道 

hidoi 酷い 

hi·dokei 日時計 

hidoku 酷く 

hidori 日取り 

hie 稗 

hie·bie 冷え冷え 

hi·eisei·teki 非衛生的 

hieki 裨益 

hie·komu 冷え込む 

hieru 冷える 

hieshō 冷え性 

hifu 皮膚 

hifukidake 火吹き竹 

hifuku 被服 

hifun 悲憤 

hi·ga 彼我 

hi·gaeru 日帰り 

higai 被害 

higake 日掛け 

higame 僻目 

higami 僻み 

higamu 僻む 

higan¹ 彼岸 

higan² 悲願 

higara 日柄 

higasa 日傘 

higashi¹ 東 

higashi² 干菓子 

higashi³ 日貸し 

higashi·gawa 東側 

higata 干潟 

hige 髭 

hige² 卑下 

higeki 悲劇 

hi·gengyō·in 非現業員 

hi·genjitsu 非現実 

higime 日決め 

higisha 被疑者 

higo¹ 庇護 

higo² 卑語 

higō 非業 

hi·gōhō 非合法 

higoi 緋鯉 

hi·gōri 非合理 

higoro 日頃 

higoto 日毎 

higuma 羆 

higurashi 蜩 

higure 日暮れ 
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higyō 罷業 

hihan 批判 

hihei 疲弊 

hihi 狒狒 

hihō¹ 秘法 

hihō² 悲報 

hihō³ 秘宝 

hi·hogosha 被保護者 

hi·hokensha 被保険者 

hihyō 批評 

hībaba 曾祖母 

hīderu 秀でる 

hījiji 曾祖父 

hiiki 贔屓 

hīmago 曾孫 

hīragi 柊 

hīre 火入れ 

hītewa 延いては 

hiji¹ 肘 

hiji² 秘事 

hiji·deppō 肘鉄砲 

hijikake·isu 肘掛け椅子 

hijiki ひじき 

hijiri 聖 

hijō¹ 非常 

hijō² 非情 

hijō·guchi 非常口 

hijō·ji 非常時 

hijō·jitai 非常事態 

hijō·kin 非常勤 

hijō·na 非常な 

hijō·ni 非常に 

hijō·sen 非常線 

hi·jōshiki 非常識 

hijō·shudan 非常手段 

hi·josū 被除数 

hi·jōsū 被乗数 

hijū 比重 

hijun 批准 

hijutsu 秘術 

hika¹ 皮下 

hika² 悲歌 

hikae 控え 

hikae·chō 控え帳 

hikae·me 控え目 

hikaeru 控える 

hikae·shitsu 控え室 

hi·kagakuteki 非科学的 

hikage 日陰、日影 

hikage·mono 日陰者 

hi·kagen 火加減 

hikakibō 火掻き棒 

hikaku¹ 比較 

hikaku² 皮革 

hi·kakubusōka 非核武装化 

hikaku·kyū 比較級 
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hikan¹ 悲観 

hikan² 避寒 

hikarabiru 干からびる 

hikarasu 光らす 

hikareru¹ 轢かれる 

hikareru² 惹かれる 

hikari 光 

hikaru 光る 

hikasareru 引かされる 

hi·kazei 非課税 

hikazu 日数 

hike 引け 

hikegiwa 引け際 

hikem 引け目 

hiken¹ 卑見 

hiken² 比肩 

hikerakasu ひけらかす 

hikeru 引ける 

hikeshi 火消し 

hikeshi·tsubo 火消し壷 

hiketsu¹ 否決 

hiketsu² 秘訣 

hiki¹ 引き 

hiki² 悲喜 

hiki³ 匹 

hikiage 引き上げ、引き揚げ 

hiki·ageru 引き上げる、引き揚げる 

hikiai 引き合い 

hikiami 引き網 

hiki·au 引き合う 

hikiawase 引き合わせ 

hiki·awaseru 引き合わせる 

hikicha 挽き茶 

hiki·chigiru 引き千切る 

hikidashi 引き出し 

hiki·dasu 引き出す 

hikide·mono 引き出物 

hikido 引き戸 

hikifune 曳船 

hikigaeru 蟇蛙 

hikigane 引き金 

hikigeki 悲喜劇 

hiki·hanasu 引き離す 

hiki·harau 引き払う 

hiki·ireru 引き入れる 

hikiiru 率いる 

hikikae 引き換え 

hiki·kaeru 引き換える 

hiki·kaesu 引き返す 

hiki·kiru 引き切る 

hikikomi·sen 引込み線 

hiki·komogomo 悲喜こもごも 

hiki·komoru 引き籠る 

hiki·komu 引き込む 

hiki·korosu 轢き殺す 

hikimado 引き窓 
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hikimaku 引き幕 

hiki·mawasu 引き回す 

hiki·modosu 引き戻す 

hikimo·kirazu 引きも切らず 

hikin 卑近 

hikinige 轢き逃げ 

hikiniku 挽き肉 

hiki·nobashi¹ 引き伸ばし 

hiki·nobasi² 引き延ばし 

hiki·nobasu¹ 引き伸ばす 

hiki·nobasu² 引き延ばす 

hikinuki 引き抜き 

hiki·nuku 引き抜く 

hiki·okosu 引き起こす 

hiki·orosu 引き下ろす 

hiki·sagaru 引き下がる 

hikisage 引き下げ 

hiki·sageru 引き下げる 

hiki·saku 引き裂く 

hiki·shiboru 引き絞る 

hiki·shimaru 引き締まる 

hikishime 引き締め 

hiki·shimeru 引き締める 

hikishio 引き潮 

hiki·taosu¹ 引き倒す 

hiki·taosu² 轢き倒す 

hiki·tataseru 引き立たせる 

hikitate 引き立て 

hiki·tateru 引き立てる 

hiki·tatsu 引き立つ 

hikite¹ 引き手 

hikite² 弾き手 

hiki·tomeru 引き留める 

hikitori·nin 引き取り人 

hiki·toru 引き取る 

hikitsugi 引き継ぎ 

hiki·tsugu 引き継ぐ 

hikitsuke 引き付け 

hiki·tsukeru 引き付ける 

hiki·tsureru 引き連れる 

hikitsuri 引きつり 

hiki·tsuru 引きつる 

hiki·tsuzuite 引き続いて 

hikitsuzuki 引き続き 

hiki·tsuzuku 引き続く 

hikiuke 引き受け 

hiki·ukeru 引き受ける 

hikiusu 碾き臼 

hiki·utsuru 引き移る 

hikiutsushi 引き写し 

hiki·utsusu 引き移す 

hikiwake 引き分け 

hiki·wakeru 引き分ける 

hikiwari·mugi ひき割り麦 

hiki·waru ひき割る 

hikiwatashi 引き渡し 
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hiki·watasu 引き渡す 

hiki·yaburu 引き破る 

hiki·yoseru 引き寄せる 

hikizan 引き算 

hikizuri·dasu 引き摺り出す 

hikizuri·komu 引き摺り込む 

hikizuru 引き摺る 

hikkaburu 引っ被る 

hikkakari 引っ掛かり 

hikkakaru¹ 引っ掛かる 

hikkakeru² 引っ掛ける 

hikkaki·mawasu 引っ掻き回す 

hakkaku 引っ掻く 

hikkei 必携 

hikki 筆記 

hikkiri·nashi 日っ切りなし 

hikkō 筆耕 

hikkomasu 引っ込ます 

hikkomi 引っ込み 

hikkomu 引っ込む 

hikkoshi 引越し 

hikkosu 引っ越す 

hikkuri·kaeru 引っ繰り返る 

hikkurikaeshi 引っ繰り返し 

hikkuri·kaesu 引っ繰り返す 

hikkurumeru 引っ括める 

hikkyō 畢竟 

hiko 曾孫 

hikō¹ 飛行 

hikou² 非行 

hikō·fuku 飛行服 

hikō·jō 飛行場 

hi·kokai 非公開 

hikō·ka 飛行家 

hikō·ki 飛行機 

hikoku 被告 

hi·kokumin 非国民 

hikō·shi 飛行士 

hikōshiki 非公式 

hiku¹ 引く 

hiku² 退く 

hiku³ 挽く 

hiku 弾く 

hiku 轢く 

hiku 碾く 

hikui 低い 

hikuku 低く 

hikute 引く手 

hikutsu 卑屈 

hikyō¹ 卑怯 

hikyō² 秘境 

hikyō³ 悲境 

hikyū 飛球 

hima 暇 

himago 曾孫 

himajin 閑人 



- 213 - 
 

himan 肥満 

Himaraya ヒマラヤ 

himashi 日増し 

himashi·yu 蓖麻子油 

himatsu 飛沫 

hima·tsubushi 暇潰し 

himawari 向日葵 

hime 姫 

himegoto 秘め事 

himei¹ 悲鳴 

himei² 碑銘 

himen 罷免 

himeru 秘める 

himeyuri 姫百合 

himitsu 秘密 

himo 紐 

himojii ひもじい 

himono 干物 

himoto 火元 

himotoku 繙く 

himuro 氷室 

hin¹ 品 

hin² 貧 

hina 雛 

hina·bita 鄙びた 

hinaga 日長 

hinagata 雛形 

hinageshi 雛芥子 

hinagiku 雛菊 

hinaka 日中 

hinan¹ 非難 

hinan² 避難 

hinata 日向 

hindo 頻度 

hine·kureru ひねくれる 

hineri·tsubusu 捻り潰す 

hineru 捻る 

hin·hin ひんひん 

hin’i 品位 

hini·hini 日に日に 

hiniku 皮肉 

hinin¹ 避妊 

hinin² 否認 

hi·ninjō 非人情 

hi·ninshō 非人称 

hinja 貧者 

hinjaku 貧弱 

hinji 賓辞 

hinkaku 品格 

hinketsushō 貧血症 

hinkō 品行 

hinkon 貧困 

hinku 貧苦 

hinkyaku 賓客 

hinmin 貧民 

hinmoku 品目 
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hinoban 火の番 

hinobe 日延べ 

hinode 日の出 

hinoiri 日の入り 

hinoke 火の気 

hinoki 檜 

hinoko 火の粉 

hinokuruma 火の車 

hinomaru 日の丸 

hinome 日の目 

hinomi 火の見 

hinoshi 火熨斗 

hinotama 火の玉 

hinote 火の手 

hinpan 頻繁 

hinpatsu 頻発 

hinpu 貧富 

hinpyō·kai 品評会 

hinsei 品性 

hinshi¹ 品詞 

hinshi² 瀕死 

hinshitsu 品質 

hinshu 品種 

hinshuku 顰蹙 

hinsō 貧相 

hinsuru 瀕する 

hinto ヒント 

hinyari ひんやり 

hinyō·ki 泌尿器 

hiooi 日覆い 

hippaku 逼迫 

hippari·dako 引っ張り凧 

hippari·dasu 引っ張り出す 

hippari·komu 引っ張り込む 

hipparu 引っ張る 

hippataku 引っぱたく 

hipppīzoku ヒッピー族 

hippō 筆法 

hira 平 

hira·ayamari 平謝り 

hirachi 平地 

hiradoma 平土間 

hiragana 平仮名 

hira·hira ひらひら 

hirai 飛来 

hirai·shin 避雷針 

hirakeru 開ける 

hiraketa 開けた 

hiraki 開き 

hiraki·do 開き戸 

hiraki·fū 開き封 

hiraki·naoru 開き直る 

hiraku 開く 

hirame 平目 

hiramekasu 閃かす 

hirameki 閃き 
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hira·ni 平に 

hira·oyogi 平泳ぎ 

hirari·to ひらりと 

hiratai 平たい 

hirataku 平たく 

hirate 平手 

hiraya 平屋 

hirazoko 平底 

hire¹ 鰭 

hire² ヒレ 

hire·fusu 平伏す 

hirei¹ 比例 

hirei² 非礼 

hireiki 披瀝 

hiren 悲恋 

hiretsu 卑劣 

hiri·hiri ひりひり 

hiritsu 比率 

hiro 尋 

hirō¹ 疲労 

hirō² 披露 

hīrō ヒーロー 

hiroba 広場 

hiro·biro 広広 

hirogari 広がり 

hirogaru 広がる 

hirogeru 広げる 

hiroi 広い 

hiroi·ageru 拾い上げる 

hiroi·atsumeru 拾い集める 

hiroi·dasu 拾い出す 

hiroi·mono 拾い物 

hiroin ヒロイン 

hiroi·nushi 拾い主 

hiroiyomi 拾い読み 

hiroizumu ヒロイズム 

hiro·kōji 広小路 

hiroku 広く 

hiroma 広間 

hiromaru 広まる 

hiromeru 広める 

hiropon ヒロポン 

hirosa 広さ 

hirou 拾う 

hiru¹ 昼 

hiru² 蛭 

hirugaeru 翻る 

hirugaesu 翻す 

hirugaette 翻って 

hirugao 昼顔 

hirui 比類 

hiruma 昼間 

hiru·meshi 昼飯 

hirumu 怯む 

hirune 昼寝 

hiru·sagari 昼下がり 
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hiryō 肥料 

hisa·bisa 久久 

hisai 被災 

hisame 氷雨 

hisan¹ 悲惨 

hisan² 飛散 

hisashi 庇 

hisashi·buri 久し振り 

hisashī 久しい 

hisashiku 久しく 

hiseisan·teki 非生産的 

hisen 卑賤 

hi·senkyo·ken 被選挙権 

hi·senkyo·nin 被選挙人 

hisen·ron 非戦論 

hi·senryaku·busshi 非戦略物資 

hi·sentō·in 非戦闘員 

hisha 飛車 

hishageru ひしゃげる 

hi·shakai·teki 非社会的 

hi·shakō·teki 非社交的 

hishaku 柄杓 

hisha·tai 被写体 

hishi 菱 

hishigata 菱形 

hishigeru 拉げる 

hishigu 拉ぐ 

hi·shiharai·nin 被支払人 

hishi·hishi ひしひし 

hishimeku 犇めく 

hishi·shokubutsu 被子植物 

hishi·to ひしと 

hisho¹ 秘書 

hisho² 避暑 

hiso 砒素 

hisō 皮相 

hisohisoto ひそひそと 

hisoka 密か 

hisoka·ni 密かに 

hisomeru¹ 潜める 

hisomeru² 顰める 

hisomi 顰み 

hisomu 潜む 

hissageru 提げる 

hissan 筆算 

hissei 畢生 

hisseki 筆蹟 

hissei 畢生 

hissen 筆洗 

hissha 筆者 

hisshi¹ 必死 

hisshi² 筆紙 

hisshō 必勝 

hisshū·kamoku 必修科目 

hissori ひっそり 

hissu 必須 
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hisui 翡翠 

hisuterī  ヒステリー 

hisuterikku·na ヒステリックな 

hītā ヒーター 

hita·bashiri ひた走り 

hitahita·to ひたひたと 

hitai 額 

hitamuki ひたむき 

hitan 悲嘆 

hitaoshi ひた押し 

hitaru 浸る 

hitasu 浸す 

hitasura ひたすら 

hitchi 筆致 

hitchi·haikā ヒッチハイカー 

hatchi·haiku ヒッチハイク 

hitei 否定 

hito 人 

hitoame 一雨 

hito·anshin 一安心 

hitoase 一汗 

hitoashi¹ 一足 

hitoashi² 人足 

hito·atari 人当たり 

hitoawa 一泡 

hitoban 一晩 

hito·barai 人払い 

hito·bito 人人 

hito·chigai 人違い 

hito·dakari 人だかり 

hitodama 人魂 

hito·danomi 人頼み 

hito·dasuke 人助け 

hitode¹ 人手 

hitode² 人出 

hitode³ 海星 

hitode·nashi 人でなし 

hito·dōri 人通り 

hitoe 一重 

hitoe·mono 単物 

hitoe·ni 偏に 

hitofude 一筆 

hitogaki 人垣 

hitogara 人柄 

hitogiki 人聞き 

hitogoe 人声 

hito·gokochi 人心地 

hitogomi 人込み 

hito·goroshi 人殺し 

hitogoto 人事 

hitohada 一肌 

hito·hashiri 一走り 

hitohata 一旗 

hitohira 一片 

hito·ichibai 人一倍 

hitoiki 一息 
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hito·ikire 人いきれ 

hitojichi 人質 

hitokado 一廉 

hitokage 人影 

hitokago 一籠 

hito·kakae 一抱え 

hito·karage 一紮げ 

hitokata·naranu 一方ならぬ 

hitokata·narazu 一方ならず 

hitoke 人気 

hitokire 一切れ 

hitokiwa 一際 

hitokko 人っ子 

hitokoe 一声 

hitokoro 一頃 

hitokoto 一言 

hitokuchi 一口 

hitokuchi·banashi 一口話 

hitokui 人食い 

hitokuse 一癖 

hitomae 人前 

hito·makase 人任せ 

hitomane 人真似 

hito·matagi 一跨ぎ 

hito·matome 一纏め 

hito·mawari 一回り 

hitomazu 一先ず 

hitome 一目 

hitome 人目 

hitome·bore 一目惚れ 

hito·meguri 一巡り 

hitomi·gokū 人身御供 

hito·mishiri 人見知り 

hito·mukashi 一昔 

hitonaka 人中 

hito·nakase 人泣かせ 

hitonami¹ 人並み 

hitonami² 人波 

hitonare 人馴れ 

hito·natsukkoi 人懐っこい 

hito·neiri 一寝入り 

hito·nemuri 一眠り 

hito·nigiri 一握り 

hitonomi 一飲み 

hito·omoi 一思い 

hitori 一人、独り 

hitori·aruki 独り歩き 

hitori·atari 一人当たり 

hitori·botchi 独りぼっち 

hitori·butai 独り舞台 

hitori·dachi 独り立ち 

hitoride 一人で、独りで 

hitoride·ni 独りでに 

hitori·futayaku 一人二役 

hitori·gaten 独り合点 

hitori·gime 独り決め 
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hitori·goto 独り言 

hitori·gurashi 独り暮らし 

hitori·jime 独り占め 

hitorikko 一人っ子 

hitori·mono 独り者 

hitori·nokorazu 一人残らず 

hitori·yogari 独りよがり 

hitori·zumō 独り相撲 

hito·sarai 人攫い 

hitosashi·yubi 人差し指 

hito·sawagase 人騒がせ 

hitoshī 等しい 

hito·shikiri 一頻り 

hitoshiku 等しく 

hitosio 一入 

hito·shirenu 人知れぬ 

hito·shirezu 人知れず 

hito·soroi 一揃い 

hitosuji 一筋 

hitosuji·nawa 一筋縄 

hitotabi 一度 

hito·tamari 一溜り 

hitoto·nari ひととなり 

hito·tōri 一通り 

hitotsu 一つ 

hitosubu 一粒 

hito·tsukami 一掴み 

hito·tsumami 一つまみ 

hitotsu·me 一つ目 

hitotsu·oboe 一つ覚え 

hitotsu·oki 一つ置き 

hitouchi 一打ち 

hito·watari 一渡り 

hitoyaku 一役 

hitoyama¹ 一山 

hitoyama² 人山 

hito·yasumi 一休み 

hitoyoshi 人好し 

hitozato 人里 

hito·zukai 人使い 

hitozuki 人好き 

hito·zukiai 人付合い 

hito·zukuri 人づくり 

hitozuma 人妻 

hitozure 人擦れ 

hitozute 人伝て 

hitsū 悲痛 

hitsudan 筆談 

hitsudoku·sho 必読書 

hitsugi 棺 

hitsuji¹ 羊 

hitsuji² 未 

hitsujō 必定 

hitsuju·hin 必需品 

hitsuke·yaku 火付け役 

hitsuki 火付き 
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hitsumei 筆名 

hitsuryoku 筆力 

hitsuyō 必要 

hitsuzen 必然 

hitsuzetsu 筆舌 

hittakuri 引ったくり 

hittakuru 引ったくる 

hittateru 引っ立てる 

hitteki 匹敵 

hitto ヒット 

hittō¹ 筆答 

hittō² 筆頭 

Hittorā ヒットラー 

hittoraeru 引っ捕らえる 

hittsukamu 引っ掴む 

hittsuku ひっつく 

hiun 悲運 

hiwa¹ 鶸 

hiwa² 秘話 

hiwa³ 悲話 

hiwai 卑猥 

hiwari 日割り 

hiya 冷や 

hiyaase 冷や汗 

hiya·hiya ひやひや 

hiyakashi 冷やかし 

hiyakasu 冷やかす 

hiyake 日焼け 

hiyaku¹ 飛躍 

hiyaku² 秘薬 

hiyameshi 冷や飯 

hiyamizu 冷や水 

hiyari 冷やり 

hiyaringu ヒヤリング 

hiyashinsu ヒヤシンス 

hiyasu 冷やす 

hi·yatoi 日雇い 

hiyayaka 冷ややか 

hiyō 費用 

hiyoke 日除け 

hiyoko 雛 

hiyoku 肥沃 

hiyori 日和 

hiyori·mi 日和見 

hi·yowai ひ弱い 

hiyu 比喩 

hiza 膝 

hiza·gashira 膝頭 

hiza·kake 膝掛け 

hiza·kozō 膝小僧 

hiza·makura 膝枕 

hizamazuku 跪く 

hizamoto 膝元 

hizara 火皿 

hizashi 日差し 

hizazume·danpan 膝詰め談判 



- 221 - 
 

hizeme 火責め 

hizō¹ 秘蔵 

hizō² 脾臓 

hizoku 卑俗 

hizuke 日付 

hizume 蹄 

hizumi 歪 

hizumu 歪む 

ho¹ 帆 

ho² 歩 

ho³ 穂 

-ho ･･･補 

hō¹ 方 

hō² 法 

hō³ 報 

hō 砲 

hoo¹ 頬 

hoo² ほお 

hōan 法案 

hōbai 朋輩 

hobaku 捕縛 

hōbākurafuto ホーバークラフト 

hōbaru 頬張る 

ho·bashira  帆柱 

hōben 方便 

hōbi 褒美 

hobo¹ 保母 

hobo² 略 

hō·bō 方方 

hōboku 放牧 

hōbun¹ 法文 

hōbun² 邦文 

hōbutsu·sen 放物線 

hōchi¹ 報知 

hōchi² 放置 

hochikisu ホチキス 

hōchi·koku 法治国 

hochō 歩調 

hōchō 包丁 

hochōki 補聴器 

hōdai¹ 砲台 

hōdai² 放題 

hōdan¹ 放談 

hōdan² 砲弾 

hodasareru 絆される 

hōden 放電 

hodo 程 

hodō¹ 歩道 

hodō² 舗道 

hodō³ 補導 

hōdō 報道 

hodo·hodo 程程 

hodokeru 解ける 

hodokoshi 施し 

hodokosu 施す 

hodoku 解く 
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hodonaku 程なく 

hodo·yoi 程良い 

hodo·yoku 程よく 

hōe 法会 

hoegoe 吠え声 

hōei 放映 

hoeru 吠える 

hōetsu 法悦 

hoe·zura 吠え面 

hōfu¹ 抱負 

hōfu² 豊富 

hōfuku 法服 

hōfuku 報復 

hōfuku·zettō 抱腹絶倒 

hofuru 屠る 

hōfutsu 彷彿 

hōga¹ 邦画 

hōga² 萌芽 

hōga·chō 奉加帳 

hōgai 法外 

hōgaku¹ 方角 

hōgaku² 法学 

hōgaku³ 邦楽 

hōgan¹ 包含 

hōgan² 砲丸 

hōgan·shi 方眼紙 

hogaraka 朗らか 

hogei 捕鯨 

hōgeki 砲撃 

hōgen 方言 

hogeta 帆桁 

hogo¹ 反古 

hogo² 保護 

hogo³ 補語 

hōgō 法号 

hogo·bōeki 保護貿易 

hogureru 解れる 

hogusu 解す 

hōgyoku 宝玉 

hohei 歩兵 

hōhei 砲兵 

hōhi 放屁 

hoho 頬 

hōhō 方法 

hohoema·shii 微笑ましい 

hohoemi 微笑み 

hohoemu 微笑む 

hōhō·no·tei 這這の体 

hoi¹ 本意 

hoi² 補遺 

hoi³ 本意 

hoi 補遺 

hōi¹ 方位 

hōi² 包囲 

hōi³ 法衣 

hōi·gaku 法医学 



- 223 - 
 

hoiku 保育 

hōitsu 放逸 

Hoittoman ホイットマン 

hoji 保持 

hōji¹ 邦字 

hōji² 法事 

hojikuri·dasu 穿り出す 

hojikuru 穿る 

hōjin¹ 邦人 

hōjin² 法人 

hōjiru¹ 報じる 

hōjiru² 奉じる 

hōjiru³ 焙じる 

hojo 補助 

hōjo 幇助 

hōjō 豊饒 

hojokin 補助金 

hojū 補充 

hōjū 放縦 

hōjun 芳醇 

hōjutsu 砲術 

hoka 外、他 

hōka¹ 放火 

hōka² 砲火 

hōka³ 法科 

hōka 邦貨 

hokage 火影 

hōkago 放課後 

hoka·hoka ほかほか 

hōkai 崩壊 

hōkaiseki 方解石 

hokake·bune 帆掛け船 

hokaku¹ 捕獲 

hokaku² 補角 

hokan 保管 

hoka·naranu 外ならぬ 

hōkatsu 包括 

hōkei¹ 方形 

hōkei² 包茎 

hoken¹ 保健 

hoken² 保険 

hōken 封建 

hoketsu 補欠 

hōki¹ 放棄 

hōki² 箒 

hōki³ 法規 

hōki 芳紀 

hōki 蜂起 

hokin·sha 保菌者 

hokkaburi 頬被り 

Hokkai 北海 

hokkē ホッケー 

hokki 発起 

hokkoku 北国 

hokku ホック 

Hokkyoku 北極 
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hoko 鉾、矛 

hokō¹ 歩行 

hokō² 補講 

hōko 宝庫 

hōkō¹ 方向 

hōkō² 奉公 

hōkō³ 芳香 

hōkō 放校 

hōkō 彷徨 

hōkoku¹ 報告 

hōkoku² 報国 

hokora 祠 

hokora·shii 誇らしい 

hokori¹ 埃 

hokori² 誇り 

hokorobi 綻び 

hokorobiru 綻びる 

hokoru 誇る 

hokosaki 鉾先 

hōku ホーク 

Hokubei 北米 

hokubu 北部 

hokuchi 火口 

hokugan 北岸 

hoku·hoku ほくほく 

hoku·hoku·sei 北北西 

hoku·hoku·tō 北北東 

hokui 北緯 

hokujō 北上 

Hokuō 北欧 

hokuro 黒子 

hoku·sei 北西 

hokushin 北進 

hokusoemu ほくそえむ 

hokutan 北端 

hoku·tō 北東 

hokutoshichisei 北斗七星 

hokuyō 北洋 

hokyō 補強 

hokyū¹ 補給 

hōkyū 俸給 

hōmā ホーマー 

homae·sen 帆前船 

hōman¹ 放漫 

hōman² 豊満 

homare 誉れ 

hōmatsu 泡沫 

hōmei 芳名 

hōmen¹ 方面 

hōmen² 放免 

homeru 褒める 

homo ホモ 

hōmō 法網 

hōmon 訪問 

hōmotsu 宝物 

hōmu 法務 
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hōmu ホーム 

hōmu·dorama ホームドラマ 

hōmu·guraundo ホームグラウンド 

hōmu·in ホームイン 

hōmu·ran ホームラン 

hōmuru 葬る 

hōmu·rūmu ホームルーム 

hōmushikku ホームシック 

hōmu·songu ホームソング 

hōmusupan ホームスパン 

hōmusutoretchi ホームストレッチ 

hōmyō 法名 

hon¹ 本 

hon² ホン 

hon- 本･･･ 

-hon ･･･本 

hon’an 翻案 

honba 本場 

honbako 本箱 

honban 本番 

honbasho 本場所 

honbu 本部 

honbun¹ 本分 

honbun² 本文 

honburi 本降り 

hon·butai 本舞台 

hon·chōshi 本調子 

hondai 本題 

hondana 本棚 

honden 本殿 

hondo 本土 

hondō¹ 本道 

hondō² 本堂 

hon·dōri 本通り 

hone 骨 

honegumi 骨組み 

honemi 骨身 

hōnen 豊年 

honenashi 骨無し 

honenuki 骨抜き 

honeori 骨折り 

honeori·zon 骨折り損 

hone·oshimi 骨惜しみ 

honeppoi 骨っぽい 

honetsugi 骨接ぎ 

hone·yasume 骨休め 

hongi 本義 

hon·gimari 本決まり 

hongoku 本国 

hongoshi 本腰 

hongyō 本業 

hon’i¹ 本位 

hon’i² 本意 

hon’i³ 翻意 

hō·Nichi 訪日 

hōnin 放任 



- 226 - 
 

honjitsu 本日 

honka 本科 

honkai 本懐 

hon·kaigi 本会議 

honkaku 本格 

honkan¹ 本官 

honkan² 本館 

honke 本家 

honken 本件 

hon·kenchiku 本建築 

honki 本気 

honkō 本校 

honkoku 翻刻 

Honkon ホンコン 

honkyo 本拠 

honkyoku 本局 

honkyū 本給 

hon·matsu 本末 

honmei 本命 

honmō 本望 

honmon 本文 

honmono 本物 

honmoto 本元 

honmu 本務 

honmyō 本名 

honne 本音 

honnen 本年 

honnin 本人 

hon·no ほんの 

honnō 本能 

honnori ほんのり 

hōnō 奉納 

hono·bono 仄仄 

hono·gurai 仄暗い 

hono·jiroi 仄白い 

honoka 仄か 

honomekasu 仄めかす 

honomeku 仄めく 

honō 炎 

Honoruru ホノルル 

honpō¹ 本邦 

honpō² 本俸 

honpō³ 奔放 

honrai 本来 

honrō 翻弄 

honron 本論 

honrui 本塁 

honryō 本領 

honryū¹ 本流 

honryū² 奔流 

honsai 本妻 

honsei 本性 

honseki 本籍 

honsen¹ 本船 

honsen² 本線 

honsha 本社 
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honshi¹ 本旨 

honshi² 本紙 

honshi³ 本誌 

hon·shiken 本試験 

honshiki 本式 

honshin 本心 

honshitsu 本質 

honsho 本署 

honshō¹ 本性 

honshō² 本省 

honshoku 本職 

Honshū 本州 

honsō 奔走 

honsuji 本筋 

hontai¹ 本体 

hontai² 本隊 

hontaku 本宅 

hontate 本立て 

honten 本店 

hontō 本当 

hon’ya 本屋 

hon’yau 翻訳 

hōnyō 放尿 

hon’yomi 本読み 

honyū 哺乳 

honzan 本山 

honzen 翻然 

honzon 本尊 

hoo 頬 

hōō¹ 法王 

hōō² 鳳凰 

hoo·baru 頬張る 

hoobeni 頬紅 

hoobone 頬骨 

hoohige 頬髯 

hoojiro 頬白 

hoo·kaburi 頬被り 

hoon 保温 

hōon 報恩 

hoozue 頬杖 

hoozuri 頬ずり 

hoppeta ほっぺた 

hoppō 北方 

hoppu ホップ 

Hoppyōyō 北氷洋 

hōpu ホープ 

hora¹ 法螺 

hora²  

horaana 洞穴 

horagai 法螺貝 

hōratsu 放埓 

hore·bore 惚れ惚れ 

hōrei 法令 

hōrensō ほうれん草 

horeru 惚れる 

hori¹ 堀 
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hori² 彫り 

hōri·ageru 放り上げる 

hori·ateru 掘り当てる 

horidashi·mono 掘り出し物 

hori·dasu 掘り出す 

hōri·dasu 放り出す 

hōri·gaku 法理学 

hori·kaesu 掘り返す 

hōri·komu 放り込む 

horimono 彫り物 

hōri·nageru 放り投げる 

horinuki·ido 掘り抜き井戸 

hori·nuku 彫り抜く 

hori·okosu 掘り起こす 

hōrippanashi 放りっ放し 

hori·sageru 掘り下げる 

hōritsu 法律 

horiwari 掘り割り 

horo 幌 

hōrō¹ 放浪 

hōrō² 琺瑯 

horobiru 滅びる 

horobosu 滅ぼす 

horo·horo ほろほろ 

hōroku 焙烙 

horo·nigai ほろ苦い 

horori·to ほろりと 

horoyoi ほろ酔い 

horu 掘る 

hōru 放る 

hōru ホール 

horumarin ホルマリン 

horumon ホルモン 

horun ホルン 

horyo 捕虜 

horyū 保留 

hōryū 放流 

hosa 補佐 

hosaki 穂先 

hōsaku¹ 豊作 

hōsaku² 方策 

hōsan¹ 放散 

hōsan² 硼酸 

hosei 補正 

hōsei¹ 法制 

hōsei² 方正 

hōseki 宝石 

hosen 保線 

hōsenka 鳳仙花 

hōsha¹ 放射 

hōsha² 硼砂 

hoshaku 保釈 

hōsha·nō 放射能 

hōsha·sei 放射性 

hōsha·sen 放射線 

hoshi 星 
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hosi-  干し･･･、乾し・・・ 

hōshi¹ 奉仕 

hōshi² 胞子 

hōshi³ 芳志 

hoshiba 干し場 

hoshi·budō 干し葡萄 

hoshi·gaki 干し柿 

hoshigaru 欲しがる 

hoshī 欲しい 

hoshii·mama ほしいまま 

hoshi·jirushi 星印 

hōshiki 方式 

hoshikusa 干草 

hoshimono 干し物 

hoshin 保身 

hōshin¹ 方針 

hōshin² 放心 

hoshinori 干し海苔 

hoshi·uranai 星占い 

hoshō¹ 保証 

hoshō² 歩哨 

hoshō³ 保障 

hoshō 補償 

hōshō¹ 法相 

hōshō² 報奨 

hōshō³ 褒賞 

hōshō 褒章 

hoshoku¹ 補色 

hoshoku² 捕食 

hōshoku 奉職 

hoshu¹ 保守 

hoshu² 捕手 

hoshū¹ 補修 

hoshū² 補習 

hōshu 砲手 

hōshū 報酬 

hōshuku 奉祝 

hōshutsu 放出 

hosō 舗装 

hōso 硼素 

hōsō¹ 放送 

hōsō² 包装 

hōsō³ 法曹 

hōsō 疱瘡 

hosobiki 細引き 

hoso·boso 細細 

hosogaki 細書き 

hosoi 細い 

hosoji 細字 

hosojima 細縞 

hosoku¹ 補足 

hosoku² 捕捉 

hosoku³ 補則 

hosoku  歩測 

hosoku  細く 

hōsoku 法則 
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hosome 細目 

hosomeru 細める 

hosomi 細身 

hosomichi 細道 

hoso·nagai 細長い 

hosoobi 細帯 

hoso·omote 細面 

hosoru 細る 

hossa 発作 

hosshin 発心 

hossoku 発足 

hossori ほっそり 

hossuru 欲する 

hosu 干す 

hōsu ホース 

housui 放水 

hosū·kei 歩数計 

hosutesu ホステス 

hosuto ホスト 

hōtai 包帯 

hōtan 放胆 

hotaru 蛍 

hotategai 帆立貝 

hotchikisu ホッチキス 

Hotei 布袋 

hōtei¹ 法廷 

hōtei² 法定 

hōtei·shiki 方程式 

hō·teki¹ 法的 

hōteki² 放擲 

hoten 補填 

hōten 法典 

hoteri 火照り 

hoteru¹ 火照る 

hoteru² ホテル 

hōtō¹ 放蕩 

hōtō² 宝刀 

hōtō³ 砲塔 

hotobashiru 迸る 

hotobori ほとぼり 

hoto·hoto ほとほと 

hotoke 仏 

hotondo ほとんど 

hotori 辺り 

hototogisu 杜鵑 

hotsure 解れ 

hotsureru 解れる 

hottan 発端 

hottarakasu 放ったらかす 

hattate·goya 掘っ立て小屋 

hōtte·oku 放っておく 

hotto¹ ほっと 

hotto² ホット 

hotto·doggu ホットドッグ 

hotto·kēki ホットケーキ 

hottō·nin 発頭人 
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hotto·nyūsu ホットニュース 

hotto·pantsu ホットパンツ 

hotto·rain ホットライン 

hōwa 飽和 

howaito·karā ホワイトカラー 

hoya·hoya ほやほや  

hoyō 保養 

hōyō¹ 包容 

hōyō² 抱擁 

hoyū 保有 

hozaku ほざく 

hozen 保全 

hozo¹ 柄 

hozo² 臍 

hozon 保存 

hōzue 頬杖 

hozuna 帆綱 

hōzuru¹ 報ずる 

hōzuru² 奉ずる 

hyakka 百花 

hyakka·jiten 百科事典 

hyakkanichi 百か日 

hyakkaten 百貨店 

hyakkei 百計 

hyaku 百 

hyakubai 百倍 

hyakubun¹ 百分 

hyakubun² 百聞 

hyakuhachijū·do 百八十度 

hyakuman 百万 

hyaku·mensō 百面相 

hyakunen 百年 

hyakunichisō 百日草 

hyakunichi·zeki 百日咳 

hyakunin·isshu 百人一首 

hyaku·pāsento 百パーセント 

hyakurai 百雷 

hyaku·sen 百戦 

hyakushō 百姓 

hyakushutsu 百出 

hyakuten 百点 

hyakutō·ban 110 番 

hyakuyaku 百薬 

hyakuyō·bako 百葉箱 

hyappatsu·hyakuchū 百発百中 

hyappō 百方 

hyō¹ 評 

hyō² 表 

hyō³ 票 

hyō 豹 

hyō 雹 

hyō 俵 

hyōban 評判 

hyōbō 標榜 

hyōchaku 漂着 

hyōchū 氷柱 
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hyōchū 評注 

hyōdai 表題 

hyōden 評伝 

hyōgen¹ 表現 

hyōgen² 氷原 

hyōgi 評議 

hyōgo 標語 

hyōgu 表具 

hyōhaku 漂白 

hyōhen 豹変 

hyōhon 標本 

hyō·hyō ひょうひょう 

hyoi·hyoi ひょいひょい 

hyoi·to ひょいと 

hyōji 表示 

hyōjō 表情 

hyōjun 標準 

hyōka 評価 

hyōkai¹ 氷塊 

hyōkai² 氷解 

hyōketsu¹ 表決 

hyōketsu² 氷結 

hyōki 表記 

hyōkin ひょうきん 

hyokkori ひょっこり 

hyōkō 標高 

hyoko·hyoko ひょこひょこ 

hyōmei 表明 

hyōmen 表面 

hyō·menseki 表面積 

hyōnō 氷嚢 

hyōon·kigō 表音記号 

hyōri 表裏 

hyoro·hyoro ひょろひょろ 

hyōron 評論 

hyoro·nagai ひょろ長い 

hyorotsuku ひょろつく 

hyōryū 漂流 

hyōsatsu 表札 

hyōsetsu 氷雪 

hyōshaku 評釈 

hyōshi¹ 拍子 

hyōshi² 表紙 

hyōshi·gi 拍子木 

hyōshi·nuke 拍子抜け 

hyōshitsu 氷室 

hyōshō¹ 表彰 

hyōshō² 表象 

hyōsō 表装 

hyōsū 票数 

hyōsuru 表する 

hyōtan 瓢箪 

hyōtei 評定 

hyōteki 標的 

hyōten¹ 氷点 

hyōten² 評点 
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hyotto ひょっと 

hyōzan 氷山 

hyōzen 飄然 

hyū·hyū ひゅうひゅう 

hyūmanisuto ヒューマニスト 

hyūmanizumu ヒューマニズム 

hutte ヒュッテ 

hyūzu ヒューズ 
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 ألعضاء منتدى  محمود المحمودهدية من األستاذ
 أوغرانو

www.ogurano.net 
 

K
ka¹ 蚊 n.  ناُموسة                , َبُعوضة  
~ ni kuwareta ～に食われた   َلَكَعتني 

َبْعوضة                          ) او َلَسَعتني(
 ~ o tataku ～をたたく ) أو َضَرب(َصَفح   

َضَرَبها ِبَيٍد        (َحَطأ ألَبعوضة , ألَبعوضة   
)                                            َمفتوحة  

 kanojo wa ~ no naku yōna koe  
 de hanashita 彼女は～の鳴くような声 

 で話した                َتَكلََّمت ِبَصْوٍت خاِفت 
ka² 可 n. )1 ( َجيِّدَدَرجة)     في إمِتحان  

وِمن َثّم َجيِّد   َمْدَرسي والتي تأتي َبعد ُممتاز   
)                                                 ِجدًا  

sūgaku de ~ o toru 数学で～をとる 
 ألُحصول على َدَرجة َجيد في ألرِّياِضيَّات   

إسِتصواب                     , إسِتحسان ) 2(   
~ to suru ～とする  َسوَّغ     , إسَتْصَوب  
~ mo naku fuka mo nai ～もなく不 

可もない                       ال ُيحَمد وال ُيَذم 
ka³ か n. )1... ( ؟) ُتضاف ِلِنهاية ألَفْقَرة  

)                ألُجملة ِلَتَحوُِّلها إلى ُسؤال) أو(  

kore wa nan desu ~ これは何ですか  
 ما َهذا؟                                             
onīsan wa gitā ga hike masu ~  

 お兄さんはギターが弾けます～ َهل َيعِزف
على ألِقثارة؟              ) أألآَبر ِمنك(أخوك   

أم                                         , أو ) 2(  
chichi ~ haha ga soko e  
ikanakereba narimasen 父か～がそ 

こへ行かなければなりません  َيِجب أن َيذَهب 
              إبي أو ُأمِّي إلى ُهناك              

    )           إسِتفسار إستيضاح(يا ُترى ) 3(
 ashita wa tenki ni naru darō ka  
 あしたは天気になるだろうか  هل يا ُترى 

!                     َسَيكون ألطَّْقس ُمعَتِدًال َغدًا  
ka⁴課 n. )1 ( َدْرس)في ِآتاب            (  
dai go-ka kara hajimeru 第５～から 

始める  ِمن ألدَّْرس ألخاِمس              إبدأ  
ِقسم                                            ) 2(  

kaikei~ 会計～            ِقسم ألُمحاَسبة 
sono kyoku wa ikutsu mono ~ ni  
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wakarete iru その～はいくつもの～に 

分かれている  ألٌحُكوِمية(ِتلك ألدَّاِئرة      (  
                       ُمَقسَّمة إلى ِعدة أقسام     

ka⁵ 科 p.  َمساق ِدراسي        , ُشعبة     
ri ~ 理～                        ُشعبة ألُعلوم 
bun ~ 文～                     ُشعبة أألَدب 
koutō ~ 高等～     َمساق ِدراسي ُمَتَقدِّم 
shotō ~ 初等～    َمساق ِدراسي إبِتدائي 

                      إعدادي                ) أو(
 karera wa onaji daigaku datta ga  
~ ga chigatta 彼らは同じ大学だたが～ 

が違った  آانوا ِبَنفس ألَجاِمعة ولكن ألشُّْعبة 
 َتْخَتِلف                                            

-ka¹ 日 suf.                              َيوم 
tō-ka 十～ اِشر ِمنألع, َشَرة أيَّام َع ...  

