
 برابرھایی برای برخی واژگان
انجمن دستاورد کارگروه پایش و دانشیک پارسی  

؛ ویراست سوم )شھریور(؛ ویراست دوم )َامرداد(ویراست نخست 
خورشیدی ۱۳۹۳دی ( ) 

الف   

گزینھ: آپِشن  

نشانی: آدرس  

آبزیدان: آکواریوم  

ِدگرُگزین: آلترناتیو  

بزرگراه: اتوبان  

نیاز: احتیاج  

دزدی ِسُپرده: اختالس  

ناھمنگری: اختالف دیدگاه  

ناھمنگر بودن: دیدگاه داشتن  اختالفِ   

پیوند: ارتباط  

بلندا: ارتفاع  

پس ازاین: بعد بھ ازاین  

بازگرداندن: استرداد  

پیامک: اس .ام .اس  

دربند: اسیر  

پافشاری: اصرار  

افزودن: کردن اضافھ  

استواری دل: اطمینان  



پذیرش ھمگانی: اقبال عمومی  

گزینش: انتخاب  

بازتاب: انعکاس  

دستور: َامر  

دستوری: َامری  

نخست، یکم: اول  

 ب

ارج با: احترام با  

میان، گرماگرم: بحبوحھ  

دانھ، تخم: بذر  

وارونھ: برعکس  

برنامۀ پسین: برنامۀ بعدی  

برنامۀ پیشین: برنامۀ قبلی  

ساالری دیوان: بروکراسی  

پس: َبعد  

دور: بعید  

پایھ براین: بنابراین  

ای کالن گونھ رفتھ، بھ ھم روی: کلی  طورِ  ھب  

جز بھ: غیر بھ  

 پ

گذرنامھ: پاسپورت  

اوج: پیک  

 ت



بازرگان: تاجر  

زمان، َوخت: تایم  

سازی پا بر: تأسیس  

درنگ: تأمل  

درازی دست: تجاوز  

داشت خوار: تحقیر  

بندان شد، راه و آمد: ترافیک  

دودلی: تردید  

آزمونک: ِتست  

سپاس: تشکر  

دگرسانی: تفاوت  

نامھ سپاس: تقدیرنامھ  

فناوری: تکنولوژی  

دورواژ: تلفن  

ھمھ: تمام  

بازنمود: توضیح  

بازنمودن: دادن توضیح  

زادروز: تولد  

برسازی: تولید  

 ث

نویسی نام: نام  ثبت  

دارا: ثروتمند  

 ج



شگرف، گیرا: جالب  

پوشینھ: جلد  

نشست: جلسھ  

پاسخ: جواب  

 ح

پییشامد: حادثھ  

آبستن: حاملھ  

گفتن سخن: زدن حرف  

پاسداشت: حفاظت  

نادانی: حماقت  

ترابری: نقل و حمل  

گستره: حوزه  

سرگشتگی: حیرت  

فریب: حیلھ  

جانور: حیوان  

 خ

ویژه: خاص  

خوشامدگویی: خیِرَمقدم  

 د

وگرنھ: صورت این درغیر  

دریافت: درک  

جھان، گیتی: دنیا  

 ذ



سرشت: ذات  

چشایی: ذائقھ  

خوار: ذلیل  

نکوھش: ذم  

 ر

زردپی: رباط  

ِزھدان: رحم  

آیین: رسم  

نم: رطوبت  

ھا زدودن مشکل: رفع مشکالت  

سالوس: ریا  

شش: ریھ  

 ز

زادآوری: زاِدَولد  

گوشھ: زاویھ  

روبھ آشغال، خاک: زبالھ  

کشاورزی: زراعت  

فراوان: زیاد  

 س

درود: سالم  

تندرستی: سالمتی  

نماد: سَمُبل  

نمادگرا: سمبولیست  



پرسش: سؤال  

راژمانسامانھ، : سیستم  

 ش

ُگواه: شاھد  

تازیانھ: شالق  

آوازه: شھرت  

کامگی تن: شھوت  

کامھ تن: ران شھوت  

 ص

آذرخش: صاعقھ  

زدن گپ: کردن صحبت  

درست، َارشا: صحیح  

 ض

زبانزد: المثل ضرب  

زیان: ضرر  

پیوست: ضمیمھ  

 ط

سو، راستا: طرف  

ھواردار: طرفدار  

بستانکار: طلبکار  

درازا: طول  

 ظ

ستم: ظلم  



تاریکی: ظلمت  

 ع

