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A
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abelino 雌蜂

A bemola 降 A
A diesa 升 A
A4 A4 打印纸（297×210mm）

abelreĝino 蜂王，蜂皇
abelkesto 蜂箱
abela pikilo 蜂刺

*

-a
homa mano 人的手
reĝa leĝo 国王的法令

abela mielo 蜂蜜
abela senso de orientiĝo 蜜蜂的方向辨别力
［定向感］

ŝtona statuo 石像
olea likvo 油质［含油］的液体
nutra problemo （关于）营养的问题；吃饭

abela diligenteco 蜜蜂般的勤劳
abelaj klopodoj 蜜蜂般微小而又坚持不懈
的努力

问题
nutra substanco （有）营养（的）物质（表
示性质）

en abelujon ne blovu 〈谚〉不要往蜂房里
吹气（意为：不要激怒好生气的人）
abelujon ne incitu, amason ne spitu 〈谚〉不

luma radio 光线
transa 在那边的，在对面的
antaŭa 在前面的；先前的

要捅蜂窝，不要犯众怒
aberaci|o
sfera aberacio 球面像差

dua 第二
centa 第一百
abandon|o

kromata aberacio 色差，色像差
aberacio de la sensoj 感觉异常
mensa aberacio 精神失常，精神迷乱

rajto pri abandono 放弃［委付］权
*
abat|o
abata jurisdikcio 修道院院长管辖区

aberacio de la juĝokapablo 判断力失常
*
abism|o
la tero estis senforma kaj dezerta, kaj mallumo

la abatejo de Vestminstro （伦敦的）威斯敏
斯特大教堂
abdik|i

estis super la abismo 地是空虚混沌，
渊面黑暗（旧约）
esplori la oceanajn abismojn 深海探测，洋

abdiki la tronon 让王位
abdiki la prezidantecon 辞去主席职务
kaŭzi la abdikon de diktatoro 迫使独裁者退

底探测
la aglo kvazaŭ falis en la abismon
佛掉进了深渊

位
la abdiko de papo
abdukci|o

fremda animo estas abismo sen limo
人心难测；知人知面不知心
abismo da scienco 深奥的学问

教皇退位

那只雕仿
〈谚〉

abdukcia muskolo 外展肌
abdukcia nervo 外展神经
abduktor|o

kuŝas abismo inter tiuj du opinioj 那两种意
见有根本的分歧
abismo estiĝis inter la patro kaj la filo 父子

abduktoro de eta fingro 小指的外展肌
abel|o
abelo zumas 蜜蜂嗡嗡地叫

之间形成一条鸿沟
abismo de mizero 极端贫困
esti sur la rando de la abismo 在毁灭的边缘

kiu havas abelojn, havas mielon 〈谚〉谁有
蜜蜂，谁就有蜂蜜
virabelo 雄蜂

上，濒临灭亡
miaj esperoj forfalis en la abismon
望破灭了

*

我的希
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abisma perspektivo
的前景

难以预料的前景，暗淡

*

abon|i
aboni gazeton 订（阅）一份杂志

abisma nesciado 极端无知
la abisma faŭno 深海动物群
abismaj sedimentoj 深海沉积物

aboni loĝion en la teatro 预订剧院的包厢
akcepti abonon 接受预订
abonkarto 订单，预约卡

*

via abono finiĝos en majo 你的订期将在五
月份结束
abona mono [pago] 订费，订金

abiturient|o
abiturienta diplomo
ablaci|o

高中毕业证书

ablacio de ovario 卵巢切除
*
ablativ|o
ablativo absoluta 绝对夺格

varbadi novajn abonantojn 征求新订户，兜
揽新订户
per tia maniero nia gazeto estos facile

*

abnegaci|o
abnegacii sin 舍己；自我牺牲
abnegacii siajn interesojn 牺牲自己的利益

abonebla al la alilandaj amikoj 用这种
方式国外朋友将可以很容易地订到我
们的刊物

aboc|o
aboco de fiziko 物理学入门
abol|i

tiu suplemento ne estas abonebla aparte 增
刊不可以单独订阅
la amikoj, kiuj ne alsendis ankoraŭ abonpagon

aboli sklavecon 废除奴隶制
voĉdoni la abolon de la mortopuno
死刑进行表决

por la jaro 1983 尚未汇寄 1983 年订费
的朋友们
ni petas reaboni! 请您续订！

对废除

*

abomen|i
abomeni odoraĉon 讨厌难闻的气味
abomeni trinki nepuran akvon 厌恶喝不洁

aborigen|o
la Aŭstraliaj aborigenoj 澳洲土著
*
abort|i

的水
abomeni hipokritecon 憎恶虚伪
abomenato de iu 被某人所憎恶的人

ŝi abortis 她流产了
pli feliĉa ol li estas abortito 流产的胎儿比
他还有福（旧约）

abomeno de iu pri io 某人对某物的厌恶
senti abomenon al iu 对某人感到憎恶
senti ian abomenon kontraŭ manĝado 感到

ĉiuj tiuj laŭte reklamitaj projektoj de lingvo
internacia ridinde abortis! 那些大肆宣
扬的国际语方案都已可笑地夭折了！

有点厌食
atakas min tia abomeno, ke mi simple kraĉas
我厌恶得直吐唾沫

aborto de malsanulino [de bovino] 病妇［母
牛］小产
abortiga operacio （人工）流产手术

abomena araneo 令人厌恶的蜘蛛
abomena kanajlo! 令人憎恶的流氓！
ĉiu abomenaĵo trovas sian adoranton 〈谚〉

abortiga medikamento 堕胎药
per lertaj manovroj li abortigis la ribelon 他
运用巧妙的策略使叛乱流产

任何令人厌恶的东西都有人喜爱；丑人
也有人爱
abomenigi al iu ion 使某人讨厌某物

Abraham|o
ĉe la brusto de Abrahamo 〈转〉在天堂；
处于极乐境界；与死去的祖先一起；在

lepro kovris mian korpon per abomeninda ŝelo
麻风使我全身皮肤长满了可厌的结节
abomeninda projekto de reformoj 可憎的改

幸福的长眠中
la tri Abrahamaj religioj 尊亚伯拉罕为圣的
三大宗教（即犹太教、基督教和伊斯兰

良方案
vi abomenindigis vian belecon 你使你的美
貌变为可憎（旧约）

教）
abrikot|o
kompoto el abrikotoj 糖煮杏子
*
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sekigitaj abrikotoj 杏脯，杏干
abrikota likvoro 杏子酒

neniu verko estas nek povas esti perfekta
absolute 任何作品都不是也不可能是

abrikota kuko 杏子蛋糕
abrupt|a
ordoni per rapida, abrupta voĉo 用急速而生

绝对完美的
lingvo absolute logika estas lingvo senviva
绝对合乎逻辑的语言是缺乏活力的语

硬的语气命令
abrupta adiaŭo 突然的［匆促的］告别
abrupta turniĝo en la monda historio 世界历

言
ekzistas absolute nenia neceseco, por ke ni
forĵetu... 我们完全没有必要抛弃„

史的急剧转折
ŝi abrupte levis sian kapon 她猛然把头抬起
abrupte turni al iu la dorson 突然把背转向

ili absolute ne volis kredi, ke... 他们全然不
信„
restis nenio absolute, nek por mordi, nek por

某人
la pordo abrupte malfermiĝis 门忽然开了
la aŭtomobilo abrupte turniĝis 车拐了个急

gluti 〈谚〉穷得连任何糊口的东西都
没有；穷得叮当响；极度贫困
*
absorb|i

弯
abrupte trakti iun 粗鲁地对待某人
*
absces|o

la fabelo forte absorbas la menson de infanoj
那篇童话强烈吸引着孩子们的心灵
absorbiĝi en sia laboro 全神贯注地工作

akuta absceso 急性脓肿
varma absceso 热性脓肿
malvarma absceso 无热脓肿，寒性脓肿

*

dreni absceson 引流脓肿
sifilisaj gumabscesoj 梅毒性树胶样肿
tuberkulozaj gumabscesoj 结核性树胶样肿

*

fungozaj gumabscesoj 真菌病树胶样肿
absint|o
absinta likvoro 苦艾酒

“beleco” estas abstrakta substantivo “美”
是一个抽象名词
abstrakta pentroarto 抽象派绘画艺术

*

absolut|a
absoluta reĝo 专制君主
absoluta monarkio 君主专制政体，君主专

abstrakta doktrino 不切实际的学说
abstrakti ĉiujn percepteblajn ecojn de objekto
将一个客观对象的全部可感知的性质

制制度
absoluta principo 绝对的原则，不可违反的
原则

抽象化
geometria punkto estas abstraktaĵo
中的点是一个抽象概念

absoluta regulo 绝对的规则，没有例外的规
则
absoluta silento 绝对安静；寂静无声

la abstrakteco de liaj rezonoj lacigas la
leganton 他的抽象推理使读者感到厌
倦

absoluta manko de singardemo 毫不谨慎；
完全没有警惕性
absoluta mallumo regis ĉirkaŭ ŝi 她的四周

la romantika [emocia] abstraktismo 浪漫抽
象主义
la geometria abstraktismo 几何抽象主义

一片漆黑
absoluta participo 独立分词
absoluta alkoholo 纯酒精，无水酒精

*

absoluta temperaturo 绝对温度
absoluta nulpunkto 绝对零度
absoluta valoro 绝对值

absurda formulo 荒谬的说法
absurda rezonado 不合逻辑的［荒谬的］推
理

*

*

abstin|i
abstini je [de] viando 不吃肉，吃斋
abstini de vino 戒酒
abstrakt|a
abstrakta ideo 抽象的概念
abstrakta nombro 抽象数，不名数

几何学

absurd|a
absurda elekto 荒谬的选择
absurda projekto 荒唐的计划
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la ideo de “senfina movado” estas absurda
hipotezo “永动”的想法是荒谬的

fonto malabunda je akvo 缺水的泉
malabundeco ruinigas la homan dignon 匮

pruvi per absurdo 用归谬法证明
tiu rezono estas absurdaĵo 那一推理是荒谬
的

乏毁坏人的尊严；人穷志短
superabunda porcio 过多的［吃不了的］一
份食物

iru for kun via absurdaĵo! 收起你的这套谬
论吧！
la absurdeco de la milito 战争的荒谬性

superabundi je greno 粮食过剩
kie peko plimultiĝis, graco multe pli
superabundis 罪孽增多，恩典便更多

teatro de absurdeco 荒诞派戏剧，荒诞剧
Abŝalom|o
la haroj de Abŝalomo 押沙龙的头发（意为：

（新约）
-ac|
liliacoj

百合科

被自己的俊美所害，特长或优势有时反
成为致命伤。大卫年迈时押沙龙纠集一
些人起来反叛。在一次决定性的鏖战中

rozacoj 蔷薇科
vitacoj 葡萄科
acet|o

押沙龙骑着骡子败下阵来，逃进树林。
他的头发被茂密的树杈挂住，整个身子
悬在空中。大卫的元帅约押赶到，一枪

acetanilido 乙酰替苯胺
acetigaj bakterioj （= acetbakterioj）醋酸细
菌

刺死了他）
abund|a
abunda rikolto 大丰收

acetilkolino 乙酰胆碱
aceti-klorido 乙酰氯
*
acid|o

abunda manĝaĵo 丰盛的食物
abunda programo 丰富多彩的节目
abundaj haroj 浓密的头发

grasaj acidoj 脂肪酸
forta acido 强酸
malforta acido 弱酸

saĝo abunda, sed ne profunda 〈谚〉懂得虽
多，但却浅薄
maljunulo abunda je proverboj 一位掌握很

nitrata acido 硝酸
sulfata acido 硫酸
acida solvaĵo 酸性溶液

多谚语的老人
tero abunda je rikoltoj 连年丰产的土地
esti abunda je entuziasmo 热情洋溢

acida pluvo 酸性雨，酸雨
acidaj pomoj 酸苹果
acidaj bombonoj 酸味糖果

miaj okuloj abunde fluigas akvon 我的双眼
涌出泪水
la ŝvito abunde gutadas 大汗淋漓

acida tono 尖酸刻薄的口吻
acida respondo 尖刻的回答
acida humoro 不愉快的情绪；坏脾气

kiu ripetas abunde, lernas profunde 〈谚〉重
复越多，学得越透
abundo da fruktoj 大量的水果

li estas en acida humoro 他（因不满、赌气
等原因）心情不快；他闷闷不乐；他心
情酸溜溜的

abundo da pluvo 充沛的雨水
fiŝo serĉas profundon, homo serĉas abundon
〈谚〉鱼往深处游，人向富中求

acideta saŭco 略带酸味的调味汁
acidiĝo de pluvoj 【环】雨的酸化
dolĉacidaj ĉerizoj 又酸又甜的樱桃

el la abundo de la koro la buŝo parolas 心里
所充满的，口里就说出来（新约）
la lando abundas je riveroj kaj lagoj 该地区

ĉina dolĉacida saŭco 酸甜的中国调味汁
dolĉacidaj salutvortoj 〈转〉既客气又带刺
的问候语

有许许多多河流和湖泊
jaro de abundeco 丰收年
malabunda fonto 干涸的泉

dolĉacide ekrideti 似苦又甜地微微一笑
saturitaj grasacidoj 饱和脂肪酸
nesaturitaj grasacidoj 不饱和脂肪酸

*
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esenca grasacido 必需脂肪酸
acipenser|o

marĉando aĉeti ne devigas 〈谚〉讲价钱不
一定非得买

ĉina acipensero 中华鲟
Acor|oj
la Acora anticiklono 【气】亚速尔反气旋

aĉeti saĝon （拿钱）买智慧
aĉeti amon （花钱）赢取爱情
aĉeti tre kare la feliĉon 用昂贵的代价换来

*

-aĉ|
domaĉo 破旧的房子
ĉevalaĉo 劣马

幸福
aĉeti atestanton 收买证人
fari aĉeto(j)n 买东西，购物

virinaĉo 坏女人，泼妇
babilaĉi 唠叨，说废话
kriaĉi 叫嚷

miaj monrimedoj ne permesas al mi la aĉeton
de tiu luksaĵo 我买不起那件奢侈品
ju pli da aĉetantoj, des pli alta la prezo 〈谚〉

aĉa, raŭka voĉo de publikulino 妓女难听的
沙哑的嗓音
aĉa vetero 恶劣的天气

买主越多，价格越高
konstanta aĉetanto 经常光顾的顾客，老顾
客

havi aĉan aspekton 样子丑陋
*
aĉet|i
aĉeti ion de [disde] iu 从某人那里购得某物；

trompi la aĉetanton 欺骗买主
aĉetebla domo 可购买的房屋
aĉetebla juĝisto 可收买的法官

向某人买某物
aĉeti ludilon al sia infano 给孩子买玩具
aĉeti fervojan bileton 买火车票

la popola sento ne estas aĉetebla 人心是买
不到的
ĉe la romanoj la sklavoj povis sin elaĉeti 古

aĉeti libron en librejo 从书店买书
aĉeti ion malkare [por malalta prezo] 东西
买得便宜

罗马人的奴隶可以赎身
ni elaĉetis niajn fratojn, la Judojn, kiuj estis
venditaj al la nacioj 我们尽力赎回我

aĉeti ion kare [por alta prezo] 东西买贵了
mi havas [ne havas] sufiĉan monon por aĉeti
aŭtomobilon 我买得［买不］起汽车

们弟兄，就是卖与外邦的犹大人（旧约）
Kristo elaĉetis nin el la malbeno de la Leĝo
基督救赎我们脱离了律法的咒诅（新约）

aĉeti teon por unu franko 花一法郎买茶叶
David aĉetis la draŝejon kaj la bovojn pro
kvindek sikloj da arĝento 大卫用五十

la Elaĉetinto （= Savinto）救世主（指耶稣）
li subaĉetis la ĉambristinon, ke ŝi lasu la
pordon neŝlosita 他收买了侍女，让她

舍客勒银子买了那禾场与牛（旧约）
aĉeti birdojn kontraŭ kelkaj spesdekoj 花几
十个司派司买了几只鸟

给他留门
subaĉeti iun per mono 用金钱贿赂某人
subaĉetebla atestanto 可收买的证人

ĉiujn ĉi bienojn li aĉetis per la heredaĵo de sia
patro 他用父亲留下的遗产买下了所
有这些地产

*

pli valoras vinagro donacita, ol vino aĉetita
〈谚〉别人赠送的醋比自己买来的酒更
有价值

uzado 用法（区别于表达具体的或一次性
“使用”的“uzo”
）
la uzado de la artikolo estas tia sama, kiel en

aĉeti katon en sako 〈转〉买装在袋里的猫；
买东西不看货；不见货瞎买东西
(abs) aĉeti kontante 现金购买

la aliaj lingvoj 冠词的用法和其他语
言中的用法 相同（比较 la uzo de la
artikolo en tiu frazo ne estas ĝusta 这个

aĉeti kredite 赊购
senesplore aĉeti 不仔细看货就买下；瞎买
东西

-ad|
martelado 连续锤击
telefonado 多次打电话

句子中的冠词用得不正确）
de kantado senpaga doloras la gorĝo
唱歌没报酬，嗓子疼得慌

〈谚〉
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la diversaj pozicioj de homa korpo: starado,
sidado, kuŝado... 人体的各种姿势站、

adaptiĝi al nova situacio 适应新形势
la retina adaptiĝemo 【医】视网膜（对不同

坐、卧„
parolado 演说（不是只说一句话）
vizitado （多次或定期的）访问

光强度）的适应性［调节功能］
adaptiĝo al ekstrema medio 【环】对极端环
境的适应

la pafado daŭris tre longe 射击持续了很长
时间
putrado de fiŝo komenciĝas de l’ kapo 〈谚〉

adekvat|a
adekvata difino 完全定义
adekvata scio 完整的知识

鱼从头部开始腐烂（意为：腐败先从上
层人物开始。意近：上梁不正下梁歪）
biciklado 自行车运动，korbopilkado 篮球

adekvataj preskriboj 恰当的［对症的］处方
adekvata respondo 恰如其分的答复
adekvataj preparoj 适当的准备

运动
marteladi （多次或长时间）锤击
vizitadi （多次或经常）访问

adekvata uzo de vortoj 用词切当
Aden|o
la Adena Golfo 亚丁湾（在亚洲阿拉伯半岛

mi saltadis la tutan tagon de loko al loko 我
整天蹦来蹦去
la ekonomia vivo de l’ homaro ade sennaciiĝas

和非洲索马里半岛之间）
adenozin|o
adenozino-trifosfato 三 磷酸腺苷（缩写为

人类的经济生活在持续地无民族化
adsubstantivo 动名词
Adam|o

ATP）
adenozino-difosfato
ADP）

komenci de Adamo 〈谚〉
（讲故事）从开
天辟地说起
parenco per Adamo 〈谚〉沾不上边的亲戚

adenozin-monofosfato
AMP）
adher|i

［本家］
；毫无关系的人
la antikva Adamo 灵魂须再生的罪人；人类
犯罪的本性（源出《旧约》）

la du randoj de la vundo adheris 【医】伤口
的两个边缘粘连了
en la armita betono la fero adheras al la betono

demeti de si la antikvan Adamon 〈谚〉摆脱
旧习惯；改邪归正；抛弃旧我；重新做
人

【技】钢筋混凝土中的钢筋和混凝土粘
在一起
adhera rubando 橡皮膏，胶布，胶带

vino de Adamo 〈转〉水
en la kostumo de Adamo （男子）光着身子；
赤身裸体

*

Adampomo 【解】喉结
Adamtero 红黏土
*
adapt|i

farita via faro, nun adiaŭ, mia kara! 〈谚〉你
的事做完了，那就再见吧，亲爱的！
（意
为：抛弃不再需要的人或物）

adapti sian parolon al la cirkonstancoj 使自
己的话适应环境；在什么场合，说什么
话

diri adiaŭ al la mondo surtera 向人世告别，
死
diri adiaŭ al siaj lastaj esperoj 告别最后的

adapti romanon al la ekrano 把一部小说改
编成电影
adapti poemon al ario 使一首诗与曲调相配

希望；舍弃最后的希望
letero de adiaŭ 告别信；诀别信，遗书
kapsigni adiaŭon al iu 向某人点头告别

adapti teatraĵon 改编剧本（使之适合上演）
adapti kovrilon al kesto 给箱子装配盖子
adapti tenilon al tino 给木桶配提手

adiaŭa kunveno 告别会
adiaŭa beno 临别时的祝福
*
adici|i

二 磷酸腺 苷（ 缩写为
一磷酸腺苷（缩写为

adiaŭ
diri adiaŭ al iu 与某人告别；与某人辞别
adiaŭ por ĉiam! 永别了！
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se ni adicias 4 kaj 4, ni ricevas 8
八

四加四得

*

admir|i
admiri statuon 赞赏一座雕像

fari longan adicion 进行多项连加
formulo de adicio 加法公式
geometria adicio 几何加法

admiri pejzaĝon 欣赏风景
eĉ monstron admiras, kiu ame deliras 〈谚〉
爱得发狂的人，对怪物也会倾倒

horizontala adicio 横向相加
-adien|
butadeno 丁二烯（见 but-）

oni maron admiras, se oni maron ne iras 〈谚〉
不往海上行，才羡海上景
admiri la antikvajn heroojn 崇敬古代英雄

cikloheksadeno 环己二烯
Adison|o
adisona morbo 艾迪生氏病（即肾上腺性青

admiri la virton 景仰美德
stultulo ĉiam trovas pli grandan stultulon, kiu
lin admiras 崇拜蠢人的人，比蠢人更

铜色皮病）
adjudik|i
adjudiki la konstruon de ponto 就建造桥梁

蠢
mi admiras mian malfeliĉon! 〈讽〉我真倒
霉呀！

进行招标
adjudikado de publikaj laboraĵoj 公共工程
的招标

sin admiri 孤芳自赏；自我陶醉
admirinda aktoro 值得赞赏的一位演员
admirinda poemo 值得欣赏的一首诗

adjunkt|o
adjunkto de urbestro 市长助理
adjunkto de direktoro 经理助理

admirinda heroaĵo 值得崇敬的英雄行为
admon|i
la instruisto admonis la lernantojn al

*

*

adjutant|o
generala adjutanto 指挥将领的副官
adjutanto-generalo （国家元首的）侍卫长

diligenteco 老师劝勉学生勤奋学习
oni admonas min, ke mi ne miksu min en la
aferojn 有人劝导我不要介入那些事

*

administr|i
administri societon [lernejon, bankon] 管理
一个社团［学校，银行］

la policano admonis la popolamason disiri
警察劝群众散开
la instruisto admonas la lernantojn pro ilia

la administranto de la domo 房屋的管理人
kuratoro administras la posedaĵojn de orfo
【法】监护人管理孤儿的财产

maldiligenteco 老师 训斥 学 生不 勤奋
学习
ne por hontigi vin mi tion skribas, sed, kiel

observi la regulojn de bona administrado 遵
守管理条例
administra personaro 管理人员，行政人员

miajn amatajn filojn, por admoni vin 我
写这话，不是叫你们羞愧，乃是警戒你
们，好像我所亲爱的儿女一样（新约）

administraj elspezoj 行政开支
la administra konsilantaro de ŝipkompanio
船舶公司的董事会

per lerta admono alfluas la mono 〈谚〉巧言
劝导，生财之道
mian admonon, ke oni pli rapide laboru, oni

*

administraci|o
la administracio de la justico 司法（管理）
局

ne obeis 我劝大家快点干活，但没人
听从
kvalito bona ne bezonas admonon 〈谚〉好

la administracio de la fervojoj 铁路（管理）
局
administracia pedanteco 行政（机关）的繁

质量不需要推荐；好产品自己会说话
uzi monon kaj admonon kaj flaton kaj baton
〈谚〉用一切手段；尽一切可能；千方

琐作风
administracia malrapideco 行政（机关）的
拖沓作风

百计；不择手段
al malsaĝulo ne helpas admono, nur bastono
〈谚〉傻瓜不听劝导，只服从棍棒
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la admono de la juĝisto al la kondamnito por
pli bona konduto 法官告诫被判刑者

adori sian edzon 爱慕自己的丈夫
vivanton ni malhonoras, mortinton ni adoras

（以后）要好好做人
vorto sona estas plej admona 〈谚〉金银说
话，劝导效果最佳（vorto sona 指金银

〈谚〉我们羞辱活人，崇敬死者
kiu mem sin adoras, nenion valoras 〈谚〉谁
要崇拜自己，谁就一钱不值

币发出的声响）
doni admonan parolon al siaj subuloj
下训话

herooj de mi en infaneco adorataj
代所崇拜的英雄
adori poezion 酷爱诗歌

给部

我童年时

deadmoni infanon legi romanaĉon 劝阻孩子
不要读不良的小说
mi deadmonis lin fari tion 我说服他别那么

mi adoras palajn vizaĝojn kaj sentimentalajn
okulojn ĉe la virinoj 我最爱看女人苍
白的脸和多愁善感的双眼

干
mi deadmonas vin de tiaj filmoj
这样的电影

我劝你别看

ĉiu abomenaĵo trovas sian adoranton 〈谚〉
任何令人厌恶的东西都有人喜爱；丑人
也有人爱

generaloj asertas, ke la atombombo estas
deadmona armilo 将军们断言原子弹
是一种威慑武器

la viro kliniĝis kaj faris adoron al la Eternulo
那人就低头向耶和华下拜（旧约）
“la Adoro de la Magoj” estas la temo de

deadmona forto 威慑力量
deadmona strategio 威慑战略
adolt|o

multaj pentraĵoj “三王朝拜”是许多
绘画作品的主题（“三王朝拜”指耶稣
降生后东方三博士来朝拜的圣经故事）

filmo permesata nur al adoltoj 只准许成年
人观看的影片
*
adopt|i

niaj patroj adoradis sur ĉi tiu monto 我们的
祖宗在这山上礼拜（新约）
la ideo meritas adoradon 那一思想值得崇

Aŭgusto adoptis Tiberion （古罗马皇帝）奥
古斯都收养了提比略（后也成为古罗马
皇帝）

敬
peko estas kontraŭ la adorinda boneco de Dio
罪孽与上帝的值得崇拜的仁慈相悖

adopti orfon 收养孤儿
adopti opinion 采纳意见
adopti metodon 采用方法

adorinda knabino 令人倾心的姑娘
adres|o
poŝta adreso 通信地址，通讯处

*

adopti konduton 采取态度
adopti lingvon 采用语言
adopti kostumon 选定服装式样

telegrafa adreso 电报挂号
persona adreso 私人地址
profesia adreso 职业地址

la adopto estas submetata al diversaj kondiĉoj,
ekz. de aĝo 收养必须符合年龄等各种
条件

meti [skribi] adreson sur koverton 在信封上
写上地址
ŝi foriris sen lasi al mi sian adreson 她走了，

la adoptaj leĝoj 收养法
adopta filo [filino] 养子［女］
adoptaj gepatroj 养父母

没给我留下地址
fari noton pri adreso 记下地址
malklara adreso 不清楚的地址；地址不详

la rilatoj inter adoptito kaj adoptinto
养父之间的关系
*
ador|i

养子和

adori idolon 崇拜偶像
adori la oran bovidon 崇拜金犊；崇拜金钱
的势力（源出《旧约》
）

preciza adreso 确切的地址
stampi sian adreson sur la koverto
盖上地址章

在信封上

sub ies adreso 用某人的地址（通信）
；向某
人（表达）
；针对某人（而说）
korespondi sub la adreso de iu 用某人的地
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址和别人通信
ili esprimis sub mia adreso sian favoron por la

为我在我妻子面前说情！
aed|o

afero Esperanta 他们向我表达了他们
对世界语事业的支持
absoluta adreso 绝对地址

Homero estis blinda aedo 荷马是一名双目
失明的行吟诗人
*
aer|o

relativa adreso 相对地址
virtuala adreso 虚拟地址
fizika adreso 物理地址

kunpremita aero
aerfluo 气流
aerondo 气浪

adresspaco 地址空间
adresingo 地址寄存器
adresi ion al iu 寄东西给某人

aertiro （借助烟囱的）通风，拔风
aertruo 通气孔
aerveziketo 小气泡

adresi al iu sian dankon 向某人致谢
adstring|i
aluno estas adstringa substanco 明矾是收敛

aerkuseno 气垫
aermatraco 充气床垫
aerpafilo 气枪

剂
adstringa gusto
aduktor|o

aerbremso 气闸
seka aero 干燥的空气
humida aero 湿润的空气

涩味

haluksa aduktoro 拇收肌
adult|i
adulti kun la edzino de sia najbaro

压缩空气

和邻人的

saniga aero 有利于健康的空气
sufoka aero 令人窒息的空气
freŝigi la aeron 使空气新鲜，换新鲜空气

妻子通奸
ĉiu, kiu rigardas virinon, por deziri ŝin, jam
adultis je ŝi en sia koro 凡看见妇女就

preni iom da freŝa aero 呼吸一点新鲜空气
ŝanĝo de aero 换气
en la libera aero 在户外，在露天里

动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了
（新约）
ili adultis kun siaj idoloj 她们与偶像行淫

aerŝakto 【矿】风井，通气井
aerterapio 【医】空气疗法
aerviva 【生】需氧的（生物）

（旧约）
idoj de adultulo kaj malĉastulino! （你们这
些）奸夫和淫女的后裔！
（旧约）

verŝi aeron al aero 〈谚〉把空气倒向空气；
干徒劳无益的事；白费力气
aprila vetero — trompa aero 〈谚〉四月的

adulter|i
adulteri lakton per aldono de akvo
掺水

天气，乍雨乍晴
projekto en aero 不能实现的计划；空想
el aero al tero 〈谚〉从空中掉到地面（意

*

往牛奶里

adventiv|a
adventiva burĝono 不定芽
adventiva radiko 不定根

为：完全出乎意外）
aerdisiĝi （在空气中）消散，挥发，蒸发；
〈转〉突然消失

advers|a
lukti kun adversulo 与对手角逐
*
advokat|o

ĝi estas ankoraŭ pasero en la aero 〈谚〉它
还是一只空中的麻雀（意为：那还是计
划中的、尚未实现的事；那还是一件没

leĝo estas bona, se advokato ĝin helpas 〈谚〉
只有律师帮忙，法律才会公正
mi elektis lin kiel advokaton, kiu devas

有把握的事）
celi anseron, trafi aeron 〈谚〉瞄准的是雁，
射中的是天（意为：未射中；喻失败）

defendi Esperanton 我选择他作辩护人，
他应为世界语辩护
estu mia advokato antaŭ mia edzino! 请（您）

trapafadi la aeron 〈谚〉接二连三地射空；
屡遭失败
konstrui kastelojn en aero 〈谚〉建造空中
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〈谚〉空

apud plena manĝotablo ĉiu estas tre afabla
〈谚〉桌上摆满食品，人人和蔼可亲

中的楼阁——人间的饥饿（意为：空想
消除不了贫困）
aerarmeo 空军

afable peti iun, ke li sidiĝu 亲切地请某人坐
下
afabla invito 盛情的邀请，友好的邀请

aeratako 空袭
aerfloto 航空大队，空军大队，机群
aerfotografado 【摄】空中摄影；航拍

afabla vizaĝo 和蔼的面孔
afabla mieno 和颜悦色
kiu agas afable, vivas agrable

aerlinio 【空】飞行航线，航空线
aerkavo 【空】空中陷阱，气潭（空气稀薄
的空域）
，气穴

气，生活惬意
afabla vorto pli atingas ol forto 〈谚〉暴力
威逼，不如好话一句（意近：好言好语

aermalsano 晕机
aerministro 航空部长
aerpoŝto 【邮】航空邮件，航空邮政

事事通）
pli bona estas vorto afabla, ol kuko agrabla
〈谚〉好言好语胜过美味糕点

aerŝipo 【空】飞船，飞艇
aerveturado 【空】
（空中）航行，航空
aera veziketo 小气泡

afabla programo 容易使用的程序
afabla fasado 友好的界面
havu la afablecon skribi... 惠请写„

konstrui aerajn kastelojn 建造空中楼阁；存
着空想
aeraj radikoj 【植】
（某些植物的）气根

malafabla akcepto 冷淡的接待
malafable rigardi 冷眼相看
Afar|o

tute libera, kiel birdo aera 像空中的飞鸟一
样自由自在［无拘无束］
aera konvencio 航空公约

Afara aŭstralopiteko 阿法尔凹地南方古猿
afazi|o
afaziulo 失语症患者

instituto de aeraj esploroj 航空研究所
la gloramo havas esencon aeran 荣誉心在本
质上是虚幻的

afekci|i
objektojn ni konas nur per tio, ke ili afekcias
nian konscion 我们只有通过物体对我

senpaga aerado 免费充气
aerujo de pneŭmatiko 轮胎的充气内胎
aerujo de spiraparato de subakva laboristo

们意识的影响而认识它们
veneno afekcias organojn 毒物能引起某些
器官的变化

水下作业人员用的氧气筒
aerumi ĉambron 使房间通风
aerumi litaĵon 给被褥透透气

esti afekciita de malvarmo 受风寒侵袭，感
受风寒
laŭ Spinozo, ĉiuj fenomenoj estas afekcioj de

aerumi vestojn 晾衣服
aerumado de tunelo 隧道的通风
aerosol|o

la substanco 斯宾诺莎认为一切现象
都是物质（对精神）的影响
kolero, miro, envio ks estas afekcioj 忿怒、

antibiotikaj aerosoloj 抗生素气雾剂
atmosfera aerosolo 【气】大气浮尘
*
afabl|a

惊异、嫉妒等都是情感
kardiovaskula afekcio 心血管疾患
neorgana afekcio 非器质性疾病

esti afabla al [kontraŭ] iu 对某人和蔼
ĉu vi ne volas esti tiel afabla kaj traduki por
mi la tekston? 请帮忙为我把这篇文字

la afekcia valoro de la vortoj estas pli grava en
poezio aŭ en reklamado, ol ilia intelekta
signifo 在诗 歌或广 告中 词语的 情感

楼阁；存着空想
kastel’ en aero — malsato sur tero

翻译一下好吗？
estu tiel afabla kaj alportu al mi la seĝon 劳
驾，请把那张椅子拿给我

〈谚〉态度和

价值比它们的实在涵义更为重要
afekt|i
afekti gravan mienon 假装神情严肃；故作
*
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庄重；煞有介事
afekti solenan sintenadon

装出庄重的样子

esti maljusta kontraŭ homo en lia juĝa afero
在某人的案件中对其不公

afekti modestecon 假装谦虚
afekti ne scii 佯装不知
afektadi antaŭ la spegulo 对镜作态

mi esperas, ke mia afero venos baldaŭ antaŭ la
tribunalon 我希望法庭很快就会审理
我的案件

morala afektado 伦理道德上的做作
bigota afektado 假虔诚者的装模作样
hipokritulo ŝajnigas por kaŝi, afektulo por

havi aferon kun iu 和某人打官司
sensacia afero 轰动一时的案件
negocaj aferoj estas severaj 〈谚〉交易是严

paradi 伪善者为了掩饰而作假，矫情
者为了自炫而做作
la vere grandaj homoj estas tute senafektaj

酷的［是不讲情面的］
ludo aparte kaj afero aparte 〈谚〉游戏是游
戏，交易是交易

真正的伟人都是毫不矫揉造作的
afer|o
dum mia vojaĝo mi vidis interesajn aferojn

ne taŭgas la vero por komerca afero 〈谚〉
做买卖不宜讲真话
nia afero 我们的事业；我们的世界语运动

我在旅途中见过许多有趣的事
pri kiu afero li parolas? 他说的是什么事？
eĉ la plej nekredeblajn aferojn li kredas 连

afin|a
fero estas afina al sulfuro, hidrogeno al
oksigeno 铁对硫、氢对氧具有亲合性

最不可信的事，他都会相信
sen povo kolero estas ridinda afero 〈谚〉无
力的愤怒是一件可笑的事

akvoafina [akvo-neafina] substanco 【 理】
【化】易溶于水［不易溶于水］的物质
（见 akvo）

aranĝi aferon 安排事务
la afero ne urĝas 事情不紧急
la afero ne iras glate 事情进行得不顺利

acidafina granulocito 【解】嗜酸粒细胞（易
吸收酸性颜料如曙红的粒细胞）
nervafina viruso 【医】亲神经性病毒

la afero malsukcesis 事情失败了
la afero estas plenumita 事情完成了
tio estas alia afero [konata afero] 那是另一

kemia afineco 化学亲合性
inter ili estas vera afineco komprenema 他们
之间有一种真正的理解上的共鸣

回事［众所周知的事］
tio estas lia afero 这是他的事
havi aferon kun iu [io] 和某人［某事］打交

ĉe la unua ekvido ili trovis siajn afinecojn
reciprokajn 他们一见面就发现彼此情
投意合

道［有关系］
nun ni transiru al la afero 现在我们言归正
传

*

*

saĝa tenas aferon, malsaĝa esperon 〈谚〉智
者干实事，愚者抱希望
ŝtata afero 国事，国是
ministro pri internaj [eksteraj] aferoj
［外交］部长
religiaj aferoj 宗教事务

afiŝ|o
teatra afiŝo 戏剧海报
reklama afiŝo （张贴的）广告
afiŝtabulo 广告板
aflikt|i
mi scias, ke mia malĝojo vin afliktas

