Allouch Colette
Lexicographie français/hébreu/français

Les pays et les gens
ארצות ותושביהן
français - hébreu
צרפתית עברית

Abyssinie f.
Açores f.pl.
Adriatique f.
Afghanistan m.
- afghan m.
Afrique du Nord f.
- nord-africain m.
Afrique du Sud f.
- sud-africain m.
Afrique f.
- africain m
Albanie f.
- albanais m.
Algérie f.
- algérien m.
Allemagne f.
- allemand m.
Amazone m.
- Amazonien m.
Amérique du Nord f.
- nord américain m.
Amérique du Sud f.
- sud américain m.
Amérique f.
- américain m.
Andes f.pl.
- Andains
Andorre
- Andorran m.
Angleterre f.
- anglais m.

(חבש )נ
(אייה האזורים )ז"ר
(הים האדריאתי )ז
(אפגניסטן )נ
( אפגאני )ז(אפריקה )נ-צפון
(אפריקאי )ז-צפון
(אפריקה )נ-דרום
(אפריקאי )ז- דרום(אפריקה )נ
( אפריקני )ז(אלבניה )נ
( אלבני )ז(אלג'יריה )נ
(אלג'יראי )ז/ אלג'ירי(גרמניה )נ
( גרמני )ז(אמזונס )ז
( תושב אמזונס )ז(אמריקה )נ-צפון
אמריקה-תושב צפון
()ז
(דרום אמריקה )נ
תושב דרום אמריקה
()ז
(אמריקה )נ
אמריקאי/ אמריקני()ז
(האנדים )ז"ר-הרי
( אנדי )ז(אנדורה )נ
( תושב אנדורה )ז(אנגליה )נ
( אנגלי )ז-

Angola f.
- angolais m.
Antilles (Les - ) f.pl.
- Antillais
Arabie Saoudite f.
- Saoudien
Argentine f.
- argentin m.
Arménie f.
- Arménien
Asie f.
- asiatique n.
Assyrie f.
Atlantique m.
Australie f.
- australien m.
Autriche f.
- autrichien m.
Bahreïn (Le -) m.
Baltique (La) f.
Bavière f.
Belgique f.
- belge n.
Benelux m.
Bengale m.
- bengali m.
Bénin m.
- béninois m.
Bermudes f.pl.
- bermudien m.
Birmanie f.
- birman m.
Bolivie f.
- bolivien m.
Bosnie-Herzegovine f.
- bosniaque n.
Brésil m.
- brésilien m.

(אנגולה )נ
( אנגולי )ז(האנטילים )ז"ר-איי
האנטילים-תושב איי
()ז
 ערב,(סעודיה )נ
(הסעודית )נ
 סעודי(ארגנטינה )נ
ארגנטינאי/ ארגנטיני()ז
(ארמניה )נ
( ארמני )ז(אסיה )נ
( אסייני )ז(אשור )נ
האוקיינוס האטלנטי
()ז
(אוסטרליה )נ
( אוסטרלי )ז(אוסטריה )נ
( אוסטרי )ז(איי בחריין )ז"ר
(הים הבלטי )ז
(בווריה )נ
(בלגיה )נ
( בלגי )ז(בנלוקס )ז
(בנגל )ז
(בנגלי )ז
(בנין )ז
( בניני )ז(ברמודה )ז"ר-איי
(תושב איי ברמודה )ז
(בורמה )נ
(בורמי )ז
(בוליביה )נ
( בוליבי )ז(הרזגובינה )נ-בוסניה
( בוסני )ז(ברזיל )נ
( ברזילאי )ז-

Brunei m.
- brunéien m.
Bulgarie f.
- bulgare n.
Burundi m.
- burundais m.
Cambodge m.
- cambodgien m.
Cameroun m.
- camerounais m.
Canada m.
- canadien m.
Canaries (Les -) f.pl.
Cap de Bonne Espérance m.
Cap Vert (Le -) m.
- cap verdien m.
Carpates m.pl.
Ceylan m.
- ceylanais m.
Chili m.
- chilien m.
Chine f.
- chinois m.
Chypre m.
- chypriote n.
Colombie f.
- colombien m.
Confédération des Etats
Indépendants (CEI) f.
Congo m.
- congolais m.
Corée du Nord f.
- coréen m.
Corée du Sud f.
Corse f.
- corse n.
Costa Rica (Le - ) m.
- costaricain m.
Côte d’Ivoire f.
- ivoirien m.

