


فرهنگ طیفی )تزاروس فارسی(
نسخه رقومی 

دبیرخانۀ شورای عالی اطالع رسانی

مؤلف: جمشید فراروی 

  بخش یک  –مقوالت 



روابط مجرد و مفاهیم طبقۀ یک:

 وجو دباب یک:



؛�479 نسخ، ابطال ؛�361، هالک، تحلیل، ازبین رفتن، مرگ نابودی

 به فراموشی سپرده؛�550، محو 165 امحا، تخریب ؛�51اضمحالل، فساد 

 ویرانگر، چیز نابودکننده،؛�752 تضییع، الغا، لغو ؛�506شدن، فراموشی 

 168عامل مرگ ومیر 

؛�190، نابود، نیست، معدوم، سربه نیست، هیچ، غایب غیرموجود ]صفت[

 تهی، توخالی، خالی؛�550 لغو، محو، محو شده ؛�752ساقط، لغوشده، منسوخ 

670 ناآماده ؛�752 معزول ؛�190

، مجازی، مجاز، پوچ، عبث، باطل، عاریتی، بی قاعده، بیجا،غیرواقعی

 پوشالی، واهی،؛�495بی اساس، بی پایه، بی پا، بی جهت، غیرحقیقی، اشتباهی 

 شکل نیافته،،�670 نرسیده، کال، نارس ؛�4 غیرملموس،� بیهوده ؛�513خیالی 

؛�512 مفروض، فرض شده، فرضی ؛�469 بالقوه، ممکن ؛�244بی شکل 

،�543 جعلی ،�542 قالبی ؛� به دردنخور�؛�541من درآوردی، دروغین، دروغی 

 18ساختگی 

 بالقوه،؛�، به دنیانیامده، متولد نشده، نازاد، زاییده نشده، جنینیزادهنشده

، مستقبل،124 آینده ؛�523ممکن، پنهان، مخفی، درحال کمون، نهفته 

124 آتی

 منسوخ، درحال مرگ، درحال؛�361، هالک، مرده 446، ناپدید منقرض

 نفله،؛�125 عهدبوق، گذشته ؛�361انقراض، درحال احتضار، درحال مردن 

تباه 

، زنده نبودن، موجود نبودن، خیالی بودن، هیچ وپوچ بودن،�نبودن ]فعل[

 به دنیا نیامدن، زاده نشدن؛�واقع نشدن

، برافتادن، ازمیان رفتن، ازبین رفتن، هالک شدن، هیچ شدن،نیستشدن

 جان؛�361 فوت کردن، به رحمت ایزدی پیوستن، مردن ؛�ساقط شدن

 به نتیجه نرسیدن، بیهوده بودن،� نتیجه ندادن؛�361ازدست دادن، تلف شدن 

 به فراموشی� سپرده شدن، افسانه شدن،؛�728، ناموفق بودن، موفق نشدن 728

؛�446 رفتن، آب شدن و به زمین فرورفتن، ناپدید شدن ؛�506فراموش شدن 

 آب شدن، حل شدن، مایع شدن؛�338دود شدن، بخار شدن، تبخیرکردن 

 479 منسوخ شدن، باطل شدن ؛�337

؛�752، ازبین بردن، هیچ کردن، نسخ کردن، لغو کردن نیستکردن

 نابود کردن،؛�550 پاک کردن، محو کردن ؛�533خنثی کردن، نفی کردن 

؛�165خراب کردن، باخاک یکسان کردن، داغان کردن، تباه کردن 

، نفی کردن،752 لغو کردن ؛�806ثروت خودرا به باد دادن، خرج کردن 

648  پاک کردن،�533انکار کردن 

، بر یخ نوشتن )نگاشتن( چیزی، بیهوده تلقی کردن،نیستانگاشتن

عبث دانستن، کأن لم یکن دانستن، نیست انگاشتن، هیچ دانستن 

 55، نقصان یافتن 57 مستثنی کردن ◄نداشتن

! نیست! یخدور موجودنیست ]شبه جمله[

⍃ 513، تخیل 361، مرگ 190، غیاب 103، صفر 4 بی جوهری 

 جوهر3
 شخصیت،؛�1 ، وجود1 ، ذات داشتن، تعیّن، واقعیتجوهرداشتن ]اسم[

 بدن داشتن، ملموس بودن،� جسمیت، محسوسیت، مادیت؛�فردیت، عینیت

 پُر بودن، مواد داشتن، ماده،؛�322 وزن، جاذبه، گرانش،� سنگینی ؛�319

؛�26 کمیت ؛�321، عالم، دنیا، طبیعت، کیهان 1  وجود؛�319مادیت 

 5  ماهیت◄�کیفیت

، عمق، اصلیت، استخوان بندی، اساس،1 ، فطرت، هسته، ذاتجوهر

؛�319 عین، چیز، شیء، واحد، ماده ؛�5چهارچوب، جنس، جزء اساسی 

، مغز،324 جامد، جسم ؛�360شخص، مخلوق، بندۀ خدا، مادۀ زنده، زندگی 

◄�، کیفیت26 کمیت ؛� ُکنه، نقش؛�514 منظور، معنی ؛�224گوشت، درون 

 8  کم وکیف، شرایط؛�5 ماهیت

 فطری، اساسی، شخصی، فردی،،�5، قائم به ذات، ذاتی دارایجوهر ]صفت[

، عینی، اوبژکتیف، طبیعی، جسمی،1  اصلی، واقعی؛�5باطنی، ژنتیک 

 جامد، سفت، محکم، ملموس، لمس شدنی،؛�319پدیده ای، فیزیکی، مادی 

 بزرگ، پرحجم،؛�638 قابل مالحظه، مهم ؛�[324 چگال ◄�محسوس، ]

 جاندار ؛�322 وزین، فربه، سنگین ؛�195پرمغز، درشت 

⍃321، کیهان 319، مادیت 224، درون 195، درشتی 1  هستی،

 514معنی 

 بی جوهری4
 مجازی بودن،� مجرد بودن، انتزاعی؛�2، بی اساسی، عدم بیجوهری ]اسم[�

 سطحی بودن، کم؛�323 هوا، سَبُکی ؛�103 هیچ، صفر ؛�320بودن، معنویت 

 بی ربطی، فقدان؛�497 احمقانه بودن، امر محال ؛�190 خالء ؛�212عمقی 

 الغری، باریکی؛�513 ناملموس بودن، وهم ؛�542 توهم، فریب ؛�10ارتباط 
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 اثر، ظاهر،،�547، نشانه، سمبول، نماد، قرینه، عالمت شیءبیجوهر

 سایه، فانتوم، روح،؛�447 جان، روح، فکر، شبح، شعور ؛�وجه، عوارض

 چیز جزئی، چیز؛� باد هوا، بخار، آه؛�440خیال، رویا، سراب، خطای باصره 

 شایعه،؛�513 رویا، افسانه، فانتزی، وهم ؛�499 بطالت، حماقت ؛�163ضعیف 

 چوپان؛�546 غلو، اغراق ؛�515غیبت، حرف بیخودی، حرف مفت 

 تظاهر، خودنمایی،؛�665دروغگو، اعالم خطر دروغین، اخطار دروغین 

 گفتار؛�639 آدم پوشالی، بی مقدار، شخص بی اهمیت ؛�875تشریفات 

 شخصیت داستانی،؛�873گزاف، ژاژخایی، انسان الفزن، شخص متکبر 

 562 اسم مستعار، اسم بی مسما ؛�970شخصیت افسانه ای،� پری 

، عبث، باطل، ناچیز، بی پایه، بی پا،6، بی جوهر، عارضی بیهوده ]صفت[

، بدفرجام،728بی جهت، بی خود، بی اساس، پوچ، مهمل، توخالی، بی نتیجه 

؛�607 مشروط، مردود ،�641 هدر، بی فایده ،�509بی عاقبت، دلسردکننده 

 10، بی ربط 2، غیر واقعی 18بدون اصل، کتره ای، تخمی، ساختگی 

⍃ ناپدیدی440، کم سویی 320، معنویت 103، صفر 2 نیستی ،

 542، فریب 515، بی معنایی 513، تخیل 499، حماقت 446

 عرضیت5
؛�، ذاتی بودن، باطنی بودن، لزوم ذاتی، اساسی بودنعرضیت ]اسم[

 درونی بودن،؛�523، نهفتگی 160، توانایی 180بالقوگی، استعداد 



؛�320درون گرایی، ذهنی گرایی، ذهنیت گرایی، گرایشات ذهنی، ذهنیت 

 ▼ ارث، صفات موروثی؛�80اگو، شخصیت، خود 

، جزء مهم، مادۀ اصلی، جزء تشکیل دهنده، باطن، عمق،جزءاساسی

 اصل،؛�3، هسته، جوهر 1محتوا، مغز، لُب، اسطقس، جنس، عین، ذات 

، فضیلت، هنر، ُحسن،160 توانایی ؛�89نشانه، نقش، مالزم، منضمات 

 جان،؛� تجسم، جلوه، تجلی، تبلور؛�▼، ماهیت180خاصیت، رگ، استعداد 

 قسمت؛�225 ستون فقرات، مغز، قلب، مرکز ؛�447 فطرت، روح ؛�رگ

 452، موضوع 193 مظروف ◄� محتوا ؛�638اصلی، مهمترین بخش 

 طبیعت،؛�7، کیفیت، چگونگی، چیستی، حقیقت، مائیت، حالت ماهیت

،11 هویت، تیپ، نژاد ،�817سرشت، نهاد، فطرت، طینت، شخصیت، خوی 

؛� رنگ، رخسار، مشخصه، شناسه؛� بنیه، خصوصیت؛�77جنس، نوع 

 پرستیژ، اعتبار؛�80 صفات، خصوصیات جنبه های برجسته و ویژه،ویژگیها، 

 عمل، کیفیت یا چگونگی؛� تعلق؛� عالئم تشخیص دهنده، دیاگنوز؛�866

)نحوه( کار یک دستگاه، عملکرد، کارکرد، مکانیسم، سازوکار، عمل

 676  نقش، فعل،�676

، روحیه، مشرب، خلق، خو، خلق و خوی، حال، احساسات، عواطف،خلط

 خصوصیت فردی، صفت،؛�179 خصوصیت اخالقی، گرایش ؛�817خوی 

80عادت، خصوصیات 

، وراثت، میراث، دی ان اِ� ، کروموزوم، ژن، خاصیتصفاتموروثی

 آتاویسم،؛�169 اجداد، نسب نامه، ولی ؛� استعداد ذاتی، گناه جبلی؛�ارثی

 ژن شناسی، علم؛� قانون مندل؛�106شباهت نیاکان، وقوع مکرر، تکرار 

 358حیات، بیولوژی، زیست شناسی 

، ماهوی، باطنی، فطری، جبلی، درونی، عمیق، ریشه ای، کیفی،ذاتی ]صفت[

 داخلی،؛�58، ترکیب شونده، تشکیل دهنده 58  جزء الزم، قطعه؛�ماهیتی

 جدانشدنی، الینفک، پیوسته،؛�78 تافته، تلویحی، مشمول ؛�224درونی 

؛� ذهنی، روحی، معنوی، درون گرایانه، متوجه درون؛�13همانی، یکسان 

 اساسی، ریشه ای،؛�بومی، محلی، طبیعی، غریزی، مادرزادی، مادرزاد

 دارای؛�180 اولیه، عادی، بالقوه، مستعد ؛�156ارگانیک، ساختاری، بنیادی 

 3جوهر 

؛� مادرزادی، مادرزاد، درونی؛�، ارثی، موروثی، وراثتی، خدادادژنتیک

157به ارث رسیده 

 عالج ناپذیر،؛� کیفی؛�80، مخصوص، خاص 8 ، معیناختصاصی

، پابرجا، جاافتاده، تغییر ناپذیر144  ثابت؛�ریشه کن نشدنی، جدایی ناپذیر

153

 به ارث بردن، نشان داشتن،؛�773، متعلق بودن ذاتیبودن ]فعل[

523 دربرداشتن، داللت کردن، اشاره داشتن

، ماهیتاً، بنیاداً، اصوالً، به خودی خود، بالذات، اصالً، اساسا ً، بالطبع ذاتًا ]قید[

⍃ 8 ، ویژگی1 هستی 0Q، گرایش169، والیت 160، توان 156 علیت ،

 817، خوی 224، درون 179

 عارض 6
، امتداد243، عین، شیء، پدیده، محسوسات، عرض، شکل عارض ]اسم[

 غیرباطنی بودن، عارضی؛�223، نقش، صورت، بیرون 445 ظاهر ؛�203

 دیگر؛�34 متعالی بودن، ماورا بودن، برتری ؛�بودن، خارجی بودن، عینیت

؛�7 وضعیت، عادت، صفت، حالت ؛�59بودن، بیگانه بودن، بیرونی بودن 

 چیز الحاقی، چیز فرعی، لوازم،� خصوصیات؛�159تصادف، احتمال، شانس 

 الحاق،؛�10اکتسابی، عادات، صفات، صفت قائم به ذات، معین، بی ربطی 

انضمام، اکتساب 

 ازبیرون؛�59، عرضی، خارجی، بیگانه، بیرونی ]مجرد[� عارضی ]صفت[

 متعالی، مافوق،؛�به دست آمده، اکتسابی، کاشته شده، القاشده، تلقین شده

 کمکی، الحاقی، فرعی، زاپاس،؛�223، بیرونی ]فضا[ 445 ظاهری ؛�34برتر 

 غیر؛�159 تصادفی، اتفاقی ؛�38 جمع شده ◄ضمیمه ، اضافی، افزوده شده 

  35 ، تابع، کهتر35  فرعی، زیردست، مرئوس؛�ضروری

بودن، غیرباطنی بودن، بیرون بودن،� متعلق ، خارجیعارضیبودن]فعل[ 

 ازبیرون آمدن، تعلق گرفتن، افزوده؛�34 متعالی بودن، برتر بودن ؛�نبودن

38شدن، اضافه شدن 

، بیرونی کردن، عینی کردن، متعلق کردن، ظاهر کردن،عینیتدادن

 نمایان کردن، نشانه داشتن، نمودن؛�223وجود خارجی دادن، بیرون کردن 

  725 انجام دادن ؛�551

⍃ 59، بیرونی بودن 40 متَممQ، 223 بیرون  

 حالت: وضعیت مطلق7
 مَثَل، مورد، وضع، وضعیت،؛�، چگونگی، چونی، وضع وجودیحالت ]اسم[

 وضعیت جسمی یا؛�866 موقعیت، رتبه، درجه، مقام، اعتبار ؛�8شرایط 

،�817 سیرت، خلق، طینت، خوی ،�5روحی: احوال، عادت، حال، خلط 

 عمل، کیفیت، صفت، خصوصیت بارز، سرشت، عالم،؛�818احساس 

 حاالت، عوالم، وضعیات، احوال،؛�80 ویژگی، خصوصیات ،�5 ماهیت

 77  نحوه، طور، گونه، قسم، نوع؛�154اوضاع 

 قالب، چارچوب؛� عرضیت،�5 کیفیت، ماهیت ؛�، روال، نسق، شیوهوجه

 فاز،؛� جنبه، دیدگاه؛�331، الگو، سامانه، ساختار 243، سبک، شکل 218

 179، روند، گرایش 445 بدل، ظاهر ؛�مرحله

؛� مشروط؛� این چنینی، این طور، اینگونه، اله وبله؛�، آنطورچنان ]صفت[

 درحالت خوب، ماهر؛� درحالتِ؛�243وجهی، موجهه، شکلی، شکل گرفته 

 695 درحالت بد، ناشی ؛�694

 حاوی، دربردارنده،�؛�، موصوف، صاحب، متصف777، دارا، دارنده واجد

56 ، دربرگیرنده78شامل 

، چنین بودن، چنان بودن،� طوری بودن،� حالتیدرحالتیبودن ]فعل[

 حالت خود را حفظ؛�داشتن، واجد حالتی بودن، درموقعیت خاصی بودن

کردن، تاب آوردن، تحمل کردن، صبور بودن، شکیبا بودن، صبوری پیشه

 به همان وضع ادامه� دادن، ایستادن ؛�823 آرام ماندن ◄کردن 

، چنین، به همین وضع، باهمان ریخت، همان جور،دراینحالت ]قید[



آن جوری، آن جورها، آن جور، آن گونه، آن طور، به همان شکل، آن طورها،

 8 آن سان، ال )اله(، این سان، این طور، بدین سان، بدین گونه، این چنین

⍃ 331، ساختاریافتگی 243، شکل 179، گرایش 8 شرایط،

 664، اخطار 445پدیداری 

 شرایط: وضعیت نسبی8
 محیط؛�، احوال، عوامل،� موقعیت، فاکتور ها154، اوضاع شرایط ]اسم[

،230 جوّ، جوّ حاکم، حال وهوا، فضا، محیط ؛�766 چارچوب، مفاد ؛�230

 ظاهر؛�9 وضعیت، جای خاص، جای مشخص، نسبیت ؛�آسمان، فلک، زمانه

 جهت گیری، موقعیت زمینی، موقعیت؛�445اوضاع، ظاهر قضیه، ظاهر 

≠ ؛�700 گیرودار، گوشه، مخمصه ؛�27 مقام، رتبه، منزلت، درجه ؛�186

 766مفاد 

 نقطۀ؛�154، اوضاع 110، وقت، دوره 110، برهه، مرحله، نقطه، زمانه موقع

 زمان؛�137، سرموقع 137عطف، مقطع، لحظه، دم، زمان، ساعت، فرصت 

 به آخرخط رسیدن ؛�137اضطرار، بحران 

 وضعی، وضعیتی،؛�7، حادث، خاص، ازپیش تعیین شده، چنان معیّن ]صفت[

 منوط، مشروط، موکول، مرتبط، مربوط،� مناسب،؛�230، مجاور 230محیطی 

 236  محدود؛�154 اتفاقی، متعاقب ؛�642مقتضی 

 7 ، دروضع موجود، اگرچه، دراین حالتاینچنین ]قید[

، بنابراین، ازاین رو، باشرایط گفته شده، علی هذا لذا

، درصورتیکه، درحالیکه، حتی، ولو، تا، اگرچنان چه، اگرچنان که اگر

⍃ 114، زودگذری 73، ردیف 24، سازگاری 9، رابطه 7 حالت 



رابطه باب دو:

 رابطه . ربط9
، بستگی، وابستگی، نسبت، تناسب، عطف،▼، ارتباط، ربطرابطه ]اسم[

 عالقه، اهمیت دادن، اهمیت؛�455 مالحظه، التفات، عنایت، توجه ؛�جهت

 ایجاد ارتباط، پارتی؛� ظروف مرتبط؛�62 ، سیستم، سازمان141 چرخه ؛�638

؛�531 ارتباطات، علم ارتباطات، سیبرنتیک، مخابرات ؛�داشتن، کانال زدن

، ایجاد45 اتصال ؛� روابط، عوالم، عالیق؛�47علقه، محور، وصل، پیوند 

 ایجاب؛�رابطه

 قابلیت مقایسه، تشبیه،؛�12، مطلق نبودن، نسبی بودن، همبستگی نسبیت

 موقعیت نسبی،؛�156 علیت ؛�200 نزدیکی ؛�462 تطبیق، مقایسه ؛�18تشابه 

،13 یکسانی ؛�65 موقعیت درصف، چندم بودن، توالی ؛�27مرتبه، درجه 

28همطرازی 

،475، رابطۀ منطقی، منطقی بودن، استدالل 24، مربوط بودن، مناسبت ربط

 زنجیرۀ استدالل، تداوم؛�48بستگی، استحکام درونی، انسجام منطقی، انسجام 

 مورد بحث، موضوع مربوط،� مثال؛� کاربرد، به جا بودن؛�475بحث، مباحثه 

 ربط ظاهری، بهانه ؛�83خوب، الگو 

 ارجاع؛� مرجع؛� رجوع، مراجعه، عطف، استناد، نقل قول؛�، احالهارجاع

 ارباب رجوع، متقاضی ؛�کار، تفویض اختیار

؛�65 متوالی ؛�12 همبسته ؛�، غیرمطلق، وابسته، مربوط�نسبی ]صفت[

 نزدیک؛�462 منطبق، مقایسه شده ؛�18 قابل قیاس، شبیه ؛�11خویشاوند 

245 معادل، متقارن ؛�219 مطابق، موازی ؛�200

؛�، مربوطه، مرتبط، مربوط به موضوع، دربارۀ موضوع، هموند، منطقیمربوط

؛�638 مهم ؛�24 مناسب، به جا، دقیق، حسابی، منطبق ؛�ذیربط، ذینفع

ماوضع له 

، مرتبط بودن، ربط داشتن، ارتباط داشتن، بازگشتن،مربوطبودن ]فعل[

 راجع؛�178بستگی داشتن، ازعوامل� موثر بودن، اثر داشتن، تأثیر داشتن 

 متعلق؛�بودن، در بارۀ چیزی بودن، دور زدن، سروکار داشتن، پرداختن

 درهم افتادن ؛�638 مهم بودن ؛�12 مطابق بودن، وابسته بودن ؛�بودن

، مربوط ساختن، نسبت دادن، ارتباط ایجاد کردن، رابطهربطدادن

برقرارکردن، ارتباط گرفتن )یافتن(، تماس گرفتن، پارتی جور کردن،

 مرتبط دانستن، مربوط دانستن، مقایسه؛�45کانال زدن، وصل کردن 

 ارجاع دادن، ارتباط دادن، معرفی کردن ؛�18کردن، تشبیه کردن 

، تاحدودی، درچارچوبِ، در مقایسه، به نسبت، بااین دیدگاه،نسبتًا ]قید[

بالنسبه، مع الوصف، بااین همه 

، راجع به، درزمینۀ، در خصوصِ، درارتباط با، باتوجه به، با، درپاسخِ،دربارۀ

نسبت به، در موردِ، دربابِ، ازبابتِ، بابتِ، دراطرافِ، پیرامونِ،� بازگشت به 

⍃ مجاورت27، درجه 12، همبستگی 11، خویشاوندی 8 شرایط ،

 291، جاذبه 289، نزدیک شدن 245، تقارن 219، توازی 202

# 10 فقدان ارتباط . بی ربطی 10
 دلبخواهی بودن،�؛�744، مطلقیت، استقالل، آزادی فقدانارتباط ]اسم[

 انفراد،�؛� دیمی بودن،� الکی بودن، بی حساب و کتاب بودن؛�یکجانبه بودن

 نابرابری�؛�80، تک بودن،� ویژگی 46، گسیختگی، عدم اتحاد 46جدایی 

،�82، اختالف، چندگونگی، تنوع 17، ناهمگنی 15، عدم تشابه، تفاوت 29

 سلب، عدم؛�59 بیگانگی، بیرونی بودن ؛�14 فرق، مغایرت ؛�84عدم تطبیق 

نسبت محمول به موضوع

 فقدان کاربرد،؛�477، منطق نداشتن، تناقض، منطق سوفسطایی بیربطی

 عدم اهمیت؛�231 انقطاع ؛� پوچی، بیهودگی،�515عدم کاربرد، بی معنایی 

639

 اختصاصی،؛�860 بی طرف،� بی تفاوت ؛�88، منفرد، تنها بیارتباط ]صفت[

؛�138 نابه جا، نابه هنگام ؛�59 بیگانه، خارجی، بیرونی ]مجرد[� ؛�80خاص 

 متجدد، غرب زده،؛�82 ناهمگن، متنوع ؛�29، متفاوت، نابرابر� 25ناسازگار 

، ابتکاری، نو 21نوآور 

، غیرمنطقی، بی معنا، بدون کاربرد، بی جا، بی راه، قراردادی،�بیربط

 غیرعملی،؛� درپرانتز؛�495اعتباری، دل بخواهی، نامربوط،� اشتباهی 

  4 بی اساس، بی جوهر، بیهوده ؛�غیرکاربردی، تئوریک

 خارج؛� کاری نداشتن؛�، بسته نبودن، بستگی نداشتنربطنداشتن ]فعل[

ازموضوع صحبت کردن، تجاهل کردن، خودرابه کوچه علی چپ زدن،

 بی ربط صحبت کردن، قاطی کردن،؛�ازموضوع اصلی اجتناب کردن

 570آسمان وریسمان بافتن، واردجزییات شدن 

⍃ 21، نوآوری 19 ، عدم تشابه17، ناهمگنی 15، تفاوت 14 مغایرت،

 25 ناسازگاری

 خویشاوندی: بستگی خونی 11
؛�، خویشی، همخونی، بستگی، قرابت، تقاربخویشاوندی ]اسم[

 اجداد، آباء،؛� برادری؛�169، شجره نامه 708مادرتباری، نظام اجتماعی 

؛�18 سنخیت، تشابه ؛� نپوتیسم، آتاویسم؛�169پدران، نیاکان، والیت، ولی 

 ▼عائله مندی )عایله مندی(، خانواده

، بستگان، خویشان، خویشاوندان، وابستگان، نزدیکان، اطرافیان،اقوام

منسوبین، قوم و خویش، خویش، کس و کار، پیوندان،� فامیل، فک وفامیل،

 فرزندان، اوالد، زادورود،؛�متعلقان، متعلقین، اقارب، اقربا، االقرب فاالقرب



 خواهر،؛� هم قبیله، هم طایفه، هم وطن، عترت؛�170ابنا، اخالف، بچه، فرزند 

همشیره، آبجی، برادر، اخ، داداش، اخوی، برادر ِتنی )اعیانی(، اخوان،

؛� باجناغ، باجناق، جاری؛� عمه، عمو، خاله، دایی، عمه قزی )عم قزی(؛�دوقلو

 پدر، مادر،؛� برادرزاده،� عموزاده، نوه عمو؛� اقوام سببی، نسبی؛�عروس، داماد

 زن، عیال، محرم، شوهر، جفت، زوج، همسر؛� پسرخوانده،� دایه؛�169ولی 

 ناپدری، برادر خوانده، برادر ِرضاعی، برادر ِناتنی، ناپسری، نادختری ؛�894

 اهل خانه، اهل بیت، خانوار، تبار، خاندان،؛� برادری؛�، فامیلخانواده

 اهل و عیال، عائله؛� آل، سالله، ذریه؛�دودمان، سلسله، شجره خانوادگی

 خانواده داری،� عائله مندی؛� صلۀ رحم؛�▼ ایل، قبیله، نژاد�؛�)عایله(، اهل

)عایله مندی(، عیالواری، اجاق 

 ایل وتبار، آل، تبار،؛�، قوم، قبیله، طایفه، ایل، عشیره، سبط، کاستنژاد

 نسل،؛� ایلیات، ایالت، عشایر؛�، تخمه، اصل ونسب، کالن▲سلسله، خانواده�

؛� آریا، زرد، ...؛� عرق؛�371، ملت 74 گروه ؛�170، نسب 170تخم، اعقاب 

آل-، بنی-، اهل، -ان، -یان، -یه، آل سامان، بنی عباس، اهل سنت

)تسنن(، تیموریان، عثمانیان، ... 

؛� مادرانه، پدرانه؛� برادر، خواهر؛�158، منسوب خویشاوند ]صفت[

 اوگه ای ؛� متعلق؛� عیالوار، عائله مند؛� محرم؛� سببی، نسبی، وابسته؛�خانوادگی

 مادر شدن، پدر شدن، تولید مثل؛�، همخون بودنخویشبودن ]فعل[

 به فرزندی قبول کردن ؛�166کردن 

، اصالً ازجهتنژادونسب ]قید[

⍃ 371، انسان 170، اعقاب 169، والیت 9 رابطه 

 همبستگی12
، ارتباط دوگانه یا متقابل، دوسوپیوستگی، مناسباتهمبستگی ]اسم[

 همسازی،؛�9 وابستگی، رابطه ؛� دیگری، همدیگر؛�مشترک )دوطرفه(

 جبران؛�151 مبادله، تغییر متقابل ؛�222 تاروپود، بافت متقاطع ؛�245تقارن 

 مابه االشتراک، وجوه اشتراک؛�714، تالفی 31

؛�245، متقارن 9 ، دوطرفه، متقابل، مشترک، مربوطهمبسته ]صفت[

 708 جناحی ؛�به نسبت

، به یکدیگر وابسته بودن، تابع و متغیر بودن، واکنشوابستهبودن ]فعل[

،28 مساوی کردن ؛�791 تهاتر کردن، تجارت کردن ؛�280نشان دادن 

 31تالفی کردن، جبران کردن 

⍃ 245، تقارن 222، بافت متقاطع 151، تغییر متقابل 9 رابطه،

 317نوسان 

 یکسانی . همانی13
 اتحاد،؛�28، همانی، این همانی ]فلسفه[، تساوی، برابری� یکسانی ]اسم[

 ایضاً، همان،؛�21، نوآوری 494 یکی بودن، تک بودن، اصالت ؛�88وحدت 

 عدد ثابت،؛�16، همگنی 28 همانندی، همطرازی ؛�80هم او، خودش، خود 

  153چیز ثابت 

، هم او، خود، همتا،28، همان، مساوی، سربه سر،� برابر یکسان ]صفت[

 ثابت؛� غیر قابل تمیز؛�88، یک 88، یکی، یکه، یکتا، واحد 28همطراز 

 همین گونه،�؛�21 تک، بی نظیر، تقلیدنشده ؛�153، تغییر ناپذیر 144

همین طور 

 تغییر نکردن، تکرار شدن؛�، همان بودن88، تک بودن یکیبودن ]فعل[

 یکی شدن، ادغام شدن؛�106

 برابر گرفتن، مساوی؛�464، فرق نگذاشتن، تمیز ندادن یکیدانستن

 تعیین کردن، مشخص کردن؛�18 تطبیق کردن، تشبیه کردن ؛�28دانستن 

 561 نام گذاری کردن ،�80

، اد، درست، عیناً ایضًا ]قید[

⍃ 106، تکرار 22، نسخه 18، تشابه 16 همگنی 

 مغایرت . دیگر بودن 14
 غیر، دیگر، دیگری، غیره، جز آن، جز؛�، دیگر بودن، فرقمغایرت ]اسم[

؛�704 مخالفت، ضدیت ؛�10، فقدان ارتباط 15 فرق، تمایز، تفاوت ؛�او

؛� تکذیب؛�25 ناسازگاری ؛�279 تصادف، برخورد ؛�182تضاد، اثر متقابل 

 نقطۀ؛�533 نفی، سَلب، انکار ؛�463 تشخیص مغایرت، قوۀ تمیز ؛�کنتراست

؛�238 پُشت، عقب ؛�221، واژگونگی، وارونگی 240مقابل، روبرو 

 417برگردان، انعکاس 

: قطبین704 اضداد، ضدین ؛�704، تضاد، آنتاگونیسم، ضدیت قطبیت

شمال و جنوب، ساده و پیچیده، تر و خشک، راست و دروغ، صحت و

]به مقوالت متوالیسقم، پاک و پلید، خالی و پر، امر و نهی، آند و کاتد، 

 پارادوکس، متناقض نما ؛�رجوع شود.[

، غیر، دیگر، ضد، عکس، سوا، مباین، متغایر، خالف، متضاد،مغایر ]صفت[

 غلط،؛�25، ناسازگار 704 علیه، مخالف، متضاد ؛�15مانعۀ الجمع،� متفاوت 

 غیره، جز آن، جز او،؛�182 متقابل ؛�240 طرف دیگر، مقابل ؛�533منفی 

دیگری 

، دیگر بودن، سوا بودن، غیر بودن،� ربطی نداشتن، ربطمغایربودن ]فعل[

 درجلو؛�25 تضاد داشتن، ناسازگار بودن ؛�15، متفاوت بودن 10نداشتن 

، منافی بودن،� مخالفت کردن، ضدیت کردن240قرار گرفتن، مقابل بودن 

؛�533، نفی کردن، انکار کردن 738، نافرمانی کردن، سرپیچی کردن 704

221وارونه بودن 

 سوایِ ؛�، جزاین، غیرذلکغیرازاین ]قید[

⍃ 182، اثر متقابل 90، دوگانگی 15، تفاوت 10 فقدان ارتباط،

،467، مدرک متقابل 417، روشنی 240، روبرو 221وارونگی 

 704ضدیت 

 تفاوت . تمیز15
، فرق، تمایز، افتراق، عدم همانندی، عدم موافقت، عدم تشابهتفاوت ]اسم[

 کسری، مابه التفاوت، مابه االختالف،؛�29 عدم تساوی، نابرابری� ؛�19

 شقاق،؛�17 گوناگونی، ناهمگنی ؛�25، اختالف، عدم مطابقت 41باقیمانده 

؛�282 انحراف� جنسی، انحراف� ؛�84، عدم تطبیق 14 مغایرت ؛�709مناقشه 



 وجوه افتراق؛�147، تبدیل 143دگرگونی، صیرورت، تحول، تغییر 

 تعین پذیری،؛� فرقان؛�462 قیاس، مقایسه ؛�463، َتعیّن، قوۀ تمیز تمیز

 تبعیض، نژادپرستی، آپارتاید،؛� تعین، نوانس�؛�80خاص بودن، ویژگی 

 مُعرّف، شناساگر، تعیین کننده،؛�481، تعصب 914اجحاف، بیداد، بی عدالتی 

تشخیص دهنده، تمیزدهنده

؛�80 مورد خاص، خاصه گرایی ؛�، غریب، شکل دیگر، نوع دیگربدل

 قلب؛�یدکی، جایگزین

، تطبیق ناپذیر46، سوا، جدا 19، متباین، بی شباهت، نامشابه متفاوت ]صفت[

 جوراجور، متنوع؛�17 مرکب، ناهمگن ؛�21 ابتکاری، نامقلد، نوآور ؛�84

 تک، خاص؛�14 مغایر ؛�29 ناجور، نابرابر ؛�25 ناسازگار ؛�282 منحرف ؛�82

80

 تعیین کننده، تمیز؛� ویژه، ممتاز، حسابی؛�5 ، مشخص، معین، ذاتیمتمایز

 قاطع؛�دهنده، مشخصه، ممتازه

، تمایز داشتن، اختالف داشتن، تباین داشتن، مشابهمتفاوتبودن ]فعل[

 مغایر بودن، ناسازگار بودن؛�282، فرق داشتن، منحرف شدن 19نبودن 

 متغیر بودن، تغییر کردن؛�25

؛�463، تشخیص دادن، باز شناختن، فرق گذاشتن، تمیز دادن تمیزدادن

 جداکردن ؛�تفاوت گذاشتن، برتری دادن

⍃ 19، عدم تشابه 17، ناهمگنی 14، مغایرت 10 فقدان ارتباط،

 Q8 ، ویژگی29نابرابری 0Q، 462، مقایسه 143، تغییر 126 تازگی،

 463قوۀ تمیز 

 همگنی16
، همگونی، تجانس، همشکلی، همانندی، همخوانی،همگنی ]اسم[

 توافق،؛� همسانی، یکرنگی، یکپارچگی؛�153یکنواختی، پایداری 

 مجموعیت ؛�83 انطباق، تطبیق ؛�60 هماهنگی، نظم ؛�24سازگاری 

، یکپارچه، یک دست، یک تکه، هموژن، هموژنیزه،همگن ]صفت[

 ازیک قماش،؛�متجانس، متحدالشکل، هم جنس، هم شکل، همانند، یک هوا

، تغییرناپذیر144 مثل هم، منسجم، یکپارچه، ثابت ؛�18یک جنس، شبیه 

 استاندارد، نرمال،؛� سروته یک کرباس؛� یکنواخت، قالبی، بیحالت؛�153

 استانده ؛� مرادف، همسان؛�258 صاف ؛�245 همساز، متقارن ؛�83عادی 

 منسجم عمل؛�24، یک دست بودن، سازگار بودن همگنبودن ]فعل[

 باهم خواندن، هم رأی شدن ؛�610کردن، عادت داشتن 

 83 درخود حل کردن ؛�، قالب زدن، مشابه کردنکردنهمگن

⍃ 24، سازگاری 18، تشابه 13 یکسانی Q44، سادگی 28، برابری،

 245، تقارن 153پایداری 

 ناهمگنی17
 تغییرپذیری؛�43، ناهمگونی، فقدان تجانس، آمیختگی ناهمگنی ]اسم[

 تالطم؛�61 عدم هماهنگی، بی نظمی ؛�604 رفتار بی قاعده، تلون مزاج ؛�152

 عدم؛�259 زبری ◄ ناهمواری ؛�244 بی شکلی ؛�63، اغتشاش 318

 گوناگونی، چندگونگی،؛�19 مغایرت، عدم تشابه ؛�15همانندی، تفاوت 

 تخلخل ؛�72 عدم تداوم ؛�84 عدم تطبیق ؛�25 ناسازگاری ؛�82تنوع 

،244 بی شکل ؛�152 متغیر، همواره متغیر ؛�، نامتجانسناهمگنN ]صفت[

؛�19، نامشابه 15 بی شباهت، متفاوت ؛�259 زبر ؛�61، آشفته 246به هم ریخته 

؛�84 بی قاعده، غیرطبیعی ؛�84 ناسازگار، تطبیق ناپذیر ؛�82جوراجور، متنوع 

 604 دمدمی مزاج، دمدمی ؛�142هرازگاه 

⍃ نابرابری25، ناسازگاری 19، عدم تشابه 15، تفاوت 10 بی ربطی ،

  437 رنگارنگی ،82Q تنوع ،59Q، بیرونی بودن 43، آمیختگی 29

 تشابه18
، مشابهت، شباهت، همانندی، قیاس، قابلیت مقایسه، همبستگیتشابه ]اسم[

 شبیه سازی،؛� ترادف؛�28 سنخیت، برابری ؛�245 تناسب، تقارن ؛�12

 440 خطای باصره ؛�16 تجانس، همگنی ؛� اشتراک؛�مطابقت

 استتار،؛� تلفیق، ادغام؛�، استحاله، جذب، تحلیل رفتن، جذب شدنتشبیه

 مقایسه◄ تشبیه کردن، ≠ ؛�553 نقاشی ،�590 شبیه سازی، وصف ؛�20تقلید 

462 

 چیز مشابه، جفت، دوقلو،؛�83، مشابه، شبه، عکس، مدل، قالب، الگو مانند

 مانندها، همانندان، اقران، امثال، امثال ذلک،؛�22برادر،� خواهر، نسخه 

 رویۀ قضایی ؛� قیاس؛� وجه مشترک؛�امثالهم، امثله

 مترادف، مرادف،� هم معنا،؛�، مشابه، مانند، همانند، قابل قیاسشبیه ]صفت[

 همتا،؛�28 متحدالشکل، متشابه، متناظر، معادل ؛�[514 معنایی ◄متداعی ]

؛� مثل سیب نصف شده؛�200 تقریبی، نزدیک ؛�11 خویشاوند ؛�28همطراز 

 16ماننده، متجانس، همگن 

، طبیعی، دقیق، مشابه، ژنریک واقعنما

، باسمه ای، اختراعی، مجعول، الکی، تخمی، شبیه ساخته، بدلی،ساختگی

؛�542 دروغین، تقلبی، کاذب، جعلی، قالبی ؛�542 فریبنده ؛�20تقلیدی 

 بی اساس، بدون اصل، کتره ای،؛�2 غیرواقعی ؛�541من درآوردی، دروغی 

4 بیهوده ◄بی جوهر 

؛�20، مشابهت داشتن، ماندن، مانستن، رفتن، تقلید کردن شبیهبودن ]فعل[

 مطابقت داشتن، مرتبط بودن،� مربوط؛�200به نظر شبیه بودن، نزدیک بودن 

 ازیک جنس بودن، ازیک؛� ارث بردن، به کسی رفتن؛� جفت بودن؛�9 بودن

 به نظر رسیدن، ماننده بودن ؛�نوع بودن، تجانس داشتن

، به شکل چیزی درآوردن، الگوبرداری کردن، ازرو کشیدن،شبیهکردن

 دوباره انجام دادن، تکرار؛�28 مساوی کردن ؛�20نسخه برداری� کردن 

106کردن 

 تطبیق کردن، مقایسه؛�28، مساوی دانستن 13، یکی دانستن تشبیهکردن

 462کردن 

، نظیر داشتن، سابقه داشتن شبیهداشتن

، مانندِ، شبیهِ بهساِن؛�شباهتًا؛�عینًا ]قید[

⍃ 28، برابری 22، نسخه 20، تقلید 16، همگنی 13 یکسانی،

 462 ، مقایسه219Q، توازی 90دوگانگی 



 عدم تشابه19
، فرق، تمایز، مغایرت15 تفاوت ؛�29، افتراق، نابرابری عدمتشابه ]اسم[

 تجسم غیرواقعی؛�527 نقاب ◄ تغییر چهره ؛�21 یکتایی، نوآوری ؛�14

 قیاس مع الفارق ؛�552

 ابتکاری،؛�29 ناجور، نابرابر ؛�15، متمایز 15، متفاوت نامشابه ]صفت[

126 بی بدیل، متجدد ؛�21نوآور 

35، کهتر بودن 34 برتر بودن ؛�15، متفاوت بودن نبودنمشابه ]فعل[

؛�15 تمیز دادن ؛�، نامشابه کردن، به شکل دیگر آوردنمتفاوتکردن

؛�552 تصویر غلط دادن ؛�147، تبدیل کردن 143عوض کردن، تغییر دادن 

،�541 استتار کردن، ریاکارانه پوشاندن ؛�246به هم ریختن، بدشکل کردن 

 525مخفی کردن 

⍃ 21، نوآوری 17، ناهمگنی 15، تفاوت 10 فقدان ارتباط،

 34، برتری 29، نابرابری 25ناسازگاری 

20 Q)20 تقلید )نسخه برداری #
؛�، الگوبرداری، اقتباس284، تأسی، اقتدا، دنباله روی، پیروی تقلید ]اسم[

 انعکاس،؛�551 تجسم ؛�83 انطباق، تطبیق ؛�نسخه برداری، استنساخ، رونویسی

 بدل سازی، دورویی؛�520 به زبان دیگرگفتن، ترجمه، تفسیر ؛�18تشابه 

 4  بی جوهری؛�166 تکثیر، تولید مثل ؛�541

 حرکت معنی دار،�850 ادا ،�594]مسخره بازی، تقلید، پانتومیم، هنر تئاتر 

 طوطی واری،� تشابه؛�552 هجو، تجسم غیرواقعی ؛�851 تمسخر، استهزا ؛�547

[ 851 مسخره بازی ◄ ؛�542 تظاهر، فریب ؛�18

، بدلی، مصنوعی، برگرفته شده، عاریه، مأخوذ، متصنع، قالبیتقلیدی ]صفت[

 جایگزین، جانشین؛� طوطی وار،� بی محتوا؛�541 دروغی ،�543 جعلی ،�542

 دست دوم ؛�150

، مفسرمترجم؛�83، دنباله رو 284 پیرو ؛�594 بازیگر ،�545]مقلد، تردست 

[ 851 مقلد ◄ ؛�925 چاپلوس ؛�850 شیاد، شارالتان، متظاهر ؛�520

 ادای کسی )چیزی( را؛�18کردن، شبیه کردن  ، تکرارتقلیدکردن ]فعل[

؛�851 استهزا کردن ؛�551 نمایش دادن، نمودن ؛�850در آوردن، ادا داشتن 

541جعل کردن 

 تولید؛�106، ازرو کشیدن، نقل کردن، تکرار کردن نسخهبرداریکردن

 166مثل کردن 

، همرنگ جماعت شدن، پیروی284، دنبال کردن مشابهعملNکردن

 تأسی کردن؛�83کردن، منطبق بودن 

استهزا]مسخره کردن، دست انداختن، حرکات کسی را تقلید کردن، 

[ 851 مسخره کردن ◄851کردن

⍃ 551، تجسم 541، دروغگویی 106، تکرار 22، نسخه 18 تشابه 

 نوآوری21
، خالقیت، ابتکار، ابتکار عمل، ابداع، اختراع، قوۀ تخیل،نوآوری ]اسم[

؛�494، اصالت 126 نوی، تازگی ؛�164 آفرینش، خلقت، تولید ،�513تخیل 

 رَویه، سرمشق؛�19 سابقه نداشتن، عدم تشابه ؛�84فردیت، آنرمال بودن 

 انحصار، حقوق تألیف، مالکیت معنوی،؛�977 نوآوری مذهبی، بدعت ؛�23

57 انحصارات ◄عالئم تجاری، حق چاپ انحصاری، حق طبع و نشر 

126، ابتکاری، تازه، بدیع، نو 494، اصل، اصیل، اصلی غیرتقلبی ]صفت[

 تک،؛�126 متجدد ؛�513، مخترع، دارای تخیل قوی، مبتکر، خالق نوآور

 نوپرداز، نوگرا،� بدعت گذار؛� غیرمقلد؛�84 مستقل، تطبیق ناپذیر ؛�80خاص 

977

، تقلیدنشده، بی همتا، بی نظیر، بی مانند، تک، یگانه، یکتا،غیرقابلتقلید

منحصر، منحصر به فرد، بی مثل، بی مثال، بی عدیل 

، اختراع کردن، ابتکار به خرج دادن، آفریدن، تولیدنوآوریکردن ]فعل[

 اقتباس شدن؛�164کردن 

⍃ 494، حقیقت 164، آفرینش 19، عدم تشابه 10 فقدان ارتباط،

 744 ، آزادی513تخیل 

 نسخه . کپی 22
 تشابه؛�20 تقلید )نسخه برداری( ؛�▼، کپی، فتوکپی، رونوشتنسخه ]اسم[

 نسخۀ بد )بدل(، تجسم؛�417 انعکاس ؛�554 مجسمه سازی ؛�553 نقاشی ؛�18

552غیرواقعی 

 عکس، فتوکپی،؛�، المثنی، لنگه، جفت، رونوشت برابر� اصلرونوشت

 چاپ مجدد، چاپ؛� پروف؛�551پلی کپی، زیراکس، فاکسیمیل، تصویر 

 بدل ؛�83 نمونه، مدل، الگو ؛�دوم

⍃ 20، تقلید )نسخه برداری( 18، تشابه 13 یکسانی Q91، دوبرابری،

 587، چاپ 551تجسم 

 سرمشق 23
، مثل، اسوه،� پروتوتایپ، آرکی تایپ، الگوی نخستین، نمونه�سرمشق ]اسم[

، پیش نمونه،� دستگاه اولیه، نمونۀ اولیه، تقدم▼، قالب83  مُدل، الگو،�522

؛�646 مثل اعال، اسوه، نمونۀ� کمال ؛�119 تقدم ]در زمان[ ،�64]در ترتیب[ 

 دست اول؛�623 پیش نویس، برنامه ؛�83تطبیق 

 رهبر ارکستر؛�، مدل نقاشی، موضوع، مانکن، طبیعت بی جانمدلزنده

 690 رهبر ◄

، مدل، مدل شمعی، مانکن خیاطی، مُهر، استامپ، پانچ قالب

، نمونه بودن، به عنوان مدل کار کردن، الگو دادن،سرمشقبودن ]فعل[

 83به عنوان الگو استفاده شدن، نمونه بودن 

⍃ 243، شکل 119، تقدم ]در زمان[ 83 تطبیق 

 سازگاری24
؛�83 تطبیق ؛�488، اتفاق، انعطاف، وفق، توافق، نظر موافق سازگاری ]اسم[

 هارمونی،�؛�488 اجماع، اتفاق نظر ؛�765قرارداد اجتماعی، قرارداد 

،719، آشتی 770 سازش ؛�758 رضایت، تأیید ؛�، همفکری710هماهنگی 



 مایۀ سازگاری، مابه االشتراک، وجوه اشتراک؛� 880، دوستی 717صلح 

 تداوم؛�16 همخوانی، همگنی ؛� دنباله روی،�83 تطبیق ؛�، سنخیتمطابقت

18 همانندی، مشابهت، تشابه ؛�475منطقی، استدالل 

 شایستگی، سزاواری،�؛�9، برازندگی، روایی، مربوط بودن، رابطه مناسبت

◄� اقتضا ؛�694 استعداد ،�694صالحیت، کفایت، اصلحیت، مهارت 

 ضرورت، ایجاب،؛�بودن  به جا؛�137 به موقع بودن، فرصت ؛�642مصلحت 

627 اضطرار ،�596 لزوم، جبر ،�627، نیاز 740اجبار 

 تحلیل رفتن، جذب شدن، حل شدن،،�83، سازگاری، تطابق، تطبیق انطباق

 تنظیم، آمدن، کوک؛�18شبیه شدن، تشبیه 

، هموار، مساعد، جور، باب دندان،� مناسب حال، برازنده،سازگار ]صفت[

،�83 مناسب، قابل انطباق ؛�28، همطراز 488جفت وجور، همساز، موافق 

 مانعۀ الخلو ؛�765 قراردادی ؛�123 هماهنگ، همزمان ؛�299پذیرا 

؛�123 مصادف، همزمان ؛�137 به جا، به موقع ؛�9 ، مربوط▲، سازگارمنطبق

شامل حال

، شایسته، مقتضی، برازنده، مناسب مقام، باب، درخور، اندازه،�مناسب

؛�642 بایسته، مقتضی ؛� شایسته، ذیصالح، قادر، توانا، الیق، اهل؛�بایدوشاید

 اصلح، انسب، اولی، اولی تر،؛�83میزان کردنی، قابل انطباق، قابل تطبیق 

 ماوضع له ؛� مساعد؛�مناسب تر، شایسته تر

 دوخته،؛� تطبیق داده شده، تنظیم شده، کوک شده؛�، تطبیق دادهمنَطبَق

 مناسب ؛�پروشده

، آمدن، خوردن، ساختن، جفت شدن، جفت )جور(سازگاربودن ]فعل[

بودن، برازنده بودن، برازیدن، باهم خواندن، تناسب داشتن، درست بودن،

؛�642 مناسب بودن، مصلحت بودن ؛�83درست درآمدن، منطبق بودن 

 روی شرایط به نتیجه رسیدن،؛�475منطقی به نظر آمدن، معقول بودن 

 باهم جور شدن،؛�706 راه آمدن، همکاری کردن ؛�766مذاکره کردن 

، تأیید488 هم رأی شدن، موافقت کردن، پذیرفتن ؛�880دوست بودن 

 مناسبت داشتن،؛�12 وابسته بودن ؛�106 تکرار کردن ؛�758کردن 

 موافق )طبع( بودن،؛�915 مناسب بودن، شایسته بودن ؛�گنجیدن، بایستن

هماهنگ بودن 

، میزان کردن، تعدیل کردن، تنظیم کردن، بستن،سازگارکردن

 قالب زدن، همگن؛�83 درخود حل کردن ؛�هماهنگ کردن، خوراندن

 کوک کردن، روی موج صحیح انداختن، کانال را انتخاب؛�16کردن 

 الفت دادن، سازگاری دادن ؛�کردن، زدن

⍃ ِقران )جمع123، همزمانی 83، تطبیق 16، همگنی 8 شرایط ،

، ظرافت کالم488، نظر موافق 410، آهنگ 245، تقارن 181علل( 

 710، هماهنگی 575

 ناسازگاری25
، عدم توافق،704، اصطکاک، تعارض، مخالفت، ضدیت ناسازگاری ]اسم[

، مشاجره،475 جدل، مناظره ؛�84 عصیان، عدم تطبیق ؛�489نظر مخالف 

،15 اختالف، تفاوت ؛�718، جدال، جنگ 279، برخورد 709مناقشه 

 ناسازگاری صداها، صدای؛�437 رنگارنگی ؛�518، ایهام 14مغایرت 

 مابه االختالف ؛�881 دشمنی ،�861 بی میلی ؛�411ناهنجار 

 بی لیاقتی،؛�643 عدم مصلحت ؛�، عدم مناسبت، نابرازندگی�ناشایستگی

؛� ناتوانی،� عجز،�695مهارت  بی کفایتی، عدم صالحیت، ناشیگری، عدم

138بدزمانی، بی موقعی، نابه هنگامی 

 آدم؛�411 پیوند ناجور، صدای ناهنجار ،�84، آنرمال بودن عدممطابقت

84ناجور، عاصی 

؛�704، نابه هنجار، مباین، متعارض، متغایر، متضاد ناسازگارN ]صفت[

، ستیزه جو،489 بدلعاب، معترض، مخالف ؛�731 نامساعد ؛�▼نامناسب

،14 مانعۀ الجمع، متناقض، ضد، مغایر ؛�881، معارض، دشمن 718محارب 

، خارجی،84 ناهنجار، غیرطبیعی ؛�84، تطبیق ناپذیر 17نامتجانس، ناهمگن 

15  متفاوت؛�59بیرونی ]مجرد[ 

 توصیه؛�888، ناجور، ناباب، نابه جا، بد، غلط، افتضاح، نامطلوب نامناسب

 برکنار؛�695 ناشی ؛�138 نابه هنگام ،�607، مردود 470 غیرعملی ؛�643نشده 

 ▲ ناسازگار؛�165 غیرقابل استفاده، خراب ،�674

، مخالف بودن، اختالف داشتن،704، ضدیت کردن ناسازگارNبودن ]فعل[

14 مغایر بودن ؛�709، دعوا کردن 475، بحث کردن 489مخالفت کردن 

، نابجا به کاربردن، ناجور انتخاب کردن، غلط انتخاب کردن،بودنناجور

 افتضاح شدن، ناجور؛�درجای نامناسب به کار بردن، بد بودن برای کسی

شدن، نداشتن سنخیت یا ازدست دادن آن 

 نابه جا ؛�، مع الوصف، بااین همه، هنوزعلیرغم ]قید[

⍃ 84، عدم تطبیق 19، عدم تشابه 17، ناهمگنی 10 فقدان ارتباط،

،501، نادان 497، امر محال 489، نظر مخالف 411صدای ناهنجار 

 518ایهام 



کمیتباب سه: 

 کمیت26
؛�52 تام، کل ؛�38، مقدار، اندازه،� قدر، مبلغ، جمع کل، جمع کمیت ]اسم[

 بُعد، ابعاد، طول؛�465، اوزان، مترولوژی 465اندازه، سنجش، اندازه گیری 

؛�211 ژرفا، عمق ؛�209 ارتفاع، بلندی ؛�205 ضخامت، کلفتی، عرض ؛�203

؛�323 سَبُکی ؛�322 وزن، سنگینی، گرانش� ؛�183مساحت، حجم، فضا 

 تعداد، تعدد؛�160قدرت، جریان، فشار، تانسیون، استرس، انرژی، توان 

، ارج،73، ردیف 27  پایه، مرتبه، رتبه، درجه،�809 ارزش، قیمت ؛�104

 866پرستیژ، موقعیت، مقام، اعتبار 

 حد؛�236، حداقل، حداکثر، ماکزیمم، سقف، غایت، حد مقدارمحدود

 کوپن، تکه، سهم؛�322، توزین 465 سنجش، اندازه گیری ؛�نصاب، حضور

 توده، مقدار؛�193 محتوا، محتویات، مظروف ؛� مشت، خروار، وجب؛�783

 بیش، بیشتر، اکثر، افزایش؛�33 کمی، مقدار کم ؛�32زیاد، مقدار فراوان 

 تعدادکم،؛�39 منها، تفریق ؛�37 کمتر، کاهش ؛�104 تعداد بیشتر، تعدد ؛�36

 682 قطعه کاری، کار ؛�105قلت 

، چندی، مقداری، سنجشی، اندازه گیری شدهَکّمی ]صفت[

، بستن، کمیت چیزی را تعیین کردن، وزنتعیینمقدارکردن ]فعل[

)توزین( کردن، مقدار چیزی را تعیین کردن، باعددورقم نشان دادن،

درقالب اعداد و ارقام بیان کردن، رقم )مبلغ، قیمت( گذاشتن، تقویم

783 جیره دادن، تسهیم کردن ؛�کردن

 این قدر، این همه، آن همه  ؛� قدری؛�، به میزانِ�بهمبلِغ ]قید[

⍃ 465، سنجش 183، فضا 160، توان 101، چندبرابری 27 درجه  

 درجه: مقدار نسبی27
 قسمت، سهم، نسبت، عیار، کسر،،�638، مقدار نسبی، اهمیت درجه ]اسم[

 بسامد،؛� جزء؛�783 جیره، کوپن، برش، تکه، سهم ؛�462 مقایسه ؛�9نسبیت 

 ژرفا،؛�209 سطح، ارتفاع، بلندی ؛�26شدت، فرکانس، حجم، مقدار، کمیت 

؛�265 نرخ، آهنگ، سرعت، حرکت ؛�183 دامنه، فضا ؛�211عمق 

 نقطه، مرحله، نقطۀ؛�308 پله، صعود ؛�15اندازه گیری، تفکیک، تفاوت 

 پایه، مرتبه،،�809 قدر، ارزش، قیمت ؛�201 فاصله ؛�8عطف، موقع، شرایط 

؛�58  انگ، قطعه؛�866، ارج، موقعیت، رتبه، مقام، مدارج، اعتبار 73ردیف 

 محو تدریجی، دیزالو ]سینما[، فید ]سینما[؛�316تغییر تدریجی، تکامل 

 278 خزنده، آهسته ؛�، مرحله ایتدریجی ]صفت[

 مدرج، رتبه بندی شده، درجه بندی شده، رده بندی شده؛�9 ، نسبیمقایسهای

، رده بندی کردن، رتبه بندی کردن، طبقه بندیدرجهبندیکردن ]فعل[

 مدرج کردن ؛�کردن، درجه دادن

 تدریجا تبدیل شدن؛�، کم رنگ شدنمحوشدن

 278 تدریجاً ؛�، گام به گام، وجب به وجببهتدریج ]قید[

⍃ 410، آهنگ 73، ردیف 26، کمیت 9 رابطه Q462، مقایسه 

 برابری: یکسانی مقدار یا درجه28
؛�▼، تعادل▼، تساوی، مقدار یکسان، درجۀ یکسان، هم طرازیبرابری ]اسم[

، مستقیم216، افقی 258تراز، هم سطحی، سربه سری،� صافی )صاف بودن( 

 ترازوی؛�16 یکنواختی، یک شکلی، سنخیت، همگنی ؛�249)همواری( 

 913عدالت، مساوات، برادری، عدل 

 معاوضه پذیری،؛�13، هم ارزی، همانندی، مطابقه، یکسانی همطرازی

قابلیت تبادل، معادله، جایگزینی، قابلیت جانشینی، جانشینی، تغییر متقابل

 معادل، هم ارز،؛�791 تبادل، تقابل، تهاتر ؛� اکیواالنس،� ایزوتروپی؛�151

 همزمانی، موافقت،؛�219، توازی 13 همانندی، یکسانی ؛�809ارزش، قیمت 

 آب طراز ؛�24مطابقت 

؛� وضع موجود، همزیستی مسالمت آمیز؛�، موازنه، تراز، تساویتعادل

 تعادل در دریا، تعادل؛�24 متانت، سازگاری ؛�219، توازی 245تقارن 

 تراز تجاری، تراز خارجی، تراز؛� تعادل قوا، تعادل طبیعی؛�کِشتی، باالست

 اعتدال،؛�145 پات، بن بست، توقف ؛�791 تجارت و تهاتر ◄پرداختها 

177مالیمت 

 تسطیح، تراز؛�322، یکسان کردن، تساوی، هموزن کردن، توزین تسویه

؛�31، جبران 714، تالفی 12 مقابله به مثل، همبستگی ؛�31کردن، تعدیل 

 804 پرداخت ؛�92 نصف کردن، عمود منصف، خط استوا،� نیمه ؛�استاندارد

؛�، مساوی کردن، پات، بازی مساوی، برابر� بودن، همقدر بودنتساوی

 31، تعدیل 31 جبران

؛� کمیسیون هم عرض؛�، شخص همطراز، هم عرض، همتا، همکارهمطراز

، جفت،18  نظیر، قرین، مانند؛�716طرف، رقیب، هماورد، شخص مبارز 

 دوگانه◄، مرادف 150 بدیل، مقابل، جانشین ،�894لنگه، زوج، همسر 

 765 متعاقد، متعامل، متعاهد، امضا کننده ؛�90

 همراه،؛�18 مثل، شبیه ؛�13، مساوی، متساوی، متعادل، یکسان برابر ]صفت[

؛�، هم سطح، هم عرض258 تراز، مسطح، هموار، صاف ؛�24متناسب، سازگار 

؛�153، تغییرناپذیر 144 متوازن،� ثابت ؛�219سربه سر، جفت شده، موازی 

 بالسویه ؛� بی حساب، تسویه شده، یر به یر؛�716هماورد، مبارز 

 هم معنا، مرادف،� هم نیرو، مشابه،؛�، هم بها، هم قیمت، هم ارزش، هم ارزمعادل

 هم طراز، همتا، هم شأن، هم رتبه، همدوش،؛�12 متقابل، همبسته ؛�18شبیه 

 جبران کننده؛�24 موافق، سازگار ؛� علی السویه؛� هم ردیف؛�18مانند، شبیه 



31 

 آب ازیک چشمه خوردن، پهلو؛�31، جبران کردن مساویبودن ]فعل[

به پهلو زدن، پابه پا رفتن، کوس زدن، به یک نتیجه رساندن، هم رأی شدن،

؛�635 ازپس حریف برآمدن، کفایت کردن، کافی بودن ؛�24سازگار بودن 

775نصف کردن، سهیم شدن 

 مقایسه؛� جفت کردن؛�، برابر گرفتن، مساوی پنداشتنمساویدانستن

 462کردن 

، بردوباخت نداشتن، مساوی شدن، سربه سر� شدن، برابر�مساویکردن

 متعادل کردن، تعادل ایجاد کردن، موازنه کردن، ثبات؛�شدن، برابر� گشتن

 یکسان؛� هم سطح کردن؛�31 تسویه کردن، جبران کردن ؛�153دادن 

 16کردن، هم جنس کردن، همگن کردن 

، به یک اندازه، بالمناصفه، علی السویه بهطورمساوی ]قید[

، به اندازۀ،� درحدودِ، برابرِ، بالغ بر )بالغ به( مساویبا

⍃ تقارن216، افقی 200، نزدیکی 31، جبران 18، تشابه 16 همگنی ،

 462، مقایسه 322، سنگینی 245

 نابرابری 29
؛�34 تمایز، برتری ؛�، عدم تساوینابرابری:تفاوتمقداریادرجه ]اسم[

 سنگین تر بودن،؛�15، تفاوت 437 رنگارنگی ؛�17 ناهمگنی ؛�35کهتری 

636 عدم کفایت ؛�323 سَبُکی ؛�322سنگینی، گرانش� 

، ناهمگن15، ناجور، بی تناسب، نامتعادل، ناتراز، متفاوت نابرابر ]صفت[

 سنگین؛�437، رنگارنگ 437 مختلف، گوناگون ؛�220 نامسطح، اریب ؛�17

 323، سَبُک 322

 کهتر؛�636آوردن، کافی نبودن  ، کمآمدنکم؛�نابرابربودن ]فعل[

 سنگین◄ وزن بیشتری داشتن ؛�34 زیادی بودن، برتر بودن ؛�35بودن 

 322کردن 

⍃ 143 ، تغییر19، عدم تشابه 17، ناهمگنی 15 تفاوت 

# 30 میانگین 30
،732، میانحالی 177 مالیمت، میانه روی ؛�، معدل، حد وسطمیانگین ]اسم[

 معدل نمرات؛�942اعتدال 

 نیمۀ؛�128، نیمه شب، نیمروز، ظهر 231، بین، میان 70 ، وسطنقطۀوسط

 عمود منصف ؛�625راه، راهِ میانه 

869 عامی، عوام، رعایا ؛�869، مستضعفین آدمعادی

 بینابین،؛�225، مرکزی 70، میانی، میانه، اوسط، وسطی متوسط ]صفت[

؛� عادی، نرمال؛�، مالیم، بین بین732حدوسط، مدیوم، معتدل، معمولی 

 متوسط القامه ؛�606 بی طرف ؛�میانه حال

 نصف؛� جبران کردن؛�، به طور متوسط انجام دادنمتوسطبودن ]فعل[

770کردن، سازش کردن 

، درمجموع بهطورمتوسط ]قید[

⍃ 732 ، میانحالی625، راِه میانه 79، عمومیت 70 وسط 

 جبران . تعدیل31
؛�150 جایگزینی، جابه جایی ؛� بازیافت؛�28، تسویه 28، تساوی جبران ]اسم[

؛�182 واکنش، اثر متقابل ؛�787تاوان، پرداخت غرامت، اعاده، استرداد 

 جبران مافات، دلجویی؛�962 عوض، پاداش ؛�714قصاص، تقاص، تالفی 

941 

؛� ایجاد تعادل، متعادل کردن، متوازن کردن؛�28، توازن، تعادل تعدیل

 وزنۀ تعادل، پارسنگ؛�770سازش 

 متعادل،؛�28، تعدیلی، ترازکننده، متعادل کننده، معادل جبرانکننده ]صفت[

787 اصالحی، برقرارکننده ؛�متوازن

؛�941، عوض دادن، تالفی کردن، دلجویی کردن جبرانکردن ]فعل[

 تراز؛�150 جایگزین شدن، جابه جا شدن ؛�787تضمین کردن، برگرداندن 

 تقاص پس دادن؛�کردن، تعادل ایجاد کردن

، مخالف عمل کردن،28، موازنه کردن، مساوی کردن تعدیلکردن

 تضمین کافی گرفتن، مآل اندیشی کردن، پوشش؛�182تقابل داشتن 

 بده بستان کردن، سازش؛�858بیمه ای داشتن، پوشش گرفتن، محتاط بودن 

770 کردن

 656 احیا کردن ،�656، بازپس گرفتن، بازسازی کردن بازیافتن

150، درمقابل، به جایِ درعوض ]قید[

⍃ 322، سنگینی 291، جاذبه 150، جابه جایی 28 برابریQمقایسه ،

462 

 بزرگی32
؛�54 بی نیازی، کامل بودن ؛�195، اندازه 195، عظمت، درشتی بزرگی ]اسم[

 مقدار، کمیت؛�107 بی نهایت ؛�546 اغراق ؛�637بسیاری، فراوانی، وفور 

؛�178 توانایی، تأثیر ؛�160 زور، توان ؛�183 وسعت، فضا ؛�27، درجه 26

 غلبه، برتری؛�638 شکوه، اهمیت ؛�36 ازدیاد، افزایش ؛�197تورم، انبساط 

،�866 ارزش، قدر و مرتبه، منزلت، جاه، مقام، مکان، درجه، اعتبار ؛�34

 هیبت، شکوه، احتشام، ابهت،؛�868 نجبا ◄لیاقت، تعیّن، بزرگواری� 

، زیادی 104 انبوهی، تعدد ؛�635 کفایت ؛�733جالل، اقتدار 

؛�171 برکت ،�637، وفور نعمت، فراوانی، اشباع، وفور مقدارفراوان

 یک دریا، آسمان؛�52 تمامیت، کل ؛�104 کثرت، تعدد ؛�632معدن، انبار 

تا زمین 

، مهمترین بخش52، اغلب، بیش تر، اکثر، بخش اصلی قسمتعمده

 ماکزیمم ؛�1 جوهر ؛� توده؛�104 اکثریت، بیشترین ؛�638

، فراوان104 قابل توجه، زیاد، بسیار ؛�195، کبیر، درشت بزرگ ]صفت[

 بیش، بیشتر، زیادتر، افزون تر، اکثر، اغلب، بیشترین، حداکثر،؛�637

؛�211 عمیق ؛�183 جادار، وسیع ؛�322 گنده، سنگین ؛�34اکثریت، برترین 

،308 باالرونده ؛�174 فعال ؛�178 بانفوذ ؛�160  توانا؛�162 قوی ؛�209بلند 

،�866 جلیل القدر، اجلّ، خوش نام ؛�213، باالترین 197متورم، منبسط 

 نیکو؛�306 توسعه طلب ؛�638، مهم ▼ عمده، برجسته؛�868شریف، نجیب 



،735 گران، شاق ؛�517 بیان ناپذیر ،�638 صاحب شأن، قابل توجه ،�644

 آن همه ؛�646بالغ، کامل )دارای کمال( 

، گسترده، دامنه دار، پردامنه، بی مرز، سراسری، اپیدمیک، جهانی،فراگیر

 پهناور،؛�75 پراکنده، متفرق ؛�189 حاضر ،�52، جامع 78جهانشمول، شامل 

 هوادار ؛�183عریض، عریض وطویل، وسیع 

، کالن، بسیاربزرگ، بی اندازه،�195، غول پیکر، معظم، عظیم الجثه عظیم

 توسعه طلب؛� ماکروسکوپی؛� بامهابت، باهیبت، بایال وکوپال؛�تناور، گنده

306 

، محیرالعقول، حیرت انگیز، اعجاب آور، شگفت انگیز،مبهوتکننده

 ترسناک؛�470، غیرممکن 472 بعید ؛�486 باورنکردنی ،�864شگفت آور 

821 مهیج ،�854

، فوق العاده، استثنایی، چشمگیر، قابل مالحظه، بارز، مشخص، قابلبرجسته

 عمده،؛�644 ممتاز ،�528 معروف ،�866 شناخته شده، مشهور ؛�638توجه 

638مهم 

 مطلق، معرکه؛�، تکمیل54 تمام عیار، کامل ؛�، غاصبانهگزاف؛�فاحش

195، درشت بودن بزرگبودن ]فعل[

 به طور� قابل مالحظه، بسیار، زیاد،؛� بی نهایت، به غایت؛�، به شدتخیلی ]قید[

 اکثراً ؛� غالباً، بیشتر؛� آن همه، آن قدرها، آن قدر؛� به زحمت؛�سخت

⍃ Q400، بلندی صدا 195، درشتی 104، تعدد 52، کل 34 برتری،

 470عدم امکان 

 کوچکی33
؛�204 کوتاهی ؛�، ریزی، ناچیزی196، صغر، خُردی کوچکی ]اسم[

 بی قدری، عدم؛�636، عدم کفایت 105 کَمی، قلت ؛�206الغری، باریکی 

 کوچک شدن،؛�4 ، بی بنیادی، بی جوهری35 کمتری، کهتری ،�639اهمیت 

 ناپیدایی؛�103 صفر ؛�37، کم شدن، نقصان، کاهش 198تنگی، انقباض 

؛�140، ندرت 114 زمان کم، زودگذری ؛�130 صغر، کهی، بچگی ؛�444

 236محدودیت، محدودیت 

 پشیز، چیز؛�592 خالصه، منتخب ؛�26، کمی، مقدار محدود مقدارکم

 یک ذره، یک گاز، یک لقمه، یک مثقال،؛�323 چیز سبک ،�639جزیی 

 مثقال، نخود،؛�53یک غاز، سرِناخن، یک پشتِ ناخن، اپسیلون، جزء 

اشانتیون 

 چیز؛�319 ذره، اتم، عنصر ؛�53، ریزه، تکه 196، مینیاتور چیزکوچک

 حیوان کوچک، مورچه، کک، ساس،؛�ناچیز، پول خرد، سکه، پشیز

 365، موجودات تک سلولی 196موریانه، آمیب، میکروارگانیسم 

 کوچک تر،؛�236 کم، محدود ؛�، صغیر، ریز196، خُرد کوچک ]صفت[

 تنگ، چسبان ؛� کوچک ترین، مینیمم، حداقل؛�اصغر

 محقر، بی رمق ،�639، جزیی، اندک، مختصر، ناقابل ناچیز

 196، خُرد بودن کوچکبودن ]فعل[

 پیرامونِ� ؛� تقریباً؛� تا یک اندازه؛� هیچ؛�105، اندکی کمی ]قید[

⍃ 639، عدم اهمیت 196، خردی 105، قلت 53، جزء 35 کهتری 

 برتری34
، باالیی، باالدستی، امتیاز، ارشدی، علو،32، مهتری، بزرگی برتری ]اسم[

 تمایز، ارجحیت، انتخاب برتر، اولویت، ترجیح،؛�646واالیی، کمال 

 وجهه،؛�119 جلو بودن، تقدم ]در زمان[ ؛�605 انتخاب ،�638اهمیت 

 قلّه◄ رفعت، افراشتگی، بلندی ؛�733 تفوق، اقتدار ؛�866خوشنامی 

 غالب بودن، تسلط، غلبه، استیال، چیرگی، غالبیت، نفوذ،؛�213)رأس( 

 اَبَر )ابر-(، ابرشهر،�؛�727، غلبه، پیروزی 727 کامیابی، موفقیت ؛�178تاثیر 

 مجد، امیری ؛�654 گزینش بهتر، به گزین، به سازی، بهبود ؛�ابراختر

، موقعیت سوق الجیشی، پیشی، امتیاز، حق ویژه، تقدم، آتو، برگمزیت

 پوئن،؛� چیز برتر، نورعلی نور�؛� مابه االمتیاز؛�برنده، آس، مزیت نسبی

 انحصار، شرکتهای؛�756 جواز، پروانه، مجوز )اجازه( ؛�802بستانکاری 

615 مرغوبیت، حُسْن ؛�57انحصاری 

 سرور، فرد؛�890 عزیز ؛�644، آیت، اتوریته، بهترین نوع خود فردبرتر

؛�690 پیشوا، رهبر ،�690، مدیر 741 بزرگ، رئیس ،�868 نجبا ؛�638مهم 

 قهرمان،؛�696 متخصص ،�696 شخص کارشناس ؛�646اسوه،� نمونۀ کمال 

727برنده، پیروز 

 بلندپایه، باال،؛�، ارشد، بزرگتر، کبیر، اکبر، اعظم، عظام، عظمابرتر ]صفت[

،�64 مرجح، مقدم ؛�741باالدست، مافوق، مبرّز، متعالی، ارجمند، عالیرتبه 

؛�605 انتخاب کننده ؛�644 بیش، بهتر، خوبتر، عالی، نیکو ؛�ممتاز

،�638 مهم ؛�689 رئیس، مدیر، اداره کننده ؛�727 موفق ؛�306توسعه طلب 

733 غالب، مقتدر ؛�638قابل توجه 

 بهترین،�638 ارجح، اولی، مهم ؛�213، اول، نخست، اجلّ، باالترین برترین

 اعلی، افضل، مسلط، بی همتا ؛�644

 جلو زدن؛�306، امتیاز داشتن، پااز گلیم خود فرانهادن برتربودن ]فعل[

 209 بلند بودن ؛�638، مهم بودن 727 موفق بودن ؛�277

 اول بودن، مقدم؛�، تسلط داشتن، مسلط بودن، فایق آمدنتفوقداشتن

 به اوج رسیدن؛�بودن، تقدم داشتن، تفوق گرفتن )جستن، یافتن(

 بالغ بر )بالغ به(؛�، ورای، درورای، آنطرف، باالیِ، باالیِ دستِبیشاز ]قید[

، بیش ازهرچیز، حداکثر بهطورعالی

⍃ زیاده روی213، رأس 178، تأثیر 32، بزرگی 19 عدم تشابه ،

733، اقتدار 727، کامیابی )موفقیت( 646، کمال 644، خوبی 306

 کهتری35
 انقیاد؛�33، خُردی، کوچکی 105، کمتری، اقلیت، قلت کهتری ]اسم[

؛�872 حقارت، دون پایگی، خفت ،�639 بی قدری، عدم اهمیت ؛�745

؛�636، عدم کفایت 307 کسری، تمام راه را نرفتن ،�647کاستی، نقص 

732 میانحالی ؛�655 زوال، فرسایش ،�645، بَدی 728درماندگی 

 کارمند دولت؛�، کهتر، زیردست، مادون، پایین رتبه، سال پایینیمرئوس

،�639، شخص بی اهمیت 742، نوکر 742 فراش، خادم ؛�741 مستوفی◄

؛�672، مأمور 751 منصوب ؛�707 قوای کمکی ؛�869 رعایا ؛�742مالزم 



 عامل؛�686 کارگر ◄ کارمند ؛�754 وکیل، نماینده ؛�755نایب، معاون 

686

 نازل، پایین قیمت،؛�33 کوچک ،�639، اقل، کم، ناچیز، ناقابل کمتر ]صفت[

 کمترین، حداقل، اسفل،؛�198کاهش یافته، کوچک شده، منقبض 

214پایین ترین 

 پست،؛�▲ زیردست، پایین رتبه، مرئوس؛�، جوانتر، خردسالکهتر

 647 ناقص ؛�نامرغوب، بازاری، درجه سه، بدتر

 پیروی؛�307، ناخن کوچکۀ کسی نشدن، کم آوردن کهتربودن ]فعل[

 تبعیت کردن،؛�636 کم گذاشتن ؛�284کردن، دنباله رو بودن، دنبال کردن 

 721، تسلیم شدن 739فرمان بردن، اطاعت کردن 

، کمتر، به ندرت، به مراتب کمتر، منهای نهچندان ]قید[

، حداقل، باز دستکم

⍃ 647، نقص 645، بَدی 639، عدم اهمیت 214، بُن 33 کوچکی،

 745انقیاد 

 افزایش36
 افزایش طول،؛�166، زیاد شدن، ازدیاد، تکثیر، تولید مثل افزایش ]اسم[

 تزاید، ضرب، عمل ریاضی؛�197، بسط، انبساط 203الحاق، درازی، امتداد 

 تشدید،؛�381 افزایش دما، گرمایش ؛�277 سرعت، شتاب ؛�▼، اضافه86

 ترقی، بهبود؛�832 تشدید درد ؛�174، فعال بودن 176 شدت ،�612تحریک 

 73 ترتیب صعودی، سری ؛�74 تجمع، گردآوری ؛�350 سیل، موج ؛�654

 ضمیمه، الحاقی،؛� تورم، برآمدگی؛�، عالوه، افزودگی، بیشی، ترقیاضافه

 بهره، ارزش افزوده، افزایش سرمایه؛�40، اضافه برسازمان، اضافی 40متمم 

 38 جمع ،�86 عمل ریاضی ؛�74 افزوده کردن، انباشت ؛�771

، فزاینده، بیش ازپیش، بسط یابنده، بسیط، درحال افزایش،افزاینده ]صفت[

؛�درحال انباشت، جمع شونده، بالنده، متزاید، افزون شونده،� روبه افزونی

 افزایش دهنده، مروج ؛�164 بارور، حاصلخیز، مولّد ؛�285جلورونده، پیشرو 

، افزونی یافتن )گرفتن(، ترقی کردن، رشد کردن،افزایشیافتن ]فعل[

 بچه کردن، تکثیر؛�زیاد شدن، باال آمدن، باال رفتن، به مال اضافه شدن

 اندک اندک زیاد شدن،؛�167، زادوولد کردن 171شدن، میوه دادن 

استخوان ترکاندن، اضافه شدن، بالیدن، بزرگ شدن، گستردن، انبساط

 افزون شدن، گذشتن، فراوان؛�254، برآمدن 205، ضخیم بودن 197یافتن 

 وافر؛�285 پیشروی کردن ،�654 پیشرفت کردن، بهتر شدن ؛�104بودن 

 باال گرفتن، شعله ور شدن؛�1 ، شدن32 بزرگ بودن ؛�637بودن 

، افزایش310، زیاد کردن، بیشتر کردن، اضافه کردن، باال بردن افزودن

 دوبرابر کردن،؛�171آوردن  ، بار164دادن، تکثیر کردن، تولید کردن 

 توسعه دادن، بزرگ؛�106، مکرر کردن، تکرار کردن 94تکرار سه باره 

، باال بردن203 طوالنی تر کردن، دراز کردن ؛�38، جمع کردن 197کردن 

 بازسازی؛�685، نیروی تازه دادن 174دادن  ، نیرو277 شتاب دادن ؛�310

؛�832 سخت تر کردن ؛�546 اغراق کردن ؛�162 تقویت کردن ،�656کردن 

725به قله رسیدن 

، به نحو فزاینده ای، الی ماشاءاهلل،� کرشندو بیشتروبیشتر ]قید[

⍃ 277، سرعت 197، انبساط 104، تعدد 40، متَمم 38 جمع،

 771، اکتساب 369دامداری 

 کاهش37
 ترتیب نزولی،؛�286، نقصان، تنزل، کم شدن، پسرفت کاهش ]اسم[

 کاهش ارزش، استهالک،؛�309 اُفت، فساد، غوطه، سقوط ؛�73 سری

 اتالف؛�42 رقم کاهنده ؛�801، فقر 163 ضعف ؛�655فرسایش، افول، زوال 

772، باخت، زیان 963 جریمه ؛�747 تحدید ؛�634

، کم کردن، کسر کردن، کسر، تخفیف، حذف، تحدید39، تفریق تقلیل

؛�204 اختصار ،�592 تلخیص ،�814 صرفه جویی ؛�278 آهستگی ؛�747

300 دفع ؛�75 تفرق ؛�333 اصطکاک ؛�198انقباض 

؛�، کم شونده، نزولی، افت کننده، نقصان یابنده، فرسایشیکاهنده ]صفت[

؛� کم ارزیابی شده؛�کم ارزش، مستهلک، تقلیل یافته، کاسته، پایین

 مخففه ؛�311، پایین آورنده 483کم بهادهنده 

، کم شدن، اُفت داشتن، اُفت کردن، کاسته شدن،کاهشیافتن ]فعل[

،198ناقص شدن، پستی گرفتن، پس رفتن، تنزل کردن، کوچک شدن 

75 پخش بودن ؛�309 پایین آمدن ؛�655زوال یافتن 

 کنار گذاشتن،؛�311، پایین آوردن 39، کم کردن، منها کردن کاستن

،204، مختصر کردن، کوتاه کردن 206 به هم فشردن ؛�57مستثنی کردن 

 تسکین دادن، تخفیف دادن؛�814 صرفه جویی کردن ؛�198کوچک کردن 

؛�812 ارزان کردن ؛�483 کم برآورد کردن، دست کم گرفتن ؛�177]درد[ 

 وزن کم؛�872، تحقیر کردن 926ازشأن� کسی کاستن، بدگویی کردن 

 برهنه؛�634 تلف کردن ؛�300، خالی کردن 323کردن، سبک کردن 

 338 تبخیرکردن ؛�105 ریزش کردن، کم کردن ؛�229کردن 

، درحال نقصان، به نحو کاهنده ای، دیمینوندو کمتروکمتر ]قید[

⍃ 772، خسران 198، انقباض 42، رقم کاهنده 39 تفریق 

 جمع38
 پیوست، ضمیمه، مکمل،؛�، عمل جمع، اضافه، عالوه، انباشتجمع ]اسم[

 جمع کل، مجموع،؛�725 اضافه، الحاق، انضمام،� تکمیل، اتمام ؛�40متمم 

 480 جمع بندی، تشخیص ≠ ؛� به اضافه؛� نقل به صفحۀ بعد؛�86عمل ریاضی 

 تکمیل کننده، اختتامی؛�59، افزوده شده، اضافی، خارجی جمعشده ]صفت[

 703  امدادی، کمکی، یاور؛�725

، اضافه کردن،45 پیوستن ؛�86، جمع زدن، شمردن جمعکردن ]فعل[

 انباردن ؛� روی هم گذاشتن، انباشتن، اندوختن؛�36افزودن 

162 پیوستن، تقویت کردن ؛� تعلق گرفتن؛�، باال آمدناضافهشدن

؛� درمجموع؛� به پیوست، به ضمیمه؛�، عالوه براین، به اضافهبهعالوه ]قید[

 به اضافۀ، به عالوۀ ؛� بلکه، مضافاً بر)به(این ]که[؛�اضافه بر، افزون بر

⍃ 113، دیرگذری 85، عدد 43، آمیختگی 40، متَمم 36 افزایش،

 162قدرت 



 تفریق39
 برداشت، اخذ؛�، منها، کسر، حذف، برکناری، استثنا37، تقلیل تفریق ]اسم[

 کشف ؛�42 رقم کاهنده ؛� فقدان؛� مفروق علیه، مفروق منه؛�46 جدایی ؛�786

، تفریق شده، کم شده، محذوف، برداشتی،� زده، حذف شده،منهاشده ]صفت[

 ▼ فاقد، عاری، بدون، منهایِ؛�خط زده)شده(

، کنار37، زدن، حذف کردن، کاستن 105، کم کردن منهاکردن ]فعل[

، استخراج188 جابه جا کردن، انتقال دادن ؛�57گذاشتن، مستثنی کردن 

، لخت کردن،204 کوتاه کردن ؛�46، جدا کردن 304کردن، درآوردن 

 برداشت کردن، برداشتن؛�229برهنه کردن 

 بدون، فاقدِ، عاری از، فارغ؛�، باتخفیف، پس ازکسر، به استثنایِمنهای ]قید[

از 

⍃ 300، طرد و دفع 46، گسیختگی 42، رقم کاهنده 37 کاهش 

#40 متّمم 40
 پیوست، ضمیمه، انکس،؛�38، الحاقی، افزوده، فرعی، جمع متّمم ]اسم[

 پیشوند، پسوند، قید، بخش؛�54 کامل بودن ◄عقبه، مکمّل، کامل کننده 

 کناره؛�227 آستر ؛�89 همراه ؛�725 اتمام ؛�67 دنباله، پیامد ؛�564جمله 

 دُم، دنبه ؛�389 سس ،�844 تزیین ؛�234

؛�، مواد افزودنی، اضافه، ضمیمه، محصول جانبی، اضافه برسازماناضافی

 هدیه؛�771، اضافه کاری، بهره وری، انعام، اکتساب 962کمیسیون، پاداش 

؛�637 ضایعات، حشو، زائد بودن، زیادت ،�641 آشغال ؛�633 تهیه ؛�781

 اضافه بار، اضافه وزن ؛�اضافات، افزونی ها

⍃ 6 عارض Q226، پوشش 89، همراهی 38، جمع 36، افزایش،

 389ادویه و چاشنیها 

 باقیمانده41
◄، بقیه، مانده، تتمه، مابقی، الباقی، ]حالت صفتی باقیمانده ]اسم[

؛� ثقل؛� پس مانده، ته نشین، رسوب، دُرد، ته مانده، ال، الی، لِرد؛�[▼باقیمانده

 جاپا،؛�69 آخر ؛�637 افزونی، بیشی، وفور ؛�157برآمد، حاصل، رویش 

؛�814 پس انداز،� صرفه جویی ؛�548جای پا، رد، یادگار، آثار، پیشینه 

 897 عمل خیرخواهانه ،�676باقیات، عمل 

 آشغال،؛�641 وقت تلف شده ؛� خرده ریز؛�، مازادبرمصرف،� بقایامازاد

 آت وآشغال، آل وآشغال،؛�302 مدفوع ؛�649 چرک ؛�فضوالت، فاضالب

پس ماند، پس مان 

،�896 بیوه ؛�776، ذینفع 150، وارث، یادگار، جانشین بازمانده ]صفت[

607 برکنارشده، مردود ؛�170 بازماندگان، اعقاب ؛�896مطلقه 

 خرج نشده، پس انداز شده،؛�779، مانده، باقی، رسوبی، واگذارده باقیمانده

 مازادبرمصرف، مازاد ؛�637زائد 

 بقا داشتن، پاینده بودن، ماندن،؛�، اضافه آمدن، باز ماندنباقیماندن ]فعل[

 باقی گذاشتن، به یادگار گذاشتن ؛�144ثبات داشتن 

⍃ 779، عدم نگهداری 113، دیرگذری 105، قلت 85 عدد 

 رقم کاهنده:Q چیزی که کسر می شود42
، استهالک، هزینۀ استهالک، تنزل، کاهش55، نقصان رقمکاهنده ]اسم[

 تمام راه را؛� کسری، کم فروشی؛�810 کسر، تخفیف ؛� برش، قاچ؛�37

 آب؛�298 نشت، خروجی ؛�963 غرامت، جریمه ؛�636 کمیابی ؛�307نرفتن 

؛� کاسته، مفروق؛�634 ضایعات، اتالف ؛�204رفتن، کوتاه شدن، کوتاهی 

 814 اندوخته، پس انداز، صرفه جویی ؛�786اخاذی، رشوه، اخذ 

⍃ 307، نارسایی 298، صدور 204، کوتاهی 39، تفریق 37 کاهش،

 810تخفیف 

43 Q43 آمیختگی#
، مخلوط بودن، آمیزش، تخلیط، درمیان همدیگر بودن،آمیختگی ]اسم[

 ادغام، امتزاج،� ملغمه سازی، تلفیق،؛�222 بافت متقاطع ؛�231میان 

؛� تقلیب؛� گداختگی، فوزیون، آلیاژسازی؛�50یکپارچگی، اتحاد، ترکیب 

 نفوذ، تراوش، نشر، تداخل، اشباع،؛�آالیش، آلودگی، سرایت، عفونت

؛�166 آمیزش بین نژادی، دورگه، پیوند، اختالط، جماع ؛�297دخول 

 حل در محلول، انحالل، محلول درست کردن؛�مجموعیت، درهم آمیختگی

 آشپزی، تولید آلیاژ، آسفالت پزی ؛� بوتۀ آزمایش؛�337

؛�649 کثافت ،�649، آمیختگی، آلودگی، ناصافی، ناپاکی عدمخلوص

 541 دورویی ؛�951فساد، بی عفتی 

 عامل،؛�، ناخالصی، مادۀ ترکیبی، تنتور، خیسانده، دم کردهجزءترکیبی

عنصر، جزء سازنده، ترکیبات، افزودنیها، مواد� متشکله، شائبه، رنگ جزیی،

 425، رنگ 389، ادویه 33مقدار کم 

، معجون، مخلوط، چیز مرکب، ترکیب، آلیاژ، آمیزه، اکسیر، آشملغمه

شله قلمکار  

؛�، مخلوط، ممزوج، مختلط، قاطی، درهم، همزده، متداخلآمیخته ]صفت[

؛�▼ ناخالص؛� آمیزشی؛�82، متنوع 50 ترکیبی، مُرکب ؛�قلب، تقلیبی

 مزجی ؛� هم نهشت، متداخل، متقاطع؛�آغشته، عجین

، قاطی پاطی، شیرتوشیر، قاراشمیش، وصله پینه، گوناگوندرهمبرهم

464 متنوع، گوناگون،� متفرقه، درهم، نامشخص ؛�437

▲ آمیزشی، آمیخته؛�، نامتجانس، پیوندیدورگه

 قبیح،؛�649 چرک، نجس، کثیف ؛�649، ناصاف، ناسره،� ناپاک ناخالص

 842زشت 

، درهم آمیختن، به هم آمیختن، مخلوط کردن، قاطی کردن،آمیختن ]فعل[

 آلودن، آغشتن، ترکیب؛�63 بُرزدن، به هم ریختن ؛�به هم زدن، تکان دادن

 طرح دار�؛�45 وصل کردن ؛�56 درست کردن، تشکیل دادن ؛�50کردن 

 به هم تابیدن، بافتن؛�303 حل کردن، ریختن ؛�437کردن، رنگارنگ کردن 

 دست بردن،؛�163 آبکی کردن، ضعیف کردن ؛�425 رنگ کردن ؛�222

 ازدوجنس؛�390 اشتها آورکردن ؛�دخل وتصرف کردن، دستکاری کردن

؛�166، تولید مثل کردن 164مختلف با هم پیوند کردن، تولید کردن 



تخلیط کردن 

، آمیختن، آمیزش کردن، ترشح کردن، نشت کردن،مخلوطشدن

167 تکثیر شدن ؛� قاطی شدن؛�297نفوذکردن 

، مخلوط بودن، قاطی داشتن، ناخالص بودن، خلوصخالصنبودن

 541 خرده شیشه داشتن، دروغ گفتن ؛�نداشتن

⍃ 50، ترکیب 45، پیوستگی 38، جمع 17 ناهمگنیQ، 70 وسط،

 437رنگارنگی 

 سادگی 44
 تسهیل،؛� صِرفِ چیزی؛�16، همگنی ▼، یکدستی، خلوصسادگی ]اسم[

 سرراستی،؛�ساده سازی، ساده گردانی، حذف، فاکتورگیری، برطرف سازی�

 699 بی تکلفی، خامی ؛�573 سادگی ]کالم[ ،�516قابلیت درک 

 تمیزی، پاکی،؛�422، شفافیت 16، صافی، قاطی نداشتن، همگنی خلوص

،950 عصمت، عفت، پاکدامنی ؛�648طهارت، پاکیزگی مادی، پاکیزگی 

874، فروتنی 933، پرهیزگاری 935، معصومیت، بیگناهی 942اعتدال 

 تخلیص ؛�648، شستشو 46، پاالیش، تصفیه، جداسازی تقطیر

 پیرایش،،�648 استحمام ؛�▲ تقطیر◄ پاالیش، تصفیه ؛�، پاکسازیزدایش

 غبارروبی ؛�746 آزادسازی ؛�اپیالسیون

؛�52 کلی ؛�88، بسیط، صِرف، مجرد، محض، مطلق، یگانه ساده  ]صفت[

؛�190، فارغ، تهی، خالی 229 عور، بی زینت و زیور، برهنه ؛�5اولیه، ذاتی 

 بی تکلف، ساده لوح، خام؛�701 سهل، آسان ؛�39فاقد، عاری، منها شده 

▼  ناب، صافی، خالص؛�573 مرسل،� ساده و بی پیرایه ]کالم[ ؛�699

 رقیق؛�648، صاف، بیغش، پاک ▼، ناب، سره، صافی، خالصغیرمخلوط

 868 اصیل، نجیب ؛� مجرد، محض، مطلق؛�16نشده، تقلیب نشده، همگن 

، ناب، سره، صافی، یکدست، بی آالیش، بی غل وغش، بی غش،خالص

 طاهر، نزیه، تمیز، منزه،؛�بی شائبه، درست، راست، لُب، یکباره، بالمره

 آفتاب؛�▲ محض، صِرف، مطلق، ساده؛�427 سفید ،�648پاکیزه، پاک 

،935، منزه، معصوم، بیگناه 950مهتاب ندیده، باعفاف، پاکدامن، عفیف 

 929 شریف ،�874 فروتن ؛�942، معتدل 933پارسا، پرهیزگار 

 آسان≠ ؛�88، خالص بودن، یکدست بودن، تک بودن سادهبودن ]فعل[

 701بودن 

؛� تقلیل دادن؛� حذف کردن، فاکتورگرفتن؛�16، همگن کردن کردنساده

 منسجم کردن، یکپارچه کردن؛�46بازکردن، گره گشودن، جداکردن 

 جدا کردن، غربال کردن، صاف؛�، تقطیر کردن، پالودنتصفیهکردن

 زدودن؛�کردن

⍃ 88، وحدت 16 همگنی 

 اتحاد . پیوستگی45 
، الحاق، پیوند، تقارب▼، پیوستگی، به هم پیوستگی، اتصالاتحاد ]اسم[

 وابستگی،؛�74، اجتماع 378، تماس، لمس 202، همپوشی، مجاورت 293

 ائتالف، تعاون، یگانگی، همکاری؛�324 یکپارچگی، تراکم ؛�48انسجام 

 علقه،؛�76 نقطۀ اتصال، محل واگرایی، محل گردهم آیی، کانون ؛�706

 279 برخورد ؛�791 تهاتر ؛�47پیوند 

، الحاق، انضمام،� الصاق، وصل، جوش کاری، وصل کردن، به هماتصال

،�587 صحافی، چاپ ؛�331 بافت ؛�50 ترکیب ؛�74پیوندزدن، اجتماع 

؛�38 پیوست، جمع ؛�228دوخت، وصله، درزگرفتن، رفو، دوزندگی، خیاط 

 وسیلۀ اتصال: هویه، دستگاه؛�48 ارتباط، انسجام ؛�303فروکنش 

،264، چفت، بسته کننده 47جوش کاری، منگنه، پانچ، چسب 

 مفصل بندی ؛�▼وصل کننده

 ]نزدیکی، مقاربت، جفتگیری، برخورداری،166 جماع ◄، جماع

هماغوشی، وصال، تمتع، آمیزش، لقاح، جفت شدن، سکس، وطی، تولید

 دخول؛�894 پیوند، ازدواج ؛� دورگه؛� آمیزش بین نژادی،� اختالط؛�166مثل 

 تجاوز[؛� تمکین؛�887 معاشقه، معانقه، مغازله، عشق ورزی ؛�297

 محل؛�47، بند، زانو، لوال، درز، رباط 47، اتصال، محل اتصال، پیوند َمفَصل

 تقاطع، بافت متقاطع؛� زانو،� آرنج، مچ، قوزک، بند انگشت؛�جوشکاری

 شیرازه، فنر؛�222

 تضامنی، ثبت؛�775 سهیم، تعاونی ؛�، پیوسته، متصل، ملحقمتحد ]صفت[

؛�48 ائتالفی، متحده، مشترک المنافع، دست دردست، منسجم ؛�708شده 

 متعلق، متعلقه ؛�، وصل شده50مرکب 

، چسباننده، پیونددهنده، رابط، ملتحمه، الحاقی، سیمی، منسجموصلکننده

 ]اسم:[� کلید برق، سوئیچ، منگنه، پانچ،؛�208 ریسیده، رشته، الیاف دار ؛�48

 جوشکار؛�264بسته کننده 

 سخت،؛�153، محکم، چسبیده، سرجا، سر جای خود، کیپ، استوار سفت

 گیرکرده، لحیم شده،؛� چسبان، تنگ ؛�48، یکپارچه، منسجم 324چگال 

 مرتب، متقن، متین، مضبوط ؛�پرچ شده، ناگشودنی

 صحافی شده،؛�، گره خورده، چسبیده، پیچیده264، بسته بههمبسته

مهارشده، به هم دوخته، دوخته شده، الصاق شده، چسبانده شده، الصاقی، متصل 

؛�، پیوند زدن، ملحق کردن، جفت کردن، افسار بستنپیوستن ]فعل[

؛�464 یکی کردن، باهم درنظر گرفتن، تمیز ندادن ؛�50ترکیب کردن 

 به هم پیوستن، پیوستن ]الزم[؛�264 بستن ؛�▼ وصل کردن◄ 48چسباندن 

 ▼ متحد شدن◄

، متصل کردن، الصاق کردن، به بند کشیدن،264، بستن وصلکردن

، ملحق کردن، جفت کردن، پیوند48قطارکردن، به هم پیوستن، چسباندن 

 کنارهم قرار دادن، متصل کردن قطعات،؛�48زدن، جوش دادن، چسباندن 

 جفت◄ وصلت دادن ؛�164 تولید کردن ◄، ساختن 50ترکیب کردن 

 90کردن 

، کوبیدن، مهارکردن، لنگر انداختن، نهادن، نشاندن،محکمکردن

 پیچ کردن، میخ کردن،؛�235، حصار بستن، دیوار کشیدن 48چسباندن 

درقید گذاشتن، پرچ کردن 

، دوختن،222 به هم تابیدن، بافتن ؛�، افسار زدن، به قالده بستنگرهزدن

 تنگ؛�747 دستبند زدن، غل وزنجیر کردن ؛�کوک زدن، کور کردن

778گرفتن، نگهداشتن 



قوطی  در؛� بستن، محکم کردن، چفت کردن؛�، سفت کردنتنگکردن

را گذاشتن، گذاشتن 

، به هم پیوستن، ملحق شدن، یکی شدن، به هم وصل شدن،متحدشدن

، مالقات74، به هم رسیدن، جمع شدن 293جوش خوردن، متقارب شدن 

 خوردن؛�708، عضو شدن 706، همکاری کردن 295کردن 

 ]نزدیکی کردن، درهم افتادن، سکس داشتن،166 ◄، عشقبازیکردن

[894، ازدواج کردن 166جفت شدن، تولید مثل کردن 

⍃ 50، ترکیب 48، انسجام 43 آمیختگیQ، 74 گردآوری،

 Q706، همکاری 293، همگرایی 101چندبرابری 

 عدم اتحاد . گسیختگی46 
 بریدگی، گسل،؛�، انشعاب، گسیختگی، گسست▼، جداییعدماتحاد ]اسم[

؛�335، مایع 49 لقی، لق بودن،� عدم انسجام ؛�72، عدم تداوم 201شکاف 

 کناره گیری،،�621 انصراف، چشم پوشی ؛�75پاشیدگی، پراکندگی، تفرق 

؛�280 پس نشینی ؛�709 شقاق، مناقشه ؛�294 اختالف، واگرایی ؛�753استعفا 

، قیمه،53 چیز جدا، عضو ؛�10 مطلقیت، فقدان ارتباط ؛�80انفراد، ویژگی 

053 تکه تکه ◄قیمه قیمه، 

؛� تفکیک، انفکاک، دستچین؛�231، انفصال، فک، انقطاع جداسازی

؛� تحریم، بایکوت؛�883 انزوا،� گوشه گیری ؛�746 رهایی، آزادسازی ؛�انتزاع

 جابه جایی،؛�786 مصادره ؛�39 تفریق ؛�44 تصفیه، تقطیر ؛�300طرد، دفع 

 مرزبندی،؛�231 حائل، جدار ؛�330 شکنندگی ؛�51 تجزیه، فساد ؛�188انتقال 

 جداکننده: صافی، پاالیه، فیلتر، الک، الکِ نرم،�؛�15 فرقان، تمیز ؛�236حد 

 ▼غربالک، غربال )غربیل(، آردبیز، ]صفت:[ جداکننده

، گسل، چاک، شکاف231، پارگی، دریدگی، جداشدگی، انقطاع قطع

؛�204 اختصار ؛� قطع اندام )عضو(؛�92 دوراهی ؛� مقطع، برش؛�201

 شقاق✑ ؛�658پیشگیری 

، افتراق، هجر، مهاجرت، هجران، فراق، غربت، غریبی، بُعدجدایی

 متارکه،؛� تباین، دوگانگی، اختالف، نفاق؛�201، فاصله 199مسافت، دوری 

 مفارقت ؛�▲ انفصال، جداسازی؛�896طالق، بیو گی 

،▼ جدا؛�72، نامتحد، مقطع، ناپیوسته، گسسته، گسیخته منقطع ]صفت[

 شُل، لَق، آزاد،؛�75 بریده، پاره، متفرق ؛� متوقف؛�▼، شکسته▼جداشدنی

 عددوار، مقطعه ؛�53 تکه تکه ؛�744 مستقل ؛�779هرز، واگذارده 

 تک،؛�223، بیرونی 59 غریبه، خارجی ؛�199، سوا، مجزا، دورافتاده جدا

؛� گسیخته، ازهم گسیخته، باز؛�744 مستقل ؛�883، تک وتنها، بی کس 88تنها 

 مقسوم، قسمت شده،؛�منفصل، متمایز، مفروز، متباین، عالحده )علی حده(

 ▼ جداگانه؛�بخش شده

 قابل حل،؛� تقسیم پذیر؛�، قابل تفکیک، قابل حمل، تاشوجداشدنی

 گسیختنی ؛�حل شدنی

، ریز، آش والش، خردوخمیر، ازهم پاشیده، داغان، متالشی،شکسته

 خالل)شده(، خردشده، خردوریز،؛�53ریزریز، قیمه، قیمه قیمه، تکه تکه 

 منفجر، شکافته؛�ساطوری

978، جدایی انداز 222، متقاطع 256، قطع کننده، قاطع، بران، تیز جداکننده

، گسستن، قاطی نشدن، سوا شدن، بریدن، پاره شدن،شدنجدا ]فعل[

 دوری جستن، اجتناب؛�بریده شدن، چاک خوردن، قطع شدن، دور افتادن

 راه را کج کردن،؛�294 ازهم دور شدن، منشعب شدن ؛�620کردن 

 پاشیدن،؛� عازم شدن؛�51 متالشی شدن، تجزیه شدن ؛�282منحرف شدن 

؛�280 برگشتن، پس زدن ؛�75آب انداختن، ازهم پاشیدن، پخش بودن 

 آویختن، آویزان؛�309 پخش شدن، افتادن ؛� پوست انداختن؛�طالق گرفتن

 جدا بودن، شل بودن، نگهداری نکردن؛�620 اجتناب کردن ؛�217بودن 
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 طالق خواستن، طالق گرفتن، جدایی؛�، انشعاب کردننفاقکردن

طلبیدن، متارکه کردن 

، گسیختن، ازهم گسیختن، قطع کردن، بند ازبند جداکردن،کردنجدا

 الک کردن،؛�263کردن   آب کردن، باز؛�229پوست کندن، برهنه کردن 

، ازقید746 رها کردن، آزاد کردن ؛�62دسته بندی کردن، طبقه بندی کردن 

گذاشتن،  جدا؛�188 جابه جا کردن، انتقال دادن ؛�701آزاد کردن 

، برگزیدن، خوب و بد463 فرق گذاشتن ؛�▼ تقسیم کردن،�632انبارکردن 

 خارج کردن،،�605کردن، دستچین کردن   سوا؛�کردن، غربال کردن

 خلع کردن، قرنطینه؛�232 دیوار کشیدن، حلقه زدن ؛�57مستثنی کردن 

،▼، گسلیدن، شکافتن، بُریدن▼ پاره کردن؛�883کردن، منزوی کردن 

 ▼شکستن

 قاچ کردن، نصف،�62، بخش کردن، طبقه بندی کردن تقسیمکردن

 تخس کردن ؛�204 کوتاه کردن ؛�92کردن 

، اره کشیدن، اره کردن،▼، برش دادن، چاک دادن، پاره کردنبُریدن

، گسلیدن، فاصله دادن263 شکافتن، سوراخ کردن ،�655مجروح کردن 

 کنده کاری کردن،؛�212 تراشیدن، تراش دادن، سطح را برداشتن ؛�201

 ختنه کردن؛�260، دندانه دار کردن 262شیارکشیدن 

 پوست کندن،؛�201، دریدن، کندن، چاک زدن، فاصله دادن کردنپاره

؛�301زدن، جویدن   ریزریزکردن، قیمه کردن، گاز؛�229برهنه کردن 

 ▲ برش دادن، بُریدن؛�332ساییدن، پودرکردن 

کردن، دونیم کردن، ترکاندن، پکاندن، منفجر کردن، ، خردشکستن

؛�655، آسیب زدن 332، ساییدن، پودرکردن 165 خراب کردن ؛�شکافتن

]الزم:[ خرد شدن، پریدن، ترکیدن، پکیدن، منفجر شدن، تَرَک برداشتن 

، به تنهایی، عالحده )علی حده( جداگانه ]قید[

⍃ 51، تجزیه 49، عدم انسجام 39 تفریقQ، دوری75 پراکندگی ،

،294، واگرایی 263، گشودگی 262، شیار 260، دندانه 199

 779، عدم نگهداری 332، پودر 330شکنندگی 

 پیوند: وسیلۀ اتصال47
،▼، قالویز▼ طناب؛�، وسیلۀ اتصال، محیطِ اتصال، مادۀ اتصالپیوند ]اسم[

 زنجیر،؛�▼، چسب▼، افسار، کمند▼، کمربند▼، یوغ▼، قفل▼گره، رباط

 تیرآهن، تکیه گاه؛�▼ چسب◄ مالط، سیمان ؛�45 لوال، اتحاد ؛�9رابطه 



 راهِ میانه،�624، پاساژ، کریدور، خطوط ارتباطی، راه 351 کانال ؛�218

 آداپتور، اتصال، سیم؛�308 پله، پلکان، نردبان، صعود ؛�624 بند، پل ؛�625

◄ جوش، لحیم ؛�45 اتصال ◄ وصل ؛� اتصال آهن، اتصال بدنه؛�رابط

▼چسب

 کابل، سیم، سیم؛� رسن، حبل، بند، تار، زه؛�208، نخ، ریسمان، رشته طناب

؛�▼ زنجیر، پابند، غل، یوغ؛�▼ مهارکننده، زمام، افسار، کمند؛�بکسل، مفتول

باربند، بارپیچ 

، قید، بستقالویز

؛� پیچک، ترکه؛� پی، َوتَر، عضله، ماهیچه؛�، رشته، تسمه208، نوار رباط

 زنجیر، غل ؛�گره، انواع� گره، گره کور، گره پاپیون

، دکمه، قزن، دکمه فشاری )قابلمه ای(، سنجاق قفلی،45، مفصل قفل

 گیرۀ کاغذ، سنجاق سر،؛�[844 تزیینات لباس ◄دکمۀ سردست ]

 منگنۀ؛�256 سوزن، میخ، سنجاق، پونز، گل میخ، قالب، نوک تیز ؛�سَر گل

؛� قالب، سگک؛�748 دستبند، زندان ؛� پیچ، مهره؛�کاغذ، سوزن، پانچ، استیپل

 کلید،؛�264کلون، قفل گلنگدن، قفل کشویی، پشتی، ضامن، بسته کننده 

68 نقطۀ آغاز ◄ماشه، آغازکننده 

 وسیلۀ نگهداری،؛�▼ زنجیر، قالب، لنگر، کمند،�662، وسیلۀ حفاظت یوغ

؛�▼ مهارکننده، کمند؛� بخو، پابند، دستبند، غل، غل وزنجیر؛�778انبر 

748 زندان

[، پیش بند،747بازداشت ◄، ]▲، شالق، تعلیمی، غل وزنجیر، یوغکمربند

◄ بازوبند، گردنبند، روبند ؛� دستار؛�[228 پوشیدنیها - سایر ◄]

228 روسری

، قالده، افسار، عنان، دهنه، پوزبند، اخیه، لگام، لجام، مهار، زمام،کمند

 تعلیمی،؛� گردنبند؛�▲ زنجیر، یوغ؛�▲ بند، طناب؛� مهارکننده؛� 748زندان 

 عصام ؛� میخ طویله؛�964 وسیلۀ  شکنجه ؛�▲شالق، کمربند

؛� جوش، لحیم؛�، ماستیک، سیلیکون357، سریشم، سریش، صمغ چسب

خمیر، بتونه، مالط، ساروج، آژند، سیمان، بتون، گچ، مصالح ساختمانی

 چسب آکواریوم، سیلیکون، چسب نواری،� چسب مایع؛�226 روکار ،�631

)دوقلو، قطره ای، ...(، تینر 

48، چسباندن 45 ، محکم کردن45 وصل کردن ◄پیونددادن ]فعل[

⍃ 256، تیزی 218، پایه 208، الیاف 48، انسجام 45 پیوستگی،

 778، نگهداری 354غلظت 

 انسجام48
، پیوستگی، ارتباط، وابستگی، قوام، یکپارچگی، تمرکزانسجام ]اسم[

؛�12 ارتباط ارگانیک )متقابل، تنگاتنگ(، همبستگی؛�329، استحکام 324

 استحکام درونی، انسجام؛�326 صالبت، سختی؛�329پایداری، استحکام 

؛�71 پیوستگی، استمرار، تداوم ؛�9، ربط 475منطقی، منطق، استدالل 

؛�324 قوام، تراکم ؛�45 اتصال، اتحاد ؛�778، نگهداری 354چسبندگی 

47 وسیلۀ اتصال، علقه، پیوند ؛�331ساختاریافتگی 

، همبسته، متمرکز، یکپارچه، یک تکه، یک تخته،منسجم ]صفت[

 مقاوم،؛�329 استوار،� محکم ؛�324، غلیظ، چگال 354 نیمه مایع ؛�یک دست

؛� الصاقی، مرتب؛�475 مستدل، منطقی ؛�326 سفت، سخت ؛�326صلب 

 331سازمان یافته، اُرگانیک، تنگاتنگ، ساختاری 

 یکی شدن،؛�، منسجم بودن، به هم چسبیدن، اتصال داشتنباهمبودن ]فعل[

، یک کاسه شدن،778 چسبیدن، نگهداشتن ؛�74آمدن، جمع شدن  گرد

 ارتباط داشتن ؛�324جامد بودن 

، منسجم کردن، بستن، اتصال دادن، به هم پیوستن، ارتباط دادن،چسباندن

45 اتصال کردن، محکم کردن ؛�45وصل کردن 

⍃ 88، وحدت 71، تداوم ]در ترتیب[ 47، پیوند 45 پیوستگی،

 778 ، نگهداری354، غلظت 324تراکم 

 عدم انسجام49
؛�، ناپیوستگی، جدایی اجزا، فقدان ارتباط ارگانیکعدمانسجام ]اسم[

، پراکندگی،51 فروپاشی، تفکیک، تجزیه ؛�72گسیختگی، عدم تداوم 

 لیزی،؛�46 گسیختگی، عدم اتحاد ؛�655 زوال ،�655، اضمحالل 75تفرق 

 مایع◄ سیال بودن ؛�330 پاشندگی، شکنندگی ؛�258نچسبی، صاف بودن 

، گاز 335

 لیز، روغنی، صاف؛�، نامنسجم، خُرد، پاشیده، خردوخاکشیرنچسب ]صفت[

 شکننده؛�51، تجزیه شده 217 ول، آویزان ؛�335 آبکی، سیال، مایع ؛�258

 655 زوال یافته ؛�330

، پوست786 پوست کندن ؛�46، تکه تکه کردن، جدا کردن کندن ]فعل[

655 آسیب زدن ؛�786 به زور گرفتن ؛�229کردن، برهنه کردن 

؛�655، زوال یافتن 46، ازهم پاشیدن، گسستن، جدا شدن ُخردشدن

 330شکننده بودن 

⍃ 51، تجزیه 46 گسیختگیQ، 217، آویزانی 72 عدم تداوم 

# 50 ترکیب 50
 ادغام، ملغمه سازی،؛�56، آمیزش، ساخت، سنتز، تشکیل ترکیب ]اسم[

 الحاق، اتحاد؛� گداختگی، فوزیون، آلیاژسازی؛�تلفیق، یکپارچگی، اتحاد

 پیوستگی،؛�123 همراهی، همزمانی ؛�88 وحدت ؛�43 امتزاج، آمیختگی ؛�45

؛�706 انجمن، شراکت، همکاری ؛�181 سینرجی، قِران ؛�706همکاری 

؛�90 جفت ؛�164 تولید ◄ ساخت ازترکیب اجزا ؛�710وحدت، هماهنگی 

 319کاتالیزور، شیمی 

، مادۀ مُرکب، آمیزه، اکسیر، ترکیب فلزات، مخلوط، معجون، ملغمهآلیاژ

[، چدن، مفرغ، مسوار 326 چیز سخت ◄ برنج، برنز، فوالد ]؛�43

 قائم به ذات،؛� منسجم، متمرکز؛�88، ترکیب شده، متحد، یگانه ُمَرّکب ]صفت[

؛� سنتزشده، مصنوعی، شیمیایی؛� آمیزشی؛�43 مخلوط، آمیخته ؛�5ذاتی 

181 قرین ؛�ترکیبی، ساختنی

، سنتز کردن، مخلوط کردن، قاطی کردن، آمیختنترکیبکردن ]فعل[

◄، ساختن 45 کنارهم قرار دادن، متصل کردن قطعات، پیوستن ؛� 43

 جمع کردن؛�222 درهم بافتن، تنیدن ؛�56 تشکیل دادن ؛�164تولید کردن 



 623 تدبیر کردن ؛�90 جفت ؛�74آوردن   یک کاسه کردن، گرد؛�38

 43، آمیختن، مخلوط شدن ترکیبشدن

⍃ 74، تجمع 56، دربر گرفتن 45، پیوستگی 43 آمیختگی،

 222، بافت متقاطع 88وحدت 

 تجزیه51
؛� تفکیک، تخمیر؛�46، عدم اتحاد 46، جداسازی 337، انحالل تجزیه ]اسم[

 عدم تمرکز، پاشیدن، پاشندگی ]طیف؛�319 الکترولیز، شیمی ؛�337میعان 

 449 تحلیل، اندیشه ؛�49 تالشی، ازهم پاشی، فروپاشی، عدم انسجام ؛�نوری[

 کاهش،�655، زوال 55 نقصان ؛�655، استحاله، خوردگی، اضمحالل فساد

363 مردار،� جسد ؛�659 خوره، زنگ ؛�649 قانقاریا، چرک ؛� تخمیر؛�37

 خمیرشده، له، خمیری؛�، متالشی، پاشیده، تخمیرشدهتجزیهشده ]صفت[

649 پوسیده، مرده، فاسد، کثیف ؛�46 بریده، منقطع ؛�356

، دورانداختنی، یکبارمصرف، قابل بازیافت، بازیافتنی تجزیهشدنی

، متالشی شدن، پوسیدن، پژمردن، پالسیدن، گندیدن،تجزیهشدن ]فعل[

 کثیف؛�165 فروریختن، خراب شدن ؛�655ازهم پاشیدن، زوال یافتن 

 زنگ زدن، خورده شدن؛� بچه کردن؛�649کردن 

؛�46 گسیختن، جدا کردن ؛�44، فاکتور گرفتن، ساده کردن تجزیهکردن

 ذوب کردن،؛�449 اندیشیدن ؛�63 به هم ریختن ؛�75پاشیدن، متفرق کردن 

337آب کردن 

⍃ پودر165، تخریب 75، تفرق 49، عدم انسجام 46 گسیختگی ،

 655، زوال 361، مرگ 332

 کل - بخش اصلی52
؛�79 جامعیت، عمومیت ؛�54، تمامیت، کل، کامل بودن کلیت ]اسم[

 سیستم، نظام،؛�321 جبلت، کیهان ؛�78جهان شمولی، فراگیری، شمول 

 رژیم، دولت، سازمان،�60، نظم 62 چارچوب، هیئت، تشکیالت، سازمان

 358  بدن، ارگانیسم؛�733سیاسی 

 عام، عامه،؛�، همگی، تمام، کلیه، جمله، کلهم اجمعین، آحاد، سراسر�همه

 تمامیت، تمامی، مجموع، جمیع،؛�عموم، اکثریت مردم، عموم مردم، عوام

 79 همگان ؛�▼همه چیز، همه ]قید[

؛�104 اکثریت، بیشترین ؛�638، قسمت عمده، االهم فی االهم بخشاصلی

 مطلب عمده، جان کالم، لُب مطلب، نکتۀ مهم ؛�توده

؛�▼، بخش ناپذیر▼، کل، تام، همگانی، عالمگیر، عمومی، جامعکلی ]صفت[

 واحد، یک؛�646 تمام عیار، تمام و کمال، کامل )دارای کمال( ؛�44ساده 

 74 گروهی ؛�88

 درست، آکبند، دست،�646، سالم، بکر، نو، باکره، بی عیب دستنخورده

 54اول، تکمیل، کامل )پُر( 

، غیرقابل تقسیم، منحل نشدنی، جدانشدنی، جدایی ناپذیر،بخشناپذیر

 الینفک، پیوسته ؛�44 ساده ؛�یکپارچه، یک تکه

، وسیع،79، جهان شمول ▲، عالمگیر، عمومی، کلی32 ، فراگیرجامع

، همه جانبه، گسترده،78محیط، فراگیرنده، دربرگیرنده، سراسری، شامل 

 اخص ؛�74 گروهی ؛�189 حیِ حاضر، حاضر ؛�79همگانی، عام 

 ازبای بسم اهلل تا تای تمت ؛�، به کلی، کامالً، بالکل، اصالً، پاککاًل ]قید[

 یکپارچه، سرتاپا، یک سره،؛�، اکثراً، درمجموع، مجموعاًرویهمرفته

 54 سراسر،� یک قلم، بالتمام، کامالً

 بالاستثنا، تک تک،؛�، همگی، دسته جمعی، اکثراً، تمام، کلیه، جملههمه

 اجماعاً، به اجماع، متفقاً ؛�یکایک، هرکدام

⍃ وحدت85، عدد 79، عمومیت 78، شمول 54، کامل 32 بزرگی ،

 314، حرکت انحنادار 96، چهارگانگی 88

 جزء53
 اکثریت،؛�783، قسمت، سهم ▼، تکه▼، شاخه▼، بخش▼، عضوجزء ]اسم[

،102 درصد، نصفه، نیمه، دُنگ، کسر ؛�105 اقلیت، قلت ؛�104بیشترین 

 قسط؛�58 قلم، آیتم، قطعه ؛�41مانده، مازاد 

 عضو؛�775 مشترک، شریک ؛�، اندام،� ارگان، پاره، بند، بافت، لوبعضو

 708 عضو حزب ،�692 عضو شورا ؛�58 یدکی، قطعه ؛�تیم، یار

 نصیب،؛�▼، قطاع، شقه، حصه، لخت، پاره، تکه58 ، قسمت، قطعهبخش

؛�46 ضلع، وتر، باریکه، خالل، بند، حلقه، برش، مقطع، قطع ؛�783سهم 

؛� باب، فراز، فصل؛�589 جلد، کتاب ؛�184، حوزه، ناحیه 74گروه 

 واحد اداری،�؛� قالب ]پنبر، صابون[؛� بعض؛� اپیزود؛�زیرمجموعه، زیرسیستم

 687اداره،� معاونت، دپارتمان، حوزه، دفتر، شاخه، کارگاه 

 الحاقی، متمم؛� چیز فرعی، مشتق، متفرعات، تابعه؛�، شعبه، فرع، شاخشاخه

 ▲ بخش◄ واحد اداری ؛� قمر؛�366 ساقه، شاخ وبرگ ؛�40

، پاره، خرده، ریزه، براده،� پوشال، پوش، تراشه، تراش، پارچه، قطره،تکه

، چیز33، مقدار کم 55 نقصان ؛�41 باقیمانده ؛� بدنه؛�▲ بخش◄چکه، شقه 

، وصله،43، قطعات منفصله، مدول، جزءترکیبی 58 قطعه ؛�33کوچک 

 سرِناخن، بعض ؛� لخت؛�پینه

 شقه شده،؛�، پاره پاره، عضوعضو، ریزریز، قیمه، قیمه قیمهتکهتکه ]صفت[

؛�636 پرپرو، تجهیز نشده ؛�647 ناقص ؛�46مثل جگر زلیخا، شکسته، جدا 

 33کوچک 

؛�52 جدانشدنی، الینفک، پیوسته، بخش ناپذیر ؛�، اندامی، ارگانیکعضوی

 یکی یکی ؛�جزئی

کردن، باز کردن، منفصل کردن، شقه کردن، ، ازهم جداکردنتکه ]فعل[

 46جدا کردن 

، اندکی33 یک هوا، یک ذره، کَمی ؛� جزئی؛�، بعضاً، خُردخُردجزئًا ]قید[

 برخی، بعضی، هیچ ؛�105

⍃ 55، ناقص 33 کوچکیQ، 58 داخلی بودنQ، کسر77 طبقه بندی ،

 783، تسهیم 247، زاویه دار 104، تعدد 102

#54 کامل 54
 استواری،�؛�52، کاملیت، تمامیت، تمامی، کل بودنکامل ]اسم[



،�863 بی نیازی ؛�88یکپارچگی، پیوستگی، انسجام، یگانگی، وحدت 

؛�79 جامعیت، فراگیری، عمومیت ؛�635 خودکفایی، کفایت ؛�کم نداشتن، 

 نقطۀ اوج، اوج، پیک، رأس؛� وصال، موفقیت کامل؛�646استغنا، کمال 

 تکمیل کننده،؛�725 کامل کردن، تکمیل، شارژ، تصحیح، اتمام ؛� 213

 بسیج، تکمیل تدارک،؛�52 همگی، همه ؛�پُرکننده، مغزی یدکی، شارژر

؛� گنجایش، حداکثر ظرفیت؛�706 همبستگی، همکاری ؛�669آمادگی 

ظرفیت تکمیل 

بودن، لبریزی، اکمال، انباشتگی، فراوانی، ، پُری ، اشباع، پُرسرشاری

 سرریز،؛�947 شکم پُر، پرخوری ؛�303 استغراق ؛�863 بی نیازی ؛�637وفور 

طغیان 

، تکمیل، درست، تام، تمام، پایان یافته، به تمام معنا، یکجا،کامل ]صفت[

 مفصّل، مشروح، باذکر جزئیات،؛�646تمام عیار، کامل )دارای کمال( 

؛�52 به سزا،� صحیح، قرص، بی عیب، دست نخورده ؛�570طویل ]کالم[ 

 دریک نوبت، یک سره،؛�78 دارا، شامل ؛�▼ لبریز، پر؛�635به اندازه،� کافی 

؛�32، فراگیر 52یک بند، یک تکه، یکپارچه، همه جانبه، سراسری، جامع 

 تمام-،؛� باالبلند؛�40 مکمّل، کامل کننده، تکمیلی، اضافی، متمَم ؛�669آماده 

 مطلق،؛� گرانبار؛� ▼ کامالً◄ تاآخرین حدّ، فول، منتهای ؛�تمام قد(∍)

 ریشه ای، اساسی، بنیادی؛�32 فاحش ◄ مفرط ؛�44، خالص 44محض، ساده 

 حسابی ؛�156

، انباشته، لبریز، مملو، سرشار، لبالب، غنی، ماالمال، انبوه، آکنده،پُر

،�863 اشباع شده، سیر ؛�▲ تکمیل، کامل؛�637 وافر ،�637مشحون، فراوان 

 میان پُر،؛�154، پرواقعه 146 جاری، بی امان، یک ریز، مداوم ؛�مغروق، غرقه

، انبوه،322 سنگین ؛� ناسفته، مغزدار؛�632پُرشده، آکنده، انباشته، انبارشده 

؛�264 پلمب شده، مُهرشده ؛� تنگ، کیپ، چپانده، تنگ چین؛�324چگال 

 949، مست 947 پرخوری کرده، پرخور ؛�آمادۀ ترکیدن )انفجار(

، تمام شدن، پایان یافتن725شدن، به قله  رسیدن  ، پُرکاملشدن ]فعل[

 کامل بودن،؛�669 آماده شدن ،�669 به بار نشستن، رسیدن، رسیده شدن ؛�69

 لبریز؛�706 یکپارچه شدن، همکاری کردن ؛�637تکمیل بودن، وافر بودن 

شدن، طغیان کردن، سرریز شدن 

 جبران؛�38، جمع کردن 56، تکمیل کردن، تشکیل دادن کاملکردن

 ختم کردن، به پایان؛�725 موفق شدن، تمام کردن، انجام دادن ؛�31کردن 

 264 بستن ؛�69رساندن 

، آکندن، انباشتن، فشردن، چپاندن، تپاندن،پُرکردن)تکمیلکردن(

، جادادن، تنگِ هم چیدن، پر303 فرو کردن ؛�633تجدید محتوا کردن 

؛�303، ریختن 341 آب انداختن، آبیاری کردن ؛�227کردن )گنجاندن( 

 اشباع کردن، غرقه؛�189 فراگرفتن ؛�226، اندودن 193بار زدن، بار کردن 

 کامل◄ پُرشدن ؛�324 متراکم کردن ؛� انباردن؛�863کردن، سیر کردن 

 ▲شدن

، یکسر، یک سره، سربه سر،52، تماماً، به کلی، کالً کاماًل ]قید[

 پاک، سیر، بی کم وکاست،؛�دریک نوبت،� تمام وکمال، تاماً، مطلقاً )مطلقا(

 سراسر،� سرتاسر، یک بند، سراپا، ازاول تاآخر، ازسرتاته، از؛�بی کم وزیاد

 تاآخرین حدّ، منتهایِ، به حد اعال، به حد کمال،؛�بای بسم اهلل تا تای تمت

 مفصالً، حسابی، به طور کامل ؛�32 خیلی ؛�تمام و کمال، بی نهایت

⍃ 52 کلQ، 725، تکمیل 646، کمال 187، استقرار 78 شمول 

 ناقص . نقصان )کامل نبودن(55
، کم وکاست،307، کامل نبودن، کمبود، کسری، نارسایی نقصان ]اسم[

؛�670 نرسیدگی، فقدان آمادگی ؛�636 کمی، عدم کفایت ،�627نیاز 

 بخشی؛�623 کار درجریان، پیش نویس برنامه، برنامه ؛�670عقب ماندگی 

، اهمال، کوتاهی، بی دقتی،726 کارنیم بند، عدم تکمیل ؛�53ازکار، بخش 

 استهالک، رقم؛�655 زوال ؛�307 کاستی، تمام راه را نرفتن ؛�458غفلت 

 نصفه، نیمه، جزء؛�201، فاصله 72 حلقۀ مفقوده، عدم تداوم ؛�42کاهنده 

؛�647 فقدان کمال، نقص ،�647 نقیصه، جاافتادگی، معیوبیت، عیب ؛�53

 معلولیت، نقص عضو، فلج ؛�105انگشت شمار بودن، کمیابی، تنگی، قلت 

 افتاده، نادیده گرفته شده، جاافتاده،،�307، ناکامل، نارسا ناقص ]صفت[

 معیوب، خراب، بدون کمال؛�▼ تکمیل نشده؛�دارای ازقلم افتادگی، محذوف

 کوتاه ]فاصله[؛�636 لُخت، تجهیزنشده ؛�307 کم آورده ،�647 ناقص ◄

؛�46، پریده، شکسته 53 تکه تکه ؛�<پاره وقت>  - جزئی، بخشی، پاره؛�204

 اندک، مختصر، خالصه،؛�655 فرسوده ؛�829 ناراضی کننده ؛�ساقط شده

، چالق، شل،163 معلول، علیل ؛�سطحی، سَبُک، بی برکت، توخالی، پوک

؛� )بی دست(، یک چشم، یک پا┄، بی┄ بدون؛�لنگ، افلیج، عاجز، پابریده

؛�نیمه ماهر، نیمه هادی، ...(∍، )┄ نیمه؛�آسیب دیده، مقطوع النسل

 779تعمیرنشده، واگذارده ]عدم نگهداری[ 

 ناپخته،؛�670 ناآماده ،�670 بدون آمادگی ؛�726، ناتمام تکمیلنشده

 وقفه افتاده، متوقف شده،؛�244 خام، بی شکل ؛�670نرسیده، کال، نارس 

 درجریان، درجریان؛� معلق، موکول به، منوط به؛�72وقفه دار، گسیخته 

 ول شده، واگذاشته؛� نیمه تمام، نیمه ساخته، نیمه کاره؛�68ساخت، آغازین 

 458]مورد� غفلت واقع شده[ 

 کمبود پیدا کردن، کسر آوردن،،�655، زوال یافتن نقصانیافتن ]فعل[

 ناقص بودن،� کامل نبودن،� کسری؛�726، تمام نکردن 307کم آوردن 

 آماده؛�829 ناراضی کردن ،�636داشتن، نداشتن، کم داشتن، کافی نبودن 

،46 ناقص )معیوب( شدن، شکستن ≠ ]؛� لنگیدن، معلول بودن؛�670نبودن 

[ 647نقص داشتن 

،154 درحال اتفاق ،�669دردست احداث ؛�بهصورتناقص ]قید[

 726درجریان 

⍃ 53 جزءQ، عدم کفایت307، نارسایی 201، فاصله 190 غیاب ،

 726، عدم تکمیل 647، نقص 636

 دربر گرفتن 56
 تشکیل،؛�}گردهمآوردناجزاوتشکیلکلیاارگانیسم{، دربرگرفتن ]اسم[

،775ساخت، تأسیس، پایه گذاری، پایه ریزی، بنیان گذاری، مشارکت 

 مونتاژ،؛�43 سنتز، آمیختگی ،�50  ترکیب؛�331سازماندهی، ساختاریافتگی 



 موسیقی،�62 ارکستراسیون، تنظیم ؛� تشکیل تیم، یارکشی؛�74گردآوری 

 کل ترکیبی، قطعۀ موسیقی؛�78 دربر داشتن، شمول ؛�5 بافت، ماهیت ؛�412

 331، ساختار 164 ساختمان ،�52 ارگانیسم، کل ؛�74، اجتماع، گروه 412

،74 سازنده، گردآورنده ،�52، متشکل، ارگانیک، کلی دربرگیرنده ]صفت[

 سازمان دهنده،؛�52 یکپارچه، منسجم، بخش ناپذیر ،�50، مرکب 74مجتمَع 

؛�78 حاوی، آبستن، دربردارنده، شامل ؛�مؤسس، بنیان گذار، پایه گذار

 7 واجد

 78، مشمول 53، بخش )قسمت( 53 جزء ◄دربرگرفتهشده

،43، درست کردن، شکل دادن، ساختن، آمیختن تشکیلدادن ]فعل[

 یار گرفتن، سازماندهی کردن، ثبت؛�50سنتز کردن، ترکیب کردن 

 جمع کردن،؛�62، منظم کردن 775کردن، دایر کردن، تأسیس کردن 

 پدید آوردن، مونتاژ؛�586 به نظم درآوردن، نوشتن ؛�74گرد آوردن 

 164کردن، تولید کردن 

،78 داشتن، حاوی بودن، شامل بودن ؛�، متشکل بودن ازمرکببودناز

 خوردن، داشتن جزء وابسته ؛�78دربر داشتن، شامل شدن 

 دربردارندۀ، دارایِ،� حاویِ، شاملِ، مملواز ؛�، متشکل ازدربرگیرندۀ ]قید[

⍃ 775، مالکیت مشاع 78، شمول 58، داخلی بودن 50 ترکیب 

 بیرون گذاشتن 57
، حذف،702، کنار گذاشتن، استثنا، سلب، طرد، منع بیرونگذاشتن ]اسم[

؛�752 برکناری، عزل ،�607 عدم قبول، رد ؛�932انحصار، خودخواهی 

 سلب آسایش )اختیار، اعتماد، ...(،؛�757تحریم، بایکوت، ممنوعیت 

؛�883 طرد، اجتماعی نبودن ؛�620 اعراض، اجتناب ؛�747محرومیت، تحدید 

؛�300، طرد 300 دفع ؛�550 امحا ؛�481، پیشداوری 481تبعیض، تعصب 

 موجودات◄ استثنایی بودن ≠ ]؛� مستثنیات؛�223 بیرون ؛�فقدان، عدم شمول

[81 قاعده ≠ ؛�84استثنایی 

 کمبود،؛�▼، کنار گذاشته شدن، محروم بودن، مستثنی بودنمحرومیت

 801فقر 

، انحصارات، مونوپولی، تراست، کارتل، اتحادیهشرکتهایانحصاری

 امتیاز،؛� تصدی گری دولت، انحصار؛� )انحصار دخانیات(؛�تولیدکنندگان

 انحصار،� حق؛�34 حق تقدم، مزیت ؛�756جواز، پروانه، مجوز )اجازه( 

انحصاری، حقوق تألیف، مالکیت معنوی، عالئم تجاری، حق چاپ

 اختراع )ثبت شده(، حق اختراع، حقوق معنوی ؛�انحصاری، حق طبع و نشر

، دافع، دورکننده، مستثناکننده، محروم کننده،انحصاری ]صفت[

 انحصارطلب،؛�5 اختصاصی ؛� یک قطبی؛�757سلب کننده، تحریم کننده 

 سلبی ؛� فاقد، محروم، بی نصیب؛�انحصارگرا

، مستثنا، محروم، بی نصیب، بی بهره، ممنوع شده، مستثناشده،مستثنی

 بیرون گذاشته شده،؛�470 غیرممکن ،�607 مردود ؛�خط خورده

 طردشده، مطرود، رانده؛� 300ممنوع الخروج، تبعیدی، اخراجی، پناهنده 

؛�919 غیرمشمول، معاف ؛�752 ممنوع القلم، ممنوع المداخله،� معزول ؛�883

 محذوف، حذف شده،؛� تحریم شده، بایکوت شده، تحت تحریم؛�ممنوع

 استثنایی، غیرعادی≠ ]؛� سلب شده، سلبی؛�حذفی، برکنار، کنارگذاشته شده

084]

؛�، محروم بودن، بیرون گذاشته شدن، مجاز نبودنمستثنیبودن ]فعل[

مستثنا شدن، کنار گذاشته شدن، تحریم شدن 

، خارج کردن،786، بیرون کردن، محروم کردن مستثنیکردن

کنارگذاشتن، اجازۀ ورود ندادن،� راه ندادن، تحریم کردن، بازداشت کردن

 بیرون گذاشتن، تحت الشعاع قراردادن، انحصاری عمل کردن، به؛�747

 جلوگیری کردن، قدغن کردن؛�انحصار خود درآوردن، انحصار داشتن

، بُردن786، محروم کردن 786 بی بهره کردن، سلب کردن، گرفتن ؛�757

 مشمول نکردن،� معاف؛�620 تحریم کردن، اجتناب کردن ؛�786)برداشتن( 

 قرنطینه؛�458 فروگذاردن، نادیده گرفتن، غفلت کردن ؛�919کردن 

؛�648 سانسورکردن، خط زدن، پاک کردن ؛�883کردن، منزوی کردن 

 55نداشتن، دربر نگرفتن، شامل نبودن، فاقد چیزی بودن، نقصان یافتن 

 159 استثنائاً، اتفاقاً ≠ ؛�، به جز، اال، جز آن کهبهاستثنای ]قید[

، بدونِ، بی فاقِد

⍃ 607 عدم انتخاب ،�550، امحا 481، عدم تشخیص 223 بیرون�،

 883اجتماعی نبودن 

 داخلی بودن . قطعه58
؛�53، یدکی، زاپاس، قلم، آیتم، جزء سازا، جزء سازنده، جزء قطعه ]اسم[

 عنصر، مادۀ؛� یکی از، عضو؛� متعلقات، وجوه؛�178 تأثیر ◄عامل، عوامل 

، افزودنیها، محتویات، مظروف43ترکیبی، مواد� متشکله، جزء ترکیبی 

؛�274 اجزای خودرو ؛� بچه؛�43 قطعات منفصله، مدول، جزءترکیبی ؛�193

 630 ابزار� ؛�365، اجزای بدن حیوانات 371 بدن انسان ،�53اندام،� عضو 

 ترکیب کننده،؛�5، متعلقه، الینفک، داخلی، ذاتی تشکیلدهنده ]صفت[

 سازمانی ؛�45ترکیب دهنده، چسباننده، وصل کننده 

⍃ 630، ابزار 193، مظروف 178، تأثیر 56، دربر گرفتن 53 جزء 

 بیرونی بودن59
، خارج بودن، بیگانگی، غریبی، غیرباطنی )عارضی(بیرونیبودن ]اسم[

 عدم؛�199 الیۀ بیرونی، دوری ؛�223 پیرامون،� بیرون ؛�6 عارض ◄بودن 

 84تطبیق 

، شخص خارجی، بیگانه، اجنبی، فرنگی، تبعۀ خارجه، ناشناسخارجی

، کوچ کننده300، پناهنده 188 غیر، غریبه، غریب، غربتی، آواره ،�562

؛� بیگانگان، اغیار، اجانب، اَتباع خارجه )بیگانه، خارجی(، غربا؛�268

 عجم، غیرآریایی ؛�297 تازه وارد ،�667شخص فراری 

، حریم شکن، مهمان ناخوانده،� حدشکن، متخلف، خالفکار، مهاجم،متجاوز

362 قاتل ؛�712حمله کننده 

؛�223، بیگانه، بیرونی ]فضا[ 6، خارجی، عارضی بیرونی]مجرد[ ]صفت[

،84 استثنایی، غیرطبیعی ؛�▲ مهاجم، متجاوز؛�وارداتی، ساخت خارج

،491 ناآشنا، نیاموخته ؛�▲ غریبه، خارجی؛� عجم، غیرآریایی؛�983جادویی 



 491 ناشناخته ؛�525بی اطالع 

⍃ 223، بیرون 191، مقیم 84، عدم تطبیق 17، ناهمگنی 6 عارض،

 297دخول 



 نظمباب چهار:

# 60 نظم 60
 سیستم،؛�710 هماهنگی ؛�62، آراستگی، تنظیم ▼، سامان، ترتیبنظم ]اسم[

،16 همگنی ؛�81متدولوژی، قانون، روال مشخص، ضابطه، نسق، قاعده 

 سلسله مراتب، هرم، درجه بندی، درجه،؛�739 انضباط، اطاعت ؛�610عادت 

؛�71 روال، منوال، مسیر عادی، تداوم و استمرار ؛�73قطار، آرایه، ردیف 

 نظام، سیستم، هیئت، رژیم، بدن، ارگانیسم؛�62ساماندهی، آرایش، تنظیم 

 قانون، نظم و ترتیب، نسق، آرامش، عافیت، امنیت،؛�62، سازمان 358

، سکون، آرامش399، سکوت 153 آسودگی، قرار، پایداری ؛�660ایمنی 

 انتظام ؛�266

 سلسله مراتب، درجه بندی، درجه، قطار،؛�65، تسلسل، تعاقب، توالی ترتیب

 73آرایه، ردیف 

 مقرر،؛�710، مرتب، باقاعده، هماهنگ 83، طبق مقررات منظم ]صفت[

 قانونمند، سیستماتیک،؛�739 منتظم، منضبط، مطیع ؛�قانونی، بانسق، بانظم

 اتوکرده، چین نخورده، صاف؛�62 آراسته، مرتب ؛�تحت کنترل، مضبوط

،399 ساکت ؛� الفبایی، به ترتیب الفبا؛�764 مترتب، موعود ؛� ارگانیک؛�258

 266 آرام، بی تحرک

 مرتب کردن، آراستن، تنظیم؛�62 منظم کردن ◄نظمدادن ]فعل[

 سازمان دادن، نظم؛� میزان کردن، درست کردن؛�کردن، الفبایی کردن

 آرایش دادن،،�841 خوشگل کردن ،�844 تزیین کردن ؛�62برقرار کردن 

243شکل دادن 

، مرتب بودن، هماهنگ بودن،� با هم خواندن،� سازگار بودننظمداشتن

 وارد صف شدن، در صف قرارگرفتن، دررتبۀ صحیح؛�24)شدن( 

 187قرارگرفتن، جای خود نشستن، مستقر شدن 

⍃ 648، پاکیزگی 245، تقارن 81، قاعده 71، تداوم 62 تنظیم 

 بی نظمی61
، بی ترتیبی، نابه سامانی، عدم هماهنگی، درهم برهمی، به همبینظمی ]اسم[

، شلوغی،318 اختالل، تالطم ؛�734ریختگی، درهم ریختگی، هرج ومرج 

 بی؛�411 جنجال، سروصدا، قال، همهمه، صدای ناهنجار ؛�318آشوب 

 ایجاد اغتشاش، اختالل،؛�649 آلودگی، ناپاکی ؛�738انضباطی، سرپیچی 

 ابهام ؛�63اغتشاش 

 آب گل آلود، دیوان بلخ، بازارِ؛� شلوغی؛�318، اغتشاش، آشوب آشفتگی

 پاشیدگی،؛�شام، بازار مکّاره، آشفته بازار، بازار مسگرها، آخرالزمان

 اضطراب، پریشانی، تزلزل،؛�641 خرت وپرت، بی فایده بودن ؛�ریختگی

، ازدحام، شلوغی، هنگامه، جمعیت305 ترافیک ؛�825بی قراری، نگرانی 

 418، تاریکی 165، ویرانی 318 تالطم ؛�74

؛�517، سختی، غیر قابل درک بودن 700، بغرنجی، دشواری پیچیدگی

 کالف سردرگم، پیچ، گیر،؛�222تودرتویی، درهم پیچیدگی، بافت متقاطع 

 تعقیر ؛�418 تاریکی ؛� فتنه انگیزی؛�47گره، قفل 

، همهمه، جوش وخروش،318، درهم برهمی، به هم ریختگی، تالطم تشنج

 قیل وقال، بلوا،� دادوبیداد، آژیر،؛� جهنم؛�352، باد 176انقالب جوی، طوفان 

 318 جنجال، آشوب ؛�718 دعوا، جنگ ؛�400بلندی صدا 

 ]وضعیت آشفته:[ آشفته، نابه سامان، نامرتب،؛�▼، پریشانآشفته ]صفت[

، به هم ریخته، درهم برهم، مغشوش، متشتت، ازهم پاشیده،▼بی سامان، بی نظم

، راندوم، الکی،159 تصادفی، اتفاقی ؛�46داغان، متالشی، شکسته 

 وارونه، واژگون؛�46 منقطع، آزاد، هرز، جدا ؛�618اهلل بختکی، غیرعمدی 

؛�17 متغیر، ناهمگن ؛�75 افشان، پراکنده، پخش وپاش، منهزم، متفرق ؛�221

 ]شخص؛� تاریک، تباه، اسقاط، ناآراسته، ناجور؛�649ژولیده، کثیف 

 ▼آشفته:[ پریشان

؛�251، گره خورده، درهم پیچیده، سردرگم، پیچ و تابدار، پیچیده درهم

702  مانع؛�517بغرنج، غیر قابل درک 

 آالپلنگی، نابه سامان،�؛�318 متشنج، متالطم ،�63، مغشوش بینظم

 ▼ ]فرد نامنظم:[ نامنظم؛�954شیرتوشیر، پرهرج ومرج، بی قانون 

، ]شخص آشفته:[ پریش، مغشوش، سردرگم، دست پاچه، نامرتب،پریشان

 مستغرق، مجذوب، رویایی،،�503پریشان خیال، سرگشته، گیج 

 مضطرب، سرگشته، شیدا، سرگردان، حیران، متحیر،؛�456حواس پرت 

؛�هاج وواج، دودل، مردد، بالتکلیف، کالفه، درمانده، فرومانده، واخورده

؛�188سرگردان، ازجنگ برگشته، دربه در، ریشه کن شده، جابه جاشده، آواره 

 ▲ ]وضعیت آشفته:[ آشفته؛�649ژولیده، کثیف 

، ]فرد نامنظم[، بی نظم، نامرتب، شلخته، بی بندوبار، بی سروسامان،�نامنظم

،949 مست ،�503 گیج ؛�738بی برنامه، بی سررشته، بی انضباط، سرکش 

؛�456 وحشی، پریش، پرت گو، پرت وپالگو، سبک سر ؛�176خشمناک 

▲]وضعیت نامنظم:[ بی نظم

، پریشان شدن، پریشیدن، ناجور شدن، نابه سامان� شدن،بینظمشدن ]فعل[

نامنظم شدن، آشفته شدن 

، خود را باختن، مضطرب شدن، دست پاچه شدن، سراسیمه�کالفهشدن

شدن 

⍃ 411، صدای ناهنجار 221، وارونگی 72، عدم تداوم 63 اغتشاش،

 456بی توجهی 

 تنظیم62
 آرایش،؛�60، سامان دهی، آرایش، تعدیل، انتظام، ترتیب تنظیم ]اسم[

، سازمان دهی،74 گردآوری، تدوین، اجتماع ؛�187صف آرایی، استقرار 

 برنامه� ریزی،؛�689 تمرکز، اداره، مدیریت ؛�654تجدید سازمان، بهبود 



؛�465 درجه بندی، اندازه گیری ؛�77 تعیین، طبقه بندی ؛�669آمادگی 

 نتیجۀ تنظیم:؛�56 فرموله کردن، ساخت، تشکیل ؛�71استمرار، تداوم 

 تنظیم آهنگ،؛�60 آرایه، نظم ؛�▼سیستم، نظام، هیئت، سازمان

 دفتر؛�331 ساختار ؛�412 موسیقی ◄ارکستراسیون،� تنظیم ساز، کوک 

؛�592 تلخیص ؛�87 کاتالوگ، جدول، فهرست ؛�548ثبت، پیشینه 

 برقراری نظم و آرامش،� تشنج زدایی،؛�623برنامه ریزی، ساماندهی، برنامه 

؛� تشکیل تیم، یار گرفتن، یارکشی، یارگیری؛�719دتانت، برقراری صلح 

 نسق بندی ؛�رفع ابهام، شفاف سازی

، درجه بندی، رده بندی،77، تفکیک، مرتب سازی، طبقه بندی بایگانی

؛�، قفسه بندی46دانه بندی، ریزودرشت کردن، دسته کردن، جداسازی 

،9 سیستم عطف، دویی، عطف، ارجاع ؛�605دستچین، گلچین، انتخاب 

؛� بایگانی، کاردکس، کابینت، فایل، قفسه؛�ایندکس )اَندکس(، نمایه

 پرونده،؛� قفسه، قفسه بندی؛� بایگانی جاری )راکد(؛�غربال، الک، صافی

 تعیین، تعریف، طبقه بندی؛�548پوشه، راهنما، برگه، سند، مدرک، پیشینه 

 808  تلخیص، حسابداری؛�77

،331، سیستم، نظام، سامانه، هیئت، تشکیالت، ارگان، ساختار سازمان

، رژیم، سازمان سیاسی708 حزب ؛� آرایه؛�358بافت، بدنه، بدن، ارگانیسم 

 تشکیالت سازمانی، ساختار سازمانی، نمودار� سازمانی، چارت؛�733

؛�687 کارخانه، اداره، دفتر، کارگاه ؛�سازمانی، سلسله مراتب، هرم سازمانی

،�539، نهاد آموزشی، مدرسه 708نهاد، مؤسسه، شرکت، شخص حقوقی 

 ارتباط سیستمی؛� عریض وطویل، دارای تشکیالت بسیار؛�490نهاد علمی 

)تنگاتنگ(، فیدبک )بازخور، بازخورد، پس خورد، پس خوراند(، تغییر

 630، ماشین 160 الکترونیک ؛�151متقابل 

 سامان یافته، آراسته، چیده شده، به ترتیب،،�60، منظم مرتب ]صفت[

 ساختاریافته، متدیکال،؛� به صورت جدول، فهرست شده؛�به سامان، مزین

 گشوده شده،؛� طبقه بندی شده، رده بندی شده؛�سازمانی، سازمان یافته

 مسلسل،؛�605 دستچین، انتخاب شده ؛� مدون؛�بازشده، حل شده، جور، روبراه

 65 متوالی

، مدیر741 رئیس ؛�، نظم دهنده، ترتیب دهنده، ناظم، نسق بندتنظیمکننده

 عهده دار نظم،؛� ناظمه؛�965 ناظم کل، خدا ؛� مبصر؛�689 اداره کننده ؛�690

انتظامی 

، مرتب کردن، سامان دادن، آراستن، بستن، نظم دادنمنظمکردن ]فعل[

 قطارکردن، وصل؛�56 به نظم درآوردن، درست کردن، تشکیل دادن ؛�60

 فازبندی کردن، برنامه ریزی؛�669 حاضر کردن، آماده کردن ؛�45کردن 

689 مدیریت کردن ؛�623کردن 

، منظم کردن، سرراست کردن، به قاعده کردن، بهترنظمبرقرارکردن

؛�24 تنظیم کردن، میزان کردن، کوک کردن، سازگار کردن ؛�654کردن 

 16سازمان دادن،� استاندارد کردن، متمرکز کردن، همگن کردن 

، دسته بندی کردن، گروه بندی کردن، گروه گروهطبقهبندیکردن

کردن، دسته دسته کردن، مرتب کردن، درجه بندی کردن، رده بندی

کردن، دانه بندی کردن، ریزودرشت کردن، دسته کردن، بایگانی کردن،

 تفکیک کردن،؛� دستچین کردن، گلچین کردن، چیدن؛�در قفسه گذاشتن

◄ تحلیل کردن، آنالیز کردن ؛�561تعریف کردن، نام گذاری کردن 

 درجدول گذاشتن، فهرست؛� بایگانی کردن؛� درجه دادن؛�51تجزیه کردن 

بندی کردن، به ترتیب حروف الفبا درآوردن، الفبایی کردن، لیست کردن

 تدوین کردن؛�548 اسم نویسی کردن ؛�87

، عقده باز کردن، عقده گشودن، گره )کالف( گشودن،گرهبازکردن

 راه را؛�رفع ابهام کردن، رفع پیچیدگی کردن، روشن کردن، حل کردن

 تعبیر کردن، تفسیر کردن؛�654 بهتر کردن ؛�258باز کردن، روان کردن 

520 

⍃ 81، قاعده 60 نظمQ، بافت متقاطع187، استقرار 123 همزمانی ،

222 

 اغتشاش: ایجاد اغتشاش و به هم ریختن63
، اختالل، ایجاد اغتشاش، تحریک، تشنج آفرینی، به هماغتشاش ]اسم[

 اشکال تراشی، کارشکنی، سابوتاژ،؛�61ریختن، آشفته کردن، آشفتگی 

؛�46 گسیختگی، پاشیدگی، عدم اتحاد ؛�702مداخله، مقاومت، ممانعت، منع 

 سرنگونی،؛�503 تزلزل، پریشانی، شوریدگی ؛�138بی موقعی/ نابه هنگامی 

 ایجاد بلوا، اخالل، براندازی،� خرابکاری،؛�221واژگونگی، وارونگی 

، تغییرات ریشه ای، انقالب318، شورش، آشوب 176تروریسم، خشونت 

؛�61 به هم ریختگی، بی نظمی ؛�318 حرکت نامنظم، ناآرامی، تالطم ؛�149

 آش؛�398جنجال، سروصدا، قشقرق، همهمه، جاروجنجال، هیروویر، صدا 

شله قلم کار، آش شلم شوربا، آش درهم جوش 

، آشفته، نابه سامان،� بی سامان، متشتت، نامرتب،مغشوش ]صفت[

 گیج کننده،؛�61، آشفته 734به هم ریخته، درهم برهم، پرهرج و مرج 

503 مشوش، گیج ،�61 ژولیده، پریشان ؛�سرسام آور

، به هم ریختن، آشفته کردن، آشفتن، ازشکلمغشوشکردن ]فعل[

 به هم ریختن؛�265، تکان دادن، حرکت دادن 246انداختن، بدشکل کردن 

 گم کردن، درجای عوضی؛�702اوضاع، مداخله کردن، مانع شدن 

 بدقواره کردن، تاب دادن، از شکل طبیعی؛�188گذاشتن، اشتباهی گذاشتن 

 جابه جا کردن؛�176 جنباندن، بهم زدن، متالطم کردن ؛�655خارج کردن 

 بلوا راه انداختن، انقالب؛�221 پس وپیش کردن، وارونه کردن ؛�188

؛�138 بدموقع کاری را کردن ؛�318 مختل کردن، آشفتن ؛�149کردن 

؛�▼ کالفه کردن◄ افکار دیگری را مغشوش کردن ؛�655آسیب زدن 

 61بی نظم شدن 

زدن، ازترتیب درآوردن، به جای هم گذاشتن، جابجا ، بُربههمزدن

؛�272 منتقل کردن ؛�176 جنباندن، متالطم کردن ؛�151کردن، تبادل کردن 

؛�318 تکان دادن، آشفتن ؛�43زدن، مخلوط )قاطی( کردن، آمیختن  هم

075تارومار کردن، متفرق کردن 

 پیچیده کردن، وارونه جلوه دادن، وارونه؛�474، گیج کردن کالفهکردن

 عصبانی؛�503 دیوانه� کردن ؛�456 حواس را پرت کردن ؛�221کردن 

 61 کالفه شدن ؛�891کردن 



⍃ 188، نقل مکان 149، انقالب 108، زمان 75، تفرق 61 بی نظمی 

 تقدم ]در ترتیب[64
، پیشی، سبقت، جلو بودن ازدیگران، تقدم درترتیب،تقدم ]اسم[

؛�125، گذشته 119 تقدم ]در زمان[ ◄ سِبَق، ]تقدم زمانی[ ؛�پیش دستی

جلو، جلودار، طالیه، پیش قراول، پیشاهنگ، اول صف، راهمنا، بلد، سرآغاز

؛�237 پیش، جلو ؛�283 تبادر، پیشتازی ؛�34 تفوق، مزیت، برتری ؛�66

 تسلط،؛�638 حق تقدم، اولویت، رجحان، اهمیت ؛�605ترجیح، انتخاب 

 مقدمه، درآمد، پیش؛�156 سببیت، علیت ؛�733، اقتدار 733حکمرانی 

 66درآمد 

 ارجح،؛� جلوتر؛�237 جلویی ◄ مقدم درمکان ؛�، پیش، پیشین مقدم ]صفت[

؛� پیشی گرفته؛�، متبادر، پیشی گیرنده و شتابنده285 پیشرو ؛�638اولی، مهم 

مذکور، یادشده، نام برده، مزبور،� ذکرشده، سابق الذکر، عنوان شده،

 سابق،؛�126، اخیر 120پیش گفته، فوق الذکر، گفته شده، اخیرالذکر، متأخر 

؛�125 قبلی ◄ مربوط به زمان گذشته ؛�، قبل119 ماقبل ◄مقدم درزمان 

 106مکرر 

، اول رسیدن، پیشی گرفتن، پیشی جستن، تقدم جستن،مقدمبودن ]فعل[

 مقدم بودن، اول؛�283سبقت گرفتن، پیش فتادن، پیش افتادن، جلوتررفتن 

، پیش دستی کردن، جلو بودن484صف بودن، پیشتاز بودن،� کشف کردن 

 راه؛�، طالیه کردن، پیش قراولی کردن34، فائق آمدن، اول بودن 237

 پیشاهنگ؛�547رانشان دادن، راهنما بودن، راهنمایی کردن، عالمت دادن 

،�68، آغاز کردن 178، اثر داشتن 23بودن، نمونه بودن، سرمشق� بودن 

، سپری119 ]تقدم زمانی:[ ازقبل بودن ؛�638 مهم بودن ،�68افتتاح کردن 

125بودن 

، پیش راندن،187، پیش فرستادن، مقدم کردن، گذاشتن بهپیشفرستادن

 237 به جلو راندن،� جلو بودن

 مبتدا گذاشتن، مسلّم گرفتن،�512، فرض کردن پیشفرضگذاشتن

 68 مقدمه چینی کردن، آغاز کردن ؛�475

⍃ 283، پیشتازی 237، جلو 119، تقدم 68، آغاز 66 سرآغاز 

 تعاقب ]در ترتیب[ . توالی65
 تأخر ]در◄ تعاقب زمانی ؛�170، جانشینی، اعقاب ▼، توالیتعاقب ]اسم[

؛�113، دوام 146، ادامه، تداوم در عمل 71 تداوم و استمرار ؛�120زمان[ 

،�67 دنباله، پیامد ؛�238 دنبال، دنباله، عقبه، عقب ؛�619تعقیب، پیگیری 

780 انتقال ملک ؛�141 تناوب ؛�69 عاقبت، آخر ؛�157معلول بودن،� معلول 

 تبعیت،؛�284، پیروی ▲، ترتیب مسلسل، ترادف، تسلسل، تعاقبتوالی

 پروسه، فرآیند،؛�475 توالی منطقی، پردازش، الگوریتم، استدالل ؛�تابعیت

، سریال، زنجیره،73، صف 73، سری 73 رشته، سلسله، ردیف ؛�141چرخه 

 45، پیوستگی، اتحاد 38 پسوند، جمع ؛�60شجره، ترتیب 

 متعاقب، زیرین،؛�200 اخیر، نزدیک ؛�284، پس آمد، پیرو بعدی ]صفت[

 پشتی؛�38 افزوده شده ؛�124، آتی 120ذیل، تالی، مابعد، پسین، متأخر 

157 منتجه، به علت / ناشی از ؛�238

 دنباله دار، ادامه دار،� پشت دار،؛�▲، متعاقب، بعدی62 ، مسلسل، مرتبمتوالی

؛�71 پیاپی، پی درپی، یک بند، پشت سرهم، مداوم، پیوسته، متداوم ؛�سریال

 12همبسته 

،284، ازپی هم آمدن، عقب هم رفتن، دنبال کردن ازپیآمدن ]فعل[

، پشت هم آمدن، متناوب بودن150، جایگزین شدن 200نزدیک بودن 

141

 پسوند گذاشتن ؛�، به پیوست آوردن، ملحق کردنضمیمهکردن

 120، پس از، درتعقیبِ، پیرو، درپی، به دنبالِ، باالیِ، متعاقباً بعداز ]قید[

 دوپشته ؛�، متوالیاً، دمادم، پیاپی، پیوسته، استمراراًپشتسرهم

⍃ 284، پیروی 157، معلول 120، تأخر 69 پایان 

 سرآغاز66
،371 آدم و حوا، انسان ؛�، آغازگر، سرچشمه، طلیعه، پیشروسرآغاز ]اسم[

 بزرگترین، مسن ترین، بزرگ خاندان، اول زاد،؛�169نیاکان، اجداد، ولی 

،�529 پیام آور، منادی ؛�690 پیشوا، رهبر ؛�133اکبر، کبرا، شخص پیر 

، منشأ،125 زمانهای قدیم، گذشته ؛�119 تقدم ؛�83 مدل، الگو ؛�975پیامبر 

 نخستین وهله، آغاز کار، نقطۀ؛�741 سر، صدر، رئیس ؛� فاتحه؛�68مبدأ 

 مبادی ؛�68آغاز 

[،589 متن ◄، درآمد، مقدمه، مقدمات، دیباچه، پیش گفتار، ]پیشدرآمد

 آغاز کار، نقطۀ؛�593 مَطلَع، شعر ؛�افتتاحیه، سخنرانی افتتاحیه، مقدمه چینی

 پرلود،؛�669 تمهید، آمادگی ؛�218 خشت اول، بنیاد ؛�237 جلو ؛�68آغاز 

 مبتدا، اصل مسلم،�512 پیش فرض، تصور ؛�412 قطعۀ موسیقی ◄اوورتور 

475 

؛�68 ورودی ،�669، تدارکاتی 127 بدوی ،�68، آغازین مقدماتی ]صفت[

 538مبتدی، نوآموز 

، درابتدایِ، درآغاز، مقدمتاً درآستانۀ ]قید[

⍃ ]پایه125، گذشته 119، تقدم ]در زمان[ 64 تقدم ]در ترتیب ،

 669، آمادگی 283، پیشتازی 237، جلو 218

 پیامد67
، دنباله، ادامه، نتیجه، آخروعاقبت، عاقبت، واکنش، محصولپیامد ]اسم[

 خاتمۀ بحث، پایان؛�157جانبی، عوارض، عواقب، پس آمد، بازتاب، معلول 

 عمل، اثر، تالی، عملکرد، انجام کار، ختم غائله،؛�777 میراث، ملک ؛�69

 دنباله رو، پیرو؛� پسوند؛�40، ضمیمه، متمم 238 دنباله، عقب ؛�725اتمام 

065 تعاقب ]در ترتیب[، توالی ؛� پس ماندۀ غذا؛�284

284، مریدان، مالزمان، ملتزمین، اَبدال، پیرو پیروان

 اعقاب◄، سالله، بازمانده، فرزند، عقبه، خلف ]اعقاب)آیندگان(

؛�776 ولیعهد، وارث، ذینفع ؛�170 آیندگان، نسلهای بعد، نسب ؛�[170

 قوای تازه نفس، نیروی کمکی، نیروی؛�150، فرد جایگزین 150جانشین 

11 نسل، نژاد ؛�297 خون تازه، تازه وارد ؛�707امدادی،� قوای کمکی 



⍃ 284، پیروی 238، عقب 120، تأخر 69 پایان 

 آغاز 68
؛�▼ بدو، بدایت، عنفوان، مبدأ؛�، ابتدا، اول، شروع، سر، مرکزآغاز ]اسم[

 نوباوگی، جوانی؛� برخاست، حلول، نشئت، فرارسیدن؛�295طلوع، ورود 

، بنیان گذاری،▼ تأسیس، افتتاح؛�127 آغاز تاریخ، بدویت، کهنگی ؛�130

 آمادگیهای اولیه، مقدمات،؛�484 پرده برداری، کشف ؛�775مشارکت 

 پگاه،؛�237 پیشاهنگ، جلو ؛�66 پیش گفتار، مَطلَع، سرآغاز ؛�669آمادگی 

671 اقدام، مبادرت ؛� مبتدا؛�538، نوآموز 297 تازه وارد ؛�128صبح 

 افتتاحیه، اولین اجرا، حرکت اول، گام؛�، پرده برداری، پیشقدمیافتتاح

؛� سفر اول؛�اول، اولین بار، جرم اول، اولین اشتباه، اولین خطا، گامبی

◄ گشایش ؛�171 بذرپاشی، تخم کاشتن، بارآوری ؛� زفاف؛�مقدمه چینی

263افتتاح 

، نقطۀ شروع، استارت، شروع، شروع مسابقه، شروع بازی، نقطۀنقطۀآغاز

 رجعت؛�66 اوایل، نخستین وهله، آغاز کار، سرآغاز ؛�296عزیمت، خروج 

 آغازکننده: کلید، ماشه،؛� 236 مرز، حدّ ؛�▼ آستانه، دهانه، ورودی؛�148

 263 بازکننده ،�671 وسیلۀ اقدام ،�629دکمه، شستی، وسیله 

، کانون، مهد156، سرچشمه، آبشخور، خاستگاه، محل پیدایش، منشأ مبدأ

، منبع169 اصل، اصل و نسب، تبار، شجره نامه ؛�، آغازگاه، اسطقس156

 192 بذر، دانه، تخم، گهواره، آشیانه ؛�157 جوانه،� رویش ؛�156

، راه دخول، دهانه، حصار شهر، آستانه263، مدخل، راه ورودی ورودی

 سَردَر ؛�263 پنجره ◄ دَر ؛�297 دخول ؛�234

،156 ابتدایی، بنیادی ،�66، افتتاحی، شروع کننده، مقدماتی آغازین ]صفت[

؛�726 جنینی، ناتمام ؛�670 اولیه، خام، کال، نارس ؛�127دیرینه، بدوی 

 نودمیده، تازه برآمده، نوشکفته، نورسیده، نوساز ؛� آغازگر؛�گشایشی

، اصلی، جبلی، نوآور▲، اول، نخست، یکم، اولی، اولین، آغازیننخستین

، پیشین،283 رکورددار، پیشتاز، پیشاهنگ ؛�126 بی سابقه، تازه، نو ؛�21

 مادر، اولیه، ابتدابه ساکن ؛�237جلویی 

، شروع کردن، آغازیدن، عزیمت کردن، رهسپار شدنآغازکردن ]فعل[

 دکان باز کردن، بساط پهن؛�672 در دست گرفتن، عهده دار شدن ؛�296

 باب چیزی را گشودن، به چیزی افتادن، استارت؛�793کردن، فروختن 

چیزی را زدن، اساس نهادن، کلید زدن، ماشه کشیدن، کلیک کردن

، دایر کردن، فعال کردن،775، به راه انداختن، تاسیس کردن بنیادنهادن

 ابداع کردن، به وجود آوردن، اختراع کردن، کشف کردن؛�به آب انداختن

 کسب و کار راه انداختن، دکان زدن، دکان باز کردن، تجارت؛�484

791کردن 

، بنا نهادن، کلنگ زدن، باعث775، گشودن، تاسیس کردن افتتاحکردن

 561، نام گذاری کردن 156شدن 

؛�، آغازیدن، شروع شدن، به راه افتادن، افتتاح شدن، ثبت شدنآغازشدن

 جوانه زدن، پیدا شدن، سرچشمه گرفتن،؛�طلوع کردن، سر زدن، فرارسیدن

 کلید خوردن؛�298نشئت گرفتن، ظاهر شدن 

، ابتدا، ابتدائاً،� بدواً، اوایل، اول، نخست، درآغاز، مقدمتاً،درابتدا ]قید[

 اوالً، قبل ازهرچیز، دردرجۀاول ؛�درآستانۀ

⍃ ]64 تقدم ]در ترتیبQ، 296، خروج 156، علیت 126 تازگی،

 672، مأموریت 538، دانش آموز 345خلیج 

 پایان69
؛�157 نتیجه، معلول ؛�725، خاتمه، انجام، انقضا، ختم، اتمام پایان ]اسم[

، سرانجام، عاقبت، فرجام،▼، انتها▼ آخر؛�67 انجام کار، پیامد ؛�145توقف 

 اجل، احتضار،؛�54 اختتام، کامل بودن ؛�نتیجه، آخروعاقبت، غروب، غایت

 آخرین دور، آخر؛�124 آخرالزمان، آینده ؛� قیامت، محشر؛�361مرگ 

 کناره گیری ؛�دست

، منتها، قطب، نوک، نهایت، منتهی الیه، منتها الیه، پایان، آخرخط، تهانتها

 رأس،؛�295، مقصد 272 پایانه ؛�236 غایت، مرز، حدّ ؛�214 بن، ته ؛�ِخط

 متمم؛� آند، کاتد، شمال، جنوب؛� پسوند؛�238 عقب ؛�67 پیامد ؛�213قله 

 ▲ خاتمه، پایان؛�199 دوری ◄ نقطۀ دوردست ؛�40

؛�54 سرانجام، عاقبت، فرجام، نتیجه، اختتام، کامل بودن ؛�▲، پایانآخر

[،973 اصول دین ◄ معاد ]◄ آخرت، قیامت، محشر ؛�361اجل، مرگ 

 124 آخرالزمان،� آینده ؛�596تقدیر 

،725، حصول، انجام، اتمام 295 وصال، ورود ؛�به پایان رساندن، اختتام

 انقضا، انقراض، به پایان رسیدن ؛�727موفقیت 

 اختتامیه، انتهایی،؛�725، نهایی، آخری، غایی، اختتامی پایانی ]صفت[

 مختومه، ختم شده،؛�238آخری، آخرین، واپسین، بازپسین، پسین، پشتی 

 قاطع؛�125 گذشته ◄انجامین، منقضی، سپری، به انتهارسیده 

، آمدن، گذشتن، افتادن، به پایان رسیدن، به آخر رسیدن،پایانیافتن ]فعل[

،145به اتمام رسیدن، آخر شدن، منقضی شدن، تمام شدن، باز ایستادن 

361 تمام کردن، مردن ؛�111سپری شدن 

، فیصله دادن، مصمم بودن725، ختم کردن، به پایان رساندن پایاندادن

 آرد خود را بیختن و الک خود؛�145 مکث کردن ؛�725 انجام دادن ،�599

 361را آویختن، عمر خودرا به پایان رساندن، مردن 

726 ناتمام ماندن ◄پایاننیافتن

، آخرسری، بالمآل،▲، آخراالمر، آخر دست، آخرسر، آخرنهایتًا ]قید[

 باالخره، آخر، سرانجام،� عاقبت، درپایان، درآخر،؛�عاقبت االمر، النهایه

 اواخر ؛�آخرش

⍃ 65 توالیQ، 67 پیامدQ، عقب236، حد 234، کناره 213 رأس ،

 725، تکمیل 295، ورود 238

# 70 وسط 70
 میانِ چرخ، توپیِ؛�30 میانگین ؛� بحبوحه، اواسط؛�231، میان وسط ]اسم[

، اوج، نیمۀ128، نیمروز، ظهر 129 نیمه شب ؛�225 مغز، ناف، مرکز ؛�چرخ

؛� عمود منصف؛�625 راهِ میانه ◄، نصفۀ راه، میانۀ راه 30راه، نقطۀ وسط 

مدار وسطی، نصف النهار، استوا



 میانه، میانه؛�225 وسط ترین، مرکزی ؛�231، واسطه، میانی وسطی ]صفت[

؛�92 منصف ؛� استوایی؛� متساوی الفاصله؛�625، بی طرف 177رو 

 92 نصف شده

، اواسطِ، در بحبوحۀ درنیمۀراه ]قید[

⍃ 231، میان 225، مرکز 43، آمیختگی 30 میانگین 

 تداوم ]در ترتیب[ . تسلسل 71
 ترتیب،�65، استمرار، پیوستگی، توالی 106، تسلسل، تکرار تداوم ]اسم[

؛�115 همیشگی بودن،� ابدیت ؛�16 یکنواختی، همگنی ؛� ممارست،�60

 دایره ای بودن،؛�610 عادت ؛�179 جریان، روند، گرایش ؛�36افزایش 

 73، صف 73 سری ؛� ترتیب منطقی داستانی؛�250دَوَران 

73 سِری ◄، سلسله، تصاعد، ردیف، رشته، شجره، سلسله مراتب سری

 صف◄، کوچ، ترافیک 274، دسته، ستون، کاروان، قافله، قطار صف

73

، مسلسل، بی وقفه، مداوم، پیوسته، دائم، گردشی، مستمر،متداوم ]صفت[

 دنباله دار، ادامه دار،� پشت دار، سریال، مکرر؛�بی انقطاع، بدون وقفه، بی امان

 به هم بسته؛�65 پیاپی، پی درپی، یک بند، یکریز، پشت سرهم، متوالی ؛�106

 مداوم؛�108، مدام 110، دوره ای 115 همیشگی، دائمی، ابدی ؛�45

146]درحرکت و عمل[ 

، تسلسل داشتن، الینقطع ادامه� داشتن، استمرار داشتن،تداومداشتن ]فعل[

 ادامه پیدا کردن، ادامه� یافتن،؛�65درپی آمدن، صف بستن، ازپی آمدن 

626زدن  برقرار بودن،� دنبال شدن، قطع نشدن، دور

، مسلسل، بی وقفه، یکریز، دائم، یک نفس، مدام، دائماً،مستمرًا ]قید[

الینقطع، به طور پیوسته، اتصاالً، بدون توقف، بدون انقطاع، همواره،

همه روزه، دائماً، همیشه، بی امان، مادام، بی امان،� پیوسته، متوالیاً، پشت سرهم

65 

، باری، آری درادامۀصحبت

⍃ Q60، نظم 48 انسجامQ، 115، ابدیت 113، دیرگذری 106 تکرار،

 249 ، مستقیم202، مجاورت 146عدم توقف 

 عدم تداوم72
؛�145، گسیختگی، ناپیوستگی، عدم استمرار، توقف عدمتداوم ]اسم[

 تصادف، بی نظمی؛�141 نوسان، تناوب ؛�145مکث، ایست، فاصله، درنگ 

 پرانتز، داستان فرعی، حادثۀ؛� وقفه، انقطاع، بازگسیختگی، قطع، مداخله؛�61

 پراکندگی، تشتت، تفرق؛�231ضمنی، جملۀ معترضه، بحث انحرافی، میان 

142 هرازگاه ؛�201 وقفه، فاصله ؛�547 نقطه گذاری ؛�46، جدایی 75

؛�46 جداازهم، سوا، جدا ؛�، ناپیوسته، بریده، متباین، پراکندهگسیخته ]صفت[

؛�477 انحرافی، غیرمنطقی ؛�142 هرازگاه ؛�17 ناهمگن ؛�437گوناگون 

779 لَق، شُل، واگذارده ؛�یکی یکی

، به تناوب عمل کردن،145، ادامه ندادن، بازایستادن توقفکردن ]فعل[

 تحرک نداشتن؛� ازبحث منحرف شدن، داستان را رها کردن؛�مکث داشتن

 266 متوقف شدن ◄

، وقفه ایجاد کردن، مداخله کردن، پامیان گذاردن، درمیانمتوقفکردن

046 گسیختن، بریدن، معترض شدن، جدا شدن ؛�231آمدن، دخالت کردن 

، برحسب تصادف، به تناوب، گاهی، گاهی اوقات احیانًا ]قید[

⍃ 61، بی نظمی 49 عدم انسجامQ، 231، میان 145 توقف 

#73 ردیف 73
،▼ قطار، صف؛�27، مقام، جا، رتبه، مرتبه،  پایه، مکان، درجه ردیف ]اسم[

 منزلت، ارج، جاه،؛� پایه، ارج، قدر، مکان،�809 ارزش،  قیمت ؛�▼سری

؛�▼ رشته، سری؛�866بزرگواری،� لیاقت، عظمت، جالل، شوکت، اعتبار 

 60 درجه بندی، آرایه، نظم ،�[62 سازمان ◄سلسله مراتب، هرم سازمانی، ]

 تصاعد، تصاعد هندسی،؛�27، سلسله، زنجیره، آرایه، تدریج، درجه سری

 ریشه،؛�، رشته، دوره، شمارش، شمارش معکوس▲ ردیف؛�تصاعد حسابی

، رده بندی،46 جداسازی ؛�11 خانواده ◄، دودمان 169 شجره، مادر ؛�اشتقاق

 دسته؛�77 مجموعه، طبقه بندی ؛�207 چینه، الیه ؛�308 صعود ؛�62بایگانی 

 سریال تلویزیونی ؛� سلسله مراتب؛� نردبان، قطار؛�▼، صف74

، جماعت رونده، رژه، ستون مشایعت کنندگان، جماعت74، دسته صف

 روز،�837 جشن ،�875 کارناوال، نمایش باشکوه ؛�267 کوچ ؛�مشایعین

 کاروان، قافله، ملتزمین رکاب، قطار، ستون یک، زنجیره،؛�876مخصوص 

 سان ؛�▲ ردیف؛�305 ترافیک ؛�▲سری

 دوپشته، به ردیف، به صف ؛�71 متداوم ◄ ]صفت[

؛�، به صف کردن، به ردیف کردن، قطارکردن، چیدنردیفکردن ]فعل[

سان دیدن 

 27 ، گماردن، نهادن، رده بندی کردندستهبندیکردن

، رتبۀ چندم بودن،� نفر چندم صف بودن رتبهداشتن

⍃ 201، فاصله 186، موقعیت 27، درجه 8 شرایط 

 تجمع . گردآوری74
؛�50، تجمع، جمع آوری، کلکسیون، آمیزش، ترکیب گردآوری ]اسم[

 اتحاد؛�202 مجاورت ◄پهلوی هم گذاردن، پیش هم گذاشتن، مونتاژ، 

 برداشت،� جمع آوری؛�586، تألیف، نگارش 56 تشکیل، دربر گرفتن ؛�45

، ایجاد771 افزایش سرمایه ؛�718 بسیج، جنگ ؛�370 کشاورزی ◄خرمن 

 ▼ اجتماع، گردهم آیی؛�771درآمد، اکتساب 

 میتینگ )متینگ(، تظاهرات،؛�، اجتماع، جماعت، تجمعگردهمآیی

 اجالسیه، اجالس، کنوانسیون،� همایش، سمینار، سمپوزیوم،؛�267راه پیمایی 

 جشنواره، فستیوال، کارناوال، روز،�837 جشن ؛�692 شورا ،�584کنفرانس 

 نماز جماعت؛�882 محفل، میهمانی ؛�875 نمایش باشکوه ،�876مخصوص 

 جاذبۀ متقابل،؛�708 جماعت ◄ ائتالف، انجمن ؛�981 نماز ◄)جمعه( 

293 تقارب ؛�291جاذبه 

، جوخه، فوج، گله، رمه، خیل، تیم، اکیپ، باند، تعداد▼، دستهگروه

 واحد، یگان، بریگاد، تیپ، ابوابجمعی،� افواج، ارتش؛� کندو؛�104مشخص 



 جین،؛� مشت، جفت، وجب؛� صورت فلکی، کهکشان، خوشه؛�722

، قبیله،11، طایفه، نژاد 77 نوع، تیره ؛�88 واحد ◄دوجین، واحد شمارش 

، فرقه708، جمعیت، حزب 73 صف ؛�708، طبقۀ اجتماعی 11خانواده� 

 اجناس، اقالم، گروه کاال،؛�708، جماعت 706، انجمن، شراکت 978

 631، مواد 164محصول 

 تیم،؛� باند، باند تبهکاران؛�594 نمایش ◄، دستۀ بازیگران، تروپ دسته

 جوخه، هنگ، تیپ،؛�722 لشکر، ارتش ؛�754 کمیته، پایور ؛�یازده نفر

؛� بچ، سفارش؛� پانل، میزگرد؛�978 اخوان،� فرقه ؛�722نیرو، آرایش جنگی 

[ 218 گیره ◄ دستۀ کارد و امثالهم ≠ ]؛�104، تعداد مشخص ▲گروه

[، اجتماع، فوج، اردو، ازدحام،191 مقیم ◄، اهالی، ساکنین، ]جمعیت

، مردم، گروه اجتماعی708، جامعه 371 ملت ؛�869 توده، خیل ؛�104تعدد 

 هنگامه، آشوب، شلوغی، انبوهه، مست بازار،؛� روانشناسی توده ای؛�371

 61 آشفتگی ◄بازار مسگرها، بازارِ شام 

 بسته،؛�43، طره، دستۀ مو، دست، جزءترکیبی خوشه)بسته(:خوشه

 194بقچه، عدل، لنگه، خرمن، امانت پستی، کیسه 

 اسلحه خانه،؛�632، کومه، انبار 195، چیز انباشته، خرمن، توده انباشت

 کلکسیون،؛�800، سرمایه، مایه، ثروت 795 بار، مال التجاره ؛�723تسلیحات 

 افزایش◄ انباشت اقتصادی ؛�641 آشغال ؛�369 باغ وحش ؛�632مجموعه 

522 نمونه ؛�633 تهیه ؛�771سرمایه 

،�800، انباشت کننده، شخص انباشت کننده، شخص ثروتمند گردآورنده

 انبارکننده، محتکر،؛�771، سرمایه دار، کاسب 782جمع کننده 

 کلکسیونر ؛�816 خسیس، مال پرست ؛�احتکارکننده

؛�324 متراکم، انبوه، چگال ؛� بسیج شده؛�، جمع شده، انباشتهمجتَمع ]صفت[

 104بسیار 

؛�52، کلی 79 همگانی، عمومی، عام ؛�، اکیپی، جمعی، دسته ایگروهی

 52 جامع ؛� اجتماعی؛�45همگی، دسته جمعی،  متحد 

 گرد؛�293، گردهم آمدن، به هم رسیدن، متقارب شدن جمعشدن ]فعل[

آمدن، اجتماع کردن، ازدحام کردن 

، گرد آوردن، سوار کردن، فراهم آوردن، یک کاسه کردن،جمعکردن

 به سوی خود کشاندن، جذب کردن؛�45دورخود گرد آوردن، متحد شدن 

؛�771 اندوختن، به دست آوردن ؛�235 محصور کردن، دیوار کشیدن ؛�291

؛�54 انباشتن، پُر کردن )تکمیل کردن( ؛�632ذخیره کردن، انبارکردن 

تأمین کردن 

، بایکدیگر، به اتفاق، دسته جمعی، اکیپی، به صورت گروهی،باهم ]قید[

 یک زبان، یک صدا، متحداً، یک کاسه،؛�باهمدیگر، همگی، باالتفاق

 گله وار ؛�یک کالم، متفقاً، باالجماع

⍃ 50، ترکیب 45 پیوستگیQ، تعدد87، فهرست 77 طبقه بندی ،

 708، گروه اجتماعی 164، آفرینش 104

 تفرق . پراکندگی75
 پخش،؛�، پراکندگی، شکست، انکسار، پاشیدگی، پاش، پاشیدنتفرق ]اسم[

؛�51 اوراق شدن، تجزیه ؛�294پراکنش، انتشار، نشر، سرایت، واگرایی 

 تفرقه،؛� نیروی خارج ازمرکز، سانتریفوژ؛� انفجار، شکافت؛�تشعشع، گسیل

 توزیع،؛�610 بسط، رواج، عادت دادن ؛�978تشتت، دودستگی، فرقه گرایی 

633، تهیه 783تقسیم، تسهیم 

، پخش وپاش، پاشیده،46، پراکنده، متشتت، منقطع متفرق ]صفت[

 همه جایی، گسترده، فراگیر؛�46پخش)شده(، فراز، ولو، منفجر، شکسته 

؛�61 پریشان، نابه سامان، آشفته ؛�79 اپیدمیک، عام ؛�183، وسیع 32

140 گاهگاه، نادر ؛� منهزم؛�294غیرمتمرکز، منشعب 

 تشعشع؛�، پراکنده شدن، پخش شدن، پاشیده شدنمتفرقشدن ]فعل[

؛�282 منحرف شدن ؛�267 آواره شدن، گشتن ؛�294کردن، منشعب شدن 

 اوراق؛� منفجر شدن؛�226آب شدن، همه جا پخش شدن، فرش کردن 

 پخش بودن، پراکنده بودن، رقیق؛�51شدن، متالشی شدن، تجزیه شدن 

325 رقیق کردن ◄بودن 

، پراکنده کردن، تارومارکردن، پاشیدن، پخش کردن،متفرقکردن

 افشاندن، پخش کردن، پراکندن، بذر پاشیدن، تفکیک؛�46جداکردن 

 آبپاشی کردن،؛�272 به اکناف فرستادن، فرستادن ؛�کردن، تفرقه انداختن

 منتشر کردن، اعالن عمومی کردن،؛� تهویه کردن؛�341آبیاری کردن 

 ریختن، رقیق؛�727 تاراندن،� منهزم کردن، شکست دادن ؛�رواج دادن

 325کردن 

⍃ 51، تجزیه 46 گسیختگیQ، 63 اغتشاشQ، کمیابی294 واگرایی ،

325 

 کانون: محل تالقی یا تجمع76
، تقاطع، مرکز، محل گردهم آیی، محل تجمع، محل اجتماع،کانون ]اسم[

،192، انجمن، باشگاه، کلوب، پاتوق 796 مرکز شهر، بازار ؛�70وسط 

، خانه )معنوی(192 کانون گرم خانواده، منزل ؛�837ساختمان تفریحات 

؛�295 زیارتگاه، مکه، کعبه، مقصد ؛�291 جاذبۀ توریستی، جاذبه ؛�192

،293 تمرکز، همگرایی ؛� مرکز عملیات، محل اصلی، دفتر مرکزی؛�مجتمع

 442، عدسی 442، آینه 253 تحدب ؛�74تجمع، گردآوری 

 225 مرکزی ؛�، متمرکزکانونی ]صفت[

 درکانون متمرکز؛�293، همگرا بودن، متقارب شدن متمرکزشدن ]فعل[

 متمرکز بودن،� یکجا جمع شدن ؛�کردن، تمرکز دادن )کردن(

⍃ 724، میدان 293، همگرایی 225، مرکز 192 منزل 

 طبقه بندی . تعیین77
 طبقه، مقوله، کالس، مجموعه،؛�، تعیین، تشخیص، تعریفطبقهبندی ]اسم[

،53 شاخه ؛�53، بخش ▼، تیره▼زیرمجموعه، جزء، زمره، جرگه، قشر، نوع

؛�687، کارگاه 53واحد، اداره، معاونت، دپارتمان، حوزه، دفتر، بخش 

 رکورد، تیتر ستون،؛�194 طبقه، رف، گنجه ؛�74 گروه ؛�جنس، سکس

 مقوله، قضیه، قاطیغوریاس، مقوالت؛�46 جداسازی ،�62 بایگانی ؛�ردیف

 تفکیک، طبقه بندی،؛�449ارسطویی، منطق ارسطو، شناخت شناسی 



 عنوان بندی ،�62درجه بندی، مرتب سازی، جدا سازی 

، طبقۀ اصلی، قسم، جور، گونه،� رقم، قلم، قماش، تایپ، سنخ، جنس،نوع

7 حالت ◄ طور ؛� انواع،� اقسام، اقالم، اجناس؛� نوع انسان∍ ؛�74گروه 

، تخم، نسب،11، طایفه، نژاد 170، طبقۀ فرعی، زیرگروه، فرزند تیره

 هویت؛�708 قشر، اقشار، طبقۀ اجتماعی ؛�169 شجره نامه ◄شجره، 

 قالب،؛�547 مارک، مدل، عالمت ؛�5فرهنگی، کیفیت، درجه، ماهیت 

243ساخت، شکل 

 مقوله ای، طبقه ای، جدولی؛�، عام23، ژنریک، نمونه، سرمشق نوعی ]صفت[

؛�62، مشخص کردن، معین کردن، طبقه بندی کردن تعیینکردن ]فعل[

 953 بستن، مقرر کردن، قانونی کردن

، مانندِ، مثلِ، از نوعِ ازقبیِل ]قید[

⍃ 53 جزءQ، 194، ظرف 74 تجمع 

 شمول . دربر داشتن78
، دربرداشتن، تضمن، جزء خود شمردن، جامعیت، فراگیری،شمول ]اسم[

 قبول کردن، ورود،؛�183 گنجایش، جا ؛�79تسرّی، تعمیم، عمومیت 

 عضویت،؛� داشتن شرایط، صالحیت، شمول مقررات؛�299پذیرش 

 اشتمال ؛�52 کل ؛�775مشارکت 

؛� دارا؛�، حاوی، آبستن، دربردارنده، متضمن، محتوی، فراگیرشامل ]صفت[

؛�56 متشکل، دربرگیرنده ؛�79، عامه، عمومی، عام 52همگانی، کلی 

777، دارنده 7 واجد ؛�مشتمل

 درزمره،؛�224، درونی 58، پذیرفته شده، داخل، تشکیل دهنده مشمول

 رایج، متداول،؛� مقبول، ملحوظ، درنظرگرفته شده، جاافتاده؛�درجرگه

 610 مرسوم

؛�708، شامل شدن، عضو بودن، عضو حزب شدن مشمولبودن ]فعل[

، درزمره بودن، شمرده5تحت شمول بودن، مرتبط بودن، ذاتی بودن 

 ▼شدن

، دربر داشتن، دارا بودن، حاوی بودن، متضمن بودن،� پوشششاملبودن

 دارای عضوی؛� ایجاب کردن؛�دادن  درخود جا؛�226دادن، پوشاندن 

 ناظر به چیزی بودن، تعمیم یافتن، تعمیم دادن؛�)ویژگی، صفتی، ...( بودن

 شامل شدن، دربر گرفتن، مصداق داشتن، لحاظ کردن ؛�)کردن(

، تحت طبقۀ خاصی )مقوله ای، ...( بودن، دریک مقولهشمردهشدن

؛�گنجیدن، وجه مشترک داشتن، لحاظ شدن، درزمره بودن، درجرگه بودن

به شمار آوردن، درشمار آوردن، درزمرۀ چیزی محسوب کردن، جزء

گروهی به حساب آوردن، تحت سرفصلی گذاشتن 

⍃ 52 کلQ، 54 کاملQ، 56 دربر گرفتنQ، 89، همراهی 79 عمومیت،

  297دخول 

 57 بیرون گذاشتن ◄عدمشمول

 57 مستثنی ◄غیرشامل

 57 مستثنی کردن ◄شاملنبودن

 عمومیت79
 تعمیم، اطالق،؛�، عام بودن، کلیت، جامعیت، جهانشمولیعمومیت ]اسم[

،176 فراگیری، انتشار، شیوع ؛�438 نگاه اجمالی، دیدکلی، دید ؛�قضیۀ کلی

،189 کاربرد، استعمال، حضور ،�610تداول، رواج، متعارف بودن، عادت 

؛�464، عدم تشخیص 495 اجمالی بودن، خطا ؛�651 اپیدمی ؛�673استفاده 

 ترویج،؛�475 مناظره ◄ قضیه ؛�732، میانحالی 30معمولی بودن، میانگین 

 احیا ؛�610عادت دادن 

 آدم؛�، آحاد، هرشخصی، هرکس، عوام، آدم52 ، همگی، همههمگان

 همه کس،؛�562 سرباز گمنام، بی نامی ؛�869 تودۀ مردم، رعایا ؛�30عادی 

همه چیز، تروخشک 

، اعم، عامه،32 ، عمومی، همگانی، همه جایی، شایع، فراگیرعام ]صفت[

 رایج، متداول، مرسوم�؛�52، کلی 77 ژنریک، نوعی ؛�74مشترک، گروهی 

، عامی30 عادی، متوسط ؛�10 اجمالی، بی ربط ؛�495 غیردقیق، نامیزان ؛�610

 کاربردی، متعارف، مورد استفاده؛�78 شامل ؛� آبستره، انتزاعی؛� اخص؛�869

673 

 جهانی، بین المللی، عالمگیر،؛� همه جانبه، مطلق،�52، جامع جهانشمول

 ▲ عام؛�189انترناسیونال، ملی، سراسری، همه جا حاضر، حاضر 

 عمومیت یافتن،؛�78، همه جا مصداق داشتن، شامل بودن عامبودن ]فعل[

رواج یافتن، شایع شدن، احیا شدن، عام شدن، تداول یافتن، رایج شدن،

 تداول داشتن، رایج بودن؛�610 معمول بودن، عادت داشتن ؛�189فراگرفتن 

، عمومیت دادن،� تسری دادن، تحت قانون کلی درآوردن،تعمیمدادن

078 شامل شدن ؛�نتیجۀ کلی گرفتن، مصداق چیزی دانستن

، بالاستثنا عمومًا ]قید[

⍃ 52، کل 30 میانگینQ، 83، تطبیق 78 شمولQ، عدم321 کیهان ،

 464تمیز 

# 80 ویژگی . خاص بودن 80
 انفراد،� فردیت،؛�، خاص بودن،� تک بودن،� کیفیت ویژهویژگی ]اسم[

؛�5، ماهیت 7شخصیت، هویت، صفت، خصوصیت، مختصه، حالت 

 ذوق شخصی، ابداع، تازه گویی،؛� تکی، یکتایی؛�694تخصص، مهارت 

 انحصار، مخصوص؛�[783 تسهیم ◄ ]اختصاص ؛�21نوپردازی،� نوآوری 

 اتصاف ؛�57خود کردن، بیرون گذاشتن 

، ویژگیها، جزییات، مختصات، مشخصات، صفات،خصوصیات

 سَبْک،�623 نکات خاص، راه وچاه، متد، روش، تدبیر ؛�شخصیت، هویت

 مدرک هویت: شناسنامه، کارت ملی، گواهینامۀ رانندگی، گذرنامه؛�566

 547  تعیین هویت◄

؛� ملی گرایی؛� قوم برگزیده؛� خواص، منتخبین،�644، خبرگان خاصهگرایی

فاشیسم، نژادپرستی، آپارتاید

، فرد، من، ضمیر، اگو، ایگو، ضمیر خودآگاه، اید، ضمیر ناخودآگاه،خود

 ابرمن،�؛� خویش، خویشتن؛�1  نَفْس، وجود،  ذات؛� او، وی؛�371شخص 

 991 ، خود )عرفانی(447 روح ؛�▲ فردیت، ویژگی؛�371انسان 



 ابتکاری،؛�، مخصوص، اخص، ویژه، یکه، تک5، اختصاصی خاص ]صفت[

؛�، جدید، مدرن، نوین126، تازه، نو 21بکر، اصیل، بدیع، طرفه، نوآور 

؛�84استثنایی، غیرمعمول، متمایز، مختصه، مشخصه، نامتعارف، غیرعادی 

 فردی، انفرادی، منفرد،؛� لُب؛�منتخب، برگزیده، دستچین، بی مانند

▼خصوصی

 مختص؛�، معین، معلوم، قطعی، مسلم، بدیهیمشخص

 متمایز،؛�5، شخصی، فردی، انفرادی، منفرد، تک، اختصاصی خصوصی

 57  انحصاری؛�84غیرعادی 

 سیاهه تهیه؛�86، بستن، معین کردن، شمردن مشخصکردن ]فعل[

، محدود کردن77 تعریف کردن، تعیین کردن ؛�87کردن، لیست کردن 

؛�187 گذاشتن ؛�187، کنار گذاشتن 463 جدا کردن، فرق گذاشتن ؛�236

 مخصوص کردن به کسی،؛�15 تشخیص دادن،� تمیز دادن ؛�514معنا داشتن 

 783اختصاص دادن به)برای( کسی )چیزی(، تسهیم کردن 

 انحصاری بودن ؛�، ویژه بودن، تک بودن، ویژگی داشتنخاصبودن

، به خصوص، به ویژه، خصوصاً، علی الخصوص، مخصوصاً،مشخصًا ]قید[

 باالختصاص، به طور اختصاصی، اختصاصاً،؛� بابتِ، به عنوانِ؛�به ویژه، ویژه

بالخصوص، باالخص 

، انفرادا، به طور انفرادی، به تنهایی، به نوبتبهطورانفرادی

، ]برای مشخص کردن مورد[، به زبان خالصه، به عنوان مثال،یعنی]مثال[

 514 یعنی ]توضیح معنا[ ≠ ؛�569 بالجمله ؛�مثالً

 رأساً، سرخود ؛�، بنفسه، خودش، بشخصهشخصًا

⍃ 156، علیت 86، شمارش 15، تفاوت 5 عرضیت 

 قاعده81
، ضابطه، نورم،465، آیین، میزان، معیار 496، فرمول، اصل قاعده ]اسم[

 مقررات، قانون هامورابی،� ُکد،؛�693ارزش، ناموس، دستور، اصول، فریضه 

◄ استاندارد، رویه، روش، شیوه، اسلوب، طریقه ؛�953ُکد ناپلئونی، قانون 

 مسلک، قاعده؛� کوک؛�676 عمل ،�566 سَبْک ،�623 تدبیر ،�688رفتار 

؛� مبانی، ارکان، مبادی؛�83 خط حزبی، خط، رهنمود، دنباله روی ؛�اخالقی

،�60، ترتیب، نظم 16قاعده مندی، قانونمندی، قانونمداری،� هنجار، همگنی 

[،623 سیاست ◄ سیستم، متد، متدلوژی ]؛�610 عادت ،�610رسم، عُرف 

 اصل؛� استانداردها: آ. چهار؛�623 تدبیر ،�62 آرایش، سازمان ،�62تنظیم 

، مجوز737، دستور 737 حُکم ؛�475، اصل مسلم 496، اصل موضوعه 496

737 

[ 144 ثبات ،�60 قانونمندی، نظم ؛�65 ]توالی ،�60 ترتیب ◄ترتیب

، همواره،144 ثابت ؛�141 مرتب، ادواری ؛�60، منظم بهقاعده ]صفت[

 عادی؛�610 جاافتاده، روتین، مرسوم ؛�83 طبق مقررات ؛�258هموار، صاف 

 کوک؛� قانون مند، ضابطه مند؛�83

، علی القاعده، اساساً قاعدتًا ]قید[

⍃ 245 ، تقارن141، دوره ای بودن 62، تنظیم 60 نظم 

82Q)تنوع )چندگونگی 
، چندگونگی، گوناگونی، تعدد، اختالف، واریته، تغییر پذیریتنوع ]اسم[

 تفاوت،؛�17، ناهمگنی 437 رنگارنگی ؛�، چندتایی، چندگانگی152

، تشتت، تفرقه، تشتت آرا،75اختالف، دگرگونگی، پراکندگی، تفرق 

 تبدّل، تبدّل انواع،؛�604 شیزوفرنی، تلون مزاج ؛�978دودستگی، فرقه گرایی 

؛� انبوهه؛� وردیدگی؛�14، مغایرت 14  بعض، غیر؛� جور، نوع؛�316تکامل 

غنای فرهنگی، تنوع قومی 

 57 بیرون گذاشتن ◄استثنا

، چندگونه، چندجوره، جوراجور، جورواجور، قدونیم قد،متنوع ]صفت[

، دگرگونه،437، مختلف، گوناگون 17، چندال، ناهمگن 437رنگارنگ 

؛� مختلف، متعدد؛�604، متلون، دمدمی 152 همواره متغیر ؛�15متفاوت 

 مختلف االضالع ؛�57مستثنی 

⍃ 17 ناهمگنی Q437، رنگارنگی 101، چندبرابری 

 تطبیق 83
، ]پیروی ازقاعده، به قاعده بودن[،� انطباق، دنباله روی، تبعیت،تطبیق ]اسم[

،24، توافق 24، سازگاری 284، همخوانی، پیروی 24متابعت، انطباق 

،721، فرمانبرداری،� تسلیم 327 تدین، اقتدا، وفق پذیری، نرمی ؛�24مطابقت 

؛�848 مبادی آداب بودن،� تعارف ؛�739حرف شنوی، سخن شنوی، اطاعت 

،�610 عادت ،�848، مُد 24 مناسبت ؛�976همرنگی باجماعت، راست دینی 

 81قاعده 

 سابقه، پیشینه؛�، عبرت، مثال، مثل23 سرمشق ،�522، مدل، نمونه الگو

 مورد، اُفته، شاهد،؛�693 رویۀ قضایی، فریضه ،�688 رویه، رفتار ،�548

 راهنما، هدی؛� قالب، شکل، مسطوره؛�514 تضمن ،�522مصداق، تجلی 

 نمونه برداری،�؛�23 مدل زنده ؛�505 پس زمینه، سابقۀ ذهنی، حافظه ؛�للمتقین

برش مقطعی، گمانه زنی

 مقلد؛�، سنت گرا، اهل488، فرد دنباله رو، پیرو، آدم تاییدکننده دنبالهرو

 آدم آهنی ؛� آدم وفادار، فدایی؛�20

، قابل تطبیق، قابل جرح وتعدیل، مناسب، میزان کردنی،قابلانطباق ]صفت[

، هماهنگ، جور، سازگار299، پذیرا 327، نرم 327چکش خوار، منعطف 

 976 مقلد، راشد ؛�768، رعایت کننده 24 منطبق ؛�24

؛�24، واقعی، نمونه، نوعی، معمولی، طبیعی، منطبق شده، منطَبَق عادی

 پیش پاافتاده، قابل اغماض، بی اهمیت؛�30روزمره، متعارف، عامیانه، متوسط 

؛�847 پست، مبتذل ؛�732 عوامانه،� عامی، میانحال، متوسط الحال ؛�639

همه جایی، همیشگی 

 20 تقلیدی ؛�81 به قاعده ◄طبقمقررات

، پیروی کردن، ساختن، خوردن، سازگاری کردن،منطبقبودن ]فعل[

، به قاعده بودن، خودرا انطباق )تطبیق( دادن، همرنگ24سازگار بودن 

 قادر به انطباق )باشرایط( بودن، توانایی؛�721جماعت شدن، تسلیم شدن 

،768، رعایت کردن 455 مراعات کردن ؛�انطباق )بامحیط را( داشتن

739 فرمان بردن، اطاعت کردن ؛�106تکرار کردن 



، جذب کردن، ذوب کردن، حق تابعیت دادن، اهلیکردندرخودحل

 فرهنگ خودرا تحمیل؛�62 طبقه بندی کردن ؛�610 عادت کردن ؛�کردن

، روان کردن24 میزان کردن، سازگار کردن ؛�740کردن، مجبور کردن 

258

 پیشتاز؛�، نشان دادن، راهنما بودن،� راه صحیح را نشان دادنالگوبودن

 تمثیل کردن، توضیح دادن، مثال؛�23بودن، نمونه بودن، سرمشق� بودن 

 ازکسی نقل قول شدن، ذکر شدن، اقتباس شدن ؛�گفتن

⍃ 610، عادت 79، عمومیت 24، سازگاری 23 سرمشق،

 689، هدایت 976راست دینی 

 عدم تطبیق84
، کج روی،282، عدم پیروی، عصیان، طغیان، انحراف� عدمتطبیق ]اسم[

؛�59 بیرونی بودن ؛�14 مغایرت ؛�25 ناسازگاری ؛�738عدول، سرپیچی 

؛�744 آزادی ؛�769 عدم رعایت ؛�489 مخالفت، نظر مخالف ؛�977بدعت 

 استثنا، بیرون گذاشتن؛�914، ناحق 954بی قاعدگی، خالف قانون بودن 

80 فردیت، ویژگی ؛�919 معافیت ؛�57

 غیرطبیعی بودن،؛�282، گمراهی، ضاللت، انحراف� آنرمالبودن

 رفتار غیرطبیعی،؛�456 پریشانی خیال ؛�161 عقیم بودن، ناتوانی ؛�ناهنجاری

 ناخوشی◄دگرآزاری، دیگرآزاری، سادیسم، خودآزاری، مازوخیسم 

503دماغی 

؛�978، فرقه گرا 489، مخالف، فرد مخالف 738، طاغی، یاغی عاصی

 مجنون، آدم؛�904، متخلف 938 ناجور، اوباش ؛�603یلخی، عضوحزب باد 

 883 رانده ،�883 آدم تنها ؛�504شیفته 

، سیمرغ، ققنوس، اژدها، دیو،970، موجود افسانه ای موجوداتاستثنایی

غول

 نافرمان،؛�326، سخت 25، نابه هنجار، ناسازگار تطبیقناپذیر ]صفت[

 مخالف،؛�80 خاص ؛�744 آزاد ؛�893 ترشرو ؛�711، جسور 738سرکش 

 انتقادی؛�769 یلخی، بی قید ؛�977 بدعت گذار ؛�978 فرقه ای ؛�489معترض 

 59، خارجی 25، نامناسب 188 نابه جا ؛�282 منحرف ؛�924

، بی رویه، بی حساب، نسنجیده، بدون قانون و قاعده، بی قاعده،غیرعادی

 مضحک، مسخره؛�140 نادر ؛�59، خارجی 491 ناشناخته ؛�611نامتعارف 

546، اغراق آمیز 32 فاحش ،�864 استثایی، عجیب، شگفت آور ،�849

، استثنایی، خالف▲، آنرمال، ناهنجار، بی قاعده، غیرعادیغیرطبیعی

 اجق وجق، عجیب و غریب،،�864قاعده، عجیب الخلقه، عجیب، شگفت آور 

،456، سبک سر 456، حواس پرت 456 بی توجه ؛�282 منحرف ؛�17ناهمگن 

 504 دیوانه� ،�503 شوریده ،�503 گیج ،�503مجنون 

 قادر به انطباق باشرایط نبودن، توانایی؛�، انطباق نیافتنعاصیبودن ]فعل[

 پیروی نکردن،�؛�انطباق بامحیط را نداشتن، همرنگ جماعت نشدن

دنباله روی نکردن،� عصیان کردن، عناد ورزیدن، عاصی شدن، تمرد کردن،

 رسوا بودن ؛� 738، شوریدن 738نافرمان شدن، سرپیچی کردن 

⍃ مسافرت246، به هم ریختگی 125، گذشته 25 ناسازگاری ،

 977 ، بدعت470، عدم امکان 267زمینی 

 عددباب پنج:



؛�41 مانده، مابه التفاوت، باقیمانده ؛�52حاصل جمع، جمع کل، کل 

 اندازۀ حرکت  ؛�38صورتحساب، حساب، چوب خط، جمع 

؛� تعلق، اجتماع، اشتراک، اتحاد؛� عضو؛�632، مجموعه تئوریمجموعهها

آرایه 

 طبیعی، حسابی، صحیح، گویا،؛�، رقمی، دیجیتال، عددوارعددی ]صفت[

؛� فرد، زوج؛� گرد، روند، کامل؛� کاردینال، اوردینال؛�حقیقی، گنگ، مبهم

 کسری،؛� مضروب؛� مثبت، منفی، رادیکال؛� بخش پذیر، قابل تقسیم؛�اول

 نجومی،؛� تصاعدی، توانی، لگاریتمی، مربع، مزدوج، مکعب؛�اعشاری

اسکالر 

⍃ 102، کسر 52، کل 41، باقیمانده 38 جمع 

 شمارش86
، نمره گذاری،104، محاسبه، حساب، احتساب، تعدد شمارش ]اسم[

 شمارش؛� شمردن، حساب کردن، جمع کردن؛�شماره گذاری، سرشماری

 الگوریتم، سیستم؛� شماره صفحه؛�465 سنجش، اندازه گیری ؛�معکوس

؛�▼ آمارگیری، سرشماری، احصا، آمار؛�808 حسابداری، حساب ؛�دهدهی

 سواد؛�85 شماره، رقم، عدد ؛�88 واحد ◄ واحد شمارش ؛�سواد عددی

 استقصا ؛�عددی

 عملگر، نماد گذاری؛�، عالمت، عالئم ریاضی، مثبت، منفیعملریاضی

 چهار عمل اصلی، جمع، عالوه، اضافه ، تفریق، منها، ضرب، تقسیم،؛�547

 تخمین، برآورد، امتداد،؛� معادله، آنالیز، ریشه گرفتن؛�بخش، توان، جذر

 دیفرانسیل، انتگرال، انتگرال گیری، مشتق، مشتق گیری، تابع، شیب،؛�بسط

 ترکیب، پس و پیش، تبدیل،؛�گودی، انحنا، انحنای تابع، نقطۀ عطف

 نامساوی ؛� افراز، امتحان، انتقال، به اضافۀ؛� انحراف،� واریانس؛�جایگشت

 تئوری؛�، ریاضیات کاربردی، جبرریاضیاتمحض؛�ریاضیات

مجموعه، حساب دیفرانسیل، حساب انتگرال، حساب بُرداری،� حساب

، مثلثات، دایره465 هندسه اقلیدسی، هندسه ؛� توپولوژی؛�▼احتماالت، آمار

؛� الگوریتم، آنالیز سیستم، تحقیق درعملیات؛� نمودار،� منحنی، لگاریتم؛�250

آنالیز مسیر بحرانی، سی پی ام، برنامه ریزی خطی، سیاست گذاری، سیاست

، قضیۀ475 حساب اقلیدسی، اصل، اصول موضوعه، اصل مسلم ؛�623

[ 475 مناظره ◄بدیهیه، قضیه ]

؛�30 میانه، نما، مُد، متوسط، میانگین ؛�، حساب احتماالت، جدولآمار

؛�اهمیت، انحراف،� انحراف نرمال، انحراف� استاندارد، منحنی توزیع

برگشت، رگرسیون، همبستگی، دوسوپیوستگی، کوریلیشن، تست کای

 بررسی آماری، آمارگیری، سرشماری، نظرسنجی، نظرخواهی،؛�مربع

؛� سر شماری؛�605همه پرسی، رفراندوم، رأی گیری، گالوپ، انتخاب 

 جمعیت نگاری، دموگرافی،� نرخ رشد، نرخ تولد، نرخ؛�87لیست، فهرست 

 هیستوگرام، نمودار،�؛�809 شاخص قیمتها، قیمت ؛� ابعاد بدن؛�مرگ

 عده، تعداد، حساب، شمار، آمار، عدد؛�623 برنامه� ،�551بارچارت، نقشه 

 آمارگر ؛�85

، داده پردازی، پردازش، پروسس، انفورماتیک،پردازشدادهها

؛�531سایبرنتیک، آی سی تی، فن آوری اطالعات و مخابرات، مخابرات 

؛�نرم افزار، برنامۀ کامپیوتری، برنامه نویسی، مهندسی نرم افزار، پدیدآوری

 فیلد،؛�داده، اطالعات خام، ستاده، تراکنش، فرم ورودی، گزارش خروجی

؛�میدان اطالعاتی، میدان، کد، شناسه، پنجره، رکورد، سابقه، سند، سوابق�

 زبان؛� ذخیره سازی اطالعات، دستیابی به اطالعات، دسترسی؛�پسخور

برنامه نویسی، بیسیک، پاسکال، فورترن، کوبول، سی، زبان ماشین، اسمبلی،

؛�▼ کامپیوتر شخصی◄ برنامۀ کاربردی؛� الگوریتم، فلوچارت؛�557زبان 

کامپیوتر، رایانه، ابررایانه، ابرکامپیوتر، سخت افزار، وسیلۀ ذخیرۀ داده ها

 531 فاکس، موبایل و تلفن ؛�▼ کامپیوتر شخصی◄

 چرتکه، چوب خط،؛�، شمارشگر، محاسبشمارنده؛�ابزارشمارش

 ماشین حساب، ماشین؛�465خطکش محاسبه، متر نواری،� اندازه گیری 

 مسئول شمارش، متخصص آمار،؛�محاسب، صندوق، کامپیوتر، رایانه

 808صندوقدار، دفترنویس، حسابدار 

 برنامۀ� کاربردی، پکیج، بستۀ؛�، رایانۀ خانگی، پی سیکامپیوترشخصی

نرم افزاری، اتوکد، استودیو )نرم افزار گرافیکی(، واژه نگار، غلط یاب،

جدول گسترده، پیام نگار، ای میل )پُست الکترونیک(، اینترنت، بزرگراه�

 سخت افزار: کامپیوتر، رایانه،؛� سیستم عامل، ویندوز،�624اطالعاتی 

ابررایانه،� ابرکامپیوتر، تراشه، واحد مرکزی، پردازنده، پروسسور، صفحه

[، موش،445 ظاهر ◄کلید، صفحه نمایش، مانیتور )مونیتور(، نماگر ]

؛�ماوس، موشواره،� دیسک گردان، پویشگر، اسکنر، پرینتر، چاپگر، پالتر

وسیلۀ ذخیرۀ داده ها: دیسک نرم، دیسک سخت، لوح فشرده، حافظه، رم،

RAM، ROM صفحۀ )میز(؛� واحد ذخیرۀ داده ها: بیت، بایت؛�632، انبار 

کار، دسک تاپ، کاغذ دیواری، شمایل، آیکون، مکان نما 

، شمردنی، قابل محاسبه، قابل سنجش، کمّی،قابلشمارش ]صفت[

؛� درشمارآمدنی؛�9 نسبیت ؛�29 نابرابر� ؛�28 مساوی ؛�حسابی، محسوب

 104 متعدد، بسیار ؛�105 انگشت شمار، معدود، قلیل ؛�شماره شده، نمره ای

 درصدی؛� ریاضی، جبری؛�، رقمی، شمارش شده، شمردهآماری

؛� اتوماتیک، خودکار؛�، رایانه ای،� مکانیزه، الکترونیککامپیوتری

 رقمی،؛�بالدرنگ، ریل تایم،برخط، آن الین، قابل دسترسی تصادفی

؛� باینری، دودویی، الفبایی، آلفانیومریک، الفبایی-رقمی؛�دیجیتال، آنالوگ

شمارنده، شمارشگر، محاسب، محاسبه کننده 

، حساب کردن، درآمار آوردن، محاسبه کردن، شماره گذاریشمردن ]فعل[

؛�87کردن، نمره دادن، شماره گذاشتن، حساب را نگهداشتن، لیست کردن 

؛� انبارگردانی کردن؛�808 حسابداری کردن ؛�106برشمردن،� تکرار کردن 

 آماردن؛�آمار دادن

،39، منها کردن 38، محاسبه کردن، جمع زدن، جمع کردن حسابکردن

، اندازه گرفتن46، بخش کردن، تقسیم کردن 36ضرب کردن، افزودن 

 465، برآورد کردن، ارزیابی کردن 465

 پیاده سازی کردن،؛�، مکانیزه کردن، برنامه� نوشتنکامپیوتریکردن

 اسکن کردن، وارد کامپیوتر؛� نصب کردن؛� تنظیم کردن؛�راه اندازی� کردن

کردن، تایپ کردن 



⍃ 80 ویژگی Q، حسابداری465، سنجش 173، عاملیت 106تکرار ،

808 

 فهرست87
، سیاهه، لیست، جدول، لیست اقالم، فهرست اقالم،فهرست ]اسم[

موجودی، صورت، صورت دارایی، فهرست اموال،� صورت موجودی،

 آرایه ، اندکس )اندیکس(،؛�سیاهه کاال، دفتر، دفتر دارایی، دفتر موجودی

؛� مانیفست، پورت فوی، پورت فولیو، بارنامه؛� بروشور، کاتالوگ؛�نمایه

 دفتر ثبت، پیشینه؛�لیست قیمت، تعرفه، صورت نرخ بندی، جدول مظنه

 سیالبس،؛�301 صورت غذا، منو، غذا ؛�589 نامۀ اعمال، کتاب ،�548

 دفتر بازدیدکنندگان، دفتر اندیکاتور؛�592خالصۀ دروس، تلخیص 

 راهنمای؛� پرسشنامه، فهرست نکات موردنظر؛� طومار؛�)نامه های وارده(

، وقایع نگاری108 تقویم ؛�524تلفن، دفتر تلفن، کتاب اول، کتاب راهنما 

 فرهنگ لغات، واژه نامه، دیکسیونر، فرهنگ طیفی، فرهنگ مقوالتی،؛�117

 جداسازی،�62 بایگانی ؛�589 کتاب مرجع ،�559گنجواژه، فرهنگ لغات 

 سیاهه برداری، انبارگردانی�؛�46

، لیست شده، مندرج درفهرست، ثبت شده، پذیرفتهفهرستشده ]صفت[

 ثبت نام شده، نام نویسی شده ؛�شده ]بورس[،� موجودی برداری شده

، لیست کردن، فهرست نوشتن، موجودی برداریفهرستکردن ]فعل[

کردن، سیاهه برداری کردن، صورت برداری کردن، وارد کردن، ثبت

 نام نویسی کردن، نام نوشتن، ثبت نام کردن، اسم نویسی؛�548کردن 

 ذکر کردن، یاد کردن، نام بردن،� اسامی را؛� امتیازنگهداشتن ]بازی[؛�کردن

خواندن 

⍃ 589، کتاب 548، پیشینه 524، اطالع 74 تجمع 

 وحدت88
؛�44، یگانگی، یکتایی، وحدانیت، احدیت، مطلقیت، سادگی وحدت ]اسم[

، اتفاق، اتفاق قول،706، یکپارچگی، همکاری 45پیوستگی، ائتالف، اتحاد 

 یکتایی، بی نظیری،؛�52، همبستگی، کل 710، هماهنگی 488اتفاق نظر 

 استقالل؛�883 تنهایی، انفراد، انزوا،� گوشه گیری ؛�80ویژگی، خاص بودن 

 973 یگانه پرستی، توحید، خداپرستی ؛�744

؛�، یگان، یکان، یک، تک، عدد صحیح، فرد، یکه، مقیاس، اشلواحد

، تا، شماره، قلم، فقره، دانه، برگ، ورق، فرد، تن،85واحد شمارش: عدد 

نفر، رأس، سر، واحد، فروند، بند، قطعه، دست، طاق، اتم، ذره، آغوش،

بغل، باب، آیتم، قبضه، عَراده )واحد شمارش توپ(، اَراده، اصله، عرابه،

 ثانیه، ... واحد؛� هجا، واکه، بخش، سیالب؛�قالب ]صابون[، پیمانه، مشت

 مترولوژی◄ واحدهای اوزان و مقادیر ؛�117 زمان سنجی ◄شمارش زمان 

 465 معیار ؛� چندتا، ---تا؛�58 ، قطعه53، قسمت، جزء 53 بخش ؛�465

▲ واحد◄واحدشمارش

 واحد، فرید، مفرد، منفرد، یکی،؛� یک، احد؛�، یکتا، یکهیگانه ]صفت[

 منحصربه فرد، بی مانند، بی تا، بی همتا،؛�منحصر، انفرادی، یک قطبی، مستقل

؛�▼، بی نظیر، برگزیده، سرآمد، تک، لنگه، تکی، تنها32استثنایی، برجسته 

؛�324 یکپارچه، چگال ؛�80 ویژه، خاص ؛�79یکه تاز، مطلق، جهان شمول 

؛� مجرد؛�46 تک تک، جداجدا، یکی یکی، جداگانه ؛� یکی، یکدانه؛�وحید

 هرکدام ؛�140نادر 

؛�883 تک، لنگه، غریب، غریبه، بیکس ،�883، منزوی، گوشه گیر تنها

 مجرد،؛� مفرد، منفرد، مستقل؛� یک تنه، یک نفری، دست تنها؛�46سوا،� جدا 

 883 آدم تنها ؛�▲ یکه، یکتا، یگانه؛�عزب، یالغوز

 تنها بودن،� تک وتنها؛�، شریک نداشتن13، یکی بودن تکبودن ]فعل[

بودن 

، انفراداً،� یک تنه، یک طرفه، یک جانبه، تن به تن، تک تک،بهتنهایی ]قید[

 تنها، انفرادی ؛�46جداجدا، یکی یکی، جداگانه 

، یکبار، یکباره، یک ضرب، دریک حرکت، بایک حرکت،دریکنوبت

 فقط ؛�درنوبت اول، یک قلم، یک جا، یک کاسه

⍃ اجتماعی نبودن52، کل 50، ترکیب 48، انسجام 44 سادگی ،

883 

 همراهی 89
 مشایعت،؛�45، همگامی، باهم بودن،� پیوستگی، اتحاد همراهی ]اسم[

معیت، التزام، التزام رکاب، مالزمت، مالزمه، مصاحبت، همدمی، یکدلی،

؛�706 شراکت ؛� مجالست، صحبت، حشر، خلط،�882همنشینی، معاشرت 

؛�123 همزمانی، مطابقت، تصادف، تقارن، همزمانی ؛�همسفری، همزیستی

 همراه، اسکورت،؛�364 تشییع، تشییع جنازه ؛�71تسلسل، استمرار،� تداوم 

660محافظ، حامی 

◄ اسباب، لوازم یدکی، لوازم ]؛�، منضمات، متعلقات، ملحقاتهمراهان

 الحاقات، افزوده شده ها، پیوست، ضمیمه، الحاقیه،؛�[630 ابزار� ،�629وسیله 

 عالئم، عالمت؛�6 صفت، صفت قائم به ذات، عارض ؛�40مایتعلق به، متمم 

 مالزمین،؛� قمر، اَنِکس، اقمار؛� زمینه، پس زمینه؛�7 قراین، وجه ؛�547

 ، صحابه، همنشین،894، همسر ▼ همراه؛�284اصحاب، مرید، پیرو 

، همسفر707 همکار ،�880مصاحب، معاشر، مونس، همدم، ندیم، دوست 

 742، نوکر 742 مالزم ؛�707 همدست ؛�[268جهانگرد ◄]

 مصادف، قرین، معاصر،؛�، باهم، مالزم، پیوسته، بایکدیگرهمراه ]صفت[

 همنشین، محشور،؛�159، اتفاقی 123، هماهنگ، همزمان 121فعلی 

 پهلونشین، متفق،؛� همسفر؛�880مصاحب، معاشر، مونس، همدم، مهربان 

مقرون، ملتزم 

، همراه بودن، باهم بودن، باهم وجودداشتن، باهمهمراهیکردن ]فعل[

 هم سو بودن،؛�زیستن، باهم زندگی کردن، درهم آمیختن، به هم آمیختن

 تعقیب؛�660 حفاظت کردن ؛�284 دنبال کردن ؛�مسیرشان به هم خوردن

 مرتبط؛�123 همزمان کردن ؛�706 راه آمدن، همکاری کردن ؛�619کردن 

 9 بودن، مربوط� بودن

؛�، باهم، باهمدیگر، متفقاً، به اتفاق یکدیگر، دست دردست، درکناربا ]قید[

 یک زبان، یک کالم،؛� جمیعاً، جمعاً، همراه هم، همگی، به اتفاق؛�به هم



آیه و مایه 

⍃ 181، ِقِران )جمع علل( 123، همزمانی 78، شمول 40 متَمم،

  410آهنگ 

#90 دوگانگی 90
، تثنیه، شرک، دوجنبه بودن، توأمانی، دوتایی بودن،دوگانگی[]اسم

 دوقلو، عدیل، جفت، لنگه، زوج، همسر؛� دو، جفت، دولو؛�245تقارن 

؛�551 قرینه، مانند، مثل، عکس، تصویر ؛� همزاد؛� بیت، مثنوی؛�894

143 دگرگونی ◄ دگردیسی ؛�965 دوگانگی فطری ؛�جنسیت، سکس

 مشرک، زندیق،؛�، دوتایی، دوال، دودویی، دوقلودوگانه ]صفت[

؛� دوطرفه، دووجهی؛� دوم، ثانی، جفت، تالی؛� توأم؛�دوتاپرست

245 متقارن ؛�91 دوبرابر ؛� دوزیستان؛�سایدبای ساید

 به هم؛�894کردن، وصلت دادن، عقد کردن  ، جورجفتکردن ]فعل[

 دوتا؛� دوتا بودن، جفت بودن، زوج بودن؛�پیوستن، مطابقت دادن، خوراندن

 91کردن، دوبرابر کردن 

⍃ 91، دوبرابری 18، تشابه 14 مغایرت 

 دوبرابری91
، تکرار دوباره، تجدید، دوتا کردن، دوبارگی، دوبارهدوبرابری ]اسم[

 نفر؛� مربع، توان دو؛� دوتایی بودن؛�کاری، ازسرگیری،� تازگی، نوسازی

 المثنی،؛� دوپلکس؛� آنکور؛�، وزیر، دست راست150دوم، معاون، جانشین 

106 تکرار ◄ تکرار یا تجدید چندتایی ؛�22کپی، نسخه 

، دوچندان، دومقابل، دوبل، دوتا، دوقلو، مضاعف، ثانی،دوبرابر ]صفت[

   مربع؛� دورگه، دوپا؛� دوزیستان؛� دوطرفه؛�90دوگانه 

؛�، تجدیدکردن، کپی کردن، نسخه برداری� کردندوبرابرکردن ]فعل[

بازهم کاری را کردن، ازسر گرفتن، ازنو� آغاز کردن، دوباره کردن

 دوبار، دوبرابر،� دوبله ؛�106 دوباره ◄، مجدداً، باز، دوباره ]قید[

⍃ 261، َخم 106، تکرار 90، دوگانگی 22 نسخه 

 یک دوم92
 نصفانصف،؛� شقه، نصفه، نیمه، نیم کره؛�، نصف، نیمیکدوم ]اسم[

 نصف کننده،؛� نصف سال، ترم؛� خط استوا،� مدار نصف النهار؛�پنجاه پنجاه

؛�30 وسط، نقطۀ وسط ؛�128 نیمروز، ظهر ؛�نیمساز زاویه، عمود منصف

؛�18، مانند 28، همطراز 90 جفت، لنگه، دوگانگی ،�894زوج، همسر 

 294 انشعاب، واگرایی ؛�دوراهی

 نیمه تمام،؛�726 نیمه کاره، ناتمام ؛�، شقه شده، تقسیم شدهنصفشده ]صفت[

 55ناقص 

، نصف کننده، نیمساز منصف

، دونصف کردن، دونیم کردن، به طورمساوی تقسیمنصفکردن ]فعل[

،46کردن، بخش کردن، شقه کردن، ازوسط نصف کردن، تقسیم کردن 

، منشعب46 جدا شدن ؛�46 بریدن ؛�، برابر برداشتن465سهم به اندازه دادن 

 294شدن 

⍃ 294، واگرایی 231، میان 222 تاروپود 

 سه گانگی 93
 سوم، ثالت، سومین،؛� سه، مثلث؛�، سه تایی965، تثلیث سهگانگی ]اسم[

 مثلث، سه گوشه،� سه ضلعی، مثلث قائم الزاویه؛� سه تا، سه پایه، سه گانه؛�ثالث

 هرم ؛�203 ضلع، وتر، خط ؛�)متساوی الساقین، متساوی االضالع(

⍃ 94 سه برابری 

 سه برابری 94
؛� سه برابر؛� توان سه، مکعب، سه ال، سه تا؛�، تکرار سه بارهسهبرابری ]اسم[

سه پایه 

⍃ 93 سه گانگی 

 یک سوم95
 ریشۀ؛� ثلث سال، ترم، ثلث سوم؛� تیرس؛�، سه یک، ثلثیکسوم ]اسم[

سوم، کعب 

 چهارگانگی 96
 ربع، فصل،؛� چهار، چهارم، چهارمین؛�، چهارتاییچهارگانگی ]اسم[

 چهارضلعی، چهارگوشه، مربع، مستطیل، مربع مستطیل،؛�98یک چهارم 

 چهارچوب، قاب، کادر، چارچوب؛� تربیع؛�لوزی، ذوزنقه، متوازی االضالع

 جهات؛� چهارگوشۀ دنیا؛� کوارتت، گروه چهارنفره؛� چهارفصل سال؛�218

 چهارگانه، اربعه، چهارتا ؛�چهارگانه

⍃ 222، تاروپود 52 کل 

 چهار برابری 97
 چهارپایه، چارپا،؛� چارتا چارتا؛�تکرار چهارباره؛�چهاربرابری ]اسم[

 96 چهارگانگی ؛�چهارگوشه

 یک چهارم98
 ربع ساعت، پانزده؛�، فصل، ربع، چارک، چهاریکیکچهارم ]اسم[

 تربیع ؛� چهارپاره، چهاربخش؛�دقیقه

 بیش ازپنج99
[، هفت شهر374 حواس ◄ حواس پنجگانه،  ]؛�، اندیبیشازپنج ]اسم[

 ساختمان◄عشق، هفت خوان رستم، گل صدبرگ، عجایب هفتگانه، ]

 کرور،؛� صد، هزار، میلیون، میلیارد، تریلیارد؛� جین، دوجین؛�[209بلند 

 طفل یک شبه،؛� عاشورا، تاسوعا، اربعین؛� کیلو، مگا، گیگا، ترا؛�هزار هزار

 میلیونر، میلیاردر،؛� دهه، قرن، سده، هزاره؛�پیر صدساله، ره صدساله

 تترا،؛� پنجۀ دزدیده شده، خمسۀ مسترقه؛� صدمین، هزارمین؛�800ثروتمند 



پنتا، هگزا، اکتا، دکا 

⍃ 86، شمارش 85 عدد 

# 100 چندگانگی 100
 دسی، سانتی، میلی، خمس،؛�، چندقسمتی، تفکیک پذیریچندگانگی ]اسم[

 یک پنجم، پنج یک، یک ششم،؛�102 اعشاری، کسری، کسر ؛�سدس، عشر

 درصد، پورسانت، درهزار، چند؛� عشریه؛� میکرو، نانو؛�…شش یک، 

 به چند قسمت؛� خانه خانه؛� دقیقه، ثانیه؛� ماه )یک دوازدهم سال(؛�درهزار

تقسیم کردن، قطعه قطعه کردن، قاچ کردن 

⍃ 783، تسهیم 82 تنوع 

 چندبرابری101
، چندتایی، چندگونگی، کثرت، چندگانگی، انبوهی،چندبرابری ]اسم[

 چگالی،؛� فرط؛�637 بسیاری، زیادی، وفور ؛�104بیشماری، تکثر، تعدد 

 چندضلعی، چندبر، چندپهلو، کثیراالضالع،؛� اکثریت، اقلیت؛�324تراکم 

 اشکال )اجسام( چندوجهی؛�[96 چهارگانگی ◄مثلث، مربع، چهارضلعی ]

؛�فضایی، متوازی السطوح،� هرم، مکعب، مکعب مستطیل، منشور، مسدس

چندملیتی

 مضاعف، متعدد،؛� چندان؛� غیرمنفرد، جمعی؛�، کثیرچندین؛�چند ]صفت[

 کثیرالوقوع؛�637  وافر،�637، زیاد، فراوان 104عدیده، بس، خیلی، بسیار 

 جزیل، نهمار ؛�139

، تعدادی، چندتایی، چندتا، بعضی چند ]قید[

⍃ 104، تعدد 82، تنوع 45، پیوستگی 26 کمیت 

 کسر102
 درصد، دُنگ، نصفه، نیمه،؛�53، اعشار، برخه، نسبت، بخش کسر ]اسم[

 دسی، سانتی، میلی، خمس،؛�98، یک چهارم 95، یک سوم 92یک دوم 

؛�783 قسمت، قسط، فرع، حصه، سهم ؛�53 خرده، جزء ؛�سدس، عشر

 ممیز، عالمت اعشار ؛�کسری، اعشاری

⍃ 783، تسهیم 85، عدد 53 جزء 

 صفر103
 هیچکس، هیچ چیز، هیچ وقت، هرگز؛�، هیچ، پوچ، هیچ و پوچصفر ]اسم[

، بادهوا 190 خالء ؛� سمت ا لقدم؛� حضیض؛� صفر مطلق؛�109

؛�2  نابود، معدوم، غیر موجود؛�4 ، پوچ، عبث، ناچیز، بیهودههیچ ]صفت[

190تهی، خالی 

؛�109، به هیچ وجه، اصالً، هیچ، هیچ وقت، هیچگاه، هرگز ابدًا ]قید[

 اصالوابدا )اصالًوابداً(، مطلقاً )مطلقا(، معاذاهلل،؛�هیچ جور، هیچ رقم، هیچ گونه

نَه 

⍃ 190، غیاب 4، بی جوهری 2 نیستی 

 تعدد104
، بسیاری، بسامد، کثرت، افزونی، فزونی، انبوهی، بیشماری،تعدد ]اسم[

؛�101 چندگونگی، چندگانگی، چندتایی، چندبرابری� ؛�637فراوانی، وفور 

، ترافیک، شلوغی،74 ازدحام، جمعیت ؛�مثل مور و ملخ، انبوه مردم

 تعدد زوجات، چند؛�71 دسته، صف ؛�61بی نظمی، آشوب، آشفتگی 

 139، کثرت وقوع 106، تکرار 317 فرکانس، نوسان ؛�همسری، پلی گامی

، تیم، گله، رمه، فوج،74، تعداد )مقدار( معین، گروه تعدادمشخص

، باند،11، خیل، رده، رسته، جوخه، عده، قافله، اردو، قبیله، نژاد 74دسته 

 ناوگان، لشگر،؛�708، جرگه، حلقه، سلک، محفل، جماعت 978فرقه 

 سقف،؛�74 خوشه ؛�71دسته، تیپ، هنگ، گروهان، جوخه، قطار، صف 

 26 مقدار محدود

 اکثریت نسبی،؛�، بیشینه32، اکثریت، توده، انبوه، قسمت عمده بیشترین

اکثریت مطلق، اکثریت قریب به اتفاق 

 بی شمار، بی حد، بی حدوشمار،،�637، خیلی، زیاد، فراوان بسیار ]صفت[

 مُفصّل، طویل؛�637کثیر، عدیده، متعدد، بی اندازه،� افزون، ماالنهایت، وافر 

؛� بیشتر، عمده، اغلب، اکثر؛�32 فاحش ،�811 هنگفت، گران ؛�570]کالم[ 

 غالب،؛�107 بی کرانه،� بی کران، نامحدود ؛�بیشترین، ماکزیمم، حداکثر

 637متجاوز، زائد 

؛� زورچپان؛� عیالوار؛�، شلوغ، پرازدحام، پُر، انباشته، متعددپرجمعیت

398 پرهیاهو، پرسروصدا، صدادار

، فراوان بودن، زیاد بودن، متعدد بودن، بسیار بودن، فتمتعددبودن ]فعل[

 زیاد شدن،؛�637و فراوان بودن،� ازآسمان ریختن )باریدن(، وافر بودن 

افزون شدن، بی شمار شدن، بیش ازحد شدن، فزونی یافتن

، دسته دسته، گروه گروه، فوج فوج گلهگله ]قید[

 به افراط،� الی ماشاءاهلل، بسیار زیاد،؛� بیشتر، اکثراً، غالباً؛�، بسیار، زیادخیلی

 ای بسا ؛� این همه؛�بیش ازاندازه

⍃ 32 بزرگی Q74، تجمع 53، جزء 36، افزایش Q101، چندبرابری،

 139، اغلب 132، جوان 106تکرار 

 قلت105
، کمی، اندکی، انگشت شماری، انگشت شمار بودن، کمبود،قلت ]اسم[

 کم وکاست،؛� چند، اندی، بعضی؛� کم جمعیتی؛�کمیابی، کم بودن،� تنگی

 کمبود جا، تنگی،؛�140 گاه وبیگاهی، پراکندگی، ندرت ؛�55نقصان 

 229 کم پوشیدگی، لختی، برهنگی ؛�198انقباض 

، کم، معدود، اندک، مختصر، پایین، نایاب، نادر، انگشت شمار،قلیل ]صفت[

 تنگ،؛� ناکافی، غیرکافی، بخورونمیر؛� بخیالنه؛�کمیاب، ناچیز، کم جمعیت

؛� به تعداد انگشتان دست؛� نه چندان زیاد؛� چند، اند، اندی؛�236محدود 

 کمترین، مینیمم، حداقل ؛�33کوچک 

، قلیل بودن، معدود بودن، نقصان داشتن، تعدادشان کمکمبودن ]فعل[

 140 کم اتفاق افتادن، نادر بودن ؛�بودن، انگشت شمار بودن

؛�، ریزش کردن، تعداد را پایین آوردن37، تقلیل دادن، کاستن کمکردن



کم گذاشتن 

 140، به ندرت 33، کَمی اندکی ]قید[

⍃ 636، عدم کفایت 140، به ندرت 41، باقیمانده 33 کوچکی 

 تکرار106
 دوره، تمرین، ممارست، یادگیری؛�، تجدید، دوبارگی، مرورتکرار ]اسم[

 چاپ؛� بازی برگشت؛� واگویی، بازگویی، بازخوانی؛�▼ ازسرگیری؛�536

 بسیارگویی، روده درازی، پُرنَفَسی، پرگویی؛� بازیابی، بازیافت، اعاده؛�مجدد

؛�166 تکثیر، تولید مثل ؛�600 پافشاری ؛� دوباره کاری، محکم کاری؛�581

 139وقوع مکرر در زمان، کثرت وقوع 

،139 تواتر، بسامد، کثرت وقوع ؛�، عود، برگشت، رجعتازسرگیری

 مکررگویی ؛�317حرکت برگشتی، نوسان� 

، مجدد، تکراری، متواتر، پیاپی، پی درپی، پشت سرهم، متوالیمکرر ]صفت[

 متعدد،؛� یک درمیان، دودرمیان؛� عودکننده؛� یک بند، همیشگی،�65

 119 ماقبل ؛�64 مذکور، یادشده، نام برده،� مقدم ؛�139کثیرالوقوع 

، دوباره کردن، دوباره اجرا کردن، دوبارهتکرارکردن]عمل[N ]فعل[

 باز )پیشوند؛� مکرر کردن؛�انجام دادن، تجدید کردن، ازنو انجام دادن

 تمرین کردن، ممارست کردن، یاد؛� بازیافتن، بازرفتن∍فعلی( )باز--( 

 669 حاضر شدن ،�536گرفتن 

، دوباره گفتن، یادآوری کردن، مطرح کردن،تکرارکردن]صحبت[

بازگویی کردن، نقل کردن، پرچانگی کردن، پرگویی کردن، وراجی

 مرور کردن، برشمردن� ؛�581کردن، پرحرفی کردن، وراج بودن 

 دوباره؛�، مجدداً واقع شدن، عود کردن، بازگشت کردنتکرارشدن

مطرح شدن 

؛�، ازاول، ازنو، دیگرباره، باز، بازهم، مجدداً، ایضاً، مجدددوباره ]قید[

دوبار، دوبرابر� 

⍃ 71، تداوم ]در ترتیب[ 20، تقلید )نسخه برداری( 13 یکسانی،

، دوره ای بودن139، اغلب 104، تعدد 91 دوبرابری ،86Qشمارش 

 166، تولید مثل 141

107 Q107 بی نهایت #
 عدد بی نهایت، شمارۀ نامحدود،؛� همیشه؛� قدیم؛�، ازل، ابدبینهایت ]اسم[

عدد بی اندازه بزرگ، ارقام نجومی آسمان تا زمین 

؛� نامتناهی، الیتناهی؛�، بی نهایت، پایان ناپذیر، تمام نشدنینامحدود ]صفت[

 بی انجام،� بی آخر، بی انتها، بی پایان، بی کران،� بی کرانه،�؛�بی آغاز، بی ابتدا

بی حد، بی حدوحصر، بی شمار، بی اندازه، بی اندازه� بزرگ، بی اندازه زیاد،

؛�104 به غایت، بسیار ؛�32 سرسام آور، گزاف، فاحش ؛�بی حساب، ماالنهایت

 115 ازلی، همیشگی، جاوید، ابدی ؛�637مفرط، وافر 

⍃ 183، فضا 115 ابدیت 



زمانباب شش: 

# 108 زمان 108
 زمان انجام کاری: هنگام،؛�▼ عرض، اثنا، حین؛�، وقت، مدتزمان ]اسم[

، فصل، ترم،110 زمان معین: عصر، موسم، زمانه ؛�137، فرصت 8موقع 

 گذشت زمان، پاس، گذر؛�117 وقت دقیق، ساعت دقیق ؛�110ثلث، دوره 

 رویداد درزمان،؛�115 ابدیت ؛�113، دیرگذری 114، زود گذری 111زمان 

110 دوره ◄ مهلت، اعتبار ؛�154وقوع 

؛�، اثنا، مدت، عرض، اوان، پاس، طی، موقع، هنگام، ایام، اوقاتحین

 همزمانی، معاصر بودن ؛�145درنگ 

، تاریخ، روز، هفته، ماه، سال، دهه، قرن، سده، هزاره، عصر، زمانهتقویم

 روزشمار،؛�117، وقایع نگاری 117 گاه شماری، زمان سنجی ؛�110

 تاریخ شمسی، تاریخ خورشیدی،؛�سررسیدنامه، سالنامه، سال نما، ماه شمار

 روز هفته، ایام هفته، شنبه،؛�سال قمری، تاریخ هجری، تاریخ میالدی

 واحد شمارش؛�یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، آدینه

 تاریخ انقضا، چرخه؛� سال کبیسه ؛�117، ساعت 117 زمان سنجی ◄زمان 

 549 وقایع نگار، مورخ ؛�141

، فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد )امرداد(، شهریور،ماهتقویمی

 هجری قمری: محرم )محرم الحرام(،�؛�مهر، آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند

صفر، ربیع االول، ربیع الثانی، جمادی االول، جمادی الثانی، رجب، شعبان،

 تقویم میالدی: ژانویه، فوریه، مارس؛�رمضان، شوال، ذی القعده، ذی الحجه

)مارچ(، آوریل، مه، ژوئن )جون(، ژوییه )جوالی(، اوت )آگوست(،

◄ بروج: حَمَل )برّه(، ثور، جوزا، ... ؛�سپتامبر، اکتبر، نوامبر،� دسامبر

 سال شمسی عربی: ایار، ایلول، آذار، نیسان، تموز، ...؛�321منطقه البروج 

 همیشگی، دائمی،؛� دائم، همیشه؛�، مداوم، زماندار، مدت دارمدام ]صفت[

، مکرر146 مداوم ]حرکت / عمل[ ؛�141، فصلی 141 ادواری ؛�115ابدی 

 71، متداوم 106

 ▼ درمدتِ، حینِ، درحالیکه؛�، همزمان، درزمان، وسطضمنی

120، مابعد، متأخر 119 ماقبل ؛�، مورخ، در روز، به روزبهتاریخ

، گذشتن، طی شدن، بودن، پاییدن، برآمدن، به طولطولکشیدن ]فعل[

 گذرا؛�113، طوالنی شدن 111انجامیدن، ادامه یافتن )داشتن(، سپری شدن 

 183 امتداد یافتن، امتداد داشتن ؛�114بودن 

، سپری کردن،360، عمر کردن، پیر شدن، زیستن وقتگذراندن

 ادامه�؛�678 فعالیت داشتن ؛�136 طی کردن، معلق بودن ،�678مشغول بودن 

 146دادن 

، تعیین تاریخ کردن، سن چیزی را تعیین کردن،تاریخگذاریکردن

دندان اسب را شمردن 

، در اثنایِ، ظرفِ،� درحالِ، در حینِ، هنگامِ، ضمنِ، وسطِدرحالیکه ]قید[

، الی االبد، همچنان141، به نوبت 110 درزمان معین ؛�کاری، درخاللِ، دربین

115 

،119 سابقاً ؛� کی؟ چه وقت؟ چه زمان؟؛�، هنگامی که، تا، همین کهوقتیکه

 120متعاقباً 

⍃ )دوره( Q110 زمان معین )116، لحظه 111، زمان نامعین )طی،

  360، زندگی 124، آینده 117زمان سنجی 

 هرگز109
 ابداً،؛�، مدت زیاد115، ازلیت، هرگزی، همیشگی 115ابدیت؛�هرگز

 چه زمان؟ چه؛� فردا؛�مطلقاً، وقت گل نی، االوبلّا، هیچ، هیچ وقت، هرگز

وقت؟ 

⍃ 115 ابدیت 

# 110 دوره: زمان معین 110
 موقع؛� بلندمدت، کوتاه مدت؛�▼، مدت، موقع، وقت، عهد، زمانهدوره ]اسم[

، تابستان128 وقت سال، فصل، موسم، بهار ؛�129، عصر 128روز، صبح 

 مدت قرارداد،� دورۀ قراردادی، مدت اخطار،؛�129، زمستان 129، پاییز 128

اعالم قبلی، ضرب االجل، مهلت، اعتبار، موعد، مهلت قانونی، اولتیماتوم،

 شیفت، نوبت ]نوبت کاری[،� دستۀ؛� مدت محکومیت، زنهاره؛�اتمام حجت

 سال تحصیلی، ثلث، ترم، سمستر،؛�108 دوازده ماه سال، ماه تقویمی ؛�صبح

 ماه، شهر، سال،؛�[804 مبلغ پرداختی ◄ شهریه ]پرداخت دوره ای ؛�فصل

 عمر، زندگی، مدت؛� ماهانه، دوره قاعدگی، پریود، رگل، مدت عده؛�عام

 نوبه، بار، وعده،؛�بقا، سن، دوام، زندگانی، چرخۀ زندگی، دورۀ آبستنی

 فصل، دور، سیکل، برنامه، چرخه؛�141دفعه، مرتبه، شیفت، سفر، نوبت 

 زمان انجام؛� ایام، اوقات، اوان؛�117 وقت ِشرعی، ساعت دقیق ؛�141

 نیم عمر ؛�137کاری، فرصت 

، عصر، موسم، گاه، فصل، دوران، عهد، زمان، هنگام، موقع، بُرهه،زمانه

 روز، ماه، سال، دهه، قرن، سده،؛�137، فرصت 141، نوبت ▲روزگار، دوره

حجر، دورۀ  عصر ]باستان شناسی[،� عصر؛�108 تقویم ◄هزاره 

 روزگاران،؛�[359 زمین شناسی ◄یخ، ژوراسیک ] زمین شناسی، عصر

اعصار، ادوار، ازمنه، ایام 

،141، موسمی، مربوط به زمان یا زمانه خاص، فصلیدورهای ]صفت[

 روزمره، تکراری، مکرر؛�ساعتی، ماهانه، ماهیانه، ساالنه، دوساالنه، بی ینال

؛�115 همیشگی، ابدی ؛�610، عادی، مانوس 141، روتین، ادواری 106

 دارای عمر معین، یکروزه، یکساله ؛�شبانه روزی

 در دورۀ؛�، در یک دوره )روز، ماه، ...(، یکشبهظرفمدتمعین ]قید[

تصدیِ 

، هرهفته، هرسال، همه روزه، هرروزه، درهر ماه )روز، ...(،درزماِنمعین



 141، به تناوب 139ماهانه، همیشه 

⍃ 141، دوره ای بودن 125، گذشته 113، دیرگذری 108 زمان 

 طی: زمان نامعین 111
، طی، سیر، زمان نامعین، زمان نامشخص، گردش زمان،گذرزمان ]اسم[

؛�گذشت زمان، جریان زمان، گردش روزگار، سیر طبیعی وقایع، سیر زمان

 چرخ فلک، آِب رفته، جهانِ گذران، رباط دو؛�زمان استمراری،� ماضی نقلی

154 انقضا، وقوع ؛�در، کاروانسرای دو در

؛�، گذران، طی شونده، جریان دار، گردنده، درگردش، درجریانگذرا ]صفت[

 جاری، مداوم؛� مشغول؛�125سپری شده، سپری، طی شده، منقضی، گذشته 

146 

، گذشتن، جریان داشتن، طی شدن، منقضی شدن،سپریشدن ]فعل[

،108چرخیدن، چرخیدن فلک، گردیدن، آمدن، برآمدن، طول کشیدن 

پیش رفتن 

وقت، ، به موقع، به موقع خود، دروقت مقتضی، سرِباگذشتزمان ]قید[

؛� یک چند، مدتی، چندوقت؛� طیِ، در طولِ؛�درجریان امور،� درروال عادی

هنوز  

⍃ 131، پیری 125، گذشته 113 دیرگذری 

 فعاًل: زمان مشروط112
 همزمانی،وقوعمشروطبههمزمانیبااتفاقدیگر؛�زمانمشروط ]اسم[

142  گاه گیر، گاهگاهی، هرازگاهی؛�123

 گاه گدار،؛�766، فعلی، منوط، موکول، مشروط ]مفاد[ موقتی ]صفت[

گاه گاه 

، عجالتاً، تااطالع ثانوی، مادام،� مادام که، درزمان مقتضی، موقتاً،فعاًل ]قید[

 گاه گدار، گاه گاه، گاهی،؛� به محض اینکه، به مجرد اینکه، تا؛�علی العجاله

 140به ندرت 

 دیرگذری 113
،71، دوام، مدت طوالنی داشتن، بقا، عمر، تداوم دیرگذری ]اسم[

 متمادی؛� جاودانگی، بقای عمر، آب حیات؛�153ماندگاری، پایداری 

؛� یک عمر، صدسال آزگار؛� محکومیت به حبس ابد؛�بودن، فرسایشی بودن

 دو استقامت،؛�، استقامت144بادوامی، پردوامی، پایایی، پایندگی، ثبات 

 اتالف؛� شب یلدا، شب فراق، هجران؛� دار بقا، سرای بقا، آخرت؛�ماراتن

وقت 

 وقت کشی، تاخیر؛�، تطویل، طول دادن، طوالنی کردن، فرسایشتمدید

 وقت اضافی، اضافه کاری ؛�136

 سابقه دار، دیرینه، دیرین، قدیمی؛�، بلندمدت، درازمدتمتمادی ]صفت[

 فرسایشی، بی امان،؛� مادام العمر، برای تمام عمر؛�، کهنه، ریشه دار127

 پایان نیافتنی، الیزال،؛� بادوام، پردوام، مقاوم، پاینده، پایا؛�▼کشدار

115فناناپذیر، ماندگار، ابدی 

، باقی، برقرار115، دائم، ابدی 144، آزگار، چندساله، پایا، ثابت کشدار

 فرسایشی، بی انقطاع، بی امان ؛� وقت گیر؛�153

، دوام داشتن، پاییدن، پا]ی[ گرفتن، ثبات داشتنطوالنیشدن ]فعل[

 زیادی طول کشیدن، به درازا� کشیدن، کش داشتن، فرسودن،؛�144

 ایستادگی کردن، دوام آوردن، طاقت آوردن،؛�کشدارشدن، باال کشیدن

 823 آرام ماندن ◄تاب آوردن، تحمل کردن، ساختن، صبور بودن 

، بیشتر طول کشیدن ازدیگری، باقی ماندن، به جا ماندن،بقاداشتن

 آرام ماندن◄ صبور بودن ؛�505 زنده یاد ماندن ؛�بعدازدیگری زنده ماندن

823 

، زیادی طول دادن، کش دادن، لفت دادنطولدادن

، مثل شب فراق )هجران( بودن مثلشبیلدابودن؛�پایاننیافتن

⍃ ]115، ابدیت 111، زمان نامعین 110، دوره 71 تداوم ]در ترتیب،

 203، درازی )طول( 153، پایداری 146عدم توقف 

 زودگذری 114
 بی ثباتی، ناپایداری، فانی بودن،؛�، گذرا بودن، کوتاهیزودگذری ]اسم[

 چیز ناپایدار، آدم برفی ؛�152زوال، نپاییدن، تغییر پذیری 

؛� کوتاه مدت؛�، لحظۀ گذرا، باران بهاری، برق )مثل برق(، بادزمانکوتاه

 شب وصل، متعه ؛�116 دم، آن، لحظه ؛�کوتاهی زمان، زندگی فانی

، گذرا، موقت، ناپایدار، شتابان، مستعجل، عاجل، آنی،زودگذر ]صفت[

 زمانی ؛� عبوری، گذری؛�▼ کوتاه؛�152بی ثبات 

 موقت،؛� آنی، لحظه ای، یکروزه، یکشبه؛�، یکبارمصرف،� ناپایداربیدوام

؛� فانی، مردنی، فناپذیر، بی فردا؛�152کم عمر، موقتی، عاریتی، بی ثبات 

دنیوی 

 277 سریع ؛�، کوتاه مدت، فشرده، مختصر، محدودکوتاه]زمان[

، نماندن، شتاب کردن، گذشتن، نپاییدن، رد شدن، سریعگذرابودن ]فعل[

 277رفتن 

، درآنِ واحد، یک لحظه، یک دم، یک آن، آنی،درکوتاهترینزمان ]قید[

 116 درجا، آناً ؛�277به سرعت 

⍃ 330، شکنندگی 152، تغییر پذیری 116، لحظه 8 شرایط 

 ابدیت 115
، جاودانگی، سرمدیت، همیشگی بودن، دیرینگی، ِقدَم،ابدیت ]اسم[

، ماندگاری، پایندگی،113 بقا،  نامیرایی، پایایی، دوام، دیرگذری ؛�ازلیت

؛� همیشه؛� خلود، دیرندگی؛� ابد، دائم، قدیم؛�71، استمرار، تداوم 144ثبات 

 139 کثرت وقوع ؛�آب حیات

 جاودانه، جاوید، جاودان، جاویدان، سرمد،؛�، دائمی، همیشگیابدی ]صفت[

؛� الیتناهی، نامتناهی، ازلی، ازلی وابدی؛�فناناپذیر، نامیرا،� مانا، ماندنی، انوشه�

 مستدام، استمراری،؛� الیزال؛�144دائم، پاینده، پایدار، پایا، باقی، بادوام 

، مستمر، پیوسته،113مدام، بلندمدت، دیرینه، ماندگار، پابرجا، متمادی 

 مخلد، خالد، قیوم ؛�71متداوم 



، جاودانه ساختن، شهرت جاودانه بخشیدن، تداومابدیکردن ]فعل[

بخشیدن

، جاوید بودن، انوشه� بودن، همیشه وجود داشتن، قدیم بودن،ابدیبودن

 پایان؛�144، ثبات داشتن 71 دیرپاییدن، تداوم داشتن ؛�ازقدیم وجود داشتن

 113نیافتن 

، الی االبد، تاهمیشه، مادام العمر،� همواره، هنوز، الی غیرالنهایه،همچنان ]قید[

 139تا بی نهایت، دائماً، همیشه 

⍃عدم توقف113، دیرگذری 109، هرگز 107، بی نهایت 71 تداوم ،

 153، پایداری 146

 لحظه116
 137، فرصت 145 درنگ ؛� نفس؛�، دم، ثانیه، آن، ناگهلحظه ]اسم[

، فوری، بی معطلی، آنی،277، بالفاصله، ناگهانی، سریع بالدرنگ ]صفت[

 135دریک آن، زود 

، فوراً، فوری، بالدرنگ، بی درنگ، درجا، درآنِ واحد، بالفور،آنًا ]قید[

 یک لحظه، یک دم، یک آن، در؛�بی معطلی، یکباره، یکهو، فی البداهه

 ناگاه، به ناگاه، ناگهانی، یک دفعه، یک باره، غفلتاً،؛�114کوتاه ترین زمان 

بی اطالع، غافلگیر، سرزده، ناغافل، یکهو، بی خبر، بی هوا، مثل اجل معلق،

 112 به محض اینکه، به مجرد اینکه، تا، فعالً ؛�508بغتتاً، ناگهان 

⍃ 508، عدم انتظار 277، سرعت 121، زمان حال 114 زودگذری 

 زمان سنجی117
 تعیین عمر،؛�321، گاه شماری، نجوم، ستاره شناسی زمانسنجی ]اسم[

،108، تقویم ▼ گاه سنج، گاه نما، ساعت؛�کربن چهارده، نیم عمر، سن

 تقویم◄ واحد شمارش زمان: ثانیه، دقیقه، ساعت، روز ؛�108تقویمی  ماه

 ▼ وقایع نگاری؛�108

، ساعت اتمی، ساعت رادیو، ساعت اعالم شدۀ رادیو، ساعتساعتدقیق

 کوک،؛� غروب؛� وقت ِشرعی، اذان؛� وقت تابستانی؛�گرینویچ )بین المللی(

 321 اعتدال، سال تحویل ؛�تنظیم

، مچی، دیواری، عقربه  دار،� رومیزی، رقمی، دیجیتال، اتمی،ساعت

 عقربۀ ساعت شمار؛� چراغ راهنمایی، ساعت شنی، آفتابی؛�شماطه دار

؛�)دقیقه شمار، ثانیه شمار(، دکمۀ کوک، دکمۀ تنظیم، بند ساعت

 کوک ساعت؛�وقت شمار

، تاریخچه، تواریخ، وقایع نامه، سالنامه، دفترتاریخ؛�وقایعنگاری

،108 تقویم ؛�548 سابقه، پیشینه ؛� تاریخ بیهقی؛�590خاطرات، زندگینامه 

ماه شمار، روزشمار 

 549 وقایع نگار، مورخ ؛�، ستاره شناسمنجم

، ساعت گرفتن، زمان را محاسبه کردن وقتگرفتن ]فعل[

⍃ 145، توقف 135، تعجیل 123، همزمانی 108 زمان 

 خارج از زمان خود118
، زمان-ناسازگاری، عدم انطباقخارجاززمانخودبودن ]اسم[

، زود136 دیرجنبیدن، تأخیر ؛� نابه هنجاری تاریخی، اشتباه تاریخی؛�تاریخی

 منسوخ◄ رسم منسوخ، امر منسوخ، امر کهنه، ]؛�135رسیدن، تعجیل 

 آدم کهنه پرست، مرتجع، آدم خالف زمانه،؛�[506، فراموش شده 752

◄، روشن فکر ]977 مترقی، تجددطلب، بدعت گذار ؛�481متعصب 

 فوق مدرن، مال صدسال بعد ؛�[449اندیشنده 

⍃ 506، فراموشی 135، تعجیل 127، کهنگی 122 زمان دیگر 

 تقدم ]در زمان[ 119
؛�، سابق بودن،� تقدم زمانی، ازلیت، وجود ازپیش، پیش ساختگیتقدم ]اسم[

 قبلی، لمی،؛� قبلیگری، اولیت؛�66 پیش درآمد ،�66پیش درآمدن، سرآغاز 

 گذشتگان، پیشینیان، اسالف،؛� اصالت ماتقدم، اصول فطری؛�اولی، ماتقدم

 جلو؛�133 بزرگ، مسن ، بزرگ خاندان، شخص پیر ؛�169 ولی ◄اجداد 

 64بودن ازدیگران، تقدم ]در ترتیب[ 

 قبلی، پیشتر، مقدم تر، جلوتر،؛� بزرگتر؛�، سابق، نخستینماقبل ]صفت[

 فوق الذکر، گفته شده، اخیر، مذکور، یادشده، نام برده، مزبور،�؛�متقدم

◄ درزمان گذشته ؛�106 مکرر ؛�64ذکرشده، اخیرالذکر، مقدم ]درترتیب[ 

 237 جلویی ◄ مقدم درمکان ؛� 125قبلی 

 135، ازقبل بودن، زود بودن مقدمبودن ]فعل[

، پیشی گرفتن، جلو زدن، باالدستِ کسیقبلازدیگریانجامدادن

)چیزی( زدن 

 درآستانۀ ؛� قبل از، پیش از، مقدم بر؛�125، قبالً سابقًا ]قید[

⍃ پیشتازی125، گذشته 66، سرآغاز 64، تقدم 23 سرمشق ،
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#120 تأخر ]درزمان[ 120
؛� پس؛�124 سلف، پیامد، آینده ؛�، تعاقب، جانشینی، پیرویتأخر ]اسم[

، ولیعهد، فرد جایگزین150 جانشین ؛�65 توالی ،�65تعاقب ]در ترتیب[ 

150 

 پسین،؛�150 جانشین ؛�124، مسبوق، متعاقب، آینده، آتی متأخر ]صفت[

، خلفی، مؤخر، آخر، آخری،238 بازپسین، مابعد، عقبی، پشتی ،�65بعدی 

 126آخرین، اخیر 

 تعقیب کردن، ازپی آمدن؛�، بعداً اتفاق افتادن، آمدنبهدنبالآمدن ]فعل[

 جانشین شدن؛�65

065 بعداز ]ترتیب[ ؛�، بعداً، بعدها، پس، آن گاه، بعد ازآنمتعاقبًا ]قید[

⍃ ]65 تعاقب ]در ترتیبQ، 67 پیامدQ، 284، پیروی 124 آینده 

 زمان حال121
 قرن بیست و یکم، قرن؛�، حال، اکنون، زمان حاضرزمانحال ]اسم[

؛� افراد معاصر، معاصرین؛�126 امروزی بودن، تجدد ؛�معاصر )حاضر(



 ▼امروز، امشب، امسال، اآلن

؛�126، کنونی، موجود، معاصر، امروزی، متجدد 350، جاری فعلی ]صفت[

 رایج، شایع، متداول، مُد؛� حاکم، غالب، نافذ، فراگیر، درگردش؛�حاضر

، امروزه،120 متأخر ؛� ساری، حی و حاضر، درجریان؛�610روز، مرسوم 

امروزین، امساله، امسالی، امشبه 

 درجریان؛�، درزمان حال بودن، بودن، امروزی بودناکنونبودن ]فعل[

 درزمان حال وجود داشتن؛�بودن، رایج بودن

، الساعه، بدون فوت وقت، امروز، اکنون، حال، حاال، اینک،اآلن ]قید[

 امروزه، امروزه روز، امروزها، این روزها، امروز ]و[فردا،؛�اآلنه، همین اآلن

 امشب، امشبه، این هفته، درهفتۀ  جاری، این؛�این اوقات، این دوره وزمانه

؛�ماه، امسال، امسالی، این دهه، این قرن، درقرن حاضر، درقرن کنونی، این سده

 155، درآینده 124 بعداً ؛� اآلن است که...؛�بالفعل

 قبالً؛�، تابه حال، تاحال، تا این موقع، الی الحال )الی حال(، تاامروزتاکنون

125 

⍃ 126، تازگی 116 لحظه 

 زمان دیگر122
، وقت بهتر زماندیگر ]اسم[

 آنتیک، دیرین، قدیمی، گذشته؛�124، آتی آینده؛�غیرمعاصر ]صفت[

125

، غیر ازحاال، حاال نه،124، درآتیه، بعداً 125، قبالً درزمانغیرحال ]قید[

اکنون خیر، یک وقتی، روزگاری، روزی روزگاری، زمانی، فردا 

⍃ 125، گذشته 124، آینده 118 خارج اززمان خود 

 همزمانی123
 تداخل ؛�، معاصر بودن89، همزیستی، همراهی همزمانی ]اسم[

 یاران دبستانی؛�، همکالسی ها، هم سن وسال ها، بچه ها، بچه محل هامعاصرین

، همراه710، مقارن، مصادف،  معاصر، هم عصر، هماهنگ همزمان ]صفت[

 120 ، متأخر245 متقارن ؛�89

 همزمان؛�، کوک کردن، تنظیم کردن، میزان کردنهمزمانکردن ]فعل[

بودن )شدن(، تداخل داشتن، دریک زمان قرار داشتن 

 89، باهم، همزمان، درآنِ واحد، دریک زمان، با یکصدا ]قید[

⍃ ورود117، زمان سنجی 89، همراهی 62، تنظیم 24 سازگاری ،
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124Qآینده 
 وضعیت آتی، دورنما،؛�، آتیه، بعد، سرانجام،� فرجام، عاقبتآینده ]اسم[

 بخت، اقبال، اختر، بخش، قسمت، ؛�596، تقدیر 155آتی  سرنوشت، وقایع

 شانس،�615 سعادت، ِخیر ،�618نصیب، مقدر، طالع، آخروعاقبت، اتفاق 

؛�69 سرانجام، آخر، پایان ؛�596، جبر 469، امکان 471، احتمال 159

 آینده سازی،؛�511 پیش بینی ،�852 امید ،�507به آینده نگریستن، انتظار 

 آخرت، قیامت، روز؛� شب آبستن حوادث؛�164سازندگی، آفرینش، تولید 

قیامت، آخرالزمان،� عُقبا، عُقبی، رستاخیز، رستخیز، بعث، اخری، بهشت

 مدینۀ؛� زندگی پس ازمرگ؛�596[، تقدیر 973 اصول دین ◄، ]معاد 971

؛�▼ بعداً◄ امشب، فردا، پس فردا، ماه بعد، سال بعد، فرداروزی ؛�فاضله

 120 تعاقب، توالی، تأخر ؛�آیندگان

،764 مقرر، طبق برنامه،� منتظره، موعود ؛�، آینده، بعدی، آتیهآتی ]صفت[

 قریب الوقوع، درراه، درشرف؛�596 جبری ،�608مقدر، ازپیش تعیین شده 

، مورد471، محتمل 469 نزدیک، احتمالی، بالقوه، ممکن ؛�155)وقوع( 

 آینده ساز،؛� آجل، مستقبل؛�511 آبستن، پیش بینی کننده ؛�507انتظار 

،120، متأخر 154 متعاقب ،�65 پسین، بعدی ؛� اخروی؛�164سازنده، مُوَلّد 

 238پشتی 

 معوق؛�154، به وقوع پیوستن، واقع شدن، اتفاق افتادن 1 ، شدنآمدن ]فعل[

 آبستن حادثه ای بودن؛�155بودن، بعداً اتفاق افتادن، درشرف وقوع بودن 

،�507، جلوتررا دیدن، آینده نگر بودن، انتظار داشتن بهآیندهنگریستن

 511پیش بینی کردن 

 قریباً،؛�، پس، سپس، آنگاه، پس ازآن155، درآتیه، درآینده بعدًا ]قید[

؛�عن قریب، تاچندی دیگر، به زودی، امروز ]و[فردا، همین روزها، فرداروزی

 امشب، فردا، پس فردا، هفتۀ آینده،؛�69سرانجام،� عاقبت، باالخره، نهایتاً 

شنبۀ آینده، ...، ماه بعد، سال بعد

، من بعد، ازاینجا به بعد، آنگاه ازاینپس

⍃ وقایع آتی154، رویداد 122، زمان دیگر 120، تأخر 108 زمان ،

 507، انتظار 155

 گذشته125
 دوران؛�، ماضی، زمان گذشته، قدیم، سابق، قبل، زمان پیشگذشته ]اسم[

؛� بازنگری؛� عهد بوق؛�گذشته، ایام )عهد( گذشته، زمانهای قدیم، تاریخ

 169 ولی ◄اسالف، گذشتگان، پیشینیان، اجداد 

 دورۀ ژوراسیک، دورانهای زمین شناسی،؛�، ماقبل تاریخزمانباستان

؛� عصر فراعنه، یونان باستان، قرون وسطا؛� عصر حجر؛�359زمین شناسی 

دوران مادها، سلسلۀ هخامنشی، اشکانیان،� پارتها، ساسانیان، پیش ازاسالم،

 سفر پیدایش، پیدایش کائنات ؛�بعد ازاسالم

 خرابه های باستانی، آثار باستانی، میراث فرهنگی ؛�، سنگوارهفسیل

، دیرین شناسیباستانشناسی

، دیرین شناس باستانشناس

، پایان یافته، سپری، سپری شده، تمام شده، خاتمه یافته،گذشته ]صفت[

،127 قدیم، قدیمی ؛�69منقضی، به انتهارسیده، مختومه،� ختم شده، پایانی 

◄ پیشین ؛� اولیه، ابتدایی، باستانی، بدوی، اقدم؛�دیرین، ماضی، تاریخی

▼قبلی

،126 اخیر ؛�، سابق، پیشین، پیش، قبل، اسبق، ماضی، درزمان گذشتهقبلی

 مقدم،�64 مقدم ◄ مقدم درترتیب، سابق الذکر، نامبرده، مذکور ؛�آخری

 همیشگی ؛�237 جلویی ◄، مقدم درمکان 119 ماقبل ◄درزمان 



، ناظر برگذشته، مربوط به گذشته، شامل گذشتهعطفبهماسبق

، گذشتن، گذشته بودن، طی شده بودن، دورانسپریبودن ]فعل[

خودرا تمام کردن، زمانه اش گذشته بودن

، بازنگری کردن، برگذشته مرور کردن بهقبلنگریستن

 دیروز، دیشب، پریروز،؛�119، درگذشته، سابق براین، سابقاً قباًل ]قید[

پریشب، پارسال، دی سال، درسال گذشته، پیرارسال، پیارسال، پس پیرارسال،

 قبل از،؛�121 تابه حال، تاکنون ؛�پس پریروز، پس پریشب، هفتۀ قبل )پیش(

 درآستانۀ ؛�پیش از، مقدم بر

⍃ تقدم111، زمان نامعین 110، دوره 84، عدم تطبیق 66 سرآغاز ،

 127، کهنگی 119

 تازگی126
 تروتازگی، طراوت، سرسبزی،؛�، نوی، نویی، جدید بودنتازگی ]اسم[

 تازه کار، مبتدی، نوآموز؛�707 قوای تازه نفس، قوای کمکی ؛�174شادابی 

، تازه رسیده، جدیدالورود، تازه وارد360 نورسیده، نوزاد،� به دنیا آمده ؛�538

 تبدیل به احسن،،�656 تازه سازی، نوسازی،� مدرنیزاسیون، بازسازی ؛�297

 بکارت،؛� چیزهای تازه، بدایع، میوۀ نوبر، نوبرانه؛� 654پیشرفت، بهبود 

 طلوع،؛� زمان نزدیک، زمان اخیر )حاضر(، تازگیها، قرن معاصر؛�عصمت

 128صبح 

 نوزایی،؛�21، مدرنیته، نوآوری 977، مدرنیسم، غرب زدگی، بدعت تجدد

[ 149 انقالب ◄رنسانس، ]

؛�، آدم متجدد، شیک پوش، فرنگ رفته، غرب زده، مستفرنگمتجدد

▼مدرن

، نوکیسه، نووُریش، نوآمده، نوخاسته، نودولتتازهبهدورانرسیده

، تازه، تَر، تروتازه، جدید، نوین، بکر، کارنکرده، آکبند،نو ]صفت[

؛�، باطراوت، سرسبز174 نوبر، آبدار، سرحال، شاداب ؛�صفر، دست اول

 جدیدالتأسیس، نوپا، نوظهور،� نورسیده، نوبنیاد،؛�120 متأخر ؛�▼بدیع، مدرن

 تازه روییده، نورسته، نورس، نوبهار، نودمیده،؛�▼تازه ساز، نوساز، اخیر

نوشکفته 

 نوظهور،؛�654، جدید، مدرنیزه، امروزی، نوین، پیشرفته، بهبود یافته مدرن

21 نوپرداز،� نوگرا، نوآور ؛� معاصر؛�، نوگرا، غرب گرا]ی[�▲ متجدد؛�نوپا

 سابق الذکر،؛�119، ماقبل 120، آخرین، تازه ترین، جدیدترین، متأخر اخیر

 64 مقدم ◄مذکور 

، نوسازی کردن، ازنو ساختن، طرحی نو درانداختن،کردننو ]فعل[

 360 زنده کردن ؛� تجدید کردن، تازه کردن؛�149انقالب کردن 

، به تازگی، تازگی، تازگیها، تازه، آخرها، اواخر، آخرسری،اخیرًا ]قید[

 121 این سفر، این بار، این هفته، امسال، اآلن ؛�آخری ها، جدیداً

⍃ صبح - بهار - تابستان121، زمان حال 68، آغاز 15 تفاوت ،

 127، کهنگی 848، ُمد 130، جوانی 128

 کهنگی127
 انقضا ؛�125 زمان دور، عهد باستان، گذشته ؛�، قدمت، پیریکهنگی ]اسم[

؛�، زیرخاکی، آنتیک، فسیل▼، شیء کهنه، چیز کهنه، )اشیای( عتیقهکهنه

 125 باستان شناسی ؛�میراث فرهنگی، آثار باستانی

؛� افسانه، شاهنامه؛�، رسوم، آداب، آداب و رسوم، عرف، هنجار، نُرمسنت

 848تعارف 

، کهنه، بیات، باستان، اقدم، تاریخ مصرف گذشته، تاریخقدیمی ]صفت[

 مندرس، ژنده، پالسیده، فرسوده؛�611 منسوخ، مهجور، نامتعارف ؛�منقضی

 مرده؛�▼ عتیقه،�674 استفاده نشده ،�674 مستهلک، ناباب، برکنار ،�655

 ▼ رایج، متداول، سنتی؛�▼ تاریخی، باستانی؛�506، فراموش شده� 361

 جاهالنه ؛�، کهن، ابتدایی، دیرینهبدوی

 محافظه کار،؛�610 متداول، رایج، مرسوم ؛�، آباء واجدادی، عرفیسنتی

 جاافتاده ؛�858محتاط 

 ▼، آنتیک، تاریخی، باستانیعتیقه

 506، فراموش شده� 779 متروک ؛�، تاریخی، فسیل شدهباستانی

؛�بودن، برافتادن، ازمُد افتادن، کهنه شدن ، قدیمیکهنهبودن ]فعل[

 674ترک استفاده کردن 

⍃ 144، ثبات 131، پیری 125، گذشته 118 خارج اززمان خود 

 صبح . بهار . تابستان128
، طلوع، بامداد، پگاه، سحر، فلق، سحرگاه، بامدادان،� آفتاب نزده،صبح ]اسم[

؛� شفق؛� سپیده دم، صبح دم؛�قبل ازظهر، علی الطلوع، اول وقت، بین الطلوعین

،419 خروس خوان، گرگ ومیش ؛�طلوع آفتاب، دمادم صبح، وقت سحر

 چاشت، ضحی؛�بوق سگ

، نیمروز، نهار، لنگ ظهر، آفتاب پهن، ساعت دوازده، هجیرظهر

؛� نوروز، سال نو، اعتدال بهاری، ربیع؛�، نوبهار، آبسال، بهاران، نوبهاران�بهار

موسم گل

، صیف، چلۀ تابستان، اوج گرما تابستان

 نودمیده، تازه برآمده،؛�، صبحانه، صبحگاهی، بامدادیسحری]صفت[

طلوع کرده

، نوروزی، بهارهبهاری

، سوزان،� صیفی تابستانی

، طلوع کردن، دمیدن آفتاب زدنافعالتغییرروز:]فعل[

⍃ 417، روشنی 379، گرما 130، جوانی 126 تازگی 

 عصر . پاییز . زمستان129
 آفتاب ُتنک،؛�، بعدازظهر، مغرب، عِشا، شب، شام، لیل، لیلهعصر ]اسم[

؛�آفتاب زردی، عصرگاه، عصرگاهان، پسین گاه، غروب گاه، آخر وقت

؛�418 تاریکی شب، تاریکی ؛�419غروب، تنگ غروب، گرگ ومیش 

 لیله القدر؛� شبگرد، شبرو؛�عصرانه، سواره، شبانه

، نصفه شب، آخر شب، اواسط شب، پایان روز، ساعت بیست ونیمهشب



 بوق سگ ؛�چهار

 مهرگان، جشن؛� وقت خرمن؛�، خزان، برگ ریزان،� برگ ریز، خریفپاییز

مهرگان

 یلدا، انقالب زمستانی، تحویل؛�، شوکت خار380، یخبندان زمستان

 چله، چلۀ بزرگ، چلۀ کوچک؛�70زمستانی، وسط 

، عصرگاهی، عصری، شبانه عصرانه ]صفت[

، خریفی پاییزی

 380، برفی، سرد زمستانی

⍃ 418، تاریکی 380 سرما 

# 130 جوانی 130
جوانی، شباب، دوران بلوغ، عنفوان جوانی، دوران ، بهارجوانی ]اسم[

 بی تجربگی، عدم؛�132 نسل جوان، جوان ؛�مدرسه، دوران دبیرستان

 695 مهارت

، خامی،33، طفولیت، کودکی، خردسالی، صغر، کوچکی بچگی

؛�68 نوباوگی، آغاز ؛�35 صغر، کهتری ؛�126تروتازگی، طراوت، تازگی 

126 نورسیده، تازگی ؛� کودکستان، مهدکودک؛�گهواره، ننو

 نابالغ، خردسال،؛�[132 جوان ◄، نوجوان، برنا ]حالت اسمی جوان ]صفت[

؛� صغیر، کودک، بچه، بچه صفت، بازیگوش؛�نونهال، نوباوه، تازه پا

؛� یتیم؛� مخنث؛�695 بی تجربه، ناشی ؛� شیرخواره؛�132کودکانه، بچگانه 

 نوخاسته، نونهال، نوبالغ، نوخط، نورس، نورسته، تازه بالغ شده،؛�آینده ساز

174  شاداب؛� نوزاد،� نوسال، کم سن وسال؛�بالغ، آدم بزرگ

⍃ جوان ]حالت اسمی[128، صبح - بهار - تابستان 126 تازگی ،

132 

 پیری . عمر131
 گذشت عمر،؛� پا به سن گذاشتن؛�▼، سن، سنوات عمر، پیریعمر ]اسم[

 111گذر زمان 

 فرد میانسال، آدم بزرگ،؛� یائسگی؛�، میانسالی، بزرگسالیمیانهسالی

پابه سن، پابه سال

پیری،  سر؛�، کهولت، کهنسالی، سالخوردگی، سالمندی، بزرگیپیری

 سن کمال ؛� آخرخط؛�روزگار پیری، دورۀ پیری، پیرانه سر

133 شخص پیر ؛�، ریش سفید، کدخدا، کاهنموسفید

، مسن، سالمند، فرتوت، بزرگسال، سالخورده، کهنسال ]حالتپیر ]صفت[

 ارشد،؛�[133، پیرزن 133 شخص پیر ◄اسمی )کامل مرد، کامله زن( 

 پیرتر،؛�694سنی، جهاندیده، کارآزموده، گرم وسردِ زمانه دیده، ماهر 

؛�127 قدیمی ◄ پالسیده، فرسوده، کهنه ؛�127 باستانی ؛� مسن ترین؛�مسن تر

 461 میان سال، جاافتاده، باتجربه، مجرب ؛�پیروپاتال، نحیف، ازکارافتاده

، پا به سن گذاشتن، عمر طوالنی داشتن پیرشدن ]فعل[

⍃ Q133، شخص پیر 134، بلوغ 127، کهنگی 111 زمان نامعین 

 جوان132
،▼، گیاه نورسته▼، شخص جوان، انسان جوان، حیوان جوانجوان ]اسم[

بچه، طفل، کودک، خردسال، نوزاد، نورسیده، مولود، نوباوه، کوچولو،

نی نی، فسقلی، مامانی، عروسک، گل پسر، عزیز، دردانه،� ملوس،

پدرسوخته، ولدِ چموش، نوجوان،� پسربچه، دختربچه، تین ایجر، پسرک،

؛�167 زایمان ◄ بار، جنین، جفت، نطفه ؛� مخنث، یتیم؛�دخترخانم، دوشیزه

 نوجوان، نونهال، نوبالغ،؛� اطفال، کودکان، بچه ها، خردساالن؛�آینده ساز

 جوان◄نوخط، نوخاسته، نورس، نورسته، تازه بالغ شده ]حالت صفتی 

130]

، کره، توله، جوجه، زاد، بچه گربه، گوساله، کره خر، بره حیوانجوان

366، نهال، جوانه، نشاء، گیاه گیاهنورسته

؛�130 صغیر، جوان ؛� نازدار؛�، کودکانه، دخترانه، پسرانهبچگانه ]صفت[

 33، کوچک 196 ظریف، خُرد ؛�126تازه/نو 

⍃ 366، گیاهان 365، حیوانات 170، اعقاب 130، جوانی 104 تعدد،

 373، مؤنث 372مذکر 

 پیر133
 مرشد،؛� پیرانه سر؛� زوج پیر؛�، پیر، بزرگسال، سالمندشخصپیر ]اسم[

 شیخ،؛�قطب، پیر خرابات، پیر مغان، کاهن، پیر دیر، مراد، پیرطریقت

 کهنه سرباز،؛�696 شخص کارشناس ،�500دانای قوم، عالم، حکیم، دانا 

 بزرگان قبیله، ریش سفیدان قوم، پیران،� شیوخ، کدخدایان،؛�سرباز قدیمی

 پیرمرد، پدر، بابا،؛� پدربزرگ، بازنشسته، بزرگ خاندان؛�زعمای قوم

 آفتاب لبِ؛�501 فسیل، سفیه، آدم خنگ ؛� آتا؛�بابابزرگ، آقابزرگ، آقا

[131 پیر ◄ ]حالت صفتی ؛� کامل مرد؛� اکابر، بزرگ ساالن، سالمندان؛�بام

 کامله زن ؛� عجوزه؛�، مادربزرگ، بیوه زنپیرزن

⍃ 131، پیری 500، دانا 373، مؤنث 372، مذکر 169 والیت 

 بلوغ134
 مشمولیت؛�سن، حق رأی ، سن قانونی، رسیدگی، رشد، کبربلوغ ]اسم[

 جشن تکلیف ؛� سن تکلیف؛�718 اقدامات جنگی ◄نظام وظیفه 

،372 رجل، مرد ؛�، کبیر، رشید، بزرگ، بزرگسال، آدم بزرگفردبالغ

 373خانم، زن 

 به سن؛�669، پخته، کامل، رشدیافته، رشد کرده، شکوفا، رسیده بالغ ]صفت[

، مادرانه،372 مردانه،� نَر ؛�894قانونی رسیده، مکلف، واجد شرایط ازدواج 

 مشمول ؛� تازه بالغ؛� آدم بزرگ، بالغه، اهل؛�130، جوان 373زنانه 

، به حد بلوغ رسیدن، آمدن، رشد کردن، بزرگ شدن،بالغشدن ]فعل[

 502 عاقل شدن ؛�استخوان� ترکاندن، ریش درآوردن

⍃ 131 پیری 

 تعجیل135
،277، زود بودن، سحرخیزی، شتابزدگی، شتاب، سرعت تعجیل ]اسم[



 تسریع، تندی، بالفاصلگی،؛�678 فعالیت ،�680سراسیمگی، عجله 

 تبادر؛�▼ سبقت، پیش دستی؛�بالدرنگی، فوریت، لحظه ای بودن

 سرموقع◄، به موقع بودن، سروقت حاضر شدن، وقت شناسی خوشقولی

739  خوش پیمانی، وفاداری؛�137

؛�510 ، آینده نگری 669، تقدم، سبقت، جلو زدن، آمادگی پیشدستی

 پیشی، تقدم؛� زودرسی، پیشرسی، زود بارآمدن، زود به بار آمدن؛�شبیخون

 671 پیش قدمی، اقدام اولیه، مبادرت ؛� سبقت جویی؛�64

 پیشتاز، پیشاهنگ؛� سحرخیز؛�128، سرموقع، اول وقت، صبح زود ]صفت[

 تند،؛� زودرس، پیشرس؛�66 مقدماتی ،�68 اولین، نخستین ،�64، مقدم 283

 جَلد، چابک،؛�114 آنی، کوتاه ]زمان[� ؛�116شتابنده، بالفاصله، بالدرنگ 

 بدوی،؛�114 زودگذر، فانی ؛�680 شتاب زده، شتابان، عجول ؛�277سریع 

 زودتر، تندتر، سریع تر، اسرع ؛� مستعجل؛�191بومی 

 به موقع؛�680، شتابیدن، شتافتن، شتاب کردن، عجله کردن زودبودن ]فعل[

 پیش دستی؛�آمدن، سروقت حاضر شدن، زود رسیدن، جلوتر رسیدن

 قبالً آماده بودن،؛� تسریع کردن، راه انداختن؛�527کردن، شبیخون زدن 

277 سبقت گرفتن، جلوزدن ؛�آتش ندیده گُرزدن

 فی الحال، فوراً،؛�277، سریعاً، تند، به سرعت، به شتاب، سریع زود ]قید[

 علی الطلوع، بین الطلوعین ؛�116، بالدرنگ 116بی معطلی، آناً 

⍃ بی موقع137، سرموقع 118، خارج اززمان خود 117 زمان سنجی ،

680، عجله 191، مقیم 138

 تأخیر136
؛�858، احتیاط 474 تردید ؛�، تأنی، معطلی، دیرکرد، دیر بودنتأخیر ]اسم[

تعویق، وقت کُشی، تاکتیک تاخیری، به تعویق انداختن، وقت خریدن،

زمان به دست آوردن، بازداشتن، کارشکنی، اشکال تراشی، بازدارندگی، منع،

 تعلیق،؛�278 ُکندی، سستی، طمأنینه، آهستگی ؛�702تعرض، ممانعت 

 دفع؛�679استمهال، مهلت قانونی خواستن، مسکوت گذاشتن، عدم فعالیت 

 فقدان؛� گشایش، فرج؛�113 تمدید، فرسایش، تطویل ؛�الوقت، طفره، تعلل

؛�67 دنباله روی، پیامد ،�823 به صورت واکنش، صبر ؛�670آمادگی 

 تنفس ]جلسه[، مکث، آتش بس، درنگ؛�عقب افتادگی، عقب ماندگی

◄ فرد تأخیرکننده، کندرو، فرد بی شتاب، ]؛� وقت تلف شده؛�145

679 [، دیربرخیز، لش، شخص تنبل278آهستگی 

 به تأخیرافتاده، معوق، معلق،؛�، گذشته، کار ازکار گذشتهدیر ]صفت[

 بدموقع، بی گاه،؛�145بالتکلیف، پادرهوا، مسکوت، متوقف، متوقف شده 

 دیرآینده، کند، سست، کندرو، بطئی، باطمأنینه،� آهسته؛�138نابه هنگام 

 به تعویق اندازنده،�؛�679 غیر فعال، بی حرکت، بیکار ؛�858 محتاط ؛�278

823  معطل، صبور؛�679عقب مانده، عقب افتاده، لش، شل و ول، تنبل 

 دیر آمدن، تاخیر داشتن، تاخیر؛�، کار ازکار گذشتندیربودن ]فعل[

 دیر کردن، تأنی؛�کردن، دیر کردن، دست به دست کردن، جا ماندن

به خرج دادن، استخاره کردن، درنگ کردن، فس فس کردن، لفت دادن،

 زیادی ماندن،؛�▼این پا آن پا کردن، لک ولک کردن، به تعویق انداختن

 دیر و زود؛�138، فرصت را از دست دادن 278طول دادن، آهسته رفتن 

؛� تا دیر وقت بیدار بودن، شمع سوزاندن؛�داشتن ولی سوخت و سوز نداشتن

 138بدموقع بودن،� بی گاه بودن، بدموقع کاری را کردن 

، شکیبا بودن، منتظر ماندن، انتظار کشیدن، منتظر شدن، منتظرصبرکردن

 منتظر فرصت بودن،� گوش؛� چشم به راه بودن، نگران بودن؛�507بودن 

 عمل؛�823 آرام ماندن ◄ صبور بودن ؛�خواباندن،� ایستادن، درنگ کردن

 تحمل کردن، طاقت آوردن ؛�601 بی عزم بودن ،�677نکردن 

 مسکوت ماندن، به؛�، در انتظار بودن،� آماده به خدمت بودنمعلقبودن

حال تعلیق درآمدن

، عقب انداختن، به تأخیر انداختن، وقت مجلس رابهتعویقانداختن

 ممانعت ایجاد کردن، راه را مسدود کردن، ایجاد مانع کردن، سد؛�گرفتن

راه شدن، کارشکنی کردن، امروز و فردا کردن، عذر و بهانه کردن، عذر

 مسکوت گذاشتن، معطل کردن، تعلل؛� پاگیر شدن،�614و بهانه آوردن 

کردن، طفره رفتن، دست به دست کردن، بازی درآوردن، تنبلی کردن،

 ▲ دیر بودن◄فس فس کردن، دیر کردن 

؛�، آهسته، به کندی، به آرامی، یواشکی، آهسته و پیوستهباتأخیر ]قید[

 بی وقت،؛� نوشدارو پس از مرگ سهراب؛�69درآخرین لحظه، نهایتاً 

 138نابه هنگام 

! منتظر باش! باش! کنصبر ]شبه جمله[

⍃ 278، آهستگی 138 بی موقع 

 سرموقع137
؛� میمنت، مبارکی، ساعت سعد؛�، سر بزنگاه، درموعدسرموقع ]اسم[

 لزوم وقت شناسی، اولویت،؛� اکازیون؛�135وقت شناسی، خوش قولی 

 638اهمیت 

 نوبت◄ زمان انجام کاری، موعد، ]؛�681، امکان، میدان،  مجال فرصت

؛�110، ، اوان، زمانه 116 ، وقت، دَم، بُرهه، لحظه 8[، هنگام، موقع 141

730 خوشبختی ◄ وضعیت مناسب، گشایش، فرج ؛�، قران24مناسبت 

، گیر، تنگنا، نقطۀ عطف، برهۀ حساس، بحبوحه، لحظۀ بحرانی،بحران

 به آخرخط رسیدن،؛�700، مخمصه 154 واقعه ◄ فاجعه ؛�638مطلب مهم 

 730 روز پیروز ؛� جنجال؛�آخرین تیرِ ترکش، تاآخرین نفس

▲ سرموقع◄وقتشناسی

 وقت شناس،؛�وعده، به روز وقت، سر ، به جا، به هنگام، سربهموقع ]صفت[

؛� استطرادا ً؛�642دقیق ]درانجام� دادن وعده[، خوش قول، باسیاست 

 730 سعید ،�511خوش موقع، مبارک، میمون 

 642 اورژانس، اضطراری، مقتضی ،�638، حیاتی، مهم فوری

 730 سعید ◄سعید/خوشموقع

 ▲ به موقع◄وقتشناس

، استفاده بردن، کاری را به موقع به انجام رساندن،�بهموقععملکردن ]فعل[

سربزنگاه  عمل کردن، ازوقت حداکثر استفاده را کردن، خوش قول بودن،

 شانس؛�به موقع بودن، سروقت حاضر شدن، وقت شناس بودن، زرنگ بودن



 642 مصلحت بودن ؛�730، مبارک بودن 730آوردن 

⍃ 642، مصلحت 154، رویداد 135 تعجیل 

 بی موقع 138
 643، نابه هنگامی، فقدان مناسبت، عدم مصلحت بیموقعی ]اسم[

،�643 بی سیاستی ؛�136، تأخیر 135 تعجیل ؛�، نحوست، بدشگونیبدموقعی

 731  آدم بدشانس؛�بدشانسی

، بی گاه، بی جا، بی مناسبت، بی موقع، بی وقت، نابه جا،نابههنگام ]صفت[

؛�135 زودرس، پیشرس، پیش ازموقع، زود ؛�643نامناسب، توصیه نشده 

 نامساعد،�888 غیرمترقبه، غیرمنتظره، نامطلوب ؛�136دیررس، باتأخیر، دیر 

؛� بی مقدمه؛� آسمانی؛�511، شوم، نامیمون، بدیمن، بدشگون، نحس 731

 643وقت نشناس، بدقول، بی سیاست 

 بی سیاست؛�، بدشانس بودن، شانس نیاوردنبدموقعکاریراکردن ]فعل[

 643بودن 

 کار دیگری داشتن،؛�، مشغول بودن، گرفتار بودنقراردیگریداشتن

اشغال بودن، دردسترس نبودن 

، به بختِ خود لگد )پشت ِپا( زدن فرصتراازدستدادن

، مصلحت136، دیر بودن 135، بی گاه بودن، زود بودن بدموقعبودن

 643نبودن 

⍃ 643، عدم مصلحت 136، تأخیر 135 تعجیل 

 اغلب )کثرت وقوع(139
، تواتر،106، تعدد، تکرار ]در عدد[ تکرر در زمان، کثرتوقوع ]اسم[

 عود ؛�141 توالی، تناوب ؛�71فراوانی، فرکانس، بسامد، استمرار، تداوم 

؛�104، مکرر، متعدد، متواتر، فراوان، زیاد، بسیار کثیرالوقوع ]صفت[

؛�71، متداوم ]در ترتیب[ 146 مداوم ]در زمان[ ؛�106تکراری، مکرر 

 ؛� همیشگی؛�610 متداول، پیش پاافتاده، معمول، مرسوم� ؛�141ادواری 

، باب چیزی باز شدن، متداول106، تکرار شدن مکررواقعشدن ]فعل[

 بازگشتن، باز؛�شدن، برقرار شدن، باب شدن، مرسوم شدن، معمول شدن

 تسخیر؛�آمدن، عود کردن، رجعت کردن، پیوسته باز آمدن، مرجوع شدن

 دوباره مطرح شدن، مکرر به خاطر آمدن، مکرر؛�146 ادامه� دادن ؛�کردن

خطور کردن، ذهن را اشغال کردن، ذهن را به خود مشغول کردن

 بارها،؛�، غالباً، خیلی اوقات، اکثرا ً، بیش تر، بیش تر اوقاتاغلب ]قید[

به دفعات، به کرات، مکرراً، کراراً 

، همواره، هماره، پیوسته، دائم، دائماً، شبانه روز، تمام وقت،همیشه

 همه روزه، هرروزه، هرهفته، هرسال، درهر؛�مستمراً، مدام، سال اندر سال

؛�زمان، آفتاب به آفتاب، الی غیرالنهایه، تابی نهایت، بیست وچهارساعته

 115 مادام العمر، الی االبد، همچنان ؛�الینقطع، علی الدوام، علی االتصال

 140 به ندرت ◄گاهی

⍃ 106، تکرار 104 تعدد 

# 140 به ندرتQ )ندرت وقوع( 140
، گاه و بیگاهی، پراکندگی، اتفاقی بودن،ندرت وقوع در زمان، ندرت ]اسم[

؛�105 کمیابی، تنگی، کمبود، کمی، قلت ؛�گاهگاه بودن، قلت وقوع

 فقدان، تنگنا ؛�84موجود نادر، موجودات استثنایی 

، غیرمتداول،84 استثنایی، غیر عادی ؛�، نامکرر، درفواصل زیادنادر ]صفت[

 نامعمول،؛�105فوق العاده، خارق العاده، طرفه، عالی، آس، بی نظیر، کم 

؛�864غیرمتعارف، ناآشنا، بی سابقه، تکرارنشدنی، عجیب، شگفت آور 

 ادواری،؛�72، گسیخته 325یگانه، غریب، شاذ، پراکنده، کم تراکم، رقیق 

 معدوم ؛� گهگاه؛�105 دیریاب، اندک، نارسا، کم ،�636 کمیاب ؛�نوبتی

 105، کم اتفاق افتادن، کم بودن نادربودن ]فعل[

، کم، گاهی، گاه و بیگاه، درفواصل زیاد،گهگاه، گاهیبهندرت ]قید[

 به طور�؛�142اوقات، بعضی اوقات، هرازگاهی، بعضاً، ندرتاً، هرازگاه 

 به نوبت�؛�141اتفاقی، اینجاوآنجا، متناوباً، سال به سال، یک درمیان، به تناوب 

 به سختی، به زحمت ؛�141

⍃ 105 قلت 

 دوره ای بودن: نظم دروقوع و تکرار آن141
،�65، فصلی بودن، توالی نظم دروقوع و تکرار آن، دورهایبودن ]اسم[

،71، پیوستگی، استمرار 146، مداومت، تداوم ▼ تناوب،�60ترتیب، نظم 

317، سیر، گردش، نوسان 315یکنواختی، ثبات، گردش، چرخش 

 ریتم، ضربان، تپش، زدن، نبض، ضرب،؛�317 نوسان ،�65، توالی تناوب

 تاب، منارجنبان، پاندول،؛�ضرب آهنگ، وزن، ایقاع، بند ترجیع، ترجیع

؛�71 سلسله، سری ؛�16 یکنواختی، همگنی ؛�317آونگ، مترونم، آلترناتور 

 حرکت موجی، جزرومد،؛�110 شیفت، دوره ؛�403 غرش ؛�106تکرار 

جریان برق متناوب، فاز، هرتز

، برگشت منظم، دور، سیر، سیکل، مدار، چرخۀ زندگی، تحویل،چرخه

؛�110، گردش، دوره ▼انقالب، فصل، چرخش فصول، نوبت خدمت، نوبت

،�60فعالیت روزمره، روتین، برنامۀ� کاری، برنامۀ� درسی هفتگی، نظم 

؛�315، چرخش 314 دَوَران، حرکت انحنادار ؛� قاعدۀ ماهانه،�610عادت 

 پروسه، فرآیند، گردش کار،؛�110، نوبتکاری، دوره ▼شیفت، پاس، نوبت

 اجزای پروسه: مرحله، فاز، مرحلۀ تغییر، نقطۀ عطف، نقطۀ بحرانی،؛�امور

 147 گذار

 مراسم؛� سال، صده، هزاره؛�، سالروز، میالد، روز تولد، وفاتسالگرد

؛�837سالگرد، جشن تولد، سالگرد ازدواج، یادواره، یادمان، جشن 

سالگشت 

، تعداد وقوع یک رویداد، بار، نوبه،� دور، وعده، دفعه، مرتبه، سفر،نوبت

، وقت،8 زمان انجام کاری، زمان وعده: شیفت، پاس، موقع ؛�110دوره 

، وهله، دَم، بُرهه، لحظه▲هنگام، موعد، میعاد، سفر، موسم، فصل، چرخه

؛�24 قران، مناسبت ،�681، مجال 137 فرصت ؛�110، ، اوان، زمانه 116

 پستا، مرات ؛�730 خوشبختی ◄وضعیت مناسب، گشایش، فرج 



، دوری، نوبتی، متناوب، تناوبی، ریتمیک، چرخه ای،ادواری ]صفت[

 افتان و خیزان ؛�110دوره ای 

، روزانه، شبانه، هفتگی، دوهفته یکبار، ماهانه، ماهیانه، ساالنه،فصلی

سالیانه، دوساالنه

، تکرار شدن، هرفصل تکرار شدن، گردیدن،متناوببودن ]فعل[

 تپیدن، ضربان؛� یک درمیان قرار گرفتن، پشت هم آمدن؛�315چرخیدن 

 تاب خوردن، نوسان کردن، جنبیدن، لنگر؛�داشتن، زدن ]نبض[،� کوبیدن

خوردن

، درفواصل معین، مرتب، متناوباً، به طور متناوب، یکبهتناوب ]قید[

درمیان، یک روز درمیان 

، نوبتی، گهی پشت برزین و گه زین به پشت، آسیا به نوبت، یکیبهنوبت

یکی، اللهم بیر بیر 

⍃ 317، نوسان 110، دوره 106، تکرار 81 قاعده 

 هرازگاه: بی نظمی در وقوع 142
، افت وخیز، پراکندگی، بی ترتیبی، بی نظمیبیقراری؛�هرازگاهی ]اسم[

 نامنظم بودن، گهگاهی بودن، رقصیدن، لرزیدن، لرزان بودن،� سوسو؛�61

 عدم؛�61 اغتشاش، آشفتگی ؛�زدن، بال زدن، پَرپَر زدن، پت پت کردن

 عدم ثبات، عدم؛�318 تالطم ،�61 جست وخیز، تشنج ؛�17انسجام، ناهمگنی 

604 تلون مزاج ؛�152 تغییرپذیری ؛�72استمرار،� عدم تداوم 

، گاه بیگاه، بعضی وقتها، گاه گدار، وقت وبی وقت، به ندرتهرازگاه ]صفت[

 نامنظم، بریده بریده، به طور� پراکنده، ناآرام، پرتکان، پُرافت وخیز،؛�140

 جسته؛�140 ]واقعۀ[ نامکرر، نادر ؛�پُرجَست وخیز، مثل اسفند روی آتش

 مغشوش،؛�318 متشنج، متالطم ؛�17 متغیر، ناهمگن ؛�گریخته، یک درمیان

 پُردست انداز ؛� افتان و خیزان؛�604 متلون، دمدمی ؛�61بی نظم 

⍃ 317، نوسان 152 تغییرپذیری 

 تغییرباب هفت:



 حقیقت را وارونه جلوه دادن، مخفی کردن،؛�162، تقویت کردن 163

 باهم عوض کردن، تبدیل به احسن کردن، تبادل کردن؛�525کتمان کردن 

، اثر گذاشتن، اثر156 باعث شدن ؛�272 جابه جا کردن، منتقل کردن ؛�151

؛�24 تعدیل کردن، میزان کردن، سازگار کردن ؛�178داشتن، تأثیر داشتن 

 روی هم گذاشتن،؛�149 انقالب کردن ؛�243درست کردن، شکل دادن 

؛�147، فرآوری کردن، تبدیل کردن 164 تولید کردن ؛�38جمع کردن 

 425رنگ کردن 

، متحول بودن، فصلی بودن،� یک جا بند نشدن،دستخوشتغییربودن

 474 تردید داشتن ؛�152متحرک بودن، همواره تغییر کردن، متغیر بودن 

⍃ تغییر متقابل149، انقالب 147، تبدیل 29، نابرابری 15 تفاوت ،

151 Q152، تغییرپذیری 

# 144 ثبات: عدم تغییر 144
، بقا، استمرار،113، پایندگی، دوام، تداوم، دیرگذری ثبات ]اسم[

 جاودانگی،؛�153ماندگاری، استقامت، تعادل، موازنه،� ثبوت، پایداری 

 329 مقاومت، استحکام ؛�153 چیز ثابت ؛�115ابدیت 

 آزگار، کِشدار؛�153، پایدار، ماندگار، پایا، ماندنی، برقرار بادوام ]صفت[

، مستمر، جاودان، ابدی113 مستدام، متمادی ؛�▼ پاینده، دائم، ثابت؛�113

 127 باستانی ؛�115

؛�153، استوار 153، ناگذر، ناگذرا، پاینده، دائم، قائم، تغییرناپذیر ثابت

127 سنتی ؛�115همیشگی، ابدی 

؛�، ماندن، پاینده بودن، دوام داشتن153، ثبات داشتن ثابتبودن ]فعل[

 ابقا شدن، دروضع قبلی باقی؛�ازجا تکان نخوردن، جم نخوردن، ایستادن

 115 ابدی بودن ؛�ماندن

153 تثبیت ؛�153 ◄ثباتدادن

⍃ پایداری146، عدم توقف )تداوم در حرکت / عمل( 127 کهنگی ،

153 

 توقف: تغییر ازحرکت / عمل به سکون145
؛�72 عدم تداوم ؛�، معطلی، لنگی136 تعویق، تأخیر ؛�، وقفهتوقف ]اسم[

 عدم تحرک؛� مهلت خواستن، استمهال؛�، قرار، سکون، بازماند▼ایست

 پارک، پارک دوبله ؛�266

274 اتومبیل ؛� سرعت گیر؛� کاهش سرعت؛�، ترمز، سکتهایست

 اصالح شرایط کار، ؛�، خودداری ازکار،  دست ازکار کشیدناعتصاب

؛� اعتصاب غذا، اعتصاب عمومی، اعتصاب پراکنده؛�بهبودی وضع

، تحصن،267 تظاهرات، راه پیمائی ؛� اتحادیۀ کارگری؛�اعتصاب شکن

 74تجمع، گردهم آیی 

، وقفه، تنفس ]در جلسه[، آنتراکت، مهلت،399، مکث، سکوت درنگ

 مقاومت، فروکش، آرامش،�823، فترت، وقت، زمان، صبر 201فاصله 

؛�136 تأمل، تعلل، تأخیر ؛� گشایش، فرج؛�موقت، آرامش قبل ازطوفان

امهال، مهلت دادن 

، ایستگاه، توقفگاه، پارکینگ، پیاده سوار،� پارک سوار،محلتوقف

 192، گاراژ 272فرودگاه، اسکله،� بندر، بارانداز، ترمینال، پایانه 

 معطل، لَنگ،؛�266، ترمزشده، بی حرکت متوقفشده ]صفت[

؛�136به تأخیرافتاده، معوق، معلق، مسکوت، بالتکلیف، پادرهوا، دیر 

نیازمند

، قطع شدن،▼، بند آمدن، ایستادن266، متوقف شدن بازایستادن ]فعل[

 بازماندن، چهارمیخ شدن ؛�پایان یافتن، ازکار افتادن، به آخرخط رسیدن

، نگه داشتن،266، پارک کردن، متوقف شدن 72، توقف کردن ایستادن

 دست کشیدن، دست برداشتن،�؛� دست ازکار کشیدن؛�ترمز کردن

 295 رسیدن ؛� بودن؛� دم بستن؛�747خودداری کردن 

 تعلل کردن، به تعویق؛�201، درنگ کردن، فاصله دادن مکثکردن

136انداختن 

 جلوگیری؛� آچمز کردن؛�، ایست دادن، راه را بستنمتوقفکردن

 متوقف کردن◄ وقفه ایجاد کردن ؛�613کردن، نگاه داشتن، بازداشتن 

 266 ازحرکت بازداشتن، متوقف کردن ؛�72

⍃ 266، عدم تحرک 201، فاصله 117، زمان سنجی 72 عدم تداوم 

 عدم توقف: تداوم در حرکت / عمل146
؛�، تداوم، تداوم در حرکت یا عمل، پابرجایی، ماندگاریعدمتوقف ]اسم[

؛�203 امتداد ؛�71 استمرار،� تداوم ؛�600ادامه، تعقیب، پیگیری، پافشاری 

153تثبیت 

، بی وقفه، بدون توقف، بدون وقفه، یکسره، بی انقطاع،مداوم ]صفت[

بی امان،� یک بند، یک ریز، دائم، گردشی، مستمر، پیوسته، همیشگی، متداوم

 یکراست،؛�115، ابدی 153 ایستا، پابرجا، ماندگار، باثبات، برقرار ؛�71

 154 جاری، درحال اتفاق ؛�106 مکرر ؛�81به قاعده 

، پیش رفتن، دنبال کاری را گرفتن، دنبال کردن، تغییرادامهدادن ]فعل[

 امتداد؛�115، ابدی بودن 153 ثبات داشتن ؛�71رویه ندادن، تداوم داشتن 

 تاب آوردن، تحمل کردن، صبر کردن؛�106 تکرار کردن ؛�دادن، کشیدن

 ادامه یافتن، استمرار داشتن، به طول انجامیدن ؛�136

 وزن چیزی را تحمل کردن،؛�، نگهداشتن، زنده نگهداشتنتداومبخشیدن

 نگهداری کردن، ابقا کردن، حفظ کردن؛�218تقویت کردن، نگاه داشتن 

 113 طوالنی شدن ◄ طول دادن،� کش دادن، طوالنی کردن ؛�666

⍃144، ثبات 115، ابدیت 113، دیرگذری 71 تداوم 

 تبدیل: تغییر یافتن به چیزی دیگر147
؛� انفجار؛� قلب، مسخ؛�655، زوال 143، استحاله، دگرگونی تبدیل ]اسم[

 کیمیا، تبدیل مس؛� خروج ازحالت اولیه، تغییر به چیزی دیگر؛�تحول، اِبدال

؛�51 تجزیه ؛�134، بلوغ 143، تغییر 316، تکامل 149 تکوین، انقالب ؛�به زر

 تناسخ، حلول کردن، حلول،؛�موتاسیون، جهش ]زیست شناسی[، دگردیسی

 تغییر چهره، گریم،؛� استحاله، تبدیل صورت، تغییر شکل؛�تقمص، تجسد

،151 تغییر متقابل ◄ تسعیر، مبادله ؛� جراحی پالستیک،�527نقاب 



 791معاوضه، پایاپای، تهاتر 

؛�، انتقال، گذر، تحول، حرکت، حرکت ازیک مرحله به مرحلۀ دیگرگذار

مرحلۀ تبدیل، عبور، عبور نصف النهاری، تحویل، اعتدال، حرکت وضعی،

 اجزای پروسه: مرحله، فاز، مرحلۀ تغییر، نقطۀ؛� سن بلوغ؛�321سال تحویل 

عطف، نقطۀ بحرانی 

؛� ظرف تبدیل، شرایط تبدیل؛�383، کوره 194، بوته، دیگ ظرفذوب

 149محیط اجتماعی، انقالب 

 134 فرد بالغ ؛�، تازه کیش، نوآیینشخصتغییریافته

، تغییریافته، حل شده، جذب شده، مسخ شده، مسخ،تبدیلشده ]صفت[

 متأثر،؛� درحال شدن، گذرا، انتقالی، رشدیابنده؛�دگرگون، مستحیل

 یخزده، منجمدشده ؛�337 ذوب شده، مایع شده ؛�تأثیرگرفته

134 بالغ شدن ؛�، بدل شدن، چیز دیگری شدنتبدیلشدن ]فعل[

 دعوت کردن، فراخواندن،� گرواندن،؛�143، تغییر دادن تبدیلکردن

به مذهب جدید جذب کردن 

 آب شدن،؛�143، شکل دیگری شدن، تغییر کردن تغییرشکلدادن

 338 تبخیر شدن ؛�337ذوب شدن، مایع شدن 

⍃ 656 ، بازسازی655، زوال 149، انقالب 143 تغییر 

# 148 رجعت: رجوع به حالت اولیه 148
؛�657، برگشت، بازگشت، رجوع، مراجعت، ایاب، اقاله، عود رجعت ]اسم[

 طرفدار برگشت اوضاع، ضد انقالب ؛�انصراف�

، به حال قبل برگشته، برگشته، مسترد،برگشتهبهوضعقبلی ]صفت[

 منصرف ؛�استردادی، مرجوعی، مرجوع، مرجوعه، برگشت داده شده

، مجدداً به صورت )حالت( اول برگشتن، برگشتن،رجعتکردن ]فعل[

 رجعت دادن، رشته هارا؛�اقاله شدن، دوباره درمالکیت کسی قرار گرفتن

 به عقیدۀ اولیه؛�657 عود کردن ؛� به وضع اول برگرداندن؛�پنبه کردن

بازگشتن، منصرف شدن 

⍃ 657، عود 603، بی ثباتی 286، پس روی 280 پس نشینی 

149 Qانقالب: تغییر ناگهانی یا خشونت آمیز 
، قیام، تغییرات ریشه ای، تغییر اساسی، جهش، تحول،انقالب ]اسم[

؛�315، گردش اوضاع، گردش، چرخش 316، تکامل 143دگرگونی 

 آشوب، شورش، طغیان، فتنه، غائله، یاغیگری،؛�550اخالل، بیخ کنی، امحا 

 جهاد،؛�221سازی، وارونگی   سرنگونی،� واژگون؛�سرکشی، تمرد

 نوزایی، رنسانس، تجدید؛�مجاهدت، انقالبی گری، اصول گرایی، بنیاد گرایی

 شکست؛� انهدام،� اخالل، تخریب، براندازی، خرابکاری؛�حیات، تولد دوباره

،168 مصیبت، بال، فاجعه، عامل مرگ ومیر ؛�ناگهانی، هزیمت، کودتا

 تشنج، به هم ریختگی،؛�508 عدم انتظار ◄شبیخون، عمل غیرمنتظره 

نابسامانی، آشوب، هرج و مرج، بلبشو، خیزش، خیزش اجتماعی، بلوا،

 ضد انقالب، رجعت؛�752، الغای رژیم، لغو 752 عزل ؛� تنش،�63اغتشاش 

 قیام،؛� تظاهرات، راهپیمایی، آشوبهای خیابانی، جنگهای چریکی؛�148

نهضت، جنبش، حرکت، انتفاضه، قیام بیست ودو بهمن، نهضت مشروطه،

 646 کمال ؛�[973 اصول دین ◄ آخرالزمان، ]معاد ؛�مشروطیت

، مجاهد، طرفدار انقالب، قیام کننده، ضد رژیم، مخالففردانقالبی

،738، شورش کننده 738، آشوبگر 738 شورشی، یاغی ؛�حکومت

 مخالفین،؛�براندازکننده، خرابکار، ویرانگر، تروریست، آنارشیست

 تندرو، مکتبی،؛� مارکسیست، چپی، رادیکال؛� چریک، میلیشیا؛�اپوزیسیون

طرفدار اصالحات اساسی، بنیادگرا 

 متجدد؛�  تندرو، مکتبی، رادیکال؛�، بنیادی، ریشه ای، اساسیانقالبی ]صفت[

 ویرانگر، مخرب؛�[646 کمال ◄ کمال گرا ]؛�126، نوگرا، مدرن 126

 176   خشن، شدید؛�738،  یاغی،  سرکش 738 فتنه جو ؛�165

 فتنه برپا کردن، بلوا؛�، قیام کردن، سرنگون� ساختنانقالبکردن ]فعل[

، از بیخ کندن، به زباله دان تاریخ738راه انداختن، طغیان کردن، شوریدن 

 دگرگون ساختن، متحول کردن، واژگون کردن، وارونه کردن؛�انداختن

؛�165 خراب کردن، تخریب کردن ؛�550 نابود کردن، محو کردن ؛�221

؛�147 تبدیل کردن ؛�126ازنو ساختن، طرحی نو درانداختن، نو کردن 

آشوب زده شدن، ناامن شدن، ناآرام شدن 

⍃ 738 ، سرپیچی147، تبدیل 143، تغییر 63 اغتشاش 

150#

 جایگزینی: گذاشتن چیزی درجای دیگری 150
، گذاشتن چیزی به جای )درجای( دیگری،جایگزینی ]اسم[

جایگزین سازی، جانشین سازی، جانشینی، وکالت، کفالت، تعویض، تغییر،

 تشبیه، تمثیل،؛�272 جای گذاری، جابه جایی، انتقال ؛�151تغییر متقابل 

 تبدیل، تبادل، مبادله،؛�941، دلجویی 714، تالفی 31 جبران ؛�519استعاره 

 تسعیر، صرافی، دادوستد، بده بستان،؛�791ردوبدل، معاوضه، پایاپای، تهاتر 

 28 همطرازی ؛�9  احاله، ارجاع؛� ترمیم ]کابینه[؛�791معامله، تجارت 

، ذخیره،755، جانشین، کفیل، قائم مقام، نایب، معاون فردجایگزین

 نیروی ذخیره،؛�بازیکن ذخیره، علی البدل، عضو علی البدل، نماینده، وکیل

 کذاب، شیاد،؛�67 خلف، پیروان ؛�707رزرو، قوای ذخیره، قوای کمکی 

 دادگاه )هیئت بررسی(؛� بدل، دیگر؛�545غاصب، دغل باز، متقلب 

هم عرض 

 مبلغ پرداختی،�809، مثل، مابه ازا،� معادل، اکیواالن، ارزش، قیمت عوض

،941دلجویی ◄ تاوان، غرامت، خسارت، ؛�605 گزینه، انتخاب ؛� ارز؛�804

519 معنی مجازی ؛�941 وجه المصالحه،� کفاره ؛�772، زیان 963جریمه 

؛�، جانشین شده، جایگزین، تعویض شده، معوض، یدکیجانشین ]صفت[

 هم شأن،� هم ردیف،؛�714، تالفی جویانه 941جبران کننده، دلجویی کننده 

 موقت، موقتی، فانی،؛�35 زیردست، کهتر ؛�28، جفت، برابر 28همطراز 

 جازده ؛�114زود گذر 

، خود را جا زدن، پر کردن، جای کسی یا چیزیجایگزینشدن ]فعل[

 جابه جا شدن،؛�را پر کردن، جای خالی را پر کردن، ازمیدان درکردن

 مبادله شدن ؛�منتقل شدن، انتقال یافتن، نقل مکان کردن )دادن(

، جانشین کردن، جا زدن، گنجاندن، تعویض کردن،جایگزینکردن



عوض کردن، به جای دیگری گذاشتن، تبدیل کردن، مبادله کردن،

، تجارت151ردوبدل کردن، تسعیر کردن، معاوضه کردن، تبادل کردن 

 مصالحه کردن، سازش؛�272 جابه جا کردن، منتقل کردن ؛�791کردن 

 جای کسی حرف زدن، وکیل بودن، به نیابت؛�65 ازپی آمدن ؛�770کردن 

 تالفی؛� کانال عوض کردن، موج عوض کردن؛� بُر زدن؛�755عمل کردن 

 519  بااستعاره گفتن؛�714کردن 

 وکالتاً،؛�، برایِ، درقبالِ، بدل240ِ، درعوض، به ازای،� دربرابر بهجای ]قید[

، به عوض، درمقابل 755ازطرفِ 

⍃ 755، معاون 752، الغا 151، تغییر متقابل 31 جبران 

 تغییر متقابل: تغییر باهم یا دوگانه 151
، عمل متقابل، تقابل، دوسره بودن، فعل وانفعال، کنشتغییرمتقابل ]اسم[

؛�182و واکنش، تابع و متغیر، ترافیک دوطرفه، تأثیر متقابل، اثر متقابل 

 معامله به مثل، حاضرجوابی،؛�12وابستگی، بستگی، ارتباط، همبستگی 

 تبادل، تعویض، جابه جایی، ردوبدل، بده بستان،؛�460واکنش، پاسخ 

دادوستد، مبادله، معاوضه، تسعیر، تغییر، تبدیل، اِسعار، صرافی، پایاپای،

 جایگشت، قلب، تحریف، مقلوب )بدیع(، جابه جاشدگی،؛�791تهاتر 

 انتقال؛�پس وپیش سازی، پس وپیشی، تقدم و تأخر، ترانهش، فراگذاری

؛�272، ورابری، ترابری 780، واگذاری، تحویل و تحول، انتقال ملک 272

 به قلعه رفتن؛�706 همکاری متقابل، همکاری ؛�714قصاص، تالفی 

 فیدبک )بازخور، بازخورد، پس خورد،؛�)شطرنج(، بُر زدن، به هم آمیختن

،�630، ماشین 160پس خوراند(، ارتباط سیستمی )تنگاتنگ(، الکترونیک 

 62سیستم، سازمان 

، تعویض شده، جابه جا)شده(، معاوضه شده، تعویضی،مبادلهشده ]صفت[

 متقابل، جبران کننده،؛�12پایاپای شده، پایاپای، دوسره، همبسته 

؛�28، بین قاره ای، بین واحدی، معادل، همتا، همطراز - بین؛�714تالفی جویانه 

 تابع ؛�780 منتقل )شده( ]مِلک[ ؛�مبادالتی، دوجانبه، دوطرفه، فیمابین

، تبادل کردن، ردوبدل کردن، باهم عوض کردن،مبادلهکردن ]فعل[

به جای هم گذاشتن، جابه جا کردن، تأثیر متقابل گذاشتن، تقابل داشتن

 عوض کردن، پول خُرد کردن، تسعیر کردن، دادوستد کردن،؛�182

 سازش؛� تسویه کردن؛�272 منتقل کردن ؛� بُر زدن؛�791تجارت کردن 

؛�460 جواب دادن، پاسخ دادن ؛�12 وابسته بودن ؛� تالفی کردن؛�770کردن 

 جانشین کردن، عوض کردن ؛�706به هم کمک کردن، همکاری کردن 

 باهم تغییر کردن، تاثیر؛�780، دست به دست شدن ]مِلک[� مبادلهشدن

182متقابل گذاشتن، تقابل داشتن 

؛�، دربرابر، با150، درمقابل، عوض، درعوضِ، به جایِ درقبال ]قید[

 به نوبت� ؛�بالعکس، یا بالعکس، برعکس، پس وپیش، ازطرف دیگر

⍃ 150، جایگزینی 143، تغییر 12، همبستگی 182 اثر متقابل،

 791 ، تجارت714، تالفی 221وارونگی 

 تغییرپذیری152
، عدم ثبات، ناپایداری، بی ثباتی، استعداد تغییر،تغییرپذیری ]اسم[

کش وواکش، تشنج، بی قاعدگی، بی نظمی، سرگردانی،� نااستواری، عدم

؛�327 عدم استحکام، انعطاف، نرمی ؛�29تعادل، عدم توازن، نابرابری� 

 هرازگاهی؛�317، جایگزینی نوسانی 318 تالطم ؛�335سیالن، آبگونگی 

 تلون مزاج،�603 بوالهوسی ،�601 تزلزل، بی عزمی ؛�114، زود گذری 142

 تغییر جهت، تغییر؛�694 استعداد تغییر، مهارت ؛�456 پریشانی خیال ،�604

؛�17 تنوع، گوناگونی، ناهمگنی ؛�143 دگرگونی، تغییر ؛�مسیر، اهتزاز

258 صاف بودن ؛�437رنگارنگی 

، معشوق، پروتئوس، رنگ عوض کن، بوقلمون،� اختاپوس،چیزمتغیّر

 چیز شکل پذیر، موم، گل کوزه گری، سیال،؛�445منظرۀ متغیر، منظره 

 بخت واقبال، شانس، شانس؛�265 باران بهاری، فلک، حرکت ؛�335مایعات 

؛�456 پریشانی خیال ◄ 456 سبک سر ؛�85 متغیر، عنصر عددی ؛�159

 603شخص متغیر، عضو حزب باد 

،317 مرتعش ؛�، سیّار، جنبنده، جنبان265، متحرک هموارهمتغیر ]صفت[

 جورواجور،؛�17 ناهمگن ؛�143 تغییرکننده، فرّار، متغیر ؛�318متالطم 

؛�15 متفاوت ؛�694 ماهر ؛�82، متنوع 437، رنگارنگ 437گوناگون 

 دمدمی مزاج، دمدمی،�603، بی وفا، بوقلمون صفت، فرصت طلب ▼بی ثبات

 456 وظیفه نشناس، بی توجه ،�601 بی قرار، نامصمم ،�604

، متزلزل، لرزان، لق، متناوب، نامنظم، غیرقابل پیش بینی، بدونبیثبات

 بی قرار، بی آرام، ناراحت، بی ریشه، آواره، دربه در، ولگرد،؛�تعادل

 فانی،؛�142 هرازگاه ؛�318 توفانی، متالطم ؛�خانه به دوش، سرگردان�

 نرم؛�141 ادواری، فصلی ؛�282 ازمسیرخارج شده، منحرف ؛�114زود گذر 

 335 سیال، مایع ؛�327، منعطف 327

؛�143، دستخوش تغییر بودن 143 تغییر کردن ◄تغییرکردن ]فعل[

 143تغییر دادن 

،474 همیشه پشیمان بودن، تردید داشتن ؛�، ثبات نداشتنمتغیربودن

؛�604 جایی بند نشدن، به خواهشهای نفس تسلیم شدن ؛�601بی عزم بودن 

 دوپهلو صحبت،�620 طفره رفتن ؛�603منصرف شدن، تغییر عقیده دادن 

 تلوتلو خوردن، یله خوردن، گیج خوردن، گرفتن و ول؛�518کردن 

؛�217، آویزان بودن 317کردن، متناوب بودن، نوسان کردن، نوسان داشتن 

 قرار نداشتن، پیچ وتاب؛�417ارتعاش داشتن، سوسو زدن، تشعشع کردن 

 رقصیدن، لرزیدن، تکان خوردن، جنبیدن، بال زدن،؛�251خوردن، پیچیدن 

؛�318، متالطم بودن 265پَرپَر زدن، جست وخیز کردن، حرکت کردن 

 352توفانی بودن، وزیدن 

، متناوباً، گاهی بهطورمتغیر ]قید[

⍃ تالطم317، نوسان 143، تغییر 142، هرازگاه 114 زودگذری ،

318Q604، تلون مزاج 

153Q)پایداری )تغییرناپذیری 
، پایندگی، مقاومت درمقابل تغییر، استواری، استقامت،پایداری ]اسم[



؛�144، تعادل، موازنه،� توازن، دوام، ثبوت، ثبات 329استحکام 

تغییرناپذیری، بقا، عمر، مقاومت، پایایی، پابرجایی، یکنواختی، یکسانی،

 آسودگی، قرار، عدم تحرک، بی جنبشی، بی حرکتی، خموشی،؛�16همگنی 

 تراز، شباهت، مساوات،؛� قطعیت؛�266آرامش،� سکون، عدم تحرک 

؛�599 اعتماد به نفس، ثبات قدم، قاطعیت، عزم ؛� وفاداری؛�28برابری 

، سختی324 انسجام، همبستگی، جمود، تراکم ؛�602لجاجت، سرسختی 

113 استقرار، برقراری، ادامه،� تداوم، ماندگاری، دیرگذری ؛�326)سفتی( 

، ایجاد ثبات، برقراری، نهادینه کردن، تأسیس، بنیانگذاری، تنفیذ،تثبیت

 31 تعدیل ؛� ایجاد تعادل )موازنه(، سیاست بازدارنده؛�تأیید اعتبار

، شالوده، آرامگاه، اثاثه، قید، بنا، نهاد، بنیاد، شالوده، رُکن،چیزثابت

اساس، پایه، بُن، ریشه، ستون، عمود، قانون، قاعده

، ثبات دهنده، پایاساز، تثبیت کننده، استوار کننده،چیزثباتدهنده

متعادل کننده، باله، تیر ته کشتی، حمال کشتی، وزنۀ تعادل، پارسنگ،

 شمع، حائل، نگهدار، پایه،؛�31باالست، سنگینی، خنثی کننده، جبران کننده 

 218شالوده، تیر عمود، تکیه گاه 

،▼، پابرجا، قائم، ثابت قدم، پایدار، استوار144، ثابت تغییرناپذیر ]صفت[

، پایا، بی تغییر، خشک، شق، سیخ، مغلق، سخت، انحناناپذیر،▼برقرار

 قابل پیش بینی، قابل اطمینان، موثق، معتبر،؛�خم نشدنی، انعطاف ناپذیر، مقطوع

 غیرمتغیر،؛�473قابل اتکا، مرجع، متقن، مقرر، مطمئن، مسلم، حتمی، قطعی 

مبادله ناپذیر، ساده نشدنی، غیرقابل تقلیل، ناکاستنی، برگشت ناپذیر، قالبی،

 دائمی، بادوام؛�113 پاینده، جاویدان، متمادی ؛�81 به قاعده ؛�16همگن 

 فاسدنشدنی، فناناپذیر،؛�115 همه ساله، همیشه بهار، همیشگی، ابدی ؛�144

؛�602 سرسخت، خودسر، راسخ، قاطع، کله شق ؛�660رویین تن، ایمن 

 599ثابت قدم، صاحب عزم، پابرجا، متقن، متین، مضبوط، مصمم 

، تأسیس شده، بنانهاده، جاافتاده، پابرجای، جا خوش کرده، ریشهبرقرار

، باز، دیرینه، تعیین شده، تجویزشده، جاویدان،▼کرده، پادار، استوار�

، مسلم، بی چون وچرا،▲ غیرقابل فسخ، مقطوع، تغییرناپذیر؛�113متمادی 

 معتبر،؛�473برگشت ناپذیر، بدون بحث، فسخ ناپذیر، بطالن ناپذیر، قطعی 

قانونی، درست، صحیح، تأییدشده، بحث ناپذیر، مقرر، مقررشده، مصوب

 رایج، متداول، مرسوم؛�78 تثبیت شده، پذیرفته شده، مقبول، مشمول ؛�488

610 

، پابرجا، غیرمنقول،144، ثابت 329، چسبیده، مستحکم، محکم استوار

باثبات، پایدار، درحالت تعادل، درحالت توازن، ثابت ]رنگ[، ریشه کرده،

محونشدنی، پاک نشدنی، حک شده، برسنگ نوشته،� ریشه دار، جایگیر شده،

، برپای خود ایستاده،215عمیق، عمقی، مستقر، ایستاده، عمودی 

، افساربسته، لنگر انداخته، بسته، سفت )محکم(266چهارمیخه، بی حرکت 

 درحال سکون، ساکن، به گل نشسته، لنگ، بی جنبش، منجمد، مثل؛�45

، بدون حرکت، بی حرکت266، آرام )بی تحرک( 266مجسمه، راکد 

 آهسته و پیوسته ؛� رخنه نشدنی؛�▲ تغییرناپذیر◄ متین ؛�266

، تعادل داشتن، برقرار شدن، تثبیت144، ثابت بودن ثباتداشتن ]فعل[

شدن، قرار گرفتن، گیر کردن، گیر افتادن، فرورفتن، جا گرفتن، گرفتن،

 مهار بودن، لنگر انداختن، سر جای خود ماندن،؛�آرمیدن، ته نشین شدن

 جای گرم کردن، پابرجا شدن، پادار شدن، ثابت قدم بودن،؛�144ماندن 

پای فشردن، ایستادن، ایستادگی کردن، طاقت آوردن، تحمل کردن،

استقامت کردن، از دست ندادن زمین، سنگر را حفظ کردن، مانند کنه

 ساکن شدن، مقیم شدن، ریشه؛�599چسبیدن، اصرار کردن، مصمم بودن 

، طوالنی113 دوام داشتن ؛�192دواندن، جا خوش کردن، زندگی کردن 

 113شدن 

، تثبیت کردن، قرار دادن، پابرجا کردن، پایا ساختن، پایدارثباتدادن

کردن، دائمی کردن، ثابت کردن، استوار کردن، به حالت موازنه�

درآوردن، بنیاد نهادن، نهادینه کردن، تشکیل دادن، تداوم بخشیدن، ابدی

 نگاه داشتن، بازداشتن، شمع زدن، محکم بستن، حائل کردن،؛�115کردن 

 به راه؛�218، حمل کردن 218نصب کردن، الصاق کردن، نگاه داشتن 

انداختن، بر سنگ نوشتن، تنفیذ کردن، قانونی کردن، معتبر شناختن،

الزام آور کردن، تصویب کردن، صحه گذاشتن )نهادن( بر )به، روی(

 ابقا کردن، نگاه داشتن، حفظ کردن، محکم؛�488چیزی، صحه گذاشتن 

 تعادل چیزی را حفظ کردن، مهار کردن، متعادل؛�45 گره زدن ؛�45کردن 

 28کردن، موازنه کردن، یکسان کردن، مساوی کردن 

⍃ 144، ثبات 115، ابدیت 113، دیرگذری 16 همگنی 

# 154 رویداد 154
، رویداد، رخداد، پیش آمد، اتفاق، قضیه، حادثه، سانحه، فاجعه،واقعه ]اسم[

؛�7  حالت؛�6 ، عارض1 عارضه، نمود،� تجلی، پدیده، حقیقت، واقعیت

؛�159 احتمال وقوع، شانس ؛�▼ ماجرا، اوضاع؛�8  شرایط؛�137فرصت 

 عمل؛�289 تقرب ؛�181 قِران )جمع علل( ؛�137 بحران ؛�731فالکت 

 مطلب،؛�69 پایان ؛�316 تکوین، تکامل ؛�157 معلول ؛�676آگاهانه، فعل 

 452موضوع 

، وقایع جاری، اتفاقات، مجموعه وقایع، وقایع، وقایع8 ، شرایطاوضاع

اتفاقیه، حوادث، ارتباطات، پیشامدها، اتفاق ها، احوال، احواالت، امور، گذر

؛� هیروویر، اوقات حساس، گرماگرم کاری، حیص وبیص؛�111زمان 

 صورتجلسات، سوابق؛�وضعیت، امور جاری، قضیه، قضایا، مسائل، مطالب

؛�676 سلسله وقایع، سکانس، ماجرا، سرگذشت، فعل ؛�امر،� دستور جلسه

؛�731، فالکت 730 فرازونشیب زندگی، خوشبختی ؛�622آرمان زندگی 

تصاریف 

 445 نمود، تظاهر ،�522، رخداد، حدوث، پدیداری، تجلی وقوع

 تالی، منتج از، برآیند،،�6  عارضی؛�65، پیامد، نهایی، بعدی متعاقب ]صفت[

 124 آتی ؛�157، به علتِ )ناشی از( 157منتجه 

، درجریان، ضمنی، دردستور جلسه، دردست اقدام، درحالدرحالاتفاق

 اتفاقی، تصادفی، غیرمترقبه، گاه وبیگاه،؛�انجام، دردست تهیه، طبق برنامه�

 ؛�610 رایج، متداول، مرسوم ؛�121 جاری، معاصر، شایع، فعلی ؛�بسته به مورد�

 خطیر،؛�678، پرحادثه، پرتحرک، شلوغ، پرماجرا، دایر، مشغول پرواقعه

 638بحرانی،� وخیم، مهم 



، وقوع یافتن، واقع شدن، آمدن، پیش آمدن، رویاتفاقافتادن ]فعل[

 تصادفاً؛�360دادن، برخاستن، شدن، تحویل یافتن، متولد شدن، به دنیا آمدن 

 جامۀ عمل پوشیدن،؛� آسمان به زمین آمدن؛�295 رسیدن ؛�159وقوع یافتن 

؛�157 منتج شدن ؛�284 دنبال کردن ؛�189 حضور داشتن ؛�725عملی شدن 

 727 موفق شدن ؛�125 سپری بودن ؛�146 ادامه دادن ؛�285پیشروی کردن 

، مواجه شدن، رویاروی شدن، روبرو شدن، برخورد کردن باتجربهکردن

)مسئله، شرایط، چیز(، لمس کردن، دست به گریبان شدن، دست وپنجه نرم

 برشخص؛�484، کشف کردن 295کردن، خودرا درخطر انداختن، رسیدن 

، احساس دادن490واقع شدن، آزمودن،� گذراندن، ماجرا داشتن، دانستن 

 تاب آوردن، کشیدن، گرفتار بودن، دستخوش تغییرات شدن، ازسر؛�818

 نقش؛�156 باعث شدن ؛�825، رنج بردن 700گذراندن، درسختی بودن 

156داشتن 

 درصورتِ، درصورت بروز،؛�159، دست برقضا، اتفاقاً ازقضا ]قید[

 سرانجام، باالخره، عاقبت، آخراالمر، آخرکار، آخرسر،؛�112به مجردِ، فعالً 

 120 متعاقباً ؛�69نهایتاً 

⍃ Q159، شانس 157، معلول 137، سرموقع 124 آینده 

 وقایع آتی155
، سرنوشت،� قضاوقدر،124، وقایع آینده، عاقبت، آینده وقایعآتی ]اسم[

 انتظار؛�511 فال ؛�473 قطعیت ؛�159 شانس ،�596نصیب، قسمت، تقدیر 

 آتیۀ نزدیک،؛�900 شمشیر دموکلس، تهدید ؛�617 مقصود، هدف ؛�507

[، بهشت973 اصول دین ◄ آخرت، معاد ]؛�289، تقرب 200نزدیکی 

971 

، قریب الوقوع، درراه، مقدّر، پیشگویی شده،درُشُرِفوقوع ]صفت[

،200 نزدیک 124پیش بینی شده، درشُرُف، آینده، آمادۀ ارائه،� آتی 

 حتمی، ناچار، ناگزیر، اجتناب ناپذیر، حتمی الوقوع،؛�289نزدیک شونده 

 مقتضی، مقرر، ضروری،؛�596 اجباری، غیر ارادی� ؛�473 قطعی ،�596جبری 

 آبستن،؛�116فوتی، مرهون، بی درنگ، فوری، بالفاصله، آنی، بالدرنگ 

 نحس؛�669 تدارکاتی ؛�900 تهدید کننده ؛�669موجود، در نطفه، آماده 

، ازپیش تعیین شده764 موعود ؛�443، پیدا 471 محتمل ؛�511 میمون ؛�511

 511 پیش بینی کننده ؛�608

 پدیدار شدن، نمودار؛�289، نزدیک شدن درشرفوقوعبودن ]فعل[

شدن، جلوه کردن، در دوردست نمایان شدن، جلوی رو بودن، جلو بودن

 رسیدن،؛�200 نزدیک آمدن، نزدیک بودن ؛�124 عمل آمدن، آمدن ؛�237

 900 تهدید کردن ؛�669رسیده شدن 

، محکوم بودن، حاکی بودن، خبر دادن از، گواهی دادن برمقّدربودن

 669 آماده شدن شرایط، آماده شدن ؛�596)از(، ایجاب کردن 

، محکوم کردن، پیشگویی کردن، نقشه کشیدن، قصد داشتن،مقّدرکردن

 608 ازپیش تعیین کردن ؛�511برآن بودن، خیال داشتن، پیش بینی کردن 

 انشااهلل، به زودی، اآلن،�69، به موقع خود، دربلندمدت، نهایتاً درآینده ]قید[

 471 احتماالً ؛�154 ازقضا ؛�120، همین روزها، متعاقباً 124است که ...، بعداً 

⍃ 596، جبر 124 آینده 



 علیتباب هشت:

# 156 علیت . علت 156
 علت شناسی، اتیولوژی، نسبت دادن؛�، تبعیت، سببیتعلیت ]اسم[

 تألیف،؛� علت و معلول؛� اصل علیت، قانون علیت؛�158علت، اِسناد 

؛� ایجاب؛�164تصنیف، خلق، آفرینش، اختراع، ابداع، ابتکار، تولید 

 پیدایی، بروز، تظاهر؛� چرایی؛�612ایجاد، برانگیختن، تشویق، انگیزش 

 اکتشاف ؛� بازدهی؛�522، تجلی 445

، دلیل، سبب، مسبب، موجب، زمینۀ خاص، عامل، مایه، نیرویعلت

،�617 انگیزه، غرض، بابت، جهت، مقصود، آرمان، هدف ؛�محرکه

 علت العلل، علت نخستین، محرک اول، کردۀ نخست، عقل؛�نشانه، آماج

 بانی، باعث،؛� علت غایی؛�▼ ماده، اصل، ریشه، منشأ؛�965اول، خدا 

؛� عذر موجه، عذر، بهانه؛�باعث وبانی، مؤسس،� بنیان گذار، پدر، پایه گذار

 والد، ولی؛�167 نطفه، زادوولد ؛�علت موجبه، علت درونی، علت الزم

 محرک، برانگیزنده،� انگیزه؛�612 مادۀ محرک، داروی محرّک ؛�169

؛�596 الزام، جبر ؛�155 جبین، سرنوشت، تقدیر ؛�178 اثر، تاثیر ؛�612

 محل نشوونما،،�629 علت کمکی، محمل، وسیله ؛�740ضرورت، اجبار 

 ام االمراض، ام الخبائث،� ام العلوم،� ام الفساد ؛�630 اسباب، ابزار ؛�▼مهد

، منبع، خاستگاه، سرچشمه،)محل پیدایش و صدور، علت آغازین(منشأ

 اساس، پایه، مبنا، مایه، اصلیت، محور، مصدر،؛�68آبشخور، مبدأ 

 نطفه، هسته، هستۀ اولیه،؛� مأخذ؛�632 معدن، مخزن، انبار ؛�▲علت

 مادر، تبار، نسب؛�192 موطن،� زادگاه، خانه )معنوی( ؛�خشت اول، بذر

 ریشه، بن، شالوده، اساس،؛�194 منبع، ظرف ؛�169 شجره نامه ◄

 آغازگاه ؛�631 مواد اولیه، مواد ؛�68 مقدمات، آغاز ؛�214پایه / تَه 

، زمینۀ رشد، محیط مساعد، محل پرورش،مهد)محلنشوونما(

 انکوباتور،� رحم،؛�68 گهواره، مبدأ ؛�192کانون، مرکز، کاشانه، آشیانه 

 زمینه، پس زمینه ؛�167جنین، زادوولد 

، موجد، ایجادکننده، آفریننده، پدیدآورنده،موجب؛�عّلی ]صفت[

 ضروری، واجب،؛�178 مؤثر ؛� منجر؛� بانی، باعث؛�164زاینده، مولّد 

،9، باارتباط، مربوط 494، اصلی 740، الزامی،� وادارکننده 740اجباری 

 نخستین، بدوی، اولیه،؛�21 نوآور ،�513 مخترعانه، خالق ؛�638مهم 

 مادر، مثمر، مسبب االسباب ،�627 الزم، ضروری، مورد نیاز ،�64مقدم 

، بنیادین، زیربنایی، اساسی، پایه ای، محوری، مرکزی، قاطع،بنیادی

؛�638 الزم، حیاتی، اصلی، عمده، مهم ؛� ابتدایی، مقدماتی؛�تعیین کننده

 ملزوم ؛�5 ماهوی، فطری، ذاتی ؛�ریشه ای، ارگانیک، ساختاری

، موجب شدن، موجبات چیزی را فراهم کردن،باعثشدن ]فعل[

آوردن، ایجاد کردن، خلق کردن، تولید اساس نهادن، باال آوردن، بار

 ابداع کردن،؛�167 هستی دادن، آفریدن، به وجود آوردن ؛�164کردن 

 دلیل چیزی بودن، توضیح دادن؛�484اختراع کردن، کشف کردن 

 به راه؛�68 پی افکندن ، پی ریزی کردن، تأسیس کردن، بنیاد نهادن ؛�158

 کشت کردن،؛�68انداختن، برانگیختن، شروع کردن، آغاز کردن 

 جلو؛�623 مقدمات را مهیا کردن، برنامه ریزی کردن ؛�370کاشتن 

،�612 تحریک کردن ،�821 تهییج کردن ؛�680انداختن، شتابانیدن 

 178 اثر گذاشتن، اثر داشتن ؛�612 وسوسه کردن ،�612انگیختن 

، اثر کمکی داشتن، تاثیر داشتن، سهیم بودن، تقویتنقشداشتن

 ترویج؛�کردن، ایجاب کردن، سبب بودن، سهم داشتن، منجر شدن

؛�927کردن، زیر بال وپر خود گرفتن، تشویق کردن، حمایت کردن 

 سهم؛�179 مستعد کردن، گرایش داشتن ؛�روحیه دادن، حمایت کردن

 به طور� غیر؛�703به سزا� داشتن، دامن زدن، تشدید کردن، کمک کردن 

؛�68 آغاز کردن ؛�523مستقیم اثر داشتن، متضمن بودن، اشاره داشتن 

 آب؛�703وسیله یا موجبات را فراهم کردن، درخدمت بودن 

ازسرچشمه گل آلود بودن 

، زیرا، چه، چونکه، برای اینکه، به دلیل اینکه، چه آنکه،چون ]قید[

 به دلیل،؛�به آن سبب که، به علت آنکه، ازآنجایی که، از آن جا]که[

 ازبهرِ، برایِ، بابتِ، جهتِ، به منظور،؛�157به سببِ، به مناسبتِ، به علتِ 

 برای چه؟ چرا؟؛� علی هذا، ازاین رو؛�158 آخر، بنابراین ؛�617عمداً 

یعنی چه؟ 

⍃167، زادوولد 158، ِاِسناد 80، ویژگی 68، آغاز 5  عرضیت،

 Qانگیختن178، تأثیر 176، شدت 169، والیت 168مرگ ومیر ،

 628، وسیله بودن 612

# 157 معلول 157
 محصول، زاده،؛�▼ ثمره، رویش )جوانه(؛�، اثر، ثمرمعلول ]اسم[

 نتیجه، دست آورد، برآیند، عاقبت، بازتاب، فرجام کار،؛�فرآورده



 حاصل، عایدی، دخل، ماحصل، بازده، کارکرد، بهره؛�67دنباله، پی آمد 

؛�65 تابعیت، توالی ؛�301 افزایش سرمایه ،�640 نفع، سود، فایده ،�803

 مُهر، نشان، جای پا، رد،؛�154 حادثه، واقعه ؛�41مشتق، فرع، باقیمانده 

 خاتمه،؛�182، عکس العمل، اثر متقابل 460 واکنش، پاسخ ؛�548یادگار 

،780 وراثت ◄ ارث، میراث، ]؛�69سرانجام، پایان، غایت، انتها 

[163 ]علیل ؛� مدلول؛�676 عمل، عملکرد، فعل ؛�[5 صفات موروثی

 حاصل، بَر، بار، نتیجه، ثمر، ثمره،؛�، جوانه، نمو، نتیجۀ طبیعیرویش

 کشاورزی◄ خرمن، کشت، محصول، درو، برداشت،� ]؛�301میوه 

370 ]

؛�65 متعاقب، متوالی ؛�158 منسوب ؛�، معلول، ناشی، منجرمنتجه ]صفت[

 مدلول ؛� محول؛�745مشروط، منوط، موکول، وابسته، تابع 

؛�5 ، موروثی، ارثی، وراثتی، مادرزادی، ژنتیکبهارثرسیده

 مندلی ؛�اجدادی، پدری

، برآمدن، مشتق شدن، آمدن، پیدایش یافتن، ناشیمنتجشدن ]فعل[

شدن، نشئت گرفتن )یافتن(، برخاستن، سرچشمه گرفتن، آب خوردن

 منجر؛�298 بیرون آمدن، صادر شدن، پیدا شدن، ظاهر شدن ؛�از جایی

 آثار چیزی را داشتن، نشان؛� تکامل یافتن؛�شدن، منتهی شدن، انجامیدن

 عاید شدن، حاصل شدن؛� تراوش کردن؛�522دادن 

، منوط بودن،� موکول بودن، بسته بودن، درگرو چیزیبستگیداشتن

 مربوط بودن،� مرتبط بودن، به هم وابسته بودن؛�12بودن، تابع بودن 

 مشروط بودن، اما داشتن ؛�745

 158  بنابراین؛�69، بالنتیجه، درنتیجه، نهایتاً نتیجتًا ]قید[

، ناشی از، به سببِ، درنتیجۀ، دراثر، براثر، به برکتِ، ازقِبَلِ،بهعلت

به دلیل، به خاطر، به مناسبتِ، باالیِ، به، پیِ، ازبهرِ، برایِ، بابتِ، جهتِ،

 156 چون ؛�617به منظور، عمداً 

⍃ 164 ، آفرینش154، رویداد 65 تعاقب 

 ِاسناد: نسبت دادِن علت158
، نسبت، نسبت دادن، منسوب کردن، عطف، استناد، ارجاعاِِسناد ]اسم[

 صفت نسبی ؛� حق به حقدار دادن؛� خاستگاه؛� مبنا، دلیل، چرایی؛�9

 قابل ردیابی،؛� مفروض؛�، معلول، معطوف، ارجاع شدهمنسوب ]صفت[

[011 خویشاوند ≠ ]؛� مستند؛� توضیحی؛�ناشی از

 عطف؛�، حمل کردن بر، اِسناد دادن، منسوب کردننسبتدادن ]فعل[

 ناشی دانستن، توجیه کردن ؛�کردن، ردیابی کردن

؛� موجه کردن، تئوریزه کردن؛�، علت بودندلیل بودن؛�توضیحدادن

آب از سرچشمه گل آلود بودن 

 157، منتج شدن ناشیبودن

،157 به خاطر، به علتِ ؛�، لذا، علی هذا، دراین صورت، پسبنابراین ]قید[

 156ناشی از، چون 

، به گونه ای،� به طوری، آن چنان یکطور

⍃ 156 علیت  

# 159 شانس: فقدان علت 159
 نامعین بودن، عدم تعین،؛�618، تصادف، اتفاق شانس ]اسم[

؛� توضیح ناپذیری؛�661تعییین نشدگی، عدم قطعیت، ریسک، خطر 

 قرعه، شگون،؛� هرچه آیدخوش آید، اقبال؛�596بخت، قسمت، تقدیر 

 154  وقوع، واقعه؛�▼ شرط بندی، محاسبۀ احتماالت،�511فال 

، شیریاخط، انتخاب منصفانه، فرصتشانسمساوی

، تئوری احتماالت، محاسبات اکچوری، احتماالتمحاسبۀاحتماالت

 بخت آزمایی، التاری، قرعه کشی،؛� بیمه، بیمۀ اتکایی؛�86ریاضی، آمار 

 618 بورس ؛� ارمغان بهزیستی،�618شرط بندی، گرو، قمار 

 کاتوره ای،� بی دلیل،؛� تصادفی؛�618، راندوم، شانسی اتفاقی ]صفت[

 آماری؛� ناگهانی، ناآگاه؛�596 نامعین، توضیح ناپذیر، جبری ؛�▼بی سبب

086

، بی جهت، بی دلیل، بدون دلیل، بی پایه، بی اساس، بی هدفبیسبب

 به ناحق، الکی، بی مورد، بی علت ؛�618 بدون انگیزه، غیرعمدی ؛�618

؛� برخورد کردن؛�، اتفاقاً واقع شدن، آمدنتصادفًاوقوعیافتن ]فعل[

 قرعه به نامش اصابت کردن ؛�618کردن، قمار کردن  خطر

؛�، دست برقضا، به طور اتفاقی، ناگهان، به هرحال، به قید قرعهاتفاقًا ]قید[

 بدون اراده،؛�ابتدا به ساکن ، االبختکی )اهلل بختکی(، بی موجب، بی جهت

 ماشاءاهلل ؛�596ازخودبیخود، باالجبار 

⍃ 618، اتفاق 474، عدم قطعیت 154 رویداد 

# 160 توان 160
،162، نیرو، قوت، زور، قوه، بُنیه )بنیت(، توش، قدرت توان ]اسم[

 تسلط، غلبه، برتری؛�32 بزرگی ؛�▼ تاب، یارا، رمق، توانایی؛�▼انرژی

 استیال، حکمرانی؛�733 قدرت سیاسی، اقتدار ؛�34سوق الجیشی، برتری 

 کار؛�162 توان زیاد، قدرت ؛�153 استقامت، پایداری ؛�178 تأثیر ؛�733

 وزن، سنگینی؛�740 زور، اجبار ؛�682 جهد، تالش ،�682]تولیدی[ 

؛�532 اصرار، تأکید ؛�686 نیروی )منابع( انسانی، کارکنان ؛�322

◄ چالش، مبارزه جویی ؛�716مبارزه، زورآزمایی، المپیک، مسابقه 

؛�716، مبارز 705 حریف، رقیب ؛�716 دعوا، ستیز ؛�711اعالن جنگ 

 بازده، بازدهی،،�671 مبادرت ،�673اِعمال، به کارگیری، استفاده 

 676 عمل ،�676عملکرد، فعل 

 عُرضه، یارا، بخار،؛�180، قابلیت، پتانسیل، حساسیت، استعداد توانایی

؛�469 نیروی بالقوه، امکان ؛�▲ توان،�600مایه، مدیریت، نا، رمق، بُنیه 

 لیاقت، کفایت،؛�694صالحیت، کارآیی، ید بیضا، ید طوال، مهارت 

 تفویض؛�183 توان، بُرد، دامنه ؛�24 تطابق، سازگاری ؛�694ذوق 

 733 قدرت سیاسی، اقتدار ؛� تاب، تحمل؛�756اختیار، اجازه 

 پویایی، دینامیسم،؛�، پتانسیل، میدان نیرو، تانسیون، فشارانرژی

 ژول، کالری، اسب بخار،؛�174چابکی، جنبش، تحرک، فعال بودن 

 انرژی پتانسیل، فنر،؛� نیرو، شار؛�نیروی موتور، بازده، بازدهی



،287، رانش 288 فشار، نیروی کشنده، کشش ؛�328کشش پذیری 

279کوبش 

، تأسیسات ئیدروالکتریک385، سوخت فسیلی، سوخت منبعانرژی

)هیدروالکتریک(، خورشید، سوخت هسته ای، اورانیوم،� فیزیک

◄ سوخت فسیلی: زغال، زغال سنگ، نفت، مازوت، ]؛�▼هسته ای

 نیروگاه ؛�[، گازطبیعی، بنزین357روغن 

 صاعقه، برق،؛�، برق، کهربا، رعد و برق، نیروالکتریسیته

 الکتریسیتۀ جاری، برق؛�417آسمان قرمبه، آذرخش، شعاع نورانی 

؛� الکترون؛�مثبت، برق منفی، برق سه فاز، ارت، آند، کاتد، مثبت ومنفی

 الکتریسیتۀ ساکن؛�جریان، شدت جریان، شار، میدان الکتریکی

 برق رسانی، برق کشی، سیم،؛�)مالشی(، قوۀ کهربایی، الکترواستاتیک

 باتری )باطری(،؛�سیم برق، کابل، دکل برق، شبکۀ سراسری،� گرید

 ولتاژ، ولت، وات، کیلووات، مگاوات،؛�پیل، قوه، خازن، انباره

 پتانسیل برق، اختالف ؛� آمپر، میلی آمپر؛� مقاومت، اهم؛�کیلووات ساعت

 جریان متناوب،؛�پتانسیل، اختالف ولتاژ، بار الکتریکی، اختالف فاز

 الکترومغناطیس،؛� اتصال بدنه، اتصالی؛�ای سی، جریان مستقیم، یک سو

 ژنراتور، دینام، موتور الکتریکی،؛� الکتریکی، برقکار؛�▼الکترونیک

 630وسیلۀ برقی 

 هویه، آلترناتور، استارت، استپ، پُل، کلید؛�630 ◄وسیلۀبرقی

[، مقره، آداپتور، یک سوکننده، آمپرمتر،263بازکننده ◄)برق(، رله، ]

،�632آمپرسنج، احساس گر، آکوموالتور، خازن، انباره، انبار 

مدوله کننده، مدوالتور 

، مدار بسته، مدار باز، مدارچاپی، مدار مجتمع،مداربرقی؛�الکترونیک

 رادیو،؛� خازن، مقاومت، ترانزیستور، دیود، ترانسفورمر؛�آی سی

 الکترومغناطیس،؛�531 مخابرات ،�531تلویزیون، پخش رادیویی 

 موبایل و تلفن؛� القای الکترومغناطیسی، امپدانس؛�برقاطیس، ام.دبلیو�

 فیدبک )بازخور، بازخورد، پس خورد،؛�630 وسیلۀ برقی ،�531

 151پس خوراند(، تغییر متقابل 

، رآکتور هسته ای، نیروگاه اتمی، واکنش هسته ای،فیزیکهستهای

؛�شکافت اتمی، فیشن، همجوشی هسته ای، فیوژن، رآکتور گداخت

 رادیو؛�بمب اتمی، بمب ئیدروژنی، کالهک اتمی، کالهک هسته ای

اکتیویته، واپاشی، گسیل ذرات، ابر رادیو اکتیو، قارچ بمب اتمی،

 اتم، ایزوتوپ، هستۀ اتم، پروتون، نوترون،؛�417پرتوافکنی، تشعشع 

 آب سبک،؛�الکترون، ذرات اتمی، ذرۀ آلفا، بتا، گاما، پرتو گاما

 ان پی تی؛� غنی سازی؛�319اورانیوم، پلوتونیم، عنصر 

، قابل، قادر، مسلط، نیرومند، توانمند، پرزور، پرقدرت،توانا ]صفت[

 باعُرضه، بادست وپا، زرنگ،؛�، قدیر733، مقتدر 162قدرتمند، قوی 

باکاره، باوجود، استخوان دار،� دارای نفوذ، صاحب اعتبار، پیا، مسلط،

 صالح، خبره؛�34 افضل، برترین ؛�32 بزرگ ؛�773 مالک ؛�178بانفوذ 

 فعال،؛�718 متجاوز، زورگو، جنگجو ؛�727 موثر، کارآ، موفق ؛�694

 گریزناپذیر، وادار کننده، اجباری؛�153جاری، حاکم، غالب، برقرار 

036 بالنده، افزاینده ؛�176 قاطع، خشن، شدید ؛�740

، فعال، پرتکاپو، پرانرژی، پرجنب وجوش، باحرارت،پرتحرک

 دارای؛�682، زحمتکش 174علی ورجه، پویا، مشتعل، چابک، فعال 

 هسته ای، پرتوزا،؛� برقی، الکتریکی؛�265 متحرک ؛�678فعالیت 

 420پرتوافکن، درخشان 

، قادر بودن، توانایی )یارای( کاری را داشتن، اجراتوانستن ]فعل[

 دست؛� توان داشتن؛� عُرضه داشتن، بخار داشتن؛�676کردن، کردن 

 سر ساییدن، کفایت )لیاقت( داشتن، ماهر بودن؛�676یافتن، کردن 

 تحمیل کردن، اجبار؛�733 کنترل کردن، حکمرانی کردن ؛�694

 ازکسی آمدن، ازکسی کاری برآمدن،؛�740کردن، مجبور کردن 

 یاری کردن ؛�برآمدن از )ازدستِ( کسی، چیزی بار کسی بودن

، توان بخشیدن، توانمند کردن )ساختن(، تقویت کردنتواندادن

، اختیار دادن، اختیارات الزمه را دادن، تفویض کردن، مسلح162

 روشن کردن، راه انداختن، استارت؛�کردن  شارژ کردن، پُر؛�کردن

زدن 

⍃ فعال بودن173، عاملیت 162، قدرت 26، کمیت 5 عرضیت ،

 630، ابزار 174

 ناتوانی161
 عجز،؛�163، بی دفاعی، نارسایی، سستی، ضعف ناتوانی ]اسم[

 کبرسن، کهولت،؛�695 ناشیگری، عدم مهارت ؛�728درماندگی 

؛�172 معلولیت، قطع نخاع، فلج، ناباروری، سترونی ؛�131فرتوتی، پیری 

، استضعاف، فقر745 مظلومیت، تبعیت، انقیاد ؛�661آسیب پذیری 

 سکته، صرع، ضعف جسمانی؛�375 بیهوشی، بی حسی فیزیکی ؛�801

 صغر،؛�499 محجوریت، بالهت ؛�677 گرفتگی عضالنی، سکون ؛�651

 خلع سالح،؛�130 خردسالی، بچگی ؛�130عدم صالحیت قانونی، جوانی 

 شخص ناتوان: معلول،؛� انکسار؛�719غیرنظامی کردن، برقراری صلح 

، اخته، خنثا، خواجه،163 انسان ضعیف ،�651شخص بیمار 

مقطوع النسل، عقیم، مترسک 

؛�641 بی فایده بودن ؛� غرور بیجا؛�، بی اثری، بطالت، بیهودگیبیتأثیری

497 امر محال ؛�فرد بیهوده، آدم بی خاصیت: برگ چغندر، مترسک

، کم زور، بی زور، بی بنیه، بی رمق، افتاده، ناکار،ناتوان ]صفت[

 درمانده، عاجز، افلیج، زمین گیر، پا]ی[شکسته،� مفلوک،؛�بی جان، ساقط

؛�163 بی عرضه، بی دست وپا، ضعیف ؛� بی اختیار؛�بسته، ببو، اخته، مخنث

؛�641 خراب، بی فایده ؛�25 نامناسب ؛�127ازکارافتاده، کهنه، قدیمی 

 گرسنه، کم؛�721، تسلیم شده 739 تسلیم، مطیع ؛�679غیر فعال، بیکار 

 قاصر؛�695 ناشی ؛�636تغذیه شده 

 تنها، بیچاره، درمانده، بیکس؛�، عقیم، عاجز، علیل، مضطربیدفاع

 بیهوش،؛�131 پیر ؛�172 بی ثمر ؛�163 ضعیف ؛�935 مظلوم، بیگناه ؛�883

؛�601 حیران، متزلزل، نامصمم ؛�684 درمانده، خسته ؛�375بی حس 

661 دفاع نشده، ناامن ؛�728ناموفق 



نداشتن، عاجز بودن، بخار]ی[ ، عقیم بودن، ناناتوانبودن ]فعل[

 ناتوان شدن، بی رمق شدن،؛�ازکسی بلند نشدن، بازماندن ازامری، ماندن

سست شدن، ازنا افتادن، دل کسی ازنا رفتن 

، ناتوان کردن، بال وپر کسی را شکستن، ازکارازکارانداختن

 عقیم کردن، اخته؛�854انداختن، انداختن، ازپا درآوردن، ترساندن 

 ساقط کردن؛�172کردن، سترون کردن 

163 ضعیف کردن ،�684، خسته کردن بیحالکردن

⍃ 655، زوال 172، سترونی 163 ضعف 

 قدرت162
 شدت، زنندگی،؛�160، زور، اقتدار، یارا، تاب، توان قدرت ]اسم[

، دیکتاتوری، زور733 اقتدار سیاسی ؛�612گزندگی، تُندی ]محرکها[ 

 استقامت،؛�326 تحمل، صالبت، استواری، سختی )سفتی( ؛�735

 بنیه؛�600 پشتکار، پافشاری ؛�778 چسبندگی، نگهداری ؛�329استحکام 

600 

 174 ◄شادابی

، جوانمردی، قهرمانی، ورزشکاری، ورزش باستانی، ورزشپهلوانی

 زورخانه، میدان؛�716 زورآزمایی، مبارزه ؛�682 تمرین، زحمت ؛�837

 سرزندگی،؛�650، سالمت، تندرستی 174 طراوت، بنیه، شادابی ؛�724

،�855 مردانگی ؛�833 جنب وجوش، نشاط، وجد، سرحالی ؛�360زندگی 

195 فربگی، درشتی ؛�372مذکر 

 فوتبالیست، ژیمناست، دونده، اسکی،�837، بازیکن آدمورزشکار

باز، شناگر، تیرانداز،� کمانگیر، مشت زن، بوکسور، کاراته باز،

؛�716 پهلوان،� ُکشتی گیر ؛�716 گالدیاتور، شخص مبارز ؛�جودوکار

 پیشمرگ، از جان گذشته؛�372جنگی، مذکر   مرد؛�722تکاور، رزمنده 

857 

، نیرو دادن، توان بخشی، استحکام، تجدید قوا، امداد، نیروتقویت

 استحکام، آهن کشی،؛�703 امداد، کمک ؛�بخشیدن، نیروزایی، دوپینگ

 نقاهت،؛�612 تحریک ،�821 تهییج ؛�326سخت کردن، سختی )سفتی( 

 مواد نیروزا، تقویت کننده، داروی محرک؛�656بازپروری، ابقا، احیا 

 532 تأکید ؛�612

، دینامیک، استاتیک، ئیدرودینامیک، الکترودینامیک،علمنیرو

الکترواستاتیک، ترمودینامیک، الکتروتکنیک، اصطکاک 

؛�، قابل733، زورمند، پرزور، نیرومند، قدیر، مسلط، مقتدر قوی ]صفت[

؛�34 افضل، برترین ؛�160 باقدرت، قدرتمند، توانا ؛�130، جوان ▼تنومند

 قاطع، سلطه جو، مستبد؛�727 فاتح، غالب، چیره، موفق ؛�34ارشد، برتر 

 آهنین، فوالدین،؛�532 مستدل، مؤکد ؛�740 وادارکننده، اجباری ؛�735

 تغییرناپذیر؛�329 آبدیده، نشکن، محکم ؛�326محکم، سخت )سفت( 

؛�612 پُرقوت، تیز، تندوتیز، محرّک ؛�949 گیرا، قوی، مستی آور ؛�153

 سخت جان ؛�324استوار، چگال 

 کله شق،�599 سرکش، متمرد، مصمم ؛�، پابرجا، سرسختثابتقدم

 رکورددار،؛�660 رویین تن، تسخیرناپذیر، ایمن ؛�600 سمج ،�602

 678  سخت کوش، خستگی ناپذیر، ساعی؛�727شکست نخورده 

، رشید، برومند، یل، بزن بهادر، استخوان دار،� بایال وکوپال،تنومند

 عضالنی، هیکلی،؛�678، دارای فعالیت 174زبروزرنگ، فعال 

 209 بلند ◄ بلند باال، قدبلند ؛�195، چاق 195عظیم الجثه 

N650، سالم 716، اسپرت، پهلوان، مبارز ورزشکار 

 855 دلیر ؛�372 نر ؛�، راد، بزرگوار، غیورمردانه

، زور داشتن، قدرت داشتن، پرزور بودن، استقامتقویبودن ]فعل[

 قوای ازدست رفته را به دست آوردن، بال وپر؛�727داشتن، موفق بودن 

650 سالم بودن ؛�685 تازه شدن ،�656گرفتن، بازسازی شدن 

 پشتیبانی کردن، حمل؛�227کردن  ، پُرتوپرکردن؛�تقویتکردن

 آبدیده؛�855 حمایت کردن، جرأت دادن ؛�218کردن، نگاه داشتن 

 تهییج کردن؛�612 شارژ کردن، نیرو دادن ؛�326کردن، سخت کردن 

 توان؛�685 بال وپر دادن، نیروی تازه دادن ؛�656 بازسازی کردن ؛�821

 532، تأکید کردن 36 افزودن ؛�160دادن 

، باشدت، محکم، دودستی، دوبامبی باقدرت ]قید[

⍃ 329، استحکام 174، فعال بودن 160، توان 38 جمع 

 ضعف163
 زبونی،؛�161، سستی، نااستواری، ازکارافتادگی، ناتوانی ضعف ]اسم[

 بی ثباتی،؛�327 لطافت، نازکی، نرمی ؛�330 شکنند گی ؛�خواری

 ضعف جسمانی؛�131 ضعف پیری، کهولت، پیری ؛�152تغییرپذیری 

؛�375 غش، بی حسی فیزیکی ؛�684 خستگی ،�679 بی حالی ،�651

 تزلزل، سقط اعتبار،؛�43 رقت، آمیختگی ؛�655کاستی، زوال 

؛�655 تضعیف، تخریب، اختالل، فرسایش ؛�752بی اعتباری قانونی، لغو 

؛� استضعاف، مظلومیت؛�845 خدشه، ترک، رخنه، لکه ؛�نفوذپذیری

کژی، انکسار 

 بیچاره، آدم؛�651، بیمار، مریض، شخص بیمار انسانضعیف

؛�856 ضعیف النفس، آدم ترسو ؛�132 نوزاد، جوان ؛�731بدشانس 

 مظلوم،� بازیچۀ دست، آدم ساده؛�825 مصیبت زده ؛�890دردانه،� عزیز 

544

 چیز؛�، حیوان ضعیف، مور، مورچه، گنجشک، توله سگچیزضعیف

، کاغذ )به ضخامت کاغذ(، ورق،206 باریکی ◄نازک )باریک( 

 330 شکنندگی ◄ چیز شکننده ؛�پوست پیاز

؛�، بی رمق، زار، نزار،� نحیف، سست، بیمارگونه، مسکینضعیف ]صفت[

 مالیم،؛�مانده، درمانده، افتاده، بیچاره، خوار و خفیف، افتان و خیزان

؛�161، بی دفاع 161 بی عرضه، بی دست وپا، ناتوان ؛�▼ظریف، نازک

؛�330 ظریف، شکننده ؛�132 کودک، بچگانه ؛�935بی آزار، بی گناه 

؛�206 الغر، باریک ؛�323 بی مایه، خفیف، سَبُک ؛�33ریز، کوچک 

 ول،؛�327 لطیف، نرم ؛�651 رنگ پریده، ناسالم ؛�601متزلزل، نامصمم 

 فرتوت، پیر؛�387 رقیق، آبکی، بی مزه ؛�734نامنظم، سازمان نیافته 



نو،� 68 تازه به دنیا آمده، آغازین ؛�152 زهوار دررفته، بی ثبات ؛�131

، یتیم 130، جوان 126

 پنچرشده، پنچر،؛�، بی رمق، ناکار، نحیف، گرسنهتضعیفشده

؛�684 خسته ؛�673 کهنه، دست دوم، مورد استفاده ؛�37کاهنده 

؛�51 پژمرده، پوسیده، تجزیه شده ؛�655، زوال یافته 246به هم ریخته 

 رقیق شده،؛�175نارسا، خنثاشده، بی جان، بی رمق، بی حال، منفعل 

 43مخلوط، آمیخته 

؛�، معلول، افلیج، فلج، شل، لَنگ، درمانده، ناقص، دچار نقص عضوعلیل

 جانباز ؛�647معیوب، ناقص 

 الغر، استخوانی،� اسکلت،؛�، لطیف، مالیم، مثل برگ گلنازک

؛� پوشالی، پفکی؛�، پوست پیازی206الغراندام، کم عضله، باریک 

نفوذپذیر 

؛�651 بیمار بودن ؛�نداشتن، به بادی بند بودن ، ناضعیفبودن ]فعل[

 لنگیدن، سالنه سالنه راه رفتن، سکندری خوردن،؛�پژمردن، نرم شدن

 ضعیف شدن، ناتوان شدن،؛�278، آهسته رفتن 317نوسان داشتن 

 فرسوده شدن،،�684بی رمق شدن، سست شدن، ازنا افتادن، خسته شدن 

 655زوال یافتن 

، سست کردن، تضعیف  کردن، هرزکردن، جدا کردنضعیفکردن

 فلج کردن، شَل کردن، ازکارانداختن؛�327کردن، نرم کردن   لِه؛�46

؛�37 کاستن ؛�257 دندان چیزی را کشیدن، ُکند کردن ]تیزی[ ؛�161

 ساقط کردن،؛�182 خنثا کردن، تقابل داشتن ؛�43رقیق کردن، آمیختن 

؛�165 درهم  شکستن، تباه کردن ؛�752بی اعتبارکردن، لغو کردن 

 آهک کردن ؛�655صدمه زدن،� آسیب زدن 

⍃ 655، زوال 572، ضعف کالم 330، شکنندگی 161 ناتوانی 

 تولید . آفرینش 164
؛�، خلق، آفرینش، خلقت، زایش، ابداع، ساخت، صُنعتولید ]اسم[

 ایجاد، پدیدآوری، خالقیت،؛�484ابتکار، اختراع، اکتشاف، کشف 

 آفرینش هنری، تألیف، تصنیف،؛� تالش؛�21، نوآوری 449اندیشه 

 سرایندگی،،�554 مجسمه سازی ،�553 نقاشی ،�551 تجسم ،�586نگارش 

،�676 عمل ،�672 مأموریت ،�671 مبادرت ؛�، هنرنمایی412موسیقی 

 ساخت، صنعت،،�50 ترکیب ؛�725، انجام کار، انجام، اتمام 725اجرا 

 تشکیل، تأسیس،؛�تولید انبوه،� انبوه سازی، سازندگی، ساخت وساز

؛�775سازماندهی، پایه گذاری، پایه ریزی، بنیان گذاری، مشارکت 

 احداث، عمارت،،�654 عمران، بهبود ؛�171استحصال، بارآوری 

،�630 ماشین، ماشین آالت ؛�687 کارخانه، کارگاه ؛�▼بناسازی، ساختمان

 243 شکل ،�669 آمادگی ؛�630ابزار 

، مخلوق، آفریده، ساخته، ساختۀ دست بشر، آفرینه، آفرینش،محصول

 محصول؛�اثر، بار، میوه، ثمره، برآورده، نتیجه، ماحصل، فرآورده

؛�844دستی   صنایع دستی، کار؛�نهایی، محصول جانبی )فرعی(

 157، رویش 370 کشاورزی ◄برداشت، خرمن، محصول کشاورزی 

 برج، آسمانخراش،؛�، سازه، بنا، عمارت، ابنیه، عماراتساختمان

 اهرام مصر،� عجایب؛�[، بلوک، مجتمع مسکونی209]ساختمان بلند 

،192 ویال، خانه ]مادی[ ؛� کاخ، قصر، دربار، درگاه، قلعه، بارو؛�هفتگانه

 احداث، معماری،؛�837 ساختمان تفریحات ؛� موزه؛�192آپارتمان 

آرشیتکتور، عمارت، آپارتمان سازی، خانه سازی، بناسازی، ساختمان،

تولید انبوه مسکن، بسازوبفروشی، برج سازی، مجموعه سازی،�

 عمران، سازندگی،؛�ساخت وساز، بافت شهری، شهرسازی، محوطه سازی

 631 نازک کاری، مصالح ساختمانی ؛�654آبادسازی، آبادانی، بهبود 

، سازنده، سراینده، مصنف، نویسنده، پیشه ور، استاد،تولیدکننده

 کارخانه دار،؛� کارگر، صنعتگر، تکنیسین، مهندس؛�استادکار

 سرمایه، کاپیتال، انباشت،؛�سرمایه دار،� کاپیتالیست، کارفرما، کارآفرین

 بنا، معمار، سردار سازندگی، آرشیتکت، اُستا، اوستا، اوسا،؛�800ثروت 

 پدیدآورنده، صانع، آفریننده آفریدگار ؛�اوس

 زاینده،؛� خالق؛�، هستی زا، هستی بخش، به وجود آورندهمولّد ]صفت[

 پدیدآورنده، صانع، آفریننده ؛� سازنده؛�زایا

، ساخته، ساخته شده، زاییده، آفریده، خلق شده، مخلوق،مصنوع

؛� اختراعی، ابداعی، ابتکاری؛�پدیدآمده، آورده، برآورده، موجود

631 صفات ساختمان ؛� ساختِ، تولیدِ؛�صنعتی

 آفریدن،؛�، درست کردن، ساختن، تشکیل دادنتولیدکردن ]فعل[

پدید آوردن، خلق کردن، اختراع کردن، سرشتن، به وجود آوردن،

؛�نوآوری کردن، هستی دادن، آوردن، بار آوردن، برانگیختن، انگیختن

بنا کردن، عمارت ساختن، برپا داشتن، ایجاد کردن، باال آوردن، پی

کردن، به سامان کردن، پر کردن، معمور کردن، دایر  آباد؛�افکندن

آوردن، زراعت کردن،  بار؛� مرفه کردن؛�کردن، منظم ساختن

؛�586 تألیف کردن، سرودن، نوشتن ؛�370کشاورزی کردن، کاشتن 

؛�167، بستن، به وجود آوردن، هستی بخشیدن 167زادوولد کردن 

 کنارهم قرار دادن، متصل کردن قطعات، پیوستن؛�50ترکیب کردن 

 212 سطح را برداشتن ؛� تراشیدن؛�45

 شکل گرفتن، به وجود آمدن، پدید آمدن ؛�آمدن ، بارمحصولدادن

⍃ بارآوری167، زادوولد 157، معلول 74، تجمع 21 نوآوری ،

 990، معبد 622، اشتغال 243، شکل 171

 تخریب165
، انهدام، براندازی،� خرابکاری، معدوم سازی، انقراض، قلعتخریب ]اسم[

، ویران سازی، سرکوب، فرونشانی،▼و قمع، بنیان براندازی، ویرانی

 الغا،؛�2 ، عدم2  نابودی؛�550 رفع، زدایش، امحا، محو ؛�اتالف، تضییع

 تالشی، ازهم پاشی، تجزیه؛�221 واژگون سازی، وارونگی ؛�752لغو 

 سابوتاژ،؛�362، کشتار 788 تاراج، غارت ؛�300 اخراج، طرد ؛�51

 ازاله ؛�702کارشکنی، منع 

 مسلخ،؛�172، محل تخریب، خرابه، آوار، برهوت، وادی، بیابان ویرانه

، مایۀ هالک176 منطقۀ زلزله زده، زلزله، بال، خشونت ؛�362کشتارگاه 



 محل انفجار، محل موشک زده، منطقۀ جنگ زده، محل بمباران؛�659

؛�724 میدان جنگ ؛�712، بمباران 168 عامل مرگ ومیر ◄شده 

 بیغوله، محل؛�69 محشر، آخر ؛�127خرابه ها، قدمت، کهنگی 

 مردگی ؛�168 رک ویرانگر ؛�فالکت زده

،2 ، هالکت، تباهی، فنا، هالک، نیستی، عدم2 ، خرابی، نابودیویرانی

 کشتی شکستگی،؛�149 فروپاشی، انقالب ؛�731شکست، ادبار، فالکت 

 279 ناک آوت، ضربه ؛�655 زوال ،�655فروریزی، اضمحالل 

، ویرانگر، تباه کننده، بنیان کن، برباد دهنده، خانمانمخرب ]صفت[

؛�362 کشنده ؛�176 خشن ؛�811برانداز،� خانه خراب کن، گران 

 645 زیانبار، آزارده، مضر ؛�149خرابکار، برانداز، انقالبی 

، ویران، تباه، ضایع، معدوم، نابود، ساقط، منهدم، ویرانه،�خراب

 ازبین رفته،؛� بایر، موات، لم یزرع، بی آب وعلف؛�پا]ی[مال،� پا]ی[کوب

 مستهلک،؛�تخریب شده، نابود شده، معدوم، تباه شده، محوشده، مخروبه

 مفقود، سربه نیست،؛�655ازکارافتاده، سوخته، ساقط، زائل،� فرسوده 

 446ناپدید 

، ازمیان بردن، به)بر( باد دادن، خراب کردن، ازبینتباهکردن ]فعل[

بردن، ضایع کردن، به هدر دادن، باطل کردن، بی اثر کردن، ملغی

 نابودکردن، ازصفحۀ روزگار محو کردن، نیست؛�کردن، برداشتن

، برانداختن، معدوم کردن، اثری ازکسی )چیزی( ]باقی[2 کردن

 درهم شکستن، خردکردن، مضمحل؛�▼نگذاشتن، تخریب کردن

؛�کردن، ازپا درآوردن، ازپا انداختن، ناکار کردن، درخود فروبردن

؛�299 بلعیدن، جذب کردن ؛�148رشته ها را پنبه کردن، رجعت دادن 

 هالک؛�69 به پایان رساندن ؛�381به آتش کشیدن، آتش زدن، سوزاندن� 

 از؛�906 رحم نکردن، بی رحم بودن ؛�362کردن، معدوم کردن، کشتن 

 پاک کردن، محو کردن؛�300میان برداشتن، طردکردن، دفع کردن 

؛�702 سنگ انداختن، مانع شدن ؛�752 باطل کردن، لغو کردن ؛�550

،�634 به بطالت گذراندن، تلف کردن ؛�752خلع کردن، عزل کردن 

 ازنوی انداختن، معیوب کردن، آسیب؛�634ضایع کردن، هدردادن 

 ساییدن، مصرف کردن،،�655 مستهلک کردن، فرسودن ،�655زدن 

 برداشتن،� ازبین بردن، زایل کردن، حذف کردن،؛�673استفاده کردن 

ساقط کردن 

، ازبیخ و بن برافکندن، باخاک یکسان کردن، ازآبادیتخریبکردن

 فروریختن،؛�311، انداختن 216، له کردن، هموارکردن ▼انداختن

 بمب انداختن، شلیک کردن،؛�221سرنگون کردن، وارونه کردن 

 منفجرکردن، منهدم کردن، خُرد؛�712به توپ بستن، تیر انداختن 

 از نوی انداختن، معیوب کردن، داغان کردن،؛�46کردن، شکستن 

634 ضایع کردن، هدردادن ،�634 تلف کردن ؛�655آسیب زدن 

، خواباندن، خاموش735، ستم راندن، سرکوب کردن فرونشاندن

 پایمال کردن، در نطفه از بین بردن، تارومار کردن،؛�418کردن 

 تودهنی زدن، دهان کسی را بستن ،؛�شکست دادن، درهم کوبیدن

 آب برآتش ریختن،؛�ساکت کردن، مشت محکم به دهان کسی زدن

؛�216 له کردن، هموار کردن ؛�382خفه کردن، اطفای حریق کردن 

 پاسار کردن، لگدکوب کردن ؛�525مخفی کردن 

، به صورت مخروبه در آوردن، باخاک یکسانازآبادیانداختن

؛�300 جاروکردن، خالی کردن ؛�کردن، منهدم ساختن، ویران کردن

 ترکتازی؛�788چاپیدن، چپاول کردن، تاراج کردن، غارت کردن 

 176 کردن، وحشی بودن

، تلف شدن، ضایع شدن، فروپاشیدن، بادِ هواشدن، به)بر(خرابشدن

باد رفتن، ازمیان رفتن، برافتادن، پاک شدن، محو شدن، ازبین رفتن،

 تباه شدن،؛�655 فروریختن، زوال یافتن ؛�313، غرق شدن 361مردن 

 ازکار افتادن ؛�2 نیست شدن

⍃ 51 تجزیهQ، 655، زوال 634، اتالف 362، ُکشتن 176 شدت،

 718جنگ 

 تولید مثل166
، تناسل، تکثیر، جفتگیری، لقاح، انعقاد نطفه، باروریتولیدمثل ]اسم[

 زایش، توالد، زادوولد؛�887، عشق ورزی ▼ هماغوشی، جماع؛�167

 گردافشانی؛� القاح؛� رستاخیز، بازآفرینی؛�167

، نزدیکی، مقاربت، جفتگیری، برخورداری،� وصال، هماغوشی،جماع

تمتع، کام جویی، آمیزش، خلوت، همبستری، عشق بازی، لقاح،

؛� آمیزش بین نژادی،� اختالط؛�جفت شدن، سکس، وطی، مجامعت

،�889 معاشقه، الس، نوازش ؛�297 دخول ؛�894 پیوند، ازدواج ؛�دورگه

؛� تمکین؛�378 تماس جنسی، لمس ؛�887معانقه، مغازله، عشق ورزی 

تجاوز

 زادوولد کردن؛� عشقبازی کردن؛�، سرشتنتولیدمثلکردن ]فعل[

167 

، نزدیکی کردن، درهم افتادن، سکس داشتن، جفتعشقبازیکردن

شدن، کام برگرفتن، هم آغوشی کردن، همبستر شدن، به وصال رسیدن،

 نوازش کردن؛�به دیگری رسیدن، به دیگری پیوستن، همآغوش شدن

؛� کام دادن، به آرزو رساندن، به وصال رساندن، تمکین کردن؛�889

 894 ازدواج کردن ؛�90وصلت دادن، جفت کردن 

⍃ 887، عشق 889، نوازش 167، زادوولد 106 تکرار

 زادوولد167
؛� والدت، تولد، میالد؛�، بچه دار شدن، زایش، توالدزادوولد ]اسم[

 القاح، انعقاد نطفه ؛�166تناسل، تولید مثل 

 جنین،؛� دورۀ بارداری؛� شکم، بار؛�، بارداری، آبستنی، حاملگیباروری

 ویار،؛� رشد و تکامل جنین، اندام زایی؛�جفت، نطفه، مایع آمنیوتیک

 171 بارآوری ◄ باروری گیاهی و جانوری ؛� اُتُل؛�ویارانه

 سزارین،؛�، فارغ شدن، راحت شدن، ناف بریدن، ناف افتادنزایمان

 بیماریهای دوران بارداری و بعد از زایمان: اکالمسی،؛�طبیعی

 سقط جنین، کورتاژ ؛� بچه خوره )بچه خوار(؛�پراکالمسی



 ناف بری، ناف بریدن، ناف بری؛�، مامای روستا، قابلهماما؛�مامایی

کردن، ناف بند 

، آلت، اسافل اعضا، پایین تنه، عورت، شرمگاه، عورتین،آلتتناسلی

 رَحِم، زه دان، بطن، بچه دان،� واژن، اوول،؛� قبل ودبر؛�دستگاه تولید مثل

؛� بیضه، خایه، تخم،  دنبالن،  ذکر، آنتن، احلیل، اَبُل، ایر؛�تخمک، نطفه

 وسیلۀ تولیدمثل جانوران،� تخم ؛� بکارت؛�اسپرم، نطفه، آب، آب پشت

 القاح؛� پابه زا،� پابه ماه؛�، حامله، آبستن، زائو، بچه دارباردار؛�بارور ]صفت[

شده، منعقد 

 171 حاصلخیز ◄، زایا تخم گذار )جانوری(؛�▲القاحشده

، ثمر دادن، محصول دادن، به بار آوردن، بارزادوولدکردن ]فعل[

آوردن، زیاد شدن، افزایش یافتن، تکثیر شدن، بچه کردن، به وجود

، بارور کردن، القاح کردن، خودرا166آوردن فرزند، تولید مثل کردن 

 باردار شدن، آبستن شدن، شکم داشتن، نطفه گرفتن،؛�بازآفرینی کردن

هستی دادن، بارور شدن، بار داشتن، اجاق کسی روشن شدن، بچه اش

 آبستن بودن، حامله؛�شدن، بچه پس انداختن )راه انداختن(، بچه آوردن

 171 بار آوردن ◄ جانوری ؛� بچه انداختن، سقط کردن؛�بودن

؛�، به وجود آوردن، هستی دادن، ایجاد کردن، آفریدنهستیبخشیدن

 زاییدن، بچه به دنیا آوردن، بار؛� سرشتن؛�164ساختن، تولید کردن 

به زمین گذاشتن، زادن، بچه دار شدن، به دنیا آوردن فرزند، دارای فرزند

 171آوردن   تخم )بذر( پاشیدن، کِشتن، بار؛�شدن، صاحب بچه شدن

⍃ 169، والیت 166، تولید مثل 164، آفرینش 156 علیت،

 360، زندگی 171بارآوری 

 مرگ ومیر168
، ملک الموت، هادم لذات، مرگعزرائیل؛�عاملمرگومیر ]اسم[

؛�659 زهر ؛�393 خورنده، اسید ؛�659 بید، زنگ، خوره، آَفت ؛�361

،�659بالیای طبیعی، ویرانی، زلزله، آتش، سیل، طوفان، مایۀ هالک 

، اسلحه،362، کشتار 718، فاجعه، جنگ 700 مخمصه ؛�663ورطه 

 خرابکار، آنارشیست،؛� مفسد فی االرض؛�، موادمنفجره723سالح 

 111 فساد، گذر زمان ؛� مرگ دارو؛�انقالبی

 165 تخریب ،�550، امحا )محو( 361، مرگ 2 ، نابودیمرگومیر

،362، مهلک، کشنده 165، مرگ آور، ویرانگر، مخرب مرگبار  ]صفت[

 659زهرآگین 

⍃ 361، مرگ 2 ، نابودی156 علیت 

 والیت . ولی169
؛� کفالت، حضانت؛� ابوت، پدری، بابایی؛�، قیمومتوالیت ]اسم[

 965 حکومت الهی ،�689امامت، هدایت 

 اولیا، پدرومادر، والدین، بزرگترها،؛�قهری ، قیم، کفیل، ولیِولی

 پدران، آبا، گذشتگان،،�[66 سرآغاز ◄ نیاکان، اجداد، ]؛�ابوین

 بزرگترین، مسن ترین، بزرگ؛�125 گذشته ◄پیشینیان، اسالف 

011 اقوام ؛�690 رهبر ؛�133خاندان، اول زاد، اکبر، کبرا، شخص پیر 

 آل نبوت، خاندان ؛�780 وراثت ؛�، نسب نامه، تبارنامهشجرهنامه

؛� پدراندر، پدرخوانده؛�، ابوی، بابا، پاپا، اب، باب، والد، جد، نیاپدر

 آتا، اَبا، باباجی ؛�133پدرجد، پدربزرگ، شخص پیر 

؛�133 مادربزرگ، پیرزن ؛� غریزۀ مادری؛�، ام، مامان، مام، مامیمادر

نامادری، مادرخوانده، مادراندر 

◄ ولی ؛� والیتی؛�11 خویشاوند ؛�، مادری، آبا و اجدادیپدری ]صفت[

660، حامی 703یاور 

⍃ زادوولد156، علیت 133، پیر 11، خویشاوندی 5 عرضیت ،

167 

 #170 اعقاب . فرزند 170
؛�، اوالد، سالله، ابنا، فرزندان، پسران،� دختران، بنات، بچه هااعقاب ]اسم[

 آیندگان، نسلهای بعد،؛� بازماندگان، وراث، بقایا؛�780ارث، وراثت 

 ولیعهد، وارث، ذینفع؛� بازمانده، فرزند، عقبه، خلف، وارث؛�▼نسب

 67، آیندگان 150، فرد جایگزین 150 جانشین ؛�11 نژاد ؛�776

 پسر، پور،؛� نوه، نبیره، نتیجه، ندیده؛�، نسل، بچه، زاد، ولد، صبیفرزند

 عزیز◄ابن، دختر، دخت، بنت، جگرگوشه، نورچشم، نورچشمی، ]

 جوجه، بچۀ؛�132 دختربچه، پسربچه، جوان ؛�[، آقازاده، ببه890

132 حیوان جوان ◄حیوانات 

 آیندگان، نسلهای بعد، نسل، گروه؛�، آل، دودمان، خانداننسب

11 قوم، قبیله، نژاد ؛�[169 ولی ◄ ]اجداد، نیاکان ؛�371اجتماعی 

 11، دختری، پسری، خویشاوند فرزندی ]صفت[

[ 890 عزیز ◄، خلف، سربه راه،� ناخلف، ]حالت اسمی صفاتفرزند

⍃ 132، جوان 11 خویشاوندی 

 بارآوری171
؛�164 بار، محصول ؛�167، حاصلخیزی، باروری بارآوری ]اسم[

؛� تخم گیری، تخم کشی، پرورش نژاد؛�370بذرپاشی، کشت، کشاورزی 

}جانوری{ تخم گذاری، تخم ریزی، تخمک گذاری 

، انباری، بار، کود شیمیایی، فسفات، نیتراتکود

،�637، وفور نعمت، نعمت، انبوهی، کثرت، فراوانی، وفور برکت

 انفال، منابع؛�800 بسیاری ثروت، ثروت ؛�افزونی نعمت، کثرت خیر

 مائده ؛�775 مالکیت مشاع ◄طبیعی 

 وافر؛�164، برومند، مولّد 167، پربار، زایا، بارور حاصلخیز ]صفت[

 تخم زا، تخم گذار )جانوری(؛�637 فراوان ،�637

، بارور کردن، تخم )بذر( پاشیدن )افشاندن، افکندن(،بارآوردن ]فعل[

؛�164 تکثیر کردن، تولید کردن ؛�370کِشتن، کشت کردن، کاشتن 

، زادوولد166 تولید مثل کردن ؛�▼محصول دادن، بار دادن،� میوه دادن

 167کردن 

، به بار نشستن، میوه دار شدن، شکوفا شدن، بار داشتن، بارمیوهدادن



 زادوولد جانوری:؛�گرفتن، به بار آمدن، محصول دادن، بار دادن

 زادوولد پستانداران:؛�~تخم ریزی کردن، تخم گذاشتن،  کردن

 167زادوولد کردن 

⍃ 370، کشاورزی 167، زادوولد 164 آفرینش 

 سترونی 172
؛�627 اضطرار ◄ قحطی ؛�، نابارآوری، ناباروری، نازاییسترونی ]اسم[

 یائسگی ؛�658 پیشگیری ◄استریلیزاسیون، سترون کردن 

، کویر، ریگزار، دشت لم یزرع، شوره زار،� برهوت، وادی، بادیه،بیابان

 کویر لوت، دشت کویر ؛�342برِ بیابان )برهوت، برهود(، خشکی 

 سترون، نازا، نابارور، عقیم،؛�، خشک، بی حاصلبیثمر ]صفت[

 نابرومند،؛� استریل، پاستوریزه؛�مقطوع النسل، اخته، خنثا، خواجه

ناشکوفا 

، بی حاصل بودن، عقیم بودن، نزاییدن، نازا بودن،سترونبودن ]فعل[

اجاق کسی کور بودن )ماندن( 

 عقیم کردن ؛�، پاستوریزه کردن، استریل کردنسترونکردن

⍃ 641، بی فایده بودن 634، اتالف 342، خشکی 161 ناتوانی 

 عاملیت173
 مشغله، کسب وکار،؛�156 کار، علیت ،�676، عمل عاملیت ]اسم[

،174 زحمت، کوشش، فعال بودن ؛�178 اِعمال، تأثیر ؛�622اشتغال 

 حصول، فراهم سازی،؛�182 تعامل، اثر متقابل ؛�682تالش 

؛�727، موفقیت 725، انجام، اتمام 295به دست آوری، دستیابی، ورود 

، تأثیر160 کارآیی، بازده، بازدهی، توان ؛�628خدمت، وسیله بودن 

؛�689، فرآوری، مدیریت 725، انجام، اتمام 725 نگهداری، اجرا ؛�178

؛�141 فرآیند، پروسه، گردش کار، امور، چرخه ؛�673کاربری، استفاده 

686 اپراتور، مباشر، عامل ؛�733 سِمَت، منصب ،�622شغل 

؛�741 رئیس ،�690 مدیر ؛�164، کنندۀ کار، کاشف، تولید کننده فاعل

 686، اپراتور، عامل 268ناخدا، خلبان، لکوموتیوران، راننده 

 779، واگذارده 458، مسکوت، واگذاشته غیرمفعول

،174 فعال ؛�178 کارآ، مؤثر ؛� عملی، کاربردی؛�، فاعلعامل ]صفت[

 حرکت دهنده، اثرگذارنده، کننده، پرتوافکن،؛�676مشغول کار 

هیجا ن- > -آور ؛� متوجه، روی کننده؛� فرمان دهنده،�676انجام دهنده 

 <هیجان انگیز> ، -انگیز <آور

؛� مؤثر واقع شدن؛�، کارکردن، کارکردن ماشینعملکردن ]فعل[

 ▼ فاعل بودن؛�174 فعال بودن ؛�جنبیدن

، عمل کردن روی چیزی، حرارت دادن، پرتو افکندن،فاعلبودن

 تولید◄ ساختن ؛�303 فروکردن ؛�676، کردن 265حرکت دادن 

 164کردن 

⍃ 86 شمارشQ، 178، تأثیر 160 توان

 فعال بودن 174
 سرزندگی، شور،؛�، چابکی، تحرک، آمادۀ عمل بودنفعالبودن ]اسم[

 جنبش، بیداری،�678 زحمت، جنب وجوش، فعالیت ؛�599حرارت، عزم 

 حرفه،؛�، نیرو، زور، زورمندی160 انرژی ؛� زرنگی، زبروزرنگی؛�678

 622شغل، شغل 

 612 انگیزش ،�821 تهییج ،�612 تحریک ◄فعالکردن

، تندی و تیزی، تحریک پذیری حواس، حساسیت،تیزی]حواس[

 شامۀ )چشایی، ...(؛�374آلرژی، واکنش سریع، حساسیت فیزیکی 

؛� خارش؛�قوی، گوش تیز، بینایی )دید( ده دهم، حواس تیز، تیزبینی

[ 612 ◄]تندی وتیزی محرکها )گزند گی، زنند گی، شدت، ...( 

،�612 داروی محرّک ◄، نیروزا(  )تیزکنندۀ حواسدارویمحرک

 685نیروبخش 

 سرزندگی، شور،؛�650، سرحالی، طراوت، بنیه، سالمت شادابی

 جوانمردی،� مردانگی؛�33 نشاط، وجد، سرحالی ؛�360حرارت، زندگی 

 سرسبزی، آبادانی، عمران،�؛�195 درشتی / عظمت ◄ فربگی ؛�855

 654بهبود 

 نیرومند،؛�، چاالک▼، چابک، سرزنده، پرشور، شادابفعال ]صفت[

، پرتحرک، زبر و277 فرز، تند، سریع ؛�، پرزهره162پرزور، قوی 

؛�676 دایر، جاری، مشغول کار ؛�599 مصمم ؛�زرنگ، تردست، ورزیده

چست

 بانشاط، باطراوت، تر،،�685، سرحال، باحال، سرزنده، تروتازه شاداب

 654 سرسبز، آبادان، بهبود یافته ؛�126تازه، نو 

،374، تحریک پذیر، تیز، قوی، دقیق، حساس تندوتیز]حواس[

 ]صفات؛�374تأثیرپذیر، باز، گرم، تحریک شده، ملتهب، سوخته، رک 

 برانگیزندۀ�،�612 تندوتیز ◄محرکها )گزنده، زننده، نیشدار، ...( 

[ 685، نیروبخش 374حواس 

؛� روشن بودن ]دستگاه[، آنتن دادن؛�، چابک بودنفعالبودن ]فعل[

374حس کردن 

173 فاعل بودن ◄، فاعلبودن

 612 نیرو دادن ◄، قوت بخشیدن، نیرودادن

⍃ 571، شدت وحدت کالم 176، شدت 162، قدرت 160 توان،

 821، تهییج 678فعالیت 

# 175 انفعال 175
، سکون266، اثرپذیری، بی حالی، بی حرکتی، عدم تحرک انفعال ]اسم[

 گازهای نادر، بی اثر ؛� ناروانی؛� ماند، اینرسی، جمود؛� تنبلی؛�677

 عروسک، آلت؛� مستنیر، کسبِ نورکننده؛�452، موضوع مفعول

دست، بازیچه، دستخوش، درمعرض، دچار، مغلوب، تحت سیطره،

؛�▼ منفعل؛� آش آلو؛�344 زمین ؛� هیجان زده(∍ -زده )؛�935مظلوم 

،745، تسلیم، تابع 739 مطیع ،�825 مصیبت زده ،�596مجبور 

728شکست خورده 



 ساکن، بی حرکت،؛�▲، بی حال، بی اراده، مفعولمنفعل ]صفت[

بی جنبش، بی جان، بی رمق، کم تحرک، سست، ضعیف، کرخ، کرخت،

قابل >  قابل-،؛� اجرایی؛�361، لخت، مرده 375خواب رفته، بی حس 

 بی اثر،؛� بی شور و اشتیاق؛� بطئی؛�<شکل پذیر> -پذیر، ،�<ستایش

 677غیرمؤثر، غیر فعال 

، بی حرکت بودن، اراده نداشتن، حال حرکتمنفعلبودن ]فعل[

 677 عمل نکردن ؛�266نداشتن، آرام بودن 

، مورد عمل قرار گرفتن، درمعرض بودن )قرارمفعولواقعشدن

 پذیرفتن ؛�گرفتن(، )آفتاب، ...( خوردن، نور دیدن، سیاه شدن

⍃ 679، عدم فعالیت 677، سکون 266 عدم تحرک،

 820بی عاطفگی 

 شدت . خشونت176
، فراوانی، فرط، زیادی، زور، خشونت، عنف، تشدد، تندی،شدت ]اسم[

، وحشی بودن،954 سبعیت، وحشی گری، قانون شکنی ؛�891تغیر، خشم 

؛�36 تشدید، افزایش ؛�740، تحمیل، اجبار 735 سختگیری ؛�توحش

716، ستیز 709 دعوا ؛�735، زور 733تروریسم، تروریسم دولتی، اقتدار 

 تشدید،؛� سیل، جوش و خروش؛�298، طغیان، فوران، قلیان شیوع

 تداول، رواج،؛� انتشار، بسط، اشاعه؛�651 فراگیری، اپیدمی ؛�36افزایش 

، استفاده79 متعارف بودن،� کاربرد، استعمال، عمومیت ،�610عادت 

673 

 تندباد، گردباد، هاریکین،؛� طوفان دریایی، تایفون؛�318، تالطم طوفان

تورنادو 

 سلیطه؛� هیوال، لولو، گودزیال؛�، دیو، وحشی، گرگموجودخشن

، تروریست 735 دیکتاتور ؛�892

 735 شاق ؛�▼ خشن؛�، مبرم، غالظشدید ]صفت[

؛�735 مستبد ؛�888، وحشی، سبع، آدم خوار، کینه توز خشن

 بیابانی؛�عنان گسیخته، وحشی وار

 503 دیوانه، مجنون ،�891، عصبانی خشمناک

، باال گرفتن، شدت پیدا کردن، افزون شدن، اضافهشدتیافتن ]فعل[

038شدن 

،788، وحشی بودن، ترکتازی کردن، غارت کردن خشنبودن

 باتندی و خشونت رفتار کردن، برآشفتن، عصبانی شدن؛�چپاول کردن

735 سرکوب کردن ؛�503 دیوانه بودن ؛�891

، آوار کسی740، تحمیل کردن، مجبور کردن زوربهکاربردن

735 سخت گرفتن ؛�612 انگیختن ؛�شدن، برخورد کردن

، تشدید کردن، متالطم کردن، تکان دادن، جنباندن،شدتبخشیدن

 36 افزودن ؛�318به هم زدن، آشفتن 

 ازفرطِ ؛�، به تندی، باخشونت، وحشیانهبهشدت ]قید[

⍃ حمله352، باد 174، فعال بودن 165، تخریب 156 علیت ،

 718، جنگ 712

 مالیمت . میانه روی177
؛�[625 راهِ میانه ◄، میانه روی ]327، نرمی 942، اعتدال مالیمت ]اسم[

،�823، بردباری، صبر 399 سکوت ،�834متانت، وقر، سنگینی، وقار 

،28 تعادل ؛�831 تعدیل، اصالح، تسکین ؛�823آرامش، تهییج ناپذیری 

[ 249، مستقیم 258 صاف بودن ◄ همواری ]؛�734 نرمش ؛�28تساوی 

 التیام بخش، تسکین دهنده؛�720 میانجی ؛�، معتدل کنندهتعدیلکننده

 47 مهارکننده، افسار، کمند ؛�831

 معقول، به هنجار، میانه رو؛�327، معتدل، متعادل، منعطف مالیم ]صفت[

 معدل،؛�399 ساکت ،�834 موقر ،�823 صبور ،�823 تهییج ناپذیر ؛�625

تعدیل کننده 

N831، مُسَکّن، آرام بخش،� آرامش بخش،� تسکین دهنده مرهمگونه�،

؛� موجب آرامش خاطر، دالرام، دلنواز؛�تخفیف دهنده، تب بر، ضدخارش

نرم 

،�834، میانه رو بودن، افراطی نبودن، باوقار بودن مالیمبودن ]فعل[

831 مالیم شدن، آرام شدن ؛�823صبور بودن 

، آب برآتش زدن،327، سَبُک کردن، نرم کردن مالیمکردن

 823آرامش دادن، آرام کردن 

، معتدل کردن، آسوده کردن،▲، مالیم کردنتخفیفدادن]درد[

 831آرام کردن، تخفیف بخشیدن، تسکین دادن، بهبود دادن 

 نرم نرم ؛�، به اعتدال، خیراالموراوسطهابامالیمت ]قید[

⍃ امساک831، التیام 823، تهییج ناپذیری 736 آسان گیری ،

942 

 تأثیر178
؛�، اثر، نفوذ، گیرایی، توانایی، تسلط، چیرگی، احاطهتأثیر ]اسم[

، برتری160 توان ؛� کارآیی، بازدهی؛�744بازتاب، پرتو، دامنۀ عمل 

؛�733اقتدار ،� 866 خوش نامی ؛�292، دافعه 291 جاذبه ؛�32، بزرگی 34

،156 علت ،�612نقش عمده، عامل مؤثر، فاکتور، وزنه، اهرم، موجب 

 اثرگذاری، اعمال نفوذ،؛� طلسم، افسون، لعن؛�703نقش، سهم، کمک 

 175 اثرپذیری، انفعال ؛�612القا، هیپنوتیزم، اغوا، افسونگری، انگیزش 

، مظفر،727، مسلط، مستولی، چیره، غالب، پیروز، موفق بانفوذ ]صفت[

 پرقدرت، استخوان دار، نافذ، صاحب اعتبار، متنفذ،؛�فیروز، قاهر

 160، توانا 733، مقتدر 741عالی رتبه 

، اثرگذار، گیرا، آتشین، تأثیرگذار، تأثیرکننده، اثربخش،مؤثر

173 متوجه، روی کننده، اثرگذارنده، عامل ؛�638 قابل توجه ؛�باحالت

 نفوذ داشتن،؛�، اثر داشتن، ارتباط داشتن، بُرد داشتنتأثیرداشتن ]فعل[

 اثر؛�638حرفش دررو داشتن، به حرفش گوش دادن، مهم بودن 

گذاشتن )بخشیدن، کردن(، کارگر بودن، بی تأثیر نبودن

، جا انداختن )خود(، قدرت را به دست گرفتن، کنترلغالبآمدن

کردن، کنترل را به دست گرفتن، درچنگ خود داشتن 



⍃ Q58، داخلی بودن 34 برتریQ، 612، انگیختن 156 علیت،

 733، اقتدار 638اهمیت 

 گرایش179
 روند؛� روند، میل؛�605، تمایل، ترجیح، انتخاب گرایش ]اسم[

؛� وابستگی، تعهد؛�766 نیت، روح، مفاد ؛�455 عطف، توجه ؛�روبه رشد

؛�817 خمیره، خوی ؛�220، شیب 281 جهت ؛�18قرابت، شباهت، تشابه 

 973، دین 485، باور 485اعتقادات، جهان بینی 

؛� منسوب، وابسته، بسته؛�، منجربه، مایلموجب؛�متمایل ]صفت[

766  مشروط )مفاد(؛�455معطوف، متوجه 

، تمایل داشتن، مایل بودن، ترجیح دادن، انتخابگرایشداشتن ]فعل[

 متعهد بودن ؛�605کردن 

485 ، تمایل پیدا کردن، گرویدن، قانع شدنگراییدن

⍃610، عادت 180، استعداد 7 ، حالت5  عرضیت 

# 180 استعداد 180
؛�160، قابلیت، پتانسیل، آمادگی، مستعد بودن،� توانایی استعداد ]اسم[

 احتمال، توانایی، شایستگی،؛�163 ضعف ،�661حساسیت، آسیب پذیری 

 عُرضه، یارا،؛�469بالقوه بودن، نهان بودن،� عامل بالقوه، ذخیره، امکان 

 صالحیت، کفایت، کارآیی، ید؛�160بخار، مایه، مدیریت، بُنیه، توان 

 توان،؛�24 تطابق، سازگاری ؛�694 ذوق ،�694بیضا، ید طوال، مهارت 

؛�179 تمایل، تعهد، گرایش ؛�162 تاب، تحمل، قدرت ؛�183برد، دامنه 

استطاعت، بضاعت 

؛�819، دستخوش، تأثیرپذیر 299، پذیرا 179، متمایل مستعد ]صفت[

،�525 مخفی ،�523 نهانی، ذخیره، پنهانی، نهفته ؛�669دراختیار، آماده 

؛�661 خطرناک ؛�745 تابع ؛�160 مایه دار، توانا ؛�444ناپیدا 

661 آسیب پذیر

، آمادگی داشتن، توانایی چیزی را داشتن، توانمستعدبودن ]فعل[

 بالقوه بودن،؛�179 متعهد بودن، گرایش داشتن ؛�160داشتن، توانستن 

523نهفته بودن 

⍃ 179 گرایش 

 ِقران: جمع علل181
، تشریک مساعی، سینرجی،706 همکاری ؛�، جمع عللقران ]اسم[

 عملیات مشترک، تالش جمعی، مساعی،؛�هارمونی،� هماهنگی، توافق

123 همزمانی ؛�511 فال ◄ شگون ؛�، همیاری706شراکت 

،219 موازی ؛�511 نحس ،�511 میمون ؛�706، یاری رسان قرین

 123مصادف، همزمان 

، دست به دست هم دادن، یاری کردن، همکاری کردنقرینشدن

 مصادف شدن، منطبق بودن ؛�706

⍃ 89، همراهی 24 سازگاریQ، 706 همکاری 

 اثر متقابل 182
، تعامل، کنش و واکنش، عمل و عکس العمل،اثرمتقابل ]اسم[

 واکنش،؛�704، تقابل، ضدیت 14 آنتاگونیسم، تضاد، مغایرت ؛�قطبیت

 برخورد،؛�460معکوس، انعکاس، بازتاب، پاسخ  عکس العمل،� اثر

؛� بازدارندگی؛�333 اصطکاک ؛�475، مناظره 475برخورد عقاید، مباحثه 

 برهم کنش،؛� عملکرد؛�152ایجاد توازن، موازنه، تغییر متقابل 

 240  روبرو؛�اندرکنش

 تعادلی، متعادل کننده،؛�، دوطرفه، دوجانبه، مشترکمتقابل ]صفت[

 تعویض شده،؛� بازدارنده؛�704 مخالف، ضد، روبرو، متضاد ؛�واکنشی

221 برعکس، وارون، وارونه، واژگون ؛�591 جدلی ؛�152مبادله شده 

 مخالف؛�، تأثیر متقابل گذاشتن، برهم اثر گذاشتنتقابلداشتن ]فعل[

، خنثی کردن، بی اثر کردن، عقیم704عمل کردن، ضدیت کردن 

333 اصطکاک داشتن ؛�گذاشتن، بی نتیجه گذاشتن

 علیه ؛�، علیرغم، باز، باوجوداین، مع هذااگرچه ]قید[

⍃ 704، ضدیت 14 مغایرت 



فضا طبقۀ دو:

 فضای عامباب یک:

# 183 فضا 183
 ساحت،؛�، سطح، مساحت، وسعت، پهنا، حجم، فضای سه بعدیفضا ]اسم[

؛�190 وکیوم، خالء ؛�232، احاطه ▼حریم، محوطه،� آستان، عرصه، دامنه

؛�324 جسم ◄ احجام ؛�203 بسط، امتداد ؛� اثیر؛�321فلک، آفاق، آسمان 

192، منزل 185، محل 184منطقه 

 بُعد، ابعاد، ابعاد هندسی؛�، پیمانه، کیل195، اشل، اندازه مقیاس

؛�211، عمق 209، ارتفاع، بلندی 205، عرض 203)ثالثه،سه گانه(،� طول 

 465معیار 

 دسترس،؛�، گستره، پهنه، بستر، مدار، حیطه، افق، ساحت، عرصهدامنه

،724 میدان دید، پهنۀ دسترسی، میدان ؛�203رسایی، بُرد، کشش، طول 

 فضای محدود،؛� حریم، آستان؛� 438 چشم انداز ؛�744عمق، دامنۀ عمل 

 185 محل ◄محدوده، محوطه 

؛� فضافضایخالیقابلاستفاده،، گنجایش، ظرفیت، فاصله، امکان جا دادن،� جا

 پُرکردن◄ اشغال، آکندن ؛�اتاق خالی، صندلی خالی، میز رزرونشده، خانه

 فضای باز، دست وبال باز، آزادی؛�622 اشتغال ◄ موقعیت شغلی ؛�54

186، موقعیت 185 محل ؛�236 اندازه، حدّ ؛�744، دامنۀ عمل 744

 همه جا ؛� دوبعدی، بدون عمق؛�، فضا-زمانی، سه بعدیفضایی ]صفت[

، بسیط،194، پهناور، درندشت، گسترده، فراخ، گشاد، عظیم، جادار وسیع

،205، بی مرز، عریض 744باز، نامحدود، بی حفاظ، نامحصور،� آزاد 

 بازسازی◄ دلباز، باصفا، دلگشا، خوش منظره ؛�32ولنگ وواز، فراگیر 

197 منبسط ؛�656کننده 

؛�، کشیده شدن، بسط داشتن، آمدن، تا جایی آمدنامتدادداشتن ]فعل[

 6 عینیت دادن

⍃ 199، دوری 195، درشتی 107، بی نهایت 26 کمیت

 منطقه: فضای معین 184
، شهرستان،▼، ناحیه▼، فضای معین، قطعه، اقلیم، سرزمینمنطقه ]اسم[

