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  واژه نامھ سچھ پارسی دری

 یاین نبشھ را در تارنمادید سنجی بھ گونھ 
 اسفند ماه شما فرستادم شما تا روز نخست

در تارنما پخش کنید دیدگاه تمام نویسندگان 
را در این باره خواھانم ھرآن چیزی کھ 

آن ھا سراغ  یاشتباه شده بود و یا واژه ھا
آن  دارند کھ در زبان ما بیگانھ است برابر

را ساختھ بھ من بفریستند ویا اینکھ می 
پسندند این کار را باز ھم دید خود را نبشتھ 

ستند ھمھ این دیدگاه ھا را گردھم کرده بفر
سی و باز نگری دومی رمیاوریم پس از بر

ھمین نبشتھ را بھ چاپ میرسانم از ھم 
نویسنگان خواھشمندم بسیار با باریک بینی 

گونھ اشتباه را کھ این نبشتھ را خوانده ھر 
  .دنبھ من پیام برسان ندیافت

یاد کرد در دیپاچھ این نبشتھ استادان  باید
دانشگاه و دانشسرا ھا و بھ ویژه ریاست 

پرورش  و آموزش تنصاب تعلیمی وزار
و کارکنان اکادمی علوم کشور را نکوھش 
کرده ام و این گروه ھای یاد شده را مانع 

شرفت زبان پارسی دری در کشور یپ
  .دانستھ ام

یک نمونھ کوچک از نصاب تعلیمی میزنم 
بیگانھ زبان  یتا واژه ھا دبسیار کوشیدن

دیگر را در کتاب ھای درسی بیاورند و 
اگر واژه بخاطر شان نیامد واژه پارسی 
دری را با جمع عربی نوشتھ کردند مانند 

ده ھا را دھات نوشتھ جنگلھا را جنگالت 
ت نمونھ ھا را نوشتجات سبزیھا را سبزیجا

ھای بیشماری را  در کتاب ھای درسی 
  .دبستان میابید

خوانندگان بزرگوار و  زسپاسگزارم ا
  .کارکنان این تارنما

  

  ا  -آ  
  ه سچهژواژه بيگانه = وا

  آب زندگی آب حیات:=  

  نیاکان، پدران آبأ:=

  (ف، اسم)= ھوا سنج aerometreآیرومتر 

سایبان،    = پرتو افکن،  Abat - Jourآباژور
  فتابگردانآ

  = نوآوری ابتکار 

  = دمل چرکی abcesآبسھ 

  = دستگاه Apparatآپارات 

  = پرستش انسان Apotheoseآپوتیوز 

  = مرگامرگ Epidemieاپیدمی 

  = کارمند سفارتخانھ Attacheآتشھ 

  ھم مایھ، ھم پیمانی ائتالف:=

  سرپیچی کردن، سرپیچیدن، نپذیرفتناباءکردن:= 

  یاوه ھا اباطیل:=

  نخست: =ابتدا

  آغازین دایی =ابت

  ساده ترین ، نخستین ابتدایی ترین=

  نوآوری، نوآوردگی ابتکار:=

  آلودگی، دچار شدن، گرفتاری ابتال=

  ھمیشگی، جاوید، ھمیشھ ابد:=

  ھرگز ابداً:=
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  ھیچگاه، ھمیشھ ابدا : =

  از سر گرفتن ، آغازیدن ابداء :=

  نو آوری، نو آفرین، آفریدنابداع: =

  نو آفریدن ابداع کردن=

  ھمیشگی ، جاویدابدی: =

  ھمیشگی، جاویدانگیابدیت: =

  نشان دادن، آشکار کردن، نمایش ابراز: =

  پافشاری، استوار کردن، پافشاری کردن ابرام: =

  ناچیز کردن ابطال :=

  رساندن، رسانیدن ابالغ:=

  ابلک، سیاه و سفید، دورنگ ابلق: =

  رھریمن، کخ ژندهس: =ابلی

  رسیناپو ابن سینا: =

  ساختمان ؛ خانھ ھاابنیھ: =

  پیچیدگی، سربستگیابھام: =

  شکوه ابھت:=

  ھمھ گیریاپیدمی: =

  موکش اپیالسیون:=

  شھرونداناتباع:=

ھمبستگی، یکپارچگی، ھماھنگی، اتحاد: =
  یگانگی

  در گرفتن ، فراگرفتن اتخاذ: =

  = پیوستگی، بھ ھم پیوستناتصال

  اد، پیش آمدپیامد، رخ داد، پیشامد، روید اتفاق:=

  رخ دادن ، رویدادناتفاق افتادن: =

  یگانگی باور ھا، یگانگی دیدگاه ھا اتفاق آرا=

  یکبارهاتفاقاً: =

  رویدادھا اتفاقات:=

گذرانھ، ناگھانی، خودبخودی، گذری،  اتفاقی:=
  پیش آمدی

  پشت دادن بر =اتکاء: 

  تباه کردن ، نیست کردن، نابود کردن. اتالف: 

  کارگاه ھنری=  Atelierآتلیھ 

، فرجام، پایان، انجام، سر بھ پایان رساندن اتمام:=
  انجام،بھ سر انجام رساندن، سپریدن

انجام رسانیدن، سپریدن، سپری اتمام کردن: =
  کردن

  پایانگر اتمام گر:=

  = پاریز Atomeاتم 

  = نژادشناسی Ethnographieاتنوگرافی 

 = برگ برنده، بھانھ Atoutآتو 

  = ھمھ بر   Autobusاتوبوس

  = آیندهآتی 

  آینده  آتیھ:=

  = برچسب   Etiquetteاتیکت 

  یاد بود ھا، یادگار ھا، نشانھ ھاآثار: =

  کاچالاثاث: = 

  استانش اثبات: =

  فرنودن اثبات کردن:=

  ، ھنایش، نوزند  آفرینھ، نشان   =اثر

  کارایی داشتن، ھناییدن اثر داشتن:=

  ھناییدناثر کردن: =

  ناشایستاثم: =
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  ھنگام :=اثناء 

  آگور آجر=

  در آینده، پس آینده، دیرسآجل : =

  پاسخ، بر آوری، پاسخ دادن اجابت:=

  بر آوردن، پاسخ دادن ، پذرفتن اجابت کردن:=

  کرایھ اجاره:

  پروانھ، گذاشت اجازه:=

ھستن، بار دادن، پروانھ دادن،  اجازه دادن:=
  گذاشتن

  بیگانگان اجانب :=

  ، بایستگیزور، واداری، واداشتن اجبار:=

  بھ زور، ناخواستھ اجباری:=

  انجمن، گرآمدن اجتماع:=

  ھمبودی، ھمبودین اجتماعی: =

  دوری، پرھیز، گریز، پرھیز گردن اجتناب: =

پیشگیری ناپذیر، دوری ناپذیر،  اجتناب ناپذیر:=
  پرھیز ناپذیر، ناگزیر، ناگزیرستنی

  کوشش، استادی اجتھاد:=

  زورگویی کردن اجحاف:=

  نیاکان اجداد: =

  کارگزاری، انجام اجرا:=

  بھ انجام رسلنیدن اجرا کردن:=

  کاربستن ، انجام دادن اجراء : =

  انجامنامھ =اجراییھ: 

  انجامی اجرایی:=

  دستمزد، مزد اَجرت :=

  پاره ھا، اندام ھا اجزاء :=

  پیکر ھا اجساد:=

  نشتھا اجالس:=

  سازگاری کردن، ھمرایی اجماع:=

  تاھی کردنفشرده کردن، کو اجمال:=

  بھ کوتاھی اجماالً: =

  کاال ھا اجناس:=

  بیگانھ اجنبی:=

  مزدور، دست نشانده، مزد بگیر اجیر:=

  دست افزار آچار:=

  تکھا، یکان، یکھا آحاد:=

  گردبر آمدن، فراگرفتن احاطھ:=

  گرداندن احاطھ کردن:=

  پرھیز، پرھیز کردن احتذار:=

  پرھیزکردن، دوری کردن احتذار کردن:=

  پرھیز کردن := احتراز

  آتش سوزی، آتش گرفتن احتراق:=

سنایش، پاس، ارج، بزرگداری،  احترام:=
  بزرگداشت

  پاسداشتن، ارجنھادن ، سناییدن احترام گذاشتن=

  باسنایش ، بابزرگداشت، ارجمندانھ احتراما=

  بشمار آوردن، شمردن احتساب :=

  مرگ احتضار:=

  گراییدن، گمان، گمانھ، شایمندی احتمال:=

  شاید چھ بسا =حتماالً: ا

  نیاز ، نیازمندی =احتیاج: 
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احتیاط (ع، (اسم)مصدر)= استوارکاری، 
  دوراندیشی

  یکتا، یگانھ =احد: 

  بدست آوردن، داراشدن =احراز کردن: 

، شور، = ُسھش، اندریافت، اندریافتناحساس 
  برداشت

  سوی شک کشتنی =احساساتی شدن: 

  نیکویی، نیکوکاری =احسان: 

  نیکی کردن ، نیکو داشتن =ردن: احسان ک

  نیکوترین، خوشترین، بھترین =احسن: 

  نیکوترین آفرینندگان =احسن الخالقین: 

  آفرین =احسنت: 

  = اندرونھ احشاء

  ستوران ، چارپایان =احشام: 

  فراخوان، خواستن، فراخواستن =احضار: 

  خواست برگ، پیداخواست =احضاریھ: 

  سزاوار تر =احق: 

  رسیداد =احقاق: 

  فرمانھا، دستورھا =احکام: 

  سرخ =احمر: 

  = کم خرد، کودناحمق 

  سرگذشت، چگونگی احوال=

  کاھش احیا: =

  باز زیست، زنده ساختن   =ءاحیا

  زنده کردن احیاء کردن=

  گاھگاه احیانا:=

  پایان، انجام، واپسین و پسین آخر: =

  سرانجام آخراالمر:=

  پایان روزگار آخرزمان: =

  دیگرپسین،  =آخری: 

  زور گیری =اخاذی: 

  تازه ھا، رویداد ھا =اخبار : 

  نوگو =اخباری: 

  پایان =اختتام: 

  نوآوری، نخست سازی، بر ساختھ =اختراع: 

  = کوتھ نوشت، کوتھ سخن، کوتاه کردناختصار 

  واگذاری کردن، ویژه کردن =اختصاص دادن: 

  خود ویژه =اختصاص: 

   ناپدیدکی، نھفتن، پنھان شدن =اختفاء: 

  = آمیزش، آمیختگی، آمیختن، درھم شدناختالط 

، نابسامانی، = ناسازگاری، ناھمگونیاختالف 
  پریشانی، آشفتگی

  خفتگی، تنگناه =اختناق: 

  = نابسامانی، بھم خوردگیاختالل 

  توانایی =اختیار: 

  گرفتن، دریافت، فراستاندن =اخذ: 

  = آن سرای، آن جھانآخرت 

  ایان = بازپسین، واپسین، پآخرین 

کنار گزاری، بیرون کردن، بیرون  =اخراج: 
  فرستادن

  آن جھانی =اخروی: 

  ھشدار،  =اخطار : 
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  ھشدار دادن =اخطار دادن: 

  = یاد برگاخطاریھ 

  نھفتن ، پنھان کردن، نھان کردن =اخفاء: 

  یکرنگی ، پاکدلی =اخالص: 

  اخالف: جانشینان، پس آیندگان، پشینیان

نشھا، فراخویی، نش  خو، نش، خویھا، =اخالق: 
  شناسی

  دستبری، بھم زدن =اخالل: 

  برادری =اخوت: 

  برادراخوی= 

  واپسین، پایانی، واپسینھ، فرجامین، پسین =اخیر: 

  نو ساز، نوبنیاد =اخیر التأسیس: 

  بھ جای آوردن، گزار دن =اداکردن: 

  سازمان ، ستاد ، سرپرستی =اداره: 

  فرھنگھا، روشھا، آیینھا =آداب: 

  دھن شور=    Adamsمسآدا

  ستاد، فراسازمان =اداره کل: 

  فرھنگ =ادب: 

  پی بردن، دریافت =ادراک: 

  داوش ، داو =ادعا: 

  ادعاکردن: داویدن

از  یکپارچھ کردن، یکی کردن، =ادغام: 
  خودسازی، درھم سازی،ھمپیوندی

  دوره ھاا =ادوار:

  = نشانی   Addressآدرس

  = دریا ساالر   Admiralآدمیرال

  = دارو، بوی افزار ھ ادوی

  بانگ نماز، بوغ نماز =اذان: 

  آزار =اذیت: 

  آزردن =اذیت کردن: 

  راه ھا، رایھا، اندیشھ ھا =آراء : 

  ھنرمند، ھنر پیشھ، ھنرور =آرتیست: 

نمایاندن، پیشکش، پیش آوری، پدیدار  =ارائھ: 
  کردن

  ، پشتکار= خواست، آھنگ، خویشکاریاراده 

  = بخواستارادی 

  زمینھا = اراضی:

  ساالر =ارباب: 

  ارتباط (ع، (اسم)مصدر)= پیوستگی، بستگی

  واپسگرایی =اتجاع: 

    = گم راھی، ازدین برگشتند ارتدا

  لرزه، لرزش، لرزیدن، نوسان =ارتعاش: 

  بلندی، بلندا =ارتفاع: 

  باال بردن =ارتقا: 

  = شکستھ بندی Orthopedieارتوپدی 

  ویسی= درست ن   Orthographieارتو گرافی

  واماندن، نیامانده، واھشتھ، مرده ریگ =ارث: 

  وامانده،  نیامانده =ارثیھ: 

  بازفرستادن، فرستادن =ارجاع: 

  خواروبار =ارزاق: 

  فرستادن =ارسال: 

  راھنمایی =ارشاد: 
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، = (نخست زاده)، بزرگ تر، برترارشد (فرزند
  ارجمند، سرآمد

  = بایگانی   Archivesآرشیو

  ترساندن =ارعاب: 

  آسان گیری =رفاق: ا

  سوداری =ارفاقی : 

  پایھ =ارگان: 

  ھمنوازی =ارکستری: 

  نخست ، فرمانروایی =اریکھ: 

  = سازمانیافتھ organiseارگانیزه

  = سازواره، اندامھ   Organismeارگانیسم

= اندامی، انداموار،    organiqueارگانیک
  پیکری

  = نشانھ ی ویژه   Armeآرم

  = شمالگان   Arcticآرکتیک

  از ... برآمده است =از...ناشی شده است: 

  از ... بر می آید =از...ناشی میشود: 

  از آغاز =از اوایل: 

  از این رو =از این جھت: 

  از این روش از این راه =از این طریق: 

  از این دست =از این قبیل: 

  از آن میان ، ھمانند =از آنجملھ: 

  پس از آن روز =از آن روز بھ بعد: 

  از آغاز پیدایش =پیدایش: از بد و 

  از میان بردن =از بین بردن: 

  از سوی =از جانب : 

  از دستھ ، از آنگونھ =از جملھ : 

  از دستھ کارھای نیکو =از جملھ کارھای نیکو: 

  از دید =از حیث: 

  از تھ دل =از صمیم قلب: 

  از سوی دیگر =از طرف دیگر: 

  از راه =از طریق: 

  دھمچون، ھمانن =از قبیل: 

  از دیر باز =از قدیم: 

  از برای =از لحاظ: 

  انبوھی =ازدحام: 

  زناشویی، پیوندزناشویی، ھمسر گیری =ازدواج: 

  = کارگزار، پاسبان   Agentآژان

  = کارگزاری، نمایندگی   Agenceآژانس

  آزمایشھا =آزمایشات: 

  = تکخال  Asآس

  = پایھ، بنیاد، پی، شالودهساس ا

  بنیاد نام =اساس نام: 

  توشھ =باب سفر: اس

  پشین =اسبق: 

(ف، اسم) = باال بر، باال  Ascenseurآسانسور 
  ، آسان بررو

  مانند، مارپیچی   = پیچھ، مارپیچ   spiralاسپایرال

  = ایستادی، ایستاده statiqueاستاتیک

  = ورزشگاه؛ دوره   Stadiumاستادیوم

(ف، اسم)= ھنجار، نمونھ    Standardاستاندارد
  ی پذیرفتھ شده
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  = خودکامگی، خودسریستبداد ا

  پذیرفتن، پذیرش =استجابت: 

  برداشت =استحصال: 

  آگاھی ، پیدایش =استحضار: 

  = شایستگی، سزاواری استحقاق

  = استواریاستحکام 

  سنگر بندیھا =استحکامات: 

  خود شویی =استحمام: 

، کار گماری، = بکار گماشتن، بکارگیریاستخدام 
  کاردھی

  ردن= بیرون آو استخراج 

خواھش کردن، در خواست  =استدعا کردن: 
  کردن

فرنود زنی، شوند آوری، فرنود  =استدالل: 
  آوری، فرنایش

  راھبرد =استراتژی: 

  = راھبردی   strategiqueاستراتژیک

  = آسایش، آسودگی استراحت 

  = دزدیده گوش کردناستراق سمع 

، واپس = بازپس خواستن، پس گرفتناسترداد 
  گیری

  بوی کردن، بوییدن =استشمام: 

  گواھی =استشھاد: 

  راھنمایی خواھی =استصواب: 

  توانایی، درونداشت =استعداد: 

  (ی، اسم)= خرده سیاره   Asteroideآسترویید

(ا، اسم)= ستاره    Astronomieآسترونومی
  شناسی

  کناره گیری =استعفاء : 

  کاربرد ، بکار گیری =استعمال: 

  آمرزش خواھی، آمرزش =استغفار: 

  کاربرد بکار گیری =استفاده : 

  ھراھش =غ: استفرا

  ھراشیدن =استفراغ کردن

  = ایستادگی، پایداری   استقامت

  بھ پیشواز رفتن   = پذیره شدن،  استقبال

  = جا گرفتن، استوار شدن، آرام گرفتناستقرار 

  ، خود ساالری= خودبودگی، ناوابستگیاستقالل 

= خود بزرگ پنداری، خودنمایی، استکبار 
  گردنکشی

  گوش دادن =استماع: 

  ادامھ پیوستگی =استمرار: 

  گواھمندی، گواه =استناد: 

  برداشت ، اندر یافت =استنباط: 

  بدست آوردن =استنتاج: 

سرباز زنی، خود  =بوییدناستنکاف:  =استشاق: 
  کاری

  ریشخند =استھزاء : 

  فرسایش =استھالک: 

  بازخواست =استیضاح: 

  چیرگی =استیال: 

  راز ھا  =اسرار: 

  افسانھ ، داستان =اسطوره: 

  نا کارآمد=اسقاطی: 



 

8 
 

 

  بار انداز =اسکلھ: 

  پیشینیان، گذشتگان =اسالف: 

  جنگ افزار =اسلحھ: 

  نام =اسم: 

  = روش، سبک   Styleاستیل

استیناف (ع، (اسم)مصدر)= از سر گرفتن، 
  دوباره آغاز کردن، وارسی

  = رازناک اسرار آمیز 

  راخ روی، گشاد بازی= زیاده روی، فاسراف 

  وش = شیوه، راسلوب

  = شکم روش، بیرون روهاسھال 

  = در بند، گرفتاراسیر 

  گسترش =اشاعھ: 

  = نُمار، نماردناشاره 

  = نادرست، بیراهاشتباه 

  انبازش، با ھمی =اشتراک: 

  کارگماری، افروزش =اشتغال: 

  برگیری =اشتقاق: 

  شور، آرزومندی =اشتیاق: 

، بزرگواران، بلند پایگان، آشوبگران =اشراف: 
  بزرگان ، دیده دوری

  سروده ھا =اشعار: 

  فروزه، پرتو =اشعھ: 

  = ناموری، بلندآوازیاشتھار 

  = دشواری، سختی، پیچیدگیاشکال 

  یاران =اصحاب : 

  پاپیچی، پافشاری =اصرار: 

  = سایشاصطکاک

  دانشواژه =اصطالح: 

  ھمواژه =اصطالح کالم: 

  بیخ، بن، بنیاداصل (ع، اسم) = ریشھ، 

از بن، از    اصال (ع، قید)= از ھیچ باره، ھرگز،
  بیخ

  مھاد و کھاداصل و فرغ= 

  بازسازی =اصالح: 

  بازنویسی =اصالحیھ: 

  ھستھ ای ، بنیادین =اصلی: 

  بنیادی ، بنیادی ترین، ریشھ ای =اصولی: 

  اصیل (ع، صفت) = ریشھ دار

  اضافھ کردن (ع فا، مصدر) = افزودن

  افزودنی =اضافی: 

= شوریدگی، بی تابی، آشفتگی،  اضطراب
  پریشان حالی

  نیازین =اضطراری: 

  نابودی =اضمحالل: 

  اطاعت: پیروی، فرمانبرداری

  = سرخم کردن، فرمان بردناطاعت کردن 

  بھ دیده بھ چشم =اطاعت میشود: 

  خانھ، سرای» ترکی«اطاق: 

  گوشھ ھا، پیرامونیان، خویشان =اطراف: 

  انکودک« اطفال: 

  آگاھبود، آگھی =اطالع: 
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  آگاھی پس از این =اطالع دومی: 

  آگاھی =اطالعیھ: 

  آسودگی ، استوار =اطمینان: 

  رامش =اطمینان خاطر: 

  بازکو کردن» ع« اظھار کردن: 

  بازگویی دیدگاه =اظھار نظر: 

  آگاھی دادن، آگاه کردن =اظھار داشتن: 

  یاری کمک =اعانھ: 

  زینھ، برابریمیانھ روی، ترا =اعتدال: 

  ترازینھ بھاری، شب روز برابر =اعتدال بھاری: 

ترازینھ تیر ما ، شب روز  =خزانی: اعتدال 
  برابری

  = واخواھی، واخواست، خرده گیریاعتراض

  پذیرش، پذیرا ،= بروز دادن، خستو شدناعتراف 

  دست از کار کشی =اعتصاب: 

  کام پرھیزی =اعتصاب خوراک: 

  ھیزیکار پر =اعتصاب کاری: 

  = باور، باور کردناعتقاد 

  باورھا =اعتقادات: 

  باور، پشتگرمی =اعتماد: 

  ھمجاوری =اعتماد متقابل: 

  پروا، روی آوری، پرداختن =اعتنا: 

  شگفت انگیز =اعجاب انگیز: 

  شگفت آور =اعجاب آور: 

  جان گرفتن، جان ستاندن =اعدام: 

  سر بھ نیست کردن =اعدام کردن: 

  تازیان =اعراب: 

  روی گردانی =اعراض: 

  بکار بستن-اعمال کردن (ع فا، مصدر) =

  اعزام کردن (ع فا، مصدر)= گسیل داشتن

  = گزافگوییاغراق

  ھموندان، اندام ھا =اعضا: 

  بخشش ، داده،  =اعطا: 

  ارزانی داشتن =اعطا کردن: 

  آگاه کردن، آگاھاندن، آگاھی دادن =اعالم کردن: 

  جارنامھ، بانگنامھ =اعالمیھ: 

  آگاھی =اعالن: 

  انجام خواستھ =اعمال نظر: 

  جنبشھا =اعیاد: 

  آشفتگی =اعتشاش: 

  بیشتر =اغلب: 

  چشم پوشی =اغماز: 

  کشایش =افتتاح: 

  سربلندی، بالندگی،  =افتخار: 

  رسوایی =افتضاح : 

  کسان، ھمگان =افراد: 

  کسانی =افرادی: 

  کسانیکھ =افرادیکھ: 

وی، پی افراط (ع، (اسم)مصدر)= زیاده ر
  فراخی، تندروی، پر بود

  کنارھامون، کران تاکران، کرانھ ھا =آفاق: 

  آسیب، گزند =آفت: 
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= پی فراخ، گزاف گرا، گزاف اندیش، تند افراطی 
  رو، پربودمنش، زیاده رو

  دریغا =افسوس: 

  = برون افکنی، افشاگریافشاکاری 

  کران، دور دست، فراس، کرانھ =افق: 

  ستانی =افقی: 

  فرونشست   =افول 

  ماندن، ماندگاری =اقامت: 

  بر پا داشتن ، بجاآوردن =اقامھ: 

  (ع، اسم) = بخت   اقبال

  رویکرد ھمگانی =اقبال عمومی: 

  برگرفتھ از، برگرفتن از =اقتباس: 

  ھمگام شدن، بھ کسی پیوستن =اقتدا: 

  دست زدن =اقدام: 

  کارھا =اقدامات: 

  سرتاسری جھان =اقصی نقاط جھان: 

  دست کم =اقالً: 

  نمونھ ھا =اقالم: 

  نمونھ ھایی از =اقالمی از: 

  = کمینھاقلیت 

  = پھناباقیانوس 

  دروغ ھا=اکاذیب: 

  یافتن، یافتھ =اکتشاف: 

  بسنده =اکتفا:

  بیشتر =اکثر: 

یکی از واژه ھای فرانسھ ی است    actuelاکتویل
  کھ در ایران بکار می رود (ف، صفت) = بھ روز

  = بیشینھ اکثریت

  ارج نھادن =ام: اکر

= جن زدایی، جن    Exorcismeاکسورسیسم
  گیری

  = اکسایش   Oxydationاکسیداسیون

  = بوم شناسی   Ecologyاکولوژی

  = بوم شناختی ecologiqueاکولوژیک

  = اقتصاد باوری   Economismeاکونومیسیم

  اکنون، اینگاه،  =االن: 

  اگرچھ، چرا کھ نھ =البتھ: 

  خواھش =التماس: 

  پیوستن =الحاق: 

  ھم اکنون، بی درنگ =الساعھ: 

  تا =الی: 

  دوده، تبار، خاندان =آل : 

  رنجھا، دردھا =آالم: 

  ابزار، افزار =آلت: 

  کشت افزار =آلت قتال: 

  = کشایند، کشدار،کشسان   elasticاالستیک

  = رخشاھنجشیناطیس قالکتروم

  = رخشیزه   Electronالکترون

  = دگروارگی   Allotropyآلوتروپی

  = ھمبستھ، ھمجوش  Alliageآلیاژ 

  ولی =اما: 



 

11 
 

 

  پیشوا =امام: 

  پیشنماز =امام جماعت: 

  = ھوسکار   Amateurآماتور

  آرمانھا، آرزوھا، امیدھا =آمال: 

  ایدون باد، چنین باد =آمین:

  = بی ترسی، زنھاریامان 

  کرویی =امانی: 