)                                       َشَهر َآذا(  
go-gatsu hatsu-~ 5 月  ألِعشرين  ～20

)                                  مايو(ِمن أيَّار   
-ka² 下 suf.  أَقل            , أسَفل , َتْحت  
…no shihai~ …の支配～ )َينَدِرج   (  

                      ...           َتْحت قانون ألـ
…no kantoku~ ni …の監督～に  

...                                 َتحَت إدارة ألـ  
-ka³ 箇 suf.              ِصغة ُمَكمِّلة ِللَعد 
 ni-ka getsu 2～月                َشهَرين 
 san-ka en 3～年            َثالثة َسَنوات 
 go-ka koku 5～国   َخمَسة ُدَول         
 nana-ka sho 7～所  أو(َسبَعة أماِآن  (  

َمواِضع                               ) أو(َمواِقع   
-ka⁴ 家 suf. ألُمخَتص    , ... ألُممَتِهن لـ  

)...                             أو ذي(ذو , ... بـ  
shihon-ka 資本家              رأسمالي 
zaisan-ka 財産家 ة     َشَخص ذو َثرو  
kūsō-ka 空想家                 حاِلم       
jōnetsu-ka 情熱家  ُمْحَتر , ُذو َنْخَوة   
ongaku-ka 音楽家  موسيقار(ُمَلحِّن  (  
shūkyō-ka 宗教家   )ُمَتَديِّن(ُملَتِزم دينيًا 

-ka⁵ 化 suf. )   الِحقة ِلَتحويل أإلسم إلى  
  )                                     َظرف ُمَعين

eiga-ka 映画化  
gōri-ka 合理化  أو(َتحكيم ألَمنِطق     (  

                                               ألَعقل
jiyū-ka 自由化                     َتحرير 

kaba 河馬 n.  ألنَّهر ) أو جاموسة(َفَرس  
kabā カバー n. (cover) )1 (     ِغطاء  
isu no ~ いすの～          ِغطاء ُآرسي 
makura~ 枕～              ِغطاء ِوسادة 

َتعويض      , ) َنقص أو حاجة( َتغِطية ) 2(  
sonshitsu o ~ suru 損失を～する  

َتعويض َخسارة                   ) أو(َتغِطية   
kaban 鞄 n.  َشنتة ُآُتب (ِقَمْطر , َحقيبة  

َصْوَنة , ُخْرج , ) ُتحَمل ِبحاِمَلِتها على ألعاِتق  
)       غاِلبًا ِلِحفظ أوراق أو َوثاِئقِمن ألِجلد (  

shorui ~ 書類～          َحقيبة َمدَرِسية 
ryokō ~ 旅行～               َحقيبة َسَفر 
~ o akeru ～を開ける        َفتح ألَحقيبة 
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~ o shimeru ～を閉める  إقفال ألَحقيبة 
kabau 庇う v.  ِحماية , ِوقاية , ِوقاء ,   

                          َتغِطية    , ِردء , ِحْرز 
wagami o ~ わが身を～  ِعناية بالنَّفس 
dare mo kare o kabatte yaru  
momo wa inakatta 誰も彼をかばって 

やる者はなかった   َلم ُيحاِول أَحد أن ُيَغطِّي 
 ُعيوبة                                             

kabayaki 蒲焼き n.  َسَمك(إنكليس     (  
                                       ُيَشّق وُيشوى 

~ ni suru ～にする  َسَمك ) َشوي(َشيُء  
 أإلنكليس                                          

kabe 壁 n.  سور , ِجدار , حاِئط       ,  
قاِطق      , ِحجاب , فاِصل , حاِئل , حاِجز   

~ o nuru ～を塗る  أو َطال(َدَهن       (  
                                         ألحاِئط    

~ de shikiru ～でしきる    َعَزل بِجدار 
~ de kakomu ～でかこむ          أحاط 

َطوَّق ِبسور                            , ِبِجدار   
sono shigoto wa ~ ni butsukatta  
その仕事は～にぶつかった إصَتَدمُت        

                  ِبحاِئط في ألَعِمل                
~ gami ～紙                 َوَرق ُجدران 
~ shinbun ～新聞  ِبَصفحة أو (َجريدة  

ُتَعلَّق على ألُجدران                      ) أآَثر  
kabi 黴 n.  ُخضرة َعِفنة   (َآَرج , َعَفن  

َغيِره ِمن َمواد ألِغذاء         ) أو(َتعلو ألُخبز   
                                 )           وألطَّعام

~ no haeta ～のはえた             ُمَعفِّن 
kono pan ni wa ~ ga haete iru こ 

のパンには～が生えている  هذا ألُخبز َتَعفَّن 
kabin 花瓶 n.  َمْزَهِريَّة(َزهِرية (      ,  

آالقارورة أو      (َظْرف توَضع فيه ألزُّهور   
                      )                         ألكوز

~ ni hana o iketa ～に花を生けた 
 َنصَّقت ُزهورًا في ألزَّهِرية                      
kabocha 南瓜 n.  َقْرع إستانبولي     ,  

ُدبَّائة                                      , قََْرَعة   
kabu¹ 蕪 n. َنبات ُيشبه ألِفجل في  (ِلفت   

َشلَجم                  , َغم َشل, َسلَجم , ) َشكلة  
kabu² 株 n. )1 ( ِجذمة , ِقْرِميَّة        ,  

         أو َجذم ألشَجرة َبعد َقطع(ِجْذل , ِعْقب 
)                                            ُفروعها  

bara no ~ o wakeru バラの～を分け 

る َورد ألجوري(ألَحْوَجم  ِقرِمية َفصل     (  
َسَند       , ) في ِتجارة(ِحصَّة ) أو(م َسْه) 2(  

tetsudō ~ 鉄道～ ُهم ِسكة ألَحديد    أْس  
ginkō ~ 銀行～ ُهم ألَبنك              أْس  
~ no neagari ～の値上がり      إرِتفاع 

ُهم                                    أسعار أألْس  
~ no geraku ～の下落    ُهُبوط أسعار 

                                 ُهم            أألْس
~ o baikyaku suru ～を売却する  
 
~ no sōba ga hendō suru ～の相場 

が変動する ُهم        َتَذّبُذب في أسعار أألْس  
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~ ka ～価                    أسعار أألْسُهم 
~ ken ～券           )    ِتجاري(َسَند َسْهم 
~ nushi ～主  صاِحب أْسُهم(ُمساِهم   (  
~ nushi sōkai ～主総会  أو(ُمؤَتَمر (  
 إجِتماع أصحاب أألْسُهم                        

, ) َشي ُيسَتعان به ِلَقضاء ألحاجة(ُذْخر ) 3(  
ُممَتَلكات                            , ُمدََّخرات   

kābu カーブ n.  ُمنَحٍن , ُمنَعَطف       ,  
        )    ُمنَحنى ألَقوس(ْطر ُأ, َقوس , َحنية 

~ suru ～する  َحنى , إنَعَطف             
kyū ~ 急～                   ُمْنَعَطف حاد 
~ o egaku ～を描く                  َقوَّس 
~ o kiru ～を切る                    إنَفَتل 
kare wa ~ ga agatta 彼は～が上がっ 

た  

kare wa ~ ga sagatta 彼は～が下が 

った  
 

kabuken 株券 n. ِتجاري(م َسَند َسْه  (  
kabuki 歌舞伎 n.      َتمثيلية ُتَقدَّم على 

  ُجزء ِمن ألحضارة أليابانية   وهي(ألَمسَرح 
)                       ألَعريقة ويقوم بها ألذُّآور  

~ yakusha ～役者        ُمَمثِّل آابوآي 
kabunushi 株主 n.  صاِحب  , ُمساِهم  

                  ِحصَّة                 ) أو(أْسُهم 
kaburu 被る v. )1 ( َلِبس على رأسه  ,  

                                          رأسهَغطَّى
bōshi o kabutte iru 帽子を被っている  

 الِبس ُقبَّعة                                        
futon o atama kara ~ ふとんを頭から 

) هَغطَّى رأَس(َسَحب ألِلحاف إلى رأسه  ～  
َتَغبَّر           , ) على َنفِسه(َصّب ألماء ) 2(  

nami o ~ 波を～  
kanban ga mizu o ~ 看板が水を～  
sono dōhyō wa yuki wo kabutte  
ite mitsukaranakatta その道標は雪 

をかぶっていて見つからなかった  

kabuseru 被せる v.  إرِتداء , َتلبيس  ,  
      َتغِشية                               , َتغِطية 

futa o ~ ふたを～          َغطَّى بالغطاء 
 ha ni kin o ~ 歯に金を～   َلبَّس ألسِّن 
 بالذََّهب                                             

َحمَّل                  , على ) بالَلوم(ألقى ) 2(  
hito ni sekinin o kabuse yō to  
suruna 人に責任をかぶせようとするな ال 

ال ُتلقي          , وِليَّتك لآلَخرين ُتَحمِّل َمسئ  
 بالَمسئولية على ألَغير                          

Kabushikigaisha 株式会社 n.  
مة َمحدودة                          َشِرآة ُمساه  

kabuto 兜 n.  ِمْغَفر               , ُخوَذة  
~ o nugu ～を脱ぐ  م          َسلَّ, أْذَعن  
katte ~ no o shimeyo 勝って～の緒 

を締めよ ال ُتَعيِّر  , َعُدّوك  ال َتْشَمت ِبَهزيمة  
)                 َمَثل ياباني(َعُدوِّك بالَهزيمة   

kabutomushi 兜虫 n.  ُخنُفساء      ,  
فاِسية                                       , ُجَعل   
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kachi¹ 勝ち n. ح رب, َغَلبة , َنصر , َفوز    
~ o eru ～を得る        حاز على ألنَّصر 
~ o yuzuru ～を譲る  َّبالظَّْفر  ) له(أَقر  
kachikoshi 勝ち越し       َمرَّات ألَفوز 

رَّات ألخسارة                           َتفوق م  
tokuten wa san tai nana de  
watashi no ~ datta 得点は 3 対 7 で 

私の～だった  َثالثة إلى  ) ألُمحَرزة(ألنُّقاط  
ُفزت ِبَسبع ُنقاط إلى , َحليفي ألَفوز َسْبعة و  

 َثالث                                              
makeru ga ~ 負けるが～  
 

kachi² 価値 n.  َحقيقية أو           (قيمة  
فاِئدة            , ) َيسَتِحق (َجدير, ) إعِتبارية  

~ no aru ～のある  ُمفيد , َثمين , َقيِّم  ,  
دي                                     ُيْج, ناِفع   

~ o sokonau ～を損なう      أفَسد قيمة 
)                                          ألشَّيء(  

kare no okonai wa shōsan no ~  
ga aru 彼の行いは賞賛の～がある مآِثَره 

أفعاَله َجديرة بالَمْدح                      ) أو(  
sore wa sanmon no ~ mo nai それ 

は三文の～もない   إنَّ َذلك َبِخس َليس َغير 
sono tenrankai wa miru ~ ga aru  
その展覧会は見る～がある  ألَمعَرض َجدير 
 بالُمشاَهدة                                         

kachikachi¹ かちかち a. , n. )1     (  
) ِبِفعل إنِخفاض َدَرَجة ألَحرارة(َتَجمُّد َصلب   

 ike (no mizu) ga ~ ni kōtte iru 池 

（の水）が~にこうっている  ِمياه ألُبَحْيَرة       
 َتَجمََّدت ِبَصالبة                                 

          َمشدود , ُمَتَوِتر , َتَوتُّر , َتَصلُّب ) 2(
 sono onna-no-ko wa kinchō shite 
~ natte ita その女の子は緊張して~にな 

っていんた ت َفَتَشنََّجت      ِتلك ألِبنت َتَوتََّر  
kachikachi² かちかち ad.        َتكَتكة 

)                                           ألسَّاعة(  
 ~ naru ～鳴る  َصوت ألسَّاعة    (َتكَتكة  

)                                        أو َرقَّاصها  
 ~ to toki o kizamu ～と時を刻む  
kachiku 家畜 n.  َيوانات َمقِنيةَح, أنعام  

َحَيوانات أليفة  , )  أو َمزَرعةسواء في َبيت(  
~ o kau ～を飼う  َترِبية َحَيوان) أو(َقِني  
~ byōin ～病院           ُمْسَتشفى للطِّب 
 ألَبيَطري                                          

kachō 課長 n.  ُشعبة     ) أو(ُمدير ِقسم  
~ hosa ～補佐 ِقسم         ُمساِعد ُمدير  
~ dairi ～代理                ُمدير َتنِفذي 

kadai 課題 n. )1 ( َمقالة , َموضوع  ,  
)                               َدرس ُمَعيَّن(َمثالة   

~ o ataeru ～を与える             إعطاء 
َتوآيل َموضوع     ) أو(َفرض , َموضوع   

رض     َف) أو(َوظيفة , ُمشِكلة , َمسألة ) 2(  
) أسِئلة ُتعطى للطلبة لحلِّها في ألَبيت(َمنِزلي   

sore wa kongo no ~ desu それは今 

後の～です  ِتلك ألُمْشِكلة َسَنَتعاَمل َمعها ِمن 
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 أآلن َفصاِعد                                     
kadan 花壇 n.   ُمْسَتْنَبت أزهار, َمشَتل  
kādigan カーディガン n. (cardigan) 

)                                        ُسْترة (ُجبَّة  
kado¹ 角 n. )1 ( ُقرنة , زاوية)أو      (  

آوع  , ) حاد(ُمنَعَطف , زاوية َبين ِجداَرين   
)                   إلخ...في َطريق أو ماسورة(  

~ no mise ～の店 ُدآان ألزَّاِوية          
~ no honya ～の本屋    َمكَتبة             

ألزَّاِوية                            ) ألُقرطاسية(  
shomotsu no ~ 書物の～        زاِوية 
 ألِكتاب                                            
massugu ni itte ni-ban me no ~ o 
hidari ni magarinasai まっすぐに行 

って2番目の～を左に曲がりなさい   إنَطِلق 
ار ِعند ألزَّاِوية     بإسِتقامة وإتَّجه إلى ألَيس  

ألَمدَخل ألثاني                             ) أو(  
ِشدَّة                       , ُقْسوة, ُخشونة ) 2(   

kare wa me ni ~ o tatete watashi  
o niranda 彼は目に～を立てて私をにら 

んだ                   َرَمَقني ِبَنَظراٍت ُمحَتدَّة   
kimi wa daibu ~ ga torete kita 君 

は大分～がとれてきた    َلَقد أْصَبت ناِضَجًا 
mono mo iiyō de ~ ga tatsu 物も 

言い様で～が立つ        ألَقول ألقاسي ُيَولِّد  
 ألُخشونة                                          

kado² 過度 a. , n.  ُمفرط , زاِئد       ,  
      َحدُّ أإلفراط       , َسَرف , ِزيادة , َفَرط 

~ ni taberu ～に食べる  أو     (أسَرف  
َتّحشَّى , أْآَثر ِمن أألآل , في أألآل ) أفَرط  

)                                         بالطَّعام(  
~ ni benkyō shinai koto ～に勉強 

しないこと            َعَليك أن ال ُتجِهد َنفسك 
kare wa ~ no inshu de kenkō o  
sukkari gaishita 彼は～の飲酒で健 

康をすっかり害した  للَخمر(ألشُّرب        (  
ِصحََّته          ) أو أوهى(ألُمفِرط َضْعَضع   

kādo カード n. (card)              ِبطاقة 
tanjōbi ~ 誕生日～    ِبطاَقة َتهِنئة ِبعيد 

)                              َشخٍص ما(ِميالد   
kurisumasu ~ クリスマス～ ِبطاَقة َتهِنئة 
 ِبعيد ميالد ألسَّيِّد ألَمسيح                        
kare wa ~ o ABC jun ni seiri  
shita 彼は～を ABC 順に整理した   َرتَّب 
 ألِبطاقات ِوفقًا ِلَترتيب ألُحروف أألبَجدية    
 أإلنجليِزية                                        

kadomatsu 門松 n.  ِزينة رأس ألسَّنة 
ع ِمن ُفروع َشَجر ألصُّنوَبر وَقَصب    َتَصنَّ(  

)       على جاِنَبّي ألبوَّابةتوضع وألَخيَزران   
~ o tateru ～を立てる      ألتََّزيُّن بِزينة 
 رأس ألسَّنة                                       

kaede 楓 n.  أو(َشَجر ألَقيَقب            (  
حوَّل أوراقة      َتَت(َجْرَمَشق ) أو(أإلْسِفْندان   

 ألخضراء إلى َحمراء أو َصفراء في َفصل    
                                           ) ألَخريف

kaeri 帰り n. ُرُجوع    , عة َرْج, دة َعْو  
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 إلى الَبيت                                           
~ o isogu ～を急ぐ  للبيت(العودة (

                               على عجل            
sono shigoto ga owattara ~ nasai 

その仕事が終わったら～なさい إذا ما إنَتَهيت 
 ِمن ذلك ألَعمل َتكون ُمَسرَّحًا للَعودة إلى     
 ألَبيت                                              
watashi tachi wa iki mo ~ mo  
takushii deshita 私たちは行きも～もタ 

クシーでした  أَقلَّينا َسيارة ُأجرة في ألذِّهاب  

 وألَعودة                                           
kaerimiru 顧みる v. )1 ( َتَلفَّت َخلفه ,  

إسَتْحَضر ماضيه                 ) أو(إسَترَجع   
kako o kaerimite hazukashiku  
omou koto ga aru 過去を顧みて恥ず 

かしく思うことがある  أسَترِجع          ِعنَدما  
 ألماضي أشُعر بالَخَجل أحيانًا                 

ُيَفِكر , ُيعير إهتمامًا , أألخذ في أإلعِتبار ) 2(  
 بـِ                                                    
kaerimite 顧みて  َفكَّر َمِليًا    , َتَبصَّر  
bōfuū mo kaerimizu kare wa  
gaishutsu shita 暴風雨も顧みず彼は 

外出した           َخَرج ُرغمًا َعن ألعاِصفة 
kaeru¹ 蛙 n.                       ِضفَدعة 

~ no ko wa ~ ～の子は～           إبن 
َمَثل    ) ( َفرخ ألَبط َعوَّام(ألضُّْفَدع ُضفَدع   

)                                            ياباني  
~ ga naku ～が鳴く ضُّفَدع         َنّق أل  

~ ga tobu ～がとぶ          َقَفز ألضُّفدع 
kaeru² 変える v.  َبدَّل , َغيَّر , َتَغيَّر   ,  
 َحوَّل                                                
shugi o ~ 主義を～         َتْغيير ألَمْبدأ 
fune no hōkō o kazakami ni ~船 

の方向を風上に～ ِّجاه     َحوِّل ألقاِرب بإت  
 ألريح                                              
kaoiro o ~ 顔色を～   َتَغيَّر َلون َوجهُه 
ki wa kami ni kaerareru 木は紙に 

変えられる    ألشََّجر قاِبل للتََّحوُّل إلى َوَرق 
mukashi wa kitsune wa sugata o  
~ to shinjirarete ita 昔はきつねは姿 

を～と信じられていた ألزَّمان آانوا في َقديم  
 ُيؤِمنون أن ألثَّْعَلب َيَتَنكَّر                       
sono shirase ni kare wa kaoiro  

 kaeta その知らせに彼は顔色を変えた  
 ُأْمُتِقع َلونه بَسماع ألَخَبر                         
kaeru³ 換える、代える、替える v. ,   َبدَّل   

                 َحوَّل             , َغيَّر, إسَتبَدل 
kotoba o kaete ieba 言葉を換えて言 

えば                              ِبِعباَرٍة ُأخرى 
kare wa mono o kane ni kaete  
kurashite iru 彼は物を金に換えて暮ら 

している َيعيش على إسِتبدال أألشياء بالنُّقود 
kono sen-en satsu o kozeni ni  
kaete kudasaimasenka この千円札 

を小銭に替えてくださいませんか         هال  

 َصَرفت لي هذا أأللف ين                      
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kaeru⁴ 帰る、還る v. ع         َرَج, اد َع  
okaerinasai お帰りなさい         َمرَحبًا 

)                            إلى ألَبيت(ِبَعوَدِتك   
kare wa mamonaku ~ deshō 彼 

は間もなく～でしょう    إلى ألَبيت(َسَيعود  (  
 حاًال                                               
kare wa kuni o dete nidoto  
kaeranakatta 彼は国を出て二度と帰ら 

なかった           َخَرج ِمن َبَلده وَلم َيُعد َقط  
kaeru⁵ 返る v. إسِترجاع       , َتعاد إْس  
ware ni ~ われに～  عاد , إسَتعاد َنفَسه  

                             َآما آان               
iki ~ 生き～  إسَتعاد      , إسَتعاد أنفاسه  
 َحَيِوَيَته                                            
kare wa toshi o totte kodomo ni  
kaetta 彼は年をとって子供に返った  
 َطَعن في ألسِّن فعاد آألطِّفل                   
fukusui bon ni kaerazu 覆水盆に 

帰らず  أو ُيَعوَّض(ما َحَصل ال ُيسَتعاد    (  
kaeru⁶ 孵る v. )آالَبيض  (َفرَّخ ) َفقَّس  

)                                    َتْحت ألدَّجاجة  
hina ga go-wa kaetta ひなが 5 羽か 

えった                َفرََّخت َخمسَْة ِصيَصان 
kaesu 返す、帰す v. )1 ( أعاد , أرَجع ,  

                                             َرّد       
kimi ni kashita kane o kaeshite  
kure 君に貸した金を返してくれ    ُردَّ لي 
 ألنُّقود ألتي إسَتَدنت                             

tsukattara moto no tokoro e  
kaeshite oite kudasai 使ったら元の 

所へ返して置いてください  َبْعَد أإلنِتهاء ِمنها 
ِعدها َمكاَنها                                     أ  
على ُحسن (َآاَفأ , أثاب , ) ألَجميل(َرد ) 2(  

جازى                               , ) ألصَّنيع  
kare wa on o ada de kaeshita 彼 

は恩をあだで返した         َردَّ ألَجميل بالشَّر 
           َردَّ                       , أرَجع ) 3(

kare o hahaoya no moto e kaese  
彼を母親のもとへ返せ          َردَّه إلى ُأّمه 

جاَوب                       , أجاب , َردَّ ) 4(  
kare no kotoba ni taishite ~  
kotoba ga nakatta 彼のことばに対し 

て～ことばがなかった  َلم أِجد ما ُأجيُبه على 
                    َآِلماِته                          

َآفأ                                   , َقَلب ) 5(  
isha wa gankyū o miru tameni  
mabuta o kaeshita 医者は眼球を見 

るためにまぶたを返した  َقَلب ألطَّبيب ألَجفن 
 ِلَيرى ُمقَلة ألَعين                                 

kaette 却って ad.  أو(على ألنَّقيض    (  
)   عليه بـِ(َيعود , إلي َحٍد ما , ) ِمن(َعكس أل  

ketten ga aru kara ~ kanojo ga  
suki nano desu 欠点があるから～彼女 

が好きなのです   ِلُوجود ُعيوب فيها أحَبْبُتها 
~ gai ni naru kusuri mo aru ～害 

になる薬もある  َبعض ألدَّواء َضَرُره أآَثر 
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          ِمن َنفِعه                                 
kuruma yori aruita hō ga ~  
hayai koto ga arimasu 車より歩いた 

ほうが～早いことがあります     أحيانًا ألَمشي 
 إلى َحٍد ما أسَرع ِمن ألسَّيَّارة                  

kafun 花粉 n.  في (ُغبار ألطََّلع أألصَفر  
   ُنَباَغة                        , لإللقاح ) نَّباتأل

 kafunshō 花粉症          ,ُحمَّى ألَحشيش 
 َحسَّاسية ُغبار ألطَّلع                              
kagaku¹ 科学 n.                     ُعلوم 
gendai ~ no shinpo wa  
mezamashii 現代～の進歩は目覚しい  
 ألتََّطوُّر في ألُعلوم ألُمعاِصرة َيلِفت ألنََّظر   
shakai ~ 社会～     ُعلوم إجِتماِعية     
jinbun ~ 人文～              ُعلوم َثقاِفية 

kagaku² 化学 n.  ِعلم ألكيمياء , آيمياء  
~ kigō ～記号          َعالمة ألكيمياء  
~ hannō ～反応         تأثير آيماوي 
~ chōmiryō ～調味料      َمذاق حاد 
~ heiki ～兵器          أسِلحة آيماوية 
~ yakuhin ～薬品           آيماِويَّات 

kagaku·gijutsu·chō 科学技術庁 n. 
 وآالة ألُعلوم ألتَّطبيِقية                            
kagaku-gijutsu-chōkan 科学技術 

 庁官           ُمِدير وآالة ألُعلوم ألتَّطبيِقية  
kagakusha¹ 科学者 n.   عاِلم ِنظامي 

                   )                 في التِّكنلوجيا(
kagakusha² 化学者 n.  آيماوي     ,  

 عاِلم آيمياء                                        

kagaku·teki 科学的 a. , n.  ِعلمي  ,  
ِبَحَسب أُألصول ألِعلِمية               , ِنظامي   

kagameru 屈める v.  َجنأ , إنِحناء    ,  
َحَدب                , ) إنِحناء في ألقامة(ُحنب   

mi(koshi) o kagamete aruku 身 

（腰）をかがめて歩く     َيسير ُمْنَحِنَي ألقامة  
kagami 鏡 n.                          ِمْرآة 
~ no yō na ～のような بلورآال           
~ o miru ～を見る      ألنََّظر في ألِمرآة 
mizūmi wa ~ no yō ni shizuka  
datta 湖は～のように静かだった    آانت 

  آالِمرأة                  ألُبَحيرة هاِدئة َتعِكس
kagami·mochi 鏡餅 n.     َعجنة ُرز 
 َمطِهّية ُتَقدَّم آُقربان لآلِله في رأس ألسَّنة      

kagamu 屈む v. َحدَّب    , َثني , إنحنى   
kare wa kagande kusa o totta 彼 

はかがんで草を取った          إنَحنى وإقَتَلع 
               ألُعشب                              

kagayakashī 輝かしい a.  ساِطع     ,  
 الِمع                                                 
~ mirai ～未来             ُمسَتقَبل زاِهر 

kagayaki 輝き n.           يق  َبر ,لَمعان 
taiyō no ~ 太陽の～    إشراقة ألشَّمس 
kare no me no ~ ga inshōteki  
datta 彼の目の～が印象的だった    آان 
 ِلَبريق َعْيَنيه َوقع في ألنَّفس                    

kagayaku 輝く v.  آالشَّمس(أْشَرق ( ,  
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,   َشّع , َسَطع , َلَمع , أضاء , ) ألنَّجم(تألأل   
أْزَهر                                       , َزَهر   

hoshi ga ~ 星が～         تألألة ألنُّجوم  
yorokobi ni ~ me 喜びに～目 ُعيون 
 َتَتَوقَّد ُسرورًا                                     
kūchū ga isshun patto kagayaita  
空中が一瞬ぱっと輝いた  ُآل(أزَهر       (  
 ألَفضاء في َلحظة                                

kage¹ 影 n. )1 ( ُنور  , ضوء , ُشعاع   
tsuki~ 月～    ُضوء ألَقَمر                 

َخيال                                    , ِظّل) 2(  
~ ga sasu ～がさす  على (ألقى ِظًال     

)                                          أألرض  
shōji ni hito no ~ ga utsutta 障 

子に人の～が映った َسَقط ِظل َشخص       
َرق باب َسحَّاب ِمن ألَو(على ألباب ألَوَرقي   

)                                      َعدا أإلطار  
ُصورة                            , إنِعكاس ) 3(  

yanagi no ~ ga kawamo ni  
utsutte iru 柳の～が川面に映っている  

ألصَّفصاف على     ) َشَجر(إنَعَكَست صورة   
 َسطح ألنَّهر                                         

َداللة                         , َعالمة ,  أَثر )4(  
~ o hisomeru ～をひそめる      إخَتفى 
kare wa miru ~ mo nakunatte iru  
彼は見る～もなくなっている   هو أآلن َشَبح 
 ِمما آان ِمن َقبل                                 
hito no ~ mo mienai 人の～も見えな 

い ناديال َحياة ِلَمن ُت(دًا ال ُيرى أح        (  
kage² 陰 n. )1 ( ُظلَّة           , ِظّل     
ki no ~ de 木の～で     في ِظلِّ َشَجرة 
ano ki no ~ de yasumō あの木の～ 

で休もう  َدعنا َنسَتريح في ِظلِّ ِتلك ألشََّجَرة 
َخلف                                 , َوراء ) 2(  

~ de warau ～で笑う  َيضَحك في ِسرِّه 
fune wa shima no ~ ni kakureta  
船は島の～に隠れた        إسَتَتَرت ألسَّفينة 
 َوراء ألَجزيرة                                   

َخْلف    , ) ه(َوراِء) ِمن(, ألظَّهر ) في() 3(  
 ألَكواليس                                           
 ~ de hito no warukuchi o iu no  
 wa yoshi nasai ~で人の悪口を言うのよ 

しなさい                      ال َتغَتب أآلَخرين 
kageki 過激（極端な） a. , n.  ُمفِرط  ,  

َتَنطُّع           , ُمغاالة , َتَطرُّف , َفوق الَحّد   
 ~ na shisō ~な思想      َمفاهيم ُمَتَطرِّفة 
 kageki-ha 過激派  غاٍل , ألُمَتَطرِّف ,  

                                  ُمغاٍل               
kagen¹ 加減 n. )1 ( َحد          , َدَرجة  
kare wa monogoto o ii~ ni  
yarigachi da 彼はものごとをいい～にや 

りがちだ  إنَّه َحِري بأن َيقوم ِبَعمل ِمن َغير
) ِمن َغير َنفس(إهِتمام   

jōdan mo ii~ ni shiro 冗談もいい～ 

にしろ  للَهَزل زاحأْوِقف ألُم(َضع َحد      (  
chōdo ii~ ni niete iru ちょうどいい～ 
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に煮えている َغَلى َتماما                        
َتجويز                               , َسماح ) 2(  

kare no hanashi wa ~ shite kiita  
hō ga yoi 彼の話は～して聞いたほうが 

よい       أنَصُحك أن تأُخذ َحديثه ِبَشيٍئ ِمن 
                                       ألتََّحفُّظ      

َتضبيط                   , َتسِوية , َتعديل ) 3(  
aji no ~ wa dō desu ka 味の～はど 

うですか  َآَيف ُتَقيِّم ألطَّعم , ما رأُيك بالطَّعم  
mizu no de o ~ suru 水の出を～する 
 َضْبط َسَيالن ألماء                              

لصَّحِّية                               ألحالة أ) 4(  
o~ wa ikaga desu ka お～はいかが 

ですか                            َآْيف ِصحَُّتك 
                                            تأثير) 5(

 dōshita ~ ka どうした~か      ِلَسَبٍب ما 
َجْمع وَطْرح                                  ) 6(  

kagen² 下弦 n.     ألرُّبع أألخير (ألِهالل  
)                                          ِمن ألَقَمر  

kagi 鍵 n. )1 ( ِمْقَلد              , ِمفتاح  
genkan no ~ 玄関の～    ِمفتاح ألباب 
 أألمامي                                           
~ de jō o akeru ～で錠をあける  إَفتح  

ألُقفل بالِمفتاح                     ) أو(ألِمقالق  
ِمغالق                                , ُقْفل ) 2 (  

~ o kakeru ～を掛ける  أْغَلق    , أْقَفل  
فل                                             بالُق  

 kagi-ana 鍵穴                َثْقب ألُقفل 

)                       لةَحل ألُمعِض(ِمفتاح ) 3(  
 kore ga mondai o toku ~ desu こ 

れが問題を解く~です      هذا ِمفتاح َتسِوية 
 هذه ألُمشِكلة                                      

kagiranai 限らない phr.           َلْيَس 
َلْيَس على ألدَّوام                   , بالضَّرورة   

kanemochi wa kanarazushimo  
kōfuku to wa ~ 金持ちは必ずしも幸 

福とは～  أألثِرياء َليسوا على ألدَّوام ُسَعداء 
ame ga furanai to mo ~ 雨が降らな 

いとも～                                َقد ُتمِطر 
kagiri 限り n. )1 ( ُمنَتهى    , أَمد , َحّد  
kare no yashin ni wa ~ ga nai 彼 

の野心には～がない ه      ال َحدَّ ِلُطموحاَت  
~ naku ～なく  بال          , ِبما ال ِنهاية  

ال َمحدود             , خاِلد , أَبديًا , إنِقطاع   
,       ) أّن(َطاَلما , ) أّن(ما دام , ِنهاية ) 2(  

)                       ألَبَصر(على َمّد , أقصى   
miwatasu ~ umi ga hirogatte ita  
見渡す～海が広がっていた لصَّحراء َتمَتد أ  
 على َمد ألَبَصر                                  

 watashi wa dekiru ~ no doryoku  
 o shita 私はできる～の努力をした َفَعْلت 
 ُآل ما في ِوسعي                                  
kondo ~ 今度～  ال ) ألنوبة(َهذه ألَمرَّة  

        َغير                                        
kagiru 限る v. )1 ( َحّد       , َحّد , أَمد  

َحْصر                    , َقصر على , أقصى   
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shimen ga kagirarete iru 紙面が限 

られている                       َمساحة ُمَحدَّدة 
yūshokugo no kashi wa ni-ko ni  
kagirarete iru 夕食後の菓子は 2 個に 

限られている َرت ألَحلوى َبْعد ألِعشاء ُأقُتِص  
 على َحبََّتين                                       

أألآَثر ُمالَئمة       , أألنَسب , أألْفَضل ) 2(  
kore ni ~ これに～     َهِذه ِهي أألفَضل 
ryokō wa aki ni kagirimasu 旅行 

は秋に限ります          أنَسب ألرِّحالت في 
            ألَخريف                               

kagitte 限って phr.  بالَتحديد  , بالذَّات  
sono toki ni ~ その時に～     في ذلك 
 ألَوقت بالَتحديد                                  
kare ni ~ sonna koto wa shinai  
彼に～そんなことはしない      هو بالذَّات ال 

ُهو آِخر َشخص ُيَتَوقَّع  (ُيمِكن أن َيفَعل هذا   
)                                    ل هذاأن َيفَع  

kago 籠 n. )1 (                         َسّلة  
~ o amu ～を編む            َحْبك َحقيبة 

     )                            ُطيور(َقَفص ) 2(
~ no tori ～の鳥  ُطيور    َقَفص         
~ no tori no seikatsu o suru ～の 

鳥の生活をする َعيش ُمَقيَّد ألُحرِّيةأل          
kagō 化合 n.      إتَّحاد َعناِصر آيماوية 
 kagō-butsu 化合物    ُمَرآَّب آيماوي 
suiso to sanso wa ~ shite mizu  
to naru 水素と酸素は～して水となる  

 إتِّحاد ألَهيدروجين واُألآسجين ُيَكوِّن ماء    
kagu¹ 家具 n.  َمنزل(أثاث               (  
~ tsuki no heya ～付きの部屋  ُغرفة 

ُغرفة ُمؤثَّثة                         , َمفروشة   
ie ni wa yoi ~ ga sonaetsukete  
atta 家にはよい～が備え付けてあった 
 آان ألَمْنِزل َمْفروشًا بأثاث فاِخر              

kagu² 嗅ぐ v.  إسَتَشّم , إسَترَوح , َشّم  ,  
                  َنَشق راِئحة                       

hana de ~ 鼻で～                َشّم بأنفه 
kono bara no nioi o kaide goran 
nasai このバラのにおいをかいでごらんな 

さい                     ُشم راِئحة هذه ألَوّرَدة 
kahanshin 下半身 n.   ألنِّصف ألُسفلي 
 في ِجسم أإلنسان                                  
kahansū 過半数 n.  ألسَّواد   , أآَثِرية  

,    ألُكبرى ) أو(َثرية ألُعظمى أألآ, أألعَظم   
 غاِلبية                                               
~ o shimeru ～を占める          ُظفور 
 بالغاِلبية                                           
iin no ~ ga sono an ni sansei  
shita 委員の～がその案に賛成した  
 أيَّد غاِلبية أعضاء أللجنة أإلقِتراح            

kahei 貨幣 n.  ُنقود           , َنقد , مال  
~ o chūzō suru ～を鋳造する  َضْرب 

ألُعملة              ) أو(قود َصك ألنُّ, ألنُّقود   
~ kachi ～価値  مادِّي(َتقييم َنْقدي     (  
~ seido ～制度           ِنظام مالي       
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kai¹ 貝 n.  َمحارة           , َصَدَفة        
~ o horu ～を 掘る  َتنقيب    ) أو(َنبش  
 َعن ألَمحار                                       
~ gara ～殻             )     ج َوَدع(َوَدعة 

kai² 会(会合) n. )1 ( إلِتقاء , إجِتماع ,   
                       ُمْلَتقى                  , ِلقاء 

~ ni shusseki suru ～に出席する  
 ُحضور إجِتماع                                  
~ o shōshū suru ～を召集する  إقامة 
 إجِتماع                                            
~ way yo-ji ni kaisan to natta ～ 

は 4 時に解散となった        ُفضَّ أإلجِتماع 
ألرَّاِبعة                                  ألسَّاعة   

ُألفة إجِتماِعية  , نادي , ُمنَتدى , َجمِعية ) 2(  
 kare wa sono ~ no kaiin no hitori  
desu 彼はその~の会員の一人です   إنَّه 
 واِحد ِمن أعضاء ذلك ألنَّادي                  

kai³ かい p. (ka³ か   َتعبير سوقي ِلكِلمة(
kore taberu ~ これ食べる～  َهل ُتريد 
 أآل هذه؟                                         
chotto tetsudatte kurenai ~ ちょっ 

と手伝ってくれない～           َهال َمَددت َيد 
 ألُمساَعدة لَلَحظات؟                             

-kai¹ 回（度数） n. )1 ( َفْترة       , َوقت  
sono bun o ju-kkai kakinasai その 

文を 10～書きなさい        ُأْآُتب تلك ألُجملة 
 َعْشر َمرَّات                                      
nan ju-kkai to naku watashi wa  

sore o renshū shita 何十～となく私は 

それを練習した       َتَدرَّبت َعَليها َعَشرات 
 ألَمرَّات                                           
sono eiga wa nan~ mo mita その 

映画は何～も見た   شاَهْدت هذا ألفيلم ِعدَّة 
 َمرَّات                                             

)                      َجولة(َطَلق , َشوط ) 2(  
san~ shōbu 3～勝負   ُمباراة ِمن َثالَثة 
 أشواط                                            
ni~ no omote 2～の表  ألَجولة أُألولى 

)         في ُلعبة أليسبول(ِمن ألشَّوط ألثَّاني   
ni~ no ura 2～の裏   ألَجولة ألثَّانية ِمن 

)             في ُلعبة أليسبول(ألشَّوط ألثَّاني   
-kai² 界 suf.  جالية , طاِئفة , َجماعة ,  

   )      ألَحَيوان(َممَلكة , ...) ألـ(عاَلم , َحَلقة 
bungaku~ 文学～           عاَلم أألَدب 
keizai~ 経済～            عاَلم أإلقِتصاد 
dōbutsu~ 動物～        َممَلَكة ألَحَيوان 

-kai³ 階 suf. )الحقة ِلَعد َطواِبق ألِبناء (  
)                             طاِبق أو دور(َطَبقة   

i-kkai 1～                  ألطَّاِبق أألوَّل   
san-~ date no ie 3～建ての家     َبيت 

   َطواِبق                                ةِمن َثالث
kare wa sono biru no go-~ ni  
sunde iru 彼はそのビルの 5～に住んで 

いる  َهَو َيْسُكن في ألطَّاِبق ألخاِمس في هذا 
 ألَمْبنى                                             
erebeetā wa kaku-~ ni tomari  
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masu エレベーターは各～に止まります  
 ألِمْصَعد َيَتَوقَّف ِعند ُآل طاِبق                

-kai⁴ 海 suf.                            َبحر 
 nihon-kai 日本海         ألَبْحر ألياباني 
kasupi~ カスピ～  َيَقع َبين (َبحر قََْزوين  

)    أذربيجان وروسيا وإيران وآازاخستان  
kō~ 紅～                     ألَبحر أألحَمر 

kaiage 買上げ n.  إْبِتياع         , ِشراء  
seifu no ~ nedan 政府の～値段  

ِمثل       (ألسِّعر ألذي َتشَتري به ألُحكومة   
)               َمحاصيل ألرُّز ِمن ألُمزاِرعين  

o ~ no shina wa i-sshūkan inai  
nara kōkan itashimasu お～の品は 
1 週間以内なら交換いたします      َنْسَتبِدل 

ُمدَّة (ألِبضاعة ألُمشَتراة إذا ما ُأعيَدت ِخالل   
إسبوع                                 ) أقصاها  

kaiageru 買上げる v.  إبتاع  , إْشَترى  
 seifu wa kome o nōka kara  
 kaiagete iru 政府は米を農家から買い 

上げている       َتبتاع ألُحكومة ألرَّز ِمن    
 ألُمزارعين                                       

kaibashira 貝柱 n.             َنوع ِمن 
 ألَحَيوانات ألماِئية َيكون في داِخل َمحاَرة ذات 
 َصَدَفَتين وعلى َشكل ِمرَوحة                    
kaibatsu 海抜 n. )َفْوق َسْطح ) إرِتفاع  

                          ألَبحر                      
fujisan wa ~ san-zen meetoru  
ijō aru 富士山は～3,000 メートル以上 

ある  َيرَتِفع َجَبل فوجي أْآَثرِمن َثالث أآلف 
 ِمتر َفوق ألَبحر                                  

kaibō 解剖 n.  ألُجثة(َتشريح            (  
~ suru ～する                       َشرَّح   
~ gaku ～学                 ِعلم ألتَّشريح 

kaibutsu 怪物 n.  َيظَهر   ُآل ما, َشَبح  
عاٍت , َشْخص باِلغ ألُقْسوة وألُفسوق , َغريب   

seikai no ~ 政界の～    َشخص ُعمِقي 
)                                     َبعيد ألَغور(  

~ no shōtai o mitodokeru ～の正 

体を見とどける ف َعن ألَمجهول        ألَكْش  
kaichō 会長 n.  َجمِعية أو ُمَنظمة(ُمدير  

َرئيس َمجِلس                 , ) إلخ...أو نادي   
~ to naru ～となる        َترأس إجِتماعًا 
hirose-kun wa seitokai no ~ desu  
広瀬君は生徒会の～です  هيروسي َيرأس 

     َمْجِلس ألطُّالَّب                              
kaichū·dentō 懐中電灯 n.    نور     

َوبَّاصة                                     , َلمَّاع   
~ o tsukeru ～をつける    َتشغيل ألنُّور 
 أللَّمَّاع                                             
~ o kesu ～を消す    َطفي ألنُّور أللَّمَّاع 

kaichū·dokei 懐中時計 n.    ساَعة   
 َجيب                                                
kaidan¹ 階段 n.               َدَرج         
~ no ue ni ～の上に        أعلى ألدََّرج 
~ no shita ni ～の下に     أسَفل ألدََّرج 
~ o noboru ～を上る     ُصعود ألدََّرج 
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sono ~ wa taihen kyū da その～は 

たいへん急だ  َشديد أإلنِحدار    ذلك ألدََّرج  
kaidan² 会談 n.  ُمباَحثة , ُمحاَدثة     ,  

ُمكاَلمة                                   , ُمناَقشة   
~ suru ～する ناَقش             , ث باَحَت  
beiei ~ 米英～        ُمحاَدثات أمريكية 
 بريطانية                                          
kare wa shushō o ~ shita 彼は首 

相と～した        َتباَحث َمع َرئيس ألِوَزراء 
kaidō 街道 n.  عامَّة   ) أو جادَّة(َطريق  
kaien 開演 n.  ِبدئ ألَعَمل, َرفع ألسِّتارة  
~ wa gogo roku-ji desu ～は午後 6 

時です  ألسَّاِدسةألسَّاعة ُتْرَفع ألسِّتارة في   
             َمساًء                                  

kaifuku 回復、快復 n. )1 ( ِشفاء     ,  
َعْوَدة إلى ألحالة ألطَّبيِعية              , َتعافي   

kare ni wa ~ no mikomi wa nai  
彼には～の見込みはない   ال أَمل في ِشفاِئه 

َردُّ ألشَّيء ألى َمكان , َترميم , إصالح ) 2(  

          َعليه                                        
~ suru ～する  إسَتعاد     , َشِفي , َصّح  
wareware wa mina keiki no ~ o  
kibō shite iru われわれは皆景気の～ 

を希望している     َنحن َجِميعًا َنَتَمنَّى َعْوَدة 
 أُألمور إلى ِنصاِبها                             

kaiga 絵画 n.  لوحة    (صورة , َرسمة  
ية                              صورة َزيِت, ) َفنِّية  

~ o kanshō suru ～を鑑賞する  

 َمعِرفة قيمة ألصُّورة                            
kaigai 海外 n.      ِبالد ما َوراء ألِبحار 
~ e yushutsu suru ～へ輸出する  

)                                  ألسَِّلع(َتْصدير   
kanojo wa ~ ryokōchū desu 彼女 

は～旅行中です       إنَّها في ِرحلة إلى ما  
 َوراء ألِبحار                                      
kare wa ~ kinmu o meiji rareta  
彼は～勤務を命じられた        ُهَو ُنِقل إلى 
 إلخاِرج                                           
~ shisatsu ～視察      َجولة َتَفقُِّدية في 

                                            ألخاِرج
~ shiten ～支店       َمكَتب في ألخاِرج 

kaigan 海岸 n.  َشط   , ) ألَبحر(ساِحل  
َضفَّة ألَبحر            , َضفير ألَبحر , ألَبحر   

kare no ie wa ~ ni tatte iru 彼の家 

は～に建っている  ُيِطّل َمْنِزَله على ألسَّاِحل 
~ o sanpo shiyō ～を散歩しよう   ا  َدعن
 َنَتَمشَّى على ألشَّط                               
~ keibitai ～警備隊  أو َحَرس(َخَفر  (  

ألسَّواِحل                          ) أو(ألسَّاِحل   
~ sen ～線  ِمن َحيث       (َخط ألسَّاِحل  

)                                َمسيره وَتَعرُّجه  
kaigara 貝殻 n. = kai¹ 貝 

kaiga·teki 絵画的 a. , n.    َتصِويري 
kaigi 会議 n. ,      ُمؤَتمر , إلِتقاء , ِلقاء   
 إجِتماع                                              
~ ni shusseki suru ～に出席する 
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 َحَضر أإلجِتماع                                 
~ ni sanka shinai ～に参加しない  

ع أإلجِتماع                                  قاَط  
~ o hiraku ～を開く         َعقد إجِتماع 
ima kare wa ~chū desu 今彼は～ 

中です                    ُهَو أآلن في إْجِتماع 
~ shitsu ～室             ُغرفة أإلْجِتماع 

kaigo 介護 n.  َتقوم به         (َتمريض  
     ِرعاية                , ِعناية, ) رِّضاتألُمَم

~ suru ～する  بـ(إعَتنى , َرعى        (  
kanojo wa netakiri no haha o ~  
shite iru 彼女は寝たきりの母を～してい 

る  ها ألطَّريحة ألِفراش     َتعَتني ِبواِلَدتإنَّها  
kaigō 会合 n.  َتقاَبل   , َتَجمُّع , إجِتماع  
~ no nichiji ～の日時 ُمواَعدة في       

                      ) َموِعد أللقاء (َوقٍت ُمَعيَّن
~ o hiraku ～を開く  
sono mondai ni tsuite nandomo ~  
o kasaneta その問題について何度も～ 

を重ねた  ِتلكإجَتَمعنا َآثيرًا ِبُخصوص      
 ألُمْشِكَلة                                           

kaigun 海軍 n.   َبْحِرية    ةُقّو            
~ gunjin ～軍人            ُجندي َبحِرية 
~ chōkan ～長官     قاِئد ألُقوَّة ألَبْحِرية 

kaigyō 開業 n.    ألشُّروع بَعَمل        ,  
 ألشُّروع ِبُمماَرسة ألِمهنة                         
~ suru ～する     َشَرع ِبُمماَرسة َعمٍل ما 
mise o ~ suru 店を～する َّالة     َفَتح َبق  

shikai o ~ suru 歯科医を～する  َتَمكَّن 
في َعَمِله آطبيب أسنان            ) أو إسَتَقرَّ(  