(ברוניי )ז
( תושב ברוניי )ז(בולגריה )נ
( בולגרי )ז(בורונדי )ז
(תושב בורונדי )ז
(קמבודיה )נ
( קמבודי )ז(קמרון )ז
( קמרוני )ז(קנדה )נ
( קנדי )ז(הקנרים )ז"ר-איי
(כף התקווה הטובה )ז
(איי כף ורדה )ז"ר
 תושב איי כף ורדה()ז
(הקרפטים )ז"ר-הרי
(סרי לנקה )נ
 תושב סרי לנקה(צ'ילי )נ
( צלייני )ז(סין )נ
( סיני )ז(קפריסין )ז
( קפריסאי )ז(קולומביה )נ
( קולומביאני )ז(חבר העמים )ז
(קונגו )ז
( קונגולזי )ז(קוריאה הצפונית )נ
( קוראני )ז(קוריאה הדרומית )נ
(קורסיקה )נ
( קורסיקאי )ז(קוסטה ריקה )נ
 תושב קוסטה ריקה()ז
(חוף השנהב )ז
(תושב חוף השנהב )ז

Crête f.
Crimée f.
Croatie f.
- croate n.
Cuba f.
- cubain m.
Cyrénaïque f.
Dahomey m.
Danemark m.
- danois m.
Ecosse f.
- écossais m.
Egée f.
Egypte f.
- égyptien m.
Equateur m.
Espagne f.
- espagnol m.
Estonie f.
- estonien m.
Etats-Unis m.pl.
- américain m.
Ethiopie f.
- éthiopien m.
Europe f.
- européen m.
Extrême-Orient (L’-) m.
Finlande f.
- finlandais m.
France f.
- français m.
Gabon m.
- gabonais m.
Galles (Pays de )m.
- gallois m.
Georgie f.
- géorgien m.
Ghana m.
- ghanéen m.
Grande Bretagne f.
- britannique n.

(כרתים )נ
(קרים )נ
(קרואטיה )נ
( קרואטי )ז(קובה )נ
( קובני )ז(קירינאיקה )נ
(דהומיי )נ
(דניה )נ
( דני )ז(סקוטלנד )נ
( סקוטי )ז(הים האגאי )ז
(מצרים )נ
( מצרי )ז(אקוודור )נ
(ספרד )נ
( ספרדי )ז(אסטוניה )נ
( אסטוני )ז(ארצות הברית )נ"ר
אמריקני/ אמריקאי()ז
(אתיופיה )נ( )חבש
( אתיופי )ז( )חבשי(אירופה )נ
(אירופאי )ז/ אירופי(הרחוק )ז-המזרח
(פינלנד )נ
( פיני )ז(צרפת )נ
( צרפתי )ז(גבון )נ
( גבוני )ז(וילש )נ
(ולשי )ז
(גרוזיה )נ
( גרוזיני )ז(גאנה )נ
( גנאי )ז(בריטניה )נ
( בריטי )ז-

Grèce f.
- grec m.
Groenland m.
Guatemala m.
- guatémaltèque n.
Guinée f.
Gulf Stream m.
Guyane f.
- guyanais m.
Haïti m.
- haïtien m.
Haute Volta f.
Havane (La) f.
Hollande f.
- hollandais m.
Honduras m.
Hongrie f.
- hongrois m.
Inde f.
- indien m.
Indochine f.
Indonésie f.
- indonésien m.
Indonésie f.
- indonésien m.
Irak m.
- irakien m.
Iran m.
- iranien m.
Irlande f.
Islande f.
- islandais m.
Israël f.
- israélien m.
Italie f.
- italien m.
Jamaïque f.
Japon m.
- japonais m.
Jordanie f.
- jordanien m.
Kazakhstan m.

