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Le vocabulaire de la géographie 
– français  > hébreu – 

 מונחון גיאוגרפיה
 צרפתית > עברית

 
  

 
ablation de glacier קרחון פחיתת 
abrasion השתחקות; שפשוף 
abrupt זקּוף; תלּול 
abysse תהום; מצולות; מעמקי הים  
accessibilité נגישות 
accessible נגיש 
accroissement de la natalité הגברת הילודה  
accroissement naturel  
de la population  השל האוכלוסיי ריבוי טבעי  
accumulation [החומר] מצבור 
accumulation [הפעולה] ְצִביָרה 
activité volcanique געשיּות 
adaptation תהסתגלּו 
adret  מדרֹון ההר  
aérodrome ְּתעּוָפה ְׂשֵדה 
aéroglisseur ; véhicule à coussin d'air רחפת 
aéroport ְּתעּוָפה ְנַמל 
affaissement ְׁשִקיָעה 
affluent יּוַבל 
afforestation  ייעּור 
âge glaciaire תקופת הקרח  
agents d'érosion סחיפה גורמי 
agglomération multicommunale ָעִרים ֶאֶגד 
agglomération permanente ֶקַבע יישוב 
agglomération saisonnière עֹוָנִתי יישוב 
agglomération temporaire ֲעַראי יישוב 
agglomération ; conurbation  גוש ערים 
agriculture חקלאות 
agroindustrie תעשיית מזון 
aiguille de glace  ִֶקַרח יףְנט 



alignement de blocs glaciaires  ְּגרֹורֹות ְׂשֵדה 
alluvial  של סחף 
alluvion littorale / côtière חֹוף ִמְרַּבץ 
alluvions גרף; גרופת; סחופת  

alluvions fluviales גרף הנהר  
alpage  ָהִרים ִמְרֵעה 
alpin ְלִּפיִני. 
altération chimique météorique  ִּכיִמית ְּבָלָיה 
altération météorique ְּבָלָיה 
altitude absolue פני היםֵמַעל  גובה  
amont מעלה הנהר/ הזרם  
ancrage ַמֲעָגן 
anfractuosités de la roche חגוי הסלע  
animaux de trait ְרִתיָמה ַּבֲהמֹות 
animaux d'élevage ִמְקֶנה 
anse מפרצון 
antarctique של הקוטב הדרומי  
antécédent קֹוְדָמן 
antédiluvien לפני המבול; קדום; מימי בראשית  
antériorité קדימות 
anticlinal (adj.) בצורת  ִקְמִרי ;U הפוך 
anticlinal (nom) קמר  

anticlinorium ;ְנִטיְקִלינֹוְריֹון קמורת. 
antipodes  אנטיפודות  
aquifère (adj.) מכיל מיםַמִים נֹוֵׂשא ;  
aquifère (nom) ַמִים נֹוֵׂשא  
arable ראוי לעיבוד 
arc insulaire  ִאִּיים ֶקֶׁשת 
arcade ְסָטיו, ְסָטו 
archipel קבוצת איים  
architecture des jardins נֹוי ַּגָּננּות 
arctique צפוני  
ardoise צפחה  
arête de montagne רכס הר 
argile טחרס; טי  
aride שחון; יבש; צחיח  
arrière pays המרחב, שעיר או ארץ או  עורף ֶמְרַחב]

 אזור קשורים אליו מבחינה כלכלית]
arrière plan ֶרַקע  
art des jardins  נֹוי ַּגָּננּות 



atoll  ;5טֹולאי אלמוגים 
auge glaciaire  ְּדמּוי  שוקט/ְּדמּוי  עמק שוקט; עמקU 
aval ר או הזרםמורד נה  
avalanche de neige  מפולת שלגים 
avant-pays  המרחב שמעבר לים, שנמל  ִקְדִמי ֶמְרָחב]

 קשור אליו מבחינה כלכלית]
aven  קמין קרסטי  
bac transbordeur מעבורת 
baie  ִמְפָרץ 
bail foncier ַהְחָּכַרת ֲאָדמֹותֲאָדמֹות ֲחִכיַרת , 
bailleur ַמְחִּכיר 
banc de glace שדה קרח  
banc de roches שונית  
banc de sable חֹול ִׂשְרטֹון 
banlieue פרוור ; עיבורה של עיר 
banquise שדה קרחֶקַרח ֶרֶגב ; 
barkhane ; dune en croissant בצורת סהרון  חֹוִלית 
barrage ֶסֶכר 
barre ; banc de sable שרטון  
barrière corallienne ִריִפים םַמְחסֹו 
barrière de glace ֶקַרח ַמְחסֹום 
basalte בזלת  
basse mer  ֵׁשֶפל 
basse terre שפלה 
bassin ָּגן. 
bassin houiller שדה פחם  
berge  הנהר ְׂשַפת 
berge du fleuve ;ָנָהר ְׂשַפת גדה 
bétail  ִמְקֶנה 
bête de somme ַמָּׂשא בהמת 
bidonvilles   פחוניםשכונת 
bien immobilier חלקת אדמה; נכסי דלא ניידי 
biens fonciers  מקרקעין  
biens meubles  מטלטלין; נכסי דניידי  
bifurcation  מסעף; הסתעפות 
biodégradable מתכלה  

bloc erratique סלע עתּוק/ נתוק 
bloc faillé  ֶהְעֵּתק ּגּוׁש 
bloc glaciaire ֶקַרח ּגּוׁש 
bloc penché מלוכסן ּגּוׁש 



bloc rocheux ְּגרֹור  
bloqué par les glaces ֶקַרחעל ידי  ֲעצּור 
bocage חורשה; חבל ארץ מבותר מסוכֹות 
bord de mer ַהָּים ְׂשַפת 
bouclier continental מגן יבשתי  
boue glaciaire ְׁשלּוִגית 
boue ; vase בוץ; בוצה 
boue ; vase ָיֵון 
bovin de pâturage ִמְרֶעה ְּבַקר 
bovins à viande/ de boucherie ְלָבָׂשר ָּבָקר 
bovins laitiers  ְלָחָלב ָּבָקר 
brèche d'explosion / d’éruption ַהִהְתָּפְרצּות ֶסֶדק 
brise-lame ; digue שובר גלים 
butte תל; תלולית 
cadre de vie  סביבה 
calcaire  /גיראבן סיד  