*

我知道

内务

我的忧愁令你痛苦
mia patrino estis tre afliktita, ke la variolo min
tiel terure malbeligis 天花使我变得如

zorgi pri siaj propraj aferoj 为自己的事操心
plenumi la kurantajn aferojn 处理日常事务
juĝa afero 诉讼案件，官司

此丑陋，我妈妈（为此）很痛苦
revivigi la koron de la afliktitoj 使痛悔人的
心苏醒（旧约）

defendi ies aferon 为某人的案件辩护
defendu aferon de vidvino 要为寡妇辨屈
（旧约）

mi ne volas fari al mi aflikton pro tio 我不
愿为这件事而使自己苦恼［自寻苦恼］
kial tiel afliktiĝas via koro? 为什么你心里
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难过呢？（旧约）
kiu afliktiĝos pri vi? 谁 将会为你 感到苦

kiu agas afable, vivas agrable
气，生活惬意

恼？
li malsaniĝis de afliktiĝo
苦而病倒

agu kun aliaj, kiel vi volas, ke oni agu kun vi
你要别人怎样待你，你就怎能样待人；
己之所欲，施之于人

他因精神上的痛

〈谚〉态度和

ni ne konsumu niajn korojn per vanaj
afliktiĝoj! 我们别用无谓的烦恼折磨
自己！

sulfata acido agas sur preskaŭ ĉiujn metalojn
硫酸几乎对所有的金属都产生反应
du fortoj, kiuj agas en malaj direktoj 两个方

ŝi sentas sin afliktita 她心里难过
ŝi estis tiel forte afliktita, ke ŝi ne volus plu
vivi 她痛不欲生

向相反的作用力
koniĝas birdo laŭ flugo kaj homo laŭ ago
〈谚〉观其飞而识其鸟，观其行而识其

afoni|o
plena [nekompleta] afonio 完全［不完全］
失音

人
vortojn ŝparu, agojn faru 〈谚〉少说话，多
做事

*

afrank|i
ne sufiĉe afrankita letero 欠资函件
afranki per memoriga poŝtmarko 贴纪念邮

por ĉiu ago venas la tempo de pago 〈谚〉凡
事皆有报应之时
la Agoj de la Apostoloj 《使徒行传》
（
《旧约》

票
kiom kostas la afranko por ĉi tiu presaĵo? 这
件印刷品寄费多少？

一篇名）
se mi parolas ne pri la ago de ekokupo mem,
sed pri la stato, en kiu mi troviĝas... 如

punpago pro nesufiĉa afranko 欠资罚款
la korespondo kun soldatoj estas senafranka
和军人通信免付邮费

果我说的不是占据这一行为本身，而是
我所处的状态„
verbo de ago 行为动词

*

Afrik|o
Norda Afriko [Nord-Afriko] 北部非洲，北
非

aga substantivo 【语】动名词
aga kurento 有效电流，有功电流
aga povumo 有效功率，有功功率

Meza [Centra] Afriko [Mez-Afriko] 中部非
洲（比较 Centrafriko）
Suda Afriko 南部非洲（比较 Sud-afriko）

havi plenan liberecon de agado 有完全的行
动自由
socia agado 社会活动

la afrikaj regnoj 非洲国家
la Afrikaj bordoj de maro 非洲的海岸
aft|o

agada komitato 执行委员会
loko de agado: arbareto 故事发生［情节］
的地点小树林

afta epidemio 口蹄疫
afust|o
afustovosto 驻锄（炮架架尾，插入地面以

la komplika malrapida agado de tragedio 一
部悲剧的复杂而缓慢的情节
malvarmo, akcidento, veneno, emocio ktp

*

稳定炮架的锄形装置）
，炮架尾
*

ag|i
agi noble

行动高尚

estas stresaj agantoj 寒冷、意外事故、
毒物、激动情绪等都是引起紧张的因素
mi plene agigos mian koleron 我要发尽我

agi juste 做事公正
kiu bone agas, timi ne bezonas 〈谚〉品行
端正的人，无须害怕

的怒气（旧约）
la ideoj interagas 各种思想相互影响
interagi kun iu 和某人配合行动

pripensu malrapide kaj agu decide 〈谚〉事
前须三思，行动要果断
agi afable kontraŭ iu 对待某人和气

interaga komputila sistemo 交互（式）计算
机系统
interaga reĝimo 交互方式，交互式，会话
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方式
kontraŭagantaj fortoj

（两个）相反作用的

力
du fortoj, kiuj kunagas, adiciiĝas
的两个力相加

同向作用

agava fibro 剑麻纤维
agava kanabo 剑麻
agava vino = agavovino
agent|o
administra agento 行政公务人员

*

neaga kurento 无功电流
neaga povumo 无效功率
reagi unu sur la alian 相互起作用，相互影

diplomatia agento 外交人员，外交官员
kiu estas via agento en Parizo? 谁是你们的
巴黎代理人？

响
tiraneco reagas sur la tiranon 暴政反过来施
虐于暴君本身

patentagentejo 专利代理处
vojaĝagentejo 旅行社
doganagentejo 海关代办处

reagi al io 对某事作出反应
ne lasu vin deprimi: reagu! 别泄气，要振作
起来！

agentur|o
li havas agenturojn en portovino
尔图葡萄酒代理经销权

reagi al stimulo per moviĝo 【生】以动作回
应刺激；对刺激作出反应
ni ne povas lasi tiun provokon sen reago 我

*

们不能对这一挑衅不作反应
elvoki reagojn 引起一些反响
la tempo de reago 【生】反应时间（即对刺

(abs) agiti kontraŭ iu 煽动反对某人的情绪
ŝia spirito estis agitata de mallumaj
antaŭsentoj 她被不祥的预感弄得心神

激作出反应所需时间）
la leĝo pri ago kaj reago 作用力和反作用力
定律

不安
fari vastan agitadon 做广泛的鼓动
*
agl|o

nerva retroago 神经逆作用
hormona retroago 荷尔蒙逆作用
termostato funkcias laŭ la principo de retroago

la aglo estas rigardata kiel la reĝo de la birdoj
雕被看作鸟中之王
aglo trumpetas 雕鸣

恒温器就是按反馈原理指示温度的
agac|o
tro da citrono metita en la teon agacas la

la aglo rondflugas en la ĉielo 雄鹰在空中盘
旋
kie ajn estos la kadavro, tien kolektiĝos la

dentojn 茶里柠檬放得太多会使人倒
牙
la bruo min agacas 噪音刺激我的神经

agloj 尸首在哪里，鹰也必聚在哪里
（新约）
aglido 幼雕，小鹫

tia babilaĉo agacas ĉiun 〈转〉这种废话叫
谁听了都倒胃口
(abs) Dio manĝon donacis, sed la dentoj

aglino 雌雕，雌鹫
aglonesto 雕巢，鹫巢
li ne estas aglo 他是个平庸的人

agacas 〈谚〉上帝赐给了食品，但我
牙齿却酸痛（无福享受）
frotado de kretpeco sur vitro agacas 粉笔摩

agla krio 雕的叫声
agla nazo 钩状鼻子，鹰钩鼻子
agla rigardo 锐利的目光；
〈转〉洞察力

擦玻璃发出令人讨厌的声音
la patroj manĝis nematurajn vinberojn kaj la
dentoj de la filoj agaciĝis 父亲吃了酸

aglomer|i
aglomeritaj karbobrikoj 煤砖
aglomeraĵo de lafo 火山熔岩压聚块

葡萄，儿子牙齿酸倒了（意为：父亲犯
了过失会影响到儿子）
（旧约）
agav|o

aglomerpanelo 预制板
aglomerplato 压缩板材，压合板
aglutin|i

他拥有波

agit|i
agiti la popolamason kontraŭ la reĝo
民群众反对国王

煽动人
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aglutina lingvo 黏着语
Esperanto estas la tipo perfekta de aglutina

esti agrabla al [por] iu
人喜欢的

lingvo 世界语是黏着语的完美典型
agnosk|i
agnoski rajton 承认权利

agrabla vizaĝo 讨人喜爱的脸
agrabla vizito 令人愉快的访问
miksi la utilan kun la agrabla 使有益和愉快

agnoski rekordon pri io 承认某项纪录
agoni|i
ĵus okazis trafika akcidento, kaj vundito

相结合
la forno disvastigis agrablan varmon
发着令人舒适的暖意

agonias sur la vojrando 刚才发生一起
交通事故，一名伤者在路边奄奄一息
preĝo por la agoniantoj 为临终者做的祈祷

pli bona estas vorto afabla, ol kuko agrabla
〈谚〉好言好语胜过美味糕点
agrabla estas gasto, se ne longe li restas 〈谚〉

somera tago agonias 夏天就要结束了
esti en agonio 在弥留之际；奄奄一息
barakti en agonio 垂死挣扎

不久留的客人，令人愉快
gasto sen avizo estas agrabla surprizo 〈谚〉
客人不告而来，主人喜出望外

malsanulo kaptita de agonio 垂危的病人
*
agord|i
la violonisto agordis sian violonon 小提琴

vizaĝo agrabla kaj ungo diabla 〈谚〉可爱
的面孔，魔鬼的利爪
kanti agrable 歌唱得动听

手给自己的小提琴调音
agordi kordojn 给琴调弦
en la kapo de violono estas agordaj kejloj

小

estas al mi tre agrable, ke mi havas nun la
okazon saluti vin 有机会向您致意，我
感到很愉快

提琴的头部有调弦轴
agordi radioricevilon （按所需频率）调好
收音机

estus al mi agrable, se vi volus komuniki mian
leteron al s-ro S. 要是您把我的信转达
给 S 先生，我会感到很愉快

agordi sin triste 使自己显得忧伤
agordi la vizaĝon severe 使面孔严肃起来；
绷起脸来

kiu agas afable, vivas agrable 〈谚〉态度和
气，生活惬意
fari al iu agrablaĵon 做令某人愉快的事

agordi novan programon 设置新程序
la agordo de via tria kordo estas malĝusta 你
的第三弦音调得不准

mi ĝuis la agrablecon de la konversacio kun li
和他谈话我感到很愉快
sento de agrableco 惬意的感觉

akuta agordo 高音调谐
unuturnila agordo 单旋纽调谐
subtila agordo 微调

ligi utilecon kun agrableco 使有益和愉快相
结合
agrabligi al si la vivon 使自己的生活过得

doni al la interparolo ĉiutagan agordon 给会
谈以日常谈话般的轻松气氛
lia animo agordiĝis pie 他的心灵虔诚起来

惬意
malagrabla odoro 令人讨厌的气味
malagrabla voĉo 难听的嗓音

agordisto de piano 钢琴调音师
alagordi sian voĉon al la tonoj de...
的嗓音与„音调一致

malagrabla renkonto 令人不愉快的会见
malagrabla situacio 令人讨厌的状况
afero, kiu tiras malagrablajn sekvojn post si

*

使自己

令某人愉快的，讨某

火炉散

agr|o
agrara leĝo 土地法
agrara reformado 土地改革

引起令人不快后果的事
diversaj malagrablaĵoj 种种令人不快的事
la malagrablecon de via ĉeesto mi devas

agrara konflikto 土地（所有权的）争执［纠
纷］
*
agrabl|a

tamen elporti 然而我必须忍受你在场
给我造成的不快
la uzado de “vi” anstataŭ “ci” ŝajnas neagrabla

15

nur en la unua tempo 使用“vi”代替“ci”
似乎只在（世界语）初期使人感到有点
别扭
agraf|o
agrafi robon
*

扣上长袍的搭扣［襟钮］

en ĉiu aĝo devas kreski la saĝo 〈谚〉人在
任何年龄上，都该增长智慧（意近：活
到老，学到老）
kiam pasis la aĝo, aperas la saĝo 〈谚〉年华
已逝去，智慧才出现（意为：学习宜早

agrafi sian mamzonon 扣上胸罩
agrafi kolieron 扣好项链
oficeja agrafilo 办公室用订书机

不宜迟）
ne ĉiam per aĝo mezuriĝas la saĝo 〈谚〉智
慧并不总以年龄来衡量；有智不在年高

bindista agrafilo 书籍装订机
malagrafi sian jupon 解开裙子的搭扣；解开
裙子

la infano estas 5 jarojn aĝa 这孩子 5 岁
mi estas pli aĝa ol vi 我的年龄比你大
forveturis malsaĝa, revenis nur pli aĝa 〈谚〉

agreg|i
la tri statoj, kiel la materio estas agregata,
estas la gasa, la likva kaj la solida 物质

离去时呆傻，回来时只是年纪更大（意
为：傻瓜永远是傻瓜）
li nun aĝas 60 jarojn 他今年 60 岁

聚合的三种形态是气态、液态和固态
agregaci|o
agregacio pri filozofio [pri matematiko] 哲

kiom vi aĝas 你多大了？
aĝulo de 30 jaroj 一个 30 岁的人
jaraĝa ĉevalo 一岁的马

*

学［数学］教师招聘会考
agres|i
agresa sinteno 挑衅的［盛气凌人的］态度

li estas samaĝa kiel mi 他和我同岁
liaj samaĝuloj jam malaperis 他的同龄人已
经过世了

agresa tono 威胁的口吻；咄咄逼人的语气
*
agronom|o
inĝeniero de agronomio 农艺师，农技师

la tempaĝo de la tajlita ŝtono 旧石器时代
la ora tempaĝo 【神】黄金时代；〈转〉鼎
盛时期

magistro de agronomio 农学硕士
agronomia altlernejo 农艺高等学校，农学
院

Aĥil|o
kalkano de Aĥilo 阿基里斯的脚踵；唯一致
命的弱点；要害（源出希腊神话。相传

agronomia eksperimentostacio 农艺实验站
*
aĝ|o
kia estas via aĝo [kian aĝon vi havas]? 你多

阿基里斯幼时被母亲用手捏住脚后跟
倒提着在冥河水中浸洗，因而全身除脚
后跟外刀箭不入。后来在特洛伊战争中

大年纪？
mi havas la aĝon [estas en la aĝo] de 25 jaroj
我 25 岁
virino de meza aĝo 中年女人
matura aĝo 成年
la aĝo de hundo 狗的年龄

他恰恰因脚后跟中箭而亡）
aj!
je pingloj oni pikiĝas: aj! oni ekkrias

有人被

大头针扎了哎哟！他叫了一声
ajl|o
ajla saŭco 蒜味调味汁

*

la aĝo de arbo 树龄
la aĝo de Luno 【天】月龄（用数字 0 至 29
表示从新月起算各种月相所经历的天

elblovi ajlan spiraĵon 呼出大蒜气味
*
ajn
kia ajn 不论是怎样的

数）
la aĝo de militŝipo 战舰的服役年龄
aĝo tro matura ne estas plezura 〈谚〉人过

kiaj ajn estas viaj opinioj 无论你的意见怎
样
kiam ajn 无论是什么时候

壮年，就无愉快可言
aĝo maljuna ne estas oportuna 〈谚〉人到老
年，生活不便

kie ajn 无论在哪里
kiel ajn 无论如何
kio ajn 无论什么东西
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kiom ajn 无论多少
kiu ajn 无论是谁

在你可以或者看书，或者散步
iu ajnulo 一个普普通通的人

kiu ajn nacio 无论哪个民族
kiu ajn tion diris al vi, estas malsaĝulo 无论
谁对你说这样的话，他都是傻瓜

*

la spertaj esperantistoj skribas per stilo
preskaŭ simila, al kiu ajn nacio ili
apartenas 有经 验的 世界 语 者写 出的

manĝeblaĵo 可以吃的东西，食物
havaĵo 所有物，财产
araneaĵo 蜘蛛网

文体都几乎相似，不管他们属于哪个民
族
mi mensogis, kion ajn mi diris 无论我说什

ĉirkaŭaĵo 周围空间，附近的地方
tolaĵo 布制品
lignaĵo 木制品，木器

么，都是说谎
kia ajn penso povus resti ĉe vi, li neis 你无
论会有什么样的思想，他都一概否定

sensencaĵo 无意义的话语，胡说
skribaĵo 写出的东西，作品
konstruaĵo 建筑物

kiel ajn malfacila estas la tasko, ni nepre
plenumos ĝin 无论任务多么艰巨，我
们也一定要完成

akiraĵo 得到的东西；获得物
okazintaĵo 已发生的事
fluaĵo 流动物；流体

la afero pli aŭ malpli frue devas efektiviĝi,
kiom ajn la inerciuloj babilus kontraŭ ĝi
那些 守旧 的 人无 论 说多 少反 对 的话 ，

amikaĵo 友好的表示，友好的言行
fierindaĵo 值得骄傲的事
infanaĵo 小孩的言行；幼稚的行为

（世界语）事业迟早终会实现
kiam ajn vi venos, mi vin volonte akceptos
无论你什么时候来，我都愿接待你

azenaĵo 愚蠢的行为
porkaĵo 猪肉
glaciaĵo 冰淇淋

ia ajn 随便什么样的，任何„的
ia ajn eblo 任何可能的情况
iam ajn 任何时候，随便什么时候

aĵur|o
tajli aĵurojn en tablotuko
镂花

ie ajn 任何地方，随便什么地方，随处
iel ajn 随便怎样
io ajn 随便什么东西

aĵura virinĉemizo 镂空女衬衣
Akad|o
la akada lingvo 阿卡得语

iom ajn 随便多少
iu ajn 任何人，任何一个
iu ajn decido 任何决定

Akademi|o
la Ĉina Akademio 中国科学院
la Akademio de Esperanto 世界语研究院

donu al mi iun ajn libron 随便给我哪一本
书都行
li estas tro prudenta por fari ian ajn stultaĵon

akademia premio 科学院奖
poemo de akademia gusto 〈讽〉一首学院
风格的诗（即毫无诗意的平庸的诗）

他是个明智的人，不会干什么傻事
venu iam ajn, mi ĉiam estos hejme 你随便
什么时候来都行，我总在家

*

vi povos fari tion iel ajn 这件事你怎么干都
行
nenio ajn 什么都没有

la laboro akaparas tutan mian tempon 〈转〉
我被工作缠住了，一点空闲时间都没有
*
akcel|i

ĉio ajn 所有一切
ajna nombro 任意数
kaj nun vi povas ajne legi, ajne promeni

akceli movon 使运动加速
movo unuforme akcelata 匀加速运动
akceli la peladon de raketo 给火箭的推进加

现

-aĵ|
belaĵo 美的具体表现；美的事物
necesaĵo 必需品，必要的东西

给桌布饰以抽丝

akapar|i
akapari grenon 囤积粮食
akapari ĉiujn povojn 独揽所有权力
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速
akceli kemian reakcion

加快化学反应过程

forte akcentu tiun vorton
有力些

请把这个词读得

akceli la marŝon de trupo 加快部队行进速
度
akceli la evakuadon de la vunditoj 加快撤退

la unua pulso de mezuro estas nature akcentita
小节的第一拍是自然的强拍子
mi akcentos, ke tio estas mia afero pure

伤员
ni devis akceli nian revenon hejmen
该早一些回家

privata 我要 强调这 纯粹 是我个 人的
私事
senakcenta silabo 非重读音节

我们应

tio nur akcelos la ruinon de la imperio 这只
能使帝国提前灭亡
la aliĝo de scienculoj forte akcelus la

*

progreson de Esperanto 科学家的加入
会大大促进世界语的发展
juĝisto celanta justecon, akcelanta la veron

akceptu mian plej sinceran dankon 请接受
我诚挚的谢意
ĉu bonon ni akceptu de Dio kaj malbonon ni

审判人寻求公平，速行公义（旧约）
centripeta akcelo 向心加速度
gravita akcelo 重力加速度

ne akceptu? 难道我们从神得福，也不
应当受祸吗？（旧约）
kiu akceptas donacon, perdas la pacon 〈谚〉

tanĝa akcelo 切线（或切向）加速度
akcelado de la kora ritmo 心率的加快
postuli akceladon de la laborkadenco 要求

谁接受礼品，谁就失去安宁
akcepti forkurintojn 接受逃亡者
akcepti rifuĝintojn 收容难民

加快工作速度
tro rapida akcelo ne kondukas al celo 〈谚〉
欲速则不达

akcepti iun en universitaton 接纳［录取］某
人入大学
dece akcepti iun 合乎礼仪地接待［接见］

akcelado de la historio 历史进程的加快（指
自 18 世纪以来世界范围政治经济的快
速变革）

某人
gastame akcepti iun 好客地招待某人
akcepti proponon [projekton, postulon, rolon]

la artoj ricevis grandan akcelon dum tiu epoko
那个时代艺术得到很大的促进
societo por la akcelado de la sciencoj 科学

接受建议［方案，要求，角色］
akcepti la batalon 接受挑战
akcepti deklaracion 通过一项宣言

促进会
linia akcelilo 线性加速器，直线加速器
malakceli la movon 使运动减速

komune akceptata opinio [teksto] 共同认可
的意见［文本］
la lingvo akceptis definitivan porĉiaman

malakceli progreson 减慢发展的进程
kemia malakcelanto 【化】化学反应的慢化
剂

formon 该语言获得了最终的、确定不
变的形式
por respondi al la demando “kien”, la vorto

*

akcent|o
en Esperanto la vortakcento estas ĉiam sur la
antaŭlasta silabo 世界语中单词重音总

akcept|i
akcepti donacon 接受礼物
akcepti inviton 接受邀请

akceptas la finiĝon de l’ akuzativo 为了
回答“向哪里”的问题，该词用了宾格
（即动向格）词尾

是在倒数第二音节上
diri kun akcento 强调地说
akcenta silabo 有重音的音节，重读音节

regulo, kiu akceptas multajn esceptojn 一项
有着许多例外的规则
ili akceptas diversajn formojn 它们有种种

akcente citi ies nomon 着重提出某人的名
字
akcentitaj silaboj 重读的音节

变化形式
akcepti kambion 承兑汇票
akcepti donitan prezon 接受报价
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akcepta saluto 迎接的问候语，欢迎辞
la akceptaj ceremonioj 欢迎仪式

akiri domon 获得一幢房子
akiri pentraĵon je malalta prezo 以低价购得

en histoj troviĝas oksigenakceptantoj
体）组织中存在着氧受体
elektronakceptanto 电子接受体

一幅画
peke akirita ne estas profita 〈谚〉非法获得
的东西无收益；赃物不生钱

在（机

akceptejo de kongreso 大会接待处
akceptejo por urĝaj malsanoj 急诊室
*
akcesor|a

kiel akirite, tiel perdite 〈谚〉怎样得来，怎
样丢失（意近：悖入悖出）
tie vi petos, vi tiros, vi nenion akiros 〈谚〉

akcesora klaŭzo 附加条款
akcesora glando 【解】副腺
akcesora nervo 【解】副神经

任你讨，任你要，一样东西得不到（意
为：得不到任何结果，白费力气）
vi devas akiri por tio la permeson de la

akcesora mineralo 【矿】副矿物，次生矿
物
akcesoraj detaloj 无关紧要的细节

Akademio 为此你应该取得科学院的
许可
pli facile estas perdi vilaĝon, ol akiri domon

*

akci|o
ordinara akcio 普通股票
fondinta akcio 发起人股票

〈谚〉失去一个村子易，获得一幢房子
难
tapiŝon ne deziris, maton akiris 〈谚〉原先

prefera [privilegia] akcio 优先股票
akcio je montranto 不记名股票
akcio je nomo 记名股票

地毯不想要，过后只好拿草席
akiri estimon de amikoj 得到朋友的尊重
akiri amikon 结识朋友

akcia kompanio 股份公司
akcidenc|o
koloro, pezo, malmoleco estas akcidencoj de

akiri ies konfidon per flatoj 靠阿谀得到某
人的信任
per mielaj vortoj ŝi akiris mian koron 她靠

la materio 色彩、重量、硬度是物质的
偶性
akcidenca rezulto 偶性结果

甜言蜜语博得了我的欢心
akiri sperton 取得经验
akiri saĝon 增长智慧

*

akcident|o
suferi akcidenton sur la strato 在街上遭受
意外事故

akiri potencon 获得权势
kiu malmulte deziras, feliĉon akiras
人无奢求，就有幸福

esti trafita en akcidento de aviadilo
飞机失事中遭受不幸
fervoja akcidento 铁路事故

kiu tro multe deziras, nenion akiras 〈谚〉贪
多反无得
tiu propono akiris ĉies aprobon 这项建议得

在一次

〈谚〉

asekuro kontraŭ akcidentoj 事故保险
akcidenta morto 事故造成的死亡
akcidenta preteratento 偶然的疏忽

到所有人的认可
la legendo tiam akiris grandan disvastiĝon
那时这一传说得以广泛流传

*

akciz|o
akcizenda varo 应纳税的货物
akĉent|o

akiro kaj perdo rajdas duope 〈谚〉得和失
结伴而行；有得必有失
ŝatu amikon laŭ la dato de akiro 〈谚〉珍爱

havi sudan akĉenton 有南方口音
havi usonan akĉenton 带有美国腔调
aken|o

朋友要看结交之日的早迟（意为：结交
越久，越值得珍爱）
laboro lacigas, sed akiro ĝojigas 〈谚〉劳动

la fruktoj de helianto estas akeno
果实是瘦果
*
akir|i

使人疲劳，收获令人喜悦
malsaĝulo en foiro estas bona akiro 〈谚〉集
市有傻瓜，生意获利大

向日葵的

19

ju pli granda la deziro, des pli kara la akiro
〈谚〉占有的欲望越强烈，获得的东西
越珍贵
ne valoras la akiro eĉ la penon de l’ deziro
〈谚〉获得物的价值抵偿不了为获得所

应各种不同的距离
la povo de akomodo de la homaj okuloj

人

眼的调节功能
akompan|i
akompani iun 陪同某人

*

作的努力（意为：得不偿失）
li similas leonon, kiu avidas akiron 他像急
要抓食的狮子（旧约）

akompani iun al iu loko 陪同某人去某地，
送某人到某地
akompani iun ĝis la pordo 陪送某人至门口

li ĵaluze kaŝis siajn akiraĵojn 他珍惜地把得
到的东西藏了起来
li fariĝis akiranto de la plimulto de la akcioj

akompani iun per la okuloj 目送某人
filantropio ne ĉiam akompanas riĉecon 慈善
并不总是伴随着富有

他获得了大部分股份
akiranto de adjudiko （招标中的）得标人，
中标人

tiu

io malfacile akirebla 难以得到的东西
neakirebla virino 芳心难以捕获的女人；搞
不到手的女人

akompani kantistinon [ĥoron] 给女歌唱演
员［合唱队］伴奏
akompani iun per gitaro 用吉它给某人伴奏

io, kio estas aspirebla, sed neakirebla 可望
而不可及的东西
ĉiuj produktoj de la homa spirito fariĝus

en akompano de iu 在某人的陪同下
milde, milde! ŝi diris kun akompano de
kareseto 温柔些，温柔些！她一面说，

akireblaj por ĉiu 人类的所有精神产品
人人都可以获取
akirigi al iu ion 使某人得到某物

一面轻轻地爱抚着
kanti kun akompano de piano 在钢琴的伴
奏下演唱

per mezuro kaj peso akiriĝas sukceso 〈谚〉
又量又称［做事认真］
，万事可成
reakiri ion perditan 重新获得已失掉的东西

akompana mineralo 【矿】伴生矿
akompana specio 【环】伴生种
mia beno vin akompanadu! 但愿我的祝福

reakiri sian tronon 重新得到王位
reakiri la fortojn 恢复力量
militakiri landon 攻占了一个地区；征服一

一直伴随着你！
tiu ĉi ideo akompanadis Esperanton de ĝia
naskiĝo ĝis la nuna tempo 这一思想从

个国家
aklam|i
aklami iun 向某人欢呼［喝彩］
，热烈欢迎

世界语诞生起直到现在始终伴随着它
la reĝino de Ŝeba venis Jerusalemon kun tre
granda akompanantaro 示巴女王带着

*

某人
aklami la elekton de la nova prezidanto 欢呼
新主席当选

teatra pozo estis akompanata de
vizaĝesprimo 那一戏剧动作配以面部
表情

大批随从到耶路撒冷来（旧约）
akord|o
esti en perfekta akordo （情感、意见等）完
*

akne|o
juneca akneo 青年期粉刺，青春痘
akomod|i

全一致；非常和睦
veni en akordon pri io 对某事的看法达成
一致

akomodi la rimedojn al la celo 使手段适合
于目的
sin akomodi al nova situacio 使自己适应新

ili estas en akordo, kiel peto kaj mordo 〈谚〉
他们极不融洽；他们意见极不一致；他
们争论得很激烈

环境
la homaj okuloj tre rapide akomodiĝas al
diversaj distancoj 人的眼睛能很快适

mirinda akordo inter la movoj de la astroj 天
体运动之间不可思议的协调
leĝo de la interakordaj statoj (de Van der
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Waals) 【理】
（范德华）物体三态相互
一致定律

akraj mokoj 尖刻的嘲笑
akraj riproĉoj 严厉的斥责

akorda tavoliĝo 整合层叠［层积］
akordo de la epiteta adjektivo kun la
substantivo en Esperanto 世界语中形

akra batalo 激烈的战斗
akra rigardo 敏锐的目光
akraj oreloj 灵敏的耳朵

容词修饰语与名词数和格的一致
diatona akordo 自然和弦
kromata akordo 变化和弦

havi akran menson [saĝon] 头脑敏锐
gasto havas akrajn okulojn 〈谚〉客人的眼
光敏锐

medianta akordo 中音和弦
tonika akordo 主音和弦
supertonika akordo 上主音和弦

akrevida spirito 洞察力强的头脑
li frapis ĉion per la akraĵo de la glavo 他用
刀将一切杀灭（旧约）

bela akordo 完全协和和弦
kio akorde ne sonas, tio rimon ne donas 〈谚〉
听来不和谐，韵律无从来

la akreco de klingo 刀刃的锋利
la akreco de voĉo 嗓音的尖细
la akreco de kritikoj 批评的尖锐

akordigi horloĝon 把钟表调得与（标准时计）
一致，拨准钟表，对表
ili akordiĝas por vin trompi 他们串通起来

la akreco de ies orelo 某人耳朵的敏锐
la akreco de ies rigardo 某人目光的尖锐
akrigi glavon 把刀磨快

骗你
neakorda tavoliĝo 不整合层叠［层积］
ili ĉiam estas en malakordo 他们素来不和

akrigi krajonon 把铅笔削尖，削铅笔
akrigi la orelon 〈转〉竖起耳朵注意听
ili akrigas sian langon kiel serpento 他们使

睦
malakordaj ekvacioj 【数】不和谐方程组（例
如含有两个未知数的无解方程）

舌头尖利如蛇（旧约）
akrigi disputon 加剧争论
sperto saĝon akrigas 〈谚〉经验增智慧

1*

akr|a
akra glavo 利剑
akra tranĉilo 快刀

pliakrigi la senton de aŭdado 使听觉更加敏
锐
ŝtona akrigilo 磨刀石

akra krajono 削尖的铅笔
akraj dentoj 尖锐的牙齿
malgranda birdo, sed akra ungeto

akrigilo de krajonoj 削尖铅笔的工具；转笔
刀，卷笔刀，铅笔刨
la ekonomia krizo akriĝis 经济危机加剧了

〈谚〉鸟

儿虽小，但爪儿锋利
akra gusto 辣味
akra pipro 辛辣的胡椒粉

la apetito akriĝados dum la manĝado 吃饭时
食欲会慢慢增加；越吃越想吃
forakrigi la breĉetojn de glavo 磨掉剑的缺

akra vento 刺骨的寒风
akra sono 刺耳的声音
akra voĉo 尖嗓子

口，磨齐剑刃（使之锋利）
malakra skriboplumo 秃笔
malakra injektila nadlo 钝的注射器针头

akra haladzo 刺鼻的臭气
akra brilo 耀眼的光
akra ruĝo 刺眼的红色

bruligi herezulon per malakra fajro (por
daŭrigi la torturon) 用慢火烧死异教徒
（以延长受刑者的痛苦）

akra kontrasto 强烈的［鲜明的］对照
akra doloro 剧烈的疼痛
tro akra fajro estas sen daŭro 〈谚〉烧得过

malakra ŝerco 温厚的玩笑
lia vidado komencis malakriĝi kaj li ne povis
vidi 他的视力开始减退，他不能看清

旺的火不持久
akra kritiko 尖锐的批评
akra lango 刻薄的舌头

东西
normala vidakreco 正常视敏度
vidakreca tabulo 视力表
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akrid|o
migraj akridoj 成群迁飞的蝗虫

liaj pensoj estis tiel solenaj, kiel ĉe sankta akto
他的思想如同圣典时那样肃穆

*

akrobat|o
lingva akrobataĵo 高超的语言技巧
rimaj akrobataĵoj 险韵

la aktoj de niaj kongresoj 我们的历次大会
的文件
testamento estas leĝa akto 【法】遗嘱是具

2

akrocefal|a
akrocefalulo 尖头畸形的人
akromat|a

有法律效力的文件
akto de naskiĝo 出生证
akto de edziĝo 结婚证

akromata lenso 消色差透镜
*
aks|o
akso de rado 轮轴

la stilo de la aktoj 公文文体
la angla Akto de Toleremo (1689)
忍法案》
（1689 年颁布）

centra akso 中轴，中心轴线
akso de hiperbolo 双曲线轴
koordinata akso 坐标轴

*

akso de la tero 地轴
akso de la mondo 天轴
akso de infloresko 花序轴，花轴

aktiva loĝantaro （人口统计中）有劳动能
力的居民，劳动力总人口
aktiva firmano 参与管理的公司成员

akso de kristalo 晶轴
la komitato estis la vera akso de la societo
委员会是团体的核心

la aktiva vivo 一生中的工作期
aktiva protuberanco 【天】活动日珥
aktiva vulkano 活火山

la Akso Berlino-Romo-Tokio （在第二次世
界大战时期结盟的）柏林－罗马－东京
轴心

aktiva militservo 【军】现役
aktivaj vortoj 【语】积极词汇（指不仅识
得，而且能活用）

aksa prilumado de strato 街道的中心线［轴
向］照明
radakslagro （车轴的）轴承

aktiva tuberkulozo 【医】活动性结核
li estas tiel aktiva, ke li apenaŭ dormas la tutan
nokton 他精力如此充沛，几乎整夜不

radakspivoto 轴颈
radaksŝafto 轴身
ŝpurŝanĝebla radakso

睡
esti aktiva malgraŭ sia aĝo 虽然上了年纪，
但精力充沛；老当益壮

可调距轮轴

英国《容

aktiv|a
aktiva membro （某一组织中）积极参加活
动的成员；正式成员

*

aksel|o
aksela kavo 腋窝，胳肢窝
aksela burĝono 腋芽

aktiva karaktero 好动的性格，活跃的性格
aktiva komercisto 活跃的商业家
aktiva trafiko 〈转〉繁忙的交通

aksela floro 腋生花
*
aksiom|o
eterna aksiomo 永恒不变的原则

aktiva pruvo 有效的证明
aktiva kuracilo 有效的药物，特效药
aktiva voĉo 主动语态

la amo maljuniĝas, velkas, pasas — mi pruvos,
ke ĉi tiu aksiomo koncernas nur homojn
malsaĝajn! 爱情易老、易衰、易逝——

aktiva (instru)metodo 主动教学法（指重视
发挥学生主动作用的一种教学法）
aktiva ŝuldo 应收债款

我将证明，这一公认的原则只适用于笨
人
eŭklida aksiomo 欧几里德公理

aktiva fonduso 生息基金
aktiva kapitalo 流动资金
la aktivo de tiu banko malsuperas ĝian pasivon

