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 ات العربیة وما یقابلها �ٕالجنلزيیةاملصطل�
 أٔوًال: أٔعامر الطري

املصطلح �للغة  املصطلح �للغة العربیة مع مصدره من كتب اللغة العربیة والقواميس
 �جنلزيیة

 طا�ر للمفرد وطري وطیور للجمع.
ريُ �اء يف اللسان:  �ام: ا�هتذیب قلی�؛ ويه طا�رٌة، وا��نىث طا�ِرٌ  والوا�د مؤنث، یَِطُري، ما ِلَجام�ةِ  امس معروف: والط� نىث طا�رة یقولون وقَل  .ل��

ُیورُ  فأ�ما عَ  �كون وقد وُجسُوٍد، �ساِ�دِ  طا�ر مجعَ  �كون فقد الط� ْريَ  أ�ن قطرب وزمع للَجمع، امسٌ  هو ا�ي َطْريٍ  َمجْ : س�یده ا�ن قال للوا�د؛ یَقعُ  الط�
ال ذ� �یف أ�دري وال

�
ْذنِ  َطْرياً  فيكون: وقرئ املصدَر، به یَْعين أ�ن ا

�
 مث مَعهم، عبیدة وأ�بو طا�رٌ  للوا�د یقولون لك�هم الناُس : ثعلب وقال هللا، �

 .َطريٌ  مجُعه الطا�رُ : اجلوهري. ِثَقةٌ  وهو :ا��زهري قال ُطُیور، �ىل ومجعه للوا�د َطْري  یقال أ�ن فأ��ازَ  انَْفرد
 طا�ر :سيبویه .امجلع مجع وطوا�ر طا�ر قالوا ورمبا وطیور ٔأطیار �ىل وجتمع طا�رة وأ�نىث طا�ر ا��ر الطري يه یقال مؤنثة جام�ة الطري :�امت ٔأبو

 . ا�صص.ؤأحصاب كصاحب ؤأطیار

Bird 

 هو ما اكن يف العش اصطال�ًا وما فقس للتو وال �س�تطیع الطريان كفراخ ا��اج والبط. الفرخ
 وأ�فرَِ�ةٌ  وأ�فراخ أ�فُرخ القلیل وامجلع و�ريها، والشجر والنبات احلیوان من صغري لك يف اس�تعمل وقد ا��صل، هذا الطا�ر، و�: الَفْرخاللسان: 

 .�درة

Chick 

  وجيمع نواهض �هض
 جناحيه �رش ا�ي هو زید ٔأبو للطريان وهنض جنا�اه وفر قد ا�ي هو :العني صاحب ،للهنوض اس�تقل قد ا�ي الفرخ الناهضا�صص: 

 .نواهض وامجلع لیطري

Fledgling  

 ومجعه ُعتّق وعواتق العاتق
الناهض ویبقى ر�ش اجلناح وا�یل  ه، و�البًا ما �كون قد احنرس ر�شواس�تقل بنفسهرخيه فو�س�ت�دم هذا املصطلح للطا�ر ا�ي �رك ماكن ت

 اليت تفرخ ويه يف معر س�نة. و�سمى هذا الر�ش �ر�ش العاتق، ويف الربیع ینحرس لر�ش الكبري اس�تعدادًا للتفرخي �لنس�بة للطیور الصغرية
 �ول ر�شه من یتحرس ام ٔأول يف وهو الناهض فوق ٔأنه الطري فراخ �امة يف تقدم وقد و�س�تحمك �سن مل ما امحلام من ا�صص: والعاتق

 شدید ٔأي ��ي ر�ش � وینبت ر�شه یتحرس ما ٔأول يف وذ� الناهض فوق شدید. وقال يف موضع أٓخر: والعاتق ٔأي ��ي ر�ش � وینبت
 .عتق وامجلع

 اكن ٕاذا �اِتقٌ  قطاة فرخ هذا: یقال. �س�بق أ�ي یَْعتُق  أ�نه �ىل الس�بق من أ�نه ونرى: عبید أ�بو قال. القطا ِفراخ من الناهض: والعاتُِق ويف اللسان: 
َتَقلّ  قد  .وطار اس�ْ

Juvenile 

 وهو ا�ي يف سنته الثانیة ٔأو أٔكرث لكنه مل �كتيس �� الكبري بعد. دون البالغ
الثانیة.  : الطري يف العادة یرتك العش يف الصیف ویعترب يف ذ� الوقت يف سنته أ�وىل ومع بدایة شهر ینا�ر �كون قد د�ل يف سنتهمالحظة

" ٔأي يف سنته 1املقصود �لس�نة هنا الس�نة التقوميیة اليت تبدٔأ يف ینا�ر وتنهتيي يف الشهر الثاين عرش. �� یعرب عن معر الطا�ر �لرمز "ست
 " ٔأي يف سنته التقوميیة الثانیة وهكذا دوالیك.2التقوميیة أ�وىل، و"ست

Sub-adult 
/immature 

 �لغ
 وجتمع بلغ �لغني. � ا�هنائیة اليت ال تتغري بعد ذ� ولكن یظهر �لیه ٔأ�ر التحسري فقط.احل التاك�ر ؤألبس �لهتا ويهویقصد به من بلغ سن 

Adult 

 نوع
 .الن�ْوُع أ�َخص� من اِجلنس، وهو أ�یضًا الْرضُب من اليشءاللسان: 

species 

 َرضْب
 وقد رٔأیته ٔأفضل. وهذا ما اس�ت�دمة �شري اللوس يف كتابه الطیور العراقية

وٌب. وهو الاللسان:  بيُه، ومجعه ُرضُ ُب اِملثْل والش� ْ یُب، یقال: فالٌن َرضیُب فالٍن أ�ي نظريه، وَرضیُب اليشِء مثُ� وشلكه. ا�ن س�یده: الرض� رض�
�ُؤه: مه ا��ْمثاُل والن�َظراء، وا� �ء. ويف �دیث ا�ن عبد العز�ز: ٕاذا َذَهَب هذا وُرضَ  دمه َرضیٌب.ومجعه ُرضَ

Subspecies 

 �رار�ش الط�نیًا: 
املصطلح �للغة  املصطلح �للغة العربیة مع مصدره من كتب اللغة العربیة والقواميس

 �جنلزيیة
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 �حنسار
 .ذ� ٕا�ن وحرسها اجلدید الر�ش ٕاىل العتیق الر�ش من خرجت ٕاذا الطري صبح أ�عىش: احنرست

ىل العتیق الر�ش من خرجت: الطري واْحنََرسِت لسان العرب: 
�
ها. احلدیث ا َ نُ  وَحرس� �� �

 والبازي: ا��زهري قال. ُمهَْ�ٍ  يف فُِعلَ  ��نه ثَق�لَها،: ذ� ا
ُ  اجلوارح سا�ر وكذ� للت�ْحِسِري، �َْكِرزُ  زُ : أ�بو�امت. ر�شه سقط ٕاذا البازي وُكّرِزَ . وقال يف موضع أٓخر: تَتََحرس�  الثانیة، َسنَِتهِ  يف البازي الُكر�
زُ : وقيل َز؛ وقد حول، �لیه أ�ىت قد ا�ي الطري من الُكر�  :رؤبة قال ُكّرِ
ْســـرا رأ�یُْت  ك�م�ا رأ�یُْت�ه زَ   الـنـ�  .ُزْعر قاِدماٍت  یُلِْقي ُكّرِ
زَ   .یذل حىت وأ�طعمه عینيه �اط ٕاذا َصْقَره الر�لُ  وَكر�

 الر�ش.الَقلْش يف له�ة ٔأهل الشام تعنس حرس 

Moult 

 ٕابطیة زوائد
 ر�ش يف إالبط تبدو ؤ�هنا زائدة.

Axillaries 

 Scapulars ر�ش الكتف

 احلَْرف واحلُُروف
َیة ؛ ُ�ُدوِديّ  ؛ َحْرف ؛ َ�دّ  ؛ �اِنِيبّ (املمكن اس�ت�دا�ا �شمل:   . املصدر: قاموس املعاين)َطَرف ؛ َشِفري ؛ �افّة ؛ �اش�ِ

اكنِ  كهَْیئة منه َجنِْبه يف نََتأ�  ما اجلبل من احلَْرُف : مشر. وِحَرفةٌ  وُحُروٌف  أ�ْحُرٌف  وامجلع �انهبام،: واجلبل السفينة وحرفاللسان:   أ�و الصغري ا��
ه، وشِفُريه َطرفُه يشء لك حْرُف : اجلوهري. ظهره َسواء �ىل ُمشِفياً  دقيقاً  َحْرفاً  � �َرى أ�ْ�اله يف أ�یضاً  واحلَْرُف : قال. حنوه  َحْرُف  ومنه وَ�د�

دُ  أ�ْ�اله وهو اجلبل  .املُ�د�
 .و�ريه والس�یف وا�هنر اجلبل كحرف �حيته يشء لك حفرف حْرفاً  احلْرف �سمیهتم أ�ما: قال الهیمث أ�يب عن ا��زهري وروىاللسان: 
َیةُ اللسان:   .وَطَرفُه �انبه: يشءٍ  لك و�اش�ِ
َیةُ . الهُْدُب  طرفهيام يف الطویلتان َجنََبتاه الثوب �اِشيَتا: ا�هتذیب ويف فهيام، ُهْدَب  ال ال�ان �انباه: الث�ْوِب  و�اِشيَتااللسان:  اب و�اش�ِ  لك: الرس�

َیةِ  يف یَُصّيلِ  اكن أ�نه: احلدیث ويف. منه �حية َیة �شبهياً  وَطَرفه، �انبه أ�ي املَقامِ  �اش�ِ  الثوب؛ حباش�ِ

Fringes 

 زوائد ذنبية
 ٔأو أٔكرث يف طريف ا�نب تظهر يف بعض الطیور. طویلتان يه ر�ش�تان

Tail streamers 

 وجتمع الرساویل الرسوال
 .وهو الر�ش الفضفاض حول الف�د والر�ل يف بعض العقبان

َولٌ  وطا�رٌ ويف اللسان:   :الثور صفة يف الرمة ذي قول وأ�ما ساقَْيه؛ ر�ُشه أ�لْبََس : ُمَرسْ
 ال�ُم�َسـْرَول الهِ�ْبـِرِزيِّ  َمْيش  ِمثْلَ  هبا  َحضائه من راجعاً  یَْميش الث�ْورَ  �َرى
نه
�
َوالً  جع� ا��سَد، �لهِْربزيِّ  أ�راد فا  قوامئه. لكرثة ُمَرسْ

اِویل: اللیث قالويف موضع أٓخر:  ِمی�ة الرس� ِّثَت، أ�ْعرِبَْت  أ�ْجعَ ن ال �رجع مل ُكّرسِ  لو ��نه �َُكرس�  وال: سيبویه قال َرساِویالت، وامجلع وأ�
�
ىل ا

�
 لفظ ا

وا�. وا�دته مجع َرساِویل قيل وقد فُرتَِك، الوا�د  ِرسْ
اِویل �اء: ��زهريا وال یقول ا��عراب من وا�د �ري مسعت وقد: قال وا�دة، ويه امجلا�ة لفظ �ىل الرس�  َكرِه أ�نه: هر�رة أ�يب �دیث ويف. ِرسْ

اِویل  .الطوی� الواسعة يه: عبید أ�بو قال املَُخْرفََ�َة؛ الرس�

Trousers 

 الزغب
 بعد فقسهاالنامع ر�ش الفراخ 

Down feathers 

 �سوة
 يه صبغة ر�ش الطا�ر اجامالً.

Plumage 

 �وايس
 ر�ش اجلسم

Body feathers 

 : طبوغرافيا الطري�لثاً 
املصطلح �للغة  املصطلح �للغة العربیة مع مصدره من كتب اللغة العربیة والقواميس

 �جنلزيیة
  ومفردها قادمة القوادم

 انظر اخلوايف يف أ�سفل.
Primaries 
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 وا�دهتا �افية اخلوايف
 ات وا�دهتأأبو �امت �سمى الر�شات العرش اللوايت يف مقدم اجلناح القداميِّ ا�صص: 

 .ٔأصاب حاممًة يف یوم �ني ٔ�ّين بني �افييت ع�ق�اٍب  :ؤأ�شد قداىم والقوادم وا�دهتا قادمة وما بعدها من الر�ش اخلوايف وا�دهتا �افية 

Secondaries 

 املقومات
 .الزوائد �سمى اجلناح طرف يف ر�شات ثالث ويه املقومات اجلنا�ني ر�ش ومن كتاب الطري ال�ن س�یده:

 ثالث فوقها ومن الزوائد؛: �سمى اجلناح، طرف يف ر�شات ثالث ويه املقومات،: اجلنا�ني ر�ش ومنويف صبح ا�ٔعىش للقلقش�ندي: 
 الغوايش.: �سمى قصبهتا، تغطي صغار ر�شات

Tertials 

 ِطَراٌق 
 �س�ت�دم هذا املصطلح للر�ش املرتا�ب فهو الطراق، والَطَرق صفة لهذا الر�ش املرتا�ب، ؤأطرق فعل عندما ینبت هذا النوع من الر�ش.

 �ريه أ�سفل الر�ش أ��ىل الر�ش ٔألبس ٕاذا الطا�ر جنا�ا طرقأٔ  وقد طرق فيه اللني وهو فتخ ر�شه يف اكن ٕاذا للطا�ر یقال عبید ٔأبوا�صص: 
 :�ز� یصف الرمة ذو قال اجلناح طراق وهو

 .یتـرقـرق ر�شه يف لی� ندى  ریعةٍ  فوق واقعٌ  اخلوايف طراق
فَتٌَخ، وهو اللني: فيه َطَرٌق. وَ�� َمْطروٌق وهو ا�ي  ویقال: يف ر�شه َطَرٌق أ�ي �را�ب. أ�بو عبید: یقال للطا�ر ٕاذا اكن يف ر�شه ويف اللسان:

َرُق يف الر�ش: أ�ن �كون  .رضبه املطر بعد یبسه  .ق بعضبعُضها فو وطا�ر فيه َطَرٌق أ�ي لني يف ر�شه. والط�
 ا اكن بعضه فوق بعض؛ قال یصف قطاور�ش ِطَراٌق ٕاذ 

ِّـي َسـْوَف  ن
�
نْ�َع�ُتـهـاأ�ّم�ا ال�َقـط�اُة، ف�ا  :نْعتًا، یُواِفُق نَْعيت بَْعَض ما ف�هي�ا  أ�

ٌء خمطوَمٌة، يف ر�شها َطَرٌق،  ُسود قـوادُمـه�ا، ُصـهْ�ٌب َخــوافـهيـا  َساك�
رَق جناُح الطا�ر �ىل افْتََعَل أ�ي التف. ویقال: ْطرا تقول منه: اط�

�
َرقَت ا��رض ٕاذا ر�ب الرتاب بعضه بعضًا. واال ُق: اسرت�اء العني.واملُْطِرُق: اط�

ْطراُق �سرت�اَء يف اجلفون؛
�
 املسرت� العني ِ�لقًة. أ�بو عبید: و�كون اال

Coverts 

 الُكْسعةُ 
فةُ  الُعقاِب، ذنب حتت: ا�هتذیب ويف الطا�ِر، ذنَب حتت ا�متع ا��بیض الّرِ�ُش : والُكْسعةُ اللسان:  یاِت  يف والَكَسعُ  الُكَسُع، ومجعها أ�ْكَسُع، والّصِ  ش�ِ

 .أ�ْكَسعُ  فَرٌس : یقال الرْ�ل، يف الث�ن�ةِ  طَرِف  يف البیاُض  �كون أ�ن: القوامئِ  وَحضِ  من اخلیل
�سان د�ر �ىل قدمك بصدر �ر�� أ�و بیدك تَْرضَِب  أ�نْ : لَكْسعُ اللسان: ا

�
 ا��نْصار من ر�الً  َكَسعَ  ر�الً  أ�ن� : أ�رمق �ن زید �دیث ويف. يشء أ�و ا

�َبعَ : َكْسعاً  �َْكَسُعهم �لس�یِف  وَكَسَعهم. بیده ُد�َُره َرضب أ�ي  أ�ي �س�یوفهم فََكَسُعومه أ�ْد�َرمه القومُ  وىل� : ویقال �َْكَسُؤمه مثل به فرضهبم أ�د�َرمه ات
 .�َْكَسُؤمه فالن َمر� : یَْطُرُدُمه  وهو مفر�  القوم َهَزمَ  ٕاذا للر�ل ویقال. َدواِ�َرمه رضبوا

 : الر�شة البیضاء يف ذنب الطا�ر والكسع بیاض يف ذنبه. ا�صص.الكسعةو 

Undertail 
coverts 

�ة  :الُقن
هْلُ  اجلبل: وقيل الصغري، اجلبل: اللسان: والُقن�ة  �كون وال السامء، يف املس�تطیل املنفرد اجلبل هو: وقيل ا��رض، �ىل املنبسط املس�توي الس�

ال الُقن�ة
�
�ةُ . َسْوداء ا ؛ مثلُ  أ��اله: يشءٍ  لكِّ  وقُن  :وقال الُق��

�ةِ  �ىل تَـــخـالُـــهـا، مـا�راٍت  وِدمـاءٍ  أ�مـا ى قُن ، الُعز� �ْرسِ  َعْنَدما و�لن
�ةُ  �اٌت  وِقنانٌ  قَُننٌ  امجلع: وقيل والُقلَُل، الُقَننُ  وامجلع أ��اله،: وقُل�ُته اجلبل وقُن  .وقُنُونٌ  وقُن

 .الرأ�ِس  املُلَْملََمةُ  ا��َمكَةُ  الُقن�ة: مشیل ا�ن قال ِقناٌن؛ ومجعها القاَرة، من حنو: والُقن�ةُ 

Crown 

قُع  الُربْ
 وهو السواد حول العینني قبلهام وبعدهام. وقد اس�ت�دمناه عضوًا عن القناع ٔ�ن القناع غطاء الرٔأس، والربقع غطاء العینني.

قُع مجع: اللیث قالويف اللسان:   :احلَُمّريِ  �ن تْوبةُ  قال للعینني؛ َخْرقان وفيه ا��عراب �ساء وتلبسها ا�وابّ  وتَلْبَُسها: قال الَرباِقُع، الُربْ
قََعْت  لْیىل ِجئُت  ما ٕاذا وكنُت   ُس�ُفـوُره�ا  الَغ�داةَ  مهنا رابَين فقدْ   تََربْ
�َعْت  به تََقن�َعْت  وقد اِملْقنعِة، من أ�ْوَسعُ : والِقناعُ : ٔأیضاً  اللسانويف  �ْعُهتا. رأ�َسها وقَن  :عنرتة قال به؛ فتَقن�َعْت  الِقناعَ  أ�لبس�هتا: وقَن

نْ 
�
�ين الِقناَع، ُدوين تُْغديف ا ن

�
 ال�ُم�ْس�تَ�لْ�ِمئِ  الف�اِرِس  بأ�ْ�ذِ  َطب�   فا

ي ثوب من املرأ�ةُ  به تَتَقن�عُ  ما: واِملْقنَعةُ  والِقناعُ  َهنا رأ�َسها تَُغّطِ  . وحماس�ِ
 :ثعلب أ��شد الرأ�س؛ من الِقناعِ  موضعَ  لكونه ِقنا�اً  الشيب مسوا ورمبا
ــــبـــــــا وال أٓذى ال أ�ْمـلَـــحَ   أ�ْشهَبا ِقنا�اً  الرأ�ُس  اْكتَىس حىت  ُمـــَحـبـ�
ي هو �حلدید؛ ُمَقن�عٌ  ر�ل أ��ه: احلدیث ويف الحِ، املَُتَغّطِ  .الِقناعِ  موضع الرأ�س ��ن�  اخلوذةُ  ويه بیضة رأ�سه �ىل ا�ي هو: وقيل �لّسِ

Mask 

 Collar طوق
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 وهو �لقة حول العنق.
 العلطة واللعطة 

ْقمتانِ : والُعلْطتانِ  والِعالطانِ   :ثور �ن محید قال الَقامِري؛ أ�ْعناقِ  يف اللتان الر�
�اء الـُوْرقِ  ِمنَ  ، َح�م�  أ�ْحسَام الشْمِس، َمْطلَع أ�شاء، قَِضيبَ   بـاَكـــَرْت  ال�ِع�الَطـْنيِ

ْقَمتان الُعلْطتان: وقيل  �یف أ�دري وال: س�یده ا�ن قال ِمسة، وقيل َطْوٌق، الُعلْطتان: ثعلب وقال. وحنوها القامري من الطري أ�عناق يف اللتان الر�
 .ُعنقها صفحيت يف َطْوقُها احلَاممةِ  ِ�الطا: ا��زهري وقال. هذا

ْقر ولُْعطةُ   اللسان. .أ�بیض وسا�رها سوادٍ  �ُلْطةُ  عنقها ِبُعرض: �َلْطاء ونع�ةٌ  .و�ه يف ُصْفعةٌ : الص�
ه سواد: والَعلْطُ والُعلْطة �ْعطةُ  وكذ� به، تَزت�ّن و�ها يف املرأ�ة ُختط�  .الل

 ا�ن درید: لعطة الطري السفعة يف و�ه. ا�صص.

Neck-patch 

 الر�ش ا�متع يف عنق ا�یك. الرث��: 
 الرث�� ٔأمامية، والُربُؤ� �لفية.