 اراضی، ناحیۀ؛�185 محل ◄ فضای محدود، محدوده، محوطه� ؛�▼شهر

◄)منطقۀ( جغرافیایی، ناحیۀ کوهستانی، ناحیۀ بیابانی، ناحیۀ معتدل خزری 
، قاره، خشکی، زمین343 عناصر جغرافیایی، دریا، اقیانوس ؛�344جغرافیا 

183 عرصه، حیطه، دامنه ؛�209، شبهِ جزیره، کوه 349، جزیره 344

، اقلیم، خطه، مُلک، کشور، ارض، قلمرو، دیار، سامان، وطن،سرزمین

 سازمان سیاسی◄ کشور، متصرفات، مملکت ؛�میهن، موطن،� مرزوبوم

◄ زادگاه ؛� اقالیم؛� باخترزمین، مشرق زمین، مغرب زمین؛� وادی، بیغوله؛�733

192خانه )معنوی( 

 استان، فرمانداریکل، ایالت، والیت،؛�، حوزه، منطقه، بخش، بلوکناحیه

 حوالی، نواحی، اطراف،؛� تقسیمات کشوری، تقسیمات جغرافیایی؛�امارت

 ده، دهستان، بخش، قریه، دهکده،؛�اکناف، مرز، اراضی سرحدی، مرکز

 185 محل ◄ ساحت، محوطه ؛�آبادی

، شهرستان، بلده، بَلَد، مدینه، مادرشهر، ابرشهر، متروپلیس، تهرانشهر

، حوالی192 قصبه، بخش، منطقۀ شهری، شهرک ؛�بزرگ، مرکز، پایتخت

؛�شهر، باالیِ شهر، پایین شهر، تهِ شهر، وسط شهر شهر، حومۀ شهر، مرکز

 بافت شهری ؛�محله، محلۀ بازار

 هموطن،؛� مسلمان نشین؛�، محلی، کشوری، ناحیه ایمنطقهای ]صفت[

880 دوست ؛�هم والیتی

⍃ 344، زمین 187، استقرار 185 محل

 محل: فضای محدود 185
، محوطه،� محدوده، جا، حیاط، صحن، اندرونی، حرم، حریم،محل ]اسم[

 منطقه )فضای؛�183 ساحت، عرصه، فضا ؛�192، چاردیواری 192مأمن 

 محوطۀ� پنالتی )جریمه، هجده؛� سالن سرپوشیده، فضای بسته؛�184معین( 

،225، مرکز 184 محله، ناحیه ؛�192، خانه 192 مسکن ؛�قدم، شش قدم(

 ظرف؛�186 مکان، موضع، مقام، موقعیت ؛�192، گوشه، سلول 76کانون 

 187، استقرار 187 قرارگاه ؛�230 اماکن، امکنه، محیط ؛� وادی، بیغوله؛�194

 200، نزدیکی ها، همسایگی، فاصلۀ کوتاه جایی

⍃ معین Qمنزل187، استقرار 186، موقعیت 184 منطقه: فضای ،

 235، دیوار 192

 موقعیت 186
، موقعیت جغرافیایی، موضع، موقع، محل، مقام، جایگاه،موقعیت ]اسم[



[، کجایی، جا، محل187قرارگاه ◄معرض، نشانی، آدرس، مکان، ]

 نقطه، نقطۀ عطف، نقطۀ بحرانی، مرحله،؛�احتمالی، محل دقیق، نشانی دقیق

؛� محل مأموریت،� جایگاه، پاسگاه، پادگان، ناحیۀ انتظامی؛�143 تغییر ◄فاز

 پایه،؛�جا درکتاب، عطف، ارجاع، فصل، باذکر مأخذ و منبع، باسوره و آیه

 مثابه ؛�733مقام، منزلت، مرتبه، منصب 

 جهت، جهت قطبنما،؛�، طول و عرض جغرافیاییمختصاتجغرافیایی

551  نقشه؛�281میل، انحراف، جهت 

، واقع، واقع در، قرار گرفته در، مترتب، جای گیر، مستقرشدهمستقر ]صفت[

 شهرنشین ؛�187

، منزل داشتن، اقامت داشتن، سکونت داشتن، بودنمستقربودن ]فعل[

⍃ 281، جهت 192، منزل 187، استقرار 185، محل 73 ردیف 

 استقرار . قرارگاه 187
 اسکان،؛�، کاشت، جادهی، گذاشتن، چیدمان، لی آوتاستقرار ]اسم[

؛� تعیین محل زندگی، تبعید، اسکان؛�اُطراق) اتراق(، اقامت، اشغال

 تأسیس، تشکیل،؛�، سکونت، منزل گیری، سکنا267مهاجرت، کوچ 

 کارگذاری، به کارگماری، استخدام،؛�775شکل گیری، برقراری، مشارکت 

 622، اشتغال 751انتصاب 

، محل اسکان، جایگاه، ایستگاه، مرکز، محل، مسند، مقر، دربار،قرارگاه

؛�درگاه، تخت، پایتخت، پایگاه، کوچ نشین، مستعمره، سرزمینهای اشغالی

 وعده گاه، میعادگاه، پاتوق؛�اردوگاه، اردو، پادگان، اقامتگاه، آسایشگاه

 <رایشگاهآ�> مکان کسب یا ...، -گاه، ؛�632، انبار 301 انبار غذا ؛�192

، مأمورشده، اقامت گزیده، مقیم، متحصن، سکنایافته،مستقرشده ]صفت[

 مترتب؛� کاشته، چیده)شده(، گذاشته)شده(، جاداده)شده(؛�186مستقر 

دادن، گنجاندن، کاشتن دادن، چیدن، جا ، گذاردن، قرارگذاشتن ]فعل[

 نهادن، هشتن، هلیدن؛�، کار گذاشتن370

 بنیاد نهادن، تأسیس؛� کوچ دادن، تبعید کردن؛�، اسکان دادنمستقرکردن

775کردن 

،�674، کنار گذاردن، برکنار کردن، ترک استفاده کردن گذاشتنکنار

 جا دادن، چیدن، بسته بندی کردن،،�632درانبار گذاشتن، انبار کردن 

 دور ریختن ؛�درصندوق گذاشتن

150 جابه جا کردن ◄، جایگزینکردن

گرفتن، لنگر انداختن، متوقف ، ایستادن، قرار گرفتن، جاشدنمستقر

خوش کردن، جا  اقامت گزیدن، منزل کردن، ساکن شدن، جا؛�266شدن 

295 از سفر بازآمدن، ازگرد راه رسیدن، رسیدن ؛�گرم کردن، اتراق کردن

 سکونت کردن )گزیدن، داشتن(، بار؛�، آشیان گرفتن، آشیانه کردن

انداختن، اردو زدن، اقامت کردن )داشتن، گرفتن، گزیدن(، مقیم شدن،

؛�54، کامل کردن 227کردن  گرفتن، پُر  گنجیدن، جا؛�پای بند شدن

 311نِشَستن 

⍃ 62 تنظیمQ، )معین Qمحل )فضای محدود(184 منطقه )فضای ،

 281، جهت 200، نزدیکی 192، منزل 186، موقعیت 185

 نقل مکان . انتقال 188
 تغییر محل،؛�305 گذر ؛�265، جابه جایی، حرکت نقلمکان ]اسم[

 مسافرت،؛�780اسباب کشی، اثاث کشی، تبدیل به احسن، انتقال ملک 

؛�305 آیندوروند، ترافیک ؛�269، مسافرت دریایی 267مسافرت زمینی 

انزوا،� قطع ارتباط

، نقل، تغییر محل،272، جابه جا کردن، منتقل کردن، حمل )انتقال( انتقال

؛�305 عبورومرور، گذر ؛�272 حمل ونقل، باربری، ترابری ؛�▲نقل مکان

 بسته بندی، بارگیری، تخلیۀ بار، بارخالی؛� اخراج؛� مخابره؛�اعزام،� ارسال

،�667 آواره، شخص فراری ؛� اُسمُز؛� تبعید، اخراج بلد؛�کردن، تحویل

 265 حرکت ؛�272، جسم منتقل شده 272 منتقل کننده ؛�300پناهنده 

 ریشه کن، ریشه کن؛�، انتقال یافته، منتقل شده، جابه جاشدهمنقول ]صفت[

 265 آینده، متحرک ؛�شده

، سرگردان،� دربه در، جنگ زده، غریب، گم شده، سردرگم،آواره

بی نام ونشان، آسمان جل، آالخون واالخون، آالخون، بی سروسامان،�

،300 پناهنده ◄ ]حالت اسمی ؛�59بی خانمان، بی وطن، مستأصل، خارجی 

[ 268کوچ کننده 

 نابرازنده،؛�، بی جا، بی محل، درجای نامناسب، درجای غلط، بی موردنابهجا

؛� غریب، مجهول المکان، مجهول الهویه؛� بدجا؛� گم، گمگشته؛�ناروا

دورافتاده

؛�265، آوردن، بردن، جابه جا کردن، حرکت دادن انتقالدادن ]فعل[

 بار زدن، بار کردن، بار کشیدن، بار گرفتن،؛�ازخط خارج کردن ]قطار[

 مخابره کردن ؛� رساندن، تحویل دادن؛�272منتقل کردن 

، گم کردن، درجای عوضی گذاشتن، درجای غلطاشتباهیگذاشتن

)نامناسب( گذاشتن )قرار دادن(، جای چیزی را فراموش� کردن 

⍃ 300، طرد و دفع 272، انتقال 63 اغتشاش 

 حضور 189
 فراگیری، اشباع، نفوذ، پُر بودن، سرشاری؛�، بودن1 ، وجودحضور ]اسم[

؛� خدمت؛� فراهم بودن، دسترسی، قابلیت دستیابی، نقد بودن؛�54 پُر ◄ 54

،773، سکونت، اشغال، تصرف، قبضه، مالکیت 187سکنا، اقامت، استقرار 

، تداول،176 انتشار، شیوع ؛�965 ذات خداوندی ؛�145[، توقف 786اخذ ◄]

، عادت79 عمومیت ،�673رواج، متعارف بودن، کاربرد، استعمال، استفاده 

؛� امام زمان )عج(؛�، حضار، اطرافیان441 شاهد، گواه، تماشاگر، بیننده ؛�610

◄ محضر ؛�299 پذیرش ◄استحضار، حاضرکردن، به حضور آوردن 
 192، منزل 237، جلو 202مجاورت 

، باشنده، حضوردارنده،� حی حاضر466، حاضر، حاضریراق، شاهد درجا

 همه جاحاضر،؛�، شاهد، ساکن، جاری، نافذ1 ، موجودحاضر ]صفت[

 651 پخش شونده، واگیر، اپیدمیک، مُسری ؛�، همه گیر32فراگیر 

 فراهم؛�، حاضر بودن، اینجا بودن1 بودن ؛�، ماندنحضورداشتن ]فعل[

 باشیدن ؛�بودن، دردسترس بودن، دم دست بودن، نقد بودن



کردن ، پُر227کردن  ، گنجیدن، جا گرفتن، برداشتن، پُرفراگرفتن

 54)تکمیل کردن( 

؛�، پراکنده شدنپخششدن)درچیزی(؛�منتشرشدن)درچیزی(

227کردن   پُر؛�، سرایت کردن297کردن  ، نفوذ▲فراگرفتن

، آنجا، همه جا، هرجا اینجا ]قید[

! بمان!باش ]شبه جمله[

⍃ 295، ورود 1 هستی 

# 190 غیاب 190
 کمبود، نارسایی، کسری،؛�444، غیبت، عدم حضور، ناپیداییغیاب ]اسم[

 غیبت صغرا،؛�446 ناپدید شدن، ناپدیدی ؛�647 نقیصه، نقص ،�55نقصان 

 طفره، اجتناب؛�772، فقدان، فقد، خسران 2 نیستی، نبود، عدم ؛�غیبت کبرا

 آدم غایب، فراری، تحت تعقیب، شخص غایب، مالک؛� گریزپایی؛�620

؛�883 ترک دنیا، گوشه گیری ؛�▼ هیچکس؛�620غایب، آدم گریزپای 

 883تارک دنیا، دیرنشین، معتکف، آدم تنها 

،201، روزنه، رخنه، شکاف 255 سوراخ، حفره ؛�بودن ، وکیوم، خالیخالء

 قحطی،؛�183 فضای خالی، جای خالی، اتاق خالی، جا ؛�201فاصله 

 تنهایی،؛�300 خالی کردن، تخلیه ؛� هیچستان؛�172نابارآوری 

 883 گوشه گیری

، هیچ احدی، هیچ تنابنده ای، احدالناسی، احدیهیچکس

 گریزپا، فراری،؛� بدون نماینده؛�مقیم ، مفقود، ناپدید، غیرغایب ]صفت[

 مستثنی، بیرون گذاشته شده،؛�2 غیرموجود ؛�667گریزان، گریخته 

 نایاب، کمیاب ؛�57خط خورده، محروم، مستثنی 

 خلوت، دنج، کم جمعیت، کم رفت وآمد، آرام، ساکت؛�، تهی، عاریخالی

؛� فاقد، عاری؛� توخالی، پوک، پوچ، مجوف، میان تهی، دوجداره، مخال؛�399

؛�، بدون سکنه779 غیرمسکون، اشغال نشده، متروک ؛�سفید، نانوشته�

 لخت، عور، عریان، نپوشیده، برهنه؛�636مبلمان نشده، لخت، تجهیزنشده 

 بی مغز، بی معنی )بی معنا(؛�44، بی زینت و زیور، ساده ؛� بالمتصدی؛�229

 88 تنها ؛�515

 شانه؛�296 ترک کردن، رهسپار شدن ؛�، تخلیه کردنخالیکردن ]فعل[

 620کردن، اجتناب کردن  خالی کردن، حذر

 دور ماندن، دور بودن،؛�، شرکت نکردن، حضور نداشتنغایببودن

 حضور نیافتن، غایب شدن، بیرون؛� جایش خالی بودن؛�دوری کردن

446 ناپدید شدن ؛�آمدن، ترک کردن، غیبت کردن، نرفتن

 به جز ؛�، فاقدِ، عاری از، منهایِبدون ]قید[

⍃ 296، خروج 103، صفر 55، ناقص 2 نیستی

 مقیم 191
 اهالی، سکنه،؛� مهاجر؛�، اهل، بچه، ساکن، مستقر، اقامت گزیدهمقیم ]اسم[

ساکنان، ساکنین، جمعیت، اقوام

 بومی، محلی، اهل، بلد،؛�، ساکنان اولیه، عشایر، ایالتاهالیبومی

 قوم، اقلیت،؛�268بیابان نشین، بدوی، چادرنشین، ایلیاتی، ایلی، کوچ کننده 

 اقوام: ترک، آذربایجانی، آذری،؛�11قبیله، ایل، طایفه، سبط، عشیره، نژاد 

؛�ارمنی، کرد، لر، عرب، بختیاری، قشقایی، بلوچ، ترکمن، آشوری

زرتشتی، برهمایی، گبر، آتش پرست، مسیحی، عیسوی، یهودی، جهود،

؛� افغان، ازبک، مغول، اعرابی،� یانکی، ...؛�973کلیمی، عبرانی، آدم دین دار 

  مشهدی،  مکی، اصفهانی، ...؛�  غربی، مشرقی؛�آریایی ها، تازیان

، محلی، مادری ]زبان[، مقیم، ساکن، مهاجر، مردمی، خلقی،بومی ]صفت[

توده ای، ملی، قومی، نژادی،� ایلیاتی، ایلی 

⍃ )معین Q192، منزل 184 منطقه )فضای 

 منزل: محل سکنا یا زندگی 192
، زیستگاه، محل سکونت دائم، سکونت گاه،� مأوا، بوم، خانه،منزل ]اسم[

 محله، منطقه؛�دار، بیت، حریم، سرا، سرای، آستان، آستانه، دولتسرا، دربار

، کشور، والیت ، موطن،� خانه184 شهر ؛� آدرس، نشانی؛�، کوچه184

 187 اردوگاه، پایگاه، مقر، قرارگاه ؛�▼]معنوی[�

، خانۀ▼، محل اسکان موقت، محل اقامت، اقامت گاه، آپارتمانَمسَکن

 پانسیون، خوابگاه، استراحتگاه،؛�▼سازمانی، خانۀ اجاره ای، خانه ]مادی[�

 پالژ،؛�▼ مسافرخانه، هتل، مهمانسرا؛�683آسایشگاه، محل استراحت 

 خانه؛�▼ خانۀ شخصی، منزل، خانه ]مادی[�؛�837تفریحگاه، محل تفریح 

◄ مستاجر، کرایه نشین ؛�776 مالک ◄ موجر، صاحبخانه ؛�سازمانی، پادگان

 پول پیش؛�785 استقراض ◄ رهن، اجاره، کرایه ؛�774بی ملک 

، چهاردیواری، سقف، غار، سرپناه ، خانۀ درختی، کلبۀچاردیواری

سرخپوستی، چادر مغولی، خیمه، ایگلو 

، النه، کنام، سوراخ، کندوی عسل، شفیره، پیله، شاخۀ درخت، النۀآشیانه

 قفس ؛�▼ دامداری،� اصطبل؛�مرغ، مرغداری

، کانون گرم خانواده، دار، بیت، کاشانه، آشیان، آشیانه،خانه-معنوی

 خانۀ دل، دیار،؛�، مأوا، سرا▲ منزل؛�موطن،� زادگاه، والیت، وطن، میهن

یارودیار، مسقط الرأس 

،777، مِلک 164، مستغالت، اعیانی، عمارت، بنا، ساختمان خانه-مادی

، ویال، خانۀ ویالیی، مجتمع▼سرای، کوشک، پنت هاوس، آپارتمان

 خانۀ؛�مسکونی، بلوک، بُرج، عمارات، خانۀ اعیانی، دولت سرا،� قصر، کاخ

، بهارخواب، ایوان، تراس، بخشهای194 تاالر ؛� ملک استیجاری؛�کلنگی

194 اتاق ◄خانه 

، کلبه، کلبۀ حقیرانه،� زاغه، آلونک، بیغوله، چادر، اتاقک،خانۀکوچک

؛�687، کارگاه 194، پناه، انکس،� غرفه، حجره، اتاق ▼باجه، دکه، کیوسک

 حفاظ،�662 جان پناه ،�662 پناهگاه ؛� کابین، کوپه؛� کاراوان؛�پیشخوان

 ▼ گاراژ؛�421

، محله، کوی، برزن، حومه، حومۀ شهر، شهرک اقماری، بلوکشهرک

آپارتمانی، مجتمع، حلبی آباد، حصیرآباد، محلۀ زاغه نشین، پایین شهر،

 ده، دهستان، بخش،؛�جنوب شهر، محلۀ فقیرنشین، باالی شهر، محلۀ اعیانی

 حاشیه نشینی،؛�184 مرکز، پایتخت، شهر ؛�184قریه، دهکده، آبادی، ناحیه 



بافت شهری

،�624، بن بست، پس کوچه، کوی، محله، خیابان، پاساژ، جاده کوچه

؛�624بولوار، خیابان وسیع، پیاده رو، سواره رو، بزرگراه،� آزادراه،� اتوبان، راه 

 خیابان یکطرفه، عبورممنوع، کوچۀ فرعی؛�624کوره راه، رد ]معبر[ 

؛�، سوئیت، استودیو، دوپلکس، باالخانه، پنت هاوس، طبقه، واحدآپارتمان

194 اشکوب )اشکوبه(، انکس،� اتاق ؛� چندواحدی؛�برج، بلوک آپارتمانی

301 محل تغذیۀ )حیوانات( ؛�▲ قفس، آشیانه؛�، طویله، آخور، آغلاصطبل

، محل272، محل توقف یا نگهداری وسایل نقلیه، ترمینال، پایانه گاراژ

 بندر، بندرگاه، اسکله، بارانداز،� لنگرگاه،؛�295، مقصد 145توقف 

 فرودگاه، آشیانۀ هواپیما ؛�موج شکن

؛�، کاروانسرا، هتل، متل، مهمانپذیر، مهمانخانه، فندوق، قافله گاهمهمانسرا

882مهمانی 

، رستوران، قهوه خانه، چلوکبابی، کافه تریا، تریا، کافی شاپ، کانتین،کافه

 چایخانه؛�[949 مستی ◄ میخانه ]؛�301کافی نت، نت کافه، محل تغذیه 

 وعده گاه، محل قرار، میعاد،؛�76، باشگاه، انجمن، کلوب، کانون پاتوق

میعادگاه

 شکارگاه؛�194، آالچیق 370، پارک، گلستان، پارک جنگلی، باغ بوستان

366 جنگل ؛�619 شکار ◄

 ▲ خانۀ کوچک؛�194، دکه، اتاقک، گیشه، باجه، غرفه، آالچیق کیوسک

 خلوتگاه، کنج عزلت، گوشۀ خلوت، گوشۀ،�662، بَست، پناهگاه مأمن

؛� جای تحصن، ملجأ، مأوا، حرم، حریم مقدس، محراب؛�انزوا، گوشۀ دنج

 حرز ؛�منطقۀ حفاظت شده، محدودۀ ممنوعه

، جای زندگی، مسکونمسکونی ]صفت[

؛� شهرنشین، متمدن؛� منطقه ای، محلی، استانی، مرکزی؛�، مدنیشهری

مرکزنشین ، اهل پایتخت، پایتخت نشین 

، دهاتی ،غارنشینروستایی

 بنایی،؛� کالسیک، رومی؛�، مهندسی، آرشیتکتی، مهندسی سازمعماری

بساز و بفروشی

، زیستن، اقامت گزیدن، سکونت گزیدن، آشیانهزندگیکردن ]فعل[

 ماندن،؛�773، صاحب بودن 786 تصرف کردن ؛�187کردن، مستقر شدن 

ساکن محلی شدن

، عمران کردن، مسکونی کردن، شهرک ساختن، معمورکردنآباد

کردن، دایر کردن، شهرک سازی کردن، توسعه دادن،� ساختن، برافراشتن،�

 ساخته؛� نوکردن، نوسازی کردن؛�باال آوردن، برپا کردن، ساختمان کردن

شدن، باال رفتن 

⍃ 191، مقیم 187، استقرار 186، موقعیت 185، محل 76 کانون،

 624، راه 369دامداری 

 مظروف 193
 مواد؛� مفاد، مضمون،� مندرجات، مطالب؛�، محتویات، محتوامظروف ]اسم[

متشکله، اجزا، اجزای سازنده، عوامل،� عناصر، عامل، عنصر، مادۀ ترکیبی،

 موجودی،؛� قطعات منفصله، سی کی دی؛�58جزء سازا، جزء سازنده، قطعه 

؛�633 آذوقه، خواروبار، تهیه ؛�87موجودی انبار، فهرست اقالم، فهرست 

 الیی، پوشال، پُرکردگی،؛�272 رسوب، جسم منتقل شده ؛�267محموله، بار 

 بارگیری ؛�227تویی 

، بارگیری کردن، بار کشتی227کردن  کردن، پُر ، بارگنجاندن ]فعل[

کردن کردن، بار زدن، گنجیدن، جا گرفتن، ظرفیت را تکمیل کردن، پُر

 226 بسته بندی کردن، پوشاندن ؛�54)تکمیل کردن( 

⍃ 58 داخلی بودن Q272، انتقال 

 ظرف 194
 سینی، طبق،؛�، صندوق، کانتینر، محفظه، حفره▼، مخزن، جعبهظرف ]اسم[

؛�]نامگذاریظروفطبقجنسیاموادسازندۀآن[ سفال، کریستال ؛�کازیۀ اوراق

 -دار، -دان، جا-، -گیر، شمعدان،پیشوندهاوپسوندهایمربوطبهظروف:

،243، قالب، بدنه، شکل 218 قاب، چارچوب ؛�قلمدان، جاشمعی، جامدادی

 شاسی، نگهدار، پایه؛� دامان، آغوش مادر؛�275 سفینه، کشتی، ناو ؛�هیئت

 پیله،؛�222 تور، سبد، شبکه ؛�235 حصار، دیوار ؛�748 قفس، زندان ؛�218

؛�263 گشودگی ؛�262 پریز، تورفتگی، شیار ؛�226جلد، مواد بسته بندی 

؛�649 سینک آشپزخانه، محل فاضالب ؛�632خزانه، مخزن، منبع، انبار 

،▼، جعبه▼، سبد▼، گنجه▼، سلول▼، معده▼ کیسه؛�226مَشک، پوست 

،▼، اتاق▼، بشقاب▼، لیوان▼، دیگ▼، کاسه▼، بشکه▼، جیب▼کیف

 ▼، آالچیق▼، زیرزمین▼تاالر

 مثانه، پیشابدان، آبدان، کیسۀ؛� بادکنک، بالن؛�، چنته، حباب، کفکیسه

 تاول، برآمدگی؛� شفیره، پیله؛� تیوب، تویی؛�▼ خیک، بشکه؛�هوا، کیست

 پاالن،؛�، توبره، کیسۀ درویش، کشکول▼ جیب؛�253 پستان، سینه ؛�253

 دبه؛�226، مواد بسته بندی 230 غالف ؛�▼انبان، خورجین، کیف

 دستگاه گوارش: امعا، امعا واحشا، دهان؛� بطن؛�، شکم، دل، خیکمعده

، حلق، مری، باب المعده، اسفنکتر، کیسۀ صفرا، اثناعشر، طحال، رودۀ263

،263 راه ورودی ؛�224کوچک، رودۀ بزرگ، آپاندیس، مقعد، اندام داخلی 

 سیرابی، شیردان؛�234آستانه 

 کنج؛� کشو؛� پیله؛�، اتاقک، اتاقک دیده بانی748، خانه، قفس، زندان سلول

 سلول زنده،؛�990، حجره، داخل مسجد ▼ اتاق؛�207 طبقه، الیه ؛�، گوشه

؛�192 دکه، کیوسک ؛�تخم، تخمک، اجزای سلول زنده: مژک، اندامک�

255 غار، حفره

 بوفه، بار، گنجۀ؛�218 قفسه، طاقچه، بخاری، رف ؛�، کمد، دوالبهگنجه

 گنجۀ دیواری، جالباسی، جارختی، اشکاف،؛�کشودار،کابینت، کاردکس

صندوقخانه، پستو 

 گهواره،؛� طبق، خوانچه، تبگ، سینی، شانه؛�▲، زنبیل، ساک، کیسهسبد

 سبد حصیری، حصیر، سبد؛�ننو، قنداق، قنداقه، تخت نوزاد،� تختخواب بچه

 سبد دسته دار، ساک، کیسۀ دسته دار، جوال، توبره، کیسه، پاکت،؛�لباس

 چرخ؛� سطل، دلو؛� تی بگ؛� کوله پشتی، بقچه، بخچه؛� کیسه خواب؛�گونی

دستی، متیل، تفت



؛�▼، قوطی، مکعب، بسته، کارتن، صندوق، کپسول، جعبۀ کوچکجعبه

 چمدان،؛�192 اتاقک، خانۀ کوچک ؛�779گاوصندوق، قلک، خزانه 

 صندوق عقب؛� کشو، جامیزی، بایگانی؛�364 تابوت، کفن ؛�▼کیف

 قوطی کنسرو؛�723 پوکه، مهمات ؛�اتومبیل، خورجین، باربند

 نمکدان، سرمه دان،؛�، کارتن، قوطی، حلبی، کپسول، پوکهجعبۀکوچک

 پاکت )سیگار(، بسته، جعبۀ مقوایی، جعبۀ؛� جعبه کبریت؛�انفیه دان

 دوات،؛� یخدان، کلمن، فالسک؛� کپسول گاز؛� کاردکس؛�پالستیکی

 آمپول، سرنگ؛�استامپ، استوانک،� عودسوز، عطردان، غالف، محوره

،267 باروبنه، بار ؛�▲، چمدان، جامه دان، صندوق، ساک، بقچه، سبدکیف

 کیف بغل، کیف پول، کیف؛� انبان، خورجین، جوال؛�632باگاژ، انبار 

 کیف اداری، پورتفوی، سامسونیت ؛�زنانه، کیف دستی

 جیب بغل،؛�، همیان، کیسۀ چرمی، انبان▲، آستین، گریبان، کیسهجیب

 ▲ کیف؛�جیب عقب، جیب کوچک

؛� چلیک، حلبی، پیت، دبه، گالن، دله، الوک، درام؛�، خمره، خُمبشکه

 لگن، تشت، تغار، وان؛�632 سیفون، تانک، انبار؛� خیک؛�465مترولوژی 

 سطل، دلو، آب شویه، فالش تانک، تانکر، تاپو ، فالش ؛�حمام

 بانکه،؛�422 محیط شفاف ◄، کوزه، گلدان، بطری، شیشه، کریستال  کاسه

 پارچ ، تُنگ، مشربه، قدح،؛�لگن، لگنچه ، آبدان، آفتابه لگن، بادیه، دبه

 بطری، صراحی، گالبی، قرابه، بغلی، قاروره، فالسک، شیشۀ؛�▼جام، لیوان

؛� کوزۀ سفالی، سفال؛� شیشۀ مربا، شیشۀ دهن گشاد، قوطی کنسرو؛�شیر

آفتابه، آبپاش، سطل، دلو، سطل آشغال، زیرسیگاری، آشغالدانی،

؛� دست گودکرده، دست کاسه شده، مُشت؛�شهرماخانۀما، مزبله، مزبله دان

 سینک آشپزخانه، محل؛�461شیشه ی آزمایشگاهی، عامل آزمایش 

 استامبولی )اسالمبولی(، بالن، بُتر، اشکی، بلورجات،؛�649فاضالب 

مردنگی، مرتبان 

؛�، دیگچه، دیگ مسی، قابلمه، ماهیتابه، تفلون، کاسرول، پاتیلدیگ

سماور، کتری، قوری، پیرکس، قوری برقی، قهوه دم کن، قهوه جوش،

 بخارپز، پلوپز، تیان؛�383 بخاری ؛�فالسک آبجوش

، قدح، تنگ، جام، کوزه، باده، پیاله، ساغر، گیالس، استکان، فنجان،لیوان

پیمانه، استکان و نعلبکی،استکان شستی، استکان کمرباریک، انگاره، گیره،

 سرویس چای خوری، سرویس؛� ُکپ؛�▲، کوزه▲ کاسه؛�جااستکانی

 لیوان دسته دار، ماگ؛�قهوه خوری

 سینی،؛�، قدح، ظرف، قاب، نعلبکی، آفتابه لگن▲، دیس، کاسهبشقاب

 بشقاب چوبی، بشقاب توگود، بشقاب سوپ خوری،؛�آبکش، صافی

 کاسه؛�پیش دستی، بادیه، مجلس، دیس بزرگ، مجمعه )مجمه(، مجموعه

بشقاب، سرویس، سرویس چینی، آفتابه لگن، اسباب سفره 

 قاشق سوپ خوری، قاشق مرباخوری،؛� چنگال، چاقو، کارد؛�، قاشقمالقه

، آبگردان274  فرقون،  گاری ؛� بیل، چمچه، سرطاس؛�قاشق چای خوری

 اتاق خواب، حجله،؛�، حجره، غرفه، دفتر، سالن، هالاتاق)اطاق(

 اتاق؛� اتاق استراحت؛� کابین، اتاق فرمان، کاکپیت؛�خوابگاه، شبستان

◄ سرداب ؛�▼ تاالر◄ ایوان ؛�پذیرایی، اتاق نشیمن، میهمانخانه، سالن، هال

؛�649 توالت، دست به آب ،�648 حمام، دستشویی، محل شستشو ؛�▼زیرزمین

 اتاق مطالعه، اتاق کار، دفتر، آتلیه،؛�192 آپارتمان ؛�آشپزخانه، مطبخ

 اتاق؛�632 گاراژ، انباری، انبار ؛�792 دکه، کیوسک ؛�687کارگاه 

 پستو،؛� اتاق زیرشیروانی، پنت هاوس، اتاق پشت بام، باالخانه؛�رخت کَن

صندوقخانه 

، سالن، سرسرا، داالن، هال، تاالر ورودی، سردر، راهرو، البی،تاالر

بهارخواب، بالکن، ایوان،� تراس، ایوانک،� ایوان گاه، رواق، راه؛�کریدور

 راهرو سرپوشیده، ساباط ؛� 234، آستانه 263ورودی 

؛�263، هشتی، سرداب، سردابه، آب انبار، قنات، کاریز، تونل زیرزمین

 تأسیسات،؛�632 پستو، انباری، انبار ؛�سنگر، پناهگاه، پناهگاه زیرزمینی

 غار،؛�748 دخمه، سیاهچال، دهلیز، زندان ؛�649فاضالب، محل فاضالب 

مغاک، مغار، کهف 

 370، گرمخانه، باغ 226، سایبان آالچیق

، انگوردان، بادگیر سایرظروف

 کیسه ای،؛�54 پُر ؛�، پرظرفیت، پرگنجایش، عمیق، گشادجادار ]صفت[

 زیرزمینی؛�کیفی

، اتاق اتاق، کندویی، کیسه دارخانهخانه

⍃ 799، خزانه داری 235، دیوار 207، الیه . صفحه 77 طبقه بندی 



 بُعدباب دو:

195Qدرشتی . اندازه 
 حد، قدر، مقدار،؛�، ُقطر، جثه183، ابعاد، اشل، قیاس، مقیاس اندازه ]اسم[

 طول؛� پیمانه؛�465، پایه، عیار، مایه، معیار ▼، درشتی26میزان، کمیت 

183  مساحت، حجم، فضا؛�211، عمق 209، ارتفاع، بلندی 205، عرض 203

 نهایت بزرگی،؛�، عظمت، بزرگی، وسعت، حجم، بزرگی ابعاددرشتی

205 ضخامت ؛� اضافه وزن، چاقی؛� جثه؛�غایت بزرگی

209 تپه ؛�632، انبوهه، انبوه، خرمن، انبار 253، کومه، پشته توده

، کوه، غول، نره غول، تانک، نهنگ، فیل، ماموت، دایناسور،چیزعظیم

کینگ کنگ، گولیات

، درندشت، پرظرفیت،183، گسترده، وسیع 32، بزرگ درشت ]صفت[

، کالن، هنگفت، معتنابه، بدقواره، یغور، دکل، گنده، عریض194جادار 

032، ماکروسکوپی، عظیم 205

، تنومند، غول پیکر، بسیار بزرگ، پهناور، کالن، غول آسا،عظیمالجثه

کوه پیکر، ارنئوت، مردانه

[، درشت،205عریض ◄، فربه، پروار، قطور، کلفت، ضخیم، ]چاق

سنگین وزن، تپل، گوشتالو، تپل مپل، چاق وچله، گنده، خیکی، گامبو،

،322 سنگین ؛�162، دکل، چهارپهلو، چهارشانه، تنومند 197چاقالو، متورم 

 پرواری، پُرگوشت؛�سنگین و کند، استخوان دار

، بزرگ بودن، گنده بودن، خیکی بودن، دکل بودنبودندرشت ]فعل[

⍃ 205، ضخامت 197، انبساط 183، فضا 32، بزرگی 3 جوهر،

 322، سنگینی 253تحدب 

 ُخردی 196
،33، کوچکی اندازه )جثه(، کوچکی ابعاد، کوچکی ُخردی ]اسم[

پسوندها و پیشوندهای نشانۀ خردی و تصغیر : ؛�204کوتاه قدی، پَستی، کوتاهی

؛�، پسرک، آلوچه، توله سگ، جوجه اردک-، جوجه-چه، توله-ک، -

 130 بچگی ؛�206 الغری، باریکی ؛�105کمی، قلت 

 چیز ریز، سرسوزن، اتم، قطره، پودر، ذره، نقطه،؛�، ذره ای بودنریزی

 33، نازُکه، اپسیلون، مقدار کم 33چیزکوچک 

، تصویر بسیار کوچک، تصویر ریز و ظریف، تابلوی نقاشیمینیاتور

؛�551 مینیاتوری کردن، کوچک کردن عکس، کنتاکت، عکاسی ؛�553

، نازکی 206 میناتوری بودن، ظرافت، باریکی؛�طرح کوچک شده

[،837 وسیلۀ بازی ◄، گیاه یا جانور پاکوتاه، عروسک ]کوتوله

 970نیم وجبی، فسقلی، جن 

Nحیوان تک سلولی، میکروب، باکتری، قارچ، باسیل،میکروارگانیسم ،

 عفونت◄ویروس، باسیل کُخ، استرپتوکوک، استافیلوکوک، سالمونال 

، کِرْم365 جانور کوچک، کَک، ساس، شپش، خوره، مورچه، حشره ؛�651

365 

 ورنیه، میکرومتر؛�، میکروسکوپ، میکروسکوپ الکترونیفنذرهبینی

، ترانزیستور، دیود، تراشه،� چیپ، مدارهای بسیار ریز،میکروالکترونیک

 ابزارهای نانو؛�میکروپروسسور

 کوچولو، ریزنقش،؛�163، ظریف، حقیر، ضعیف 33، کوچک ُخرد ]صفت[

؛�206 الغر، باریک ؛�33 محقر، جزیی، ناچیز ؛�163باریک اندام،� نازک 

 278خُردخُرد، به آهستگی 

؛�، مینیاتوری┅، میکروسکوپی، ظریف، اتمی، مولکولی، میکروریز

 انچوچکی، ریزنقش ؛�444 نامرئی ؛�کمترین، حداقل، کوچکترین، مینیمم

بودن، فسقلی بودن،� بودن، کوچولو ، کوچک بودن، ریزبودنُخرد ]فعل[

یک ذره بودن

⍃ 365، حیوانات 204، کوتاهی 198، انقباض 33 کوچکی 

 انبساط 197
 گسترش،؛�203 امتداد ؛�، تورم، بسط، بزرگ شدن اندازهانبساط ]اسم[

 بسط، ازدیاد،؛�آوردن  تورم، التهاب، باد داشتن، باد؛�654توسعه، بهبود 

؛�176 تقویت، فزون سازی، تشدید، شدت ؛� آگراندیسمان؛�36افزایش 

؛�دیاستول، دایلتیشن، دیستنژن، اتساع، آماسیدگی، گشادشدگی، فراخی

؛�253 ورم، برآمدگی؛�352 دمیدن، دم، بادشدن، باد ؛�38اضافه شدن، جمع 

 طغیان،؛�546، بزرگنمایی، غلو، اغراق 482تفصیل، شرح و بسط، مبالغه 

،�833 شادی ؛�328 کش آمدن، کش سانی، کشش پذیری ؛�637سیل، وفور 

 835شادمانی 

 بسط یابنده،؛�، متورم، پُرباد، انبساط یافته، توسعه یافته، بازشدهمنبسط ]صفت[

؛�183 بسیط، باز، پهناور، گسترده، وسیع ؛�36درحال انباشت، افزاینده 

، شکفته، شکوفا، رسیده134 رشدیافته، بالغ ؛�205ضخیم ، کلفت، عریض 

 پرآبله،؛�253 محدب ؛�195 بزرگ شده، برآمده، بادکرده، درشت ؛�669

253تاول زده، پرورده، پُف آلود، ُپفی، محدب 

 دراز شدن، امتداد؛�، گسترش یافتن، توسعه یافتنانبساطیافتن ]فعل[

 باد کردن، آماس کردن، متورم بودن، آماسیدن، باال آمدن، برجسته؛�یافتن

، بزرگ شدن، باال زدن، گشاد شدن، فراخ شدن، ورم254شدن، برآمدن 

 افزایش یافتن◄کردن، ُپف کردن، متورم شدن، گستردن، رشد کردن 

 پاشیدن، پخش شدن، متفرق شدن؛�205 ضخیم کردن، ضخیم بودن ؛�36

171 شکوفا شدن، میوه دادن ؛�226 فراگرفتن، پوشاندن ؛�75



، بزرگ کردن، بسط دادن، متورم کردن، پُف کردن، بادمنبسطکردن

 روی هم گذاشتن، جمع؛�203 کشیدن، دراز کردن ؛�310 باال بردن ؛�کردن

 وسعت بخشیدن، توسعه دادن، گسترش دادن، زیاد کردن ،؛�38کردن 

کردن  چپاندن، پُر؛�352 باد کردن، فوت کردن، نفس کشیدن ؛�36افزودن 

 غلو کردن، اغراق کردن؛�301 پروردن، پروار کردن، خوراندن ؛�227

638 بزرگ کردن، اهمیت دادن ؛�546

⍃ Q253، تحدب 205، ضخامت 195، درشتی 36 افزایش 

 انقباض 198
 کاهش، کم؛� تنگی، قید، محدودیت؛�، تراکم، قبض، تکاثفانقباض ]اسم[

 سیاست؛� انقباض عضالنی، اسپاسم، گرفتگی، درد زایمان؛�37کردن، تقلیل 

 پژمردگی، آبرفتگی،؛�انقباضی مالی، تورم زدایی، کاهش تورم

 تلخیص؛�206 تنگنا، باریکی ؛�204 اختصار ؛�342چروکیدگی، خشکی 

 تغلیظ، چگالیدن، متکاثف؛� ناپروری، خشکی، آتروفی، پژمرده شدن؛�592

کردن 

 فشار هوا، هوای؛�، تراکم، فشار، سنگینی، تحمیل، تنگنا، تنگیفشردگی

 تنگی؛�340 استنوسیس، اختناق، خفگی، خفه سازی، فقدان هوا ؛�340فشرده 

؛�342 خشک سازی ؛� آبگیری، اعتصار، آب لمبو کردن؛�نفس، آسم

 236محدودیت 

، لِه کننده، متراکم کننده، جمع کننده، منقبض کننده، دستگاهکمپرسور

؛� دستگاه آبمیوه گیری، چرخ، افشرنده، پاالینده، عصاره گیری؛�پرس

 وردنه،؛�384 چگالنده، کندانسور، مبرد، سردکننده ؛�کامیون کمپرسی

 کمپرس آب گرم، پوشش طبی؛�216، صاف کننده 258غلتک، صاف کن 

؛�964 وسیلۀ شکنجه ؛�228 گن، کُرست، لباس زیر ؛�47 کمربند ؛�658

 غلتبان؛�342خشک کننده 

304 اسانس� ◄، عصاره افشره

، فشرده، کوچک شده، مچاله، تنگ، چسبان، نازک، باریکمنقبض ]صفت[

 نحیف، الغر، نزار، خشک، خشک شده، چروکیده، پژمرده، پالسیده،؛�206

 لِه، لِه شده، کوچک شده،؛� آبرفته، افشرده؛�655لطمه دیده، زوال یافته 

 45 سفت ؛�324 متراکم، متکاثف، چگال ؛�33کوچک 

342، گس، متراکم کننده، یابس، یبوست آور، خشک کننده، خشک قابض

 خشک شدن، تحلیل؛�شدن، جمع شدن ، کوچک منقبضشدن ]فعل[

 پژمرده شدن، پالسیده شدن، پژمردن،؛�37رفتن، کم شدن، کاهش یافتن 

 لخته شدن،؛�74 جمع شدن ؛�51پالسیدن، خشکیدن، پوسیدن، تجزیه شدن 

293 متقارب شدن ؛� تاسیدن؛�324 جامد بودن ◄دلمه شدن، متراکم شدن 

، کوچک کردن، ازحجم چیزی کاستن، متراکم کردنمنقبضکردن

 فشردن، تحت فشار قرار دادن، فشار آوردن،؛�، متکاثف کردن324

چالندن، فشرده کردن، افشردن، پالودن، عصاره گرفتن، اسانس گرفتن،

تقطیر کردن، آب گرفتن، پرس کردن، آب چیزی را کشیدن، غلیظ

 تنگ کردن،؛�74 جمع کردن ؛�304کردن، استخراج کردن، درآوردن 

 کم کردن، کاستن؛�236عرصه را تنگ کردن، مقید کردن، محدود کردن 

 سبک کردن؛�204 مختصرکردن، کوتاه کردن ؛�325، رقیق کردن 37

 پنچر کردن، باد چیزی را خالی کردن،؛�206 لِه کردن، به هم فشردن ؛�323

 دلمه کردن، متراکم؛�338 غلیظ کردن، تبخیر کردن ؛�300خالی کردن 

؛�46 تراشیدن، بریدن ؛�193کردن   به زور جادادن، چپاندن، بار؛�324کردن 

 261مچاله کردن، تا کردن، خم کردن 

⍃ 304، استخراج 206، باریکی 196، خردی 37 کاهش 

 دوری 199
 انزوا،؛�240 قطب مخالف، جهت مقابل ؛�، بُعد مسافتدوری ]اسم[

 نقطۀ دوردست،؛�223 الیۀ بیرونی، پیرامون،� بیرون ؛�883گوشه گیری 

 دوری؛�234، کناره 236خارج ازمیدان دید، اقصانقاط، افق، مرز، حدّ 

46ازوطن، غربت، هجران،� جدایی 

؛�203 درازا، طول ؛�183، وسعت، فضا 183، بُرد، دامنه 201، فاصله مسافت

؛�233 طرح کلی؛�230 حدود، دُور، حاشیه، محیط ؛�238افق، زمینه، عقب 

 26مقدار، کمیت 

 محیطی،؛� راه دور، ازراه دور، دوربرد؛�، فاصله دار، بعیددور)فراتر( ]صفت[

 دورترین، منتهاالیه، اقصا؛� دورتر، آنسوتر، فراتر، عقب؛�پایانی، نهایی

 بَری،؛�203 طوالنی ؛�444، نامرئی، ناپیدا 446 خارج ازدید، ناپدید ؛�)اقصی(

 648مبری، منزه، پاک 

، دوردست، پَرت، غیرقابل دسترس، دست نیافتنی،دورافتاده

 آنطرف دنیا، خارجه، فراسوی دریاها، ماورای؛�دورازدسترس، دنج، خلوت

 محروم ؛� کامالً جدا؛�بحار

، فاصله داشتن، بعید بودن دوربودن ]فعل[

 آن سویِ، فراسوی، پشتِ،؛�، آنطرف، دردورترین نقطهبهدوراز ]قید[

؛� خارج ازدید، خارج ازبرد، خارج میدان؛�عقبِ، ماورای، فراتراز

دورازدسترس، دور

⍃ 203، درازی 183، فضا 46 گسیختگی 

# 200 نزدیکی 200
 قرابت،؛�202 همسایگی، مجاورت ؛�، کوتاهی فاصلهنزدیکی ]اسم[

 به هم نزدیک شدن، تقرب؛�480 تقریب، برآورد، تخمین ؛�11خویشاوندی 

 حضیض ؛�166 جماع ؛�279، تالقی، برخورد 293، تقارب، همگرایی 289

، دم دست،این سر،� این طرف، همین جا، همین دوروبر، همینفاصلۀکوتاه

نزدیکی ها

192، کوچه 192 پاتوق ؛�، همسایگی، محلهمحلنزدیک

؛�237، دوروبر، بغل، بغل دست، دم دست، پیش، جلو نزدیک ]صفت[

؛�512، فرضی 465، اندازه گیری شده 480تقریبی، برآوردی، تخمینی 

289 نزدیک شونده ؛�مقرون، قرین

، پیش هم بودن، همسایه بودن، هم محلی بودن، کنارنزدیکبودن ]فعل[

 289 نزدیک شدن ؛�202هم قرار داشتن، مجاور بودن 

آوردن، پیش آوردن ، جلونزدیکآوردن



، حدوداً، نزدیک به تقریبًا ]قید[

⍃ Qنزدیک شدن )تقرب(202، مجاورت 187، استقرار 28 برابری ،

289

 فاصله201
 درز،؛�، وقفه، فرجه، فترت، حد فاصل، بادخور، خاللفاصله ]اسم[

 استراحت،�681 آنتراکت، زنگ تفریح، مجال ؛�145 درنگ ؛�▼شکاف

 آزادی؛�203زیاد، درازی، طول   فاصلۀ؛�204کم، کوتاهی   فاصلۀ؛�683

 اندازه،؛�183، گنجایش، ظرفیت، فضای خالی، جا 744عمل، دامنۀ عمل 

 263 افتتاح ◄ گشایش و گشودگی ؛�236حدّ 

، منفذ، سوراخ،� تله،255، رخنه، دهنه، درز، چاک، تَرَک، قاچ، دره شکاف

 گسیختگی، انقطاع؛� تخلخل؛� شقاق؛�46، پارگی، دریدگی، قطع 255حفره 

؛�263، دهان 298، خروجی 234، آستانه 263 مدخل، راه ورودی ؛�231

[ 298 قلیان ◄ تراوش ≠ ]؛�255 تقعر ؛�▲فاصله

، شکافته، چاکدار، چاک، چاک چاک، قاچ قاچ، گشوده،فاصلهدار ]صفت[

 توخالی،؛�46، جدا 46 دارای ترک، ترک برداشته،� شکسته ؛�263باز 

263 متخلخل، سوراخ دار ؛�255پوک، پوچ، میان تهی، مقعر 

 شکافتن، چاک دادن،؛�46، ازهم بازکردن، جدا کردن فاصلهدادن ]فعل[

، آسودن145 مکث کردن ؛�46، بریدن 46قاچ کردن )دادن(، پاره کردن 

683 

 46 ، ترک خوردن )برداشتن(، جدا شدنفاصلهیافتن

⍃ 263، گشودگی 145، توقف 73، ردیف 55 ناقص

 مجاورت 202
 هم پوشی،؛�200، همسایگی، چسبیدگی، نزدیکی مجاورت ]اسم[

؛�289، تقرب 378 تماس، لمس ؛�هم پوشانی، هم نهشتی، تداخل

،237 جلو ◄ جوار، محضر،� حریم، آستان ؛�مابه االشتراک، وجه مشترک

230 حوالی، محیط ؛�192منزل 

، چسبیده به هم، بالفصل، بالفاصله، کناری، پهلویی، جانبی،مجاور ]صفت[

؛�43 هم نهشت، متداخل، متقاطع، آمیخته ؛� همسایه؛� مشترک؛�230محیطی 

پَهلویِ، درجوار، درپیِ قبلی، کنار، پشت سرهم 

؛�، پشت سرهم بودن200، کنار هم بودن،� نزدیک بودن مجاوربودن ]فعل[

وجوه مشترک داشتن، نیمه نیمه روی هم افتادن، روی هم افتادن، همنهشت

،289 درجوار حضرتش بودن، نزدیک شدن ؛�378 لمس کردن ؛�بودن

293متقارب شدن 

، مجاور کردن، کنارهم گذاشتن، کنارهم چیدن،پهلویهمگذاشتن

200نزدیک آوردن 

 ▲، َپهلویِ، مجاوردرجوار ]قید[

⍃ 378، تماس 200، نزدیکی 71، تداوم ]در ترتیب[ 9 ربط 

 درازی )طول(203
 قطر، کالیبر،؛�209، درازا، طول جغرافیایی، درازی، قد، بلندی طول ]اسم[

 کشش، بُرد، رسایی،؛� طول موج؛�230، شعاع، محیط 205ضخامت 

، عمق، دامنۀ724، میدان دید، پهنۀ دسترسی، میدان 183دسترس، دامنه 

 چیز؛�574 آب وتاب ،�570 طول وتفصیل ]کالم[ ؛�201، فاصله 744عمل 

 209، ساختمان بلند 209 مخلوق بلند ◄طویل 

،3، جوهر 319 عینیت، جسمیت، مادیت ؛�، بسط، گسترشامتداد

 تطویل، تمدید؛�183 حجم، فضا ؛�449 ادراک ≠، 319، شیء 6 عارض

 استطاله ؛�113

 خط؛� خط کش، میله، میل، تیر؛�، نوار، باریکه، رشته، نازُکه، محور، لینخط

؛�مستقیم، خط راست، خط منحنی، پاره خط، نیم خط، ضلع، وتر، شعاع، قطر

 586 خطاطی ◄خط نویسه ای 

 گز،؛�465، متر، کیلومتر، سال نوری، پارسک، مترولوژی واحدطول

؛� پا، فوت، یارد، مایل، میل؛�ذرع، وجب، فرسنگ، فرسخ، قدم، گره، قبضه

؛�88 واحد شمارش ؛� آر، آرشین؛� گره دریایی؛�سانتی متر، میلی متر، میکرون

465 مترولوژی ◄واحدهای اوزان و مقادیر 

؛�199، کشیده، طویل، ممتد، بعید، دور 209، دراز، بلند طوالنی ]صفت[

؛�113 درازمدت، طویل المدت، مدید، متمادی ؛�بامسافت بسیار، باوسعت

 مبسوط، گسترده، مطول، مفصل، مشروح، طویل ]کالم[،�579غرا، فصیح 

؛�209 بلند ◄ درازقد، قدبلند، لنگ دراز، اطول، باالبلند، بلند باال ؛�570

 ازطول ؛�163 باریک، نازک ؛�درازدست

586 کتبی ؛�437 خط دار، مخطط، راه راه ؛�، یک بعدی، کشیده، درازخطی

 دست دراز کردن،؛�، دراز )کشیده( بودن،� طوالنی بودنطویلبودن ]فعل[

 306، پا ازگلیم خود فرا نهادن 916، حق نداشتن 297تعدی کردن 

،328 کش آمدن ؛�، قد کشیدن، رشد کردن، استخوان� ترکاندندرازشدن

 113کشیده شدن، به درازا کشیدن، طوالنی شدن ]زمان[ 

، دراز کردن، کشیدن، طوالنی تر کردن، ممتد کردن، کشطوالنیکردن

 113 تمدید کردن ؛�دادن

 عمق دید داشتن،؛�، دوردست را دیدن، فاصلۀ زیاد را دیدنافقرادیدن

 بصیرت داشتن،،�510دوراندیش بودن ،دید عمیق داشتن، آینده نگر بودن 

 498باهوش بودن 

⍃ 465، سنجش 199، دوری 113 دیرگذری 

 کوتاهی204
 ارتفاع؛�200، کوتاهی فاصله، کم بودن مسافت، نزدیکی کوتاهی ]اسم[

، وظیفه نشناسی، فقدان458 اهمال درکار، غفلت ؛�210کم، پَستی، پایینی 

 حضیض ؛�918وظیفه 

 مخفف،؛� کوته نویسی، مخفف کردن؛�592، ایجاز، تلخیص اختصار

 مخَلّص ،�558 حروف اول اسم ؛�کوته نوشت، کوته نگاشت، جمع بندی

 کم ارتفاع، پخ، َپست، پایین؛�200، کم، نزدیک کوتاه]فاصله[ ]صفت[

 مختصر، حذف، مخَلّص،،�592 مخفف، خالصه ؛�، یک طبقه، ویالیی210



، خُرد196 کوتوله ؛� به اختصار؛� اجمالی، اختصاری، چکیده،�592منتخب 

196

، طول کمی داشتن کوتاهبودن ]فعل[

592، کشیدن، زدن، مختصر کردن، تلخیص کردن کوتاهکردن

⍃ 592 ، تلخیص569، ایجاز 196، ُخردی 42 رقم کاهنده 

205Qعرض . ضخامت 
،195 درشتی ؛�، عَرض، کُلُفتی، قطر، شعاع، پهنا، کالیبرضخامت ]اسم[

 32بزرگی 

؛�183، پهناور، وسیع 194، ضخیم، کُلُفت، پهن، پُربَر، جادار عریض ]صفت[

 ورم کرده،؛�32، بزرگ 195 قطور، درشت، چاق ؛�324ناتراوا، چگال 

 ازعرض؛� عرضی؛�197منبسط 

، کلفت بودن ضخیمبودن ]فعل[

⍃ 197، انبساط 195 درشتی 

 باریکی206
 چیز؛� نفوذپذیری؛�، الغری، نازکی، تکیدگی، ظرافتباریکی ]اسم[

 چیز کم ضخامت: کاغذ )به ضخامت؛�باریک و الغر: مو، دوک، خالل، نی

 575 ظرافت کالم ؛�کاغذ(، ورق، پوست پیاز

 رَدّ◄، گلوگاه، تنگنا، باریکه، گردنه، تنگه، کتل، راه باریک گردن

 گلو، سیب آدم، غبغب ؛�624)معبر( 

؛�163، الغر، ظریف، باریک اندام،� نازک اندام، نازک باریک ]صفت[

؛�163نی قلیان، نحیف، نزار، اسکلت، استخوانی،� مدادی، تکیده، ضعیف 

؛� نفوذپذیر؛� تَنگ، چسب؛� آب لمبو، لِه؛� لطیف، نازک بدن؛�باریک ترازمو�

 575ظریف ]کالم[ 

کردن، تکیدن، کوچک شدن، ، الغرباریکشدن؛�باریکبودن ]فعل[

198منقبض شدن 

، نازک کردن باریککردن

198، لِه کردن، کوبیدن، فشردن، منقبض کردن بههمفشردن

⍃ 198 انقباض 

 الیه . صفحه207
؛�، غشاء، قشر، فیلم، غالف، چینه، پوسته، رگه، ال، درز، رگالیه ]اسم[

 فلس، پوست؛� سکو، عرشه، کف، طبقه، اشکوب؛�▼ورقه، نازُکه، صفحه

226  آب طال، آب نقره، آب-، الک، لعاب، روکار؛� الیی؛�226

،226 رویه، روکش، پوشش ؛�، ورق، اسلب، تختال، فویل، کویلصفحه

 المل، رنده، تراشه، ]چیپ[، پوسته، رگه، ال، ورقه،؛�، روپوش226روکار 

 چیز الیه الیه: ساندویچ، پیاز، حلب، حلبی، آهنِ گالوانیزه )سفید(،؛�نازکه

◄ فضای دوبعدی ؛�549 وسیلۀ  ضبط ◄ صفحۀ گرامافون ؛�تختۀ سه ال

465، هندسه 465مختصات دکارتی 

، روی هم گذاشتن: آبکاری، شیرو انی کوبی، ورق کوبی،چندالیهکردن

آهن کوبی 

؛�، پوسته پوسته، چندال، مطبق، الیه الیه، ورقه ورقه، متورقچندالیه ]صفت[

226 پوشیده ؛�منطقه بندی شده

 روی هم چیدن، پهن کردن، نهادن،؛�، ورقه کشیدنروکشکردن ]فعل[

 226  انداختن، فرش کردن؛�گذاشتن

، برداشتن، پوست کندن، برش دادن الیهازرویچیزیبرداشتن

⍃ 231، میان 226، پوشش 194 ظرف 

 رشته . لیف208
، الیاف ریسیده )تابیده(، نخ تابیده، چله،47، تار، نخ، طناب رشته ]اسم[

؛�259، مژه، مژگان، ریش، مژک، ریشه، زبری 259 مو ؛�▼ الیاف، فیبر؛�پود

222 بافت متقاطع ؛� موی بافته؛�سیم، فیالمان

، الیاف طبیعی، الیاف حیوانی، پشم، کُرک، ابریشم، مو، آنقوره،فیبر

 الیاف معدنی: طال،؛� الیاف گیاهی: پنبه، کتان، کنف، غوزه ]پنبه[؛�کشمیر

 الیاف مصنوعی: نایلون، آکریلیک، بادله،؛�سیم، آزبست )پنبۀ نسوز(

 تولید الیاف، ابریشم کاری،؛�▼ نخریسی، ریسندگی؛�ریون، ابریشم مصنوعی

 370ابریشم کشی، کشاورزی 

، اسکاچ 222، نخ، بافته، منسوج ▲محصولالیافدار:رشته

چسب، شالق، کمربند ، باند، بانداژ، روبان، تسمه، تسمه پروانه، نوارنوار

نایلونی، کاست، ویدیو ، نوار47، طناب 47

 چرخ؛� تابنده، ریسنده؛�، نخ ریسی، پشم ریسی، ابریشم تابیریسندگی

222 بافندگی ؛�نخریسی، دوک، ماسوره پیچ

؛� ریش، نخ نما؛�، پشمی، نخی، ابریشمی، کُرکی، نخ مانندالیافدار ]صفت[

 045ابریشمین، زهی، سیمی، رشته ای، پیوندی، وصل کننده 

 222، تنیدن 222 بافتن ≠ ؛�، ریسیدن، نخ ریسی کردن، تابیدنرشتن ]فعل[

⍃ 259، زبری 222، تاروپود: بافت متقاطع 47 پیوند و اتصال 

 بلندی )ارتفاع( . باال . رو209
 قد، قامت، باال،؛�203، ارتفاع، طول عمودی، تراز، درازا،� طول بلندی ]اسم[

 باال،؛�371 بدن انسان ◄قدوباال، قدوقواره، قدوقامت، اندام کشیده، اندام� 

 چیز باالرونده، مَدّ ]موج[؛� هوا، ارتفاع سنجی؛� فراز، علو؛�رو، سطح رویین

 310 باال بردن، ترفیع ؛�308 باال رفتن، صعود ؛�▼

 قلّه؛�، ارتفاعات، باالبلندی، مشرف▼، کوه▼، فالت، تپهزمینمرتفع

213)رأس( 

195، توده 253، تل، کومه، پشته تپه

؛� البرز، زاگرس، هیمالیا، دماوند، الوند؛�، رشته کوه، سلسله جبالکوه

 یخچال؛�255 حفره ◄ دره ؛� یال، خط الرأس کوه، قله، صخره؛�آتشفشان

طبیعی

؛�، مناره، ستون، برج، ارک )ارگ(، قلعه، بارو، آتشگاهساختمانبلند

 چیز بلند: نردبان،؛� آنتن، دکل، ابرقارچی؛�اهرام،� برج ایفل، آسمان خراش

▲نیزه، خدنگ، کوه



؛�، زرافه، فیل، غول، سرو، نخل، شمشاد، )شاخ شمشاد(، نهالمخلوقبلند

 ▲209 ساختمان بلند ◄چیز طویل 

 متموج، دارای موج، مواج؛�، سونامی350، باال آمدن آب دریا، موج َمّد

 قدبلند،؛�، مرتفع، رفیع، متعالی، باال، سربه فلک کشیده، سرکشبلند ]صفت[

،206قد، باالبلند، بلند باال، کشیده، نازک، باریک  دراز، دیالق، رعنا، سروْ

؛�162 رشید، برومند، تنومند ؛�203دراز قد، لنگ دراز، اطول، طوالنی 

 شامخ،؛�261 معلق، آویزان، برفراز، مشرف، خمیده، خَم شده ؛�کوهستانی

 باالتر، باالیی،؛�741منیع، واال، بلندمرتبه، گرانقدر، بلندپایه تر، عالیرتبه 

؛�، زبرین، برین، مافوق213، باالترین ▼باالدست)ی(، علیا، فوقانی، رویی

هوایی 

203 طوالنی ؛� نصب شده؛�، درحال اهتزاز، افراخته، قدبرافراشتهافراشته

؛� رومیزی، روکار؛�، زبرین، مافوق213، باالیی، فوقانی، باالترین رویی

 522عیان، آشکار 

، ارتفاع داشتن، مشرف به جایی بودن بلندبودن ]فعل[

، برفرازِ، ازفرازباالِی ]قید[

⍃ ترفیع308، صعود 215، عمودی 213، قّله . راس 203 درازی ،

 990، معبد 344، زمین 310

# 210 پَستی . پایین . زیر 210
 محل پَست: سطح دریا،؛�، َپستی، پایین بودن، مرتفع نبودنپایینی ]اسم[

، کف دریا،255دره، دره  زمین های پست، پایین دست، دامنۀ کوه، تهِ

◄، معدن 255زمین، چاه، حفره   اعماق زمین، زیر؛�343اقیانوس 

، شکم، پایین،214 سطح زیرین، َکف، زیر، بُن، ته ؛�359معدن شناسی 

 اساس، اصل،؛�211، حضیض، قعر، عمق 218زمین، قاعده، بیخ، تحت، پایه 

◄ افق ؛�309 پایین آمدن، سقوط ؛�311 پایین آوردن، تنزل ؛�218بنیاد 

<فرودست، فرومایه> فرو-، ؛� غارنوردی؛� قطار زیرزمینی، مترو؛�216افقی 
؛�216، افقی 258، مسطح، صاف 216، پَست، خم، خوابیده پایین  ]صفت[

 زیرین، پایینی، تحتانی، سفلی، فرودست،؛�زیرزمینی، تحت االرضی

؛�204 یک طبقه، ویالیی، کم ارتفاع، کوتاه ؛�214پایین دستی، پایین ترین 

311 پایین آورنده ؛�309نزولی 

بودن، خوابیدن، خزیدن، پایین ، زیر چیزی بودن، زیربودنپایین ]فعل[

309 پایین آمدن ◄ <فروآمدن، فروافتادن> فرو-، ؛�311آوردن 

، پایین، تحت، ذیلزیر ]قید[

⍃ 972، جهنم 311، تنزل 309، سقوط 214، تَه 211 عمق 

 عمق 211
 پایینی◄ قعر، کَف، سطح زیرین ؛�255، ژرفا، گودی، تقعر عمقN ]اسم[

 اعماق، پرتگاه،؛�255 دره ؛�ویل، غار  چاله، چاه، چاه عمیق، چاه؛�210

◄ غواصی ؛�972 قعر جهنم، جهنم ؛�359 گوشته، زمین شناسی ؛�663ورطه 

 غارنوردی؛� زیردریایی؛�313شیرجه 

 ریشه دار،؛�255، ژرف، دهان بازکرده، گود، مقعر عمیق  ]صفت[

 153تغییرناپذیر 

بودن، نداشتن، گود ، عمق داشتن، ژرف بودن، تَهعمیقبودن  ]فعل[

 311 به عمق بردن، پایین آوردن ؛�کردن دهان باز

⍃ 343، دریا 311، تنزل 210 پَستی 

 کم عمقی 212
،226، پوسته، رویه، پوشش 239، رو، زیر، کنار سطح؛�کمعمقی ]اسم[

،305 جای کم عمق: حوض، گدار، گذر ؛� خراش، راش جزیی؛�223بیرون 

 برداشتن؛�639، عدم اهمیت 491 سطحی بودن، دانش� سطحی ؛�346دریاچه 

سطحی، تراشکاری، رنده کاری، براده� برداری 

؛�258، َتخت، صاف 206، سطحی، نازک، باریک کمعمقN ]صفت[

254 تراشیده، برجسته، برآمده ؛�639بی اهمیت 

، تراشیدن، تراش دادن )کردن(، برداشتن،�سطحرابرداشتن ]فعل[

 خط؛�خراشیدن، رنده کردن، پوست کندن، پوست گرفتن، زدودن، ستردن

 کنده کاری کردن،؛�260، دندانه دار کردن 262 شیارکشیدن ؛�انداختن

 کم کردن ضخامت ؛� تراشاندن؛�555گراور ساختن 

⍃ 226، پوشش 223 بیرون 

 قّله . رأس 213
، اوج، قطب، باال، فوق، تاج، افسر، نوک، باالباالها▼، رأس، سَرقّله ]اسم[

، نقطۀ اوج، رأس درخت، رأس موج، اوج128 ظُهر ؛�)باالباال(، تارک

 باالی؛�713 برج، بارو، استحکامات ؛�209عطف، بلندی  منحنی، نقطۀ

؛�209، زمین مرتفع 226 طبقۀ باال، پنت هاوس، پشت بام، سقف ؛�نردبان

؛�209 اورست، دماوند، کوه ؛�741 رئیس ؛�743تاج، نشان سلطنت 

باالدست، سرچشمه

؛� باالخانه؛� پوست سر، پیشانی، جبین؛�، کلّه، مغز، جمجمه، مخ، مخچهَسر

 هیپوتاالموس،؛� مالج، مالز؛�، فَرق259 تارک، زلف، مو ؛�206گردن 

447 دِماغ، شعور ؛�هیپوفیز

، باالیی، فوقانی، زبرین، باالدستی، علیا، برین،209، رویی باالترین  ]صفت[

،�644 نیکو ؛�209 هوایی، رفیع، متعالی، بلند ؛� تاپ، سوپر؛�34مافوق، برتر 

 741 شامخ، منیع، واال، بلندمرتبه، گرانقدر، بلندپایه تر، عالیرتبه ؛�638مهم 

بودن، برتر بودن بودن، رو بودن، باال ، دراوجدررأسقرارداشتن ]فعل[

 ظهر؛�54، کامل کردن 725 به قلّه رسیدن، به اوج رسیدن، انجام دادن ؛�34

 رئیس بودن، ریاست کردن،؛�شدن، آفتاب پهن بودن، روز به نیمه رسیدن

 733حکمرانی کردن 

⍃ 256، تیزی 209، بلندی 194، ظرف 69، پایان 34 برتری 

 تَه . بُن 214
 قعر، َکف، شکم، زمین،؛�218، قاعده، تکیه گاه 218، بُن، پایه تَه ]اسم[

 ریشه، بیخ، شالوده، زیربنا، بنیان،؛�210 پایینی ◄تحت، سطح زیرین 



؛�238 ماتحت، باسَن ؛�226 زمین، زمینه، کف، فرش ؛�218اساس، بنیاد 

 69 آخر، انتها

، لِنگ، پاچه، زانو، ران، ساق پا، کف پا، پاشنه، شست، انگشت پا، ناخنپا

،268 پیاده ◄ رهگذر، عابر ؛� سُم، مژک؛�پا، قوزک، مچ، کشالۀ ران

؛�267 پیاده روی ،�837، رقص 265 خرام ◄ گام، قدم ؛� پیاده رو؛�پیاده فرد

پی 

 مینیمم، حداقل،؛�210، زیرین، پایینی، تحتانی، پایین پایینترین ]صفت[

؛�216 خوابیده ؛�156 ریشه ای، بنیادی ؛� اسفل السافلین؛�35 کمتر ◄اقل 

 218 نگاه دارنده ؛�زیرزمینی، تحت االرضی

 پیاده رو؛� پیاده؛� پادار، سُمدار؛�، پدال دارپایی

⍃ 218، پایه 210، پَستی 35 کهتری 

 عمودی215
، عمودی بودن، راستی، ایستادگی، زاویۀ قائمهحالتعمودی ]اسم[

، دیرک، دکل، ستون218 ساختار عمودی: تیر ]عمود[ ؛�)راست(، عمود

 شاقول،؛�209، استاالگمیت، برج، مناره، ساختمان بلند 235، دیوار 218

منصف   عمودِ؛�گونیا

پا، بپای، راست قامت، ، ایستاده، برپا، راست، برخاسته، سرعمودی ]صفت[

 عمودبرهم،؛� وایستاده؛�، مستقیم الخط249شاخ شمشاد، قائم، قائمه، مستقیم 

 مستقر، استوار؛�310، باالرفته 209 نصب شده، برافراشته، افراشته ؛�متعامد

153

 برخاستن، ازجا؛�، ایستاده بودن، برپا بودن،� ایستادنعمودیبودن ]فعل[

برخاستن، سَر پا شدن، بلند شدن، برخیزیدن، باال آمدن، خاستن 

، افراشتن، نصب کردن، برپا کردن، ایستاندن، باال بردنعمودیکردن

 سرپا نگه داشتن ؛�249، مستقیم کردن 310

⍃ 310، ترفیع 249، مستقیم 209 بلندی 

 افقی216
 چیز افقی: افق، خط افق، سمت، صفحه؛�، افقی بودنحالتافقی ]اسم[

 سکو، عرشه،؛�، گستره، سطح دریا، سفرۀ آبهای زیرزمینی348، دشت 207

◄ تسطیح ]؛� دراز کشیدن، افقی شدن؛�249 همواری، مستقیم ؛� سفره؛�تراز

 تراز آبی ؛�[258صاف بودن 

 ▼، طاق باز، خوابیدهدرازکش

، خواباننده،258، هموارکننده، افقی کننده، صاف کن صافکننده

براندازنده،� تبر، اطو )اتو(، اتوبخار، اتوپرس، وردنه، بام غلتان، غلتک،

 اتوکشی ؛�بولدوزر، غلتبان

 249 هموار، مستقیم ؛�، َتخت، تراز، ولو258، مسطح، صاف افقی ]صفت[

، دمر، طاق باز، درازکشیده، ولو، درازکش خوابیده

 پخش زمین شدن، ولو؛� درازکشیدن،�679، خوابیدن افقیبودن ]فعل[

210 خزیدن، پایین بودن ؛�309شدن، افتادن 

،249، مستقیم کردن 258، هموار کردن، صاف کردن افقیکردن

خواباندن،� ماالندن، پخش کردن، گستردن، لِه کردن، باخاک یکسان

 679کردن، برانداختن، انداختن، ساقط کردن، سست کردن 

⍃ 348، دشت 258، صاف 249، مستقیم 28 برابری 

 آویزانی217
136 تأخیر ؛�254 برآمدگی ؛�، معلق بودن، تعلیقآویزانی ]اسم[

، جسم معلق، آویزه، تاب، آونگ، زیور آویخته، گوشواره، جواهراتآویز

، دامن، خوشه،421  تَگ، دُم، پرده،�844 منگوله، تزیینات لباس ،�844

 259 طرۀ گیسو، مو ؛�218علقه، کراوات، گیره 

، چوب رخت آویز، جارختی، جالباسی، میخ طویله، بندِ شلوار،� دار،قالب

 619 قالب ماهیگیری، شکار ؛�218گیره 

، معلق، سرنگون،� وابسته، آویخته، لق، ول، آزاد، شُل،آویزان ]صفت[

 بزآویز ؛�49نچسب 

 روی چیزی معلق شدن،؛�، آویختن، تاب خوردنآویزانبودن ]فعل[

 آویزان شدن، درآویختن، چنگ زدن، جنگ تن به تن؛�پوشاندن، خیمه زدن

136 منتظر بودن، معلق بودن ؛�712کردن 

؛�، فروهشتن، افکندن، پایین انداختن، آویختن، آویزه کردنآویزانکردن

 اخراج کردن، طرد؛�136معلق کردن، به تأخیر انداختن، به تعویق انداختن 

300کردن 

⍃ 254، برجستگی 218، پایه 49 عدم انسجام 

 پایه . تکیه گاه218
؛�703، جاپای محکم، حبل المتین، کمک ▼، زمین، پایهتکیهگاه ]اسم[

؛�778 نگهداشت، نگهداری ؛�473 توکل، اتکا، اطمینان ؛�تکیه، لَم، یله

 662پناهگاه 

، پشتیبان▼، چارچوب218، حائل، نگهدار، عصا، شاسی، اسکلت پایه

، بُن، تکیه▼، طاق، ستون▼دیوار، دیوار، تیر

، دستگیره، دسته، قبضه، فرمان، اهرم، بازو گیره

، اساس، مبنا، اصل، بنیان، زیربنا، شالوده، کف اتاق، بستر، سنگفرش،بنیاد

 ریشه، بیخ، پی، تَه،؛�▼ بنا، ارکان، ستون؛�▲[، پا]ی[، پایه226 فرش ◄]

 066، خشت اول، سرآغاز 214بُن 

 سندان، چرخ دستی، پاسنگ، سکو، منبر؛�، سه پایه، عسلی، میزتحریرمیز

 301 رومیزی، سفره، خوان، بزم؛�990 وسائل مسجد ،�539

طاووس، تخت سلطنت، ، تخت، نیمکت، مبل، سریر، تختِصندلی

 منبر، مسند،؛� اریکه، اورنگ، گاه؛� ویلچر، صندلی چرخدار؛�جلوس محل

 مبلمان، کاناپه، مبل راحتی،؛� جا، جای؛� کرسی، پشتی، مخدّه؛�مقام، عرش

 226 فرش ؛� عرشه؛�مبل استیل، تختخواب شو

 رختخواب،؛�679 خواب ؛�، گهواره، ننو، تخت، بالین، تشکتختخواب

226روتختی 

679 خواب ؛�، کوسن، بالین، نازبالش، نازبالشت، متکابالش

 میله، میل لنگ ؛�، شاه تیر، تیر حمال، الوار، عمودتیر



 بادبند ؛�▲ ارکان، بنیاد؛�▲، رکن، نرده، میله، شمع، تیرستون

 اکسل؛�، محور، نقطۀ اتکا، لوالپاشنه

، طاقچه، قفسه، لبه، بخاریَرف

 مهره،؛�، ستون فقرات218، قاب، چوب بست، داربست، اسکلت چارچوب

 قاب عکس،؛� کادر؛�▲ قالب، بدنه، شاسی، پایه؛�استخوان، دنده، غضروف

قاب عینک 

 331، ساختاری 156 اساسی، بنیادی ؛�، حمال، پشتیباننگاهدارنده ]صفت[

، تحمل کردن، به دوش گرفتن، حمل کردننگاهداشتن ]فعل[

، روی چیزی ایستادن، پشتیبانی شدن، جای محکمی داشتن،تکیهدادن

 473 مطمئن بودن ؛�تکیه داشتن )دادن، کردن(، لَم دادن، یله دادن

، ازپایه، ازاساس، اصالً ازبنیاد ]قید[

⍃ 226، پوشش 217، آویزانی 214، تَه 66، سرآغاز 47 پیوند،

 631، مواد 228پوشاک 

 توازی219
، همزمانی18، تشابه 245، تقارن 24 مطابقت ؛�، موازی بودنتوازی ]اسم[

123 

 متوازی االضالع، متوازی السطوح ؛�، راه آهن، میلۀ پاراللخطوطموازی

، مطابق،123 همزمان ؛�، متوازی، متحدالمرکز، هم مرکزموازی ]صفت[

 239 کناری، جنبی ؛�24منطبق )سازگار( 

یافتن، به موازات یکدیگر حرکت کردن، ، باهم تمدیدموازیبودن ]فعل[

 همزمان بودن ؛�درکنار هم بودن

⍃ 18، تشابه 9 ربط 

# 220 تورب . شیب 220
؛�261، َخم ▼، میل، انحراف، افتادگی، کجی، تمایل، شیبتورب ]اسم[

 لوزی ؛�251، پیچ وتاب 247قیقاج، زیگزاگ، اعوجاج، زاویه دار بودن 

◄ سطح شیبدار ؛� درجۀ شیب؛�، سرازیری، سرپایینی، سرباالیی، فرازشیب

630ماشین 

؛�، خَم▼، کج، یکبر، مایل، مورب، قیقاج، یکوری، شیبدارُاریب  ]صفت[

 لوزی شکل ؛� انحرافی؛�261تابیده، معوج، خمیده، خَم شده 

 247، سرباال، سرپایین، تند، زاویه دار شیبدار

 218 تکیه دادن ؛�، شیب داشتن، کج بودنُاریببودن  ]فعل[

، اُریب کردن 261، کج کردن، خَم کردن شیبدادن

⍃ انحنا247، زاویه دار 246، بدشکلی 222 تاروپود: بافت متقاطع ،

248 Qسقوط: پایین آمدن308، صعود: باال رفتن 282، انحراف ،

309 

 وارونگی 221
، واژگونگی، برگشت، برگردانی،� برگشت سوی درون،وارونگی ]اسم[

 وارونگی هوا،؛�417 رفلکس، انعکاس ؛�217 آویزانی ؛�148رجعت 

 نقض، ابطال؛�738 سرنگونی، واژگون سازی، براندازی،� آشوبگری ؛�اینورژن

 704، تقابل، ضدیت 479

 چپکی،؛�217، وارونه، معکوس، سرنگون،� آویزان واژگون ]صفت[

 216 خوابیده ؛�240، مقابل 14 ضد، مغایر ؛�برعکس، پشت ورو

 217، برعکس بودن،� آویزان بودن وارونهبودن ]فعل[

؛�، چپ شدن )کردن(، معلق شدن )زدن(، سرنگون شدنوارونهشدن

اوضاع و احوال برگشتن

، برگرداندن، پس وپیش کردن، دگرگون ساختن، سرنگونوارونهکردن

217 آویزان کردن ؛�کردن

⍃ 240، روبرو 151، تغییر متقابل 61، بی نظمی 14 مغایرت 

 تاروپود: بافتQ متقاطع222
؛� بافت، رفو،  بخیه، درزگیری؛�، بافندگی، نساجیبافتمتقاطع ]اسم[

208ریسندگی 

، حصیر، سبد، تور، توری، بافتهشبکه

، بافته، پارچه، قماش، متاع، امتعه، بافه، محرمات، پالس، محصولمنسوج

◄ الیاف ؛� پشه بند؛� بافتنی، تریکو؛� قواره؛�226 قالی، فرش ؛�208الیاف دار 

 228 خیاطی ؛�208 فیبر

، }انواع منسوج و پارچه:{، آستری، فاستونی، حریر، دیبا، اطلس،�پارچه

 متقال، چیت، کرباس، چلوار، مخمل، توری، گاز، پرنیان،؛�زربفت، ساتن

پرند، وال، پشمی، کتان، کتانی، لیف، پشمینه، تافته، ترمه، چادری،

ماهوت، گونی، برزنت، بشور ]و[بپوش، ارمک، ارلون،� ارگاندی )ارگانزا(،

 بَزک، ململ،؛� ناشور، استرچ؛�تترون، پوپلین، ترگال، گاباردین، کرپ

گالبتون، سابله 

، کاموا، کالف میلبافتنی؛�بافت؛�بافتنی

 دستگاه بافندگی،؛� چله، تار، پود، گره؛�، پشم بافی، قالی بافیبافندگی

 بافنده،؛� چوب بست فرش؛� ماکو، ماسوره، ماسوره پیچ؛�دستگاه پارچه بافی

؛�208 ریسندگی ؛� آتش گیره، غنده؛�نساج، مهندس نساجی، خیاط، جوال

228چرخ خیاطی، ابزار � دوزندگی 

؛�220 اُریب ؛�، گره دار، حصیری، مشبک، درهم بافته، توریمتقاطع ]صفت[

متداخل 

208 الیاف دار ؛� ناقواره؛� اطلسی، کتانی؛�، منسوجبافته

پیچیدن تنیدن، درهم گذشتن، درهم ، قطع کردن، ازهمتنیدن  ]فعل[

 دانه انداختن،؛�▲، بافندگی کردن، درهم بافتن، درهم پیچاندن، تنیدنبافتن

 دوختن، گره زدن؛� به هم پیچیدن، گیر انداختن؛�کردن انداختن، کور سر

208 ریستن، ریسیدن، تابیدن، به هم تابیدن، نخ ریستن، رشتن ؛�45

⍃ 220، تورب 208، رشته 62، تنظیم 50، ترکیب 12 همبستگی،

،331، ساختاریافتگی 251، پیچ وتاب 228، پوشاک 226پوشش 

 844تزیین 



 بیرون ]فضا[223
 صورت؛�230، برون، خارج، فضای بیرون، پیرامون، محیط بیرون ]اسم[

،212 کم عمقی ◄ پوست، پوسته، قشر، رویه، سطح ؛�445ظاهر، ظاهر 

  طرح؛� قسمت بیرونی: صدف، پوکه، روبنا، پوسته، روکش؛�226پوشش 

 راه خروج،؛� بیگانگی؛� تظاهر، بیرون آمدن، خروج؛� هوای آزاد؛�233کلی 

◄ زیر ؛�209 بلندی ◄، باال، رو 237 جلو ؛�296خروجی، مخرج، خروج 

 84 عدم تطبیق ؛�59 بیرونی بودن ؛�57 بیرون گذاشتن ؛�210پایینی 

 برونی، پیرامونی، محیطی؛�، خارجی، بیگانه، ظاهریبیرونی]فضا[ ]صفت[

 اهل بیرون رفتن،؛� شناور، غوطه ور؛�212 کم عمق ◄ سطحی ؛�230

 نخودی،؛�10 بی ربط ؛� غریبه، ناشناس، ناآشنا، نابلد؛�6  عارضی؛�اجتماعی

مستمع آزاد 

؛�6  عارضی بودن؛�، خارج بودن، ازدور خارج بودنبیرونبودن  ]فعل[

؛� بیرون رفتن، اوت شدن، خارج شدن؛�230قاب کردن، درمیان گرفتن 

،355برآوردن، برآمدن، جوشیدن  زدن، سَر بیرون آمدن، بیرون زدن، سَر

رفتن، خارج شدن سَر

 به بیرون نگریستن؛�، حصار کشیدن300، خالی کردن بیرونکردن

، بیرون آوردن، به منصۀ� ظهور آوردن، آرزویِخارجیدادنوجود

کسی را برآوردن )برآورده کردن(، جامۀ عمل پوشاندن، عملی ساختن،

 بیرون؛�6 ، عینیت دادن725 انجام دادن ،�671عملی کردن، مبادرت کردن 

آمدن، برآمدن

⍃ 212، کم عمقی 59، بیرونی بودن 57، بیرون گذاشتن 6 عارض،

 226پوشش 

 درون224
، داخل، تو، اندرون، بطن، دل، مغز، لُب، روح، نهان، نهاد، میاندرون ]اسم[

 فطرت،؛�192، حرم، مأمن 185 حیاط، صحن، اندرونی، محل ؛�231

 انتشار؛�189 اشباع، حضور ؛�297 نفوذ، دخول ؛�225 هسته، مرکز ؛�3 جوهر

 امعا واحشا، اندام؛�43 تداخل، آمیختگی ؛�75 تفرق ◄در درون چیزی 

193، مظروف 452 موضوع ◄ متن، فحوا، محتوا ؛�▼داخلی

، امعا، احشا، امعا واحشا، اندرونه، اعضای حیاتی، دل، قلب،اندامداخلی

 دستگاه گوارش: دهان،؛�شکم، معده، شش، جگر، قلوه، کلیه، مثانه، آبگاه

، باب المعده، کیسۀ صفرا، اثناعشر، رودۀ کوچک، رودۀ194مری، معده 

 دستگاه گردش خون: قلب، دل،؛�بزرگ، مقعد، طحال، آپاندیس، اسفنکتر

 دستگاه تنفس:؛�رگ، ورید، خون، دهلیز، بطن، دریچه، آئورت، عروق

؛� سنگ دان، آبشش، آالیش؛�ریه، شش، حلق، خرخره، نای، نایژه، میزنای

371 بدن انسان ◄اندام، قدوقواره 

225 هسته ای، مرکزی ؛�، داخلی، میانی، اندرونی، اندرونهدرونی ]صفت[

؛�189، دردرون بودن، توی چیزی بودن، حضور داشتن داخلبودن ]فعل[

075 متفرق شدن ◄ پخش بودن ؛�189 فراگرفتن ؛�747زندانی بودن 

؛�78 شامل شدن ؛�بودن داشتن، شامل بودن، دارا ، دربردردرونگرفتن

 دیوار کشیدن؛�747 زندانی کردن ؛�299درخود حل کردن، حل کردن 

 232، احاطه کردن 235

، نفوذ کردن297 وارد شدن، داخل شدن ؛�303، فرو کردن داخلکردن

 189، منتشر شدن در چیزی 297

⍃ 225، مرکز 5، عرضیت 3 جوهر 

 مرکز225
689 هدایت ،�689 رهبری، مدیریت ؛�324 تراکم ؛�، تمرکزمرکزیت ]اسم[

، قلب، هسته، ناف، کمر،70، مرکز ثقل، محور، قطب، کانون، وسط مرکز

 نقطۀ پرگار؛� سانتر؛�5 جزء اساسی

 برتر؛�70 وسطی ؛� متمرکز؛�، سانترال76، هسته ای، کانونی مرکزی ]صفت[

 اساسی ،�638، مهم 34

؛�76 متمرکز شدن ؛� مجتمع کردن؛�، سانتر کردنمتمرکزکردن ]فعل[

449تمرکز کردن، تفکر کردن 

⍃ 224، درون 76، کانون 70 وسط 

 پوشش226
،207، سرپوش، رویه، الیه ▼، لفاف، جلد، روکش، فرشپوشش ]اسم[

،344، زمین ▼، پوشش زمین▼، پوست▼، سایبان▼، چادر▼سقف

 آستر؛�228، لباس، حجاب، پوشاک 222 منسوج ؛�▼، روکار▼روتختی

؛� اندود، ایزوالسیون، عایق کاری، عایق بندی؛�844 تزیین ؛�227

 527 ماسک، نقاب ؛�▼بسته بندی

 ایزوله،؛� شیرو انی کوبی، آهن کوبی؛�، بام، پشت بام، شیرو انیسقف

ایزوگام، ایزوسیل، ایرانیت 

 چادر سیاه، چادرنماز، روسری؛�، خیمه، خرگاه، سراپرده، جایگاهچادر

 اُبه ؛�228

؛�، پلک، مژه421، چتر، آفتاب گیر، آفتاب گردان، باران گیر،� پرده سایبان

418 تاریکی ◄ سایه ≠ ؛�194آالچیق 

، کاغذ کادو، جلد، لفاف، روکش، مفرش، کارتن، جعبهموادبستهبندی

؛�، شیشه، قوطی، قوطی آلومینیوم، افشانه، اسپری، تتراپک، پی ای تی194

 194، سبد 194 کیسه ؛�662 وسیلۀ  حفاظت ؛�بسته بندی، پُر کردن

، جلد، مخاط، بشره، چرم، پوست دباغی شده، ورنی، چرم گاو،پوست

 روکش، لعاب، غشا،؛� فلس، پولک، الک؛�تیماج، جیر، پوست مار، مَشک

؛�651 زگیل، بیماری پوستی ؛� اکتودرم )برون پوست(، مالنین؛�207الیه 

انگشتی 

، سنگفرش، آسفالت، شوسه، پارکت، موکت، مکالئوم،پوششزمین

 سبزه، چمن، ماسه، شن، ریگ،؛�آجرفرش، موزائیک، کاشی، سرامیک

؛�344 صخره ◄ سنگ ؛�344سنگالخ، قلوه سنگ، زمین خاکی، خاک 

 ▼قالی، فرش

؛�، دشک218 بالش ،�679 خواب ؛�، پتو، لحاف، باال پوش، ملحفهروتختی

رومیزی

، قالی، زیلو، گلیم، گبه، جانماز، بساط، بوریا، پادری، تودری،فرش



 صندلی◄ مخده ؛� ذرع ونیم؛�زیرانداز،� پشتی، قالیچه، سرانداز،� کناره، تخته

 ... 427 سفید ◄ رنگ فرش ؛�844 نگار ◄ نقش قالی ؛�218

، نما، روکاری، روبنا، سنگ روبنا، گچ، دوغاب آهک، دوغاب،روکار

 مادۀ◄ رنگ ؛� کاغذ دیواری؛� روکش، مینا، لعاب؛�آجرچین، بام پوش

425رنگی 

 خیمه زننده، روکش کننده،؛� کشیده؛�، ساتر، حاجبپوشاننده ]صفت[

؛�212 کم عمق ◄ سطحی ؛�75پهن)شده(، فراز، پراکنده، متفرق 

؛�32 فراگیر ◄ پخش گردیده، گسترده ؛�سایه افکن، سایه گستر، سایبان

 742 خادم ◄فراش 

 مفروش، آسفالت شده،؛�228، مستور، محجبه، محجوبه، ملبس پوشیده

؛� پوشیده ازبرف؛� سرپوشیده، مسقف، سایبان دار؛�آسفالت، آسفالته

418، تاریک 418 خاموش ◄ درسایه ؛�روکش شده، روکش دار، اندوده

، چرمی، فلسی، درمال، جلدیپوستی

، فراگرفتن، گستراندن، کشیدن، پهن کردن، پخش کردنپوشاندن  ]فعل[

 207 جلد کردن، روکش کردن ؛�75 متفرق کردن ◄

، چادر گستراندن، آویزان بودن بر فراز محلی، معلق بودن برخیمهزدن

فراز محلی، چادر زدن، طاق زدن، فروپوشاندن،� همپوشی داشتن، سایه

انداختن، چتر )زدن، گستراندن(

، فرش گستراندن، آسفالت کردن، سنگفرش کردن، پهنفرشکردن

کردن، گستردن، انداختن 

، مالیدن، روکار کردن، پوشاندن، رویه207، روکش کردن اندودن

227انداختن 

⍃ آستر223، بیرون 218، پایه 212، کم عمقی 207، الیه 40 متَمم ،

631، مواد 421، حفاظ 264، انسداد 235، دیوار 228، پوشاک 227

 آستر . تویی227
 230 غالف ؛�226، کاغذ دیواری، پوشش 226، عایق، روکار آستر ]اسم[

 231 درز، میان ؛�، پوشال، الیی، پنبه، عایق، پرکردگیتویی

کردن )چسباندن، کشیدن، ، رویه کشیدن، آستررویهانداختن ]فعل[

 226دادن(، عایق کردن، پوشاندن 

، آکندن، انباشتن، چپاندن، توپُر کردن، ازپنبه پُر کردن،کردنپُر

 189، فراگرفتن 187 گنجیدن، جا گرفتن، مستقر شدن ؛�گنجاندن

⍃ 231، میان 226 پوشش 

 پوشاک . پوشیدن228
، حجاب، جامه، رخت، لباس، خلعت، کسوت، جبه،پوشاک ]اسم[

، لباس روحانی▼ پیراهن؛�باالپوش، جل، پالس، دلق، ردا، تن پوش، البسه

 848 مُد ،�844، لباس نظامی، لباس فاخر 989

، اونیفُرم، لباس مدرسه، فُرم، لباس رسمیُانیُفرم

 عبا، عمامه، دستار، لباده،؛�، شنل، اشارپ، شوال، کیمونو، سارونگخرقه

 989قبا، لباس روحانی 

، کت و دامن، دوپیس، سه پیس، لباس رسمی، اسموکینگ،کتوشلوار

آرخالق )ارخالق( 

▼، جلیقه، پوستین، پالتوُکت

، پولوور، بافتنی، بلوز، نیم تنهژاکت

، تنبان، تنکه، استرچ شلوار

، دامن شلواری، کلوش، ترک، شلیطه، پاچین، مینی ژوپدامن

؛� ساری، کیمونو؛�، سارافون، مانتو، ارمک،� ماکسی، ماکسی ژوپپیراهن

 تی شرت، آستین کوتاه )بلند(؛�بلوز )بلیز(، شمیزه

، زیرجامه ، زیرپوش، زیرپیراهنی، عرق گیر، زیرشلواری،� تنبان،لباسزیر

 سینه بند، پستان بند، سوتین، کرست،؛�شورت، اسلیپ، پایین پوش، شلوارک

 بادی، تک پوش ؛� زنار؛�گن

 ▲، شب کاله، پیژامه،� جامۀ شب، لباس زیرلباسخواب

، مایو، بیکینی، شورتلباسشنا

، کاپشن، اورکت، پوستین، خز، بادگیر، بارانی، ابره،� سویشرت پالتو

 برقع،،�527 روبند، لچک، نقاب ؛� شال، شال گردن؛�، مقنعه، چارقروسری

 عرق چین،؛� چادر، چادرسیاه، چادرنمازی، چادرنماز؛�پیچک، پیچه، چارقد

 باشلق،� اگال )عقال(، پستیژ ؛�▼ سایر پوشیدنیها◄کاله 

، جوراب ساق کوتاه، بلند، سه ربع، جوراب شلواریکفشوجوراب

 کفش، پا]ی[پوش، پا]ی[افزار،�؛� واریس، ساپورت∽)شیشه ای، رنگ پا(، 

چکمه، پوتین، نعلین، گیوه، کفش ورزشی، کتانی، آدیداس، دمپایی،

صندل، روفرشی، پشت باز، ارسی )کفش چرمی(، پستایی، پشتی، آجیده،

 پاشنه کش؛�بندانگشتی، پوزار، پنجگی

، کراوات، دستمال گردن، پاپیون، دستار، کمربند،سایرپوشیدنیها

دستکش، سردست، مچ پیچ، مچ بند، کاله، دستار، عرقچین، دستمال،

پیش بند، یقه، یخه، آفتاب گیر، آفتاب گردان،� آهارمهره، آستین، بال،

◄ یراق جنگ ∍ یراق ]؛�844باال تنه، پاپاخ، پشت دستی، تزیینات لباس 

[723سالح سرد 

، استاد، رفوگر، رفوکار، درزی، راسته دوز، برشکار، چرخ کار،خیاط

 بزاز، پارچه فروش، فروشگاه لباس،؛�تکه دوز، شاگرد، پادو، بازاری دوز

 کفاشی ؛�بوتیک، تریکو

 برش، دوخت، دوز، ببروبدوز، بافت، ؛�222، دوزندگی،  بافندگی خیاطی

کوک، تو گذاشتن، درز گرفتن، شالل )کوک(، اندازه گیری، گز، بخیه،

؛�844رفو، پروو، آسترکشی، پس دوزی، پته دوزی، سوزن دوزی 

ناخنک دوزی، اپلیکه دوزی، نازک کاری، نازک دوزی، پنبه دوزی،

 مادگی، جادکمه، مرغک، اوزمان،؛�مغزی دوزی، مفتول دوزی، یراق دوزی

بندینک )بندیلک( 

 سوزن، سنجاق، انگشت دانه )انگشدانه،؛�، چرخ خیاطیابزاردوزندگی

انگشتانه(، انگشتانه، قیچی، نخ، قرقره، قزن قفلی، تکمه، الگو، مجسمه،

نخ کوک، متر، گز، زیپ، سوزن دان،� کالف، گلوله، آستر، رویی، الیی،

 منسوج؛� بالشتک، اشل،� عمامه، ماسوره،� ماکو؛�630مویی، اِپُل، پته، ابزار� 

222



 بدپوشیده،؛� مستور، محجوبه؛�، لباس پوشیده، پوشیده، محجبهملبس ]صفت[

ژنده پوش

، دست دوز، خوش دوخت، بددوخت،صفاتلباس:سفارشی

؛� شیک، اسپرت، بدن نما، دکولته؛�بازاری دوز، پروشده، مُد، مُدِروز، خیاطی

 آجیده، دوخته، ناخنک زده، آزاد، آستین سرخود ؛� گشاد، ماکسی؛�تنگ

، پوشاندن، تن کردنلباسپوشاندن ]فعل[

، تن کردن، روی سر انداختن، پای خود کردن، دکمه بستن،پوشیدن

 پوشیده بودن؛�برتن کردن، به تن کردن، به بر کردن، ملبس شدن

، آجیدن، بریدن دوختن

⍃ 989، لباس روحانی 844، تزیین 226، پوشش 218 پایه 

 برهنگی . کندن لباس229
 پرده برداری،�؛�، برهنه کردن، کشف حجاب، رونماییکندنلباس ]اسم[

 526آشکار نمودن، افشا 

 لُخت مادرزاد؛�، لُختیبرهنگی

، گری، طاسیکچلی

، عریان، لُخت، عور، مادرزاد، سربرهنه، بی حجاب، پتی، لت،برهنه ]صفت[

؛�44بی جامه، بی پوشش، بدحجاب، دکولته، بی زینت و زیور، ساده 

؛� آبروت، پرکنده؛� عاری، فاقد، بدون؛� لختی؛�522پوست کنده، باز، آشکار 

خلوت 

، طاس، بی مو، ریش تراشیده، گرکچل

کردن، پرده ، لُخت کردن، پوست کندن، آشکاربرهنهکردن ]فعل[

526برداشتن، افشا کردن 

 آشکار شدن؛�، درآوردن، کندن، لُخت شدن، کاله برداشتنلباسکندن

522

⍃ 526، افشا 522 تجلی 

# 230 محیط 230
، پیرامون،� دور، دوروبر، گرداگرد، طول وعرض، محدوده،محیط ]اسم[

، لبه، دور، گرد،234 حاشیه، کناره ؛� جو، متن؛�202طرف، مجاورت 

؛�اطراف،� اکناف، اطراف واکناف، حدود، محیط بیرونی، حوالی، جوانب

 رسانه، مدیوم، رسانۀ گروهی )جمعی(، پخش رسانه ای؛�زمینه، پس زمینه

 محیط؛�232 محاصره، احاطه ؛� رسانا، جسم هادی؛� هامش؛� محفل؛�531

زیست، محیط طبیعی، زیست بوم )بیوم(، نواحی قطبی، حاره، استوایی،

معتدل، مدیترانه ای، کمربند خشک، ناحیۀ کوهستانی، مناطق پَست، جلگه،

 آب؛� بوم شناخت؛� اکولوژی؛�344پوشش گیاهی، منطقۀ جنگلی، جغرافیا 

 همه جا ؛�340، اتمسفر 340، هوا 339

، نیام،  پوشینه، پوکه، جلد، لفاف، پاکت، پوشش، مواد بسته بندیغالف

 226، پوست 194، کیسه 226

، بغلی،234، کناری 202، پیرامونی،� جنبی، جانبی، مجاور محیطی ]صفت[

 محیط، احاطه کننده، فراگیرنده، جامع؛�200، نزدیک 223بیرونی ]فضا[ 

≠ ]؛�78، شامل 79، جهان شمول 32 ، همه جانبه، گسترده، فراگیر52

[ 232احاطه شده، محاط، محصور 

، حمله کردن232، محاصره کردن، احاطه کردن درمیانگرفتن ]فعل[

گرفتن، حلقه  دور؛�889 درآغوش گرفتن )کشیدن(، به ناز پروردن ؛�712

 مجاور؛�235، دیوار کشیدن 314 دور زدن ؛�232زدن )به دور چیزی( 

202بودن 

⍃ 235، دیوار 233، طرح کلی 232 احاطه 

 میان231
 بین، خالل، فاصله؛�224، وسط، کمر، تو، مقطع، داخل، درون میان ]اسم[

 واسطه، رابط، میانجی؛�185 حیاط، صحن، محوطه، محل ؛� متن، مغز؛�201

 تعبیه، کاشت،؛�625 راهِ میانه ؛�47 وسیلۀ اتصال، پیوند ؛�894، عاقد 720

جایگذاری

، نرده، حصار702 مانع ؛�421فاصل، مرز، دیوار، تیغه، پرده  ، حدِجدار

؛� حائل، سپر، ضدضربه، ضربه گیر؛�713، پرچین، خندق، خطوط دفاعی 235

 046 جداسازی ؛�201 درز، شکاف ؛�عایق، جسم نارسانا

؛� وبال گردن؛�678، دخالت کننده، فضول، مداخله گر، شخص فضول مزاحم

، مزاحمت،718 دخالت، مداخله، جنگ طلبی ؛�898مردم آزار، اذیت کن 

تعدی

 دخالت،؛�46، جدایی 46، قطع 72، گسیختگی، بریدگی، عدم تداوم انقطاع

،202 تداخل، مجاورت ؛�، مزاحمت، تعدی718مداخله، جنگ طلبی 

201 گسل، چاک، شکاف ؛�43آمیختگی 

، چیز میانی، جملۀ معترضهپرانتز

؛�678، فضول 720 میانجی گرانه ؛�، درپرانتز70، وسطی میانی ]صفت[

625 میانه رو ؛�46، منقطع 72گسیخته 

، دربین واقع شدن، وسط دوچیز بودن، نصفدرمیانواقعشدن ]فعل[

297 داخل شدن ؛�92کردن 

؛� درغالف کردن؛�، وارد کردن، معرفی کردن، گنجاندنتعبیهکردن

، فرو370دادن، کاشتن  دادن، سُراندن، درمیان چیزی جا انداختن، جا

 297، نفوذ کردن 299 حل کردن ؛�303کردن 

046، ساندویچ کردن، جدا کردن وسطدوچیزگذاشتن

؛� مزاحم شدن، درمیان آمدن،�678، فضولی کردن دخالتکردن

،297 مداخله کردن، تعدی کردن ؛�46 نفاق کردن ؛�میانجی گری کردن

 718جنگ آغاز کردن 

 دراثنایِ، درضمن، درخالل، درحالی که؛�، درمیانِ، وسطِ، مابینبین ]قید[

108

⍃ 227، آستر 207، الیه 92، یک دوم 72، عدم تداوم 70 وسط،

 720، میانجی گری 303فروکنش 

 احاطه232
، حلقه زدن، حصارکشی، خط کشی به دور چیزی، دیوارکشی،احاطه ]اسم[



 توقیف،؛�185 محوطه،� صحن، محل ؛�محوطه سازی، تعیین حدود، مرزبندی

 پیرامون،�؛�235 دیوار ؛�712 محاصره، حمله ؛�747 تحدید ؛�747بازداشت 

 230محیط 

؛�، محیط، محاط، احاطه شده،� قاب شده236، محدود محصور ]صفت[

 233طرح شده 

230 محیطی ◄احاطهکننده

، حلقه زدن ]به دور چیزی[، دور چیزی خط کشیدن،احاطهکردن ]فعل[

دیوار کشیدن )به دُورِ(، حلقه کردن، محصور کردن، محاط کردن، محیط

، حدرا235کشیدن، حصار بستن  ، حصار236کردن، محدود کردن 

مشخص کردن، قاب کردن، چارچوب را مشخص کردن، محاصره کردن

، زندانی747 بازداشت کردن ؛�، دربر گرفتن230، درمیان گرفتن 712

747کردن 

⍃ دیوار233، طرح کلی 230، محیط 185 محل: فضای محدود ،

235 

 طرح کلی233
، سایه، مسوده، اتود، طرح، انگاره، نقشۀ ساده، نقشۀطرحکلی ]اسم[

؛�برجسته، پروفیل، طرح بیرونی، شبح، سایه نما، سیاه سایه، طرح دوره بر

 چارچوب، پالن، قاب، خالصه، رئوس،؛�234دوره، حاشیه، لبه، کناره 

 نقش، الگو، گل،؛�230 پیرامون،� محیط ؛� پروژه، دورنما، نمونه�،�623برنامه 

 نیمرخ، نیمرخ سایه ای، شکل؛�331 ترکیب، ساختار ؛�844موتیف، نگار 

 الگوبرداری ؛�445، ظاهر 243

، کلی، اجمالیطرحشده ]صفت[

، اتود کردن، الگو کشیدن، ترسیم کردن، گراورطراحیکردن ]فعل[

 کلیات )چارچوب( را مشخص کردن، رئوس را� ترسیم کردن؛�555ساختن 

)مشخص کردن(، حدرا مشخص کردن، قاب کردن 

⍃ 250، َدَوران 236، َحّد 235، دیوار 232، احاطه 230 محیط 

 کناره234
،344 دَم، لَب، َجنب، نَبش، حومه، ساحل ؛�239، لبه، بَغَل، کنار کناره ]اسم[

؛�69، انتها 236 حاشیه، مرز، سرحد، ثغور، جبهه، جناح، حدّ ؛�کرانه، اکناف

 طرف، سو،؛� پیاده رو، جدول؛�231 جدار ؛�230پیرامون، هامش، محیط 

 ثغر، دربند؛�281سَمت، جهت 

 دَر؛�263 راه ورودی ،�68، درگاه، مدخل، سردر، هشتی، ورودی آستانه

 194 آستان، تاالر ؛�263 پنجره ◄

، کالبد، سجاف 218، چارچوب قاب

239 جنبی ؛� قاب شده؛� لبه دار؛�، حاشیه ای، ساحلیکناری ]صفت[

 236، لبه دوختن، محدود کردن قابکردن ]فعل[

⍃ 344، زمین 239، کنار 236، حّد 69 پایان 

 دیوار235
، ظرف218، چارچوب 234، کمربند، حلقه، قاب ▼، حصاردیوار ]اسم[

 لفاف،؛�194 صندوق، جعبه ؛�▼ سد، مانع، حائل؛�231 دیواره، جدار ؛�194

،777، ملک 184، منطقه 185 حریم، محوطه،� محل ؛�226مواد بسته بندی 

 تجیر ؛�369 حیاط، طویله، دامداری ؛�233 طرح کلی ؛�777قطعۀ زمین 

، پرچین، فنس، سیم خاردار، شمشاد، نرده، خندق، آالچیق، تجیر،حصار

 222محجر، شبکه 

، دیوار، سد، رادع، سرعت گیر، سنگر 702، مانع حائل

 قفس کردن، بازداشت؛�، حصار بستن، محاصره کردندیوارکشیدن ]فعل[

 232 حصار کشیدن، محصور کردن، احاطه کردن ؛�747کردن 

⍃ 230، محیط 226، پوشش 194، ظرف 185 محل: فضای محدود،

 264، بسته . انسداد 233، طرح کلی 232احاطه 

 َحّد236
؛�69، انتها 234، کناره 344، غایت، نهایت، اندازه،� مرز، ساحل َحّد ]اسم[

 تعریف، تعیین مرز،؛� محدودیت؛�234حدود، حریم، کنار، آستانه 

مرزبندی، نشان گذاری مرز، دیوارکشی، محوطه سازی،� تعیین حدود، احاطه

 گنجایش، ظرفیت، فاصله، جا؛� ضرب االجل، مهلت، اولتیماتوم؛� افق؛�232

 حداکثر،؛�747، تحدید ▼ محدودیت؛�234 جبهه، خط تماس، کناره ؛�183

 ؛�110 مدت معین، دوره ؛�783 حد و اندازه، حصه، سهم )نصیب( ؛�حداقل

 محدود نمودن، تحدید؛�783، سهم معین، تعیین سهم، تسهیم محدودیت

 747 حبس، بازداشت ؛�33 کوچکی ؛�747

، کوچک105 کم، قلیل ،�8، مشخص، تعریف شده، معیّن محدود ]صفت[

 مشروط ]اصالحی[؛�234 کناری ؛� تنگ؛�، مرزی232 محصور ؛�، متناهی33

 بالغ؛�468

 عرصه را؛�، مشخص کردن، خط کشیدنبستن؛�محدودکردن ]فعل[

 سهم هرکس را دادن،� تسهیم کردن؛�468 مشروط کردن ؛�تنگ کردن

کردن  کم؛�69 پایان دادن ؛�783

134، آمدن، به حد رسیدن، بالغ شدن بهحدخاصیرسیدن

، آن همه، آن قدرها، آن قدر، بالغ بر، به میزانِبهمقدارمعین ]قید[

⍃ 234، کناره 233، طرح کلی 69 پایان 

 جلو237
؛�240 برابر،� پیش روی، مقابل، روبرو ؛�200، پیش، بَر، نزدیک جلو ]اسم[

پیشگاه، درگاه، آستان، بارگاه، محل بار عام، محضر،� خدمت، حضور،

 کاکل،؛� پیشوند؛� امام،� قائد، پیشوا؛�محضر، دربار، درگاه، حریم، ساحت

 خط مقدم، اول صف، طالیه، پیش مرگ، قراول،؛�▼فکل، چهره

 آوان گارد، پیشرو،؛�64صف ، تقدم  پیش قراول، چاوشی خوان، جلوی

،�671 پیشقدمی، پیشدستی، پیشتازی، مبادرت ؛�283پیشتاز، پیشاهنگ 

،702 منع ،�658 جلوگیری، پیشگیری ؛� پیش قسط؛� جلوخان؛�712حمله 

 به حضور آوردن، استحضار ؛�757ممنوعیت 



، صورت، رو، روی، رخ، رخسار، سیما، عذار، جمال، چهر، عارض،چهره

طلعت، وجه، دیدار، لقا، منظر، بَشَره، برورو، تمثال، خلقت، نگار، تصویر،

 لپ، گونه، بناگوش،؛�243، شکل 445عکس، ریخت، قیافه، سر و وضع 

؛�445 روبنا، نما، ظاهر ؛�213نیمرخ، پیشانی، ناصیه، جبین، شقیقه، کله، سَر 

؛�254 خط پیشانی، چانه، مشخصۀ برجسته، بینی، برآمدگی ؛�روی سکه، شیر

؛�206 چاه زنخدان، گردن ؛�259کاکل، فکل، گیسو، چتر، ریش، سبیل، مو 

 حلق،؛�394 بو ◄ بینی، دماغ ؛�438 ابرو، پلک، مژه، چشم ؛�415گوش 

 هویت،؛�256 چانه، آرواره، فک، دندان ؛�263کام، زبان، لب، دهان 

 547 تعیین هویت ،�80خصوصیات 

 پیشاپیش، مقدم؛�240، قدامی، روبرویی، پیش رو، مقابل جلویی ]صفت[

 119، قبل، ماقبل 125 پیشین، قبلی ،�64

، روبروی کسی بودن، جلوی چشم بودن، مقابل بودنجلوبودن ]فعل[

 به پیش رفتن، پیش؛� مقابله کردن، روبرو شدن؛�، دم دست بودن240

 283 پیشدستی کردن، پیشتاز بودن ؛�دویدن

 199 به دوراز ؛� از روبرو؛�، پیشِ، روبروی، پیشاپیشجلوی ]قید[

⍃ 283، پیشتازی 66، سرآغاز 64 تقدم 

 عقب238
، پُشت، پس، پی، زبر، ظَهر، خلف، ماورا، دنبال، دنباله، عقبه،عقب ]اسم[

 پُشتِ سر، پشت؛� پُشتِ کوه؛� پس زمینه، زمینه، بک گراوند؛�تک، دُم

 پشت بزرگتر راه؛�67 پشت بند، دنباله، پیامد ؛�69 انتها ؛�گردن، پَس گردن

 ظَهر، زبر،؛�67، بازماندگان، اعقاب 67 پیرو، پیروان ؛�35رفتن، کهتری 

؛�218 دیوار پشتیبان، ستون فقرات، چارچوب ؛�240پشت کاغذ، روبرو 

 قهقرا،؛� پس قراول؛�660 پشتیبان، حامی، محافظ ؛�پشتی، پشتی صندلی

؛�120، تأخر 65، تعاقب 65 پشت سرهم آمدن، توالی ؛�عقب عقب رفتن

 199 عقب ماندگی، دوری ؛�بدرقه، به دنبال رفتن

، سُرین، نشیمنگاه، کفل، تهیگاه، دنبه، کون، مقعد، مخرج، بدنباَسن

 پهلو، آبگاه ؛�371انسان 

؛�240 مقابل، روبرو ؛�، پَسین، عقبی، عقب، خَلفی، پشت سریپُشتی ]صفت[

 124 ، آتی120 متأخر ،�65بعدی 

، پشت سرکسی بودن،� به دنبال آمدن، از پشت آمدن،عقببودن ]فعل[

 عقب؛�619 پی گرفتن، تعقیب کردن ؛�284 دنبال کردن ،�65ازپی آمدن 

 پشت چیزی بودن؛�278ماندن، آهسته رفتن 

 ماورایِ، آنطرفِ؛�، ازپس، عقبِ، پیِپشِت ]قید[

⍃ 284، پیروی 69، پایان 67 پیامد 

 کنار239
 آغوش،؛�، پهلو، ضلع، جنب، بغل، بال، جناح، طرف، طرفین، پاکنار ]اسم[

؛� دنده،  قاچ؛�281 طرف، سمت، جانب، جناح، جهت ؛�پهلو، بغل، تنگِ بغل

 لبه، کناره؛�282 کنار رفتن، انحراف� ؛�جانب، مجاورت، همسایگی، جوار

 چپ؛�241 راست ؛�238 دنباله، عقب ؛�344 پوسته، زمین ؛�344، ساحل 234

230 اضالع، محیط ؛� آبگاه؛�242

،317، حرکت جانبی )وضعی، انتقالی(، جایگزینی نوسانی حرکتبهپهلو

 282انحراف� 

 حاشیه ای،؛�، یک بری، یک وری، جانبی، پهلویی، مجاورجنبی ]صفت[

 281 انحرافی، جهت دار ؛�219 درکنار، موازی ؛�234کناری 

؛�282 به کنار رفتن، منحرف شدن ؛�، درکنار واقع شدنکناربودن ]فعل[

234قاب کردن 

⍃ 242، چپ 241، راست 234 کناره 

# 240 روبرو 240
 نقطۀ مقابل، وضع مقابل،؛�237، مقابل، برابر، محاذات، جلو روبرو ]اسم[

 جهت؛�، ناسازگاری14 ، مخالفت، مغایرت704 تقابل، ضدیت ؛�آنتی تز

 صفحۀ مقابل، پشتِ کاغذ، ظَهر کاغذ، پشت، عقب؛�281، جهت ▼مقابل

؛�237 جلو ◄ استحضار، به حضور آوردن، آستان، خدمت، پیشگاه ؛�238

قبال

 عقب گرد، برگشت، پشت،؛�، طرف مقابل، طرف دیگرجهتمقابل

 قطبی بودن،� قطبِ مخالف، قطبین مخالف، شمال و جنوب،؛�238عقب 

 جریان آب مخالف، باد مخالف، مخالف؛�704مغرب و مشرق، ضدین 

، برعکس شدن 221 وارونگی ؛� عقب نشینی؛�704

؛�221، روبرو ، رودررو، متقابل، محاذی، معکوس، واژگون مقابل ]صفت[

 متضاد؛�238 پشتی ؛�281 جهت دار ؛� کامالً مقابل، قطبی؛�237جلو، جلویی 

704 

،237، جلوی رو بودن،� در جلو قرار گرفتن، جلو بودن مقابلبودن ]فعل[

 مخالفت کردن،؛�182 اثر مخالف داشتن، تقابل داشتن ؛�شاخ به شاخ شدن

 قطب مخالف بودن ؛�ضدیت داشتن

، درمقابلِ، علیهِ، آنطرف، و بالعکس، روبرو، ازطریق، پشتدربرابر ]قید[

 درقبالِ؛�150 به محاذاتِ، در)به(ازای، به جایِ ؛�به پشت، شاخ به شاخ

⍃ 221، وارونگی 14 مغایرت 

 راست241
 راست دستی،؛�، یمین، دستِ راست، نیمکرۀ راستطرِفراست ]اسم[

 694 مهارت ؛� راست گرایی؛�راست دست بودن

 راست گرا،� محافظه کار؛�249، مستقیم راست؛�راستدست ]صفت[

⍃ 694، مهارت 239 کنار 

 چپ242
 جریان چپ، چپ؛� چپ دستی؛�، دستِ چپ، یسارطرِفچپ ]اسم[

گرایی

، چپ گرا، تندرو چپی؛�چپ؛�چپدست ]صفت[

⍃ 239 کنار 





 شکلباب سه:

#243 شکل 243
 تمثال،؛�451، صورت، مثال، مثل افالطونی، نمونۀ کامل، ایده شکل ]اسم[

 قالب، فُرم،؛�86 هیستوگرام،� نمودار، آمار ،�551عکس، نگاره، تصویر 

 قطع، اندازه، طرح،؛�331قسم، نوع، جور، الگو، سامانه، بافت، ساختار 

؛�848 مُد ،�566 اسلوب، سَبک ؛�218ترکیب، خطوط اصلی، چارچوب 

،445 هیئت، ظاهر، ترکیب، نما، ریخت، سرو وضع، قیافه ؛�7 وضع، حالت

 پیکر، هیکل، قواره، اندام،� قدوقواره، باال، قدوباال، قدوقامت،؛�237چهره 

 نیمرخ،؛�547 عالمت ،�844 گل، نقش، نقش ونگار، نگار ؛�371بدن انسان 

رخ، طرح بیرونی، خطوط، شبح، سایه نما، سیاه سایه، الگو، نمونه،� طرح

 تشکیل، شکل گیری، تکوین، آرایش، احداث،؛�233کلی  دوره بر، طرح

 خطوط چهره؛� مورفولوژی، ایزومورفیسم؛�775ایجاد، تأسیس، مشارکت 

 پیکره، تندیس،؛�587 قالب بندی، چاپ ؛�23 الگو، اسوه، سرمشق ؛�445

 554 مجسمه سازی ◄شکل دهی، خراطی، آهنگری، 

، مدل گرفته، دارای سبک، سَبک دار، مدل دار، شکیل،شکلگرفته ]صفت[

 شکل گیرنده، شکل پذیر، خمیری، پالستیکی، قالب پذیر،؛�متشکل

چکش خوار 

 صوری،؛� تکوینی؛�، سازنده، ترکیب کننده، تعیین کنندهشکلدهنده

331 سازمان یافته، ساختاری ؛�ظاهری

 553 نقاشی شده ،�844، مزیّن داراینقشونگار

، شکل بخشیدن، به سبک خاص درآوردن، شکل خاصیشکلدادن ]فعل[

؛�دادن، اسلوب بخشیدن، آراستن، آرایش دادن، درست کردن، به هم آوردن

تشکیل دادن، درست کردن، ساختن، به صورت چیزی درآوردن، آفریدن،

؛� خیاطی کردن، خراطی کردن، ضرب کردن، ریختن؛�164تولید کردن 

 تراش دادن؛�551، ترسیم کردن، نمایش دادن،� نمودن 233طراحی کردن 

46 تراشیدن، بریدن ؛�554)کردن(، مجسمه ساختن 

⍃ 331، ساختاریافتگی 164، آفرینش 23، سرمشق 7 حالت،

 554، مجسمه سازی 551، تجسم 445پدیداری 

 بی شکلی244
 عدم؛�61، آشفتگی 61، آمورفیسم، فقدان فُرم، بی نظمیبیشکلی ]اسم[

،419، گرگ ومیش 418وضوح، تاری، کوری، سیاهی، تاریکی 

،356 پیدایش، مادۀ اولیه، لجه، ابر، چیز بی شکل، خمیر ؛�419رنگ پریدگی 

 درهم؛�670 توسعه نیافتگی، عقب ماندگی ؛�335، مایع 336سایه، گاز 

 318، تالطم 246برهمی، به هم ریختگی 

 درهم برهم،؛�، فاقد شکل، فاقد ساختمان مشخص، آمورفبیشکل ]صفت[

،318 متالطم ؛�246، به هم ریخته 61مبهم، فاقد سبک مشخص، درهم 

؛�356، خمیری 335 سیال، مایع ؛� بایر، تهی؛� خام، بکر؛�61پریشان، آشفته 

، تار، تیره، نامشخص، تیره، کم نور423 مات، کدر ؛�61مغشوش، بی نظم 

؛�670، نپخته، نرسیده، کال، نارس 301 ناپخته ؛�68 بدوی، آغازین ؛�419

 بدترکیب؛�259 نتراشیده، زبر ؛�699 بی غل وغش، خام ؛�55تکمیل نشده 

 شکل پذیر،؛�842، دفرمه، قناس، زشت 246 بدقواره، بدریخت ،�842

327 منعطف ،�554پالستیک 

، ورز دادن، ازترکیب )ریخت( انداختن بیشکلکردن ]فعل[

⍃ 259، زبری 246 به هم ریختگی 



 تقارن245
؛�، قرینگی، تناسب، همسازی، سازواری، موازنه�تقارن ]اسم[

 انطباق،؛�، به قاعدگی28 ترتیب، تعادل ؛�12دوسوپیوستگی، همبستگی 

؛�219 توازی ؛�16 همانندی، تجانس، همگنی ؛�28هم نهشتی، تساوی، برابری 

 مثلت؛�141، دوره ای بودن 141 تناوب ؛�841خوشگلی، زیبایی 

 قافیه، وزن؛� قرینه، تصویر در آینه؛�متساوی الساقین، متساوی االضالع

593]شعر[ 

، قرینه، موزون، متناسب، همساز، سازوار، متناوب، ادواریمتقارن ]صفت[

،18 ، متوازن، متعادل، به قاعده، مرتب، به ترتیب، متشابه، مشابه، شبیه141

 متقابل، همبسته؛�28متساوی الساقین، قرینه، همطراز، معادل، مساوی، برابر 

؛�16 متحدالشکل، متجانس، همگن ؛�219 موازی ؛�24 سازگار، منطبق ؛�12

123 مقارن، مصادف، همزمان ≠ ؛� مزدوج؛�249مستقیم 

028، متقارن بودن،� قرینه بودن، مساوی بودن تقارنداشتن ]فعل[

⍃ 24، سازگاری 16، همگنی 12، همبستگی 9 ربط Qنظم28، برابری ،

 081، قاعده 60

 به هم ریختگی . بدشکلی246
؛�، تغییر شکل، کجی، پیچیدگی، عدم تقارنبههمریختگی ]اسم[

 تغییر معنی، قلب؛�61 آشفتگی ،�61، بی نظمی 318 تالطم ؛�کاریکاتور

 543 تحریف تاریخ، غیر حقیقت ،�552واقعیت، تحریف، تجسم غیرواقعی 

842 هیوال، چیز زشت ؛�842، اعوجاج، زشتی بدشکلی

، نابه سامان،61، پریشان 318، کج ومعوج، متالطم بههمریخته ]صفت[

 نامتقارن، لَنگ،،�61 بی نظم ،�61 درهم ،�61 آشفته ،�61داغان، نامنظم 

495نامتعادل، نامیزان 

،�842، بدقواره، بی ریخت، یغور، درشت، نابرازنده،� بدترکیب بدریخت

 259 نتراشیده، زبر ؛�842دفرمه، قناس، بدقیافه، زشت 

، به هم ریختن، کج کردن، قناس کردن، از ریختبدشکلکردن ]فعل[

 تحریف؛�انداختن، بدقواره کردن، کج وکوله کردن، کج ومعوج کردن

کردن 

⍃ 244، بی شکلی 220، تورب 84 عدم تطبیقQتجسم غیرواقعی ،

 842، زشتی 845، لکه 552

 زاویه247
 261 خمیدگی، خَم ؛�220 شیب ؛�، گوشه دار بودنزاویهداربودن ]اسم[

، گوشه، زاویۀ قائمه )راست(، زاویۀ نیم صفحه، زاویۀ حاده )تند(،زاویه

 نوک، منقار؛�255 کنج، اکناف، حفره ؛�زاویۀ منفرجه )باز(

، رادیان، درجه، گراد، گرادیان واحدزاویه

، سه گوش، مثلث، چهارگوش، مربع، مستطیل، شکلشکلگوشهدار

 هرم، مکعب، منشور،؛� لوزی، ذوزنقه، متوازی االضالع؛�مقعر، شکل محدب

مخروط

 نوک تیز، بُرنده، تیز؛�261، مثلثی، خمیده، تاشده، خَم شده زاویهدار ]صفت[

 سه گوش،؛� صفات زاویه: متمم، حاده، تند، منفرجه، باز، قائمه، راست؛�256

چهارگوش 

، تیز کردن 261، خَم کردن زاویهدارکردن ]فعل[

⍃ 261، َخم 248، انحنا 220 تورب

 منحنی . ناهموار248
؛�253 کوژی، تحدب ؛�255 گودی، تقعر ؛�250، گردی، دَوَران انحنا ]اسم[

؛�251 تاب، پیچ و تاب ؛�221 وارونگی ؛�282 انحراف ؛�261خمیدگی، خم 

 ▼ناهمواری

 مقاطع مخروطی، دایره،؛�250، کمان، دور، گردی، هالل، قوس منحنی

 251، مارپیچ، پیچ وتاب 250 رینگ، حلقه ؛�بیضی، سهمی، هذلولی

؛�260، دندانه 220، شیب 259، پستی و بلندی، درشتی، زبری ناهمواری

 جادۀ خاکی، سنگالخ ؛�دست انداز،� سرعت گیر

؛�220 مورب، اریب ؛�، منحنی، گرد، کمانی، ابرودارانحنادار ]صفت[

 نزولی؛�221 وارونه، واژگون ؛�247 زاویه دار ؛�251ناراست، پیچ و تابدار 

 250 دوّار، گرد، مدوّر ؛�309

 260، دندانه دار 220، پردست انداز،� شیب دار ناهموار

؛�312 جهیدن، پریدن ؛�217، آویزان شدن آویختن؛�انحناداشتن ]فعل[

 251پیچ و خم خوردن، پیچیدن 

؛�221، وارونه کردن برگرداندن؛�247زاویهدارکردن؛�انحنادادن

 251 تاب دادن، پیچاندن ؛�311، خَم شدن، تعظیم کردن 261خَم کردن 

⍃ تحدب251، پیچ وتاب 250، َدَوران 247، زاویه دار 220 تورب ،

 255، تقعر 253

 خط مستقیم . هموار249
 شق،؛�216، افقی 258 هموار، صاف ؛�، راست، بدون انحنامستقیم ]صفت[

 غیر کج، مجانب،؛�، شاقول215 عمود، قائم، ایستاده، عمودی ؛�326صلب 

؛�326 صالبت، سختی ؛� آسفالته، صیقلی، روان، مثل پرنیان؛� مقابل؛�مماس

؛� هموار کردن، اتوکشی؛�241 دست راست ؛�راه راست، صراط مستقیم، جلو

همواری، صافی 

 راست ایستادن ؛�215 عمودی بودن ؛� مستقیم بودن]فعل[

،258 صاف کردن ؛�216، افقی کردن هموارکردن؛�مستقیمکردن

 شق کردن، ایستانیدن،؛�654 مرمت کردن، بهتر کردن ؛�258روان کردن 

215بر پا کردن، نصب کردن، عمودی کردن 

، بدون واسطه، یکراست مستقیمًا ]صفت[

⍃ ]216، افقی 215، عمودی 71 تداوم ]در ترتیب 

# 250 َدَوران: دایره ای بودن ساده 250
 پیچش، پیچ خوردگی، پیچیدگی؛�، دایره ای بودنَدَوران ]اسم[

 چیز؛�141 چرخه ؛�▼، قرص، لوح، چرخ▼، مدار▼، دیسک، حلقهدایره

، قرص نان، پیچ، جادۀ کمربندی، گردو،724دایره ای: سکه، واشر، میدان 



 شعاع، قطر،؛�252 گوی، کُره ؛�248 منحنی ◄ مقاطع مخروطی ؛�گردکان

203 خط ◄وتر 

 پیچنده؛�، لوپ، گره، قالده، افسار، یقه، پیچ، رینگ، انگشتریحلقه

 پره،؛� بلبرینگ، ساچمه؛�، قرقره، غلتک، تیوب، تایر، الستیکچرخ

 گوی،  چرخ؛�[253،  گنبد گردون، ]گنبد 321 فلک، افالک ؛�اسپوک

 چرخ نخ ریسی،؛� چرخ فلک؛�ریسندگی، دوک، دایره، دیسک، لوح فشرده

؛�630 ماشین ◄چرخ عصاری، چرخ کوزه گری، چرخ گوشت، چرخ خیاطی 

274دوچرخه 

؛�، دهنۀ قوسی، کوژی253، کمان، هالل، طاق، طاق نما، رواق، گنبد قوس

 سَردَر ؛� طاق نصرت؛� نیم دایره، کمان بیضی؛�قوس الکتریکی

 مدار متحدالمرکز با؛� مدار بیضی شکل؛�، دور، مسیر گردش، سیکلمدار

زمین

؛� بیضی شکل؛�، گِرد، دوار، مداری، قوسی، کمانی، هاللیمدّور ]صفت[

274 چرخدار ؛� غلتان )غلطان(؛�بوکله

کردن، به شکل دایره درآوردن، قرص کردن، ، گردمدّورکردن ]فعل[

دادن، تاب  پیچاندن، پیچ؛�نوردیدن، لوله کردن، تومار کردن، لفاف کردن

 در درون دایره کردن،؛�، به دور دایره چرخاندن، گرداندن، تافتن251دادن 

 به دور خود؛�261 خماندن، خمانیدن، تاکردن، خم کردن ؛�پیچیدن

چرخاندن، غلتاندن )غلطاندن( 

، به دور چیزی رفتن، پیچیدن، درمدار بودن، چرخ زدن،دورزدن

، چنبره زدن،232گردیدن، پیچ خوردن، تاب خوردن، خمیدن، حلقه زدن 

 غلتیدن )غلطیدن(، دور محور خود؛�گرد خود برآمدن، به خود پیچیدن

 315چرخیدن، چرخیدن 

⍃ حرکت252، ُکِره 251، پیچ و تاب 248، انحنا 233 طرح کلی ،

 315، چرخش 314انحنادار 

251Qپیچ وتاب : دایره ای بودن پیچیده 
، چین و شکن، شکنج، چنبر، حلقه، کویل، کالف، پیچ وپیچوتاب ]اسم[

 ماز،؛� تاب، طره، جعد؛�61  پیچش، پیچ خوردگی، پیچیدگی؛�خم خوردن

 ویراژ، حرکت مارپیچ؛� پیچنده، پیچک؛�البیرنت، هزارتو، کالف سردرگم

 زنگی، جعفری، کبرا،؛� ماربچه، مارماهی؛�، خزنده، اژدها، افعیمار

 مارمولک، � سوسمار، خزندگان؛�کفچه مار هندی، عینکی، اژدرمار )ماربوآ (

542 مارِ نیرنگ، فریب ؛�365 کِرْم ]خزنده[� ؛�365

، تاب دار، تابیده، پیچاپیچ، درهم پیچیده، پیچ خورده،پیچوتابدار ]صفت[

 هزارتو،؛�، معوج، مجعد▼تابیده، خمیده، ناراست، پُرتاب، پیچ پیچی، پیچیده

هزارخانه، هزارچم 

؛�، مارپیچ، حلزونی، پر پیچ و خم، فراز و نشیب دار، پیچ دار، پیچانمارگونه

غلتان )غلطان( 

 درهم؛�61 مغشوش، بی نظم ؛�517، بغرنج، مشکل، غیرقابل درک پیچیده

700 دشوار ؛�61

، تاب دادن، تابیدن، تاب انداختن، چرخاندن، بافتن، حلقهپیچاندن ]فعل[

 پیچ برداشتن،�؛�کردن کردن، تا ، کج261 خم کردن ؛�کردن، گرد کردن

▼پیچیدن

 له کردن ؛�261، چروک کردن، خم کردن مچالهکردن

، پیچ وخم خوردن، مارپیچی رفتن، زیگزاگ رفتن، قیقاج رفتن،پیچیدن

 پیچ؛� غلتیدن )غلطیدن(؛�چپ و راست رفتن، ویراژ دادن، تلوتلو خوردن

برداشتن،� تاب خوردن )دیدن، برداشتن( 

 غلتیدن؛� چنبرزدن؛�، به خود پیچیدن، وول زدن، وول خوردنلولیدن

)غلطیدن( 

⍃ حرکت250، َدَوران 248، انحنا 222 تاروپود: بافت متقاطع ،

 315، چرخش 314انحنادار 

 کره . کروی بودن252
253، کوژی، تحدب 250، گرد بودن،� دایره ای بودن کرویبودن ]اسم[

 جسم؛� قرص، گویچه، گلبول؛�، توپ، حباب، گوی، بادکنک، خیککره

، تیله، ساچمه، دانه321، ستاره 321، سیاره 321کروی، کرۀ زمین 

 321 اثیر، کرۀ آتش، افالک ؛�253 نیم کره، گنبد ؛�)تسبیح(، قطره، شبنم

 چیزاستوانه ای، وردنه، تنه، تنۀ درخت، ُکنده،؛�263، سیلندر، لوله استوانه

،258 بوم غلتون، غلتک، صاف کن ؛�218، ستون 194کپسول، درام، بشکه 

 216صاف کننده 

 بوق، شیپور، شکل زنگوله، شکل تخم مرغی، قیفی شکل،؛�، کله قندمخروط

 مخروط؛�844 نگار ◄ بته جقه ؛�]کاله قیفی،[ مخروطی شکل، گنبدی

248 منحنی ◄ مقاطع مخروطی ؛�253 گنبد ؛�419سایه دار، سایه روشن 

 تخم مرغی،؛�195، گِرد، گوی مانند، گویین، قلنبه، چاق کروی ]صفت[

،250 مدور ؛�استوانه ای،� مخروطی، پیازی شکل، قطره ای شکل، بته جقه ای

 253محدب 

؛�، گرد کردن، قلنبه کردن، به شکل توپ درآوردنکرویکردن ]فعل[

استوانه ای کردن، کالف کردن، حلقه کردن

⍃ 253، تحدب 250 َدَوران 

 تحدب 253
، محدب بودن، کوژی، تورمتحدب ]اسم[

 تورم،؛�، ُپف، آماس، تاول، غده، جوش، عقده، گره، قلنبگی، چونهورم

 قوز،؛� زگیل، پیاز، حباب؛�651برآمدگی، بادکردگی، آب آوردن، زخم 

کوژ، کوهان 

 نوک پستان،؛� قفسۀ سینه، توراکس، صدر؛�، پستان، ممه، باالتنهسینه

 زره،؛�228 سینه بند، سوتین، کرست، لباس زیر ؛�سرپستان، دگمۀ پستان

جوشن

؛�252 کله قند، مخروط ؛�، قبه، طاق، بقعه، ایوان مدائن، گنبد فلکگنبد

 ،226 قارچ، چتر، سایبان ؛�، نیمکره250 طاق، قوس ؛�213جمجمه، سَر 

 990 مکان مقدس ؛�226 سقف ؛�437رنگین کمان 

195 توده ؛�، تل، خاکریز، سدخاکی، زیگورات209، تپه پشته



، پُرباد،197، کوژ، متورم، ملتهب، بادکرده، منبسط محدب ]صفت[

 بزرگ شده،؛�205 ضخیم، کلفت، عریض ؛�انبساط یافته، پُف آلود، ُپفی

 پرآبله، تاول زده، پرورده ؛�195برآمده، بادکرده، درشت 

 250، گنبدی، مدور طاقدار

، ورم کردن، باد کردن، آب آوردن، آبستن شدن،محدبشدن ]فعل[

197انبساط یافتن 

⍃ برجستگی252، ُکِره 248، انحنا 197، انبساط 195 درشتی ،

254 

 برجستگی254
،197 تورم ؛�253، آج، ورم ▼، پیش آمدگی، برآمدگیبرجستگی ]اسم[

، چیز209 چیز برجسته، دکمه، پیشانی، کوه، زمین مرتفع ؛�197انبساط 

 بیرون نشست، بیرون نشستگی ؛�▼ برآمدگی◄برآمده 

؛� بیرون نشست؛�349، جزیره 344 دماغه، شبه جزیره، زمین ؛�، امتدادزبانه

؛�662 لبۀ کاله، سایه بان، جان پناه ؛� زاویۀ بیرون آمده؛�پیشانی، دماغ، بینی

 خار؛� زبانهء شعله؛�45 بند، مفصل ؛�713برج و بارو، استحکامات 

 چیز برآمده، بینی، چانه ، فک، نوک، دماغ،؛�▲، برجستگیبرآمدگی

 آماس،؛�▲ برجستگی◄سیب زنخدان، منقار، آنتن، دکمه، چیز برجسته 

253بادکردگی، ورم 

، گل برجسته، ریلیف، نقشۀ برجسته نما، کاشینقشتزیینیبرجسته

؛� حک، نقش حکاکی، برجسته کاری، برجسته نمایی؛� تراش؛�برجسته

 منبت کاری، معرق ؛�555 کنده کاری ◄حکاکی 

 تراشیده،؛� بارز، نمایان؛�، برجسته، بیرون زده، بیرون آمدهبرآمده ]صفت[

 غده مانند؛� بیرون نشسته؛�253 ملتهب، محدب ؛� عقابی؛�555حکاکی شده 

، ورم کردن، بیرون زدن، بیرون آمدن، جلو آمدن،برآمدن ]فعل[

 ریش؛�443 توجه را جلب کردن، مرئی بودن ؛�پیش آمدگی داشتن

 باد کردن )داشتن(، متورم بودن، آماسیدن،؛�259درآوردن، زبربودن 

 217 روی چیزی معلق شدن، آویزان بودن ؛�197انبساط یافتن 

⍃ Q554، مجسمه سازی 259، زبری 253، تحدب 217 آویزانی 

 تقعر255
؛�248، کاوی، گودی، تورفتگی، فرورفتگی، غرشدگی، انحنا تقعر ]اسم[

 حکاکی، کنده کاری؛�548 جای پا، یادگار ؛�190 خالء ◄خالی بودن 

بودن، مقعر بودن  کاو؛� آینۀ مقعر؛�260 دندانه� ؛�555

، روزنه، منفذ، چاه، میلۀ چاه، چاله،201، گودال، سوراخ، شکاف حفره

 ورطه؛�،  عقب رفتگی247 کنج، گوشه، زاویه ؛�چال، چاله چوله، دست انداز

 النۀ؛�211 شکاف عظیم، وادی، چاه ویل، اعماق، چاه عمیق، عمق ،�663

 غار، مغاک، مغار، کهف، سرداب، زیرزمین؛� پوسیدگی ]دندان[�؛�زیرزمینی

 کاسه؛�192 النه، آشیانه ؛�194، سلول 748 دخمه، سیاهچال، زندان ؛�194

، قنات، کاریز،263 نقب، تونل ؛�194 پستو، زیرزمین ؛�194، ظرف 194

؛�263 چیز سوراخ دار،� چیز متخلخل، اسفنج ؛�351کانال زیرزمینی، کانال 

 بستر رود، کانال؛�345 عقب رفتگی، تنگه، خلیج ؛�262شخم، برش، شیار 

346 دریاچه ◄ حوض ؛�351

 دهنه،؛� گردنه، عقبه؛� کانیون؛�، وادی، مسیل، آبکند، دربند، فرکنددره

201شکاف 

 قبر، گور،؛�، خاکبرداری، حفر، گودبرداری،� پی کنی، الیروبیحفاری

، نقب، میلۀ چاه، داالن263 معدن، کان، تونل ؛�364خاک، مقبره 

 حفاری؛� قطار زیرزمینی، مترو؛� النۀ زیرزمینی؛� بادکش؛�زیرزمینی

304 حفاری ◄ ؛�632 آب انبار، انبار ؛�باستان شناسی

 چاه کن،؛� گورکن؛�، حفار، حفر کننده، کارگر معدن، کوه کنمعدنچی

 304 معدنچی ◄ ؛� الیروب، کشتی الیروبی؛�مقنی

 توخالی، پوک، پوچ،؛� غر؛�، کاو، گود، فرورفته، تورفتهمقعر ]صفت[

؛� غارمانند، مثل چاه ویل؛�263  متخلخل، اسفنجی، سوراخ دار�؛�میان تهی

201فاصله دار 

 پوک بودن؛�بودن  غر؛�بودن، فرورفته بودن ، گودمقعربودن ]فعل[

کردن، حفاری  حفر؛�کردن، فرورفتگی ایجاد کردن ، غرکردنمقعر

کردن، تونل زدن، نقب زدن، کندن، کردن، استخراج کردن، گود

کردن، زیرورو کردن، جستجو  کاویدن، کندوکاو؛�گودبرداری� کردن

؛�262 شخم زدن، شیار کشیدن؛�453، کنجکاوی کردن 459کردن، ُجستن 

 دندانه دار� کردن؛�300 درآوردن، خالی کردن ؛�263سفتن، سوراخ کردن 

 364 دفن کردن ؛�260

⍃ 309 ، سقوط263، گشودگی 262، شیار 248 انحنا 



# 256 تیزی 256
 دندانه◄ دندانه دار بودن، ]؛� گزش؛�، برندگی، برایی، برشتیزی ]اسم[

 388 تندی، تیزی مزه ؛�[، اره ای بودن،� خاردار بودن260
، نوکِ تیز: خار، دندان، تیغ، قالب، خالل، نیش، دندانه،� دنده،چیزتیز

 میخ، سوزن )ته گرد(، پونس )پونز(،؛�630 قیچی، اره ؛�213نوک، قله 

 جوجه تیغی، پونه،؛�263 مته، دریل، سوراخ کننده ؛�47سنجاق، قفل 

 کارد، چاقو، قمه، سیخ،؛�723 ساطور، تبر ؛�723 زوبین، نیزه ؛�کاکتوس

 چنگال، چنگ، ناخن؛�713 سیم خاردار، استحکامات ؛�723خنجر، شمشیر 

 تیزکن، مدادتراش،� چاقوتیزکن،؛� قالب ماهیگیری؛�378 دست ◄

؛�سوهان، سمباته، چرخ چاقو تیزکنی، سنگ سنباده، -تیزکن، -تراش، آسیا

 ریش، ته ریش،؛�778 گازانبر، انبر ؛�612سیخ، موجبات حرکت، موجب 

 مدادسرکن، پشت دُم ؛�259تیغ، مو 

 دندان پیش، نیش،؛�260 اره، شانه، دندانه ؛�، نیش، عاج، مرواریددندان

 دندان؛�ثنایا، آسیا، کرسی، کرسی کوچک، کرسی بزرگ، عقل، انیاب

 فک،؛� بریج، پُل؛�شیری، دندان همیشگی، دندان دائمی، دندان مصنوعی

 مینای دندان، عاج، مغز دندان، عصب، ریشۀ؛�آرواره، لثه، کام، کام سخت

 غدد بزاقی،؛�، پرکردن، اندو )عصب کشی(⦸ حفره، پوسیدگی؛�دندان

 مسواک، خمیر دندان، خالل دندان، نخ دندان، فالس،؛�مجرای بزاقی، بزاق

 برۀ سفید؛�فلوراید

 چیز تیغه دار، اسکنه، مغار، قلم درز، قلم، رنده،؛�، لبه، تیغه، تیزیلبۀتیز

 کارد، چاقو، خنجر، شمشیر؛� تیغ صورت تراشی، ناخن گیر؛�258صاف کن 

 نیشتر، چاقوی جراحی،؛�370، قیچی، خیش، داس، ابزار� کشاورزی 723

 723 چاقوی ضامن دار،� قمه، ساطور، تبر ؛�اسکالپل، کوتر

، بُرّنده، گزنده، بُرّا، نوک تیز، نوک دار، آهن بُر، بُران، جداکنندهتیز ]صفت[

؛�259 سیخ، شق ورق، مودار ؛�259 ناهموار، زبر ؛�260 دندانه� دار ؛�46

[ 388 تیزمزه، تند، آبدار، تیز ]مزه[� ≠ ]؛�آبدیده

 سوراخ کردن، سوزن؛�زدن ، نیش زدن، گازگزیدن؛�بودنتیز  ]فعل[

شدن، باریک شدن، تیزتر  تیز؛�46زدن، بُرّنده بودن، پاره کردن، بریدن 

[388بودن، تندوتیز بودن   تیزمزه بودن، تند≠ ]؛�293شدن، متقارب شدن 

، تیزتر کردن، سوهان زدن، ساییدن، پرداخت کردنتیزکردن

⍃ 260، دندانه 259، زبری 213، قّله 47 پیوند 

 ُکندی257
 چیز؛� انحنا؛� پهنا، قسمت پهن؛�، بی دندانی، نابُرایی، ناگزندگیُکندی ]اسم[

؛�728 واماندگی، درماندگی ؛�کُند، تهِ مداد، زاویۀ باز، زاویۀ منفرجه، منحنی

 136، تأخیر 145درنگ 

؛� پهن، تخت؛� بی دندان؛� زنگ زده؛�، تیزنشده، نابرا، ناتیز، دم کلهُکند ]صفت[

 خفیف؛�248منحنی، گرد، انحنادار 

، دندان چیزی را کشیدن، ازپهنا استفاده کردن، ازکارکردنُکند ]فعل[

161انداختن 

، بُرا نبودن، نبریدن، خط انداختنبودنُکند

⍃ )258 صافی )صاف بودن 

# 258 صافی )صاف بودن( 258
؛�[249مستقیم ◄، همواری ]334، صافی، روانی، لیزی صافبودن ]اسم[

 چیز؛� اسفالت؛�صاف کردن: تسطیح، اتو، ساب، پرداخت، صیقل، بادگیری

 نرمی؛�[216 حالت افقی ◄صاف: آیینه، آب ساب، موزاییک، چیز افقی ]

،46 جداکننده ◄ صافی ≠ ]؛�226 پوشش ؛�44، سادگی 44 خلوص ؛�327

[263چیز سوراخ دار،� اسفنج 

 جاده صاف کن، غلتک،؛�، صیقلی کننده216، صاف کننده صافکن

 ساب کار ؛� رنده، اتو؛�بولدوزر، وردنه

، صیقلی، کرکی، مخملی،249، هموار، مسطح، تخت، مستقیم صاف ]صفت[

، روغنی، چرب334 لغزنده، سُر، لیز ؛� اتوکشیده، سه تیغ؛� آب ساب؛�مخملین

 44، ساده 44 خالص ؛�216 تراز، افقی ؛�16 همگن ؛�257 ُکند ؛�357

، چرب334، روغن زدن، لیز کردن ▼، صاف کردنکردنروان ]فعل[

، ماالندن، پولیش زدن )کردن(، پرداخت کردن، ساییدن 357کردن 

خوردن، سُریدن، لغزیدن، شناور بودن، سُبک پریدن، ، سُررفتننرم

خوردن، روان حرکت کردن  لیز

، اتو کردن )زدن، کشیدن(، رنده کردن، هموار کردن، ترازصافکردن

 ساییدن، سابیدن، پرداخت؛�44 ساده کردن ؛�216کردن، افقی کردن 

◄ جال دادن، صیقلی کردن ؛�▲کردن، پولیش زدن )کردن(، روان کردن

 420درخشان کردن 

، صیقل یافتنصافشدن

⍃ 334، لیزی 331، ساختاریافتگی 257، ُکندی 216 افقی 



 زبری259
 ناهمواری؛� پشم، کُرک، پَر، بال؛�▼ ریش، مو، گیسو؛�، زبریتزبری ]اسم[

 چیز زبر: سمباته، سوهان، ته ریش، لباس پشمینه، اسکاچ ؛�248

 رنگ و صفات مو: مشکی، پرکالغی،؛�، گیسو، گیس، زلف، جعد، طرهمو

؛�خرمایی، طالیی، بلوند،� روشن، بور، سفید، شرابی،� مش کرده، هایالیت

 کاکل،؛�ریش، محاسن، ته ریش، ریش بزی، ریش پروفسوری، خط ریش

 شانه، برس، سنجاق سر، تل،؛� تارک، فَرق؛� سبیل، مژه، مژگان؛�فکل

،428، سیاه 427 سفید ◄ ]رنگها ؛�843گل سر، بیگودی، ژل، آرایش مو 

، ...[ 433، زرد 430قهوه ای 

، خشن، درشت، ناهنجار، بد، ناهموار، نتراشیده، ناصاف، مودار،زبر ]صفت[

؛� نخراشیده،  زمخت،  چغر، کُلُفت؛� وزکرده، سیخ؛�ریشو، پشم آلود، پشمالو

▲ مو◄ سایر صفات مو ؛�248 ناهموار ؛� درست، درسته؛�نکوبیده

  زبر شدن، وز کردن؛�ریش درآوردن ؛�بودنزبر ]فعل[

، تیز کردن، شیار دادن، خط کشیدن کردنزبر

، مش کردن، رنگ کردن، کوپ کردن،آرایشکردنگیسو:بافتن

 843 آرایش مو ◄صاف کردن، فر زدن 

⍃ دندانه256، تیزی 254، برجستگی 244، بی شکلی 208 رشته ،

 843، آرایش 331، ساختاریافتگی 262، شیار 261، َخم 260

260 Q260 دندانه #
 چیز؛�، رنده، اره، زبانه، فاق، شکاف، بریدگی، سوفار، کنگرهدندانه ]اسم[

 چوب خط؛�دندانه دار:� اره، شانه، بُرس، قشو، برج وبارو

، اره ای، کنگره دار، زیگزاگ، مضرس،� دندانه دندانه،�دندانهدار ]صفت[

نیشدار، خاردار، باریک شونده 

، آجیدن دندانهدارکردن ]فعل[

⍃ 259، زبری 256، تیزی 46 گسیختگی 

 َخم261
 دوتایی، خمیدگی،؛�، چروک، تاب248، تا، چین، ال، انحنا َخم ]اسم[

131 پیری ؛� یقه؛� خم ابرو؛�چروکیدگی، برگشتگی، روی هم افتادگی

 خمیده قامت، گوژپشت، تاشده، منحنی؛�، خَم، دوال، خمیدهَخمشده ]صفت[

؛� چین چین، چین خورده؛� مچاله، مچاله شده، چروکیده، پالسیده، پژمرده؛�248

525 مخفیانه ،�525 ماه رخ، دوال دوال، دزدکی ؛� آکاردئونی؛�تاشو، تاشدنی

 شیار کشیدن؛�251کردن، مچاله کردن  کردن، دوال ، تاکردنَخم ]فعل[

، تابیدن، تاب دادن، تاباندن، پیچاندن248 انحنا دادن ؛�63 به هم زدن ؛�262

 تا؛�235 بسته بندی کردن، پیچیدن، حصار بستن، دیوار کشیدن ؛�251

خوردن، تا شدن 

⍃ Q262، شیار 259، زبری 91 دوبرابری 

 شیار262
 تَرَک، درز،؛�255، چروک، شخم، چین، آج، برش، دره شیار ]اسم[

 موج؛�351 کانال ؛�548 رد، جاپا، یادگار ؛�46 قطع ؛�201پارگی، شکاف 

 555 حکاکی، کنده کاری ؛�350

 بریده بریده،؛�437 راه راه ؛�261 َخم، َخم شده ؛�، شخم زدهشیاردار ]صفت[

046منقطع 

 حک کردن،؛�46 بُرش دادن، بریدن ؛�، شخم زدنکشیدنشیار ]فعل[

 261کردن، خَم کردن   تا؛�437رنگارنگ کردن 

⍃ 261، َخم 259، زبری 255، تقعر 46 گسیختگی 



 باز . گشودگی263
 گشودگی، باز بودن،� درز،؛�، بازکردن، گشایش، بازگشاییافتتاح ]اسم[

 دایری،؛�197شدن، انبساط   باز؛�255، تقعر 201، فاصله 201شکاف 

،▼، دهان▼ فضای خالی: محوطۀ� باز؛�68 افتتاح )آغاز( ◄پرده برداری 

 ▼، لوله▼، تونل▼، راه ورودی▼پنجره

 چیز پُرسوراخ:� غربال، الک، صافی؛�، ابر، چیز متخلخلاسفنج

 حلق، حلقوم،؛�، دهانۀ خروجی، نازل، بینی، سوراخ بینی، راه آبدهان

 نوک،؛�، لثه، سق، کام، زبان، لب، لوزه256چانه، آرواره، فک، دندان 

 لولۀ؛�579 افواه، سخن ؛�557 لسان، السنه، زبان ؛� خمیازه، دهن دره؛�منقار

 353بادی 

 دَر، دروازه، باب، مدخل،؛�، روزنه، شبکه، دهانه، آستانه، درگاهپنجره

؛�مخرج،  گذرگاه، دهن، دهان، خروجی، ورودی، دریچه، باجه، اُرسی

اجزای در و پنجره: چهارچوب، لت، لوال، پاشنه، چفت، کلون، کشویی،

قفل، زبانۀ قفل، چکش، زنگ، آلت، شیشه خور، دستگیره، قفل، یراق آالت

، در ورودی، دهانه، پاساژ، ورودی، البی، مدخل، مظهر قنات،راهورودی

، خروج298 خروجی ◄ دلتای رود، مصب رود، راه خروجی ؛�68مبدأ 

 201  شکاف؛� منفذ، سوراخ، دهنۀ چاه؛�234 آستانه ؛�296

، فضای باز، حیاط، صحن، دربار، بارگاه، آستان، اندرونی،محوطۀباز

183 ناحیه، دامنه ؛� استادیوم، استخر سرباز؛�بیرونی، هشتی

، تونل زیرزمینی، پیاده رو زیرزمینی، غار، نقب، قنات، کاریز، کانالتونل

 194 زیرزمین ؛� تونل مترو؛�351، چاه، راه آب 351زیرزمینی، کانال 

 رگ، سرخرگ، سیاهرگ، ورید،؛�▲، تونل351، شلنگ، آوند، کانال لوله

 اسپیرال، مانسمان، مانی فولد؛�شاهرگ، مویرگ، شریان، عروق )کرونر(

 252 استوانه ؛�)منی فولد(

، تنوره، هود، هواکش، بادگیر، برج هواکش دودکش

 استارت، پُل،؛�، کلید، سوئیچ، دستگیره، آیفون، دربازکن برقیبازکننده

 آغازکننده: کلید، ماشه،؛�630 وسیلۀ برقی ◄کلید )برق(، رله، استپ 

 کلون، ضامن؛�68 نقطۀ آغاز ،�671 وسیلۀ اقدام ،�629دکمه، شستی، وسیله 

 مفتاح، اقلید، بندگشا ؛�264 بسته کننده ◄

، مته، دریل، پانچ، میخ، سیخ، سوزن، چیز نوک تیز، چیز تیزسوراخکننده

256 

 درمعرض دید، بازاری، علنی،؛�، گشاده، گشوده، مفتوح، فرازباز ]صفت[

؛�522دردسترس یا در معرض دید همگان، سرگشاده، بی حجاب، آشکار 

 شکفته، شکوفا،؛�676 دایر، جاری، فعال، مشغول کار ؛�بدون مانع، بی حفاظ

 سرباز، روباز، بدون سقف؛�197، منبسط 183 فراخ، گشاد، وسیع ؛�خندان

 توخالی، پوک،؛� کلیددار؛�، متخلخل، اسفنجی، سوراخ سوراخ�سوراخدار

 201 چاکدار، فاصله دار ؛�255پوچ، میان تهی، مقعر 

، دولول لولهای

 مفتوح کردن، دایر؛�، گشودن، افتتاح کردن، گشادنکردنباز ]فعل[

 201 فاصله دادن ؛�229 لباس کندن ؛�775کردن، تأسیس کردن 

؛�کردن ، سفتن، خالنیدن، سپوختن، به سیخ کشیدن، پنچرکردنسوراخ

 297 ، به زور وارد شدن297فروکردن، دخول کردن، نفوذ کردن 

 باز شدن، گشوده شدن ؛�، مانعی در راه نبودنبازبودن

، صریح، بی رودربایستی، بازآشکارا ]قید[

⍃ 351، کانال 316، تکامل 255، تقعر 201، فاصله 46 گسیختگی،

 353لولۀ بادی 

 بسته . انسداد264
 درزگیری، آب بندی، بستن؛�، بسته بودن، گرفتگی، بستگیانسداد ]اسم[

 بستن،؛�324 آمبولی، انعقاد، تراکم ؛� 702 منع ◄راه، سد مَعبر، ممانعت 

 محوطۀ� بسته: اندرون؛�340 اختناق، فقدان هوا ؛�انحالل، تعطیل کردن

، استخر سرپوشیده 185)اندرونی(، محل )فضای محدود( 

 مُهر،؛�263 دَر، پنجره ؛�47، سدکننده، سد، بند، چفت، قفل بستهکننده

263 بازکننده ◄ کلید ؛�45، مَفصَل 47 گره، پیوند ؛�پلمب، منگنه

 پاسبان،،�660 قراول، یساول، محافظ ؛�، سرایدار749، نگهبان دربان

کلیددار

؛� ناگشاده؛�، گرفته، مسدود، خفه، چفت، سدشده،  جلوگیری شدهبسته ]صفت[

؛� بلوکه، مسدودشده و غیرقابل برداشت؛�674مُنحل، تعطیل شده، برکنار 

سرپوشیده 

، ممهور، آب بندی شده، پلمب شده ُمهرشده

کردن،  چفت کردن، پیش؛�آوردن  بند؛�کردن ، گرفتن، مُهربستن ]فعل[

 منعقد؛�کردن، مسدود کردن، خفه کردن ، محکم کوبیدن، سد45پیوستن 

؛�324شدن، دلمه شدن، لخته شدن، سفت شدن، ماسیدن، جامد بودن 

برچیدن، بسته بودن یا شدن، مسدود بودن یا شدن، پلمب کردن، منحل

کردن، تعطیل کردن، درِجایی را بستن، مهروموم کردن، ترک استفاده

 جلوگیری؛�45، گره زدن 45 وصل کردن ؛�752 لغو کردن ،�674کردن 

 702کردن، مانع شدن 

⍃ 235 ، دیوار226، پوشش 47 پیوند 



 حرکتباب چهار:

#265 حرکت 265
،285، جریان، تحرک، پویایی، جنبش، انتقال، پیشروی حرکت ]اسم[

 ولوله، تکاپو]ی[،�؛�239حرکت وضعی )انتقالی(، حرکت به پهلو 

 مارش،؛� بیقراری، وول؛�290، دور شدن 286 پسرفت ؛�جنب وجوش، اهتزاز

؛� حرکت سیاالت، هیدرودینامیک؛�277، آهنگ، شتاب 277رژه، سرعت 

 پویانمایی، انیمیشن،؛�267، کوچ 188، نقل مکان 272، انتقال 272ترابری 

؛�318 تکان، رعشه، لرزه، جوشش، تالطم ؛�445متحرک سازی، سینما 

،295 ورود ؛�198، انقباض 197 انبساط ؛�317 ارتعاش، نوسان ؛�اختالج

؛�314، حرکت انحنادار 315 چرخش ؛�298، صدور 297، دخول 296خروج 

595 اختیار ؛�547حرکت معنی دار 

، طرز راه رفتن، وضع بدن، هیئت، تیپ، نحوۀ گام برداشتن،� گامخرام

؛�267 پیاده روی ؛�837شمرده )آهسته، ...(، قر، حرکت موزون، رقص 

◄ چهارنعل، یورتمه ؛�، دو، مارش، رژه، سان312گام، قدم، جست، پرش 

 214 لنگ، پی، پا ؛� )حرکت اسب(273اسب 

، پوینده، رونده، دینامیک، پیشرو316، سیار، پویا، تکاملی متحرک ]صفت[

 بیقرار، ناآرام، جنبنده، پُرافت وخیز، پُرجَست وخیز، مثل اسفند روی؛�285

؛� وضعی، انتقالی؛�336 جوشان، گازدار، گازی ؛�آتش، پُرجنب وجوش

، چرخنده314، چرخان 314، دورزننده 305گردنده، گردش کننده، گذری 

،278، آهسته 312، جهنده 277 سریع ؛� خرامان؛�317 مرتعش ؛�315

،286 پس رونده ؛�288، کششی 287، رانشی 279 پرت کننده ؛�313غوطه ور 

؛�285، پیشرو 283 پیشاهنگ ؛�282، منحرف 281، جهت دار 280برگردان 

،290، دورشونده 293، متقارب 289 نزدیک شونده ؛�284دنباله رو، پیرو 

؛�297، وارداتی 298، صادره 298، خروجی 296 عازم ؛�294منشعب 

 268 عابر، پیاده ؛�309، نزولی 308باالرونده 

خوردن، ، رفتن، تکان خوردن، جنبیدن، جُنبحرکتکردن ]فعل[

بودن، پوییدن، تکاپو نداشتن، آرام نداشتن، پویا رفتن، قرار  خرامیدن، راه

؛�[217آویزان بودن ◄ تاب خوردن ]؛�312، پریدن 174کردن، فعال بودن 

، شنا267، سواری کردن 267، راه رفتن 267، گشتن 267سفر کردن 

، پیشروی280، پس زدن 273، حمل کردن 271، پرواز کردن 269کردن 

، رسیدن290، دور شدن 289، نزدیک شدن 286، پس رفتن 285کردن 

، باال297، نفوذ کردن 297، داخل شدن 296، رهسپار شدن 295]ورود[ 

،313، شیرجه رفتن 311، نِشَستن 309، افتادن 309، پایین آمدن 308رفتن 

 318، متالطم بودن 317، نوسان داشتن 315، چرخیدن 314دور زدن 

دادن، باز انداختن، تکان ، هل دادن، روشن کردن، به راهدادنحرکت

کردن، به کار انداختن دستگاه، بازی دادن، به حرکت آوردن، به آب

، پرت277، شتاب دادن 272، فرستادن 272، منتقل کردن 269انداختن 

،300، طرد کردن 300، دفع کردن 287، راندن 285، جلوبردن� 279کردن 

،310، باال بردن 303، ریختن 303، فروکردن 300خالی کردن ]دفع[ 

 311، انداختن 311پایین آوردن 

⍃ 269، مسافرت دریایی 267 مسافرت زمینی Q272، انتقال،

 Q295، ورود 287، رانش 279، کوبش 290، دورشدن 285پیشروی،

، صدور: حرکت به بیرون297، دخول: حرکت به درون 296خروج 

 318، تالطم 317، نوسان 298

 عدم تحرک 266
،�677، ازکارافتادگی، قرار، رکود، ایستایی، سکون عدمتحرک ]اسم[

 تعلل،؛� اینرسی، ماند؛�، آتش بس144، ثبات 28ایستایی، انجماد، تعادل 

، امان، آهستگی، نرمی،� مالیمت، ناروانی 145توقف، وقفه، مکث، درنگ 

 راحت، خواب، سکوت،�683، بی سروصدایی، آسایش، استراحت آرامش

،�683 محل استراحت ؛� راحتی، آرام، سکون،� امن، امنیت، امن وامان؛�399

؛�145، محل توقف 192 مأمن ،�662آسایشگاه، مأوا، محل دنج، پناهگاه 

 717 شخص صلح طلب ◄جویای آرامش 

، متوقف، ازحرکت▼، ساکن، ایستاده، بی جنبش، بی تحرکراکد ]صفت[

 کساد، بی رونق، بی مشتری ؛�▼بازمانده، بی حرکت

،399 راحت، ساکت ،�683، آرام، آسوده )درحالِ استراحت( بیتحرک

؛� آرامش بخش، آرام بخش؛�192 روستایی ؛�خوابیده، درلنگر، بی جنبش

 199غیرشلوغ، آرام، دنج، خلوت، دورافتاده 

، ایستا، فاقد تحرک، ایستاده، ریشه دار، ریشه دوانده،144، ثابت بیحرکت

 153 ساکن، استوار ؛�375سخت، بی حس 

نخوردن، بی حرکت بودن، ساکن ماندن، ، تکانآرامبودن ]فعل[

 برقرار بودن آرامش،� آرامش داشتن اوضاع، آب ازآب تکان؛� داشتن قرار

 صبر کردن،؛�144، ثبات داشتن 399نخوردن )نجنبیدن(، ساکت بودن 

823 صبور بودن ،�823آرام ماندن 

، جریان نداشتن راکدبودن

شدن، ایستادن )توقف کردن( کردن، میخ ، ایستادن، ترمزمتوقفشدن

 72 توقف کردن ◄ ادامه ندادن ؛�145، مکث کردن 145

، ساکت کردن، بُریدن، ایستاندن، ازحرکت بازداشتن،متوقفکردن

 823 آرام کردن ؛�145 کردن، متوقف کردن  ترمز

، آرامیدن، آب خوش ازگلوی کسی پایین رفتن، آسودنآرامشداشتن

683 



! هوپ، هشایست ]قید[

⍃ 145 توقف Q823، تهییج ناپذیری 175، انفعال 

 مسافرت زمینی267
، سفر، سیر، مسافرت، سیاحت، گردش، زیارت،مسافرتزمینی ]اسم[

 مسافر، جهانگرد؛� جهانگردی، ایرانگردی،� توریسم؛� عزیمت؛�تور مسافرتی

 رستوران؛�837، تفرج، یللی، نظاره، سرگرمی 438 تماشا، بازدید ؛�268

 همسفر، همراه؛�192، مهمانسرا 301بین راهی، قهوه خانه، متل، محل تغذیه 

89 

 کوچ دادن، مهاجرت دادن، اسکان،�؛�، ییالق قشالق، مهاجرت، خروجکوچ

تبعید، اخراج بلد، نفی بلد 

 جادۀ؛�268، پیاده 214 پا ؛�، قدم زدن، راه روی، عبور، مرورپیادهروی

 265 خرام ؛�تندرستی

،74، تظاهرات، میتینگ )متینگ(، همایش، تجمع، گردهم آیی راهپیمایی

 738 شورش ؛�145اجتماع )انتخاباتی(، اعتصاب 

 گشت، کورس، کراس کانتری، چوگان، پولو،؛�، سوارکاریاسبسواری

 سوارکار، اکوسترین،؛�273  اسب؛�پرش، درساژ، جیم کانا، ولتیژ، بسکتبال

 لباس سوارکاری، چکمه، کاله، کاله مِلون، شلوار،� فراک،؛�268سوار 

 716 مسابقه ◄ اسب دوانی ؛�سیلندر، کتِ کوتاهِ مشکی

 رانندگی، خلبانی، ناخدایی،؛�272، ترانسپورت، حمل ونقل، ترابری نقلیه

، وسیلۀ275، کِشتی، ناو 274 مترو، قطار ؛�689راهبری، رهبری، هدایت 

 اتوبوس،� مینی بوس، کامیون، تریلر، تانکر، کامیون مخزن دار،؛�274نقلیه 

 شرکت؛�274وانت، کامیونت، وَن، تاکسی، وسیلۀ نقلیۀ عمومی 

حمل ونقل، تعاونی، اتوبوسرانی، باجه بلیط، بلیط فروشی، دفتر فروش،

، گاراژ،272 ترمینال، پایانه ؛�آژانس، فورواردر، برنامه ریزی ترانسپورت

؛� سوپردولوکس، پست بازرسی؛�[756 مجوز ◄ ]بلیط ؛�145محل توقف 

 268راننده 

624 راه ،�624، مسیر خطسیر

، محموله، باگاژ، توشه، باروبندیل، باروبنه، زاد، اقورراهی )آقورایی(،بار

 چمدان، جامه دان، کیسه،؛� اضافه بار؛� کارگو، فله؛�272بنه، جسم منتقل شده 

؛�781 سوغات، سرراهی، هدیه ؛� 194ساک، کیف دستی، کیف )ساک( 

194 جعبه ◄ باربند ؛�632انبار 

 273 شخص حمل کننده ◄، حمال باربر

274 گاری ◄، بارکش، چرخ دستی خرک

 آمادۀ سفر شدن، رخت سفر؛�، مسافرت کردن، رفتنسفرکردن ]فعل[

دررکاب کشیدن، بار بستن، بار سفر بستن، به راه افتادن، سوار شدن، پا

 اتواستاپ زدن ؛�نهادن، عازم شدن

305 گذر کردن ◄، گذشتن، رد شدن گذرکردن

، گردیدن، گردش کردن، گشت و گذار کردن، جهانگردی کردن،گشتن

؛�دور دنیا گشتن، آواره شدن، سر به کوه و بیابان نهادن،  سر به صحرا نهادن

خوردن   باد؛�جوالن دادن

، پیاده رفتن، قدم زدن، گام برداشتنراهرفتن

، سواری گرفتن، باماشین رفتن، سوار شدن سواریکردن

، پای پیادهباپا ]قید[

⍃ وسیلۀ  نقلیه273، حمل کننده 265، حرکت 84 عدم تطبیق ،

 624، راه 305، گذر 296، خروج 274

 جهانگرد268
؛� زایر، حاجی، مشهدی، مشدی، کربالیی، کل؛�، مسافرجهانگرد ]اسم[

؛�441 ناظر، بیننده ؛�271 هوانورد ؛�270 دریانورد ؛� کاشف، ماجراجو؛�رهرو

؛�793 تاجر، فروشنده ؛�794 دوره گرد، دستفروش ؛�66طلیعه، سرآغاز 

 ابن السبیل ؛�89همسفر، همراه، همراهان 

 ولگرد، شخص؛�، مهاجر، آواره، سرگردان، پناهنده، جنگ زدهکوچکننده

 گدا،؛�620 فراری، آدم گریزپای ؛�59 اجنبی، بیگانه، خارجی ؛�679تنبل 

 ایلیاتی، کوچ نشین،؛�191 ایل، عشایر، اهالی بومی ؛�801آدم فقیر 

 188 منقول ؛� قرشمال، غربال بند )غربیل بند(؛� کولی؛�چادرنشین

 چاپار، ارتباطات پستی،�529 پیک ؛�، رهگذر، عابر، پیاده رو، دوندهپیاده

 991 رونده، راهرو، سالک، عارف ؛�529، خبرنگار 722 پیاده نظام ؛�531

،�529 پستچی، چاپار، پیک ؛� مسافر، سرنشین؛�، اسب سوار،� سوارکارسوار

 چپ انداز،؛�722 پلیس سواره، سواره نظام ؛�531ارتباطات پستی 

 دوترکه، دوپشته ؛�چابک سوار

 شوفر، رانندۀ تاکسی،؛�، ناخدا، خلبان، لکوموتیوران، راهبر، رهبرراننده

 گاری چی، ارابه ران،� درشکه ران ؛�شاگرد راننده

⍃ 271، هوانوردی 270 دریانورد 

 مسافرت دریایی269
 ناو )کِشتی(؛�، کشتیرانی،� قایقرانی، دریانوردیمسافرتدریایی ]اسم[

 270، ناوی )دریانورد( 275

 مسئول رهیابی، سکان دار،�؛�، ناوبری، قایقرانی، راهبری، هدایترهیابی

 ▼ قطب نما، ادواتِ ناوبری؛�ناخدا، مهندس کشتی

؛�551، سکستانت، قطب نما، رادار، چراغ دریایی، نقشه ادواتناوبری

 جی پی اس، سیستم موقعیت یابی؛�سکان، لنگر، تیغۀ موتور، پارو، بادبان

662 لنگرگاه، مارینا، اسکله، بارانداز،� پناهگاه ؛�جهانی، ماهواره

، شنا، آبتنی، واترپلو، اسکی روی آب، قایقرانی،بازیهایآبی

 شنا، کرال، سینه، پشت، قورباغه، پروانه، پاپیون،؛�موج سواری، سرفینگ

 275 ناو )ِکشتی( ◄ کانو، کایاک ؛�دوچرخه، سُرخوردن، آب بازی

 دوزیستان؛�313، دریایی، بحری، شناور، غوطه ور دریانوردانه ]صفت[

 مالح؛�، سفر کردنبادبانبرافراشتن؛�بهآبانداختنکشتی ]فعل[

زدن   پارو؛� رهیابی کردن؛�شدن، به دریا رفتن

 دوچرخه رفتن،؛�، دست وپا زدن، شیرجه رفتن، آبتنی کردنشناکردن

سُرخوردن، کرال رفتن

⍃ 343، دریا 275، ناو 270، دریانورد 265 حرکت 



# 270 دریانورد )ناوی( 270
، ناوی، ملوان،� مالح، ناخدا، کاپیتان، خدمه دریایی،دریانورد ]اسم[

 دریابان، دریادار، نظامی دریایی، ناوی؛� سندباد بحری؛�قایقران، بلمران�

 313 غواص ؛�722

⍃ 722، رزمنده 275، ناو 269، مسافرت دریایی 268 جهانگرد 

 هوانوردی 271
 ارودینامیک، آئرودینامیک، علوم؛�، پرواز، هوابردهوانوردی ]اسم[

صوتی، علم صدا  مافوق صوت، سوپرسونیک،� دیوار؛�موشک، بالیستیک

، پرش313 شیرجه ؛�365 پرندگان ؛�309 فرود، سقوط ؛�308 صعود ؛�398

 312، چیز پرنده 312

 شرکت هواپیمایی، هما،؛�، هواپیمایی، ترابری هواییمسافرتهوایی

؛� فرودگاه؛� حریم هوایی، حریم فضایی؛� پرواز چارتر؛�276ایران ار، هواپیما 

فضانوردی، مسافرت فضایی انسان دار،� مدار، راهپیمایی فضایی، برگشت

به جو 

؛�، خلبان، مهماندار، مهندس پرواز، خدمۀ هوایی، خدمۀ زمینیهوانورد

فضانورد، کاسمونُت

، پَر، ایلران، شهپر، بالچه، سکان، دمبال

 هوابرد ؛�، هوایی، درآسماندرحالپرواز ]صفت[

 بلند شدن، صعود کردن،؛�زدن، پریدن زدن، پَر ، بالپروازکردن ]فعل[

؛� فرود آمدن؛�308ارتفاع گرفتن، اوج گرفتن، اززمین بلند شدن، باال رفتن 

 312 پریدن ؛� بالن سواری کردن؛�سقوط کردن

⍃ 268 جهانگرد Qرزمنده308، صعود )باال رفتن( 276، هواپیما ،

722 

 حمل . ترابری272
 اسباب کشی، اثاث کشی،؛�188، انتقال 265، حمل، حرکت انتقال ]اسم[

؛� اخراج؛�▼ اعزام، ارسال؛�305 عبور و مرور، گذر ؛�188نقل مکان 

 780 تحویل، انتقال ملک ؛�تحرکات، انتقاالت، انتقال نیرو

؛� باربری، بارکشی، حمالی؛�، حمل، حمل ونقل، ارسال کاال، فریتترابری

، وسیلۀ  نقلیه274 رسانۀ ترابری، قطار ؛�مسافربری، مسافرکشی، مسافرگیری

،�624، کانال، آبراه 343 دریا، اقیانوس ،�624 جاده ،�624، خط آهن 274

 رفت وآمد، آمدوشد، ایاب وذهاب، عبور و مرور، تردد، ترافیک؛�340هوا 

 اف اوبی، سی آی اف ؛� بارانداز؛�305

 چمدان،؛� توشه؛� کانتینر؛�، باگاژ267، محموله، کاال، بار جسممنتقلشده

 آب آورده، رسوب،؛� بارگیری؛�194جامه دان،� کیف دستی، کیف )ساک( 

، ملک مورد صلح، ملک رهنی767 ملک منتقل شده: وثیقه ؛�نهشته، یخ رفت

، ناقل، وصی، صلح کننده، فرستنده، ارسال کننده، اعزام کننده،منتقلکننده

 781 شخص دهنده ؛� رسانا، هادی؛�صادرکننده، پستخانه، مخابره کننده

 192، بارانداز، اسکله، ترمینال، ایستگاه، آخرخط، ته ِخط، گاراژ پایانه

،�531 مخابره، ارسال پیام، مخابرات ؛�، اعزام، بعثت، فرستادن، گسیلارسال

 300 اخراج، طرد ؛�531ارتباطات پستی 

 انتقالی، ارسالی، اعزامی،�؛�، قابل حمل، پُرتابلقابلانتقال ]صفت[

 مبعوث ؛� مخابراتی؛�فرستاده شده، محمول

، جابه جا کردن،188، انتقال دادن 273، حمل کردن کردنمنتقل ]فعل[

 تحویل دادن،؛�آوردن، بردن، بار زدن، بار کردن، بار کشیدن، بار گرفتن

 رساندن؛� مخابره کردن؛�دادن دست به دست

 روانه کردن، اعزام� کردن، گسیل؛�، پست کردن، ارسال کردنفرستادن

کردن )دادن، داشتن( 

⍃ 273، حمل کننده 265، حرکت 193، مظروف 188 نقل مکان،

 351، کانال 305گذر 

 حمل کننده273
؛�، پله برقی، باالبر274 آسانسور ؛�، تیر حمالشاسی؛�حملکننده ]اسم[

 ساک،؛�274 گاری ؛�274 وسایل نقلیه عمومی ؛�275کانتینر، کشتی، ناو 

،�531 پخش رادیویی ،�531 پُست، ارتباطات پستی ؛�194، ظرف 194سبد 

531موبایل و تلفن 

؛�531، نامه رسان، پستچی، ارتباطات پستی نامهبر؛�شخصحملکننده

 قایقران،؛�272 منتقل کننده ؛�742 غالم، برده ؛�حمال، باربر، گاریچی

 272 حمل، انتقال ؛�268، سوار 268 راننده ؛�270دریانورد 

، قاطر، خر، استر، اسب▼، بارکش، باربردار،� مال، اسبحیوانباربر

 خورجین، پاالن ؛�365 حیوانات ؛�سواری،� مَرکب، باربر

 اسب؛� رخش؛�، توسن، بدخش، مادیان، خنگ، مرکب، بارگی، خیلاسب

 نژاد اسب: عرب،؛� انواع اسب: جنگی، بارکش، خراس، اخته؛�جوان، کره

کرد، عرب کرد، ترکمن، عرب ترکمن، چناران، سیلمی، پونی، هانوورین،

اولدن برگر، پرشرون، تاروبرد، توروبرد، مجار، شتالند، آنگلوعرب،

 بدن اسب: سر، گردن، یال، کمر، کپل، دم، دست، پا،؛�کَسپین پونی، تازی

 غذای اسب، جو، ینجه،؛�سم، بخلوق، مچ، زانو، مفصل خرگوشی، تاندون

 پوشیدنی اسب: سازوبرگ، زین،؛�کاه، کنسانتره، هویج، جعفری، سیب

،47جل، پالس، یراق آالت، دهنه، افسار، مهار، عنان، اخیه، لجام، کمند 

کلگی، هویزه، دست جلو، رکاب، تعلیمی، سینه بند، عرق گیر، مهمیز،

شالق، چشم بند، توپوق بند، دهنه آبخوری، دهنه هویزه، زین درساژ، زین

 رنگ اسب: کهر)قهوه؛�سواری آزاد، زین پرش، برگستوان،� غاشیه، نعل

ای(، قره کهر )سیاه(، نیله )خاکستری(، قزل )سفید(، سفید خال دار، ابلق،

پیشانی سفید، چهار قلم سفید، کرنگ، سمند )طالیی(، یال دم یزیدی، نیله

 حرکت اسب: خرام؛�ابرش،� نیله گلگون، سرخون، نیله مگسی، قره نیله

، قدم، یورتمه، یورتمه درجا، چهار نعل، چهار نعل کوتاه )بلند(،265

تاخت، شانه داخل، شولدرینگ، رم کردن، سردست زدن، لگ ییلدینگ،

از کنار رفتن، چرخش دست، چرخش روی پا، پیروت، پرش، کابریول،

 سوارکار،؛� صدای اسب، شیهه؛�نورز، تراورس، هاف پاست، پاساژ، پیافه

 صفات؛� محل سوارکاری، مانژ؛�267 سوارکاری، اسب سواری ؛�268سوار 



، عنان گسیخته، خوش لگام،277اسب: بادپای، تیزرو، صرصر، سریع 

خوش عنان )رکاب(، راهوار، بدرکاب، بدراه، گه گیر، نرم رو 

، باربر، بارگیر، باردار، بارکش، باری حملکننده ]صفت[

؛�218، به پشت گذاشتن، به دوش گذاشتن، نگاه داشتن کردنحمل ]فعل[

؛� سواری دادن، سوار کردن؛�272آوردن، بردن، انتقال دادن، منتقل کردن 

 حمالی کردن ؛�[267 سفر کردن ◄]سوار شدن 

⍃ 275، ناو 274، وسیلۀ  نقلیه 272، انتقال 267 مسافرت زمینی،

 365حیوانات 

 وسیلۀ نقلیه274
، خودرو،▼، وسیلۀ نقلیه خصوصی، وسیلۀ نقلیه عمومیوسیلۀنقلیه ]اسم[

 ▼ مترو، قطار؛�▼ماشین، اتومبیل

، سه چرخه، موتورسیکلت، موتور گازی، موتور، تریل دوچرخه

 فرقون، خرک، بارکش،؛�، ارابه، درشکه، ارابۀ جنگی، فایتونگاری

؛�250 چرخ ؛� عربانه، عرابه، عراده؛� کالسکه، گردون؛�چرخ دستی

364 کفن ◄ تابوت ؛�تخت روان، محمل، کجاوه، هودج، عماری

 اتوکار، کامیون،؛�، تاکسی، اتوبوس،� مینی بوسوسایلنقلیۀعمومی

 ماشینهای راهسازی، ماشینهای سنگین، لودر،؛�باری، کشنده، اسب، تریلر

 ▼ قطار؛�بولدوزر، گریدر، بیل مکانیکی

 اتومبیل؛�، ماشین، خودرو، اُتُل، استیشن، وَن، وانت، کامیون، باریاتومبیل

؛�▼ صفات خودرو◄ دیزل ؛�سواری، اسپرت، کورسی، مسابقه ای، مدل باال

 ▼اجزای اتومبیل

، ترن، مترو، قطار زیرزمینی، تراموا، قطاربرقی، مونوریل، قطارشهری،قطار

 رییس؛� ریل، خط آهن، راه آهن؛� لکوموتیو،� لوکوموتیو؛�قطار اکسپرس

 کوپه، واگن،؛� سوت قطار؛� ایستگاه قطار؛�ایستگاه، لکوموتیوران، سوزنبان

 ؛� باگاژ، توشه؛�واگن بار، بالک، فله

، پله برقی آسانسور

، اسکی، اسکیت، صندلی چرخدار، سورتمه، برف رو،سایروسایلنقلیه

یدک کش 

، اتوسرویس، باال گذاشتن،تعمیرونگهداریخودرو:آچارکشی

باالنس چرخ، بادگیری، آهنگری، میزان فرمان، باالنس چرخ 

 موتور، شمع،؛�، فرمان، دنده، پدال گازاجزایخودرو:لوازمیدکی

پالتین، دلکو، کویل، پیستون، سوپاپ، سیلندر، سرسیلندر، کاربُراتور،

 بدنه، اتاقک، سپر، گلگیر، صندوق عقب،؛�کاربرات، میل لنگ، یاتاقان

 چراغ باال،؛� سوخت، بنزین، باک بنزین، پمپ بنزین، فیلتر بنزین؛�کاپوت

 چرخ، الستیک،؛�چراغ پایین، راهنما، چراغ ]دنده[ عقب، چراغ ترمز

 کالج،؛�تیوب، رینگ، ترمز، لنت ترمز، دیسک ترمز، برف پاک کن

 آفتامات، آینۀبغل، آینۀجلو، ابرویی، استپ، اَسبک، اسب؛�صفحه کالج

)قسمت جلو تریلر(، باربند، باالبر، بخواب ]صندلی[، استکانی، استوانک،�

اکسل، دیفرانسیل، اگزوز، اویل پمپ، انگشتی، انژکتور، بوق، پولوس،

ماردون، ماهک، ملخک، یخ شکن 

؛� یدکی؛�، هجده چرخ، نقلیه، یدک کشچرخدارصفاتخودرو: ]صفت[

 گازسوز،؛� کورسی، سواری، مدل باال؛� شش سیلندر، چهار سیلندر؛�دواسبه

دیزل، دیزلی، بنزینی 

⍃ 624، راه 273، حمل کننده 267 مسافرت زمینی 

 ناو )ِکشتی( 275
، کشتی، سفینه، جهاز، قایق، لنج، قایق بادبانی، قایق بادی، کشتیناو ]اسم[

 زیردریایی، سکوی؛�722بخار، هاورکرافت، ناو هواپیمابر، کشتی جنگی 

 کلک، بلم، زورق،؛� ناوگان دریایی؛� قایق نجات، بادبان، پارو؛�دریایی

 ناوبری،؛� سکان، عرشۀ کشتی؛� یدک کش؛�قایق، دوبه، کانو، کایاک

 تشاله ؛�270، دریانورد 722 ناوی )نظامی( ؛�269رهیابی 

، اقیانوس پیما، نفتکش، رورو، بادبانی، بخار،صفاتکشتی ]صفت[

یدک کش، چهل هزارتنی 

⍃ 273، حمل کننده 270، دریانورد )ناوی( 269 مسافرت دریایی،

 722رزمنده 

 هواپیما276
 هلیکوپتر، بال گرد، چرخ بال، گالیدر،؛�، جامبو، جت، ملخدارهواپیما ]اسم[

 شرکت هواپیمایی، هواپیمایی، ایرتاکسی، مسافرت هوایی؛�بالن، کایت

؛� پاراشوت، چتر نجات، تونل باد؛�، ملخ271 شهپر، بالچه، بال ؛�271

 برج مراقبت، باندِ فرودگاه، ارابۀ� فرود، خدمات زمینی، رامپ،؛�فرودگاه

کیترینگ 

، راکت، بالستیک، بین قاره ای، کروز، هدایت شونده،� فضاپیما،موشک

،321ایستگاه فضایی، سفینۀ فضایی، میر، شاتل، قمر مصنوعی، ماهواره 

اسپوتنیک، کاوشگر، بشقاب پرنده، یوفو 

 هوایی، فضایی؛�، موشکیهواپیمایی ]صفت[

⍃ 723، سالح 722، رزمنده 271 هوانوردی 

 سرعت277
؛�▼، تندی، چابکی، چستی، چاالکی، ویراژ، تک، دو، شتابسرعت ]اسم[

 سرعت سنج، کیلومترشمار، کیلومتر؛�، شدت265آهنگ، حرکت 

 عجله؛� سرعت نور، سرعت صوت، ماخ، سرعت مافوق صوت؛�درساعت

؛� چیز سریع: باد، تندباد، طوفان، برق، تیر، گلوله، قرقی، اسب تازی؛�680

 312 پرش، جهش ؛�تندنویسی، تندخوانی

؛�زدن، جهش، دو، چهارنعل، تاخت ، افزایش سرعت، گاز، جلوشتاب

 عجله؛�مسابقه، گراندپری، مسابقۀ اتومبیلرانی،� میدان مسابقه، رانندۀ مسابقه

 تبادر ؛�135 تعجیل ،�680

، تند، باشتاب، پُرشتاب، چابک، باعجله، تیز، چست، چاالک،سریع ]صفت[

 اکسپرس، سریع السیر، تندرو، تیزرو،؛�312بدو، تازنده، شتابنده، جهنده 

 سراسیمه،�؛� برق آسا، شهاب گونه، به سرعتِ برق، مثل قرقی؛�تیزپا]ی[، بادپا

؛� دنده باال؛� )صفات اسب(273 اسب ◄ چهارنعل، تاخت زنان ؛�شتابان



؛� اسرع، سریع تر، تندتر؛�839 سریع االنتقال، هوشیار، ظریف طبع ؛�پرتابی

 174  سرزنده، فعال؛�تخته گاز

 تاختن، تازیدن،؛�، تند رفتن، راندن، به سرعت رفتنرفتنسریع ]فعل[

 مثل گلوله رفتن، باد به پای )به گردِ؛� دویدن، تند قدم زدن؛�سرعت داشتن

312 جهیدن، جستن، پریدن ؛�پایِ( کسی)چیزی( نرسیدن

 شتاب پیدا کردن،؛�دادن، سرعت را افزایش دادن ، گازدادنشتاب

برداشتن  دور

، سبقت گرفتن، تندتر رفتن جلوزدن

، به تندی، تیز، برقی، باعجله، تندوتیز، چابک، به طور سریع،بهسرعت ]قید[

سریعاً، فوری، باشتاب، بدوبدو، عنان گسیخته 

⍃ Q680، عجله 116، لحظه 36 افزایش 

 آهستگی 278
، ُکندی، آرامی، مالیمت، وقار، متانت، حرکت تدریجیآهستگی ]اسم[

 تعلل،؛�145، توقف 136، تأخیر 141 تناوب ؛�145 مکث، درنگ ؛�)خزنده(

 الک پشت، حلزون، خزنده؛�679 خواب آلودگی ،�679شُلی، بی حالی 

،136 بطئی، تدریجی، دیر ؛� شَل، یکپا؛�، ُکند، مثل حلزونآهسته ]صفت[

 پایین، آرام، مالیم، باوقار، متین؛�141خزنده، متناوب، ادواری 

؛�زدن رفتن، قدم ، کند رفتن، خرامیدن، خزیدن، پیادهرفتنآهسته ]فعل[

 141 متناوب بودن ؛� شناور بودن؛�آهسته آمدن، چکه کردن، چکیدن

 به تعویق؛�، ازسرعت کاستن، سست کردن، ترمز کردنکردنُکند

136انداختن 

؛�، آهسته، یواش، آهسته آهسته، یواش یواش، بدون عجلهبهآهستگی ]قید[

گام به گام، وجب به وجب، پله پله 

 درحال نقصان،؛�، به مرور، کم کم، اندک اندک27، به تدریج تدریجًا

 142 گاهی، بعضی اوقات، هرازگاه ؛�37کمتروکمتر 

⍃ 136 تأخیر Q679، عدم فعالیت 598، اکراه 

 کوبش279
، باضربه به حرکت در آوردن، ضربه زدن، باضربه راندن،کوبش ]اسم[

 287 رانش ◄ پرتاب ؛� مشته کاری؛� آبشار ]والیبال[؛�به حرکت در آوردن

 612، انگیزه تکانه

، هُل، تنه، لگد، اردنگی، اردنگ،� سیلی، پشت دستی، مشت،ضربه

کف گرگی، پاسار 

 333 اصطکاک ؛�، به هم خوردن، تصادف، تالقی، اصابتبرخورد

723، تبر 723 گرز ؛�، قندشکن، پتک، تخماقچکش

 220، وج، سطح شیبدار، شیب گوه

 انگیزنده؛�، وادارکننده، کوبنده، هُل دهنده، سوق دهندهپرتکننده ]صفت[

612 محرّک ،�612

، باضربه به حرکت در آوردن، به راه انداختن، تنه زدن،کردنپرت ]فعل[

کردن، سوق دادن، راندن، هل  وادار،�612 انگیختن ؛�تکان دادن، زدن

آوردن، پیش دادن، چپاندن، فشار دادن، به حرکت واداشتن، ازعقب زور

 ▼ ضربه زدن؛� پرتاب کردن، انداختن، پراندن؛�بردن

، تصادف کردن، تالقی کردن، اصابت کردن، به همکردنبرخورد

خوردن، خوردن 

، کوبیدن، کوفتنزدنضربه

، اردنگی زدن، اردنگ زدن، تکل کردنزدنلگد

 مورد اصابت قرار؛�، زده شدن، پرت شدن، اردنگ خوردنضربهخوردن

گرفتن، خوردن

⍃ 287 رانش 

# 280 پس نشینی 280
،148، عقب نشینی، برگشتن به محل� نخست، رجعت پسنشینی ]اسم[

 پس زنی، لگد، جفتک،؛�328برگشت، ارتجاع، کش سانی، کشش پذیری 

 واکنش، عکس العمل،؛�417 پژواک، اکو، انعکاس ؛�قیچی ]فوتبال[

 چیز پس زننده،؛�963، تقاص، کیفر، مجازات 962بازتاب، تبعات، پاداش 

 حرکت به سوی؛�چیز برگشت کننده، فنر، پاندول، بومرانگ، تاب، ترکش

 ارجاع، بازگرداندن، دیپورت ؛�286 پس روی ◄عقب 

، منعکس، پشتِ پازننده، برگشتی، مرجوعیبرگردان  ]صفت[

، خودرا پس کشیدن، خودرا جمع کردن،286، برگشتن زدنپس ]فعل[

عقب نشستن، به جای خود باز گشتن، به حال نخستین برگشتن، رجعت

؛� لگد انداختن، جفتک انداختن، انداختن؛� لگد زدن ]تفنگ[؛�148کردن 

 182تقابل داشتن 

، عکس العمل نشان دادن، برگرداندن،� برگشتن، تابواکنشنشاندادن

 714 تالفی کردن ؛�خوردن

⍃ )286، پس روی 148 رجعت )رجوع به حالت اولیه 

 جهت281
، طرف، سَمت، سو، روند، راستا، جهتِ بردار، طَرَف، جانب،جهت ]اسم[

 کعبۀ؛�295 مقصد ،�617 پی، نشانه، هدف ،�624میل، مسیر، شعاع، راه 

282 انحراف ◄ سمت گیری، تغییر مسیر یا جهت ؛�آمال

 جهات قطب نما: شمال، شرق، جنوب، غرب،؛�291، مغناطیس قطبنما

؛�خاور، باختر، مشرق، مغرب، شمال )شرقی، غربی(، جنوبِ )شرقی، غربی(

 990قبله، کعبه، مکه، مکان مقدس 

 شمالی، جنوبی،؛�، نشانه گرفته، مایل، متمایل، دارای هدفجهتدار ]صفت[

617 قصدکرده ؛� یک طرفه، دوطرفه، مختلف الجهت؛�غربی، شرقی

، ، رو کردن، به سویی مایل شدن، به طرف چیزیگرفتنجهت ]فعل[

 جهت را؛�296رفتن، درمسیر خاصی افتادن، راندن، پوییدن، رهسپار شدن 

؛�282عوض کردن، راه را برگرداندن، سرخررا کج کردن، منحرف شدن 

 نشان دادن، راه را نشان دادن،� راندن، اشاره؛�راه را پرسیدن، آدرس پرسیدن

کردن، نمودن، راه را نمودن 

؛�، هدف گرفتن، به طرف چیزی نشانه گرفتن، رو کردنگرفتننشانه



؛�269 رهیابی کردن ،�689 هدایت کردن ؛�291جهت دادن، جذب کردن 

617هدف داشتن 

، به سویِ، درراستایِ، درجهتِ، به بهطرف ]قید[

⍃ 689، مدیریت 187، استقرار 186 موقعیت 

 انحراف . بی هدفی282
شدن ازمسیر اصلی، جدایی، زیگزاگ، انحراف� به چپ ، دورانحراف ]اسم[

