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MANGKUK
Wadah terbuka  bermulut lebar dan   berbadan
cembung.   Bagian dasarnya  berukuran jauh lebih
kecil dibandingkan bagian mulut, sering memiliki
kaki rendah yang melingkar. Mangkuk berukuran
besar disebut basi. (Lihat: Pasu)

MASJID
Bangunan keagamaan umat Islam. Masjid berdenah
segi empat bujur sangkar atau empat persegi
panjang. Biasanya memiliki serambi, mihrab,
mimbar, serta tempat untuk mengambil air wudhu.
Masjid-masjid di Indonesia dan Asia Tenggara
sering dilengkapi dengan beduk. Masjid ada yang
mempunyai minaret atau menara dan ada pula yang
tidak. Nama lain dari masjid adalah mesigit,
masigit, meuseugit, atau mesigi. Disebut juga
mesjid.
Sejenis masjid berukuran kecil untuk menampung
jumlah jemaah dalam jumlah terbatas dan tidak
memiliki minaret disebut mushala. Mushala
memiliki mihrab, beduk, serta tempat mengambil
air wudhu seperti halnya masjid, walaupun kadang-
kadang lebih sederhana karena  hanya berupa
sebuah ruangan.

Di Indonesia mushala tidak pernah digunakan
sebagai tempat melakukan shalat Jumat
kecuali untuk keperluan peribadatan sehari-hari
atau mengaji. Nama lain dari mushala adalah
langgar atau surau. (Lihat: Mihrab, Minaret, dan
Serambi)

MEBEL
Perabot rumah tangga seperti meja, kursi, lemari,
atau dipan. (Lihat: Perabot)

MEDALI
Tanda  penghargaan yang
diberikan oleh negara atau
organisasi kepada
seseorang atau kelompok
atas jasa-jasa dan
prestasinya. Medali
terbuat dari lempengan
logam dan memiliki
keterangan tentang

negara, kerajaan, atau raja yang mengeluarkannya.
Selain itu, juga gambar, lambang, serta peristiwa
yang diperingati. Kadang-kadang medali
menyertakan angka tahun, walaupun jarang.
Medali berukuran besar disebut medalion,
sedangkan yang berukuran kecil disebut medalet.
Istilah medalion juga digunakan untuk menamakan
hiasan berbentuk bundar berukuran besar mirip
medali. Kata lain dari medali adalah bintang,
medal, pening, atau tanda jasa. (Lihat: Lencana)

MEGALIT
Batu-batu berukuran
besar yang digunakan
atau dibuat oleh
manusia untuk
kepentingan pemujaan
pada tradisi megalitik.
Batu-batu ini dapat
merupakan bentukan
alam atau sengaja
dibentuk menjadi
menhir, kubur batu,
peti batu, atau dolmen.
(Lihat: Monolit)

MENAPO (Jmb.)
Gundukan tanah membukit berisi reruntuhan
bangunan atau tinggalan purbakala. Nama lainnya
antara lain gumuk, bukit batu, tanah tumbuh,
atau unur. (Lihat: Reruntuhan)

MENARA
Bangunan dengan konstruksi meninggi mirip tugu.
Di bagian atas menara sering terdapat ruangan yang
digunakan untuk menampung kegiatan-tertentu.
(Lihat: Minaret dan Tugu)