*

那家银行的资产低于负债［资不抵债］
aktivi en la Rezistado 积极参加抵抗运动
koncizaj informoj pri la aktivecoj de SAT 关

akt|o
tragedio en kvin aktoj 五幕悲剧
grava akto en la vivo 人生的一件大事
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于 SAT（全世界无民族性协会）活动的
简明报道

*

聚
akupunktur|o

mediaktivulo 保护生态环境积极分子，环
保活动家
leĝo ne havas retroaktivan efikon 【法】法

akupunkturo havas ĉinan originon
源自中国
*
akurat|a

律没有追溯效力
aktor|o
la plej bonaj aktoroj en la mondo por tragedioj

akurata oficisto 守时的［严格按时履行工作
任务的］职员
li estas ĉiam akurata kun siaj respondoj 他总

[por komedioj] 世界上最好的悲剧［喜
剧］演员
la ludo de la aktoroj 演员的表演

是及时回复
pagi akurate luan pagon 按时付租金
veni akurate je la oka horo 准时在八点来

kia sufloro, tia aktoro 〈谚〉有什么样的提
词员，就有什么样的演员
li aktoris en “Hamleto” 他在《哈姆雷特》

ni amu nin frate, sed ni kalkulu akurate 〈谚〉
我们要像兄弟般相爱，但也要及时算清
账目；亲兄弟，明算账

中扮演角色
ŝia aktorado estas tro afekta 他的表演过分
做作

oni plendas pro via ne sufiĉa akurateco 人们
抱怨你不够守时
kun akurateco la suno leviĝas matene 太阳

*

早晨总是准时升起
akustik|o
bona akustiko de teatro 剧院良好的音响效

*

aktual|a
la aktualaj cirkonstancoj
la aktuala epoko 现代

当前的形势

la aktualaj okazaĵoj 当前发生的事，时事
aktualaj prezoj 时价
aktualaj sociaj demandoj 现实的社会问题

果
akuŝ|i
akuŝi belan infanon

针刺疗法

*

生了个漂亮小孩

problemo aktuala, tre grava por la mondo 对
世界十分重要的现实问题
la aktuala temo de romano 小说的十分流行

akuŝi je ĝemeloj 生了个双胞胎
akuŝi dikan disertacion （终于）写出了一篇
厚厚的论文

的［有现实意义的］主题
aktuala acideco 【化】实际酸度
televidaj aktualaĵoj 电视新闻

normala akuŝo 正常生产，正常分娩
feliĉa akuŝo 顺产
antaŭtempa akuŝo 早产

kinejaj aktualaĵoj 新闻纪录片
aktualaĵa filmo 新闻片
akumul|i

sendolora akuŝo 无痛分娩
akuŝlito 产床
antaŭ ol venas al ili la akuŝistino, ili jam estas

akumuli varojn 堆积商品；过多地储存商品
akumuli erarojn 累犯错误
akumuli notojn por verki libron 把笔记积累

naskintaj 收生婆还没有到，她们已经
生产了（旧约）
*
akut|a

起来写一部书
scienco estas akumulado de etaj faktoj
是微小事实的积累

akuta angulo 锐角
akuta malsano 急性病
akuta krizo （病的）急性期

科学

multaj faktoroj akumuliĝis kaj kaŭzis la
katastrofon 许多因素积聚起来酿成了
这场灾祸

akuta koliko 急性的腹绞痛
akuta voĉo de knabino 女孩子的尖嗓音
akutaj notoj 【乐】高音音符

akumuliĝa punkto 【数】聚点，丛点
akumuliĝo de plumbo en planto [en ostoj de
homo] 铅在植物［人的骨骼］中的积

akutaj sonoj 【乐】高音
akutaj vokaloj 高元音（如“i”
）
akuta supersigno 【语】
（法语中的）闭口音
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符（＇
），尖音符
malakuta murmuro de rivero 江河低沉的流

我们如同水泼在地上，不能收回（旧约）
naĝi sub la akvo 在水中游泳，潜泳

水声
akuz|i
akuzi iun pri io malbona [kontraŭleĝa]

feliĉa, kiel fiŝo en akvo 像鱼在水中一样怡
然自得；如鱼得水
trapasi la akvon 渡海；过江

*

指责

［控告］某人犯有过错［有违法行为］
akuzi iun, ke li faris ion 告发某人做了某事
malprave [maljuste] akuzi iun 诬告某人

veturi per akvo 乘船
fali en la akvon 掉进水中，落水
akvo silenta subfosas la bordojn 〈谚〉静水

akuzi la Akademion pro ĝia konservemeco
谴责学士院的保守性
pri tiu espero mi estas akuzita de la Judoj 我

掏河岸
akvo kura, akvo pura 〈谚〉流水不腐
en akvo malklara oni fiŝkaptas facile 〈谚〉

被犹太人控告，就是因这指望（新约）
Sokrato estis akuzita, ke li koruptis la
junularon 苏格 拉底 曾被指 控腐 蚀年

浑水之中好捉鱼；混水好摸鱼
trinki akvon 喝水
vino miksiĝinta kun akvo 掺了水的酒

轻人
malvera [falsa] akuzo 诬告
la akto de akuzado 起诉书，诉状

akvo kaj pano servas al sano 〈谚〉水和面
包有利健康；粗茶淡饭保健康
postlava akvo 洗濯后留下的污水（如洗澡

liberigi akuziton kaŭcie 以保证金保释被告
（人）
la akuzito persistis en sia neado 被告矢口否

水、洗碗水等）
mineralaj akvoj 【医】矿泉水
ĵeti malvarman akvon sur ies entuziasmon

认
ne ĉiu akuzito estos kulpulo 并非每个被告
都会是罪人

〈转〉给某人的热情泼冷水；打击某人
的热情
sankta akvo 【宗】圣水

li faris publikan sinakuzon 他作了公开的自
责
*
akuzativ|o

lavenda akvo 薰衣草香精
roza akvo 玫瑰香水
Kolonja akvo 科隆香水

uzi substantivon aŭ pronomon en akuzativo
使用宾格名词或代词
*
akv|o

oksigena akvo 【药】双氧水，过氧化氢
peza akvo 【化】重水
de niaj palpebroj elverŝiĝu akvo! 我们的眼

pura akvo 纯净水
distilita akvo 蒸馏水
mola akvo 软水

皮涌出水来吧！
（旧约）
tiu respondo venigis akvon en ŝiajn okulojn
这一回答使泪水涌进她的双眼［使她热

malmola [dura] akvo 硬水
sala akvo 咸水
mara akvo 海水

泪盈眶］
ĉe la nura vido kolektiĝas al mi akvo en la
buŝo 一见到（指菜肴）我口中的唾液

sensala [dolĉa] akvo 淡水
filtri akvon 把水过滤一下
ili akordas kiel akvo kaj fajro 他们如水火般

就多了起来［我就垂涎欲滴］
ellasi akvon （= urini）小便
diamanto de plej pura akvo 质地极佳的钻

不相容（句中的“akordas”为反语用法）
ili similas unu la alian kiel du gutoj da akvo
他们彼此像两滴水珠一样相似；他们长

石
li estas kanajlo de la plej bela akvo 〈转〉他
是头等大流氓

得一模一样
ni similas al akvo, kiu estas verŝata sur la
teron kaj kiun oni ne povas enkolekti

akva solvaĵo 水溶液
akva trinkaĵo 含水饮料
akvaj plantoj 水生植物
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akvaj bestetoj 水生小动物
akvecaj legomoj [fruktoj] 富含水分的蔬菜

sopiri al la hejmo 想家
pardoni al iu 原谅某人

［水果］
akveca kaĉo 稀粥
akvumi rozujon 给玫瑰树浇水

amo al iu 对某人的爱
esti severa al iu 对某人严厉
doni ion al iu 把某物给某人

vi estas kiel ĝardeno akvumata 你像被浇灌
的园子（旧约）
akvumi ŝtofon antaŭ ol ĝin gladi 在熨布料

komisii ion al iu 把某事委托给某人
apliki teorion al la praktiko 把理论应用于
实践

前先给它喷水
akvumveturilo 洒水车
koloidoj estas akvafinaj 胶体是亲水的

kondamni iun al morto 判处某人死刑
aparteni al iu 属于某人
akiri al si ion 为自己获得某物

kalcia klorido estas akvaltira substanco 氯化
钙是吸湿物质
ĉe la forcedo de la inundo la kampoj iom post

al via sano! 祝您健康！
servi al iu 为某人服务
utili [malutili] al iu 对某人有利［有害］

iom elakviĝis 洪水退走时农田逐渐露
出水面
la enakviĝintaj salikoj 没入水中的柳树

starigi al iu monumenton 给某人树一座纪
念碑
lavi al iu la piedojn 为某人洗脚

la ŝipo enakviĝas tri metrojn 这艘船吃水三
米
senakva regiono 干旱地区

bati al si la bruston 捶（自己的）胸
kanti al iu kanton 给某人唱一首歌
ŝi malfermas sian manon al la malriĉulo 她

la submarŝipo [la baleno] subakviĝis 潜水艇
［鲸鱼］潜入水中
la ŝtormo superakvis parton de la ebena lando

张开手周济困苦的人（旧约）
danki [helpi, kompati, obei] al iu 感谢［帮助，
同情，服从］某人

暴风雨淹没了一部分平坦的陆地
la herbejoj estis superakvitaj 草地被淹没了
banu vian korpon en fluakvo 要用活水洗身

rilati al iu [io] 与某人［某事］有关
plaĉi al iu 讨某人喜欢
aludi al iu 向某人暗示

（旧约）
sodakvo citrona [oranĝa]
akvari|o

konforma al io 符合某事物
aldoni du al kvar （将）2 加（于）4
aldoniĝos al vi jaroj da vivo 你将添上几年

柠檬［甜橙］汽水

dolĉakva akvario 淡水玻璃水族缸
al
iri al iu loko [iu persono] 向某处［某人］走

寿命
al (= krom) tio ĉi ne forgesu, ke...
不要忘记„

去
de loko al loko 从一个地方到另一个地方；
处处

koran dankon por via amika gratulo al la
datreveno de mia naskiĝo 衷心感谢您
在我生日之际对我的友好祝贺

de tago al tago 一天一天地，日复一日地；
逐日；日益
de tempo al tempo 不时地，时时，时不时

al la baldaŭa komenciĝonta nova jaro mi
sendas al vi la plej koran gratulon 值此
新的一年即将到来之际，我向您致以衷

ĵeti ion al iu 把某物扔向某人
etendi la manon al iu 把手伸向某人
sin turni al iu 转向某人

心的祝贺
estimo al la tradicio 对传统的尊重
akcepto al la kongresanoj 对大会参加者的

diri al iu 对某人说
respondi al iu 回答某人
jen la vojo al Pekino 这是通向北京的路

接待
subtenado al io 对某事的支持
ŝato [timo] al iu [io] 对某人［某事］的喜爱

*

此外，请
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［畏惧]
favora al iu 对某人偏爱的

alĝustigi 使符合，使适应于
aldoni 增添，加上

abomena al iu 令某人厌恶的
agrabla al iu 令某人愉快的
simpatia al iu 给某人以好感的

aldiri 补充说
almeti 加上，配上
1
-al|

egala al io 与某物相等的
simila al iu [io] 与某人［某物］相似的
najbara al iu 与某人相邻的

rozaloj 蔷薇目
poligonaloj 蓼目
kukurbaloj 葫芦目

esti afabla al iu 对某人和蔼
resti surda al iu [io] 不听某人的话［不听某
事］；对某人置之不理；对某事充耳不

orkidaloj 兰目
2
-al|
metanalo 甲醛

闻［置若罔闻］
danke [dank’] al 幸亏，多亏
spite al 尽管，不顾

etanalo 乙醛
4
al|o
mezepoka kastelo kun du aloj

al tiu gesto li aligis ironian vorton 除了那个
手势，他还说了一句讽刺的话
ĉiun bonan esprimon, kiu ekzistas en kiu ajn

边带有侧翼建筑物的城堡
la malamika kavalerio pretergalopis la dektran
alon 敌方骑兵队从右翼急驰而过

lingvo, lingvo arta havas plenan rajton
aligi al si 任何语言中的好的表达方式，
人造语都完全有权吸收
du personoj sufiĉos, tial ne estas necese aligi
lin al ni 两个人就够了，不必把他也加
到我们里面来

中世纪的两

tiu frakcio estas la maldekstra alo de la partio
〈转〉那一派系是该党的左翼
fenestra alo 窗扇
*

alabastr|o
alabastra kolo [ŝultro, mano] de virino 女人
的像雪花石膏一样白皙的脖子［肩，手］

ili aligos siajn fortojn al nia granda armeo 他
们把自己的队伍合并到我们的大部队
中

*

se gut’ al guto aliĝas, maro fariĝas 〈谚〉滴
滴水珠，汇成海洋
aliĝi al esperantista grupo 加入世界语小组

入反空袭战斗状态
la tuta urbo estas alarmita 全城（居民）都
得到了警报

aliĝi al la konversacio [la diskutado]
话［讨论］
aliĝi al ia doktrino 赞同某一学说

oni pendigis la flagon de alarmo （船上）有
人挂起报警信号旗（表示有沉没危险）
alarmanta novaĵo 令人惊恐不安的消息

参加谈

alabastra haŭto 白皙的皮肤
alarm|i
alarmi trupojn kontraŭ aeratako 命令部队进

plenigi la aliĝilon 填写申请表
alveni 来到
alporti 带来，带到

la minacoj de milito alarmis la popolon 战争
的威胁引起老百姓惊慌
trumpeti alarmon （军号）吹战斗警报

alkuri 跑来，跑到
alesti 出席，到场
alkonduki 引向

ni kuru, ĉu vi ne aŭdas la alarmon?
吧，你没有听见警报吗？
krii alarmon 呼喊示警

alrigardi 向„看
alparoli 对„说
almezuri 给„量尺寸

doni alarmon 发出警报，告警
doni falsan alarmon 虚发警报
sonorigi alarmon 鸣钟报警，敲警钟

alproprigi 使（一人的东西）归于（另一人）
所有
alfari 装配

nuligi la alarmon 取消警报
trajna alarmosignalo 列车的报警信号
la anonco ĵetis la urbon en alarmon 那通告

我们跑
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使全城惊恐不安
trumpetoj ludis alarman alvokon

军号吹起

la alfabeto de Esperanto 世界语字母表
la Morsa alfabeto 莫尔斯电码

了战斗警报
brulalarma sonorilo 火警钟［铃］
la alarma stato de la lando 国家的紧急状态

la Internacia Fonetika Alfabeto （IFA）
【语】
国际音标表
li neniam venkis la alfabeton 〈谚〉他从来

ŝnura alarmilo 绳拉警报器
vapora alarmilo 警报汽笛
aŭtomata alarmilo 自动警报器

没有把字母表记住（意为：他愚笨无知）
li ŝvitas ankoraŭ super la alfabeto 〈谚〉他
还在吃力地学着字母表（意为：他还年

albigens|o
la albigensoj estis ekstermitaj de la katolika
Inkvizicio kiel herezuloj 阿尔比教派

幼无知）
alfabeta ordo 字母（表）顺序
*
algebr|o

信徒被天主教宗教裁判所当作异端分
子剿灭了
*
albin|o

algebra ekvacio 代数方程
algebra nombro 代数数
algi|o

la albinoj havas blankajn haŭton kaj harojn
白化病人皮肤和毛发呈白色
albina kuniklo 白化兔

neŭralgio 神经痛
cefalalgio 头痛
termoalgio （= kaŭsalgio）灼痛

*

album|o
skribu al mi pro memoro iajn versojn en la
albumon! 请在 我的 纪念册 上题 诗留

*

念！
albumo pri Pekino
albumen|o

alia persono 另外的一个人
skatolo aŭ alia objekto 盒子或其他东西
kelkaj aliaj ekzemploj 几个其他例子

北京画册

algoritm|o
instrua algoritmo 严格的教学大纲
*
ali|a

semo senalbumena (ekz. de fazeolo) 无胚乳
的种子（如菜豆的种子）
semo albumen(ohav)a (ekz. de ricino) 有胚

diversaj aliaj kreskaĵoj 种种其他生物
lia patrino estas la sola alia membro de lia
familio 他除了母亲外，家中没有别的

乳的种子（如蓖麻的种子）
ald|o
alda saksofono 中音萨克斯管

亲人
inter aliaj aferoj
特别是

*

alegori|o
bronza matrono kun pesilo estas alegorio de la
Justico 手执 天平的 古罗 马妇女 青铜

diversaj
acidoj:
vinagro,
sulfuracido,
azotacido kaj aliaj 各种酸醋酸、硫酸、
硝酸及其他的酸（原句省略“acidoj”）

像是司法的象征
alegoria rakonto 寓言故事
*
alen|o

la rezulto estis tute alia, ol ni esperis 结果跟
我们所希望的完全不同
nun ŝia rideto estis alia, ol matene 现在她的

sako alenon ne tenas, ĝi baldaŭ elvenas 〈谚〉
口袋藏不住锥子，它会很快钻出（意为：
秘密终会被揭穿，纸包不住火）

微笑和早晨不一样了
ŝi estis tute alia, ol kiel li ŝin imagis al si 她
和他想象的完全不同

*

alergi|o
individuo alergia al ovoblanko 对蛋白过敏
的人

ŝia pliaĝa filino plaĉas al mi; la alia filino
estas tro petola 我喜欢她的大女儿；她
的另一个女儿太淘气

alergiaj perturboj 过敏性紊乱
kontraŭalergia medikamento 抗过敏药
*
alfabet|o

el ŝiaj infanoj unuj estas bonaj kaj aliaj
malbonaj 她的孩子中一些是好的，另
一些是坏的

1*

在其他中间；其中，就中；
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la lingvo transiradis de unu homo al alia nur
per la orelo 语言曾经只是口耳相传的

estus renversita de la biciklo 幸亏我躲
闪得快，要不早给那辆自行车撞倒了

krei malamon inter unuj gentoj kaj aliaj 在
民族与民族间制造仇恨
tiuj fratoj fariĝis tute fremdaj unuj al aliaj 那

paroli alie kaj agi alie 说的一个样儿而做的
另一个样儿；说一套，做一套
matene semu vian semon, kaj vespere via

些兄弟们相互疏远了
tiam mi semu kaj alia manĝu! 就愿我所种
的，让别人来吃（旧约）

mano ne ripozu, ĉar vi ne scias, ĉu tio aŭ
alio estos pli ĝusta, aŭ ĉu ambaŭ egale
estos bonaj 早晨要撒你的种，晚上也

ne kondamnu alian, oni vin ne kondamnos
〈谚〉你不指责别人，别人就不会指责
你

不要歇手，因为你不知道哪一样会长得
好，是早撒的，或晚撒的，或两者都一
样好（旧约）

aliajn gvidas kaj mem ne vidas 〈谚〉给别
人当向导，而自己却是瞎子
ne moku mizeron de alia, ĉar baldaŭ venos via

dum via servanto estis faranta tion kaj alion,
tiu malaperis 你仆人正在忙这忙那的
时候，那人就不见了（旧约）

〈谚〉不要嘲笑别人的不幸，因为你不
久也会遭到不幸
vi amu unu la alian 你们要彼此相爱（新约）

nek io, nek alio 〈谚〉不伦不类，不三不四
tio aŭ alio 这样那样的事情［东西］
；任何
事情［东西］

alia urbo, alia moro 〈谚〉不同的城市，不
同的习俗；各地有各地的习俗
aliaj tempoj, aliaj moroj 〈谚〉时代不同，

tio kaj alio 这样和那样的事情［东西］
；各
种事情［东西］
alsendi korespondojn al gazetoj kaj inter

习俗各异；时移俗易
fari oficialan decidon pri tiu aŭ alia duba
lingva demando 对于任何不明确的语

aliaĵoj rakonti, ke... 把通讯寄给报刊，
并在其中叙述„
inter aliaĵoj 在其他中间；其中，就中；特

言问题作出正式决定
homoj, kiuj perdis ĉiun kredon je la dogmoj de
tiu aŭ alia religio 对任何宗教教义都

别是
vesto nobelina plej malriĉa alias ol jup’
kampulina 贵族女人最差劲的衣服也

失去信仰的人们
esti tiel kaj ne alie 只这样而不别样地（强
调的说法，意为：只能这样地）

比农妇的裙子华贵
homoj vere pensantaj neniam malamas
aligentanon pro la alieco de lia religio

agi alie mi ne povis 我不可能以另一方式
行动
ne paroli alie, ol kun ironia rideto 只能以讥

真正有思想的人从来不会因宗教信仰
不同而仇恨其他民族的人
aliigi sian voĉon 变着嗓子［用假嗓子］说

讽的口吻说话
mi bezonas multe manĝi, alie mi povas
maldikiĝi! 我需要多吃东西，要不然我

话
sorĉe aliigi homon en porkon 用巫术把人变
成猪

会消瘦的！
alie oni pensos, ke ni ĉiuj havas tiun ideon
否则人们会认为我们大家都持有这一

la situacio aliiĝis 情况变了
sekreton de aliulo ne malkaŝu 不可泄漏别
人的密事（旧约）

观念
obeu, alie vi estos punata 服从吧，不然的话
你会受到惩罚

la kampo de aliulo 别人的田地
mi metis ĝin kunalie en mian pakon 我把它
和别的东西一起放进了我的包裹里

rapidu, alie vi malfruos 赶快走，不然就要
迟到了
feliĉe mi saltis flanken ĝustatempe, alie mi

Ali|o
la kaverno de Ali-Babo 阿里巴巴的山洞
（阿里巴巴是阿拉伯故事集《一千零一
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夜》中的主人公之一）
alianc|o

ŝi estas almenaŭ kvardekjara 她起码有四十
岁

la triopa [kvaropa] alianco 三国［四国］联
盟
sin alianci kun najbara regno 和邻国结成联

vi ŝajnas almenaŭ tiel juna, kiel via kuzino
你看起来至少跟你堂妹一样年轻
vi povas tute ne uzadi la artikolon, almenaŭ
ĝis la tempo, kiam vi tute bone scios ĝian
signifon 至少在你没有完全弄懂冠词
的意义之前，你可以完全不用它

盟
perfidi sian aliancanon 背叛盟国［盟友］
alibi|o
kontroli alibion 核实不在现场（的证据）
malkonfirmi alibion 确认不在现场不实；推
翻不在现场的证据
alicikl|a
la alicikla serio 脂环系
alies

sed mi almenaŭ estas trankvila en mia koro
可是我起码心里是平静的
post tia skandalo li almenaŭ devas silenti 在
这样的丑闻之后他至少应该沉默
almoz|o
peti almozon 请求施舍，乞讨

*

li fermis siajn orelojn kontraŭ alies kritikoj
他对别人的批评充耳不闻
uzurpi alies bienon 霸占别人田产

almoze vivi 靠施舍生活
almozoj ne malriĉigas 〈谚〉施舍不会使人
变穷

*

aline|o
paĝo 13a, dua alineo 13 页，第 2（自然）
段

kiam vi donas almozon, ne lasu vian
maldekstran manon scii, kion faras via
dekstra 你施舍的时候，不要叫左手知

alkal|o
alkala solvaĵo 碱溶液
alkala reakcio 碱反应

道右手所作的（新约）
kiu tro ripozas, baldaŭ almozas 〈谚〉谁过
分休息，谁不久就会讨乞

alkala tero 碱土
alkala metalo 碱金属
alkaltera metalo 碱土金属

kiu vivas sen kalkulo, baldaŭ estos almozulo
〈谚〉生活没计划，很快成叫花
alokton|o

alkaloid|o
kokaino, kolĉikino, kafeino, morfino k.a. estas
alkaloidoj 可卡因、秋水仙素、咖啡因、

aloktona mineralo 移置［外来］矿
alotrop|a
grafito, diamanto estas alotropaj formoj de

吗啡等都是生物碱
alkohol|o
delikate alkoholita kuko （制作时）掺少量

karbono
体
alp|o

酒精的糕点
kontrolo de alkoholemio
测

kabano sur alpo 高山小屋
konduki la bovinojn somere sur la alpon 夏
季把母牛带到高山牧场

*

血液酒精含量检

石墨、金石是碳的同素异形

*

alkov|o
sekretoj de la alkovo 〈转〉房事秘密，闺
中事

alpobastono 登山杖
alpa faltiĝo 【地质】高山折皱
alpa montariĝo 【地质】高山形成

*

almenaŭ
la foso havas almenaŭ tri metrojn da larĝeco
这个坑至少有 3 米宽

alpa flaŭro [faŭno] 高山植物［动物］
alpa rozo （= rododendro）杜鹃花
alpa skiado 高山滑雪

lingvo arta estas almenaŭ kvindek fojojn pli
facila, ol ĉia lingvo natura 人造语比起
任何自然语来至少要容易五十倍

alpak|o
somera vesto el alpako
alpar|o

羊驼毛夏装
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alparo de valuto 汇兑平价
alparo de kurzo 证券平价

“25”这一表达式读作 2 的 5 次方（见
①
eksponento ）

laŭora alparo 按金平价
esti subalpare [superalpare] 低［高］于平价
*
alt|a

stari alte 站在高处，站得高高地
la neĝo kuŝis alte ekstere 外面积雪很厚
sabla monteto estis amasiĝinta ĝis alte super la

alta monto 高山
alta turo 高塔
altan arbon batas la fulmo 〈谚〉树高遭雷

pordo de la preĝejo 沙丘已聚得高过教
堂的门
spiko malplena plej alte sin tenas 〈谚〉空穗

劈
muro duonmetron alta 半米高的矮墙
infano alta je malpli ol unu metro 不足一米

头抬得高
la luno estas alte supre 明月高悬
ĵeti ion alten en la aeron 把某物抛向高空

高的小孩子
altaj nuboj 高空的云
alta ĉielo 高高的天空

allogis la vinbero, sed estis tro alte 葡萄诱
人，可就是太高
Vi supreniris alten 你已经升上高天（旧约）

alta premo 高压
alta temperaturo 高温
alta prezo 高价

alte ŝati 高度珍视
alte taksi 高度地评价
teni sin alte 持高傲的态度，态度傲慢

alta estimo por iu 对某人极大的尊重
en plej alta mizero 在极度贫困中，在大苦
大难中

rigardi iun de alte 傲视某人，蔑视某人
ne tenu vin alte, sed timu 你不可自高，反要
惧怕（新约）

tro alta postulo 过高的要求
alta saĝo 高超的智慧
alta ofico 高级职务

havi la alton de 100 metroj 有 100 米的高度，
高度为 100 米
kvarangula estu la altaro, kaj ĝia alto estu tri

alta rango 高级别
alta deveno 上等社会出身
alta lernejo 高等学校

ulnoj 这坛要四方的，高三肘（旧约）
ĝi havis la alton de 90 metroj 它有 90 米高
ĝia alto atingas la ĉielon 它高得顶天（旧约）

Alta Ĉambro （议会的）上院
la alta matematiko 高等数学
la altaj latitudoj 高纬度（地区）

Dio en la alto! 至高的神！
（旧约）
ĉe la bazo de la altaĵo 在高地之麓［基部］
anonci sur la pintoj de la altaĵoj de la urbo

la peco ne plaĉis al la amaso, ĝi estis tro alta
por la popolo 那篇文章太高深了，普
通民众不喜欢

在城中至高处宣告（旧约）
mi supreniros sur la altaĵon de la nuboj 我要
升到高云之上（旧约）

altaj pensoj 高尚的思想
altaj sentoj 高尚的情操
alta celo 崇高目标

li forigis la altarojn de fremdaj dioj kaj la
altaĵojn 他除掉外邦神的祭坛和丘坛
（旧约）

la altaj faroj 丰功伟绩
la Altaj Kantoj （
《圣经》中的）
《雅歌》
de rigardo tro alta malsaniĝas okulo 〈谚〉

la alteco de monto 山的高度
fluga alteco 飞行高度
alteco de prezo 价格的高低（程度）
；物价

看得过高，会累坏眼睛（意为：不可自
视过高）
altaj tonoj 高音调

昂贵的程度
Via Reĝa Alteco 国王陛下
Serenega Alteco 尊贵的殿下（用以间接称

la tono estas tro alta por mia voĉo 音调定得
太高，我唱不上去
oni elparolu la esprimon 25 kiel “du alt kvin”

呼摩纳哥公国国王摩纳哥亲王殿下）
sur la alteco de 1400 metroj super la nivelo de
la maro 在海平面以上 1400 米的高度
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上
altigi la manon sur iu 把手举高在某人头顶

*

上
altigi la tonon 提高音调
altigi la prezon 抬高价格

里为耶和华筑了一座坛（旧约）
la fajro sur la altaro ne estingiĝu 别让祭坛
上的火熄灭

altigi la valoron 提高价值，使价值升高
kio estas altigita inter homoj, tio estas
abomenaĵo antaŭ Dio 人所尊贵的，神

starigi altaron al iu 〈转〉把某人奉若神明
li ŝtelas de najbaro por doni al altaro 〈谚〉
偷邻人的东西，供教堂的祭坛（意为：

却看作是可憎恶的（新约）
altiĝas la nebulo, baldaŭ ni povos vojiri 雾
上升消散，过一会儿我们就可上路

作虚假的虔诚姿态）
ricevi grizan haron, ne vidinte altaron 〈谚〉
头发已白，仍未婚配（“ne vidinte altaron”

altiĝos la kornoj de virtuloj 义人的角，必被
高举（旧约）
dank’ al la lingvo la homoj altiĝis super la

的含义是尚未到教堂举行过结婚仪式）
bela paro por altaro 〈谚〉美满而十分般配
的一对（夫妻）
；天作之合

bestoj 〈转〉由于有了语言，人类便
高于动物
altiĝo de rango 级别升高，晋升

la trono kaj la altaro 〈转〉国家与教会
alteraci|o
alteracio de granito al sablo 花岗岩蚀变为

malalta fenestro 低的窗子
malalta plafono 低的天花板
malalta seĝo 矮的椅子

altar|o
li konstruis tie altaron al la Eternulo

沙子
altern|i
la sezonoj alternas

他在那

*

四季更迭；季节交替

malalta reliefo 浅浮雕
malaltaj nuboj 低空的云
malaltaj branĉoj de arbo 低垂的树枝

nokto kaj tago alternas 昼夜更替
silento kaj tondro alternis 寂静和雷声相互
交替时而寂静无声，时而雷声大作

malalta tensio 低电压
malalta sangopremo 低血压
malalta aerpremo 低气压

alternaj kultivoj 【农】轮作
alternaj rimoj 【文】
（诗的）交叉韵
alterna kurento 【电】交流电

malalta temperaturo 低温
vendi je malaltaj prezoj 低价出售，贱卖
malaltaj klasoj 下等（社会）阶层

alternaj floroj [folioj] 互生花［叶］
alternaj anguloj 【数】
（交）错角
alternigi laboron kaj ripozon 使工作与休息

malalta nobelo 地位低微的贵族
malalta tono 低音（调）
la hirundo malalte flugas 那只燕子飞得很

交替进行；使劳逸结合
alternigi la virojn kaj virinojn ĉirkaŭ tablo
让男宾和女宾花搭着围坐在桌边

低
malalte kliniĝi 低低地俯下身子
malalte edziniĝi 下嫁

*

malaltigi la nivelon 降低水平
malaltigi la voĉon 压低嗓门
malaltigi ies fierecon 挫消某人的傲气

solvi alternativon 在两者中进行抉择
alternativaj movadoj 非主流运动
alternativaj medicinoj （不同于现代西方医

la temperaturo malaltiĝis 温度降低了
la prezo de tomatoj malaltiĝis 西红柿掉价
了

学的）另类医学（如针灸、草药疗法等），
替代医学
alternativa metodo 变通办法

plialtigi prezojn 提高物价
la prezoj plialtiĝis 物价提高了
la Plejaltulo 至高无上的神（即上帝）

alternativa energio 替代能（指不是由矿物
燃料等产生的非传统动能或热能），代
用能，非传统能

alternativ|o
esti [sin trovi] en embarasa alternativo 处在
进退两难的窘境
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altitud|o
je la altitudo de...

