
 אנגלי –מילון שימושי עברי 

 

     rocksסלעים                                                                  General  כללי

                                                          

 basalt  -בזלת                                                              hostel  -אכסניה  

   limestone  -גיר                                                                token  -אסימון  

 marl  -חוואר                                                                   stamp  -בול  

 clay  -חרסית                                                to dehydrate  -יבש  י)ל(הת

 flint  -צור                                                  dining room  -חדר אוכל  

 chalk  -קירטון                                                               medic   -חובש  

 public phone  -טלפון ציבורי  

 sunburn  -  כווית שמש

 rear  -מאסף  

 canteen  -מימיה  

 sun stroke  -מכת שמש  

 Manager  -מנהל  

 evening activity  -פעילות ערב  

 

 

 eriodsPתקופות    

 Pre-historical period    -  התקופה הפרהיסטורית 

 Bronze Age   -  התקופה הכנענית, תק' האבות 

  Iron Age   -  התקופה הישראלית 

 Persian period    - שיבת ציון, ביהמ"ק השני  

 Helenistic period    -  התקופה ההלניסטית 

 Roman period    - התקופה הרומית  

 Byzantine period    -  התקופה הביזנטית 

 Arab period    -  התקופה הערבית 

 Crusaders period   -  התקופה הצלבנית 

 Mamluk period   – התקופה הממלוכית 

 Ottoman period    -  התקופה העותומנית 

  British mandate    -  המנדט הבריטי 

 



 Animalsבע"ח ומושגים קשורים    

 

                                             rabbit   -ארנבון  

 falcon     -בז   

 kestrel   -בז מצוי  

 domestication   -ביות  

 to domesticate   -ית   )ל(בי

 habitat    -בית גידול  

 wren   -גדרון  

 nestling  -גוזל  

 badger   -גירית  

 bumble bee   -דבורת בומבוס  

 incubation   -דגירה   

 amphibian  -דו חי  

 sparrow   -דרור  

 mating   -הזדווגות  

 camouflage   -הסוואה   

 to camouflage   -)ל(הסוות   

 reptile   -זוחל  

 grasshopper   -חגב  

 wild boar   -בר   -חזיר

 courtship, courting    -חיזור  

 snail  -חלזון  

 donkey  -חמור   

 beetle  -חיפושית  

 agama, lizard   -חרדון  

 long-horned   -חרגול  

  insects   -חרקים  

  mammal  -יונק  

 to suck  -)ל(ינוק  

 

 

 

 

   sucking, suckling –יניקה  

 wood mouse  -יערון  

  mosquito  -יתוש  

 rare  -נדיר  

  mongoose -נמיה  

 common  -נפוץ  

  vulture  -נשר  

  salam ander  -סלמנדרה  

 swallow  -סנונית  

 fowl , bird  -עוף 

 crow, raven  -עורב  

 goat  -עז  

 eagle  -עיט  

 leech  -עלוקה  

 lady bug  -פרת משה רבנן  

 flea  -פשפש  

 turtle  -צב  

 gazelle  -צבי  

 chirp  -ציוץ  

 viper  -צפע  

 frog  -צפרדע  

 wasp   -צרעה  

 hedgehog  -קיפוד  

 nest  -קן  

 toad  -קרפדה  

 fox  -שועל  

     hyrax  /  coney)אמריקאית(  -שפן  

 



 גאולוגיה

 

 sand stone  -אבן חול 

 erosion  -בלייה 

 rift valley   -בקע 

 lime stone   -גיר 

 granite   -גרניט 

 forming -היווצרות 

 intensive rock / magmatic rock  -סלע יסוד 

 sediment rock -סלע משקע 

 flint stone  -צור 

 fold   -קמט 

  chalk   -קירטון 

 crust   -קרום 

 massive   -מסיב 

   clay   -חרסית 

  fossil   -מאובן 

 magma  -מאגמה 

 dough   -בצק 

 fall   -מפל 

  summit   -פסגה 

 steep   -תלול 

 dyke   -דייק 

 

 זאולוגיה

 

 ibex     -יעל 

 jackal     -תן 

  hyena     -צבוע 

 ואווי fox     -שועל 

 eagle     -עיט 

 vulture     -נשר 

 buzzard    -עקב 

 osprey    -שלח 



 Egyptian vulture     -רחם 

 rabbit     -ארנב 

 cony     -שפן 

 gazelle     -צבי 

 lizard  -חרדון / לטאה / שממית 

 snake eating eagle     –חיוויאי 

 scorpion eating spider    -עקרבוט 

 

