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Lexicographie français-hébreu-français

Le vocabulaire hébreu-français de la biologie
צרפתי של הביולוגיה-מונחון עברי
Sur base de la liste de l’Académie Hébraïque – על בסיס רשימת האקדמיה העברית
Près de 2600 entrées dans chaque langue –  ערכים בכל שפה2600-כ
adénosine diphosphate
protéine activatrice du catabolisme
adenosine triphosphate
acide désoxyribonucléique ADN
ADN recombinant
ADN égoïste
ADN satellite
ADN répétitif
acide ribonucléique ARN
ARN non codante
ARN de transfert
ARN messager
éocène
aorte
ancêtre
dernier ancêtre commun ; cellule LUCA
tube
syrinx
évolution
orthogénèse
évolution divergente
évolution parallèle
évolution convergente
évolution itérative
macroévolution
microévolution
coévolution
diagnostic
vernal
auteur ; géniteur
pétreux
statolith
denticule
pollen
étamine
staminode
staminé
rémige
organite

ADP
ְּתי
ִ  ַט ַּבעAMP
ATP
DNA
ֵפי
ִ  ֶה ְצרDNA
 זִּבּורִיDNA
 ַלוְיָנִיDNA
ִׁשנֶה
ְ  נDNA
RNA
 לֹא ְמקֹודָדRNA
t-RNA , ְמ ָת ֵאםRNA
ִיח
ַ ׁשל
ָ RNA
אֹוקן
ֵ ֵא
 ֲא ִבי ָהעֹו ְר ִקים,ְקים
ִ ב ָהעֹור#
ב ַקדְמֹון%
ב ַקדְמֹון ּכֹולֵל%
ּבּובִית#
[ּבּובִית ]בציפורים#
ֵאבֹולּו ְציָה
ֵאבֹולּו ְציָה ּכִּוּונִית
ֵאבֹולּו ְציָה ִמ ְס ַּת ֶע ֶפת
ֵאבֹולּו ְציָה ַמ ְק ִּבילָה
ֵאבֹולּו ְציָה ִמ ְת ַּכֶּנ ֶסת
ִׁשנֵית
ְ ֵאבֹולּו ְציָה נ
 ִמינִית-ֵאבֹולּו ְציָה ַעל
 ִמינִית-ֵאבֹולּו ְציָה ּתֹו ְך
ּגֹומלִין
ְ ֵאבֹולּו ְציַת
 הן, ְב ָחנָה ]הן אבחנה של הרופא# ,ִא ְבחּון
[תיאור סיסטמתי של צמחים ובעלי חיים
ֲאבִי ִבי
מֹוצָא-ב#
 ְבנִי#
[ ְבנִין ]זואולוגיה#
[ְהב ]ברפואת שיניים
ָ ׁשנ
ֶ  ְבנִית#
[ ְב ָקה ]בפרחים#
 ְב ָקן#
 ְב ָקן ָע ָקר#
 ְב ָקנִי#
ֶא ְברָה
ֶאבְרֹון
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rémige secondaire
rémige primaire
synergie ; synergisme
pouce
noix
bassin, pelvis
agar ; algue de Java
homme
algue rouge
adrénaline
adrénergique
oogamie
photophile
thermophile
scotophile
ozone
autosome
autotrophe
autoradiographie
aérobic
granivore
microbivore
insectivore
omnivore
détritivore ; détritophage
frugivore
herbivore
hétérosis ; vigueur des hybrides
osmose
opéron
océanique
auxine
bioluminescence
région biologique
amphipathique
oreille interne
oreille moyenne
oreillette
sœur de portée ; frère de portée
fusion
syngenèse
plasmogamie
fusion cellulaire
postérieur
homogène
organe
organe sensoriel

ּמה#
ָ ֶא ְברַת
ֶא ְברַת יָד
ִאגְּבּור
ֲאגּודַל ַהּיָד
ֱאגֹוז
ּגָן# ,ּגַן ַהּיְ ֵר ַכיִם#
גָר%
דָם%
[ֻּמּיֹות ]אצות
ִ ֲאד
 ֶאּפִיֶנ ְפ ִרין, ְד ֵרָנלִין#
 ְד ֵרֶנ ְרּגִי#
[ַמיָה ]באצות
ְ אֹואֹוג
אֹור-אֹוהב
ֵ
חֹם-אֹוהב
ֵ
חֹׁש ְך
ֶ -אֹוהב
ֵ
אֹוזֹון
אֹוטֹוזֹום
אֹוטֹוטרֹוף
ְ
ַפיָה
ְ אֹוטֹו ַרדְיֹו ְגר
ֲאוִי ָרנִי
ְז ָרעִים-אֹוכֵל
ַּקים
ִ  ַחיְּד-אֹוכֵל
ָקים
ִ  ֲחר-אֹוכֵל
ּכֹל-אֹוכֵל
 ְּפ ָגרִים-אֹוכֵל
 ֵּפרֹות-אֹוכֵל
ְמ ִחים
ָ צ-אֹוכֵל
יִם#ְ ִּכל-אֹון
אֹוסמֹוזָה
ְ
אֹו ֵּפרֹון
אֹוקיָנִי
ְ
אֹוק ִסין
ְ
אֹורּות ּבִּיֹולֹוגִית
ּיֹוטי
ִ ֵאזֹור ִּב
ְמלֹון
ֵ ִאז
ִימית
ִ אֹזֶן ְּפנ
אֹזֶן ִּתיכֹונָה
[ְזנִית ]בוטניקה%
חאי#
ַ
ִאחּוי
 ְב ָקנִים# ִאחּוי
ִאחּוי ְּפ ַלְזמֹות
ִאחּוי ָּת ִאים
ֲאחֹורִי
 הֹומֹו ֵגנִי,חיד%
ִ
ֵאיבָר
יׁשה
ָ ֵאיבַר ִח
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organe génital
organe respiratoire
viscère
organe artificiel
isoenzyme
isogamie (des algues)
îlots de Langerhans
euchromatine
inuline
intine
intron ; séquence interposée
interféron ; IFN
insuline
instinct
discontinuité
pupille de l’œil
incompatibilité
autostérilité
écholocation ; écholocalisation
mégapopulation
dême
axial
anaérobie ; anaérobiotique
alginate (sel de l'acide alginique extrait
des algues)
aplasie (absence congénitale d'un tissu
ou d'un organe)
alloenzyme (protéine présentant des
activités enzymatiques)
parthénocarpique
sepsie
virulent
allèle (gène allélomorphe)
allélopathie ; amensalisme
pseudo-allèle
corail
asexué
allantoïde (mince membrane séreuse)
élastine
électrophorèse
allergie
allergène
amibe
embryologie
amphibien
antigène
antigène d'histocompatibilité

ֵאיבַר ִמין
ימה
ָ ְׁש
ִ ֵאיבַר נ
ִימי
ִ ֵאיבָר ְּפנ
ּתֹותב
ָ ֵאיבָר
יזֹואְנזִים
ֶ ִא
[ַמיָה ]באצות
ְ ִאיזֹוג
ְהנְס
ַ ִאּיֵי ַלְנ ֶגר
ְרֹומ ִטין
ָ ֵאיכ
ִאינּולִין
ְטינָה
ִ ִאינ
ְטרֹון
ְ ִאינ
ְט ְר ֵפרֹון
ֶ ִאינ
ִאינְסּולִין
ְקט
ְ ְס ִטינ
ְ ִאינ
 ֶרצֶף-ִאי
ִאיׁשֹון
 ְּת ִאימּות-ִאי
ְמית
ִ  ְּת ִאימּות ַעצ-ִאי
ִאּכּון ֵהד
ְלּוסּיַת ֲענָק
ִ ֻאכ
 ּדִים,ְלּוסית
ִ ֻאכ
ֶאל ַהּצִיר
 ֲאוִי ָרנִי-ל#
 ְלּגִינָט#
ַּתחּות
ְ  ִה ְתּפ-ל#
לֹוזִים%
[ֶזרַע ] ֵּפרות-ל#
 ֶאלַח,ֶאלַח ַהּדָם
ּלִים#
לֵל%
ֵלֹוּפ ְתיָה
ַ ל%
ֻּמים
ִ  ֵללִים ְמד%
לְמֹג#
 ִמינִי-ל#
[ְטֹואיס ]רקמה קרומית בעובר
ִ  ַלנ%
ַס ִטין
ְ ֵאל
ֶק ְטרֹופֹו ֵרזָה
ְ ֵאל
 ֶל ְר ִּגּיָה%
 ֶל ְרּגֵן%
מּבָה%
ֶ
ֶא ְמ ְּברִּיֹולֹו ְגיָה
ִיּבי
ִ מפ#
ְ
ֶאְנּגָד
ְחּיָה
ִ ֶאְנּגַד ּד
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(protéine de la surface des cellules)
autoantigène
endoderme (feuillets embryonnaires)
endosperme
endocrinologie
endorphine
endothélium
androgène
lobe
enzyme
enzyme inductible ; enzyme adaptative
enzyme protéolytique
enzyme constitutif
enzyme de restriction
entomologie
antibiotique (adj.)
antibiotique (nom)
antigène
autoantigène
antimétabolite
anticodon (triplet de nucléotides de
l'ARN)
anal
anaplasie
ankylose (perte de la mobilité
d'une articulation)
anthocyanine
anthérozoïde
anthropologie
anthéridie
oestrogènes
stratégie K
stratégie r
épigamique
épiderme
épisome (molécule circulaire d'ADN)
sérotinal ; tardif
épithélium (tissu composé de cellules)
épithélium germinal
épithélium cilié
pavillon d’oreille
algue
acétylcholine
cône reproducteur
organe pinéal
varech ; goémon
pistolet à gènes ; canon à gènes

ְמי
ִ ֶאְנּגָד ַעצ
[ְמיס ]בוטניקה
ִ ֶאנְּדֹו ֶדר
ְּדֹוס ֵּפרְם
ְ ֶאנ
ְּדֹוקרִינֹולֹו ְגיָה
ְ ֶאנ
ְפין
ִ ֶאנְּדֹור
ְּדֹותל
ֵ ֶאנ
ְנּדְרֹוגֵן#
ֻאּנָה
ֶאְנזִים
ִׁשרֶה
ְ ֶאְנזִים נ
ִיטי
ִ רֹוטאֹול
ֵ ֶאְנזִים ְּפ
ֶאְנזִים ָקבּו ַע
ֶאְנזִים ִקּטּו ַע
ֶאנְטֹומֹולֹו ְגיָה
ּיֹוטי
ִ ְטי ִּב
ִ נ#
יקה
ָ ְטי ִּבּיֹו ִט
ִ נ#
ְטיגֵן
ִ נ#
ְמי
ִ ְטיגֵן ַעצ
ִ נ#
ימ ַטּבֹולִיט
ֵ ְט
ִ נ#
ְטיקֹודֹון
ִ נ#
ָנלִי%
ַנ ְּפ ַלְזיָה%
ִאנְקּול
נִין%נְּתֹוצִי#
רֹוזֹואיד
ִ
ְּת
ֵ נ#
ְּתרֹוּפֹולֹו ְגיָה
ְ נ#
ְּתרִיד
ֵ נ#
ֶא ְס ְטרֹוגֵן
ָט ְגיַת ִקּיּום
ֶ ֶא ְס ְטר
ָט ְגיַת רִּבּוי
ֶ ֶא ְס ְטר
ָמי
ִ ֶאּפִיג
ְמיס
ִ ֶאּפִי ֶדר
ֶאּפִיזֹום
 ִפיל%
יתל
ֵ ֶא ִּפ
[יתל ִנ ְב ִטי ]באשך
ֵ ֶא ִּפ
יתל רִיסֹונִי
ֵ ֶא ִּפ
[ֶסת ]אנטומיה
ֶ ֲא ַפ ְרּכ
ּצָה#
ֵטיל ּכֹולִין
ִ צ%
ְט ֻרּבָל
ְ ִאצ
ּמֹוח
ַ  ַה-ְט ֻר ַּבל
ְ ִאצ
ּצַת יָם#
ֶא ְקּדַח ֵּגנִים
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écologie
éthologie
synécologie (écologie des communautés
animales ou végétales)
autoécologie
actine
acclimatation
acrosome (bouton céphalique)
acrocentrique (chromosome pour lequel
le centromère est très proche d'une
extrémité)
tiques ; acarina
orbite
rhodopsine ; pourpre rétinien
archégone
poison
spadice
testicule
grappe ; racème
plantes sarclées
éthologie
locus
locus du gène
locus quantitatif
menacé de disparition
in situ ; sur place
puberté
dichogamie
maturité
isolat
solitaire (se dit des individus qui vivent
isolés ou en couples)
gros orteil
tourbière ; marais tourbeux
imago ; insecte parfait
solitaire (se dit des individus qui vivent
isolés ou en couples)
botanique
botanique des plantes d’importance
économique
ethnobotanique
bactériostatique
phagocytose
vésiculaire
vacuole (espace clos dans le cytoplasme
d'une cellule)
vésicule contractile ; vacuole pulsatile

ֵאקֹולֹו ְגיָה
גּותית
ִ ַה
ֲ ֵאקֹולֹו ְגיָה ִה ְתנ
ֵאקֹולֹו ְגיַת ַה ֶח ְברָה
ֵאקֹולֹו ְגיַת ַה ְּפרָט
ק ִטין#
ְ
ִא ְקלּום
קרֹוזֹום#
ְ
[ְטרִי ]כרומוזום
ְ קרֹו ֶצנ#
ְ
קרִּיֹות%
ָ
[ֲא ֻרּבָה ]של העין
ְאּיָה
ִ ְמן ָהר
ַ  ְרּג#
 ְרכֵגֹון#
ֶארֶס
ׁשּבֹול
ְ ֶא
ׁש ְך
ֶ ֶא
ׁשּכֹול
ְ ֶא
ׁשרֹוׁש
ְ ֶא
ֵאתֹולֹו ְגיָה
ֲא ָתר
ֲא ַתר ַהּגֵן
ַּמּותית
ִ ֲא ָתרֵי ְּתכּונָה ּכ
ְחדָה
ָ ְּב ִאּיּום ַהכ
ַּב ֲא ָתר
ְּבגִירָה
עֹוק ֶבת
ֶ ְּבגִירָה
ַּבגְרּות
[ְּב ֻדּדָה ]מקטע או פריט שבודד
[ְּבדִי ָדנִי ]בעל חיים לא חברתי
ּבֹהן ָה ֶרגֶל
ֶ
ּבֹוג
[ּבֹוגֵר ]בחרקים
[ פרט בודד,ּבֹודֵד ]כגון צמח בודד
ִיקה
ָ ּבֹוטנ
ָ
ִיקה ַּכ ְל ָּכלִית
ָ ּבֹוטנ
ָ
ֲמ ִמית
ָ ִיקה ע
ָ ּבֹוטנ
ָ
ּבֹולֵם ַחיְ ַד ִּקים
ְענּות
ָ ּבֹול
ּבּועִי
[ּבּועִית ]זואולוגיה
ּבּועִית ִמ ְת ַּכּוֶצֶת
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in vivo
appendice
expression génétique
abdomen
canal ; cloaque ; conduit
isolation géographique
isolation génétique
isolation mécanique
isolation spatiale
isolation reproductive
biogéographie ; géonémie
biotope ; espace vital ; habitat
biotine ; vitamine H
biotechnologie
biochimie
biologie marine
biologie moléculaire
biologie des populations
biométrie
biomasse
biosynthèse
biosystématique
biosphère
biophysique
mucilage ; film biologique
ovulation
domestication
médiastin
interspécifique (qui concerne deux
espèces différentes et leurs relations)
intercellulaire
œuf
zygota (cellule diploïde par formée par
l'union des deux gamètes)
oocyte; ovule; macrogamète
lente
œuf à couver
biotope ; espace vital ; habitat
microhabitat
thorax
réseau ; bonnet (en anatomie animale,
deuxième réservoir gastrique des
ruminants)
glotte
rhizosphère (partie du sol pénétrée par les
racines des plantes)
fruit à noyau ; drupe

ַּב ַחּיִים
[ַּב ְחנִין ]למזון
ּבִּטּוי ַהּגֵן
ֶטן; ּגָחֹון
ֶ ּב
ּבִיב
ָפי
ִ ּבִידּוד ּגֵאֹו ְגר
ֵטי
ִ ּבִידּוד ֵּגנ
ּבִידּוד ֵמ ָכנִי
ְח ִבי
ָ ּבִידּוד ֶמר
ָתי
ִ ּבִידּוד ְר ִבּי
ּבִּיֹוגֵאֹו ְג ַר ְפיָה
ּבִּיֹוטֹוּפ
ִּיֹוטין
ִ ּב
ִּיֹוטכְנֹולֹו ְגיָה
ֶ ּב
ִימיָה
ְ ּבִּיֹוכ
ַּמית
ִ ּבִּיֹולֹו ְגיָה י
ּבִּיֹולֹו ְגיָה מֹולֵקּו ָלרִית
ְלּוסּיֹות
ִ ׁשל ֻאכ
ֶ ּבִּיֹולֹו ְגיָה
ִּיֹומ ְט ִרּיָה
ֶ ּב
ִּיֹומ ָסה
ָ ּב
ְּתזָה
ֵ ִּיֹוסינ
ִ ּב
יקה
ָ יס ֵט ָמ ִט
ְ ִּיֹוס
ִ ּב
ִּיֹוס ֵפרָה
ְ ּב
ִיקה
ָ ִּיֹופיז
ִ ּב
ִּיֹופילְם
ִ ּב
ּבִּיּוץ
ּבִּיּות
ּבֵינָה
 ִמינִי-ּבֵין
 ָּת ִאי-ּבֵין
[ּבֵיצָה ]ביונקים ובכל בעלי החיים
ִיגֹוטה
ָ  ז, ּבֵיצָה,ּבֵיצָה ֻמ ְפרֵית
[ּבֵיצִית ]בזואולוגיה
ּבֵיצַת ִּכּנָה
ִיחה
ָ ּבֵיצַת נ
ּבֵית ּגִּדּול
ּבֵית ּגִּדּול ָז ִעיר
ּבֵית ֶה ָחזֶה; ָחזֶה
[ּבֵית ַהּכֹוסֹות ]מקיבות מעלי הגרה
ּבֵית ַהּקֹול
ָׁשים
ִ ּׁשר
ָ ּבֵית ַה
ְעין
ִ ַּגל-ּבֵית
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haltère
glande
îlots de Langerhans
glande séromuqueuse
glande filière
glande thyroïde
glande sudoripare
glande mammaire
glande sébacée
vitellarium (partie distale de l'ovariole
des insectes)
ganglion lymphatique
nœud lymphatique
gonade, glande génitale
torus
éminence
confinement biologique
déglutition
endocytose
débris
in vitro
hybride
schizogène
banque de gène
chaméphyte
benthos
baside (cellule simple ou cloisonnée)
alcalose
prémature
ungulate
syncarpé
hypogyne
épigyne
épigamique
hémimétaboles
eucaryote
marais
bulbe
bulbille
oedème
tourbière ; marais tourbeux
bactériologie
éclosion
lutte biologique ; contrôle biologique
déforestation
viable
génération ; abiogenèse

ֻּב ְכנִית
ַּלּוטה
ָ ּב
ּבַּלּוטֹות ִאינְסּולִין
ָׁשה
ָ ַּלּוטת ַה ְפר
ַ ּב
ַּלּוטת ַהּקּורִים
ַ ּב
ַּלּוטת ַה ְּתרִיס
ַ ּב
ֵעה
ָ ַּלּוטת ז
ַ ּב
ַּלּוטת ָחלָב
ַ ּב
ַּלּוטת ֵחלֶב
ַ ּב
[ַּלּוטת ֶחלְמֹון ]בתולעים
ַ ּב
ִימ ָפה
ְ ּוטת ל
ַ ּבַּל
ִימ ָפה
ְ ַּלּוטת ל
ַ ּב
ַּלּוטת ִמין
ַ ּב
[ֶּבלֶט ]של עצם
ִיטה
ָ ְּבל
ִימה ּבִּיֹולֹוגִית
ָ ְּבל
ִיעה
ָ ְּבל
ִיעה ָּת ִאית
ָ ְּבל
[ְּבלִית אֹו ְר ָּגנִית ]ביולוגיה
ַּמ ְב ֵחנָה
ַ ּב
יִם#ְ ִּכל-ֶּבן
 ִמ ְת ַּפּצֵל, ִּפּצּול-ֶּבן
ַּבנְק ֵּגנִים
יח
ַ ׂש
ִ -ֶּבן
ְק ִעית
ָ  יְצּורֵי ַקר,ֶּבנְּתֹוס
יסה
ָ ְּב ִס
ַּב ֶּס ֶסת
ּבֹסר
ֶ ְסה
ָ ַּבעַל ַּפר
ׁש ֲחלָה ְמ ֻא ָחה
ַ ַּבעַל
ׁש ֲחלָה ִעּלִית
ַ ַּבעַל
ׁש ֲחלָה ַּת ְח ִּתית
ַ ַּבעַל
[ׁשנִית ]כגון כרבולת
ְ ַּבעַל ְּתכּונָה ִמינִית ִמ
[ַּב ֲעלֵי ִּגלְּגּול ָח ֵסר ]בחרקים
ְעין
ִ ַּב ֲעלֵי ַּגר
ִּבּצָה
ָּבצָל
ְּב ַצלְצּול
ֶקת
ֶ ַּבּצ
 ּבֹוג,ִּבּצַת ּכָבּול
ַּב ְק ֶטרְיֹולֹו ְגיָה
ְּב ִקיעָה
ַּב ָּקרָה ּבִּיֹולֹוגִית
ְערֹות
ָ ּבֵרּוא י
 ִחּיּות-ַּבר
ּדֹומם
ֵ ה ִמן ַה%ְּברִי
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détergent
sélection naturelle
sélection sexuelle
sélection artificielle
facultatif
sélection de groupe
sélection de parentèle
vagile ; mobile
néoténie ; protérogenèse
précocité
plante grasse ; plante succulente
lande
hymen
géobotanique
zoogéographie
phytogéographie ; géographie botanique
biogéographie ; géonémie
bord dorsal ; dos
limite de végétation des arbres
dorsal
calice
raphide
cristallin
tige
stolon
pétiole
caulinaire (qui naît sur la tige)
tectum
néoplasie
sylviculture
tumeur ; néoplasme
culture
brin codant
nutation
hypertrophie
tronc
nidicole
corps pinéal ; glande pinéale
grain
diaphyse
corps cellulaire ; soma ; pericaryon
corps vitré ; humeur vitrée
corps strié
corps spongieux
glomus carotidien ; corpuscule carotidien
sclérote
corps ciliaire