caldeira ; Caldera ַקַּלַחת, ַקְלֵּדָרה 
camp de tentes ַמֲאָהל 
campagne ָלִעיר חּוץמ 
canal ְּתָעָלה 
canal de navigation נתיב שייט;מים 
canyon ערוץ; אפיקַקְניֹון ; 
cap צוקֵּכף ; 
capitale ִּביָרה ִעיר 
caravane שיירה; אורחה 
caravane de chameaux  גמלת 
cargaison en vrac בצובר ִמְטָען 
carte en relief מפת תבליט  

cascade ַמִים ַמַּפל 
cataracte אשד  
caverne ְמָעָרה 
cendre volcanique ַּגֲעִׁשי ֵאֶפר 
centralisation ריכוז 
centre-ville ִעירה מרכז העיר; ליבת 
centre-ville commercial אִׁשירָ  ֲעָסִקים ֶמְרַּכז 
cercle polaire antarctique  חוג הציר הדרומי  
chaîne de montagnes ָהִרים ַׁשְרֶׁשֶרת 
chaîne de montagnes disposées en long ָהִרים טּור 
champ ָׂשֶדה 



champ de glace/ de névé ֶקַרח ְׂשֵדה 
chandelle de glace ֶקַרח ְנִטיף 
chemin  דרךְׁשִביל ; 
cheminée ַּגֲעִׁשי ָקִמין ;ָקִמין 
chenal de navigation ; chenal maritime  נתיב שייט/ מים 
choc   ַַזֲעזּוע 
chute / cascade de glace ֶקַרח ַמַּפל 
chute de pierres ַּדְרֶּדֶרת 
ciel de glace  ַהֶּקַרח ְּבַרק 
cirque ִקְרָקס; ַמְכֵּתׁש 
cité-dortoir  שינה ִעיר 
clapet à marée ְנַמל ִמְכָלא ֵּגאּותִמְכָלא ְנַמל , 
climat אקלים; מזג האוויר  
clôture    ;ְּגֵדָרהגדר 
cluse גיא ָרחבי  
coefficient de ruissellement ָהַעל ַקְרָקִעי  ַהֶּנֶגר ְמַקֵּדם 
col אוכף הרים; מעבר בין הרים 
colline תל; רמהִּגְבָעה ; 
colonie  ָיישובָבהמֹוׁש ; 
colonie agricole מושב  
colonie agricole coopérative מושב עובדים  
colonisation  ;קֹולֹוִניַזְצָיההתיישבות; התנחלות 
combe גיא  
cône קֹונּוס ;ָחרּוט 
cône de débris / de scories/ de cendres ֵאֶפר קֹונּוס 
cône de lave ָלָבה כיפת 
cône mixte ִׁשְכָבִתי ּוסקֹונ 
cône volcanique ַּגַעׁש קֹונּוס 
confluence ִמְפָּגׁש  
confluent התחברות בין נהרותְנָהרֹות ִמְפַּגׁש ;  
conglomérat  ;קֹוְנְגלֹוֵמָרטתלקיט 
conservation des sols הקרקעות שימור 
continent להבדילו מן ַיָּבָׁשה ַיֶּבֶׁשת][  
continent antarctique (le) האנטרקטיק   

conurbation  ָעִרים ֶאֶגד 
corail אלמוג  
cordillère רכס  
cordon de dunes חֹוִלּיֹות גּוׁש 
cordon littoral חוף קדמי  



côte חֹוף 
côte à falaise  צּוִקי חֹוף 
côte abrupte ָּתלּול חֹוף 
côte de mangrove ַמְנְּגרֹובשל  חֹוף 
côte découpée/ à baies מפורץ חֹוף 
côte émergée ָערּוי חֹוף 
côte indentée מחורץ חֹוף 
côté sous le vent ָחסּוי ֵמרּוַח [התואר],  רּוחַ  ֲחסּוי; ֲחִסי

 [התואר]
coulée de boue מפולת בוץ 
coulée de lave ֶזֶרם ָלָבה 
couloir d'avalanche המפולת ַמְסלּול 
coupe longitudinale   ְלאורך/ ארכי  ֲחָתך 
coupe transversale  ְָרְחִּבי לרוחב/ ֲחָתך 
cour ָחֵצר 
courant זרם  
cours d'eau ַמִים ֵמרֹוץ 
cours d'eau sous- adapté ָּתׁשּוׁש ָנָהר 
cours d'un fleuve  ְֵמרֹוץ ַהָּנָהרַהָּנָהר ַמֲהַלך , 
cours supérieur  קֹור, ַנֲחֵלי מָ ָמקֹור ַנֲהרֹות 
craie גיר  
cratère מכתש; לוע 
cratère météorique ֵמֵטאֹוִרי עַ לֹו 
cratère volcanique לוַע של הר געש  
crête aiguë רכס הר 
crête de montagne קו הרכסֶרֶכס ; 
crête topographique פרשת מים  
crevasse ַּבַּקְרחֹון ְּבִקיעַ , בקע; סדק 
crevasse longitudinale  ְַּבִקיַע 5ְרִּכירוחְ  ְּבִקיע , 
crevasse marginale  ְַּפ5ִתי ְּבִקיע 
crevasse radiale  ְַּבִקיַע ַרְדָיִליִחּׁשּוִרי ְּבִקיע , 
crevasse transversale  ְַּבִקיַע ָרְחִּבילרוחב ְּבִקיע , 
croûte קליפהְקרּום ; 
croûte calcaire ִּגיר ְקרּום 
croûte de poussière 5ָבק ְקרּום 
croûte de sel ֶמַלח ְקרּום 
croûte désertique ִמְדָּבִרי ִמְקָרם 
croûte terrestre קרום כדור הארץ 
crue גאות  
culture arbustive ;ְיבּול ֵעִצים גידול עצים 



culture de couverture [ולא: זבל ירוק] ִטּיּוב גידול 
culture irriguée /en terrain irrigué ְׁשָלִחין חקלאות 
culture maraîchère גידול ירקות 
culture variée מעורב ֶמֶׁשק 
cultures multiples  ְיבּוִלים ריבויִׁשיַטת  ;ְיבּוִלים ריבוי 
cuvette אין זה חל על  ִּבְקָעה]basin  במובן