 Vegetationצמחים ומשגים צמחיים     

 pollen  -אבקה  

 peony   -אדמונית  

 pear  -אגס  

 maple  -אדר  

 pine  -אורן  

 marjoram   -אזוב  

 pistachio   -אלה  

 kermes   -אלון מצוי  

 cypress oak   -אלון תולע  

 algae   -אצה  

 Alaternus   -אשחר  

 citron, ethrog   -אתרוג  

 habitat   -בית גידול  

 acorn   -בלוט  

 bulb   -בצל  

  cypress   –ברוש 

 stalk   -גבעול  

 trunk   -גזע  

 thyme   -געדה  

 grape vine   -גפן  

 plain   -דולב  

 bay tree   -דפנה  

  myrtle   -הדס  

 oleander   -הרדוף  

 olive tree   -זית  

 sage  -וה  ומר

 apricot  -משמש  

 rare   -נדיר  

 bud   -ניצן  

 spearmint   -נענע  

 common   -נפוץ  

 hawthorn   -עוזרר  

 branch   -ענף  

 bay-tree  -  אציל-ער

 willow   -ערבה  

 blackberry   -פטל  

 fungus  -יה  יפטר

 rue   -פיגם  

 to flourish, bloom  -)ל(פרוח  

 caper  -צלף  

 plant   -צמח  

  vegetation   -צמחיה  

 herbs  -צמחי תבלין ומרפא  

 thorn   -קוץ  

 Rosemary   -קורנית  

 Arbutus   -קטלב  

 to wither   -)ל(קמול  



 lichen   -חזזית  

 wheat    -חיטה  

 reed    -קנה  

 pomegranate    -רימון  

 fennel   -שומר  

 root   -שורש  

 wild plum  -שיזף מצוי  

 Christ thorn Jubube   -שיזף השיח  

 loquat    -שסק  

 barley   -שעורה  

  almond   -שקד  

 fig    –תאנה 

 date palm    -תמר  

  carob    -חרוב  

 Judas tree   -כליל החורש  

    blossoming    -לבלוב  

    blooming 

 blossom, to bloom   -)ל(לבלב  

 atyrx    -לבנה  

 aromatic star  -כוכב ריחני 

 white broom   -רותם 

 acacia  -שיטה 

 flea plant  -פרעושית 

 salt plant   -מלוח 

 chain plant   -יפרוק 

 loquat   -שסק 

 

 

 

 

 

 

 

 



 eMt. Meron Reservשמורת הר מירון     

 

 evolution  -אבולוציה  

 horizon  -אופק  

 alga   -אצה  

 cistern   -בור מים  

 border   -גבול  

 )גובה מעל פני הים(height  Altitude ,   -גובה  

 a chank of milk  -גוש חלב  

 to shave  -)ל(גלח  

 wine press   -גת  

 amphibian  -דו חי  

 scarce, thin   -דליל  

 Druze   -זים  דרו

 restriction   -הגבלה  

 to restrict  -)ל(הגביל  

 to protect   -)ל(הגן  

 celebration  -הילולה  

 to surround  -)ל(הקיף  

 to recover   -)ל(התאושש  

 population explosion  -התפוצצות אוכלוסין  

 reptiles   -זוחלים  

 to flow  -)ל(זרום  

  thicket   -חורש  

 the ruin of the temple   -חורבן הבית  

 oxygen  -חמצן  

 dryness  -יבש  

 forestry ranger   -יערן  

 to spit   -)ל(ירוק  

 humid, damp  -לח  

 humidity  -לחות  

 unique  -מיוחד  

 scholar   –מלומד )בתורה ( 

 civil war  -מלחמת אחים  

 average   -ממוצע  

 slope  -מפנה, מדרון  

 to suck   -)ל(מצוץ  

 siege   -מצור  

 revolt, rebellion   -מרד  

 rainfall  -משקעים  

 to desert  -)ל(נטוש  

 to surrender  -נכנע  

 to supply, provide  -)ל(ספק  

 herd   -עדר  

 to digest  -)ל(עכל  

 digestion  -עיכול  

 traces, tracks  -עקבות  

 fungus  -יה  יפטר

 summit, top  -פסגה  

 water divide  -פרשת מים  

 vegetation   -צמחיה  

 dense, thick   -צפוף  

 tomb, grave   -קבר  

 zealot  -קנאי  

 roman  -רומאי  

 range  -רכס  

 grazing   –רעייה 

 government, rule   -שלטון  

 nature reserve  -שמורת טבע  

 to enslave  -)ל(שעבד  

 cellulose  -תאית  

 conditions  -תנאים  

 



