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يسار-يمين

︻
丿
︼

左 右 型

㊔ ささ

C0034
U5C0F

صغير

▶

ショウ ちい(さい) こ- お-

S3-3-0

Ⓚ0007

小 Jōyō-1
42 F0035

小

نهر

▶

セン かわ

0002

川 Jōyō-1 S3-3-0 C0022
47 F0109 Ⓚ0006 U5DDD

1-1-2

川
0001

1-1-2

مركب

مركب
[معنى أصلي] نهر 
[سابقة أيضا] [معنى أصلي] (أقل في الحجم ،
المدى أو الكمية) صغير ،قليل ،قاصر،
أنهار 河川 かせん
موجز ،بالغ الصغر ،مصغر ،دقيق
جبال وأنهار 山川 さんせん
دولة صغيرة ،دولة قليلة النفوذ 小国 しょうこく
KUN
رواية ،خيال 小説 しょうせつ
】【かわ 川
مبلغ صغري 小額 しょうがく
نهر ،تيار[مجرى] مائي ،غدير ،جدول 
آسيا الصغرى 小アジア しょうあじあ
الحقة بعد أسماء األنهار (خاصة 
مقياس صغري 小規模 しょうきぼ
اليابانية)
طوكيو الصغرية ،صورة 小東京 しょうとうきょう
 a 川上 かわかみ
أعىل التيار ،أعىل النهر
مصغرة لطوكيو
منحدر النهر ،مياه النهر الضحلة 川瀬 かわせ
عرشي (جزء) 小数 しょうすう
 小川 おがわ
غدير ،جدول ،نهير
كبري وصغري؛ حجم؛ سيوف 大小 だいしょう
 b 江戸川 えどがわ
نهر إيدو
طويلة وقصيرة
قراءة خاصة
خفض ،أنقص縮小する しゅくしょうする ،
اختصر قطع
مجرى نهر جاف ،شاطئ النهر 川原 かわら
中小企業
 ちゅうしょうきぎょう
الشركات
مشترك لفظي
الصغيرة والمتوسطة الحجم
  ⇒0298نهر かわ 河
األصغر ،حد أدنى 最小 さいしょう
0001-0002

1

 1-3
1

بيت ريفي ،كوخ ،مقصورة؛ مسرح 小屋 こや
تحقق ،فحص 小切手 こぎって
حصة صغيرة ،كمية [مبلغ] 小口 こぐち

(أقل أهمية) صغير ،طفيف ،ثانوي ،تافه،
بسيط،

تافه 小事 しょうじ
مدرسة إبتدائية 小学校 しょうがっこう
تلميذ ،تلميذة 小学生 しょうがくせい
استخف過小評価する かしょうひょうかする ،

صغير؛،نهاية حافة

خطوة [حركة] ضئيلة نطاق ضيق 小幅 こはば
اصبع صغير ،خنصر؛ خنصر القدم 小指 こゆび
حرف صغير 小文字 こもじ
تساقط خفيف [رذاذ] للثلج 小雪 こゆき
صوت منخفض ،همس 小声 こごえ

(ذات أهمية ثانوية) ثانوي ،فرعي

بقالة

こうりてん

قليل ،جيد



استهان ،بخس قدرة الشخص


しょうがっこう:
مدرسة ابتدائية
الحقة تأتي بعد أسماء المدارس 
االبتدائية

b

 小学校اختصار من كلمة .



小売店

تلميذ في السنة األولى من
غدير ،نهير 小川 おがわ
المدرسة االبتدائية
رجل؛ سيد ،عم 小父さん おじさん
المدرسة االبتدائية المذكورة 同小 どうしょう
أعاله
(في منتصف العمر) سيدة 小母さん おばさん
 b 佃小 つくだしょう
قراءة خاصة مدرسة تسوكودا االبتدائية
مستقل
فول أدزوكي 小豆 あずき
حريق صغير 小火 ぼや
صغر؛ حجم صغير ،صغير 】【しょう 小
مشترك لفظي شهرفيه  03يوما أو أقل 小の月 しょうのつき
 こالكبير 大は小を兼ねる だいはしょうをかねる  ⇒2872طفل 子
يخدم الصغير
  ⇒2203طفل 児
KUN
  ⇒0022ذرية 仔
】【お- 小-