 فقدانِ؛�626، گردش، دور تمام 978 دوراهی، سه راهی، انشعاب ؛�)راست(

،977 انحراف فکری، گمراهی، بیراهه، ضاللت، بدعت ؛�▼جهت، بی هدفی

؛�951 رابطۀ جنسی نامشروع ؛�489، فرد مخالف 980بی تقوایی 

 مسیر انحرافی،؛�84 آنرمال بودن ؛�980منحرف کنندۀ ذهن، کفرآمیز 

بیراهه، فقدان راه عبور 

، فقدانِ جهت، سرگردانی،� پریشانی، گم گشتگی، سردرگمی،بیهدفی

 603باد  حزبِ  عضو؛�603 بی ثباتی ؛�آوارگی

؛�، جداشده، گم، گم شده، سردرگم، کج، خارج ازمدارمنحرف ]صفت[

؛�، بی تمرکز456 بی توجه ؛� اتفاقی، غیرمستقیم؛�603بی هدف، فرصت طلب 

؛�980، بی تقوا 977، نابه هنجار، گمراه، بدعت گذار 84آنرمال، غیرطبیعی 

، پریشان188 سرگردان،� آواره ؛�978انحرافی، غیراصلی، انشعابی، فرقه ای 

61

، از راه به در شدن، راه را کج کردن، چرخیدن،شدنمنحرف ]فعل[

، گمراه شدن،977 بدعت کردن ؛�برگشتن، راه را گم کردن، گم شدن

 980، بی تقوا بودن 936، گناهکار بودن 495به بیراهه رفتن، خطا کردن 

 جدایی انداختن؛�، ازمسیر دور کردن، آدرس اشتباه دادنمنحرفکردن

951 به بیراهه کشیدن )کشاندن، انداختن(، گمراه کردن، فاسد کردن ؛�978

⍃ 626، دور تمام 294، واگرایی 220 تورب 

 پیشتازی283
 تقدم،�64 اولویت، تقدم ]در ترتیب[ ؛�، جلو بودن ازدیگرانپیشتازی ]اسم[

 رهبری، شفعه، پیشاهنگی، سردمداری،؛�، حق تقدم119]در زمان[ 

 سبقت ؛�690 سردمدار،� پرچمدار، رهبر؛�پرچمداری

119   ماقبل ؛� علمدار،�64 ، پیشتاز، مقدمپیشاهنگ ]صفت[

، جلوتر رفتن، پیشتر بودن، جلوی صف بودن، اولپیشتازبودن ]فعل[

 قبل ازکسی یا چیزی قرار گرفتن، زودتر آمدن،،�64رسیدن، مقدم بودن 

، پیشی جستن، پیشی )سبقت( گرفتن، زود119مقدم بودن ]در زمان[ 

 135آمدن، زود بودن 

⍃ ]جلو119، تقدم ]در زمان[ 66، سرآغاز 64 تقدم ]در ترتیب ،

237 

 پیروی284
، تعاقب ]در ترتیب[،120، دنباله روی، ادامه،� تأخر ]زمان[ پیروی ]اسم[

 اتباع، تبعیت، اقتدا، ادامه دادن راه، حرف شنوی،؛� تعقیب، تأسی،�65توالی 

20 اقتباس، تقلید ؛�758، رضایت، تأیید 739اطاعت 

 دنباله رو،؛�120، بعد، دیگر، آینده، پسین، متأخر 65، بعدی پیرو ]صفت[

 قمر، طفیلی، انگل،؛�مرید، تابع، مقلد، مقتدی، طرفدار، هواخواه، هوادار

 ملتزمین،؛� اقماری؛�639 شخص بی اهمیت ◄پارازیت، سربار، سربار جامعه 

 739 مطیع ؛�67پیروان 

، تعقیب کردن، ازپشت آمدن، به دنبال آمدن ]زمان[�دنبالکردن ]فعل[

، دنبال کردن، پیروی کردن، تبعیت کردن،65، ازپی آمدن ]ترتیب[ 120

 ادامه� دادن ؛�اقتدا کردن، تأسی جستن، تأسی کردن

 120، ازپشتِ، به دنبالِ، متعاقباً ازعقب ]قید[

، به دنبالِ، به تبعِ، بالتبع بهپیرویاز

⍃ 238، عقب 120، تأخر67، پیامد 65 تعاقب 

 پیشروی 285
 راه پیمایی، مارش،؛�277، سرعت 265، جلوروی، حرکت پیشروی ]اسم[

،350 جریان ؛�312 جهش، پرش ؛�654 پیشرفت، ترقی، توسعه، بهبود ؛�رژه

 712 تجاوز، حمله ؛�، تقدم36 تزاید، افزایش ؛� پیش؛�، سیل350موج 

 مترقی،؛�654 پویا، درحال بهبود ؛�312، جلورونده، جهنده پیشرو ]صفت[

 654مبدع، بدعت گذار، مدرن، متجدد، رفرمیست 

؛�265، حرکت کردن 312، جلو رفتن، پریدن پیشرویکردن ]فعل[

، حمله712 یورش بردن ؛� توسعه یافتن،�654پیشرفت کردن، بهتر شدن 

 297 تجاوز کردن، تعدی کردن ؛�712کردن 

، باال بردن، ارتقا دادن، توسعه دادن، بهتر277، شتاب دادن جلوبردن

654کردن 

، به پیشبهجلو ]قید[

⍃ 654، بهبود 265 حرکت 

 پسروی . پسرفت286
، پسروی، حرکت به عقب، گام به پس، عقب نشینی،پسرفت ]اسم[

 ارتجاع ؛�655، افول، زوال 309 سقوط ؛�280پس نشینی 

 عقب گرد،؛�، برگشت، بازگشت به منزل، مراجعت، ایاببازگشت

؛�603 تجدید نظر، بازنگری، تغییر عقیده ،�626کامل، دور تمام  دور

؛� جزر؛�137عطف، بحران�   دندۀ عقب، نقطۀ؛� عود، عودت، واکنش؛�ارتجاع

 ارجاع ؛�انصراف

 عقب افتاده،699، مرتجع، اُمل،� وحشی، شخص خام پسرونده ]صفت[

 280 مرجوعی، برگردان� ؛� معاود، عاید، بازگردنده؛�عقب مانده

 فرسوده؛�، عقب رفتن، عقب نشینی کردن، بیرون کشیدنپسرفتن ]فعل[

 655شدن، زوال یافتن 

، بازگشتن، دور زدن، بازگشت کردن، بازگردیدن، تغییر عقیدهبرگشتن

 بازگرداندن ؛�280 پس زدن ؛�603دادن 

⍃ )دورشدن280، پس نشینی 148 رجعت )رجوع به حالت اولیه ،

290 



 رانش287
، بانیروی مستمر به جلو راندن، پرتاب، پرتاب موشک، هُل،رانش ]اسم[

 بانیروی؛�274 موتور، موتور بخار، اجزای خودرو ؛� قابلیت نفوذ؛�فشار

انفجاری به جلو راندن، شلیک گلوله، تیراندازی، آتش، شلیک، کوبش

[ 285 پیشروی ◄ ]حرکت به جلو ؛�723، آتش باری 279

، نیروی محرکه، نیرو، زور، فشار، هُل، انفجار، احتراقرانندهنیروی

، مواد385 بخار، باروت، باد، سوخت ؛� موتور، جت، پارو،بادبان؛�داخلی

 723، اسلحه 723 کمان، تفنگ ؛�723منفجره 

 فالخن،؛�723، توپ، راکت، اژدر، گلوله، مهمات 276، موشک پرتابه

198 منقبض کننده ◄ 198 دستگاه ایجاد فشار، کمپرسور ؛�سنگ

، کمانگیر، آرش، تفنگدار، سرباز، سنگ اندازتیرانداز

؛�، پرتابی، فشاری، انفجاری، منفجره، موشکی، سوختیرانشی ]صفت[

279پرت کننده 

، پرتاب279بردن، حرکت دادن، هُل دادن، پرت کردن  ، جلوراندن ]فعل[

279 کردن، افکندن، انداختن، لگد زدن

زدن، شلیک کردن، آتش کردن، تیر ، نیزه انداختن، تیرتیراندازیکردن

 712، سنگ انداختن 712انداختن 

⍃ 723، سالح 712، حمله 279 کوبش 

 کشش288
 چیز کشنده،؛�291 جلب، جاذبه ؛�، کشیدن، جذب، القاکشش ]اسم[

لکوموتیو، اسب تریلر، یدک کش، موتور دیفرانسیل جلو، اسب درشکه،

 چیز کشیده شده: قطار، تریلر، کفی، یدک، درشکه،؛�291مغناطیس 

[ 328کشش پذیری، فنر ≠ ]؛�سورتمه

، القایی291، جاذب کششی ]صفت[

، به دنبال خود کشیدن، کشاندن، یدک کشیدن، بردن، همراهکشیدن ]فعل[

 پارو زدن؛�291 به سوی خود کشاندن، جلب کردن، جذب کردن ؛�بردن

 304 استخراج کردن، درآوردن ؛�269

⍃ 291 جاذبه 

 نزدیک شدن )تقرب( 289
، نزدیک شدن به دیگری، تمایل، حرکت به طرف چیزی،تقرب ]اسم[

 نزدیکی؛� دسترسی، وصول، حصول، وصال؛�، تماس، میل200نزدیکی 

؛�به موضوع، رویکرد، رهیافت، برخورد، فتح باب، درجریان قرار گرفتن

480 تقریب، تخمین ؛�295، ورود 293همگرایی 

، متقارب200، آینده، معلق، مماس، مجانب، نزدیک نزدیکشونده ]صفت[

 480 تقریبی، تخمینی ؛�293

، ممکن الحصول،� ممکن الوصول،�469، در دسترس، ممکن قابلدسترسی

به دست آمدنی 

 نزدیک؛�آمدن، تماس گرفتن، مماس شدن ، جلوشدننزدیک ]فعل[

؛�200 نزدیک آوردن ؛�469 ممکن بودن ؛�، درجریان بودن200بودن 

همسایه شدن 

⍃ 295، ورود 293، همگرایی 202، مجاورت 200، نزدیکی 9 ربط 

# 290 دور شدن 290
، دوری، پس نشینی، جزر، عقب نشینی، پسروی، پسرفتشدندور ]اسم[

،300 تخلیه ؛�267 مهاجرت، کوچ ؛�، تحاشی753 کناره گیری، استعفا ؛�286

؛�298 حرکت به بیرون، صدور ؛�188، اسباب کشی، نقل مکان 296خروج 

 883 انزوا، گوشه گیری ؛�620اجتناب 

 298، صادره 296، عازم 753، مستعفی 286، پس رونده دورشونده ]صفت[

؛�، دورشدن، کنار کشیدن، عقب کشیدن، پس کشیدنگرفتنفاصله ]فعل[

 کناره گیری؛�رفتن ، فاصله ایجاد کردن، کنار286عقب رفتن، پس رفتن 

 صادر؛�620، اجتناب کردن 282 منحرف شدن ؛�753کردن، استعفا دادن 

 296 رهسپار شدن ؛�190 خالی کردن ؛�298شدن، ظاهر شدن 

⍃ 296، خروج 286، پس روی 265 حرکت 

 جاذبه291
، قوۀ جاذبه،▼ مغناطیس؛�288 کشش ؛�، جلب، ربایش، کشندجاذبه ]اسم[

،�887 شارم، کرشمه، جذابیت، کاریزما، اغوا،� محبوبیت ؛�322گرانش� 

؛�612 موجب ،�612 محرک، انگیزه ؛�612 ترغیب، انگیزش ؛�841زیبایی 

299 دعوت، استقبال، پذیرش ؛�نیروی سانتریفوژ

 میدان؛�، آهنربا، سولنوید، آهن ربای الکتریکی، ماگنت )مگنت(مغناطیس

 کهربا،؛� آرمیچر؛�مغناطیسی، شار مغناطیسی، القا )القای الکترومغناطیسی(

الکتریستۀ ساکن 

 جالب،؛� مغناطیسی؛�288، جذب کننده، رباینده، کششی جاذب ]صفت[

،�612 گیرا، باحالت، بامزه،� انگیزنده ،�841جلب کننده، جالبِ توجه، جذاب 

 جاذب نور،؛�841 زیبا ،�887 دوست داشتنی ،�821 مهیج ،�821برانگیزنده� 

 باتالقی ؛�مستنیر

، جلب288، به سوی خود کشاندن )کشیدن(، کشیدن جذبکردن ]فعل[

کردن،  مجذوب ساختن، اغوا؛�887 جذابیت داشتن، دل ربودن ؛�کردن

 چیزخور کردن، طلسم کردن، تله؛�612 انگیختن ،�612وسوسه کردن 

 دعوت کردن، پذیرا شدن؛�542 به دام انداختن ،�542گذاشتن، فریب دادن 

299 

⍃ 890، عزیز 612، انگیختن 288، کشش 31، جبران 9 ربط 

 دافعه292
،300 طرد، دفع ؛� ایجاد تنفر؛�، نیروی دافعه، نیروی سانتریفوژدافعه ]اسم[

 280 پس نشینی ؛�842 زشتی ؛�607ردّ 

؛� دورکننده، بازدارنده، ازبین برنده�؛�، نچسب، ناگوار،� وخیمدافع ]صفت[

 842نفرت انگیز، زشت 

دادن،  رم؛�کردن، پس زدن کردن، دور ، راندن، ردکردندفع ]فعل[



 بیرون کردن، خارج کردن، بیرون فرستادن؛�کردن، دوانیدن، دواندن هی

؛�300 باال آوردن ]دفع بدنی[ ؛�300 طرد کردن ؛�861نداشتن   میل؛�300

وحشت انگیختن

⍃ 298، صدور 300 طرد و دفع 

 همگرایی293
، مالقات،378 تماس، لمس ؛�، همگرایی، به هم نزدیک شدنتقارب ]اسم[

 یگانگی،؛�279 تالقی، تصادف، برخورد ؛�882 دیدوبازدید ،�882معاشرت 

 حرکت گازانبری،؛�202، مجاورت 289، تقرب 200 نزدیکی ؛�45اتحاد 

076 محل تقارب، کانون ؛�438 پرسپکتیو، زاویۀ دید ؛�232محاصره، احاطه 

 مماس، مجانب،؛�، همگرا، تانژانت، تانژانت مانند،� هرم شکلمتقارب ]صفت[

076  کانونی؛�289نزدیک شونده 

 تمرکز؛� راه کسی را قطع کردن؛�76، متمرکز شدن شدنمتقارب ]فعل[

؛�232، احاطه کردن 295 رسیدن ؛�206کردن، باریک شدن، باریک بودن 

279برخورد کردن 

⍃ 289، نزدیک شدن 76، کانون 45 پیوستگی 

 واگرایی294
 پخش،؛�، اختالف282شدن، انشعاب، انحراف�  ، ازهم دورواگرایی ]اسم[

 اشعه،؛� دوراهی، شاخه؛�75، پراکندگی، انفجار، شکافت، تفرق 417تشعشع 

046 جداسازی ≠ ؛�417شعاع نورانی 

، واگرا، جدا، جداشونده،� انشعابی، پراکنده، پراکنده شونده،منشعب ]صفت[

 46، شکسته 75منفجر، متفرق 

شدن، شاخه شاخه شدن، پخش شدن، واگرویدن، ، جداشدنمنشعب ]فعل[

 منتشر؛�282، منحرف شدن 75 متفرق شدن ؛�ازهم دور شدن، پراکندن

 ضعیف شدن ؛�417شدن، تشعشع کردن 

⍃ 282، انحراف 92، یک دوم 75، پراکندگی 46 گسیختگی 

 ورود295
،297 دخول ؛�، ظهور، آمدن، تشریف فرمایی، نزولِ اجاللورود ]اسم[

،725 نیل، رسیدن، انجام، اتمام ،�69 وصال، حصول، اختتام ؛�فرود، مالقات

 صدور،�68، حلول، آغاز 289 تقرب ؛� تشریف، مَقدَم، قدوم؛�727موفقیت 

 299 پذیرش ◄ استقبال، ≠ ؛�298

،�662 بندر، پناهگاه ؛�617 هدف ؛�192، خانه ]معنوی[ 192، منزل مقصد

 محل مالقات،؛�145، محل توقف 272اسکله، ترمینال، فرودگاه، پایانه 

 990  مقصود، قبله، کعبه، مکان مقدس؛�محل راند وو )قرار(، مشهد

؛�، تشریف آوردن297، داخل شدن 124شدن، آمدن  ، واردرسیدن ]فعل[

؛� لنگر انداختن، ازگردِ راه رسیدن؛� ساعت زدن، بیتوته کردن؛�برآمدن

 145ایستادن )توقف کردن( 

آمدن، پیاده شدن، پهلو گرفتن، ساحل گرفتن، ، فرودبهساحلرسیدن

، توقف کردن266، متوقف شدن 145، ایستادن )توقف کردن( ▲رسیدن

 187گرفتن، لنگر انداختن، مستقر شدن   قرار گرفتن، جا؛� 72

، پیوستن، به هم رسیدن، به یکدیگر رسیدن، تماس گرفتن،مالقاتکردن

 پذیرفتن، استقبال کردن،؛� مجدداً همدیگر را دیدن،�882اجتماعی بودن 

؛�279 تالقی کردن، برخورد کردن ؛�299 پذیرا شدن ،�882مهمان نواز� بودن 

 جلسه )کنفرانس( داشتن ؛�74گردِ هم آمدن، جمع شدن 

؛�، درود، رسیدن به خیر، علیک السالم )علیکم السالم(سالم ]شبه جمله[

خوشامد

⍃ دخول289، نزدیک شدن 189، حضور 123، همزمانی 69 پایان ،
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 خروج296
 هجرت، مهاجرت،؛�▼، ترک، عزیمت، رحل، خداحافظیخروج ]اسم[

 راه؛�188مکان   اسباب کشی، نقل؛�667، راه افتادن، پرواز، فرار 267کوچ 

 اخراج، صدور؛�298خروج، مخرج، مصب رود، راه خروجی، خروجی 

 عقب نشینی؛�300 تخلیه ؛�190 غیاب ؛�298

؛� اخراج؛�، وداع، تودیع، رحلت، مشایعت، بدرقه، بدرودخداحافظی

 روضه ؛�مشایع، بدرقه کننده

، الوداع، خدانگهدار، بدرود، یاهو، به سالمت،خداحافظ ]شبه جمله[

سفربه خیر

190 اخراجی، خارج شده، خروجی، غایب ؛�، مسافر، مهاجرعازم ]صفت[

، ترک کردن، خارج شدن، رفتن، عازم شدن، به راهرهسپارشدن ]فعل[

؛� بیرون رفتن، ترک منزل کردن؛� استعفا دادن؛�افتادن، راهی )روانه( شدن

 آمادۀ سفر شدن، حاضر؛�273، حمل کردن 267شدن، سواری کردن  سوار

؛�621کردن، صرفنظر کردن   رها؛�267  گردش کردن، گشتن؛�669شدن 

 361رحلت کردن، مردن 

؛� تخلیه کردن، اسباب کشی کردن؛�667رفتن  ، درمنزلرهاکردن

مهاجرت کردن

 راهی؛�، بدرود گفتن، مشایعت کردن، مجلس تودیع گرفتنبدرقهکردن

کردن، روانه کردن، راه انداختن 

 298، تراوش کردن شدنخارج

⍃ 290، دور شدن 267، مسافرت زمینی 190، غیاب 68 آغاز،

 667، فرار 298صدور

 دخول: حرکت به درون297
؛�، نفوذ، تراوش، نشر، اشباع 295، حرکت به درون، ورود دخول ]اسم[

، دفع298 قلیان ◄ تراوش ؛�43داخل یکدیگر شدن، تداخل، آمیختگی 

 اشباع،؛�75 تفرق ◄ نشر، سرایت، پراکندگی ؛�300، تخلیه 300بدنی 

 ورودی، راه ورودی، مدخل، آستانه؛�263 افتتاح ؛�189 حضور ◄فراگیری 

 اختالل، مزاحمت، تهاجم، یورش، هجوم، تعدی، تجاوز،؛�624، راه 234

 مکش،؛�791 واردات، تجارت ؛�، تسخیر712، تک نفوذی 712حمله 

 به درون فروبردن،؛�756 بلیط، مجوز ورود، مجوز )اجازه( ؛�299پذیرش 



 اذن دخول، اجازه؛�272 اُسمُز، انتقال ؛�166 جماع ؛� 303ادخال، فروکنش 

 حلول ؛�224 تو، درون ؛�756

 بازدیدکننده،؛�، جدیدالورود، جدیداالستخدام، استخدام جدیدتازهوارد

 مهاجم، عوامل نفوذی،؛�268 مهاجر، کوچ کننده ؛�[882 مهمانی ◄مهمان ]

؛�716 شخص مبارز ؛�538 سالِ اولی، مبتدی، نوآموز ؛�59خارجی 

695 نورسیده، نورس، ناشی ؛�147تازه کیش، شخص تغییر یافته 

؛�59 متجاوز ؛�، واردشونده، داخل شونده،� وارده، وارد، داخلوارداتی ]صفت[

 43 متداخل، درهم رفته، آمیخته ؛� نفوذی؛�712حمله کنان 

؛�295آمدن، پا گذاشتن، پریدن، رسیدن  شدن، تو ، واردداخلشدن ]فعل[

 بازدید؛�263 افتتاح کردن، باز کردن ؛�267شدن، سواری کردن  سوار

 اسم نوشتن، اسم نویسی کردن؛�313 شیرجه رفتن ؛�882زدن  کردن، سَر

 نفوذ؛�745 تسخیر کردن، مسخر کردن، تحت انقیاد درآوردن ؛�548

 ▼کردن

 منتشر شدن در؛�، باد زدن298، نشت کردن، تراوش کردن کردننفوذ

 189چیزی 

، حمله کردن176کردن، زور به کار بردن  ، تجاوزشدنواردبهزور

،263 دخول کردن، سوراخ کردن ؛�757 اجازه نداشتن، قدغن کردن ؛�712

 ؛�712 هجوم آوردن، یورش بردن ؛�303فرو کردن 

 غارت،�63، مزاحم شدن، اختالل کردن، مغشوش کردن کردنتعدی

 ▲شدن وارد ، به زور788کردن 

، به درونِ، به داخلِ،� به میانِتوی ]قید[

⍃ فروکنش299، پذیرش 295، ورود 78، شمول 59 بیرونی بودن ،
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# 298 صدور: حرکت به بیرون 298
؛� تظاهر؛�▼، فوران، قلیان296، حرکت به بیرون، خروج صدور ]اسم[

 تخلیۀ؛�791 صادرات، تجارت ؛�267مهاجرت دادن، اسکان،� تبعید، کوچ 

 300 تخلیه ؛�302روده 

،302، فوران، تظاهر، تراوش، نشت، چکه، ترشح، تعریق، خونریزی قلیان

؛�302 ترشحات ؛� چکیده، اشکه؛� چکه؛�سَرریز، جوشش، جوش و خروش

300، دفع بدنی 300 تخلیه ؛�176 تشدید، شیوع ؛�آتشفشان

، چشمه، چاه آرتزین، چشمۀ آبگرم فواره

، درب خروجی، راه بیرون، راه خروج، دلتای رود، مصب رود،خروجی

 دهان؛�آب  دهانۀ خروجی، نازل، راه؛� اگزوز؛�238 مقعد، باسَن ؛�مخرج

≠ ؛�201، فاصله 201، درز، روزنه، رخنه، شکاف 255 سوراخ،� حفره ؛�263

263راه ورودی 

 انفجاری ؛�، نشتی، چکیده، برون آمدهصادره ]صفت[

؛�302، تراوش کننده، آب زا، مترشحه، مترشح، ترشحی تراونده

263، باز 263 سوراخ دار� ؛� آتشفشان، آتشفشانی؛�فوران کننده، جوشان

 دیده شدن؛�شدن، بیرون آمدن، روی آب آمدن ، صادرشدنظاهر ]فعل[

 آشکار شدن، سر برآوردن ؛�445 ظاهر شدن ◄

، به بیرون جریان یافتن، سرریز شدن، فوران کردن، غلیانرفتنَسر

 اشک ریختن؛�کردن، جوشیدن، باال زدن

 عرق ریختن، ترشح؛�کردن، چکیدن کردن، چکه ، نشتکردنتراوش

، بیرون فرستادن223 آب پس دادن، آب دادن، بیرون کردن ؛�302کردن 

 297 نفوذ کردن ؛� سوراخ بودن؛�300

⍃ 350، نهر و باران 302، مدفوع 300، طرد و دفع 296 خروج 

 پذیرش299
، انحالل301، جذب، مکش، حل، هضم، مصرف، تغذیه پذیرش ]اسم[

 قبول، استقبال، پیشواز، آغوش باز،؛�، ]در درون خود پذیرفتن[337

خوشامد، دعوت، نام نویسی، اسم نوشتن، به فرقه پذیرفتن، فراخوان، خواهش

 تقبّل، قبول؛�758، تأیید 488 اجابت، استجابت، موافقت، نظر موافق ؛�761

 پناه، اعطای پناهندگی، امان،؛�597 کار داوطلبانه ،�597زحمت، رغبت 

؛�923 پسند، اقبال، خوشامدگویی، تحسین ؛�660، حفاظت 927حمایت 

 کارگزینی،؛�756 اجازه ؛�78 شمول ؛� ریسپشن، پذیرش هتل؛�آیین دخول

 دستگاه؛�622، اشتغال 751 انتصاب ◄استخدام، جذب نیروی انسانی، 

مکنده، ساکشن 

؛�526 افشا ؛� اقاریر، اعترافات؛�، اعتراف، اذعان، پذیرش، قبولاقرار

 انتقادپذیری ؛�اقرارنامه�

 مستعد،�669 آماده ؛�، پذیرنده، مکنده، هضم کننده، جاذبپذیرا ]صفت[

؛�597 راغب ؛�، معترف923، مؤید 488، متقبل، قبول کننده، موافق 180

؛�927 حمایت آمیز ؛�923 ستاینده ؛�758، موافق )راضی( 756اجازه دهنده 

؛�143، قابل تغییر، متغیر <قابل شمارش، ...> قابل-، ؛�289قابل دسترسی 

، قابل انطباق24، سازگار 701، رام شدنی 327، منعطف 327مهارشدنی، نرم 

83 

؛�، قبول کردن، پناه دادن، وارد کردن، معرفی کردنشدنپذیرا ]فعل[

 اجازۀ دخول )ورود( دادن، بستری کردن،؛�488موافقت کردن، پذیرفتن 

 خوشامد گفتن، باآغوش باز ازکسی؛�خواباندن،� اتاق دادن، پذیرایی کردن

 روا کردن، برآورده کردن، اجابت؛�882استقبال کردن، مهمان نواز� بودن 

، حمایت488کردن، پذیرفتن و روا کردن خواستۀ کسی، رضایت دادن 

؛�622 دعوت به همکاری را قبول کردن، مشغول کار شدن ؛�927کردن 

 اجازه دادن؛�597متعهد به کاری شدن، مسئولیت قبول کردن، راغب بودن 

 526 زیر بار رفتن، اقرار کردن ؛�923 پسندیدن ؛�758، تأیید کردن 756

،301، هضم کردن، مکیدن، بلعیدن، قورت دادن، خوردن کردنجذب

 درون خود حل کردن،؛�352 استنشاق کردن، نَفَس کشیدن ؛�301نوشیدن 

 751 گماشتن ◄ استخدام کردن ؛�حل کردن، مصرف کردن

⍃ )297 دخول )حرکت به درون 

# 300 دفع . طرد 300
 گسیل، پرتوافشانی، تابش،؛�▼ اخراج، حذف، طرد؛�298، صدور دفع ]اسم[

؛�188 انتقال ؛�57 ، بیرون گذاشتن 287 رانش؛�417نشر، انتشار، تشعشع 



 ▼ تخلیه؛�292دافعه 

،�57 تبعید، نفی بلد، محرومیت ؛�57، اخراج، حذف، بیرون گذاشتن طرد

 مطرود بودن، اجتماعی نبودن؛� عزل، اخراج، انفصال؛�786خلع ید، مصادره 

 752 تصفیه، پاکسازی، گزینش، عزل ؛�883 انزوا، گوشه گیری ،�883

، تبعیدی، آواره، آالخون، ویالن وسیالن، بی پناه، مهاجر، جالیپناهنده

؛�883 گوشه نشین، منزوی، آدم تنها ؛�میهن کرده، اخراجی، معزول

 خارجی،�57 مستثنی ؛�921 مورد بی احترامی ،�883طردشده، مطرود، رانده 

[188 جابه جاشده، منقول ◄ ]صفت: ؛�59

 رادیاتور، گرماتاب،؛�، بیرون اندازنده،� بیرون کننده، نشرکنندهدفعکننده

 اسپرینکلر، آب افشان، آب پران،؛�417 تشعشع ◄خنک کن، هیت سینک 

 غاصب،؛�658 مسهل ؛� تخلیه کننده، آب شویه، آب کش؛�فواره، آب پاش

 پرتاب کننده، اسلحۀ پرتابی؛�150، فرد جایگزین، جانشین 786متصرف 

723

، آزادسازی، راه باز کردن، تسهیل، راحت کردن، رخصت، اجازهترخیص

756 

؛�، ظهور298، ریزش، پاش، تراوش، بروز، تظاهر، فوران، قلیان تخلیه

296 عقب نشینی، خروج ؛�زه کشی

 استفراغ، تهوع، دل آشوبی، اُق؛�302، تراوش، ادرار، تخلیۀ روده دفعبدنی

؛� آروغ، بادگلو؛�)عُق(، قی، انقالب، حالت دل به هم خوردگی و استفراغ

دهان، تف، بزاق، اخ]و[تف، اف وتف، اخالط، سکسکه، عطسه، سرفه، آب

 حجامت، فصد، رگزنی، خون گیری، رگ گشایی، خونریزی؛�302ترشحات 

؛�، استمنا، منی، مذی، اسپرم )اسپرماتوزوئید(166 جماع ؛�، اهدای خون302

 تخلی ؛�نشخوار، برگرداندن�

 انفجاری،؛�، دفع کننده، راننده، بیرون کننده، اخراج کنندهدافع  ]صفت[

 تابان، پرتوافکن، تابنده، درخشان،؛� مسهل؛�فوران کننده، خروجی

 قاطع؛�302 ترشحی ؛�417نشرکننده، روشن 

 651 ناسالم ؛�، بدحال، دارای حالت تهوع، دریازدهدلآشوب

 دفع◄، دور کردن، ازمیان برداشتن،� دافعه داشتن کردندفع ]فعل[

 مرخص کردن؛�417 اشعه گسیل کردن، تشعشع کردن ؛�292کردن 

 اخراج؛� محروم کردن؛�883، راندن، منزوی کردن طردکردن

کردن، بیرون کردن، عزل کردن، معلق کردن، به حال تعلیق )خارج(

 بیرون انداختن،؛�درآوردن، منفصل خدمت کردن، آماده به خدمت کردن

حذف کردن، برداشتن

کشیدن، عاری ، تخلیه کردن، درآوردن، باقی نگذاشتن، سَرکردنخالی

 درکردن، تیر؛�302ازچیزی کردن، جارو کردن، تهی کردن، بیرون دادن

 منتقل کردن؛� خون گرفتن، خون ریختن؛� ریختن، سیفون کردن؛�درکردن

 اخ کردن ؛� تمام کردن؛�304 استخراج کردن، درآوردن ؛�272

، پاشیدن، افشاندن، فشاندن،272دادن، فرستادن  ، بیرونبیرونفرستادن

 پرتو؛�کردن، تکاندن، تکانیدن، تکان دادن،� منتشرکردن ریختن، نثار

 بخار دادن،؛� دمیدن، دود دادن؛�417افشاندن، افکندن، تشعشع کردن 

دادن،  ریختن، پس؛�338کردن، تبخیر کردن  متصاعد کردن، دود

؛�298رفتن   به بیرون جریان یافتن، سَر؛�298کردن، تراوش کردن  نشت

 302دادن ]مدفوع[  بیرون

 آروغ؛� نشخوار کردن؛�، استفراغ کردن، قی کردن، اُغ زدنآوردنباال

؛� سرفه کردن، صدا را صاف کردن؛� سکسکه کردن؛� باد درکردن؛�زدن

 302دادن ]مدفوع[   بیرون؛�تف کردن

⍃ 302، مدفوع 298، صدور292، دافعه 188 نقل مکانQاستخراج ،
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301Qغذا: خوردن و نوشیدن 
؛�، صرفِ غذا، غذاخوری، خوردن، تناول، بلع، اکل، افطارتغذیه ]اسم[

 مصرف،� دلگی،؛� شرب، نوش؛�هضم، گوارش، جذب، تحلیل، نشخوار

؛� تنقل؛�194 معده ◄ دستگاه گوارش ؛�947شکم چرانی، پرخوری 

863 بی نیازی ◄ سیری ؛�859 اشتها ◄گرسنگی 

 پذیرایی، سور، ولیمه،،�882 میهمانی، مهمانی ،�837، ضیافت، جشن بزم

 خوان، سفره،؛�سورچرانی،� اطعام، افطاری، عروسی، ختنه سورون، پارتی

194 بشقاب ◄ اسباب سفره ؛� رومیزی؛� خوانچه؛�بساط، میز، خوان انعام

، رژیم الغری، پرهیز، گیاهخواری، خامخواری، خامرژیمغذایی

؛� غذای فیبردار، سبوس گندم، غذای رژیمی، کم چربی؛�گیاهخواری

942 پرهیز، امساک، قناعت، اعتدال ؛� سوء تغذیه؛�تغذیه علم

 آشپز، طباخ،؛�390، گاسترونومی،� فن آشپزی، خوشمزگی غذاعلم

 ▼ آشپزی، پخت وپز؛�آشپزباشی، قهوه چی، چایچی

 وسایل پخت وپز: کباب، سیخ، منقل،؛�، آشپزی، طبخ، طباخیپختوپز

؛�383 آرام پز، اجاق، کوره ؛�انبر، ذغال، بادبزن،� مجمره )مجمر(، آتشدان

ماهیتابه، دیگ، قابلمه، مالقه، کفگیر، آفتابه لگن، الک، غربال، آردبیز،

؛�سینی، آبکش، صافی، طاس، کاسه، طشت، طغار، هاون، گوشت کوب

 ▼ آشپزخانه، محل تغذیه؛�مخلوط کن، همزن، میکسر، مولینکس

 گیاهخوار، خام گیاهخوار؛�، نانخور، شکم، عائلهمصرفکنندۀغذا

631 آذوقه، اندوخته، توشه، مواد ؛� آخور، آغل؛�، سیلو، خرمنانبارغذا

، نهارخوری، غذاخوری، کانتین، آشپزخانه، مطبخ، آبدارخانه،محلتغذیه

سالن پذیرایی، چلوکبابی، حلیم پزی، کله پزی، رستوران، سلف،

سلف سرویس، ساندویچی، بار، کافه تریا، کافی شاپ، کانتین، کافی نت،

؛� پیش خان؛�[949 مستی ◄ قهوه خانه، بار، میخانه ]؛�192نت کافه، کافه 

 192محل تغذیۀ حیوانات: آبشخور، آبگاه، آبگیر، آغل، آخور، اصطبل 

؛�، علف، علیق، کاه، ینجه، دان، دانه،� ارزن، طعمهغذایحیوانات:علوفه

آبگیری 

، طعام، خوراک، پوف، به به، خوردنی، خورش، آذوقه، بار، اطعمه،غذا

▼ حاضری؛� طعمه؛� جیره، جیرۀ غذایی؛�اغذیه، ارزاق، مائده

، کالری، ئیدروکربن، قند، انرژی، پروتئین، چربی، روغن،محتوایغذایی

آسکوربیک، ویتامین ث،  اسید؛�ویتامین، کلسترول، اسید آمینه، آلبومین

تغذیه   علم؛�ویتامین ب کمپلکس، ویتامین آ )ای، د، کا(

 صبحانه، ناشتا، ناشتایی،؛�، وعدۀ غذا، پرس، جیره، جیره ی غذاییخوراک



؛� سحری، افطاری، افطار، عَشا؛�چاشت، نهار، عصرانه،� شام، شب چره

▼ماحضر، چاشت، حاضری

 نان قندی، شیرمال،؛�، نان گندم، لواش، سنگک، تافتون، بربری، جونان

 نان؛� باگت، پیتا، لوف، گرد، همبرگری، بریده، نان تُست، اسالیس؛�کماج

 نان ماشینی )تنوری، سفید،؛� بولکی، پنجه کش؛�سبوس دار، نان جو، رژیمی

 ساج، چپاتی، شاباطی ؛�ساندویچی(

، چلوکباب، آبگوشت، دیزی، بزباش، چلوخورش،غذایاصلی

 کباب، کباب؛� بریانی، غرمه )قرمه(؛�پلوخورش، خورش، خورشت، قلیه

برگ، کوبیده، ممتاز، سلطانی، بلغاری، بختیاری، قفقازی، شیشلیک، چنجه،

 همبرگر،؛� مرغ بریان؛�مخصوص، کباب لقمه، طاس کباب، کباب چوبی

 خورشت: قیمه، قورمه سبزی،؛�پیتزا، ماکارونی، اسپاگتی، ورمیشل

؛�بادمجان، کدو، فسنجان، گردو، سیب و آلبالو، کرفس، کنگر، اسفناج

 پلو، کته، دم کرده،؛� کلم پلو، ته چین مرغ؛�قیمه آلو، قلیه ماهی، قلیه کدو

آب کش، عدس پلو، لوبیا پلو، باقالی پلو، استامبولی )استامبولی پلو(،

 استیک، بیفتک،؛� کله پاچه، حلیم، سیرابی، شیردان؛�مرصع پلو، نازخاتون

 ساندویچ: کالباس، سوسیس، کوکتل، چیزبرگر،؛�بیف استروگانف، پاته

مغز، زبان 

 پیش غذا،؛�، غذای حاضری، غذای سبک، عصرانه،� اشتهاآورحاضری

 آش،؛� کوکو، کوکوی سبزی، بادنجان؛� ساندویچ، لقمه؛�اردور، آنتره، بوفه

سوپ، با، شوربا، آب، آبِ-، آب خورش، آش رشته، آش ماست، آش

پیش پا، آش پشت پا، آش شله قلم کار، بُرش، اشکنه، عدسی، یخنی ترش،

؛� خاویار، کوکتل میگو؛� کشک بادنجان، حلیم بادنجان، بورانی؛�یتیمچه

 تخم مرغ، خاگینه، سفیده، زرده ؛�پیراشکی،� پوره، املت، الویه )الیویه(

، خوراک ماهی، ماهی، سفید، آزاد، اوزون برون، استرژن،ماهیخوراکی

کپور، کفال، کیلکا، حلوا، شیر، زبیده، قزل آال، تونا )تون(، ساردین، ماهی

، میگو، موجودات365دودی، شور، سنگسر، سوف، شوریده، قباد، ماهی 

 365دریایی 

؛�، گوشت قرمز، گوشت سفید، راسته، فیله، سردست، ماهیچه، رانگوشت

 احشا، امعاواحشا،؛� مرغ، ران، سینه، بال، پا؛�گوشت گوسفند، گوساله، گاو

 کله پاچه، بناگوش ؛�آالیش، دل و قلوه، جگر

، سس389، چاشنی، ترشی 389، ادویه 357، روغن افزودنیهایغذایی

 ادویه جات: نمک، فلفل، دارچین، زیره، زردچوبه، هل، لیموعمانی،؛�389

 چاشنی، کچاپ، سس ساالد، سس؛�389 لیته، تُرشی ؛�389سماق، ادویه 

 انیسون،؛� مخلفات، مایه، ماکارونی، مالت؛�389مایونز، سس خردل، سس 

مرزنگوش )مرزنجوش( 

، پس غذایی، پس غذا، گاتو، کرم کارامل،� ژله، پشملبا، کمپوت،دسر

392 چیز شیرین ؛�▼بستنی، پلمبیر، آالسکا، یخ دربهشت، شیرینی

، شکالت، تنقالت، حلوا، شیرینیِ تر، خشک، خامه ای، دانمارکی،شیرینی

 سوهان، ارده، حلواارده،� حلواشکری، قطاب، پشمک، گز، باقلوا،؛�رولت

 زلوبیا، بامیه،؛� زبان، کشمشی؛�لوز، مسقطی، کاک، نان برنجی، پیراشکی

؛�392 چیز شیرین ؛� بستنی، پلمبیر، فالوده، اسکیمو؛�غرابیه، غبیده بادام

آب نبات )چوبی، کشی، قیچی(، اطلسی، بُن بُن، پاستیل، غامفت )غانفت،

 نازک،؛� باسلق،� انگشت پیچ، ارده شیره؛�کامفت(، غاغالی لی )قاقا(، تافی

 ویفر،؛�ناپلئونی، برشتوک، ناف پری، مربایی، نارنجک، بنیه، بهشتی

 پای، تارت، گاتو، پودینگ، پنکک؛� گز، انگشت پیچ؛�بیسکویت

 مربا، مارماالد ؛�)پنکیک(

 میوۀ کال، نارس، چغاله، نرسیده،؛�366، بَر، ثمر، بار، سردرختی، گیاه میوه

 هلو،؛� توت، شاه توت؛� کنسرو میوه؛�سبزدانه،� بی دانه، گوجه سبز، چغاله بادام

؛�شلیل، به، آلو، آلوزرد، آلوچه، گوجه، زردآلو، شفتالو، آلبالو، گیالس

 سیب، سیب گالب، سیب؛�تمشک، ذغال اخته، ُکنار، ازگیل، زالزالک

 مرکبات، نارنج، ترنج، پرتقال، لیمو، لیمو ترش،؛�لبنانی، گالبی، امرود

لیمو شیرین، نارنگی، بالنگ، دارابی،� گریپ فروت، کامکت، دستنبو،

 انگور، مو، تاک، تک، عسگری، شاهانی، یاقوتی،؛�بکرایی، نارنگی یافا

 انگور،؛�لعل، خلیلی، ریش بابا، فخری، صاحبی، میرمنجالیی، دیشویی

 هندوانه،�؛� انار، انجیر، خرمالو، سنجد؛�غوره، کشمش، مویز، سبزه، خوشه

 کیوی،؛� خرما، رطب، خارک، مضافتی؛�خربزه، شخته، طالبی، تیل، گرمک

 گردو، بادام، فندق، پسته، رک آجیل؛�انبه، مانگو، آناناس، موز، نارگیل

 392 چیز شیرین ؛� کمپوت، کنسرو؛�▼

 تخمه؛�، خشکبار، تخمه، آل وآجیل، آجیل مشکل گشا، شور، شیرینآجیل

 جوز،؛�هندوانه،� ژاپنی، تخمه کدو، خربزه، آفتاب گردان تخمۀ انچوچک

گردو، گردکان، بادام، فندق، پسته، بادام زمینی، بادام هندی، پستۀ شام

 نخود، نخودچی، کشمش، مویز، سبزه، چلغوز، کنجد،؛�)پسته شامی(

 برگه، قیسی، آلبالوخشکه، قره قوروت ؛�شاهدانه، خشخاش، برنجک، ارده

؛� کلم، گل کلم، کلم قمری، بروکسل، کاهو، آندیو؛�، ساالدسبزیجات

 لوبیا سبز،؛� گوجه فرنگی، بادنجان، کدوسبز؛�خیار، خیارچنبر، چنبرخیار

 شلغم، چغندر، لبو، هویج، هویج فرنگی، پیاز، سیب زمینی،؛�نخودفرنگی

 کرفس، کنگر، ریواس، بامیه،؛�فلفل، سیر، موسیر، سیب یارومسی، زردک

 ریشه، غده، پیاز، جوانه، برگ، گل، میوه،؛� آووکادو؛�آرتیشو، مارچوبه

366 شاخ وبرگ ◄دانه 

، جعفری، نعنا، شاهی، ترتیزک، شوید، ریحان،تره؛�سبزیخوردن

 ترب، تربچه،؛� اسفناج؛�گشنیز، شنبلیله، ترخون، مرزه، بابونه، بادیان، بهار

366 علف ؛� سبزی برای پختن، سبزی آش، کوکویی، پلویی، قُرمه؛�پیازچه

، عناب، سه پستان، سنجد، گل گاوزبان، آویشن، رازیانه،گیاهاندارویی

انیسون، بادیان رومی، بادیانه، استوقودوس )اسطوخودوس(، بادرنجبویه،

بالدون، بالدر، اوت پر، مازو، مامیران، افسنتین )افسنطین(، سایر گیاهان

366 

 دانه،� حبه، تخم،؛�، حبوبات، بنشن، آجیل آش، باروبنشن، بقولغالت

 لوبیا،؛� گندم، جو، بلغور؛� ارزن، برنج، بالل، ذرت، لپه، نخود؛�تخمه، غله

 لوبیا چیتی، لوبیای بسطام، چشم بلبلی،؛�عدس، ماش، باقال )باقالی، باقاال(

 کنجد، زیره؛�سفید، قرمز

گاو،  شیر؛�، شیرخشک، شیرپرچربی، شیرکم چربیشیر؛�شیرولبنیات

؛� پاستوریزه، هموژنیزه، استرلیزه؛� میلک شیک، شیرکاکائو، شیرموز؛�بز شیر



فرآوردۀ لبنی: شیر، ماست، کره، دوغ، پنیر، کشک، قوروت، خامه،

سرشیر، قیماق، آغوز ، ماستینه 

؛�، نوشابه، آشامیدنی، شراب، مشروب، شربت، اشربه،� اکسیرنوشیدنی

 نوشیدنی گرم، قهوه، نسکافه، چای، شیرکاکائو،؛�آب، آب معدنی، آب قند

 نوشابه؛�304 معجون، آب میوه، افشره، نکتار، شیره، عصاره، اسانس ؛�تی بگ

؛� شرب؛�گازدار، لیموناد، کوکا، فانتا، پرتقالی، پپسی، ماءالشعیر )ماشعیر(

 چای سیالن؛� عرقیات، گالب، بیدمشک، بهارنارنج، نعنا، چهل گیاه؛�به لیمو

 مسکرات،؛�)باروتی، ارل گری، ...(، چای دارچین )دیشلمه، قندپهلو، ...(

آب حرام، مرگابه، تلخی، تلخ وش، شراب، می، نبیذ، نبید، عرق، اسکاچ

)ویسکی اسکاتلندی(، پانچ، مارتینی، لیکور

 آدامس،� جویدنیها، آدامس؛�، تنقالت، هله هوله، مزهسایرخوردنیها

 هوسانه، ویارانه ؛�بادکنکی، پفک )پفک نمکی(، پفکی

 اشتهاآور، لذیذ،؛�، خوراکی، مأکول، قابل خوردنخوردنی ]صفت[

، آبدار 390خوشمزه 

 مغزدار، بادامی ؛�، پرویتامین، ویتامینه، انرژی زا،� پرکالریمغذی

، ناشتا، گرسنه، قحطی زده، بیافرایی غذانخورده

، آب پز، بخارپز، دم پخت، نیم پز، برشته،381، مغزپخت، گرم شده پخته

تنوری، دوآتشه، سرخ شده، سرخ کرده، کباب)شده(، بریان، بوداده، عسلی

◄ مقطر ؛� جاافتاده، خوب پخته شده؛� دم کرده، آبکش؛� پزا؛�]تخم مرغ[

 338بُخاردار 

 055 تکمیل نشده ؛�، خام، ناپز، ناپزاناپخته

 بلعیدن، فروبردن،؛�، تناول کردن، صرف کردن، میل کردنخوردن ]فعل[

 سیر شدن، دلی ازعزا درآوردن،؛�▼ جویدن؛�قورت دادن، باال انداختن

 ناشتا خوردن،؛� چشیدن، مزه کردن، ناخنک زدن؛�چیزی به ناف کشیدن

ناشتایی کردن، ناشتا شکستن 

 چشیدن،؛� مکیدن، مک زدن؛�زدن ، نشخوار کردن، خاییدن، گازجویدن

 ▲خوردن

، چریدنکردنچرا

، آشامیدن، سَر کشیدن، باال رفتن، باال زدن، باال انداختن، قلپ قلپنوشیدن

خوردن، آب برلب  چشیدن، خوردن، آب؛�خوردن، جرعه جرعه نوشیدن

کردن دادن، چشاندن، مشروب  آب؛�نهادن

؛�، اطعام کردن، پذیرایی کردن، افطار )سحری( دادن، سور دادنخوراندن

پروار کردن، پروردن، پرورش دادن

 کباب کردن، برشته؛�، پخت کردن، آشپزی کردن، طبخ کردنپختن

 بار؛�دادن کردن، بو کردن، بریان کردن، سرخ کردن، تفت دادن، داغ

کردن، به دم پختن، دم پخت کردن، جوشاندن، گذاشتن )گذاردن(، بار

آب پز کردن 

⍃ 389، ادویه و چاشنیها 386، مزه 366، گیاهان 365 حیوانات،

، مستی و947، پرخوری 633، تهیه 392، شیرین 390خوشمزگی 

 949اعتیاد 

302Qمدفوع 
 اجابت مزاج )معده(، ترشح، احتالم، صدور،؛�، فضله، نجاستمدفوع ]اسم[

 استول، گه، سنده، پهن، پشگل؛�▼ ترشحات◄ خلط ؛�تعرق، تراوش، سرفه

651 جراحت، زخم ؛� هموراژ؛�، حیض، قاعدگی، استحاضهخونریزی

 دفع کننده،�658 خلط آور ،�658 کارکن، مسهل ؛�، اسهالتخلیۀروده

300 

، هورمون، انسولین، آدرنالین، عرق، بزاق، تُف، خلط، خلطترشحات

 438 چشم ◄ اشک ؛�بینی سینه، ادرار، بول، غایط، اوره، آب

، اسهالی  ادراری؛� مخاطی؛�مسهل؛�ترشحی ]صفت[

 تراویدن، ترشح کردن؛�، دفع کردن، ادرار کردن، ریدنبیروندادن ]فعل[

⍃ 649، ناپاکی 300، طرد و دفع 298 صدور 

 فروکنش 303
؛�، ورود به عنف297، فروکردن، ادخال، فروبردن، دخول فروکنش ]اسم[

 القا، تلقین،؛�تزریق، واکسناسیون، آبله کوبی، کاشت، تلقیح، خال کوبی

535بدآموزی 

، ارتماس،313، فروبردن درآب، غوطه، غوطه وری، شیرجه استغراق

تعمید 

، فروبردن،� داخل کردن، وارد کردن، جای دادن،� چکشفروکردن ]فعل[

 درمایع فروبردن، درآب گذاشتن، زیر آب؛�زدن، میخ کوبیدن، کوبیدن

 عبور دادن، گذراندن،؛�کردن، غوطه دادن، غوطه ور ساختن، غرق کردن

؛� تزریق کردن، آبله کوبیدن؛� آجیدن؛�▼، کارگذاشتن263سوراخ کردن 

 القا کردن، تلقین کردن، درمغز )ذهن( کسی فروکردن، تزریق؛�چپاندن

 اطالع،�535کردن فکر و عقیده، درگوش کسی خواندن، بدآموزی کردن 

 524دادن 

، پیوند زدن، جای دادن، نشاندن، جای گیر370، کاشتن گذاشتنکار

 263 سوراخ کردن ؛�187کردن، قرار دادن، مستقر کردن، نهادن، گذاشتن 

، مایعی را درمایع دیگر ریختن، انداختن، دمیدن، دم کردن،ریختن

 حل کردن ؛�جوشاندن

⍃ 299، پذیرش 297، دخول )حرکت به درون( 231 میان 

 استخراج304
 بهره برداری� از معدن،؛�، خارج کردن به زور، درآوردناستخراج ]اسم[

 عصاری، آبمیوه گیری، آبگیری،؛�▼معدن کاری، معدن کاوی، حفاری

؛�337 آهن گدازی، ذوب فلز، گدازش ؛�اعتصار، آب کشیدن، آب گرفتن

 بادکش ؛�263تونل 

، عصاره، شیره، جوهر، آب، افشره، فشرده، شربت، رُب، آب میوه،اسانس

 عصیر ؛�افشرده، نکتار، روغن، مایه

، خاکبرداری، حفر، گودبرداری،� پی کنی، الیروبی، معدن کاری،حفاری

 معدن، کان، تونل؛�364 قبر، گور، خاک، مقبره ؛�معدن کاوی، آتش باری

 قطار زیرزمینی،؛� النۀ زیرزمینی؛�، نقب، میلۀ چاه، داالن زیرزمینی263

 632 آب انبار، انبار ؛� حفاری باستان شناسی؛�مترو



 شخص استخراج کننده: مقنی، حفرکنندۀ چاه؛�، درآورندهاستخراجکننده

 وسیلۀ درآوردن:؛� الیروب، کشتی الیروبی؛� عصار؛�▼یا قنات، معدنچی

، مته،778کلنگ، فورسپس، پنس، انبردست، کلبتین، موچین، انبرک، انبر 

بیل مکانیکی 

، کارگر معدن، کوه کن، مقنی، حفرکننده، حفار، گورکنمعدنچی

کردن، تونل کردن، حفر ، استخراج کردن، کندن، گوددرآوردن  ]فعل[

کردن،  کاویدن، کندوکاو؛� کشیدن ]دندان[،� بیرون آوردن؛�▼زدن

 سفتن، سوراخ کردن؛�262 شیار کشیدن؛�زیرورو کردن، جستجو کردن

 اسانس گرفتن، تقطیر؛�260 دندانه دار کردن ؛�300 خالی کردن ؛�263

کردن، آب کشیدن، آب گرفتن، فشردن، پرس کردن، آب چیزی را

198 منقبض کردن ◄کشیدن، 

کردن، حفاری ، کندن، نقب زدن، گودبرداری� کردن، حفرزدنتونل

کردن 

⍃ 198، انقباض 357، روغن 359 کانیها 

# 305 گذر 305
؛�، عبور، مرور، حرکت )رد شدن( ازدرون چیزی، گذشتنگذر ]اسم[

گشت، دژبان 

 راه عبور، داالن، کریدور،،�624 جاده ،�624، مَعبَر، راه، رد ]معبر[� گذرگاه

 گذرگاه زیرزمینی ؛�624، مجرا، آبراه 351کانال 

، عبورومرور، رفت وآمد، آمدوشد، ایاب وذهاب، تردد، ترابریترافیک

 تراکم، گیرترافیکی،؛� توقف، پارک کردن؛� ترافیک روان )سبک(؛�272

صف، ازدحام، شلوغی، ترافیک سنگین 

،420 چراغ راهنمایی ؛� خیابان یکطرفه؛�، مقررات راهنماییکنترلترافیک

 محدودۀ؛� خط پیوسته، خط عابر پیاده، جدول، بریدگی؛�عالئم راهنمایی

 پلیس راهنمایی،؛� پارکومتر، پارکینگ طبقاتی؛�ترافیک، منطقۀ ممنوعه

پارک بان 

 ماشین رو ؛� عابر، رهگذر؛�، عبوریگذری ]صفت[

 حرکت؛�، گذشتن، رد شدن، عبور کردن، گشت زدنگذرکردن ]فعل[

 282 منحرف شدن ؛�297 تجاوز کردن، به زور وارد شدن ؛�265کردن 

⍃ 624، راه 272، انتقال 267 مسافرت زمینی 

 زیاده روی . فزونی )حرکت فراتر( 306
، فراتری، پا فراتر گذاشتن، زیاده روی، توسعه طلبی،فزونی ]اسم[

 دست درازی، تعدی، تجاوز،؛�816دست یازی، افزون خواهی، مال پرستی 

؛�162، قدرت 34 برتری ؛�197 بسط، توسعه، انبساط ؛�916اشغال، غصب 

 زرق وبرق، جالل، شکوه،�؛�725، اتمام 727 موفقیت ؛�646بی نیازی، کمال 

 برکت،�637، وفور 54، سرشاری 54 سرریز، کامل بودن ؛�841زیبایی 

◄ حرص، تکاثر ؛�36 افزایش ؛�104، تعدد 32 بزرگی ؛�637، زیادت 171

، مقدار34، مزیت 36، اضافه 41 مازاد ؛�912 غبطه ،�859میل )اشتیاق( 

 ماورای صوت ؛�32فراوان 

 زیاده طلب، افزون طلب،،�859، توسعه طلب، حریص فزونطلب ]صفت[

 خوش سلیقه؛�646 کامل )دارای کمال( ؛�727 موفق ؛�، پُررو912طماع 

 34 برتر ؛�841 بیش ازحد زیبا، جذّاب ؛�162 قوی ؛�846

 بیش ازحد طوالنی،؛�▼، ماورا، دور ازدسترس، خارج از بُرد، فراترازفراتر

 کامل، پُر،�637 وافر ،�637 فزون، بیش ازحد، فراوان ؛�113آزگار، متمادی 

؛�646 عالی، بی عیب ؛�41، باقیمانده 41 بازمانده ،�637 مازاد، زائد ؛�54

 32، عظیم 32، بزرگ 36 افزاینده ؛�841پرزرق وبرق، مجلل 

، پا ازگلیم خود بیرون گذاشتن، پریدن، اضافه ماندن،فراتررفتن ]فعل[

 پا ازحدِخود بیرون بردن، پا ازگلیم؛�شورش را درآوردن، پررویی کردن

 تجاوز کردن، تعدی کردن،؛�دراز کردن، پا ازدایره بیرون نهادن

، موفق725 انجام دادن ؛�916زیاده روی کردن، غصب کردن، حق نداشتن 

، افزون54 کامل شدن ؛�162 قوی بودن ؛�646، به کمال رسیدن 727شدن 

 زیادی آوردن،؛�41 بیش ازنیاز بودن، باقی ماندن ؛�637بودن، وافر بودن 

، بزرگ34، برتر بودن 34 تفوق داشتن ؛�54پُر کردن )تکمیل کردن( 

 171، میوه دادن 36، افزایش یافتن 32بودن 

، ماورایِ، پس از، باالیِ، آن سوتراز، آن طرف تراز،� باالتراز،فراتراز ]قید[

 خیلی ]بزرگی[�؛�846 در نهایت سلیقه ؛�54 کامالً ؛�637برتراز، زیاده، بسی 

 34، بیش از 32

⍃ 637، وفور 305، گذر 34 برتری 

 کاستی . نارسایی . کسری )حرکت نیمه تمام(307
307

راه را نرفتن، کم رفتن، کم آوردن، کاهش، ، تمام▼، نارساییکاستى ]اسم[

 ایراد، اشکال، نقطه ضعف، نقص؛�ناتمام گذاشتن، ناتمامی، حرکت نیمه تمام

،161 ناتوانی ؛� ؛�627 خواسته، تقاضا، نیاز ؛�627 نداری، اضطرار ؛�647

 ناکارایى، عدم موفقیت، بی کفایتی، درماندگی؛�172، سترونی 163ضعف 

 انحراف؛�726، عدم تکمیل 726 عدم ایفای تعهدات، تمام نکردن ؛�728

،�805، نکول، عدم پرداخت 458 قصور، کوتاهی، غفلت ؛�495، خطا 282

؛�641 بی فایده بودن ◄ اتالف وقت، کار بیهوده )نیم بند( ؛�788اختالس 

 35 مرئوس� ؛� رفیق نیمه راه؛�35 کهتری ؛�847بدسلیقگی 

،37 اُفت، کاهش ،�636، عدم کفایت ▲، کمبود، کسری، کاستینارسایی

؛�845 لکه ،�647 نقص ،�647 ناتمامی، ایراد، اشکال، عیب ؛�55نقصان 

،282 مغایرت، انحراف� ؛�636 کمی، کمیابی ؛� نابسندگی؛�فقدان، ناکارایى

 مقدار؛�33 کوچکی ؛�641 وقتِ تلف شده ◄ بیهودگی، اتالف ؛�495اشتباه 

 بُرد کم ؛� کسر بودجه )موازنه(؛�42، رقم کاهنده 33، چیز کوچک 33کم 

، کم مایه، منفی،458، دارای کاستی، غافل ]درموردانسان[کمآورده ]صفت[

؛�627 نیازمند، محتاج ؛�، ناکارآ172، بی ثمر 163ازکار افتاده، ضعیف 

◄ بدسلیقه ؛�647 ناقص ؛� گمراه، منحرف، پرت؛�728بی کفایت، ناموفق 

 35 کهتر ؛�847آدم بی ذوق 

؛�636 ناکافی، غیر کافی ،�55، کم، ناقص ]درموردحرکتیاشیء[نارسا

،726 به مقصد نرسیده، کم بُرد، ناتمام ؛�636دارای کمبود نیرو، تجهیز نشده 



؛�282 به هدف نخورده، پرت، منحرف ؛�636 کمیاب ؛� منفی؛�55تکمیل نشده 

،33 کوچک ؛�495 غلط ؛�845 مخدوش، لکه دار ؛�641، بی فایده 4بیهوده 

 دارای کمبود، فاقد استاندارد الزم، زیر استاندارد،�؛�37، کاهنده 35کمتر 

 کوتاه ]زمان[�◄، کوتاه مدت 112 موقت، موقتی ؛�592 خالصه ؛�خراب

114 

 کمبود؛�647، نرسیدن، کم داشتن، نقص داشتن ]انسان[آوردنکم ]فعل[

؛�136 زمان کم آوردن، عقب ماندن، دیر بودن ؛�627داشتن، نیاز داشتن 

 بُرد نداشتن، بُرد کافی )الزم( را نداشتن، نرسیدن، به مقصد؛�کسر آوردن

؛�، کفایت نکردن726نرسیدن، تمام راه را نرفتن، جا زدن، تمام نکردن 

، شکست خوردن، مایوس728عاجز ماندن، قاصر ماندن، موفق نشدن 

،�636 کم گذاشتن ؛� ناخن کوچکۀ کسی نشدن؛�509شدن، دلسرد شدن 

 ضعیف بودن؛�286 پس رفتن ؛�641 وقت تلف کردن ؛�458غفلت کردن 

 35، کهتر بودن 172، عقیم ماندن، سترون بودن 163

، کاستی داشتن، تکافو نکردن، بسنده نبودن،]حرکت یا شیء[نارسابودن

 نرسیدن، کم؛� نامناسب بودن، مناسب نبودن؛�636بس نبودن، کافی نبودن 

 برد نداشتن، برد کافی )الزم( را نداشتن، ضعیف؛�داشتن، کمبود داشتن

 ازکار؛�282 به هدف نخوردن )اصابت نکردن(،� منحرف شدن ؛�163بودن 

دواندن،  سر؛�641 بی فایده بودن ؛�55 نقصان یافتن ؛�افتادن، خراب شدن

؛�37، کاهش یافتن 33 کوچک بودن ؛�509برآورده نکردن، ناکام گذاشتن 

راکد شدن، ازرونق افتادن 

؛�728، بی نتیجه 4 بدون نتیجه، بیهوده ؛�، نارسا، ضعیفبهنحونارسا ]قید[

 کمتر ؛�495 اشتباهاً ؛�35، نه چندان 33 کَمی ؛�627ازروی ضرورت 

⍃ 636، عدم کفایت 55، ناقص 42 رقم کاهنده 

 صعود: باال رفتن308
؛�، اوج، فراز، اوج گیری، رفعت، عروج، معراج، باال رفتنصعود ]اسم[

 سرباالیی،؛�312 پرش ؛�36 افزایش ؛�310 ارتقا، باال بردن، ترفیع ؛�اعتال

 وسیلۀ صعود: پلکان، پله،؛� کوهنوردی؛�213، قلّه، رأس 220فراز، شیب 

نردبان، آسانسور، پله برقی، راه پله

 276، هواپیما 276 چیز باالرونده، موشک ؛�، فرد صعودکنندهکوهنورد

؛�، صعودکننده، اوج گیرنده، متصاعد، هوایی، بلندشوندهباالرونده ]صفت[

 فراز؛�209، افراشته 209 رفیع، بلند ؛�215صعودی، عمودی 

 ارتفاع؛�267، بلند شدن، سوار شدن، سواری کردن رفتنباال ]فعل[

؛�271گرفتن، اوج گرفتن، اززمین بلند شدن، صعود کردن، پرواز کردن 

 شیب داشتن،؛�312 پریدن ؛�به قله رسیدن، ازکوه باال رفتن، تالش کردن

به ثریا سودن،� ارتقا پیدا به فلک زدن، سر  باالگرفتن، سر؛�220اریب بودن 

 ایستادن، ازجا برخاستن، سَر پا شدن،؛� طلوع کردن، آفتاب زدن؛�کردن

 ترفیع گرفتن ؛�215بلند شدن، باال آمدن، برخاستن، عمودی بودن 

، رویِ 209 باالیِ ؛�، به باال، روبه باالباال ]قید[

⍃ 312، پرش 310، ترفیع271، هوانوردی 209 بلندی 

 سقوط: پایین آمدن309
؛�37، نزول، فرود، نشیب، غرق، افتادگی، اُفت، تنزل، کاهش سقوط ]اسم[

 چیز سقوط کننده، چیز پایین آینده،؛�655 انحطاط، زوال ؛�افت تحصیلی

[، ریزش زمین،271 هوانورد� ◄، چترباز، ]350بهمن، آبشار، باران 

 311 تنزل ◄ پایین آوردن ؛�نشست

Q]QتQفQصQ[ سقوط کننده، ُافتان، ُافت کننده؛ غریق؛37 نزولی، کاهنده ،

غرقه، نازل، افتاده، ساقط، کاسته؛ درحال فرود 

، پایین افتادن، غرق شدن، ارتفاع کم کردن، فرودآمدنپایین ]فعل[

 باریدن، فرود آمدن یا؛� غروب کردن؛�آمدن، برزمین نشستن، پیاده شدن

 نشست کردن،؛�655 زوال یافتن ؛�فرود آوردن چیزی به طور مداوم

فروآمدن،> فرو- ؛�37 افت کردن، کاسته شدن، کاهش یافتن ؛�فرورفتن

<فروافتادن
؛�، سقوط کردن311، زمین خوردن، پخش شدن، پهن شدن، نشستن افتادن

پخش زمین شدن، پهن زمین شدن، ولو شدن، به زمین آمدن، نقش برزمین

[ 311 انداختن ≠ ]؛�شدن، افت کردن

⍃ 313، غواصی 311، تنزل255، تقعر 220، تورب 210 پَستی 

# 310 ترفیع: باالبردن 310
 کوهنوردی،؛� ارتقا، ترقی، تعالی، عروج؛�، باال بردن، نصبترفیع ]اسم[

 اعتال؛�308صعود 

، اهرم، جک، بازو، جرثقیل،323، مایۀ خمیر، مادۀ ورآورنده باالبرنده

 323 چیز سبک ؛�، باالبر، تشک فنری274 آسانسور ،�630قرقره، ماشین 

215 متعالی، بلند، بلندشده، ایستاده، عمودی ؛�، ورآمدهباالرفته ]صفت[

، جک زدن، ازجا برداشتن، ازخاک برداشتن، برگرفتن،بردنباال ]فعل[

کردن، برداشتن، برخیزاندن، برانگیختن، بلند کردن، باال کشیدن، بلند

 ترقی دادن، بهتر؛�218نصب کردن، برافراشتن،� آهیختن، نگاه داشتن 

 به باال پرت کردن، پرت کردن؛�273 سوارکردن، حمل کردن ؛�654کردن 

279 

⍃ 323 ، َسُبکی308، صعود 215، عمودی 209 بلندی 

 تنزل: پایین آوردن311
 تنزل رتبه، تحقیر؛�655، پایین آوردن، کاهش، اسقاط، زوال تنزل ]اسم[

 سرکوب،؛� ازتخت به زیر آوردن، خلع، سرنگونی؛�872، حقارت 922

؛�340 کاهش فشار، فقدان هوا ؛�745، انقیاد 735، سختگیری 747تحدید 

309 سقوط ◄اُفت، پایین آمدن 

≠ ؛�922، تحقیر کننده 37، کاهنده 747، محدودکننده پایینآورنده ]صفت[

 ▼پایین آمده

 سرکوب شده، سرنگون،� واژگون؛�، نشسته210، کاسته، پایین پایینآمده

 نازل ؛�922 خوار ،�872 تحقیر شده ؛�221

، کاهش دادن، فرود آوردن، باعث اُفت شدن، شیرراآوردنپایین ]فعل[

، تحت انقیاد735 پایین نگه داشتن، سرکوب کردن ؛�264بستن، بستن 



 لِه؛�313 غرق شدن ◄ غرق کردن ؛�165، فرونشاندن 745درآوردن 

؛�255 خاکبرداری کردن، مقعر کردن ؛�▼، انداختن216کردن، افقی کردن 

 سرنگون کردن، واژگون کردن، چپه کردن، وارونه کردن؛�اُفت داشتن

 922 سَبُک داشتن ،�872 تحقیر کردن ؛�221

 ساقط کردن،؛�216، ریختن، افکندن، خواباندن، افقی کردن انداختن

؛�، تضعیف کردن165باخاک یکسان کردن، مسطح کردن، تخریب کردن 

کردن، پراکندن، افشاندن، پاشیدن، تکاندن، افکندن، پراندن، پرانیدن، پرت

 باراندن،� فروریزاندن،� باریدن، فرود آوردن چیزی؛�300بیرون فرستادن 

 261 خَم کردن ؛�به طور مداوم

؛� زانو زدن، چمباتمه زدن؛�، جلوس کردن، لَم دادن، جا گرم کردننشستن

؛�721 ازپا درآمدن ؛�216 افقی بودن ◄ دراز کشیدن، ،�679خوابیدن 

 187مستقر شدن 

، خَم شدن، کمر دوتا کردن، کُرنش کردن، مؤدب بودنکردنتعظیم

 زمین؛�488، توافق کردن 721 تسلیم شدن ؛�920 احترام نشان دادن ،�884

بوسیدن 

⍃ 313، غواصی 309، سقوط 211، عمق 210 پَستی 

 پرش . جهش312
 دو بامانع،؛�837، جهش، جست وخیز، بپربپر، بپرواپر، رقص پرش ]اسم[

؛� بازی خروس جنگی؛� معلق؛� لگد؛�پرش طول، پرش ارتفاع )بانیزه(، سه گام

 265 خرام ◄ قدم، گام، جست، دو ؛�271پرواز، هوانوردی 

 حیوان جهنده،؛�837 رقاص، رقص ؛�، پرنده، دونده، ورزشکارچیزپرنده

365 پرندگان ؛�کانگارو، قورباغه، ساس

، پرنده، پران، رقصان، جست وخیزکنان، دوان، دوان دوان،�جهنده ]صفت[

 سرگرم کننده؛�819 بانشاط، زنده، سرزنده ؛�▲ چیز پرنده◄ ؛�پروازکنان

837 

 بال زدن، بال؛�، جهیدن، رقصیدن، بال بال کردن، معلق زدنپریدن ]صفت[

277 دویدن، تند قدم زدن، سریع رفتن ؛�271درآوردن، پرواز کردن 

⍃ 308 صعود  

 شیرجه . غواصی313
؛�309 پایین رفتن، سقوط ؛�، غواصی، غوطه وری، غرق، غوطهشیرجه ]اسم[

 فروبردن درآب، ارتماس، تعمید، استغراق؛�271شیرجۀ هوایی، هوانوردی 

303 

 زیردریایی؛�، آب باز270، مرد قورباغه ای، دریانورد غواص

 ارتماسی ؛� شناور؛�، مغروق، غریق، غرقهغوطهور ]صفت[

، درآب پریدن، زیرآبی رفتن، غوطه ور شدن، پایینرفتنشیرجه ]فعل[

 درآب فروکردن، غرقه کردن، زیر آب کردن،؛�309افتادن، پایین آمدن 

 341غوطه دادن، غوطه ور ساختن، غرق کردن، آبکش کردن 

 غرقِ آب؛�، خفه شدن309، به عمق رفتن، پایین رفتن، افتادن شدنغرق

کردن 

⍃ 341، رطوبت 322، سنگینی 311، تنزل 309، سقوط 211 عمق 

314Qحرکت انحنادار 
،315، چرخش 250، پیچش، گردش، دوار، دَوَران حرکتانحنادار ]اسم[

؛� گردش ماه )زمین(؛�ویراژ، حرکت مارپیچ، قیقاج، زیگزاگ، انحراف�

 دور،؛�، مارپیچ250، چرخ 250، قوس 250مسیر حرکتِ انحنادار: مدار 

زمین  دنیا، دور  دور،�626دور تمام 

؛�321، کرۀ زمین 321، سیاره 321، ماه 321، قمر، ماهواره دورزننده

 جادۀ کمربندی، پیچک ؛�794دوره گرد، دستفروش 

 گردنده،؛�626، گردان، پیچان، مارپیچ، مداری، دایره ای چرخان ]صفت[

315چرخنده 

 گردش؛�315، پیچ زدن، پیچیدن، ویراژ دادن، چرخیدن دورزدن ]فعل[

◄کردن، گردیدن، به گردِ )دور( چیزی گشتن، درمدار حرکت کردن 

؛�250 دور زدن ◄ غلتیدن، به خود پیچیدن، وول زدن ؛�626دور زدن 

 251کوک کردن، چرخاندن، پیچاندن 

⍃ 626، دور تمام 315، چرخش 251، پیچ وتاب 250، َدَوران 52 کل

 چرخش315
، حرکت دَوَرانی مستمر به دور محور خود، حرکتچرخش ]اسم[

 احساس چرخش، سرگیجه، دوار،؛�▼ چیز چرخنده، دوک، موتور؛�فرفره ای

 جهت چرخش، به طرف� راست )چپ(، درجهتِ؛�651 ناخوشی ◄منگی 

 سرعت چرخش، دور موتور، نیروی چرخش،؛�]عکس[� عقربۀ ساعت

 پیچش،؛� طومار؛�250، مارپیچ، دایره 250 مدار ؛� چرخ تعادل؛�گشتاور

314 حرکت انحنادار ◄گردش 

، گرداب، گردباد، تورنادو، هاریکینچرخشآبوهوا

، دوک، پنکه، هواکش،250، دینام، آرمیچر، فرفره، قرقره، چرخ موتور

 محور، شافت، اکسل، میل گردان،� لوال،؛�فَن، آسیاب بادی، پیچ، ساعت

◄ وردنه، غلتک، ]؛�[465 مختصات دکارتی ≠، دیفرانسیل، ]218پاشنه 

[ 252استوانه 

 سرگیجه آور؛�، چرخان، گردان، گردنده، دوّارچرخنده ]صفت[

 چرخاندن،؛�250، پیچیدن، گردیدن، غلتیدن، دور زدن چرخیدن ]فعل[

چرخ کردن، کوک کردن

، بازشدن فنر، آزاد شدن بازشدنکوک

⍃ 318، تالطم 314، حرکت انحنادار 251، پیچ و تاب 250 َدَوران 

 تکامل316
، تبدل، سلوک، توسعه، رشد، نشو، ارتقا، تعالی، تکوین،تکامل ]اسم[

 تکامل گرایی، داروینیسم، نظریۀ؛� حرکت مارپیچ باالرونده؛�147تبدیل 

 انتخاب طبیعی،؛�)فرضیۀ( تبدل انواع، منشاء انواع،� تنوع، تطور، تکامل انواع

تنازع بقا، راز بقا، بقای مستعدترین و صالح ترین، قانون کوشش حیات،

 سلوک عقل، دیالکتیک، تز، آنتی تز، سنتز، برنهاده،؛�تأثیر محیط



 بهبود؛�704، تضاد، ضدیت 14، قطبیت 704برابرنهاده،� هم نهاده، ضدین 

 بزرگ؛�975، پیامبر 283 پیشتاز، پیشاهنگ ؛�646 کمال ،�654 تمدن ،�654

شدن 

، عدم، شُدن )تَعیّن(، وجود، کیف، کیفیت، تحقق،تکوینمقوالتهگل:

بیرونی، مقدار، عدد، حد، وحدت، کثرت، کم، مادیت، محسوسیت، کمّ

درونی، درجه، تناسب، اندازه  کمّ

 654، متعالی، پویا، پوینده، رشدیابنده، درحال بهبود تکاملی ]صفت[

،�654 بهتر شدن ؛�147، دگرگون شدن، تبدیل شدن تکاملیافتن ]فعل[

 بزرگ شدن، رشد کردن،؛�654 اصالح کردن ؛�646به کمال رسیدن 

 1 ، شدن36افزایش یافتن 

⍃ 654 بهبود 

 نوسان317
، حرکت جبرانی، حرکت برگشتی، حرکت متقابل، ارتعاش،نوسان ]اسم[

 فرکانس، بسامد، تواتر،؛�265، جنبش، حرکت 141لرزه، رزونانس، تناوب 

،350، موج 417، تشعشع 318 رعشه، لرزش، تالطم ؛�نبض، تپش، ضربان

 چیز نوسان دار:� تاب،؛� منارجنبان؛� لرزه نگاری؛�زمین لرزه، موج زمینی

 265 خرام ؛�404 تشدید ارتعاش ]صوت[ ؛�پاندول، آویز، قلب

، رفت وآمد، فراز و نشیب، جزرومد، رونق و رکود،جایگزینینوسانی

 تکان ؛�141، تناوب 141سیستول و دیاستول، کم وزیاد شدن، تاب، چرخه 

، دارای نوسان،� ضربان دار، تپنده، مواج،� آویزان، لرزان،مرتعش ]صفت[

 درخشنده، سوسوزننده، روشن؛�318 متالطم ؛�265جنبان، جنبنده، متحرک 

417 

، مرتعش بودن،417، مواج بودن، تشعشع کردن داشتننوسان ]فعل[

 تلوتلو خوردن، لرزان؛�217ضربان داشتن، تاب خوردن، آویزان بودن 

خوردن، جنبیدن،  تکان؛�بودن شعله، سوسو زدن، تپیدن، پت پت کردن

 601 بی عزم بودن ؛�318 متالطم بودن ؛�265حرکت کردن 

⍃ تغییر پذیری141، دوره ای بودن )نظم در وقوع( 12 همبستگی ،

 318، تالطم 152

 تالطم: حرکت نامنظم318
 تکان،؛�، اختالل، تشنج61، حرکت نامنظم، آشفتگی تالطم ]اسم[

درون،  بی قراری، هیجان، تالطمِ؛�دست انداز، لرزش، رعشه، لرزه، کف

؛�891 خشم ،�503 جنون ،�854 ترس ،�825خلجان، اضطراب، سرسام، رنج 

 خارش، ارتعاش، التهاب، غلیان، جوشش، جوش و؛�680تب، عجله 

 تالطم هوا، طوفان؛�259 زبری ؛�152خروش، تخمیر، آتش، تغییر پذیری 

 اهتزاز؛�▼ ناآرامی، آشوب؛�، اختالل هوایی، دست انداز هوایی176

، صرع، ارگاسم، اوج،61، گرفتگی، درد، کشش، انقباض، تشنج اسپاسم

تپش

، اغتشاش، ناآرامی، بلوا، فتنه، هرج ومرج، بحران،� شورش، کودتا،آشوب

 جنجال، غوغا، همهمه، شلوغی، ولوله، قشقرق،؛�149عصیان، انقالب 

جاروجنجال، دادوفریاد و شلوغی، سرسام، ازدهام، غائله، محشر، بلندی صدا

 آتش،،�680 تب، عجله ؛�▲ جوش و خروش، طغیان، جوشش، تالطم؛�400

علم صالت، انشرومنشر 

، متشنج، لرزان، مواج،� طوفانی، ناآرام، بی آرام، پرآشوب،متالطم ]صفت[

 درحال؛�61پُرتالطم، موج زن،� غران، خروشان، جوشان، متموج، بی نظم 

 بی قرار، عجول،�825پرپر زدن، درحال غلیان )جوشش(، مضطرب، نگران 

 891 آشفته، تکان خورده، عصبی، غضبناک، خشمگین، عصبانی ؛�680

، آشوبگر، ماجراجو ]ی[، شورشی، اخاللگر، خرابکار آشوبطلب

، لرزیدن، تکان خوردن،355، متشنج بودن، جوشیدن بودنمتالطم ]فعل[

زدن  به ارتعاش درآمدن، خاریدن، تپیدن، پرپر زدن، پریدن، پر

، مختل کردن، به هم زدن، هم زدن، تکان دادن، جنباندن، متالطمآشفتن

 پریشان شدن، آشوبیدن، بال بال؛�63، به هم زدن 251، پیچاندن 176کردن 

 تند نفس کشیدن، سراسیمه�؛�زدن، ناآرام شدن، پرآشوب و بی سکون شدن

 680بودن، عجله کردن 

، جوشیدن، گازدار شدن کفکردن

⍃ 355، حباب 317، نوسان 315، چرخش 152 تغییر پذیری،

 854، ترس 821تهییج 



ماده طبقۀ سه:

 مادۀ عامباب یک:

#319 مادیت 319
، دنیای تجربی، دنیای مادی، طبیعت، ناسوت، عالم مادی،مادیت ]اسم[

 وجود فیزیکی، واقعیت، عینیت،؛�321، کیهان 1ناسوت، وجود 

،322، وزن، سنگینی 324، تراکم 3محسوسیت، لمس پذیری، جوهر داشتن 

؛� تجسم، تحقق، تبلور؛�▼ عین، شیء؛�80 شخصیت، فردیت، ویژگی

مادی گرایی، مسلک طبیعی، مسلک دهری، ماتریالیسم، ماده انگاری،

ماده باوری، ماده پرستی، مادی گری، ماده گرایی، مارکسیسم،

 عین گرایی )عینیت گرایی(  ؛�مارکسیسم لنینیسم

 اجزا،؛� طبیعت؛�، جرم، جسم، هیوال، هیولی، اثیر، عین، اکسیر )کیمیا(ماده

 3 جوهر ؛�331 جنس، ساختار ؛�358 مواد آلی ؛�358بدن، ارگانیسم 

 موجود، مخلوق، پدیده،؛� طبیعت بیجان؛�، چیز، عین، قلم، کاالشیء

 الفاظ خمسه: جنس،؛� پدیده، عارضه، حادثه، عینیت؛� جنس، متاع؛�آفریده

629 وسیله ؛� اجناس، اشیا، اعیان؛�نوع، فصل، عرض عام و عرض خاص

 عنصر، اتم، مولکول،�؛�، خاک، باد، آتش، آبعناصرچهارگانهN؛�عنصر

 الکترون، نوترون، پروتون، پوزیترون،؛�ایزوتوپ، هسته، ذره، ذرۀ اتمی

 جدول؛� کوانتوم؛�مزون، فوتون، یون، آلفا )ذرۀ آلفا(، بتا، گاما، اربیتال

 ئیدروژن، هلیوم، کربن، نیتروژن، ازت،؛�مندلیف، جدول تناوبی عناصر

آزت، اکسیژن، اُزُن، فلوئور، سدیم، ناتریوم، منیزیوم، آلومینیوم، سیلیس،

گوگرد، سولفور، کلر، پتاسیم، کلسیم، منگنز، آهن، مس، نیکل، روی،

 چیز سخت◄ آهن ؛�نقره، آرژان، سیم، قلع، پالتین، طال، زر، جیوه، سرب

 شبه فلز،؛� بریلیم، باریم، رادیم، اورانیم، پلوتونیم،�50 فلز، آلیاژ ؛�326

 160 فیزیک هسته ای ؛� نافلز، فسفر، سِلِنیوم، برُم، یُد؛�آرسنیک، آنتیموان

◄ ماند، اینرسی ؛�630 ماشین ،�630، علم فیزیک، علم مکانیک فیزیک

،160 الکتریسیته ؛�183 مقیاس ◄ بُعد ؛�113 دیرگذری ◄ بقا ؛�28تعادل 

324 تراکم ◄ چگالی ؛�398، علم صدا 417، علم نور 160فیزیک هسته ای 

 ترکیب،�51 تجزیه ؛�658 علوم پزشکی ◄، علم شیمی، داروسازی شیمی

 عدد؛�658 تراپی ◄ شیمی درمانی ؛�358 زیست شناسی ◄ بیوشیمی ؛�50

 شیمی آلی، مواد؛�▲اتمی، عدد جرمی، ایزوتوپ، جدول تناوبی، عنصر 

 واکنش شیمیایی، اکتیویته،؛� کاتالیزور، کاتالیزگر؛�359 کانیها ؛�358آلی 

اکتیواسیون، معادلۀ شیمیایی، فرمول شیمیایی، فرآوردۀ شیمیایی، پیوند

 اُکسایش، اکسیژناسیون، اکسیداسیون، اکسید؛�شیمیایی، پیوند کوواالنسی

 احیا، احیا شدن، احتراق؛�کردن، اکسیدان، اکسید شدن، اُکسید، اکسیده

 کاتیون،؛�366 فوتوسنتز، گیاهان ؛�381کامل، احتراق ناقص، احتراق 

 طیف نشری خطی،؛� مولکول، مول؛�آنیون، یون، یونش، ترکیب یونی

؛� اسید، باز، ایزومر، مرکب؛�465دستگاه طیف بین، وسیلۀ  اندازه گیری 

 آزمایشگاه شیمی، چراغ بونزن،� لولۀ آزمایش، بالون حجمی،؛�مالمین

465، ابزار اندازه گیری 461پیپپت مدرج، عامل آزمایش 

، طبیعی، مجسم، عینی، ابژکتیو، فیزیکی، ملموس،1، واقعی مادی ]صفت[

، اصلی3لمس شدنی، محسوس، متشکل، تناور، دارای پیکر، دارای جوهر 

 ازته ؛� اتمی؛� جنسی؛�494

، مجسم کردن، نمودار کردن، وجود خارجی دادن،مادیتبخشیدن ]فعل[

 نمودار گشتن؛�صورت ظاهر دادن

⍃ 359 ، کانیها358، ارگانیسم 321، کیهان 3، جوهر 1 هستی 

# 320 معنویت 320
 ابدیت؛�991، ایده آلیسم )ایدآلیسم(، عرفان روحانیت؛�معنویت ]اسم[

، ملکوت، جهان غیرمادی، عالم معنی، عالم غیب، الهوت، حس ششم115

؛�124 مدینۀ فاضله، اتوپیا، آینده ؛�970، شبح 447 روح ؛� ایده آلیست؛�984

 خدایی،؛�449، شناخت شناسی 449 مابعدالطبیعه، فلسفه ؛�979آزادگی، تقوا 

965الوهیت، ذات خداوندی 

؛�451، ایده 449، آبستره، اندیشۀ تجریدی، اندیشه 449، ادراک ذهنیت

 گرایشات ذهنی، ذهنیت گرایی، مطلق گرایی،؛�447روان، جان، روح 

 انفراد،�؛�447 روان شناسی ؛�481 خودرأیی، پیشداوری ؛�مطلق انگاری�

 80فردیت، ویژگی 

، اخروی، ذهنی، مجرد، آرمانی، آبستره، انتزاعی،غیرمادی ]صفت[

 شبح وار،؛� افالکی، غیرزمینی، معنوی، الهوتی؛�447اعتباری، فکری 



مصنوعی 

 روحانی، متعالی،؛� روانی،�513، بدون بدن، ملکوتی، خیالی غیرملموس

 معنایی، ذهنی، فریبنده، موهوم،؛�973معنوی، عرفانی، مربوط� به الهیات 

018 ساختگی ؛�984رمزی 

 درنظر گرفتن،؛�، ازجسم جدا کردن، روحانی کردنمجردکردن ]فعل[

513پنداشتن 

⍃ 991، عرفان 984، حس ششم 447، شعور 4 بی جوهری

 کیهان 321
، کائنات، فلک، افالک،▼، دهر، جهان، گیتی، عالم، دنیاکیهان ]اسم[

؛�319 مادیت ،�52آفاق، ماخلق اهلل، عوالم، مخلوقات، توالی فضا-مکان، کل 

 آفرینش، فطرت، جبلت، آغاز؛�جهان گسترش یابنده، تئوری انفجار بزرگ

068 

، دنیا، زمین، جهان خاکی، آفاق، ارض، عالم، پوسته، حرکتکرۀزمین

؛�184 دنیای قدیم، ینگه دنیا، سرزمین ؛�551 اطلس،� نقشۀ دنیا، نقشه ؛�قاره ای

؛�343 اقیانوس ؛�344عالم سفلی، کرۀ ارضی، کرۀ خاکی، خشکی، زمین 

،230 محیط زیست، محیط ؛� محور زمین، مدارگان؛�359زمین شناسی 

344جغرافیا 

، آسمان، اثیر، گنبد آسمان، چرخ، گنبد گردون،  فلک، سپهر،افالک

 چادر نیلگون، دایرۀ  مینا، طاق؛�183عرش، سقف، سما، سماوات، فضا 

 منظومه، منظومۀ شمسی،؛�نیلوفری، کارگاه فلک، گنبد ارزق، گنبد فیروزه

 استوای سماوی )آسمانی، فلکی(،؛� مطلع؛� افق؛� اشعۀ کیهانی، اتر؛�کهکشان

طول و عرض جغرافیایی، معدل، معدل النهار، ارتفاع 

؛�، اختر، کوکب، نجم، اجرام سماوی )آسمانی، فضایی، فلکی(، انجمستاره

 کهکشان؛� صور فلکی، صورت فلکی، دب اکبر، دب اصغر؛�ستارۀ شمال

،▼ سحابی، ابرنواختر،� سوپرنووا، ستارۀ دنباله دار، شهاب؛�راه شیری

 سایر صور فلکی:؛�▼ ثوابت، سیاره؛� نور )قدر(، عبور؛�اختروش

آفتاب پرست، ارنب، اسدِ اصغر، امرأۀالمسلسله، برزانو� نشسته، برساوش،

بنات النعش، پروین، عقاب، عناق، عین الثور، عیّوق، غراب، غمیصا، غول،

مار، مثلث، مجمره، محبین، مراق، مرزم الجوزا،� مرفق، مرفق الثریا،

؛�مرکب الفرس، تک شاخ، توکان، مگس، ممسک العنان، ناجد، ناطح، ...

کیان 

، بروج دوازده گانه، دوازده صورت فلکی ویژه )برج(،منطقهالبروج

 حَمَل )برّه(، ثور، جوزا، سرطان،� اسد،؛�▲استوای کرۀ سماوی، افالک

 ماه تقویمی؛�سنبله، میزان، عقرب، قوس، جُدَی )بُز(، دلو، حوت )ماهی(

 طالع بینی ؛�108

 اعضای منظومۀ شمسی:، عطارد )تیر(، زهره )ستارۀ؛�، استرویدسیاره

صبح، ونوس(، زمین، مریخ )سیارۀ قرمز، بهرام(، مشتری )سیارۀ

؛�غول پیکر(، زحل )سیارۀ زیبا، کیوان(، اورانوس،� نپتون، پلوتو )پلوتون(

 اناهید، ثریا، سهیل ؛�منشأ سیارات، فرضیۀ سحابی

، سنگ آسمانی، ستارۀ دنباله دار، متئورشهاب

؛� لکۀ خورشیدی؛�، مهر، آفتاب، شمس، ضیاء، خور، میترا، هورخورشید

 تیره سازی◄ خورشیدگرفتگی، آفتاب گرفتگی، کسوف ؛�قرص خورشید

؛� چشمۀ آفتاب، جام سحر، آفتاب عالمتاب، خسرو خاور، طشت زر؛�418

417 تشعشع ؛� همجوشی هسته ای؛�▼ اعتدالین، سال تحویل؛�طلوع، غروب

؛� مهتاب؛� هالل، ماه نو، ماه کامل، شب چهارده، اهلّه، محاق، بدر؛�، قمرماه

 دهانه های برخوردی ؛� قمرهای سیارات، سیارک؛�ماه گرفتگی، خسوف

، قمرمصنوعی، ماهوارۀ هواشناسی، ماهوارۀ مخابراتیماهواره

 اسپوتنیک، آپولو، کاوشگر مریخ، شاتل،؛�)جاسوسی، ...(، ایستگاه فضایی

271 هوانوردی� ◄ فضانوردی ؛�276موشک 

 منجم،؛�442 تلسکوپ ؛� رصدخانه؛�، اخترشناسی، علم نجومستارهشناسی

 اخترفیزیک،؛� رصد، اسطرالب، اختالف منظر، پاراالکس؛�ستاره شناس

اخترسنجی، اخترنگاری 

 اعتدال بهاری )ربیعی(، اعتدال؛�، انقالب، تحویل، ساعت دقیقسالتحویل

پاییزی )خریفی(، اعتدالین 

، جهانی، فلکی، سماوی، سپهری183، فضایی کیهانی ]صفت[

 قمری، ماهواره ای،؛� اثیری، اتری؛�، بهشتی، روحانی، غیبیآسمانی

 پرستاره ؛�183 هوایی، فضایی ؛�خورشیدی، آفتابی

، زمینی، مریخی، بین سیاره ای سیارهای

 ارضی؛�، جهانی، بین المللی، دنیاییزمینی

، اقیانوس شناسانه�جغرافیایی

⍃ 417، روشنی 344، زمین 319، مادیت 79، عمومیت 3 جوهر،

 442، دستگاه نوری 420روشنایی 

 سنگینی . گرانش322
؛�324، گرانش، قوۀ جاذبه، وزن، جرم، ثقل، چگالی، تراکم سنگینی ]اسم[

؛�31 فشار، جابه جایی، بار، وزنۀ تعادل، جبران ؛�195وزن مخصوص، اندازه 

266، عدم تحرک 28 اینرسی، ماند، تعادل ؛� مرکز ثقل؛�جرم، توده

◄ واحد وزن، گرم، کیلوگرم، تُن، سیستم متریک ؛�، ترازتوزین

 قدیمی: من، نیم من، چارک، سیر، مثقال، نخود، گندم،؛�465مترولوژی 

 اوزان ؛�خروار، ری

 پارسنگ؛�، سنگ، سرب، کیل، کیلووزنه

 اجزای ترازو:؛�، قپان، باسکول، ترازوی کفه دار )دیجیتال، ...(، میزانترازو

کفه، شاهین، زبانه، پله 

،176 شدید ؛�195 گنده، لش، درشت ؛�، وزین، ثقیل، گرانسنگین ]صفت[

 324 انبوه، متراکم، چگال ؛� گرانشی؛� باردار؛�700دشوار 

 سنگینی کردن، سنگین؛�، توزین کردن، ترازو کردنوزنکردن ]فعل[

بودن، بار داشتن

، بار کردنسنگینکردن

⍃ 324، تراکم 313، غواصی 195، درشتی 31، جبران 28 برابری 



 َسُبکی323
؛� فرّار بودن،� قابلیت تبخیر؛�325، قابلیت حمل، رقیقی، رقت َسبُکی ]اسم[

بی وزنی

312 چیز پرنده ؛�، پَر، کاه، باد، هواچیزسبک

، مایۀ خمیر، جوش شیرین، بیکینگ پودرمادۀورآورنده

 قابل حمل، پُرتابل،؛�196، کم وزن، خفیف، مختصر، خُرد َسبُک ]صفت[

308 باالرونده ؛�313 شناور، غوطه ور ؛�325 رقیق ؛� ورآمده؛� فرّار؛�تاشو

271 شناور شدن، پرواز کردن ؛�، شناور بودنسبکبودن ]فعل[

، وزن کم کردن، بار ازروی چیزی برداشتنسبککردن

⍃ 340، هوا 325، رقت 310 ترفیع 



 مادۀ غیرآلیباب دو:

#324 تراکم . چگالی 324
، استحکام326، جمود، سختی )سفتی( 354، انبوهی، غلظت تراکم ]اسم[

؛� کُلُفتی، ضخامت، نفوذناپذیری؛�، یکپارچگی48، انسجام 354، قوام 329

 سنگینی؛� مجموعیت، پُشت؛�دانسیته، وزن مخصوص، چگالی، جرم حجمی

322

 انجماد، قبض، انعقاد،؛�354، جمع شدگی، یکپارچگی، ادغام، غلظت تمرکز

 تبلور، تحجر،؛�، دلمه شدن، لخته شدن، رسوب، ته نشین، ته نشست354قوام 

؛�326تبدیل به سنگ، استخوان شدگی، استخوانی� شدن، صالبت، سختی 

 مادۀ منعقدکننده، مادۀ غلیظ کننده، مایۀ پنیر، ژالتین، غلیظ کننده؛�یبوست

 استخوان سازی، آب کاری ؛�354

؛� دَلمه، لَختۀ خون؛�319، جامد، توده، هسته، گره، عقده، لخته، ماده جسم

چیز متراکم، جسم جامد: سنگ، استخوان، فسیل، سنگواره، رسوب،

 پیکر، هیکل،؛�702 دیوار، مانع ؛�344 سیمان، سنگ، صخره ؛�ته نشین، دُرد

554 مجسمه سازی ،�551 تصویر ◄تندیس 

، توپُر، دَلمه، بسته، متراکم،326، جامد، سخت )سفت( چگال ]صفت[

یکپارچه، یک تکه، کثیف، غلیظ، ستبر، کُلُفت، ضخیم، زمخت، سنگین،

؛�322 استخوان دار، سنگین ؛�198 گس، قابض ؛�326فسیل، استوار،� صلب 

 نیمه مایع؛� انبوه، پُرپُشت، پُربار؛�نفوذناپذیر، امپرمآبل، نم ناپذیر، ناتراوا

 مجسم، ملموس، لمس شدنی، محسوس، متشکل، تناور، دارای پیکر،؛�354

382 سردشده ◄ منجمد ؛�319، مادی 494، اصلی 3، دارای جوهر 1واقعی 

، آب نشدنی، رسوبی، ته نشین، ته نشستهحلنشدنی

 جامد شدن،؛�، سخت بودن، متراکم بودن، ضخامت داشتنجامدبودن ]فعل[

متراکم شدن، بَستن، دَلمه شدن )بستن(، لَخته شدن، منعقد شدن، سخت

 خشک؛�8 به هم چسبیدن، یک کاسه شدن، باهم بودن ؛�، چپیدن326شدن 

 ؛�198شدن، کوچک شدن، منقبض شدن 

354 غلیظ کردن ؛�، جامد کردن، چپاندنمتراکمکردن

⍃ Q354 ، غلظت326، سختی 322، سنگینی 48 انسجام 

 رقت . کمیابی325
؛�43، ناچیزی، سستی، آمیختگی 323، کمیابی، ندرت، سَبُکی رقت ]اسم[

 حلّ، انحالل؛�197 کاهش فشار، انبساط ؛�190رقت هوا، فشارکم، خالء 

 لطافت،؛�، آب زیپو، سوپ336، گاز 339 چیز رقیق، محلول، آب ؛�337

 نایابی؛�206 نازکی، باریکی ؛�327نرمی 

 نادر، کمیاب،؛�339 مربوط به آب ◄، آبکی، کم حال، پرآب رقیق ]صفت[

 کم، باریک، نازک، ناچیز،؛�197 کم فشار، انبساط یافته، منبسط ؛�نایاب

؛� فرّار؛�190 تهی، عاری، توخالی، خالی ؛�327جزئی، ناقابل، سست، نرم 

تک وتوک

، فشار را کم کردن، خالی کردن197، منبسط کردن رقیقکردن ]فعل[

 338 تبخیر کردن ؛�163 آبکی کردن، ضعیف کردن ؛�300

⍃ 328، کشش پذیری 327، انعطاف 323، َسُبکی 75 پراکندگی 

 سختی . صالبت326
؛� صالبت، فقدان ارتجاع، فقدان خم شدن؛�، استقامتسختی)سفتی( ]اسم[

؛�329 استحکام ؛�324تحجر، تبلور، سخت شدگی، تصلب، سلروز، تراکم 

324سخت کردن، آب کاری، تمرکز 

، چیز سخت کننده: الماسه، اهار )آهار (، الکِ سخت پوست،چیزسخت

فلس، پیرکس، استخوان،� الماس، فلز، سنگ چخماق، خارا، سنگ، صخره

 آهن، پوالد، فوالد، استیل،؛�218 شالوده، بستر، بنیاد ؛� پینه، میخچه؛�344

حدید، فوالد آبدیده، آهن آبداده، چدن، آهن ورق، ورق گالوانیزه،

؛�687 کارخانۀ ذوب آهن، کارگاه ؛�آهن قراضه، آهنِ گالوانیزه )سفید(

 آهنگری، پتک، سندان، چکش؛�291آهنربا، مغناطیس 

 کار بافلزات: آب کاری، ماشین کاری،؛�50 آلیاژ ؛�319، عنصر فلزات

 لحیم، هویه ؛� انگ؛�براده برداری،� شکل دهی

، زرهی، زره دار، آبدیده، آهنین، فوالدین، خشک،سخت)سفت( ]صفت[

 استوار،�؛�▼ صلب؛�329 بادوام، محکم ؛�پینه بسته، استخوانی،� منجمد، یخزده

؛�45، محکم، وصل شده، سفت 778 تنگ، چسبیده ؛�329 نشکن ؛�162قوی 

 ناروان ؛�آرو، آهارزده، آهاری

؛�329، شق، سیخ، مقاوم، استوار،� خم نشدنی، ضدضربه، نشکن صلب

راست، کشیده، تحت کشش

، سنگ شدن، استخوانی شدن، یخ زدن، یخ بستن، سردسختشدن ]فعل[

 380شدن 

؛�162، آبدیده کردن، آب دادن،� آهار زدن، تقویت کردن سختکردن

 382یخ زدن، سردکردن 

⍃ 329، استحکام 324 تراکم 

 نرمی . انعطاف327
 ارتجاع، چکش خوری،؛�، نرمش،� انعطاف، تعامل، لطافت، سُستینرمی ]اسم[

 خاصیتِ ِکشی، فنری،؛�شکل پذیری، انحناپذیری، قالب پذیری، َخم پذیری

 سَیَالن،؛�356 خمیری بودن، خمیر ؛�328کِش سانی، کشش پذیری 

 چیز؛� سستی، رخوت؛�736 نرمش، عطوفت، آسان گیری ؛�335آبگونگی 



نرم، چیز منعطف: پالستیک، کائوچو، الستیک، غضروف، خمیر،

رُس، بتونه، ژل، ژله، مدادپاک کن، مخمل، حریر، ابریشم، مالمین، گِل

، کوسن،218 جای  نرم: بستر، تختخواب ؛�259اسفنج، ابر،کرک، پَر، مو 

 نرم کردن،؛�328 فنر، کِش، چیز کِش سان ؛�347، چمن، باتالق 218بالش 

تلطیف

، شُل، لطیف، ناز، مالیم، تسلیم، خمیری، ابریشمی، ابریشمین،نرم ]صفت[

 لزج، سیّال، اثیری،؛�301 خوردنی ◄ آبدار، لذیذ ؛�▼آب لمبو، منعطف

 لِه،؛�347 اسفنجی، ابری، باتالقی ؛�328 فنری، کِش آمدنی ؛�335مایع 

 هموار، لیز، مخملی، مخملین، صاف؛�259 زبر ◄ کُرکی ؛�356خمیری 

 غیرکشیده، چروک، آویخته ؛� نرم و گرم؛�177 مرهم گونه ؛�258

؛� تاشو، خم شو، لوله شو، آکاردئونی،�554، پالستیک ▲، نرممنعطف

 شکل پذیر ؛�328االستیک، الستیکی، ارتجاعی، فنری، کش آمدنی 

 تخفیف دادن ]درد[؛�177، مالیم کردن تسکیندادن؛�کردننرم ]فعل[

 چرب کردن، مالیدن، روغن زدن،؛�669 رسیده کردن، آماده کردن ؛�177

341 آب زدن، نم کردن ؛�334لیز کردن 

 سست کردن، شُل؛� تسلیم شدن، راه دادن؛�69، رسیده شدن نرمشدن

683کردن، ریلکس کردن، آسودن 

⍃ 356، خمیر 354، غلظت 328، کشش پذیری 325 رقت 

 کشش پذیری . فنر328
، کِش سانی، االستیسیته، امتدادپذیری، بسط، امتداد،کششپذیری ]اسم[

، قوۀ ارتجاع، جهندگی، خاصیت▼فنری بودن، حالتِ فنری، کِش آمدن

 انعطاف،؛� تعلیق، رسایی؛�فنری، کشیدگی، کشش، انبساط، درازی

؛�280 پس زنی، پس نشینی ؛�327خم پذیری، شکل پذیری، ارتجاع، نرمی 

 چیز فنری، کش سان، ِکشی:؛� مادۀ کش سان: االستومر )کش پار(؛�آرامش

کِش، فنر، کائوچو، الستیک، کش شلوار،� بند تنبان، بند جوراب، یویو،

؛�312 جست وخیز، خیز، پرش ؛�327 خمیر، چیز نرم، نرمی ؛�عضله، ماهیچه

 انعطاف بدنی؛�کوک فنر

، کِشی، کش سان، االستیک، ارتجاعی، فنری،کشآمدنی ]صفت[

 پالستیک، تاشو،؛� شناور، جست وخیزکننده؛�پس جهنده، مرتجع، الستیکی

327 نرم ؛�280 برگردان� ؛�327خم شو، منعطف 

 مثل فنر عمل کردن، جهیدن،؛�، دراز شدن، کشیده شدنکشآمدن ]فعل[

 کوک؛� برگشتن؛�جستن ، َجستن، ازجا پریدن، باال جستن، پس312پریدن 

کردن

⍃ 327، نرمی 325 رقت 

 استحکام 329
،153، پایداری 144، دوام، مقاومت، پایایی، ثبات استحکام ]اسم[

؛�326 استحکام جنسی: صالبت، سختی )سفتی( ؛�ماندگاری، بقا

نگه دارندگی، چسبندگی به دیگری، استواری، پابرجایی، استقرار، نگهداری

 محکم سازی،؛�162 قدرت ؛�48 پیوستگی، چسبندگی درونی، انسجام ؛�778

 جنس محکم و بادوام: استخوان،�؛�سخت سازی، آب کاری، محکم کاری

326 چیز سخت ◄جنس خوب، فوالد 

، ضدضربه، نشکن، چقر،162، مقاوم، قوی محکم/بادوام ]صفت[

 ماندگار، استوار، مضبوط، پابرجا، بادوام؛�شالق خور، سوراخ نشدنی،� جر

 غیرمتشابه،؛�326، شق، صلب 326 سفت، سخت، سخت )سفت( ؛�144

، سرجای خود، محکم نگاه دارنده، تنگ،153 استوار ؛� خوب؛�48منسجم 

 غیرقابل جویدن، جر، ثقیل، هضم نشدنی، غیرمأکول، مثل؛�778چسبیده 

162 پابرجا، متقن، متین، ثابت قدم ؛�چرم، مثل الستیک

، بادوام بودن، تکان نخوردن،� آخ نگفتن، قوی بودنمحکمبودن ]فعل[

162، تقویت کردن 326 محکم کردن، سخت کردن ؛�162

⍃ 326، سختی 162 قدرت 

# 330 شکنندگی 330
 الیه الیه شدن، پوست؛�46، تُردی، پاشندگی، عدم اتحاد شکنندگی ]اسم[

 چیز شکسته، چیز؛�163 سُستی، نازکی، ضعف ؛�207 الیه ◄انداختن 

 چیز شکننده، جنس شکننده: حباب،؛�332خردشده: خالل، گرد، پودر 

 جام؛�163[، بیسکویت، چیز ضعیف 381سفال گری ◄شیشه، چینی ]

 مواد منفجره؛�شکننده

؛�، شکستنی، ناپایدار، ظریف، نازک، تُرد، بی دوامشکننده ]صفت[

 تفکیک پذیر، پوسته پوسته، ورقه ورقه،؛�332پودرشونده،� پودرشده 

؛�655، فرسوده 163 سُست، نااستوار، پرپری، نازک، ضعیف ؛�46جداشدنی 

 منفجره؛�655آمادۀ تخریب، کلنگی، ویران 

، ریز شدن، ترکیدن،46 شکستن ؛�، شکستنی بودنشکنندهبودن ]فعل[

 ازهم؛�پکیدن، منفجر شدن، تکه تکه شدن، خردشدن، ترک برداشتن

332 پودر شدن، پودرکردن ؛�46پاشیدن، جداشدن 

⍃ 332 ، پودر163، ضعف 114، زودگذری 46 گسیختگی 

 ساختاریافتگی331
 طرح، الگو،؛�، بافت، ساخت، زیرساخت، شبکه، آرایشساختار ]اسم[

 زیربنا، استخوان بندی،�؛�222ساختمان، سامانه،� ترکیب، بافت متقاطع 

؛�358اسطقس )اس وقس(، روبنا، بدنه، پیکر، جسم، تن، بدن، ارگانیسم 

 سازمانی بودن،� انسجام؛�222بافتِ پارچه، تاروپود، نسج، منسوج 

؛� مجموعۀ عناصر، پیوستگی اجزا؛�62، سازمان 60تشکیالتی، نظم 

 سازند، جزء؛�60 ترتیب ؛�کریستال، بلور، شبکۀ بلوری، آرایش مولکولی

 043ترکیبی 

؛� زیربنایی، روبنایی، زیرساختی؛�، ارگانیک، سازمان یافتهساختاری ]صفت[

 62  مرتب،�60ساختاریافته، منظم 

222 بافته ◄، پارچه ای بافته

⍃ مواد259، زبری 258، صافی 243، شکل 222، تاروپود 7 حالت ،
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 َگرد . پودر332
، گَرد، غبار، خاک، ماسه، خاک اره، گردوخاک، گردوغبار،پودر ]اسم[

 گچ، سیمان، آرد، نشاسته، گردغوره، آرد؛�گرده، خاکه، سوده، رنده

 گردافشانی ؛� فله؛�نخودچی

 هاون،؛� له کننده، خردکننده، پودرکننده، آبمیوه گیری؛�، آسیاآسیاب

 آسیای آبی، آسیای بادی،؛� آردبیز، الک کننده؛�سوهان، سمباته، رنده

 قسمتهای آسیا، تنور، پره، گلو، ناو، ناوسار،؛� آسیابان؛�دستی، اسبی، برقی

سنگ آسیا، چرخ آسیا، خراس، آس 

، لِه، ساییده، آسیاب شده، آب ساب، آش والش،پودرشده ]صفت[

، ازهم پاشیده 356خردوخمیر، چرخ شده، خمیری 

، آسیاب کردن، ساییدن، چرخ کردن، رنده کردن، آسیاکردنپودر ]فعل[

کردن، آردکردن، مالیدن، ساییدن و نرم کردن، خوردن

⍃ 333، اصطکاک 330، شکنندگی 51، تجزیه 46 گسیختگی 

 اصطکاک333
 مشت کاری، مشت مال،؛�، مالش، کشش، سایش، ماساژاصطکاک ]اسم[

259 زبری ؛�354 ناروانی، گران روی، چسبندگی ؛�دالکی

، سنگ پا، سمباته، پاک کن، الستیک، لنت ترمز، لنتچیزاصطکاکدار

 260، دندانه دار� 259 زبر ؛�کالج، رنده، کبریت

، ماالندن، کشیدن، تراشیدن، خراشیدن، ساییدن، خوردن،مالیدن ]فعل[

 اصطکاک پیدا کردن ؛�اصطکاک ایجاد کردن

 379، گرم شدن 259، روان نبودن، زبر بودن اصطکاکداشتن

⍃ 332 پودر 

 لیزی . روانی334
 روغن زنی، نرم سازی،؛� لَختی؛�، روانی، صیقلی بودنلیزی ]اسم[

 لغزش؛�258 همواری، صافی ؛�لوبریکاسیون، روان سازی، روان کاری

، روغن، روغن موتور، گریس، واسکازین، آب صابونروانساز

 لوبریکانت؛�]تراشکاری[،� وازلین، تف، مرهم

 ]سطح[ لیز،؛�417 روشن ◄ صیقلی، براق ؛�، لغزان، لخت، روانلیز ]صفت[

258 لغزنده، سُر، هموار، صاف

 روان کردن؛�، روغن  زدن، چرب کردن، واکس زدنلیزکردن ]فعل[

258، صاف کردن 258

258 نرم رفتن ◄، لغزیدن لیزخوردن

⍃ 648، پاکیزگی 357، روغن 258 صاف 

 مایع335
 نمناکی،؛�354، مایع بودن، سیال بودن، چسبندگی، غلظت آبگونگی ]اسم[

 مکانیک سیاالت، ئیدرولیک، هیدرولیک،؛�341خیسی، رطوبت 

،337 تبدیل به مایع، میعان ؛�هیدرودینامیک، هیدرومتر، اصل ارشمیدس

،338 تبدیل ازمایع به گاز و جامد، تصعید، تبخیر ؛�337ذوب، گدازش 

 342، خشک سازی 382انجماد، سرمایش 

، سیاالت، مایع، سیال، حالل، محلول، الکترولیت، سوسپانسیون،مایعات

،301، آبمیوه، شربت، نوشیدنی 339 اسامی مایعات: آب ؛�کلویید، مخلوط

، آب نمک، گدازه،302عرق، مالس، سرم، آب دهان، بزاق، خلط، ترشحات 

◄ متانول، الکل ؛�▼ پالسما، خونابه، خون؛�سوپ، شیره، عصاره، عصیر

357 قطران، نفت، بنزین، روغن ؛�301 شیر، شیر و لبنیات ؛�358مواد آلی 

؛�، گلبول قرمز، گلبول سفید، پالکت، سرم، پالسما، هموگلوبینخون

 دستگاه گردش خون: قلب، دل،؛�302 خونریزی ؛�ارهاش، گروه خون

 لختۀ؛�263 لوله ◄ آئورت، رگ، ورید، عروق ؛�خون، دهلیز، بطن، دریچه

 651 فشارخون ؛� هماتولوژی؛�خون

 خیس،؛�341 مرطوب، نمناک ؛�، سیّال، آبکی، لزج، محلولمایع ]صفت[

337 مایع شده ؛�302 ترشحی ؛� هیدرولیک؛� روان، جاری، راکد؛�آبکشیده

، خونریزی دار، خون آلود، خونی، پُرخون خونین

⍃ 350، نهر و باران 337، میعان 336 گاز 

 گاز336
 تبدیل به گاز، تصعید،؛�، نفخ352، باد 340، بخار، اثیر، اتر، هوا گاز ]اسم[

؛�382، تبرید، سرمایش 337 تبدیل گاز به مایع و جامد، میعان ؛�338تبخیر 

[، آروغ،358 مواد آلی ◄ اسمی گازها: آمونیاک، اِتان، بوتان، ]؛�تصاعد

 338 بُخور ؛�[319 عنصر ◄اکسیژن، ازت ]

، گازدار، فرّار، قابل تبخیرگازی ]صفت[

 گازدار کردن، کربناته؛�338، تبخیر کردن بهگازتبدیلکردن ]فعل[

 338 تبخیر شدن ؛�کردن

⍃ 352، باد 338، تبخیر 335 مایع 

 میعان . گدازش337
؛�، مایع شدن، گدازش، ذوب، آمیزش، فیوژن، آب شدن، تعلیقمیعان ]اسم[

335 گدازه، سوپ، آبگونگی ؛�آهن گدازی

 حلّالیت،؛�، محلول درست کردن، دم کردن، خیساندنانحالل

 اسامی محلولها: محلول آبی، آب نمک،؛�حل شوندگی، انحالل پذیری

؛� حلّال، حل شونده؛� همزن؛�50، آلیاژ 335آب قند، آب نبات داغ، مایعات 

 عدم استفاده◄ ]تعطیل کردن ؛�حاللها: آب، اتانول، اَسِتون، تینر، هگزان

674 ]

 محلول، حل شده،؛�، آب شده، گداخته، مذاب، ذوب شدهمایعشده ]صفت[

335  مایع؛�حل شدنی، قابل انحالل

، آب  کردن، حل کردن، ذوب کردن، گداختن، ریختن،کردنمایع ]فعل[

ریخته گری کردن 

 حل شدن، آب شدن،؛�شدن، گداختن، گداخته شدن ، ذوبشدنمایع

کردن، به هم زدن، آب  زدن،  محلول درست کردن، حل ؛�446ناپدیدشدن 

درآب حل کردن، دم کردن، خیساندن

⍃ 350، نهر و باران 335 مایع 



 تبخیر338
؛�، تقطیر، تصعید، آبگیری، بخار دادن، بابخار پختن، بُخور دادنتبخیر ]اسم[

 آب مقطر، قطران، عرق؛� بخار، دمه؛�302رشحه، ترشح، ترشحات 

، دستگاه بخور، اتُمیزور، افشانه، اسپری، جت، دستگاه تقطیر، بویلر،بُخور

 اتوبخار؛�دیگ بُخار

 تبخیرشده، تقطیرشده، مقطر،؛�، بخارمانند، دودی، بخارزابُخاردار ]صفت[

دوآتشه 

، تقطیر کردن، تصعید کردن، دمیدن، اسپری کردن،تبخیرکردن ]فعل[

 تبخیر شدن ؛�پاشیدن

⍃ 355، حباب و ابر 336 گاز 

 آب339
؛�، ماء، آب آشامیدنی، آب معدنی، آب نمک، محلول آبآب ]اسم[

 اَشکال آب،؛�، چشمه، قنات، آبشار350 جریان آب، سیل، باران ؛�آشدوزو

؛�350، رودخانه، نهر 346، دریاچه 343 دریا، اقیانوس ؛�380، برف 380یخ 

 آب پاشی، آبیاری،؛�341 نم، رطوبت ؛�648حمام، آبتنی، دوش، استحمام 

دیده، اشک،  آبِ؛�341، میراب، آبپاش، شیر آبیاری 370کشاورزی 

 قطره، چیز مرطوب؛�341 شبنم، ژاله، چیز مرطوب ؛�438 چشم ◄سرشک 

؛�347 آب ایستاده، آب راکد، آب مرده، مرداب، باتالق ؛�350، موج 341

 سازمان آب،؛�658آب حیات، آب زندگی، آب حیوان، آب خضر، دارو 

آب بها، حق شرب، آب آشامیدنی، شرکت آب منطقه ای، شرکت آب و

 آبگونه، مایع، شیره، عرق، عصاره، عصیر، محلول، سیاالت،؛�فاضالب

؛�337 ذوب، میعان، گدازش ؛�167 آلت تناسلی ◄ اسپرم ؛�335مایعات 

◄ فاضل آب ؛�624، آبراه 351 آبگذر، راه آب ؛�هیدرولوژی، آب شناسی

 649گنداب 

، کمرنگ، مرطوب، تَر،325، آبی، آبکی، رقیق مربوطبهآب ]صفت[

؛�، آبدار، شل، نازک، نرم341 پُرآب، خیس ؛�، نمدار، نم، ئیدرو341نمناک 

 آب کش ؛� هیدراته؛�335روان، سیال، مایع 

 آب افزودن، رقیق کردن، خیس؛�341، آبیاری کردن آبدادن ]فعل[

 ریختن؛�341کردن، اخته کردن، آبکشی کردن، تَر کردن، نَم کردن 

341 آبکش کردن ؛� آب انداختن، آب به جایی انداختن؛�، چکیدن303

⍃ 350، نهر و باران 341 رطوبت 

# 340 هوا 340
 هوای پاک، هوای آلوده،؛�336، اکسیژن، نیتروژن، ازت، گاز هوا ]اسم[

 بادکنک، بالن؛�352 فوت، نفخ، باد ؛�هوای باز

 اثر )پدیدۀ(؛� فشار جوی، فشار هوا؛�، جَوّ، کرۀ هوا، آسماناتمسفر

 برون جَو،؛�گلخانه ای )گرمخانه ای(،� گازهای گلخانه ای،� دی اکسید کربن

اگزوسفر، استراتوسفر،� مزوسفر 

؛� هوای خنک، باصفا، مطبوع، بارانی، برفی؛�، شرایط اقلیمیآبوهوا

 هواشناسی،؛�تغییرات آب وهوا: آفتاب شدن، آفتابی شدن، ابری شدن

 منطقۀ آب وهوایی، منطقۀ حارّه، قطبی، خشک، گرمسیر،؛�اقلیم شناسی

 پدیدۀ آب وهوایی، ال نینو ؛�344 جغرافیا ◄سردسیر 

 دریل پنوماتیک؛� تیوب؛� فشارسنج؛�، پنوماتیک، نیوماتیکهوایفشرده

 هواگیری،؛�، خفگی، خفقان، کمبود اکسیژن، هوازدگیفقدانهوا

 ]اختناق؛� اتاق )فضای( خفه، دربسته؛�352 باد ◄نفس گیری، استنشاق 

[ 735 زور ◄

 هوادار، دارای هوا؛� پنو، فشرده؛�، جویهوایی ]صفت[

 باران خیز، برف خیز؛� آفتابی، ابری، برفی؛�، حارّه، قطبیآبوهوایی

، باد دادن، دمیدن، روباز گذاردن، پهن کردنهوادادن ]فعل[

⍃ 685، رفع خستگی 352، باد 323 َسُبکی 

 رطوبتQ . نَّم341
 آبیاری قطره ای، آبیاری، آب پاشی،؛� اشباع؛�، نم، نا، ترشحرطوبت ]اسم[

 آب ریزش ؛�339آب 

؛�، چیز آبکی، شبنم، ژاله، چکه، قطره، تف، بزاق، آغارچیزمرطوب

 836 شیون ◄گریه 

؛�، شیر آب، فلکۀ آب، شیر گردان، شیر چرخان، افشانه، آبپاششیرآبیاری

 ماشین آتش نشانی؛�263شلنگ، لولۀ آب، لوله 

، تَر، مرطوب، نمدار، نم دیده، نمور، نم زده، نم کشیده،نمناک ]صفت[

 آبدار، آبی، آبکی،؛�[836 عزادار ◄ اشک بار،� پرازاشک، گریان ]؛�▼خیس

[350 جاری ◄ بارانی ]؛� مرطوب کننده؛�339مربوط به آب 

، سیراب، اشباع شده، باران دیده، آب کش، پرآب، نم کشیده،خیس

▲نمناک

 تَر شدن، نَم کشیدن، باران خوردن، خیس؛�، مرطوب بودنتَربودن ]فعل[

 836شدن، خیس و مرطوب شدن، گریستن 

[، ریختن،648پاک کردن ◄، مرطوب ساختن، لیسیدن، شستن، ]نَمکردن

آغشتن، آلودن، تَر کردن

، غرق آب کردن، خیساندن، خیس کردن، آغشتن، آلودن،آبکشکردن

غرقه کردن، غرق کردن، به زیر آب بردن، مستغرق کردن

339، مشروب کردن، آب دادن آبیاریکردن

⍃ 350، نهر و باران 339، آب 313 غواصی 

 خشکی342
◄، پژمردگی، پالسیدگی، بی آبی، تبخیرشدگی، سوختگی خشکی ]اسم[

 اقلیم بیابانی، کویر،؛� خشک سالی، قحطی، کم آبی، بارش کم؛�381احتراق 

،344 زمین ؛�172بر ِبیابان )برهوت، برهود(، بادیه، زمین لم یزرع، بیابان 

 چیز خشک، سبزی خشک،؛�[816 خست ◄ ]ناخن خشکی ؛�344خاک 

خشکبار 

، تبخیر، زهکشی، آبگیری، رطوبت زدایی،� نم گیریخشکسازی

، سشوار، خشک کن، حوله، تِه، طناب رخت، بخاری،خشککننده



 خشک نگهدارنده: چتر، بارانی، امپرمآبل، چادر،؛�381حرارت، گرمایش 

برزنت 

، بایر، لم یزرع، برهوت، بی آب وعلف، کم آب، بی باران،خشک ]صفت[

؛�198 پالسیده، پژمرده، چروکیده، منقبض ؛�آفتابی، سوخته، آفتاب سوخته

نم گیر

، تبخیر شدن، آفتاب خوردنخشکشدن؛�خشکبودن ]فعل[

؛�، چالندن، پالساندن، چروک دار کردن، پاک کردنخشککردن

 نمک سود؛�کردن آبش را گرفتن، درآفتاب گذاشتن، آویزان کردن، پهن

کردن

⍃ 381، گرمایش 172 سترونی 

343Qدریا . اقیانوس 
 هیدروسفر،؛�346، دریا، بحر، پهناب، غرقاب، دریاچه اقیانوس ]اسم[

 دریای خزر،؛� اقیانوس اطلس،� آرام، هند، منجمد شمالی؛�آبکره، آب سپهر

؛� دریای آزاد، دریای بسته؛�350 مصب رود، رود، نهر ؛�دریای عمان

؛� نپتون، پری دریایی؛�344اقیانوس شناسی )اقیانوس نگاری(، جغرافیا 

339 آب ؛�365آبزیان، موجودات دریایی 

، زیردریایی، بحری، اقیانوسیدریایی ]صفت[

⍃ 350، نهر و باران 269، مسافرت دریایی 211 عمق 

 زمین344
، پوستۀ زمین، بَر، خُشکی، ارض، قاره، سرزمین، شبه جزیره،زمین ]اسم[

، توندرا، ساوانا، زمین حاصلخیز،348دلتا، فالت، استپ، جلگه، دشت 

،359، زمین شناسی ▼ جغرافیا؛�▼ خاک؛�184کشور، مُلک، سرزمین 

 قاره، آفریقا، آسیا،؛�321 محور زمین، مدارگان، کرۀ زمین ؛�توپولوژی

؛� بَرِ قدیم، بَرِ جدید، ینگه دنیا، فرنگ؛�اروپا، آمریکا، استرالیا، قطب جنوب

،209، کوه، زمین مرتفع 172، بیابان 209، تپه 348 ماهور، دشت ؛�آفاق

77 ، قطعۀ زمین777 مِلک ◄ اراضی، مستغالت ؛�349جزیره 

[،230محیط ◄، محیط طبیعی، محیط زیست، زیست بوم )بیوم(، ]جغرافیا

نواحی قطبی )حاره، استوایی، معتدل، مدیترانه ای(،� ناحیۀ کمربند خشک،

ناحیۀ کوهستانی )بیابانی، معتدل خزری، ...(، مناطق پَست، جلگه، پوشش

 ویژگیهای منطقه ای: نوع آب وهوا،؛�گیاهی، منطقۀ جنگلی، پدیدۀ طبیعی

 نقشۀ زمین شناسی؛�نوع خاک، ناهمواری، تراکم )پراکندگی( جمعیت

)نقشۀ تقسیمات سیاسی، ناهمواریها، پراکندگی جغرافیایی نقاط

 آلودگی آب،؛� گردش آب در طبیعت؛� جغرافیدان؛�551شهری، ...(، نقشه 

 مخاطرات طبیعی،؛�340آلودگی هوا، گازهای گلخانه ای، باران اسیدی، هوا 

آتشفشان، صاعقه، بهمن، خشکسالی، تگرگ، هجوم ملخ، امواج� شدید

 پراکندگی و رشد جمعیت، جغرافیای؛�663 ورطه ◄دریایی )تسونامی( 

جمعیتی، انفجار جمعیت، نرخ موالید، نرخ مرگ ومیر، ساختار سنی،

 جهانگردی، توریسم، مسافرت؛�[، مهاجرت086 آمار ◄سرشماری، ]

، قاره، خشکی، زمین343 اقیانوس ◄ عناصر جغرافیایی: دریا ؛�267زمینی 

 209، کوه 349، جزیره 344

 پالژ، ساحل ماسه ای،�؛� فالت قاره؛�234، خشکی، کناردریا، کناره ساحل

 ▲ زمین؛� 272 بندر، پایانه ؛� شنی∽

، زمین زراعی، شن، ماسه، ریگ، رمل، ریگ نرم، خاک رُس،خاک

 370 باغ ؛�364 تراب، مقبره ؛� 226 پوشش زمین ◄سنگ، کلوخ 

،359 سنگ معدن ◄، سنگ، الیه، رسوب، سنگ چخماق، خارا صخره

 سنگ آسیاب؛�▲ سنگریزه، خاک؛�359، زمین شناسی 359کانیها 

 بریه، بَرّی، مربوط به خشکی و؛�، خاکی، ساحلی، داخلیزمینی ]صفت[

 سنگالخ؛�زمین

⍃ 359، کانیها 321، کیهان 234، کناره 209، بلندی 184 منطقه 

 خلیج345
، تاالب، مرداب، باتالق351، خور، تنگه، باب، بغاز، کانال خلیج ]اسم[

 بندر؛�349 جزیره ◄ دماغه ؛� خلیج فارس، تنگۀ هرمز، بغاز بُسفُر؛�347

344، ساحل 272 پایانه ◄

⍃ 351 کانال 

 دریاچه346
 استخر، حوض، آب نما، آبریز،؛�، آب شیرین، آب شوردریاچه ]اسم[

 حوضچه،؛� سد، بند، دریاچۀ مصنوعی؛�347آبگیر، برکه، تاالب، باتالق 

 دریا،؛� دریاچۀ ارومیه؛� ظرفیت نگهداری آب، آبگیر؛�خزینه، سردابه

 نهر،�624 آبراه ؛�255 حفره ◄ چاله حوض، گودال، چاه ؛�343اقیانوس 

 339، آب 345، خلیج 350

 باتالق347
، مرداب، تاالب، برکه، مانداب، لجن زار، ریگباتالق)باطالق( ]اسم[

؛�339 آبگند، آب ایستاده، آب مرده، آب راکد، آب ؛�روان، منجالب، گِل

255 حفره ◄ چاه ؛�346، دریاچه 351 راه آب ؛�649 گنداب ◄فاضل آب 

 327 نرم ؛�، اسفنجی، لجنی، گِلیباتالقی ]صفت[

⍃ 356، خمیر 354 غلظت 

 دشت348
، جلگه، هامون، فالت، صحرا، استپ، توندرا، ساوانا، بیاباندشت ]اسم[

، زمین209، زمین مرتفع 209، کوه، بلندی 209، بادیه، ماهور، تپه 172

هموار

، چراگاه، مَرغزار،� ینجه زار، چمن، علفزار مرتع

⍃ 249، مستقیم 216 افقی

 جزیره349
، تپۀ دریایی، جزیرۀ مرجانی، ریف، کوه یخ، مجمع الجزایر،�جزیره ]اسم[

 دماغه؛�شبه جزیره، جزیرۀ العرب



# 350 نهر . باران: آب درجریان 350
 چشمه، قنات،؛�351، رود، رودخانه، شعبه، جوی، جویبار، کانال نهر ]اسم[

 ظرفیت جوی یا کانالِ آب:؛� گرداب؛�آب گرم، آبشار، آبشر، آب نما

 رسوبات؛� آب ریز، آبگیر، پهنه؛�▼ سیل، سیالب، باران؛�آب کش، دِبی

 کارون، اروندرود،؛�346 برکه، دریاچه ؛�رودخانه ای، مخروط افکنه، دلتا

؛�649 گنداب ◄ فاضل آب ؛�351 آبرو، آبگذر، راه آب ؛�ارس، زاینده رود

 حفره◄ چاه ؛�343 اقیانوس ◄ دریا ؛�345، خلیج 263 تونل ،�624آبراه 

255

؛�341 شیر آب، شیر آبیاری ؛�265، جزرومد، گردش، شار، حرکت جریان

▼سیل، موج

 موج سواری،؛� تسونامی؛� حرکت موجی؛�، خیزاب، کف، جزرومدموج

سرفینگ

 نم نم باران،  رگبار، باران بهاری، بارانِ؛�، بارش، بارندگی، تگرگباران

 رعدوبرق، آسمان قرمبه،؛�اسیدی، باران سرخ، باران مصنوعی، باراندن

 کوالک، برف؛�355 ابر ؛� رنگین کمان؛� سیل، سیالب؛�طوفان، هوای بارانی

 سنگچه؛� باران سنج؛�380

، جریان دار، روان، ساری، سیل آسا، غران، خروشان، جوشان،جاری ]صفت[

،121 ]فعلی ؛�263، باز 265 متحرک ؛� زمزمه کنان؛�مواج، متموج، بارانی

،[ 768، رعایت کننده 953، قانونی 917الزام آور 

 حرکت داشتن، حرکت کردن؛�، ریختن، سَر رفتنجریانداشتن ]فعل[

 سیل آمدن؛�265

، فروریختن، آمدن، باران آمدن، باران زدن، باران گرفتن، شُرشُرباریدن

 اشک ریختن ؛�آمدن، برف آمدن، آب شدن

، شیررا باز کردن، پمپ کردن، جاری کردن، برقراربهجریانانداختن

 آبکش؛� باراندن؛�263کردن، راه را باز کردن، سدرا برداشتن، باز کردن 

265 حرکت دادن ؛�341کردن 

، متوقف264، سد زدن، سد کردن، سوراخ را گرفتن، بستن بندآوردن

 266 بند آمدن باران، متوقف شدن ؛�266کردن 

⍃ رطوبت339، آب 337، میعان 300، طرد و دفع 298 صدور ،

 351، کانال 343، دریا 341

 کانال351
؛�350 نهر ◄ رودخانه ؛�، بستر رود، حوزۀ رود، دره، مسیلکانال ]اسم[

 لولۀ؛�255 حفره ◄، سوراخ 263آبگیر، آبگاه، مجرا، قنات، کاریز، تونل 

 قیف، دریچه،؛�263نفت، خط لوله، لوله کشی، لولۀ آب، شلنگ، لوله 

 رگ، عروق، شاهرگ، مویرگ،؛� گلو، گلوگاه، گذر؛�263پنجره 

 راه ورودی؛�341 شیر آبیاری ؛�263 لوله ◄سرخرگ، سیاهرگ، آوند 

،▼ راه آب؛�649 گنداب ◄ فاضل آب ؛�263 هواکش، منفذ، دودکش ؛�263

 حفره◄ چاه ؛�343 اقیانوس ◄ دریا ؛�345، خلیج 346 دریاچه ،�624آبراه 

255

 روده،؛�624 راه آبی، آبراه ؛�350 جوی، نهر ؛�، آبگذر، آبرو، ناودانراهآب

مثانه

⍃ راه350، نهر و باران 346، دریاچه 272، انتقال 263 گشودگی ،

 649، ناپاکی 624

 باد: جریان هوا352
، طوفان، باد▼ کوران، نسیم؛�340، جریان، جریان هوا، وزش، هوا باد ]اسم[

 باد موافق،؛�موسمی، باد داغ، باد صرصر، باد سموم،� باد نوروز، باد خزان

 خمسین، حرمتان، مانسون، باد شمال )جنوب، ...(، باد سام، بادِ؛�باد مخالف

 تهویه، تهویۀ مطبوع، پنکه، هواکش،؛� گردباد، تورنادو، هاریکین؛�دبور

فَن، بادبزن، کولر، ایرکاندیشن )ارکاندیشن(، ارکاندیشنینگ، سرمایش

 بادبادک؛� مکش، خالء، پُک؛�382

، نَفَس، دَم، بازدم، تنفس مصنوعی، استنشاق، هواخوری، ممد حیات،تنفس

 ؛� دستگاه تنفس: ریه، شش، حلق، خرخره، نای، نایژه، بینی؛�مفرح ذات

 باد مالیم؛� فوت، پُف، آه، نفخ، باد شکم؛�، صبا، شرطه،� ایازنسیم

، بادخیز، بادگیربادی ]صفت[

، هن وهن کنان نفسزنان

 زوزه؛�297، کوران داشتن، نفوذ کردن 350، جریان داشتن َوزیدن ]فعل[

 دمیدن، فوت کردن، باد زدن، پُف کردن، بیرون فرستادن؛�407کشیدن 

 جریان نداشتن، خفه بودن، نوزیدن؛�زدن  مکیدن، هوا بلعیدن، پُک؛�300

 استنشاق؛� باد خوردن؛�، تنفس کردن، دم زدن، هوا خوردننََفسکشیدن

388زدن، سیگار کشیدن  کردن، پُک

⍃ 353، لولۀ بادی 340، هوا 336، گاز 176 شدت 

 لولۀ بادی353
 سرلوله،؛� نای، نایژه، بینی؛�، هود263، بادگیر، دودکش لولۀبادی ]اسم[

، سازهای414 نی، نای، فلوت، سازهای بادی چوبی ؛�دهنه، هواگیر، منفذ

 خیزران، نال؛� چپق، پیپ، قلیان؛�، ساز دهنی414بادی برنجی 

⍃ 352، باد 263 گشودگی 

 غلظت . نیمه مایع354
، آبگونه وار بودن،335، حالت نیمه مایعی، آبگونگی غلظت ]اسم[

 ▼گران روی، چسبندگی

 048، انسجام 324، دَلمه شدن، لَخته شدن، تراکم، تمرکز قوام

، ژالتین، نشاسته، آردغلیظکننده

، کشش سطحی، ربایندگی، پیوستگی، ناروانی، ویسکوزیته،چسبندگی

گران روی

، صمغ، شهد، عسل، کندر، شیره، انگم، انگبین،47، چسب مایعچسبناک

 357، کِرم )ضماد( 47انغوزه )انقوزه(، انزروت )صمغ گیاهی(، چسب 

، لعاب، خلط، مخاط، امولسیون،� سفیدۀ تخم مرغ، آلبومن،مایعغلیظ

؛� خامه، سوپ، مخمر، شیره، افشرده )کنسانتره(؛� لخته، چرک؛�مایونز



آدامس 

، آبگونه، لزج، لیز، غلیظ، چسبناک، چسبنده، ویسکوز،نیمهمایع ]صفت[

مخاطی، مخاط دار، بُره بُره،� لخته لخته 

 غلیظ شدن، بستن، دلمه شدن،؛�، هم زدن، کره گرفتنغلیظکردن ]فعل[

 324 جامد بودن ◄منعقد شدن، متراکم شدن 

⍃ 47 پیوند Q347، باتالق 327، انعطاف 324، تراکم 48، انسجام،

 357، روغن 356خمیر 

#355 حباب . ابر: مخلوط هوا و آب 355
336 نوشابۀ� گازدار، گاز ؛�، کف، جوش، تخمیرحباب ]اسم[

 ابر؛� نبوال، سیروس، کومولوس، نیمبوس؛�، مِه، میغ، بخار، سحابابر

؛�321 افالک ◄ آسمان ؛�338 بُخور ؛�بهاری، ابر سیاه، پاره ابر، ابر بارنده

340 آب وهوا ؛�340 جَوّ، اتمسفر ؛�ستارۀ دنباله دار

 غران، خروشان و؛�، گازدار، جوشان، متخلخل، کف کردهحبابدار ]صفت[

جوشان 

 بارانی؛�، گرفته، تیره، تارابری

، کف کردن، خروشیدنجوشیدن ]فعل[

، تیره شدنابریشدن

⍃ 649، ناپاکی 419، گرگ و میش 338، تبخیر 318 تالطم 

 خمیر356
، بتونه، پوره،357 کِرم ،�658، چیز خمیری، ضماد، مرهم خمیر ]اسم[

؛�، مالط گچ یا سیمان354گوشت چرخ کرده، عصاره، فالوده، مایع غلیظ 

 لجن ؛�327، انعطاف، نرمی 354، غلظت 354 خمیری بودن، قوام ؛�کته

، گوشتالو، اسفنجی، آبدار، گوشتدار، لِه، خمیر، کوفته،خمیری ]صفت[

؛� تخرمه،� زیادپخته؛�354زیادرسیده، آب لمبو، کوبیده، غلیظ، نیمه مایع 

◄ سفت، ]؛�347 لجنی، باتالقی ؛�327، منعطف 327 نرم ؛�51تجزیه شده 

[ 324چگال 

⍃ 354، غلظت 347، باتالق 327، نرمی 51 تجزیه 

 روغن . چربی 357
،▼ چربی؛� تدهین، مسح، روغن مالی؛�334، لیزی حالتروغنی ]اسم[

 ▼روغن

، روغن نباتی، روغن زیتون )کنجد، آفتاب گردان، بادام زمینی،روغن

سویا، ...(، روغن حیوانی، کرمانشاهی، روغن جامد )اشباع نشده، ...(،

 بادام، کرچک، کتان،،�▲ دانه های روغنی؛� روغن ]کبد[ ماهی؛�▼چربی

 نفت، نفت خام، نفت؛� روغن کشی، عصاری؛�پنبه دانه، بزرک )برزک(، بان

 مواد نفتی، طبقه بندی فرآورده های نفتی: سبک،؛�خام سبک، سنگین

گاز،  اسامی فرآورده های نفتی: بنزین، مازوت، نفت؛�میان تقطیر، سنگین

 پوشش زمین◄ آسفالت ؛�گازوییل، نفت سفید، قیر، روغن موتور، قطران

 مومیایی ؛�226

 چربی جامد،؛� صابون؛� کره، مارگارین؛�، دنبه، پیه، واکس، شحمچربی

مایع 

 356 خمیر ،�658، ضماد، پماد، مرهم کرم

 بارزد، انگم، انغوزه�؛�، رزین، مُر مکی، کهربا، عنبر، قیر، روغن جالصمغ

)انقوزه(، انزروت )صمغ گیاهی(، مقل 

؛� هیدرولیک؛�، چرب وچیلی، ثقیل، روغنی، روغن مالچرب ]صفت[

قیراندود 

، مرهم مالیدن، مرهم گذاشتن، پماد زدن، کِرِم زدن،چربکردن ]فعل[

 واکس زدن، براق کردن، جال دادن، صیقلی کردن، روشن؛�کره مالیدن

 334 روان کردن، لیز کردن ؛�420کردن، درخشان کردن 

⍃ 354، غلظت 334 لیزی 



 مادۀ آلیباب سه:

#358 ارگانیسم: موجودات زنده 358
، حیوان، موجود زنده، جانور، جاندار، مخلوق، تنابنده،ارگانیسم ]اسم[

؛� متابولیسم، سوخت وساز؛�196 میکروارگانیسم ؛�360جنبنده، زندگی 

،166 خصوصیات ممیزۀ موجود زنده: حرکت، رشد، تولیدِمثل ؛�سازواره

 اعضا،؛�243 بدن، تن، پیکر، جسم، کالبد، قالب، هیکل، شکل ؛�پاسخ

 قدوقامت، بدن انسان؛�237 صورت ؛� بافت، غضروف،�53اندام، عضو 

371

 بافت شناسی، باکتری شناسی، جانورشناسی؛�، بیولوژیزیستشناسی

 بوم شناخت ؛� محیط زیست، اکولوژی؛�368، گیاه شناسی 367

، ترکیبهای آلی، انیدریدکربنیک، اوره، هورمون،� استروژن،موادآلی

 کربن، ئیدروکربن )هیدروکربن( سیرشده، سیرنشده، متان،؛�هیستامین

؛�بوتان، ئیدروکربنهای حلقوی، ترکیبهای آروماتیک، سیکلوهگزان�

الکل، الکل متیلیک، متانول، الکل چوب، الکل اتیلیک، اتانول، الکل

 اِستِر، اسیدچرب،؛�سفید )طبی(، الکل مطلق، الکل صنعتی )تقلیبی(

 شیمی؛� بسپارش، پُلیمریزاسیون؛� بَسپار، پُلیمر؛�اتیلن، اتیل، استون، متیل

319

 جاندار، حیوانی،؛�، ارگانیک، بیو، زنده، زیستی، حیاتیآلی ]صفت[

 هوازی، ناهوازی؛� اندامی،� بافتی، جسمی، بدنی؛�جانوری، گیاهی

، زیست شناسانه، تکاملیبیولوژیک

⍃ 367، جانور شناسی 360، زندگی 319 مادیت 

 کانیهاQ . معدن359
 سنگ ، سنگ؛�، مواد معدنی، معدنیات، مواد غیرآلی، امالحکانیها ]اسم[

 سنگ مرمر، سنگ آذرین، خارا، گرانیت، سنگ؛�344، صخره ▼معدن

؛�رسوبی، تراورتن، سنگ پا، سنگ چخماق، آتش زنه، یشم، احجار

 سنگ گرانبها،؛�304 معدن، کان، استخراج ؛�نمک، ملح، اکسیددوزنک

 اسپات دیسلند، بازالت ؛� خاک، خاک رس، کائولن؛�844اُپال، گوهر 

◄، سنگ آهن، ذغال سنگ، بُکسیت، سایر سنگها سنگمعدن

 معدن شناسی، سنگهای آذرین )ماگمایی،؛�344، صخره ▲کانیها

آتش فشانی(: گرانیت، بازالت، ماگما، سنگهای رسوبی: رسوب گذاری،

سنگ شدگی )دیاژنز(، سنگهای رسوبی آواری، شیمیایی، زیستی،

تبخیری، سوختنی، استاالکتیت، سنگهای دگرگونی: سنگ لوح

 نارسنگ، ماگنتیت )مگنتیت(،؛� ماسه سنگ؛�)اسلیت(، مرمر،� مرمریت

مانیتیت )منیتیت( 

 تاریخ زمین: ائون،� دوران، دوره، دور؛�، علوم زمینزمینشناسی

 ائون اول، کریپتوزوئیک؛�125، زمان باستان 110 زمانه ◄)عهد( 

)پرکامیبرین(، ائون دوم، فانروزوئیک، دورانهای ائون� دوم:

پالئوزوئیک )دیرینه زیستی(، مزوزوئیک )میان زیستی(، سنوزوئیک

 فعالیت؛�)نوزیستی(، دوره های مزوزئیک: تریاس، ژوراسیک، کرتاسه

تکتونیکی )زمین ساختی(، قارۀ پانگه آ، نظریۀ زمین ساخت ورقی،

تکتونیک صفحه ای، فرضیۀ گسترش بستر اقیانوسها، کوهزایی،

؛�چین خوردگی، فعالیت آتشفشانی، کوههای گسلی، کوههای گنبدی

ساختمان درونی زمین: پوسته، گوشته )جبه(، هستۀ خارجی، هستۀ

 چینه شناسی، واحدها: گروه،؛�داخلی، گوشته: سنگ کره، سست کره

 سنگهای آذرین )ماگمایی(: گرانیت، بازالت،؛�سازند، بخش، الیه

سنگهای رسوبی: رسوب گذاری، سنگ شدگی )دیاژنز(، سنگهای

رسوبی آواری )شیمیایی، زیستی، تبخیری، سوختنی(، سنگهای

 کرۀ؛� غارشناسی؛�▲دگرگونی: سنگ لوح )اسلیت(، مرمر،� سنگ معدن

344، جغرافیا 321زمین 

 مرمری؛� آذرین، آتش فشانی، رسوبی؛�، معدنی، کانیغیرآلی ]صفت[

344 زمینی ◄ سنگی، خاکی ؛� صنعتی؛� سفالی؛�)مرمرین(

⍃ 344، زمین 319 مادیت 



# 360 زندگی 360
 شادابی، طراوت،؛�، حیات، جان1، زیست، وجود زندگی ]اسم[

◄ زایش ؛�656 تجدید حیات، رستاخیز، احیا ؛� زندگان؛�سرزندگی

، گیاهان358 زیست شناسی ؛�167، زادوولد 166، تولیدِمثل 164تولید 

؛�344 جغرافیا ◄ محیط زیست ؛�371، انسان 365، حیوانات 366

 622 معیشت، اشتغال ؛�صیانت ذات

، تولد، والدت، به دنیا آمدن، قدم نورسیدهمیالد

 باروح، شاداب، باطراوت،،�819، حی، جاندار، سرزنده زنده ]صفت[

 162 سخت جان، قوی ؛�113 متمادی ؛�111 فانی، گذرا ؛�852امیدوار 

، متولد، نوزاد، نورسیدهبهدنیاآمده

 نفس؛�، زندگی کردن، زندگانی کردن، زنده بودنزیستن ]فعل[

 ماندن، هستن، پلکیدن؛�352کشیدن، دم زدن 

، به دنیا آمدن، متولد شدن، زاییده شدن، زاده شدن، آمدن زندهشدن

، به دنیا آوردن، آوردن، زاییدن، فارغ شدن، زادوولد کردنزندهکردن

 حیات بخشیدن، تنفس مصنوعی دادن، احیا؛�164، تولید کردن 167

166 تولید مثل کردن ؛� حمل کردن؛�656کردن 

⍃ حیوانات358، ارگانیسم 167، زادوولد 108، زمان 1 هستی ،

 371، انسان 366، گیاهان 365

 مرگ361
، مرگ ومیر، درگذشت، موت، شهادت، احتضار، اجل،مرگ ]اسم[

،2 فنا، مردگی، نابودی ؛�فوت، وفات، رحلت، ارتحال، ممات، سقط

 خودکشی، ُکشتن؛�114 فانی بودن، زودگذری ؛�2تلف، نیستی، عدم 

؛�364، قبرستان 364 تدفین، دفن ؛�51 استحاله، تجزیه ؛�362، قتل 362

؛�168لذات، عامل مرگ ومیر  فرشتۀ مرگ، عزرائیل، ملک الموت، هادم

،168 علت مرگ، عامل مرگ ومیر ؛�651مرگامرگ، اپیدمی 

 659 مایۀ هالک ،�651 مرض ،�659مرگ دارو، زهر 

؛� مرگ مغزی؛�، مرگ طبیعی، مرگ ناگهانی، نفس آخرمرگطبی

 مرگ مشکوک؛�اتانازی

؛�، درگذشتگان، اموات، شهدا، رفتگان، اسیرخاک، متوفیاتمردگان

363، جسد 970 شبح ؛�169 ولی ◄ نیاکان ؛�قهرمان، شهید

548 گواهی فوت، پیشینه ؛�، جدول عمرنماتلفات

، میرنده، محتضر، درحال احتضار، مردنی، رفتنی،درحالمردن ]صفت[

؛�961 پای اعدام،� محکوم ؛�114 زود گذر ◄اجل برگشته، فانی 

051فاسدشدنی، تجزیه شدنی 

، متوفی، مرحوم، شهید، خدابیامرز، شادروان، قربانی، ناکام،مرده

 غریق؛� میت؛�363، کشته شده 364جوان مرگ شده، مدفون 

653، سمی 362، مهلک، کشنده مرگبار

، فوت کردن، اشهد296، درگذشتن، رفتن، رهسپار شدن مردن ]فعل[

گفتن، نفس آخر راکشیدن، غنودن، )کارش( تمام شدن، تمام کردن،

گذشتن، به آخرخط رسیدن، بدرود حیات )زندگانی، جهان( گفتن

)کردن(، به جوار رحمت ایزدی پیوستن، به سرای باقی شتافتن، دعوت

 کشته شدن،؛�حق را لبیک گفتن، رحلت کردن، مرگش فرارسیدن

؛� شهید شدن، به شهادت رسیدن؛�▼به قتل رسیدن، اعدام شدن، تلف شدن

 جان؛�▼ جان خودرا ازدست دادن، هالک شدن، تلف شدن؛�ورپریدن

سپردن، پیمانه پرشدن، آفتاب بر لب بام رسیدن، رخت ازجهان

 درحال احتضار بودن،؛�بربستن، قالب تهی کردن، وعدۀ حق رسیدن

پرپرزدن 

؛�2، هالک شدن، جان خودرا ازدست دادن، نیست شدن تلفشدن

، متالشی شدن، تجزیه165 خراب شدن ؛�313خفه شدن، غرق شدن 

 کشته شدن، به قتل رسیدن، اعدام؛� زیر آوار ماندن، سوختن؛�51شدن 

شدن 

⍃ 364، دفن 363، جسد 362، ُکشتن 51، تجزیه 2 نیستی 

 ُکشتن362
؛�963، اعدام، قصاص، تیرباران، مجازات اعدام ▼، قتلُکشتن ]اسم[

 آتش،؛�165 قلع وقمع، معدوم سازی، تخریب ؛� ذبح، قربان،�619شکار 

اتالف 

؛� خودکشی، انتحار؛� قتل عمد، قتل غیرعمد؛�، آدم کشی، خونریزیقتل

 718 فن جنگ ؛�اتانازی



،165 ویرانی ؛�، خونریزی، سالخی، نسل کشی، نژادکشیکشتار

▲ کشتن◄ ذبح ؛�168، عامل مرگ ومیر 718، جنگ 165تخریب 

724، مسلخ، سالخ خانه، مقتل، میدان جنگ کشتارگاه

؛� آدم خوار؛�904، آدم قاتل، آدم کش، جانی، مردم کش، بدکار قاتل

898 اذیت کن ◄ ضارب ؛� سالخ؛�963دژخیم، جالد، مجازات کننده 

،�653 ناسالم، ناگوارا� ؛�، مهلک، مرگ آور، مرگبارُکشنده ]صفت[

؛�898 درنده، ددمنش، ظالم ؛�653 زهرآگین، سمی ،�653مسری، متعفن 

مرگ آسا

، اعدام کردن، دار165، مرتکب قتل شدن، تباه کردن ُکشتن ]فعل[

؛� خفه کردن؛�963زدن، گردن زدن، تیرباران کردن، مجازات کردن 

 به ضرب گلوله کشتن، تیر؛�712سنگسار کردن، سنگ انداختن 

 حکم اعدام صادر کردن، محکوم؛�287، تیراندازی کردن 712انداختن 

 شهید کردن؛�2 کردن  نیست؛�906 بیرحم بودن ؛�961کردن 

، جان کسی را گرفتن، غرق کردن، سوزاندن، له کردن،تلفکردن

قربانی گرفتن 

، قربانی کردنذبحکردن

⍃ وسیلۀ963، تنبیه 653، ناگوارایی 361، مرگ 165 تخریب ،

 964تنبیه 

 جسد363
، الشه، مردار،� جنازه، میت، نعش، کالبد، پیکر، بدن،جسد ]اسم[

 جنین ؛� مقتول، جسد مقتول، کشته؛�125 اسکلت،� فسیل ؛�358ارگانیسم 

،963، مقتول،کشته، معدوم، اعدام شده، مجازات شده کشتهشده ]صفت[

 سربه نیست، نابود،؛�مصلوب، قربانی، به دار آویخته شده، سربریده، بسمل

،361، مردگان 361 مرده ؛�655 مضروب، مصدوم، مجروح ؛�هالک

 364مدفون 

⍃ 361 مرگ 

 دفن364
 غسال،؛�548 سنگ قبر، بنای یادبود ؛�، خاک سپاری، تدفیندفن ]اسم[

مرده شور، گورکن، نعش کش

 مجلس ترحیم،؛�، عزا، ماتم، مرثیه، تعزیت، ترحیم، شبِ هفتعزاداری

 836 شیون ،�836 سوگواری� ؛�مجلس ختم

 ماشین نعش کش، مرده کش،؛�، مشایعت، نعش کشیتشییعجنازه

 نمازمیت؛� تدفین؛� نخل؛�▼مرده گردان،� تابوت، کفن

، خلعت، رخت گور، تابوت، عماریکفن

 غسال خانه، مرده شور)ی(خانه،؛� دخمه، سردابه�؛�، گورستانقبرستان

؛� بلوک؛�مزار،� مدفن خاک، سر  سر؛�سردخانۀ پزشکی قانونی

بهشت زهرا

 حرم، مرقد، آستان،؛�، مزار، قبر، گور، آرامگاه، مدفن، لحد، الحدمقبره

 خاک،؛�548 اهرام، بنای یادبود ؛�[، امامزاده253 گنبد ◄بارگاه، بقعه، ]

192 مَسکَن ؛�تربت، خاک پاک

، متوفیات، تشریح، کالبدشکافی، اوتاپسی، تحقیقپزشکیقانونی

 بیوپسی؛�548 ثبت کننده ؛�مرگ

361، به خاک سپرده، مرده مدفون ]صفت[

 سوزاندن؛�کردن، چال کردن ، کفن کردن، خاکدفنکردن ]فعل[

 نبش قبر کردن؛�836 سوگواری کردن ؛�381

⍃ 836، سوگواری 361 مرگ 

365Qحیوانات 
 توحش،؛�، موجودات، وحوش، بهایم، جانوران،� بهیمهحیوانات ]اسم[

 حیوانات خشکی، حیوانات آبی، آبزیان، موجودات؛�حیوانیت

 بچه زا ؛�▼دریایی

 مهره داران:� ماهیها،؛� مهره داران،� بی مهرگان؛�، جانور، دَدحیوان

 بی مهره ها: اسفنج ها،؛�دوزیستان، خزندگان، پرندگان، پستانداران

کیسه تنان، کرمها، نرم تنان، بندپایان، عنکبوتیان، سخت پوستان،

 گوشتخواران، گربه سانان،� علف خواران،�؛�هزارپایان، حشرات، خارتنان

،273، حیوان باربر 196 میکروارگانیسم ؛�آغازیان، بازوپایان، پابرسران

 84، موجودات استثنایی 369وحش  باغ

، عنتر )انتر(، بوزینه، شمپانزه، گوریل، بابون،میمون؛�پستانداران

، شیر، ببر، پلنگ،▼ درندگان، بهایم، گربه سانان،� گربه؛�اورانگوتان

 فیل، ماموت، موش، روباه، شغال، کفتار، زرافه،؛�یوزپلنگ، چیتا، پوما

گور، گوراسب، گورخر، گراز، خوک، غوچ )قوچ(، بوفالو )بافالو (،

 گوزن، آهو، غزال،؛� سمور، سنجاب، خرگوش؛�کرگدن، اسب آبی

؛�، خرس، پاندا، بال )وال(▼ گرگ، سگ؛�619 شکار ◄مرال 

 ▼، گاو، احشام273، االغ، خر، شتر، حیوان باربر 273 اسب ؛�پالتیپوس

 پرستو، گنجشک،؛�132، جوجه، حیوان جوان ▼، پرنده، مرغپرندگان

 پرندگان آبی،؛�کالغ، زاغ، سار، بلبل، هزاردستان، قناری، چلچله

؛�مرغابی، غاز، اردک، قو، پنگوئن، مرغ ماهی خوار، حواصیل، پلیکان

 فاخته، کوکو، مرغ عشق، هدهد، مرغ؛�کبوتر، قمری، کبوتر نامه رسان

 شترمرغ، بوقلمون، طاووس، جغد، بوف، خفاش،؛�سلیمان، دارکوب

شب پره، سیمرغ، هما، ققنوس، طوطی، مینا، تذرو، قرقاول، بلدرچین،

؛�باقرقره، کبک، تیهو، چکاوک، درنا، دراج، قرقی، دم جنبانک

؛�شکاری  عقاب، شاهین، باز، باز؛�کرکس، الشخور

 مرغ تخمی، مرغ؛�، خروس، مرغ هلندی، آمریکایی، ماکیانمرغ

 غذای◄ تخم مرغ، خاگینه، سفیده، زرده ؛�خانگی، مرغ الری، جوجه

 301حاضری 

، دام، گاو، گوساله، گوسفند، مرینوس، میش، بره، بز، بزغاله،احشام

 حیوانات اهلی، چارپایان؛�بزبچه

، سگ نگهبان، سگ گله، سگ چوپان، سگ شکاریسگ

 سگ تازی، شین لو، بولداگ،؛� توله سگ، هاپو؛�)پاسبان، ...( 

 کلب؛�ژرمن وُلف



 بُراق ؛� گربۀ سیامی، گربۀ ایرانی؛�، پیشی، بچه گربهگربه

، قورباغه، وزغ، غوک، سمندردوزیستان

 تمساح، سوسمار،؛�، مارمولک251، افعی، کبری، بوآ، مار خزندگان

 آفتاب پرست، بزمجه ؛�کروکودیل

، آبزیان، شقایق، مرجان، ستارۀ دریایی، اسفنجموجوداتدریایی

دریایی، خرچنگ، میگو، اختاپوس، هشت پا، ماهی مرکب، اسب

 ماهی عنبر ؛�دریایی، مارماهی، اسکالوپ، بمبک، پرنده ماهی، عنبرماهی

 پیرانا، کوسه، نهنگ،؛�301 خوراک ماهی ◄، ماهی خوراکی ماهی

 تون، تونا، ساردین، ماهی سفید، اردک ماهی،؛�وال، بالن، اره ماهی

 ماهی شیر، شیرماهی، کپور،؛�استورژن )اوزون برون(، ماهی خاویار

 تخم ماهی،؛�ماهی آزاد، سالمون، ماهی پرنده، حلوا، ماهی حوض

خاویار، اشپل 

، پروانه، پشه، آنوفل، مگس، ملخ، جیرجیرک، مورچه،حشره

عنکبوت، سوسک، آبدزدک، آخوندک، کک، ساس، شپش، بید،

؛�موریانه، خرخاکی، عقرب، کژدم، رطیل، علی ورجه، مگسک، آسیابک

، تبدیل143 دگرگونی ◄ شفیره، دگردیسی ؛�برگ باالن، نازک باالن
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، کِرْم ]خزنده[،� هزارپا، ابریشم، کرم کدو، آسکاریس، کرمک،کرم

قالبدار، خاکی، کرم شبتاب، آتشک، زالو

، مژکداران، آمیب موجوداتتکسلولی

، خرطوم، منقار، نیش، چنگال، چنگ،پوزهاجزایبدنحیوانات:

◄ سُم، کوهان، یال، بخولق ؛� برانشی، آب شُش؛�پنجه، بادکش، باله

 نافه، اشبل )اشپل(، عاج، شاخ، سیرابی، شیردان، کله، پاچه،؛�273اسب 

 تپاله، پهن،؛� سایر لغات مربوط به حیوانات: نشخوار؛�آالیش، سنگدان

 تخم آلتتناسلییاوسیلۀتولیدمثلNجانوران: ؛�پشگل

 بی زبان،؛�، جانوری، وحشی، سبع، سبعی، بهیمیحیوانی ]صفت[

؛� خونسرد، خونگرم؛� دامی، گاوی؛�حیوان صفت، جانورخوی، ددمنشانه

؛� بیابانی؛� بچه زا، تخم زا، ]تخم گذاری[؛� چهارپا، دوپا؛�روباه صفت

گوشتخوار، گیاهخوار، علف خوار )علف خور (، مردارخوار 

⍃ غذا: خوردن و273، حمل کننده 196، خردی 132 جوان ،

 369، دامداری 360، زندگی 301نوشیدن 

 گیاهان366
، نباتات، علف، سبزیجات، گیاه، روییدنی، رستنی، نبات،گیاهان ]اسم[

؛�157 حیات گیاهی، نشو ونمای نباتی، نمو، رویش ]جوانه[ ؛�سبزه

 پرسانها،؛�سلسله گیاهان: شاخه ها، جلبک ها، خزه گیان، گیاهان آوندی

[،654بهبود ◄ آبادی، ]؛� پیدازادان، نهان زادان�؛�بازدانگان، نهان دانگان

 گیاهان زراعتی،؛�637، وفور 171سرسبزی، وفور نعمت، برکت 

گیاهان علفی، صنعتی، علوفه ای، صیفی جات، لیفی، روغنی، دارویی،

 مخروط داران،� مخروطیان ؛� غالت، حبوبات، گیاهان آبی، آفتابی؛�رنگی

 348 مرتع ؛�، خلنگزار370، بیشه، شکارگاه، باغ جنگل

 گردو، ملچ، آبنوس، آلِش، ماهون،؛�، تخته، هیزم، الوار،� تیرچوب

▼ درخت◄انواع� چوب 

 هیزم شکن،� چوب بُر؛� جنگلبان، شکاربان؛�، درختکاریجنگلداری

؛�، شجر، دار، گلبن، بوته، نهال، شاخه نورسته، جوانه، اصلهدرخت

 چنار، بید، بیدبُن،؛�نخل، خلنگ، بته، خاربن، پیچک، تاک، مو

مشک، بید مجنون، سپیدار، تبریزی، افرا، بلوط، نارون، کاج، سرو، بید

 آبنوس، آقطی، آلبالو، آلوچه، آلو، ابریشم، ارغوان، اقاقیا، انار،؛�نخل

انجیر، انقوزه، اوکالیپتوس، بادام، بامبو، برگ بو، بلوط، بید، پیچ،

پیچک، تمشک، توت، جوز، خرزهره، خرما، خرمالو، خطمی، خیزران،

کائوچوک، رازقی، راش، رازک، زبان گنجشک، زرشک، زغال اخته،

زیتون، زیرفون، سدر، سماق، سنجد، شال، شاه بلوط، شاه پسند، ساج،

شمشاد، شیرخشت، صنوبر، عرعر، عناب، فندق، فیکوس، قان، کافور،

کاکتوس، کاملیا، کرچک، کرک، گردو، گز، گوجه، ماگنولیا، مُر،

؛�مروارید، مشک، ملج، ممرز، مورد، نارون، نارگیل، نخل، نخیل، ورد

 بکرایی، نارنج، نارنگی، بالنگ، مرکبات؛�درختکاری، درخت نشاندن

 301 میوه ◄

، اجزای گیاه: شاخه، سرشاخ، بُن، برگ، ساقه، جوانه، تنه،شاخوبرگ

 برگک،؛�کُنده، باالتنه، ریشه، پیاز، غده، پاجوش، بچه، نشا، رخ، نافه

 گل، بهارنارنج، گلبرگ، پرچم، مادگی،؛�برگچه، برگه، بَشَره، برچه

 دانه، بذر، غوزه، هسته، حبه،؛�میوه، مخروط، غالف، مادرهاگ، هاگ

 برگ پنجه ای،؛�دان، تخم، لپه، گندم، جو، ارزن، لوبیا، نخود، بهدانه

برگ سوزنی، سوزن، برون بر،� برگ آذین 

، سبزی301، سبزیجات 301، میوه ▲، اسامی انواع گیاهان: درختگیاه

 هندوانه،�؛� پیچک، امین الدوله )پیچ امین الدوله(، مو، تاک؛�301خوردن 

 علف هرزه، نی، علف؛� قارچ؛� خزه، سرخس؛� خار، کاکتوس؛�خربزه

 گیاه تزیینی، بنیامین، یوکا، فیکوس،؛� خلنگ، بته، خاربن؛�دریایی

 گیاه پرچین، شمشاد؛�نخل

 یاس،؛� محمدی، رز؛� بنفشه، اطلسی، شمعدانی؛�، غنچه، شکوفهگل

یاسمن، میمون، الدن، قرنفل، ختمی، نیلوفر، زنبق، اقاقیا، نرگس، اختر،

گل یخ، کوکب، آهار، الله، سوسن،� نسترن، سنبل، ارکیده، پَر، ستاره،

زبان درقفا، شب بو، خرزهره، پامچال ، مریم، میخک، ژربرا، ناز، مینا،

 آذاراقی، آدونیس، آزالیا، آفتاب گردان،�؛�گالیل، ماگنولیا، داودی

آکاسیا، آماریلیس، آویز، آتشی، ابری، ابریشم، ارتانزیا، ارغوان،

بگونیا، بُداغ، مارگریت 

 اسپرک، اسپرس،؛�348 چراگاه، مرتع ؛�، چمن، ینجه، قصیلعلف

اسپرزه )اسفرزه(، بشقابی، برغست، برگ سُدابی، بسپایک )بسفایج(،

 301 بابونه،� آندیو، سبزی خوردن ؛�پونه سا، ...

، گیاهان زینتی، برگ انجیری،301، گیاهان دارویی سایرگیاهان

 عشقه، عنبر، عود، محبوبه، مغیالن، بلسان، بوریا،؛�بنجامین، فیکوس

اکلیل کوهی )گیاهی(، هندوانۀ ابوجهل، ...

؛�، نباتی، طبیعی، سرسبز، همیشه سبز، شاداب، آباد، خرمگیاهی ]صفت[



 تخمی،؛�علفی، صنعتی، علوفه ای، صیفی، لیفی، روغنی، دارویی، رنگی

 صفات میوه:؛� برگ ریز، ناشکوفا، باردار، دارای میوه، میوه دار؛�تخم

 دیم؛�دستچین، نوبر

 مشجر، پردرخت؛� بلوطی؛�، جنگلی، کاشتهدرختی

 آلبالویی، گردویی؛�، چوبدار، الیافدارچوبی

شدن، دمیدن، سرزدن، بالیدن، بیرون آمدن، ، رُستن، سبزروییدن ]فعل[

◄ تکثیر شدن ؛�36 افزایش یافتن ◄ رشد کردن ؛�آمدن پدید

 ؛�370 کاشتن ؛�167زادوولد کردن 

⍃ 368، گیاه شناسی 360، زندگی 301، غذا 132 جوان،

 434، سبز 370کشاورزی 

 جانورشناسی367
؛� آناتومی؛�، حیوان شناسی، انگل شناسیجانورشناسی ]اسم[

 تاکسیدرمی؛�پرنده شناسی، اورنیتولوژی

 جانوری ؛�، دامپزشک، تاکسیدرمیستجانورشناس

⍃ 358 ارگانیسم: موجودات زنده 

 گیاه شناسی368
،366 گیاهان ؛�، بوتانی، علم گیاهان داروییگیاهشناسی ]اسم[

370کشاورزی 

 فروشندۀ گیاهان؛�، مهندس کشاورزی، داروساز، باغبانگیاهشناس

 مهندس منابع طبیعی )آبخیزداری،؛�370 برزگر، کشاورز ؛�طبی، عطار

محیط زیست، ...(

⍃ 370، کشاورزی 366 گیاهان 

 دامداری369
 پرورش،؛� چرا؛�، دامپروری، مرغداری، مرتع داریدامداری ]اسم[

چوپانی، پرواربندی، جوجه گیری، پرورش اسب، اسب داری،

؛� اصالح نژاد،� پرواری؛�آهوگردانی،� پرورش کرم ابریشم )نوغان(

 مرغداری، صنعت؛� بیطار؛�658دامپزشکی، دکتر دامپزشک، پزشک 

 مرغ مادر، مرغ نژادی،� جوجۀ؛�طیور، جوجه کشی، تحصیل جوجه

؛� پارتی جوجه، گلۀجوجه؛�اجدادی، جوجۀ نژادی،� جوجۀ گوشتی

 دورۀ؛� سلکسیون، بازیافت، وارسی؛� قرنطینه؛�نطفه بندی، عجین کردن

داشت، نرخ زنده مانی

، مرغداری، کندوی عسل، چراگاه، مرتعمزرعۀNدامداری

؛�724، میدان 235، حصار 192، آغل، اصطبل، مرغدانی، آشیانه طویله

باربند، مالبند 

 پارک جنگلی؛�، سیرک، آکواریوم، آبزی دان،� ماهی خانهباغوحش

حفاظت شده

؛� کفترباز؛� رام کنندۀ حیوانات وحشی؛�، چوپان، گله چرانشبان

 غازچران ؛�گاوچران، کابوی، مهتر

، رام، دست آموز، آموخته، تعلیم یافتهاهلی ]صفت[

 مهار؛�534، رام کردن، تربیت کردن، آموختن اهلیکردن ]فعل[

کردن، درقفس کردن

 پروار کردن؛�، پروردن، جوجه گرفتنپرورشدادن

، تیمار کردن حیوانات، دوشیدن، علوفه دادن، به چرا بردن،قشوکردن

301 چرا کردن ◄

⍃ 370 ، کشاورزی365، حیوانات 192، منزل 36 افزایش 

# 370 کشاورزی 370
، زراعت، فالحی، فالحت، کشت، زرع، مزرعه داری،�کشاورزی ]اسم[

، باغبانی،366 باغداری، درختکاری، جنگلداری ؛�به زراعی، اصالح نژاد

؛� دیم کاری، دیمی کاری، کشت دیم؛�گلکاری، مرتعداری، چایکاری

 کاشت، داشت، برداشت، درو، علف چین،؛�آبی کاری، صیفی کاری

 کرت بندی، مرزبندی، مرزکشی، پشته،؛�چیدن یا برداشت محصول

باغچه بندی، نشاکاری، بذرافشانی، آبیاری، آبیاری غرقابی، آبیاری

نشتی، آبپاشی، یخ آب، شخم، غرس، نشاندن و کاشتن گیاه، پشته بندی،

 روشهای تکثیر:؛� آیش، تناوب، آیش بندی؛�▼ ابزار کشاورزی؛�ویجین

 آفت و؛�خواباندن،� پاجوش، قلمه زدن، پیوند، کاشت دانه )بذر(، پیاز

؛�157 نشو، نمو، رویش ]جوانه[ ؛�659 آَفت ◄بیماری گیاهی، مازو، 

 گیاهان؛� بجارکاری، برنج کاری، بوجاری، بنه بندی؛�آب خیزداری، احیا

 171، کود 171 بارآوری ؛�164، بافه، محصول 366

 مرتع؛�، کشتزار، زمین، زمین زراعتی، رستنگاه، کلخوز، مزارعمزرعه

میوه، مزرعۀ  باغ؛�777، مِلک 777 قطعه، بنه، بیجار، قطعۀ زمین ؛�348

صیفی کاری، باغچه، تاکستان، موستان، باغستان، جالیز، پالیز، شالیزار،

 آب خیز ؛� کرت، خزانه؛�، علف چر192برنج زار،� بجار، بُستان، بوستان 

 جالیز،؛�366، گلستان، پارک، پارک جنگلی، جنگل 192، بوستان باغ

میوه، باغچه، باغ معلق، تاکستان، موستان، باغستان، باغات، پالیز، باغ

 نارنجستان،؛�، روضه971نارستان، انارستان، حدیقه، خلد، بهشت 

 چمنزار، نیزار، گلزار؛�چهل ستون، باغ فین

 تاک نشان، بذرکار،؛�، زارع، فالح، برزگر، رعیت، دهقانکشاورز

 چایکار؛�▼بوجار، علف چین، بستانچی، جالیزبان، باغبان

، گل کار، جالیزبان، بستانچی، باغدار، مروج، متخصصباغبان

366 جنگلداری ◄ جنگلدار ؛�منظره سازی

، خیش، گاو آهن، شخم کن، شن کش، شانه زن، مازو،ابزارکشاورزی

 تراکتور، خیشه، دیسک، کمباین،؛�کلوخ شکن، بیل، بیلچه، داس

هرس، چنگال، شیارکش، آبپاش، بذرپاش، بذرافشان، بذرکار، افشان

 مترسک،؛� ماله، فرغون؛�)چهارشاخ(، اسپره، انگشته، علف چین

لولوی سرخرمن�

 مزروع،؛�، صحرایی، دهقانی192، دهاتی، روستایی زراعی ]صفت[

 171 حاصلخیز ؛� دیم؛� بذرپاش، بذرافشان؛�کاشته شده، مزروعی

، کِشتن، کشت کردن، زراعت کردن، نشاندن، ]کارکاشتن ]فعل[



 باغبانی کردن،؛�[، شخم زدن، برداشت کردن، برداشتن303گذاشتن 

؛� باد دادنِ خرمن)گندم ،...(، آیش دادن )گذاشتن(؛�گلکاری کردن

 171تخم )بذر( پاشیدن )افشاندن، افکندن(، بارور کردن، بار آوردن 

⍃ 369، دامداری 368، گیاه شناسی 366، گیاهان 171 بارآوری 

 انسان371
، بشر، آدمی، اشرف مخلوقات، آدم، حوا، انس، آدمیزاده،انسان ]اسم[

 مردم،�؛� عبد، بنده؛�آدمی زاد، آدمی، آدم، ابوالبشر، آفریده، ابنای بشر

مردمی، ناس، خلق، خالیق، بنی بشر، بنی آدم، آدمی زادگان، عامه،

 آدمیت ؛�نفوس، آدمیان

؛�901 انسان دوستی ؛�901، آنتروپولوژی، جامعه شناسی انسانشناسی

882مردم پروری، مردم داری، معاشرتی بودن 

خدا، عبد، بنده، ، کس، نفر، تن، نفس، مرد، مخلوق، بندۀشخص

◄ فالن، یارو ؛� مشارالیه؛� افراد، اشخاص، عناصر؛�▲ آدم، انسان؛�عنصر

562بی نامی 

، هیکل، قواره،358، بدن، تن، پیکر، آغوش، ارگانیسم بدنانسان

 کالبدشناسی،؛�447 جان، روح ؛�اندام، قدوقواره، باال، قدوباال، قدوقامت

 قامت، قد، تنه،؛� اندام، ماهیچه، مفصل، عضله،�658علوم پزشکی 

بروبازو، قدوقامت، بغل، آغوش، پهلو، پشت، شانه، کتف، کت، ستون

 استخوان، دنده،؛� اجزای بدن:؛�فقرات، مهره، کمر، باال تنه، پایین تنه

؛�213 جمجمه، سَر ؛�218 چارچوب ◄مهره، ستون فقرات، اسکلت 

 ناخن، انگشت؛�378 بازو، آرنج، مچ، مشت، دست ؛�206گلو، گردن 

 ابرو، پلک، مژه، چشم؛�415 گوش ؛�214 ران، زانو،� ساق، پا ؛�378

؛�263 حلق، کام، زبان، لب، دهان ؛�394 بو ◄ بینی، دماغ ؛�438

 پیشانی، گیسو، شقیقه، لپ، گونه، چانه،؛�256آرواره، فک، دندان 

 جگر، دل، قلب، شُش، ریه، قلوه، کلیه، اندام�؛�237چهره، سیما، صورت 

 دستگاه؛�238 تهیگاه، باسن ؛�253 پستان، سینه ؛�194، معده 224داخلی 

 دستگاه تنفس، ریه،؛�335گردش خون: قلب، دل، بطن، عروق، خون 

 دستگاه گوارش: امعا، امعا واحشا، دهان، مری،؛�352 تنفس ◄شش 

 آلت، بیضه،؛�226 پوست ؛�، رودۀ کوچک و بزرگ، مقعد194معده 

 اعصاب، سیستم؛�167 زایمان ◄ جنین، نطفه، بار ؛�167آلت تناسلی 

363 جسد ؛�658 علوم پزشکی ؛� سایر اجزا، ناف، غده، غدد؛�374عصبی 

، عامه، عامۀ مردم، جامعه▼، مردم، امت، خلق، ملتگروهاجتماعی

،74، آحاد، افراد، کسان، عالمیان، عالم، گروه 708، جماعت 708

 170، نسب 11 نژاد ◄، نسل 708، حزب 11خانواده� 

؛� سازمان ملل متحد؛� امم، ملل؛� ملیت؛�، امت، خلق، مردمملت

؛� مردم شناسی،� مردم نگاری؛�901ملی گرایی، ناسیونالیسم، میهن دوستی 

 ▲گروه اجتماعی

 فانی ؛�11 خویشاوند ◄، نژادی انسانی ]صفت[

، قومی، عمومی، ملیتی، مردمیملی

⍃ 360، زندگی 11 خویشاوندی 

 مذکر372
، نر، مرد، آقا، رجل، جنس خشن، ذکر، ذکور، مردک،مذکر ]اسم[

؛� برادر، داداش، اخوی؛�894 شوهر، شوی، زوج، همسر ؛�آغا، پیرمرد

 مروت،؛�پدر، ابوی، ناپدری، پدرخوانده، پدربزرگ، عمو، دایی، باجناق

 855مردانگی 

 دوجنسی، نرماده، هرمافرودیت، دوجنسیتی؛�، خروس، نریانحیواننر

 مرد افکن؛�، عضالنی162، نرینه، مردومردانه،� مردانه نر ]صفت[

⍃ 870، عنوان 11، خویشاوندی 133، پیر 132 جوان

 مؤنث373
؛� نامحرم؛� های تأنیث، مادگی، زنانگی، جنس لطیف؛�، مادهمؤنث ]اسم[

 ▼نسا، نسوان، زن

 بی بی،؛� سیده، حاج خانم؛�، دختر، دوشیزه، بانو، خانم، خاتون، مادرزن

،�894 زوجه، همسر ؛�باجی، کدبانو، خانه دار،� ملکه، عروس، سوگلی

؛� خانم بزرگ، خانم خانمها؛� خواهر، همشیره، آبجی؛�عیال، هوو، جاری

 معشوقه،؛�دوشیزه، دختر خانم، مادمازل )مادموازل(، دختر ترشیده

 پیرزن؛� بیوه زن؛�تحقیرآمیز:( زنک، زنکه، عورت، متعلقه☹ )؛�مترس

 زن بابا، زن پدر، مادرخوانده، مادرزن، مادرشوهر، عمه خانم،؛�، یائسه133

 چیز◄ انسان زیبا ؛�887 معشوق ؛� عروسک؛�عمه قزی، خاله، زن دایی

841زیبا 

 حیوان نر◄ دوجنسی ؛�، مرغ، ماچه خر، مادیان، ماده سگحیوانماده

372

،164، مُوَلّد 167، دخترانه، ملیح، ناز، مادرانه،� باردار، بارور زنانه ]صفت[

 یائسه ؛� مردنما؛�841 نارپستان، زیبا ؛� مؤنث،� اناث، مادینه؛�164مولد 

⍃ 870، عنوان 11، خویشاوندی 133، پیر 132 جوان

 حواس . حساسیت374
، حساسیت، حس، ادراک، تأثر، تأثیرحساسیتفیزیکی ]اسم[

 آگاهی،؛� مالیمت،�846 خوش سلیقگی ؛�819پذیری، حساسیت روحی 

 خارش، آلرژی، هیستامین؛�678 هشیاری، فعالیت ،�678بیداری 

 حواس؛�818، احساس ▼، حس، اندام حسی، سیستم عصبیحواس

، چشایی، ذائقه415[، شنوایی 378 لمس ◄پنجگانه، بساوایی، المسه، ]

 بازتاب، بازتاب شرطی،؛�438[، بینایی 394 بو ◄، بویایی، ]386

984 حس ششم ؛�476 شم ◄غریزه 

، حسگر برقی، حس کننده، آنتن، آنتن بشقابی، رادار، بینیسنسور

مصنوعی، میکروفن، دهنی، چشم الکترونیک، تلویزیون مداربسته،

 شاخک، مژک، اندام؛�630دوربین دیجیتال، احساس گر، وسیلۀ برقی 

378حسی 

، دستگاه عصبی، عصب، اعصاب، اعصابسیستمعصبی

؛�پاراسمپاتیک، اعصاب حرکتی، اعصاب حسی، اعصاب سمپاتیک



بصل النخاع، ستون فقرات 

 تیز،؛� نازک، نازک نارنجی،�819، زودرنج حساس ]صفت[

 دقیق، حساس شده، ریش،؛�822تحریک  تحریک پذیر، قوی، قابل

880 مهربان ،�818 رقیق القلب، عاطفی، دارای احساسات ؛�لطیف، ملتهب

 گزنده،؛� تأثیرگذار، تاثیرگذارنده،�612، انگیزنده برانگیزندۀحواس

 سخت، شدید، تکان دهنده،؛�612زننده، تند، تندوتیز، محرّک 

 جگرسوز، جانگداز،؛� محسوس، ملموس؛�رقت انگیز، سوزان،� دلخراش

،�821 زنده، مهیج ؛�دردناک، سوزناک، حاد، واضح، چشمگیر

هیجان بخش، هیجان آور، هیجان انگیز، آتش بار 

، به هوش بودن، حس داشتن، حساس بودن،احساسداشتن  ]فعل[

822بیدار بودن، درک کردن، حس کردن، آمدن، هیجان زده بودن 

، چشیدن، مزه کردن415، دریافتن، یافتن، آمدن، شنیدن حسکردن

 آگاه شدن،؛�377، درد کردن 438، دیدن 394، بوییدن، بو کردن 386

 818احساس کردن 

،318، به هوش آوردن، بیدار کردن، آشفتن احساسایجادکردن

 تهییج کردن،�612 انگیختن ،�612، تحریک کردن 377درد آوردن 

821 

⍃ 821، تهییج 819، حساسیت روحی 818 احساس 

 بی حسی فیزیکی375
، عدم حساسیت فیزیکی، بی حسی بدنی، فقدانبیحسیفیزیکی ]اسم[

حساسیت فیزیکی، بی حسی، بیهوشی، سستی، تخدیر، ناهشیاری، گیجی،

؛�651 غش، فلج، اغما، کوما، نارکوز، ضعف جسمانی ؛�456بی توجهی 

 بی حس کردن، تخدیر ؛�مانیتیسم

 مادۀ،�658، بی حسی، موضعی، عمومی، مواد مخدر دارویبیهوشی

177 تعدیل کننده ؛� کلروفرم، اتر، مورفین؛�679خواب آور 

، بی توجه، بیهوش، مَنگ، گیج، لمس، لَخت، فلج،بیحس ]صفت[

 هیپنوتیزشده،؛�266، بی حرکت 439، کور 416مدهوش، کَر 

،175 منفعل ؛�499 کودن ؛�820 خونسرد ،�679 تنبل ؛�679خواب آلود 

 ساکن، بی حرکت، بی جنبش، بی جان،؛�175بی حال، بی اراده، مفعول 

، کرخ، کرخت،163بی رمق، سست، بی حس وحال، کم تحرک، ضعیف 

361خواب رفته، مرده 

؛�820 بی رگ، سرد، خونسرد ،�820، بیرحم، بی عاطفه بیاحساس

 سیب زمینی،�820سخت، پوست کلفت 

، بیهوش کردن، فلج کردن، هیپنوتیز کردن،بیحسکردن ]فعل[

 ضربه،�679، سست کردن 382تخدیر کردن، دوا دادن، سرد کردن 

 863، سیر کردن 279زدن 

 بی حس شدن،؛�679، لمس بودن،� فلج بودن،� خوابیدن بیحسبودن

سست شدن 

⍃ 820، بی عاطفگی 679 خواب 

 لذت376
 التذاذ، تلذذ، ارضا، نفس پرستی؛�، لذت، حظ، بهرهلذتفیزیکی ]اسم[

 تلطیف،؛�824 خوشی ،�837 تفریح، سرگرمی ؛�943، عدم اعتدال 944

 نصیب ؛�826لذت بخشی 

،�833 شادی ،�833، شعف، وجد، طرب، خوشحالی، سرحالی نشاط

،�800 ثروت ،�650 تندرستی ،�824 خوشی ،�828رضایت )خرسندی( 

 327 راحتی، نرمی ؛�683استراحت 

 نیروبخش،�826، نشاط آور، لذت بخش لذیذ)لذتبخش( ]صفت[

 386 پرمزه ◄ خوشمزه ؛�837 ارضاکننده، سرگرم کننده ،�685

685، تروتازه 327 نرم ،�683، گرم ونرم، ساده، آسوده راحت

، ارضاکننده 944، شهوانی نفسانی/جسمانی

 به دهان؛�، بهره بردن، برخوردار شدن، کام گرفتنلذتبردن ]فعل[

داشتن، خوش بودن  رغبت داشتن، دوست؛�386مزه کردن، مزه کردن 

 947، پرخوری کردن 943 اسراف کردن ؛�824

⍃ نفس پرستی828، رضایت 826، لذت بخشی 650 تندرستی ،

944 



 َدرد377
 تیر، نیش،؛�825، ناراحتی، زحمت، الم، تألم، رنج درد ]اسم[

 پریشانی، زجر، تعب، سینه سوزی، عذاب،؛� درد زایمان؛�▼دردسخت

 دردناکی؛�655 زوال ؛�825، رنج 731دل، فالکت  دردِ بی درمان، خونِ

؛� غمخواری؛�859 رغبت، عشق، خواهش و طلب بسیار، میل ؛�827

 خارش؛� اشکنک؛�963شکنجه، تنبیه، مجازات بدنی 

؛�318، تیر، نیش، نیشگان، سردرد، سوزش، خارش، اسپاسم سختدرد

تیز، میگرن جگر، قولنج، دردِ گران، درد سنگین، درد دردِ

 دردافزای،؛�827 ناگوار ،�827، دردناک، آزاردهنده دردآور ]صفت[

 ؛�الیم، اسفناک

، ]عضو دردناک[، ناراحت،آزرده، آسیب دیده، دچار، پردرد،دردناک

،�827 ]شخص درددیده[، شکنجه شده، متأذی، ناراحت ؛�655مجروح 

محنت کش، جانباز، دچار رنج و سختی، دچار، دردمند، دردآشنا، ناالن،

 ]حادثۀ دردناک[، تکان دهنده، رقت انگیز، سوزان،؛�891رنجیده 

 اسفناک، جان گداز،،�827، ناگوار 374دلخراش، برانگیزندۀ حواس 

827پریشانی آور 

، جانکاه، تیز، شدید، عمیق، گران،� سنگین، حاد،سختصفاتَدرد:

؛�827مزمن، التیام ناپذیر، جان سوز، رنج آور، جان گداز، غیرقابل تحمل 

 گزنده، زننده، نافذ، مؤثر، نیشدار، جگرسوز، مهلک،؛�مستمر، خفیف

، آتشین، اشد، بزرگ 362کشنده 

، اذیت کردن، زجر دادن، صدمه زدن، مجازاتدردآوردن ]فعل[

، سخت تر46 بُریدن ؛�963، شکنجه کردن، تنبیه کردن 963کردن 

827 آزردن ،�832کردن 

؛�کشیدن، زُق زُق زدن، زُق زُق کردن، سوختن، خاریدن ، تیردردکردن

،318 آشفتن ،�825درد داشتن، به خود پیچیدن، لرز کردن، رنج بردن 

 آسیب دیدن، دچار درد شدن، دچار سوزش شدن، آتش،�836گریستن 

گرفتن، تب کردن

! آخش، ای وای آخ ]قید[

⍃ 827، دردناکی 825 رنج 

 تماس . لمس . المسه378
، تماس، حس تماس، بساوایی، المسه، برخورد، دست مالی،لمس ]اسم[

 ارتباط، معاشرت؛�202، مجاورت 333 اصطکاک ؛�دست خوردن، مَسح

 889 آغوش، بوسه،� بوس، ماچ، نوازش ؛�882

، قلقلک، خارش، خواب رفتن، لمس شدن، بیماری پوستیمورمور

 آلرژی، هیستامین؛�649 چرک ؛�651

، بادکش، مژک، زبان، آنتن،▼، انگشت▼، پوست، دستاندامحسی

 374  حسگر، سنسور؛�شاخک، قالب، سبیل

، مچ، ساعد، آرنج،▼، یَد، بازو، پنجه، مشت، کف دست، انگشتدست

؛�242چپ، طرفِ چپ  ، دست241راست، طرفِ راست   دست؛�مرفق

قبضه 

؛�778انگشت، ناخن، سبابه، شست، انبر  ، پنجه، چنگ، بندِانگشت

▲ قالب، شاخک، اندام حسی؛�پنجه، سبابه، اشاره، شست، ناخن

 دستی، یدی،؛�324 چگال ◄ محسوس، ملموس ؛�، المسهلمسی ]صفت[

202 مماس، مجاور ؛�242، چپ دست 241 راست دست ؛�بازویی

 دست،�889، تماس گرفتن، بوسیدن، نوازش کردن لمسکردن ]فعل[

 مماس بودن، تماس داشتن،؛�زدن، ناخن کشیدن، خاراندن، حس کردن

،279 ضربه زدن ؛�279، برخوردکردن 333، مالیدن 202مجاور بودن 

 173کردن ]دستگاه[، عمل کردن   کار؛�377درد آوردن 

 333 مالیدن ؛� خراشیدن؛�، قلقلک دادنخاریدن

⍃ 778، نگهداری 202 مجاورت 

 گرما379
؛�▼ آتش؛� سوزش؛�، حرارت، گرمی، دما، تَف، تفت، لهیبگرما ]اسم[

 منطقۀ حاره، آفتاب، خورشید؛�نقطۀ جوش، نقطۀ ذوب، دمای ذوب

 بخار،؛�723 مواد منفجره ◄ آتش بازی ؛�972، جهنم 128، ظهر 321

 انتقال گرما، همرفت، تشعشع؛�381، گرم کردن، گرمایش 338تبخیر 

، هُرم417

، نار، تَش، شعله، گل آتش، الو، لهیب، حریق، آتش سوزی،آتش

، تنور، کوره385 هیزم، سوخت ؛� زبانۀ آتش؛�381اشتعال، احتراق 

 کوه؛� آتشکده؛� آذر، جرقه، شراره، اخگر، صاعقه؛�383، بخاری 383

 هرم؛� سمندر، ققنوس؛� انفجار؛�385 فتیله، روشن کننده ؛�آتشفشان

؛�، سانتیگراد، سلسیوس، فارنهایت، کلوین، درجهدماسنجی

 کالری، ژول؛�میزان الحراره،� دماسنج

، داغ، فروزان، پرحرارت، تابان، برافروخته، تب زده،گرم ]صفت[

 کباب شده، کباب، برشته، برشته شده،� سوخته، تفته،؛�ملتهب، بلند، تیز

 حاره، گرمسیر؛�تافته، گداخته، بسیارداغ، تفتیده

، سوزان،� شعله ور، مشتعل، مشتعل شونده،� محترق، محترقه،آتشین

افروخته، آذرین، آتش بار، آتشفشان، سوزنده، سوزاننده،� آتشی،

پرحرارت، داغ، هولناک 

، نیم گرم، خفه کننده، خفقان آورولرم

 آتش؛�301، تابیدن، گداختن، سوختن، پختن گرمشدن ]فعل[

 گرم بودن،� دمای باال داشتن،؛� غلیدن، جوش آمدن، جوشیدن؛�▼گرفتن

، آب کردن، ذوب کردن، مایع کردن381 گرم کردن ؛�ملتهب بودن

337 

؛�گرفتن )زدن( گرفتن )کردن(، گُر ، سوختن، الوآتشگرفتن

مشتعل شدن، اشتعال یافتن، اشتعال داشتن، شعله ور شدن، شعله ور بودن،

شعله )گرازه( کشیدن )زدن( 

⍃ 128 صبح - بهار - تابستان Q383، کوره 381، گرمایش،

 420، روشنایی 417روشنی 



# 380 سرما 380
؛�، خنکی، برودت، سردی، سوز، هوای قطبی، یخ زدگیسرما ]اسم[

 سرماخوردگی، آب ریزش،؛�382تهویۀ مطبوع، تبرید، انجماد، سرمایش 

 یخبندان، سوزوسرما،� زیرصفر،؛�651زکام، آنفلوانزا، بیماری تنفسی 

 محل سرد، سایه، قطب، ییالق؛�، هوای خنک129زمستان 

 برف بازی،؛� بلور یخ، ستارۀ یخی؛�، برف وبوران، بوران،� کوالکبرف

؛� پارو، برف روبی؛� سرسره؛� اسکی؛� بهمن؛�گلولۀ برفی، آدم برفی

 برف کوبی، برف کوب، برف ریزه،؛�برف انداز،� بارش شدید برف

برف خوره، برف کوری 

 قطب جنوب،؛�382 یخچال، فریزر، سرمایش ؛�، تگرگ، برفکیخ

209 کوه ◄ یخچال طبیعی ؛�340 آب وهوا ◄منطقۀ آب وهوایی 

؛�129 زننده، پاییزی ؛�، سایه382، خنک، بارد، سردشده سرد  ]صفت[

 سردسیر؛�افسرده، نشسته، آرمیده

، سرماخورده، چاییده، سرمازده، زکاماحساسسرماکننده

شدن، ، فسردن، یخ زدن )بستن، کردن، شدن(، منجمدشدنسرد ]فعل[

382کردن   سرد؛� سرد بودن؛�خوردن  لرزیدن، سرما؛�بستن

⍃ رفع خستگی382، سرمایش 129 عصر - پاییز - زمستان ،

685 

 گرمایش381
، بخاری342، شوفاژ، حرارت مرکزی، خشک سازی گرمایش ]اسم[

 ضدیخ؛�301، پخت وپز 383

 آتش سوزی، حریق، آتش؛�385 سوخت ؛�، اشتعال، شعله وریاحتراق

 آتش زنه، آتش گیره، چخماق ؛� کوتر؛� التهاب؛�379

، خز، پوست، کاپشن، یقه اسکی،228، گرمکن، پالتو لباسگرم

226، پوشش 227، آستر 228پوشاک 

385، دوده، الوا، گدازه، دود، ذغال، ذغال سنگ، سوخت خاکستر

، کوزه،194، کوزه گری، سرامیک،� کاشی، چینی، بشقاب سفالگری

؛� کوزه گر، کاشی کار؛� پارچه102 سرویس ؛� چینی مرغی؛�194ظرف 

؛� مواد سفالی، سفال، سقف سفالی؛�422 محیط شفاف ◄شیشه گری، 

چرخ کوزه گری

، تفته، سوخته، کباب شده، کباب، برشته، برشته شده،گرمشده ]صفت[

، گرم301 آب پز، نیم پز، عسلی، پخته ؛�تافته، گداخته، بسیارداغ، تفتیده

379

؛�، کالری بخش، نیروزا، آتش زا، گرمازا، محرق، سوزانندهگرمکننده

؛� سوزش آور؛�گازوییلی، نفتی، ذغالی، هیزم سوز،� الکلی، خورشیدی

 مخرب◄ خانمان سوز ،�891 عصبانی ◄]آتش افروز، آتش مزاج� 

165]

، سوختنی، قابل احتراق، آتش گیر، سوزاننده قابلاشتعال

، کباب342، آفتاب دادن، تابیدن، خشک کردن گرمکردن ]فعل[

 گداختن، سرخ؛�337  ذوب کردن، مایع کردن؛�301کردن، پختن 

 جوشاندن؛�کردن، داغ کردن، تفته کردن، تفت دادن، برشته کردن

، افروختن، برافروختن، آتش زدن، دامن زدن، شعله ورروشنکردن

 آتش گرفتن، الو؛�▼افروختن، مشتعل کردن، سوزاندن� کردن، آتش

 379شدن  کردن )گرفتن(، گر زدن، گرم

، آتش زدن، کز دادن، خاکستر کردن، داغ کردن، گداختن،سوزاندن

الو زدن، شعله ور کردن، سوختن

⍃ قهوه ای385، سوخت 383، کوره 379، گرما 342 خشکی ،

 554، مجسمه سازی 430

 سرمایش382
،380، سردسازی، خنک سازی، تبرید، انجماد، یخبندان سرمایش ]اسم[

،352 تهویه، باد ؛�▼ اطفا، آتش نشانی، خاموش کننده؛�384مادۀ تبرید 

 380 سرما ؛�384یخچال، ارکاندیشن، سردکننده 

 غیرقابل احتراق بودن؛�، آزبست، مقاومت به آتشنسوزبودن

؛�، کپسول آتش نشانی، آتش نشان، ماشین آتش نشانیخاموشکننده

آتش نشانی، اطفای حریق، خاموش کردن، فرونشاندن 

؛�380، منجمد، یخی، یخزده، مبرَد، خنک، سرد سردشده ]صفت[

سرمازا،� مبرد، سردکننده 

، آتش خوار، غیرقابل احتراق، ضدشعله، مقاوم، ذوب نشونسوز

؛�340دادن  زدن، یخ زدن، تهویه کردن، هوا ، بادکردنسرد ]فعل[

 ازحرارت محفوظ نگاه داشتن،؛�685شاداب کردن، نیروی تازه دادن 

421حفاظ کشیدن 

،418، اطفا کردن، آتش نشاندن، خاموش کردن اطفایحریقکردن

فرونشاندن، خفه کردن، آب برآتش ریختن، میراندن، میرانیدن، کشتن،

آتش را مالیم کردن

⍃ 384، سردکننده 380 سرما 

 گرم کننده:Q کوره، بخاری383
، آتشدان، شُمینه، اتوکالو، اجاق147، تنور، پاتیل، بوته کوره ]اسم[

؛� کورۀ آهنگری، کالنی؛�263 دودکش ؛�379 آتش ؛�▼ بخاری◄

 ساج ؛� کوه آتشفشان؛� آتش خان، آتش خانه؛�آتش چرخان، آتش گردان

، رادیاتور،194، اجاق، کرسی، هیتر، سماور، کتری، دیگ بخاری

؛� آبگرمکن، سونا، جکوزی؛� پتوبرقی، کیسۀ آبگرم؛�شعله پخش کن

، منقل،301 آشپزخانه، پخت وپز ؛�370 باغ ◄گرمخانه،� گلخانه 

میکروویو، باربکیو، مجمره کباب پز، اجاق، بار، اجاق گاز، فِر، فر

 بخاری،؛�420 چراغ خوراک پزی، عالء الدین، چراغ ؛�)مجمر(، آتشدان

آتشدان، بخاری دیواری، زغالی، نفتی، گازی، حرارت مرکزی،

 اجزای؛�شوفاژسانترال، شوفاژ، پکیج یونیت، پکیج، مشعل، بادزن

 دوده ؛�بخاری: دودکش، مخزن، پایه، تنه، پیلوت

⍃ 379 گرما Q385، سوخت 381، گرمایش 



 سردکننده:Q یخچال384
، یخچال، فریزر، وسیلۀ سرمازا، یخچال فریزر،سردکننده ]اسم[

سایدبای ساید، یخچال دوبَر، یخچال مصنوعی، سردخانه، پنکه، بادبزن،

؛�382کولر، کولر آبی، گازی، آب سردکن، پکیج یونیت، سرمایش 

برج خنک کننده، تهویۀ مطبوع، ایرکاندیشن )ارکاندیشن(،

؛�352 باد ◄ارکاندیشنینگ، پنکه، بادبزن، هواکش، َفن، بادزن، تهویه 

 چگالنده، کندانسور، مبرد ؛�یخدان، یخ ساز

مصنوعی، یخ خشک، نیتروژن مایع، فرئون، ، یخ، یخمادۀتبرید

سی اف سی

⍃ 382 سرمایش 

 سوخت385
، چوب، ذغال، نفت، نفت سفید، نفت کوره، گاز، گازسوخت ]اسم[

 سوخت؛�طبیعی مایع شده، بنزین، زغال سنگ، اورانیوم، استیلن، اِتان

فسیلی، هسته ای، طبیعی، خورشیدی 

، کبریت، فندک، چاشنی، سنگ چخماق، آتشزنه، مشعلروشنکننده

؛� وسایل رساندن سوخت، فتیله، انبر؛�723 باروت، مهمات ؛�420

 آتشکار ؛�آتش چرخان، آتش گیر

⍃ Q383، کوره 381 گرمایش 

 مزه . چشایی386
، ترش392 مزه های مختلف: شیرین ؛�، سلیقه▼ ذائقه؛�، طعممزه ]اسم[

،391 تلخ ؛�390، شور، خوش نمک، خوشمزگی ▼، تُند، پرمزه393

 391بدطعمی 

 سلیقه،؛� حس چشایی؛�چشایی، دل ، مذاق، کام، زبان، پُرزذائقه

 846خوش سلیقگی 

ادویه، تُند، تیز ، شور، خوش نمک، پُراز390، خوشمزه پُرمزه ]صفت[

 ؛�387 بی مزه ؛� آبدار؛�388]مزه[ 

؛�، چشیدن، مزمزه کردن، پسندیدن، لیسیدن، لب زدنمزهکردن ]فعل[

 خوشمزه بودن ؛�390 کردن خوشمزه کردن، اشتهاآور

⍃ 390، خوشمزگی 301 غذا: خوردن و نوشیدن 

 بیمزگی387
 چیز بیمزه، آب زیپو ؛�، ماندگی، کهنگیبیمزگی ]اسم[

،325[، رقیق 339 مربوط به آب ◄، بی طعم، آبکی ]بیمزه ]صفت[

 نیم پخته، دم نکشیده،؛�[127  قدیمی◄، بیات، مانده، کهنه ]163ضعیف 

دان، شُل، نرم، شفته 

⍃ 391 بدطعمی 

 تیزی مزه388
 389، ادویه 393، تُندی، اسید تیزیمزه ]اسم[

 تدخین، استعمال دخانیات، سیگار؛� دخانیات؛�، توتون، باروتیتنباکو

 چپق،؛� سیگار، سیگاربرگ، سیگارت؛� نیکوتین، تار، قطران؛�▼کشیدن

پیپ، قلیان، وافور 

 سوزاننده،�؛�393، تیز، تند، تلخ، گس، ترش تیز]مزه[ ]صفت[

سوزش آور، زننده، نعنایی

 ادویه زدن، خوشمزه؛�بودن، اشک به چشم آوردن ، تیزبودنتند ]فعل[

 666کردن، نمک زدن، دودی کردن، سالم نگه داشتن، حفظ کردن 

، دود کردن، پُک زدن، دخانیات استعمال کردنکشیدنسیگار

⍃ ترش391، بدطعمی 390، خوشمزگی 389 ادویه و چاشنیها ،

 397، بوی بد 394، بو 393

 ادویه و چاشنیها389
، نمک، فلفل، سیر، دارچین، زیره، وانیل، هل، زرشک،ادویه ]اسم[

 آویشن، کاکوتی، اورگانو،؛�زردچوبه، زعفران، زنجبیل، کاری، خردل

301رازیانه، بادیان رومی، انیسون، سبزی خوردن 

، رُب، رُب انار، رُب گوجه، کچاپ، مایونز،� سُس ساالدُسس

؛�، لیته، هفت بیجار، انبه، چاشنی، شوری، خیارشور، غوره غورهترشی

 393اسید 

⍃ 388، تیزی مزه 301 غذا 

# 390 خوشمزگی 390
 چیز خوشمزه، خاویار،؛�، مطبوعیت، خوش نمکیخوشمزگی ]اسم[

شهد، خوراک لذیذ

، خوش طعم، موافق ذائقه، لذیذ، گوارا،� اشتهاآور،خوشمزه ]صفت[

مطبوع، خوش خوراک، خوش نمک، بامزه، چرب، چرب وچیلی

، مزه داشتن388، خوشمزه بودن، تندوتیز بودن کردناشتهاآور ]فعل[

⍃ 392، شیرین 388، تیزی مزه 386، مزه 301 غذا 

 بدطعمی391
، بدمزه بودن، بدمزگی، نامطبوعی، تلخی، ناگواراییبدطعمی ]اسم[

 چیز؛�659 داروی تلخ، زهر ؛�، فساد، غذای مانده393 ترش بودن ،�653

؛�تلخ و بدطعم: قهوه، زهرمار، آش گِل گیوه، زقوم، چای پررنگ

 مادۀ قلیایی، باز، آب آهک ؛�حقیقت

، زننده، ناخوشایند، نامطبوع، ناگوارا�387، بدطعم، بیمزه بدمزه ]صفت[

 فاسد، فاسدشده، گندیده، مانده، سمی،�653 گند، متعفن ؛� تلخ،�653

، بدبو393، ترش 388 غیرآشامیدنی، خراب، تیز ]مزه[ ؛� سوخته؛�653

 شور، نمکی؛�827 ناگوار ،�861 مکروه ،�827 آزاردهنده ؛�397

، صفراوی، قلیاییتلخ

؛�کردن، حال را به هم زدن، حالتِ تهوع دادن ، بیزاربدمزهبودن ]فعل[

861میل نداشتن 

⍃ 397، بوی بد 393، ترش 388، تیزی مزه 387 بیمزگی 



 شیرین392
، شکر، قند، کله قند، نبات، نُقل، عسل، شهد، نبیذ،چیزشیرین ]اسم[

،301انگبین، مالت، مربا، مرباجات، مارماالد، شربت، بستنی، دسر 

 خربزه، هندوانه، میوه؛�301آب نبات، شکالت، گز، نان قندی، شیرینی 

 ساخارین،؛� گلوکُز، الکتوز، مالتوز، ساکارز، قند نیشکر، ساخارز؛�301

 مرض قند،؛� شربت قند، قندداغ، قنداغ، قندآب؛�قند مصنوعی، اسپارتام

 استحصال و تهیۀ قند، چغندر قند، نیشکر، سقز ؛�دیابت

، شیرین بودن، شیرینی حالتشیرین

 شکرپاره، شکربار،؛�، نوشین، شکرین، مربایی، قندعسلشیرین ]صفت[

 354 چسبناک، نیمه مایع ؛� قندپهلو؛� قندی، شکری؛�شکرریز

 شیرین بودن، دل را زدن؛�زدن ، شکرشیرینکردن ]فعل[

⍃ 390، خوشمزگی 301 غذا: خوردن و نوشیدن 

 تُرش393
 تُرشا؛�، اسیدیته، خورندگیترشبودن ]اسم[

 اسیدنیتریک؛�، جوهر، سرکه، آبلیمو، آبغوره، جوهر لیمواسید

 عامل؛�)سولفوریک، اَسِتیک، سیتریک، الکتیک، کربنیک، فُرمیک(

 168مرگ ومیر 

؛�، لیته، هفت بیجار، انبه، چاشنی، شوری، خیارشور، غوره غورهترشی

 389تُرشی 

، حامض، کال، زننده، خورنده، اسیدیترش ]صفت[

، ترش شدن، تخمیر شدن، سرکه شدنترشبودن ]فعل[

⍃ 391، بدطعمی 388 تیزی مزه 

 بو394
؛�352 نسیم ؛�، رایحه، دود، بخور، عود397، بوی بد 396، عطر بو ]اسم[

؛�254 برآمدگی ◄ بویایی، شامه، مشام، بینی، دماغ، سوراخ بینی ؛�نا

استشمام 

 بویناک، بدبو؛�396 خوشبو، شمیم، معطر ؛�، دودی، بودادهبودار ]صفت[

 653، متعفن 397

 کشف کردن؛�352کشیدن، بوییدن، نفس کشیدن  ، بوکردنبو ]فعل[

دادن کردن، دود  بو دادن، اسپند دود؛�484

⍃ 397، بوی بد 396، عطر 388 تیزی مزه 

 بی بویی395
 بی بوکننده، دئودورانت، بوگیر،؛�، فقدان شامه، آنوسمیابیبویی ]اسم[

برطرف کنندۀ بوی بد، مادۀ بوبَر،� اسپری، افشانه 

 648، تمیز، پاکیزه، پاک بیبو ]صفت[

دادن، تهویه کردن، پاک کردن ، هواکردنبیبو؛�بیبوبودن ]فعل[

648

⍃ 648 پاکیزگی 

 عطر396
 گالب،؛�، اسانس، بوی خوش، عطریات، عرق، عطرمایهعطر ]اسم[

 پارفم،؛�301، میوه 366مُشک، مشک دانه،� دانه های خطمی معطر، گل 

 دیور،؛� عطار؛� عود، بخور؛�843ادوکلن، افترشیو، ادوتوالت، زیباسازی 

 عطرسازی ؛�شانل

، خوشبو، عطری، عطرآگین، شمیم، عطرافشان معطر ]صفت[

، بوی خوب دادن، عطر زدنبودنخوشبو ]فعل[

⍃ 394 بو 

 بوی بد397
 بوی گندیدگی، تجزیه،�653، تعفن، عفونت، ناگوارایی بویبد ]اسم[

،�649 کثافت، ناپاکی ؛� سیر، پیاز؛�، گند، نا، زیربغل، بوی دهان51

649فاضالب، گنداب 

،388 تیز ]مزه[� ،�653، گندیده، بوگرفته، بوی ناک، متعفن بدبو ]صفت[

827آزاردهنده 

51، گندیدن، متالشی شدن، تجزیه شدن دادنبویبد ]فعل[

⍃ 827، دردناکی 394، بو 391، بدطعمی 388 تیزی مزه 

صدا

 صدا398
 شلوغی،؛�415، نوا، صوت، آوا، بانگ، ندا، شنوایی صدا ]اسم[

قیل وقال، همهمه، ولوله، هنگامه، غریو، غوغا، دادوبیداد، بلندی صدا

 انواع�؛�412، موسیقی 410 آواز، نغمه، آهنگ، ملودی ؛� دانگ؛�400

،403، غرش 402، صدای انفجاری 402صدا: صدای شدید ناگهانی 

،406، ناله، صدای نرم 405، خفه کردن ارتعاش 404تشدید ارتعاش 

، صدای409، صدای حیوانات 408، فریاد انسان 407صدای خشن 

 انتقال صدا، تلفن،؛�577 صدای آدم، صوت، لحن، ندا ؛�411ناهنجار 

؛�400 تولیدکنندۀ مصنوعی صدا، باند، بلندگو ؛�531رادیو، مخابرات 

 شرفه، صال، اصوات ؛�866آوازه، شهرت 

؛� موج صدا، امواج� صوتی؛�، آکوستیک، علم ترکیب صداهاعلمصدا

سرعت صوت، سرعت انتشار صوت، دیوار صوتی، شکستن دیوار

 ضربۀ؛� ارتعاش، نوسان، بسامد، ضربان، نوت، هرتز، طول موج؛�صوتی

 موجهای؛� بازتاب، پژواک، اِکو، سونار، سونوگرافی؛�صدا، پالس، تَپ

شدت،  شدت صوت، تراز؛�فراصوتی، اولتراسونیک، ماورای صوت

 اندازۀ صدای؛�دسیبل، آستانۀ شنوایی، صوت مبنا، آستانۀ دردناکی

؛�410 ارتفاع صوت، نُتِ موسیقی ؛� چشمۀ صوتی؛�سیستم صوتی، ولوم

414دستگاه پخش صوت 

، صدای ساده، سیالب، بخش، واج، واکه، حرفصدایسخن

 آهنگ، غنه،؛�559 کلمه ؛�579 سخن ،�577صدادار، حرف بی صدا، ندا 



مصمت 

، قابل شنیدن،400، باصدا، مصوت، پرسروصدا، رسا صدادار ]صفت[

 زیر، باال، غنه ای، مدی ؛�404شنیدنی، مسموع، طنین انداز، مرتعش 

کردن، سوت کشیدن، ایجاد کردن، صدا ، سروصداکردنصدا ]فعل[

 برآمدن،؛�موج صوتی را گسیل کردن، برآوردنِ صدا )فریاد، آواز، ...(

بلند شدن، بلند شدن ]آواز، صدا، و مانند آنها[، صدا دادن، به صدا

دادن،  ندا،�584کردن   نفس کشیدن، صحبت کردن، محاوره؛�درآمدن

،401کردن  کردن، نجوا  زمزمه،�577کردن   تلفظ،�597گفتن 

، بانگ زدن،400صحبت کردن  ، غریدن، بلند407کشیدن  زوزه

، الم شنگه راه انداختن، الم شنگه برپا408کردن  ، غوغا408زدن  داد

 410 نواختن ؛�)به پا( کردن، ازدحام کردن )با بی نظمی(

⍃ 401، صدای کوتاه 400 بلندی صدا Q402، صدای انفجاری،

،405، خفه کردن ارتعاش 404، تشدید ارتعاش 403غرش 

، صدای408، فریاد انسان 407، صدای خشن 406صدای نرم 

 577، ندا 558، حرف 415، شنوایی 409حیوانات 

 سکوت399
، آرامش، سکون،�145، خاموشی، خموشی، خالء، درنگ سکوت ]اسم[

 تحدید◄ اختناق ؛� صمت؛�578 گنگی، بی صدایی ؛�266عدم تحرک 
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 به نرمی،؛�582 کم حرف ؛�، خاموش، خموش، خفه، آرامساکت ]صفت[

؛�401بی سروصدا، بدون سروصدا، آهسته، ضعیف و خفه ]صدا[ 

بی حرف، بی صدا، بی سخن، بی کالم، بی گفتگو، بی زبان، الکن، الل،

523 ناگفته ◄ مسکوت، ؛� بی صدا، مصمت، صامت؛�578گنگ 

، خموش بودن، دم برنیاوردن، کم حرف بودنساکتبودن ]فعل[

فروبستن،  ساکت شدن، دهان بستن، خاموش ماندن، دم؛�582

747بستن، زبان درکشیدن، خودداری کردن  لب

، خفه کردن، خاموش کردن، خموش کردن، دهانساکتکردن

بستن، صدای دستگاه را کم کردن، پایین آوردن کسی را

! هیس!ساکت]شبه جمله[ق/

⍃ 582، کم حرفی 578، بی صدایی 401 صدای کوتاه 

400 Q400 صدای بلند #
 صدای بلند: رعد، صدای؛�209، رسایی، بلندی بلندیصدا ]اسم[

؛�، بام، غرش، ویژ412انفجار، سوت، آژیر، آالرم، زنگ، ناقوس 

 جیغ، فریاد، بانگ، داد، پرخاش، نهیب، هورت، فریاد انسان؛�▼بلندگو

 غوغا، بلوا،� شلوغی، سروصدا، قیل وقال،؛�409، صدای حیوانات 408

همهمه، ولوله، غلغله، هنگامه، غریو، دادوفریاد، دادوبیداد، الم شنگه،

؛�هیاهو، جنجال، جاروجنجال، قشقرق، آشوب، قال، بحث و گفتگو

صدای شکستن دیوار صوتی

، تولیدکنندۀ مصنوعی صدا، مگافون، باند، گوشی تلفن، زنگبلندگو

 میکروفن، دهنی، وسیلۀ شنوایی≠ ؛�در، زنگ دوچرخه، بوق، آمپلی فایر

415

، بلند، باال، پرسروصدا، واضح، تیز، گوشخراش،� رعدآسا،رسا ]صفت[

؛� بلندگو قورت داده؛�579 بلیغ، فصیح ؛�407، دلخراش 408نعره زنان 

 تخس، جیغ جیغو ؛�فورته، فورتیسیمو

بودن، کردن، غریدن، پرسروصدا ، صدابلندصحبتکردن ]فعل[

835، شادمانی کردن 408زدن  ولوله به پا کردن، داد

⍃ 398، صدا 32 بزرگی Q403، غرش 402، صدای انفجاری،

،408، فریاد انسان 407، صدای خشن 404تشدید ارتعاش 

 409صدای حیوانات 

 صدای کوتاه401
، صدای کم، صدای آهسته، نجوا، زمزمه،� پچ پچ،صدایکوتاه ]اسم[

سرد، نفس، سرد، نفس  آه، باد، دم؛�405ناله، خفه کردن ارتعاش 

دل، آهِ مظلوم، تیر تظلم، آخ واوخ، آه سرد، آه وافسوس، جگر، دود دودِ

آه وأسف، نالش، نال، ای وای، یاهو 

گوش،  محافظ؛�، صداخفه کن، پوزه بند، سوردینساکتکننده

334 روان ساز ؛�گوش گیر

، کوتاه، آهسته، گنگ،163، ضعیف ضعیفوخفه]صدا[ ]صفت[

 ناالن، نازک، ناله کنان ؛� پیانو؛�دور، نارسا، غیرمسموع

 خفه کردن؛�، نالیدن، ناله کردن، آه )ناله( کشیدنکردننجوا ]فعل[

 352، وزیدن 350 جریان داشتن ؛�405 خفه کردن ارتعاش ،�578

 نازک کردن ؛�399، ولوم را کم کردن، ساکت کردن آهستهکردن

⍃ بی صدایی405، خفه کردن ارتعاش 399، سکوت 398 صدا ،

578 

 صدای انفجاری402
، صدای شدیدِ ناگهانی، رعد، آسمان قرمبه،صدایانفجاری ]اسم[

 صدای شکستن یا شکاف؛�غرش، صدای بسته شدنِ در، درق، تق

برداشتن: تَراک، گرمپ، انفجار، صدای توپ، غرش توپخانه، ویژ،

صدای تصادف اتومبیل، عطسه، آروغ 

⍃ 400، بلندی صدا 398 صدا 

 غرش: صدای مستمر و ممتد403
، صدای مستمر و ممتد، قرقر، ویژ، زمزمه، وزوز، چهچهه،غرش ]اسم[

412 ، ناقوس404همهمه، تشدید ارتعاش 

404، ممتد، غرنده، مرتعش کشیده ]صفت[

⍃ 404، تشدید ارتعاش 400، بلندی صدا 398 صدا 

 تشدید ارتعاش404
؛�317، طنین، ارتعاش، انعکاس، لرزه، نوسان تشدیدارتعاش ]اسم[



 دیاپازُن، جعبۀ ارتعاش؛� تهدید؛�پژواک، اِکو

403، طنین انداز،� مطنطن، کشیده مرتعش ]صفت[

⍃ 403، غرش 400، بلندی صدا 398 صدا 

 خفه کردن ارتعاش405
؛�، صدای سنگین401، تلپ، صدای کوتاه خفهکردنارتعاش ]اسم[

 401خفه کنندۀ صدا، سوردین، پوزه بند، اتاق آکوستیک، ساکت کننده 

⍃ 401، صدای کوتاه 398 صدا 

 صدای نرم406
، صدای مالیم، هیس، صفیر، صدای مکیدن،صداینرم ]اسم[

کردن، جلزوولز، زمزمه، ناله، ویز، وز، وزوز، پت پت، غلغل، جزجز

 صدای وزش نسیم؛�غان وغون

⍃ 407، صدای خشن 398 صدا 

 صدای خشن407
، صدای خراشیدن، صدای تراشیدن، غژغژ،صدایخشن ]اسم[

خش وخش، زوزه، شیهه، عرعر، جیغ، سوت، صفیر، سرفۀ خشک،

؛�405 خفه کردن ارتعاش ؛�409، صدای حیوانات 411صدای ناهنجار 

صدای قارقار موتور، آلودگی صوتی

، خشن، زنگزده، خشک، زنگ دار،� صفیرکشان،دلخراش ]صفت[

 411 ناهنجار، ناسازگار، ناهماهنگ ؛� بَم، غرنده، غران؛�آب نکشیده

، سرفه کردن، زدن زوزهکشیدن ]فعل[

⍃ فریاد انسان406، صدای نرم 400، بلندی صدا 398 صدا ،

 577، ندا 411، صدای ناهنجار 409، صدای حیوانات 408

 فریاد انسان408
، داد، جار، نعره، جیغ، هوار، غوغا، جنجال، هلهله،فریادانسان ]اسم[

؛�آوا، فغان، غریو، خروش، نفیر، دادوفریاد، بانگ، پرخاش، نهیب

 هق هق، گریه، زاری، ناله و فریاد، فغان؛� شاباش،�835ریسه، شادمانی 

، تحریر، غلت،400 صدای بلند ،�577 ندا ؛�836و شیون بلند، غیه، شیون 

 عربده، عر ؛�412موسیقی آوازی 

، جیغ ودادکن، پرصدا، بلند، خروشنده، نعره کناننعرهزنان ]صفت[

 سالم کردن،�579، بلند صدا کردن، سخنرانی کردن زدنداد ]فعل[

 836 سوگواری� کردن ؛�377 درد کردن ؛�924 سرزنش کردن ؛�884

، الم شنگه راه انداختن، الم شنگه برپا )به پا( کردن، ازدحامغوغاکردن

بودن، ولوله به پا کردن )با بی نظمی(، سروصدا کردن، پرسروصدا

400 بلند صحبت کردن ،�835 پایکوبی کردن، شادمانی کردن ؛�کردن

⍃ 579، سخن 407، صدای خشن 400، بلندی صدا 398 صدا 

 صدای حیوانات409
، پارس، عوعو، هاف هاف، وغ وغ، غرش،صدایحیوانات ]اسم[

زوزه، مع مع، ماما، بع بع، عرعر، عر، شیهه، چهچهه، وزوز، میو، معومعو،�

قوقو، قدقد  قو، قوقولی مرنو� )مرمر(، غارغار، جیک جیک، قوقولی

، کیش، چخ، پیش، هُش، هینصدایراندنحیوانات

، ونگ ونگصداینوزادانسان

⍃ 407، صدای خشن 400، بلندی صدا 398 صدا 

# 410 آهنگ . ملودی: صدای هنجار 410
 آوای؛�412، آهنگین بودن، خوش آهنگی، موسیقی ملودی ]اسم[

دلپذیر، نغمه، لحن، الحان موسیقی، آواز خوش، نوا، ترجیعات روح نواز

 آوا، آهنگ، ترانه، آواز، ساز، موسیقی آوازی؛�412ساز، موسیقی 

413 موسیقی دان ؛� هارمونی،� آکورد، ارکستراسیون؛�412

 دیز،؛�نت ، کلید، صفحه کلید، نت سیاه، چنگ، ارزشنُتموسیقی

 بُعد، فاصله، پرده، نیم پرده، اُکتاو، هنگام،؛�بمول، سری، کورون

 بَم، زیر، صوت زیر؛� هارمونی؛�پایه، درجۀ هفتم گام، محسوس نت

)باال(، صوت بَم )پایین( 

 میزان،�؛�، آوانویسی، پنج خط حامل، کلید سل، کلید فانُتنویسی

 مکث ؛� برگشت، کودا؛�سکوت، ارزش، پنجه

، ریتم، تمپو، سنگین - الرگو، آهسته - لنتو، آرام -ضرب]موسیقی[

آداجیو، روان - آندانته، پویان - مودراتو، تند - الگرو، دوان - پْرستو

 شور، ابوعطا، بیات ترک،؛�، دستگاه، مقام، ردیفگام]موسیقی[

دشتی، افشاری، همایون، بیات اصفهان، سه گاه، چهارگاه، ماهور، راست

 گام کالسیک، مینور،؛�▼پنجگاه، نوا، دستگاههای موسیقی ایرانی

 دستگاه، لحن، دستان، گوشه، نغمه،؛� مدوالسیون؛� مقام، تونالیته؛�ماژور

اصول 

، دشتی، همایون، شور، نوا،�دستگاههایموسیقیایرانی:ماهور

 برگردان )برگرد(، برداشت،؛�راست پنجگاه، سه گاه، چهارگاه، افشار

 اصول )هفده آواز اصلی(:؛�بازگشت، مرکب خوانی،� اوج وحضیض

 گوشه های دستگاه ها: اوج، عراق،؛�اصول فاخته )آواز یازدهم(، ...