 Amoudנחל עמוד     

 

 mill stones   -חיים  אבני ר

 watertight  -אטים )למים(  

 aqueduct  -אמת מים  

  fruit garden, orchard  -בוסתן  

 limestone   -גיר )סלע(  

 turbine  -גלגל הטחנה  

 grain   -גרגרי חיטה  

 the national water carrier  -המוביל הארצי  

 to dry up   -  שהתייב)ל(

 flow, stream   -זרם  

 to flow  -)ל(זרום  

 acid   -חומצה  

 wheat  -חיטה  

 miller  -טוחן  

 to grind  -)ל(טחון  

 mil, flourmill  -טחנת קמח  

 soluble  -מסיס  

 spring  -מעין  

 a pump  -משאבה  

 to be present  -)ל(היות , )ל(הימצא  

 presence  -נוכחות  

 to dissolve  -נמס  ה)ל(

 to rotate  -ל(סובב   )

 calcium  -סידן  

 sedimentary  -סלע משקע  

 igneous   -סלע יסוד  

 to cultivate  –)ל(עבד 

 cultivation  -עיבוד קרקע  

 to pump  -)ל(שאוב  

 layer  -שכבה   

 hyrax  -שפן סלע   

 compound   -תרכובת  



 Pki'inפקיעין    

 

 synagogue  -בית כנסת   

 sentence, verdict  -זר דין  ג

 exile   -גלות  

 to censure  -לגנות  

 bridge   -גשר  

 to discuss  –)ל(דון 

 sparse  -דליל  

  Druze  -דרוזי  

 religion  -דת   

 religious  -דתי  

 orthodox  -יהודי דתי  

 to blame  -להאשים  

 to exile  -)ל(הגלות   

 to execute   -)ל(הוציא להורג  

 to inform on  -)ל(הלשין  

 to carry on, to continue  -)ל(המשיך  

 to save  -)ל(הציל  

 to swear  -)ל(השבע  

 to hide  -)ל(התחבא  

 to pray  -)ל(התפלל  

 prostitute  -זונה  

 a pity, too bad, a shame   -חבל  

 backyard  –חצר )אחורית( 

 agriculture   -חקלאות  

 typical   -טיפוסי  

  century  -מאה  

 

 

 

 

 

 

 attacks  -)ה(מאורעות  

 Moslem   -מוסלמי  

 slope   –מורד 

 minority  -מיעוט  

 customs, duties, toll  -מכס  

 custom, manner  -מנהג  

 tradition  -מסורת  

 traditional  - מסורתי 

 cave  -מערה  

 public baths  -מרחצאות  

 sloping  -משופע  

 symbol  -סמל  

 to cultivate  -)ל(עבד  

 to torture  -)ל(ענות  

 ancient  -עתיק  

 farmer  -פלח  

 pipe  –צינור 

 herbs  -צמחי מרפא  

 crowded, dense  -צפוף  

 to pump  -)ל(שאוב  

 to praise  -)ל(שבח  

 market  -שוק  

 language  -שפה  

 slope  -שיפוע  

 mulberry  -עץ  -תות

 steep  -תלול  

 stove  -תנור  

 



 Kzivנחל כזיב  

 

 to adopt   -)ל(אמץ  

 Apollo  -אפולו  

 pool  -בריכה  

 Western Galilee  -גליל מערבי  

 to reject  -)ל(דחות  

 diana  -דיאנה  

 Daphne  -דפנה  

 to surrender   -)ל(הכנע  

 to turn into, to change  –)ל(הפוך ל..  