 הידרולוגי]
cycle d'érosion / géomorphologique תְסִחיפֹו ַמֲחזֹור 
déboisement  ברוא; עקירת יער 
débris עיי מפולת 
débris d’érosion ְסִחיָפה ְּבִלית 
décapage par les glaciers  ַקְרחֹוִני מירוק 
décentralisation ביזור 
déclivité du fleuve ַהָּנָהר שיפוע 
défilé מעבר צר בין הריםַמֲעָבר ֵּגיא ; 
déforestation יער ברוא; עקירת 
défrichage הכשרת הקרקע; עיבוד קרקע בתולה 
delta ֶּדְלָּתה  
déluge מבול  
démolition-reconstruction urbaine  בינוי עירוני-פינוי 
dénivellation  הפרשי גובה  
densité ְצִפיפּות 
densité de la population  צפיפות האוכלוסין  

dentelé ַחּדּוִדי 
dépeuplement  האוכלוסין; עזיבת  ִהְתַמֲעטּות

 אוכלוסין; עקירת תושבים
déplacement de la lune מהלך הירח  
 
déplacements de populations 

[ההפרשים במספר  האוכלוסייה ְּתנּודֹות

[ממקום  האוכלוסייהְּתנּועֹות  האוכלוסים];

 ]למקום
dépopulation האוכלוסין ִהְתַמֲעטּות 
dépôt  ;סחופת; מרבץע; משקרובד 
dépôt éolien משקע רוח  
dépôt fluvio-glaciaire ִמְרָּבץ ֶׁשל ַנֲהֵרי ַקְרחֹון 
dépôt littoral ַהָּים ְׂשַפת ִמְרַּבץ 
dépôts éluviaux  ֵאלּוְביּום 
dérive סטייה; טרדה; סחיפה  
dérive littorale טרידת חוף  
dérive neigeuse ֶׁשֶלג ְטִריַדת 
désagrégation ; désintégration  ִהְתּפֹוְררּותֵמָכִנית ְּבָלָיה , 
désastre naturel  אסון טבע  



désert ִמְדָּבר 
désertification מדבּור   

désertique מדברי  
désintégrer (se) ִהְתּפֹוֵררל 
destructif  ַהְרָסִני 
détritique בליתי  
détritus ְּבִלית שפוכת 
détroit צר ים מי  
déversoir de lac glaciaire  ַהַּקְרחֹון ֵמי ֲאִפיק 
digue סוללה  
digue de protection  ָת מגןסֹוְלל 
dôme כיפת הר 
drague ַמְחֵּפר 
drainage souterrain / du sous-sol ַקְרָקִעי ַּתת ניקוז 
drainage superficiel / de surface ַקְרָקִעי ַעל ניקוז 
dû à la marée מֹוֲעִדי 
dune חֹוִלית 
dune en croissant בצורת סהרון  חֹוִלית 
dune longitudinale ַסִיף חֹוִלית 
dynamique exogène ;יתִּדיָנִמיָקה ִחיצֹונ פעולת כוחות חוץ 
eau d'amont ַנֲחֵלי ָמקֹורָמקֹור ַנֲהרֹות , 
eau de source מי מעיין  
eaux côtières חֹוף ֵמי 
eaux souterraines מי תהום  
eaux territoriales מי החופים  
éboulement de terrain ָהִרים מפולת 
éboulis  ַּדְרֶּדֶרת 
échelle de Beaufort סולם בופור  
échelle de Richter  סולם רכטר  
écologie איכות הסביבה  
écorce de la Terre (l’) קליפת האדמה/ כדור הארץ  
écoulement de surface direct תַקְרָקִעיַעל  זרימה 
élevage d’animaux à fourrure  פרווה חיות גידול 
élevage de bestiaux ִמְקֶנה גידול 
éluvions ֵאלּוְביּום 
embouchure  ְֶׁשֶפך  
embouchure du fleuve  ְפי הנהרָנָהר ֶׁשֶפך ; 
embouchure submergée  ְמשוקע ֶׁשֶפך 
embranchement מסעף 
émigration [בארץ ישראל בלבד] , ְיִריָדה- ִמן ֲהִגיָרה 



en amont du fleuve ַהָּנָהר ְּבַמֲעֵלה 
en aval ַהָּנָהר ְּבמֹוַרד 
en pente douce מתון בשיפוע 
enceinte שטח מגודר  

enclave מובלעת 
endogène ְּפִנים יצור ;ְּפִנים 
englaciation  ֲנּותִהְתַקְרח 
entrant ; navetteur 
 

[אדם הנוסע מדי יום ביומו  ְּפִניָמה יֹוֵמם

ממקום מגוריו שמחוץ לעיר אל מקום עבודתו 
 וחוזר בתום עבודתו הביתה] שבעיר

entrepôt  ;ִׁשְטעּון ְמקֹוםמחסן 
environné de terre יבשה מוקף 
environnement  סביבה 
environnemental סביבתי 
éolien  ;רּוִחישל רוח 
épicentre du séisme מוקד רעידת אדמה 
épirogenèse ַיָּבׁשֹות ִהְתחֹוְללּות 
épisodique ֶאִּפיזֹוִדי, .ְרִעי 
équateur  קו המשווה  
erg ; dune חֹול ִמְדַּבר 
érodé par la glaciation  מקורחן 
éroder לאכל; לשחוק 
érosif סֹוְחָפִני 
érosion  ִשחיקהיָפהְסח ; 
érosion du sol ַקְרַקע ְסִחיַפת 
érosion en ravins /en ravines ֲערּוִצים ְסִחיַפת; ֲערּוִצים ִהְתַהּוּות 
érosion éolienne סחף רּוחֹותרּוחַ  ְסִחיַפת ; 
érosion fluviale ָנָהר ְסִחיַפת 
érosion glaciaire ַקְרחֹוִנית ְסִחיָפה 
érosion latérale / aréolaire רוחב סחיפת 
érosion régressive ְסִחיָפה ְל5חֹור 
érosion verticale / linéaire עומק ְסִחיַפת 
éruption ִהְתָּפְרצּות; 
éruption linéaire ִמְּסָדִקים ִהְתָּפְרצּות 
éruption sous-marine ַיִּמית ַּתת ִהְתָּפְרצּות 
éruption volcanique התגעשות  
escalier de cirques ִקְרָקִסים ַמֲעֶרֶכת 
escarpement תלוליתַמְתלּול ; 
esker ֶאְסֶקר 
espace naturel ; paysage naturel ִטְבִעי נֹוף 