〈谚〉不是因为漂亮而被爱上，而是因
为被爱上才漂亮（意为：情人眼里出西

海拔„

altituda malsano 【医】高山病，航空病
*
alud|i
aludi ion al iu 向某人暗示某事

施）
volupte ami iun 贪恋［淫恋］某人；为满
足肉欲而爱某人

la artikolo klare aludas la ĵusan skandalon
这篇文章明显地影射刚发生的那件丑
闻

mia plej amata 我最钟爱的人
ami sian patrinon [patrion] 爱母亲［祖国］
mi ne amas homojn duvizaĝajn 我不喜欢两

per vorto(j) aludi al iu, ke... 用一两个词语
提醒某人„
li eĉ per unu vorto ne aludis al mi, ke tiu ne

面人（即两面派的人，口是心非［两面
三刀］的人）
amu domon novan kaj amikon malnovan

povas esti mia reprezentanto 他没有向
我提醒过一个字说那人不能当我的代
表

〈谚〉房子新的好，朋友老的好
kiu min amas, amas mian hundon 谁爱我，
就爱我的狗（意同：爱屋及乌）

doni signojn per la okulo kaj aludi per siaj
piedoj 用眼传神，用脚示意（旧约）
li neniam faris al mi ian aludon pri tio, ke li

dentoj mordas la langon, tamen ambaŭ sin
amas 〈谚〉尽管牙齿会咬舌头，但它
们还是相亲相爱

proponas fari en Esperanto ian ŝanĝon
他从来没有向我暗示过他要提议对世
界语作某种修改

ami kafon [teon] 喜欢（喝）咖啡［茶］
ami iajn manĝaĵojn 喜欢（吃）某些食物
ami muzikon [sportojn] 爱好音乐［体育运

por saĝulo sufiĉas aludo 〈谚〉聪明人一点
就透
en ŝerco kaj ludo ofte sidas aludo 〈谚〉玩

动］
kiu amas honoron, amu laboron 〈谚〉爱荣
誉，就得爱劳动

笑与游戏中，常有警示
alumini|o
aluminia klorido 氯化铝

mono amas kalkulon 〈谚〉钱财要算清楚；
钱财分明
plezuron ami pli ol Dion 爱享乐甚于爱神

aluminia stango 铝棒
aluminia folio 铝箔
aluminia lado 铝片

ami vivi alie ol ĉiuj aliaj 喜欢过与众不同的
生活
ami danci 喜欢跳舞

*

ami fanfaroni 好自我吹嘘
ami esti laŭdata 喜欢被人称赞
mi ŝerci ne amas 我不爱开玩笑

*

alun|o
natria aluno 钠明矾
aluni tinkturotajn ŝtofojn

用明矾溶液浸渍

需要染色的织物
alveol|o
dentaj alveoloj 牙槽

li amas, ke oni lin bone akceptu 他希望受到
良好接待
la amaso amas, ke oni donu al ĝi leĝojn 人

pulmaj alveoloj 肺泡
alvus|o
alvusumi lageton 在小池塘里下鱼苗

民群众希望给它立法
vi amas preni, amu redoni 〈谚〉你喜欢借，
也要喜欢还

Alzac|o
la alzaca lingvo 阿尔萨斯方言
*
am|i

la amo de viro al virino [de virino al viro] 男
人对女人［女人对男人］的爱
esti malsana de amo 相思成疾；害相思病

ami iun aliseksan 爱某个异性
ami kaj esti amata 爱并且被爱
ne bela estas amata, sed amata estas bela

la amo estas forta kiel la morto 爱情如死一
样坚强（旧约）
oni ne forgesas facile sian unuan amon 初恋
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难忘
edziĝo pro amo

由爱而结合的婚姻；恋爱结

kia aminda infano! 多么讨人喜欢的孩子！
amindumi senlime iun 尽情地跟某人调情

柏拉图式的恋爱，（纯）精神

tre romantika amindumado 非常浪漫的打
情骂俏
via nudeco estis malkovrata en via malĉastado

la amara gusto de trompita amo 失恋的苦涩
滋味；失恋的痛苦
amafero 性爱事件，性爱关系

al viaj amistoj 你与你所爱的行淫，露
出你的下体（旧约）
ekami belan knabinon 爱上一位漂亮的姑

amdeklaro （= amesprimo）爱情的表白
amletero 情书
amsopiro 因爱情而产生的忧郁情绪；相思

娘
sankta kaj pura, kiel unua ekamo
样圣洁

esti malsana de amo 思爱成病；害相思病
havi [senti, porti] amon al iu 爱某人
amo al la proksimulo 对亲近的人的爱

enamiĝi en iun [je iu, al iu] 迷恋上［爱上］
某人
geamantoj sin pikas 〈谚〉情侣拌嘴（不记

neniu havas amon pli grandan ol tio, ke iu
demetus sian vivon por siaj amikoj 人
为朋友舍命，人的爱心没有比这个更大

仇）
ili lin malamas, sed ili samtempe lin timas
他们恨他，但同时又怕他

的（新约）
amo al la libereco [al la paco] 对自由［和平］
的热爱

sanktfigurojn ornamas kaj homojn malamas
〈谚〉一面装饰圣像，一面憎恨世人（意
为：假装虔诚，伪善）

la amo al la kartludo 对打纸牌的喜好
edziĝo pro amo flamanta al sako sonanta
〈谚〉只为叮当作响的钱袋而结合的婚

malami malvirton [militon] 憎恶邪恶［战争］
mi malamas mensogon kaj malkuraĝon 我讨
厌撒谎和怯懦

姻
amaj rilatoj 恋爱关系
ame rigardadi 含情脉脉地看着

malamanto de faro estas amanto de kalendaro
不爱做事的人喜爱日历（意为：懒人想
要知道哪天是节假日）

eĉ monstron admiras, kiu ame deliras 〈谚〉
爱得发狂的人，对怪物也会倾倒
en la okuloj de sia amanto ŝi estas plej bela

senti fortan malamon al [kontraŭ] iu
怀有强烈的仇恨
perforta amo estas plej forta malamo

她在情人眼里是最漂亮的
mi havigis al mi multajn amantinojn
许多妃嫔（旧约）

强求的爱乃是最大的恨
ŝi fariĝis tiel malaminda, ke ŝia propra patrino
ŝin forpelis de si 她变得如此可恨，连

婚
platona amo
恋爱

我收纳

像初恋一

对某人
〈谚〉

amanto de cigaredoj 喜欢抽烟的人
eĉ por pomo putranta troviĝas amanto 〈谚〉
就连烂苹果也有人喜爱

她亲生母亲都把她赶走
amalgam|o
amalgamo el stano 锡汞合金

la amantoj de la libereco 热爱自由的人们
venu mia amato en sian ĝardenon kaj manĝu
ĝiajn multevalorajn fruktojn! 愿我的良

amalgami oron [arĝenton] 使金［银］汞齐
化
amand|o

人进入自己园里，吃它佳美的果子（旧
约）
via tutaĵo estas bela, mia amatino! 我的佳偶

dolĉa [amara] amando 甜味［苦味］扁桃仁
amando de abrikoto [de persiko, de juglando]
杏［桃，核桃］仁

啊，你全然美丽！
（旧约）
ĉio estas aminda en ŝi 她身上的一切都是可
爱的

*

amar|a
amara kiel galo [aloo, genciano, kakao] 像
胆汁［芦荟，龙胆酊，可可］一样苦

33

amara migdalo 苦味扁桃，苦味巴旦杏
la kafo sen sukero estas amara 不加糖的咖

专咬走在最后的人；落在最后的人遭殃
abelujon ne incitu, amason ne spitu 〈谚〉不

啡味苦
por buŝo amara, por koro dolĉa 嘴里苦，心
里甜

要捅蜂窝，不要犯众怒
kiso antaŭ amaso estas kiso de judaso 〈谚〉
当众的吻乃是犹大之吻（意为：虚伪的

amara realo 痛苦的现实
amara rido 苦笑
amara moko 辛辣的嘲笑

友好表示。源出《新约》
）
amaskomunikiloj 大众传播媒介，大众传媒，
媒体

amara parolo 尖刻的话语
amara riproĉo 严厉的斥责
amare plori 痛哭

amaskonsumado 大众消费
amasa forkurado 成群逃跑；大批出逃
amasa kunveno 群众大会

amare bedaŭri la perditan tempon de la juneco
苦涩地惋惜逝去的青春年华
ŝi sentis la amarecon de sia vidviniĝo 她感

amasa senlaboreco 大量失业
amase dissemitaj mensogoj kaj kalumnioj
泛散布的大量谎言和污蔑

受到丧夫的痛苦
amarant|o
amaranta jupo 苋红色的裙子

amasigi slipojn por vortaro 为编写词典积
累大量卡片
amasigi aron da kuraĝuloj 聚集一批勇士

*

amasigi sur iun ĝojojn kaj honorojn 给某人
以许多欢乐和荣誉
amasigo de pompaj esprimoj 华丽辞藻的堆

amas|o
amaso da neĝo 一堆雪
amaso da fojno 一堆草料
amaso da multekostaj objektoj
品
amaso da rubo 一堆瓦砾

一堆贵重物

广

砌
tiu verko estas nur amasigo de banalaj
anekdotoj 这部 作品只不过是庸 俗趣

amaso da brutoj 一群牲畜
amaso da ŝuldoj 一堆债务
amaso da mono 许许多多的钱

闻的堆积
la sablo amasiĝis tre alte 沙子堆得很高
multaj homoj amasiĝis ĉirkaŭ li 许多人聚集

la densaj amasoj da homoj 密集的人群
tiaj proponoj estis faritaj al ni en granda
amaso 这样的建议大量地向我们提出

在他的周围
amasiĝo de homoj 人群的集聚
teni la popolamason sub la pantoflo

sidi en amaso da embaraso 〈谚〉处于极大
的困境中；处境十分为难；处境非常尴
尬；困难重重

迫］人民大众
popolamasaj armitaj fortoj
力量

amaso da fianĉoj, sed la ĝusta ne venas 〈谚〉
求亲者一大堆，中意者却没来
festeno kaj ĉaso kaj da ŝuldoj amaso 〈谚〉

popolamasa kanto 大众歌曲
ŝi estas virino popolamasa 她是大众热捧的
女人

饮宴打围，债务成堆（意为：阔绰奢华
的生活会使人负债累累）
la aplaŭdado de la amaso 群众的鼓掌

*

en amaso eĉ morto estas pli gaja 〈谚〉大家
在一起，死也不可怕；有人共患难，死
也不足惧

amatoro-fotografo 业余摄影
amatora teatro 业余剧团
*
ambasad|o

al kuko kaj kaso ĉiam venas amaso 〈谚〉人
群总是向糕饼和钱财聚拢
la lastan el amaso atakas la hundo 〈谚〉狗

la

amator|o
amatoro en teniso
动员

统治［压

人民群众的武装

网球爱好者，业余网球运

ambasadejoj
havas
statuson
de
eksterteritorieco 大使馆享有治外法权
地位
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*

ambasador|o
la franca ambasadoro

*

ambici|o
havi la ambicion fariĝi granda poeto

法国大使

有成为

sendi ambasadoron 派遣大使
revoki ambasadoron 召回大使
investi [nomumi] ambasadoron 任命大使

伟大诗人的奢望
homo kun ambicio 野心勃勃的人
lia ambicio estas nesatigebla 他的名利［权

interŝanĝi ambasadorojn 互派大使
eksterordinara kaj plenrajt(igit)a ambasadoro
特命全权大使

力］欲难以满足；他对名利［权力］贪
得无厌
lia sola ambicio estas la akademio 他的志向

rezidanta ambasadoro 常驻大使
migranta ambasadoro 无任所大使，巡回大
使

是进入科学院
plenumi la ambicion 实现抱负［愿望］
ambicia politikistaĉo 野心勃勃的政客

la ambasadoro de Ĉinio al Usono 中国驻美
大使
rangi kiel duaklasa ambasadoro 位为二级大

ambicia junulo 有抱负的年轻人
ambicii gloron 追求荣誉
ambigu|a

la

使
ambasadoro petis aŭdiencon ĉe
Prezidento 大使请求总统接见

la

ambigua respondo 模棱两可［含糊其词］
的回答
ambigua rideto 暧昧［捉摸不透］的微笑

*

ambaŭ
ĉu li saviĝis? Ĉu ŝi vivas? — Jes, ambaŭ vivas
他得救了吗？她还活着吗？——是的，

ambl|i
urso [kamelo, ĝirafo] amblas 熊［骆驼，长
颈鹿］侧对步行走

两人都活着
al vi klopodojn kaj al mi suferojn vi kaŭzas,
tamen ambaŭ estas vanaj 你自己奔走

ambliop|a
ambliopaj okuloj
*
ambos|o

忙碌，还使我受苦受累，然而这两者都
是徒劳的
en unu tago ili ambaŭ mortos 他们二人将一

esti inter martelo kaj amboso 〈谚〉在大锤
与铁砧之间；两面挨打；腹背受敌
pli feliĉa estas martelo insultata ol ambosa

日同死（旧约）
pli bone estas iri senfila en la ĉielon, ol se
ambaŭ, la patro kaj la filo, iras en la

kompatata 〈谚〉挨骂的铁锤比受怜悯
的铁砧幸运（宁当铁锤，不做铁砧）
dupinta amboso 【技】（金银器工人用的）

inferon 没有子嗣孤身进天国，胜过父
子同去下地狱
rigardu per ambaŭ okuloj! 〈谚〉要特别留

双角铁砧
ambulatori|o
ambulatoria kirurgio 门诊外科

神地看！眼睛要放尖些！
ambaŭ floroj de samaj valoroj 〈谚〉一路货
色；半斤八两；一对宝；难兄难弟

ambulatoria paciento 门诊病人
ambulatoria kuracado 门诊治疗
*
ameb|o

dentoj mordas la langon, tamen ambaŭ sin
amas 〈谚〉尽管牙齿会咬舌头，但它
们还是相亲相爱

ameba disenterio 【医】阿米巴痢疾
amebaj abscesoj 【医】阿米巴脓肿
*
amel|o

ambaŭflanke 在两旁，在两边
ambaŭtranĉa glavo 双刃剑
ambaŭdekstra homo 两手同样灵巧的，左右

grenamelo estas uzata kiel gluo kaj por
rigidigi tolaĵon 谷物淀粉可用来作浆
糊和给内衣上浆

手的
kolekti fruktojn ambaŭmane
摘水果

terpomamelo estas kuirarte uzata 土豆淀粉
可用作烹调勾芡
amelita kolumo 上了浆的（衬衫）领子

用双手同时采

弱视的眼睛
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amen
diri amen al io

amikon montras malfeliĉo 〈谚〉患难中，
见朋友；患难见知己

认可，同意

se ne estus “se” kaj “tamen”, mi al ĉio dirus
amen 〈谚〉假如没有“如果”和“可
是”，我就会对一切说“同意”（意为：

pli bona amiko intima ol parenco malproksima
〈谚〉好友胜似远方的亲戚；远亲不如
好友；挚友胜似远亲

实际上不可能同意）
certaĵo kaj leĝo, kiel amen en preĝo 〈谚〉
犹如教堂诵阿门，
（此事）肯定又必然

amiko en ĝojo kaj ploro 〈谚〉同甘共苦的
朋友
amiko de amiko estas ankaŭ amiko 〈谚〉朋

ameno diablon ne forpelas 〈谚〉口念“阿
门”赶不走魔鬼（意为：不采取实际行
动就不可能取得实际效果）

友的朋友也是朋友
amiko estas kara, sed vero pli kara 〈谚〉朋
友可贵，但真理更可贵

*

malfermu, mi estas amiko 请开门，我是朋
友
mi gajnos mian proceson, ĉar mi havas

amend|i
la parlamento havas la rajton amendi
修改（法律等）的权力
proponi [voĉdoni, forĵeti] amendon
决，否决］修正案
*
Amerik|o

议会有
提出［表

amikon ĉe la kortego 我会胜诉，因为
朝廷里有我的朋友
li kolektis ĉiujn siajn amikojn, por apogi la

la eltrovo de Ameriko 美洲的发现
Nord-Ameriko 北美
Sud-Ameriko 南美

manifestacion 他召集所有朋友来支持
示威活动
amiko de la paco 爱好和平的人

Centr-Ameriko [Mez-Ameriko] 中美
eltrovi la jam eltrovitan Amerikon 〈转〉发
现人们早已知道的事物（意为：一点也

amikoj de Esperanto 世界语的支持者；世界
语之友
respondoj al la amikoj 答友人

不希奇）
ametist|o
ametistaj okuloj 紫水晶色的眼睛

ili estis tre amikaj inter si 他们互相很友好
montri sin amika al iu 对某人很友善［亲切］
amika helpo 朋友的［友谊的］帮助

*

amfibi|oj
vostohavaj amfibioj （= urodeloj）有尾两栖
类动物

amika konsilo 朋友般的劝告
amika riproĉo 善意的责备
esti en amikaj rilatoj kun iu 和某人关系很

amfibia tanko 水陆两用坦克
amfibia aŭto 水陆两用汽车
amfibia aviadilo 水空两用飞机

好
amika ligo 友谊的联系
amiki kun iu 和某人做朋友

amfibrak|o
amfibraka verso
句

fari al iu amikaĵon 对某人作友好的表示
vivi kun iu en granda amikeco 和某人相处
得非常友好

*

抑扬抑［短长短］格的诗

*

amfiteatr|o
la sangaj ludoj de la amfiteatroj Romaj
马竞技场上的血腥竞技

古罗

ligo de amikeco 友谊的纽带
la amikeco de lernejo 校友之情，同窗之谊
la amikeco inter viro kaj virino estas delikata

sur la deklivo amfiteatre kuŝas urbeto 小城
呈梯形位于山坡上
*
amfor|o

男女之间的友情是微妙的
amikeco aparte, ofico aparte 〈谚〉交情是
交情，公事是公事；公私应分明；公事

filma stelo, naskita sub signo de Amforo 生
于宝瓶宫下的一位影星
*
amik|o

公办
amikiĝi kun [al] iu 和某人结为朋友
ne amikiĝu kun homo kolerema 好生气的人，
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不可与他结交（旧约）
amikino de infaneco 童年时的女友

malamikiĝi kun iu 和某人结仇
amin|o

ĉu vi ambaŭ ne estas amikinoj de la infaneco?
你们俩不是童年时代的女友吗？
li ankoraŭ ne havas amikinon 他还没女朋

aminfenolo 氨基（苯）酚
amin(o)acido 氨基酸，胺酸
*
amnesti|o

友
timu

lupon edukitan kaj malamikon
repacigitan 〈谚〉要提防驯化了的狼

la nova reĝo amnestiis ĉiujn kondamnitajn je
malpli ol du jaroj da malliberigo 新国
王赦免所有两年以下徒刑的犯人

和言归于好的仇敌
kiu neniun savis, malamikon ne havas 〈谚〉
没有救助过任何人，也就没有敌人

amok|o
amoke kuri tra la stratoj
上狂奔

estinta amiko estas plej danĝera malamiko
〈谚〉昔日的朋友是现时最危险的敌人
la malamiko, kiu lolojn semis, estas la diablo

amoni|o
tetrametilamonio 四甲铵
amonia sulfato 硫酸铵

撒稗子的仇敌，就是魔鬼（新约）
al malamik’ en kuro faru ponton kun plezuro
〈谚〉逃敌苦无路，为其搭便桥（意近：

amonia klorido 氯化铵，卤砂，盐卤
amoniaj saloj 铵盐
*
amoniak|o

穷寇勿追）
iri milite kontraŭ la malamikon
［敌军］

迎击敌人

amoniaka haladzo 氨水的臭气
amor|o
amoro estas la kuntuŝo de du epidermoj kaj la

viaj malamikoj falos antaŭ vi de glavo 你们
的敌人必倒在你们刀下（新约）
la ambiciaj obstinaj personoj estas la plej

interŝanĝo de du kapricoj 性爱是两块
表皮的接触和两个任性欲望的交流
amori kun iu [iun] 和某人做爱

grandaj malamikoj de nia ideo 有野心
的顽固派是我们理想最大的敌人
nia plej granda malamiko ĉiam estis la

perforte amori virinon 强行与女人发生性
关系
ekscesa amorado 过度的性爱行为

postulado de reformoj 〈转〉要求改良
是我们最大的敌人
plibono estas malamiko de bono 〈谚〉较佳

*

是现况之敌（或译较佳者，佳之反；意
为：要求过高，适得其反）
alpreni sintenon malamikan al iu [io] 对某

la aĉetprezo de aŭtomobilo estos amortizota
en kvin jaroj 汽车的购进价将分 5 年
折旧

人［某事］采取敌对态度
ĝi estas malamika kontraŭ nia ideo
们的理想对立

amortizita oscilado 衰减振荡
amortizo de ŝuldo 债务的分期偿还
la amortizo de la maŝinaro 机器设备的折旧

它和我

杀人狂似地在大街

amortiz|i
tiu ŝtata deprunto estos amortizita en dudek
jaroj 该国债将在 20 年内分期偿还

malamika lando 敌国
malamika ŝipo 敌舰
malamika soldato 敌军士兵

amortizo de oscilcirkvito 振荡电路的衰减
*
ampleks|o
la amplekso de liaj konkeroj estas frapanta

malamikeco de [inter] nacioj 民族间的仇恨
mi metos malamikecon inter vi kaj la virino
我要叫你和女人彼此为仇（旧约）

他所征服的地域之广，是惊人的
salono de grandioza amplekso 高大宽敞、富
丽堂皇的厅堂

la intereso de la karno estas malamikeco
kontraŭ Dio 以肉体为念就是与神为
仇（新约）

la amplekso de tajdo 潮的高度
la amplekso de oscilo 振荡的幅度，振幅
doni amplekson al jupo per plisado 借助褶
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皱可使裙子宽大
li diris, ke la amplekso de miaj proponoj lin

*

kontentigas 他说我的建议的广泛程度
令他满意
la amplekso de katastrofo 灾难影响的范围，

人的腿截掉，截去某人的腿
amputado de la dikfingro 拇指截除
*
amuz|i

受灾面
la amplekso de krizo 危机的严重程度
vasta amplekso da farita lernado 已学课程

la teatraĵo min tre amuzis 那部戏使我很开
心
la simioj amuzis la infanojn 那些猴子把孩

的广度
tiu principo havas pli grandan amplekson ol
nure juran 这一原则的涉及面超出了

子们逗乐了
la infano sin amuzis per la stanaj soldatoj
孩子在玩锡制士兵游戏

纯法律的范围
la movado prenas grandan amplekson 运动
在蓬勃发展

la reĝo vidis, ke Isaak amuziĝas kun sia
edzino 王见以撒和他的妻子利百加戏
玩（旧约）

la ideo “besto” havas pli da amplekso ol la
ideo “hundo” “besto”这一概念的外延大
于“hundo”的概念

sin amuzi [amuziĝi] pri iu 以取笑某人为乐
kulturaj amuzoj 文化娱乐活动
liveri amuzojn al iu 给某人提供娱乐手段

ampleksa vortaro 收词量大的词典，内容丰
富的词典
ampleksa sciado 广博的知识，知识面广

［消遣方式］
ĉiuj amuzoj estas malpermesitaj dum nacia
funebro 国丧期间，停止一切娱乐

ja la ĉielo kaj la ĉielo de ĉieloj ne povas Vin
ampleksi 天 和 天 上 的 天 不 能 容 纳 你
（旧约）

loko de amuzoj 游乐场
fari al si amuzon kun virino 强行与女人发
生性关系；玩弄女人

tiu ĉi deklaracio ampleksas ĉiujn nunajn
politikajn demandojn 这个声明把所有
当前的政策问题都包含进去了

tre amuza rakonto 引人入胜的故事
amuza ŝerco 引人发噱的笑话，很风趣的玩
笑

legante li povas ampleksi dek liniojn per unu
rigardo 他读书能够一目十行
iliaj esploroj ampleksas multajn sciencajn

amuza spektaklo 有趣的演出
infanoj bezonas amuziĝon 儿童需要娱乐
virino, kiun vi elektis kiel objekton de via

kampojn 他们的研究涵盖许多科学领
域
ampleksigita reeldono 增补版

amuziĝo 你选来当作玩物的女人
diletanteco estas amuzilo de la vivo 业余爱
好是生活中的消遣手段

amplif|i
indico de amplifo 放大率
koeficiento de amplifo 放大系数

1*

amplifa stacio （远距通信线路等的）放大
站
*
ampol|o

familiano 家庭成员
samklasano 同班同学
amerikano 美洲人

ampolo de spermodukto [de deferenta kanalo]
输精管壶腹
ŝraŭba ampolingo 螺口灯头

pekinano 北京人
urbano 市民
respublikano （美国）共和党人

dunoĉa [bajoneta] ampolingo 插口灯头
ŝraŭba ampolsoklo 螺口灯座
dustifta [bajoneta] ampolsoklo 插口灯座

islamano 伊斯兰教徒
samideano （世界语者之间的称呼）同志
kristano 基督教徒

amput|i
amputi iun je la kruro [la kruron al iu] 把某

那

-an|
komitatano 委员
civitano 公民
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ano de esperantista grupo 世界语小组成员
ili marŝis per malgrandaj anaroj 他们三五成

vektora analizo 向量分析，矢量分析
analiza juĝo 分析判断

群地走着
kun ili iris ankaŭ ĉaroj kaj rajdantoj; kaj la
anaro estis tre granda 跟他一道去的还

analiza rezonado 分析性推理
analiza metodo 分析的方法
la ĉina lingvo estas analiza lingvo

有车辆和马兵；那一帮人甚多（旧约）
la homaro ne restos eterne senhelpa anaro da
ekzistaĵoj ne komprenantaj unu la alian

析型语言
analiza funkcio 解析函数
analiza geometrio 解析几何

人类将不会永远是互不了解的一群无
助的生灵
aniĝi al klubo 加入俱乐部

*

2

-an|
metano 甲烷
etano 乙烷

la flugiloj de la birdo estas analogaj al la
brakoj de la homo 鸟的翅膀和人的手
臂同功

butano 丁烯
heksano 己烷
dekano 癸烷

merkaptano estas analoga al alkoholo 硫醇
与乙醇类似（分子结构相同但作用不同）
tolueno estas analoga al benzeno 甲苯与苯

mentano 薄荷烷
anabol|o
anaboliga substanco 【医】促合成代谢的物

类似（结构稍有差异但反应性能相同）
tolueno estas analogo de benzeno 甲苯是苯
的类似物

质
anafilaksi|o
anafilaksia reago

*

过敏反应

汉语是分

analog|a
tio estas aventuro analoga al tiu, kiun mi havis
这是一次与我曾遇到过的相似的奇遇

analogi|o
havi analogion kun io 和某物有类似性
la analogio alkondukis esperantistojn formi

*

anagram|o
tiri anagramon el ies nomo 变移某人名字的
字母组成一个词

“alies” laŭ la modelo de “ies” 类推作
用导致世界语者比照“ies”构成“alies”
这一词形

anal|oj
la Analoj de Tacito 泰西陀（罗马历史学家）
的《编年史》

*

analitik|o
analitika funkcio 解析函数
*
analiz|i

*

analizi solvaĵon 分解溶液
analizi fenomenon 分析一种现象
kvanta analizo 定量分析

viranaso 公鸭
anasiri [anaspaŝi]
右摇摆）

spektra analizo 光谱分析
analizo de teatraĵo 对一部戏剧的剖析
analizo de kompleksa frazo 对一个复合句

rostita anasaĵo 烤鸭（肉）
anastomoz|o
anastomoza granda arterio 吻合的大动脉

的分析
sintaksa analizo 句法分析
doni kritikan analizon de proponataj ŝanĝoj

anastomozaj parafizoj （菌类的）联结侧丝
la arterioj anastomoziĝas kun la vejnoj 动脉
和静脉吻合

对提出的修改建议给予评论性的分析
infinitezima analizo 无穷小分析，无限小分
析，微分

anatom|o
anatoma traktato 解剖学论文
-anc|

anarki|o
anarkio estas ĝuste ordo 无政府即秩序
anarkiaj doktrinoj 无政府主义学说
anas|o
doma anaso 家鸭
sovaĝa anaso 野鸭
鸭步行走（走路时身体左
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varianco 【数】方差，数据的偏离值
induktanco 【理】电感系数

angipinĉilo 血管钳，止血钳
angispasmo 【医】血管痉挛

portanco 【空】承载能力，举力
*
anĉ|o
libera anĉo 自由震动簧片

*

anĉo batanta 震击簧
anduj|o
fumaĵita andujo 熏制的香肠

*

*

*

angil|o
marinita [fumaĵita] angilo 醋渍［熏制］鳗
鱼
angin|o
katara angino 卡他性咽峡炎
ulcera angino 溃疡性咽峡炎

anekdot|o
anekdotoj pri ies vivo 有关某人生活的奇闻
趣事
historiaj anekdotoj pri Pekino 有关北京的
掌故
anekdota kroniko 趣闻轶事专栏，花絮专栏

angl|o
la angla lingvo 英语
la frua angla stilo 早期英语文体
la angla Eklezio 英国国教会，英国圣公会
angor|o
angoro pro longa atendo 等得太久而产生的

*

*

aneks|i
en 1793 Prusio, Rusio kaj Aŭstrio perforte
aneksis partojn de Pollando 普鲁士、俄

焦虑不安
senti angoron 感到苦恼
angoro antaŭ la morto 在死神面前的恐慌

国和奥地利于 1793 年强行瓜分了波兰
的部分国土
aneksi statistikojn al raporto 把统计数据附

*

入报告
politiko de aneksado 兼并政策
la aneksaĵoj de Napoleono 拿破仑并吞的属

alternaj anguloj （交）错角
apudaj anguloj 邻角
komplementaj anguloj 余角

地
la aneksaĵoj de organo 【解】器官的附件
la aneksaĵoj de traktato 条约的附件

suplementaj anguloj 补角
sin vundi ĉe la angulo de meblo 碰到家具的
角而受伤

anemi|o
anemia vizaĝo 没有血色［苍白］的脸
anemia knabino 软弱无力的女孩子

angulo de domo 屋角
la kvar angulojn de la domo 房屋的四角
ĉirkaŭiri la angulon de domo 绕过房角

longaj studhoroj anemias la infanojn
的学习使孩子们精疲力竭
aneroid|a

长时间

trans la angulo vi trovos drinkejon 过了那个
拐角你就会找到酒馆
serĉi en la anguloj de tirkesto 找遍抽屉所有

aneroida barometro 【气】无液气压表，膜
盒［空盒］气压计
anestez|i

的角落
ĉiam vi lasas iom da polvo en la anguloj de la
ĉambro 你总是在房间所有的角落处

anestezi operacioton 对病人术前施行麻醉
ĝenerala anestezo （= narkozo）全身麻醉
loka anestezo 局部麻醉

留下点儿灰尘（意为打扫得不干净）
meti la knabon en angulon de la klasĉambro
(por lin puni) 罚孩子站到教室墙角

akupunktura
anestezo
[anestezo
akupunkturo] 针刺麻醉
anesteza substanco 麻醉物

rideto glitis ĉe la angulo de ŝiaj lipoj 微笑掠
过她的嘴角
la kvar anguloj de la tero 世界各地

aneŭrism|o
rompiĝo de aneŭrismo
angi|o

动脉瘤破裂

per

angul|o
akuta angulo 锐角
malakuta [obtuza] angulo 钝角

en ĉiuj anguloj 在所有角落里；旮旯旮旯儿；
到处
en ĉiuj anguloj de la mondo 在世界各个角
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落；在世界各地
loĝi sur angulo de tegmento 住在屋顶的一

malbona [defalinta] anĝelo （= diablo）叛逆
的［堕落的］天神，魔鬼

角
malnoblaj agoj faritaj en anguloj
干下的卑鄙勾当

la anĝelo de l’ abismo [de l’ mallumo]
Satano）撒旦，魔王
la nigraj anĝeloj 魔鬼

在背人处

（=

ĉiu angulo kun sia sanktulo 〈谚〉各地有各
地的圣人（意为：一个地方所尊崇的圣
人，在别的地方不一定受到尊崇）

kalumniante konstante, oni eĉ anĝelon
nigrigas 〈谚〉经常的恶语中伤，甚至
能把天使说成黑色（天使通常以带翅膀

en ĉiu angulo alia postulo 〈谚〉各地有各
地的规矩（postulo 在本句中指对人的行
为道德的要求）

穿白衣的形象出现）
kontentigi ĉiujn eĉ anĝelo ne povas 〈谚〉即
使天使也不能使人人都感到满意

li estas bravulo en sia angulo 〈谚〉他是躲
在角落里的勇士；他是个假好汉
la angulo de ŝakamatoroj 棋友之角

demono neniel povas turniĝi en anĝelon 魔
鬼决不会变成天使
anĝelo de mildeco 温柔的安琪儿，非常温

angula distanco 角距离
angula frekvenco 【理】角频率
angula akcelo 【理】角加速度

柔的人
bela kiel anĝelo 像天使一样美；非常美丽
adiaŭ, anĝelo de mia animo! 再见，我心灵

angula rapideco 【理】角速度
angula meblo 三角形家具（专置于屋角，
如角柜）

的天使！
anĝela saluto 【基督】奉告祈祷，三钟经，
圣母经（即天主教徒追念圣母玛利亚的

angula ŝtono （= angulŝtono）
【建】奠基石，
角石
turni angulen 转向拐角，绕过拐角

祈祷词“万福玛利亚”
）
la anĝela sfero 天使界
anĝela formo 天使的身形

anguleca vizaĝo 瘦削的脸
anguleca karaktero 执拗的性格
serĉi en ĉiuj loketoj kaj anguletoj

anĝela rideto 天使般的微笑
anĝela dolĉeco 天使般的甜美
anĝela koro （天使般）善良的心

找遍了旮

旮旯旯，到处仔细寻找
egallatera triangulo 等边三角形
ajna triangulo 任意三角形

anĝela pacienco 天使般的耐心；极大的耐
心
parolo anĝela, sed penso pri ŝtelo 〈谚〉嘴

simetria [izocela] triangulo 等腰三角形
skalena triangulo 不等边三角形
rondiri [ĉirkaŭiri] stratangulon 绕过街角

里说得好，心里想偷盗
anhel|i
anheli pro kurado 跑得喘不过气来，跑得气

gazeto vendata ĉe ĉiu stratangulo
有售的杂志
Angur|o

喘吁吁
anhidr|a
anhela kalcia sulfato 无水硫酸钙

街上到处

angura kapro 安哥拉山羊
angura kato 安哥拉猫
angura lano 安哥拉羊毛

anhela kalko 生石灰
anhela salo 干盐
anhidrid|o

*

anĝel|o
la anĝelo de la Eternulo 耶和华的使者
la naŭ ordoj de la anĝeloj 天使的九级神品

acetata anhidrido 醋（酸）酐
anilid|o
acetanilido 乙酰替苯胺

la pano de l’ anĝeloj （= eŭkaristio）
（天主
教）圣餐
gardanta anĝelo （基督教徒的）守护天神

*

anim|o
tiel longe, kiel mia animo estas en mi 只要
我的灵魂还在；只要我还活着
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homo, kies animo estas en liaj nazotruoj 鼻
孔里有气息的人（此句出自《旧约》；

lia animo algluiĝis al ŝi 他的心系恋着她；
他迷恋上［爱上］她

意为：活着的人）
lia animo forkuris en la pinton de la piedo
〈谚〉他的灵魂跑到了脚尖（意为：几

faciligi la animon 使安心；使放心；使感到
宽慰
al lia ludo mankis animo 他的表演缺乏激

乎吓昏，吓得魂不附体）
ili vivas per unu animo en du korpoj 〈谚〉
他们好似一个灵魂分居于两个身体（意

情
tiu pentraĵo ne havas animon 〈转〉这幅画
不传神

为：他们是亲密无间的朋友）
korpo sen animo 没有灵魂的躯体
eligi sian animon 使灵魂出窍；死

Tolstoj estis pli ĝuste granda animo ol granda
inteligento 托尔斯泰与其说有伟大的
智慧，不如说有伟大的心灵

kiu volos savi sian animon, tiu ĝin perdos 凡
要救自己生命的，必丧掉生命（新约）
animo al paradizo deziras, sed pekoj retiras

estis eĉ ne unu animo en mejla ĉirkaŭaĵo 方
圆一英里内连一个人影儿都没有
urbeto de kvin mil animoj 一个五千人的小

〈谚〉灵魂想要进天堂，罪孽把它往回
拉
fremda animo estas abismo sen limo 〈谚〉

镇
mia animo （《圣经》用语）我
animo de la entrepreno 企业的主心骨

人心难测；知人知面不知心
klopodi sen limo per korpo kaj animo 〈谚〉
尽心竭力地办（或张罗）

animo de la Rezistado 抵抗运动的领袖人
物
la animo de la festo 节日庆典或宴会上最

forsavis sian korpon kaj animon 〈谚〉逃得
无影无踪
la animo de l’ mondo 〈转〉宇宙灵魂，宇

活跃的人
la animo de pafilo 【军】枪膛
la animo de violono 小提琴音柱

宙精神
rekomendi sian animon al Dio 将灵魂托付
给上帝；
（绝望中）求上帝保佑

la animo de kablo 电缆的芯线
la animo de statuo 塑像的骨架
anima trankvilo 精神的恬静；心灵的安宁

fordoni sian animon al la diablo 把自己的灵
魂交给魔鬼（意为：因犯不可饶恕的罪
行而使自己的灵魂不能得救）

anima konflikto 内心感情的冲突
anima turmento 精神折磨
mia patrujo staras antaŭ miaj animaj okuloj

vendi sian animon 出卖灵魂
oni ĉiam diskutas, ĉu la homo havas
senmortan animon 人们一直在讨论人

我的祖国浮现在我的（心灵的）眼前
anima soifo je io 精神上对某事物的渴望
ami signifas sin doni korpe kaj anime 爱就

是不是有不死的灵魂
la transmigrado de la animoj 灵魂转世
la pesado de la animoj （基督教、伊斯兰教

是全身心地奉献
la animitaj estaĵoj 生物
trovi la ĝustan vojon al animado de la lingvo

等教义中）对死者灵魂的审判
la animoj de la purgatorio （天主教）在炼
狱里涤罪的灵魂

找到赋予语言以生命的正确途径
animi la pezan atmosferon de kunveno 使沉
闷的会议气氛活跃起来

preĝi por ies animo 为某人的灵魂祈祷（即
为他请求免罪）
vagi kiel turmentata animo 像痛苦的灵魂

animita parolado 生动的发言
animita diskuto 热烈的讨论
la idealo animas lin 理想激励着他

［被罚入地狱者］那样游荡；忧心忡忡
地、孤独地走着
la stato de la animo 情绪，精神状态

poemo, animita de malamo al tiraneco 一首
充满对暴虐仇恨的诗
reanimado de droninto 抢救溺水者
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senanima objekto 无生命的物体
senanima vizaĝo 没有表情的脸