عاشق کش، بوسلیک، بیات، بیدگلی، بیدگانی، بیداد، پروانه،� پس ماهور،

پس حصار، پهلوی، پیچ، پنجه کردی، پنجگاه، پنج مویه، پنجه شعری،

عزال، عشاق، عشیرا )عشیران(، عقده گشا]ی[، غم انگیز، ماوراءالنهر،

مبرقع، مثنوی، محیر، مخالف، مغلوب، ... ]برای� فهرست کامل گوشه ها

 آواز کوچه باغی،؛�و نغمه ها به کتابهای موسیقی ایرانی رجوع کنید.[

412آواز، آهنگ، ترانه، موسیقی آوازی 

 412 همنوازی، دوئت، گروه نوازندگان ؛�، آکورد، بُعدهارمونی

، هموار، آهنگین، آوازی، شیرین، ملودیایی،خوشآهنگ ]صفت[

 خوب◄ دل انگیز، دلنشین، دلچسب، خوشایند، تَر، مطبوع ؛�ملودیک
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،24، سازگار 488، هارمونیک، همخوان، هماهنگ، موافق همساز



موزون، مقفا، کوک

، کروماتیک، تونال، آتونال، ماژور، مینورهارمونیک

، سراییدن، آهنگ ساختن، آهنگ سازی کردن، تنظیمسرودن ]فعل[

؛�586 تألیف کردن، نوشتن ؛�164کردن، ساختن، آفریدن، تولید کردن 

 593شعر گفتن 

زدن، زدن، موسیقی نواختن، اجرا ، نوازندگی کردن، سازنواختن

 همراهی؛� آکورد گرفتن، ضربه زدن، آرشه کشیدن، دمیدن؛�کردن

 سوت زدن )کشیدن( ؛� ساز کردن؛�کردن، همنوازی کردن

، هم آهنگ کردنکوککردن

⍃ 412، موسیقی 89، همراهی 27، درجه 24 سازگاری،

 413موسیقی دان 

 صدای ناهنجار411
، ناسازگاری صداها، ناسازی،ناهنجاری؛�صدایناهنجار ]اسم[

 فاصلۀ نامطبوع،؛�61 غوغا، بی نظمی ؛�، تنافر صداها25ناسازگاری 

 غوغا،؛�407 زوزه، صدای خشن ؛� صدای خارج ازنُت، فالش؛�دیسونانس

بلوا، شلوغی، سروصدا، قیل وقال، همهمه، ولوله، غلغله، هنگامه، غریو،

دادوفریاد، دادوبیداد، الم شنگه، هیاهو، جنجال، جاروجنجال، قشقرق،

 408 فریاد انسان ؛�400 صدای بلند ◄آشوب، قال 

، خارج ازنُت،407، ناهنجار، ناسازگار، دلخراش ناهماهنگ ]صفت[

آب نکشیده، نابه هنجار، ناجور، ناکوک، غرنده 

⍃ 407، صدای خشن 61، بی نظمی 25 ناسازگاری 

 موسیقی412
[، مطربی،413، نوازندگی، ]موسیقی دان� آهنگسازیموسیقی: ]اسم[

 موسیقی سنتی، کالسیک، مجلسی،؛�آوازخوانی، رامش،� خنیاگری

 جاز، بلوز، سول، راک اندرول،؛� باله، اپرا؛�▼آهنگ، موسیقی آوازی

،725 اجرا ؛� موسیقی کوچه باغی، بازاری، روحوضی؛�راک، پاپ، رپ

 هنرنمایی؛�کنسرت، فستیوال

414، زنگ، زنگوله، بوق، سازهای کوبشی ناقوس

▼ موسیقی آوازی◄، نغمه، آهنگ، ساز آواز

، سروده، اثر، اپوس، کار، همراهی، آلبوم، آهنگ،قطعۀموسیقی

 سونات، اورتور، واریاسیون،؛�▼ موسیقی آوازی◄ ترانه ؛�متن

 اینترلود، راپسودی،؛�سمفونی، کنسرتو، کنسرتو گروسو، کانتاتا، اپرا

 مارش، موسیقی رقص، والس، تانگو،؛�سویت، سرناد، کوارتت، فوگ

 ناله ؛�پولکا

، اپرا، ترانه، سرود، آواز، آهنگ، نغمه، ساز،موسیقیآوازی

 ترجیع،؛�سازوآواز، سازونواز،� ترانۀ محلی، الالیی، تصنیف، همراهی

؛� تحریر، غلت، انواع تحریر، بلبلی، پروانه، پرستو، ...؛�مرصع خوانی

 غنا، سازوضرب، بزن وبکوب ؛� نوحه؛�ویبراتو

؛� تکنوازی، کنسرت؛�، دوئت، تریو، کوارتتگروهنوازندگان

ارکستر، گروه کُر، ارکسترسمفونی، ارکستر فیالرمونیک، ارکستر

مجلسی، باند

 آهسته، تند،؛�، آوازی، مترنم410، خوش آهنگ موسیقایی ]صفت[

 دل انگیز، دلنشین ؛�410 ضرب ]موسیقی[ ◄الرگو، آداجیو 

⍃ 837، سرگرمی 410 آهنگ 

 موسیقی دان413
 نوازنده، مطرب، خواننده، رهبر؛�، سراینده، آهنگسازموسیقیدان ]اسم[

 نوازنده، ویولنیست،؛� باربد؛� خنیاگر، رامشگر، مغنی؛�ارکستر، آرتیست

؛�ویولن زن، شیپورچی، بوقی، شیپورزن، تنبک زن، طبال، سنتورزن

 نقال،؛� مداح، قاری، خواننده، آوازه خوان،� آوازخوان؛�عاشق، عاشیق

 ارکستر، باند، ارکستر مجلسی، ارکستر؛�داستانسرای� دوره گرد

 آهنگساز، ویوالدی، باخ،؛�412 گروه نوازندگان ◄فیالرمونیک 

 رقاص، بالرین ؛�موتزارت، بتهوون، استراوینسکی

⍃ 414، ساز 410، آهنگ 409 صدای حیوانات 

 ساز414
، وسیلۀ موسیقی، سازهای زهی، بادی، چوبی، برنجی،ساز ]اسم[

◄ 725 نوازندگی، اجرا ؛�413 ارکستر، موسیقی دان ؛�▼کوبشی

 وسایل مربوط� به نوازندگی: آرشه، مترونوم، مضراب،؛�412موسیقی 

 کوک ساز ؛�زخمه، زبانه

، کمانچه، ویلن، ویولن سل، ویوال،سازهایزهی)رشتهای(

؛�، سه تار▼ تار؛� چنگ، هارپ، قانون؛� عود، گیتار، ماندولین؛�کنترباس

 آرشه ؛� سازهای مضرابی�؛�سیتار

، باسون، کالرینت، نی، نای، فلوت، سرنا، اوبوا،سازهایبادیچوبی

؛�353 لولۀ بادی ؛� سوت، سازدهنی؛� ارگ، ارگانون؛�قرنی، رکوردر

 آژیر ؛�باالبان، غوشه

، شیپور فرانسوی، ترومبون، توبا، شیپور،سازهایبادیبرنجی

ترومپت، ساکسوفون، کورنت، هورن )شیپور( فرانسوی،� بوق، ناقور 

، کوبه ای، ضربی(، طبل، دهل، تمبکسازهایکوبشی)ضربهای

)تنبک(، ضرب، تیمپانی، گزیلوفون )کسیلوفون(، زنگ، مثلث، دایره،

گونگ، سنج، گلوکنشیپل، ویبرافون، ایدیوفون، میله های چوبی، عربانه،

 ؛�412 ناقوس ؛�▼ سنتور، پیانو؛�غوشه، تمبور )تنبور، طنبور (، تمبال

، ضبط صوت، گرامافون،� گردانندۀ دیسکدستگاهپخشصوت

 کاست،؛� استریو، اکو، اکوالیزر؛�▼ آالرم، آژیر، سایر سازها؛�فشرده

نوار،� صفحه، دیسک )لوح( فشرده، سی دی، کارتریج، دی وی دی

 مضراب،� مضراب خور ؛� سیتار؛�، سه تار، گیتار، عودتار

، ارگ، صفحه کلید، کی بورد، فورته پیانو، کالویه، کالویکورد،پیانو

هارپسیکورد، کالوسن

، کی بورد، آکاردئون، الکتروفون،سازها-سایر:سینتسایزر

سازدهنی، ملودیکا 



410 نواختن ◄ساززدن ]فعل[

⍃ 415، شنوایی 413 موسیقی دان 

 شنوایی415
 398 صدا ؛�، حس شنوایی، سامعهشنوایی ]اسم[

،459 امتحان شفاهی، امتحان ؛�455، گوش دادن، استماع، توجه شنود

 استراق سمع، شنود، جاسوسی،؛�520 لب خوانی،� تفسیر ؛�459پرسش 

 مصاحبه،؛�548صدا، ثبت   ضبطِ؛�523، نهفتگی 459عملیات سری 

 اصغا ؛�584عام، محاوره  بار

، مستمع، مخاطب، حضار، اطرافیان، شاهد، گواه، تماشاگر،شنونده

 531 گوینده ≠ ؛�441بیننده 

، سمع، عصب شنوایی، اللۀ گوش، سوراخ گوش، پردۀ گوش،گوش

 شنوایی سنجی، اُدیومتری، اُدیومتر، وسیلۀ ؛�گوش میانی، نرمه، استاش

 سامعه ؛�465اندازه گیری 

 هدفون، گوشی،،�531، سمعک، موبایل و تلفن وسیلۀشنوایی

،400 میکروفن، مگافون، بلندگو ؛�531واکی تاکی، بی سیم، مخابرات 

 630 وسیلۀ برقی ،�549وسیلۀ ضبط 

 مواظب،� متوجه؛�، شنوایی، شفاهی، آکوستیک، شنواسمعی ]صفت[

455

، گوش دادن، گوش فرادادن،� دقت کردن، توجه کردنشنیدن ]فعل[

455 

، آمدن، به گوش رسیدن شنیدهشدن

⍃ 414، ساز 398 صدا 

 َکری416
399 سکوت ؛� گویش کروالل؛�، ناشنوایی، سنگینی گوشَکری ]اسم[

456، ناشنوا، گوش سنگین، سنگین گوش، کروالل، بی توجه َکر ]صفت[

، گوش458، نشنیدن، نادیده گذشتن، غفلت کردن بودنَکر ]فعل[

760ندادن، امتناع کردن 

400، پردۀ گوش را پاره کردن، بلند صحبت کردن کردنَکر

⍃ 458، غفلت 456 بی توجهی 

 روشنی417
،▼، نور، پرتو، شعاع نورانی�420، تابناکی، روشنایی روشنی ]اسم[

، آفتاب، ضیا، مهتاب،128، نور روز، صبح ▼درخشش، تابش، فروغ

شمع، چراغ  نور مصنوعی، نور؛�419 گرگ و میش ؛�420چراغانی 

بودن، ، نورانی بودن، برق، جال، صیقلی▼ تشعشع؛�420، مشعل 420

، سرخی، هاله، کورونا،▼ فروغ؛�379 شعله، آتش ؛�درخشندگی، تأللو

 وضوح، صراحت؛�425 رنگ ؛�437طیف، اسپکتروم، بیناب، رنگارنگی 

 رونق، اشراق،� نورانیت، انوار� ؛�422 شفافیت ،�567کالم 

، شعاع نور، پرتو، تیغ، شعشعه، شعاع، باریکه، سو، بارقه،شعاعنورانی

آذر، برق، صاعقه، جرقه، اخگر، آذرخش، شراره،� شرار، شرر، اشعه،�

160 برق، الکتریسیته ؛� فوتون؛� لیزر؛�امواج� الکترومغناطیس

، سرخی، گداختگی، آتش▼، سو، شفق، طلوع، غروب، تشعشعفروغ

 هاله،؛� نور، تأللو، تابش، آفتاب زردی؛� فلورسانس،� فسفرسانس؛�379

437 طیف، اسپکتروم، بیناب، رنگارنگی ؛� شفق قطبی، اُرورا؛�کورونا

، پرتوافشانی، پرتوافکنی، تأللو، تابش، تابناکی، درخشش،تشعشع

درخشندگی، گسیل، نشر، انتشار، برق، رادیواکتیویته، پرتوزایی، انرژی

 موج رادیویی، موج کوتاه، موج بلند، نوسان؛� نورافشانی، نورپاشی؛�160

 الکتریسیتۀ ساکن،؛� پارازیت، تداخل برقی؛�531، پخش رادیویی 317

 تشعشع الکترومغناطیسی، الکترومغناطیس،؛�160برق، الکتریسیته 

قرمز، فرابنفش، ماورای بنفش، اشعۀ ایکس، مرئی، فروسرخ، مادون نور

 پرتونگاری،؛�اشعۀ مجهول، اشعۀ آلفا )بتا، گاما، کاتدی، الکترونی(

 منبع؛� تشعشع کننده، رادیاتور، هیت سینک؛�رادیوگرافی، پرتودرمانی

 160انرژی 

 تصویر؛�، بازتاب، بازتابش، برگردان، برگشت، بازتاب نورانعکاس

 انکسار، شکست، پخش، دستگاه؛� وارونی جانبی؛�551درآینه، تصویر 

سیاه، مستنیر، کسب نورکننده نور، جسم  جذبِ؛�551، تجسم 442نوری 

، سیاه و سفید، نور و سایه، سایه روشنکنتراستنوری

 ضریب شکست نور، سرعت؛�، نورشناسی، اُپتیک، آپتیکزعلمنور

 ابزار نوری، قلم نوری، دستگاه؛� تار نوری، لولۀ نور، فیبر نوری؛�نور

551، عکاسی 442نوری 

؛�، نورانی، منور، مشعشع، مشتعل، فروزان، افروزندهروشن ]صفت[

جال،  براق، صیقلی، دارای؛�آفتاب گیر، آفتابی، نوردار، نورباران�

 تابان، تابناک،؛�آینه، اطلسی، متالیک، جالدار، منعکس کنندۀ نور مثل

مشعشع، رخشان، انور،� کورکننده، درخشنده، عالمتاب، پرتوزا،

؛� جلی، متجلی، منیر، ساطع، وهاج، بهیه؛�420رادیواکتیو، درخشان 

؛�422 زالل، شفاف ،�567 بارز، عیان، واضح، صریح ،�522آشکار 

نوربخش،� نورافشان، پرتوافکن، پرتوافشان، نورگستر

دادن، تابیدن، تافتن، افکندن، نور ، نورتشعشعکردن ]فعل[

بودن،  روشن بودن، درخشیدن، مشعشع؛�افشاندن افکندن، پرتو پرتو

 روشن شدن،؛�انداختن، ساطع شدن، آینه انداختن زدن، نور سوسو

 آفتاب؛�381 افروختن، آفتاب دادن، روشن کردن ؛�ازتاریکی درآمدن

 براق کردن، جال دادن، صیقلی کردن،؛�379گرفتن، گرم شدن 

420درخشان کردن 

⍃ 379، گرما 321، کیهان 128 صبح - بهار - تابستان،

،442، دستگاه نوری 427، سفید 422، شفاف 420روشنایی 

 443پیدایی 

 تاریکی418
، شب،428، ظلمت، خاموشی، تیرگی، ظلمات، سیاهی تاریکی ]اسم[

◄ درپرده بودن ،�527 عدم وضوح، ابهام، استتار، اختفا ؛�129نیمه شب 



 سایه، ظل؛�423 کدر ◄ تاری، کدر بودن ؛�421پرده 

 افول، زوال،؛�، غروب446، کسوف، خاموشی، ناپدیدی تیرهسازی

◄ تیرگی روابط، کدورت ؛�شدن  آفتاب زدگی، برنزه؛�تیره شدن

 خورشیدگرفتگی، آفتاب گرفتگی، گرفتِ جزئی، قدرِ؛�881دشمنی 

گرفت

، تیره، ظلمانی، قیرگون، سیه فام، بی فروغ، تیره وتار، کمتاریک ]صفت[

 428 سیه چرده، سیاه پوست، سیاه ؛�423 تار، کدر ؛�419نور 

 نقابدار؛� درتاریکی، درنقاب، درسایه؛�، ابری421، محفوظ خاموش

 تاریک شدن، آفتاب؛�، تیره بودن،� کدر بودنتاریکبودن ]فعل[

گرفتن، آفتاب پریدن، غروب کردن 

، حفاظ226، پرده کشیدن، سایه انداختن، پوشاندن تاریککردن

428، سیاه کردن 423، کدر کردن 419، کم نور کردن 421کشیدن 

،382، کلید خاموشی را زدن، اطفای حریق کردن خاموشکردن

فرونشاندن

⍃ 421، حفاظ 419، گرگ و میش 129 عصر - پاییز - زمستان،

 428سیاه 

 گرگ و میش419
، تاریک و روشن، بین الطلوعین، سحر، بامداد،گرگومیش ]اسم[

فلق، ناروشن، خاکستری، غروب، آفتاب زردی، هوای ابری

،418، عدم وضوح، مِه، گرفتگی، افول، زوال، تیره سازی رنگپریدگی

418مات بودن، تاریکی 

، مهتاب417، روشنایی ضعیف، جنبش، سو، فروغ ضعیفپرتو

423، تیره، رنگ پریده، مبهم، تار، مات، کدر کمنور ]صفت[

 سایه روشن؛�226، سایه، پوشیده سایهمانند

شدن،  کم نور؛�440 مبهم دیدن ؛�، کدر بودنبودنکمنور ]فعل[

 523 درکمین بودن ؛�به زوال گذاشتن رو

،226، پوشاندن 423کردن  ، کدر418، تاریک کردن کمنورکردن

418خاموش کردن 

⍃ بی رنگی423، کدر 421، حفاظ 418، تاریکی 355 حباب ،

 444، ناپیدایی 440، کم سویی 426

#420 روشنایی 420
، شعله، آتش▼، مشعل▼، منبع نور، چشمۀ نور، چراغروشنایی ]اسم[

؛�321، شهاب 321، اختر، کوکب، ستاره 321، ماه 321، خورشید 379

 روشن سازی، تنویر،؛�417 برق، شعاع نورانی ؛�جسم نورانی،� منیر

؛� ماهتاب؛�417 نورپاشی، نورافشانی، پرتوافکنی، تشعشع ؛�▼چراغانی

 واحد شمارش وسایل؛�417 روشنی ◄تابناکی، درخشش، تابش 

روشنایی: چراغ، شمع، شعله

، روشنایی )گازی(،▼، پیه سوز، شمع، شمعدان، قندیل، چراغمشعل

 وسایل رساندن سوخت، فتیله، انبر ؛� فروزه؛�385کبریت، روشن کننده 

، فانوس، المپ، نئون، چلچراغ، لوستر، جار، شمعدان، روشنایی،چراغ

؛� سراج، مصباح، زجاجه، مشکات؛�نورافکن، پروژکتور، پریموس، بادی

 المپ؛�اجزای المپ: حباب، فیالمان، رشته، تنگستن، پایه، استارت

؛�فیالمان دار،� نئون، فلورسنت، مهتابی، آفتابی، هالوژن، کم مصرف

 چراغ؛� لیزر؛�جاچراغی، قندیل، شمعدان، چراغ آویز، چلچراغ، چراغدان

 383 بخاری ◄خوراک پزی، عالء الدین، اجاق 

؛�، روشنایی، روشنایی خیابان، آذین بندی، نورپردازی�چراغانی

نورافکن

، فانوس دریایی، چراغ چشمک زن، چراغ راهنماچراغراهنمایی

، آفتاب مهتاب، ترقه، نارنجک، فشفشه، کوزه، سیگارت،آتشبازی

 زرنیخ، باروت، اکلیل سرنج، مواد منفجره؛�دینامیت

، فروزان، شبنما، تابنده، افروخته،417، نورانی،� روشن درخشان ]صفت[

 درخشنده، براق، اطلسی، صیقلی، متالیک، برافروخته، تابان،؛�عالمتاب

؛�تابناک، مشعشع، منور، رخشان، مشتعل، آتشفشان، آتشین، پُرخون

 جلی، متجلی،؛�نوربخش،� نورافشان، پرتوافکن، پرتوافشان، نورگستر

 ▲ چراغ◄ صفات چراغ: بادی، مهتابی ؛�منیر، مستنیر، متأللی، آبدار

، براق کردن، جال دادن، صیقلی کردن، واکسدرخشانکردن ]فعل[

، لیز کردن357، چرب کردن 417زدن، روشن کردن، تشعشع کردن 

258، روان کردن 334

⍃ 417، روشنی 379، گرما 321 کیهان 

 حفاظ . پرده421
، روکش، محافظ، روکش محافظ،226، پوشش ▼، پردهحفاظ ]اسم[

،�662 جان پناه ،�662 پناهگاه ؛�، جدار235سپر، سپر حرارتی، حائل 

 پلک،؛�226، سقف 226 چتر، خیمه، چادر ؛�194، آالچیق 226سایبان 

 فیلتر، پاالیه،؛�235، دیوار 235 تیغه، حصار ؛�عینک آفتابی، شیشۀ مات

 محافظت،؛�228 روبند، حجاب، ستر، پوشاک ،�527ماسک، نقاب 

، جلوگیری778 نگهداری ◄ حفظ اموال ،�660 حفاظت ◄ایمنی 

[660 حامی ◄ ]فرد محافظ ؛� 666 حفظ ◄ازفساد 

، کرکره، پرده کرکره، دراپه، پشت پنجره ای،226، سایبان پرده

 پشت پرده بودن،؛�226  پوشش،�527 نقاب ؛�آفتاب گیر، آفتاب گردان

استتار

؛�، محجبه، مستور228، پوشیده، لباس پوشیده، ملبس محفوظ ]صفت[

؛� مضبوط؛� حمایت شده؛� زره پوش، دوجداره؛�درپرده، درسایه، سایه

چشم بسته

، آفتابی ]عینک[، حائل محافظ

، روکش کردن، باروکش محافظت کردن،حفاظکشیدن ]فعل[

 پنهان کردن، پرده؛�235، دیوار کشیدن 228پوشاندن، لباس پوشاندن 

 سپر بال شدن، محفوظ داشتن، پناه دادن، درپناه خود گرفتن،؛�کشیدن

 حفظ کردن؛�713 دفاع کردن ،�660حمایت کردن، حفاظت کردن 

666 حفظ کردن ◄ سالم نگه داشتن ؛�778]اموال[،� نگهداری کردن 



⍃ 423، کدر 419، گرگ و میش 418، تاریکی 226 پوشش 

 شفاف422
؛�، وضوح417، نازکی، زاللیت، زالل، روشنی شفافیت ]اسم[

 526 افشا ◄شفاف سازی 

؛�، هوا، آب، کریستال، بلوره، الماس، برلیان، تور، حریرمحیطشفاف

؛�194 بطری، جام، کاسه ؛�شیشه، آبگینه، زجاج، مینا، بلور، ویترای

 انکسار، شکست نور؛� منشور؛�442 عدسی، دستگاه نوری ؛�442آیینه 

 کاغذ؛� شیشه گری؛� مرآت؛� شیشۀ عمر؛�417درمحیط شفاف، انعکاس 

کالک، ترانسپارنت، رنگ شفاف 

 براق، صیقلی،؛�، زالل، شیشه ای، بلوری، روشن، سفیدشفاف ]صفت[

؛�417آینه، اطلسی، متالیک، جالدار، منعکس کنندۀ نور، روشن  مثل

 واضح، نت ؛� متأللی، وهاج، متبلور، مصفا؛�، حریری163نازک 

، نور را رد کردن، زالل بودن، تهش را دیدن، مثلشفافبودن ]فعل[

 شفاف کردن؛�شیشه بودن

⍃ 417 روشنی 

 کدر423
 مات،؛�، حاجب، تیره، تار، مرده، غلیظ، اندود، گل آلودکدر ]صفت[

 شیری، شیری رنگ، ابری،؛�649 کثیف ؛�419 کم نور ؛�424نیمه شفاف 

 اُپیک؛�مهی

 کم نور،�649، رنگ کردن، اندودن، کثیف کردن کردنکدر ]فعل[

 کدر بودن؛�421، حفاظ کشیدن 226، پوشاندن 419کردن 

⍃ 424، نیمه شفاف 421، حفاظ 419 گرگ ومیش

 نیمه شفاف424
 مات، کدر؛�، دودی، آفتابی، شیری، شیری رنگنیمهشفاف ]صفت[

 شیشۀ مات، مروارید، ویترای؛�423

⍃ 437 رنگارنگی 

 رنگ425
،437، رنگ طبیعی، رنگ خالص، منشور، طیف، رنگارنگی رنگ ]اسم[

 علم کروماتیک؛� عکس رنگی؛�553نقاشی 

؛�431، روشنی، گرمی، رنگ ورو، سرخی چهره، رنگ قرمز فام

ته رنگ، سایه، لعاب

 رنگ؛�843، رنگ، پیگمان، سرخاب، لوازم� آرایش مادۀرنگی

، رنگ آبی436، نیل، بنفش 431گیاهی، زعفران، روناس، رنگ قرمز 

 تینر، کلر؛� مادۀ ثابت کننده؛�845 لکه ؛�، رنگ شیمیایی435

؛�437، رنگارنگ، گوناگون 144، رنگ شده، ثابت رنگی ]صفت[

نقاشی شده

، روشن، خیره کننده، الوان،� شادپررنگ

؛�427، سفید 426، مالیم، باز، مات، رنگ ورورفته، بی رنگ کمرنگ

573کالم ساده و بی پیرایه 

، لکه226 اندودن ،�553، رنگ زدن، نقاشی کردن رنگکردن ]فعل[

، لعاب زدن427کردن  کردن، سفید

⍃ 553، نقاشی 437 رنگارنگی 

 بی رنگ426
422 شفافیت ؛� کم خونی، آلبینیسم؛�، رنگ پریدگیبیرنگی ]اسم[

، مادۀ بی رنگ کننده، پروکسید، کلر، آهک، اُکسیدانبلیچ

،427، سفید 425، رنگ پریده، مثل شیربرنج، کم رنگ بیرنگ ]صفت[

361، مرده 419 ، کم نور429 خاکستری ؛�651ناسالم 

، رنگ رفتن،427شدن  ، بی رنگ شدن، سفیدرنگباختن ]فعل[

رنگ ورو رفتن، پریدن، کمرنگ شدن، آفتاب خوردن

، ازجال انداختن، آفتاب دادن427کردن  ، سفیدبیرنگکردن

⍃ 427، سفید 419 گرگ و میش 

 سفید427
 سفیدپوستی؛�، سپیدیسفیدی ]اسم[

، سپیده، مرمر، برف، گچ، شیر، آرد، نمک، عاج، مروارید،چیزسفید

؛� سفیدپوشان تیم ملی؛� آدم سفیدپوست، روشن، بلوند؛�دندان، بلور

ریش سفید

، دوغاب، سفیدآبرنگسفید

، سیمین، شیری، استخوانی، گچی، دوغی، نقره ای، روشنسفید ]صفت[

 مرمری )مرمرین(، بلوری، برفی، پوشیده؛�422، براق، شفاف 417

 425 کم رنگ ؛�ازبرف

، مثل گچ شدن سفیدشدن؛�کردنسفید ]فعل[

⍃ 433، زرد 429، خاکستری 426، بی رنگی 417 روشنی 

 سیاه428
 سیاه پوستی؛�418، تیرگی، ظلمات، تاریکی سیاهی ]اسم[

 حاجی؛� سیاه جامگان؛�، قیر، ذغال، زاغ، شب، دوده، کربنچیزسیاه

 آدم سیاه پوست، زنگی، برزنگی، کاکاسیاه، تیره پوست، سبزه؛�فیروز

، مرکب، جوهر، مدادسیاه، پوست انار، پوست گردو رنگسیاه

؛�، مشکی، سیه فام، زغالی، نوک مدادی، پرکالغی، قیرگونسیاه ]صفت[

؛� چشم سیاه، موسیاه، سیه پوش؛�381 گرم شده ◄سوخته، آفتاب سوخته 

،418، تاریک 425 پررنگ ؛�سیه چرده، تیره، برزنگی، سیاه پوست

 649ناپاک 

، سوزاندن418 تاریک کردن ،�649، کثیف کردن سیاهکردن ]فعل[

 سیاه شدن، دوده گرفتن؛�381

⍃ 418 تاریکی 



 خاکستری429
، دودی، طوسی، جوگندمی، سربی، ارتشی، مدادی،خاکستری ]صفت[

نوک مدادی 

⍃ 427 سفید 

#430 قهوه ای 430
، خرمایی، برنزه، بلوطی،� شاه بلوطی، فندقی، قهوه ایقهوهای ]صفت[

 رنگ؛�روشن، بژ، گندمگون، سبزه، آجری، باروتی، اُخرایی، تلخ

قهوه ای و چیز قهوه ای رنگ: گل اخری، بادام سوخته، کارامل

⍃ Q381 گرمایش 

 سرخ431
 چیز قرمز: چغندر، لبو، آلبالو،؛�، گداختگی، التهابسرخی ]اسم[

 سرخک، سرخجه، بیماری؛�گوجه فرنگی، یاقوت، عقیق، آتش، لُنگ

 آدم سرخپوست؛�651پوستی 

، شنگرف، روناس، الک، سرخاب، زرشک رنگقرمز

، قرمز، سرخ رنگ، زرشکی، جگری، آجری، الکی،سرخ ]صفت[

سرخابی، آلبالویی، احمر، عنابی، مرجانی، اناری، عقیقی، پشت گلی،

 صورتی ؛�یاقوتی

 شرمنده ؛� خونی؛�، آتشین، آتشی، تافتهگداخته

⍃ 843، آرایش 436 بنفش 

 نارنجی432
 فانتا؛�، حنایی، مسی، پرتقالی، زعفرانینارنجی ]صفت[

 زرد433
 چیز زرد، صفرا، گوگرد، طال،؛�، هپاتیتیرقان خزان،،�زردی ]اسم[

؛� آدم زردپوست، چشم بادامی؛�زر، توپاز، نرگس، لیمو، زعفران، خردل

زردپوشان تیم برزیل

، )مادۀ رنگ کنندۀ زرد(، ریوند، زرد کادمیوم، زرد کروم،رنگزرد

زعفران، زرنیخ، اخرا 

، طالیی، زرین، لیمویی، ترنجی، بژ، کرم، زعفرانی،� عسلی،زرد ]صفت[

قناری بلوند، روشن، بور، اکلیلی، زرد

 سبز434
 چیز سبز، زمرد، یشم، سبزه، کلروفیل،؛�، چمنسبزی]رنگ[N ]اسم[

سبزینه، برگ، جنگل

، بادامی، پوست گردو، زاج رنگسبز

، زیتونی، زمردی، یشمی، اطلسی، ماشی، سبز تیره،سبز ]صفت[

مغزپسته ای، پسته ای، پوست پسته ای 

⍃ 435، آبی 366 گیاهان 

 آبی435
، آسمان، دریا، فیروزه، نیل، الجورد، کات کبودچیزآبیرنگ ]اسم[

، نیل، کوبالترنگآبی

، نیلی، فیلی، سرمه ای، آسمانی، فیروزه ای، آبی نفتی، کبود،آبی ]صفت[

ارغوانی،� نیلگون، ازرق، الجوردی، اطلسی 

⍃ 436، بنفش 434 سبز 

 بنفش436
 بادمجانی،؛�435، ارغوانی، پوست پیازی، کبود، آبی بنفش ]صفت[

431قرمز، صورتی، سرخ  و بادنجانی، آبی

 رنگارنگی437
15، تلون، گوناگونی، تنوع، اختالف، تفاوت رنگارنگی ]اسم[

قزح، صدف، رنگارنگ، قوس رنگین، چیز ، چیزرنگینکمان

رنگی طاووس، طیف، مداد طاووس، پر

 خدشه،؛� وصله، پینه؛� لک، خط، کک ومک،�845، لکه خال

خط خوردگی

، مختلف، جورواجور، قدونیم قد، الوان،�82، متنوع گوناگون ]صفت[

؛�844، ملون، متلون، نقش ونگاردار، مزیّن ▼رنگین، رنگارنگ

604 بوقلمون صفت، متلون، دمدمی ؛�رنگین کمان

، ابلق، جوگندمی، الوان،� رنگین، ملون، خوش خط وخال، زیبارنگارنگ

 چپار ؛� رنگین کمان؛�844 نقش ونگاردار، مزیّن ،�841

؛� خدشه دار، مخدوش، خط خورده؛�، لکه دار، کک مکیخالدار

 خط چین، نقطه چین، هاشور؛�خال خالی، نقطه نقطه، آالپلنگی

 منبت کاری شده؛�، پیچازی، چهارخانه، سیاه وسفید، اسکاچشطرنجی

 مثل گورخر؛�، خط دار، مخطط، شیاردار، رگه دارراهراه

، طرحدار کردن، وصله پینه کردن، تعمیررنگارنگکردن ]فعل[

؛�844 گلدوزی کردن، منبت کاری کردن، تزیین کردن ؛�656کردن 

649لکه کردن، لک کردن، کثیف کردن 

⍃ 424، نیمه شفاف 82، تنوع 43، آمیختگی 17 ناهمگنی،

 425رنگ 

 دید . بینایی438
، نظر، بینایی، باصره، دید چشم، مشاهده، رؤیت، تشخیص،دید ]اسم[

 حس؛�▼ قدرت دید، عیبهای چشم؛�536 مطالعه ؛�▼برانداز، تماشا، نظاره 

 بَصَر،؛� نور دیده، روشنایی چشم، سو؛�417 اُپتیک، علم نور ؛�984ششم 

498بینش، نگرش، بصیرت 

 کاسۀ چشم، تخم چشم، قرنیه،؛�، دیده، بیننده، بصر،� عینچشم

مردمک،� عنبیه، عدسی، سفیدی چشم، زجاجیه، رتینا، شبکیه، عصب



 چشم شور، طلسم؛� قدرت دید، تطابق؛�بینایی، مشیمیه، غده اشک، ابرو

[، سرشک،836شیون ◄ اشک، گریه، ]؛� پلک، مژه، مژگان، ابرو؛�983

تَر، خونابه، دیده، گوهر مژگان، لولوی ژاله، آب دیده، دمع، گوهر

خوشحالی، اشک طرب، شادی، گریۀ  اشک شوق، گریۀ؛�339آب 

؛�نو، هالل  کمان ابرو، ماهِ؛� نرگس، بادام،� خمار، شهال؛�اشک ندامت

 عیبهای چشم: پیرچشمی، دوربینی،؛�بینایی سنجی، اُپتومتری

 440 کم سویی ◄نزدیک بینی، آستیگماتیسم، ... 

، نظر، دید، برانداز،� نیم نگاه، گوشۀ چشم، نگاه چپ چپ، نگاهنگاه

نگاه، چشم بهم زدن، طرفۀالعین، لمحه،  یک؛�دزدانه، چشمک، تلمیح

522 تجلی ◄ درانظار بودن ؛� محو، خیره؛�116لحظه 

، تماشا، سیر، برانداز، ورانداز، مشاهده، رؤیت، دید، بازدید،نظاره

، زیارت، سیاحت،459بازبینی، بازرسی، تحقیق، شناسایی، جستجو 

نظر، تغییر  تجدید≠ ؛�321 رصد، ستاره شناسی ؛�837گردش، سرگرمی 

 جاسوسی، عملیات؛�689 نظارت، مدیریت ؛� اولین نگاه؛�603عقیده 

 عنایت،؛�882 دیدار، مالقات، دیدوبازدید ؛�498 بصیرت ؛�459سری 

 نظربازی، چشم چرانی؛�455التفات، مالحظه، اعتنا، توجه 

 سن، صحنه، دکور؛�445، دورنما، منظر، افق، آفاق، منظره چشمانداز
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 نگرش،؛�، نقطۀ دید، مطمح، محل نگاه کردن، محل نظرزاویۀدید

رصد، رصدخانه  پست دیدبانی، محل؛�485دیدگاه، جهان بینی 

؛�417، اپتیک، نوری، روشن 443، دیدنی، مرئی، پیدا تصویری ]صفت[

 ▼ چشمی◄مربوط به چشم 

،440، بینا، تیزبین، نزدیک بین، دوربین، آستیگمات، کم  سو چشمی

 حیران، محو، خیره، وق زده،؛� مربوط به نگاه: چپ چپ، دزدانه؛�عینکی

 اشک بار، بارانی، اشکی ؛�ازحدقه درآمده، زُل

، رؤیت کردن، درنظر گرفتن، مشاهده کردن، متوجه شدندیدن ]فعل[

455

،490، استنباط کردن، بصیر بودن، دانستن 480 ◄تشخیصدادن

 484، پی بردن 484کشف کردن 

کردن،  برانداز؛�، نظر انداختن )افکندن(، شاهد بودننگاهکردن

◄کردن، نظاره کردن، خوردن، چشم چرانی کردن  زدن، تماشا دید

 ناخنک زدن، نگاه اجمالی کردن، تورق کردن،؛�878گستاخ بودن 

 رصد کردن؛�نگاه سطحی کردن

، نگریستن، خیره نگریستن، زُل زدن، نگاه کردن،چشمدوختن

 بُراق شدن، خیره و مستقیم؛�455کردن، دقت کردن، توجه کردن  نظر

نگاه کردن، بر زدن 

، مراجعه کردن، تفحص کردن، کنجکاوی کردنبازرسیکردن

 882زدن   دیدوبازدید کردن، سَر؛�536، مطالعه کردن 453

، دیدبانی457، مواظب بودن 457، مراقبت کردن مواظبتکردن

کردن

 664! ببین! باش! اخطار نگاهکن ]قید[

⍃ 445، پدیداری 443، پیدایی 441 بیننده 

 کوری439
◄ شب کوری، کوررنگی، عیوب چشم ؛�، نابیناییکوری ]اسم[

 عصای؛�586 بریل، نگارش ؛� نقطۀ کور؛� برف کوری؛�440کم سویی 

 کورمال ؛�سفید

؛�، چشم بسته456 بی توجه ؛�، نابینا، زنده دل، روشن دلکور ]صفت[

باباغوری 

 کورمال کورمال راه رفتن؛�، ندیدن، نابینا بودنکوربودن ]فعل[

495، خیره کردن، چشم را بستن، گمراه کردن کردنکور

⍃ 440 کم سویی 

#440 کم سویی 440
، ضعف چشم، عیوب چشم، دوربینی، نزدیک بینی،کمسویی ]اسم[

چشم چپ، لوچی، دوبینی، آستیگماتیسم، کاهش تطابق، پیرچشمی،

آوردن،  بیماریهای چشم: آب مروارید، آب؛�کوررنگی، شب کوری

باباغوری، آب سیاه، تراخم

 سراب، میراژ،،�552، خطای دید، تجسم غیرواقعی خطایباصره

18  تشابه؛�513 رؤیا، تخیل ؛�542فریب 

؛� کم  سو؛�، دوربین، لوچ، یک چشمنزدیکبین)ضعیفچشم(N ]صفت[

آستیگمات 

، مبتال به پیرچشمی شدن، عینک زدنضعیفچشمبودن ]فعل[

، خوب ندیدن، تشخیص ندادن، قاطی کردن، خیره شدنمبهمدیدن

⍃ 445، پدیداری 439، کوری 419، گرگ ومیش 4 بی جوهری 

441Qبیننده 
، ناظر، تماشاگر، نظاره کننده، مخاطب، حضار، بینندگان،بیننده ]اسم[

، کشیک،749 نگهبان ؛� هوادار؛�466 گواه، شاهد ؛�تماشاگران، اطرافیان

؛�664 آگاهی دهنده ؛�، یابنده484، کاشف 268 جهانگرد ؛�دیدبان

،�531 گوینده ≠ ]؛�415 مستمع، شنونده ؛�459 بازپرس ◄کارآگاه 

[594مجری 

⍃ 438 بینایی 

 دستگاه نوری442
، ذره بین، عینک،▼نوری، شیشه، عدسی ، ابزاردستگاهنوری ]اسم[

، تلسکوپ، دوربین نجومی،▼، میکروسکوپ▼دوربین عکاسی، دوربین

؛� رادار؛�▼پروژکتور، استروبوسکوپ، آپارات، پریسم، پریسکوپ، آینه

 فانوس،؛�417 انعکاس نور، انکسار نور، انعکاس ؛�، تلویزیون445سینما 

 لیزر، قلم نوری؛�417 علم نور ؛�420چراغ 

؛� متخصص اپتومتری؛�، آفتابی، دودی، طبی، پنسی، ذره بینعینک

438عیبهای چشم 



 عدسی همگرا، محدب، واگرا،؛�، فاصلۀ کانونی، توان عدسیعدسی

 196 فن ذره بینی ؛�مقعر، کروی، استوانه ای، محدب الطرفین

Nعدسی چشمی،؛�196، نوری، الکترونی، فن ذره بینی میکروسکوپ 

عدسی شیئی، عدسی همگرا

، آیینه، آینۀ کوژ، محدب، کاو، مقعر، شلجمی، تخت )مسطح(،آینه

◄ جیوه ؛� صیقل؛� آینۀ قدی، جیبی، آینۀ تمام نما، آینۀ کنسول؛�کروی

 بازتابش، انعکاس نور، انعکاس؛�422 شیشه، محیط شفاف ؛�319عنصر 

 مرآت؛�417

، دوربین عکاسی، رفلکس، دوربیندوربین]تصویربردار[

 عدسی تله فتو،؛�فیلمبرداری، هندی کم، دوربین دیجیتال، وب کَم، موبایل

؛�551 عکس، هولوگراف،� تصویر ؛�551 عکاسی ؛� فیلم، ویدیو؛�زوم

آپارات 

 دوربین؛�، دوربین نجومی، تلسکوپ بازتاب یا نیوتونیتلسکوپ

 بزرگنمایی، بزرگنمایی زاویه ای؛� عدسی مرکب؛�دوچشمی منشوری

⍃ 551 ، تجسم445، پدیداری 417، روشنی 321 کیهان 

 پیدایی443
؛� بداهت؛�، نمایانی، وضوح، شفافیت، برجستگی، عیانیپیدایی ]اسم[

 جلوۀ وارونه، تجسم؛�522، تجلی 445بروز، طلوع، ظهور، تظاهر 

 میدان؛�438 عمق دید، دید ؛�438 منظره، چشم انداز ؛�552غیرواقعی 

 رایت ؛�183دید، دامنه 

، مرئی، درمعرض دید، پدید، پدیدار، معلوم،� محسوس،پیدا ]صفت[

،�522مشهود، قابل مشاهده، قابل تشخیص، ملموس،� بارز، هویدا، آشکار 

 باز،؛� دروغی، تحریف شده، هجوآمیز، مستتر؛�445ظاهر، ظاهری 

 برمال، علنی، عیان، نمایان، فاش، آشکارا ؛�سخت

، نِت، روشن، متمایز، مشخص، نپوشیده، چشمگیر، جلوه گر،واضح

 شناخته، معلوم الحال ؛�برجسته، قابل تمیز، بارز، نمایان

، معلوم بودن، مرئی بودن، باریدن، برآمدن، نشانبودنپیدا ]فعل[

داده شدن،� توجه را جلب کردن، به نظر آمدن دادن، مشخص بودن،� تمیز

کردن، به دست  پیدا؛�شدن آمدن، تجلی پیداکردن، ظاهر ، رو445

484آوردن، یافتن، کشف کردن 

⍃ 516، قابلیت درک 445، پدیداری 438، بینایی 417 روشنی،

 522تجلی 

 ناپیدایی444
،�523، فقدان دید، پوشیدگی، پنهانی، کمون، نهفتگی ناپیدایی ]اسم[

؛�2، عدم وجود، عدم 446، ناپدیدی 190نامرئی بودن، غیبت، غیاب 

 استتار، نقاب؛�663 نقطۀ کور، ورطه ؛�419عدم وضوح، گرگ و میش 

 بزخو، کمین، اختفا؛�525 کتمان ،�530 معما ،�530 غیب، راز ؛�527

 دورۀ ناپیدایی، کمون، غیبت ؛�527 خفا، غیب، محل اختفا ؛�527

، نامرئی، غیبی، ندیده، خارج ازدید، نادیده، نامشهود،ناپیدا ]صفت[

، منزوی،199 پرت، دور ؛�446ناملموس،� نامحسوس، گم، ناپدید 

 تاریک،؛�525 مخفی ،�523 پنهان، غیب، غایب، نهفته ؛�883گوشه گیر 

،�517 رازگونه، مرموز،� سِرّی، معماگونه ،�523 ناگفته ؛�▼تیره، ناواضح

، مستتر، باطن، باطنی، ذاتی226 پوشیده ؛�984 رمزی ،�523اسرارآمیز 

 نهان، مستور، محجوب، محجبه، نقابدار، زیرچادر، چادری، ملبس،�5

228 

، گنگ، مه آلود، خارج196، ریز 419، تار، تیره، مبهم، کم نور ناواضح

 معقد، مغلق،،�568 ابهام آمیز، مبهم ؛�423، کدر 418ازفوکس، تاریک 

 درهم تنیده، پیچیده؛�518 دوپهلو ،�517بغرنج، نامفهوم، غیرقابل درک 

251 

 غیب شدن، ناپدید؛�، درانظار نبودن، غایب بودنناپیدابودن ]فعل[

446شدن 

، درخفا، پنهانی، باطنا ً، درغیاب، غیابیغیابًا ]قید[

⍃ 525، کتمان 523، نهفتگی 446، ناپدیدی 419 گرگ و میش 

 پدیداری . ظاهر 445
 ظاهر بیرونی،؛�، نمود، جلوه، صورت ظاهر، پدیده، عارضهظاهر ]اسم[

 ظواهر، ظاهر قضیه، صورت، اثر، امپرسیون،�؛�223برونه، بدنه، بیرون 

؛�484، کشف 154 ظهور، وقوع ؛�243 مثل، مثال، وجه، شکل ؛�ادراک

،970، شبح 440 سراب، خطای باصره ؛�513 خیال، وهم ،�513تخیل 

 پدیده، عارضه، حادثه، عوارض، پدیده ها، حادثات، چیز،؛�551تجسم 

 محل بیرون زدن، محل ظهور و تجلی، مظهر، آینه؛�1، ذات 319شیء 

442

 ابراز وجود،،�522، بروز، طلوع،� ظهور، تکون، پیدایش، تجلی تظاهر

 وانمود، ظاهرسازی، تصنع، خودآرایی،؛�هنرنمایی، انکشاف، تبرّز

؛�526 الهام، مکاشفه، افشا ؛�541 دورویی ،�542خودنمایی، ریا، فریب 

484، کشف 154ظهور، وقوع 

؛�844، جالل، رونق، ضیا، عرضه، تزیین 438، جلوه، چشم انداز منظره

 جلوه،؛�594 صحنه، هنر تئاتر ؛�522 نمایش، نمونه� ،�875تشریفات 

؛�733 هیبت، شکوه، ابهت، شوکت، جبروت، اقتدار ؛�تابش، ناز، کرشمه

آب نما 

 حرکات،؛�237، تیپ، قیافه، ظاهر، چهره، رو، صورت سرووضع

تریپ ؛�▲ جلوه، منظره؛�688وجنات، رفتار 

، خصوصیات243، استخوان بندی، اجزا، ترکیب، شکل خطوطچهره

 پیشانی، پیشانی بزرگ، چانه، بینی، بینی؛�237 نیمرخ، صورت ؛�برجسته

عقابی )کوفته ای، ...(، گونه، چال گونه 

 فیلم سینمایی، فیلم، کارتون،؛�، هنر سینما، سینماتوگرافسینما

؛�انیمیشن، مستند، کوتاه، داستانی، صامت، ناطق، ویدیوکلیپ، نماهنگ

 فیلمنامه،؛�442 پروژکتور، آپارات، دستگاه نوری ؛�594هنر تئاتر 

؛�154 سکانس،� پالن، بخشی ازفیلم، اوضاع ؛�590سناریو، رمان 

تمهیدات سینمایی، جلوه های ویژه، افکت، اسپشال ایفکتز، تروکاژ،



 تهیه کننده، هنرپیشه،،�594 کارگردان، مدیر صحنه ؛�اسلوموشن�

، فیلم بردار،� سناریونویس، فیلمنامه نویس،�594آرتیسته، بازیگر 

 استودیوی؛� تدوینگر، آپاراتچی، پویانما، انیماتور،�594نمایشنامه نویس 

 حلقۀ فیلم، وی سی دی،؛�فیلم برداری، شهرک سینمایی، -فیلم، سیمافیلم

؛� پویانمایی، انیمیشن، متحرک سازی؛�دی وی دی، ویدیوسی دی

594 عالقمند به سینما، سینمارو ؛�عنوان بندی،� تیتراژ، تدوین، نورپردازی�

؛�223 خارجی، بیرونی ؛�614، آشکار، صوری ظاهری ]صفت[

 قشری، سطحی؛�522، آشکار 443رؤیت، علنی، ظاهر، مرئی، پیدا  قابل

 نمایشی،؛�542 گول زننده، فریبنده ؛�875 خوش نما ؛�212 کم عمق ◄

،18، تصنعی، ساختگی 2 آکروبات، عاریتی، غیرحقیقی، غیرواقعی

 543 جعلی ،�542قالبی 

، نمودن، آمدن، به نظر رسیدن، نشان دادن، مرئیبهنظرآمدن ]فعل[

، شکل دیگری به خود گرفتن،18، شبیه بودن 443بودن، پیدا بودن 

 طلوع کردن، رؤیت؛�875داشتن، فخرفروختن  تظاهر کردن، جلوه

 68شدن، آغاز کردن 

 طلوع،�522، آفتابی شدن، آشکار شدن 154، اتفاق افتادن ظاهرشدن

کردن  تظاهر کردن، وانمود؛�کردن، برآمدن، ظهور کردن، برخاستن

، علی الظاهر، انگار، برحسب ظاهر، پنداری، گویی، گویا،ظاهرًا ]قید[

 الکی ؛�469، البد، شاید 471گوییا، محتمالً، احتماالً 

⍃ دستگاه440، کم سویی 438، بینایی 243، شکل 7 حالت ،

،551، تجسم 542، فریب 522، تجلی 443، پیدایی 442نوری 

 594تئاتر 

 ناپدیدی446
؛�542، غیبت، ناپدید شدن، غیب شدن، تردستی ناپدیدی ]اسم[

پوشیدگی، گم گشتگی، نهان شدگی، پنهان شدگی، دوری، فقدان، استتار،

،418 تیره سازی ؛�296 خروج ،�667 فرار ؛�523اختفا، کمون، نهفتگی 

 فیدآوت ؛�527 کمین، کمین گاه، محل اختفا ؛�444ناپیدایی 

؛�، گم، گمشده، گمگشته، مفقود، مفقوداالثر، سربه نیستناپدید ]صفت[

،444پوشیده، باطن، باطنی، نهان، مستور، محجوب، غیبی، پنهان، ناپیدا 

 114 زود گذر ؛�، غیب444 نامرئی ؛�525 مخفی ،�523نهفته 

 آب شدن )و به زمین؛�، گم شدن، مفقود شدنناپدیدشدن ]فعل[

فرورفتن(، جلوۀ خودرا ازدست دادن، کمرنگ شدن، پریدن، رنگ

 غیب؛�75 پخش بودن، متفرق شدن ؛�114 گذرا بودن ؛�426باختن 

 نهفتن، پنهان شدن، درکمین بودن؛�190شدن، غایب شدن، غایب بودن 

 525 رد گم کردن، دزدانه عمل کردن ؛�523

550 محو کردن ◄ناپدیدکردن

⍃ 525، کتمان 444، ناپیدایی 4 بی جوهری 



 اندیشهطبقۀ چهار:

 عام؛� شکل گیری عقایدباب یک:



 بررسی،،�678 فعالیت فکری، هشیاری، بیداری، فعالیت ؛�447فکری، شعور 

 اندیشۀ؛�498، بصیرت 498 فکر عمیق، فراست ؛�455تمرکز، تدبر، توجه 

 تشکیل ایده ها، خطور، الهام،؛�451تجریدی، مفهومی، انتزاع، تجرید، ایده 

، تخیل475 تداعی اندیشه ها، استدالل ؛�513 افکار، ایده سازی ،�513تخیل 

 تفکر آزاد، پریشانی خیال؛� ابتکار، اختراع، تدبیر، تولید، پدیدآوری،�513

 احتیاط،؛�505 علم به گذشته، حافظه ؛�603 تجدید نظر، تغییر عقیده ؛�456

؛�984 انتقال اندیشه، تله پاتی، حس ششم ؛�510پیش اندیشی، آینده نگری 

مخیله، ذهن، خیال، مافی الضمیر، مغز 

، اشراق، مالحظه، علم بی واسطه، استنباط، شهود، بینش، دریافت،ادراک

 پرسش،�536 تعمق، درخود فرورفتن، مطالعه ؛�498، بصیرت 438دید 

 گمان،،�818، حس، احساس 476 مکاشفه، الهام، کشف وشهود، شَمّ ؛�459

 درک، تلقی، برداشت،؛� استدراک؛� فلسفه یا حکمت اشراق؛�512حدس 

485نظر 

، هستی شناسی، اونتولوژی، اندیشه فلسفی، متافیزیک، ایدئولوژی،فلسفه

 مکاتب فلسفی، هگلیسم، پوزیویتیسم، واقع گرایی،؛�485جهان بینی

 اصالت معقول / عقل / علم، مذهب اصالت عقل / علم؛�اگزیستانسیالیسم

، درون ذاتی، برون ذاتی،475 استدالل ◄مطلق، عقل گرایی، خردگرایی 

مذهب روحی، فلسفۀ تحققی، ایده آلیسم، اصالت تصور، اسکوالستیک،

 مباحث: فلسفۀ اولی، الهیات، منطق، زیباشناسی،؛�مدرسی، پالتونیسم، اشراق

    -انگاری، -باوری، -پرستی، -؛�<اصالِت ماده> اصالتِ-، ؛�اخالق

 عین گرایی،�676 عمل ◄ عمل گرایی ؛�<واقع گرایی>گری، -گرایی، 

 مذهب مادی، مادی گرایی،،�617 هدف ◄، غایت گرایی 319 مادیت ◄

461، تجربه گرایی 319 مادیت ◄ماتریالیسم 

، علم شناخت، تئوری شناخت، منطق، لوژیک، حکمت،شناختشناسی

 منطق ارسطو، ماوراءالطبیعه،؛�علم معرفت، معرفت شناسی، آنالیز، تحلیل

؛�477فن جدل، سفسطه  مقوالت یا قضایا، تحلیل قیاس، فن دوم، مواضع در

 اصل؛�475 مناظره ◄ منطق، قضیه ؛�475 استدالل ؛�77مقوالت، طبقه بندی 

 475مسلم 

 سقراط،؛�492، حکیم، اندیشمند، متفکر، متافیزیسین، دانشمند فیلسوف

؛� ابن سینا، خوارزمی؛�افالطون،� ارسطو، دکارت، الیبنیتز، کانت، هگل

 پوزیتیویست، اگزیستانسیالیست،؛�اصحاب تصور، ایده آلیست ها، اشراقیون

ماتریالیست

 - نسبت )اضافه، رابطه(5 - کیفیت )ماهیت( 26: کمیت قضایایکانت

52 - کلیت 101 - کثرت 88 کمیت: وحدت ؛�7 - جهت )ماده، وجه( 9

 نسبت: ذاتیت؛� - حصر533 - سلب 532 کیفیت: ایجاب ؛�(079)عمومیت 

 جهت:؛� - مشارکت - مقابله156 - معلولیت 156 - علیت 5 - عرضیت 3

 596 - تحقق )ایجابی یا سلبی( - وجوب 470 - امتناع 469امکان 

 فکور،؛�، تفکرآمیز، اندیشنده، اندیشه ورز، ابتکاریاندیشمندانه ]صفت[

؛�456 حواس پرت، بی توجه ؛�تفکرکننده، اندیشناک، متفکر، به فکرفرورفته

510 مآل اندیش ؛�901 نوع دوستانه ؛�455متوجه 

 اشراقی،؛� مجرد؛�، فیلسوفانه، حکیمانه، اید ئولوژیک، مکتبیفلسفی

 عرفانی، ادراکی، شهودی، فی البداهه،؛� شناختی، شناخت شناسانه؛�استداللی

 476 غریزی ◄شمی 

 بیدار بودن، توجه کردن،�513، فکر کردن، پنداشتن اندیشیدن ]فعل[

 فرض کردن،�536 یادگرفتن ،�516 فهمیدن ؛�447 ذی شعور بودن ؛�455

 به حافظه سپردن، به یاد؛�623 برنامه ریزی کردن ؛�484 کشف کردن ؛�512

 به فکر فرورفتن، نگران بودن، غمگین بودن، زانوی� غم دربغل؛�505ماندن 

گرفتن 

 آسمان را سیر؛�459 جُستن ◄، تعمق کردن، پژوهش کردن تفکرکردن

 بررسی کردن، صالح؛�505، مرور کردن 480 تشخیص دادن ؛�کردن

691مصلحت کردن 

،�505، الهام شدن، رسیدن فکری به ذهن کسی، به یاد آوردن خطورکردن

 تأثیر گذاشتن،؛� رسوب کردن، جذب فکر شدن؛�جا افتادن، مشغول داشتن

 جذب کردن، مجذوب کردن؛� وسوسه کردن،�821تأثیر قوی گذاشتن 

447، بادرنظرگرفتنِ، بامالحظۀ، باتوجه به، آگاهانه عالمًا ]قید[

⍃ 512، تصور 498، هوش 475، استدالل 455، توجه 447 شعور،

 991عرفان 

# 450 فقدان اندیشه 450
؛�456، بی توجهی 491، جهل 448، فقدان شعور فقداناندیشه ]اسم[

 رفلکس؛�456 پریشانی خیال ◄ عدم تمرکز ؛�499بی شعوری، حماقت 

476 غریزه، شم ؛�شرطی، واکنش شرطی، حرکت تکان زانو

 بی توجه؛�، بی خبر، ازهمه جابی خبر448، تهی مغز، بی شعور بیفکر ]صفت[

456 

، هوایی، نسنجیده، بدون بررسی، ازروی بی خبری )بی فکری(،بیفکرانه

؛�456، بی توجه 476، غریزی 20بی خبرانه، بدون اندیشۀ کافی، تقلیدی 

 4  بیهوده◄ ☹ تخمی ؛�116 آناً ◄فی البداهه، بدون تأمل،� بی درنگ 

470، غیرعملی 470، باورنکردنی، غیرممکن غیرقابلتصور

؛�458، دقت نکردن، نادیده گذشتن، غفلت کردن فکرنکردن ]فعل[

 احساسی عمل کردن، ازروی غریزه؛�491، ندانستن 456بی توجه بودن 

 سوءقضاوت کردن، تشخیص اشتباه دادن؛�476 دریافتن ◄حس کردن 

481

 نپذیرفتن،؛�، غیرقابل تصور بودن،� باورنکردنی� بودندرمخیلهنگنجیدن

باور نکردن

 ▲ بیفکرانه]قید[

⍃ 499، حماقت 448 فقدان شعور

 ایده451
 نومنون، عقیده، نظر،؛�449 فکر، خیال، اندیشه ،�512، تصور ایده ]اسم[

 نمونۀ� اصلی، الگو،؛� اندیشۀ تجریدی، مفهومی، تجرید، انتزاع�؛�زعم، آرا

 تداعی معانی،،�514 مفهوم، معنی ؛�243، مثل افالطونی، شکل 23سرمشق 

 آرمان، هدف، مقصود؛�513 ایده سازی ؛�447 خاطر، اثیر، روح ؛�513تخیل 



319 شیء ◄ فنومن، پدیده ؛� ایده آلیسم، آرمان گرایی؛�617

 مجرد، انتزاعی، تئوریک،؛� ایده آل؛�، نظری، عقیدتیمفهومی ]صفت[

512اعتباری، فرضی 

⍃ 513، تخیل 512 تصور

452Qموضوع 
 مبتدا،؛�529، مبحث، امر،� عنوان، سوژه، مطلب، خبر موضوع ]اسم[

 محتوا،؛�53 جزء ◄ بخش، مدخل، تیتر ؛�سرفصل، باب، مقوله، رشته، فصل

،�593، شعر 412 موسیقی ◄درونمایه، متن، تم، مایه، مضمون، موتیف 

 ماجرا، قضیه، وضعیت،؛� باره، خصوص، بابت، باب، فقره؛�590روایت 

 موضوع بحث، دستور جلسه،،�622 شرح وظایف، حیطۀ کار ؛�8شرایط 

؛�480 تشخیص ◄ قطعنامه، قضاوت ؛�761 پیشنهاد، خواهش ؛�623برنامه� 

◄ نکته، زمینه، زمینۀ بررسی، رشته ؛�459 سوأل ◄مشکل، اِشکال، مسئله 
 عصاره، چکیده، فشرده،؛� مرحله؛�475 استدالل ◄ مورد، ماده ؛�536مطالعه 

 امور، موضوعات، مسائل،؛�638 مهمترین بخش ◄مخلص، لُب مطلب 

 اندر، دربابِ؛� محمول؛� مضمون پردازی�؛�ابواب

، طرح شده، مورد سؤال،� مطمح مطروحه ]صفت[

⍃ 512، تصور 474، عدم قطعیت 459 پرسش 



 شرایط و َعَمِل شهود باب دو:

 کنجکاوی: میل به دانش 453
، میل به دانش، عالقه، جستجو، بررسی، کاوش، تحقیق،کنجکاوی ]اسم[

؛� فضولی؛�پژوهش، تجسس، تتبع، تفحص، مداقه، تدقیق، خرده بینی، فکر

 موضوع کنجکاوی،؛� حیرت، تحیر؛�، بازپرسی459 بازجویی ؛�619پیگیری 

864چیز مسئله دار،� جالب توجه، چیز عجیب 

؛�، کاوشگر، پژوهشگر459، آدم کنجکاو، محقق شخصجستجوگر

 پوینده،؛� فضول؛� جاسوس؛�، بازرس، بازجو459ممتحن، بازپرس 

 بازبین ؛�جستجوکننده، جوینده، پی جو

 پژوهنده، دانش پژوه، متفحص، متتبع،؛� فضول؛�، محققکنجکاو ]صفت[

؛�619 پوینده، جوینده، پی جو، پیگیر، جستجوگر ؛� دقیق، خرده بین؛�متجسس

متحیر، حیرتمند 

 ناخن؛�، جویا شدن، جستجو کردن، تحقیق کردنکنجکاویکردن ]فعل[

 بازجویی کردن؛� فضولی کردن؛�زدن

⍃ 459، پرسش 455 توجه

 عدم کنجکاوی454
، بی عالقگی، القیدی، بی اعتنایی، خونسردی،عدمکنجکاوی ]اسم[

863 بی نیازی ؛�820 فقدان حساسیت روحی ؛�860بی عاطفگی، بی تفاوتی 

،�820 بی اعتنا، خونسرد ،�860، هوایی، القید، بی تفاوت بیعالقه ]صفت[

450بی فکر 

458 غفلت کردن ،�860، بی تفاوت بودن کنجکاونبودن ]فعل[

⍃ 860 بی تفاوتی

 توجه455
، عالقه، عالقه مندی، تأمل، استغراق، تعمق، غور، تفکر،توجه ]اسم[

تمرکز، توجه دقیق، تدبر، موشکافی، باریک بینی، دقت نظر، تدقیق، مداقه،

 بذلِ توجه، عنایت، اعتنا، مواظبت،� تفقد، التفات، امعان، امعان؛�457دقت 

؛�858 مراعات، هوشیاری، احتیاط ؛�880نظر، لطف، محبت، مهربانی 

؛�678 فعالیت ؛�438 نگاه ؛�536، تحقیق، مطالعه 449همّ وغم، اندیشه 

، نگهبانی،457 محافظت، مراقبت ؛� لحاظ، درنظر گرفتن؛�453کنجکاوی 

638 قابل توجه ≠ ؛� اقبال؛�600 پافشاری ؛�660حفاظت 

، مواظب،� دقیق، بادقت، ملتفت، هوشیار، عمیق، متفکر،متوجه ]صفت[

؛�مشغول، هوایی، اندیشناک، غوطه ور  سخت،�599 مقید، مصمم ؛�آگاه، آشنا

، مطّلع490 دانا ؛� بامالحظه؛�678ساعی، پشتکاردار، فعال، دارای فعالیت 

524

، ُقد، سخت مشغول، اندیشناک، غوطه ور وسواسی

638، درنظرگرفته شده، قابل توجه ملحوظ

، دقت کردن، باریک شدن در چیزی، اعتنا کردنتوجهکردن ]فعل[

،457)داشتن( به کسی )چیزی(، درنظر گرفتن، لحاظ کردن، مواظب بودن 

 بازگشت؛�536، مطالعه کردن 438، نگاه کردن 415، شنیدن 438دیدن 

کردن 

؛�884، درنظرداشتن، مودب بودن 768، رعایت کردن مراعاتکردن

83منطبق بودن 

، مالحظه کردن، مبادرت کردنمتوجهشدن

؛�، عالقمند کردن، الهام کردن، به ذهن کسی آوردنجلبتوجهکردن

 منتشر،�528 اعالن کردن ؛�638 مهم بودن ؛�443مرئی بودن، پیدا بودن 

532 تأکید کردن ؛�547 دست تکان دادن، ایماواشاره کردن ؛�528شدن 

⍃ 858، احتیاط 457، مراقبت 453، کنجکاوی 449 اندیشه

 بی توجهی456
، بی اعتنایی،375، ناهشیاری، بی حسی فیزیکی بیتوجهی ]اسم[

 سهو، بی مالحظگی، بی مباالتی، ساده نگری،،�506سربه هوایی، فراموشی 

 تفنن،؛� مشغولیت، اشتغال، مشغله، مشغلۀ فکری، عدم تمرکز؛�458غفلت 

 881 دشمنی ◄ بی عالقگی، کم لطفی ؛�416 کری ؛�837تفریح، سرگرمی 

، تفرقۀ حواس، آشفتگی، گیجی، سرگشتگی، پریشانی،پریشانیخیال

 احالم،؛�تحیر، حیرت، حیرانی، خیرگی، فروماندگی، عدم تمرکز

خواب های پریشان، کابوس 

 القید،،�857 بی پروا ؛�، بی التفات، بی اعتنا، سربه هوا،� هواییبیتوجه ]صفت[

؛� بی مباالت، بی مالحظه، بدون مالحظه و رودربایستی،�885بی قید، بی ادب 

 بی درد، بی خیال ،�860بی تفاوت 

؛�، پریشان خیال، گیج، مستغرق، بی خبرازخود، هوایی، رویاییحواسپرت

 مضطرب، سرگشته، شیدا، حیران، متحیر، هاج وواج،،�61 آشفته ؛�679تنبل 

؛�گیج وویج، دودل، مردد، دوبه شک، درمانده، فرومانده، واخورده

 ویران، مدهوش، مست، تحت تأثیر قرارگرفته ؛�سرگردان، آواره

Nمشتغل، گیج، مجذوب، مستغرق،�678، مشغول سرگرم 

 متلون، ناپایدار، دودل، مردد،�604، بوالهوس، دمدمی سبکسر

N458 مورد غفلت واقع شده، واگذاشته ◄موردبیتوجهیقرارگرفته،

 779 نگهداری نشده، واگذار شده، واگذارده ،�674استفاده نشده 

 تو]یِ[ باغ نبودن ؛�، گوش ندادن،� متوجه نشدنبیتوجهبودن ]فعل[

، منحرف کردن، اغوا کردن، جلب کردن، آشفتنحواسراپرتکردن



439 ، کور کردن702 مانع شدن ؛�318

، دزدکی رفتن، یواشکی رفتن، جیم شدن، باریکتوجهراجلبنکردن

شدن، جیم فنگ شدن، حبّ جیم را خوردن

⍃ بی پروایی513، تخیل 506، فراموشی 458، غفلت 61 بی نظمی ،

857

 مراقبتQ . دقت457
، مواظبت، نظارت، پرستاری، تیمار، کشیک، نگهبانی،مراقبت ]اسم[

؛�927، حمایت 455 تفقد، التفات، توجه ؛�660دیده بانی، محافظت، حفاظت 

 مباشرت ؛�825غم خواری، گوشۀچشم، نگرانی 

؛�455، توجه دقیق، موشکافی، باریک بینی، دقت نظر، مداقه، توجه دقت

؛�494 صحت ؛�678، پشتکار 60 آراستگی، نظم ؛�897 نیکخواهی ؛�غم

 انتباه ؛�وجدان

، پرورشگاه، پست دیده بانی، پست نگهبانی، تیمارستان،محلمراقبت

یتیم خانه

؛�600 سمج ؛�455، دقیق، بامالحظه، پرستار، مواظب، متوجه مراقب ]صفت[

ناظر 

، بیدار، آماده،948، تیزبین، سریع االنتقال، هوشیار، هشیار گوشبهزنگ

 678آگاه، ملتفت، فعال، دارای فعالیت 

، احتیاط کردن،455، دقت کردن، توجه کردن مواظببودن ]فعل[

 پناه؛�461 باآزمون وخطا جلو رفتن، آزمایش کردن ؛�858محتاط بودن 

660جستن 

، پرستاری کردن، باالسرِ ِکسی بودن،438، مواظبت کردن مراقبتکردن

 نوازش،�660 حفاظت کردن ،�689پاییدن، نظارت کردن، هدایت کردن 

 باد زدن ؛�889 به ناز پروردن ،�889کردن 

، پاییدن، پاس دادن، کشیک دادن، خبردار بودن، دیده بانینگهبانیکردن

660کردن، بیدار ماندن، حفاظت کردن 

494 تحقیقاً، واقعاً ؛�، به طور دقیقبهدقت ]قید[

⍃ 858، احتیاط 455 توجه

 غفلت . بی دقتی458
، بی دقتی، بی مباالتی، سهو، بی مالحظگی، اهمال، مسامحه،غفلت ]اسم[

 آبمالی،؛�506، فراموشی 456لغزش، تغافل، بی خبری، بی توجهی 

 ساده انگاری، ساده نگری،؛�918فروگذاری، کوتاهی، قصور، فقدان وظیفه 

 تعلل،؛�860 بی تفاوتی ،�670سهل انگاری، تازه کاری، فقدان آمادگی 

؛�679 بیعاری، بی حالی ،�679 سکون،� عدم فعالیت ؛�136دفع الوقت، تأخیر 

◄ سطحی بودن، ]؛�734 تساهل، نرمش ؛�495، اشتباه 495 خطا ؛�61بی نظمی 

،�695 سرهم بندی ،�695 ناشیگری ،�695 عدم مهارت ؛�[212کم عمقی 

 اغماض؛�728، شکست 728 عجز درانجام،� درماندگی ؛�695ناشایستگی 

 بی فکری، بی احتیاطی، بی پروایی؛�620 عدول، روگردانی، اجتناب ؛�506

857 

؛�857 از جان گذشته ؛�620 آدم گریزپای ؛�]حالتاسمی[شخصغافل

[▼غافل◄ ]حالت صفتی ؛�679بیعار، شخص تنبل 

 734، هرج ومرج وضعیتناشیازغفلت

، بی اعتنا،456، بی احتیاط، بی فکر، بی دقت، بی توجه غافل ]صفت[

 الابالی، بى مباالت ،بى قید،؛�456، سبک سر 456، سرگرم 456حواس پرت 

 نامواظب، نامراقب،؛�506 ندانم کار، فراموشکار ؛�918القید، وظیفه نشناس 

◄ حذرکننده ]؛�[670 نارس )کال( ◄ نپخته ]؛�670بی مطالعه، ناآماده 

 بی مالحظه،،�860 بی تفاوت ،�508 مبهوت ،�865 بی خیال ؛�[620فراری 

 بیحال،،�679 سست، گشاد، تنبل ،�679 تعلل کن، بیعار، بیکار ؛�857بی پروا 

 مسامحه کار، آسان گیر، سهل انگار، ساده اندیش،؛�679خواب آلود 

 کر، کور،؛�[212 کم عمق ◄ سطحی ]؛�481 دراشتباه ؛�734نرمش کننده 

، نامیزان61 باری به هرجهت، شلخته، نامرتب، نامنظم ؛�679خواب آلود 

 بازنده )درمانده(؛�695 دست وپاچلفتی ،�695 غیر ماهر ،�695 ناشی ؛�495

 بی بندوبار، تاریک دل، گمراه،؛�728، شکست خورده 728، ناموفق 728

 885 بی مالحظه، بی ادب ؛�974المذهب 

 ژولیده، نامرتب، شلخته،،�621 رهاشده موردغفلتواقعشده،، واگذاشته

 کنارگذاشته شده،؛�649شانه نکرده، ناآراسته، بدون آراستگی، ناپاک 

 نگهداری نشده،،�674، ویران، استفاده نشده 779بایگانی شده، متروک 

؛�506، جاافتاده، فراموش شده 364، مدفون 779واگذار شده، واگذارده 

 حذف شده، دیده نشده، نادیده، نادیده انگاشته،؛�860ناشی از غفلت، ناخواسته 

؛� توجه نشده، بررسی نشده، راکد، معلق، معوق؛�908ازقلم افتاده، قدرندانسته 

؛�479، ملغا، باطل 728 ساقط، بی نتیجه ؛�726نیمه تمام، نیمه کاره، ناتمام 

 قابل جلوگیری، اجتناب پذیر؛�744 لجام گسیخته، آزاد ؛�728دست نیافتنی 

 سرسری،؛�734 پرهرج ومرج ؛�61 درهم وبرهم، هردمبیل، بی نظم ؛�620

▼ ازروی غفلت؛�495 نادرست، اشتباهی ؛�695سمبل شده 

 غفلت؛�، نادیده گذشتن، ازقلم انداختن، فروگذاردنغفلتکردن ]فعل[

 غفلت کردن در؛�▼ توجه نکردن ]به شخص دیگر[◄کردن از دیگری 

؛�598 عار داشتن، اکراه داشتن ؛�▼، الابالی بودن918وظایف، اهمال کردن 

، کنار گذاشتن،456بی توجه ردشدن، پریدن )از موضوع(، بی توجه بودن 

، دست وپاچلفتی726 نیمه کاره رهاکردن، تمام نکردن ؛�525کتمان کردن 

 سرسری گرفتن، بازی کردن، جدی نگرفتن، ور رفتن، اهمیت؛�695بودن 

 تدارک قبلی ندیدن،؛�506 فراموش کردن ؛�837 سرگرم شدن ،�639ندادن 

 بی تفاوت بودن؛�620 طفره رفتن ،�620 اجتناب کردن ؛�670آماده نبودن 

، به تعویق136 صبر کردن ؛�857 احتیاط نکردن،� بی پروا بودن ؛�860

، گاف495 خطا کردن ؛�61 بی نظم شدن ◄ بی نظم بودن ؛�136انداختن 

، شکست728 موفق نشدن ؛�695 ماهر نبودن ؛�734 شُل گرفتن ؛�495کردن 

 728خوردن 

، غفلت کردن از دیگری، اعتنا نکردن،�]بهشخصدیگر[توجهنکردن

 غفلت؛� غافل شدن؛� اهمیت ندادن، آدم نشمردن،�639اهمیت ندادن 

▲کردن

؛�918، به خواب رفتن، کشیک را رها کردن، اهمال کردن الابالیبودن



 عار؛�679 سرکار )هنگام کار( به خواب رفتن، خوابیدن ،�679سست بودن 

؛� سخت نگرفتن؛� گیر افتادن، مچش گرفته شدن؛�598داشتن، اکراه داشتن 

508 غافل کردن، مچش را گرفتن، متعجب کردن ≠ ؛�▲غفلت کردن

؛�679 سست کردن ؛�456، حواس را پرت کردن باعثغفلتشدن

 دیر؛�506 فراموش شدن ؛�456 توجه را جلب نکردن ؛�495گمراه کردن 

 728 نتیجه ندادن ؛�136 معلق بودن ؛�136بودن 

، شتابزده، زود، هول هولکى، بى تأمل، دستپاچه،ازرویغفلت ]قید[

 بی مطالعه، بدون مقدمه، بی تأمل، بدون؛�495 سهواً، اشتباهی ؛�680عجوالنه 

 باتعلل، دیر؛�734تدارک قبلی، اهلل بختى، برحسب تصادف، سازمان نیافته 

؛� هرطور که شد، هرجوری؛�508 بی پروا، ناگهان ؛� غفلتاً؛�136، باتأخیر 136

 ▲ واگذاشته◄مورد غفلت واقع شده 

⍃ 670، فقدان آمادگی 456 بی توجهی

 پرسش459
، سراغ، استفسار، استفتا، پرس وجو، تحقیق، تجسس،▼، سوألپرسش ]اسم[

 کاوش،؛�461 تفحص، آزمایش ؛� نظرخواهی، استعالم؛�▼، امتحان▼بازجویی

،924 بازخواست، موأخذه، تقبیح، استیضاح، توبیخ ؛�453تحقیق، کنجکاوی 

 استخبار، استطالع، استفهام، اقتراح، استمزاج،؛�664 اخطار ،�867عیبجویی 

پُرس 

، بازپرسی، استنطاق، بازخواست،� رسیدگی قضایی، تفتیش،بازجویی

 ▼ تجسس پلیسی؛� تخلیۀ اطالعاتی؛�سین جیم

؛� سراغ، استفهام؛� پرسش نامه،� برگۀ سؤاالت؛�، پرسش، مسئله، تستسوأل

 مورد سؤال، مطمح ؛� عالمت سوأل؛�سوأل چهارجوابه

، امتحان شفاهی، امتحان کتبی، آزمایش، مصاحبه، آزمون، کنکور،امتحان

کویز، آزمونه،� المپیاد

، وارسی، بررسی، تجسس، تفتیش، تحقیق، پژوهش، اکتشاف،جستجو

، اثبات453 کنجکاوی ؛� تکاپو]ی[�؛� استقصا، استقرا؛�ردیابی، غارنوردی

 536 اتود، مطالعه ؛�478

، بازرسی، آگاهی، پلیس جنایی، نیروی انتظامیتجسسپلیسی

، جاسوسی، ضدجاسوسی، وزارت اطالعات، مامور مخفی،عملیاتسری

 سی آی ای، کاگ ب؛�جاسوس دوجانبه

 بررس، بررسی کننده،؛�، پژوهشگر، دانش پژوه، کاشف، مخترعمحقق

؛� آنالیست؛� ممتحن؛�453پژوهنده، تحقیق کننده، شخص جستجوگر 

؛�461 آزمایش کننده ؛�484 یابنده، کاشف ؛�529پرسش گر، مخبر، خبرنگار 

268جهانگرد 

 کارآگاه، بازرس، کارآگاه؛�453، بازجو، شخص جستجوگر بازپرس

  مفتش،؛� آنتن، خبرگیر، خبرآور،�524 جاسوس، خبرچین ؛�خصوصی

منهی، مستنطق 

 فضول، کنجکاو؛�، پرسش گر، پرسش کننده، سوأل کنندهپُرسان ]صفت[

 پُرسنده، جوینده؛�453

، مورد بحث، مطرح، مطرح شده، مطروحه، طرح شده، موردقابلبحث

سؤال، سؤال برانگیز 

، سراغ475، بحث کردن 761، سوأل کردن،خواستن پرسیدن ]فعل[

؛�461 آزمایش کردن ؛�453 کنجکاوی کردن ،�619گرفتن، تعقیب کردن 

 قیمت کردن )گرفتن( ؛�اصول دین پرسیدن، امتحان گرفتن

؛�963، استنطاق کردن، بازپرسی کردن، شکنجه کردن بازجوییکردن

سین جیم کردن، اصول دین پرسیدن

 جوییدن، جستجو کردن،،�619، پژوهش کردن، تعقیب کردن ُجستن

جویا شدن، رد کسی )چیزی( را گرفتن، ردیابی کردن، سراغ گرفتن،

پرس وجو کردن

، مظنون بودن، مشکوک بودن، متهم بودن، تحت سوألموردسوألبودن

460 امتحان دادن، پاسخ دادن ؛�قرارگرفتن

 چه؟ برای چه؟ چرا؟ یعنی چه؟ که؟ چه کسی؟ کدام؟؛�آیا؟ ]شبه جمله[

 کی؟ چه زمان؟ ؛�چگونه؟ چطور؟ چه سان؟

⍃ 484، کشف 461، آزمایش 453، کنجکاوی 452 موضوع،

 619پیگیری 

# 460 پاسخ 460
 سزا، عوض، اجابت، پاداش؛�، جواب، واکنش، ستاده، ستاندهپاسخ ]اسم[

917  وظیفه؛�  فیدبک، بازخور؛�716 ستیز ؛� پاسخگویی، جوابگویی؛�962

 دفاع، رد، دفع، تکذیب ؛�467، دفاعیه، پاسخ نامه، مدرک متقابل جوابیه

716، شخص مبارز 461، مدافع، پژوهش خوانده، آزمایش کننده خوانده

، موظف781، داده شده 182، پاسخگو، جوابگو، متقابل پاسخدهنده ]صفت[

؛�106 مکرر ؛�28، همطراز 28، مساوی، برابر 9 مرتبط، مربوط� ؛�917

 اجابت کننده، مستجاب ؛� خوانده، مدافع؛�حساس

، جواب دادن، پاسخ گفتن، واکنش نشان دادن، درجوابپاسخدادن ]فعل[

 تکذیب کردن، باطل کردن؛�714 تالفی کردن ؛�106گفتن، تکرار کردن 

،�520 حل کردن، تفسیر کردن ؛�533، نفی کردن، انکار کردن 479

 پاسخ مثبت دادن،؛�962 اجر دادن، پاداش دادن ؛�642مصلحت بودن 

 امتحان دادن ؛�488اجابت کردن، پذیرفتن 

⍃ 520، تعبیر 479، ابطال 467، مدرک متقابل 461 آزمایش 

 آزمایش461
 امتحان، سنجش،؛�، آزمایش علمی، آزمایش تجربی، تجربهآزمایش ]اسم[

 عیاربندی، عیارسنجی، گمانه زنی،؛�محک، تست، آزمون، آزمونه

 نتیجۀ؛�536 یادگیری ؛�618 قمار ◄ وارسی ؛�522 نمونه� ◄نمونه برداری� 

آزمایش، یافته، آزموده، مجربات، تجربه شده ها، تجربه شده، مورد

 آزمایش تشخیص طبی، آزمایش خون،؛�465 عیار، مترولوژی ؛�▼آزمایش

 651 آزمایش ادرار، بیوپسی، آسیب شناسی

، عرف، آزمون وخطا، تیر]ی[� درتاریکی، عمل مطابقتجربهگرایی

449 استقرا، فلسفه ؛�عرف

؛�، محقق، پژوهشگر، آزماینده، آزمایشگر، اهل تجربهآزمایشکننده



آزمایشگاه

، میزان، معیار، استاندارد، مالک، ، عیار، محک، مُعَرف،عاملآزمایش

 وسیلۀ اندازه گیری؛�88 واحد ◄، واحد شمارش 465 مترولوژی ؛�اندیکاتور

، وسیلۀ سنجش، ابزار سنجش، ظروف آزمایشگاهی، لولۀ465

 سنگ؛�آزمایشگاهی، لولۀ مدرج، بورت، پیپت، قرع و انبیق، بِشِر، ارلن

 روش سنجش،؛�383، کوره 194 دیگ ؛�محک، تورنسل، فنل فتالئین

459آزمون، امتحان 

[،597راغب ◄، نامزد، داوطلب، کاندید، متقاضی، ]موردآزمایش ]صفت[

 ورزیده، کاردیده،؛� آزموده، امتحان شده، تجربه شده؛�کنکوری، امتحانی

490 آموخته، دانسته ؛�694، وارد، خبره ▼مجرب

 آزمودنی، قابل بررسی ؛� آزمایشگاهی، امتحانی؛�، تجربیآزمایشی

، باتجربه، کاردیده، ورزیده، کارکشته، پرتجربه، کارآزموده،مجّرب

 دارای آگاهی،؛�694کهنه کار، کاردیده، جاافتاده، وارد، سابقه دار، خبره 

 کامل مرد،�؛� دارای تجربه، جاافتاده؛�524، مطّلع 490، دانا 455متوجه 

 شخص مجرب، گرگ؛�133، پیرزن 133 شخص پیر ◄کامله زن 

 131 پیر ؛�باران دیده

، تجربه کردن، امتحان کردن، اثبات کردن، آنالیزآزمایشکردن ]فعل[

؛� مشق دادن؛� به کار بردن؛�465کردن، آزمودن، سنجیدن، اندازه گرفتن 

 وارسی کردن؛�459آزماییدن، امتحان کردن، پرسیدن 

، امتحانی، عنوانِ امتحانبرایامتحان ]قید[

⍃ 671 ، مبادرت484، کشف 460، پاسخ 459 پرسش 

 مقایسه462
، توازی18، تشابه 28، تطبیق، مطابقه، مقابله، قیاس، برابری مقایسه ]اسم[

9، نسبیت 9، رابطه 24، انطباق 24 مطابقت ؛� صورت مغایرت؛�219

؛�35، بدتر، کهتر 34 بهتر، برتر ؛�9، منطبق، نسبی مقایسهشده ]صفت[

مع الفارق، علی السویه

، تطبیق کردن، مقابله کردن، کنارهم گذاشتن،مقایسهکردن ]فعل[

مغایرت گرفتن

18 عیناً ؛�، مثلِنظیر ]قید[

 240، درقیاس با، درقبالِ، دربرابرِ� درمقایسهبا

⍃ 27، درجه 18، تشابه 15 تفاوت Q31، جبران 28، برابری

 قوۀ تمیز463
 بصیرت،�605، انتخاب 15، تشخیص، تبعیض، تمیز )َتعیّن( قوۀتمیز ]اسم[

498

 605، تشخیص دهنده، تمیزدهنده، انتخاب کننده دارایقوۀتمیز ]صفت[

 غربال؛�، فرق گذاشتن، تفاوت گذاشتن، تشخیص دادنتمیزدادن ]فعل[

605کردن، سوا کردن، جدا کردن، گلچین کردن، دستچین کردن 

⍃ 846، خوش سلیقگی 480، تشخیص 15 تفاوت

 عدم تمیز464
 فقدان تجربه،؛�606 فقدان انتخاب ؛�، عدم تشخیصعدمتمیز ]اسم[

 تمیزناپذیری، بی قاعدگی، درهم برهمی،؛�694بی تجربگی، مهارت 

 734، اختالط، هرج ومرج 43آمیختگی 

؛�18، شبیه 16، همگن 13، غیرقابل تمیز، یکسان نامشخص ]صفت[

؛� بی هدف، اتفاقی، راندوم؛�، قاطی، بالتکلیف61به هم ریخته، آشفته 

قاطی پاطی، شلم شوربا

؛� بی تجربه؛�606، بی تمیز، تمیزندهنده، ندانم کار، بی اختیار بیسلیقه

606مساوات طلب، بی طرف 

، فرق نگذاشتن، تشخیص ندادن، آسمان از ریسمانتمیزندادن ]فعل[

606 بی طرف بودن ؛�ندانستن، قوۀ تشخیص نداشتن

⍃ 606، فقدان انتخاب 79 عمومیت

 اندازه گیری . سنجش465
، سنجش، پیمایش، توزین، تقویم، متراژ، متره کردن،اندازهگیری ]اسم[

 برآورد، کارشناسی، تخمین؛�86نقشه برداری،� مساحی، محاسبه، شمارش 

 مثلث بندی،؛� تعیین ارزش، ارزیابی، بارم بندی؛�512، گمان، حدس 480

462 قیاس، مقایسه ؛�عیاربندی، عیارسنجی، مغناطیس سنجی

 متوازی،؛�، هندسۀ اقلیدسی، هندسۀ فضایی، نقطه، خط، صفحه، فضاهندسه

 هندسۀ تحلیلی )ترسیمی،؛� مهندس؛�475 مناظره ◄ اصل، قضیه ؛�متنافر

؛�رقومی، مسطحه، غیراقلیدسی، هذلولوی، جبری، تصویری، دیفرانسیل(

[ 101 چندبرابری ◄ ]اشکال هندسی ؛�551 نقشه ؛�عمود، عمودمنصف

، ارتفاع،205، عرض 203، علم اوزان و مقادیر، ابعاد، طول مترولوژی

 سیستم متریک، متر، گرم، اهم، وات،؛�195، اندازه 211، عمق 209بلندی 

 واحد حجم، لیتر، سی سی، متر مکعب،؛�، ماکسول160ژول، نیوتن، توان 

 قیراط، مثقال، چارک، من،؛� بشکه، گالن؛� پیمانه؛�183، مقیاس 183فضا 

 نانومتر،� میکرون، میلی متر، سانتی متر، دسی؛�خروار، مشت، انگشت، وجب

 واحد؛�203متر، متر، کیلومتر، نات ]دریانوردی[، گره دریایی، واحدطول 

؛�322 واحد وزن، گرم، کیلوگرم، تُن، توزین ؛�مساحت، متر مربع، هکتار

 اندازۀ کاغذ،؛�وات، کیلووات، مگاوات، آمپر، شمع، ولت، کیلووات ساعت

 واحد نیرو، اسب؛� واحد فشار، اتمسفر، بار؛� آر، آرشین، اتم گرم؛�آ. چهار

 عددثابت، ضریب، ثابت گازها، ثابت دی الکتریک، ثابت؛�)اسب بخار(

 مگ،؛� اینچ، فوت، یارد، اونس، پوند؛�پالنک، ثابت کیهانی گرانش�

؛� سال نوری، پارسک؛� واحد بسامد، هرتز، مگاهرتز، طول موج؛�مگابایت

؛� پا، فوت، یارد، مایل، میل؛�گز ، وجب، ذرع، فرسنگ، فرسخ، قدم، گره

085، عدد 88 واحد شمارش ◄ قلم ؛�203آر، آرشین، واحد طول 

، گرید، محور مختصات، محور اکس، محور ایگرگ،مختصاتدکارتی

 هندسۀ جبری )دیفرانسیل، نیوتنی(؛�بردار،� مؤلفه

 میلۀ متر، نوار متر،؛�، میزان، ترازو، قپان، باسکولابزاراندازهگیری

 عقربک، عقربه؛�پیمانه

 سرعت سنج، کیلومترشمار،؛�، دماسنج، میزان الحرارهوسیلۀاندازهگیری



؛� الکل سنج؛�117 مترونوم، ساعت ؛� زلزله نگار؛�مسافت سنج، عمق سنج

آمپرمتر، آمپرسنج، الکترومتر، الکتروسکوپ )برق نما(، اهم متر، اهم سنج،

 باران سنج، فشارسنج،؛�ماگنتومتر، مغناطیس سنج، ولت متر، ولت سنج

، وسیلۀ برقی117 ساعت ؛�مانومتر، هواسنج، بارومتر، ارتفاع سنج، بادسنج

 549، وسیلۀ  ضبط 415 وسیلۀ  شنوایی ،�531 موبایل و تلفن ،�630

، مساح، ممیز برآوردکننده، توپوگرافرنقشهبردار

، کارشناس تقویم، کارشناس رسمی دادگستریارزیاب

 قاعده؛� کوک؛�183، بارم، میزان،� معیار اندازه گیری،� اِشِل، مقیاس معیار

81

، متریمتریک ]صفت[

 فرضی،؛� مدرّج؛�، اندازه گیری شده، درجه بندی شده، مترشدهاندازهشده

 سنجیده؛�480 تخمین ◄، تخمینی 200تقریبی، نزدیک 

، متر کردن، سنجیدن، شمردن، حساب کردن، قیاساندازهگرفتن ]فعل[

 461 آزمایش کردن ؛�کردن

، متر کردن، کنتور خواندناندازهراخواندن

،480 تخمین زدن، برآورد کردن ،�809، قیمت گذاشتن ارزیابیکردن

حدس زدن

، تقسیم کردن، بهره دادن، سهیم کردن، تسهیمسهمبهاندازهدادن

775  سهم داشتن، سهیم شدن؛�783کردن 

⍃ 547، داللت 480، تشخیص 203، درازی 86، شمارش 26 کمیت 



 مبانی استداللباب سه:

 مدرک466
 اُفته، رویه، مورد، حُکم؛�، سند، مدارک، حقایق، اطالعاتمدرک ]اسم[

؛�▼ شهادت،�524 دالیل، مبانی، اظهارات شفاهی، اقاریر، اطالع ؛�پیشین

 تکذیب نامه،؛�473، تأیید، اطمینان 478دلیل، حجت، آیت، آیه، اثبات 

 سرنخ، اثر، نشانه،؛�548 اثرانگشت، پیشینه ؛�467دفاعیه، مدرک متقابل 

 آیات، اسناد، اسناد؛� مرجع، نص، ماده، نظر متخصص؛�547عالمت، داللت 

◄ مدرک تحصیلی ؛� مفاصا، مفاصا حساب؛�رسمی، تعالیق، نامه ها، احکام
، استناد،475 اقامۀ دلیل )دالیل، حجت(، استدالل ؛�534دورۀ تحصیلی 

 773 مبایعه نامه،� سند مالکیت ؛� معافی؛�959مراحل قضایی 

 قول،؛�526، شهادت نامه، اقرارنامه،� عریضه، شکایت نامه، افشا شهادت

گفته، اعالم، اقوال، شنیده ها، اظهارات شفاهی، اقاریر، حرف، سخن، ماجرا،

؛�532 اتهام، شکایت، اظهار ؛� دادخواست؛�614 بهانه ؛� مدافعه؛�قال

 شهادت گرفتن،؛�548 پرونده، دوسیه، پیشینه ؛�532سوگندنامه، سوگند 

 مشهودبه ؛�استشهاد

 بلیت )بلیط(،؛�488، تأییدیه، توصیه، مُهر، امضا، نظر موافق معرفینامه

 شناسنامه،؛� تأییدنامه؛�756پاسپورت، ویزا، برگۀ عبور، مجوز )اجازه( 

 547گذرنامه، تعیین هویت 

 تأییدکننده، امضاکننده؛�524، خبرچین 441، گواه، ناظر، بیننده شاهد

606  بی طرف؛�959 طرفِ دعوی ؛�765

، مصدق، گواهی دهنده، مستند، مبنا، وارد، به جا،تأییدکننده ]صفت[

 ظاهراً؛�547 حاکی از ،�514محکمه پسند، مثبته، قابل قبول، معنی دار 

،471، راست نما، ظاهراً موجه، حق نما، احتمال دادنی 445قابل قبول، ظاهری 

،471 محتمل ؛� مستقیم، دست اول؛� غیرمستقیم، ثانویه؛�معقول، موجه

 واقعی،؛�473، قاطع، قطعی 478 تعیین کننده، ثابت شده ،�512مفروض 

؛�973 شرعی، فقهی، دینی ؛�494، صحیح 478، اثبات کننده 475منطقی 

 ؛�548ثبت / ضبط شده 

 شاهد، گواه، ناظر ؛�852امیدوارکننده 

، مدرک آوردن، چیزی را سندومدرک قرار دادن،دلیلآوردن ]فعل[

 داللت؛�471 احتمال دادن ؛�551 نشان داشتن، نمودن ؛�اتخاذ سند کردن

 523 استدالل کردن، اشاره داشتن ،�547کردن بر 

 برابر؛�532، گواهی دادن، قسم خوردن، سوگند خوردن شهادتدادن

؛�488اصل کردن، تأیید کردن، امضا کردن، صحه گذاشتن، رضایت دادن 

 526اقرارکردن، ابراز� کردن 

، تأیید کردن، مدرک خوبی بودن، تقویت کردنمحکمهپسندبودن

927، حمایت کردن 927 تخفیف دادن ]مجازات[ ؛�478، اثبات کردن 162

⍃ 524 ، اطالع478، اثبات 473، قطعیت 471 احتمال 

 مدرک متقابل467
، مدرک دفاعی، دفاعیه، مدرک تخفیف دهنده،مدرکمتقابل ]اسم[

 ادعای متقابل؛�مدارکِ خوانده

؛�، ساقط کننده، مسقط، ردکننده، نفی کننده، نافی]مدرک[متقابل ]صفت[

خنثی کننده، تکذیب کننده

 بدون مبنا، ساختگی، بی اساس؛�، تأییدنشده، ثابت نشدهسوگندنخورده

، رد کردن، معارض شدن، تضعیف کردندلیلمتقابلآوردن ]فعل[

]موضع طرف مقابل[

⍃ 479، ابطال 460، پاسخ 14 مغایرت 

 مالحظات468
، قید، شرط، شرایط محدودکننده، اماواگر، مشخصات،مالحظات ]اسم[

؛�512 فرضیات، حدس ؛�627 الزامات، نیاز ؛�80خصوصیات، ویژگی 

766 مفاد ؛�469 امکان ؛�اصالحات، اصالحیه، متمم

؛�، محدودسازنده، تعدیل کننده، اصالح کننده]اصالحی[مشروط ]صفت[

 ملحوظ؛�متمم، اصالحی

 درنظر گرفتن،؛�، محدود کردن، تخفیف دادنمشروطکردن ]فعل[

به حساب آوردن، اما داشتن 

، ولی، اما ولیکن ]قید[

⍃ 766 مفاد

 امکان469
،�669 آمادگی ؛�160، توان 180 قابلیت، استعداد ؛�471، احتمال امکان ]اسم[

،�605 شق، چاره، راه حل، گزینه، خیار، انتخاب ؛�159 شانس ؛�635کفایت 



658 درمان ،�605 گزیر، رأی ،�595اختیار 

 قابل انجام،،�523، شدنی، مقدور، میسر، بالقوه، نهفته ممکن ]صفت[

471 امکان پذیر، ممکن الوقوع،� محتمل

 احتمال؛�756 اجازه دادن ؛�، میسر بودن، امکان داشتنممکنبودن ]فعل[

701 ازدست  برآمدن، آسان بودن ؛�471داشتن 

 701 ، توان دادن، اجازه دادن،� آسان کردنمیسرکردن

445، ظاهراً 471، پنداری، گوییا، البد، یحتمل، فرضاً، احتماالً شاید ]قید[

⍃ 471 احتمال

# 470 عدم امکان . امتناع 470
؛� کار ناشدنی، چیز غیرممکن؛�، امتناع، غیرممکن بودنعدمامکان ]اسم[

702 امپاس، بن بست، منع ؛�تغییرناپذیری، برگشت ناپذیری، چاره ناپذیری

؛�، محال، ناشدنی، نشدنی، ممتنع، امکان ناپذیر، نامیسرغیرممکنN ]صفت[

 غیرمترقبه؛�فسخ نشدنی

؛� حل نشو؛�700، دشوار 32، بزرگ 32 عظیم ؛�، نشدنی، حل نشدنیغیرعملی

غیرقابل عبور، صعب العبور، بی گدار 

، منطقی نبودنغیرممکنNبودن ]فعل[

 اجازه ندادن، آچمز؛�، محروم کردن، بیرون کردنغیرممکنکردن

757کردن، قدغن کردن 

،�641، بیهوده زحمت کشیدن، وقت تلف کردن کارغیرممکنکردن

آب درهاون کوبیدن

⍃ سفسطه و472، عدم احتمال 84، عدم تطبیق 32 بزرگی ،

 486، ناباوری 477تناقض 

 احتمال471
 رویداد محتمل، دورنما، چشم؛�469، امکان 159، شانس احتمال ]اسم[

انداز

؛�، احتمالی، مترقبه، شدنی، محتمل الوقوع، طبیعی، قابل انتظارمحتمل ]صفت[

 180مستعد 

، پذیرفتنی، قابل قبول، مسموع، معقول،485، باورکردنی احتمالدادنی

 راست نما، ظاهراً موجه، حق نما، سفسطه آمیز،؛�475موجه، منطقی 

477غیر منطقی 

؛�469، شانس داشتن، امکان داشتن، ممکن بودن احتمالداشتن ]فعل[

احتمال رفتن، انتظار رفتن، شرایط مستعد بودن، دربرداشتن،� گرایش داشتن

179 

، احتمال را افزایش دادن، میدان دادن، فرصت دادن،فرصتایجادکردن

 منتظر فرصت بودن،؛�، دربرداشتن756، اجازه دادن 469میسر کردن 

 523مترصد بودن، درکمین بودن 

485، فرض کردن، انتظار داشتن، اعتقاد داشتن، باور داشتن احتمالدادن

، یحتمل، به طوراحتمالی، بسا، احیاناً،469، گویا، شاید احتمااًل ]قید[

445 ظاهراً ؛�به احتمال، به احتمال قوی، بلکه، البد، احتمال دارد

⍃ 507، انتظار 469، امکان 466 مدرک 

 عدم احتمال472
، عدم امکان474، عدم قطعیت 474، شک، تردید عدماحتمال ]اسم[

 دروغگویی◄ دروغ ؛�140 ندرت ◄ اتفاق نادر ؛�508، عدم انتظار 470

541

؛�508، غیرمنتظره 474، نامحتمل، دور، مشکوک، نامعین بعید ]صفت[

140 نادر ؛�نامسموع، ناپذیرفتنی

 شک؛�، احتمال نداشتن، محتمل نبودن، شانس نداشتنبعیدبودن ]فعل[

 508، متعجب کردن 486ایجاد کردن 

⍃ 508 ، عدم انتظار474، عدم قطعیت 470 عدم امکان 

 قطعیت473
، حتمیت، تحقیق، تحقق، بایستگی، گریزناپذیری،قطعیت ]اسم[

 یقین، دانش؛� اعتبار، ثقه، ثقت؛�برگشت ناپذیری، وجوب، جزمیت، جزم

602 سرسختی ◄ قاطعیت ؛�596 جبر ؛�490

، نظر485، ایقان، خاطرجمعی، دلگرمی، اعتماد، یقین، اعتقاد، باور اطمینان

 رأی؛� وثوق، توکل، اتکا، اتکال؛�602 خودرأیی ؛�481 پیشداوری ؛�485

؛� اطمینان به خود، خودباوری، اعتماد به نفس، اتکا به نفس؛�اعتماد

481دگماتیسم، تعصب 

، دگم، دگماتیک، دکترینر، جزمیالهوتی

، حتمی، قاطع، محرز، مسجل، نافذ، یقین، مطمئن، محض،قطعی ]صفت[

؛�567 روشن، واضح، صریح ؛�▼صِرف، بی چون وچرا، به واقع، بالشک

 اجتناب ناپذیر، اطمینان بخش،�؛�638 مهم ،�596بایسته، ضروری، جبری 

محقَق، محقق الوقوع 

، مسلّم، بدون بحث، بی شک، بی تردید، بی شبهه، به عین، به عینه،بالشک

 بالقید، بالشرط، بدون قیدوشرط، اهلل وباهلل، االوبلّا )االولال،؛�حق، راست

▼ حتماً؛�االوهلل(، بدون بروبرگرد، بی چون وچرا، به طور قطع، باید

 درست عزم،،�602، معتقد، قاطع، جدی، پابرجای، برجای، خودرأی مطمئن

 متکی، اتکاکننده، پشت گرم،؛�599 اصولی، بران، بُرّا،� مصمم ؛�درست ایمان

▲ حتمی، قطعی؛�532متیقن، خاطرجمع 

، کامالً روشن بودن،� قطعی بودن، حتمی بودن،� ردخورمطمئنبودن ]فعل[

 اطمینان داشتن، اعتماد داشتن؛�480 مشخص شدن ؛�نداشتن، بایستن

 احساس؛�)کردن( به )بر( چیزی )کسی(، متکی بودن، تکیه کردن

660 پناه جستن ،�660اطمینان کردن، ایمن بودن 

 گواهی دادن، برابر�؛�، اطمینان یافتن، اطمینان حاصل کردنمطمئنشدن

، قضاوت کردن،480 تشخیص دادن ؛�488اصل کردن، صحه گذاشتن 

 دلیل آوردن؛�485 اعتقاد داشتن، باور داشتن ؛�959قبول کردن دعوی 

 596، ایجاب کردن 466

547، بستن، نهایی کردن، امضا کردن قطعیکردن

، قطعاً گفتن، باضرس قاطع اعالم کردن، باقطعیت اعالم کردن،فتوادادن



فرمان صادر کردن 

 مطمئناً، مسلماً، یقیناً، یقین، بی گمان، بی تردید،،�532، قطعاً حتمًا ]قید[

بی گفتگو، اصوالً، بی شک، بالشبهه، باید، بایست، بایستی، بی چون وچرا،

 البته، همانا، به درستی که؛�▲ بالشک؛�تحقیقاً، حقیقتاً

⍃ 596، جبر 532، سوگند 485، باور 478، اثبات 466 مدرک،

 597رغبت 

 عدم قطعیت . تردید474
 چیز؛� تئوری کوانتوم؛�518، نامعلومی، ابهام، ایهام عدمقطعیت ]اسم[

 ناباوری؛� مظنه؛�562 گمنامی، ناشناسی، بی نامی ؛�نامعین، چیزی، فالنی

 بالتکلیفی؛�486

 بی عزمی؛�507 تعلیق، انتظار ؛�486، تزلزل، دودلی، تذبذب، شک تردید

 495 گمراهی، گم گشتگی، اشتباه ؛�606 فقدان انتخاب ؛�601

 نامیزانی�؛� بی اعتباری؛�495، عدم اتکا، جایزالخطا بودن، خطا عدماطمینان

 486 ناباوری ؛�495

؛�562، غیرقطعی، نامعلوم، مجهول، ناشناخته، گمنام، ناشناس نامعین ]صفت[

 661  خطرناک،�661ناامن 

، بی ثبات152، همواره متغیر ▼، غیرقابل اعتماد، نامطمئنغیرقابلاتکا

]در مورد انسان:[ ؛� شک دار؛�486، مشکوک 495، غلط 495 اشتباهی ؛�152

؛�601 نامصمم ،�604 دمدمی ،�604 ول ؛�930، خیانتکار، خائن 930نادرست 

نامحرم 

، مردد، بددل، بدگمان، بدقلب، متردد، متزلزل، دودل، نامصممشکاک

507 بالتکلیف، منتظر ؛�974 کافر، المذهب ؛� مسئله دار؛�601

، تأییدنشده، غیررسمی، مُهرنشده، امتحان نشده، تجربه نشده،نامطمئن

 فاقد مُهر استاندارد؛� شک دار؛�آزمایش نشده

، دوپهلو صحبت157، نامعلوم بودن، بستگی داشتن معیننبودن ]فعل[

507 منتظر بودن ؛�486 شک ایجاد کردن ؛�518کردن 

 فریب دادن،�542، مردد کردن، گول زدن، دست انداختن گیجکردن

 سرگشته کردن، حیران؛�486، شک ایجاد کردن 495 گمراه کردن ،�542

کردن 

 601، بی عزم بودن 486 شک کردن ◄تردیدداشتن

 شخصی، کسی، یارو، یکی ؛�هرکدام ]قید[

، ببینم که، باید دیدکه تاچهپیشآید

⍃ 486، ناباوری 472، عدم احتمال 452، موضوع 159 شانس،

 911، حسادت 700، دشواری 517غیرقابل درک 



 فرآیند استداللباب چهار:

 استدالل . تعقل475
، تعقل، حجت آوردن، اثبات، حجت، برهان، استنتاج،استدالل ]اسم[

 تأیید، اثبات؛�476 ادراک، شم ؛� اقامۀ دلیل )حجت(؛�قیاس، منطق، تعمیم

، اندیشه463 تعقل، تأمل، تفکر، اندیشیدن، استغراق، مداقه، قوۀ تمیز ؛�478

؛�461 استقرا، تجربه، آزمایش ؛�86 محاسبه، شمارش ؛� برهان خُلف؛�449

 تداعی؛� عقل گرایی، خردگرایی؛�محاجه، احتجاج، ایجاب، انتاج، مشاء

513اندیشه، تداعی مفاهیم، تداعی آزاد، تخیل 

(، اصل اقلیدس، اصل496، اصل موضوع )اصل موضوعه اصلمسّلم

؛�متعارفی، فرض، مقدمه، مبتدا، مبدا، صغرا و کبرا، قاعدۀ کلی، قضیۀ بدیهی

 پارادوکس، متناقض نما ؛�اولیات، مدخل

 جروبحث، مجادله، اصطکاک،؛�459، بحث، جدل، آنالیز، پرسش مناظره

 تز،؛� دیالوگ، گفتمان؛� دیالکتیک؛�709مشاجره، جدال، کلنجار، مناقشه 

 موضوع در قضیه:؛�512قضیه، مسئله، لِم، فرضیه، تئوری، نظریه، تصور 

 مقال، محاجه،؛�محکوم به،� محکوم علیه، محمول، محمول به، محمول علیه

عدمیه 

؛�، گفتگو، صحبت، مصاحبه، بحث، مذاکره، دیالوگ، گفتمانمباحثه

سمپوزیوم، کنفرانس 

، ادله، مبنای بحث، له وعلیه، دلیل، فکر، بینه، بینّات، براهیندالیل

، منطق دان، روش شناس، منطقی، استداللی، طلبه، فیلسوفمناظرهکننده

449

، مستدل، معقول، عقالیی، عقالنی، مدلل، قیاسی، به هنجار،منطقی ]صفت[

متعادل، عمیق، وارد، به جا، قابل قبول، مسموع، موجه، محکمه پسند،

  درست، حسابی ؛� استداللی؛�478، اثبات کننده 466 تأییدکننده

، مجادله آمیز، بحث کنندهمشاجرهگر

، دارای قوۀ استدالل بودن، منطقی بودن، تفکر کردنمعقولبودن ]فعل[

449 

، حجت آوردن، دلیل آوردن، بحث478، اثبات کردن استداللکردن

449، اندیشیدن ▼کردن

، مجادله کردن، سروکله زدن، کلنجار رفتن، جروبحثبحثکردن

کردن، بگومگو کردن، اره دادن ]و[ تیشه گرفتن 

 قرار دادن، گذاشتن،؛�512، مبتدا گذاشتن، فرض کردن مسلمگرفتن

512مطرح کردن 

 نتیجتاً؛� فرضاً؛�منطقًا ]قید[

⍃512تصور ،496، اصل 477، سفسطه 449اندیشه  ،447 شعور،

584 ، محاوره532سوگند ،520تعبیر

 َشّم . غریزه476
، غریزه، تداعی آزاد، درک، علم بی واسطه، استنباط، شهود،َشّم ]اسم[

، وجدان،498، بصیرت 449بینش، دریافت، برداشت، تلقی، ادراک 

 گمان، حدس،�818 مکاشفه، الهام، کشف وشهود، حس، احساس ؛�آگاهی

 واکنش پاولوفی، تکان زانو، رفلکس، واکنش شرطی، فقدان شعور؛�512

 984، حس ششم 450 فقدان اندیشه ؛�448

؛� مطلق؛�477، شَمّی، حسّی، حدسی، غیراستداللی، غیرمنطقی غریزی ]صفت[

 فلسفی◄ عرفانی، ادراکی، شهودی، فی البداهه ؛�477 سفسطه باز ؛�5ذاتی 

449

، ازروی غریزه حس کردن، بافراست دریافتن، مستقیماًدریافتن ]فعل[

دریافتن، درک کردن، حدس زدن

⍃ 481 ، عدم تشخیص477، سفسطه 448 فقدان شعور 

 سفسطه . تناقض477
؛�، غیرمنطق، مغالطه، مغلطه، مغلطه بازی، لفاظی، لفظ پردازیسفسطه ]اسم[

 منطق؛� پارادوکس، متناقض نما؛�خطای منطقی، تناقض، تناقض درونی

؛� غامض سازی، پنهان سازی؛� ایهام، دوپهلو حرف زدن؛�476زنانه، شم 

 یاوه، چرت، بیراه، حرف مفت، مزخرف، مهمل،،�515چرت وپرت، چرند 

◄هذیان، الطائالت، هجویات، ترهات، بافته، جفنگ، لغو، ژاژ، دشنام 

 899فحاشی 
؛�، مغلطه، بحث ظاهراً موجه، حق به جانب بودنمنطقسوفسطایی

▼سوفسطایی، سفسطه باز

، لفاظ، مغلطه گو، لفظ پرداز، بافنده، سوفسطایی،سفسطهباز ]صفت[

حق به جانب، ریاکار، بی صداقت

 مزخرف، یاوه، الطائل، مفت،،�515، چرند 497، نامعقول غیرمنطقی

 سفسطه آمیز، سفسطه مانند،؛� دل بخواه، اختیاری، قراردادی، اعتباری؛�پوسیده

 ضعیف،؛� دارای استدالل ضعیف، غیرقاطع، غیرقطعی، بی نتیجه؛�حق نما

 متزلزل، ناتوان،؛�بی پایه، غیرمستدل، بی اساس، سست، بی بنیان، کاسد

515 ، بی معنی479 مهمل، باطل ؛�بی حال، وارفته، نااستوار

، مانعۀ الجمع، مباین، متعارض، متغایر، مغایر متناقض

، بافتن، سرهم کردن، یاوه گفتن )بافتن(، منظوریچرندگفتن ]فعل[

 515نداشتن، حرف مفت زدن، معنی نداشتن 

،474 گیج کردن ،�535، گمراه کردن، بدآموزی کردن سفسطهکردن

 542دست انداختن 

⍃ 476، غریزه 475، استدالل 470 عدم امکان 



 اثبات478
؛�466 استناد، مدرک ؛�، استدالل، نشان دادن، تأیید، احرازاثبات ]اسم[

 ایقان،؛�547 دلیل، گواه، نشانه، داللت ؛�494حقیقت انکارناپذیر، حقیقت 

 استقرا، استنباط، استدالل؛�461 رسیدگی، تحقیق، آزمایش ؛�473قطعیت 

 ثبوت، ایجاب؛� بار اثبات؛�522 تجلی ،�590 تشریح، توضیح، وصف ؛�475

، نشان دهنده، نمایانگر، مثبت، بیانگر، بازگوکننده، تأییدکنندهمدلل ]صفت[

 ایجابی؛� مبادی؛�9 نسبی ؛� منتجه؛�، اقناع کننده، متقاعدکننده466

، ثابت، محرز، معلوم، واضح، بدیهی، مسلّم، یقین، مبرهن،ثابتشده

، قابل اثبات، مدلل، یافته 473مثبت، غیرقابل انکار، قطعی 

،�522، به اثبات )ثبوت( رساندن، نشان )نمایش( دادن اثباتکردن ]فعل[

؛�475 نتیجه گرفتن، استدالل کردن ؛�466، دلیل آوردن 927توجیه کردن 

485اعتقاد داشتن، باور داشتن 

، ثابت شدن، مسلّم شدن، محقّق شدن، محرز شدن، معقولاثباتشدن

494، درست بودن 475بودن 

532! بدون تردید، آری، بلی، حتماً، قطعاً البته ]قید[

⍃ 473، قطعیت 466 مدرک 

 ابطال . بطالن479
، بطالن، بطالن چیزی را ثابت کردن، تکذیب، اثبات خالفابطال ]اسم[

چیزی، سلب، برهان خُلف، اثبات اشتباه، رد نظر، تخطئه، نقض، نسخ،

 اعتراض،�533 عدم قبول، نفی، انکار ؛�961 محکومیت ،�607ایجاب، ردّ 

؛�752 باطل سازی،� فسخ، اقالت )اقاله(، فک، الغا، لغو ؛�477 سفسطه ؛�762

541     دروغگویی◄  اکاذیب،  دروغ ها  ؛�ایجاد تزلزل )تردید(

،961 ملغا، ملغی، لغو، ردشده، محکوم ،�607، منسوخ، مردود باطل ]صفت[

،477، غیر منطقی 497 یاوه، عبث، ضایع، مهمل، پوچ، نامعقول ؛�ردکردنی

 نادرست، بی معنی،  ناحق، ناراست، ناروا،  دروغ، کذب، دروغی؛�4بیهوده 

 نفی شده، منفی؛�477 متناقض ،�541

؛� سلبی، منفی؛�495، باطل کننده، بی اساس، ناصواب، خطا مبطل

762اعتراض آمیز 

، خط بطالن کشیدن، تکذیب کردن،بطالنچیزیراثابتکردن ]فعل[

اشتباه کسی را ثابت )اثبات( کردن، اثبات خالف کردن، خالف چیزی را

 مجاب؛�607اثبات کردن، نظر کسی را ردّ )باطل( کردن، ردّ کردن 

،�533 نفی کردن، باطل کردن، انکار کردن ؛�526 افشا کردن ؛�کردن

727 شکست دادن ؛�961محکوم کردن 

، پاسخ نداشتنردشدن

⍃ 607، رّد 489، نظر مخالف 467، مدرک متقابل 460 پاسخ،

 762اعتراض 

 نتیجۀ استداللباب پنج:



درآمدن

⍃ 955، دادگستری 520، تعبیر 465، سنجش 463 قوۀ تمیز،

957قاضی 

 عدم تشخیص . تعصب481
، سوء قضاوت، تصور غلط، توهم، پندار نادرست،عدمتشخیص ]اسم[

 جایزالخطا؛�464 تشخیص نادرست، عدم تمیز ؛�495، نامیزانی 495خطا 

 تفسیر غلط؛�499 ساده لوحی، گول خوردن، حماقت ؛�بودن، استعداد خطا

 گول، فریب؛�483 دست کم گرفتن ؛�482 مبالغه ؛�914 بی عدالتی ؛�521

513 توهم، تخیل ؛�542

؛�608، تبعیض، ذهنیت، تصدیق بالتصور، ازپیش تعیین شدگی پیشداوری

؛�450 بی فکری، فقدان اندیشه ؛�680 عجله ،�857تصمیم عجوالنه، بی پروایی 

 496، اصل موضوعه 475 اصل مسلم ؛�503ناخوشی دماغی 

 ترجیح، طرفداری، تبعیض، اجحاف، بی عدالتی؛�، غرض، تمایلتعصب

؛�978 حمایت، حمیت، غیرت، فرقه گرایی ؛�439 کوری ؛� عصبیت؛�914

؛�57تعصب ملی، تبعیض نژادی، نژادپرستی،� آپارتاید، بیرون گذاشتن 

؛�708 اصول گرایی، بنیاد گرایی، حزب ؛�888اذیت، آزار، ضدیت، نفرت 

 ایجاد تعصب،؛� ناسیونال سوسیالیسم، نازیسم، فاشیسم؛�976راست دینی 

 542عوامفریبی، فریب 

؛�602 خودرأیی ؛�473 قطعیت ؛�، دگماتیسم، تنگ نظریکوتهفکری

 متعصب، افراطی؛�862مالنقطی )ماللغتی( بودن، سختگیری، مشکل پسندی 

 نژادپرست؛� خرافات؛�473 الهوتی ،�504

،�597، رغبت 179، سوگیری، عدم بیطرفی، تمایل، گرایش جبههگیری

 جانبداری، طرفداری، شیفتگی، طرف کسی را گرفتن، به عقیده؛�859عالقه 

 دیدگاه، نقطه نظر خاص،؛�29 عدم توازن، نابرابری ؛�خاصی متمایل بودن

 وسواس، آنرمال بودن، غریب بودن؛�438، زاویۀ دید 485، باور 485نظر 

604 هوس ،�503

، پرت، ناوارد، ناآگاه، بی خبر، خرافاتی،458، غافل دراشتباه ]صفت[

 فریفته،؛�499، بی خرد 495 جایزالخطا، خطاکننده، نامیزان ؛�متوهم

 ول معطل، امیدوار بی جهت ؛�گول خورده، فریب خورده، گمراه شده، گمراه

، کوته بین، کوته نظر، قشری، مرتجع، کهنه پرست، واپسگرا،کوتهفکر

 735متحجر، محافظه کار، تنگ نظر، مالنقطی، خرده بین، سختگیر 

؛�473، الهوتی 978، مرتجع، خشک، فناتیک، قشری، فرقه ای متعصب

 افراطی،�818 غیور، غیرتمند، مشتاق ؛�، بدقلب735 مستبد ؛�473مطمئن 

84 غیرطبیعی ؛� بنیادگرا؛�491 بیسواد، نیاموخته ؛�504

، قضاوت اشتباه کردن، اشتباه کردن، خطاتشخیصاشتباهدادن ]فعل[

، درست نفهمیدن، بد482، پُربها دادن 483، دست کم گرفتن 495کردن 

521 تعبیر کردن

، بی پروا475 مسلّم گرفتن ،�608، ازپیش تعیین کردن پیشداوریکردن

857بودن 

،178، عوام فریبی کردن، نفوذ داشتن، اثر داشتن ایجادتعصبکردن

449تأثیر گذاشتن 

، کور بودن735، سخت گرفتن 914، مورد ظلم قراردادن متعصببودن

439

⍃ 495، خطا 485، باور 476، غریزه 57 بیرون گذاشتن،

 914، ناحق 602سرسختی 

 مبالغه482
 غلو، گزافه، اغراق؛�، دست باال گرفتن، بزرگنمایی، خوش بینیمبالغه ]اسم[

 گزافه گویی، رجزخوانی،؛�943 افراط، زیاده روی، عدم اعتدال ؛�546

 خودستایی،،�873 خودبزرگ بینی، تکبر ؛�925 چاپلوسی ؛�877الف زنی 

،�529 جنجال، غوغا، قشقرق، رسوایی، شایعه ؛�481 تعصب ،�871غرور 

 برآورد نامعقول، عدم تشخیص؛�515 اراجیف، چرند ؛�528روابط عمومی 

 آگراندیسمان، بزرگنمایی؛�852 امید ؛� ُحسن تعبیر، حُسن نظر، لُطف؛�481

 کلوزآپ، نمای نزدیک؛�کردن

؛� مبالغه کننده، گزافه گوی؛�، مبالغه آمیز، اغراق  آمیزخوشبینانه ]صفت[

خوش بین، مشتاق 

 بیش ازاندازه،؛�، مبالغه شده، مبالغه آمیز، اغراق  آمیززیادبرآوردشده

بیش ازحد

؛�، مبالغه کردن، دست باال گرفتن، اضافی برآورد کردنپُربهادادن ]فعل[

؛�197 منبسط کردن ◄ازکاهی کوهی درست کردن، بزرگ کردن 

 لطف داشتن، ستایش بیش ازحد کردن، باد کردن،؛�638اهمیت دادن 

 811 گران فروختن، گران حساب کردن ؛�546اغراق کردن 

⍃ 546 اغراق 

 تخفیف . دست کم گرفتن483
، کم برآوردکردن، تخمین کم، تخمین بدبینانه،دستکمگرفتن ]اسم[

 کتمان؛�177تخمین محتاطانه، تقویم محتاطانه، احتیاط، میانه روی، مالیمت 

؛�872 فروتنی بیش ازحد، حقارت ؛� کاهش ارزش، استهالک، تقلیل؛�حقیقت

 بی اعتنایی، کوچک شماری، تحقیر؛�44حسن تعبیر، خلوص نیت، خلوص 

853 بدبینی، نومیدی ؛�926، بدگویی 922

، ناچیزشمارنده، درشمارنیاورنده، دست کم گیرنده،کمبهادهنده ]صفت[

922 تحقیرآمیز، تحقیر کننده ؛�کاهنده

، ناچیزشمرده شده، درشمار نیامده، خفیف، سبُک، افتاده،کمارزیابیشده

872حقیر 

، کم برآوردکردن، کم بها دادن، ناچیز شمردن،دستکمگرفتن ]فعل[

ناچیز گرفتن، سبُک گرفتن، جانب احتیاط را گرفتن، کمتر قلمدادکردن،

 کاهش دادن،؛�حقیقت را اظهار نکردن، کمتر ازارزش واقعی تخمین زدن

؛�922، به بازی گرفتن، سبک داشتن 926 بدگویی کردن ؛�مستهلک کردن

؛�922، تحقیر کردن، خوار شمردن 458نادیده گذشتن، غفلت کردن 

 812 تخفیف دادن، ارزان� کردن ؛�851استهزا کردن 

⍃ 926 بدگویی 



 کشف484
، اکتشاف، کندوکاو، استخراج، یافت، پرده برداری،�کشف ]اسم[

 تجسس، کاوش، تحقیق، پژوهش، تفحص،؛�آشکارسازی، رونمایی

،�619 غریزۀ کارآگاهی، پیگیری ؛� برداشت؛�459اکتشاف، جستجو 

 فاش کردن، روشن کردن،؛�438 شناسایی، تجسس، بازدید ؛�459بازجویی 

 کشف؛�747 دستگیری، بازداشت ؛�522 ابراز، تظاهر، تجلی ؛�526افشا 

 انکشاف ؛� غارنوردی؛�229حجاب، برهنگی 

 کارآگاه،؛� مخترع، باستان شناس؛�، کشف کننده، کاشف، مکتشفیابنده

؛�268 جهانگرد ؛�461 جوینده، آزمایش کننده ؛�، جاسوس459بازپرس 

 -؛� سونار، رادار،� سنسور، حسگر، حس؛�ماهوارۀ جاسوسی، کاوشگرمریخ

<مین یاب، معدن یاب >یاب،
؛�461، تجسسی، شناسایی، جوینده، یابنده، آزمایشی اکتشافی ]صفت[

526 آشکارکننده، افشاگر، افشاکننده ؛�درپی، جویا

522 آشکار ◄، کشف شده مکشوفه

، یافتن، پیدا کردن، دسترسی یافتن، رسیدن،کشفکردن ]فعل[

 متوجه شدن، دستگیرش؛�154برخوردن، برخورد کردن، تجربه کردن 

 رسوا؛�522 روشن کردن، درآوردن، ظاهر کردن ؛�▼بردن شدن، پی 

 توی آسمانها دنبال؛�526کردن، پرده دریدن، برسربازار� نهادن، افشا کردن 

، تله گذاشتن459، ُجستن 459 پرسیدن ؛�کسی گشتن

 متوجه شدن،؛�438، حس کردن، دیدن 480، تشخیص دادن پیبردن

واقف شدن، آگاه شدن، اطالع پیدا )حاصل( کردن، باخبر شدن، مطلع

 آگاهی یافتن، برداشت،�516 دریافتن، درک کردن، فهمیدن ؛�524شدن 

کردن، استنباط کردن، نتیجه گیری کردن )ازچیزی( 

 526 افشا شدن ،�522، آشکار شدن 445، ظاهر شدن کشفشدن

⍃ 526، افشا 461، آزمایش 459 پرسش 

 باور485
 اعتبار، تضمین، اطمینان؛�، ایمان، اعتقاد، یقین، ایقان، باورداشتباور ]اسم[

 باور مذهبی، اعتقاد مذهبی؛�929 اتکا، اتکال، امانت، درستی ؛�، اعتماد473

  تعصب؛�486 شک ◄، دیرباوری 487 زودباوری ؛�▼، جهان بینی973

 852   انتظار،  امید؛�476  شَمّ ؛�481

، ایدئولوژی، مکتب، مسلک، مرام، طریقت، دین، آیین، کیش،جهانبینی

 اصول، عقاید، اصول دین، فقه، ارکان، مبانی و اصول، قاعدۀ؛�973مذهب 

 دیدگاه، طرزفکر،؛�449 دکترین، مکتب، ایسم، فلسفه ؛�496کلی، اصل 

روحیه، نظرگاه، نقطه نظر، زاویۀ دید، برخورد، شیوۀ نگرش و ارزیابی،

 81، قاعده 465ایستار، طریقه، رسم، روش، قبله، ارزشها، معیار 

 نظر شخصی، احساس، فکر، طرزفکر،؛�، عقیده، رأی، فکر، اعتقادنظر

 احساس اولیه، شم؛�▲نقطه نظر، تلقی، برداشت،� درک، دیدگاه، جهان بینی

 اتکا به نفس ؛�605 آرا، افکار عمومی، رأی ؛�818، احساس 476

 باخدا، باایمان، خداشناس، مؤمن؛�، متکی به خود473، مطمئن معتقد ]صفت[

؛� قانع، مجاب، قانع شده؛�487 زود باور ؛� مقید، پای بند، اهل؛� مشرف؛�976

متیقن 

، ممکن475، قابل قبول، معقول، منطقی 471، احتمال دادنی باورکردنی

929  قابل اتکا، امین، معتمد؛�469

 دگماتیک؛� مذهبی؛�، عقیدتی، ایمانی، عقیدتی-سیاسیاعتقادی

، باور داشتن، برآن بودن،� اعالم کردن، اظهار کردناعتقادداشتن ]فعل[

 شک نداشتن، مطمئن بودن؛�488 اقرارکردن، قبول کردن، پذیرفتن ؛�532

 اعتقاد داشتن به کسی، اعتماد داشتن؛�979 مؤمن بودن، متقی بودن ؛�473

 484 کشف کردن ؛�473)کردن(، اطمینان کردن، مطمئن بودن 

؛�818، فکر کردن، حدس زدن، احتمال دادن، احساس کردن نظردادن

نظر حرفه ای ابراز کردن

،478، باوراندن، تشویق کردن، راضی کردن، اثبات کردن قانعکردن

 تربیت؛�610 ترویج کردن، مرسوم کردن ؛�612 انگیختن ،�534آموختن 

 534کردن 

،484، باور کردن، قسم خوردن، اعتقاد پیدا کردن، پی بردن قانعشدن

اسالم آوردن، مشرف شدن، معتقد شدن، مسلمان شدن، گرویدن، ایمان

488 مجاب شدن، پذیرفتن ؛�آوردن

، مقبول بودن،� باورکردنی بودن، پذیرفته شدن،موردقبولواقعشدن

 758تأیید شدن 

⍃ 976، راست دینی 973، دین 481، عدم تشخیص 473 قطعیت 

 ناباوری . شک486
 تشکیک، سوء؛�489، عدم اعتقاد، عدم قبول، نظر مخالف ناباوری ]اسم[

 دگراندیشی، دیگراندیشی، ضدیت؛�533 تکذیب، نفی، انکار ؛�ظن، بدبینی

 عدم قطعیت؛�603 بوالهوسی، بی ثباتی ؛�974، المذهبی 977، بدعت 704

 474، عدم اطمینان 474

، دودلی، تزلزل، اماواگر،� سستی474، شبهه، گمان، ظن، مظان، تردید شک

 مورد گمان، مظنه، جای؛�704 عصیان، سرکشی، ضدیت ؛�ایمان، سوء ظن

 تذبذب ؛�ظن و گمان

، شکاک977، کافر، رافضی، بدعت گذار 974، بی دین، المذهب بیایمان

 فرصت طلب؛�، شکاک، بدبین، بداندیش، ظنین، کافرمشکوک ]صفت[

 474 شکاک ◄ دودل، مردد ؛�911 حسود ؛�603

، تصورناپذیر،470، غیرعملی 470، نامقبول، غیرممکن باورنکردنی

474اتکا   غیرقابل؛� مشکوک، مظنون؛�864شگفت آور 

، استهزا کردن489، اختالف داشتن، مخالفت کردن باورنکردن ]فعل[

851

، مردّد بودن، احتیاط داشتن،474، تردید کردن، تردید داشتن شککردن

،�854 ترسیدن ،�601، بی عزم بودن 468، مشروط کردن 474معین نبودن 

 به کسی )چیزی( بدبین بودن ؛�598اکراه داشتن 

، سوأل کردن، شک دردل انداختن، اما آوردن، آفتابشکایجادکردن

 926 بدگویی کردن ؛�ازمغرب درآمدن



⍃  974 ، المذهبی474، عدم قطعیت 470عدم امکان 

 زودباوری487
 ایمان؛�485، خوش باوری، ساده لوحی، سادگی، باور زودباوری ]اسم[

؛�513 تخیل ◄ توهم ؛� شیفتگی،�612کورکورانه،� تشویق پذیر بودن 

 699 بی تزویری، خامی ؛�خرافات

؛� ساده دل، گول، بچه، دهن بین،�544، خوش باور، ساده لوح زودباور ]صفت[

 699 بی تزویر، خام ؛�481 خرافاتی، متوهم، دراشتباه ؛�499احمق، کودن 

، خودرا گول زدن، گول خوردن، اعتقاد داشتن، باورزودباوربودن ]فعل[

 699 خام بودن ؛�، به دام افتادن، درتله افتادن299، پذیرا شدن 485داشتن 

، دست به چوب زدن، اسفند دود کردن، تخم مرغ شکستنخرافاتیبودن

⍃ 544، آدم ساده 499 حماقت 

 نظر موافق488
، تأیید، تصدیق، موافقت بانظر، تصویب، توشیح، موافقت،نظرموافق ]اسم[

◄ رضایت ؛�299پذیرش، قبولی، قبول، انعطاف، انتقادپذیری، اذعان، اقرار 

 اعالم موافقت: بلی، آری، اِ، آره،؛�770 سازش ؛� امضا،� صحه؛�758تأیید 

؛�923آمین، آفرین، احسنت، دست خوش، اهلل، قبول، ابراز احساسات 

 مابه االشتراک، موضوع مورد؛� ایجاب، استجابت؛�764توافق، پیمان، قول 

توافق

، اتحاد، همفکری،88، اتفاق آرا، وفاق عام، اجماع، وحدت اتفاقنظر

؛� به اتفاق آرا، اجماعاً؛�719 آشتی، برقراری صلح ؛�توافق، وحدت نظر

متفق القول

، اشخاص تأییدکننده، امضاکنندگان، تأییدکنندگان،آدمتأییدکننده

، همراه،83، تابع، دنباله رو 284 پیرو ؛�تصویب کنندگان، آرای موافق

703 ،  کمک کننده923  هوادار،� ستاینده ؛�925 چاپلوس ؛�707همکار 

 یک زبان،؛�، مجاب، قانع، متقاعد، همراه، هوادار، مؤید، متفقموافق ]صفت[

یک سخن، همزبان، هم عقیده، هم  رأی، متفق الرأی، متفق القول، همدل،

 758  موافق )راضی(◄ خرسند ؛�410هم داستان، همساز 

، تنفیذشده، مؤید،756، پذیرفته، مجاز 473، قطعی 758، تأییدشده مصوب

مرضی الطرفین، مصدق، مصوبه،� مثبت 

، نظر دیگری را پذیرفتن، هم عقیده شدن، یکی شدن،پذیرفتن ]فعل[

تصویب کردن، قبول کردن، موافقت کردن، مجاب شدن، رضا دادن، قانع

 درود گفتن،؛�▼ هم رأی شدن، توافق کردن؛�299 پذیرا شدن ؛�485شدن 

 پاسخ مثبت دادن،؛�923دست زدن، ابراز� احساسات کردن، پسندیدن 

اجابت کردن 

،721، تن دردادن، تسلیم شدن 485، راضی شدن، قانع شدن رضایتدادن

 روا دانستن،؛�، تحمل کردن739زیر بار )چیزی( رفتن، اطاعت کردن 

 770 مصالحه کردن، سازش کردن ؛�جایز شناختن

، تأیید کردن،927، پشتیبانی کردن، حمایت کردن صّحهگذاشتن

تصدیق کردن، مُهر تأیید نهادن، ظَهرنویسی کردن، پشت نویسی کردن،

 تنفیذ کردن؛�547، امضا کردن 703کمک کردن 

، موافقت کردن، هم عقیده شدن، باهم موافقت کردن، هم رایتوافقکردن

24 سازگار بودن ؛�شدن، متفق القول شدن، اتفاق کردن

 اعالم موافقت: بلی، آری،؛�! هوم، آهان، آها، آهاه، باشدموافقم ]شبه جمله[

اِ، آره، آمین، آفرین، احسنت، اهلل

⍃ 765 ، قرارداد758، تأیید 710، هماهنگی 24 سازگاری 

 نظر مخالف489
، اختالف، اختالف عقیده،25، مخالفت، ناسازگاری نظرمخالف ]اسم[

، ایراد، نفی، انکار762 اعتراض ؛�978اختالف نظر، دودستگی، فرقه گرایی 

 مباحثه،؛�704 نفاق، جدایی، اختالف رأی، اصطکاک، تنش، ضدیت ؛�533

 عدم تمایل،؛�، نظر مخالف، تکذیب، وتو، رد709ّجدال، ستیزه، مناقشه 

709 مابه االختالف، موضوع مورد اختالف، مایۀ نفاق ؛�598اکراه 



، فرد738، معترض، ناراضی، خرده گیر، جدایی طلب، یاغی فردمخالف

 مخالفین، جناح مخالف، اپوزیسیون، ناراضیان، اقلیت،؛�149انقالبی 

؛�709 اهل جرّوبحث ؛�705 هوو، رقیب ؛�704اکثریت خاموش، ضدین 

716شخص مبارز 

؛�825، خرده گیر، عیبجو، ناراضی، نگران 762، معترض مخالف ]صفت[

،�598 بیزار ،�829 گله مند ؛�978، جدایی انداز 978 فرقه ای ؛�709ستیزه جو 

 مخالف خوان،؛�603 فرصت طلب ؛�486 شکاک، مشکوک ؛�533منکِر 

، نافی704 متضاد ؛� ارتجاعی؛�757 تحریم کننده ؛�760امتناع کننده 

 منفی،؛�533، انکارشده 757، نامقبول، مورد اختالف، حرام تکذیبشده

486  باور نکردنی؛�762اعتراض آمیز 

 533، منفی، نافی، ناقض، منکِر تکذیبکننده

، اختالف داشتن، نظر مخالف ابراز� کردن، نظرمخالفتکردن ]فعل[

مخالف داشتن، ابراز� مخالفت کردن، مخالف بودن،� اختالف عقیده داشتن،

اختالف نظر داشتن، وتو کردن، ردّ کردن، اشکال داشتن، ابرو باال

 جدا شدن، سوا؛�704انداختن، لج کردن، عناد ورزیدن، ضدیت کردن 

 تکذیب کردن، باطل کردن؛�25شدن، اعتراض کردن، ناسازگار بودن 

؛�711، به مبارزه طلبیدن 704، ضدیت کردن 468 مشروط کردن ؛�479

598اکراه داشتن 

، تکذیب کردن، رد کردن، کأن لم یکن دانستن، نادیدهقبولنداشتن

گرفتن، نیست انگاشتن، بر یخ نوشتن )نگاشتن( چیزی 

 دست خوش!؛� برعکس، بالعکس، به عکس؛�! خیر، نخیرنه ]شبه جمله[

! خدای نکرده! خدا نکند!خدانکرده

⍃ فرقه760، امتناع 709، مناقشه 533، انکار 25 ناسازگاری ،

479، ابطال 475، استدالل 978گرایی 

# 490 دانش . دانایی 490
،498، بصیرت 498، خِرَد ▼، معرفت، آگاهی، علم، حکمتدانش ]اسم[

 دانایی، درک، شناخت، احاطه، اشراف، سررشته، وقوف،؛�991عرفان 

؛�498 فراست ؛�975 وحی ،�510 آینده نگری ؛�476، شم 447بینش، شعور 

 گزارش،�528 نشر ،�524 آشنایی، سابقه، معرفی، اطالع ؛�983جادوگری 

؛�492 دانشمند ،�500 دانا ◄ فرد دانا ؛�485 یقین، باور ؛�694 مهارت ؛�524

▼اندوخته، معلومات، علم

، دانش عمیق، استادی، دانشمندی، تبحر، احاطه، اشراف،� تخصص،حکمت

◄ ادیب ؛� مطالعۀ بی ثمر، زیاده خوانی، خرخوانی؛�دانش اکتسابی، مطالعه

 عمق دانش ؛�492دانشمند 

،�534 تحصیالت، آموزش ؛�557 زبان ،�589 ادبیات ،�513، هنر فرهنگ

 روشنفکری، فرهیختگی، فرزانگی،؛�654 تمدن ؛�سواد، خودآموزی

884 تربیت، ادب ؛�دانش پروری

 تئوری، فرضیه،؛�، دانش، علوم طبیعی، علوم تجربی، علوم کاربردیعلم

 اندوخته، تجربه، معلومات، اطالعات،؛� مبانی نظری؛�512نظریه، تصور 

 اقوال، شنیده ها، دیده ها، مالحظات؛�دانستنی ها، دانسته ها، مایه، دانش، یافته

، آکادمی، فرهنگستان، وزارت علوم، موسسۀ تحقیقاتی، مدرسهنهادعلمی

539

، باادراک، آگاه، آشنا، متوجه498، دانشمند، بخرد، خردمند دانا ]صفت[

 مطّلع؛�492 دانشمند ،�500 دانا ◄ ]صورت اسمی:[ ؛� فرزانه، فهیم؛�455

694، خبره 461 مجرب ،�524

، باسواد،� بامعلومات، تحصیلکرده، درس خوانده، بافرهنگ،آموزشدیده

 باصفت،؛� توجیه شده، آموخته؛�روشنفکر، فرهیخته، فهمیده، پرمایه، مایه دار

 حسابی ؛� دانش پرور، معارف پرور؛�باز، مدرسه رفته

، بالشک473، ]موضوعِ دانش[{،� معلوم، بدیهی، مسلم، قطعی 1دانسته}

،�866، شنیده، آموخته، دیده شده، شناخته شده، آشنا، جاافتاده، مشهور 473

 به یادمانده؛�79 عام ،�610 مرسوم ؛�587 منتشرشده، چاپ شده ،�528معروف 

 128 عرفی، سنتی ؛�516 قابل درک ،�505

، بادانایی و درایت، عالمانه، عالماً، باعلم به، عمیقاً،{]قید[،2دانسته}

447عمیق، آگاهانه 

،�524، شناختن، سراغ داشتن، اطالع داشتن، مطلع بودن دانستن ]فعل[

؛� آگاهی داشتن، سررشته داشتن، احاطِه داشتن، بصیرت داشتن؛�واقف بودن

 524آگاه شدن، آگاهی یافتن، یافتن، مطلع شدن 

، بدیهی بودن، مسلّم بودن، معروف بودن، معروف حضورشناختهبودن

؛� دیده شدن، شنیده شدن؛�، معرف حضور بودن، آشنا بودن⦸بودن

درمعرض دیدعموم بودن

⍃ یادگیری524، اطالع 505، حافظه 498، هوش 492 دانشمند ،

 698، زیرکی 694، مهارت 557، زبان 536

 جهل . نادانی491
، نادانی، ناآگاهی، ناآشنایی، غفلت، بی خبری، بی حسی فیزیکیجهل ]اسم[

 بت پرستی؛�699 خامی ،�695 عدم مهارت ؛�439، کوری 499 حماقت ؛�375

493 جاهل ،�501 نادان ◄ فرد جاهل ؛�982

 بی نامی،�530 معما ،�530، راز 125، مجهوالت، زمان باستان چیزناشناخته

 بشقاب پرنده، یوفو؛�562

؛� خرافات؛�524، دانش خام، آشنایی، آشنایی سطحی، کنایه دانشسطحی

؛�212 کم عمقی ؛�850 مدرک گرایی، تظاهر ؛�495، اشتباه 495خطا 

493بچه مکتبی، جاهل 

 ناشی؛�، قاطی474، جاهل، ناآگاه، بی خبر، بی اطالع، نامطمئن نادان ]صفت[

 احمق، بی فکر؛�982 بت پرست ؛�699، بی تزویر 935 معصوم،� بی گناه ،�695

 بی مغز، بی عقل، سبک، پوچ مغز، محجور،؛�499، ابله 499، کودن 450

،�501 نادان ◄ فرد جاهل ؛�375، بی احساس 448تهی مغز، بی شعور 

493 جاهل

 غافل،؛� تحصیل نکرده،�525، بی سواد،� ناآشنا، ناآگاه، بی اطالع نیاموخته

 481تاریک دل، گمراه، تاریک اندیش، بداندیش، متعصب 

 سِرّی،�523، ناگفته 444، مجهول، نشنیده، ندیده، نامرئی، ناپیدا ناشناخته

؛�562 مستعار ،�562 ناآشنا، ناشناس ؛�523 نهفته ،�525 پوشیده، مخفی ،�530



 غایب؛�639 بی اهمیت ؛�124 پیش بینی نشده، آتی ؛�126کشف نشده، نو 

523 اسرارآمیز ،�568 غیرصریح، مبهم ؛� ناخودآگاه؛�506، فراموش شده 190

 ]فرد[ غیرمتخصص، زبان باز، متظاهر؛�، عوامانه، خرافاتی]دانش[سطحی

212 کم عمق ؛� نپخته، نسنجیده، هوایی، خام؛�850 دارای اداواصول ،�850

، دانش سطحی داشتن، الف را ازبا)ب( نشناختن، بی سواد�ندانستن ]فعل[

 سطحی بودن، خرافاتی؛�517بودن، مسائل ساده را تشخیص ندادن، نفهمیدن 

؛�695 مهارت نداشتن، ماهر نبودن ؛�512 حدس زدن، فرض کردن ؛�بودن

 464تمیز ندادن 

474 معین نبودن ؛�517قابلفهمنبودن

⍃ 695، عدم مهارت 499، حماقت 493 جاهل 

 دانشمند492
 استاد،؛�، عالِم، فاضل، ادیب، عالمه، مجتهد، فقیه، فرزانهدانشمند ]اسم[

؛�538 دانشجو، طلبه، شاگرد ؛� دکتر، دبیر؛�537پروفسور، آموزگار 

؛�125 فسیل ؛� ادبا، اساتید، علما، عقال؛� حرفه ای، متخصص؛�فارغ التحصیل

490، آموخته 490 دانا ◄]صورت صفتی:[ بخرد، فهیم 

 انتلکتوئل، آزاداندیش، آزادفکر،؛�، دانشگاهی، تحصیل کردهروشنفکر

 736لیبرال، بامدارا 

،�512 آگاه، ایدئولوگ، نظریه پرداز، تئوریسین ،�524، مطّلع صاحبنظر

 دوستدار، کلکسیونر، آدم؛�694 افراد بصیر، اهل ذوق، باذوق ،�694خبره 

 آگاهان؛�504 آدم شیفته ؛�125 مستشرق، باستان شناس ؛�846خوش سلیقه 

،490، دانا 455 متوجه ◄ ]صورت صفتی ؛� معنی شناس؛�سیاسی، منابع آگاه

[524مطّلع 

⍃ 536، یادگیری 500، دانا 490 دانش 

 جاهل493
 داش مشدی، بزن بهادر،؛�501، عامی، بی سواد،� آدم نادان جاهل ]اسم[

،�847 آدم بی ذوق ؛�481، کوته فکر 481 متعصب ◄ نژادپرست ؛�یکه بزن

 ]صورت صفتی:[ ناآگاه،؛�544 آدم ساده ،�538 نوآموز ؛� عامه؛�501ببو 

◄غافل، بی بصیرت، پرت، بی خرد، بی دانش، خرفت، کم سواد،� خرافاتی، 

 491، نیاموخته 491نادان 

⍃ 501، نادان 491 جهل 

 حقیقت494
،1، واقع، واقع امر، واقعیت ▼، راستی، درستی، صدق، صحتحقیقت ]اسم[

◄ انسجام منطقی، منطق ؛�496، قاعدۀ کلی، اصل ▼، اصالت1وجود 

؛�471 راست نمایی، احتمال ؛�540 درستی، راستگویی ؛�449شناخت شناسی 

1 ماهیت، ذات ؛�حقیقت محض

،13، یکسانی 44 خلوص ؛�، اعتبار، سندیت، وثوق، قوت قانونیاصالت

 21نوآوری 

 تصحیح، صحیح کردن، غلط گیری ؛�، درستی، واقعیت، دقتصحت

، صواب، مضبوط ▼، درست، صحیحراست ]صفت[

؛�5 ذاتی ،�638، عمده، مهم 156 اساسی، بنیادی ؛�1، حقیقی، واقعی اصلی

 اصلیه ؛�اصل کاری

 کامل )دارای کمال(،�646 بی عیب ؛�54، دقیق، کامل )تکمیل( صحیح

 حساس، باریک تر ازمو ؛�52 سالم، دست نخورده ،�646

، صحت داشتن، راست بودن، واقعیت داشتن، دقیقدرستبودن ]فعل[

بودن، معتبر بودن،� اعتبار داشتن، مورد وثوق بودن، اصیل بودن،� اصالت

؛�478، اثبات کردن 466 ثابت کردن، دلیل آوردن ؛�داشتن، اصل بودن

 گنجیدن؛� تصحیح کردن؛�484به حقیقت دست یافتن، کشف کردن 

، حقیقتاً، به راستی، جداً، حقاً، خداوکیلی، اهلل وکیلی،واقعًا ]قید[

الحق واالنصاف،� الحق، دراصل، درحقیقت، درواقع، یعنی، راستِ حسینی

⍃ 540، راستگویی 21، نوآوری 1 هستی 



 خطا495
 باطل، بطالت،؛�، غلط، نادرستی، سقم، ناصوابی، خالف▼، اشتباهخطا ]اسم[

 دوری ازحقیقت، انحراف�؛�2، عدم 2 ناواقع بودن، نابودی ؛�497امرمحال 

 خطای اعتقادی،؛�477 خطای منطقی، تناقض، تناقض درونی، سفسطه ؛�282

 استعداد اشتباه کردن،؛�491، خرافات، جهل 977بی ایمانی، بدعت 

 خطای ذهنی، ذهنیت،؛�481جایزالخطا بودن، سوء قضاوت، عدم تشخیص 

 خطای باصره؛�506 خطای حافظه، فراموشی ؛�521پیشداوری، تفسیر غلط 

 اغوا،� گمراه کردن، ازراه؛�541 دروغ، کذب، سقم، دروغگویی ؛�440

؛�980 گمراهی، بی تقوایی ؛�951 فاسد کردن ،�535به دربردن، بدآموزی 

 479 بطالن، ابطال ؛�936تخلف، بزه 

 حرکت غلط، سوء قضاوت، عدم تشخیص؛�، خبط، سهو، لغزش، غلطاشتباه

 اشتباه لپی، نشانی؛�695مهارت   عدم،�695 خرابکاری، سرهم بندی ؛�481

 پیشداوری؛�، گام اشتباه728غلط، آدم عوضی، اشتباه فاحش، سه، شکست 

 اغالط ؛�[936 بزه ◄، گناه ]▲ خطا؛�481

 بی دقتی،؛�79 کلی گویی، عمومیت ؛�، نادرستی، نادقیقی، عدم دقتنامیزانی

458غفلت 

؛� مغلوط؛�، نادرست، اشتباه، ناراست، خطا، باطل، ناروا، ناصوابغلط ]صفت[

 2 دروغین، غیرواقعی، غیرموجود ؛�565غلط دستوری 

 دارای؛�2 غیر واقعی ،�542، اشتباه گرفته، نادرست، عوضی، قالبی اشتباهی

 فریفته، گمراه شده؛�542 غلط انداز،� فریبنده ؛� سهوی، عمدی؛�اشتباه، مغلوط

542 شیاد ؛�491، نیاموخته 481 دراشتباه ◄

 سمبل شده؛�79 جامع، کلی، عام ؛�، غیردقیق، نادرست، ناصحیحنامیزان

 لَنگ، نامتعادل، تنظیم نشده، ناکوک، نامرتب، ناهماهنگ؛�695

، اشتباه کردن، دچار اشتباه شدن، درست نفهمیدن، بدخطاکردن ]فعل[

 بد فهمیدن، امر به)بر( کسی مشتبه شدن، اشتباه فهمیدن،،�521تعبیرکردن 

 بی تقوا◄ دچار خطا و اشتباه شدن، منحرف شدن، لغزیدن ؛�517نفهمیدن 

؛�282، منحرف شدن 977، بدعت کردن 936، گناهکار بودن 980بودن 

اشتباه درآمدن، اشتباه شدن 

، اشتباه لپی کردن، دسته گل به آب دادن،� دست وپاچلفتی بودنگافکردن

 درست نفهمیدن، بد تعبیر؛�728، شکست خوردن 728 نتیجه ندادن ؛�695

 اشتباهی گرفتن، اشتباه گرفتن ؛�521کردن 

، به غلط انداختن، به اشتباه انداختن، القای شبهه )شبهات(گمراهکردن

؛�541 دروغ گفتن ،�542 فریب دادن ،�535کردن، بدآموزی کردن 

925 چاپلوسی کردن

،  سهواً، اشتباهی، به خطا، ازروی لغزش اشتباهًا ]قید[

⍃ فریب541، دروغگویی 521، سوء تعبیر 481 عدم تشخیص ،

 695، ناشیگری 565، غلط دستوری 543، غیر حقیقت 542

 اصل . قاعدۀ کلی496
، قاعدۀ کلی، حُکم، اصل بدیهی، گفته، ضرب المثل، گفتۀاصل ]اسم[

 اصول؛� امثال وحِکَم؛�بزرگان، کلمات قصار، کالم موجز، مَثَل، سنت، فتوا

، فرمول، احکام، حُکم953 قانون ؛�669 آمادگی ◄اولیه، معلومات مقدماتی 

 81، قاعده 737

، اصل موضوع، اصول، مبادی، مقدمات، فرض، فرضیه،اصلموضوعه

 قانون؛�475 اصل اقلیدس، اصل متعارفی، اصل مسلم ؛�475 مناظره ◄قضیه 

، فرمول 953

 مختصر، قصار، نغز، لُبّ لباب،،�569، پرمعنا، موجز پرمغز ]صفت[

 واجب؛�610 بدیهی، کلیشه، مرسوم� ؛�517 معماگونه ؛�اندرزآمیز، خردمندانه

839، ظریف طبع 498 خردمند ؛�693

⍃ 693، فریضه 475 استدالل 

 امر محال497
 حرف نامربوط،؛�، بطالن، عبث، پوچی، بیهودگی، بطالتامرمحال ]اسم[

 یاوه گویی، بیهوده گویی،؛�477حرف مزخرف، یاوه، مهمل، سفسطه 

 بی مناسبتی، بی جایی، بی موردی، فقدان ارتباط؛� عبث بودن؛�849مسخرگی 

،�641 بیهودگی، بی فایده بودن ؛�499، حماقت 477 منطق غلط، سفسطه ؛�10

 اجتماع نقیضین،؛�530 معما ؛�495 خطا ؛�546 اغراق ؛�515بی معنایی 

پارادُکس، متناقض نما 

، باطل، مضحک، مزخرف، الطائل،477، محال، غیرمنطقی نامعقول ]صفت[

؛� پوچ، عبث؛�515نابه جا، بی مورد، بی جا، ناحساب، بدون معنی، بی معنی 

470 غیرممکن ؛�477 متناقض ؛�479ناموجه، باطل 

، محال بودن، عبث بودن،� باطل بودناحمقانهبودن ]فعل[

⍃ 515، بی معنایی 499، حماقت 470، عدم امکان 25 ناسازگاری،

 849، مسخرگی 695ناشیگری 

 هوش . فراست498
، قدرت تفکر، هوش، سرعت انتقال، تیزهوشی، زیرکی،فراست ]اسم[

، فرزانگی،▼، خِرَد▼ذکاوت، کیاست، درایت، آگاهی، بینش، بصیرت

 ضریب؛�447 شعور ؛�698 زیرکی ؛�694هوشمندی، فطانت، استعداد، ذوق 

هوشی، بهرۀ هوشی، آی کیو 

،463 قوۀ تمیز ،�510، قضاوت، شناسایی، بینش، دید، آینده نگری بصیرت

؛� لُب؛�991، بصر، عرفان ▼ دانایی، آگاهی، اعلمیت، خرد؛�698زیرکی 

 درخود فرورفتن، مطالعه؛�455 توجه ◄اندیشه دقیق و عمیق، تدبر، تعمق 

 449 ، ادراک459 پرسش ،�536

، دانش449، حکمت، عقل، فهم، فهم و کمال، عمق اندیشه، اندیشه خَرد

 اعلمیت، تعمق، تالش ذهنی ؛�490

، تیزهوش، سریع االنتقال، زیرک، هوشیار، اژیر، زرنگ،باهوش ]صفت[

 مکار،؛�تندذهن، نابغه، دانا، فهیم، چیزفهم، هوشمند، بخرد، باذکاوت، داهی

 آدم، شیطان،؛�502 دارای سالمت عقل، فهمیده، رشید، عاقل ؛�698زیرک 

 ذکی ؛�آتش پاره، نادره، ناقال، بینا، عقل رس، مستعد

؛� اعلم، عمیق، عاقله؛�، فرزانه،� حکیم، دانشمند، دانا، عالِمخردمند

پاکیزه رای، فرخنده رای، نکورای 



 خردمند بودن،،�502، ذکاوت داشتن، عاقل بودن باهوشبودن ]فعل[

؛�عقل خود را به کاربردن، حاضرجواب بودن، تیزبودن،� ذکاوت نشان دادن

 بصیرت داشتن، آینده نگر بودن؛�644، خوب بودن 490درخشیدن، دانستن 

 فرق گذاشتن، تمیز؛�438 دیدن ،�516 فهمیدن ؛�858 محتاط بودن ،�510

،�698 زیرک بودن ؛�623، برنامه ریزی کردن 475 معقول بودن ؛�463دادن 

939توبه کردن 

⍃ زیرکی694، مهارت 510، آینده نگری 490، دانش 449 اندیشه ،

698 

 حماقت499
، کندذهنی، سبک مغزی، کم هوشی، بی هوشی، فقدان شعورحماقت ]اسم[

؛� آی کیو پایین، عقب ماندگی،�503 ناخوشی دماغی ،�503، دیوانگی 448

 857  شجاعت احمقانه، بی پروایی؛�تحمیق، احمق دانستن

 پریشانی، پریشانی خیال؛�849 مسخرگی ؛�، کودنی، عقب ماندگیبالهت

 456، بی توجهی 456

501 ، کندذهن، عقب ماندۀ ذهنی، خرفت، خِنگکودن

؛�، احمق، تهی مغز، کم هوش، قاصر، نارسا، مغزخرخورده، ببو، بُلهَابَله ]صفت[

،�699 خام، بی تزویر ،�544 ساده لوح ؛�849، مسخره 497مضحک، نامعقول 

؛�131 موسفید ◄ سفیه ؛�132، بچه، بچگانه 935، معصوم،� بی گناه 491نادان 

، محجور، محجورعلیه،949 مست ،�887 واله، عاشق ؛�887فداکار، دوستدار 

 ببو،�501 ِخنگ ◄ ]صورت اسمی:[ ؛� ضعیف رأی، سست رأی؛�503مجنون 

 ▲ کودن،�501

؛�464 بی سلیقه ؛�، بی هوش477، غیرمنطقی 491، جاهل، نادان بیخرد

 ]صورت اسمی:[؛�481 دراشتباه ؛�857 بی پروا ،�680 عجول ؛�481کوته فکر 

 501 نادان ◄

، حماقت کردناحمقبودن ]فعل[

⍃ 491، جهل 487، زود باوری 450، فقدان اندیشه 4 بی جوهری،

 503 ، دیوانگی497امر محال 

# 500 دانا 500
، فهمیده، فهیم، خردمند، بزرگ، باسواد،� تحصیل کرده، دبیر،دانا]اسم[

 دانایان، فرهیختگان، خردمندان، اصحاب رای،؛�459فرهیخته، محقق 

 حکیم،؛�خبرگان، پیران قوم، بزرگان، اساتید، عقال، علما، مفاخر، اعالم

 خبره، مهندس،،�691، مشاور 492خردمند، عالِم، فاضل، رایزن، دانشمند 

 مال، عالمه،؛�537 دبیر، آموزگار ،�696متخصص، شخص کارشناس 

،449 عارف، فیلسوف ؛�511، هاتف، اُراکل، سروش 973دینی  عالم

 ریش سفید، پیر،؛� خداوند رای، اصحاب  رای؛�983 جادوگر ؛�492روشنفکر 

کدخدا، مرشد، قطب، پیر خرابات، پیر مغان، کاهن، پیر دیر، شخص پیر

؛� آزاداندیش، آزادفکر؛�638 نابغه، نادره، مغز، نخبه، فرد مهم ؛�133

 490، آموخته 490 دانا ،�502 عاقل ◄]صورت صفتی:[ 

 فضول، نخودهرآش،،�871 مغرور ،�873، ناخوانده مال،� متکبر پرمدعا

 ]صورت صفتی:[ پرافاده، افاده دار، پرادعا، خودستا، گنده دماغ ؛�بوالفضول�

⍃ 537، آموزگار 511، پیش بینی 492، دانشمند 133 پیر 

 نادان501
؛�، فردِ نادان، بی سواد،� عامی، بی شعور، دلقک، خر، نفهم، نافهمنادان ]اسم[

 بی اطالع،؛�493ناآگاه، غافل، بی معرفت، بی دانش، بی بصیرت، پَرت، جاهل 

 تازه کار، مبتدی، ناآزموده،؛�بی خبر، ازدنیا بی خبر، ناوارد، ناآشنا، ندانم کار

499، بی خرد 493 ]صورت صفتی:[ نادان ؛�538نوپیشه، نوآموز 

، ساده لوح، بیغ، ابله، احمق، خام، ساده، دنگ، گول، پپه، پخمهببو

، کودن، بی کله، سفیه، بی شعور، االغ، خرفت، هالو، بی عقل،آدمخنگ

 کندذهن، عقب مانده، کم عقل، کم هوش، دیرفهم،؛�گول، نفهم، تعطیل

 499  ]صورت صفتی:[ اَبلَه؛� ازگل، الدنگ؛�ناقص العقل، عقب افتاده

⍃ 504، دیوانه 493، جاهل 25 ناسازگاری 

 عقل . سالمت عقل502
، سالمت عقل، عقل سلیم، معقول بودن، هشیاری، هوشیاری،عقل ]اسم[

 عقل،؛�498 ذکاوت، هوش، فراست ؛�858 حزم، احتیاط ؛�شفافیت فکر

؛�490 هوشمندی، دانایی، دانش� ؛�449، فکر، اندیشه 213باالخانه، مغز، سَر 

 480  مرجع نظردهنده؛�475تعقل، استدالل 

، هوشیار، سالم، معقول، دارای سالمت عقل، عاقله، عقل رس،عاقل ]صفت[

 بیدار، هشیار،؛�498 فهمیده، آدم حسابی، بخرد، هوشمند، باهوش ؛�رشید

؛�498رای، خردمند   خداوند؛�678، دارای فعالیت 455زرنگ، متوجه 

به هنجار، متعادل 

، عقل سالم داشتن، موقر بودن، متین بودن، باهوش بودنعاقلبودن ]فعل[

498

 134، به خود آمدن، سر عقل آمدن، بالغ شدن عاقلشدن

، هشیار کردن، به هوش آوردن، کسی را به خود آوردن،سرعقلآوردن

 درمان کردن، روان کسی را درمان؛� درس دادن،� آموختن؛�آگاه کردن

کردن، روانکاوی کردن 

⍃ 516 قابلیت درک 

503Qدیوانگی 
،▼، ناخوشی دماغی▼، عقل باختگی، سفاهت، شوریدگیدیوانگی ]اسم[

؛�447 روانکاوی، روانشناسی ؛�499 سفاهت، حماقت ؛�887 عشق ؛�▼جنون

 روانکاو؛�504 دیوانه� ◄ فرد دیوانه ؛� دیوانه بازی�؛�658روان درمانی، درمان 

658 مواد مخدر ◄ مواد توهم زا ؛�658 پزشک ◄

، بیماری روانی، آشفتگی شخصیتی، اختالل اعصاب،ناخوشیدماغی

ناهنجاری )اختالل( روانی، هیستری، ناآرامی درونی، حیرانی، نِورُز، نِوروز،

 فوبیا، پارانویا، یادگارخواهی، شیزوفرنی،؛� خبط دماغ؛�روان نژندی

 وسواس، دودلی، مالیخولیا،؛�اسکیزوفرنی، افسردگی، سرخوردگی

 اضطراب، بی تابی، بی قراری،؛�مالنکولی، تردید، شبهه، شک، قلق

دل واپسی، دلهره، واهمه، سراسیمگی، هیجان، هذیان، التهاب، پریشانی،



تفرقه، عدم تمرکز، تپش دل، خوف، بیم، ترس، دغدغه، تشویش، توهم،

 عقده، کمپلکس،؛� ازخودبیگانگی، الیناسیون؛� صرع، خلسه؛�انحطاط، انقالب

 دگرآزاری، سادیسم، خودآزاری،؛�سرکوب عواطف، عدم انطباق

 فروید؛�مازوخیسم

، مانیا، بزرگ بینیجنون

، شیدایی، شیفتگی، مجذوبیت، عشق مفرط، خشم زیاد،شوریدگی

 پریشانی، اختالل؛�آشفتگی، وجد، هذیان، سرسام، اشتعال، تحیر، حیرانی

 خلسه ؛�حواس، گیجی، وقفۀ ذهنی، سرگشتگی

◄ وسواس، عدم تعادل روانی ،�604، هوس 84، آنرمال بودن غریببودن

 481جبهه گیری 

، دیوانه خانه، بیمارستان روانی، دارالمجانین، کلینیک روانی،تیمارستان

658بیمارستان 

 خُل، چِل، آغ وداغ،؛� زنجیری، هار؛�، دیوانه،� روانی، بیخودمجنون ]صفت[

 عقب افتاده،؛� وسواسی، مالیخولیایی، مردد، نامصمم،� دودل؛� مخبط؛�کم عقل

 پارانوید،؛�عقب مانده، مختل المشاعر، فاقد قوه تمییز کامل، نیمه مسئول

◄ ]صورت اسمی:[ ؛�84 آنرمال، غیرطبیعی ؛�شیزوفرنیک، واخورده

504 دیوانه�

، سرگشته، خیره، حواس پرت، مَنگ، پریشان، آشفته، سراسیمه،�گیج

 مضطرب، مشوش، آشفته خاطر، آشفته حال، پراکنده،؛�تهییج شده، ناراحت

؛� آش والش، ویران؛�دلواپس، بی تاب، بی قرار، برآشفته، هیجان زده

نابه هنجار، نامتعادل، روانی، مختل، دارای اختالل، ناآرام، عصبی، پرخاشگر،

 غصه خور، ماتم زده، پریشان احوال ؛� ویج، گیج وگول؛�ناسازگار، ناراحت

، ازخودبیخود، نشئه، بیهوش، درحالت خلسه، شیفته، شیدا، واله،شوریده

مدهوش، حیران، سرگشته، بی خبرازخود، مشتعل، ملتهب، مسحور، مجذوب

، جنون داشتن، خل بودن، وسواس داشتن، وسواسیدیوانهبودن ]فعل[

 آسمان را سیر کردن، باالخانه را اجاره؛�499بودن، سفیه بودن، احمق بودن 

دادن 

، عقل خودرا ازدست دادن، بیخود شدن، ازخود بیخود شدن،دیوانهشدن

؛� آشفتن، پریشان شدن، به هیجان آمدن، ازجا دررفتن؛�891عصبانی شدن 

 سربه کوه و بیابان؛�891خشم گرفتن، غضب کردن، عصبانی شدن 

 آفتاب به کلۀ )مخِ، مالجِ( کسی خوردن، اعصابش� خرد )داغان(؛�گذاشتن

 به امان آمدن، بی تاب وطاقت شدن، به ستوه آمدن؛�شدن )بودن(

 دست انداختن،�891 عصبانی کردن ،�821، تهییج کردن دیوانهکردن

 امان کسی را بریدن، بی طاقت و مستأصل کردن ؛�542

 بابی قراری،؛�، دیوانه وار، شوریده وار، مجنون وار، دیوانه وشجنونآمیز ]قید[

ناآرام 

⍃ 651، بیماری 499 حماقت 

 دیوانه504
؛� مجانین؛� بیمار روانی؛� دیوانۀ زنجیری؛�، مجنون، خُل، روانیدیوانه ]اسم[

503 [ مجنون◄]صورت صفتی

؛�، غیور، دوآتشه، قاطی، عوضی481، تندرو، رادیکال، متعصب افراطی

 رؤیایی، آدم؛� بنیادگرا، ایده آلیست، آرمان گرا؛�هوس باز، بلهوس، منحرف

 84  عاصی؛�851 دُن کیشوت، مضحکه ،�513رؤیایی 

، فرد شیفته، مشتاق، مجذوب، هواخواه، متعصب، غیور، معتاد، فدایی،شیفته

،�846، خوش سلیقه 707 پشتیبان ؛�602مخلص، آدم خودرأی 

492 صاحب نظر

⍃ 602، سرسختی 513، تخیل 501 نادان 



 تداوم اندیشهباب ششم:

 حافظه505
 سابقۀ ذهنی، ذهن، حافظۀ تصویری،؛� مشاعر؛�، خاطر، یاد، بَرحافظه ]اسم[

 محفوظات، به یادمانده ها، خاطرات؛� حفظ، ضبط، ابقا؛�حافظۀ قومی، اذهان

 83 پس زمینه، الگو ؛�▼ یادآوری◄

، استفاده ازحافظه، خاطره، تداعی، یادکرد، خطور، ذکر، تذکر،یادآوری

 حفظ، حفظ کردن، ازبرکردن، یادگیری؛� آشنایی؛�106تذکار، تکرار 

 یادِ گذشته، مرور خاطرات، فالش بک، دژاوو، نوستالژی، تأسف؛�536

،�590، روایت 117 خاطرات، تاریخ، تاریخچه، وقایع نگاری ؛�830

؛�866 نکونامی، خوش نامی ،�867 بدنامی ،�866 شهرت ؛�590زندگینامه 

 924 توبیخ ،�664 گوشزد، تذکر، خاطرنشان، اخطار ؛�638مطلب مهم 

◄ سوقات، سوقاتی ؛�876، یادداشت، تجلیل، نگهداشت، نگاه داشت یادبود

 نُت،؛�548 بنای یادبود ،�548 آثار، بازمانده، مدال، یادگار ؛�781هدیه 

 دفترچه خاطرات،؛� یادگاری، گرافیتی؛�586یادداشت، تذکاریه، نوشته 

؛� آش پشت پا؛�524 نکته، کنایه ؛�، سررسیدنامه، آلبوم )عکس(117تقویم 

548سوابق،� سابقه، پیشینه 

، بانک اطالعاتی، پایگاه اطالعاتی، پایگاه داده ها، دادگان،علمحافظه

 نسخۀ پشتیبانی؛�632انبار 

، محفوظ، ازیادنرفته، به خاطرمانده، آشنا، فراموش نشده،بهیادمانده ]صفت[

 تازه، جایش خالی، به یادماندنی،؛� یادداشت شده، به خاطرسپرده؛�زنده یاد

 پاک نشدنی،؛�638خاطره انگیز،� فراموش نشدنی، دراذهان، قابل توجه 

 حفظی ؛�490 حفظ شده، ازبر، ازبرشده، دانسته ؛�ریشه دار، تاریخی

◄ وفادار ؛�، متذکر، متعرض، گوینده، یادآوری کننده، یادآوربهیاد

 به یاد آرنده؛�739وفاداری 

، یادآور، به یادآورنده، یادآوری کننده، نوستالژیک،خاطرهانگیز

خاطره آمیز، به یاداندازنده 

، به جا آوردن، تشخیص دادن، شناختن، آشنا بودن،بهیادماندن ]فعل[

 به یاد داشتن، اظهار آشنایی کردن، فراموش نکردن،؛�490دانستن 

، ازبردانستن، به یاد بودن، مراعات کردن،▼ حفظ کردن؛�778نگهداشتن 

 455 توجه کردن

، وقایع )خاطرات خود( را مرور کردن، به گذشته نگریستن،مرورکردن

125به قبل نگریستن 

 آشنایی؛�449، به فکر انداختن، به خاطر آوردن، خطور کردن بهیادآوردن

؛� آشنا بودن؛�524دادن، نام بردن ازکسی )چیزی(، یاد کردن، اطالع دادن 

 به کنایه گفتن؛�الهام شدن، رسیدن فکری به ذهن کسی، به خاطر آوردن

664 یادآوری کردن، خاطرنشان )گوشزد( کردن، اخطار دادن ؛�524

، ازبَر کردن )شدن(، به خاطر سپردن، به حافظه )به یاد(حفظکردن

؛�536سپردن، بَر کردن، یادداشت کردن، طوطی وار یاد گرفتن، یاد گرفتن 

به خیال سپردن 

، دریاد ماندن، اثر باقی گذاشتن، نکونام� بودن، باقیزندهیادماندن

گذاشتن، بقا داشتن، به جا گذاشتن، یادگار گذاشتن، یادگار ماندن 

، خدا بیامرزدشجایشخالی ]قید[

⍃ 548، پیشینه 490 دانش 

 فراموشی 506
؛�503، نسیان، کم حافظگی، بی خبری، شوریدگی فراموشی ]اسم[

 یادزدودگی ؛� آلزایمر، دیمنشا؛� لغزش حافظه؛�908نمک نشناسی 

 909 بخشش، بخشش عمومی، عفو ،�621، چشم پوشی اغماض

941 پوزش ◄استرحام

،779 متروک ؛�، فراموش،� ازیادرفته، ازخاطر محوشدهفراموششده ]صفت[

 مورد؛�562 گمنام، بی نام، ناشناس ؛�364، مدفون 779رهاشده، واگذارده 

؛�523، مسکوت، ناگفته 908، قدرندانسته 458بی توجهی، واگذاشته 

جاافتاده، ازقلم افتاده، محذوف، توجه نشده، بررسی نشده، راکد، معلق، معوق 

، بی توجه456، حواس پرت 458، کم حافظه، کم هوش، غافل فراموشکار

؛�908، نمک نشناس 918 وظیفه نشناس ؛�909، بخشنده 909 عفو شده ؛�456

ناسی

، فرّارزودفراموششونده

، ازیاد بردن،� ازخاطر بردن، ازخاطره زدودن،فراموشکردن ]فعل[

 غفلت کردن، ملتفت؛�550، ازگذشته بریدن، محو کردن 909بخشیدن 

 فراموش کردن نام خود؛�456نشدن، نادیده گذشتن، بی توجه بودن 

، توجه را جلب456، باد خوردن، حواس را پرت کردن فراموششدن

456نکردن 

⍃ 456، بی توجهی 118 خارج اززمان خود Qحق نشناسی550، امحا ،

908 

 انتظار507
؛�455 توجه ؛�، چشمداشت، توقع، امیدواری، دلگرمی، اطمینانانتظار ]اسم[

 شوق، اشتیاق، آرزومندی، مِیل؛�833 خوش بینی، سرحالی ؛�617نیت، قصد 

 معطلی، تعلیق، بالتکلیفی، بی تکلیفی، تردید؛�852 امید ،�852 آرزو ،�859

،480، تخمین 471 احتمال ؛�853 نومیدی ،�825 نگرانی ،�854، ترس 474

 509 نامرادی� ؛�610 معمول، عرف ،�596 جبر ؛�469 امکان ،�511پیش بینی 



 مترصد، معطل، بالتکلیف،؛�852، متوقع، آرزومند، امیدوار منتظر ]صفت[

 متوقع، پرتوقع؛� آماده به خدمت، منتظر خدمت؛�نگران، دل واپس

، مقصود155، معمول، پیش بینی شده، آینده، درشُرُف وقوع موردانتظار

، آینده نگر471 احتمال دادن ،�865، تعجب نکردن انتظارداشتن ]فعل[

 حدس زدن،؛�509 دلسرد / مأیوس شدن ؛�473 مطمئن بودن ؛�510بودن 

 617 قصد کردن ؛�480برآورد کردن 

 امید؛�155، صف بستن، درشرف وقوع بودن 136، صبرکردن منتظربودن

859وصال دادن، میل داشتن 

⍃ 511، پیش بینی 510، آینده نگری 471، احتمال 124 آینده 

 عدم انتظار508
؛�509، نامرادی 472 عدم احتمال ،�853، تسلیم، نومیدی عدمانتظار ]اسم[

اسباب تعجب، عمل غافلگیرانه، شبیخون، عمل غیرمنتظره، خبر

 برگشتنِ ورق،�864 حیرت، شگفت ؛�شگفت آور، سورپریز

، غافلگیرانه، ناگهانی، پیش بینی نشده، سرزده، بعید،غیرمنتظره ]صفت[

 تکان دهنده، عجیب،؛� آسمانی؛�491، اعالم نشده، ناشناخته 472نامحتمل 

864شگفت آور 

، بی اطالع، بی خبر،491 بی تجربه، نیاموخته ؛�، مات، متحیرمبهوت

864 شوکه، متعجب، شگفت زده ؛�491ازهمه جابی خبر، ازدنیا بی خبر، نادان 

؛�670 آماده نبودن ،�853، غافلگیر شدن، ناامید شدن انتظارنداشتن ]فعل[

509دلسرد / مأیوس شدن 

، غافلگیر کردن، مچ گیری کردن، شبیخون زدن، بی هوامتعجبکردن

472 بعید بودن، محتمل نبودن ؛�حمله کردن

، یک دفعه، دفعتاً، غفلتاً، بغتتاً، ناگاه، به ناگاه، ناگهانی،ناگهان ]قید[

یک باره، یکهو، بی اطالع، بدون اطالع قبلی، غافلگیر، غافلگیرانه،� ناغافل،

بی خبر، بی هوا، مثل اجل معلق، سرزده 

⍃ 864، شگفت 670، فقدان آمادگی 472، عدم احتمال 116 لحظه 

 نامرادی: برآورده نشدن انتظارات509
، ناکامی، برآورده نشدن آرزوها، دلسردی، یأس،نامرادی ]اسم[

 عدم موفقیت،؛� خبر بد، شوک؛�853 نومیدی ،�830دلشکستگی، تأسف 

 آرزوی دورودراز ؛�728 درماندگی ،�872، خفت 731فالکت 

، مأیوس،728، دلسرد، نامراد،� سرخورده، واخورده، ناموفق ناکام ]صفت[

؛�728 شکست خورده ؛�834 دست ازپادرازتر، دلشکسته، افسرده ،�853نومید 

 نافرجام؛�734 بی نظم، سازمان نیافته ؛�702 ممنوع ◄ منع شده ،�829گله مند 

 728 ناموفق ◄

؛�636، غیر کافی 728 بی نتیجه ،�641، مأیوس کننده، بی فایده دلسردکننده

 636 تجهیز نشده ؛�542فریبنده، قالبی 

، مأیوس شدن، بیش ازاین انتظار داشتن، قال گذاشتهدلسردشدن ]فعل[

شدن، دست از پا درازتر آمدن، آرزو به)در( دلِش ماندن، موفق نشدن

 307  ناکام ماندن، آرزو به گور )خاک، قبر( بردن، کم آوردن؛�728

، ناکام کردن، حاجت و توقع را برنیاوردن، انتظارات راناکامگذاشتن

برآورده نکردن، امید کسی را مبدل به یأس کردن، دلسرد کردن،

 بی نتیجه گذاردن، خنثی کردن، مانع شدن؛�سرخورده کردن، قال گذاشتن

 728 مأیوس کردن، نتیجه ندادن ؛�930 خیانت کردن، نادرست بودن ؛�702

⍃ 829 عدم رضایتQ، 834 افسردگیQ، 853 نومیدی 

# 510 آینده نگری 510
؛�، عاقبت اندیشی، مآل اندیشی، دوراندیشی، انتظارآیندهنگری ]اسم[

،498 بصیرت ؛�623 برنامه� ◄ برنامه ریزی ؛�511 غیب گویی ،�511پیش بینی 

 آخربینی، عاقبت نگری، عاقبت بینی،؛�669 آمادگی ،�858احتیاط 

روشن بینی، ژرف بینی

؛�858، عاقبت اندیش، آینده نگر، دوراندیش، محتاط مآلاندیش ]صفت[

پیغمبرگونه

، به عاقبت کار اندیشیدن، احتیاط کردن، محتاطآیندهنگربودن ]فعل[

 461 بااحتیاط جلورفتن، آزمایش کردن ؛�858بودن 

⍃ 507، انتظار 498 هوشQ، 511 پیش بینیQ، 669 آمادگی 

 پیش بینی . فال 511
؛�975 الهام، وحی ؛�▼، پیش گویی، فالگیری، غیب گوییپیشبینی ]اسم[

 نشانۀ بد، بدیُمنی،؛�▼، فال730 خوش یمنی، خوشبختی ؛�پیش بینی هوا

665  اخطار، عالمت خطر؛�528 خبر، اعالن، نشر ؛�731بدبختی 

 قرعه کشی؛� تفأل، استخاره، احکام نجوم؛�، فالگیری، طالع بینیغیبگویی

 618 قمار ◄

 فال حافظ، فال قهوه،؛�618 قرعه، پشک، اتفاق ؛�547، نشانه، عالمت فال

، میمنت، یُمن،171 آمد، آیند، تبرک، اقبال، اوغور )اوقور(، برکت ؛�تارو

 نحوست،؛�شگون، خوش یمنی، خجستگی، فرخندگی، طالع سعد، اقبال نیک

 مژده، نوید،؛�547 نماد گذاری ؛�بدیُمنی، نامبارکی، طالع نحس، بخت شوم

 529 خبر ◄خبرخوش 

 هواشناس ؛� جام جم؛�975 پیامبر ،�500، مشاور، دانا سروش

545، تردست 983، غیبگو، رمال، طالع بین، آینه بین، جادوگر فالگیر

، پیامبرانهپیشبینیکننده ]صفت[

 بدبخت؛�، شوم، ناخجسته، ناپاک، بداُغور، مشئوم، بدیمن، نامبارکنحس

731 

؛�، خوش یمن، مبارک، متبرک، متبرکه، سعد، سعید، انور،� عزیزمیمون

 730 خوشبخت ؛� همایونی؛�خجسته، فرخنده، همایون

، پیش گویی کردن، غیب گفتن، ازپیش خبر دادن،پیشبینیکردن ]فعل[

 480 حدس زدن، برآورد کردن ؛�به علم غیب گفتن

، شگون )آمد، ...( داشتن، طالع یار بودن، امید دادننشانیازآیندهبودن

،�528 آگهی دادن ؛�664 نحوست داشتن، بدیُمن بودن، اخطار دادن ،�852

 547داللت کردن 

 استخاره کردن، خوب؛�، فال گرفتن، فال گشودنغیبگوییکردن



، جادوگری618، اتفاق 510، آینده نگری 507، انتظار 500 دانا ⍃آمدن، بد آمدن 

 984، حس ششم 983

 اندیشۀ خالق باب هفت:

 تصور . خاطر512
، خیال، تخیل451، انگاره، ایده ▼، فرض، پندار، گمان، حدستصور ]اسم[

؛�513 انگارش، انگاشتن، ایده سازی ؛� پنداشت، تلقی،�513 ایهام، وهم ،�513

؛�475 مناظره ◄ تز، قضیه، مسئله، لِم ؛�490 علم ◄فرضیه، تئوری، نظریه 

850ادعا، وانمود،� تظاهر 

 عقیده،؛�480 برآورد، تخمین ؛�، ظن، گمان، انگار، فرض، قیاسحدس

 471 احتمال ؛�نظریه، زعم

، نظریه پرداز، فرضیه نویس، ایدئولوگ، آفریننده، محقق،تئوریسین

 متخصص؛�623، برنامه ریز 492 ، صاحب نظر449، فیلسوف 473الهوتی 

618آمار و احتماالت، قمارباز 

،200، تقریبی، نزدیک 480، خیالی، حدسی، تخمینی فرضی ]صفت[

،451 مجرد، انتزاعی، مفهومی ؛�متصور، قابل تصور،� پنداشتنی، انگاشته

تئوریک، اعتباری 

، صغرا و کبرا، مسلّم گرفته شدهمفروض

،�513، احتمال دادن، انگاردن )انگاشتن(، پنداشتن فرضکردن ]فعل[

، دریافتن485تلقی کردن، طور دیگری دانستن، اعتقاد داشتن، باور داشتن 

 حدس زدن، گمان کردن، برآورد؛�475، مسلّم گرفتن 485، نظر دادن 476

 نیست انگاشتن، بر یخ نوشتن )نگاشتن( چیزی، کأن لم یکن؛�480کردن 

دانستن 

؛�759، فرضیه طرح کردن، نظریه پرداختن، عرضه کردن مطرحکردن

 گزارش کردن،�691، مشورت دادن 475، بحث کردن 475استدالل کردن 

 524 اطالع دادن ،�524

، انگار، گویی، پنداری، بالفرض فرضًا ]قید[

⍃ Q449 اندیشه Q475، استدالل 452، موضوع 451، ایده 

 تخیل513
 ابتکار، ابداع، خلقت،؛�21، قوۀ تخیل، خالقیت، نوآوری تخیل ]اسم[

 خیالبافی، توهم، خیال پردازی، مالیخولیا، ناخوشی؛�164آفرینش، تولید 

 صحنه سازی، آرتیست بازی،؛�694 قریحه، استعداد، ذوق ؛�503دماغی 

 تداعی اندیشه، تداعی مفاهیم، تداعی؛� خیال خام، خیال واهی؛�542تردستی 

؛�970، شبح 970 موجود خیالی: آدم آهنی، آدم برفی، موجود افسانه ای ؛�آزاد

 پرواز خیال )فکر(؛�590داستان تخیلی، رُمان 

 برداشت، استنباط،؛�، تشکیل مفاهیم، مفهوم سازی، مثل سازیایدهسازی

 رؤیا،،�512 تصور ؛�438نظر، استنباط شخصی، یافته، دیدگاه، زاویۀ دید 

 صورت؛�449، انگاره، ادراک 451 تصویر ذهنی، مفهوم، ایده ؛�449اندیشه 

؛�438 منظر، چشم انداز ؛�243ذهنی، مثال، مثل، مُثُل افالطونی، شکل 

 604 هوس

، آفرینش، خلقت، آفرینش زیبایی، زیباسازی490، ادبیات، فرهنگ هنر

 هنرهای،�594 هنر تئاتر ،�551 هنر نقاشی ،�694 استادی، مهارت ،�843

 آفریده، اثر ؛�539 هنرکده، هنرستان ؛�556 هنرمند ؛�844تزیینی 

 رؤیا، خواب، کابوس،؛�512، قوۀ مخیله، خیال، پندار، گمان، تصور وهم

 توهمات، اوهام، تصورات،؛�852 خواب وخیال، آرزو ؛�هذیان، احالم

 ▲ بال، بختک، موجود خیالی؛�خیاالت، وهمیات، ایهام

 پریشانی◄ متوهم، روان پریش ؛�511، آینده نگر، سروش آدمرؤیایی

504 افراطی ؛�901 ایده آلیست، انساندوست ؛�456خیال 

؛�21، نواندیش، نوآور 164، آفریننده، مبتکر، مخترع، مُوَلّد خالق ]صفت[

 خالقانه،؛�خیال باف، خیاالتی، متوهم، افسانه پرداز، متصور، تصورکننده

ابتکاری 

 هنری،؛� خیال انگیز، بهشتی؛�، رؤیایی، واهی، موهوم، افسانه ایخیالی

الهام بخش 

، انگاشتن، انگاردن، تصورکردن، تدبیر کردن، ساختن،پنداشتن ]فعل[

خیال کردن، آسمان را سیر کردن، در فکروخیال فرورفتن 

⍃ 456، بی توجهی 451، ایده 21، نوآوری 4، بی جوهری 2 نیستی،

 971، بهشت 543، غیر حقیقت 504دیوانه 

 انتقال عقاید و ماهیت آنباب هشت:



 معنی514
، مفهوم،766، معنا، مقصود، منظور، لُبِ مطلب، متن، فحوا، مفاد معنی ]اسم[

 مطلب، محتوا، مدلول، لُبِ کالم، اصل قضیه، مهمترین،�529مضمون، پیام 

18 ترادف، تشابه ؛� تداعی معانی؛�452، موضوع 451 ایده ،�638بخش 

 داللت ضمنی، اشارۀ ضمنی، معنای ضمنی، مفهوم،�547، داللت تضمن

 فحوا، مصداق، اِشعار، نشانه، اشاره، عطف، اثر، ردپا، سراغ ؛�ضمنی

، معنا دار، بامحتوا، پُربار، پُرباد، پُرمغز، مغزدار، پرمحتوا،معنیدار ]صفت[

 638 مهم ؛�پرمعنی، کنایه دار، آبستن حوادث

 استعاری،؛�557 زبانشناسانه ؛� تحت اللفظی، نمادین،�559، لغوی معنایی

 متضاد ؛�18 مرادف، مترادف،� هم معنا، متداعی، مشابه، شبیه ؛�معنوی

 نمودن، نشانه بودن، داللت؛�، معنا داشتن، حاکی بودنمعنیداشتن ]فعل[

 638  مهم بودن؛�547کردن 

، مقصود داشتن، اراده کردن، منظور داشتن، به کنایه گفتنمنظورداشتن

524

، لغت به لغت]توضیحمعنا[یعنی ]قید[

⍃ 516، قابلیت درک 3 جوهر 

 بی معنایی515
 امر محال،�639، عدم اهمیت 10، یاوگی، فقدان ارتباط بیمعنایی ]اسم[

 اِتباع ؛�477 سفسطه ؛�496 کلیشه، قاعدۀ کلی، کلی بافی، اصل ؛�497

، حرف و سخن متفرقه و بی ربط و بی معنا، جفنگ، مزخرف، مهمل،چرند

 حرف مفت، اراجیف، سخن؛�اباطیل، یاوه، نامربوط، سخن بی سروته، متل

 سفسطه؛�899 فحاشی ◄ هذیان، ژاژ، لغو، دشنام ؛�بیهوده، ژاژخایی، افمرا

477

، بی معنا، ناحساب، بی مغز، تهی، مهمل، یاوه، هرزه،بیمعنی ]صفت[

479، باطل 477 غیر منطقی ؛�▲ چرند؛�497نامعقول 

، بی نظر، بی غرض، بی منظورسهوی

 منظوری نداشتن، یاوه گفتن، حرف؛�، بی سروته بودنمعنینداشتن ]فعل[

477، سفسطه کردن 477مفت زدن، چرند گفتن 

⍃ محال 4 بی جوهری Qپرگویی517، غیرقابل درک بودن 497، امر ،

477 ، سفسطه877، الف زنی 581

 قابل درک516
 وضوح،؛� انسجام منطقی؛�، سادگی، صراحت، سرراستیقابلیتدرک ]اسم[

 تفهم ؛�روشنی، شفافیت

، مفهوم، قابل فهم، فهمیدنی، دریافتنی، معقول، عقالیی،قابلدرک ]صفت[

 معلوم،� روشن، واضح، عریان،؛�701همه فهم، عامه فهم، ساده، ملموس، آسان 

 قطعی؛�514، معنی دار 490 خوانا، بدیهی، دانسته ؛�567، صریح 422شفاف 

 573 ساده و بی پیرایه ؛�80، مشخص 473



 490شناخته بودن 

،480، تشخیص دادن 484، درک کردن، پی بردن 476، دریافتن فهمیدن

حس کردن، دیدن، واقف شدن، آگاه شدن، فراگرفتن، دربرداشتن،�

 حفظ،�505 مرور کردن ؛�536 استاد شدن، یادگرفتن ؛�490گرفتن، دانستن 

 دستگیرش شدن، یافتن، کشف کردن؛�498 باهوش بودن ؛�505کردن 

 چیزی را در ناصیۀ کسی خواندن ؛�484

 تکرار کردن؛�520، توضیح دادن، حالی کردن، تفسیر کردن فهماندن

106

⍃ صراحت کالم520، تعبیر 514، معنی 502، عقل 443 پیدایی ،

 573، سادگی کالم 567

 غیرقابل درک بودن517
، پیچیدگی، سختی، غرابت، مهجور بودن،غیرقابلدرکبودن ]اسم[

 عدم،�515 بی معنایی ،�518 ایهام ،�568دورازذهن بودن، عدم صراحت کالم 

،�560 قابل فهم نبودن، لهجه ؛�503 آنرمالیته، غریب بودن ؛�474قطعیت 

 عدم؛�530 معما ،�530 رمز، راز ؛�401 صدای کوتاه ،�580مشکل سخن 

864 بدفهمی، بهت، تحیر، حیرت، تعجب، شگفت ◄درک 

، مهجور،700، نامفهوم، غیرقابل توضیح، دشوار غیرقابلدرک ]صفت[

 آهسته، ناواضح،؛�523 ناخوانا، نامأنوس،� ناگفته ؛�▼دورازذهن، بیان ناپذیر

 آب نکشیده ؛�غیرواضح، غیرقابل شنیدن

 ناپیدا،�523، نهفته 984 معمایی، گنگ، رمزی ،�523، اسرارآمیز معماگونه

 864 تعجب آور، شگفت آور ؛� طفره آمیز؛�491 ناشناخته ،�530، سِرّی 444

، ناگفتنی، غیرقابل وصف، وصف ناپذیر، عجیب، شگفت آوربیانناپذیر

491 ناشناخته ،�864

، مبهوت، گیج)شده(، انگشت به دهان، دچار بهت و حیرت، حیران،متحیر

474 نامطمئن ،�864مات، متعجب، شگفت زده 

، دشوار بودن، سخت بودن،� مشکل بودن، ناخواناقابلفهمنبودن ]فعل[

 رمزی بودن، به رمز نوشته بودن؛�بودن، توضیح الزم داشتن، اشکال داشتن

، متحیر بودن، ازدرک چیزی عاجز بودن، درشگفت بودن،�نفهمیدن

 درست نشنیدن؛�491تو]یِ[ باغ نبودن، ندانستن 

⍃ عدم صراحت کالم530، راز 515، بی معنایی 474 عدم قطعیت ،

568 

 ایهام518
،�517 ابهام، غیر قابل درک بودن ؛�14، دوپهلویی، جناس، قطبیت ایهام ]اسم[

603 تغییر عقیده ؛�474عدم قطعیت 

، ذوجنبتین، گنگ، نامعلوم، نامشخص، ملقلق، قلمبه و مبهم،دوپهلو ]صفت[

 مرموز، مشکوک،؛�517، دورازذهن، نامفهوم، غیر قابل درک 251پیچیده 

مبهم، کنایه آمیز، غیرصریح 

، کنایه گفتن، ایهام گویی کردن، کلی گوییدوپهلوصحبتکردن ]فعل[

 جناس ساختن، جناس گفتن،؛�کردن، کلی بافی کردن، زبان بازی کردن



 نحوۀ ارتباطباب نُه:



 بیانیه، قطعنامه، مانیفست،؛�459 جستجو ◄ بررسی ؛�529شب نامه، پیام 

 آفیش، آگهی، اطالعیه، اظهارنامه،� بیالن،،�529 خبر ؛� بولتن خبری؛�مصوبه

588 نامه نگاری ◄ نامه ؛�808گزارش های حسابداری 

،�547 حرکت معنی دار ،�514 تضمن ؛� سرنخ؛� تلقین؛�، اشاره، زمزمهکنایه

547عالمت 

، نگاه آنینظراجمالی

 فرستاده،�590 نقال، راوی ؛� آگاهی دهنده،�529، مخبر، خبرنگار خبررسان

، منبع466 شاهد ؛�528 مسئول روابط عمومی ،�531، سخنگو، گوینده 754

 مبشر، متکلم ؛�آگاه

،928، سخن چین، خبرکش، آنتن، آتش بیار، آدم متهم کننده خبرچین

 459 بازپرس ◄ کارآگاه ؛�جاسوس

،87 راهنمای تلفن، دفتر تلفن، فهرست ؛�، دستورالعملکتابراهنما

551 نقشه ؛�589کتاب مرجع 

، استحضار، اشعار ، اشراف، وقوف، علم، آگاهی،یقین،کسباطالع

490 بینش، بصر، اطالع، دانایی، دانش�

؛� اطالعاتی،�534، آگاهنده، مستند، آموزشی آگاهیبخش ]صفت[

عبرت انگیز، عبرت آمیز، عبرت آموز، پندآموز 

، مسبوق، باخبر، مستحضر، آگاه، آگه، واقف، درجریان، متوجهمطلع

؛�، کتابخوان490 بااطالع، آشنا، وارد، بصیر، علیم، محیط، مسلط، دانا ؛�455

◄ ]صورت اسمی ؛�694، خبره 461 باتجربه، مجرب ؛�خبردار، توجیه شده

[492صاحب نظر 

 گواهی،�528، ابالغ کردن، اعالم کردن، اعالن کردن اطالعدادن ]فعل[

 آگاهانیدن، آگاهاندن،؛� اظهار کردن؛�534دادن، آشنا کردن، آموختن 

را به خود آوردن، آگاهی دادن، خبردار کردن، به استحضار رساندن، کسی

؛�مطلع کردن، به اطالع کسی رساندن، باخبر کردن، خبر کردن )دادن(

 اظهار اطالع کردن؛�شناساندن، معرفی کردن

؛� تلفن کردن؛�272، بازگو کردن، رساندن، منتقل کردن گزارشکردن

بیان کردن

 پیشنهاد؛�547، اشاره داشتن، اشاره کردن، ایماواشاره کردن بهکنایهگفتن

547 کردن، خبر دادن، داللت کردن

، سراغ  داشتن، اطالع داشتن،490، آگاهی داشتن، دانستن مطلعبودن

درجریان بودن،� درکوران کار بودن، واقف بودن، باخبر بودن، خبرداشتن،

 آشنا؛�خبردار بودن، استحضار داشتن، اشعار داشتن، اشراف داشتن برچیزی

بودن، سابقه داشتن 

، خبرشدن، آگاهی یافتن، آگاه شدن، خبردار شدن، شنیدنمطلعشدن

 اطالع پیدا )حاصل( کردن،،�536، یادگرفتن 484، کشف کردن 415

 خبر؛�459 اطالعات خواستن، گزارش خواستن، پرسیدن ؛�باخبر شدن

آمدن، بخشنامه دریافت کردن 

⍃ 528، نشر 526، افشا 490، دانش 466، مدرک 87 فهرست،

 664، اخطار 588، نامه نگاری 547، داللت 529خبر 

 کتمان525
؛�523، پوشاندن، پنهان کردن، اخفا، پرده پوشی، نهفتگی کتمان ]اسم[

 حجاب، پوشش؛�527 پنهان شدن، اختفا، محل اختفا ؛�مخفی کاری، استتار

850 تجاهل، تظاهر )ادعا( ؛�883 حبس، گوشه گیری ؛�226

؛�399 سکوت ،�530، سِرّنگهداری، پوشیده گویی، مرموزیت، راز رازداری

623 توطئه ؛�انجمن مخفی، فراماسونری�

 ناپیدا،�523، پنهان، تحت االرضی، مسکوت، گم شده، نهفته مخفی ]صفت[

 سِرّی،؛�747 محبوس، زندانی ؛� مکتوم، درخفا، درخفیه؛�446، ناپدید 444

 364 مدفون ؛�، محجبه226 پوشیده ؛�517معماگونه 

 ماسکدار،؛�562، پوشیده، مستتر، جامۀ مبدل پوشیده، ناشناس استتارشده

364 مدفون ؛�نقابدار

، دزدانه، زیرجلی، مثل گربهدزدکی

، ساکت، محتاط درسخن، درون گرا، محتاط، مقید،747، خوددار تودار

 رازدار، مرموز، سخن پوش،؛�درخود فرورفته، کمرو، گوشه گیر، منزوی

 582کم حرف 

 491، ناآشنا، ناآگاه، نیاموخته بیاطالع

، مخفی کردن، پنهان کردن، درپرده نگهداشتن،کتمانکردن ]فعل[

226 ناپدید کردن، پوشیدن، پوشاندن ؛�632 انبارکردن ؛�حجاب پوشیدن

 فریب دادن،�582، سِرّی نگهداشتن، کم حرف بودن مخفینگهداشتن

 پنهان نگهداشتن، پوشیده داشتن، کتمان کردن؛�542

 ناپدید شدن،؛�، درکمین نشستن، دسیسه کردندزدانهعملکردن

باریک شدن، جیم شدن، پنهانی جایی را ترک کردن 

 517 مطلع نشدن، نفهمیدن ؛�491، تو]یِ[ باغ نبودن، ندانستن مطلعنبودن

؛�، توطئه گرانه،� آهسته، پنهانی، دزدانه، درتاریکی شبمخفیانه ]قید[

 444ناواضح 

⍃فریب527، اختفا 523 نهفتگی ،446 ، ناپدیدی444  ناپیدایی ،

 582 ، کم حرفی547، داللت 542

 افشا526
 پرده برداری، کشف،؛�، بی پرده گویی، پرده دری، ارائه، اشاعهافشا ]اسم[

 تخلیۀ؛�299 اعتراف، اقرار ؛�154، واقعه 975 الهام، وحی ؛�مکاشفه

 459اطالعاتی، بازجویی 

، سرگشاده، آشکارا، درمعرض، پدیدار، باز، روباز، آشکارافشاشده ]صفت[

 520 تعبیرشده ؛�443 مرئی، پیدا ،�522

، تعبیرکننده975 وحی شده ؛�، افشاگر، مُقر، اقرارکننده، کاشفافشاکننده

 422  شفاف؛� دم خروس؛�520

 عریان،�522، فاش کردن، پرده برداشتن، ظاهر کردن افشاکردن ]فعل[

 لو دادن، آفتابی کردن، افشای راز کردن، رسوا؛�229کردن، برهنه کردن 

کردن، سرپوش از روی راز برداشتن، پرده از روی کار برداشتن

 اعتراف گرفتن، اقرار گرفتن،؛�)کشیدن(، پرده دریدن، برسر بازار نهادن

مجبور به اعتراف کردن 



؛�528 انتشار دادن، اعالن کردن ،�579، اعالم کردن، گفتن ابرازکردن

اظهار کردن

، دادن، داشتن(، اعتراف کردن، قبول کردن،اقرارکردن)آوردن

 زیر بار رفتن ؛� تصدیق کردن؛�299پذیرفتن، پذیرا شدن 

 شناخته بودن؛�478، مشخص شدن، ثابت شدن، اثبات شدن افشاشدن

 445، نمایان شدن، ظاهر شدن 443 پیدا بودن ؛�490

⍃ 528، نشر 524، اطالع 522، تجلی 484، کشف 229 برهنگی،

 547داللت 

 اختفا . نقاب527
،�523، نهفتگی 446، ناپدیدی 444، کمین، بزخو، ناپیدایی اختفا ]اسم[

استتار 

 سوراخ موش،؛�662، پناهگاه ▼، مخفیگاه، سوراخ، کمینگاهمحلاختفا

؛� گاو صندوق، گنج، دفینه؛�263 راه مخفی، نقب، تونل ؛�192النه، آشیانه 

زیر بالش، خفیه گاه 

 525 کتمان ◄ ؛� مرغِ دام، طعمه؛�542، کمین، دام، تَله کمینگاه

،�542 چیز بدل ◄ جامۀ مبدل ؛�226، ماسک، صورتک، استتار، چادر نقاب

 روبند، روبنده، برقع، روسری؛�542، تردستی 20 تقلید ؛�143دگرگونی 

 421  پرده؛�226، پوشش 228، حجاب، پوشاک 228

 کمین کرده،،�620 متواری، فراری ،�525، مخفی پنهانشده ]صفت[

 نقابدار، مستتر ؛�درکمین

 دام گستردن،؛�523، غافلگیر کردن، درکمین بودن شبیخونزدن ]فعل[

 نقاب زدن؛� آب را گل آلود کردن؛�542به دام انداختن 

 مخفی بودن،؛� متواری شدن؛�446، پنهان شدن، ناپدید شدن مخفیشدن

 نقاب زدن )پوشیدن، بستن، بربستن( ؛�523نهفته بودن 

 نقاب کشیدن،؛�525 مخفی نگهداشتن ،�525، کتمان کردن مخفیکردن

پرده انداختن 

⍃ 542، فریب 525، کتمان 523 نهفتگی 

 نشر528
، طبع ونشر، انتشار، اشاعه، اعالن، اطالع رسانی، آگاهی، ارائه،نشر ]اسم[

 پخش رسانه ای،�531 خبرپراکنی، پخش رادیویی ؛�524بسط، معرفی، اطالع 

 اِدیت،؛�612 ترویج، القا، تلقین، انگیزش ؛� تیراژ؛� بیانیه؛� جار، آگهی؛�531

 586ویرایش 

 اشتهار، خوش نامی، محبوبیت،؛�، اعالن عام، بحث آزادعمومیروابط

 تبلیغ، ترویج، پروپاگاند، مغزشویی، شست وشوی؛�866معروفیت، شهرت 

 جنجال، یک کالغ چهل کالغ،؛� نامۀ خوانندگان؛�612مغزی، تلقین، انگیزش 

 529هیاهو، سروصدا، جاروجنجال، غوغا، شایعه 

، آفیش، آگهی، تبلیغ، اطالعیه، بیل بورد، پوستر، شعار، پیامآگهیتجاری

 آگهی تلویزیونی؛� پالکارد، تابلو؛�529بازرگانی، پیام 

، جراید، روزنامه، روزنامۀ صبح، روزنامۀ عصر، ارگان، خبرنامه،مطبوعات

▼ مجله؛�بولتن، ضمیمه

؛�، هفته نامه، ماهنامه، فصلنامه، مجلۀ حرفه ای، ویژه نامه،� نشریه، سالنامهمجله

 ▲ مطبوعات؛�مجلۀ هفتگی

، موسسۀ تبلیغاتیمسئولروابطعمومی

587 ◄، چاپ شده منتشرشده ]صفت[

، مطبوعاتی، ناشر انتشاراتی

، شناخته شده، محبوب، زبانزد، نامدار، نامی، نام آور، بلند آوازه،معروف

 بارز،؛�866، سرشناس، مشهور 32 برجسته ،�644پرآوازه، تاریخی، ممتاز 

 گاو پیشانی سفید ؛�638مشخص، قابل توجه 

، منتشر کردن، توزیع کردن، آبونمان کردن، پخشانتشاردادن ]فعل[

 چاپ؛�587 به چاپ رساندن، چاپ کردن ؛�کردن، پراکندن، اشاعه دادن

زدن 

، اعالم کردن، آگهی کردن، خبر دادن )رساندن(، پیاماعالنکردن

 مطلع؛� آشنا کردن، شناساندن، معرفی کردن؛�رساندن، آوردن، بشارت دادن

 اهمیت دادن؛�524کردن، اطالع رساندن به کسی، آگاهانیدن، اطالع دادن 

638 

 معروف کردن؛�، به دیوار چسباندنآگهیدادن)زدن(

 پیچیدن،؛�، معروف شدن، زبانزد شدن، مقاله چاپ کردنمنتشرشدن

 زیر چاپ رفتن، چاپ اثری تمام شدن، از )زیر(؛�شایع شدن، اشاعه یافتن

چاپ درآمدن 

⍃ 531، مخابرات 529، خبر 526، افشا 524، اطالع 522 تجلی،

587 ، چاپ866، خوش نامی 589کتاب 

 خبر529
 خبر خوش، مژده، نوید، بشارت، تبشیر، مژده دادن،؛�، اخبارخبر ]اسم[

 خبر بد، شوک، خبر شوکه آور، نامرادی؛�764 وعده، قول ،�833شادی 

 آوازه، معروفیت، درخبر بودن، اشتهار،؛�900 وعید، تهدید ،�509

 مطلب؛� بولتن، کمونیکه،� بولتن خبری؛�866خوش نامی، محبوبیت، شهرت 

◄ خاطره ؛�638روزنامه، تیتر، تیتر صفحۀ اول، تیتر درشت، مطلب مهم 

؛�524 آگهی، اعالن، اطالع ؛�976 حدیث ◄ خبر]فقه[ ؛�505حافظه 

 بابت ؛�490 علم ◄ اطالعات، دانستنی ها ؛�729مژدگانی، جایزه 

◄، خبر تأییدنشده، شایعات، هیاهو، تبلیغات، مجعوالت، غیبت شایعه

 جنجال، یک کالغ چهل کالغ، هیاهو، سروصدا، جاروجنجال،؛�584محاوره 

926غوغا، رسوایی، قشقرق، افتضاح، افترا 

، پیغام، تلگرام، فاکس، نامه، یادداشت، بخشنامه، آفیش، اعالمیه،پیام

 قطعنامه ؛�524 بیانیه، گزارش ؛�528تراکت، شعار، آگهی تجاری 

؛� دکۀ مطبوعاتی؛� روزنامه نویس، ناشر؛�، گزارشگر، مخبرخبرنگار

عریضه نویس 

، پیام آور، نداکننده، مؤذن،� مکبر، جارچی، دعوت کننده، فرستادهمنادی

 پیشرو، جلودار،؛�66 پیش درآمد ◄ سفیر ؛�، پیغام آور975، پیامبر 754

یورتچی



 مأمور؛� مژده رسان، مژده دهنده؛�، قاصد، چاپار، نامه بر، کبوتر قاصدپیک

 پیام رسان،؛�273 شخص حمل کننده ،�531پست، پستچی، ارتباطات پستی 

)یاهو( مسنجر 

 آوازۀ شهر، معروف؛�526، افشاشده 490، شایع شده، دانسته شایع ]صفت[

 پُرخبر؛�866 مشهور ،�528

،�588، شایعه راه انداختن، مخابره کردن، نامه نوشتن شایعکردن ]فعل[

 لو دادن؛�528 انتشار دادن ،�526 افشا کردن ،�524اطالع دادن 

 شایع شدن، درافواه افتادن )پیچیدن( ؛�، درافواه بودنشایعبودن

⍃ 589 ، کتاب531، مخابرات 528، نشر 524 اطالع  

# 530 راز 530
 اطالعات محرمانه،�؛�984، سِرّ، نهان، خفا، رمز، اسرار،� حس ششم راز ]اسم[

؛� انسان اسرارآمیز، لبخند ژوکوند؛�اسرار دولتی، اطالعات طبقه بندی شده

525 کتمان ؛�523 نهفتگی ،�527 اختفا ؛�562امضامحفوظ، بی نامی 

 کُد، پس ورد، رمزینه، بارکُد، اسم شب،؛� ماز؛�، چیستان، لغز، رمز، رازمعما

 انیگما،؛� مسئله، معضل،� مسئلۀ ریاضی، تربیع دایره؛�547نماد گذاری 

پارادوکس، متناقض نما، پارادوکس راسل 

،�523، اسرارآمیز 444 ناپیدا ،�523، طبقه بندی شده، نهفته ِسّری ]صفت[

 984 رمزی ،�517معماگونه 

⍃ کتمان523، نهفتگی 527، اختفا 517 غیر قابل درک بودن ،

525

 مخابرات531
، ارتباطات، فناوری اطالعات، پست، تلگراف، تلفن،مخابرات ]اسم[

؛�529 خبر ،�529 پیام ،�547 مخابرات ماهواره ای،� عالمت ؛�مُرس

624 اینترنت، بزرگراه اطالعاتی ؛�الکترومغناطیس، برقاطیس

 پست؛�588، پستخانه، دفتر پستی، نامه، نامه نگاری ارتباطاتپستی

 پستچی؛�588 نویسندۀ نامه،� نامه نگار ؛�سفارشی، پست پیشتاز، پست هوایی

 صندوق؛�547 قبض ◄ تمبر ؛�273 شخص حمل کننده ،�529 پیک ◄

؛� ایمیل، پست الکترونیک، ارتباطات اینترنتی، چَت، مسنجر؛�پستی

 چاپارخانه ؛�پست بانک

؛� کانال یک، ...،�528، صداوسیما، رسانۀ جمعی، نشر پخشرادیویی

 امواج� رادیویی،؛� ماهوارۀ مخابراتی؛�آنتن، آنتن مرکزی، بشقاب ماهواره

 شبکه، ارتباط جمعی، تلویزیون،؛�موج کوتاه، موج متوسط، ای ام،� اف ام

،�549، وسیلۀ ضبط 442تلویزیون مداربسته، وی اچ اف،� دستگاه نوری 

، الکترونیک417 انتشار، گسیل، تشعشع ؛�528 آگهی تجاری ؛�امپکس

، وسیلۀ برقی465، وسیلۀ  اندازه گیری 415 وسیلۀ  شنوایی ؛�، اعوجاج160

630 

، پخش زنده )مستقیم(، برنامۀ تلویزیونی، سریال، شو،پخشرسانهای

فیلم سینمایی، مجلۀ هفتگی، اخبار، داستان شب 

 گوینده اخبار،�594، مجری گوینده

، تلفن همراه، موبایل، آنتن دادن، سرویس پیام کوتاه،موبایلوتلفن

؛�اس ام اس، سیم کارت، هندزفری، ویبره، ویبراتور، مسیر، مشترک موردنظر�

تلفن، بی سیم، تلفن منشی، دستگاه تلفن، گوشی، دهنی، شماره گیر، قطع

 تلفن راه دور،؛� ویدیوفون، تلفن تصویری، پیام گیر، پیجر؛�تلفن، وصل تلفن

 خدمات ویژه، جابه جایی بین المللی، تلفن بین شهری، مکالمات؛�اف ایکس

 تلفن؛� تلفنخانه، مرکز تلفن؛�سه نفره، مبلغ کارکرد، آبونمان، مشترک

داخلی، اف اف، آیفون 

⍃ نامه نگاری548، پیشینه 547، داللت 529، خبر 528 نشر ،

588 

532Qسوگند . Qاظهار . تأکید 
، بیان، اعالم قطعی، تأکید، اصرار،� تأیید و تصدیق، نظر موافقاظهار ]اسم[

 قاعدۀ کلی، اصل؛� اظهارنظر قضایی؛�579، نهاد و گزاره، گفته، سخن 488

 تشخیص،�512 بیانیه، قطعنامه، تز، تصور ؛�▼ گواهی، شهادت، سوگند؛�496

 قاطعیت،؛�529 پیام ،�524 گزارش ◄ اعالمیه، اعالن ؛�605 انتخاب ؛�480

 602 خودرأیی

 تحلیف، سوگند؛�466، قسم، سوگندنامه، گواهی نامه،� شهادت سوگند

خوردن، استشهاد، سوگند دادن 

،�526، افشاشده 473، بیانی، اثباتی، مثبت، قاطع، قطعی اظهارشده ]صفت[

؛� مصّدَق؛� مؤکد، اکید، قوی، مستدل، قاطعانه، یک کالم؛�528چاپ شده 

 617، مقصود 764تعهدشده، قول داده شده، موعود 

 599، مُصرّ، اظهارکرده، قاطع، بُرّا،� مصمم 473، مطمئنخاطرجمع

، مُصرّ بودن، اعالم کردن، رسما گفتن، اعالمیهاظهارکردن ]فعل[

، اظهار داشتن ▼)قطعنامه( صادر کردن، تأکید کردن

؛�، قسم خوردن، تصدیق کردن، پای چیزی را امضا کردنسوگندخوردن

سوگند دادن 

، اصرار کردن، زیر نوشته خط کشیدن، بلند صحبت کردنتأکیدکردن

 638 اهمیت دادن ،�599، مصمم بودن 400

 البته، یقیناً،؛� هیچ، آ؛�، اکیداً، قاطعانه، با قطع ویقین، یک کالمقطعًا ]قید[

473 حتماً ؛�همانا، به درستی که

 به، َقسَم به،؛�، واهلل، باهلل، اشهدباهلل، اشهد، خداوکیلی، خدایی، تاهللبهخدا

سوگندبه 

⍃ 579، سخن 475، استدالل 473 قطعیتQ، 764 قول 

 انکار . سلب533
 مخالفت،؛� سلب؛�479، حاشا، نفی، تکذیب، ردّ، نقض، ابطال انکار ]اسم[

،�603 تغییر عقیده ؛� تحاشی، انتفا؛�<نامادری> نا-، ؛�489نظرمخالف 

762اعتراض 

، منفی، مردود، متضاد489، تکذیب شده انکارشده ]صفت[

، انکارکننده، نافی، ناقض، نقض کننده، سلبی، منافی، تکذیب کنندهمنِکر

762، اعتراض آمیز 489



؛�، حاشا کردن، نفی کردن، تکذیب کردن، منکِر بودنانکارکردن ]فعل[

 603پس گرفتن 

، اساساً، اصالوابدا )اصالًوابداً(، به هیچ وجه109، هرگز بههیچوجه ]قید[

من الوجوه، مطلقاً )مطلقا(، معاذاهلل 

⍃ 762، اعتراض 752، الغا 489 نظر مخالف

 آموزش534
، تربیت، پرورش، هدایت، تدریس، مربی گری، تعلیم، تعلم،آموزش ]اسم[

 القا، تلقین ؛� تأدیب، ادب، اصالح؛� آموزش مکاتبه ای؛�یادآوری، استادی

 رشتۀ تحصیلی، رشتۀ اصلی،؛�، ترم، درس، کالس، مشقدورۀتحصیلی

؛� برنامۀ� درسی، سیالبس؛�درسهای تخصصی، مهاد، کهاد، ماده، مواد امتحانی

مراحل تحصیلی: آمادگی، ابتدایی، سیکل، متوسطه، راهنمایی، دیپلم،

پیش دانشگاهی، کاردانی، فوق دیپلم، کارشناسی، لیسانس، کارشناسی ارشد،

◄فوق لیسانس، دکترا، فوق دکترا، محل آموزشی به تفکیک مراحل 

 کالس؛�[، پی اچ دی▲ مدرک تحصیلی، ]مراحل� تحصیلی؛�539دبستان 

تقویتی، کالس کنکور 

،�557 مواد درسی: مکالمه، زبان ؛� زمزمۀ محبت؛�، موعظه، سخنرانیدرس

538، کالس )واحد درسی( 319، شیمی 319 فیزیک ،�86ریاضیات 

 مربوط به◄، تربیتی، دانشگاهی، مکاتبه ای، مدرسه ای آموزشی ]صفت[

 آموختنی، آموزگار،؛� آموزنده، موعظه آمیز؛� فرهنگی، علمی؛�539مدرسه 

 عمومی ؛�عالمانه

، یاد دادن، درس دادن، آموزش دادن، پروردن، پرورشآموختن ]فعل[

دادن، تربیت کردن، ساختن، تعلیم دادن، استادی کردن

، تدریس کردن، موعظه کردن درسدادن

، کارآموزی دادن، تمرین دادن، پرورش دادن، استادیتربیتکردن

کردن، ادب کردن، آموزش دادن، بار آوردن 

⍃ 539، مدرسه 538، دانش آموز 537، آموزگار 536 یادگیری،

696کارشناس 

 بدآموزی535
، آموزش دروغ، هدایت غلط، تربیت غلط، مغزشویی،بدآموزی ]اسم[

شست وشوی مغزی، شستشوی مغزی، تحمیق، اغفال، فریب دادن، گول

 اطالعات نادرست، تحریف؛�542زدن، استحمار، عوام فریبی، فریب 

؛� تشویش اذهان عموم، براندازی؛�543 افسانه ،�543تاریخی، غیر حقیقت 

القا، تلقین، اغوا،� گمراه کردن، ازراه به دربردن 

 تحریف شده، جعلی؛� گمراه کننده، ضاله؛�495 اشتباهی ؛�بدآموز ]صفت[

543

، فاسد کردن495، ازراه به دربردن،� گمراه کردن بدآموزیکردن ]فعل[

 تصویر غلط دادن؛�542، منحرف کردن، اغفال کردن، فریب دادن 951

 بدآموزی؛�495 ماستمالی کردن، خطا کردن ،�541 دروغ گفتن ،�552

 مشوش نمودن اذهان عموم؛�246 بدشکل کردن ؛�داشتن

⍃ 542، فریب 541 دروغگویی 

 یادگیری536
؛�، تحصیل، طلبه گری،� طلبگی، شاگردی، تلمذ، تعلیمیادگیری ]اسم[

 اخذ،؛�669 آمادگی ،�610، عادت دادن 106تمرین، ممارست، تکرار 

 خودآموزی ؛�کسب

 غوررسی، تعمق؛� قرائت، خواندن؛�، مشق نویسی، مرور، تحقیقمطالعه

 زرنگ،؛�490، کتابخوان، پُرمطالعه، آموزش«دیده درسخوان ]صفت[

 خودآموخته،،�597 حاضر به تحصیل، راغب ؛�678فعال، دارای فعالیت 

تحصیل کرده

، درس خواندن، تحصیل کردن، مدرسه رفتن، آموزشیادگرفتن ]فعل[

دیدن، بارآمدن، تربیت شدن، پرورش یافتن، آموختن، فراگرفتن، تمرین

کردن، ممارست کردن 

، خواندن، قرائت کردن، خرخوانی کردن، خر زدن، مرورمطالعهکردن

کردن، حفظ کردن، تلمذ کردن

⍃ 534، آموزش 492، دانشمند 490 دانش 

 آموزگار537
،986 آخوند، روحانیت ،�520، معلم، مدرس، رایزن، مفسر آموزگار ]اسم[

 استاد، عضو؛� دبیر، استاد، استاد راهنما، ناظم، ناظمه،� مدیر مدرسه؛�500دانا 

 ادب آموز، ادیب؛�هیئت علمی، مدیر گروه، استادیار، استادِ پروازی

، تربیت کننده، کُچ، آموزشیار، مشاق، مشق دهنده، تعلیم دهنده، ینگه مربی

،�511 پیغمبر، رسول، سروش ؛�986، مدرس، آخوند، مال، روحانیت واعظ

975پیامبر

⍃ 534، آموزش 500 دانا 

 دانش آموز538
، روشنفکر461 پژوهشگر، آزمایش کننده ؛�، مرید، پیرو، طلبهشاگرد ]اسم[

492

، مبتدی، نوچه، تازه کار، بی تجربه، ابجدخوان، ناشی، الفباخوان،نوآموز

461 اهل تجربه، آزمایش کننده ؛�پنجلهم خوان

، دانشجو، شاگرد مدرسه، محصل، طلبه، هنرجو، هنرآموز،دانشآموز

بچه مکتبی، بچه مدرسه ای 

 مواد؛�، پایه، ترم، دوره، واحد، ماده، مادۀ امتحانیکالس)واحددرسی(

،319، شیمی 319 فیزیک ،�86 ریاضیات ،�557درسی: مکالمه، زبان 

584 سمینار، کنفرانس ؛�534کارگاه، آزمایشگاه، درس 

،130 جوان ؛�، دانش آموزی، مدرسه ای، مدرسه رودانشجویی ]صفت[

 536درس خوان 

⍃ 987 ، الییک534، آموزش 68 آغاز 



 مدرسه539
، مکتب، نهاد آموزشی، کالج، آموزشگاه، پژوهشکده،مدرسه ]اسم[

 دانشگاه آزاد،؛�، دانشگاه▼مهدکودک، پرورشگاه، یتیم خانه، هنرستان

 حوزۀ علمیه؛�دولتی، غیرانتفاعی، دانشگاه پیام نور

، کودکستان، آمادگی، پیش دبستانی، ابتدایی، دبستان، متوسطه،دبستان

 دورۀ تحصیلی◄راهنمایی، دبیرستان، پیش دانشگاهی، مراحل تحصیلی 

 دولتی، نمونۀ مردمی، غیرانتفاعی؛�534

، هنرستان فنی، آموزشگاه فنی، هنرکده، آموزشکده، هنرستانهنرستان

حرفه ای 

 حیاط، کالس؛�، کالس درس، آزمایشگاه، آزمایشگاه زبانکالس)اتاق(

 نیمکت، تخته سیاه، تابلو، وایت بُرد ؛�ورزش

، سکو، کرسی خطابه، تریبون منبر

 اسکوالستیک ؛�534، مدرسه ای، درسی، آموزشی مربوطبهمدرسه ]صفت[

⍃ 534 آموزش 

# 540 راستگویی 540
؛�929، درستی 494، راستی، صداقت، صحت، حقیقت راستگویی ]اسم[

 توضیح کامل، تمام؛�526 افشا ؛�494 صحت ؛�699بی تزویری، خامی 

570حقیقت، طول وتفصیل 

؛�929، مطمئن، شریف 494، صادق، راست )درست( راستگو ]صفت[

بدون تظاهر، مخلص، درست، بی ریا، بی ریب وریا، بی روی وریا، صدیق،

 699درستکار، بی تزویر، خام 

؛�532 اظهار کردن ؛�، واقعیت را گفتن، شوخی نکردن�راستگفتن ]فعل[

 افشا کردن؛�522 روراست بودن ؛�834بامتانت سخن گفتن، باوقار بودن 

511 پیش بینی کردن ؛�526 ابراز کردن ،�526

⍃ 929، درستکاری 699، خامی 522، تجلی 494 حقیقت 

 دروغگویی541
 دروغ، سقم، کذب، چاخان، الف،؛�، دروغ پردازیدروغگویی ]اسم[

 حرامزادگی،� نادرستی؛�مجعوالت، اکاذیب، سخن ناراست،� خالف حقیقت

؛�930، نامردی 930 عهدشکنی، پیمان شکنی، نقض عهد، خیانت ؛�930

 وعدۀ دروغ، بادهوا،؛�گواهی )شهادت( دروغ، جعل اسناد، امضای ساختگی

 اشکِ؛�542سبز )نشان دادن(، وعدۀ خالف، فریب  باغ وعدۀ سرخرمن، در

▼ مکر، دورویی؛�تمساح

 حیله،،�698، دورنگی، تزویر، مکاری، ریاکاری، سالوس، نیرنگ دورویی

؛�875 فخرفروشی ؛�542، فریب 930، خیانت 930مکر، کَلَک، ریا، نامردی 

 875 تشریفات ،�850 زهدفروشی، تظاهر ؛� نفاق،�542کالهبرداری 

، دروغین، دروغ، کاذب، الکی، مجعول، نادرست، بی قاعده،دروغی ]صفت[

؛�542، مقلوب، قالبی 18 جعلی، بدلی، ساختگی ؛�، بیجا، ناسره495غلط 

 ناسید، ناراست ؛�2 غیرواقعی ؛�من درآوردی

، منافق، مزور، ریاکار، سالوس، جَلَب، محیل، حیله گر، متجددمآب،دورو

 دارای اداواصول؛�930 خائن ،�603 مظلوم نما،� فرصت طلب ،�850متظاهر 

 930 رذل ؛� نادرویش؛�850

▲ دورو،�545 دروغگو ◄دروغگو

، دروغ بافتن، بافتن، ساختن، سرهم کردن، ازخوددروغگفتن ]فعل[

؛� شهادت دروغ دادن، به دروغ سوگند خوردن؛� چاپ زدن؛�درآوردن

 ▼، جعل کردن▼، چرب زبانی کردن▼پوشاندن

، پنهان کردن، به روی خود نیاوردن، کتمان کردنریاکارانهپوشاندن

 بازی درآوردن، بازی کردن؛�20 تقلید کردن ،�525 مخفی نگهداشتن ،�525

542 وانمود کردن، فریب دادن ؛�594

، زهد فروختن، رنگ کردنچربزبانیکردن

، تقلب کردن، برساختن، آب در شیر کردن، وضع کردن،جعلکردن

 542 فریب دادن ؛�ساختن

⍃ 535، بدآموزی 523، نهفتگی 518، ایهام 495، خطا 20 تقلید،

 930، نادرستی 545، فریبکار 543، غیر حقیقت 542فریب 

 فریب542
، گول، حیله، کَلَک، مکر، خدعه، حُقه، نیرنگ، ترفند، افسون،فریب ]اسم[

 فریب کاری، تزویر، تدلیس، حقه بازی، نیرنگ بازی، تقلب،؛�فتنه، بازی

، مارگیری، آهوگردانی، آرتیست بازی، زیرکی▼، تردستی▼کالهبرداری

 ببروبدوز،؛�623 لطایف الحیل، تدبیر ؛�▼ طلسم، طعمه، تله، دام؛� عشوه؛�698

 اغفال، فریب دادن، گول زدن،؛�دوزوکلک، آب کاری، بامبول، اللم قللم

535 بدآموزی ◄استحمار، عوام فریبی، تحمیق 

 اختالس؛�، تقلب، حیله گری، تزویر، تدلیس، کاله، غشکالهبرداری

؛� تقلب مالیاتی، حسابسازی، فرار ازمالیات، پول شویی؛�788، دزدی 788

 545 دروغگو ،�545 کالهبردار، متقلب ؛� تمسخر؛�تطمیع، ارتشا

؛� آرتیست بازی، صحنه سازی؛�983، شعبده بازی، حقه، جادوگری تردستی

 983 رمالی، تعویذ ؛�445  جلوه های ویژه، سینما ؛�جعبۀ )کیسۀ( مارگیری

 کمینگاه؛� تار عنکبوت، دام عنکبوت؛� شبکه، شست؛�، تَله، تور، کمنددام

 شکارچی◄ صیاد ؛�661 آسیب پذیر ◄ صید ؛� طعمه؛�663 ورطه ،�527

 527 کمین کننده، شخص پنهان شده ،�619

 شیء بی،�541 دروغگویی ◄، جنس تقلبی، مجعول، دروغ چیزبدل

 850 شخص دورو، شیاد، متظاهر، شارالتان ؛�4جوهر 

 نادرست،�542، محیل، حیله گر، آب زیرکاه، دغل، شیاد فریبکار ]صفت[

 مکار، حقه باز، مردم فریب،؛� همه فن- حریف، بازیگر؛�698، زیرک 930

 چموش، ناتو، ناراست،؛�930مردم رنگ کن،� مکاره، پُرفریب، خائن 

 ]صورت اسمی:[؛� هنرپیشه، آفَت؛�بامبول باز، بخوبُر، ناروزن، الخناس، الپر

 545 متقلب ،�545 دروغگو ،�545فریبکار 

؛�983 ساحرانه ؛�523 نهفته ،�543 غیرواقعی ،�543، گولزن، جعلی فریبنده

، متناقض نما ]اسم[ پارادوکس ؛� فریبا؛�445ظاهری 

، تقلبی، بدلی، مصنوعی، بدل، برساخته،18 ساختگی ،�543، جعلی قالبی

 حرامزاده، ناجنس ؛�20، عاریه، تقلیدی 2غیرواقعی 



 ازراه به در�،�541، فریفتن، گول زدن، چرب زبانی کردن فریبدادن ]فعل[

 دام افکندن، دام نهادن،،�535، بدآموزی کردن 951بردن، فاسد کردن 

، دروغ788کاله گذاشتن، کاله کسی را برداشتن، کالهبرداری کردن 

 به بازی گرفتن، کسی را بازیچه ساختن، بازی درآوردن، بازی؛�541گفتن 

 نارو زدن، احلیل زدن، بامبول درآوردن )تراشیدن، زدن، سوار؛�دادن

 برخالف واقع نشان دادن،؛�کردن(، نیرنگ زدن، کلک زدن، افساد کردن

 541وانمود کردن، ساختن، تظاهر کردن، جعل کردن 

، مسخره کردن، حیله زدن، باد به)تو]یِ[( آستین کردن دستانداختن

؛�، درتله انداختن، دردام آوردن، قر زدن، تصاحب کردنبهدامانداختن

دام افکندن

، گول خوردن، با ریسمان کسی درچاه رفتن، بازیفریبخوردن

خوردن، اغوا شدن، نارو خوردن 

، تفتین کردن، حیله کردن، دام افکندن، بازی کردن، فریبفتنهکردن

▲دادن

⍃ 525، کتمان 523، نهفتگی 495، خطا 445، ظاهر 4 بی جوهری،

،543، غیر حقیقت 541، دروغگویی 535، بدآموزی 527اختفا 

،698، زیرکی 663، ورطه 545، فریبکار 544آدم ساده 

 925 چاپلوسی

 غیرحقیقت543
 دروغگویی،�535، تحریف، جعل، تحمیق، بدآموزی غیرحقیقت ]اسم[

؛�466 مدرک ◄ جعل، مدارک ساختگی ؛�930 نادرستی ،�542 فریب ،�541

 تخمین کمترازواقع، دست کم گرفتن؛� تحریف تاریخی؛�ماشین پروپاگاند

 482، مبالغه 483

،�518 ایهام ؛�614 بهانه ؛�525، فقدان خلوص، کتمان نادرستیاخالقی

،934 فسق ؛�552 تجسم غیرواقعی ؛�925 چاپلوسی ؛�541دررفتن، دورویی 

934شرارت 

 ساخته وپرداخته، بافته،؛�513، اسطوره، ماجرای ساختگی، تخیل افسانه

؛� اسطوره شناسی، میتولوژی؛�529 شایعه ؛�497 امر محال ؛�546اغراق 

590داستان، روایت 

؛�541، نادرست، کاذب، تقلبی، دروغی 2، غیرواقعی جعلی ]صفت[

 ظاهری، بدون؛�20افسانه ای،� ساختگی، ساخته وپرداخته، بافته، تقلیدی 

 اسماً ؛�542واقعیت، مَجاز، مجازی، اسمی، الکی، باسمه ای، عاریتی، قالبی 

، آسمان ریسمان بافتن، افسانهآسمانوریسمان]بههم[Nبافتن ]فعل[

پرداختن، تحریف کردن

⍃ 546، اغراق 542، فریب 541، دروغگویی 513، تخیل 495 خطا 

 آدم ساده544
 مظلوم،�؛�501 بَبو ،�851 مضحکه ،�699، احمق، شخص خام آدمساده ]اسم[

 ]صورت صفتی:[؛� صید؛�630 ابزار ◄بازیچۀ دست، آلت دست، آلت 

695 ناشی ،�699، بی تزویر 935معصوم،� بی گناه 

، ساده دل، فریفته، فریب خورده، هالو،487، خوش باور، زود باور سادهلوح

،�699 ]صورت صفتی:[ بی تزویر ؛�گول، خنگ، پخمه، پپه، دهن بین

695دست وپاچلفتی 

⍃ 542، فریب 487 زود باوری 

 فریبکار545
 رفیق نیمۀ راه،؛�▼، دغل، دغلباز، دروغگو952، اغواگر، رند فریبکار ]اسم[

، مقلد▼ متقلب؛�623 توطئه ◄ توطئه گر ؛�938 نامرد ،�603عضوحزب باد 

،�698 ]صورت صفتی:[ ناقال ؛� آکتور؛� مردم رنگ کن، مردم فریب؛�20

698زیرک 

،�850 متظاهر ،�541، دورو ▲، کذاب، چاخان، ناراست، فریبکاردروغگو

،�546 اغراق ◄ ]؛� غرار؛�930، رذل 930 خائن ،�603فرصت طلب 

[ 541دروغگویی 

 عضو حزب،�850، شیاد، غاصب، رباینده، چاخان، هوچی، شارالتان متقلب

 شرور،�850 ]صورت صفتی:[ متظاهر ؛�938 آدم پست فطرت ،�603باد 

934، فاسد 934

 ]صورت صفتی:[؛�938، نامرد 789، گوش بُر، کف زن، کالهبردار تردست

788 دزد ،�694ماهر 

 983، جادوگر ▲، تردستشعبدهباز

⍃ 789 ، دزد546، اغراق 542، فریب 541 دروغگویی 

 اغراق546
، غلو، بزرگنمایی، تورم، آگراندیسمان، تأکید482، مبالغه اغراق ]اسم[

 جنجال،؛�877 الف زنی ،�875 الف، چاخان، فخرفروشی ؛� افراط؛�مؤکد

،�529 شایعه ◄یک کالغ چهل کالغ، هیاهو، سروصدا، جاروجنجال 

،�543 غیر حقیقت ،�574 آب وتاب ؛�925 چاپلوسی ؛�528عمومی  روابط

 تشدید؛�851 کاریکاتور، هجو ،�574 آراستن به صنایع بدیعی ؛�519استعاره 

 318 تالطم، آشوب ؛�832درد 

 متکلف؛�197 منبسط ◄، مبالغه شده، بزرگ شده، متورم اغراقآمیز ]صفت[

482، زیادبرآوردشده 482 خوش بینانه ؛�574( 1)

 متکلف نویس، آرتیستی،،�574( 2 متکلف )◄، ]نویسندهیاشاعر[متکلف

877 الفزن ؛�متصنع

 تزیین کردن؛�197 منبسط کردن ◄، بزرگ کردن اغراقکردن ]فعل[

 بیش ازحد ستایش کردن، شورَش را درآوردن،،�638 اهمیت دادن ؛�844

 ازکاهی،�877 الف زدن ؛�851 هجو کردن ؛�482دادن  بها مبالغه کردن، پُر

 832 کوهی درست کردن، سخت تر کردن

⍃ 875، فخرفروشی 545، فریبکار 543، غیر حقیقت 482 مبالغه،

 925، چاپلوسی 877الف زنی 



 رسانۀ ارتباط . وسیلۀ انتقال اندیشهباب ده:



 پیشینه548
 سوابق،� اسناد،؛�[524 اطالع ◄، سابقه، تاریخچه، اطالعات ]پیشینه ]اسم[

 پوشه، کالسور، پروندان،؛� گزارش، راهنما، سند، مدرک، پرونده؛�مدارک

،62، بایگانی 46 جداسازی ؛�زونکن، دوسیه، پرونده، جزوه، برگه، برگه دان

 آشنایی، سابقه، سابقۀ ذهنی،؛�117 تقویم، تاریخ، وقایع نگاری ؛�62مجموعه 

 ایجاد؛�590 خدمت، رزومه، زندگینامه ~ معرفی نامه، سابقۀ کار، ؛�معرفی

پیشینه، جمع آوری سوابق،� تشکیل پرونده، درج درپروندۀ استخدامی

 دفتر ثبت، دفتر اندیکاتور، دفتر نام نویسی، دفتر؛�، نام نویسی، ثبت نامثبت

549 متصدی ثبت ؛� ادارۀ ثبت احوال، ادارۀ ثبت شرکتها؛�خاطرات

 مجسمه سازی؛� یادمان؛�364، مجسمه، آرامگاه، حرم، مقبره بناییادبود

554

 تعیین هویت◄ داغ، مُهر ؛� خرابه ها؛� بازمانده؛�، جاپا، رد، ردپا، ایزیادگار

 آیینۀ عبرت، ایوان مدائن؛�547

؛�549 وسیلۀ  ضبط ،�549 مورخ ،�549، متصدی ثبت ثبتکننده ]صفت[

505وفادار 

 مندرج،؛�586، ضبط شده، مضبوط، درپرونده، مکتوب، کتبی ثبتشده

 یادگاری؛� تاریخی؛� سابقه دار، پیشینه دار؛�مرقوم

 به جا؛�، ضبط کردن، یادداشت کردن، بایگانی کردنثبتکردن ]فعل[

 باقی گذاشتن ؛�505گذاشتن، یادگار گذاشتن، زنده یاد ماندن 

، ثبت نام کردن، نام نوشتن، نام نویسی کردن، درپروندهاسمنویسیکردن

ثبت کردن

، سابقه شدن، به جا ماندن، باقی ماندن آثار چیزی، درج شدن،ثبتشدن

 610  رسم شدن؛�نوشته شدن

⍃ نگارش551، تجسم 531، مخابرات 505، حافظه 87 فهرست ،

 808، حسابداری 586

549Qمتصدی ثبت . ضبط کننده 
، ثّبات، سردفتر، دبیر، منشی، بایگان، کارمند دفتری،متصدیثبت ]اسم[

 ماشین نویس،؛� اندیکاتورنویس، میرزا، میرزابنویس؛�808دفتردار، حسابدار 

تایپیست 

 تاریخ نگار،؛�، وقایع نگار، خبرنگار، بیوگرافی نویس، ژورنالیستمورخ

117  وقایع نگاری؛�تاریخ گزار

، دستگاه ضبط کننده، ضبط صوت، گرام،� گرامافون )صفحهوسیلۀضبط

؛� لرزه نگار؛� صندوق فروشگاه؛�گرامافون(، ضبط ویدیو، دیسک گردان

؛�531 پیام گیر تلفن، موبایل و تلفن ؛�دوربین فیلمبرداری، هندی کم، امپکس

 630، وسیلۀ برقی 465، وسیلۀ  اندازه گیری 415وسیلۀ  شنوایی 

⍃ 555، کنده کاری 551 تجسم 

#550 امحا . محو 550
؛�479، لغو، ابطال 2، نابودی 165، محو، رفع، زدایش، تخریب امحا ]اسم[

سانسور 

165 خراب ؛�، پاک شده، زدوده، ثبت نشدهمحوشده ]صفت[

؛�648، زدودن، ستردن، زائل کردن، پاک کردن محوکردن ]فعل[

 ناپدید کردن، خط؛� برطرف� کردن، ازمیان بردن؛�165تخریب کردن 

 مخفی نگهداشتن◄کشیدن، دور کردن، غیب کردن، نهفتن، مخفی کردن 

533، نفی کردن 2  نیست کردن؛�525

⍃ 506، فراموشی 57 بیرون گذاشتن 

 تجسم551
 164 آفرینش، تولید ؛� تحقق،�514، نمایش، تضمن تجسم ]اسم[

وسیلۀ  بازی◄، شبیه، تمثال، پرتره، نیمرخ، طرح، مدل، عروسک ]تصویر

، شمایل، عکس، نقش، مجسمه، تندیس، بت، هیکل، صنم243[، شکل 837

؛�86 نمودار، هولوگرام،� باسمه، هیستوگرام،� آمار ؛�554 مجسمه سازی ◄

 237  چهره؛�513 هنر ◄آفریده، اثر 

 صورتگری، هنر گرافیک، خطاطی، قالیبافی،،�553، نقاشی تجسمیهنر

 خاتم کاری، منبت کاری، تذهیب، معرق،؛�554 مجسمه سازی ،�553نقاشی 

 553 وسائل نقاشی ؛�، مصورسازی▼ عکاسی؛�844هنرهای تزیینی، تزیین 

 عکس،؛�، هولوگرافی445، عکس برداری، فوتوگرافی، سینما عکاسی

 دوربین؛� هولوگرام�؛� آگراندیسمان؛�فتوگراف، نیمرخ، پرتره، آلبوم عکس

عکاسی، ُپالروید، دوربین دیجیتال، جعبۀ دوربین، عدسی، چشمی، آیینه،

 فیلم عکاسی، حساسیت فیلم، فیلم؛�رفلکس، دیافراگم، شاتر، زوم، فالش

رنگی، فیلم سیاه وسفید، کاغذ حساس، ظهور، ثبوت، چاپ، فیلم چاپ شده،

 تصویر دیجیتال، فرمت جی پگ، برنامۀ پردازش تصویر،؛� آتلیه؛�اسالید

فتوشاپ 

 جغرافیا،؛�465 هندسه ؛� لِی آوت، چیدمان؛�، اطلس،� کروکی، نمودارنقشه

 623 توطئه ؛�344، زمین 343اقیانوس 

، نمایانگر، مصورمجسمکننده ]صفت[

 324 چگال ◄]دارایجسد[مجسم

، نمایاندن، نشانه بودن از چیزی، منعکس کردن، نشان دادن،نمودن ]فعل[

 نمایش دادن، ترسیم؛�ارائه� کردن، داللت داشتن، نشانگر بودن، بیانگر بودن

کردن، طرح کشیدن، طرحریزی کردن، خطوط کلی چیزی را کشیدن،

 553 کشیدن، نقاشی کردن

 ظاهر کردن،؛�، انداختن، فیلم گرفتن، فیلم برداری کردنعکسNگرفتن

ثابت کردن، چاپ کردن 

⍃ پدیداری442، دستگاه نوری 243، شکل 22، نسخه 20 تقلید ،

،553، نقاشی 549، متصدی ثبت 548، پیشینه 445

 Q844، تزیین 590، وصف 555، کنده کاری 554مجسمه سازی 

 تجسم غیرواقعی552
؛�، جلوۀ وارونه، تصویر خالف واقع، تصویر غلطتجسمغیرواقعی ]اسم[

 تحریف، تحریف تاریخ، غیر حقیقت؛�تقلید ادبی، هجو، تعبیر هجو آمیز



 سراب، میراژ، خطای؛�535 بدآموزی ؛�246 کاریکاتور، به هم ریختگی ؛�543

 440باصره 

 هجوآمیز ؛�تحریفشده ]صفت[

؛�246 بدشکل کردن ،�535، بدآموزی کردن تصویرغلطدادن ]فعل[

 541 جعل کردن ؛�926 بدگویی کردن ؛�546اغراق کردن 

⍃ Q543، غیر حقیقت 246 به هم ریختگیQ، 535 بدآموزی 

 نقاشی553
، صورتگری، نگارگری، پیکرنگاری، نقاشی کردن، هنرنقاشی ]اسم[

 طراحی،؛� مصورسازی�؛� رنگ آمیزی، رنگرزی؛�551گرافیک، هنر تجسمی 

 امپرسیونیسم، اکسپرسیونیسم ؛�رسم، ترسیم

 طرح،؛�، پرده نقاشی، نقاشی، تصویر، نقاشی دیواری، مرقعتابلوینقاشی

عکس، رسم، پس زمینه، پالن، طرح کلی، خطوط اصلی، خطوط کلی،

 مینیاتور،؛� طبیعت بیجان، نیمرخ؛� کاریکاتور، نگار؛�اسکلت، قاب سیمی

 وسایل نقاشی: پالت، تخته شستی، قلم مو، رنگ؛�آبستره، رئالیست، مجلس

روغن، آبرنگ، گواش، جوهر، پاستل، مداد، مداد شمعی، مدادرنگی، ذغال،

کنته، محوکن، کاغذ، بوم، تابلوی نقاشی، سه پایه، ویترای، نوشت افزار� مداد

 آتلیه، موزه، گالری، نگارستان، نگارخانه، نمایشگاه نقاشی، کارگاه؛�586

 مدل؛�نقاشی

؛�844، گرافیک، دکوراتیو، دارای نقش ونگار، مزیّن نقاشیشده ]صفت[

هُنری 

، کشیدن، طراحی کردن، ترسیم کردن، رسم کردن،نقاشیکردن ]فعل[

تصویر کردن، انداختن، نقش کردن، ساختن 

⍃ 556، هنرمند 551، تجسم 425 رنگ 

 مجسمه سازی554
، پیکرتراشی، تندیس سازی، هنر پالستیک، هنرمجسمهسازی ]اسم[

 تندیس، مجسمه،؛� پیکرتراشی،� تراشیدن، قلم زدن، قالبگیری؛�حجمی

؛�551[، نیم تنه، هیکل، نقش، تصویر 837وسیلۀ  بازی ◄پیکره، عروسک ]

 هیئت، شکل؛�371پیکره، پیکر، قالب، جثه، کالبد، تن، بدن، بدن انسان 

؛� تیشه، چکش؛�381 سفال گری ؛� آهنگری، ریخته گری، فرفورژه؛�243

359مواد مجسمه سازی: مرمر، یشم، کانیها 

 تراشیده، قالبگیری شده،؛�327، شکل پذیر، منعطف پالستیک ]صفت[

 324 چگال ◄ منجمد، جامد ؛� سفالی، برنز، سنگی، مرمر، مرمرین؛�ریخته

؛� ریخته گری کردن، درکوره پختن؛�، تراشیدنمجسمهساختن ]فعل[

243شکل دادن 

⍃ 254، برجستگی 243 شکل Q551، تجسم 381، گرمایش 

 کنده کاری555
؛� گراوورسازی، کلیشه سازی؛�، حکاکی، قلمزنی، تراشکندهکاری ]اسم[

 جنس مورد کنده کاری، عاج،؛� منبت کاری؛�گراوور، کلیشه، سیاه قلم

 254 نقش تزینی برجسته ؛�چوب، آبنوس، سنگ

؛� چاپ سیلک اسکرین، چاپ پارچه، لیتوگرافی،�587، چاپ چاپهنری

 587مواد چاپ شده 

؛� تراش دار، تراش؛�، حکاکی شده، تراشیده، کلیشهکندهکاریشده ]صفت[

254برجسته، برآمده 

، حک کردن، حکاکی کردن، تراشیدن، کنده کاریگراوورساختن ]فعل[

46، برش دادن، بُریدن 262 شیارکشیدن ؛�کردن

⍃ 587، چاپ 551، تجسم 549 متصدی ثبت 

 هنرمند556
 آرتیست،؛� نقاش، طراح،� رسام، خطاط، خوش نویس؛�هنرمند ]اسم[

،413[، انیماتور، موسیقی دان 445 کارگردان ]سینما ،�594هنرپیشه، بازیگر 

،�586 دبیر ،�589 نویسنده ،�593[، شاعر 551نوازنده،� عکاس ]عکاسی 

،�694 ]صورت صفتی:[ ماهر ؛�686 استادکار، صنعتگر ،�686 عامل ؛�استاد

▼باهنر، هنرپرور

 تراشکار،؛� مرمرتراش؛�، پیکرتراش، تندیس کار، قالب سازمجسمهساز

 686صنعتگر 

 گراوورساز

 ▲، هنرآموز، هنرپیشه، هنردوست، هنرشناس، هنرمندهنرجو

 باهنر ،�694 ماهر ؛�، هنردوست، هنرشناسهنرپرور ]صفت[

⍃ 686، عامل 553 نقاشی 



 زبان557
 زبان مادری، زبان؛�560، سخن، کالم، گویش، لهجه زبان ]اسم[

؛� زبان محاوره )محلی، ...(؛� فارسی، دری، پهلوی؛�فرهنگستانی، زبان معیار

 علم ادب: علم لغت، صرف، نحو،؛�547زبان ایماواشاره، حرکت معنی دار 

 صرف ونحو،؛�معانی، بیان، بدیع، عروض، قوافی، قوانین خط، قوانین قرائت

 معنی شناسی، معنی؛�577 ندا ،�577 مخرج، ادای صوت، تلفظ ؛� ام العلوم؛�قافیه

263 اندام� سخن، لب، حنجره، زبان، دهان ؛�514

 چینی، انگلیسی،؛� فارسی، دری، تاجیک، افغانی؛�زبانهایزندۀدنیا

 ژاپنی، آلمانی، کره ای، ایتالیایی،؛�اسپانیولی، روسی، عربی، هندی، فرانسه

؛� اسپرانتو،� عبری؛� اردو، پَشتو، تامیل، سیریلیک، سواحلی؛�پرتغالی، هلندی

 زبانهای محلی ایرانی: کردی، آذری، ترکی، ترکمن،؛�عربیت، عبرانی

 خانوادۀ� زبان ؛�لُری، بلوچ

 گرامر،،�564، فونتیک، آوانگاری، معنی شناسی، دستورزبان زبانشناسی

 آوا، آهنگ، نام آوایی،؛�490 ادب، فرهنگ ،�589 ادبیات ،�559اتیمولوژی 

؛�560 واژه سازی ؛� الفبای آوانگار )آوانگاشت(؛�577 تلفظ ◄قوانین قرائت 

ساخت گرایی 

، مترجم، چندزبانه،492 دانشمند ،�589، اتیمولوژیست، ادیب زبانشناس

 نحوی ؛�492 صاحب نظر ؛�استاد زبان

 ]صفات زبان:[ زنده، کهن )کهنه(، مرده ؛�، ادیبانهزبانشناسانه ]صفت[

⍃ دستورزبان560، واژه سازی 559، کلمه 520، تعبیر 490 دانش ،

 593، شعر و نثر 590، وصف 579، سخن 564

 حرف558
؛� الفبا، ابجد؛�586، جزء الفبا، عالمت، نماد، نگارش حرف ]اسم[

؛� هجی؛� حرف چسبیده؛�586هیروگلیف، خط میخی، خط فارسی، خطاطی 

 صدای حرف: انفجاری، انسدادی، صدادار،�؛� عددنویسی؛�اِعراب، اعالل

صامت، مدغم 

 204 اختصار ،�547، مخفف، نماد گذاری حروفاولاسم

 آ،؛�: الف ب پ ت ث ج ...، ابجد هوز حطی ...، آلفا بتا گاما دلتا ...الفبا

آی با کاله، ...

 صفات حرف:؛� به حروف، الفبایی، هجی شده؛�مربوطبهحروف ]صفت[

متحرک، محرف، مرخم، مشدد، مصغر،� مضموم، مفتوح، مکسور، ملفوظ،

شکسته 

، خواندن، بخش کردن، اعراب گذاشتن هجیکردن ]فعل[

⍃ 587، چاپ 586، نگارش 398 صدا 

 کلمه559
،�563، لغت، واژه، لفظ، ترکیب، اصطالح، عبارت، کالم، جمله کلمه ]اسم[

 نام آوا،؛�561 اَعالم، اسامی خاص، واژۀ فنی، ترم، نام علمی، نام ؛�579سخن 

،�514 معنی شناسی، معنی ؛�398 سیالب، صدا ؛�409صدای حیوانات 

؛� ریشه، هم خانوادگی،� زایایی؛�14 مخالف، مغایرت ؛�518مترادف، ایهام 

◄ پیکرۀ واژگانی ؛�الفاظ، واژه ها، کلمه ها، کلمات، ترمینولوژی، واژگان

589متن 

، دیکسیونر،� واژگان، فرهنگ، واژه نامه، فرهنگ نامه،فرهنگلغات

؛� دیکشنری، لِکسیکون؛�لغت نامه، دهخدا، معین، عمید، فرهنگ سخن

 گنجینۀ لغات، تزاروس، فرهنگ؛�فرهنگ آوایی، فرهنگ لغات متشابه

طیفی، فرهنگ مقوله ای، فرهنگ نخست، فرهنگ مقوالتی، فرهنگ

طبقه بندی واژه ها، فرهنگ بیان اندیشه ها، فرهنگ تداعی معانی، گنج واژه،

؛�87 فهرست ،�589 کتاب مرجع ؛�گنجینۀ لغات، فرهنگ خزائن

کشف اآلیات، کشف االبیات 

 قواعد اشتقاق ؛� معرب، مفرس؛�557، ریشه شناسی، زبانشناسی اتیمولوژی

؛� مرکب، مشتق، مقلوب، ممال؛� معرب، مفرس؛�، صوریلغوی ]صفت[

514مرادف،� مترادف، متشابه، متضاد، متداعی، مرتبط، معنایی 

⍃ 561، نام گذاری 560، واژه سازی 557 زبان 

# 560 واژه سازی 560
 واژه گزینی،؛� زایایی؛�، ابداع لغات، وضع لغتواژهسازی ]اسم[

 استعاره، بازی باکلمات،؛� سالمت زبان، پاکی زبان؛� نام آوایی؛�فرهنگستان

839 ظرافت طبع

 دهاتی،؛� گیلکی، کُردی، افغانی؛�، لهجۀ محلی، گویش، آهنگ صدالهجه

شهرستانی، تهرانی

، زبان التی، داش مشدیزبانعامیانه

 زایا ؛� مفرس، معرب؛�، تازه، ]غلط[ مصطلحمندرآوردی ]صفت[

 847 عوامانه، عوام پسند، ساده، مبتذل ؛�، محلی، والبتی، دهاتیعامیانه

، ابداع کردن، واژۀ نو ساختن، برای چیزی لغت پیدالغتساختن ]فعل[

کردن 

⍃ 577، ندا 559، کلمه 557 زبان 

 نام گذاری561
، تسمیه، تعریف، خطاب، اسم گذارینامگذاری ]اسم[

، اسم، نام کوچک، نام خانوادگی، شهرت، نام فامیل، هویت، اسم ونام

،�870شهرت، اسم کامل، نام )اسم( مستعار، نوم دوپلوم، کنیه، لقب، عنوان 

؛� واژۀ فنی، ترم، نام علمی، ترمینولوژی؛�547نام ونشان، تعیین هویت 

 نام تجارتی،؛� اَعالم، اسامی خاص؛�466شناسنامه، گذرنامه، معرفی نامه 

 اسم عام، مقوله؛� اسامی، اسما، عناوین؛�547مارک، آرم 

 اسمی، مربوط؛�، نامیده، ملقب، موسوم، معروف بهنامگذاریشده ]صفت[

 سرگشاده،�522 علنی ؛�به اسم،� مسما، بامسما

، نامیدن، نام نهادن، نام گذاشتن، صدا کردن،نامگذاریکردن ]فعل[

ناف بری کردن 

، نام گرفتن، نام داشتن، وصف شدن، یدک کشیدن نامیدهشدن

⍃ 559، کلمه 547 داللت 



 اسم بی مسما . بی نامی562
 نوم دوپلوم، نام مستعار،؛�565، نام غلط، غلط دستوری اسمبیمسما ]اسم[

 اسم بی رسم، اسم  بدنامی ؛�561نام 

 اسمش چیه، چیز، فالن، بهمان، فالنی، یارو، ابلی، بابا،؛�، ناشناسیبینامی

 گمنامی ؛�باجی، ایکس، ایگرگ

، نامعلوم، امضامحفوظ،� امضانشده مستعار ]صفت[

 بی نام ونشان،؛�، شناخته نشده، مجهول الهویه، بی نام491، ناشناخته ناشناس

883 رانده ،�59 نامحرم،� بیگانه، غریبه، خارجی ؛�گمنام

 اسم غلط دادن]فعل[

⍃ 565 غلط دستوری 

 جمله563
؛� فرمول، فرمول ریاضی، کلیشه؛�، پاراگراف،� عبارت، اصطالحجمله ]اسم[

 پیشینه؛�589 متن ،�586 نوشته ،�579کالم، سخن ؛�496ضرب المثل، اصل 

 564 نهاد و گزاره، دستورزبان ؛� جملۀ معترضه؛� سطر، بند؛�548

 تشریحی؛�532 بیان شده، اظهارشده، مؤکد ؛�، فرمولهفرمولوار ]صفت[

516 بیان کننده، پُرمعنا ؛�590

 برای؛�520، فرموله کردن، بیان کردن، تفسیر کردن جملهساختن ]فعل[

 520چیزی لغت پیدا کردن، ترجمه کردن 

⍃ 570، طول وتفصیل 566 َسْبک 

 دستور زبان564
 ترتیب،�547، گرامر،� آنالیز، صرف، نحو، نقطه گذاری دستورزبان ]اسم[

 اِسناد ؛�کلمات، آهنگ جمله

N؛� اسم، صفت، فعل، قید؛� فاعل، مفعول، فعل؛�، نهاد، گزارهبخشجمله

 فعل بسیط، مرکب، الزم، متعدی،؛�مصدر، اسم مصدر، حرف اضافه، ضمیر

؛� زمان، زمانهای افعال، ماضی، حال، مضارع، مستقبل، آینده؛�معلوم، مجهول

 مستثنا؛�اول شخص، متکلم، دوم شخص، مخاطب، سوم شخص،� مفرد، جمع

)مستثنی(، مستثنی منه، مسند، مسندالیه، مضاف، مضاف الیه،� معطوف،

 ساخت،؛� معرفه، مرجع، متمم، مبتدا، مبدل منه؛� ادوات، ادات؛�معطوف علیه

هیئت و شکل کلمه های مشتق از فعل، صورتهای گوناگون� فعل، شامل

زمان، شخص، و مفرد یا جمع بودن آن، صیغه 

 مجرور، مجزوم، معلوم� ؛� مشتق؛� نحوی؛�، صحیحدستورزبانی ]صفت[

، بخش کردن، صرف کردنآنالیزکردن ]فعل[

⍃ 557 زبان 

 غلط دستوری565
 غلط مصطلح، خطا؛�، غلط گفتاری، دستور زبان غلطغلطدستوری ]اسم[

لپی   اشتباه لفظی، اشتباه؛� غلط امالیی؛�495

495 خطا کردن ،�580، لکنت داشتن اشتباهصرفکردن ]فعل[

⍃ 495 خطا Q562، اسم بی مسما 

کْ َسب566
 راه◄ استیل، طرز، آیین، ؛�، سبک ادبی، روش، سیاق، بافتَسبْک ]اسم[

 سبک خراسانی، عراقی،؛�623 برنامه ،�694 مهارت ،�688 رفتار ،�624

 رومانتیک، کالسیک، موج نو، رئالیست، پست مدرن،؛�589هندی، ادبیات 

575 صاحبِ سبک ؛� واسوخت، بازگشت؛�پسامدرن

 لطیف، دلنواز،؛�518 دوپهلو ،�568 مغلق، مبهم ؛�، سبک دارادبی ]صفت[

 رمانتیک، شورانگیز، شدید؛�567 صریح ؛� ناگذر؛� ادبیه؛�575ظریف ]کالم[ 

571]کالم[ 

⍃ 590، وصف 589، کتاب 563 جمله

 صراحت کالم567
، وضوح کالم، روانی، وضوح، روشنی، شفافیتصراحتکالم ]اسم[

 شفاف سازی،؛�494 حقیقت ،�573 سادگی ]کالم[ ،�516، قابلیت درک 422

 540ارائۀ� واقعی، راستگویی 

 ]صفت[ ؛�422، روشن، واضح، مصرح، آشکار، شفاف ]کالم[➊صریح

؛� عامه فهم؛�رُک، بی پرده، صاف، پوست کنده، عریان، ساده، بی غل وغش

516نامبهم، بدون ابهام، قابل درک 

 ، بی آالیش، صاف وساده،]شخصصریح)صفتاشخاص([➋صریح

،�699پاک دل، بی ریا، بی مالحظه، بی رودربایستی، رُک، خام )بی تزویر( 

 540صادق، راستگو 

 راست؛�526، صراحت داشتن، افشا کردن صریحسخنگفتن ]فعل[

 699 خام بودن ؛�540گفتن 

 699، صراحتاً، صادقانه باصراحت ]قید[

⍃ 540، راستگویی 526، افشا 516 قابلیت درک 

 عدم صراحت کالم568
 تعقید، پوشیدگی، پوشیدگی،�518، ایهام عدمصراحتکالم ]اسم[

؛�517کالم، مجهول بودن،� نارسایی، ناگویایی، ابهام، غیرقابل درک بودن 

 پیچیدگی، مغلق گویی، ملقلق بافی، دشواری؛�451 ایده ◄تجرید، انتزاع 

،211 عمق ؛�530 سبک پیچیده، سبک هندی، راز ؛�474، عدم قطعیت 700

 غوامض ؛�569 کوتاهی، ایجاز ؛�423کدر کردن 

، نامفهوم، گنگ، رمزورازدار، نامعلوم،� مغلق، پوشیده، مرموز،مبهم ]صفت[

؛�517، مجهول، نافهم، قلمبه، ملقلق، دورازدهن، غیرقابل درک 491ناشناخته 

 نامعین؛�523 نهفته ؛�211 عمیق ؛�700، دشوار 251غامض، بغرنج، پیچیده 

 آب نکشیده ؛�576 ناموزون ]کالم[ ؛�518، دوپهلو 474

⍃ 517 غیر قابل درک بودن 

 ایجاز569
 مُخلَص، لُبِ؛�582 کم حرفی ،�592، اختصار، حذف، تلخیص ایجاز ]اسم[

 204 کوتاهی ؛�592کالم، منتخب 



؛�204 تلگرافی، کوتاه ]فاصله[ ؛�، خالصه، مختصر، محذوفموجز ]صفت[

 885 تند، بی ادب ،�582 کم حرف ]شخصموجز:[: 2

، خالصه کردنموجزگفتن ]فعل[

، خالصه، مخلص کالم، لب کالم، خالصه، باری، باریبالجمله ]قید[

 باالختصار، به طورخالصه و مختصر، اختصاراً،؛�592به هرجهت، القصه 

 الغرض، الحاصل، به هرجهت،؛�80 یعنی ]مثال[ ؛�اجماالً، به اجمال

علی ای حال، درهرصورت، به هرحال 

⍃ 592، تلخیص 204 کوتاهی 

# 570 طول وتفصیل 570
، افاضه، اطاله، اطالۀ کالم، زبان درازی، اطالۀ زبانطولوتفصیل ]اسم[

 اِطناب، بسط، اشباع، درازنویسی،،�581)لسان(، زیاده گویی، پُرگویی 

عبارت پردازی، قلم فرسایی، طول وتفصیل اضافی، شرح و توضیح زیادی،

 اسب تازی، گزافه گویی،؛�637مفصل نویسی، مثنوی هفتادمن کاغذ، زیادت 

 سخنوری؛�106 تکرار مکررات، تکرار ؛� غنای سخن؛�به درازا کشاندن سخن

579 

 10، بی ربطی 40 اضافی ،�637، جزییات اضافی، زیادت حاشیهرفتن

 لبریز؛�، پُرگوخوشصحبت ]صفت[

 تکراری،؛�838، خسته کننده، مالل آور، کسل کننده ]کالم[طویل

 همیشگی، مُفصّل، غرا، بلندباال،؛�10، بی ربط 203حاشیه رونده، طوالنی 

 579، کامل، مبسوط، گسترده، مطول، مفصل، مشروح، فصیح 203طوالنی 

، بافتن، آسمان ریسمان بافتن، حوصلۀ مخاطبواردجزییاتشدن ]فعل[

را سَربُردن�

⍃ 581، پرگویی 574، آراستن به صنایع بدیعی 563 جمله 

 شّدت و حّدت کالم571
؛�، حدّت، حدّت کالم، نفوذ کالم، غلیانشّدتوحّدتکالم ]اسم[

،160 گرما، احساس، تندی، انرژی ؛�574 اغراق، آب وتاب ؛�532سوگند 

،�532 اصرار، تأکید ؛�174 سرزندگی، طراوت، شادابی ؛�818احساسات گرم 

600پافشاری 

،�612، انگیزنده 178، شورانگیز، نافذ، گیرا، مؤثر شدید]کالم[ ]صفت[

، آبدار، پرانرژی،162آتش بار، سوزنده، سوزان، آتشین، آتش زا، تند، قوی 

 تشریحی◄ 579 الهام بخش، فصیح ؛�256 تیز، برنده ؛�612تندوتیز، محرّک 

؛�532 قاطع، مُصرّانه،� مؤکد ؛�821 رقت انگیز، تکان دهنده، مهیج ؛�590

احساس برانگیز، دلنشین، دلچسب، رمانتیک 

 سخنور؛�532 خاطرجمع ،�600، برانگیزنده،� مُصرّ، سمج مشّوق]شخص[

 819 سرزنده ؛�834 مالیخولیایی ؛�839 ظریف طبع ،�579 فصیح ،�579

، تحت تأثیر قرار دادن، شوراندن، منقلبسخنورنافذیبودن ]فعل[

612کردن، انگیختن 

⍃ 174 فعال بودن 

 ضعف کالم572
163 ، سستی، تنافر، مالیمت، ضعفضعفکالم ]اسم[

، رُمانتیک، احساساتی،387، ضعیف، بی مزه ]کالم[سست ]صفت[

 خشک، بیحال،؛� رام،�573 کمرنگ، ساده و بی پیرایه ؛�سانتیمانتال

 847 آشغالی، پست، مبتذل ؛�838کسل کننده 

⍃ 163 ضعف 

 سادگی ]کالم[573
،44، فقدان زینت، عدم تکلف، اصالت، خلوص ]کالم[سادگی ]اسم[

 قابلیت درک؛�575، روانی، سالست، شیوایی، ظرافت کالم 44سادگی 

699 خامی ؛�593 نثر ؛� بی ادبی، درشتی،�567 رُک گویی، صراحت ؛�516

، بی تکلف، نامتکلف، خام، طبیعی، سلیس، روان،سادهوبیپیرایه ]صفت[

 بی ادعا،؛�699 بی شیله پیله، خام، بی تزویر ؛�575مرسل،� شیوا، ظریف ]کالم[ 

 عامیانه، عوامانه، غیرشاعرانه؛�950، عفیف 44 پاک، خالص ؛�874فروتن 

⍃ 699، خامی )بی تزویری( 516 قابلیت درک 

 آراستن به صنایع بدیعی574
، بدیع، تکلف، زینت، زیور، آرایه،آراستنبهصنایعبدیعی ]اسم[

 شاخ وبرگ،،�844آرایش، صنایع بدیعی، صنایع شعری، صناعت، تزیین 

 اِسناد مجازی، اغراق، ارسال المثل، اقتباس، بیان، مراعات النظیر،؛�معانی بیان

 مشبه، مشبه به ؛�575 ظرافت کالم ؛�تناسب، مطابقه، مقابله

 عبارت پردازی، غلو، مبالغه،�546، طنطنه، قلمبه نویسی، اغراق آبوتاب

، زیاده روی 482

 ]صفت[ Nمزین، غنی، آراسته به صنایع بدیعی،]آراستگی متن[➊متکلف ،

؛� مرسل، مرصع، مسجع، مقطع، ملمع؛�844آراسته، فاخر، مصنوع، آرایشی 

519 استعاری ؛�400رسا 

  الفزن؛�، متکلف نویس، متصنع، آرتیستی]نویسنده یا شاعر[➋متکلف

875 فخرفروش ؛�877

؛� پرآب وتاب، باطنطنه، قلمبه؛� سخنورانه،�546، بدیعی، اغراق آمیز بدیع

استعاری، پراستعاره

⍃ 844، تزیین 579، سخن 570، طول وتفصیل 519 استعاره 

 ظرافت کالم575
، ظرافت، ظرافت طبع، الگانس، لطافت، نازکی،ظرافتکالم ]اسم[

 تمایز،؛� روانی، شیوایی، سالست، سلیس بودن، صیغل؛�841شیرینی، زیبایی 

؛�567 وضوح، صراحت کالم ؛�846 ذوق، خوش سلیقگی ؛�وزن، قافیه

 سخن بکر؛�573اصالت، خلوص، سادگی ]کالم[ 

؛�846 باوقار، خوش سلیقه ؛�839، ظریف، ظریف طبع صاحبسبک

شیرین زبان، شیرین سخن، شیرین گفتار، شکرسخن، شکرشکن،� شکردهان،

شکرریز، شکربار 

 سلیس، روان،؛�، لطیف، موزون، دلنواز، مطبوع، خوشایندظریف ]صفت[



 بکر،؛� آبدار، باریک، دلپذیر، دلنشین؛� شیک، کالسیک؛�شیوا، زیبا

 خوش لهجه ؛�▲شکرشکن، صاحب سبک

، شکرشکستن مطبوعوشیرینسخنگفتن ]فعل[

⍃ 694، مهارت 646، کمال 24 سازگاری 

 زشتی کالم576
 صدای ناهنجار؛�647 نقص ،�699 خامی ؛� سکته؛�، زمختیزشتیکالم ]اسم[

؛�565 غلط دستوری ؛�560 زبان عامیانه ؛�568 عدم صراحت کالم ؛�411

 574 اغراق، آب وتاب ؛�572 ضعف کالم ؛�570طول وتفصیل 

؛�647 غلط، معیوب، ناقص ؛�842، زمخت، زشت ]کالم[ناموزون ]صفت[

؛�572 سست ]کالم[ ؛� سکته دار؛�847، پست، مبتذل 934مستهجن، شنیع 

699 خام، بی تزویر ،�885بی ادب 

⍃ 580 مشکل سخن 

 ندا: صدای انسان577
 گفتار،؛�398، لحن، صوت، صدای آدم، نطق، آوا، بانگ، صدا ندا ]اسم[

 فریاد انسان؛�532 گفته، اظهار ؛� حنجره؛�557 قوۀ ناطقه، زبان ،�579سخن 

406، زمزمه، صدای نرم 408

 قوانین قرائت: آهنگ، تکیه؛�536 قرائت، تالوت، خواندن، مطالعه ؛�تلفظ

 آوانویسی، الفبای آوانگار؛�)استرس(، هجا، اشتقاق، بخش، ادغام، اسکان

 قرائت قرآن: تالوت،؛� تأکید؛�579 نطق، دکلمه، سخنوری ؛�)آوانگاشت(

 579 سخنران ؛�413 موسیقی دان ◄ قاری، خواننده ؛�تجوید، ترتیل

 ناطقه ؛� ناطق؛�، گفتاری، ملفوظ، خوانده، دیکته شدهشفاهی ]صفت[

، ادا کردن، خواندن، قرائت کردن، تالوت کردن،تلفظکردن ]فعل[

؛�532 بیان کردن، حرف زدن، اظهار کردن ،�579برزبان آوردن، گفتن 

 آواز خواندن،؛�580 لکنت داشتن ؛�408پیش خواندن، صداکردن، داد زدن 

 410 نواختن ◄خوانندگی کردن 

⍃ 579، سخن 560، واژه سازی 407، صدای خشن 398 صدا 

 بی صدایی578
؛� حرف بی صدا؛� صدای خشک؛�، صداگرفتگی، الل بودنبیصدایی ]اسم[

399سکوت 

 خاموش، خموش،؛�582، الل، الکن، صداگرفته، کم حرف گنگ ]صفت[

 بی حرف، بی صدا، بی سخن، بی کالم، بی گفتگو،؛�399خفه، آرام، ساکت 

 523  مسکوت، ناگفته؛� بی صدا، مصمت، صامت؛�بی زبان

399، ساکت بودن 165، فرونشاندن 401کردن  ، نجواکردنخفه ]فعل[

⍃ کم حرفی580، مشکل سخن 401، صدای کوتاه 399 سکوت ،

582 

 سخن579
 ادا، اعالم شفاهی، بیان، بیان؛�، گفتار، کالم، گویش، قوۀ ناطقهسخن ]اسم[

مطلب، بیان مقصود، افادۀ مرام،� به زبان آوردن، ایراد، عرض، توضیح،

 اندام� سخن، لب،؛�524 اطالع رسانی، اطالع ،�532تشریح، تقریر، اظهار 

 افواه،؛�557 زبانهای دنیا ،�557 محمل سخن، زبان ؛�263حنجره، زبان، دهان 

،�559 کالم، کلمه ؛�577 تلفظ ،�577 ندا ،�560 لحن سخن، لهجه ؛�529شایعه 

؛�547 داللت ؛�581 پُرحرفی، پُرگویی ؛�584صحبت، گفتگو، محاوره 

، ماجرا، قال، دیکته، اعالم، تقریر، ذکر،466عبارت، گفته، حرف، شهادت 

 گفتار، اقوال، افواه، عرایض، گفته ها،؛�505، یادآوری 106تذکار، تکرار 

 بیان؛�583بیانات، اظهارات، مطالب، سخنان، سخن ها، سخنرانی، خطابه 

 532 تذکر، تأکید ؛�526، افشا 299 اعتراف، اقرار ؛�524مطلب، اطالع 

 خطبه؛� دکلمه، قرائت، ایراد؛�، نطق، خطابه، سخنرانی، خداحافظیسخنوری

؛� فن بیان؛�591 رساله ،�585 صحبت باخود ؛�583، موعظه، خطابه 988

؛�590 روایت ،�590 وصف ،�586سخن آفرینی، انشا، نویسندگی، نگارش 

 577 تلفظ ؛�534 آموزش ؛�364عزاداری 

574، بالغت، بیان، زبان آوری، آراستن به صنایع بدیعی فصاحت

؛� شومن؛�581، ناطق، متکلم، گوینده، خطیب، متعرض، آدم وراج سخنران

 متذکر،؛�754 سخنگو، نماینده ؛�537 مال، واعظ ؛�584طرفِ صحبت 

 505یادآوری کننده، به یاد 

؛�581، متبحر، مسلط، ورزیده، ُپرحرف، حراف، وراج سخنور ]صفت[

571سخندان، مشوق 

 مبسوط، گسترده، مطول،؛�، بلیغ، آبدار، ادبی، غرّا، استوار،� منسجمفصیح

570 مفصل، مشروح، طویل ]کالم[

 ناطق؛�577، کالمی، شفاهی گفتاری

 اعالم کردن، بیان کردن، بازگو؛�577، ادا کردن، تلفظ کردن گفتن ]فعل[

 زمزمه کردن، اطالع،�532کردن، ذکر کردن، اظهار داشتن، اظهار کردن 

،�581 وراج بودن ؛�584 صحبت کردن، دم زدن، محاوره کردن ؛�524دادن 

 شرح دادن، توضیح دادن، تقریر کردن؛� خواندن،�570وارد جزییات شدن 

583 نطق کردن، سخنرانی کردن ،�534، درس دادن سخنوریکردن

⍃ 574، صنایع بدیعی 557، زبان 532، اظهار 408 فریاد انسان،

 584، محاوره 583، خطابه 581، پرگویی 577ندا 

# 580 مشکِل سخن 580
 لکنت،؛�578، آفازیا، ناخوشی بی زبانی، بی صدایی مشکلسخن ]اسم[

؛�لکنت زبان، زبان گرفتگی، تپق، عدم تلفظ حرف ر، صحبت نوک زبانی

572 مشکل بودن تلفظ، تنافر، ضعف کالم ؛�560مفهوم نبودن سخن، لهجه 

578، بِر، لکنت دار، نوک زبانی، گنگ َالکن ]صفت[

، بالکنت سخت گفتن، شُل حرف زدن، جویده سخنلکنتداشتن ]فعل[

565 اشتباه صرف کردن ؛�گفتن، کشیده حرف زدن، بِر شدن

⍃ 578، بی صدایی 576 زشتی کالم 

 پُرگویی581
 زیاده گویی، اِطناب،؛�، وراجی، پُرحرفی، پُرچانگیپُرگویی ]اسم[



؛�570اسب تازی، گزافه گویی، به درازا کشاندن سخن، طول وتفصیل 

 877الف زنی 

 ورور، سخن تند و،�515، صحبت طوالنی، گپ، حرف مفت پچپچ

ناشمرده

؛�570 خوش صحبت ،�524 مطلع ؛�، پرچانه، پرحرف، پُرگووراج ]صفت[

 طرفِ،�529 خبرنگار ؛�وراج ]اسم[،� آدم وراج، ورورو، حرف مفت زن

584صحبت 

 پچ پچ؛�، پرچانگی کردن، ناشمرده صحبت کردنوراجبودن ]فعل[

،�570 واردجزییات شدن ،�515 معنی نداشتن ؛�584کردن، محاوره کردن 

سخن را به درازا� کشاندن، حوصلۀ طرف را سَر بردن 

⍃ 584، محاوره 579، سخن 570، طول وتفصیل 515 بی معنایی 

 کم حرفی582
 احتیاط در سخنگویی،؛�399، کم گویی، خاموشی، سکوت کمحرفی ]اسم[

578 بی صدایی ؛�569 مختصرگویی، ایجاز ؛�525کتمان 

؛�، زبان درقفا399، کم سخن، کم گفتار، خاموش، ساکت کمحرف ]صفت[

578 گنگ ،�858 محتاط ،�569موجز 

، کم گفتن، سخن نگفتن، چیزی نگفتن، جوابکمحرفبودن ]فعل[

 بالفاصله؛�525 کتمان کردن ،�525 نظر ندادن، مخفی نگهداشتن ؛�ندادن

وارد عمل شدن

⍃ 578، بی صدایی 525، کتمان 399 سکوت 

 خطابه583
؛�579، موعظه، سخن اندرزآمیز، نطق، سخنرانی، سخنوری خطابه ]اسم[

؛� ایراد سخنرانی؛�، سخن معترضه761 التجا، التماس ؛�988وعظ، خطبه 

579سخنران 

؛�، تهنیت آمیز، افتتاحی، استمدادی، معترضهخطابکننده ]صفت[

691  مشورت کننده،�664موعظه آمیز، اخطارآمیز 

، مخاطب ساختن، خطاب کردن، روکردن به، سالمسخنرانیکردن ]فعل[

 ایراد کردن، نطق کردن، سخنوری؛�584 محاوره کردن ،�884کردن 

 579کردن 

⍃ 884، ادب 584، محاوره 579 سخن 

 محاوره584
 مصاحبه، پرسش و،�581، صحبت، گفتگو، مکالمه، پچ پچ محاوره ]اسم[

 شور،؛�پاسخ، بگووبخند، دل دادن و قلوه گرفتن، گل گفتن و گل شنفتن

 احوال پرسی، ارتباط، تماس،؛�691اختالط، تبادل اطالعات، مشورت 

؛�475، مباحثه 475 گفتمان، دیالوگ، مناظره ؛�524 اطالع ،�882معاشرت 

گفتگوی تلفنی، َچت

، جلسه، نشست، کمیسیون، سمپوزیوم، سمینار، گفتمان، بحث،کنفرانس

، میتینگ74، کنوانسیون، مجمع، گردهم آیی 765 عهدنامه ؛�475مناظره 

 691 مشورت ؛�692)متینگ(، شورا 

، تاالر، مجلس، محضر، آمفی تئاتراتاقکنفرانس

،459، مصاحبه کننده )شونده(، مصاحبه گر، بازپرس طرِفصحبت

 581 وراج ؛�460خوانده 

، شفاهی، تلفنیمحاورهای ]صفت[

، صحبت کردن، حرف زدن، گپ زدن، درد دلمحاورهکردن ]فعل[

 مناظره کردن؛�839کردن، پچ پچ کردن، ظریف سخن گفتن 

، مذاکره کردن، بحث کردن، مشورت کردن، استداللتبادلنظرکردن

691، صالح مصلحت کردن 475کردن 

⍃ 583 ، خطابه581، پرگویی 579، سخن 475 استدالل 

 صحبت باخود585
 رازونیاز، مناجات،؛� مونولوگ؛�، گفتگو باخودصحبتباخود ]اسم[

981پرستش 

، باخود حرف زدنباخودصحبتکردن ]فعل[

 نگارش586
، انشا، نوشتن، تحریر، تألیف، ابداع،� خلق، ایجاد، تصنیف،نگارش ]اسم[

؛�سخن آفرینی، نویسندگی، تفسیر، تدوین، اقتباس، نقل مطلب، الهام

 فعالیت؛�164 آفرینش، تولید ؛�570 طول وتفصیل ◄قلم فرسایی، اطناب 

 کار ادبی، آفریده، اثر، آثار؛�592ادبی، جمع آوری، گردآوری، تلخیص 

 چاپ؛� تحریر، ژورنالیسم، روزنامه نگاری؛�▼، نوشته▼نوشتاری و گفتاری

؛� تقلب، نسخه برداری، رونویسی، استنساخ؛�528 نشر ،�530 راز ،�587

 تذکره نویسی ؛� مستندسازی؛�▼ مدخل بندی، ترقیم، ویرایش؛�پاکنویسی

،�590 روایت ◄: داستان )اسامیعام(آثارنوشتاریوگفتاریادبی

،�589 کتاب درسی ،�589 کتاب ؛�543 افسانه ،�590 رمان ،�590زندگینامه 

،�591 مقاله ،�591 رساله ؛�988 کتاب نماز ،�589 دیوان ،�589کتاب مرجع 

 سخنرانی، خطابه؛�594، نمایش 445 سینما ◄ فیلمنامه ،�593 نثر ،�593شعر 

◄ خاطره ؛�117 وقایع نگاری ◄ تاریخ ؛�976 حدیث ؛�988 خطبه ،�583

؛�520 مقالۀ انتقادی ،�520 ترجمه ؛�▼ نوشته◄ نامه، کاغذ ؛�505یادآوری 

 524 گزارش ◄ بیانیه، اعالمیه ؛�528 مجله ،�528مطبوعات 

،251 پیچ وتاب ؛� خط، نسخ، نستعلیق، شکسته؛�، خوش نویسیخطاطی

 هفت قلم، هفت نوع کتابت خط فارسی: ثلث،؛� کتابت، تحریر؛�558حرف 

 خط میخی،؛� سرمشق، سیاه مشق؛�محقق، توقیع، ریحان، رقاع، نسخ، تعلیق

؛� اتصال، متصل نویسی، سرهم نویسی؛�هیروگلیف، التین، عربی

 انواع خطوط عربی، مرصع، مرغی،؛�ماشین نویسی، تایپ، تایپ کردن

 547 دستخط شخصی، امضا،� نمادگذاری ؛�مسلسل، مشق، ممتاز

 آثار نوشتاری و گفتاری؛�589، کار ادبی، آفریده، اثر، کتاب نوشته

 نوشتار، دستخط، نامه، کاغذ، دستنویس، پیش نویس،�؛�▲)اسامی عام(

عریضه، مراسله،� مرقومه، مکتوب، مطلب، بیاضی، مسوده، رقعه، یادداشت،

 بیانیه،؛�[505 یادبود ◄ یادداشت، نُت، تذکاریه ]؛�یادگاری، گرافیتی



 خط، امضا،؛�528 آگهی تجاری ؛�529 پیام ،�524اعالمیه، گزارش 

 نامه نگاری؛�، استنسیل22 رونوشت،� برابراصل،� نسخه ؛�547نمادگذاری 

 گونه های نوشتاری:؛� کتابت؛� کتیبه، لوح، لوحه؛�589 متن ◄ حواشی ؛�588

 نوشته ها، مندرجات؛� محرر؛�گفتاری، رسمی، معیار، محاوره ای، خودمانی

، لوازم التحریر، مدادوکاغذ، مرکب، جوهر، قلم، پر، گچ،نوشتافزار

 تخته سیاه،؛� دفتر، دفترچه، کالسور، دفترصدبرگ، دفتریادداشت؛�کاغذ

 قلم، خامه، کلک، مداد، مدادرنگی، ماژیک، پَر،؛�تخته سفید، وایت بورد

◄ قلم مو، وسائل نقاشی ؛�خودنویس، خودکار، روان نویس، اِتود، مداد نوکی

 عکس برگردان، غلط گیر،؛� نوک، نال، مغز قلم، فاق؛�553تابلوی نقاشی 

؛�غشگیر، مدادپاک کن، مدادگیر، مرقع، دوات، کاغذ خشک کن

ترانسپارنت 

 ادیب،�549 ناسخ، محرر، تحریرکننده، مورخ ،�589، منشی، نویسنده دبیر

؛�537 معلم، آموزگار ؛� موبد؛� خطاط، خوش نویس؛�588 نویسندۀ نامه ،�589

 محاسب، دبیر؛�754کارمند سیاسی، دبیر اول، دبیر دوم، دیپلمات، فرستاده 

 رییس دیوان رسالت، نویسندۀ وقایع؛�خزانه

 نشانه های؛�، تصحیح، اِدیت، اصالح، نمونه خوانی،� غلط گیریویرایش

 ویراستار، مصحح، نمونه خوان،� ادیتور، غلط گیر،؛�ویرایشی، عالمات تصحیح

؛�589 ویراست، نگارش، نوبت چاپ، ویرایش، ادیشن، متن ؛�520مفسر 

نمونۀ تصحیح 

، نوشته، نوشته شده،� دستی، محرف، مدادی، مرقوم، مکتوب،کتبی ]صفت[

 شکسته، چسبیده،؛�548/ ضبط شده  تحریرشده، مندرج، درج شده، ثبت

 خوش خط، بدخط، خرچنگ قورباغه؛� چسبان؛�متصل، منفصل

، مکتوب کردن، نگاشتن، تحریر کردن، قلم زدن، یادداشتنوشتن ]فعل[

؛�548کردن، روی کاغذ آوردن، مرقوم کردن، مندرج کردن، ثبت کردن 

،�588رونوشت برداشتن،� رونویسی کردن، پاکنویس کردن، نامه نوشتن 

 ویراستن، ویرایش؛�591 رساله نوشتن ،�590 شرح دادن ؛�547امضا کردن 

 خالصه کردن،؛� نقل کردن، گرفتن، نقل قول کردن، آوردن؛�کردن

، ساختن، آفریدن، تولید کردن410 تألیف کردن، سرودن ؛�ملحوظ کردن

 593 شعر گفتن ؛�164

⍃ مواد589، کتاب 588، نامه نگاری 558، حرف 548 پیشینه ،
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 چاپ587
؛� فتوکپی، پرینت،�555، طبع، افست، لیتوگرافی، چاپ هنری چاپ ]اسم[

؛� چاپ سنگی، چاپ سربی، چاپ مسطح؛�گوتنبرگ، حروف قابل انتقال

 مراحل چاپ سربی، رتوش، مونتاژ، کپی،؛� فیلم، زینک، اوزالید؛�مُهر، نقش

کلیشه، تیزابکاری، اسیدزنی، حکاکی، صحافی، شیرازه، ته چسب،

 586 نگارش ؛�ته دوخت، عطف، مرقع سازی، غلط گیری

، نمونه های کتابت، سنگ، لوح، لوح گلین، پاپیروس،چاپشدهمواد

؛� حروف چینی، راسته چینی، حروف ریزی، باسمه؛�631چرم، پوست، کاغذ 

 نمونۀ� تصحیح، پرینت،؛�لی آوت، صفحه بندی، صفحه پردازی، صفحه آرایی

 انگشتی، اندکس )اندیکس(، تیتر؛�589ماکت، کتاب 

 تیتر، ترافیک، کامپست، هما، لوتوس،؛�، قلم سیاه، نازکقلمچاپ

؛�کوفی، مدیر، نسیم، نازنین، یاقوت، زر، ایرانیک، ایتالیک، فردوسی، مجید

 فاصلۀ حروف، پنط ؛�قلم سرب، قلم فرنگی

، مطبعه، ماشین چاپ روتاتیو، هلیوگراور، انتشارات رومیزی، فیلمچاپخانه

لیتوگرافی، حروفچینی، دستی، گارسه، ماشین سطرچین، حروفچینی

 687 کارگاه ؛� انتشارات؛�کامپیوتری، لیزری، الینوترون، کامپ ست

 ناشر، انتشاراتی، ویراستار؛�، حروف چین، حروف ریز، ناظر چاپچاپچی

685 ویرایش ◄

522، باسمه ای، افست، منتشره، اعالم شده چاپشده ]صفت[

، نقش کردن، مُهر کردن چاپکردن ]فعل[

⍃ 589 ، کتاب558، حرف 555، کنده کاری 22 نسخه 

 نامه نگاری 588
 کارت پستال، ُپست،؛�586 نوشته ◄ نامه، کاغذ ؛�، مکاتبهنامهنگاری ]اسم[

547 قبض ◄ تمبر ؛� پاکت؛�531ارتباطات پستی 

، نامه نویس،� نگارنده، مؤلف، طرف مکاتبه، دوستنویسندۀنامه

 ستون نویس، خبرنگار، مخبر؛�مکاتبه ای، رقعه نویس

، مکاتبه ایپُستی)چاپاری( ]صفت[

، مکاتبه کردن، نامه نگاری کردننامهنوشتن ]فعل[

⍃ 586، نگارش 531، مخابرات 524 اطالع 

 کتاب589
، مجموعۀ مقاالت،▼، نامه، دفتر، اثر، اثر ادبی، آفریده، ادبیاتکتاب ]اسم[

 طومار،�؛� جلد، مجلد، مجموعه؛� نامۀ اعمال؛�▼نشریه، یادنامه، مقامات، دیوان

؛� شاهکار؛� کتاب منتشرشده، انتشارات، مطبوع؛�دست نویس، پیش نویس

 قطع کتاب:؛� کتابچه، جزوه، خودآموز؛�کتاب جیبی، کتاب صحافی شده

؛�جیبی، رقعی، خشتی، بیاضی، وزیری، رحلی، سلطانی، پالتویی، تیموری

؛�587 مواد چاپ شده ◄صفحه آرایی، لی آوت، صفحه بندی، صفحه پردازی 

؛�844  تزیین کتاب، تذهیب، تزیین ؛�برنامۀ� کامپیوتری، واژه نگار

 587  مواد چاپ شده◄نمونه های کتابت 

 اجزای متن: مقدمه، پیش گفتار، دیباچه،؛�586، پیکره، مقامه، نوشته متن

فهرست، فصل، سرفصل، تیتر، بخش، باب، جلد، زیرنویس، پانوشت

)پانویس، پانوشته(، منبع، حاشیه، هامش، بازیافت، اهدائیه، پاورقی، ماده،

مدخل، مقدمۀ فصل، ملحقات، استدراک، مؤخره، غلط نامه، کتابنامه، مآخذ،

 نوبت چاپ، نگارش چندم، چاپ، نشر، نگارش، ویرایش،؛�ایندکس، نمایه

 موضوع کتاب، ادبی، تاریخی، علمی،؛�586 ویرایش ◄ویراست، ادیشن 

 پیکرۀ واژگانی، کورپوس، پیکرۀ غنی شده،؛�سیاسی، کودکان، فرهنگی

 گسترۀ؛�پیکرۀ ساماندهی شده، بانک متون، پایگاه داده های زبان فارسی

زبانی

 آثار نوشتاری و؛�566 سَبْک ◄ ناتورالیسم ؛�490، ادب، فرهنگ ادبیات



 586 گفتاری ادبی )اسامی عام(

، کتاب▼، کتاب دانشگاهی، کتاب کالسیک، کتاب مرجعکتابدرسی

 راهنمای دانش آموزان،؛� جزوه؛� خودآموز؛�راهنما، دستورالعمل، آیین نامه

کتاب گام به گام� 

، فرهنگ، دایره المعارف، فرهنگ نامه، مأخذ، مرجع، کتابکتابمرجع

 واژه نامه، گنجواژه، تزاروس، فرهنگ بیان اندیشه ها، فرهنگ؛�▲دانشگاهی

87 فهرست ؛� کتاب اثبات؛�559لغات 

، منظومه، کتاب شعر، دیوان شعر، کلیات، مثنوی، جُنگ ادبی،دیوان

 مجموعه، مجلدات، آثار،؛� نشر، نگارش؛�گزیدۀ اشعار، تذکره، مقامات

منتخبات 

 کتابداری،؛�، کتابخانۀ عمومی، مجموعۀ شخصی، کتابخانۀ مجلسکتابخانه

سیستم دوی، برگه نویسی 

 سردبیر، ادیتور، ویراستار، مصحح،؛�، اهل کتاب، اهل ادب، اهل قلمادیب

 کتاب شناس، کتاب دوست،؛�586 ویرایش ◄غلط گیر، نمونه خوان 

 شاعر؛�528 کتابفروش، ناشر، انتشاراتی ؛� کتابدار؛�کتابخوان، کتاب خوانده

، زبان شناس924 منتقد ،�520، مفسر 449 فیلسوف ؛�▼ مؤلف، نویسنده،�593

557 

، پدیدآورنده، مصنف، رمان نویس، داستان سرا]ی[، داستان نویس،نویسنده

، سناریونویس، فیلمنامه نویس،�▲داستان پرداز، اصحاب قلم، ادیب

 مترجم، مفسر؛�459 نگارنده، مؤلف، محقق ؛� -نویس،�594نمایشنامه نویس 

 منشی، دبیر؛� مقاله نویس،�529 روزنامه نویس، خبرنگار ؛�590 راوی ؛�520

؛�549 مورخ ،�593 شاعر ،�591 رساله نویس ؛� گردآورنده، جمع آورنده؛�586

تذکره نویس 

 جیبی، بغلی،؛� نشرشده، زیرطبع،�587 چاپ شده ؛� صحافی شده؛�کتابی ]صفت[

افستی، بیاض، مجلد، جلدشده، مذیل 

⍃ 587، چاپ 586، نگارش 529، خبر 528، نشر 87 فهرست،

 594، تئاتر 593، شعر و نثر 592، تلخیص 591، رساله 590روایت 

# 590 روایت . شرح . وصف 590
، توصیف، تشریح، تفصیل، روایت، گزارش، نقل، بیان،وصف ]اسم[

؛�586 تذکره نویسی، نویسندگی، نگارش ؛�شرح، اوصاف، ماجرا، تقریر

 توجیه؛�▼ داستان، روایت؛�524مَثَل، خالصه، خالصۀ ماجرا، ماوقع، گزارش

]نظامی[

، مقامه، تفصیل،976، حدیث ▼، نقل، داستان، قصه، حکایت، رمانروایت

،▼ سایر آثار ادبی: زندگینامه؛�متل، متلک، امثال، امثال وحِکَم، امثله

،�591 رساله ؛�589 دیوان ،�589 کتاب مرجع ،�589 کتاب درسی ؛�▼رمان

 اسامی عام سایر،�594 نمایش ◄ فیلمنامه ،�593 نثر ،�593 شعر ،�591مقاله 

 فسانه، اسطوره، حماسه،،�543 افسانه ؛�586آثار ادبی نوشتاری و گفتاری 

◄تمثیل، واقعه، حادثه، تاریخ، خاطره، گوناگون،� رجز، خاطرات 

قد. سمر؛�976 روایت مذهبی، سنت، خبر، حدیث ؛�▼زندگینامه  | ؛�|

درونمایه، طرح، طرح داستان، موضوع، ماده، طرح، نقشه، احساس، رنگ

،�586 انشا، نویسندگی، نگارش ؛�محلی، اشخاص، نقش، شخصیت، کاراکتر

 579سخن آفرینی، سخنوری 

، بیوگرافی، سرگذشت، اتوبیوگرافی، رزومه، سفرنامه، شرحزندگینامه

؛�حال، تذکره، خاطرات، اخبار، احوال، پس زمینه، سابقۀ شغلی، سابقۀ کار

◄ تاریخچه، وقایع نامه، تاریخ ؛�877 رجز، الف ؛�خدمت، تراجم، معرفی نامه

؛�108 دفترچۀ خاطرات، تایم شیت، برگۀ کارکرد، تقویم ؛�117وقایع نگاری 

|قد. کارستان  |

،�543 اسطوره، افسانه ؛�▲، داستان، قصه، متل، اثر، درام، روایترمان

 مَثَل، جوک، لطیفه، داستان فکاهی، کمدی، بذله؛�حماسه، اساطیر، شاهنامه

◄ فیلمنامه، سناریو ؛�594 نمایش ◄ نمایشنامه ؛� پاورقی، سریال؛�839

 گزارش،؛�▲ حکایت، نقل، روایت؛�591 تز، رساله ،�591 مقاله ؛�445سینما 

 پند و اندرز،؛�▲ سفرنامه، شرح حال، سرگذشت، زندگینامه؛�شرح

 ادبیات؛� غمنامه، تراژدی؛�117 اخبار، وقایع نگاری ؛�اندرزنامه،� منتخبات

 اسطوره شناسی ؛�کودکان، ادبیات داستانی

 داستان سرای،� رمان نویس،؛�، نقال، قصه گو، افسانه گو، داستان گویراوی

؛� افسانه نویس، افسانه پرداز )افسانه سرا(،� ناقل؛�589نگارنده، مؤلف، نویسنده 

شهرزاد 

 متصف،؛�، روایی، وصفی، طبیعی، زنده، واقع گرایانهتشریحی ]صفت[

وصف شده، توصیف شده، مروی، روایت شده، نقل شده، احساس برانگیز،�

؛�571 شدید ]کالم[ ◄ تکان دهنده، شورانگیز ،�821مؤثر، رقت انگیز، مهیج 

؛� رومانتیک؛�روایی، افسانه ای، اسطوره ای،� اساطیری، تمثیلی، استعاری

 سعدی وار، مولوی گونه ؛� مستند، واقعی؛�تاریخی، جنگی

، باز کردن، توصیف کردن، تشریح کردن، توضیحشرحدادن ]فعل[

520دادن، بیان کردن، تفسیر کردن 

، آوردن، داستان گفتن، قصه گفتن، نقل کردن روایتکردن

، آمدن، نقل شدن روایتشدن

⍃ 589، کتاب 557، زبان 551 تجسم 

 رساله591
 تحقیق،؛� توضیح المسائل؛�، تز، پایان نامۀ دکترا، پژوهش نامهرساله ]اسم[

 اثر فلسفی، متافیزیک )مابعدالطبیعه( ارسطو؛�459 جستجو ◄پژوهش 

 [449 ]فلسفه

 نقد،؛� پاورقی، ستون، یادداشت؛�، پیپر، مقاله یا کار پژوهشی، تکملهمقاله

 520مقالۀ انتقادی 

453، دانشجوی دکترا، محقق، دانش پژوه، شخص جستجوگر رسالهنویس

جدلی ]صفت[

از تز خود دفاع کردن؛ مقاله چاپ کردن، منتشر، رسالهنوشتن ]فعل[

 528شدن 

⍃ 592، تلخیص 589 کتاب 



 تلخیص592
، انتخاب569، ایجاز 586اجمال، خالصه گویی، نگارش ، تلخیص ]اسم[

، تخلیص؛ خالصه، مجمل، ملخص،� رئوس مطالب204، اختصار 605

، منتخب اشعار، گلچین ادبی، ُجنگ ادبی، چکیده، مخَلّص، گزیده،منتخب

 خالصه و چکیده سخن

انتخاب کننده، تلخیصکننده ]صفت[

تلخیص شده، موجز، مختصر و مفید، زبده شده، خالصه

خالصه کردن، تخلیص کردن، جمع بندی کردن،، تلخیصکردن ]فعل[

 605دستچین کردن 

 569بالجمله ، القصه ]قید[

⍃ 591، رساله 589، کتاب 569، ایجاز 204 کوتاهی 

 شعر و نثر593
فن شاعری، هنر شعر، الهام شاعرانه؛ نگارش شعر، استقبال،، شاعری ]اسم[

 انشاد، مسمط سازی؛ نقد هنر شعر، بوطیقا؛ مشاعره

نظم، سروده، سرود، ترانه، چکامه، نثر مسجع، الفیه، بهاریه، مثلثات،، شعر

،589؛ ترانه، تصنیف؛ دیوان ▼مدحیه، مدیحه، مرثیه، ترکیب بند، عروض

دیوان شعر، کتاب شعر، منظومه،� کلیات، مثنوی؛ دیوان غزلیات حافظ،

بوستان سعدی، مثنوی معنوی مولوی،� کلیات شمس یا دیوان کبیر، دیوان

عطار، دیوان نظامی، خمسۀ نظامی؛ شعر حماسی، رزمی، پهلوانی، شاهنامۀ

فردوسی، تراژدی یونانی، ایلیاد هومر، چکامه؛ شعر غنایی، لیریک،

هجوآمیز، مدح، شعر نو؛ مزامیر داود، غزل غزلهای سلیمان؛ شعر، بیت،

مصراع، مصرع،� مطلع، معلقه، مقطع، ماده تاریخ؛ مضمون، مضمون پردازی،

 ؛ چامه، نشید452موضوع 

قصیده، غزل، مثنوی، رباعی، چکامه، شعر هجایی، دوبیتی،، عروض

ترکیب بند، مستزاد، بحرطویل، مختلف االرکان، ترجیع، ترجیع بند، مثلث،

 مسمط، مثمن، مخمس، مربع، مسدس، مقطعه

وزن در شعر، بحر، آهنگ، قافیه، سکته، وزن

شاعره، سرایندۀ ترانه، ناظم، مرثیه سرا]ی[،� متشاعر، مدیحه سرا]ی[،، شاعر

ترانه سرا،� مصنف؛ فردوسی، حافظ، سعدی، مولوی، رودکی؛ مرثیه خوان،

شاعر درباری؛ صله، عطیه، جایزه، احسان، رامشگر، خنیاگر، تصنیف ساز،

؛ نوپرداز، نوگرا962پاداش 

◄؛ گلستان سعدی؛ نثر روزنامه ای 586انشا، نویسندگی، نگارش ، نثر

589◄؛ نثر مسجع؛ اجزای متن  متن 586◄گونه های نوشتاری  نوشته 

؛ منظوم، به شعر، سروده، مدرج، مرصع، مقفا؛ سراینده،شاعرانه ]صفت[

چامه گوی،� متخلص، غزل پرداز، نوپرداز،� بدیهه سرا؛� قافیه سنج؛ افسانه گوی،

افسانه پرداز� )افسانه سرا(؛ غنایی، لیریک، هجوآمیز، حماسی، رزمی، پهلوانی

▲ شعر◄

سعدی گونه؛ موزون، نثرگونه

، سراییدن؛ آهنگ ساختن410به نظم درآوردن، سرودن ، شعرگفتن ]فعل[

 410 سرودن ◄

⍃ 589، کتاب 557 زبان 

 تئاتر594
درام، نمایش، نقالی، تئاتر، تله تئاتر، تئاتر تلویزیونی،، هنرتئاتر ]اسم[

صحنه؛ تئاتر شهر، فرهنگسرا؛ تعزیه، نمایش مذهبی، شبیه خوانی؛

خیمه شب بازی، عروسک بازی؛ شعبده بازی، سیرک، معرکه؛ رقص، باله؛

 ؛ روی حوضی412؛ موسیقی 445اپرا؛ سینما 

ساختار دراماتیک، فرم تئاتری؛ پرده، صحنه، پردۀ اول،، دراماتورژی

آنتراکت؛ شب اول؛ ورود به صحنه، خروج؛ دیالوگ، مونولوگ؛� کُر،

همسرایی؛ علم تئاتر، استانیسالفسکی

 تئاتر، نمایشنامه، پیس، سناریو، فیلمنامه؛ اکران، به صحنه آوردن،نمایش،

؛ سوژه، ژانر؛ تراژدی، غمنامه، کمدی، نمایش اخالقی، ملودرام،725اجرا 

تئاتر پوچ، کمدی سیاه، تقلید، مسخرگی، سیاه بازی، کمدی موزیکال؛

نمایش در یک پرده؛ تئاتر یونان باستان، کابوکی؛ پانتومیم، الل بازی؛

نمایش رادیویی، داستان شب، نمایش تلویزیونی؛ نمایشنامه نویسان،

؛ مکتب های تئاتر، کالسیک، رومانتیک، رئالیست، ▼نمایشنامه نویس

 مدرن، اکسپرسیونیست

 واریته، کاباره، استریپ تیز؛ آب بازی؛ هنرنمایی؛ سیرک، شعبده بازی، ُشو

میزانسن، صحنه آرایی، دکوراسیون، نورپردازی؛� صحنه، اکران،، دکور

سن؛ پشت صحنه؛ پرده، اثاثیه صحنه، دکور؛ جای سوفلور؛ گریم، لباس؛

نورپردازی

؛� لژ، بالکن، پاویون؛�آمفی تئاتر، سینما، فرهنگسرا، تئاتر)سالنتئاتر(

 سالن نمایش، نمایشخانه، سالن سینما؛�محل اجرای تعزیه، تکیه، حسینیه

نقش، بازی، رُل، شخصیت؛ پانتومیم؛ نقش اصلی، نقش، نقش)بازی(

اول، نقش دوم؛ پسره، آرتیسته، دختره، قهرمان، آدم بده، دزده، چارلی؛

 ترس ازصحنه؛ اجرای نقش، آرتیست بازی

هنرپیشه، بازیکن، آکتور، ستاره، ستارۀ سینما، آرتیست، آدم، بازیگر،

؛� گروه تئاتری، تروپ، دسته؛� گروه کر؛� کمدین؛�بدل کار، بدل، ایفاگر

؛� شعبده باز، سیرک باز، آتش خوار؛� نقال، قصه گو،�590 راوی ،�531گوینده 

  مظلوم خوان، مخالف خوان؛�هنرمند خردسال، هنرپیشۀ میهمان

 شومن، خواننده، دلقک، کمدین، معرکه گیر؛ دلقک دربار،مجری،

طلخک؛ عروسک گردان 

Nتکنیسین، برقکار، گریمور، چهره پرداز، منشی صحنه،کمککارصحنه ،

مسئول جلوه های ویژه، متصدی لباس؛ انیماتور؛ دکوراتور، طراح صحنه،

صحنه آرا، طراح تزیینات

، کارگردان، فیلم ساز، تولیدکننده، بازی گردان، مستندساز مدیرصحنه

، فیلمنامه نویس،� سناریونویس؛ سوفوکل، اوری پید،نمایشنامهنویس

شکسپیر، مولیر، چخوف، ایبسن، برشت، بکت، تنسی ویلیامز، پینتر،

آرنولد وسکر 

، حضار، منتقد، منتقد سینمایی، هوادار سینما سینمارو

، تراژیک، نمایشی؛ کمیک، بامزه، خنده دار، مضحک،دراماتیک ]صفت[



میمیک؛ لیریک، ملودراماتیک،� رُمانتیک، سانتیمانتال؛ موج نو، آوان گارد؛

پرهنرپیشه؛ آکروبات، اکشن 

، روی اکران آوردن، افتتاح کردن؛ اجرا کردن،بهصحنهآوردن ]فعل[

نمایش اجرا کردن؛ روی اکران آمدن، اکران شدن 

، نقش بازی کردن، شرکت کردن؛ آواز خواندن، یک دهنبازیکردن

آواز خواندن، یک دهن آمدن، آمدن؛ بازی درآوردن 

، درنقشِ باشرکِت ]قید[

⍃ 837، سرگرمی 589، کتاب 445 پدیداری 



  

فرهنگ طیفی )تزاروس فارسی(
نسخه رقومی 

دبیرخانۀ شورای عالی اطالع رسانی

مؤلف: جمشید فراروی 

  بخش دو از دو   –مقوالت 



704 متضاد ،�860 ناخواسته ؛�601 نامصمم ،�858 محتاط ،�830متأسف 

، اززیرکاری دررفتن، عار داشتن، مورد تحمیل قراراکراهداشتن ]فعل[

، مالحظاتی داشتن،760 امتناع کردن ،�861گرفتن، اخ کردن، میل نداشتن 

، اجتناب704، ضدیت کردن 762، اعتراض کردن 489مخالفت کردن 

458 غفلت کردن ،�620کردن 

، بابی میلی، باکمال بی میلی، ناخواستهبهاکراه ]قید[

⍃ 861، بی میلی 738، سرپیچی 278 آهستگی

 عزم599
 رأی، ثبات، همت، جدیت،،�595، تصمیم، قصد، اراده، اختیار عزم ]اسم[

؛� عزم جزم، ارادۀ آهنین، ثبات قدم؛� حدت،�600قاطعیت، پافشاری 

 مبادرت، اقدام،؛�678، فعالیت 174 فعال بودن ؛�تصمیم گیری، اعتماد به نفس

617 عمد، قصد ؛�725انجام، اتمام 

 بُرّا،،�600 سمج ،�602، راسخ، جدی، بااراده، قُد، کله شق مصمم ]صفت[

 متین، مطمئن؛�153 باثبات، ثابت قدم، استوار ؛�455قاطع، متمرکز، متوجه 

،�597 راغب ؛� کمرهمت بسته، تصمیم گرفته، مجدانه؛�532، خاطرجمع 473

 906 بیرحم ؛�174 فعال ،�617قصد کرده 

 برآن شدن، برآن،�595، عزم کردن، اراده کردن مصممبودن ]فعل[

،�617بودن، تصمیم گرفتن، اتمام حجت کردن، اراده داشتن، قصد کردن 

،�532 تأکید کردن ؛�605 رأی دادن ؛�725 انجام دادن ،�69پایان دادن 

 711 به مبارزه طلبیدن ،�661 باخطر مقابله کردن ؛�600پافشاری کردن 

⍃ 595 اختیارQ، 855 شجاعت

# 600 پافشاری 600
، سماجت، اصرار، تأکید، الحاح، مداومت، جِدّ، ثبات،پافشاری ]اسم[

 ابرام،� ایستادگی، استقامت، دوام،؛�599ثبات قدم، ثبات رأی، عزم 

 جدیت،؛�602پایداری، پیگیری، استواری، قاطعیت، پشتکار، سرسختی 

،146 عدم توقف ،�825 رنج ،�682 تالش ،�678 فعالیت ؛�455دقت، توجه 

106تکرار 

؛�855، مردانگی 162، توان، توانایی، ایستادگی، زور، استقامت، قدرت بنیه

686 کارگر ،�602آدم خودرأی 

؛�، مقاوم، باپشتکار، مُصر، خستگی ناپذیر، سخت کوش، نستوهسمج ]صفت[

 نگهبان،؛�682 زحمتکش ،�678 دارای فعالیت ،�602 قاطع، کله شق ؛�بدپیله

599 ، مصمم727 شکست نخورده ؛�457مراقب 

، پشتکارنشان دادن، استقامت به خرج دادن، ادامهپافشاریکردن ]فعل[

دادن، مأیوس نشدن، آیه ازآسمان نازل شدن، ول کن معامله نبودن،

،�671 سعی کردن ،�825 رنج بردن ،�852ایستادن، اصرار کردن، امید داشتن 

 بی عزمی601
 تجدید نظر،،�603، تردید رأی، تغییر رویه، تغییر عقیده بیعزمی ]اسم[

 عدم؛�856 بزدلی ،�604، تلون مزاج 474 تردید ،�603دودلی، بی ثباتی 

 آدم دودل، هملت؛� کار نیم بند؛�734 نرمش ؛�679فعالیت 

، دودل، بی عزم، مردد، متزلزل، متردد، مذبذب، شکاکنامصمم ]صفت[

،�854 هول کرده ،�856 ترسو ،�598 بیزار ؛� سرگردان،� سرگشته؛�474

 603، فرصت طلب 734، نرمش کننده 474 غیرقابل اتکا ،�860بی تفاوت 

، مکث کردن، صبر474، تردید کردن، تردید داشتن بیعزمبودن ]فعل[

 دوپهلو،�620 دررفتن، اجتناب کردن ؛�858، محتاط بودن 136کردن 

، تغییر عقیده721 تسلیم شدن ؛�317 نوسان داشتن ،�518صحبت کردن 

603دادن 

⍃ 603 بی ثباتیQ، 856 بزدلی 

 سرسختی . یکدندگی 602
، لجاجت، سماجت،▼، یکدندگی، قاطعیت، خودرأییسرسختی ]اسم[

، عناد، لج، لج بازی، لجاج،738اصرار، کله شقی، خیره سری، تمرّد، سرپیچی 

، تداوم715 مقاومت، ایستادگی ،�599 اراده،� عزم ؛�600پیگیری، پافشاری 

؛�940 اصالح ناپذیری، تداوم گناه ؛�153 پایداری ،�600 بنیه ؛�940گناه 

 وفاداری،؛� فقدان انعطاف، تندروی، مخالفت با سازشکاری؛�893ترشرویی 

ثابت، خرافات، جانبداری،  ایدۀ مورد سرسختی، وسواس، فکر؛�144ثبات 

 481جبهه گیری 

، تعصب481، دگماتیسم، پیشداوری 473، خیره سری، اطمینان خودرأیی

 خشونت، سختگیری؛�906، بیرحمی 733 استبداد ؛�871، غیرت، غرور 481

؛�153 چیز ثابت ؛�473 اطمینان ؛�439، کوری 481، کوته فکری 735

 503 دیوانگی ؛�491تاریک اندیشی، کهنه پرستی، جهل 

، راسخ، مصمم▼، سرسخت، یک دنده، قاطع، خودرأیکلهشق ]صفت[

 معتاد، محافظه کار، خشک، انعطاف ناپذیر، فسیل،؛�600 بددنده، سمج ،�599

 رام نشدنی،� عبوس، ترشرو؛�481 کوته فکر ،�610وسواسی، عادت کرده 

؛�715، تسلیم ناپذیر، مقاوم 153، استوار 153 محکم، تغییرناپذیر ؛�893

 جدی، دقیق،؛�504  تندرو، رادیکال، باز، افراطی؛�491جاهل، نادان 

 فدایی ؛�مالنقطی



، قبول735، سخت گرفتن 735 مستبد بودن ؛�940 توبه نکردن ؛�715

 انعطاف؛�481، پیشداوری کردن 481 جاهل بودن،� متعصب بودن ؛�نداشتن

؛� سنتی بودن،� به سنت ها وفادار بودن؛�نداشتن، محکم ایستادن، چسبیدن

 گوش؛� سنگر را حفظ کردن، تسلیم نشدن، تمکین نکردن؛�پشیمان نشدن

نکردن، گوش ندادن 

؛�735 مصراً، موکداً ؛�617، دلبخواهی، مطلق، عمداً خودسرانه ]قید[

 906بیرحمانه 

⍃ 599، عزم 481، تعصب 326 سختی و صالبتQ، 600 پافشاریQ،

940، تداوم گناه 715ایستادگی 

 بی ثباتی . بوالهوسی603
، تجدید نظر، ازگذشته بریدن،▼، بوالهوسی،� تغییر عقیدهبیثباتی ]اسم[

؛�978، فرقه گرایی 930، خیانت 918، فقدان وظیفه 930 نادرستی ؛�939توبه 

 تناقض گویى، فقدان مسئولیت، تفنن، بازیگوشی، تلون؛�621چشم پوشی 

 سردرگمی، سرگردانی،�؛� مراجعت، بازگشت؛�601 بی عزمی ،�604مزاج 

282بی هدفی 

، انصراف،� حرف خودرا پس گرفتن، ترک، دبه، جِر،تغییرعقیده

؛�752، عزل 752 فسخ، لغو ؛� تجدیدنظر، بازنگری؛�533ارتداد، انکار 

 عقب نشینی ؛�604 هوس ؛�518صحبت دوپهلو، ایهام 

، فرصت طلب، جاسوس دوجانبه، مرتد، رفیق دزد وعضوحزبباد

،930، مزدور 938 نامرد ،�604 دمدمی ،�545شریک قافله، چاپلوس، متقلب 

 707شریک جرم، همدست 

، مرتد، رذل930، ابن الوقت، بوقلمون صفت، خائن فرصتطلب ]صفت[

 انصرافی، دمدمی،�621 دهن بین، منصرف شده، منصرف ؛�541، دورو 930

 ولنگار،؛�601، نامصمم 918 وظیفه نشناس ؛�925 چاپلوس، چاپلوسانه ؛�604

604ول 

،�614، معذرت خواستن، بهانه آوردن تغییرعقیدهدادن ]فعل[

 استعفا دادن،�601، بی عزم بودن ▼عذرخواستن، دبه درآوردن، پس گرفتن

،�518، دوپهلو صحبت کردن 939، توبه کردن 286، برگشتن 753

 ثبات فکری نداشتن، به راحتی تحت؛�621منصرف شدن، صرفنظر کردن 

 هرروز یک سازی زدن ؛�تأثیر قرار گرفتن

، حزب عوض کردن، مرتد بودن، خیانت کردن،بیوفاییکردن

، پابرجا نبودن، نقض عهد کردن 769، رعایت نکردن 930نادرست بودن 

 انکارکردن؛�، دست کشیدن، دست ازعقیدۀ خود کشیدنپسگرفتن

، ترک کردن، منحرف شدن752 دبه درآوردن، جر زدن، لغو کردن ،�533

282

⍃ 601 بی عزمیQ، 752 عزل

 تناقض گویى، فقدان؛�152 تغییر پذیری ؛�481، پیشداوری 481جبهه گیری 

؛�892 تندطبعی ،�602 استبداد، تصمیم گیری ناگهانی، خودرأیی ؛�مسئولیت

 رفتار؛�456 پریشانی خیال ،�503غریب بودن، رفتار آنرمال، شوریدگی 

[ 508، عدم انتظار ▼ هوس◄غیرمنتظره ]

؛�152 چیز متغیّر ؛�497 امر محال ؛�513، هوا، ویار، ویر، خیال، وهم هوس

 رفتار؛�609 چرخش، تصمیم آنی )ناگهانی(، خودجوشی ؛� نازوادا؛�الس

 جانبداری،،�503 وسواس، غریب بودن ؛�[508 عدم انتظار ◄غیرمنتظره ]

 صفرا ؛�817، عواطف، خوی 5 مشرب، خلط ؛� حمله؛�481جبهه گیری 

 رفتار؛�458 مسامحه، سهل انگاری، غفلت ؛�837، عیاشی ولنگاری

؛�892، استبداد، تندطبعی 744خودسرانه، افسارگسیختگی، آزادی 

 غرابت؛�734آسانگیری، نرمش� 

، بوالهوس، بلهوس، متلون، هوس باز، تفننی، متفنن،دمدمی ]صفت[

؛�930 بی عار، بی عفت، بی وفا، خائن ؛�456بازیگوش، بی مسئولیت، سبک سر 

،152 دهن بین، بی ثبات ؛�بی هدف، بی انگیزه، جبلی، بالتکلیف، پنطی

،497 احساساتی، نامعقول ؛�603 عضو حزب باد ؛�152همواره متغیّر 

 صفرایی مزاج،� تندطبع،�602بی انضباط، بی نظم، بی تربیت، خودسر، خودرأی 

 هیستریک،؛�[491 نادان ◄ غیرقابل پیش بینی، سبک، بی عقل، ]،�892

 خیالباف،؛�862 وسواسی، سخت گیر، اهل مد، مشکل پسند ؛�503شوریده 

 603 بوقلمون صفت، فرصت طلب ؛�خیاالتی، غریب، دمدمی مزاج�

 غریب،؛�504 افراطی ؛�892 سلیطه ؛�، آزاد، ولنگار، هواپرست، یلهول

951 هرزه ؛�980 بی تقوا ؛�837 الس السو، عیاش ؛�282آنرمال، منحرف 

،�508، هوس آمیز، غیرقابل پیش بینی، غیرمنتظره ازرویهوس

دلبخواهی، خودسرانه،� مستبدانه، متناقض، ناجور 

، ول گشتن، عیاشی کردنبهخواهشهاینفستسلیمشدن ]فعل[

 وسواس داشتن،؛� شهوترانى کردن، افراط کردن، آزاد بودن،�837

 980 بی تقوا بودن ؛�862مشکل پسند بودن 

،�603، تحت تأثیر قرار گرفتن، تغییر عقیده دادن ثباتفکرینداشتن

 بازی درآوردن، احمقانه رفتار کردن، احمقانه بودن؛�601بی عزم بودن 

 شوخی کردن، سربه سر�؛� بایک غوره سردیش شدن ...؛� دمدمی بودن؛�497

 باچیزی الس زدن، بازیچه عوض؛�[839 ظریف سخن گفتن ◄گذاشتن ]

 جایی بند نشدن،؛� به سرش زدن؛�کردن، هرلحظه باچیزی مشغول بودن

152متغیر بودن 



605Qانتخاب 
،179 پسند، گزینش، خیار، ترجیح، گرایش ،�595، اختیار انتخاب ]اسم[

 ناف بری،؛�751 انتصاب ؛�599اتخاذ، اتخاذ رأی، اتخاذ تصمیم، عزم 

، عدم463 مبنای انتخاب، قوۀ تمیز ؛�859، عالقه 480 تشخیص ؛�نامزدی

،474 تردید ،�862 نحوۀ انتخاب، مشکل پسندی ؛�642، مصلحت 464تمیز 

 ارائه برای؛� گزینش بهتر، به گزین،�606، فقدان انتخاب 914بی عدالتی 

 امکان◄ نتیجۀ انتخاب: گزینه، شق ؛�759انتخاب، تصمیم سازی، عَرضه 

 امکان انتخاب، آزادی عمل ؛�469

 انتخابات، نظرخواهی، همه پرسی،؛�، رأی مخفی، رأی علنی485، نظر رأی

 جلسۀ؛�نظرسنجی، رفراندوم، مشورت با مردم، رأی گیری، شمارش آرا

 دمکراسی�؛� ورقۀ رأی؛�علنی، غیرعلنی

 مبارزۀ؛� حوزۀ انتخابیه؛�، شهروند، مردم همیشه درصحنهرأیدهنده

انتخاباتی

،463، تصمیم گیرنده، رأی دهنده، تمیزدهنده انتخابکننده ]صفت[

 595 مختار ؛�923تأییدکننده، مؤید 

، برگزیده، ممتاز، عالی، اخص، ویژه، اختصاصی، مرجح،انتخابشده

 موردنظر، کاندید، نامزد،� عقدشده، رزروشده،؛� لُب؛�592دستچین، منتخب 

 انتخاب شونده،؛� منصوب، مقرر، معین؛�461تعیین شده، مورد آزمایش 

 شخص؛�644 ممتاز ،�642 ترجیحی، دلبخواهی، مقتضی ،�595اختیاری 

انتخاب شده، نمایندۀ مجلس، وکیل، خبره، نخبه

، گزیدن، برگزیدن، اختیار کردن، ترجیح دادن،انتخابکردن ]فعل[

، مشکل پسند463، تمیز دادن 480، تشخیص دادن 179گرایش داشتن 

؛�923 پسند کردن، پسندیدن ،�894 نامزد کردن، عقد کردن ؛�862بودن 

 منصوب کردن، گماشتن؛�595صالح دانستن، خوش داشتن، اراده کردن 

751 

، سوا46، گلچین کردن، برداشتن، چیدن، جدا کردن دستچینکردن

 تلخیص کردن؛�923 پسندیدن ،�547کردن، الک کردن، عالمت گذاشتن 

703 لطف کردن ؛�592

؛�، دست باال بردن، رأی درصندوق انداختن، تصویب کردنرأیدادن

 607 ردّ کردن ؛�599تصمیم گرفتن، مصمم بودن 

⍃ 595، اختیار 463 قوۀ تمیز

606Qبیچارگی . Qفقدان انتخاب 
، بیچارگی، ناگزیری، بی اختیاری، ناچاری، فقدانفقدانانتخاب ]اسم[

،�627، نیاز 740 ناعالجی، مجبوری، اجبار ؛�596گزینه، ضرورت، جبر 

 واماندگی، درماندگی؛� آش کشک خاله، ناتوانی در انتخاب؛�627اضطرار 

؛�▼ فقدان ترجیح، بی طرفی؛�464 هرچه پیش آید، عدم تمیز ؛�728

 استثنا قائل نشدن، عدم پارتی بازی، انتخاب؛�، فقدان ترجیحبیطرفی

 عدم تعهد، بی احساسی، خونسردی، فقدان عاطفه،؛�913اصلح، انصاف،� عدل 

؛�974 فقدان اخالقیات، بی طرفی اخالقی )مذهبی(، المذهبی ؛�860بی تفاوتی 

 رأی؛�474 دودلی، تردید ؛�آمادگی شنیدن پیشنهادات، فقدان پیشداوری

، عدم صراحت،747ممتنع، تحریم انتخابات، اجتناب، امتناع، خودداری 

؛�736 آزاداندیشی، آزادفکری، آسان گیری ؛�598طفره، صرفنظر، اکراه 

؛�177، مالیمت 942 میانه روی، اعتدال ؛�601رأی شناور، بی عزمی 

▲ فقدان انتخاب؛�720میانجی گری 

، ناتوان درانتخاب، محروم ازحق انتخاب یا اختیار،بیاختیار ]صفت[

 فاقد حق؛�596 بدون گزینه، ناچار، مجبور ؛�بیچاره، مأمورومعذور،� ناگزیر

 627 محتاج ؛�رأی، بدون رای، محروم ازحق رأی )حقوق شهروندی(

؛�736، فاقد ترجیح، خنثی، خنثا، غیرمتعهد، ناوابسته، بامدارا بیطرف

؛�601، نامصمم 474آمادۀ شنیدن، تصمیم نگرفته، مردد، دودل، شکاک 

،�860 درهرحال راضی، بی عالقه، بی انگیزه، بی تفاوت ؛�177میانه رو، مالیم 

 بدون اخالقیات،؛� غیرصریح، طفره رو؛�464بدون سلیقۀ خاص، بی سلیقه 

 598  بیزار؛�913 غیرمتعصب، بی غرض، منصف، عادل ؛�974المذهب 

 غیر ارادی�دروضعیت فقدان انتخاب:صفتعملیانتیجۀکار

 فاقد امکانات، فاقد گزینه، ناخواسته؛�596 الزم، ضروری، جبری ؛�596

؛�474 غیرمشخص، غیرقطعی، نامعلوم،� نامعین ؛�28 علی السویه، معادل ؛�860

ممتنع 

، انتخاب )کردن( نتوانستن، اختیار نداشتن، مأمور�بیچارهبودن ]فعل[

 واگذار کردن، تسلیم؛�596بودن، ناگزیر )مجبور( بودن،� مجبور شدن 

شدن، گذشتن 

، انتخاب خاصی نداشتن، رأی ممتنع دادن، رأی ندادن،�بیطرفبودن

 صراحت،�620امتناع کردن، صرفنظر کردن، کنار رفتن، طفره رفتن 

 برایش فرقی نکردن،� بی تفاوت؛�نداشتن، مشخص نکردن، دم به تله ندادن

 جانب کسی را نگرفتن، عادل؛�474 تردید داشتن ؛�464بودن، تمیز ندادن 

 نظر )ترجیح( خاصی نداشتن، برایش علی السویه بودن،� مساوی؛�913بودن 

 720 میانجی گری کردن ؛�28دانستن 

 596ایجاب کردن 

 هیچکدام، نه این و نه آن، هیچ یک، هرکدام؛�596، باالجبار ناچار ]قید[

 913 بی طرفانه، انصافاً ؛�474



 دستچین، پاالیش، زدایش؛�489 نظر مخالف ◄ مخالفت ؛�674عدم استفاده 

 شکّ؛�57 بیرون گذاشتن ◄، استثنا 57، محرومیت 919معافیت ≠، 44

 رد شدن توسط آرای عمومی،؛�300  حذف، طرد؛�752 ریزش، عزل ؛�486

 چیز ردّشده: محصول غیرقابل فروش،؛�شکست انتخاباتی، انتخاب نشدن

ریجکت، کاالی ناباب 

 برگشتی، مستردشده، برگشت؛�924، ردّشده، مذموم مردود ]صفت[

 ناشایسته، فاقد شرایط؛�25 ناباب، نامناسب ؛�924خورده، نکوهیده 

؛� مشروط؛�860)صالحیت( الزم، غیرقابل قبول، انتخاب نشده، ناخواسته 

 اخراجی، تبعیدی، معاف،؛�728، ناموفق 728قبول نشده، رفوزه، بازنده 

 دافع )دارای؛�533، انکارشده 489 تکذیب شده ؛�752، منسوخ 57مستثنی 

 محذوف، حذف شده، ازقلم افتاده، جاافتاده، حذفی، برکنار،؛�292دافعه( 

 وازَده،،�674 استفاده نشده ؛�643 غیرمقتضی، توصیه نشده ؛�کنارگذاشته شده

، مورد بی احترامی752 معزول ،�883 مطرود، رانده ؛�674برکنار )فرسوده( 

 702  موقوف، ممنوع؛�921

 منصرف شده، فرصت طلب؛�760، تخطئه کننده، امتناع کننده رّدکننده

 حذف کننده ؛�57 انحصاری ؛�752 ناسخ ؛�489 مخالف ؛�603

، تأیید )قبول( نکردن،�760، نپذیرفتن، امتناع کردن رّدکردن ]فعل[

حذف کردن، نخواستن، پشت پا زدن، مردود دانستن، تصویب نکردن، ابرو

 راه؛�961، محکوم کردن 924باال انداختن، مشروط کردن، تقبیح کردن 

ندادن، معاف کردن، بیرون گذاشتن، به رسمیت نشناختن، قبول نداشتن،

،300 صرفنظر کردن، صحبت آنرا نکردن، طرد کردن ؛�57مستثنی کردن 

 شک کردن،�533نفی کردن، ازخود سلب کردن، منکر شدن، انکار کردن 

 منصرف شدن،؛�752 فسخ کردن، به هم زدن، جر زدن، لغو کردن ؛�486

 باطل کردن، بطالن چیزی را ثابت؛� مجاب کردن؛�603تغییر عقیده دادن 

 افشا؛�605 رأی دادن ◄ رأی منفی دادن ؛�727، شکست دادن 479کردن 

؛�674 استفاده نکردن ،�674 دور انداختن، ترک استفاده کردن ؛�526کردن 

 حذف کردن، کنار گذاشتن،؛�643 مصلحت نبودن ◄مصلحت ندانستن 

، قبول489 مخالفت کردن ؛�458انداختن، ازقلم انداختن، توجه نکردن 

 بی اعتنایی؛�752 گزینش کردن، دستچین کردن، عزل کردن ؛�489نداشتن 

؛�883 دیگری را تحویل نگرفتن، استقبال نکردن ،�885کردن، بی ادب بودن 

عار داشتن، دون شأن خود دانستن، دماغ خودرا باال گرفتن، خوار شمردن

 851، قابل ندانستن، مسخره کردن 922

 حذف؛�752 لغو شدن ؛�728، موفق نشدن 728، شکست خوردن رّدشدن

شدن، انداخته شدن 

 489، نه! نمیخواهم ]شبه جمله[

⍃ 533، انکار 479، ابطال 300، طرد و دفع 57 بیرون گذاشتنQ،

 924، سرزنش 760، امتناع 752الغا 

آسمانها  در

، مقدر، مقرر، مترتب، آسمانی، معهود، مرسوم�ازپیشتعیینشده ]صفت[

 596 جبری ؛�605 معین، نامزد، انتخاب شده ؛�764 موعود ،�610

؛�، مقدر بودن، مقرر بودن، قرار گذاشتنازپیشتعیینکردن ]فعل[

 ایجاب؛�783تخصیص دادن، درنظر گرفتن، سهم دادن، تسهیم کردن 

 596کردن 

⍃596 جبرQ، 617 قصدQ، 623 برنامه

 خودجوشی609
 بداهه، بدیهه،؛�، خودبه خودی، خودانگیختگیخودجوشی ]اسم[

 بدون تصمیم قبلی،؛�21 نوآوری ،�513 خالقیت، تخیل ؛�بدیهه سرایی

 فقدان آمادگی؛�476 غریزه، شم ؛�595  اختیار؛� امپرامتو�؛�برخورد موردی

 80 ویژگی ؛�316 تکامل ؛�159 شانس ؛�670

 مبتکر،؛�595 مختار ؛�، بدیهه گو، بداهه نویس، بدیهه سرافیالبداههنویس

 670 فاقد آمادگی، ناآماده ؛�513، خالق 21نوآور 

 بی اختیار،؛�، خلق الساعه، خودجوش، خودانگیختهخودبهخود ]صفت[

 بدون اندیشۀ قبلی، نیندیشیده، نااندیش،؛� باطیب خاطر،�596غیر ارادی 

 اتفاقی؛�80 موردی، خاص ؛�، بداهتاً، بالبداهه )بالبدیهه(476شمی، غریزی 

 بدون؛�670 بدون آمادگی، ناآماده ؛�21 غیرقابل تقلید ؛�159، بی سبب 159

سابقۀ قبلی 

؛�595، ازپیش خودساختن، تجربه کردن، اراده کردن بداههگفتن ]فعل[

 21 خالق بودن، نوآوری کردن ؛�670 آماده نبودن ؛�فی البداهه سرودن

⍃ Q)670، فقدان آمادگی 476 شم )غریزه

# 610 عادت 610
؛� انس،� الفت؛�▼ سنت، رسم، عرف؛�، قلق949، آشنایی، اعتیاد عادت ]اسم[

◄ مصرف،� استعمال، استخدام، کاربرد مدام،� رواج، ترویج ،�673استفاده 

 اهل، مشتری؛�192 پاتوق ؛�949 معتاد ؛�176، شیوع ▼عادت دادن

، رسم، سنت، تجربه، عمل، آداب، آداب و رسوم، هنجار، ناموس،عرف

، آیین، یاسا، ناموس،953 مقررات، قانون ؛� نهاد؛�848، مُد 83مدل، الگو 

81ضابطه، قاعده 

 ترویج، انتشار، بسط، اشاعه،؛�534، کارآموزی، آموزش عادتدادن



 949 معتاد ؛� مشتری؛�، آشنا، اهل، بَلَدعادتکرده

◄، باتجربه، پرتجربه، کارآزموده،� کارکشته، کهنه کار، کاردیده مجّرب

 131 پیر ؛� شخص مجرّب، گرگ باران دیده؛�461مجرّب 

 ریشه گرفتن، نهادینه شدن،؛�، عادت پیدا کردن]فعل[عادتداشتن

 ▼ رسم شدن◄معمول بودن 

 آبدیده شدن، تجربه پیدا کردن،؛�، اُخت شدن، خوگرفتنعادتکردن

استخوان خرد کردن، پیراهن پاره کردن 

، متداول کردن، پراکندن، رواج دادن،� باب کردن، مرسوممعمولکردن

 آشنا کردن، مأنوس� کردن، آموخته؛�کردن، عادت دادن، آموخته کردن

کردن کسی )چیزی( به دیگری )چیز دیگر(، پخش کردن، منتشر کردن

 ریشه گرفتن، نهادینه شدن، معمول؛�، سنت شدن، سابقه شدنرسمشدن

بودن، تداول داشتن، رایج بودن 

، معموالً، برحسب عرف، برحسب عادت، به صورت متداول وعرفًا ]قید[

رایج 

⍃ 688، رفتار 179، گرایش 83 تطبیقQ،949  مستی

 ترک ]عادت[611
 ترک استفاده، عدم استعمال، برکناری، عدم؛�، ترک عادتترک ]اسم[

 ترک؛�695 تمرین نداشتن، عدم مهارت ؛�655 ویرانی، زوال ؛�674استفاده 

اعتیاد، بازپروری 

، کنارگذاشته شده ]عرف[ ، دور ازعرف وعادت، غریب،نامتعارف ]صفت[

؛� موقوف، حرام؛�125نامتداول، نامرسوم، نارایج، مهجور، نامرعی، گذشته 

آب نکشیده 

 674، استفاده نشده 127، ناباب، قدیمی 779، متروک برکنار

 تمرین نیافته؛� غریب، ناآشنا؛�نامعهود

656، ازشیر گرفتن، درمان کردن، شفا دادن ترکعادتدادن ]فعل[

 ترک شده؛�655، متروک بودن، زنگ زدن، زوال یافتن برکناربودن

بودن

 پشت پا زدن، دل برداشتن، پشت ؛�، ترک عادت کردنترککردن

 صرفنظر؛�به چیزی کردن، ازسر چیزی گذشتن، ترک تعلقات کردن

 شانه خالی کردن ؛�کردن

⍃ 674 عدم استفاده

 انگیختن . تحریک612
 محرک، سبب حرکت، موجب،}معانیمختلفبرایانگیزه{،، انگیزه ]اسم[

،156، علت 156مشوق، وسیله، مسبب، کشش، عامل، باعث، منشأ 

،}نیروی)روانی(انگیزنده:{ ؛�▼ موجب◄ موجبات مادی حرکت ؛�تحریک

 نوازش؛�485 ایمان، خودباوری، باور ،�597 رغبت ؛�761پافشاری، خواهش 

 کالهبرداری،�542 وعده، قول، وعدۀ انتخاباتی، فریب ؛�852 امید ؛�889

 تأثیر غیرمستقیم،  اشاره،؛�528 آگهی تجاری ◄ تبلیغ، آگهی ؛�542

949   اعتیاد؛�859  اشتها ؛�535  بدآموزی ،�534تلقین،  راهنمایی، آموزش 

، مشوق، مشوق}موجباتمادیحرکتوانگیزۀ]مادی[،انواعانگیزه:{، موجب

مادی، محرک، فشار، اعمال نفوذ، مضیقه، اجبار، تحریک، فوریت،

 تلنگر، مهمیز، تازیانه، شالق، ترکه، چوب، سیخ،؛�ضرورت، اضطرار

 جادوگری؛�▼، داروی محرّک900، تهدید 964سیخونک، وسیلۀ  تنبیه 

؛�542 طعمه، فریب ؛�291، جذبه، کرشمه، جاذبه 983، افسون، طلسم 983

 نیروی )روانی(؛�962، پاداش 781 رشوه، هدیه ،�804انعام، پرداخت 

 ▲ انگیزه◄انگیزنده 

 وسوسه،،�821، تهییج 923، تحریک، ترغیب، تشویق، تحسین انگیزش

 امر به معروف، امر،� دستور؛�178 فشار، تأثیر ،�542اغوا،� تطمیع، فریب 

،�610 ترویج، اشاعه، عادت دادن ؛�613 نهی ازمنکر، نهی، بازداشتن ؛�737

 شست وشوی مغزی، مغزشویی، تحمیق، عوام فریبی، تلقین، القا،؛�478اثبات 

 تنبیه،؛�761، التماس 761 خواهش ؛�528اعمال نفوذ، روابط عمومی 

 دارای استعداد انگیخته؛�▲ انگیزه◄ نیروی )روانی( انگیزنده ؛�963مجازات 

 ▼ تشویق پذیر بودن◄شدن 

 حساسیت،�597 نرمش،� رغبت ؛�822، تحریک پذیری تشویقپذیربودن

 رام )دست آموز( بودن،� آمادگی آموختن،؛�487 زود باوری ،�819روحی 

 822 حالت تهییج شده ؛�180استعداد 

، بُرّند گی، گزند گی، زنند گی، سختی، شدت، نفوذ، نافذتندی]محرکها[

بودن، نیشداری 

 مواد نیروزا، مواد دوپینگ، مادۀ تقویت؛�، محرکدارویمحّرک

 کاتالیست، کاتالیزگر؛� مادۀ محرک، نشادر، کوکائین؛�کننده

 گروه فشار، البی،؛�691، رابط، مشوق، رایزن، مشاور فردانگیزنده

 مبلّغ، تبلیغات چی،؛� وکیل مدافع،�579 خطیب، سخنران ؛�178بانفوذ 

 فریبکار؛� رواج دهنده؛�528پروپاگاندیست، مروّج، مسئول روابط عمومی 

 الهۀ شعر؛�969، مفسد، شیطان 983، اغواکننده، ساحره 983 جادوگر ؛�542

 استراتژیست، برنامه ریز؛�و موسیقی )موز، کالیوپ، کلیو(، الهام دهنده

 معاون؛�690 سردسته، مدیر ؛� پیشنهاد دهنده، ارائه� کننده، سوفلور؛�623

 هیپنوتیسم کننده ؛�)شریک( جرم



 فعال؛�157، القایی، تشویقی، مصنوعی، ایجادشده، منتجه انگیختهشده

؛�721 تسلیم شده ؛�983 افسون شده ،�821 تهییج شده ؛� الهام شده، ملهم؛�174

 859، گرسنه 485 معتقد ،�597 راغب ◄انگیخته، برانگیخته 

N701، رام شدنی 369 رام، اهلی ؛�822 قابل تحریک ◄قابلبرانگیختن،

 ▲ تشویق پذیر بودن؛�180، مستعد 487تشویق پذیر، زود باور 

، برخیزاندن، برانگیختن، برانگیزاندن، بیدار کردن، بلندانگیختن ]فعل[

 تحت نفوذ درآوردن،؛� سبب شدن؛�638کردن، فعال کردن، مهم بودن 

 ازخواب بیدار کردن، خاراندن، غلغلک؛�▼برآن داشتن، تحریک کردن

 زنده کردن ؛�▼ نیرو دادن؛�دادن

، موجب شدن، اصرارکردن، نهیب زدن،▼، وسوسه کردنتحریککردن

 امید؛�923آنتریک کردن، ترغیب کردن، تشویق کردن، آفرین گفتن 

؛�917 مکلف کردن ؛�761، التماس کردن 761 خواستن ؛�852دادن 

؛�859 میل ایجاد کردن ؛�تحت نفوذ درآوردن، برآن داشتن، وادار کردن

 ساکت کردن،،�834 افسرده کردن ،�861]منفی:[ عالقه را ازبین بردن 

 613آشتی دادن، بازداشتن 

 پیشنهاد؛�495، اغوا کردن، تطمیع کردن، گمراه کردن وسوسهکردن

 تلقین کردن،؛�759کردن، نمایش دادن، به نمایش گذاشتن، عرضه کردن 

؛�701 آسان کردن ؛�485، قانع کردن 478باوراندن، قبوالندن، اثبات کردن 

 فریفتن، شیفتن، مسحور کردن ،�542به دام انداختن 

962، خریدن، پاداش دادن رشوهدادن

162، قوت بخشیدن، تقویت کردن نیرودادن

،�597 راغب بودن ؛�822 هیجان زده بودن ◄انگیختهبودن/شدن

، پذیرفتن، تأیید کردن721، تسلیم شدن 485 قانع شدن ؛�485باور داشتن 

، خاریدن 180 قابل تحریک بودن، مستعد بودن ؛�758

822  بیصبرانه�؛�478 البته! ؛�923، آفرین هورا]شبه جمله[

⍃ 821، تهییج 759، عرضه 178، تأثیر 156 علیتQ، 962 پاداش

 بازداشتن613
، توصیۀ علیه، دلسرد924، تحذیر، منصرف کردن، تقبیح بازداشتن ]اسم[

، جلوگیری، ممانعت، قدغن، تحریم،702 منع ،�664کردن، هشدار، اخطار 

؛�854 تضعیف روحیه، ارعاب ؛�924 مالمت، نکوهش، سرزنش ؛�ممنوعیت

؛�489 نظر مخالف ◄، مخالفت 762راهنمایی، تذکر، نهی، اعتراض 

؛�861 بی میلی ،�598 اکراه ؛�14 ضدیت، قطبیت ؛�715مقاومت، ایستادگی 

 حکم؛�177 دعوت به صبر، مالیمت ؛�479ایجاد تزلزل )تردید(، ابطال 

 مایۀ؛�توقیف )توقف، بازداشت(، پروتست، واخواست، شکایت، ایراد

،702 مانع، چیز ممانعت کننده ،�665انصراف� )چیز بازدارنده(: عالمت خطر 

≠ ؛�، پسا14 مغایرت ◄، قرائن وشواهد نفی کننده 702قید )مسئولیت( 

، مکروه924، نکوهیده 924، مذموم 479، باطل 702 ممنوع ؛�861بی میل 

 دلتنگ کننده،�853 نومیدکننده ؛�854 میخکوب کننده، ترسناک ؛�861

14 مغایر ؛�834

؛�834 افسرده ◄ دکوراژه، دلسرد ؛� رام،�621 منصرف ◄منصرفشده

854 هول کرده ◄میخکوب، ترسیده 

،�664، برحذر داشتن، بازداشتن، اخطار دادن منصرفکردن ]فعل[

، مرعوب کردن،900، تهدید کردن 702 منع کردن ؛�762اعتراض کردن 

 به راه دیگر هدایت کردن، راندن، بردن، منحرف کردن؛�854ترساندن 

؛�747 مانع حرکت شدن، بازداشت کردن ؛�611 ترک عادت دادن ؛�282

 اکراه؛�، وادار به عقب نشینی کردن715، مقاومت کردن 702مانع شدن 

 دست گرفتن، سَر جنباندن، لب گزیدن،؛�861 میل نداشتن ،�598داشتن 

 تزلزل؛�479 رد کردن، اثبات خالف کردن، باطل کردن ؛�عتاب کردن

ایجاد کردن، شک دردلش انداختن، به شک انداختن، دچار شک و تردید

 آب پاکی بر دست کسی ریختن، دلسرد؛�486کردن، شک ایجاد کردن 

 تعدیل کردن، تسکین؛�834 افسرده کردن ،�853کردن، مأیوس کردن 

 رام کردن، آرام کردن، ساکت کردن، سرکوب؛�177دادن، مالیم کردن 

؛�280کردن، فرونشاندن، خفه کردن، عقب نشاندن، برگرداندن،� پس زدن 

 مغایر؛� )ازخواب غفلت( بیدار کردن؛�924، توبیخ کردن 924تقبیح کردن 

14بودن 

598 بااکراه، به اکراه ؛�بهنحوNبازدارنده ]قید[

664  اخطار!؛�! منصرف شوید! ایست!برگردید ]شبه جمله[

⍃ 621، چشم پوشی 762 اعتراض 

 بهانه: انگیزۀQ ظاهری614
 مطالبۀ بی اساس،� ادعا،؛�، انگیزۀ ظاهری، دست آویز، مستمسکبهانه ]اسم[

؛�445، تظاهر 737 درخواست ،�532، اظهار، تأکید 916مدعا، فقدان حق 

 راه گریز،؛�927 عذر، آتو، توجیه، حمایت ؛�924اتهام، ایراد، اشکال، انتقاد 

 عذرتراشی، بهانه تراشی،� مانع تراشی، تعلل،؛�629 وسیله ؛�667مفرّ، فرار 

136 تأخیر

 متعذر، دارای عذروبهانه، عذرآورنده،؛�، ظاهری، بهانه ایصوری ]صفت[

 بهانه گیر، ایرادگیر،؛� به بهانۀ،� ظاهرا ًبرای، به اسمِ�؛�موجه نما، حق به جانب

924اشکال تراش،� منتقد 



 رفاه،؛�دنیا و محیط، سعادت، توفیق، دولت، اقبال، آنچه خوب است

 راه درست،؛�171 بخت، نعمت، برکت ،�824، برخورداری 730خوشبختی 

 خوبی، مزۀ خوش، مرغوبیت،؛� خوش یمنی، تبرک؛�897 نیکخواهی ؛�رای

[ 644 خوبی ◄ ]صفات خوب انسانی ؛�658 صحت، درمان ،�652گوارایی 

 نیکویی، برتری، تفوق،،�644، امتیاز، مرغوبیت،� خوبی 34، مزیت ُحْسن

 نیکخواهی،�654، بهبود 771 بهره، سود، درآمد ؛�640سودمندی، فایده 

 بها،؛�866 منزلت، شأن،� ارج، مقام، اعتبار ؛�27 قدر، مرتبه، درجه ؛�897

809ارزش، قیمت 

 مطلوب؛�، دارای خیر و برکت، نیکو، مثبت، غریب، مفیدخوب ]صفت[

، قابل توجه▼، نفیس، مرغوب، ارزشمند▼ استثنایی، ممتاز، اعلی،�859

 خوبتر، نیکوتر، شایسته تر،؛� نغز، بدیع؛�826 لذیذ، مطبوع، لذتبخش ؛�638

 مبارک، خجسته، فرخنده، خوش یمن، متبرک، همایون، میمون؛�پسندیده تر

 دلپسند، دل انگیز، دالویز، دلخواه، خواسته، دلنشین، خوشایند، تَر،؛�511

◄ باصفا، دلگشا، دلباز ؛�612دلپذیر، دل چسب، دلپرور، دلکش، انگیزنده 

؛�644 شایسته، پسندیده، ستودنی، مرضیه، نیکو ؛� باحال؛�183وسیع 

 824خوشبخت، خرسند 

، اعلی، استثنایی، استثنا، ممتاز، درجه یک، تَرازاول، تک، بی همتا،اعال

؛� باشکوه، مجلل، سلطنتی، افسانه ای؛�خیلی عالی، غایتِ خوبی، احسن، عالیه

؛� مرضیه،�859 باال، بلند، غریب، متعالی، مطلوب ؛� معرکه؛�تابناک، مشعشع

 34 برتر ؛�بهینه

 قیمتی، نفیس، فاخر، سلطنتی، نادر، گران مایه،،�811، گرانبها ارزشمند

 ]عمل و؛�ارزنده، نازنین، باارزش، بهادار، پُرمایه، مغتنم، پرارزش، مرغوب

 644صفات انسانی:[ ارزنده 

 640 بهداشتی، مرغوب، مقوی، مفید ،�652، سالم، گوارا� پرمنفعت

 غیراستثنایی، علی السویه، متوسط،�635، قابل قبول، کافی قابلتحمل

 بی ضرر؛�30

، برکت داشتن، خوبی رساندن، فایده داشتن، حسنخیرداشتن ]فعل[

داشتن، مزیت داشتن، مفید بودن، نافع بودن، لطف کردن، سعادت ارزانی

داشتن، ازموهبتی برخوردار کردن، درخدمت بودن

، ازنعمات برخوردار بودن، پررونق بودن، سعادت )دولت،کامیاببودن

 شکوفا شدن، بالیدن، رشد کردن، کامیاب شدن، توفیق یافتن،؛�...( داشتن

بهره مند شدن 

⍃ 640 فایدهQ، 642 مصلحتQ، 644، خوبی 730 خوشبختیQ،

 658 درمان ،652Qگوارایی 

 شّر616
 بدی، مفسده، قبح، تباه، پلیدی، زشتی،بدیهایدنیاومحیط،، شّر ]اسم[

، اجحاف،735 زور ◄ ظلم، ستم ؛�کثافت، فساد، خرابی، ضرر، گزند، عیب

 مصیبت،،�659 بال، بالیای طبیعی،مایۀ هالک ،�659 زهر ؛�914بی عدالتی 

 مزاحمت،؛�825 نگرانی ،�825، درماندگی، رنج 731نکبت، ادبار، فالکت 

،165 پایان بد، تراژدی، ویرانی ؛�731 بدبختی ،�827دردسر، ناراحتی 

◄ ]صفات بد انسانی ؛�936 بزه ◄ گناه ؛�829، عدم رضایت 772خسران 

، بدجنسی، بدخویی، نادرستی934[: شیطنت، خباثت، شرارت 645بدی 

 645 بدی ◄، تبهکاری، موذی گری 930

 بد، تباه، خراب، زیانآور،؛�، اهریمنی، شیطانی، زشت، لعنتیپلید ]صفت[

645 بَد ◄ موذی، تبهکار، خبیث ؛�▼ ناخوشایند،�827آزاردهنده 

؛�898 آزارده، ایذایی ؛�362، مسموم، کشنده 165، سوء، مخرب مضر

مفرط 

،292، نامطبوع، ناپسند، ناپسندیده، نفرت انگیز، دافع ]دافعه[ ناخوشایند

 نفرت،�861بدنما، زننده، چندش آور، مشمئزکننده، تهوع آور، مکروه 

 معیوب، نااصیل،؛�854 ترسناک ؛� قبیح، مستهجن، توهین آمیز؛�888انگیز 

بدجور، بازاری، نامرغوب 

 فاسق، بدذات، بدکار، هرزه، بدرگ،[:645 ◄صفات بد انسانی ]2پلید

، موذی، تبهکار، خبیث، دارای سوءنیت، ناقال، بَده،934بدجنس، شرور 

 645بدطینت، آبزیرکاه ، ناجوانمرد،� ناجنس، ملعون 

 شامل بدیهای محیط و دنیای خارج از فرد است. در مورد صفات بد انسانی616]

 رجوع شود.[ 645به 

⍃ 645، بدی 731 فالکتQ، 653 ناگواراییQ،842  زشتی 



 اختیار آتی باب دو:



 #620 اجتناب620
، احتراز، حذر، دوری، اعراض، انصراف،� عدول، روگردانی،اجتناب ]اسم[

،�621 چشم پوشی ؛� تبرّا، تحاشی، کناره گیری؛�738تخطی، عصیان، سرپیچی 

،942، پرهیز، امساک، قناعت، ریاضت، جلوگیری، اعتدال 747خودداری 

 فرار ازسربازی،� پس نشینی؛�177، میانه روی، مالیمت 933پرهیزگاری 

 خجالت، عدم تمایل، اکراه؛�199 دوری ،�667 فرار ؛�286، پسرفت 280

؛� دبه؛�527 قایم موشک، قایم باشک، اختفا ؛�702 جلوگیری، منع ؛�598

 خودداری ازحرف زدن، طفره،؛�674 عدم استفاده ؛�خودسانسوری

 نکول،؛� ایست، وقفه؛� بهانه؛�فروگذاری، تقیه، کتمان، غمض کالم، مالحظه

 مضایقه، دریغ، اِبا،؛� سرکوب امیال، فرونشانی؛�805عدم پرداخت 

 760استنکاف، تحاشی، امتناع 

، شخص دوری کننده، طفره زن، آدم اززیرکار دررو،آدمگریزپای

ترفندباز، طفل گریزپای، شاگرد مدرسه گریز، بچۀ مکتب گریز، سرباز

 شخص،�856 آدم ترسو ،�545 متقلب ؛�942فراری، خوددار، آدم پرهیزگار 

؛�513 آدم رویایی ؛�667، شخص فراری 918 وظیفه نشناس ،�679تنبل 

942ممسک 

، اجتناب کننده، حذرکننده، روی گردان، احترازکننده،فراری ]صفت[

؛�527 متواری، دربه در، پنهان گشته، پنهان شده ؛�621 منصرف ؛�کناره گرفته

 فارغ، خالص؛�▲ گریزپای؛�545متقلب 

، قابل جلوگیریاجتنابپذیر

، دوری کردن، روگردان بودن، روی گردانیدن،اجتنابکردن ]فعل[

احتراز کردن، حذر کردن، دوری جستن، نادیده گرفتن، طرف دیگررا

، اکراه داشتن290 فاصله گرفتن ،�883نگاه کردن، غیر اجتماعی بودن 

621 صرفنظر کردن ؛�601 بی عزم بودن ؛� کناره گرفتن، کنار کشیدن؛�598

، دم918، اززیر کار دررفتن، شانه خالی کردن، اهمال کردن طفرهرفتن

باززدن، ازسر باز کردن، بهانه به تله ندادن،� فرار کردن، ترک کردن، سر

667کردن، ناز کردن، دررفتن 

⍃ 667 فرارQ، 918 فقدان وظیفه

 چشم پوشی621
؛�620 اجتناب ،�603، انصراف،� صرفنظر، تغییر عقیده چشمپوشی ]اسم[

 عدم استفاده؛�611 ترک ؛�، عقب نشینی، بازگشت296، خروج 300تخلیه 

 اسقاط ؛�674

، تخلیه شده، به حال خود رهاشده،779 متروک ،�604، ول رهاشده ]صفت[

، افتاده 779واگذارده 

، انصراف داده،� چشم پوشی کرده، رهاکرده، منصرف شده،منصرف

 اجتناب کننده،؛�753 مستعفی ؛�603 فرصت طلب ،�604انصرافی، دمدمی 

 620حذرکننده، روی گردان، احترازکننده، کناره گرفته، فراری 

، چشم پوشی کردن، منصرف شدن، بازگشتن، ولصرفنظرکردن ]فعل[

 نادیده؛�611کردن، رها کردن، واگذار کردن، بریدن، ترک کردن 

؛� باقی گذاشتن، واگذاشتن، به امان� خدا گذاشتن )ول کردن(؛�گرفتن

 603انصراف دادن، تغییر عقیده دادن 

⍃ 896، طالق 779، عدم نگهداری 753 استعفا

 اشتغال622
، فعالیت، امرار معاش، معیشت، کسب وکار، کارمندی،اشتغال ]اسم[

؛� استخدام، خدمت؛�▼، صنعت، هنر، شغل791کسب، کسب وکار، تجارت 

 751  انتصاب◄ به کارگماری، استخدام ؛�786 اخذ ؛�احراز

، مسئولیت،917، مأموریت زندگی، رسالت، وظیفه آرمانزندگی

 حرص، غبطه؛� زندگی، دلبستگی ها، یارودیار، معاش، حرفه؛�تکلیف، تعهد

 اهداف، هدف؛�859 داعیه، غرض، اراده، آرزو، میل )اشتیاق( ؛�912

زندگی، کمال مطلوب، ایده آل، مدینۀ فاضله، آرمان شهر 

، پیشه، کار، حرفه، کسب، کسب وکار، صنعت، هنر، مشغله، وظیفه،شغل

 شغل آزاد، شغل دولتی، کار؛�، استخدام، خدمت▲ اشتغال؛�678فعالیت 

 آمارگری، آهنگری، آینه کاری، باربری، بزازی،� بقالی،؛�682]تولیدی[ 

رانندگی، عطاری، عصاری، عکاسی، عالفی، ماست بندی، ماهی گیری،

،796 فروشگاه ◄معماری، مسگری، معماری، مکانیکی، ... )موارد بیشتر 

 676 فعل ،�676 عمل ؛�، ...(594 ، تئاتر794 کسبه ،�687کارگاه 

، وظیفه، سمت، پست، مقام، مرتبه، رتبه، صالحیت، حیطۀحیطۀکار

کاری، قلمرو کاری، حوزۀ وظایف، حیطۀ وظایف، حیطۀ اختیارات، حیطۀ

، حیطۀ733 منصب ◄اقتدار، مسئولیت، اختیارات، حیطۀ اقتدار سازمانی 

 اشل،� طرح طبقه بندی مشاغل؛�733 سازمان سیاسی ◄اقتدار جغرافیایی 

 فعالیت اقتصادی، بخش خصوصی،؛�، علم اقتصاد، تقسیم درآمداقتصاد

 اشتغال، کارآفرینی،؛�627، تقاضا، نیاز 759 عَرضه ؛�بخش دولتی

؛� اقتصاد آزاد، اقتصاد متمرکز، برنامه ریزی، تعیین قیمتها؛�سرمایه گذاری

؛�سیاست اقتصادی، مالیات بندی، سیاست پولی، نرخ سود بانکی، نرخ بهره

شاخص های اقتصادی، تولید ناخالص ملی، درآمد ناخالص ملی، تورم، نرخ

تورم، نرخ اشتغال، نرخ پس انداز

، تولیدی،791، کاسبکارانه،� تجاری مربوطبهاشتغالوکسب ]صفت[

؛�694 کارآ، ماهر ؛� حرفه ای، واقع بینانه، جدی، واقع بین، رسمی؛�بازاری

 دایر، برقرار، باز، درحال فعالیت، پادار؛� اشتغال زا، شغلی، استخدامی؛�آزاد

 دارای شغل، باکاره، دارای،�676، مشغول، فعال، مشغول کار شاغل

 به کارگرفته شده، استخدام شده ؛�682 زحمتکش ،�678 ساعی ،�678فعالیت 

؛�، به کار مشغول شدن، استخدام شدنمشغولکارشدن ]فعل[

 تجارت کردن،�68 آغاز کردن ،�68کسب وکار راه انداختن، بنیاد نهادن 

 استخدام؛� آقای خود و نوکرخود بودن؛�793، فروشنده شدن، فروختن 791

 751 گماشتن ◄کردن 

، خدمت کردن، انجام وظیفه کردن، اشتغال داشتن، عملاشتغالداشتن

؛� دراستخدام بودن؛�682 کار یدی کردن، کار کردن ؛�کردن، کفالت کردن

 672مأمورشدن، عهده دار شدن 

 751 گماشتن ◄استخدامکردن

⍃ 791 تجارت 



 برنامه623
 برنامه ریزی، سیاست گذاری، سازماندهی،؛�▼، طرح، سیاستبرنامه ]اسم[

 بودجه ؛� طرح، الیحه، پیش نویس، مانیفست؛�ساماندهی، اسباب چینی

 نحوۀ اداره،؛�، راهکار، روش، دستورالعمل، استراتژی،� خط مشیسیاست

؛�510 دوراندیشی، آینده نگری ؛�733دانش حکومت کردن، حکمرانی 

 ▼ تدبیر◄ دیپلماسی ؛�روش شناسی، متدلوژی

، راه چاره، چاره، روش، وسیله، مصلحت، اقتضا، انتخاب، راه،تدبیر

 سیاست،؛�449 تمهید، چاره اندیشی، درایت، اندیشه ؛�تکنیک، راه حل

؛�694شگرد، دیپلماسی، نکات خاص، راه وچاه، متد، نحوۀ عمل، مهارت 

 راه وروش، قواعد، رویه، شیوه،،�688 آیین، شیوۀ عمل، رفتار ؛�کرشمه

 هنجار، رویۀ معمول، روال کار،،�566طریقه، نحوه، طرز، طور، سَبْک 

 کتابچۀ روشها، دستورالعمل،� کتاب راهنما، آیین نامه،؛�مقررات، ضوابط

 آزمون، روش؛�نظامنامه، اساس نامه،� آیین نامۀ داخلی، کتابچۀ مقررات

سنجش 

؛� پاپوش، پرونده سازی؛�، طرح، نقشه، دسیسه، آنتریگتوطئه

نرم،؛�542لطایف الحیل، حیله، مکر، فریب  ~ کودتا، کودتای خزنده، 

 زمینه سازی، تبانی،؛� حسابگری، سیاسی کاری، دیپلماسی؛�~مخملی

 770 سازش

، سازنده، طراح،� بانی، بنیانگذار، استراتژیست، سازمان ده،برنامهریز

 سیاسیون؛� یارگیر، بنیادگذار؛� کارشناس؛�سیاست گذار

، سازماندهی شده، برنامه دار، بابرنامه، طبقبرنامهریزیNشده ]صفت[

 روش مند، قانونمند، متدیک؛�برنامه

 توطئه گر،؛�، باتدبیر، مدبّر، سیاستمدار، سازمانده، طراح،� سیاسیکاردان

؛�698دسیسه چین، دسیسه باز، سیاست باز، حسابگر، منفعت جو، زیرک 

 آدم ؛�مصلحت اندیش، مصلحت بین

 غیرقانونی، خیانت کارانه،�؛�525 مخفی ،�523، پنهانی، نهفته توطئهآمیز

 930خائنانه 

 تعیین سیاست؛�، طرح کردن، فازبندی کردنبرنامهریزیNکردن ]فعل[

کردن، سیاستگذاری کردن، طرح دادن، برنامه� دادن

Nبه دام انداختن178، نقشه ریختن، اثر داشتن، تأثیر داشتن تدبیرکردن ،

 توطئه کردن، نقشه کشیدن، دسیسه کردن )چیدن(، پاپوش برای؛�542

 چاره اندیشی کردن، یافتن ؛�612دیگری دوختن، تحریک کردن 

⍃ 669 آمادگیQ، 688 رفتارQ، 698 زیرکیQ، نادرستی713 دفاع ،

930

 راه624

راهدارخانه، راهداری

737، حق آب، دستیابی، اجازه، مجوز )دستور( دسترسی

 پل هوایی، پل عابر؛� پل ورسک؛�، پل معلق، پل هوایی، پل عابر پیادهپل

264 بند، سد، بسته کننده ؛�پیاده

 ممر،؛�، راه▼، راهرو، باریکه، جهت، طرف، جاده351، مجرا، کانال مسیر

 راه خروج،؛� مدار؛� میانبُر؛� باند فرودگاه، پیست اسکی، کورس؛�▼مَعبَر، ردّ

296 خروج ◄خروجی، دررو، 

، کوره راه، پیاده رو، راهرو، باریکه، کوچه، کوی،305، مَعبَر، گذرگاه َرّد

؛�206 گردن ◄ راه باریک، گردنه،� کتل، تنگه، گلوگاه ؛� بیراهه؛�کوچه باغ

255 حفره ◄مجرا، سوراخ� 

، بزرگراه، جادۀ اصلی، جادۀ خاکی، جادۀ اسفالته، جادۀ شوسه،�جاده

؛� اتوبان، شاهراه، شارع، آزادراه؛� بلوار )بولوار(، خیابان، کوچه؛�کمربندی

305 کنترل ترافیک ؛� باند؛�جادۀ ابریشم

، ریل، راه آهنخطآهن

؛� فیبر نوری؛�، کانال تلویزیون، موج رادیو، میکروویوخطوطمخابراتی

خط تلگراف، خط تلفن

؛�، اینترنت، شبکۀ جهانی، شاهراه اطالعاتیبزرگراهاطالعاتی

دفترجهانی، وب سایت 

◄ دریا، خطوط دریایی ؛�350، رودخانه، نهر 351، راه آبی، کانال آبراه

 فاضل آب؛� کارون، اروندرود، بهمنشیر، تنگۀ هرمز، دانوب؛�343اقیانوس 

 345، خلیج 346، دریاچه 351 راه آب ؛�649 گنداب ◄

، وسائط نقلیۀ سنگین، بولدوزر، گریدر، لودر،ماشینهایراهسازی

، وسیلۀ723غلتک، بیل مکانیکی، جرثقیل، کامیون، وسیلۀ نقلیۀ جنگی 

274نقلیۀ عمومی 

، پرآمدوشد، شلوغ، پرترافیکمواصالتی ]صفت[

، منتهی شدن، خوردنراهداشتن ]فعل[

 توسطِ، ازقبلِ ،�629، به وسیلۀ ازطریِق ]قید[

⍃ دور351، کانال 305، گذر 267، مسافرت زمینی 192 منزل ،

626تمام 

 راِه میانه625
،30 وسط راه، میانۀ راه، میانگین ؛�249، میانبُر، مستقیم راهِمیانه ]اسم[



، دور افتخار، دور برگردان 724دور ورزشگاه، میدان 

، دایره ای، کمربندی، برگشتیمداری ]صفت[

، دور گشتن، درمدار چرخیدن، برگشتن، پیچیدن250دورزدن ]فعل[

251 

⍃ 624، راه 314، حرکت انحنادار 282 انحراف

 نیاز627
 کمبود، کمیابی؛�، احتیاج، خواست، خواسته، حاجت، نیازمندینیاز ]اسم[

 سفارش، درخواست، سیاهۀ؛�▼ اضطرار،�596 لزوم، ضرورت، جبر ؛�636

 احتیاجات، مایحتاج، چیزهای ضروری و الزم،؛� تقاضا، مصرف؛�خرید

،24 مناسبت ؛�638نیازها، نیازمندی، مایلزم، مقتضا، مهمترین بخش 

 642 مصلحت

،137، بحران 740 اجبار ،�801، اقتضا، ایجاب، واجب بودن، فقر اضطرار

596 ، لزوم، جبر▲ضرورت، نیاز

، الزم، واجب، ضروری، فوتی، مورداحتیاج، احتیاجی،موردنیاز ]صفت[

 اصلی؛�190 غایب ؛� خواسته شده،�638 مهم ،�859اجباری، مستلزم، مطلوب 

 64 مقدم ،�640، مفید 9، باارتباط، مربوط 494

801، نیازمند، مشتاق، آرزومند، تهیدست محتاج

، احتیاج داشتن، تقاضا داشتن، تقاضا کردن، خواستننیازداشتن ]فعل[

 نیاز پیداشدن، الزم؛� ضروری بودن،�596 اقتضا کردن، ایجاب کردن ؛�761

شدن چیزی، احتیاج شدن، نیازمند شدن، احتیاج پیدا کردن، محتاج چیزی

)کاری( شدن، ناگزیر شدن ازچیزی )کاری(

 740 ناچار ،�596، ضرورتاً، لزوماً، باالجبار ازرویضرورت ]قید[

⍃ 636 عدم کفایتQ، 859، میل 774 عدم مالکیت

 وسیله بودن628
، علیت173، قابلیت استفاده، استفادۀ ابزاری، عاملیت وسیلهبودن ]اسم[

 پشتیبانی،؛�703 سودمندی، یاری، مساعدت، امداد،� کمک ؛�178، تأثیر 156

،�629 آلت دست، بازیچه، دستخوش، وسیله ؛�739، اطاعت 706همکاری 

 157 معلول ؛�175 انفعال ؛�630ابزار 

 عِلّی؛� خودکار؛�160، بُرّا، قدرتمند، توانا 173، کارآ، عامل کاری ]صفت[

 خدمتکار،؛�640 چندمنظوره، همه کاره، کارآمد، سودمند، مفید ؛�156

 703کمک کار، یاور 

؛�640، آلت دست بودن، بازیچه بودن، مفید بودن وسیلهشدن ]فعل[

،173عمل کردن، انجام دادن، آوردن، کارکردن ]دستگاه[، عمل کردن 

703 خدمت کردن، کمک کردن ،�676کردن 

 به وسیلۀ◄ 624، بااستفاده از، به کمک، توسطِ، ازطریقِ بهوسیلۀ ]قید[

 وسیله629
 افزار،؛�631، منبع، اسباب، منابع، امکانات، مواد اولیه، مواد� وسیله ]اسم[

 ماشین آالت، وسایل، مصالح، اسلحه؛�630سازوبرگ، آلت، لوازم، ابزار� 

 حربه، سالح؛�، اسباب آالت، اسباب اثاثیه، اسباب اثاثه274، وسیلۀ  نقلیه 723

 تهیه؛�160 استطاعت، توانایی، استعداد، توان ؛�614 دستاویز، بهانه ؛�723

 تأمین مالی،؛�68 نقطۀ آغاز ◄ علل، سرنخ،� کلید، ماشه، آغازکننده ؛�633

 نیروی انسانی، منابع سازمانی، منابع؛�777 دارایی ،�800منابع مالی، ثروت 

 وسیله کردن، توسل؛�طبیعی

 اختیار دادن،؛�771 سودبردن ،�673، استفاده کردن وسیلهکردن ]فعل[

 وسیله؛�623 تدبیر کردن ؛�751، منصوب کردن، گماشتن 160توان دادن 

؛�قرار دادن،� توسل جستن )کردن(، متشبث )متوسل( شدن، پناه بردن

 751استخدام کردن، گماشتن 

 669 آماده کردن ،�633، تحویل دادن، تهیه کردن تأمینکردن

624، بااستفاده از، به کمکِ، با، توسطِ، ازطریقِ بهوسیلۀ ]قید[

⍃ 630 ابزارQ، 631 موادQ، 633 تهیه

# 630 ابزار 630
 افزار، مایه، اندام،� آالت، ادوات، ادات،،�629، آلت، وسیله ابزار ]اسم[

 برده،؛�▼ وسیلۀ مکانیکی، وسیلۀ برقی، اهرم، هندل، ماشین؛�لوازم،� سالح

 ابزار ماقبل تاریخ،؛�، عروسک، مهره، روبات، آدم آهنی، ربات742خادم 

 انواع ابزار:�؛�629 اسباب، افزار، سازوبرگ، وسیله ؛�پیکان سنگی

، چکش، سوهان،218، گیره ▼، اره▼ابزارآالت، ابزاردست، انبر، آچار

رنده، سنبه، سمبه، اشپیل، غازه، ماتریس، ماله، مغار، نازل، قلم، کمانه، مته،

370 ابزار کشاورزی ؛�▼سرمته، فرچه، مواد مصرفی

، کلید، آچار پیچ گوشتی، آچار دوسو، آچار چهارسو، آچار اف اف،آچار

آچار فرانسه، آچار زنجیری )تسمه ای، شالقی، تَخت، آلن، شش گوش،

 انبرقفلی، انبرکالغی، انبردست، دم باریک ؛�رینگی(

، ارۀ آهن بری، آهن بُر، ارۀ کالفی، ارۀ فارسی بُر، ارۀ عمودبُراره

: پرچ، میخ پرچ، مته خزینه، مشته، مشتک، مشتو،موادمصرفی

مشت واره، ورق، سنگ، سنباته، الماسه، یراق، یراق آالت، آهن آالت،

اتصاالت، اسباب آالت 

، ناخن گیر، قیچی، خطکش، آتش گیر ابزارخانگی



 وسائل مکانیکی: چرخ ریسندگی،؛�برقی، آیفون، آرمیچر، آژیر، آپارات

چرخ )نخ ریسی، عصاری، کوزه گری(، چرخ گوشت، چرخ خیاطی

، مهندسی، مکانیک، کنترل اتوماتیک، اتومکانیک،علممکانیک

 فنآوری، تکنولوژی،؛� ایستایی؛�استاتیک، ارگونومی،� الکترومکانیک

اتوماسیون، مکانیزاسیون، ماشینیزم 

؛�687 کارخانه، کارگاه ؛�، تأسیسات، تأسیسات جانبیماشینآالت

 کوره، دیگ بخار ؛�~دارایی ثابت،  غیرجاری، سرمایه گذاری

 مهندس،،�686، اپراتور، مکانیسین، تکنیسین، صنعتگر فردمکانیک

 لوله کش، جوشکار، مونتاژ کار، آهنگر، کانال ساز،؛�استادکار، مکانیک

برقکار، آرماتوربند، آپاراتی، آپارات چی، ابزارمند، الکتریکی 

، آچارکشی، تعویض روغن، تعمیر موتوراعمالمکانیکی

، اسباب منزل، وسائل منزل، یخچال، جاروبرقی، ماشینوسیلۀبرقی

لباسشویی، ماشین ظرفشویی، اجاق برقی، تلویزیون، رادیو، وسیلۀ  شنوایی

 پخش ویدئو، ریسیور، ال ان بی،�،�549، سیستم پخش، وسیلۀ  ضبط 415

 القاگر،؛�531 اف اف،� تلفن، موبایل و تلفن ؛�بشقاب ماهواره، دیش

، وسیلۀ 160الکتروموتور، المنت، بوبین، پیچه، سیم پیچ، الکتریسیته 

 مبدل، آداپتور، ترانسفورماتور،؛� اورهد، پروژکتور؛�465اندازه گیری 

 160ترانس، ترانسفورمر، الکترونیک 

،218 میزنهارخوری، میز ؛�، اثاث، اثاثیه، مبلمان، اسباب، ساماناثاثۀمنزل

218، بوفه، تختخواب 218کاناپه، صندلی 

؛�، ماشینی، اتوماتیک، خودکار، اتومات، مکانیزهمکانیکی ]صفت[

 صنعتی؛� بادی، پنوماتیک، آهن بُر؛�ابزارمند

⍃ 628، وسیله بودن 160 توانQ، 629 وسیلهQ،777  ملک

 مواد631
 کاال، اجناس، مصالح،؛�629، مواد اولیه، منابع، عوامل، وسیله مواد ]اسم[

، دانه، علوفه،301 مواد غذایی، آذوقه، خواربار، ارزاق، غذا ؛�ارقام، اقالم

، منسوج208 الیاف، فیبر ؛�359 مواد معدنی، کانیها ؛�301غذای حیوانات 

 اشانتیون ؛�723 مهمات ؛�222

، آجر، خشت، خشت خام، سنگ، موزاییک، بلوک،مصالحساختمانی

 مالط،؛�381 سفال گری ◄بلوک سیمانی، تیرچه بلوک، کاشی، سرامیک 

آهک، ساروج، آژند، سنگ، سیمان، بتون، بتون آرمه، گچ، تیرآهن، ماسه،

 آجر، خشت پخته،؛�47ماسه بادی، پوکه، کاه گل، اندود، ماستیک، چسب 

 سنگ چینی،؛�آجر کف، آجر فشاری، آجر سفالی، آجر قرمز، آجر نسوز

 آهک پزی، آهکِ ساروج، آهک زنده؛�تراورتن، مرمر، گرانیت، آب ساب

 نخاله؛�)نشکفته(، آهک ُکشته )شکفته، مرده(

؛� نامه، صحیفه، طومار؛�، مقوا، کارتن، ورق، ورقه، برگ، برگهکاغذ

 مواد چاپ شده◄ نمونه های کتابت ؛�واحد شمارش: بند کاغذ، بند، اوراق

 بیبلیک، مرکب خشک کن ؛�587

؛�، آجری، آجرنما، آفتاب رو، آفتاب گیرصفاتساختمان ]صفت[

دونبش، سه نبش، دوبر، دودهنه 

⍃ 586، نگارش 331، ساختاریافتگی 226، پوشش 218 پایهQ،

629وسیله 

 انبار632
، مخزن، منبع، آب انبار، دپو، تانک، کانتینر، منبع آب، آبگیر،انبار ]اسم[

 توده، کومه، بار،؛�[160الکترونیک ◄بانک، بانک خون، انباره، خازن، ]

؛�195 خرمن، کومه، توده ؛�26 بقچه، دسته، مقدار محدود ؛�74انباشت 

،777، دارایی 795 استوک، بار، مال التجاره ؛�771انباشت، تکاثر، اکتساب 

،799 خزانه داری� ◄ صندوق، گاو صندوق، خزانه، گنج ؛�موجودی، سرمایه

 بارانداز، اسکله،� پایانه؛� سپرده، ذخیره، اندوخته، ودیعه؛�527محل اختفا 

272

؛� احتکار؛�660 حفاظت ،�666، حفظ 74، نگهداری، گردآوری انبارداری

799بانکداری، خزانه داری� 

،�62، گنجینه، کلکسیون، آرشیو، آلبوم، گردآورده، بایگانی مجموعه

؛� ذخیره، اندوخته؛�62 کاردکس، قفسه، بایگانی ؛� موزه، دفینه؛�548پیشینه 

 کلکسیونر، صاحب نظر؛�▲ انبار◄ گنج، خزانه ؛�مجموعۀ جواهرات سلطنتی

، آشغال جمع کن 74، گردآورنده 492

 انباری،؛�، موجود، احتکارشده54، انباشته، اندوخته، پُر انبارشده ]صفت[

ذخیره، پستایی 

، گنجاندن74، ذخیره کردن، اندوختن، جمع کردن انبارکردن ]فعل[

633، تهیه کردن 370 کاشتن ؛� پستایی کردن؛�193

⍃ 633 تهیهQ، 666 حفظQ، 799، خزانه داری 723 سالح،

814صرفه جویی 

 تهیه633
 سورسات،،�669، لوجیستیک، پشتیبانی، اردنانس،� تدارک تهیه ]اسم[

؛�آذوقه رسانی، خدمات، توزیع، پخش، کیترینگ، خدمات تهیۀ غذا

272 بارانداز، اسکله،� پایانه ؛�بارگیری، آبگیری



 آب انداختن ؛�را پرکردن، مجدداً بار کردن

⍃ 629، وسیله 301 غذاQ، 632 انبارQ، 669 آمادگیQ، 793 فروش

 اتالف634
، تضییع، اسراف، تفریط، استهالک، فرسایش، سایش، خسراناتالف ]اسم[

؛� افساد؛�655 زوال ،�655 آسیب ؛�815 ولخرجی ؛�655، اضمحالل 772

 فاضالب، اگزوز ،�641ضایعات، زباله، آشغال 

 اسراف کار،؛�، افراط آمیز، ضایع کننده، هدردهندهتلفکننده ]صفت[

655 زوال یافته ◄ تلف شده، ضایعاتی ؛�655 ساینده، فرساینده ؛�815ولخرج 

، ضایع کردن، هدر دادن )کردن(، ازبین بردن، تباهتلفکردن ]فعل[

 باال کشیدن، خوردن،�673 مصرف کردن، استفاده کردن ؛�165کردن 

 مستهلک؛� ولخرجی کردن، دور ریختن، تفریط کردن، وقت کشتن؛�301

655کردن، ساییدن، فرسودن 

، هدر رفتن )شدن(، ازبین رفتن، ضایع )تباه( شدن، زوالتلفشدن

2 نیست شدن ،�655یافتن 

⍃ 673 استفادهQ، 675 سوء استفادهQ، 815، ولخرجی 772 خسران

 کفایت635
 مقدار درست،؛� ضرورت؛�، بسندگی، کفاف، تکافو، اکتفاکفایت ]اسم[

 نمرۀ؛�نصاب، حداقل مورد نیاز، بس، به اندازۀ� ضروری اندازۀ کافی، حد

 مقبولیت،؛�828، خودکفایی، استغنا، رضا، رضایت 863 بی نیازی؛�قبولی

،�694 شایستگی، سزاواری،� ارزش، قابلیت، لیاقت، مهارت ؛�اسباب رضایت

637 فراوانی، وفور ؛�24 مناسبت ،�694استعداد 

 فول،؛� به اندازه، بسنده؛�54، بس، مکفی، وافی، تکمیل، کامل کافی ]صفت[

 قابل،�828 قابل قبول، قانع کننده، رضایت بخش، راضی کننده ؛�تاخِرخِره

،32 شایگان، مشبع، بلیغ، هنگفت، فاحش ،�637 زیاد، زائد ؛�644تحمل 

 637 وافر،�637 فراوان ؛� بسا؛�جزیل

، بس بودن، کفایت کردن، جواب دادن، راضی کردنکافیبودن ]فعل[

 به نصاب رسیدن، حداقل الزم را فراهم کردن، به اندازه� بودن، تکمیل،�828

، نمرۀ قبولی آوردن، امتیاز آوردن54بودن، کامل شدن 

، بسنده کردن، بیشتر نخواستن، اختصار کردن، راضی شدن،اکتفاکردن

828سیر شدن، پُر شدن، راضی بودن 

، به اندازۀ� کافی، به تعدادکافی، به مقدار کافی، به قدربهقدرکافی ]قید[

 آنقدر، آنقدر که باید، به مقدار الزم؛�کفایت

⍃ 637 وفورQ، 800 ثروت

 عدم کفایت636

 627 احتیاج، نیاز ؛�172

 بیکفایت، ناالیق، ناکارآمد،؛�، ناکافی، نامکفی، نامناسبغیرکافی ]صفت[

695ناشی 

، نامجهز، زپرتی، آماده نشده، مبلمان نشده، خلوت،تجهیزنشده

 دست تنها، دست خالی، نامسلح،؛�لخت وپتی، کم پوشیده، پرپرو، خالی، لخت

 سازمان نیافته، نامنسجم؛�بدون آمادگی قبلی، صفرکیلومتر، تازه کار، مبتدی

،946 روزه دار ،�859، گرسنه مانده، قحطی زده، گرسنه کمتغذیهشده

206تکیده، الغر، الغرو، الغرومردنی، حیفِ نان، باریک 

190 کم جمعیت، خلوت، خالی ؛�105، نایاب، نادر، قلیل کمیاب

، کم آوردن، کم داشتن، مجهز نبودن، نیاز داشتنکافینبودن ]فعل[

 کم آوردن، باکمبود مواجه شدن، کفگیر؛� کم بودن، تکافو نکردن؛�627

به تهِ دیگ خوردن، به روغن سوزی افتادن 

 توقع زیادی داشتن؛�، گرسنگی دادن، جیره بندی کردنکمگذاشتن

⍃ 627 نیازQ، 801 فقر

 وفور637
، افزونی، فراوانی، فراخی، تکثر، کثرت،▼، بسیاری، زیادتوفور ]اسم[

 افراط،؛� طغیان، سیل؛�، خیروبرکت171 نعمت، برکت ؛�، اشباع104تعدد 

؛�812 ارزانی ؛� بیش ازضرورت؛�943زیاده روی، پرخوری، عدم اعتدال 

 اضافه تولید، دامپینگ؛�انبوه، انبوهه،� باال بود

 اشباع،؛�، زائد بودن، زیادی، اضافی، فزونی، افزونی، بیشی، حشوزیادت

 مبالغه،�546 اغراق ؛� زایده، مازاد؛�پربودن، سرریز

 مفرط، بیش ازحد،؛�54، پربار، سرریز، تمام، پُر 104، بسیار وافر ]صفت[

، عدیده، متعدد، بی شمار، کثیر، بی حد،▼ بسیار، خیلی، زیاد، فراوان؛�▼زائد

بی اندازه،� عظیم، ماالنهایت 

، زیادی، اضافی، اضافه، زیاده، مازاد، بیش ازحد، مفرط، افراط آمیز،زائد

 فزون،؛� غیرضروری، غیرالزم، تجملی، لوکس؛�634اتالف آمیز، تلف کننده 

مزید، مضاف،� سرریز 

، زیاد،104 بسیار ؛�▲، زائد▲، پُر، زیاد، بابرکت، انبوه،� بس، وافرفراوان

 شایگان،؛� متراکم؛�عدیده، کثیر، بی شمار، بی نهایت، بی حد، معتنابه، خیلی

 مثل ریگ؛�32جزیل، مشبع، بلیغ، هنگفت، گزاف، فاحش 

، فراوان بودن، پرجمعیت بودن، پربار بودن، ازآسمانوافربودن ]فعل[



 اهمیت638
؛�، اولویت، جدیت، جدی بودن،� تمایز، رجحان، ارجحیتاهمیت ]اسم[

قدر، ارزش، ارج، شکوه، ابهت، بها، عظمت، مرتبه، منزلت، شأن، اعتبار

،34 برتری ،�64، تقدم 178 تاثیر ؛� بایستگی؛�27، درجه 32 بزرگی ،�866

 اهمیت دادن، ترجیح ؛�640 فایده ،�866خوش نامی 

، اصل کار، مهمترین چیز، نگرانی عمده، مسئلۀ حیاتی، مسئلۀمطلبمهم

 روزِ جهانیِ-، روز جهانی کودک،؛� دستورکار، دستورجلسه؛�مرگ وزندگی

 روز،�676 فعل ،�529، خبر 137 بحران ؛� آش دهن سوز؛�505یادآوری 

 876مخصوص 

،5، اساس کار، اصل کار، مهمترین بخش، جزء اساسی االهمفاالهم

 لُبّ مطلب،؛�644 بهترینِ نوعِ خود ،�644 خبرگان ؛�32قسمت عمده 

 605 انتخاب ،�627 نیاز ؛�514، معنی 452موضوع 

 دانا،�690 رهبر ؛�741، استثنا، سرور، بزرگ، مهتر، ساالر، ارباب فردمهم

 ستاره،؛�868، اَشراف 34 برتر ،�866 مرد نکونام� ،�696 متخصص ،�500

کاری   اصل؛�سوپرمن

، عمده،494، بااهمیت، حیاتی، جدی، فوتی، ضروری، اصلی مهم ]صفت[

 ممتاز، معتبر، گرانبها، گرانمایه،؛�، بسزا، مخصوص32شاخص،برجسته 

؛� عظیم، آیت، ارزنده؛� بایسته؛�644معظم، عظما، امهات، اهم، عالیه، عالی 

، ارجح، اولی، برترین137 به موقع ؛�تعیین کننده، حساس، تاریخی، اساسی

؛�213، باالترین 225، مرکزی 156 علّی ؛�9 باارتباط، مربوط� ؛�34، برتر 34

 64 مقدم ؛�514 معنی دار ،�640 مفید ،�627ضروری، الزم، فوتی، مورد نیاز 

،32، چشمگیر، قابل اعتنا، معتنابه، به یادماندنی، برجسته قابلتوجه

 نازنین، ارجمند،�644 صاحب شأن، بلند پایه، ممتاز ؛� مغتنم،�505به یادمانده 

 گرانبها، گرانمایه؛�178 معتبر، بانفوذ ،�866

، اهمیت داشتن، به شمار آمدن، وزنه ای بودن،� عددیمهمبودن ]فعل[

 به یاد ماندن،؛� بایستن؛�بودن، ارزش داشتن، معتبر بودن، اعتبار داشتن

 برتر؛�9 مربوط بودن ،�514، معنی داشتن 178 تأثیر داشتن ،�612انگیختن 

455، جلب توجه کردن 920 جلب احترام کردن ،�64، مقدم بودن 34بودن 

، به حساب آوردن، باخط زرنوشتن، جدی گرفتن، تأکیداهمیتدادن

، ارج گذاشتن، تجلیل482 قدرنهادن، پربهادادن ؛� اولویت دادن،�532کردن 

؛�197 منبسط کردن ◄ بزرگ کردن ؛�876کردن، سالروز نگهداشتن 

 ترجیح دادن ؛�920 احترام گذاشتن ،�546 اغراق کردن ،�528اعالن کردن 

، دارای ارزش و اهمیت شدن، اعتبار گرفتن اهمیتیافتن

⍃ 741 رئیس

 عدم اهمیت639
؛�~، بی اهمیتی، فقدان ارجحیت یا اولویت،  ضرورتعدماهمیت ]اسم[

به درد نخور،� آشغال، آت وآشغال، اباطیل، اپسیلون، پوش 

 اسباب دست ؛� نوچه، نوکر، پادو؛�، ملعبه، آلت دستبازیچه

، بیکاره، طفیلی، مرد پوشالی، کهتر، مرئوس، نوچه،شخصبیاهمیت

679 شخص تنبل ◄ انگل، پارازیت، سربار ؛�نوکر، پادو

، بی اثر، الکی،4، کم اهمیت، بی مقدار، بیهوده بیاهمیت ]صفت[

 کوچک؛� بازاری، آبگوشتی، ولش؛�، قابل اغماض33نامحسوس، ناچیز 

؛� بی محتوا، بی معنی؛� کم ارزش،�872، علی السویه، مختصر، حقیر 33

 فاقد؛�175دستخوش، درمعرض، دچار، مغلوب، تحت سیطره، منفعل 

ارجحیت یا اولویت، غیر ضروری

، ناچیز، جزیی، هیچ، آشغال، آبکی، بی مقدار، بی ارزش، غیرمهم،ناقابل

، بی بها، بی اعتبار، َپست، غث ▲بی اهمیت

 خوار؛�، به پشیزی نیارزیدن، اهمیت نداشتن، مهم نبودنناچیزبودن ]فعل[

 مالی نبودن، ناخن کوچکۀ کسی نشدن، ازاعتبار افتادن، خاکِ پایِ؛�بودن

 872کسی بودن، ارزش و اهمیت خودرا ازدست دادن، حقیر بودن 

، ناچیز شمردن، بها ندادن، به بازی گرفتن، آلت دستاهمیتندادن

قرار دادن،� خوار داشتن

⍃ 742، خادم 701، آسانی 35، کهتری 33 کوچکی

# 640 فایده 640
؛�، سودمندی، خاصیت، مطلوبیت، نفع، سود، فیض، انتفاعفایده ]اسم[

 استعمال، کاربرد، مصرف،؛�178 تاثیر ،�638خواص، خاصیت، اثر، اهمیت 

 حیز انتفاع، امکان؛� مناسبت،�628 غنیمت، وسیله بودن ،�673استفاده 

 ربح، سود،؛�157 حاصل، نتیجه، معلول ؛�673به کارگیری، قابلیت استفاده 

 بهره وری، بُرد،؛�771 صرفه، نفع، منفعت، افزایش سرمایه ،�803بهره 

 مطلوبیت گرایی ؛� افاضه، فایده رساندن، فیض رساندن، افاقه، افاده؛�عواید

، پشتیبان، کمک کننده، مددکار، یاری گر، یار،کمککار ]صفت[

706، یاری رسان703 یاور ◄خدمتگزار 

؛�، سودمند، دارای بازده، نافع، موثر، سودبخش، نتیجه بخش، زودبازدهمفید

 چندمنظوره،؛�173 موثر، کارآ ؛� دارای مزایا؛�771منفعت دار، سودآور 

 638 ، مهم703 یاور ؛�همه کاره، کارآمد، کاری، پُربار، مثبت، مثمر

، فایده داشتن، خاصیت داشتن، نفع داشتن، اثر بخشیدن،مفیدبودن ]فعل[

 سود رساندن، منفعت؛�742، خدمت کردن 703اثرگذاشتن، کمک کردن 



 احتراق ناقص ؛� کار نیم بند؛�، وقت کُشی728، شکست وقتتلفشده

، ضایعات، خاکروبه، زباله، تفاله، دورریز، پس ماند، نخاله، دُرد،آشغال

 آشغال دان،؛� آخال، آل وآشغال، آت وآشغال؛�649، کثافت 41باقیمانده 

؛� چیزدورانداختنی، النگ]و[دولنگ؛� آهن قراضه؛�آشغال دانی، زباله دان

 آشغال جمع کن ؛�634اتالف 

،4، بی مصرف،� بی لطف، بی موضوع، بیجا، بیهوده بیفایده ]صفت[

؛� عبث، الطائل، مهمل، یامفت، یاوه، بی معنی )بی معنا(؛�به دردنخور

بی ارزش، بی سکه، بی ثمر، بی خاصیت، مذبوحانه، بی حاصل، بی بَر، هدر،

 آشغال، بنجل، نخاله،؛�951 هرزه ؛� لغو؛�509، دلسرد کننده 728بی نتیجه 

آشغالی، بالاستفاده، ازکارافتاده، اسقاط، اسقاطی، آنتیک، دورانداختنی،

 772نامرغوب، ضایع شده 

؛�، بدون سود، ضررده، زیان آور، بی نفع وفایده، بی صرفه، بی سکهزیانده

728 ناموفق ؛�172بایر، بی ثمر 

، استفاده نداشتن، وقت را تلف کردن، کمکیبیفایدهبودن ]فعل[

 زحمت؛� به دردنخوردن، به دردی  نخوردن؛�172نبودن، بیحاصل بودن 

 172  سترون بودن؛�634بیخودی کشیدن، هرز رفتن، تلف شدن 

، وقت خودرا تلف کردن، بیهوده تالش کردن، آبوقتتلفکردن

درهاون کوبیدن، زحمت بیخودی کشیدن، تالش مذبوحانه کردن، ضایع

شدن، زحمت بیخودی کشیدن، کار بیهوده  و بی نتیجه کردن، آهنِ سرد

کوفتن )کوبیدن(، آفتابه خرج لحیم کردن، آفتابه خرج لولهنگ کردن،

؛�زحمت بیخودی کشیدن، سنگی به تاریکی زدن، بخیه به آب دوغ زدن

وقت دیگری را تلف کردن، دنبال )پیِ( نخودسیاه فرستادن 

⍃  Q728  شکست،695 عدم مهارت ،674عدم استفاده

 مصلحت642
 صواب، عالج، چاره،،�615، اقتضا، سیاست، صالح، خِیر مصلحت ]اسم[

 اقتضا،؛�915، وجود حق 24 مناسبت ؛�658 درمان ،�640درست، فایده 

،�627 لزوم، حاجت، احتیاج، نیاز ،�596ضرورت، ایجاب، وجوب، جبر 

 صالحدید، صوابدید، استصواب،�؛� مقتضا،�627، اضطرار 740اجبار 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام ؛�605مصلحت بینی، انتخاب 

، به حق24، مصلحت آمیز، مصلحتی، توصیه شده، مناسب مقتضی ]صفت[

 سیاسی،؛�627 الزم، موردنیاز ؛�596 ضروری، واجب، بایسته، جبری ؛�913

؛� صواب؛� سیاست آمیز، استصوابی، چاره، عالج کننده،�605انتخاب شده 

 بنابه اقتضای موقعیت، برحسب موقع، استطراداً،؛�مصلحت بین، باسیاست

خیراندیشانه، مستلزم 

، مصلحت اقتضا کردن، صالح بودن، شرایطمصلحتبودن ]فعل[

ایجاب کردن، نتیجه دادن،� ضروری بودن، اقتضا کردن، اقتضا داشتن،

 عدم مصلحت643
 عدم◄ ناشایستگی ؛�25، نامناسبت، ناسازگاری عدممصلحت ]اسم[

 بی سیاستی، بی فکری،؛�، زیان آوری138 بدوَقتی، بی موقعی ؛�695مهارت 

772 زیان، ضرر، خسران ؛�کوته بینی

 ناشایست، ناسزاوار،؛�924، خالف مصلحت، مذموم توصیهنشده ]صفت[

 نامستحق،؛�138 نابه هنگام ؛�25، ناسازگار 25، نامناسب 916بدون حق 

 607 غیرمقتضی، مردود ؛�916فقدان حق 

،499، اَبلَه 499، مصلحت نیاندیش، بیفکر، کوته بین، بی خرد بیسیاست

699، بی تزویر 481کوته فکر 

، درست نبودن، شرایط اقتضا نکردن، صحیحمصلحتنبودن ]فعل[

 ضرر زدن، بدی؛�641نبودن، اثری نداشتن، کمکی نکردن، بی فایده بودن 

 مصلحت؛�700 گرفتارکردن، به دردسر انداختن، سخت بودن ،�645کردن 

 607 ندانستن، تصویب نکردن، ردّ کردن

⍃ 731، فالکت 702، ممانعت 700 دشواری

 خوبی: صفات خوب انسان644
 حُسن،،�866، خوش نامی 766 شهرت ،�866، نیکویی، اعتبار خوبی ]اسم[

؛� مکارم، محاسن، خوبیها، الطاف، کرامات؛�تعالی، صفات خوب انسانی

، نیکوکاری،703، کمک 781نیکی، احسان، بخشش، کرم، لطف، دهش 

[، دولت، اقبال،615 خیر و سعادت ◄ ]خوبیهای دنیا ؛�897نیکخواهی 

؛�615 کیفیت، مرغوبیت، لطافت، مزیت، ُحسْن ،�615سعادت، خیر 

 34، برتری 34 مزیت ؛�826لذت بخشی 

، نخبگان، برگزیدگان، منتخبین، زبدگان، اعیان، عجایب، گروهخبرگان

؛�937 انسان واال ؛�868 طبقۀ حاکمه ،�638ویژه، مردمان عالیرتبه، فرد مهم 

 کاهن؛� علوی، سید؛�گزیده، برگزیده

، نابغه، اعجوبه،� شاگرد اول، تیزهوش، استثنایی، فوقبهتریِننوِعخود

؛�694 شاهکار ،�646 نمونۀ کمال ،�638العاده بااستعداد، فرد مهم 

؛� پهلوان، جهان پهلوان؛�890رکوردشکن، رکورددار،� پرفروش، بُت، عزیز 

 638 مهمترین بخش ؛� نورعلی نور؛�طرفه، نادره، ابوالعجایب

، حسنه، خوش،923 ستوده، پسندیده ؛�34، خوب، برتر نیکو ]صفت[

، واال، پرهیزگار929 بزرگ، سلطنتی، شریف ؛�مستحسن، نکو، نیک، نیکو

،935 بی گناه ؛� هژیر، بر، به؛� باکالس؛�824 خوشبخت، خرسند ؛�933



 615 ]محیط انسان:[� ارزشمند ؛�615 اعال ◄درجه یک، تَرازاول 

30، قابل قبول، غیر استثنایی، متوسط قابلتحمل

؛� قبول شدن؛�، محاسن فراوانی داشتن، نیکویی کردنخوببودن ]فعل[

 کیفیت داشتن، مرغوب بودن، مزیت؛�34ازآسمان افتادن، برتر بودن 

915 حق بودن ؛�615داشتن، ِخیر داشتن 

 خوبی کردن، لطف کردن،؛�، تهذیب کردن، ارتقا دادنخوبکردن

 654 کیفیت را باال بردن، بهتر کردن ؛�897حسن نیت داشتن 

⍃ 642 مصلحتQ، 694 مهارتQ، 696 کارشناسQ،  گرانی727کامیابی ،

897 نیکخواهی ،864Q شگفت ،846Q خوش سلیقگی ،841 زیبایی ،811

 بدی: صفات بد انسان645
،934 شیطنت، خباثت، شرارت ]صفات بد انسانی[: ؛�، پستیبدی ]اسم[

، بددهانی،930بدجنسی، بدخویی، موذیگری، بدکاری، تبهکاری، نادرستی 

ناسزاگویی، فحاشی، هرزگی، سوءنیت، ناقالیی، بدطینتی، ناجوانمردی،�

؛� اسائه،� بدی کردن؛�872 حقارت ◄ناجنسی، دافعه، فرومایگی، رذالت 

،�655[:، زشتی، کثافت، فساد، خرابی، آسیب 616 شر ◄]بدیهای محیط 

 بدآمد ؛�616 شر ◄مضرت، ضرر، گزند، عیب 

 فاسق، بدذات، بدکار،،�816، فرومایه، خسیس 934، َپست، فاسد بد ]صفت[

، خبیث، دارای954، موذی، تبهکار، قانون شکن 934بدجنس، شرور 

، ناجنس، بدرگ،938سوءنیت، ناقال، بدطینت، آبزیرکاه، ناجوانمرد، نامرد 

616 عاطل وباطل، مضر ؛�847 بی ادب، بی تربیت ؛� بَده؛�بدذات

 چندش آور،،�888، وقیح، تهوع آور، وق زده، نفرت انگیز ناخوشایند

854 ترسناک ؛�867بدنام 

، لعنتی، لعین، نفرین شده، مستحق توهین، ملعون، رجیم،سزاوارلعنت

رانده شده 

؛�827، ضرر زدن، صدمه زدن، آسیب رساندن، آزردن بدیکردن ]فعل[

 بد؛�آهنگِ کسی )چیزی( کردن )داشتن(، بد کردن به کسی، بد کردن

 ازشکل طبیعی خارج،�655بودن برای کسی، مجروح کردن، آسیب زدن 

،914 شیطنت کردن، مورد ظلم قراردادن� ؛�951 فاسد کردن ؛�655کردن 

 898 بدی کسی را خواستن ،�827عذاب دادن 

 ازشکل،�655، برایش بد بودن،� مجروح کردن، آسیب زدن بدبودن

 فایده ای؛�811 خرج برداشتن، گران بودن ؛�655طبیعی خارج کردن 

 641نداشتن، بیفایده بودن 

⍃ 898 بدخواهی 

 کمال646
، ایده آل، معصومیت، خطاناپذیری، بلوغ، پختگی، رشد،کمال ]اسم[

 کار،�694 شاهکار ؛�23الگو، مدل، استاندارد،� الگوی نخستین، سرمشق 

864خارق العاده 

، کامل،تمام و کمال، به تمام معنا، عالی، درجه یک،تمامعیار ]صفت[

 ایدآل؛�669 پخته، بالغ، بالغه، رسیده ؛�درمنتهای کمال، به غایت کمال، تام

 مطلق، خالص، ساده؛� معصوم،� منزه ازگناه؛�)ایده آل(، آرمانی، کالسیک

 864 شگفت آور ؛�52، تمام، دست نخورده 44

، بی نقص، بی عیب ونقص، سالم، درست، صحیح، یکجا،بیعیب

 منزه، پاکیزه، پاک، تمیز ؛� پخته؛� به هنجار؛�52دست نخورده 

 تکمیل کردن، کامل؛�، به حد کمال رساندنبهکمالرساندن ]فعل[

 رسیده کردن، آماده؛�725کردن، تمام کردن، به پایان رساندن، انجام دادن 

 669 کردن

، پاک شدن، بری شدن، بی عیب شدن، کامل شدن،بهکمالرسیدن

 کمال داشتن، منزه بودن،� آخر چیزی بودن؛�کمال یافتن، منزه شدن

⍃ 650 تندرستیQ، 841 زیباییQ، 864 شگفتQ، 937 انسان واال

 نقص: فقدان کمال647
، کاستی، نارسایی،55، خدشه، نقصان 495، فقدان کمال، خطا نقص ]اسم[

،17 ناهمگنی ؛�▼ شائبه، نقیصه، عیب؛�اشکال، ایراد، به حد کمال نرسیدن

؛� خرابی، خرده، صدمه؛�636 عدم کفایت ،�627 نیاز ،�670عقب ماندگی 

؛�661 آسیب پذیری ؛�55کاهش، کمبود، کمی، کامل نبودن، نقصان 

 35کهتری 

؛�495، نقص، شائبه، شایبه، نقیصه، خدشه، علت، کمبود، نامیزانی عیب

،�845 لکه ؛�201تَرَک، مو، خَش، خراش، ساییدگی، خوردگی، شکاف 

 جراحت، آسیب، صدمه،؛�842 ننگ، چیز زشت ؛�649لک، رنگ، چرک 

 عیوب ؛� نیازمندی؛�651خرده، خرابی، زخم 

؛�17، بدون کمال، خدشه دار، مخدوش، ناصاف، ناهمگن ناقص ]صفت[

 آسیب پذیر؛�695معیوب، عیبناک، ناتمام، نیمه تمام، سوراخ، سمبل شده 

 داغان،؛� استفاده شده، مستعمل؛�845 دست زده، دست خورده، لکه دار ؛�661

؛� ناپخته؛� جایزالخطا؛�655 فرسوده ،�655آسیب دیده، ساییده، زوال یافته 

 بی سیرت،؛� پوک، خالی، پوچ؛�726 معلق، ناتمام ؛�ناقص االعضا، علیل، ابتر

 ضربه دیده، لَنگ، نامیزان، نامتقارن، به هم ریخته؛�916مظلوم،� بدون حق 

55 ناقص ◄ ناکامل ؛�246



 پاکیزگی648
، نظافت، طهارت، تمیزی، پاکی، صفا، تازگی، نزهت،پاکیزگی ]اسم[

؛�44 خلوص ؛�950 طهارت، عفت ؛� سفیدی، صیغل؛�تطهیر، تنظیف

 پلشت بری ؛�658بهداشت، پیشگیری 

، پاکسازی، خانه تکانی نوروز، گردگیری، چرک زدایی،شستشو

 تطهیر، غسل،؛�گندزدایی، باد گرفتن، جاروکشی، جاروپارو، رُفت ورو

 تصفیه، پاکسازی، گزینش؛� استریل کردن؛� تنقیه؛�تغسیل، تصفیه، پاالیش

 تنقیح،؛� ماشین لباسشویی؛� آبمالی، آبکشی؛� خشک شویی؛�605 انتخاب ◄

843پیرایش، زیباسازی 

 وضو، مسح، غسل، تطهیر، دست نماز،؛�، آبتنی، حمام، دوشاستحمام

 ▼ حمام، محل شستشو؛� آبمالی، غرغره، استبرا؛�مس، تیمم

، حمام، گرمابه،� سونا، جکوزی، آب زن، دستشویی،محلشستشو

 حمام عمومی، خزینه، تابخانه؛�649توالت، دست به آب 

، مادۀ پاک کننده، مادۀ شوینده، دیترجنت، شامپو، پودر لباسشویی،صابون

 محلول ضدعفونی کننده، دتول، ساولن، بتادین،؛�گرد رختشویی

 واجبی، نوره، کرم؛� خمیر ریش، خمیر دندان؛� آمونیاک؛�آنتی سپتیک

 خاکستر ؛� پودر رختشویی، تاید، وایتکس؛�موبَر، موم

، جارو، خاک انداز، اسفنج، لیف، کیسه، برس، مسواک،وسیلۀنظافت

 پارچۀ◄جاروبرقی، ماهوت پاک کن، گردروب، پارچۀ گردگیری 

 تشت؛� پارو؛�▼نظافت

، حوله، پارچۀ )کهنۀ( گردگیری، دستمال کاغذی، حولۀپارچۀنظافت

صورت، تنظیف، تنزیب 

، رفتگر، سپور، جاروکش، گازر، لباس شور، ظرف شور،نظافتچی

 حمامی، گرمابه دار،� گرمابه بان، دالک، کیسه کش،؛� خشک شویی؛�واکسی

 )جامه( رخت شوی، سپیدکار، خشک شویی ؛�سلمانی

، پاکیزه، منزه، شسته، شسته شده، آب شور، تمیز، دست نزده،پاک ]صفت[

 طاهر، مطهر، منزه،؛� پرداخته، سترده، زدوده؛�براق، طاهر، نظیف، بی آالیش

 پالوده، پاالیش شده، تصفیه شده،؛�935 مبرا، بی گناه ؛�مهذب، مباح

 زکی، نزیه، مروق،؛�44، غیرمخلوط 44، صافی، ساده 44تقطیرشده، خالص 

مصفا، اطهار 

، بهداشتی، تمیزکننده، ضدعفونی کننده، شوینده، زداینده،پاککننده

گندزدا، پلشت بر 

، شُستن، آب کشیدن، آب زدن، غسل کردن، برقپاککردن ]فعل[

 بُردن، ستردن، زدودن، تراشیدن،؛�انداختن، اتو کردن، گردگیری کردن

 تصفیه؛� تنقیح کردن؛�برداشتن، محو کردن، منزه کردن، تمیز کردن

؛� غسل کردن، طهارت گرفتن، وضو گرفتن؛�کردن، پالودن، پاالیش کردن

 ناخن؛�رُفتن، جاروکردن، روبیدن، روفتن، آبپاشی کردن، آبجارو کردن

 ناپاکی . آلودگی649
،51، نجاست، آلودگی، آالیش، فساد ▼، کثافت، چرکناپاکی ]اسم[

 آشغال؛�930 ادبار، نادرستی ؛�951 بی عفتی ؛�616 پلیدی، شر؛�651عفونت

▼ لجن، گنداب،�641

؛�425 رنگ ؛�888 ننگ ؛� لک، پیس، پلشت،�845، نجاست، لکه چرک

302مدفوع 

؛�، پس آب، فاضالب، سپتیک، لجن، منجالب، آب ظرفشوییگنداب

255 حفره ◄ چاه ؛�351، کانال 350 نهر ؛�فاضل آب

، مستراح، دستشویی، دبلیوسی، توالت، آبریزگاه عمومی،دستبهآب

موال 

، سینک آشپزخانه، راه آب، مجرای فاضالب، اگو،محلفاضالب

641 آشغال دان، آشغال دانی، زباله دان، آشغال ؛�آبشی، منجالب

، کثافت، چرک، خبیث، شرور، پلید، ملحد، محاربشخصکثیف

باخدا، مفسد فی االرض، خوک، دزد

، آب نکشیده، آغشته، ناشور، تیره، آلوده، متعفن، ناگواراناپاک ]صفت[

 951، تباه، بی عفت 980 بی تقوا ،�616 پلید ؛�43، ناخالص 397 بدبو ،�653

، ملوث، آلوده، نجس، چرک، چرکین، آردی، گردگرفته، نارُفته،کثیف

؛� ادراری؛� چرک آلود، ریم آلود، لچر؛�347 تیره، گلی، لجنی، باتالقی ؛�پلید

 61 بهم ریخته، آشفته ؛�اخی، اخ

، کثیف شدن، گرد گرفتن، کپک زدن، فاسد شدن،کثیفبودن ]فعل[

51تجزیه شدن 

، آغشتن، آلودن، آلوده کردن، آالییدن، خاکی کردن،کثیفکردن

 بی حرمتی کردن، بی؛�655 زخمی کردن، مجروح کردن ؛�لکه دار کردن

 980عفت کردن، بی تقوا بودن 

⍃ 651 بیماریQ، 653 ناگواراییQ، 655 زوال 

# 650 تندرستی . سالمت 650
، سالمت، سالمتی، صحت مزاج، عافیت، بهداشت، بنیه،تندرستی ]اسم[

؛�658 بهداشت، پیشگیری ؛�174، طراوت، شادابی 162استقامت، قدرت 

؛�658 شفا، بهبود، بهبودی، درمان ؛�652 سالمت غذا، گوارایی؛�فیت بودن

817وضعیت جسمی، حال، احوال، خوی 



ناسالمتی، ناسالمی، علیلی، درد، دردمندی، رنجوری، حساسیت، بیماری،

 بی اشتهایی، نقاهت،؛� هیپوکوندریا؛� ناراحتی مزمن؛� آلرژی؛�▼مرض

بیمارخیزی

، بدحالی، عالئم، عالئم بیماری، عالئم اعالم شدۀ بیمار، سمتوم،ناخوشی

سندروم، نشانگان: تب، درد، لرز، تشنج، لقوه، شوک، حمله، تهوع،

دل پیچه، غش )غشوه(، بیهوشی، اغما، سرگیجه، دوار، منگ بودن، عرق

کردن، بی اشتهایی، یبوست، اسیدوز، آْفت، بار، آبسه، آلرژی، آمبولی،

آنمی، کم خونی، تنش، استرس، نارکوز، نارسایی، خیز، استسقا، اتساع،

،�655 از دست دادن سالمت، زوال ؛�احتقان، ناسور، اِدم، اورمی، اعتیاد

 بیحسی، خواب رفتگی ؛�163معلولیت، ضعف 

؛�، بیماری، بی نظمی، علت، عارضه، مبتال به، مریضی، ابتال، ناعالجیمرض

 بیماریهای؛� سوء تغذیه، مرض بدخیم، امراض عصبی؛�مرض مادرزادی

واگیر، بیماری همه گیر، امراض� مسری )ساری(، بیماری بومی، بیماری

 بوتولیسم، پالسمودیوم ؛�949 اعتیاد ؛� بعد از بیماری، نقاهت؛�گرمسیری

،▼ سرایت؛� پاندمیک؛�، انتشار، همه گیری176، فراگیری، شیوع اپیدمی

 ناقل بیماری؛�659 بال، آفَت ،�659 طاعون، مایۀ هالک ؛�انتقال

 میکرب؛�، سرایت، انتقال، مسری بودن، واگیر، آلودگی، تعفنعفونت

؛� مسمومیت، مسمومیت خون، سپسیس؛� ویروس، باکتری، باسیل،�659

بیماری عفونی، دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، سرخک، فلج اطفال، پولیو، فلج

؛�شل حاد، اوریون، وبا، سرخجه، یرقان، هپاتیت، ایدز، تیفوس، تیفوئید

 آمیب، بروسال ؛�توکسوپالسموز

 ددت؛� پشۀ آنوفل؛�، تب نوبه، تب راجعهماالریا

، اسهال و302، دیسانتری، بیرون روی، بیرون روش، مدفوع اسهال

 وبا، اِلتور، اسهال خونی؛�استفراغ، پیچش، کولیت

، تهوع، استفراغ، نفخ، ترشا، زخم معده، ورم روده، کولیت،سوءهاضمه

زخم اثناعشر، یبوست، ناروانی، مسمومیت غذایی

، سرفه، سرماخوردگی، آب ریزش بینی، سینوزیت، آسم،بیماریتنفسی

ذات الریه، پنومونی،� گلودرد استرپتوککی، خروسک، الرانژیت، آنژین،

برونشیت، آنفوالنزا 

، آنژین پکتوریس، آنژین صدری)قلبی(، تپش، حملۀ قلبی،بیماریقلبی

انفاکتوس )آنفارکتوس(، سکته، ایست قلبی، بیماری عروق قلبی

، هایپرتنژن، اسپاسم، اتساع شرایینفشارخون

، توبرکلوزیس، بیماری باریک، توبرکولوزسل

، تومور، غده، رشد سرطانی،� تومور خوش خیم، سرطان پوست،سرطان

مالنوم، سرطان معده، ...