ִיתן
ָ ּבֹר
ְּב ֵררָה ִט ְב ִעית
ְּב ֵררָה ִמינִית
ָאכּותית
ִ ְּב ֵררָה ְמל
ְּב ֵר ָרנִי
ְּב ֵררַת ְקבּוצָה
ְּב ֵררַת ְקרֹובִים
[ ריסון, ְּתנּו ָעה ]כגון תא זרע-ַּבר
[ֶמת ]בוטניקה
ֶ ׁשילָה ִמינִית ֻמ ְקּד
ִ ְּב
ֶמת
ֶ ׁשלּות ֻמ ְקּד
ֵ ְּב
[ׂש ָרנִי ]בוטניקה
ְ ַּב
ָתה
ָ ּב
ּבְתּולִים
ִיקה
ָ ֵאֹוּבֹוטנ
ָ
ּג
ׁשל ַּב ֲע ֵלי ַחּיִים
ֶ ּגֵאֹו ְג ַר ְפיָה
ּצֹומ ַח
ֵ ׁשל ַה
ֶ ּגֵאֹו ְג ַר ְפיָה
ּצֹומ ַח
ֵ ְה
ַ ּגֵאֹו ְג ַר ְפיַת ַה ַחי ו
ּגַב
ַער
ַ ּגְבּול ַהּי
ַּגּבִי
[ָּגבִי ַע ]בפרחים
ָּגבִיׁש ַמ ְח ָטנִי
ִיׁשי
ִ ְּגב
ִּגבְעֹול
[ִּגבְעֹול ]בצורבים
[ִּגבְעֹולֹון ]בחרקים
 ַה ִּג ְבעֹול- ,ִּגבְעֹולִי
ּבֵיַניִם-מֹוח
ַ ּגַג
[ּגִּדּול ]התהליך; בסרטן
ּגִּדּול יַעַר
ׂש ֵאת
ְ ,ּגִּדּול
ׂשדֶה
ָ ּגִּדּולֵי
ְּגדִיל ְמקֹודֵד
ְּגדִילָה ֻל ְליָנִית
ֶתר
ֶ ְּגדִילַת י
ּגֵו
 חֹו ֵבׁש ֵקן,ּגֹוזָל
[ֻּבל ]אנטומיה
ָ ְטר
ְ ּגּוף ָה ִאצ
 ַּג ְר ִעין ַה ֶּזרַע,ּגּוף ַה ֶּזרַע
ּגּוף ָה ֶעצֶם
ּגּוף ַה ָּתא
ּגּוף זְגּוגִי
ּגּוף ְמ ֻפ ְס ָּפס
ּגּוף ְספֹוגִי
ּגּוף עֹורֵק ָהרֹאׁש
[ּגּוף קּורִים ]בפטריות
ִיסנִי
ָ ּגּוף ר
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corpuscule
phagosome ; Vaculale nutritive ; vacuole
digestive
corpuscule ; grain basal
corps d'inclusion
glomérule rénal ; glomerulus renis
centrosome ; sphère attractive
corps jaune
cytosome
facteur
facteur Rh
facteur écologique
facteur limitant/ contraignant
facteur de terminaison
cofacteur
facteur de coagulation
facteur édaphique
facteur biotique
tronc cérébral
tronc
végétation herbacée
pronation
ventral
gibbérelline
tendon
dendrochronologie
métamorphose
hypermétamorphose
crâne
chondrocrâne ; crâne cartilagineux
globuline
immunoglobine
glume
ondulé
glucagon
névroglie ; glie
stèle ; cylindre central/ vasculaire
manteau
glycogène
glycolyse
chrysalide
pupe ; nymphe ; chrysalide ;
stade nymphal ; phase nymphale
pyrénoïde
fovéa
biotope ; espace vital
gamétophyte

ּגּופִיף
ְען
ָ ּגּופִיף ּבֹול
[יסי ]של השוטון
ִ ּגּופִיף ְּב ִס
ּגּופִיף ֶה ְסּגֵר
ּגּופִיף ַמ ְל ִּפיגִי
ּגּופִיף ֶמ ְר ָּכזִי
ּגּופִיף צָהֹב
ּגּו ִפיף ָּתא
ּגֹורֵם
Rh ּגֹורֵם
ּגֹורֵם ֵאקֹולֹוגִי
ּגֹורֵם ַמ ְג ִּביל
ׁש ְחרֵר
ַ ּגֹורֵם ְמ
ׁשלִים
ְ ּגֹורֵם ַמ
ִיׁשה
ָ ּגֹורֵם ְקר
ְקעִי
ָ ּגֹורֵם ַקר
ּיֹוטּיִים
ִ ְמים ִּב
ִ ּגֹור
ּמֹוח
ַ ֶּגזַע ַה
 ֶּגזַע,ֶּגזַע עֵץ
[ִּגזְעֹול ]בבננה
ּגְחֹונּות
ּגְחֹונִי
ּגִי ֵּב ֵרלִין
ּגִיד
ּגִילָאּות ָה ֵעץ
ִּגלְּגּול
ֶתר
ֶ ִּגלְּגּול י
ֻּגלְּגֹלֶת
חּוסית
ִ ֻּגלְּגֹלֶת ְס
ּגְלֹוּבּולִין
ּגְלֹוּבּולִין ִחּסּונִי
ְלּומה
ָ ּג
ּגַּלֹונִי
ְלּוקגֹון
ָ ּג
ַּבי
ִ  צִּפּוי ֲעצ,ְּג ִלּיָה
הֹובלָה
ָ ְּגלִיל
[ִימה ]רכיכות
ָ ְּגל
ְּגלִיקֹוגֵן
ְּגלִיקֹולִיזָה
ּגֹלֶם
[ּגֹלֶם ]בחרקים
ַּג ְל ִעינֹון
[ֻּמה ]אנטומיה ומורפולוגיה של צמחים
ָ ּג
ֻמ ָחה ֵאקֹולֹוגִית
ְ ּג
ָמטֹופִיט
ֵ ּג
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microgamétophyte
pinocytose
fosse
gène
gène égoïste
gène de fusion
gène de structure
gène régulateur
polygène
oncogène
oligogène ; gène majeur
gène promoteur
transposon ; gène sauteur
gène récessif
arboretum
gène dominant
rame caudale
génomique
génétique
cytogénétique
supergène
patte de derrière
pseudopode
patte de devant
adventif
caryopse
granulation
granuleux
stimulus
chaparral
garrigue
irritabilité
cal
grain
noyau
micronoyau
nucléole
exploration
sonde exploratrice
pont ; protubérance annulaire ; pont de
Varole
sinus
sinus veineux ; canal de Lauth ; canal de
Schlemm
sinus carotidien
poisson
clitoris

ָמטֹופִיט ְז ָכרִי
ֵ ּג
ַמעָנּות
ְ ּג
[ֻּמץ ]אנטומיה
ָ ּג
ּגֵן
נֹוכִי% ּגֵן
ּגֵן ְמ ֻא ֶחה
ּגֵן ִמ ְבנִי
ַּסת
ֵ ּגֵן ְמו
ַּמת
ֵ ּגֵן ְמכ
ְטן
ֵ ּגֵן ְמ ַסר
ְּת ַח
ֵ ּגֵן ַמפ
ּגֵן ְמ ַקּדֵם
ּגֵן ַנּיָד
ַסגָן
ְ ּגֵן נ
ּגַן ֵעצִים
ְטן
ָ ׁשל
ַ ּגֵן
ְּגֻנ ְב ָּתן
יקה
ָ ֵנֹומ
ִ ּג
יקה
ָ ֵט
ִ ֵּגנ
[יקת ַה ַּג ְר ִעין ]בתא
ַ ֵט
ִ ֵּגנ
עָל-ּגֵן
ּגַף ֲאחֹורִי
ֻּמה
ֶ ּגַף ְמד
ְמי
ִ ּגַף ִקד
,ּגֵר ]בצמח או בבעל חיים; כגון ִר ְק ָמה ֵּג ָרה
[ׁשֹרֶׁש ֵּגר
[ַּג ְרּגִיר ]בוטניקה
ַּג ְרּגִירּות
ַּג ְר ְּגרִי
ּגֵרּוי
ׂשּוח
ַ ,ָּגרִיגָה
ׂשּוח
ַ ,ָּגרִיגָה
ְּגרִּיּות
ְרֹמת
ֶ ּג
[ְּגרָנּום ]בכלורופלסט
ַּג ְר ִעין
ַּג ְר ִעין ָק ָטן
ַּג ְר ִעינֹון
ּגִּׁשּוׁש
[ּגָׁשֹוׁש; ַּגּלַאי ]במדעי החיים
[ֶׁשר ]במוח
ֶ ּג
ּגַת
ּגַת וְרִידִית
ּגַת עֹורֵק ָהרֹאׁש
ּדָג
 ְקלִיטֹורִיס,ַּד ְג ְּדגָן
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poissons osseux ; ostéichthyens
biopsie
incubation
ailette
spécimen
déshydrogénase ; déshydrase
diallèle
diakène
hermaphrodite ; bisexuel
protérandrie
diploïde
dicotylédone
dimorphe
dimorphisme sexuel
dichotome
verticille
génération parentale
génération des descendants
sporophyte
binômial
biennal
exclusion compétitive
impulsion nerveuse
idiogramme
diagramme floral
transporisation
displasie
répression
atrophie
varices
oligotrophe
inflammation
démographie
anthropoïde
amiboïde
épithélioïde
crystalloïde
sinusoïde
bactéroïde
cribriforme
chondroide
arboroïde
lipoïde
anthérozoïde
canaliforme
larmoiement
disque

ְּדגֵי ֶּגרֶם
 ּבִּיֹו ְּפ ִסּיָה,ִק ָמה
ְ ִימת ר
ַ ְּדג
ְּדגִירָה; ַה ְד ָּגרָה
[ֶּדגֶל ]בנוצה
ְמה; ְּפרִיט
ָ ֻּדג
ֵהידְרֹו ֵגנָז
ִ ּד
 ֵללִי%-ּדּו
ֵזרְעֹון-ּדּו
ְנּדְרֹוגִינֹוס# , ִמינִי-ּדּו
ְז ָכרִית- ִמינִּיּות ְק ַדם-ּדּו
לֹואידִי
ִ  ִּדי ְּפ,ָתי
ִ  ִס ְדר-ּדּו
 ְּפ ִסיגִי-ּדּו
צּו ָרנִי-ּדּו
צּו ָרנִּיּות ִמינִית-ּדּו
[ ַק ְרנִי ]בוטניקה-ּדּו
[ּדּור ]בוטניקה
ּדֹור ַההֹורִים
ָאים
ִ ֶאצ
ֱ ּדֹור ַהּצ
ּדֹור ִנ ְבּגִי
ׁש ִמי
ֵ -ּדּו
ָתי
ִ ׁשנ
ְ -ּדּו
רּותית
ִ יקה ַּת ֲח
ָ ְח
ִ ּד
ַחף ֲע ַצּבִי
ַ ּד
ְרֹומֹוזֹומים
ִ
ָמת ַהּכ
ַ  ְגר#ּדִי
ָמת ַה ֶּפ ַרח
ַ  ְגר#ּדִי
ּדִּיּות
ִיס ְּפ ַלְזיָה
ְ ּד
ּדִּכּוי
ִּדלְּדּול
ָּדלִּיּות
 ָמזֹון-ּדַל
ֶקת
ֶ ַּדּל
ַפיָה
ְ ּדֵמֹו ְגר
דָם% ּדְמּוי
מ ָּבה%
ֶ ּדְמּוי
יתל
ֵ ּדְמּוי ֶא ִּפ
ָביׁש
ִ ּדְמּוי ּג
ּדְמּוי ּגַת
ּדְמּוי ַחיְּדַק
ּדְמּוי ְּכ ָברָה
[ּדְמּוי ְסחּוס ]בבעלי חוליות נמוכים
ּדְמּוי ֵעץ
ׁש ָּמן
ֻ ּדְמּוי
[ּדְמּוי ָּתא ֶזרַע ]בוטניקה
ּדְמּוי ְּת ָעלָה
ְמיעָה
ִ ּד
ִס ָקה
ְ ּד
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péricarpe
paroi cellulaire
pariétal
exine (couche extérieure cutinisée du
grain de pollen)
pouls
nacre
derme
pollinisation
pollinisation croisée
cleistogamie
autogamie ; autofécondation ;
autopollinisation
entomophilie
pollinisation anémophile
caprification
mûrissement artificiel
mûrissement
postmaturation
augmentation
migration
mutualisme
reproductible
cline
transport
conduction
digitigrade
tétrapode
bipède
homozygote
hémologie parallèle
biogenèse ; biogénie
hématopoïèse
embryogenèse
biopoèse
spéciation ; différenciation des espèces
autogénèse
veine cave
hormone
hormone folliculostimulante ; FSH ;
folliculostimuline
hormone de croissance
somatotrophine
copulation
pseudocopulation
sénescence ; processus du
vieillissement

ּדֹפֶן ַה ְּפרִי
ּדֹפֶן ַה ָּתא
ָּד ְפנִי
 ֶא ְק ִסינָה, ְב ָקה#ָּד ְפנַת ָה
ימה
ָ  ְּפ ִע,ּדֹ ֶפק
 ֵאם ַה ְּפנִינָה,ּדַר
ְמיס
ִ ֶּדר
ַה ֲא ָב ָקה
ַה ֲא ָב ָקה ֲה ָדדִית
ַה ֲא ָב ָקה ֲחבּויָה
ְמית
ִ ַה ֲא ָב ָקה ַעצ
ָקים
ִ ַה ֲא ָב ַקת ֲחר
רּוח
ַ ַה ֲא ָב ַקת
ַה ֲא ָב ַקת ְּת ֵאנִים
ַה ְב ָחלָה
ׁשלָה
ָ ַה ְב
ׁשלָה ְמ ֻא ֶחרֶת
ָ ַה ְב
ַה ְג ָּדלָה
ֲהגִירָה; ְנדִידָה
ֲה ָדדִּיּות
ָהדִיר
ֶה ְדרֵג
הֹו ָבלָה
הֹו ָלכָה
הֹו ְלכֵי עַל ֶא ְצּבַע
 ְרּבַע# הֹו ְלכֵי עַל
ׁש ַּתיִם
ְ הֹו ְלכֵי עַל
הֹומֹוזִיגֹוט
הֹומֹולֹו ְגיָה ַמ ְק ִּבילָה
ִהּוָצְרּות ִּבּיֹולֹוגִית
ִהּוָצְרּות ּדָם
ִהּוָצְרּות ָה ֻע ָּבר
ִהּוָצְרּות ַחּיִים
ִהּוָצְרּות ִמין
ְמית
ִ ִהּוָצְרּות ַעצ
ַהּוְרִיד ֶה ָחלּול
הֹורְמֹון
הֹורְמֹון ּבִּיּוץ
הֹורְמֹון ַה ְּגדִילָה
הֹורְמֹון ַה ְּגדִילָה
ִהְז ַּדּוְגּות
[ֻּמה ]בסחלביים
ָ ִהְז ַּדּוְגּות ְמד
ַּקנּות
ְ ִהְזּד
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apophyse mastoïde ; processus mastoïde
perfuser
perfusion
alimentation
insémination
insertion
transfection
cotransfection
étiolement
faune
substance blanche
imprégnation
oviparité
frai
oviposition
assimilation
photosynthèse
hétérozygote
hétérochromatine
histone
histamine
hypoderme ; tissu sous-cutané
extinction
exogamie
croisement en retour
endogamie
croisement ; hybridization
croisement réciproque
hybridation introgressive
incorporation
tache aveugle
capsule
aréole
hémoglobine
hémophilie
hémocyanine
hémicellulose
viviparité
panse ; rumen
décalcification
colon
jéjunum
entéral
système sympathique
génie biologique ; bioingénierie
génie génétique ; ingénierie génétique ;

ִט ָמ ִתי
ְ ַהּזִיז ַהּפ
ִהְזלִיף
ַהְז ָלפָה
ֲהָזנָה
ַהְז ָרעָה
ַה ְח ָּדרָה
['ַה ְח ָדרַת ּגֵן ]על ידי חיידק וכד
ַחד
ַ ַה ְח ָּדרַת י
[ַה ְחוָרָה ]בוטניקה
ַה ַחי
חֹמר ַה ָּלבָן
ֶ  ַה,ּמֹוח
ַ ׁש ַּב
ֶ ָבן
ָ ַהחֹ ֶמר ַהּל
 ַה ְח ָּת ָמה,ַה ְט ָּבעָה
ֲה ָטלָה
[ֲה ָטלָה ]דגים
ֲה ָטלַת ּבֵיצִים
ַה ְט ָמעָה
ְּתזָה
ֵ פֹוטֹוסינ
ִ
,ַה ְט ָמעַת אֹור
ֵה ֵטרֹוִזיגֹוט
ְרֹומ ִטין
ָ ֵה ֵטרֹוּכ
יסטֹון
ְ ִה
יס ָט ִמין
ְ ִה
ְמיס
ִ ִהיּפֹו ֶדר
ְחדָה
ָ ַהכ
[ה ֲה ָדדִית ]בוטניקה%ַָה ְכל
ה חֹוֶזרֶת%ַָה ְכל
[ְמית ]בוטניקה
ִ ה ַעצ%ַָה ְכל
ָבה
ָ  ַה ְצל,ה%ַָה ְכל
ּגֹומלִין
ְ ת#ַָה ְכל
ת ֶמ ְחּדָר#ַָה ְכל
ֲה ָכלָה
ֶתם ָה ִעּוֵר
ֶ ַהּכ
ְמּוסה
ָ  ּכ,ְקט ]בוטניקה[; ֻק ְפ ִסית
ֵ ֶהל
,ִט ִמית ַה ַּק ְקטּוס
ְ ִט ָמה ]זואולוגיה[; ּפ
ְ ִהּלַת ּפ
ִט ִמית
ְ ּפ
ְלֹוּבין
ִ ֵהמֹוג
מֹופי ְליָה
ִ ֵה
נִין%ֵהמֹוצִי
ֵה ִמיצֵלּולֹוז
[ׁש ָרצָה ]לא ביונקים
ְ ָטה ]ביונקים[; ַה
ָ ַה ְמל
[ ָּכרֵס ]מקיבות מעלי הגרה,ֶה ְמ ֵסס
[ֲה ָמ ַסת ִסידָן ]בעצמות
ַה ְּמעִי ַהּגַס
ַה ְּמעִי ָהרֵיק
ׁשל ַה ְּמ ִעי
ֶ ,ַה ְּמעִי
ימ ָּפ ִתית
ְ ַה ַּמ ֲע ֶרכֶת ַה ִּס
ָסה ִּבּיֹולֹוגִית
ָ ַהְנּד
ֵטית
ִ ָסה ֵּגנ
ָ ַהְנּד
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recombinaison génétique ; in vitro
ingénierie anticorps
bourgeonnement
buvardage ; transfert
ablation
adaptation
coadaptation
préadaptation
arborisation
diffusion assistée
néozoïque
archéen ; précambrien ancien ; éon de
l'Archéen
rumination
nerf trochléaire ; 4e nerf crânien
nerf trijumeau
nerf vague ; Xe nerf crânien
transplantation
inversion
haptène
réversible
haploïde
dispersion
résolution
segmentation
fertilisation
allogamie ; pollinisation croisée
xenogamie
double fertilisation
autofertilisation ; autogamie
conjugaison ; homoconjugaison
geitonogamie
sécrétion
exsudat
sommation
flore
pycnose
étaler
enjambement
croisement ; hybridization
bioadhésion
atténuation
recombinaison factorielle/ génétique
recombinaison/ génétique/ factorielle
recombinant
pie-mère
endurcissement

ָסת נֹו ְג ָדנִים
ַ ַהְנּד
[ֲהָנצָה ]בשמרים
ַה ְס ָּפגָה
ֲה ָסרָה
ִה ְס ַּתּגְלּות
ּגֹומלִין
ְ ִה ְס ַּתּגְלּות
רֹומית
ִ ִה ְס ַּתּגְלּות ְט
ִה ְס ַּתעֲפּות
 ַה ֲע ָברַת ִּתּוּו ְך,ַה ֲע ָברָה ְּב ִתּוּו ְך
ָה ִעּדָן ֶה ָחדָׁש
ָה ִעּדָן ַה ַּקדְמֹון
ת ֵּגרָה#ַָה ֲעל
ֶה ָעצָב ַה ְּסלִילִי
ָׁשי
ִ ּׁשל
ְ ֶה ָעצָב ַה
ֶה ָעצָב ַהּתֹועֶה
[ְּת ָקה ]בוטניקה
ָ ַהע
ִהּפּו ְך
ְטן
ֵ ַהּפ
ָה ִפי ְך
לֹואידִי
ִ ַה ְּפ
ֲה ָפצָה
ַה ְפ ָרדָה
ִה ָּפרְדּות
ַה ְפ ָריָה
 זִּוּוג ׁשֹונִים,ַה ְפ ָריָה ֲה ָדדִית
ַה ְפ ָריָה ָזרָה
ַה ְפ ָריָה ּכְפּולָה
ׁשוִים
ָ  זִּוּוג,ְמית
ִ ַה ְפ ָריָה ַעצ
ׁשוִים
ָ  זִּוּוג,ְמית
ִ ַה ְפ ָריָה ַעצ
[ׁש ֵכנִים ]בוטניקה
ְ ַה ְפ ָריַת
ָׁשה
ָ ַה ְפר
[ָׁשה ]בוטניקה
ָ ַה ְפר
[ַה ְצ ָּברָה ]של גירויים
ּצֹומ ַח
ֵ ַה
ְט ְּמקּות ַה ַּג ְר ִעין
ַ ִהצ
ָהב
ַ  ר,ַאוָה
ֲ ִהּצִיג ְלר
ֶה ְצלֵב
ַה ְצ ָלבָה
ְמדָה ּבִּיֹולֹוגִית
ָ ַהצ
ֲה ָצרָה
ַה ְצ ָרפָה
ֵטית
ִ ַה ְצ ָרפָה ֵּגנ
ֵפי
ִ ֶה ְצר
ַה ְּקרּום ֶה ָעדִין
ׁש ָחה
ָ ַה ְק
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gestation
grossesse nerveuse
greffage
inoculation
cytotoxicité
séquençage
séquençage des gènes
putréfaction
monte ; accouplement ; reproduction ;
croisement
délétion
transduction
cotransduction
induction
implantation
greffage
adaptation
maturation
diversification
diapédèse
ostéogénèse
anthropogénèse
pathogénie ; pathogenèse
régénération
déshydratation
colonisation
systole
vasoconstriction
biodégradation
formation de bande
segmentation
bifurcation
spécialisation
différenciation
histogénèse
transformation
transformation génétique
cotransformation
conditionnement
mue
membrane ; paroi II ; paroi secondaire
condensation
conception
interférence
radiation adaptive/ évolutive
dégranulation
organogenèse

ֵהרָיֹון
ֻּמה
ֶ ֵהרָיֹון ְמד
[ַה ְר ָּכ ָבה ]בוטניקה
[ַה ְר ָּכ ָבה ]בחיסונים
ַה ְר ָעלַת ָּתא
ַה ְר ָצפָה
ָפת ֵּגנִים
ַ ַה ְרצ
ֵה ָר ְקבּות
ׁש ָּב ָחה
ְ ַה
ׁש ֵמט
ְ ֶה
ׁשָניָה
ְ ַה
ַחד
ַ ׁשָניַת י
ְ ַה
ה%ָׁשר
ְ ַה
ׁש ָּתלָה
ְ ַה
[ׁש ָּתלָה ]זואולוגיה
ְ ַה
ִה ָּת ֲאמּות
ִה ְת ַּבּגְרּות
ִה ְת ַּגּוְנּות
ִה ְתּגַּפּות
[ִה ְת ָּגרְמּות ]היווצרות עצם
דָם%ִה ְת ַהּוּות ָה
 ָּפתֹו ֵגֵנזָה,ִה ְת ַהּוּות ַמ ֲחלָה
ִה ְת ַחּדְׁשּות
 יִּבּוׁש,ִה ְתיַ ְּבׁשּות
ַּׁשבּות
ְ ִה ְתי
[ִה ְת ַּכּוְצּות ]בלב
ִה ְת ַּכּוְצּות ְּכלֵי ּדָם
ִה ְתּכַּלּות ִּבּיֹולֹוגִית
[ַהקּות ]בעופות
ֲ ִה ְתל
ָמה
ָ ַה ְתל
ִה ְת ַמְזלְגּות
ִה ְת ַמחּות
ִה ְת ַמּיְנּות
ְקמֹות
ָ ִה ְת ַמּיְנּות ר
ַה ְת ָמרָה
ֵטית
ִ ַה ְת ָמרָה ֵּגנ
ַחד
ַ י-ַה ְת ָמ ַרת
ַה ְתָניָה
ַּׁשלּות
ְ ִה ְתנ
ׁשנִּיֹונִית
ְ ִה ְתעַּבּות
 עִּבּוי,ִה ְתעַּבּות
ִה ְת ַעּבְרּות
ִה ְת ָערְבּות
ִה ְת ַּפּצְלּות ְס ַת ְּג ָלנִית
ִה ְת ָּפרְקּות ַה ִּגרְּגּור
ִה ְת ַּפ ְּתחּות ֵאי ָברִים
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oogénèse ; ovogenèse
ontogénie ; ontogenèse
morphogenèse
phylogenèse ; phylogénie
de croissance
translocation
capsulation ; capsulage
kératinisation
reproduction
multiplication des plantes/ végétative
accoutumance
diastole
vasodilatation
vitamine
règlement
osmorégulation
thermorégulation
menstruation
veine
veine jugulaire
veine porte
veinule
œsophage
corps vitré ; humeur vitrée
émail ; enamelum
chrysophycophyte
infection
contamination
pollution
zoologie
fluorescent
accouplement raisonné/ par sélection
panmixie
pseudogamie
chenille
apophyse coracoïde ; processus
coracoïdeus
neurépine ; neurapophyse
branchie
proenzyme ; zymogène ;
préenzyme
poil ; vibrisse
barbe
filament
lek ; arène de reproduction
mâle
masculin