 to dedicate  -)ל(הקדיש  

 laurel  -זר דפנה  

  Mediterranean  -)ה(ים התיכון  

 to conquer  -)ל(כבוש  

 crown   -כתר  

 fortress  -מבצר  

 tunnel  -מנהרה  

 Knight's order  -מסדר אבירים  

   spring   -מעין  

 siege  -מצור  

 Olympic games  -משחקים אולימפיים  

 nymph  -נימפה  

 symbol of victory  -סמל ניצחון  

 athletes  -ספורטאים  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Northern Roadכביש הצפון    

 zone   -אזור  

 supply   -אספקה  

 strategic   -אסטרטגי  

 swamp   -ביצה  

 border  -גבול  

 electronic fence   -גדר אלקטרונית  

 the good fence  -הגדר הטובה  

 to discover   -)ל(גלות  

 patrol road  -דרך המערכת  

 to announce  -)ל(הכריז   

 to smuggle over   -)ל(הסתנן   

 to bomb   -)ל(הפציץ   

 bombing, shelling  -הפצצה   

 to be wounded  -)ל(הפצע   

 to surround  -)ל(הקיף   

 to allow   -)ל(הרשות   

 influence  -  השפעה

 attack  -התקפה  

 demolition expert, sapper  -חבלן  

 explosive  -חומר נפץ  

 to cover, to protect  -)ל(חפות  

 to dry up  -)ל(יבש   

 unit  -יחידה  

 relations  -יחסים  

 to shoot, to fire  -לירות  

 to settle  -)ל(יישב  

 settlement  -ישוב  

 alert  -  כוננות

 UN force  -ח האו"ם  וכ

  Lebanese   -לבנוני  

 Operation Litany  -מבצע ליטני  

 variety, assortment  -מגוון  

 area  -שטח  

 Shiite  -שיעי  

 stool -שרפרף, דרגש 

 ammunition -תחמושת 

 outpost  -מוצב  

 mine  -מוקש  

 terrorist   -מחבל  

 reserve units  -)כח( מילואים  

 species, type, kind   -מין  

 civil war  -מלחמת אזרחים  

 Lebanese war   -נון  מלחמת לב

 mined  -ממוקש  

 detached   -מנותק  

 system  -מערכת  

 commander   -מפקד  

 situation   -מצב  

 border police  -משמר הגבול  

 unstable   -מתוח  

 Christian   -נוצרי  

 extinct  -נכחד  

 withdrawal   -נסיגה  

 look out point  -נקודת תצפית  

 to withdraw   -סגת  )ל(

 goods   -סחורות  

 rear, back  -עורף  

 medical care  -עזרה רפואית  

 to explode  -)ל(פוצץ  

 productive   -יה  יפור

 evacuation  -פינוי  

 troop  -פלוגה )חיילים (  

 to evacuate   -)ל(פנות  

 wounded  -פצוע   

 S.L.A  -צד"ל  

 hut, cabin   -צריף  

 control box   -קופסית שליטה  

 soil   -קרקע  

 hand grenade   -רימון יד  

 dirt patch, track path   -שביל טשטוש  

 bard wire  -חייל  

 



 אפריקאי  –גולן, הבקע הסורי 

Syrian rift-Golan, The African 

 

 basalt  -בזלת  

 Syrian African rift  -   )ה(בקע הסורי אפריקאי

 volcanic   -געשי  

 armistice agreement  -הסכם שביתת נשק  

 cease fire  -הפסקת אש  

 volcano  -הר געש  

 eruption  -התפרצות געשית  

 civilian law  -חוק אזרחי  

 Cabinet meeting  -ישיבת ממשלה  

 unstable   -לא יציב  

 lava   -לבה  

 pressure  -לחץ  

 crater  -לוע  

 solid  -מוצק  

 administration , law   -ממשל  

  bomb shelter  -מקלט  

 delegation   -משלחת   

 liquid  -נוזל  

 annexation  -סיפוח  

 to annex  -)ל(ספח  

 bloody  -עקב מדם  

 wadi bed, raving water bed   -ערוץ  

 canyon  -קימוט  

 battle  -קרב  

 plateau  -רמה  

 earthquake  -רעידת אדמה  

  fault  -שבר  

 

 

 

 