Ruff 

ُؤ�   الُربْ
ائلا  .ُعُنقه يف فيس�تد�ر الطا�ر ر�ش من ارتفع ا�ي: لُربَ

ائِل: س�یده ا�ن ُؤ�، وهو عنقه، حول الطا�ر ر�ش من اس�تدار ما الُربَ ذا احلَُباَرى ُعْرَف  به اللحیاين وخص الُربْ
�
: وقيل �َْرأ�َل، قيل للقتال نََفَشه فا

ْبط الر�ش هو ذا ا�یك، ُعُنق �ىل � ِعْرَض  ال الطویل الس��
�
أ�َل، ا�یك اْ�َرأ�ل�  قد: قيل للقتال نفشه فا ائِل وهو: قال وتََربْ یك الُربَ  قال. �اصة لّ�ِ

ائِل �َُرائَِ�، نََفَش  ٕاذا �َْرأ�� ا�یك �َْرأ�ل قد: اجلوهري یك ُعْفَرة: والُربَ  كنیة: �َرائِل وأ�بو. ُعُنقه يف �س�تد�ر ا�ي الر�ش وهو و�ريهام، واحلَُباَرى اّ�ِ
أ�لَ . ا�یك ن قو� من دلیل فذ� ُعْرفَه �فشاً  أ�ي للرشِّ  وتََربْ

�
ائل ا �سان �كون الُربَ

�
 للرش. اللسان. َهتَی�أ� : واْ�َرأ�لّ . لال

 .  یلمع واجلناح �رائالء  مقنّع خربٌ  �زال فال ؤأ�شد عنقه يف فيس�تد�ر الطا�ر ر�ش من �رتفع ا�ي الربائل عبید ٔأبو
 . ا�صص.قزائع ومجعها وا��ا�ة ا�یك رٔأس �ىل ا�متع الر�ش والقز�ة والقزن�ة لقتال ٔأو لفزع �رائ� �رش احلبارى �رٔأل درید ا�ن

plume 

�ُة  قُنُْربةٔأو  الُقْزنُ
�ةُ : اللسان �ُة؛ الَقْزنَ كُ  الشَعر من اخلُْص�ُ  ويه الَقنازِعِ، وا�دة: �راع عن ا���رية والُقْزنُ . الرأ�س نوا� يف اكّ�وائِِب  ويه الصّيب، رأ�س �ىل تُْرتَ
�ةُ  ِيل : سلمي ��م قال وسمل، �لیه هللا صىل النيب، أ�ن: احلدیث ويف. رأ�سها �ىل املرأ�ة تت�ذها اليت: والَقْزنَ هيا أ�ي قَناِز�َكِ  َخّضِ ِلهيا نَّدِ ْهنِ  وَرّطِ ��� 
َعِث  من تَطا�َرُ  اليت َشَعرِها ُخَصلُ  وقَناِزُعها َشَعُهثا، ِلَیْذَهبَ  ُط، الش� ِطیِلها فأ�مرها وتََمر� ْهن بَرتْ  صىل النيب، أ�ن: أٓخر �رب ويف َشَعثُه؛ لیذهب ���

ال شَعرِه من یبق مل: ویقال. اكلَقَزعِ  تؤ�ذ ال متفّرقة مواضع منه ویرتك الشعر بعض یؤ�ذ أ�ن هو الَقنازِعِ؛ عن هنيى وسمل، �لیه هللا
�
�ٌة، ا  قُْزنُ

 من �ذ: فقال احلج �رید وهو لَب�دَ  وقد بُعْمرةٍ  أ�َهل�  ر�ل عن س�ئل: معر ا�ن �دیث ويف. الَقَزعِ  عن هنیه مثل وهذا: قال ذ�، مثل والُعْنُصوةُ 
ي: احلدیث ويف. وطال شعرك من ارتفع مما أ�ي رٔأسك قَنازِعِ   �اّصًة؛ الرأ�س وسط يف اكن ٕاذا الشعر من القلیل هو:وقيل أ�یَْمَن، أ�مّ  � قَناِز�َكِ  غَّطِ

بٌ  الُقنُْربُ : اللیثاللسان:   .احلُّمرِ  من َرضْ
قَيْش أ�بو وقال. الُقنُْرب  رأ�س �ىل ما مثلَ  قامئةٌ  ر�ٍش  فضلُ  أ�ي قُنُْربة رأ�سها �ىل اليت ويه قُنُْرباِنی�ة ود�ا�ة: قال  رأ�سها؛ �ىل اليت قُنُْربهتا: ا��

 .قرب يف ذ�ر وقد الَقناِ�ُر، وامجلع فهيا، لغة والُقنُْرباء؛

Crest 

َبَالت َب� والس��  الس��
 . انظر قاموس املعاين �ىل �نرتنت.ارب يف الطري. وهو شعريات تربز بعد الشدقنيوهو الش

َب�: ا�هتذیباللسان بترصف:  َفة �ىل ما والس�� َب�؛ واِفرَ  اكن أ�نه: احلدیث ويف بيهنام، وما الشاربَني جيمع الشعر من الُعلْیا الش� : منصور أ�بو قال الس��
َب� ا��سفل، الل�ْحي حتت اليت الشعرات یعين م العرب عند والس�� َبل وما اللحیة ُمقَد� َبلُ  ر�ل: كذ� اكن ٕاذا للر�ل یقال الصدر؛ �ىل مهنا أ�س�ْ  أ�س�ْ

ب�ل  .اللحیة طویل اكن ٕاذا وُمس�َ
َب�: زید أ�بو وقال م من ظهر ما الس�� َب�: اجلوهري. بََطن ما والُعثُْنون العارَضْني، بعد اللحیة ُمَقد� بال؛ وامجلع الشارب، الس��  :الرمة ذو قال الس�ِّ
بالُ  وتَأ�َىب  هُْب  الس�ِّ  احلُْمرُ  وا�ٓنُُف  الص�
�ة ذي �دیث ويف َبا� مثل ُشَعْرياٌت  �لیه: الث�َدی ن�ْور س�َ  .الس�ِّ

Whisker 

ْوُر   الز�
ْورُ  ْدر َوَسطُ : الز� َور. الص�  . العني.َزْوره جوشنُ  اس�تدّق : أ�ْزور وَلكْبٌ . الّصدر َوَسط يف َميَلٌ : الز�
ْورُ  ْدُر،: الز� ْدرِ  جام�ة هو: وقيل اجمتعت، حيث الصدر عظام أ�طراف ُملَْتَقى: وقيل الصدر، أ��ىل: وقيل الصدر، وسط: وقيل الص� ، من الص�  اخلُّفِ
َورُ . أ�زوار وامجلع ْورِ  ِعَوجُ : والز� ْورِ  بناِت  عن َ�لِْقها يف: زهري ا�ن كعب قصید ويف. الز� ْورُ  تفضیلُ  الز�  ا��ضالع من حوالیه ما: وبناته. الصدر: الز�

 اللسان .و�ريها

Throat 

  ناقرطمت



5 
 

 .والِقْرِطَمتاِن: الهُنَي�تاِن اللتان عن �انيب أ�نف امحلامةاللسان: 
 ا�هنضة، رسیع الر�ش، قلیل اللحم، خفيف احلذر، شدید النظر، �دید �كون ٔأن: صغره يف الفارة الطا�ر �المة من قالوا الطريانصبح أ�عىش: 

 ،القراطم مدور املنقار، مذیل حم�ًال، الف�ذ�ن، طویل الساقني، قصري العنق، �ارج ا�نب، لطیف مس�توً�، العظم، ممتد اجلو، يف التلفت كثري
 .احملاجر مضاعف

 �كون ؤأن مزنجعة، قلقة وال فا�رة، وال �ا�رة، وال �تئة �ري معتد�، وعینه مكعبًا، رٔأسه �كون ٔأن �المته: القواس احلسن ابوصبح أ�عىش: 
 الساقني، قصري الف�ذ�ن، طویل الر�ش، نقي الصدر، واسع الشدقني، ٔأهرت القرطمینت ملكمث املنخر�ن وسط �كون ؤأن قصريًا، �لیظاً  منقاره
 .ٕافراط �ري من القوادم طویل الربا�ن، شنث أ�صابع، �لیظ
 الفك

 فك �لوي وفك سفيل. للمنقار فكني
Mandible 

 �يشوم
َرتِهِ  فوق ما: ا��نف من واخلَيُْشوماللسان:  ميُ : وقيل رأ�سه، َخشاِرمِ  من حتهتا وما الَقَصبة من ُخنْ  ا�ماغ، وبني بينه ا��نف أ�قىص يف غَراضیف اخلَیاش�ِ

 .ا��نف، �طن يف ُعروق يه: وقيل

Cere 

 Nostrils منخر�ن

 Nasal bristles س�بالت منخریة

 Rictal bristles س�بالت

 :ةمَ ِس القَ 
 وَسطه،: وقيل ،و�ِحيتاه ا��نُف : وقيل. الشعر من َخرج ما الو�ه قَِسمةُ : وقيل منه، �لیك أ�قبل ما: وقيل الو�ُه،: والَقِسمةُ . احلُسن: والَقِسمةُ 

 والوجوه، ا�موع، َم�اِري الَقِسامت: وقيل الو�ه، أ��ايل الَقِسمة: وقيل وتفتح، سيهنا �كرس وا��نف، الَوْجنتني بني ما: وقيل الَوْجنة، أ��ىل: وقيل
 . قَِسمةٌ  وا�دهتا

 :الضيب ُمَكْعَربٍ  �ن ُمْحِرز قال ا�موع؛ جماري الَقِسامُت : وقيل
ِّـي ن

�
 ِرخ�اءُ  الـح�اِم�الِت  بُـطـونِ  فـي كام َس�ْع�ِیكـم، َمـطِّ ع�لـى أ�راخ�یك�م وا

 َسـواءُ  الـُخـطـوب فـي ل�َع�اليئ وما  م�اِزٍن، ُعـْص�بةِ  َس�ْعـيَ  َسَع�ْیُت�مْ  فَهال� 
نْ   قَـِسـمـاِتـــهِـِم، عـلـــى َدن�اِنـرياً  ��ن� 

�
 ِلـقـاءُ  الــُوُجـــوهَ  َش�ف�  قَ�دْ  ك�ان وا

 غُثاءُ  احلُروب يف الّرِ�الِ  وبَعُض  لَـــْحـِمـــهـا، نـــواِشـــزُ  بـادٍ  أ�ْذُرعٌ  لَهُـمْ 
 احلاجب، فوق ما والَقَسمةُ  الَقِسمةُ : أ�یضاً  وقال قَِسامهتم؛ �ىل د�نرياً  قو� فرس وبه ا��عرايب، ا�ن عن ذ� روي العینني؛ بني ما الَقِسمةُ : وقيل
 .لكه ذ� يف لغة السني وفتح

lore 

ْدقٔأو   الشدقني  الّشِ
ْدق ْدقان: س�یده ا�ن. الفم �انب: الّشِ ْدقانِ  الّشِ �نِ  �طن من الفم ِطْفِطَفةُ  والش�  �دِّ  منهتيى ٕاىل فَِمه َمَشق� :الفرس وِشْدقا. ِشْدقَيه يف نفخ یقال. اخلَد�
 مجع مث جزءًا، منه وا�د لك�  جفعل فُّرِق ا�ي الوا�د من وهو ا��ْشداِق، لَواسعُ  ٕانه: اللحیاين وحىك. وُشدوق أ�ْشداق ذ� لك من وامجلع الل�ام،

ْدقَْنيِ  َمَشّقِ  واسعةُ : َشْدقاء وَشفةٌ . هذا �ىل ْدق العریض: وا��ْشَدق. الّشِ  .اكن ذ� أ�ي�  املائُ�، الواسُعه الّشِ

Gape 

 لََحِوي� خط 
ِّْحیة َمنِْبت: والل�ْحيُ : اللسان �سان من الل

�
ال أ�فُْعٍل، �ىل أ�لٍْح، وثالثة لَْحیانِ  وهام و�ريه، اال

�
، لُِحي�  والكثري الیاء، لتسمل احلاء �رسوا أ�هنم ا  �ىل وِلِحي�

 وا�قَن، اخلّد�ن �ىل نبت ما الشعر من جيمع امس اللِّحیة: س�یده ا�ن. فُعول فهو وُدِيلٍّ  وُظيبٍّ  ثُِديّ  مثل، فُعول فهو وُدِيلٍّ  وُظيبٍّ  ثُِديّ  مثل فُُعول،
لیه والنسب: سيبویه قال وُذرًى؛ ِذْروةٍ  مثل �لضم، ولُحًى، ِلحىً  وامجلع

�
 .لََحِويّ  ا

 :مقبل ا�ن قال وِل�اء؛ ولُِحي�  أ�لْحٍ  وامجلع العارض، �لیه یَْنبُت ا�ي: والل�ْحياللسان: 
ُض   الت�فاال اللِّ�ا فوَق  ویَْقِذفْنَ   أ�نْ�یابُــهـا تَـْصـرُِف  تََعـر�

ِّْحیانِ  �سان �كون: س�یده ا�ن قال لَْحي؛ ذي لك من الفم دا�ل من ا��س�نان فهيام ال�ان العظامن وهام الفم، �ائطا: والل
�
لیه والنسب وا�ابة، لال

�
 ا

،  اللِّحیة، طویل اكن ٕاذا لَْحیانٌ  ر�ل: یقال. ا��لِْحي وامجلع لََحوي�

Malar stripe 

 Moustachial خط شاريب �لوي
stripe 

-Sub خط شاريب سفيل
moustachial 
stripe 
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 Upperparts ٔأ�ىل الطا�ر

 السف� يف الطرئأو  ٔأسفل الطا�ر
 جسمه فقط دون ٔأسفل اجلنا�ني.ونقصد ٔأسفل 

ِف�،  .أ�سفل ��هنا قوامئُه البعري وَسِف�ُ : س�یده ا�ن. البعري قوامئ: الفاء �كرس والس�
مح وساف�ُ  ج�  یيل ا�ي نصفه: الر� ، حيث من فالُعالوةُ . و�ُالَوهتا ُسَفا�ََهتا وقََعدَ  و�ُالوهتا الرحي ُسَفا� يف وقََعد. الز� فا� َهتُب� زاء اكن ما والس�

�
 ذ�، �

 وأ�ْ�اله، أ�ْسَفُ�  و�ُالوتُه يشء لك ُسَفا�: وقيل

Underparts 

م  اجلناح  ُمقَد�
م َشْعر َذهاُب : اجلَلَحُ  احكة. الرٔأس ُمَقد� م من ِسنٍ  لك� : والض� ِ�ك عند یبُدو ما أ�رضاس ُمَقد� بةٌ : واِحلامر .الض� م يف َخش�َ ْ�ل ُمَقد�  �لهيا تقِبُض  الر�
م يف ويه املرٔأُة، اكِف  ُمَقد�

�
 ٔأیضاً  اال

مةُ  مة اللئمية ٕاهنا: لل�اریة ویقال الناصیة،: واملَُقّدِ  .املَُقّدِ
مةُ  ٌم، ُمقِدم الوا�د و�ه، �ىل وقع ٔأي َمقادميَه فر�ب رضبته: یقال واجلبني، اجلهبة من اس�تقب� ما: واملَُقّدِ . جهبته يف طعنه ر�ل يف وقال وُمقّدِ

 العني لل�لیل �ن ٔأمحد.

Forewing 

�ْرس  �ْرس . �ِملْنقار اللحم نتف: والن ه اللحم الطا�ر و�َرس . ِبَمنِْرسه اللحمَ  البازي نَْتف: والن  .نتفه: �َْرساً  یَنِْرسُ
 اللسان. .�ري ال املمي �كرس ِمنْقاره، الطا�ر ِمنَْرس : زید أ�بو. َمنِْرسه: وحنِوه البازي وِمنقار. به �َس�نتِرس  ا�ي ِمنْقاره: واِملنَْرس  واملَنِْرس 

 ا�صص. ا�لب ظفر البازي واملنرس ا�لب وقد �رسه �رسًا خبطه مبنرسه.

 

 Clear Cut ٔأو �رز قطع واحض

 Rear Toe ا�صص.ٔأبو�امت: ا�وا�ر أ�ظفار املؤخرة الوا�دة دا�رة، والربمجة أ�صبع الوسطى من لك طا�ر. ا�وا�ر والربمجة: 

 افَ القَ 
 :قال أ�نىث؛ العنق وراء الَقفا: س�یده ا�ن. أ�مع والتذكري تؤنهثا، والعرب واو أ�لفها الُعنق، مؤخر مقصور، الَقفا،: ا��زهرياللسان: 

 ِحـمـار ِمـن ل�ل�َم�الِومِ  بأ�ْح�َم�ل  قَفاه َعُرَضت وٕان املَْوَىل، فَام
 قَفًا، هذه ُعْلكٍ  عن وَحَىك  ویؤنث، یذ�ر الَقفا: اللحیاين وقال. َم�اِمد اِحلامر من بأ�كرث �لیه ُحيَمد مبا أ�َىت  وٕان املوىل ليس: یقول للَم�اِمد،: و�روى

 :وأ��شد أ�قِفية؛ �ىل مجع ولهذا لغة القفا يف املدّ  جين ا�ن قال: �ري ا�ن قال �لفاش�یة؛ وليست الَقفا يف املدّ  جين ا�ن وحىك �لتأ�نيث،
 لَقفائِه ماِ�اكً  ُرقَي�ةُ  َسلََقت  م�ال�كٌ  تَ�َیف��ع قُلْنا ٕاذا حىت

Nape 

 اءدَ الّرِ 
 وهو ٔأ�ىل الظهر ٔأسفل مؤخر الرقبة.

Mantle 

 لُْمَظةٌ 
 الربوز الغرضويف حلافة املنقار السفيل قبل هنایته بقلیل، وهو �شاهد يف النوارس.

The inferior margin of the symphysis of the lower jaw. 
ْفىل سرَ الفَ  َجْحف� يف بیاض: والل�ْمظةُ  والل�َمظُ اللسان:  ن وكذ� الُغّرة، �ري من الس�

�
تُه سالت ا  الل�مظة؛ فهيي هبا فيََتلَم�ظ مفه يف تد�ل حىت غُر�

ن أ�لَْمظُ، والفرس
�
ذا أ�ْرَمثُ، فهو الُعلیا يف اكن فا

�
ىل البیاض ارتفع فا

�
، والفرس ُرثَْمٌة، فهو ا��نف ا  الل�َمظ: س�یده ا�ن. الِْمظاظاً  الفرس الَْمظ�  وقد أ�ْرَمثُ

ها، ُجياوز ال ا�ابّة َجحف� يف البیاض من يشء  أ�ي لُمظة قلبه ويف البیاض، من اكلن�ْكتة: والل�ْمظة. فقط الشفتني �ىل البیاض الل�مظة: وقيل َمَضم�
ميانُ  سوداء، لُْمظة القلب يف النِّفاق: احلدیث ويف. نُكتة

�
 .اْزدادْت  اْزداد لكام بیضاء، لُمظة واال

�سان من الشفة مبزن� واحلافر والبغالِ  واحلُُمر اخلَْیل من اجلَْحَف�: وقيل الَعلََف، به تَنَاَولُ  ما: اّ�ابة وَجْحَف�اللسان: 
�
 للبعري واِملْشَفر اال

Gonys 

  

 ش�به طريف
 

Subterminal 

 سلو�یات وأٔفعال الطا�ر رابعًا:
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قوقت ا��ا�ة، �ر�رت ا��ا�ة. صأٔى الفرخ یصيئ صئیًا. ا�ن درید: ٔأنقض البازي صاح وقد مسعت نقيضه. صاحب  عبید: ٔأبؤأصوات الطیور: 
 صوت الزرزور. د ینبح نبا�ًا. الزرزرة حاكیةهالعني: غق الصقر صوت. نغیق الغراب. ا�ن درید: الهدهدة صوت امحلام. ٔأبو �امت: نبح الهد

الرصرصة والرص�ر صوت رص اجلندب والبازي وقال: قرقر امحلام قرقرًة. ٔأبو �امت: الكروان یقرقر وكذ� الرصد والكريك والوقوقة اختالط 
 امحلام. ٔأبو عبید حشج الغراب �شحج و�شحج حشی�اً  ط ٔأصواهتا. ٔأبو�امت: الو�وكة هدیلٔأصوات الطري. ا�ن درید: اصط�اب الطري اختال

واستشحج. صاحب العني: غراب شاجب وقد جشب �شجب جشیبًا وهو الشدید النغیق ا�ي یتفجع من غر�ن البني. ٔأبو �امت: جسع امحلام 
�سجع جسعًا ردد صوته. ا�ن درید: صدح الطا�ر یصدح صد�ًا. ٔأبو �امت: الصدح ل�یك واملاكء وحاممة صدوح. أ�مصعي: والصفري حنو صوت 

 ما ٔأش�هبام وقال وقال �رمن الطا�ر ورمن مد يف صوته وكذ� املغين ٕاذا مد يف صوته. املاكء والصقر و 
وتضوع الكروان صاح. ٔأبو عبید ٔأجرس الطا�ر صوت. ا�ن درید: جرس الطا�ر صوت منقاره �ىل اليشء یأٔلكه والنسف نقر الطا�ر مبنقاره. 

 صاحب ونوا�اً  نو�اً  امحلام �ح �امت ٔأبو تقدم وقد ��سان ففي �ةالوحو  فأٔما الطري ٔأصوات بعض حاكیة والوخو�ةحششح الطا�ر صوت. 
ٔأبو �امت: الضباح  وخصیداً  خصداً  یص�د خصد وقد والرصد الهام صوت الص�د :العني صاحب .وحتزنت �حت ٕاذا جشو�ً  �شجن امحلامة العني

 الفاختة �امت ٔأبو صاح نأٔ�اً  ینأٔج والبوم الهام نأٔج العني صاحبصوت البوم والصدى ضبح یضبح ضب�ًا وضبا�ًا. والكتكتة صوت احلباري. 
 �امت ٔأبو قطاقطا قالت تقطو القطا قطت :�امت ٔأبو ولغیطاً  ولغطاً  لغطاً  بصوته یلغط والغطاط صوتت ٕاذا ختفخف واحلباري صوتت ٕاذا تفخت

 وهو العقعق صوت والعقعقة مسي وبذ� الطري من العقعق صوت حاكیة العقعقة :العني صاحب .صوت ٕاذا یبطبط البط وقال ینقنق الكروان
 . ا�صص.الرب طري من وهو املنقار طویل خضم وبیاض سواد فيه طا�ر

 اللسان: نعیق الغراب.

Bird sounds 

 Alarm call ت الت�ذ�ریصو ت

 نطقةامل  تصویت
 ٔأیضًا تصویت املاكن.وهو 

 ویتغذى فهيا یعشعش حيث الصیاح، من النوع هذا واطالق التصویت �الل من ٕا�هيا وینبه عهنا ویدافع الطا�ر یت�ذها اليت البقعة يه املنطقة
 .دخولها من أ�خر�ن نو�ه ٔأفراد ومينع فهيا ٔأساساً 

Territorial 
call 

 Song تغرید وتغرد

 نعیب
ُه، الُغَراُب  نَعب ب، مكنَع و�َْريُ ّم، ونَُعا�َ  ��ِمٍري، ونَِعیباَ  �لفتح نَْعباً  ویْنِعُب، یَْنِعُب، وَرضَ ، یذُكْرهُ  ومل �لض�  يف ومثُ�ُ  �لفتح، وتَْنعا�ً  اجلْوهري�

ِ�اح، ذا: حمّركةً  ونََعَبا�ً  َكَتْذاكٍر، ش�یُخنا وَضبَطهُ  الص�
�
كَ  ُعُنَقه مد� : أ�و صْوتُه، وهو وصو�ت، صاح، ا  الُْغراِب، فَْرخُ : والن�ع�اُب . ِصیاِ�ه يف رأ�سه وحر�

المُ  �لیه داُوود، ُد�اءُ  ومنه ه يف الن�ّعاِب  راِزَق  �: " الس�  �خلَْري، الُغراب نَعیبَ  أ�نّ  املتحفّظ ِكفایة عن ش�یُخنا ونقل. احلیوانِ  حياة يف انظره ُعّشِ
ِّ  ونَِغیَقهُ  ، صاحَ : الُغَراُب  نََعبَ : اِملْصَباح ويف. �لرش� هم، �ىل �لَبْنيِ  .َصوٍت  بال رأ�سه َحتریكُ : الن�ِعیُب : وقيل الفراق وهو َزْمعِ

Croaking 

ْتوة َىت  الش��  واملَش�ْ
تاء وهو یف �الُف : الش�ِّ ْتوة ويه. الص� تاة واملوضع. الشني بفتح ،الش�� َىت  املَش�ْ  :َطَرفة قال. واملَش�ْ
نُ   ین�تـِقـــرْ  ف�ین�ا ا�ِٓدَب  تَـَرى ال  اجلََفَىل  نَدُعو املش�تاةِ  يف َحنْ
تاء: اخللیل وقال توة والوا�د معروف، الش�ِّ ذا القوم، ٔأش�ىت ویقال. وِشاكء َشكوة مثل وهو جيِّد، قياٌس  وهذا. الش��

�
َتوا؛ الش�تاء؛ يف دَ�لوا ا  وش�َ

تاء ٔأصاهبم ٕاذا  مقایيس اللغة ا�ن فارس .الش�ِّ

Wintering 

 Buoyant حي ٔأو �معرِ ان مُ ريَْ طَ 
flight 

 :الطريان
 �ىل الطري �امت عبید ٔأبو وخفقا�ً  خفقاً  خيفق جبناحيه الطا�ر خفق السكيت ا�ن طار ٕاذا جبناحيه یصفق ا�ي الطا�ر املئساق عبید ٔأبو

 أ�عرايب ا�ن �ا� حتوم يه عبید ٔأبو �لیه �ام فقد ٔأمراً  رام من ولك وحؤوماً  حياماً  �ريه وحوم حوما�ً  �ام العني صاحب اس�تدارت یعين اليشء
 دوم وقال �لیه �ام عیفاً  املاء �ىل الطا�ر �اف عبید ٔأبو السامء يف �ام عیفا�ً  الطري �اف درید ا�ن �رفرف ٔأي رٔأسك �ىل تغيي اليت الغیایة
 .السامء يف التدومي مثل وهو ا�ٔرض يف ودوي یدور جعل السامء يف الطا�ر

 �اتت العني صاحب خو�ً  ختوت �اتت �ائتة مسیت وبه أ�ختیات فذاك العقاب انقضت فٕاذا قال طريانه يف املرتفع الطا�ر قلويلامل عبید ٔأبو
  وتب�ل. الناز�ني بأٔیدي جتود  خواهتا ٔ�نّ  نبع من وصفراء �ريه ؤأ�شد وخوا�ً  خو�ً 
 .الطا�ر دف درید ا�ن لٔ�نقضاض جناحهيا مضت العقاب كنعت وقال