ִה ְת ַּפ ְּתחּות ַהּבֵיצִית
ִה ְת ַּפ ְּתחּות ַה ְּפרָט
ִה ְת ַּפ ְּתחּות ַהּצּורָה
ׁשֹוׁשלֶת
ֶ ִה ְת ַּפ ְּתחּות
חּותי
ִ ִה ְת ַּפ ְּת
ַה ָּת ָקה
ִה ְת ַק ְּפסּות
ִה ְת ָקרְנּות
ִה ְתרַּבּות
ִמ ִחית
ְ ִה ְתרַּבּות צ
ִה ְת ַרּגְלּות
[ַחבּות ]בלב
ֲ ִה ְתר
ַחבּות ְּכלֵי ּדָם
ֲ ִה ְתר
ִיט ִמין
ָו
וִּסּות
 וִּסּות ְמ ַפ ְע ֵּפ ַע,מֹוטי
ִ אֹוס
ְ וִּסּות
וִּסּות חֹם
ֶסת
ֶו
[וְרִיד ]זואולוגיה[; עֹורֵק ]בוטניקה
[ וְרִיד ָהעֹל ]בזואולוגיה, ַצּוָארִי-וְרִיד ֵּבית
ׁש ַער
ַ וְרִיד
וְרִידֹון
ֶׁשט
ֶו
זְגּוגִית
[זְגּוגִית ]בשיניים
[זְהּובִּיֹות ]אצות
 ַה ְד ָּב ָקה,[זִהּום ]חיידקי
[זִהּום ]כללי
[זִהּום ]סביבתי
 ּתֹורַת ַּב ֲעלֵי ַה ַחּיִים,זֹואֹולֹו ְגיָה
זֹוהר
ֵ
זִּוּוג ְּב ֵר ָרנִי
זִּוּוג ּכֹל
ֻּמה
ֶ זִּוּוג ְמד
ַחל ַר ְגלִי
ַז
 זִיז ָהעֹורֵב,זִיז ַה ַחרְטֹום
ּׁש ְדרָה
ִ זִיז ַה
זִים
זִימֹוגֵן
זִיף
[ָקן; ְס ִעיף ]בנוצה
ָ זִיף ז
זִיר
זִירַת ִחּזּור
ָזכָר
ְז ָכרִי
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temps de relaxation
variant ; variante génétique
variété
cultivar
caudal
proventricule ; ventricule succenturié
jabot ; poche ventrale
affinité
dressé ; érigé
follicule
catalyse
autocatalyse
plaque brachiale ; brachiale
catalyseur
phosphorylation
phosphorescence
dissémination
circulation
flux énergétique
flux génétique
cyclose
inoculation
flux de transpiration
graine
sperme
akène ; achène ; achaine
spermatozoïde
coque de nymphose ; logette de
nymphose
conjugaison
cordon ombilical
association
communauté
zonation
ceinture pelvienne
ceinture scapulaire/ thoracique/ pectorale
monoïque ; autoïque
monocatenaire
monogamie
perméabilité
pénétration génétique
semiperméabilité
ménopause
monophage ; homotrophe ; monotrophe
unisexuel
haploïde
monocotylédone

ְמן ַה ְר ָּפיָה
ַז
זַן
[זַן ]בוטניקה
זַן ַּתרְּבּות
ָזנָב- ,ְזָנבִי
ֶז ֶפק
[ֶז ֶפק ]זואולוגיה
ִּקה
ָז
זָקּוף
[ָקיק ]זואולוגיה
ִז
זֵרּוז
ְמי
ִ ֵזרּוז ַעצ
ְרֹוע
ַ ׁשל ז
ֶ ,ְרֹועי
ִ ז
ָזרָז
ִזרְחּון
[ַזרְחֹורָנֹות ]אופטיקה
ְז ִרּיָה
ִימה ַמ ְחזֹורִית
ָ ְזר
ִימת ֵאֶנ ְר ִּגּיָה
ַ ְזר
ִימת ֵּגנִים
ַ ְזר
[ְמה ]בתא
ָ ִימת ְּפ ַלז
ַ ְזר
[ְזרִיעָה ]של מיקרואורגניזמים
ֶזרֶם ּדִּיּות
[ֶזרַע ]בוטניקה
[ֶזרַע ]זואולוגיה
[ֵזרְעֹון ]בוטניקה
[ֵזרְעֹון ]זואולוגיה
ֶחבְיֹונָה
ֲחבִירָה
ֶחבֶל ַה ַּטּבּור
[ֶח ְברָה ]בוטניקה
 ְק ִהּלָה,ֶח ְברָה
ִחּגּור
ּגָן#ֲחגֹורַת ָה
ְת ַפיִם
ֵ ֲחגֹורַת ּכ
ֵיתי
ִ ּב-ַחד
ְּגדִילִי-ַחד
ַמיָה
ְ  מֹונֹוג,זּוגִּיּות-ַחד
ֲחדִירּות
ֵטית
ִ ֲחדִירּות ֵּגנ
ְמ ֱחצָה
ֶ ֲחדִירּות ל
ֶסת
ֶ ֶחדְלֹון ו
 ְמזֹונִי-ַחד
 ִמינִי-ַחד
ָתי
ִ  ִס ְדר-ַחד
 ְּפ ִסיגִי-ַחד
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monocarpien
sémelpare
monomorphe
ventricule
chambre aérifère
monoclonal
annuel
unicellulaire
protozoaires
moelle épinière ; cérébrotonie
protonéma
lacté
algues brunes ; phéophycées
littoral
sympathique
juxta-nucléaire
exogène
extra- embryonnaire
extracellulaire
aberrant
ectopique
chlorose
coléoptile ; coléorhize
signature olfactive
mésothorium
prothorax
pariade
physionomie de la végétation
phénétique
lichen
désinfection
division
bactérie
eubactéries
archéobactérie
animal sauvage
arboricole
talle
périnée
axillaire
organe tactile
sensoriel
palais
lait de pigeon
colostrum ; lait colostral
protéine porteuse
protéine du stress

 ֵּפרֹות-ַחד
ָתי
ִ  ְּפ ִרּי-ַחד
צּו ָרנִי-ַחד
[ֶחדֶר ]אנטומיה
ֲחדַר ֲאוִיר
ְטי
ִ ׁשב
ִ -ַחד
ָתי
ִ ׁשנ
ְ ;ָתי
ִ ׁשנ
ְ -ַחד
 ָּת ִאי-ַחד
[ ָּת ִאּיִים ]זואולוגיה-ַחד
ּׁש ְדרָה
ִ חּוט ַה
[ִיטה ]בטחבים
ָ חּוט ְנב
ְבן
ָ חֹול
[חּומּיֹות ]אצות
ִ
חֹופי
ִ
חֹופֵף ָמקֹום
ַּג ְר ִעינִי-חּוץ
חּוצִי
 ֻע ָּברִי-חּוץ
 ָּת ִאי-חּוץ
חֹורֵג
 חֹורֵג,חֹורֵג ִמ ְּמקֹומֹו
ַחּוֶרֶת
חֹותלֶת
ֶ
ֵיח
ַ חֹותם ר
ַ
[ָחזֶה ֶא ְמ ָצעִי ]בחרקים
[ְמי ]בחרקים
ִ ָחזֶה ִקד
ִחּזּור
ִמ ִחּיָה
ְ ָחזּות ַהּצ
ֵטי
ִ  ֵפנ,זּותי
ִ ָח
[ֲחָזזִית ]בוטניקה
ִחּטּוי
[ֲח ִטיבָה ]יחידה סיסטמטית בבוטניקה
ַחיְּדַק
ָאּיִים
ִ ַּקים ִעּל
ִ ַחיְּד
ַּקים ַקדְמֹונִים
ִ ַחיְּד
ַחּיֹות ַּבר
 ֵעצִים ]זואולוגיה[; ֵעצִי-ַחי
ַחּיָץ
ְק ַביִם
ָ ֵחיץ ַהּנ
יקי
ִ ֵח
ְׁשן ַמּגָע
ַ ַחי
יׁש ִתי
ָ ִח
ֵח ְך
 ֲחלַב יֹונִים,ֲחלֵב יֹונִים
ֵאׁשית
ִ ֲחלַב ר
ַּׂשא
ָ ֶחלְּבֹון נ
ֶחלְּבֹון ָע ָקה
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protéomique
nucléoprotéine
protéine
rouille brune du blé
vacuole (espace clos dans le cytoplasme
d'une cellule)
vésicule contractile ; vacuole pulsatile
alternance de générations
métabolisme
rectum
cytopathie
vertèbre
métabolite
vertèbre caudale
vertèbre pectorale
vertèbre lombaire
vertèbre cervicale
vertébré
lumen
fosse nasale ; cavité nasale
cavité du corps
cavité pulpaire
cavité buccale
cavité péritonéale
coelome
caisse du tympan ; cavité tympanique
cavité péricardique
vitéllius
chalaze
division
mitose ; caryocinèse ; karyokinèse ;
caryokinèse
méiose
cytocinèse ; plasmodiérèse
division cellulaire
amino-acide ; acide aminé
acidose
acide nucléique
acide gras
acide urique
matière grise
biomaterial
pesticide
cancérogène
tératogène
matériau bioactif
nitrification

ֶחלְּבֹונּות
ְעין
ִ ֶחלְּבֹונֵי ַה ַּגר
ֶחלְּבֹונִים
ִחּלָדֹון
[ֲחלּולִית ַה ָּתא ]בוטניקה
ֲחלּולִית ִמ ְת ַּכּוֶצֶת
ִחּלּוף ּדֹורֹות
ִחּלּוף ֳח ָמרִים
ַחלְחֹ ֶלת
חֹלִי ַה ָּתא
ֻח ְליָה
 ֵמ ַטּבֹולִיט,ֲחלִיף
ֻח ְליַת ָזנָב
ֻח ְליַת ָחזֶה
ֻח ְליַת ָמ ְתַניִם
ֻח ְליַת ַצּוָאר
ְתן
ָ ֻח ְלי
ָחלָל
ף#ֲחלַל ָה
ֲחלַל ַהּגּוף
ֲחלַל ַהּמֹו ְך
ֲחלַל ַהּפֶה
ֲחלַל ַה ֶּצ ֶפק
ֲחלַל ַה ְּק ָר ַביִם
[ֲחלַל ַהּתֹף ]בזואולוגיה
 ַהּלֵב-ֲחלַל ֵמ ַסב
ֶחלְמֹון
[ָח ָלצָה ]בוטניקה
[ֻּקת ַה ָּתא
ַ ֻּקה ]כגון ֲחל
ָ ֲחל
ֻּקת ַּג ְר ִעין
ַ  ֲחל,ֻּקת ַּג ְר ִעין ַה ָּתא
ַ ֲחל
ֻּקת ַה ְפ ָח ָתה
ַ ֲחל
ְמת ַה ָּתא
ַ ֻּקת ְּפ ַלז
ַ  ֲחל,ְמה
ָ ֻּקת ַהּצִיטֹו ְּפ ַלז
ַ ֲחל
ֻּקת ַה ָּתא
ַ ֲחל
מינִּיֹות%
ִ ֻח ְמצֹות
ַח ֶּמצֶת
ְעין
ִ ֻח ְמצַת ַּגר
ׁש ָּמן
ֻ ֻח ְמצַת
ׁש ֶתן
ֶ ֻח ְמצַת
[פֹר ]במוח% חֹמר
ֶ
חֹמר ּבִּיֹולֹוגִי
ֶ
חֹמר ַה ְד ָּברָה
ֶ
ְטן
ֵ חֹמר ְמ ַסר
ֶ
 ְמ ַפּגֵם,חֹמר ְמ ַפּגֵם
ֶ
חֹמר ָּפ ִעיל ִּבּיֹולֹוגִי
ֶ
ִחנְקּון
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vaccination ; immunisation
immunité
immunité acquise
auto-immunisation
immunité à médiation cellulaire
avitaminose
anoxie
apétal
aphille (dont la tige est dépourvue de
feuilles)
apode
procaryotes
acrânie
anoure
invertébrés
agnathe (classe, de Vertébrés inférieurs)
bractée ; feuille florale
bractéole
canopée
trompe d’eustache
tuba uterina ; trompe de Fallope
mimétisme
lois de Mendel
mimésis
palynologie ; pollénographie
limnologie
algologie ; phycologie
ichtyologie
entomologie
paléontologie
virologie
embryologie ; cyémologie
ornithologie
dendrologie
neurologie
pomologie
histologie
cytologie
phytopathologie ; pathologie végétale
neurobiologie
crénelé
anomalie
aigu
cryodécapage
micropyle
hibernal
hexapode ; insecte

ִחּסּון
ֲח ִסינּות
ֶׁשת
ֶ ֲח ִסינּות ִנ ְרּכ
ְמית
ִ ֲח ִסינּות ַעצ
ֲח ִסינּות ָּת ִאית
ִיט ִמינִים
ָ חֹסר ו
ֶ
חֹסר ַח ְמצָן
ֶ
ּכֹותרֶת
ֶ ֲח ַסר ֲעלֵי
ֲח ַסר ָעלִים
ַח ְסרֵי ַּג ַּפיִם
ַח ְסרֵי ַּג ְר ִעין
ֻּגלְּגֹלֶת-ַח ְסרֵי
ָזנָב-ַח ְסרֵי
 ֻחלְיֹות-ַח ְסרֵי
ְסתֹות
ָ ל-ַח ְסרֵי
ָחפֶה
ֲח ִפית
ֻחּפַת יַעַר
ְהּתֹף
ַ ֲחצֹו ְצרַת ַהּלֹ ַע ו
 ֲחצֹו ְצרָה,ֶחם
ֶ ֲחצֹו ְצרַת ָהר
ִחּקּוי
ֻח ֵּקי ֶמְנּדֶל
ֲח ִקּיָה
 ְב ָקה#ֵח ֶקר ָה
ַּמים
ִ ֵח ֶקר ָה ֲאג
ּצֹות#ֵח ֶקר ָה
ֵח ֶקר ַה ָּדגִים
ָקים
ִ ֵח ֶקר ַה ֲחר
ֵח ֶקר ַה ְּמ ֻא ָּבנִים
ִיפים
ִ ֵח ֶקר ַהְּנג
 ֶא ְמ ְּברִּיֹולֹו ְגיָה,ֵח ֶקר ָה ֻעּבָר
ֵח ֶקר ָהעֹופֹות
ֵח ֶקר ָהעֵץ
 נֵירֹולֹו ְגיָה,ֵח ֶקר ָה ֲע ַצּבִים
ֵח ֶקר ַה ֵּפרֹות
יסטֹולֹו ְגיָה
ְ  ִה,ְקמֹות
ָ ֵח ֶקר ָהר
 צִיטֹולֹו ְגיָה,ֵח ֶקר ַה ָּתא
ְמ ִחים
ָ ֵח ֶקר ַמ ֲחלֹות ַהּצ
ַּבים
ִ ֵח ֶקר ַמ ֲע ֶרכֶת ַה ֲעצ
ָחרּוק
 ֲח ִריגּות,ֲחרִיגָה
 ַחד,ָחרִיף
ה%ְה ְק ָּפ
ַ ֲחרִיצָה ּב
[ֲחרִיר ֶזרַע ]בביצית של חרקים
ָח ְר ִּפי
[ ֶחרֶק:ָקים ]היחיד
ִ ֲחר
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maquis
gymnosperme
radius
autotomie
section
section médiane
coupe longitudinale/ sagittale
section tangentielle
section paraffinique
section transversale
ombilic ; nombril
hile
test d'identification par le code génétique
trochanter
cercle de croissance
axénique ; axène ; stérile aseptique
tubuline
toundra
turgescence
carnivore ; prédateur
carnassier ; carnivore
hépatique
rate
titrage
forêt boréale ; taïga
type À (alpha)
écotype ; race écologique
biotype
type sauvage
tyrosine
miellat ; excrétat sucré
télomère
télocentrique
cryptorchide
géophyte
testostérone
plaquette ; thrombocyte
appendice
préconditionnement
annexes
parasite
exoparasite
hyperpasite
hémiparasite
endoparasite
parasitisme
manipulation génétique

חֹרֶׁש
ֲחׂשּופֵי ֶזרַע
[ִחּׁשּור ]בחולייתנים
ְמי
ִ ִחּתּו ְך ַעצ
ֲח ָת ְך
ָעי
ִ ֲח ָת ְך ֶא ְמצ
ֲח ַת ְך אֹ ֶר ְך
ּׁשיק
ִ ֲח ָתך ַמ
ֲח ָת ְך ָּפ ָר ִפין
רֹחב
ַ ֲח ַת ְך
ַטּבּור
[ַטּבּורִית ]בזרעים
ֵטית
ִ ִיעת ֶא ְצּבַע ֵּגנ
ַ ְטב
[ַט ַּבעַת קּולִית ]בחרקים
ָתית
ִ ׁשנ
ְ ַט ַּבעַת
ַט ֲה ָרנִי
טּוּבּולִין
טּוְנ ְּדרָה
טּורְּגֹור
טֹורֵף
טֹו ְרפִים
ְט ָחבֵי ָּכבֵד
ְטחֹול
ִטּטּור
ַטיְּגָה
 ְל ָפא# ִטיּפּוס
ִטיּפּוס ֵאקֹולֹוגִי
ִטיּפּוס ִּבּיֹולֹוגִי
ִטיּפּוס ַּבר
ִטירֹוזִין
 ְּד ַבׁש-ַטל
לֹומר
ֵ ֵט
[ְטרִי ]כרומוזום
ְ ֵטלֹו ֶצנ
ׁש ְך
ֶ ְט ִמיר ֶא
 ּגֵאֹופִיט,ְט ִמיר ִנּצָן
טֹוס ֵטרֹון
ְ ֶט ְס
ַט ִּסית ּדָם
ְטפּול
ִטּפּול ַמ ְקּדִים
ְטפּולֹות
ַט ִּפיל
ַט ִּפיל ִחיצֹונִי
ְט ִּפיל
ַ ַט ִּפיל ל
ְמ ְחצָה
ֶ ַט ִּפיל ל
ִימי
ִ ַט ִּפיל ְּפנ
ַט ִּפילּות
ֵטי
ִ ִטפְלּול ֵּגנ
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manipulation des gènes
serre ; griffe
prénymphe
néotropical
paléotropical
trisomie
trypsine
termite ; fourmi blanche
transgénique
proie
limbe des feuilles
sclérose
récolte
terrestre ; continental
main
diurne
marsupiaux ; métathériens ; didelphiens
poil absorbant
surrénalien
hypophyse ; glande pituitaire
parathyroïdes
spécificité
spécificité d'hôte
bouture
hémicarpe
propagule ; diaspore
néphron
taxum ; taxon
propagule ; diaspore ; propagine
taux de masculinité ; ratio hommes :
femmes
natalité
nouveau-né
indigène
élément trace
afforestation
forêt ; terrain forestier exploitable
forêt pluviale tempérée
forêt tropicale
forêt de conifères
arboricole
foresterie
organisme
organisme génétiquement modifié ;
organisme transgénique ; OGM
biote
microbiota

ִטפְלּול ֵּגנִי
טֹפֶר
ּגֹלֶם-ְטרֹום
ִיקנִי
ָ מר%
ֵ ְטרֹוּפִי
סיָנִי#
ְ -ִיקנִי
ָ  ְפר# ְטרֹוּפִי
ִיסֹומיָה
ְ ְטר
ְטרִי ְּפ ִסין
ְמיט
ִ ֶטר
ְס ֵּגנִי
ְ ְט ַרנ
ֶטרֶף
[ָטרָף ]בעלה
ֶׁשת
ֶ ָטר
יְבּול; ּגִּדּול
ׁש ִּתי
ְ יַ ַּב
יָד
יֹומי
ִ
ּכִיס-ְקי
ֵ יֹונ
ֶקת
ֶ יֹונ
יֹותרֶת ַה ִּכ ְליָה
ֶ
ּמֹוח
ַ יֹותרֶת ַה
ֶ
יֹותרֶת ַה ְּתרִיס
ֶ
יִחּודִּיּות
ְקאי
ַ ְפְנּד
ֻ יִחּודִּיּות ל
יִחּור
ְחידַת ַה ַּמ ְפ ֶרדֶת
ִי
ְחידַת ֲה ָפצָה
ִי
ְחידַת ִּכ ְליָה
ִי
 ַט ְקסֹון,ְחידַת ִמּיּון
ִי
ְחידַת רִּבּוי
ִי
ַחס ַה ִּמינִים
ַי
יְֻלּדָה
יִּלֹוד
יְלִידִי
יְסֹוד קֹרֶט
יִעּור
יַעַר
ֶׁשם
ֶ יַעַר ּג
רֹוּפי
ִ ֶׁשם ְט
ֶ יַעַר ּג
יַעַר ַמ ְח ָטנִי
[יַ ֲערִי ]אקולוגיה
יַ ֲערָנּות
יְצּור
 יְצּור ְמ ֻהְנּדָס,ֵטית
ִ יְצּור ְמ ֻהְנּדָס ֵּגנ
יְצּורָה
ְעירָה
ִ יְצּורָה ז
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micro-organisme
axone ; cylindraxe ; neurite
résistant aux acides ; antiacide ;
inattaquable aux acides
biostasie
spermatogenèse
hyperplasie
thalle
prothallie
instinct
producteur primaire
tégument
hanche ; coxa
algues vertes
persistant ; semperviren
sédentaire
eutrophe ; eutrophique
avantage sélectif
foie
tourbe
moelle épinière
contractilité
choline
cholinergique
généraliste
cholestérol
corolle
cyanophycée ; algue bleue
chitine
phytochimie ; chimie végétale
chimère
scrotum
sac branchial/ respiratoire
kyste
statocyste
flexion
fuseau achromatique/ mitotique
fusiforme ; en fuseau
osséointégration
chlorophylle
bacteriochlorophyll
vaisseau
vaisseaux coronaires
vaisseau lymphatique
vaisseaux sanguins
holisme
mésonéphrome

יְצּורֹון
קסֹון#
ְ , יְצִיאֹון,ַּבי
ִ יְצִיאֹון ֲעצ
יַּצִיב ֻח ְמצָה
יַּצִיבּות ּבִּיֹולֹוגִית
[יְצִירַת ֶזרַע ]זואולוגיה
ֶתר
ֶ יְצִירַת י
[יֶצַע ]מונח מיושן
ׁש ָר ְך
ָ יֶצַע
יסי
ִ יֶצֶר ְּב ִס
יְַצרָן רִאׁשֹונִי
[יְרִיעָה ]בתולעים
[יָ ֵר ְך ]בחרקים
[ֻּקּיֹות ]אצות
ִ יְר
עַד-יְרֹק
ָׁשיב
ִי
ֶתר ָמזֹון
ֶי
ָתי
ִ ִתרֹון ְּב ֵרר
ְי
[ָּכבֵד ]האיבר
ּכָבּול
ַּבים
ִ ֶּכבֶל ֲעצ
[ְּכוִיצּות ]של שריר
ּכֹולִין
ּכֹולִיֶנ ְרּגִי
ּכֹו ְללָן
ֶס ֵטרֹול
ְ ּכֹול
[ּכֹותרֶת ]בפרחים
ֶ
[ְחּלִּיֹות ]אצות
ֻ ּכ
ִיטין
ִ ּכ
ֶמח
ַ ׁשל ַהּצ
ֶ ִימיָה
ְ ּכ
ִימרָה
ֵ ּכ
ּכִיס
ִימים
ִ ּכִיס ז
ִיס ָתה
ְ ּכ
ִיס ַתת ִאּזּון
ְ ּכ
ּכִיפּוף
ּכִיׁשֹור ַה ָּתא
ּכִיׁשֹורִי
ּכִּלּול ָּב ֶעצֶם
ְלֹורֹופיל
ִ
ּכ
ְלֹורֹופיל ַחיְ ַּד ִּקי
ִ
ּכ
[ כלי לימפה,ְּכלִי ]כגון כלי דם
ְּכלֵי ּדָם ְּכלִי ִלּיִים
ִימ ָפה
ְ ְּכלִי ל
ּדָם-ְּכלִי
ֻּכּלִּיּות
[ִּכ ְליַת ֵּביַניִם ]באמבריולוגיה
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métanéphros
pronéphros
cosmopolite
basipète ; acrofuge
acropète
parasexuel
analyse quantitative
dépérissement
porte-greffe
pou
pucerons
dendrite
élytre
parapode
samare
épiglotte
intima
tégument séminal
cuticule
os ilium ; aile iliaque
fornix ; trigone cérébral
campylotrope
corps calleux
coiffe
bouton synaptique
crête ; cannelure
chromosome
chromosome surnuméraire
chromosome bivalent
chromosome X/ sexuel
polytène ; chromosome polytène
chromatographie
chromatographie d'affinité
chromatide
chromatine
articulation foléaire
compétence
dépression de consanguinité
capacité de dilatation
capacité biotique
caste
macula
stigmate
hétérogène
indéhiscent
avirulent
abiotique