 Bar'amברעם   

 

 hall  -אולם   

 pagan   -אלילי  

 to be host to   -)ל(ארח  

 synagogue  -בית כנסת  

 to gather   -)ל(התכנס  

 to pray   -)ל(התפלל   

 ruins   -חורבות, הריסות  

 façade, front wall  -חזית  

 excavation  -חפירה )ארכיאולוגית(  

 to excavate  -)ל(חפור, לחשוף  

 entrance  -כניסה   

 church  -כנסיה  

 inscription  -כתובת  

 century   -מאה  

 revolt, rebellion   -מרד  

 to rebel  -)ל(מרוד  

 corridor   -מסדרון  

 magnificent  -מפואר   

  Christian   -נוצרי  

 to desert   -)ל(נטוש  

 pillar   -עמוד  

 rich, wealthy   -עשיר  

 ancient   -עתיק  

 charity   -צדקה  

 community   -קהילה  

 arch   -קשת  

 Roman   -רומאי  

 to reconstruct,  to restore  -)ל(שחזר  

 a prayer   -תפילה  

  function   -תפקוד  

 

 



 Zefat     צפת 

 inquisition  -  האינקוויזיצי

 human    -אנושי  

 strategic   -אסטרטגי  

 to weave   -)ל(ארוג  

 wool material, wool cloth   -אריג צמר  

 Ashkenazi   -אשכנזי  

 to trample   -)ל(בטוש  

 to fortify   –)ל(בצר 

 circumcision  -ברית מילה  

 redemption  -גאולה  

 to crave   -)ל(גלף  

 to drive out   -)ל(גרש  

 to mention   -)ל(הזכיר   

 shelling   -הפגזה  

 to shell   -)ל(הפגיז  

 to succeed   -)ל(הצליח  

 to establish   -)ל(הקים, לכונן  

 influence   -השפעה  

 to explode   -)ל(התפוצץ  

 attack   -התקפה  

  powerful   -חזק, בעל השפעה  

 pure  -טהור  

 to conquer   -)ל(כבוש  

 operation   -מבצע  

 mezuzah   -מזוזה  

 mysticism   -מיסטיקה  

 scholar   -מלומד, חכם בתורה  

 to circumcise   -למול  

 mosque   -מסגד  

  Moslem   -מוסלמי  

 practical   -מעשי  

 shelter   -מקלט  

 bomb, mortar   -מרגמה, פצצה  

 Messiah   -משיח  

 carpenter   -נגר  

 failed   -נכשל  

 miracle   -נס  

 alley   -סמטה  

 symbol   -סמל  

 to symbolize   -)ל(סמל  

 Sephardic   -ספרדי  

 evil eye  -עין הרע  

 rich, wealthy   -עשיר  

 the ten commandments   -עשרת הדברות   

 philosophy   -פילוסופיה  

 evacuation  -פינוי  

 to evacuate  -)ל(פנות  

 to dye  -)ל(צבוע  

 overlooking  -צופה, משקיף  

 to view  -)ל(צפות  

 to expect, to hope  -ות, לקוות  )ל(צפ

 narrow  -צר   

 holiness  -קדושה  

 holy  -קדוש  

 to greet  -)ל(קדם בברכה  

 community  -קהילה  

 quarter  -רובע  

 artists colony  -רובע האמנים  

 earthquake  -רעידת אדמה  

 tribes  -שבטים  

 reinforcement  -תגבורת  

 golden age  -תור הזהב  

 ammunition  -תחמושת  

  to support  -)ל(תמוך  

 



 Alma Caveמערת עלמה       

 