 . ا�صص.طريانه يف ٔأرسع ركضاً  الطا�ر ركض :�امت ٔأبو .الس�بق من ٔأنه ونرى قال وطار اس�تقل قد �اتق قطاة فرخ :عبید ٔأبو .كذ� ومتطرت

Flight types 
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 والوقوع �نقضاض �رید وهو مهنام مض ٕاذا وذ� �رساً  �كرس جناحيه �رس قلت اجلنا�ني ذ�رت فٕاذا �سوراً  �كرس الطا�ر �رس العني صاحب
   اكرس عقّاٍب  مرّ  ومس�ه  الّزاجـر �ل بعد ٔ�ّهنا سيبویه ٔأ�شد اكرس وعقاب اكرس �ز سواء فيه وأ�نىث وا��ر

 من هو وكذ� الشدة يف اكحلیدان الطريان من الكفات العني صاحب ش�یأ�  �لف من جناحيه یضم ٔ�نه الطريان من رضب الكتفان أ�مصعي
 ینظرون جحر ٔأهل ٔ�نّام ؤأ�شد هنا من ووا�داً  هنا من وا�داً  جتيء اليت ويه متفرقة ؤأ�دید ینادید طري السكيت ا�ن كفا�ً  �كفت كفت العدو
 . ین�ادید طريٌ  �ار�اً  �رونين  مىت

واف�  والطرياللسان:   .حتركها فال أ�ْجنِحَهتا تَُصف�  اليت: الص�
 .أ�ْجِنَحهتا �ِسطاٍت  صاف�اٍت؛ والطريُ : تعاىل وقو�. حتركها ومل أ�جنحهتا َصف�ْت : تَُصف�  السامء يف الطريُ  وَصف�تِ اللسان: 

ِّق ل  ُحيَ
 .یطري لريتفع �رس�ة لٔ��ىل

ِّقاِت  بیع عن َهنَيى: احلدیث ويفاللسان:  ِ  أ�ي املُ�ل  العرص یصيل وسمل، �لیه هللا صىل النيب، اكن: قال ما� �ن أ��س وروى. الهواء يف الطري بیع
ِّقةٌ  بیضاء والشمُس  ىل فأ�رِجع ُمَ�ل

�
ِّقة: مشر قال صل�وا؛ فأ�قول أ�هيل ا ل من الشمس حتلیق: قال مرتفعة؛ أ�ي ُم�ل  ومن املَِرشق من ارتفاعها ا�هنار أ�و�

داُرها ا�هنار أٓخر ال الت�لیق أ�دري ال: مشر وقال. اْحنِ
�
ِلیُق  ارتفع، ٕاذا النجمُ  �ل�ق: یقال. الهواء يف �رتفاعَ  ا  �لّق ومنه َطَريانه، يف ارتفا�ه الطا�رِ  وَحتْ

 :النجم يف ا��َسدي الزبري ا�ن قال واس�تدار؛ ارتفع ٕاذا السامء َكِبد يف الطا�رُ 
�ٌم،  َخَوى وقد وَرْدُت، طاوٍ  َمْهنَلٍ  ُرب�  َق  َجنْ  نُـجـومُ  ال�س�م�اء فـي وَح�لـ�

 املُِنیُف  اجلبال من احلالق: وقيل ،ُ�ِلق ��نه فيه نبات ال: �الق وجبل. �اِلٌق  وا�دها وا��رض، السامء بني ا��ْهِویة: واحلُلُقويف موضع أٓخر: "
ال �كون وال املُْرشِف،

�
 أ�ي �اِلق من بنفيس أ�طرح أ�ن فهََمْمُت : املَْبعث �دیث ويف. ُمرشف ماكن من أ�ي �الق من �اء: ویقال. نبات �دم مع ا

 ." بترصف.�الٍ  جبل

Soar 

 حيوم
 ،یطري �شلك دا�ري

مَ : وَحَوما�ً  َحْوماً  اليشء �ىل الطا�رُ  و�امَ اللسان:   الطا�ر �امَ : اجلوهري. العطش من حو� یدور اكن ٕاذا ویَلُوُب  املاء حول َحيُومُ  والطا�رُ . َدو�
 جتد فال تطوف أ�ي املاء حول حتوم اليت يه احلامئَة؛ هبامئَنا اْرَحمْ  اللهم: �ستسقاء �دیث ويف. دار أ�ي وَحَوما�ً  َحْوماً  َحيُومُ  اليشء حول و�ريه
بلُ  و�اَمتِ  �َرُِدُه، ماءً 

�
 للجمع. امس: واحلَومُ . وَحَوما�ً  وُحُؤوماً  وِحياماً  َحْوماً  �لیه �امَ  فقد أ�ْمراً  رامَ  من ولك� . كذ� َحْوماً  املاء حول اال

Circle 

 الَكتُْف والَكتَفانُ 
 طريان خبفقان للجنا�ني یتبعه ا�الق اكمل للجنا�ني.

 .وراءه ما ٕاىل ویضمهام جناحيه �ردّ  ��نه الطَريان من رضب: والَكتَفانُ  الَكْتُف اللسان: 

Bounding 
flight 

 Bouncing متأٔرحج

 انزالق الطا�ر
�ار يف الطريان �نزالق یقصد به طريان الطا�ر وهو متصلب اجلنا�ني ال حيركهام و�ادة ما �كون هبوطًا بطیئًا وهذا طريان �اص يف طیور الب

 واحملیطات واجلوارح.    

Gliding 

 مائلطريان 
 �رید �نعطاف ميینًا ٔأو شامًال وهو مس�تعار من طريان الطا�رة. بصف اجلناح ومعه ميالن، كام تفعل الطا�رة �ني طريان

Bank or 
banking 
flight 

 ف� حَ 
 :عبید ٔأبو
 درید ا�ن خرت وقد حفيفها العقاب خر�ر :أ�مصعي .الطا�ر جنا� حفيف احلفحفة :درید ا�ن .صوت حفيفاً  حيف طريانه يف الطا�ر حف 

 حث یعين نرث الطا�ر جنل وقال ذ� وا�ر متقاربة مواضع يف السقوط ؤأرسع طار الطا�ر د�ن وقال اكرسةً  اجلو من احنطت العقاب انرضجت
 . ا�صص.الطريان ٔأرسع وخطف جبناحيه الطا�ر خطف وقال جناحيه

Wing whir 

 أٓبد مجعه ٔأوابد
ذا أٓبد، فهو یأ�ِبدُ  �ملاكن أ�بَدَ  من أ�وابد: وصیفها ش�تاَءها بأ�رٍض  املقمية للطري ویقال�اء يف لسان العرب: 

�
 قواطع، فهيي أ�وقاهتا يف تقطع اكنت فا

 .الطري من القواطع ضد وا��وابد

Resident 

 ویَِصیُف  فائِ صَ 
یف، يف به أ�قام ٕاذا یَِصیُف  ،كذا ببالد فالنٌ  وصاَف اللسان:   ُمصایََفةً  و�ام� املاكن ُمجرى أ�جري: سيبویه قال الزمان؛ امس: واملَِصیُف  الص�
 .وِصیافاً 

Summer 
visitor  
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 فهم مبوضع الّصیِف  يف أ�قاموا ٕاذا القومُ  صاَف : ا�هتذیب. وُمْصطاٌف  َمِصیٌف  واملوضع مثُ�، واْصطاَف  الصیف، به أ�قام أ�ي �ملاكن وصاَف اللسان: 
یف، زمان يف د�لوا ٕاذا ُمِصیفون فهم وأ�صافوا صائفون، َتوا الص� تاء يف د�لوا ٕاذا وأ�ش�ْ  .الش�ِّ

تاءُ :وقيل ْتوةٍ  مجع الش�ِّ تاء ومجعُ : اجلوهري قال. ش�َ تاءُ :�ري ا�ن قال. أ�ْشتِْية الش�ِّ  ا��ربعة، الفصول أ��د ��نه الصیف مبزن� مجعٌ  ال مفرد امسٌ  الش�ِّ
تيْنا اللغة أ�هلِ  قولُ  ذ� �ىل وید��  تاء، يف دَ�لْنا أ�ش�ْ ْتوةَ  وأ�ما الصیف، يف دَ�لْنا وأ�َصْفنا الش�ِّ تا مصدر يه فٕامنا الش�� ْتواً  �ملاكن ش�َ ْتوةً  ش�َ  وش�َ

، الش�تاء ٕاىل والنس�بة وا�دًة، وَصْیفةً  َصْیفاً  �ملاكنَ  صاَف : تقولُ  كام الوا�دة، للمرة ْتوي� ْتوي�  ٕا�هيا النس�بة: الص�اح ويف. قياس �ري �ىل ش�َ  ش�َ
َتوي�  ؛ َخْريفٍّ  مثل وش�َ بوا �كونوا أ�ن جيوز وقد: س�یده ا�ن قال وَخَرِيفٍّ ْتَوة ٕاىل �س�َ �سب وَرفضوا الش�� تاء، ٕاىل الن َىت  وهو الش�ِّ تاُة، املَش�ْ  وقد واملَش�ْ

تا تاءُ  ش�َ ُتو، الش�ِّ  ویومٌ  �َش�ْ
لْحِ  ذاِت  عند  وَشـتَـــْوا بـنَـــْجـٍد، ق�اُظــوا حْيثُ�م�ا  ُوقُرْ  ِثنَْيي  من الط�
ىت�  ْتوةِ  يف به أ�قامَ : املاكنَ  و�َش�َ َف  قاَظ  من: العرب تقول. الش�� َ �عَ  الرش� ىت�  احلَْزنَ  و�ََرب ّمانَ  و�ش�َ تَْو�: ویقال.املَْرعى أ�صاَب  فقد الص� ّمانَ  ش�َ  أ�قَْمنا أ�ي الص�

تاء يف هبا تي�نا. الش�� ّمان و�َش�َ تاء يف َرَعْیناها أ�ي الص� تاء يف منَاِزلُنا أ�ي وَمراِبُعنا وَمصاِیُفنا َمشاتِينا وهذه. الش�ِّ ْیف الش�ِّ بیعِ  والص� َتْوُت . والر�  مبوِضع وش�َ
ت�يُْت  كذا تاءَ  به أ�مقُت : و�َش�َ  الش�ِّ
ُتو تَشا  و�َش�ْ

ْتوي�  ٕا�هيا النس�بة: الص�اح ويف: �اء يف اللسان َتوي�  ش�َ ؛ َخْريفٍّ  مثل وش�َ بوا �كونوا أ�ن جيوز وقد: س�یده ا�ن قال وَخَرِيفٍّ ْتَوة ٕاىل �س�َ  وَرفضوا الش��
�سب تاء، ٕاىل الن َىت  وهو الش�ِّ تاُة، املَش�ْ تا وقد واملَش�ْ تاءُ  ش�َ ُتو، الش�ِّ َتْوا. كذ� شاتیةٌ  و�داةٌ  ،صائف یومٍ  مثلُ  شاٍت  ویومٌ  �َش�ْ  يف َد�لوا: وأ�ش�ْ
تاء،  موضع يف أ�قاُموهُ  فٕان الش�ِّ

بوا �كونوا أ�ن جيوز وقد: س�یده ا�ن قال ْتَوة ٕاىل �س�َ �سب وَرفضوا الش�� تاء، ٕاىل الن َىت  وهو الش�ِّ تاُة، املَش�ْ تا وقد واملَش�ْ تاءُ  ش�َ ُتو، الش�ِّ  ویومٌ  �َش�ْ
لْحِ  ذاِت  عند  وَشـتَـــْوا بـنَـــْجـٍد، ق�اُظــوا حْيثُ�م�ا  ُوقُرْ  ِثنَْيي  من الط�
ىت�  ْتوةِ  يف به أ�قامَ : املاكنَ  و�َش�َ َف  قاَظ  من: العرب تقول. الش�� َ �عَ  الرش� ىت�  احلَْزنَ  و�ََرب ّمانَ  و�ش�َ تَْو�: ویقال.املَْرعى أ�صاَب  فقد الص� ّمانَ  ش�َ  أ�قَْمنا أ�ي الص�

تاء يف هبا تي�نا. الش�� ّمان و�َش�َ تاء يف َرَعْیناها أ�ي الص� تاء يف منَاِزلُنا أ�ي وَمراِبُعنا وَمصاِیُفنا َمشاتِينا وهذه. الش�ِّ ْیف الش�ِّ بیعِ  والص� َتْوُت . والر�  مبوِضع وش�َ
ت�يُْت  كذا تاءَ  به أ�مقُت : و�َش�َ  .الش�ِّ

تاءالعني:   .شاٍت  ویوم. �ش�تو ش�تا: والفعلُ  واملش�تاةُ  املش�ىت: واملوضعُ . ش�توة: والوا�دة معروف،: الش�ِّ

Winter 
visitor 

 اع والر�اع:طَ القِّ 
 ٕاىل الربد بالد من احندرت الطري قطعت وقال�لفه.  ٕاىل جناحيه �رد ٔ�نه طار ٕاذا فرٔأیته مقصوصاً  اكن ٕاذا �دوفاً  جيدف الطا�ر �دف عبید ٔأبو

 بعد الطري رجوع الر�اع درید ا�ن كقطعت ورضبت اقطوطعت العني صاحب وقطوعها السكيت ا�ن الطري قطاع عند ذاك اكن یقال احلر بالد
 .رجعت وقد قطاعها

َخَم من لئام الطري وبغا�ا، وليست من ِعتاقها ؤأْحرارها، ويه من قواِطع الّطري، وِمْن قال اجلاحظ يف كتاب  احلیوان: "وقد ٔأمجعوا �ىل ٔأن� الر�
رجْت اهنا ٕالینا خموِضع َمْقَطعها ٕالینا مث� مرِجِعها ٕالیه من عند�، ٔأكَرثُ ؤأطَول من مقداِر ٔأبَعِد �ا�ت حامممك، فٕان اكنْت وقَت ُخرو�ا من ٔأوط

�ارى والرباري� واجلزا�َر والِغیاَض والِب�اَر واجلباَل، حّىت تصري ٕالینا يف ّلكِ �ام  فٕان قلت ٕاّهنا ليسْت خترج ٕالینا �ىل ْمسٍت وال �ىل  -تقَطع الص�
ْعم، ؤأّن الثّلَج قد ٔألبَس ذ� العامل، ِهدایٍة وال َدالٍ�، وال �ىل ٔأمارٍة و�َالمة، وٕامنا َهَربت من الث�لوج والْربد الشدید، و�لمت ٔأّهنا حتتاج إ  ىل الط�

مفا تقوُل فهيا عند رجوعها ومعرِفهتا �حنساِر الثلوج  -خفرجْت هاربة فال �زاُل يف هرهبا ٕاىل ٔأن تصادَف ٔأرضًا ِخْصبًا دفئًا، فتقمي عنَد ٔأدىن ما جتد 
جوع? ومعلوم عند ٔأهل ت� ا�ٔ  طراف، وعند ٔأحصاب الت��ارب وعند القانص، ٔأّن َطْريَ ّلكِ �ٍة ٕاذا عن بالدها? ٔأليست قد اهتدت طرِیَق الر�

ري، �را�ا لكئا� فة يف مجیع القواطع من الط� هتا، فت�د هذه الّصِ ا، وهبامئها قََطَعْت َرَجعت ٕاىل بالدها وجبالها ؤأواكرها، وٕاىل غیاضها ؤأعش�ّ
عن تدریٍب وجتریٍب، ومل تلقّن �لتّعلمي، ومل تثبّْت �لتّدبِري والتقومي، فالقواطع ٔ�نفسها �س�باعها، مث� ال �كون اهتداؤها �ىل متر�ٍن وتوطني، وال 

 تصري ٕالینا، ؤ�نفسها تعوُد ٕاىل ٔأواكرها."

Migration 
north and 
south 

 عاطِ قَ 
 م الطیور لقواطع ؤأوابد.والقطع هو عبوره و�شمل الرجوع، و�� تقس وهو الطا�ر ا�ي یقطع و�رجع، ٔأي هياجر جنوً� مث �رجع.

ًا (ٔأي ا�ي ميُر �ا�رًا ویقطع املنطقة وال یزنل فهيا ٕاال لالسرتا�ة ٔأو �سبب الطقس ٔأن �كون �ري مناسب مث �مكُل جهرته سواء قاطعًا ٔأو راجع وهو
 جهرته من ٔأما�ن �اك�ره ملش�تاه ٔأو العكس).

 .وقطوعها السكيت ا�ن الطري قطاع عند ذاك اكن یقال احلر بالد ٕاىل الربد بالد من احندرت الطري قطعتٔأبو عبید: 

Migrant or 
Passsage 
Migrant 

 جزيئقَاِطع 
 هو ا�ي � جهرة �س�یطة يف الش�تاء ٔأي یتحرك جنوً� يف الش�تاء ملسافات �س�یطة.

Partial 
migrant 

 Dispersal َجتْوال
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َتَخف�ْهتم أ�ي الش�یاطني فاْجتا�َْهتم: احلدیث ويف. الت�ْطواف: والت�ْجوالاللسان:   ومنه و�اء؛ ذهب ٕاذا واْجتال و�الَ  الضالل، يف معهم فَ�الوا اس�ْ
 .احلرب يف اجلََوالن
لُْت  ل. كثرياً  فهيا ُ�لْت أ�ي جتویالً  البالدَ  وَجو� ل: س�یده ا�ن. َطو�ف أ�ي البالد يف وَجو� َواًال؛ وَجو�  سيبویه. عن َجتْ

 ةمَ ُمْقِحم وُمْقحِ 
 تتو�ل الطیور بأٔ�داد ٔأكرث من الطبیعي يف ٔأرايض �كون فيا �درة يف العادة. بدقةيف بعض الس�نني ؤ�س�باب �ري معروفة 

ْوَل: اْهَتَجمها من �ري أ�ن �ُْرَسَل فهيا. وبعري ُمْقَحم: یذهب يف املفازة مناللسان:  مي  واْقتََحم املزنل: َجهَمه. واْقتَحم الَفْ�ُل الش� . وال سائق�ري ُمس�ِ
ِء الغذاء.املُْقَحم، بفتح احلاء: البعري ا�ي �ُْرِبُع ویُثْين يف س�نة وا�دة فيَقتِحم س�نًا �ىل سن قبل وقهتا، وال �كون ذ� ٕاال ال�ن الهَِر و  ِّ  َمْني أ�و اليس�

 يف مناطق بعیده عام اعتاده. واملُْقِحم �كرس احلاء امس فا�ل ٔ�ن الطا�ر هو ا�ي یقحم نفسه

Irruption 

 وامجلع ُر��لل��ر وا�ٔنىث َرُحول 
 ٔ�نه �ىل صیغة فَعول. أ�نىثو َرُحول ل��ر 
 صیغة املبالغة ر�ا� فهيي لكثري الرت�ال اك�ن بطوطة وٕان فضالن و�ريه.وال �س�ت�دم 

 .� جمید بذ� �امل: ر�ال ور�ل. كثريا �رحتلون ٔأي ر�ل وقوم رحول ور�لاللسان: 

Nomadic 

ْب  الرض�
ُب : س�یده ا�ن. وشلكه مثُ�  اليشءِ  وَرضیبُ  نظريه، أ�ي فالنٍ  َرضیبُ  فالنٌ : ویقالاللسان:  ْ بيُه، اِملثْل الرض� وبٌ  ومجعه والش� یُب، وهو. ُرضُ  الرض�

�ء ومجعه �ُؤه هذا َذَهبَ  ٕاذا: العز�ز عبد ا�ن �دیث ويف. ُرضَ ائبُ . َرضیبٌ  وا�دمه والن�َظراء، ا��ْمثالُ  مه: وُرضَ  .ا��ْشاكلُ : والرض�
ُب اللسان:  ْ َفة: والرض� ُب . الّصِ ْ ْنُف : والرض� ِب  من هذا: ویقال. ا��ش�یاءِ  من الّصِ  :ثعلب أ��شد ُرضوٌب؛ وامجلع وِصْنِفه، حنوه من أ�ي ذ� َرضْ

ِب  من أ�راكَ  ْ َمعُ  ا�ي الرض�  ُضــــــُروُب  لَـــهُـــن�  ِنـْســـواٌن، وَحـــْولَـكَ   الهََوى، َجيْ
ِیُب  وكذ�  .الرض�

Subspecies 

ب  الّرسِ
ُب  ْ اعي؛ املالُ : الرس� ِبلَ  �ملال أ�ْعين الر�

�
ُب : ا��عرايب ا�ن وقال. اال ْ  .ُرسوبٌ  ذ� لكِّ  ومجعُ  ُلك�ها، املاش�َیةُ  الرس�

ِْب : تقول  ِبلَ  �يل�  َرسّ
�
ب. ِقْطَعة ِقْطَعةً  أ�ْرِسلْهَا أ�ي اال ب وَرسَ و�ً  �َْرسُ َب . َخَرجَ : ُرسُ ُب  ا��رِض  يف وَرسَ و�ً  �َْرسُ  .َذَهبَ : ُرسُ

َتْخٍف  ُهوَ  وَمنْ : العز�ز التزنیل ويف  ِبه يف ��هنارِ  ظاهرٌ  أ�ي ��هنار؛ وساِربٌ  �للیل ُمس�ْ  . ِرسْ
بَتِ : العرب تقول: ا��زهري قال  بلُ  َرسَ

�
ُب، اال َب  �َْرسُ  �ىل ا�اهُب : والساِرُب . شاَءْت  حيثُ  ظاهرة ا��رِض  يف َمَضْت  أ�ي ُرسو�ً  الف�ل وَرسَ

وِب، �ريَ  وكنتِ  َرسبِْت، أ�ىن: اخلَطمي �ن قَيْس قال ا��رض؛ يف وِ�ه ُب  َرسُ بِْت،: درید ا�ن رواه �ري، ا�ن قال قَرِیِب  �ريُ  ا���المِ  وتََقر�  بباءٍ  َرسَ
یْت،: رواه ومن. َرسوب �ريَ  وكنتِ : لقو� مو�دة، یْت �یف مفعناه �ثنتني، �لیاء َرسَ  .َهناراً  �َُرسِبنيَ  ال وأ�نتِ  لیًال، َرسَ

َب   ُب  الفْ�لُ  وَرسَ ه ٕاذا ساربٌ  فهو ُرسوً�، �َْرسُ  : الت�ْغليب شهاب �ن ا��ْ�نَُس  قال للَمْرَعى؛ تو��
َب : بعضهم وقال نه: عبید أ�بو به وَمع�  هنارًا، فهيا مَىض : �اجته يف َرسَ

�
بةِ  لَقرِیبُ  وا ْ  ویقال. ثعلب حاكه �اجته، يف �ُرسِعُ  املذهب قریُب  أ�ي الرس�

بة بعیدُ : أ�یضاً  ْ ْنَفرى، قال ا��رض؛ يف املَْذَهِب  بعیدُ  أ�ي الرس� اً  تأ�بط أ�ْخت ا�ن وهو الش��  : َرشّ
�َْسأ�ُت  َهْهياَت  اجلََبا، وبنيَ   ِمْشَعٍل، بنيَ  ا�ي الوادي من خَرْجنا بَ�تـي أ�   ُرسْ

بة: ا��عرايب ا�ن َمِسريي، ابَتَدأ�ت منه ا�ي املوضعَ  أ�بَْعدَ  ما أ�ي ْ َفرُ  الرس� ْبأ�ةُ  القریُب، الس� َفرُ : والس��  .الَبعید الس�
ُِب    .ا��عرايب ا�ن عن املايض، ا�اِهبُ : والرس�
َب يف ا�خول: و��ِْرساُب   ِبه، يف أِٓمناً  أ�ْصَبحَ  َمنْ  احلدیث ويف. الرس� ب: ا��عرايب ا�ن قال. َمْذَهِبه أ�ي �لفتح، َرسْ ْ . السني �كرس الن�ْفُس، الرس�

ِبه، يف أِٓمناً  فالنٌ  أ�ْصَبح: یقول ا��خفش واكن ِبه يف أِٓمناً  أ�ْصَبح: قالوا اللغة أ�هل من والثِّقاُت . ووِ�ه َمْذَهِبه أ�ي �لفتح، َرسْ  نَْفِسه؛ يف أ�ي ِرسْ
ِب  أٓمن وفالن ْ ِبه، يف أٓمن وفالن لِعّزِه؛ ونََعُمه، ماُ�  یُْغَزى ال: الرس�  اللغة، أ�هل من جام�ةٍ  قول هذا: �ري ا�ن قال. نَْفِسه يف أ�ي �لكرس، ِرسْ
َتَویْه ا�نُ  وأ�نكر منا: قال نَْفِسه؛ يف: قال من قولَ  َدَرس�ْ

�
 مل ووِ�ه، وماِ�  أ�ه� دون َوْ�َدها نَْفِسه �ىل أ�ِمنَ  ولو ووِ�ه؛ وماِ�  أ�هِ�  يف أِٓمنٌ  املعىن وا

ِبه؛ يف أِٓمنٌ  هو: یَُقلْ  منا ِرسْ
�
ُب  وا ْ باِء، الَبَقِر، قَِطیعُ  ُمسِّيَ  و�� وماٍل، أ�هلٍ  من للرُ�ل ما ههنا الّرسِ �ً  والنساءِ  والَقَطا، والّظِ  .ِرسْ

ب  ْ ِري، النساِء، من الَقِطیعُ : �لكرس ،والّرسِ باِء، والط� ، من شاِعرٌ  واس�تعاَره والشاِء، واحلُُمِر، والَبَقِر، والّظِ وا، اِجلّنِ  أ��شده فقال، للعظاءِ  َزَمعُ
 : تعاىل اّ�  رمحه ثعلب،
، ال�َمـط�ا� َرَك�ْب�ُت  هُـن� ـ� عـاِلـِب  ِج�ن�اد ِمـن وأ�ْشـهَـى أ�لَ�ذ�   أ�ِجـدْ  ف�لـم ُك�ل ـ�   ال�ث

فُوٍط، ومن   قَـــواِرِب  َعـــظـاءٍ  مـن ِسـْرب�اً  یُب�اِدرُ   فََزَجْرتُه، يب َحط�  َعْرضَ
ُب  ا��مصعي،  ْ بةُ  الّرسِ ْ باءِ  الَقَطا، من والرس� بٌ  يب َمر� : یقال. الَقطیعُ : والشاءِ  والّظِ  ذ� لكِّ  من وامجلعُ . قَِطیعٌ  أ�ي و�ِساٍء، وَوْحٍش  وِظباءٍ  قَطاً  من ِرسْ

بةُ  أ�ْرساٌب؛ ْ  .ِمثُ�  والرس�

Flock 
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بةُ : ا��عرايب ا�ن  ْ بة. و�َْرجُعون فُيغريون الَعْسَكِر، من یَنَْسل�ونَ  جام�ة الرس� ْ ىل العرش�ن بني ما اخلیِل، من امجلا�ة: والرس�
�
 بني ما: وقيل الثالثَني؛ ا

ىل العرشةِ 
�
بة، يب َمر� : تقول العرش�َن؛ ا ٍر، وَخْيٍل، قَطًا، من ِقْطعة أ�ي �لضم، ُرسْ ة ذو قال وِظباٍء؛ وُمحُ م�  : ماءً  یصف الر�

ئْبُ  أ�صاَب  ما ِسَوى بةٍ  منه، اّ�ِ   الـَجــواِزلِ  أ�مـه�اِت  مـن ب�ه أ�ط�افَ�ْت   وُرسْ
بٌ  ��هنم: احلدیث ويف  ُب، ِظباٍء؛ ِرسْ ْ بة �لكِرس، الّرسِ ْ باءِ  من الَقِطیعُ : والرس� ِّساءِ  ومن الّظِ �ْشبيه �ىل الن باء الت بةُ : وقيل. �لّظِ ْ  من الطائفة الرس�

ِب  ْ  .الّرسِ
ذا: �ا�ر �دیث ويف

�
َ  فا هْمُ  قَرص� ِْب : قال الس� بُْت : یقال أ�ْرِسْ�؛ أ�ي شيئاً  َرسّ لیه َرس�

�
�ً : وقيل وا�دًا؛ وا�داً  أ�ْرَسلَْته ٕاذا اليشءَ  ا  وهو ِرسً�، ِرسْ

َبه َب : ویقال. ا��ش�ْ بةً  �لیه یَْبَعَهثا أ�ن وهو اخلیَل، �لیه َرس� ِْب : ا��مصعي. ُرسبةٍ  بعدَ  ُرسْ بلَ  �يل�  َرسّ
�
 .ِقْطعةً  ِقْطعةً  أ�ْرِسلْها أ�ي اال

ُب، ْ بل: وقيل الراعي؛ املالُ : �لفتح والرس�
�
 .املالِ  من َرَعى وما اال

ً�؛ البحرِ  يف سبيَ�  فاختذَ : تعاىل قو� يف الفراءُ   يف َمْذَهُبه َمجَد البحِر، يف فوقَع الَعنيِ  من أ�صابَه ا�ي �ملاءِ  َحِييَ  فلام ماحلًا، احلُوت اكن: قال َرسَ
ِب، فاكن البحِر، َ حسق أ�بو وقال اكلرس�

�
، یَلَْقى ا�ي املوضعِ  يف ملوىس أٓیةً  واكنت مملو�ًة، مسكةً  اكنت: ا ً�؛ البحر يف سبيَ�  فاختذ اخلَِرضَ  أ�ْحيا َرسَ

بَْت  حىت السمكة اّ�   .البحر يف َرسَ
بة، ْ بُة، والرس� بة، واملَْرسَ َعر الراِء، بضم واملَْرسُ ، الش� تَدق� ْدرِ  َوَسطَ  الناِبت املُس�ْ ىل الص�

�
َعر: الص�اح ويف البطِن؛ ا ، الش� َتِدق�  من یأ��ذ ا�ي املُس�ْ

ىل الصدرِ 
�
ة ا � بة ليست: سيبویه قال. الرس� منا املصدِر، وال املاكن �ىل املَْرسُ

�
َعر؛ امس يه وا   للش�

ب َ ُبعِ، وا��َسد، الث�ْعلَِب، ُجْحر: والرس� ئِْب  والض�  .واّ�ِ
ب  َ  .أ�ْرسابٌ  وامجلع الوحِيش، فيه َ�ل�  قَدْ  ا�ي املوضعُ : والرس�
ب  به، يف الَوْحِيش  وا�َْرسَ َب  ُجْحِره، يف والثعلب َرسَ  .د�ل: و�ََرس�
 .بُُطوِهنا �ىل ا��رض يف ا�ْسابَْت  ٕاذا أٓ�رها َمواِضعُ : احلَی�اِت  وَمساِرب 
ُب   َ  .احلائِطَ املاءُ  مهنا ید�ل اليت اجلَْوفاءُ  الَقناةُ : والرس�
  الطا�ِرُ ةُ عَ قِ وْ ومَ  ةُ عَ قْ الوِ و  رُ الطا�ِ  وعُ قُ وُ 

 یقع ا�ي املوضع الطري موقعة وقال الطا�ر وقع من الوقعة حلسن ٕانه عبید ٔأبو ووقوع وقع طري من واقع وطا�ر ووقو�اً  وقعاً  الطا�ر وقع عبیدة ٔأبو
 الو�ر وهو الو�ن يف ا�خول الو�ن ٔأن تقدم وقد وكناً  و�ن وقد وا�ٔكنة والوكنة املو�ن هو معرو ٔأبو �لیه فيقع یأٔلفه ماكن هو :العني صاحب �لیه
 ا�ن وجمث خيمث الطا�ر خمث ثعلب عن الفاريس وحىك الرمخة موقعة به بعضهم وخص مواقعها الطري جمامث درید ا�ن مواقعها الطري مكنات عبید ٔأبو

 .موقعه الطا�ر مسقط درید
 وٕابول ٕابیل وا�دها تفرقة يف جام�ات ويه ٔأ�بیل طري أ�مصعي الطري جام�ة الورد العني صاحب الفئة ويه درید ا�ن مث� والرسب والرسبة

 . ا�صص.جتمعت الطري تأٔوت العني صاحب لها وا�د ال وقيل

Perch 

 اجلثوم وا�مث
 اجلثوم للطا�ر عندما یقع �ىل أ�رض ٔأو الشجر فيخفض جسمه ویلزق �ٔ�غصان ٔأو ��ٔرض جتنبًا لرؤیته ٔأو ليسرتحي ٔأو لینام. 

وذ� ليسرتحي ٔأو ینام و�كون يف العادة خمفضًا جسمه ٔأو رٔأسه والطري يف  هو املاكن ا�ي یت�ذه الطا�ر يف �ا� �دم البحث عن الطعام،وا�مث 
 .هذه احلا� ج�ً ٔأو �امثني

 مجیع هبا معموم ا�امث الفاريس كذ� الرمخة جمثت درید ا�ن ،الطري من �ريها يف یقال ذ� ٔأ�مل وال و�لست الرمخة قعدت ویقالا�صص: 
 .تقدم وقد الطري مواقع

 .جممثه الباز كندرة العني صاحبا�صص:  موقعه الطا�ر مسقط درید ا�ن وجمث خيمث الطا�ر خمث ثعلب عن الفاريس وحىكا�صص: 
�سانُ  جمثَ اللسان: 

�
بوعُ  وا��ْرنبُ  واِخلْشف والن�عامةُ  والطا�رُ  اال ِمث  والَريْ : وقيل ���رض، تَلَب�د أ�ي یَْربَح فمل ماكنه لَزِم: �اِمث  فهو وجثُومًا، َجثْامً  وَجيْمثُ  َجيْ

 .صدره �ىل یََقعَ  أ�ن هو
باِهها وا��راِنب الطري من ٕاال�  �كون ال املَُجث�مة ولكن: عبید أ�بو قالاللسان:  ِمثُ  مما وأ�ش�ْ ِمث  الطري ٔ�ن یَلْز�ا، ٔأي �ٔ�رض َجيْ  لَزَِمْهتا ٕاذا �ٔ�رض َجتْ
 �لهيا. ولََبدت

�سانُ  جمثَ 
�
بوعُ  وا��ْرنُب  واِخلْشف والن�عامةُ  والطا�رُ  اال ِمث  والَريْ مثُ  َجيْ  أ�ن هو: وقيل ���رض، تَلَب�د أ�ي یَْربَح فمل ماكنه لَزِم: �اِمث  فهو وجثُومًا، َجثْامً  وَجيْ

 :الراجز قال صدره؛ �ىل یََقعَ 
ذا

�
َكـْب، ع�لـى َج�ثَ�ُمـوا ال�ُك�م�اةُ  ا رو، � ثََبْجَت،  الـر�  املُْحَتِطْب  ثُُبوجَ  َمعْ

وك مبزن� ويه: قال بل؛ الُربُ
�
ث�َمها حىت فلزِ�ا: احلدیث ومنه لال نْثاه الطري َجتَمث�َ  َجتَ فاد �َالها ٕاذا أ� مثُ  ���رَض  فالن وَجمثَ . للّسِ  هبا لِصق: ُجثوماً  َجيْ

 .ولَزِ�ا

Roost or 
Crouch 

 Breed خُ ّرِ فَ یُ 
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 اً عَ مِ تَ جْ یفرخ مُ 
 اً دَ ِر فْ یفرخ مُ ویقاب� 

 ٕان مل یذ�ر رصا�ًة ٔأن ، وذ�فقط مع ٔأفراد نو�هيف العادة ٕان مل یذ�ر التفرخي جممتعًا فهو بال شك تفرخي مفرد. والتفرخي ا�متع یقصد به التجمع 
 خمتلط. التفرخي

Breed 
colonially 

 ُش ّشِ عَ یُ 
 التفرخي.ٔأي یبين ٔأعشاشًا �، ويه وصف للطا�ر وهو يف مر�� من مرا�ل 

Nesting 

ُش ُمْجَتِمَعاً   یَُعّشِ
 حبیث �كون قریبة من بعضها البعض سواء �ىل نفس الشجرة ٔأو نفس البقعة من أ�رض. نو�هٔأي یبين ٔأعشاشًا مع ٔأفراد 

Nesting 
colonially 

 ٔأو مفرد انفِراِدي� 
 یعيش منفردًا عن بين �نسه يف �ري مومس الزتاوج.

Solitary 

 ِعي� َجتَم� 
 یعيش مع مجمو�ة مكونة من ٔأفراد من نو�ه، وذ� عند التغذیة واملبيت و�سرتا�ة.

عيّ �اء يف قاموس املعاين �ىل إالنرتنت:   ) امس: (جتم�
ع ٕاىل منسوب امس  .نو�ه من رسب يف یعيش ا�ي للحیوان وصف) احلیوان( جتم�

 .مجمو�ات يف �منو لنبا�ت وصف

Gregarious 

 َخُتول
ُت� َختَ�. غَْفَ�ٍ  عن َختاُدعٌ : اخلَْتل�اء يف لسان العرب:  ِت� َخيْ  :رو�س قال غَْف�؛ عن َ�َد�ه: و�اتَ� وَختَال�ً  َخْتالً  وَخيْ

، َدَه�انـي هـن�  ِب�ِس�ّتٍ ،  َح�ِب�یبةٌ  ُك�لـ� �يل�
 َختَالنِ  ذا املوُت  واكن ا

ِميَ  �يشء اس�ترت ٕاذا للصائد یقال: منصور أ�بو. الت��اُدع: والت��اتُلُ   لئال ُخْفية يف قلیالً  قلیالً  الصیّاد َمْيشُ : واملُ�اتَ�. الصید وَختَل َدَرى الصید لَريْ
ه، الصیدُ  �سمع ي يشء �لك مثالً  ُجعل مث ِحس�  .صاحبه �ىل وُسِرت  بغريه ُوّرِ
ئُب  وَختَل یدَ  اّ�ِ  .وَخُتول �اتلٌ  �ادع ولك�  �؛ َختَف�ى: الص�

Skulking 

 الكسوف �سوة
، حيث �سقط مجیع ر�ش الطريان ویصبح ذ�ر البط وملدة قصرية للتخفي تظهر يف ذ�ور البط يف الصیف �البًا يف هنایة مومس التفرخي �سوةيه 

�شاهد هنارًا ٔأما  . وقد ا�رت� لكمة �سوف ٔ�هنا مرتبطة �لشمس اليتٔأو العاتق �ري قادر �ىل الطريان. و�كون يف �� شبهية حب� أ�نىث
 صاحب الطیور العراقية �رمجها �� اخلسوف. اخلسوف فهو �اص �لقمر ا�ي �شاهد لیًال. �ٕالجنلزيیة تو�د لفظة وا�دة للخسوف والكسوف.

Eclipse 
Plumage 

 
 : أٔلوان وأٔمناط الطا�ر�امساً 
  التوش�مي

 ٔأفقية:الرفيعة اك�ي یبدو يف صدر الباز ويف العادة �كون  اخلطوط املتوازیة وه
 .الضباع ظهور ويف امحلر قوامئ يف �كون اليت اخلطوط والتوش�مي التوش�مي ٕاىل ترضب كدراء عظمية عقاب يه �امت ٔأبو قالا�صص: الرصارة 

 :الرمة ذو وقالاملعاين الكبري ل�ینوري: 
ُ  وامحلام �َردي الُسحم هبا  داُره�ا ه�ات�یكَ  يف يم�  ظعنت ٔأال  املومش�

 وتـعـــجـمُ  تـــخـــط ٔأقـالمِ  خراط�ميُ   عـرص�اِتـه�ا يف الطريِ  ٔأنوَف  ٔ�ن
 .أ�قالم بأٔطراف الطري مناقري وش�به لونه، ختالف ونقط وشوم به واملومش الغر�ن، السحم

 یقصد �ٔ�وظفة يه مابني الرسغ ومفصل الساق. .وبیٌض  سودٌ  خطوٌط  أ�ْوِظَفِته يف ا�ي: املَُومش� : وقالويف اجلمي للشيباين: 

Barring 

 ططوخمالتخطیط 
 .بعض الطیور ويف العادة �كون طولیة اك�ي یبدو يف صدر وظهر وهو ا�طط خبطوط متقطعة

Streaking 

ز  ُمَحز�
 وهنا نقصد به اخلطوط الطولیة البارزة، ويه خطوط متوازیة �ري متقطعة.

ه ��ن، �ريَ  اكن ما الل�ْحم يف هو: وقيل ِ�الج، يف قْطع: احلَز�  ه َحز�  ومل َصىل�  مث شاة َكِتف من اْ�َزت�  أ�نه: احلدیث ويف. اْ�ِزتازاً  واْ�َزت�ه َحّزاً  َحيُز�
�نَة؛ �ري يف اليشء من القطع احلَز� : وقيل الَقْطع، احلَزّ  من افْتََعل هو یتوضأ�؛

�
 :وأ��شد ا

Striated 
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ِ�ل یَُغوث وَعْبد �ْريُ  َحتْ ْیهِ  اْ�َزت�  قد  َحـْول�ه الـط�  املَُذك�رُ  احلَُسامُ  ُعْرش�َ
ةً  حلم من ِ�ْذیَةً  وأ�عطیته موضعه، واملََحزّ  الُعنق، قَْطع ههنا احلَزّ  جفعل ز. حلم من وُحز� ع: والت�َحز� ة. الت�َقط�  قال طوًال؛ اللحم من قطع ما: واحلُز�
 :�ه� أ�عىش

ةُ  �َْكـِفـیه ن ِفـلْـذٍ  ُحـــز�
�
واِء، من  بـــهـا أ�لَـم�  ا بَه و�ُْرِوي الّشِ  الُغَمرُ  ُرشْ

ة، مثل وهو َوْذیٌَة، به ما: ویقال ة: وقيل ُحز� نام يف یقال وال �اصة، الَكِبد من القطعة احلُز�  .ُحّزة �ريه وال حلم وال س�َ
اغط اكلنّا�ت امس وهو البعري، ِكْرِكَرة يف قطع: واحلازّ   .والض�
ة، الوا�دة اليشء، يف الَفْرض: واحلَزّ   .طائل �ري والعظم واِملْسواك العود يف فرض: واحلَزّ . َحّزاً  أ�ُحّزه العود َحَزْزت وقد َحز�

نان احلَزِّ  كرثة: والت�ْحزِ�ز  barا��س�نان، أ�طراف يف ذ� اكن ورمبا اِملْنَ�ل، ��س�ْ
 ُمَوىشّ 

 و�لعامية مزركش
 :یعفر �ن ا��سود قال لون؛ لك من �كون وهو معروف، الَوْيشُ : س�یده ا�ناللسان: 

ْهتا لَت حىت احلَْرِب، ِرماحُ  َمحَ  ال�ن��مـاِرقِ  َوْشـي ِم�ثْ�لِ  نَـْورٍ  ِ�زاِهـرِ   َهتَو�
یهِ  الثوَب  وَشيُْت : یقال. ال�م يف وكذ� بلون، لْونٍ  َ�لْطُ : اللون يف والَوْيشُ . الَوْيش  أ�لوان مجیع یعين یاً  أ�ش�ِ َیةً  َوش�ْ يُْته وش�ِ یًة، وَوش� د تَْوش�ِ  شّدِ

، َمْوِيش�  فهو للكرثة،  وُمَوّىشً

Variegated 

 موحش
ةُ   :قال �انبهيا؛ من طّر�ن لها اليت: والطري والشاء الظباء من واملَُوحش�

ة، ا��ْدم أ�و ِّ�عـاِف  َس�لَ�مِ  مـن بأ�یدهيـن�   الَعواِطي املَُوحش�  ال�ن
ة السوداء: املََعز من والَوْحشاء تان � اكن ٕاذا ُمَوحش�  ودیكٌ . ببياض املَُوحش�  اكلِوشاحِ؛ ُخط�

 

 نطاق
ق واِملْنَطقة �لنِّطاق انَْتطق وقداللسان:   �دیث ويف. به تَنتَِطق املرأ�ة اكنت ِ�ك�ةٌ  فيه ٕازارٍ  ش�به: والنِّطاق. اللحیاين عن ا���رية وتََمْنَطَق؛ وتَنعط�

لُ : ٕامسعیل أ�م  وسطها �شد مث ثوهبا، املرٔأة تلبس أ�ن وهو مناطق، ومجعه النِّطاق هو ِمنَْطقًا؛ اختذت ٕامسعیل أ�م ِقَبلِ  من اِملْنَطَق  النساءُ  اختذ ما أ�و�
 �شد مث املرأ�ة تلبسه ثوب ٔأو شق�ة الن�طاق: احملمك ويف َذیْلها، يف تَْعُرث  لئال ا��شغال، ُمعا�ةِ  عند أ�سفل �ىل و�رس� ثوهبا وسط و�رفع �يشء

 وقد. نُُطق وامجلع ساقاِن، وال نَْیَفق وال ُحْجَزة لها وليس ا��رض، �ىل یَْنَجرّ  فا��سفل الر�بة، ٕاىل ا�ٔسفل �ىل أ��ىل �رسل مث حببل، وسطها
قت انَْتَطقت  :أ�عرايب ا�ن وأ��شد وسطها؛ �ىل ِنطاقها شدت ٕاذا وتَنَط�

Range 

 طرة
ةُ : اللیثاللسان:  ر� ْبهُ  ويه الثوِب، ُطّرةُ  الط� دِ  جبانيب ُخياطانِ  �َلَمني ش�ِ ةُ : اجلوهري. �اشيِته �ىل الُربْ ر�  ُهْدَب  ال ا�ي �اِنُبه ويه الثوِب، ُكفّةُ  الط�

�. 
ةُ اللسان:  ةُ : وقيل �َلَُمهام،: والثوِب  املَزادةِ  وُطر�  .لها هدب ال اليت �اشيته ويه ُهْدبه، موضعُ  الثوب ُطر�

 

 ُمَرق�ْش 
 د لكن به بقع صغرية منترشة ٔأحياً� �شلك عشوايئ.ئلون �البًا سا

قشاء، ا��فعى لكون وحنُوهام وسواد كدرة فيه لون ا��ْرقَُش : ا�هتذیب  .الظهر ا��ْرقَِش  اجلُْنَدب ولكون الر�
ْقُش  ٌش  والتنقيط؛ الكتابةُ : والْرتِقيُش  والر�  .شاعر امس: وُمَرقِّ
ْقش قَُش  اكلنْقش، الر� قَشةُ  والر�   .وبیاض سواد نقط فهيا: رْقشاء وَحي�ة أ�ْرقَُش  ُجنَْدب. وحنوهام وسواد كدرة فيه لون: والر�

 اللسان. .أ�ذ�ب قصار احللوق، صفر والظهور، البطون رقش اللون، �رب: فالكدري

Mottled 

 �رقشة ُمَبقّع
 اكٔ�سود ببقع بیض، ٔأو أ�بیض ببقع سود. وفاحتةمبقع ببقع داكنة 

Speckling 

 Flecked منقط بنقط صغرية

 ع صدفيةقَ بُ 
 .فاحتةٔأو �ىل شلك القلب وهو عندما �كون ر�ش الطراق القصري حبواف  بقع اكٔ�صداف واحملار مثلثة الشلك

Scalloping 

 ٔأو ِبَتَحْرُشٍف  ُمَحْرَشٌف ٔأو  َحْرَشِفي� 
 .السمك حرشفوهو ٔأن �كون لوسط الر�ش يف ٔأ�ىل الطا�ر بقع داكنة و�دودها فاحتة حبیث تبدو ؤ�هنا 

 � یقال نبت: وقيل البادیة، يف رأ�یته: ا��زهري قال الورق؛ َعرِیُض  نبت: وقيل نَبْت،: واحلَْرَشُف . السمك فُلُوُس : واحلَْرَشفاللسان: 
نا: یقال. ا�مين أ�هل بلغة الُكْدُس  احلَْرَشف مشیل؛ ا�ن َكْنَكْر؛ �لفارس�یة  .احلَْرشَف  ُدس�ْ

Scaly 
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الحِ  وَحْرشُف  ْرع وَحْرَشُف : ا�هتذیب. هبا �َُز��نُ  ِفضة من فُلوس السالحِ  حرشُف : وقيل به، ُز�ِّنَ  ما: الّسِ  اليت السمك حبرشف ش�به ُحُبُكه، اّ�ِ
 �ْعتقاِب  كتاب من منقول الغِلیظة، ا��رض احلَْرَشفةُ : معرو أ�بو.احلَْرشف: البحر َشطِّ  �ىل تَْنبُت اليت للح�ارة ویقال. فُلوسها ويه ظهرها �ىل
 .كذ� اجلوهري ذ�ره َمْسُموع، �ري

 Demarcated حمدد

 منط
 یقصد به نوع وشلك التلو�ن والبقع.