  بااستادن، خود داری کردن امتتاع کردن : =

  زمایشآزمون، آ امتحان:=

  آزمودن، آزمایش مردن =امتحان کردن: 

  راستا =امتداد: 

  خود داری ، پرھیز =امتناع: 

  سپاسگذاری =امتنان: 

  برجستگی، برتری =امتیاز: 

  برتری ھا امتیازات=

  ھمانند =امثال: 

  یاری رسانی =امداد: 

  یاری رسان امدادگر=

  فرمایش =امر: 

  گذران زندگی =امرار معاش: 

  فرمایشتان چیست =: امر تان چیست؟

  فرمان نامھ =امریھ: 

  دست نوشت =امضأ: 

  = شایشامکان

  شدنی =امکان پذیری: 

  شایستھ است، جاه دارد =امکان دارد: 

  دستمایھ، ابزارھا، آساینده ھا =امکانات: 

  نمک =امالح : 

  دارایی ھا =اموال: 

  = درست نویسیامالء

  = آبیمی، آسودگی، زنھار، ایمنیامنیت 

  ، راستین، گروه داراستوان =امین 

  دم، ھنگام =آن: 

  سرکار =آن جناب: 

  آن را تباه کردم =آن را باطل کردم: 

  ھماندم، بیکدم، در دم آنا: =

  فراسنجی =آنالوژی: 

  آنا کاوی =آنالیز: 

  = کالبد شکافی Anatomieآناتومی

  = ھرج و مرج   Anarchieآنارشی

  = ھرج و مرج خواه    Anarchisteآنارشیست

  = جنوبگان Antarcticآنتارکتیک

= انسان شناسی،  Anthropologieآنتروپولوژی
  مردم شناسی

  گسترده شدن، گستردن =انبساط: 

  پیامبران، پیغمبران =انبیا: 

  گزینش، گزینھ =انتخاب: 

  گزیدماند =انتخابات: 

  چاپ، افشاندن، پراکنش =انتشار: 

  چینی بزار= ا   Intrigueانتریگ

  ، گمایشن، بھ کارگماریگماشت =انتصاب: 
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  چشمداشت، چشم داشتن =انتظار: 

  پیش بینی میشود =انتظار میرود: 

  نکوھش، سره کردن =انتقاد: 

  جابجایی =انتقال: 

  انتقام (ع، (اسم)مصدر)= پی ورزی، کینھ توزی

  انتقام گرفتن (ع فا، مصدر) = کین آختن

(ف، اسم و    Anthibiotiqueآنتی بیوتیک
  صفت )= پادزی

  (ف، اسم)= برابر نھاد   Antitheseتی تزآن

(ف، صفت)= باستانی ، دیرینھ،    antiqueآنتیک
  کھن سال

  پایان =انتھا: 

  یخ زدن، بستانگی =انجماد: 

  روشھا =انحاد: 

  آنگونھ =آنطور: 

  آنگونھ =آنقدر : 

  آنگاه =آنوقت: 

انحراف (ع، (اسم)مصدر)= کژدیسگی، کژروی، 
  کجراھی، کج روی

  یژه سازیو =انحصار: 

  خمیدگی =انحنا: 

  نیرو =انرژی: 

  آدم واره  =انسان مصنوعی: 

  ھماھنگی =انسجام: 

  بھ امید خدا، امیدوارم =انشاهللا: 

  بھ درستی، بھ داد مندی =انصافا: 

  کناره گیری کردن =انصراف دادن: 

  سامان گرفتن، سامان پذیری =انضباط: 

  برابری ، سامان =ھمراانطباق:  =انضمام: 

حطاط (ع، (اسم)مصدر) = فرو بودگی، پست ان
  شدن، بھ پستی گراییدن

  (ف، اسم)= نشاندھنده   Indicateurاندیکاتور

  انعام (ع، اسم)= مژدگانی

  نرمش =انعطاف: 

  بستن =انعقاد: 

  لختگی خون =انعقاد خون: 

  پیمان بستن =انعقاد قرار داد: 

  انعکاس (ع، (اسم)مصدر)= بازتاب

، پُکش، ترکیدن     )=انفجار(ع، (اسم)مصدر
  ترکش، بکیدن، کفیدن، خود کف

  تنھایی =انفرادی : 

  جدایی =انفصال : 

  انقالب (ع، (اسم)مصدر)= فراخیز

  پراشیدن =انکسار: 

  انگشت نشانھ =انگشت سبابھ: 

  رود ھا =انھار: 

  نابودی، ویران کردن =انھدام: 

  گونھ ھا =انواع: 

  مردمان =اھالی: 

  شھروندان =اھالی شھر: 

  خار سازی =اھانت: 

  پشتکار، کوشش =اھتمام: 

  پیش کش کردن =اھدا کردن: 
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  آرام =اھلی: 

  برجستھ ترین =اھم: 

  مھندی، ارزش =اھمیت: 

  میانھ =اواسط: 

  سر آغاز =اوایل: 

  چگونگی =اوضاع: 

  نخست ، یکم =اول: 

  نخست =اوال: 

  نخست آنکھ =او آنکھ: 

  فرزند =اوالد

  رینخستینگی، برت =اولویت: 

  نخستین =اولین : 

  نخستین =اولیھ: 

  (ف، اسم)= پیشی   Avanceآوانس

  (ف، اسم)= خوشبینی   Optimismeاوپتی میسم

  (ف، صفت)= انسانگرا   Humanisteاومانیست

اھمال (ع، (اسم)مصدر) = سھل انگاری(کردن)، 
  سبکسری (کردن)

  رفت و آمد =ایاب و ذھاب: 

واه، بھین (ف، اسم)= آرمانی، دلخ   Idealایده آل
  آرزو

فا، صفت)= پندارآمیز، آرمان  - ایده آلیستی (ف
  گرا

(ف، اسم)= خواست    idealismeایده آلیسم
  اندیشی، آرمان گرایی، ایده باوری، مینوگرایی

(ف، صفت) =  ideologique ایدیولوژیک
  اندیشھ یی

(ف، اسم) =    Aerodynamiqueآیرودینامیک
  ھوانیوگانی

  ھوشبر =آی کیو: 

  نشانیھا، نشانھ ھا، نشانھا = آیات :

  نشانھ، نشانی ،  =آیت: 

  یادگار، نشانی =آیھ: 

  آینھ کاوی =آینھ محدب: 

  آینھ کوژ  =آینھ مقعر: 

  استان =ایالت: 

  روزھا =ایام: 

  روزگار جوانی =ایام شباب: 

  بر پایی، کشایش، ساختن =ایجاد : 

  کار آفرین =ایجاد اشتغال: 

  بر پاه شده =ایجاد شده: 

  ھم جا- (ف، صفت)=   isotopeایزوتوپ

  انگاره   =   (ف، اسم) Imageایماژ 

  ایمان (ع، اسم) = استوارداشت

(ا، (اسم)مصدر)= تکانھ،    Impulseایمپولز
  برانگیزش

  (ا، اسم)= رایا تار، تارکده internetاینتر نت 

  (ا، اسم)= نمودار، نمایھ   Indexایندکس  

اسم)= فرد  (ف،   Individualismeایندیویدوالیسم
  باوری

  آرمانمندی =ایده لوژی: 

  رای ، اندیشھ ، آرمان =ایده

  آرمانی» فرانسوی«ایده آل: 

  آرمانگرا» ف«ایده آلیست
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  آرمان گرایی» ف«ایده آلیسم: 

  ناکارایی، خرده =ایراد : 

  ناکارایی داشتنکمبود داشتن،  =ایراد داشتن: 

  سخنرانی کردن =ایراد کردن: 

  گیرخرده  =ایراد گیر:

  یزدان پیروز گر =ایزد منان: 

  انجام =ایفا: 

  باور گرایش، باورداشت =ایمان: 

  رایانامھ، پیام نگار =ایمل

  اینگونھ =این طو: 

  

  ب  
  باریشھ، با نژاد، تبارمند  =با اصل و نسب: 

بابت (ع، اسم)= باره، درباره، درخورد، سزاوار، 
  شایستھ

  (ف، اسم) ) = آتشبار Batterieباتری 

  با سپاس =تشکربا 

  پرھیزگار =با تقوا

  با ھمھ =با تمام

  با ھمھ پاکی وی =با تمام پاکی وی 

  ھمریش =با جناق

  یارا =باجرات

  دوستانھ =با حسن نیت

  پدیدار ، آشکار =بارز

  آفرین =بارک هللا

  (ف، اسم) = ھواسنج Barometreبارومتر 

  (ف، اسم) = لگن (خاصره)   Bassinباسن

  دشمنانھ =باسؤنیت

، اطل (ع، صفت) = پوچ، بی ھوده، یاوهب
  نادرست، تباه

  باطن (ع، اسم)= اندرون، نھاد، سرشت

  ، درونیباطنی (ع. فا، صفت) = اندرونین، نھادین

  ، مایھباعث (ع، اسم فاعل) = برانگیزنده

  مایھ پند دیگران =باعث عبرت دیگران

  با باورھای گوناگون =با عقاید مختلف

  با توانایی =با قابلیت

  دیرین، دیرینھ» ع« با قدمت

  مانده =باقیانده

  پوپک ، دوشیزه، دست نخورده =باکره

  بھ ناچار =باالجبار

  باالخره (ع، قید) = سرانجام، فرجام 

  بھ ویژه =باالخص

  وارون، واژگون =بالعکس

  نھفتھ، خفتھ =بالقوه

  ایوان =بالکن

  شایستھ =بالیاقت

  با میانجی =باواسطھ

نوار، رشتھ، دستھ،  (ف، اسم) = Bandeباند 
  گروه، زمین ِ دراز
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(ف، اسم) = نوارپیچ،  Bandageبانداژ 
  نوارپیچی

(ف، اسم) = نوار دراز و  Banderoleباندرول 
  باریک، نوار چسب

  ، جستاربحث (ع، (اسم)مصدر) = گفتمان، کاوش

  گفتمان =بحث و تبادل نظر

  گفتاورد =بحث و مجادلھ

  پھنآب =بحر

  لشچا =دریابحران =بحیره

  ، چشم تنگبخیل (ع، صفت) = ُزفت

  بدنھاد =بدجنس

  نوآوری =بدعت

  تن =بدن

  آغاز =بدو

  بی گمان =بدون شک

  بی درنگ =بدون فوت وقت

  ، ھمتابدیل (ع، اسم)= جانشین

  بدین روش =بدین طریق

  بدین گونھ =بدین وسیلھ

  روشن» ع« بدیھی

  دانھ ، تخم =بذر

  خم پاشیدانھ افشانی، تخم پاشیدن، ت =بذر افشانی

  شوخ =بذلھ گو

  بر پایھ =بر اساس

برانکار (ف، اسم) ) = تخت روان، این واژه در 
  افغانستان کاربرد زیاد ندارد. 

  درخشان، درخشش =براق: 

  برای نمونھ =برای مثال: 

  (ف، اسم)= بربر خویی   Barbarismeبربریسم

  بھ فراخور =بر حسب

  بر دوش =برعھده

  وارونھ برعکس (فا. ع، صفت)= واژگون،

، برق (ع، اسم)= رخشھ، آذرخش، درخشندگی
  کھربا، روشنایی

فراوانی، افزونی،    برکت (ع، (اسم)مصدر) =
  افزون شدن

  آبگیر، تاالب =برکھ

  بربنیادی =برمبنای 

  گاھی =برمواقع

(ف، اسم)= نایژه: برنش  Broncheبرنش 
کاربرد زیادی ندارد، اما برای روشن شدنش خوب 

  .است شرح داده شود

  فرنود، نخش، پروھان =برھان

  سرما =برودت

  سرمایش =برودتی

  نمایش، نشان دادن =بروز

  آب دھن =بزاق

  گسترش =بسط

  گسترده، گسترانیدن، بازکردن =بسط دادن

  بھ نام خدا =بسمھ تعالی

  بھ آسانی =بسھولت

  نوید =بشارت

  خندان، خوشرو، خنده رو =بشاش

  مردم، مردمی =بشر
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  دیداری =بصری

  ینش، بینشمندب =بصیر

  تن آسایی، بیکاری، تن پروری =بطالت

  نھان، شکم، درون» ع« بطن

  فرامون، سوبگان، پس، آینده، دیگر =بعد

  پس از =بعداز

  پس از نیمروز، پس از چاشت =بعد از ظھر

  در آینده ھا =بعد ھا: 

  بُعد (ع، اسم) = دوری

  گاھی =بعضا

  بعضی (ع. فا، اسم) = برخی، پاره یی

  چندگاھی =بعضی اوقات

  گاھی =بعضی مواقع

  گاھی =بعضی وقتھا

  دور =بعید

  پایستگی، پایداری =بقا

  ، دیگربقیھ (ع، اسم) = آن دیگرھا

  دست نخوردگی، دوشیزه گی =بکارت

  دست نخورده =بکر

  گزند =بال

  بکلی (فا.ع، قید )= از بیخ و بن

  ، بی برنامھبالتکلیف (ع، صفت) = دل اندروای

رسایی سخن، زبان    ) =بالغت (ع، (اسم)مصدر
  آوری

  بی درنگ =بال فاصلھ

  فرودادن، اوباریدن، فروبردن =بلعیدن

  با دانش =بلند طبع

  فرازمند =بلند مرتبھ

  بالش =بلوغ

(ف، اسم) = پَتَھ و تکت کھ در  Billetبلیت 
  افغانستان سر زبان ھا است.

  بنا (ع، اسم) = سازه، ساختمان

  بنیاد نھادن =بنا نھادن

  ھمراه =بھ اتفاق

  بھ پاس =بھ احترام

  بھ گمان بسیار =بھ احتمال 

  بھ آگاھی می رساند =بھ استحضار می رساند

  بھ ھمراه، ھمراه =بھ اضافھ

  بھ پیوست، بھ ھمراه،  =بھ انضمام

  بدین گونھ ، بدین سان =بھ این ترتیب

  کم کم، گام بھ گام، بھ آھستگی =بھ تدریج

  دھنادین =بھ ترتیب

  اربھ شم =بھ تعداد

  بھ گستردگی =بھ تفصیل

  چسان، بھ چھ سان =بھ چھ صورت

  بھ سزا =بھ حق

  برای =بھ خاطر

  بھ ویژه =بھ خصوص

  بھ باور =بھ زعم

  با شتاب =بھ سرعت

  بی گمان =بھ طورحتم

  بی گمان =بھ طور قطع
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  بھ گمان من =بھ ظن من

  بھ گفتھ ای =بھ عبارتی

بھ ھمراه، ھمراه با، افزون، بر آن،  =بھ عالوه
  فزون

  برای نمونھ =بھ عنوان مثال

  بھ نادرست پنداشت کھ =بھ غلط پنداشت کھ

  جدا از اینکھ =بھ غیر از اینکھ

  بھ گفتھ ای =بھ قول

  بھ گفتھ کسی، بھ گفتھ آشنا =بھ قول معروف

  بارھا =بھ کرات

  از دید =بھ لحاظ

  بھ مانند =بھ مثابھ

  برای زمانی برابر =بھ مدت

  مانبا گذشت ز =بھ مرور زمان

  برای =بھ منظور

  ھمراستا =بھ موازات

  بھ گونھ، بھ گونھ ای =بھ نحو

  جستھ گریختھ =بھ ندرت

  بھ ھرروی =بھ ھرحال

  بھ ھر روی =بھ ھر صورت

  از این رو =بھ ھمین خاطر

  از این رو =بھ ھمین دلیل

  بھ ھیچ رو =بھ ھیچ عنوان

  بھ راستی =بھ واقع

  پدیدآوردن =بھ وجود آوردن

  پدید آورنده =هبھ وجود آورند

بھ وجود آمدن (فا.ع، مصدر) = پدید شدن، پدید 
  آمدن

  بدست =بھ وسیلھ

  بھ روشن =بھ وضوح

  فراوان، بسیار =بھ وفور

  رخ دادن =بھ وقوع پیوستن

  گیجی =بھت

  در آمد =بودجھ

  بھا بازار =بورس

  مشتزنی =بوکس

(ف، اسم)= اداره    Bureaucratieبوروکراسی
  بازی

  زارشنامھگ» اروپایی« بولتن

  بی پروا =بی احتیاط

  سنگدلی =بی احساس

  بی پایھ =بی اساس

  آناتاوی =بی استعدادی

  بی ریشھ =بی اصل

  بی ریشھ =بی اصل و نسب

  بی ارزش =بی اعتبار

  ناباور =بی اعتقاد

  ناباوری =بی اعتقادی

  رویگردان =بی اعتنا

  بی پایان =بی انتھا

  نا بھ سامانی =بی انضباطی

  ابی ھمت =بی بدیل
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  تھیدست =بی بضاعت

  بی درنگ =بی تامل

  نابخرد =بی تدبیر

  نابخردی =بی تدبیری

  درھم، نابسامان =بی ترتیب

  بی گمان =بی تردید

  بی آالیش، بی پروا =بی تکلیف

  بی پروا =بی توجھ

  بزدل =بی جرأت

  بی پاسخ =بی جواب

  سست» ع« بی حال

  بی اندازه، بیگران، بی پایان =بی حدو حصر

  تکرخ =بی حس

  بیشمار، بی اندازه =بی حساب

  پریشان، بی ھوش =بی حواس

  بی تابی =بی حوصلگی

  بی تاب =بی حوصلھ

  سرزده، ناآگاه، ناآگاھی =بی خبر

  سنگدل =بی رحم

  بی مانند =بی رقیب

  سست =بی رمق

  بیھوده =بی سبب

  بد پسندی، کژپسندی =بی سلیقگی

  بد پسند، کژپسند =بی سلیقھ

  مساننامانند، ناھ =بی شباھت

  نادان، بی خرد =بی شعور

  بی گمان =بی شک

  ناشکیبا، بی تاب =بی صبر

  ناشکیبایی =بی صبر

  بی سویھ =بی طرف

  بی سویھ گی =بی طرفی

  بیدادگری، بیداد =بی عدالتی

  بی شور =بی عالقھ

  بیھوده =بی فایده

  بی تاب، ناآرام، سراسیمھ، پریشان =بی قرار

  بی تابی =بی قراری

  چون و چرابی  =بی قید شرط

  ناشایستگی =بی کفایتی

  نا شایستگی =بی لیاقتی

  نابسامانی =بی نظمی

  بی ھمتا، بی مانند =بی نظیر

  بیان کردن (ع فا، مصدر) = باز گفتن، باز نمودن

  بیعانھ (ع.فا، اسم مرکب)= پیش بھا

  (ف، اسم) = ترازنامھ، سیاھھ Bilanبیالن 

  میان =بین

، میان ریجھان کشو   بین المللی (ع، صفت)=
  کشوری، فرامرزی

  میانرودان =بین النھرین

  بیکران =بینھایت

  بی میان جی =بی واسطھ
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(ف، اسم) = زیست    Biographieبیوگرافی  
  نامھ، زندگی نامھ

  (ف، اسم) = زیست شناسی Biologieبیولوژی 

  پ
(ف، اسم)= میھن    Patriotismeپاتریوتیسم

  پرستی

  د(ف، اسم) = بن Paragrapheپاراگراف 

  (ف، اسم)= ھم رو، ھم سو Paralleleپارالل 

  دیوارک =پارتیشن

  خورد روگاه =پارکینگ

  (ف، اسم)= گذرگاه، بازارچھ Passageپاساژ 

  گذرنامھ =پاسپورت

  زیر نویس =پاورقی

  پاگون (ر، اسم) = سردوشی

(ف، اسم)= الل بازی، این  Pantomimeپانتومیم 
  واژه کمتر در افغانستان سر زبان است.

(ف، اسم)= آونگ: ناگفتھ نباید  Penduleاندول پ
گذاشت کھ پاندول بیشتر در ایران بکار می رود، 
ولی در افغانستان بھ شکر خدا ھمان واژه اصلی 

  را بکار می برند کھ آونگ است. 

  (ف، اسم)= زخم بندی   Pansementپانسمان 

(ف، اسم و صفت) = توانش،    Potentielپتانسیل
  نھانی

(ف، اسم) =    Pragmatismeپراگماتیسم
  کارکردگرایی

  (ف، اسم) = دوکمانک   Parentheseپرانتز

  پرشماررگفتار =پرتعداد

  شکیبا =پرحوصلھ

  دیرین، دیرینھ =پرقدمت

  توان فرسا =پرمشقت

  شاھزاده =پرنس

  شاھدخت =پرنسس

  پرتاب =پرتحمل

  پربار =پرثمر

   =پرحرف

 (ا، اسم) = آوازه گری، Propagandaپروپاگاندا 
  ھوچی گری

(ا، اسم) = پیش نمونھ،    Prototypeپروتوتایپ
  پیش گونھ، پیش الگو

(ف، اسم) = نورافکن،  Projecteurپروژکتور 
  پرتو انداز

  (ف، اسم) = پرتابھ   Projectileپروژکتیل

(ف، اسم) = فراافکنی،    Projectionپروژکسیون
  افکندگی، انداختگی

ریزی،  (ف، اسم) = فرانداز، پی Projectپروژه 
  پیشنھاد

(ف، اسم)= روند، فراشد،    Procesپروسھ
  فراگرد، فرآیند، شوند

  (ف، اسم)= گیرک Priseپریز 

  (ا، اسم)=دوره، گردش Periodپریود 

  دادپزشکی =پزشکی قانونی

  گذرواژه =پس ورد

  نامھ رسان، چارپار» ترکی اروپایی«پستچی

  شھربانی، پاسدارشھر، نگھبان شھر =پلیس

  (ف، اسم) = چندگانی   Polygamieپلی گامی
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  ملنده، تلمبھ =پمپ

  پنجم دبستانی =پنجم ابتدایی

  پیش نیاز =پیش شرط

(ف، اسم) = ھرزه    Pornographieپورنوگرافی
  نگاری

  (ف، اسم)= ریخت، رفتار، خودنمایی Poseپُز 

  (ا، اسم) = َبسپار   Polymerپولی ِمر

  (ف، اسم)= َگرد Poudreپودر 

  دانگی، دانگانھ پیک نیک (ف، اسم)=

  (ا، اسم)= رنگیزه، رنگدانھ   Pigmentپیگمنت

  ت 
  تاکنون =تاحاال

تابع (ع، اسم فاعل) = پی رو، دنبال کننده، دنبالھ 
  رو، سپس رو

  شھروندی افغانستان =تابعیت افغانستان

  پرداز(ریاضی) =تابع

  دلخراش =تاثیر آور

  ھنایش، کارایی =تاثیر

  ھناییدن =تاثیر کردن

  کارساز، ھنایا =رتاثیرگذا

  بازرگان ، سوداگر =تاجر

  دیرکرد =تاخیر

  جھانرھا =تارک دنیا

  ، کھن نگاریسالَمھ –تاریخ (ع، (اسم) مصدر) 

  زادروز =تاریخ تولد

  ھنگامھ =تاریخ(مورخھ)

  ھنگامھ برونده =تاریخ صدور

  افسوس، دریغ =تاسف

  اندوه بار =تاسف بار

  راه اندازی، بنیان گذاری =تأسیس

پایھ گذاری کردن، بنیان گذاری  =کردنتاسیس 
  کردن

  پافشاری =تأکید

  پافشاری کرد =تاکید کرد

  تاکتیک (ف، اسم)= رزم آزمایی، چاره ی جنگی

  دردناک، اندوه =تالم

  نوشتھ شده =تالیف شده

  درنگ ، اندیشھ =تامل

  برآورده کردن، برآورد =تامین

  پذیرش =تایید

  پذیرشنامھ =تاییدیھ

  اسم)= دیدمان، نگرش (ا،   Theoryتیوری

  (ف، اسم)= یزدان شناسی   Theologieتیولوژی

  (ف، اسم)= نمایھ   Tableauتابلو

اندیشھ کردن،  –تامل (ع، (اسم) مصدر) 
  دوراندیشی

  تانی (ع، (اسم) مصدر) = درنگ کردن، آھستگی

  تا اندازه ای =تاحدودی

  تا اندازه ای =تا حدی

  سگالش =تبادلھ آرا
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  گفتگو =تبادلھ نظر

  ساخت و پافت، سازش =تبانی

  چیرگی، زبردستی =تبحر

  دگرگون =تبدیل

  شادباش، فرخنده، خجستھ =تبریک

  لبخند =تبسم

  زیر بند، نیم بند =تبصره

  پیامدھا =تبعات

  شھروند =تبعھ

  پیروی، فرمانبری =تبعیت

  بیرون کردن =تبعید

  پیام رسانی، آگھی =تبلیغ

  آگھی دادن =تلیغ کردن

  مانده =تتمھ

  بازرگان، سوداگران =تجار

  بازرگانی =تجارت

  ھمکنی =تجانس

  دست درازی، تازش =تجاوز

  نونش =تجدد

  از سرگیری، دوباره =تجدید

  بازنگری =تجدید نظر

  بازخوانی =تجدید درس

  آزمودن =تجربھ کردن

  اروند   تجربھ (ع، (اسم) مصدر) = آزمودن،

  مویشگافی، بندبند کردن =تجزیھ

  جدایی خواه =تجزیھ طلب

  موشگافی ، واکاوی =جزیھ و تحلیلت

  گردھمایی =تجمع

  گردآمدگان =تجمع کننده

  سازوبرگ =تجھیزات

  واژه بھ واژه =تحت لفظی

  زیر نام =تحت عنوان

  زیر فشانی =تحت فشانی

  زیرین =تحتانی

  واپسگرایی =تحجر

تحرک (ع، (اسم) مصدر)= پویندگی، پویایی، 
  پویش

  نگاشتن، نوشتن =تحریر

  ، دیگرگونیدستبری =تحریف

  انگیختن، انگیزش =تحریک

  برانگیزاننده =تحریک کننده

  جلوگیری باز داشت  =تحریم

نیکوداشت، ستایش کردن، آفرین گفتن،  =تحسین
  ستودن

  آفرین برانگیز =تحسین بر انگیز

  نیکوداشتن، بنیک داشتن =تحسین کردن

  ستایش نامھ =تحسین نامھ

  بست، بستن =تحصن

  بستگاه =تحصنگاه

(ع، (اسم) مصدر) = درس خواندن،  تحصیل
  دانش آموزی، دانش یابی
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تحصیلکرده (ع فا، صفت) = دانش آموختھ، دانش 
  یافتھ