句话
ju pli mi lernas, des pli mi vidas, ke mi devas

senanimaj okuloj 呆滞无神的眼睛
senanima beleco 缺乏魅力的美
facilanima decido 轻率的决定

ankoraŭ lerni 我越学越觉得应该继续
学习；学然后知不足
mi dankas vin ankoraŭ unu fojon por via

facilanima parolo 不严肃的［随便的］讲话
facilanima virino 轻佻的女人
montri sin grandanima 表现出大度

helpo 再次感谢你的帮助
ankoraŭ unu fojon mi relegis ĝin
读了一遍

unuanima voĉdono 一致的表决
unuanima decido 一致通过的决议
deklaracio, kiu estis unuanime akceptita en la

ili iris ankoraŭ kelkan distancon 他又走了
一段距离
ni devos ellernadi nur unu fremdan lingvon —

kongreso 大会一致通过的宣言
unuanima civitanaro 持相同意见的全体公
民

kaj ankoraŭ tre facilan 我们只应该学
会一门外语，而且还应是十分容易的
（外语）

我又重新

unuanima armeo 统一意志的军队
*
animal|o
la animala regno 动物界

revizoro el Peterburgo, inkognite — kaj
ankoraŭ kun sekreta ordono! 从彼得堡
来的微服私访的监察员——而且还带

*

ankaŭ
ankaŭ diablo tondron suferos 〈谚〉魔鬼也
会遭到雷劈

着密令！
la infano estas ankoraŭ pli pala ol hieraŭ 孩
子比昨天更苍白了

ankaŭ al ni la suno eklumos 〈谚〉太阳也会
照到我们这里来（意为：情况总会好起
来的）

tion ĉi ankoraŭ antaŭ la apero de la unua arta
lingvo antaŭdiris ĉiuj eminentaj kapoj
这一点（甚至）在第一个人造语尚未出

ankaŭ dum ridado povas dolori la koro 人在
喜笑中，心也忧愁（旧约）
niaj kongresoj estas ne sole kongresoj de la

现之前所有的杰出人士都预见到了
vi estis tiel bela — tia vi estas ankoraŭ nun!
你以前就很漂亮——（甚至）现在你还

lingvo Esperanto, sed ankaŭ de la interna
ideo de la esperantismo 我们的大会不
只是世界语语言大会，也是世界语主义

是这么漂亮！
ankoraŭ neniu plaĉis al ĉiu 〈谚〉讨得人人
喜欢的人，还未曾有过；无人能称万人

内在思想的大会
la rubando servis kiel por utilo, tiel ankaŭ por
ornamo 饰带既有实际用处，也有装饰

心
la tempon venontan neniu ankoraŭ konas 还
没有任何人能预知未来

作用
ankiloz|o
mia genuo ankiloziĝas

la glacio ne estis ankoraŭ sufiĉe fortika, por
ŝin transporti 冰层还不够坚实，她不能
在上面行走（承受不了她的重量）

我的膝关节变得强

*

硬了
ankoraŭ
li ankoraŭ vivas! 他还活着！

personoj, kiuj ne bone konas ankoraŭ la
spiriton de nia lingvo 还没有很好领会
我们语言精神的那些人

ĉu vi ankoraŭ memoras la belan knabinon?
你还记得那个漂亮姑娘吗？
la lampo ankoraŭ lumas 灯还亮着

tiel solide li neniam ankoraŭ estis batita 他
从来没有被打得这么重
la ankoraŭa diskutado 还在进行着的讨论

li sonĝis ankoraŭ alian sonĝon 他又做了一
个梦
li diris ankoraŭ kelkajn vortojn 他又说了几

*

ankr|o
ĵeti la ankron 抛锚
levi la ankron 起锚
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esti [stari] ĉe la ankro 抛了锚，停泊着
krizokaza ankro （危险时用的）备用大锚

komerca anonco 商业广告
aperigi anoncojn en la gazetaro （在报上）

ankri ŝipon en golfeto 把船停泊在港湾
tiu ideo estis profunde ankrita en ŝia spirito
那一观念深深地扎根在她的头脑里

登通告，登启事
anoncigi ion al iu per sendito 派使者将某事
告知某人

anksi|o
maltrankvileco, anksio kaj angoro estas tri
gradoj de unu sama stato 不安、焦虑和

la Eternulo min sanktoleis, por bonanonci al
mizeruloj 耶和华用膏膏我，叫我传福
音给困苦的人（旧约）

极端焦虑是同一状态的三个（不同）程
度
*
anomali|o

*

magneta anomalio 【理】地磁异常
mensa anomalio 【心】心理反常；心理缺
陷

anonima letero 匿名信
komerca anonima societo 商业股份有限公
司（可向社会公开发行股票筹资，股票

lia vizaĝo montras iajn anomaliojn 他的脸
有些古怪的特点
la anomalioj de la franca aŭ angla ortografio

不记名，可以依法转让）
anonima aŭtoro 无名氏作者
donacinto, kiu deziras resti anonima

法语或英语中不规则的拼写形式
denaska anomalio 先天畸形
anomalia formo 异常的形状，畸形

开姓名的捐赠者
ans|o
anso de poto 罐子的把手

*

anonc|i
anonci ĝeneralan amnestion 宣布大赦
anonci la finon de armistico 宣告停战结束，

anso de kruĉo 壶把儿
anso de korbo 篮子的提手
anso de tirkesto 抽屉拉手

宣布重新开战
anonci sian edziĝon 宣布结婚
anonci siajn lastajn volojn 说出自己最后的

intesta anso 肠襻，肠段
ansa kofro 有提手的箱子
korbansa arkado 【建】三心拱，多心拱

愿望
la polico anoncis, ke oni fine arestis la
krimulon 警方宣布罪犯终于被捕

*

novajn aferojn Mi anoncas 现在我宣告新事
（旧约）
anonci la kunvenon de la grupo 通知小组开

fordoni anseron, por ricevi paseron 〈谚〉为
得一只小雀，给人一只大鹅（意为：吃
亏的交换）

会
anonci pri sia perditaĵo （在报刊上）刊登失
物启事

celi anseron, trafi aeron 〈谚〉瞄准的是雁，
射中的是天（意为：未射中；失败）
ĝi tuŝas lin, kiel akvo anseron 〈谚〉这件事

anonci pri ies veno 通报某人的到来
bonvolu anonci min al via mastro 请通报你
的主人，说我来了

对于他就像水过鹅背（意为：他对这件
事漠不关心；这件事对他无所谓）
provinca ansero 土头土脑的傻瓜，乡巴佬，

la kongresanoj devos sin anonci plej baldaŭ
参加大会的人员应尽快报名
la anonco de militdeklaro 宣战公告

土包子
pri la gramatiko mi estas kompleta anser(in)o
我对语法一窍不通

publikaj anoncoj （报上的）广告（栏）
anoncetoj （报上的）启事栏；（分类）小
广告

ansera brusto 鹅脯
*
anstataŭ
neniu povas protesti, se vi skribos per h

anonim|a
anonima romano
小说

未署名的［作者不详的］

不愿公

anser|o
ansero gakas 鹅嘎嘎叫
sovaĝa ansero 雁
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anstataŭ supersignoj 如果你用“h”代
替（字母的）顶符，不会有人反对

solvanto 溶剂
fleksanto 【解】曲肌

anstataŭ krispaj haroj estos kalvo, kaj anstataŭ
eleganta mantelo estos sako 将有光秃
代替美发，麻衣代替华服（旧约）

ŝmirantaĵo 油膏
plaĉantaĵo 惹人喜爱的东西
se vi faros plaĉantaĵon antaŭ la okuloj de la

ne servas larmo anstataŭ armo 〈谚〉眼泪代
替不了武器
anstataŭ kupro mi alportos oron, kaj anstataŭ

Eternulo 你行耶和华眼中看为正的事
（旧约）
antagonism|o

fero arĝenton 我要拿来金子代替铜，
拿来银子代替铁（旧约）
anstataŭ ke ĉiu lernas diversajn lingvojn, ĉiuj

ekzistis forta antagonismo inter ili
存在严重的对立
antagonismaj fortoj 敌对力量

ellernadu unu saman lingvon 所有的人
都只学同一种语言，不必每人学多种语
言
Paskalo dediĉis sin al bigotaĵoj, anstataŭ ke li
malkovrus la infiniteziman kalkulon 帕
斯卡过分热衷于宗教研究，未能创立微
积分学
nenio anstataŭas la sanon 什么也代替不了
健康

他们之间

*

antarkt|a
la Antarkta Kontinento 南极洲
la Antarkta Oceano 南冰洋
la antarkta cirklo 南极圈
la antarkta poluso 南极
antarkta klimato 南极气候
antarkta glacio 南极的冰层
antaŭ
antaŭ la domo staras arbo 屋前有一棵树

*

dum mia foresto mia kolego anstataŭos min
在我离开期间我的一位同事将替代我
la malvirtulo estos liberiga anstataŭo por la

iru antaŭ mi, jen mi venas post vi 请在我的
前面走，我紧随着你
li montris rekten antaŭ si 他指向正前方

virtulo 恶人将要作义人的赎价（旧约）
la ĉielo povas esti uzata kiel anstataŭo de la
nomo de Dio 天可用来作上帝的代称

antaŭ ni sin etendis la senlima maro 无边无
际的大海展现在我们的眼前
li staris tuj antaŭ mi 他就站在我的面前

anstataŭa rado 替用轮
anstataŭa ŝlosilo 代用钥匙
anstataŭigi dornobarilon per muro

se ĉiu balaos antaŭ sia pordo, tiam en la tuta
urbo estos ordo 〈谚〉如果人人自扫门
前，全城就会整洁不乱

树篱
anstataŭigi oficiston per oficistino
替换男职员

用墙代替
用女职员

oni metis antaŭ min glavon 有人把一把刀
放到我的面前
la trupoj venis antaŭ la urbon 军队已到城下；

deklinacioj plene anstataŭiĝas per la
prepozicioj 词的变格完全用介词代替
*
-ant|

兵临城下
sin ĵeti antaŭ ies piedojn 拜倒在某人的脚前
Lot eliris al ili antaŭ la sojlon, kaj la pordon li

lupo dormanta ŝafon ne kaptas 〈谚〉睡觉的
狼不抓羊
en la kandelingo sidis brulanta kandelo 烛台

ŝlosis post si 罗得出来，到门口众人那
里，并随手把门关上（旧约）
paroli antaŭ la publiko 面对公众讲话，公开

上插着燃烧着的蜡烛
promenante sur la strato, mi falis
散步时跌了一跤

发言
klini sian nukon antaŭ iu 在某人面前低头，
对某人俯首帖耳，屈从于某人

parolanto （正在）说话的人
leganto 读者
dividanto 除数

我在街上

cedi [humiliĝi, tremi, timi] antaŭ iu 在某人
面前退让［低三下四，发抖，胆怯］
mi ne intencas ion kaŝi antaŭ vi 在你面前我
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不想隐瞒什么
la homoj estas egalaj antaŭ la leĝo

法律面前

他就会把你打得稀巴烂
ne vidigu vin al la viro, antaŭ ol li finos manĝi

人人平等
malkovri sian koron antaŭ iu 在某人面前表
白心迹，向某人打开心扉，向某人说出

kaj trinki 在那个男人吃喝完 毕之前
（还没有吃喝完毕）
，别到他那里去（旧
约）

心里话
ĵeti perlojn antaŭ la porkojn 〈谚〉把珍珠扔
在蠢猪前；猪前投珠（意为：把珍贵的

la antaŭa parto de domo 屋子的前面部分
la antaŭaj kruroj de ĉevalo 马的前腿
la antaŭaj radoj de aŭto 汽车的前轮

东西送给不识货的人。源出《新约》
）
kaj Satano foriris de antaŭ la Eternulo 于是
撒旦从耶和华面前退去（旧约）

la antaŭa semajno 上周
“e”, “i” estas antaŭaj vokaloj “e”、
“i”是
前元音

la kunveno finiĝis antaŭ la deka 会议在十点
前结束了
ne laŭdu la tagon antaŭ vespero 〈谚〉赞美

la unua maato ekvidis benkon da balenoj
antaŭe 大副发现前方有鲸鱼群
iri antaŭe de la ceteraj 走在其他人前面

白天，须在晚上
fiereco venas antaŭ la falo 〈谚〉骄傲在前，
跌跤在后

silabadi de antaŭe kaj de poste 从前往后再
从后往前按音节拼读
danĝera estas bovo antaŭe, ĉevalo malantaŭe,

atendu min, se vi alvenos antaŭ mi 如果你
比我先到，请等等我
tion oni devas pagi antaŭ la fino de la monato

kaj malsaĝulo de ĉiuj flankoj 〈谚〉危
险的是牛在前，马在后，十足的傻瓜赶
车走

月底前必须付款
li forveturis antaŭ tri tagoj 他三天前就走了
mi atendas de vi respondon de antaŭ unu

antaŭe intencu kaj poste komencu! 〈谚〉先
盘算，然后干！
antaŭe kion vi devas, poste kion vi volas 〈谚〉

monato! 我等你的回复已经一个多月
了！
antaŭ nelonge 不久（以）前

先做你应做的事，后做你愿做的事
unu tagon antaŭe 一天前
ne ligante sin antaŭe per ia promeso 不要先

mi ŝatas vin antaŭ li 我喜欢你甚于喜欢他
la pliboneco de Esperanto antaŭ Volapuko
estas ekster dubo 世界语优于沃拉匹

用诺言把自己拴住
Faraono redonos al vi vian oficon, kaj vi
donos la pokalon en lian manon laŭ la

克语是无可置疑的
antaŭ ĉio mi devas peti vian pardonon 首先
我应该请求你原谅

maniero de antaŭe 法老必叫你官复原
职，你仍要递杯在法老的手中，和先前
（作他的酒政）一样（旧约）

rangigi la ekonomikon antaŭ la politiko 将
经济置于政治之上
via sano venas antaŭ la ceteraj taskoj 您的

leĝo valoras por poste, sed ne por antaŭe
〈谚〉法律在它施行后有效，对既往无
效

健康重于所有其他任务
antaŭ ol ĝi tion konsciis, ĝi troviĝis en granda
ĝardeno 它不知不觉地来到了大花园

paŝi antaŭen 向前走
antaŭen! 前进！
antaŭen sen halto kaj timo! 勇往直前！

中
mi rapidas respondi la demandon, antaŭ ol mi
alpaŝas al la publikigado 在我着手公

ĵeti la brakon antaŭen 手臂猛然伸向前方
ĉu la hormontra ombro iru antaŭen je dek
gradoj, aŭ ĉu ĝi iru returne je dek gradoj?

布之前我赶紧先答复这个问题
li disbatos vin, antaŭ ol vi havos la tempon
petegi lin pri indulgo 你还来不及求饶，

你要日影向前进十度呢，还是要往后退
十度？（旧约）
portiko antaŭas al la palaco 宫殿的前面有
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柱廊
via poŝhorloĝo antaŭas 你的怀表快了

dorsantaŭa loko
的座位

la antaŭo de ŝipo 船的前部
la antaŭaĵo de aŭto 汽车的前部
la antaŭeco de la eltrovo 发现权（指公民对

la policisto kurantaŭiĝis el la pelanta amaso
那警察跑到追逐的人群的前面
Aĥimaac ekkuris laŭ la vojo de la ebenaĵo, kaj

其首先发现前人未认识事物的成果所
享有的权利）
antaŭenigi ian aferon 推进［促进］某项事

kurantaŭiĝis antaŭ la etiopon 亚希玛就
沿平原的路往前跑，赶过了那古示人
（旧约）

业
ili rajdis pluen kaj antaŭiĝis al li je granda
distanco 他们继续骑马前行把他落下

la testudo kurantaŭiĝis pli ol je unu leporo
乌龟抢先了一只兔子身长的距离
antaŭbrako 前臂

一大段距离
li antaŭiĝis tiun je tuta horo 他比那个人领
先整整一小时

antaŭĉambro 前厅
antaŭmasto 前桅
antaŭtuko 围裙

profiti spertojn de antaŭuloj 得益于前人的
经验
malantaŭ barilo kuraĝo estas facila 〈谚〉躲

antaŭ urbo 城郊
antaŭiri 走在前面
antaŭeniri 向前走

在篱笆后，容易逞英雄
malantaŭ si li aŭdis krion 他听到身后的喊
叫声

antaŭdanki 预先感谢
antaŭdiri 预言
antaŭjuĝo 成见

la kato saltis el malantaŭ la muro 猫从墙后
跳出来
li alvenis senbrue malantaŭ mi 他跟在我身

antaŭpagi 预付
antaŭ signo 预兆
antaŭvidi 预见

后悄悄地来了
la malantaŭaj radoj 后轮
la malantaŭa flanko 后侧，后面

antaŭzorgi 预先注意（防止发生某事）
antecedent|oj
la akuzito havas tre bonajn antecedentojn 被

vi vidos Mian malantaŭan flankon, sed Mia
vizaĝo ne estos videbla 你将得见我的
背，却不得见我的面（旧约）

告有良好的个人经历
tiu ĉ i akuzito havas antecedentojn, kiuj
pligravigas la kazon 此被告有加重罪

“o”, “u” estas malantaŭaj vokaloj “o”、
“u”
是后元音
malantaŭe mizero, antaŭe malespero 〈谚〉

行的一些前科
la registaro petis de siaj funkciuloj resumon de
iliaj antecedentoj 政府要求 所有公职

后面是苦难，前面是绝望；陷于绝境，
进退两难
malantaŭe de la preĝejo estis tombejo 教堂

人员提供个人简历
heredaj antecedentoj 遗传既往史，遗传病史
*
anten|o

的后面是墓地
ataki iun de malantaŭe 从后面攻击某人
li cedis malantaŭen je kelkaj paŝoj 他向后退

senda anteno 发射天线
riceva anteno 接收天线
direkta anteno 定向天线

了几步
kun kapo klinita malantaŭen 头向后仰着
Dio gardos vin malantaŭe 神会在后面保佑

sendirekta anteno 不定向天线，全向性天线
teleskopa anteno 拉杆天线
interna [endoma] anteno 室内天线

你（旧约）
la malantaŭo de la dekoracio 布景的后部
malantaŭaĵo de kaleŝo 马车的后部

satelita anteno 卫星天线
pasiva anteno 无源天线
aktiva anteno 有源天线

（火车等）背向行进方向
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vertikala anteno 垂直天线
ekvivalenta anteno 等效天线

古希腊语
antikvaj moroj 古时的风俗

fantoma anteno 幻象天线
radara anteno 雷达天线
ombrela 伞形天线

antikva simpleco 古朴
demeti de si la antikvan Adamon 〈转〉改邪
归正；抛弃旧我；摆脱旧习惯；脱胎换

ventumila anteno 扇形天线
surtegmenta anteno kolektiva
用天线

骨（源出《圣经》
）
ili rekonstruos la antikvajn ruinojn 他们将
重建久已废弃的荒场（旧约）

屋顶上的共

antena reto 天线网
antena rezistanco 天线电阻
anti|

antikva modo 过时的式样
antikvaj nocioj 陈腐的观念
la antikve droninta trezoro de Nibelungoj

antifaŝisto 反法西斯者
antifebra medikamento 退热药
antipartiklo 反粒子

伯龙根人古时沉入水下的财宝
en la plej malproksima antikveco 在最古的
时候；在开天辟地之时

antimaterio 反物质
antineŭtrino 反中微子
antitoksino 抗毒素

la klasika antikveco 古典时代（古希腊和古
罗马时代）
*
antimon|o

*

anticip|i
anticipi siajn rentojn 预先支用自己的年金
anticipi plezuron 提前享受愉悦

antimona klorido 氯化锑
antimonata acido 锑酸
antimonita acido 亚锑酸

anticipi la rezultojn de baloto 预测投票结果
anticipi la faktojn 倒叙，埋伏笔
ne ĝoju jam, vi anticipas mian decidon! 你

antimonaj kombinaĵoj 锑化合物
antinomi|o
la antinomio inter ordo kaj libero 秩序和自

别高兴得太早，我还没有作出决定呢！
anticipi pagon de ŝuldo 提前还债
anticipi sian rehejmiĝon 提早回家［回国］

由的矛盾
antinomia rezonado 二律背反的推理
antinomiaj konceptoj 相互矛盾的概念

anticipita maljuneco 未老先衰，早衰
anticipi la finiĝon de afero 预想某事的结尾
la sciencfikcio ofte anticipas la novajn

*

inventojn 科幻 作品 往往 能 预见 新的
发明
li certe estos akceptita, sed tion ni ne anticipu

la rasa antipatio 种族厌恶
antipatia homo 讨（人）嫌的人
antipatia kutimo 令人讨厌的习惯

他一定会被录取的，不过，咱们别把话
说得太早
ĝui per anticipo la estontan feliĉon 提前享

esti antipatia al iu 引起某人反感，令某人讨
厌
antipatii fanfaronulojn 厌恶吹牛的人

受未来的幸福
romano de anticipo 幻想小说，科幻小说
anticipa pago 提前支付

*

anticipa emeritiĝo 提前退休
anticipaj dankoj 预先感谢
anticipe refuti argumenton 先发制人地批驳

是中午时，它的对跖地正好是午夜
li staras je la antipodo de mia teorio 他的观
点和我的理论截然相反

（对方的）论点
antikv|a
la antikva greka lingvo （= la helena lingvo）

esti je la antipodo de 与„相反，与„相悖
antipodaj bestoj 对跖地的动物
nacio tute fremda kaj eĉ antipoda por ni 对

*

尼

antipati|o
havi antipation kontraŭ iu 对某人有反感
montri antipation al iu 对某人表现出反感

antipod|o
kiam estas tagmezo en iu loko, estas
noktomezo en ĝia antipodo 某个地方
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于我们来说完全陌生甚至对立的民族
antocian|o

preskaŭ por ĉiu horo de la tago li havis apartan
surtuton 他一天中几乎每小时都换一

antocianoj troviĝas precipe en floroj kaj
fruktoj 花青甙主要存在于花和果实中
antr|o

件外套
tiu malsanulo estas aparta kazo 那个病人是
特殊病例

mastoida antro 鼓窦，鼓房
pilora antro 幽门窦，胃窦
antrakinon|o

serĉi apartajn rimedojn por novaj malfaciloj
寻求特殊的办法解决新的困难
al ĉiu sanktulo apartan kandelon 〈谚〉给每

antrakinonaj koloraĵo 蒽醌染料
antrop|o
fizika antropologio 体质人类学

位圣徒各点一根蜡烛（意为：对有权势
的人都得讨好奉承）
aparta ĝojo 格外的高兴

fiziologia antropologio 生理人类学
patologia antropologio 病理人类学
psika antropologio 心理人类学

aparta donaco 特别的礼品
aparta senco de esprimo 表达方式［词组］
的特殊义

socia antropologio 社会人类学
kultura antropologio 文化人类学
anuitat|o

peti apartan favoron 要求特殊照顾
loĝi aparte 单独居住
la kompleta teksto estos aparte sendita 全文

la prezo de la domo estas amortizebla en 15
anuitatoj 房款每年付一次，15 年付清
anuitata ŝuldo 按年偿还本息的债款

另发
amikeco aparte, ofico aparte 〈谚〉交情是
交情，公事是公事；公私应分明；公事

*

公办
en Esperanto la vortoj estas pli naturaj kaj pli
bonsonaj, se ili estas ne kunmetitaj, sed

anus|o
anusa kanalo
*
aort|o

肛管

aorta arko 主动脉弓
aorta aneŭrismo 主动脉瘤
*
aparat|o

uzataj aparte 世界语中的词如果不构
成合成词而分开使用，读起来更自然，
语音更优美

telegrafa aparato 电报机
fotografa aparato 照相机
sonregistra aparato 录音装置

aparte de tio 另外，此外
doni aparte varman akcepton 给予特别热情
的接待

elektraj mastrumaj aparatoj 家用电器
marŝaparato 步行器
digesta aparato 消化器官

aparte brila estas la luno ĉi-nokte
格外明亮
esti aparte ĝoja 分外高兴

spira aparato 呼吸器官
cirkulada aparato 循环系统
ŝtata administra aparato 国家行政机关

havi aparte bonan guston 别有风味
teologio ne estas la apartaĵo de la solaj pastroj
神学并非只是牧师所研究的学问

partia aparato 党的机构
kritika aparato de iu verko 供评论研究某部
作品用的资料

ŝi venis supren en la apartaĵon de virinoj 她
上楼进入闺房
evidenta apartaĵo de io 某物的显著特征

*

apart|a
apartaj personoj 个别的人
sendi ion sub [en] aparta koverto 另封［装在

apartaĵo de slavaj lingvoj 斯拉夫语的特点
apartigi la bonajn (dis)de la malbonaj 把好
的和坏的分开

另一信封内］邮寄某物
mendi du apartajn ĉambrojn en hotelo 在旅
馆里订两个单间

apartigi parton el tuto 将部分从全体中割裂
开
se ni apartigos la cirkonstancojn de tempo,

今夜月亮
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loko kaj religio... 〈转〉如果我们将时
间、地点和宗教等条件搁在一边（暂不

Lingva Komitato
言委员会来决定

语言问题 只能由语

用化学

al kiu apartenas juĝi inter ni du? 我们俩由
谁来裁定？
ne apartenas al homo kondamni alian homon

Atlantiko apartigas Amerikon disde Eŭropo
大西洋把美洲和欧洲分隔开来
apartigi diversajn sencojn de unu vorto 分清

je morto 不能由一个人来判另一人死
罪
li apartenas al la laborgrupo 他是工作组成

一个词的各种不同的意思
apartigi tuberkulozon disde similaj malsanoj
将结核病和类似的病症区分开

员
li apartenas al niaj amikoj
一

la

miksaĵo estas apartigebla en du
komponantojn 混 合 物 可 以 分 离 出 两
种成分

tiu provinco apartenas al la plej riĉaj 该省是
最富庶省份之一
floro, kiu apartenas al aŭtuno 秋天（开）的

neapartigeblaj ecoj de substanco 物质不可
分的诸性质
precipitaĵo apartiĝas el la likvo 沉淀物被从

花
la aparteno de iu al unu religio 某人对某一
宗教的皈依

液体中分离出来
apartiĝi de ia medio 脱离某一环境
apartiĝu de ĉi tiu anaro 你们要离开这会众

Esperanto estas libera apartenaĵo de la tuta
mondo 世界语归全世界（的人）所有
tio ĉi estas nur okaza apartenaĵo de kelkaj

（旧约）
la teorio ne povas apartiĝi de la praktiko 理
论不能脱离实践

lingvoj 这只 是少数几 种语言偶 然的
特有现象
Mi per Miaj manoj etendis la ĉielon kaj

la tuta dorso de la statuo deapartiĝis kiel unu
peco 塑像的背部整块地掉了下来
*
aparten|i

aranĝis ĉiujn ĝiajn apartenaĵojn 我亲手
铺张天幕，安排天上万象（旧约）
*
apati|o

la domo apartenas al mia patro 这房子归我
父亲所有
ĉiu lando morale kaj materiale plene egalrajte

kun malespero kaj apatio lasi fali la manojn
带着绝望和冷漠的心情让双手垂下（意
为：放弃努力，不想再干下去）

apartenas al ĉiuj siaj filoj 每个国家在
精神和物质上完全平等地属于它所有
的儿女

kelkaj helenaj filozofoj rigardis la apation kiel
la veran staton de la saĝulo 有些古希
腊哲学家把冷漠看作智者的真正状态

al ĉiu konvenas, kio al li apartenas 〈谚〉自
己的就是适宜的（意为：东西是自己的
好）

esti apatia por ĉio en la mondo 冷漠对待世
间的一切；对人间的一切漠不关心
esti tute apatia kontraŭ ĉiuj laŭdoj kaj

gloro apartenas al la patrio 〈转〉光荣归于
祖国
la estonteco apartenas al ni! 未来属于我们！

mallaŭdoj
衷
apeks|o

vorto dirita al la mondo apartenas kaj neniam
revenas 〈谚〉话既公开说出，难以收
回（意近：一言既出，驷马难追）

la kora apekso 心尖
la petra apekso 岩部尖
apekso de la suno 太阳向点

考虑）„
kemie apartigi du tavolojn de likvo
方法分离两层液体

urbo, kiu apartenas al tiu provinco 属该省管
辖的一座城市
la lingvaj demandoj apartenas ekskluzive al la

他是我的朋友之

对称赞和谴责完全无动于

apeksa branĉo 【解】尖支
apelaci|i
apelacii al supera tribunalo 向上级法院提

*
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出申诉
tiu viro povus esti tuj liberigita, se li ne

露出痛苦的表情
ne voku diablon, ĉar li povas aperi 〈谚〉不

apelacius al Cezaro 这人若没有上告
于凯撒，就可以释放了（新约）
apelacii al la publika opinio 向舆论界呼吁

要召唤魔鬼，因为它会应声而至
la Eternulo aperis en nuba kolono 耶和华以
云柱之形出现（旧约）

apelacia kortumo 上诉法院
*
apenaŭ
apenaŭ centon povus vi kalkuli 你至多能数

Jesuo aperis unue al Maria Magdalena 耶稣
先向抹大拉的马利亚显现（新约）
en lia kapo aperis demando 他脑子里产生

到一百
tio kostas apenaŭ kvin eŭrojn 这最多值五欧
元

了一个疑问
tiu ideo aperis ĉe li tre frue
这个想法

mi restos apenaŭ tri tagojn 我顶多呆三天
li apenaŭ scias legi 他几乎不识字
la personon mi apenaŭ konas 我几乎不认识

kiam mi rememoras, scenoj el la pasinteco
klare aperas al miaj okuloj 追忆往事，
历历在目

那个人
li povis apenaŭ spiri 他几乎不能呼吸
la vizaĝo havis sur si apenaŭ videblajn

nun la unuan fojon nia kongreso aperas sub la
oficiala sankcio de registaro 〈转〉现在
我们的大会首次在政府正式认可下召

sulketojn 脸上几乎看不到皱纹
li estis apenaŭ foririnta, kiam vi alvenis 你
来的时候，他刚走

开了
tempo toleras, sed vero aperas 〈谚〉时间是
宽容的，但真理终会显现

la suno estis apenaŭ aperinta, kiam mi ellitiĝis
太阳刚刚露头，我就起床了
apenaŭ ĝi ektuŝis la teron, ĝi faris novan

post silenta tempo aperos revigliĝo 沉寂一
段时间后复苏将会出现
aperas prudento, kiam pasis la momento 〈谚〉

salton 它一接触到地面就重新弹跳起
来
apenaŭ ŝi venis al la fonto, ŝi vidis unu

机失智生（意为：为时已晚；事后诸葛
亮）
aperi senkulpa 显得无辜

sinjorinon 她一来到泉边就看见一位
女士
apenaŭ vi foriris, li alvenis 你前脚走，他后

aperi pli granda 显得更大
li aperis mensoganto 他看起来是个撒谎的
人

脚就到了
apenaŭ ŝi paŝis dekkelke da ŝtupoj, ŝi vidis du
malsuprenirantajn virinojn 她刚走了十

miaj rimedoj de solvo aperos eble kiel tro
simplaj al la leganto 读者也许觉得我
提出的解决办法太简单

几个台阶就看见两个正往下走的女人
apenaŭa venteto 几乎感觉不到的微风
apenaŭa rideto 几乎察觉不到的一丝微笑

tiu propono aperas al ili kiel tute ne akceptebla
在他们看来这个建议完全不可接受
estus utile, se mia letero aperus en ia organo

apendic|o
cekuma apendico
*
aper|i

假如我的信能在某个刊物上发表，将会
是有益的
la gazeto aperas ĉiumonate 该刊每月出版

盲肠

他很早就有了

iu nekonato aperis ĉe la pordo 一个陌生人
出现在门口
kolektiĝu la akvo en unu lokon, kaj aperu

en granda nombro ili aperis, por deziri al ni
bonvenon 他们 一大群人都来 欢迎我
们

sekaĵo 水聚集到了一个地方，于是地
面干了（旧约）
dolora mieno aperis sur ŝia vizaĝo 她脸上显

ŝi ne aperis al la palaca festo 她没有出席宫
廷的节日庆典
aperi antaŭ la tribunalo 出庭
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la unua apero de l’ printempo 初春的到来
la apero de gazeto aŭ verko 刊物的出版或

apert|a
aperta promenejo

作品的问世
ĉu la apero (= fantomo) jam denove venis?
鬼魂又出现了吗？

aperta kunveno 公众可自由参加的会议
aperta urbo 不设防的城市
aperta frakturo 【医】开放性骨折

ili ne volas prijuĝi la naskiĝantajn novajn
aperojn 他们不愿评论正在诞生的新
事物（指新的发明）

*

en ĉiu lingvo natura sur ĉiu paŝo ni renkontas
la sekvantan aperon 在每一种自然语
中我们随处都可以遇到下述现象

口（旧约）
alrulu grandajn ŝtonojn al la aperturo de la
kaverno （你们）把几块大石头滚到洞

sur lia pala vizaĝo de tempo al tempo aperadis
konvulsiaj movoj 他苍白的脸上不时
出现抽搐

口（旧约）
la aperturo de la kaverno 洞口
fenestra aperturo 窗洞

la reguleco de la aperado de la numeroj （刊
物的）定期出版
traŝvebis antaŭ ŝi aperaĵo 出现的事物在她

aperturo de sako 袋子的口
aperturo de tubo 管口
aperturo de puto 井口

眼前一掠而过
ŝi ekaperigis palan rideton 她淡淡地一笑
tio klare aperigis lian malsincerecon 那清楚

aperturo de objektiva lenso 【理】物镜的孔
径
vertikala aperturo de ponto 【建】桥的垂直

地显示出他的虚假
aperigi artikolon en la gazeto 在刊物上发表
一篇文章

开度
reguligi la aperturon 调整开度
*
apetit|o

malaperis kiel vaporo 〈谚〉像水蒸汽一样
消失了；消失得无影无踪；人间蒸发了
malaperis kiel ŝtono en maron 〈谚〉像石头

senti [havi] apertiton 有食欲，胃口好
perdi apertiton 没有食欲，不想吃
bonan apertiton! 祝你胃口好！愿你吃得香！

掉进大海里一样不见了
li malaperis en la homamason 他消失在人
群里；他走进人群就不见了

dum la manĝado venas apertito 〈谚〉胃口
越吃越大；越吃越想吃；〈转〉越有越
想有；贪得无厌

ĝi fine tute malaperis for de la okuloj 它最
终从眼前消失了
dank’ al tiu konversacio la miskompreno inter

apertitveka virino （尤指年轻、丰满）富有
性感的女人
apik|a

ili malaperis 经过那次谈话，他们之间
的误会消除了
la mamutoj jam malaperis en la antaŭhistoriaj

apika klifo 陡峭的悬崖
la ŝipo alfundiĝis apike 船直沉海底
*
aplaŭd|i

tempoj 猛犸在史前时期就已绝迹
la gazeto jam malaperis 该杂志已经停刊了
la malapero de la akuzito tre ĝenis la policon

aplaŭdi aktorinon 为一位女演员鼓掌［喝彩］
aplaŭdi belan scenon 为一个精彩场面鼓掌
叫好

被告的失踪使警方很为难
tiu ĉi speco de animaloj jam troviĝas ĉe la
rando de malapero 这种动物已几近灭

mi aplaŭdas vian iniciaton 我十分赞同你的
倡议
alian ne mallaŭdu, vin mem ne aplaŭdu 〈谚〉

绝
li tuj malaperigis la kompromitan leteron 他
立即销毁了那封牵连到自己的信

不要贬斥别人，不要赞扬自己
edzo edzinon laŭdas, edzino edzon aplaŭdas
〈谚〉丈夫把妻子夸奖，妻子把丈夫赞

露天散步场所

aperte paroli 坦诚地说，敞开心扉地说
apertur|o
gardu la aperturon de via buŝo 要守住你的
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赏（形容夫妻和睦与相互爱慕）
kion Parizo aplaŭdas, Berlino mallaŭdas 〈谚〉