 mud  -בוץ  

 muddy   -בוצי  

 to push  -)ל(דחוף  

 to get lost  -)ל(האבד, ללכת לאיבוד  

 to dissolve  -)ל(הנמס  

 to crystallize   -)ל(התגבש  

  to hang  -)ל(היתלות   

 to collapse  -)ל(התמוטט  

 stalagmite  -  זקיף

 rope   -חבל  

 acid  -חומצה  

 drop  -טיפה  

 to form  -)ל(יצור  

 to follow   -)ל(לכת בעקבות  

 level  -מפלס  

 to pull  -)ל(משוך )בחבל(  

 stalactite  -נטיף  

 candle   -נר  

 crack  -סדק  

 to turn aside   -)ל(סטות  

 flashlight  -פנס  

 drop, depth   -תהום  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 דרום

 sandstone   -בן חול  א

 millstone   -אבן רחיים  

 stamen   -אבקן  

 basin  -אגן  

 drainage basin   -אגן ניקוז  

 water vapor  -אדי מים  

 eats seeds  -אוכל זרעים  

 eats insects  -אוכל חרקים  

 omnivore   -אוכל כל  

 scavenger  -אוכל נבלות  

 ridge   -אוכף  

 water table  -אופק מי תהום  

 horizontal  -אופקי  

 desert lavender  –אזוביון מדברי 

 region , area  -איזור  

 bramble  -אטד  

 evaporation   -אידוי  

 unconformity  -אי התאמה  

 buttering ram   -איל ברזל   

 aqueduct   -אמת מים  

 asphalt   -אספלט  

 river bed, channel   -אפיק  

 carpet viper   -אפעה  

 algae   -אצות  

 aquifer   -  ראקוויפ

 chimney  -ארובה  

 hare, rabbit  -ארנבת  

 venom, poison   -ארס  

  potassium  -אשלגן  

 hazy   -אביך  

 sumac  -אוג  

 kermes oak  -אלון מצוי  

 well  -אר ב

 mud  -בוץ  

 cistern  -בור מים  

 flee  -בורח  

 falcon  -בז  

 kestrel  -בז מצוי  

 isolation  -בידוד  

 habitat  -בית גידול  

 synagogue  -בית כנסת  

 glands  -בלוטות   

 weathering  -בליה  

  impermeable  -בלתי חדיר  

 base level  -בסיס סחיפה  

 drought  -בצורת  

 life valley  -בקע  

 valley  -  בקעה

 bromine  -ברום  

 iron  -ברזל  

 pool, pond  -בריכה  

 evaporation  -בריכות אידוי  

 succulent  -בשרני  

 chamomile  -בבונג  

  Bedouins  -בדואים  

   burden, beast   -בהמות משא  

 orchard  -בוסתן  

 cypress  -ברוש מצוי  

 atlantic pistachio   -אלה אטלנטית  

 aquiclude  -אקוויקלוד  

 yellow yarrow  -אכיליאה  

  boulder  -אבן גוויל  

  hewn stone ashlars   -אבן גזית  

 eagle owl -אוח  

 



 pool, pothole   -ב  ג

 border, limit   -גבול  

 crystal  -גביש  

 hill   -גבעה  

 gypsum   -גבס  

 stem   -גבעול  

 height   -גובה  

 altitude   -גובה מעל פני הים  

 young bird   -גוזל  

 block   -גוש  

 limestone  -גיר  

 approach   -גישה  

 pit   -גלעין  

 praying mantis   -גמל שלמה  

  limbs  -גפיים  

 hind limbs  -גפיים אחוריות  

  forelimbs  -גפיים קדמיות  

 gerbil  –גרביל 

 graben  -  )בקע( גרבן

  grains  -גרגרים  

    granite –גרניט 

 kernels  -גרעינים  

 high tide   -אות  ג

 grapevine  -גפן  

 olive tree   -זית  

 

 

  

 

 

 

 

 

 hump   -  בשתד

  dolomite  -דולומיט  

  porcupine  -דרבן  

 raptor, bird of prey  -דורס  

 owl   -דורס לילה  

 carbon dioxide  -דו תחמוצת הפחמן  

 compression  -דחיסה  

 transpiration  -דיות  

 pattern  -דפוס  

 thin  -דק  

 palm tree   -דקל  

 rock slide  -דרדרת  

 sparrow  -דרור  

 route, path trail   -דרך  

 buttonwood   -דולב מזרחי  

 dyke   -דייק  

 



 definition  -גדרה  ה

  formation  -גיבוש / התהוות  

 horst   -הורסט  

 mating  -הזדווגות  

 bite   -הכשה / נשיכה  

 panting   -התנשמות  

 birth   -הוליד  

  camouflage   -הסוואה  

 transported  –הוביל 

  adaptation  -הסתגלות  

  absence  -היעדר  

  excretion  -הפרשות  

 difference   -הבדל  

 transgression   -הצפה ימית  

  sedimentation  –הכבדה 

  irrigation   -השקיה  

  evaporation  -התאדות  

  adaptation  -התאמה / הסתגלות  

  crystallization  -התגבשות  

 dehydration  –התיבשות 

   collapse   -התמוטטות  

 behavior  -התנהגות  

 crumbling  -התפוררות  

 eruption  -התפרצות  

 decomposition  -התפרקות  

 smuggling   -הברחה  

 shrine  -היכל  

 volcano  -הר געש  

 oleander  -הרדוף הנחלים  

  lifting  -הרמה  

 