  آموزشی، یادگیری =تحصیلی

خوار داشت، کوچک شماری، خوار  =تحقیر
  سازی

تحقیق (ع، (اسم) مصدر) = بررسیدن، بررسی، 
  وارسی، پژوھش

، تحلیل (ع، (اسم) مصدر)= گشودن، واکافت
  کاوش، واکاوی

  بردباری، تاب =تحمل

  تاب آوردن، برتافتن =تحمل کردن

  برنمی تابد =تحمل نمی کند

تحول (ع، (اسم) مصدر)= دیگرگون شدن، 
  فراگشت، دگردیسی، دگرگشت

  دگرگونیھا =تحوالت

  بھره برداری =تحویل

  دادن، بھش دا =تحویل دادن

  ویرانی =تخرب

تخصص (ع، (اسم) مصدر) = ویژه کاری، 
  ،گرایش، ویژه گیارشناسیک

  کاردان بودن، سر رشتھ داشتن =تخصص داشتن

  کنارگزاری، بخش کردن =تخصیص

  ھرزوارش =تخطھ

  لغزش، سرپیچی =تخطی

  کاھش =تخفیف

  تھی سازی، تھیھ کردن =تخلیھ

تخمین (ع، (اسم)مصدر) = برآورد (کردن)، بھ 
  گمان گفتن، سنجیدن

کردن، تخیل (ع، (اسم)مصدر) = پنداشتن، گمان 
  پندار، پنداشت

  ، فراھم سازیآماده سازی =تدارک

  بیاد آوردن، یاد آوری =تداعی

  ادامھ، ماندگاری =تداوم

  پی گرفتن، ادامھ دادن =تداوم بخشیدن

  چاره اندیشی =تدبر

  راھکار، چاره اندیشی =تدبیر

  کم کم =تدریجا

  فراھم کردن، گرآوری =تدوین

  یاد آوری، گوشزد =تذکر

  ایوان =تراس

  شد آمد، رھنمای خیابان =رافیکت

  چگالی، افزونی =تراکم

  خاک =تربت

، زمین خیش کار   (ف، اسم)= Tracteurتراکتور 
  پار

، پرورش تربیت کردن (ع.فا، مصدر)= پرھیختن
  دادن، فریختن

ترتیب (ع، (اسم)مصدر) = چینش، راست و 
  ، سامان، چیدماندرست کردن

  ترزبان، بازگردان =ترجمان

  یھ، بازگردان شده، نورندترکو =ترجمھ

  ترکویھ کردن، ترکوییدن =ترجمھ کردن

  (ع.فا، مصدر)= برتر نھادن  ترجیح دادن

  مھرورزی، دلسوزی =ترحم

  آمد وشد، رفت آمد،  =تردد
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  دودلی =تردید

  پنگاشتن =ترسیم کردن

  تراوش =ترشح

  برانگیختن، انگیزش =ترغیب

  ترغیب کردن، واداشتن، برانگیختن

  )مصدر) = باالبری، باال بردنترفیع (ع، (اسم

  پیشرفت =ترقی

، ترکیب کردن (ع.فا، مصدر)= آمیختن، سرشتن
  ھم کرد، ھم آمیزی

  ترکیبی (ع.فا،صفت)= آمیختھ، سرشتھ

  بازسازی =ترمیم

  (ا، ع. فا، اسم) = دانشواژه   Termترمین علمی

  پایانھ، رفتگاه، ایستگاه =ترمینال

  دھشت افگن =تروریست

  فگنیدھشت ا =تروریسم

، ترویج (ع، (اسم)مصدر) =روادھی، روا کردن
  گسترش

  خودسازی، پاکسازی =تزکیھ

  نیرنگ، فریب =تزویر

  آذین، فراویز کردن =تزمین

(ف، اسم)= برنھاد، نھشت، گذاره،    Theseتز
  پایان نامھ

  رواداری، کوتاھی =تسامح

  آسان گیری، ساده گیرانھ =تساھل

  برابری =تساوی

  دستگرد =تسبیح

  آزمایش، آزمون =تست

  شکست =تسخیر

  ھموارسازی =تسطیح

  آرامش =تسکین

  زنجیرواری، زنجیر گونھ =تسلسل

  چیره شدن، چیرگی، چیره دستی =تسلط

  دلداری دادن =تسلی

  دلداری =تسلیت

  جنگ افزار =تسلیحاتی

  گردن نھادن =تسلیم

  آساینده ھا =تسھیالت

  شناسایی =تشخیص

  کالبد شناسی =تشریح

  یختن، زندیدننگ =تشریح کردن

  آمدن =تشریف

  آیینھا =تشریفات

  پرتوافگن، فروزه، پرتو افشانی =تشعشع

  پرتوھا =تشعشعاتا

  سپاسگزاری، سپاسمند، سپاس =تشکر

  ساختن =تشکیل

  بار کردن، گشایش« ع«تشکیل دادن

  ساز وبرگ =تشکیالت

  ناآرامی، تنش =تشنج

  نگرانی =تشویش

  دلگرمی، آفرین گفتن =تشویق

  رد، پیشامدبرخو =تصادف
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  پیشامدی =تصادفا

  برخورد =تصادم

  فرایازی =تصاعد

  درست کردن، ویراستن =تصحیح

  گواھی =تصدیق

  گواھینامھ =تصدیق نامھ

  براست کردن، راست شمردن =تصدیق کردن

  پاالیش =تصفیھ

  آھنگ کردن، آھنگ داشتن =تصمیم

  برآن شدن =تصمیم گرفتن

  تصور (ع، (اسم)مصدر) = انگاشتن، انگاره

  صور کردن(ع.فا، مصدر)= انگاشتنت

  تصور شده (ع. فا، اسم مفعول)= انگاشتھ، انگارده

  برنھادن =تصویب

  نگاره =تصویر

  تضاد (ع، (اسم)مصدر)= ھمستاری، ناسازگاری

دگرفریبی، پدیداری، وانمودن،  =تضاھرات
  خودنمایی، آشکار شدن

  پشتیبانی، پشتیبان =تضمین

  تیھمبایس   تضامن (ع، (اسم)مصدر) =

  دیگرفریبی =تظاھر

  ترازمندی =تعادل

  واالیی =تعالی

  شتاب کردن =تعجیل

  شتافتن =تعجیل کردن 

  شمار ، شمارگان =تعداد

  شماری اندکی =تعداد محدودی

  شماری، چندی =تعدادی

  دراز دستی =تعرض

  ترازنامھ، بار نامھ =تعرفھ

  شناساندن، شنایش =تعریف

  بازگفتن، بازگو کردن =تعریف کردن

، خشک رگ مرداری   (ع، (اسم)مصدر)= تعصب
  اندیشی

  بستھ، بیکار =تعطیل

  پی جویی، پیکرد، پیگیری، دنبال کردن =تعقیب

  وابستگی، دلبستگی =تعلق خاطر

  آموزش =تعلیم 

  آموزاک، آموزه ھا =تعلیمات

  بازسازی =تعمیر

  تعمق (ع، (اسم)مصدر)= ژرف اندیشی

  پایبندی، پذیرش =تعھد

  ھپیمان نام =تعھدنامھ

  جابجایی =تعویض

  گزینش =تعیین

  گماردن، گماشتن =تعیین کردن

  خوراک =تغذیھ

  تغییر (ع، (اسم)مصدر)= دگرگونی

  دگرگون شدن =تغییرکردن

  دگرگونیھا =تغییرات

  ناھمگونی، نایکسانی، ناھمسانی، ناسان =تفاھم
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تفاوت (ع، (اسم)مصدر)= ناھمسانی، ناھمگونی، 
  جدایی، دوری، ناھمی، ناھمانی

  بازجویی، جستجو =تیشتف

  پیکاوی =تفحص

  گردش =تفرج

  گردشگاه =تفرجگاه

  دوگانگی، دودستگی، پراگندگی =تفرقھ

تفریح (ع، (اسم)مصدر) = خوشی، شادمانی، 
  شادمانی کردن

  کاھش =تفریق

  اندیشھ ، پنداشت =تفکر 

  اندیشیدن =تفکرکردن

  جداسازی =تفکیک

  تفنگذار» ترکی«تفنگچی

  یسپردن، واگذار =تعویض

  برھمکنش =تقابل

  درخواست =تقاضا

  فرجام خواھی =تقاضاتجدید نظر

  برشگاه، چھارراه =تقاطع

  پذیرفتن، پذیرا شدن =تقبل کردن

  اشویی =تقدس

  پیشینگی =تقدم

  سرنوشت =تقدیر

  سپاسنامھ =تقدیرنامھ

  پیشکش =تقدیم

  نزدیکی =تقرب

  تقریبا (ع، قید)= کمابیش، نزدیک بھ، پیرامون ِ

  یشکماب =تقریبی

  بخش =تقسیم

  بخش کردن =تقسیم کردن

  دغلی، نیرنگ =تقلب

  دمبالھ روی، پیروی =تقلید

  کاھش =تقلیل

  کاستن =تقلیل دادن

  پرھیزگاری، پرھیز =تقوی

  تقویم (ع، اسم) = گاھنامھ، روزشمار، سالنما

  پایستگی =تقید

  تقویت (ع، (اسم)مصدر)= نیرومند کردن

  فرگشت =تکامل

  زرگبینیبزرگنمایی، خودب =تکبر

  دروغ شمردن =تکذیب

  بزرگداشت =تکریم

  آالیش =تکلف

  سخنگویی =تکلم

  ، کارتکلیف (ع، (اسم)مصدر)= بایستھ  

  بھ پایان رساندن =تکمیل

  (ف، اسم) = فن آوری   Technologieتکنولوژی

(ف، صفت) = فنی، کار  Techniqueتکنیک 
  فنی

  پشت دادن =تکیھ

  ھدر دادن =تلف کردن

  آمیزه ای =تلفیقی
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  تالفی (ع، (اسم)مصدر) = باز نھش

تلفظ (ع، (اسم)مصدر)= واگفتن، واگفت، واگویی، 
  فراگویی

(ا، اسم)= دورگو، گوشی    Telephoneتلفن
  ھمراه

  (ا، اسم)= دورنویس   Telexفکس

  (ا، اسم)= دور نگار   Telegraphتلگراف

  (ا، اسم)= دورنگاشتھ   Telegramتلگرام

دوردیس،  (ف، اسم)=   Televisionتلویزیون
دور نشان، صدا و سیما می گویند کھ این بیشتر در 

  ایران رایج است. 

  (ا، اسم) دور ھم اندیشی   Telepathyتلھ پاتی

(ف، اسم)= درون مایھ، زمینھ،    Themeِتم
  فرھشت

  سربستھ =تلویحا

  برخورد، تک خورد =تماس

  ھماد، ھمھ =تمام

  ھمھ کارھا =تمام امور

  پایان یافتھ =تمام شده

  ھمگی =امیتم

  یکپارچھ گی کشوری =تمامیت ارضی

  دگردیسی =تمایز

  گرایش، دلبستگی =تمایل

  گرایشھا =تمایالت

  پیکرد، تندیسی =تمثال

  نکوداشت =تمجید

  نکوداشتن =تمجید کردن

شھریگری، پیشینھ، فرھنگ، شھرگانی،  =تمدن
  شھر آیین

  سرکشی، نافرمانی =تمرد

  تماما (ع، قید)= یکسره

م)مصدر) = بوزش، نرم کردن، تمرین (ع، (اس
  ورزش دادن

  سوسمار =تمساح

  چاپلوسی =تملق

  خواھش =تمنا

  خواھش میکنم =تمنامیکنم

  تمنی (ع، (اسم)مصدر)= آرزومندی، درخواست

  توانگری =تمول

  پاک =تمیز

تنبیھ (ع، (اسم)مصدر)= آگاه کردن، گوشمالی، 
  توزش

  پایین آمد =تنزل

  فروکاستن =تنزل دادن

  اسم)مصدر)= چیدمانتنظیم (ع، (

  بیزاری، کینھ =تنفر

  دم وبازدم =تنفس

  ترسانیدن، ترساندن =تھدید

  انگ، بدنامی =تھمت

  فراھم کردن =تھیھ کردن

  بسامد =تواتر

  ھمرگی =توارث

  فروتنی =تواضع

  پسند =توافق
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  دستشویی =توالت

  ھمراه =توام

  بازگشت =توبھ 

  نکوھش، سرزنش =توبیح

وی آوری، ، رتوجھ (ع، اسم) = رویکرد
  پرداختن، دریافن، نگاه، آگاھی، پروا

  پرداختن بھ =توجھ کردن

  نگرشھا =توجھات

  یکتاپرستی، یکانگی =توحید

گردش، دوره گردی،    (ف، اسم) = Tourتور 
  گشت

  آماسیدن =تورم کردن

  گردشگر =توریست

گردشگری،    (ف، اسم) =   Tourismeتوریسم
  گشتگری، جھانگردی

  وابخشیدن    = توزیع (ع، (اسم)مصدر)

  گسترش، افزایش، پیشرفت =توسعھ

  پیشنھاد، سفارش، رھنمود =توصیھ

، توضیح (ع، (اسم)مصدر)= بازگفت، فرانمود
  روشنگری

  روشنگرنامھ =توضیح المسائل

توطیھ (ع، (اسم)مصدر)= زمینھ سازی (کردن)، 
  بند و بست

  بھروزی، پیروزی =توفیق

توقع (ع، (اسم)مصدر)= چشمداشت، امید و 
  خواھش

  درنگ، ایست =توقف

  توقیف (ع، (اسم)مصدر)= بازداشت (کردن)

  بھ امید خدا =توکل بھ خدا

  زایش =تولد

  زاد روزد شاباش =تولدت مبارک

فرآوری،  ، (اسم)مصدر)= زایاندن،تولید(ع
  ساختھ، فراورده

  داالن   (ف، اسم) = Tunnelتونل 

  ناسزا، دشنام =توھین

  تھاتر (ع، (اسم)مصدر)= پایاپای

  تھدید (ع، (اسم)مصدر)= ترسانیدن

  نمونھ، گونھ   (ف، اسم) = Typeتیپ 

  (ف، اسم)= نھند Titreتیتر

، (ف، اسم)= کشش، شماره ی چاپTirageتیراژ 
   شمارگان

  ث 
، ثابت (ع، اسم فاعل)= پایدار، پا بر جا، استوار

  بادوام

  ثبات (ع، (اسم)مصدر)= ، پایداری، استواری

  نگارش =ثبت

  ام نویسین =ثبت نام

  نام نویسی کردم =ثبت نام کردن

  شناختھ شده =ثبتی

  ثروت (ع، اسم) = دارایی، داشتھ

  ثقل (ع، (اسم)مصدر)= سنگین شدن، سنگینی

  ثلث (ع، اسم) = سھ یک
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  ثمر (ع، اسم) = بار، میوه

  سودآور، سودمند =ثمربخش

  دستآورد، پی آمد، پسامد، فرجام، سود =ثمره

  درودثناء (ع، اسم) = ستایش، 

  ثواب (ع، اسم) = پاداش، مزد

  ج 
  راه دسترسی =جاده مواصالتی

  جاذب (ع، اسم فاعل)= رباینده، کشاننده

  ، گرانش، کششھنجش، ربایش   جاذبھ (ع، اسم)=

  روان =جاری

  سخن چین =جاسوس

  برساز =جاعل 

  برسازھا =جاعلین

  دلنشین، دلچسپ، دلکش =جالب

  نگریستنی =جالب توجھ

  بربستھ   جامد (ع، صفت)=

  جامع (ع، اسم فاعل)= فراگیر، گردآور

  چیره، ھمبود، ھمبودگاه =جامعھ

  گوشھ، گونھ =جانبھ

  پھلو =جانبی

  تھکار =جانی 

  نادادن، ناآگاه =جاھل

  ، پسندیده، شایستھروا   جایز (ع، صفت)=

  پاداش =جایز

  ستکار، ستمگر =جبار

، بازپرداخت، جبران (ع، اسم، جعلی) = بازنھش
  برگرداندن

  تنھ =ثھج

  نیکان، پدرکالن =جد

  پوستھ =جدار

  کشمکش =جدال

  گفتاورد =جدل

  نو نوین =جدید

  بھ تازگی =جدیدا

  تازه چاپ =جدیداالنتشار

  تازه ساز =جدیدالتأسیس

  تازه ترین =جدیدترین

  گیرا =جذاب

  کشش، گیرش، ربایش =جذب

  پذیرش دانشجو =جذب دانشجو

  گیرایی =جذیھ

  یارستن =جرات داشتن

  ارد پزشکک =جراح

  روزنامھ ھا =جراید

  یارا =جرأت 

  گران کش =جرثقیل

  زخم =جرح

  سبزه، بزھکار =جرم

  روایی =جریان
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  تاوان =جریمھ

  بند =جزء

  موبھ مو، بند بھ بند =جزء بھ جزء 

  بادافره، سزا =جزاء

  کیفری =جزایی

  بھر   جزء (ع، اسم)=

  ریزگان   جزییات (ع، اسم، جمع)=

  گیرا   جذاب (ع، صفت)=

  (ع، (اسم)مصدر)= ربایش، گیراییجذب 

  کشش   جذبھ (ع، اسم)=

  بیخ، ریشھ   جذر (ع، اسم)=

جرات (ع، (اسم)مصدر)= دلیر شدن، دلیری، بی 
  باکی، گستاخی

  ُجرم (ع، اسم)= بزه، گناه

  ، آبخواستجزیره (ع، اسم)= آداک، آبخو

  گزیت =جزیھ

  پاره از آن =جزیی از آن

  جسد (ع، اسم) = کالبد، تن مرده

  بی باک ، دلیر =ورجس

  جسمانی (ع، صفت نسبی)= تنکرد

  بستھ =جعبھ

  برساخت، روسازی =جعل

، دروغین، ساختگی     جعلی (ع، فا، صفت)=
  برساختھ

  جغرافیا (ع، اسم)= گیتاشناسی

  گیتایی   جعرافیایی (ف، ع، فا، صفت)=

  فرک =جک

  دژخیم =جالد

  فروشکوه =جالل وجبروت

  گرفتن، واکش =جلب

  شیدنجلب کردن، واک

  ، پوست، پوششجلد (ع، اسم)= پوشانھ

  ، دیدارجلسھ (ع، اسم)= نشست

  نشستھا =جلسات

  نشست کارمندان =جلسھ کارمندان

  نشستن =جلوس کردن

  گروه، توده، انبوه =جماعت

  زیبایی =جمال

  الفنج، چندگانھ، روی ھم، رایشگری =جمع

  گردآوری =جمع آوری

  انباشتن،  =جمع کردن

  روی ھمرفتھ =جمعاً 

  آدینھ   جمعھ (ع، اسم)=

  گروھی =جمعی

، جمعیت (ع، (اسم)مصدر)= گرد آمدن، مردمگان
  شمار ، آمار

  رستھ، گزاره =جملھ

  پری =جن 

  تھکاری، تھکار =جنابت

  کنار ، سو =جنب

  سویھ =جنبھ

  ژادمند، ژادین =جنس
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  نروالیش» ع« جنسیت

  نیمروز =جنوب

  جنون (ع، (اسم)مصدر)= دیوانھ سری، دیوانگی

  روی =جھت

  نادانی =جھل

  دوزخ =جھنم

  پیرامون =جو

  ھمبود ھا =جوامع

  جفا ، ستم =گوھرجو =جواھر

  دوات =جوھر

  ، دوات»ارویایی« چات

  گپ =چت

  چرا رنج فرمودید =چرا زحمت کشیدید؟

  چراغ دستی =چراغ قوه

  چشم واره =چشم مصنوعی

  چگونھ ، چسان =چطور

  چھ جوری، چگونھ =چھ طور

  

  چ 
  ر پیک، نامھ ب) = ترکیچاپار (

  )= آتش زنھ، افروزهترکیچخماق (

  )= چوبدستیرکیچماق (ت

  ح 
  دارای =حائز

  درخور ، شایستھ =حائزاھمیت

  حاجت (ع، اسم)= آیفت، در خواست، نیاز

  رخ داد، رویداد، پدیده =حادثھ

  زبردست، چیره دست =حاذق

  حاصل (ع، صفت فاعلی)= دستیافت

  برآمده از =حاصل از

  ، بارورپربار =حاصلخیز

  آماده =حاضر

  َبرم، یاد، یادانبار   حافظھ (ع، اسم)=

  کنون، اکنون، اینگاه =حال

  اکنون کھ =حال کھ

  اکنون، اینگاه =حاال

  کونھ، فتن =حالت

  بارآور =حامل

  باردار، آبستن =حاملھ

  پشتیبان =حامی

  پیروان =حامیان

  دربرگیرنده =حاوی

  زندان =حبس

  دانگیاھا، دانگیھا =حبوبات

 ً   بی گمان، ھرآینھ =حتما
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، رخ حتمی (ع.فا، صفت)= چاره ناپذیر، بایستھ
  دادنی، سد درسد،تاجایکھ

  پوشش =حجاب

  گنجایش =حجم

  گنجا =حجیم

  گران، مرز، اندازه =حد

  ، کمینھحداقل (ع، قید) = دست کم

  بیشینھ =حداکثر

  حدس (ع، (اسم)مصدر)= گمان بردن، گمانھ

  گمان زدن گمان زنی =حدس زدن

  گمان میکنم =زنمحدس می

  نزدیک ، نزدیک بھ، پیرامون =حدود

  مرزی ندارد از =حدود ندارد از

  پرواییدن =حذر داشتن

زدودن، انداختن، دور    حذف (ع، مصدر) =
  ، زدایشکردن

   زدودن =حذف کردن

  گرما =حرارت

  گرمایش =حرارتی

  نگھبانی، پاسبانی، پاسداشت =حراست

  ونھ، پرگفتارپرچ =حراف

  ناروا، ناپسند، ناشایست   و صفت)= حرام(ع، اسم

  جنگ =حرب

  آز =حرص

  آزوندبودن =حرص زدن

  ، گپحرف (ع، اسم)= سخن

  بند واژه، واج، الفبا =حرف

  افزون واژه =حرف اضافھ

  پیوند واژه =حرف ربط

  سخن نادرست =حرف بی ربط

  سخن گفتن =حرف زدن 

  پیشھ =حرفھ

  چیردست =حرفھ ای

  جنبش   حرکت (ع، اسم)=

  بجنب =حرکت کن

  پرده سرا =حرم سرا

  آبرو، ارزش، ارج =حرمت

  ابریشم، پرنیان =حریر

  آزمند، آزوند =حریص

  حریف (ع، صفت)= ھماورد، ھم نیرد، ھمچشم

  اندوھبار =حزن انگیز

  رایشگری، شمارشگری =حساب

  ترسیدن =حساب بردن

  سنجیده شده =حساب شده

  حساب کردن (ع.فا، مصدر) = بر شمردن

  ر داریشما =حساب داری

  دور اندیش  =حساب گر

  رشک =حسادت

  دلنازک، زود رنج، زودکش =حساس

  بھ دستور، بھ فرمایش =حسبھ االمر

  افسوس =حسرت
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  پروانده =حسگر

  نیکو، نیک =حسنھ

  رشکوند، چشم تنگ =حسود

  دیوار، پرچین، مرزبندی =حصار

  بوریا =حصیر

  پیشگاه، بودن =حضور

  گرد ھم آمدن =حضور بھ ھم رساندن

  نگھداری =ظتحفا

  کندن، فروکندن =حفرکردن

  سوراخ، چال، گودال، مغاک =حفره

  از بر کردن  =حفظ کردن،

  بده، داد =حق

  پژوھانھ =حق التحقیق

  آموزانھ =حق التدریس

  نگارشانھ =حق الثبت

  دستمزد =حق الزحمھ

  خموشانھ =حق السکوت

  کارمزد     حق العمل (ع، اسم)=

  کارانھ =حق ماموریت

  فریبترفند،  =حقھ

  ، کارانھ، دستمزدحقوق (ع، اسم جمع) =دادیک

  مزدبگیر =حقوق بگی

  ترفند، نیرنگ   حقھ (ع، اسم)=

حقھ باز (ع فا، صفت فاعلی)= پشت ھم انداز، 
  نیرنگ باز

  کوچک، پست، فرومایھ =حقیر

  کوچک شدن =حقیر شدن

  راستی خواھی =حقیقت طلبی

  داستان ، سرگذشت =حکایت

  ورنامھ، فرمایش، فردادفرمان، دستور، دست =حکم

  فرزانگان =حکما

  داوری =حکمیت

حکومت (ع، (اسم)مصدر)= فرمانروایی، 
  کشورمداری

  فرزانھ =حکیم

  حل (مشکل) چاره گری

  چاره اندیشی، چاره اندیشیدن =حل کردن

  روا =حالل

  کلو =حلق

  هحلقھ (ع، اسم) = چنبر

  حلقھ زدن (ع فا، مصدر) = پره بستن، پره زدن

  نایخشک  =حلقوم

  گرد =حلقوی

  پھلوانی =حماسی

، حماقت (ع، (اسم)مصدر)= کم خردی، کودنی
  سبک مغز

  بارکش، باربر، ترابر =حمال

  گرمابھ =حمام

  حمایت (ع، (اسم)مصدر) = جانبداری، پشتیبانی

  ترابردن =حمل

  ترابردن =حمل کردن

  حمل و نقل (ع، اسم)= ترابری
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  تاختحملھ (ع، اسم)= تازش، 

  دنتازی =حملھ کردن

  خشکنای، چاکنای =حنجره

  گرداگرد، پیرامون، نزدیکھا، دور وبر =حوالی

  دامنھ، پھنھ، بخش، زمینھ =حوزه

  ھیربدستان =حوزه علمیھ

  ع، اسم)= شکیبایی، بردباری   حوصلھ (

  دور بر =حو وحوش

  آزرم، شرم =حیا

  زندگی =حیات

  میان سرا =حیاط

  آبرو =حیثیت

  شگفتن =حیرت

  یزشگفت انگ =حیرت انگیز

  شگفت آور =حیرت آور

  شگفت زده =حیرت زده

  گسترده =حیطھ

  افسوس =حیف

  تبا شد =حیف شد

  افسوس کھ =حیف کھ

  ترفند ، فریب =حیلھ

  فریبکار، فریبا =حیلھ گر

  جاندار، جانور =حیوان

  خ 
  دشمنیار =خاائن

  پایانی =خاتم

  پایان =خاتمھ

  خاتمھ ی کلمھ (ع، اسم مرکب)= پی چسب

ا، مصدر) = انجامیدن، پایان خاتمھ یافتن (ع ف
  یافتن

  پیشکار =خادم

  بیرون =خارج

  بیرون از کشور =خارج از کشور

  بیرون شدن ، در شدن =خارج شدن

  بیگانھ، بیرونی =خارجی

  شگفت انگیز، فراپندار =خارق العاده

  انباره =خازن

  ویژه =خاص

  ویژھگی =خاصیت

  یادآوری =خاطرنشان

  یادآوری کرد =خاطرنشان کرد

  دلباختھ =ھواهخاطر

خاطره (ع، اسم)= یاد بود، یادگار، یاد واره: پیش 
  نھاد استاد گرام عین الدین نصر

  خالص (ع، صفت)= ناب، پاک، بی آالیش، سره

  بی آالیش =خالصانھ

  سار ، سارایی =خالصی
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  خالی (ع، صفت)= تھی