*

巴黎赞赏的，柏林谴责（意为：各地有
各地的风习）
kiu mem sin laŭdas, tiun neniu aplaŭdas 〈谚〉

apogi la kapon sur la mano 用手支着头
apogi la kubutojn sur balustrado 把胳膊肘
儿支在栏杆上

谁把自己夸奖，谁就无人赞赏
Dion laŭdu kaj diablon aplaŭdu 〈谚〉既要
颂扬上帝，也要称赞魔鬼

sin apogi sur ies brakoj 倚在某人的手臂上
apogi sin sur lambastono 拄着拐棍
ŝi sidis kun tempio apogita sur la mano 她坐

ricevi aplaŭdon 博得喝彩［赞赏］
fari aplaŭdon sur la vangon 〈谚〉打（某人）
一记耳光（讽刺语）

着，一只手抵着太阳穴
ŝi serĉis ion, sur kio ŝi povus sin apogi 她寻
找可以支撑她的东西；她寻求依靠

*

aplik|i
apliki la teorion al la praktiko 把理论用于
实践

plafono apogita sur kolonoj 用柱子支撑的
天花板
gazeto, kiu apogas sin sur abonantoj 〈转〉

apliki metodon [regulon] 应用一种方法［一
条规则］
apliki leĝon 实施一项法律

靠订户支持的杂志
(abs) beleco logas, virto apogas 〈谚〉美貌
诱人，美德立人

ni devas praktike apliki tion, kion ni lernis
我们应该在实践中运用我们学到的东
西

apogi ŝtupetaron al muro 把梯子斜靠着墙
apogu al mi vian kapeton 把你的头依偎着
我

apliki sian talenton al la solvo de sociaj
problemoj 运用自己的才能解决社会
问题

sin apogi kontraŭ la pordo por atendi la
revenon de iu kara 倚门而望，等候心
爱的人回来

belarto, aplikita al la industrio 工艺美术
teoriaj kaj aplikataj sciencoj 理论科学和应
用科学

apogi siajn postulojn sur la kutimo 以惯例
支持自己的要求
apogi sian argumentadon sur solidaj pruvoj

apliki kuracilon en malsano 用药治病
apliki severajn rimedojn kontraŭ la ekonomia
krizo 采取严厉措施对付经济危机

把论证建立在有力的证据上
sin apogi sur la rezono kaj ne sur siaj sentoj
依据推理而不凭感觉

apliki forton al unu punkto 【理】将力施于
一点
ĉu la vortoj de Ramzes povas esti aplikitaj al

apogi kandidaton 支持候选人
apogi proponon 支持提议
akiri punkton de apogo 获得支撑点；
〈转〉

la filino? 能不能把拉美西斯的话说给
女儿听？
lia rimarko aplikiĝas bone en ĉi tiu okazo 他

得到支持
fidi la apogon de iu lando 信任某国的支持
al via talento mankas la apogo de lernado 你

的话用于这个场合很适合
fari al iu aplikon de nova kuracmetodo 对某
人采用新的治疗方法

的才能缺乏学习的支持
doni al iu sian moralan apogon 给予某人精
神上的支持

*

trovi apogon 找到支撑物
facile trovi apogon ĉe iu 很容易得到某人的
支持

aplomb|o
paroli kun aplombo
地］说

坚定自信地［镇定自若

apofiz|o
artika apofizo 关节突
dentoforma apofizo （= odontoido）
（枢椎的）

齿突
apog|i

perdi sia(j)n apogo(j)n 失去支撑
por vendisto mensogo estas necesa apogo
〈谚〉商贩经商，必然撒谎
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unu kapo facile trovas apogon 〈谚〉一个脑
袋容易找到支撑物（众人帮一人容易）

artikolo kaj la “o” de la substantivo 世
界语冠词中的“a”和名词词尾“o”可

apoga arko 扶垛拱
apoga funkcio 【数】支撑函数
apoga hiperebeno 【数】支撑超平面

以用省略符号“’”代替
apostrofi artikolon 加元音省略符号于冠词，
省略冠词中的元音

*

*

apoge|o
esti ĉe la apogo de sia famo [de sia sukceso]
在名声大振［在取得最大成就］之时

apotek|o
apotekaj varoj
*
apr|o

esti ĉe la apogo de prospero 处在鼎盛时期
apokalips|o
la apokalipsa stilo 充满隐喻晦涩难懂的文

apro gruntas 野猪叫
aprido 野猪崽
aprino 母野猪

体
la unua atombombo lasis post si apokalipsan
spektaklon 第一颗原子弹爆炸给人留

virapro 公野猪
tro nutrata kapro fariĝas kiel apro 〈谚〉山
羊喂得过饱就会变得像头野猪（意为：

下了极可怕的景象
apokrif|a
apokrifaj Evangelioj 伪福音

幸福或富足使人傲慢）
aprez|i
aprezi muzikon 欣赏音乐

apokrifa dokumento 真实性可疑的文件
apokrifa testamento 伪造的遗嘱
apologi|o

aprezi kaj taksi faman pentraĵon 赏鉴名画
aprezi antikvaĵojn 赏玩古董
aprezi la belecon de poemo 体味一首诗的

fari apologion de krimo 【法】为某罪辩解
“la Apologio de Sokrato” estas libro de
Platono 《为苏格拉底辩护》是柏拉图

美
oni aprezas lin pro lia diskreteco
事谨慎而得到赏识

的著作
apologii pri [pro] iu [io] 为某人［某事］辩
护［辩解］

*

*

pluvo en aprilo — por la tero utilo 〈谚〉四
月雨水贵如油
komenco aprila — trompo facila 〈谚〉四月

*

apopleksi|o
apopleksia ikto [atako]
apostat|o

中风发作

Juliano la apostato 背教者尤里安
aposterior|a
aposteriora rezono 由果溯因推理，归纳推
理
leĝoj estas farataj aposteriore
的基础上归纳出的

规则是在经验

药店的货物，药品

他由于办

april|o
aprila vetero — trompa aero 〈谚〉四月的
天气，乍雨乍晴；四月天，易变脸

一，哄人易（四月一日是西方的愚人节，
这一天人们可以互相开恶作剧式的玩
笑或干一些愚弄人的事而不受人责备）
aprior|a
aprioraj ideoj 先验的想法
apriora rezono 由果及因推理，演绎推理

*

apostol|o
la Agoj de la Apostoloj 《使徒行传》
（
《新约》
中的一篇）

apriora proceduro
预 定 过 程 , apriora
funkcio 预定函数
apriora konstanto 预定常量

apostolo de nia ideo 我们理想的宣传捍卫
者
Zamenhof estis vera apostolo de la homamo

apriore demonstri veron 用演绎方法论证一
条真理
apriore, tio estas bona ideo 初看起来，这是

柴门霍夫是人类爱的热心宣传者
apostrof|o
en Esperanto oni rajtas apostrofi la “a” de la

个好主意
apriore, oni povus pensi, ke... 开始时［刚接
触时］
，人们可能会想„

*
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aprob|i
aprobi ies opinion 同意某人的意见

pli bona apude najbaro, ol frato post arbaro
〈谚〉近处的邻居胜过远方的兄弟；远

aprobi ies proponon 赞同某人的提议
la ekzamenkomisiono aprobis s-ron N. kiel
doktoron 考试委员会批准 N 先生为博

亲不如近邻
apude de io 在某物的旁边
vidu la afiŝon ĉi-apude 请看旁边的布告

士
la kolekto aprobita de la aŭtoro 经作者认可
的著作集

apunt|o
la pasaĝeroj devas mem havigi la apunton,
aĉetante sian bileton 旅客购票需自备

akiri aprobon 得到赞同
trovi varman aprobon ĉe iu 获得某人的热
情赞同

1*

mi donis mian plenan aprobon al via propono
我完全赞同你的建议
aprobinda decido 值得认可的决定

birdaro 鸟类
gazetaro 报刊（总称）
；报界
libraro 丛书

malaprobi tro riskan projekton 不赞同一个
过分冒险的方案
mi ne povas trovi sufiĉe energiajn vortojn, por

estraro 领导集体，领导班子
hararo （一个人的）全部头发
ŝtuparo 梯子

esprimi mian fortan malaprobon! 我找
不到足够有力的词语表达我的强烈反
对

零钱
-ar|
homaro （全）人类

arbaro 森林
vagonaro 列车
verkaro （一个人的）著作全集

aproksim|i
aproksimi la oran proporcion per ĉena frakcio
用连续分数求黄金比例的近似值

brutaro （某人或某地的）全部家畜
ŝafaro 羊群
luparo 狼群

*

apud
stari apud iu 站在某人近旁
sidi apud la tablo 坐在桌旁

abelaro 蜂群
nomaro 名单，名册
vortaro 词典

la fenestro, kiu sin trovas apud la pordo 门
旁的窗子
starigi la florpoton ĉe la fenestro apud la lito

prezaro 价目表
horaro 时间表，时刻表
adresaro 通讯录

把花盆放在床旁，紧靠着窗子
ĝian kropon kun ĝiaj plumoj li forigu kaj ĵetu
ĝin apud la altaron sur la orientan flankon

aro da dehakitaj arboj 一堆砍倒的树
aro da simioj 一群猴子
aro da vortoj 一组词

en la cindrejon 他要把鸟的嗉子和肺
脏除掉，丢在坛的东边倒灰的地方（旧
约）

la malplena aro 空集
nombrebla aro 可数集
nefinia aro 无穷集，无限群

oni komencis praktiki la holandajn metodojn
de medicino apud la ĉinaj 〈转〉人们
开始使用荷兰的医疗方法并同时采用

orda aro 有序集
teorio de aroj 集（合）论；群论
arego da homoj 一大群人

中医方法
apud propra domo ŝtelisto ne ŝtelas 〈谚〉小
偷不在自家附近行窃；小偷不偷近邻

areto da ŝafoj 一小群绵羊
arigi slipojn en faskojn 分类归拢卡片
tiu disertacio estas nur arigitaj citaĵoj 这篇

estis varmega batalo apud Lepsiko 来比锡
附近发生激烈战斗
apuda ĉambro 旁边的［邻近的］房间

论文只是引文的汇集
3

ar|o
centiaro 公厘（相当于百分之一公亩，= 1
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m2）
deciaro 公分（相当于十分之一公亩，10 m2）

aranĝi grandan tagmanĝon 安排一次盛大的
午宴

arab|o
arabo ne starigos tie sian tendon 亚拉伯人
也不在那里支搭帐棚（旧约）

aranĝi laboron 安排工作
aranĝi vojaĝon 组织旅行
aranĝi sian vivon en sia maniero

la araba lingvo 阿拉伯语
la araba civilizacio 阿拉伯文明［文化］
la araba ornamstilo 阿拉伯式装饰风格

方式安排自己的生活
estas ja tiel aranĝite! 就这样安排吧！
mi jam aranĝos, ke vi estu sufiĉe malgranda

la arabaj ciferoj 阿拉伯数字
la Araba Ligo 阿拉伯国家联盟（简称阿拉
伯联盟或阿盟）

我这就使你的个头儿变小
aranĝi al si feliĉon 安排好自己的幸福
(abs) se Dio ne aranĝos, lupo vin ne manĝos

la Araba Maro 【地】阿拉伯海
la Araba Dezerto 【地】阿拉伯沙漠
la Araba Duoninsulo 【地】阿拉伯半岛

按自己的

〈谚〉如果上帝不安排，狼就不会来吃
你（意为：如果你遭厄运，你只好听天
由命）

arame|o
la aramea lingvo 阿拉米语（属闪米特语族，
公元前 9 世纪至 7 世纪流行于叙利亚、

tago aranĝas, tago ŝanĝas 〈谚〉时日有安排，
时日在改变
aranĝite, ordigite 〈谚〉（事情）已安排就

巴勒斯坦、埃及，犹太人文献及早期基
督教文学多以此语写成）
*
arane|o

绪；已圆满解决
aranĝi popolkanton por piana solo
歌改写成钢琴独奏曲

aranea insidemo 〈转〉蜘蛛似的阴险
lia fido dehakiĝas, kaj lia espero estas
araneaĵo 他所仰赖的必折断，他所希

aranĝi novelon por televido 改编一篇短篇
小说作电视节目用
la du armeoj sin aranĝis kontraŭ la komuna

望的是蜘蛛网（旧约）
tiun ĉi araneaĵon da sistemoj disŝiras la sola
vorto: Morto! 只一个“死”字就把这

malamiko 两支军队协调行动以对付
共同的敌人
sin aranĝi komforte 把自己安顿得舒舒服

复杂的体系撕碎！
aranĝ|i
aranĝi ĉambron 布置房间

服
kiu konstante lokon ŝanĝas, neniam sin
aranĝas 〈谚〉经常改变处所的人，永

*

aranĝi liton 整理床铺
aranĝi librojn en biblioteko
书籍

整理书橱里的

把一首民

远安顿不好
skvamaranĝaj 鳞列的，鳞次的
tegolaranĝaj 覆瓦状排列的（指鳞片）

aranĝi intervidiĝon 安排一次会见
aranĝi polinomon 【数】整理多项式
aranĝi florojn en bukedon 把花扎成花束

fingroaranĝaj spikoj 【植】指状（排列的）
穗
helicaranĝaj floroj 【植】螺线状（排列的）

arto aranĝi vortojn kaj ideojn 遣词立意的艺
术
kiu kaĉon aranĝas, tiu ĝin manĝas 〈谚〉谁

花
krucaranĝaj floroj
花

煮成的粥谁吃（意为：谁捅的娄子谁负
责）
ĉiu manĝas, kiel li aranĝas 〈谚〉各人怎么

plumeraranĝaj 【植】羽状（排列的）叶
ŝraŭbaranĝaj folioj 【植】螺旋状（排列的）
叶

安排（即按自己喜爱的方式烹调），就
怎么吃（意为：各人自行其是）
aranĝi tetrinkadon 组织一次茶会

fari definitivan aranĝon 作最后的安排
tro kara aranĝo por malkara tagmanĝo 〈谚〉
为安排吃一顿便宜的午饭而花去过多

【植】十字形（排列的）
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的钱（意为：得不偿失）
de lia vivo aranĝo estas trinko kaj manĝo

se la arbo falis, ĉiu branĉon derompas 〈谚〉
大树倒地，人人折枝（意同：墙倒众人

〈谚〉生活有安排，好酒加好菜（意为：
生活中只有吃喝）
brila aranĝo de kongreso 出色的大会安排

推）
altan arbon batas la fulmo 〈谚〉树高遭雷
劈

aranĝo de renkontiĝo 聚会的筹备
turismaj aranĝoj 旅游的安排
paralela aranĝaĵo 并列排列

laŭ la frukto oni arbon ekkonas 〈谚〉观其
果而识其树；认树认果实（源出《新约》）
arba strukturo 树木的结构

aranĝaĵo sen ripeto 无重复排列
reguliga aranĝaĵo 调节装置，调节器
telemezura aranĝaĵo 遥测装置，遥测器

pro multo da arboj, li arbaron ne vidas 〈谚〉
只见树木多，不见森林在；见木不见林
arbaro aŭdas, kampo vidas 〈谚〉树林听得

kaŝiga aranĝaĵo 【讯】
（电话系统中用以保
护用户个人信息的）隐蔽装置
ĉio aranĝiĝis laŭ lia volo 一切都如他所愿

见，田野看得到（意为：即使偷偷说的
话或做的事，也可能被人知道）
en arbaro sidas kaj arbojn ne vidas 〈谚〉身

安排好了；他如愿以偿
la cirkonstancoj aranĝiĝis feliĉe 情况变好了
miaj ideoj aranĝiĝas en mia kapo kun granda

在林中坐，不见树林在
lupo sopiras, al arbaro sin tiras 〈谚〉狼总
想回到树木中

malfacilo 我头脑里的想法难以理顺
antaŭaranĝita trompo 预谋的骗局
malaranĝitaj haroj 蓬乱的头发

ne elvoku lupon el la arbaro 〈谚〉别把狼从
树林中唤出来（意为：不要招引危险的
人或事物）

japana stilo de floraranĝo 日本的插花式样
teksaranĝo de drapo 呢绒的织法
aliaj moroj kaj vivaranĝoj 别样的习俗和生

pli bona apude najbaro, ol frato post arbaro
〈谚〉近处的邻居胜过远方的兄弟；远
亲不如近邻

活方式
logika vortaranĝo 符合逻辑的句子结构
harmonia vortaranĝo 和谐的句子结构

kiu timas bestaron, ne iru arbaron 〈谚〉害
怕野兽，就别进森林
ne serĉu bonan arbaron, serĉu bonan najbaron

konfuza vortaranĝo 混乱的句子结构
arb|o
arbo kun alta trunko 树干高大的树；乔木

〈谚〉莫寻好森林，要寻好近邻
arbarigi la nudajn montojn 绿化荒山
*
arbitr|a

arbo krakanta venton ne timas 〈谚〉喀喀作
响的树不怕风吹（意为：谦让随和的人
不会遭难）

arbitra ago 任性的行为
arbitra interpretado 任意的解释，穿凿附会
的解释

fleksu arbon dum ĝia juneco 〈谚〉弯树须
趁幼小时；育木在苗，育人在幼
la arbo de vivo 生命之树；生命的源泉（源

arbitra konstanto 【数】任意常数
trudi arbitran povon al la popolo 将一个专
制政权强加于人民

出《旧约》
）
la arbo de sciado 智慧之树（其果实能使人
分辨善恶。源出《旧约》
）

arbitre decidi kaj agi 独断专行
ĉiuj vortoj de Volapuko estis arbitre elpensitaj
沃拉匹克语（世界语方案发表前的一种

el post la arbo li estas bravulo 〈谚〉他是躲
在树后的勇士；假充好汉的胆小鬼
ne falas frukto malproksime de l’ arbo 〈谚〉

人造国际语方案）中的单词都是随意想
出的
agi laŭ sia arbitro 随心所欲，为所欲为

*

果子不会落在离树远的地方（意为：子
女的性格和人品不会与父母的性格有
太大的差异）

laŭ la arbitro de iu 任某人摆布，受某人的
支配
ni protestas kontraŭ la arbitreco de tiu
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malliberigo
行为

我们抗议这种任意监禁的
*

鹿
arde|o

*

arbitraci|o
eraro de arbitracio 裁判错误
arbitracii socialan konflikton 仲裁社会冲突

eta egretardeo 小白鹭
granda egretardeo 大白鹭
*
are|o

arbitracii futbalan matĉon 裁判一场足球赛
futbala arbitracianto 足球裁判员
internacia arbitracianto 国际裁判员

la inundo kovris milhektaran areon 洪水淹
没了一千公顷面积的土地
alteriĝa areo 【空】着陆场，降落跑道

*

（在琴上）拉［运］一

areo de muro 墙的面积
kversekca areo de akvotubo 水管的横断［横
截］面的大小

se vi prenis la violonon, prenu ankaŭ la arĉon
〈谚〉既已拿起提琴，也该拿起琴弓
vibras mia koro sub la arĉo 〈转〉我的心像

la areo de ĉambro 房间的面积
la areo de sfero kun radiuso r estas 4π r2 半
径为 r 的球体面积为 4π r2

弦一样在弓下震颤
*
ard|i
en kameno ardis karboj 煤块在壁炉中炽烈

*

地燃烧着
ardas fera stango en la fajro 铁棒被火烧得
通红

politika areno 政治舞台
literatura areno 文坛
eniri en la arenon 〈转〉接受挑战；参加竞

la fajro ardas 火烧得很旺
ardantaj karboj 烧得很旺的煤
ŝiaj ardantaj okuloj 她的充满激情的双眼

争；参加论战
iuj Orientaj landoj fariĝis la areno de la
grandaj potencoj 某些东方国家成了大

febra volo ardas en liaj vejnoj 狂热的愿望
在他的血管里燃烧着
ĝojo ardis sur liaj vangoj 愉快的心情洋溢

国角逐的场所
areol|o
areolo de mamo 乳晕

在他的脸上；快乐在他的脸上荡漾
al li tutprave ŝi ardis kolere 她完全有理由
朝他发怒

la areolo de akno 痤疮的红晕
areolo de Luno 月晕
areolaj glandoj 【解】（乳晕四周分泌皮脂

arĉ|o
per unu tiro de arĉo
次弓

arda forno 灼热的炉子
ruĝarda 烧得通红的
blankarda drato de inkandeska lampo 白热

aren|o
la gladiatoroj eniris en la arenon
入了竞技场

的）晕腺
arest|i
aresti ŝteliston [suspektaton] 逮捕小偷［嫌
*

的白炽灯丝
ardaj nuboj 火烧云
oni ne povas elteni la ardon de la fajro 人忍

疑人］
aresti ebriulon 拘留醉汉
liberigi arestiton 释放被捕者

受不了火的炽热
elverŝi sur iun la ardon de sia kolero
发泄怒气

decidi la areston de komplotanto
阴谋分子
preventa arestado 预防性拘捕

向某人

斗士们进

juneca ardo 青春的活力［激情勃发］
kiu el ni eltenos ĉe la eterna ardego? 我们中
间谁能经受得住这不断燃烧的烈火呢？

arestordono 逮捕令
arestomandato 逮捕证
rezisti al aresto 抗拒逮捕，拒捕

（旧约）
la forno estis ardigita treege 炉火烧得很旺
cervino en seksardo 在发情［发情期］的母

*

决定逮捕

argil|o
brikoj el kruda [bakita] argilo 未经烧制的
［经过烧制的］黏土砖
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potista argilo 陶土
refraktara argilo 耐火砖用黏土

缄默更佳
vort’ en ĝusta momento faras pli ol arĝento

argila poto 陶罐，砂锅
argilaj tegoloj 黏土瓦
argila grundo 黏土

〈谚〉话语适时，赛过银子
arĝenta kulero 银质的汤匙
arĝentaj moneroj 银币

argila sedimento （= argilo ）黏土沉积（层）
*
argument|i
ili senfine argumentas, kaj neniu konvinkas

arĝenta klorido 【化】氯化银
arĝenta nitrato 【化】硝酸银
arĝenta bromido 【化】溴化银

alian 他们无休止地辩论，但谁也说服
不了谁
batanto povas argumenti, batato devas silenti

arĝenta lunlumo 银白色的月光
arĝenta knabina rido 女孩子银铃般的笑声
la arĝenta tempaĝo 白银时代（神话传说中

〈谚〉打人者可以陈述理由，被打者只
好默不作声
ili argumentas lian nescion pri la faktoj 他们

最幸福的黄金时代后情况稍差的时代）
la arĝenta periodo de la latina literaturo 拉
丁文学的白银时代（指从罗马帝国第一

提出理由证明他对那些事实毫不知情
oni argumentas, ke ekzistas lingvoj, kiuj vivas
tre bone sen ili 有人提出理由证明没

代皇帝 Aŭgusto 到 Hadriano 皇帝在位时
即公元 14－138 年的拉丁文学隆盛时期）
parolo estas arĝenta, sed ora la silento 〈谚〉

有它们（指冠词和宾格）的语言也很有
表现力
refuti argumenton 驳斥一个论据［理由］

言语为银，沉默似金；善言固好，缄默
更佳
arĝentita vazo 镀银器皿

argumento “ad hominem” （拉丁语）不是
针对事而是针对人的论证，不是说理而
是针对人身的议论

la luno arĝentis la tegmenton 月亮给屋面涂
上了银白色
Ariadn|a

argumentado pri io
证］
Argus|o

fadeno de Ariadna 阿丽阿德涅线；引路线；
能帮助解决复杂问题的办法
arist|o

②

关于某事物的辩论［论

li, kiu havas la cent okulojn de Arguso, por
elserĉi makulojn sur sia frato! 他有阿
耳戈斯的一百只眼睛，能够找出他兄弟

aristo de hordeo 大麦的芒刺
aristo de folio 叶端刺状尖头
*
aristokrat|o

身上的污点！
arĝent|o
brakringo el arĝento

aristokrata konduto 高雅的举止
aristokrataj floroj 〈转〉高贵的花
la aristokrataro de la beletro 文学精英

*

银手镯

li estas kompetenta, kiel besto pri arĝento
〈谚〉他（对事物）毫无识别能力；他
一窍不通（牲畜是不能识别金银的。此

la aristokrataro de la diplomatio 外交界的
一批杰出代表
aroganta aristokrateco 高傲的贵族气派

谚语常用来讥讽一个人对事物的识别
能力的低下）
la paroloj de la Eternulo estas paroloj puraj,

*

arĝento, purigita en tera fandujo kaj
sepfoje refandita 耶和华的言语，是纯
净的言语，如同银子在泥炉中炼过七次
（旧约）
parolo estas arĝento, oron similas silento
〈谚〉言语为银，沉默似金；善言固好，

aritmetik|o
aritmetika vico 算术级数
aritmetika kalkulo 算术计算

aritmetika operacio 算术运算
aritmetika meznombro 算术平均数
*
ark|o
arksekundo 弧秒（= 1/3600 弧度）
arkolongo 弧长
arkoj de laŭbo 凉亭上部搭成拱状的枝叶
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arko de selo 鞍的弓形部分
fari el iu arkon 〈谚〉教某人懂得礼貌

arkigi bastonon 把棍子弯成弧形
ĉielarko pendas alte sur la ĉielo 彩虹高悬

mallumaj arkoj aperis sub la okuloj, kiuj
kaviĝis 凹 陷的双眼下现出黑 色的弧
形［出现了黑眼圈］

ĉielarka truto 【动】彩虹鳟鱼
pintarkaj fenestroj 尖顶拱形的窗子
*
arkad|o

la venka arko de ŝia nigra brovo 她那带着
胜利神色的微弯的黑色眉毛
mian arkon Mi metas en la nubon 我把虹放

arkadoj en ogivo 尖顶式拱廊
la arkadoj de strato Rivoli en Parizo
沃利街的拱廊

在云彩中（旧约）
streĉi sian arkon 拉弓，张弓
tro streĉi la arkon 把弓张得太紧；〈转〉提

blinda arkado （建筑物正面）无拱孔的拱
形装饰
arkan|o

出过高要求；搞得太过火，做得过分
havi du ŝnurojn al sia arko 〈谚〉给自己的
弓备两根弦（意为：为取得成功而有多

maĵora arkano 大塔罗纸牌（画有图像可作
王牌的，共 22 张）
minora arkano 小塔罗纸牌（不带图像不可

种准备，有好几套办法）
arko de fenestro 窗拱
arko de volbo 拱顶上的弧形部分

巴黎里

作王牌的，共 56 张）
arke|o
la arkeo de Noa 挪亚方舟
1

duoncirkla arko 半圆拱
segmenta arko 弧段形拱
elipsa arko 椭圆形拱

arkea funkcio 【数】方舟函数
arki|
arkifripono 大流氓，流氓头子

gotika arko 哥特式尖拱
korbansa arko 篮柄式拱
pinta arko 尖顶拱

arkianĝelo 【宗】天使长，大天使
arkidiakono 【宗】副主教，主教代理
Arkimed|o

ronda arko 圆顶拱（与尖顶拱相对）
triloba arko 三裂片形拱
hufa arko 蹄形拱

la principo de Arkimed|o 【理】阿基米德原
理
arkimed|a ŝraŭbo 【技】阿基米德螺旋泵，

kilforma arko 龙骨形拱
apoga arko 扶垛拱
deŝarĝa arko 减压拱，肋拱

螺旋输送器
Arkipelag|o, Arĥipelag|o
la Antila Arkipelago 【地】安的列斯群岛

triumfa arko 凯旋门
aorta arko 主动脉弓
brova arko （额骨的）眉弓

*

puba arko 耻骨弓
ripa arko 肋弓
la dentara arko 牙弓，齿弓

*

piedarko 足背，脚背，跗
arka ligamento de pubosto 【解】耻骨的弓
状韧带

la renesanca arkitekturo 文艺复兴时期的建
筑式样
la arkitekturo de romano 〈转〉小说的布局

ponto kun dek tri arkaĵoj 13 孔桥
ĵeti arkaĵon inter du muroj 在两墙之间建拱
门

［结构，构架］
la arkitekturo de vizaĝo 脸形的结构
arkitektura grandiozo 建筑风格的雄伟

la arkeco de lumbo 腰部曲线，腰曲
la arkeco de instepo 脚背弧度
arkigi la vertebraron 使脊柱弯曲

*

arkitekt|o, arĥitekt|o
la arkitekto de la universo 〈转〉
【基督】造
物主，上帝
arkitektur|o
palaco de impona arkitekturo 宏伟建筑风格
的宫殿

arkiv|o, arĥiv|o
densigita arkivo 压缩的档案文件
enarkivigi dosieron 将文件存档，归档
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formeti en arkivon 〈谚〉
（认为某物不再合
用或陈旧过时而）弃置不顾；束之高阁

kablo armita per volvaĵo el dratoj
线装铠层的电缆

（字面义为把„存档）
arkont|o
la naŭ arkontoj de Ateno （古希腊）雅典的

rigardi ion per nearmita okulo （不借助显微
镜或望远镜）用肉眼看某物
ne servas larmo anstataŭ armo 〈谚〉眼泪代

九位执政官
arkt|a
la Arkta Oceano 【地】北冰洋

替不了武器
internacia limigo de la armado 国际军备限
制

la arkta cirklo 北极圈
la arkta poluso 北极
arkta klimato 北极气候

konkuro de armado 军备竞赛
la atomnuklea armado 核军备
porti armaĵon 身穿盔甲

arkus|o
arkusaj funkcioj
*
arm|i

aperas la spirito en armaĵo 那穿着盔甲的鬼
魂出现了
armiĝi kontraŭ iu 武装起来［拿起武器］对

*

弧度角函数

外缠金属

armi milicon 武装一支民兵
armi la laboristojn kontraŭ la reakcia polico
武装工人以对付反动警察

抗某人
reciproka timado kaj senfina armiĝado 相互
的畏惧和无限制的扩军备战

sin armi 武装自己，拿起武器
kiam fortulo plene armita gardas sian palacon,
en paco estas liaj posedaĵoj 壮士披挂

ataka armilo 进攻武器
defenda armilo 防御武器，自卫武器
portebla [malpeza] armilo 轻武器

整齐，看守自己的住宅，他所有的都平
安无事（新约）
armi citadelon 武装一个城堡

peza armilo 重武器
pafa armilo 射击武器
pika armilo 刺杀武器

armi nobelidon kavaliro 给年轻贵族穿上骑
士服 （欧洲中世纪年轻贵族在正式仪
式上大都如此装束）

tranĉa armilo 劈杀武器
fajra armilo 火器
blanka armilo 白刃（刀剑一类的锋利兵器）

li rapide sin armis 他迅速披坚执锐（准备投
入战斗）
sin armi per kuraĝo por fari ion 坚定做某事

konvenciaj armoj 常规武器
specialaj armiloj 特种武器
alpreni armilojn 拿起武器

的勇气
armi sian menson per teorio 用理论武装头
脑

demeti la armilojn 放下武器
esti sub la armiloj 在服役中，服现役
al la armiloj！拿起武器！准备战斗！

armitaj per fera pacienco 有着钢铁般的坚
毅；有坚韧不拔的毅力
ili armas sian koron per malico 他们心怀恶

doni armilojn en la manojn de niaj malamikoj
给敌人提供攻击自己的武器；〈转〉授
人以柄

意
armi la infanojn kontraŭ la malfaciloj de la
vivo 使 孩子们具有 应付人生困 难的

aplombaj mensogoj estas iliaj preferataj
armiloj 不 动声色的谎言是他 们爱用
的武器

能力
la malriĉeco kaj bezono de laboro trafis min
— nenio armis min kontraŭ la malriĉeco

la armilaro de trupoj 部队的装备
malarmi kapitulacintan armeon 解除降军的
武装

我陷入贫困和失业——我无力摆脱贫
困
betono armita 【建】钢筋混凝土

malarmi okupitan popolon 收缴占领区居民
的武器
konferenco por la malarmado 裁军会议
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armatur|o
domo el brikoj kun betona armaturo

混凝土

mi arogas al mi diri, ke estas vi, kiu eraras
恕我冒昧，是您错了

钢筋架的砖房
armaturo de teatra dekoracio 剧院布景的框
架

*

armaturo de gipsa statuo 石膏像的架子
arme|o
konstanta armeo 常备军

aroganta postulo 狂妄的要求
arogante rigardi 傲视
arogante akcepti vizitanton 傲慢地接待来

*

profesia armeo 职业军队
volontula armeo 志愿军
dungita armeo 雇佣军

arogant|a
arogantaj okuloj 傲慢的眼神
aroganta mieno 高傲的神情

访者
arom|o
la aromo de vino [de kafo] 酒［咖啡］的芳
*

regula armeo 正规军，正规部队
aktiva armeo 现役部队
rezerva armeo 后备军

香
aromo de spicoj 香料的香味
aroma likvoro 芳香利口酒

la ĉina armeo 中国军队
aerarmeo 空军
terarmeo 陆军

aromaj floroj 香花
aroma drogo 芳香剂
rozoj aromis en la nokto 玫瑰花在夜间散发

mararmeo 海军
du kontraŭ unu prezentas armeon 〈谚〉对
付一个人，两个人就是一支军队；双拳

香气
oni uzis aromaĵojn en Egiptujo por mumiigi la
kadavrojn （古代）埃及人用香料将尸

难敌四手
la 3a armeo de la okcidenta fronto 西线第 3
军

体做成木乃伊
aromigi likvoron per anizo 加茴芹子使利口
酒有芳香气味

la norda grupo da armeoj 北方军团
sendi raportojn pri la marŝo de la armeo 发
出有关部队行进情况的报告

aromat|a
aromata serio 芳香族
aromata kombinaĵo 芳香族化合物

la grandega armeo disponata de Napoleono
拿破仑指挥下的大军
armeo da strikantoj 大批罢工者

arsenal|o
porti kun si plenan arsenalon 带着全部武器
ĉerpi el sia arsenalo da argumentoj 〈转〉运

armeo da konstruantoj 大批建设者，建设大
军
armeo da akridoj 大群的蝗虫

用自己的论据库（从自己的全部论据中
选用论据）
Arsonval|o

armen|o
la armena eklezio 亚美尼亚教会
la armena lingvo 亚美尼亚语

arsonvalaj elektraj fluoj 达松伐耳电流
art|o
la arto de parolado 讲演术，雄辩术

*

arog|i
arogi al si rajton 僭取权利
arogi al si privilegiojn 窃取特权

la arto de rezonado 推理的方法［技巧］
la arto de la milito 军事技艺；武艺
la arto de verkado 写作技巧

arogi fari ion 擅自［胆敢］做某事
profeto, kiu arogos diri en Mia nomo ion...
擅敢托我的名说„的先知（旧约）

la reguloj de la arto 技艺规则
la arto poezia （= poetiko）作诗法
scipovi iun arton 会［掌握］某种技艺

li eĉ arogos al si ŝanĝi la tempojn kaj leĝojn
他竟擅改节期和律法（旧约）
mi ne arogas al mi kredi... 我不敢相信„

laŭ ĉiuj leĝoj de la arto 〈转〉
〈谚〉
（常用作
讽刺语）规行矩步［循规蹈矩］地（做
某事）
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la nigra arto （= magio）巫术
al la fiŝo ne instruu naĝarton 〈转〉莫教鱼

arta (= sintezita) rezino 合成树脂
arta kaŭĉuko 合成橡胶

儿游水
ŝi sciis la arton, kiel plaĉi al la viroj
了取悦男人的技巧

artmaterio 人工合成的材料
arte daŭriganta juneco 人工驻留［人为延续］
的青春

她掌握

vivon travivi estas arto malfacila 〈谚〉生活
是艰难的艺术
montru al mi provon de via arto 请把你的本

arta prezentado 艺术表演
arta gimnastiko （= ritma gimnastiko）
【体】
艺术体操

领露一手给我看看
mia arto plu ne povas iri 我已无计可施了；
我智穷力竭了

arta dekoracio 富有艺术性的装饰［装潢］
arte polurita diamanto 磨制得光泽漂亮的
金刚石

la arto de kirurgo 外科医生的手术技巧
li estas oratoro pli el naturo ol el arto 他是
天生的而不是造就出的演说家

tiu ĉi porcelana florvazo estas rara artaĵo 这
瓷质花瓶是一件艺术珍品
mi petas, pli da enhavo, malpli da artaĵo 我

la arto estas imito, ne kopio de la naturo 艺
术是对自然界的模仿，而不是复制
la arto vivas el lukto kaj mortas el libereco