دادگر: عادل  

بھنجار: عادی  

ھمگانی: عام  

شتاب: عجلھ  

شگفت: عجیب  

دادگری: عدالت  

پھنا: عرض  

سوگ: عزا  

سوگواری: عزاداری  

خرد: عقل  

 غ

خوراک: غذا  

چیرگی: َغلبھ  

چگال: غلیظ  

ُپربار، ُپرمایھ: َغنی  

نابھنجار: غیرعادی  

نشدنی: غیرممکن  

آن جز: غیرِ   

 ف

سود: فایده  

جشنواره: فستیوال  



ندار: فقیر  

اندیشھ: فکر  

درگذشت: فوت  

درنگ بی: فوری  

ابرشگفت: العاده فوق  

 ق

گواردنی: ھضم  قابل  

پیش: قبل  

گام: قدم  

دیرینگی: قدمت  

دیرین: قدیم  

کھن، دیرینھ: قدیمی  

سده: قرن  

خواندن: قرائت  

نیرومند: قوی  

چھره: قیافھ  

بھا: قیمت  

 ک

راھَوند: کانال  

نامزد: کاندیدا  

): بوک فیس(نامھ  در اینترنت و ُرخ(پوشش، روکش،  :کاور
 (سربرگ

واژه: کلمھ  

واژه پرسش: کلمۀ پرسشی  



درمانگاه: کلینیک  

گذشتھ  ھمچون: السابق کمافی  

 گ

پردازی چھره: گریم  

پرداز چھره: گریُمر  

 ل

سزاوار: الیق  

پوشاک: لباس  

دم: لحظھ  

دمادم: لحظھ بھ لحظھ  

سزاواری: لیاقت  

سیاھھفھرست، : لیست  

 م

بودمایھ: ماھیت  

شوربختانھ: متأسفانھ  

ھمگن: متجانس  

دگرسان: متفاوت  

فروتن: متواضع  

گوشھ سھ: مثلث  

وادار، واداشتھ: مجبور  

واداشتن: کردن مجبور  

تندیس: مجسمھ  

زخمی: مجروح  



نیازمند: محتاج  

آمدن شمار بھ: محسوب شدن  

پژوھشگر: محقق  

بوم زیست: محیط زیست  

درآیھ: مدخل  

گرداننده :مدیر  

پدیدار: مرئی  

رگوشھ چھا: مربع  

سپاس: مرسی  

َامرداد: مرداد  

دل دو: مردد  

گرانیگاه: مرکز ثقل  

بیمار: مریض  

درمانده: مستأصل  

ریشخند: مسخره  

کردن ریشخند: کردن مسخره  

رایزن: مشاور  

رایزنی: مشاوره  

پوزش: معذرت  

چیستان: معما  

رویارویی: مقابلھ  

ایستادگیپایداری، : مقاومت  

دیباچھ: مقدمھ  



استوار دل: مطمئن  

انداز چشم: منظره  

سامانۀ خورشیدی: منظومۀ شمسی  

آموزشگاه، آموزشکده، بنیاد: مؤسسھ  

 ن

زادمان: نسل  

چرخشگاه: نقطۀ عطف  

آغازگاه: نقطۀ شروع  

گونھ: نوع  

 و

یکان، یگان، یکای: واحد  

دارای شایستگی: واجد صالحیت  

راستی بھ: واقعاً   

َتراَبر: نقلیھوسیلۀ   

روادید: ویزا  

 ه

گوارش: ھاضمھ  

زبانان  در میان شماری پارسی  این واژه(گوشَکی : ھدفون
 (کشورھای ھمسایھ کاربرد دارد

ُگواردن: ھضم  

بالگرد: کوپتر ھلی  

 شُکوه :ھیبت

 ی

امیدی نا: یأس  



روز: یوم  

روزانھ: یومیھ  

— 

آشنا نیمھ  
  

 الف

کارانھ: آکورد  

مانواژه: ادات تشبیھ  

تارگردان: ادمین  

َافشانھ: اسپری  

نامواژه): در دستورزبان(اسم   

ھنبازی: اشتراک  

کارمایھ: انرژی  

رایانامھ: ایمیل  

رایانشانی: آدرس ایمیل  

 ب

تراز: باالنس  

ادبی(آغازی  خوش: استھالل براعت  ) 

ایوان، ایوانک، بھارخواب: بالکن  

بانگ مھ: َبنگ بیگ  

 پ

کمانک: پرانِتز  

فرستھ: اینترنتدر (پیک : ُپست ) 