  خانگاه =خانقاه

  خانم (ت، اسم و صفت) = بانو 

  ناپاکی، پلید =خباثت

  شرمسار، شرمندگی، سرافگندگی، شرم =خجالت

  شرم آور =خجالت آور

  شرمنده شده، شرم داشتن =خجالت کشیده

  کمرو =خجالتی

  شرمسار =خجول

  خدا بیامرزدش =خدا رحمتش کند

خدا نگھدار، بامان خدا، پناه بھ خدا،  =خدا حافظ
  بدرود

  خدای یکتا =خدای واحد

  خراش =خدشھ

  پیشگاه، نیرو رسانی =خدمت

  پیشگاه =رخدمتکا

  ویران، نابسامان، آسیب دیدن =خراب

  گزند دیدن =خراب شدن

  ویرانھ =خرابھ

  ویرانی =خرابی

  باژ، ھزینھ =خراج

خروج (ع، (اسم)مصدر) = برونش، بیرون آمدن، 
  بیرون رفتن

  گنجینھ =خزانھ

  زیان، زیانکاری =خسارت

  ماه گرفتگی =حسوف

  ، کنسخسیس (ع، صفت)= ُزفت

  تندخو =خشن

  درشتخویی، تندخویی =خشونت

  فروتن =خشیت

خراب کردن (ع فا، مصدر) = فرو شکاندن، از 
  کار انداختن

  خو، سرشت =خصلت

  دشمنگونھ =خصمانھ

  ویژه =خصوص

 ً   بھ ویژه =خصوصا

  خصوصیت (ع، (اسم)مصدر)= ویژگی

  دشمنی =خصومت

  ویژگی =خصیصھ

  فرواتنی =خضوع

  ، سمیره. نگارهدبیره   خط(ع، اسم)=

  ھنراه آ =خط آھن

  جداگر =خط فاصلھ

  راه و روش =خط مشی

  خوشنویس =خطاط

  خوشنویسی =خطاطی

  خطا (ع، اسم)= نادرست، بزه

  خطا کار (ع فا، صفت مرکب) = بزه گر، بزھکار

  ھراس =خطر

  ھراس انگیز =خطرناک

  دستنویسی =خطی

  سخنران =خطیب
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  خفاش (ع، اسم)= بِیواز، شب پره

  کونھ مایگی =خفت

  خپھ =خفھ

  کوچک =خفف

  خالء (ع، اسم)= تھیگی

  رھا =خالص

  چکیده، گزیده =خالصھ

  بدین سان =خالصھ اینکھ

  رھایی =خالصی

  رستن =خالص یافتن

  تبھکار =خالف کار

  خالق (ع، صفت)= آفرینشگر

  نوآوری، آفرینشگری =خالقیت

  خلسھ (ع، اسم)= ربودگی

  برکنار کردن =خلع کردن

  پیمان شکنی =خلف وعده

  ،، آفرینشآورش   خلق (ع، مصدر) =

  خلق (ع، اسم جمع) = مردم، مردمان

  آفرینش =خلقت

  خلق الساعھ (ع، صفت) =ھنگامی

  تنھایی =خلوت

  نابی، سارا، سرکی =خلوص

  ، کنداب، آبگیرشاخاب، شاخابھ   خلیج (ع، اسم)=

  جانشین =خلیفھ

  پنج یک =خمس

  امرد =خنثی

  بی کنش کردن =حنثی کردن

  دشنھ =خنجر

  یشکار= خو   خود رای (ع، صفت)

  خواست درونی =خواست باطنی

  ویژگان =خواص

  خودگردان =خودمختار

  دلشاد، شاد، شادمان، شادکام، خرسند =خوشحال

  ترس =خوف

  ترسیدن =خوف برداشتن

  ترسناک =خوفناک

  آمیختھ شدن =خوی گرفتن

  جامھ دوز، دوزنده =خیاط

  خیال (ع، اسم)= پندار، گمان، انگارش

  گاشتن، پنداشتنخیال کردن (ع فا، مصدر) = ان

  خیالی (ع فا، صفت) = پندارآمیز

  دشمنیار =خیانت

  خوش آمد =خیر مقدم

  خیمھ (ع، اسم)= تاژ، چادر

  د 
  دانشنامھ =دائرة المعارف

  ھمیشھ =دائم

  ھمیشگی =دائمی
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  دایمی (ع، قید)= بی امان، پیوستھ، ھمیشگی

  درون، تو =داخل

  درون کشور =داخل کشور

  درونی =داخلی

  خواه، درخواستگرداد =داوطلب

  گرد، پرھون، چنبره =دایره

(ا، اسم)= پیداگر، آشکارگر،  Detectorدتکتور
  ردیاب

  درباره =درارتباط با

  ھرچھ زود تر =در اسرع وقت

  پیش دیده ھمگان =در انظار عمومی

  در این باره =در این ارتباط

  در این باره =در این خصوص

  در این راستا =در این مورد

  یاندر پا =در آخر

  درباره، درین باره =درباب

  در کنار =درجمع

  درجھ (ع، اسم) = زینھ، پایھ

  رو بھ پیشرفت =در حال توسعھ

  ھم اکنون =در حال حاضر

  رو بھ پیشرفت =در حال رشد

  درھمان ھنگام، ھنگام کھ =درحالیکھ

  بھ راستی =در حقیقت

  در ھنگام =در حین

  در پیشگاه =در خدمت

  درباره =درخصوص

  درباره =با در رابطھ

  درباال =در رأس

  چنانچھ =در صورتی کھ

  ھمچنین، وانگی، افزون برین =درضمن

  در راستای، درھنگام، در درازنای =درطول

  در برابر =در عوض

  در ھمان سان =در عین حال

  وگرنھ =در غیر این صورت

  پیشترھا =درقدیم

  رویھمرفتھ  =درکل

  رویھمرفتھ =در مجموع

  در تنگنا =در محذور

  مقابل (ع, فا، قید)= فراروی، فرادید در

  در سنجش با =در مقایسھ با

  برآیند اینکھ، بنابر این =در نتیجھ

  در نگرآوردن، در نگریستن =در نظر آوردن

  در نگر آوردنبھ دیده داشتن،  =در نظر داشتن

  در نگر آوردن، در نگریستن =در نظر گرفتن

  درپایان =در نھایت

  بھ ھر روی =در ھر حال

  در ھر گونھ =ھر صورتدر 

  بھ راستی =در واقع 

  برای شما =در وج شما 

  زینھ ھا، پایگان =درجات

  زینھ، پایھ، دستھ، جایگاه، برابر، ترازینھ =درجھ
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  در باره =در رابطھ

  آموزه، آموزه گفتار =درس

  آموزه نخست =درس اول

، گرایی، افتیدرک (ع، (اسم)مصدر)= در
  یادگیری

  فتنپی بردن، دریا =درکردن

  در مورد، درباره

  دست پایانی =دست آخر

  دست گرد =دستجرد

  گروھی =دستھ جمعی

  دستور نشست =دستور جلسھ

  دستور کشتن =دستور قتل

  دستورکار، شیوه نامھ =دستور العمل

(ف، اسم)= خدایگانی،    Despotismeدسپوتیسم
  خدایگان ساالری

  نیایش =دعا

  نیایش میکنم =دعا می کنم

  ، مصدر) = فراخواندندعوت کردن (ع فا

  فراخوانھ =دعوت نامھ

  داویدن، کتک کاری کرد =دعوت کرد

  دفاع (ع، (اسم)مصدر)= پدافند

  پدافندیدن =دفاکردن

  دفتر یادبودھا، دفتر یادمانھا =دفتر خاطرات

  رانش، راندن =دفع

  بار =دفعھ

  گوراندن، گورکردن =دفن

دقت (ع، (اسم)مصدر)= باریک بینی، باریک 
  یزنگری، ریزه بینی، موشکافی، تاندیشی

  دقت کردن (ع فا، مصدر) = باریک شدن

  دقیق ( ع، صفت) = باریک بین

  (ف، اسم)= آموزه   Doctrineدکترین

  انگیزه ھا =دالیل

  آوند، انگیزه، نخشھ، فرنود =دلیل

  مردساالر =دموکرات

  مردساالرانھ =دموکراتیک

  مردساالری =دموکراسی

  دنیا (ع، اسم)= جھان، گیتی

  دنیوی (ع، صفت نسبی)= گیتیانھ، جھانی

(ف، اسم)= دوگانھ گرایی،    Dualismeدوآلیسم
  دو بینش انگاری

  ماندگاری، پایندگی   دوام (ع، (اسم)مصدر)=

  ، گردگردش، روزگار   دور (ع، (اسم)مصدر)=

  چرخھ =دوره

  گردا گرد =دوروبر

 ً   دوم اینکھ =دما

  ھمزاد ھا   دوغلو (ت، اسم و صفت) =

(ف، صفت) = پویا،    Dynamiqueدینامیک
  جنباننده

  (ف، اسم) = پویایی   Dynamismeدینامیسم

  سامان =دیار

  نمودار =دیاگرام

  خودکامھ» ارئپایی«دیکتاتور

  بدھی =دین
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  خون بھا =دیھ

  ذ 
  ذات (ع، اسم)= نھاد، سرشت، گوھر

، ذاتی (ع فا، صفت) = خودگوھر، خود سرشت
  خدادادی

س انداز، پس افت، ذخیره (ع، اسم)= اندوختھ، پ
  توشھ

  خرده، ریزه =ذره

  ریزه بین =ذربین

  تیزھوشی =ذکاوت

  یاد آوری =ذکر

  مردھا =یاد کردنذکور  =ذکر کردن

  خواری =ذلت

  آب شدن، گداختن =ذوب شدن

  زیر، پایین =ذیل

  سودبر =ذینفع

  ذھنی (ع فا، صفت)= درون خودی

  ذوب شدن (ع فا، مصدر) = گداختن

  نخھذوذنقھ (ع، اسم)= دوز

  ر 
  سرنوشتارھا =رئوس مطالب

رییس (ع، اسم)= سرکرده، بُد، فر نشین، 
  سرپرست

، میانجی، وابستھ، رابط (ع، اسم فاعل)= میاندار
  بستگی، پیوند

  درباره =راجع بھ

  آسان آسوده =راحت

  ریشگی =رادیکال

  پرتوزا =رادیواکتیو

  پرتو درمانی =رادیو تراپی

  سرتسو =راس ساعت

  استوار =راسخ

(ف، اسم) = خرد    Rationalismeیونالیسمراس
  ورزی

  (ف، صفت)= خرد ورزانھ   Rationnelراسیونل

  خوشنود، خرسند، دلخوش =راضی

بھره ، (ف، اسم) = بازده Rendementراندمان 
  وری

  راه حل (ع فا، اسم مرکب)= راھکار، چاره

  گوینده =راوی

  رای =رای

  پیوستگی، پیوند =ربط

  چھارک =ربع

  دھناد، ردهرستھ،  =رتبھ

  بازگشت =رجعت

  دلسوزی، زھدان =رحم

رجحان (ع، (اسم)مصدر)= برتری، افزونی، 
  َچربش

  رده =ردیف
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  روزی =رزق

  (ف، اسم)= رازمان   Regimeرژیم

  ماتیکانھا =رساالت

  ماتیکان =رسالھ

  دبیره =رسم الخط

  رسم (ع، اسم) = نھادمان، آیین، روش

  پیمانی، سازمانی، ناخودمانی =رسمی

(ع، (اسم)مصدر)= نھشت، آبرفت، تھ رسوب 
  نشست

  رخنھ کردن =رسوخ کردن

  فرستاده =رسول

  رشتھ دادوری، دادیک =رشتھ حقوق

  گوالش =رشد

  بالیدن =رشد کردن

  رشوه (ع، اسم)= پاره

  نم =رطوبت

  نمدار =رطوبت دار

  پیش روی گیری، نگھداشتن =رعایت

  پاس داشتن =رعایت کردن

  رعیت ( ع، اسم) = پادَرم

  ترس =رعب

  تر وھراس =رعب و وحشت

  تندر =رعد

  آذرخش =رعد وبرق

  لرزه =رعشھ

  دوستی =رفاقت

  آسایش =رفاه

  (ف، اسم) = ھمھ پرسی Referendum رفراندوم

(ف، اسم) = بھ سازی، بھ  Reformeرفرم 
   سامان آوری

  زدودن =رفع کردن

  عم دوستا«رفقا

  رفوزه (ف، اسم مفعول) = پذیرفتھ نشده، بازگشتھ

  دوست، ھمدل، ھمراه =رفیق

  دوستان =رفیقان

  پیکار ورزشی =رقابت ورزشی

  پایکوبی =رقص

  ھماورد، ھمرزم =رقیب

  (ع، صفت)= پای باز   رقاص

  رقابت (ع، (اسم)مصدر)= ھماوردی، ھمچشمی

  رقیب (ع، صفت)= ھماورد، ھمچشم

  پایھ ستون =رکن

  (ا، اسم) = تکاور Rangerرنجر 

  نوزایی (ف، اسم)=   Renaissanceرنسانس

  پیوند ھا =روابط

  رواک =رواج

  داستان، گفتار =روایت

  جان ، روان =روح

  روحانی (ع، صفت نسبی) = دین یار

  روز خوش =روز بخیر

  روز تعطیل (ع فا، اسم مرکب)= آسوده روز

  زاد روز =روز تولد
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  ھمھ روزه، روزانھ =روزمره

  دید، دیدن =رویت

  ورزیدن =ریاضت

  یگریرایش، رایشگری، را =ریاضی

  رایشگریھا =ریاضیات

  رایشمند =ریاضیدان

  کارفرما =رییس

  فرسبان =ریس پلیس

  روژ (ف، اسم)= سرخاب

(ف، اسم) = بازبین  Revisionismeرویزیونیسم 
  گرایی

  (ف، اسم)= ضرباھنگ، ھنجار   Rythmeریتم

  (ا، اسم)= دورگردی   Recyclingریسایکلینگ

  ز  
  (ر، اسم) = یدکی Zapasزاپاس 

  شاورزک =زارع

  زاویھ (ع، اسم)= گوشھ، کنج

  پارسا =زاھد

  چشمگیر =زایدالوصف

  آشغال، چتلی =زبالھ

  زبان بیگانھ =زبان خارجی

  زبان گفتاری =زبان محاوره ایی

  کیوان =زحل

  درد سر، رنجش، سختی =زحمت

  کشاورزی =زراعت

  چند یک » ع« زکات

  سرماخوردگی =زکام

  زلزلھ (ع، اسم)= زمین لرزه

  = روزگار، دھرزمانھ (اسم)

  ناھید =زھره

  فروپاش =زوال

  جفت، جوره =زوج

  ھمسر =زوجھ

  ، سرشارزیاد (ع، صفت)= بسیار، فراوان

(ف، اسم)= دندانھ دار، کنگره  Zigzagزیگزاگ 
  دار

  زینت دادن (ع فا، مصدر)= آراستن

  آرایش =زیور  

  ژ
    

  (ف، اسم) = گونھ (ادبی یا ھنری) Genreژانر 

  = پولک(ف، اسم) Jetonژتون 

  (ف، اسم) = لرزانک   Geleeژلھ 

  (ف، اسم)= ژاد   Geneژن

  ف، اسم) = روزنامھ   Journalژورنال 

(ف، اسم) = روزنامھ    Journalisteژورنالیست
  نویس، روزنامھ نگار
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  س
  دریوزه گر، گدا =سئل

  پشین =سابق

  پیشترھا =سابقا

  سابقھ (ع، اسم فاعل) = پیشینھ

  پیشینھ دار =سابقھ دار

  گلولھ =ساجمھ

  پیشگاه ، آستانھ =ساحت

  جادوگر، افسونگر =ساحر

  ساحل (ع، اسم) = کناره، کرانھ

  کرانی =ساحلی

ساده لوح (ع فا، صفت مرکب)= خام اندیش، 
  ، ساده نگر، ساده اندیشزودباور، ساده دل

(ف، اسم)= آزارگری،    Sadismeسادیسم
  دیگرآزاری، مردم آزاری

  دزد، راھزن =سارق

  سم) = دریچھ ی ھواساسات ( ر، ا

  برافشاندن، افشاندن =ساطع کردن

  تسو =ساعت

  پیشدست =ساعد

  سرنگون، واژگون =ساقط

  خاموش =ساکت

  آرمنده، آرمیده   ساکن (ع، صفت)=

  (ف، اسم) = تاالر Salon   سالن

  امسال =سال جاری

  سبزیانھ =ساالد

  تندرست =سالم

  تارنما =سایت

  تارنمایی =سایت انترنیتی

  دیگر =سایر

  دیگران =سایرین

  (ا، اسم) = َبزماورد Sandwichساندویچ 

  سبزیھا =سبزیجات

  پیش =سبقت 

  پیش گرفت =سبقت گرفت

  سایاک =سبک

  سایاک ھنری =سبک ھنری

  ددنشانھ =سبوعانھ

  جانماز =سجاده

  سپیده دم، پگاه =سحر

  جادو =سحر

  رادمند =سخاوتمند

  راد، دست و دل باز، فراخ دست =سخی

  سبک =سخیف

  بند آب =سد 

  راز =سر

  پیش =سراق

  سرایت (ع، (اسم)مصدر)= واگیری

  مرزھا =سرحدات
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  دزدی، دستبرد =سرقت

  بھ ھنگام =سروقت

  سّری (ع فا، صفت)= رازورانھ

  چاالک، تند، پرشتاب، چابک، فرز =سریع

  تند رو، تیزرو =سریع السیر

  تند تر =سریعتر

(ف، اسم)= زمین بستگی،    Servageسرواژ
  بندگی

  (ف، صفت)= زنجیره ای، پیاپی   Serialسریال

  سریع الھضم(ع، صفت مرکب)= آسانگوار

  رویھ   سطح (ع، اسم)=

  سطر (ع، اسم) = رج، رده

  سعادت (ع، (اسم)مصدر)= نیکبختی، خوشبختی

  پشتکار، تالش، کوشش =سعی

  کوشیدن =سعی کردن

  خونریز =سفاک

  سپید =سفید

  سقف (ع، اسم)= آسمانھ، بام

  صدر)= فروشدسقوط (ع، (اسم)م

  دین جداگرایی» ارپایی«سکوالریسم

  جنگ افزار =سالح

  پادشاھان =سالطین

  درود =سالم

  بھزیستی، تندرستی =سالمتی

  رشتھ، زنجیرو، دود مان =سلسلھ

  رشتھ کوه ھا =سلسلھ جبال

  پادشاه =سلطان

  چیرگی =سلطھ

(ا، اسم مرکب)=    Self.serviceسلف سرویس
  خود زاوری

  اسم)= یاختھ(ف،  Celluleسلول 

  سلیقھ (ع، اسم)= پسند، نھاد، سرشت

  زھر =سم

  نمادین =سمبلیک

  (ف، اسم)= نماد   Symboleسمبل

  نماد =سمبول

  شنیدن، گوش =سمع

  گوش افزار =سمعک

  شنیداری =سمعی

  شنیداری و دیداری =سمعی و بصری

  زھرآگیین، زھری =سمی

  ھمکاوی، ھم اندیشی =سیمینار

م) =گفت و (ف، اس Symposiumسمپوزیوم 
  نیوشی

  (ف، اسم)= باھم نھاد   Syntheseسنتز

  ، آیینسنت (ع، اسم)= فراداد

  سنتی (ع فا، صفت)= فرادادی

  دستک =سند

  سال =سنھ

  پیشینھ ھا، پیشینھ =سوابق

  پرسش =سوال

سوء ھاضمھ (ع، اسم مرکب)= دشگواری، 
  بدگواری
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  (ف، اسم)= یارانھ   Subsideسوبسید

  بدرفتاری =سودرفتاری

  (ف، اسم)= چاشنی، مزه Sauceسوس 

ھمود (ف، اسم)=    Socialismeسوسیالیسم
  خواھی

  بدنامی =سوشھرت

  بدگمانی =سوظن

  سوغات ( ت، اسم) = ره آورد، ارمغان

  راھبردی =سوق الجیشی

  بد اندیشی، کج اندیشی =سونیت

  سراچھ =سویت

  سھ درچھار =سھ ضرب در چھار

  دانگذاری =سھام گذاری

  آسان =سھل

  صول (ع، صفت مرکب)= آسان یابسھل الو

  سھل انگار (ع فا، صفت فاعلی)= آسانگیر

  بھره، بخشش، دانگ =سھم

  ندانستھ =سھواً 

  آسانی =سھولت

  گردشگر =سیاح

سیاحت (ع، (اسم)مصدر)= گردشگری، 
  جھانگردی

  ھرپاسپ =سیاره

  سایاک =سیاق

  سیرگان =سیرجان

  (ف، اسم)= آماج، نشانھ Cible   سیبل

  )مصدر)= پویھ، گردش، رفتارِسیر (ع، (اسم

  سیرت (ع، اسم)= خو، روش

  (ا، اسم)= سامان، ھَمستاد   Systemسیستم

(ا، صفت)= سامانمند،  Systematicسیستماتیک 
  با َھَمست

  آبشویھ =سیفون

  (ف، اسم)= استوانھ Cylindreسیلندر 

  (ف، اسم)= توژه نما   Cinemaسینما

  (ا، صفت)= ھم گاه   Synchronسینکرون

  تندآب =سیل

  ش
  نمودار، شناسھ =شاخص

  چامھ سرا، سراینده، سروده گو =شاعر

  پیشھ ور، کار دار =شاغل

  داد خواه =شاک

  شامل (ع، اسم فاعل)= دربردارنده، فراگیرنده

  بزرگی =شان

  بخت =شانس

  شاھد (ع، اسم فاعل)= گواه، خوبرو

  گفتنی است =شایان ذکر است

  دھانزد، رواکھ، سخن پراکنی =شایعھ

  شب خوش =بخیرشب 

شباھت (ع ساختگی، اسم )= ھمسانی، ھمانندی، 
  ھمویی، اینھمانی
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  شبیھ (ع، صفت)= ھمانند، ھمسان

  شبیھ بودن (ع فا، مصدر)= ماندن

  شجاع (ع، صفت)= دلیر، دالور، پردل

  دالوری =شجاعت

  تبار نامھ =شجره نامھ

  منش =شخصیت

  سختی =شدت

  سخت =شدید

  بدی =شر

سی بجای می استفاده فارنوشیدنی، در =شراب
  میشود

  پلید کاری، پلیدی =شرارت

  دوشاب، نوشابھ =شربت

  شراکت (ع، (اسم)مصدر)= انبازه

شرکت (ع، (اسم)مصدر) = انیاز شدن، ھمدست 
  انبازی، ھمدستی   شدن،

شرح دادن (ع فا، مصدر)= باز گفتن، باز نمودن، 
  آشکار نمودن

  سرگذشت =شرح حال

  یداد نگاریرویداد نامھ، رو =شرح وقایع

  سامھشرط ( )= ھمبایستھ، 

  یافتن =شرفیاب شدن

  خاور =شرق

  باھمان =شرکت

  باھمان بازرگانی =شرکت تجارتی

  باھمان ھمیاری =شرکت تعاونی

  شرکت داشتن (ع فا، مصدر)= دست داشتن

  بد نھاد =شرور

  آغاز =شروع

  سرخرگ =شریان

  آیین =شریعت

شریک (ع، صفت)= ھمباز، انباز، ھمدست، 
  نھمکُ 

  انبازیدن، دست داشتن =شریک بودن

  چترنگ، سترنگ =شطرنج

  آیین ھای دینی =شعائر مذھبی

  شعاع (ع، اسم)= پرتو

  شعبده (ع، اسم)= چشم بندی، نیرنگ

  شعبھ (ع، اسم)= شاخھ

  ، اخگرشعلھ (ع، اسم)= افرازه، زبانھ

  افروختن =شعلھ ور کردن

  خرد =شعور

  پیشھ، کار =شغل

  خواھشگری شفاعت (ع، (اسم)مصدر)=

  شفاھی(ع فا، قید)= گفتاری، زبانی

  ماه شگافی =شق القمر

  شک (ع، (اسم)مصدر)= دودلی، گمان

  گمان بردن =شک داشتن

  پرگمان =شکاک

شکایت (ع، (اسم)مصدر)= شکوه، گلھ، 
  ، دادخواست، کالیھدادخواھی

  سپاس =شکر

  سپاس گذاری =شکر گذاری
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اره، شکل (ع، اسم)= گونھ، مانند، سان، دیس، نگ
  سیما، ریخت

  خوش ریخت، زیبا =شکیل

  اپاختر =شمال

  خورشیدی =شمسی

  شوق (ع، مصدر) =خواستاری، آرزومندی

  شوم (ع، اسم و صفت)= بد شگون، وارون

  شھاب (ع، اسم)= آسمان سنگ، آسمانکان

  گواھی =شھادت

  جانسپارانھ، جانبارانھ =شھادت طلبانھ

  سوگند نامھ =شھادت نامھ

  در)= آوازه، ناموریشھرت (ع، (اسم)مص

  ورن =شھوت

  فرایزن =شورای عالی

  شور، شادی =شوق

  شکوه =شوکت

  اھریمنی =شیطان

  کیمیا =شیمی

  کیمیایی =شیمیایی

  گسترش =شیوع

  ص
  کارشناس، کاردان =صاحبنظر

  فرستاده، نوشتھ، فرستادن =صادر

  راستگو، رو راست =صادق

  راستین =صادقانھ

  صاعقھ (ع، اسم)= آذرخش، آتشھ، ابرنجک

  صاف (ع، صفت)= ھموار، کوبیده، بی آالیش

  درستکار، شایستھ» ع« صالح

  بامداد، پگاه =صبح

  بامداد خوش، بام شاد =صبح بخیر

  ناشتا =صبحانھ

  شکیبایی، بردباریریا، درنگ =صبر

  بردبار، شکیبا =صبور

  گفتگو، گفتمان =صحبت

  بیابان ، دشت ودمن =صحرا

  پیشگاه =صحنھ

  درست =صحیح

  سدا =صدا 

  راستی، راستگویی =صداقت

  گوشماھی =صدف

  آسیب، گزند =صدمھ

  آسیب دید =صدمھ دید

  روشن =صراحت

  گرانش، بھ کارگیری =صرف

  بھ نابی، تنھا =صرفاً 

  روشن =صریح

بی درمان، سخت درمان، درمان  =صعب العالج
  ناپذیر

  اوجگیری، باال رفتن =صعود
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  نده، فزایندهافزای =صعودی