请求多一点内容，少一点花哨
artisma klereco 艺术造诣
artisma inspiro 艺术灵感

艺术源自斗争，亡于自由
la arto por la arto 为艺术的艺术；为艺术而
艺术

artisme desegnita juvelo 做得精巧的首饰
grandaj artistoj patrujon ne havas 伟大的艺
术家没有祖国

longas arto, kurtas vivo [longa la arto,
mallonga la vivo] 艺术无穷，人生有限；
生命短暂，艺术长存

artista diligenteco 艺术家的勤奋
lingvo artefarita 人造语
la senarta ĉarmo de freŝa knabino 少女纯朴

la scienco estas “ni”, la arto estas “mi” 科学
是集体的智慧，艺术是个人的创造
la liberalaj artoj 人文学科（指中世纪西方

［天然］的美
senarta kruda skizo 平淡无味的初步提纲
la centro de la vira kudrarto estas en Londono,

的开设七种学科文法、修辞、逻辑学、
算术、几何、天文和音乐）
la ses klasikaj artoj （西方的）六种古典艺

de la virina en Parizo 男子服装的缝纫
技艺中心在伦敦，女子服装的在巴黎
*
arteri|o

术（指建筑、绘画、雕塑、摄影四种造
型艺术或称空间艺术和音乐、舞蹈两种
时间艺术）

aksela arterio 腋动脉
aorta arterio 主动脉
radiusa arterio 桡动脉

la sepa arto 第七艺术（指电影）
majstro de la muzika arto 音乐艺术大师
la antikva arto 古代艺术

koronariaj arterioj 冠状动脉
ligi arterion 结扎动脉
arteria premo （动脉）血压

la renesanca arto 文艺复兴时期的艺术
la baroka arto 巴罗克式艺术
la helena arto 古希腊艺术

arteria sango 动脉血
Artez|o
arteza puto 自流井，喷水井

la ĉina arto 中国艺术
la hinda arto 印度艺术
arta lingvo 艺术语言

*

arta kreado 艺术创造
arta stilo 艺术风格
artaj floroj 假花

artifiko de advokato 律师的诡计
artifiko de amanto 情人的手腕（如甜言蜜
语等）

artifik|o
eksterordinare lerta artifiko
法

异常巧妙的手
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averti iun kontraŭ artifiko 警告某人提防诡
计

sensacia artikolo 引起轰动的文章
seka artikolo 枯燥无味［平淡乏味］的文章

pensu serĉi en via kapo ian novan artifikon
por eltiriĝi el ĉi tiu afero! 你要想个新
的巧妙办法从这件事中脱身

aldona artikolo 附加条款
sekreta artikolo 秘密条款
la artikoloj de kriminala kodo 刑法条款

lia artifiko turnas sin kontraŭ lin mem 他的
诡计反而害了自己
puŝi sin en la mondumon per malnoblaj

serĉu ankaŭ la artikolon “ŝipo” 也请在“ŝipo”
词条内查找
la signo “~” uzata en la korpo de la artikolo

artifikoj 用卑劣的手段挤进上流社会
artifika konduto 诡诈的行为
artifikaj paroloj 虚伪的话

prezentas la vorton aŭ morfemon de la
komenco 符号“~”用在词条正文中表
示词条开头处的词根或词素

artifika konsilo 存心不良［口蜜腹剑］的建
议
artifika procedo 巧妙的方法

preni ion kiel kredartikolon
条；坚信某事
artikulaci|o

*

havi klaran [konfuzan] artikulacion 发音清
晰［含混］
bone artikulacii ĉiun silabon 清晰地发出每

artik|o
estas 3 kategorioj de artikoj: la duonmoveblaj
(= simfizoj), la nemoveblaj (=
sinkondrozoj) kaj la moveblaj (= sinoviaj
artikoj, veraj artikoj) 有 3 种关节：微
动关节、固定关节（或称软骨结合）和
可动关节（或称真关节）
estas 6 specoj de moveblaj artikoj: la
globartikoj, la kondilartikoj, la selartikoj,
la ĉarnirartikoj, la pivotartikoj kaj la
glitartikoj 有 6 种动关节：球窝关节、
髁状突关节、鞍状关节、铰链关节、轴

个音节
artikulacia punkto
*
artileri|o

发音部位

malpeza artilerio 轻型炮
peza artilerio 重型炮
longtrafa artilerio 远程炮
kontraŭaviadila artilerio 高射炮
atoma artilerio 原子炮
surŝipa artilerio 舰艇炮

关节和滑动关节
forka artiko 叉形铰接
globartiko 球形铰接，球窝接头

surrela artilerio 轨道炮
fortikaĵa artilerio 要塞炮
montara artilerio 山炮

boltartiko 螺栓接头
universala artiko 万向接头
artiki stangon kun rado 将杆与轮连接起来

*

humero artikiĝas supre kun skapolo, malsupre
kun ulno kaj radiuso 肱骨上部与肩胛
骨相连，下部与尺骨和桡骨相接

把某事当作信

-as
la patro skribas leteron, kaj la infanoj preparas
siajn lecionojn 父亲在写信，孩子们在
准备功课
*

as|o
la aso estas en plej multaj ludoj la plej alta

*

artikol|o
la artikolo “la” estas uzata tiam, kiam ni
parolas pri personoj aŭ objektoj konataj

karto
牌
*
asbest|o

冠词“la”用在我们说到熟知的人或物
的场合
publikigi artikolon 发表文章

amfibola asbesto 角闪石类石棉
serpentena asbesto 蛇纹石石棉
asbesta cemento 含石棉的水泥

represi artikolon 转载一篇文章
reportera artikolo （报刊上的）报道，通讯
propaganda artikolo 宣传性的文章

ascensi|o
rekta ascensio
*
asekur|i

爱司在许多纸牌戏中是最大的

赤经
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asekuri domon kontraŭ incendio
火险

给房子保

asekuro pri rivera transporto 内河运输保险，
河运险

asekuri pakaĵon kontraŭ ŝtelo 给行李保失窃
险
asekuri sian vivon 给自己保人寿险

asekuro pri vivo [vivasekuro]
险
averia asekuro 海损保险

asekuri
aŭtomobiliston
kontraŭ
korpodifektiĝoj 给汽车车主或驾驶人
投保人身伤害险

brutara asekuro 活畜保险
deviga asekuro 强制保险
eksportkredita asekuro 出口信贷保险

asekuri agrokulturiston kontraŭ veterplagoj
给种田人投保天气灾害险
ŝia sorto tiam ŝajnis jam asekurita: ŝi amis

fikstempa asekuro 定期保险
hajla asekuro 冰雹保险
mallongtempa asekuro 短期保险

那时她的命运似乎已经有了保障：她爱
上了一个人
laboro asekuras kontraŭ mizero 劳动可以确

multriska asekuro 多险种保险
partvalora asekuro 部分价值保险
sanitara asekuro 健康保险

保（人们）不受穷困
privata [ŝtata] asekura kompanio
保险公司

solventeca asekuro 偿付能力保险
tutvalora asekuro 全值保险
aerasekuro 航空保险

私营［国家］

asekura agento 保险代理人
asekura kontrakto 保险合同
asekuro de iu kontraŭ ia risko pri repago de
kostoj laŭ iu asekursistemo ĉe difinita
okazaĵo por la menciita favorato 某人
为指定的受益人所投的在一定的偶发

人寿保险，寿

akcident-asekuro 事故保险
akuŝasekuro 生育保险
aŭtoasekuro [aŭtomobilasekuro] 汽车保险
glacoasekuro [vitroasekuro] 玻璃板保险
investad-asekuro 投资保险
kargoasekuro 货物保险，船货保险

事件受损后按某一保险制度赔付费用
的某险种的保险（合同）
individua [kolektiva, socia] asekuro 个 人

laborasekuro 劳动保险
maljunec-asekuro 老年保险
marasekuro 海上保险，水险

［集体，社会］保险
asekuro kontraŭ akcidento [akcident-asekuro]
意外伤害保险

reasekurkompanio 再保险公司
reasekuro 再保险
viv-asekuro kaj asekuro kontraŭ akcidentoj

asekuro kontraŭ ĝenerala averio 平安险
asekuro kontraŭ incendio [fajro] (a ŭ :
brulasekuro, incendi-asekuro) 火 灾 保

[persona asekuro] 人身保险
asekurvaloro 保险价值，保值
subasekuro 不足值保险

险，火险
asekuro kontraŭ invalideco 残疾险
asekuro kontraŭ la riskoj de kredito 信贷风

*

险保险
asekuro kontraŭ rompo 破碎险
asekuro kontraŭ senlaboriĝo [senlaboreco]

la Parlamenta Asembleo de Konsilio de
Eŭropo 欧洲理事会议会大会
nacia asembleo 国民议会

失业保险
asekuro kontraŭ ŝtelo 防盗险
asekuro kontraŭ tuta perdo 全损险

konstitucianta asembleo 制宪议会
leĝfara asembleo 立法议会
aseps|o

asekuro pri bona alveno （海运）安全到达
保险
asekuro pri mara transportado 航运保险

asepsa metodo 消毒法，灭菌法
asepsa instrumento 无菌的仪器
asepsa pansaĵo 无菌的敷料

asemble|o
la Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj
联合国大会
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asepsi vundon 清洁伤口
*
asert|i

la registaro asignis milionojn al la batalo
kontraŭ tuberkulozo 政府拨出数百万

ili asertas, ke nur ilia propono estas bona 他
们断言只有他们的建议是好的
mi asertas al vi, ke li mensogas 我向你保证

用于防治结核病
asigni al iu salajron [renton] 给某人发放工
资［年金］

他在说谎
ĉiuj atestantoj asertas, ke la aŭtisto estas ebria
所有的证人都确认汽车驾驶人喝醉了

la tuta sumo de la vendado estas asignita al la
reeldono 拨出全部销售款用作再版费
用

aserti sian senkulpecon 坚称自己无罪
aserti sian lojalecon 保证自己的忠诚
tion li diris, kaj nun li asertas la malon 他那

asigni memoron por datenoj 【计】给数据指
定存储器
malasigni memoron 【计】删除存储器中的

样说过，可现在他又确认相反的事实
［表达了相反的看法］
senbaza aserto 没有根据的断言

数据；
（结束进程）释放存储空间
asigni debitoron 传唤债务人（出庭）
la asignito ne aperis antaŭ la kortumo 被传

sub la influo de liaj konstantaj asertoj ni estis
plene konvinkitaj 在他不断保证的影
响下我们完全相信了

*

la faktoj konfirmis liajn asertojn 事实证实
了他的断言
aserta propozicio 肯定句 （与“negativa

营养物质先被消化，然后被吸收
asimili tion, kion oni lernis 吸收所学的东
西

*

propozicio 否定句”相对）
asfalt|o
asfaltita vojo 铺沥青的路，柏油路

tiu ĉi infano bone asimilas 这孩子领会得快
li ne kapablis asimili matematikon 他学不
懂数学

asfiksi|o
morala asfiksio 精神上的压抑
la ekonomia krizo kaŭzis asfiksion de la lando

mi parkeris la regulojn, sed ilin ja ne asimilis
我记住了规则，但没有领会
la romanoj ne sukcesis asimili venkitajn

经济危机使国家停滞不前
la devaluto estigis asfiksion de la ekonomio
货币贬值造成经济瘫痪

gentojn 古罗马人未能成功地同化被
征服的民族
iuj parolantoj asimilas “n” al “m” antaŭ “b”

karbona dioksido asfiksias 二氧化碳使人窒
息
kuracado de la asfiksiitoj 医治窒息者

有些人在说话时把“b”音前的“n”同
化为“m”
la asimilado de la grasoj 脂肪的吸收

asidu|a
esti asidua al la lernejo [al la kontoro] 学习
勤奋，从不缺课［兢兢业业地办公，从

asimilado de novaj scioj 新知识的吸收
asimilado estigas lokajn modifojn en la kemia
konsisto de magmo 同化作用使岩浆

不缺勤］
li ricevis la diplomon, pli pro sia asidueco, ol
pro sia inteligenteco 他领到了毕业证

的化学成分发生变化
facile asimilebla nutraĵo 容易吸收的食物
asimileblaj materialoj 【医】可同化的物质

书，与其说靠他的才智，不如说靠他的
勤奋
malasidua tajpistino 懒散的打字员

tiuj ĉi scioj ne estas asimileblaj por la infano
这些知识是儿童无法掌握的
asindet|o

malasiduismo estas formo de sabotado 工作
松松垮垮是怠工的一种形式
*
asign|i

la asindeto de la subjunkcio “that” en la angla
lingvo 英语中从属连词“that”的省略
*
asist|i

唤人未出庭
asimil|i
nutraĵoj estas unue digestitaj, poste asimilitaj
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asisti kirurgon ĉe operacio 协助外科医生做
手术

asocii vortojn 把词组合起来
asocii la vorton belo kun la flava koloro 把

asisti profesoron pri la eksperimentoj
教授做实验
asisti al juĝisto 给法官当助手

协助

“美”这个词和“黄色”联想到一起
asociado de ideoj 【心】观念的联合，联想
libera asociado 【心】自由联想

asisti al prezidanto 做会长的助理
asistanta pastro 助理牧师
li mem kondukis la princon en la banejon,

asocieca leĝo de adicio 加法结合律
ili asociiĝis en filman kompanion 他们合伙
组成了电影公司

asistis ĉe la bano 他亲自把王子领进浴
场，侍候他沐浴
ŝi asistas en fabriko 她在工厂里做公益工

matematika leĝo de asociiĝo 【数】数学结
合律
*
asonanc|o

作
advokato asistas al la kriminala juĝoto 一位
律师对刑事被告进行诉讼救助

asonancita poemo 押半谐韵的诗
*
aspekt|i
aspekti bele [sane, pale, mizere] 看起来漂

publika [sociala] asistado al laborkripluloj [al
multinfanaj familioj] 给 工 伤 致 残 者
［多子女家庭］的社会援助

亮［健康，
（脸色）苍白，穷困］
aspekti kiel maristo 像是一个水手
ĉi tiu ĉambreto aspektis nun ankoraŭ pli

asistanto ĉe profesoro 教授的助教
asistanto ĉe advokato 律师的助理
sociala asistantino 女社会公益工作者

malgaje ol tiam 这小屋现在比那时显
得更加凄凉
ŝi aspektas kiel la matenruĝo 她像是朝霞

asistoli|o
asistolia dispneo 心力衰竭性呼吸困难
asiz|o

（旧约）
la literoj aspektis preskaŭ tiel, kvazaŭ ili
falpuŝiĝus super la liniojn 那些字母几

asiza tribunalo 刑事法庭，重罪法庭
asiza advokato 刑审律师
Aski|o

乎像是绊倒在线条上
la steloj aspektis tute novegaj
全新的

la signaro de Askio 美国信息交换标准码字
符集
Askia dosiero （ = teksta dosiero ） 文 本

vi aspektas tiel vire maltima! 你显示出如此
无畏的男儿气概
kio bone aspektas, tion ĉiu elektas 〈谚〉外

（ASCII）文件
asoci|o
Universala Esperanto-Asocio (UEA)

观好看，人人挑选
havi agrablan aspekton 外貌可爱
havi afablan aspekton 样子和蔼可亲；和颜

*

界语协会（UEA）
Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT)
无民族性协会（SAT）

国际世
全世界

星星仿佛是

悦色
havi malriĉan aspekton 一副穷相［可怜相］
faruna aspekto 粉末状的外观

asocio de koloroj 色彩的配合
asocio de vortoj 词的组合
molekulasocioj 【化】分子缔合

la kamparo havis aspekton de ŝaka tabulo kun
verdaj kaj flavaj kvadratoj 田野像是一
块块绿色和黄色方格的棋盘

vegetaĵa [mikroba] asocio 植物［微生物］
群丛
asocia adreso 协会的地址

la urbo havis aspekton kvazaŭ en festo 城市
仿佛在过节
ni rigardis lin, sed li ne havis aspekton, per kiu

asocia vivo 社团生活
asocia ekvilibro 组合的均衡
la Asociitaj Artistoj 艺术家联合会

li plaĉus al ni 我们看他时，他并无讨
我们喜欢的美貌（旧约）
la diversaj aspektoj de afero 事物的各个方
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面
lia aspekto trompis min 他的外表欺骗了我

的向往
havi altajn [noblajn] aspirojn 志向很高；有

（我看错了他）
la aspekto de lia vizaĝo ŝanĝiĝis pro kolero
他大发烈怒，连脸色也变了（旧约）

崇高的抱负
havi altajn aspirojn sed tre limigitan kapablon
志大才疏

la kategorio de la aspekto en la verba sistemo
estas karakterizaĵo de la slavaj lingvoj
动词体系中体的范畴是斯拉夫语言的

aspiranto por iu ofico 某职位的谋求者［应
聘者］
ŝiaj aspirantoj 她的几位追求者

一个特点
momenta aspekto 瞬息体，一次体
perfekta aspekto 完成体

aspiraci|o
aspiracia konsonanto
aspr|a

malgranda aspekte, granda intelekte 〈谚〉
身材小，智力大；其貌不扬，智力超常
nova ĉapelo, kiu estis al li tiel bone alaspekta

aspra ŝtono 表面粗糙的石头
aspra vojo 坑洼不平的路
aspra karaktero 〈转〉难以相处的性格，乖

一顶他觉得样子很好的［很适合他戴的］
新帽子
bone alaspektaj vestoj 式样很漂亮的衣服

戾的性格，粗暴的脾气
aspra stilo 艰涩的文笔
asteni|o

alaspekta fasono 合身的服装式样
David estis ruĝa kaj bonaspekta 大卫面色红
润，容貌俊美（旧约）

universala astenio 全身衰弱［无力］
neŭrastenio 神经衰弱
*
astm|o

havi tre veaspektan mienon 愁容满面；样子
十分沮丧
*
asperg|i

atako de astmo 哮喘发作
bronka astmo 支气管哮喘
nerva astmo 神经性哮喘

aspergi iun per akvo [oleo] 给„洒圣水［圣
油］
li aspergis per la sango la tabernaklon 他把

somera astmo （= fojnokataro, fojnofebro）
夏季卡他，枯草热
kontraŭastmaj cigaredoj 镇哮喘香烟

血洒在帷幕上（新约）
aspergi florojn 浇花
*
aspid|o

*

Kleopatra mortigis sin per piko de aspido 克
娄巴特拉（古埃及女王）用眼镜蛇咬伤
自己自杀

li estis naskita sub favora astro 他生辰有吉
星高照；他福星照命，生来有福（西方
星象学家认为星宿影响人的生活和命

*

aspir|i
aspiri ŝian manon 渴望向她求爱
aspiri pri edziĝo kun ŝi 向往和她结婚

运）
Lun’ estas nia astro 月亮是我们的星宿（意
为：我们是夜间行窃者）

aspiri al grandaj faroj 憧憬伟大的事业
aspiri honorojn 热切地想获得荣誉
rigardi kaj aspiri ne devigas akiri 〈谚〉看中

astra lumo 天体的光，星光
astra lampo 【医】无影灯
*
astronom|o

的东西未必非要买
io, kio estas aspirebla, sed neatingebla 可望
而不可及的事物

astronomiaj kalkuloj 天文（学）计算
astronomiaj instrumentoj 天文仪器
astronomia unuo 天文单位（地球至太阳的

aspirado de iu al io 某人对某事物向往
la aspirado de la spirito 心灵的渴望
ies aspirado pri iu knabino 某人对某位姑娘

平均距离，约等于 149,600,000 km
astronomia prezo 贵得出奇的价格；天价
astronomia distanco 极远的距离

送气音

astr|o
la fiksaj astroj 【天】恒星
astrofiziko 天体物理学

68

liaj ŝuldoj atingas astronomiajn ciferojn 他
的债务达到天文数字

sulfata acido 硫酸
fluorborata acido 氟硼酸

Aŝtar
ili servis al Baal kaj al Aŝtar 他们事奉巴力
和亚斯他录（圣经）

acetata acido 醋酸
kalcia karbonato 碳酸钙
metila benzoato 苯甲酸甲酯

1*

-at|
li estas punata 他正在受惩罚
la iom post iom akirata alkutimiĝo al senĉese

glicerofosfato 甘油磷酸盐
*
atak|i
ataki urbon 进攻一座城市

suferataj humiliĝoj 对不断蒙受屈辱的
逐渐习惯
ho vi, paradiza birdo, ĉiucentjare renovigata,

ataki landon 攻击一个国家
ataki iun per bastono 用棍棒袭击某人
ataki iun de poste 从后面攻击某人

en flamoj naskata kaj en flamoj mortanta!
啊，你这在烈火中诞生在烈火中死亡，
每百年新生一次的天堂之鸟！

la lastan el amaso atakas la hundo 〈谚〉狗
专咬走在最后的人；落在最后的人遭殃
falinton ĉiu atakas 〈谚〉倒下的人，人人

la urbo ne estu rekonstruata, ĝis estos donita
ordono de mi 那城不得重建，直到我
颁布指令（旧约）

攻击（意近：墙倒众人推）
ŝipon rompitan ĉiuj ventoj atakas 〈谚〉破
船遭风打（对于失去控制的破船来说，

kirlate, ovoblanko ekŝaŭmas 蛋清被搅动时
会起泡沫
li foriris nerimarkate 他偷偷地走开了

四面八方的风都是逆风。意为：人在倒
霉时什么事都不顺）
ataki la registaron 抨击政府

tuŝate tiu ĉi ŝtofo estas mola 这料子摸上去
柔软
la farantoj de la laboroj laboris konfidate 主

ataki politikan reĝimon 攻击一种政治制度
ataki ies reputacion 损毁某人的名誉
atakis lin tempesto 他遇上了暴风雨

管修建工程的人诚实可靠（旧约）
batato 被打的人
nekonato 陌 生 人 （ persono, kiun oni ne

esti atakata samtempe de pluvo kaj de vento
同时遭受风雨袭击
lin atakis tusado 他一阵咳嗽

konas）
；未知数（= kvanto, kiun oni ne
konas）
uzataĵo 用品（被使用的物品）

lin atakis la febro [sopiro al la hejmo] 他发
起烧来［想起家来］
hundo atakata de rabio 一只患狂犬病的狗

mokataĵo 被嘲笑的对象，笑柄，笑料
se iu donos al sia proksimulo monon aŭ
uzataĵojn, por konservi... 人若将银钱

teruro lin atakis 他恐惧起来
frosto lin atakis (= li ektimegis)
他突然感到恐惧

或家具交付邻舍看守„（旧约）
mi fariĝas mokataĵo por mia amiko 我成为
朋友的笑柄（旧约）

atakis teruro, ektremis la kruro 〈谚〉吓得
腿哆嗦起来
tremo atakas 〈谚〉
（吓得）发抖；
（吓得）

sieĝateco 被包围状态
ĝui grandan konatecon 享有很高的知名度
komercaĵo en granda postulateco 有很大需

直哆嗦
atakis lin horo malsaĝa 〈谚〉他一时犯傻；
他一时头脑糊涂

求量的产品
konateco ne estas hereda 〈谚〉相识［知名
度］不可继承

sveno subite atakis ŝin 她突然不省人事
svarmo da pensoj lin atakas 千思万绪涌上
他的心头

vi scias mian mokatecon
笑（旧约）
2
-at|

krizo atakis la pezan industrion 危机严重打
击了重工业
rusto atakas feron 铁锈腐蚀铁

你知道我在受嘲

〈转〉
〈谚〉
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hidrogenfluorido atakas multajn substancojn
氟化氢能腐蚀许多物质

atena arto 雅典艺术
atenana sprito 雅典人的机智

ataki demandon 着手答复或解决一个问题
ataki novan taskon 开始处理一项新的工作
atako de rabistoj kontraŭ la vilaĝo 一伙强盗

*

对村庄的袭击
fronta atako 【军】正面进攻
hako post hako estas la plej efika atako 〈谚〉

atenci ies vivon 危害某人的生命
atenci ies animon 伤害某人的心灵
atenci la liberecon de civitanoj 侵犯公民的

只要一斧一斧地砍，任何东西也会断；
锲而不舍，终能成功
helpas krako kontraŭ atako 〈谚〉喀喀作响，

自由
atenci la rajtojn de advokato 侵犯律师的权
利

不易损伤（意为：破旧的东西可以将就
着使用很长时间）
atakoj de kritikistoj 批评家的抨击

atenci ies honoron 损害某人的荣誉
atenci la moralon 败坏道德
atenci la lingvon 〈转〉严重违反语言规则

personaj atakoj 人身攻击
atako de ĝojo [rido, kolero] 一阵欣喜［欢笑，
怒气］

*

atako de histerio 【医】歇斯底里发作
atako de epilepsio 【医】癫痫发作
atako de astmo 【医】哮喘发作

atendi la horon de la malfermo 等待开幕的
时刻
atendi aŭtobuson 等公共汽车

atako de frenezo 【医】发疯，疯病发作
repuŝi la atakantojn 击退进攻者
la publiko kutimas opiniadi ĉiun atakanton

li lasis sin atendi 他让人等他
(abs) oni jam ne bezonus atendi multon da
jaroj 人们已经不需要等待许多年了

bravulo kaj ĉiun atakaton kulpulo 公众
习惯于认定每个攻击者都有理，每个受
攻击者都有错

atendis, atendis, ĝis lin ĉerko etendis 〈谚〉
等待又等待，直到进棺材
mi atendis, ĝis ili ĉesos paroli 我等到他把

atakema karaktero 好攻击的［好斗的］性
格
neatakebla urbo 难以攻克的城市

话讲完
oni devas atendi, ĝis la registaroj decidos 人
们应该等到政府作出决定

neatakebla argumento 无懈可击的论据
neatakebla virto 无可指摘的美德
ataksi|o

li atendas, ke la okazo venu al lia nazo 〈谚〉
他坐等机会来到眼前（意为：永远不可
能等到）

cerba ataksio 大脑性共济失调
dinamika ataksio 运动性共济失调
ataŝe|o

oni ne devas atendi, ĝis la domo renversiĝus
人们不该坐等自家的房子倒塌（意为：
要及早采取措施）

armea ataŝeo 武官
komerca ataŝeo 商务专员
gazetara ataŝeo de la ministrejo de la eksteraj

sorto ofte alsendas, kion oni ne atendas 〈谚〉
人所没有预料到的，命运常给送来
la morton li atendis 他预料到自己的死亡

aferoj 外交部新闻专员
kulturataŝeo 文化专员
*
atavism|o

eble miaj amikoj estos pli feliĉaj, ol mi
atendas 或许我的朋友将会比我所预
想的更幸福

atavisma eco 返祖性
atavismaj karakteroj 返祖性状
Aten|o, Atenoj

ili tute ne atendis, ke mi rifuzos 他们完全没
有想到我会拒绝
atendi rekompencon por sia bona konduto

atenc|i
atenci prezidenton [kontraŭ prezidento]
杀总统

谋

atend|i
adiaŭ, sep jarojn atendu min! 再见，请等我
7年
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期待自己的良好表现会得到回报
Eŭropo atendas de vi (diplomatoj) pacon 欧

祷（旧约）
li atente ŝin rigardis 他在注意地看着她

洲的和平就指望你们（外交家们）了
ne tion mi atendis de vi 这不是我期待于你
的

aŭskultas prudente, kiu aŭskultas atente 〈谚〉
听得认真，就能听出奥妙
atentu la vortojn 请注意看那些词

ĉiuj ili atendas de vi, ke vi donu al ili manĝon
这些活物都仰望你按时给它们食物（旧
约）

ŝi ne atentis lian ĉeestadon 她没有注意到他
在场
atentu min, ho mia popolo! 我的子民啊，留

la sama sorto lin atendas 同样的命运在等
着他
la tagmanĝo nin atendas 午饭（准备好了，
）

心听我说吧！（旧约）
mi vokis lin plurajn fojojn, sed li ne atentis
min 我叫了他好几次，他都没有注意

正等我们去吃
granda agrabla surprizo vin atendas
惊喜在等待着你

到我
(abs) ho Sinjoro, atentu kaj agu! 主啊，求你
垂听并应允而行（旧约）

post nelonga atendo li nin akceptis
长的时间，他就接待了我们
salono de atendo 等候室

巨大的
等了不

okulo ne atentas, dorso eksentas 〈谚〉眼不
注意瞧，脊背就被敲
atentu, ke vi ne falu 当心，别摔倒

tio estas problemo, kies solvo ne suferas
atendon 这是一个不容等待的［急待解
决的］问题

se lupo ekpentis, ŝafo atentu 〈谚〉狼一表
示忏悔，羊就得当心
atenti ies konsilon 重视某人的劝告［建议］

se li tamen kontraŭ atendo volus ankoraŭ fari
malfacilaĵojn... 假 如出乎 意料他 反而
愿意做困难的事„

kiu ne atentas la “se”, tiu sentas la “ve” 〈谚〉
谁不重视“如果”
，谁就招灾惹祸
altiri ĉies atenton 引起大家的注意

kontraŭ ĉia atendo 完全出乎意料
sen atendo, sen espero venis mizero
苦难总是不期而至

〈谚〉

dediĉi sian atenton al io 专注于某一事物
dediĉi plenan atenton al iu problemo 全神贯
注于某一问题

lia atendo estis trompita 他的期望落空了
atenda periodo 等待期间
mi atende esperis al la Eternulo 我曾切切等

deturni ies atenton 转移某人的注意力，分
散某人的注意力
direkti sian atenton al io 把注意力转向某物

候耶和华（旧约）
kontraŭ bato senatenda ekzistas nenia defendo
〈谚〉意外打击无法防御

doni atenton al io aŭ iu 注意［重视］某事或
某人
fiksi sian atenton sur io 把注意力集中到某

senatenda decido 即时的决定
senatende respondi 毫不犹豫地回答
transatendi la malbonan veteron 等到坏天

物上
meti atenton sur ion 把注意力放某事物上
turni la atenton al io 把注意力转向某事物

气过去
atent|a
observi kun atentaj okuloj

注意［认真］观

turni la atenton sur ion 把注意力转到某事
上
turni sian atenton al iu [sur iun] 把注意力转

察
atenta lernanto 专心［认真］学习的学生
estu atenta al via laboro 要认真对待你的工

到某人身上
streĉi la atenton 高度集中注意力，全神贯
注

作
Mi petas, ho Sinjoro, Via orelo estu atenta al
la preĝo 主啊，求你侧耳听你仆从的祈

eksciti atenton 促使注意
kapti ies atenton 引起某人注意
veki la atenton de la aŭskultantoj

*

唤起听众
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的注意
teni la atenton de la publiko 吸引住观众

via hezito mem atestas, ke vi mensogas 你吞
吞吐吐，说明你撒谎

mi rekomendas al via atento la paĝon 308 de
la Fundamenta Krestomatio 我提请您
参阅《基础文选》第 308 页

alvoki la ateston de iu 传唤某人作证
fari ĉe la juĝejo sensacian ateston 在法庭上
作引起轰动的证明

streĉita atento 高度集中的注意力
de legado sen atento ne riĉiĝas la prudento
〈谚〉读书不认真，才智不会增

doni al iu bonegajn atestojn 给某人提供极
好的证据
ne parolu kontraŭ via proksimulo malveran

infanaĵo inda nenian atenton 不值 得关注
［毫无意义］的幼稚行为
esti atentema en la klaso 专心上课

ateston 不可 作假见证 陷害你的 邻人
（旧约）
elmeti atestojn kontraŭ iu 提出对某人不利

ili atentigis lin, ke estas jam tago 他们提醒
他已经是白天了
pri tiu cirkonstanco mi atentigas miajn

的证明
unua atesto estas la vesto 〈谚〉衣饰是第一
标志

legantojn 我提请读者注意这一情况
malatenti la riproĉojn [kritikojn] 不理睬指
摘［批评］

la statistiko liveras elokventan ateston 统计
资料提供了有力的证明
atesto pri lernado 学业证书

preteratenti multajn erarojn en sia korektado
在修改过程中忽略了许多错误
li estis tiel senatenta, ke li perdis eĉ ŝian

atesto pri kapableco （业务）能力证明书
vi eble posedas ateston de trapaso de iu el la
altaj lernejoj 或许你拥有某一高校的

adreson 他真大意，竟把她的地址给丢
了
senatente kunpuŝiĝi kun iu 不小心撞了某人

毕业（通过考试的）证书
naskiĝatesto 出生证明
ricevatesto 收据，收条

*

atest|i
atesti al iu ion 向某人证明某事物
atesti la subskribon de iu 证明某人的签名

sanatesto 健康状况证明书
atesto de matureco 已达成人年龄证书；高
中毕业证书

是真实的；证实某人的签名
Paŭlo estis premata per la predikado, atestante
al la Judoj, ke Jesuo estas la Kristo 保

atestanto por la plendito 被告的见证人
vi estas atestantoj, ke mi aĉetis... 你们可以
作证我买了„

罗传道迫切，向犹太人证明耶稣是基督
（新约）
atesti pri iu [io] 证明某人［某事］

lia sanktoleito estas atestanto hodiaŭ, ke vi
nenion trovis en mia mano 他的膏立者
今天也作见证你们在我手里没有找到

mi atestas, ke la akuzito ĉeestis la kunvenon
我证明被告曾出席那个会议
atesti kontraŭ iu 作对某人不利的证明

什么（旧约）
li ne estu mortigita laŭ la akuzo de unu
atestanto 不可凭一个见证人的口供将

la signoj de iliaj vizaĝoj atestis kontraŭ ili 他
们的面色证明自己的不正（旧约）
atesti favore al iu 作对某人有利的证明，为

他治死（旧约）
mi atestigas al vi hodiaŭ la ĉielon kaj la teron,
ke... 我 今天 呼唤天 地向你 们来 作见

某人作证
la egalmezura spirado de la infano atestas
dormon trankvilan 均匀的呼吸表明孩

证„（旧约）
Atik|o
la atika dialekto 阿提卡方言（古希腊四大

子睡得很安稳
griza barbo saĝon ne atestas 〈谚〉花白的胡
子并不证明有智慧

方言之一，即古雅典人使用的希腊语）
la atika salo 雅谑，优雅的俏皮话
*
ating|i
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atingi iun lokon 到达某地
ili iris dum tuta tago, antaŭ ol ili atingis la

la atingo de mia brako ne estis sufiĉa, por
kapti la libron el la breto 我的手臂不

monton 他们走了一整天才走到山脚
下
pli malproksime, ol oni povas atingi per la

够长，拿不到书架上的书
mireginda atingo 了不起的成就
atingoj sur la kampo de scienca esploro 科

rigardo 在目力达不到的［看不到的］
远处
per unu pafo li atingis la celpunkton 他一枪

研成果
liaj atingoj sur tiu kampo estis aparte brilaj
他在那个领域的成就特别辉煌

就打中瞄准点
la kuglo atingis lin ĝuste en la koro
中了他的心脏

facile atingebla feliĉo 容易得到的幸福
ĉiuj oficoj estas atingeblaj por virinoj same
kiel por viroj 女人和男人一样，所有职

子弹正

ne atingos krio ĝis la trono de Dio 〈谚〉
（人
间的）呼声不会传到上帝宝座前（意为：
只向上帝诉苦求助无济于事）

务都可以担任
ne atingebla perfekteco 不可达到的完美程
度

la akvo ekstere atingis ĝis la fenestro 外面
的水已经到了窗口
la inundo atingis vastan areon 洪水淹没了

ne atingebla celo 不可达到的目的
kio propre levis la homaron neatingeble super
ĉiuj aliaj bestoj, estas la lingvo 确切地