espacement vertical  [נקודת מוצא אחרת] ֵמַעל גובה 
espérance de vie תוחלת חיים  
estacade à glace ַהֶּקַרח ריסוק 
estuaire  ִַהָּנָהר יּפ 
étagement en altitude [נקודת מוצא אחרת] ֵמַעל גובה 
étang de pisciculture ָּדִגים ְּבֵרַכת 
exfoliation התקלפות 
exode rural  ;ַהְּכָפר ֲעִזיַבתהגירה פנימית 
exogène ִחיצֹוָנה ;ִחיצֹון 
exploitation ניצול 
exploitation agricole  יחווה; משק חקלא 
exploitation minière כריית מחצבים 
exploitation rurale משק עזר  
explosion volcanique געשית התפרצות 
exposé au vent  ָּגלּוי ָלרּוַח 
extra-urbain  ָלִעיר חּוץמ 
façade ֲחִזית 
faible secousse sismique  ַרַעד 
faille שבר; בקע 
falaise צּוק 
faune חיממלכת ה  
ferme חווה; משק 
ferme laitière ָחָלב ֶמֶׁשק 
fil de l’eau קו האפיק  
fissure  ֶסֶדק 
fjord  ְְפיֹוְרּד 
flèche littorale חֹוף ְלׁשֹון 
fleuve ָּגדֹול ָנָהר, ָנָהר 
fleuve capturé ָערּוף ָנָהר 
fleuve pérenne ֵאיָתן ָנָהר 
fluviatile ְנָהִרי 
fluvio-glaciaire ַקְרחֹון ַנֲהֵרי ֶׁשל 
flux  זרימה; גאות  
flux et reflux ושפל ֵּגאּות 
foire ָיִריד 
fontaine  מעיין; מזרקה 
fonte glaciaire ַקְרחֹוִנים הפשרת 
forêt ַיַער  
forêt vierge יער בראשית/ עד  



formation des montagnes  ָהִריםה התהוות 
forme צּוָרה 
fossiles מאובנים  
fossilisation התאבנות; איבון  

foyer sismique  תת קרקעי של רעידת אדמה ֶמְרָּכז 
fracture ֶׁשֶבר 
fracturé ָׁשבּור 
fragmentation פיצול 
front glaciaire / de glacier ַהַּקְרחֹון ַזְרּבּוִבית 
frontière ְּגבּול 
fumerolle געש גזי 
galet חלוקַנַחל,  חלוקָבִנים, אֲ  חלוק, חלוק 

 חֹוף
galets de plage ָים ַחּלּוֵקי 
gare centrale מרכזית ַּתֲחָנה 
gare de triage עיתוק תחנת 
garrigue גריגה; שדה בור  
gélifraction ; gélivation ָקָרה ְּבָלַית 
géodésie גיאודזיה; מדידת הארץ  
géogénie  תורת התהוות הארץ  
géognosie  חקר מחצבי הארץ  
géographie ידיעת הארץ; גיאוגרפיה  
géographie humaine ָה5ָדם גיאוגרפית 
géographie régionale ֶחְבִלית גיאוגרפיה 
géographie urbaine ָעִרים גיאוגרפית 
géoïde צורת הארץ  
géologie תורת הארץ; חקר קליפת כדור הארץ  
géomorphologie החקר תבליט האדמ 
géophysique גיאופיזיקה  
geyser מעיין חמים גועשֶזריֵּגי ; 
ghetto  גטו; רובע יהודי; רובע נכשל  
gisement מרבץ  
gîte alluvionnaire  ִמְרָּבץ .ּלּוִבי.ּלּוְביּום ִמְרַּבץ , 
glace fossile  ְקדּוִמים ֶקַרח 
glace marine ַיִּמים ֶקַרח 
glace morte /stagnante ֵמת ַקְרחֹון 
glaces flottantes / en dérive ְטִריד ֶקַרחִנְטָרד ֶקַרח , 
glaciaire ַקְרחֹוִני 
glaciation התקרחנות  
glacier ַקְרחֹון 



glacier continental ַיַּבְׁשִּתי ַקְרחֹון 
glacier de paroi/ de cirque ַּכְרּכֹוב ַקְרחֹון 
glacier de piémont םקרחון הדו  
glacier de plateau ָרמֹות ַקְרחֹון 
glacier de vallée קרחון עמקי  
glacier suspendu ָּתלּוי ַקְרחֹון 
glacière naturelle ; puits de neige ַּבֶּקַרח ְמָעָרה 
glaciologie ַהַּקְרחֹוִנים ּתֹוַרת 
glaçon  ֶקַרח ְנִטיף 
glissement de terrain מפולת אדמה 
golfe מפרץ  
gorge ַּגְיא 
gradin de diffluence ַהִּמְפָּגׁש ַמְדֵרַגת 
grande ville  ְְּכַרך 
granite שחם  
gravier חצץ; צרורות אבנים 
gravitation כוח הכובד; כבידה  
grès חרסית  
grotte מערה  
grotte marine / littorale חֹוף ְמָעַרת 
guirlande insulaire םִאִּיי ֶקֶׁשת 
habitat [מרחב ההימצאות] ְמדּוִרים 
habitat groupé התיישבות בכנוסות 
habitat isolé ְּפזּורֹות,  התיישבות, ְּפזּורֹות ִיּׁשּוב

של חוות  יישוב[צורת  ִּבְפזּורֹות התיישבות

 או בתים בודדים המרוחקים זה מזה]
habitat rural יישוב כפרי  
habitat urbain יישוב עירוני  
hâle du désert  ִמְדָּבִרי ִמְקָרם 
hamada ; plateau pierreux ֲאָבִנים ִמְדַּבר, ֲהָמָדה 
hameau כפר קטן ביותר הקשור מבחינה  ַּכְפִריר]

 מנהלית ליחידה גדולה יותר]
haut de la montagne (le) מעלה ההר  
hautes eaux  גאות  
hautes montagnes ָרִמים ָהִרים 
hauteur absolue  פני היםֵמַעל  גובה  
hémisphère  חצי כדור הארץ  
horizon marin המרחב שמעבר לים, שנמל  ִקְדִמי ֶמְרָחב]

 קשור אליו מבחינה כלכלית]
horticulture  ;שם כולל לגידול עצי  ֻּבְסָּתָנאּותגננות]

  פרי, ירקות וצמחי נוי]
horticulture forcée גננות חממות  



houille פחם  
hydrographie מיפוי הימים/ הנהרות; חקר מי תבל  
hydroptère ; navire à ailes portantes סנפירית; רחפת 
hypocentre תת קרקעי של רעידת אדמה ֶמְרָּכז 
iceberg  ;ֶקַרח ַהרקרחון 
île ִאי 
île corallienne אי אלמוגים  
immigration שראל [בארץ יֲעִלָּיה  נכנסת; ֲהִגיָרה