~i ～医                ُمماَرسة ألطِّب          
kaihatsu 開発 n.  َتْطوير        , َتنِمية  
~ suru ～する  َتَقدَّم        , َنمَّى , َطوَّر  
tennen shigen o ~ suru 天然資源を 

～する              إسِتثمار ألَمواِرد ألطَّبيعية 
shinshōhin no ~ ni doryoku suru  
新商品の～に努力する        ألسَّعي ِلَتْطوير 
 َمنتوج َجديد                                      
~ ginkō ～銀行               َبنك ألتَّنِمية 

kaihi 会費 n.  ُعْضوية(ُرسوم           (  
kare wa ~ minōda 彼は～未納だ  

             )َبعد(ُهَو َلم َيدَفع ُرسوم ألُعْضِوية 
kaihō¹ 解放 n.  إعتاق , َتحرير ,         

َرفع ألَحْجر           , إطالق َسراح , إفراج   
~ suru ～する  َحرَّر               , أعَتق  
~ undō ~運動  َتحرير) أو(َحَرآة َتَحرُّر   
dorei o ~ suru どれいを～する  َتحرير 
 ألرِّق                                              
kare wa shūjintachi o ~ shita 彼 

は囚人たちを～した         َلَقد أطَلق َسراح 
 ألسَُّجناء                                           
~ kan o ajiwau ～感を味わう  َتَمتَّع    

             باإلحساس بالُحرِّية                  
kaihō² 開放 n. ُمَسرَّح , ُمْشَرع ,  َمفتوح    
ippan ni ~ sarete iru 一般に～されて 

いる                               َمفتوح للعامَّة 
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kaihyō 開票 n.   َفْرز أصوات أإلقِتراع 
~ suru ～する              َفَرَز أألصوات 
senkyo no sono hi ni ~ suru 選挙 

のその日に～する فس ألَيوم ُتفَرز      في َن  
 أصوات أإلنِتخابات                             
~ no kekka yamadashi ga tōsen  
shita ～の結果山田氏が当選した  

    َنتاِئج أإلقِتراع آَلت ِبَفوز ألسَّيِّد يامادا     
kaiin¹ 海員 n.   َبحَّار              , َمّالح  
~ ni naru ～になる      )َنَزل ألَبحر(أْبَحر 
~ kumiai ～組合         َنقابة ألَمّالحين 

kaiin² 会員 n.  في ُمجَتَمع(ُعضو (     ,  
 ُعْضِوية                                             
kare wa sono kurabu no ~ ni  
natta 彼はそのクラブの～になった     ُهَو 
 أصَبح ُعضوًا في ذلك ألنَّادي                  
~ no shikaku o ushinau ～の資格を 

失う                             ُفقدان ألُعضِوية 
kaijō¹ 会場 n.   قاعة  , َمكان أإلجِتماع  

)                                     أإلجِتماعات(  
~ wa doko desu ka ～はどこですか 
 أين َمكان أإلجِتماع                              

kaijō² 海上 n. )ألَبحر ) َسطح             
~ de seikatsu suru ～で生活する  
 َيعيش على َسطح ألَبَحر                        

sono booto wa ~ o hyōryū shita そ 

のボートは～を漂流した     ذلك ألقاِرب آان 
 هاِئم على َسطح ألماء                             

~ jieitai ～自衛隊     ُقوَّة ِدفاع ألسَّواِحل 
~ hoanchō ～保安庁           َوآالة أْمن 
 ألسَّواِحل                                            
kaijōhoan 海上保安 n.   َوثيقة تأمين 

بوليصة تأمين       (, ) على َبضاِئع(بََحري   
)                                             َبحري  

kaijōhoan·chō 海上保安庁 n. وآالة 
                                  تأمين َبحري      

kaijū 怪獣 n.  دابة ُمَتَوحِّشة     , َوحش  
~ eiga ～映画                 فيلم ُوحوش 

kaikai 開会 n.  أو(إْفِتتاح إجِتماع      (  
 َجلسة                                                
~ suru ～する               إْفَتَتح إجِتماعًا 
gikai wa ashita ~ sareru 議会は明 

日～される                 ألَمجِلس ُيْفَتَتح َغدًا 
~ shiki ～式   َمراسيم إفِتتاح ألَجلسة     
~ no ji o noberu ～の辞を述べる  

اح ألَجلسة                       إلقاء َآِلمة إفِتت  
kaikaku 改革 n.  َتجديد , إصالح     ,  

                         َتهذيب                      
~ suru ～する  أْصَلح                , َقوَّم  
~ o susumeru ～を進める        إنجاز 
 إصالح                                            
kyōiku seido no ~ ga semararete  
iru 教育制度の～が迫られている          

   َمطلوب َتعديل أنِظمة ألتَعليم                 
kaikan 会館 n.        قاعة أإلجِتماعات 
kaikatsu 快活 n.  َبهيج , ُمبَتِهج       ,  
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ُمنَشِرح ألصَّدر      , َجِذل , َفِرح , َمسرور   
~ na hito ～な人            َشْخص َبهيج 

kaikei 会計 n. )1 ( ِحساب)      ألداخل  
)                                          وألخاِرج  

ikka no ~ 一家の～    َمصاريف ألَبيت 
~ shi ～士                          ُمحاِسب 
~ nendo ～年度    َسَنة مالية ذات إثنى 

َتخَتِلف ِبداَيتها بإخِتالف        (َعَشر َشهرًا   
)                                             ألِبالد  

~ hōkoku ～報告            َتقرير مالي 
َسَند         , فاتورة , ) ُمسَتَحق(ساب ِح) 2(  
)                                           ُآمبيالة(  

~ o suru ～をする           َسدَّد ألفاتورة 
kaiken 会見 n.  ُمواَجهة   , ُمقاَبلة       
~ o mōshikomu ～を申し込む  َطَلَب 

    ُمقاَبلة                                          
kasha ~ o kobamu 記者～を拒む  

ُمواَجهة ألصََّحفيين        )أو(ض ُمقاَبلة َرف  
shachō ni ~ o motomeru 社長に～ 

を求める           َطَلب ُمقاَبلة ُمدير ألشَِّرآة 
kaiketsu 解決 n.  َتفاُهم   , إتِّفاق , َحّل  
~ suru ～する  َتفاَهم                , إتََّفق  
enman na ~ 円満な～ ِّفاق ُوّدي إت    ,  
 إتِّفاق َعن َتراٍض                                
sōki ~ o hakaru 早期～をはかる  
 إيجاد َحل ُمَبكِّر                                  
funsō no ~ ni ataru 紛争の～に当 

たる                        َعْرض ِلَحل ألنِّزاع 

karera jishin de sono jiken o ~  
shita 彼ら自身でその事件を～した  

ألِخالف فيما َبيَنُهم                        َفضُّوا  
kaikisen 回帰線 n.      ألِمنِطقة ألحارَّة 

)                             على َسطح أألرض(  
kita ~ 北～ وهو على    (َمدار ألسََّرطان   
 ُبعد َنحو ثالثة و عشرين وِنصف َدَرجة إلى 

)                     إلسِتواءالَشمال ِمن َخط أ  
mimami ~ 南～  وهو     (َمدار ألَجدي  
 على ُبعد َنحو ثالثة و عشرين وِنصف       

)       َدَرجة إلى الَجنوب ِمن َخط أإلسِتواء  
kaiko¹ 蚕 n.  ألَحرير     ) أو(ُدوَدة ألَقّز  
~ o kau ～を飼う          َترِبية دود ألَقّز 
~ kara kīto o toru ～から生糸をとる  
 ألُحصول على ُخيوط ألَقّز ِمن دودة ألَقّز     

kaiko² 解雇 n.  إقالة , إنزال , إقصاء ,  
)                                ِمن َمنِصب(َخلع   

~ suru ～する  أقال               , أْقَصى  
~ sareru ～される  ُخِلع , ُأْقصَي  , ُأقيل  
kare wa taida no tame ~ sareru  
deshō 彼は怠惰のため～されるでしょう  

ِبَسَبب َتَبطُّله         ) أو ُيفَصل(َسوف ُيقال   
kaikyō¹ 回教 n.          ألدين أإلسالمي 
~ to ～徒  ُمْسِلم                    , ألُمْسِلم  

kaikyō² 海峡 n.  َقناة , ) مائي(َمضيق ,  
)                                      َنهر(َمجرى   

tsugaru ~ 津軽～  تسوغاروَمضيق     
kaikyū 階級 n. )1 (     َطَبقة إجِتماِعية  



- 252 - 
 

jōryū ~ 上流～      َطَبقة ألُمْجَتَمع ألُعليا 
chūryū ~中流～ َطَبقة ألُمْجَتَمع ألُوسطى 
kasō ~下層～          َطَبقة ألُمْجَتَمع ألُدنيا 
~ ishiki ～意識  ُشعور    (َتماُيز َطَبقي  

لى َطَبقة ُمَتَميِّزة َعن    أإلنسان بأنَّه َينَتمي إ  
)                                             ألَغير  

~ seido ～制度            ألنِّظام ألطََّبقي 
rōdō-sha ~ 労働者~       َطَبقة ألُعمَّال 

َمنِصب                               , ُرتبة ) 2(  
ano keisatsukan no ~ wa nan  
desu ka あの警察官の～は何ですか  
 ما هي ُرْتَبة ذلك ألشُّرطي                     

kaimaku 開幕 n.  َرفع ألِستارة , ِبدء ,  
 َفْتح                                                  
~ chū ni ～中に     أثنان َتَخلُّل ألَعرض 
gogo roku-ji ~ 午後 6 時～      ُترَفع 

َمساًء            ألسِّتارة في ألسَّاعة ألسَّاِدسة   
kaimono 買い物 n. َتَبضُّع , َتَسوُّق  )1(  
~ ni iku ～に行く          ذاِهب للتََّسوُّق 
watashi wa kyō wa takusan ~ o  
shinakereba naranai 私は今日はたく 

さん～をしなければならない  ََّيَتَحتَّم َعَلي     
 ألَيوم ألَكثيرِمن التََّبضُّع                         
~ kago ～かご  َسلَّة ألتََّسوُّق  ) أو(َحقيبة  
~ kyaku ～客  ُمَتَبضِّع         , ُمَتَسوِّق  

َشرية َرخيصة                   ) أو(َبيعة ) 2(  
umai ~ o suru うまい～をする  إقِتناص 
 َشْرية َرخيصة                                   

sore wa ~ da それは～だ    ِتلك َصفقة 
                                       راِبحة       

kain 下院 n.    َمجِلس ألَبرَلمان ألدُّنَيوي 
)       ألَبرَلمان أألقل شأنًا ِمنُهماأّحد َمجِلَسّي(  

~ gīn ～議員  ُعضو في َمجِلس ألَبرَلمان 
 ألدُّنَيوي                                           

kainan 海難 n.  إنِحطام ,آاِرثة َبحِرية  
إنِكسار َسفينة                                ) أو(  

~ kyūjo ～救助  إسَتنَقذ ِمن ألَغَرق     ,  
)                     ِمن ألَغَرق(َخلَّص وَنجَّى   

kaiōsei 海王星 n.        ألَكوَآب ألسَّّيار 
 نيبتون                                              
kairi 海里 n.  6080َنحو (ميل َبحري   

)                                                َقَدمًا  
kairo 回路 n.  َآهَرباِئية(َدوَرة           (  
kairyō 改良 n.  َتَحسُّن , َتحسين        ,  

َتْجويد                        , َتصليح , إصالح   
~ o hodokosu ～を施す           َتقديم 

ات                                        إصالح  
kono kikai wa taihen ~ sareta こ 

の機会は大変～された      َعظيم َجرىَتَحسُّن
 على هذه أآللة                                   
seido o ~ suru 制度を～する    َتصليح 
 النِّظام                                             

kairyū 海流 n.                َتيَّار َبحري 
kaisai 開催 n. حَفْت, ) إجِتماعًا (دَعْق      

)                                          َمعَرض(  
~ sareru ～される  َفَتح , ) إْجِتماعًا(َعَقَد  
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)                                        َمعَرضًا(  
hakurankai wa ~ sareteiru 博覧会 

は～されている                ُأفُتِتَح ألَمعَرض 
orinpikku no ~ koku オリンピックの 

～国           ألدَّولة ألُمضيفة ِلَعقد أُأللمبياد 
kaisan 解散 n.  َتَفرُّق        , إنِفضاض  
~ suru ～する  َتَفرَّق              , إنَفض  
dantai ni ~ o meijiru 団体に～を命 

じる  َبين          (ُمفاَصلة , َتَفسُّخ , إنِحالل  
           إخِتالل ألنِّظام, إنِحالل , ) ألشَُّرآاء

ikkō wa tōkyō eki de ~ shita 一 

行は東京駅で～した    ألَجماعة َتَفرََّقت في 
)                    للِقطارات(َمَحطة طوآيو   

kaisatsu 改札 n.          ُمعاَينة ألتَّذاِآر 
~ suru ～する       عاَيَن ألتَّذاِآر          
~ guchi ～口        َمدَخل ِجهاز ُمعاَينة 
 ألتَّذاِآر                                            

kaisatsuguchi 改札口 n.        َمدَخل 
)              في َمَحطةألِقطار(ُمعاَينة ألتَّذاِآر   

kaisei¹ 改正 n.  إعادة   , َتعديل , َتنقيح  
                                 َنَظر                 

~ suru ～する  َنقَّح                  , َعدَّل  
kenpō no ~ 憲法の～  َتعديل ألدُّستور 
raigetsu kara daiya ga ~  
saremasu 来月からダイヤが～されます  
 َبرناِمج َحَرآة ألِقطار َسَيَتَغيَّر ألشَّهر ألُمقِبل 
~ an ～案                    إدخال َتعديل   

kaisei² 快晴 n.  َجو َلطيف   ) أو(َطْقس  

sono hi wa ~ ni megumareta その 

日は～に恵まれた    َحِظينا بجٍو َلطيف في 
 ذلك ألَيوم                                         
~ no hi ni wa kono hōkō ni  
fujisan ga mieru ～の日にはこの方向 

に富士山が見える  في ألَيوم ألُمْعَتِدل ألَمناخ 
َهد َجَبل فوجي ِبهذا أإلتِّجاه                ُيشا  

kaisetsu¹ 解説 n.  َتعليق , َتفسير      ,  
  َتحليل , ) لشيء ِمن ِقَبل َخبيرعلى أ(َتعقيب 

nyūsu ~ ニュース～  َتعليق على أألخبار 
~ sha ～者  سواء في َصحيفة أو (ألُمَعلِّق  

)                              تلفزيون أو إذاعة  
jiji mondai o wakariyasuku ~  
suru 時事問題を分かりやすく～する  
 َعقِّب على ألُمْشِكلة ِبإيضاح                   

kaisetsu² 開設 n.  َتوطيد      , تأسيس  
byōin no ~ 病院の～  تأسيس ُمسَتشفى 
kare wa toshin ni jibun no  
jimusho o ~ shita 彼は都心に自分の 

事務所を～した  َقلبأسَّس ِلَنْفِسه َمكتب في  
 طوآيو                                            

kaisha 会社 n.  ُمؤسَّسة         , َشِرآة  
~ ni tsutomeru ～に勤める     َتَوظَّف 
 في َشِرآة                                         
kare wa sengetsu ~ o  
yamemashita 彼は先月～を辞めました  

      ر ألُمنَصِرم     إسَتقال ِمن ألشَِّرآة ألشَّه
kaishain 会社員 n.       ُمَوظَّف َشِرآة 
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kaishaku 解釈 n.  َتوضيح , َتفسير  ,  
تأويل                                      , َشرح   

~ o ayamaru ～を誤る         أخطأ في 
َحَمل ألشَّيء على     , أساء ألتأويل , ألَفهم   

                        َغير َمْحِمله                
iroiro ni ~ suru いろいろに～する  

)         َله َتفاسير َآثيرة(ُيَؤوَّل ِبِعدَّة ُوُجوه   
kare wa watashi no iu koto o  
itsumo waruku ~ suru 彼は私の言う 

ことをいつも悪く～する    ُهَو داِئمًا ُيَفسِّر ما 
  أقوله َسلِبيًا                                      

kaishi 開始 n.  فاِتحة , ُشروع , ِبدء  ,  
إفِتتاحي                                , إسَتَهالل   

torihiki o ~ suru 取引を～する   َفَتح 
)                           في مصرف(ِحسابًا   

eigyō o ~ suru 営業を～する  ألشُُّروع 
 ِبَمشروع                                          
shiai no ~ wa ame de ichi-jikan  
okureta 試合の～は雨で 1 時間遅れた 
 َتأخََّرت ألُمباراة ساعة َعن ألِبدء ِبَسَبب      

ِبدء ألُمباراة بَسَبب ألَمَطر تأخَّر     (ألَمطر   
)                                            ساعة  

kaishimeru 買い占める v.      إحِتكار 
)                          لىع(َتضيق , ) ِسلعة(  

komugi o ~ 小麦を～   إحِتكار ألدَّقيق 
ichiba no shinamono o ~ 市場の品 

物を～                     إحِتكار ِسَلع ألسُّوق 
kaisho 楷書 n.  أحد     (ألَخط ألَتربيعي  

)      أنواع ُخطوط ألرُّموز ألِهجاِئية ألصِّينية  
~ de kaku ～で書く ط       ألِكتابة بألَخ  
 ألَتربيعي                                          

kaishō 解消 n.  َحّل , ) َشِرآة(َتصفية ,  
َفّض , إلغاء , ) َبين ألشَُّرآاء(ُمفاَصلة , َفْسخ   

keiyaku no ~ 契約の～      إلغاء َعْقد 
konyaku o ~ suru 婚約を～する  

       َفَسخ ألُخطوبة                              
kaisō¹ 海草 n.  َنبات      (َحُمول ألَبحر  

)                                             َبحري  
kaisō² 回送 n.  َبعث             , إرسال  
tegami o itensaki ni ~ suru 手紙を 
移転先に～する  إرسال ِرسالة إلى الِعنوان 
  ألَجديد                                            

~ sha ～車  ْآاب أو   او حاِفلة ُر(َسيَّارة  
َليس فيها ُرّآاب                 ) َعَربة ِقطار  

kaisō³ 階層 n.  ِفئة  , ) إجِتماِعية(َطَبقة  
kaisoku 快速 n.            ُسْرَعة ُمذِهلة 
~ de ～で                    بُسْرَعة ُمذِهلة 
jisoku nihya-kkiro no ~ de  
hashiru 時速 200 キロの～で走る 

 ِبُسرعة عاِلية ماَئتين آيلو متر في ألسَّاعة   
~ sen ～船                   َزوَرق َسريع 
~ ressha ～列車             ِقطار َسريع 

kaisū 回数 n.  َصالحية     (َعَدد َمرَّات  
َتَردُّد                          , ِتكرار , ) ألشَّيء  

kaisū-ken 回数券  نآوبو(َقسيمة (,    
     ِقسم ِمن ألتَّذِآرة ُيمِكن َفصُله َعن أألصل
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50 kkai no ~ ken ５０回の~券 َتذِآرة
َتذِآرة َتصُلح لإلسِتعمال , فيها َخمسين َقسيمة   

 َخمسين َمرَّة                                      
basu no deru ~ wa ichi-jikan ni  
ni-hon desu バスの出る～は 1 時間に 2 

本です َّك حاِفلة ألرُّآاب َمَرَتين        َتَتَحر   

 بالسَّاعة                                           
yokota kun no chikoku no ~ o  
kazoete kudasai 横田君の遅刻の～ 

を数えてください   ِعّد ألَمرَّات ألتي جاء ِبها 
       يوآوتا ُمتأخِّرًا                             

kaisui 海水 n. ه ألَبحر                 ِميا  
~ o shinnyū o bōhatei de fuseida  
～の侵入を防波堤で防いだ  َتمَّ إيقاف       

ِجدار ُيَكسِّر    (ألَبحر ِبواِسطة ُمَكسِّر ألماء   
)                ِحدَّة  َحَرآة ألماء ُقَبيل الميناء  

~ pantsu ～パンツ          ُتبَّان ألسِّباحة 
                           )     شورت السباحة(

kaisui·yoku 海水浴 n.    ألسِّباحة في 
)    رعلى شاِطئ ألَبْح(َحمَّام َشمسي ,  ألَبحر  

~ o suru ～をする  َتَسبَّح في ِمياه ألَبحر 
~ ni iku ～に行く    إلذِّهاب للسِّباحة في 
 ألَبحر                                              
~ kyaku ～客 ُزوَّار     (َسبِّح ألَبَحر ُمَت  

)                              ألسباحة في ألَبحر  
~ jō ～場                    ُمنَتَجع للسِّباحة 

kaitaku 開拓 n.    إسِتصالح أألراضي 
)         ِمن أألْرض(َبراح , ) للِزراعة َمثًال(  

arechi o ~ suru 荒れ地を～する  
  ُبور            )أو(  ُمهَملةإسِتصالح أرض

kare wa seibutsugaku no  
atarashii bunya o ~ shita 彼は生物 

学の新しい分野を～した  إسَتحَدث َحقًال في 
 ِعلم أألحياء                                      

~-chi ～地          أرض ُمسَتصَلحة َحديثًا
~-sha ～者  

kaitei¹ 改訂 n.  ِآتاب(َتنِقيح             (  
~ suru ～する  ِآتاب(َنقَّح                (  
~ ban ～版  ِآتاب(َتنقيح َطْبَعة          (  

kaitei² 海底 n.                  َقْعر ألَبحر 
sono fune wa ~ ni chinbotsu  
shita その船は～に沈没した  ِتلك ألسَّفينة 
 َغِرَقت في َقعر ألَبْحر                           
~ kazan ～火山  َقْعر ألَبحر  ُبرآان في  
~ tonneru ～トンネル   َنَفق َتحَت ألَبْحر 

kaiteki 快適 n.  َهنيء            , ُمْمِتع  
~ na ～な  ُمريح                     , َوثير  
hontō ni ~na ryokō deshita ほんと 

うに～な旅行でした ِرحلة ُممِتعة  َحقًَّا آاَنت  
kaiten¹ 回転 n.   ألدوالب َمثًال(َدورة ( ,  

)                         آالباب(َدوَّار  , َدَوران  
chikyū wa taiyō no shūi o ~ suru 
地球は太陽の周囲を～する  أألرض َتدور 
 َحول ألشَّمس                                     
kare wa atama no ~ ga hayai 彼 

は頭の～が早い            إنَّه َسريع ألَبديهة 
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ano mise wa kyaku no ~ ga ii あ 

の店は客の～がいい      ذلِك ألَمْتَجر َدوَرة 
        َحَسنة  فيه ) َحَرآة ألزَّباِئن(ألَمبيعات 

~ isu ～いす                  ُآرسي َدوَّار 
~ doa ～ドア                     باب َدوَّار 
~ zushi ～寿司  َمطَعم   (سوشي َدوَّاَرة  
 َتدور فيه ال سوشي على ِقشاط ُمحاط       

)                               ِئن ِلَتناوِلهابالزَّبا  
kaiten² 開店 n.  إفِتتاح , ِبدء َعَمل , َفْتح  
~ suru ～する                     َبدأ ألَعَمل 
kinjo ni ookina sūpā ga ~ shita  
近所に大きなスーパーが～した   ُفِتح َمْتَجر 
 َآبير في ألِجوار                                 
depāto no ~ wa jū-ji kara desu  
デパートの～は 10 時からです  َيبدأ ألَمتَجر 
 عَمَله ألسَّاعة ألعاِشرة                           
mise wa hiraitemo ~ kyūgyō no  
jōtai da 店は開いても～休業の状態だ  
 َرَغم َفتح ألَمتَجر َبدا َآما َلو آان في ُعْطَلة  

kaitō¹ 回答 n.  َرّد                , َجواب  
~ suru ～する  َردَّ      , جاَوب , أجاب  
~ o yōkyū suru ～を要求する  إلَتَمس 
 ألرَّد                                               

kaitō² 解答 n.  َجواب   , ) ِلُمْشِكلة(َحّل  
)                                            لَمسألة(  

shiken mondai no ~ 試験問題の～  
اِئل أإلمِتحان                         ُحلول َمس  

machigatta ~ 間違った～ َجواب َخطأ 

kare wa tadashiku ~ shita 彼は正 

しく～した              آانت إجاباُتُه َصحيحة 
kaitō³ 解凍 n.  إزالة    , َتذويب , إذابة  
 ألَجليد                                               
reitō shokuhin o ~ suru 冷凍食品 

を～する                  إذابة ألطَّعام ألُمَجمَّد 
kaitsū 開通 n.    ) َطريق للُمرور(إفِتتاح 
~ suru ～する للُمرورَحُتِتْفُأ                 
kono tonneru wa san-gatsu ni ~  
shimasu このトンネルは 3 月に～します  

)       مارس(هذا ألنََّفق َسُيفَتَتح ِبَشهر آذار   
kaiwa 会話 n.  ُمكاَلمة , ُمحادثة        ,  

ُحوار                                    , ُمناَدمة   
~ o suru ～をする  َتناجى , َتحاَدث    ,  
 َتكاَلم                                               
ei~ no renshū o shimashō 英～ 

の練習をしましょう          َدْعنا َنَتَدرَّب على 
   أإلنجليزية                             ألُمحاَدثة

kichi ni tonda ~ 機知に富んだ～  
 ُحوار َآيِّس                                       
kare wa nihongo no ~ ga umai  
彼は日本語の～がうまい ُهَو باِرع في ألُلغة 
 ألياباِنية ُمحاَدَثًة                                  
kare wa kanojo to arabiago de ~  
shita 彼は彼女とアラビア語で～した  
 َحاَورها بالُلغة ألَعَرِبية                          

kaiyō 潰瘍 n.  َقْرحة               , َقْرح  
i~ 胃～                           َقْرحة َمِعدة 
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i wa ~ ga dekiyasui 胃は～ができや 

すい   َسهل على ألَقرحة أن َتنشأ في ألَمِعدة 
kaizen 改善 n.  َتحسين , إصالح      ,  

َتجويد                            , َتَجدُّد , َتجديد   
seikatsu no ~ 生活の～         َتحسين 
 أألوضاع ألَمعيشية                              
taigū no ~ o yōkyū suru 待遇の～ 

を要求する  ُمطالبة ِبَتحسين ُظروف ألَعَمل 
kaizoku 海賊 n. ِلص َبحر (ُقْرصان  (  
~sen ～船  ُقرصاِنية) أو(َسفينة َقْرِصنيَّة  

kaji¹ 火事 n.  ُأَوار, نار َهوجاء , َحريق  
~ o kesu ～を消す  أْطَفأ      ) أو(أخَمد  
 ألنَّار                                               
sakuya kono kinjo de ~ ga okotta  
昨夜この近所で～が起こった  َّألباِرحة َشب 

يق بالِجوار                                   َحر  
~ no genin wa tabako no hi da ～ 

の原因はたばこの火だ         َسَبب ألَحريق 
)                    أو نار ألسِّيجارة(سيجارة   

~ba dorobō ～場泥棒        ِلص إثناء 
 ألَحريق                                           

kaji² 家事 n. لَبيت وُمَتعلقاته وُشئونه أ ,  
شأن أهل ألَبيت                      ) أو(َمسألة   

kanojo wa ~ no sewa o  
shitekureru 彼女は～の世話をしてくれ 

る                      هي َتقوم باعمال ألَبيت  
~ ni owarete isogashii ～に追われ 

て忙しい          إنَشَغلت باألعمال ألَمنِزِلية 

kodomotachi ga kōtai de ~ o  
shimasu 子どもたちが交替で～をします  
 َيَتباَدلون أألوالد على ألَعَمل ألَمنِزلي         

kaji³ 舵 n.  في ألَمرآب(ِذراع ألدَّفَّة     (  
~ o toru ～をとる       إدارة َدفَّة ألسَّفينة 
ikka no ~ o toru 一家の～をとる  

       َتَسلَّم ِزمام أُألسَرة                         
kajino カジノ n. (casino)   ُمنتدى عام 

)                        آازينو(للَترفيه والِقمار   
kajiri·tsuku 噛り付く v. )1 (    َعّض  
kare wa ookina ringo ni  
kajiritsuita 彼は大きなりんごにかじりつ 

いた  ِمن ُتفَّاحة َآبيرة   ) َعضَّ وَقَطع(َقَطَم  
                         َتَمسُّك       , َتَشبث ) 2(

ishi ni kajiritsuitemo 石にかじりつい 

ても  َمهما آاَنت      ) أو(َمهما َآلَّف أألمر  
 ألواِسطة                                          
kanojo wa sutōbu ni kajiritsuite  
ita 彼女はストーブにかじりついていた  

                     ألمدفأة             بإلَتَصَقت 
kajiru 齧る v. )1 (   َنَهَس َوَقَرض َشيئًأ  

َقْرَضب     , َقَرض وَقَضم , َقرَضم , َفَشيئًا   
)                              َعضَعض, َقرَقط (  

inu ga hone o kajitte ita 犬が骨を 

かじっていた     آان َآلب ُيَقْرِضب َعظمة  
oya no sune o ~ 親のすねを～  

ألَمعِرفة                ) أو (ُشح في ألتََّعلُّم) 2(  
watashi wa ratengo o sukoshi  
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kajirimashita 私はラテン語を少しかじり 

ました       أعِرف ألَقليل َعن ألُلغة ألالتينية  

kajō 過剰 n.  َزْود , ِزيادة , فاِئض     ,  
َوفرة ُمفِرطة                              , َفرط   

jinkō ~ 人口～  ِزيادة  , فاِئض ُسكَّاني  
)                              ألُمْفِرطة(ألسُّكَّان   

kare wa jiishiki ~ da 彼は自意識～ 

だ                ُهو َشديد أإلسِتشعار بالنَّفس 
kakaeru 抱える v. )1 ( تأبَّط)     َحَمل  

َبين ألَيَدين            , ) ثًالَتْحت ُأبِطه ِآتاب َم  
hon o kowaki ni kakaete 本を小わ 

きにかかえて                     ُمَتأبِّطًا ِآتابًا  
atama o kakaete kangaekomu 頭 

をかかえて考えこむ  َفكَّر َمليًا أثناء ِآلتا َيَديه
                                          على رأسه 

kare no hanashi ni mina hara o  
kakaete waratta 彼の話に皆腹をかか 

えて笑った وِقف ألضَّحك    أَخذوا َجميعًا َم  
 على ِقصَّته                                         

َعَليه      , ) في مأَزق(َوَقع , تأبَّط َشرًا ) 2(  
ُيعيل                      ) أو(ُيطِعم  , وليةئَمس  

kare wa daikazoku o kakaete iru  
彼は大家族を抱えている     َعَليه َمسئولية 

                                  أسَرة َآبيرة      
san-nin no kodomo o kakaete 3 
人の子どもをかかえて     ُيعيل ثالثة أطفال 

kakageru 掲げる v. )1 ( َرَفع ,         
)                          ألَعَلم(َرفَرف ,  َنَصب   

hata o ~ 旗を～  َرَفع الرَّاية ) أو(َنَصب  
                        ألَعَلم                  ) أو(
أصَدر                                 , َنَشر ) 2(  

niju-ppeeji ni kakageta zuhyō  
20 ページに掲げた図表       ألَرسم ألَبياني 

ألتَّخطيطي ُنِشر في ألصَّْفحة ألِعشرون ) أو(  
kakaku 価格 n. )1 ( َثَمن        , ِسْعر  
~ o ageru ～を上げる  َرَفع  , َغلَّى      
 ألسِّعر                                             
~ o sageru ～を下げる  َتنزيل , َرخَّص  
 ألسِّعر                                             

َقدر                                    , قيمة ) 2(  
mitsumori ~ 見積もり～    قيمة ُمَقدَّرة  
tochi no ~ wa jōshō o tsuzukete  
iru 土地の～は上昇を続けている   قيمة    
 أألراضي ُمسَتِمرَّة في أإلرِتفاع               

kakari 係り n. )1 ( َمسئولية , َمسؤول ,  
واِجب                                     , ُمِهمَّة   

tadaima, ~ no mono wa seki o  
hazushite imasu ただいま、～の者は 

席を外しています سؤول َلْيس  ألشَّْخص ألَم  
 في َمكَتبه                                         

kare ga sono jiken no ~ dearu 彼 

がその事件の～である     َهَو ألَمسؤول َعن 
 ِتلك ألحاِدثة                                       

َنَفقات                           , َمصاريف ) 2(  
~ ga ooi ～が多い  رَتِفع        ُم, باِهظ  

َغالَّء                        , ُمغالي , ألسِّعر    
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inaka wa ~ ga sukunai いなかは～ 

が少ない            في ألرِّيف ألنََّفقات َقليلة 
kakari·chō 係長 n.  أو(َرئيس        (  

)                                   الَكَتبة(َمسئول   
kakaru¹ 掛かる v. )1 ( َتَعلَّق , َعلَّق   ,  

)                              على(َتَوقَّف , َتَدلَّى   
kare no shōzōga ga kabe ni  
kakatte ita 彼の肖像がが壁にかかって 

いた                َلوَحَته ُعلَِّقت على ألحاِئط 
kumo ga yama no itadaki ni  
kakatte iru 雲が山の頂にかかっている  

  ألَجَبل                 مَّةَفت ألُغيوم على ِقَوقََّت
kumo ga tsuki ni ~ 雲が月に～  

)      بالفخ مثًال(َوَقع , ) بـِ(َتَعلَّق , َعِلق ) 2(  
ami ni ~ 網に～              َعِلق بالشَّبكة 
kare wa wana ni kakatta 彼はわな 

にかかった ,   ألَفخ ) أو(ُهَو َوَقع في الشَِّرك   
                  ُهَو َوَقع في َيد ُمحتال          

)                   َشَبَك,َلقط ( َمَسك , َقفَّل )3(  
kono kuruma wa kagi ga kakatte  
inai この車は鍵がかかっていない  

                   هذه ألسَّّيارة لم ُتْقَفل) أبواب(
kono fuku wa botan ga  
nakanaka kakaranai この服はボタン 

がなかなかかからない هذا أللباس أزرارة ال 
 َتمسك جيدًا                                       

ما َتطاَير ِمنه وَسَقط على (ُفضاض ألماء ) 4(  
,   ) َتْرَطش(,  إنَتَضح ألماء ,) َهْيَئة َرشاش  

 َتَغبَّر                                                 
zubon ni doro ga kakatte iru ズボ 

ンに泥がかかっている ليرواَتَوحَّل ِس        
)                                       ألسِّروال(  
وَََضع                                , َطَرح ) 5(  

 
أنشأ                                    , بنى ) 6(  

 
َتَلقَّى ُمكاَلَمة هاِتفية                          ) 7(  

kanojo kara denwa ga kakatta 彼 

女から電話がかかった   َتَلقَّى ُمكاَلَمة هاِتفية 
 ِمنها                                               

إسِتعراض                        , َعْرض ) 8(  
 

    َطَلب                     , ز َعْو, حاجة ) 9(
ju-ppun mo kakaranai uchi ni 10 

分もかからないうちに        ال يتطلَّب َعَشرة 
 دقائق إلى َمنِزلي                                
eki made wa aruitara ichi-jikan  
kakaru 駅までは歩いたら 1 時間かかる 
 َلو َمَشيت إلى ألَمَحطة َسَتسَتغِرق ساعة     
donnani hiyō ga kakattemo  
kamawanai どんなに費用がかかっても 

かまわない           ال َيُهم مهم َبَلَغت ألتَّكُلفة 
َحتَّم                                , َرض َف) 10(  
إسَتَهل                       , َشَرع , َبدأ ) 11(  

shigoto ni ~ 仕事に～ َشَرع في ألَعَمل 
kare wa ano shigoto ni honki de  
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kakatte iru 彼はあの仕事に本気でかか 

っている          ُهَو َبدأ جادًا في ذلك ألَعَمل 
                                    واِقع َعليه) 12(

kengi ga watashi ni kakatta 嫌疑 

が私にかかった           َوَقَعت ألشُّبهة َعَلّي 
َتشاَجر                           , تعارك ) 13(  

saa kakatte koi さあかかってこい  
)                   َتَقدَّم للِعراك(أآلن َهْيَت َلك   

)           ألطَّبيب(راَجع ) أو(إسَتشار ) 14(  
kare wa gekai ni kakatte iru 彼は 

外科医にかかている       إنَّه َتْحت ألرِّعاية 
 ألطِّبية                                             
isha ni kakari mashita ka 医者にか 

かりましたか              َهل راَجْعت ألطَّبيب 
              َوَزن                            ) 15(

sore wa san-kiro ~ それは 3 キロ～  
 ِتْلَك َتِزن َثالَثة آيلوغرامات                   

مأل                                  , أثَقل   )16(  
kanojo no kotoba wa hana ni ~  
彼女のことばは鼻に～   َهي َتَتَكلَّم ِمن أنفها 
sono koto ga ki ni ~ そのことが気に 

  أثَقل آاهلي                    ذاك ألشَّيء ～
anata ni ome ni karete ureshī あた 

なにお目にかかれて嬉しい          أنا َسعيد 
َتَكحََّلت َعيناي ِبرؤياك فُسِعدت   , ُرؤَيِتك ِب  

kakaru² 架かる v.  آالِجسر  (إمَتد َفوق  
)                                         َفوق ألنَّهر  

kono kawa ni chikai uchi ni  

hashi ga kakarimasu この川に近いう 

ちに橋がかかります  َسوف َيمَتد ِجسرًا َفوق  

 هذا ألنَّهر في ألَقريب ألعاِجل                  
kakaru³ 罹る v.  بالَمَرض(إصابة ( ,   

                                         )ِمن(ُمعاناة 
kodomo no toki wa byōki ni  
kakariyasukatta 子どもの時は病気に 

かかりやすかった  ِعندما آان ألطِّفل ُعرضة 
 لإلصابة                                          
kare wa jūbyō ni kakatte iru 彼は 

重病にかかっている  إنَّه ُيعاني ِمن َمَرٍض 
 َخطير                                             

kakaru⁴ 懸かる v.  َبدا  , َترائى , َظَهر  
sora ni niji ga kakatta 空に虹がかか 

った              َظَهر َقوس ُقَزح في ألسَّماء 
kakashi 案山子 n.  َفزَّاعة , ُدْمية       

َشيء ُيْنَصب على َشْكل إنسان في ألَمزاِرع (  
)               ِلَتفزيع ألطُّيور َعن ألَمزروعات  

kakato 踵 n.  َعِقب                , َآْعب  
~ no takai kutsu ～の高いくつ ) ِحذاء  

َآعب عالي                                  ) ذو  
~ no hikui kutsu ～の低いくつ   ِحذاء 

َآعب َوِطيء                                ) ذو  

kono kutsu o haku to ~ ga itai こ 

の靴をはくと～が痛い       ِعندما ألبس هذا 
                 ألِحذاء ُيؤِلم ألَكعب              

-kakawara·zu 拘らず phr. ُرْغمًا  )1(  
ِبَرْغم  , ) َعن(ِبَصرف ألنََّظر , ) ِمن, َعن (  
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َمع َذلك                                     , ذلك   
uten ni mo ~ 雨天にも～         ِبَرغم 
 ُهطول أألمطار                                  
nenrei ni ~ daredemo sanka  
dekimasu 年齢に～誰でも参加できます  

أّي َشخص ُيمِكَنه  َعن ألُعمرِبَصرف ألنََّظر   
 أإلشِتراك                                         

  َتِبه                         َغير ُمْن, غاِفل ) 2( 
mibun no ikan ni ~ 身分のいかんに 

 إغفال ألَمنِزلة                                 ～
kakawaru 関わる v. )1 ( َضِلع)بـ (  ,  

َنفَسه        ) أعنى(, أشَغَلها , ) به(أَهمَّ َنفسه   
به     ) أو عالقة(َجَعل لَنفِسه ُعْنية , بالشَّيء   

watashi wa kimi to wa  
kakawaritaku nai 私は君とはかかわり 

たくない         ال ُأريد أّي َشيء له شأن ِبك 
kare ni wa kakawaranai hō ga ii  
to omō 彼にはかかわらない方がいいと思 

う  أعَتِقد أنَّه ِمن أألفضل ان ال َيكون ضاِلعًا 
أثَّر                                             ) 2(  

seishi ni ~ jiken 生死に～事件  
ِمسألة َحياة أو َموت              ) أو(قِضيَّة   

sore wa watashi no meiyo ni ~  
それは私の名誉に～ ك ُيِضّر          إّن ذل  

 بُسمَعتي                                             
kake 賭 n.  َمشاَطرة , ُمراَهَنة          ,  

ُمقاَمرة                                 , ُمخاَطرة   
~ o suru ～をする                    راَهن 

~ o shite katsu ～をして勝つ      َرِبح 
                                       ألرِّهان      

~ o shite makeru ～をして負ける  
 َخسر ألرِّهان                                     

 

kakē 家計 n.  ألْسرة           أَمصاريف  
~ ga konnan de aru ～が困難である 
 
~ ga yutaka de aru ～が豊かである 
 
kanojo wa nantoka ~ no yarikuri  
o shita 彼女はなんとか～のやりくりをした 
 ِهَي ِبَطريقة ما َتجَعل ألَمصاريف َتكفي      
~bo ～簿               َدْفَتر ِحساب ألعاِئلة 

kakeashi 駆け足 n.  َعَدا , َرَآض     ,  
 َجرى                                                
~ de ～で  َعدوًا                   , رآضًا  
~ de yattekuru ～でやって来る   يأتي 
 َجريًا                                             
kono kuni no rekishi o ~ de mite  
miyō この国の歴史を～で見てみよう  
 دعنا ُنلقي نظرة خاِطفة على تاريخ هذه     
 ألدَّولة                                             

kake·buton 掛け布団 n.      ِلحاف    
kakedasu 駆けだす v.  َرْآض         ,  

ألَعْدو                              ) ِبدء(, َجرّي   
kodomo tachi wa issei ni  
kakedashita 子どもたちはいっせいに駆 
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け出した     َبدأ أألطفال ألَعدو في آٍن واِحد 
kakedokē 掛け時計 n.     ساَعة حاِئط 
kakegoe 掛け声 n.  أو(َهْتَفُة َترحيب  (  

ى                                َمْرح, إسِتحسان   
~ o kakeru ～をかける  
watashi wa karera no ~ ni  
hagemasareta 私は彼らの～に励まさ 

れた                           َتَحمَّْست ِبُهتاِفهم 
watashi tachi wa furē furē to ~ o  
kaketa 私たちはフレーフレーと～をかけ 

た                            َهَتفنا َثالثًا          
kakegoto 賭事 n.  ُمراَهنة   , ُمقاَمرة  

)                                   في ِسباق َمَثًال(  
kare wa ~ de isshō o dainashi ni  
shita 彼は～で一生を台無しにした    َدمَّر 
 َحياته بالِقمار                                      
kakejiku 掛け軸 n.  ن لُِفافة ِم(ُمْدَرَجة  

)             ألَوَرق ألَمكتوب أو ألَمرسوم َعليه  
kake·komi 駆け込み n.  َهَرع إلى  ,   
 َرَآض إلى                                         
~ jōsha wa kiken desu ～乗車は危険 

です  أإلنِدفاع إلى ألِقطار َقبل ألتََّحرُّك َخَطر 
kake·komu 駆け込む v.  إْسَتعاذ , َلجأ  
ame ga futte kita no de  
kodomotachi wa ie no naka ni  
kakekonda 雨が降ってきたので子ども 

たちは家の中に駆け込んだ     َهَطل ألَمَطر 
 فَلجأ أألطفال إلى داِخل ألَمنِزل                

kake·mawaru 駆け回る v.  
َتَنقَّل                                 , َتَجوَّل ) 1(  

kodomotachi wa nohara o  
kakemawatta 子どもたちは野原を駆け 

回った              َتَجوَّل أألطفال في ألَحْقل 
إنِشغال                                      ) 2(  

kare wa shigoto de itsumo  
kakemawatte ita 彼は仕事でいつも 

駆け回っていた   َعَمَله أشَغَله ُطوال ألَوقت 
kakera 欠片 n.  ُزجاج(ِآْسَرة (       ,  

  ِقصَدة                                    ,ِقصْمة 
garasu no ~ ガラスの～ َرة ُزجاج  ِآْس  
sono hanashi ni wa shinjitsu no ~  
mo nai その話には真実の～もない  

ِتلك   (وال َذرَّة ِمن ألَحقيقة في ِتلك ألِحكاية   
)   ألِحكاية ال ُيوجد بها وال َذرَّة ِمن ألَحقيقة  

kakeru¹ 欠ける v. )1 (قاِصر  , ص ناِق  
ألِكفاية                             ) أو دون(َعن   

jōshiki ni kaketa hito 常識に欠けた 

人            َشْخص ُمَجرَّد ِمن ألحِّس ألسَّليم 
kono hon wa sū pēji kakete iru  
この本は数ページ欠けている    َهذا ألِكتاب 
 ناِقص َبعض ألصََّفحات                        

                                سر           َآ) 2( 
tsuki ga kakete iru 月が欠けている  
 َتناَقص ألَقَمر                                     
kono chawan wa fuchi ga kakete  
iru この茶碗は縁が欠けている  َحرف    
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  َمكسور  ) ألُفخارية( ألطاس احافَّة َهذ) أو(
kakeru² 駆ける v.  َجرى, دا َع, َرَآض  
kakete iku 駆けていく     ألذِّهاب َعدوًا 
densha ni ma ni au yōni eki  
made kaketa 電車に間に合うように駅 