ִּכ ְליַת ִסּיּום
[ׁשית ]באמבריולוגיה
ִ ִּכ ְליַת רֵא
ָמי
ִ עֹול-ְּכלַל
ְּכ ַלּפֵי ַה ָּב ִסיס
ְּכ ַלּפֵי ַה ָּקדְקֹוד
 ִמינִי-ּכְמֹו
ּכִּמּות
ִּמׁשֹון
ָ ּכ
[ַּכּנָה ]בוטניקה
ִּכּנִים
ְּכנִימֹות
 ֶּדְנ ְּדרִיט, ְּכנִיסֹון,ְּכנִיסֹון ֲע ַצּבִי
ְּכנַף ֲח ִפּיָה
[ְּכנַף ֶרגֶל ]בחלזונות
[ָפית ]בוטניקה
ִ ְּכנ
ּכִּסּוי ַהּגָרֹון
ִימי
ִ ּכִּסּוי ְּפנ
[ שער,ּכְסּות ]כגון עור
ְסּותית
ִ ּכ
ֶסל
ֶ ּכ
ִּכּפָה
ּכְפּוף ֵּביצִית
ּמֹוח
ַ ְפיס ַה
ִ ּכ
ִּפת ַהּׁשֹרֶׁש
ַ ּכ
ְמד
ָ ַפּתֹור ִמצ
ְ ּכ
ַּכרְּבֹלֶת
ּכְרֹומֹוזֹום
ָתר
ֵ ּכְרֹומֹוזֹום י
ּכְרֹומֹוזֹום ּכְפּולִי
ּכְרֹומֹוזֹום ִמין
ּכְרֹומֹוזֹום ֲענָק
ַפיָה
ְ רֹומטֹו ְגר
ָ ְּכ
ִּקה
ָ ַפיַת ז
ְ ְרֹומטֹו ְגר
ָ ּכ
ְרֹומ ִטידָה
ָ ּכ
ְרֹומ ִטין
ָ ּכ
ָּכרִית
ְׁשירּות
ִ ּכ
ׁש ֵארִים
ְ ֶׁשל
ֶ ּכ
ּכֹׁשר ִה ָּמ ְתחּות
ֶ
ה%ְׂשי
ִ ּכֹׁשר נ
ֶ
ּכַת
ֶתם
ֶ ּכ
[ֶתם ַעיִן ]זואולוגיה
ֶ ּכ
 ֵה ֵטרֹו ֵגנִי,חיד%
ִ לֹא
[ִפ ָּתח ]פרי
ְ לֹא נ
ּלִים#-לֹא
 ַחי-לֹא
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acellulaire
cœur ; noyau
moelle ; médulle
pancréas
albédo
albinisme
Pyrrophytes
plateau perforé
plaque équatoriale
plaque neurale/ préchordale
lamelle
tergite
sternite
sternum
plaque cellulaire
maxillaire supérieur ; maxilla
mandibule
lèvre
clypéus
plèvre
labre
brouteur
brouteur d’herbes
broutement
pâturage
conjonctive
pression sélective
pression artérielle ; tension artérielle
pression de sève radiculaire
liane ; plante sarmenteuse
lignine
nocturne
lymphe
lymphocyte T
cohésion
apprentissage associatif
cartilage de Meckel
maxillaire supérieur ; maxilla
mandibule
gnatique
pharynx
moelle végétale
moelle osseuse ; medulla ossium
langue
lingual
ligule

 ָּת ִאי-לֹא
[ִלּבָה ]בוטניקה
[ִלּבָה ]בוטניקה
ַל ְבלַב
[ִל ְבנָה ]השכבה הלבנה בקליפת פרי ההדר
ַל ְב ָקנּות
[לְהּובִּיֹות ]אצות
ְברָה
ָ לּוח ּכ
ַ
ׁשוָנִי
ְ לּוח ַמ
ַ
[לּוח ֲע ַצּבִים ]בעובר
ַ
[לּוחית ]ברקמות קשות
ִ
ַּבית
ִ לּוחית ּג
ִ
לּוחית ּגְחֹונִית
ִ
[לּוחית ֶה ָחזֶה ]בחרקים
ִ
לּוחית ַה ָּתא
ִ
[ֶסת ֶא ְמ ָצ ִעית ]בחרקים
ֶ לּוחית ל
ִ
[ֶסת ֶעלְיֹונָה ]בחרקים
ֶ לּוחית ל
ִ
[ֶסת ַּת ְחּתֹונָה ]בחרקים
ֶ לּוחית ל
ִ
ׂש ָפ ִתית
ְ -לּוחית ַעל
ִ
לּוחית ִצּדִית
ִ
[ׂשפָה ֶעלְיֹונָה ]בחרקים
ָ לּוחית
ִ
לֹוח ְך ָעלִים
ֵ
ׂשב
ֶ לֹוח ְך ֵע
ֵ
ְחיכַת ָעלִים
ִל
ׂשב
ֶ ְחיכַת ֵע
ִל
ַח ִמית
ְל
ָתי
ִ ַחץ ְּב ֵרר
ַל
ַחץ ּדָם
ַל
ַחץ ַהּׁשֹרֶׁש
ַל
נָה%לִי
לִי ְגנִין
לֵילִי
ִימפָה
ְל
T ִימפֹוצִיט
ְ  ל,T ִימפֹוצִיט ִמ ִּטיּפּוס
ְל
ְלכִידּות
ְמידָה ִסּמּוכִית
ִל
ֶסת
ֶ  ל,ׁשם ֶמ ֶקל
ֵ ֶסת ְסחּוס ַּת ְחּתֹונָה ַעל
ֶל
ְסחּוס ַּת ְחּתֹונָה
ֶסת ֶעלְיֹונָה
ֶל
ֶסת ַּת ְחּתֹונָה
ֶל
ִס ִּתי
ְל
[לֹ ַע ]אנטומיה
[ְׁשד ]זואולוגיה
ַל
ְׁשד ָה ֶעצֶם
ַל
לָׁשֹון
לָׁשֹון- ,לְׁשֹונִי
לְׁשֹונִית
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déjections
malt
fossile
fossile vivant
anthère
zoophile
fonds génétique ; patrimoine génétique
banque de semences
équilibre acide-base ; équilibre acidobasique
symphyse
collecteur
réseau trophique/ alimentaire
organisateur
méat
afférent
sink
ultrastructure
structure tertiaire
clef analytitique/ dichotomique
diversité
biodiversité
panaché ; bigarré; bariolé
labyrinthique
petit bouclier ; scutellum
épidémie
épidémique
désertification
pesticide
contagieux
indice biotique
cône
compartimentation
cytométrie de flux
bryologie
mycologie
velum
expressivité
sève
suc cellulaire
féral ; sauvage
cerveau
diencéphale
bulbe rachidien ; moelle allongée ;
myélencéphale
prosencéphale

ֶׁשת
ֶ ַׁשל
ְל
ֶתת
ֶל
ְמ ֻאּבָן
ְמ ֻאּבָן ַחי
ַמ ֲא ָבק
[ְמ ֻא ַּבק ַּב ֲעלֵי ַחּיִים ]פרחים
ַמ ֲאגַר ֵּגנִים
ָעים
ִ ַמ ֲאגַר ְזר
 ָּב ִסיס--ַמ ֲאזַן ֻח ְמצָה
ַמ ֲא ֶחה
ּסף#
ֵ ְמ
ַמ ֲארַג ָמזֹון
 ְרּגֵן#ְמ
ָמבֹוא
ֵמבִיא
ִמ ְבלָע
ִמ ְבנֶה ָז ִעיר
ׁשלִיׁשֹונִי
ְ ִמ ְבנֶה
ַמ ְגּדִיר ֲחלּו ָפ ַתיִם
ִמ ְגוָן
ִמ ְגוָן ּבִּיֹולֹוגִי ]מספר היחידות הטקסונומיות
[באזור מסוים
ֻּמר
ָ  ְמנ,ְמ ֻגּוָן
[ֻּמם ]בוטניקה
ָ ְמג
ָמ ִגּנִית
ַמ ֵּגפָה
ַמ ֵּג ָפ ִתי
ִמדְּבּור
ַמ ְד ִּביר
ִמ ַּד ֵּבק
ּיֹוטי
ִ ַמּדָד ִּב
[ָמדֹו ְך ]בעין
ִמּדּור
ִימה
ָ ְמדִידַת ָּת ִאים ִּבְזר
ַמּדַע ַה ְּט ָח ִבים
ַמּדַע ַה ִּפ ְטרִּיֹות
[ַמּדָף ]במדוזות
[ִמּדַת ַהּבִּטּוי ]של גן
מֹהל
ַ
[מֹהל ַה ָּתא ]בוטניקה
ַ
מּובָר
מֹוח ּגָדֹול ]המוח הקיצוני בחולייתניים
ַ
[גבוהים
ּבֵיַניִם-מֹוח
ַ
 ְמאֹ ָר ְך-מֹוח
ַ
ְמי
ִ  ִקד-מֹוח
ַ
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cervelet ; cerebellum
mésencéphale ; cerveau moyen/
intermédiaire
mutation
mutation des gènes
réversion ; mutation inverse
mutation induite/ provoquée
mutation ponctuelle
mutation spontanée
molécule
molécule d’adhésion
monophage ; homotrophe ; monotrophe
glumelle supérieure/ interne ; paléa
glumelle inférieure
efférent
morphologie
colonie
chimio-attractant
apoptose ; mort cellulaire programmée
fusion
mésonique ; mésique
micronutriment
déclencheur
centromètre
introduit
insert
indicateur biologique
perforé
antenne
cycle
cycle démographique
circulation sanguine
cycle oestral ; cycle sexuel
cycle de l'azote
cycle du calcium
cycle du carbone
cycle cellulaire
rotation des cultures
phénologie
cycle de vie
cycle circadien
spicule
renouvellement
classe
maladie de carence
barrière géographique
barrière génétique

 ָק ָטן-מֹוח
ַ
 ִּתיכֹון-מֹוח
ַ
מּוט ְציָה
ַ
מּוט ְציָה ֵּגנִית
ַ
מּוט ְציָה חֹוֶזרֶת
ַ
ׁשרֵית
ְ מּוט ְציָה ֻמ
ַ
ְק ָּד ִתית
ֻ מּוט ְציָה נ
ַ
מּוט ְציָה ַעצְמֹונִית
ַ
מֹולֵקּולָה
ַמ ָדנִית
ְ מֹולֵקּולָה צ
מֹונֹו ָפג
מֹוץ
[מֹוץ ַּת ְחּתֹון ]בדגנים
מֹוצִיא
מֹורְפֹולֹו ְגיָה
מֹוׁשבָה
ָ
ִימי
ִ מֹוׁשכָן ּכ
ְ
ָמוֶת ָּת ִאי ְמ ֻת ְכנָת
ִמּזּוג
ָמזִיג
ְמזִינֵי קֹרֶט
ַמְזנֵק
ַמ ְחּבַר ַהּכִיׁשֹור
ֻמ ְחּדָר
[ֶמ ְחּדָר ]בגנום
ַמ ֲחוָן ִּבּיֹולֹוגִי
ְמחֹורָר
[ָמחֹוׁש ]בביולוגיה
ַמ ְחזֹור
ְלּוסּיָה
ִ ַמ ְחזֹור ֻאכ
ַמ ְחזֹור ַהּדָם
 ַמ ְחזֹור ַהּבִּיּוץ,ֶסת
ֶ ַמ ְחזֹור ַהּו
ְקן
ָ ַמ ְחזֹור ַה ַחנ
ַמ ְחזֹור ַה ִּסידָן
ַמ ְחזֹור ַה ַּפ ְח ָמן
ַמ ְחזֹור ַה ָּתא
ָעים
ִ ַמ ְחזֹור ְזר
 ֵפנֹולֹו ְגיָה,זּותי
ִ ַמ ְחזֹור ָח
ַמ ְחזֹור ַחּיִים
ְמ ִמי
ָ ַמ ְחזֹור י
[ׁשלֶד ]בספוגים
ֶ ַמ ַחט
ַמ ְחלֹ ֶפת
ָקה
ָ ַמ ְחל
ַמ ֲחלַת ֶח ֶסר
ָפי
ִ ַמ ְחסֹום ּגֵאֹו ְגר
ֵטי
ִ ַמ ְחסֹום ֵּגנ
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barrière hémato- encéphalique
immunogène ; immunogénique
cloison
partition
demi-vie
fascie
ovipare
métachromatique
métaplasie
métacentrique
dessiccateur
classification
mitochondrie ; chondriosome ; bioblaste
d'Altman ; sarcosome de Retzius
espèces
écoespèce
espèce en danger de disparition
espèces linnéennes/ taxonomique
vicariants
déterminé
déterminant
suc gastrique
microbiologie
microtome
microscope électronique
microscope électronique à transmission
microscope électronique à balayage
plan médian
corde
corde dorsale ; notocorde
corde vocale
cordés
panicule
corymbe
muscle corrugator sourcilier
parent ; de même origine
hybride
génome
opercule
angiospermes
rongeur
salin
turgescence
cément
mélatonine
mélanisme
mélanine

מֹוח
ַ --ַמ ְחסֹום ָּדם
ְמ ַח ֵּסן
ְמ ִחּצָה
ַס ִמיד
ְ ֻּקת ְּפל
ַ ְמ ִחּצָה; ֲחל
ַמ ֲחצִית ַה ַחּיִים
ַמ ְח ֶּתלֶת
ֵמ ִטיל
ְרֹומ ִטי
ָ ֵמ ַטכ
[ֵמ ַט ְּפ ַלְזיָה ]ביולוגיה מולקולרית
[ֵמ ָט ֶצְנ ְטרִי ]כרומוזום
ְמיַ ֵּבׁש
[ִמּיּון ]סיווג למינים
, ִמיטֹוכֹוְנ ְדרִּיֹונִים:ִמיטֹוכֹוְנ ְדרִּיֹון ]רבים
נֹוׁשמֹון
ְ ,[ִמיטֹוכֹוְנ ְד ִרּיָה
ִמין
[ִמין ֵאקֹולֹוגִי ]בוטניקה
ְחדָה
ָ ִמין ְּב ַס ָּכנַת ַהכ
סֹונֹומי
ִ
ִמין ַט ְק
ִמינִים ֲחלִי ִפּיִים
[ְמיֹעָד ]בהתפתחות העובר
 קֹו ֵבע,ְמיַעֵד
ִמיץ ֵק ָבה
יקרֹוּבִּיֹולֹו ְגיָה
ְ ִמ
יקרֹוטֹום
ְ ִמ
ֶק ְטרֹונִים
ְ רֹוסקֹוּפ ֵאל
ְ יק
ְ ִמ
ֶק ְטרֹונִים חֹו ְדרִים
ְ רֹוסקֹוּפ ֵאל
ְ יק
ְ ִמ
רֹוסקֹוּפ סֹורֵק
ְ יק
ְ ִמ
ִמיׁשֹור ֶא ְמ ָצעִי
יתר
ָ ֵמ
יתר ּגַב
ַ ֵמ
יתר קֹול
ַ ֵמ
ית ָרנִים
ְ ֵמ
[ַמ ְכּבֵד ]בוטניקה
ַמ ְכּבֵד ֻמ ְרּכָב
ְמ ַכּוֵץ
[(ַמּכִיר ]כגון נֹו ְגדָן ַמּכִיר )את האנגד
ִמכְלֹוא
ִמכְלֹול ַה ֵּגנִים
[ְסה; ּגֹולֵל ]ברכיכות
ֶ ִמכ
ֻּסי ֶזרַע
ֵ ְמכ
ְסם
ֵ ְמ ַכר
לּוח
ַ ָמ
 טּורְּגֹור,ְחץ
ָ ִמל
ּׁשן
ֵ ֶמלֶט ַה
ֵמלָטֹונִין
ׁשחֹרָנּות
ְ ,ֵמ ָלנִיזְם
ֵמ ָלנִין
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prémolaire
spécialiste
trieur
vivipare
règne des animaux
eucaryote
procaryotes
artéfact
adjuvant
abaxial
sporange
système de reconnaissance
mécanisme isolant
mangrove
dose létale minimale
préfloraison
interface
péricarde
périoste
endost ; endosteum
péristome
épistasie
déterminé
agoniste
voie alterne
fanon
fourrage
cancérogène ; carcinogène ; oncogène ;
oncogénique ; tumorigène
neurotransmetteur ; neuromédiateur
valve
valvule mitrale/ auriculoventriculaire gauche/ bicuspide
valvule tricuspide ; valvule
auriculo-ventriculaire droite
valvules cardiaques
biogéocénologie
cycle de Krebs/ de l'acide citrique
cycle de Krebs/ de l'acide citrique
opsonine
tégument séminal
péricycle
involucre
adventice
intestin
proctodeum
mésentérie ; cloison molle ; sarcosepte

[ְּת ָעה ]בשיניים
ָ ַמל
ֻמ ְמ ֶחה
ְמ ַמּיֵן
[ַמ ְמלִיט ]ביונקים
[ מונח סיסטמטי,ַמ ְמ ָל ָכה ]זואולוגיה
ְעין
ִ ַמ ְמ ֶלכֶת ַּב ֲעלֵי ַה ַּגר
ַמ ְמ ֶלכֶת ַח ְסרֵי ַה ַּג ְר ִעין
ׁשוְא
ָ ִמ ְמצָא
ִמ ְמרָץ
ִמן ַהּצִיר
ִמְנּבָג
ַמְנּגְנֹון ֶהּכֵר
ַמְנּגָנֹון ְמבֹודֵד
ַמְנּגְרֹוב
ְערִית
ָ ָמנָה ַק ְט ָלנִית ִמז
[ַמּנָח ]בכפתור הפרח
ְׁשק
ָ ִמנ
ֵמ ַסב ַהּלֵב
ֵמ ַסב ָה ֶעצֶם
ֵמ ַסב ְּפנִים ָה ֶע ֶצם
ֶתח
ַ ֵמ ַסב ּפ
ִמּסּו ְך ּגֵן
[ְמ ֻסּיָם ]כגון תפרחת מסוימת
ְמ ַסּיֵ ַע
לּופי
ִ ַמ ְסלּול ֲח
[ִמ ְסֶננֶת ]בלווייתן
ִמ ְסּפֹוא
ְטן
ֵ ְמ ַסר
ַּבי
ִ ַמ ְסרָן ֲעצ
,ׂשוָה ]בצדפות
ְ ַמ ְס ֵּתם ]אנטומיה[; ַק
[בבוטניקה
 ְצנִי ִפי-ַמ ְס ֵּתם ּדּו
ִיפי
ִ  ְצנ-ַמ ְס ֵּתם ְּתלַת
[ׁש ְסּתֹום ]של הלב
ַ ,ַמ ְס ֵּתם
ִימי
ִ ַמ ֲעגָל ִּבּיֹוגֵאֹוכ
 ַמ ְעּגַל ְק ֵר ְּבס,ַמ ְעּגַל ֻח ְמצַת ַהּלִימֹון
ַמ ְעּגַל ְק ֵר ְּבס
[ֲטה ]מולקולרי
ֶ ַמע
[ֲטה ַה ֵּביצִית ]בוטניקה
ֵ ַמע
ֲטף
ָ ַמע
[ֲט ֶפת ]התפרחת
ֶ ַמע
[ֲט ֶפת ִחיצֹונִית ]של כלי דם
ֶ ַמע
ְמעִי
[ְמעִי ֲאחֹורִי ]בחרקים
[ְמעִי ֶא ְמ ָצ ִעי ]בחרקים
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caecum
gastrula
sillon ; scissure ; sulcus
dendritique
ganglion
ganglion de la base
ganglion sympathique
amplificateur
succession
succession écologique
génotype
etiology
phénotype
phyllotaxie
phylum
écosystème
agroécosystème ; agrosystème
appareil de Golgi
appareil endocrinien
système vasculaire
système cardiovasculaire
système nerveux central
méthode d’accouplement ; système de
croisement/ de reproduction
androcée
pistil
système nerveux
appareil parasympathique
système latéral
veine porte ; système de la veine porte
système aquifère
carte génétique
follicule
cartographie génétique/ de gènes/
génique
gradient
polysépale
apocarpe
sinueux ; fluxueux ; ondulé ; onduleux
lacune
articulation
nœud
décomposeur ; détritiphage
légume lomentacé
vélum
larve véligère
abducteur

ְמעִי ִעּוֵר
[ְמעִית ]בעובר
ַמ ֲענִית
ְמ ֻעּנָף
ַמ ֲעצָב
יסי
ִ ַמ ֲעצָב ְּב ִס
ימ ָּפ ִתי
ְ ַמ ֲעצָב ִס
ַמ ֲעצֵם
ַמ ֲעקֹבֶת
ִּיֹוטית
ִ ַמ ֲעקֹבֶת ּב
ֵנֹוטיּפ
ִ  ּג,ֵטי
ִ ַמ ֲע ָר ְך ֵּגנ
[ַמ ֲע ַר ְך ַה ִּסּבֹות ]למחלה וכיו"ב
נֹוטיּפ
ִ  ֵפ,זּותי
ִ ַמ ֲע ָר ְך ָח
ַמ ֲע ַר ְך ָעלִים
[ַמ ֲע ָרכָה ]בזואולוגיה
ַמ ֲע ֶרכֶת ֵאקֹולֹוגִית
ָאית
ִ ַמ ֲע ֶרכֶת ֵאקֹולֹוגִית ַח ְקל
ַמ ֲע ֶרכֶת גֹו ְל ִג'י
ִימית
ִ ָׁשה ַה ְּפנ
ָ ַמ ֲע ֶרכֶת ַה ַה ְפר
 ַמ ֲע ֶרכֶת ְּכלֵי ַה ָּדם,ַמ ֲע ֶרכֶת הֹו ָבלָה
[]זואולוגיה
ַמ ֲע ֶרכֶת ַהּלֵב ּו ְכלֵי ַהּדָם
ַּבים ַה ֶּמ ְר ָּכזִית
ִ ַמ ֲע ֶרכֶת ָה ֲעצ
ׁש ָּב ָחה
ְ ַמ ֲע ֶרכֶת זִּוּוגִים; ַמ ֲע ֶרכֶת ַה
[ַמ ֲע ֶרכֶת ְז ָכ ִרית ]בצמחי פרח
[ְק ִבית ]בצמחי פרח
ֵ ַמ ֲע ֶרכֶת נ
ַמ ֲע ֶרכֶת ֲע ַצּבִים
ימ ָּפ ִתית
ְ ָס
ִ ַמ ֲע ֶרכֶת ָּפר
[ַמ ֲע ֶרכֶת ַקו ַהּצַד ]בדגים
ׁשעַר
ַ ַמ ֲע ֶרכֶת
[ימית ]בקוּוצי עור
ִ ַמ ֲע ֶרכֶת ְּתנּועָה ֵמ
ֵטית
ִ ַמּפָה ֵּגנ
[ָקיק ]זואולוגיה
ִ ּפּוחית ]בוטניקה[; ז
ִ ַמ
ִמּפּוי ֵּגנִים
ַמּפָל
ּכֹותרֶת
ֶ ְמפֹרַד ֲעלֵי
ׁש ֲחלָה
ַ ְמפֹרַד ֲעלֵי
ְמפֹרָץ
[ִמ ְפ ָרצִית ]בעצם
ִמ ְפרָק
ׁשר
ֶ ִמ ְפרָק ]בוטניקה[; ֶק
ַּקב
ֵ  ְמר,ְמ ָפרֵק
[ֶקת ]בוטניקה
ֶ ַמ ְפר
[ִמ ְפרָׂש ]ברכיכות
[ָׂשית ]ברכיכות
ִ ִמ ְפר
[ּׂשק ]כגון שריר מפשק
ֵ ְמ ַפ