 

 

 wolf   -אב  ז

  reptile   -זוחל  

 sweat   –זיעה 

 babbler   –זנבן 



 region   -בל ארץ  ח

 grasshopper   -חגב  

 permeable   -חדיר  

 annuals   -חד שנתיים  

 marlstone  -   ארוחו

 lisan marls   -חוואר הלשון  

 skink   -חומט  

 acid  -חומצה  

 hydrochloric  -חומצה מלחית  

 lack  -חוסר  

 fauna  -חי )של איזור(  

 courtship   -חיזור  

 bacteria  –חיידקים 

 hollow  -חלול  

 seepage   -חלחול  

 smooth   -חלק  

 shrike  -חנקן  

 peninsula  -חצי אי  

 gravel  -חצץ  

 agriculture   -חקלאות  

 agama  -חרדון  

 crack  -חריץ  

 clay  -חרסית  

 insects  -חרקים  

 exposed  -חשוף  

 sand cat  -חתול חולות  

 cross section  -חתך רוחב  

 charnel house  -חדר גולגולות   

 short toed eagle  -ויאי  וח

  coast  -חוף  

 

 

 

 boa  -חנק מצוי  

 excavation  -חפירות  

 squill  -חצב  

 rain farming  -חקלאות בעל  

 irrigation farming  -חקלאות שלחין  

 carob st. johns bread /  -חרוב מצוי  

 

 

 nature   -בע  ט

 mountain range  -טור הרים  

 tour, trip   -טיול  

 dew   –טל 

 system  dripping  -טפטפות  

 terrace  -טרסה  

 predator   -טורף   

  tristrams grakle  -טריסטמית  

  ceremony  -טקס  

 



 continent  -ת  בשי

  terrestrial  -יבשתי )בע"ח(  

 dryness  -יובש  

 bearberry   -מלוח  

 mammal  -יונק  

 rock dove  -יונה סלע  

 element  -יסוד  

 ibex  -יעל  

 jointed anabasis   -יפרוק המדבר  

 stable, resident  -יציב  

 jerboa  -ירבוע  

  settlement -ישוב  

 middle ages   -ניים  ימי הבי

 winery  -יקב  

 hyacinth  -יקינטון  

 temporary settlement   -ישוב ארעי  

 frontier settlement    -ישוב ספר  

  permanent settlement   -ישוב קבע  

 

 

 sheep    -בש  כ

 monitor lizard   -כוח )בע"ח(  

  dwarf oxeye    -כוכב ננסי  

 quantity  -כמות  

 wings  -כנפיים  

 mining   -יה  יכר

 gnawing  -כרסום  

 little owl   -כוס  

 petal   -כותרות  

 anemone  -כלנית  

  dome   -כיפה  

 

 

  to fortify   -בצר   ל

 to grow, to raise  -לגדל  

 to increase  -להגדיל  

 to demonstrate   -להדגים  

 to lead  -להדריך  

 to dissolve  -להמיס  

 to avoid  -  עלהימנ

 to reduce  -להפחית  

 to raise   -להרים  

 to complete  -להשלים  

 to evade  -להתחמק  

 to expand  -להתרחב  

 schedule   -לוח זמנים  

 humid  -לח  

 to court  -לחזר  

 pressure  -לחץ  

 lizard   -לטאה  

 to grind  -לטחון  

 to climb  -לטפס  

 to conquer  -לכבוש  

  to trap   -ללכוד  

 to take advantage  -לנצל  

 to ascend  -לעלות  

 sagebrush  -לענה  

  to erupt  -לפרוץ  

 to view   -לצפות  

 to determine   -לקבוע  

 to drill  -לקדוח  

 to gain to absorb , -לקלוט  

  to descend   -לרדת  

 to pump  -לשאוב  

 to preserve  -לשמר  

 to irrigate  -להשקות  

 

