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  アラビア語 日本語 英語 

 国家  state دولة  1

 国民  nation شعب /امة   2

 民族 ethnic group مجموعة عرقية 3

 政府  government حكومة 4

 近代国家  modern state دولة حديثة 5

  主権国家 a sovereign nation مستقلة /ذات سيادةامة  6

 国民国家  a nation state القومية 7

 民主化 democratization الديمقراطية 8

  近代化・西洋的近代化  modernization التمدن 9

  民主的  democratic الديمقراطية 10

 非民主的 undemocratic الديكتاتورية 11

 権利  rights حقوق 12

 人権 human rights حقوق االنسان 13

 社会保障  social security االمن /الضمان االجتماعي 14

 税金  tax ضريبة 15

 イスラーム国家  Islamic states دولة اسالمية 16

 市民社会  a civil society مجتمع مدني 17

 擬制性・擬制  fictional / fiction شرخ /كسر 18

 市場原理（新自由主義） market principles مبادْى السوق 19

 世俗主義  secularism العلمانية 20

 民族主義  nationalism القومية 21



 社会主義  socialism االشتراكية 22

 原理主義  fundamentalism االصولية 23

 王政  monarchy الملكية 24

 共和制 الجمهورية 25
a publican form of 

government/republicanism 

 立憲君主制 constitutional monarchy ملكية دستورية 26

 全体主義体制 totalitarian system نظام دكتاتوري /استبدادي 27

 君主   sovereignty سيادة 28

 大統領  president رئيس 29

  首相  prime minister رئيس وزراء 30

  議会  parliament البرلمان 31

  立法 legislative process سلطة /عملية تشريعية 32

 内閣  Cabinet رئاسة الوزراء 33

 司法 justice عدالة 34

 裁判所  Court محكمة 35

 直接民主制  direct democracy ديمقراطية مباشرة 36

 間接民主制  indirect democracy ديمقراطية غير مباشرة 37

   議院内閣制 النظام البرلماني 38
a parliamentary government 

system 

 大統領制 a presidential system النظام الرئاسي 39

 部族 a tribe قبيلة /عشيرة 40

 国際社会  international society المجتمع الدولي 41

 リベラリズム  Realism الواقعية 42

 ネオリベラリズム  Neo realism الخبالية 43

  リベラリズム  Liberalism الليبرالية 44

 制度主義 Institutionalism المؤسسية 45

 パワー・ポリティックス  Power Politics قوة السياسة /السلطة 46

 パワー・バランス  Power Balance توازن القوى 47

  外交政策・対外政策  Foreign(Diplomatic) Policy السياسة الخارجية 48

 紛争 conflict صراع 49

 内戦  civil war حرب مدنية 50

  国際紛争 الصراع  الدولي 51
International 

Conflict(Dispute) 

 グローバリゼーション  Globalization العولمة 52

 テロリズム Terrorism االرهاب 53



 国際レジーム  International Regime النظام الدولي 54

 東欧問題  the Eastern question المسالة الشرقية 55

 教育・識字率  Education / Literacy rate معدل التعليم 56

  健康・平均寿命 معدل الحياة المتوقع 57
Health / Average Life 

Expectancy 

 物質・エネルギー循環  material / substance مواد خام 58

 確保         االمن الطاقي 59
 Energy circulation / 

Energy security 

 生物多様性の保全 البيولوجيالتنوع  60
 Biodiversity / biodiversity 

conservatory 

  共生領域 تكافل /تعايش 61
coexistence / symbiosis / 

commensalism  

 公共圏  public domain مطلب شعبي 62

 自由 Freedom الحرية  63

 平等 Equality المساواة  64

  平和 Peace السالم 65

 温帯  temprate zone منطقة معتدلة 66

 熱帯雨林  a tropical rain forest غابات استوائية ماطرة 67

  地表・土地 سطح االرض 68
the surface of the earth / 

land 

  生産・生産性・再生産 االنتاج 69
production / productivity / 

reproduction 

  持続性  persistence اصرار 70

 開発  development التطور 71

化石資源→石炭・石油 مصادر احفورية 72 etc 
Fossil resources / fossil 

fuels→oil / coal etc 

災害・防災→地震・噴火 كارثة/منع الكارثة/هزة ارضية 73 etc 

Disaster / disaster 

prevention→earthquake / 

eruption  

 労働  labor العمل 74

 資本 capital العاصمة 75

 労働集約型の  labor intensive النشاط العمالي 76

 私的所有権制度 private property ملكية خاصة 77

  自然・自然環境 البيئة الطبيعية 78
nature / natural 

environment 



 社会システム  society system النظام االجتماعي 79

 農耕  agriculture الزراعة 80

  稲作 rice cultivation زراعة االرز 81

 商品化 commercialization تسويق 82

 分配  distribution التوزيع 83

 政治的・軍事的 political / military /عسكريسياسي  84

 高度利用  high-degree application تطبيق باعلى درجة 85

 愛情 love/ affection→ حب 86

 尊厳  dignity  كرامة 87

 家族 family  عائلة 88

 子育て・育児  child rasing / chlidcare  رعلية الطفل 89

 教育 education  التعليم 90

 医療  medical treatment  العالج/الرعاية الطبية 91

 介護 nursing care  الرعاية السريرية 92

 教育年限  course term مدة الدورة 93

 砂漠気候 desert climate مناخ صحراوي 94

 熱帯雨林気候 tropical rainforest climate مناخ الغابات االستوائية الماطر 95

 人口（マルサス） سكان     قوانين مالتوس 96
population (Malthusian 

Laws) 

 不確実性 uncertainty الشك 97

 稀少性  rarity ندرة 98

 多様性 diversity تنوع 99

 経験的 empirical تجريبي 100

 

 

 