(יוון )נ
( יווני )ז(גרנלנד )נ
(גואטמלה )נ
( תושב גואטמלה )ז(גיניאה )נ
(זרם הגולף )ז
(גיינה )נ
 תושב גיינה(האיטי )ז
( תושב האיטי )ז(העילית )נ-וולטה
(הבנה )נ
(הולנד )נ
( הולנדי )ז(הונדורס )נ
(הונגריה )נ
( הונגרי )ז(הודו )נ
( הודי )ז(סין )נ-הודו
(אינדונזיה )נ
(אינדונזי )ז
(אינדונסיה )נ
( אינדונזי )ז(עיראק )נ
( עירקי )ז(אירן )נ
( אירני )ז(אירלנד )נ
(איסלנד )נ
( איסלנדי )ז(ישראל )נ
( ישראלי )ז(איטליה )נ
( איטלקי )ז(ג'מייקה )נ
(יפן )נ
( יפני )ז(ירדן )נ
( ירדני )ז(קזחסטן )נ

Kenya m.
- kenyan m.
Koweït m.
- koweïtien m.
Kurdistan m.
- kurde n.
Laos m.
Laponie f.
- lapon m.
Lettonie f.
- letton m.
Liban m.
- libanais m.
Libéria m.
- libérien m.
Libye f.
- libyen m.
Lituanie f.
- lituanien m.
Luxembourg m.
- luxembourgeois m.
Macédoine f.
Madagascar m.
- malgache n.
Majorque f.
Malaisie f.
- malais m.
Mali m.
- malien m.
Malte f.
- maltais m.
Maroc m.
- marocain m.
Mauritanie f.
- mauritanien m.
Mer du Nord f.
Mer Morte f.
Mer Noire f.
Mer Rouge f.
Mer Tyrrhénienne f.
Mexique m.

(קניה )נ
( קנייני )ז(כווית )נ
( כווייתי )ז(קורדיסטן )ז
( קורדי )ז(לאוס )נ
(לפלנד )ז
( לפי )ז(לטוויה )נ
 לטווי(לבנון )נ
( לבנוני )ז(ליבריה )נ
( ליברי )ז(לוב )נ
( לובי )ז(ליטא )נ
( ליטאי )ז(לוקסמבורג )נ
( לוקסמבורגי )ז(מקדוניה )נ
(מלגש )ז
( מלגשי )ז(מייורקה )נ
(מלזיה )נ
( מלזי )ז(מלי )נ
( מלאי )ז(מלטה )נ
תושב מלטה/ מלטי()ז
(מרוקו )נ
(מרוקאי )ז/ מרוקני(מאוריטניה )נ
( מאוריטני )ז(הצפוני )ז-הים
(המלח )ז-ים
(השחור )ז-הים
(סוף )ז-ים
(הטירני )ז-הים
(מקסיקו )נ

- mexicain m.
Mongolie f.
- mongol m.
Moyen-Orient m.(Le -)
néerlandais m
Népal m.
- népalais m.
Nicaragua m.
- nicaraguayen m.
Niger m.
- nigérien m.
Nigeria m.
- nigérian m.
Norvège f.
- norvégien m.
Nouvelle-Zélande f.
- néo-zélandais m.
Océanie f.
Oman m.
- omanais m.
Ouganda m.
- ougandais m.
Pacifique m.
Pakistan m.
- pakistanais m.
Panama m.
- panaméen m.
Paraguay m.
- paraguayen m.
Pays-Bas m.pl.
Pérou m.
- péruvien m.
Perse f.
- perse n.
Philippines (Les -) f.pl.
- philippin m.
Pologne f.
- polonais m.
Polynésie f.
Porto rico
- portoricain m.
Portugal m.