  رستھ =صف

  فروزه =صفت

  دیمھ، برگھ =صفحھ

  روادید، نیکخواھی =صالحدید

  شایستگی =صالحیت

  درود فرستادن =صلوات

  نماز =صلوة 

  چلیپا =صلیب

  خودمانی =صمیمی

  ھمدلی، یکدلی =صمیمیت

  گنجھ =صندوق

  فیار =صنعت

  چھره، رخسار =صورت

  نشست نامھ=جلسھصورت 

  ، خاموشصامت (ع، صفت)= بی گفتار

  صحبت (ع، (اسم)مصدر)= گفتگو، گفتار، سخن

  ، سداصدا (ع، اسم)= آوا، آواز، بانگ

  صدمھ (ع، اسم)= آسیب، گزند

صراحت (ع، (اسم)مصدر)= روشن گویی، رک 
  گویی

  َصرف (ع، (اسم)مصدر)= ھزینھ

  صرفنظر کردن (ع فا، مصدر)= چشم پوشیدن

صریح (ع، صفت)= روشن، آشکار، رک، بی 
  پرده

  د کردن (ع فا، مصدر)= برشدن، فرا شدنصعو

  صلح (ع، اسم )= آشتی، سازش

صلح طلب (ع ساختگی، صفت مرکب)= آرامش 
  خواه، آرامشجو

  صلیب ( ع، اسم) = چلیپا

  صنف ( ع، اسم) = گروه، رستھ، گونھ

  صورتحساب ( ع، اسم مرکب) = سیاھھ

  صیاد ( ع، اسم) = دامیار، شکارگر

  نگھداری =صیانت

  ض
  ، صفت)= پایندان، پذیرفتارضامن (ع

  ضرر (ع، اسم)= زیان، گزند

  ضروری (ع، صفت)= بایا، ناگزیر، بھ ناچار

  ضعف (ع، (اسم)مصدر)= کم توانی، سستی

  ضعیف (ع، صفت)= کم توان، سست

  ضلع (ع، اسم)= بر، پھلو

  ضمانت (ع، (اسم)مصدر)= پایندانی، پذرفتاری

  ضمیمھ (ع، صفت)= پیوست

  رفتھازمیان  =ضایع شده

  پسمانھا =ضایعات

  ستبر، کلفت =ضخیم

  ناسازگار =ضدو نقیض

  کند زدایی =ضدعفونی کردن

  گنج واژه، زبانزد =ضرب المثل
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  لت و کوب =ضرب و شتم

  تپش =ضربان

  کوبش، کوبھ =ضربت

  کوبھ، تکانھ =ضربھ

  زیان =ضرر

  بایستگی =ضرورت

  بایستھ =ضروری

  نیازین است =ضروری است

  سستی، ناتوانی =ضعف

  پیوست بھ اینکھ =من اینکھض

  افزون بر آنکھ =ضمن آنکھ

  افزون بر درست شمردن =ضمن تایید

 ً   در پیوست، افزون برین، ھم چنین =ضمنا

  در ادامھ باید گفت =ضمناً باید گفت

  نھان =ضمیر

  نھان ناخود آگاه =ضمیر ناخودآگاه

  پیوست =ضمیمھ

  بزم =ضیافت

  ط
  توان، طاقت (ع، اسم)= پایاب، تاب، بردباری

  توان فرسا =طاقت فرسا

  طالب (ع، اسم فاعل)= خواھان

  طالع (ع، اسم)= بخت

  طایفھ (ع، اسم)= تیره، دودمان، خاندان

  پزشکی =طب

  آشپزخانھ =طباخ خانھ

  آشپزی =طباخی

  پختن =طبخ

  سرشت، نش، چاپ =طبع

  برپایھ =طبق

  آشکوب =طبقھ

  دستھ بندی =طبقھ بندی

  پزشکی =طبی

  پزشک =طبیب

  رشت، زیستگاه، نیادس =طبیعت

  سرشت مردمی =طبیعت انسان

  سرشتین، نیادی، بھنجار =طبیعی

  تراز =طراز

  شادابی =طراوت

طرح (ع، (اسم)مصدر)= فرانداز، پی ریزی، 
  پیشنھاد

  راندهرانده شد،  =طردشده

  طرز (ع، اسم)= شیوه، روش، ھنجار

  بینش =طرزتفکر

  طرف (ع، اسم)= سو، کرانھ

  ، ھوا خواهپیرو، ھوادار =طرفدار

  پیروان، ھواداران =طرفداران

  ھردوسو =طرفین

  راه ، روش =طریق



 

48 
 

 

  شیوه =طریقھ

  مزه =طعم

  طغیان کردن (ع فا، مصدر)= برجوشیدن

  کودک، اشتک =طفل

  طفیلی (ع، صفت نسبی) = ناخوانده، انگل

  زر =طال

  زرگری =طال فروشی

  جدایی =طالق

  زرین =طالیی

ش، طلب (ع، (اسم)مصدر)= خواست، خواھ
  جستجو

  خواستن، یوزیدن =طلب کردن

  ستانکار =طلبگار

  بردمیدن =طلوع

  برآمدن آفتاب، بردمیدن آفتاب =طلوع آفتاب

  آرامش =طمانیمھ

  آز =طمع

  آزمند، آزین =طمعکار

  ریسمان =طناب

  طور (ع، اسم)= گونھ، شیوه، ھنجار، روش

  طول (ع، (اسم)مصدر)= درازا

م، دیرنده، طوالنی (ع فا، صفت)= دراز، دیرانجا
  زمانگیر

  طول عمر(ع ساختگی، اسم)= جاندرازی

  طول کشیدن (ع فا، مصدر)= دیر پاییدن

  دراز =طویل

  طویلھ (ع، اسم)= باربند، جایگاه ستور

  طی کردن (ع فا، مصدر)= پیمودن

  بیتاب =طیف

دامنھ گسترده ای، گسترده بزرگ  =طیف وسیعی
  از

  طینت (ع، اسم)= نھاد، سرشت، درون

  رنده گانپ =طیور

  ظ
ظاھر شدن (ع فا، مصدر)= پدیدار شدن، ھویدا 

  ، نماشدن

  وانمودکردن =ظاھرسازی کردن

  پدیدار شدن =ظاھرشدن

  آنسانکھ پیداست، چنین پیداست =ظاھراً 

  ظاھری (ع فا، صفت)= برونین

  ظرف (ع، اسم)= آوند

ظرافت (ع فا، مصدر)= زیرکی، نکتھ سنجی، 
  ، خوشایندیخوشگلی

  )= خورند، گنجایشظرفیت (ع، اسم

  ظھر (ع، اسم)= پیشین، نیمروز

  ظھور (ع، (اسم)مصدر)= پیدایش

  مویین، نرم، زیبا =ظریف

  پیروزی =ظفر

  بیداد، جفا، ستم =ظلم

  تاریکی، گمراھی =ظلمات
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  گمان =ظن

  ع
  رھگذر =عابر

  خودپرداز =عابربانگ

  پیاده رو، پیاده =عابرپیاده

  عاج (ع، اسم)= پیلستھ

  درمانده =عاجز

  درماندن، فروماندن =اجزشدنع

  خو، منش =عادت

  خوگرفتن =عادت کردن

  دادگر، دادگستر =عادل

  دادگرانھ =عادالنھ

  بھنجار =عادی

  ننگ داشتن =عار داشتن

  رخداد، ناھنجار =عارضھ

  رھسپار، راھی =عازم

  روانھ شدن، رھسپار شدن =عازم شدن

  

، عاشق (ع، اسم فاعل)= دلداده، دلباختھ، شیفتھ
  ، دلشده، بیدلپاکباز

  ، پیامدعاقبت (ع، اسم)= فرجام، سرانجام

  نیک فرجام =عاقبت بخیر

  عاقل (ع، صفت) = استوار خرد، خردمند

  دانشمند =عالم

  جھان، گیتی =عالم

  جھانگیر =عالم گیر

  عالی (ع، صفت)= واال، بلند، ارجمند، بزرگوار

  بلند پایھ =عالی مرتبھ

  عالی مقام (ع، صفت)= بلند پایھ

  بزرگوار =یجنابعال

  انگیزه، کننده =عامل

  تودگانھ =عامیانھ

  عایدی(ع، اسم)= کاربھر

  باالپوش =عبا

  پرستش =عبادت

  گزاره =عبارت

  بر این پایھ اند =عبارتنداز

  بیھوده، گزاف =عبث

  پند، پندآموز =عبرت

  پندآموز =عبرت آموز

  گذشتن =عبورکردن

  آمدشد =عبورومرور

  ترشرو =عبوس

  شگفت انگیز، شگفت آورعجیب (ع، صفت)= 

  شگفتا =عجبا

  درماندگی، ناتوانی =عجز

  شتاب =عجلھ

  شتاب کردن =عجلھ کردن
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  بی شکیب =عجول

  شتابزده =عجوالنھ

  شگفت، شگفت آور =عجیب

  آغشتھ =عجین

 ، دادگرانھعدالت (ع، (اسم)مصدر)= دادگری
  ھمبایی

  دشمنی =عداوت

  عدد (ع، اسم)= شماره

  داد، دادگری =عدل

  تینیس =عدم

  نبود =عدم حضور

  ناکامی =عدم موفقیت

  عده ای (ع فا، اسم)= تنی چند، شماری از

  بھانھ، دست آویز =عذر

  پوزش =عذر خواھی

  ، میدان(ع، اسم)= پھنھ، گستره،  عرصھ

  عرض (ع، اسم)= پھنا

  جلوه نمایی =عرض اندام

  دادخواست =عرض حال

  گفتن =عرض کردن

  نمایش  =عرضھ

  استداد وخو =عرضھ و تقاضا

عرضھ نمودن (ع فا، مصدر)= فرانمودن، نشان 
  دادن

  ، اروس، بیوگانعروس (ع، اسم)= بیوگ

  ، اروسیعروسی (ع فا، (اسم)مصدر)= بیوگانی

  پھن =عریض

  سوگ =عزا

  سوگواری =عزاداری

  برکنار =عزل

  برکنار کردن =عزل کردن

عزم (ع، (اسم)مصدر)= آھنگ، دل نھادن بر 
  کاری

  ھگرامی، گرانمای =عزیز

  رھسپارشدن =عزیمت کردن

  عسل (ع، اسم)= انگبین، 

عشق (پ (اسم)مصدر)= دلدادگی، دلباختگی، 
  شیفتگی

  عصاره (ع، اسم)= انگ، شیره، افشره

  عصب (ع، اسم)= پی

  سرکش =عصبانی

  عصر (ع، اسم)= روزگار، دوره، دھر

  اندام، ھموند =عضو

  ھموندی =عضویت

عطا کردن (ع فا، مصدر)= ارزانی داشتن، 
  بخشیدن

  تیر =عطارد

  مھربانی =عطوفت

  عطسھ (ع، اسم)= شنوسھ، ستوسھ

عظمت (ع، اسم مصدر)= بزرگی، بلندپایگی، 
  بزرگ منشی، بزرگواری

  عظیم (ع، صفت)= سترگ، کالن، بزرگ

  کالن پیکر =عظیم الجثھ
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عفاف (ع، (اسم) مصدر)= پارسایی، پاکدامنی، 
  پرھیزکاری

  آمرزش، بخشایش =عفو

  آگفتشھباز،  =عقاب

  باورھا=عقاید

  عقب (ع، اسم)= واپس، پشت سر، بازپس

  واپس مانده =عقب مانده

  واپس نشین =عقب نشینی

  ، پیمان، پیوند زناشوییعقده (ع، اسم)= بست

  شاھنگ =عقربھ

  خرد =عقل

  خردمندی =عقالنیت

  عقیده (ع، اسم)= باور

  عقیم (ع، صفت)= سترون، نازا

  فرتور =عکس

  )= واکنشعکس العمل (ع، اسم مرکب

  نشانھ ھا =عالھم

  عالج (ع، اسم)= چاره، درمان، گزیر

  دلبستھ، دوستدار =عالقھ مند

  دلبستگی =عالقمندی

  دلبستگی =عالقھ

  دلبستگی داشتن =عالقھ داشتن

  دوستدار =عالقھ مند

  دل بستن =عالقھ مند شدن

  ، نشانھعالمت (ع، اسم)= نمودگار، نشان

  افزون برآن، افزون بر =عالوه بر

  افزون بر این =الوه بر اینع

  شوند =علت

  دانش =علم 

  دانش نوآوری =علم بدیع

  دانش رایشگری =علم ریاضیات

  ، دانشوارانھعلمی (ع فا، صفت)= فرزانی

  آشکار =علنی

  آشکار شدن =علی شدن

پیش پرداخت، پیش دریافت، پیش  =علی الحساب
  شتاب

  بھ ویژه =علی الخصوص

  با اینکھ =علی زغم

  بر او شورید =ریدعلیھ او شو

  دستار =عمامھ

  دانستھ، آگاھانھ =عمداً 

  بزرگ =عمده

  زندگی =عمر

  آبادانی =عمران

  ژرفا، گودی =عمق

  عمقی(ع فا، صفت)= ژرفنایی

  کنش، کار، کردار =عمل

  عملکرد (ع، اسم)= کارکرد

  کاگر =عملھ

  ستونی =عمودی

  ھمگانی   عمومی (ع فا، صفت)=

  ژرف، گود =عمیق
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  آگاھی =عنایت

  نکبوت (ع، اسم)= تارتنک، کارتنکع

  ، سرنویس، فرنامعنوان (ع، اسم)= نھند، سرنامھ

  پیمان =عھد

  پیمان نامھ =عھد نامھ

  پیامد ھا =عواقب

  مردم فریب =عوام فریب

  مردم فریبانھ =عوام فریبانھ

  درآمدھا =عواید

  پس فرستادن، پس دادن =عودت دادن

  جابجاکردن =عوض کردن

  ھمسر =عیال

  ، کمبود، آگاسم)= اَھو، بدیعیب (ع، 

  آگمند =عیب دار

  جشن، روزبھ =عید

  جشن روزه =عید روزه

  جشن کالن =عیدقربان

  خوشگذرانی =عیش و نوش

عینک (ع فا، اسم)= آیینک، َچشمک، چشم فرنگی 
  چشم افزار

  عینی (ع فا، صفت)= برون خودی

  )= آخشیج   عنصر (ع 

  غ

  چپاول، تاراج =غارت

  ه از آنکھناآگا =غافل از آنکھ

  بیشتر مردم =غالب مردم

 ً   بیشتر =غالبا

  غبار (ع، اسم)= گرد

  غده (ع، اسم)= د َژ پیھ

  خوراک، خوراکی =عذا

  تاوان =غرامت

  باختر =غرب

  ناشناختگی =غربت

  چشمداشت =غرض

  بداندیش =غرض ورزی

  شامگاه =غروب

  ناآشنا، دور، ناشناختھ=غریب

غرور (ع، (اسم) مصدر)= بزرگ خویشتنی، 
  دبینیخو

  ناآشنایی =غریبی

  غسل (ع، (اسم) مصدر)= پادیاب، شستشو(دادن)

  غم =غصھ

  خشم =غضب

  آمرزش، بخشایش =غفران

  بخشایشگر، آمرزگار =غفور

  جو و گندم =غالت

  ، روکشغالف (ع، اسم)= پوشینھ، پوشش

  برده =غالم

  غلبھ (ع، (اسم) مصدر)= چیرگی، فرادستی



 

53 
 

 

  چیره شدن =غلبھ کردن

  مصدر)= نادرست، بیراه غلط (ع، (اسم)

  غلتیدن =غلطیدن

  چگال =غلیظ

  سرمایگی =غنا

  غنی (ع، صفت)= پرمایھ، توانگر، بی نیاز

  بدگویی =غیبت

  پیشگو =غیبگو

  دیگر =غیر

  انجام ناپذیر =غیر قابل اجرا

  برگشت ناپذیر =غیر قابل ارجاع

  نرمش ناپذیر =غیر قابل انعطاف

  باورنکردنی =غیر قابل باور

  نابخشودنی =بخششغیر قابل 

  ناگفتی =غیر قابل بیان

  برنتافتنی =غیر قابل تحمل

  درنیافتنی  =غیر قابل درک

  دست نیافتی =غیر قابل دسترسی

  نابخشودنی =غیر قابل عفو

  درنیافتنی =فھم قابلغیر 

  بخش ناپذیر =غیر قابل قسمت

  مھار گسیختھ =غیر قابل کنترول

  سنجش ناپذیر =غیر قابل مقایسھ

  نابھنجار =لغیر معمو

  ناشدنی، نشدنی =غیر ممکن

  ناھنجار =غیر عادی

  بی کنش =غیر فعال

  ازکار انداختن =غیر فعال کردن

  بینوا =غیر مرفھ

  خشم =عیظ

  غواص (ع، اسم و صفت)= آب ورز، آب باز

  غورت دادن (ت فا، مصدر)= فروخوردن

  غوز (ع، اسم)= گوژ

  بیگانھ   غیر (ع، اسم)= جز، مگر، سوا،

  (ع فا، ساختگی، صفت)= بناخواست غیرارادی

غیرضروری (ع فا، ساختگی، صفت)= نا بایا، نا 
  بایس

  ف
  پیروز شدن =فائق آمدن

  پیروز =فاتح

  روسپی =فاحشھ

  پارسی =فارسی 

  پارس =فارس

  آسوده =فارغ

  آسوده دل =فارغ البال

  دانش آموختھ =فارغ التحصیل

  تباه =فاسد

  بازه =فاصلھ
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  دور شدن =فاصلھ گرفتن

  فرجاد =ضالفا

  پساب =فاضالب

  ، کنشگر، کنندفاعل (ع، اسم فاعل)= کنا

  فاقد (ع، اسم فاعل)= بی بھره از

  بی ارزش =فاقد اعتبار

  برگھ خرید =فاکتور خرید

  دونگار =فاکس

  بستگان، خویشاوندان، دودمان =فامیل

  ، زودگذرفانی (ع، اسم فاعل)= میرا، نیست شونده

  سود ، ھوده =فایده

  یپیروز =فتح

  فتودن =آشوبفتوادادن =فتنھ

  فتوی (ع، اسم)= َوَچر

  فحش (ع، اسم)= دشنام، ناسزا

  ناسزاگویی =فحاشی

  فدایی (ع، صفت) = جانیاز

  گریز =فرار

  گریز از =فرار از

  آسایش =فراعت

  فرمانھا =فرامین

  خودپرداخت =فرانشیز

  (ف، اسم)= تنور، اجاق Ferفر 

ره، (ف، اسم)= بخش، پا Fractionفراکسیون 
  برخھ، دستھ

  فردی (ع فا، قید)= تکی، تکروانھ

  ، انگارهفرضیھ (ع، اسم)= گذاره، پنداره

  انگاره =فرض

  پنداشتن =فرض کردن

  دستھ گروه =فرقھ

  بسامد =فرکانسی

  گونھ =فرم

  سانیز، ساختاره، ریختار =فرمول

  فرع (ع، اسم)= شاخھ

  (ف، اسم)= َبسامد    Frequenceفرکانس

  = سان، ریخت(ا، اسم)   Formفرم

(ف، اسم)= سازند،    Formationفرماسیون
  صورتبندی

  (ف، اسم)= سانیز   Formuleفرمول

  تباھی =فساد

  (ف، اسم)= جشنواره   Festivalفستیوال

  (ف، اسم)= سنگواره   Fossileفسیل

فصاحت (ع، (اسم) مصدر)= روانی سخن، زبان 
  آوری، روشن گویی

  شیم،موسم، ورفرَگرد   فصل (سال) (ع، اسم)=

  َنسک   فصل(کتاب) )(ع، اسم)=

فصیح (ع، صفت )= شیوا، روان، رسا، زبان 
  آور، خوش سخن

  کیھان، فراسو، فرامون، اسپاس =فضا

  کیھان نورد =فضانورد

  سرشت =فطرت

  پرکار، پرکنش، پویا =فعال

  تکاپو، کوشش =فعالیت
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  فعل (ع، اسم)= کارواژه، کنش، کردار

  ھم اینک =فعالً 

  کنونی =فعلی

  نداری، تھیدستی =نبودفقر =نفقدا

  تنھا =فقط

  دین شناسی =فقھ

  تھیدست، تنگدست =فقیر

  دین شناس =فقیھ

  اندیشھ =فکر

  اندیشیدن =فکرکردن

  دورنگار =فکس

  دمابان =فالسک

  بنابراین =فلذا

  پیکان =فلش

  (ف، اسم)= پدیده، نمود   Phenomeneفنومن

  درگذشت =فوت شد

  بی درنگ =فورا

  باال، یادشده =فوق

  یادشده =فوق الذکر

  بی اندازه =فوق العاده

  فرابرنامھ =فوق برنامھ

  فراستاد =فوق تخصص

  باالیی =فوقانی

  (ف، اسم)= توده شناسی Folkloreفولکلور 

(ف، اسم و صفت) =        Phonetiqueفونتیگ
  آھنگ شناسی، آھنگ دار

  (ف، اسم)= آواشناسی Phonologieفونولوژی

  کارکرد (ف، اسم)=   Functionفونکسیون

  فھمیدن (ع فا، مصدر الزم )= دریافتن

(ف، اسم)=    Physionomieفیزیونومی
  سیماشناسی

  فیش (ف، اسم)= برگھ، زبانھ

  (ا، اسم) = توژه   Filmفیلم

  راستھ  (ف، اسم)=    Filetفیلھ 

  برای نمونھ =فی المثل

  بھ راستی =فی الواقع

  بھ خودی خود =فی نفسھ

  پاالیھ =فیلتر

  ق
  شدنی =قابل انجام

  پیش بینی کردنی =قابل پیش بینی

  درنگ کردنی =قابل تأمل

  چشگیر، درخود نگرش =قابل توجھ

  دست یافتن =قابل دسترس

  قابل ذکر (ع، صفت مرکب) = گفتنی

  سزاوارتان نیست =قابل شما را ندارد

  پذیرفتنی =قابل قبول

  بخش پذیر =قابل قسمت

  مھار شدنی =قابل کنترول
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  خواندنی =قابل مطالعھ

  خواندنی نیست =قابل مطالعھ نیست

  مھار شدنی =قابل مھار

  قابلھ (ع، اسم فاعل) = پازاج، پیش نشین، ماما

، قابلیت (ع، اسم مصدر) = شایستگی، آمادگی
  توانایی

  قاتق (ت، اسم) = نانخورش

  مردمکش =قاتل

  ،توانمندقادر (ع، صفت فاعلی) = توانا، نیرومند

  چمچھ، کمچھ =قاشق

  فاعل) = داور، دادرس قاضی (ع، اسم

  استر =قاطر

  قاعده (قانون) (ع، اسم)= چم، ھنجار، َھند

  کاروان =قافلھ

  قاموس (ع، اسم) = واژه نامھ، فرھنگ

  خشنود =قانع

  فرسا، دادیک، فردید =قانون

  پنھان =قایم

  پیوند نامھ =قبالھ

  تیره ھا =قبایل

  گور، آرامگاه، مزار =قبر

  گورستان =قبرستان

  رگھ فروشرسید، ب =قبض

  رسید انبار =قبض انبار

  پیش =قبل

  پیش از زایش(پ.ز) =قبل از میالد

  پیش از این، پیشتر =قبالً 

  پیشین =قبلی

  پذیرفتھ شده =قبول

  پذیرفتن =قبول کردن

  زشت =قبیح

  قبیل (ع، اسم)= گونھ، سان

  کشتن =قتل

  کشتار =قتل عام

  خشکسالی =قحط سالی

  خشکسالی، کمیابی، نایابی =قحطی

  بسو =قدح

  اندازه، گونھ، ارج =قدر

قدرت (ع، (اسم) مصدر)= توان، توانایی، نیرو، 
  توش

  توان نھفتھ =قدرت بالقوه

  فزون خواه، جاه پرست =قدرت طلب

  نیرومند =قدرتمند

  سپاسداری =قدردانی

  ارزش شناس =قدرشناس

  اندکی =قدری

اندکی سخن را باز  =قدری مطلب رابسط دھید
  کنید

  گام دم =قدم دوم

  سربرافراشتن =قدعلم کردن

  قدمت (ع، اسم مصدر)= دیرینگی، کھنگی

  پیشینیان» ع «قدما



 

57 
 

 

  قدیمی (ع فا، صفت)= دیرینھ، کھنھ، کالن سال

  پیشترھا =قدیم االیام

  خواندن =قرائت

  پیمان، دیدار =قرار

  پیمان نامھ، پیمان =قرارداد

  پیمان بستن =قرارداد بستن

  گذاشتن =قرار دادن

  نزدیکی =قربت

  وام =قرض

  وام بی بھره =قرض الحسنھ

  ، دورهقرن (ع، اسم) = سده

  سده ھا، دوران =قرون

  میانسده ای، میان دوره ای =قرون وسطایی

  نزدیک =قریب

  زودھنگام =قریب الوقوع

  بازپرداخت =قسط

  گاھانھ =قسطی

  سوگند =قسم

  ، سرنوشت، بختقسمت (ع، اسم)= بخش، پاره

  بخش دوم =قسمت دوم

  سنگدل =قسی القلب

، قصد (ع، (اسم) مصدر)= آھنگ، آھنگ کردن
  انگیزه

  برآنند =قصد دارند

  یازش، آھنگ آن کردن، یازیدن =قصد کردن

  یازنده =قصدکننده

  کاخ =قصر

  قصیده (ع، اسم) = چکامھ

  ، داستانانگارش   قصھ (ع، اسم)=

  کوتاھی =قصور

  سرنوشت =قضاو قدر

  دادگستری =قضایھ

  دادگران، داوران =قضات

  وت (ع، (اسم) مصدر) = داوری، دادرسیقضا

  داوری کردن =قضاوت کردن

  گزاره =قضیھ

  قطع (ع، اسم) = برش

  بریدن درختان =قطع درختان

 ً   بی گمان =قطعا

  تکھ، بخش =قطعھ

  سد در سد =قطعی

  گنجھ، دوالب =قفسھ

  ، چیالنقفل (ع، اسم) = کلیدان

  چیالنگر =قفل ساز

  چگاک =قالب

  دژھا =قالع

  دل =قلب

  دلواره =مصنوعی قلب

 ً   از تھ دل =قلبا

  کالت =قلعھ

  خامھ ، خودکار =قلم
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  گستره =قلمرو