まで駆けた َعَدوت إلى ألَمَحطَّة ِلكي ُأَحصِّل 
 ألِقطار                                            

kakeru³ 賭ける v.  راَهن          , قاَمر  
inochi o kakete 命をかけて خاِطر   ي  
 ِبَحياِته                                             
karera wa tagaku no kane o  
kakete toranpu o yatta 彼らは多額 

の金を賭けてトランプをやった  َلِعبوا ألَوَرق 
                            ُمراهانات َآبيرةعلى 

kakeru⁴ 掛ける v. )1 ( َدلَّى      , َعلَّق  
mado ni kāten o ~ 窓にカーテンを～  
 َتعليق ِستارة على ألشُّبَّاك                      

 bōshi o kugi ni ~ 帽子をくぎに～  
 َتعليق ألُقبَّعة على ِمسمار ألتَّعليق               

,         ) نظَّارات(َلِبس , ) على(َوَضع ) 2(  
َفَرد                                        , َغطَّى   

denki konro ni yakan o ~ 電気コン 

ロにやかんを～   َضع أإلبريق على الطَّّباخ 
 ألَكهَربائي                                        
akanbō ni futon o kakete yaru  
赤ん坊にふとんをかけてやる   َغطِّي ألطِّفل 

باللحاف                                ) ألَوليد(  
              ب                 َنَص, َرَفع ) 3( 

kanban o kabe ni ~ 看板を壁に～ 
على ) ألياِفطة(َلوح أإلعالن ) أو َثبَّت(َرَفع   

 ألحاِئط                                            
hashigo o kabe ni ~はしごを壁に～   
 َنَصب ألسِّلَّم على ألحاِئط                       

في   (يوِقع , أمَسك , َصْيد , إصِطياد ) 4(  
                                               )ألَفخ

sakana o hari ni ~ 魚をはりに～ 

نَّارة      صَِّشَبَكت ألسََّمكة في أل) أو(َوَقَعت    

wana ni ~ わなに～         َوَقع في ألَفخ 
)   ألباب(َدّقر ) أو(أزلج , ق أغَل, َقَفل ) 5(  

to ni kakegane o ~ 戸に掛け金を～  
  ألباب بالِقفل                               أغَلق

َرّش                     , ب َسَك, َصبَّ ) 6(   
hana ni mizu o kakemashita ka  
花に水をかけましたか  َهل َرَشَشت ألزُّهور 
 بالماء                                             
sono kuruma wa watashi no fuku  
ni doromizu o kaketa その車は私の 

服に泥水をかけた     ِتلك ألسَّيَّارة َلَطَختني 
بماء الَوِحل                            ) َبلََّلتني(  
)              جسرًا مثًال(َمّد , َشيَّد , َبنى ) 7(  

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
)                              هاِتفي(إتِّصال ) 8(  

ato de denwa o kakete kudasai  
後で電話をかけてください      إتَِّصل هاِتِفيًا 
 فيما َبعد ِمن َفْضِلك                             

)                   ِجهاز آالمذياع(َشغَّل ) 9(  
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rajio o kakete kure ラジオをかけてく 

れ                                  َشغِّل ألِمذياع 
َقضَّى      , أْمَضى , َصَرف , أنَفق ) 10(  

kare wa hon ni taihen kane o ~  
彼は本に大変金を～  إنَّه ُينِفق َمباِلغ طاِئلة 

ألُكتب                             ) ِشراء(على   
sono shigoto ni wa ooini jikan to  
rōryoku o kaketa その仕事には大い 

に時間と労力をかけた   ذلك ألَعَمل َقضيت 
     له َوقتًا َطويال وُجهد                        

أْوَجب        , َوَضع , َحَتم , َفَرض ) 11(   
meiwaku o ~ 迷惑を～         َعرَّض 
 للَمشاِآل                                          
kare ni wa zuibun mendō o  
kaketa monoda 彼にはずいぶん面倒 

をかけたものだ        َلَكم َوَضْعَتُه في َمآِزق 
                     )   ِمن َدين(َدفع ِقْسط ) 12(
)              جاِئزة في ُمساَبقة(َعرض ) 13(  
إْنِتباهًا                     ) أعار(, إهَتّم ) 14(  

kare no itta koto wa amari ki ni ~  
na 彼の言ったことはあまり気に～な     ال 
 ُتلقي َآثيرًا ِمن أإلهِتمام ِلما َيقول             

                                 )آله(َتشغيل ) 15(
    س                           َجَل, َقَعد ) 16(

 dōzo okake kudasai どうぞおかけく 
ださい  هال َتَفضَّلت , َهيَّا َتَفضَّل بالُجلوس  
 بالُجلوس                                        

kare wa kōen no benchi ni koshi  

o kaketa 彼は公園のベンチに腰をかけ 

た    ُهَو َجَلس على ألَمقَعد في ألُمَتَنزَّه ألعام 
                               َلِبس         ) 17( 

ُيحيل                               , أحال ) 18(  
)                     في ألِحساب(َضَرب ) 19(  

san ni go o ~ 3 に 5 を～  أْضُرب َثالَثة 
                           ِبَخمسة                  

)                   ِطبِّي(َتَعرَّض ِلَفحص ) 20(  
َزان                         , راز , َوَزن ) 21(  
)               إهِتمامًا(ألقى , ) بـ(َرمى ) 22(  

utagai o ~ 疑いを～         َرماه بالشَّك 
nazo o ~ なぞを～             َرماه ِبُلغز 
me o ~ 目をかける  على(ألقي َعينًا (  ,  

)                 به(ألقي إهِتمامًا , ) به(إعَتني   
kakeru⁵ 架ける v.  ِجسرًأ(َمّد , َبنى   (  
karera wa sono kawa ni  
tsuribashi o kaketa 彼らはその川に 

つり橋をかけた    ُهم َبنوا ِجسرًا ُمَعلَّقًا َفوق 
             ذاك ألنَّهر                             

kakete かけて phr. )1 ( َطاَلما , على ,  
                                ِمن                    

aki kara fuyu ni ~ 秋から冬に～  
 ِمن ألَخريف إلى ألشِّتاء                         
amerika kara igirisu ni ~ ryokō  
suru アメリカからイギリスに～旅行する  

  و بريطانيا                   َتَجوَّل في أمريكا
بـِ     , ) ُفالن(ِبوجه )  ُتسَتعمل َآقَََسم) (2(  
)                                              أهللا(  
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kami ni ~ 神に～                أقِسم باهللا 
kake·tsukeru 駆けつける v.    َرَآض 

    )                                           َهَرع(
isha e ~ 医者へ～     َهَرع إلى ألطَّبيب 

kakeyoru 駆け寄る v.  إلى     (َهْرَول  
                    سارع               , ) َشخص

 kanojo wa kodomo ni kakeyotta  
彼女は子どもに駆け寄った     َهرَوَلت إلى 
 أألطفال                                           

kakezan 掛け算 n. في          (َضْرب  
)                                           ألِحساب  

 
~ o suru ～をする أألرقام(َرب َض     (  

kaki¹ 柿 n. )َثَمرة        (ألكاآي ) فاِآهة  
)                             ُبرُتقاِلية أللون ُتؤآل  

 ~ no ki ～の木             َشَجرة ألكاآي 
shibugaki 渋がき َنوع ِمن  ( ُمّز آاآي  

)                              أنواع َثَمر ألكاآي  
kaki² 牡蠣 n.  َحيوان َبحري ِمن (َمحار  

َحَيوان ألصََّدف                   , ) ألرََّخِويات  
~ no kara ～の殻  َوَدعة    ) أو(َصَدفة  
 ألَمحار                                            
~ furai ～フライ                َمحار َمقلي 
~ no yōshoku ～の養殖 َتربية ألمحار 

)                           في أحواض خاصَّة(  
kaki³ 夏季 n. أو َفصل(َموِسم  , َصْيف(  
 ألصَّيف                                             
~ orinpikku ～オリンピック       ُألمبياد 

                           ألصَّيف                 
kaki⁴ 夏期 n.  ألصَّيف ) َفَترات(أوقات,  

)                  خاص ِبَزمن ألصَّيف(َصيفّي   
~ kyūka ～休暇            ُعطلة َصيِفية 
~ kōshūkai ～講習会   َمدَرسة َصيِفية 
~ kōza ～講座  ُدروس   (َمساق َصيفي  

           )               ُتَلقَّى في َفترة ألصَّيف
kaki·arawasu 書き表わす v.  َوَصف 
 بالَكِلمات                                            
kansō o eigo de kakiarawase 感 

想を英語で書き表せ       ُأآُتب إنِطباعاُتك 
 باإلنجليزية                                       
sono kimochi wa kotoba de wa  
kakiarawasemasen その気持ちは言 

葉では書き表せません    ذلك أإلحساس ال 
ُشعور َفوق     , ُيمِكن َترَجَمَته إلى َآِلمات   

 ألَوصف                                          
kaki·dasu 書き出す v.      َوَضع قاِئمة 
kanojo wa kau mono o  
kakidashita 彼女は買う物を書き出した  

               هَي أَعدَّت قاِئمة ألُمشَتَريات     
kakiireru 書入れる v.        إمًال ِآتاَبًة 
koko ni onamae to jūsho o  
kakiirete kudasai ここにお名前と住所 

を書き入れてください  إمأل إسُمك وِعْنواُنك 
 ُهنا ِمن َفضِلك                                   

kaki·kaeru 書替える v.   َوَضع في ) 1(
د ِآتابة ألشَّيء أعا, أخرى ) أو ِعبارة(ِصيغة   
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إعادة ألصِّياغة              , ) ِبِصيغة َجديدة(  
kanban o ~ 看板を～       إعاَدة ِدهان 
 َلوحة أإلعالن                                    
zaisan o musuko no meigi ni ~  
財産を息子の名義に～  

َجدَّد                                            ) 2(  
kakikata 書き方 n.  َآيِفية ألِكتابة      ,  

)                             َوثيقة(َطريقة إمالء   
kare wa ~ ga jōzu da 彼は～が上 

手だ                      ُهَو باِرع في ألِكتابة 
kare wa ~ ga heta da 彼は～が下手 

 だ  في ألِكتابة        ) َغير باِرع(ُهَو أخَرق  
kono shorui no ~ o oshiete  
kudasai この書類の～を教えてください  
 ِمن َفضِلك أرِشدني ِلَطريقة إمالء َهذه       
 ألَوثيقة                                            

kakikomu 書込む v.  َدوَّن , َآَتب   ,  
أدَرج                                         , َمأل   

techō ni kanojo no denwa bangō  
o kakikonda 手帳に彼女の電話番号 

を書き込んだ    َدوَّنت َرَقم هاِتِفها في  َدفَتر 
 ألُمَذآَِّرات                                        

kakikotoba 書き言葉 n.         ألَكِلمة 
)                ِضّد ألَكِلمة ألَملفوظة(ألَمكتوبة   

kaki·mawasu 掻き回す v.  
َنبَّش وَفتَّش , لَّب َفتَّش وَق , َخّض, َحرَّك ) 1(  

hikidashi no naka o ~ 引き出しの中 

を～  في ألجارور               ) َبَحث(َنبَّش  

kōhii o ~ コーヒーを～      َحرَّك ألقَّهوة 
إْضِطراب                         , َفوضى ) 2(  

iinkai wa kare hitori ni  
kakimawasarete iru 委員会は彼一 

人に掻き回されている للجنة به ُأَضُطِرَبت أ  
 َفَقط                                                

kaki·naosu 書き直す v.           إعادة 
)  ِبِصيغة َجديدة(ألصِّياغة أعاد ِآتابة ألشَّيء   

watashi wa sono tegami o  
kakinaoshita 私はその手紙を書き直し 

た             َلَقد أَعدت ِصياغة ِتلك ألرِّسالة 
kakine 垣根 n.  حاِجز , ِحظار , ِسياج  
~ goshi ni ～越しに        َفوق ألحاِجز 
ie no mawari ni ~ o megurasu 家 

の周りに～をめぐらす       َضع ِسياجًا َحول 
 ألَمنِزل                                            

kaki·tateru 書き立てる v.        َتقريظ 
            )                       َتقرير فيه َمدح(

kakitome 書留 n.           َبريد ُمَسجَّل 
kaki·tomeru 書き留める n.       َتدوين 

)                                          ُمالَحظة(  

kakitori 書き取り(させる) n. مالء      إ  
kakitoru 書き取る v.  مأل, َدوَّن , َنَسخ  
kaki·tsukeru 書き付ける v.  أو(َدوَّن (  

ُملحظة َيَتَذآَّر  (َقيَّد , ) رعة وإنجازِبُس(َآَتب   
)                                                 بها  

kakizome 書き初め n.         ألتَّخطيط 
 بالفرشاة ألول َمرَّة في ألعام ِبَقصد ألتَّدريب  
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 وتجري هذة التَّقاليد في ألَيوم ألثَّاني ِمن       
ِمن ُآلِّ َسنة               ) َيناير(آانون الثَّاني   

kakki 活気 n.  َزَخم    , َحَيِوية , َنشاط  
kakki·teki 画期的 a.   آان فاِتحة َعهٍد 

آان ِبداية َعهٍد َجديد                     , َجديد   
kakko 括弧 n.  َعالَمتي ألَحْصر وُهما :  
                                                  (  ) 
kakkō¹ 格好(形) n.  ِطراز , َشِكل      ,  

َمظَهر                                      , َهيئة   
kakkō² 郭公(鳥) n. )ألَقْيَق ) طاِئر     ,  

سأف    , ألطاَطوي , ألَحمام ألَقوَّال , ألقوق   
)                   طاِئر َيبيض في َوْآر َغيِره(  

kakkoī かっこいい a.  باِهر    , أنيق    
kakkoku 各国 n.  آافَّة , ُجموع ألدَُّول  

, ُآلُّ ُأمَّة , َجْمَهرة ألُبلدان , ألشُّعوب وأُألَمم   
 ُآلُّ َدولة                                            
kako 過去 n.  ِفعل ماضي , ماٍض ,     

ساِبق                 , فاِئت , ُمنَصِرم , غاِبر   
kakō 下降 n. َتَدنِّي      , ُنُزول  , ُهبوط  
kakō 加工 n.  َوضع    , َتصنيع , إنتاج  

)                   َتشطيبات(أللَمسات أألخيرة   
kakoi 囲い n.           َتْسيِّج    , َتحويط  
kakomu 囲む v.  أطاف , َحوَّط , أحاط  

َطوَّق                     , ) تِمن َجمبع ألِجها(  
kakou 囲う v. َفَرز أو (, ) َعزل (ِنطاق  

َحوَّط                       , َشريط ...) َعَزل بـ  
kaku¹ 角 n.  َهنَدِسية(زاِوية           (    
kaku² 核 n. ِجسم َآَروي في ُنواة  (ُنَويَّة   

)               ألحجيرة ألَحية في حالة ألسُُّكون  
kaku³ 書く v.  َخّط, َآَتب                   
kaku⁴ 描く v.  َلْوَحة َفنِّية(َرَسم          (  
kaku⁵ 掻く v. )1 ( َخَرش          , َحّك  

َيَتَحْكَحك                         , ِجلَده ) َهَرش(  
)                   بالِمعَول(َرَفش , َجَرف ) 2(  

kaku⁶ 欠く v. )1 ( إفِتقار إلى    , َنقص  
kaku⁷ 格 n. )1 ( َمنِزلة , َمرِتبة,        

َوْضع                       , ُمسَتوى , َمنِصب   
)                     بإسم, ... ِبِصفة(ِصفة ) 2(  
َقِضية                                  , أمر ) 3(  
قانون                                 , ِنظام ) 4(  

kaku- 各 pref.  ِبُمفَرِده(ُآلُّ واِحٍد (   ,  
)                                           َمن (ُآلُّ  

-kaku 画 suf. )1 ( حاِجز)قاِطق   ) أو  
)                       لُغرفة(ِجدار فاِصل ) أو(  
ِمن ألُخطوط ألُمَكوَّن ِمنها ألَرمز   (َخط ) 2(  

)                                 ألِهجائي ألصِّيني  

kakū 架空 n. َخيالي , ال في ألَخي      ,  
                 ال ُوجود له في ألَحقيقة, َوهمي 

kakuchi 各地 n.  َمناِطق , أجزاء َشّتى  
 ُمخَتِلفة                                              
kakudai 拡大 n.  َتضخيم , َتكبير     ,  

إنِبساط                          , َتمديد , َتوسيع   
kakudo 角度 n. )1) (ألزَّاِوية    ) َحْجم  

َحيِثية                         , وجهة َنَظر ) 2(   
kakueki 各駅 n.  ِقطار(ُآلُّ َمَحطة    (  
kakuekiteisha 各駅停車 ِقطار َيَتَوقَّف 
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 على ُآل َمَحطة                                  
kakugen 格言 n.  ِحكمة ساِئرة , َمَثل,  

َمغزى                    , َمقولة  , َقول مأثور  
kakugo 覚悟 n. )1 ( َقرَّر , َقرار     ,  

َيعَتِزم                                       , َعزم   
تأُهب         , ) َتَحضُّر(جاِهِزية , َتَهيُّؤ ) 2(  
إسِتقالة                                        ) 3(  

kakuho 確保 n.  أمان , تأمين , َضمان  
kakuji 各自 n.  ُآلُّ َشخص  , ُآلُّ واِحٍد  
kakujitsu 確実(性) a. , n.  أْمر , َيقين  

َحتِمية                                     , ُمَحقَّق   
kakumei 革命 n.                    َثْوَرة 
kakumei·teki 革命的 a. , n.   َثوِريَّة 
kakunen 隔年 n.  ُآل    , عام َبعد عام  
 عامين                                               
kakunin 確認 n.   َُّجزم , إثبات , د تأآ  
kakurenbō 隠れん坊 n.            ُلعبة 

)                                ألُغمَّاية(ألُغمَّْيضة   
kakureru 隠れる v.  َتَخبَأ , َخبَأ       ,  

  إخَتبَأ                    ,وارى , َسَتر , أخفى 
kakuritsu¹ 確立 n.  َتوطيد , تأسيس ,  

إقامة َعالقات                           , َترسيخ   
kakuritsu² 確率 n.  إمكان , إحِتمال  ,  
 َترجيح                                              
kakuryō 閣僚 n.           َرئيس َمجِلس 

                                     ألوزراء        
kakuseizai 覚醒剤 n.          َنوع ِمن 

للشُّعور بالغبطة  ) أو(للتَّْخفيف , ألُمَخدِّرات   

)                                    ِعند ألُمدمنين(  
kakushin¹ 確信 n.  بالنَّفس(ِثقة (      ,  

               َقناعة ذاِتية                           
kakuhsin² 革新 n.  َتقويم , إصالح   ,  

َتجديد                                    , َتحسين   
kakushu 各種 n.  أنواع  , ُآل أألنواع  
 َآثيرة                                                
kakushū 隔週 n.  ِنصف إسبوعي,      

  َبْعد أآلَخر        إسبوعًا, َمرة ُآلُّ إسبوَعين 
kakusu 隠す v. )1 ( َتَخفِّي , إخفاء    ,  

َسَتر                                       , َغطَّى   
َآمَّ , ) ألَخَبر(َطوى , أَسرَّ , ) ِسرًا(َآَتم ) 2(  
َآَبت                                   , َآَظم ) 3(  

kakutei 確定 n.  ُحكم        , َقرار      
kakutoku 獲得 n.  َمَلك , َتَملُّك       ,  

إآِتساب                                , َتحصيل   
kakyū 下級 n.  أو(ِمن َدَرجة ُدنيا      (  

أَقل      , أدنى ) أو(ِمن ِصْنٍف دوٍن , ُسفلى   
َطَبقة ُدنيا                                 , َدَرجة   

kama¹ 釜 n.  َغّالية( ِمغالة ,إبريق     (  
kama² 鎌 n. )1 ( ِمْحَصد        , ِمنَجل  

َطَلب ألشَّيء ِبِحيَلٍة        (َتَمحَّل , َتَحيُّل ) 2(  
َمَكر                           , َخَدع , ) وَتَكلُّف  

kama³ 窯 n.  للَحرق أو ألتَّيبيس(ُفْرن  (  
kamaboko 蒲鉾 n.  أو ُقرص(ُقرصة(  

)                                    لوقَمس(َسَمك   
kamaeru 構える v. )1 ( أَخذ)أو إتََّخذ (  
 َوضعشية ِجسِمية                                  
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أقام                                   , أسَّس ) 2(  
َتداعى                              , َتظاَهر ) 3(  

kamakiri 蟷螂 n. َفَرس      (ُسْرعوَفة  
َحَشرة َتُضم ِرجَليها أألماِمَيَتين آأنها , ) ألنَّبي  

 راِآعة ُتَصلِّي                                      
kamakura·jidai 鎌倉時代 n.    َعهد 

)             1333 إلى 1192ِمن (آاماآورا   
kamau 構う v. )1 ( َتَدحَّس)َتَحشَّر ) (في  

)                  ر ألَغيرفي ُأمو(َتَدَخل , ) في  
أزَعج                               , ضاَيق ) 2(  
للضَّيف     ) أو ُمْكِرم(ُمِحب , ِمضياف ) 3(  
       َيكَتِرث ) ال(, َيُهم ) ال(, َيهَتم ) ال) (4(
َيرعى                    ) ال(, َيعَتني ) ال) (5(  

kame 亀 n.              ُسْلَحفاة             
kamen 仮面 n.                         ِقناع 
 ~ o kaburu ~をかぶる  َلِبس ِقناعًا, َتَقنَّع  
kamera カメラ n. (camera)          آلة 

)                                  آاميرة(َتصوير   
kameraman カメラマン n.  
(cameraman)                      ُمَصوِّر 

kami¹ 神 n. أإلله            , ألرَّب , هللا أ  
kami² 紙 n.                            َوَرقة 
kami³ 髪 n.                            َشْعر 
kami- 上 perf. )1 ( ُعليا        , أْعلى  
 kami-te 上手              ألُجزء ألُعلوي 

أألوَّل                                          ) 2(  
 kami-hanki 上半期 ألنِّْصف أألوَّل ِمن 
 ألسَّنة                                                

kamiau 噛み合う v. )1 ( َتشاُبك)أو    (  
)                  ألتُّروس ِلَنقل ألَحَرَآة(َتواُفق   

َتطاُبق    , إنِسجام , ) في ألرأي(َتواُفق ) 2(  
kamifubuki 紙吹雪 n.  ا ُينَثر م(ِنثار  
 في أألعراس وَغيِرها ِمن ِقَطع أألوراق       

)                                             ألُمَلوَّنة  
kami·kudaku 噛み砕く v. )1 ( َقَضم  

) َقَرش(َخشَرم , َجَرش , ) َهَرس باألاسنان(  
َشرح ِبَكِلمات ُمَبسَّطة                       ) 2(  

kamikuzu 紙屑 n. َرق ُنفايات َو      ,  
 َوَرق َعديم ألنَّفع ُيرمى به                        
kaminari 雷 n.  َوميض َشديد (صاِعقة  

)                  ِمن ألَبرق َيتَِّبَعه َقصف ألرَّعد  
kami·no·ke 髪の毛 n.      َشعر ألرَّأس 
kamisama 神様 n. = kami¹ 神 
kamisori 剃刀 n.  أو موسى(َشْفَرة (    

ِمحَلق                                   , للِحالقة   
kamo 鴨 n.  او َبّط َبرِّي(َبطَّة            (  
kamoku 課目(科目) n.         َموضوع 

)            ِعلِمية ِمن ألِمنهاج(مادَّة , ِدراسي   
kamome かもめ n. )َنوَرس     ) طاِئر  

                  ُزمَّج ألماء              , ألِبحار 
kamoshika かもしか n.  َعنزة أليابان   

َعنزة َبرِّية َجَبِلية وَلها َقرنان ُمْنَعِطفان إلى  (  
أْزَلم , َتيس ألَجَبل , َوْعل , ) ألَخلف ُمسَتِدَقان  

-kamo·shirenai かも知れない phr.  
إحِتمال                            , ُيمِكن , ُربما   

kamotsu 貨物 n.                    َشْحن 
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 kōk ū-kamotsu 航空貨物 َشحن َجوِّي 
kamu 噛む v.  َّالك , َمَضغ , َعض    ,  

َقرَضم                             , َقَضم , َعَلك   
kan 勘¹ n.  ِفطنة, َبديهة , َبصيرة         
kan 管² n.  ماسورة(ُأْنُبوب             (   
kan 缶³ n.  علبة (ِوعاء , َصفيحة ,       

)                                                َتَنكة  
-kan¹ 間 suf. )1 (                     َبْين  

)                  ُحقبة َزَمِنية(في , ِخالل ) 2(  
-kan² 巻 suf.          الِحقة ِلَعد ُمَجلَّدات 

         أألفالم                            , ألُكُتب 
-kan³ 感 suf.  س  َحْد, إحساس , حاسَّة  
kana 仮名 n.  َآِلمة ُتشير إلى       (آانا  

))      ألُرُموز ألِهجائية(َنوَعين ِمن أألحُرف   
     hiragana , katakana وهي     :  
kana かな p. )أَتَعجَّب ما , يا ُترى ) َهل  

       ...                إسَتغِرب إذا آان, ... إذا
kanā かなあ p. = kana かな 
kanabō 金棒 n.           َقضيب َمعَدني 
kanagu 金具  َترآيبات    ) أو(َتجهيزات  
 َمعَدنية                                              
kanai 家内 n.  َزوَجتي(َزوجة          (  
kaname 要 n.                     ِمحَوري 
kanamono 金物 n. ات َمصنوع        

ِمن ألَمعاِدن آالَمسامير                (ألَخردة   
)   أو(َبضاِئع ) أو(أَدوات , ) إلخ...وأألقفال   

 ِقَطع َمعَدنية                                        
kanamonoya 金物屋 n. ُدآَّان ألَمواد 

باِئع ألَمواد ألَحديدية    ) أو(تاِجر , ألَحديدية   
kanarazu 必ず ad.  َحتمًا , ال َشك ,   

بالتَّأآيد                              , بال إخالف   
kanarazu·shimo 必ずしも ad.  

,    ِبُحْكم ألضَّرورة ) أو(بالضَّرورة ) َليس(  
إسِتلزامًا                                   ) َليس(  

kanari 可也 ad.  إلى َحٍد, إلى َحٍد َبعيد  
ِجدًا                      , َآثيرًا , ًا ما َنوع, ما   

kanashii 悲しい a.  َآئيب , َحزين     ,  
َآِدر ألخاِطر  , ُمَتَحسِّر , ُمؤٍس , َآِدر , قاِتم   

kanashimi 悲しみ n.  أسى , ُحزن   ,  
َآْدر                               , آآبة , َحْسرة   

kanashimu 悲しむ v.  َتِرح , َحِزن  ,  
َتَكدَّر                            , تأسَّى , َتَحسَّر   

kanatoko 鉄床 n.  ما ُيطَرق  ( َسْندان  
)                                       علية ألَحديد  

kanau¹ 敵う v.  آافى  , ساوى , ضاهى  
kanau² 叶う v. )1 ( أسَتطاع , َقِدر    ,  

                 أطاق                       , أمَكن 
َحقَّق                    , َقضى , إسَتجاب ) 2(  

kanau³ 適う v.  الَئم , طاَبق , ناَسب   ,  
َنَفع                                 , َخَدم , القى   

kanawanai 適わない phr.  ال ُيطاق ,  
 ال ُيحَتَمل                                           
kanazuchi 金槌 n. )1) ( شاآوش    ,  

ِميَقَعة ألَحدَّاد         , ِمَدقَّة , ِمطَرقة , ) َقدُّوم  
)             َتعبير سوقي(جاِهل ألسِّباحة ) 2(  

kanazukai かなずかい n.          ِنظام 
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 kana  َتهِجئة ألكانا , إسِتعمال الكانا  
kanban 看板 n.  ياِفطة(َلوَحة إعالن  (  
kanbatsu 旱魃 n.  إحِتباس     , َجفاف  

َجْدب                                     , ألَمطر   
kanben 勘弁 n.  َصْفح, ُمساَمحة , َعفو  
kanbō·chōkan 官房長官 n.    َرئيس 

                                            ألَبرَلمان 
kanbu 幹部 n.  ُمدير َتنفيذ      , إداري  
kanbun 漢文 n. بية صينية ِآتابات أَد ,  

َتصانيف صينية              , ُمؤلَّفات صينية   
kanbyō 看病 n.  َتقوم به      (َتمريض  

ِرعاية                   , ِعناية , ) ألُمَمِرضات  
kanchigai 勘違い n.  او(سوء َفهم    (  

َخطأ                 ) أو َتَصوُّر(َفِهٌم , َتَصوُّر   
kanchō 官庁 n.  َوآالة       ) أو(َمكَتب  
 ُحكومية                                             
kandai 寛大 n.  َآَرم ألَنفس , َسماحة  ,  

َآَرم أألخالق                    , َآَرم , َسخاء   
kandankē 寒暖計 n.  أو        (ِميزان  

ألَحرارة                                  ) ِمقياس  
kandō 感動 n.  في         ) أو أثر(َوقَْع  

إنِفعال                     ) أو(إنِطباع , ألنَّفس   
kandōshi 感動詞 n.  أو ِعبارة(َآِلمة  (  

)                    في َقواِعد ألُلغة(إعِتراضية   

kane¹ 金 n. )1 ( َنْقد , مال)ُنقود        (  
         َمعَدن                                  ) 2(

kane² 鐘 n.  َآبير َيِطنُّ (َجَرس , ناقوس  
)                                         ِعند َقْرِعه  

kanemochi 金持ち n.  َثِرّي     , َغِنّي  
kaneru 兼ねる v.  َعْمل َشيئين(َجَمع ( ,  

ُيؤدِّي َغَرَضين                            ) َشي(  
-kaneru かねる v. ألَمْقِدرة خاِرج َعن  ,  
 َصعب ألتَّْيِسير                                     
kanete 予て ad.  ِمن َقْبل , ساِبقًأ , َقبًال  
kanetsu¹ 加熱 n.  َتحمية       , َتسخين  
kanetsu² 過熱 n.     إفراط في َتسخيِنِه 

زاد فيه                            , إحماِئه ) أو(  
kangae 考え n. )1(                َتفكير  

خاِطر                                , ِفْكرة ) 2(  
)3 (  

ِنيَّة                                    , ِخطَّة ) 4(  
رأي                                           ) 5(  
إحِتياط        , إْحِتراز , َتَحفُّظ وإحِتياط ) 6(  
َرجاء                         , أمل, ُمَؤمَّل ) 7(  
َعزيمة                                , َعزم ) 8(  
, إعاد إلى ألذَّاِآرة , إسَتحَضر في ألذَّهن ) 9(  

                                   ألحداثإْسَتعادة أ
kangae·komu 考え込む v.  ُمسَتْغَرق 

)         ىإل(ُمنَصِرف ألذِّهن َتمامًا , أإلنِتباه   
kangae·naosu 考え直す v.        َفكَّر 

)   أو(راَجع َعقله , ) فيه(أعاد ألنََّظر , ثاِنيًة   
َتَخلَّى َعن ِفْكرة             , ) في أألمر(رأيه   

kangaeru 考える v. )1 ( َفكَّر)بـ       (  
...                                    َمع رأي) 2(  
َحَكم                  , إسَتنَتج  , َآوَّن رأيًا) 3(  
)                                       بـ(آَمن ) 4(  
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َنوى                                           ) 5(  
َتَوقُّع                                           ) 6(  
َروَّى                          , ) َمِليًا(َفكَّر ) 7(  
                                         َتَصوَّر ) 8(
ُمَتَهيِّئ                                         ) 9(  
إهِتمام                                       ) 10(  
إعَتَبر                                        ) 11(  
             ُيعيد ألنَّظر في    , َفكَّر َمِليًا ) 12(
إرجاع      , إعادة ألنَّظر في ألماضي ) 13(  

 ألنَّظر في ألسَّواِبق                                
kangaetsuku 考え付く v.       إسَتنَبط 
kangai¹ 感慨 n.              إنِفعال َشديد 
kangai² 灌漑 n.  َسْقي              , َرّي  
kangei 歓迎 n.  ل     تأهي) أو(َترحيب  

ُحسن ِوفادة              , َحفاوة , ) بالضَّيف(  
kangeki 感激 n.  َوْقع , إنِفعال َشديد  ,  

َتَهيُّج                               , تأُثر , تأثير   
kangengaku 管弦楽 n.       معزوفة 

)                 موسيقى أُألورآيسترا(ألَجوَقة   
kango¹ 看護 n. َتمريض  , ة ِعناية ِطبِّي  
kango² 漢語 n.  ي يِنبير ِصَتْع) أو(َآِلمة  
kangofu 看護婦 n.             ُمَمرِّضة 
kani 蟹 n.  َحيوان َبرمائي(َسَرطان     (  
kanja 患者 n.  حالة           , ألَمريض  

)                  ألَمَرض(ُمعاني , ) َمَرِضية(  
kanji¹ 感じ n. )1 ( َوقع , إنِطباع) أو    

في ألنَّفس                                     ) أَثر  
)         أو ِرقَّة(ِشدَّة , ُشعور , إحساس ) 2(  

 إحساس                                             
kanji² 幹事 n.  ُمدير              , َوآيل  
kanji³ 漢字 n. وز ألِهجائية ألصِّينية ألرُُّم  

)                               أألحُرف ألصِّينية(  
kanjin 肝心 a. , n.  ُعنُصر أساسي   ,  

ُمِهم                                       , َحَيوي   
kanjiru 感じる v.  بـ(شاِعر , أَحّس (  ,  

)                                       أألَلم(عانى   
kanjō¹ 勘定 n. )1 ( ِحسبة      , ِحساب  

,       فاتورة , ) َتسديد ِحساب(حاسبة ُم) 2(  
 َآشف ِحساب                                      

ألُحسبان           ) في(, أإلعِتبار ) في) (3(  
kanjō² 感情 n.  دون ألَعقل(َمشاِعر (  ,  

ِحس                                    , إحساس   
kanjō·teki 感情的 n.  أو (َتغُلب َعليه   

)   أو(ألعاِطفية ) و أإلعِتباراتأ(أآلراء ) فيه  
)       ِبَصرف ألنََّظر َعن ألَمنِطق(ألَعواِطف   

kankaku¹ 間隔 n. )1 ( فاِصلة َزَمِنية ,  
 َفترة                                                 

ُمتََّسع                        , َحيِّز , ُفْسحة ) 2(  
kankaku² 感覚 n.  إحساس , ِحس    ,  
 ُشعور                                               
kankaku·teki 感覚的 n.  ِحسِّّي      ,  

َتَتأثَّر به ألَحواس                    ) أو(ُتدِرُآُه   
kankan¹ かんかん ad. )1 (       تأجُّج  

َتَوهُّج                                , ) ألَحرارة(  
َطنين                                 , َرنين ) 2(  

kankan² かんかん a. , n.  أو(ُمسَتشيط  
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ُمحَتد                            , َغَضبًا ) ُمحَتِدم  
kankē 関係 n. )1 ( ِصلة        , َعالقة  

      , إشِتراك , ) أإلهِتمام(قاَسم , شاَطر) 2(
                         َدْخل                         

تأثَّر                              , ) في(أثَّر ) 3(  
سوء َتَصرُّف                                 ) 4(  
)     َمع ألِجنس أآلَخر(ِصلة ) أو(َعالقة ) 5(  

kankēsha 関係者 n.  صاِحب ألشَّأن ,  
 ألشَّخص ألذي َيعنيه أألمر                       
kanketsu 簡潔  n.  ِضد (إيجاز          

موَجز                                , ) أإلطناب  
kankei·zukeru 関係村ける v.  

َعالقة            ) أو(له ِصلة , َرَبط , َوَصل   
kanki¹ 乾期 n.  َقليل        (جاف َموِسم  

)                                             ألَمَطر  
kanki² 喚起 n.  أثار       , أَهّب , َنشَّط  
kanki³ 換気 n.  َروَّح              , َهوَّى  
kankō 観光 n.                       ِسياحة 
kankoku 韓国 n.        آوريا ألَجنوِبية 
kankon·sōsai 冠婚葬祭 n.  إحِتفال ,  

َشعاِئر     , إحدى ألشَّعاِئر , َمرَسم , َشعارة   
)                                 َرحالَفَرح أو ألتَّ(  

kankyaku 観客 n.  ُمَتَفرِّج(ُمشاِهد ( ,  
ُجمهور                     , ُجمهور ألُحضور   

kankyō 環境 n.  ُمحيط             , بيئة  
kankyō·chō 環境庁 n.  أو      (داِئرة  

                           ن ألبيِئيةألشُّئو) َمصَلحة
kankyō·ēsē 環境衛生 n.     ِعلم ألِبيئة 

kankyō·hakai 環境破壊 n.    إتالف 
 ألِبيئة                                                
kanmuri 冠 n.                        تاج 
kanna 鉋 n.  آلة َتسِوية, ) رةاف(ِمْسحاج  

ِمسَفن                                   , ألَخشب   
kannen 観念 n. )1(          أإلحساس  

)                                           بالَوقت(  
)                           ج َمفاهيم(َمفهوم ) 2(  
)                 بألمر ألُمَقدَّر َمَثًال(َتسليم ) 3(  

kannon 観音 n.  َصَنم     (آلهة ألرَّحمة  
                    )                           بوذي

kannushi 神主 n.  ِمن ِديانة(راِهب   (  
)        وهية ديانة إمبراطور أليابان(ألشينتو   

kanojo 彼女 n. ِهَي                     ) 1(  
ِخدينة                     , َوديدة ) َعشيقة) (2(  

kanō 可能 a. , n.  أمر         , إمكاِنية  
َتنفيذة                 ) أو(ُله ُممِكٌن َعَم, ُممِكن   

kan’oke 棺桶 n.  الَميت(تابوت        (  
kanōsē 可能性 n.  إمكان , إحِتمال    ,  
 ُيمِكن إثاَرُتها و إخراِجها إلى ألِفعل             
kanpa カンパ n. (russ-kampaniya)  
 َحملة َجمع َتَبرُّعات                               
kanpai 乾杯 n.  َشخص , ُشرب ألنَّخب  

ُيْشَرب َنْخُبه َتكريمًا وإعِترافًا      ) أو َشّيء(  
kanpan 甲板 n.  أو ِجالل(َطَبق        (  

َطَبَقة ِمنها               ) أو(َظهرها , ألسَّفينة   
kanpeki 完璧 n.  َعين الَكمال   , َآمال  
kanpōyaku 漢方薬 n.   أعشاب ِطبِّية 
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                                صينية               
kanpū 完封 n.  في ُلعبة          (َحجب  

)                                          ألبيسبول  
kanpyō 干瓢 n. غة     َقْرعة جافة ُمَفَر  

)                             ُتسَتعَمل آالقارورة(  
kanreki 還暦 n. يالد ألستين عاماعيد ِم  
kanren 関連 n.  ِصلة            , َعالقة  
kanri 管理 n.  إدارة   , إشراف , َتدبير  
kanroku 貫禄 n.  َجالل , َوجاهة     ,  

)                             َقوي(ُحُضور , ِثَقل   
kanryō¹ 完了 n.  َتكميل , إآمال , إتمام  
kanryō² 官僚 n.     ِنظام ُحكم ألدَّواوين 

ظام ألدِّواني أإلداري       ألنِّ, ألَمكاِتب ) أو(  
kanryō·teki 官僚的 a. , n.    ِبَحَسب 
 ألنِّظام ألَمكَتبي في إدارة ألُحكومة              
kanryū 寒流 n.  باِرد     ) َبحري(َتيَّار  
kansai 関西 n.    ُمقاَطعة َتَقع فيها ثالثة 
 hyogo , kyoto , osaka : ُمحاَفظات هي  
kansan 換算 n.    َتحويل                  
kansatsu 観察 n.  ألنُّجوم في  (ُمراعاة  

الَحظ                                , ) ألليل َمثًال  
kansei¹ 完成 n.  َتتميم   , إآمال , إتمام  
kansei² 歓声 n.                      ُهتاف 
kansen 感染 n.                     َعدوى 
kansetsu¹ 間接 n. بصورة َغير          

ثاَنوي                                   , ُمباِشرة   
kansetsu² 関節 n.  في ألِجسم(َمْفِصل (  
 kansetsu-en 関節炎  إلِتهاب ألَمفاِصل 

kansetsu·teki 関節的 a. , n.    َشيئًا 
 ثاَنِويًا                                                
kansha 感謝 n. لَقْدر َقدَّر َحقَّ أ         ,  

إمِتنان  , أإلقرار بالَفضل , إعَتَرف بالَجميل   
kanshi 監視 n.  َرَصد            , راَقب  
kanshin¹ 感心 n.  ُمعَجب , إعجاب ,   

أحَدث ٌوقعًا في  , َوَقع في ألنَّفس ) أو(إسَتَقرَّّ   
 ألنَّْفس                                               
kanshin² 関心 n.  َمْحَرص     , إهِتمام  
kanshite 関して phr. )أإلعِتبار ) في ,  

)                    بـِ(َيَتَعلَّق , ) ذلك(ما َيُخصُّ   
kanshō¹ 干渉 n.  في ما ال        (َتَدخُّل  

ُمداَخلة                                   , ) َيعنيه  
kanshō² 感傷 n.  َفيض         , عاِطفة  

  إفراط ألعاِطفة ,  ألَعواِطف َتَضفُّق, شُّعور أل
kanshō³ 鑑賞 n.  ِلَعَمل (َقدَّر َحق ألَقدر  

  َتَذوَّق                                      , ) َفنِّي
kanshō⁴ 観賞 n.  َتَمتَّع    , تأمَّل ُمعَجبًا  

)                                   بجمال ألشيء(  
kanshoku 間食 n.     َتناُول َطعام َبين 
 َوَجبات ألطَّعام ألرَّئيسية                          
kanshō·teki¹ 感傷的 a. , n   َتغِلب َعَليه 

    العاِطِفية ) أو أإلعِتبارات(أآلراء ) فيه أو(
)ِبَصرف ألنََّظر َعن ألَمنِطق(ألَعواِطف  )أو(  

kanshō·teki² 鑑賞的 a. , n.     فيه   
ُمَقدِّر                              , در ِعرفان للَق  

kanshū¹ 慣習 n.  عادة , َتقليد , ُعْرف  
kanshū² 観衆 n.  ُحضور , ُجمهور   ,  
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ُمشاِهد                                   , ُمَتَفرِّج   
kansō¹ 乾燥 n.  َنشَّف    , َيبَّس , جفَّف  
kansō² 感想 n.  إنِطباع             , َوْقع   
kansoku 観測 n. )1 ( راَقب   , َرَصد  

َتَكهَّن                                   , َتَنبأ ) 2(  

kansuru 関する v.  ُمرَتِبط , ُمتَِّصل   ,  
 مَُُتَعلِّق                                               

أثَّر                                             ) 2(  
kantai 寒帯 n.  ألُقطِبية(ألِمنَطَقة        (  
 ألُمَتَجمِّدة                                            
kantan¹ 感嘆 n.  َعجيبة      , ُأعجوبة   
kantan² 簡単 a. , n. )1 ( َبسيط ,       

َهيِّن                                        , َسهل   
           ِقَصر   , ) ِضّد أإلطناب(إيجاز ) 2(

Kantō 関東 n.    ُمقاَطعة َتَقع فيها َسبعة 
:                                    ُمَحاَفظات ِهَي  

 tokyo , kanagawa , saitama ,  
chiba , ibaraki , tochigi , gunma 

kantoku 監督 n. ُمْشِرف , ُمراِقب ) 1(  
)        تلفزيوني إلخ, سينمائي (ُمخِرج ) 2(  
)                      َفريق ِرياضي(دير ُم) 3(  

kantsū 貫通 n.  َتَخلُّل  , َنفاذ , إخِتراق  
kanwa 緩和 n. َتسكين       , خاء إسِتْر  
kanwa·jiten 緩和辞典 n.        ُمْعَجم 
 ألرُّموز ألِهجائية ألصِّينية                        
kanyū 加入 n.  إنِضمام , ُدخول ,       

ُعضِوية                                , إشِتراك   
kanyūsha 加入者 n.  ُعضو , ُمشَتِرك  

kanzei 関税 n.  ُرسوم ُجْمُرِآيَّة        ,  
 َتعريفة ُجْمُرِآيَّة                                   
kanzen 完全 n.  إحكام   , َآمال , َتمام  
 ~ na puran ~なプラン      ِخطَّة ُمْحَكمة 
kanzō 肝臓 n.                           َآبد 
kanzume 缶詰 n.           َطعام ُمَعلَّب 
kao 顔 n. )1 (                          َوْجه  

َطلعة                       , ُمَحيَّا , َمالِمح ) 2(  
إآِتساب َشعبية                               ) 3(  
             إآرام, ) َوجاهة(ف َشَر, َمجد ) 3(

 kare wa oji no ~ de kono kaisha  
 ni haitta 彼は叔父の~でこの会社に入っ 

た  َعمِّه َتَوظَّف في هذه         ) ِبجاِه(ِبَمْجِد  
 ألشَِّرآة                                           

رأس                                           ) 4(  
 mado kara ~ o dashite wa  
 ikemasen 窓から~を出してはいけませ 

 ん      َيِجب أن ال ُتْخِرج رأسك ِمن ألشُّّباك 
kaodachi 顔立ち n.  ألَوجه(َمالِمح    (  
kaoiro 顔色 n.  َطلعة , ) ألَوجه(ِسماء,  

ما َبدا على ألَوجه ِمن إنِفعاالت        , ُمَحّيا   
kaoku 家屋 n.  َسَكني(َمْبنى , َمنِزل ( ,  

                               )   ج إسكان( َسَكن 
kaomake 顔負け n.  ُأرِبك , ُأْخِجل   ,  
 ُأْحِرج                                               
kaori 薫（香）り n.  راِئحة, َعبير , أريج  

َفْوح                           , َذِآية ) أو(َطيِّبة   
kaoru 薫（香）る v.  َطيِّب ألرَّاِئحة      ,  
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َفوَّاح                                        , أِرج   
kaotsuki 顔村き n.  َطلعة , َهيئة      ,  

)                             ِسمات ألَوجه(َسْمت   
kappa 河童 n.  َمخلوق   (ِعفريت ألماء  
 ُخرافي ِعند ألياباِنيين بجسم ُسلَحفاة وأرُجل   

)            حُضفَدعة ورأس َطير ِمن ألَجواِر  
kappatsu 活発 a. , n.  َحثيث , َحِرك,  

)         ِوِرش(َنطَّاط , َنِشط , ُمفَعم بالَحَيِوية   
kara¹ 空 n.  خاٍل                   , فاِرغ  
kara² 殻 n.  ألَبْيض مَثًال(ِقشرة          (  
kara³ から p. )1 (                       ِمن  

                                 َمن             ) 2(
ِمن                                             ) 3(  
ِمن ِخالل                                     ) 4(  
...                                 ِمن َمْرَحلة) 5(  
ِألجل                                          ) 6(  

kara⁴ から p. ِمن أجل    , ولهذا , ذلك ِل  
وِبَسَبب ذلك             , في َسبيل ذلك , ذلك   

karā カラー n. (color)               َلون 
karā カラー n. (collar)  َقبَّة       (ياقة  

)                                       َقميص َمَثًال  
karada 体 n.  َبَدن         . َجَسد , ِجسم  
karada·tsuki 体つき n. ية          ألُبْن  

)                               للشَّّخص(ألَجَسدية   
karafuto 樺太 n.   ُجُزر يابانية َتَقع في 

ها  وصادرها أإلتِّحاد         َشمال ألِبالد ُأحتلَّ  
 ألسوفيتي َبعد َخسارة أليابان في ألَحرب       

ُزر باسم       ألعاَلِمية ألثانية وُتدعى هذة ألُج  

 sakharin (saghalien)  روسي وهو:  
karai 辛い a. )1 ( َطْعُمه , َسْيخ , َماِلح  

)    أو(ِحرِّيف , ِمْلح ) أو(فيه ُملوحة , ماِلح   
على  ) أو(حاد في أألنف , ) آالَخرَدل(حار   

ِفلِفلي                      , ذو َحراوة , أللسان   
َتَشدِّد                     ُم, َشديد , صاِرم ) 2(  

karaibari 空威張り n.  َتجاُهر , َتَعْنُتر  
َآمن َيدَّعي          (بالشَّجاعة وَليس َشجاعة   

ُمخاَدعة َعن َطريق   , ) ألشَّجاعة وهو َجبان  
 إظهار ألثِّقة وأإلطِمئنان                          
kara·kara  からから a. , n.  