广大的地区
la stango ne estis sufiĉe longa por atingi la
fundon 竿子不够长，达不到底

说，是语言将人类提升到所有其他动物
不可能达到的高度
kuratingi iun 追上某人

atingi profundan aĝon 达到高龄
atingi la vesperon de sia vivo 到了晚年
oni ne povas kredi, ĝis kia grado atingas la

lernatingi legi skribitaĵon 学到识字的程度
atlant|o
atlanto-aksisa artiko 寰枢关节

facileco de tiu lingvo 人们不可能相信
这种语言会容易到什么程度
ilia nombro atingos astronomiajn ciferojn 它

atlanto-odontoida artiko 寰椎齿突关节
Atlantik|o
Nord-atlantika trafiko 北大西洋交通

*

们的数目将达到天文数字
atingi rezulton 得出结果
atingi sukceson 取得成功

transatlantika kablo 横穿大西洋的电缆
transatlantika pasaĝerŝipo 横渡大西洋的客
轮

atingi rekompencon 获得报酬
atingi efektiviĝon 得以实现
atingi perfektecon 达到完美程度，臻于完善

transatlantika flugado 横越大西洋的飞行
transatlantika aerlinio 飞越大西洋的空中航
线

atingi ies konsenton 得到某人同意
atingi la celon 达到目的
afabla vorto pli atingas ol forto 〈谚〉力量

2*

再大，也不如一句好话；好言好语事事
通
fine mi atingis, ke li prenis la kvitancon 我

anatomia atlaso 解剖图谱
botanika atlaso 植物学图谱
moda atlaso 时装画册

终于成功地使他拿到了收据
mi penos atingi, ke la esperantistoj akceptu
miajn naŭ plibonigojn 我努力说服世
界语者接受我的九项改进建议
atinginstrukcio 存取指令
atingotempo 存取时间，访问时间

atlas|o
monda atlaso 世界地图册
historia atlaso 历史地图册

statistika atlaso 统计表册
atmosfer|o
la Tera atmosfero 地球大气层

*

la Venusa atmosfero 金星大气层
Luno ne havas atmosferon 月球没有大气
la atmosfero de tetrinkejo 茶馆的气氛
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atmosfero de laboro 工作环境［氛围］
la intertraktado iris en sincera kaj amika

atoma milito 原子［核］战争
atome movata ŝipo 核动力舰艇

atmosfero 会 谈在坦诚友好的气氛中
进行
vivi en atmosfero de malvirto 生活在邪恶

atomaj potencoj 核大国
atrepsi|o
atrepsio ofte aperas post kronika diareo 婴儿

的环境中
vivi en la atmosfero de iu 生活在某人身边
streĉa atmosfero 紧张的气氛

萎缩常出现在慢性腹泻之后
atribu|i
atribui al iu la unuan premion 授予某人一
*

atmosfero saturita de genta malpaco 充满种
族不和的气氛
atmosfero estas egala al la premo de cilindra

等奖
atribui privilegiojn 给某人以特权
atribui domon kiel parton de heredaĵo al la

kolono el hidrargo kun alto de 76 cm 1
标准大气压等于 76 厘米高度汞柱的压
强

plej aĝa filo 将房子作为遗产的一部
分给予长子
atribui valoron al variablo 〈转〉将一个数

atmosfera (elektro)malŝargo 大气放电
atmosferaj fluoj 大气流，风
atmosferaj perturboj 大气干扰

值赋给某一变量
atribui meritojn al iu 把功劳归于某人
verko atribuita al Homero 一部被认为是荷

atmosfera polucio 【环】大气污染
atmosfera premo 气压
*
atom|o

马的作品
oni atribuas al Kolumbo la malkovron de
Ameriko 人们把发现美洲归功于哥伦

homoj estas nur atomoj en la universo 人只
不过是宇宙中的微粒
la atomo konsistas el kerno kaj elektronoj ĝin

布
atribui signifon al vorto 把一个意义赋给一
个词

ĉirkaŭantaj 原子由一个原子核和环绕
核的一些电子组成
la kemiaj elementoj diferencas inter si pro la

atribui grandan efikon al medikamento 认定
某一药品有很大的疗效
atribui al iu la malsukceson de la afero 把事

nombro de elektronoj en iliaj atomoj 化
学元素因原子中电子数不同而互有差
别

情的失败归咎于某人
oni devas atribui tiun venkon al la hazardo
人们应该认为这一胜利是偶然取得的

fendi atomon 分裂原子
ĉeno da atomoj 原子链
liberaj atomoj 自由原子

atribui ies morton al akcidento 把某人的死
亡归因于事故
“nomu min frato” estas tipo de atribuado

la strukturo de atomoj 原子结构
atomkerna (nuklea) energio 原子核能
atommaso 原子质量

“nomu min frato”（称我为兄弟吧）是
典型的宾表结构
*
atribut|o

atomnombro 原子序数
atomfiziko 原子物理
atompezo 原子量

pesilo estas la atributo de la juĝpovo 天平是
司法权力的标志
sceptro estas la atributo de reĝeco 权杖是王

atombombo 原子弹
la atoma teorio 原子论
atoma filozofio 原子说

权的象征
atrofi|o
muskola atrofio 肌肉萎缩

atoma pilo 原子能电池
atoma bombo （= atombombo）原子弹
la atoma danĝero 核危险

atrofiita membro 萎缩的肢体
la muskoloj de paralizulo iom post iom
atrofiiĝas 麻痹 症患 者的 肌 肉慢 慢地
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*

mi aŭdas iun: ĉu ĝi ne estas mia edzino? 我
听见有人在说话：那人不就是我的妻子

萎缩
atut|o

havi ĉiujn atutojn por sukcesi 〈转〉有胜利
的把握；稳操左券［胜券］
1*
aŭ

吗？
ĉu vi aŭdas la birdojn kanti? 你听见鸟儿在
歌唱吗？

ĉu vi trinkos teon aŭ kafon? 你喝茶还是喝
咖啡？
jes, aŭ ne? 是，或不是？

bojas hundido, kiel ĝi aŭdas de hundoj 〈谚〉
小狗学着老狗叫
mi flanke sidis, mi ne aŭdis nek vidis 〈谚〉

unu el la gasoj de la aero, la nitrogeno aŭ la
oksigeno, mi ne plu memoras kiu! 空气
中的气体之一，是氮还是氧，我不再记

我是坐在一边的，既没听见，也没看见
（意为：我丝毫没有注意；这事跟我毫
不相干）

得是哪一种了
ŝi perdis sian saketon en la strato, aŭ ŝi
forgesis ĝin en la teatro 她把手提包丢

aŭdi predikon [operon] 听传道［歌剧］
aŭdu, mi promesas al vi, ke.. 听着：我答应
你„

失在街上，或是把它忘在剧院了
unu el la gasoj de la aero, la nitrogeno aŭ
azoto 空 气 中 的 气 体 之 一 ，（ 即 ）

ne aŭdu vian sklavon malbenanta vin! 不要
听你的仆人诅咒你（旧约）
kiu aŭdis unuan, ankaŭ aŭdu la duan 〈谚〉

nitrogeno 或 称 为 azoto （ 编 者 注 ：
nitrogeno 和 azoto 译成汉语都是“氮”，
后者是旧称）

听了第一个人，也要听第二个人（意为：
兼听则明）
aŭdi ion de iu 从某人处听到［知道］某事

tion faris aŭ li aŭ lia frato 那件事不是他干
的就是他兄弟干的
nun, ni devas aŭ venki aŭ morti! 现在，我们

mi neniam antaŭe aŭdis pri ĝi 我以前从来
没听说过这件事
mi aŭdis pri vi, ke la spirito de la dioj estas en

要么战胜，要么战死！（不成功，便成
仁！
）
aŭbad|o

vi, kaj ke lumo, prudento, kaj
eksterordinara saĝo troviĝas en vi 我听
说在你的心里有神的灵，还有光明、理

doni [kanti] aŭbadon al knabino
娘献［唱］晨曲
*
aŭd|i

给一位姑

智和超常的智慧（旧约）
li aŭdis ĉion, kiel agas liaj filoj, kaj ke ili
kuŝas kun la virinoj 他听到了一切：他

teraj vertebruloj aŭdas per oreloj, fiŝoj kaj
senvertebruloj per aliaj organoj 陆上的
脊椎动物用耳感知［听见］声音，鱼和

两个儿子的劣行，还有和女人苟合的事
（旧约）
mi nenion aŭdis de li 〈转〉我没有得到他

无脊椎动物用别的器官（感知声音）
aŭdi bone [malbone] 听得清［不清］
mi estas kiel surdulo kaj ne aŭdas 我像聋子，

的任何音信［没有收到他的任何信件］
unu vido taŭgas pli ol dek aŭdoj 〈谚〉见一
次胜过听十次；百闻不如一见

听不见（旧约）
orelojn ili (la idoloj) havas, sed ne aŭdas 它
们（指雕像）有耳却不能听（旧约）

la aŭda sento 听觉
la aŭda organo 听觉器官
aŭda tubo 耳咽管

arbaro aŭdas, kampo vidas 〈谚〉树林听得
见，田野看得到（意为：即使偷偷说的
话或做的事，也可能被人知道）

aŭdaj ostetoj 听（小）骨（包括镫骨、砧骨
和锤骨）
，听力骨
se la tuta korpo estus okulo, kie estus la

aŭdi pafon [ektondron, ĝemon] 听 见枪声
［雷声，呻吟声］
aŭdi sian nomon 听到自己的名字

aŭdado? 若全身是眼，从哪里听声呢？
（新约）
la kvin sentoj estas la aŭdado, ... （人的）
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五觉是听觉„
lia aŭdado estas iom difekta 他的听觉有点

地进入了被围的城市
ĉu vi aŭdacos forĵeti la admonojn de via patro?

毛病
tiel li parolis kaj la aŭdantoj miris
听的人都感到诧异

你敢不听你父亲的训斥吗？
fido al si mem donas aŭdacon 自信便能勇
敢

他那么说，

parolanto semas, aŭdanto rikoltas 〈谚〉讲
话如播种，听话如收割
bone aŭdebla voĉo 听得很清的声音

*

aŭdeble legi 读得使人听得清，用清晰的声
音读
li ne povis aŭdigi sian voĉon pro la tumulto

doni al iu aŭdiencon 接见某人
havi [ricevi] aŭdiencon de iu 进见［谒见］
某人

由于有吵闹声，他的声音别人听不到
nun la najtingalo devas ion aŭdigi 现在那夜
莺该唱点什么了

aranĝi aŭdiencon por iu 为某人安排会见
atendi aŭdiencon de gravulo 等待一位重要
人物的接见

la tondro aŭdigadis brue frapon post frapo
雷发出一阵阵炸裂声
gramofono aŭdigas muzikon 唱机在放音乐

aŭgur|o
observi la aŭgurojn
象等）

“mi ne iros.” aŭdigis sin Petro “我不去。
”
彼得说
kapaŭdilo 耳机

solvi aŭguron 解释卜象（以推断未来的吉
凶）
konsulti aŭgurojn 占卜吉凶

disaŭdigi teatraĵon 播送戏剧
disaŭdigi la ceremoniojn de la kronado 播放
加冕典礼的实况

bona [favora] aŭguro 吉兆
malbona [sinistra] aŭguro 凶兆，不祥之兆
tiu unua sukceso estas bona aŭguro por la fina

regula disaŭdigado de radio-programoj 按时
［固定］播送广播节目
la malfermo de la Esperanta Kongreso estos

venko 这第一步的成功是最终胜利的
好兆头
ĝi estas ja tiu pokalo, el kiu trinkas mia sinjoro,

disaŭdigata de la nacia sendostacio 世
界语大会开幕式将由国家广播电台［电
视台］播放

kaj ankaŭ li aŭguras sur ĝi! 这就是我
主人喝酒和占卜用的杯！
（旧约）
la tri sorĉistinoj aŭguris al Makbet la reĝecon

aŭdienc|o
peti aŭdiencon ĉe iu 请求某人接见，求见某
人

观察卜象（如飞鸟、天

kaj Dio elaŭdis ŝin kaj malŝlosis ŝian uteron
上帝垂听她的祷告，使她能生育（旧约）
li misaŭdis mian respondon kaj kredis sin

三个女巫给麦克贝特占卜，预言他会当
上国王
aŭguri ion bonan aŭ malbonan el io 从某事

insultita 他听错了我的回答，以为受到
了辱骂
*
aŭdac|a

中推测吉凶
ĉu militon aŭguris sono de l’ armiloj? 兵器
的声音是否预示将有战争？

aŭdaca ŝtelisto 大胆的小偷
aŭdaca ago 大胆的行动
esti tiel aŭdaca kiel singardema 胆大心细

renkontis nin unu knabino, kiu havis orakolan
spiriton kaj kiu per aŭgurado alportis al
siaj mastroj multan gajnon 有一个使女

aŭdace flugis aglo al la ĉielkupolo 雄鹰勇敢
地飞向苍穹
aŭdaca revo 〈转〉大胆的［离奇的］幻想

迎着面来，她被巫鬼所附，用法术叫她
主人们大得财利（新约）
kartaŭguri al iu 用纸牌给某人算命

aŭdaca ideo 大胆的［极具创意的］想法
aŭdaca paradokso 新奇的悖论
li aŭdacis eniri en la sieĝatan urbon 他勇敢

*

aŭkci|o
vendi ion per aŭkcio 拍卖某物
fari aŭkcian proponon [oferton] (ĉe aŭkcio)
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（拍卖时）出更高价，喊出更高价
aŭkcii ion 拍卖某物

la luno ne aŭskultas, kiam hundo ĝin insultas
〈谚〉月亮不理睬狗的叫骂（意为：对

aŭr|o
mistera aŭro ĉirkaŭ iu 某人身上的一种神秘
气氛

无稽的责骂、诋毁置之不理）
senditon oni aŭskultas aŭ ne aŭskultas, sed ne
punas nek insultas 〈谚〉不管使者的

*

aŭreol|o
migdalforma aŭreolo （= mandorlo）
【基督】
【美】（围绕耶稣或圣母玛利亚的）椭
圆形光环［光圈］
aŭreolo de sukceso 成功的荣耀
ŝi estis aŭreolita de siaj blondaj haroj
头金发
li estas aŭreolita de granda prestiĝo
极高的威望

她一
他享有

话是否值得听取，他既不应受惩罚，也
不应受辱骂；两国交兵，不辱来使（或
不斩来使）
ne rapidu insulti, volu aŭskulti 〈谚〉责骂不
要忙，请先听周详
aŭskulti ies konsilon 听从某人的劝告
ili vokis al la Eternulo kaj li ilin aŭskultis 他
们祈求上主，他就应允他们（旧约）
obeema infano devas aŭskulti al siaj gepatroj

aŭror|o
vekiĝi ĉe la aŭroro 黎明时醒来
la aŭroro de nova erao 新时代的开端［曙光］

乖孩子应该听从父母的话
unu minuto da aŭskultado sufiĉas
钟就够了

stari ĉe la aŭroro de sia vivo 处于生命的初
期
norda [boreala, arkta] aŭroro （= nordlumo）

esti ĉe la aŭskultado de radiostacio 正在收
听电台的广播
kurtonda aŭskultanto 短波广播的收听者

北极光
suda [aŭstrala, antarkta] aŭroro 南极光
mia koro aŭroras 〈转〉我的心充满着新的

aŭskultumi pulmojn [koron] 对肺［心脏］
作听诊
aŭskultumi malsanulon 对病人进行听诊

希望
aŭroras nova epoko
*
aŭskult|i

lia lineo estas subaŭskultata de la polico 他
的（电话）线路被警方监听
aŭspici|o

新时代开始了

只听一分

aŭskulti muzikon 听音乐
aŭskulti kantiston 听歌手唱歌
kiu bone aŭskultas, bone lernas 〈谚〉善听

la afero prezentas sin sub favora aŭspicio 事
情呈现出吉利的征兆
la kongreso okazos sub la aŭspicioj de la

者善学
kiu aŭskultas, kie li ne devas, tiu aŭdas, kion li
ne revas 〈谚〉谁偷听不该听的话，

registaro 大会将在政府的支持下召开
multaj valoraj libroj aperis sub la aŭspicioj de
SAT 许多有价值的书籍在 SAT 的赞

谁就会听到不愿听的话
ne aŭskultinte, ne kondamnu 〈谚〉不听清
楚，就不要指责

助下问世
aŭstr|o
aŭstra dialekto 奥地利方言

aŭskulti al ies voĉo 听某人说话（努力听懂）
aŭskulti sub la pordo 靠着门（偷）听；在
门后（偷）听

aŭstral|a
aŭstrala hemisfero 南半球
aŭstralaj konstelacioj 【天】南天星座

aŭskulti trans la muro 隔着墙（偷）听
aŭskulti kiel ĥinan predikon 〈谚〉（好似）
听中国人讲道（意为：完全不懂；意近：

*

丈二和尚摸不着头脑）
aŭskultas prudente, kiu aŭskultas atente 〈谚〉
听得认真，就能听出奥妙

fermita aŭto 全封闭汽车，轿车
malfermita aŭto 敞篷汽车
aŭtarci|o

Aŭstrali|o
aŭstraliaj indiĝenoj
*
aŭt|o

澳洲土著
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vivi en aŭtarcio 自给自足地生活
aŭtarcia ekonomio 自给自足的经济

头人；他机械［呆板、没有主见］
disdona aŭtomato por cigaredoj [bombonoj]

aŭtarcia politiko
策
*
aŭtentik|a

烟卷［糖果］自动售货机
pesaŭtomato 自动秤
gramofonaŭtomato 自动唱机

（经济上）自给自足的政

aŭtentika rakonto 真实的故事
tio, kion mi diras al vi, estas aŭtentika 我跟
你说的话是确实的

la hordonanta aŭtomato 自动报时钟
finia aŭtomato 有限自动机
nefinia aŭtomato 无限自动机

aŭtentika manuskripto 原手稿，真手稿
la aŭtentika teksto de la kontrakto 合同的原
文本

staka aŭtomato 堆栈自动机，栈自动机
turinga aŭtomato 图灵（自动）机
aŭtomata aparato 自动装置

aŭtentika subskribo 本人的签字
aŭtentika letero de Zamenhof 柴门霍夫的原
信

aŭtomata horloĝo 自动时钟
aŭtomata fermiĝo de pordo 门的自动关闭
aŭtomata gesto 无意识的［不自觉的］动作

aŭtentika testamento 经过公证的遗嘱
aŭtentika naskiĝakto 有效的出生证
la aŭtentikeco de informo 消息的真实性

aŭtomata laboro 机械性［习惯性］的劳动
aŭtomate ripeti ion aŭditan 机械地重复听到
的话

la aŭtentikeco de deklaracio 宣言的正式性
aŭtentikigi akton 认证一个文件
kemia esplorado aŭtentikigis tiun pentraĵon

ŝi sin apogis aŭtomate sur lia brako 她不自
觉地倚在他的手臂上
aŭtomati produktadon 使生产自动化

化学鉴定证实了这幅画是真品
aŭtigen|a
aŭtigena mineralo 自生矿

*

neaŭtigena mineralo 非自生矿
aŭtism|o
infana aŭtismo 幼儿孤独症

luksa aŭtomobilo 豪华汽车
vetkurado de aŭtomobiloj 汽车竞赛，赛车
aŭtomobilaj akcesoraĵoj 汽车附件，汽车零

aŭtogen|a
aŭtogena reakcio 自生反应
aŭtogena veldo 自熔焊接，气焊

配件
aŭtomobila sporto
*
aŭtonom|a

*

aŭtokrat|o
la Aŭtokrato de tuta Ruslando 全俄罗斯的
独裁者（俄国沙皇的称号）

aŭtonoma regiono 自治区
aŭtonoma administrado de fako en fabriko
工厂中生产单位的自主管理（制度）

aŭtokrata registaro 独裁政府
aŭtokrata ago 专横的行为
aŭtokton|o

havi aŭtonoman buĝeton 有独立的预算
aŭtonoma nerva sistemo 〈转〉
【解】自主神
经系统，植物神经系统

aŭtoktona mineralo 原地矿
aŭtoktona petro 原地岩
aŭtoktona tereno 原地地层

politika aŭtonomo 政治自治
administra aŭtonomo 行政自治
ekonomia aŭtonomeco 经济自主

*

有人曾

financa aŭtonomeco 独立核算
ju pli kompleksa fariĝas la civilizo, des pli
klare ĉiu el la artoj akiras sian

agi kiel aŭtomato 像机器人一样行动；机械
地行动
li estas vera aŭtomato 〈转〉他真是一个木

aŭtonomion 文明愈趋于复杂，各种艺
术就愈具自主性
aviadilo kun fluga aŭtonomo de kvar horoj

aŭtomat|o
oni konstruis ŝakludantan aŭtomaton
造出会下棋的机器人

aŭtomobil|o
turisma aŭtomobilo 旅游汽车
komerca aŭtomobilo 商用汽车，商务车

赛车运动
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*

续航时间为四小时的飞机
aŭtor|o

militaj kaj civilaj aŭtoritatoj 军政当局
universitataj aŭtoritatoj （大学的）学校当

aŭtoro de artikolo 文章作者
aŭtoro de dramo 剧作者
aŭtoro de desegno 画的作者

局
religiaj aŭtoritatoj 宗教界上层人士
superaj aŭtoritatoj 上级领导人，上级机构

aŭtoro de skulptaĵo 雕塑品的作者
aŭtoro de simfonio 交响乐的作者
klasikaj aŭtoroj 经典作家

aŭtoritatoj de publika sekureco 公安部门
la justicaj aŭtoritatoj 司法部门
ĉiu submetiĝu al la superaj aŭtoritatoj 在上

nekonata aŭtoro 姓名不详的作者；不出名
的作者
anonima aŭtoro 无名氏（作者）
，佚名（作

有权柄的，人人当顺服他（新约）
aŭtoritata persono 权威人士
aŭtoritata beletristo 有威望的文学家

者）
aŭtoro de malkovro 发现者
aŭtoro de invento 发明人

aŭtoritata tono 权威的口吻
aŭtoritata institucio 权力机构
aŭtoritata decido 官方的决定

la aŭtoro de plano 一项计划的倡议者
aŭtoro de komplotoj 阴谋的策划者
aŭtoro de akcidento 肇事者

aŭtoritata vortaro 权威的词典
havi aŭtoritatecon 有威信，有权威
ĝui grandan aŭtoritatecon 享有很高的威望

li estas mem la aŭtoro de sia malfeliĉo 是他
自己招来的灾祸；他是自作孽
aŭtoro de incendio 火主

citi aŭtoritatulojn 引用权威的话（或语句）
ĉu vi volas ne timi aŭtoritatulon? 你愿意不
惧怕掌权的吗？（新约）

kiu estas la aŭtoro de tiu ĉi akcidento? 这个
事故该由谁负责?
mi suspektas, ke li estis la aŭtoro de tiu ĉi

senaŭtoritata registaro
政府
*
aŭtun|o

farso 我怀疑这恶作剧是他搞的
aŭtora rajto 版权
la aŭtora respondeco 作者的责任，文责

printempo semas, aŭtuno rikoltas 〈谚〉春
天播种，秋天收获；春种秋收，各有其
时

citi la aŭtorecon de frazo 注明（引用）句子
的出处
rajto de aŭtoreco 【法】著作权，版权

la aŭtuno de la vivo 垂暮之年，晚年
aŭtuna rikolto 秋收
aŭtunaj arboj, senfruktaj 在秋天也结不出果

*

aŭtoritat|o
ĝui grandan aŭtoritaton super siaj kolegoj pro
sia kompetenteco 以其能力在同事中

子的树（《新约》中用来比喻不虔敬的
人）
li tremas, kiel aŭtuna folio 〈谚〉他（吓得）

享受很高的威望
ŝirmi sin sub la aŭtoritato de Aristotelo 用亚
里斯多德的权威庇护自己

像秋天的树叶那样颤抖；他（吓得）体
似筛糠；他（吓得）直打哆嗦
*
av|o

kreinte la fundamenton de la lingvo, mi nun
deprenas de mi tutan aŭtoritaton 我创
造了世界语的基础，但我现在放弃我的

patroflanka avo 祖父
patrinflanka avo 外祖父
aval|o

全部著作权
“Centra Komitato” prezentos la plej altan kaj
solan aŭtoritaton en ĉiuj demandoj

avali traton 给一张汇票作担保
avanc|i
avanci pro merito [pro servodaŭro]

tuŝantaj nian aferon 在涉及我们事业
的所有问题上，“中央委员会”将行使
唯一的、最高的权力

没有权威［权力］的

因业绩

［年资］而晋升
doni al iu avancon 给某人晋升，提升某人
*
avantaĝ|o
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principo de reciproka avantaĝo 互利原则
la avantaĝo de la instruista profesio estas la

avatar|o
tio estis unu el la avataroj de Viŝnuo

longeco de ferioj 教师这种职业的好
处就是假期长
tiri el io avantaĝon 从某事中获得好处

湿奴（印度教三大主神之一）的化身之
一
la avataroj de politikistoj 政客们的变色龙

havi avantaĝon super iu [io] 比某人［某事物］
有优势，比某人［某物］强
avantaĝaj kondiĉoj 有利的条件

手法
li rigardis sin avataro de justeco 他把自己看
作正义的化身

avantaĝa prezo 合算［便宜］的价格
tiu medikamento estas avantaĝe anstataŭita de
iu nova 这种药很方便地被一种新药

*

代替
avar|a
avara homo 吝啬的人

Aventin|o
retiriĝi sur la Aventinon （某党）退到阿文
蒂诺山（意为拒绝与其他政党合作）

avara je komplimentoj 不轻易说恭维话
avara je sia tempo 非常吝惜自己的时间
avara je helpo 不愿帮助；很少给人帮助

*

avara je laŭdoj 不轻易赞扬
avara je paroloj 寡言少语
patroj avaras, infanoj malŝparas 〈谚〉老子

ŝi rakontis al li sian tutan aventuron
己遇到的事全都给他讲了
ama aventuro 爱情奇遇，艳遇

吝啬，儿子挥霍；老子钱串子，儿子化
钱炉
kiu promesojn faras, tiu ne avaras 〈谚〉谁

romaneska aventuro 传奇般的奇遇
havi aman aventuron kun ĉarma virino 与一
位迷人的女子发生风流韵事

许诺，谁就不该吝啬（意为：诺言应该
兑现）
se la sango bolas, tiam lango la ĵurojn ne

milita aventuro 战争冒险
komerca aventuro 商业投机
serĉi aventurojn 去冒险，去碰运气，追求

avaras 当血液沸腾时，就会信誓旦旦
avari al iu karesojn 很少给某人爱抚
avarulo kaj porko estas bonaj post la morto

险境［奇境］
aventura entrepreno 冒险活动
aventura romano 惊险小说

〈谚〉守财奴和大肥猪，只在死后对人
有好处
avarulo pagas duoble 〈谚〉吝啬人加倍付

politika aventuristo
者
averaĝ|o

钱（意为：该花的钱舍不得花，到头来
反而花钱更多）
avarulo avaras, heredantoj malŝparas 〈谚〉

averaĝa familio 普通家庭
averaĝa esperantisto 普通世界语者
averi|o

吝啬人守财，继承人挥霍
malŝparulo ĝuas nelonge, avarulo neniam
〈谚〉挥霍的人享乐一阵子，吝啬的人

asekuro kontraŭ averaĝoj de fervoje
transportataj nutrovaroj 铁路运粮的损
失保险

清苦一辈子
不吝惜的
pri havo najbara oni estas malavara 〈谚〉对

la ŝipo grave averaĝis dum la ŝtormo
风雨中严重受损
avers|o

邻人的东西，人们毫不吝惜；慷他人之
慨
esti malavara je promesoj 轻易许诺

tiu ĉi medalo portas portreton sur la averso
这枚奖章的正面有一个人像
averso de ŝtofo [paĝo] 布［书页］的正面

*

这是毗

aven|o
avenkaĉo 燕麦粥
avenflokoj 燕麦片

aventur|o
agrabla [malagrabla] aventuro 一件令人愉
快［令人不快］的意外事件
她把自

政治冒险家，政治投机

船在暴
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*

avert|i
mi avertas vin, ke tion ĉi vi en mia parolo ne

〈谚〉谚语是经验，谚语是警言
doni al iu averton ne fari ion 劝某人不要做

trovos 我提请你注意，这一点在我的
讲话中你找不到
ni avertas ilin ne esperi subvencion 我提醒

某事
mi
deklaras,
por
averto
de
ĉiuj
malkompreniĝoj, ke... 为 了 防 止 各 种

他们不要对补助金抱有希望
li havos la rajton ĉesigi la garantiadon,
avertinte min du jarojn antaŭ la ĉesigo

误解，我声明：„
fari avertan geston 打手势警告［劝阻］
averta tabulo 通知栏，警示板

他将有权终止担保，因为他已提前两年
通知了我
averti iun kontraŭ danĝero 警告某人注意危

averta signalo 警告信号
Avest|o
la avesta lingvo 阿维斯陀语（用来书写的

险
averti la legantojn kontraŭ la ruza manovro de
kelkaj personoj 提醒读者提防某些人
的狡猾手法
mi vin avertas, ke virino en tia stato estas
kapabla je ĉio 我告诫你：女人在这样
的情况下是无所不能的
kiu minacas, tiu avertas 〈谚〉谁在威胁，
谁就在警告；威胁意味着警告

《波斯古经》的古波斯语）
aviad|o
aviada rekordo 航空纪录
*

aviada ekspozicio 航空展览
kontraŭaviada baterio 高射炮兵中队
amatora [profesia] aviado 业余［职业］飞
行员
avid|a
ili estas hundoj avidaj, kiuj ne povas satiĝi
*

li penis min averti, ke mi ne trompu mian
reĝon 他设法劝阻我，不让我欺骗国
王

那些狗贪食，不知饱足（旧约）
leono krieganta kaj urso avida 吼叫的狮子，
饥饿觅食的熊（旧约）

avertu ŝin, ke ŝi ne venu 请劝她别来
tie ĉi la komoj avertas la leganton ne rigardi la
interkomajn vortojn kiel objekton de la

esti avida je gloro 极力追求荣誉
esti avida al laŭdoj 渴望受到赞扬
esti avida pri riĉaĵoj 贪财

verbo 这里的逗号提醒读者，不要把
两个逗号之间的词当作动词的宾语
ĉu la preĝo ne posedas la forton averti krimon?

esti avida je scioj 渴求知识
avidaj okuloj 流露出贪婪目光的眼睛，贪婪
的目光

祈祷无力防止犯罪吗？
nun li povas ĉesigi la pagadon jam post
sesmonata averto 在提前六个月预先

oni prenas avide, oni redonas malrapide 〈谚〉
借时贪婪，还时拖延
dronanto eĉ herbeton kaptas avide 〈谚〉落

通知后，他现在可以停止付款
afiŝi averton en klubejo 在俱乐部内张贴预
告

水的人连一根小草也要抓住不放
avide direkti siajn okulojn al io [iu] 贪婪地
看着某物［某人］

malgraŭ la avertoj mi estas ankoraŭ tre
optimista 尽管有那些告诫，我还是很
乐观的

kiu avidas plej bonan, perdas plej bezonan
〈谚〉谁渴望得到更好的，谁就丢掉最
需要的

ni forgesas averton, ni memoras la sperton
〈谚〉别人的告诫容易忘，自己的体验
记心头

mia animo avidas klerecon 我的心灵渴望求
得知识
se okulo ne vidas, koro ne avidas 〈谚〉眼不

por Paŭlo sperto — por Petro averto 〈谚〉
对保罗是体验，对彼得是警戒
proverbo estas sperto, proverbo estas averto

见，心不贪
(abs) ju pli oni posedas, des pli oni avidas
〈谚〉越有越贪
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gardu vin kontraŭ ĉia avideco 你们要谨慎
自守，免除一切贪心（新约）

堆（源出《旧约》per enterigo de azeno li
estos enterigita: oni trenos lin kaj ĵetos

senti avidecon je la povo kaj gloro 对权力
和荣誉有贪婪的欲望
nobla avideco je scio 可贵的求知欲

malproksimen de la pordegoj de
Jerusalem 他将像驴子一样被埋葬人们
将把他拉出去扔在耶路撒冷城门外）

aŭskulti ies vortojn kun avideco 贪婪地听
着某人的话
donu fingron al avidulo, li tutan manon

azenon komunan oni batas plej multe 〈谚〉
伙用的驴子最挨打
kion rajtas leono, ne rajtas azeno 〈谚〉狮子

postulas 〈谚〉你向贪佬伸一指，他
就要你整只手
nek ŝtelistoj nek aviduloj heredos la regnon

有权做的，驴子无权去做
ne volis rajdi sur ĉevalo, ekrajdis sur azeno
〈谚〉原先有马不愿骑，过后只好骑毛

偷窃的，贪婪的，都不能承受神的国（新
约）
*
aviz|o

驴
forveturis azenido kaj revenis azeno 〈谚〉
走时是小驴，回来是老驴（意为：蠢人

avizo al la publiko 公告
avizo al la legantoj 告读者
avizo pri dungado 征聘启事

永远是蠢人）
azen’ al azeno riproĉas malsaĝon 〈谚〉驴子
责骂驴子愚蠢

avizo pri la vizito de gaskontrolisto
气检查员入室检修的通知
avizo pri la uzado de medikamento

关于煤
药品使

sur la tero se azenoj ne amasus, la milit’ eĉ ne
okazus 如果没有这么多蠢驴，世上也
就不会有战争

用说明
avizo pri haltiga pago 止付通知书
avizo pri kredito （银行）结余通知

ponto de l’ azenoj 驴桥；笨人难过的桥；笨
人的难关（指欧几里得《几何学》第一
卷第五题，即勾股定理的论证。因这个

avizo pri ricevo de registrita letero 挂号信
领取通知单
fervoja avizo pri alveninta pakaĵo 铁路到货

题较难，初学者往往在这个题上发生困
难，故有这一戏谑语）
azenaj oreloj 驴子的（长）耳朵

通知单
gasto sen avizo estas agrabla surprizo 〈谚〉
客人不告而来，主人喜出望外

azena obstinego 驴子（似）的固执［倔强］
azena pacienco 驴子（似）的坚韧
ĉiuj rigardu, kiel azenigita estas la urbestro!

mi jam letere avizis lin pri la dato de nia
alveno 我已经写信把我们到达的日期
通知他

*

请诸位瞧瞧，市长的样子多么像条驴！
Azi|o
la Okcidenta Azio 西亚

*

azen|o
doma azeno 家驴
sovaĝa azeno 野驴

la Centra Azio 中亚
la Orienta Azio 东亚
aziaj loĝantoj 亚洲的居民

la azeno iaas 驴叫
rajdi sur azeno 骑驴
la hufbato de l’ azeno 驴踢蹄（意为：对已

azid|o
natria azido 叠氮化纳
*
azil|o

倒下的敌人进行的报复）
stulta kiel azeno 像驴一样笨
obstina kiel azeno 像驴子一样固执，犟得像

la preĝejoj, temploj, moskeoj estis aziloj 教
堂、庙宇、清真寺曾是避难所
azilo por malriĉuloj 穷人收容所，贫民院

头驴
pacienca kiel azeno 像驴子一样坚韧
enterigo de azeno 野葬；
〈讽〉被扔向垃圾

azilo por kadukuloj 老人收容所，养老院
azilo por orfoj 孤儿院
azilo por perditaj hundoj 流浪狗收容处
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peti azilon ĉe iu
1
azo|a

请求某人收留

azoa erao 无生代
azo|o
azobenzeno 偶氮苯

2

naftalenazobenzeno 萘偶氮苯

*

azot|o
azotaj nutraĵoj 含氮的食品
azotaj sterkoj 氮肥
hiperazotemio 血氮过多，高氮血
hiperazoturio 尿氮过多，高氮尿