  ماھواره =قمر مصنوعی

  کاریز، کھریز =قنات

  بسنده گی =قناعت

  بسنده کردن =قناعت کردن

  کند =قند

  کاریزھا =قنوات

  قوس (ع، اسم) = درونھ، کمان

  پرخاش، خشم =قھر

  خشونت آمیز، پرخاشگرانھ =قھرآمیز

  پایداری =قوام

  نیروھای =قوای

  نیرو =قوت

  گوژ =قوز

  فرمایش، گفتھ =قول

  پیمان بستن، سوگند خوردن =قول داده

  تیره =قوم

  نیرو، توان =قوه

  نیرو دادگستری =قوه قضایھ

  نیرومند، زورمند=قوی

  ھم پنداری، سنجش   قیاس (ع، (اسم)مصدر)=

  ریخت، چھره، رخسار =قیافھ

، ، بپا خاستنقیام (ع، (اسم) مصدر) = خیزش
  شورش

  ، روز باز پسینقیامت (ع، اسم) = رستاخیز

  قید (ع، اسم) = پا بند، بند

  سرپرست =قیم

  بھا، ارزش، نرخ =قیمت

قیمتی (ع فا، صفت)= ارزنده، بھادار، بھاگیر، 
  گرانبھا

  سرپرستی =قیمومیت

  ک
  کابل (ف، اسم)= سیم

  بختک =کابوس

  کنشیار =کاتالیزور

= روپوش، پوشش، (ف، اسم) Capotکاپوت 
  ابریشمی

(ف، اسم)= سرمایھ    Capitalismeکاپیتالیسم
  داری

  نویسنده =کاتب

  کادو (ف، اسم)= پیشکش، ارمغان

  دروغین =کاذب

  کاردشواری است =کارمشکلی است

  کارخانھ ھا =کارخانجات

  سوداگر، پیشھ ور =کایب

  بازیابنده، یابنده =کاشف

  بی خدا، خدانشناس =کافر

  بس بسنده، =کافی 

  بس است =کافی است

  رایانھ =کامپیوتر
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  سراسر =کامل 

  کامال (ع، قید)= سخت، یکسره

  آبراه =کانال

  کاندیدا (ف، اسم)= نامزد

(ف، اسم)= ھمنوع    Cannibalismeکانیبالیسم
  خواری

  تنبل، سست =کاھل

  جگر =کبد

  جگرواره =کبد مصنوعی

  بزرگ =کبیر

  پوشینھ  (ف، اسم)=  Capsuleکپسول 

(ا، اسم)= رو برداری، َگردَه    Copyکپی
  رو نویسی، رونوشت   برداری،

  (ف، اسم)= نیمتنھ Cotteکت 

  کتبی (ع فا، صفت)= نگارشی، نوشتاری

  ماتیکان، نسک، نوشتار =کتاب

  نسکخانھ، نوشتارخانھ =کتابخانھ

  نوشتھ =کتیبھ

  آلودگی =کثافت

  فروانی =کثرت

  بزرگ، گسترده =کثیر

  ، چاپ گستردهپرشمارگان =کثیر االنتشار

  ناپاک، آلوده =کثیف

  دلگیری =کدورت

  دروغگو =کذاب

  دروغ =کذب

  بزرگواری =کرامت

  (ف، اسم)= سینھ بند، شکم بند Corsetکرست 

  کوی، کویال =کره

  کویالی =کروی

(ف، اسم و صفت)= بلور،  Cristalکریستال 
  بلوری

(ف، اسم)= نقد، عیار    Criticismeکریتیسیسم
  سنجی

  ی) (ع، اسم) = برخھکسر (در ریاض

  درآمد =کسب

  دانش اندوزی =کسب علم

  سوداگری =کسب و کار

  بخش، برداشتھا =کسر

  کاستن =کسر کردن

  خورشید گرفتگی =کسوف

  کشف (ع، (اسم) مصدر)= یافتھ، یافتن

  کفشگری =کفاش

  بسنده، بسندگی =کفایت

  بسنده کردن =کفایت کردن

  بی خدایی، خدانشناس =کفر

  اریخاکسپ =کفن و دفن

  کفالت (ع، (اسم)مصدر)= پایندانی

  کفیل (ع، صفت)= پایندان، پذیرفتار

  ھمھ =کل

  ھمھ دوستان =کل دوستان

  رویھمرفتھ، سراسر، ھمگی =کالً 



 

60 
 

 

  دانشپایھ، آموزگاه =کالس

  (ف، اسم)= آموزگاه   Classeکالس

(ف، صفت)= درسی،  Classiqueکالسیک 
  دبستانی

  سخن ، گفتار =کالم

  اسخن خد =کالم خدا

  واژه ھا =کلمات

  کلمھ (ع، اسم) = واژه  

  گذرواژه =کلمھ عبور

  فراگیر =کلی

  (ف، اسم)= باشگاه، انجمن Clubکلوب 

  (ف، اسم)= درمانگاه Cliniqueکلینیک 

  نماھنگ =کلیپ

  ھمگی =کلیت

  تلیک =کلیک

  ھمگی ، ھمھ =کلیھ

  (ف، اسم)= اردو، اردوگاه Campکمپ 

آب  (ف، اسم)= دستمال Compresseکمپرس 
  گرم

(ف، اسم)= دستگاه  Compresseurکمپرسور 
  فشارآور

(ف، صفت)= ھمتافت، بھم    Complexeکمپلکس
  پیوستھ

  (ف، اسم)= گنجھ ی کشودار Commodeکمد 

  کمک (ت، اسم) = یاری، مدد، ھمراھی

(ف، اسم)= نمایش یا نوشتھ ی  Comedieکمدی 
  خنده آور

  کم سن (فا، ع، صفت )= نوسال 

  مانندکم  =کم نظیر

  چند وچون =کم وکیف

  ھمچون پیش =کما فی السابق

  ھمچنان =کماکان

  کھتری =کمال

  شایستگی ھا =کماالت

  چندی =کمیت

  گروه =کمیتھ

  زیر و رو، زیر زبر =کن فیکون

(ف، اسم)= انجمن برگزیدگان،  Comiteکمیتھ 
  بخش

(ف، اسم)=    Communismeکمونیسم
  ھمبودگرایی

ازرسی، وارسی، (ف، اسم)= ب Controleکنترل 
  ، مھاربازدید، بازبینی

  بازرس   کنترلچی (ف،ت، اسم) = باز بین،

  (ا، اسم)= زمینھ   Contextکنتکست

  شمارنده =کنتور

  (ف، اسم) = چگالگر   Condensateurکندنساتور

(ف، اسم) = ھماھنگی،  Concertکنسرت 
  یگانگی، ساز و آواز ھماھنگ

ی، (ف، اسم) = سخنران Conferenceکنفرانس 
  گردھمایی برای گفتگو

  کنفرانس مطبوعاتی = نشست خبری

ھمچشمی، پیشی گرفتن از    کنکور(ف، اسم) =
  یکدیگر

  ، ھمایشانجمن     (ف، اسم) = Congresکنگره 

  (ا، اسم)= دانیز   Quantumکوانتوم
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  (ف، اسم) = کاال برگ Couponکوپن

(ف، اسم) = شمارنده،  Compteurکونتور
  دستگاه شمارش

  پیری =کھولت

  زیرکی، ھوشیاری =کیاست

  چونی، چگونگی =کیفیت

  نگارخانھ، نگارستان =گالری

  ھرازگاھی =گاھی اقات

  دستور زبان =گرامر زبان

  گزارشھا =گزارشات

  پاژگاه =گمرک

  گ
(ف، اسم) = نگھبانی، نگھبان،  Gardeگارد 

  پاسداری، پاسدار

(ف، اسم) = پسر، شاگرد،  Garconگارسون 
  پیشخدمت

(ف، اسم) = نگاریستان،  Galerieگالری 
  سرسرا، راھرو، نمایشگاه

(ف، اسم) = نوشتھ    Graphologieگرافولوژی
  شناسی

  (ف، پسوند)= نگاری   Graphieگرافی

  (ف، اسم) = دستور زبان Grammaireگرامر 

  (ف، اسم) = چربی، روغن، پیھ Graisseگریس 

  (ف، اسم) = غمبادGoitreگواتر 

  = باجھ، دریچھ (ف، اسم) Guichetگیشھ 

  ل
  الاقل (ع، قید) = دست کم

  بی بندبار =البالی

(ا، اسم)= ھزارتو،    Labyrinthالبیرنت
  ھزارداالن، پرداالن

  خواه ناخواه =الجرم

  الزم (ع، صفت) = بایستھ، بایا

  می بایست، نیاز است =الزم است

  بایستھ انجام =الزم االجرا

  دربایستن =الزم بودن

  تنیاز نیس =الزم نیست

  (ف، اسم) = چراغ برق Lampeالمپ 

  المسھ (ع، اسم) = بساوایی

  بی پایان =الیتناھی

الیق (ع، صفت)= کارآمد، شایستھ، درخورد، 
  ، سزاوارفراخور

  ناگشودنی =الینخل

  الینفک (ع، صفت)= جدایی ناپذیر، ناگشودنی

  لباس (ع، اسم)= جامھ، رخت، پوشاک، تن پوش

  ت پوشیدنجامع پوشیدن، رخ =لباس پوشیدن

  یکدندگی =لجبازی

  یکدنده، ستیزه جو =لجباز

  لژن =لجن

  لحاظ (ع، (اسم)مصدر)= نگرش
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  درنگرآوردن، درنگریستن =لحاظ کردن

  بنگرید =لحاظ کنید

، روانداز، لحاف (ع، اسم) = باال انداز، دواج
  کرپھ

  لحظھ (ع، اسم)= دم

  دم بھ دم =لحظھ بھ لحظھ

  لحن (ع، اسم) = آھنگ سخن

  شمزهخو =لذیز

  بایش   لزوم (ع، (اسم) مصدر) =

  مھربانی =لطف

 ً   خواھشمندم، خواھشمند است =لطفا

  نرم =لطیف

  لعنت (ع، اسم) = راندگی، دشنام

  نفرین کردن، نفریدن =لعنت کردن

  تا =لغابت

  واژه =لغت

  واژه نامھ =لغت نامھ

  واژه بازی =لفاظی

  لفافھ (ع، اسم) = کارپیچ، پوشھ

  ، بازناملقب (ع، اسم)= نامواره

  لقمھ (ع، اسم) = نوالھ

  لکن (ع، اسم) = لیکن، ولیکن

لکنت (ع، (اسم)مصدر)= زبان کندی، زبان 
  گرفتگی

  لمس کردن (ع فا، مصدر) = بساویدن

  (ف، اسم)= چراغ آویز   Lustreلوستر

  (ف، اسم)= چیز آراستھ و قشنگ Luxeلوکس 

  لھجھ (ع، اسم)= گویش

  ابزارھا، ابزار، افزار =لوازم

  نوشت افزار =ازم اتحریرلو

  (ف، اسم)= پیوندآوایی   Liaisonلیازان

لیاقت (ع، (اسم) مصدر)= کارآمدی، شایستگی، 
  برازندگی، سزاواری

(ف، اسم)= آزادی    Liberalismeلیبرالیسم
  خواھی

  فھرست =لیست

  دنبالک =لینگ

  (ی، اسم) = چرب خونی  Lipämieلیپمی 

انشنامھ (ف، اسم)= پروانھ، د Licenceلیسانس 
  ی پیش از دکترا

  سیاھھ، فھرست   (ا، اسم) =   Listلیست

  م
  بازخواست =مواخذه

  کارساز =موثر

  گردآورنده =مولف

  فراتر از =مافوق

  آبجو =ماءشعیر

  وامانده =ماترک

  دستآورد =ماحصل

  برگرفتھ =ماخوذه



 

63 
 

 

  تاھنگامیکھ =مادام

  ھمیشگی =مادام العمر

  تاھنگامیکھ =مادامی کھ

  بند =ماَده(قانون) 

  کانی =ماده معدنی

  زیر، فرو =مادون

  (ف، اسم) = تار، کدر Matمات 

  (ا، اسم) = کارپایھ   Materialماتریال

(ف، اسم) = ماده    Materialismeماتریالیسم
  گرایی، ماده باوری

  (ف، اسم) = سرخاب لب Cosmetiqueماتیک 

  گیتایی =مادی

  بایگانھ   ماخذ (ع، اسم)=

اسم) = مارکس (ف،    Marxismeمارکسیسم
  باوری

(ف، اسم) = مالش، مشت و  Massageماساژ 
  مال

(ف، اسم) (ع، اسم  Masqueماسک 
  نقاب، روبند   مفعول)=

  بنام و یاری ایزد =ماشاهللا

  خودرو =ماشین

  گذشتھ، پارینھ =ماضی

   ، ازآنشداشتاری   مالکیت (ع، (اسم)مصدر)=

  باج، باژ =مالیات

، فرمانبر مامور (ع، اسم مفعول)= گماشتھ،
  کارگزار

  شھربان =مامورپلیس

  (ف، اسم) = باالپوش Manteauمانتو 

  مانع شدن (ع فا، مصدر) = باز داشتن

  گیر کار چیست؟ =مانع کار چیست

  رابند چیست؟ =«مانع در راه چیست

  (ف، اسم) = الک ناخن     Manicureمانیکور

  ماورا (ع، اسم) = فرا، آن سوی

  شت آنسوییسر   ماوراالطبیعی (ع، صفت)=

  فرارود =ماوراء النھر

  فرای =ماورای

  چیره دست =ماھر

  سرشت، چیستی =ماھیت

  سرشت کار =ماھیت کار

  نیازمندیھا، نیازھا =مایحتاج

  مایع (ع، صفت) = آبگونھ

  دلسرد =مایوس

  گفتگو =مباحث

  گفت و شنود، گفتاورد =مباحثھ

  داد و ستد  =مبادلھ

  ایونمبارک (ع، صفت) = خجستھ، فرخنده، ھم

  خجستھ باد =مبارک باد

  مبتدی (ع، اسم فاعل) = تازه کار، نوآموز

  مبتکر (ع، اسم فاعل) = نوآور

  نوآورانھ =مبتکرانھ

  دچار =مبتال

  دچار بیماری =مبتال بھ مریضی

  برپایھ =مبتنی بر
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  جستار =مبحث

  آغاز =مبدا

  پرداختن، بخشیدن =مبذول کردن

  انمبصر (ع، اسم فاعل) = دیده بان، نگاھب

  پوشیده، پیچیده، سربستھ =مبھم

  گیچ =مبھوت

  بازگوکننده =مبین

(ف، اسم)= سوخت و  Metabolismeمتابولیسم 
  ساز

  دل آزرده =متاثر

  جدایی =متارکھ

  بدبختانھ، دریغا، شوربختانھ، سوگمندانھ =متاسفانھ

  زبر دست، چیره دست =متجر

  واپسگرا، واپسگرایانھ =متحجر

  ھمبستھ =متحد

  گوندگر =متحول

  دگرگون کردن =متحول کردن

  کارآزموده =متخصص

  کارآزمودگان =متخصصان

  کارآزمودگان =متخصصین

  متخلف (ع، اسم فاعل) = لغزشکار

  فراگیر =متداول

  شیوه، روش، راه   (ف، اسم)=   Methodeمتد

  متحرک (ع، اسم فاعل)= جنبنده

متحیر (ع، اسم فاعل) = ھاژ، ھاج، ھاج و واج، 
  سرگشتھ، درمانده

  چگال ، فشرده =مترادف

  برگرداننده =مترجم

  پیشرفتھ =مترقی

  لرزان =متزلزل

  زنجیروار =متسلسل

  سپاسمند، سپاسگزار =متشکر

  در برگیرنده =متشکل

  متصاعد (ع، اسم فاعل) = فرایاز، باال رونده

متصل (ع، اسم فاعل) = بھم پیوستھ، ھمبند، 
  ھمبستھ

  چسپاندن =متصل کردن

، در برابر، )= ھمستارمتضاد (ع، اسم فاعل
  روبرو

  پاد واژه =متضاد

  متضمن (ع، اسم فاعل) = در بر دارتده

  متعادل (ع، اسم فاعل) = ترازمند، ھم وزن، برابر

  بھ دنبال =متعاقب

  پس از این =متعاقباً 

  واال =متعال

  شگفت زده =متعجب

  شگفت زده شدن =متعجب شدن

  ،انبومتعدد (ع، صفت) = بی شمار، بسیار

  خشکسر، ستیھنده =متعصب

  از آن =متعلق

  ناھمسان، ناھمتا =متفاوت

  پراگنده =متفرق
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  پراگنده کردن =متفرق کردن

  درھم =متفرقھ

  ھمزبان، یکزبان =متفق القول

  ، اندیشمنداندیشھ ور     متفکر (ع، اسم فاعل)=

  اندیشمندان =متفکران

  در پاسخ، دوسویھ =متقابالً 

  شوندهمتقارب (ع، اسم فاعل)= ھمرس، نزدیک 

  درخواست کننده، خواستار =متقاضی

  پشتی =متکا

  سخنگو =متکلم

  متکبر (ع، صفت) = برمنش، خودپسند، گرانسر

  فروریختھ =متالش

  متمادی (ع، اسم فاعل) = دراز

  جدا =متمایز

  برخوردار =متمتع

  پایان بخش، رساگر =متمم

  متن (ع، اسم)= زمینھ، درون

  خواھشمند =متمنی

  اتوانگر، دار =متمول

  پی در پی =متناوب

  زبر دست، چیره دست =متنفر

  بیزار بودن =متنفر بودن

  پی در پی =متواتر

  فروتن =متواضع

  متوالی (ع، قید) = پشتاپشت، پیاپی، پشت سرھم

  متوسط الحال (ع، صفت مرکب)= میانمایھ

  روی آور، آگاه =متوجھ

  روی آورشدن =متوجھ شدن

  آماسیدن =متورم

  میانھ =متوسط

  ر گذشتھد =متوفی

  باز ایستاده، ایست =متوقف شد

  ایستادن =متوقف کردن

  زاده شد =متولد شد

  دست اندرکار =متولی

  دست اندرکاران =متولیان

  ھشیوا =متین

  ، مانندوارینھ، نمونھ     مثال (ع، اسم)=

  مثانھ (ع، اسم)= آبدان

  بھ وارینھ ی، مانند     ِمثل ِ (ع، اسم)=

  انگار کھ، گویا =: مثل اینکھ

  ھمانند =الً مث

  سھ گوش، لچک =مثلث

  لچکی =مثلثی

  کارساز =مثمرثمر

  بھ کار آمد =مثمر ثمر واقع شد

  ، پسندیدهمجاز (ع، اسم مفعول)= روا

  مجازات (ع، (اسم)مصدر)= کیفر، باد اَفراه

  رایگان =مجانی

  مجبور (ع، اسم مفعول) = واداشتھ، ناگزیر، ناچار
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  واداشتن =مجبورکردن

  ھمسافت =مجتمع

  دوباره =ددمج

  شفتھ، شیدا =مجذوب

  کارآزموده =مجرب

  بزھکار، تبھکار =مجرم

  زخمی، افگار =مجروح

  مجسمھ (ع، اسم مفعول)= پیکره

  انجمن =مجلس

  پرنما، پرشکوه =مجلل

  گاھنامھ =مجلھ

  ، گردھمایی، ھمایشمجمع (ع، (اسم)= انجمن

  روی ھم =مجموعاً 

  گردآورد، کوده، جنگ =مجموعھ

  وانھشیدا، دی =مجنون

  پروانھ =مجوز

مجوف (ع، اسم مفعول) = میان تھی، پوک، 
  کاواک

  مجھز (ع، اسم مفعول) = آماده شده، آماده 

  مجھول (ع، اسم مفعول) = نا شناختھ، نا شناس

  جنگ =محاربھ

  شمارش، برآورد =محاسبھ

  نسنجیده =محاسبھ نشده

  نگھبان =محافظ

  زندان =محبس

  دوست داشتنی =محبوب

  زندانی =محبوس

نگاھش    محافظھ کاری (ع فا، (اسم)مصدر)=
  کاری

  محال (ع، صفت) = ناشدنی، ناشو

  نیازمند =محتاج

  پرواگرانھ =محتاطانھ

  محتاط (ع، صفت)= استوارکار

، محترم (ع، اسم مفعول)= ارجمند، گرامی
  بزرگوار

  درونمایھ =محتوا

  محتوی (ع، اسم فاعل)= درونھ، گرد فرو گیرنده

  درونمایھ =محتویات

، گران مند، محدود (ع، اسم مفعول)= مرزپذیر
  اندک

  درتنگنا گذاشتن =محدودکردن

  گران مندی، چارچوب =محدودیت

  آشکار =محرز

  جنباننده =محرک

  ، راز دار، آشنامحرم (ع، اسم) = ھمراز

  محرمانھ (ع فا، قید و صفت) = پوشیده، پنھان

  محروم (ع، اسم مفعول)= بی بھره، ناکام، نامراد

(ع، اسم مفعول) = شمرده شده، بشمار محسوب 
  ، شمردهآورده شده

  برشمردن =محسوب کردن

  سترسا، چشمگیر، آشکار =محسوس

  رستاخیز =محشر

  دانشجو =محصل
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  محصول (ع، اسم مفعول)= دستیافت، فراورده

  دفترخانھ، پیشگاه =محضر

  دفتر اسناد رسمی =محضر اسناد رسمی

  نگاھداشتھ =محفوظ

  ، پژوھنده= پژوھشگر محقق (ع، اسم فاعل)

   =پژوھشگرانھ =محققانھ

  ، پابرجا، سختاستوار   محکم (ع، صفت) =

، محل تولد (ع، اسم مرکب) = زادگاه، زادبود
  جایگاه، جا

  یافتگاه =محل اکتشاف

  پیوندگاه =محل تالفی

  زادبوم، زادگاه =محل تولد

  برونگاه =محل صدور

  محلھ (ع، اسم) = کوی، برزن

  آبگونھ =محلول

  بومی =لیمح

  بار =محمولھ

، درد، محنت (ع، اسم)= آدرنگ، آزار، اندوه
  گردونھ =رنجمحوطھ

  سپرده شده =محولھ

  پیراگیر، پیرامون، زیستگاه =محیط

  رزم، دشمنی =مخاسمھ

  بیننده وشنونده =مخاطب

  مخالف (ع، اسم فاعل) = ناساز، ناسازگار

  گپ رسان، گپ نگار =مخبر

  ، خودرایینندهمختار (ع، صفت)= آزادکام، گز

مختصر (ع، اسم مفعول)= کوتاه کرده شده، 
  گریزان، جستھ و گریختھ

  بھ کوتاھی، گزیده =مختصراً 

مختل (ع، اسم مفعول )= بھم خورده، نابسامان، 
  تباه

  مختلط (ع، اسم فاعل) = بھم آمیختھ، در ھم شده

  گوناگون، ناھمسان =مختلف

یان مختوم (ع، اسم مفعول)= انجام یافتھ، بھ پا
  رسیده

  مخدر (ع، اسم فاعل) = سست کننده

  ویرانگر =مخرب

  برونگاه =مخرج

  انباشتگاه، اندوختگاه، انبار =مخز

  مخزن (ع، اسم) = انبار، گنجینھ

  ویژه =مخصوص

  پنھان، ناپیدا،  =مخفی

مخفی کردن (ع فا، مصدر)= فروپوشاندن، پنھان 
  کردن

  ناپدید شدن =مخفی شدن

  پنھانی =مخفیانھ

  پنھان گاه =همخفیگا

مخلوط (ع، اسم مفعول) (ف، اسم)= آمیزه، بھم 
  آمیختھ

  آفریده =مخلوق

  خیزآب(در یا) =مد

  (ف، اسم) = باب روز  Modeمد 

  دلخواه =مدنظر

  درنگریستن، درنگرآوردن =مدنظرداشتن
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  ستایشگر =مداح

  پادمیانی =مداخلھ

  درمان =مداوا

  پیاپی، ھمواره، یکسره =مداوم

  زمان =مدت

  دیرگاھی است =دید استمدت م

  چندی است =مدتی است

  یاری =مدد

  یاری جو =مدجو

  آموزگار، استاد =مدرس

  آموزگاران =مدرسان

  آموزگاران =مدرسین

  مدرسھ (ع، اسم)= آموزشگاه

  مدرن (ف، صفت) = امروزی، نو

(ف، اسم)=    Modernisationمدرنیزاسیون
  نوسازی

  دستک =مدرک

  مھمانان، فراخواندگان =مدعوین

  داویده =مدعا

  خواستار، داونده، داومند =مدعی

  داویدن =مدعی شدن

  خوانده =مدعی علیھ

  گور ، آرامگاه =مدفن

  بھ خاکسپردن، خاکسپاریدن =مدفن کردن

  (ف، اسم) = نمونھ، الگو،  Modeleمدل 

  گرداننده =مدیر

  آرمانشھر =مدینھ فاضلھ

  وام دار =مدیون

  گفتگوھا  =مذاکرات

  نافرجام =حانھگفتگومذبو =مذاکره

  نر، نرینھ =مذکر

  یادشده =مذکور

  نکوھش =مذمت

  نکوھیدن =مذمت کردن

  نکوھیده، ناروا =مذموم

  کیش، آیین =مذھب

  بھره کاری   مرابحھ (ع، (اسم)مصدر) =

  چگونگی =مراتب

  چراھگاه =مراتع

  بازگشت =مراجعت

  بازگشت =مراجعھ

  سرزدن =مراجعھ کردن

  آیینھا =مراسم

  نگھداری =مراقبت

  مربوط (ع، اسم) = بستھ، پیوستھ

  چھار گوش =مربع

  وابستھ =مربوطھ

  پروراننده =مربی

بسامان، بچم، باچم، آراستھ،   مرتب (ع، صفت) = 
  در جای خود

  سامانیدن =مرتب کردن

  پی در پی =مرتباً 
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  جایگاه =مرتبت