( מקסיקני )ז(מונגוליה )נ
( מונגולי )ז(המזרח התיכון )ז
תושב הולנד
(נפל )נ
( נפלי )ז(ניקרגואה )נ
( ניקרגואי )ז(ניגר )ז
( ניגרי )ז(ניגריה )נ
( ניגריני )ז(נורבגיה )נ
( נורבגי )ז(ניוזילנד )נ
( ניוזילנדי )ז(אוקיניה )נ
(אומן )ז
 תושב אומן(אוגנדה )נ
( אוגנדי )ז(האוקיינוס השקט )ז
(פקיסטן )נ
( פקיסטני )ז(פנמה )נ
( פנמי )ז(פרגוואי )נ
( פרגואני )ז(ארצות השפלה )נ"ר
(פרו )נ
( פרואני )ז(פרס )נ
( פרסי )ז(הפיליפינים )ז"ר-איי
(פיליפיני )ז
(פולין )נ
( פולני )ז(פולינזיה )נ
פורטו ריקו
( פורטוריכני )ז(פורטוגל )נ

- portugais m.
Prusse f.
République Centre Africaine
(La -) f.
République tchèque (La - ) f.
- tchèque n.
Rhodes f.
- rhodien m.
Rhodésie f.
- rhodésien m.
Roumanie f.
- roumain m.
Russie f.
- russe n.
Salvador m.
Sardaigne f.
Scandinavie f.
Sénégal
- sénégalais m.
Serbie f.
- serbe n.
Seychelles (Les -) m.pl.
- seychellois m.
Sicile f.
- sicilien m.
Singapour m.
- singapourien m.
Slovénie f.
- slovène n.
Somalie f.
- somalien m.
Sonde (Iles de la) f.pl.
Soudan m.
- soudanais m.
Suède f.
- suédois m.
Suisse f.
- suisse m.
Sumatra m.
Syrie f.
- syrien m.
Tanzanie f.

( פורטוגזי )ז(פרוסיה )נ
רפובליקה מרכז
(אפריקה )נ
(צ'כיה )נ
( צ'כי )ז(רודוס )נ
( תושב רודוס )ז(רודזיה )נ
( רודיזי )ז(רומניה )נ
( רומני )ז(רוסיה )נ
( רוסי )ז(סלוודור )נ
(סרדיניה )נ
(סקנדינביה )נ
(סנגל )ז
( תושב סנגל )ז(סרביה )נ
( סרבי )ז(איי סיישל )ז"ר
( תושב איי סיישל )ז(סיציליה )נ
( סיציליני )ז(סינגפור )נ
( תושב סינגפור )ז(סלובניה )נ
( סלובני )ז(סומליה )נ
( סומלי )ז(הסונדה )ז"ר-איי
(סודן )ז
( סודני )ז(שבדיה )נ
( שוודי )ז(שוויץ )נ
( שוויצרי )ז(סומטרה )נ
(סוריה )נ
( סורי )ז(טנזניה )נ

- tanzanien m.
Tchad m.
- tchadien
Tchécoslovaquie f.
- tchèque n.
Thaïlande f.
- thaïlandais m.
Tibet m.
- tibétain m.
Togo m.
- togolais m.
Trinité f.
Tunisie f.
- tunisien m.
Turkménie f.
Turquie f.
- turc m.
U.R.S.S. f.
- soviétique n.
Ukraine f.
- ukrainien m.
Uruguay m.
- uruguayen m
Venezuela f.
- vénézuélien m.
Viêt-Nam m.
- vietnamien m.
Yémen m.
- yéménite n.
Yougoslavie f.
- yougoslave n.
Zaïre m.
- zaïrois m.
Zambie f.
- zambien m.
Zimbaoué m.

( טנזני )ז(צ'אד )ז
( תושב צ'אד )ז(צ'כוסלובקיה )נ
( צ'כי )ז(תילנד )נ
( תילנדי )ז(טיבט )ז
( טיבטי )ז(טוגו )נ
( טוגוליזי )ז(טרינידד )נ
(תוניסיה )נ
( תוניסאי )ז(טורקמניסטן )נ
(טורקיה )נ
( טורקי )ז(המועצות )נ-ברית
( סובייטי )ז(אוקראינה )נ
( אוקראיני )ז(אורוגוואי )נ
( תושב אורוגוואי )ז(ונצואלה )נ
 תושב ונצואלה(וויטנאם )נ
( וויטנמי )ז(תימן )נ
( תמני )ז(יוגוסלביה )נ
( יוגוסלבי )ז(זאיר )נ
( זאירי )ז(זמביה )נ
( תושב זמביה )ז(זימבבוה )נ