شھربان: پلیس  

 ت

درنگ: تأمل  

درنگیدنی: انگیز تأمل  

یادایاد: تداعی  

دادن روایی: ترویج  

فرگشت: تکامل  

ُپرنگری: توجھ  

َپراَکنش: توزیع  

بیوس: توقع  

بیوسیدن: داشتن توقع  

پنداری پریش: توھم  

داد بیم: تھدید  

دادن بیم: کردن تھدید  

گروھاد: تیم  

 ث

میوه: َثَمر  

 ج

مایھ َتن: جِرم  

آبخوست: جزیره  

رویان: جنین  

 ح

باشنده: حاضر  



ویر: حافظھ  

باھماد: حزب  

نویسانھ: التحریر حق  

آموزانھ: التدریس حق  

کارمزد: الزحمھ حق  

خموشانھ: السکوت حق  

َھمَوندانھ: حق عضویت  

 خ

شاخاب: خلیج  

خودبسنده: خودکفا  

خودبسندگی: خودکفایی  

 د

شھرآورد: ِدربی  

زینھ: درجھ  

 ذ

یادکرد: ِذکر  

 ر

مند َروال: رایج  

کده خوراک: رستوران  

مند دفتر: رسمی  

مایھ دل: روحیھ  

 ز

لرزه، بومَھن زمین: زلزلھ  



 س

َپنجار: سرطان  

َرھسپاری: سفر  

آمیزی تن: سکس  

آمیزی دش: ھمراه با سختی و درد] آمیزی تن[=سکس   

افزار جنگ: سالح  

پایگان: مراتب سلسلھ  

یاختھ: سلول  

شََرنگ: سَم  

کانی: معدنی سنگ   

 ش

سرا چکامھ: شاعر  

ھنباز: شریک  

چکامھ: شعر  

تراپیداگ: شفاف  

کامگی َتن: شَھوت  

کامھ َتن: ران شھوت  

 ص

ھمخوان: صامت  

تاربرگ: صفحۀ اینترنتی، پیج  

ساختاوری: صنعت  

ساختاوریک، ساختاورانھ: صنعتی  

 ض



زنھاره: االجل ضرب  

 ط

ِپیَرنگ: َطرح  

ُگواژه: َطعنھ، ِکنایھ  

 ظ

آوند، تبوک: َظرف  

ُگنجایش، ُگنجایی: ظرفیت  

 ع

َدشتان: عادت ماھیانھ  

َدشتانی ُدش: ھمراه با سختی و درد] دشتان[= عادت ماھیانۀ   

پیشاورد: َعرضھ  

دستوار، دستبار: عصا  

خوره پی: ِاس. بیماری ِام| ِپی : َعَصب  

َھمَوند: ُعضو  

 غ

ُدژپیھ: غده  

 ف

َتباه: فاسد  

بازه: فاصلھ  

کنندۀ کار، کارور: فاعل  

کارواژه: فعل  

برگیزه: فیش  

 ق



دادور: قاضی  

نورد آھن: قطار  

 ک

نگر: کامنت  

باھمستان: کامیونیتی  

ُگرده: کلیھ  

 گ

پیشکار: گارسون  

 ل

پسند: الیک  

خواھشمندانھ: لطفاً   

افزار نوشت: التحریر لوازم  

 م

ُپرنگر: متوجھ  

بیوسنده: متوقع  

پندار پریش: متوھم  

کوژ: ُمَحدب  

ُپماد: َمرھم  

آورد: مسابقھ  

ُپرسمان: مسألھ  

ماننده: مشبھ  

مانستھ: بھ مشبھ  

ھنبازین: مشترک  



ھنبازگاه: شرکت  

نامدار، ُخنیده: َمشھور، معروف  

واکھ: مصوت  

کان: معدن  

کانسار: نشده برداری معدن بھره  

شکمچھ: معده  

کارپذیر: مفعول  

پذیرفتاری: مقبولیت  

کاو: ُمَقعر  

 ن

گفتاورد: قول  نقل  

َپستا: نوبت  

 و

تارنما: سایت وب  

تارنگار: وبالگ  

تارنگارنده: نویس وبالگ  

ترابر: وسیلۀ نقلیھ  

 ه

گویی بیھوده: ھذیان  

— 

 ناآشنا
  

 الف



پادزیست: بیوتیک آنتی  

پیشاستانی: ابتدایی  

ھومرگ: ُاتانازی  

آوینیدن: کردن اثبات  

ترافرازنده: استعالیی  

َرجروب: ِاسَکن  

ھدیسیب: اصالح اندک  

بازدیسی: اصالح بنیادین  

َازدایش: اطالعات : 