 בלבד]
imperméable מים 5ִטים 
inadaptation ְלקּוָיה אי הסתגלות; הסתגלות 
indentation ֶמְחָרץ 
industrialisation  תיעוש 
industrie  תעשייה 
industrie de pointe תעשייה עתירת מדע/ מתקדמת  
industrie extractive  ּדֹוֶלֶלתתעשייה 
infraglaciaire ִניַקְרחֹו ַּתת 
inondation  ;ֲהָצָפהשיטפון 
inondation en nappe ִׁשְטִחי שיטפון 
inselberg ; relief résiduel ָּבָדד ַהר 
intercontinental   בין יבשתי 
intercotidal  שווה מועדי; בינמועדי  
interglaciaire ַקְרחֹוִני ֵּבין 
interurbain ִעירֹוִני ֵּבין 
intracontinental  ְַיַּבְׁשִּתי ּתֹוך 
intramontagneux ; intra montagnard ֵּבין ָהִריָהִרים ֵּבין , 
intranational   ְּתֹוְך ְמִדיָנִתיְמִדיָנה ֶׁשְּבתֹוך , 
inversion de relief תבליט היפוך 
irrégulier ; dentelé ַחּדּוִדי 
irrigation ַהְׁשָק5ה, ַהְׁשָקָיה 
isostasie חומרים בכדור הארץחלוקת ה 
isthme לשון יבשהַיָּבָׁשה ֵמַצר ; 
jachère שדה בּור; כרב 
jonction ִמְפָּגׁש 
jungle ג'ונגל  

jusant שפל  
karst  ְַקְרְסט 
lac אגם; ימה  
lac de cratère ימת לוע 
lac digité   ֶאְצַּבעימת 



lac en croissant ימת נפתול 
lac glaciaire en gradins / chapelet ִקְרָקִסים ַיּמֹות ַמֲעֶרֶכת 
lac karstique ַקְרְסִטית ימה 
lac salé ים מלח; ימת מלח  

lagon ָלגּון 
lagune לשון ים; לגונה  
lahar ; coulée de boue מפולת בוץ 
lame de fond נחשון מצולות  
lande ערבה; בתה  
langue de terre לשון יבשה; לשון חוף  

langue glaciaire ַהַּקְרחֹון ְלׁשֹון 
lapill (petites pierres poreuses projetées par les  
volcans en éruption) צרור אבן געשי 
larmier ַנּטּוף 
latitude  רוחב גיאוגרפי  
lave ָלָבה 
lave effusive  ִהְׁשַּתְּפכּות ָלַבת 
lichen חזזית  
ligne d’horizon  קו האופק  
ligne de côte ַהחֹוף ַקו 
ligne de crête ֶרֶכס ַקו 
ligne de désir ָהָרצּוי ַהָּקו 
ligne de faille ֶהְעֵּתק ַקו 
ligne de neige ַהֶּׁשֶלג ְּגבּול 
ligne de partage des eaux ַמִים ָּפָרַׁשת 
ligne des grands courants שיבולת הנהר  
ligne des neiges גבול השלג  
lignite פחם עץ  
limite des arbres  ָהֵעִצים ְּגבּול 
limite des forêts ַהְּיָערֹות ְּגבּול 
limon ; boue ; vase סחופת; חמרה; טין; בוץ 
linéaire  ;ַחת ְּבׁשּוָרהקווי; של אורך. 
lit משקע; רובד  
lit de glacier אפיק מי הקרחון  
lit du cours d'eau הנחל ֲאִפיק 
lit du fleuve אפיק הנהר  
litage נטיית הרובד  
littoral אזור החוף; מישור החוף  
littoral submergé משוקע חֹוף 
lobe glaciaire ֶקַרח אונת 



localité isolée ; habitat isolé ְּפזּורֹות,  התיישבות, ְּפזּורֹות ִיּׁשּוב
של חוות  יישוב[צורת  ִּבְפזּורֹות התיישבות

 ם בודדים המרוחקים זה מזה]או בתי
locataire חֹוֵכר 
loess  ליס; חמרה  
logement ְמגּוִרים ֵּבית 
longitude אורך גיאוגרפי; קו אורך  
lutte contre les inondations / les crues  פיקוח על השיטפונות 
magma מגמה 
magma basique בסיסית מגמה 
main-d’œuvre  כוח אדם 
mangrove ַמְנְּגרֹוב ִּבַּצת 
manteau מעטה  
maquis יער שיחים  
marais ביצה  
marché ׁשּוק 
marée מועד ים; תנודת הים  
marée basse שפל  

marée haute גאות  
marée montante התגאות  
marginal ׁשּוִלי 
mascaret משבר בשפך הנהר; נחשול גואה  
masse de glace ְקדּוִמים ֶקַרח 
massif faillé ֶהְעֵּתק ּגּוׁש 
massif montagneux גוש הרים  
matière première גלם חומר 
méandre עיקול; מעקול; נפתול 
méandre de divagation / libre נפתול חפשי  
méandre encaissé / de vallée ָחרּות נפתול 
méandres d’un fleuve פיתולי הנהר  

mer ים  
méridien  אורךמצהר; קו  
méridienne קו המצהר  
mesa ; plateau basaltique ַטְבָלה ַהר 
métayage  ֲאִריסּות 
métayer 5ִריס 
métropole  ;ֶמְטרֹוּפֹוִליןעיר בירה 
métropolitain ֶמְטרֹוּפֹוִליֶמְטרֹוּפֹוִלין ֶׁשל , 
migration ;הגירה פנימית נדידה 
migration des débris du rivage   ְחֹוף ִריַדתט 



migration saisonnière עֹוָנִתית ְנִדיָדה 
migratoire  של נדידה; של הגירה 
milieu environnant סביבה 
mine ִמְכֶרה 
minéral מחצבי  
modèle de répartition התפרסות ְּדַגם 
monoculture ה, מֹונֹוקּוְלטּורָ יחיד גידול ֶׁשל חקלאות 
montagne ָהר 
montagne-bloc / fracturée ֶהְעֵּתק ָהֵרי 
montagnes tronquées ִמְקָטם ָהֵרי 
monticule  ;ַּגְבׁשּוִׁשיתגבנון 
moraine מורנה; סחף קרחון 
moraine de fond / profonde ְּבִסיִסית מורנה 
moraine de retrait / de récession ְנִסיָגה ֶׁשל מורנה 
moraine interlobaire/ médiane האונות ֶׁשֵּבין מורנה 
moraine latérale ִצִּדית מורנה 
moraine médiane ִּתיכֹוִנית מורנה 
moraine terminale ְקָצִוית מורנה 
morcellement des terres אחוזות/ אדמות פיצול 
moulin  מכתשת 
moulin glaciaire ַקְרחֹון מכתשת 
mouvements de la population  ההפרשים במספר  האוכלוסייה דֹותְּתנּו]