 



    fossil   -אובן  מ

 isolated   -מבודד  

 structure   -מבנה  

 limiting   -מגביל  

 defines   -מגדיר  

 stream terrace   -מדרגת נחל  

 slope   -מדרון  

 guide   -מדריך  

 limited   -מוגבל  

 wing span   -מוטה כנף  

 soling   -מוצק  

 slope   -מורד  

 horseradish tree   -מורינגה רותמית  

 adapted   -מותאם  

 hole   -מחילה  

 warehouse   -מחסן  

 unique   -מיוחד  

 plain   -מישור  

 ground water   -מי תהום  

 erosion cirque   -מכתש  

 saltbush   -מלוח )צמח(  

 salt marsh   -מלחה  

 located   -ממוקם  

 alluvial fan   -מניפת סחף  

 route   -מסלול  

 spring   -מעין  

 cave    -מערה  

 ecosystem   -מערכת אקולוגית  

 drainage sys   -מערכת ניקוז   

 fall  -מפל   

 

 

 

 face    -מפנה  

 plants    -מפעל  

 gulf, bay   -מפרץ  

 fortress   -מצודה  

  cliff   -מצוק  

  siege   -מצור  

 beak  -ור )ציפור (  מק

 revolt   -מרד  

 resources   -משאבים  

  sage  -מרווה ריחנית  

 



  hyena   -בוע  צ

 gazelle   -צבי  

  pinchers   –צבתות 

 shell   -צדפה  

 excrement  -צואה  

 flora  -צומח  

 cliff   -צוק  

 flint    -צור  

 equipment   -ציוד  

 bird   -צפור  

 shade   -צל  

 vegetarian   -צמחוני  

 density  -צפיפות  

 narrow   -צר  

 warnings colors   -  צבעי אזהרה

 landforms   -צורות פני הקרקע  

 crusaders   -צלבנים  

 pilgrims   -צליינים  

 caper   -צלף  

  Euphrates   -צפצפת הפרת  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 permanent   -בוע  ק

 longitude   -קן אורך  

 equator   -קו משווה  

 water divide   -קו פרשת המים   

 latitude   -קו רוחב  

 spines, thorns  -קוצים  

 spiny mouse   -קוצן  

 drilling  - קידוח 

 fold  -קימוט  

 hedgehog   -קיפוד  

 extreme   -קיצוני  

 chalk  -קרטון  

 fold   -קמט  

 anticline   -קמר  

 nest   -קן  

  zealots  -קנאים  

 reed   -קנה  

 canyon gorge ,   -קניון  

 syncline   -קער   

 crust   -קרום  

 radiation   -קרינה  

 horn   -קרן  

 lynx   -קרקל  

 connected   -קשור  

 arch    -קשת  

 saint   -קדוש  

 pottery   -קדרות  

 quartz    -קוורץ  

 incense   -קטורת  

 strawberry tree   -קטלב  

  decoration   -קישוט  



 variety   -ב גוניות  ר

 saturated   -רוויה  

 width   -רוחב  

 wide   -רחב  

 Egyptian vulture   -  )עוף דורס( רחם

 concentration   -ריכוז  

 mountain range   -רכס  

 plateau   -רמה  

 grazing   -רעיה  

 road network   –רשת דרכים 

 persecution   -רדיפות  

 white broom   -רותם המדבר  

 mignonette  -רכפה  

 

 

 

 relief   -בליט  ת

 bubbles   -תוסס  

  territory   -תחום מחיה  

  steep   -תלול  

 jackal   -תן  

 formation   -תצורה  

 observation   -תצפית  

 era, period   -תקופה  

 lupine   -תורמוס  

 barn owl   –תנשמת 

 

 

 trail, path   -ביל   ש

 fault   -שבר   

 Syrian African rift  -שבר סורי אפריקאי  

 fox   -שועל  

 root   -שורש  

 flat   -שטוח  

 surface area   -שטח פנים  

 flood, flash flood   -שיטפון  

 peak   -שיא  

 jujube   -שיזף מצוי  

 bush   -שיח  

 acacia   -עץ  -שיטה

 layer   -שכבה  

 stage, phase   -שלב  

 gecko   -שממית  

 horned viper   -שפיפון  

 hyrax   - שפן 

 depression   -שקע  

 residue   -שריד  

 urea   -שתנן  

 rose of Jericho   -שושנת יריחו  

  slaughter   -שחיטה  

 king fish   -שלדג  

 Sinai henbane   -שכרון סיני  

 low tide  -שפל  

 ferns   -שרכים  


