
 

 
An urzhiataer 

Fichenn savet gant Sonia Orriger, Sikour Lec’hienn an 
Drouzig 
 

 
Afficher > Gwereañ vb. 
Alimentation électrique > Porzherezh tredan n.m. -ioù t. 
Base de données > Stlennvon  n.m. -où 
Bouton de la souris > Klik, Afell n.f. -où al logodenn 
Brancher >Lugañ, Skourrañ vb.  
Brancher un câble > Lugañ un orjalenn,  skourrañ ur fun 
Câble > Orjalenn, fun n.f. -ioù  
Caractère (élément d'écriture) > Nod n.m. -où 
Carte mère > Pennwal n.f. -ioù 
Cartouche d'encre > Karitell huz n.f. -où h. 
Case > Karrezad , log n.f. -où 
Centrer > kreizañ vb. 
Charger  > Kargañ 
Chemin > Hentad, treug n.m. -où 
Classer >  Rummañ vb. 
Clavier > Touchennaoueg n.m. -ioù 
Cliquer > klikañ vb 
Configuration > kefluniad n.m. -où 
Correspondre >  Aroueziñ vb. 
Disque >  Pladenn, kantenn n.f. -où 
Disque dur > Pladenn galet, kantenn galet 
Disquette > Pladennig, kantennig n.f. -où 
Donnée >  Roadenn n.f. -où 
Ecran > Skramm n.m. -où 
Effacer >  Diverkañ vb. 
Encre > Liv, huz g. -où 
Enregistrer >  Enrollañ, lerc'hwezañ vb. 
Fichier > Fichennaoueg, restr n.f. -où  
Formater >  Mentrezhañ vb. 
Imprimante >  Moulerez n.f. -ed  
Imprimer > Moulañ 
Installer un logiciel > Staliañ, sternañ ur meziant 
Informatique >  Stlenneg 
Logiciel >  Pouelad, meziant n.m. –où 
Mail >  Postel 
Mémoire >  Memor n.f. -ioù 
Mémoire vive (RAM) >  Memor vresk 
Message >  kemennad n.m. -où 
Mettre à jour > Hizivaat vb. 
Mise en forme > Furmaozañ vb. 
Mise en page > Pajennaozañ vb. 
Ordinateur portable > Urzhiataer hezoug 
Pavé numérique >  Touchennaouegig sifrennel n.m. -où s.  
Périphérique > Trobarzhell n.f. -où 
Plantage >  Sac'hadenn n.f. -où 



Planter (se) >  Sac'hañ vb. 
Prise électrique > Lugell dredan n.f. -où tredan  
Sauvegarder un fichier > Gwarediñ ur restr vb.  
Scanner > C'hwilerver n.m. -ioù  
Sélectionner :> Diuz vb. Diuzet 
Site ineternet > Lec’hienn internet 
Souris > Logodenn n.f. -où 
Touche > Touchenn, stokell n.f. -où  
Unité centrale > Unvez kreiz n.m. -où k. 
  