Colette Allouch

31

Lexicographie français-hébreu-français
clé d'identification
état
homéostasie
état stationnaire
abyssal
synapse ; jonction synaptique
synapse formelle/ neuromimétique
desmosome ; jonction cellulaire
desmosome ; jonction cellulaire
pont intercellulaire
calyptre
substrat
réceptacle
haustorium ; suçoir
receveur
fixateur
caduc
coefficient
quotient respiratoire métabolique
bec
source-puits
fraction
plexus choroïde
colloïde ; particule colloïdale
rythme circadien/ diurne
proximal
macro-évolution
thrombogénicité
narcotique
bile
fente synaptique
distal
distance génétique
acétabulum ; acétabule
méristème apical
composite
centre de diversité
centre d’origine
fourrage grossier
cytotoxique
pathogène
pathogène
imbriqué
coït
rétrocontrôle ; rétroaction
étrier ; stapes
tentacule ; lobe filiforme

ְּת ַח ַה ְג ָּדרָה
ֵ ַמפ
ַמּצָב
ַמּצַב ִאּזּון
ַמּצָב יַּצִיב
ָתי
ִ  ְמצּול,[ ְמצּולֹות ]כגון ְּדגֵי ְמצּולֹות ִסיַנ ְּפ ָסה,ְמד
ָ ִמצ
[ִמצְמּוד ]בכרומוזומים
ְמת
ָ ִמצ
ְמת
ָ  ִמצ, ָּת ִאי-ְמת ֵּבין
ָ ִמצ
ְמת
ָ  ִמצ, ָּת ִאי-ְמת ֵּבין
ָ ִמצ
ִמ ְצֶנ ֶפת
ַמּצָע
[ַמ ָּצעִית ]בוטניקה
ֶמצֶץ
ְמ ַקּבֵל
ְמ ַק ֵּב ַע
ַמ ְקּדִים ִלנְׁשֹר
[ְמ ַקּדֵם ]כגון ְמ ַקּדֵם ְּב ֵררָה
ימ ִתי
ָ ְׁש
ִ ְמ ַקּדֵם נ
ַמּקֹור
ּומ ְבלָע
ִ ָמקֹור
ִמ ְק ָטע
ָמית
ִ ִמ ְק ַלעַת ּד
ִמ ְקּפָה
ְמ ִמי
ָ ִמ ְקצָב י
ְמקֹרָב; ָסמּו ְך
 ִמינִית- ֵאבֹולּו ְציָה ַעל, ֵאבֹולּו ְציָה-ַמ ְקרֹו
ַמ ְקרִיׁשּות
קֹוטי
ִ  ַנ ְר,ַמ ְרּדִים
ָמרָה
ְמדִי
ָ ִמ ְרוָח ִמצ
ֻחק
ָ ְמר
ֵטי
ִ ְחק ֵּגנ
ָ ֶמר
ׁשת
ֶ ְח
ֶ ַמר
ִיס ֵט ָמה ָקדְקֹו ִדית
ְ ֵמר
ְמ ֻרּכָב
ֶמ ְרּכַז ִמ ְגוָן
ֶמ ְרּכַז מֹו ָצא
ִמ ְרעֶה
ַמ ְר ִעיל ָּתא
 ָּפתֹוגֵן,ַמ ְרעָן
 ָּפתֹו ֵגנִי,ַמ ְר ָענִי
['ְמרֹעָף ]בעלים וכד
ׁשּגָל
ְ ִמ
ָמׁשֹוב
[ׁשוֶרֶת ]באוזן
ְ ִמ
ָמׁשֹוׁש
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pélagique
parapatrique
durée de génération
longévité
commissure
complément
radula
famille
infundibulum
bétail ; animaux d'élevage
précipité
vivipare
inducteur
matrix ; stroma
matrice extracellulaire
matrice osseuse ; ostéoïde
implant
diurétique
poïkilotherme
variabilité
corrélation
valeur d’adaptation ; justesse
médiateur
tempéré
tonus
spathe
biodégradable
chalaze
mésentère
nomenclature
utricule
alvéole
spore
androspore ; microspore
macrospore
coelentérés
embryon ; germe
semis ; plant de semis ; jeune plant
Cambrien ; période cambrienne
pousse ; germination
cotylédon hypogé
flétrissement
antagonisme
infestation
antagonisme
virus
bactériophage

[ׁשּיֵט ]זואולוגיה
ַ ְמ
ּׁשיק ָמקֹום
ִ ַמ
ׁש ְך ּדֹור
ֶ ֶמ
ׁש ְך ַחּיִים
ֶ ֶמ
ׁש ֶלבֶת
ְ ִמ
ׁשלִים
ְ ַמ
[ׁשֶננֶת ]של רכיכות
ְ ִמ
[ׁש ָּפ ָחה ]בסיסטמטיקה
ְ ִמ
[ׁש ֵּפ ְך ]באנטומיה
ְ ַמ
ׁשק ַחי
ֶ ֶמ
ְּפל
ָ  ִמנ,ׁש ָקע
ְ ִמ
[ׁשרִיץ ]לא ביונקים
ְ ַמ
ׁשרָן
ְ ַמ
ׁש ִּתית
ְ ַמ
 ָּת ִאית-ׁש ִּתית חּוץ
ְ ַמ
ׁש ִּתית ֶעצֶם
ְ ַמ
ׁש ָּתל
ְ ִמ
ׁש ֵּתן
ַ ְמ
ׁש ַּתּנֵה חֹם
ְ  ִמ,ׁש ַּתּנֵה חֹם ּגּוף
ְ ִמ
ׁש ַּתּנּות
ְ ִמ
ם%ִמ ְת
מּות%ֻמ ְת
ְמ ַתּוֵ ְך
[ָמתּון; ְמ ֻמּזָג ]בביוגאוגרפיה
[ ֶמ ַתח ]טונוס,ׁשרִירִים
ְ ֶמ ַתח
ַמ ְת ָחל
ִמ ְת ַּכּלֶה ִּבּיֹולֹוגִית
[ִמ ְתלֵה ַה ֶחלְמֹון ]זואולוגיה
ִמ ְתלֵה ַה ְּמ ִעי
ְקלָטּורָה
ְ נֹומנ
ֶ ,ׁשמֹות
ֵ ַמ ַּתן
ּׂש ִּקיק
ַ נֹאדֹון ]באוזן[; ְּפרִי ַה
[נֹאדִית ]ברֵיאה
[ֶנבֶג ]בוטניקה
ֶנבֶג ְז ָכרִי
ְק ִבי
ֵ ֶנבֶג נ
נְבּובִים
[ֶנבֶט ]אמבריולוגיה
[ֶנבֶט ]בוטניקה
ְטי
ִ ִנב
ִיטה
ָ ְנב
 ִעּלִית,ִיטה ִעּלִית
ָ ְנב
יׁשה
ָ ְמ
ִ  ּכ,ְנ ִבילָה
[ַנ ְגדָנּות ]בהתנהגות
נִּגּו ַע
[ְנגִידָה; ַנ ְגדָנּות ]בהתנהגות
ְנגִיף
ְנגִיף ַה ַחיְּדַק
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viroïde
dérive des continents
gaine
gaine foliaire
coleorhize
gaine amylacée
tropisme
chimiotaxie ; chimiotactisme
héliotropisme
autotrophie
taxie
chimiotaxie
phototaxie ; héliotaxie
phototropisme
géotropisme
thigmotropisme
anticoagulant
antagoniste
anticorps
anticorps monoclonal
autoanticorps
dégénration
liquide interstitiel
humeur aqueuse
liquide céphalorachidien
liquides organiques/ biologiques
biome (vaste unité écologique
de physionomie homogène)
filoplume
penne
plumule
nucléotide
noradrenaline
mélanocyte ; mélanophore
mélanodendrocyte
sporangiophore
microsporange
sporophore
carpophore
chromatophore
caduque
traceur
phototrophe
autotrophe
lécithotrophique
hétérotrophe
coprophage

ְנגִיפֹון
ְנדִידַת יַ ָּבׁשֹות
ָנדָן
ְנדַן ֶה ָעלֶה
ְנדַן ַהּׁשֹרֶׁש
ֲמי ָלנִי
ִ ָנ ָדן ע
ְהּיָה
ִנ
ִימית
ִ ְהּיָה ּכ
ִנ
ַּׁש ֶמׁש
ֶ ְהּיָה ל
ִנ
ְהּיָה מּו ֶלדֶת
ִנ
ְהירָה
ִנ
ִימית
ִ ְהירָה ּכ
ִנ
ְהירַת אֹור
ִנ
ְהּיַת אֹור
ִנ
ְהּיַת ְּכ ִבידָה
ִנ
ְהּיַת ַמּגָע
ִנ
ִיׁשה
ָ נֹוגֵד ְקר
[ ֶנ ְגּדִי; ַנ ְג ָדנִי ]בהתנהגות,נֹוגֵד
נֹו ְגדָן
ְטי
ִ ׁשב
ִ -נֹו ְגדָן ַחד
ְמי
ִ נֹו ְג ָדן ַעצ
נִּוּון
ִק ָמ ִתי
ְ ר-נֹוזֵל ֵּבין
נֹוזֵל זְגּוגִי
ּׁש ְדרָה
ִ נֹוזֵל חּוט ַה
נֹוְזלֵי ַהּגּוף
 ִּבּיֹום,נֹופה
ָ
חּוטית
ִ נֹוצָה
נֹוצַת ּכְסּות
לּומה
ָ נֹוצַת ְּפ
ֵאֹוטיד
ִ נּוקל
ְ
 ְד ֵרָנלִין#נֹו ְר
נֹוׂשא ֵמ ָלנִין
ֵ
ׂשא ִמְנּבָג
ֵ נֹו
נֹוׂשא ִמְנּבָג ְז ָכרִי
ֵ
[ְבגִים ]בפטריות
ָ נֹוׂשא נ
ֵ
נֹוׂשא ְּפרִי
ֵ
[נֹוׂשא ֶצבַע ]גופיף או תא
ֵ
נֹוׁשרֶת
ֶ
נֹותב
ֵ
נִּזֹון אֹור
אֹוטֹוטרֹוף
ְ
,אֹו ְר ָּגנִית-נִּזֹון ִאי
נִּזֹון ֶחלְמֹון
רֹוטרֹוף
ְ  ֵה ֵט,חֹמר אֹו ְר ָּגנִי
ֶ נִּזֹון ֵמ
ה%נִּזֹון צֹו
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planctontrophique
saprophyte
essaim
naris ; narine
choane
territoire
démyélinisé
acellulaire
nastisme ; nastie
photonastie
thermonastie
chimionastie
nyctinastie
thigmotactique
hyponastie
dénitrification
fardeau génétique
détoxication
canine
mobilité
capillaire
nymphe
péristaltisme
motilité
actinomorphe
nanomètre
nanisme dégénératif du type
d'Amsterdam
formule dentaire
régression
dédifférenciation
sérum
sérum
digestibilité
bifide
allopatrique
déhiscent
diaphyse
bourgeon
gemme
gemmule
zoïde
gastrozoïde
gamétozoïde
rejeton ; rejeton
mésoblaste

ְקטֹון
ְ  נִּזֹון ְּפ ַלנ,ֶפת
ֶ נִּזֹון צ
ָקב
ָ נִּזֹון ר
ְחיל
ִנ
ְחיר
ִנ
ִימי
ִ ְחיר ְּפנ
ִנ
[ַחלָה ]זואולוגיה
ֲנ
נְטּול ִמּיֵלִין
נְטּול ָּת ִאים
נּועה ּכִּוּונִית
ָ נְטּות ]בוטניקה[; ְּת
נְטּות אֹור
נְטּות חֹם
ִימית
ִ נְטּות ּכ
נְטּות ַליְלָה
נְטּות ַמּגָע
נְטּות ַמ ְעלָה
ְטילַת ִחנְקּון
ִנ
ֵטי
ִ ֵטל ֵּגנ
ֶנ
ְעלִים
ָ ִטרּול ר
ְנ
נִיב
ַנּיָדּות
 נִים,ִימה
ָ ִימי; נ
ִנ
ִימפָה
ְנ
נִי ַע
נִיעּות
ימ ְט ִרּיָה
ֶ  ַּבעַל ִס,[צּורָה ]בפרחים-נְכֹון
[ַר ְדיָלִית ]בבעלי חיים
ָנֹומ ֶטר
ֶ נ
ַנּנָסּות
ׁשַּניִם
ִ ֻס ַחת
ְנ
ְסיגָה
ִנ
ְסיגַת ִה ְת ַמּיְנּות
ִנ
ַסיּוב
ְנ
ַסיּוב ַהּדָם
ְנ
ֶנ ְעּכָלּות
[ִׁשַניִם ]בוטניקה
ְ ׁשסּו ַע ל
ָ ;ִנ ְפצָל
ִנ ְפרַד ָמקֹום
[ְּתח ]פרי
ָ ִנפ
[ִנּצָב ]בנוצות[; ָקנֶה ]בעצם
[ִנּצָן ]בוטניקה
[ִנּצַן ְר ִבּיָה ]בטחבים
[ִנּצַן ְר ִבּיָה ]בספוגיים
[ ִנּצָנֹות:ִנ ֶּצנֶת ]בצורבים; ברבים
ִנ ֶּצנֶת נִּזֹונָה
ִנ ֶּצנֶת ְר ִבּיָה
ֵנצֶר
[ֵנצֶר ֵּביַניִם ]זואולוגיה
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ectoblaste
endoblaste
blastule
ramet
foramen
ostium
femelle
pore
féminin
coque
omasum
naturalisé
invagination ; intussusception
vagin
spermathèque ; réceptacle séminal ;
spermatothèque
porteur, vecteur
mue
respiration
photorespiration
décidu ; caduc
exfoliation
mue
abscission
piste odorante
disjonction
milieu ; environnement
environnement interne
tolérance
résistance au froid
bois taillis
enclume
ouverture branchiale ; fente branchiale
vernation
ordre
ploïdie
ménisque articulaire
ambiant
tolérant
subérine
genre
ombelle
somatique
savane
antidote
cartilage
cartilagineux

[ֵנצֶר ִחיצֹונִי ]זואולוגיה
[ִימי ]זואולוגיה
ִ ֵנצֶר ְּפנ
[ִנ ְצרִית ]בעובר
ִנ ְצרָן
ֶקב
ֶנ
[ִיסה ]בספוגים
ָ ֶקב ְּכנ
ֶנ
ְקבָה
ֵנ
ַקּבּו ִבית
ְנ
ְקבִי
ֵנ
ֶקד
ֶנ
 נִּקּור,ְקירָה
ִנ
ִקלָט
ְנ
ִימית
ִ ׁש ִקיעָה ְּפנ
ְ ,ִנרְּתּוק
ְּתיק
ִ ַנר
[ְּתיק ֶזרַע ]זואולוגיה
ִ ַנר
ֶקטֹור
ְ ַּׂשא; ו
ָנ
[ְׁשילָה ]בזוחלים ובחרקים
ִנ
ימה
ָ ְׁש
ִנ
ימת אֹור
ַ ְׁש
ִנ
[ָׁשיר ]בוטניקה
ִנ
ְׁשירָה
ִנ
ַּׁשלּות
ְ  ִה ְתנ,ֶׁשל
ֶנ
נִּתּוק
ֵיח
ַ ְתיב ר
ִנ
ֶתק
ֶנ
ְסבִיבָה
ִימית
ִ ְסבִיבָה ְּפנ
ְסבִילּות
ְסבִילּות לְקֹר
[ְס ַב ְך ]בוטניקה
[ַסּדָן ]באוזן
ִימים
ִ ֶסדֶק ז
[ֵסדֶר ֶה ָעלִים ]בניצן
[ִס ְדרָה ]במיון
לֹואי ְדיָה
ִ  ְּפ,[ָתּיּות ]בכרומוזומים
ִ ִס ְדר
ָקי
ִ ַס ֲהרֹון ִמ ְפר
סֹובֵב
סֹו ְבלָן
סּו ֵּברִין
סּוג
סֹו ֵכ ְך
סֹומ ִטי
ָ
ָסוָנָה
סֹותרָן
ְ
[ ַח ְסחּוס:ְסחּוס ]במקורות
חּוסי
ִ ְס
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dérive génétique
statolith
stéroïde
stérol
fibre
fibre d’association
fibroadénome géant
fibrille
neurite
myofibril
fibreux
symbionte facultatif
symbionte obligatoire
symbionte obligatoire
symétrie bilatérale
zygomorphisme ; symétrie bilatérale
symétrie radiale
caractère sexuel secondaire
synergie ; synergisme
synthèse
chimiosynthèse
villosité
taxonomie ; systématique; taxinomie
hélice
double hélice
scalariforme
cryptophyte
anthropophile ; synanthrope
commensal
commensalisme
marqueur génétique
bronche
bronchiole
paramécie
filtrage
menton
synchronisation
synchroniser
aileron ; nageoire
barbule
seuil
éponge
spongieux
absorption
biorésorption
réincorporation
adsorption

ֵטית
ִ ְס ִחיפָה ֵּגנ
[ ְבנִין ]זואולוגיה# ,ְס ָטטֹולִית
רֹואיד
ִ ְס ֵט
ְס ֵטרֹול
ִסיב
ִסיב ִסּמּו ְך
ִסיב ֲענָק
ִסיבֹון
 ִסיבֹון,ַּבי
ִ ִסיבֹון ֲעצ
ׁשרִיר
ְ ִסיבֹון
ִסיבִי
ימּבִּיֹונְט ְּב ֵר ָרנִי
ְ ִס
ימּבִּיֹונְט ּכָפּוי
ְ ִס
ימּבִּיֹונְט ְמ ֻחּיָב
ְ ִס
 ִצּדִית-ימ ְט ִרּיָה ּדּו
ֶ ִס
 ִצּדִית-ימ ְט ִרּיָה ּדּו
ֶ ִס
ימ ְט ִרּיָה ַמ ְע ָּגלִית
ֶ ִס
ׁשִנּיִים
ְ ימנֵי ִמין ִמ
ָ ִס
ִסיֶנ ְרּגִּיּות
ְּתזָה
ֵ ִסינ
ִימית
ִ ְּתזָה ּכ
ֵ ִסינ
ִסיס
[יקה ]בוטניקה
ָ יס ֵט ָמ ִט
ְ ִס
ְסלִיל
ְסלִיל ּכָפּול
ָמי
ִ ֻסּל
ְסמּוי ִנּצָן
דָם%  ְסמּו ְך,דָם%ָָסמּו ְך ל
 ְסמּוכָן, ָסמּו ְך,ָסמּו ְך עַל
ְסמּוכָנּות
ֵטי
ִ ַס ָּמן ֵּגנ
ִס ְמּפֹון
ִס ְמּפֹונִית
ַסְנ ָּדלִית
ִסּנּון
ְטר
ֵ ַסנ
ִסְנּכְרּון
ִסְנ ְּכרֵן
ְסַנ ִּפיר
ְס ַע ְפעַף
ַסף
ְספֹוג
ְספֹוגִי
[ִיטה ]של יונים
ָ ְספִיגָה ]של עצם[; ְקל
ְספִיגָה ּבִּיֹולֹוגִית
ְספִיגָה חֹוֶזרֶת
ִיחה
ָ ְספ
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cytométrie
banque génomique/ de gènes
secrétine
calcifuge
photopériodisme
thermopériodisme
sérologie
émasculation
carcinogenèse
cancer
centrifugation
centrifuge
diaphragme
automnal
embryon
fœtus
moisissure
mésozoïque ; secondaire
lentille
percutané
nidifuge ; précoce
myélinisé
antidiurétique
peau
artère
carotide
artère coronaire
artériel
artériole
activation
excitabilité
opsonisation
pis
périanthe
chorion
couronne
gland du pénis
œil ocellé
organe para-pinéal
ommatidie
inhibition
inhibition de contact
rétroinhibition
inhibition répétitive
inhibition compétitive/ concurrentielle
muscle fessier
digestion ; ingestion

ְספִירַת ָּת ִאים
ִס ְפ ִרּיַת ֵּגנִים
ֵטין
ִ ֶס ְקר
ָסר ִמ ִּסידָן
ֵסרּוגִּיּות אֹור
ֵסרּוגִּיּות חֹם
ֵסרֹולֹו ְגיָה
ֵסרּוס
ִסרְטּון
ְטן
ָ ַסר
ִסרְּכּוז
ִס ְרּכֵז
ַס ְר ֶע ֶפת
ְס ָתוִי
ֻעּבָר
ׁשלִיל
ְ , ֻע ָּבר,ֻעּבָר ִמ ְת ַקּדֵם
עֹ ֶבׁש
ִעּדַן ַהּבֵיַניִם
ָׁשה
ָ ֲעד
[עֹובֵר עֹור ]כגון ֶה ְת ֵקן עֹובֵר עֹור
רֹוח
ַ  ֶא ְפ,עֹוזֵב ֵקן
עֹוטה ִמּיֵלִין
ֵ
ׁש ֶתן
ֶ עֹוצֵר
עֹור
עֹורֵק
עֹורֵק ָהרֹאׁש
עֹורֵק ְּכלִילִי
ְקי
ִ עֹור
ְקיק
ִ עֹור
עֹורְרּות
עֹורְרּות
ֲטּיָה
ִע
ָטין
ִע
[ָטיף ]בפרח
ִע
[יסים ]בעובר
ִ ֲטיף ִס
ִע
ֲטרָה
ָע
ֲטרֶת ַה ִּפין
ֶע
ׁשּוטה
ָ ַעיִן ְּפ
ַעיִן ָקדְקֹודִית
[ בחרקים,עֵינִית ]בעין מורכבת
עִּכּוב
ְמּגָע
ַ עִּכּוב ּב
ׁשֹובי
ִ עִּכּוב ְמ
ִׁשנֶה
ְ עִּכּוב נ
רּותי
ִ עִּכּוב ַּת ֲח
עַּכּוזִי
עִּכּול
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sépale
pétale
stipule
sporophylle
tépale
feuille dorsiventrale
carpelle
feuillage ; frondaison
pistil
condyle
oreillette ; atrium du cœur
derme
hypertonie
super-ordre
foliole
axe épicotylé
épigé
debout
stase
colonne vertébrale
style
scape ; fût ; hampe
colonnaire
colunelle
tolérance à la sécheresse
amyloïde
amyloplaste
amylase
amidon
baie ; grain
fruit charnu à pépins ; pyroïde
gigantisme
membrane nictitante ; troisième paupière
galle ; cécidie
tanin
phanérophyte
arbuscule
nerf
nerfs crâniens
nerf glosso- pharyngien
nerf facial ; septième nerf crânien
nerf optique
motoneurone ; neurone moteur
nerf rachidien
innervation
neurula
os sacrum