[ממקום  האוכלוסייהְּתנּועֹות  האוכלוסים];

 ]למקום
municipal עירייה  ֶׁשל 
nappe éruptive שפך לבה  
navette quotidienne [תנועת היוממים] יֹוְממּות 
navetteur entrant 
 

[אדם הנוסע מדי יום ביומו  ְּפִניָמה יֹוֵמם

עיר אל מקום עבודתו ממקום מגוריו שמחוץ ל
 וחוזר בתום עבודתו הביתה] שבעיר

navetteur sortant אדם הנוסע מדי יום ביומו  חּוָצה יֹוֵמם]

ממקום מגוריו שבעיר אל מקום עבודתו 
 בתום עבודתו הביתה] וחוזרשמחוץ לעיר 

navigable  עביר לשיט; בר שיט 
navigation côtière / au bornage יםחֹופִ  ַסָּפנּות 
navigation intérieure ְּפִניִמי ַׁשִיט 
navire à ailes portantes רחפת 
neige ֶׁשֶלג 
névé ֶׁשֶלג ִמְקָּפא 
nivation ֶׁשֶלג ְּבָלַית 
niveau au-dessus de la mer  פני היםֵמַעל  גובה  
niveau du sol פני הקרקע  



nomade (adj.) נוודים ֶׁשל 
nomade (nom) נווד 
nomadisme נוודות 
non renouvelable  ;(אוצרות טבע) האוזלים  5ִזילמתכלה]

 ואינם מתחדשים]
noyau גרעין 
noyau de la Terre גרעין כדור הארץ  
nuisible מזיקַהְרָסִני ; 
nunatak נּוָנָטק 
oasis נאות מדבר  
oblique ; inclinaison ִלְכסּון 
océan אוקיאנוס; ים  
océanographie תורת הימים  
onde océanique ֵסיְסִמי ַנְחׁשֹול  
onde séismique ַּגל ַרַעׁשֵסיְסִמי ַּגל , 
ondulation de couche ִקּמּוט 
ondulations d’un fleuve  פיתולי הנהר  

orogenèse ; formation des montagnes  ָהִריםה התהוות 
orogénique של התהוות ההרים 
oued ;ְכָזב ַנַחל ואדי. 
pahoehoe ָלָבה ִמְקַלַעת 
pampa  פמפה  
passage de l'intérieur ְּפִניִמי ַמֲעָבר 
patine désertique  ִמְדָּבִרי ִמְקָרם 
pâturage  ִמְרֶעה; שדה ְרִעָּיה; ָּפתּוח ִמְרֶעה 
pâturage de montagne/ d'altitude    ָהִרים ִמְרֵעה 
pavés du désert ; pavage désertique ַהִּמְדָּבר ַחְסֶּפֶסת 
pays ארץ; מדינה  
pays de coteaux  ְּגָבעֹות ארץ 
pays de pacage מרעה .ְדַמת  
pays montagneux ָהִרים ארץ 
paysage נֹוף 
paysage naturel ִטְבִעי נֹוף 
pêche [המקצוע] ַּדִיג 
pêche [הפעולה] ִּדּיּוג, ַּדִיג 
pédoncule de méandre הנפתול/ הפיתול צוואר 
pénéplaine שחק  
péninsule ִאי ֲחִצי 
pénitent ֶקַרח ְנִציֵבי 
pente שיפועִמְדרֹון ; 



pente continentale ; talus continental ַהַּיָּבָׁשה ִמְדרֹון 
pente douce ָמתּון ִמְדרֹון 
pérenne  ֵאיָתן 
pergélisol ַעד ִקְפ.ת 
périglaciaire סב קרחוני  
périodicité מחזוריות  
périodique  ;עֹוָנִתימחזורי 
perméable ָחִדיר 
phase de récession ַהְּנִסיָגה ְׁשַלב 
pic ; piton  חוד; ראש צוק 
piémont ָהִרים ֲהדֹום 
pinacle ; pâté corallien ַׁשּפּוד 
plage חוף הים  
plage surélevée מּוֶרֶמת ָים ְׂשַפת 
plaine ִמיׁשֹור 
plaine alluviale ִמיׁשֹור .ּלּוִבי ;.ּלּוְביּום ִמיׁשֹור 
plaine côtière חֹוף ִמיׁשֹור 
plaine d'inondation ֲהָצָפה ֶּפֶׁשט 
plaine onduleuse / accidentée ַּגִּלי ִמיׁשֹור 
plan de ville ִעיר ָּתְכִנית 
plan des localités/ villages ִיּׁשּוִבים ֶׁשל ֵּגיאֹוְגַרְפָיה 
planète גרם שמימי  

plantation ַמָּטִעים ֶמֶׁשק; ַמָּטע 
plante צמח  
plante annuelle  ִשנתי ַחד ְצָמח 
plante pérenne / vivace  ִשנתי ַרב ְצָמח 
plantes fourragères ִמְסּפֹוא גידולי 
plaque continentale מדף יבשתי  

plateau ָרָמה 
plateau basaltique ַטְבָלה ַהר 
plateau continental מדף יבשתיַהַּיָּבָׁשה ֶאֶדן ; 
plateau pierreux ֲאָבִנים ִמְדַּבר, ֲהָמָדה 
plate-forme continentale  ַהַּיָּבָׁשה ֶאֶדן 
platière משפל 
pli  ֶר קרקעֶקמ 
pli anticlinal ְנִטיְקִליָנה ֶקֶמר. 
pli monoclinal קמר חד קמטי 
pli synclinal קמר קערורי 
pluviométrie מדידת המשקעים  



point de départ de la navigation  ַׁשִיט ראש 
pointe de terre חרטום 
polder פולדר; שדה מתחת לפני הים  
pôle קוטב  