Pattern 

 ةيَ نْ بُ 
 اجلسموتناسب ٔأعضاء شلك 

Structure 

  وتلَ مُ 
 ممتّو�ة؛ خطوط ذو

Vermiculated 

 بقعة
 مدورةبقعة 

Patch 

 صفي�ة
 بقعة مس�تطی� الشلك

Panel 

 اٌض فَ ضْ فَ 
 ر�ش فضفاض ومتجمع حول نقطة ما.

Shaggy 

 اللون ٔأو َكِدر  أٔكدر
 یفتقد لٕالضاءة، وكذ� بين فاحت، ٔأي ٔأكدر اللون �ري صاف. قاموس ٔأ�سفورد.

Drab 

 َشاِحب
 . قاموس ٔأ�سفورد.vividnessیفتقد لٕالضاءة ولٔ�لوان الصار�ة 

 
Dull 

 فاحت
َت. ویقولون هبت لون ثويب والصو یقول  اب محمد العد�ين عضو مجمع اللغة العربیة: معجم أ�خطاء الشائعة : َحشََب لون الثوب ٔأو نََصَل ال َهبِ

 حشب لونه ٔأو تغري ٔأو ضعف ٔأو نفض ٔأو نصل.
 �دیثة مل جند من بد الس�ت�دا�ا، ونقصد به ٕاضافة الضوء لتقلیل اللونزوالفاحت لكمة 

 فاحت اللون، ٔأو به قلیل من اللون. قاموس ٔأ�سفورد.

Pale 

 �افت
�س�ت�دم هذا املصطلح مبعىن اخنفاض شدة اللون وضعفه. اس�ت�دمت مبعىن اخنفاض شدة الصوت، واس�ت�دم كذ� للنبات ٕاذا ضعف وذیل، 

ويف إالجنلزيیة  ومن الغریب �شابه ا�لكمة مع إالجنلزيیة مفن معانهيا العربیة ٔأنه ٕاذا خفت إال�سان ٔأي مبعىن مات لٔ�لوان. وحنن �س�ت�دمة هنا
 عريب. faintسقط مغش�یًا �لیه. و�شابه أ�حرف قد تدل ٔأن ٔأصل ا�لكمة 

ْعُف : واخلُفاُت  اخلَْفُت اللسان:   .ُخِفَت  وقد وحنوه؛ اجلوع من الض�
ْوت َضْعُف :واخلُفوُت  ة من الص�  .َخفيتٌ  َخفيٌض  صوت: یقال اجلوع؛ ِشد�
 .�اِفتٌ  فهو وسكت، �ُمه انقطع ٕاذا َخَفَت : للمیت قيل ولهذا َسَكَن؛: ُخُفو�ً  الصوُت  وَخَفَت 

ولِ  �ایةَ  یَْبلُغْ  فمل بقي، ��نه أ�ي �اِفتٌ  َزْرعٌ : منه ویقالاللسان:  ةً  یَمیلُ  الزْرعِ، �اِفتِ  َمكَثل الضعیف، املْؤمن َمثَلُ : هر�رة أ�يب �دیث ويف. الط�  مر�
. الزرع من وَضُعَف  النَ  ما: واخلاِفتَةُ  اخلاِفُت . الزرعِ  �اِفتَةِ  مكثل: روایة ويف أ�خرى؛ ویَْعَتِدلُ   الَغّضِ

هَرْ  وال: العز�زي التزنیل ويفاللسان:   .هبا ُختاِفْت  وال بصالتك َجتْ
اً  �شاَوُروا ٕاذا القومُ  وَختافََت  نْ  بيهنم یََت�افَُتونَ : العز�ز التزنیل ويف. ِرسّ

�
ال�  لَِبثْمت ا

�
 .یوماً  ا

Faint 

 ِمت عْ مُ 
 لكون معمت ٔ�صفر معمت و�ريه من أ�لوان

 �مس مش�تق من عمتة أ�لوان �شلك �ام عند الغروب.

Dusky 

 �الص ٔأو مصمت ٔأو �صع
  البیاض؛ يف یقال ما وأ�كرث اكن، لون أ�يّ  الصايف مهنا اخلالص ا��لوان من البالغُ : والن�ِصیعُ  : الناِصعُ بترصف يف �ب نصع اللسان

 :اكهل أ�يب �ن ُسوید قال وَ�لََص؛ بَیاُضه اش�َتد� : ونُصو�اً  نَصا�ةً  لونُه نََصعَ  وقد

Plain 
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ٍب، أ�راكٍ  ِمن  نـاِعـمٍ  ِبـَقـــِضـیٍب  َصَقـلَـْتـه  عْ نََص  َحىت َطیِّ
یاِت  يف عبیدة أ�بو وقال. �اِ�ٌ  أ�سودُ  قالوا كام به �لغوا: �صع وأ�صَفرُ  ویََقٌق، �ِصعٌ  وأ�بَیُض   َمتنَه تَْعلو الّرساةِ  ا��صفر هو: قال �ِصٌع، أ�صفر: الش�ِّ

ةٌ   :قال ونَّصاٌع؛ �ِصعٌ  وأ�محر یََقٌق  أ�بیض ولكن �ِصعٌ  أ�بیض یقال ال: وقيل ،وَوَحض  َ�لَص  لون لك يف والناِصعُ  �َبْساُء، ُ�د�
لْـنَ  ِّ�یاِب  وِمنَ   تَـنَـع�ـمٍ  ُطـــولِ  ب�ع�دَ  بُـْؤس�اً  بُّدِ  ا��لـوانِ  فـي �َُرْ�نَ  الث

رةٍ  البیاَض  تَْعلو ُصْفرةٍ  ِمنْ   ال�ن��ْعـمـانِ  َك�َش�ق�ائِقِ  نَّص�ا�ٍة،  وُمحْ
فرة أ�و البیاِض  �الِِص  ثوب لك� : ا��مصعي وقال  :لبید قال ؛�ِصعٌ  فهو احلُْمرة أ�و الص�

ٍ  أ�صَفرَ  بَنيِ  ِمن  بـأ�ِنـيِسـه َعـهْـُده ق�ل�یالً  ُسُدم�اً   وِدفانِ  �ِصع
 .�ري ا�ن قال و�َن؛ وَحضَ : وا��مر �لَص،: اليشءُ  ونََصعَ . بیاُضه اش�تد ٕاذا نُصو�اً  لونُه ونََصعَ . ُسُدماً  وَردْت  ٔأي

 .اللحیاين عن اكن؛ لَْونٍ  أ�ي�  ونََصعَ  َصفا ما: ا��لوان من واخلالُص ويف �ب �لص يف اللسان: 
ةُ : والَفَقعُ ويف اللسان:  . صفرته َ�لََصت ٕاذا فُُقو�اً  ویَْفُقعُ  یَْفَقعُ  فََقعَ  وقد. الناِصُعها الصفرةِ  اخلاِلُص : والفاِقعُ . منه �الص: فُقاِعي�  وأ�بیُض  البیاض، ِشد�

فرة؛ شدید: وفُقاِعي�  فاِقعٌ  وأ�ْصَفرُ  لَْوُهنا فاِقعٌ  َصْفراءُ : التزنیل ويف  .اللحیاين عن الص�
، ا�واجن �سمي والعرب: �هتذیباللسان:  ن اخلُْرضَ

�
 �كون ما امحلام ومن: ا�هتذیب. �لهيا الُوْرقَةِ  لغلبة �مس هبذا خصوصاً  أ�لواهنا، اختلفت وا

ال ُمْصَمتٌ  ُلك�ها ذ� من وُرضوبٌ  مصمتًا، أ�بیض �كون ما ومنه مصمتًا، أ�محر �كون ما ومنه ُمْصَمتًا، أ�خرض
�
 وُسوُدها والن�ْمِر، للُخْرضِ  الهدایة أ�ن ا

 .واملعرفة الهدایة يف اخلُْرضِ  دون
 Off-white ٔأبیض معمت

 ویؤنث أٓدمة أَٓدمُ 
مرةُ : وا��ْدَمةُ ويف اللسان:   قاموس ٔأ�سفورد.�رمجة . إال�سان ا�ٔبیض البرشة، ٔأو لون �� وليس ٔأبیض �صع اكحللیب صفرم وهو ٔأبیض . الس�

بل يف ا��ْدمةُ : س�یده ا�ن. ا��ْمسَرُ : الناس من وا�َٓدمُ 
�
ب لَْونٌ  اال ، البیاُض  هو: وقيل بیاضًا، أ�و َسواداً  ُمْرشَ باء يف: وقيل الواِحضُ بٌ  لَْونٌ  الّظِ  ُمْرشَ

�سان ويف بیاضاً 
�
مرة اال  .أ�ْدمٌ  وامجلع أٓدُم، فهو وأ�ُدَم، أ�ِدمَ  وقد البیاُض، ا��ْدمةُ : حنیفة أ�بو قال. الس�

Buff 

 ٔأصهب
هْبةُ اللسان:  ْقرة: الص� هُوبةُ  ويه الرأ�س، شعر يف الش�  .الص�
هَبُ : ا��زهري هْبة الص� رةٌ، الظاهر يف اكن ٕاذا واللحیة، الرأ�س شعر يف ْمحرةٍ  لونُ : والص� بل؛ لون يف وكذ� اسوداٌد، الباطن ويف ُمحْ

�
 بعريٌ  اال

 :َطَرفة قال وُصهاِبی�ٌة؛ َصهْباء و�قة وُصهايب�  أ�ْصهَُب 
اَرةُ  الّرِْ�ِل، َوْ�دِ  الَقَرابَعیدةُ  ُمؤَ�َدةُ  الُعثُْنوِن، ُصهاِبی�ةُ   الَیدِ  َمو�

هَبُ . ا��ْصَبح من قریبٌ : ا��ْصهَُب : ا��مصعي هَْبة والص� َرٌة، الشعرَ  یَْعلُوَ  أ�ن: والص� ذا ُسوٌد، وأ�ُصوُ�  ُمحْ
�
لیك ُخيِّل ُدِهنَ  فا

�
 أ�ن هو: وقيل. أ�سود أ�نه ا

َمر�  عر من ا��ْصهَُب : وقيل. أ�ْصهَبُ  وهو واْصهاب�  واْصهَب�  َصهَباً  َصهِبَ . ُلك�هُ  الشعر َحيْ ِّعانِ  �دیث ويف. محرةٌ  بیاَضه ُخيالط ا�ي الّشِ ن: الل
�
 ا

ْقرة، ويه ُصهَْبٌة، لونَه یَْعلُو ا�ي هو لفالن؛ فهو أ�ْصهَبَ  به �اَءت هْبة أ�ن واملعروف. اخلطايب قا� اكلش� َرة ويه �لشعر، خمتصة الص�  یعلوها ُمحْ
بل من وا��ْصهَُب . سواد

�
بل قُر�ُش : تقول العرب: ا��عرايب ا�ن وقال. البیاض �شدید ليس ا�ي: اال

�
ىل ذ� يف یذهبون وأ�ْدُمها؛ ُصهُْهبا اال

�
 ا

بل سا�ر �ىل �رشیفها
�
بل �ريُ : بقوهلم ذ� أ�وحضوا وقد. اال

�
ُرها، ُصهُْهبا اال بل، �ري جفعلوها وُمحْ

�
 .عندمه الناس �ريُ  قر�شاً  أ�ن كام اال

بل من ا��ْصهَُب : وقيل
�
َمر�  أ�ن وهو ُمحرٌة، بیاَضه خيالط ا�ي اال  أ�ْجوافُه وتَبْيَض�  الَو�َر أ��ىل َحيْ

Fulvous 

 حرارة اللون
 لكام زادت حرارة اللون لكام زاد �صفر

 ار مث �محرار ونقص اللون أ�زرق، وٕاذا نقصت حرارة اللون خف �صفرار و�محرار وزاد اللون أ�زرق.

Colour 
temperature 

  مصمتم�ثل ٔأو ٔأو هبمي 
 .هبمي مصمت لون لك ٔأن تقدم وقد أٓخر لون خيالطه ال ما لون لك من ا�هبميالعني: �اء يف 

 لون سائد. واللون السائد �شاركه ٔألوان ٔأخرى بي� هو ٔأكرث ظهورًا �� یقال ٔأنه سائد.

Uniform  

 اللون انكشاف
 ء�سبب الشمس ٔأو املا الطا�ر ونخفوت ل

Washed out 

 َمْسَ�ة
 :الرمة ذو قال منه؛ يشء أ�ي َجاملٍ  من َمْس�ةٌ  و�لیه�اء يف اللسان: 

 �ِد� اكن لو اِخلْزُي، الثِّیاِب  وحتَت   َم�الَ�ٍة، مـن َمْسـ�ةٌ  َميٍّ  َوْ�هِ  �ىل
مسعیل عن احلدیث ويف

�
ال أ�سلمت ُمنْذُ  وسمل، �لیه هللا صىل هللا، رسولُ  رأٓين ما: یقول َجر�راً  مسعت: قال قيس �ن ا

�
م ا : قال و�يي؛ يف تَبَس�

 ذي �ري من ر�لٌ  الَفجِّ  هذا من �لیمك یطلُع: ا��ثري ال�ن ا�هنایة يف احلدیث وهذا. ُمْ�ٍ  َمْس�ةُ  و�ه �ىل یََمنٍ  ذي خيار من ر�ل �لیمك ویَْطلُع

Wash 
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 هذا تقول العرب: مشر قال. منه ظاهر أ��ر أ�ي َجامل وَمْس�ةُ  ُمْ�  َمْسَ�ة و�ه �ىل: یقال. هللا عبد �ن جر�ر فطلع ُمْ�؛ َمْس�ةُ  �لیه یََمنٍ 
ال ذ� یقال وال وَكَرم، ِعْتقٍ  وَمْس�ة َجامل َمْس�ةُ  �لیه ر�ل

�
 .قُْبح َمْس�ةُ  �لیه یقال وال: قال املدح؛ يف ا

 رمادي ٔأردوازي ٔأو جسیيل
 الرباكين.وأ�ردواز ٔأو السجیل هو رقائق جحریة من الصخور الرسوبیة الرمادیة اللون �كونت من الرماد 

Slate grey 

 Emerald زمردي

 أ�ْرُجوانُ 
َتجُ  � یقال ا�ي وهو: عبید ٔأبو قال. امحلرة شدید ٔأمحر غٌ بَص : ا��ْرُجوانُ   وهو معّرب، ا��ْرجوانُ  ٔأیضاً  ویقال. دونَه وا�َهبْرَمان قال. النَشاس�ْ
 :لكثوم معرو�ن قال. أ�ْرُجوانٌ  فهو �ش�هبه لونٍ  ولك� . �كون ما ٔأحسنُ  ٔأمحر نَْورٌ  � جشرٌ  وهو أ�رغواْن، �لفارس�یة

 ُطلینا ٔأو بأ�ْرُجوانٍ  ُخِضْنبَ   ومـنـــهـم مـنّـا ث�یاب�ن�ا ٔ�ن� 

Purple 

 بنفسجي
 للزرقة، وا�ٔرجواين ٔأقرب للحمرة. ٔأقربالبنفسجي 

Violet 

 قرمزي
 صبغة محراء �س�تخرج من قشور حرشة القرمز ا�ففة اليت تعيش �ىل ٔأجشار البلوط. 

Crimson 

 َوْرد
نة يف لك يشء؛ فََرس َورْ  ٌد، وامجلع الَوْرُد: وهو ما �سمى ا�ٓن وردي وهو حلن. �اء يف لسان العرب: الَوْرد لون أ�محر یَْرضُِب اىل ُصفرة َحس�َ

 ويف القرأٓن الكرمي "فاكنت َوْردًة اك�هان". وقد َوُرد الفرُس یَْوُرُد ُوُرودًة أ�ي صار َوْردًا.ُوْرد وِوراٌد وا��نىث وْردة. 

Pink 

 كنةٔأد�ن ودكناء ودُ 
ْكنة: لون ا َكن وا�� ْكن وا�� لكون ��ْد�ن ٔأد�ن ودكناء وليس دا�ن وداكنة انظر كتاب معجم أ�خطاء الشائعة للعد�ين. وقد �اء يف اللسان: ا��

 .اخلَّزِ ا�ي یرضُب ٕاىل الُغربة بني امحلرة والسواد، ويف الص�اح: یرضب ٕاىل السواد، َدِكن یَْدَكن َدَكنًا وأ�ْدَكن وهو أ�ْدَكن

Dark 

 بهَ ذْ مُ 
َرتَه ُصْفَرٌة، وا��نْىث املُْذَهب تعين اليشء ا�ي بلون ا�هب. هذه يه الصیغة الصحی�ة أ�فضل لٔ�لوان. اللسان: فََرس ُمْذَهٌب ٕاذا �َلَْت ُمحْ 

َهِب فَقْد أ�ْذِهَب، وهو ُمْذَهٌب، والفا�ل ُمْذِهٌب. َه ���  ُمْذَهَبة. ويشٌء َذِهیٌب ُمْذَهٌب. وُلك� ما ُمّوِ

Golden 

 ْغرةٌ ؤأمغرمَ 
 وهو �ربة محراء صدئیة �س�ت�دم يف أ�صباغ منذ العرص احلجري و�سمهيا العرب ُمْغَرة.

 .املَْغَرةِ  لكونِ  لونُه: ُمَمغ�ر و�ُْرسٌ . �ملغرة مصبوغ: ُمَمغ�رٌ  وثوبٌ . به یُْصَبغُ  أ�محرُ  ِطنيٌ : واملَْغَرةُ  املَغََرةُ اللسان: 
بل من وا��ْمَغرُ 

�
ىل لونٌ : واملُْغَرةُ  واملََغرُ . املَْغَرةِ  لون �ىل ا�ي: اال

�
یاِت  ومن املَْغَرِة، من: أ�ْمغَرُ  وفرس. احلُْمَرةِ  ا  ا��ْمغَرُ : وقيل أ�ْمَغُر، أ�ْشَقرُ  اخلیل ش�ِ

ىل وليست احلُمَرة بناِصع ليس ا�ي
�
 .املَْغَرةِ  لكَْون ومحرته الصفرة، ا

Ochre 

 مأ�ْحصَ  
ْفرة، وقيل: يه لون من الُغْربة ٕاىل سواد قلیل، وقيل: يه محرة وبیاٌض، وقيل: اللسان:  ْحَمُة: سواد ٕاىل الص� ُم والص� ُم وا��نىث �ىل ا��ْحصَ َكر أ�ْحصَ صفرة يف بیاض، ا��

امُء: ذات اْ�ِرباٍر.  القياس، وب�ة َحصْ
رُ اللسان:  َحرُ  الل�ْون وامس ا��صهَب، من قریب:وا��ْحصَ ْحَرُة، الص� َحرُ : وقيل والص� رة يف �ُربة الص� ىل خفيفة ُمحْ

�
 :الرمة ذو قال قلیل؛ بیاض ا

ُدو رَ   ُمـَح�ْم�لَـ�ًة، اً أ�ْش�ب�اه� َحن�ائَِص  َحيْ اِبیل ُحصْ  قََببُ  أ�ْحشاهئا يف الرس�
ْحرة: وقيل ىل تِرضب محرة الص�

�
راء وامرأ�ة أ�ْحصَر ور�ل �ُربة؛ ا رُ : ا��مصعي. لوهنا يف َحصْ ْحرة ا��ْصَبح، حنو ا��ْحصَ ر، لَْون والص�  ا�ي وهو ا��ْحصَ

 ب.ُشقرة رأ�سه يف
رياراً  النبْت واْحصار�  نُْبل واحصار� . اْحصار� : � فيقال فاصفر�  هاج مث خبالصة ليست محرة فيه أ��ذت: اْحصِ ،: الس� ت: وقيل امحر�  وِحامر. أ�وائ� ابیض�
رُ  ورٌ  وأ��ن اللون، أ�ْحصَ ر، ومجعه ومحرة، بیاض فهيا: َحصُ ْحرة ُحصُ َحر الل�ْون، امس والص�  يف حصراء وامراة احصر ور�لا�هتذیب: . املصدر والص�
 .صفرة لوهنام
 .فيصفر بعد هيیج مث النبات احصار قد اخلالصة �ري الصفرة فيه ا�ذت ٕاذا للنبات ویقال

 .حصراء و�نىث �صبح حنو �حصر قال أ�مصعي عن ُعبید ٔأبو

Tawny 

 ُمكَْیتال 
امخلر فهيا ُمحرة وسواد، واملصدر الُمكَْتة. ا�ن س�یده: الُمكْتُة لوٌن بني لُمكَْیُت: لوٌن ليس بأ�ْشَقر وال أ�ْدَمه؛ وكذ� الُمكَْیُت: من أ�سامء اللسان: ا

ر  بل و�ريهام. وقال ا�ن ا��عرايب: الُمكْتُة ُمكَْتتاِن: ُمكْتُة ُصْفرٍة، وُمكَْتة ُمحْ
�
واِد واحلُْمرة، �كون يف اخلیل واال  ٍة.الس�

Chestnut 
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 . رة یَْدُ�لُها قُنُوٌء؛ تقول منه: اْمكَت� وقد َمكَُت َمكْتًا وُمكْتًة وَكامتًَة، واْكامت� َتوي فيه املذ�ر واملَؤنث، ولَْونُه الُمكَْتة، ويه ُمحْ والُمكَْیُت من اخلیل، �َس�ْ
 .الفرُس اْمكِتاً�، واْكامت� اْمكِیتاً�، مثُ�، وفرس ُمكَْیٌت، وبعري ُمكَْیٌت؛ وكذ� ا��نىث بغري هاء

 Maroon لون �ستنايئ

 َوْردزَ الَ 
 لون ٔأزرق رمادي

Azure 

 فريوزي
 

Turquoise 

 Garnet عقيق

 لیليك
 .وُهو ٔأجعمي معرب وهو ٔأرجواين فاحتهو لون ٔأزهار جشر اللی� 

Lilac 

 َمخْرِي� اللون
 بلون امخلر

Vinous 

 صبغة
 فاحتة وهناك سوداء ؤأخرى بیضاء ٕاخل.للطا�ر من نفس النوع لو�ن ٔأو أٔكرث �سمي هذا اللون صبغة، فهناك صبغة داكنة ؤأخرى 

Morph 

 ر�شال دا�ن ٔأو ِين� نييَال مِ 
 يف الطا�ر. هو ز�دة يف صبغة املیالنني مما جيعل الطا�ر یبدو بلون دا�ن ٔأو ببقع سود يف ٔأجزاء منه، ويه �جتة عن �لل جيين

Melanistic 

 ٔأهبق
 :رؤبة قال الربص؛ دون بیاض: ا�َهبَُق : اللسان

 ا�َهبَق تَْولیعُ  اِجلْسمِ  يف ��هنا  وبَ�لَـْق، َسـوادٍ  مـن ُخـطـوٌط  فيه
 .موضع: و�َْهيَق. الَربَص من ليس لونه خبالف اجلسد یعرتي بیاض: ا�َهبَُق 

Leucistic 

 ٔأصهب
 وامحرار محمر

هْبةُ : اللسان ْقرة: الص� هُوبةُ  ويه الرأ�س، شعر يف الش�  .الص�
هَبُ : ا��زهري هْبة الص� رةٌ، الظاهر يف اكن ٕاذا واللحیة، الرأ�س شعر يف ْمحرةٍ  لونُ : والص� بل؛ لون يف وكذ� اسوداٌد، الباطن ويف ُمحْ

�
 بعريٌ  اال

 :َطَرفة قال وُصهاِبی�ٌة؛ َصهْباء و�قة وُصهايب�  أ�ْصهَُب 
اَرةُ  الّرِْ�ِل، َوْ�دِ  الَقَرابَعیدةُ  ُمؤَ�َدةُ  الُعثُْنوِن، ُصهاِبی�ةُ   الَیدِ  َمو�

هَُب . ا��ْصَبح من قریبٌ : ا��ْصهَُب : ا��مصعي هَْبة والص� َرٌة، الشعرَ  یَْعلُوَ  أ�ن: والص� ذا ُسوٌد، وأ�ُصوُ�  ُمحْ
�
لیك ُخيِّل ُدِهنَ  فا

�
 أ�ن هو: وقيل. أ�سود أ�نه ا

َمر�  عر من ا��ْصهَُب : وقيل. أ�ْصهَبُ  وهو واْصهاب�  واْصهَب�  َصهَباً  َصهِبَ . ُلك�هُ  الشعر َحيْ ِّعانِ  �دیث ويف. محرةٌ  بیاَضه ُخيالط ا�ي الّشِ ن: الل
�
 ا

ْقرة، ويه ُصهَْبٌة، لونَه یَْعلُو ا�ي هو لفالن؛ فهو أ�ْصهَبَ  به �اَءت هْبة أ�ن واملعروف. اخلطايب قا� اكلش� َرة ويه �لشعر، خمتصة الص�  یعلوها ُمحْ
بل من وا��ْصهَبُ . سواد

�
بل قُر�ُش : تقول العرب: ا��عرايب ا�ن وقال. البیاض �شدید ليس ا�ي: اال

�
ىل ذ� يف یذهبون وأ�ْدُمها؛ ُصهُْهبا اال

�
 ا

بل سا�ر �ىل �رشیفها
�
بل �ريُ : بقوهلم ذ� أ�وحضوا وقد. اال

�
ُرها، ُصهُْهبا اال بل، �ري جفعلوها وُمحْ

�
 .عندمه الناس �ريُ  قر�شاً  أ�ن كام اال

Rufous 

 قشطي
 �لقاف، قََشْطُت، یقولون وأ�َسد متمي: یعقوب قالويف اللسان: ويه من القشط.  (وليس قشدة فهيي �امية) وهو بیاض مصفر منسوب للقشطة

ذا: مسعود ا�ن اّ�  عبد قراءة يف وقال. خمتلفني ��قوام لغتان ��هنام ا�اكف من بدالً  هذا يف القاف وليست َكَشْطُت، تقول وقيس
�
 السامء وا

ْقف یُْقلع كام قُِلَعْت  معناهام وا�د وُكِشَطْت  قُِشَطْت : الز�اج قال. وا�اكفُور والقافُور طِوالُكش الُقْسطِ مثل وا�د واملعىن �لقاف، قُِشَطْت، . الس�
 .الكشط يف لغة الَقشط: اللیث وقال. الكشاط يف لغة: والِقشاط. وقََشْطُته السْقَف  كَشْطُت : یقال

Creamy 

 ُمتََقّزِح
 �س�بة ٔ�لوان قوس قزح

Iridescent 

 تقلمي قصيب
 قصيب �س�بة لقصبة الر�شة ويه القصبة اليت حتمل الر�ش.