ָבי ַע
ִ ֲעלֵה ּג
ּכֹותרֶת
ֶ ֲעלֵה
ֲעלֵה ְלוַאי
נֹוׂשא ִמְנ ָּבגִים
ֵ ָעלֶה
ֲעלֵה ָע ִטיף
 ְצ ָדדִים-ָעלֶה ׁשֹונֵה
ׁש ֲחלָה
ַ ֲעלֵה
ַע ְלוָה
[ֱעלִי ]בוטניקה
[ֱעלִי ]זואולוגיה
[ֲע ִלּיָה ]בלב
 ָהעֹור-ִעּלִית
ַחץ
ַ ל-ַעל
 ִס ְדרָה-ַעל
ַע ְל ַעל
 ְּפ ִסיג-ַעל
ְקעִי
ָ  ַקר-ַעל
[עֹמד ]אקולוגיה
ֶ
ִּמדֹון
ָע
ׁש ְדרָה
ִ ,ּׁש ְדרָה
ִ עַּמּוד ַה
עַּמּוד ֱעלִי
עַּמּוד ִּת ְפ ַר ַחת
עַּמּודִי
עַּמּודִית
ֲמידּות לְיֹ ֶבׁש
ִע
ילֹואיד
ִ ָמ
ִע
ַסט
ְ ילֹוּפל
ְ ָמ
ִע
ָמילָז
ִע
ֲמילָן
ִע
ֲעָנבָה
ֲעָנבָה ּדְמּויָה
ֲענָקּות
ַע ְפ ַע ִּפית
ָעפָץ
 ָטנִין,ַע ְפצָן
יח
ַ ָׂש
ִ עֵץ ו
ָסי
ִ עֵץ ַנּנ
ָעצָב
ְּתי
ִ ָעצָב ֻּג ְל ָּגל
ּלֹע
ַ ְה
ַ ֲעצַב ַהּלָׁשֹון ו
ֲעצַב ַה ָּפנִים
ְאּיָה
ִ ֲעצַב ָהר
ִיע
ַ ָעצָב ֵמנ
ׁש ְדרָה
ִ ֲעצַב
ִעצְּבּוב
[ֲע ַצּבִית ]בעובר
ָעצֶה
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bois ; xylème
bois de compression
protoxylème
aoûtement
conifères
os dermique
os nasal
clavicule
sternum
émur
os frontal
vertèbre sacrée
coccyx
os pariétal
tibia
métacarpien
métatarse
os alvéolaire
os chondroïde / cartilagineux
os spongieux
os compact
os squameux
phalange
chaîne ossiculaire/ des osselets
sère ; série de végétation
cohorte
stress
stérilisation
stipe ; pied
funicule
pédicelle
pédoncule
stérile
stérilité
autostérilité
steppe
nervation
prépuce
prostate
herbe
thérophyte
hémicryptophyte
plante nuisible / adventice
herbacé
herbier
prématuré

[ֵעצָה ]בוטניקה
ְחּוסה
ָ ֵעצָה ּד
ֵעצָה ְּת ִחּלִית
ִעּצּוי
ֻּבל
ָ ְטר
ְ ִמ ֵחי ִאצ
ְ  צ,ֲעצֵי ַמ ַחט
ְמית
ִ ֶעצֶם ַּגר
ף#ֶעצֶם ָה
ִיח
ַ ֶעצֶם ַה ְּבר
לּוחית ֶה ָחזֶה
ִ ;[ֶעצֶם ֶה ָחזֶה ]בחולייתניים
[]בחרקים
ֶעצֶם ַהּיָ ֵר ְך
ֶעצֶם ַה ֵּמצַח
ֶעצֶם ֶה ָעצֶה
עֹקץ
ֶ ֶעצֶם ָה
ֶעצֶם ַה ָּקדְקֹוד
[ׁשֹוקה ]בחרקים
ָ ,ּׁשֹוקה
ָ ֶעצֶם ַה
ֶעצֶם ּכַף ַהּיָד
ֶעצֶם ּכַף ָה ֶרגֶל
ׁשית
ִ ְּת
ֵ ֶעצֶם ַמכ
חּוסית
ִ ֶעצֶם ְס
ֶעצֶם ְספֹוגִית
ֶעצֶם צְפּופָה
טּוחה
ָ ׁש
ְ ֶעצֶם
ׁשל ֶא ְצּבַע
ֶ ֶעצֶם
[ּׁש ַמע ]ביונקים
ֵ ְמים ַה
ִ ַעצ
[ׁשלָב ]במעקובת
ָ ,עֹקב
ֶ
ִּתה
ָ ֻע ְקּבָה; ּכ
ָע ָקה
ִעּקּור
[ּתֹומכָן ]באצות
ְ ;[עֹקץ ]בפרי
ֶ
[עֹקץ ַהּבֵיצִית ]בוטניקה
ֶ
עֹקץ ַה ֶּפרַח
ֶ
ַחת
ַ עֹקץ ַה ִּת ְפר
ֶ
ָע ָקר
ֲע ָקרּות
ְמית
ִ ֲע ָקרּות ַעצ
ֲע ָרבָה
[עֵרּוק ]בוטניקה
ָע ְרלָה
ַערְמֹונִית
ׂשב
ֶ ֵע
ָתי
ִ ׁשנ
ְ -ׂשב ַחד
ֶ ֵע
ָתי
ִ ׁשנ
ְ -ׂשב רַב
ֶ ֵע
ׁשֹוטה
ֶ ׂשב
ֶ ֵע
ׂשּבֹונִי
ְ ֶע
ׂש ִּבּיָה
ְ ִע
[ּפַג ]בזואולוגיה
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fruit prémature
néoténie ; protérogenèse
larve
épiploon
potentiel osmotique
potentiel d'oxydoréduction
potentiel hydrique
potentiel de repos
potentiel d'action
exergonique
polysome ; polyribosome ; ergosome
polype
polyphage
polyploïde
invasif
phosphagène
phosphatase
phosphatase acide
fécondité
extenseur
dispersion agrégative
nielle des céréales
glucide ; hydrate de carbone
pétiole
marteau
mamelon
aréole
champignon
ascomycète
anus
stomion
cardia
fibrine
stomate
physiologie
anal
phytoalexine
phytochimie ; chimie végétale
phylogénique ; phylogénétique
verge
Pyridoxine
pyramide biotique
stade pachytene
tagme
hémisphère cérébral
hémipénis

[ַּפּגָה ]בוטניקה
ׁשילָה ִמינִית ֻמ ְק ֶּד ֶמת
ִ ַּפּגִּיּות ]זואולוגיה[; ְּב
[]בוטניקה
ַחל
ַ  ז,ַּפּגִית
ֶּפדֶר
ּפֹוטְנ ִצּיַל ִּפעְּפּו ַע
ֶ ,מֹוטי
ִ אֹוס
ְ ּפֹוטְנ ִצּיָל
ֶ
ּפֹוטְנ ִצּיַל ִח ְמזּור
ֶ
[ּפֹוטְנ ִצּיַל ַמיִם ]בצמח
ֶ
נּוחה
ָ ּפֹוטְנ ִצּיַל ְמ
ֶ
ּפֹו ֶטְנ ִצּיַל ְּפ ֻעּלָה
ּפֹולֵט ֵאֶנ ְר ִּגּיָה
ּפֹולִיזֹום
 ּפֹולִיּפֹוס,ּפֹולִיּפ
ּפֹולִיפָג
לֹואידִי
ִ ּפֹולִי ְּפ
ּפֹולֵׁש
פֹוס ָפגֵן
ְ
ֹוס ָפ ָטז
ְפ
פֹוס ָפ ָטז ֻח ְמצִי
ְ
ּפֹורִּיּות
[ּפֹוׁשט
ֵ ׁשרִיר
ְ ּפֹוׁשט ]כגון
ֵ
ּפִּזּור צָבּור
ַּפ ֲחמֹון
ימה
ָ ַּפ ְח ֵמ
[ְטֹוטרֶת; ִּג ְבעֹולֹון ]בחרקים
ֶ ּפ
[ַּטיׁש ]באוזן
ִ ּפ
[ִט ָמה ]זואולוגיה
ְ ּפ
ִט ִמית
ְ  ּפ,ִט ִמית ַה ַּק ְקטּוס
ְ ּפ
ִט ִרּיָה
ְ ּפ
[מערכה-ִטרִּיֹות נֹאדִית ]תת
ְ ּפ
ּפִי ַה ַּט ַּב ַעת
ּפִי ַה ִּמְנּבָג
ִּפי ַה ֵּק ָבה
ִיּברִין
ְפ
ּפִּיֹונִית
פִיזְיֹולֹו ְגיָה
ָנלִי% ,ְּתי
ִ  ַט ַּבע-ִּפי
ֶק ִסין
ְ ל%פִיטֹו
ִימיָה
ְ פִיטֹוכ
ֵטי
ִ ִפילֹו ֵגנ
ִּפין
ִידֹוק ִסין
ְ ִּפיר
ִּיֹוטית
ִ ָמידָה ּב
ִ ִּפיר
ִיטן
ֵ ָּפכ
[ֶּפלֶג ּגּוף ]בחרקים
ּגָדֹול-מֹוח
ַ ֶּפלֶג
[ ִּפין ]בלטאות ובנחשים-ְּפלַג
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ploïdie
plasma
plasmodesme
plasmon
fission
éjaculation
palynologie ; pollénographie
plaste
chloroplaste
leucoplaste ; amyloplaste/ amyloleucite
chromoplaste
plasticité phénotypique
plasmide
micropyle
buccal
hôte
hôte intermédiaire/ alternant/ secondaire
pasteurisation
cotylédon
épiblaste
diapause
tarse
matériau bioactif
osmose
diffusion
papaïne
peptide
patella
rotule
pectine
anthèse
bourgeon gustatif ; papille gustative
glomérule rénal
nodule radicale
tubercule
cocon
bulbe olfactif
cormus ; corme ; bulbe tubéreux
progestérone
oreillette ; atrium du cœur
vestibule
protéinase ; protéase
protoplasme
protoplaste
prolactine
phéromone
prophage

לֹואי ְדיָה
ִ ְּפ
ְמה
ָ ְּפ ַלז
ּׁשרֶת
ֶ ְמה ְמ ַק
ָ ְּפ ַלז
ְּפ ַלזְמֹון
ְּפלִיגָה
ִיטת ֶזרַע
ַ ְּפל
ָּפלִינֹולֹו ְגיָה
ַס ִטידָה
ְ ְּפל
ֻּקה
ָ ַס ִטידָה יְר
ְ ְּפל
ַס ִטידָה נְטּולַת ֶצבַע
ְ ְּפל
ַס ִטידַת ֶצבַע
ְ ְּפל
זּותית
ִ ַס ִטּיּות ָח
ְ ְּפל
ַס ִמיד
ְ ְּפל
[ֻּמה ]בוטניקה
ָ ּפ
[ֻּמי ]ברפואת שיניים
ִ ּפ
[ְסן
ֵ כ#ְקאי ]מקובל גם ְמ
ַ ֻּפְנּד
ְקאי ֵּביַניִם
ַ ֻּפְנּד
ִּפ ְסטּור
ְּפ ִסיג
ׂשרִידִי
ְ ְּפ ִסיג
ֶּפ ֶסק
[ִּפ ַּסת ֶרגֶל ]בחרקים
ָּפ ִעיל ִּבּיֹולֹוגִי
ִּפעְּפּו ַע
 ּדִיפּוְזיָה,ִּפעְּפּו ַע
ַּפ ָּפ ִאין
ֶּפ ְּפ ִטיד
ִּפ ָּקה
ִּפ ָּקה
ֶּפ ְק ִטין
יחת ֶּפ ַרח
ַ ְּפ ִק
ֶּפ ַקע ַט ַעם
[ְּפ ָק ִעית ]בכליה
ְּפ ָק ִעית ׁשֹרֶׁש
[ְּפ ַקעַת ]בוטניקה
[ְּפ ַקעַת ]של גולם חרקים
ָחה
ָ ְּפ ַקעַת ֲהר
ְּפ ַקעַת ֵנצֶר
ֶס ֵטרֹון
ְ ְּפרֹוג
[ ֲע ִלּיָה ]בלב,ְּפרֹוְזּדֹור
ְּפרֹוזְּדֹורִי
ז%רֹוט
ֵ ְּפ
ְמה
ָ ְּפרֹוטֹו ְּפ ַלז
ַסט
ְ ְּפרֹוטֹו ְּפל
ַק ִטין
ְ ְּפרֹול
ֵפרֹומֹון
'ְּפרֹופָג
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décomposition
prothrombine ; facteur II
syncarpé
hypogyne
épigyne
apocarpe
premier envol
utricule
fruit apocarpe
mise à fruit
fertilité
floraison
cauliflore
convulsion
paraphyse
impulsion
explosion respiratoire
entrenoeud
strobile
métamère ; somite
supination
sonication
excrétion
extension
abduction
gyrus ; circonvolution
tour
pathologie
oscule
descendance
grappe
homochromie
coloration prémonitrice ;
coloration prémonitoire ;
coloration aposématique
pigment respiratoire
pigmentation
sore
chélipède
collatéral
matières fécales
méconium
colonne cervicale
cervical
ventouse
nectaire

ּפֵרּוק
רֹומ ִּבין
ְ רֹות
ְ ְּפ
ׁש ֲחלָה
ַ  ַּב ַעל,ׁש ֲחלָה ְמ ֻא ָחה
ַ ֶּפרַח ַּב ַעל
ְמ ֻא ָחה
ׁש ֲחלָה ִע ִּלית
ַ  ַּב ַעל,ׁש ֲחלָה ִעּלִית
ַ ֶּפרַח ַּב ַעל
ׁש ֲחלָה
ַ  ַּב ַעל,ׁש ֲחלָה ַּת ְח ִּתית
ַ ֶּפרַח ַּב ַעל
ַּת ְח ִּתית
ׁש ֲחלָה
ַ  ְמפֹרַד ֲעלֵי,ׁש ֲחלָה
ַ ֶּפרַח ְמפֹרַד ֲעלֵי
ִּפרְחֹון
ּׂש ִּקיק
ַ ְּפרִי ַה
ְּפרִי ְמ ֻקּבָץ
ְּפ ִרּיָה
ִּפרְיֹון
ִיחה
ָ ְּפר
ִיחת ֶּגזַע
ַ ְּפר
ִּפרְּכּוס
ָּפ ָרפִיזָה
ֶּפרֶץ
ימ ִתי
ָ ְׁש
ִ ֶּפרֶץ נ
[ֶּפרֶק ]בוטניקה
[ֶּפרֶק ]בשרשור
[ֶּפרֶק ]זואולוגיה
ַקּדָנּות
ְ ְּפר
ִּפרְקּול
ֶּפרֶׁש
ִּפּׁשּוט
ִּפּׂשּוק
ּפִּתּול
[ּפִּתּול ]זואולוגיה
ָּפתֹולֹו ְגיָה
[ה ]בספוגים%ֶתח יְצִי
ַ ּפ
ָאים
ִ ֶאצ
ֱ  צ,ֶאצָא
ֱצ
ְצבִיר
ה%ִָצ ְבעֵי ַה ְסו
ְּתעָה
ָ ִצ ְבעֵי ַהר
ימה
ָ ְׁש
ִ ִצ ְבעַן נ
ִצ ְבעָנּות
[ֶצבֶר ]בוטניקה
[ְצבָת ]של סרטנים
צָדּוד
ה%צֹו
ה ֻע ָּב ִרית%צֹו
ַצּוָאר
ַצּוָארִי
[צֹומדָן ]בסילוניות
ְ
צּופָן
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forme
endergonique
rhizomorphe
forme vivante/ de vie
xéromorphe
symbiose ; mutualisme
symbiote
aride
aridité
cytochrome
coenocyte
cytoplasme
endoplasme
cytokine
cytokinine ; kinétine
cistron
aigrette
crête ; cannelure
pappe ; pappus
racine fibreuse
axe
axial
côte
cicatrice foliaire
stigmate
gomme végétale
latex
appariement des bases
formation du couple ; appariement
climatérique
agglutination
auto-agglutination
hélophyte
néophyte
psammophyte
pyrophyte
plante carnivore
xérophyte
plante héméropériodique ; plante de jours
longs
plante nyctipériodique
plante aquatique/ d’eau
halophyte ; plante halophile
saprophyte
sciophyte
héliophyte

צּורָה
צֹו ֵר ְך ֵאֶנ ְר ִּגּיָה
צּורַן ׁשֹרֶׁש
צּורַת ַחּיִים
[צּורַת יֹ ֶבׁש ]של צמח
ימ ִּבּיֹוזָה
ְ  ִס,ְּתאּות
ָ ַצו
ימ ִּבּיֹונְט
ְ  ִס,ְּתאי
ַ ַצו
ׁשנִי
ָ  יֹו ְב,יח
ַ ָח
ִצ
ְחיחּות
ִצ
צִיטֹוכְרֹום
ַּג ְר ִעינִית-ְמה רַב
ָ צִיטֹו ְּפ ַלז
ְמת ַה ָּתא
ַ  ְּפ ַלז,ְמה
ָ צִיטֹו ְּפ ַלז
ְמת ַה ָּתא
ַ  ְּפ ַלז,ְמה
ָ צִיטֹו ְּפ ַלז
ִיטֹוקין
ִ צ
ִיטֹוקינִין
ִ צ
ִיס ְטרֹון
ְצ
צִיצָה
צִיצִית ]זואולוגיה[; ֶרכֶס
[צִיצִית ]כגון בפרות ובזרעים
ׁשים
ִ ׁש ָר
ָ צִיצַת
צִיר
צִירִי
ֶצלַע
ֶקת ֶה ָעלֶה
ֶ ַצּל
ֶתם ַעיִן
ֶ ֶקת ]בוטניקה[; ּכ
ֶ  ַצּל,ּׁש ֲחלָה
ַ ֶקת ַה
ֶ ַצּל
[]זואולוגיה
ּגּומי
ִ ,ֶמג
ֶצ
[ִמ ִחי ]בוטניקה
ְ  ַּת ְחלִיב צ,ֶמג
ֶצ
[יסים ]בנּוקלֵאוטידים
ִ צִּמּוד ְּב ִס
 צִּמּוד,ְרֹומֹוזֹומים
ִ
צִּמּוד ּכ
[צָמּול ]בוטניקה
צִּמּות
ְמי
ִ צִּמּות ַעצ
ֶמח ִּבּצֹות
ַצ
ֶמח ּגֵר
ַצ
ֶמח חֹולֹות
ַצ
ֶמח ֲח ִסין ֵאׁש
ַצ
ֶמח טֹורֵף
ַצ
ֶמח יֹ ֶבׁש
ַצ
רֹ ְך% ֶמח יֹום
ַצ
 ָקצָר-ֶמח יֹום
ַצ
ֶמח ַמיִם
ַצ
ֵחה
ָ ֶמח ְמל
ַצ
ָקב
ָ  נִּזֹון ר,ָקב
ָ ֶמח נִּזֹון ר
ַצ
ֶמח צֵל
ַצ
ׁש ֶמׁש
ֶ ֶמח
ַצ
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conifères
spermatophytes
thallophyte
cormophyte
spermatophyte
plante vasculaire/ trachéophyte
végétation
épiphyte
couplage
blettissement ; blettissure
dénaturation
canalicules séminifères/ séminipares/
séminaux ; conduits séminifères
canal thoracique
canal cholédoque
canal entérique
tube criblé
canal de Wolff/ mésonéphrotique
tube neural/ médulaire
trachée
canal semi-circulaire
microtubule
tube collecteur
centromère
centriole
oiseau nidicole
oiseau nidicole
oiseau nidifuge
indusie
code génétique
péritoine
plancton
fasciculaire
sténotherme
consommation
consommateur
consommateur primaire/ de premier ordre
consommateur secondaire
diatomées
stridulation
estomac
fixation
fixation de l'azote
homéostasie
fixation du gaz carbonique
groupe sanguin
sessile ; fixe

ֻּבל
ָ ְטר
ְ ִמ ֵחי ִאצ
ְצ
ִמ ֵחי ֶזרַע
ְצ
ִמ ֵחי יֶצַע
ְצ
ִמ ֵחי ֵנצֶר
ְצ
ִמ ֵחי ֶּפרַח
ְצ
ִק ַמת הֹו ָבלָה
ְ ִמ ֵחי ר
ְצ
ִמ ִחּיָה
ְצ
ֶמח
ַ צ-עַל-ֶמח
ַצ
ְמידָה
ִצ
ְמילָה
ִצ
יתה
ָ ְמ
ִצ
צִּנֹור ַה ֶּזרַע
צִּנֹור ֶה ָחזֶה
צִּנֹור ַה ָּמרָה
צִּנֹור ָהעִּכּול
צִּנֹור ְּכ ָברָה
 צִּנֹור וֹולְף,ׁשם וֹולְף
ֵ צִּנֹור עַל
[צִּנֹור ֲע ַצּבִים ]בעובר
[צִּנֹור ֵעצָה ]בוטניקה
ׁש ִּתי
ְ צִּנֹור ַק
צִּנֹורֹון
ּספִים#
ְ צִּנֹורֹות ְמ
רֹומר
ֵ ְט
ְ ֶצנ
ְטרִּיֹול
ְ ֶצנ
ׁשת ֵקן
ֶ  צִּפֹור חֹו ֶב,צִּפֹור ּגֹוָזלִית
ׁשת ֵקן
ֶ צִּפֹור חֹו ֶב
רֹוחית
ִ  צִּפֹור ֶא ְפ,ֶבת ֵקן
ֶ צִּפֹור עֹוז
ִצ ִּפית
ֵטי
ִ צֹפֶן ֵּגנ
ֶצ ֶפק
ְקטֹון
ְ  ְּפ ַלנ,ֶצפֶת
צְרֹורִי
חֹם-צַר
ְצרִיכָה
ַצ ְרכָן
ַצ ְרכָן רִאׁשֹונִי
ׁשנִּיֹונִי
ְ ַצ ְרכָן
[צֹ ָרנִּיֹות ]אצות
ִצרְצּור
ֵקבָה
ִקּבּו ַע
ְקן
ָ ִקּבּו ַע ַה ַחנ
ְקבּו ַע חֹם
ִקּבּו ַע ֶּפ ָחם
ְקבּוצַת ּדָם
[יֹוׁשב ]בוטניקה
ֵ ;[ָקבִי ַע ]זואולוגיה
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détermination du sexe
cuboïdal
caillette
protérande ; protérandrique
spermatide
antérieur
antéro-postérieur
protogyne
pré-embryon
stomodaeum
pro-plastide
cénobion
suture
coenzyme
codon ; unité de codage
cutine
cuticule
bactéricide
insecticide
herbicide
fongicide
vermifuge
collagène
récepteur
photorécepteur
extérocepteur
chémorécepteur
récepteur de contact
propriocepteur
intérocepteur ; viscérocepteur
colchicine
conque
épine
stimulateur cardiaque ; cardiostimulateur
hyphe
filament d'actine
myofilament
cortisone
corticostéroïde
trabécule ; columelle
ion positif
fragment de restriction
létal
segment
vernalisation ; printanisation
préfloraison