  پیوسطھ =مرتبط

، مرتجع (ع، صفت) = کھنھ پسند، بازگشت کننده
  واپسگیر

  ده شدهران =مرتد

  چراگاه، چمنزار =مرتع

  لرزان =مرتعش

  بلند =مرتفع

  سوگنامھ =مرثیھ

  بازگشت =مرجوع

  مرحلھ (ع، اسم)= گامھ

  گام دوم، گامھ دوم =مرحلھ دوم

  شادروان =مرحوم

  شادروان =مرحومھ

  فرستاده =مرسولھ

  مرطوب (ع، صفت)= آبناک، نمناک، نمدار

  ر، رھوا(ع، اسم مفعول)= آمیختھ، سرشتھ   مرکب

  بھ آیین =مرسوم

  سپاس =مرسی

  ونسار، وندسار =مرکز دایره

  سوداکده =مرکزبازرگانی

  پژوھشگاه =مرکز تحقیقات

  گرانبگاه =مرکز ثقل

  وامدار =مرھون

  بازبینی، بازنگری =مرور

  بھرام =مریخ

  پیرو =مرید

  بیمار =مریض

  بیمارخانھ =مریض خانھ

  شوخی =مزاح

  دردسردادن =مزاحم شدن

  ابرتریھ =مزایا

  ھم افزایی =مزایده

  لیچار =مزخرف

  کشتزار =مزرعھ

  سرخ نای   مری (ع، اسم) =

  برتری =مزیت

  آراستھ =مزین

  مسئلھ (ع، اسم)= فراپرس، درخواست

  پاسخگو، سرپرست =مسؤل

  پاسخدھی، سرپرستی =مسؤلیت

  پرسشھا، دشواریھا =مسائل

  پیکار =مسابقھ

  مساعده (ع، اسم)= پیش مزد

  ھمیار =مساعدت

  رھسپار، رھنورد =مسافر

  برابری =مساوات

  ، یکسان، صفت) = ھمچند، برابر   مساوی(ع،

  مستبد (ع، اسم فاعل)= خودکامھ، خودسر

  خودکامگان =مستبدان

  نھان، پنھان =مستتر
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  آگاه =مستحقر

  سزاوار، درخور =مستحق

  خواھشمند =مستدعی

  دستشویی =مستراح

  خاورشناس =مستشرق

  مدیدهفرودست، تھیدست، ست =مستضعیف

  کارکرده =مستعمل

  بھره مند =مستفیفی

؛ مستقر (ع، اسم مفعول)= جایگیر، جای گرفتھ
  برپاشده

  ناوابستھ، بدون وابستگی، خودساالری =مستقل

  صفت)= سرراست   مستقیم (ع،

 ً   یکراست، آشکار =مستقیما

  مستکبر (ع، اسم فاعل)= خود بزرگ پندار

  مستمری (ع فا، اسم) = جامگی، ماھیانھ

  شنونده گان =عینمستم

  فرسوده =مستھلک

  چیره =مستولی

  نمازگاه =مسجدجامع

  نمازکده =مسجد

  خنده دار است =مسخره است

  ریشخند  کردن =مسخره کردن

  شادمان =مسرور

  اسم فاعل) = واگیر   مسری (ع،

  زادگاه =مسقط الراس

  سرپناه، آرامبخش =مسکن

  تفنگدار =مسلح

  کشتارگاه =مسلخ

  چیره دست =مسلط

  بی گمان روشن =مسلم

 ً   سالخورده، کھنسال، پیر =بی گمانمسن =مسلما

  دست اندرکاران، کارگزاران =مسوالن

  راه، روش =مسیر

  خشکرود،آبراه =مسیل

  اسم) = دندان شوی   مسواک (ع،

  ھمانند =مشابھ

  نامبرده =مشارالیھ

  ھمکاری، ھم انبازی، میانوندی =مشارکت

  دیدن، ھم بینی، برنگری =مشاھده

  تماشاکردن، در نگریستن =کردن مشاھده

  نام آوران =مشاھیر

  ، رایزنیمشاور (ع، اسم فاعل)= رایزن

  آرزومند =مشتاق

، مشترک المنافع(ع، صفت مرکب)= ھم سود
  میانوند

  ھمبود =مشترک المنافع

  ھرمز =مشتری

  خریدار =مشتری

  ، فرامده، شیبمشتق (ع، اسم مفعول)= فراجستھ

  شیب پرداز =مشتق تابع

  فرگردآمدن =شدنمشتق 

  شناختھ شده =مشخص
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  شناسھ، ویژگیھا =مشخصات

  شناسھ =مشخصھ

  خاور =مشرق

  کاروبار، پیشھ مندی =مشغلھ

  دست بھ کار =مشغول

  سرگرم بودن =مشغول بودن

  دلسوز =مشفق

  دلسوزانھ =مشفقانھ

  رنج =مشقت

  دشوار، چالش، دشواری =مشکل

  سخت است =مشکل است

  دشواریھا =مشکالت

  گمان، نامدار، نامیبد =مشکوک

  مشورت (ع، اسم مصدر)= رایزنی، کنکاش

مشھور (ع، صفت)= نامور، بلند آوازه، بنام، 
  نامی، نامدار، سرشناس

  رایزنی =مشورت

  گفتگو =مصاحبھ

  ساختمایھ ھا =مصالح ساختمانی

  بن واژه، ریشھ =مصدر

  مصادره (ع، (اسم)مصدر)= بازگیری

ش مصالحھ (ع، مصدر )= آشتی کردن، ساز
  کردن

  آسیب دیده، زخمی =مصدوم

  پای فشردن، پای فشاری کردن =مصربودن

  پایمردانھ =مصرانھ

، کاربرد، اسم)= جای ھزینھ    مصرف (ع،
  کارکرد، گسارش

  گساریدن =مصرف کردن

  گسارنده، کاربر =مصرف کننده

  نمازخانھ، نمازکده، نمازگاه =مصلی

  مصنوعی (ع فا، صفت)= ساختگی

  برنھاده =مصوبھ

  زمان کنونی، زمان آینده =ارعمض

  برگیر =مضاف الیھ

  خوداری =مضایقھ

  مضر (ع، اسم فاعل)= زیانمند، زیان آور

  ، دیوانمضمون (ع، اسم مفعول)= درونمایھ

  تنگنا =مضیقھ

  نوشتھ ھا =مطالب

  خواستھ ھا =مطالبات

  ھم خواھی، دادخواست، درخواست =مطالبھ

  پژوھشھا =مطالعات

  ی، پژوھش، خوانشخواندن، بررس =مطالعھ

  دفترپزشک =مطب

  آشپزخانھ =مبطخ

  ، دلنشیناسم مفعول) = دلپسند، گوار   (ع، مطبوع

  درمیان گذاشتن =مطرح کردن

  رانده شده =مطرود

  نوشتھ =مطلب

  آگاھاندن، آگاه کردن =مطلع کردن

  بی چون . چرا =مطلق
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  جدا شده =مطلقھ

  دلخواه =مطلوب

  یستگان، امئن (ع، صفت)= استوان، آسوده مط

  ایستگان بودن =مطمئن بودن

  بی گمان =مطمناً 

  فرمانبردار =مطیع

  سمدیده =مظلوم

  نماد =مظھر

  با اینھمھ =مع الوصف

  با اینھمھ =مع ھذا

  گذرگاه ھا =معابر

  رستاخیز =معاد

معادل (ع، صفت)= ھمچند، ھمسنگ ، برابر، 
  ھمتا

  برابر این پول =معادل این مبلغ

  مچندی، ھمسنگیمعادلھ (ع، (اسم)مصدر)= ھ

  دانش =معارف

  روزی =معاش

  معاشر (ع، صفت)= آمیزگار، ھمنشین، ھمدم

معاشرت (ع، (اسم)مصدر)= آمیزگاری، 
  ھمنشینی، ھمدمی

  ، امروزیمعاصر (ع، صفت)= ھم دوره

  پیمان =معاعده

  بخشوده =معاف

  بخشودگی =معافیت

  دادوستدھا =معامالت

  داد و ستد =معاملھ

  دشمنی =معاندت

  پیمان نامھ =معاھده

  جایگزینی =معاوضھ

  دستیار =معاون

  گذرگاه =معبر

  پرستھ =معبود

  معتاد (ع، صفت) = آموختار

  ارزشمند، بھ نام =معتبر

  معترض (ع، اسم فاعل)= واخواه، خرده گیر

معتقد بودن (ع فا، مصدر)= بر آن بودن، باور 
  داشتن

  باورھا =معتقدات

  فرجود =معجزه

  کان =معدن

  کانی =معدنی

  دل (ع، اسم مفعول) = میانگین، برابر شدهمع

  معدود (ع، اسم مفعول)= شمرده شده، اندک، کم

  رنجیده =معذب

  آشنا =معرف

معروف (ع، صفت) = نامور، بلند آوازه، بنام، 
  نامی، سرشناس

  آوازه =معروفیت

  دلبر، دلدار =معشوق

  بی گناه =معصوم

  دشواری، کاستی =معضالت
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  کاستی ھا =معضالت

  شبو، بویاخو =معطر

  بخردانھ =معقول

  معکوس (ع، صفت) = وارونھ، بازگونھ

  آویزان =معلق

  آموزگار، استاد =معلم

  آشکار =معلوم

  دانستھ ھا =معلومات

  چیستان =معما

  واالدگر، مھرازی، دیواربند =معمار

  دیواربندی =معماری

  معلوم (ع، اسم مفعول)= دانستھ، آشکار

  یدهمعما (ع، اسم و صفت )= چیستا، پوش

  دستار بند =معمم

  معنوی (ع، صفت نسبی)= نامادی

  ، آرشمعنی (ع، اسم)= چم

  پس افتاده =معوق

  معیار (ع، اسم)= سنجھ

  آگمند =معیوب

  ناساز، نایکسان، ناسازگار =مغایر

فروش (ف، اسم) =  Magasinمغازه 
  فروشگاه، انبار   ،کده

  باختر =مغرب

، مغرور (ع، صفت) = گرانسر، خود فریفتھ
  خواه، خودپسندخود

  آمرزش، بخشایش =مغفرت

  گفتارھا =مفاد

  گریزگاه =مفر

  دلگشا، شادی بخش =مفرح

  یگانھ، یگین، تکتا =مفرد

  جلویز =مفسد

  بندگاه، پردامنھ، گسترده، بلند، بند =مفصل

  پوییدن، کرده، کنشگیر =مفعول

  ناپدید =مفقوداالثر

  گم شده =مفقود شده

  ، بیچارهدرمانده =مفلوک

  پنداره =مفھوم

  سودمند =مفید

  روبرو =مقابل

  رویارویی =مقابلھ

  ھم آغوشی =مقاربت

  ھمزمان، ھم ھنگام =مقارن

  ، نوشتارمقالھ (ع، (اسم)مصدر) = گفتار، سخن

  جایگاه =مقام

  پایدار =مقاوم

  پایداری، ایستادگی =مقاومت

  مقایسھ (ع، (اسم)مصدر) = سنجش

  سنجیدن =مقایسھ کردن

  آرامگاه =مقبره

  پذیرفتھ،  =مقبول

  کشتھ =مقتول
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  جانباختگان =مقتولین

  مقدار (ع، اسم) = اندازه، پاره

  چندی، اندکی =مقداری

  جوند، پسند، اشو =مقدس

  آغازین =مقدماتی

  ، دیباچھمقدمھ (ع، اسم) = پیش در آمد

  شدنی =مقد.ر

  ستاد، پایگاه =مقر

  ستاد سپاه =مقر سپاه

  آیین نامھ ھا، آیین نامھ =مقررات

  ، اسم) = بر بست، دستورمقرر (ع

  وام دار، بدھکار =مقروض

  گناه کار =مقصر

  مقصود (ع، اسم مفعول) = خواستھ، آھنگ شده

  برش، پایھ =مقطع

  بی فرزند =مقطوع انسل

  آیینگذاری =مقنن

  چاه کن =مقنی

  زمینھ، گویھ =مقولھ

  پیمایھ =مقیاس

  مقید (ع، اسم مفعول) = پا بست، پا بستھ

  پابستگی =مقید بودن

  ھم نویس =مکاتبھ

  فریبا =مکار

  پادافره =مکافات

  جا، جایگاه =مکان

  (ف، اسم)= ساز و کار Mecanismeمکانیزم 

  اندیشگاه، دبستان، نوشتگاه، آموزشگاه =مکتب

  نوشتھ =مکتوب

  درنگ =مکث

  فریب، ترفند، نیرنگ =مکر

  گرامی =مکرمھ

  ناپسند، زشت =مکروه

  یافتھ =مکشوف

  نو یافتھ =مکشوفھ

  ناچار ، وادار =مکلف

  دریانورد =مالح

  بوشیدن، درنگریستن =مالحظھ کردن

  مالط (ع، اسم) = آژند

  دیدار کرد =مالقات کرد

  سرزنش، سرکوب =مالمت

  مردم =ملت

  پابند =ملتزم

  پیوستن   ( ع فا، مصدر مرکب) =   ملحق شدن

  پیوستھا =ملحقات

  پیش نیازھا =ملزومات

  فرشتھ =ملک

= آھنگ، نوای (ف، اسم)  Melodieملودی 
  خوش

  ، مردمی، مردمانھمیھنی   ملی (ع، صفت )=

  پشتکار =ممارست
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  بازدارندگی، جلوگیری =ممانعت

  آزمونبان =ممتحن

  دنبال دار، پیوستھ =ممتد

  شدنی =ممکن

  مملکت (ع، اسم) = کشور

  پر، لبریز، سرشار،  =مملو

  ممنوع (ع، اسم مفعول) = بازداشتھ شده

  سپاسگزاری، سپاس =ممنون

  زین پس =ن بعدم

  رویھمرفتھ =من حیث المجموع

  بن مایھ، سرچشمھ =منابع

  راز، نیاز =مناجات

  ع پیام آور«منادی

  گلدستھ =مناره

  ستیز =منازعھ

  خانھ ھا =منازل

  (ع، صفت) = درخورد، شایستھ، مناسب 

  آزادگاه ھا =مناطق آزاد

گفتاورد، گفتمان، ھم نگری، » ع «مناظره
  نگرگویی

  خریدارزان  =مناقصھ

  منبع (ع، اسم) = بنمایھ، سرچشمھ

  برگزیده =منتخب

  افشاندن، پخش کردن، پراگندن =منتشرکردن

  منتظر (ع، اسم فاعل) = چشم براه

  خرده گیران =منتقدان

  ترابردن =منتقل ساختن

  پایان =منتھی

انجام میدن، فرجامیدن، بھ پایان  =منتھی شدن
  رسیدن

  منجر (ع، اسم مفعول) = کشیده شده

  انجامید، فرجامید =جر شدمن

  اختر شناس =منجم

  منجمد (ع، صفت) = بربستھ، یخ زده

  منحرف (ع، اسم فاعل) = کژ رو

  بی ھمتا =منحصر بھ فرد

  برچیده شد =منحل شد

  منحل کردن )(ع فا، مصدر) = گشودن، برچیدن  

  کمان، کمانی =منحنی

  مندرج (ع، صفت) = درآمده درچیزی، نھفتھ

  رانده شده، ترسانده شدهمنزجر (ع، صفت) = 

  خانھ =منزل

  پاک =منزه

  گوشھ نشین ساختن =منزوی ساختن

  ھماھنگ =منسجم

، منشاء (ع، اسم) = خاستگاه، جای پرورش
  سرآغاز

  منشور (ع، اسم) = نوشتھ ی سرگشاده

  دادور =منصف

  دادورانھ، دادگرانھ =منصفانھ

  گماشتن، گماردن =منصوب کردن

  ، برابررھم نھادهمنطبق (ع، صفت) = دمساز، ب
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  خردورزی =منطق

  دامنھ ، سامان =منطقھ

  آزادگان =منطقھ آزاد

  آزادگاھی بازرگانی =منطقھ آزاد بازرگانی

  بخردانھ، خردورز =منطقی

  منظره (ع، اسم) = دورنما، چشم انداز

  منظم (ع، صفت)= بسامان، بچم، با چم، آراستھ

  ، فردیدمنظور (ع، اسم مفعول)= خواست

  فردیدمن این است =ین استمنظور من ا

  کھکشان خورشیدی، مھرسامان =منظومھ شمسی

  منظوم (ع، اسم مفعول) = وافتھ

  بازداری =منع

  بازداشتن،جلوگیری کردن =منع کردن

  بسھ شده =منعقد کردن

  ، منعکس (ع، اسم فاعل) = برگشتھ

  بازتابیدن =منعکس کردن

منفجر (ع، اسم فاعل) = گشوده شده، شکافتھ، 
  ترکیده

  تکین، تکتا =منفرد

  سود، ھوده =منفعت

  جدا =منفک

  آتشدان =منقل

  برنگارنده، نگارین =منقوش

  پراشیدن =زیرش زدمنکسر کردن =منکر شد

  نابود =منھدم

  کوچنده =مھاجر

  کوچیدن =مھاجرت کردن

  چیره گی، زبردستی، چیره دستی =مھارت

  نشان =مھر

  کشنده، مرگبار =مھلک

  برجستھ =مھم

  آماده =مھیا

  روبھ رو =مواجھ

  منور (ع، صفت) = پرتو افشان، درخشان

  منوط (ع، اسم مفعول)= وابستھ

  مواخذه (ع، (اسم)مصدر)= بازخواست

  موازی (ع، صفت)= ھم رو، ھم سو

موافق (ع، صفت) = سازگار، ھمساز، ھم اندیشھ، 
  ھمداستان

  رویایی، دو رویی =مواجھھ

  ماده ھای نخستین =مواد اولیھ

  انکتھ ھ =موارد

  برابری، ھمبستگی =موازنھ

  بربری نیروھا =موازنھ قدرت

  ھمداستان =موافق

  پذیرش =موافقت

  نا یا، ھناینده، کار گر، کارسازھ =موثر

  (ف، اسم ) = بن مایھ، انگیزه Motifموتیف 

  موج (ع، اسم) = خیزاب، آبخیز

  مایھ =موجب

  مایھ سربلندی شد =موجب سربلندی شد

  انی شدمایھ نگر =موجب نگرانی شد
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  زمینھ ھای، بایستھ ھا =موجبات

  پذیرفتن =موجھ

  پدید ، باشنده =موجود

  دارایی =موجودی

  ھستی =موجودیت

  پسینیان =موخرین

  ھنگامھ =مورخ

  گذشت نگار، کھن نگار =مورخ(تاریخدان) 

  باره =مورد

  دلخواه =مورد  نظر

(ف، اسم) = ریخت    Morphologieمورفولوژی
  شناسی

  دیرینکده =موزه

  آھنگین =زونمو

  موسس (ع، اسم فاعل) = پایھ گذار، بنیادگذار

  ، نھاد، بنیادموسسھ (ع، اسم مفعول)= بنگاه

  جایگاه =موضع

  زمان =موعد

  زمان دیدار =موعد مالقات

  سر رسید =موعود

  کامیاب، پیروز =موفق

  کامیابی =موفقیت

  گذرا، زود گذر =موقت

  ھنگام =موقع

  جایگاه =موقعیت

  رزادفرزند، ف =مولود

  مولف (ع، اسم فاعل)= گردآورنده

، (ع، اسم مفعول) = فرنام، نھاده شده   موضوع
  باره، جستار

  باورمند =مومن

  ماده، مادینھ =مونث

(ف،( اسم) مصدر) = سوار  Montageمونتاژ 
  کردن، جفت و جور کردن

  مونس (ع، صفت) = ھمدم، ھمنشین

  (ف، اسم) = تک گانی   Monogamieمونوگامی

  (ف، اسم ) = تک گویی Monologueمونولوگ 

  پایان نامھ آموزشی =مونوگراف

  بیانگر، پیروز =موید

  مھاجرت ( ) = برون کوچی

مھارت (ع، ( اسم) مصدر) = خبرگی، استادی، 
  زبردستی

  مھیج (ع، اسم فاعل)= برانگیزنده

  میدان ھا =میادین

  فراھم، شدنی =میسر

  خواستھ، کشش =میل

  خجستگی، ھمایونی =میمنت

  خججستھ =یمونم

  (ا، اسم) = رسانھ   Mediumمیدیوم

  (ا، اسم) = پرانھ، موشک   Missileمیسایل

  (ف، اسم) = زیواچھ   Microbeمیکرب

(ف، اسم) = ریز  Microscopeمیکروسکوپ 
  بین

  زاد روز     میالد (ع، اسم)=
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  ریزنگاره =میناتور

  ریزنگاری =میناتوری

  ریزنگارنده =میناتوریست

  ن
  ارواناسزا، ن =ناحق

  ناپالوده =ناخالص

  کمیاب =نادر

  پشیمان =نادم

  آزرده، اندوھگین، ناسوده =ناراحت

  ناخشنود =ناراضی

  ناخشنودی =نارضایتی

(ف، اسم) =    Narcissismeنارسیسیسم
  خودشیفتگی، خودپرستی

  فروفرستادن =نازل

 مردم(ف، اسم) =    Nationalismeناسیونالیسم
  خواھی ردمباوری، م

  سیناسپا =ناشکری

  برآمده از =ناشی از

  برمی آید =ناشی میشود

ناطق (ع، اسم فاعل) = سخنگو، سخنران، گویا، 
  گوینده

  بی داد گری =ناعدالتی

  ناقص (ع، صفت) = نارسا، کم

  نامحدود (ع فا، صفت) = مرزناپذیر، بی کران

  نابھ سامان =نامرتب

  نابھ سامانی =نامرتبی

  ناپسند =نامطلوب

  سامان ، بینابسامان =نامنظم

  ناخجستھ =نامیمون

  جانشین =نایب

  نبات (ع، اسم) = بر رستھ، گیاه

  تپش =نبض

  نتیجھ (ع، اسم) = دستیافت، برآمد، پیامد

  پیامدکار =نتیجھ کار

  برداشت =نتیجھ گیری

  رھایی =نجات

  درودگر، درساز =نجار

  درودگری، درسازی =نجاری

  اخترشناسی =نجوم

  پاک نھاد، نیک نھاد =نجیب

  روش، شیوه =نحوه

  نحس (ع، صفت) = وارون، بدشگون، بد اختر

  پشیمانی =ندامت

  گھگاھی =ندرتا

  (ا، اسم) = ھنجار     Normنُرم

  (ا، اسم) = بھ ھنجار   Normalنرمال

  کشمکش، درگیری =نزاع

  فروفرستادن، پایین آمدن =نزول

  کاھنده =نزولی
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  ھا رفت، بستگی، در برابر =نسبت

  بستھ بھ =نسبت بھ

  بھ سنجش، کمابیش، تا اندازه ای =نسبتاً 

  کمابیش =نسبی

  رونوشت =نسخھ

  دودمان =نسل

  زنان =نسوان

  نسیھ (ع، اسم) = پسادست

  شادی، شور =نشاط

  گاھنامھ =نشریھ ادواری

  ھفتھ نامھ =نشریھ ھفتگی

  گذاشتن =نصب کردن

  نیم، نیمھ =نصف

  پند، اندرز، سفارش =نصیحت

  پند دادن، اندرز دادن =نصیحت کردن

  سخنرانی، سخنور =قنط

  وارسی، بازبینی، بازرس =نظارت

  بیننده =نظارت گر

  پاکیزگی =نظافت

  ، سامانھنظام (ع، ( اسم) مصدر) = رازمان

  سامان نامھ =نظام نامھ

  ازآنجاکھ =نظر بھ اینکھ

  نظر (ع، ( اسم) مصدر) = بینش ، نگرش، دید

  نظریھ (ع، اسم) = دید مان

  سامان، چم نظم (ع، ( اسم) مصدر) = رایش،

  نظیر (ع، صفت) = ھمدوش، مانند، ھم سان

  تن =نفر

  بیزاری =نفرت

  دم =نفس

  سود ، بھره =نفع

  سود ویژه =نفع خالص

  گرانمایھ، باارزش، ارزنده =نفیس

  نفوذ (ع، ( اسم) مصدر) = رخنھ (کردن)

نقاش (ع، صفت فاعلی) = نگارگر، نگارنده، 
  چھره پرداز

  نگارگری =نقاشی

  ع، اسم) = نگارهنقش (صورت) (

  دست داشتن =نقش داشتن

  ره نامھ =نقشھ

  نقد (ع، ( اسم) مصدر) = سخن سنجی (کردن)

نقص (ع، ( اسم) مصدر) = کمداشت، نارسایی، 
  کاستی، کمی

  آسیب گاه، سست نا =نقطھ ضعف

  گرانیگاه =نقطھ ثقل

  چرخشگاه =نقطھ عطف

  نقطھ گذاری (ع فا، اسم مصدر) = سجاوندی

  اسم مرکب) = دیدگاهنقطھ نظر (ع، 

  بازگفتن، بازگو کردن =نقل کردن

  کاستی =نقیصھ

  نکتھ ھا =نکات

  ناشناس =نکره
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  نمک خوراکی =نمک طعام

  (ف، اسم) = شماره Numeroنمره 

  نور (ع، اسم) = پرتو، فروغ، روشنی

  (ف، اسم) = پی شناسی Neurologieنورولوژی 

  (ف، اسم) = ھیچ انگاری   Nihilismeنیھیلیسم

  پایان =یتنھا

 ً   سرانجام =نھایتا

  پایانی، فرجامین، انجامین =نھایی

  جنبش =نھضت

  کاستی =نواقص

  پستا =نوبت

  درخشان ، روشن =نورانی

  نوشتھ ھا =نوشتجات

  گونھ =نوع

  خواستھ =نیت

  نیروی گرانش =نیروی جاذبھ

  و
  وگرنھ =واال

  ودیگر ھیچ =والغیر

  واجب (ع، صفت) = بایا، بایستھ

  دارا =واجد

  یکتا، بخش، یکا، یگان =دواح

  ریگمند =وارث

  دانشواژه =واژه تخصصی

  واسطھ (ع، صفت) = میانجی

  رسیده، دریافتن =واصلھ

  واضح (ع، صفت) = آشکار، نمایان، روشن

  سخنرانی، سخنور =واعظ

  واقعا (ع، قید) = براستی

  واقعھ (ع، اسم فاعل) = رویداد، پیشامد

  راستین =واقعی

  ینگیراستینھ، رات =واقعیت

  آگاه =واقف

  مایھ کوبی =واکسیناسیون

  (ف، اسم) = مایھ Vaccinواکسن 

  پدر =والد

  مادر =والده

  پدرو مادر =والدین

  بھ خدا =وهللا

  استاندار =والی

  تارنما =وب سایت

  تارنگار» ارئپایی«وبالک

  پشتوانھ =وثیقھ

  واھی (ع، صفت) = بی بنیان، سست، فرو ھشتھ

  وژه =وجب

  ، فرجادمصدر) = یابشوجدان (ع،( اسم) 