)         أو(فيه َجفاف  , َعَطش, َجفاف ) 1(  
 إنِحباس ألَمَطر                                     

َرزيز         , ) َطرَطقة, َقرَقعة (َقعَقعة ) 2(  
ِبصوت عالى                   ) ألضحك) (3(  

karakau からかう v.  َعَليه(َنكَّت (     ,  
    ) أو غاَيظ(آاَيد , ُمماَزحة , َتقليس , َقلَّس 

ألُمماَزحة                         ) او(بالُمعايبة   
karaoke カラオケ n.            ِغنا ُأغنية 
 ِبُمصاَحبة َعزفها ِمن خالل َتسجيل لها وُيمِكن 
 ُمتاَبعة ألَكِلمات ِمن على شاشة خاصَّة وُتدار 
 َحوانيت بهذه ألِمهنة                              
karappo 空っぽ a. , n.  خاٍل   , فاِرغ  
karashi 芥子 n.  تاِبل ألَخرَدل , َخرَدل  

)                                         َمع ألَخل(  
karasu¹ 烏 n.  ُغراب (ُغدَّاف , ُغراب  

)    َآبير ِبريش َشديد ألسَّواد َلمَّع ومنقار حاد  
karasu² 枯らす v.  َجفَّ(َدبُّ ألنَّبات ( ,  
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إهالك    , َآِنع , ) َيِبس وَتَقبَّض(ع َتَقفَّ, أذَبل   
 ألزَّرع                                              
karasumugi 烏麦 n. )َنبات           (  

َخْرَطل      , ُقْرُطمان , ُهْرُطمان , ألشُّوفان   
karate¹ 空手 n.              فاِرغ ألَيَدين 
karate² 空手 n.  اع   ُلعبة للِدف(آاراتيه  

)                                         َعن ألنَّفس  
kare 彼 n. )1 (                          ُهَو  

ِخدن ألَفتاة      ) أو(َخدين , َخليل , ِخّل ) 2(  
karee カレー n.         أآلة ِهنِدية َيَتَكوَّن 
 ُمعَظمها ِمن ألبهارات وَبعض ألُخضَروات   

                                       وألَحم         
kareha 枯れ葉 n.  ياِبس  ) َشَجر(َوَرق  
karendā カレンダー n. (calendar)  

نامة                                    ُرْز, َتقويم   
karera 彼等 n.                          ُهم 
kareru 枯れる v.  ألنَّبات(َجف , َيِبَس  (  
 kono ki wa karete shimatta この木 

 は枯れてしまった  أو   (ّهِذه ألشََّجرة َيِبَست  
)                                               ماَتت  

kari¹ 仮 n.  على إفِتراض , َفَرضًا     ,  
َوقتي                       , َمشروط , َشرطي   

kari² 狩り n.  ألَحَيوانات             (َصْيد  
)            ألصَّيد(طارد , َصيَّد َت, ) وألطُّيور  

kari³ 借り n.                             َدْين 
kari·ni 仮に ad. )1 ( َوَلو , َلو)أّن (  ,  

)                                  أنَّ(َعلى َفَرض   
ُمؤقت                                , َوْقِتّي ) 2(  

kariireru 刈入れる v.  مع   َج, َحْصد  
َقطف ألثِّمار                               , ألَغلَّة   

kariru 借りる v. )1 ( إسَتَلف , إْسَتدان ,  
 إقَتَرض                                             

إسَتعار                                        ) 2(  
       َتَلقِّي َيد ألُمساَعدة                      ) 3(

karonjiru 軽んじる v.  ِمن أَهمِّية  (َقلَّل  
إسَتَخف           , إسَتهان , إسَتَقل ,  )ألشيء  

karō 過労 n.  إعياء , إجهاد , إرهاق  ,  
 َعَمل شاق                                          
karōjite 辛うじて ad.  ِبَشق      , بالكاد  

                      ِبَحراجة              , ألنَّفس 
karōshi 過労死 n.     َوفاة َسَبُبها َعناء 
 ألَعَمل                                               
karu 刈る v.  إقِتالع أو    (َحّش , َحَصد  

, ) َعشَّب, َقص أألعشاب ألَغير َمرغوب فيها  
َجّز   , ) ألَشَعر(َقص , َجذَّ , َقَضب , َقَرَض   

)                                          فألصُّو(  
karui 軽い a. )1 ( َخفيف)ألَوزن       (  

َخفيف                               , َطفيف ) 2(  
َبسيط                         , َهيِّن , َسهل ) 3(  
َخفيف                        , َقليل , َبسيط ) 4(  
مِّية                       َقليل أألَه, َطفيف ) 5(  

karuta カルタ n.  ُمَعيَّنة(ُلعبة َوَرق     (  
karyoku 火力 n.            ُقوَّة ألَحرارة 
karyū 下流 n. )1 (       ُمنَخَفض ألنَّهر  

ألدُّروس أإلبِتدائية                           ) 2(  
kasa 傘 n.  ِمَظلَّة                 , َشْمِسيَّة  
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kasai 火災 n.  نار                , َحريق  
kasakasa¹ かさかさ ad.  َهْسَهسة       ,  

ألَوَرق أو ألثَّوب (َشْنَشن , َخشَخش , َخشَرمة   
)                                             ألَجديد  

kasakasa² かさかさ a. , n.        َجفاف 
        )                                  وُخشونة(

kāsan 母さん n.  أَحد أألَبوين(أُألم      (  
kasanaru 重なる v. )1 ( َتالُحق) واحد  

)                       َمع(َتزاَمن , ) َيلي أألَخر  
َآدَّس                          , ) َآوَّم(َرآَّم ) 2(  

kasaneru 重ねる v. )1 ( َآدَّس , َآوَّم,  
ا ألَبْعض          َفوق َبعِضه) أألشياء(َوَضع   

أعاد                           , َردََّد , َآرَّر ) 2(  
kasegi 稼ぎ n. إيراد , َدْخل , ب َآْس  ,  

)    أو(أموال َمكسوبة , َريع , ) َدخل(َموِرد   
)                               آاُألجور(ُمسَتفادة   

kasegu 稼ぐ v.  َحصَّل َدخًال     , َآَسب  
kasei 火星 n. )ألِمرِّيخ            ) َآوَآب  
kaseifu 家政婦 n.         ُمَدبَِّرة ألَمنِزل 
kaseki 化石 n.  ُمَتَحجِّر                    
kasen 河川 n.  َجداِول             , أنهار  
kasetsu 仮説 n.  إفِتراض , َفَرِضية   ,  

َظنِّي                           ) أو رأي(إعِتبار   
kashi¹ 貸し n.  إسِتدانة            , إعارة  
kashi² 樫 n.  َشَجر(ِسنديان , َبلُّوط     (  
kashi³ 華氏 n.  ميزان أو       (َفِرنَهْيت  

)         32(ِمقياس َحرارة َدَرَجة ألتََّجمُّد فيه   
)                      212(وَدَرَجة ألَغَليان فيه   

kashi⁴ 菓子 n. سَّكاِآر       ُمَربَّيات وال  
kashi⁵ 歌詞 n.  َآِلمات , َقصيدة ِغناِئية  
 ُأغِنية                                                
kashidashi 貸し出し n.  ُسلفة , َقرض  
kashidasu 貸し出す v.  أقَرض ,        

أعار                                       , َسلَّف   
kashigeru 傾げる n. َمْيل      , نَمَيال  
kashiko かしこ n.  وهي   (ألُمخِلص َلك  
 ِعبارة ُتذَآر في آِخر ألرِّسالة َقبل ألَتوقيع ِمن 

)                                        ِقَبل ألنِّساء  
kashikoi 賢い a.  َحكيم , َذآّي         ,  

َفطين     , حاِذق , شاِطر , ُمَتَعقِّل , َحفيص   
kashikomarimashita 畏まりました  
 phr.  ِبدون ِنقاش          , َطبعًا , بالتأآيد    
kashima 貸間 n. = kashishitsu  
貸し室 

kashira かしら p.  أْسَتْغِرب , أَتَعجِّب ,  
) آالذي َيضِرب أخماسًا على أسداس(أَتساَئل   

ُتسَتعَمل ِمن ِقَبل ألنِّساء أمَّا         : َملحوظة(  
(ka na َتعِملونألرجال َفَيس  

kashira·moji  頭文字 n.       َحرف 
 َآبير                                                 
kashishitsu 貸し室 n. ُغَرف لإليجار 
kashitsu 過失 n.  َسقطة, َغلطة , َخطأ  
kashiya¹ 貸家 n.            َبيت لإليجار 
kashiya² 菓子屋 n.  أو(باِئع ُمَربَّيات(  

                                        َسكاِآر       
kasho 箇所 n.  َمَحّل , َمكان , ُموِقع   ,  
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َمطَرح                           , َموِضع , َمَقر   
-kasho 箇所 suf.  َفقرة, َمقَطع , َموِضع  
kashu 歌手 n.  ُمنِشد   , ُمْطِرب , ُمَغٍن  
kasō¹ 下層 n. )1 (    َطَبَقة أرض ُسفِلية  

)    أو ألسُّفلى في ألُمجَتَمع(لطََّبقة ألدُّنيا أ) 2(  
kasō² 仮装 n.  َتَستُّر      , َتَنكُّر , َتمويه  
kasoku 加速 n.  َتسريع , إسراع      ,  
 َتعجيل                                               
kassha 滑車 n.  دوالب َصغير    (َبَكرة  

                     )          لِلَتسهيل َرفع أألثقا
kasu 貸す v. )1 ( َسلَّف       , أْقَرض  

أْآرى                                  , أجَّر ) 2(  
                                           أعار ) 3(
َوجََّهُه                      , أعطى , أعان ) 4(  

 hito ni chikara o ~ 人に力を~  أِعن 
                                            أآلَخرين 

hito ni chie o ~ 人に知恵を~   إنَصح 
أعطي َنصاِئُحك لآلَخرين        , أآلَخرين   

kasuka 幽(微)か a. , n.           خاِفت 
kasumi 霞 n.  َغشاوة    , َضباب َرقيق  
kasumu 霞む v. )1 (             َضبابّي  

                           ش     َبَغ, ُمَغشَّى ) 2(
kasuri·kizu 掠り傷 n.  َجرح   , َخْدش  
 َخفيف                                               
kata¹ 方 n. )1 ( إتِّجاه)ِجهة              (  

إسلوب                      , َنَمط , ُسُلوك ) 2(  
ِجهة                        , ِحزب , َفريق ) 3(  
)       ِنزاعًا(َسوَّى , ) في َقِضية(َفَصل ) 4(  

...)                          ألَسيِّد(وِمنُه ِلَيد ) 5(  
,     ألسَّيِّدة ) ِتلك(, ألسَّيِّد ) هذا أو ذاك) (6(  

 َشخص                                              
     ُقَبيل أألصيل                             ) 7(

)8 (  
kata² 肩 n.  َمْنِكب                  , َآِتف  
kata³ 型(型) n.   )موديل(َشِكل , َهيئة ) 1(

)                                 َمقاس(َحْجم ) 2(  
علدة جاِرية                , َتْقليد , ُعْرف ) 3(  
َعيِّنة ُيَطبَّق , ) ُيحَتذى به(ِمثال , ُأْنُموَذج ) 4(  
  ُيطاَبق َعَليها                                 )أو(
عالمة                                         ) 5(  
َشْكل                                           ) 6(  
تأمين                                 , َرْهن ) 7(  

)8 (  
kata⁴ 片 n.  ِمن َزوج(َفْرَدة             (  
-kata¹ 方 suf.  ألَسيِّد(وِمنُه ِلَيد        (...  
-kata² 方 suf. إسلوب     , َنَمط ,  ُسُلوك   

katachi 形 n. )1 ( ِطراز         , َشكل  
َمْظَهر                                         ) 2(  

katachi·zukuru 形作る v. )َقوَلب   (  
          َجسَّم , َشكَّل , صاغ على َهيئة ُمَعيَّنة 

katagaki 肩書き n.  َلَقب َتْشريف      ,  
 ِجآلء                                                
katagata 方々 n.                  ألنَّاس 
-katagata かたがた suf. =  

-gatera がてら 
katagawa 片側 n.  إتِّجاة , ِجهة واِحدة  
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        )       ِمن َطَرَفين(َطَرف واِحد , واِحد 
kataguruma 肩車 n.      ُرآوب على 

)                     آما ُيْحَمل ألصَّبي(ألَكتَفين   
katahashi 片端 n.  ألشَّيء(َطَرف (  ,  

)                                     ألشَّيء(ِنهاية   
katahō 片方 n.  واحد ِمن          (َفردة  

               ِجهة واِحدة      , أآلَخر , ) َزوج
katai 堅(固・硬)い a. )1 ( جاِمد , قاسي  

حاِزم                       , َصْلب , َقِوّي ) 2(  
    , َموثوق , ُمؤَتَمن , ) ألجاِنب(مأمون ) 3(

َخَطر        ) أو(َليس فيه أذى , َجدير بالثَِّقة   
ُمسَتْعٍص       , ُمَتَعنِّت ,  ُمعاِند , َعنيد ) 4(  
َمشدود            , ) ُمَحكَّم ألِوثاق(يق َوِث) 5(  
) ة(َعفيف, ) ة(ُمْحّصن, ُمَوقَّر , َشريف ) 6(  
ُمَتَحذِّق                             , ُمَتَنطِّع ) 7(  

katakana 片仮名 n.  أحد      (آاتاآانا  
)               أليابانية ألثَّالثة ألرُّموز ألِهجاِئية  

kataki 敵 n. )1 (َعاِدية , ُدّو َع         ,  
ثأر ِلَنفِسه         , ) أألْخذ بالثَّأر(ثأر , إنِتقام   

ِند                        , ُمزاِحم , ُمناِفس ) 2(  
katamari 塊 n.  َصغيرو أو       (ُآتلة  

)  ِمن ألسُّكر(َآْعب , َجَدرة , ُآْمَزة , ) َآبيرة  
katamaru 固まる v. )1 ( َتَجمَّد  ,       

,       ) ألدَّم(َجَدس , ) ألَحليب(َتَخثَّر , َتَجلَّد   
َتيبَّس                                      ,َتَصلَّب   

َتشكيل ُآْتلة                                   ) 2(  
َتَجمَّع                    , َتَجمََّهر  , إحَتَشد )3(  
                           إسَتَقّر                ) 4(

katameru 固める v. )1 ( َقسَّى        ,  
َشّد                                  , َزّم , َصلَّب   

َوثَّق                    , أيَّد , َمتَّن , َعزَّز ) 2(  
َحمى                                , َحصَّن ) 3(  
                        َجمَّع                    ) 4(
َتَزوَّج                                          ) 5(  

katamichi 片道 n. )ِذهاب     ) َتذِآَرة  
)                                     دون ألإلّياب(  

katamukeru 傾ける v. )1 ( إنَحَنى  ,  
َجَنح                         , ) إلى (ماَل, َحَنى   

)            ُقواه(َجَمع , َخصَّص , َآرَّس ) 2(  
َبدَّد                         , أتَلف , أخَرب ) 3(  
أسَرف في ألشَّراب                          ) 4(  

katamuki 傾き n. )1 ( ُميول , َميل  ,  
إتِّجاه َنحو                                , ُجنوح   

ُحُدور      , ) َمَيالن(ف إنِحرا, إنِحدار ) 2(  
katamuku 傾く v. )1 ( مال)َميَّل ) أو,  

إْنَحنى                                      , َحنى   
إسَتجَنح                            , إسَتمال ) 2(  
إنَحَدر                                         ) 3(  

katana 刀 n.  ُحسام               , َسيف  
kataomoi 片思い n.           ُحب َغير 

ُحب ِمن جاِنب واَحد َلم ُيباَدل ِمن    , ُمَتباَدل   
 ألجاِنب أآلَخر                                      
kataru 語る v.  َتَحدَّث    , َتباَدل ألَحديث  

           قال                       , َتَكلَّم , ) َمع(
 kanojo wa shinjitsu o katatta 彼 

女は真実を語った               قاَلت ألَحقيقة 
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katasa 堅（固、硬）さ n. )1 ( َقساوة    ,  
َمتانة                           , ُجمود , َصالبة   

,           َصالَبة ألرَّأس , ) َعنادة(ِعناد ) 2(  
              إسِتعصاء                              

katate 片手 n. )َِيد واِحدة             ) بـ  
katayoru 偏る v.  َميل, إنِحياز , َتَحيُّر  
katazukeru 片付ける v. )1 ( َرتَّب    

َوَضع في َمْوِضِعه ألُمَخصَّص     , )  َضبَّ(  
َرَفع                                   , شاَل , له   

َفَصل , ) ألُمشِكلة (َحّل, ) أْزمة(إحَتوى ) 2(  
)                                        في َقِضية(  
َآمَّل                           , َتمَّم , أنهى ) 3(  
َزوَّج إْبَنَتُه                                    ) 4(  
أزاح ِمن َطريِقِه , إغتال , ) ِمن(َتَخلَّص ) 5(  

katazuku 片付く v. )1 (َّق           َنس  
أرَجع أُألمور إلى , ) أشغاَله(َرتَّب , ) ُشؤَنه(  

َنظَّم                          , ِنصاِبها ألصَّحيح   
,          أألزمة (أنهاء , ) أألمر(َسوَّى ) 2(  

)                                           إحِتواُئها  
                أْتَمم   , إخَتَتم , ) ِمن(َفَرغ ) 3(
)                                 ِمن(ُمَتَزوِّج ) 4(  

katei¹ 仮定 n.  إفِتراض , َفَرض        ,  
)            قاِئم على(, َفَرِضية , َتَوهُّم , َظن   

 أإلفِتراض                                          
katei² 家庭 n.  َبيت       , عاِئلة , أسرة  
katei³ 過程 n.  َمْجَرى              , َسير  
katei·teki 家庭的 a. , n.  أليف       ,  

ُمريح                                      , أنيس   

katen カーテン n. (curtain) ة(ِستار (  
katō 下等 n.  ُسفول , ُدونيَّّة , ُدوٌن     ,  

     )                           في ألدََّرجة(َتَخلُّف 
katsu¹ 勝つ v. )1 ( َظِفر , إنَتَصر      ,  

َآَسب                               , َغَلب , فاز   
آاَنت له ألَغَلبة              , ساد , َتَفوَّق ) 2(  

katsu² 且つ conj.  أوَعدا(َفْوق , وَبْعد(  
َفضًال َعن                                  , ذلك   

katsudō 活動 n. َحَيِوية, َعَمل , شاط َن  
katsudō·teki 活動的 a. , n. ,    َفعَّال   

َنهَّاض                  , َهمَّام , َحِرك , َنشيط   
katsugu 担ぐ v.  َحَمل َعلى       (َتَنكَّب  

)                                             ألكَْْتف  
)2 (  

              )       ُمؤِمن بالطِّيرة(ُمَتَطيِّر ) 3(
أَغّر                         , َخَدع , َضلَّل ) 4(  

katsuji 活字 n.  َحرف ِطباعة    , َطبع  
)                                 أحُرف ألطِّباعة(  

katsuo 鰹 n.  ِمن    ) ُمَخطَّط(َنوع َآبير  
 َسَمك ألتُّنَّة                                          
katsura¹ 桂 n.  َشَجرة ألزَّْنَزريق       ,  

ِمن ألَفصيلة ألَقرنية لها    (َشَجِرة ألَزْمَزريق   
)            َزهر أحَمر إلى َبياض وال َثَمر لها  

katsura² 鬘 n.  ُجمَّة, َشعر ُمسَتعار     
)                                           باروآة(  

katsute 嘗て ad. )1 (َمرة) واِحدة (   ,  
ِمن     (في ما َمضى , َقديما , ُمناسبة واِحدة   

ألسَّاِبق                   ) ألزَّمان(في ) ألزَّمان  
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,   َلس على أإلطالق , َقط , أَبدًا , ألَبتَّة ) 2(  
َزَمٍن ما                    ) أو(وال في َوقٍت ما   

katsuyaku 活躍 n.  ُمَمْيز(َنشاط      (  
katsuyō 活用 n. , إنِتفاع , إسِتغالل ) 1(  
 إسِتْخدام                                             

)          في آِخر ألَكِلمة(َعالمة إعرابية ) 2(  
katte 勝手 n. )1 (                   َمْطَبخ  

حال                                 , َظرف ) 2(  
  َمع َمْصَلَحته                 َيتَِّفق, ُيالِئَمه ) 3(
,  ِعناية بالَمصَلحة ألذَّاِتية , إيثار ألنَّفس ) 4(  

 ُيريد ما َعَزم َعَليه                                 
katto かっと n.  َّإْحَتَدم َغَضبًا , إحَتد    ,  
 إسَتشاط َغَضبًا                                     
kau¹ 買う v. )1 (إبتاع , إشَترى , رى َش  

أوَقع َنْفَسه , ) على َنفسه(َجّر ) أو(َجَلب ) 2(  
)       بـ(َتَسبَّب , إبَتلى َنْفَسه , في ) أو َوَقع(  
ألَقدر       (ِرفعة , ) ِمن ألَمديح(َرصيد ) 3(  

)                                            وألقيمة  
kau² 飼う v.  َربَّى , ) َدلَّلَحَيوانًا ُم(إقَتنى  
kauntā カウンター n. (counter)  

,    ) َدفَّة ُتَعّد أو ُتدَفع َعَليها ألنُّقود(َمَعّد ) 1(  
)                                   ة(َعدَّاد, ساَجة   

)         وِبها ُتحَفظ ألنُّقود(آلة ألُمحاَسبة ) 2(  
   )  ُآَرة ُمعاِآسة(َعكَرة , َهجمة ُمضاّدة ) 3(

kawa¹ 川 n.  َجدَول                  , َنْهر  
kawa² 皮(革) n. )1 ( ِجلد)      إنسان أو  

ِسْلخ                                     , ) َحَيوان  
)             ُدِبغ أو َلم ُيْدَبغ(ِجلد ألَحَيوان ) 2(  

)      أو(ُقرافة , ألشََّجر ) أو ِلحاء(ِقْشر ) 3(  
                                            ُقالفة     

ِقشرة ألُخْبز                                   ) 4(  
َطَبقة َوَرِقية ُمالِصقة ِلفلم ألَبكرة          ) 5(  
)                     للكاميرة ألُمَتَوسِّطة ألَحجم(  
) َمعَدَنه أألصلي, َحِقيَقته (ِجلد ألشَّخص ) 6(  

kawa³ 革 n.                  ِجلد َحَيواني 
kawa⁴ 側 n. = gawa 側  
kawaigaru 可愛がる v.  أَحبَّ وَدلَّل  ,  
 الَطف ِبُحب                                        
kawaii 可愛い a. , َظريف , ُمَحبَّب ) 1(  

َودود                                      , َحّباب   
                             غالي    , َغزيز ) 2(
َصغير ِجدًا                          , ُقَليِّت ) 3(  

kawairashii 可愛らしい a. = kawaii  

可愛い 

kawaisō 可哀相 a. , n.  ِمسكين      ,  
ِبحالة ُمحِزنة                 , َيسَتدعي ألشََّفقة   

kawakasu 乾かす v.  َجفَّف , َنشَّف   ,  
ب                                       َنضَّ, َيبَّس   

kawaku¹ 乾く v. َتنشيف , َقْحل , َتجفيف    
kawaku² 渇く v.  َظِمئ       , َعِطش    
kawara 瓦 n.  ِقَطعة  (آُجرَّة , ِقرميدة   

)                     ُفخَّارية َيَتَكوَّن ِمنها ألَسقف  
kawari¹ 代わり n. ,  ِعَوض , َخَلف ) 1(  

ل                                                  َبَد  
)                              َتعويض(َجْبر ) 2(  
آَخر           ) َصحن ُرز(َطَلب , َتجديد ) 3(  
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َبيَنما             , َمع أّن , َمع ذلك , لِكن ) 4(  
kawari² 変わり n. )1 ( َتبديل , َتغير  ,  

)          َفْرق(َتفريق , ز َتميي, إخِتالف ) 2(  
أمر                     , َشيئًا َخطأ , شأن ) 3(  

kawarini 代わりに ad. )1 ( َبَدًال)َعن (  
)   لـِ(َسدادًا , ) بـِ(ُمعاَوَضة , في ُمقاِبل ) 2(  

kawaru¹ 代わる v.  أَخذ َمكان           ,  
   َحلَّ َمَحل                            , إسَتخَلف 

kawaru² 変わる v. )1 ( َبدَّل , َغيَّر   ,  
,    َنقَّح , ) َعَليه(َمرَّ , ) َعَليه(َجرى , َعدَّل   

 راَجع                                                
ِغير مألوف            , ُمخَتِلف , ُمَتَميِّز ) 2(  
إنَتَقل                                 , َرَحل ) 3(  

kawarugawaru 代 わ る 代 わ る  ad. 
بالدَّور      , بالتَّناُوب , بالتَّعاُقب , بالتَّراوح   

kawase 為替 n.  َحَوالة  (ُسفَتجة َبريِديَّة  
)          ماِلية َبِريِديَّة ُتصَرف في َمكان آَخر  

kawasemi 川蝉 n. )ألقاَوْند ) طاِئر   ,  
دُره  ِبَحجم ألُقنُبرة َظهُره أزَرق وّص(ألِقِرلِّي   

 ُبرُتقالي وِمنقار حاد َطويل وذيل َقصير بارع 
)                                في َصيد أألسماك  

kawauso 川獺 n.  ُقضاعة, َثْعَلب ألماء  
kayaku 火薬 n.  وهو ِمن        (بارود  

)                                        ألُمَتَفجِّرات  
kayō·bi 火曜日 n. ثاء           َيوم ألُثال  

kayōkyoku 歌謡曲 n.        ُأغنية ذي 
 َشعِبية                                               
kayou 通う v. )1 (      ألذِّهاب ِمن وإلى  

)                                          َمكاٍن ما(  
َتَنقَّل                                   , سار ) 2(  
ُمَتواِلية     ) ِزيارات(, ُمَتَردِّد , ُمَتَكرِّر ) 3(  

  داَول,  أدال )4(

kayowai か弱い a.  َضعيف     , واِهن  
َهشيم                                    , ) ألَبَدن(  

kayu 粥 n. َعصيدة ُرز                      
kayui 痒い a.  َهْرش(ُحكاك , ِحكَّة     (  
kaza·guruma 風車 n. )1 (    دوالب  

َطواحين َهواِئية                         , ألَهواء   
ُلعبة ُمؤلَّفة ِمن َعصا على       (دوالب ) 2(  

آدوالب            (رأِسها ُدالب ِمن َفراشات   
)                        َيدور بالرِّيح)  ألَطاحونة  

kazamuki 風向き n. )1 (  إتِّجاه ألرِّيح  
)              َمزاج(ُخلق , َطبع , ف َظر) 2(  

kazan 火山 n.  َجَبل , َجَبل نار , ُبرآان  
 ُبرآاني                                             
kazari 飾り n.  ِحلية    , َزخَرفة , زينة  
kaze 風 n.  َهفَّة , َنْسمة , َنسيم , ِريح  ,  

              َهبَّة                  , َنفخة , َهيجة 
kaze 風邪 n. )ألنَّْزلة ألواِفدة     ) َمَرض  

)                                       أإلنفلوانزا(  
kazoe·doshi 数え年 n.    ألُعمر َحَسب 

     ِعند ألوالدة ُيحَسب (ألتَّقويم ألياباني ألَقديم 
  ِمن آانون ألثَّاني    1ُعمرة َسنة وفي تاريخ 

َمثال جاء َمولود ِبتاريخ  , بر َسنة ُتعَت) يناير(  
      1ففي تاريخ ) ديسمبر( آانون أألوَّل 31

)     ُيعَتَبر ُعمرة َسَنتين) يناير(آانون ألثَّاني   
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kazoeru 数える v.  َّأحصى , َعد       ,  
 َحَسب                                               
kazoku 家族 n.  عاِئلة     , أْسَرة        
kazu 数 n.  إحصاء                   , َعد  
kazunoko 数の子 n.  
ke¹ 毛 n. )1 (َشْعر                           

َفروة           , ) ألِجمال (َوَبر, ُصوف ) 2(  
ريش                                          ) 3(  
         ناِمية َشْعِرية على َسْطح , ُشَعْيَرة ) 4(

َشييء آالَخيط َتتألَّف ِمنه ألياف      , ألنَّبات   
ُسَليكة              , أألِشنّيات ألُخضر ألزُّرق   

ke² 気 n.  َعَرض , َطَرف , أَثر , َعالمة  
َضئيًال ) َشيًا(, َلمسة , ) ج أعراض(  

-ke 家 suf. ُأْسَرة, ... عاِئلة ...          ,  
.                    ..ِلَقوم) ُينَسب(, ... َعشيرة   

 yamada-ke 山田家 

 tokugawa-ke 徳川家       ِمن َعشيرة 
 توآوغاوا                                           
 ainu-ke アイヌ家              ِمن َقوم أينو 
kechi けち a. , n. )1 ( ُشح , ُبخل     ,  

َمقبوض ألَيد                              ,ُممِسك   
, )َعقل َضيِّق َغير ُمَتساِمح(َعقل َضِنيك ) 2(  

 َضيِّق ألتَّفكير                                      
kechikechi·suru けちけちする v.   

) في ألَعطاء(أآدى , َضَيق في ألنََّفقة , َتباَخل   
kedamono 獣 n.  دابَّة , َبهيمة        ,  

          َبهيمي                , َبهيمة ) َشخص(
kedo(mo) けど（も） conj.   ُِمخَتَصر لـ 

keredo(mo) けれど（も）  
kega 怪我 n.  أِذيَّة       , َجرح , إصابة  
kegawa 毛皮 n.  َفْرَوة             , َفرو  
kehai 気配 n.  َداللة    , َعالمة , إشارة  

) ُتشير إلى ُوجود َشخص(  
kei¹ 計 n. )1 ( َمجموع ُآلِّي)ِلَمبَلغ مالي(  

)                             َمرسومة(ِخطَّة ) 2(  
ساعة َعدَّاد               , ِقياس , ِمْقياس ) 3(  

kei² 刑 n.  ُمدَّة   ) أو(ُعقوبة , َمحكوِمية  
ُحُكم َمحَكمة                              , ألُحكم   

-kei 形 suf.  ُصورة       , َهيئة , َشْكل  
keiba 競馬 n. ن َعلى ِسباق ألَخيل ألرِّها  
keibetsu 軽蔑 n.  إحِتقار , إزِدراء   ,  

َهوان                                     , إمِتهان   
kei·ei 経営 n.  َتدبير , َتْصريف , إدارة  
kei·eisha 経営者 n.  قاِئم , ُمدير إدارة  

ُمَتَصرِّف                       , ُمَدبِّر , ِبشئون   
keibi 警備 n. َذْود     , ِحراسة , ماية ِح  
keido 経度 n.  في            (َخط ألطُّول  

)                                         ألُجغرافية  
keigo 敬語 n.  َتكريمي         , َتشِريفي  
keigu 敬具 n. وهي عبارة  (ألُمخِلص لك   
 ُتذَآر في آِخر ألَمكتوب َقبل ألتَّوقيع في        

)                                لَرسميألِخطاب أ  
keihi 経費 n.  َمْصروف(, َنَفقة , إنفاق(  
keihin¹ 京浜 n.            َمديَنَتّي طوآيو 
 يوآوهاما َمعًا                                      
keihin² 景品 n. )1 (       ُملَحق َمجَّاني  
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          )       َشيء ُيَقدَّم َمع ِبضاعة ُتشَترى(
                                  جاِئزة َعيِنيَّة ) 2(

keihō 警報 n.  َعالمة لإلنذار , َنذير   ,  
َتنبيه                                      , َتحذير   

keiji¹ 刑事 n.  ِحماية      ) أو(َرُجل أْمن  
أمن    , َتعقيب , َمباِحث , ُمخاَبرات (ِسرِّي   
)                                           خَدولة إل  

keiji² 掲示 n.  َبالغ      , َنْشرة , إعالن  
keika 経過 n. )1 ( َسير)إلى أألمام (  ,  

َتَوسُّع                                       , َتَقدُّم   
)             ُمرور ألَوقت (َتَقضِّي ألَوقت) 2(  

keikai¹ 警戒 n. )1 (َتحذير       , إنذار  
َتَيقُّظ و َحَذر             , َتَرصُّد , ِحماية ) 2(  

keikai² 軽快 a. , n.  ِخفَّة       , َرشاقة  
keikaku 計画 n.  َبرنامج ألِخطَّة , ِخطة  
keikan 警官 n.                     ُشرطي 
keiken 経験 n. كة  ْنُح, َتجربة , ة ِخبر  
keiki 景気 n.  َرحاقة , َعَمل ألَكسب   ,  

إقِتصادي                               , إقِتصاد   
keiko 稽古 n.  َتَمرُّن             , َتَدرُّب  
keikoku 警告 n.  َتحذير          , إنذار  
keikō 傾向 n.  قاِبِلية    , ُجنوح , ُمُيول  
keikōtō 蛍光灯 n.  أو ِقنديل(فانوس  (   

)          خاربالغاز أو بالُب(َآهَربائي إسفاري   
keikō·tōryō 蛍光塗料 n.  أو(ِدهان  (  

ُدهان ُفسفوري ُيضيء َتحت    (ِطالء ُمْسِفر   
)                  تأثير َتَيار ِمن أألِشعَّة ألَمعنية  

keimusho 刑務所 n.  َحْبس     , ِسجن  

keireki 経歴 n.  َتْرَجَمة , َخلِفية , ِسيرة  
                  )                 سيرة َشخِصية(

keirin 競輪 n.    ِرهان ِسباق ألدَّرَّاجات 
 الَهواِئية                                             
keirō·no·hi 敬老の日 n.     َيوم َتقدير 

 آانون أألوَّل 15ُعطلة َرسمية في (ألُمِسنِّين 
))                                         ديسمبر(  

keisai 掲載 n.               ِطباعة وَنْشر 
keisan 計算 n.  ِحساب           , ِحْسَبة  
keisanki 計算機 n.            آلة حاِسبة 
keisatsu 警察 n.  بوليس(ُشرطة      (  
keisatsu·chō 警察庁 n.  ألِقيادة ألعامَّة 
 للشُّْرطة                                             
keisatsu·sho 警察署 n.  َمْخَفر       ,  
 َمرَآز ألشُّرطة                                     
keisei 形成 n.  َتَشكُّل , َتشكيل , َتكوين  
keisei·geka 形成外科 n.        َعَمِلية 
 َتجميل                                               
keisha 傾斜 n.  َميل , ُمنَحَدر , إنِحدار  
keishi·chō 警視庁 n.      ِقيادة ُشرطة 
 ألَمدينة                                              
keishiki 形式 n.  إلِتزام         , َشكِلية  

                          ألُعرِفيات) أو(ألشَّكِليات 
keishiki·teki 形式的 a. , n.  َشكلي ,  

        ُمَتَمسِّك  , َتَرسُّمي , ظاِهري , ُمَتَكلَّف 
 بالُعرف                                             
keisotsu 軽率 a. , n.  أهَوج ,            

ألتََّبصُّر ) أو(َعَدم ألتََّروِّي , َطيش , ُمَتَغْشِمر   
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keitai¹ 形態 n.  َهيئة               , َشكل  
keitai² 携帯 n.  َنَقل       , َجَلب , َحَمل  
keiteki 警笛 n.  بوق     , صاِفرة إنذار  
 إنذار                                                
keito 毛糸 n.  َنسيج      , َغْزل صوفي  
 صوفي                                              
keitō 系統 n. )1 ( َمنظوم         , ِنظام  

    لة ألنََّسب                    لِسِس, ُساللة ) 2(
keitō·teki 系統的  a. , n.  ُمَنّظم ,

َيجري ِبِنظاٍم على أُألصول           , ُمَرتَّب   
keiyaku 契約 n.  إتِّفاق , َتَعهُّد , َعْقد ,  

َتفاُهم                                      , ميثاق   
keiyaku·sho 契約書 n.  َوثيقة ألَعقد ,  

            َمخطوطة ألميثاق                      
keiyō 掲揚 n.  َنَصب راية  , َرَفع َعَلمًا  
keiyōdoshi 形容動詞 n.      إسم َنعتي 
keiyōshi 形容詞 n.  َنعت    ) أو(ِصفة  

)                                    في ِعلم ألُلغة(  
keiyu¹ 経由 n.  ِبَطريق , َعن َطريق ,   

       على َسبيل             , ِمن ِخالل , َعْبَر 
keiyu² 軽油 n.  ِقنديل زيت ) أو(فانوس

) َيعَمل على ألُوقود آالَزيت و ُمشَتقَّات ألّنفط(  
keizai 経済 n.  ماِلية وإقِتصاد , إقِتصاد  
keizai·teki 経済的 a. , n.  إقِتصادي,  

ماّدي                                       , مالي   
keizaikikaku·chō 経済企画庁 n.  

تَّخطيط أإلقِتصادي                      داِئرة أل  
keizoku 継続 n.  ُمواَصلة , َتواُصل  ,  

ُمتاَبعة                                      , َدوام   
keizu 系図 n.  لة ألنََّسب     لِسِس, ُساللة  
kejime けじめ n.  َفرق , َتفريق , َتميييز  
kekka 結果 n.  َمَغبَّة  , حاِصل , َنتيجة  
kekkaku 結核 n.           َمَرض ألسِّّل 

َمَرض ألتََّدرُّن ألرَِّئوي               , ألرَِّئوي   
kekkan¹ 欠陥 n.  َنقص   , َخَلل , َعيب  
kekkan ²  血 管  n.  ألدَّم(َوريد ( ,

ج أوِعية   ) (في ألِجسم(ِوعاء للدَّم , ِشْريان   
        )                                         ألدَّم

kekkō¹ 欠航 n.          إلغاء ِرحلة َسفر 
)                                          بالطاِئرة(  

kekkō² 決行 n.  َعليه       َعَمل َمعزوم  
kekkō³ 結構 a. , n.  َجيِّد , َحَسن      ,  

َلذيذ                                        , َطيِّب   
kekkō⁴ 結構 ad. َنوعًا     , ٍد ما إلى َح  

إلى َحٍد َبعيد                                  , ما   

kekkon¹ 血痕 n.                 َلطخة َدم 
kekkon² 結婚 n.  ِنكاح , ِقران , َزواج  
kekkon·shiki 血痕式 n.        ُطقوس 

ُعرس              , إحِتفال ألزَّواج , ألزَّفاف   
kekkyoku 結局 ad.  ِنهاِئيًا     , أخيرًا  
kemono 獣 n.  َحَيوان , َحَيوان , َبهيمة  
 َوحشي                                              
kemui 煙い a.  ُمَتَعجَّج    , َآِثير ألدُّخان  

ُمَكدَّر بالُدخان                         , بالدُّخان   
kemuri 煙り n.                       ُدخان 
kemuru 煙る v. )1 (                َدخَّن  
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ُمعِتم                               , َضبابي ) 2(  
kemushi 毛虫 n.  ُطرُطر   ) أو(ِسْرَوة  

وَتكون (أشَعر ) دودة َقبل أن َتكون إسروعًا(  
)                  إسروعًا َقْبَل أن َتكون َفراشة  

kemutai 煙たい a.         ال ُيَشجِّع على 
َعسير        , ال ُيمِكن ألدُُّنّو ِمنه , لُمعاَشرة أ  

 ألُمعاَملة                                             
ken¹ 件 n.  َقِضيَّة         , واِقعة , حأِدثة  
ken² 券 n.  آوبون(َقسيمة , َتذِآرة      (  
ken³ 県 n.  َمنِطقة(ِلواء , ُمحاَفظة       (  
ken⁴ 剣 n. و َحدَّين                 َسيف ذ  
-ken¹/gen 軒 suf.     الِحقة ُتضاف َبعد 

)                       ألدُّور(ِذآر َعَدد ألَمناِزل   
-ken² 権 suf.  َعدل(َحّق                  (  
kenasu 貶す v.  َنَقد  , َذّم , ) ُفالنًا(َقَدح  
kenben 検便 n.  ِطبِّي(َفحص ُبراز    (  
kenbikyō 顕微鏡 n.               ُمْجِهر 

ُمْجِهر َبَصِري               , ) ميكروسكوب(  
kenbutsu 見物 n. )1 (            ِزيارة  

)                                           ِسياحية(  
َرَقب                   , ) آالُمَتَفرِّج(َنَظر ) 2(  

kenbutsu·nin 見物人 n.        ُمشاِهد 
)                     ِمن َبعيد(َنظَّار , ) َفرِّجُمَت(  

kenchi 見地 n.  رأي       , ِوجَهة َنَظر  
ken·chiji 県知事 n.  َرئيس َبَلِدية      ,  

)                         ُمدير ألُمحاَفظة(ُمحاِفظ   
kenchiku 建築 n.  إنشاء , إعمار     ,  

  َهنَدسة    ,َفن ِمعماري , ِطراز ألِبناء , ِبناء 

 ِمعماِرية                                            
kenchō 県庁 n.  أو(داِئرة ألَبَلِدية       (  

  َمْكَتب ألَبَلدية                       , ألُمحاَفظة 
kendō 剣道 n.  ُمباَرزة    (ُلعبة ألكيندو  

)                                   بِسيوف َخَشِبية  
kengaku 見学 n.  ِزيارة َبحث , َتَصفُّح  

في ألَمْصَنع   (ُدروس َتطبيقية , ِدراسة ) أو(  
)                                                مثًال  

ken’i 権威 n.    َمسؤولّية, ُسلطة , ُنفوذ  
kenji 検事 n.  أو(ُمدَّعي ألنِّيابة          (  

                     )     ألُمدَّعي ألعام(ألُحكومة 
kenjū 拳銃 n.  َطَبنجة, َفْرّد (ُمَسدَّس ( ,  
 ِسالح َيَدوي َصغير                               
kenka 喧嘩 n.  أو ِشجار(ُمشاَجرة (   ,  

ُمكاَلبة                  , ) في ألَكالم(ُمخاَصمة   
kenkai 見解 n.  ة(َنَظر, َظّن , رأي   (  
kenketsu 献血 n. َبرُّع بالدَّم            َت  
kenkō 健康 n.  سالمة  , عافية , ِصحَّة  
 ِمن ألَمَرض                                        

kenkō·hokenshō 健康保険証 n.  
   ِبطاقة  ألتِّأمين ألصِّحِّي                         

kenkoku·kinen·no·hi 建国記念の日  
n.  ادف ألحادي ُيص(َيوم ألتَّأسيس ألَوَطني  

))                     فبراير(َعَشر ِمن ُشباط   
kenkyū 研究 n.  َبْحث , ِدراسة        ,  
 إسِتقصاء ِلَمعِرَفة ألَحقاِئق واُألصول           

ِعلمي         ) أو َتْحقيق(َتَحرٍّ , ِلَموضوٍع ما   
kenmei¹ 賢明 a. , n.  َحكيم , عاِقل   ,   
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,  ُرْشد , ِحكمة , صيف َح, صاِئب , ُمدِرك   
َعقل                                     , َصواب   

kenmei² 懸命 a. , n.  ُمثاِبر , ُمجَتِهد,  
َآّد                      , ُمثاَبرة , إجِتهاد , آاد   

kenpō 憲法 n.                      ُدْسُتور 
kenpō·kinenbi 憲法記念日 n.  