ְקבִיעַת ִמין
ָתי
ִ ֻק ִּבּי
;ֵקבַת ַה ִּמיצִים ]מקיבות מעלי הגרה
[ ֵקבָה:בקיצור
ְז ָכרִי-ְקדַם
[ְז ָרעִים; זואולוגיה- ְק ַדם:ֶז ַרע ]ברבים-ְקדַם
ְמי
ִ ִקד
 ֲאחֹורִי--ְמי
ִ ִקד
ְקבִי
ֵ נ-ְקדַם
 ֻעּבָר-ְקדַם
ּפֶה-ְקדַם
ַס ִטידָה
ְ  ְּפל-ְקדַם
ְק ִהּלַת ָּת ִאים
[ַקו ִאחּוי ]בוטניקה
קֹואְנזִים
ֶ
קֹודֹון
קּוטין
ִ
קּוטיקּולָה
ִ
ַּקים
ִ קֹוטל ַחיְד
ֵ
ָקים
ִ קֹוטל ֲחר
ֵ
ׂש ִבים
ָ קֹוטל ֲע
ֵ
ִטרִּיֹות
ְ קֹוטל ּפ
ֵ
ָעים
ִ קֹוטל ּתֹול
ֵ
קֹו ָלגֵן
ְטן
ָ קֹול
ְטן אֹור
ַ קֹול
ְטן ִחיצֹונִי
ָ קֹול
ִימי
ִ ְטן ּכ
ָ קֹול
ְטן ַמּגָע
ַ קֹול
ְטן ַמּנָח
ַ קֹול
ִימי
ִ ְטן ְּפנ
ָ קֹול
קֹו ְלּכִיצִין
קֹוְנ ִכּיָה
קֹוץ
קֹוצֵב
[קּור ]בוטניקה
ק ִטין#
ְ קּור
ׁשרִיר
ְ קּור
ְטיזֹון
ִ קֹור
רֹואיד
ִ יקֹוס ֵט
ְ ְט
ִ קֹור
קֹורִית
 יֹון ִחּיּובִי,ַק ְטיֹון
ְק ִטי ַע
ַק ְט ָלנִי
ֶק ַטע חֹוזֵר
[ִקּיּוט ]בוטניקה
[ִקּיּוט ]בזואולוגיה[; ַמּנָח ]בכפתור הפרח
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estival
calleux
calorie
trognon de maïs
absorption
absorption active
calamus
cortex
coquille d' œuf
cortex cérébral
écorce
testa
calcitonine
cambium interfasciculaire
phellogène
cambrien
moisissure
cannabis
trachée
bâtonnet rétinien
rhizome
trachée
xanthophylle ; lutéine
bourrelet médullaire
capsule de l'œuf
capside
sporogone
rythme métachronique
biorythme
métabolisme de base
épiphyse
terminaison nerveuse
silicule
éphémère
cactus
viscères
cardiolipine
carotène
membrane
membrane synoviale
tonoplaste
membrane de l’œuf
membrane de base
Membrane vitelline
membrane embryonnaire
membrane arachnoïdienne

ֵקיצִי
ָקלֹוז
ָקלֹו ְריָה
[ֶקלַח ]תירס
[ִיטה ]של יונים
ָ ְקל
ִיטה ְּפ ִעילָה
ָ ְקל
ֻקלְמֹוס
ְק ִלּפָה
ְק ִל ַּפת ַה ֵּבי ָצה
ּמֹוח
ַ ְק ִל ַּפת ַה
 סּות,ְק ִל ַּפת ָה ֵעץ
ְק ִל ַּפת ֶזרַע
ַק ְלצִיטֹונִין
צְרֹורִי-ַק ְמּבִּיּום ּבֵין
ּׁש ַעם
ַ ַק ְמּבִּיּום ַה
ַק ְמ ְּברִּיֹון
ִק ָּמחֹון
ׁשיׁש
ִ  ֲח,ָקנַּבֹוס
ָקנֶה ]בחולייתנים[; ָקנִית ]בחרקים[; צִּנֹור
[ֵעצָה ]בוטניקה
[ָקנֶה ]בעין
ְקנֵה ׁשֹרֶׁש
[ָקנִית ]בחרקים[; צִּנֹור ֵעצָה ]בוטניקה
ְק ַסנְּתֹו ִפיל
[ַּבים ]בעובר
ִ ֶקפֶל ֲעצ
ֻק ְפ ִסית ּבֵיצִים
ֻק ְפ ִסית ַהְּנגִיף
[ְבגִים ]של טחבים
ָ ֻק ְפ ַסת נ
ָתי
ִ  ְדו# ֶקצֶב
ֶקצֶב ּבִּיֹולֹוגִי
יסי
ִ ֶקצֶב ִחּלּוף ֳח ָמרִים ְּב ִס
[ּמֹוח ]זואולוגיה
ַ  ַה-ַּלּוטת ַעל
ַ ְקצֵה ָה ֶעצֶם; ּב
ְקצֵה ָעצָב
ְמיל ַה ַּמ ְצלִיבִים
ִ  ַּתר,ָקצִיץ
ָמים
ִ ְקצַר י
ַק ְקטּוס
ְק ָר ַביִם
ַק ְרּדִּיֹו ִלי ִּפין
רֹוטן
ֵ ָק
ְקרּום
 ִמ ְפ ָר ִקי-ְקרּום ּבֵין
ְקרּום ַהּבּו ִעית
ְקרּום ַהּבֵיצָה
ְקרּום ַה ָּב ִסיס
ְקרּום ַה ֶחלְּבֹון
ְקרּום ָה ֻעּבָר
ְקרּום ַהּקּורִים
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méninge arachnoïdienne
membrane cellulaire
membrane du tympan/ tympanique
membrane séreuse
dure-mère ; pachyméninge
méninges
cryobiologie
caryotype
coagulum
caillot sanguin
coagulation
coagulation sanguine
corne
kératine
rayon médullaire/ ligneux/ du bois
rayon de nageoire
cornée
carcinome ; épithélioma maligne
tique
gésier
valve
ligature
squameux
arc branchial
arc neural/ vertébral
iris
pulmonaire
vision binoculaire
ophtalmique
tête
primaire
capitulum
rudimentaire
polytopique
lamina
amplification
apposition
stratification
propagation
invagination ; intussusception
polygamie
polysperme
apogasperme ; reproduction asexuée ;
apomixie
semelparité
reproduction sexuée ; amphigonie
itéroparité

ְקרּום ַהּקּורִים
ְקרּום ַה ָּתא
[ְקרּום ַהּתֹף ]בזואולוגיה
יּובי
ִ ַס
ְ ְקרּום נ
ׁשה
ֶ ְקרּום ָק
ּמֹוח
ַ רּומי ַה
ֵ ְק
ְקרִיאֹו ִּבּיֹולֹו ְגיָה
ְרֹומֹוזֹומים
ִ
 ְּדגַם ּכ,ְיֹוטיּפ
ִ ַקר
ְקרִיׁש
ְקרִיׁש ּדָם
ִיׁשה
ָ ְקר
ִיׁשת ּדָם
ַ ְקר
[ֶקרֶן ]זואולוגיה
[ֶקרֶן ]חומר
ְׁשּדִית
ַ ֶקרֶן ל
ַּפיר
ִ ַק ְרנֵי ְסנ
ַק ְרנִית
ִינֹומה
ָ ַק ְרצ
ַק ְרצִית
ְקבָן
ְ ֻקר
[ בבוטניקה,ׂשוָה ]בצדפות
ְ ַק
[ׁשירָה ]בביולוגיה מולקולרית
ִ ְק
ּׂשי
ִ ׂש ַק
ְ ַק
ִימים
ִ ׁשת ַהּז
ֶ ֶק
ׁשת ֲע ַצּבִים
ֶ ֶק
ׁש ִּתית
ְ ַק
תי%
ִ  ֵר,ה%ֵרעֵינִית-ְאּיָה ּדּו
ִר
ְאּיָה
ִ  ָהר- ,ָתי
ִ ְאּי
ִר
רֹאׁש
רִאׁשֹונִי
[רֹאׁשיׁש ]בעצם[; ַק ְר ֶק ֶפת ]בצמח
ִ
יתי
ִ ֵאׁש
ִ ר
 ֲאזֹורִי-רַב
רֹבֶד ּדַק
ְּברָה
ָ רִּבּוב ]בגנים[; ַהג
רִּבּוד
רִּבּוד
רִּבּוי
[רִּבּוץ ]בוטניקה
ַמיָה
ְ  ּפֹולִיג,זּוגִּיּות-רַב
ַז ְרעִּיּות-רַב
 ִמינִית-ל# ְר ִבּיָה
 ִמינִית-ל# ְר ִבּיָה
ְחידָה
ִ ְר ִבּיָה י
ְר ִבּיָה ִמינִית
ִׁשנֵית
ְ ְר ִבּיָה נ
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monte ; accouplement ; reproduction ;
croisement
quaternaire
tetrade
parthénogénèse
pédogenèse
croisement éloigné/ distant/ hétérogène
endogamie
polyphylétique
polyphage
polyploïde
polysaccharide ; polyoside
poly-embryonnaire
polycotilédon
polycarpique
intéropare ; multipare
polymorphique
polymorphisme génétique
polyclonal
plante pérenne/ vivace / pluriannuelle
fausse patte ; pseudopode
pied ambulacraire ; tube ambulacraire
allergie
dormant
lamelle
carboxydismutase
greffon
eurytherme
utérus
ribosome
riboflavine ; vitamine B2 ; lactoflavine
cil vibratile
rickettsie
mucus
muqueuse ; tunica mucosa
endomètre
greffon
crête neurale
asticot
niveau trophique
rénine
frein
pâturage
toxique
venin
toxine

ׁש ָּב ָחה
ְ ְר ִבּיָה; ַה
[ְרבִיעֹון ]גאולוגיה
ְרבִי ִעּיָה
[ְר ִבּיַת ְּבתּולִים ]זואולוגיה
ְר ִבּיַת נְעּורִים
ה%ְָחֹוקים ]מבחינה גנטית[; ַה ְכל
ִ ְר ִבּיַת ר
[ֲה ָדדִית ]בוטניקה
[ְמית ]בוטניקה
ִ ה ַעצ%ָׁש ֵארִים; ַה ְכל
ְ ְר ִבּיַת
מֹוצָא-רַב
 ּפֹולִיפָג, ְמזֹונִי-רַב
לֹואידִי
ִ ִיּפ
ְ  ּפֹול,ָתי
ִ  ִס ְדר-רַב
 ֻסּכָר-רַב
 ֻע ָּברִּיּות-רַב
 ְּפ ִסיגִי-רַב
 ְּפרִי-רַב
ָתי
ִ  ְּפ ִרּי-רַב
צּו ָרנִי-רַב
ֵטית
ִ צּו ָרנִּיּות ֵּגנ-רַב
ְטי
ִ ׁשב
ִ -רַב
ָתי
ִ ׁשנ
ְ -רַב
ֻּמה
ָ ֶרגֶל ְמד
[ֶרגֶל ַמיִם ]בקוּוצי עור
 ֶל ְר ִּגּיָה% ,ֶׁשת
ֶ ַרּג
רָדּום
[ְרדִיד ]רכיב בין התאים
[ִיסקֹו ]אנזים
ְ רּוּב
רֹוכֵב
חֹם-ְחב
ַר
ֶחם
ֶר
רִיּבֹוזֹום
ִיּבֹופ ָלוִין
ְ ר
רִיסֹון
ִיק ְציָה
ֶר
רִיר
רִי ִרית
ֶחם
ֶ רִי ִרית ָהר
[ׁש ֶתל ]זואולוגיה
ֶ ;[ֶרכֶב ]בוטניקה
[ֶרכֶס ֲע ַצ ִּבים ]בעובר
ִּמה
ָר
ָמת ֲהָזנָה
ַר
ֵרנִין
ִסנִית
ְר
ׂשב
ֶ ְחיכַת ֵע
ִ  ל,ְר ִעּיָה
ָר ִעיל
ַרעַל
ַר ֲעלָן

Colette Allouch

49

Lexicographie français-hébreu-français
exotoxine
neurotoxine
cytotoxine
endotoxine
imbriquer
thérapie génique ; traitement génique
tapis choroïdien
ligament
écotone ; zone de transition
séquence
séquence de bases
séquences répétées en tandem
séquence codante
salive
humus ; terreau
carie
tissu
mésothéliome
méristème apical
méristème secondaire
méristème
nucellaire
cambium ; assise ; couche génératrice
périderme
tissu conjonctif
mésenchyme
hypoderme ; tissu sous-cutané
collenchyme
primordium
falaise
tissu nerveux
parenchyme
sclérenchyme
électroencéphalogramme
réticule
réseau nerveux
rétine
réticulum endoplasmique
annelage
clonage
clonage positionnel
clonage moléculaire
épillet
clone
tribu
cochlée ; limaçon osseux

 ָּת ִאי-ַר ֲעלָן חּוץ
ַּבי
ִ ַר ֲעלָן ֲעצ
ַר ֲעלַן ָּתא
 ָּת ִאי-ַר ֲעלָן ּתֹו ְך
ִרעֵף
רִּפּוי ֵּגנִי
ְפידִית אֹור
ִר
רְצּועָה
ְׁשק
ָ רְצּועַת ִמנ
ֶרצֶף
יסים
ִ ֶרצֶף ְּב ִס
ִׁשנֶה
ְ ֶרצֶף נ
ֶרצֶף ִקידּוד
רֹק
ַקּבּו ִבית
ְר
[ׁשת ]בשן
ֶ ּׁש
ֶ ִּקבֹון; ַע
ָר
ִק ָמה
ְר
ִק ָמה ֶא ְמ ָצ ִעית
ְר
ִיס ֵט ָמה
ְ  ֵמר, ִק ָמה יֹו ֶצרֶת ָקדְקֹודִית
ְר
ָקדְקֹודִית
ׁשנִּיֹונִית
ְ ִק ָמה יֹו ֶצרֶת
ְר
[ִיס ֵט ָמה ]בוטניקה
ְ  ֵמר,ִק ָמה יֹו ֶצרֶת
ְר
[ בוטניקה,ִק ָמה ִנ ְבּגִית ]בביצית
ְר
 ַק ְמּבִּיּום,ִק ָמה ְּת ִחּלִית
ְר
ָמה
ָ ׁשע
ְ ִק ַמת ַה
ְר
ִק ַמת ִחּבּור
ְר
ִק ַמת ִחּבּור ֻע ָּברִית
ְר
[ִק ַמת ִחּפּוי ]בוטניקה
ְר
[ׁש ָען ]קשיחה
ְ ִק ַמת ִמ
ְר
ִק ַמת ֶנבֶט
ְר
[ִק ַמת עַּמּודִים ]בוטניקה
ְר
ִק ַמת ָעצָב
ְר
ִק ַמת ָּתוֶ ְך
ְר
[ִק ַמת ֶּת ֶמ ְך ]בוטניקה
ְר
ֶמ"ח
ַ  ר,ׁש ַמּלִית
ְ מֹוח ַח
ַ ִׁש ַמת
ְר
ֶׁשת
ֶר
ַּבים
ִ ֶׁשת ֲעצ
ֶר
ִׁש ִּתית
ְר
ְמת ַה ָּתא
ַ ִׁש ִּתית ְּפ ַלז
ְר
רִּתּו ְך
ׁשּבּוט
ִ
ׁשּבּוט ֲא ָתר
ִ
ׁשּבּוט ּגֵן
ִ
ׁשּבֹולִית
ִ
ׁשבֶט
ֵ
[ׁשבֶט ]בסיסטמטיקה
ֵ
[ׁשּבְלּול ]באוזן
ַ
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cochléaire
épi
taxonomique
angiogenèse
mammelle
carène
isogame
homozygote
isotype
isotonique
homologue
conspécifique ; congénère
homosporé
congénère
isomorphe
homodonte
analogique
équilibre génétique
calcicole
flagelle
Flagellés
marginal
hétérozygote
hétérothallique
hétérostyle
hétérocarpe
hétérogame
hétérosporé
hétéromorphe
hétérodonte
variation
variation génétique
récif corallien
sphincter pylorique
uretère
tibia
péroné ; fibula
lignée pure
souche cellulaire ; lignée cellulaire
phylogénique ; phylogénétique
rosette
colonne vertébrale/ rachidienne ; rachis
épissage
reconstitution
érosion génétique
ovaire

ׁשּבְלּולִי
ַ
ׁשּבֹלֶת
ִ
ׁשגֶר ]קבוצת ולדות שנולדו בהמלטה אחת
ֶ
[או קבוצת ביצים שהוטלו בהטלה אחת
ׂשגְׂשּוג ְּכלֵי ּדָם
ִ
ׁשד
ָ
[ ָקרִין; ִסירָה ]בקטניות,[ׁש ְדרִית ]בוטניקה
ִ
ׁשוֵה ָּת ֵאי ִמין
ְ
 הֹומֹוזִיגֹוט, ֵללִים%-ׁשוֵה
ְ
 ִטיּפּוס-ׁשוֵה
ְ
ַחץ
ַ ל-ׁשוֵה
ְ
מֹוצָא-ׁשוֵה
ְ
 ִמין-ׁשוֵה
ְ
ְנ ָבגִים-ׁשוֵה
ְ
סּוג-ׁשוֵה
ְ
צּורָה-ׁשוֵה
ְ
ׁשַּניִם
ִ -ׁשוֵה
ְ
נָלֹוגִי% , ַּת ְפ ִקיד-ׁשוֵה
ְ
ֵטי
ִ ׁש ָקל ֵּגנ
ְ ׁשּוּוי ִמ
ִ
ׁשֹוחר ִסידָן
ֵ
ׁשֹוטֹון
ׁשֹוטֹונִּיֹות
ׁשּולִי
 ֵה ֵטרֹוזִיגֹוט, ֵללִים% ׁשֹונֵה
ׁשֹונֵה יֶצַע
ׁשֹונֵה ֲע ָליִים
ׁשֹונֵה ְּפרִי
ׁשֹונֵה ָּת ֵאי ִמין
ְנ ָבגִים-ׁשֹונֵה
צּורֹות-ׁשֹונֵה
ׁשַּניִם
ִ -ׁשֹונֵה
 ׁשֹונּות,ׁשֹונּות ּבִּיֹולֹוגִית
ֵטית
ִ ׁשֹונּות ֵּגנ
ְמּגִים
ֻ ל# ׁשּונִית
ׁשֹועֵר
ׁשֹו ְפכָן
[ׁשֹוקה ]בחרקים
ָ
ּׁשֹוקית
ִ  ֶעצֶם ַה,ׁשֹוקית
ִ
ׁשּורָה ְטהֹורָה
ׁשּורַת ָּת ִאים
ֵטי
ִ  ִפילֹו ֵגנ,ְּתי
ִ ׁשֹושל
ַ
ׁשֹוׁשנֶת
ֶ
[ׁש ְדרָה ]בוטניקה
ִ ,ׁשְזרָה
ִ
ׁש ְחּבּור
ִ
ׁש ְחזּור
ִ
ֵטית
ִ יקה ֵּגנ
ָ ׁש ִח
ְ
ׁש ֲחלָה
ַ

Colette Allouch

51

Lexicographie français-hébreu-français
ovaire supérieur
ovaire inférieur
échange génique
mélanisme industriel
flux
climax
méthode de traçage transneuronale
urée
phloème ; liber primaire
reste ; résidu
aiguillon ; épine
lame ventrale
ectoderme
zone photique
couche cornée
endoderme (feuillets embryonnaires)
mésoderme
éjaculat
feuillet embryonnaire
mésophylle
exocarpe
endocarpe
cellules transversales
transposition
fréquence/ allélique/ d'un gène
omoplate ; scapula
réplique
hépatique
cardiaque
oral
exocrine
endocrine
gastrique
dental
olfactif
vasculaire
rudéral
carbonifère
métaphase
phase de synthèse
phase folliculaire
phase de repos
interphase
télophase
anaphase

[ׁש ֲחלָה ִעּלִית ]בוטניקה
ַ
[ׁש ֲחלָה ַּת ְח ִּתית ]בוטניקה
ַ
ׁש ְחלּוף ֵּגנִים
ִ
ָתית
ִ ׂשּי
ִ ׁשחֹרָנּות ַּת ֲע
ְ
ׁש ֶטף
ֶ
[ׂשיא ]בצומח או בחברה
ִ
יטת ַמ ֲע ָקב חֹוצַת ָעצָב
ַ ׁש
ִ
ׁשינָן
ֵ
ׁשיפָה
ִ
ׁשיָר
ְ
[ׂש ְך ]בליטה קוצית
ֵ
יסית
ִ ׁש ְכבָה ְּב ִס
ִ
[ׁש ְכבָה ִחיצֹונִית ]בעובר
ִ
[מּוארֶת ]בים
ֶ ׁש ְכבָה
ִ
ׁש ְכבָה ִמ ְת ָק ֶרנֶת
ִ
ְמיס
ִ ִימית ]בעובר[; ֶאנְּדֹו ֶדר
ִ ׁש ְכבָה ְּפנ
ִ
[]בוטניקה
[ׁש ְכבַת ֵּביַניִם ]בעובר
ִ
ׁש ְכבַת ֶזרַע
ִ
[ׁש ְכבַת ֶנבֶט ]בזואולוגיה
ִ
ׁש ְכבַת ָעלֶה ִּתיכֹונָה
ִ
ׁש ְכבַת ְּפרִי ִחיצֹונָה
ִ
ִימית
ִ ׁש ְכבַת ְּפרִי ְּפנ
ִ
ׁש ְכבַת ְּפרִי ִּתיכֹונָה
ִ
ׂשּכּול
ִ
ׁשכִיחּות ֵּגנִים
ְ
ְמה
ָ ׁשכ
ִ
ׁשכְּפּול
ִ
 ָּכבֵד- ,ָבד
ֵ ׁשל ַהּכ
ֶ
 ַהּלֵב- ,ׁשל ַהּלֵב
ֶ
 אֹו ָרלִי,ׁשל ַה ֶּפה
ֶ
ׁשה ִחיצֹונִית
ָ ׁשל ַה ְפ ָר
ֶ
ִימית
ִ ָׁשה ְּפנ
ָ ׁשל ַה ְפר
ֶ
 ַה ֵּקבָה- ,ׁשל ַה ֵּקבָה
ֶ
ׁשּנִי
ִ ,ּׁשן
ֵ ׁשל ַה
ֶ
ֵיח
ַ  ָהר- ,ֵיח
ַ ׁשל חּוש ָהר
ֶ
, ְּכלֵי ּדָם; צִּנֹורִי; ֵּכלִי ]זואולוגיה- ;ׁשל ְּכלֵי ּדָם
ֶ
[רפואה
 בעלי חיים,ׁשל ַמ ֲעזֵבֹות ]כגון צמחי מעזבות
ֶ
[של מעזבות
ׁשל ִעּדַן ַה ֶּפ ָחם
ֶ
[ׁשלָב ֶא ְמ ָצעִי ]בחלוקת התא
ָ
ְּתזָה
ֵ ׁשלַב ַה ִּסינ
ְ ,S-ׁשלַב ַה
ְ
ָקיק
ִ ׁשלַב ַהּז
ְ
ׁשלַב ְמנּו ָחה
ְ
[נּוחה ]בחלוקת התא
ָ ׁשלַב ְמ
ְ
[ׁשלָב סֹופִי ]בחלוקת התא
ָ
[ׁשלַב ִקּטּוב ]בחלוקת התא
ְ
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prophase
cytosquelette
exosquelette
endosquelette
stolon
placentation
placentation de base
dominant
dominance
dominance apicale
placenta
fœtus
placentaires
tertiaire
triplet
vessie
vessie gazeuse/ vessie natatoire
vésicule séminale
vessie
vésicule synaptique
vésicule germinale
membrane de la vessie
vessie gazeuse/ natatoire
conservation ; préservation
auditif ; de l’ouie
lipide
huiles essentielles
petit lard (désigne la graisse du phoque)
levure
dent
incisive
dent permanente
dentine
modification
polymorphisme
dents de lait
dents de lait
denticule
bifide
torus
valvule spirale
cire
horloge biologique
taux de natalité
taux de mortalité
cérumen
suber ; liège