  ھستی، فرتاش =وجود

  میباشد =وجود دارد
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  جای داشتن =وجود داشتن

  روی ھای یکسان =مشترک =وجوه

  وجھ (ع، اسم) = روی

  ھمبستگی، یکپارچگی، یگانگی =وحدت

  ترس =وحشت

  ترسیدن =وحشت کردن

  ترسناک =وحشتناک

  درنده، ددنش، دد =وحشی

  ددنشانھ =وحشیانھ

صدر) = ناگواری، وخامت (ع،( اسم) م
  گرانباری، سختی

  ناگوار =وخیم

  سپرده =ودیعھ

  بازماندگان =وراث

  ھمریگی =وراثت

  وراج (ع، صفت) = پرسخن، پرگو

  پرگویی =وراجی

  برگھ =ورق

  آماس =ورم

  آماسیدن =ورم کردن

  درونروی، درونشدن =ورود

  سیاه رگ، رگ =ورید

  سنگین =وزین

  کردن میانجیگری، میانجی، میانجیگری =وساطت

  وسط (ع، اسم) = میان، میانھ

  گسترده =وسعت

  وسواس (ع، اسم) = دودلی، اندیشھ ی بد

، وسیع (ع، صفت) = گسترده، پھناور، فراخ
  دامنگیر

  دستاویز، ابزار، افزار =وسیلھ

  پیوند =وصل

  دریافت =وصول

  سفارش نامھ، درگذشت نامھ =وصیت نامھ

  برنھادن، نھشت =وضع

  زایمان =حمل =وضع

  چگونگی، جایگاه =توضعی

وضو (ع،( اسم) مصدر) = آبدست، پادیاب، دست 
  ، چھاراندامنماز(گرفتن)

وضوح (ع،( اسم) مصدر) = روشنی، روشن 
  شدن

  وطن (ع، اسم) = زادبوم، میھن

  میھنی =وطنی

  وظیفھ (ع، اسم) = خویشکاری

  پیمان بستن =وعده کردن

  ، میرشوفات (ع، اسم) = مرگ

  فراوان، فراوانی =وفور

  بی شرمی =وقاحت

  رویدادھا =وقایع

  ، زمانوقت (ع، اسم) = گاه، ھنگام

  ھنگامیکھ =وقتیکھ

  وقفھ (ع، اسم) = ایستایی، درنگ

  بی شرمی =وقیح

  جانشین، نمایندگی =وکالت
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  نمایندگی =وکالت باعزل

  جانشین =وکالت بالعزل

  جانشین =وکیل داھم

  نماینده =وکیل موقت

  ردمینماینده فرایزن م =وکیل مجلس

  وکیل (ع، اسم) = نماینده، گماشتھ

  زادروز =والدت

  دیگر ھیچ» ع «والغیر

  سرپرست =ولی

  جانشین =ولیعھد

  (ا، اسم) = روادید   Visaویزا

  ویزیت (ف، اسم) = بازدید، دیدار

  ه
  رھنما =ھادی

  سرسرا، تاالر =ھال

  ناسزاگویی =ھتاک

  ناسزا =ھتک

  دشنام =ھتک

  آبروریزی، آبروبری =ھتک حرمت

  واج =جاھ

  

(ا، اسم) = ھم آھنگی،    Harmonyھارمونی
  ھمسازی

  انسرا(ف، اسم) = مھم   Hotelھتل 

  تاخت ھجوم (ع،( اسم) مصدر) = 

  جدایی، دوری =ھجران

  پوپک، شانھ بسر =ھدھد

  ، رھنمودھدایت (ع، مصدر) = راھبری کردن

  ھدف (ع، اسم) = نشانھ، آماجگاه، آماج، بُرجاس

  ، ارمغانھدیھ (ع، اسم) = پیشکش

ھذیان (ع،( اسم) مصدر) = پریشان گویی، بیھوده 
  گویی

  ھزار تن =ھزارنفر

  ھضم کردن (ع فا، مصدر) = گواردن

  نابود کردن =ھالک کردن

  نابودی =ھالکت

(ا، اسم) = چرخ بال، ھوا    Helicopterھلیکوپتر
  ، پالگردپیما

  ھم کن =ھم جنس

  ھم چم، ھم آرش =ھم معنی

  ھم میھن =ھم وطن

  ھمان گونھ، ھمان جور =طور ھمان

  پشتکار، تالش =ھمت

  ھم سو =ھمجھت

  ھم اندیشان =ھم فکران

  ھمین گونھ =ھمینطور

  ھوش واره =ھوش مصنوعی

  ترس =ھول

  ترسناک =ھولناک
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  نام و نشان، کیستی =ھویت

  دستھ، گروه =ھیئت

  گروه نویسندگان =ھیات تحریریھ

  بزرگی =ھیبت

  ھیچگونھ =ھیچ وجھ

  ھیچگاه =ھیچوقت

  ھم رای (ع فا، صفت) = ھم آواز

  ھم عقیده (ع فا، صفت) = ھمداستان، ھم اندیشھ

  ھمھ جانبھ (ع فا ، صفت مرکب) = ھمھ سویھ

(ف، اسم) = انسان    Humanismeھومانیسم
  باوری

(ا، اسم) = آب    Hydrotherapyھیدروتراپی
  درمانی

(ا، اسم) = آب    Hydrographyھیدروگرافی
  نگاری

  (ا، اسم) = آب سنج    Hydrometerھیدرومتر

  ی
  سرکش =یاغی

  یاکند =یاقوت

  دلسرد، ناامید =یأس

  بی سرپرست =سیستم

  ، باوریقین (ع، اسم) = استوارداشت، بی گمانی

 ً   بی گمان =یقینا

  یک خرده =یک ذره

  یک چارک =یک ربع

  شماری =یک عده

  یک سویھ =یکطرفھ

  آھستھ» ترکی«یواش

  روزانھ =یومیھ

  تابستانگاه =ییالق

  (ف، اسم) = یونش   Ionisationیونیزاسیون

    

  

  

  

  

  

  

  

    کشوردانشگاه ھا  (دھنام)دانشوارانھرتبھ ھای 

  شفرپوھیالی: دان

  پوھنیار: دانش یار

  دانش اندوزپوھندو: 

  پوھنوال: دانشور

  پوھنمل: دانش پژوه 

  مندپوھاند: دانش

رتبھ ھای( دھنام) دانشوارانھ دانشسرا ھای 
  کشور

  راگیری راه و روش استادی)استادفر(ھنگامی ف
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ھمکار و ھمکاردار در تمام بخشھای استادیار(
  کاری)

استادرایزن(افزون بر کار کھ برای اش وادار شده 
است بھ استاد فرو استاد یار در بخشھای کاری 

  میدھد)» رایزن«شان مشوره

استادورز(خود بھ جایگاه رسیده کھ بدون رھنمایی 
  پیش میبرد) و رایزنی کار خود را پیاپی بھ

استادپژوه(افزون بر آموزه ھای خود در بخش 
ھای گوناگون پژوھش کرده از خود نوشتار بھ 

  جای بماند)

استاد( پایانی دھنام است کھ برای استاد دانشسرا 
داده میشود و پس این دھنام استاد بازنشستھ 

    میگردد)

  کشور» فرھنگستان«دھنام ھای اکادمی علوم

  فرھنگ فر

  فرھنگ یار

  فرھنگ اندوز

  فرھنگور

  فرھنگ پژو

  فرھنگمند

  نام جا ھای آموزشی 

  دبستان مکتب: 

  ھ:  دبیرستان لیس

  کورس: آموزشگاه، جای آموزش

  دارالمعلمین: دانش سرا، 

  پوھنتون: دانشگاه 

  پوھنحی: دانشکده 

  پوھنتون تعلیم و تربیھ: دانشگاه آموز و پرورش

  پوھنتون نظامی: دانشگاه رزمی

  ای: دانشگاه ھوایپوھنتون ھو

  پزشکی  پوھنتون طیبی: دانشگاه 

  نگارش زبانپوھنحی ادبیات: دانشکده 

  اقتصادپوھنحی اقتصاد: دانشکده 

  پوھنحی زراعت: دانشکده کشاورزی

  پوھنحی زمین شناسی: دانشکده زمین شناسی 

  پوھنحی ھنر ھای زیبا: دانشکده ھنر ھای زیبا

  ، مردمیدانش ی علوم اجتماعی: دانشکده پوھنح

  پوھنحی فارمسی: دانشکده دارو سازی 

  پوھنحی ساینس: دانشکده خرد باوری

  دادیک (حقوق)   پوھنحی حقوق: دانشکده 

  پزشکی  مپوھنحی وتری نری: دانشکده دا

  اشناسی  پوھنحی روان شناسی: دانشکده رو

  دین شناسییات: دانشکده پوھنحی شرع

  فنی سازیپوھنحی انجینری: دانشکده 

  نگاری گپ    ژورنالیسم: دانشکده پوھنحی

  گروه بندی دانشکده ھا

  دانشکده ادبیات

برابر دیپارتمینت بکار گیری گروه و یا بخش 
  درست است

  گروه زبان و ادبیات پارسی دری

  گروه زبان و ادبیات انگریزی 

  گروه زبان و ادبیات فرانسوی 

  گروه زبان و ادبیات تازی (عربی)

  نی گروه زبان و ادبیات آلما

  گروه زبان و ادبیات روسی 
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  گروه زبان و ادبیات ترکی 

  گروه زبان و ادبیات ایتالیوی 

  گروه زبان و ادبیات چینایی 

  گروه زبان و ادبیات اسپانیوی

  دانشکده ھنر ھای زیبا

  گروه پیکر سازی 

  گروه برنامھ ریزی 

  گروه نویسنده گی و کارگردانی 

  گروه توژه نما (سینما)

  نش مردمیدادانشکده ی 

     شناسی ھمبودو ریشھ شناسی گروه 

  یخ) بگروه سالمھ (تار

  گروه باستان شناسی 

  دین شناسیدانشکده 

   دادیکو دانایی گروه 

  گروه آموزش ھای اسالمی 

  دانشکده زمین شناسی 

  گاه زمین شناسیگروه 

  واشناسیروه ھگ

  گروه گیتای 

  زیستگاه شناسیگروه 

  فنی سازیدانشکده 

  نی گروه ساختما

  برداری ره نام گروه 

  گروه 

کسانیکھ  نھاد ھای آموزشی را بھ پایان میرسانند 
  ھا یاکرد  این  نام بھ

فارغ دانشپایھ نھم: دانش آموختھ دانشپایھ نھم ، 
  پشتکار

فارغ دانشپایھ دوازدھم: دانش آموختھ دانشپایھ 
  دوازدھم، کار آموز

یھ فارغ دانش پایھ چھاردھم: دانش آموختھ دانش پا
  چھاردھم، کاردان

فارغ دانشپایھ شانزدھم: دانش آموختھ دانش پایھ 
  شانزدھم، کارشناس

فارغ دانش پایھ ھژدھم: دانش آموختھ دانش پایھ 
  ھژدھم، کار شناس ارشد

  فارغین دانشسرا را بنام کاردان

  فارغین دانشگاه را بنام کارشناس

فارغ دانشسرای بغالن ھستم: دانش آموختھ 
  الن ھستمدانشسرای بغ

فارغ دانشگاه تخار ھستم: دانش آموختھ دانشگاه 
  تخار ھست

  فارغ صنف نھم: پشتکار

  فارغ صنف دوازدھم: کار آموز

  فارغ صنف چھاردھم: کاردان

  فارغ دانشگاه : کارشناس

چند نام را یاد آورم میشوم از رشتھ ھای گوناگون 
  و دیگر بھ ھمین گونھ بسازند

زی را بھ این نام دانش آموختھ دانشکده کشاور
  یادکرد

  گیاه شناس

  دام شناس

دانش آموختھ دانشکده علوم اجتماعی را بھ این نام 
  یاد کرد

  گیتاشناس
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  ھمبود شناس

  ریشھ شناس

  گاه شناس،  کھن نگارشناس ویا سالمھ شناس

  دانش آموختھ دانشکده فنی سازی

  ساختمان ساز

  خیابان ساز

  شھرساز

  زمین شناس

  سنگ شناس

  خاک شناس

نش آموختھ دانشکده روانشناسی را بھ این نام ھا دا
  یاد کرد

  کودک شناس

  جوان شناس

  کھن سال شناس

  کالن سال شناس

  آموزش شناس

  دانش آموختھ دانشکده دین شناسی

  دین شناس

  باور شناس

  دانا شناس

  دادیک شناس

کسانیکھ دانشسرا ھا دانش آموختھ میشوند بھ 
  این نام ھا یاد کرد

  گیتا دان

  انتاریخد

  ریاضیدان

  فزیکدان

  دین دان 

  وغیره

  کشورنام وزارت خانھ ھا بھ گونھ 

وزارت اطالعات و فرھنگ: وزارت آگھی و 
  فرھنگ

  وزارت معارف: وزارت آموزش و پرورش 

  داری  داراییوزارت    وزارت مالیھ:

  وزارت عدلیھ: وزارت داد گستری 

  رون مرزی یوزارت خارجھ: وزارت ب

  شور وزارت داخلھ: وزارت ک

و : وزارت کشاورزی و مالداری وزارت زراعت
  دامپروری

  وزارت تجارت: وزارت بازرگانی

  وزارت ترانسپورت: وزارت ترابری 

   باالییت تحصیالت عالی: وزارت آموزش وزار

  و زارت پالن: وزارت برنامھ ریزی 

  کوچنده گانوزارت مھاجرین: وزارت 

  وزارت صحت: وزارت بھدادشت

  ارت اقتصادوزارت اقتصا: وز

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی: وزارت 
  پیام رسان و فن آوری روز

وزارت مرزھا و وزارت سرحدات اقوام و قبایل: 
  تبره ھای مردمی

وزارت کار امور اجتماعی: وزارت کار و 
  خواست مردمی
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و زارت انرژی آب و برق: وزارت نیرو آ و 
  روشنایی

فت در وزارت انکشاف دھات: وزارت پیشر
  دھکده ھا

  وزارت حج و اوقاف: وزارت پایھ ھای اسالمی

وزارت مبارزه مواد مخدر: وزارت مبارزه ماده 
  تباه کن

  وزارت دفاع: وزارت رزمی

  وزارت امورزنان: وزارت خواست زنان

  وزارت معادن: وزارت کان

وزارت شھر سازی و مسکن: وزارت شھر سازی 
  و زیستگاه

  امنیت ملی: آرامش مردمی

  کادمی علوم : پژھشگاه دانش یا فرھنگستانا

  

  باالییستره محکمھ: دادگاه 

  محکمھ استیناف: دادگاه بازبینی

  محکمھ شھری: دادگاه شھری

  لوی سارنوالی: دادستانی کل 

  شاروالی: شھرداری 

کمسیون مستقل انتخابات: شاخھ ناوابستھ 
  گزیدمان

کمسیون مستقل حقوق بشر: شاخھ ناوابسھ دادیک 
  یمردم

کمسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی: شاخھ 
  بازسازی ستادی و پشتکاری مردمی

کمسیون مبارزه با فساد اداری: شاخھ مبارزه با 
  تباه ستادی

کمسیون ارگان ھای محل:شاخھ گزینش کارمندان 
  استان ھا

کمسیون شکایات انتخاباتی: شاخھ دادخواست 
  گزیدمانی

  مایھ مردمیریاست منابع بشری: کارفرمایی بن 

  ریاست مالی و اداری : کارفرمایی پولی و ستادی

مجلس نماینده گان: فرایزنی مردمی، نشسگاه   
  نماینده گان

  مجلس سنا: فرایزنی بزرگان، نشستگاه بزرگان

ریاست جلب و جذب پولیس: کافرمایی واکش و 
  پذیرش شھربان و یا پاسدار

  قطعھ واکنش سریع: گروه واکنش تیزکار

  ی ارتش و پاسدارکشور دھنام ھا

  بلوک: دستھ

  تولی: گروھان

  کندک: گردان

  غند: ھنگ

  لوا: تیپ

  فرقھ: لشکر

  قول اردو: سپاه

  اردو: ارتش

  دھنام ارتش

  لوی درستیز: ریس ستاد ارتش

  استر جنرال: ارتشبد

  دگرجنرال: سپھبد

  تورن جنرال: سرلشکر

  برید جنرال: سرتیپ

  سپھ ساالل: سپھ ساالر

  رمارشال: سرساال
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  وال: سرھنگدگر

  دگرمن: سرھنگ دوم

  جگرن: سرگرد

  تورن: سروان

  لملی برید من: ستوان

  دوه یم برید من: استوار

  دلگی مشر: گروھبان

  سرجوخھ

  سرباز

  سپاھی و لکشری

  دھنام شھربان یا پاسدار کشور

  دریم سارمن: ستوان سوم

  دوم سارمن: ستوان دوم

  لملی سارمن: ستوان نخست

  سارمن: سروان

  رمن: سرپاسدارسرسا

  سمونیار: سرگرد

  سمون مل: سرھنگ

  سمون وال: سرتیپ

  مل پاسوال: سپھبد

  پاسوال: سرلشکر

  لوی پاسوال: رئیس ستاد

  نام ماه از اویغوری بھ پارسی دری

  حمل: فروردین

  ثور: اردیبھشت

  جوزا: خرداد

  سرطان: تیر

  اسد: مرداد

  سنبلھ: شھریور

  میزان: مھر

  عقرب: آبان

  قوس: آذر

  دی جدی:

  دلو: بھمن

  حوت: اسفند

  بخش دستور پارسی دری

  حرف: بند واژه

  حرف اضافھ: افزون واژه

  پیوند واژهحرف ربط: 

  حرف ندا: فریاد واژه

  اسم: نام

  اقسام اسم : گونھ ھا نام

  اسم ذات: نام سرشت

  اسم معنا: نام چم، آرش

  اسم عام: نام ھمگانی

  اسم خاص: نام ویژه

  اسم معرفھ: نام شناسا

  نکره: نام ناشناس اسم

  اسم جمع: نام چندگانھ

  اسم مفرد: نام تکتا، یکا
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  اسم جامد: نام سختا

  اسم زمان: نام زمان، گاه

  اسم مکان: نام جا، زیستگاه

  اسم مصدر: نام بن واژه

  اسم مشتق: نام فرآمد

  اسم آلھ : نام ابزار، افزار

  اسم مصغر: نام خودک

  اسم صوت: نام سداھا

  یدهاسم مبھم: نام پوش

  صفت: ستایش واژه

انواع صفت از نظر مفھوم: گونھ ھای ستایش 
  واژه از دید پنداره

  صفت بیانی: ستایش واژه بیانی

  صفت بیانی ساده: ستایش واژه بیانی آسان

  صفت فاعلی: ستایش واژه کنشگر

  صفت مفعولی: ستایش واژه کنشگیر

  صفت نسبی: ستایش واژه کمابیش

  تگیصفت لیاقت: ستایش واژه شایس

درجھ ھای صفت بیانی: رده ھای ستایش واژه 
  بیانی

  صفت مطلق: ستایش واژه بی چون و چرا

  صفت برتر: ستایش واژه برتر

  صفت برترین: ستایش واژه برترین

  صفت شمارشی: ستایش واژه شمارشی

  صفت شمارشی ساده: ستایش واژه شمارشی آسان

صفت شمارشی ترتیبی: ستایش واژه شمارشی 
  چیدمانی

  ت اشاره: ستایش واژه نشانھصف

  صفت پرسشی: ستایش واژه پرسشی

  صفت مبھم: ستایش واژه پوشیده

  صفت تعجبی: ستایش واژه شگفتنی

انواع صفت از نظر ساخت: گونھ ھای ستایش 
  واژه از دیدساخت

  صفت ساده: ستایش واژه آسان

  صفت مرکب: ستایش واژه آمیختھ

  صفت گروه وصفی: ستایش واژه گروه ستودنی

  ضمیر: نھان

  ضمیر شخصی: نھان تنی

  ضمیر مشترک: نھان میانوند

  ضمیر اشاره: نھان نشانھ

  ضمیر پرسشی: نھان پرسشی

  ضمیر مبھم: نھان پوشیده

  ضمیر تعجبی: نھان شگفتنی

  ضمیر شمارشی: نھان شمارشی

  ضمیر ملکی: نھان خودی

  اسم عدد: نام شماره

  عدد اصلی: بن واژه

  ھم کردی، ھم آمیزیاعداد ترکیبی: شماره ھا 

  عدد توزیعی: شماره بخشی

  عدد کسری: شماره بند بند کردی

  علم عدد: دانش شماره

  عدد زوج: شماره جوره

  عدد مجرد: شماره تکتا
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  اعداد مشترک: شماره میانوند

عدد مقید، عدد مقارن با اشیا: شماره بند، شماره 
  نزدیک با چیزھا

  قید: بند واژه

  نقید زمان : بند واژه زما

  قید مکان: بند واژه جا، زیستگاه

  قید مقدار: بند واژه اندازه

  قید حالت: بند واژه کنونھ

  تأکید: بند واژه فشاری قید

  قید پرسشی: بند واژه پرسشی

  قید شک: بند واژه گمان

  قید نفی: بند واژه راندن

  قید تمنا: بند واژه آرزو

  فعل : کار واژه یا کنش واژه

  فعل حال: کارواژه کنون

  فعل ماضی: کارواژه گذشتھ

  فعل مستقبل: کارواژه آینده

  انواع فعل: گونھ ھای کار واژه

  ازلحاظ زمان: از دیدگاه زمان

  فعل ماضی: کار واژه گذشتھ

  فعل ماضی مطلق: کارواژه گذشتھ بی چون وچرا

  فعل ماضی استمراری: کارواژه گذشتھ دوامدار

  فعل ماضی نقلی: کارواژه گذشتھ بیانی

ی نقلی مستمر: کارواژه گذشتھ بیانی فعل ماض
  روان

  فعل ماضی بعید: کارواژه گذشتھ دور

  نیازین فعل ماضی التزامی: کار واژه گذشتھ

  فعل التزامی ساده: کارواژه نیازین آسان

  فعل استمراری: کارواژه دوامدار

  فعل حال التزامی: کارواژه کنون نیازین

  فعل حال ملموس: کارواژه کنون بساوایی

  مستقبل: کارواژه آینده فعل

  فعل امر: کارواژه فرمایش

  مصدر: بن واژه

تقسیم بندی فعل از لحاظ ساختمان:  گونھ بندی 
  کارواژه از دیدگاه ساختمان

  کار واژه آسان« فعل ساده

  فعل پیشوند: کارواژه پیشوندی

  فعل مرکب: کارواژه آمیختھ

  فعل یشوندی مرکب: کارواژه پیشوندی آمیختھ

  : گروه کنشیگروه فعلی

  تقسیم بندی فعل از لحاظ نیاز بھ مفعول

  فعل الزمی: کارواژه نیازین

  فعل متعددی: کار واژه انبوھی

  فعل دو وجھی: کارواژه دو رویی

  فعل معلوم: کار واژه آشکار

  فعل مجھول: کارواژه ناشناس

  فعل معین: کارواژه روشن

  فعل ربطی: کار واژه پیوندی

  ، ھم کردینحو یا ترکیبی: ھم آمیزی

  جملھ: گزاره

  انواع چملھ: گونھ ھای گزاره
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  ساختمان جملھ: ساختمان گزاره

  نھاد یا فاعل: نھاد یا کنشگر

  گزاره

  نھاد

  مسند : تکیھ گاه

  مسند الیھ: نھاد تکیھ

اقسام جملھ از لحاظ پیام: گونھ ھای گزاره از 
  دیدگاه پیام

  خبری: گپ رسانی

  پرسشی

  افری: فرمایشی

  پذیرد

  مھربانیعاطفی: 

اقسام جملھ از لحاظ ارکان: گونھ ھا گزاره از 
  دیدگاه پایھ

  + کنشگر+ کارواژه ویژه)نھاد تکیھنھاد(

  نھاد+ کنشگیر+ کارواژه ویژه

  نھاد+ تکیھ گاه+ کارواژه پیوستی

اقسام جملھ از لحاظ نظم: گونھ ھا گزاره از دیدگاه 
  آراستن

  جملھ مستقیم: گزاره سر راست

  گزاره سر ناراست جملھ غیر مستقیم:

اقسام جملھ از لحاظ فعل: گونھ ھای گزاره از 
  دیدگاه کار واژه

  جملھ فعلی: گزاره کار واژه یی

  جملھ اسنادی: گزاره گواھمندی

  جملھ بی فعل: گزاره بی کار واژه

اقسام جملھ ھا دارای فعل: گونھ ھای گزاره ھا 
  دارای کار واژه

  جملھ ساده: گزاره آسان

  اره آمیختھجملھ مرکب: گز

  اقسام جملھ مرکب: گونھ ھا گزاره آمیختھ

ترکیب شده از جملھ ھای کامل: آمیختھ شده از 
  گزاره ھا پوره

ترکیب شده از جملھ ھای ناقص و کامل: آمیختھ 
  شده از گزاره ھای کمبود و پوره

  جملھ معترضھ: گزاره واخواه

حذف ارکان یا اجزای جملھ: پاک کردن پایھ و یا 
  رهاجزای گزا

  پرده ساختارقرینھ ساختار: 

  قرینھ لفظی: پرده واژه بھ واژه ای

  قرینھ معنوی: پرده مینوی

  دستور صرفی: دستور واژه گان

  کلمھ: واژه

ساختار کلمھ از لحاظ شکل: ساختار واژه از 
  دیدگاه ریخت

  کلمھ ساده: واژه آسان

  کلمھ مشتق: واژه فرآمده

  کلمھ مرکب: واژه آمیختھ

  ھ : دستوری آمیختن واژهدستورنحوی کلم

ھا ملفوظی و غیر ملفوظی: ھا واژه بھ واژه و 
  غیر واژه بھ واژه

  واو عطف: واو باگشت
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  برگرفتھ 

از روزنامھ ھا نویسندگان تمارنما ھا فیس بوک  
کتاب ھا پس از دید سنجی ھنگامی آماده چاپ شده 

  منابع یاد میشود اکنون نھ

  

  

 