ألذي ُيصاِدف ألثَّاِلث   (تور إحِتفاء ِبَيوم ألدُّْس  
))                                ماِرس(ِمن آذار   

kenri 権利 n.  ج ُحقوق(َحّق          (   
kenrikin 権利金 n.  َمبَلغ(ِقسط ألتأمين  

)     مالي ُيْدَفع آتأمين ِعند إسِتئجار َعقاٍر ما  
kenritsu 県立 n.  أو(َيعود للَبَلِدية     (  

ُملك ألَبَلدية       , خاص بالَبَلدية , َفظة ألُمحا  
kenryoku 権力 n.  ُسلطة , ُنفوذ      ,  

َهيبة                             , َمكانة , َسطوة   
kensa 検査 n. إخِتبار , ص َفْح         ,  

َتفتيش                                    , ُمعاينة   
kensaku 検索 n.  ل        َمْدَخ, َمْرِجع  
kensatsu¹ 検札 n.        ُمعاَينة ألتَّذاِآر 
kensatsu² 検察 n.  في ألُحكومة(ِنيابة (  
kensatsu·chō 検察庁 n.        ُمديِرية 
 ألنِّيابة ألعامَّة                                       
kensetsu 建設 n.  إعمار , إنشاء , ِبناء  
kensetsu·daijin 建設大臣 n.   َوزير 
 أإلنشاء والتَّعمير                                  
kensetsu·shō 建設省 n.         ِوزارة 
 أإلنشاء وألتَّعمير                                  
kenshō 懸賞 n.            ُمساَبقة َجواِئز 

kenshūsei 研修生 n.  َشخص(ُمَتَدرِّب  
            )                         َتحت ألتَّدريب

kenson 謙遜 n.  َتواُضع        , إحِتشام  
kentō¹ 見当 n. )1 ( َحْزر , َتخمين     ,  

)                                ِمن ألَغيب(َرجمًا   
)       ِجهة(َنحو , ِوجهة , ة ِجه, إتِّجاه ) 2(  
ُقرابة   , ُزهاء , َحوالي , َنحو , َتقريبًا ) 3(  

kentō² 健闘 n. ِنزال        , ل ِبِهمَّة ِقتا  
َمعَنِويَّات ِقتاِلية                 , ِبَمجهود ُمَميَّز   

kentō³ 検討 n.  إخِتبار , َفحص        ,  
 ُمعاَينة                                               
ken’yaku 倹約 n.  في          (إقِتصاد  

     َتوفير,َعَدم َتبذير , ُحسن َتدبير , ) أإلنفاق
kenzen 健全 a. , n.  عاِفية , ِصحَّة   ,  

ُمعافى                           , َسليم , ِصحِّي   
keppaku 潔白 n.  ِعصمة , براءة     ,  

)                ألنَّفس(َطهارة , َنقاوة ألسَّريرة   
keredo(mo) けれど（も） conj.     َغير 

                  مع ذِلك, إالَّ , ) أّن(بيد , ) أّن(
keru 蹴る v. )1 ( ِرْآلة)زفنة         ) أو  

َرْمحة                , َلْبطة , َرْفسة  ,) للُكرة(  
أبى                                  , َرَفض ) 2(  

kesa 今朝 n.  هذا         , َصبيحة ألَيوم  
 ألصَّباح                                             
keshigomu 消しゴム n.           ِمْمحاة 

)                                            َمحَّاية(  
keshikaran 怪しからん a.  َفظ         ,  

)   أو َسيء(َقليل , َسْمج أألخالق , ُمَتطاِول   
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َعديم أإلحِترام ِللَغير                    , أألَدب   
keshiki 景色 n.  َطبيعي (َمنَظر , َمشَهد  

ِمن (َبسطة َمنظورة ) أو(َمنَظرة , ) أو ريفي  
)                          أرض َطبيِعية أو ريفية  

keshō 化粧 n. )َتزيين , ) ِمكياج        ,  
َتصنيع ألَهيئة                             , َتَزيُّن   

 keshō-hin 化粧品  ُمسَتحَضرات َتجميل 
kessaku 傑作 n.  ء َمعمول  َشي(َحذيقة  

سن َشيء مثْتَقن باِرع في ُح(َبريعة , ) ِبِحْذق  
  ُتحفة                        , )ألَفن أو ألصِّناعة

kessan 決算 n.  َتشطيب(إغالق ِحساب (  
kessei 結成 n.  َتنظيم , َتشكيل          ,  

أسَّس        ) أو(َشكَّل ) َلجنة(تأليف , َتكوين   
                           )         ِحزب ِسياسي(

kesseki 欠席 n.                      ِغياب 
kesshin 結審 n.  َتصميم, َتقرير , َقرار  
kesshite 決して ad.  َقّط, أَبدًا , ألَبتَّة ,  

)    أو(وال في َوقٍت ما , َلْيَس على أإلطالق   
 َزَمٍن ما                                             
kessho 血書 n.       ِآتابة ُآِتَبت بالدِّماء 
kesshō¹ 決勝 n.  ِنهائية) ُمباراة(, ِنهائي  
kesshō² 結晶 n. ,  ) آريستال(ِبلَّْور  )1(  
 َتَبْلَور                                                

َحصيلة                              , َنتيجة ) 2(  
kesson 欠損 n.  َخسارة , َعجز , َنقص  
kesu 消す v. )1 ( أخَمد    , أهَمد , أْطَفأ  

َقَطع           , ) ألَكهَربائي(َفَصل ألتَّيار ) 2(  
)             ألنُّور ألَكْهَربائي(أطَفَأ , ألّكهَرباء   

َآَشط                          , َحّت , َمحا ) 3(  
   َعَزل                                , أزال ) 4(

keta 桁 n. )1 ( خانة)َرَقم                (  
عاِرضة                                       ) 2(  

ketobasu 蹴飛ばす v.  َرَفض   , َرَآل  
ketsu けつ n.  َتعبير سوقي(ُمؤخَّرة     (  
ketsuatsu 血圧 n.            َضغط ألدَّم 
ketsudan 決断 n.  ُحْكم          , قََرار  
ketsueki 血液 n.                        َدّم 
 ~ no junkan ~の循環   ألدَّورة ألدََّمِوية 
ketsui 決意 n.  َبّت    , َتْصميم , َتْقرير  
ketsumaku·en 結膜 n          إلِتهاب 

)        ألِغشاء ألباِطني ِلَجفن ألَعين(ألُملَتِحمة   
ketsumatsu 結末 n.  خاِتمة    , ِنهاية  
ketsuron 結論 n.  َنتيجة      , ُخالصة  
kettei 決定 n.  َقرار              , َتقرير  
ketten 欠点 n.  َخَلل , َعيب , ِعلَّة     ,  

َنقيصة                                     , مأَخذ   
kewashii 険しい a. )1 ( َشديد أإلنِحدار  

َشديد ألصُُّعود                    , ألَمَيالن ) أو(  
عاِبس                , حاد , َشديد , اٍس ق) 2(  

kezuru 削る v. )1 ( َمَشح)     َمّس َمسًا  
, َشَحذ , )) باللفأرة(ألَخَشب (َسَحت , ) َخفيفًا  

 َجَعَله حاّدًا                                          
َحَذف                               , َشَطب ) 2(  
َخفَّض                         ’ َقلَّل, َنقَّص ) 3(  
ِبَجَرياِنِه     َبراُه, ) ألماء ألصَّخر(َسَحل ) 4(  

 َعَليه                                                 
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ki¹ 木 n.  ُشَجْيَرة                    , َشَجرة  
ki² 気 n. )1 ( ألَعقل     , إحساس , روح  

)    ُمؤقَّتة(ة َنفِسية حال, ) ألَتفكير وأإلهِتمام(  
ِفْكر                              , بال , ِنيَّة ) 2(  
ألَوْضع ألنَّفسي          , ) َمزاج(خاِطر ) 3(  
َمزاج                         , ُخلق , َطبع ) 4(  

-ki¹ 器 suf. )1 ( ِعدَّة             , أَدوات  
))        ِزفِمن ألَمعا(آلة أُألرَغن (ُأْرغ ) 2(  

-ki² 機 suf. )1 (                     طاِئرة  
ماِآنة                                    , آلة ) 2(  

kī キー n. (key) )1 (               ِمْفتاح  
)               أآللة ألطَّاِبعة, البيانو  (ِزّر) 2(  

kiatsu 気圧 n.                َضغط َجوِّي 
kiba 牙 n.                                ناب 
kibarashi 気晴らし n.  َلهو , َتسِلية ,   
 َترويح َعن ألنَّفس                                 
kibishii 厳しい a.  حاِزم , صاِرم      ,  

ُمَتَشدِّد                             , َشديد , قاٍس   
kibo 規模 n.  ُمسَتوى    , َمقاس , َحْجم  
kibō 希望 n.    َرجاء , أَمل , ُأمِنية     ,  

َرغبة َتَمٍن                                 , َمرام   
kibun 気分 n.  إحساس , ُشُعور       ,  

)    َمزاج(, ) في ِتلك أللحظة(ألحالة ألنَّفِسية   
kichi 基地 n.                         قاِعدة 
 gunji-kichi 軍事基地 ِرية َكقاِعدة َعْس  
kichinto きちんと ad.  ِبَنظافة وَترتيب,  

َمضبوط         , على َنحٍو الِئق , َآما َينَبغي  
kichō 貴重 a. , n.  َقيِّم  , َنفيس , َثمين  

kichōhin 貴重品 n. )َنفيسة   ) ُمقَتَنيات  

kichōmen 几帳面 n.  ُمَنظَّم , َدقيق  ,  
ُيفِرط في ُمراعات َدقاِئق آداب       (ذو نيقة   

َنيِّق                 , ) ألسُّلوك وُحسن ألُمعاَملة  
kidō 軌道 n. )1 ( َفَلك   , َمدار ألنُُّجوم  

)                           ِسكَّة ألَحديد(َخط ) 2(  
ألمأُلوف في ألَمسَلك    , ألَمسار ألسَّوي ) 3(  

kidoru 気取る v. )1 (             َتحالى  
                               ُمَتَصنِّع          ) 2(

kidōtai 機動隊 n.        ُشرَطة ُمكاَفحة 
 ألشََّغب                                              
kieru 消える v. )1 ( ُطِفئ , إنَطفأ      ,  

ألتَّيار            (ُفِصل ,  ُقِطع  ,ُاهِمد, ُأخِمد   
                )                          ألَكهَربائي

ذاب                          , إنَقَشع ,  َتَبدَّد )2(  
,   َعن ألنََّظر )أو غاب(َتوارى , إخَتفى ) 3(  

َلم َيبقى له  , َتالشى , ) زال ِمن ألُوجود(باد   
)                                  أألَلم(زال , أَثر   

             إنَدَثر       , إنَمحى , إنَطَمس ) 4(
kifu 寄付 n.  ِمْنَحة         , ِهبة , َتَبرُّع  

,      إسهام , ) في ألَعون(ُمشاَرآة , َخيِرية   
ِبداد                                     , ُمعاَونة    

kigae 着替え n.  َخلع    (َتبديل ألَمالِبس  
َمالِبس     ) َغيار(, ) ألَمالِبس وِلبس َغيِرها  

                          )         للتَّغيير( حِتياطإ
kigaeru 着替える v.  َبدَّل, َغيَّر مالِبَسه  
kigai 機外 n.                خاِرج ألطَّاِئرة 
kigakari 気掛かり a. , n.  َقَلق        ,  



- 291 - 
 

إضِطراب ألبال                        , هاِجس   
kigane 気兼ね n.  َآْبح ألنَّْفس , َحَرج ,  

َنفَسه       (َمَلك , ) أإلحساس(َحَبس , وى َز  
)            َعن(حاش َنفَسه , َتماَلك , ...) َعن  

kigaru 気軽 a. , n.  َمِرح , ُمبَتِهج    ,  
 ُمسَتِعد                                               
kigeki 喜劇 n.  َهَزلي         , ُمضِحك  
kigen¹ 紀元 n.  َدور   ) أو(د َعْه, ِحْقَبة  

َفتَرة َزَمِنية               , َعصر , ) تاريخي(  
kigen² 起源 n.  َمْنشأ , َمْبدأ , َمصَدر  ,  
 أصل                                                
kigen³ 期限 n.  ِنهاية        , أَمد , أَجل  

  ُمدَّة ُمَحدَّدة                               , أألَمد 
kigen⁴ 機嫌 n. )1 ( ألَوْضع ألصِّحِّي ,  
 ألحالة ألصِّحِّية                                     

,  ) َمزاج(خاِطر , َمزاج , ُخلق , َطبع ) 2(  
 ألَوْضع ألنَّفسي                                     
kigō 記号 n.  إماءة , إشارة , عالمة   ,  

                       َرمز    , إرهاصة , إمارة 
kigu 器具 n.                             أداة 
kigyō 企業 n.  َشراآة , َمشروع       ,  
 َشِرآة                                               
kihon 基本 n.  ُجذور   , َقواِعد , ُأُسس  
kihon·teki 基本的 a. , n.  ُأصولي   ,  

                        َجذري          , َجوَهري 
kiiro 黄色 n.  ُصْفرة        , َلون أْصَفر  
kiiroi 黄色い a.  َصفراء ) أو(أصَفر  ,  

)                                        َصفراوي(  

kiji¹ 雉 n. ,   ألتَّْدُرج ) طاِئر(, ديك َبرِّي   
)                                 آالَحَجل(َتْدُرَجة   

kiji² 生地 n.  ِقطعة(ُقماشة , َبّز , ُقماش  
)                                              ِقماش  

kiji³ 記事 n.  َتقرير إخباري , َخَبر     ,  
 َمقال                                                 
kijitsu 期日 n.  تأريخ ُمَحدَّد ِلُمناَسبة ما 
kijun¹ 基準 n.  اس           ِمقي, ِمعيار  
kijun² 規準 n.  َنموَذج           , قاِعدة  
kijutsu 記述 n.  َتوصيف      , َوْصف  
kika 帰化 n.  َتجنيس         ) أو(َتَجنُّس  

)                       بَرَعِوية َدْوَلٍة ِمن ألدَُّول(  
kikagaku 幾何学 n.       ِعلم ألَهنَدسة 

                          )                  ألشَّْكِلية(
kikai¹ 機械 n.  ماِآنة(آَلة                 (  
kikai² 機会 n.  َوقت    , ُنْهَزة , ُفْرَصة  

َمْنَهَزة                                   , ُمناِسب   
kikaika 機械化 n.  ألشَّيء َجعل (تأييل  

إسِتآلة               , أآلالت ) أو(َيعَمل بأآللة   
kikaku¹ 企画 n.  َتخطيط         , ِخطَّة  
kikaku² 規格 n.  ِلُمسَتوى ُمَعيَّن (ِمعيار  

ُمسَتوى أساسي          , َمقاس , ) ُيحَتذى به  
kikan¹ 期間 n.  أَجل , أَمد , ُمدَّة       ,  

ُمهلة                               , ِحقبة , َفْتَرة   
kikan² 器官 n.  ِمن  (ُعضو , جاِرحة   

)                                    أعضاء ألِجسم  
-kikan³ 機関 suf. )1 ( آلة)ماِآنة (  ,  

                                              ُمَحرِّك 
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)               ج َوساِئل(َوسيلة , ُمؤسَّسة ) 2(  
kikansha 機関車 n.       آلة َتسير ِمن 

)                        قاِطرة(آلة ِقطار , ذاِتها   
kikaseru 聞かせる v.  ّقّص , أنَبأ     ,  

َرَوى                                      , َحدَّث   
kikasu 聞かす v.  ُحِكَي  , ُأخِبر , ُأْسِمع  

ُقِرئ َعليه                                     , له   
kikazaru 着飾る v.  أو َتَطرََّز(َتَزيََّن  (  

)                         تَشيِّك(َتَقمَّش , الِلباس ب  
kiken¹ 危険 n.  َمحظور , َخَطر ,       

ُمغاَمرة           , ُمخاَطرة , ُمجاَزفة , َغَرر   
kiken² 棄権 n.  َعن               (إمِتناع  

ألنُّزول , إسقاط َحق , إنِسحاب , ) ألتَّصويت  
                          ألتََّخلِّي َعن ُمسَتَحق) أو(

kiki 危機 n.                            أْزمة 
kiki·akiru 聞き飽きる v.   َسِئم َسماعُه 
kiki·chigaeru 聞き違える v.      أساء 
 َسْمعًا                                                
kiki·chigai 聞き違い n.      َسِمع َخَطًا 

                                َغَلطًأ           ) أو(
kiki·dasu 聞き出す v.  َتَحسَّس        ,  

َتَخبَّر                          , َتَحقَّق , إسَتْخَبر   
kiki·gurushii 聞き苦しい a.     ُمؤذي 

ُآِره َسماعه , َسماعه ) َتَقبُّل(َيصُعب , للسََّمع   
kiki·kaesu 聞き返す v.  إعادة ألسُّؤال,  

لسُّؤال                                      ِتكرار أ  
kiki·machigaeru 聞き間違える v.  

َسِمع َخَطًأ                        , إساءة ألسَّمع   

kikime 効き目 n.  َفعَّال          , ُمؤثِّر  
kikin¹ 飢饉 n.  َمجاعة             , َمحل  
kikin² 基金 n.               ُصندوق مال 
kiki·naosu 聞き直す v. إعاَدة ألسُّؤال  

)                                          بإيضاح(  
kiki·nogasu 聞き逃す v.  َلم َيَتَمكَّن ِمن 

ُأحِبط ألسَّمع                            , ألسَّماع   
kiki·sokonau 聞き損なう v.    َلم َيلُقط 

     )                                         َيسَمع(
kikite 聞手 n.  ُمسَتِمع            , ساِمع  
kikitori 聞き取り n.       , ) ما قيل(َلقَْط 
 َسماع                                               
kikitoru 聞き取る v.  َسِمع    ) أو(َلَقَط  

   )     ما َيسَمَعه(ن ِمن ُمتاَبعة تَمكَّ,) ما قيل(
kikkake きっかけ n. )1 (ُفرصة      ,  

ُنْهَزة                              , َوقت ُمناِسب   
داِفع                                  , حاِفز ) 2(  

kikō 気候 n.                           َمناخ 
kikoeru 聞こえる v.     َيسَتطيع ألسَّماع 
kikoku 帰国 n.       ألَعودة إلى ألَوَطن 
kikoku·shijo 帰国 n. دة إبناء      َعو  

)                      ألطُّالَّب ِمن ألخاِرج(ألَبَلد   
kiku¹ 効く. 利く v. )1 ( أثَّر)ألدَّواء (     ,  
 أَخذ َمفعولة                                         

)   أَدوات أآللة(َعَدم َتجاُوب ) أو(َتَوقُّف ) 2(  
kiku² 聞く.聴く.訊く v. )1 (         َسماع  

إصغاء                      , )ألى(إسِتماع ) 2(  
إسَتعَلم                                 , سأل ) 3(  
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أطاع                 , أذَعن , َسِمع ألَقول ) 4(  
kiku³ 菊 n.  َزهَرة ألذََّهب    , أألقحوان  
kikubari 気配り n.  ِعناية , إهِتمام   ,  

                    إعِتبار                , ِحرص 
kikyō 帰郷 n.  ِلَمْسَقط ألرَّأس أو (َعودة  

)                                    ألَبَلد أو ألَوَطن  
kikyū 気球 n.  آلة بالون َترَتِفع  (ُمنطاد  

)                                        في ألَفضاء  
kimae 気前 n. = kimaegaii 気前が 

 いい 

kimaegaii 気前がいい n.  َآريم       ,  
َطيِّب ألنَّفس       ) أو(َسفيط , َسخي , َجواد   

kimagure 気紛れ n.  َهوى , َنزوة ,   
)                         َشهوة َنفِسية شاذَّة(َبْدَوة   

kimama 気まま a. , n.          إسِتقالل 
     , أمر َنْفِسهيع إّال ال ُيِط, ذاتي ) يِصَشْخ(

َتَحرَّر ِمن                         , ة َيرَآب َهوا  
kimari 決まり n. )1) (َقرار ) َتثبيت   ,  

إتِّفاق                                      , َتسِوية   
َمبادئ                      , ِنظام , قانون ) 2(  
عادة                                   , َطبع ) 3(  
                                 َمنَهج , ِنظام  ) 4(
ُمخِجل                              , ُمحِرج ) 5(  

kimari·monku 決まり文句 n.  َتعبير 
 مألوف                                              
kimaru 決まる v.  ُحِسم , ) أألمر(ُسوِّي  

َمفصول فيه                         , ) ألِخالف(  
kimatta 決まった phr.  داِئم   , ِنظامي  

kimatte 決まって ad.                داِئمًا 
kimeru 決める v. )1 ( َصمَّم , َقرَّر   ,  

َجَزم                                , َحَتم , َعَزم   
)       ألُمْشِكلة(َحّل ) أو(َفك , َفَصل في ) 2(  
           َرسَّخ                        , َثبَّت ) 3(
إختار                                          ) 4(  

kimi¹ 君 n.                              أْنَت 
kimi² 黄身 n.  َصفاُرها(َمحُّ ألَبيَضة (   
kimi³ 気味 n. )1 ( ِحس , إْحساس     ,  
 ُشعور                                               

                                 َلمسة, َمسحة ) 2(
َنزعة                                 , ِميول ) 3(  

kimi·ga·yo 君が代 n.  ألنَّشيد ألَوَطني 
 ألياباني                                             
kimitsu 機密 n.  ِسرِّيَّة(ُخْفَية , ِسّر   (  
kimo 肝 n.  ُعضو في ألِجسم(َآبد      (  
kimochi 気持ち n.  ُشعور , إحساس ,  

َنفساِنية َتمَتِلك أإلنسان ُمدّّة   ) أو(حالة َنْفِسية   
)                                             وَتزول  

kimono 着物 n.   ألِلباس   (آيمونو ) 1(
)                               ألتَّقليدي في أليابان  

ساء                      ِآ, ِثياب , َمالِبس ) 2(  
kimuzukashii 気難しい n.     َصعب 

ُمَتَزنِّد                                 , أإلرضاء   
kimyō 奇妙 a. , n.  
kin¹ 金 n.  َعْسَجد      , ِتْبر , َذَهب      
kin² 菌 n. )1 ( ُفْطر)   َنبات أوَّلي ِومنه  

              )   َبكتيريا(, ) ألَفقع والَعَفن وألَمّن
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ِمكروب                          , ِجرثومة ) 2(  
kinai 機内 n.               داِخل ألطَّاِئرة 
kinako 黄粉 n.  ألصويا  ) َحبّّ(َطحين  
kinben 勤勉 n.  َآّد       , إجِتهاد , َجّد  
kinchō 緊張 n.                       َتَوتُّر 
kindai 近代 n.  ُيْقَصد  (ألَعْصر ألَجديد  

    1868ِبه ألَفترة ألواِقعة ما َبين َعهد ميجي 
)             َحتى ِنهاية ألَحرب ألعاَلمية ألثَّانية  

kindaika 代 n. 
kinen 記念 n.  إحياء   , إحتفال ِبِذآرى  

                          تأبين, لِلذِّآرى , ِذآرى 
kin’en 禁煙 n. )1 ( َمنع)َتحريم    ) أو  

خين                                             ألتَّد  
)          َعن ألتَّدخين(إمِتناع ) أو(إقالع ) 2(  

 ~ suru ~する            إقالع َعن ألتَّدخين 
kingaku 金額 n.  مالي(َمبَلغ           (  
kingan 近眼 n.  َيرى      (ِقَصر ألنََّظر  

)        ُبْعدأألشياء ألَقريبة َفَقط وال َيرى َعن   
kingyo 金魚 n.      َسَمك َشبُّوط صيني 

ُبرُتقالي                       ) أو(أْحَمر أْصَفر   
kiniro 金色 n.                  َلون َذَهبي 
kinjiru  禁じる v.  َنهى , َمَنع , َحرَّم ,  
 َحَظر                                                
Kinjo 近所 n. ُمجاِورون , ران ِجي    ,  

)                        ِجيرة(, ُمالِسق , ِجوار   
Kinjo·meiwaku 近所迷惑 n.  

إقالق راحة         , َمْصَدر إزعاج للجيران   
 ألجيران                                             

kinko 金庫 n.                        َخزنة 
kinkō 均衡 n.  تِّزان             إ, َتواُزن  
kinkō 金抗 n.                   َمْنَجم َذَهب 
kinkyū 緊急 n.  ُمِلح , ُمسَتعَجل       ,  

حاجة ُمِلحَّة                   , طاِرئ , عاِجل   
kinmotsu 禁物 n.  ُمَحرَّمات          ,  

)     أو(َشي ُمَحرَّم الَيِحلُّ َخْرُقه , َممنوعات   
نهي َعنه                               َم, إنِتهاَآه   

kinmu 勤務 n.  ِخْدمة             , َعَمل  
kinniku 筋肉 n.                َعَضالت 
kinō¹ 機能 n.  َوظيفة              , ُمِهمَّة  
kinō² 昨日 n.  ألباِرحة             , أْمس  
kinodoku 気の毒 a. , n.      َيسَتدعي 

,     باِئس , َرثى له , ُمحِزنة ِبحالة , ألشََّفقة   
)              ألسى أآلَخرين(ألشُّعور باألَسف   

kinoko きのこ n.  َشحم     , َفقع , ُفْطر  
ألُغراب             ) أو ُخبز(َعيش , أألرض   

kinpatsu 金髪 n.             َشَعر أشَقر 
kinrō 勤労 n.  ُشغل(ِخدمة , َعَمل     (  
kinrō·kansha·no·hi 勤労感謝の日  
 n.  ِتشرين 23ُيصاِدف (َيْوم َتكريم ألُعمَّال  

)       وهو َيوم ُعطلة َوَطِنية) نوِفمبر(ألثَّاني   
kinsei¹ 近世 n.  ألسَّاِبقة ألُمَتَحضِّرةألِحْقبة 

   1568 موموياما –وهي ِمن َعهد أزوتشي (
)               1868وَتمَتد إلى ِنهاية َعْهد إدو   

kinsei² 金星 n. )ألزُّْهرة        ) َآْوَآب  
kinsen 金銭 n.  ُنقود         , َنْقد , مال  
kinshi¹ 近視 n. = kingan 近眼  
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kinshi² 禁止 n.  َشيء    , َحْظر , َمْنع  
ُمَحرَّم                              , َمْنهي َعنهة   

kintō 近東 n.               ألشَّرق أألدنى 
kinu 絹 n.  َقّز, َحرير                       
kin’youbi 金曜日 n.       َيْوم ألُجمعة 
kinyū 記入 n.  في ِسِجل(َقْيد            (  
kinzoku 金属 n.  َمدَّة َمْعدنية   , َمْعِدن  
kioku 記憶 n.  َتَذآُّر              , ذاِآرة  
kion 気温 n.  ألَجو(َدَرِجة َحرارة       (  
kippari きっぱり ad.  َحتمًا , جاِزمًا   ,  

ِنهاِئّيًا                 , َتمامًا , َيقينًا , ِبال َريب   
kippu 切符 n.                       َتْذِآرة 
kirai 嫌い a. , n.  َمْقت  , ُبْغض , ُآره  
kirakira きらきら ad.  َبرَّاق      , َلمَّاع  
kiraku 気楽 a. , n.  َسهل , ُمريح    ,  

َرِخي , ال َيحِمل َهمًا , لة يأُخذ أُألمور بالسُّهو  
 ألبال                                                 
kirari きらり ad.                       َتألأل 
kirau 嫌う v.  َبَغض , َآِره , ) ِمن(َنَفَر ,  

عاف                                       , َمَقت   
kire 切れ n. )1 (            ُقماش         

ُنْتَفة                       , ِجْزَعة , ِقْطعة ) 2(  
-kire 切れ suf.  َشريحة           , ِقْطَعة  
kirei 綺麗 a. , n. )1 ( َحَسن , َجميل  ,  

َلطيف         , َظريف , َرقيق , فاِتن , َزْين   
صافي                       , َنِقّي , َنظيف ) 2(  
ف َتمامًا                          َنظَّ, َمَسح ) 3(  
َحَسب أُألصول             , َنزيه ) َلعب() 4(  

kireru 切れる v. )1 ( حاد , قاِطع       
)                                 ألَحبل(َقَطع ) 2(  
)                                 ألسَّد(إنهار ) 3 (  
)              دَّةآالُم(َقضى , َنِفذ , إنَتهى ) 4(  
)       ألهاِتِفيةالُمكاَلمة( َقطع ) أو( َفصل )5(  
)                                  َهَرى(أبْلى ) 6(  
)                    َعالقة(َقطع , إنِفصال ) 7(  
َسريع  , ) َسريع ألَفهم(َلِقن , حاّد ألذَّآاء ) 8(  

                   حاِذق                    , ألَبديه 
)9 (  

ُأصيب                             , ُجِرح ) 10(  
kiri¹ 霧 n.  َسحاب (ِرْهل , َضباب َرِقيق  

َسحابة َرقيقة     , َغباش , َرقيق ُيشبه ألنَّدى   
kiri² 錐 n.  ِمقَدح(ألنَّقر ) أو(آلة ألَقْدح (,  

       ِمثَقب                                          
kiri³ 桐 n.  َشَجرة بأوراق على   (آيري  
 َشكل صنوَبري وأزهار ُمجَتِمعة أرجوانية    

)                                        بيض) أو(  
-kiri 切り suf. )1 ( َلْيَس إالَّ        , َفَقط  

ُمْنُذ ذِلك ألحين                        , ُمْنُذ ) 2(  
kiriageru 切り上げる v. )1 ( أنهى   ,  

)                         ِمن(َفَرغ , أَتّم ,  أآَمل   
َرَفع                                    , زاد ) 2(  
إعادة ألتَّقييم                                  ) 3(  

kiridasu 切り出す v. )1 ( إقَتَلع , َقَطع  
              َشَرع في التََّكلُّم                 ) 2(

kirigirisu きりぎりす n. رون ُجنُدب ِبُق  
 َطويلة وَلون أخَضر َيعيش َبين أوراق ألشَّجر 
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kiri·hanasu 切り離す v.    َفَصل, َقرَّق 
kiri·kaeru 切替える v.   , َغيَّر , َحوَّل 

َجدَّد                                 , َبدَّل , َتَغيَّر   
kiri·kawaru 切り替わる v. بَدل ُيسَت ,  

َيِحل َمَحل                     , َيَتَحوَّل , َيَتَغيَّر   
kirin きりん n. )ألزَّرافة          ) َحَيوان  
kirinuki 切り抜き n.  َقْطع       , َقص  
kiri·nuku 切り抜く v. َقَطع , َقطَّ  , َقّص  
kiri·sageru 切り下げる v.  َخفَّض ,     

                     َقلَّص           , َقلَّل , َنقَّص 
kiri·suteru 切り捨てる v.            َذَبح 
kirisuto キリスト n.  ألسَّيِّد ألَمسيح      ,  

)                             َعَليه ألسَّالم(عيسي   
kirisuto·yō キリスト教 n.          ألدِّيانة 

أتباع ألسيد ألَمسيح                  , ألَمسيِحية   
kiri·taosu 切り倒す v.       َقَطع وأسَقط 
kiritoru 切り取る v.  َقلَّم       ) أو(َقنَّب  

َقَطع   (َقضَّب , ) َشراِئح(َقطَّع , ) أألشجار(  
َبَتر                                     , ) وَفَصل  

kiritsu¹ 規律 n. )1 ( قانون   , ِنظام    
    إنِضباط                                    ) 2(

kiritsu² 起立 n.  َوَقف على      (َنَهض  
َوَقف                                     , ) َقَدَميه  

kiri·tsumeru 切り詰める v.  َقصََّر   ,  
َقلَّل                                       , َخفَّض   

kiro キロ n. (frn- kilogram)  
         ) ألَمسافة) أو(ِوْحدة ِقياس ألَوزن (آيلو 

 kiroguramu キログラム        آيلوغرام 

 kirometoru キロメトル          آيلوميتر  

kiroku 記録 n.  َتقرير        ) أو(َوثيقة  
َتقييد  , َتسجيل , ُمالَحظات ُمَدوَّنة , َمحّضر   

kiru¹ 切る v. )1 ( َشَحف   , َفَرم , َقَطع  
ْبز أو   ألُخ(َشرَّح , ) أو َحزََّز ألَبطِّيخة َمَثًال(  

)                                   َخرَّط(, ) أللَّحم  
إنِفصال                  , ) َعالقات(َقْطع ) 2(  
َتَوقَّف َقليًال                 , َتَوقف ُهَنْيهة ) 3(  
)                 ألنُّور إَلخ, ألِجهاز (أطفَأ ) 4(  
)          نَجَرس ألهاِتف عن ألرَّ(َتَوقُّف ) 5(  
)           ألِمذياع إَلخ, ألتلفزيون (أغَلق ) 6(  
)               َآمِّية ِمن َوَرق أللعب(َقْطع ) 7(  
)                               ألشَّارع(َقَطع ) 8(  
)                  ْعرُجزء ِمن ألسِّ(إقِتطاع ) 9(  
             ) ألَحَنِفية(َسدَّ , ) ألماء(َقَطع ) 10(
    في ُلعبة    (ألُكرة بالَمضَرب ( َحفَّ ) 11(

                                              ))ألتِّنس
)                   ألشَّعر, ألَوَرق (َقص ) 12(  

kiru² 着る v. )1 ( َوّضع) أو(ألِمعَطف (  
)                                       ألَعباَئة عَليه  

إرَتدى                                 , ِلِبَس ) 2(  
kiryoku 気力 n.  َنشاط  , َحَيِويَّة , ُقوَّة  
kiryū 気流 n.                  َتيَّار َهوائي 
kisama 貴様 pron.  َتعبير        (أْنَت  

)                                              سوقي  
kisei 帰省 n. ألَوَطن(لَبَلد َعوَدة إلى أ   (  
kisen 汽船 n.  باِخرة ُبخاِرية    , باِخرة  

)                    َتجري ِبُقوَّة ألُبخار ألدَّاِفعة(  



- 297 - 
 

kiseru 着せる v.  ِلباس           , ِآساء  
kisetsu 季節 n.  َسَنوي(َموِسم          (  
kisha¹ 記者 n.   ُمخِبر و       , َصَحفي  

                                )     أخبار(ُمَحرِّر 
kisha² 汽車 n.                        ِقطار 
kisha·kaiken 記者会見 n.    إجِتماع 
 َصَحفي                                             
kishi 岸 n.  ساِحل      , ِضفَّة , شاطئ  
kishitsu 気質 n.  َطبع   , ُخلق , َنزَعة  
kishō¹ 気性 n.  َقريحة , ) زاجَم(َطبع ,  

ُخلق                                       , َنْزعة   
kishō² 気象 n.            أألحوال ألَجوِّية 
kishō³ 起床 n.  إسِتيقاظ        , ُنهوض  
kishō·chō 気象庁 n.  داِئرة   , ألَجوية  
 أألرصاد و أألحوال ألَجوية                     
kiso¹ 起訴 n.  َتوجيه ُتهمة         ,إتِّهام  
kiso² 基礎 n.  أساس              , قاِعدة  
kisoku 規則 n.  ُدستور , قانون , ِنظام  
kisoku·teki 規則的 a. , n.      ُمنَتَظم 
kiso·teki 基礎的 a. , n.  أساسي      ,  

َجوَهري                     , ) ُأصوِليَّة(أصلي   
kissaten 喫茶店 n.  ن ِمن ألُممِك(َمقهى  

)                      أن ُتَقدَّم فيه َوَجبات َخفيفة  
kisū 奇数 n.  1,3ِمْثل (أرقام َفرِدية   (  
kita 北 n. )ألشَّمال                  ) أتِّجاه  
kita·chōsen 北朝鮮 n.  آويا ألشَّمالية 
 chōsen minshushugi jinmin  
kyōwakoku 朝鮮民主主義人民共和 

国 راِطية ألشَّعِبية ألدِّموقُجمهوِرية آوريا    

kitaeru 鍛える v.  إشَتّد, َتَقوَّى , تَدرَّب  
kitai¹ 気体 n.                           غاز 
kitai² 期待 n.  ُمَؤمَّل  , ُمرَتَقب , َتَوقُّع  
kitaku 帰宅 n.         ألَعودة إلى ألَبيت 
kitanai 汚い a. )1 ( َقِذر , َوِسخ      ,  

                                 ُمَلوَّث               
             فاِحش, َبذيء , َقِذر ) َشخص() 2(
َخسيس          , َحقير , ساِفل , َوضيع ) 3(  
ُممِسك                     , َبخيل , َشحيح ) 4(  

kitchen キッチン n. (kitchen)  َمطَبخ 
kitei 規定 n.  َلواِئح      , ِنظام , قانون  

)                           َقوانين داِخِلية(داِخِلية   
kitsui きつい a. )1 ( َعسير      , قاٍس  

ثاِبت ألرَّأي                , ماضي ألَعزم ) 2(  
)          أو(َمكروب  , َمشدود , َضيِّق )  3(  

)                                آالُعقدة(َوحزوق   
)        ألَوطيس(حامي , ُمَتَشدِّد , َشديد ) 4(  

kitsune 狐 n.                         َثعَلب 
kitsutsuki 啄木鳥 n. )ناِقر     ) طاِئر  
 ألَخَشب                                             
kitte 切手 n.                  طاِبع َبريدي 
kitten 起点 n.  أو(ُنقَطة أإلنِطالق     (  

                                  ألِبداية              
kitto きっと ad.  ِمن     , َيقينًا , بالتأآيد   

ِبِثقة             , مَؤآَّدًا , َشك ) أو(َغير َريب   
kiwamete 極めて ad.  بأفراط         ,  

أَشُد ما َيكون  , إلى أبَعد َحد , ُيغالى , ِبَتَباُلغ   
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kiyō 器用 n. ,ق ِذاَح, باِرع , ماِهر ) 1(  
)                               في َصنَعته(داِرب   

َفطين                                  , َذآّي ) 2(  
kiyoi 清い a.  طاِهر      , َنقي , َنظيف  
kiyoraka 清らか a. , n. = kiyoi 清い 
kizamu 刻む v. )1 (                  َفَرم  

              َنَحت             , َحَفر , َنَقش ) 2(
)                              ألساعة(ُتَتكِتك ) 3(  

kizetsu 気絶 n.  ُفقدان ألَوعي , إغماء,  
 َغَشيان                                              
kizoku 貴族 n.  ماِجد , َشريف        ,  

َنبيل ِمن َطَبقة ألنَُّبالء      ) َشخص(, َحسيب   
سامي                            , فاء ألشَُّر) أو(  

kizu¹ 傷 n. )1 (                      َجْرح  
َشرم                         , َصدع , َشق ) 2(  
شاِئبة                        , َعيب , مأَخذ ) 3(  

kizu² 疵 n.  َشرم           , َصدع , َشق  
kizukai 気遣い n.  ِخْشية , َقَلق      ,   

َخوف                                      , َوَجل   
kizukau 気遣う v.  إنَشَغل باُله , َقِلق ,  

شَعر بالريبة              , ُمضطِرب ألخاِطر   
kizuku¹ 築く v.  أقام , َنشَّأ , َعمَّر , َبنى  
kizuku² 気付く v.  بـِ(على ِعلم (       ,  

                    الَحظ           , داٍر , ُمدِرك 
kizuna 絆 n.  َقرابة(ماِسكة , ِرباط (  ,  

)       ِصلة(ِوثاق , ِصلة , ) روِحية(راِبطة   
kizutsukeru 傷つける v.  َجَرح      ,  

  َغّض    ,) اإلحساس(َجرَّح ) أو(آذى , َآَلم 

kizutsuku 傷つく v.  ألَمشاِعر(آَلم (  ,  
                أَضّر     , ) ألنَّفس(َجَرح , آذى 

kke っけ p. )َتعبير سوقي                 (  
)                                  على(إعتاد ) 1(  
                                يا ُترى        ) 2( 

ko 子 n. )1 ( َصبّي , قاِصر , ِطفل    ,  
 جاِرية                                               

)     أو (إبن ألَكلب(َجُرو ) إبن ألَحَيوان() 2(  
,       ) أألَسد) أو(إبن أللُبؤة (ِشبل , ) ألَكلبة  

إَلخ          ) ...ألَبعير) أو(إبن ألنَّاقة (قاعود   
ko-¹ 小 pref.  َضئيل     , َقليل , َصغير  
ko-² 故 pref.  ألَمرحوم(ألَفقيد (         ,  

                                )    َحديثًا(ألُمَتَوفِّي 

-ko¹ 個 suf. إضافة ِلِنهاية َرَقم َعّد         
ألُمَكعَّبة                   ) أو(أألشياء ألَكَرِويَّة   

-ko² 戸 suf. إضافة ِلِنهاية َرَقم َعّد ألدُّور 
-ko³ 粉 suf. َمسحوق ألـ                 ...  
-ko⁴ 湖 suf.  ُبَحيرة         ...             
-kō 港 suf. َمرفأ                  , ... ميناء  
kōanchōsachō 公安調査庁 n.  داِئرة 
 َتحقيق أألمن ألعام                                 
koara コアラ n. (koala) َحيوان ألكواال 

  )َحيوان ُأسُترالي ُمساِلم َيعيش َفوق أألشجار(
kōba 工場 n.  ِمثل    (َورَشة َعَمل       

)                     َصغير(َمصَنع , ) ألِمحَددة  
kobai 故買 n.    ِشراء ِبضاعة َمسروقة 
kōbai  勾配 n.  أو(ُصعود , ُمنَحَدر   (  

َصْفح     , ) ألَجَبل(َنْعف ) أو(َخْيف , ُحدور   
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ألُمنَحِدر                  ) أو(ألصَّاِعد ) ألَجَبل(  
kobamu 拒む v.  أبى, َرَفض            
kōban 交番 n.  ُتَقدِّم  فيه (َمخَفر َصغير  

)              ألشُّرطة َخَدمات إسِتعالِمية غاِلبًا  
kōboku 公僕 n.  ُمَوظَّف ) أو(مأمور ,  
 ُمسَتخَدم                                             
koboreru 零れる v.  َذَرف      , إنَكّب  
kobosu 零す v. )1 (َذَرف )ألدَّمع (   ,  

َآّب           , ) ماًء أو ساِئًال(َدَلق ) أو(َسَفح   
َتَبرَّم                                  , َتَذمَّر ) 2(  

kobu 瘤 n.  في ألِجسم(َوَرم , إنِتفاخ   (  
kobun 子分 n.  أَحد ألزَّباِنية     (ِزْبِنَية  

      تاِبع               , ) أألتباع أألطياع) أو(
kobushi 拳 n.  ُجْمع ألَكف , َقْبضة ألَيد  
kōbutsu¹ 好物 n. ألشَّراب ) أو(ألطَّعام   
 ألُمَفضَّل                                             
kōbutsu² 鉱物 n.  خاص       , َمْعَدني  

َمعَدِنيَّة                              , بالَمْعَدِنيات   
kōcha 紅茶 n.  ي سيالنيشا(شاي     (  
kōchi¹ コーチ n. (hng- coach)  

)                                 ِرياضي(ُمَدرِّب   
kōchi² 耕地 n.   أْرض صاِلحة للزِّراعة 
kōchi³ 高知 n.  أو(أرض ُمرَتِفعة (َنْجد(  

)                                              َجَبِلية  
kochira こちら n. )1 (ن َهذا ألَمكا     ,  

)              إشارة إلى أإلتِّجاه(ِمن ُهنا , ُهنا   
) ألشَّخص(هذا , ) ألشَّيء(َهذا )  أو(َهِذِه  )2(  
)     ِمن ِجَهِتنا(َطَرِفنا ) ِمن(, َنْحُن , أنا ) 3(  

kochō¹ 誇張 n.  َتَنطُّع    , ُغُلّو , ُمباَلغة  
kōchō² 好調 a. , n.  واٍف      , ُمرِض  

ألحاجة                            ) أو(بالَغَرض   
kōchō³ 校長 n.                ُمدير َمدَرسة 
kodachi 木立 n.  َشَجر َآثير    (ُملَتف  

ُشَجيرات      (ِغيل , أْجَمة  , أَشْب , ) ُملَتّف  
َخَمر                           , ِعيص , ) ُملَتفَّة  

kodai 古代 n.  م           في ُمَتَقدِّ, ِقْدمًا  
ألماضي ألَسحيق         ) أو(ألَعهد , ألزَّمان   

)                                ألموِغل قي ألِقَدم(  
kōdai 広大 a. , n.  َمديد , واِسع       ,  

َبعيد ألَمدى                          , إسِتبحاري   
kodama 木霊 n. َرْجع , ى َصَد         

                                     ألصَّوت         
kodawaru  こだわる v.  في(ُمَتَشدِّد ( ,  

)                                         في(ُمَدِقق   
kōden 香典 n.  ُقْربان َنْقدي ِلروح الَفقيد 