 .طار �لقوة ؤأَحس�  العقاب، فرخ ر�ش قصب اس�توى فٕاذااحلیوان: 

Shaft-streaks 
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 الطا�رُ  نُِتَف  فٕاذا املنِكبني، یُوهن والن�ْتف الّرِ�ش، قصب َمغاِرزَ  یَُقّرِحُ  وال یُوجعُ  ال القّصِ  كثري والقص�  بَعید، بَونٌ  والقّصِ  الن�تِف  وبنياحلیوان: 
 .املنِكبني واهنَ  �َزلْ  ومل الغایة، �ىل یْقوَ  مل ِمراراً 
 أٔلكف

مسم الو�ه یعلو يشء: ا�َلكفاللسان:  َف . اكلّسِ رة: ا�لكفه وا�َلكف. تغري� : أ�لكف وهو لكَفًا، �َْلكَُف  وُ�ه َلكِ  لون: وقيل الو�ه، تعلو َكدرة ُمحْ
َف  وقد الو�ه، يف �كون سواد هو: وقيل وامحلرة، السواد بني  .َلكِ

 الع�اج قال أ�سَفع؛: أ�لكَُف  و�دّ  أ�لكف وثور. �رشته فيغري اجل� یعلو لون وهو �اصة، الو�ه يف هذا لك�  ُلكْفة، وبه ْلكفاء و�قة أ�لكَف وبعري
 :الثور یصف

 أ�ْلكَفا وَ�دٍّ  َ�يْشومٍ  َحْرِف  عن
 .َخفيّ  سواد �دیه يف �كون: ا��لكف والبعري. ا�َلكَف للَهبَق ویقال

 يف و�رى تَْصُف  فمل ُمحرته ِلكَفت ل�ي أ�لكف ُمكَْیت: ویقال. ا�لكفة فت� خبالص ليس سواد ُمحرته خيِلط امحلرة شدید البعري اكن ٕاذا: ا��مصعي
 .والَعْذراء ا�َلكْفاء امخلر أ�سامء من: و�ريه مشر. السواد ٕاىل ترضب حىت ُمحرهتا �ش�تد اليت امخلر: وا�َلكْفاء. هو ما ��رتاق ٕاىل سواد شعره أ�طراف

Red-faced 

 مخري ٔأو نبيذي
 املصدر: قاموس املعاين

Russet 

 صفات الطا�ر :سادساً 
املصطلح �للغة  املصطلح �للغة العربیة مع مصدره من كتب اللغة العربیة والقواميس

 �جنلزيیة
 :وُملَْممل َملْمومٌ 
 ٕاذا لَْملَمه وقد مس�تد�ر، ُصلْب ُمَدْمَ� : ُملَْمملَ  وَجحر. بعض ٕاىل بعضه ا�موع وهو: ُملَْممل ور�ل الر�ل، وكذ� جممتع،: وُملَْممل َملْمومٌ  وَمجَلٌ 
 الغلیظة املُدارة ويه ُملَْملَمة، �قة: مشیل ا�ن. الل�ْملَمة ويه الطني، وكذ� الرثید، من الُكْدِريّ  القطا ِمثْلَ  نُلَْمِملُ  جعلنا: ٔأعرايب عن وحيك. أ�داَره

  َملْموم؛ وطني َملْموم وجحر جممتعة،: وُملَْملَمة َملْمومة وَكتيبة. اخللق املعتد� اللحم الكثرية
ُق  ٔأ��: غَف� ا�ن سوید �دیث ويف تدِ�رة يه: قال یأ��َذها؛ أ�ن فأ�ىب ُملَْملَمة بناقة ر�ل فأ��ه وسمل، �لیه هللا صىل هللا، رسولِ  ُمصّدِ نًا، املُس�ْ  ِمسَ
يي �ٔنه رّدها وٕامنا: أ�ثري ا�ن قال وامجلع؛ الضمّ  المل�ّ  من  .املال خيارُ  الزاكة يف یؤ�ذ ٔأن ُهنِ

 .صلبة مس�تد�رة ٔأي وُملَْملمة َملمومة وخصرة، كذ� لَْمملٌَ  وَ��  جممتع، كثري: لَْمملٌَ  وَ�يْش. حنیفة ٔأيب عن مس�تد�ر؛: َملْموم وقَدح

Plump, 
Stocky and 
robust 

 :ُمْدَمجٌ 
  .�امعه: ِدما�اً  �لهيم وداجمه .اْجتََمعوا: اليشءِ  �ىل وتَداَمجوا

 .َضَفَرتْه: وأ�ْدَمَجْته َدْم�ًا، الشعر املاِشَطةُ  وَدَمَجتِ  ِرق�ٍة؛ يف فَْتَ�  أ�ْحَمكَ : وقيل فَْتَ�؛ أ��اد: احلَْبلَ  وأ�ْدَمجَ . قَوي�  ُمْحَمكٌ  وُدماجٌ  ِدماجٌ  وُصلْح
جٌ  اخلَلْقِ  ُمْدَم�اُت  و�سوة الَفْتِل؛ املُْحَمكِ  اكحلَْبلِ  ُمداَ�ل: وُمنَْدِمجٌ  ُمْدَمجٌ  ور�ل  اللسان. املُْدَمج؛ اكحلبل: وُدم�
 .ذوا�هبا ضفرت ٕاذا املرٔأة ِمشطة املاِشطةُ  تُِمج كام ومل�ست ٔأدرجت ٔ�هنا مدجمة ؤأعضاءٌ  ُمدمجٌ  ومنت
 .وا�داً  َدجماً  �ُسمى جيالها �ىل مهنا ضفرية ولك� 

موج د�ل، ٔأي بيته يف دمج: ویقال خول وا��  العني لل�لیل ا�ن ٔأمحد .ا��

Compact 

  نيٌ مسِ 
ِمنيُ اللسان:  ناً  �َْسَمنُ  َمسِنَ  املَهْزول، �الف والس�  ویقصد به �ٕالجنلزيیة القوي والعریض.وَسامنًة.  ِمسَ

Stout 

 العمق
س من �س�ت�دم للمنقار فاملنقار العمیق هو ا�ي فيه املسافة العامودیة بني طريف املنقار العلوي والسفيل اخلارجيني �برية. ٔأي ٔأن العمق یقا

 أ�سفل لٔ��ىل.

Deep (bill) 

 بطة غامسة
 فوق سطح املاء.هو نوع من البط یغمس نصفه أ�مايم يف املاء �شلك �امودي لتظهر مؤخرته 

Dabbling 
duck 

 بطٌة غواصةٌ 
 يه بطة تغوص حتت سطح املاء �حثة عن �ذاهئا.

Diving duck 

 الغوص
 �س�ت�دم لكمة الغوص ل�ي یغیب عن سطح املاء وال �رى جسمه بعد الغوص لوقت من الزمن، 

 والغمس ل�ي ینغمس جزئیًا ویبقى جزء منه �ارج املاء.الغمس 

Diving 
Dabling 
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 ُمَدّور
 هو ا�ي طرفة �ري مس�تدق.

ْؤنون ر، رأ�س � ضعیف طویل نبت: ا��  . اللسان.ا��عراب أ�لكه ورمبا ُمدو�
ْملوك. وُمدْملّج ُمَدْملق مثل: ُمَدْمَ�  و�افر .فتََدْمَ�  اليشء َدْملَْكُت : منه وتقول مدور، أ�ملس: ُمَدْمَ�  ونصل  .املدور احلجر: وا��
احُ : وقيل رُ  نَْصلٍ  بال صغري سهمٌ  اجلُم� بیانُ  به یتعمل الرأ�س ُمَدو� ْمَي، الّصِ  یَْعِقَر؛ لئال طیناً  أ�و مترة رأ�سه �ىل جيعلون الصبیان به یلعب بل: وقيل الر�
 . اللسان.راميه یأ��ذه حىت یقت� وال فيلقيه الطا�ر به �رىم: ا��زهري قال

ْؤنونقلت و   نعرفه كذ� �ري مس�تدق. ا��

Blunt-tipped 
Rounded 

 مدبب
 ويه لكمة �امية

Pointed 

 Slender �فهف، حنیف

 مس�تدق
 وهو الشلك ا�ي یتضلئل لینهتيي �هنایة �ادة

Tapering 

َول  ُمَرسْ
َولٌ  وطا�رٌ : اللسان  .ساقَْيه ر�ُشه أ�لْبََس : ُمَرسْ

Feathered 
legs 

 قَارِتٌ 
 ا�ي یأُٔلك ُلك� يشء (قاموس املعاين).  القارات من احلیوان
مُ  قََرَت احملیط ال�ن عباد :   لك�  یَأ�ُ�ذُ  ا�ي: واملُْقَرتُِت  والقاِرُت . منه -فَّعال -والَقّراُت . َخِفيٌف  َجيِّدٌ :  قاِرتٌ  وِمْسكٌ . والل�ْحم اجلْ�ِ  بني یَِبَس :  قاِرتٌ  وَدمٌ  قُُرْوً�؛ یَْقُرُت  ا��

ءٍ   .َوْ�َده َيشْ

Omnivorous  

 المح
 من أٓ�ت اللحم.

carnivorous 

 �اشب
 من أٓ�ت أ�عشاب.

herbivorous 

ل  َز��
 الز��.و هو ا�ي یأٔلك اجلیف 

Scavenger 

 
 املوائل :سابعاً 

املصطلح �للغة  العربیة والقواميساملصطلح �للغة العربیة مع مصدره من كتب اللغة 
 �جنلزيیة

لیه َوأ�ًال وُوُؤوالً َوَوئیًال وَواَءَل ُمواَءَ�ً وِوئاالً: جلأ�. والَْوأ�ُل واملَْوئُِل: املل�أ�، وكذ� املَْوأ�َ�ُ اللسان: 
�
لیه یَِئُل َوأ�ًال َوأ�َل ا

�
 مثال املَهْلَكة؛ وقد وأ�َل ا

ىل املاكن ُمَواَءَ�ً وِوئاالً: �در. ويف �دیث �ّيل، �لیه السالم: أ�ن وُوُؤوًال �ىل فُعول أ�ي 
�
جلأ�، وَواءل منه �ىل فا�َل أ�ي طلب الن�اة، وَواَءَل ا

ِئُل، فهو وائٌِل أ�َل یَ ِدْر�َه اكنت َصْدراً بال َظهْر، فقيل �: لو ا�رتزَت من َظهِْرك، فقال: ٕاذا أ�ْمَكنْت من ظهري فال َوأ�لُْت أ�ي ال جنْوت. وقد وَ 
ل ا�هنار وُجْبناً  ىل موضع وَجنا؛ ومنه �دیث الَرباء �ن ما�: ف��ن� نفيس �اَشْت فقلت: ال َوأ�لِْت، أ�ِفرارًا أ�و�

�
 أٓخره? ويف �دیث قَْي�: ٕاذا الت�أ� ا

لیه، واِحلواء: البیوُت ا�ِمتعة.
�
ىل ِحواٍء أ�ي جلَأ�� ا

�
 فَوأ�لْنا ا

 َ آُل وامل آالً، بوزن َمَعاًال؛ وأ��شد:اللیث: املَأ آل أ�لُْت مثل �ُلْت مأ  ْوئُل املَلْ�أ�. یقال من املَْوئل وأ�لُْت مثل َو�َلْت ومن املأ
 

آالً مـــن َحـبــــــائِلـــــــهِ  َرى الَوِدقِ   ال �َْسـتَـــطـیُع مـأ  طُري السامء، وال ُعْصم ا��
دوا من دونه مَ  ىل وقال هللا تعاىل: لن َجيِ

�
ىل موضعه �ریدون یذهب ا

�
نه لَُیوائل ا

�
ْوئًال؛ قال الفراء: املْوئل املَْنَجى وهو املَلْ�أ�، والعرب تقول: ا

 موضعه وحرزه؛ وأ��شد:
�ْني، ول�م تُ�ْك�لَ�م  ال واَءلَْت نفُسك �ل�یهتا  لل�ع�اِمـرِی

  وَوأ�ً� وواَءل یُوائل ُمواءً� وِوئاًال؛ قال ذو الرمة:�رید: ال َجنَْت نفُسك. وقال أ�بو الهیمث: یقال َوأ�َل یَئُل وأ�الً 
نَـَجـه�ا ْد َوأ�ًال وَجنْ ْمي حىت لك�ها ِهميُ   حىت ٕاذا مل َجيِ  َم�افَة الر�

Habitat 

 Marsh Lake :والهَْورُ 
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ةُ  �ِسعُ  وأٓ�امٍ  ِغیاٍض  ِمياهُ  هبا تَغیُض  الُبَ�ْريَ  القاموس احملیط. ٔأْهواٌر،: عمج فَتَت
 اِحلَراجُ ومجعها  احلََرَ�ةُ 
ْمرِ  من �كون احلََرَ�ةُ  لْحِ  الس� ملَِ  والَعْوَجسِ  والط� ْدرِ  والس� ْدرِ  من احمتعَ  ما هو: وقيل. والّسِ یُْتونِ  الّسِ َجرِ  سا�ِرِ  والز�  الَغْیضةِ  من َموضعٌ  يه: وقيل. الش�
َیت: زید أ�بو قال َحَجٍر، َرْميَةِ  قَْدرَ  َجشََراٌت  فيه تَلَتف�   ِغیاٌض : اِحلَراجُ : الهَْیمثَ  أ�بو قال: ا��زَهرِي�  وقال. فهيا املَْسَ�ِ  وِضیقِ  الِلتفافها، بذ�؛ ُمسِّ

ملَِ  َجشَرِ  من  التاج. "َحَرَ�ةٍ  يف �ََرُكوهُ  حىت: "ُحنَْني  �دیث ويف فهيا، یَْنُفذَ  أ�ن أ��دٌ  یَقِدرُ  ال ُملَْتف�ٌة، الس�

Thicket 

�َل  ا��
�َل ، الكثري الشجر: وا�� �َل: وقيل الِغْریَل، �الطه ٕاذا احلَْمض يف ذ� وأ�عرف: س�یده ا�ن قال وكرثته؛ النبت اشتباك هو: وقيل امللتف�  ا��

 :الشاعر قال وِد�ال؛ أ�د�ال وامجلع �غتیال، فيه خياف موضع لك
ال  َمـــخـافَـُتـه بـــي مـا سـا�ةً  سا�َْرتُ�ه

�
 ?َد�َال أ�رى هل َحْويل، الت�لَف�ت ا

ْد�االً  ا��رُض  أ�ْد�َلَتِ  وقد
�
 والوادي َد�ٌَل، وا��مكة املرتفع والُقف�  َد�ٌَل، الشجر وِسْرتُ . مهنا والَوطاء وبُُطوهنا ِرق�ُهتا ا��رض أ�ْد�الُ : مشیل ا�ن. ا

 :الراجز قال أ�د�ال؛ واجلبال َد�ٌَل، الَوطيء والغائط َد�ٌَل،
 .أ�د�الها وعن ا��رض َعَتِب  عن

Copse 

 (مستنقع جشري) الَغْیَضةُ 
 ومرادف لها ا��َمجَة وجتمع ٔأَجامت وأٓ�ام وجتمع غیاض 

 الص�اح. .ؤأْغیاٌض  ِغیاٌض  وامجلع الشجر، يف فينبت جيمتع ماءٍ  َمغیُض  ويه أ�مجة،: والَغْیَضةُ 
 الب�ان لیاقوت امحلوي.. معجم امللتف القصب منبت وهو ٔأمجة مجع الربید أٓ�ام

Swamp 

 ش�بةا� مستنقعات
 ومش�بعة �ملیاه وقد �كون سا�لیة تنبت هبا أ�عشاب فقط. هبا مياه راكدة اليتأ�رايض 

Marsh 

 مائیةٔأرايض 
 ة.مائیستنقعات ٔأو الب�ريات يه ٔأرايض ٔأي نوع من امل 

Wetland 

 يل�َ مستنقع وَ 
ويه يف املناطق الشاملیة الباردة ذات الرتبة امحلضیة �سبب الت�لل   peatاملوص ویتجمع فهيا اِجلْفتٔأرض مائیة طینية رخوة ینبت هبا ط�الب 

 .mossالبطيء لنبا�ت املوص 
قيق الطنيُ : �لتحریك الَوَ�ل،اللسان:  �ة، لغة �لتسكني، والَوْ�ل، ا�واّب، فيه �رتَِطمُ  ا�ي الر�  �لفتح واملَْوَ�ل. وُوُحولٌ  أ�ْو�الٌ  وامجلع ردی
 .املاكن و�لكرس املصدر،

Bogs 

 مصبات ا�ٔهنار
 يه حبرية �ش�ئة من مصب ا�هنر يف البحر.

Estuary 

 ا�لتا
 يه مصبات أ�هنار قبیل البحر عندما افرتاقها لتشلك مثلث.

Deltas 

 ش�بة ماحلةا� مستنقعات
 ملحیة.ش�بة يف منطقة املد واجلزر تبنت فهيا نبا�ت امستنقعات �

Saltmarsh 

 Mudflats مسط�ات طینية

 Floodlands فياض، مفردها فيضة

 حبرية صغرية
 يه �البًا ما �كون صغرية ومؤقتة منشأٔها مياه أ�مطار ٔأو فيضا�ت أ�هنار.

Pool 

 ِ�َركُ مجعها  ِ�ْركةُ 
كةُ �اء يف لسان العرب:  ُك؛ وامجلع اكحلوض،: والِربْ َكةُ : س�یده ا�ن. فهيا املاء ٕالقامة بذ� مسیت: یقال الِربَ كةُ . املاء مستنقع والِربْ  ش�به: والِربْ

كُ  وهو ا�ٔرض، صعید فوق ٔأعضاد � جيعل ال ا��رض يف حيفر حوض  :ؤأ�شد ٔأیضًا؛ الِربْ
كَ  َلك�ْفِتين اليت ؤأنْتِ   َمْوِردِ  ٔأي فانُْظرِي، ؤأْوردتِنيه،  شات�یاً  الِربْ

كةُ  أ�عرايب ا�ن لَف، مثل تَْطَفحُ  الِربْ لَُف  الز�  .املرأٓة و�ه والز�
هارجي �سمون العرب ورٔأیت: منصور ٔأبو قال َجْت  ��ٓخر ُسّوِیت اليت الص�  :قال ِ�ْركٌة، وا�دهتا ِ�َراكً، ومناهلها مكة طریق يف �لن�ورة وُرضِّ

 ا��ْصناع، فهيي ��ٓجر تُْطَوى وال السامء ملاء �سّوى اليت اِحلیاض ؤأما ؤأكرث، ؤأقل ذراع ٔألف �كون ِ�ْركةٍ  ورب� 

Pond 
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 حبرية �برية
 مجعها حبريات �برية

Lake 

 سا�لیةحبرية 
 الب�رية الواسعة العمیقة القریبة من السوا�ل

Lagoon 

 River bank ضفاف ا�ٔهنار

 رة�ْ زَ جُ 
 تصغري َجزِ�َرة

Islet 

 Semi-desert ش�به الص�اري

 هْبُ الس� 
هُْب  هُْب . فهيا َمْسَ�َ  ال اليت نَواِحهيا الَفالةِ  ُسُهوُب : وقيل الَفالُة؛: والس� َتَوى ا��رِض، من بَُعدَ  ما: والس�  ا��رِض، أ�ْجواُف  ويه ُطَمأ�ِنينٍَة، يف واس�ْ
�اِري يف �كون ا��رِض، بُُطونُ  وهو ذ�، وحنو والیوَم، اللی�َ  تَُقودُ  الَقِلیلَ  اليشءَ  وُطَمأ�ِنینَُهتا یُل، ورمبا واملُُتوِن، الص� یُل، ال ورمبا �َس�ِ  ��ن�  �َس�ِ

 .فهيا جشر ال وأ�ماِكنُ  َجشٌَر، فهيا أ�ماِكنُ  أ�ي َجشَرٍ  ِمنْ  َخَطراٌت  وفهيا كثريًا، نَبا�ً  تُْنِبُت  وُسهُوًال، ِ�لَظاً  فهيا
ُهوُب : وقيل َتِویَةُ  الس� ُهوُب : معرو أ�بو وقال. الَبِعیَدةُ  املُس�ْ  ا��رِض؛ من الواِسعةُ  الس�

Steppe 

 Arable fields حقول قاب� للزرا�ة

 Grasslands .ش�بةأأرايض �

 Orchards ة�ساتني لفاكه

 Wastelands نفا�ت ِمكب�ات

 قصباء
 .َمغيسةٌ  القصب من وا�ٔمجة. املاء جمرى هو: وقيل .الُغْمسانُ : وامجلیع أ�ودیة، من العايل: والَغميُس  العني:

: وقَِصبةٌ  ُمْقِصبة وأ�رض املاكُن، أ�قَصبَ  وقد. الَقَصب َمنِْبُت  الَقْصباءُ : س�یده ا�ن. َمْقَصبته يف الكثري النابت، الَقَصبُ  هو: والَقْصباءُ اللسان: 
بَ . قََصٍب  ذاُت   .الت�ْفرخي بعد وذ� قََصٌب، � صار: وأ�ْقَصبَ  تَْقصیبًا، الزرعُ  وقَص�

، ذي عظمٍ  لك� : والَقَصبة  .قََصبٌ  وامجلع �لَقَصبة، التشبيه �ىل ُمّخٍ
 :قال الَقَصب؛ أ�مجة بعضهم هبا وخص ا��مجة،: والَغِميَسة والَغِميساللسان: 

مْ  أ��� ،  أ��افُهُ  فَجٍّ  لكِّ  من ِهبِ �ان ِمَسح�  الَغِميسة �ِرسْ

Reedbeds 

 Meadows وجرُ مُ 

 أ��َْكة وجتمع أ�یْك
ْدر تُْنِبُت  الَغْیضة يه: وقيل امللتّف، الكثري رجالش: ا��ْ�كةَ اللسان:   ا��ثْل منبت به بعضهم وخص الشجر، �مع من وحنوهام وا��راك الس�

 وامجلع أ�عرق، وا��ول: قال الن�ل، من حىت الشجر لك من امجلاع ا��ْ�كة �كون قد: حنیفة أ�بو وقال ا��راك، جام�ة ا��ْ�كة: وقيل وُمجَتمعه،
َتأ�یَك، أ�ِیكٌ  فهو ا��راك وأ�ِیكَ .أ�یْكٌ   أ��كة؛ وصار التّفٍ : �هام واس�ْ

Scrub 

 Outcrop .نتوءأٓت خصریة

 Cereal crops حماصیل حبوب

 الوش�یع
یعةُ  یعُ  والَوش�ِ ُعوا. وشائِعُ  ومجعها والبُس�تان، الَكْرم حول الشجر حِظريةُ : والَوش�ِ یعُ . َحَظُروا: و�س�تاهنم �ر�م �ىل وَوش�  � �كون ال َكْرمٌ : والَوش�ِ

لیه ید�ل َمن ِلَیْمنَعَ  الشوكُ  حوَ�  فيجعلُ  �ائط
�
عَ . ا یعًا، � جعل: �رَمه وَوش� كُ  سَعف أ�و بَقَصٍب  َ�داَره یَبِْينَ  أ�ن وهو َوش�ِ بِّ  وهو به، اِجلدارَ  �ُش�َ

یعُ  عُ . الت�وش�ِ َعلُ  َسَعٌف : واملَُوش�  �َْس�ًا. یُنَْسجُ  ْو�انِ اجلَ  �ىل احلظرية مثل ُجيْ

Hedge 

 السوايق مفردها الساقية
 .يه ممرات مائیة صغرية من صنع إال�سان لسقي املزرو�ات

Ditches 

 Stony slopes من�درات خصریة

 Palmetto scrub (نوع من النخیل القصري) البلمیط ٔأیك

 فرْ جُ 
 وجروف وجيمع ٔأجراف

Cliff 

 Crag نَُف طَ 
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نَُف  ْنُف  اللسان: والط� ُنُف  والط� ْنُف  والط� م اجلبل من خيرج شاخص هو: وقيل احلَْید، من حنو وهو اجلبل، من نَتأ�  ما: والط� . َجناح ��نه فيتقد�
 رأ�َسه، املَُشّوِكةِ  العیدان أ�طراف ملُ�اورة �ََسل�ُقه یَْصُعبُ  َشْواكً  أ�و جشراً  فوقه جعل ٕاذا داره ِ�دارَ  فالن َطن�َف  یقال هذا ومن: منصور أ�بو قال

 ’:الش�نَفري قال یعلوه؛ ا�ي واملُْطِنُف  رؤوسه، من ورأ�س اجلبل من احلَْید �لتحریك هو: وقيل
 ُمـْط�ِن�ِف  الغارَ  أ�ْخطأ�  َحنْلٍ  َعواِزُب   َجعْسها فَْوقِ  منْ  الن�ْبلِ  َحفيَف  ��ن� 

نَُف  نَف. احلائط ٕافْر�زُ : والط� ُنُف  والط� َف  ما هو: وقيل الِكناُن، ومجعها الُكن�ةُ  ويه ا�ار، �ب فوق �ُْرشَعُ  السقيفة: والط� . البناء عن �ار�اً  أ�ْرشَ
 اجلبل؛ بطنف ش�به أ�یضًا، ُطُنٌف  ا�ار �ب فوق �ُْرشَعُ  للَجناح ویقال: ا��عرايب ا�ن. إالفر�ز وهو ِ�ْرزیناً  � جعل: �ائَطه وَطن�َف 

نَُف احلَْید ومجعه حيود وهو   الط�
 :مجالً  یصف الع�اج قال ُحيود؛ وامجلع َحْيد،: و�ريهام واجلبل الَقْرن يف نُتوء ولك. الرأ�س من حرف لك احلَْید: اللیثاللسان: 

 احلْنُجور فاِرِض  احلُُیود �ايب  یَْمـُخــور، ُع�نُـق َش�ْع�َش�ع�انٍ  يف
 :الهذيل اخلُناعي �ا� �ن ما� قال وِبَدٍر؛ بَْدرة مثل: أ�یضاً  وِحيَد
 ِ ـی�انُ  ب�ه ِبُم�ْش�َمـِخـرٍّ   ِحيَد، ذو ا���م �ىل یَْبَقى ���  وا�ُٓس  الـظ�
 .منه تلوى ما: القرن وُحيود. یبقى ال أ�ي

 .اجلبل من خيرج شاخص حرف: �لتسكني واحلَْید،
 وأ�حياد ُحيود ذو جبل: یقال. واعوج�  اجلبل من َخشص ما احلَْید: ا�هتذیب ويف َجناح؛ ��نه فيتقدم منه خيرج شاخٌص  اجلبل َحْيدُ : س�یده ا�ن
 .أ��الیه يف ال أ�عراضه يف �تئة حروف � اكنت ٕاذا

Ledge 

 معیقخصري وادي 
 جيري به املاء.يف العادة حبواف خصریة و معیق وضیق اديو 

Gorge 

 Desolate مقفر

 التاجيا
 ینبت يف �ا�ت الصنو�ر والتنوب، وتقل كثافة أ�جشار ؤأطوالها لكام زاد خط العرض. 70ٕاىل  50ويه منطقة �ا�ت شاملیة من خط عرض 

 موقع املعاين)-التایغا (قاموس املصطل�ات البیئية

Taiga 
Boreal forest in USA 

  ةرَ الت�ْندَ 
 يف اجلنويب القطب يف ٔأیضاً  وتو�د الربد شدة من الشجر فهيا الینبت التاجيا منطقة شامل) 60(فوق خط عرض  شاملیة مناطق ويه الت�ْندرة
 ويه ذات �ربة محضیة �ري خصبة. mossوتنبت املوص   peat، ويف الصیف تصبح مستنقعات طینية رخوة یتجمع فهيا اِجلْفتٔأنتار�اك

Tundra 
 

 البیةمروج 
 )الاليبأ�جشار (ٔأ�ىل من املس�توي  ش�بة يف اجلبال بعد اختفاءامسط�ات �

Alpine meadows 

 البیة�ا�ت 
 يه �ا�ت من ٔأجشار الصنو�ر اجلبلیة

Alpine forest 

 الاليباملس�توى 
 هو يف املناطق اجلبلیة اليت تنبت الشجر الصنو�ري

Alpine 

 الاليبحتت 
  حتت مس�توى ٔأجشار الصنو�ريه منطقة ٔأسفل املس�توى أ�ليب

Sub-alpine 

 ؤأ�دب �د�ء
 وليست �شلك مس�متر.النبا�ت يف س�نة ما �درة 

Barren 

 جرداء 
 .�درة النبا�ت �شلك مس�متر

 too dry or barren to support vegetationقاموس ٔأ�سفورد: 

Arid 

 (من �نس البتيوال) ِحَراُج ٔأجشار البتيوال
 ويه ٔأجشار نفضیة (�سقط ٔأوراقها يف الش�تاء)

Birch thickets 

 وأْٔحَراج وِحراج َحَرَ�ةُ 
�هيا تصل ال ا��جشار بني �كون الشجرة أ�یضاً  ويه امللتف، الشجر: وقيل لضیقها؛ الَغْیَضةُ 

�
 .املال من َرَعى ما ويه ا�ِٓلكَُة، ا

 :رؤبة قال وِحَراٌج؛. وَحَرَ�اٌت  وأ�ْحَراجٌ  َحَرجٌ : ذ� لك من وامجلع

Thicket, Copse 
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نَةٍ  ِمنْ  ِ�ُمكْ  �َاَذا  الـِحـراجِ  َوَرَق  تُ�لْ�ِقـي َشهَْباءَ   ِمْسَ�اجِ، س�َ
ُمرِ  من �كون احلََرَ�ةُ : وقيل. املَ�ارجيُ  ويه لْحِ  الس� ملَِ  والَعوَجسِ  والط� ْدِر؛ والس� : وقيل الشجر؛ وسا�ر والزیتون السدر من اجمتع ما هو: وقيل والس�
 ُمْجتََمعُ  احلََرَ�ةُ : اجلوهري وقال. فهيا املس� وضیق اللتفافها بذ� ّمسِیت: زید أ�بو قال جحر؛ رمية قدر جشرات فيه تلتف الغیضة من موضع يه

 فهيا؛ یَْنُفذَ  أ�ن أ��دٌ  یقدر ال ملتفٌة، السملَ  جشر من ِغیاٌض  اِحلراجُ : الهیمث أ�بو قال: ا��زهري قال. جشر
 ٔأجشار نفضیة

 �سقط ٔأوراقها يف الش�تاء
Deciduous trees 

 rhododendron (لكمة من ٔأصل فاريس. القواميس العربیة) ٔأجشار من فصی� اخلَلَْنج

 Fir ) صنو�ر�ت(نوع من ال  ٔأجشار التنوب

 Pine جشرة الصنو�ر

 جشرة البلوط
 ومثرها �سمى جوز البلوط ويه ٔأجشار نفضیة �سقط ٔأوراقها يف اخلریف

Oak 

 جشراء:
َجر  َجَرة الوا�دة جتمع �ىل الش� َراُء. ويف �دیث ا�ن ا���وع: حىت يف لسان العرب: الش� َجَرات وا��ْجشاِر، واملُْجَتِمُع الكثُري منه يف َمنِْبِته: َجشْ والش�

ْجراء أ�ي بني ا��جشار املَُتاكثَِفة.  كنت يف الش�

Woodland 

 �ابة
شجر، ��نه مأ�خوذ من الَغیابِة. والغابة: ا��مجة ذاُت الشجر والغابُة: ا��َمجة؛ وقال أ�بو حنیفة: الغابُة أ�َمجة الَقَصب، قال: وقد ُجِعلَْت جام�َة ال 

ُب ما فهيا.  املَُتاكثف، ��هنا تَُغیِّ

Forest 

  الَغْیبانَ 
ه الَغْیباَن، بتخفيف الیاء؛ والَغَیابة: اكلَغْیباِن. أ�بو زاللسان:  : الَغی�باُن، �د وقال أ�بو حنیفة: العرب �سمي ما مل تُِصْبه الشمُس من الن�بات ُلكِّ الِ�يب�

 �لتشدید والتخفيف، من النبات ما �اب عن الشمس فمل تُِصْبه؛ وكذ� غَی�باُن الُعروق.

Undergrowth 

  ٔأو ظ� الشجر�� الظ� 
. ویقال: ِظل� وِظالٌل وُظ�� وُظلَل مثل قُ�� وقُلَل.اللسان:   وُلك� يشء أ�َظ�� فهو ُظ��

: ما  �� �� ��ن هللا تعاىل بعث غَاممة �اّرة فأ�ْطبَ والظ� ف�ة، وقيل � یوم الظ� ، قيل: یوم الص� �� َقْت �لهيم َسَرتك من فوق، وقيل يف �ذاب یوم الظ�
. ، وكذ� لك ما أ�َظ��  وَهلَكوا حتهتا. وُلك� ما أ�ْطَبَق �لیك فهو ُظ��

Canopy 

 �ا�ت صنو�ریة
 ٔأوراقها ٔأ�ریة تتحمل الربودة العالیةويه �ا�ت �ري نفضیة 

Pine forest 

 َخْور
 ا��رض، يف ید�ل البحر من ُعُنٌق  اخلَْورُ : مشر وقال. وَعُرَض  ا�سع ٕاذا البحر يف اجلاریة املیاه مصبّ  هو: وقيل البحر، يف املاء َمَصب� : واخلَْورُ 
 :السفينة یصف الع�اج قال ُخُؤوٌر؛ ومجعه البحر، من �لیج هو: وقيل

ذا
�
ْؤُجؤٍ  انَْتَحى ا َ            اخلُُؤوِر، يف یَْنَقض�  و�َرةً          َمْسُموِر، ِجبُ ُقورِ  من الباِزي تََقّيضِ  الص�

Creek 

 نطاق ال 
 ٔأو نطاق �نتشار

Distribution 

 
  �ا� الطا�ر :�مناً 

املصطلح �للغة  والقواميساملصطلح �للغة العربیة مع مصدره من كتب اللغة العربیة 
 �جنلزيیة

 ومدجن ومدجنة داجن
 ما ويه الُبیوت، َدواجن مسیت وبه لَزِمه، ٕاذا بيته يف وَدَجن بيته، يف أ�قام مث�، أ�ْدَجَن،: ا��عرايب ا�ن. وأ�ِلَفه به أ�قام: ُدجو�ً  یَْدُجن �ملاكن وَدَجن

 داِجنة؛ الوا�دة و�ريها، الشاءِ  من البيَت  أ�ِلف
 داِجن، ويه ُدجوً�، تَْدُجن والشاةُ  الناقةُ  َدَجنَت: س�یده ا�ن وأ�دجنَت؛ تَْدُجن َدَجنْت  وقد ومدجنة داِجنة وحسابة. ا�الطة ُحْسن: واملُداَجنَة

 َدواِجن؛ ومجعها الُبیوت، لزِمتا

Domesticated 
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�ل بدواجنه؛ يه مجع داِجن ويه الشاة اليت  َدعها وخيِصَهيا. واملداجنة: ُحسن ويف احلدیث: لعن ُهللا َمن َمث تَعِلفها الناُس يف منازهلم، واملُثْ� هبا أ�ن َجيْ
 اللسان. ا�الطة، قال: وقد تقع �ىل �ري الشاء من لك ما یأ�لف البیوَت من الطري و�ريها.

 ُمدَ�ل
 توا�ده الطبیعي.هنا نقصد من ٔأطلق معداً يف �ري ماكن و واملُدَ�ل ا�ي ٔأد�ل بقصد. 

Intentionally 
Introduced 

 طارئ
نه َطلََع ٕالیه �دیثاً  �اء يف ا�صص:

�
 . اللسان.من قو�: َطَرأ� فالن ٕاىل بَ� كذا وكذا، فهو طارئ ٕالیه، أ�ي ا

 طوراين یقولون أ�مصار ؤأهل یدري ال حيث من �اء ٕاذا الطارئ �لینا طرأٔ  من فيه �صل ٔأظن طرأٓين ٔأعرايب وكدا للوحيش طرأٓين حامم ویقال
 .خطأٔ  وهو
تق ومنه. ُمَفاَ�أٔةً  َخَرجَ  ٕاذا: ُطُروءاً  یَْطرأٔ  وهو فالنٌ  �لینا َطَرأٔ  ْرأِٓين�  اش�ْ  احملیط يف اللغة.. الط�

، وطاِري�  وَشِصيبٌ  وغَريب�  غَریبٌ  ر�ل: معرو أ�بو. ا���ِ�دُ : والُغر�ءُ ويف اللسان:  �وي�
�
 .مبعىن وا

دَ ويف �ب رشد �اء يف اللسان:  دُ  وا�ابة البعريُ  َرشَ داً  �َْرشُ دٌ  وامجلع شاِرٌد، فهو نََفَر،: وُرشوداً  وِرشاداً  َرشْ ودٌ . َرشَ  .واملَؤنث املذ�ر يف وَرشُ
دَ  ذا شارد، فهو ُرشودًا، امجلل وَرشَ

�
داً  اكن فا ْدتُه: وتقول. َطرید َرشید فهو ُمَرش� دَ . یُْؤوى ال َطریداً  َرشیداً  جعلته ٕاذا وأ�ْطَرْدتُهُ  أ�ْرشَ  الر�لُ  وَرشَ

َده. َمْطُروداً  ذهب: ُرشوداً  َده وأ�ْرشَ  .َطرَده: وَرش�
ا: رشید طرید فالن: قوهلم يف �كر أ�بو وقال ریدُ  أ�م� دَ  قوهلم من الهارب أ��دهام: قوالن فيه والرشید املَْطرود، مفعناه الط�  هرب؛ ٕاذا و�ُريه البعري َرشَ

Vagrant 

 هارب
ا�خيل ا�ي د�ل عن �ري قصد، وهنا نقصد به الطا�ر ا�ي وصل لب� ما عن طریق ��سان سواء هرب اقفاص �ربیة الطیور ٔأو وصل �ىل 

 ظهر سفينة ما، واس�تطاع ٔأن یتاك�ر بدون تد�ل ��سان ؤأو�د مجمو�ة متاك�رة �س�تطیع ٔأن تعيش و�س�متر من دون تد�ل البرش.
ِخيل. منه وليست العرب �م يف أ�ْدِ�لت: َدِخيل ولكمة. َدِخيل وا��نىث فهيم، فتَد��ل �ريمه من اكن ٕاذا فالن بين يف َدِخيل وفالن  الضیف: وا��
منا تُؤِذیه ال: الِعني احلُور وذ�رِ  معاذ �دیث ويف. املَضیف �ىل �خو�

�
ِخيل عندِك؛ َدِخيلٌ  هو فا یل؛ الضیف: ا��  لنا واكن: �ديٍّ  �دیث ومنه والزن�

 .َدِخيالً  أ�و �اراً 
، لكنه وٕان �اك�ر بعض الوقت مل �س�تطیع �س�مترار والثبات يف �كو�ن مجمو�ة مس�مترة يف التاك�ر تعمتد �ىل نفسها من أ�قفاص هو النوع الهارب 

 وببقاهئا من دون تد�ل البرش.

Escape 

ن  Native ُمتََوِطّ
َتوِطن  ُمس�ْ

 ٔأو مد��. املس�توطن �دیثًا من ٔأصول هاربة ٔأو دخي�النوع 
Introduced 

 Endemic ُمْقتَِرصٌ �ىل
 Invasive �ازي

 
 �جتاهات :�مناً 

املصطلح �للغة  املصطلح �للغة العربیة مع مصدره من كتب اللغة العربیة والقواميس
 �جنلزيیة

 غ
 اختصار للغرب

W 

 ش
 اختصار للرشق

E 

 ج
 للجنوباختصار 

S 

 م
 اختصار للشامل

N 

 جغ جنوب غريب
 مش شامل رشيق

SW 
NE 
NW 
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 مغ شامل غريب
 وهكذا

 

 
 قياسات الطري :�سعاً 

املصطلح �للغة  املصطلح �للغة العربیة مع مصدره من كتب اللغة العربیة والقواميس
 �جنلزيیة

 ط
 .وهو مقاٌس �لس�نتميرت اختصار لطول الطا�ر من منقاره ٕاىل ذی�

 

 ج
 .وهو مقاٌس �لس�نتميرت  من طرف ٕاىل أٓخرنيامتداد اجلنا�

 

 
 

 الصفات للحیوان والطري املس�ت�دمة يف أ�سامء. :�ارشاً 
 أ�ْسَوق وَسْوقَاء

 فوق ما: والظباء والغمن البقر ومن الَوِظیف، فوق ما: وإالبل وامحلري والبغال اخلیل ومن والقدم، الر�بة بني ما: إال�سان من والساُق  اللسان:
 :قال الُكراع؛
اقِ  َعْظمَ  ولكنّ   ِجيُدها، وِجيُدك َعْیناها، فََعْیناكِ   َرق�یُق  منكِ  الس�
َوق واملصدر الساِق، َعْظمِ  الطویل: وا��ْسَوق. شعر ذات الساقني �ّرةُ : سْوقاء وامرٔأة  :وأ��شد ؛الس�
َوْق  يف ُحْقبٌ  الت�ْعداءِ  من قُب�   الس�

 ؛الساقني الطویل: وا��ْسَوُق . الساقِ  حس�نَة َسْوقاء امرٔأة: اجلوهري

Long-legged 

 َذنُوبٌ 
نُوُب اللسان:  نَِب، الواِفرُ  الَفرُس : وا�� ویلُ  ا�� نَِب  والط�  َشْعرِ  واِفر أ�ي ذنُوٍب  فَرٍس  �ىل فْرَعونُ  اكن: عهنام اّ�  ريض عباس، ا�ن �دیث ويف. ا��

نَِب  نَِب  طویلُ : َذنُوبٌ  ویومٌ . ا�� ِه طول یعين یَْنَقيض، ال ا�� نَِب  طویل ��نه ینقيض، ال الرش�  طویل: َذنُوبٌ  یومٌ : �ُريه وقال. َرشّ  .ا��

Long-tailed 

 أ�ْصقٌَع وَصْقَعاءٌ 
 :قال بیاض؛ رأ�سه �ىل اكن ما: و�ريهام واخلیل الطري من اللسان: وا��ْصَقعُ 

ا، یبُ  �لَق�ْفـَرةِ  لها الحَ  َصْقعاُء،  واْحتََفلَْت  املاءُ  فاَض  ِ�نيَ  ��هن�  ال�ّذِ
 :الرمة ذو قال بیاض؛ رأ�ِسه يف اكن ٕاذا أ�ْصَقعُ  وُعقابٌ . الُعقاَب  یعين
ْرقِ  من ٍ  أ�و الـز� ، الِقهْزِ  من  ُرُؤوَسـه�ا ك�أ�ن�  ُص�ْق�ع ِ  ِبیُض  والُقوِيهِّ  املَقاِنع

 .اكنت �االِهتا أ�یّةِ  �ىل بیاض رأ�سها وسط يف: َصْقعاءُ  ونعامة. رأ�ُسه ابَْیض�  قد: أ�ْصَقعُ  وظلمي

White-fronted 

 ٔأرٔأس ورٔأساء
ْخمُ  وهو: أ�ْرأ�ُس  اللسان: وحفل ؤاُس . الرأ�س الض� ؤاِيس�  والر�  أ�بو قال. الرأ�س ُمْسَود�ة: رأ�ساءُ  وشاة َرأ�ساُء؛ وا��نىث الرأ�س، العظمي: وا��ْرأ�ُس  والر�

ذا: عبید
�
ن رأ�ساء، فهيي الشاة، رأ�س اْسَود�  ا

�
َرةٌ  َرْخامء فهيي جسدها، بني من رأ�سها ابیض فا  الرأ�س سوداء أ�ي رأ�ساء نع�ة: اجلوهري. وُمَخم�

 رؤاِيس�  تقل وال أ�ْرأ�ُس  شاة: �ريه. أ�بیض وسا�رها والو�ه

Black-headed 

ةُ اللسان:  ْمخَ ةٌ  الشاة رأ�س يف بیاض: والر�  سا�ر واسود�  رأ�سها ابیض�  ٕاذا َرْخامءُ  شاة: ویقال َرْخامُء، شاة: یقال اكن، لون أ�يّ  وسا�رها و�ها يف و�ُْربَ
رة، وكذ� جسدها، َة تقل وال املَُخم�  .أ�ْرَخمُ  وفرس. ُمَرمخ�

White-headed 

 ٔأظهر وظهراء
 ظهره ممزي بلون اكٔ�سود

Black-Backed 

 Grey-headed رٔأس  ٔأرمد

 ونقراء ٔأنقر
 ٔأي طویل املنقار

Long-billed 
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 ٔأصبع وصبعاء
 طویل إالصبع

Long-toed 

 غَِر�ء
َرُق يف �َْنيِ الَفرس مع ابْیضاِضها  .اللسان: والَغَرُب: الز�

ْت  ذا ابَْیض�
�
غراِب و�ٌني ُمْغَربٌة: َزْرقاُء، بیضاُء ا��ْشفاِر واملَ�اِجر، فا