Les pays et les gens
ארצות ותושביהן
hébreu – français
 צרפתית- עברית

Ouganda m.
- ougandais m.
Oman m.
- omanais m.
Autriche f.
- autrichien m.
Australie f.
- australien m.
Océanie f.
Ukraine f.
- ukrainien m.
Uruguay m.
- uruguayen m
Italie f.
- italien m.
Bahreïn (Le -) m.
Açores f.pl.
Cap Vert (Le -) m.
- cap verdien m.
Seychelles (Les -) m.pl.
- seychellois m.
Bermudes f.pl.
- bermudien m.
Antilles (Les - ) f.pl.
- Antillais
Sonde (Iles de la) f.pl.
Philippines (Les -) f.pl.
- philippin m.
Canaries (Les -) f.pl.
Indonésie f.
- indonésien m.
Indonésie f.
- indonésien m.
Islande f.
- islandais m.

(אוגנדה )נ
( אוגנדי )ז(אומן )ז
 תושב אומן(אוסטריה )נ
( אוסטרי )ז(אוסטרליה )נ
( אוסטרלי )ז(אוקיניה )נ
(אוקראינה )נ
( אוקראיני )ז(אורוגוואי )נ
( תושב אורוגוואי )ז(איטליה )נ
( איטלקי )ז(איי בחריין )ז"ר
(איי האזורים )ז"ר
(איי כף ורדה )ז"ר
 תושב איי כף ורדה()ז
(איי סיישל )ז"ר
( תושב איי סיישל )ז(ברמודה )ז"ר-איי
(תושב איי ברמודה )ז
(האנטילים )ז"ר-איי
האנטילים-תושב איי
()ז
(הסונדה )ז"ר-איי
(הפיליפינים )ז"ר-איי
(פיליפיני )ז
(הקנרים )ז"ר-איי
(אינדונזיה )נ
(אינדונזי )ז
(אינדונסיה )נ
( אינדונזי )ז(איסלנד )נ
( איסלנדי )ז-

Europe f.
- européen m.
Irlande f.
Iran m.
- iranien m.
Albanie f.
- albanais m.
Algérie f.
- algérien m.
Amazone m.
- Amazonien m.
Amérique f.
- américain m.
Angola f.
- angolais m.
Angleterre f.
- anglais m.
Andorre
- Andorran m.
Estonie f.
- estonien m.
Asie f.
- asiatique n.
Afghanistan m.
- afghan m.
Afrique f.
- africain m
Equateur m.
Argentine f.
- argentin m.
Arménie f.
- Arménien
Etats-Unis m.pl.
- américain m.
Pays-Bas m.pl.
Assyrie f.
Ethiopie f.
- éthiopien m.
Bavière f.

(אירופה )נ
(אירופאי )ז/ אירופי(אירלנד )נ
(אירן )נ
( אירני )ז(אלבניה )נ
( אלבני )ז(אלג'יריה )נ
(אלג'יראי )ז/ אלג'ירי(אמזונס )ז
( תושב אמזונס )ז(אמריקה )נ
אמריקאי/ אמריקני()ז
(אנגולה )נ
( אנגולי )ז(אנגליה )נ
( אנגלי )ז(אנדורה )נ
( תושב אנדורה )ז(אסטוניה )נ
( אסטוני )ז(אסיה )נ
( אסייני )ז(אפגניסטן )נ
( אפגאני )ז(אפריקה )נ
( אפריקני )ז(אקוודור )נ
(ארגנטינה )נ
ארגנטינאי/ ארגנטיני()ז
(ארמניה )נ
( ארמני )ז(ארצות הברית )נ"ר
אמריקני/ אמריקאי()ז
(ארצות השפלה )נ"ר
(אשור )נ
(אתיופיה )נ( )חבש
( אתיופי )ז( )חבשי(בווריה )נ

Bulgarie f.
- bulgare n.
Bolivie f.
- bolivien m.
Bosnie-Herzegovine f.
- bosniaque n.
Burundi m.
- burundais m.
Birmanie f.
- birman m.
Belgique f.
- belge n.
Bengale m.
- bengali m.
Bénin m.
- béninois m.
Benelux m.
Brunei m.
- brunéien m.
Brésil m.
- brésilien m.
Grande Bretagne f.
- britannique n.
U.R.S.S. f.
- soviétique n.
Ghana m.
- ghanéen m.
Gabon m.
- gabonais m.
Guatemala m.
- guatémaltèque n.
Guyane f.
- guyanais m.
Guinée f.
Jamaïque f.
Georgie f.
- géorgien m.
Allemagne f.
- allemand m.
Groenland m.
Dahomey m.
Danemark m.