)            ُتماَرس ُطقوَسه عاَدًة أثناء ألَعزاء(  
kodō 鼓動 n.  َدقَّة         , َنبَضة         
kōdo¹ コード n. (code)              َرْمز 
kōdo² 高度 n.  إرِتفاع              , ُعُلّو  
kōdo³ 高度 a. , n.  ُمَتَطوِّر      , ُمَتَقدِّم  

kōdo⁴ 硬度 n.  َقساوة           , َصالبة  
kōdō¹ 行動 n.  ُسلوك           , َتَصرُّف  
kōdō² 講堂 n.  قاَعة ألُحضور           ,  

قاعة إجِتماعات                      , َمْحَضرة   
kodoku 孤独 n.  ُعزلة , ِوحَدة        ,  

إنِزواء                                    , إنِفراد   
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kodomo 子ども n.  ِبنت , ِطفل        ,  
م                              ُغال, َلد َو, جاِرية   

kodomo·no·hi 子どもの日 n.  َيوم     
)     مايو(ُيصاِدف ألخاِمس ِمن أّيار (ألطِّفل   
  )                              طلة َرسِميةوهو ُع

koe 声 n.  )1 ( َصيحة , َصوت        ,  
 َصرحة                                             

أزيز                      , َتغريد , َصوت ) 2(  
                                ِفْكر    , رأي ) 3(

kōei 光栄 n.  َتكريم      , َمجد , َشَرف  
kōen¹ 公園 n.  ُمَتَنزَّه      , َحديقة عامَّة  
kōen² 講演 n.  ِلمة َآ, ُخطبة , ُمحاَضرة  
kōen³ 公演 n.  َمسَرحي(َعرض        (  
kōen⁴ 後援 n.  ُمَؤاَزرة , ِرعاية       ,  

د                         َسَن,َدعم , تأييد , إعانة   
koeru¹ 肥える v. )1 ( ُمِغل    , َخصيب  

ُمثِمر                                    , ) َآثيرًا(  
َشِحم                         , َسمَّن , َسِمن ) 2(  

koeru² 越える v.  َقَطع  , ) ألَنهر(َعَبر  
        )              ألَحواِجز(َتَعدَّى , ) ألَجَبل(

koeru³ 超える v. )1 ( َتَعّدى     , جاَوز  
)            على(زاد ) أو(أربى , فاق , ألَحدَّ   

فاق                 , َتَفوَّق , ) على(َتَميَّز ) 2(  
kōfu 交付 n.  إصدار, َمْنح , إسِتخالص  
kōfū 校風 n.  َتقاليد ألَمدَرسة) أو(ُعرف  
kōfuku 幸福 n.  إنِبساط , سعادة   ,    

ُسعود                                     , ِغبطة   
kofun 古墳 n.  َقبر َقديم    ) أو(َضريح  

)                 تأريخي ِمن ألُعصور ألغاِبرة(  
kōfun 興奮 n.  َتْنشيط  , َتَحمُّس , َتَهيُّج  
kofun·jidai 古墳時代 n. َعهد آوفون 

     م إلى   300آان َتقريبًا ِمن عام ) (آوُفن(
)                                              م710  

kogai 戸外 n.  َبراح , َفضاء , َعراء  ,  
في ألَهواء ألطَِّلق                , َمكان َمفتوح   

kōgai¹ 郊外 n.  ِمن َضواحي    (ضاِحية  
)                                             ألَمدينة  

kōgai² 公害 n. ألِبئة (َتلويث             (  
kōgaku 高額 n.  طاِئل       ) َنْقد(َمبَلغ  
kogasu 焦がす v.  أحَرق , َحَرق      ,  

))              ِمن َصلي(َصلى (َآوى , أْشَعل   
kogata 小型 n.  ُمَنمَنم  , َصغير ألَحجم  
kōgeihin 工芸品 n.         ِحرفة َيَدوية 

                      )َتعَتِمد َعلى ألَمهارة العاِلية(

kōgeki 攻撃 n.  َتعييب , إنِتقاد , ُهجوم  
kōgen 高原 n.  َنْجٌد ُمْنَبِسط     , َهَضبة  

َسهل ُمرَتِفع                             , ُمرَتِفع   
kogeru 焦げる v.  َشيَّط ) أو(َصلى    ,  

بحراَرة  (َلَفح , ) بالِمكواة َمَثًال(َقليًال , َحَرق   
)                       َلَفح(َلوَّح , ) س َمَثًالألشَّم  

kōgi¹ 抗議 n.  إعِتراض , ُمعاَرضة    ,  
إسِتنكار                                , إحِتجاج   

kōgi² 講義 n.  أآاديمية(ُمحاَضرة      (  
kogitte 小切手 n.  ِشيك(َصّك مالي   (  
kōgo¹ 口語 n.  ُمَتداَولة ) عامِّية(ُلغة    ,  

داِرجة                 ) أو(ساِئدة ) عامِّية(ُلَغة   
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kōgo² 交互 n.  َتباُدل  , َتعاُقب , َتناُوب  
kōgō 皇后 n.  زوجة       , إمبراطورة  
 أإلمبراطور                                        
kogoe 小声 n.  َوْتَوت, َوشَوش , َهَمس  

           )  خاَفت بكالِمِه حتى ال َيسَمَعه أَحد(
kogoeru 凍える v.  ِمن (َتَجمَّد ) أو(َجَمد  

َخِصر        , َشْفَشف , َتَقرَّس , ) ِشدَّة ألَبْرد  
أمَذل    , أْخَدر , أنَمل , ) أصاِبَعه ِمن ألَبرد(  

kōgo·ni 交互に ad.  بالتَّناُوب          ,  
بالدَّْور                   , بالتَّراُوح , بالتَّعاُقب   

kogoto 小言 n.  تانيب           , َتوبيخ  
kogu 漕ぐ v.  َحرَّك , ) بالَمجاِذف(َجذَّف  

)                                  َدوَّس(بالدَّّواسة   
kōgu 工具 n.  ِعدَّة(أداة                   (  
kōgyō 工業 n.                     ِصناعة 
kōgyō 鉱業 n.  ِصناعة           (َتعدين  

)                                خراج ألَمعاِدنإسِت  
kōhai 後輩 n.  ألُموظَّف    ) أو(ألطَّاِلب  

)                ِضد أألقَدم(ألُعضو أألَجّد ) أو(  
kōhaku 紅白 n. )أألحَمر      ) أللوَنين  
 وأألْبَيض                                           
kōhan 後半 n. ني            ألنِّْصف ألثا  
kōhei 公平 n.  ألُمعاَمَلة          , َعدالة  

ألُمحاَوزة         ) أو(َعَدم ألُمحاباة , بالسَّواء   
kōhii コーヒー n. (arb- coffee)  

ُبن                                          , َقهوة   
kōho 候補 n. َآون         (ُمَرشَِّحيَّة ) 1(  

) أو(ِلَمنِصب ما ) ِمن ألَغير(ألشَّخص ُمَرشَّحًا   

 إلنِتخابات                                          
)            ُمَرشَّح للَفوز(ُمَفضَّل ) َفريق) (2(  

kōhō¹ 広報 n.               َعالقات عامَّة 
kōhō² 公報 n.  َرسِمية    ) َخَبِرية(َنْشرة  
kōhyō 好評 n.  ةَشعِبيَّ) أو َمكانة(حُِظوة  

ذو َشعِبيَّة        , ) ة ألنَّاسَمْحُبوِبيَّة ِمن عامَّ(  
koi¹ 鯉 n. )وهو َسَمك  ( ألشَّبُّوط ) َسَمك  

)       ِمن َنوع ألُبْلطي َيعيش في ألِمياه ألَعِذبة  
 ~ nobori ~幟  َسَمكة ِمن ِقماش آالكيس

   ُتَعلَّق لَيمَلُئها ألهواء وهي ُجزء ِمن ألعادات 
كريمًا لِلطِّفل في يوم ألطِّفل ألذي    أليابانية َت  

          ):     مايو( ِمن أيَّار ُيصاِدف ألخاِمس
kodomo·no·hi 子どもの日 

koi² 濃い a. )1) (قاِتم   ) أو(داِآن ) َلون  
َآالحَِساء ألَغليظ        (َثخين ) أو(َغليظ ) 2(  

)                                              ألعاِقد  
koi³ 故意 n.  َعْمد            , َقْصد , ِنيَّة  
koi⁴ 恋 n.  ِعشق   , َغرام , َوَلع , ُحب  
kōi⁵ 行為 n.  َعملة(ِفعلة , َصنيع       (  
kōi⁶ 好意 n.  ِنيَّة َخير , ِنيَّة َحَسنة      ,  

ُلطف                      , ِرفق , ِصدق َمَودَّة   
koibito 恋人 n.  َخدين , َخليل , ِخّل    

َخدينة             , َوديدة , ) الَفتاة(ِخدن ) أو(  
koin コイン n. (coin)  ِقْطعة , َمسكوآة  
 َنْقد                                                   
kōin 工員 n.  َمصَنع(عاِمل              (  
koinobori 鯉幟 n.     َسَمكة ِمن ِقماش 

واء وهي ُجزء ِمن   آالكيس ُتَعلَّق لَيمَلُئها أله  
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 ألعادات أليابانية َتكريمًا لِلطِّفل في يوم ألطِّفل 
) :      مايو(ألذي ُيصاِدف ألخاِمس ِمن أيَّار   

kodomo·no·hi 子どもの日  
koishi 小石 n.  َحصاة َصغيرة(َحَصبة (  
koisuru 恋する v.  عاِشق , َولهان     ,  

         واِقع في ألُحّب                             
kōi·teki 好意的 a. , n.  ِوداد ,  َودود ,  

ُمحاب , َلطيف , ُمَؤاِلف , َصداقة , ُمصاِدق   
koitsu こいつ pron.        َهذا ألشَّخص 

)                                     َتعبير سوقي(  
kōiu こういう a.  َآـ , ِمْثل , َآَهذا , َهَكذا,  

                         ِمْثل هذا                     
koji 孤児 n.                             َيتيم 
kōji 工事 n.  َترميم ِمعماري     , َتشييد  
 kōji-chū no 工事中の  َتْحت أإلنشاء ,  
 َتْحت ألتَّصليح                                     
kojiki 乞食 n.  ساِئل  , َشحَّاذ , ُمَتَسوِّل  
kojin¹ 故人 n. ألرَّاِحل , لُمَتَوفِّي أ      ,  

ألَفقيد                                      , ألَميِّت   
kojin² 個人 n. )1 ( َشخص , َفْرد     ,  
 خاص بالشَّخص                                   

ُآّل َفرد                       , ُآّل َشخص ) 2(  
kōjiru 講じる v. )1 (          حاَضر     

أَخذ ألِمقياس                                  ) 2(  
kojin·teki 個人的 a. , n.  َشخصي  ,  
 ُخُصوصي                                         
kōjitsu 口実 n.  َتَذرَّع , ُحجَّة , َتبرير  

kōjō¹ 工場 n.  َمعَمل              , َمصَنع  

kōjō² 向上 n.  ُلّو ُع,إرِتفاع , إرِتقاء   ,  
َتجويد                           , َتحسين , َتَقدُّم   

kōjōsen 甲状腺 n.  ُغدَّة (ألُغدَّة ألدََّرِقية  
 في أإلنسان ِمن َفصَّين بالُقرب ِمن قاِعدة      

)                                              ألُعنق  
kōka¹ 効果 n.  ُقدرة على        , َفعَّاِلية  

تيان بالنَّتيجة ألَمطلوبة                        أإل  
kōka² 高価 n.  ُمكِلف    , غالي , باِهظ  
kōka³ 硬貨 n.  ِقطعة ُنقود    , َمسكوآة  
kōka⁴ 校歌 n.  َنشيد َمدَرسي ) أو(ِغناء  
kokage 木陰 n.              ِظل ألشََّجرة 
kōkai¹ 公開 n.  على أآلَخرين(ُمنَفِتح (,  

)                  عامَّة ألنَّاس(هور َمفتوح للُجم  
kōkai² 航海 n.  ِرحلة َبحِرية   , ِمالحة  
kōkai³ 後悔 n.  َحسرة , َنَدم , َندامة   ,  

أَسف                                      , تأسُّف   
kōkai⁴ 公海 n.                 ِمياه ُدَوِلّية 
kōkai·dō 公会堂 n.    قاعة إجِتماعات 

                                                 عامَّة
kōkan 交換 n.  َتباُدل , ُمباَدلة          ,  

َتغير                                    , ُمقاَيضة   
kōka·teki 効果的 a. , n.  ناِجع       ,  

ناِفذ ألَمفعول                               , ُمجٍد   
koke 苔 n. َنبات    (ُأْشَنة , َجر َبَهق ألَح  

)                                   َشبيه بالطُّحُلب  
kōkei 光景 n.  راِئع(َمشَهد ) أو(َمنَظر (  
kōken 貢献 n.  بالَخير(إسهام (         ,  

ِبداد           , ُمعاَونة , ) في َعون(ُمشاَرآة   
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kokeshi こけし n.  ُدْمية       (آوآيشي  
وَّنة برأٍس ُمسَتدير وِجسم             َخَشِبية ُمَل  
)                                          إسُطواني  

kōki 後期 n.  ألنِّصف   , ألَفترة أألخيرة  
 أألخير ِمن ألسَّنة                                  
kōkiatsu 高気圧 n. َضغط َجوِّي عالي 
kōkishin 好奇心 n.  ُحب أإلطِّالع    ,  

)    َعن ُخصوِصيات ألنَّاس(ب ألُمفاَحصة ُح  
 ُفضول                                              
kokka¹ 国花 n.  َزهرة   (َزهرة ألَوَطن  
 ُتعَتَمد ِمن ِقَبل ألدَّولة على شاِآلة ألنَّشيد        

ألزَّهرة ألَوَطنية                      , ) ألَوَطني  
kokka² 国歌 n. َنشيد     , د َوَطني َنشي  
 َقومي                                               
kokka³ 国家 n.  َبَلد(ُقطر , َدولة       (  
kokkai 国会 n.  َتشريِعية(ُسلطة ( ,     

َمجِلس  , َمجِلس َتشريعي , ألَهيئة ألتَّشِريِعية   
     ألنُّوَّاب                                          

kokkei 滑稽 a. , n.  َهَزلي , ُمضِحك ,  
)                       والسُّخِرية(ُمثير للضِّحك   

kokki 国旗 n.  َعَلم ألدَّولة(َعَلم َوَطني (  
kokkō 国交 n. القات ُدَوِليَّة            ع  
kokku コック n. (cook)  أو(َطاهي   (  

       )     ألَوَجبات أألجَنبية في َمطَعم(َطبَّاخ 
kokkuri こっくり ad.               إيمائة 

ِبَمثابة َقول        ) ألرَّأس(َهزَّة , ) بالُمواَفقة(  
َتهويمة  , ِعند ألنُّعاس) ألرَّأس(َنْوَدة , ) َنَعم(  

kokkyō 国境 n.  ُدَوِلية(ُحُدود           (  

koko 此処 n.  هذا ألَمكان           , ُهنا  
koko 個々 n. ُآّل  , ) ِبُمْفَرِده(ٍد ُآّل واِح  

)                                                َمن(  
kōkō¹ 高校 n.               َمدَرسة ثاَنوية 
kōkō² 孝行 n.  ُمطيع   , ِبرِّي بالواِلَدين  

ألِبنت       ) أو(واِجب ِعلى أإلِبن , ) ألَبَويه(  
kokochi 心地 n.  ُشعور      , إحساس  
kōkogaku 考古学 n.        ِعلم أآلثار 
 ألَقديمة                                              
kokoku 故国 n.  أْرض ألَوَطن , َوَطن  
kōkoku 広告 n.                    إعالن 
kokonoka 九日 n.  ألَيوم   , ِتْسَعة أيام  
 ألتَّاِسع ِمن ألشَّهر                                  
kokonotsu 九つ n.  ِتْسعة            ...  
kokoro 心 n.  ِذهن , ُلب , َقْلّب ,        

ُرشد                , ) ألذِّهن(ُحضور , ذاِآرة   
kokoroatari 心当たり n.  ِعلم(ِفْكَرة (  
kokorobosoi 心細い a.  ُمنَعِزل      ,  

َمغلوب  , ال َحول وال ُقوَّة له , باِئس , َوحيد   
                                         على أمِره  

kokoroe 心得 n.  ِدراية , َمعِرفة      ,  
َمهاَرة                             , ة َبُدْر, َتقانة   

kokoroeru 心得る v.  بـِ(على ِعْلٍم ( ,  
ُمدِرك                                        , داٍر   

kokorogake 心掛け n. )1 ( ِعناية,   
ِحرص                                   , إهِتمام   

ِنّية                                    , َقصد ) 2(  
َرشيد                              , َحفيص ) 3(  
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kokoro·gakeru 心掛ける v.  َتَذَآر  ,  
َجرَّب                 , حاول , َفَعل ما ِبِوسعه   

kokoro·gurushii 心苦しい a.  ُمؤِلم ,  
موِجب           , ُيؤَسف َلة , ) للَقلب(ُموِجع   

ُمَحسِّر                , َيدعو لألَسف , لألَسف   
kokoromi 試み n.  إخِتبار     , َتْجِربة  
kokoromiru 試みる v.  َجرَّب , حاَول  
kokoro·mochi 心持 ad.   , ُشعور) 1(

                حاَلة َنفِسية                , َمزاج 
َقليًال                                           ) 2(  

kokoro·yoi 快い a.  َعِذب , َلطيف ,   
َبهجة                                       , َفَرح   

kokoro·zashi 志 n. , َقْصد , ِنيَّة ) 1(  
داِفع                                        , َهَدف   

ُلْطف             , إحسان , َحنان , ِرفق  )2(  
َعِطية                                 , َهِدية ) 3(  

kokoro·zasu 志す n. َقَصد     , َهَدَف   
kokoro·zukai 心遣い n.  ُمراعاة    ,  

إهِتمام                                     , ِعناية   
kokoro·zuyoi 心強い a.  ُمطَمِئن    ,  

                                َسكينة ) في(, آِمن 
kōkōsei 高校生 n.   طاِلب في ألَمرحلة 
  ألثَّاَنِوية                                             
kōkū 航空 n.  ِمن ِخالل         (َطَيران  

َجوِّي                                , ) ألطَّاِئرات  
kokuban 黒板 n. َُّلوح        , ورة َسب  
kokubetsushiki 告別式 n.     ِخدمة 
 ُطقوس ألَعزاء                                     

kōkūbin 航空便 n.           َبريد َجوِّي 
kokubō 国防 n.          ألدِّفاع ألَوَطني 
kokudo 国土 n.        أراضي ُحكوِمية 
kokudō 国道 n. )َخط َسريع    ) شاِرع  

ي                                             ُحكوم  
kokudō·chō 国道庁 n.           داِئرة 
 أألراضي                                           
kokufuku 克服 n.  َتطويع  , إخضاع  
kokugai 国外 n.            خاِرج ألِبالد 
kokugi 国技 n.        ألرِّياضة ألَوَطِنية 

)            لسومو في أليابان َمَثًالُمصاَرعة أ(  
kokugo 国語 n. )1 (      ألُلغة أليابانية  

)                             َآمادة في ُآلِّية َمَثًال(  
)                  ُلغة َبَلُدك(ُلَغة أُألم , ُلغة ) 2(  

kokuhaku 告白 n.  إعِتراف , إقرار ,  
                     )         بـِ(ُمجاَهرة , إعالن 

kokuhō 国宝 n.               ِآنز َوَطني 
kokujin 黒人 n.  أسَود         , ِزنجي  
kōkūken 航空券 n.      َتذِآرة َطَيران 
kōkūki 航空機 n.  َمرَآب َجوِّي      ,  

طاِئرة                              , َسفينة َجوِّية   
kokumei 国名 n.        إسم ألدَّولة      
kokumin 国民 n. )1 ( َشعب     , ُأمَّة  

أَحُد ألرَِّعية                       , ُمواِطن ) 2(  
kokumotsu 穀物 n. )َحبَّة ) ُحبوب  ,  

ُذرة                    , َشعيرة , َقمحة , ِبْزَرة   
kokumu·daijin 国務大臣 n.  َوزير 

         )                 َوزير بال َحقيبة(ألدَّولة 
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kokunai 国内 n.  داِخلي , داِخل ألدَّولة  
kokuō 国王 n.  َمِلك ألِبالد        , َمِلك  
kokuren 国連 n.          أُألمَّم ألُمتَِّحدة 
kokuritsu 国立 n.              ُحكومي 
kokusai 国際 pref.  ُدَولي    , عاَلمي  
kokusaika 国際化 n.             َتْدِويل 

)                      شراف ُدَوليأإلخضاع إل(  
kokusai·teki 国際的 a. , n.  عاَلِمية ,  
 ُدَوِلية                                                
kokusan 国産 n.            إنتاج َمَحلِّي 
kokusei·chōsa 国勢調査 n.  إحصاء 

ِتعداد ألسُّكَّان                                 ) أو(  
kokuseki 国籍 n.  تاِبِعية      , ِجنِسية  
kokutai 国体 n.                ِآيان ُأمِّي 
kokutei·kōen 国定公園 n.     َحديقة 

ُمَتَنزَّه ِشبه ُحكومي                  ) أو(عامَّة   
kokutetsu 国鉄 n.  ُخطوط ِسكَّة ألَحديد 

)                             في أليابان(ألَوَطِنية   
kokuyū 国有 n.  خاص       , ُحكومي  
 بالُحكومة                                           
kokuzei·chō 国税 n.           َمصَلحة 
 ألضَّراِئب                                           
kokyō 故郷 n.  ألَمنشأ , َمسَقط ألرَّأس ,  

               ألَبلدة أألصِلية                        
kōkyo 皇居 n.     ألَقصر أإلمبراطوري 
kōkyō¹ 公共 n.  عامَّة ألنَّاس , ُمجَتَمع   
kōkyō² 好況 n. )إزِدهار           ) حاَلة  
kōkyōkyoku 交響曲 n. )سمفونية   (  

 تأليفة موسيقية َطويلة للتَّخت بأآَمله            
kokyū 呼吸 n. )1 (                 َتَنفُّس  

ِخدعة                                 , حيلة ) 2(  
َتواُفق                              , إنِسجام ) 3(  

kōkyū 高級 a. , n.  إسِتثنائي           ,  
َرفيع ألشَّأن           , َمنِزلة عاِلية , َقْصري   

koma 独楽 n. ) ُدوَّامة ) ُبلُبل, َفرَّارة  ,  
                                َخرَّارة  , ُخْذروف 

komaka 細か a. , n.  َرقيق    , َلطيف  
komakai 細かい a. )1 ( َصغير, َدقيق  

َصغيرة            )  َمسكوآة) أو(ُعملة ) (2(  
ُمَفصَّل                             , ُمسَهب ) 3(  
قاِصر      , غير هام , َموضوع ثاَنوي ) 4(  
                                 َشحيح, َبخيل ) 5(

komanezumi 独楽鼠 n.  ِمن     (فأر  
)                                ألَفصيلة أآلْسَيِوية  

komaraseru 困らせる v.  أزَعج      ,  
أرَبك                   , أحَرج , َآدَّر , ضاَيق   

komaru 困る v. )1 ( ُمرِبك    , ُمحِرج  
  َتَدهَور                     ,وْضع ُمضايق ) 2(

kome 米 n.  أألُرّز                   , ُرّز  
komekami こめかみ n.  جاِنب (ُصْدغ  

)                      ألَوجه ِمن ألَعين إلى أإلُذن  
komeru 込める v.                    َحشا 
komichi 小道 n.  َمْسَربة , ُزقاق      ,  

َطريق       (ُطرقة , ) قَطريق َضيِّ(َمْطَربة   
)   ألَحَيوانات) أو(َضيِّق َخطَّته أرُجل ألناس   

kōminkan 公民館 n.        قاعة عامَّة 



- 306 - 
 

kōminken 公民権 n.      ُحقوق َمَدِنية 
komoji 小文字 n.    َحرف َذو ألصِّيغة 

)  ألَحرف ألصَّغير في ألإلنجليزية(ألصَّغيرة   
kōmoku 項目 n.  َترويسة(َترئيسة (,   

, ألَفقرة ) أو(ألَموضوع ) أو(ُعنوان ألصَّفحة   
 رأِسية                                               
komon 顧問 a.  ُمشير           , ناِصح  
kōmon 校門 a.  ألَمدَرسة  ) َبوَّابة(باب  
komori 子守 n.  ِعناية  , ِرعاية ألطِّفل  
kōmori 蝙蝠 n.  ُخفَّاش       , َوْطواط  
komoriuta 子守歌 n.  أو(َتْهِميمة    (  

)           أغِنية للطِّفل في ألَمهد ِلَينام(َتهويدة   
komu 込(混)む v.  حاِفل , ُمزَدِحم     ,  

َمملوء                             , ُمَعبَّأ , ُمكَتّظ   
komugi 小麦 n.  ِحْنطة            , َقْمح  
komugiko 小麦粉 n.  أو(َطحين     (  
 َدقيق قََْمح                                           
kōmuin 公務員 n.     ُمَوَظف ُحكومي 
kōmuru 被る v.  إسَتَند  , عانى , َتَلقَّى  
kōmyō 巧妙 a. , n.  َخدَّاع , َمكَّار    ,  

ُمْحَتال                                     , َمحَّال   
kon 紺 n.  ميق         َغ) أو(أزَرق قاِتم  
kon- 今 pref.  ألَوقت  (هذا ألَوقت , هذا  

أآلتي                          , ألقاِدم , ) ألحالي  
kona 粉 n.  َدقيق    , َطحين , َمسحوق  
konagona 粉々 n.  ُشَقفًا , ُفتاتًا , إَربًا  
konaida こないだ n.  َحديثًا , ُمَؤخَّرًا  ,  

أيَّام                    َقْبل ِبْضَعة , َهذاك ألَيوم   

konban 今晩 n.  ألليلة ) أو(هذا ألَمساء  
konbanwa 今晩は n.  ِعنُتم َمساًء    ,  
 ِمساء ألَخير                                        
konbi コンビ n. (combination)  

َتزاُوج               , إشراك , َدمج , َترآيب   
konbiifu コンビーフ n. (corned  
 beef)  َلْحم َبَقر ُمَملَّح , ) َلْحم ألَبَقر(َوشيق  
konbu 昆布 n.  ُحمول   , ُعشب ألَبَحر  

َنبات َبحري َيحوي على مادَّة (َفْوَقس , ألَبحر   
)                                               أليود  

konchū 昆虫 n.  ُدَوْيبة          , َحَشرة  
kondan 懇談 n. )زاعم        َت) ُخرَّاف  

)     َتَحدُّث َبن أألصِدقاء ِبَحديث ال ُآلَفة فيه(  
kondate 献立 n.  قاِئمة      ) أو(الِئحة  

)                           ألَيوم(َوجبة , ألطَّعام   
kondo 今度 n. )1 (            هذه ألَمرَّة  
 isshō-kenmei yareba, ~ wa  
seikō shimasu 一生懸命やれば、~は 

成功します        ما َبَذلت ُجهدًا هذة ألَمرَّةإذا 
 فإنك َسَتنَجح                                      

ألَمرَّة ألقاِدمة                               ) 2(  
ُمَؤخَّرًا                                      ) 3(  

kone コネ n.  َتَدخُّل ِلَتذليل       (واِسطة  
َوساطة                                , ) ألَعَقبات  

kongetsu 今月 n.  هذا (ألشَّهر ألجاري  
)                                              ألشَّهر  

kongo 今後 n.  ِمن أآلن       , ُمسَتقَبًال  
َبْعد هذا                                 , َفصاِعد   
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kongō 混合 n.    َمزيج    , َخليط        
konimotsu 小荷物 n.  َطْرد  , ُحزَمة  
konjō 根性 n.  روح , َجزالة , َشجاعة  

)                                             ِقتاِلية(  
konkai 今回 n.                 هذه ألَمرَّة 
konki 根気 n.  َثبات على      , ُمثاَبَرة  

          ُمواَظبة       , ألَعْزم َرْغم ألَمصاِعب 
konkuriito コンクリート n.  
(concrete) )خرسانة             ) إسَمنت  

konkūru コンクール n. (frn-  
concours)  ُمساَبقة        , َتناُفس , ِلقاء  

konkyo 根拠 n. )1 ( قاِعدة    , أساس  
ُمَبرِّر                       , داعي , َسَبب ) 2(  

konmori こんもり ad.  ماآة  َس, ِبَثخانة  
konna こんな a.  هذا      , آهذا , هكذا  
konnan 困難 n.  ُصعوبة , َمَشقَّة      ,  
 ُعْسرة                                               
konnichi 今日 n.  في ألَوقت    , ألَيوم  

في هذه أألّيام                         , ألحاِضر   
konnichiwa 今日は n.     َمرَحبًا      
konnyaku 蒟蒻 n.  ِلسان ألشَّيطان     

في أألَدب ألياباني     (َنبتة ُتنَسب إلى تارو (  
))                                             ألَقديم  

kono この a.  لإلشارة ِلما (هؤالء , هذا  
)                            ُهو َقريب ِمن ألُمَتَكلِّم  

kono·aida この間 n.  َقبل , هذاك ألَيوم  
 ِبضعة أيَّام                                          
kono·goro この頃 ad.  في    , ُمَؤخَّرًا  

هذه أأليَّام                      , أآلِونة أألخيرة   
ko·no·ha 木の葉 n.       أوراق ألشََّجر 
konomae この前 n.  في  , هذاك ألَيوم  

                                     ألَمرَّة أألخيرة  
konomama この儘 n.  على هذا, هكذا  

َآما هو أآلن                              , ألحال   
konomashii 好ましい a.  ُمسَتَحب    ,  

ُمْرٍض                            , َمرغوب فيه   
konomi 好み n.  َوَلع , َميل , َمَحبَّة   ,  

وق                                      ِبَحَسب ألذَّ  
konomu 好む v.  َفضَّل , َرِغب , أَحّب  
kono·tabi このたび n.         هذه ألَمرَّة 
kono·tsugi この次 n.  ألقاِدم , تاٍل    ,  

ِمما َيلي                , َبعَده بالتَّرتيب ) ألذي(  
kono·ue この上 n.  عالوة على ذلك  ,  

َفضًال ِعن ذلك , باإلضافة , ى ِمن ناحية ُأخر  
konpasu コンパス n. (hld-compass) 

َبيت أإلْبرة                        , بوصلة ) 1(  
َدوَّارة                    , ِفرجار , ِبرآار ) 2(  
)                       َفشخة(َفسخ ألُخطوة ) 3(  

konpato·kamera コンパクトカメラ n. 
 (compact camera) ة َتصوير آل         

                  )ُمَصغَّرة) أو(ُمَحجَّمة (ُمَنْمَنمة 
konpon 根本 n.  أساس         , ُجذور  
konpyūta コンピュータ n.  
(computer)   ألكمبيوتر(ألحاسوب     (  

konpon·teki 根本的 a. , n.  
أساسي                                  , ُأصولي   
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konran 混乱 n. َتشويش   , راب إضِط  
konsāto コンサート n. (concert)  

)                           موِسيقية(َحفلة َعزف   
konsento コンセント n. (concent)  

  َفتحة َمْصَدر ألَكهَرباء في ألحاِئط  (ألدَّسَّامة 
))                                           ألفيشة(  

konshū 今週 n.      هذا أإلسبوع        
kon’ya 今夜 n.  هذا ألَمساء , هذه ألليلة  
kon’yaku 婚約 n.  إمالك      , ِخْطبة  
kōnyū 購入 n.  إبِتياع             , ِشراء  
 ~ buhin ~部品  شَتراة   ُم) َغيار(ِقَطع   
 ~ daikin teitō ~代金低当   َرهن قيمة 
 ألُملك                                                
 ~ jōken ~条件              ُشروط ألشِّراء 
 kōnyū-sha 購入者             ألُمشَتري 
 ~ kakaku ~価格 ِسْعر ألشِّراء             
 ~ keiyaku ~契約             َعقد ألشِّراء 
konzatsu 混雑 n.  إآِتظاظ   , إزِدحام  
kō·on 高温 n.             إرِتفاع ألَحرارة 
kopī コピー n. (copy) رة ِطبق    صو  

ُنسخة ُمَصوَّرة                         , أألصل   
koppu コップ n. (cup)  ِوعاء للشُّرب ,  
 آأس                                                
kora こら int. )َتعبير سوقي     (يا ) ِهيه  

)                                        غير ُمَهذَّب  
koraeru 堪える v. )1 ( َتَحمَّل  , أطاق  

َآَتم                                    , َآَبت ) 2(  
kōrakubiyori 行楽日和 n.     َطقس 

 ُمالِئم للُخروج                                     
kōran コーラン n.          ألُقرآن ألَكريم 
kore 此れ n.                             هذا 
korede 此れで ad.  َتحت هذا ألظَّرف  ,  

ِبهذا                                         , أآلن   

kōrei 高齢 n.                    ِسن ُمَتَقدِّم 
korekara 此れから phr. )1 (     أآلن  

َبْعد هذا     , ُمسَتقَبًال , ِعد ِمن أآلن َفصا) 2(  
korekiri 此れきり ad. )1 (            َلن  

َقط                          , ال َغير , َفَقط ) 2(  
koremade これまで phr. )1 (      إلى  

َحتى هذا ألَوقت            , َحتى أآلن , أآلن   
ُهنا                                     ) ألى) (2(  
إلى أللحظة                            ... ما ) 3(  

korera コレラ n. (hld- cholera)  
َوباء ألَهيضة                 , َرض ألكوليرا َم  

kōri 氷 n.  َثلج(َجليد                      (  
koriru 懲りる v.  َخِبر       , َتَلقَّن َدْرَسًا  
koritsu 孤立 n.  ُعمومي     , ُحكومي  
kōritsu¹ 公立 n.  أو(َيعود ِلُملك ألَبَلدية(  

          ُحكومي       , ولة ألدَّ) أو(ألُمحاَفظة 
kōritsu² 効率 n.  في ألَعَمل(َمضاء ( ,  

إقِتدار                                     , َفعَّاِليَّة   
koro 頃 n.  َزَمن   , حين , أوان , َوقت  
korobu 転ぶ v.  َهوى , َسَقط , َوَقع  ,  

)               ِمن َفوق إلى أسَفل(َتَردَّى , َخّر   
korogaru 転がる v. )1 ( َتَدحَرج     ,  

َتَدْحَمل                                   , َتَدْهَدى   
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َوَقع    , ) ُدفَعة واِحدة(َكّب إن) أو(َسَقط ) 2(  
 ishi ni tsumazuite  
 korogarimashita 石につまずいて転が 

 りました               َتَعثَّرت بَحَجر و َوَقعت 
ًا        َخرَّ أرض, أرضًا ) ِبَنفِسِه(َطَرح ) 3(  
إنَبَطح                                 , ) للرَّاحة(  

korogasu 転がす v.               َدْحَرج 
kōrogi 蟋蟀 n. )زيز ) َحَشرة          ,  

)           ِمن َفصيلة ألَجراد(ُجْدُجد , َصرَّار   
korokoro ころころ ad.  أو     (َدحَرجة  

َوقع َدحَرجة , رارًا رًا و ِتكألشَّيء ِمرا) َشقَلبة  
korori ころり ad. )1 ( ِبُسهولة          ,  

                           ُدون أدنى ُجهد, ِبَهوان 
على ِحين     , َعلى َنحٍو ُمفاجئ , َفجأة ) 2(  

 َغرَّة                                                 
korosu 殺す v. )1 ( َذَبح , َقَتل        ,  

أعَدم                 , أهَلك , ) بـِ(َفَتك , أمات   
        , َضيَّق ألِخناق , َآّم , َقَمع , أخَمد ) 2(

َآَبت , أخَنق   
koru 凝る v. ,      ُمَتَيبِّس , ُمَتَقبِّض  )1(  
 ُمشَتد                                                

) قَته وُجهدهَو(َآرَّس  ,إسَتْغَرق , إنَهَمك ) 2(  
ُمَعّد ) أو َشيء(َموضوع , َمتعوب َعَليه ) 3(  

 ِبكاِمل ألِعناية وألتَّْفصيل                          
kōru 凍る v.  ِمن ِشدَّة  (َتَجمَّد ) أو(َجَمد  

)           ِمن ألخوف(َجَمد , َتَفرَّس , ) ألَبرد  
kōryo 考慮 n.  َتْقدير ) أو(ُمراعاة     ,  

ألرُّؤية                       ) أو(ألِفكر إعمال أ  

kōryū 交流 n.  َثقافية و          (ُمباَدلة  
)                                 إلخ... َحضاِرية   

kōryoku 効力 n. )1 ( َمفعول  , تأثير  
)                                            ألدَّواء(  
)         قانون(َسَريان َمفعول , َشرِعية ) 2(  

kōsa 交差 n.                        َتقاُطق 
kōsai 交際 n.  إخِتالط , ِعْشَرة          ,  

ِوصال                                  , َعالقات   
kōsaku¹ 工作 n. )1 (    ِصناعة َيَدِوية  

ُمحاَيصة               , ُمالَوذة , ُمناَورة ) 2(  
إعمار                         , إنشاء, ِبناء ) 3(  

kōsaku² 耕作 n.  ِزراعة       , ِفالحة  
kosame 小雨 n.  َمَطر ِبَقَطرات  (َرذاذ  

أمطار َخفيفة                  , ) َصغيرة َدقيقة  
kōsan 降参 n.  َتسليم , إسِتسالم        ,  
 إسِتئسار                                            
kōsaten 交差点 n.  ُنقطة َتقاُطع       ,  
 ُملَتقى ُطُرق                                        
kosei 個性 n.  َتمييز َفردي   , َشخِصيَّة  

                                َآْينونة َفرِدية ) أو(
kōsei¹ 構成 n.  ُمَكوَّن ( ,َتْرآيب  ,ِآيان  

                                       تأليف , ) ِمن
kōsei² 校正 n.          َتصحيح َتجاريب 

)                             َتَصفُّحها(ألطَّبَّاعين   
kōsei³ 公正 n.  َحقِّية     , َعدالة , َعِدل  

kōsei⁴ 厚生 n.          ُشؤون إجِتماِعية 

kōseibusshitsu 抗生物質 n.   ُمضاد 
                    َحَيوي                            
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kōsei·daijin 厚生大臣 n.        َوزير 
 ألصِّحَّة وألشُّؤون أإلْجِتماِعية                   
kōsei·shō 厚生省 n.     ِوزارة ألصِّحَّة 
 وألشُّؤون أإلْجِتماِعية                             
koseki 戸籍 n.  في       (ِسِجل أُألسرة  

)                  ألَبَلِدية) أو (ألدَّواِئر ألُحكومية  
kōsen 光線 n.  إشعاع       ,ُشعاع       
kōsha¹ 校舎 n. )ألَمدَرسة         ) َمبنى  
kōsha² 後者 n.  ِمن إثَنين(ثاٍن (        ,  

)                                    ِمنُهما(أألخير   
koshi 腰 n.  َوَسط ألِجْسم        , َخْصر  
kōshi¹ 講師 n.  ُمحاِضر , ُمحاَضرة   ,  

ُمَعلِّم                                       , ُأستاذ   
kōshi² 公使 n.  في ألَحقيبة        (َوزير  

)                                       ألدُّبلوماسية  
koshikake 腰掛け n. )1 (      ُآْرسي  

َمل      َع, َبديل ُمَؤقَّت , َمْعَرج , َمجاز ) 2(  
 ُمَؤقَّت                                               
koshi·kakeru 腰掛ける n.  َجَلس    ,  
 َقَعد                                                  
kōshikan 公使館 n.  َمبعوِثيَّة         ,  

َوفد                                     , ُمَفوَِّضيَّة   
kōshiki 公式 n.   ) ِرياِضيَّة(ُمعاَدلة ) 1(

َرْسِميَّة                                        ) 2(  
kōshin 行進 n.  َموِآب , َسير , َمسيرة  

إسِتعراضي                        , إسِتعراض   
koshiraeru 拵える n.  َفَعل , َعَمل   ,  

ق      َخَل,  ألَّف ,أْحَدث , َشكَّل , َبنا , َصَنع   

kōshisei 高姿勢 n.  فاِدح , ُمسَتِبد    ,  
طاٍغ                    , ُمَتَعْنِفص , ُمَتَغطِرس   

kō·shite こうして ad.  على هذا   , هكذا  
هذه ألطَّريقة                              , ألنَّحو   

koshō¹ 故障 n. ) في آلة(َخراب , ُعُطل   
koshō² 胡椒 n.  بهار(ِفلِفل    (           
kōshō 交渉 n. )1 ( ُمفاَوضة)          ج  

)           ج ُمحاَدثات(ُمحاَدثة , ) ُمفاَوضات  
َعالقة                                 , ِصلة ) 2(  

kōshū¹ 公衆 n.                     ُعمومي 
kōshū² 講習 n.              َدورة ِدراِسية 
kōshū·benjo 公衆便所 n.  َمراحيض 
 عامَّة                                                
kōshū·denwa 公衆電話 n. هاتف عام 
kōshū·dōtoku 公衆道徳 n.      آداب 
 عامَّة                                                
koso こそ p.  َتمامًا        , بالِفعل , ِفعًال  
kōsō 構想 n.  ميم    َتْص, ِخطَّة , ِفكرة  

kōsōbiru 高層ビル n.       ِبناء َعمارة 
kōsoku 高速 n. )َسريع          ) َطريق  
kōsoku·dōro 高速道路 n.      َطريق 

َطريق الِحب واِسع للنَّقل ألسَّريع     , َسريع   
kossetsu 骨折 n. َآْسر, ) مظألَع(م َحْط  
kossori こっそり ad.  ِسرًا , بالسِّر     ,  

                                  باِطنًا      , ِخْفَيًة 
kosu¹ 越す v. )1 ( َعَبر  , إجتاز , َقَطع  

َقضى                               , أمضى ) 2(  
زاد     ) أو(أربى , َتَعدَّى ألَحّد , جاَوز ) 3(  
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فاق                                       , ) على(  
               )                ُعْسرة(َتجاوز ) 4(
                َبَرع ) أو(فاق , أربى على ) 5(
)                      إلى َبْيت َجديد(َرَحل ) 6(  

kosu² 超す v.  َتجاَوز         , زاد , فاق  
kōsu コース n. )1 ( َمساق ِدراسي      ,  
 َدورة ِدراِسية                                      

َمسار       , )  ِسباق ألُخيولفي(رى َمْج) 2(  
)            ِبُكل ُملَحقاته وإضافاته(آاِمل ) 3(  

kōsui 香水 n.  أريج , طيب , ِعْطر   ,  
َشذا                                         , َعبير   

kosumosu コスモス n.      ألكوسموس 
)       َنبتة أمريكية إسِتواِئة ذو َزْهرة َجميلة(  

kosuru 擦る v.  َمَعك , َحك , َفَرك    ,  
َدَلك                                        , َدَعك   

kotae 答え n.  َحل         , َرّد , َجواب  
)                                             َمسَألة(  

kotaeru¹ 応（答）える v. )1 ( ََّرد         
                           جاَوب, أجاب , ) على(
                       )في(أحَدث أَثرًا , أثَّر ) 2(

 haha no kotoba ga kotaemashita  
母の言葉がこたえました َآِلمات ُأمِّي َوَجَدت 

)                أي آان َلها َتأثيرًا(َصدى َلها   
َمسألة                                   َحلَّ أل) 3(  

kotai 固体 n. )لب              َص) ِجسم  
kōtai 交替（代） n.    تراُوح , َتناُوب ,  

                     )      َتباُدل(َتَخاُلف , عاُقب َت
kōtaishi 皇太子 n.  في     (َولّي ألَعهد  

)             أإلمبراطوري) أو(ألُحكم ألَمَلكي   
kotatsu 炬燵 n.  طاولة  (طاِولة ِمدَفئة  

ت في أسَفِلها مدفئة          َقصيرة ألَقواِئم ُمَثبَّ  
وُمَغطَّاه بِلحاف خاص ِلُيَغطِّي     ) آهربائية(  

)                         ن َيَتَربَّع َحوَلهاأرُجل َم  
kotchi こっち n. ) َتعبير سوقي          (  

)                في هذا ألَمكان(ُهنا , َهِذه ) 1(  
                    أنا                  , َنْحن ) 2(

kotei 固定 n.  ُمواِظب            , ثاِبت  
kōtei¹ 肯定 n.  َتثبيت             , إقرار  
kōtei² 皇帝 n.  َملحوظة(إمِبراطور    :  

(tennō ف بـِأإلمِبراطور ألياباني ُيْعَر  
kōtei³ 校庭 n.             ساحة ألَمدَرسة 
koten 古典 n.  ي َفنِّ) أو(أَثر أَدبي , أَثر  
kōten·teki 後天的 a. , n.     ُمكَتَسب 

َغير   , ) ألتََّطبُّع) أو(َعن َطريق أإلآِتساب (  
 ِوراثي                                              
kōtetsu 鋼鉄 n.  ُصْلب(ُفوالذ         (  
koto¹ 事 n. )1 ( أْمر     , شأن , َمسَألة  

  ,         َظرف, َقرينة , حال , ُمالَبسة ) 2(
ُجَزيِئيَّات           , َتفاصيل , َحَدث , واِقعة   

َوِجيبة , َوظيفة , َعَمل َمفروض , ُمِهمَّة ) 3(  
)4 (  

ِبُخصوص                      , ) بـِ(َتَعلَّق ) 5(  
)6 (  

koto² 琴 n.  آلة َعزف يابانية   (ألكوطو  
)    طَولوَمدَُّتها أِمن ألَوَتِريَّات ُتشِبه ألقانون   

koto³ 古都 n.  عاِصمة   , َمدينة َعريقة  
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 غاِبرة                                               
kōto¹ コート n. (court)  َملَعب  , ساحة  
kōto² コート n. (coat)             ِمعَطف 
kōtō 高等 n.  إرِتقاء , َتَرٍق , َتَقدُّم      ,  

                      َرفع                 , إرِتفاع 
kotoba 言葉 n. )1 (                  ُلغة  

َآِلمة                                           ) 2(  
kotoba·zukai 言葉遣い n.     ِخيار   

إسلوب  , ) ألُمناِسبة(إنِتقاء ألَكِلمة , ألَكِلمات   
ِعبارة                  , ِصَغة ألَكالم , ألتَّعبير   

kotogara 事柄 n.  شأن , َمسأَلة      ,  
وع                          ُضَمْو, ب َخْط, أمر   

kōtō·gakkō 高等学校 n. َرسة      َمْد  
 ثاَنِوية                                               
kotogoto·ni 事毎に ad.      ِمن َجميع 

       ألُوجوه                                        
kotogotoku 悉く ad.  ِبأْسِرِه          ,  

ِبُكلِّية                                      , ِبكاِمِلِه   
koto·koto ことこと ad.  أو(أزيز       (  

)                                     ألِقدر(َنْشَنَشة   
kotonaru 異なる v.  َعن(إخَتَلف (    ,  

ُمغاِير     , ُمشاِبه ) أو (َغير ُمشاِآل, خاَلف   
koto·ni 殊に ad.  على          , خاصَّة  

ُخصوصًا                          , ألُخصوص   
koto·ni·yoru·to 殊に依ると ad.  