しょういち

小一

a

▲

خطأ في التصنيف
 4-4-4 at 2915أنظر⇒
み

C0027
U6C34

㊔ みな

スイ みず みず-

ماء

Ⓚ0010

水 Jōyō-1
85 F0146

S4-4-0

▶

صغير ،قليل بالغ
الصغر؛ شباب ،قليل

】【ちいさい 小さい

少

 1-1-3وزن إسم صفة من

水

さい



ちいさな 小 ちいさい

小さな

[بادئة في الكلمة أيضا ] 】【こ- 小-

(أقل في الحجم أو الكمية) صغير ،قليل،
قصير
(أقل حدة) صغير ،ضوء ،طفيف 



0003

1-1-3

صغيرالحجم ،صغير؛ جيب
(قاموس الجيب)
مقاالت صغيرة ،أي أداة [آلة] 小物 こもの
مركب صغيرة
[الحقة في الكلمة أيضا] [معنى أصلي] مياه  ،طير صغير 小鳥 ことり
قمح 小麦 こむぎ
ماء بارد
أغنية قصيرة أغنية تراثية راقصة 小唄 こうた
خدمة [تزويد ب] المياه؛ قناة 水道 すいどう
こがたの

2

小型の

a

0003

︻
丿
フ

︼


1
︻

1-3
まこと

C0056 丿
U5FC3 フ

㊔ むね

قلب

▶

シン こころ -ごころ

S4-4-0
Ⓚ0011

み

心

Jōyō-2
61 F0063

心

مستوى ،معيار؛ مستوى الماء 水準 すいじゅん
في الماء 水中 すいちゅう
سطح الماء 水面 すいめん
طاقة مائية ،طاقة هيدروليكية 水力 すいりょく
بخار ،بخار الماء 水蒸気 すいじょうき
مياه البحر 海水 かいすい
مياه جوفية 地下水 ちかすい

0004



︼

1-1-3

هيدروجين

مركب

قلب ،عقل ،روح ،مشاعر ،عواطف،
أفكار

هيدروجين 水素 すいそ
قنبلة هيدروجينية 水爆 すいばく
كربوهيدرات 炭水化物 たんすいかぶつ



قلب الشخص مشاعر الشخص
العقل والجسم
 しんり
الحالة النفسية ،عقلية؛ علم النفس
 しんぱい
جزع ،اهتمام ،قلق ،عدم
االرتياح؛ مساعي حميدة
حالة ذهنية ،موقف [وضع] 心境 しんきょう
عقلي
قلب ،عقل ،الدوافع الحقيقية 心中 しんちゅう
انتحار العشاق ،انتحار مزدوج 心中 しんじゅう
اهتمام ،قلق ،مصلحة 関心 かんしん
امتالك قلب شخص 安心する あんしんする
بسهولة،،الشعور بسهولة األمر أزاح الهم
حماس ،تحمس شديد ،حمية熱心 ねっしん ،
جدية
معجب ،انطباع عميق 感心する かんしんする
النية [الهدف] األصلي 初心 しょしん
ضمير 良心 りょうしん
استقر على رأي ،قرر 決心する けっしんする
آالم ،جهود ،اجتهاد 苦心 くしん
فهم [ضمني]غير 以心伝心 いしんでんしん
صريح تعاطف
تفاني [مودة] لألبوين 孝心 こうしん
فضول 好奇心 こうきしん
[الحقة في الكلمة أيضا] [معنى أصلي] قلب 
(العضلة)
قلب 心臓 しんぞう
جهاز لكشف الرسم القلبي 心電図 しんでんず
しんじょう
しんしん