pôle antarctique (le) הקוטב הדרומי  
pôle arctique (le) וניהקוטב הצפ  
poli glaciaire ; émoulure ַקְרחֹוִני ֶמֶרט 
polyculture ; culture variée מעורב ֶמֶׁשק 
pont à péage אגרה ֶּגֶׁשר 
population אוכלוסין, אוכלוסיה 
population rurale  אוכלוסיה כפרית  
population urbaine אוכלוסיה עירונית  
port ָנֵמל 
port de transbordement ִׁשְטעּון ְנַמל 
port franc ָחְפִׁשי ָנֵמל 
poste principal ; gare centrale מרכזית ַּתֲחָנה 
prairie שדה מרעה; נאות דשהֵעֶׂשב שדה ; 
précipitations atmosphériques  משקעים  
premier plan ; façade ֲחִזית 
presqu’île חצי אי  
primitif ראשיתי 
productif  ִיַיְצָרנ 
produit dérivé לוואי מּוַצר 
profil longitudinal  ְלאורך/ ארכי  ֲחָתך 
progression glaciaire ַהַּקְרחֹון ִהְתַקְּדמּות 
promontoire ; pointe de terre חרטום 
propriétaire foncier ַּבַעל ַקְרָקעֹות 
provinces ָׂשֶדה ָעֵרי 
puits de neige ַּבֶּקַרח ְמָעָרה 
quadrillage d’une ville [של עיר]ָוֵעֶרב  ְׁשִתי ְּדַגם 
quartier רובע 
quartiers pauvres עוני משכנות 
rabotage par les glaciers ַקְרחֹוִני מירוק 
race  גזע 
rade עגן 
rainurage ֵחרּוץ 
ranch מקנה לגידול חווה 
rapide ָנָהר, ֶאֶׁשד ַנַחל שטף, ֶאֶׁשד 
rapport homme-terre ַקְרַקע ְנָפׁשֹות ַיַחס 



ravinement  ֵערּוץ 
ravinement ; érosion en ravins /en 
ravines ֲערּוִצים ִהְתַהּוּות 
rayonnement de glace ַהֶּקַרח ְּבַרק 
raz-de-marée  נחשול; צונמי 
reboisement d'extension  ייעור חוזר 
récif שוניתִריף ; 
récif annulaire זר ריפים  
récif barrière מחסום ריפים  
récif corallien שונית אלמוגיםקֹוַרִּלים ִריף ; 
récif côtier חֹוִפים ִריף 
récif frangeant ִריִפים ֵזר 
récoltes multiples ְיבּוִלים ריבויִׁשיַטת  ;ְיבּוִלים ריבוי 
reforestation ; reboisement חֹוֵזר ייעור 
réforme agraire אגרארית רפורמה 
régime glaciaire  ַהַּקְרחֹון ִמְׁשַטר 
région ארץ ֶחֶבל 
région sismique  אזור סיסמי  

régional של ערי שדה 
règne végétal ממלכת הצומח  
relief קרקע; פני הקרקע ַּתְבִליט 
relief du sol ַהַּקְרַקע ְּפֵני צּורֹות 
relief inversé  ַמהופך ְבִליטּת 
relief résiduel ָּבָדד ַהר 
remembrement des terres  ריכוז אדמות 
remorquage ְּגִריָרה 
rénovation urbaine  פני העיר חידוש  
réplique sismique רעש לוואי 
réseau routier כבישים מערכת 
ressac דוכי חוף  

ressources משאבים 
ressources naturelles ֶטַבע אֹוְצרֹות 
retrait glaciaire ַהַּקְרחֹון ְנִסיַגת 
ria חוף משוקע  
rift ; faille ֶּבַקע 
rive  ַהָּים ְׂשַפת 
rivière נהר  
rivière à marée נהר מועדי  
rivière souterraine ַקְרָקִעי ַּתת ָנָהר 
roche סלע  



roche intrusive/ d'intrusion ָּדרֶמחְ  ֶסַלע, ֶמְחָּדר 
roche mère אב סלע  
roche volcanique בזלת .ְדַמת  
roche volcanique סלע געשי 
rocher-champignon  סלע פטרייה  
roches côtières צוקי חוף  
roches endogènes סלעי אש  
roches éruptives סלעים געשיים  
rotation des cultures זרעים/ גידולים מחזור 
route ישדרך; כב 
route terrestre דרך יבשתית 
ruisseau מים; יובל; נחל קטן ֶּפֶלג 
ruissellement נגר; זרימה; דלף  
rupture de pente החרפת השיפועַהִּמְדרֹון חידוד ; 
rural ַּכְפִרי 
sable חֹול 
saisonnier עֹוָנִתי 
savane  סוונה  
schiste  צפחה  
sciences forestières ּותַיֲעָרנ 
scorie ִסיִגים 
scorie volcanique לבה תאית  

sculpture גילוף 
secousse sismique זעזוע רעשי/ סיסמי  
secousse tellurique רעידת אדמה  
secteur ִּגְזָרה 
sédentaire ֶקַבע ֶׁשל 
sédentarisation יישוב נוודים 
sédiment משקע; סחופת 
sédiments en suspension תרחופ 
sédiments glaciaires ַקְרחֹוִנית מרבת 
seif ; dune longitudinale ַסִיף חֹוִלית 
séisme רעידת אדמה; רעש אדמה  
séisme sous-marin  ַיִּמי ַּתת ַרַעׁש 
séismicité ; activité sismique ַרֲעִׁשּיּות, ֵסיְסִמּיּות 
semi-désertique צחיח למחצה  
semi-nomade (nom) למחצה נווד 
semi-nomadisme למחצה נוודות 
sentier ְׁשִביל 



sérac שפוד קרח  
sial (croûte continentale) סיאל  
sierra רכס  
sima  צורן ומגנזיום  

sismicité סיסמיות  
sismique של רעידת אדמה; סיסמי  
sismographe  ;ֵסיְסמֹוְגָרףמד רעש 
site topographique ָרִפיטֹופֹוגְ  אתר 
sol קרקע; אדמה  
sol argileux חרסית  

sol pierreux טרשים .ְדַמת  
sol résiduel שיורת ַקְרַקע 
sol sablonneux/ sableux חֹול .ְדַמת  
solifluxion ָעָפר ְזִחיַלת 
solution ֲהָמָסה 
sommet ִׂשיא 
sommet de montagne ִּפְסָּגה ;ָהר ראש 
sommet neigeux  שלגכיפת  
soulèvement ִהְתרֹוְממּות 
source  מעיין  
source hydrothermale ַחֵּמיַחִּמים ַמְעָינֹות , - 
source jaillissante זינוק  