)  أو(على ألغاِلب , َيغِلب على ألظَّن , ُربَّما   
 أألرَجح                                             
kotori 小鳥 n. فور                  ُعْص  

kotoshi 今年 n.  هذا ألعام  , َهِذه ألسََّنة  
kotowaru 断る v. )1 ( أبى , َرَفض ,

)       ألَعرض ألُمَقدَّم(َردَّ , إمَتَنع َعن ألُقبول   
إشعار                          , َنبَّه , إنَذر ) 2(  
       إعَتَذر  , َتَعذَّر , َنوَّه , أشار , َذَآَر ) 3(

kotowaza 諺 n.  َقول مأثور , َمَثل   ,  
 ِحكمة ساِئرة                                       
kotozuke 言付け v.  أرسل    (خاَطب  

َبَعث          , ) أرَسل ِآتابًا(آاَتب , ) ِخطابًا  
إخباِرية             , َتنويه ُمرَسل , ِبُمالَحظة   

kotsu¹ 骨 n. )1 (    َعْظم                  
   ألُجثَّة َبْعد (َرماد , َبقايا , ُرفاف ألَميِّت ) 2(

)                                             َحرِقها  
kotsu² こつ n.  َمهارة تامَّة ) أو(َحذاقة ,  

)     أو(َنطاسة في ألَعَمل , ) َبراَعة(َصناعة   
               ألصَّْنعة                               

kōtsū 交通 n.  ألُمرور ) أو(َحَرآة ألسَّير  
kotsu·kotsu こつぃこつ ad.  

ُمثاِبر                   , ُمواِظب , َدُؤوب ) 1(  
َدّق                           , َطَرق , َقَرع ) 2(  
       ألصَّوت ألصاِدر َعن (َوْقع أألْقدام  ) 3(

                        )       ألِحذاء أثناء ألَمشي
kōtsū·dōtoku 交通道徳 n.     إحِترام 

ِسياقة ُمنَضِبطة                  , َقواِعد ألسَّير   
kōtsūhi 交通費 n.  َرسم ألرُّآوب     ,  
 ُأجرة ألرُّآوب                                     
kōtsū·jiko 交通事故 n.  حاِدث َسير 
kōun 幸運 n.  ِلع      طا) أو(ُحسن َحظ  
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kouri 小売り n.  َقطَّاعي(ألُمَفرَّق (    ,  
  بألتَّجِزئة                     َبيع , َبيع بالُمَفرَّق 

kōwa 講和 n.  سالم(ُصلح               (  
kowagaru 怖がる恐がる v.  خاِئف    ,  

هاِئب                               , ) ِمن(خاٍش   
kowai 怖い a. )1 ( ة ِخْشي, َخوف ,

ُمرِععب                        , ُمخيف , َوَجل   
َشديد                                 , حاِزم ) 2(  

kowareru 壊れる v. )1 ( َآَسر        ,  
َشق            , إنَحَطم , َقَطع , َخَلع , إنَكَسَر   

أعَطب                              , َعَطب ) 2(  
َفَقد أَمَله                    , ) لمهُح(َتَحطَّم ) 3(  

kowasu 壊す v.  َهدَّم     , َدمَّر , ًآسَّر  
koya 小屋 n.  َعريشة (َعريش , آوخ ,  

)                                  سقيفة, تخشيبة   
kōyō 紅葉 n.  أوراق   , ألوان ألَخريف  

أوراق ألشََّجر ألُمَلوَّنة في َفصل     (ألَخريف   
)                                           ريفألَخ  

koyomi 暦 n.  روزنامة          , َتقويم  
koyū 固有 a. , n.  خاص , ُمَميَّز      ,  
 ُمتأصِّل                                             
koyubi 小指 n.  إصَبع ألَيد     (ِخْنَصر  

             ))                ج َخناِصر(ألصَِّغير
koyuki 小雪 n. )ُثلوج َخفيفة   ) َتساُقط  
kōza 講座 n. )1 ( َمنِصب      , ُأستاِذيَّة  

)                               في ألجاِمعة(ُأستاذ   
مادَّة           ) َمجموعة ُمحاَضرات لـِ ) (2(  
َحَلقة ِدراِسية       , َدورة ِدراِسية , ) ِعلِمية(  

kōzan¹ 鉱山 n.                        َمْنَجم 
kōzan² 高山 n.                َجَبل شاِهق 

kōzen 公然 a. , n.  َمعروف    , َعَلني  
شاِئع ِعند عامَّة ألنَّاس                      ) أو(  

kozeni 小銭 n.          ِقَطع َنقد َصغيرة 
kōzō 構造 n.  ِبناء     , َترآيب , َتكوين  
kōzui 洪水 n. َفْيض , َوفان َط          ,  

ر                            َغْم, ل َسْي, َفَيضان   
kozukai 小遣い n. َجراية , روف َمْص  

)           َخرِجية(َتعين مالي بإنِتظام , ماِلية   
kozutsumi 小包 n.        َطرد َبريدي 
ku¹ 区 n.  في َمدينة(َحّي                  (  
ku² 句 n.  ِعبارة      , ِشبه ُجملة , َفقرة  
ku³ 九 n.    (kyū  ِتْسعة)ُتقرأ أحيانًا  
kū 空 v.                                َفضاء 
kubaru 配る v.  َمنشور(َتعميم , َوزَّع (  
kubetsu 区別 n.  َفْرق , َتفريق , َتمييز  
kubi 首 n. )1 ( ِجيد       , ُعنق  ,َرَقبة  

)                       بةبما فيه ألرََّق(رأس ) 2(  
)           ألَوظيفة) أو(َعمل ِمن أل(َطرد ) 3(  

 kimi wa ~ da 君は~だ  أنت َمفصول
)        ألَوظيفة) أو(ِمن ألَعمل (َمطرود ) أو(  

kubikazari 首飾り n.  ِعْقد     , ِقالدة  
kubiwa 首輪 n.  للَرَقبة(َطْوق (       ,  

)                    للَكلب َحول ألرََّقبة(ساجور   
kubomi 窪み n.  َغْور         , َتجويف  
kuchakucha こちゃこちゃ ad.  

ألَعلك ) أو(ألصَّوت ألناِجم َعن َمضغ ألطَّعام   
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kuchi 口 n. )1 ( َثْغر                 , َفم  
َحديثًا                        , َآالمًا , َقوًال ) 2(  
                       َطعم             , َذوق ) 3(
َفتحة                       , َمَصب , ُفوَّهة ) 4(  

َمعَبر   , َمدَخل و َمخَرج , َبوَّابة , باب ) 5(  
َوظيفة                                , َعَمل ) 6(  
َسهم                                 , ِحصَّة ) 7(  
                  ِصنف                , َنوع ) 8(
ُسِوعات              ) أو(ساعات , َوقت ) 9(  
ِنداء                                          ) 10(  
)       ُآل ِمن َيحتاج إلى رعاية(ُقصَّر ) 11(  

kuchibashi 嘴 n.  ِمنَسر , ِمنقار       
)                                   ِمنقار َمعقوف(  

kuchibeni 口紅 n.  أْحَمر ألشِّفاه      ,  
ِدهان ألشِّفاه                              ) أصَبع(  

kuchibiru 唇 n.  ألشََّفتان(َشَفة        (  
kuchibue 口笛 n.  بالشَّفاه(َتصفير    (  
kuchiguchini 口々に ad.  إجماع  ,  

َتواُفق                      , إنِسجام , باإلجماع   
kuchihige 口髭 n.  أو(شاِرب         (  

,   ) ألَشعر ألناِبت على ألشَّفة ألُعليا(َشَوِرب   
ألشَّعر ألطَّويل ألناِبت على جاِنَبي َفم    (ُآْلَبة   

)                                           ألَحَيوان  
kuchō 口調 n.  َلْهَجة              , َنَغمة  
kūchū 空中 n.  َجّو , َسماء, َفضاء       
kuda 管 n.  بوري (َقْسَطل , ُأنبوب    ,  

َمْسَرب                      , َقَصبة , ) ماسورة  
kudakeru 砕ける v.  إنَكَسر , َآَسر   ,  

َتَفتَفت                          , َتَحطَّم , إنَحَطم   
kudaketa 砕けた phr. )1 (        َغير  

)        أو(ِمن ألُكلفة خاٍل , ُمَتَبسِّط , َرسمي   
عامِّي  ) أو(َشعبي , ألتََّكلُّف ) أو(ألرَّْسِميات   

)                                          في ألُلغة(  
)                       َشعبي(أنيس , أليف ) 2(  

kudaku 砕く v. )1 ( َحطَّم , َآَسر     ,  
                 َهشَّم                                 

)                                ُحلّمه(َتَحطَّم ) 2(  
kudamono 果物 n.                فاِآهة 
kudaranai くだらない a. )1 ( تاِفه    ,  

ال َيْسَوى  , ال يستأهل ألتََّعب , َعديم أألَهمِّية   
 َشيًأ                                                  

َسخيف                       , ُمناٍف للَعقل ) 2(  
kudari 下り n. )1 ( ُهبوط , ُنزول    ,  

ُميول                                     , إنِحدار   
ِقطار َمدينة طوآيو        (ِقطار ُمْنَحِدر ) 2(  

)       ألنَّاِزل إلى ألُمُدن أُألخرى) أو(ألُمتَِّجه   
kudaru 下る v. )1 (َهَبط , َزل َن       ,  

َسَقط                              , إنَحَدر , ماَل   
kudasai 下さい phr.  ِمن َفْضِلك       ,  

)                                   بـِ(َتَفضَّل عليَّ   
kudasaru 下さる v.  َبَذل , َوَهب ,      

      )                    بـِ(َتَصدَّق , َمَنح , أنَعم 
kufū 工夫 n.  ِخطَّة , خاِطرة , ِفكرة   ,  
 َوسيلة                                               
kūfuku 空腹 n.  َجوعة         , ُجوع  
kugatsu 九月 n.  سبتمبر(َشهر أيلول (  
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kugi 釘 n.                            ِمْسَمار 
kugiru 区切る v.  َفَصل   , َفَرق , َقسَّم  

)                    بفاِصل أو قاِطع(َقَطع ) أو(  
kūgun 空軍 n.                ُقوَّات َجوِّية 
kuguru 潜る v.  ِمن      , ِخالل , َعْبَر  
 ِخالل                                                
kui 杭 n.  خازوق       , َعمود , َرآيزة  
kuichigai 食い違い n.  َتباُين    ,       

,          إخِتالف , َتناُفر , َتعاُرض , َتفاُوت   
 َتضاُرب                                            
kuichigau 食い違う v.  ناَقض         ,  

َتضاّد                        , عاَآس , عاَرض   
kuiki 区域 n.  َمنِطقة      , ُحدود , َحّد  

                                             )ُمَحدَّدة(
kujaku 孔雀 n.                  طاووس 
kuji 籤 n.  َمْيَسر    , ) ألياَنصيب(ُقرعة  
kujikeru 挫ける v. )1 (     إلِتواء في  

في (َوثٌء , َفْرّك , َفّك , َعَصب ) أو(َعَضلة   
)                                   ألَقَدم أو ألرُّسغ  

َبرَّد        , َخَذل , َنكَّص , ألَعزيمة ثبط ) 2(  
أحَبط ألَمعَنِويَّات                         , ألِهمَّة   

kujiku 挫く v.  َُّثِنَي         , َفَرك , َفك  
)                          ألُرسغ(َوثأ , ألِمْفصل   

kujira 鯨 n.  ُنون                 , حوت  
kujō 苦情 n.  َمظَلمة    , َتَظلُّم , َشكوى  
kūkan 空間 n.  ُفسحة , ُمتََّسع , َحيِّز  ,  

َفراغ                             , َخواء , َخالء   
kuki 茎 n.  ألنَّبات(ُسَوْيقة ) أو(ساق    (  

kūki 空気 n.                           َهواء 
kukkī クッキー n. (cookie)      َآْعَكة 
kūkō 空港 n.   َمطار                       
kukyō 苦境 n.  َضرَّاء    , ِشدَّة , ِمحنة  
kuma 隈 n.                             ُدب 
kumi 組 n. )1 ( َصٌف)في َمدَرَسة (   ,  

)                                             َفصل(  
َطقم                                            ) 2(  
َتأليف , َترآيب ,  ألُحروف للطَّبع َصف) 3(  
  ِفرَقة              , ِحزب , ة ُثلَّ, َجماعة ) 4(

 kodomo tachi o mittsu no ~ ni  
 wakemashita 子供たちを三つの~にわ 

 けました       إنَقَسم أألطفال إلى َثالث ِفَرق 
kumiai 組合 n.  َجمِعية   , َنقابة , إتِّحاد  
 rōdō-kumiai 労働組合 مال    إتِّحاد ُع  
kumiawase 組合わせ n.  إنِضمام    ,  

َتألُّب                                       , إتِّحاد   
kumi·awaseru 組み合わせる v.  

ألَّف                                , َجَمع , َوحَّد   
kumitate 組立 n.  َترآيب       , َجْمع  
kumitateru 組み立てる v.  َجمَّع     ,  

  َضّم                                        ,َرآَّب 
kumo¹ 蜘蛛 n.  َعنَكب        , َعنَكبوت  

)                      لُألنثى(َعْنَكباء , ) للذََّآر(  
kumo² 雲 n.  َسحابة    , َغمامة , َغيمة  
kumori 曇り n.  َتغييم        , إغيام      
kumoru 曇る v. )1 ( ُمَلبَّد    , غاِئم     
 بالغيوم                                              
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َضبابي                                        ) 2(  
َتَكدَّر  , َتَجهَّم , ) ألَوجه(َتَمعَّر ,  إآَفَهّر ) 3(  

)4 (  
kumu¹ 汲む v.  َسَحب , ) ِمن ألِبئر(َنَشل  
kumu² 組む v. )1 ( إشَتَرك  , إتََّحد َمع  

َنظيرًا                                   ,  ِنّدًا )2(  
َجَمع                                 , َرآَّب ) 3(  
َجَدل                                  , قاَطع ) 4(  

kun 訓 n.  
-kun 君 suf. ألسَّيِّد                       ...  
kunaichō 宮内庁 n.     َمكَتب آِل َبيت 

)                    داِئرة ُحكوِمية(ِبراطور أإلْم  
kuni 国 n. )1 ( ُقطر               , َدولة  

َمسَقط ألرأس    , ألَبلدة أألصِلية , َوَطن ) 2(  
kunren 訓練 n.  َتمرين        , َتدريب  
kunshō 勲章 n.                      ِوسام 
kun’yomi こにょみ n.      آون يومي 

)  يابانية للرُّموز ألِهجائية ألصِّيِنيةألِقراءة أل(  
kūrā クーラー n. (cooler) )1 (ُمَكيِّف  

  )    دوق ُيحاِفظ على ُبروَدِتهُصْن(َبرَّاد ) 2( 
kura¹ 鞍 n.  ألِحصان(َسْرج             (  
kura² 倉 n.  َعنَبر(ُمسَتوَدع , َمخَزن  (  
kuraberu 比べる v. )1 ( شاَبه , قاَرن  

جارى                      , َفس نا, بارى ) 2(  
kurabu クラブ n. (club)  َجمِعيَّة     ,  

في   (َفريق ِرياضي , دى ُمنَت, ) ُهواة(نادي   
)                 ُلعبة ألغولف(نادي , ) َمدَرسة  

kurage 水母 n.  ُهالم    , ِقنديل ألَبَحر  

َسَمك ُهالمي َليس (َشِلق , ِريَّة ألَبَحر , ألَبَحر   
)                                   َله َعظم فقاري  

kurai¹ 暗い a. )1 ( قاِتم , ُمظِلم        ,  
باِهت                                     , خاِفت   

)             ألَمعِرفة(َشحيح , ) بـِ(جاِهل ) 2(  
غاِمض                                        ) 3(  

kurai² 位 n. =  -gurai ･･･位 
kurakushon クラクション n.  
(klaxon)  زامور ألسَّيَّارة(صور , بوق (  

kūran 空欄 n.  َبين ألَكِلمات أو   (َفراغ  
)                                            أألسُطر  

kurashi 暮らし n.  َحياة , عيشة        ,  
     َمعاش                                           

kurashikku クラシック n. (classic)  
)                آالسيكية(َمعزوفة َتقليدية ) 1(  
على ألطِّراز ألَقديم                          ) 2(  

kurasu¹ 暮らす v.  ُيعاش , عاِئش , َحّي  
 به وُيكَتفى                                          
kurasu² クラス n. (class) )1 (َصف    

َفصل                             , ) في َمدَرسة(  
َمنِزلة                    , َطَبقة , ُمسَتوى ) 2(  

kuratchi クラッチ n. (clutch) َدوَّاسة  
)                       ِلَتعشيق ألسَّيَّارة(ألقاِبض   

kurayami 暗闇 n.  ُظلمة       , َظالم  
kure 暮れ n.  ِنهاية ألسَّنة                  
kuregure·mo くれぐれも ad.       ِبِنية 

َتوِصية صاِدقة ِمن           ( , ِبَجّد, صاِدقة   
)                                           أألعماق  
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kurejitto クレジット n. (credit) إئتمان 
 مالي                                                 
 ~ cādo ~カード  مالي(ِبطاقة إئِتمان     (  
kurēmu クレーム n. (claim)  َشْكوى ,  

)                                         بـِ(ُمطاَلبة   
kurēn クレーン n. (crane)        َرفَّاعة 

)                                              ِونش(  
kureru¹ 呉れる v.  أعطى  , ) َعَليَّ(َمّن  

)                                   لي(م َقدَّ, ) لي(  
kureru² 暮れる v. )1 ( ِنهاية)أو       (  

ألنَّهار أو ألَيوم ِلحلول    (أإلقِتراب ِمن ِنهاية   
)                                             ألظَّالم  

 hi ga ~ 日が~                َخيَّم ألظَّالم  
)   ألسَّنة(راب ِمن ِنهاية أإلقِت) أو(ِنهاية ) 2(  

kurikaesu 繰り返す v.  أعاد     , َآرَّر  
 َمرَّة ِتلو أُألخرى                                  
kurīmu クリーム n. (cream)      ِقْشَدة 
kurīningu クリーニング n.  
(cleaning)  بأيٍد          (َغسيل ألَمالِبس  

                 )                          ُمحَتِرفة
kurisuchan クリスチャン n.  
 (christian) )ألَمسيِحيَّة            ) ألدِّيانة  
kurisumasu クリスマス n.  
(christmas)            ِعيد ميالد ألَمسيح 

kuro 黒 n. )1) (أألسَود           ) أللون  
ُمذِنب                                          ) 2(  

 kare wa ~ da to omou 彼は~だと思 

 う                                أعَتِقد أنَُّه ُمذِنب 

kurō 苦労 n. )1 ( ضاِئقة , ُمعاناة     ,  
ُعسرة                              , ِشدَّة , َمَشقَّة   

َبلبال                  , َهم , َتَوجُّس , َقَلق ) 2(  
kuroi 黒い a. )1 ( َقاِتم  , أسَمر , أسَود  

)                              ألسُّمعة(َسّيء ) 2(  
kuroji 黒字 n.            ُمواَزنة إيجاِبية 
kuroshio 黒潮 n.  دافيء ) َبحري(َتّيار  
kurōto 玄人 n. )1 ( ُمَتَمهِّر , َخبير   ,  

)  أو(ذو إخِتصاص َفٌذ (ِسْفسار ) أو(ِسْفِسير   
                       )  َحذاقة في ِعلٍم ِمن ألُعلوم

َطَبقة ِمن  (ُمزاِبنات , ) ُمَزْوبنة(ُمَزاِبنة ) 2(  
َيِعشن ِمن      ) على هاِمش ألُمجَتَمع(ألنِّساء   

)                 ِرجال أغِنياء َيَتَعّهروَنهن ِسرًَّا  
kuru 来る v. )1 ( َقِدم , أتى , جاء     ,  

                 َوَفد                        , َوَصل 
)                      إقِتراب(إقبال , أقَبل ) 2(  
َغدا                        , أْصَبح , َصار ) 3(  
أْحِضر ِمن              , جاء ِمن , أصل ) 4(  

)5 (  
kurubushi 踝 n.  َمْفِصل  (ُرسغ ألَقَدم  

    )                             َبين ألَقَدم وألرِّجل
kurukuru くるくる ad. )1 ( َدوَّر)َلّف (  

ُمَهلَهل                               , ل ُمَقلقََ) 2(  
kuruma 車 n. )1 (                َسيَّارة  

َعَجل                                          ) 2(  
)                       تاآسي(َسيَّارة ُأجرة ) 3(  

 ~ o yonde kudasai ~を呼んでください 
 أْحِضر َسيَّارة ُأجرة                               
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kurumi 胡桃 n.                      َجْوز 
kurumu くるむ v.  َلفَّف      , َلفَّع , َلّف  
kururito くるりと ad. )1 (     دار َحول  

َلّف                                         , َنفسه   
حٍو ُمفاجئ                    على َن, َفجأة ) 2(  

kurushii 苦しい a. )1 ( َعسير  , شاق  
   ِضيق     , ُمحتاج , في َعوز , ِوز ُمْع) 2(
ُمحِرج                                         ) 3(  

kurushimeru 苦しめる v.  َعذَّب     ,  
أزَعج َآثيرًا       , حاَرش , َلوَّع , ) بـِ(َبرَّح   

kurushimi 苦しみ n.  َوَجع , أَلم     ,  
ُمقاساة                            , ِشدَّة , ُمعاناة   

kurushimu 苦しむ v. )1 ( تألَّم)ِمن (,  
َتَوجَّع            , َقاسى , القى ,  )ِمن(عانى   

)     أو(ُمْضَطِرب ألبال , َقِلق , َمهموم ) 2(  
               ألخاِطر                               

  َآّد                             , َبَذل , َآَدح ) 3(
kuruu 狂う v. )1 ( َخَرج َعن      , ُجّن  
 َعقِله                                                 

هاج                                     , ثار ) 2(  
               َتَوقَّف                 , َتَعطَّل ) 3(
إعَوج                      , إلَتوى , إنَفَتل ) 4(  
َتَقلَّب                                           ) 5(  

kusa 草 n.  َحشيش                , ُعْشب  
kusabana 草花 n. لة ُزهور         َشْت  
kusabi 楔 n.                         إْسِفين 
kusai 臭い a. )1 ( له   , ُمنِتن , ُمْرِوح  
 راِئحة َآريهة                                      

َمشكوك فيه             , َمشبوه , ُمريب ) 2(  
-kusai 臭い suf. )1 ( ُمنِتن    , ُمْرِوح  

تراءى                                  , بدا ) 2(  
  ألِحدَّة ِزيادة) أو(الِحقة ُتسَتعَمل للَتشديد ) 3(

kusaki 草木 n.  َشَجر   , َفساِئل , َنبات  
 وأعشاب                                            
kusari 鎖 n.              جنزير(ِسْلِسَلة(  
kusaru 腐る v. )1 ( َخِمج , َعَفَن , َفَسد  

)                          ألَبيض(َمِذر , ) َخمَّج(  
َخذَّل                  , َنكَّص  , َبرَّد ألِهمَّة) 2(  

kuse 癖 n. )1 ( َطبيعة , دأب , عادة  ,  
َمَرانة                            , َتَعوُّد , َمْسَلك   

)  َغير ُمشَترآة(ِصفة خاصَّة , خاصِّية ) 2(  
kuse·ni 癖に n.  َّبالرَّْغم ِمن    , َمع أن  
kūsha 空車 n.  ن خالية ِم) ُأجرة(َسيَّارة  

)                            َتكسي فاِرغ(ألرُّآَّاب   
kusha·kusha くしゃくしゃ ad.   َعَصر 

   َغضَّن, َتَغضُّن , ) َتَكعَبش, َآعَبش (و َجعَّد 
)                                       ج ُغُضون(  

kushami くしゃみ n.  َعْفطة , َعْطسة ,  
                   ُعطاس                            

kushi¹ 櫛 n.                           ِمْشط 
kushi 串 n.   ) ج(ُسفود , ) شيش, سيخ  

َقضيب َمعَدني َدقيق ُيشوى عليه    , ) َسفافيد  
kushin 苦心 n.  ُجهد   , َمسعى , َعناء  
kushō 苦笑 n.             إبِتسامة ُمَتَكلَّفة 
kūshū 空襲 n.      غارة َجوِّية            
kuso 糞 n. )َتعبير سوقي وَبذيء        (  
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) لَفظ ِعند أإلسِتياء وألَغضبُت(َخراء , غاِئط   
kūsō 空想 n.  وَهم       , َخيال , ُمَخيَّلة  
kusshon クッション n. (cushion)  

        ) أو( ألُزنَبَرك َرد ِفعلَآ(عاِدم ألصَّالبة 
)           زَهزَّا(ُممَتص ألصَّدمة , ) أإلسِفنج  

kusudama くすだま n.        ُآرة زينة 
ُتمأل ِبُقصاصات وَرق ُمَلوَّنة وُتفَتح   (َوَرِقيَّة   

)   وهي ُمَعلَّقة فوق ُرؤوس ألُمحَتِفلين لَتَتناَثر  
kusuguru くすぐる v.               َدْغَدَغ 
kusuguttai くすぐったい a.        َسريع 

غ                           ألتََّزْغُز) أو(ألتََّدْغُدغ   
kusu·kusu くすくす ad.       أهَلس في 

َضِحك ِبَصْوت   , َقَرقرة َمكتومة , ألضَِّحك   
)                           َمع إغالق ألَفم(خاِفت   

kusuri 薬 n. )1 ( ِطب  , ِعالج , َدواء  
ُمفيد                                            ) 2(  
ِطالء َشفَّاف      , مادَّة ِللطِّالء ُزجاِجية  )3(  

 آالزُّجاج لآلنية ألُفخَّاِرية                         
ْذرة                                   ش,َذرَّة ) 4(  

kusuriya 薬屋 n.                َصيَدِلية 
kusuriyubi 薬指 n.  أإلصبع (ألِبْنِصر  

)        ج ألَبناِصر) (َبين ألُوسطى وألخنصر  
kutabaru くたばる v. )َتعبير سوقي   (  
 ألَموت لك                                          
kutabireru くたびれる v. )1 ( َتِعب ,  

الِغب                    , ُمْعٍي , ) ألُقّوة(أنَهك   
)              ألَثوب(أَرّث , ) َهَرى(أْبلى ) 2(  

kuta·kuta くたくた ad.  ُمرَهق         ,  

َمكدود                 , َمضني , َآليل , ُمنَهك   
kuten 句点 n.  للَوقف(ُنْقطة            (  
kutōten 句読点 n.                 َترقيم 
kutsu 靴 n.  َنْعل                  , ِحذاء  
kutsū 苦痛 n.  َشقاء , َعناء , أسى     ,  

               َوَجع         ,أَلم , ُمقاساة , َآَرب 
kutsurogu 寛ぐ v.  إسَتراح     , تأنَّس  
kutsushita 靴下 n. َرب            َجْو  
kutsū 苦痛 n.  َعذاب       , َوَجع , أَلم  
kutsuwa 轡 n.  ألِلجام(َشكيمة , َحَكمة(  
kuttsukeru くっつける v.  َلَصق      ,  

          إضافة         , إنَضّم , ألَحق , أرَفق 
kuttsuku くっつく v.  َلِزق   ) أو(َلِصَق  

َتحاذى                         , ) بـِ(َعِلق , ) بـِ(  
kuu 食う v. )1 ( َطِعم , أَآل)       َتعبير  

)                                              سوقي  
hiru wa kutta kai 昼は食ったかい  

                      َهل َتناَوْلت ألَغداء            
 kyō wa mada nani mo kutte inai  
 今日は何も食っていない  َبعد أيَّ   أأُآلَلم  
 َشيء ألَيوم                                         

عاش                        , َحِيي , إقتات ) 2(  
 kare wa arubaito o shite, kutte  
 iru 彼はアルバイトをして食っている  َيقتات 

) محدد ألسَّاعات(َيعيش ِمن َعَمل ُجزئي ) أو(  
َقرض                       , َلَسع , َقَرص ) 3(  

 kono mōfu wa mushi ga kutte iru 
 この毛布は虫が食っている     هذه ألبطَّاِنية 
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 َقَرَضتها ألَحَشرات                                
 niwa ni ite ka ni kuwareta 庭にい 

て蚊に食われた ني ألباعوض ِعندما َقرَص  
 َذَهبت إلى ألَحديقة                               

ألشِّرك     ) ألُوقوع في(, إلِتهام ألطُّعم ) 4(  
)                     َبعَزق(َبذَّر , أسَرف ) 5(  
إسَتْغَفل                              , أَغرَّ ) 6(  

)7 (  
kuwa¹ 鍬 n.  َشق         َيَدِوية ِل(ِمجَرفة  

)                            ألَقَنوات في ألَمزاِرع  
kuwa² 桑 n. وت ُت                          
kuwadate 企て n. )1 (         ُمحاَولة  

ِخّطة                               , ُمَخطَّط ) 2(  
kuwadateru 企てる v. )1 (     َحاَول  

                          إعَتَزم      , َخطَّط ) 2(
kuwaeru¹ 加える v. )1 ( َجَمل , َجَمع,  

إشَتَمل على                             , أضاف   
,   ) في(أنَزل , َجَعَله ُعرضة , َعرَّض ) 2(  

َفَرض                                       , َحتَّم   
                              َزيَّد , َنما , زاد ) 3(

kuwaeru² 銜える v.  أمَسك َبين أسنانه 
ِبَفِمه                                           ) أو(  

kuwashii 詳しい a. )1 (       ُمْسَتْوَفى  
حاِفل بالتَّفاصيل ألدَّقيقة            , ألتَّفاصيل   

ُمتَضِلع ِمن         , وأِقف على , ُمطَِّلع ) 2(  
kuwawaru 加わる v. )1 ( إنَضّم     ,  

إلَتَحق                , أصَبح ُعضوًا , إنَخَرط   
َتساُرع                    , َتزاُيد , إزِدياد ) 2(  

ku·yakusho 区役所 n. َمكتب داِئرة    
)                                        ِمن َمدينة(  

kuyamu 悔やむ v.  أِسف , ) على(َنِدم  
kuyashii 悔しい a. ُمصدِّع   , مِعض ُم  

,    ُمَنغِّص , ُموِجع للَقب , ) َصدَّع ألخاِطر(  
)                                       ألنَّْفس(َقَهر   

kuyo·kuyo くよくよ ad.  إآَتَئب        ,  
َقِلق                                      , َتضاَيق   

kūzen 空前 n.  أو(َلم َيَتَقدََّمه َشيء (     
َنظير              ) أو(َلم َيسِبق َله َمثيل , أَحد   

kuzu 屑 n. )1 ( َشيء    , ُنفاية , ُزبالة  
 ُيطَرح لَخساسته                                   

تاِفه                                ) َشخص) (2(  
kuzureru 崩れる v. )1 ( إنهار        ,  

َتَحطَّم   , َتَفسَّخ , ساَقط َت, َتَقوَّض , إنَخَسف   
َتَغيَّرت َهيّئَته                   , َفَقد َشكَله ) 2(  
َتَدهَور                                 , ساَء ) 3(  
َصَرف ِفئة     , ) ُفراطة, َفكَّة (ُصرافة ) 4(  

)          ُعملة َصغيرة) أو(إلى ِفئات (َآبيرة   
kuzusu 崩す v. )1 (أسَقط , م َهَد      ,  

َدمَّر                                       , َخَسف   
َفَرط ِفئة َنقِدية َآبيرة   ) أو(َفكَّ (َصرَّف ) 2(  

)                                إلى ِفئات َصغيرة  
ِآتابة َتكون فيها          (أحُرف ُمتَِّصلة ) 3(  

                  )   ألُحروف ُمتَِّصلة وُمْنَسِرحة
kyabetsu キャベツ n. (cabbage)  

)       َلَخَنة(َبْقَلة أألنصار , ) َملفوف(ُآرُنب   
kyakkan·teki 客観的 a.  
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)    َعن ألغاية أو ألَهوى(ُمَجرَّد , َموضوعي   
kyaku 客 n. )1 ( عاِئد , َضْيف , زاِئر  

واِفد                                 , ) ألَمريض(  
َجمعة ُأنس                , َحفلة ,  ِضيافة )2(  
ُزبون                                          ) 3(  
ُجمهور ألُمَتَفرِّجين                          ) 4(  

kyakuhon 脚本 n.                َتمثيِلية 
kyakuma 客間 n.  أو (ُغرَفة , َمضافة  

            ُغرفة ُضيوف   , إسِتقبال ) صالون
kyakusen 客船 n.  راِآب ) أو(ُمساِفر  
 ألباِخرة                                             
kyakushoku 脚色 n.  َوضع في قاِلب 

ُروائي                                ) أو(َتمثيلي   
kyanpu キャンプ n. (camping)  

     )                 ألَمبيت في ألَبراري(َتخييم 
kyanpingukā キャンピングカー n.  
 (camping car)  ُمَزودة  (َسيَّارة ِترحال  

)                 إلخ...َبسرير و َمطَبخ و َحمَّام   
kyanseru キャンセル n. (cancel)  

ّحْذف                            , َشطب , إلغاء   
kyō 今日 n.  هذا ألَيوم             , ألَيوم  
-kyō 鏡 suf.   أو(ِمنظار ) أو(َآشَّاف  (  
 ُمْجِهر                                               
 bōen-kyō 望遠鏡  َتِلسكوب(ِمرَقب   :  
 ِمنظار ُيَقرِّب أألشياء ألَبعيدة وُيَكبُِّرها         

)                                             للرؤية  
 kenbi- kyō 顕微鏡 )ميكروسكوب    (  

ُمجِهر                           , ُمجِهر َبَصِري   

kyōchō 強調 n.  َتوآيد           , َتشديد  
kyodai 巨大 a. , n.  هاِئل      , َضْخم  
 ألَحجم                                               
kyōdai 兄弟 n. أخ    , َشقيقة ) أو(َشقيق    

                    ُأْخت                       ) أو(
kyōdan 教壇 n.  ِمَنصَّة          , ِمنَبر  
kyōdō 共同 n.  إشِتراك         , َتعاُون  
kyōfu 恐怖 n.  َوَجل , َخوف , َرهبة ,  

َرْوع                              , َفَزع , ُرعب   
kyōgaku 共学 n.       ألتَّعليم ألُمخَتَلط 

)    َمدَرسة واِحدةَتعليم ألذُّآور وأإلناث في (  
kyōgen 狂言 n. )1) (  ُرسوم َحَكواِتية  

أو  (َتصاوير ُتَمثِّل ِقصَّة ) أو(ُرسوم ) َتقليدية  
وألَكالم َمذآور على ألُرسوم           ) ِحكاية  

حيلة , ُعرقوب , َمْكَرة , َزيف , ِخْدَعة ) 2(  
kyōgi¹ 競技 n.  ُمباراة          , ُمساَبقة  
kyōgi² 協議 n.  أو(ُمداَولة , ُمؤَتَمر    (  

ِحوار                        , ُمحاَدثة , ُمذاَآرة   
kyōgū 境遇 n.  ُظروف          , ُمحيط  

بيئة                                   , ) ُمحيطة(  
kyōhaku 強迫 n.  َوعيد , َتهديد       ,  

      إنذار                                  , َتَوعُّد 
kyohi¹ 巨費 n.  َضخم             , َآبير  
kyohi² 拒否 n.  َمنع, إباء , َرْفض       
kyōi¹ 胸囲 n.       َمقاس ألصَّدر          
kyōi² 驚異 n.  ُمعِجزة   , َعَجب , َدهشة  
kyōiku 教育 n.  ِدراسة  , َثقافة , َتعليم  
kyōin 教員 n.  ُأستاذ     , ُمَربِّي , ُمَعلِّم  
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kyojin 巨人 n.  َجبَّار  , ِعمالق , ماِرد  
kyojū 居住 n.  َمكان أإلقامة , َمسَكن  ,  

َمأوى                             , َمقَطن , ُمقام   
kyōju 教授 n.                أستاذ جاِمعة 
kyoka 許可 n.  َتصريح(إِذن (         ,  

إباحة                        , َترخيص , َسماح   
kyōka¹ 教化 n.  ِدراسي(َموضوع     (  
kyōka² 強化 n.  ُقوَّة      , َحْيل , َمتانة  
kyōkai¹ 教会 n.                     َآنيسة 
kyōkai² 境界 n.  ج ُحدود(َحّد          (  
kyōkai³ 協会 n.                    َجمِعيَّة 
kyōkasho 教科書 n.       ِآتاب ِمنهاج 

ر                      ِآتاب ِقراة ُمَقرَّ, َمدَرسي   
kyoku 曲 n. )1 ( َمعزوفة , َلْحن) ِقطعة  

)                                           ُموِسيقية  
-kyoku 局 suf. )1 ( داِئرة     , َمكَتب  

َمصَلحة                                 , َرسِمية   
      )            َمكَتب َشَبكة ألَبريد(َبدَّالة ) 2(
واِجب                            , َمسئوِلية ) 3(  
َموِقف            , َوْضع , َظْرف , حال ) 4(  

kyokugei 曲芸 n.  َبهَلواِنية(ألعاب    (  
kyōkun 教訓 n.  ِعْبَرة           , َدْرس  
kyokusen 曲線 n.  َقوس       , ُمْنَحٍن  
kyokutan 極端 n.  إسراف , َفْرط    ,  

َتَنطُّع                            , ِغِلو , رُّف َتَط  
kyokutō 極東 n.        ألَشرق أألقصى 
kyōkyū 供給 n.  أو(ِبسلعة (َتزويد (    

)                         ألخ...ُمؤن) أو(ِبضاعة   

kyōmi 興味 n.  ُعْنية , إهِتمام          ,  
         َرْغبة                 , َشْوق , َمْحَرص 

kyonen 去年 n.  ألسَّنة , ألعام ألماضي  
 ألفاِئتة                                               
kyōretsu 強烈 a. , n.  َشديد , َقِوّي  ,  

َحصين                                     , َمتين   
kyori 距離 n.  َبْون        , ُبْعد , َمسافة  
kyōri 郷里 n.  َمسَقط   , أألصِلية ألَبلَدة  

ألَمْنَشأ                                    , ألرأس   
kyoro·kyoro きょろきょろ ad. )  ُينُظر  

جاِفل              , ُمَروَّع ) أو(َمشدوه ) َحوَله  
kyōryoku¹ 強力 n. َشديد , َمتين , َقِوّي   
kyōryoku² 協力 n.  ُمساَعدة  , َتعاُون  
kyōryū 恐竜 n.  َحَيوان      (ديناصور  

)                                   َضخم ُمنَقِرض  
kyōsan·shugi 共産主義 n.  ألشيوِعية 
kyōsantō 共産党 n.             ألِحزب 
 أإلشِتراآي                                         
kyōsei 強制 n.  َغصب , إآراه         ,  

            إْضِطرار   , إلزام , إرغام , إجبار 
kyōsei·teki 強制的 a. , n.  إآراهي ,  

إلزامي                                   , َجبري   
kyōshi 教師 n.  ُأستاذ  , ُمَدرِّس , ُمَعلِّم  
kyōshinshō 狭心症 n.  ُذْبَحة َصْدِرية 

)         إلِتهاب في ألَحلق َمع َنوبات إخِتناق(  
kyōshitsu 教室 n.    ُغرَفة ألصَّف     

)                                    ُغرَفة ألَفصل(  
kyōshoku 教職 n.          ِمهنة ألتَّعليم 
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kyōshuku 恐縮 n. )1 ( إعَتَرف)    أو  
َممنون          , ُمِقر بالَجميل , بالِمنَّة ) َشَعر  

ألِخْزي      ) أو(َشَعر بالَمهانة , ُمنَكِسر ) 2(  
kyōsō¹ 競争 n. ُمساَبقة  , ُمناَفسة       ,  

ُمجاراة                                   , ُمباراة   
kyōsō² 競走 n. )أو(ألَعْدو ) ِسباق      (  
 ألَجري                                              
kyōsōkyoku 協奏曲 n.        َمعزوفة 

َمع ُمصاَحبة ألنوبة   ) أو أآَثر(موسيقية بآلة   
)                                       تراأُألرِآس(  

kyōson 共存 n.                    ُمعاَيشة 
kyōtō 教頭 n.        نائب ُمدير ألَمدَرسة 
kyōtsū 共通 a. , n.  ُمَتباَدل , ُمشَتَرك ,  

عام                            , شاِئع , ُمَتعاطى   
kyōtsūgo 共通語 n.        ألُلغة ألشاِئعة 

)                       َمْبِنية على َلْهجة طوآيو(  
kyōwakoku 共和国 n.      ُجمهوِرية 
kyōyō 教養 n.                         َثقافة 
kyōzai 教材 n.                 َمواد َتعليم 
kyozetsu 拒絶 n.  إباء          , َرفض  
kyū¹ 旧 n.  ساِلف                   , ساِبق  
kyū² 急 n. )1 ( طاِرئة , َضرورة      ,  

ُمِلح                                       , ُمعِجل   
ُمباِغت                  , ُمفاجئ , ُفجائي ) 2(  
َشديد أإلنِحدار                        , حاد ) 3(  
َسريع                              , خاِطف ) 4(  

kyū³ 級 n.  َمنِزلة ,ُرتبة , َدَرجة        ,  
)                             في ألدِّراسة(َمرَحَلة   

kyū⁴ 九 n.                            ِتسعة 
kyū⁵ 球 n.  َآَروي , ُآَرة                  
kyū·byō 急病 n.  َمَرض (َوعكة ِصحِّية  

)                                             ُفجائي  
kyūden 宮殿 n.  َمَلكي(قََْصر          (  
kyūgaku 休学 n.  ِغياب َعن ألَمْدَرسة 
kyūgeki 急激 a. , n.  خاِطف , ُفجائي  
kyūgyō 休業 n.             َتعليق ألَعَمل 
kyūjin 求人 n.  َمطلوب , َعرض َعَمل  

)               ِملئ َوظيفة(َمطلوب , ) للَعَمل(  
kyūjitsu 休日 n.        َيوم ُعْطَلة        
kyūjo 救助 n.  َتنِجية , إنقاذ , َتخليص,  

َعون                              , َغوث , َنْجَدة   
kyūjō 球場 n. )َملَعب بيسبول   ) إستاد  
kyūka 休暇 n.  إجازة(ُعْطلة           (  
kyūkei 休憩 n.  َهْجعة , إسِتراحة     ,  

         راحة                               , َهدَأة 
kyūkō¹ 休講 n.  هذا ألَيوم(ال ِدراسة ( ,  

                               إيقاف ُمؤقَّت للَتعليم 
kyūkō² 急行 n.  قليل      (ِقطار َسريع  

)                                            ألتََّوقُّف  
kyūkō³ 休校 n.  إغالق ُمَؤقَّت للَمدَرسة 
kyūkutsu 窮屈 a. , n. َضيِّق, شدود َم  
kyūkyū 救急 n.          إسعافات أوَِّلية 
kyūmei 救命 n.         إنقاذ َحياة ألنَّاس 
kyūri 胡瓜 n.  َنبات(ِخيار               (  
kyūryō 給料 n.  ُأجَرة, ) َمعاش(ُمَرتَّب  
kyūshifu 休止符 n.  أو(إسِتراحة     (  
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    فاِصل ُموسيقي                                 
kyūshoku¹ 給食 n.   بة ِخْدمة َوْج      

َوْجبة ُمَقرَّرة                              , َطقام   
kyūshoku² 求職 n.      َبْحث َعن َعَمل 
kyūshū¹ 吸収 n.  إمِتصاص , َتَشرُّب   
kyūshū² 九州 n.  إحدى ألُجُزر (آيوشو  

)                    أألرَبعة ألَرئيِسية في أليابان  
kyūsoku¹ 休息 n.  َراَحة , إسِتراحة  ,  

إسِترخاء                                 , ُسكون   
kyūsoku² 急速 n.  خاِطف , َسريع   ,  
 َحثيث                                               
kyūsu 急須 n.                 إبريق شاي 
kyūyō¹ 休養 n.  راحة ِمن    , إسِتراحة  

                                                ألَعَمل
kyūyō² 急用 n.           َعَمل ُمسَتعَجل 
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