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 la loi divine  תורת אלוהי�

 la pomologie  תורת גידול פרות

 la caractérologie  תורת האופי

 l’indéterminisme  תורת האקראיות

 la cristallographie  תורת הגבישי�

 la loi des facteurs  תורת הגורמי�

 la phonologie  תורת ההגה

  la didactique  תורת ההוראה

  la réflexologie  ההחזרי�תורת 

 la phonétique  תורת ההיגוי

 la logique  תורת ההיגיו�

 la théorie des probabilités  תורת ההסתברות

 la biologie  תורת החי

  la microbiologie  ידקי�תורת החי

 l’immunologie   החיסו�תורת

 l’onirologie  החלומותתורת 

 l’agronomie  תורת החקלאות

 la prosodie, la métrique  תורת החריזה

 l’entomologie  תורת החרקי�

 l’arithmétique  תורת החשבו�

 la parasitologie  תורת הטפילי�

 la mammalogie  היונקי�תורת 

 la théorie de la relativité  תורת היחסות

 l’œnologie  היי�תורת 

 la pédologie  הילדותתורת 

 l’océanographie  הימי�תורת 

 la cosmologie  תורת היקו�

 l’ontologie  תורת היש

 l’astronomie  תורת הכוכבי�



 l’épistémologie  תורת הכרתי

 l’orthographe  תיבתורת הכ

  la paléographie  תיבי� הקדומי�תורת הכ

 la linguistique  תורת הלשו�

 la science politique  תורת המדינה

 le mutationnisme  תורת המוטציה

 le monadisme  תורת המונדות

 la musicologie  תורת המזיקה

 l’astrologie  תורת המזלות

 la minéralogie  המחצבי�תורת 

 l’étique, la morale  תורת המידות

 la métrologie  תורת המידות

 la lexicologie  תורת המילי�

 la sexologie  תורת המי�

 doctrine de guerre  תורת המלחמה

  la rythmique  תורת המקצב

   la parémiologie  תורת המשל

 la sémantique  תורת המשמעות

 la jurisprudence, la science du  תורת המשפט
droit 

 la prosodie  המשקלתורת 

 la métallurgie  תכתהמתורת 

  la rhétorique, l’art oratoire  הנאו�תורת 

 la virologie  תורת הנגיפי�

 le mysticisme, l’occultisme  תורת הנסתר

 la psychologie  תורת הנפש

 l’écologie  תורת הסביבה

 la stylistique  תורת הסגנו�

 la mystique  תורת הסוד

 la sémiotique  תורת הסימני�

 la symbolique  תורת הסמלי�

 la littérature  תורת הספרות

 l’ornithologie  העופותתורת 

 l’ophtalmologie  תורת העי�

 la neurologie  תורת העצבי�



 l’ostéologie  מותתורת העצ

 la mycologie  הפטריות תורת 

 la botanique  תורת הצומח

 la morphologie  תורת הצורות 

 la logistique  ודתורת הצי

 le consumérisme  תורת הצרכנות

 la tactique  תורת הקרב

 la radiologie  תורת הקרינה

 la pédologie  הקרקעתורת 

 l’osmologie  תורת הריחות

 l’histologie  תורת הרקמות

 la méthodologie  טותתורת השי

 l’odontologie  יניי�תורת הש

 la poétique  תורת השירה

 l’onomastique  השמות הפרטיי�ורת ת

 l’audiologie  תורת השמיעה

 la cytologie  תורת התא

 la génétique  תורת התורשה

 la diététique  תורת התזונה

 la pharmacologie  התרופותתורת 

 la scénographie  שקופתתורת הת

 l’organographie  חלקי הצמחתורת 

 la loi de Moïse  תורת מושה

 la météorologie ורת מזג האווירת

 la dermatologie  תורת מחלות העור

 doctrine sans portée סרקתורת 

 

Français - hébreu 
 

 doctrine de guerre  תורת המלחמה

 doctrine sans portée סרקתורת 

 l’agronomie  תורת החקלאות

 l’arithmétique  תורת החשבו�

 l’astrologie  תורת המזלות

 l’astronomie  תורת הכוכבי�



 l’audiologie  תורת השמיעה

 l’écologie  תורת הסביבה

 l’entomologie  תורת החרקי�

 l’épistémologie  תורת הכרתי

 l’étique, la morale  תורת המידות

 l’histologie  תורת הרקמות

 l’immunologie  תורת החיסו�

 l’indéterminisme  תורת האקראיות

 l’océanographie  הימי�ת תור

 l’odontologie  יניי�תורת הש

 l’œnologie  היי�תורת 

 l’onirologie  החלומותתורת 

 l’onomastique  השמות הפרטיי�תורת 

 l’ontologie  תורת היש

 l’ophtalmologie  תורת העי�

 l’organographie  חלקי הצמחתורת 

 l’ornithologie  העופותתורת 

 l’orthographe  תיבתורת הכ

 l’osmologie  תורת הריחות

 l’ostéologie  מותתורת העצ

 la biologie  תורת החי

 la botanique  תורת הצומח

 la caractérologie  תורת האופי

 la cosmologie  תורת היקו�

 la cristallographie  תורת הגבישי�

 la cytologie  תורת התא

 la dermatologie  תורת מחלות העור

  la didactique  תורת ההוראה

 la diététique  תורת התזונה

 la génétique  תורת התורשה

 la jurisprudence, la science du  תורת המשפט
droit 

 la lexicologie  תורת המילי�

 la linguistique  תורת הלשו�

 la littérature  תורת הספרות



 la logique  תורת ההיגיו�

 la logistique  תורת הציוד

 la loi de Moïse  תורת מושה

 la loi des facteurs  תורת הגורמי�

 la loi divine  תורת אלוהי�

 la mammalogie  היונקי�תורת 

 la métallurgie  המתכתתורת 

 la météorologie תורת מזג האוויר

 la méthodologie  טותתורת השי

 la métrologie  תורת המידות

  la microbiologie  י�ידקתורת החי

 la minéralogie  המחצבי�תורת 

 la morphologie  תורת הצורות 

 la musicologie  תורת המזיקה

 la mycologie  הפטריות תורת 

 la mystique  תורת הסוד

 la neurologie  תורת העצבי�

  la paléographie  תיבי� הקדומי�תורת הכ

 la parasitologie  תורת הטפילי�

   la parémiologie  תורת המשל

 la pédologie  הילדותתורת 

 la pédologie  הקרקעתורת 

 la pharmacologie  התרופותתורת 

 la phonétique  תורת ההיגוי

 la phonologie  תורת ההגה

 la poétique  תורת השירה

 la pomologie  תורת גידול פרות

 la prosodie  המשקלתורת 

 la prosodie, la métrique  תורת החריזה

 la psychologie  תורת הנפש

 la radiologie  תורת הקרינה

  la réflexologie  ההחזרי�תורת 

  la rhétorique, l’art oratoire  הנאו�תורת 

  la rythmique  תורת המקצב



 la scénographie  שקופתתורת הת

 la science politique  תורת המדינה

 la sémantique  תורת המשמעות

 la sémiotique  תורת הסימני�

 la sexologie  תורת המי�

 la stylistique  תורת הסגנו�

 la symbolique  תורת הסמלי�

 la tactique  תורת הקרב

 la théorie de la relativité  תורת היחסות

 la théorie des probabilités  תורת ההסתברות

 la virologie  תורת הנגיפי�

 le consumérisme  ת הצרכנותתור

 le monadisme  תורת המונדות

 le mutationnisme  תורת המוטציה

 le mysticisme, l’occultisme  תורת הנסתר

 