0004



心情
心身
心理
心配

األربعاء



األربعاء )水曜(日) すいよう(び
االثنين ،األربعاء والجمعة 月水金 げっすいきん

األربعاء

مستقل

】【すい 水

KUN

】【みず 水

مياه ،ماء البار د
[في الكلمات المركبة] سائل ،مائي




غسل بالماء 水洗い みずあらい
بدلة استحمام [سباحة] 水着 みずぎ
سماء زرقاء ،فيروز 水色 みずいろ
مياه األمطار 雨水 あまみず
شراب النشا 水飴× みずあめ

مثبط ،بطانية مبللة ،حاجز

a

b



بأنفسنا [بأنفسهم]
[بادئة في الكلمة] ماء 】【みず- 水-
موارد مائية 水資源 みずしげん
حك وغسل عمل المطبخ 水仕事 みずしごと
تجارة الحانة والمطعم؛ 水商売 みずしょうばい
تجارة محفوفة بمخاطر
مشترك لفظي
  ⇒0943الطالع الميمون みず 瑞
みずいらずで

3

水入らずで

 1-3
قصور[فشل] القلب 1 心不全 しんふぜん

لديك
فكرة [إشارة]
صدق ،قلب حقيقي 真心 まごころ
سذاجة عقل الطفل 子供心 こどもごころ
[الحدث]
 b 心を配る こころをくばる
إبداء االهتمام
يضع في االعتبار؛ 心掛ける こころがける
محاولة،،سعي عزم
(عقلي) موقف؛ انتباه 心掛け こころがけ
(حالة عاطفية) قلب ،مشاعر ،عاطفة 
يهيج قلب 心を動かす こころをうごかす
الشخص؛ اعجاب ،يؤثر في (قلب شخص)
عاجز ،بائس؛ وحيد 心細い こころぼそい
شعور ،مزاج؛ قليال 心持ち こころもち
إلى غاية رضا القلب 心行く迄 こころゆくまで
مطمئن ،مشجع 心強い こころづよい
مزاج ،ترتيب 気心 きごころ
こころあたりがある

心当たりが有る

(صحيح) قلب ،إبداء الحرص ،صد 
ق
(تصرف السخي) تعاطف ،قلب ،نظر

معنى ،جوهر؛ اجابة (للغز)

المعرفة ،معلومات؛ تعليمات

الروح ،النفس

الروح اليابانية

قلب المسألة ،نقطة حيوية

خارجي
حيوي ،أساسي ،رئيسي

شعور ،مزاج

b

مستقل

قلب ،الصميم؛ حيوية؛ نخاع



من أعماق القلب؛ بإخالص 心から しんから
رجل قلبه طيب 心は良い男 しんはよいおとこ

قلب (الفاكهة)؛ فتيل؛ رصاص (قل م
رصاص) حشوة

a

قلب التفاحة
رصاص قلم الرصاص

b

りんごのしん

えんぴつのしん



心得



林檎の心
鉛筆の心

KUN

】【こころ 心

[الحقة في الكلمة أيضا] قلب ،عقل،
روح ،نفس؛ فكر ،أفكار
انتباه ،عقل ،مصلحة 

大和心



قراءة خاصة

ここち

かんじんな

肝心な

a

】【しん 心

】【-ごころ -心

やまとごころ



مركز ،وسط 中心 ちゅうしん
قلب [مركز] المدينة 都心 としん
صميم قلب 核心 かくしん
مركز الثقل ،نقطة وسطى 重心 じゅうしん
قوة الطرد المركزي 遠心力 えんしんりょく
الدائرة المحيطة بمثلث مركز 外心 がいしん




من أعماق القلب 心から こころから
لطف ،اعتبار ،اهتمام 心尽くし こころづくし
اعتبار ،قلق 心遣い こころづかい
こころえ

ذبحة صدرية
︻
 しぼうしん
شحامة عضلة القلب
(جزء مركزي) قلب ،مركز ،جوهر 丿 
きょうしんしょう

狭心症
脂肪心

心地

موقف عقلي؛ إعداد

4

こころがまえ

心構え

a

0004

フ

︼