[ׁשלָב ְּת ִחּלִי ]בחלוקת התא
ָ
ׁשלֶד ַה ָּתא
ֶ
ׁשלֶד ִחיצֹונִי
ֶ
ימי
ִ ׁשלֶד ְּפִנ
ֶ
לּוחה
ָ ׁש
ְ
[ּׁש ְליָה
ִ  ִה ְת ַהּוּות ַה:ׁשּלּוי ]ברפואה
ִ
יסי
ִ ׁשּלּוי ְּב ִס
ִ
ְטנִי
ָ ׁשל
ַ ,ְטן
ָ ׁשל
ַ
ְטנּות
ָ ׁשל
ַ
ְטנּות ָקדְקֹו ִדית
ָ ׁשל
ַ
ׁש ְליָה
ִ
ׁשלִיל
ְ
ׁש ְליִָנּיִים
ִ
[ׁשלִיׁשֹון ]גאולוגיה
ְ
ִיׁשן
ָ ׁשל
ְ
ְּפּוחית
ִ ׁשל
ַ
ְּפּוחית ֲאוִיר
ִ ׁשל
ַ
ְּפּוחית ַה ֶּזרַע
ִ ׁשל
ַ
ּׁש ֶתן
ֶ ְּפּוחית ַה
ִ ׁשל
ַ
ַּפ ָסה
ְ ְּפּוחית ִסינ
ִ ׁשל
ַ ,ְמד
ָ ְּפּוחית ִמצ
ִ ׁשל
ַ
[ְּפּוחית ֶנבֶט ]זואולוגיה
ִ ׁשל
ַ
רּומית
ִ ְּפּוחית ְק
ִ ׁשל
ַ
ׂש ִחּיָה
ְ ְּפּוחית
ִ ׁשל
ַ
ׁשּמּור
ִ
ׁש ִמי ָע ִתי
ְ
ׁש ָּמן
ֻ
ׁש ָמנִים ְנדִיפִים
ְ
ְתנִים
ָ  ִלוְי-ׁש ַּמן
ֻ
ׁש ָמרִים
ְ
ׁשן
ֵ
חֹותכֶת
ֶ ,חֹותכֶת
ֶ ׁשן
ֵ
ׁשן ְקבּועָה
ֵ
ּׁשן
ֵ ְהב ַה
ַ ׁשנ
ֶ
ׁשּנּוי
ִ ,ׁשּנּוי ְס ַת ְּג ָלנִי
ִ
[ׁשּנּוי צּורָה ]היסטולוגיה
ִ
ׁשּנֵי ָחלָב
ִ ,ְׁשירֹות
ִ ׁשַּניִם נ
ִ
ׁשּנֵי ָחלָב
ִ ,ְׁשירֹות
ִ ׁשַּניִם נ
ִ
ׁשּנִית
ִ
[ִׁשַניִם ]בוטניקה
ְ ׁשסּו ַע ל
ָ
[ׁש ְסּתֹום ַהּפִּיֹונִית ]בוטניקה
ַ
ׁש ְסּתֹום ֻל ְליָנִי
ַ ,ׁש ְסּתֹום ְס ִּפי ָרלִי
ַ
ׁש ֲעוָה
ַ
ׁשעֹון ִּבּיֹולֹוגִי
ָ
ׁשעּור יְֻלּדָה
ִ
מּותה
ָ ׁשעּור ְּת
ִ
ׁש ֲעוַת ָהאֹזֶן
ַ
ׁש ַעם
ַ
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porte
hile
trichome ; cheveu
lèvre dorsale
lèvre
amnios
bénin
amniotique
urètre
vibrisse
activation
sac alvéolaire
scrotum
sac embryonnaire
sac vitellin
amygdale ; tonsille
amygdale
inclusion
sédimentation
invagination ; intussusception
station refuge
résidu
survie
vestigial
résidu d'érosion ; structure résiduelle
infestation
muscle
muscle lisse/ viscéral / involontaire
sphincter
muscle lisse/ viscéral/ involontaire/ blanc
myocarde
muscle strié
muscle volontaire
muscle du squelette
ptéridophyte ; cryptogame vasculaire
résine
baume du Canada
racine
racine dorsale/ du nerf spinal/
postérieure
racine dorsale ; racine postérieure
racine ventrale/ antérieure
rhizoïde
carpe
tarse
racine dorsale du nerf spinal ;
racine postérieure

ׁשעַר
ַ
[ׁשעַר ]באנטומיה
ַ
ׂש ֲערָה
ַ
ַּבית
ִ ׂשפָה ּג
ָ
[ֶסת ַּת ְחּתֹונָה ]בחרקים
ֶ לּוחית ל
ִ ;ׂשפָה
ָ
ׁשפִיר
ָ
ׁשּפִיר
ַ
ׁשפִירִי
ְ
ׁש ְפכָה
ָ
יׁשה
ָ ׂש ַפם ִח
ְ
ׁשפְעּול
ִ
ׂשק ֲאוִיר
ַ
ׁשכִים
ָ ׂשק ֲא
ַ
ׂשק ָה ֻעּבָר
ַ
ׂשק ֶחלְמֹון
ַ
[ׁש ֵקד ]בלוע
ָ
[ׁש ֵקד ]של המוח
ָ
[ׁשּקּו ַע ]בהיסטולוגיה
ִ
ׁש ִקיעָה
ְ
ִימית
ִ ׁש ִקיעָה ְּפנ
ְ
ׂש ֵרדָה
ְ
ׂשרִיד
ָ
ׂשרִידּות
ְ
[ׂשרִידִי ]בוטניקה[; ְמֻנּוָן ]זואולוגיה
ְ
[ׂשרִידִי ]זואולוגיה
ְ
 נִּגּו ַע,ׁשרִיצָה
ְ
ׁשרִיר
ְ
ׁשרִיר ָחלָק
ְ
ׁשרִיר ַט ַּב ְע ִּתי
ְ
ׁשרִיר לֹא ְרצֹוִני
ְ
ׁשרִיר לֵב
ְ
ׁשרִיר ְמ ֻפ ְס ָּפס
ְ ,ְטט
ָ ׁשרִיר ְמ ֻסר
ְ
ׁשרִיר רְצֹונִי
ְ
ׁשלֶד
ֶ ׁשרִיר
ְ
ׁש ָרכִים
ְ
ׂשרָף
ְ
ׂשרַף ָקָנדָה
ְ
ׁשֹרֶׁש
[ׁשֹרֶׁש ֲאחֹורִי ]בעצבים
[ׁשֹרֶׁש ַּגּבִי ]בעצבים
[ׁשֹרֶׁש ּגְחֹונִי ]בעצבים
[ׁשֹרֶׁש ּדָמּוי ]בוטניקה
ׁשֹ ֶרׁש ַהּיָד
ׁשֹרֶׁש ָה ֶרגֶל
[יׁש ִתי ]בעצבים
ָ ׁשֹרֶׁש ִח
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racine pivotante ; pivot
radicelle
tarso- métatarse
chaîne alimentaire/ trophique
ischion ; os ischii
greffon
greffon
hybride de greffe
concentrique
mycorhize
cellule
spermatogonie
cellule pierreuse ; brachyscléréide
parent pollinisateur
cellule musculoépithéliale
macrophage ; phagocyte
oocyte; ovule; macrogamète
cellule basale (cellule qui appartient à la
couche la plus profonde d'un épithélium)
cellule caliciforme
cellule somatique/ du soma
cellule bipolaire
trachéide
améloblaste ; adamantoblaste
spermatocide ; spermicide
cellule contractile
astrocyte
cellule indifférenciée
cellule compagne/ annexe
podocyte
microgamète
zoogène
gamète
mélanoblaste ; cellule mélanogène ;
mélanogénocyte
cellule migratrice
cellule repos
ostéoclaste
chondroblaste
fibroblaste
cellule à corbeille
cellule de Sertoli
neuroblaste
neurone pyramidal
neurone
ostéocyte
mastocyte

ׁשּפּודִי
ִ ׁשֹרֶׁש
ׁשרְׁשֹון
ָ
ַׁשּכַף
ְ ׁשר
ְ
ְׁשרֶת ָמזֹון
ֶ ׁשר
ַ
ׁשת
ֵ
[ׁש ֶתל ]זואולוגיה
ֶ
[ של רקמה,ׁש ֶתל ]של איבר
ֶ
ׁש ֶתל ִמכְלֹוא
ֶ
ׁש ַּתף ֶמ ְרּכָז
ֻ
ׁשֹרֶׁש--ׁש ְּתפָנּות ִּפ ְט ִרּיָה
ֻ
ָּתא
[ֶזרַע ]זואולוגיה-ב# ָּתא
ָּתא ֶאבֶן
 ְב ָקה# ׁשל
ֶ ָּתא ֵאם
ׁשרִירִי
ְ יתל
ֵ ָּתא ֶא ִּפ
ְען
ָ ָּתא ּבֹול
[ָּתא ּבֵיצָה ]בבוטניקה
ָּתא ָּב ִסיס
ָבי ַע
ִ ָּתא ּג
סֹומ ִטי
ָ  ָּתא,ָּתא ּגּוף
 ָק ְטּבִי-ָּתא ּדּו
[ָּתא הֹו ָבלָה ]בחשופי זרע
[ָּתא זְגּוגִית ]בשיניים
[ָּתא ֶזרַע ]זואולוגיה
ָּתא ָּכוִיץ
ָבי
ִ ָּתא ּכֹוכ
ָּתא לֹא ְמ ֻמּיָן
ָּתא ְלוַאי
[ָּתא ְמ ֻא ְצּבָע ]זואולוגיה
ָמ ָטה ְז ָכרִית
ֵ  ּג,ָּתא ִמין ְז ָכרִי
ָמ ָטה ַנּיַ ַעת
ֵ  ּג,ָּתא ִמין ַנּיָע
ָמ ָטה
ֵ  ּג,ָּתא ִמין
ָּתא ֵמ ָלנִין
ָּתא נֹודֵד
ָּתא נָח
 ָּתא סֹופֵג,ָּתא סֹופֵג ֶעצֶם
ָּתא ְסחּוס
ָּתא ִסיב
ָּתא ַסל
ָּתא ֶסרְטֹולִי
ָּתא ָעצָב ֻע ָּברִי
ָמידִי
ִ ָּתא ָעצָב ִּפיר
 נֵירֹון,ָּתא ָעצָב
ָּתא ֶעצֶם
ָּתא ּפִּטּום
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choanocyte
cellule urticante
cellule végétale
nématocyste
cellule K
syncytium
hématie dépigmentée
cellule de Schwann
cellule stomatique/ de garde/ bordante
odontoblaste
cellule musculaire
cellule blastique ; cellule germinale ;
gonocyte ; cellule mère ; cellule souche/
indéterminée/ pluripotentielle
cellule fille
cellule sanguine ; élément figuré ;
globule sanguin
leucocyte ; globule blanc
coordination
jumeaux monozygotes/ univitellins
jumeaux dizygotes ; jumeaux bivitellins
liaison génétique/ factorielle/ des gènes
sex-linkage ; transmission des
caractères pour le sexe
cellulaire
cellules de passage
mésopores
compatibilité
biocompatibilité
auto-compatibilité
histocompatibilité
cellulose
essai biologique ; épreuve biologique
matrice
renforcement
réaction
anaphylaxie ; allergie ; sensibilisation
réaction aiguë
réaction chronique
réaction conditionnelle
réponse hôte
réaction en chaîne de la polymérase ;
amplification par la polymérase ; PCR
anabolisme
catabolite
espérance de vie ; vie moyenne ;
expectative de vie

[ָּתא ַצּוָארֹון ]בספוגים
ָּתא צֹורֵב
ִמ ִחי
ְ ָּתא צ
[ָּתא ְצרִיבָה ]בצורבים
ָּתא ַק ְטלָן
ַּג ְר ִעינִי-ָּתא רַב
ָּתא ְר ָפ ִאים
ׁשוָאן
ְ ָּתא
[ׁשֹומר ]בוטניקה
ֵ ָּתא
ְהב
ָ ׁשנ
ֶ ָּתא
ׁשרִיר
ְ ָּתא
ָּתא ְּת ִחּלִי
[ ָּת ֵאי ַּבת:ּבַת ]רבים-ָּתא
ּדָם-ָּתא
ָבן
ָ ּדָם ל-ָּתא
ֵּתאּום
ֵהים
ִ אֹומים ז
ִ ְּת
[ֵהים ]תאומי שתי ביציות
ִ אֹומים לֹא ז
ִ ְּת
[ַּת ֲא ִחיזָה ]בתורשה
ְמין
ִ ַּת ֲא ִחיזָה ל
ָּת ִאי
ָּת ֵאי ַמ ֲעבָר
ִק ָמ ִתּיִים
ְ ר-ָּת ִאים ֵּבין
ְּת ִאימּות
ְּת ִאימּות ּבִּיֹולֹוגִית
ְמית
ִ ְּת ִאימּות ַעצ
ְקמֹות
ָ ְּת ִאימּות ר
ָּת ִאית
ַּת ְב ִחין ּבִּיֹולֹוגִי
ַּת ְבנִית
ִּתגְּבּור
ְּתגּובָה
ְּתגּובָה ִחּסּונִית ֲחרִיפָה
ְּתגּובָה ֲחרִיפָה
ְּתגּובָה ּכְרֹונִית
ְּתגּובָה ֻמ ְתנֵית
ְקאי
ַ ְּתגּו ַבת ַה ֻּפְנּד
ִימ ָרזִית
ֵ ְׁשרֶת ּפֹול
ֶ ׁשר
ַ ְּתגּו ַבת
ַּת ֲהלִי ְך ְּבִנּיָה
ַּת ֲהלִי ְך ּפֵרּוק
ּתֹוחלֶת ַחּיִים
ֶ

Colette Allouch

56

Lexicographie français-hébreu-français
endogène
intraspécifique
ossification enchondrale
intracellulaire
plathelminthes
helminthe
stipe ; pied
appendice
effet consécutif
effet de position
effet fondateur
effet de serre
authigène ; autochtone ; authigénétique
donneur
hérédité
hérédité qualitative
génétique des comportements
nature - culture ; inné - acquis
hérédité quantitative
hérédité mendélienne/ chromosomique
hérédité cytoplasmique
hérédité chromosomique
génétique humaine
atavisme
héréditaire
génétique
transmissibilité héréditaire ;
héréditabilité
darwinisme
éthologie
taxonomie ; systématique ; taxinomie
génétique
prothèse
organe artificiel
bioprothèse
organe artificiel hybride
morula
alimentation par filtrage
endémique
émulsion
précurseur
compétition
couvée ; nichée
thiamine
étiquetage
thylakoide

ּתֹוכִי
 ִמינִי-ּתֹו ְך
[חּוסית
ִ  ְס-חּוסי ]כגון ִה ְת ָּגרְמּות ּתֹו ְך
ִ  ְס-ּתֹו ְך
 ָּת ִאי-ּתֹו ְך
ׁשטּוחֹות
ְ -ּתֹו ָלעִים
ּתֹו ַלעַת
[ּתֹומכָן ]באצות
ְ
ּתֹוס ְפ ָּתן
ֶ
ּתֹוצָא ְּגרָר
[ּתֹוצָא ָה ֲא ָתר ]בגנטיקה
ַּסדִים
ְ ּתֹוצָא ַה ְּמי
ּתֹוצָא ֲח ָמ ָמה
ּתֹוצַר ַה ָּמקֹום
ּתֹורֵם
ָׁשה
ָ ּתֹור
יכּותית
ִ ָׁשה ֵא
ָ ּתֹור
גּותית
ִ ַה
ֲ ָׁשה ִה ְתנ
ָ ּתֹור
ִיבה
ָ ּוסב
ְ ָׁשה
ָ ּתֹור
ַּמּותית
ִ ָׁשה ּכ
ָ ּתֹור
ָׁשה ֶמְנ ֶּד ְליָאנִית
ָ ּתֹור
ָׁשה ִא ָּמ ִהית
ָ  ּתֹור,ְמית
ִ ִיטֹוּפ ַלז
ְ ָׁשה צ
ָ ּתֹור
ֶׁשת ַּג ְר ִעין
ֶ ּתֹור
דָם%ֶׁשת ָה
ֶ ּתֹור
דּומים
ִ ֶׁשת ְק
ֶ ּתֹור
ַׁש ִּתי
ְ ּתֹור
ֵטי
ִ  ֵּגנ,ַׁש ִּתי
ְ ּתֹור
ַׁש ִּתּיּות
ְ ּתֹור
[ּתֹורַת ָה ֵאבֹולּו ְציָה ]על פי דרווין
ַהגּות
ֲ ּתֹורַת ַה ִה ְתנ
יקה
ָ יס ֵט ָמ ִט
ְ ּתֹורַת ַה ִּמּיּון ]זואולוגיה[; ִס
[]בוטניקה
יקה
ָ ֵט
ִ  ֵּגנ,ָׁשה
ָ ּתֹורַת ַהּתֹור
ּתֹותב
ָ
[ כליה תותבת,ּתֹותב ]כגון עורק תותב
ָ
ּתֹותב ִּבּיֹולֹוגִי
ָ
ּתֹותב ִמכְלֹוא
ַ
[ּתּותית ]בעובר
ִ
ְּתזּונָה ְּב ִסּנּון
ֵמי
ִ  ֶאְנּד,ָּתחּום
ַּת ֲחלִיב
ְּת ִחּלָן
ַּת ֲחרּות
ְּתטּולָה
מין%י
ִ ִּת
ִּתּיּוג
ָקֹואיד
ִ ִּתיל
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thymus
thymine
spermatophore
thyroxine
caractère ; trait
caractère acquis
caractère limité au sexe
appareil histologique
trochanter
varie avec la fréquence
density dependence
suspenseur
agrégés
thalamus dorsal ; couche optique
triploblaste
mortalité
lysis
caryocinèse ; karyokinèse
hémolyse
hystolyse
cytolyse
ostéolyse
autolyse (destruction des tissus par leurs
enzymes)
solution
solution saline
solution de Ringer
cinèse
nastisme ; nastie
photokinèse
fermentation
symptôme
syndrome
transfert de Southern
transfert de Northern
transfert Western/ de Western
slot blot
hybridation sur tache ; dot-blot
canalisation
canal anion
canal ionique
canal calcique
canal vertébral/ rachidien
transcription
distribution
sympatrie

ִּתימּוס
ימין
ִ ִּת
ִּתיק ֶזרַע
ירֹוק ִסין
ְ ִּת
ְּתכּונָה
ֶׁשת
ֶ ְּתכּונָה ִנ ְרּכ
ְּתכּונָה ְּתלּויַת ִמין
יסטֹולֹוגִי
ְ ְׁשיר ִה
ִ  ַּתכ,ִק ָמה
ְ ְׁשיר ר
ִ ַּתכ
 ַט ַּב ַעת קּולִית,[ֵּתל ַהּיָ ֵר ְך ]בחולייתנים
[]בחרקים
ׁשכִיחּות
ְ ְּתלּוי
ְפיפּות
ִ ְּתלּות ַּבּצ
ְּתלִי
ַּת ְלּכִיד
ָּתלָמּוס
[ִנ ְב ִטי ]אמבריולוגיה-ְּתלַת
מּותה
ָ ְּת
ֶּת ֶמס
ֶּת ֶמס ַה ַּג ְר ִעין
ֶּת ֶמס ַהּדָם
ִק ָמה
ְ ֶּת ֶמס ָהר
ֶּת ֶמס ַה ָּתא
ֶּת ֶמס ֶעצֶם
ְמי
ִ ֶּת ֶמס ַעצ
ְּת ִמ ָּסה
ְּת ִמ ַּסת ֶמלַח ִפיזְיֹולֹוגִית
ְּת ִמ ַּסת רִיְנּגֶר
ְּתנּועָה
ְּתנּועָה ּכִּוּונִית
ְּתנּועָה לָאֹור
יסה
ָ ְּת ִס
ַּת ְס ִמין
ִּת ְסמֹנֶת
DNA ַּת ְס ִּפיג
RNA ַּת ְס ִּפיג
ַּת ְס ִּפיג ֶחלְּבֹון
ַּת ְס ִּפיג ֲחרִיצִי
ְק ָּד ִתי
ֻ ַּת ְס ִּפיג נ
ִּתעּול
נְיֹונִים# ְּת ָעלַת
ְּת ָעלַת יֹונִים
ְּת ָעלַת ִסידָן
ַּבים
ִ ְּת ָעלַת ֲעצ
ִּתעְּתּוק
ְּתפּוצָה
ְּתפּוצָה חֹו ֶפפֶת

Colette Allouch

58

Lexicographie français-hébreu-français
distribution discontinue
parapatrie
allopatrie
mycélium
exsudat
raphé ; suture
inflorescence
cyme
chaton
stimulus-signal visual ; signal visuel
forme
chiasma
chiasma optique
micrographe électronique
complexe
durée de gestation
période de latence ; stade de latence
quiescence
culture
bouillon de culture
culture d’organe
monoculture
culture synchrone
culture cellulaire
traduction
dormance ; repos végétatif
hibernation
thrombine , facteur II
suspension
duodénum
gousse
arbre ; dendrogramme ;
arborescence
idiogramme
mutation des gènes
réversion ; mutation inverse
mutation induite/ provoquée
mutation ponctuelle
mutation spontanée
mutation
musculature
sous-population
sous-étage
hypotonie
infra classe
sous-espèces

ִיפה
ָ  ְרצ- ְּתפּוצָה לֹא,רְצּופָה-ְּתפּוצָה לֹא
יקה
ָ ּׁש
ִ ְּתפּוצָה ַמ
ִפ ֶרדֶת
ְ ְּתפּוצָה נ
ַּת ְפ ִטיר
[ָׁשה ]בוטניקה
ָ ַּת ְפלִיט; ַה ְפר
[ֶּת ֶפר; ַקו ִאחּוי ]בוטניקה
ַחת
ַ ִּת ְפר
ֶמת
ֶ ַחת ְמ ֻסּי
ַ ִּת ְפר
ַחת ָעגִיל
ַ ִּת ְפר
ְה ָבה
ָ  ר,ַאוָה
ֲ ְּתצּוגַת ר
ְּתצּורָה
ִּתצְלֹ ֶבת
ְאּיָה
ִ ִּתצְלֹ ֶבת ָהר
ֶק ְטרֹונִים
ְ רֹוסקֹוּפ ֵאל
ְ יק
ְ ַּתצְלּום ִמ
ְמיד
ִ ַּתצ
ְּתקּו ַפת ֵהרָיֹון
ְּתקּו ַפת ֶח ְביֹון
נּוחה
ָ ְּתקּו ַפת ְמ
ְקע
ַ  עִּבּוד ַקר,ִּתרְּבּות
ְּבית
ִ ַּתר
יבר
ָ ְּבית ֵא
ִ ַּתר
ְחידִית
ִ ְּבית י
ִ ַּתר
ְּבית ִסיְנּכְרֹונִית
ִ ַּתר
ִק ָמה
ְ ְּבית ר
ִ ַּתר
ִּתרְּגּום
ֵמה
ָ ַּת ְרּד
ֵמת חֹרֶף
ַ ַּת ְרּד
רֹומ ִּבין
ְ ְּת
ְחיף
ִ ַּתר
ֵיסרְיֹון
ַ ְּתר
 ִק ְטנִית,ְמיל
ִ ַּתר
ָמה
ָ  ֶּדְנּדְרֹו ְגר,ְׁשים ִאילָן
ִ ַּתר
ָמת
ַ  ְגר# ּדִי,ְרֹומֹוזֹומים
ִ
ְׁשים ַהּכ
ִ ַּתר
ְרֹומֹוזֹומים
ִ
ַהּכ
מּוט ְציָה ֵּגנִית
ַ ,ׁשנִית ֵּגנִית
ְ ַּת
מּוט ְציָה חֹוֶזרֶת
ַ ,ׁשנִית חֹוֶזרֶת
ְ ַּת
ׁשרֵית
ְ מּוט ְציָה ֻמ
ַ ,ׁש ֵרית
ְ ׁשנִית ֻמ
ְ ַּת
ָתית
ִ ְקּד
ֻ מּוט ְציָה נ
ַ ,ָתית
ִ ְקּד
ֻ ׁשנִית נ
ְ ַּת
מּוט ְציָה ַעצְמֹונִית
ַ ,ׁשנִית ַעצְמֹונִית
ְ ַּת
מּוט ְציָה
ַ ,ׁשנִית
ְ ַּת
ׁשרֹרֶת
ְ ִּת
[ אבולוציה,ְלּוסּיָה ]אקולוגיה
ִ  ֻאכ-ַּתת
יַעַר-ַּתת
ַחץ
ַ ל-ַּתת
ָקה
ָ  ַמ ְחל-ַּתת
 ִמין-ַּתת
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embranchement
sous-famille
sous-ordre
sous-cutané
hypocotyle ; axe hypocotylé
souterrain

 ַמ ֲע ָרכָה-ַּתת
ׁש ָּפ ָחה
ְ  ִמ-ַּתת
 ִס ְדרָה-ַּתת
עֹורִי-ַּתת
 ְּפ ִסיג-ַּתת
ְקעִי
ָ  ַקר-ַּתת