(בולגריה )נ
( בולגרי )ז(בוליביה )נ
( בוליבי )ז(הרזגובינה )נ-בוסניה
( בוסני )ז(בורונדי )ז
(תושב בורונדי )ז
(בורמה )נ
(בורמי )ז
(בלגיה )נ
( בלגי )ז(בנגל )ז
(בנגלי )ז
(בנין )ז
( בניני )ז(בנלוקס )ז
(ברוניי )ז
( תושב ברוניי )ז(ברזיל )נ
( ברזילאי )ז(בריטניה )נ
( בריטי )ז(המועצות )נ-ברית
( סובייטי )ז(גאנה )נ
( גנאי )ז(גבון )נ
( גבוני )ז(גואטמלה )נ
( תושב גואטמלה )ז(גיינה )נ
 תושב גיינה(גיניאה )נ
(ג'מייקה )נ
(גרוזיה )נ
( גרוזיני )ז(גרמניה )נ
( גרמני )ז(גרנלנד )נ
(דהומיי )נ
(דניה )נ

- danois m.
Amérique du Sud f.
- sud américain m.
Afrique du Sud f.
- sud-africain m.
Atlantique m.
Pacifique m.
Haïti m.
- haïtien m.
Havane (La) f.
Inde f.
- indien m.
Indochine f.
Hollande f.
- hollandais m.
Hongrie f.
- hongrois m.
Honduras m.
Egée f.
Adriatique f.
Baltique (La) f.
Mer Tyrrhénienne f.
Mer du Nord f.
Mer Noire f.
Moyen-Orient m.(Le -)
Extrême-Orient (L’-) m.
Andes f.pl.
- Andains
Carpates m.pl.
Viêt-Nam m.
- vietnamien m.
Haute Volta f.
Galles (Pays de )m.
- gallois m.
Venezuela f.
- vénézuélien m.
Zaïre m.
- zaïrois m.
Zimbaoué m.
Zambie f.

( דני )ז(דרום אמריקה )נ
תושב דרום אמריקה
()ז
(אפריקה )נ-דרום
(אפריקאי )ז- דרוםהאוקיינוס האטלנטי
()ז
(האוקיינוס השקט )ז
(האיטי )ז
( תושב האיטי )ז(הבנה )נ
(הודו )נ
( הודי )ז(סין )נ-הודו
(הולנד )נ
( הולנדי )ז(הונגריה )נ
( הונגרי )ז(הונדורס )נ
(הים האגאי )ז
(הים האדריאתי )ז
(הים הבלטי )ז
(הטירני )ז-הים
(הצפוני )ז-הים
(השחור )ז-הים
(המזרח התיכון )ז
(הרחוק )ז-המזרח
(האנדים )ז"ר-הרי
( אנדי )ז(הקרפטים )ז"ר-הרי
(וויטנאם )נ
( וויטנמי )ז(העילית )נ-וולטה
(וילש )נ
(ולשי )ז
(ונצואלה )נ
 תושב ונצואלה(זאיר )נ
( זאירי )ז(זימבבוה )נ
(זמביה )נ

- zambien m.
Gulf Stream m.
Confédération des Etats
Indépendants (CEI) f.
Abyssinie f.
Côte d’Ivoire f.
- ivoirien m.
Togo m.
- togolais m.
Turquie f.
- turc m.
Turkménie f.
Tibet m.
- tibétain m.
Tanzanie f.
- tanzanien m.
Trinité f.
Yougoslavie f.
- yougoslave n.
Grèce f.
- grec m.
Mer Morte f.
Mer Rouge f.
Japon m.
- japonais m.
Jordanie f.
- jordanien m.
Israël f.
- israélien m.
Koweït m.
- koweïtien m.
Cap de Bonne Espérance m.
Crête f.
Laos m.
Liban m.
- libanais m.
Libye f.
- libyen m.
Luxembourg m.
- luxembourgeois m.
Lettonie f.
- letton m.