ُکناک: اقدام  

َپرَژنیدن: کردن انتقاد  

کاروژیک: انرژتیک  

کاروژ: انرژی  

کاروژیدن: انرژی بخشیدن  

مینھ: ایده  

َازدانگاره: اینفوگراف  

 ب

َپرژنھ: بحران  

ای َپرژنھ: ُبحرانی  

 پ

کاروژمند، کاروژی: انرژی ُپر  

 ت

َھنایش: تأثیر  



َھناینده: تأثیرگذار  

َھناییدن: تأثیرگذاشتن  

آروین: تجربھ  

واکاوی: تجزیھ  

واکافتن: کردن تجزیھ  

َگوازش: تحریک  

َگوازیدن: تحریک کردن  

ِرزگمان: َترتیب  

دراشاندن: کردن تزریق  

َھروینش: تعمیم  

َھروینیدن: دادن تعمیم  

ھروینیده: شده، عمومی داده تعمیم  

ترادیسی: تغییر  

دگردیسی: بنیادینتغییر   

َترادیسیدن: تغییِرشکل دادن  

َارشا: تصحیح  

َارشاییدن: کردن تصحیح  

 ج

وتعدیل کردن جرح  (modify): واَترزیدن 

ِکشَند: مد و جزر  

چندینھ: جمع  

سھان: جملھ  

واره سھان]: کلوز[= واره  جملھ  



 ح

پیشاست: حاضر  

دار َافمارش: حسابدار  

 خ

زاَور: خدمتگذار  

زاویدن: خدمت رساندن  

ژاژگویی: گفتن سخنانِ بیھوده(ژاژ، : خرافھ، بیھوده ) 

ژاژباوری: باوری خرافھ  

 د

َپرھون: دایره  

میزی دش: ادرار ھمراه با سختی  

اشاندن: انداختن کردن، بیرون دفع  

َپرسونگی، َرزینگی: دقت  

َپرسون، َرزین: دقیق  

َفرنود، شَُوند، راَین: دلیل  

دود ُدژ: آور دوِد زیان  

گیتوی: دنیایی  

 ذ

َایات: ذکر  

َایاتیدن: ذکر کردن  

ِمنت: ذھن  

 س

ِدنگ بی: صدا ساکت، بی  



پایگان: مراتب سلسلھ  

نشانگان: سندروم  

 ش

بوتار: احوال و  شرایط، اوضاع   

ھنبازگاه: شرکت  

تراپیداگ: شفاف  

تراپیداگی: شفافیت  

دیس، دیسھ: شکل  

 ص

زاب: صفت  

 ع

بھین: عالی  

ھام: عام  

ھامیانھ: عامیانھ  

َفرتور: عکس  

بنار: علت  

َپتار: علیھ  

ھروین: عموم  

َھروینانھ: طوِرکلی عمومًا، بھ  

َھروینی: عمومی  

 غ

زیف: غلط، کاذب  

َاپاست: غیبت  



َاکار: غیر فعال  

 ف

َتکال: فرد  

دیسول: فرمول  

ریختار: فونت  

 ق

ترامون: ُقطر  

 ک

فامَتن: کروموزوم  

تاگ: کلون  

ُگواژه: کنایھ  

 م

فراگیتوی: طبیعیی  ماورا  

ُگسیالن: مأموریت  

سردیس: مجسمۀ سر  

َافماردن: کردن محاسبھ  

َگواز: محرک  

سیت: محل  

رزپادوَ : مخالف  

پادورزی: مخالفت  

 تاز :(race) مسابقھ

واخواھنده: معترض  

ُخنیده: معروف، مشھور  



ِمھراز: معمار  

تکینھ: مفرد  

َپنامیده: ممنوع  

َپنامیدن: کردن ممنوع  

َفرتورَپنامیده: التصویر ممنوع  

کارپنامیده: الکار ممنوع  

َپرَژنگر: منتقد  

ُگشناب: منی  

اشانا: ریختھ، مدفوعات بیرون مواد   

زیوه: میکرب  

شناس زیوه: شناس  میکروب  

 ن

َپرَژن: نقد، انتقاد  

 و

َفربودین: واقعی  

َفربود: واقعیت  

تختال: وضع ثابت  

ِنِھشت: وضعیت  

بیناک: ویدیو  

 ه

ھتا :حتی  
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