source minérale מעיין מרפא  
source pérenne  מעיין נובַע  
source saisonnière מעיין אכזב  
source thermale מעיין חמים  
sources vives ור מים חמיםמק  
sous-glaciaire  ַקְרחֹוִני ַּתת 
sous-peuplé ֶחֶסר מאוכלס 
sous-peuplement ֶחֶסר אכלוס 
sous-production ֶחֶסר ייצור 
sous-produit ; produit dérivé לוואי מּוַצר 
SPA ; station de cure מרפאִעיר  מרפא; מקום  
squatter לבניניםֲאָדמֹותל פלישה / 
squatteur ב[וכיו" בנינים /ֲאָדמֹות פולש[ 
stalactite ָּתלּוי ַנּטּוף, ְסָטַלְקִטיט 
stalagmite ניצב ַנּטּוף, ְסָטַלְגִמיט 
steppe ערבה  
stratigraphie   תאירת מרבד  



strié ָׂשרּוט 
structure ִמְבֶנה 
sur place ; sur le chantier ; in situ ַּבֲאַתר 
surcapacité יתר על כושר; כושר 
surface d’érosion ְסחּוִפים ַקְרַקע ְּפֵני 
surface de la table ַטְבָלה ְּפֵני 
surface terrestre פני הארץ  
surpâturage ָחָמס ְרִעַּית 
surpêche ; pêche excessive ָחָמס ֵּדיג 
surpeuplé בצפיפות יתרה מאוכלס 
surpeuplement אכלוס יתר  
surpopulation  אכלוס יתר  
surproduction יתר ייצור 
synclinal (adj.) קערורי 
synclinorium קעורת 
système de drainage ניקוז ַמֲעֶרֶכת 
table ַטְבָלה 
table de glacier פטריית קרחון  
taïga  טייגה  
talus  תל; אשדה 
talus continental ַהַּיָּבָׁשה ִמְדרֹון 
taux de mortalité שיעור התמותה  
taux de natalité שיעור הילודה 
taux de variation d'une pente  ְּתִלילּות 
tectonique  המבנה הגיאולוגי של  חקר, ֶטְקטֹוִניָקה

 קליפת האדמה 
terminal סֹוִפית ַּתֲחָנה 
terrain פני הקרקע; תבליט  
terrain alluvial אדמת סחף  
terrain argileux אדמה חמרית  

terrain calcaire אדמה סידנית  
terrain crétacé אדמה גירית  
terrain houiller מרבץ פחם  
terrain montagneux שטח הררי  
terrain rocailleux אדמת תרשים  
terrain sablonneux אדמה חולית  

terrains de sédiment סלעי משקע  
terrains glaciaires סלעי קרחונים  
terrasse ַמְדֵרָגה 
terrasse fluviale ָנָהר ַמְדֵרַגת 



terre אדמה; קרקעֶאֶרץ ; 
terre arable אדמה חקלאית 
terre cultivée ְמֻעָּבד ֶׁשַטח 
terre d’alluvions אדמת סחף  

terre ferrugineuse  ַה ברזלית.ְדמ  
terre inculte ּבּור .ְדַמת 
terre marécageuse  ַביצה  ת.ְדמ  
terre vierge קרקע בתולה  
terres arctiques  ירקתי צפון; יבשת ארקטית  
terres basses שפלה  

terril תל סיגית  
terril de déchets ֶׁשֶפךְ  ֲעֵרַמת 
tête de vallée מחסום העמק  
toit à deux versants ַּגְמלֹון ַּגג 
topographie ַהַּקְרַקע תיאור פני 
topographie du karst ַקְרְסִטי ַּתְבִליט 
torrent pérenne נחל איתן  
toundra טונדרה; ערבה ארקטית  
tourbe כבול  
tourbière אדמת כבול  
transhumance נדידה עונתית  ַמֲחזֹור ְנדּוִדים ֶׁשל ֲעָדִרים]

בין אזורים  ועדריהםוחוזרת של רועים 
 שגובהם שונה]

transport ַהָּסָעה 
transports ַּתְחּבּוָרה 
tremblement de terre  ֲאָדָמה ְרִעיַדת, ַרַעׁש 
tri סיווג 
tronqué ָקטּום 
tropical ְטרֹוִּפי 
tropique מהפך  
troupeau laitier ְלָחָלב ָּבָקר 
tsunami ; onde océanique צּוָנִמי 
tuf אבן סיד; נקבובית  
tuf volcanique פֹוטּו 
ubac פין מדרון מצ  

urbain ִעירֹוִני 
urbanisation  עיור 
utilisation du sol / de la terre ַּבֲאָדמֹות שימוש 
vague גל  
vallée  ;ֵעֶמקבקעה 



vallée en V ְּדמּוי שוקט/  ֵעֶמקV 
vallée encaissée גיא תלול  
vallée glaciaire en U ְּדמּוי  שוקט/ְּדמּוי  עמק שוקט; עמקU 
vallée longitudinale 5ְרִּכי ֵעֶמק 
vallée morte / sèche ָחֵרב ֵעֶמק 
vallée submergée משוקע ֵעֶמק 
vallée suspendue ָּתלּוי ֵעֶמק 
vase בוץ; טיןְסָין ; 
végétation צמחיה  
vernis du désert  ִמְדָּבִרי ִמְקָרם 
village ֲעָיָרה; ְּכָפר 
ville ִעיר 
ville fantôme  ְזנּוָחה ִעיר 
ville fortifiée חומה ִעיר  
ville frontalière ְסָפר ִיּׁשּוב  
ville ouverte פרזֹות ִעיר  

ville portuaire ָנֵמל ִעיר 
ville principale ואם ִעיר 
ville provinciale/ de province שדה ִעיר  
ville satellite ַּבת ִעיר 
ville ; localité ; agglomération ִהְתַיְּׁשבּות, יישוב 
ville-dortoir שינה ִעיר 
voie navigable נתיב מים  
volcan ַּגַעׁש ַהר 
volcan de boue בוץ ִמְגַעׁש 
volcan en activité ָּפִעיל ַּגַעׁש ַהר 
volcan éteint ָּכבּוי ַּגַעׁש ַהר 
zonage לאזורים; תיחום חלוקה 
zone cultivée ּוִליםַהְיב ֶׁשַטח 
zone d'accumulation ַהִהְצַטְּברּות ֵאזֹור 
zone de captage ; aire de drainage [תחום ההתנקזות של נהר] ַהָּנָהר ְּגִליל 
zone de dislocation ְּגִזיָרה ֵאזֹור 
zone de libre-échange ָחְפִׁשי ַסַחר ְּתחּום 
zone frontière ְסָפר 
zone glaciale/ arctique  רֹוקהַ  ֵאזֹור  
zone littorale ַהחֹוף ֵאזֹור 
zone sismique ֵסיְסִמי ֵאזֹור 
zone urbaine בנוי ֶׁשַטח 

  



  
  