( תושב זמביה )ז(זרם הגולף )ז
(חבר העמים )ז
(חבש )נ
(חוף השנהב )ז
(תושב חוף השנהב )ז
(טוגו )נ
( טוגוליזי )ז(טורקיה )נ
( טורקי )ז(טורקמניסטן )נ
(טיבט )ז
( טיבטי )ז(טנזניה )נ
( טנזני )ז(טרינידד )נ
(יוגוסלביה )נ
( יוגוסלבי )ז(יוון )נ
( יווני )ז(המלח )ז-ים
(סוף )ז-ים
(יפן )נ
( יפני )ז(ירדן )נ
( ירדני )ז(ישראל )נ
( ישראלי )ז(כווית )נ
( כווייתי )ז(כף התקווה הטובה )ז
(כרתים )נ
(לאוס )נ
(לבנון )נ
( לבנוני )ז(לוב )נ
( לובי )ז(לוקסמבורג )נ
( לוקסמבורגי )ז(לטוויה )נ
 לטווי-

Libéria m.
- libérien m.
Lituanie f.
- lituanien m.
Laponie f.
- lapon m.
Mauritanie f.
- mauritanien m.
Mongolie f.
- mongol m.
Majorque f.
Madagascar m.
- malgache n.
Malaisie f.
- malais m.
Malte f.
- maltais m.
Mali m.
- malien m.
Egypte f.
- égyptien m.
Macédoine f.
Mexique m.
- mexicain m.
Maroc m.
- marocain m.
Norvège f.
- norvégien m.
Niger m.
- nigérien m.
Nigeria m.
- nigérian m.
Nouvelle-Zélande f.
- néo-zélandais m.
Nicaragua m.
- nicaraguayen m.
Népal m.
- népalais m.
Soudan m.
- soudanais m.
Sumatra m.

(ליבריה )נ
( ליברי )ז(ליטא )נ
( ליטאי )ז(לפלנד )ז
( לפי )ז(מאוריטניה )נ
( מאוריטני )ז(מונגוליה )נ
( מונגולי )ז(מייורקה )נ
(מלגש )ז
( מלגשי )ז(מלזיה )נ
( מלזי )ז(מלטה )נ
תושב מלטה/ מלטי()ז
(מלי )נ
( מלאי )ז(מצרים )נ
( מצרי )ז(מקדוניה )נ
(מקסיקו )נ
( מקסיקני )ז(מרוקו )נ
(מרוקאי )ז/ מרוקני(נורבגיה )נ
( נורבגי )ז(ניגר )ז
( ניגרי )ז(ניגריה )נ
( ניגריני )ז(ניוזילנד )נ
( ניוזילנדי )ז(ניקרגואה )נ
( ניקרגואי )ז(נפל )נ
( נפלי )ז(סודן )ז
( סודני )ז(סומטרה )נ

Somalie f.
- somalien m.
Syrie f.
- syrien m.
Chine f.
- chinois m.
Singapour m.
- singapourien m.
Sicile f.
- sicilien m.
Slovénie f.
- slovène n.
Salvador m.
Sénégal
- sénégalais m.
Arabie Saoudite f.
- Saoudien
Espagne f.
- espagnol m.
Ecosse f.
- écossais m.
Scandinavie f.
Serbie f.
- serbe n.
Sardaigne f.
Ceylan m.
- ceylanais m.
Irak m.
- irakien m.
Pologne f.
- polonais m.
Polynésie f.
Porto rico
- portoricain m.
Portugal m.
- portugais m.
Finlande f.
- finlandais m.
Panama m.
- panaméen m.
Pakistan m.