�
 .احلََدقُة، فهو أ�شد� اال

 � ّيبِ  :واملُْغَرُب: ا��بیُض؛ قال ُمَعویة الض�
مُ   فهذا َماكين، أ�و أ�َرى القاَر ُمْغَرً�،  وح�تـى أ�َرى ُص�م� الـج�بـاِل تَـَكـلـ�

الّ أ�ن یصري القاُر 
�
َمه اجلباُل، وهذا ما ال �كون وال یصح ومعناه: أ�نه َوقََع يف ماكن ال �َْرضاه، وليس � َمنْجًى ا به الزفت، أ�و �َُلكِّ أ�بیَض، وهو ش�ِ

 .وجوده �ادة
بل: ا�ي تَبْيَض� أ�ْشفاُر َعْینَْيه، وَ�َدقَتاه، وُهلُْبه، ولك� يش

�
ٌف، واملُْغَرُب من اال  .ء منها�ن ا��عرايب: الُغْربُة بیاض ِرصْ

 .ا��ْشفاِر من لك يشءٍ ويف الص�اح: املُْغَرُب ا��بیُض 

White-eyed 

 Black-eyed عیناء

 عكواء
نَِب  بیضاءُ : َعْكواءُ  وشاةٌ : اللسان اة اليت ابیض� . ويف مقایيس اللغة ال�ن فارس: للمذك�ر صفةً  �كون وال � ِفْعلَ  وال أ�ْسودُ  وسا�ُِرها ا�� ویقال للش�

ِّام ق   وة.كَ ٔ�ن البیاض مهنا عند العُ  يل ذ�مؤخ�رها وسا�رها ٔأسود: َعكواء. وٕان
 

White-tailed 

 غشواء ؤأغىش
 غَْشواء، شاةٌ  یقولون ٔ�هنم واو عن منقلبة ٔألفه بیاٌض، الشاة و�هَ  یتغىش�  ٔأن: والغََىش ا�صص: 
 .بیاٌض  وْ�ها یَُغّيشِ  غَْشواءُ  و�َْزن ا�صص: 

White-faced 

زٌ  زاٌء وا��ر َجعُ   َجعُ
زُ اللسان:  ُزه اليشء وَجعْ ُزه وِجعْ ُزه وُجعْ ُزه وَجعُ  :ُعقا�ً  یصف ِخراش أ�بو قال ویؤنث؛ یذ�ر أٓخره،: وَجعِ
 َحـِلـیبـا لَـَبـنـاً  َسـَراتَ�ه َخت�الُ   مهنا الَعْجزَ  أ�ن�  �ريَ  َهبِس��ً،

 .ذ� �ري �ىل �َُكرس�  ال أ�جعاز، وامجلع وتؤنث، تذ�ر اللغات ت� ومجیع منه، الظهر بعد ما: والَعُجز. فقط مؤنثة يه: اللحیاين وقال
 

White-rumped 

زٌ  َزةٌ وُمَجو�  َجْوَزاٌء وُمَجو�
 .الوسط وهو اجلوز من مش�تق هو �يل ٔأبو قال وجموزة جوزاء فهيي وسطها ابیض فان عبید ٔأبوا�صص وهو یت�دث عن الشاة: 

ىل أ��الها من ببياض وسُطها ُرضب وقد اجلسد سوداء: وُمَجّوزة جْوزاءُ  وشاةَ اللسان: 
�
و�ز، صدرها يف اليت الغمن من املَُجّوزة: وقيل أ�سفلها، ا  َجتْ

 .لوهنا سا�ر خيالف ونل وهو

White-bellied 

 در�اء ؤأدرع
 سوداء العنق والرٔأس

یاِت  يف زید أ�بو وقالاللسان:  َرعُ : اللیث وقال. َدْر�اء فهيي النع�ة من العنق اسود�ت ٕاذا: الضأ�ن من الغمن ش�ِ  صدرها يف بیاٌض  الشاة يف ا��
 أ�بیض وعُنُقها وامحلراء أ�بیض، عنقها أ�ن �ري السوداء ا�ر�اء: مشیل ا�ن وقال. اللون ُمختلفة َدْر�اء شاة: سعید أ�بو وقال. الف�ذ يف وسواد وحنرها
ْر�اء، فت� ن ا��

�
 �للیايل �شبهياً  مقد�ا اسودّ  ٕاذا در�اء مسیت زید أ�بو قال ما والقول: ا��زهري قال. أ�یضاً  َدر�اء فهيي عنقها مع رأ�سها ابَْیض�  وا

ْرع.  ا��
ذا: اِملْعراج �دیث ويفاللسان: 

�
: أ�ْدَرع وفرس. أ�بیض وسا�ره أ�سَود صدره ا�ي الشاء من ا��ْدَرعُ  سود؛ وأ�نصافهم بیض أ�نْصافُهم: ُدْرع بقوم حنن فا

ْر�ة ذ� لك من و�مس ذ�، بعكس وقيل أ�سود، وسا�ره والعنق الرأ�س أ�بیض َرعُ  واللیايل. ا�� ْرع ا��  واخلامسة عرشة والرابعة عرشة الثالثة: وا��
 .عرشة

َرعُ العني:   اجلسد، سوداء اكنت وٕاذا. در�اء شاة الف�ذ، يف وسوادٌ  والنحر، الصدر يف بیاٌض : الشاء ٔألوان يف وهو واّ�ر�اء ا�ْٔدَرع مصدر وا��
 .در�اء ٔأیضاً  فهيي الرٔأِس  بیضاء

Black-necked 
and headed 

 نبطاء ؤأنبط
بْط حتت بَیاض: �لضم والن�ْبطُة، والن�َبطُاللسان: 

�
 الن�َبط، بّنيِ  أ�نَْبطُ فرس: یقال. والصْدر البطن یَْغَىش  حىت َعُرَض  ورمبا دابّة ولكّ  وبطِنه الَفرس ا

ىل یَصَعد وال اِحلزام َمْجرى يف یلیه مما بطنه ِشقّي أ��ىل يف البیاض �كون ا�ي ا��نْبطُ وقيل
�
 اكن ما بیاٌض، ببطنه ا�ي هو: وقيل اجلنب، ا

فْغ البطن ا��بیض هو وقيل منه، اكن وأ��ن  أ�نبط؛ فهو والصدر البطن أ�بیَض  الفرُس  اكن ٕاذا: عبیدة أ�بو قال اجلنبني، اىل یصَعد مل ما والر�

White-flanked 
White-bellied 
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  ُمرششفة
اس�یف غىش�  قد بیاٌض  جبنبهيا: ٔأي فة،ُمرشس شاةٌ العني:  وألك الرش�  والش�
یةُ العني:  وادِ  لون يف بیاٌض : الش��  .وبیاٌض  ُسعفةٌ  فيه: القوامئ موىش وثور. البیاض لون يف سوادُ  ٔأو الس�

 

 
 أٓزر وُمؤ�َِزَرٌة وجعزاء ؤأجعز

 .ٔأبیض العجز
 �شبهيًا �ٕالزار. هتذیب اللغة: فان اكن ٔأبیض العجز فهو أٓزر.

 

 عكواء 
 .بیضاء ا�نب

نَِب وسا�ُِرها أ�ْسوُد وال ِفْعَل � وال �كون صفًة للمذك�ر.  اللسان: وشاةٌ َعْكواُء: بیضاُء ا��

 

 ٔأشعل وشعالء
َعُل بَیاض يف ُعْرِض ا�نَب  ٔأبیض ا�نب، اللسان: والش�

 

 صبغاء أ�ْصَبُغ 
 بیض طرف ذنهبا، طَرف ذنَبه َشعرات ِبیض.أٔ 

َعل، وهو أ�ن �كون يف طَرف ذنَبه َشعرات ِبیض، یقال من ذ� فرس أ�ْصَبُغ.ْص فقه اللغة:  َبُغ أ�یضًا: أ�َخف� من الش�  َبُغ. والص�

 

 فةُمَطّرِف وُمَطّرِ  ُمْطرٌِف 
 كتاب اخلیل: فٕاذا ابیض ا�نب لكه فهو ُمْطرف.

. لَونه سا�ر وذنبه رأ�ِسه لونُ  �الََف : ُمطر�ف وفرس. أ�بیض وسا�رها َسْوداؤها أ�و أ�سود، وسا�رها ا��ذنني أ�طراِف  بیضاء: فةٌ ُمطّرِ  شاةٌ  اللسان:
بْلَُق  اخلیل من: عبیدة أ�بو وقال ف، أ� ف، أ�بلق فهو أ�بیضني، ورأ�سه ذنبه اكن ٕان وكذ� أ�بیض، رأ�سه ا�ي وهو ُمطر�  تَْطریُف : وقيل مطر�

ف: اجلوهري. أ�ْطرافهام ِدقّة ويه تأ�ِلیلُهام، ا��ذنني  ٕاذا وكذ�: قال ذ�، خيالف وسا�ره وا�نب الرأ�س ا��بیض هو الراء، بفتح اخلیل، من املَُطر�
فة أ�بیض وسا�رها َذنهبا طرُف  اْسَود�  ٕاذا للشاة ویقال قال وا�نب، الرأ�س أ�سود اكن َرُف . ُمطر� واُة،: والط� : وا��ْطراُف . أ�ْطراف وامجلع الش�

 ا��صابع،

 

 ٔأرمخ رخامء
 ٔأبیض الرٔأس

 

 ٔأرٔأس رٔأساء
 ٔأسود الرٔأس

 

 ٔأرمد
 الرٔأس بون ٔأرمد يف

 

 ٔأبَْننٌ 
 بين الرٔأس

 

 ٔأسوق وسوقاء 
 طویل الساقني

 

 قوٌق 
 طوی� الر�لني

 .كتاب اخلیل: طویل القوامئ

 

 سقفاء ؤأسقف
، ونََعاَمٌة كذ�.احملیط يف   اللغة: و�قَة َسْقفاُء: َطِویُ� الّرِْ�لَْنيِ

 

 زالء ورحساء 
 دقيقة الساقني

 

 ُمَجب�ُب 
 ٔأصفر الر�لني (جوازًا)

ِجیُ� ٕاىل ُرْكَبتَْيه.  اللسان: املَُجب�ُب: الفَرُس ا�ي یَْبلُغ َحتْ
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 عصامء ؤأعصم
 بیضاء الید�ن/اجلنا�ني
ن املرأ�ة الصاحلة اكلُغَراب ا��ْعَصم وهو ا��بیض الر�لني أ�و اجلنا�نياللسان: ويف احلدیث: 
�
 ا

 

 أ�ْجنَحٌ 
 ٔأسود اجلنا�ني

 

 رمالء 
 .ونع�ة َرْمالء: سوداء القوامئ لكها وسا�رها أ�بیض. اللسان: اسودت قوامئها لكها/ٔأسود الر�لني

 

 ٔأر�ل ر�الء
 ٔأبیض الظهر

 

 مصدرة 
 سوداء الصدر

 

 صدراء 
 الصدر بیضاء

رُ اللسان:  ْدِر، لَب�ةِ  ا��بیض: والغمن اخلیل من واملَُصد� وداء النِّعاج من هو: وقيل الص� َرة ونع�ة أ�بیُض؛ وسا�ُرها الصدر الس�  .ُمَصد�
هْم وَصْدرُ اللسان:  ىل وَسَطه �اوز ما: الس�

�
ِه، ا َتَدقِّ م ��نه بذ� وُمسي به، ُرِميَ  ٕاذا الن�ْصلَ  یَيل ا�ي وهو ُمس�ْ  َصْدرُ : وقيل ُرِمي، ٕاذا املتقّدِ

ىل نصفه فوق ما السهم
�
 .املََراش ا

 

نَةٌ   بُْطنَان وُمَبط�
 ٔأسود البطن

 

 نبطاء ٔأنبط 
 ٔأبیض البطن

 

ٌف   ُمَجو�
 ٔأبیض البطن

ُف �لبلَق ٌف بلَقًا. اجلوهري: ا�ّوف من ا�واّب ا�ي  ٔأبوعبیدة: أ�ْجَوُف أ�بَْیُض البطِن ٕاىل منهتيى اجلَْنَبْنيِ ولون سا�ره ما اكن، وهو املَُجو� وُمَجو�
 یَْصَعُد البلق حىت یَْبلَُغ البطَن.

 

 غَِر�ء مغرب
 بیضاء العني

 

 عیناء
 سوداء العني

 

َصْیِبع وُصَبْیَعاء  ٕاُ
 قصرية أ�صابع

 

 أ�ْخَطمٌ 
 وهو اخلطم �لنس�بة للطا�ر. طویل املنقار

؛ ويف اللسان: ا�ن ا��عرايب: هو من  الس�بع اخلَْطم واخلُْرطوُم، ومن اخلزن�ر الِفنِْطيسُة، ومن ِذي اجلناح �ري الصائد اِملْنقاُر، ومن الصائد املَنِْرسُ
 ا�هتذیب: اخلَْطُم من البازي ومن لك يشء ِمنْقاُرُه.

 نفه.اللسان: ور�ل أ�ْخَطُم: طویل ا��نف. ا�ن س�یده: وَخْطُم إال�سان وَمْخِطُمُه وِمْخَطُمُه أ� 

 

 أ�ْشَدٌق 
ْدق الواسُعه املائُ�.  اللسان: ا��ْشَدق: العریض الّشِ

 

 ؤأشغى َشْغَواءٌ 
 ا�ن س�یده: العقاب لفضل يف منقارها وتعقف فيه.

اللسان: ٕا�ن السكيت قال: الشغا هو ٕاختالف نبتة أ�س�نان، ر�ل ٔأشغى وامرٔأة شغواء، ویقال للُعقاب شغواء لفضل منقارها أ��ىل �ىل 
 سفل. وقال ٔأبو عبیدة: مسیت شغواء لتعقٍف يف منقارها.ا�ٔ 

 

  ٔأْعنٌَق وعنقاء
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ِّنة الَعنَق. وحىك اللحیاين: ما اكن أ�  ْعنََق ولقد َعنَِق َعنَقًا یذهب ٕاىل اللسان: والَعنَُق: طول الُعُنِق وِ�لظه، َعنَِق َعنَقًا فهو أ�ْعنَق، وا��نىث َعْنقاء بي
 وامرٔأة ُمْعِنَقٌة: طویال الُعُنِق.وَهْضبة مْعنقة وَعْنقاُء: مرتفعة طوی�النّق�. ور�ل ُمْعِنٌق 

 الوقصاء ؤأوقص
 قصري العنق

اّ�؛ وقد یوصف بذ�  الَوقَُص، �لتحریك: ِقَرصُ العنق ��منا ُرد� يف جوف الصدر، َوِقَص یَْوقَُص َوقَصًا، وهو أ�ْوقَُص، وامرأ�ة َوْقصاء، وأ�ْوقَصه
 ال: ُعُنق أ�ْوقَُص وُعُنق َوقْصاء، حاكها اللحیاين.العنق فيق

 

 در�اء ٔأدرع 
 سواد العنق والرٔأس وبیاض يف اجلسد

 

 غشواء 
 و�ها ٔأبیض

 

 صدأٓء ؤأصدٔأ 
ٌب حبمره  ُمْرشَ

 

 جوزاء 
 ٔأبیض يف وسطها (بطهنا)

 

 مرشسفة 
 جبنبهيا بیاض

 

 خطالء ؤأذ�ء 
 طوی� أ�ذنني

 

 صقالء (للفرس)
 اخلرص وضعفهاهنضام 

 

 خصفاء و ٔأخصف 
 ابیضت �ارص�ها/جنبهيا

 

 املل�اء الشمطاء 
 سوداء ینفذها شعرة بیضاء

 

 ش�ء 
 ابیضت شألكهتا

 

 خر�اء ؤأخرج
 ابیضت ر�الها مع اخلارصتني

 

 �َلْطاُء 
 بعرض ُعُنقها �لطة سوادٍ 

 

 َحْو�ء 
ْخمة البطن املسرتخيُة اللحمِ   الض�

 

 َخْيطاُء 
 الُعُنقطویُ� 

 

 حسناء 
 والسحنة لني البرشة والنعمة

 

 ٔأقنف 
 .ٔأبیض قفاه
 .الَقنَف واملصدر اكن، ما سا�ره ولون القفا أ�بیض: أ�ْقنف وفرس. اخلیل من القفا ا��بیض وا��ْقنَف: ا��زهرياللسان: 

 

 وحشاء 
 موحشة ببياض

 

  عرماء ٔأعرم
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 بیضاء ما حول العینني
 السوداء الضجرة ويه عرماء والعرم بیاض ببطهنا وامجلیع الضجر.ا�صص: و�سمون القاریة 

 ُ �ِسَع، ُلك� ن قطٍة ُعْرمٌة؛ عن السريايف، ا��ُر اللسان: والَعَرُم والُعْرَمُة: لوٌن خمتلطٌ �سواٍد وبیاٍض يف أ�ّيِ يشء اكن، وقيل: تَْنِقيطٌ هبام من �ري أ�ن یَت
ْقشاِء؛أ�ْعَرُم وا��نىث َعْرماُء، وقد �َلَبَ   ِت الَعْرماُء �ىل احلیة الر�

عاء ؤأمصع  َمصْ
 قصري أ�ذنني

ّاكء وا��ْذ�ءِ  ْمعاُء من املَعز: اليت أ�ذهنا ��ذن الظيب بني الس�  .اللسان: والص�
ُع: الصغري ا��ذن، وا��نىث مصعاُء. وقال ا��زهري: الصمعاء الشاة اللطیفة ا��ذن اليت لَِصَق  أ�ذ�ها �لرأ�س. یقال: �زن مصعاء وتيس أ�مصع ٕاذا وا��ْمصَ

 اك� صغريي ا��ذن.

 

اء  َ�ذ�
 .قرص ا�نب

َمُم. َكك الص� ُء ��نه ال أ�ذن لها، وأ�صل الس� اُء ِلقَرص ذنهبا، وَساك�  اللسان: ا�ن ا��عرايب: یقال للقطاة َ�ذ�
 : : اللسان: قيل للحامر القصري ا�نب أ��ّذ. وا��َ�ذ� الرسیع يف ال�م والفعال؛ وقيل: ولت �ذاء أ�ي ماضیة ال یتعلق هبا يشء. وحامر أ�َ�ذ�

 قصري ا�نب، و�مس من ذ� احلََذذ وال فعل �.

 

 َساك�ء
َكك ِصَغر ا��ذن ولزوقها �لرأ�س وِق�� ٕارشافها. َمُم، وقيل: الس� َكُك: الص�  اللسان: الس�

َمُم.اللسان: ا�ن ا��عرايب: یق َكك الص� ُء ��نه ال أ�ذن لها، وأ�صل الس� اُء ِلقَرص ذنهبا، وَساك�  ال للقطاة َ�ذ�

 

اس�یف غىش�  قد بیاٌض  جبنبهيا: ٔأي فة،سُمرش  شاةٌ العني:  وألك الرش�  والش�
یةُ العني:  وادِ  لون يف بیاٌض : الش��  .وبیاٌض  ُسعفةٌ  فيه: القوامئ موىش وثور. البیاض لون يف سوادُ  ٔأو الس�
َسَفة، َشاةٌ : الل�ْیثُ  قالالتاج:  نيِ  بَفْتحِ  ُمَرشْ ْنَهيْاَ  اكن ٕاذا: الّسِ اس�یَف، غَىش�  قد بََیاُض، ِجبَ ً ِْذیِب  يف َزادَ  الرش� َوأِلكِ : ا�هت�  .والش�

 

 ٔأ�رق
 .وبَْقعاء أ�بَقع ال�ب ومن وبَلْقاء، أ�بلَق ا�واّب  من وهو ل��نىث، و�َرقاء أ��رق الغمن من: اللحیاين قال. وبیاض سواد فيه: أ��رُق  وتَيٌْس اللسان: 

قة أ��رُق  للجَبل ویقال وبیاض، سواد من لو�نِ  فيه: أ��رُق  وجَبل  .حتته ا�ي الرمل لُربْ

 

  أ�ْكَسعُ 
فةُ  الُعقاِب، ذنب حتت: ا�هتذیب ويف الطا�ِر، ذنَب حتت ا�متع ا��بیض الّرِ�ُش : والُكْسعةُ اللسان:  یاِت  يف والَكَسعُ  الُكَسُع، ومجعها أ�ْكَسُع، والّصِ  ش�ِ

 .أ�ْكَسعُ  فَرٌس : یقال الرْ�ل، يف الث�ن�ةِ  طَرِف  يف البیاُض  �كون أ�ن: القوامئِ  وَحضِ  من اخلیل
�سان د�ر �ىل قدمك بصدر �ر�� أ�و بیدك تَْرضَِب  أ�نْ : لَكْسعُ االلسان: 

�
 ا��نْصار من ر�الً  َكَسعَ  ر�الً  أ�ن� : أ�رمق �ن زید �دیث ويف. يشء أ�و ا

�َبعَ : َكْسعاً  �َْكَسُعهم �لس�یِف  وَكَسَعهم. بیده ُد�َُره َرضب أ�ي  أ�ي �س�یوفهم فََكَسُعومه أ�ْد�َرمه القومُ  وىل� : ویقال �َْكَسُؤمه مثل به فرضهبم أ�د�َرمه ات
 .یتبعهم أ�ي و�َْكَسُعهم �َْكَسُؤمه فالن َمر� : ُمه یَْطُردُ  وهو مفر�  القوم َهَزمَ  ٕاذا للر�ل ویقال. َدواِ�َرمه رضبوا

Vented, vent 

 ٔأدخن
َخناللسان:  ْخنة. السواد ٕاىل الُكُدورة: وا�� �ان سواد يف ُكْدرة: ا��ْدَخن لون من وا��  َدْخناء وشاة أ�ْدَخن وكبش. أ�ْدَخن وهو َدَخنًا، َدِخن اك��

َخن؛ بينة  :رؤبة قال ا��
َرصان كَظهْر َمْرٌت  ْ  .ا��ْدَخنِ  الرص�
َرصان: قال نانٌ : َدْخنانٌ  ویوم. والغمّ  احلرّ  شدیدة: َدْخنانة ولی�. حبريّ  مسك َرصْ َخن. َخسْ  .اِحلْقد: وا��

 

 َدغْامءُ  و أ�ْدمغَ 
ه وَج�اِفُ�ُ ٕاىل السواد خمالفًا للون سا�ر َمغُ من أ�لوان اخلیل: ٔأن یرضب وْ�ُ ُة وا�� ْمغَ جسده، و�كون و�ه مما یيل َج�اف� ٔأشّد سواداً من  وا��

َمغِ، وهوا�ي �سمیه ا���امج ِد�َزْج. ِّنة ا�� ، وا��نىث َدْغامُء بَي  سا�ر جسده، وقد اْد�َام�، وفرس أ�ْدَمغُ
قَُن. ويف  ْغامُء من النِّعاج: اليت اسودت ُخنْرُهتا، ويه ا��ْرنََبُة، وَحَمكَُهتا ويه ا�� احلدیث: ٔأنه َحض�ى �كبش أ�ْدَمغَ؛ هو ا�ي �كون فيه ٔأدىن وا��

ُة ال ْمغَ ، ٔ�ن ا�ئب َولََغ ٔأو مل یَلَْغ فا�� ئُْب أ�ْدَمغُ َم سواد وخصوصًا يف أ�ْرنَبَته وحتت َحنَِكه؛ وقالوا يف املَثَل: اّ�ِ ِ ئاب ُدْمغٌ، فرمبا اهت� زمة �، ��ن اّ�ِ
ْغامُن؛ قال ٔأعرايب:�لُولوغِ وهو �ائع، یرضب هذا م  : ا��سود أ�نف، ومجعه ا��  ثًال ملن یُْغَبطُ مبا مل یَنَْ�. وا��ْدَمغُ

 
ْغامِن، يف ُروِس ا��َمكْ، َخـمْ   وَضب�ة ا�� ْع�ُینُـهـا مـثـُل الـــر� ةٌ أ�  ُمْخـَضـر�
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لون ا�ي �سمى ا��زج �لفارس�یة وقد �كون من اخلیل ٔأدمغ �الص ليس أ�دمغ فهو ا�ٔحسم فا�ي لون و�ه ومناخره ؤأذنیه : كتاب اخلیلويف 
 فيه من اخلرضة يشء.

 