(סומליה )נ
( סומלי )ז(סוריה )נ
( סורי )ז(סין )נ
( סיני )ז(סינגפור )נ
( תושב סינגפור )ז(סיציליה )נ
( סיציליני )ז(סלובניה )נ
( סלובני )ז(סלוודור )נ
(סנגל )ז
( תושב סנגל )ז ערב,(סעודיה )נ
(הסעודית )נ
 סעודי(ספרד )נ
( ספרדי )ז(סקוטלנד )נ
( סקוטי )ז(סקנדינביה )נ
(סרביה )נ
( סרבי )ז(סרדיניה )נ
(סרי לנקה )נ
 תושב סרי לנקה(עיראק )נ
( עירקי )ז(פולין )נ
( פולני )ז(פולינזיה )נ
פורטו ריקו
( פורטוריכני )ז(פורטוגל )נ
( פורטוגזי )ז(פינלנד )נ
( פיני )ז(פנמה )נ
( פנמי )ז(פקיסטן )נ

- pakistanais m.
Paraguay m.
- paraguayen m.
Pérou m.
- péruvien m.
Prusse f.
Perse f.
- perse n.
Tchad m.
- tchadien
Chili m.
- chilien m.
Tchécoslovaquie f.
- tchèque n.
République tchèque (La - ) f.
- tchèque n.
Amérique du Nord f.
- nord américain m.
Afrique du Nord f.
- nord africain m.
France f.
- français m.
Cuba f.
- cubain m.
Colombie f.
- colombien m.
Congo m.
- congolais m.
Costa Rica (Le - ) m.
- costaricain m.
Kurdistan m.
- kurde n.
Corée du Sud f.
Corée du Nord f.
- coréen m.
Corse f.
- corse n.
Kazakhstan m.
Cyrénaïque f.
Cambodge m.

( פקיסטני )ז(פרגוואי )נ
( פרגואני )ז(פרו )נ
( פרואני )ז(פרוסיה )נ
(פרס )נ
( פרסי )ז(צ'אד )ז
( תושב צ'אד )ז(צ'ילי )נ
( צלייני )ז(צ'כוסלובקיה )נ
( צ'כי )ז(צ'כיה )נ
( צ'כי )ז(אמריקה )נ-צפון
אמריקה-תושב צפון
()ז
(אפריקה )נ-צפון
(אפריקאי )ז-צפון
(צרפת )נ
( צרפתי )ז(קובה )נ
( קובני )ז(קולומביה )נ
( קולומביאני )ז(קונגו )ז
( קונגולזי )ז(קוסטה ריקה )נ
 תושב קוסטה ריקה()ז
(קורדיסטן )ז
( קורדי )ז(קוריאה הדרומית )נ
(קוריאה הצפונית )נ
( קוראני )ז(קורסיקה )נ
( קורסיקאי )ז(קזחסטן )נ
(קירינאיקה )נ
(קמבודיה )נ

- cambodgien m.
Cameroun m.
- camerounais m.
Canada m.
- canadien m.
Kenya m.
- kenyan m.
Chypre m.
- chypriote n.
Croatie f.
- croate n.
Crimée f.
Rhodes f.
- rhodien m.
Rhodésie f.
- rhodésien m.
Roumanie f.
- roumain m.
Russie f.
- russe n.
République Centre Africaine
(La -) f.
Suède f.
- suédois m.
Suisse f.
- suisse m.
Tunisie f.
- tunisien m.
néerlandais m
Thaïlande f.
- thaïlandais m.
Yémen m.
- yéménite n.

( קמבודי )ז(קמרון )ז
( קמרוני )ז(קנדה )נ
( קנדי )ז(קניה )נ
( קנייני )ז(קפריסין )ז
( קפריסאי )ז(קרואטיה )נ
( קרואטי )ז(קרים )נ
(רודוס )נ
( תושב רודוס )ז(רודזיה )נ
( רודיזי )ז(רומניה )נ
( רומני )ז(רוסיה )נ
( רוסי )זרפובליקה מרכז
(אפריקה )נ
(שבדיה )נ
( שוודי )ז(שוויץ )נ
( שוויצרי )ז(תוניסיה )נ
( תוניסאי )זתושב הולנד
(תילנד )נ
( תילנדי )ז(תימן )נ
( תמני )ז-