، خارش، اگزما، بثورات جلدی، جوش صورت، آکنه،بیماریپوستی

عرق سوز، کورک، دمل، غده، تاول، زگیل، تب خال، آفت دهان، ماده،

، آرتروز،▲ عفونت◄، امراض عصبی، بیماری عفونی سایربیماریها

آفتاب زدگی، آلزایمر، باد فتق، بادِ سرخ، آپاندیسیت، آپاندیس، آویزه،

اِبوال، اسکوربوت،� الکلیسم، برِی بری، بواسیر،� غمباد، گواتر، ام اس، مولتیپل

اسکلروز، ...

 خراشیدگی، پاره شدگی، له شدگی،،�655، بریدگی، جراحت زخم

 ضرب، آسیب،؛� کوفتگی، کوب؛�سوراخ شدگی،� کوفتگی، ریش، التهاب

؛� سوختگی، درصد سوختگی، درجۀ سوختگی: خفیف، شدید؛�صدمه، جرح

 دمل، میخچه،؛� خونریزی، خونریزی داخلی؛� شکستگی، دررفتگی؛�شوک

 253، ورم ▲غده، بیماری پوستی

 جنون گاوی، تب برفی،؛� هاری؛�، بیماری دامیبیماریحیوانات

 آنفوالنزای مرغی؛�آبلۀگاوی، آبلۀگوسفندی، مشمشه

؛� مسلول، مسموم؛�، مریض، دیوانه،� معلول، بستری، ناخوششخصبیمار

 363 مقتول، کشته شده ؛�655مضروب، مصدوم، مجروح 

، پاتولوژی، تشخیص، تشخیص طبی، دیاگنوز،آسیبشناسی

، رادیوگرافی،461 آزمایش طبی، آزمایش ؛�ویروس شناسی، پاراکلینیک

عکس برداری� اشعۀ ایکس، آنژیوگرافی، آندوسکوپی، ادیومتری، اسکن،

ام آرآی، الکترومیوگرافی، الکتروکاردیوگرافی، الکتروآنسفالوگرافی،

ماموگرافی 

، بیحال، ناتوان،163، ناخوش، ناتندرست، رنجور، ضعیف ناسالم ]صفت[

 تبدار، تب زده، تب آلود،؛�827 دردمند، ناراحت ؛�رنگ پریده، متشنج

 آش والش، بادبادی، ناخوش احوال، اسهالی، ناسور،� آزرده،؛�ملتهب، تبناک

 ناقل ؛� ناقص العضو؛�عقیم

 عاجز، عالج؛�▼، بستری، مریض، مبتال، دچار، مبتال به مرض مشخصبیمار

 مجروح، زخمی، شوکه، مصدوم، مضروب،؛�ناپذیر، درحال موت، مردنی

؛� رنجور، دردمند، ناتوان، علیل، معلول، غر، ضعیف، داغان؛�آسیب دیده

 مناسب بیمار، پرهیزانه ؛� آهمند، سقیم، ناسور؛�503 مجنون ◄بیمار روانی 

، مسلول، مسموم،� کم خون، فلج، افلیج، سرطانی،مبتالبهمرضمشخص

 هار؛�علیل، معلول، مارگزیده، یبس، مصروع

 بومی،؛�▼، العالج، درمان ناپذیر، ناعالج، مسریصفاتبیماری

گرمسیری، سردسیری

، واگیردار، ساری، ویروسی، میکروبی، عفونی، باکتریایی، واگیر،ُمسری

 آمیزشی ؛�همه گیر، اپیدمیک، پاندمیک



650 تندرستی

 اقدامات بهداشتی، طب؛� سالمت، صحت؛�، حفظ الصحهبهداشت

پیشگیری، واکسناسیون، پاستوریزه کردن، پاستوریزاسیون، استرلیزاسیون،

؛�658 بهداری، بیمارستان ؛� آفتاب گرفتن، برنزه شدن؛�سترون کردن

 648 استحمام ،�648پاکیزگی 

 بهداشت محیط کار؛�، بازرس بهداریمتخصصبهداشت

؛�، سازگار، سالم، صحی، بهداشتی، استریل )استریلیزه(، تازهگوارا ]صفت[

؛� مهنا، ناجع، نوشه؛�390خوشگوار، آبدار، نوشین، نوش، خوشمزه 

پاستوریزه

، استرلیزه کردن، سترون کردن، پاستوریزهبهداشتیکردن ]فعل[

 نظافت کردن،؛�883 قرنطینه کردن، منزوی کردن ؛� تلقیح کردن؛�کردن

 648 پاک کردن

⍃ 644 خوبیQ، 648 پاکیزگیQ، 650 تندرستیQ، 682 تالش

 ناگوارایی653
؛�649 آلودگی، ناپاکی ،�651، ناسالمی، تعفن، عفونت ناگوارایی ]اسم[

 چیزناگوارا،� آب؛�محیط ناسالم، خیابان پردود، باتالق، لجنزار، اتاق خفه

آلوده، نان بیات، هوای راکد

؛�، ناسالم، ناسازگار، غیر آشامیدنی، آلوده، غیربهداشتیناگوارا ]صفت[

397 بدبو ؛�بیات، شب مانده، راکد، خفه ]هوا[�

 بدبو، گند، عفن؛�362 مهلک، مضر، کشنده ،�651، گندیده، مسری متعفن

، گندیده،949 مُخدّر، مستی آور ،�659، مسموم کننده، زهرآگین َسّمی

 زهرآلود، سم آلود، سم دار؛�362 کشنده ،�659مهلک 

⍃ 616، شّر 362 ُکشتنQ، 649 ناپاکیQ، 651 بیماری

654Qبهبود 
؛�، پیشرفت، ترقی، توسعه، رُشد، بالندگی، پویایی، تقدمبهبود ]اسم[

 به سازی، عمران، عمارت، احداث،؛�اصالح، بهینه سازی، ارتقا، ترفیع

 آبادسازی، آبادانی، بیابان زدایی، مدرنیزاسیون، توسعه،؛�164ساختمان 

 روند روبه رشد،؛�730 رفاه، محرومیت زدایی، خوشبختی ؛�843زیباسازی 

 تصحیح، تغییر؛�310، ترفیع 308، ارتقا، صعود 36رشد، تزاید، افزایش 

 658 درمان ،�831 بهبود حال، التیام، افاقه، تسکین ؛�656، بازسازی 143

 متمم؛�656 بازسازی ،�656، مرمت، اصالح، تصحیح، رفو، تعمیر ترمیم

 اصالحیه،؛�658 ارتودنسی، ترمیم طبی، هنر پزشکی ؛�نوشتن، اصالح

 ▼ رفرمیست◄ ترمیم کننده ؛�31 جبران ؛�الحاقیه، متمم

؛�، ادب، تربیت، پرورش، تهذیب، هنر، ادبیات490، فرهنگ تمدن

 آداب دانی، فرهیختگی، معلومات، بینش،؛�316شهرنشینی، مدنیت، تکامل 

؛� بهبوددهنده، ترمیم کننده، ویراستار؛�690دلیل، مقتدا، پیشوا، رهبر 

625 فرد مترقی، متجدد، آدم میانه رو ؛�656تعمیرکننده: پینه دوز، تعمیرکار 

، پیشرفته، بهترشده، رونق گرفته، شکوفا، اصالح شده،بهبودیافته ]صفت[

 تعمیری، مرمت یافته، مرمت شده، تعمیرشده،؛�مصحح، تصحیح شده

 مرتفع، برطرف،؛� بهبودپذیر، قابل اصالح؛� اصالحی؛�656بازسازی شده 

زایل، رفع شده 

 مترقی، متجدد،؛�656، درحال توسعه، بالنده، بازسازی شده درحالبهبود

 عمرانی، آبادانی،؛�متمدن کننده، اصالح طلب، اصالح طلبانه، رفرمیست، پویا

 متمدن، بافرهنگ، پیشرفته ؛� بهبودپذیر، قابل اصالح؛�فرهنگی

، بهبود یافتن، خوب شدن وضع، روبه بهبود گذاشتن،بهترشدن ]فعل[

 آدم؛� پیشرفت کردن، بالیدن،�656رفاه به دست آوردن، بازسازی شدن 

 به هم آمدن، التیام پیدا کردن، بهبود یافتن، خوب شدن،؛�شدن، اصالح شدن

 باال آمدن، باال کشیدن ؛�658درمان شدن 

،▼، بهبود دادن، خوب کردن، ترقی دادن، اصالح کردنبهترکردن

 مرمت کردن، وصله پینه کردن، تعمیر؛�143اصالحات کردن، تغییر دادن 

 به هم؛�648، پاک کردن 178، تأثیر داشتن 147 تبدیل کردن ؛�656کردن 

 آب بندی کردن، هرس؛�658 درمان کردن ؛�آوردن، باال بردن، باال کشیدن

کردن

 تجدید سازمان کردن،�648، تصحیح کردن، تطهیر کردن اصالحکردن

⍃ 656، بازسازی 285 پیشرویQ، 738، سرپیچی 730 خوشبختی 

 زوال . فرسایش655
، افول، سقوط، کاهش ارزش،▼، فساد، انحطاط، اضمحاللزوال ]اسم[

،�634 فرسایش، استهالک، سایش، اتالف ؛�286نقصان، نقص، پسرفت 

 نورعلی نور؛� ازکارافتادگی؛� هوازدگی؛�▼، جراحت▼ آسیب؛�37کاهش 

 سقوط، فروریزی،؛�165، انقراض، انحالل، انهدام، تخریب اضمحالل

،361، نسخ، مرگ 2 ، نیستی، عدم2  انقراض، نابودی؛�51فروپاشی، تجزیه 

37 کاهش ،�634 اتالف ؛�479 بطالن، ابطال ؛�165هالک، محو، ویرانی 

، ایراد ضرب وجرح، ضایع کردن، تضییع، فرسایش، استهالک،آسیب

؛� صدمه، ضرب، جرح؛�675 سوء استفاده ،�645 بدی ،�634سایش، اتالف 

 آفت، بال، فتنه، مصیبت،؛� ازالۀ بکارت؛�772زیان، ضرر، مضرت، خسران 

 نقص،�647 خوردگی، زنگ، پوسیدگی، عیب ؛�659نکبت، مایۀ هالک 



  391ترش مزه، بدمزه 

 زنگ زده،؛�، ژنده، مندرس، وصله پینه، پاره، پاره پوره، پاره پارهفرسوده

 مستعمل،؛�37 کاهنده ◄ مستهلک، تقلیل یافته، کاسته ؛�51تجزیه شده 

 تاراج شده،؛� ازجنگ برگشته؛�673، مورد استفاده 127نخ نما، کهنه، قدیمی 

 165، خرابه،� ویرانه 165ویران، خراب 

، مضروب، مصدوم، کوفته، زخم وزیلی، آش والش، زخمی،مجروح

 651 افلیج، علیل، مبتال ؛�651 بیمار ،�827ناراحت 

 ضارب،؛�898 ایذایی ؛�634، فرساینده، ساینده، تلف کننده آسیبزننده

684 توان فرسا، خسته کننده ؛�712 حمله کننده ،�898اذیت کن 

 آسیب؛�، فرسودن، مستهلک شدن، پوسیدن، کهنه شدنزوالیافتن ]فعل[

دیدن، دچار صدمه و گزند شدن، صدمه خوردن، صدمه دیدن، فروریختن،

 منقرض شدن،؛� پژمردن، خشکیدن، آفت زدن؛�ناقص شدن، معیوب شدن

، پس رفتن37 کاهش یافتن ،�657 عود کردن ؛�فروپاشیدن، منحل شدن

؛�  ناف انداختن؛� ازپا درآمدن؛� فاسد شدن، زنگ زدن، پست شدن؛�286

به پستی گراییدن، منحط شدن 

، ازریخت انداختن، کج وکوله کردن،ازشکلطبیعیخارجکردن

بُریدن، پاره کردن، جر دادن، گسیختن، شکافتن، خط انداختن، پیچاندن،

تاب دادن، قُر کردن، درب وداغان کردن، کش دادن، کج کردن، بدقواره

 منحرف کردن،؛�675 سوءاستفاده کردن ؛�246کردن، بدشکل کردن 

 535بدآموزی کردن 

 آسیب به کسی؛� خسارت وارد آوردن،�845، معیوب کردن آسیبزدن

)چیزی( رساندن، آهنگِ کسی )چیزی( کردن )داشتن(، آهش کسی را

 خرابکاری کردن، سابوتاژ کردن، به هم ریختن،؛�645گرفتن، بدی کردن 

 دستکاری کردن، فضولی،�695 دست وپاچلفتی بودن ؛�63مغشوش کردن 

؛�812 ارزان کردن ؛�847 مبتذل کردن ؛�832 سخت تر کردن ؛�678کردن 

 165 ، خراب کردن788غارت کردن 

، مصدوم کردن، دریدن، ناقص کردن، چنگ کشیدن،مجروحکردن

 مبتال کردن، گرفتار کردن، دچار کردن؛�ضربه زدن

، مستهلک کردن، ساییدن، خوردن، پوساندن، فاسد کردن،فرسودن

 هدر،�673 استفاده کردن ؛�▲ آسیب زدن؛�پژمردن، خشکاندن، کهنه کردن

634دادن، تلف کردن 

⍃ 649 ناپاکیQ، 657 عودQ، 832 تشدید دردQ،845  لکه

 بازسازی656
، ابقا، نوسازی،� مدرنیزاسیون، اعاده، بازیافت، تجدید،بازسازی ]اسم[

 برقراری )مجدد(،،�31، برگرداندن به وضع اولیه، بازیافت، جبران ▼احیا

؛�31 تعدیل، جبران ؛�▼ تعمیر؛�787بازگشایی، بازگشت، برگشت، استرداد 

؛� جراحی پالستیک؛�بتونه کاری، درست کردن، تعویض قطعات، پنچرگیری

وصله، پینه، تقویت

، تجدید، رستاخیز، زنده سازی، ازسرگیری، دوبارگی، نوسازی،احیا

؛� احیای شیمیایی؛� تنفس مصنوعی؛� نقاهت، برگشت؛� نو تازگی، حیات

،971[، بهشت 973 اصول دین ◄رستاخیز، رستخیز، قیامت، محشر، ]معاد 

 نوزایی،؛�جزا، روز حساب، روز بازخواست  یوم الدین، روز؛�124آینده 

91 تجدید، تکراردوبار ؛�[149 انقالب ◄رنسانس، ]

 بازسازی؛�، پینه دوز، مکانیک، صافکار، رفوگر، پاره دوز، نجارتعمیرکار

 درمان کننده،؛�654 رفرمیست ◄کننده، ترمیم کننده، اصالح کننده، مصلح 

 جراح پالستیک ،�658 پزشک ؛�شفادهنده

 تعمیری،؛�، احیاشده، نوسازی شده، مثل نوبازسازیشده ]صفت[

 مرتفع ؛�654 مرمت شده،� بهبودیافته ؛�اصالحی

 بهبود دهنده،،�658 تقویتی، درمانی ،�685، نیروبخش بازسازیکننده

؛�احیاکننده، زندگی بخش، جانبخش، فرح بخش، ممدحیات، مفرح ذات

 مفرح، نزهت بخش، شادی بخش، سرنخ،�؛�ترمیمی، مرمت کننده، اصالحی

 باصفا، دلگشا، خوش منظره، دلباز؛�68 نقطۀ آغاز ◄کلید، ماشه، آغازکننده 

 183 وسیع ◄

،�685، دوباره برقرار شدن، بخودآمدن، تازه شدن بازسازیشدن ]فعل[

بهبود یافتن، زنده ماندن، جان سالم به دربردن، آب رفته به جوی ]باز[آمدن،�

تجدید شدن، احیا شدن، ابقا شدن

، به حالت نخست برگرداندن،� برگرداندن،� بازگرداندن،بازسازیکردن

؛�به هم آوردن، بهبود دادن، ابقا کردن، در سمت خود ابقا کردن، فراخواندن

 پس دادن، بازپرداخت کردن ؛�، تجدیدکردن▼احیاکردن

، زنده کردن، تقویت کردن، بهوش آوردن، جوان کردناحیاکردن

 عالج کردن، برطرف کردن، ازبین بردن،،�658، درمان کردن شفادادن

 پرستاری؛�ریشه کن کردن، خوب کردن، معالجه کردن، بهبود دادن

 457کردن، تیمار کردن، تروخشک کردن، مراقبت کردن 

 رتوش،�654، اصالح کردن، ترمیم کردن، بهتر کردن تعمیرکردن

کردن، صاف کاری کردن 

پس گرفتن، جبران کردن، آب رفته به ، بازدوبارهبهدستآوردن

جوی بازآمدن، بازیافتن، بازیافت کردن، مجدداً تسخیر کردن، وصول

 773کردن، زنده کردن، صاحب شدن 



 عودکردن بیماری، افت کردن، بازافتادن، سیر؛�به جایگاه خود بازگشتن

قهقرایی کردن

⍃ 655، زوال 148 رجعت 

 درمان658
 امداد،�؛�، عالج، شفا، چاره، مداوا، معالجه، تیمار، دفع، رفعدرمان ]اسم[

 طبابت، معاینه،؛�▼ دارو◄ خواص دارویی ؛� پرستاری، تیمار؛�703کمک 

؛� بهبود حال، التیام، درمان یافتن، استعالج؛�▼ویزیت، تجویز، هنر پزشکی

▼ علوم پزشکی؛�469 امکان ◄ چاره، گزیر ؛�الکسیر

 استعمال دارو، استعمال، مصرف،؛�، دوا، درمان، داروی گیاهیدارو

 قرص، کپسول، شربت، سیروپ، شیاف، کرم، پماد، ضماد،؛�673استفاده 

 داروی؛�آمپول، جوشانده، بخور، الکترولیت، انفیه، غرغره، مایه، واکسن

پیری، آب حیات، آب زندگی، آب بقا، آب خضر، آب جاویدان، آب

؛� داروی سنتی، سردی و گرمی؛� آرام بخش، انسولین؛� اکسیر؛�حیوان

 319، شیمی ▼فارماکولوژی، داروسازی، علم پزشکی

 ایمنی،؛� حشره کش؛� قرنطینه، ضدعفونی،�652، بهداشت پیشگیری

 مقاومت،؛�ایمن سازی، واکسناسیون، واکسیناسیون، آبله کوبی، مایه کوبی

 تنظیم خانواده،�؛� تلقیح؛�153ایمنی، مصونیت، سیستم ایمنی بدن، پایداری 

جلوگیری، قرص ضدبارداری، کاندوم، کاپوت، آی یودی، کپسول

 لوله بستن، توبکتومی،�؛�زیرپوست، جلوگیری بین فواصل حاملگی

وازکتومی

 محلول؛� تب بر، مسکن؛�، پادزیست، آنتی بیوتیک، آنتی بادیپادزهر

ضدعفونی، ضدعفونی کننده، میکروب کش، آنتی سپتیک، پرمنگنات،

ساولن، دتول، بتادین، آب اکسیژنه، کلر، مرکورکرم، دواگلی، یدوفرم،

 واکسن، ب.ث.ژ ؛� آسپیرین، استامینوفن؛�اتانول، الکل سفید

 خلط؛�، ملین، روغن کرچک، تنقیه، شیر منیزیوممسهل.خلطآور

آور، اکسپکتوران

 نیروزا، داروی تقویتی، شربت،�612، داروی محرک تقویتکننده

نیروبخش، تونیک، داروی مقوی، معجون، نشاط آور، مفرح، حیات بخش،

 ماسک ؛� دوپینگ؛�شفابخش، ویتامین، ویتامین ث، اسیدآسکوربیک

؛�، نارکوتیک، مواد، تریاک، هروئین، مورفین، آرامش بخشموادمخدر

 مواد توهّم زا،؛� حشیش، علف، گراس، ماری جوانا؛�تریاک، افیون، خشخاش

 949، مستی 301 تلخی، مشروب، نوشیدنی ؛�949 اعتیاد ؛�ال اس دی

 357  چربی، پیه، روغن؛�658، پماد، ضماد، کرم مرهم

 نوار، باند، چسب؛�، گاز استریل، تنزیب، پنبۀ ئیدروفیلپوششطبی

؛�زخم، مشمع، گچ، تامپون، بیضه بند، کمپرس آب گرم، کمپرس آب سرد

آتل

 بازپروری ؛�تجربی

 پیوند عضو،؛�، عمل، بخیه، بخیه زدن )کردن، کشیدن(، حجامتجراحی

؛� بیهوشی، بیهوشی موضعی، بیحسی، بیهوشی کامل؛� قطع عضو؛�پیوند اعضا

 بای پس ؛�جراحی پالستیک، ایمپلنت

 کمکهای اولیه، تزریق، بانداژ، باندپیچی،؛�، مراقبت پزشکی، درمانتراپی

 شیمی درمانی، هیدروتراپی، آب درمانی،؛�پاشویه، انفوزیون، اورژانس

برق درمانی، اکسیژن تراپی، ترموتراپی، گرمادرمانی 

، کلینیک، مریضخانه، درمانگاه، پلی کلینیک، مطب، بهداری،بیمارستان

؛�بهزیستی، تیمارستان، خانۀ سالمندان، دارالشفا، شفاخانه، آسایشگاه

 بیمارستان دولتی،؛�تیمارستان، بیمارستان روانی، دارالمجانین، دیوانه خانه

؛� آزمایشگاه تشخیص طبی؛� آمبوالنس؛�خصوصی، تأمین اجتماعی

بخش های بیمارستان، آی سی یو، بخش مراقبت های ویژه، اتاق بهبودی،

اورژانس 

، طبیب، حکیم، پزشک عمومی، جراح، متخصص، پیراپزشک،�پزشک

 اطبا، طبیبان،؛� دندان پزشک، دندانساز؛� انترن،� رزیدنت؛�پزشک معالج

پزشکان 

 عطار،؛� داروخانه، دواخانه، دراگ استور؛�، فارماکولوژیستداروساز

دکتر علفی 

 سایر خدمۀ؛�، بهیار، به ورز، نرس، سیستر، سرپرستار، مترونپرستار

 تزریقاتی، تزریقاتچی، آمپول زن، فصاد،؛�بیمارستان، راننده آمبوالنس

حجام، رگ زن 

؛�، وسیلۀ طبابت، آمپول، بادکش، سرنگ، ماسک، مکندهوسایلطبی

وسایل بیمارستان، برانکار� )برانکارد(، اتوسکوپ، اتوکالو، ادیومتر، اسکن

)اسکنر(، اپلیکاتور، آندوسکوپ، اکو )اکوکاردیوگرافی(، ایریگاتور،

انکوباتور، ...

، طب، داروسازی، آناتومی، کالبدشناسی، ارتوپدی،علومپزشکی

اورولوژی، انکولوژی،� ایمنی شناسی )ایمونولوژی(، انکولوژی،�

عصب شناسی، پیراپزشکی،� ...

 کلینیکی، بالینی،؛�، نافع، عالج دهنده، شفادهندهدرمانی ]صفت[

 استعالجی ؛� تجویز شده؛�تراپیوتیک

 بیمارستانی، اورژانسی ؛�، پزشکیطبی

، مداوا کردن، شفا دادن، بهبود بخشیدن، چاره کردن،درمانکردن ]فعل[



 مایۀ هالک . زهر659
؛�، نفرین، لعن، آَفت، بال، نکبت، مصیبت، فتنه، طاعونمایۀهالک ]اسم[

بالیای طبیعی، نیروهای طبیعی، آیات آسمانی، قانون طبیعت، قوۀ قهریه،

حوادث قهری و غیرمترقبه، فورس ماژور، سیل، طوفان، گردباد، صاعقه،

؛�آتش سوزی، زلزله، تسونامی، حوادث غیرقابل پیش بینی، جنگ و نظایر آن

 361 مرگ ؛�542 دام، تله موش، تَله ؛�168عامل مرگ ومیر 

، زنگ، زنگ گیاهی، آفَت گیاهی، کپک، بید، خوره، شته، قارچ،آفَت

 مبارزه؛� آفت گیاهی، علف هرز، سن، ملخ، سوسک؛� سرمازدگی؛�سیاهک

باآفت: سم پاشی، وجین 

، سم، شرنگ، شوکران، هالهل، مرگ موش، سالمونال، توکسین،زهر

 رز،؛� مواد علف کش، آفت کُش؛� بمب شیمیایی، گاز خردل؛�651عفونت 

 آرسنیک، استرکنین؛�▼ چیز سمی، غذای سمی، گیاه سمی؛�حمه

 ددت، حشره کش، پشه کُش،؛�651 مسمومیت، عفونت ؛�)استریکنین(

سوسک کش، امشی، تارومار 

؛�، شوکران، بالدن، قارچ، هالهل، آذاراقی، آدونیس، ...گیاهسمی

موجود سم دار، مار، عقرب، رطیل

، باکتری، ویروس، باسیل، آمیب، بروسال، استرپتوکک، عفونتمیکرب

 653  ناگوارایی،�651 اپیدمی ،�651

؛�616 پلید ،�645، مضر 362 مهلک، کشنده ،�653، سَمّی زهرآگین ]صفت[

 مسموم، زهرآلود، زهردار،؛�653 مسری، متعفن ؛�653ناسالم، ناگوارا� 

 653زهری، سم آلود، سم دار، مسموم کننده، سَمّی 

، مسموم کردن، سم دادن،� سم به خورد کسی دادن،زهردادن ]فعل[

 ناخوش کردن، بیمار کردن، بدحال؛�362کسی را سم خور کردن، ُکشتن 

 مسمومیت غذایی:؛�651 مسمومیت خونی داشتن، بیمار بودن ؛�کردن

 718 جنگ کردن ؛�مسموم شدن

⍃ 651، بیماری 964، شکنجه 723 سالحQ، 653 ناگواراییQ،ُکشتن 

 361، مرگ 362

# 660 ایمنی 660
، امنیت، امن، تأمین، تأمین جانی، سالمت، عافیت، مصونیت،ایمنی ]اسم[

 امنیت، آرامش،؛� صیانت ذات؛�، امان، اطمینان، اعتماد919معافیت 

 طلب ایمنی،؛� ایمن سازی، مصون سازی،� ضمانت؛�717آسودگی، امن، صلح 

 تأمین اجتماعی ؛�تحصن

 نگهبانی، نگهداری، حراست،،�666، محافظت، استحفاظ، حفظ حفاظت

؛� تیمارداری، تیمار، سرپرستی؛�927 امان، پشت گرمی، حمایت ؛�صیانت

 پُست نگهبانی ؛�محیط بانی، مرزبانی، مرزداری

، حافظ، نگهدارنده، نگهبان، سرپرست،▼، فرد محافظ، محافظحامی

امان، بزینهار، مأمون، بی ترس، سالم، عافیت طلب 

، قیم، پیشمرگ، بی غرض749، نگهدار، مدافع، نگهبان ▲، حامیمحافظ

 امنیتی، حراستی، ایمنی، استحفاظی، حفاظت کننده،؛�457، بپا، مراقب 931

مأمور، مرزبان 

، درامان بودن، خطر راردکردن، پناه گرفتن، دررفتنایمنبودن ]فعل[

 محتاط بودن، فاصله را حفظ کردن،�667

 رحم کردن، ترحم؛�713، نگهبانی کردن، دفاع کردن حفاظتکردن

 پناه دادن، امان دادن ؛�905کردن 

، تأمین خواستن، امان خواستن )جستن(، زنهار خواستن،پناهجستن

 احتیاط کردن، محتاط بودن؛�662متحصن  شدن، تحصن کردن، پناه گرفتن 

 سنگر گرفتن، پناه؛�667 گریختن ،�523 مخفی شدن، درکمین بودن ؛�858

662گرفتن 

 به امان�؛�، به سالمت، تحت پوشش، تحت الحفظ، تحت الحمایهدرپناه ]قید[

)درامان( خدا ، ایمن 

⍃ 664 اخطارQ، 666 حفظQ، احتیاط749، زندانبان 713 دفاع ،

858Q، 903 نیکوکار

 خطر661
،700، بیم، مخاطره، ریسک، مضرت، موقعیت خطیر، دشواری خطر ]اسم[

؛� مخافت؛� هول؛� ناامنی، آشوب، بی ثباتی، تصادف؛�137مسئله، نکته، بحران 

خطرناکی، وخامت، موقعیت مخاطره آمیز، وضعیت خطرناک،

 علت یا سرچشمۀ خطر، مهلکه،؛�▼حیص وبیص، خطرخیزی، آسیب پذیری

 ▼ بیمه؛�700 بال، مخمصه ،�663ورطه 

،180، شکنندگی، ظرافت، حساسیت، مستعد بودن، استعداد آسیبپذیری

 161 بی تأثیری ؛�161خطرخیزی، درمعرض بودن،� بازبودن، بی دفاعی 

؛�، بیمۀ اتکایی، بیمۀ عمر، بیمۀ حوادث، بیمۀ شخص ثالث، بیمۀ بدنهبیمه

بیمه گذار )بیمه گزار(، بیمه شونده،� بیمه گر، بیمه کننده، بیمه نامه 

،�659، خطیر، مخاطره آمیز، وخیم، بالخیز، مهلک خطرناک ]صفت[

؛�854، هولناک، مخوف، مهیب، ترسناک 700سخت، سهمگین، دشوار 

 بحرانی،�؛�474 ناگهانی، نامعین ،�618آزمایشی، تصادفی، قماری، شانسی 

 پرازخطر، پرمخاطره،؛�645 بد ؛�900حساس، باریک، حاد، تهدید کننده 

خطرخیز



 ناامن شدن، ناامن وآشوب زده شدن، ناآرام شدن ؛�شدن

، باآتش بازی کردن، جان برکف بودن، جسورباخطرمقابلهکردن

 قمارکردن؛�711 درافتادن، به مبارزه طلبیدن ،�599 مصمم بودن ،�855بودن 

618

،900، به خطر انداختن، به مخاطره انداختن، تهدید کردن درخطرانداختن

 306 پااز گلیم خود فرا نهادن

⍃ 663 مهلکهQ، 857، بی پروایی 700 دشواریQ، 900 تهدید

 پناهگاه662
، تحصن گاه، جای تحصن، تکیه گاه، ملجأ، حرز، مأوا،پناهگاه ]اسم[

؛�192کهف، حرم، حریم مقدس، محراب، منطقۀ حفاظت شده، بست، مأمن 

 مخفیگاه،؛� گوشۀ عزلت؛� پرورشگاه، یتیم خانه؛�سنگر، خاکریز، حفاظ

 ظل،؛�272 لنگرگاه، مارینا، اسکله،� پایانه ؛�حفاظ، سوراخ موش، سایۀ دیوار

 پناه جویی، پناهندگی، بست نشینی، تحصن، التجا،؛� عیاذ، معاذ، مالذ؛�کنف

تظلم

 خانه،؛�، حفاظ، سایه بان، سقف، باران گیر، روکش، سرپناه، سپرجانپناه

 192 ، چاردیواری192خانه - مادی 

 چترنجات، کمربند؛�، سالح بازدارنده، سوپاپ اطمینانوسیلۀحفاظت

نجات، کمربند ایمنی، جلیقۀ نجات، کالهخود، کاسکت، کاله کاسکت،

کاله ایمنی، سپر

، تحصن کردن، پناهنده شدن، به دامان� کسی پناه بردن،پناهگرفتن ]فعل[

 660 پناه خواستن، پناه جستن

⍃ 666 حفظQ، 713 دفاع 

 ورطه . مهلکه: مایۀ خطر 663
، مخاطره، خطر700، مهلکه، مغاک، گیر، مشکل، مخمصه ورطه ]اسم[

 پرتگاه، گودال،؛�659 بال، بالیای طبیعی، آیات آسمانی، مایۀ هالک ؛�661

 مایۀ خطر، کمینگاه،�542، میدان مین، دام،� تَله 702مغاک، چاه، چاله، مانع 

 ریگ روان،؛�508 وضعیت پیش بینی نشده، غیرمنتظره، عدم انتظار ؛�527

؛�209 شکاف، ورطه، پرتگاه، بلندی ؛�347لجه، لجنزار، مرداب، باتالق 

، گردباد،315، غرقاب، گرداب، چرخش آب وهوا 350جریان تند، جریان 

 عامل؛�651 مرض ؛�723 موادمنفجره ؛�383 کوره ؛�352طوفان، باد 

 168مرگ ومیر 

،�881، آدم خطرناک، آتش بیار، مار درآستین، خصم، دشمن خرابکار

، گانگستر، جانی، متخلف738آنارشیست، تروریست، برانداز،� آشوبگر 

904

⍃ 542 فریبQ، 661 خطرQ، 702 ممانعت

؛�691 نصیحت، پند، اندرز، مشورت ؛�737 التیماتوم، دستور ،�524گزارش 

 اعالم خطر، آژیر،؛�917 وجدان ؛�762 اعتراض ،�613، بازداشتن 924انتقاد 

 ساعت؛�547 اذان ،�547 عالمت ،�511 غیب گویی ؛�665عالمت خطر 

شماطه دار،� ساعت زنگ دار، آالرم، شیپورحاضرباش، شیپور بیدارباش،

 کارت زرد،؛�▼ عِبَر، عبرت گرفتن، اطالع یافتن؛� آیینۀ عبرت؛�نهیب

کارت قرمز

،�511 سروش ،�691، اخطارکننده، ناصح، مبصر، مشاور آگاهیدهنده

سوزنبان

،762، نصیحت آمیز، توبیخ آمیز، اعتراض آمیز اخطارآمیز ]صفت[

524عبرت انگیز، عبرت آموز، عبرت آمیز، آگاهی بخش 

 669 آماده ،�507 منتظر ،�858، عبرت بین، محتاط مارگزیده

 گزارش،�524، آگاهانیدن، خبردادن، اطالع دادن اخطاردادن ]فعل[

 مضطرب کردن، متوحش ساختن، هراسان؛�691 مشورت دادن ،�524کردن 

، سرزنش کردن924 خاطرنشان کردن، تذکر دادن، توبیخ کردن ؛�کردن

924

، درس457، عبرت گرفتن، برحذر بودن، مواظب� بودن اطالعیافتن

گرفتن 

! مواظب� باشید! باش! مواظب� باش! مراقبت کن! مواظبت کن!شاخطار

 438 آهای! االمان! نگاه کن!

⍃ 524 اطالعQ، 660 ایمنیQ، 665 عالمت خطر

 عالمت خطر665
 آژیر، آالرم، زنگ خطر، بوق،،�664، هشدار، اخطار عالمتخطر ]اسم[

؛�511 فال ؛� اعالن خطر، نهیب؛�پرچم سرخ، اس اواس، چراغ راهنمایی

 ارعاب؛� آژیر قرمز )زرد(؛�547عالئم راهنمایی، عبورممنوع، تیر راهنما 

854

Nچوپان دروغین؛� فشنگ مشقی،�854، ارعاب اخطاردروغین 

 مضطرب کردن،؛�، هشدار دادن، آگاهانیدن، بوق زدنآژیرکشیدن ]فعل[

528 اعالن کردن ،�854متوحش ساختن، هراسان کردن، ترساندن 

⍃ 547 داللتQ، 664 اخطار

 حفظ: جلوگیری ازفساد666
، جلوگیری ازفساد، نگهداری، نگاهداری، دوام، پایندگی،حفظ ]اسم[



؛� کارخانۀ کنسروسازی؛�، محافظ، جلوگیری کنندهحفظکننده

 652 متخصص بهداشت ؛�652پاستوریزاسیون،� بهداشت 

 یخزده،؛�652، تازه، دست نخورده، بکر، سالم، گوارا حفظشده ]صفت[

 مضبوط،؛�ترشی، دودی، نمک سود،� شور، مومیایی، کنسروشده، فریزشده

 646محفوظ، تمام عیار، کامل 

 ترشی گذاشتن، دود؛�، سالم نگهداشتن، نگهداشتنحفظکردن ]فعل[

دادن، دودی کردن، نمک  زدن، نمک سود کردن، مومیایی کردن،

خشکاندن، اخته کردن 

⍃ 632 انبارQ، 660 ایمنیQ، 662 پناهگاه

 فرار667
؛�188، گریز، خالصی، خروج، هزیمت، عقب نشینی، نقل مکان فرار ]اسم[

 رهایی، گریز،؛�298تراوش، نشت، چکه، دررو، حرکت به بیرون، صدور 

 ضدحمله؛�620 طفره، اجتناب ،�831 تسکین ؛�668، نجات 296خروج 

 623 تدبیر ؛�662 پناهگاه ؛� نشر؛� رَم؛�]فوتبال[

 راه فرار، راه گریز، مفر، بیراهه، خروج اضطراری،؛�، طنابوسیلۀفرار

 623 تدبیر ،�662، پناهگاه 298خروجی 

؛�300، پناه جو، آواره، جنگ زده، سرگردان،� پناهنده شخصفراری

 59 ازوطن دورافتاده، خارجی ؛�آوارگان فلسطینی

؛�، فراری، گریزان، متواری، رهاشده، رهایی یافته، رهاگریخته ]صفت[

◄ متنفر، بیزار ؛� گریزپا؛� رمیده؛� جسته؛� غریب، دربه در؛�919معاف 

 888کینه توز 

، فرار کردن، َجستن، رَستن، رهیدن، رهایی جستن، خالصگریختن ]فعل[

، اجتناب کردن746 از خطر جستن، آزاد شدن ،�668شدن، نجات یافتن 

 متواری؛�746 رمیدن، آزاد شدن ؛�831 خودرا رها کردن، آرام شدن ،�620

 غیب شدن، غایب بودن،�523شدن، مخفی شدن از انظار، درکمین بودن 

 آب شدن و به زمین فرورفتن؛�190

 از کسی؛�، زیر تعهدات خود زدن، دبه کردن، دبه درآوردندررفتن

 620روگردان بودن،� گریز زدن، پهلوخالی کردن، طفره رفتن 

! الفرار!بگریزید ]شبه جمله[

⍃ 620، اجتناب 614، بهانه 296 خروجQ، 668 نجات

 نجات668
،744، رستگاری، رهایی، خالصی، خالص، فراغ، آزادی نجات ]اسم[

 وضع حمل، تحویل، زایمان؛�304 رهاسازی، استخراج ؛�استخالص، حاللیت

،�855 تسلیم، وارستگی، رهایی ازتعلقات دنیوی، مردانگی ؛�167

،�831 فراغت، خالصی، تسکین ؛�991، عرفان 979، تقوا 933پرهیزگاری 

 ▼ فریاد استمداد، کمک!؛�پناه جویی، طلب حمایت، نجات خواستن

 نجات یافته، رستگار، بهشتی؛�، رهاییدنی، رَستنینجاتیافتنی ]صفت[

؛�727 فاتح، کامیاب، موفق ؛�، وارسته، رهایی یافته744، مفلح، آزاد 971

مرخص، خالص 

؛�، خالص کردن، رها ساختن، رهانیدن، آزاد کردننجاتدادن ]فعل[

به کمک آمدن، درآوردن

، گریختن746، خالص شدن، رهاشدن، رَستن، آزادشدن نجاتیافتن

 رستگارشدن، رستگاری یافتن؛�667

، کمک طلبیدن، یاری ُجستن )خواستن، طلبیدن(، نجاتکمکخواستن

خواستن

! هوار! االمان! فریاد! کمک ]شبه جمله[

⍃ 667 فرارQ، 792 ، خرید746، آزادسازی 703 کمک 

 آمادگی669
؛�، کارآزمودگی، آزمودگی، دست گرمی▼، تدارکآمادگی ]اسم[

آماده سازی، اقدامات بنیادی، تمهید، بسیج، مقدمه چینی، بسترسازی،

 تمرین، کارورزی، استاژ، کارآموزی، دورۀ کارآموزی،؛�زمینه سازی

 آمادگی جسمانی،؛�694 قابلیت، صالحیت، مهارت ؛�534آموزش 

؛�180، استعداد 160، توانمندی، توانایی 160 توان ،�600استقامت، بنیه 

 بیدارباش،؛�▼ پختگی، رسیدگی؛� آب بندی؛� آمایش؛�490آموختگی، دانش 

 مبادی، مقدمات، معلومات مقدماتی، اصول اولیه، اصل؛�آماده باش، رزمایش

 احضار، استحضار ؛�496

؛�633، لجیستیک، لوژیستیک، تدارکات، پشتیبانی، تهیه تدارک

آماده سازی، تجهیز، تعبیه، تامین، تحصیل، مهیاسازی، فراهم سازی، تمهید،

 چنتۀ عطاری؛�775 مشارکت ،�68 تأسیس، آغاز ؛�پیش بینی

 آمادگی؛�، بلوغ، پختگی، قوام، دم شدن، رسیده شدنرسیدگی

،370 برزگر، بذرکار، کشاورز ؛�، راه بازکن، جاده صاف کنآمادهکننده

633 تهیه کننده ؛�آشپز

؛�، آماده سازنده، مقدماتی، بدوی، آمادگیتدارکاتی ]صفت[

 ▲جاده صاف کن، آماده کننده

، حاضر، مهیا، روبه راه، مجهز، مسلح، مرتب، لباس پوشیده، ملبسآماده

؛� آماده به خدمت، بسیج شده، ایستاده، خبردار؛� آراسته، پرداخته، ساخته؛�228



 برنامه ریزی کردن؛�68 آغاز کردن ؛�▼ حاضر شدن؛�671مبادرت کردن 

؛�507 انتظار داشتن ،�660 حفاظت کردن ،�608 ازپیش تعیین کردن ،�623

آماده داشتن، چیزی در)تویِ( آستین داشتن، درچنته داشتن 

؛�632، حاضرکردن، مهیا ساختن، فراهم کردن، انبارکردن آمادهکردن

 تأمین کردن، گرد آوردن،؛�62به پیش فرستادن، روانه کردن، منظم کردن 

 370 کاشتن ؛�74جمع کردن 

 رسانیدن،؛�، رسیدن، عمل آمدن، پخته شدن، آمدن، پختنرسیدهشدن

به حد بلوغ رساندن، ثمره دادن، به میوه رساندن، به بار آوردن، به کمال

 کارآزموده شدن ؛�646رساندن 

 تمرین کردن، خواندن، ازبر کردن، حفظ؛�، مهیا شدنحاضرشدن

 کمرهمت بستن، آمادگی،�536کردن، حاضر کردن ]درس[، یادگرفتن 

پیدا کردن 

⍃ 66 سرآغازQ، 510 آینده نگریQ، Q623 برنامهQ، 633 تهیهQ،تکمیل 

725 

# 670 فقدان آمادگی 670
، نبود )عدم( آمادگی، فقدان شرایط الزم، عدمفقدانآمادگی ]اسم[

 خامی، ناآزموده گی، نیاموخته بودن، نیاموختگی، کم تمرینی،؛�تدارک

؛�126 تازگی ؛�491 ناپختگی، دانش سطحی ؛�695تازه کاری، عدم مهارت 

 بی احتیاطی،؛�458 فقدان آینده نگری، قصور، غفلت ؛�136دیرشدگی، تأخیر 

؛�680 شتاب زدگی، تعجیل بسیار، عجله ؛�857بی فکری، بی پروایی 

؛�609حاضرجوابی، بدیهه سرایی، نبود برنامه ریزی قبلی، خودجوشی 

 ناامنی، خطر؛�55 نقصان ؛�135 تعجیل ؛�508سورپریز، شگفتی، عدم انتظار 

 فقدان صالحیت،؛�456 بی توجهی ؛�61 نبود سازماندهی، بی نظمی ؛�661

 ارتجال ؛�127 ناکارآیی، کهنگی ؛�491ناشایستگی، جهل 

 نارسی، نارسیدگی، نابالغی،؛�، توسعه نیافتگی عدم تکاملعقبماندگی

 حالت طبیعی )فطری، ذاتی(، خام بودن )قبل از تولید(، مواد؛�126تازگی 

 تأخر ]در زمان[؛� نوزاد زودرس؛�اولیه، زمین بکر، در ناسفته، الماس خام

 491  جهل؛�136 تأخیر ؛�120

]این سرفصل: صفات انسان فاقد آمادگی. ؛�، بدون آمادگیناآماده ]صفت[

 رجوع شود و درموردP قید▼درمورد شرایط ناشی از فقدان آمادگی به نارس

« ذیل. ضمن اینکه بعضی▼مربوط به اقدامات بدون آمادگی به »به نحو ناآماده

 بچه، جوجه، خام )بی تزویر(؛�لغات در هردو یا سه حالت استفاده می شوند.[

 بی فکر، بدون درنظر؛�458 بی احتیاط، مآل نیاندیش، بی دقت، غافل ؛�699

 بی پناه، آسیب پذیر؛�680 شتاب زده، عجول ؛�857گرفتن عواقب، بی پروا 

 نامنظم؛� نابالغ؛�508 بی خبر، ناغافل، مبهوت ؛�661 درمعرض خطر ،�661

 وحشی، نامتمدن، تحصیل نکرده،؛�456 حواس پرت ؛�456 سبک سر ؛�61

؛�▼ نارس◄ سازمان نیافته، عقب مانده ؛�136دیرشده، ازموقع گذشته، دیر 

ارتجالی 

، ]ناشی از فقدان آمادگی[، کال، نرسیده، نپخته، سبز، کامل نشده،نارس

 موقتی، موردی،؛�بکر، خام، درحالت فطری و اولیه، رشد نیافته، عقب مانده

 دیرشده، ازموقع گذشته، دیر؛�609سازمان نیافته، غیرمتشکل، خودبه خود 

 ازدست دررفته،؛�126 نو ؛� نامهیا، تازه کار، نوآموز،� شیرخواره؛�136

 زودرس، قبل از موعد،؛�508 ناگهانی، غیرمنتظره ؛�458واگذاشته ]غفلت[ 

 بدوی،�68 ناصاف، نتراشیده، زمخت، ناسفته، آغازین ؛�135پیشرس، زود 

؛�647، معیوب، ناقص 55، تکمیل نشده 55 نارسا، غیرکامل، ناقص ؛�127

 ناشناخته؛�61 آشفته ،�61 نابسامان، بی نظم ؛�661 ناامن ،�661باز، خطرناک 

؛�674 برکنار )فرسوده( ،�674 بایر، استفاده نشده ؛�491 سطحی ]دانش[� ؛�491

 فاقد کارآیی، زنگ زده، فرسوده؛� ناباب؛�695 سمبل شده ؛�728بی نتیجه 

 655 زوال یافته ،�655

 کامل نبودن، تکمیل؛�، دروضعیت ناآماده قرار گرفتنآمادهنبودن ]فعل[

 بی برنامه بودن، خودجوش بودن، بداهه؛�[55 نقصان یافتن ◄نشده بودن،� ]

 غافلگیر شدن، احتیاط الزم را نکردن، مراقب نبودن، بی توجه؛�609گفتن 

 بی قید بودن، روزمره؛�136 موعدش گذشته بودن،� دیر بودن ؛�456بودن 

؛�857 بی گدار به آب زدن، بی پروا بودن ؛�458زندگی کردن، غفلت کردن 

 موعدش نرسیده بودن، زود؛�508 انتظار نداشتن ؛�680شتابیدن، عجله کردن 

 دستپاچه شدن، کالفه؛�661 درمعرض خطر بودن، درخطر بودن ؛�135بودن 

 ندانستن؛�[61 بی نظم شدن ◄ بی نظم بودن ]؛�456 بی توجه بودن ؛�61شدن 

 تمرین نداشتن، ماهر نبودن؛�728 موفق نشدن ؛�647 نقص داشتن ؛�491

 کهنه،�655 کارآیی نداشتن، زنگ زده بودن، زنگ زدن، زوال یافتن ؛�695

 127بودن 

، غافلگیر کردن، غافل کردن، متعجبدروضعیتناآمادهقراردادن

 شبیخون زدن، توجه را جلب؛�456 حواس را پرت کردن ؛�508کردن 

 دیر )به بلوغ(؛�63 آب را گل آلود کردن، مغشوش کردن ؛�456نکردن 

رسیدن، رشد آهسته داشتن 

 فی البداهه، بی مقدمه، باعجله،؛�، بدون آمادگیبهنحوNناآماده ]قید[

؛�136 دیرترازموعد،� باتأخیر ؛�135 قبل ازموعد، زود ؛�سراسیمه،� بادستپاچگی

؛� بچگانه، پسرانه،� دخترانه؛�508 ناگهان ؛�680بی فکرانه،� بی مطالعه، عجوالنه 

آزادانه 



 امتحان،؛�712 پیش دستی، اقدام غافلگیرانه، عملیات، حمله ؛�676فعل 

◄ پیشنهاد ؛�622 اشتغال ؛�461سعی وخطا، تیری درتاریکی، آزمایش 

، مخاطره،791 ریسک، سوداگری، تجارت ؛�740 فشار، اجبار ؛�759عَرضه 

 بلندپروازی، جرأت، جسارت،؛� بهره برداری؛�672ماجراجویی، مأموریت 

، ایده آلیسم، آرمان گرایی، ایجاد283 جهاد، پیشتازی ؛�855شجاعت 

؛�852 آرزو ،�852 امید ،�862 مشکل پسندی ◄تغییرات، کمال گرایی   

، مشارکت56 دربر گرفتن ◄تشکیل، تأسیس، پایه گذاری، بنیان گذاری 

775 

 شخص؛�682 کوشا، زحمتکش ؛�▼، اقدام کننده▼، مجاهدتالشکننده

 716مبارز 

، آغازکننده، اهتمام کننده، پیشنهاددهنده، شرکت کننده )دراقدامکننده

، جوینده،461، مبتکر، آزمایش کننده 589 مزایده یا مناقصه(، نویسنده

 آدم،�654 مصلح، ایده آلیست، فعال سیاسی، رفرمیست ؛�459محقق 

؛�672 مأمور ،�686 کارگشا، پیمانکار، کارگزار، عامل ؛�862کمال طلب 

 کارفرما، مدیراجرایی، کارآفرین،؛�▼ مجاهد◄ پیشقدم ؛�705رقیب 

 قمارباز؛�156 علت ،�623 برنامه ریز ◄سرمایه گذار، مؤسس، بنیان گذار 

618 

 68 نقطۀ آغاز ◄: کلید، ماشه، شستی، آغازکننده وسیلۀاقدام

 پیشقدم،؛�21 مبتکر، نوآور ؛�599، عامل، جدی، مصمم مجاهد ]صفت[

،�678 ساعی ؛�597 راغب ◄ داوطلب ؛�▲، اقدام کننده283پیشاهنگ 

 کوشا، سخت کوش، باحرارت، پرجنب وجوش، باهمت،،�682زحمتکش 

؛� مبتکرانه�؛� رأساً؛� مجد؛� درس خوان؛�فعال، پرتالش، کارآمد، کاری

 شاغل؛�712، حمله کننده 718 مبارز، جنگجو ،�855ماجراجو، جسور، دلیر 

672 جاه طلب، بلندپرواز، نامجو، آمادۀ کار ؛�622

 661  مخاطره آمیز، خطرناک؛�461، آزمایشی مقدماتی

، اقدام کردن، دست زدن، راهی شدن، عزم کردن،مبادرتکردن ]فعل[

 آمدن، برخاستن،،�617 قصد کردن ،�672پیشقدم شدن، عهده دار شدن 

، دست به کار شدن، دردست759آستین باال زدن )کردن( ، داوطلب شدن 

 قمار،�855 دل به دریا زدن، جسارت کردن ؛�622گرفتن، مشغول کار شدن 

 جامۀ عمل پوشاندن، عملی ساختن، عملی کردن، انجام دادن؛�618کردن 

 فشار آوردن، اثر؛� آرزویِ کسی را برآوردن )برآورده کردن(؛�725

 یک کاری کردن،؛�740 مجبور کردن ؛�600داشتن، پافشاری کردن 

 قدم؛� به جا آوردن، برپاداشتن، اقامه کردن؛�▼اهتمام کردن، سعی کردن

)گام( اول را برداشتن، مشغول شدن، کلید زدن، ماشه کشیدن، به کار

 تجربه؛�712، یورش بردن 712 حمله کردن ؛�68انداختن، آغاز کردن 

؛�775، تأسیس کردن 56 تشکیل دادن ؛�461کردن، آزمایش کردن 

پیشنهاد کردن 

 طلبیدن،؛�599 کوتاه نیامدن، باز نایستادن، مصمم بودن ؛�▲مبادرت کردن

 شتاب کردن، تعجیل کردن ؛�617، قصدکردن 459جُستن 

؛�712 آتش! ؛�712 حمله کنان ؛� باابتکار،�597، داوطلبانه پیشقدمانه ]قید[

461 مبتکرانه،� آزمایشی ؛� خودسرانه�،�617 رأساً، عمداً ؛�461برای امتحان 

⍃ 68 آغازQ، 672، مأموریت 461 آزمایشQ،682  تالش 

 مأموریت672
، وظیفه، رسالت، مسئولیت، بار، کار، تکلیف، امر،�مأموریت ]اسم[

 تصدی، تعهد، تقبل، اختیارات، عهده،؛�خدمت، کار اداری، مراجعه، حاجت

؛� عاملیت، کارگزاری، وکالت، مباشرت، کفالت، عاملی؛�نقش، سمت

، ارجاع کار، تفویض اختیار،9 ارجاع ؛�622کارمندی، گماشتگی، اشتغال 

،�689 تصدی گری، اداره،� مدیریت ؛�725، اجرا 725 انجام ؛�751انتصاب 

57 شرکتهای انحصاری ◄انحصار 

 کارمند، مستوفی؛� کارگزار، بازو، وصی، عضو، وکیل،�686، عامل مأمور

 متصدی، مسئول،؛�742، نوکر 742 گماشته، مستخدم، خادم ؛�741

 شهربانی◄ پاسبان، پلیس، عسس، نیروی انتظامی ؛�150سرپرست، جانشین 

 ایادی،؛�958، وکیل دعاوی 754 وکیل، نماینده ؛�754 فرستاده ؛�955

622 شاغل ؛�930 دست نشانده، مزدور ؛�عوامل،� عمال، کارگزاران� حکومت

، حاضر به خدمت، مأمور،� مسئول، اعزامی، عهده دار،آمادۀکار ]صفت[

 ماجراجو؛� متهور، پیشقدم؛�متعهد، متقبل، متکفل، متولی، مسئولیت پذیر

، مأمورشدن، مسئول شدن، تقبل کردن، اقدامعهدهدارشدن ]فعل[

کردن، به عهده گرفتن، متعهد شدن، مسئولیت را به عهده گرفتن، آستین

باال زدن )کردن(، پرداختن، کاری دست کسی را بوسیدن، قبول کردن،

؛�671 سعی کردن ،�671قبول زحمت کردن، برذمه گرفتن، مبادرت کردن 

،�689 مدیریت کردن ؛� دست زدن به کاری،�68پیشقدم شدن، بنیادنهادن 

 855 جسور بودن ؛�، متعهد شدن، خودرا فدا کردن725اجرا کردن 

⍃ 68 آغازQ، 671 مبادرت 

 استفاده673
، کاربرد، استعمال، مصرف، بهره گیری، برخورداری، تمتع،استفاده ]اسم[

 بهره برداری، استحصال،؛�773 حق استفاده، تصرف، مالکیت ؛�کام گیری

؛� توسل، تمسک، اِعمال؛�751استثمار، استخدام، به کارگیری، انتصاب 



فایده گیرنده 

 کاری، کاربردی،؛�، درحال استفاده شدن، مشغول، اشغالمورداستفاده

 استفاده شده، مصرف شده،� مستعمل، نخ نما، کهنه،؛�79متعارف، عمومی، عام 

؛�610 مرسوم ؛� نیمدار،�655، دست دوم، کارکرده، فرسوده 127قدیمی 

مورد بهره برداری، استفاده شونده 

، به کار بردن،� استعمال کردن، مصرف کردن،استفادهکردن ]فعل[

؛� اشغال کردن؛� استثمار کردن؛� ورزش دادن؛�به کار گرفتن چیزی، آزمودن

◄ یاری خواستن، پناه بردن، متوسل شدن ؛�301صرف کردن، خوردن 

؛� دارو خوردن، تزریق کردن؛�949 کشیدن، نشئه شدن ؛�▼دراختیار گرفتن

؛�751 استخدام کردن، گماشتن ؛�771فایده بردن، سود کردن، سود بردن 

 ▼برخوردار بودن، لذت بردن، متنفع شدن، دراختیار داشتن

، سود بردن، متوسل )متمسک( شدن، متشبث شدن،دراختیارگرفتن

؛� سوار شدن؛� خودرا تحمیل کردن، به خدمت گرفتن؛�629وسیله کردن 

یاری خواستن، پناه بردن 

؛�، تحت فرمان داشتن، مسلط بودن، احاطه داشتندراختیارداشتن

 ارائه�؛� بخشش کردن؛� بسیج کردن؛�783تخصیص دادن، تسهیم کردن 

 لذت بردن، تحت اختیار داشتن ؛� جوالن دادن، دواسبه تاختن؛�کردن

⍃ 629 وسیلهQ، 634 اتالفQ، 640 فایدهQ،642  مصلحت

 عدم استفاده674
،�677، وقفه، تعلیق، دست کشیدن، تعطیل، سکون عدماستفاده ]اسم[

 پس انداز،؛�620 امساک، پرهیز، اجتناب ؛�679رکود، بیکاری، عدم فعالیت 

 ترک؛�621 عدم استعمال، متروکی، نابابی، چشم پوشی ؛�632ذخیره، انبار 

 بی اعتنایی،؛�611استفاده، برکناری، کنار گذاشتن، ترک عادت، ترک 

 قابل استفاده نبودن،،�641 بی فایده بودن ؛�، بی صاحبی779عدم نگهداری 

ابوقراضه، ابوطیاره،� آهن قراضه 

، نو، آکبند، دست اول، پستایی، اضافی، یدکی،استفادهنشده ]صفت[

خالی، بکر، تازه 

، متروک، فروگذاشته، ازدور خارج شده، ازکارافتاده، به دردنخور،�برکنار

؛�شده، غیرقابل استفاده متروکه، مهجور، کامالً مستهلک شده، سوخت

 ناباب، کهنه، مندرس، مستعمل،؛� اخراج شده؛�آشغال، دورریز، دورانداخته

فرسوده، زهوار دررفته، فکسنی، لکنته، درب وداغان، اوراق، اوراقی، قراضه،

؛�607اسقاط، اسقاطی، بالاستفاده، بی مصرف، بدون کاربرد، وازَده، مردود 

،779 رهاشده، متروک ؛� کنارگذاشته شده، بایگانی شده؛�بایر، ویران

506، فراموش شده 364 مدفون ؛�779نگهداری نشده، واگذار شده، واگذارده 

، بدون چیزی سرکردن، امساک کردن، چشماستفادهنکردن ]فعل[

 پرهیز کردن،،�621 صرفنظر کردن ،�620پوشیدن از، اجتناب کردن 

 استفاده نشدن، ماندن، مصرف؛�779 نگهداری نکردن ؛�942پرهیزیدن 

نشدن، به کارنرفتن و باقی بودن 

، دور ریختن )انداختن(، کنار انداختن )گذاشتن(،ترکاستفادهکردن

 وقفه دادن، مکث کردن؛� ترک کردن؛�انداختن، به حال تعلیق درآوردن

 تعطیل؛� ترک دادن؛�150 جابه جا کردن ؛�611، ترک عادت دادن 145

264، بستن 752کردن، منحل کردن، لغو کردن 

⍃ 611 ترک عادتQ، 641 بی فایده بودنQ،677  سکون

 سوءاستفاده675
؛� استفادۀ ابزاری؛�، استفادۀ غلط، سوء مدیریتسوءاستفاده ]اسم[

 استفادۀ؛�788اختالس، حیف ومیل، سوء استفادۀ مالی، فساد مالی، دزدی 

 استثمار،؛�898 بدرفتاری، اذیت ؛�ناروا، استفادۀ ناپسند، کاربرد غلط

بهره کشی، بهره گیری، سلطه جویی، سلطه گری، بهره جویی، تحمیق،

؛�930 بدقولی، بدعهدی، دبه، پیمان شکنی، خیانت ؛�733استحمار، حکمرانی 

،789 سوء استفاده چی، مختلس، کالهبردار ؛�954تبهکاری، قانون شکنی 

 بهره دهی،≠ ؛� ناسزاواری، ناشایستگی؛�914، ظالم 916زالو، غاصب 

 745استثمارشدگی، بردگی 

 بدرفتاری کردن، استثمار؛�، بد به کار بردنسوءاستفادهکردن ]فعل[

کردن، خون کسی را خوردن )مکیدن(، به بازیچه گرفتن، اسباب دست

 هم ازآخور و هم ازتوبره خوردن، از آب گل آلود ماهی گرفتن ؛�کردن

⍃ 634 اتالف



 عمل داوطلبانه باب سه:



 انگیختن612 ◄فعالکردن

⍃ 682، تالش 174 فعال بودن

 عدم فعالیت . خواب679
 فقدان عمل، آرامش،؛�175، بیکاری، خفتگی، انفعال عدمفعالیت ]اسم[

 غفلت،؛�677بطالت، یللی، یللی تللی، بی حرکتی، بی جنبشی، سکون 

، خواب خرگوشی458بی دقتی 

، رخوت، شُلی، لَختی، خمودگی، جمود، بی حسی، سستی،بیحالی

،�820 تنبلی، بطالت، فقدان حساسیت روحی ؛�278کرخی، کندی، آهستگی 

 601 بی عزمی ؛�860بی تفاوتی 

؛�684، خواب زدگی، خفتگی، سنگین بودن، خستگی خوابآلودگی

 دهان دره، خمیازه ؛�هیپنوتیزم، مانیتیسم

 خواب زمستانی، خلسه، اغما،؛�683، نوم، چُرت، قیلوله، استراحت خواب

، متکا، نازبالش، تخت،218 گهواره، بالش ؛�375کُما، بی حسی فیزیکی 

؛�218رختخواب، مالفه، ملحفه، شمد، روانداز،� لحاف، پتو، تشک، تختخواب 

 ]تعبیر خواب، تفسیر،�520 مفسر ◄ خواب گزار، مُعبّر، ؛�خمیازه، دهن دره

 خواب ناز، خواب؛� کابوس، خواب پریشان؛� احالم؛� رویا، خیال؛�[520

 غنو ؛� خواب سنگین؛�راحت

، آرام بخش،� آرامش بخش،� مُسَکن، مخدر، مواد مخدرمادۀخوابآور

؛� الالیی؛�375 قرص خواب آور، دیازپام، فنوباربیتال، داروی بیهوشی ،�658

مُنوّم 

، آدم تنبل، انگل، طفیلی، پارازیت، سربار، بیکاره، ولگرد،شخصتنبل

639گدا، شخص بی اهمیت 

 بیحرکت، ساکن، غیر؛�، عاطل، هیچ کاره، معطل، بالتکلیفبیکار ]صفت[

 2  منقرض؛�266 راکد ،�677فعال 

، سست، کند، کاهل، انگلی، آفتاب نشین، بخوروبخواب، عافیت طلب،تنبل

،�639 شخص بی اهمیت ◄ تن پرور، رفاه طلب، طفیلی ؛�458تن پرست، غافل 

 آب خُسب ؛�▲شخص تنبل

 خوابیده، خفته، خواب،؛� نیمه بیدار،�684، خواب آلوده، خسته خوابآلود

375پُرخواب، سنگین، بی هوش، ازهوش رفته، مدهوش، بی حس 

؛�653، هیپنوتیک، آرام بخش،� مُسکّن، مخدر، سمی خوابآور

 مُنوم ؛�658 مواد مخدر ؛�177 مرهم گونه ،�831تسکین دهنده 

، بیکار بودن، آفتاب گز کردن، به بطالت وقتسستبودن ]فعل[

، به تعویق278، آهسته رفتن 136 صبرکردن ؛�677گذراندن، عمل نکردن 

 163 به باد)ی( بند بودن، ضعیف بودن ؛�136انداختن 

؛�، خفتن، خسبیدن، آرامیدن، غنودن، چرت زدن، به خواب رفتنخوابیدن

 بیتوته کردن، شب به سر بردن،� خواب رفتن، مثل مرده؛�خمیازه کشیدن

افتادن 

،177، خواباندن، خواب کردن، تسکین دادن، مالیم کردن سستکردن

747 مانع حرکت شدن، غل وزنجیر کردن ؛�375فلج کردن، بی حس کردن 

⍃ 677، سکون 375، بی حسی فیزیکی 175 انفعالQ، 681 فراغتQ،

683استراحت 

# 680 عجله 680
،�670 فقدان آمادگی ؛�678، دستپاچگی، سراسیمگی، فعالیت عجله ]اسم[

 بی صبری، حالت؛�857، بی پروایی 277، شتاب 277 سرعت ؛�136تأخیر 

، خوش قولی135 تعجیل ؛�638 اضطرار، اورژانس،� اهمیت ؛�822تهییج شده 

135، پیش دستی 135

 سراسیمه،� باشتاب، مثل باد؛�، شتاب زده، دست پاچه، بی تأملعجول ]صفت[

135 زود ؛�، عجوالنه، هول هولکی277)برق، ...(، سریع 

، شتاب کردن، خودرا رساندن، سراسیمه رفتن، بدوبدوعجلهکردن ]فعل[

 خود را باختن، مضطرب؛� باعجله بردن، سَر بُردن؛�277کردن، سریع رفتن 

؛�شدن، کالفه شدن، دست پاچه شدن، سراسیمه شدن، آتش ندیده گر زدن

135زود بودن 

، شتاباندن، جلو انداختن شتابانیدن

⍃ 619، پیگیری 277، سرعت 135 تعجیلQ، 857 بی پروایی

 مجال . فراغت681
، فرصت، فراغت، تفریح، اوقات فراغت، وقت آزاد، تعطیلی،مجال ]اسم[

 نبود عجله، آسایش،؛�679مرخصی، بازنشستگی، بیکاری، عدم فعالیت 

 زنگ تفریح،؛� امکان،� میدان؛�837 ورزش ،�837 سرگرمی ؛�683استراحت 

 وضعیت مناسب، گشایش،؛�تنفس، زمان فراغت، خلوت، فرصت مناسب

؛� تعطیالت تابستانی، تعطیل آخر هفته، ویک اِند؛�730 خوشبختی ◄فرج 

 744آزادی 

،278، هنگام فراغت، بدون عجله، تفریحی، آهسته سرفرصت ]صفت[

صبورانه

 بی دغدغۀ،�679، فارغ، خالص، بیکار 744 آزاد ،�683، آسوده فارغبال

 677 غیر فعال ؛� غیرکشیک، مرخص؛� بازنشسته؛�خاطر، بی خبر، درمرخصی

، فرصت داشتن، مجال داشتن، گشتن، آهسته رفتنتفریحکردن ]فعل[

؛�753 بازنشسته شدن، استعفا دادن ،�683 مرخصی رفتن، آسودن ؛�278

 عمل،�679آفتاب گز کردن، آفتاب چریدن، بیکار بودن، سست بودن 

 677نکردن 

⍃ 677 سکونQ، 679 عدم فعالیتQ، 683 استراحتQ،سرگرمی 

837Q، 744 آزادی

 تالش . کار682
، کوشش، تقال، تکاپو]ی[، جِدّ، جدوجهد، جنب وجوش،تالش ]اسم[

 همت، سعی، اهتمام،؛�160، انرژی ▼، کار▼سخت کوشی، رنج، زحمت

؛� عرق جبین، کد یمین؛�600مداومت، مجاهدت، جدیت، مساعی، پافشاری 

؛� مجاهده، جهاد، اجتهاد؛� کوران کار؛�678 پُرکاری ،�678فعالیت 

 622 اشتغال

، ورزش162 نرمش، ژیمناستیک، پهلوانی ؛�669، تمرین، تدارک زحمت



؛� اضافه کار، اضافه کاری، شیفت کاری، شبکاری؛�837 سرگرمی ،�837

825، دسترنج، رنج ▲تالش

 کار یدی،؛�، سرمایۀ جاودانی164، کار، تولیدکار)فعالیتتولیدی(

، اعمال740 کار اجباری، بردگی، اجبار ؛�خانه، خانه داری  کار؛�عملگی

 کار متناوب،؛�676 قطعه کاری، سفارش کار، فعل ؛�963شاقه، مجازات 

؛� روز کاری، نفرروز، نفرساعت؛�110نوبتی، شیفت، نوبتکاری، دوره 

 370آبیاری، زراعت، کشاورزی 

، کوشا، پُرکار،174، رنجبر، کارگر، فعال زحمتکش ]صفت[

،�678 دارای فعالیت ؛�سخت کوش، باهمت، فعال، پرتالش، کارآمد، کاری

 مبارز ،�671 مجاهد ،�622 شاغل ،�600 سمج ،�678 ساعی ،�678مشغول 

، بی فایده700 پردردسر، سخت، دشوار ،�684، خسته کننده پُرزحمت

 توان )طاقت، جان( فرسا؛� زیان آور، زیرزمینی، خطرناک؛�641

 عرق،�671، کوشش کردن، زور زدن، سعی کردن تالشکردن ]فعل[

ریختن، دست وپا زدن، زحمت کشیدن، آسمان به)بر( زمین آوردن

 600 پافشاری کردن ؛�)زدن(

، کار کردن، رنج بردن، بیل زدن، آفتاب خوردن،کار]یدی[کردن

 رانندگی؛�622اضافه کار کردن، شغل داشتن، شاغل بودن، اشتغال داشتن 

کردن

⍃ 671 مبادرتQ، 678 فعالیتQ، 686 عاملQ،687  کارگاه

 استراحت683
، تمدّد، راحت، آسودگی، عدم266، آسایش، آرامش استراحت ]اسم[

؛�685 رفع خستگی ؛� مدیتیشن؛� بادخور، هواخوری؛�376 نشاط ،�679فعالیت 

 679 خواب ؛�681فراغت، مجال 

 پناهگاه؛�192، آسایشگاه، استراحتگاه، مأوا، مأمن محلاستراحت

 پالژ،؛�192 پانسیون، خوابگاه، مَسکَن ؛�421 حفاظ ،�662 جان پناه ،�662

 محل دنج، کافه؛�192 مسافرخانه، مهمانسرا ؛�837تفریحگاه، محل تفریح 

145 چاپارخانه، محل توقف ؛�192 پارک، بوستان ؛�192، پاتوق 192

 راحت،�828، آرمیده، آرام، راضی )در حال استراحت(آسوده ]صفت[

، فارغ،744 آزاد ،�681 فارغ بال ؛� عافیت طلب؛�660 امن ؛�266 راکد ؛�376

677 غیر فعال ؛� غیرکشیک؛� بازنشسته؛� بی خبر، مرخص،�679بیکار 

، آرامیدن، راحت کردن، استراحت کردن، آرام گرفتن،آسودن ]فعل[

غنودن، آرمیدن، آرام گرفتن، نفس کشیدن، نفس راحت کشیدن،

 تفریح،�679 خوابیدن ،�677 عمل نکردن ؛�کمرراست کردن، فارغ شدن

681کردن 

⍃ 677 سکونQ، 679 عدم فعالیتQ، 681 فراغتQ،رفع خستگی 

685

161، ناتوانی 163

 سیر، وامانده؛� کسل، بیزار؛�، ماندهخسته ]صفت[

352، بی نفس، هن وهن کنان نفسنفسزنان

 توان فرسا،؛�838 کسل کننده ،�682، کسالت آور، پرزحمت خستهکننده

فرسا طاقت )جان، روان(

، کسل شدن، بیزار شدن، تحلیل رفتن، به خاک افتادن،خستهشدن ]فعل[

163ازپا درآمدن، ازپا افتادن، ضعیف بودن 

 کسل؛�، انداختن، ازپا درآوردن، خسته و ناتوان کردنخستهکردن

 838کردن، بیزار کردن، کسل کننده بودن 

⍃ 838، مالل 161، ناتوانی 163 ضعفQ،728  شکست

 رفع خستگی685
، نیروبخشی، بازپروری، احیا، نقاهت، تازه سازی،رفعخستگی ]اسم[

 تفریح، سرگرمی؛�145 آنتراکت، ایست، مکث، توقف ؛�683استراحت 

 نفس تازه؛�612 داروی محرّک ؛�837 عیاشی ،�837

 تقویتی،؛�380 آبدار، خنک، سرد ؛�، مفرح، خستگی بَرنیروبخش ]صفت[

 احیاکننده، زندگی بخش،؛�831 تسکین دهنده ؛�612تندوتیز . محرّک 

683 آسوده )در حال استراحت( ؛�656جانبخش، فرح بخش، بازسازی کننده 

656، شاداب شده، سرحال، بازسازی شده 174، شاداب تروتازه

، رفع خستگی کردن، ازخستگی بیرون آوردن،نیرویتازهدادن ]فعل[

 تقویت کردن،،�831 بهبود دادن ،�656 بازسازی کردن ،�612نیرو دادن 

 301خوراندن 

، نیروی تازه پیدا کردن، خستگی درکردن، نفس عمیقتازهشدن

683 آسودن ،�656کشیدن، نفس کشیدن، نفس تازه کردن، بازسازی شدن 

⍃ 656، بازسازی 380، سرما 340 هواQ، 683 استراحتQ، 831 التیام

 عامل686
، گرداننده، عنصر، مأمور268، متصدی دستگاه، اپراتور، راننده عامل ]اسم[

، بازیگر،930 مباشر، پیشکار، گماشته، دست نشانده، اجیر، مزدور ،�672

،754، فرستاده 741 والی ؛�628 وسیله بودن ،�676اجراکننده، انجام دهنده 

 آژان،؛�164، تولید کننده 794 دالل، تاجر ؛�150، فرد جایگزین 755معاون 

 اولیا، مدیران، عوامل،�،�690 مدیر ؛� نماینده، کارگزار؛�955پلیس، شهربانی 



 707 شریک، همکار ؛�کارمندان، همکاران

⍃ 682 تالشQ، 755، معاون 754، مأمور 742، خادم 722 رزمنده

 کارگاه: محل کار687
، محل کار، استودیو، آتلیه، مؤسسه، دفتر، اتاق مطالعه، اتاقکارگاه ]اسم[

؛� کارخانه، شهرک صنعتی؛�کار، آزمایشگاه، ایستگاه، محضر، دفترخانه

 واحد؛�اداره، اداره جات، ادارات،� دفتر، دفتر مرکزی، ساختمان مرکزی

اداری، واحد سازمانی، اداره،� مدیریت، معاونت، سرپرستی، حوزه، منطقه،

؛�، دپارتمان، واحد، بخش اداره، بخش مؤسسه53دفتر، شاخه، بخش 

تشکیالت، واحدهای اداری: مدیریت، معاونت، بخش عملیات، واحد فنی،

امور مراجعین، بازرگانی، فروش، بازاریابی، امور مالی، منابع انسانی و

؛�اداری، کارگزینی، تدارکات، آموزش، بایگانی، گیشۀ اطالعات، دبیرخانه

؛�796دکان، مغازه، محل کسب، بنگاه، آژانس، عکاس خانه، فروشگاه 

؛�630 ابزار ،�630 ماشین آالت ؛�استانداری، فرمانداری، شهرداری، بخشداری

انواع کارخانه برحسب نوع صنعت )عملیات، حرفه(: معدن، آسیاب،

،�587کارخانۀ ذوب آهن، گروه صنعتی، کارگاه آهنگری، چاپخانه 

؛� آتش نشانی، تعمیرگاه، اتوسرویس؛�نجاری، رستوران، دباغی، پشم بافی

واحدهای کارخانه: مدیریت تولید )کارخانه(، برنامه ریزی و مهندسی

تولید، کنترل کیفیت، انبار، تعمیرات و نگهداری، تأسیسات، کارگاه ها،

، شغل796، فروشگاه 794 کسبه ◄دیگ بخار، نگهبانی، )موارد بیشتر 

 تشکیالت؛�،(630 مکانیک ،�686 صنعتگر ،�686 کارگر ،�686 عامل ،�622

 62  سازمان◄

، اداری، دفتری، صنعتی، فابریککارگاهی ]صفت[

⍃ 682 تالش

 رفتار688
، کردار، سلوک، منش، اخالق، روش، مسلک، مشی، هنجار،رفتار ]اسم[

 لحن،؛�445 منظر، منظره ؛�445 پُز، ظاهر ؛�676شیوۀ عمل، راه وروش، عمل 

 حرکت، حرکات بدن، زبان ایما و اشاره، اطوار،� حرکت معنی دار؛�577ندا 

 طرز، مشرب، استیل، سَبْک،�623 برخورد، تدبیر ؛�884 تربیت، ادب ؛�547

، روش، نسق،81 طور، نحوه، شیوه، طریقه، استاندارد، رویه، قاعده ،�566

 اعمال، افعال، کارها، عملکرد،؛�817 شخصیت، خوی ،�624اسلوب، راه 

 روش شناسی،؛�694 مهارت ؛�623 برنامه ؛�676مکانیسم، سازوکار، عمل 

[ 623 سیاست ◄متدلوژی ]

 ائتالف،؛�، رزم آرایی، استراتژی، تاکتیک، نبردتدابیرجنگی

 علوم سیاسی، ادارۀ امور، حکمرانی،�623 تدبیر ،�623عمل گرایی، برنامه� 

 عملیات؛� مانور، رزمایش، نقشۀ جنگی، حرکت سوق الجیشی؛�733

 بد رفتار کردن، شرور؛�933 درست رفتار کردن، پرهیزگار بودن ؛�بودن

 نقش خودرا بازی؛�850 ادا داشتن ،�547 ایماواشاره کردن ؛�934بودن 

775کردن، سهیم شدن 

 معامله کردن، برخورد کردن، دست زدن، اجرا؛�، گرداندنادارهکردن

725، انجام دادن 725کردن 

⍃ 610 عادتQ، Q623 برنامهQ، 676 عمل

 مدیریت689
،751، ریاست، سرپرستی، نظارت، عاملیت، اداره، انتصاب مدیریت ]اسم[

 آقایی، سروری،؛� حاکمیت شرکتی؛�733، راهبری، حکمرانی ▼هدایت

 زمام؛�57 شرکتهای انحصاری ◄ تصدی گری، انحصار ؛�مدیرکلی، معاونت

690 مدیر ؛�687 کارگاه ؛�، سکان47امور،� لگام، کمند 

، رهبری، راهبری، کنترل، امامت،� امامی، امیری، پیشوایی، دستورهدایت

 ]مدیر؛� کارگردانی؛� رانندگی؛� سَردَمداری؛�34 برتری ؛�733 استبداد ؛�737

[690، رهبر 690

، راهبر، گرداننده، ناظر، آمر، امر کننده، فرمان دهنده،ادارهکننده ]صفت[

268 راننده ؛�733، حاکم 735، مستبد 733مدیر، مقتدر 

 نفوذ داشتن،؛�، اداره کردن، راندن، نظارت کردنمدیریتکردن ]فعل[

733، چرخاندن، حکمرانی کردن 457، مراقبت کردن 178تأثیر داشتن 

 فرمان؛�64 پیشاهنگ بودن، مقدم بودن ؛�، رهبری کردنهدایتکردن

 رانندگی کردن؛�737دادن، امر کردن 

، پشت سکان، پشت فرماندررأسامور ]قید[

⍃ 690، مدیر 733 اقتدار 

# 690 مدیر . رهبر 690
؛�، هیئت دولت، کابینه، دربار، هیئت وزیرانهیئتمدیره ]اسم[

 کارگردان، رهبر ارکستر، رئیس؛�رئیس جمهور، نخست وزیر، صدر اعظم

 کارفرما،؛�▼ سردمدار،� پرچمدار، زمامدار، دولتمرد، مسئول؛�باند

 هیئت اجرایی، هیئت؛�741، رئیس، ارباب ▼خویش فرما، کارآفرین، مدیر

686 گرداننده، عامل ؛� مقامات، سیاست گذاران؛�مجریه

 ولی فقیه،؛� مقتدا، پرچمدار،�520، پیشوا، سرور، سرگروه، راهنما رهبر

 زمامدار، زعیم، رئیس، کفیل، بزرگ قوم،؛�975 پیامبر ؛�741امام،� ولی امر 



 مقامات، سیاست گذاران،� دولتمردان،؛�کارشناس، کارمند اداره، اداری

 ]منصب؛� عضو؛� مترون، مسافرخانه چی؛�زمامداران،� سردمداران،� مسئوالن

733]

⍃ 755، معاون 754، مأمور 742، خادم 741، رئیس 733 اقتدار

 مشورت691
، راهنمایی، ارشاد، ارائۀ طریق، توصیه، مصلحت، صالحمشورت ]اسم[

 تشخیص◄، انتقاد سازنده، صوابدید، قضاوت صحیح 924مصلحت، انتقاد 

 شور،؛�664 اخطار ،�693 تأدیب، تجویز، سفارش، تکلیف، فریضه ؛�480

مشاوره، اخذ راهنمایی، کسب اطالع، مشاورۀ پزشکی، مشاورۀ تحصیلی،

 نصیحت، پند، اندرز، موعظه، وعظ، سفارش،؛�459مشاورۀ قضایی، پرسش 

 القا،؛�759 عَرضه ◄ توصیه، پیشنهاد، رهنمود، تصمیم سازی ؛�664اخطار 

،�584 شور، جلسه، کنفرانس ؛�524 راهنمایی، اطالع ؛�524عرض، گزارش 

 مالمت، نکوهش، سرزنش؛� وصیت؛�692میزگرد، مجلس شورا،� شورا 

 مشورت با مردم،؛�924 هشدار، تحذیر، توجه، تذکر، گوشزد، توبیخ ؛�924

؛� استخاره؛�605 رأی ◄رأی گیری، همه پرسی، رفراندوم، نظرخواهی 

 استشاره ؛� عبر؛� وکالت؛�720حَکمیت، داوری، میانجی گری 

، مستشار، رایزن، ناصح، مؤتمن، وکیل مدافع، حَکَم، داور،مشاور ]صفت[

؛�696 شخص کارشناس ،�520، راهنما 720، میانجی 480مرجع نظردهنده 

 748  زندان◄ اندرزگاه ؛�658 پزشک ◄پزشک مشاور 

،�612 انگیزنده ؛� مرشد، اندرزگو؛�، شورایی، شورویمشورتکننده

؛�664 نصیحت گرانه،� هشداردهنده، اخطارآمیز ،�613منصرف کننده 

نصیحت گوی، پنددهنده، نصیحت کننده، راهنمایی کننده، ارشادکننده، مشار،

طرف مشورت 

، نظر دادن، توصیه کردن، تجویز کردن، مطرحمشورتدادن ]فعل[

 اخطار،�613 منصرف کردن ،�612 انگیختن ؛�524 اطالع دادن ،�512کردن 

 اندرز دادن، سفارش؛�642، مصلحت بودن 737 امر کردن ؛�664دادن 

کردن، نصیحت گفتن، ازاشتباه درآوردن کسی، اشتباه کسی را گرفتن 

، مشورت خواستن، به داوری رفتن، پیرویصالحمصلحتکردن

 نصیحت شنیدن؛�کردن، تبادل نظر کردن، وارد شور شدن

⍃ 692 شوراQ، 693 فریضهQ، 762 ، اعتراض737 دستور

 شورا692
، انجمن، مجلس، هیئت، مجمع، محفل، میزگرد، کمیته،شورا ]اسم[

،708 جامعه ؛� کنفرانس؛� شورای شهر، انجمن اولیا و مربیان؛�کمیسیون

 گروه کاری، پانل؛�708جماعت 

 مجلس عوام، مجلس نمایندگان،؛�، مجلس شورای اسالمی، سناپارلمان

708 عضو حزب ؛�953قانون گذاری 

 گروه بندی◄ ؛�691 مشورت کننده ؛�، شورایی، شورویپارلمانیN ]صفت[

▲اعضای شورا

⍃ 691 مشورتQ، 956 دادگاه 

 فریضه693
 توصیۀ جدی، مشورت؛�، تکلیف شرعی، واجب، مستحبفریضه ]اسم[

؛�959، رأی دادگاه 737 حکم حقوقی، حکم ؛�737 فرمان، فتوا، دستور ؛�691

، فروع دین،973 فرایض، اصول دین ؛�81اصل، قواعد، مقررات، قاعده 

،83 رویۀ قضایی، مدل، الگو ؛�فرمان، انجیل ، احکام، ده953قانون شرع 

 احتیاط، واجب کفایی، واجب عینی، مافرض اهلل،؛�610سنت، عرف 

 نهی ازمنکر، نهی، بازداشتن؛�737 امر به معروف، امر،� دستور ؛�مافی الذمه

 واجب بودن: وجوب؛� وجدان؛�613

596 جبری ؛�، فریضه ای،� تکلیفی، وجدانی737، امری واجب ]صفت[

⍃ 691، مشورت 496 اصلQ، 737 دستور

 مهارت694
، زبردستی، تسلط، استادی، حذاقت، صالحیت، سررشته،مهارت ]اسم[

 فن،؛�160 قوه، توان ؛� فوت کوزه گری، ید طوال،�513تبحر، تخصص، هنر 

،�624داو، شگرد، تکنیک، کار، بند، روش، فوت وفن، فینس، طرز، راه 

؛�21، خالقیت، نوآوری 164 آفرینش، تولید ؛�623 تدبیر ،�566سَبْک 

 688 رفتار ؛�آزمودگی، مجرب بودن، خبره بودن

؛�513، توانایی فطری، نعمت خداداد، ذوق، نبوغ، قریحه، تخیل استعداد

لیاقت، شایستگی، کفایت، قابلیت، صالحیت، ارزش، سزاواری،� اهلیت،

 استعدادهای درخشان، نابغه؛�▲مدیریت، مهارت

، آفریده، اثر، کار استادانه، کار هنری، اثر هنری، مطلوبشاهکار

855 حماسه، دالوری ؛�کلکسیونرها

 زبردست،،�644، استاد، حاذق، بامهارت، هنرمند، ممتاز ماهر ]صفت[

تردست، متبحر، حرفه ای، کارشناس، کارآزموده، آزموده کار، بلندوپست

دیده، جهان دیده، باسابقه، گرم وسرد روزگار )زمانه( دیده، ]گرگ[

 همه فن حریف، آچار فرانسه،� اوستا،؛�▼ الیق، خبره؛�131باران دیده، پیر 

 پنجه طالیی، پاطالیی، چابک سوار،�؛�644اوساکار، اوسا، این کاره، بهترین 



،�644، سررشته داشتن، تبحر داشتن، خوب بودن ماهربودن ]فعل[

 فن به کار؛�، لم کاررا دانستن، صالحیت داشتن34درخشیدن، برتر بودن 

بردن، ید طوال)یی( داشتن درکاری، نافش را باچیزی )کاری( بریدن 

، خبره بودن، تبحر داشتن، درکارخود استاد بودن، خوب یاداستادبودن

 تجربه داشتن، مجرب بودن، راه وچاه را دانستن،؛�536گرفتن، یادگرفتن 

 490شگرد کاررا دانستن، دانستن 

، استادانه، بدون ردخورماهرانه ]قید[

⍃ 644، خوبی 498، هوش 490 دانشQ، 696 شخص کارشناس

 عدم مهارت . ناشیگری695
،�674 عدم تمرین، عدم استفاده ؛�، ناشیگری، بی ذوقیعدممهارت ]اسم[

 بی کفایتی، عدم؛�935خام دستی، خامی، ناآزمودگی، بی تجربگی، بی گناهی 

 بی لیاقتی، ناتوانی؛�643 عدم مصلحت ؛�صالحیت، عدم لیاقت، ناشایستگی

 عدم؛�138 بدزمانی، بدموقعی ؛�728، عجز، استیصال، درماندگی 161

 25مناسبت، نابرازندگی،� ناسازگاری 

 728، سنبل، ماست مالی، ندانم کاری، خرابکاری، درماندگی سرهمبندی

، نابلد، بی مهارت، ناوارد، بی استعداد،� بی کفایت، ناالیق،ناشی ]صفت[

؛�679 تنبل ؛�ناشایسته، ناکارآمد، بی تجربه، ناآزموده، ناپخته، بی سررشته

 25 نامناسب ؛�297 نورس، تازه وارد ؛�161ناتوان 

، ساده ]کارگر[، نامجرب، بی تجربه، تازه کار، آماتور، مبتدی،غیرماهر

 935صفرکیلومتر، ابجدخوان، خام، بی گناه 

، نتراشیده، نخراشیده،� ناهنجار، بدترکیب، بی لطافت،دستوپاچلفتی

بی ظرافت، بی  ذوق

، سرهم بندی شده، خراب، سرسری، افتضاح، ماست مالی،سمبلشده

 495اشتباهی 

، ناشی بودن،� به هم آوردن، تازه کار بودن، مبتدی بودن،ماهرنبودن ]فعل[

ذوق هنری نداشتن، صالحیت نداشتن، لیاقت نداشتن، الیق نبودن، ندانستن

 آش خور بودن ؛�726، تمام نکردن 491

، سردرگم بودن، به ضرر خود کار کردن، به بختاحمقانهرفتارکردن

خود لگد زدن، شصت پایش توی چشمش رفتن، مستأصل بودن 

، نتراشیده )نخراشیده( بودن، ناهنجاردستوپاچلفتیبودن

)بدترکیب( بودن،� افتضاح کردن 

⍃ محال 495، خطا 491 جهل Q641، بی فایده بودن 497، امرQ،

 728شکست 

 شخص کارشناس696
،▼، استاد، پروفسور، پزشک حاذق، متخصصشخصکارشناس ]اسم[

 دیپلمه، فوق دیپلم، کاردان، لیسانسیه،؛�500 دانا ،�646آیت، نمونۀ کمال 

 ]کارشناس؛�کارشناس، فوق لیسانس، کارشناس ارشد، دکتر، استادیار

[: الیق، مجرب، باتجربه، کاردان،694 خبره ◄به صورت صفت 

694 خبره ◄جهان دیده، سردوگرم چشیده، دنیادیده 

؛�537، شخص حرفه ای، پروفسور، فوق متخصص، آموزگار متخصص

 کارشناس فنی،؛� حسابدار رسمی )خبره، قسم خورده(؛�نویسندۀ معتبر

، فرد492 صاحب نظر ؛� بزرگتر، ریش سفید؛�کارشناس رسمی دادگستری

 638مهم 

⍃ 694 مهارت

 سرهم بند697
، سمبل کار، بزن دررو، آدم ناشی، ماستمالی کن، شلخته،سرهمبند ]اسم[

 ژولیده، نامرتب،؛�728 بازنده ؛�695 دست وپاچلفتی ،�695 ناشی ؛�جلمبر

ناآراسته 

⍃ 695 عدم مهارت

 زیرکی698
 دانش،�694، چاره گری، دانایی، استادی، زرنگی، مهارت زیرکی ]اسم[

 حیله،؛� حیله گری، مکاری، کاله برداری، دودوزه بازی؛�513، تخیل 490

 542مکر، کید، فریب 

N614 بهانه ؛�623 سیاست ،�623، حُقه، کَلَک، حیلۀ جنگی، تدبیر نیرنگ�،

 گیر، ورطه،�542 دام، تَله ؛�542 تردستی ،�542 فریب ،�543غیر حقیقت 

 541 تزویر، ریاکاری، سالوس، دورویی ؛�663

؛�527، زیرک، آب زیرکاه، نیرنگ باز، شخص پنهان شده آدمناقال

 الخناس ؛�663خرابکار 

، همه فن حریف، هشیار، هوشیار، تیز، بادست وپا، زرنگ،زیرک ]صفت[

،�542 ناقال، حیله گر، محیل، حقه باز، مکار، داهی، فریبکار ؛�498باهوش 

 توطئه گر، کاردان،�525 تودار ؛�بدکردار، نخاله، ناتو، آَفت، بال، آرتیست

، ناخوار، غدار 934  تخم جن، شرور ؛�623

، چاره کردن، زرنگی کردن، فینس کردن، مانورزیرکبودن ]فعل[

 کلک زدن، حیله کردن؛�دادن

، بازیرکی، بازرنگی، داهیانهمحیالنهN ]قید[

⍃ 542، فریب 498، هوش 490 دانشQ، 614 بهانهQ، 623 برنامه

 خامی )بی تزویری(699
، بی تجربگی، نپختگی،935، بی تزویری، سادگی، بی گناهی خامی ]اسم[

؛�540 صداقت، راستگویی ،�874ساده دلی، بچگی، بی تکلفی، شرم 

 سادگی◄ یکدستی ؛�567 صراحت کالم ،�573رک گویی، سادگی ]کالم[ 

 487 زودباوری ؛�44

 ساده دل، عامی،؛� وحشی، بدوی؛�، ساده و بی تجربهشخصخام

؛� تازه وارد، کم اطالع؛� امل،� قدیمی، سنتی، ازدنیا بی خبر؛� بچه؛�بی فرهنگ

[▼ خام◄]حالت صفتی 

،�695، ساده لوح، بی غل وغش، بی تزویر، بی تکلف، ناشی خام ]صفت[

 ساده دل،؛� ناآزموده، ناپخته، بی تجربه؛�935صادق، بی ریا، روراست، بی گناه 

 بی تربیت،؛�567 رُک، بی رودربایستی، صریح ؛�487خوش باور، زودباور 



 ساده و◄ بی پیرایه، کالم ساده ؛�44 بسیط، ساده ؛�بی اصل، بیابانی، بدوی

[▲ شخص خام◄ ]حالت اسمی ؛�573بی پیرایه 

، راست935، ساده بودن،� بدوی بودن، بی گناه بودن خامبودن ]فعل[

 487 زودباور بودن ؛�540گفتن 

، بی شائبه، صراحتاً، بدون تظاهرصادقانه ]قید[

⍃ 540 راستگوییQ، 573 سادگی کالمQ، 847 بدسلیقگیQ،رعایا 

869Q، 874 فروتنیQ، 935، بی گناهی 929 درستکاری 

باب چهار: تضاد در عمل )اختیار فردی(



 منع . ممانعت 702
 تحریم،؛� بازداری، محاصره،�613، ممانعت، جلوگیری، بازداشتن منع ]اسم[

مقاومت، اشکال تراشی، مشکل تراشی،� کارشکنی، اُبستروکسیون

؛�264 بستن راه، سد مَعبر، انسداد ؛�)آبستراکشن(، خرابکاری، سابوتاژ

، قلع وقمع، سرکوبی، تحدید مطبوعات،747دستگیری، زندان، بازداشت 

 کند کردن، به تأخیر؛�747حکومت نظامی، خفقان، اختناق، تحدید 

 ایستادگی،�598، اکراه 333، فرسایش، اصطکاک 278انداختن، آهستگی 

؛�747 امتناع، خودداری ؛�704، ضدیت )تقابل( 700، دشواری 715

 تحریم اقتصادی، بایکوت، تحریم تنباکو، بیرون گذاشتن؛�757ممنوعیت 

57 

 گلوگاه، راه بندان،؛�، عایق، پاگیر، پابند، ضربه گیر، سپر، جدارمانع

،▼، قید▼ گیر؛�[▼ ]صفت: مانع؛�231، جدار 235 حایل ؛�ترافیک سنگین

 ▼چیز ممانعت کننده

، دردسر،700، اشکال، گره، محذور )محظور(، گرفتاری، مخمصه گیر

 700، دشواری 731 بدبختی ،�827مزاحمت، ناراحتی 

؛� تعهدات خانوادگی؛�747 بازداشت ؛�، گرفتاری، مسئولیت، بار سنگینقید

 917وظیفه 

 مبارزه؛�705 رقیب ؛� پست بازرسی؛�، مانع خوشیچیزممانعتکننده

 ▲ مانع؛�716

، محدودکننده731، بازدارنده، متعرض، دست وپاگیر، نامساعد مانع ]صفت[

[ ▲ ]اسم:� مانع؛� عایق، نارسانا، ناتراوا؛�182، متقابل 757، تحریم کننده 747

؛� موقوف؛�954، غیرقانونی 757، قدغن، مسدود، غیرمجاز، حرام ممنوع

، کت بسته، دست تنها،747منع شده، محدودشده، دست وپابسته، زندانی 

 بارشده ؛�684خسته 

، بازداشتن، جلوی )کار( کسی را گرفتن، قدغن کردن،منعکردن ]فعل[

 حائل شدن،؛�762 نهی کردن، اعتراض کردن ؛�اجازه ندادن، خنثی کردن

 ▼ مانع بودن؛�▼مانع شدن

، ممانعت کردن، سنگ انداختن، مداخله کردن، چوب الیمانعشدن

؛�چرخ کسی یا کاری گذاشتن، آچمز کردن، گیر دادن، پیله کردن

،231، درمیان واقع شدن 264مسدود کردن، مانع فراهم کردن، بستن 

 حصاربستن، دیوار کشیدن، حلقه زدن، احاطه؛�، چسبیدن297تعدی کردن 

 بهانه آوردن،؛� آرزویِ کسی )چیزی( را به دلِ کسی گذاشتن؛�232کردن 

 وادار به عقب نشینی کردن ؛� بُریدن؛�478 اثبات شدن ؛�اشکال تراشیدن

 کمک نکردن، اکراه؛�700، کاررا سخت کردن، سخت بودن مانعبودن

 613، منصرف کردن 182 تقابل داشتن ،�598داشتن 

⍃ 643 عدم مصلحتQ، 663 مهلکهQ، 704، ضدیت 700 دشواری،

748، زندان 747تحدید 

 کمک703
 فریادرسی، دادرسی، دستگیری،؛�، یاری، مدد، مساعدت، امدادکمک ]اسم[

 همدستی، یاوری، همیاری، معاونت، همکاری؛�897احسان، نیکخواهی 

 لطف، مرحمت، عنایت، تفقد،؛�781، بخشش، احسان، اعانه،� دهش 706

 نقش، سهم،؛�927 حمایت ،�668، نجات 162 پشتیبانی، پهلوانی ؛�بنده نوازی

؛�792 مشتری بودن، خرید ؛�156 علت ،�676، عملکرد، فعل 178تأثیر 

 کمک به؛� طلب کمک،�668 استعانت، استمداد ؛� بادموافق؛�خدمتگزاری

کشور، اوراق قرضۀ ملی 

 وام؛�781، اعانه، خیریه، بخشش، احسان، دهش کمکهایبالعوض

 خیرات،؛� یارانه، سوبسید، کمکهای اقتصادی؛�784قرض الحسنه، اعطای وام 

 طرح مارشال؛� کمک هزینه تحصیلی، بورس درسی، آموزش رایگان؛�صدقه

،755، دستیار، کمک کار، آجودان، آسیستان، معاون کمککننده

 هم پیمان، اعوان،؛�691امدادگر،� معین، مددکار اجتماعی، مشاور 

؛�، شریک جرم707اعوان وانصار،� یاران و یاری گران، پای مرد، همکار 

 707 قوای کمکی ؛�خدمتگزار

 مفید؛�897 خیرخواه ؛�، کمکی706، مددکار، یاری رسان یاور ]صفت[

؛� همه کاره، همه فن حریف، آچار فرانسه، دم دست، خدمتگزار،�640

 مددکار،،�640پشتیبان، امدادی، امدادگر، کمک کننده، کمک کار 

؛� بانفوذ، پارتی، آشنا، بندِ پ؛�یارویاور، یاری دهنده، فریادرسی، دادرسی

 پشت وپناه،؛�بازو، پشت، عصاکش، دستگیر، مدد، یاری کننده، معاضد

 ولی؛�24 سازگار ◄ مساعد ؛�284، هوادار، پیرو 927 طرفدار ،�660حامی 

 ناصر، ظهیر، عضد، عون ؛�880 رفیق ،�880 دوست ،�660، حامی 169

، یاری کردن، دست کمک دراز کردن، همکاریکمککردن ]فعل[

 آب به آسیاب کسی ریختن،؛�784 وام دادن ؛� راه آمدن؛�706کردن 

کمک دادن، کمک رساندن، یاری دادن، یاری رساندن، یاری کردن، بار

ازدوش کسی برداشتن، بال به بالِ کسی دادن، زیرِ بال کسی را گرفتن،

 668 کمک خواستن ؛�156 سهیم بودن، نقش داشتن ؛�به فریاد آمدن

، لطف درحق کسی کردن، مرحمت داشتن، عنایت داشتنلطفکردن

 پرستاری کردن، تیمار کردن،؛�742، خدمت کردن درخدمتبودن

 غذادردهان گذاشتن، غذا دادن ؛� مادری کردن؛�658درمان کردن 

 محضاًهلل، برای خدا، به خاطر خدا ؛� تحت الحمایۀ، درسایۀ؛�بهخاطر ]قید[

⍃ 628 وسیله بودنQ، 640 فایدهQ، قوای706، همکاری 701 آسانی ،

707کمکی 

 ضدیتQ . تقابل704
، مخالفت، تقابل، تباین، معارضه، مقابله، خصومت، عناد،ضدیت ]اسم[

 کشمکش، تضاد، زدوخورد، برخورد، تنش، اصطکاک،؛�881دشمنی 

 ناسازگاری،؛�598 عدم همکاری، اکراه ؛�709لجاج، اختالف، مناقشه 

، خودرایی،738 تمرد، سرکشی، سرپیچی ؛�861بیزاری، تنفر، بی میلی 

، تکذیب، نفی،479 رد، نقض، اعتراض، ابطال ؛�602خودسری، سرسختی 

، موضع گیری، ایستادگی711 چالش، اعالن جنگ ؛�924 تقبیح ،�533انکار 

 کناره گیری، نظر مخالف؛�، معارضت738 نقض، تخلف، آشوبگری ؛�715

 حزب؛�716، هوو، رقابت، ستیز 705 رقیب ؛�702، باد مخالف، منع 489

 تناقض،؛�84 گروه زیرزمینی، عاصی ؛�مخالف، اپوزیسیون، مخالفین



 14مغایرت 

؛�14، قطبین، اضداد، ضدونقیض، طرفین، طرفین غایی، قطبیت ضدین

 احزاب مخالف،؛�716مخالفان، دشمنان، رقبا، دوئل کنندگان، ُکشتی 

 چپ وراست، کارگر و کارفرما، دمکراتها؛�709جناحین، اهل جرّوبحث 

 سیاهی و سفیدی، مثبت ومنفی، آب وآتش، کاردوپنیر،؛�و جمهوریخواهها

 اجتماع نقیضین ؛�موش وگربه، اوج وحضیض، پنبه و آتش

، معکوس، ناساز،25، ناسازگار 14، مغایر 477، متناقض متضاد ]صفت[

،�881مقابل، مانعۀ الجمع،� مخالف، معاند، محارب، علیه، متعارض، دشمن 

 گرفتار ؛�702، مانع 731نامساعد 

، راندن، مخالف بودن،� منافی بودن، ستیز کردن،ضدیتکردن ]فعل[

 لج کردن،؛�ساز مخالف زدن، دست رد به سینۀ کسی زدن، ادا در آوردن

 تباین داشتن، اختالف و ضدیت؛�489عناد ورزیدن، مخالفت کردن 

، اکراه داشتن715 مقابله کردن، مقاومت کردن ؛�14داشتن، مغایر بودن 

، برخوردکردن762 اعتراض کردن ،�607 محکم ایستادن، ردّ کردن ،�598

،�533 نفی کردن، تکذیب کردن، انکار کردن ؛�924، تقبیح کردن 279

711 به مبارزه طلبیدن ؛�702، منع کردن 479باطل کردن 

، مواجه شدن، رویارویی کردن، مقابله کردن، ایستادگیروبروشدن

؛�738 قیام کردن، برخاستن، شوریدن ؛�661کردن، باخطر مقابله کردن 

 حریف شدن، ازپس چیزی بر؛�716دست وپنجه نرم کردن، جنگیدن 

 مقاومت کردن،�599 مصمم بودن ،�678آمدن، فعال بودن، فعالیت داشتن 

 گرفتار بودن ؛�715

، روبروی، دربرابر، ضدِ، مقابلِ علیِه ]قید[

⍃ 14 مغایرت Q711، اعالن جنگ 709، مناقشه 702، منع . ممانعت،

 738، سرپیچی 715ایستادگی 

 رقیب705
؛�881، حریف، هماورد، مخالف، معارض، معاند، خصم، دشمن رقیب ]اسم[

،959 طرف، طرف مقابل، طرفِ دعوی ؛� هوو؛�712مهاجم، حمله کننده 

 طرفِ؛�716 گالدیاتور، مبارز ؛�765متعاقد، مقابل، نظیر، همتا، امضا کننده 

 880 رفیق ◄ همبازی ≠ ؛�584صحبت 

 همکاری . تعاون706
، تعاون، همراهی، برادری، اخوت، پیوستگی، همبستگی،همکاری ]اسم[

 تشریک مساعی، اشتراکِ مساعی، مشارکت،؛�880رفاقت، دوستی 

، داوطلبی، رغبت▼ عضویت، شراکت؛�710همدستی، همیاری، هماهنگی 

 وفاق،؛�45 اتفاق، اتحاد ؛�584، محاوره 770 پیمان، بده بستان، سازش ؛�597

 703 مساعدت، کمک ؛�488نظر موافق 

 محفل،؛�708 فدراسیون، اتحادیه، گروه سازمان یافته، جامعه ؛�623 برنامه ◄

؛�708هیئت، اتحاد موقت، کنفدراسیون، دسته بندی غیرتشکیالتی، جماعت 

 سهامدار،؛�783 حق الشرکه، سهم ؛�708شرکت سهامی، شخص حقوقی 

 775سهامدار عمده، سهامدار جزء، شریک 

، دارای روحیۀ همکاری، همکار، همراه، کمک کننده،یاریرسان ]صفت[

، هماهنگ703 نشان دهندۀ روحیه تعاون، یاور ؛�یاری دهنده، یاری گر، یار

 880 رفیق ◄ همبازی ؛� تعاونی؛� خدمتگزار؛�710

، راه آمدن، کار گروهی کردن، کار تیمیهمکاریکردن ]فعل[

 پیوستن، شرکت؛�775کردن، مشارکت کردن، شریک شدن، سهیم شدن 

، پیمان بستن، اتفاق کردن،708کردن، آمیختن، یاری کردن، عضو شدن 

، آمیختن45 متحد شدن ؛�703هم دست شدن، به کمک آمدن، کمک کردن 

43

، بازی گرفتن، به عضویت پذیرفتن، عضو کردن، نامنویسیشرکتدادن

کردن

 یک زبان، به اتفاق،؛�، دست دردست، تضامناًباروحیۀهمکاری ]قید[

اشتراکی، باشراکتِ هم، باهم، به اتفاقِ، به همراهیِ، باهمکاریِ 

⍃ 710، هماهنگی 708، گروه اجتماعی 703، کمک 45 اتحاد،

775مالکیت مشاع 

 همکار707
؛�، نیروی امدادی )کمکی(، اسب تازه نفس،خون تازهقوایکمکی ]اسم[

؛� نیروی احتیاط؛� قابله، ماما؛�دوست هم پیمان، آجودان، آسیستان، دستیار

67اعقاب )آیندگان( 

 یار، رفیق، کمک؛�، شریک جرم، معاون، هم داستان، هم فکرهمدست

؛�603 ستون پنجم، رفیق دزد و شریک قافله، عضو حزب باد ؛�703کننده

 927هوادار،� عضو، سمپات، طرفدار 

 همسر،�880 ندیم، دوست ؛�775 همقطار، برادر، شریک ؛�، هم ادارههمکار

 انباز ؛�894

 پارتی، آشنا، پشت، پشتوانه� ،�660، مشوق، فرشتۀ محافظ، حامی پشتیبان

⍃ 703 کمک 

 گروه اجتماعی708
، دسته،74 جناح، خط، جمعیت، گروه ؛�، پولیتبورو، کمیتهحزب ]اسم[



 نهضت؛�کنفدراسیون،� سازمان سراسری، سازمان فراگیر، جبهۀ متحد

 مجلس شورا، مجلس مقننه، مجلس خبرگان،؛�جوانان، بسیج، پیشاهنگی

؛�سنا، هیئت وزیران،� کابینه، شورای انقالب، شورای شهر، انجمن شهر

 706 شراکت ؛�▼عضو پیوسته، عضو وابسته، عضو حزب

، انجمن، محفل، هیئت، دسته، مجلس، جناح، مافیا، دسته بندیجماعت

 جامعه،؛�706، شراکت 978غیرتشکیالتی، حلقه، سلک، جرگه، فرقه 

صنف، جمعیت، نظام )پزشکی(، اخوان،� انجمن اخوت، فدراسیون، باشگاه

، گروه371 ملت ؛�77، نوع 11 طایفه، قبیله، خانواده� ؛�)ورزشی، ...(

 انجمن فرهنگی )خیریه، ...(، جامعۀ؛�▼، طبقۀ اجتماعی371اجتماعی 

فرهنگی، هیئت علمی، فرهنگستان، انجمن علمی، فرهنگستان زبان،

◄ شرکت ؛� انجمن خانه و مدرسه، انجمن اولیا و مربیان؛�فرهنگستان علوم

 104 تعداد مشخص ◄ اسامی عام گروه بندیها ؛�▼شخص حقوقی

؛�، شرکت، مؤسسه، بنگاه، بنگاه تجاری، انستیتو، بنیادشخصحقوقی

شرکت، شرکت سهامی، شرکت تضامنی، شرکت بامسئولیت محدود،

 سندیکا،؛�شرکت سهامی خاص، شرکت سهامی عام، پذیرفته شده دربورس

 شرکت تعاونی، شرکت تعاونی چندمنظوره،؛�کارتل، مونوپُلی، انحصار

 شرکت تولیدی، خدماتی؛� موسسۀ غیرانتفاعی؛�بسیج تعاون

 رئیس حزب، عضو پولیتبورو،؛�، سیاستمدار، سیاست گذارعضوحزب

 هوادار، طرفدار،؛�690 مقامات، مسئول ؛�690 پیشوا، رهبر؛�مسئول حزبی

 حزب اللهی ؛�مرید، وابسته، هواخواه،� عضو، عضو متعصب، جانبدار

، مادرتباری، مادرساالری، مادرشاهی، پدرساالری،نظاماجتماعی

 973ارباب]و[رعیتی، دین 

، ارباب، فئودال، رعیت، سرمایه دار، کارگر، روحانیت،طبقۀاجتماعی

؛� بورژوازی، خرده بورژوازی؛�جنگیان، برزگران،� پیشه وران، بینوایان

کاپیتالیست 

 تضامنی، بامسئولیت؛�، سهامی، فدرال]شخصحقوقی[ثبتشده ]صفت[

محدود، خاص، عام، سهامی خاص، سهامی عام

 محفلی،؛�، جانبدارانه،� حزبی، خطی، راستی، چپی978، فرقه ای جناحی

 چندحزبی، تک حزبی، مشروطه خواه ؛� جمعی، دسته جمعی، همگانی؛�هیئتی

،45، پیوستن، نامزد شدن، انتخاب شدن، متحد شدن عضوشدن ]فعل[

 706 همکاری کردن ؛�متفق شدن، پیمان بستن، لبیک گفتن

، متحد، شانه به شانه�همهباهم ]قید[

⍃ 706، همکاری 74 تجمع 

 مناقشه709
،489، مشاجره، اصطکاک، تنش، جروبحث، نظر مخالف مناقشه ]اسم[

؛�704معارضه، نزاع، منازعه، کشمکش، درگیری، جنگ داخلی، ضدیت 

، نزاع، کشمکش، مشاجره، مرافعه، دعوا]و[مرافعه، زدوخورد،دعوا

،716، مبارزه 716کتک کاری، بزن بزن، غائله، ماجرا، ستیزه، ستیز 

 716 مسابقه

؛�، ریشۀ دعوا، مابه النزاع،� مورد دعوا، مایۀ ستیز، علت جنگمایۀنفاق

اختالفات قومی، جدایی طلبی، اختالفات مرزی، درگیری مرزی، جنگ

 درجۀ احتراق، نقطۀ جوش؛�داخلی

، جدلی، مناظره کنندهاهلجّروبحث

، بزن بهادر، پرخاش گر، پرخاش جو ]ی[،� مخالف،ستیزهجو ]صفت[

؛� مخاصم، متخاصم، متنازع، نزاع طلب، فتنه جو؛�25نابه هنجار، ناسازگار 

ناهماهنگ 

، آویختن، نزاع کردن، اختالف داشتن، مخالفت کردندعواکردن ]فعل[

 دعوا داشتن، اصطکاک پیدا؛�، سوءتفاهم داشتن279، برخورد کردن 489

کردن

، دنبال دعوا بودن، به جنگ خواندن، مبارزه طلبیدعواراهانداختن

711کردن، به مبارزه طلبیدن 

، تغیر کردن، بدخلقی کردن، مشاجره کردن، داد زدن،پرخاشکردن

عربده کشیدن، بُراق شدن

⍃ 881، دشمنی 716، مبارزه 704، ضدیت 489 نظر مخالف

# 710 هماهنگی 710
، هم صدایی، همفکری، یکرنگی، یگانگی، اتحاد، وحدت،هماهنگی ]اسم[

، تفاهم، همبستگی،488، توافق، اتفاق قول، تایید، نظر موافق 24سازگاری 

 همزیستی، دتانت، دوستی؛�887 سمپاتی، عشق ؛�706همیاری، همکاری 

 410  هارمونی،� ملودی؛�880

 همفکر، صمیمی، همدل، یکدل،؛�، موافق، جور، همسانهماهنگ ]صفت[

؛�488صدیق، یکرنگ، یگانه، اُخت، متفق، متفق الرأی،� متفق القول، موافق 

 مأنوس� ؛�410 هارمونیک، همساز ؛�24متناسب، سازگار 

 موافقت کردن،؛�719، آشتی دادن هماهنگیایجادکردن ]فعل[

 410 کوک کردن ؛�24، سازگار بودن 706همکاری کردن 

⍃ آشتی717، صلح 706، همکاری 488، نظر موافق 24 سازگاری ،

719 



؛�704، اختالف داشتن، ضدیت کردن 489، مخالفت کردن 738کردن 

؛�آمادۀ جنگ شدن، آماده باش دادن، اتمام حجت کردن، اولتیماتوم دادن

 599 مصمم بودن ؛�اعتنا نکردن

⍃ 704 ضدیت 

 تک . حمله712
، تک، یورش، هجوم، تاخت، تجاوز، تهاجم، تعدی، تکحمله ]اسم[

 عزم؛� عملیات؛� ضد حمله، فرار ]فوتبال[؛�718، تسخیر، جنگ ▼نفوذی

599 

، بمباردمان، به توپ بستن، تیرباران، شلیک دسته جمعی، ضدهواییبمباران

، پیشروی، شبیخون، یورش، خیز، تهاجم، هجوم، پیشرویتکنفوذی

 پرتاب؛�ناگهانی، حملۀ ناگهانی، شکستن حصر

 تروریست، چریک،؛�، مهاجم، تکاور، کوماندو، کاله سبزهاحملهکننده

 مدافع، شخص؛�898، اذیت کن 963 مجازات ◄ ضارب ؛�پارتیزان، میلیشیا

 786 غارتگری ؛�713مدافع 

؛�718 جنگجو ،�881، دشمن 718، مهاجم، محارب حملهکنان ]صفت[

 متجاوز؛�نفوذی

، جنگ▼، هجوم بردن )آوردن(، تاختن، یورش بُردنحملهکردن ]فعل[

، تالفی کردن297 تعدی کردن ،�655، مجروح کردن 718آغاز کردن 

306 پا ازگلیم خود فرا نهادن ؛�714

، حصاربستن، دیوار232، درمیان گرفتن، احاطه کردن محاصرهکردن

231 محاصره شدن، درمیان واقع شدن ؛�235کشیدن 

، با سرنیزه حمله کردن، گالویز شدن، سرشاخجنگتنبهتنکردن

شدن

، تاخت آوردن )بردن(، تاختن، تازیدن، هجوم کردن،یورشبردن

 حالت تهاجمی به خود گرفتن، بُراق؛�279تاخت وتاز کردن، ضربه زدن 

 ▲ حمله کردن؛�شدن

، شلیک کردن، آتش گشودن، آتش کردن، آب کشتیرانداختن

281، نشانه گرفتن 287کردن، تیراندازی کردن 

، دست به روی کسی بلند کردن، له کردن، محکم زدن،کتکزدن

، لگد زدن، زور279کوبیدن، شاخ زدن، کله زدن، باسر زدن، ضربه زدن 

176به کار بردن 

، سنگسار کردنسنگانداختن

! حمله!آتش ]شبه جمله[

⍃ 619، پیگیری 176 شدتQ، 718، جنگ 716، مبارزه 714 تالفی،

 723سالح 

 پاتک . دفاع713

 پناهگاه،؛�، بارو، حصار، برج وبارو، سیم خاردار، میدان میناستحکامات

جان پناه 

، دژ، آکروپلیس، اردوگاه، لشگرگاه، پادگان، ارک )ارگ(قلعه

، جوشن، سپر، خود، کاله خود، ماسک گاززره

، پاسبان، پاسدار، محافظ722، دژبان، میلیشیا، نظامی شخصمدافع

 فرد؛�749 دروازه بان، -بان، نگهبان ؛�703، کمک کننده 927 طرفدار ؛�660

 149انقالبی 

 پاسدار، محافظ؛� تدافعی، دفاعی؛�715، درحال دفاع، مقاوم مدافع ]صفت[

660 

، زرهی، زره پوش، مستحکمدفاعشده

،�660، پاتک زدن، پاسبانی کردن، حفاظت کردن دفاعکردن ]فعل[

 232 خندق کندن، حلقه زدن، احاطه کردن ؛�حصار برافراشتن

، دور کردن، ازخود راندن، رد292، پس زدن، دفع کردن عقبراندن

کردن

، دردفاع ازخودباحالتدفاعی ]قید[

⍃ 623 برنامهQ، 660 ایمنیQ، 662 پناهگاهQ، رزمنده718 جنگ ،

723، سالح 722

 تالفی714
 کیفر، مکافات،؛�910، مقابله، قصاص، انتقام 31، جبران تالفی ]اسم[

 اعاده، استرداد�؛� بده بستان؛�963 تنبیه، جزا، سیاست، مجازات ؛�962پاداش 

787

 787، کیفری، متقابل، تنبیهی، جزایی، برقرارکننده تالفیجویانه ]صفت[

، عیناً پس دادن، قصاص کردن، اعاده کردن،تالفیکردن ]فعل[

963، مجازات کردن 31، جبران کردن 787برگرداندن� 

؛�963، مجازات شدن 915، شایسته بودن سزاوار)عقوبت(بودن

حقش بودن، سزاوار مجازات بودن

، درعوضِ، به پاسِ، متقابالًبهتالفی ]قید[

! بخور! این به آن در! زدی ضربتی، ضربتی نوشنوشجانت ]شبه جمله[

کن!

⍃ 910، انتقامجویی 907، حق شناسی 712 حمله 



⍃ 602 سرسختیQ، 738، سرپیچی 704 ضدیت 

 ستیز . مبارزه716
، جنگجویی، جدل، گیرودار، درگیری،▼، ستیزه، مبارزهستیز ]اسم[

 نزاع، منازعه، مرافعه،؛�709 پرخاش، مشاجره، مناقشه ؛�881برخورد، دشمنی

709 مایۀ ستیز، مابه النزاع، مایۀ نفاق ؛�837 ورزش ؛�709غائله، دعوا 

، بخشی ازجنگ، مصاف، غزوه، مبارزه، حرب، ستیز،718، نبرد پیکار

 مقاتله،؛� خود ورزش مثالً کشتی؛�، محاربه718ستیزه، خصومت، جنگ 

؛�718، اقدامات جنگی 279 برخورد ،�61 تشنج ؛�709قتال، زدوخورد، دعوا 

724میدان جنگ 

، آزمایش، ماراتون،� تورنامنت،▼، رقابت، زورآزمایی، مسابقهمبارزه

؛� دور نهایی، نیمه نهایی، یک چهارم نهایی؛�837 ورزش ؛�مجموعۀ مسابقات

؛�جهانی، مسابقات )قهرمانی( جهانی اُلمپیک، پارااُلمپیک )پارالمپیک(، جام

 678 فعالیت ؛� لیگ، مسابقات ویژه؛�المپیاد، کنکور

 بازی رفت، بازی برگشت، بازی؛�277، مسابقۀ سرعت، سرعت مسابقه

 دو، دو با؛�[، اتومبیلرانی، گراندپری267اسب سواری� ◄ اسبدوانی ]؛�دوستانه

،�837 ورزش ؛�837 سایر ورزشها ◄ اسکی، اساللوم ،�837مانع، دوومیدانی 

،�837 ژیمناستیک ،�837 کوهنوردی ،�837 تیم ورزشی ،�837بازیکن 

 837 والیبال ،�837 بسکتبال ،�837فوتبال 

 بزن بزن،� به هم آویختن، کتک کاری، دعوا؛�، بوکس، بُکسمشتزنی

 هوک، ناک آوت؛� دستکش بوکس؛� رینگ بوکس؛� راوند؛�709

، شمشیربازی، جنگ تن به تن، گالویز، سرشاخدوئل

 اهل جروبحث؛�722، جنگجو، حریف، گالدیاتور، نظامی شخصمبارز

162 آدم ورزشکار ؛�709

 کاراته، جودو، کانگ فو، ورزشهای؛�، کشتی آزاد، کشتی فرنگیُکشتی

 837 ورزش باستانی ،�837 ورزشهای مرتبط، ورزش ؛�837رزمی 

 سرشاخ، بارانداز، فتیله پیچ،؛� فن، داو، کار، بند، مایه، بدل؛�فنونُکشتی

ُکنده، پل، سرانداز، زیر گرفتن، درو، بزکش، سگ بند، مخالف، قوچ بند،

 آفتاب مهتاب، آرنج، اژدربند، اشکل گربه،� افالک، بُزکِش، برات،؛�بدل

پشت کاسه، پل شکن، پلنگ شکن، مسگری، مقراضک، یزدانی 

 مرشد، کهنه سوار، پیش کسوت، عیّار، پهلوان، جهان پهلوان،�؛�ُکشتی گیر

؛� َقدَر، هم قدر، هم زور؛� پهلوان، جوانمرد؛�نوچه، نوخاسته، میاندار، ضرب گیر

تختی 

 704 متضاد ؛�700 گرفتار، درسختی ؛�، حریف705، رقیب مبارز ]صفت[

، دست وپنجه نرم کردن، مسابقه دادن، رقابت کردن،مبارزهکردن ]فعل[

آویختن، به هم افتادن، درهم افتادن، پیچیدن، درگیر شدن، ستیزه کردن،

،�532، تأکید کردن 715 مقاومت کردن ،�671 سعی کردن ؛�گرفتار بودن

⍃ 722 ، رزمنده718، جنگ 712، حمله 709 مناقشه 

 صلح717
، آرامش، آشتی، صفا، صلح وصفا، سازش، آسایش، امنیت،صلح ]اسم[

 آشتی، مصالحه، متارکه، مسالمت،؛�266عافیت، آسودگی، آرامش� 

؛�710، هماهنگی 24 سازگاری ؛�770 سازش ؛�719برقراری صلح 

صلح جویی، مسالمت جویی، مسالمت طلبی، سازشکاری، مالیمت، عدم

 التیام ؛�880 دوستی ؛�931 بی طرفی، ذینفع نبودن ؛�مداخله

 گرین پیس، صلح سبز؛�، آشتی جو، هواخواه صلحشخصصلحطلب

 730 سعید ؛�266، امن، آرام، راکد صلحآمیز ]صفت[

، آشتی جو، آرامش طلب،� آشتی خواه، آشتی طلب، مسالمت جو،صلحجو

 سازشکار، سازشگر ؛�سلیم، مالیم، آرام

، درزمان صلح بودن، در آرامش� زیستن، جنگدرصلحبودن ]فعل[

 میانجی گری؛�935 بی طرف بودن، مداخله نکردن، بی گناه بودن ؛�نکردن

720کردن 

، ازروی صلح وصفا، بدون خونریزیباآرامش ]قید[

⍃ 720، میانجیگری 719، آشتی 710 هماهنگی 

 جنگ718
، غزوه، پیکار، جدال، دعوا، جدل،▼، رزم، آورد، حرب، نبردجنگ ]اسم[

 جهاد، تنازع،؛�709، دعوا 716قتال، آفند، مقاتله، محاربه، کارزار، ستیزه 

 عامل؛�مخاصمه، جنگهای صلیبی، جنگ سرد، جنگ تحمیلی، جنگ جهانی

 آغاز درگیریها؛�168مرگ ومیر 

 زمان جنگ،؛�711، دشمنی، خصومت، اعالن جنگ متحارببودن

اعالم جنگ، وضعیت جنگی

 تب جنگ،؛�709، جنگجویی، ستیزه خواهی، ستیزه جویی جنگطلبی

 آتش بیاری ؛� مداخله؛�توسعه طلبی، میهن پرستی، سلحشوری، جنگاوری

 علم پرتاب، لُجستیک،،�688، استراتژی، تاکتیک، تدابیر جنگی فنجنگ

 مانور، رزمایش؛� عقب نشینی؛�722 آرایش جنگی ؛�623برنامه� 

 سربازی، خدمت؛�669، بسیج، سربازگیری، آمادگی اقداماتجنگی

؛�وظیفه، اجباری، خدمت سربازی، ضرورت، احتیاط، اضافه خدمت

 تدارکات پشت جبهه،؛�بیدارباش، آزاد! خبردار! پهلوفنگ، افعال نظامی



 سلحشور، جنگاور؛�آمادۀ جنگ

، اعالم جنگ کردن، بسیج شدن، مسلح شدن،جنگآغازکردن ]فعل[

 به راه افتادن جنگ،؛�230 محاصره کردن، درمیان گرفتن ؛�738شوریدن 

باال گرفتن مخاصمات، شعله ور شدن آتش جنگ

 سربازی رفتن، به خدمت؛�716، جنگیدن، مبارزه کردن جنگکردن

 هجوم بردن، تاختن، یورش؛�اجباری رفتن، به جنگ رفتن، به ارتش پیوستن

 713 دفاع کردن ،�599، مصمم بودن 712بردن 

 آویختن، به هم افتادن،؛�، پیکار کردن، درافتادن، درگیر شدننبردکردن

 حمله؛�715 مقاومت کردن ؛�716درهم افتادن، جنگیدن، مبارزه کردن 

 712 تیر انداختن ؛�712کردن 

⍃ 716، مبارزه 713، دفاع 712، حمله 176، شدت 165 تخریب 

 آشتی . برقراری صلح719
، فرونشانی جنگ، آشتی، ترک مخاصمه،برقراریصلح ]اسم[

 استمالت، دلجویی؛�آتش بس، متارکه، خاتمۀ درگیری، تعلیق حالت جنگی

 جنگ سرد، پایان؛� آشتی کنان، تنش زدایی، دتانت؛�، رفع اختالف941

 مسالمت، مصالحه، مصالحت، سازگاری، روابط حسنه،؛�جنگ سرد

 سازش؛� همزیستی، تفاهم، همزیستی مسالمت  آمیز؛�717صلح وصفا، صلح 

770 

 شاخۀ؛�، اعالم صلح، خلع سالح، آشتی کنان، آتش بسپیشنهادصلح

 ازسرگیری روابط،؛�زیتون، پرچم سفید، پرداخت خسارت )غرامت( جنگی

 مذاکرات سالت، خلع؛�909 امان، عفو ،�506، اغماض 787اعاده، استرداد� 

سالح اتمی 

،717، استمالت آمیز، مسالمت آمیز، صلح آمیز صلحدهنده ]صفت[

؛�828، راضی کننده 177 میانه رو ،�880آشتی جو، صلح طلب، مهربان 

آشتی جویانه

، آرامش برقرار کردن، تسکین دادن، فرونشاندن،آشتیدادن ]فعل[

، میانجی شدن 720میانجی گری کردن 

، آشتی کردن، ترک مخاصمه کردن، به مخاصمه پایان دادن،صلحکردن

 شمشیررا غالف،�506، فراموش کردن 145آتش بس دادن، مکث کردن 

 ازدر آشتی درآمدن؛�کردن، سالح را برزمین گذاشتن

⍃ 720، میانجی گری 717، صلح 710 هماهنگی

# 720 میانجی گری 720
 داوری، حَکَمیت،؛�، شفاعت، وساطت، پایمردیمیانجیگری ]اسم[

 مداخله،؛�231 میان ؛�623 تدبیر ◄ دیپلماسی ؛�959، دادخواهی 955قضاوت 

231 مزاحم ◄مزاحمت 

 متمسک، متوسل ؛�719

، شفاعت کردن، وساطت کردن، آشتی دادنمیانجیگریکردن ]فعل[

 مداخله کردن،؛�، ارتباط برقرار کردن، ارتباط دادن، آشنا کردن719

 قضاوت کردن، قبول کردن؛�231 دخالت کردن ،�678فضولی کردن 

 959دعوی 

⍃ 719، آشتی 717 صلح 

 تسلیم721
 حلم،؛�874، فروتنی 739 فرمانبرداری، اطاعت ؛�، واگذاریتسلیم ]اسم[

؛�745 کاپیتوالسیون، انقیاد ؛�679 رخوت، بی حالی ؛�979توکل، تقوا 

 عقب نشینی ؛�872 تمکین، خفت ؛�621واگذاری تاج وتخت، چشم پوشی 

، مالیم، نرم488، موافق 739، مطیع 717، صلح جو تسلیمشده ]صفت[

935 مظلوم ؛�327

؛�، سپردن، واگذار کردن، تفویض کردن، ازدست دادنتسلیمشدن ]فعل[

 تن به قضا دادن، تسلیم؛�زیر اخیه رفتن، دراختیار کسی بودن،� پر انداختن

،488، پذیرفتن 728 موفق نشدن ؛�تقدیر شدن، تن به رضای خدا دادن

،286 عقب نشستن، پس رفتن ،�860، بی تفاوت بودن 488رضایت دادن 

 601 بی عزم بودن

 مقاومت،�684، فرو ریختن، غش کردن، خسته شدن ازپادرآمدن

 ناف انداختن ؛�745نکردن،� تابع بودن 

! ای خدا، خدایا، یارب، یاهو، توکلت! خدایا ]شبه جمله[

⍃ 872، حقارت 739 اطاعتQ، 753 استعفا 

 رزمنده722
 فرمانده،؛�، جنگجو، مبارز، محارب، پیشمرگ، مجاهدرزمنده ]اسم[

،▼، سواره نظام�▼، پیاده نظام▼، نیروی مسلح▼، سرباز▼ پاسدار؛�سردار

▼ناوی

 ایثارگر، جانباز، آزاده ؛�، بسیجی، کمیته چی، رزمندگان اسالمپاسدار

، نظامی، ارتشی، نیروهای منظم، تکاور، کماندو، ذخیره،سرباز

◄ خدمت وظیفه ؛� ایثارگر، جانباز، آزاده؛�کهنه سرباز، سرباز وظیفه

 سرباز کهنه کار، کهنه سرباز،� جانباز؛�718اقدامات جنگی 

، سرباز صفر، گماشته، سرباز، سرجوخه، گروهبان، استوار،رتبۀلشگری



 گارد سلطنتی، سپاه؛� جلوداران،� طالیه، پرچمدار؛�، نفراتنیرویمسلح

 چترباز،؛� نیروی انتظامی، نیروی ضداغتشاش؛�742جاوید، غالمان، مالزم

پاسگان، گارد، مسلسل چی، نارنجک انداز، تخریب چی 

 یگان نظامی، گروهان، گُردان، هنگ، جوخه،؛�، جناحآرایشجنگی

718 پهلوفنگ، اقدامات جنگی ؛� یگان هوابرد؛�تیپ

 هوانیروز؛� سرنیزه داران�؛�، نیروی زمینی، نزاجا، هنگ پیادهپیادهنظام

723 وسیلۀ نقلیۀ جنگی ؛� شوالیه؛�، اسواران، پلیس سوارهسوارهنظام

 ناوگان نظامی، آرمادا؛�، نداجانیرویدریایی

741، افسر دریایی 270، ملوان، ناخدا، دریادار، آدمیرال، دریانورد ناوی

، ناو جنگی، رزمناو، ناوشکن، ناوچه، قایق توپدار، ناوکشتیجنگی

هواپیمابر، مین جمع کن، اژدرانداز، اژدرافکن 

 خلبان،؛� هواپیمای جنگی، بمب افکن، شکاری؛�، نهاجانیرویهوایی

 چترباز ؛�741فرمانده اسکادران،� فرمانده ناوگان، افسر هوایی 

 آماده به خدمت،؛�: سربازی، نظامیمربوطبهنظامیان)صفات( ]صفت[

 718، جنگ طلب، محارب 718 سلحشور، جنگجو ؛�منتظر خدمت

، )افعال نظامی(، پهلوفنگ کردن،احترامگذاشتن]نظامی[ ]فعل[

خبردار ایستادن

⍃ 686، عامل 276 هواپیماQ، 716، مبارزه 718، جنگ 713 دفاع،

741، رئیس 723سالح 

 سالح723
 استفاده از اسلحه، کمانگیری،؛�▼، حربه، تسلیحات، اسلحهسالح ]اسم[

 629 وسیله ؛�▼آتش باری

، تولید سالح، کارخانۀ اسلحه، اسلحه خانه، زرادخانه، صنایعتسلیحات

دفاع

 ▼، اسلحۀ پرتابی▼، سالح آتشین▼، سالح، سالح سرداسلحه

 زره، جوشن،؛� پنجه بوکس؛�▼، شمشیر▼، تبر▼، نیزه▼، گرزسالحسرد

 جلیقۀ ضدگلوله، کاسک،؛�کالهخود، خود، خفتان، لباس )یراق( جنگ

کاسکت 

 موشک؛�، فالخن، بومرنگ، نیزه، گلوله، تیر، خدنگاسلحۀپرتابی

 کمان، تیروکمان، چله،؛�287 پرتابه ؛� اژدر؛� آرپی جی، نارنجک انداز�؛�276

زه، تیر، پیکان 

 پادار ؛� کابل؛�، چماق، باتوم، باتون، باتونِ برقی، عمود، چوب دستیگرز

 پیکان؛�، زوبیننیزه

، تیشه، ساطور،� تبرزینتبر

 کارد؛�، خنجر، تیغ، دشنه، قمه، چاقو، چاقوی ضامن دار،� شوشکهشمشیر

 ▲ ساطور، تبر؛�194 مالقه ◄

 ماشه،؛� کالیبر؛�▲، اسلحۀ پرتابی▼، اسلحۀ دستی، تفنگاسلحۀآتشین

قنداق، گلنگدن، مگسک، خان، خازن، خشاب 

،3 مسلسل، ژ؛�، هفت تیر، مسلسل، توپ، خمپاره، تیربار، کاتیوشاتفنگ

 تفنگ خان دار، دولول، ساچمه ای، بادی، ساچمه زنی،؛�کاالشنیکوف، اوزی

 هفت تیر، اسلحۀ کمری، کولت، ششلول، تپانچه؛�خرده زنی، چخماقی

 توپخانه، آتش بار ؛�)طپانچه(

؛�، تیر، گلوله، فشنگ، ساچمه، باروت، نارنجک، گلولۀ توپمهمات

؛�پوکه، ترکش، شرپنل، ماسوره، مرمی، گرین فشنگ، سرب، نقاب مس

 گلولۀ مشقی، منور؛�خشاب

؛�، باروت، دینامیت، تی ان تی، تری نیتروگلیسرین، چاشنیموادمنفجره

 نیروی؛�آتش بازی، ترقه، فشفشه، سیگارت، خمپارۀ شادی، کوزه، گلفشان

287راننده 

 بمب؛� مین؛� بمب اتمی، بمب ئیدروژنی؛�، نارنجک، کوکتل مولوتفبمب

خوشه ای، تلۀ انفجاری 

، تانک، نفربر زرهی، کاتیوشا، ماشین های راهسازیوسیلۀنقلیۀجنگی

 وسائط نقلیۀ سنگین، بولدوزر، گریدر، غلتک، جرثقیل، کامیون،،�624

274وسیلۀ نقلیۀ عمومی 

 آتش زا ؛�287، آتش، شلیک، پرتاب، رانش� آتشباری

⍃ 632 انبارQ، 659 هالکQ، 718، جنگ 713، دفاع 712 حمله،

 722رزمنده 

 میدان724
 میدان؛�76، صحنه، زمین، زمین بازی، سکو، میزگرد، کانون میدان ]اسم[

 عرصه، پهنا، پهنه، ساحت، گستره،؛� استادیوم، سالن، چمن؛�▼جنگ

 ساحل، پالژ، محل تفریح؛� صفحۀ شطرنج، تخته نرد؛�183محوطه،� دامنه 

 زمین بسکتبال،؛� پالتفرم؛�350 جریان ◄ میدان مغناطیسی، شار ؛�837

؛�185 محل ◄ فضای محدود، محدوده ؛�دشک کشتی، تشک، ترامپولین

 زمین فوتبال، محوطۀ پنالتی، هجده قدم ؛�سالن سرپوشیده

، میدان رزم، آوردگاه، نبردگاه، تئاتر، کارزار، خط مقدم،میدانجنگ

خط تماس، جبهه، جناح، منطقه، منطقۀ جنگی، محل عملیات، صحنۀ جنگ،

 محل رزمایش؛� پشت جبهه، اردو؛�صحنۀ نبرد، گیرودار، معرکه

⍃ 837، سرگرمی 718، جنگ 76 کانونQ،956  دادگاه 



 نتیجۀ عملباب پنج:



 باموفقیت ؛�644شخص پیروز، فاتح، قهرمان، پهلوان،� بهترینِ نوعِ خود 

 پیگیر،؛�، پیروز، رکورددار، قهرمان، پهلوان،� مستقلشکستنخورده

600سمج 

، قبول725، به نتیجه رسیدن، دست یافتن، انجام دادن موفقشدن ]فعل[

 یخ چیزی گرفتن، به حاصل رسیدن، به بار؛�شدن، ناپلئونی قبول شدن

▼ برنده شدن؛�▼ پیروز شدن؛�285 پیشروی کردن ؛�نشستن

 معجزه کردن، بار؛� گرفتن؛�، نتیجه دادن، نتیجه نشان دادنموفقبودن

171آوردن 

، فتح کردن، غلبه کردن، مستولی شدن، استیال یافتن،پیروزشدن

 سالروز؛�▼، شکست دادن▼ سرنگون ساختن؛�771به دست آوردن 

 877 الف زدن ؛�876نگهداشتن 

، برانداختن، منقرض کردن، باعث فروپاشی چیزیسرنگونساختن

745، غلبه کردن، تحت انقیاد درآوردن 34شدن، تفوق داشتن 

؛�75 متفرق کردن ؛�، مغلوب کردن، عقب زدن، ماالندنشکستدادن

ناک اوت کردن، ضربه فنی کردن

، بُردن، باامتیاز بردن،� به پایان رسیدن، به خط آخر رسیدن،برندهشدن

▲پیروز شدن

⍃ Q642، مصلحت 34 برتریQ، 644 خوبیQ، خوشبختی725 تکمیل ،

 866، خوش نامی 730

 شکست: عجز درانجام728
، بدبیاری، افالس، فالکت▼، عدم موفقیت، شکستدرماندگی ]اسم[

 قصور،؛�606 استیصال، عجز، بیچارگی، واماندگی، فقدان انتخاب ؛�731

 تکلف،،�805 ورشکستگی، عدم پرداخت ،�801عجز، تنگدستی، فقر 

 خستگی، فرسودگی،؛�702، منع 726بی نتیجگی، بیهودگی، عدم تکمیل 

 سقط جنین،؛�695 باخت، عدم مهارت ؛�641 بی فایده بودن ؛�161ناتوانی 

 خسران،�509 خراب کاشتن، اسقاط، نامرادی� ؛�172نابارآوری، سترونی 

 ردّ،�860 دلسردی، بی تفاوتی ؛� تاآخرین نفس؛� آخرین تیرِ ترکش؛�772

 307، نارسایی 307 ناکارایى، بی کفایتی، کاستی ؛�607)عدم انتخاب( 

 باخت، مغلوبیت، مغلوب شدن،،�509، حرمان، ناکامی، نامرادی شکست

؛�145، بن بست، توقف 474 عدم اطمینان ؛�هزیمت، انحطاط، افول

 انهزام، انکسار؛�745 انقیاد ؛�165 تخریب ؛�290عقب نشینی، دورشدن 

 صید، آدم؛�697 سرهم بند ؛�، مغبون، متضرر، زیان دیده، مالباختهبازنده

؛� ازآنجا رانده و ازاینجا مانده، مادرمردۀ چادربرده؛�35 مرئوس� ،�544ساده 

 607 قبول نشده، رفوزه، مردود ؛�▼ شکست خورده؛�2منقرض 

 ورشکسته،؛�731 دست خالی، بدبیار، مفلوک ،�509، ناکام ناموفق ]صفت[

؛�509، سرخورده، واخورده، ناکام ▲ ناکامیاب، بازنده؛�▼شکست خورده

درمانده، فرومانده، مستأصل، وامانده، مانده، سرگشته، عاجز، بی کفایت،

 بدبخت، بیچاره، حیران، متحیر، خسته،؛�307دارای کاستی، کم آورده 

 607 مشروط، رفوزه، مردود ؛� واپس زده شده؛�کوفته، ناتوان،� بی رمق

، باخته، مغلوب، مقهور، منهزم، طرف بازنده،▲، بازندهشکستخورده

،739مغبون، متضرر، زیان دیده، پاک باخته، بنده، عاجز، زبون، سخره، مطیع 

 935، مظلوم 745تسلیم، تابع 

، بدفرجام، بی عاقبت، به بن بست رسیده، نافرجام، دلسردکنندهبینتیجه

 ضعیف، بدون؛�607، مشروط، مردود 4 بیهوده ،�641 هدر، بی فایده ،�509

 479 ساقط، ملغا، باطل ؛�307نتیجه، به مقصد نرسیده، نارسا 

، دورودراز، صعب الوصول،�470، برآورده نشدنی، غیرممکن دستنیافتنی

 صعب العالج، سخت درمان،؛�700صعب الحصول، صعب، سخت، دشوار 

 سهل الحصول ≠ ؛�درمان نشدنی

 ازآخر اوّل بودن )شدن(،،�607، عاجز شدن، ردّ شدن موفقنشدن ]فعل[

 نقش برآب زدن،؛�495 بد آوردن، گاف کردن ؛�افتادن، به نتیجه نرسیدن

، دلسرد /313 غرق شدن ،�641کار بیهوده کردن، وقت تلف کردن 

 307 نرسیدن، کم آوردن ؛� سقط کردن، بچه انداختن؛�509مایوس شدن 

، عاقبت نداشتن، آخروعاقبت نداشتن، فرجام نداشتن،نتیجهNندادن

 نافرجام ماندن، عقیم ماندن، به هدف نرسیدن )نخوردن(،؛�به مقصد نرسیدن

 509 ناکام گذاشتن ؛�نقش برآب شدن، بیهوده بودن

؛�، باختن، بازنده شدن، خوردن، آب از سرش گذشتنشکستخوردن

 مغلوب شدن، مغلوب گشتن، درهم شکستن، منهزم؛�620اجتناب کردن 

 607، ردّ شدن 745، تابع بودن 721شدن، تسلیم شدن 

⍃ 641 بی فایده بودنQ، 695 ناشیگریQ، 697 سرهم بندQ،دشواری 

731، فالکت 726، عدم تکمیل 700

 جایزه729
، خلعت، صله، عطیه، مژدگانی، مشتلق، ناز ِشصت )شست(،جایزه ]اسم[

 بنای یادبود؛�790 غنیمت، غنایم ؛�962دست خوش، اجر، انعام، جزا، پاداش 

 جام، کاپ، حلقۀ گل، تاج؛�876 تجلیل، اعطای سردوشی، نگاه داشت ؛�548

 جایزۀ خوارزمی، سیمرغ بلورین، نوبل )جایزۀ صلح نوبل ...(،؛�زیتون

پولیتزر، اسکار 

 سردوشی، جامۀ؛� نشان افتخار، لژیون دونور؛�▲ جایزه،�547، نشان مدال

 مدال المپیک، مدال طال )نقره، برنز(؛�547ویژه 

⍃ 547 داللتQ، 866، خوش نامی 790 غنایمQ،962  پاداش



# 730 خوشبختی 730
، سعادت، نیک انجامی، بهروزی، کامیابی، تنعم،خوشبختی ]اسم[

 ثروت و سالمت،،�824کامروایی، دولت، رفاه، نازونعمت، برخورداری 

، فراوانی،793 رونق، رواج، بازارگرم،� فروش ؛�800، ثروت 727موفقیت 

 عزت، خوش نامی؛�159 اقبال، شانس ؛�615، ِخیر 171 برکت ،�637وفور 

 نشانۀ؛� گشایش بعداز سختی، فرج، وضعیت مناسب؛� آسایش؛�866

خوشبختی، آمد، خوش یمنی، تبرک، خجستگی، فرخندگی، آیند، یُمن،

 511پیش بینی 

، اوج خوشبختی، عصر طالیی، بروفق مراد، ایام سعدروزپیروز

، کامروا، نیک بخت، بخت یار، عاقبت به خیر،خوشبخت ]صفت[

، بهروز، مرفه الحال، نازپرور )نازپرورد، نازپرورده(،727نیک فرجام، موفق 

 شخص خوشبخت، شخص؛� خوش اقبال؛�800مرفه، دولتمند، ثروتمند 

376 راحت ؛�890 عزیز ؛� تازه به دوران رسیده؛�800ثروتمند 

 خوش قدم؛�511، فرخنده، خجسته، مبارک، طالیی، میمون سعید

، به دست آوردن171، خوشبخت شدن، بار آوردن کامیابشدن ]فعل[

727، موفق شدن 771

، آوردن، قسمت داشتن، اقبال به کسی روی آوردن، یاریشانسآوردن

کردن طالع )بخت، ...(، بخت با کسی یار بودن، بخت درِ ِخانۀ کسی را

زدن، بختش زدن، بختش )اقبالش( بلند بودن )شدن(، بختش بیدار بودن،

بختش یار بودن،� سایۀ هما برسرِ کسی افتادن، شانس در خانۀ کسی را

زدن، خوش شانسی آوردن 

، مساعد بودن، فرخنده )خجسته، سعید، میمون، ...( بودنمبارکبودن

⍃ 615 ِخیرQ، 654 بهبودQ، 800، ثروت 727 کامیابیQ، 824 خوشی

 فالکت731
، ادبار، مصیبت، نکبت، تیره روزی، سیه روزی، گرفتاریفالکت ]اسم[

 بالیا، بلیه ؛�663 ورطه ؛� روز بد، فاجعه؛�سخت، بال، رنج

، بدشانسی، بدبیاری، آَفت، عاقبت بد، دوران سختی، درماندگیبدبختی

 511 نشانۀ بدبختی، سیاه بختی، بداقبالی، پیش بینی ؛�728

،�825، مصیبت زده ▼، تیره روزان، بدبختان، اشقیا، بدبختآدمبدشانس

801، آدم فقیر 35، مرئوس 728بازیچۀ سرنوشت،� بازنده 

 مصیبت بار، اسف بار،؛�25، نامبارک، ناخجسته، ناسازگار نامساعد ]صفت[

 مخالف، خصمانه،؛� مغایر، ازبدِ حادثه،�888فالکت بار، نامطلوب 

 ننگین، افتضاح آمیز، مفتضح، مفتضحانه؛� شوم،�511 نحس ؛�عداوت آمیز

، تیره روز، سیاه بخت، بداقبال، عاجز، بی طالع، بی سرانجام، بینوا،مفلوک

،700 درسختی ،�801، تهیدست 728 ناموفق ؛�بی ستاره، شوم، مضطر، پست

935 مظلوم ؛�655فرسوده 

، بیچاره، تیره بخت، درمانده، بخت برگشته، بدقدم، بدیمن بدبخت

، به زحمت افتادن، افتادن، گرفتار شدن، بد دیدن،بهسختیافتادن ]فعل[

بد آوردن، امروز را فردا کردن، در محنت بودن، مبتال بودن، آفتابش از

، رنج بردن700مغرب درآمدن، بیچاره شدن، بدبخت شدن، در سختی بودن 

 آفت زدن ؛�825

⍃ 616 شّرQ، 643 عدم مصلحتQ، رنج761، خواهش 728 شکست ،

825 

 میانحالی732
، نه خوشبخت و نه بدبخت، وضعیت متوسط،� نه بد ومیانحالیN ]اسم[

، راه30ِنه خوب، عادی بودن، معمولی بودن،� نه گرم و نه سرد،� نقطۀ وسط 

 عامۀ؛�942 میانه روی، اعتدال ؛�828 قناعت، رضایت )خرسندی( ؛�625میانه 

 869 خیل ،�869مردم،� عوام، طبقۀ متوسط 

 میانه رو؛�، میانحال، متوسط الحال30، متوسط 83، عادی معمولی ]صفت[

 عمومی، متعارف؛� عامی، عوام؛�625

⍃ 869، رعایا 30 میانگینQ، 625 راِه میانه 



 ارادۀ اجتماعی عامباب شش:



، کاری به کار کسی نداشتن، سختگیریُشل)آسان(گرفتن ]فعل[

نکردن، سخت نگرفتن، آزاد گذاشتن 

، خودمختار بودن، ول گشتن، آزاد بودن،سرخودعملکردن

به خواهشهای نفس تسلیم شدن

، معزول کردن، ازتخت پایین آوردن، برانداختن خلعکردن

⍃ 756، اجازه 744، آزادی 738، سرپیچی 736 آسان گیری 

 سخت گیری735
، خرده گیری، فقدان انعطاف، استاندارد باال،سختگیری ]اسم[

 ایراد،؛� زهد، ریاضت؛� دیسیپلین، نظم، انضباط، جدیت؛�862مشکل پسندی 

 سخت کوشی؛�747 تحدید مطبوعات، حکومت نظامی، تحدید ؛�دشمن تراشی

 700 دشواری ◄ سختی ؛�682 تالش ◄

،747، دیکتاتوری، خفقان، اختناق، تحدید 733، ستم، ظلم، استبداد زور

 سلطه،؛�176، خشونت، شدت 740 تحکم، اجبار ؛�160 توان ؛�اتوکراسی

، تجاوز، تطاول، دست درازی،�914 اجحاف، بیداد، بی عدالتی ؛�745انقیاد 

◄ پول زور: باج سبیل، غنیمت ؛�481، تبعیض، تعصب 916تعدی، غصب 

 788 غارت ،�809، مالیات 790غنایم 

، حاکم مطلق العنان، حاکم مطلق▼، خرده گیر، فرمالیست، مستبددیکتاتور

، گردن کلفت741

 انتقادی،�862 مشکل پسند ؛�، دقیق، منضبط، صریح، جدیسختگیر ]صفت[

945 زاهدانه،� ترشرو، ریاضت کش ؛�906 بیرحم ،�602 کله شق ؛�924

، ریاست طلب،� تسلط گرا،� قلدر، زورگو، متکبر، مطلق العنان، مختارمستبد

 ستمگر، ستمکار، ستم پیشه،؛�878، خودکامه، گستاخ ▲ دیکتاتور،�595

؛� خودرأی، خودسر؛� استبدادی، فاشیست، سلطه جو؛�914بیدادگر، ظالم 

906بهره کش، استثمارگر، زالو، خونخوار، بیرحم 

، سخت، گران، ناروا، عدوانی، ازروی ستم و زور، ظالمانه، ناحقشاق

 غاصبانه، زیاده ستان؛�914

، گیر دادن، امان کسی را بریدن، پیچاندن، درتنگناسختگرفتن ]فعل[

قرار دادن، قانون را برقرار کردن، انضباط کردن، آزاد نگذاشتن، زندانی

 دشمن تراشیدن ؛�165، فرونشاندن 747کردن 

، ستم راندن )کردن(، فشار آوردن،165، فرونشاندن سرکوبکردن

، بیداد کردن، حق را734 خلع کردن ؛�ظالمانه حکومت کردن، ظلم کردن

 916 گرفتن

، دیکتاتوری کردن، مطلق العنان بودن، سرخود بودن، آبمستبدبودن

بی لجام خوردن

 خودسرانه، سرخود؛�، به تندی، بیرحمانهمؤکدًا ]قید[

⍃ 906 ، بیرحمی745، انقیاد 741، رئیس 740 اجبار

 آسان گیری736
، تحمل،734، مالیمت، ارفاق، آوانس، مدارا، نرمش آسانگیری ]اسم[

 تساهل، تسامح، آزاداندیشی، آزادفکری،؛�606مماشات، بی طرفی 

905 ترحم، دلسوزی ؛�دمکراسی،� آزادی، لیبرالیسم

، نجیب، مؤدب،734، آسانگیر، مالیم، نرمش کننده بامدارا ]صفت[

 آزاداندیش، آزادفکر، روشن، باز، دمکرات،؛�823پرتحمل، تهییج ناپذیر 

492لیبرال، آزاد، روشنفکر 

، مالحظه کردن، آسان گرفتن، نرمش� نشان دادن،مداراکردن ]فعل[

 میانه رو بودن،؛�810ارفاق کردن، امتیاز دادن، آوانس دادن، تخفیف دادن

889 نوازش کردن ؛�177مالیم شدن 

⍃ 905، دلسوزی 756، اجازه 734 نرمش

 دستور737
 مشیت، امر، دستور دادن، ابالغ، احضار،؛�▼، فرمان، حُکمدستور ]اسم[

،�612 امرونهی، انگیختن، انگیزش ؛�751 انتصاب ،�532اظهار، تأکید 

 762، نهی 761 خواهش ،�613بازداشتن 

، امر، فتوا، فرمان، دستور، امریه، فرمان ملوکانه،� فرمایش، یاسا،ُحکم

 تصمیم،؛� آتش!؛� اوامر، احکام؛�693، منشور، تکلیف، فریضه 953قانون 

 756 امتیاز، جواز، پروانه، مجوز ؛�959رأی دادگاه 

؛� احضار؛�761، خواهش 915، مطالبه، ادعا، طلب، وجود حق درخواست

 اجازه!؛�مدعی گری، طلبکاری

 حُکم، حکم کتبی، ابالغ، ابالغیه،؛�، دستور، برگۀ فرمان، اجازهمجوز

 قرارداد،؛� پاسخ؛�959احضاریه، حکم توقیف، حکم جلب، مراحل قضایی 

حُکم کارگزینی، حکم انتصاب، حکم اخراج، حکم استخدام، حکم ارتقای

 استوارنامه؛�گروه، حکم تغییر پست سازمانی، حکم مأموریت، حکم انتقال

 برگۀ اقامت، ویزا، روادید؛�)اعتبارنامه(، امان نامه

، الزام آور، قاطع، بُرنده، آمرانه، امرکننده، نافذ، قابل اجرا،امری ]صفت[

 740 مطلق، وادارکننده، فرمایشی، اجباری ،�693روا، مطاع، واجب 

، امردهنده، فرمان دهنده، حکمفرما، فرمانروا، فرمانفرما آمر

، دستور دادن،� فرمان دادن، فرمودن، اُرد دادن، امر دادن،�امرکردن ]فعل[

 منصوب،�547امرونهی کردن، ارجاع کردن، مأمور کردن، امضا کردن 

 658 طبابت کردن ◄ تجویز کردن ؛�751کردن، گماشتن 

 ابالغ،�528، فتوا دادن، اعالم کردن، اعالن کردن حکمصادرکردن

 قانون؛� تعیین کردن، مقرر کردن، مقرر داشتن،�532کردن، اظهار کردن 

953وضع کردن، قانونی کردن

؛� مصادره کردن؛� اصرار کردن، پافشاری کردن؛�، ادعا کردنطلبیدن

، مطالبه کردن761 طلب کردن، خواستن ،�627سفارش دادن، نیاز داشتن 

 سفارش غذا دادن، اُرد دادن؛� احضارکردن؛�915

، محکم، قاطعانه آمرانه ]قید[

⍃ 691 مشورتQ، 693 فریضهQ، انتصاب740، اجبار 733 اقتدار ،

762، اعتراض761، خواهش 751

 سرپیچی . عصیان738
، سرکشی، نافرمانی، ع��دم اط��اعت، تم��رد، گردن کش��ی،سرپیچی ]اسم[



،715 ایس��تادگی ؛�711 اعالن جن��گ ،�598عصیان، ع��دم تمای��ل، اک��راه 

 اع��راض، ع��دول،،�620 اجتن��اب ؛�، ب��دقولی، پیمان ش��کنی704ض��دیت 

 جفا، غدر؛�روگردانی،� تخطی، دبه، افساد، اخالل

، اغتشاش، بلوا، غوغا، شلوغی، هنگامه،149، طغیان، انقالب شورش

،709، مناقشه 145 آخرالزمان،� اعتصاب ،�61، ویرانی، آشفتگی 318آشوب 

 267 راه پیمایی ؛�176، خشونت، شدت 165 ویرانی ،�603بی ثباتی 

930 خیانت ،�623، فتنه انگیزی، آژیتاسیون، براندازی،� توطئه آشوبگری

؛�938، عصیانگر، آدم ناراحت، علی ورجه، بچۀ شیطان، اهریمن صفت یاغی

 جدایی طلب،؛�705 رقیب ؛�شورش طلب، متمرد، اعتصاب کننده، اعتصابی

 ▼ سرکش؛�149 فرد انقالبی ؛�978انشعابی، شخص فرقه گرا 

 مُبلّغ،؛�663، اخاللگر، تحریک کننده، هیزم بیارمعرکه، خرابکار آشوبگر

938 آشوب طلب، شورشی، شورش کننده، خرابکار خیابانی، اوباش ؛�هوچی

، گردن کش، شیطان،▲، نافرمان، حرف نشنو، متمرد، یاغیسرکش ]صفت[

 ثابت قدم؛�آتش پاره، ناآرام، شلوغ، افسارگسیخته، تخس، عاق، متجاسر

598، بیزار 162

، فتنه گر، شورشی، آتش بیار،▲، آشوب کن، آشوب طلب، آشوبگرفتنهجو

، مقاوم954ناراحت، ماجراجو، اخاللگر، مخل، اخالل کننده، قانون شکن 

 دوبه همزن ؛�715

، اطاعت نکردن، ازدستور کسی سر باززدن،سرپیچیکردن ]فعل[

نافرمانی کردن، تمرد کردن، مقاومت کردن، عصیان کردن، روگردانیدن،

روی برگرداندن، اعراض کردن، سرپیچیدن، پشت کردن، شانه خالی

، مخالفت کردن، ضدیت711، به مبارزه طلبیدن 769 رعایت نکردن ؛�کردن

 704کردن 

، شورش کردن، یاغی شدن، طغیان کردن، برانداختن، جداییشوریدن

 موش دواندن؛� فتنه کردن، فتنه افکندن، فتنه انگیختن؛�978انداختن 

⍃ Q598 اکراهQ، 769، عدم رعایت 715، ایستادگی 704 ضدیت، 

918فقدان وظیفه 

 اطاعت . وفاداری739
، فرمان نیوشی، رعایت، شنوایی،284، فرمانبرداری، پیروی اطاعت ]اسم[

امتثال، انقیاد، بندگی، تابعیت، متابعت، تمکین، خدمتکاری، طاعت،

897فرمانبری، عبودیت، چاکری، خدمتگزاری، نیکخواهی 

، صداقت، استواری، خوش قولی، درست پیمانی، وفا، وفایوفاداری

 سرسپردگی، خوش خدمتی، بندگی، نوکری؛�به عهد، ایفای عهد، پیمان پایی

880  درستی، صمیمیت، دوستی؛�764، قول 765 عهد، پیمان، قرارداد ؛�879

، فرمانبردار، فرمانبر، حرف گوش کن، رام، تسلیم، سازگارمطیع ]صفت[

؛�، تابع، زیردست، وابسته، رهوار، پابه راه، سربه راه�284 پیرو ؛�، سربه زیر24

آب بی اجازۀ کسی نخوردن، بی )بدون( اجازۀ کسی آب نخوردن، رعایت

 تن؛�284، دنبال کردن 83، پیروی کردن، منطبق بودن 768کردن 

 به ساز کسی رقصیدن، تحت فرمان بودن، به؛�دردادن، دراختیار کسی بودن

 نوکری کردن، به هر سازی رقصیدن ؛�میل و ارادۀ کسی عمل کردن

 چاکرم، جان نثار ؛�، باشد!اطاعتمیشود ]شبه جمله[

⍃ 768 ، رعایت742، خادم 721، تسلیم 284 پیروی

# 740 اجبار 740
،�596، اضطرار، اکراه، ضرورت، ناچاری، ناعالجی، جبر اجبار ]اسم[

؛� اعمال نظر، اعمالِ نفوذ، تحمیل، الزام،� تلقین، حق وتو؛�606فقدان انتخاب 

 اجبار؛�[659 مایۀ هالک ◄قانون طبیعت، بالیای طبیعی، فورس ماژور ]

 اجبار منفی، بازداشت؛�900 اخاذی، تهدید ؛�917اخالقی، آمپاس، وظیفه 

 آش کشک؛� آیات آسمانی؛�735، سختگیری 963 تحریم، مجازات ؛�747

916، غصب 914، بی عدالتی 735 زور ◄ ظلم، ستم ؛�خاله

 تحمیلی،؛�، اضطراری، ضروری، گریزناپذیر، ناچاراجباری ]صفت[

 وادارکننده، پرت کننده؛� مسلط؛�596، جبری 917 الزام آور ،�596غیر ارادی 
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735 مستبد ◄تحمیلکننده

، وادار کردن، واداشتن، برآن داشتن، ناچار کردن،مجبورکردن ]فعل[

تحمیل کردن، آوار کسی شدن، بار کردن، چیزی بار کسی کردن، چیزی

به ناف ِکسی بستن، اجبار کردن کاری به کسی، ناگزیر کردن، انگیختن،

، امر176نظر خود را اعمال کردن، اعمالِ نفوذ کردن، زور به کار بردن 

 917، مکلف کردن 737کردن 

، الزاماً، ناچاراً، اجباراً، به اجبار، ناگزیر، به ناچار، برخالفناچار ]قید[

میل ورضا، ازروی بی میلی، به طوراجبار، به زور 

⍃ 596 جبرQ، 737، دستور 735 سختگیری 

 رئیس741
، فئودال، برده دار، آقا، صاحب، سَروَر، افسر، خداوند، دهقان،ارباب ]اسم[

؛�707، بزرگ خاندان، پشتیبان 776کدخدا، رئیس قبیله، مخدوم، مالک 

 مدیر؛� بزرگان، ارکان؛�رئیس، بزرگ، سَر، ساالر، ولی نعمت، اول شخص

690 



 شیخ،؛�520 قیم امر، مصلح، دلیل، رهنما، راهنما ؛�690امیرالمومنین، رهبر

◄ امامت ؛� ائمه،� امام زمان )عصر، قائم، منتظر(، ولی عصر؛�قطب، خلیفه

 689هدایت 

 اُمَرا� ؛�، امیر، میر، ساتراپ، نایب السلطنه، حاکم، خدیو، ولیعهدوالی

، صاحب754، دیوانی، دیوانساالر، بوروکرات، وزیر، پایور مستوفی

◄ کارمند دولت، کارمند ،�690 مسئول دولتی، مسئول ،�868منصب 

 وزیر،؛� مقامات، باالتری ها، دست اندرکاران،� دولتمردان؛�686کارگر 

 کارشناس، معاون؛� فراش؛�690نخست وزیر، صدراعظم، هیئت مدیره 

اداره، رئیس اداره،� مدیرکل 

، سرلشگر، سپهبد، سرهنگ، سرتیپ، سرگرد،افسرنیرویزمینی

 وزیر جنگ، فرمانده، افسر،؛�722سروان، استوار، گروهبان، رتبۀ لشگری 

 افسر نگهبان ؛� ژنرال، کاپیتان؛� سردار؛�ساالر

 آدمیرال، کاپیتان؛�، دریادار، دریابان، ناخدا، ناویافسردریایی

722 ، خلبان، رهبر اسکادران، مهندس پرواز، نیروی هواییافسرهوایی

، عالی مقام، بلندمرتبه، عالی مرتبه، عالی قدر، بزرگوار،عالیرتبه ]صفت[

، حاکم34ارشد، دارای درجۀ رفیع، عظام، عظما، واال، رفیع، برجسته، برتر 

209 شامخ، منیع، واال، بلندمرتبه، گرانقدر، بلندپایه تر، بلند ؛�733

 امپراطوری ؛�، خسروانه،� ملوکانه، پادشاهانهشاهانه ]قید[

⍃ 638 اهمیتQ، 690 مدیرQ، سختگیری733، اقتدار 722 رزمنده ،

986 روحانیت ،868Q، نجبا 754، مأمور 735

 خادم742
؛�▼، نوکر35، زیردست، امربر،� گماشته، مادون، مرئوس خادم ]اسم[

؛�741 بوروکرات، مستوفی،�690کارمند دولت، خدمت گزار، مسئول 

 بابا، فراش، خدمتکار، آبدارچی، رفتگر، سپور،؛�264سرایدار، دربان 

؛� پیشخدمت، گارسُن، پسر؛�▼ مالزم،�529 پادو، پیک ؛�648نظافت چی 

 خدمۀ هواپیما،؛�703دستیار، آسیستان، آجودان، منشی، کمک کننده 

مهماندار 

؛�879 آدم خوش رقص ؛�، خانه زاد، خدمتکار، کلفت، کمک کارنوکر

 ظرف شور؛�686کارگر 

 بادی گارد،؛� ملتزم رکاب، آئینه دار،�67، مالزمین، ملتزمین، پیروان مالزم

 مرید، همراه، مشایع، همراهان،؛� پادو، غالم بچه، غالم موال، شاگرد؛�محافظ

؛� غالمان شاهی، شاطران،� فراشان؛�، درباری284مشایعت کنندگان، پیرو 

 ساقدوش ؛� غالم موال؛�880قرین، یار، دوست 

،284 مرید، پیرو ؛�، نانخور، پیروان، دنباله رو، طفیلی، انگل، مفتخوروابسته

 پارازیت، سربار؛� متعلقه؛� اقمار؛�67پیروان 

 برزگر،؛�191 اهالی ،�869 شهروند ،�869، تبعه، اتباع، رعایا رعیت

مملوک 

 پَست، نوکرمآب، چاکر،؛�، زحمتکش، پادو، مقیّدخدمتگزار ]صفت[

935 مظلوم ؛�739 مرئوس )مرؤوس(، فرمانبردار،� مطیع ؛�بنده، درقیدوبند

، نوکری کردن، بندگی کردن، درالتزام رکابخدمتکردن ]فعل[

739، اطاعت کردن 89، همراهی کردن 703کسی بودن، درخدمت بودن 

⍃ 628 وسیله بودنQ، 639 عدم اهمیتQ، 640 فایدهQ،پاکیزگی 

648Q، 686 عاملQ، 690 مدیرQ،  رعایا745، انقیاد 739 اطاعت ،

869Q، 879 نوکری

 نشان سلطنت743
، تاج، تخت، تاج وتخت، شنل ارغوانی، کاله مرصع،نشانسلطنت ]اسم[

 تاج، افسر، دیهیم،؛� تخت طاووس، شیروخورشید؛�چتر، پیشانی بند، عصا

 تاج گذاری؛�تاج سلطنتی، تاج کیانی

، نشان فرمانروایی، مُهر، خاتم، چوبدستی، گرزنشانریاست

، پاگون، سردوشی، اِپُل، شمشیر، درجه، ستاره، نوار طالیی،نشانرتبه

یراق آستین

⍃ 547 داللت

 آزادی744
؛�▼، حُرّیت، حق وحقوق، اختیارات، معافیت، امان، استقاللآزادی ]اسم[

 خالصی، رهایی، نجات،؛�605 پسند، گزینش، خیار، انتخاب ؛�595اختیار 

 آزادی عمل، آزادی بیان،آزادی؛�فراغت، دوری، خالص، استخالص

اندیشه، آزادی فکری، آزادی فردی، آزادی شخصی، آزادی مذهب،

؛�913 عدل ◄ مشروطیت، عدالت ؛� حق وتو؛�آزادی سیاسی، فضای باز

 تقوا◄ رهایی از تعلقات دنیوی، وارستگی، ]؛�آزادی خواهی، عدالت خواهی

 عتق، اباحت ؛�604 آزادی بیش ازحد، افسارگسیختگی، ولنگاری ؛�[979

، آزادی عمل، آزادی انتخاب، استقالل رأی، حق تعییناستقالل

سرنوشت،� خودمختاری، خودکفایی، جدایی، خودگردانی، عدم تمرکز،

 734 نرمش�

، فاصلۀ حرکت، قابلیت مانور، میدان، جا، بازی183، دامنه دامنۀعمل

)تکان خوردن قطعه ای دریک دستگاه(، مدار، حیطه، پهنه 

،756، حُرّ، آزاده، شریف، وارسته، فارغ، مختار، مجاز (1آزاد) ]صفت[



 خودسرانه،� قراردادی ؛�ببروبدوز

، جای مانور داشتن،756، استقالل داشتن، اجازه داشتن آزادبودن ]فعل[

؛�595تنها عمل کردن، مستقل عمل کردن، اختیار داشتن، اراده کردن 

،746 آزاد شدن ؛�746 آزاد کردن ؛�878وادادن، ول گشتن، گستاخ بودن 

667رها شدن، گریختن 

 یک جانبه، یک طرفه ؛� مستقالً؛�آزادانه ]قید[

⍃ معافیت895 ، تجرد 756 ، اجازه 746، آزادسازی 734 نرمش ، 
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 انقیاد745
،▼، تبعیت، اسارت، فرمانبرداری، محدودیت، بردگیانقیاد ]اسم[

 زندانی کردن، حبس،؛� وضعیت اقماری، وابستگی، مخلوق بودن؛�مظلومیت

، تسخیر،733 استیال، سلطه، تسلط، اقتدار ؛�747، تحدید 747بازداشت 

 733برده داری، حکمرانی 

، استخدام، بیگاری، کار اجباری، کار بی مزد،� سخره، طاعت،خدمت

597 کار داوطلبانه ؛�740، اجبار 739اطاعت 

 چاکری ،�879، غالمی، بندگی، اسارت، رقیت، نوکری بردگی

، منقاد، تبعه، زیردست، مرئوس، مادون، محدود، مقیّد، مطیعتابع ]صفت[

 مُسَخّر، اسیر، مقهور، تحت تسلط، دست نشانده،؛�935، مظلوم 739

 879 نوکرانه ؛�728شکست خورده 

 مطیع بودن، افسار کسی به دست؛�، تبعۀ کشوری بودنتابعبودن ]فعل[

 کهتر بودن؛� اتکا کردن؛�739 لبیک گفتن، اطاعت کردن ؛�دیگری بودن

35

، مستعمره727، سرکوب کردن، پیروز شدن تحتانقیاددرآوردن

 رام کردن، تحت فرمان؛� گرفتن، اسیر کردن، به بیگاری گرفتن؛�کردن

؛�درآوردن، تحت تسلط درآوردن، سلطه داشتن، غلبه داشتن، تسخیر کردن

اختیار کسی )چیزی( را داشتن، افسار کسی را دردست داشتن )گرفتن(،

747 زندانی کردن ؛�افسار زدن، مطیع کردن

⍃ زندان747، تحدید 742، خادم 735، سختگیری 35 کهتری ،

774، عدم مالکیت 748

 آزادسازی746
،960 تبرئه ؛�، آزادی، رهایی، ترخیص، خالصآزادسازی ]اسم[

؛� مقررات زدایی؛�46 پدیدارسازی، استخراج، جداسازی ؛�پاکسازی

 آزاد شدن، انفصال، مرخصی، استخالص،؛�831آسودگی، خالص، تسکین 

 عتق ؛�ترخیص

، مرخص، افسارگسیخته744، نجات یافته، آزاد )حُرّ( آزادشده ]صفت[

 برای استقالل؛�یافتن، آزادی خودرا به دست آوردن، نفس راحت کشیدن

، حصر جایی را شکستن، یوغ را738جنگیدن، خالصی ُجستن، شوریدن 

شکستن

⍃ 668 نجاتQ، 960 ، تبرئه 744 آزادی

 تحدید . خودداری747
،757، محدود کردن، منع، جلوگیری، نهی، قدغن، ممنوعیت تحدید ]اسم[

 افراز، کران بندی، محدودکردن، محصور کردن، احاطه؛�613ممانعت 

 سرکوب،؛�57 مضایقه، تضییق، قیدوبند، انحصار، بیرون گذاشتن ؛�232

، حکومت نظامی، منع رفت وآمد،733فرونشانی، اختناق، استبداد 

 حبس،؛� بایکوت ، تحریم، تحریم اقتصادی؛�740، اجبار 735سخت گیری 

 چیز محدودکننده، مهارکننده، بوروکراسی، قید، افسار، کمند؛�▼بازداشت

 ▼ بازداشت◄، وسائل بازداشت 47

، دستگیری، توقیف، جلب، ضبط، اخذ، قید، قیدوبند، نگهداری،بازداشت

،47 وسائل بازداشت: دستبند، یوغ ؛� زندانی کردن، حبس؛�660حفاظت 

47قفل 

، امتناع،933، ریاضت، امساک، قناعت، پرهیز، پرهیزگاری خودداری

؛�674 عدم استفاده ،�620، اجتناب 942خودسانسوری، جلوگیری، اعتدال 

خودداری ازحرف زدن، طفره، فروگذاری، تقیه، کتمان، غمض کالم،

 سرکوب امیال،؛�805 نکول، عدم پرداخت ؛� ایست، وقفه؛� بهانه؛�مالحظه

 760 مضایقه، دریغ، اِبا، استنکاف، تحاشی، امتناع ؛�فرونشانی

،735، محدودسازنده، مشروط، غیر منعطف، شاق محدودکننده ]صفت[

 انحصار طلب،�؛�▼ افسارزده، محدود)شده(، زندانی؛�700سخت، دشوار 

57 انحصاری ؛�702 مانع ؛�206 بسته، تنگ، باریک ؛�انحصارگرا�

؛� تحت بازداشت،� پشت میله ها؛�، محبوس، بازداشت، قرنطینه شدهزندانی

 تحت؛�اسیر، دربند، درقیدوبند، گرفتار، پا]ی[بند، پا]ی[گیر،� پا]ی[دربند

 ایزوله، ممنوع المالقات، ممنوع الخروج،؛�739کنترل، گروگان، مطیع 

 توقیف شده، بازداشتی، بازداشت]شده[،؛�236ممنوع القلم، تبعیدی، محدود 

واژههایبا ؛� پابسته، تخته بند، افسارزده، محدود)شده(؛�جلب شده، مجلوب

 750، محبوس 750 زندانی ◄ هویتاسمی

 ریاضت کش،؛� منظم، مقیّد،�874، خجالتی، شرمگین 942، معتدل خوددار

620 اجتناب کننده، فراری ؛�942، ممسک 933پرهیزگار 



 ترک،�674، خودرا محدود کردن، استفاده نکردن خودداریکردن

 طفره رفتن؛�942، پرهیزیدن 933 پرهیزگار بودن ،�674استفاده کردن 

 محدود شدن، پا]ی[بند شدن، اسیر؛�620 بهانه آوردن، اجتناب کردن ،�620

◄ دم )لب( فروبستن، فروخوردن، خوردن، ساکت شدن ؛�یا گرفتار شدن

 399 ساکت بودن

⍃ ممنوعیت750، زندانی 748، زندان 745، انقیاد 702 ممانعت ،

 942، امساک 778، نگهداری 757

 زندان748
، بند، محبس، حبس، اسارتگاه، اردوگاه اسرای جنگی،زندان ]اسم[

دارالتأدیب، زندان تأدیبی، ندامتگاه، بازداشتگاه، توقیف گاه، اردوگاه کار

 سیاهچال، سرداب، دخمه، غار، حفره؛�اجباری، انفرادی، زندان انفرادی

 باستیل، زندان؛� دوستاق، دوستاقخانه؛� هواخوری، هلفدونی؛� قلعه، دژ؛�255

 وسیلۀ ؛�47، یوغ 47 غل وزنجیر، کمربند ؛�194 قفس، سلول ؛� سجن؛�قصر

964شکنجه 

⍃ 750، زندانی 749، زندانبان 747، تحدید 745، انقیاد 702 منع،

 963تنبیه 

 زندانبان749
، ساخلو ▼، نگهدارنده، نگهبانزندانبان ]اسم[

 شخص،�660 محافظ ؛�، شکاربان، دیدبان، مرزبان، نگهبان ساحلینگهبان

، پاسبان،722 دژبان، نظامی ؛�بان، ساربان، شتربان┄ دروازه بان، ؛�713مدافع 

 مأمور امنیتی، مأمور�؛� قراول، یساول، کلیددار؛�457 بپا، مراقب ؛�پاسدار

حراست، مأمور 

⍃ 660، ایمنی 750، زندانی ]اسم[ 748 زندان

# 750 زندانی 750
 متهم، محکوم؛�، بندی، بازداشتی، اسیرجنگی، زندانی سیاسیزندانی ]اسم[

 درزندان،؛� زندانی انفرادی؛�بهحبس، محکوم بهزندان بااعمال شاقه

 ایزوله، ممنوع المالقات، ممنوع الخروج،؛� گروگان؛�درمحبس، پشت میله ها

ممنوع القلم، تبعیدی 

 747  زندانی◄، واژه های با هویت صفتی محبوس ]صفت[

⍃ 904 ، بدکار749، زندانبان 748، زندان 747 تحدید 

 انتصاب751
 تفویض اختیار، عدم تمرکز، واگذاری،�672، مأموریت انتصاب ]اسم[

 استخدام، تصدی، نصب، برگماری،؛�حقوق، نمایندگی، نیابت، سفارت

، واگذاری، احاله، ارجاع کار،9 ارجاع ؛�605معرفی، تعیین، معارفه، انتخاب 

 به کارگماری،؛�673 استفاده ◄ استثمار، به کارگیری ؛�واگذاری کار

 پیشکاری، حق العملکاری،؛�622کارگزینی، جذب نیروی انسانی، اشتغال 

 قیمومیت، وکالت، وصیت،؛�689 تولیت، وصایت، مدیریت ؛�امانتداری

 معرف،؛� تنفیذ حکم؛� انتقالی؛� انتقال نامه؛�733، منصب 754 پایور ؛�وقف

آشنا  

 رئیس، حکمران،�690 مدیر ،�689، منصوب کننده، اداره کننده برگمارنده

 164 کارفرما، تولید کننده ؛�741، ارباب 741

 نایب،؛�754، سفیر، فرستاده 35 مرئوس ،�672، مأمور� منصوب ]صفت[

 وکیل، نماینده؛� گماشته شده، منصوب شده، انتصابی،� مختار؛�755معاون 

 686 عامل ؛�722، مزدور 930 اجیر، مزدور ؛�686 کارگر ◄ کارمند ؛�754

 به نیابت ؛�، واگذارشده، ارجاعی، تفویض شده، سپرده )شده(، وکالتیمحول

، منصوب کردن، مأمور� کردن، مأموریت دادن، دستچینگماشتن ]فعل[

؛� وکیل کردن، نمایندگی دادن، نماینده کردن، منتصب کردن،�605کردن 

سپردن، محول کردن، تفویض اختیار کردن، اختیارات الزمه را دادن،

ارجاع کردن، احاله کردن، کاری را به کسی سپردن، واگذار کردن کاری،

 وسیله کردن؛� استخدام کردن، جذب کردن، جذب نیرو کردن؛�واگذاشتن

 771 سودبردن� ،�673 استفاده کردن ؛�737 دستور دادن، امر کردن ،�629

⍃ 754، مأمور 737، دستور 733 اقتدار

 لغو . الغا . عزل752
 تضعیف،؛�479، نسخ، الغا، اقاله )اقالت(، فسخ، فک، ابطال لغو ]اسم[

؛� انحالل؛�603 تغییر عقیده ؛�533بی اعتباری، سقط اعتبار، نفی، انکار 

باطل سازی،� جِر 

؛�300، خلع، اخراج، انفصال، برکناری، تنزل رتبه، طرد، دفع عزل

603 تغییر عقیده ؛�پاکسازی، ریزش، تعدیل نیرو، خاتمه خدمت

، ناقض، شکننده، لغوکننده، جایگزین شونده، باطل کننده،ناسخ ]صفت[

 فسخ کننده، به هم زننده؛� عزل کننده؛�کنارگذارنده، نقض کننده

، مضمحل،2 منحله، منقرض ؛�، ملغی، ملغا، باطل، هیچ، بی اعتبارمنسوخ



 جِر زدن ؛�674استفاده کردن 

، به هم خوردن، فسخ شدنلغوشدن

، خلع کردن، معزول کردن، برکنار کردن، ساقط کردن، خلععزلکردن

، اخراج کردن، طرد57، مستثنی کردن 786لباس کردن، محروم کردن 

 دراختیار کارگزینی قرار دادن، گزینش کردن، دستچین؛�300کردن 

 منحل کردن ؛�کردن، به خدمت کسی پایان دادن

⍃ 533، انکار 150 جابه جاییQ، 603 بی ثباتی 

 استعفا753
؛� حقوق بازنشستگی؛�296، کناره گیری، بازنشستگی، خروج استعفا ]اسم[

 کناره جویی؛� قطع عالقه،�621چشم پوشی 

؛� قبلی، پیشین؛� متقاعد، بازنشسته، بازنشست؛�، تسلیممستعفی ]صفت[

کناره گرفته

، کنار رفتن، بازنشسته شدن، دست کشیدن، تسلیماستعفادادن ]فعل[

 603 ، تغییر عقیده دادن721شدن 

⍃ 621 چشم پوشیQ، 721 تسلیم

 مأمور754
 کمیته، هیئت، کمیسیون،؛�، مأمور،� افسر، عضو هیئت گماشتهپایور ]اسم[

؛� صاحب جواز،�691 گروه کاری، مشاور ؛�692 عضو شورا ،�692شورا 

 وکیل مدافع، وکیل؛�749 زندانبان ؛�690 مسئول ،�686امین، آژانس، عامل 

755، معاون 150 جانشین ؛�958دعاوی 

 هیئت نماینده، هیئت همراه؛�692، وکیل، عضو شورا نماینده

،�529، مرسل، فرستادۀ ویژه، پیک، منادی 975، رسول، پیامبر فرستاده

؛� دیپلمات، سفیر، مقدم السفرا،� کنسول، شارژدافر، آتاشه، رایزن؛�754مأمور� 

 سیاست خارجی، دیپلماسی، روابط؛�کارمند سیاسی، دبیر اول، دبیر دوم

بین الملل )بین دولتها( 

⍃ 686 عاملQ، 690 مدیرQ، 755، معاون 751، انتصاب 741 رئیس

 معاون755
، قائم مقام، کفیل، سرپرست، جانشین، نماینده، فرد▼، نایبمعاون ]اسم[

 معاونت، کفالت، نیابت،؛� دبیر، منشی، منشی جلسه؛�150جایگزین 

سرپرستی، جانشینی

، معاون، جایگزین150، جانشین نایب ]صفت[

، جای کسی حرف زدن، جانشین بودن،بهنیابتعملکردن ]فعل[

 داللی کردن،�622مشغول کار شدن 

، به جایِ، به نیابت از�ازطرِف ]قید[

⍃ 686، عامل 150 جابه جاییQ، 690 مدیرQ،754  مأمور 

 ارادۀ اجتماعی - خاص باب هفت:



، امتناع کردن702اعالم کردن، تحریم کردن، بایکوت کردن، منع کردن 

752، لغو کردن 760

⍃ 954، خالف قانون 760، امتناع 747 تحدید

 تأیید . رضایت758
، رضایت، موافقت، رخصت، اذن، استجابت، مساعدت، تقبّل،تأیید ]اسم[

 پذیرش استدالل؛�488 امضا،� صحه، نظر موافق ،�597پذیرش، رغبت 

 آمادۀ انجام،؛�756، راضی، تأییدکننده، سازگار، اجازه دهنده موافق ]صفت[

 دارای نظر؛�828 سیر، خرسند، راضی ؛� متقاعد، مجاب؛� فروتن،�597راغب 

488موافق، موافق 

◄ قابل قبول، به جا، وارد، مسموع، معقول، موجه ؛�488، مصوب تأییدشده

 466، تأییدکننده 485، باورکردنی 475منطقی 

، موافقت کردن، پاسخ مثبت دادن، سرتکان دادن، بلهتأییدکردن ]فعل[

، صحه488، اجابت کردن، رضایت دادن 488گفتن، تن دردادن، پذیرفتن 

 پذیرفتن استدالل، مجاب؛�736، مدارا کردن 721، تسلیم شدن 488گذاشتن 

485شدن، قبول کردن، وارد دانستن، قانع شدن 

، رضایت دیگری485، پذیرفته شدن، مورد قبول واقع شدن تأییدشدن

را جلب کردن

⍃ 756، اجازه 488 نظر موافق

 َعرضه759
؛�781، پیشنهاد، ایجاب، تعارف، تقدیم، پیشکش، دهش َعرضه ]اسم[

 مزایده، مناقصه،؛�پیشنهاد قیمت، ارائۀ� قیمت، اُفر، ایجاب، تعیین نرخ

 تصمیم سازی، )ارائۀ( رهنمود، توصیه، مشورت؛�605 انتخاب ؛�793فروش 

 نثار؛�522 تجلی ؛�691

 آگهی شده،؛�، پیشنهادی، ارائه شده، تقدیمی، درمعرضَعرضهشده ]صفت[

فروشی، برای فروش، حراجی

، پیشنهاد دادن، قیمت دادن، تقدیم کردن، نثارَعرضهکردن ]فعل[

؛�512، مطرح کردن 781کردن، تعارف کردن، پیشنهاد کردن، دادن 

 به؛�633، تهیه کردن 793 فروختن ؛�882 سر زدن ،�612وسوسه کردن 

مزایده )مناقصه( گذاشتن

، پا پیش گذاشتن، خود را نامزد کردن، مایل بودن،داوطلبشدن

 ایثار کردن، خود را قربانی کردن، خودرا فدا کردن،؛�597راغب بودن 

 931بی غرض بودن 

⍃ 612 انگیختنQ، 781 دهش 

# 760 امتناع 760
 انکار؛� نفی،�607، استنکاف، اِبا، عدم قبول، عدم انتخاب، ردّ امتناع ]اسم[

 رها؛�747 فقدان عرضه، خودداری از عرضه، عدم عرضه، خودداری ؛�533

 بد؛�598، عدم تمایل، اکراه 769 عدم رعایت ؛�778نکردن، نگهداری 

 منع، دفع، جلوگیری ؛�621، چشم پوشی 762دانستن، تخطئه، اعتراض 

؛�598، بیزار 769، ممتنع، ردکننده، منفی، بی قید امتناعکننده ]صفت[

تخطئه کننده 

، استنکاف کردن، نه گفتن، ابرو باال انداختن، دستامتناعکردن ]فعل[

 ردّ،�533رد به سینۀ کسی زدن، جواب رد دادن، نفی کردن، انکار کردن 

 از دادن رأی خودداری کردن، خودداری؛�598 اکراه داشتن ،�607کردن 

 برای خود نگهداشتن، عرضه نکردن ؛�747کردن 

⍃ 757، ممنوعیت 489 نظر مخالف 

 خواهش761
، تقاضا، خواسته، خواست، تضرع،737، درخواست خواهش ]اسم[

، استدعا، طلب، مسألت )مسئلت(، تمنا، میل، توقع، ادعا، انتظار▼التماس

 اخاذی،؛�737 مطالبه، دستور ؛�762 درخواست منفی، نهی، اعتراض ؛�507

، وجود حق959 عرضحال، درخواست خسارت، دادخواست� ؛�900تهدید 

 نیازمندی، آگهی؛�867، موأخذه، عیبجویی 459 سوأل، پرسش ؛�915

؛�740 اجبار ،�627نیازمندیها، حاجت، اظهار نیاز، تقاضای مصرف، نیاز 

؛� احضار، دعوت، فراخوان، فراخوانی؛�737التماس دعا، سفارش، درخواست 

؛�801 گدایی، دریوزگی، دریوزه گری، فقر ؛� خواستگاری؛�امر به معروف

؛� خواستگار؛�763ملتمس، متقاضی، مراجع، ارباب رجوع، خواهان 

 توصیه، پیشنهاد،؛�859 عالقه ،�859تمایالت، آرزوها، امیال، میل )اشتیاق( 

 759 عَرضه ،�691مشورت 

؛� نماز، خضوع؛�، استغاثه، تضرع، البه، استدعا، تقاضا، تمناالتماس

خواهش، مراد، کام، حسرت، رویا، طمع، مقصود، منظور، هوس، آرزو

 ازوجز )ازوچز(؛�852

، مایل، طالب، راغب، خواستگار،763، متقاضی،خواهان خواستار ]صفت[

؛� مصر،� خواهنده؛� جوینده؛�نیازمند، متمنی، جویا، پیگیر، پُرسنده، مستدعی

 مدعی، خواهان؛�مشتری، خریدار

 ملتمسانه،؛�، متضرع، مستدعی، خاضع، سائل، عاجز، زاری کنندهملتمس

عاجزانه، التماس آمیز، البه کنان 

 تقاضا کردن، استدعا؛�، خواهش کردن، رو انداختنخواستن ]فعل[

، نیاز داشتن737 نیاز خودرا اعالم کردن، طلبیدن ؛�کردن، طلب کردن

 نالیدن، التماس؛� پیگیری قضایی کردن؛� دعوت کردن، فراخواندن؛�627

 ارث ِپدر )بابای( خود را؛�▼دعا داشتن، تمنا کردن، التماس کردن

خواستن 

، دست دراز کردن، سائل بودن، دریوزه کردن،گداییکردن

چنگ زدن، آویزان شدن

، تضرع کردن، استدعا کردن، به دست وپای کسی افتادن،التماسکردن

به پای کسی افتادن، عجزوالبه کردن، به آسمان رفتن و به زمین آمدن،

درخواست کردن، دست دراز کردن به سوی کسی، تقاضا کردن،

درخواست کردن 

⍃ 981 ، پرستش763، خواهان 737، دستور 731 فالکت



 اعتراض . نهی 762
، نهی، نخواستن، تقاضای منفی، خواهش منفی، تقاضایاعتراض ]اسم[

 استیناف، درخواست؛� نهی ازمنکر؛�613عدم انجام کاری، بازداشتن 

 عدم؛�پژوهش، تقاضای رحم، تجدیدنظرخواهی، درخواست تجدیدنظر

 598 بد دانستن، اکراه ؛�924، انتقاد 924رضایت، تقبیح 

 489 منفی، تکذیب کننده ؛� مانع، دافع؛� بازدارنده؛�اعتراضآمیز ]صفت[

، متعرض، اعتراض کننده، محکوم کننده، تقبیح کننده، مانع،معترض

 598 جلوگیری کننده، مخالف، بیزار

 قبیح شمردن،� بد دانستن،؛�، نخواستن، دم زدناعتراضکردن ]فعل[

 نهی کردن، بازداشتن،؛� تقبیح کردن، محکوم کردن،�598اکراه داشتن 

613رأی کسی را زدن، علیه چیزی توصیه کردن، منصرف کردن 

⍃ 613 بازداشتنQ، 691 مشورتQ، 737 دستور

 خواهان763
، شاکی، عرضحال دهنده، مدعی، عارض، متظلم، طرفِخواهان ]اسم[

؛� آگهی دهنده، مشتری، شرکت کننده درمناقصه؛� ارباب رجوع؛�959دعوی 

 گروه فشار، متقاضی، کاندیدا، نامزد، داوطلب، راغب؛�خواستگار، نامزد

 597]ص[ 

، سائل، متکدی، دریوزه گر، فقیر، عاجز، ناچار، مفلس، ندار، تهیدستگدا

 قرض کننده، مقروض، وامدار، آس وپاس،؛� نیازمند، عور، بی نوا،�801

 879  آدم خوش رقص؛� انگل، طفیلی، سربار؛�803شخص بدهکار 

⍃ 829 عدم رضایت

 ارادۀ اجتماعی وابستهباب هشت:



 مفاد766
، شروط، شرایط، مواد،� مفهوم، مضمون، نص، موضوع، شرایطمفاد ]اسم[

 بند، ماده، تبصره، پاراگراف،� پیوست،؛� اولتیماتوم، ضرب االجل؛�نهایی

 مفاد قرارداد: مقدمه، موضوع قرارداد، مدت قرارداد، مبلغ،؛�ضمائم، الحاقیه

، نحوۀ پرداخت، تعهدات طرفین، ضمانت حسن انجام کار، بیمه150عوض 

 مایۀ هالک◄و مالیات، حوادث قهری و غیرمترقبه )فورس ماژور(، )

 مذاکره، بحث برسر مفاد، چانه،؛�(، نحوۀ فسخ، قانون قرارداد659

 765 قرارداد ◄چک وچانه، مراحل انعقاد قرارداد 

 مشکوک؛� موقتی؛�، محدودکننده917، تعهدزا، الزام آور مشروط ]صفت[

 بحث انگیز، مورداختالف؛�486

، شرایط را تعیین کردن، مشروطشرایطراپیشنهادکردن ]فعل[

627، نیاز داشتن 737 طلبیدن ؛�کردن

، چک وچانه زدن، گفتگو791، بحث کردن، چانه زدن مذاکرهکردن

،� ت�ج�ا�ر�ت� ک�ر�د�ن�584کردن، گفتگو را ادامه دادن،� تبادل نظر کردن 

765 ، قرارداد منعقد کردن770 سازش کردن ؛�759عرضه کردن ؛� 791

⍃ 765، قرارداد 468 مالحظات

 تضمین767
،737، تعهد، گارانتی، ضمان، عهد، گواهی، مجوز )دستور( تضمین ]اسم[

 گرو؛� ضمانت، وثیقه، کفالت، رهن، پشتوانه،� ودیعه؛�765قرارداد 

، سند ثبتی، بنچاق، قباله، سند محضری، منگوله دار، برگه،سندمالکیت

 وثیقه، گرویی، گروگان،؛�466، مدرک 765قول نامه، انتقال نامه، قرارداد 

 سند حسابداری، اسناد پرداختنی،؛� اعتبارنامه، ضمانت نامه�؛�چک سفیدامضا

چک، سفته، برات، برات دیداری، چکهای درجریان وصول، چکهای نزد

 اوراق بهادار، اسکناس، اوراق قرضه، سهام، برگۀ سهام، گواهینامۀ؛�بانک

 داراییهای پولی، پرتفوی؛�موقت سهام، فاکتور، صورتحساب

 تأیید پرداخت، رسید،؛� برگۀ سپرده، دفترچه؛� وصیت نامه؛�سرمایه گذاریها

 احراز مالکیت؛�782مفاصا، قبض رسید، دریافت 

، رهنی، سپرده، سپرده گذاشته، به ودیعه سپردهدررهنN ]صفت[

 رهن؛�، به قید کفالت آزاد کردنبهقیدضمانتآزادکردن ]فعل[

گرفتن

، وثیقه گذاشتن، رهن گذاشتن، گرو گذاشتن، وامضمانتسپردن

 گواهی؛�473 تضمین کردن، تعهد سپردن، مطمئن شدن ؛�785گرفتن 

466کردن، شهادت دادن 

⍃ ملک 765، قرارداد 764 قول Q780، انتقال

 رعایت768
، مراعات، نگهداری، احترام متقابل، مالحظه، انجام، عملرعایت ]اسم[

 رعایت؛� رعایت قانون، قانون مداری،� قانون مندی؛�739 اطاعت ،�676

981  تقلید، عبادت، اقامه، مراسم عبادی؛�876 نگاه داشت ؛�حق تقدم

، متدین،920احترام گذار ،� 884، مبادی، مؤدب رعایتکننده ]صفت[

 929، شریف 739 مطیع ؛�973دیندار 

 350، جاری 917، الزام آور رعایتشونده

، به جا آوردن، پیروی کردن،455، مراعات کردن رعایتکردن ]فعل[

 مالحظه؛�676 عمل کردن، کردن ؛�739 اطاعت کردن ؛�83منطبق بودن 

638، اهمیت دادن 920کردن، احترام گذاشتن 

، نگاه داشتن، نماز خواندن، روزه گرفتن،فرایضدینیرااداکردن

 وظیفه؛�981به جا آوردن، برپاداشتن، اقامه کردن، گزاردن، عبادت کردن 

917انجام دادن 

⍃ 929، درستکاری 917، وظیفه 739 اطاعت

 عدم رعایت769
، بی دقتی،734، بی قیدوبندی، بی تفاوتی، هرج ومرج عدمرعایت ]اسم[

؛�738، سرپیچی 306 پا فراتر گذاشتن ؛�84 عدم تطبیق ؛�458غفلت 

 وفا نکردن به تعهد، بدقولی، دبه،؛�954، تخلف، قانون شکنی 930نادرستی 

 فسخ معامله یا عقد، فک، اقالت )اقاله(،؛�930 خیانت ،�603جفا، بی ثباتی 

 479، ابطال 752الغا، لغو 

،84، یلخی، ول، بی قیدوبند، بی تفاوت، بدقول، تطبیق ناپذیر بیقید ]صفت[

، وظیفه نشناس954، متخلف، قانون شکن 738 متعرض، سرکش ؛�458غافل 

 734 سازمان نیافته ؛�918

، زیر پا گذاشتن، پارا ازگلیمِ خود فراتر گذاشتن،رعایتنکردن ]فعل[

،921، دوری جستن، احترام نگذاشتن 458 غفلت کردن ،�607ردّ کردن 

، بدقولی کردن، دبه درآوردن، زیر قول خود زدن، پس734شُل گرفتن 

 بهانه آوردن،�603گرفتن 

⍃930، نادرستی918، فقدان وظیفه 738 سرپیچی

# 770 سازش 770
،24، سازش کاری، مصالحه، مدارا، مسالمت، سازگاری سازش ]اسم[

 بده بستان، زدوبند، بندوبست، گاوبندی،؛�719تسلیم، گذشت، آشتی 

 مماشات، سلوک،؛�765ساخت وپاخت، ساخت وساز، تبانی، توافق، قرارداد 

 همزیستی؛�880، دوستی 706 همدستی، همکاری ؛�717آرامش، صلح 

؛�719 آتش بس، برقراری صلح ؛�مسالمت آمیز، جنگ سرد، جنگ زرگری

 623زمینه سازی، توطئه 

717، سازش گر، مسالمت جو، سازگار، صلح جو سازشکار ]صفت[

، مصالحه کردن، ساختن، امتیاز دادن، زیر بارسازشکردن ]فعل[

،734)چیزی( رفتن، کوتاه آمدن، راه آمدن، مدارا کردن، شُل گرفتن 

 تبعیت؛�758، تأیید کردن 488 موافقت کردن، پذیرفتن ؛�تقسیم کردن

 رضایت دادن؛�721، تن دردادن، تسلیم شدن 739کردن، اطاعت کردن 

 آرام◄ بردباری کردن، صبور بودن ؛�485، راضی شدن، قانع شدن 488

 936 تبانی کردن، همدست شدن، گناهکار بودن ؛�823ماندن 

⍃ 625 راه میانه 





 مناسبات ملکیباب نُه:



، تصاحب، تصرف،▼ تملیک؛�778 نگهداری ،�673حق، اشغال، استفاده 

، گروکشی،786، مصادره 916، قبضه، تسخیر، غصب 788غارت 

، اشغال،187 سکنا، سکونت، استقرار ؛�786 قبض، اخذ ؛�786غارتگری 

 مالکیت عملی، غیررسمی، درعمل، نگهداری؛�774تحصن، عدم مالکیت 

؛�178، نفوذ، تأثیر 733 سلطه، تسلط، استیال، چیرگی، حکمرانی ؛�778

 سند◄ احراز مالکیت ؛�73 گردآوری ؛�حیازت، حصول، دستیابی، بازیابی

 حقوق مالکانه،� درآمد ناشى از امالک و مستغالت، منفعت،؛�767مالکیت 

 ادعای؛� حق دسترسی، دستیابی، حق آب؛�777 دارایی ◄حق استفاده 

 مناسبات ملکی، برده داری،�؛�915مالکیت، مطالبه، استحقاق، وجود حق 

 سرمایه گذاری،؛�ارباب]و[رعیتی، فئودالیسم، سرمایه داری، کاپیتالیسم

 انس،�؛�776 ◄ مالک ؛�767 ◄ سند مالکیت ؛�777 مِلک ◄ 777دارایی 

 610 عادت

 786 متصرف ؛�776 ◄، صاحب 776مالک

 ▲، وابستگی، مالکیت تعلق

 تصاحب،؛�788، اختالس 788، راهزنی 788 دزدی ؛�▲ مالکیت ◄تملیک

، گروکشی،786، مصادره 916، قبضه، تسخیر، غصب 788تصرف، غارت 

 786غارتگری 

، متعلق، موجود، درحساب، درتصرف، شخصی، وابسته،دراختیار ]صفت[

 دردست،؛�915، استحقاقی 80، خصوصی 57مالِ  خود، غیرمشاع، انحصاری 

؛� به نام، به حساب؛�َید، تحت یَد، تحت کلید، در دسترس درچنگ، در

 رزروشده، نامزدشده،�؛�786اشغالی، غصبی، مصادره شده، تصرف شده 

 نگه داشته شده،�؛�777 ارضی، ملکی، مالکانه ؛� موجود، فروش نرفته؛�عقدشده

 مأنوس�؛�673 مورد بهره برداری،� استفاده شونده، مورد استفاده ؛�778چسبیده 

،�5 ذاتی ،�5 اختصاصی ≠ ؛�742، خدمتگزار 742 مملوک، برده ؛�610

، الینفک، پیوسته 78مشمول 

، متصرف776، متنفع، ذینفع 776، صاحب 776، دارا، مالک برخوردار

 بهره مند، متمتع،؛�915 صاحب حق، محق، سزاوار ؛�777، دارنده 786

 دارایِ،≠ ]؛�673مستفیض، فیض برنده، مستفید، فایده گیرنده، استفاده کننده 

 موصوف،� واجد≠ ؛�56، دربرگیرنده 78 دربردارنده،� شامل ؛�از حاوی، مملو

7 ]

 چنگ زدن، نگه داشتن، نگهداری؛�777، داشتن صاحببودن ]فعل[

،�673 برخوردار بودن، لذت بردن، متنفع شدن، دراختیار داشتن ؛�778کردن 

 مالک بودن، موجودی؛� پُز دادن؛�673تحت اختیار داشتن، استفاده کردن 

 مال خود دانستن، ازخود دانستن، ادعای مالکیت؛�▼ صاحب شدن؛�داشتن

 ساکن بودن،� مستقر؛� منحصر به خود کردن؛�915کردن، مطالبه کردن 

 دارا بودن، حاوی بودن،؛�915 حق بودن ◄ حق داشتن ؛�186بودن 

 78 شامل بودن ◄دربرداشتن، متضمن بودن 

،786، تصاحب کردن، اشغال کردن، تصرف کردن صاحبشدن

برداشتن، به نام ِخود کردن، مالک شدن، تملیک کردن، ازدست دیگری

، دراختیار گرفتن786درآوردن، به دست آوردن، گرد آوردن، گرفتن 

 بازیافتن، بازیافت کردن،؛�788 دزدیدن ؛�542 قر زدن، به دام انداختن ؛�673

 جمع؛�656مجدداً تسخیر کردن، بازپس گرفتن، دوباره به دست آوردن 

 مال خود کردن، مستقر؛� وصول کردن، زنده کردن، تحصیل کردن؛�کردن

 745 تحت انقیاد درآوردن ؛�187شدن 

، به نام ِکسی بودن،� مال کسی بودن، تعلق داشتن، درخدمتمتعلقبودن

،�5 صفت چیزی بودن، ذاتی بودن ؛� عاید شدن؛�745بودن، تابع بودن 

 78مشمول بودن 

 انحصاراً،؛�، درانحصار777، َتحتِ یدِ، دراختیارِ، متعلق به درتصرِف ]قید[

 777مالکانه 

⍃ 80؛ ویژگی 777، ِملک 776، مالک 786، اخذ 778 نگهداریQ،

، انتقال771Q، اکتساب 745 انقیاد ،673Q استفاده ،656Qبازسازی 

 915، وجود حق 780ملک 

 عدم مالکیت 774
 بی ملکی، ملک و آب نداشتن،؛�، اجاره، رهنعدممالکیت ]اسم[

؛� تحصن، اعتصاب؛�، ید غاصبانه916  اشغال، غصب؛�801خانه به دوشی، فقر 

~ مالکیت عملی،  غیررسمی،  درعمل،؛�187سکنا، سکونت، استقرار  ~

 778نگهداری 

،�801 ندار، تهیدست ؛�، مستأجر، اجاره نشین، خانه به دوشبیملک ]صفت[

 وابسته، تابع؛� متحصن، اعتصاب چی؛�916 اشغال کننده، غاصب ؛�خوش نشین

 غاصبانه ؛�785 وامدار ؛� اجاره دار؛�745

؛� عمومی، دولتی، ملی، بین المللی؛� موات، بایر؛�، مال هیچکسبیصاحب

 اشغالی؛� استیجاری؛�خالی، بدون سکنه

⍃ 627 نیازQ، اخذ779، عدم نگهداری 772، خسران 745 انقیاد ،

786

 مالکیت مشاع775
 مالکیت مشترک،؛�، تصرف مشترک، تعهد تضامنیمالکیتمشاع ]اسم[

 شخصیت حقوقی،؛�مالکیت عامه، ملک دولتی، ملک عمومی، اوقاف، وقف

 شرکت تعاونی،؛�708سهامداری، شرکت، شرکت سهامی، شخص حقوقی 

 ملک؛� سوسیالیسم، کمونیسم؛�فروشگاه تعاونی، مزارع اشتراکی، کلخوز

[، کمون،171 برکت ◄عمومی، انفال، اموال عمومی، منابع طبیعی، ]

؛�790 غنایم ؛� اصل چهل وچهار؛�موقوفه، موقوفات، مباحات، مشاعات

وقفیت، اشاعه 

 سود سهم، سهم؛�، سهامداری706، عضویت، اشتراک، شراکت مشارکت

 تأسیس، تشکیل، سازماندهی، پایه گذاری، پایه ریزی، ثبت،؛�783)نصیب( 

 مجمع مؤسس ؛�669، تدارک 187 استقرار ،�68ثبت شرکت، آغاز 

 سهیم،؛�776، عضو، سهامدار، مشترک، هموند، آبونه، ذینفع شریک

؛�53 اندام، عضو ؛� معاون؛� اشتراکی مذهب، کمونیست؛�متنفع، ذینفع

 کارآفرین، ریسک پذیر ؛�سهامدار عمده، سهامدار جزء، سرمایه گذار

 دارای؛�، مشترک، مشاعی، عمومی، اشتراکی، تعاونی، وقفیمشاع ]صفت[

 مصادره ای،�؛� سهامداری؛�708سهامدار، دارای شخصیت حقوقی، ثبت شده 



ملی شده، ملی، دولتی 

، شرکت کردن، شریک شدن، داخل شدن، عضو شدنسهیمشدن ]فعل[

 دُنگی خرج کردن، سهیم بودن، سهم داشتن؛�706، همکاری کردن 708

، عمومی کردن، مصادره کردنملیکردن

 ثبت کردن، دایر کردن، فعال کردن،،�68، بنیاد نهادن تأسیسکردن

706 شرکت دادن ؛�68راه انداختن، برپا کردن، تشکیل دادن، افتتاح کردن 

 به نسبت سهم؛�، متحداًتضامنًا ]قید[

⍃ 783، تسهیم 706 همکاری

 مالک776
 صاحبخانه، موجر، خرده مالک،؛�، آقا، دارا▼، صاحبمالک ]اسم[

، مستأجر، متصرف،191 ساکن، مقیم ؛�800 منعم، ثروتمند ؛�اجاره دار

صاحب نسق 

، سلطان، فاتح، لُرد، خان، فئودال،741، مالک، زمیندار، ارباب صاحب

 800 شخص ثروتمند ؛� اولیا، اصحاب، صاحبان، دارندگان؛�دهقان

، متنفع، وارث، موصی له، ولیعهد ذینفع

⍃ 773 ، مالکیت777، ِملک 792، خرید 782 دریافت 

# 777 دارایی . ِملک 777
 اموال منقول؛�800 مال، مایملک، مایه، حق، سرمایه، ثروت ،دارایی ]اسم[

و غیرمنقول، مِلک، مِلک شخصی، سهم، متصرفات، مایتعلق به،� عالقه،

متعلقات، داروندار، مال ومنال، دارایی و بدهی، اثاثیه، اسباب، اشیا، چیزها،

 سرمایه گذاری،؛�▼ مِلک◄ مِلک به معنی مستغالت؛�ابواب جمع، مایتعلق به

 کاال، موجودی انبار، مال التجاره؛�630کارخانه، دارایی ثابت، ماشین آالت 

 سند◄ داراییهای پولی، پرتفوی سرمایه گذاریها، سهام، اوراق بهادار ؛�795

 ماترک، میراث،؛�706 سهامداری، حق الشرکه، شراکت ؛�767مالکیت 

 موقوفه، مال وقفی،؛�▼ جهیزیه، مهریه؛�780 وراثت ◄ارث، مال موروثی 

 باروبنه،؛� اثاث خانه، سامان، مبلمان، اسباب و وسایل زندگی؛�مباحات

 دارایی نامشهود،؛� عین، اموال� موجود؛�193، مظروف 267محموله، بار 

 اختراع )ثبت شده(، حق اختراع،؛� مایملک شخصی، اموال شخصی؛�سرقفلی

حقوق تألیف، حقوق معنوی، مالکیت معنوی، حق انحصاری،� عالئم تجاری

 خیرات، اعانه، کمک هزینه؛�756 مجوز ◄ امتیاز، پروانه ؛�57 انحصارات ◄

 حقوق مالکانه، درآمد ناشى از؛�703تحصیلی، بورس، کمکهای بالعوض 

امالک و مستغالت، حقوق راجعه، منفعت، حق استفاده، ارتفاق، حقابه،

 وفور نعمت، فراوانی،؛�نسق بندی، حق دسترسی، دستیابی، حق عبور

،773 مالکیت ؛�780 انتقال ملک ؛�171 برکت ،�637خیروبرکت، وفور 

 مشترک فیه،؛� مال الصلح، مال الکفاله، مال المصالحه، مال المضاربه�؛�773تعلق 

 خانه◄، بُرج 192، ویال، آپارتمان 164 ساختمان ؛�[، اعیان▼قطعۀ زمین◄]

 بُرد سرمایه ای،�؛�800 ارزش اموال، ثروت ؛� ملک استیجاری؛�192)مادی( 

 درآمد؛�771درآمد متفرقه، افزایش قیمت مستغالت، افزایش سرمایه 

 773 مالک ؛�771 درآمد ◄امالک، اجاره 

، زراعت، ملک اربابی، تیول، زمین، باغ، مزرعه، مرتع، دِه،قطعۀزمین

، امالک خالصه،184 قلمرو، امارت، سرزمین ؛�تکه زمین، پارچه، حیاط

 مستملکات، متصرفات، مستعمره، کولونی، سازمان سیاسی؛�733حکمرانی 

 342 خشکی ◄ ارض، زمین ؛� نسق بندی؛�733

 نفقه، خرجی، مستمری، کمک؛� جهیزیه؛�، مهر، شیربها، کابینمهریه

 ارث، سهم اوالد، ارث پدری، ثروت؛� صداق، میراث زوجه؛�هزینه، مقرری

 یادگار؛�780موروثی، میراث، ترکه، مرده ریگ، موصی به، وراثت 

 رجوع ازهبه، بازپیدایی؛�915 وجود حق ◄ حقوق طبیعی و ذاتی ؛�اجدادی

 موقوفه ؛� مرور زمان؛�در وراثت

؛� منقول، غیر منقول؛�، ملکی، مالکیت، ملک، زمینمالکانه ]صفت[

،791 سهامی، تجاری ؛�915شخصی، خصوصی، اختصاصی، استحقاقی 

 انحصاری◄ ثبت شده ]امتیاز و اختراع[ ؛�708ثبت شده ]شخص حقوقی[ 

مربوط }؛� مایه دار، دارای امتیاز؛� موروثی، متصرفه، متصرفی، مستغالتی؛�57

 محرز، بالمعارض،؛� وقفی، موروثی؛� همگانی، مشترک، مشاع؛�{به دارایی:

؛� عمری، رقبی؛�780 منتقل)شده( ؛�773حَقه، درتصرف، محفوظ، متعلق 

 ▼وابسته، متعلق

،776، دارا، دراختیاردارنده، سهامدار، صاحب 773، برخوردار دارنده

 دربردارنده، شامل≠ ]؛�915 سزاوار ؛�800، متمکن، ثروتمند 776مالک 

[7 موصوف، واجد ≠ ؛�56، دربرگیرنده 78

◄ حق داشتن ؛�773، دارا بودن،� مالک بودن، صاحب بودن داشتن ]فعل[

؛�56 تشکیل دادن ؛� تملیک کردن؛�915، مطالبه کردن 915حق بودن 

≠ ؛�56، مرکب بودن از 78 دربرداشتن،� شامل بودن ≠ ]؛�▼مالک کردن

[ 7واجد بودن، حالتی داشتن، درحالتی بودن 

 سهم دادن، تخصیص؛�781 صلح کردن، بخشیدن، دادن ؛�مالککردن

 وقف کردن،؛� جهیز دادن؛�780، به ارث گذاشتن 780دادن، واگذار کردن 

 751  متولی )نایب( کردن، گماشتن؛� برکت دادن؛�نذر کردن

 وابسته؛� مختص به؛�773 دراختیارِ، درتصرفِ ؛�، مالِ، ازآنِمتعلقبه ]قید[

به، مربوط به 



، چنگال، چنگ،47، ]وسیلۀ نگهداری[، گازانبر، موچین، گیره، یوغ انبر

؛�378 قالب، شاخک، اندام حسی ؛�378، انگشت 256، چیز تیز 47یوغ 

 وسیلۀ درآوردن: فورسپس، پنس،؛� غضروف، کارتیالژ؛�256نیش، تیزی 

  304  استخراج کننده◄موچین، انبرک 

،749، نگهبان 457، حفظ کننده، محافظ، مراقب نگهدارنده ]صفت[

 45 چسبنده، چسبناک، سفت ؛� مُصِر،�816مال پرست 

،�660، نگهداری شده، حفظ شده، امن چسبیده)نگهداریشده(

 محکم، مستحکم،؛� رزرو شده، نامزدشده، عقدشده؛�660محفوظ، ایمن 

؛�747 بازداشت، زندانی ؛�گرفته شده، نگهداشته شده، پایدار، پابرجا، ثابت

 329نشکن، ضدضربه، سدید، بادوام، محکم 

 مال جمع کردن،؛�، حفظ کردن، انبار کردننگهداریکردن ]فعل[

 نگهبانی؛�780 ارث به فرزند رسیدن، به ارث گذاشتن ؛�816خسیس بودن 

 نگهداشتن، گرفتن، چسبیدن، بغل کردن،؛�660، حفاظت کردن 457کردن 

چنگ زدن، تنگ گرفتن 

⍃ 932، خودخواهی 773، مالکیت 747، تحدید 47 پیوند 

 عدم نگهداری779
 اعراض،؛�، برکناری، واگذاری، تحویل، تخلیهعدمنگهداری ]اسم[

 ارائه� برای فروش و مصرف، فروش؛�780انتقال، نقل وانتقال، انتقال ملک 

، رفع746 گسستن، رها کردن، رهاسازی، ترخیص، آزادسازی ؛�793

 ترک، قطع عالقه،؛�896 جدایی، طالق ؛�919انسداد، بخشودگی، معافیت 

؛�46 جدایی، انشعاب، عدم اتحاد ؛� بیگانگی، ازخودبیگانگی؛�621چشم پوشی 

؛�165، تخریب 458 بی خیالی، غفلت ؛�46انقطاع، جداسازی 

 تسلیم، اعطا، دهش؛�خصوصی سازی، لغو کنترل قیمتها، حذف کنترلها

 ترک استعمال، عدم استعمال،؛�752 فسخ، اقاله، لغو ؛�781، قربانی 781

؛�▼ چیز نگهداری نشده؛�674 بی صاحبی، عدم استفاده ؛�611ترک ]عادت[ 

 اخراج، طرد؛� عقب نشینی، تسلیم مواضع؛�فقدان آب بندی، چکه کردن

 انکار مالکیت، عدم؛�621 چشم پوشی ؛� برگشت، عودت، استرداد؛�300

؛�815 گشاده دستی، تبذیر، اسراف، ولخرجی ؛� تفویض، احاله؛�774مالکیت 

 دشارژ ؛�150 تبدیل، جایگزینی ؛�لغزش

 کاالیى که براى سبک کردن؛�: سنگر رهاشدهچیزنگهدارینشده

 مال؛�641کشتى به دریا مى ریزند )جتسام(، آب آورد، دورریز، آشغال 

متروکه 

 دورانداخته، بایر، لم یزرع،،�621، رهاشده متروک)رهاشده( ]صفت[

 مردود، مطرود،،�883 رانده ؛�611، برکنار )ترک شده( 774بی صاحب 

 یتیم، بی سرپرست، بدون قیم، سرراهی، بی پدرومادر،؛�منفور، ازطبقۀ پست

165 ویران، خراب ؛�ول

،46 شُل، هرز، لق، لغز، منقطع ؛�41، رانده شده، بازمانده 41باقیمانده، اضافی 

 موروثی، انتقالی، قابل انتقال، امانی، اعطایی، داده شده؛�72، گسیخته 46جدا 

 بالاستفاده، بی مصرف،�؛�752 فراموش شده، منسوخ ؛� محول، ارجاعی؛�781

 قابل فروش، فروشی، موجود، آمادۀ؛�674بدون کاربرد، برکنار )فرسوده( 

 آب بندی نشده، چکه؛�896 مُطَلَقِه ؛�فروش، حراجی، قابل مصرف،� مصرفی

؛� عودت شده، برگردانده،� مرجوعی؛� اخراجی؛� دورریز؛�کننده، آبگذار

[ 621 ]و ▲، رهاشده774مطالبه نشده، ادعانشده، بدون مدعی، بی صاحب 

؛�621 منصرف ؛�458، واگذارنده، بی خیال، غافل نگهدارینکننده

 753 مستعفی ؛�46 جداکننده ؛�263، سوراخ دار� 263 باز ؛�815ولخرج 

، برکنار کردن، منتقل کردن، واگذار کردننگهدارینکردن ]فعل[

؛�896 راندن، ازخود راندن، جدا شدن، طالق دادن ؛�793، فروختن 780

؛� ازدست دادن؛�781ترک کردن )گفتن(، رها کردن، تسلیم کردن، دادن 

 گسستن، رها کردن، مرخص؛�456، بی توجه بودن 458غفلت کردن 

 سست شدن،؛�746کردن، دست برداشتن، کنترل نکردن،� آزاد کردن 

،46، بُریدن 263کنترل را ازدست دادن، ول کردن، گشودن، باز کردن 

 دل کندن، دست کشیدن، کناره گیری کردن، استعفا دادن؛�46پاره کردن 

 انداختن،؛�611 ترک )عادت( کردن ؛�752 پس دادن، لغو کردن ؛�753

 چکه؛�919 معاف کردن ؛�674 ترک استفاده کردن ،�674استفاده نکردن 

 برگرداندن،؛�263کردن، رد کردن، پس دادن، ترشح کردن، باز بودن 

 پاس دادن،؛�621 بدون چیزی سرکردن، صرفنظر کردن ؛�عودت دادن

 نگه نداشتن، اسراف� کردن، بی حساب خرج کردن، برباد؛�حواله دادن

 پابرجا نبودن، نقض عهد کردن، تغییر عقیده؛�815دادن، ولخرجی کردن 

 دور انداختن، اخراج؛�150 کنار گذاشتن، جایگزین کردن ؛�603دادن 

 تخلیه کردن ؛�300کردن، بازنشسته کردن، طرد کردن 

 شُل بودن، هرزبودن، بازی؛�، بیگانه شدن46، جدا شدن نگهدارینشدن

 مدعی؛�46کردن ]زنجیر یا تسمه[، گسیخته بودن، جدا بودن، جدا شدن 

 ازچنگ دررفتن ؛�نداشتن

815 بهنحوNاسرافآمیز

⍃ 621، چشم پوشی 46 گسیختگیQ، 774 عدم مالکیتQانتقال ،

 780ملک 

# 780 انتقال ملک 780



 سهم اوالد، ارث؛� صداق، میراث زوجه؛�وراثت، بازپیدایی در وراثت

حقوق یا امالک انتقالی در ؛� یادگار اجدادی؛�پدری، ثروت موروثی، موصی به

◄ دارایی انتقالی به دختر، جهیزیه ؛�▲ موقوفه، هبه، انتقال ملکزمان حیات:

 915  وجود حق◄ حقوق طبیعی و ذاتی ؛�777مهریه 

، واگذاری)شده(، تحویلی، فروش رفته، فروخته شده،منتقل)شده( ]صفت[

 استیجاری، قابل برگشت، انتقال پذیر، اجاره ای، اجاری،؛�779واگذارده 

مرهون، قرض شده 

، منتقل کردن، انتقال دادن، صلح کردن، حوالهواگذارکردن ]فعل[

کردن، سند محضری دادن، اجاره دادن

، وصیت کردنبهارثگذاشتن

، صاحب عوض کردن، به ارث رسیدن، دور زدندستبهدستشدن

314

⍃ 781، دهش 779، عدم نگهداری 767 تضمین

 دهش781
، ادا، اهدا، واگذاری،272، ارسال 272، دادن، اعطا، انتقال دهش ]اسم[

 بخشش، احسان، عطا، داد، هبه، صلح، اعانه،؛�مصالحه، تسلیم، تقدیم، اجابت

 دستگیری، کمک؛�931 ذینفع نبودن )ایثار( ◄انفاق، فداکاری، لطف 

 بخشایش، عفو؛�813، سخا، بذل، سخاوت 901، منت، انسان دوستی 703

 برگۀ؛� ارتشا؛� واریز به حساب بانکی،�804 پرداخت ؛� وقف، وصیت؛�909

واریز، اعالمیۀ واگذاری، رسید، تأیید پرداخت، مفاصا، قبض رسید،

 86 داده، پردازش داده ها ؛�782دریافت 

، کادو، پیشکش، عیدی، عیدانه، عطیه، ارمغان، یادگاری، تُحفه،هدیه

، تعارفی، سوغات، رهاورد، چشم روشنی، ازآب962تقدیمی، جایزه، پاداش 

گذشته، جاخالی با، سرراهی، توشه، اقورراهی، آقورایی، هدیۀ تولد، انعام،

؛� رشوه، شیرینی، پول چایی، آجیل، مداخل؛�صله، سوونیر، برگ سبز، عطایا

 نثار؛�موقوفه

؛�931، فداکاری، ذینفع نبودن )ایثار( 979، وقف، زهد 981، نذر قربانی

 نثار، فدا، قربان؛�اهدای خون، اهدای عضو

، فرستنده، اعطاکننده، اهداکننده، واگذارنده، هبه کننده،شخصدهنده

پاداش دهنده، رشوه دهنده، راشی، موصی، وصیت کننده، واصی، مُصالح 

، فداکار، بخشنده، بخشاینده، بخشایشگر، دست ودل باز،دهنده ]صفت[

 خیّر،؛�703 کمک کار، یاور ؛�813سخی، سخاوتمند، بِدِه، ایثارگر، نظربلند 

 981 عابد ؛�897خیرخواه 

 اعطاشده،؛� ناقابل، دادنی، بخشیدنی،�812، رایگان، ارزان دادهشده

اهداشده، هدیه شده، اعطایی، اهدایی، واگذاری، واگذارشده، وقف،

؛�804 پرداختی، تسویه شده ؛� نذری؛� مجاز؛�وقف شده، مبذول، مرحمتی

 مدارا کردن؛�لطف کردن، منت گذاشتن، ارزانی داشتن، ارزانی کسی بودن

؛� هدیه کردن، هدیه بردن، اهدا کردن؛�756 اجازه دادن ؛�، برآوردن736

 چیزی به نافِ کسی؛�962 جایزه دادن، پاداش دادن ؛�780به ارث گذاشتن 

بستن، تعارف کردن 

⍃ ملک 759 عرضه Q812، ارزانی 783، تسهیم 780، انتقالQ،

962، پاداش 931 بی غرضی ،897Q نیکخواهی ،813Qسخاوت 

 دریافت782
 بار عام،؛�786، اخذ 771، وصول، رسید، برداشت، اکتساب دریافت ]اسم[

 قبض رسید، رسید، فیش، قبض؛�807 دریافت پول، دخل ؛�299پذیرش 

 مفاصا، برگۀ واریز، اعالمیۀ واگذاری، تأیید پرداخت،�547

، دریافت کننده، دریافت کنندۀ پول، صندوق، صندوق دار،گیرنده

؛�، بستانکار793 حقوق بگیر، فروشنده ؛�754تحویل دار، امین، نماینده 

، پخش160گیرندۀ عالئم، آنتن، آنتن مرکزی، آنتن بشقابی، الکترونیک 

 786 گیرنده ◄ اخذکننده ؛�531رادیویی 

 اخاذ ؛�، تحصیل دار، تحویل دار،� مأمور وصول، مدیر تصفیهجمعکننده

 دریافتی، وصولی،؛�786، بردارنده ▲، گیرندهدریافتکننده ]صفت[

رسیده

، وصول کردن، برداشت کردن، به دست آوردندریافتکردن ]فعل[

786 بُردن )برداشتن( ؛�، بستانکار شدن786، گرفتن 771

، وصول شدن، به دست آمدن، به بستانکار حسابدریافتشدن

، نصیب شدن38منظورشدن، اضافه شدن 

⍃ 807، دخل 776، مالک 771 اکتسابQ، 804، پرداخت 786 اخذ

 تسهیم783
، تقسیم، تعیین سهم، تعیین حصه، تخصیص، سرشکن، توزیع،تسهیم ]اسم[

؛�80 خاص ◄ اختصاص ؛� نسق بندی؛� افراز؛�633پخش، تدارک، تهیه 

بخش

 سهمیه، جیره،؛�، نصیب، بهره، سرانه،� مایه، قسمت، حصه، میراثسهم

 قاچ، پُرس،؛�53، جزء 53، بخش )قسمت( 53 تکه ؛�کوپن، بُن، بهابرگ

 حق الشرکه ؛�53 عضو ؛�لپه، نیمه، نصفه

، مقسم، تقسیم کننده، قسمت کننده تسهیمکننده ]صفت[



 اجاره، کرایه، فروش اقساطی، فروش نسیه، فروش؛�ربا، تنزیل ، رباخواری

 قرضه، اعتبار،؛�▼ قرض، وام؛�قسطی، فروش اعتباری، لیزینگ، اجاره به غیر

 اجرت، کرایه،؛� اجاره به شرط تملیک؛�▼تسهیالت، تسهیالت بانکی، وام

؛� استجاره، مرابحه؛�771مال االجاره، اجرت المثل، اجرت المسمی، درآمد 

 785 استقراض ≠ ؛�مضاربه، جعاله

؛�، قرض، اعتبار مالی، تسهیالت، حدّ اعتباری، اضافه برداشت،� تعهداتوام

 علی الحساب، مساعده،؛�قرضه، اعتبار، تسهیالت بانکی، اوراق مشارکت

؛�پیش پرداخت، تنخواه گردان،� تنخواه، قرض وقوله، قسط، اقساط، رهن

 بیعانه، سپرده، ودیعه، امانت،� پیش پرداخت،؛�802طلب، بستانکاری 

 حساب قرض الحسنه، حسابجاری بانکی، سپردۀ؛�767 وثیقه ؛�پولِ پیش

 اوراق؛�803 بهره ◄ سود بانکی ؛�سرمایه گذاری کوتاه مدت )بلندمدت(

؛� سررسید وام، مهلت، تمدید وام، استمهال؛�767 سند مالکیت ◄بهادار 

، شرایط   ~مدت اعتبار، وعدۀ  ~

، بانک، صندوق قرض الحسنه، موسسۀ مالی و اعتباری،مؤسسۀاعتباری

 بانک؛� صندوق بین المللی پول، بانک جهانی؛�798بانک رهنی، خزانه دار� 

~دولتی،  خصوصی،  تجاری،  مسکن ~ ؛� بانک دار، صراف؛�~

عابربانک، خودپرداز 

؛� صرافی؛�~، بنگاه رهنی، گروگیر، بانک رهنی،  کارگشاییسمساری

سمسار، مرتهن، صراف 

 وام ده، سرمایه گذار، سپرده گذار، طلبکار،؛�، مربوط به واموامدهنده ]صفت[

؛�785 به وام داده،� عاریه، نسیه، کرایه ای، قرضی ؛�802داین، بستانکار 

 شخص وام دهنده، قرض دهنده، رباخوار، نزول خوار،؛�تنزیل خور، مقرض

 فروشندۀ؛� موجر، اجاره دهنده، کرایه دهنده؛� اعتباری؛�کالش، زیاده ستان

 معیر، غریم، مضمون له، اخاذ ؛� ضامن، متعهد؛�اقساطی

، قرض دادن، وام اعطا کردن، اعتبار اعطا کردن،وامدادن ]فعل[

 نسیه؛� تأمین مالی کردن،�802تسهیالت دراختیار گذاشتن، بستانکار کردن 

 ودیعه نهادن )گذاشتن(، به ودیعه سپردن )نهادن،؛�دادن، به نسیه فروختن

 785 وام گرفتن ≠ ؛�گذاشتن(

 صلح؛�، کرایه دادن،� رهن دادن، اجاره به شرط تملیک دادناجارهدادن

 785 کرایه کردن ≠ ؛�کردن، به ارث گذاشتن

؛�، به قرض، نسیه، علی الحساب، به اقساط، ازدم قسطبهحالتقرض ]قید[

گزاف 

⍃ 802، بستانکاری 791 تجارت

 استقراض785
، تأمین )منابع( مالی، وام گرفتن، وام خواستن،استقراض ]اسم[

درخواست وام، صدور اوراق قرضه )مشارکت(، قبول سپرده، پذیره نویسی،

 بازپرداخت؛�803، شخص بدهکار ▼ شخص وام گرفته، وامدار؛�قرض خواه

 اختالس موقت، برداشت�؛�804وام، استهالک، حساب پرداختنی، پرداخت 

 اقتباس، نقض حق تألیف )حقوق معنوی(،؛�788ازحساب، دست کجی 

،767 تضمین ؛�20دزدی ادبی، سرقت تألیفات، نسخه برداری، تقلید 

 سند مالکیت◄ضمانت، مال گرویی، عین مرهونه،� مال مورد وثیقه، وثیقه 

 784 اعطای وام ≠ ؛�767

، استقراضی، رهنی، کرایه ای، عاریه، عاریتی،قرضی ]صفت[

؛�803 نسیه، پرداختنی ؛�767 در رهن ؛�قرض گرفته شده، موقتی، پیشکی

 ▼ وامدار◄ مقروض ؛�اعتباری، تسهیالتی

 وام خواه، وام ستان، وام گیرنده،؛�803، مقروض، بدهکار وامدار

 مرتهن، رهن گیرنده،؛�761قرض خواه،� درخواست کننده، خواستار 

؛�774 مستأجر، کرایه نشین، اجاره کننده، کرایه کننده بی ملک ؛�گروگیر

 784 وام دهنده ≠ ؛�792خریدار اقساطی، خریدار 

، قرض کردن، ایجاد تعهد کردن، قرض گرفتن، عاریهوامگرفتن ]فعل[

 رهن گذاشتن،؛�20 اقتباس کردن، کش رفتن، نسخه برداری� کردن ؛�گرفتن

 نسیه؛� اعتبار گرفتن، اعتبار باز کردن؛�767گرو گذاشتن، ضمانت سپردن 

 اقساطی خرید کردن، خریدن،�803گرفتن، نسیه خریدن، بدهکار بودن 

 درخواست کردن، دست نیاز دراز؛�788 دزدیدن ؛�784 وام دادن ≠ ؛�792

 761، خواستن 761کردن، گدایی کردن 

 اجاره دادن≠ ؛�، اجاره کردن، چارتر کردن، رهن کردنکرایهکردن

 اجیر کردن، استخدام کردن ؛�784

 784 به حالت قرض ]قید[

⍃ 803، بدهکاری 792 خرید

 اخذ . گرفتن 786
، قبض، ضبط، ربایش، برداشت،� سلب، گرفتن، گیر انداختن،اخذ ]اسم[

؛�291 جذب، گیرایی، جاذبه ؛�▼، غارتگری▼ مصادره؛�778نگهداری 

،773 تملیک ؛�516، فهم، درک، برداشت، قابلیت درک 782دریافت 

 به بیگاری گرفتن،؛�773، مالکیت 916تصرف، قبضه، اشغال، غصب 

 صدور قرضۀ جنگی، اوراق مشارکت، استقراض؛�771استثمار، اکتساب 

 اقتباس، نقل؛� خلع تصرف؛�809 اخذ مالیات، مالیات بندی، مالیات ؛�785

 ستانده ؛�727، موفقیت 725 وصال، حصول، انجام، اتمام ؛�قول



، اخذکننده، مکتسِب، کسب کننده، به دست آورنده، ستاننده،گیرنده

 گیرنده◄ 782 صندوقدار، دریافت کننده ؛�788 دزد ◄ رباینده ؛�بردارنده

 ▲ متصرف◄ تصرف کننده ؛�782

، برداشته شده،� اخذشده، گرفته شده، ستانده،(▼)تصرف شدهگرفتهشده،

 چیده)شده(، دستچین،؛�مأخوذ، مکتسَب، کسب شده، اکتسابی، دریافتی

؛� پذیرفته؛� سلب شده، مسلوب، متّخذ، مقتبس، مأخوذه؛�605انتخاب شده 

مضبوط، حفظ شده، محفوظ 

 متصرفه،؛� مصادره شده؛�، غصبی، اشغالی، مسخَر، تسخیرشدهتصرفشده

 954 ، غیرقانونی916 بدون مجوز ؛�متصرفی

، ستاندن، اخذ کردن، برداشتن،� به دست آوردن، کسبگرفتن ]فعل[

 اجازۀ ورود؛�، پس گرفتن782کردن، یافتن، پذیرفتن، دریافت کردن 

، تحت انقیاد778، نگهداشتن، نگهداری کردن 299دادن، پذیرا شدن 

 بازداشت کردن؛�277 جلو زدن ؛�673، دراختیار گرفتن 745درآوردن 

 گرد؛�771 ارث بردن ؛�542، به دام انداختن 747، زندانی کردن 747

 کم؛�788 ربودن، دزدیدن ؛�370 چیدن، کاشتن ؛�74آوردن، جمع کردن 

، استخراج کردن،20 اقتباس کردن، تقلید کردن ؛�39کردن، منها کردن 

 اجازه  گرفتن )خواستن(؛�516 فهمیدن ؛�304درآوردن 

، غصب کردن، باال کشیدن، مصادره کردن، اشغالتصرفکردن

، صاحب بودن773 صاحب شدن ؛�کردن، ارث پدر )بابای( خودرا خواستن

 به زور گرفتن، به زور ستاندن، برای خود برداشتن، به خود اختصاص؛�773

؛�735، تحمیل کردن، سخت گرفتن 300خالی کردن ؛�دادن، قبضه کردن

تسخیر کردن، مسخرساختن، تصاحب کردن 

؛�، باج وخراج گرفتن، مالیات جمع آوری کردنمالیاتوصولکردن

 809مالیات وضع کردن 

،188، برداشتن، دور کردن، بلند کردن، جابه جا کردن، انتقال دادن بُردن

 788ربودن، دزدیدن 

، بی نصیب کردن، بی بهره کردن، سلب کردن، یتیممحرومکردن

کردن، لخت کردن، ناک کردن، مال کسی را ازدستش بیرون آوردن 

، چاپیدن، لخت کردن، اخاذی کردن، سر کسی رابهزورگرفتن

 پوست؛�542تراشیدن، سرکیسه کردن، گوشبری کردن، فریب دادن 

 دباغی کردن ؛�229کندن، کندن، پشم چیدن، برهنه کردن 

⍃ 788، دزدی 774، عدم مالکیت 773، مالکیت 771 اکتساب،

811 گرانی ،809Q، قیمت 789دزد 

 استرداد . اعاده787
؛�656، اعاده، برقراری، ابقا، برگشت، بازگشت، ارجاع، احیا استرداد ]اسم[

 استیفای حقوق، اثبات حقانیت، اعادۀ حیثیت، رفع؛�بازخرید، آزادسازی

 برقرار؛�، عودت دادن،� مسترد کردن، مرجوع کردنبرگرداندن ]فعل[

 تسویه کردن،؛� به میهن برگرداندن، آزاد ساختن؛�کردن، اعاده کردن

 804پرداخت کردن 

⍃ 656 بازسازیQ، 927 حمایت

 دزدی788
؛�، جیب بری، تقلب▼، سرقت، دستبرد، دله دزدی، کج دستیدزدی ]اسم[

 دزدبازار،؛�▼، دستکجی▼، اختالس▼ غارت؛�▼گروگان گیری، راهزنی

؛�789 دزد ؛�بچاپ بچاپ، بخوربخور، بخوروبچاپ، آرتیست بازی

 542 تردستی ،�542کالهبرداری 

 گروگان گیری، آدم ربایی،؛�، دزدی سرگردنه، دزدی دریاییراهزنی

آدم دزدی، هواپیماربایی

 تصرف، اشغال، عدم مالکیت؛�، تاراج، چپاول، یغما، چاپ، چپاوغارت

 786، غارتگری 786 مصادره ؛�809 مالیات ؛�790 غنایم ◄ غنیمت ؛�774

 542، حیف ومیل، دستبرد، سوءاستفادۀ مالی، کالهبرداری اختالس

، کلپتومانیا، نادرستی، تقلب، دله دزدیدستکجی

 789 ◄)باهویت دستوری اسمی(ُدزد

 بچاپ،؛�930، دست کج، طرار، دله دزد، متقلب، نادرست 789ُدزد ]صفت[

، ]دُزد )باهویت دستوری789 راهزن ؛�، سوءاستفاده چی789کالهبردار 

 دزدانه،� به ناروا ؛�[789 ◄اسمی( 

، دزدی کردن، ربودن، سرقت کردن، کش رفتن، زدن،دزدیدن ]فعل[

؛�20بردن، برداشتن،� رونویسی کردن، اقتباس کردن، نسخه برداری� کردن 

 آب به چیزی کردن ؛�گروگان گرفتن، آدم ربودن، هواپیما ربودن

، گول زدن، گوش بریدن، پول کسی را خوردنکالهبرداریNکردن

، دستبرد زدن، فریب دادن786)باالکشیدن(، پس ندادن، تصرف کردن 

542

، چاپیدن، به یغما بردن، تاراج کردن، چپاول کردن،غارتکردن

 تاخت وتاز؛�786 ، به زور گرفتن786، تصرف کردن 165ازآبادی انداختن 

 چپاو انداختن ؛�712کردن، یورش بردن 

⍃ 789، دزد 930، نادرستی 786 اخذ

 دزد789



# 790 غنایم 790
 نفت، ثروت؛�742، غنیمت، غنایم جنگی، غالم، کنیز، برده غنایم ]اسم[

 جنسِ دزدی، قاچاقی،؛� یغما، تاراج، باج، خراج، باج سبیل، پول زور؛�ملی

؛�703 رانت، یارانه، سوبسید، کمکهای بالعوض ؛�قاچاق، کاالی ممنوع

 127 چیز کُهنه ◄ عتیقه جات ؛�775 انفال، مالکیت مشاع ؛�809مالیات 

⍃ 771، اکتساب 729، جایزه 703 کمک

 تجارت . تهاتر791
، معاملۀ تهاتری، پایاپای، معاوضه، مبادلۀ جنس، تعویضتهاتر ]اسم[

، بازرگانی، دادوستد، خریدوفروش، بیع وشراء،� مبادله، سوداگری،�تجارت

؛�780، انتقال ملک 765ریسک، سرمایه گذاری، کسب، معامله، قرارداد 

؛�672 کارآفرینی، مأموریت ،�622 اشتغال ،�612 انگیزه ؛�793بیع، فروش 

 بخش؛� بده بستان، نان قرض دادن؛�794 تاجر ؛�618، بورس 796بازار 

 تحریم؛�317 رکود و رونق، نوسان ،�622خصوصی، بخش دولتی، اقتصاد 

؛�272  ترابری، انتقال ؛� اتاق بازرگانی )اقتصاد(؛�747تجاری، تحدید 

 689 بیزنس، مدیریت

؛�796، بازرگان، بازرگانی، بازاری، تجارتی، مربوط به بازار تجاری ]صفت[

 کساد ؛� آب ونان دار، پردرآمد، پررونق؛�خرده فروشی، عمده فروشی

؛�151، دادوستد کردن، معامله کردن، مبادله کردن تجارتکردن ]فعل[

، فروختن792 خریدن ؛�68 دکان زدن، بنیاد نهادن ؛�622اشتغال داشتن 

793 

؛�618، ریسک کردن، خطر کردن، قمار کردن سفتهبازیکردن

سرمایه گذاری کردن، پول گذاشتن، بورس بازی کردن

، چک وچانه زدن،766، وارد معامله شدن، مذاکره کردن چانهزدن

آری ونه کردن، توی سر مال زدن، بازارگرمی کردن

⍃ 622، اشتغال 151 تغییر متقابلQ، 792، خرید 784 اعطای وام،

796، بازار 793فروش 

 خرید792
، خریداری، ابتیاع، مناقصه، شرکت درمزایده، خرید اقساطی،خرید ]اسم[

 فدیه؛�785استقراض 

، مشتری، مصرف کننده، پیشنهاددهنده، طالب، متعامل، امضا کنندهخریدار

 سرویس خواهنده، متقاضی، مراجع،؛�، ارائه دهندۀ باالترین قیمت765

761ارباب رجوع، خواهش 

؛� خریدنی، باب خرید؛� رشوه گیر، زرخرید؛�، خریداری شدهخریده ]صفت[

مصرفی 

806

 فروش793
، مزایده، شرکت درمناقصه، بازاریابی، واگذاری، عدمفروش ]اسم[

 رونق بازار، رونق، رواج، بازار گرم؛�، حراج، بازارگرمی779نگهداری 

 عدم؛�795، مال التجاره 794، تاجر 791 تجارت ؛�730)داغ(، خوشبختی 

 772فروش، کساد بازار، خسران 

،794، ویزیتور، متعامل، فروشندۀ انحصاری، مونوپولی،� کسبه فروشنده

 765 امضا کننده ،�633، تهیه کننده 794، تاجر 794دستفروش 

، فروش رفتنی، مشمول واگذاری، برای فروش،قابلفروش ]صفت[

 فروش نرفتنی،؛� فروشنده، آمادۀ فروش، حراجی؛�، رُند بازار759عرضه شده 

 فروخته ؛�772بادکرده، ضایع شده 

، به فروش رساندن، برای فروش گذاشتن، ارزان فروختن،فروختن ]فعل[

 بساط پهن؛�633به باد دادن، حراج کردن، به مزایده گذاشتن، تهیه کردن 

 رد کردن ؛�784 به نسیه فروختن، وام دادن ؛�68کردن، آغاز کردن 

،780، فروخته شدن، به بازار آمدن، دست به دست شدن فروشرفتن

بازار شلی داشتن، تقاضا برایش فراوان بودن، رونق داشتن، رواج داشتن،

 فروش نرفتن، بازارِچیزی کساد بودن ؛�بازار پیدا کردن، بازار داشتن

⍃ 633 تهیهQ، 795 ، مال التجاره794، تاجر 791 تجارت 

 تاجر794
؛�633 دالل، فروشنده، تهیه کننده ؛�، بازرگان، بازاری، سوداگرتاجر ]اسم[

؛�708 صنف، رسته، جامعه ؛� شریک؛�مضاربه کار، معامل، معامله گر،� صراف

687، کارگاه 796حجره، فروشگاه 

، دکاندار، مغازه دار، بنگاهی، بقال، نانوا، خباز، عطار،771، کاسب کسبه

 آسیابان،؛� صاحب نمایشگاه، صاحب فروشگاه؛�686بزاز، آهنگر، صنعتگر 

آشپز، اوراق چی، سمسار، امانت فروش، عتیقه فروش، عکاس، عالف،

، -فروش، میوه فروش، آجیل فروش، بارفروش،793 فروشنده ؛�عالقه بند

،�687، کارگاه 796 فروشگاه ◄ )موارد بیشتر ؛�خرده فروش، عمده فروش

(686 صنعتگر ،�630 مکانیک ،�622شغل 

، فروشندۀ دوره گرد، خرده فروش، خرده پا، بساطی، چرخی،دستفروش

 هیزم شکن ؛� پادو، شاگرد، باربر، حمال؛�وانتی، لحاف دوز، حالجی



 بازار796
، سوق، چهارسوق، راسته، بازارچه، پاساژ، میدان، سبزه میدان،بازار ]اسم[

 شنبه بازار، بازارروز، تره بار،؛�تیمچه، بورس، کوی، کوی آهنگران

 بازار؛� بازار مشترک، منطقۀ آزاد تجاری؛�خشکبار، بازار مکاره، جمعه بازار

 بندر آزاد، انبار؛� بورس، بورس اوراق بهادار، وال استریت، بهابازار؛�سیاه

 تعادل بازار، کشف؛� آشفته بازار؛� نمایشگاه، نمایشگاه بین المللی،�632

 بازار هدف، بازاریابی ؛�قیمت

، دکان، مغازه، حجره، دکه، گیشه، بساط دستفروشی، بنگاه،فروشگاه

 سوپر، بقالی،؛�نمایشگاه، بوتیک، آژانس،� شعبه، نمایندگی، صرافی

؛� حاجی ارزانی�؛�سوپرمارکت، فروشگاه بزرگ، فروشگاه های زنجیره ای

 داروخانه، کتابفروشی،؛�عطاری، بزازی، خرازی، نانوایی، قصابی، سمساری

لوازم التحریر فروشی، اسباب بازی فروشی، گلفروشی، نگارخانه، گالری،

رستوران، تهیۀ غذا، ساندویچی، بوفه، میوه فروشی، عکاسی، آتلیه، نمایشگاه

مبلمان، عتیقه فروشی، صرافی، بنگاه معامالت مِلکی، مستغالتی،

ویدیوکلوپ، فروشگاه محصوالت فرهنگی، لباس فروشی، مزون،

◄مصالح فروشی، مکانیکی، لوازم یدکی، تعویض روغنی، )موارد بیشتر 

 ویترین، پیش خان، صندوق ؛�(622 شغل ،�687، کارگاه 794کسبه 

 پررونق،؛�791، بازاری، تهیه شده دربازار، تجاری مربوطبهبازار ]صفت[

 تعادلی ؛�کساد

⍃ 791 تجارت 

 پول797
، ریال، تومان، چوب، چوق، فلس، پول درگردش، ارز،پول ]اسم[

 ارز،؛�▼ چک، سفته، پول کاغذی، اسکناس؛�نقدینگی، پول نقد، پول خرد

ریال، دالر، یورو، اویرو، ین، پوند، استرلینگ، روبل، دینار، درهم، فرانک

سویس، پزو، روپیه، کرون، افغانی، )مارک، فرانک، لیره، گیلدر(، حق

 تسعیر ارز، تبدیل ارز، صرافی؛�برداشت مخصوص، اس دی آر

، نقدینگی، محل، موجودی، اعتبار، اندوخته، حساب بانکی،وجوه

حسابجاری، حساب سپرده، حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت، بلند

 گردش نقدینگی؛�مدت

؛�785، مالیه، کنترل مالی، بازار پول، نرخ ارز، استقراض تأمینمالی

 پشتوانه،� پشتوانۀ پولی؛�799بانک مرکزی، بیت المال، خزانه داری 

 پشیز،؛�، مسکوک، درهم، قران، ریال، تومن، سکۀ طال، بهار آزادیسکه

 لیره، امپریال ؛� زر، سیم؛�پاپاسی، دینار، شاهی، صنار، قران، عباسی

، صدی، هزاری، اسکن، ارز، چک، چک بانکی، چک مسافرتی،اسکناس

 کارت اعتباری، کارت؛�تراول چک، تراولرچک، سپه چک، ایران چک

 پول کاغذی، چک، سفته، برات، اوراق بهادار، سند مالکیت؛�عابربانک

بی ارزش، قربانی تورم

، طالی خالص، طال، نقره، پالتینشمش

 صراف، تاجر؛�، سکه زنی، ضرب سکه، چاپخانۀ بانک مرکزیضرابخانه

 بانک ناشر اسکناس؛�794

 ضرب شده، دارای؛�، مالی، بانکی، بودجه ای، مادی، مالیهپولی ]صفت[

 بی محل، برگشتی، برگشت  خورده ؛� ارزی، مدت دار، بهادار؛�اعتبار

، سکه زدن، اسکناس چاپ کردن، صادرسکهضربکردن ]فعل[

کردن، به گردش انداختن

 برگشت خوردن،؛�، کاهش ارزش دادنازگردشخارجکردن

برگشت زدن 

 پول برداشتن،� ازحساب برداشتن، نقد کردن،؛�پولمنتقلکردن

 پول،�804 پرداختن، پرداخت کردن ؛�782برداشت� کردن، دریافت کردن 

  تبدیل کردن، تسعیر کردن ؛�272فرستادن، حواله کردن، فرستادن 

⍃ 800، ثروت 798 خزانه دار

 خزانه دار798
، صندوقدار، بانکدار، معاون خزانه داری، رئیس کل بانکخزانهدارN ]اسم[

 مسئول؛� مادرخرج؛�799، خزانه داری 784 بانک، مؤسسۀ اعتباری ؛�مرکزی

 749 انباردار، کلیددار خزانه، نگهبان ؛� عابربانک،� خودپرداز؛�بیت المال

⍃ 632 انبار ◄، خزانه 799، خزانه داری 797 پول 

 خزانه داری799
؛�، خزانه، دفینه، گنجینه، گنج، بیت المال، بانک مرکزیخزانهداریN ]اسم[

؛�784بانک، صندوق قرض الحسنه، مؤسسۀ پولی و بانکی، مؤسسۀ اعتباری 

خزانۀ بانک، گاو صندوق، قلک، زیر بالش، کیف پول، کیف بغل، کیسه

 ادارۀ خزانه داری، واحد؛�194، ظرف 194، چنته، آستین، جیب 194

 798 خزانه دار ؛�632 انبار ؛�دریافت و پرداخت

⍃ 632، انبار 194 ظرفQ، 632 انبار ◄، خزانه 798 خزانه دار 

# 800 ثروت 800
؛�، مال، مکنت، نعمت، هستی777، دولت، تمول، دارایی ثروت ]اسم[

 توانگری، ثروتمند بودن، غنا، استطاعت، بضاعت،؛�سرمایه، دستمایه، مایه



 ]حالت؛�776، مالک 776 مالک، فئودال، خان، زمین دار، صاحب ؛�اشرافیت

[▼صفتی: ثروتمند

، توانگر، دولتمند، متمول، دارا، غنی، محتشم، مایه دار،ثروتمند ]صفت[

؛�بی نیاز، مالدار، سرمایه دار، متمکن، متنعم، مرفه، مستطیع، مستغنی

 ]حالت؛�771 کاسب ؛� زمین خوار؛�816 خسیس، مال پرست ؛�تجمل پرست

[▲اسمی: شخص ثروتمند

، صاحب ملک، پول پاروکن، پردرآمد پولدار

،32 بزرگ ◄، ]صفات ثروت[، بی حدوحساب، هنگفت، معتنابه کالن

 بادآورده، مفت ؛�637 فراوان ،�637وافر 

، پول پارو کردن، پولش ازپارو باال رفتن ثروتمندبودن ]فعل[

، توانایی داشتن، بضاعت داشتن، خرج ودخل را جوراستطاعتداشتن

کردن

، توانگرشدن، وضعش خوب شدن، جایزۀ بخت آزمایی راپولدارشدن

بردن، بار خود را بستن، پول پول آوردن 

، به ارث گذاشتنپولدارکردن

⍃ 635 کفایتQ، 637 وفورQ، 797، پول 777، ِملک 730 خوشبختی

 فقر801
، تهیدستی، بینوایی، ناداری، تنگدستی، احتیاج، نیازمندی، مضیقه،فقر ]اسم[

افالس، تنگ روزی، افتادگی، درماندگی، فالکت،  نداری، هیچی، عسرت،

627  نیاز ؛�  گدایی، دریوزه، پرسه؛�مسکنت

؛� آشغال جمع کن؛�763 سائل، گدا ؛�، مسکین، درویش، ورشکستهآدمفقیر

مساکین، فقیربیچاره ها، فقیرفقرا، قشر آسیب پذیر

، فقیر، بینوا، مفلس، بیچاره، بی چیز، مستحق، نیازمند،تهیدست ]صفت[

 بی بضاعت، مسکین، درمانده، ناچار، ناتوان، مفلوک، فلک زده،،�627محتاج 

علیل، ذلیل، آسمان جل، آس وپاس، ندار، نادار، ناک، بی مایه، تنگدست،

بی پول، بی برگ ونوا، بی برگ وساز، بی سروسامان، بی سامان، پاپتی، پابرهنه،

عور، مستضعف، مستمند، تهی مایه 

، گداطبع، گداگرسنه، گرسنه، ژنده پوش، دریوزه گر،گدامسلک

گداگدوری، گداگشنه 

، فقیر بودن، گدایی کردن، محتاج بودن، نیازتهیدستبودن ]فعل[

 آه دربساط نداشتن، پشم درکاله نداشتن، باد هوا خوردن، آه؛�627داشتن 

نداشتن که  باناله  سودا کردن، به نانِ شب محتاج بودن،� چشمش به دست

کسی بودن 

786، فقیر کردن، محروم کردن خانهخرابکردن

⍃ 636 عدم کفایتQ، 803 بدهکاری

 درآمد؛�756 جواز، پروانه، مجوز )اجازه( ؛�34تقدم، حق تقدم، مزیت 

 547 سند بستانکاری، رسید، قبض ؛�807، دخل 771

؛� اعتباری؛�784، طلبکار، سپرده گذار، شخص وام دهنده بستانکار ]صفت[

محتال 

، به بستانکار حساب منظور کردن، بدهکار شدنبستانکارکردن ]فعل[

، حساب784 بستانکار شدن، اعتبار دادن، وام اعطا کردن، وام دادن ؛�803

 امتیاز دادن؛�803باز کردن، بدهکار کردن 

⍃ 808، حسابداری 784 اعطای وام 

 بدهکاری803
، استقراض784، بدهی، دین، قرض، قرض وقوله، وام بدهکاری ]اسم[

؛�767 سند مالکیت ◄ برات، چک، سفته، اوراق بهادار ؛� صورتحساب؛�785

قوزباالقوز 

 ربا، سود؛�771، سود، ربا، ربح، فرع، نزول، اسکونت،� افزایش سرمایه بهره

 نفع، منفعت،؛� نتیجه، محصول؛� نرخ بهره؛�بانکی، بهرۀ ساده، بهرۀ مرکب

 تنزیل،؛�771 بُرد، صرف، صرفه، سود، درآمد ،�640استفاده، فیض، فایده 

 810تخفیف 

، مقروض، مدیون، وامدار، مرتهن، برداشتکننده، معسر،شخصبدهکار

 وام دار، وام گزار� ؛�نکولکننده، ورشکسته

، مقروض، متعهد، مدیون، معسر، بدحساب، محیل، آلوده،بدهکار ]صفت[

مشغول الذمه،� مفلس، رهین، مرهون 

، پرداخت نشده، نسیه، بدهکاری، قابل پرداخت، سررسیدشده،پرداختنی

موعدرسیده، اعتباری 

، بدهی داشتن، مدیون بودن، مقروض بودن، وامبدهکاربودن ]فعل[

، قرض )بدهی( باال آوردن، این کاله آن کاله کردن، بدهکار785گرفتن 

 802  بدهکار کردن، بستانکار شدن؛�802شدن، بستانکار کردن 

⍃ 804، پرداخت 785 استقراض

 پرداخت804
، تقبل مخارج، ادای تعهدات، واریز، تسویه حساب،پرداخت ]اسم[

 تأیید پرداخت،؛�806حواله کرد، بازپرداخت، پرداخت هزینه ها، خرج 

؛� استهالک، قسط، اقساط؛�782رسید، مفاصا، قبض رسید، حواله، دریافت 



؛�، پرداخت شده، بی حساب، یر به یر، دارای مفاصاحسابتسویهشده

واریزی، حواله شده 

، پول دادن، پرداختن، تأدیه کردن، خرج کردنپرداختکردن ]فعل[

؛�272 واریز کردن، پول فرستادن، حواله کردن، فرستادن ؛�781 دادن ،�806

 برات کردن ؛�797پول منتقل کردن 

؛�775، متحمل شدن، تقبل پرداخت کردن، سهیم شدن تقبلکردن

 806بودجه گذاشتن، خرج داشتن 

! حتی به شما. دروجه حامل بپردازید.نسیهممنوع]شبه جمله[

⍃ 806 خرجQ، 782 دریافت

 عدم پرداخت805
 نکول، واخواهی،؛�، قصور درپرداخت، دیرکردعدمپرداخت ]اسم[

 سوءاستفادۀ مالی، اختالس، کالهبرداری، دزدی، دستبرد،؛�اعتراض

 فقدان اعتبار، بی اعتباری، ورشکستگی،؛� فرارمالیاتی؛�930نادرستی 

 784   نسیه، وام؛�782  دریافت ؛�▼اعسار

، توقف، ورشکستگی، درماندگی، بی پولی، فقدان اعتبار، عدماعسار

 636کفایت 

، دست تنگ، معسر، اختالس کننده، مختلس،پرداختنکننده ]صفت[

 شخص معسر، فراری ازمالیات، عقب ازاقساط، کالهبردار،؛�801تهیدست 

 789دزد 

، اعتبار نداشتن، قرض وقوله داشتن، دستش خالیپرداختنکردن ]فعل[

، باال930، نادرست بودن 788بودن، دست تنگ بودن، کالهبرداری کردن 

 816 خسیس بودن ،�542، فریب دادن 786کشیدن، محروم کردن 

⍃ 816 خست 

 خرج806
 قیمت تمام شده؛�804، مخارج، هزینه، صرف پول، پرداخت خرج ]اسم[

 هزینه های پرسنلی، هزینۀ استهالک،؛� بَرج؛� سربار، خواب سرمایه،�809

هزینۀ پذیرایی، هزینۀ تبلیغات، هزینۀ سربار، هزینه های باالسری، هزینۀ

 مادرخرج،؛� امور مالی، خزانه داری،� بخش دریافت و پرداخت؛�مخابرات

تنخواه، تنخواه ثابت

؛�، وجه قابل استفاده، وجوه تأمین شده، خرجی، پول توجیبی، کیسهبودجه

 کنترل؛�797 تعهد، تعهد پرداخت، تأمین مالی ؛�توانایی مالی، استطاعت

بودجه ای، بودجه بندی 

، بی پول 943 مسرف ،�815 ولخرج ،�813، نظربلند خرجکننده ]صفت[

، خرج شده، مصروف،� صرف شده، پرداخت شده، تسویه شدههزینهشده

 بودجه شده ؛�804

⍃ 804، پرداخت 792 خرید 

 دخل807
، فروش، وصولی، دریافتی، عواید، عایدات،771، درآمد دخل ]اسم[

 وصول درآمد،؛�عایدی، برگشت سرمایه، اجاره، حق لیسانس، رویالتی

، سایر793 فروش ناخالص، فروش ؛� صندوق؛�782نقدینگی، دریافت 

 تأیید وصول، رسید، مفاصا، قبض؛�771 سود، افزایش سرمایه ؛�درآمدها

 547 سند بستانکاری، رسید، قبض ؛�782رسید، دریافت 

 782  دریافت -کننده؛� پرداخت شده؛�دریافتشده ]صفت[

، دریافت771 به دست آوردن ◄، درآمد داشتن وصولکردن ]فعل[

 786، گرفتن 782، دریافت شدن 782کردن 

⍃ 771، اکتساب 782 دریافت 

 حسابداری808
، حسابداری، حساب وکتاب، حساب دهی، دفتر داری،حساب ]اسم[

؛� نگهداری دفاتر؛�دفترداری دوبل، هزینه یابی، حسابداری قیمت تمام شده

؛�▼ ترازنامه، صورتهای مالی، گزارشهای حسابداری؛�حسابرسی، ممیزی

صورتحساب ماهانه، صورت وضعیت، تراز آزمایشی، ماندۀ حساب،

 محاسبه، حسابِ سرانگشتی،؛� حسابسازی، خط خوردگی؛�فهرست اقالم باز

459 حساب خواهی، بازخواست،� پرسش ؛�86شمارش 

؛�، دفاتر قانونی، دفاتر پلمبه، دفتر کل، دفتر روزنامهدفترحسابداری

 سیستم حسابداری، روش حسابداری، نرم افزار،� اصول؛�▼مدارک حسابداری

 کامپیوتر شخصی،�86 چرتکه، ماشین حساب، ابزار شمارش ؛�▼حسابداری

86 

؛�، حسابرس، دفتردار، حسابدار خبره، حسابدار مستقل، رسمیحسابدار

 دفترنویس،؛�جامعۀ حسابداران رسمی، انجمن حسابداران خبرۀ ایران

صندوقدار، رئیس حسابداری، مدیر مالی، متخصص محاسبات فنی بیمه،

اکچوری، محاسب 

 تراز، باالنس، تراز شدن،؛�، ماندۀ حساب، تتمهحسابدردفترداری

 سرفصلهای؛� پایاپای آرتیکلها؛� جدول حسابها، ریزحسابها؛�خواندنِ حساب

حسابها: حسابهای ترازنامه ای، حسابهای سودوزیانی، بودجه ای، حساب

 حساب کل، معین، تفصیلی،؛�واسطه، معلق، انتظامی، آماری، حساب کنترل



گزارش تجزیۀ سنی

: روش تعهدی، نقدی، تداوم فعالیت، اهمیت،اصولحسابداری

 دفترداری دوبل؛�احتیاط

،767، ضمایم اسناد، اوراق بهادار، سندمالکیت مدارکحسابداری

، پول797 چک، سفته، برات، اسکناس ؛�548سوابق و مدارک، پیشینه 

 برگۀ مخارج، گزارش تنخواه، فاکتور،؛�767، سندمالکیت 797

 برگۀ سهام، گواهینامۀ موقت سهام ؛�صورتحساب

، مالی، دفتری، بودجه ای،� مالیه حسابداری ]صفت[

، حساب نگاه داشتن ، چرتکه انداختن، دفترحسابداریکردن ]فعل[

 بدهکار کردن،؛�نوشتن، هزینه یابی کردن، وارد دفاتر کردن، ثبت کردن

بستانکار کردن، حساب کردن، منظور کردن، شارژ کردن، ثبت کردن

 حسابرسی کردن، ممیزی؛� تراز گرفتن، صورتحساب صادر کردن؛�548

 انبارگردانی� کردن؛�کردن

⍃ 548 پیشینه

 قیمت809
، بها، نرخ، مظنه، ثمن، عوض، ارزش، هدیه، نرخ روز، مظنۀقیمت ]اسم[

 نرخ مصرف،� نرخ پالس،،�804 آبونمان، حق اشتراک، مبلغ پرداختی ؛�بازار

 مبلغ، رقم، قدر،؛� شارژ، سورشارژ؛�نرخ پیک )زمان حداکثر مصرف(

 ارزش، ارزش مبادله ای، ارزش ذاتی، ارزش اسمی )صوری(،؛�26کمیت 

؛�465 سنجش، اندازه گیری ،�644، خوبی 325، رقت 105کمیابی، قلت 

 کنترل قیمتها، سقف قیمت،؛�تقویم، قیمت گذاری، ارزیابی، ارزش گذاری

 قدر، ارج،؛�قیمت حداقل، تعزیرات، فهرست بها، لیست قیمت، سیاهه

 افزایش ارزش،؛�866، لیاقت، شوکت، اعتبار 73، ردیف 27مرتبه، درجه 

؛�962 اجر، پاداش ؛�810 کاهش ارزش، استهالک، تخفیف ؛�771درآمد 

تاکس 

؛�، هزینۀ تولید، ارزش اضافی )افزوده(، بهای تمام شدهقیمتتمامشده

؛�قیمت در)ب( کارخانه، قیمت عمده فروشی، قیمت خرده فروشی، اف اُبی

 قیمت تمام شدۀ کاالی؛� هزینۀ دادگاه، انبارداری،�806هزینه ها، خرج 

 812 رایگان ؛�فروش رفته

، باج، خراج، باج وخراج، عوارض، عوارض تجمیعی، مالیاتمالیات

فروش، حقوق گمرکی، سود گمرکی، مالیات مستقیم، مالیات غیرمستقیم،

 عواید، عشر، عشریه،؛� وضع مالیات، مالیات بندی؛�مالیات ارزش افزوده

 محل اخذ مالیات: وزارت دارایی،؛�953خمس، ذکات، قانون شرع 

گمرک، عوارضی، خروجی، سازمان امور مالیاتی، ممیز مالیاتی، سرممیز،

 788 غارت ؛�790 غنایم ◄ باج سبیل، پول زور، غنیمت ؛�ممیزکل

 قیمتی،؛�، محاسبه شده، شارژشده، بهادارقیمتگذاریشده ]صفت[

، تمام شدن، خرج داشتن، ارزش داشتن، ارزیدن، برآوردهزینهداشتن

، به قیمتی ردوبدل شدن480کردن 

، مالیات بستن، بستن، نرخ عوارض را تعیینمالیاتوضعکردن

کردن، عوارض گرفتن، ارزیابی کردن، تقویم کردن، جریمه کردن،

◄ باج گرفتن ؛�مالیات بریدن، برگ تشخیص صادر کردن، تشخیص دادن

 788غارت کردن 

⍃ 811، گرانی 786 اخذ

# 810 تخفیف 810
، خدمات42، کاهش، تقلیل، تنزیل، کسر، رقم کاهنده تخفیف ]اسم[

 تخفیف فروش،؛�736 امتیاز، آوانس، ارفاق، آسان گیری ؛�812رایگان 

؛�، تخفیف مخصوص، جایزۀ کاالیی962، پاداش 729جایزۀ فروش، جایزه 

 کاهش قیمت، استهالک ؛�باتخفیف، بدون تخفیف

، کم کردن، پایین آوردن قیمت، دامپتخفیفدادن]مبلغ[ ]فعل[

 مالحظه کردن،؛�812، ارزان کردن 37، کاستن 39کردن، منها کردن 

 736مدارا کردن 

⍃ 812، ارزانی 42 رقم کاهنده

 گرانی811
 قیمتهای باالرونده، تورم،؛� قیمت غیرمنصفانه،�636،کمیابی گرانی ]اسم[

 771 افزایش ارزش، درآمد ؛�کاهش ارزش پول

، گزاف، گرانبها، پرخرج، سنگین، بیش ازتوانایی،گران ]صفت[

خانه خراب کن، سرسام آور، ناعادالنه، آن چنانی 

، قیمتی، پرارزش، نفیس، فاخر، ثمین، بهادار، گران قیمت،گرانبها

 تجملی،؛�640 ذیقیمت، سودمند، مفید ،�615مرغوب، ارجمند، ارزشمند 

 اعال، دونبش، سه نبش، دوبر، دودهنه، صفات ساختمان؛�لوکس، تجمالتی

631 

، ارزش نداشتن، افزایش قیمت داشتن گرانبودن ]فعل[

، زیادی شارژ کردن، سود گزاف بردن، سرگردنه�گرانحسابکردن

، خوب793، فروختن 786بودن، چپاندن، پوست کندن، به زور گرفتن 

 چیزی نامرغوب را به زور یا با قیمت گران فروختن ؛�فروختن

، سرش کاله رفتن، خودرا خانه خراب کردناضافهپرداختن



، مفت، مجانی، یامفت، مفتی، صلواتی، افتخاری، بی مزد، داوطلبانهرایگان

744( 2، آزاد)781 داده شده ،�597 به عنوان هدیه، داوطلبانه ،�597

، نازل بودن، اقتصادی بودن، صرفه داشتن، مفت بودن،ارزانبودن ]فعل[

راکد شدن، ازآسمان ریختن )باریدن( 

 دور ریختن، به مال خود آتش زدن،؛�، توی سَر مال زدنارزانکردن

 793 آب کردن، چوب حراج زدن، فروختن

، مایه کاری، ارزان، باتخفیف، بی پول، به طور� رایگان، رایگانی مجانًا ]قید[

⍃ 810، تخفیف 781 دهش

 سخاوت813
، نظربلندی، کرامت، کرم، جود، بذل، بذل وبخشش، فتوت،سخاوت ]اسم[

 مهمان نوازی، معاشرت؛�931گذشت، بخشندگی، ایثار، ذینفع نبودن، ایثار 

 اطعام مساکین ؛�781 بخشش، دهش ؛�897 نیکخواهی ؛�882

 اهداکنندۀ؛�، جوانمرد، عیار، لوطی، داش، داش مشدی، مردحاتمطایی

خون، اهداکنندۀ کلیه )عضو، ...( 

، سخاوتمند، باسخاوت، پرمایه، سخی، کریم، دست ودل باز،نظربلند ]صفت[

 بخشنده، بامروت، بافتوت،؛�931 ایثارگر، بی غرض ؛�815الرژ، ولخرج 

؛�882 مهمان نواز، اجتماعی، معاشرتی ؛�897بزرگ همت، خیرخواه 

 سخاوتمندانه ؛�بزرگمرد، جوانمرد، راد، انسان، مرد

، دست ودل باز بودن، کرامت کردن،سخاوتمندبودن ]فعل[

بذل وبخشش کردن

⍃ 815، ولخرجی 781 دهشQ، 897 نیکخواهی

 صرفه جویی814
،942، عقل معاش، عاقبت اندیشی، امساک، اعتدال صرفهجویی ]اسم[

؛�میانه روی، احتیاط، خانه داری، پس انداز، مضایقه، اقتصاد، اقتصادی بودن

 قلک، سپردۀ بانکی، حساب؛�42مبلغ پس انداز، اندوخته، رقم کاهنده 

قرض الحسنه، حساب سپردۀ سرمایه گذاری کوتاه مدت )بلندمدت(، وجوه

 799، خزانه داری 797

، صرفه جویی کننده، صرفه جو، حسابگر، خانه دار، ممسکمقتصد ]صفت[

؛� کاهش دهندۀ هزینه ها، اقتصادی، کم مصرف،� کارآ؛�816، خسیس 942

بامضایقه 

، رعایت اقتصادرا کردن، پس انداز کردن،صرفهجوییکردن ]فعل[

اندوختن، اندوخته کردن

⍃ 632 انبارQ، 816 خستQ، 942 امساک

 ولخرجی815
، زیاده روی، زیادت943، تبذیر، اسراف،� عدم اعتدال ولخرجی ]اسم[

 خرج اتینا ؛� عاقبت اندیش نبودن؛�875 تظاهر به خرج، فخرفروشی ؛�637

، اسراف کار، بی پروا، بَربادده،943، مسرف، مسرف ولخرج ]صفت[

 آدم ولخرج، بریزوبپاش، الابالی؛�813نظربلند 

، خرج943، پول خرج کردن، اسراف کردن ولخرجیکردن ]فعل[

تراشیدن، عاقبت اندیش نبودن، برباد دادن، پول دور ریختن، تلف کردن

634

 اسراف آمیز، ولخرجانه،؛�، ازروی ولخرجیبهنحوNاسرافآمیز ]قید[

بی پروا، بدون مضایقه، بی دریغ 

⍃ 634 اتالفQ، 813 سخاوتQ، Q943 اسراف

 خست816
 سیاست پولی؛�، خساست، بخل، صرفه جویی غلط، لئامتخست ]اسم[

،934 شرارت ،�872 حقارت ◄ پستی، دنائت، فرومایگی، رذالت ؛�انقباضی

 امساک،،�814 صرفه جویی ،�674 امساک، عدم استفاده ؛�930نادرستی 

942اعتدال 

، زراندوزی، سودجویی، مال اندوزی، احتکار، حرص، آز،مالپرستی

 حسرت،؛�859طمع، افزون خواهی، زیاده جویی، افزون طلبی، میل )اشتیاق( 

 786 شره، غارتگری ؛� انبار کردن؛� پولکی بودن؛�852رویا، هوس، آرزو 

،942 گدامنش، ناخن خشک، ممسک ،�814، بخیل، مقتصد خسیس ]صفت[

 فرومایه، پست، دنی، رذل، لئیم ؛�دون همت

، مزدور، پولکی،771، زراندوز، سودجو، محتکر، کاسب مالپرست

، آزمند، طماع،932افزون طلب، مال دوست، پول پرست، جاه طلب، خودخواه 

 74 مال اندوز، گردآورنده ،�859حریص 

؛�، آب از دستش نچکیدن، ارزن از دستش نریختنخسیسبودن ]فعل[

،�814کم دادن، در تنگی گذاشتن، مضایقه کردن، صرفه جویی کردن 

 نگهداشتن،،�674 انبار کردن، استفاده نکردن ؛�932خودخواه بودن 

 778نگهداری کردن 

، حسرت خوردن، کیسه دوختن، منتظر به دست آوردن سودطمعداشتن

 859 میل داشتن ،�852 امید داشتن ◄بودن 

، بخیالنهخسیسانه]قید[

⍃ 805 عدم پرداختQ، 814 صرفه جوییQ، 932 خودخواهی



طبقۀ شش: عواطف، مذهب و اخالقیات

باب یک: عواطف عام



 865 فقدان تحیر ،�838

، بی رگ، کوه یخ، سنگ خاراشخصخونسرد

، فاقد قوۀ375، بی احساس، یخ، ناآگاه، بی خبر، بی حس خونسرد ]صفت[

▲ شخص خونسرد؛� مثل سیب زمینی،�823تخیل، تهییج ناپذیر 

؛�454 بی عالقه ،�860 بی تفاوت ؛� راضی؛�، بی احساس، بی حسبیعاطفه

906 سنگدل، خونخوار، بیرحم ؛�266بی تحرک 

 سخت )سفت(،�669، کور، ]گرگ[ باران دیده، آماده پوستکلفت

 رویین تن؛�، بی شرم326

، متوجه375، احساس نداشتن، بی احساس بودن بیعاطفهبودن ]فعل[

860، بی تفاوت بودن 906نبودن، بیرحم بودن 

، ساکت کردن326، سخت کردن 375، بی حس کردن آبدیدهکردن

847 مبتذل کردن ،�655، ازشکل طبیعی خارج کردن 399

⍃ 375، بی حسی فیزیکی 175 انفعال Q823، تهییج ناپذیریQ،

865 فقدان تحیر ،860Qبیتفاوتی 

 تهییج821
؛�178 تأثیر ،�612 تشویق، تشجیع، انگیزش ،�612، تحریک تهییج ]اسم[

؛�983شیفتن، مجذوب کردن، مفتون کردن، افسون کردن، جادوگری 

؛�149، انقالب 738 تهییج عامه، آشوبگری ؛� کولی بازی؛�غلیان، آتش

برانگیختن، بعثت، بعث

، چیز یا شخص تهییج کننده، جنجال برانگیز، توده برانگیز،�تهییجکننده

 مهمیز، شالق؛�738پروپاگاندیست، عوام فریب، کولی، یاغی 

822، هیجان زده، برآشفته، ناآرام، آتشی، قابل تحریک تهییجشده ]صفت[

، تهییج کننده، هیجان آور، هیجان انگیز، جالب توجه، محرک، مستیمهیج

آور، سرمست کننده 

، شکوهمند، باهیبت، مؤثر، مافوق تصور، احترامبرانگیزندهاحساسات

برانگیز، باحالت، گیرا، آتش بار، آتش زا، شورانگیز، اثرگذار

، برانگیختن، برانگیزاندن، تحریک کردن، اثر داشتنتهییجکردن ]فعل[

 خوشنود؛� شیفتن، مجذوب کردن، مفتون کردن، افسون کردن؛�178

 826 کردن

، روحیه دادن، سرزنده کردن، قوت قلب دادن، احیا کردن،روحدادن

360زنده کردن 

، متأثر کردن، اثر )نشان( گذاشتن، تعجبتأثیرقویگذاشتن

508، متعجب کردن 455برانگیختن، جلب توجه کردن 

⍃ 818، احساس 318، تالطم 174 فعال بودنQ،تحریک پذیری 

822

 تحریک پذیری822
، برانگیختگی، هیجان زدگی، التهاب، بیقراری، عدمتحریکپذیری ]قید[

680 عجله ،�857 بیصبری، بی پروایی ؛�892تعادل، عصبی بودن، تندطبعی 

، حالت تحریک شده، هیجان، وجد، خلسه، تب،حالتتهییجشده

 عصبانیت، طغیان، هذیان، هیستری، جنون، دیوانگی؛�318ناآرامی، تالطم 

503

، هیجان زده، ملتهب، عصبی، آتش مزاج، آتشی مزاج،�قابلتحریک ]قید[

152 بی ثبات ،�819تند مزاج، آتشی، ناشکیبا، فوق العاده حساس، تأثیرپذیر 

، به هیجان ]در[آمدن، دستخوش هیجان شدن،هیجانزدهبودن ]قید[

،�854، ازترس لرزیدن 318اعصابش� خراب بودن،� عصبی بودن، آشفتن 

891 عصبانی بودن ،�503دیوانه بودن 

، بابی صبری، باچشم انتظاریبیصبرانهN ]قید[

⍃ 818 احساسQ، 819 زودرنجیQ، 821 تهییجQ، 892 تندطبعی

 تهییج ناپذیری823
، تشویش ناپذیری، خلق خوب، آرامش، آسودگی،تهییجناپذیری ]اسم[

 خودداری، آرام، سکون، آسایش، استراحت،�823 صبر ،�834متانت، وقار 

 آسودگی، قرار، فراغ بال،،�831، راحت، تسکین 685 رفع خستگی ،�683

 امنیت، اطمینان خاطر،؛�آسودگی دل، آسودگی خیال )خاطر(، بی خبری

681  مجال◄ اوقات فراغت ؛�طلبی( ∽ آسایش خواهی )؛�عافیت

 حوصله، حال،؛�، شکیبایی، بردباری، مدارا، اعصاب، شکیب، طمانینهصبر

136 تأخیر ؛� امان؛� تحمل، حلم، طاقت، تاب، توان؛� صبوری؛�دماغ

 متعادل،،�820، سرد، کُند، آرام، خوددار، خونسرد تهییجناپذیر ]صفت[

خاطر، آسوده دل، آرمیده،  مطمئن، آسوده، فارغ، آسوده؛�153استوار 

681 فارغ بال ؛� آسایش جو؛� ریلکس؛�بی خبر

، بردبار، شکیبا، باحوصله، خوددار، حلیم، صابر، بی شتاب،صبور

؛� متساهل؛� نازکش، بالکش؛� رام، نرم، سلیم، افتاده؛�پرشکیب، متحمل

681 سرفرصت ◄صبورانه 

، متین بودن، خونسرد ماندن، احساسات خود را کنترلآرامماندن ]فعل[

کردن، فروخوردن، ابرو خم نکردن، برداشتن، تحمل کردن، ساختن، مدارا

، تاب آوردن، درخود نگهداشتن، تویِ خود▼کردن، صبور بودن

 136 صبر کردن ؛�نگهداشتن

، صبر نشان دادن، خودداری کردن، دست نگاه داشتن، آرامصبوربودن

 136 صبر کردن ؛�▲ماندن

، آسوده کردن، معتدل کردن، آب برآتش زدن، آب برآتشآرامکردن

،719، آشتی دادن 266، متوقف کردن 177کسی ریختن، تسکین دادن 

 آرامش بخشیدن، آرام دادن، اطمینان دادن )بخشیدن(،؛�831بهبود دادن 

 خاطرجمعی دادن؛�آرامش خاطر دادن

، باید ساخت چارهاینیست ]شبه جمله[

⍃ 820، بی عاطفگی 266، عدم تحرک 177 مالیمت 



 احساسات فردیباب دو:



، خوش آمدن، مشعوف شدن، ذوق کردن، شادی کردن کیفکردن

⍃ 824، خوشی 376 لذتQ، 828 رضایتQ، 833 سرحالیQ،

837سرگرمی 

 دردناکی827
؛�832 رنجش، سوزش، التهاب، تشدید درد ؛�، آزار، درددردناکی ]اسم[

 آزار، دشمن تراشی،،�898رفتار دردناک، برخورد خشن، زجر، اذیت 

؛�616 نفرت انگیز بودن، تنفرآور بودن، شرّ ؛�735بدجنسی، سختگیری 

 زحمت،؛�842ترسناکی، شناعت، زنندگی، عبوسی، کراهت منظر، زشتی 

؛�دردسر، زخم زبان، چیزآزاردهنده، سوهان روح، موی دماغ، مزاحم

645 ضرر، بدی ؛�وضعیت ناگوار، تراژدی

 عصبانیت،؛� صدمه، تصدیع، تغیر، لعن،�898، آزردگی، اذیت ناراحتی

،�655 صدمه، آسیب ؛� بداخالقی، ناسازگاری،�893بدخلقی، ترش رویی 

651 زخم ،�655جراحت 

 ناخوش،؛�377، آزرده، زخمی، ریش، ناسور، دردناک ناراحت ]صفت[

 رنجور؛�830 متأسف ،�825 غمگین ؛�651ناالن، متألم، مدمغ، معذب، بیمار 

 پرآبله، مدمغ،،�891 اذیت شده، متأذی، معذب، بی تاب، کالفه، رنجیده ،�825

 893 ترشرو

، تلخ، دلتنگی آور،▼، آزاردهنده377، ناراحت کننده، دردآور ناگوار

 تأثرانگیز، غم انگیز، غمناک،؛� ناخواسته،�834ماللت انگیز، دلتنگ کننده 

 ▼، پریشانی آور▼ وخیم، غیرقابل تحمل؛�تراژیک

، کسل کننده377، اذیت کننده، پردردسر، پرزحمت، دردآور آزاردهنده

 آتشین، جان سوز،� رنج آور،؛�، نومیدکننده، مایوس کننده322 سنگین ،�838

 اعصاب خردکن، مزاحم، اسباب زحمت، متعرض،؛�جان گداز، دل آزار

 دستگیر؛�رنجاننده

، غم فزا، دل آزار، اندوهناک، حزن آور، شوکه کننده،پریشانیآور

 ناشاد، غم آلود، غمناک، سوزناک،؛�، زجرآور377 دردآور ؛�جراحت آور

غم انگیز، اندوه بار، غمزده، مصیبت بار، اضطراب آور، نگران کننده 

، سخت، تیز، شدید، محال، بینهایت سخت، غایی،غیرقابلتحمل

دشوار، مشکل، عمیق، گران،� سنگین، التیام ناپذیر، جانکاه، جان گداز،

 377 صفات درد

، آب خوش از گلویش پایین نرفتن، راحتناراحتبودن ]فعل[

نداشتن، سوختن، رنجیدن، اذیت شدن، به امان آمدن، بی تاب وطاقت شدن 

 درد،�645، آزار رساندن، آسیب رساندن، صدمه زدن، بدی کردن آزردن

 آزار داشتن، اذیت کردن ، آزار؛� خستن، مجروح کردن؛�377آوردن 

دادن، آهنگِ کسی )چیزی( کردن )داشتن(، ناخوش کردن، ناکار کردن،

،�891اشک کسی را درآوردن، نیش زدن، زخم زبان زدن، تشر زدن 

 امان کسی را بریدن، بی طاقت و مستأصل کردن ؛�885بی ادب بودن 

، زجردادن، شکنجه کردن، شهید کردن، مجازات کردنعذابدادن

 نمک روی زخم پاشیدن، استخوان الی زخم؛�735، سخت گرفتن 963

گذاشتن

، مزاحم شدن، گرفتار کردن، دچار کردن، دردسر دادن،زحمتدادن

آشفتن، کالفه کردن، مصدع شدن، آویزان کسی بودن )شدن(، بارِ دوش

کسی بودن، سربار دیگری بودن، تحمیل شدن به دیگری 

، رنجاندن، ناراضی کردن، دلگیر کردن، مکدر کردن، دلرنجانیدن

924آزردن، محزون کردن، دشمن تراشیدن، قابل سرزنش شدن 

، آب خوردن چیزی برای کسی، دردسر داشتنزحمتداشتن

⍃ 651، بیماری 377 َدردQ، 825 رنجQ، 829 عدم رضایتQ،افسردگی 

834Q، 963 تنبیه 

 رضایت . خرسندی828
، خرسندی، رضا، رضامندی، خوشنودی، قناعت،رضایت ]اسم[

؛�873 تکبر ؛�376، لذت فیزیکی 266 خرسندی، آرامش ؛�رضایت مندی

 اقناع، ایجاد رضایت،؛�اسباب رضایت، مایۀ خوشنودی، مایۀ خوشبختی

 بسنده کاری، امساک،؛�ارضا، تراضی، ترضیه، خشنود کردن، راضی کردن

 942اعتدال 

، خوش، خوشنود، سیر، قانع، متقاعد، خرسند، شاکر راضی ]صفت[

 موافق،� دلخواه، باب،�635، دلخواه، رضایت بخش، کافی راضیکننده

طبع، پسندیده، پسند، مقنع، قانع کننده، مرضی

، رضایت داشتن، پسندآمدن، راضی شدن، خوش]فعل[راضیبودن

 تحسین نمودن، تشویق کردن، شکرگزار بودن، تشکر کردن؛�824بودن 

730 کامیاب شدن ؛�923، آفرین گفتن 907

 دادن؛�826، قانع کردن، متقاعدکردن، خوشنود کردن راضیکردن

781 

 با رضایت]قید[

⍃ 824، خوشی 376 لذتQ، 826 لذت بخشیQ، 833 سرحالی 

 عدم رضایت829
، نارضایتی، گله مندی، شکایت، شِکوه، گله گزاری،عدمرضایت ]اسم[

،�825 رنج ،�891 رنجش ،�827 آزردگی، ناراحتی ؛�924ناخوشنودی، انتقاد 

 ناله، گالیه، گله؛�509 نامرادی� ،�825غم 

، شاکی، آزرده خاطر، آزرده، غرغرو، منتقد، آدم گلهناراضی ]صفت[

709 اهل جدل، اهل جروبحث ؛�763 گدا ؛�834گزار 

؛�924، رنجیده، دلگیر، دلخور، رنجیده خاطر، دل شکسته، منتقد گلهمند

 702، مانع 489، مخالف 728 ناموفق ،�509شکست خورده، ناکام 

،�861 مکروه ،�636، تهوع آور، بیزاری آور، غیر کافی ناراضیکننده

 بازدارنده؛�509  دلسرد کننده،�827 ناگوار ،�838کسل کننده 

، خرده گرفتن، انتقادکردن، عیب جویی کردن،ناراضیبودن ]فعل[

ناگوار آمدن ِچیزی )کاری( برای )به( کسی، نالیدن، ازکسی )چیزی(

نالیدن، ناله کردن، ناله سرکردن، شکایت کردن، بدش آمدن، مشکل پسند

 نامراد شدن؛�، عصبانی بودن924 تقبیح کردن ،�627 نیاز داشتن ،�862بودن 

509، ناگوارکردن، تلخ کردن، ناکام گذاشتن ناراضیکردن



⍃ 825، رنج 763 خواهانQ، 827 دردناکیQ، 834 افسردگیQ،

902 مردم گریزی893Q، Q ترشرویی ،891Qرنجش 

# 830 تأسف 830
، اسف،939، پشیمانی، ندامت، حسرت، دریغ، افسوس، توبه تأسف ]اسم[

 آنچه ازدست رفته است مافات، مایۀ تأسف، ؛� انصراف،� برگشت؛�تحسر

؛�، پشیمان، دلتنگ، آرزومند، نادم، تواب، منصرف، متألممتأسف ]صفت[

827 ناراحت ،�825 غمگین ،�598بیزار 

، اسف انگیز، اسفبار، رقت انگیز، اسفناک، غم انگیز،تأسفآور

 مایۀ تأسف، مافات، جای تأسف، از دست رفته، جاخالی، جایش؛�تأثرانگیز

خالی 

، متأسف بودن، افسوس خوردن، تأسف داشتن،متأسفشدن ]فعل[

نبخشیدن، سخت را پشیمان بودن،� ابراز پشیمانی )ندامت( کردن، خود

 به یاد،�836پشیمان شدن، انگشت گزیدن، زبان را گاز گرفتن، گریستن 

، تقبیح905، رحم کردن 939 توبه کردن ،�859 میل داشتن ،�505آوردن 

891 ، رنجیدن924کردن 

، دریغا، حسرتا، کاش، کاشکی، دردا!، آوخ، بدا، اَسَفا، ای دلِافسوس

 بدبختانه، مع األسف،؛�غافل!، ای کاش، متأسفانه،� باتأسف و افسوس

مع التأسف

⍃ 836 سوگواریQ، 939 توبه

 تسکین831
؛�، التیام، بهبود حال، تخفیف، آسودگی، راحتی، فرونشانیتسکین ]اسم[

 استراحت، نقاهت، بهبود؛�اطمینان خاطر، عقده گشایی، تسلی

؛�، مسکن، آرام بخش،� ضددرد، تب بر، التیام بخشتسکیندهنده ]صفت[

 موجب آرامش خاطر، دالرام، دلنواز؛�177پماد، مرهم گونه 

683، آرام، راحت، آسوده )درحال استراحت( تسکینیافته

، بهبود دادن، آب بر آتش زدن، سبک کردن، بارتسکیندادن ]فعل[

 کمک کردن، یاری دادن، همکاری؛� دلداری دادن؛�ازدوش کسی برداشتن

نمودن

، آرام شدن، آرامش یافتن، آرامیدن، آسودن، نفس راحتتسکینیافتن

656کشیدن، بازسازی شدن 

⍃ 656، بازسازی 177 مالیمتQ، 852 امید 

 تشدید درد832
 خراش، استخوان� الی زخم؛�، تحریک، التهابتشدیددرد ]اسم[

 بهبود نیافته،؛�251 بغرنج، پیچیده ؛�، ملتهب، بدتر شدهتحریکشده ]صفت[

655زوال یافته 

، تشدیدکردن، بدتر کردن، برانگیختن، استخوان�سختترکردن ]فعل[

،162 بغرنج ترکردن، تقویت کردن ؛�الی زخم گذاشتن، آتش زدن

655، زوال یافتن 36افزودن 

⍃ 655 زوال 

 سرحالی . شادی833
، وجد،▼، شادی376، سرزندگی، بشاشت، خوشی، نشاط سرحالی ]اسم[

 رفاه، راحتی ؛�شعف، شور، شوق، طرب

 دلخوشی،،�835، انبساط، خرسندی، سرور، کِیف، تفریح، شادمانی شادی

 مراسم،؛�376، حظ، بهره، لذت 376 نشاط ؛� عشرت، رامش،�837سرگرمی 

 876نگاه داشت 

؛�، سرحال، سرزنده، خرسند، سرگرم،� خوشرو، امیدوارخوش ]صفت[

الکی خوش

، خوشحال، خندان، شوخ، بشاش، سرخوش، شادکام شاد

835 خندان ،�835، مسرور، مشعوف، شاد، شنگول، شادمان هلهلهکنان

، خوشحال کننده، مسرت بخش، مفرح، مژده رسان،�شادیبخش

مژده دهنده، خوش خبر

، سرشاد بودن، آسمان را سیر کردن، سرحال بودن،شادبودن ]فعل[

کیفش کوک بودن، بادُم خود گردو شکستن، کبکش خروس خواندن،

 روحیۀ خود را حفظ کردن،،�852روحیه داشتن، سرزنده بودن، امید داشتن 

 سالروز نگهداشتن،�835 شادمانی کردن ،�831 آرام شدن ،�599مصمم بودن 

 سرحال شدن، یخ کسی باز شدن؛�876

، بشارت دادن، بالش نرم زیر سر کسی گذاشتن، خرسندشادکردن

 روح،�826 خوشنود کردن ،�831 بهبود دادن ،�828کردن، راضی کردن 

 612  نیرو دادن،�855 جرأت دادن ،�826 خوشنود کردن ،�821دادن 

!، حبذا، آخیش، آخی، آخ، هوراوه ]قید[

⍃ 824 خوشیQ، 826 لذت بخشیQ، 828 رضایتQ، 835 شادمانیQ،

 839 ظرافت طبع ،837Qسرگرمی 

 افسردگی . وقار834
، اندوه، مالل، ماللت، دل گرفتگی، غبارخاطر، آزردگیافسردگی ]اسم[

 غم؛�853 نومیدی ،�509خاطر، دل شکستگی، دلسردی، دلتنگی، نامرادی 

891 رنجش ؛�غربت، نوستالژی، یادآوری خاطرات

825 آنگست، غم ،�829، سودا، افسردگی روانی، عدم رضایت مالیخولیا

، متانت، جدیت، گرانی،� سنگینی، هیبت، آرامش، آهستگی، تمکین،وقار

893ترشرویی 

 آزرده خاطر،،�829، شاکی، مدعی، مدعی العموم، ناراضی آدمگلهگزار

آزرده، ناک، بدبین، فضول

 دلتنگ، نومید،�825، پکر، مغموم،� اندوهناک، غمگین افسرده ]صفت[

خاطر،  غریب، دل گرفته، آزرده؛� بی دلخوشی، دل شکسته، دکوراژه،�853

 دلسرد ؛�آزرده دل

893، سودایی، فکور، غوطه ور دراندیشه، آویزان، ترشرو مالیخولیایی

735، متین، جدی، آرام، سختگیر موقر

، ماللت انگیز، غم انگیز، تیره و تار، دلتنگی آور، دلگیر،دلتنگکننده



 اندوهناک؛�838کسل کننده 

، افسرده بودن، افسرده شدن، دلسرد شدن، نا امید شدنافسردن ]فعل[

 دلتنگ شدن،؛� فسردن، سرد شدن؛�728 تسلیم شدن، موفق نشدن ،�853

 آزردن، ازدل ماندن؛�891 دلگیرشدن، رنجیدن ؛�ملول شدن، دلش گرفتن

، جدی بودن، لبخند از صورتش محو شدن، سنگین بودن،باوقاربودن

838متانت خودرا حفظ کردن، قیافه گرفتن، کسل کننده بودن 

، دل کسی را شکستن، دل شکستن، ناراحت کردن، اشکغمگینکردن

829 ناراضی بودن ،�821کسی را درآوردن، تأثیر قوی گذاشتن 

854، افسردن، دلسرد کردن، بازداشتن، ترساندن افسردهکردن

⍃ 825 رنجQ، 827 دردناکیQ، 829 عدم رضایتQ، 836 سوگواریQ،

893 ترشرویی ،853Q نومیدی ،838Qمالل 

 شادمانی835
 عروسی، جشن،�837، سرور، نشاط، بهجت، سرگرمی شادمانی ]اسم[

 مایۀ؛�923 ستایش، ابراز� احساسات ،�886 تبریک ،�876 نگاه داشت ،�837

833 شادی ؛�839شادمانی: دلخوشی، دلخوش کنک، بذله 

 تمسخر، نیشخند، پوزخند، خندۀ زهرآلود،؛�، لبخند، تبسم، قهقههخنده

 کمدی، فکاهی، لطیفه، بذله؛� قلقلک؛� لبخند، خندۀ زیرلب؛�851استهزا 

 شکرخند، شکرخنده؛� غش غش، هاها، کرکر، قاه قاه، هرهر؛�839

، شاد، شادان، به وجد درآمده، مسرور، مشعوف، خوششادمان ]صفت[

 فیروز، فرخنده ؛�833

؛�، خنده کنان، لبخندزنان، متبسم، تبسم کنان، شکفته، شکوفاخندان

 مضحک،؛�824 خوشحال ؛�خوشرو، خنده رو، بشاش، متبسم، گشاده رو، بسیم

 آدم؛�497 نامعقول ،�849 مسخره ؛�851 تمسخر آمیز ،�849خنده دار 

839 شوخ

 دست،�876، جشن گرفتن، سالروز نگهداشتن شادمانیکردن ]فعل[

، هلهله کردن، ناخن را923، آفرین گفتن 923زدن، تشویق کردن، ستودن 

حنا گرفتن

 نیشخند زدن، سخره گرفتن، مسخره کردن، استهزا؛�، قهقهه زدنخندیدن

851کردن 

 زیرلب خندیدن، لبش به خنده؛�، تبسم کردن، بشاش بودنلبخندزدن

واشدن

، قلقلک کردنخنداندن

⍃ 824 خوشیQ، 833 سرحالیQ، 876 نگهداشت

 سوگواری 836
، ترحیم، پرسه، ماتم، مصیبت، زاری، سوگ، عزا،سوگواری ]اسم[

 مجلس؛�905 تسلیت، دلداری، همدردی ؛�834، افسردگی 364عزاداری 

؛� مرثیه، نوحه، روضه، سرود عزا، مارش؛�ترحیم، مجلس ختم، پرسه

مرثیه خوانی )سرایی، گویی(، روضه خوانی، شرح محامد و اوصاف مرده،

رثا 

؛�، ندبه، زاری، تضرع، سوگواری،� نماز وحشت، الفاتحه )فاتحه(شیون

گریه، مویه، ناله، ضجه، هق هق، هلهله، ناله و فریاد، فغان و شیون بلند،

؛�825 غصه، اندوه، غم ؛�438 چشم ◄ اشک، سرشک، خونابه، ؛�غیه

آخ واوخ، آه وافسوس، آه وأسف، ناله و زاری

،�825، سوگوار،� گریان، گریه کنان، اشک ریزان،� غمگین عزادار ]صفت[

محنت زده، عزیزمرده،� مادرمرده، مصیبت دیده، مصیبت زده، ماتم دیده،

 اشک بار،؛�ماتم زده، درسوگ نشسته، ماتم گرفته، نوحه خوان، مصیبت خوان

[ 341 نمناک ◄تَر ]

، عزاداری کردن، عزا گرفتن، خاک برسرسوگواریکردن ]فعل[

 به ماتم نشستن، ماتم؛�825کردن، لباس خود را پاره کردن، رنج بردن 

 905  تسلیت گفتن، ترحیم کردن، ترحم کردن؛�داشتن، اشک گرفتن

، زاری کردن، گریه کردن، اشک ریختن، شیون کردن، خونگریستن

گریستن، گریه و زاری کردن، آبغوره گرفتن، اشکش دم مشکش بودن،�

اشکش درآستینش بودن

، ماتم کنان، گریاناشکریزان ]قید[

⍃ 825 رنجQ، 830 پشیمانیQ، 834 افسردگی

 سرگرمی837
، تفریحات سالم،▼، تفریح، مشغولیت، گردش، بازیسرگرمی ]اسم[

 تماشا، تفرج، گردش، هواخوری، گشت، گذار،؛�وقت گذرانی، اشتغال

 انبساط خاطر،؛�267گشت وگذار، سیر، سیاحت، مسافرت زمینی 

؛� پذیرایی، سور،�882 مهمانی ؛�594 نمایش، هنر تئاتر ؛�826لذت بخشی 

شوخی، بازی، خوشمزگی، مزاح، خوش طبعی، شوخ طبعی، مسخرگی،

؛�438 تماشا، نظاره، بازدید ؛� چشم چرانی؛� لهو، لعب؛�839ظرافت طبع 

681بطالت، یللی، فراغت، مجال 

 مراسم؛�، سفره انداختن، سفره ابوالفضل، آش پزانمجالسمذهبی

988مذهبی 

،�835 شادمانی ،�882، مهمانی 988، جشن گرفتن، تعطیلی، عید جشن

؛�876 جشنواره، فستیوال، کارناوال، روز مخصوص ؛�301 بزم ،�824خوشی 

 عید نوروز، عید فطر، عید قربان، دهه فجر،؛�875مراسم،� نمایش باشکوه 

؛� طاق نصرت؛� چراغانی، آتش بازی؛�سوری، شب یلدا مهرگان، چهارشنبه

جشن تولد، روز تولد، جشن تکلیف، نامزدی، عروسی، سالگرد ازدواج،

؛�692 شورا ،�584، کنفرانس 74 گردهم آیی ؛�▼ بال ماسکه؛�141سالگرد 

988 مراسم مذهبی ؛�681 مجال ◄تعطیلی 

، خوش گذرانی، بزن وبکوب، ورجه ورجه، شب زنده داری، عیش،عیاشی

عشرت، کامرانی، لهو و لعب

، تفرجگاه، گردشگاه، پارک بازی، زمین تفریحات، ساحل،محلتفریح

 ییالق،؛�، اوت724پالژ، استخر، حوض، زمین بازی، محوطۀ بازی، میدان 

منطقۀ خوش  آب  وهوا

،445، تاالر موسیقی، فرهنگ سرا، موزه، سینما ساختمانتفریحات

 استادیوم،؛� کتابخانۀ عمومی، نگارخانه، گالری،�594تئاتر )سالن( 



؛�192 رستوران، کافه؛�ورزشگاه، زورخانه، باشگاه، باشگاه ورزشی، استخر

سالن رقص، دیسکو، بال، عشرتکده

، ورزش زورخانه ای، آب بازی، آبتنی، مهارت716، پرش، ُکشتی ورزش

 قهرمانی،؛�716، ُکشتی 312، پرش 162 پهلوانی ؛�694بدنی، مهارت 

 ورزش، نرمش،� کشش،؛�716، مبارزه 716المپیک، جام جهانی، مسابقه 

،▼ دو، دوومیدانی؛�بدنسازی، اروبیک، پیاده روی، اسپرت، ماساژ

، هندبال،▼، بسکتبال▼، والیبال▼، فوتبال▼، ژیمناستیک▼کوهنوردی

 شنا، واترپلو، شیرجه، شنای کرال،؛�▼راگبی، بیس بال، سایر ورزشها

؛�پروانه،� سینه، پشت، قورباغه، دوچرخه، سگی، زیرآبی، اسکی روی آب

،جودو، کاراته،▼ ورزشهای رزمی؛� پرتاب وزنه؛�تیراندازی،� تیروکمان

، آزاد، فرنگی، فتیله716 کُشتی ؛� اسب سواری، چوگان، هاکی؛�کونگ فو

 ورزش زورخانه ای، ورزش؛�716 بوکس، مُشت زنی ؛�پیچ، یک خم، دوخم

▼باستانی

، ورزش زورخانه، چوگان، شکار، تیراندازی، اسبورزشباستانی

 فنون زورخانه، شیرینکاری، شلنگ، شاطری، زورگری، چرخ زدن،؛�تازی

 وسائل ورزشی زورخانه، وزنه، فنر، تخته؛�کباده کشیدن، تک پر، تک چرخ

 ادوات زورخانه، ضرب، تنبک،؛�شنا، سنگ، میل، کباده، دنبل، هالتر

 لباس زورخانه، لنگ،؛� چوب تعلیم؛� زنگ، زنجیر؛�دامبک، طبل، کوس

 فضای زورخانه،؛�تنبان نطعی، تنکه، کمربند، زانو بند، پیش بند چرمین

گود، غرفه

، تنیس، )مچ پوینت،▼، والیبال▼، بسکتبال▼، فوتبالبازیباتوپ

 تنیس روی میز، پینگ پنگ، اسکواش،؛�▼بک هند،( چوگان، سایر ورزشها

بدمینتون، هندبال، بیس بال، اسنوکر 

، جدول کلمات متقاطع، بیست سوألی، دوز بازی، اسمبازیخانگی

فامیل، یک قل دوقل، ایروپولی، بینگو، عروسک بازی

؛� شطرنج، تختۀ شطرنج؛�، تخته نرد، شطرنج، گو، ویچیبازیتختهای

؛� مهره، شاه، وزیر، فیل، اسب، رخ، قلعه، پیاده؛�خانه، خانۀ سفید، خانۀ سیاه

 شطرنج بازی؛�کیش، مات، پات، آمپاس، شاه مات، آچمز، بلیتز، پوزیسیون

کردن، قلعه رفتن، کیش دادن 

، گرگم به هوا، طناب بازی، باال بلندی، کش بازی، لیبازیکودکانه

دولک، جفتک چارکش، سرسره بازی، عروسک بازی، گُل یا لی، الک

پوچ، یک قل دوقل، آب بازی، آسیا بچرخ، آفتاب مهتاب، اتل متل توتوله،�

باالبلندی، اکردوکر )لی لی بازی(، االکلنگ، پازل، عموزنجیرباف،

غایب موشک، مادام یس،� پشتک چارکش )جفتک چارکش(، تاپ تاپ خمیر 

، پاسور، گنجفه، حکم، بریج، آتو، شلم، رامی، بانک، بلوف،�بازیورق

 خالهای ورق:؛� آس، شاه، بی بی، سرباز، ژوکر؛�بورس، بیست ویک، پوکر

خاج )گشنیز(، خشت، دل، پیک

 618 قمارخانه ،�618 قمار ؛�، قاب بازی، رولت، ماه ستارهبازیقمار

،▲ جشن؛�594، بال، کارناوال، مجلس رقص، باله، شُو بالماسکه

 875 مراسم،� نمایش باشکوه ،�876جشنواره، فستیوال، روز مخصوص 

 رقص محلی، لزگی، باباکرم، غربیله،؛�، پایکوبی، دست افشانی، قررقص

 رقاص،]صفت[ ؛� تانگو، والس، پولکا، تویست، راک اندرول؛�رقص کردی

▼ رقصیدن]فعل[ ؛�رقصنده، رقص کنان، پا]ی[افشان،� پا]ی[کوب

، اسباب بازی، بازیچه، لعبت، عروسک، باربی، عروسکوسیلۀبازی

خیمه شب بازی، تیله، توپ، مدیسین بال )مدیسن بال(، بادکنک، بادبادک،

فرفره، بادبر، بُل، بجول، قاپ، الک، االکلنگ، مانع، بومرنگ،

 دوچرخه،؛�ماشین کوکی، آدم آهنی، مانک، باتون )باطون،� باطوم، باتوم(

 کامپیوتر، کمودور، سگا، نینتندو،؛�اسکیت، اسکیت بورد، اسنوبورد

639 چیز کم اهمیت، بازیچه ؛�پلی استیشن سونی

؛�▼ فوتبالیست، فوتبال؛�، حریف705، ورزشکار، یار، پا، رقیب بازیکن

کُشتی گیر، والیبالیست، ملی پوش، ژیمناست، دونده، اسکی باز،� شناگر،

تیرانداز، کمانگیر، کاراته باز، مشت زن، بوکسور، بسکتبالیست، آب باز،

 استیل ورزشکار،؛�162بازیگر، باستانی کار، ناجی غریق، آدم ورزشکار 

 ▼، فوتبال▼ فنون ورزشی، والیبال؛�شگرد

Nتشکیل تیم، یار گرفتن، یارکشی، یارگیری، یارگیریتیمورزشی ،

من تومن، بازی گردان،� بازی شناور، بازی تأخیری، اردوی تدارکاتی

 مربی ؛�)آمادگی(، اردو، ارنج

، پوتین، کوله پشتی، کوهنوردی، یخ شکن، یخ نوردی کوهنوردی

،312، امدادی، استقامت، بامانع، ماراتون، صحرانوردی، پرشدوومیدانی

پرش طول، سه گام، پرش ارتفاع، پرش بانیزه 

؛�، آکروباسی، آکروبات، بارفیکس، پارالل، حلقه، خرکژیمناستیک

پشتک، وارو، باالنس، بیرق، پاباز، پرچم، پُل، تاب، آغوشقا ، آفتاب

 فوتبالیست، فورواردر،؛�، هند، استپ، بک، پنالتی، تکل، قیچیفوتبال

حمله، نوک حمله، دفاع، مدافع، بک، هافبک، گلر، دروازه بان

، هوک، تخته حلقه بسکتبال

، والیبالیست، اسبک، سرویس زننده، پاسور، پنجه، آبشار والیبال

 تاتامی )تاتمی( ؛�، کاراته، جودو، کاراتهورزشهایرزمی

؛�، پرورش اندام، بدن سازی، بادی بیلدینگ، بادی شیپرسایرورزشها

 شمشیربازی،؛�وزنه برداری:� اسکات، یک ضرب، دوضرب، وزنه، هالتر

بولینگ، پاتیناژ، اسکی، آلپاین، اسکی روی چمن، اسکی مارپیچ، هندبال،

 پینگ پنگ،؛� ورزشهای آبی، قایق، کایاک؛�دوچرخه سواری، بادنوردی

تنیس روی میز، تنیس، بدمینتون، هندبال، راگبی، بیس بال 

،�882 معاشرتی، آدم اجتماعی ؛�949، مست، شخص معتاد عیاش ]صفت[

604 ولنگار، ول ،�604 دمدمی ؛�268اهل گردش، جهانگرد 

 عیدی،؛�، مفرح، ورزشی، تفریحی، نمایشی، تماشاییسرگرمکننده

جشنی 

 بازی کن، به گردش،،�824، مشغول، آسوده، خوشحال سرگرمشده

 835شادمان 

، مشغول کردن، بازی دادن، در بازی شرکت دادن،سرگرمکردن ]فعل[

 شاد،�685 نیروی تازه دادن ،�826مایه انبساط خاطر شدن، خوشنود کردن 

839 ظریف سخن گفتن ،�833کردن 

،�681، خودرا مشغول کردن، بازی کردن، تفریح کردن سرگرمشدن



618 قماربازی کردن، قمار کردن ؛�833شاد بودن 

، پای کوبیدن، دست افشاندن، به رقص آمدن، قردادن، پشتکرقصیدن

 به رقص آوردن؛�312، پریدن 315زدن، چرخیدن 

،301 نوشیدن ،�835، خوشگذرانی کردن، شادمانی کردن عیاشیکردن

 چشم چرانی کردن؛�949مست شدن 

⍃ Q681 مجالQ، 824 خوشیQ، 826 لذت بخشیQ، 833 سرحالیQ،

949 مستی ،849Q مسخرگی ،839Qظرافت طبع 

 مالل . کسلی838
 سررفتن؛�، کسلی، یکنواختی، خستگی، بیزاری، آنوی، ماللماللت ]اسم[

735 سختگیری ◄ سخن جدی، ِجدّ، جدیت، انضباط ؛�حوصله

، کار سخت، کار یکنواخت، آالسکا، جزئیات، کارِچیزکسلکننده

گِل، تکرار مکررات، توضیح واضحات، روتین، خانه داری،� خانه داری،�

کلفتی، کار روزمره

، خسته کننده، ماللت آور، یکنواخت، روزمره، لوس،کسلکننده ]صفت[

بیحال، مالل آور، بارد، ممل، یک هوا 

 بیزار،،�860 بی تفاوت ،�829 گله مند ،�679، کسل، خسته، بیکار ملول

861مشمئز، متنفر، بی میل 

، بیمزه شدن، خسته کننده شدن، سیر کردنکسلکنندهبودن ]فعل[

 ملول کردن، بیزار کردن، رنجه کردن، حوصله را سربردن، خسته؛�863

570، وارد جزییات شدن 106، تکرار کردن 278 آهسته رفتن ،�684کردن 

⍃ 684 خستگیQ، 834 افسردگیQ، 840 بی روحی

 ظرافت طبع839
، خوش طبعی، ظرافت، نازک کاری، مطایبه، ظرافتظرافتطبع ]اسم[

 شوخ طبعی، بذله گویی، مزاح گویی، خوشمزگی، زیرکی،؛�575کالم 

،851  تمسخر، استهزا؛� لطیفه سرایی؛�849حاضرجوابی، لودگی، مسخرگی 

851 هجو

 نکته، خرده،؛�، لطیفه، شوخی، جوک، هزل، مزاح، مطایبات، فکاهیبذله

 سربه سر� گذاشتن؛� متلک؛� حاضرجوابی؛�851معانی ظریف، طنز، هجو 

، حاضرجواب، شوخ، بذله گو، خوش مشرب،ظریفطبع ]صفت[

شیرین سخن، ظریف، ظریف طبع، شوخ طبع، باحال، بامزه، دلقک، مقلد،

؛�498 باریک دان، هوشیار، سریع االنتقال، باهوش ؛�مزاح گو، لطیفه گو )سرا(

 ملیجک؛�501 نادان ،�594کمدین، مجری 

 ، خنده آور، فکاهی، سرگرم کننده575، ظریف ]کالم[ مطایبهآمیز

 دقیق، باریک، نرم،؛�851 تمسخر آمیز ،�849 خنده دار ،�849 مسخره ؛�837

طنز، خوش، موجز، نغز، غامض 

؛� حاضر جواب بودن،�851، هجو کردن ظریفسخنگفتن ]فعل[

 سربه سر� کسی؛�837شوخی )مزاح( کردن، جوک گفتن، سرگرم کردن 

گذاشتن، متلک بار کسی کردن

، به خندهبهشوخی ]قید[

⍃ 833 سرحالیQ، 837 سرگرمیQ، 849 مسخرگیQ، Q851 تمسخر

# 840 بی روحی 840
؛�838 کسل کنندگی، ماللت ،�834، ُکندی، افسردگی بیروحی ]اسم[

 ابتذال، پیش پاافتادگی، سطحی؛�387فقدان خالقیت، بدون الهام، بیمزگی 

، مالیخولیا387 بی مزگی ،�838 فقدان بذله گویی، ترشرویی، ماللت ؛�بودن

573 سادگی ]کالم[ ،�834

 شخص لوس، شخص؛�، بی مزه، بی نمک، حوصله سربربیروح ]صفت[

 ساده پوش ؛�499بی مزه، خرف، خرفت، کودن 

838، حوصله را سر بردن، کسل کننده بودن بیروحبودن ]فعل[

⍃ 838 مالل 

 زیبایی841
؛�646، خوشگلی، قشنگی، خوبرویی، ُحسن، جمال، کمال زیبایی ]اسم[

، سطوت32جالل، هیبت، شکوه، تجمل، جبروت، احتشام، عظمت، بزرگی 

 خوش اندامی،� خوش هیکلی، خوش ترکیبی، برورو، تازگی،؛�733 اقتدار ◄

 دلریایی، جذابیت؛�245تناسب، تقارن 

؛�644، اثر هنری، آفریده، اثر، آیت، شاهکار، بهترینِ نوعِ خود چیززیبا

 طبیعت زیبا، باغ، بوستان،؛� زیبای شگفت، لعبت؛�844جواهر، گوهر 

 گل، آهو،؛�پارک جنگلی، گلزار، دشت سرسبز، آسمان، دریا، ابر

 شخص زیبا، نگار، دلبر، لعبت، مغبچه، عروسک،؛�مارخوش خط وخال

 صاحب حسن وجمال؛�ماه پاره

، خوشگل، قشنگ، زیبارو، خوبرو)ی(، جمیل، خوش تیپ،زیبا ]صفت[

؛� گلعذار، گلرخ، گلرو، مهرخ، خوش خط وخال؛�خوش منظره، رعنا، فریبا

 خوش آیند، خوشنما،؛� مهسا، مه جبین؛�نگار، دلبر، لعبت، عروس، پری زاده

 بهترین، بهتر، زیباترین، قشنگ ترین،؛� لطیف، ملیح، ناز، بدیع؛�خوب منظر

 آشوبگر، فتنه انگیز، آفَت، آتش پاره ؛�زیباتر، قشنگ تر، مرغوب

، باشکوه، شکوهمند، آن چنانی، اشرافی، افسانه ای، تجملی، لوکس،مجلل

644تجمالتی، پررونق، پُرتخمه، ناب، عالی 

، باریک اندام،� ظریف، سرو قد، خوش هیکل، خوش ترکیب،خوشاندام

 متناسب، خوش شکل، متقارن؛�موی میان، خوش تراش، تراشیده، شکیل

 مقبول ؛� مه پیکر، پری پیکر، سیمین بر، رعنا؛�245

، دلکش، فریبنده، تودلبرو، شیرین، بانمک، افسونگر، تابناک،جّذاب

417 بلوند، روشن ،�868راهزن دین ودل، خوشخو، شارمان، نجیب 

، درتوصیف983، مسحور کردن، افسون کردن زیبابودن ]فعل[

نگنجیدن، خوش تیپ بودن 

،�843، بزک کردن، ساختن، آرایش کردن، زیبا کردن خوشگلکردن

آراستن، برداشتن،� زدودن، ستردن، پیرایش کردن، زینت دادن،� پیراستن،

 درست کردن، صاف کردن، کوتاه کردن، تراشیدن،؛�844تزیین کردن 

 خودرا؛� آمدن، زیبنده بودن،� درخور بودن، اندازه بودن؛�648پاک کردن 

ساختن 



⍃ 644 خوبیQ، 646 کمالQ، 843 آرایشQ،844 تزیین

 زشتی842
، کراهت، کراهت منظر، بدنمایی، زمختی، زنندگی، شناعت،زشتی ]اسم[

 کژی، عیب، نقص؛�576زشتی کالم 

 آدم زشت، هیوال،؛� منظرۀزشت، محله پست؛�845، ننگ، لکه چیززشت

ناقص الخلقه، عفریت 

 نفرت انگیز،؛�649، بدریخت، کریه المنظر، کثیف، ناپاک زشت ]صفت[

 ناآراسته، نازیبا، بدلقا، بدلعاب، بدگل،؛�934 شنیع ،�899کریه، رکیک 

 انکرمنکر؛� ناگوار، وخیم؛�ناگیرا، اکبیری

845، نامرتب، پژمرده، رنگ ورورفته، چین وچروک، لکه دار بدنما

، قناس، بدفرم، بدشکل، دفرمه، غیرطبیعی، ناهنجار، نامطلوببدترکیب

؛�576 ناساز، ناموزون ]کالم[ ؛� بی تناسب، بدقواره، کج، کج وکوله؛�888

195 بی مالحت، سنگین وکند ؛�847 وقیح، بی تربیت ،�893عبوس، ترشرو 

 زشت شدن، پژمردن، شلخته بودن؛�، قیافه ای نداشتنزشتبودن ]فعل[

 چرک،�655، پژمردن، مجروح کردن 426، بی رنگ کردن زشتکردن

649 ، کثیف کردن426کردن، بی رنگ کردن 

⍃ 645 بدیQ، 845 لکه

 زیباسازی . آرایش843
، منظره سازی، هنرهای تزیینی143 تغییر ،�844، تزیین زیباسازی ]اسم[

 آرایش صورت، هفت قلم؛� جراحی پالستیک، کشیدن پوست؛�844

آرایش، توالت، بزک، ماتیک زدن، کرم پودر زدن، اپیالسیون، بتونه کاری

؛� پیرایش؛�)زیاده روی در آرایش(، میک آپ )مکاپ(، تتو، خالکوبی

مانیکور، پدیکور 

 براشینگ، کوپ کردن، کوپ،؛�، سلمانی، پیرایش، اصالحآرایشمو

 چتری، مصری،؛� اسپری، تافت، ژل؛�رنگ، مش، حالت دادن، دکلوره

کلیوپاترایی، آلمانی، دم اسبی، دم موشی 

 مواد آرایش مو: شامپو، نرم کننده، رنگ؛�، شامپو، آبکشیشستشویمو

مو، حنا، اسپری، بریانتین، سدر، کتیرا، ژل

، میک آپ )مکاپ(، سرخاب، پودر، روژ گونه، سایه چشم،لوازمآرایش

فرمژه، مداد چشم، ریمل، الک ناخن، ماتیک، کرم، کرم پودر، پنکک

 وسایل آرایش: آینه، سرمه دان،؛� سفیداب، سرمه، وسمه؛�)پنکیک(

437 خال عارضی، خال ؛�سنجاق سر ،برس، بیگودی، شانه، تل، گل سر

، سالن زیبایی، سلمانی، پیرایشگاهآرایشگاه

، جراح پالستیک، آرایشگر، سلمانی، بندانداز، تیغ زن،متخصصزیبایی

 مانیکوریست، متخصص پدیکور؛�دالک

، بزک شده، آرایش شده، آراسته، سه تیغه کرده، مزلف،زیباشده ]صفت[

سانتیمانتال

، آرایش کردن، آراستن، ساختن، پیراستن، ابرو ]زیرزیباکردن ]فعل[

ابرو[ برداشتن، ناخن را حنا گرفتن، بزک کردن، بند انداختن، حنابستن،

 لباس؛�841سرخاب سفیداب مالیدن، تیپ کردن، خوشگل کردن 

 سلمانی کردن، تراشیدن، ریش زدن،؛� شانه کردن )کشیدن(؛�پوشاندن

 648برداشتن،� زدودن، پاک کردن 

⍃ 841، زیبایی 259 زبریQ، 844 تزیین

 تزیین844
، دکوراسیون،� آذین، آذین بندی، آینه بندان، آینه بندی،تزیین ]اسم[

، تذهیب، لعاب، نثار )در خوراک(،▼ زیب، زینت؛�843آرایش، زیباسازی 

مخلفات

، باغسازی، آرشیتکتور، دکوراسیون� داخلی،هنرهایتزیینی

 گلسازی، منبت کاری، خاتم کاری،؛�551 هنر نقاشی ،�554مجسمه سازی 

تذهیب، مطالسازی، نقره کاری، افشان زنی، مقرنس کاری، مشبک کاری،

 هنرهای آرایشی؛�معرق کاری، ترصیع

، موتیف، الگو، قالب، طرح، گل، نقش، نقش ونگار، اسلیمی،نگار

 ترنج، لچک ترنجی،؛�233، طرح کلی 243گالبتون، گل برجسته، شکل 

≠ ؛�بوته، ماهی، برگ، محرابی، محرماتی، گلدانی، گل افشان، شاه عباسی، ...

 226قالی، فرش 

، قالبدوزی، گلدوزی، برودری دوزی، پولک دوزی، قیطانسوزندوزی

دوزی، مرواریددوزی، مغزی دوزی، مفتول دوزی، ملیله دوزی، آینه دوزی،

 228 خیاط ◄ابریشم کاری، اپلیکه دوزی، خیاطی 

، تور، شیفون، روبان، اپل، پر، مغزی، مفتول، یراق، ملیله،تزییناتلباس

[ 723 سالح سرد ◄ یراق ]یراق جنگ ؛�228سایر پوشیدنیها 

، لباس پلو خوری، لباس عروس، لباس زربفت، لباسلباسفاخر

مهمانی، لباس شب

؛�743، زیور آالت، جواهرات سلطنتی، نشان سلطنت جواهرات

انگشتری، حلقه نامزدی، گردنبند، آویز، گوشواره،� النگو، دستبند، بازوبند،

سنجاق، گل سر، گل سینه، سینه ریز، زنجیر، پالک، تاج، نیم تاج، آویزه،

 خلخال ؛�صلیب، قلب، پا]ی[بند، مریمی

 مروارید )مرواری(،؛�، دُر، جواهر، لؤلؤ، سنگ گرانبها، نگینگوهر

فیروزه، زمرد، یشم، عقیق، لعل، یاقوت، الماس، برلیان، اُپال، اتمی،

 فلزات؛� مرجان، صدف، مینا، عنبر، کهربا، بلور؛�359احجارکریمه، کانیها 

گرانبها، زر، طال، سیم، نقره، پالتین

 زینت آالت،؛�▲، زیور، زیب، پیرایه، آذین، تجمل، آرایش، تزیینزینت

؛� زرق و برق، طمطراق؛�باباغوری، آب طال، اشک )اشگ(، مدال

▲جواهرات

، قرنیز، گچ بری، گچکاری، ستون، سرستون، طاقچه،تزییناتساختمان

قوس، هالل

 ترصیع؛�164، محصول ▲، سوزندوزی ▲، هنرهای تزیینی کاردستی

، تزیینی، دکوراتیو، تجملی، لوکس، تفننی، پرکار،آرایشی ]صفت[

875 تشریفاتی )رسمی( ،�637 زائد ؛�استادانه،� آرایشگر

، آراسته، دکور شده، پیراسته، مرصع، مهذب، طالکاری شده،مزیّن



 اتوکشیده،؛� ملون؛�مرواریددوزی، مرواریدنشان، مرواریدی، مطال، معرق

 عکس دار،،�553 منقش، دارای نقش ونگار، نقاشی شده ؛�60 منظم ،�62مرتب 

مشجر، نگارکرده 

، مدال آویزان228، شیک پوش، لباس فاخر پوشیده، ملبس خوشپوش

کرده 

، مزین کردن، دکور کردن، زینت کردن، آذینتزیینکردن ]فعل[

کردن، آذین بستن، آراستن، زینت دادن، زیورکردن، خوشنما کردن، نظم

 چیدن،،�60 نظم دادن ،�62و ترتیب دادن، مرتب کردن، منظم کردن 

؛�843 آرایش کردن، زیبا کردن ؛�گستردن، راست کردن، برپاکردن

 574 آراستن به صنایع بدیعی ؛� آذین نهادن، آذین زدن؛�پیراستن

⍃ 574 صنایع بدیعیQ، 841 زیباییQ، 843 آرایشQ، 556 هنرمند

 لکه . فقدان زینت845
 زخم، ترک، مو، رخنه، خراش،؛�647، عیب، خدشه، نقص لکه ]اسم[

 بدنامی؛�437 رنگارنگی ،�649 چرک ،�550 امحا ،�842خش، چیز زشت 

437 خال ◄ کک ومک ؛�44 فقدان زینت، سادگی ؛�867

، ترکدار، زخمی، خراب، خدشه دار، قُر، معیوب، ناقصلکهدار ]صفت[

؛�842 بدترکیب ،�842، ناآراسته، بدنما 44 بدون زینت، ساده ؛�647

437 خال دار ◄کک مکی 

، صدمه زدن، خدشه دار کردن، لکه دار کردن،معیوبکردن ]فعل[

 رسوا◄ بدنام کردن ؛�655 ازشکل طبیعی خارج کردن ،�655آسیب زدن 

، خط46، پاره کردن 46، بریدن 46 ناقص کردن، شکستن ؛�867کردن 

انداختن 

⍃ 647، نقص 246 به هم ریختگیQ، 655 زوالQ، 842 زشتیQ،

847بدسلیقگی 

 خوش سلیقگی846
 ظرافت، بهترین؛�، سلیقه، ذوق، پسند، فرهنگخوشسلیقگی ]اسم[

 تشخیص، تمیز، بصیرت؛� سادگی، بی تکلفی؛�644انتخاب، خوبی 

 باریک بین، نازک اندیش،؛�، باذوق، با فرهنگخوشسلیقه ]صفت[

 ساده پوش ؛� منتقد هنری؛�آزموده، خبره، منتقد

644، منتخب، گلچین، دستچین، بهترین گزیده

، قدر دانستن، ارزش دادن،463، تمیز دادن خوشسلیقهبودن ]فعل[

862، مشکل پسند بودن 480برآورد کردن 

⍃ 644، خوبی 463 قوۀ تمیزQ، 848 ُمد

 بدسلیقگی847
، فقدان تشخیص، هنر بد، هنر تجاری، ابتذال، پستیسلیقۀبد ]اسم[

، بدی رفتار، فقدان تمدن، بی فرهنگی، بی تمدنی، بی ادبیفقدانتربیت

 بی کالسی؛�885

، پست، پیش پاافتاده، بازاری، عوام پسند، عامه پسند، چیپ،مبتذل ]صفت[

؛� کج سلیقه، بدسلیقه، ساده پوش؛�عامیانه، عوامانه،� متداول، معمولی

همه جایی، عوام فریب

، بی ذوق، نااهل، بی فرهنگ، بی تمدن، ناجنس، ناجور، ناباب،بیتربیت

؛� عوام،� بی نزاکت، بازاری، دهاتی، کولی، توده، وحشی، بدوی،�869عامی 

 ▲ مبتذل؛� توانگر پست؛�695 ناشی ،�885 بی کالس، بی ادب ؛�بی احساس

، تجاری کردن، سطح کاررا پایین آوردن، بدسلیقگیمبتذلکردن ]فعل[

نشان دادن، ازارزش چیزی کسر کردن

⍃ 845 لکهQ، 869 رعایا

 ُمد848
 تازگی؛� لباس رایج،�610، رسم معمول، عادت 243، سَبک، شکل ُمد ]اسم[

، حرف آخر، مد روز126، تجدد 126

 تکلف، قرارداد،�875، آداب معاشرت، آیین معاشرت، تشریفات تعارف

610اجتماعی، رسوم، عرف 

644 خبرگان ،�868، باالی شهر، مرفهین، نجبا محفلشیکپوشان

، خوش لباس، آالمد، چیشتان پیشتان، خوش سلیقهشیکپوش ]صفت[

 ساده پوش ؛�846

؛� عامه پسند؛� دزنفکته، آالفرنگ؛�، آخرین مد، موافق سبک روزشیک

875 تشریفاتی )رسمی( ،�875خوش نما 

، ازخانواده خوب، اصیل، با اصل و نسب، آدم حسابی، آدم،باتربیت

884 تعارفی، مؤدب ؛�868تربیت شده، آداب دان، نجیب 

 پیروی،�610 مد را دنبال کردن، عادت داشتن ؛�، گرفتنمدبودن ]فعل[

 ظاهر راحفظ کردن، آفتاب گرفتن، برنزه� شدن ،�83کردن، منطبق بودن 

⍃ 846، خوش سلیقگی 126 تازگیQ، 868 نجباQ،884  ادب

 مسخرگی849
؛�497، مهملی، خنده داری، مضحک بودن،� امر محال مسخرگی ]اسم[

839 بذله ،�839لودگی، ظرافت طبع 

،�515 مهمل، چرند ؛�، مضحک، ازمُد افتاده، آنتیکمسخره ]صفت[

 بذله گو، ظریف طبع،�851 مقلد ◄ شخص مسخره ؛�497مزخرف، نامعقول 

839 

، بامزه، مضحک،84، خنده آور، عجیب، غریب، غیرعادی خندهدار

 مطایبه آمیز؛�851 تمسخر آمیز ،�84 بانمک، غیرعادی ،�837سرگرم کننده 

839

، آدم را به خنده انداختن، مضحک بودن، سرگرممسخرهبودن ]فعل[

835 خنداندن ؛�695، احمقانه رفتار کردن 497 احمقانه بودن ،�837کردن 

⍃ 837 سرگرمیQ، 839 ظرافت طبعQ، 851 تمسخر

# 850 ادا 850
؛� هوسبازی، عشوه، کرشمه؛�، خودنمایی، ناز، افاده، پُز، تکبرادا ]اسم[

 اطوار،� اطفار )اطوار(، نازوغمزه )نازوادا، نازوکرشمه(، قروقمیش،؛�شکلک

، نازونوز، ادا]و[اطوار )اداواصول(، افه،☹،غمزۀشتری ☹ناز ِشتری 



 طعنه،؛� تبختر، ادا و اصول داشتن؛�عوروادا، غنج، غمزه، گوشه،� مزنگ

851 استهزا ،�851مسخره، هجو 

525 تجاهر، تجاهل، کتمان ؛�، الف، ادعا، شارالتانی، وانمود، بلوفتظاهر

، آدم متظاهر، هوچی، آکتور، بدذات، خبیث، حقه باز، ناتو،متظاهر ]صفت[

 آدم،�545ارغه )ارقه(، مزنگ بیا، اطواری، شارالتان، عشوه گر، فریبکار 

،�873 پرمدعا، شخص متکبر ،�877 آدم الف زن ،�594 بازیگر ،�877الفزن 

،�542، شیاد 934، شرور 950 شخص مقدس مآب ،�848آدم شیک پوش 

متجدد مآب877الفزن  <؛ -مآب  <

،�875 فخرفروش ،�574، خودنما، پرافاده، متکلف دارایاداواصول

 877 الفزن ،�542شیاد 

، ناز کردن، ناز داشتن، وانمود کردن، اطوار� آمدناداداشتن ]فعل[

)ریختن(، ناز بر کسی )چیزی( کردن، ادا در آوردن، اطوار آمدن

 بهانه؛� تظاهر کردن، وانمود کردن؛�)ریختن(، افه آمدن، ادعا داشتن

20کردن، تقلید کردن 

⍃ 873 تکبرQ، 875 فخرفروشی

 تمسخر851
، تمسخر، ریشخند، سخره، پوزخند، طعنه، کنایه، سخن کنایهاستهزا ]اسم[

 ظرافت◄ مزاح،� خوش طبعی ؛�850 گوشه، ادا ؛�839دار، متلک، طنز، بذله 

 شیشکی ؛�839طبع 

،�552، تجسم غیرواقعی 928، مسخره، سخن نیشدار، تهمت دروغین هجو

 هجائیات،؛�839 طنز، متلک، شوخی، هزل، بذله ؛�926، افترا ▼مسخره بازی

هجویات، هجونامه، هجویه

 آدم؛�728 بازنده ،�501، مایۀخنده، مایۀمسخره، مایۀتمسخر، ببو مضحکه

عوضی، ازگل

Nحرکت معنی دار،�850 ادا ،�594، تقلید، پانتومیم، هنر تئاتر مسخرهبازی 

؛�18 طوطی واری، تشابه ؛�552 هجو، تجسم غیرواقعی ؛�▲ تمسخر؛�547

  542تظاهر، فریب 

؛�، استهزا آمیز، مسخره آمیز، حاوی طعنه، باطعنهتمسخرآمیز ]صفت[

 طنزآمیز، غیرجدی، لوده؛�آنتیک، مضحک

847 بی تربیت ،�839، هوچی، لوده، ظریف طبع مسخرهکننده

 مترجم، مفسر؛�83، دنباله رو 284 پیرو ؛�594 بازیگر ،�545، تردست مقلد

 925 چاپلوس ؛�850 شیاد، شارالتان، متظاهر ؛�520

، مورد تمسخر، سخره مسخره

، استهزا گرفتن، خندیدن، به بازی گرفتن، به بازیچهاستهزاکردن ]فعل[

گرفتن، پوزخند زدن، ادای کسی )چیزی( را درآوردن، به ریش دیگری

 خوار شمردن، حقیر؛�▼خندیدن، متلک بار دیگری کردن، مسخره کردن

872 تحقیر کردن ،�542شمردن، دست انداختن 

،�899، فحش دادن 921، هجو )هجا( گفتن، احترام نگذاشتن هجوکردن

552، تصویر غلط دادن ▼مسخره کردن

، دست انداختن، حرکات کسی را تقلید کردن، استهزامسخرهکردن

 ▲کردن

⍃ 839 ظرافت طبعQ، 849 مسخرگیQ، 926، بدگویی 922 تحقیر 

 امید . آرزو852
 اعتماد،؛� توقع، چشم داشت، خوش بینی،�507، انتظار امید ]اسم[

؛� امل؛�473، رجا، اطمینان 485، اعتقاد، باور 218پشت گرمی، تکیه گاه 

، مژده، بشارت،764 سخن امیدوارکننده: وعده، نوید، قول ؛�حسرت، رویا

 900 تهدید ◄ وعید ≠ 529 خبر ◄خبرخوش 

 خیال، رویا، آینده نگری،،�617، هوا، هوس، جاه، آرمان، هدف آرزو

، مراد،761 خواهش ؛�617 طمع، مقصود، منظور، داعیه، قصد ؛�513وهم 

؛�859 معشوق، محبوب، مطلوب ؛�761کام، حسرت، تمنا، تقاضا، التماس 

 جاه طلبی، بلندپروازی،،�859آرزومندی، آرزوی دل، آمال، میل 

 هوای نفس، هوای؛�816زیاده جویی، افزون طلبی، حرص، مال پرستی 

 604نفسانی، هواوهوس، هوسرانی،� هوسبازی، تلون مزاج 

 چشم به راه،،�617، آرزومند، متمنی، جاه طلب، قصد کرده امیدوار ]صفت[

 کاندید،؛� آرمان گرا؛� پشت گرم؛� تشنه، تشنه دل؛�507چشم بردر، منتظر 

513 خوش بین، آدم رویایی ؛�597نامزد، داوطلب، )لیست انتظار(، راغب 

، امیدبخش، نویدبخش، بشارت دهنده، امیددهنده، مناسب،امیدوارکننده

 هوس انگیز ؛�513سعد، درخشان، خیالی 

، امیدوار بودن، آرزو داشتن، آرزوی چیزی راامیدداشتن ]فعل[

کشیدن، آرزومند بودن، انتظار داشتن، توقع داشتن، حسرت بردن، حسرت

 چشم به راه،�507 منتظر بودن ؛�خوردن، تمنا کردن، دهانش آب افتادن

 مراد طلبیدن، باور داشتن؛�بودن، چشم بردر داشتن، چشم به راه دوختن

؛� چشم داشتن، چشم به دست کسی بودن،� کیسه برای کسی دوختن؛�485

به آرزوی خودرسیدن، حاجتش روا شدن، نانش توی روغن افتادن، نصیبش

 600 پافشاری کردن ؛� پشت گرمی داشتن؛�727شدن، موفق شدن 

 بالش نرم زیر سر کسی،�833، امیدوار کردن، شادکردن امیددادن

 فرصت ایجاد کردن؛� استخاره درست درآمدن؛�گذاشتن، پشت گرمی دادن

 نوید )بشارت، مژده( دادن ؛�471

! ای کاش، کاشکی، باشد، االهی )الهی(، امیدوارم، اگرکاش ]شبه جمله[

 هرچه باداباد، ان شاءاهلل، علی اهلل ؛� امیداست،� به امیدخدا؛�خدا بخواهد

⍃ 831 التیامQ، 859 میل

 نومیدی853
 بدبینی،،�834، یأس، ناامیدی، دلسردی، افسردگی نومیدی ]اسم[

 2  عدم◄ نیهیلیسم ؛� آه سرد، آیۀ یأس؛�منفی بافی

834، مأیوس، بدبین، دل شکسته، افسرده نومید ]صفت[

،�661 خطرناک ،�834، یأس آمیز، تاریک، دلتنگ کننده نومیدکننده

511، نحس 731نامساعد 

 سوخت،�834، امید بریدن، امید ازدست دادن، افسردن ناامیدشدن ]فعل[

674کردن، کنار گذاشتن، استفاده نکردن 



، امیدی باقی نگذاشتن، نومید کردن، آیۀ یأس خواندن،مأیوسکردن

 دل شکستن؛�509آب پاکی بر دست کسی ریختن، ناکام گذاشتن 

⍃ 509 ناکامیQ، 834 افسردگی 

 ترس854
، رعب، باک، بیم، هراس، خوف، جبن، پروا، هول، هول ووال،ترس ]اسم[

، بزدلی920محابا، مرعوبیت، چشم ترسی، بأس، خشیت، دهشت، احترام 

 چیز؛�▼ فوبیا◄، ترس روانی ▼ ضعف اعصاب؛�620 اجتناب ،�856

ترسناک: هیبت، ابوالهول،� لولو، لولوخورخوره، هیوال، دیو، غول، شبح،

◄، چیز مرعوب کننده 970، موجود افسانه ای 176دراکوال، موجود خشن 

 ▼ ارعاب◄ ترساندن ؛� مترسک، لولوی سرخرمن؛�▼ارعاب

،�874 کمرویی، فروتنی ،�856، هول، وحشت، بزدلی ضعفاعصاب

825اضطراب، نگرانی 

؛� کالستروفوبیا، ترس از جای بسته؛�، ترس روانی، ترس بیجافوبیا

888 زنوفوبیا، ترس از بیگانگان، نفرت

، اخافه، تخویف، مرعوب کردن، تشر، ابهت، هیبت، ترساندن، بیمارعاب

 چیز؛�963 مجازات ،�664، اخطار 900دادن، بازداشتن، تهدید 

؛�665، عالمت خطر 400 صدای بلند ◄ نهیب، فریاد، آژیر ؛�مرعوب کننده:

 733 اقتدار ◄شکوه، احتشام، جالل، شوکت، حشمت، سطوت، مهابت 

، ترسیده، مرعوب، بیمناک، متوحش، هراسان، خائف،ترسان ]صفت[

920 احترام گذار ؛�856 جبون، بزدل، ترسو ؛�وحشت زده

 وحشت زده، سراسیمه،،�853، عصبی، هراسان، تدافعی، نومید هولکرده

 خجالتی، نامصمم؛�61دستپاچه، برآشفته، هیجان زده، بیم زده، متغیر، آشفته 

874 شرمگین،�601

، مهیب، وحشتناک، ترساننده، تهدیدآمیز، مخوف، هولناک،ترسناک

سهمگین، سهمناک، ترس آور، مرعوب کننده، رعب انگیز، خوفناک،

 وحشت انگیز، وحشت آور،؛�وهم انگیز، مرگ آسا]ی[،� مرگبار، دهشت انگیز

وحشت افزا، وحشت زا

 856 ترسو ◄ بزدلی◄ترسو

، هراسیدن، وحشت کردن، باک داشتن، باکَش شدن،ترسیدن ]فعل[

، هراسان بودن،▼وحشتش گرفتن، جا زدن، چشمش ترسیدن، هول کردن

، احترام گذاردن318 آشفتن ،�620رم کردن، دوری جستن، اجتناب کردن 

920 

، تکان خوردن، یخ کردن، مثل بید به خود لرزیدن،ازترسلرزیدن

 ازترس،�620 پس کشیدن، رمیدن، اجتناب کردن ؛�رعشه بر بدنش افتادن

721برجا خشک گشتن، ازپا درآمدن 

، سراسیمه شدن، دستپاچه شدن، خود را باختن، مضطربهولکردن

؛�486شدن، کالفه شدن، ترسو بودن، اطمینان نکردن،� شک کردن 

زهره ترک شدن

، تشر زدن، نهیب زدن، رم دادن، چپ چپ نگاه کردن، تهدیدترساندن

 نسق؛� بیم دادن، بیمناک کردن؛� وحشت در دل کسی انداختن؛�900کردن 

گرفتن، زهرچشم گرفتن، نسق کردن 

⍃ 825، رنج 318 تالطمQ، 856 بزدلیQ، 858 احتیاط

 شجاعت855
، جرئت، جسارت، تهور، بیباکی، شهامت، پهلوانی،� زَهره،شجاعت ]اسم[

،�857 بی پروایی ،�878، تجاسر، گستاخی 929 درستی ؛�دلیری، دل، یارا

◄ جرأت ؛�600 سرسختی، پافشاری ،�672، مأموریت 174فعال بودن 

جرئت

؛�، جوانمردی، پهلوانی، فتوت، مروت، جرئت، یارا، مردیمردانگی

 اصل ونسب، نجابت، اصالت، اعتبار؛�آزادگی، جوانمردی،� بزرگ منشی

،718 جنگ طلبی ؛�[979 تقوا ◄ رهایی از تعلقات دنیوی، وارستگی ]؛�866

600 بنیه ،�599عزم 

 عمل دلیرانه،� حماسه،؛�، دلیری، سلحشوری، جوانمردی،� فتوتدالوری

 543افسانه 

، پهلوان، گُرد، قهرمان، مرد میدان، شهسوار، شیرمرد،فردشجاع

 تهمتن، رویین تن، رستم دستان، جهان پهلوان ؛�آزادمرد، آزادمنش، شوالیه

، شجاع، بی باک، جسور، پرجرئت، متهور، دالور، بهادر، بادل،دلیر ]صفت[

؛�پردل، شیردل، پهلوان، بزن بهادر، باغیرت، متجاسر، نترس، بادل وجرئت

،�672 آمادۀ کار ؛�857، بی پروا 711 طاغی، سرکش، جسور ،�878گستاخ 

 جان سخت؛�599 مصمم ،�600سمج 

، مطمئن، گستاخ857، بی باک، شیردل، متهور، یل، بی محابا، بی پروا نترس

878 

، گستاخ بودن، دلیر بودن، از خطر نترسیدن، باکَشجسوربودن ]فعل[

716 مبارزه کردن ،�672 عهده دار شدن ،�661نبودن، باخطر مقابله کردن 

599، جسور شدن، جرئت پیدا کردن، مصمم بودن جسارتکردن

833 شاد کردن ،�612، تشویق کردن، انگیختن جرئتدادن

، شجاعانه، مردانهدلیرانهN ]قید[

⍃ 599 عزمQ، 857 بی پروایی

 بزدلی856
 کم دلی، کم،�601 بی عزمی ،�854، ترسویی، جبن، ترس بزدلی ]اسم[

جرئتی

؛�601، نامصمم 163 ضعیف ،�854، بزدل، جبون، هول کرده ترسو ]صفت[

،�603 عضو حزب باد ،�524 نامرد، خبرچین ؛� کمرو؛�عافیت طلب

877 الف زن

، بزدل بودن، شجاعت نداشتن، هول داشتن، بی عزمترسوبودن ]فعل[

854 ازترس لرزیدن ،�854 ترسیدن ؛� جا زدن، کوتاه آمدن،�601بودن 

⍃ 601 بی عزمیQ، 854 ترسQ، 877 الف زنی

 بی پروایی857
 خطر،�855 شجاعت ،�680، بی مالحظگی، تندی، عجله بیپروایی ]اسم[



 عملیات انتحاری؛�499 حماقت ،�661

618، آدم ازجان گذشته، پیشمرگ، کامیکازه، قمارباز ازجانگذشته

؛�672 آمادۀ کار ،�602 خودرأی ،�680، بی احتیاط، عجول بیپروا ]صفت[

499بی پروایانه، نسنجیده، نپخته، بی خرد 

، عجول بودن، عجله کردن، بی پروا عمل کردن،بیپروابودن ]فعل[

نسنجیده عمل کردن، گز نکرده پاره کردن، جوانب را درنظر نگرفتن،

بادُم شیر بازی کردن، دنبال دردسر بودن، دل به دریا زدن، به مصاف کسی

رفتن، به استقبال خطر رفتن، خود را به هالکت انداختن

⍃ 661، خطر 456 بی توجهیQ، 680 عجلهQ،855  شجاعت

858Qاحتیاط 
، حزم، مالحظه، هوشیاری، محابا، پروا، محکم کاری، دقتاحتیاط ]اسم[

 عاقبت اندیشی،،�698 پختگی، زیرکی ؛�854 تردید، دودلی، ترس ؛�457

 غریزۀ بقا، صیانت ذات،؛�510مآل اندیشی، دوراندیشی، آینده نگری 

932خودخواهی 

،457، محافظه کار، مالحظه کار، احتیاط کار، مراقب محتاط ]صفت[

 دست به عصا،� مآل اندیش؛�598 بیزار ؛� عافیت طلب؛�669مارگزیده، آماده 

510 

، احتیاط کردن، مراقب بودن، احتیاط داشتن، پرهیزمحتاطبودن ]فعل[

،461کردن، برحذر بودن، دست به عصا راه رفتن، باآزمون وخطا جلو رفتن 

 تضمین کافی گرفتن،؛�بیمه کردن، پوشش بیمه ای داشتن، پوشش گرفتن

رفتن، بی عزم بودن  پاورچین راه؛�مآل اندیشی کردن، احتیاط واجب کردن

 بیم داشتن ،�601

، ازروی احتیاط احتیاطًا ]قید[

⍃ 660، ایمنی 455 توجهQ، 854 ترس

 میل859
، خواهش، اشتیاق، شوق، رای، سودا، تمنا، آرزو، ذوق، هوا،میل ]اسم[

 ،761هواداری، هوس، کشش، احساس، تمایل، خواسته، خواست، خواهش 

 آمال، درخواست؛�737 دستور ،�595 اختیار ؛�▼دلبستگی، عطش، اشتها

 حرص، مال پرستی؛�279 تکانه ؛�513 وهم ؛�915 وجود حق ،�627، نیاز 737

 ایجاد میل،؛� گرایش، خم شدن؛�947، پرخوری 786 غارتگری ،�816

 887 محبوبیت ◄عشوه گری، طنازی، اغوا، وسوسه، لوندی، ناز، کرشمه 

 عطش،؛�946، گرسنگی، ولع، جوع، گشنگی، قحطی، بی آبی، روزه اشتها

 دلگی ؛� دل ضعفه، دل غشه؛�تشنگی، ویار

، تمایل، کشش، میل، دلبستگی، بستگی، اشتیاق، شور، شوق، عشقعالقه

 توجه، عالیق؛�605 انتخاب ،�617، قصد 179، گرایش 386 ذائقه ؛�887

، غریزۀ زندگی، اشتیاق، تمنا، میل جنسی، شهوت، هوا وهوس،لیبیدو

 کام گیری، تمتع،؛�951شور، شوق، جوش، رابطۀ جنسی ممنوع 

673برخورداری، استفاده

، کامه، صید، هدف، آرمان، خواسته، کام، منظور، مقصود، میوۀمراد

 617ممنوع، وسوسه، هدف 

، خواستگار، دوستدار، هوادار، عالقه مند، عاشق پیشه،خواستار ]صفت[

952، رند ▼عشقی، حسود، ملتمس، دله، حریص

، مشتاق، شایق، آرزومند، عطشان، متمنی،▲، خواهان، خواستارمایل

627وسوسه شده، حشری، محتاج 

، جاه طلب، سیری932، طماع، آزمند، مال اندوز، خودخواه حریص

947ناپذیر، پرخور 

، قحطی زده، تشنه، عطشان، عطشناک،946، ناشتا، روزه دار گرسنه

پراشتها، خالی 

، خواسته شده، الزم، طلبیده، طلب شده، همه پسند، مطابق میل،مطلوب

 خواستنی، مرغوب، پسندیده،؛�هموار، خوشایند، باب دندان،� ازخداخواسته�

 مطلوب، محبوب،؛�612 انگیزنده ،�826اشتها آور، عطش آور، لذتبخش 

 دلپسند، دل انگیز، دالویز، دلخواه، خواسته،؛�887مقبول، دوست داشتنی 

 615دلنشین، دلپذیر، دل چسب، خوب 

، خواستن، آرزو کردن، آرزو داشتن، آرزومند بودن،میلداشتن ]فعل[

آرزوی چیزی را درسر پختن، اشتیاق داشتن، الزم داشتن، نیازمند بودن،

 مایل بودن،� راغب بودن؛�737، طلبیدن 737 امر کردن ؛�627نیاز داشتن 

 گرایش داشتن، تشنۀ چیزی بودن، آمدن، چیزی؛� سیری ناپذیر بودن؛�597

 852 امید داشتن ،�816 حسرت خوردن، طمع داشتن ؛�برای کسی آمدن

 دهانش آب افتادن،،�636، گرسنگی کشیدن، کافی نبودن گرسنهبودن

 تشنه؛�301اشتها داشتن، پر اشتها بودن، ولع داشتن، جوع داشتن، خوردن 

بودن، عطش داشتن

،�887 دل ربودن ؛�612، مایل کردن، تحریک کردن میلایجادکردن

 عشوه گری کردن، طنازی کردن، اغوا کردن، وسوسه؛�821تهییج کردن 

291 جذب کردن ،�612کردن، انگیختن 

⍃ 617 قصدQ، 627 نیازQ، 852 امید

# 860 بی تفاوتی 860
،�598، اکراه 454، بی عالقگی، بی خیالی، عدم کنجکاوی بیتفاوتی ]اسم[

، وسط راه913، عدل 458 غفلت ،�679 عدم فعالیت ،�823تهییج ناپذیری 

 639 باعث بی تفاوتی، عدم اهمیت ؛�625

،454، بیطرف، باری به هرجهت، بی خیال، بی عالقه بیتفاوت ]صفت[

 تهییج ناپذیر،�865 تعجب نزده ،�820 خونسرد ،�598 بیزار ،�820بی عاطفه 

601، نامصمم 464، بی سلیقه 913 عادل ،�679، بیکار 458 غافل ،�823

 علی السویه، فاقد اهمیت یا ارجحیت، بی اهمیت؛�، دعوت نشدهناخواسته

 ناشایسته، فاقد؛�861 نخواستنی، غیر جاذب، مکروه ؛�606 بی اختیار ؛�639

 ناشی از؛�607شرایط )صالحیت( الزم، غیرقابل قبول، انتخاب نشده، مردود 

 458غفلت، واگذاشته 

، اهمیت ندادن، یک دستی گرفتن، دست کمبیتفاوتبودن ]فعل[

 تفاوت نکردن، فرقی نداشتن، بی اهمیت بودن،؛�922گرفتن، سبک داشتن 

606 بیچاره بودن ؛�639ناچیز بودن 



⍃ 820 بی عاطفگیQ، 865 فقدان تحیر

 بی میلی861
 فقدان رغبت، ناخوشنودی، نارضایی، عدم،�598، اکراه بیمیلی ]اسم[

 حساسیت، آلرژی؛�888 بیزاری، انزجار، تنفر، نفرت ،�829رضایت 

؛�829، گریزان، بی رغبت، بیزار، دل زده، ناراضی، گله مند بیمیل ]صفت[

 سیر،،�860 بی تفاوت ؛� خصمانه،�881 مخالف، دشمن ،�888منزجر، متنفر 

598 بیزار ،�863بی نیاز 

، نفرت انگیز292 نامردمی، مخالف سلیقه، دافع ،�860، ناخواسته مکروه

827، ناگوار 391 بدمزه ،�888

، اکراه داشتن، بیزار بودن، حالش بهم خوردن، دوستمیلنداشتن ]فعل[

 متنفر بودن،� نفرت؛�891 عصبانی شدن ؛�762نداشتن، اعتراض کردن 

598 اکراه داشتن ،�830 متأسف شدن ؛�888داشتن 

،�891 عصبانی کردن ،�854، پس زدن، ترساندن عالقهراازبینبردن

،�827، آزردن 292 دفع کردن ،�863 سیر کردن ،�888نفرت انگیز بودن 

924قابل سرزنش شدن 

⍃ Q598 اکراهQ، 888 نفرت

 مشکل پسندی862
، خوش سلیقگی463، باریک بینی، نازکی، قوۀ تمیز مشکلپسندی ]اسم[

؛� وسواس؛� لطافت طبع، ظرافت،�605، انتخاب 457 دقت ،�846

آرمان گرایی، ایده آلیسم

؛�، باریک بین، ظریف، دقیق، کمال طلب، وسواسیمشکلپسند ]صفت[

 آدم؛�950، مقدس مآب 735، سختگیر 463 تمیزدهنده ؛�نازک نارنجی

 مال نقطی؛�کمال طلب، ایده آلیست، خلوص گرا

 بحث،�605، سختگیر بودن، انتخاب کردن مشکلپسندبودن ]فعل[

،�883، استقبال نکردن 924 تقبیح کردن ؛�463، تمیز دادن 475کردن 

605دستچین کردن 

⍃ 922 تحقیر

 بی نیازی863
، سیری، پُری، اشباع، کمال رضایت، خوبی، زیادی، وفوربینیازیN ]اسم[

 بلندطبعی، استغنا، بلندنظری، مناعت،؛�637 زیادت ،�838 ماللت ،�637

 تقوا◄[، بی اعتنایی، وارستگی، ]733 منصب ◄ بزرگواری،� ]؛�مناعت طبع

871[، غرور 979

، سیر، پُر، اشباع شده، راضی، بلند نظر، بلند طبع، غنی، بی نیاز،بینیاز ]صفت[

بلند همت 

، راضی کردن، رفع تشنگی کردن، کفایت کردن، کافیسیرکردن ]فعل[

؛�341 آبیاری کردن ،�54 پرکردن، اشباع کردن، کامل شدن ،�635بودن 

838چپاندن، با تعارف زیاد خسته کردن، کسل کننده بودن 

301 ، دلی )شکمی( ازعزا درآوردن، خوردنسیرشدن

، به مادیات اهمیت ندادن،� بلندنظر بودنطبععالیداشتن

⍃ 637 وفور

 شگفت864
 ستایش،؛�، شگفتی، تعجب، اعجاب، حیرت، بهت، تحیرشگفت ]اسم[

 پریشانی، حیرانی، سرگشتگی،؛�981 پرستش ،�887، عشق 923تحسین 

،920 حرمت، ترس آمیخته با احترام،� شیفتگی، خشیت، احترام ؛�اضطراب

؛� استعجاب؛�508 شوک، سورپریز، عدم انتظار ؛�981 پرستش ،�854ترس 

 عالمت تعجب؛�شگفت انگیزی، غرابت

، کار975، کار بزرگ و چشمگیر، کارستان، معجزه کارخارقالعاده

، نمایش983 استادی عجیب، جادوگری ،�694معجزه آسا، شاهکار 

855  حماسه، دالوری؛�594محیرالعقول، دراماتورژی 

؛�، اعجوبه، شگفتی، نادره، نمونه،� بدایع، غرایب، عجایبچیزعجیب

 چیز شگفت انگیز، پدیده، معجزه؛�511اتفاق ناگوار، فال بد، پیش بینی 

 شخص کارشناس؛�445 عجایب هفتگانه، منظره ؛�513، عارضه، وهم 975

696

، متعجب، حیرت زده، بهت زده، تحسین کننده، متأثرشگفتزده ]صفت[

 حیران، سرگشته، فرومانده؛�508 مبهوت ،�818

، اعجاب آور، محیرالعقول، شگفت انگیز، عجیب،شگفتآور

حیرت انگیز، شگرف، غریب، غیر منتظره، بدیع، اعجاب انگیز، نادر،

،�84افسونگر، عجب، عجایب، بوالعجب، معجزنما، معجزه آسا، غیرطبیعی 

 ترسناک؛�470، غیرممکن 472 بعید ؛�486 باورنکردنی ؛�32مبهوت کننده 

821 مهیج ،�854

، درشگفت ماندن، متعجب شدن، شگفت آمدن،تعجبکردن ]فعل[

عجب آمدن، حیرت کردن، متحیر بودن، متعجب بودن، ماندن، مات ماندن،

 انگشت تعجب به دهان گرفتن، گزیدن، انگشت در؛�508انتظار نداشتن 

 حیران ماندن، فروماندن؛�دهان کردن، دهانش باز ماندن

، تأثیر قوی983، افسون کردن 486، شک ایجاد کردن عجیببودن

 آفتاب ازمغرب؛�474 گیج کردن ،�508 متعجب کردن ،�821گذاشتن 

درآمدن 

، به نحو حیرت انگیزبهطورشگفتانگیز ]قید[

 چه ...؛� یارب! اهلل اهلل!؛�!، ای عجب، عجبا، حیرتا، وه، وا!عجب ]شبه جمله[

است! آفتاب از کجا )کدام طرف( درآمده )دمیده(؟ جل الخالق

⍃ 644 خوبیQ، 646 کمال 

  فقدان تحیر865
 فقدان هیجان، بی خیالی، خونسردی،،�860، بی تفاوتی فقدانتحیر ]اسم[

 610 عادت ،�820، فقدان حساسیت روحی 266آرامش 

 باری به هرجهت، خونسرد،�610، تعجب نزده، عادت کرده بیخیال ]صفت[

507، منتظر 486 مشکوک ،�860 بی تفاوت ،�820

 عادی، معمولی، مأنوس،�507، معلوم، مورد انتظار تعجببرنیانگیز



 منتظره،�610

؛�820، تعجب خود را ظاهر نکردن،� بی عاطفه بودن تعجبنکردن ]فعل[

،�507 انتظار داشتن ،�516، تا آخرش را خواندن، فهمیدن 486شک کردن 

823آرام ماندن 

!، معلومه،� طبیعی است!عجیبنیست ]شبه جمله[

⍃ 820 بی عاطفگیQ، 860 بی تفاوتی

 خوش نامی866
، نام نیک، حسن شهرت، وجهه، نیک نامی، روسفیدی،خوشنامی ]اسم[

638، اهمیت 923 تحسین ،�802بستانکاری 

، حیثیت، صیت، ناموس، احترام، آبرو، شرف، پرستیژ، حرمت، نام،اعتبار

 اصالت،؛�34 برتری ،�638 عزت، بزرگی، شرافت، اهمیت ؛�عرض، عصمت

، هیبت، شکوه، احتشام، ابهت،178 نفوذ، تأثیر ؛�868نجابت، اشرافیت، نجبا 

 قدر، مرتبه، منزلت، شأن، ارزش،؛�733، اقتدار 733جالل، شوکت، منصب 

 کفایت، شایستگی، سزاواری، ارزش، قابلیت، لیاقت،؛�27ارج، قُرب، درجه 

 694 استعداد ،�694مهارت 

، انگشت نمایی، بدنامی727، آوازه، معروفیت، اشتهار، موفقیت شهرت

 نام ِنامی ؛�867

،729 حلقۀگل، تاج پیروزی، جایزه ؛�، افتخار، سربلندی، فخرافتخارات

 بنای یادبود، مجسمه، حرم،؛�923، تحسین 962، پاداش 729نشان، مدال 

505معبد، یادبود 

؛�، تجلیل، گرامیداشت، نکوداشت، اکرام، تفخیم، تشریفبزرگداشت

؛�923 ابراز� احساسات؛�923 تکریم، تمجید، ستایش؛�923تقدیر، تحسین

 876، روز مخصوص 141سالگرد 

؛�644، ارزشمند 929، معتمد 929، نکونام،� شریف خوشنام ]صفت[

، شخص بزرگزاده929شخص نکونام، مرد سال، چهرۀ ماندگار، پهلوان 

646 نمونۀ کمال ،�644 بهترینِ نوعِ خود ،�638 فرد مهم ،�868

؛�، آبرومند، اسم ورسم دار،� بزرگ، عزیز920، محترم 929، شریف ارجمند

 آدم، باصفت، بامعرفت، جوانمرد، بزرگوار،�؛�روسفید، شایستۀ تحسین

عالی مقام، عالی تبار، عظیم الشأن، متشخص، محترمه، حسابی 

 نامدار، نامی، نام آور، نام آشنا، اسمی، نام آشنا،،�528، معروف مشهور

، سرشناس،32نامجو ]ی[، بلند آوازه، پرآوازه، تاریخی، برجسته 

 دانشمند، دانا؛�867 انگشت نما، بدنام ؛�شناخته شده، محبوب، زبانزد، فراروی

 گاو پیشانی سفید ؛�638 عمده، مهم ؛�638 بارز، مشخص، قابل توجه ؛�490

، اسم درکردن، مشهورشدن، معروف شدن، اشتهارخوشنامبودن ]فعل[

داشتن، تاریخی بودن، موقعیت داشتن، نامش برسر زبانها افتادن، زبانزد عام

،34، برتر بودن 923، تحسین شدن 920و خاص شدن، جلب احترام کردن 

505 زنده یاد ماندن

؛�871، جاه طلب بودن، دنبال مقام بودن، مغرور بودن جویاینامبودن

875فخر فروختن 

981، پرستیدن 920، محترم شمردن، احترام گذاشتن گرامیداشتن

، بزرگ گردانیدن، تکریم کردن، ترفیع دادن، نواختن،تجلیلکردن

751گماشتن 

⍃ 528 نشرQ، 870، عنوان 729، جایزه 727 کامیابیQ، 920 احترام،

923تحسین 

 بدنامی867
، بی آبرویی، رسوایی، روسیاهی، بی حرمتی، بی عزتی،بدنامی ]اسم[

؛� تنزل رتبه؛� واترگیت؛�، انگشت نمایی، سوء پیشینه921بی احترامی 

 888افتضاح، رسوایی، فضاحت، ننگ 

 توبیخ،؛�، اشکال تراشی،� بهانه گیری926، تهمت، بدگویی عیبجویی

 ایجاد رسوایی، آبروریزی، کولی بازی،؛�924، انتقاد 926سرزنش،� افترا 

 529، جاروجنجال، قشقرق، شایعه 926رسواسازی،� بدگویی 

،�639، شخص بی اهمیت 938، موضوع تحقیر، اهریمن صفت لکۀننگ

728بازنده 

، بدسابقه، رسوا، بی آبرو، بی سیرت، سرافکنده، مفتضح،بدنام ]صفت[

 معروف؛� بی حرمت، بی عزت؛�، انگشت نما، سابقه دار930روسیاه، نادرست 

 شخص بدنام، معلوم الحال ؛�866 مشهور ،�528

، تحقیر کننده، اهانت آمیز، بدنام کننده، بی اعتبار سازندهخوارکننده

، ننگین، پست، افتضاح آمیز، مفتضح، قبیح، زشت، نادرست،شرمآور

رسواکننده 

 35 کهتر بودن ،�639، بی آبرو بودن، ناچیز بودن بدنامبودن ]فعل[

، آبرو از دست دادن،� آبرویش ریختن، رسوا شدن،بدنامشدن

، سابقه خودرا924برسرزبانها افتادن، درافواه افتادن، قابل سرزنش شدن 

خراب کردن، ازچشم افتادن

، رسوایی به بار آوردن، افتضاح بار آوردن )باالآبرویخودراریختن

 خود را سبک کردن، نزول اجالل کردن ؛�آوردن، راه انداختن(

، بی آبرو )بدنام، سرافکنده ...( کردن، مفتضح کردن، کوسرسواکردن

 افترا؛�872 تحقیر کردن ،�851)طبل( رسوایی کسی  را زدن، استهزا کردن 

زدن، بدگویی کردن، تهمت زدن، بدنام کردن، ملوث کردن، خدشه دار

کردن، لکه دار کردن

⍃ 872 حقارتQ، 926، بدگویی 924 سرزنش

 نجبا868
 پاک نژادی،� سلسلۀ؛� خانوادۀ سلطنتی، رجال، مقامات؛�▼، اشرافنجبا ]اسم[

547 نشان اشرافیت، آرم ؛�شاهان

، اعیان، بزرگزادگان، اربابان، دهقانان، باالباالها، اعیان واشراف،اشراف

 بزرگزادگی، اشرافیت، بلندی قدرومرتبه،؛� اشراف� زاده، نجیب زاده؛�اُمرا�

عظمت 

، رژیم، دستگاه، هزارفامیل، قاجار، سرمایه داران، بورژوازی،طبقۀحاکمه

 بورژوا، آقازاده؛�733 دولت ،�848 محفل شیک پوشان ،�644خبرگان 

؛� امامزاده،� سید، آقا، سرور؛�، آزادمرد، آزاده، اجلّشخصبزرگزاده



638 فرد مهم ،�848، آدم شیک پوش 741شاه 

، امیر، نایب السلطنه، خان، نواب،741، حکمران صاحبمنصب

حضرت اجلّ 

، اصیل، بااصل ونسب، بزرگ منش، آقامنش،929، شریف نجیب ]صفت[

بزرگوار، پاکزاد، پاک نژاد، پاک نهاد، رفیع، بلندمرتبه، دارای مقام و

 متعین ؛�32 بزرگ ،�848منزلتی واال، علیه، با تربیت 

، آبرومند، اعیانی اشرافی

⍃ 848، ُمد 741 رئیسQ، 690 مدیر 

 رعایا869
، توده، عامه، عام، تودۀعوام،� عوام، عوام الناس، سوادالناس،�رعایا ]اسم[

، خلق، خالیق 79خلق اهلل، مردم کوچه و بازار، تودۀ مردم، همگان 

، طبقۀ کارگر، رنجبران،� زحمتکشان، محرومینمستضعفین

، کسبه، بازرگانان، شاغلین حرفه ای، کارمندان، بورژوازیطبقهمتوسط

 30 آدم عادی ،�686، رعیت، عامۀ مردم، پرولتاریا، کارگر شهروند

 370، دهاتی، رعیت، والیتی، دهقان، کشاورز آدمروستایی

⍃ 847، بدسلیقگی 742، خادم 732 میانحالی 

طبقۀ پست
، لومپن ها، فوج، گله، ایل، نخاله ها، تفالۀ جامعه، آدمهای بی سروپا،خیل

 خیابان گردها، ولگردها،؛�938غشه رشه، کوروکچلها، اراذل، التها، اوباش 

 کولی، غربال بند؛�بچه های خیابانی

، آدم763، گدا 268 پیاده ،�801، آدم فقیر 938، اوباش آدمدون

 904بی شرف 

847، عوام، ردۀ صف، دون، دون پایه، پست عامی

 699 ، بی فرهنگ، وحشی، بدوی، خام، بی تزویربیتمدن

# 870 عنوان 870
،733، لقب، کنیه، درجه، سمت، پست، شغل، مقام، منصب عنوان ]اسم[

561 نام ؛�875 فخرفروشی ،�866، اعتبار 915منزلت، وجود حق 

، امام، آیت اهلل العظما، آیاتِ عظام، آیت اهلل، حجت االسالمعنوانمذهبی

 علیه السالم ؛� اوصیا؛�والمسلمین، شیخ، طلبه

، دکتر، کارشناس ارشد، فوق لیسانس، کارشناس،عنواندانشگاهی

لیسانس، کاردان، فوق دیپلم

، اعلیحضرت، علیاحضرت، اعلیحضرتین، پادشاه، ملکه،�عنوانالییک

عالیجناب، حضرت، جناب، آقا، سرکار، قربان، جناب آقای، خانم، بانو،

سرکار خانم، سرکار علیه، عالیه، علیامخدره، دوشیزه، مسیو، مادام، مادمازل

 آغا، بابا،؛�)مادموازل(، سینیور، مستر، افندی، میرزا، رفیق، تاواریش

 ناچیز، حقیر، اقدس، ارادتمند،؛�آقازاده، آقادایی، آقاداداش، آقاجان، آق، آ

 مستطاب؛�عبد

⍃ 866 خوش نامی

 غرور . افتخار871
 منت،؛�866، مباهات، سرافرازی، افتخار، اعتماد به نفس، اعتبار غرور ]اسم[

 رجزخوانی، الف زنی، الف وگزاف؛�873خودستایی، ادعا، تفاخر، تکبر 

 پرباد،؛�855 دلیر ،�868، سرافراز، مفتخر، بامناعت، نجیب مغرور ]صفت[

،�877 شخص مغرور، آدم الف زن ؛�873غره، خودستا، منت گذار، متکبر 

 شخص متکبر،�868 شخص بزرگزاده� ،�848 آدم شیک پوش ،�638فرد مهم 

 غراب، مشرف ؛�873

؛�، افتخار کردن، به خود متکی بودن، سرافراز راه رفتنمغروربودن ]فعل[

ادعایش شدن، افاده فروختن )آمدن(، افاده کردن، ادعا داشتن، نازیدن،

بالیدن، باد بروت داشتن، از دماغ فیل افتادن، خدا را بنده نبودن،

؛�873 منت گذاشتن، متکبر بودن ،�878 گستاخ بودن ،�875فخرفروختن 

افتخار کردن به کسی )چیزی(، مایۀ سرافرازی دانستن، افتخار داشتن، مایۀ

مباهات و سربلندی دانستن 

⍃ 873 تکبرQ، 875 فخرفروشیQ، 878 گستاخی

 حقارت . خفت872
، بندگی، دون پایگی،▼، فرومایگی، زبونی، ذلت، خفتحقارت ]اسم[

، تذلل،721 تسلیم ؛�930، نادرستی 934 شرارت ◄پستی، دنائت، رذالت 

 تحقیر؛�879، نوکری 745 بندگی، انقیاد، مظلومیت، بردگی ؛�874فروتنی 

 لئامت، تذلل ؛�922

، سرافکندگی، افکندگی، شرمساری،922، خواری، تحقیر خفت

 توبیخ، تقبیح،�867، بدنامی 921 ذلت، مذلت، توهین ،�874شرمندگی، شرم 

 891 ، رنجش924

، دون پایه، ذلیل، فرومایه، بی اعتبار، هیچ، ناچیز، بی سکه،حقیر ]صفت[

، قانون شکن934، دنی، شرور 930 سفله، پست، ناکس، سقط، رذل ؛�بی قدر

،721 سرافکنده، تسلیم شده ،�874 شرمنده، خجالتی ؛�938، خبیث، نامرد 954

 محقّر،؛�935، مظلوم 922 خوار ؛�869 عامی ،�639 بی اهمیت ؛�931بی غرض 

 شخص یا چیز حقیر: بنده، بنده زاده،؛�33نُقلی، ریزه میزه، کوچک 

 االحقر، غالم، خاکسار، غالم حلقه به گوش،� غالم؛�بنده منزل، کلبۀ درویشی

خانه زاد 

، بدنام939 توبه کرده ،�834، دل شکسته، سرافکنده، افسرده تحقیرشده

924 مذموم ،�867

، خود را کوچک شمردن، غرور را زیر پا گذاشتن،حقیربودن ]فعل[

639 ناچیز بودن ،�884، مؤدب بودن 931 بی غرض بودن ،�867بدنام بودن 

، خجالت کشیدن، خجالت زده شدن، شرمنده شدن، سرختحقیرشدن

 ازنظر افتادن،؛�، سر را به پایین انداختن، به طرف دیگر نگاه کردن431شدن 

867ازچشم افتادن، خوار شدن، بی اعتبار شدن، بی رتبه شدن، بدنام شدن 

، دست کم922، کوچک شمردن، خوار شمردن 922تحقیرکردن

گرفتن، خوار کردن، بی اعتبار کردن، ازنظر افکندن، بی عزت کردن،

 احترام،�885 اهانت کردن، بی ادب بودن ؛�خفیف ساختن، منت گذاشتن



867، رسوا کردن 921نگذاشتن 

⍃ 867، بدنامی 721 تسلیمQ، 874 فروتنی 

 تکبر873
، کبر، نخوت، تفرعن، باد، خودبینی، خودستایی، خودپسندی،تکبر ]اسم[

 خودخواهی،�877 الف زنی ،�850 مدعی گری، تظاهر ،�871عجب، غرور 

 نارسیسیسم، خودشیفتگی، انانیت ؛� باالنشینی، بادِ بغل)دماغ(؛�932

875  فخرفروشی،�850، فیس  وافاده، اطوار، ادا ژست

، فرعون، نارسیس، آقاباالسر، اگوتیست، آدم شیک پوششخصمتکبر

500  آدم زرنگ، پرمدعا،�848

، بادکرده، دارای فیس و افاده، افاده ای، ازخودراضی،متکبر ]صفت[

خودستا، خودبین، باددرسر، متفرعن، خودپسند، پرافاده، متفرعن، مدعی،

،�875 فخرفروش ،�850 دارای اداواصول ،�877، الفزن 922تحقیر کننده 

 غراب، چسان فسان، فیگور؛�932خودخواه 

 باد به )تویِ، در، زیر( غبغب،�871، مغرور بودن متکبربودن ]فعل[

)گلو، آستین، ...( انداختن، باد داشتن، باد درسر داشتن، باد کردن، از دماغ

 ازخودراضی بودن، به خود،�877 الف زدن ؛�فیل افتادن، خدا را بنده نبودن

تبریک گفتن، برای خود کارت پستال فرستادن، برای خود )دسته(گل

824 خوش بودن ؛� تکبر کردن؛�فرستادن

، به تکبر دیگری افزودن، دیگری را متکبر کردن، بادمتکبرکردن

، قبول داشتن925کردن، چاپلوسی کردن 

⍃ 850 اداQ، 871 افتخارQ، 875 فخرفروشیQ،877  الف زنی

 فروتنی . شرم874
، افتادگی، شکسته نفسی، تواضع، خضوع، انفعال، سادگی،فروتنی ]اسم[

 فرد فروتن، آدم خاکی،؛�872 تذلل، حقارت ؛�بی تکلفی، انکسار، خشوع

درویش

699 خامی ؛� شرمندگی، شرمساری؛�، حیا، خجالت، عار، حجب، آزرمشرم

، افتاده، خاضع، حلیم، متواضع، خاشع، افتاده حال، خاکی،فروتن ]صفت[

درویش

، شرمگین، خجالت زده، خجل، شرمنده، شرمسار، باحیا،خجالتی

محجوب، سربه زیر، مأخوذبه حیا، آزرمگین 

، افتاده )خاضع ...( بودن،� غرور را زیرپا گذاشتن،فروتنبودن ]فعل[

، پرهیزگار456 توجه را جلب نکردن ؛�872افتادگی کردن، حقیر بودن 

620، مخفیانه کارنیک کردن، اجتناب کردن 933بودن 

، خجالت کشیدن، حجب داشتن، حیا کردن، محجوب بودن شرمکردن

 867 ، رسوا کردن922 تحقیر کردن ◄شرمسارکردن

⍃ 872 حقارتQ، 950 عفت 

 فخرفروشی875
، خودنمایی، تظاهر، هنرنمایی، اظهار وجود، نازش،فخرفروشی ]اسم[

احتشام، نمایش، تجمل، جلوه، زرق وبرق، دارندگی وبرازندگی،�

 جبروت،؛� اظهار فضل، فضل فروشی، اظهار لحیه؛�جلوه فروشی، شاه اندازی�

 873 نخوت، تکبر ؛�جالل، هیبت، شکوه

، 848، مُد 988، رعایت آداب، رسمیت، اشرافیت، آیین تشریفات

876نگاه داشت 

، دبدبه، کبکبه، مراسم، مراسم مجلل، تشریفات کامل،نمایشباشکوه

؛�841 جالل، شکوه، زیبایی ؛�445مراسم تاجگذاری، تجلیل، یادمان، منظره 

،74 گردهم آیی ؛�876 روز مخصوص ،�837جشنواره، فستیوال، جشن 

 920، احترامات 73 سان، رژه، صف ؛�692 شورا ،�584کنفرانس 

 تجملی، لوکس،؛�، فخرفروشانه، خودنمایانه، متظاهرانه�فخرفروش ]صفت[

 542 پرزرق وبرق، قالبی

،�848، زرق وبرق دار، خوش ظاهر، مجلسی، آخرین مد خوشنما

847 مبتذل،  پست ؛�425رنگارنگ، رنگی 

841 باعظمت، شاهانه، مجلل ؛�، رسمی، موقر، باتشریفاتتشریفاتی

، خودنمایی کردن، ناز برکسی )چیزی( کردنفخرفروختن ]فعل[

)فروختن(، چیزی را به رخ کسی کشیدن، قیافه آمدن، تظاهر کردن، جلوه

 تشریفات را رعایت کردن، رسمی ظاهر شدن، سان دادن، رژه؛�کردن

 ادعایش شدن ؛�رفتن، سان دیدن

⍃ 850 اداQ، 871 افتخارQ، 873 تکبرQ، 877 الف زنیQ،مذهبی Qمراسم 

988

 نگهداشت876
 مراسم،�؛�505، اجرای تشریفات، گرامیداشت، یادبود نگهداشت ]اسم[

 تشریفات کامل، مراسم تاجگذاری، تجلیل، یادمان، نمایش،�837جشن 

866 بزرگداشت ،�875باشکوه 

>، یوم اهلل، تعطیل رسمی، یادواره، روز جهانی-،  روزروزمخصوص

، سالگرد   روز؛�988، عید 988، مراسم مذهبی 141<جهانی کودک

 جشنواره، فستیوال،،�837 جشن ؛�جمهوری، سالگرد انقالب، دهۀ فجر

 ایام اهلل،؛� روز وفات، روز شهادت؛� روز تولد؛�875نمایش باشکوه 

؛� سوم، هفته )هفتم(، چهلم؛�ایام البیض، عاشورا، عرفه، مبعث، شب قدر

638آثار، مطلب مهم 

،141 جشنی، ادواری ؛�505، یادبود، به یادمانده یادگاری ]صفت[

 835 شادمان ؛�886تبریک آمیز 

، جشن گرفتن، گرامی داشتن، تقدیس کردنسالروزنگهداشتن ]فعل[

638 اهمیت دادن ،�884 سالم رساندن ،�505، به یاد آوردن 979

، به یادبودِ، برای گرامیداشتِ، به افتخار، به بهانۀبهیاِد ]قید[

⍃ 835 شادمانیQ، 886 تبریک

 الف زنی877
، الف زدن، خودستایی، گزافه گویی، رجزخوانی،�الفزنی ]اسم[

،�875 خودستایی، تفاخر، مباهات، فخرفروشی ؛�یک کالغ چهل کالغ، اشتلم



873 تکبر ؛�482 مبالغه ،�528 روابط عمومی ،�873ژست 

، الف گزاف، پز، رجز، هارت و پورت، عروتیز، کرکری،الف

 چرند،�546 اغراق ،�528 آگهی تجاری ؛� چاخان، بلوف؛�الدرم]و [بلدرم

 542  فریب،�515

،�875، چاخان، شارالتان، مغرور، ازخودراضی، فخرفروش الفزن ]صفت[

 فضول، نخودهرآش،،�500 مدعی، پرمدعا ،�873 متکبر ،�542زبان باز، شیاد 

 پرافاده، افاده دار، پرادعا، خودستا،،�871 مغرور ،�873بوالفضول، متکبر 

،�545 آدم الفزن، متقلب ؛�546 الف زنانه، چاخان، اغراق آمیز ؛�گنده دماغ

873 شخص متکبر ؛�545شعبده باز 

، بالیدن، رجز خواندن، نازیدن، منم کردن، آماس کردن،الفزدن ]فعل[

الدرم]و[بلدرم� کردن، ال کردن و بل کردن )اله کردن و بله کردن(،

 فخر کردن، فخرفروشی کردن، تفاخر؛�کرکری خواندن، یللی خواندن

 چاخان کردن، پز دادن، قمپز در کردن، غلو کردن، اغراق کردن؛�کردن

546

⍃ 873  ، تکبر 856 ، بزدلی 546 ، اغراق 515 بی معنایی، 

875فخرفروشی 

 گستاخی878
 اعالن جنگ،�873، جسارت، تهتک، پرده دری، تکبر گستاخی ]اسم[

 بدگویی◄ آبروریزی، کولی بازی، رسواسازی ؛� تجرّی؛�922، تحقیر 711

926 

 جواب،�885، بی ادبی 921، بی شرمی، بی حیایی، وقاحت، توهین پررویی

460پس دادن، پاسخ 

 مغرور،،�885 بی ادب ،�899، جسور، پاچه ورمالیده، فحاش گستاخ ]صفت[

 نخاله، لوس، ارنئوت،؛�▼ خیره، بی شرم؛� بی بندوبار؛�922تحقیر کننده 

934، شرور ☹ هار؛�متجاسر

Nبدچشم، خیره چشم، چشم دریده،؛�، پررو، بی حیا، وقیح، کولیبیشرم 

 بی شرمانه،� اهانت آمیز، توهین آمیز؛�شوخ چشم، هرزه نگاه، چشم چران

904، زن هرزه 904 آدم بی شرف ،�877 آدم پررو، آدم الف زن ؛�921

 توی چشم کسی نگاه کردن،،�885، بی ادب بودن گستاخبودن ]فعل[

 چشم چرانی کردن،؛�خیره نگاه کردن، شرم نداشتن بی شرم، بی ادب بودن

 تشر؛� گستاخی کردن، پررویی کردن، آسترش را هم خواستن؛�خوردن

 738، سرپیچی کردن 711 نافرمانی کردن، به مبارزه طلبیدن ،�891زدن 

⍃ 871 افتخارQ، 921 بی احترامی

 نوکری879
، خوش رقصی، خوش خدمتی، سرسپردگی، بندگی، شاگردی،نوکری ]اسم[

؛�، فرومایگی745، بردگی 745، انقیاد 739، دنباله روی، اطاعت 721تسلیم 

 925تملق گویی، چاپلوسی 

، نوکر، متملق، بادمجان دورقاب چین، بادستمالخوشرقص ]صفت[

، ترسو745 تابع ؛�ابریشم، کاسه لیس، طفیلی، خوش خدمت، خائن، چاکر

، همدست488 بز اخفش، آدم تأییدکننده ؛�925، چاپلوس 739 مطیع ،�856

742دشمن، وطن فروش، مالزم 

Nچاکرانه،� مانند بردگان، نوکرصفتانه نوکرانه ،

 به پای کسی،�867، آبروی خود را ریختن نوکرصفتبودن ]فعل[

، خدمت311، تعظیم کردن 721افتادن، تعظیم و تکریم کردن، تسلیم شدن 

 تملق گفتن؛�742کردن 

⍃ 925، چاپلوسی 742 خادم

باب سه: احساسات بین فردی



 همسایه،؛�707 همکار ،�887همنشین، مصاحب، معاشر، شخص عاشق 

 خدا،؛� رابطه، پارتی؛� آشنا؛� همکالسی، بغل دستی، بچه محل؛�هموطن

 معشوقه، محبوبه، انیس، محرم، معشوق؛�991حضرت حق، جناب قدس 

 احباب ؛�887

، فداکار، صمیمی، مشفق، نزدیک، جدانشدنی، دوست، حبیب،مهربان

یک زبان، همدل، یکدل، صدیق، صادق، بی ریا، انتیم، خودمانی، وفادار،

ازخودگذشته، دلسوز، غم خوار، غم گسار، عاطفی، بنده نواز،� محرم،

 دوستدار، ارادتمند ؛�897، خیرخواه 929 شریف ؛�مردم دوست

،▼، محبت آمیز، همراه با لطف و مهربانی، بامهربانیمالطفتآمیز

مهرانگیز، دوستانه 

، بذر محبت پاشیدن، محبت کردن، مهربانی کردن،مهربانبودن ]فعل[

،�882 خوشامد گفتن، پذیرایی کردن، مهمان نواز بودن ،�882اجتماعی بودن 

، دوست داشتن، نازک تر از گل به کسی نگفتن، قربان920احترام گذاشتن 

889 درآغوش گرفتن، نوازش� کردن ؛�و صدقه کسی رفتن

 آشنا شدن، نزدیک شدن؛�، دوستی کردن، آشنا بودندوستبودن

، اُخت پیدا کردن، ازدر دوستی درآمدن، ارتباط گرفتن )یافتن(،289

 آشنا کردن، معرفی کردن، الفت دادن ؛�تماس گرفتن، رابطه برقرار کردن

، دوستانه، بامحبت، صمیمانه بامهربانی ]قید[

⍃ 882 معاشرتQ، 887 عشقQ، 897 نیکخواهی

 دشمنی881
، خصومت، عداوت، عناد، افتراق، کینه توزی، کینه ورزی،دشمنی ]اسم[

؛�888 نفرت ،�898 بدخواهی ،�861، بی میلی 704غرض ورزی، ضدیت 

 نامهربانی، بی محبتی، بی مهری، کم لطفی، بی توجهی؛�کینه، بغض، عقده، غل

؛�718 مخاصمت، تخاصم، مخاصمه، مرافعه، مخاصمات، جنگ ؛�456

مابه االختالف، مایۀ اختالف و دوگانگی، مایۀ دشمنی

، شخص دشمن، خصم، عدو، اپوزیسیون، اجنبی، حریف، رقیبدشمن

 مخالف، معارض،؛� اضداد، ضد؛�722، رزمنده 716 شخص مبارز ؛�705

▼ دشمن

، متخاصم، مخالف، معارض، مخاصم، مدعی، معاند، مغرض،دشمن ]صفت[

،704 مخالف، متضاد ،�861، بی میل 738اپوزیسیون، اجنبی، بیگانه، سرکش 

 مبغوض؛�891رنجیده 

، خصمانه، تیره، غیردوستانه، کدورت آمیز، یخ زدهدشمنانه

، دشمنی کردن، به خون کسی تشنه بودن، کینهدشمنبودن ]فعل[

 اذیت کردن،؛�912 رشک ورزیدن ،�898داشتن، بدی کسی را خواستن 

718، سر جنگ داشتن، جنگ آغاز کردن 735سرکوب کردن 

 دعوا،�891، خصمانه برخورد کردن، ستیزه کردن، رنجیدن دشمنشدن

709کردن 

⍃ 888، نفرت 709 مناقشهQ، 898 بدخواهیQ،718  جنگ

 اجتماعی بودن . معاشرت882
، مراوده، آمیزش، اختالط، ارتباط، تماس، انس، الفت،معاشرت ]اسم[

 مالقات، دیدار، استقبال، خوشامد، دعوت، تفقد،؛� نامزدبازی؛�880دوستی 

خوشامدگویی، احوال پرسی، سراغ گرفتن، عیادت، بیمارپرسی،

 مجالست، صحبت، حشر، خلط، مصاحبت، همدمی،؛�، رؤیت▼دیدوبازدید

یکدلی، همنشینی، همزیستی، روابط، رابطه، همگامی، مشایعت، معیت،

 پذیرایی، مهربانی؛�89التزام،� التزام رکاب، مالزمت، همسفری، همراهی 

؛�706 اشتراک، عضویت، انجمن، انبازی، شرکت، همکاری، شراکت ؛�880

 وجه؛�880محفل، محفل دوستان، محفل خانوادگی، دوست نزدیک 

؛� ایجاد آشنایی، معرفی، معارفه؛�مشترک، مابه االشتراک، مایۀ نزدیکی

اصطکاک 

، اجتماعی بودن، مجلس آرایی، گروه دوستی، خوشمعاشرتیبودن

،�83معاشرتی، خوش مشربی، خونگرمی، میزبانی، انس، دنباله روی، تطبیق 

 معرفی، ایجاد آشنایی ؛�884ادب 

؛�74، مجلس، محفل، انجمن، گردهم آیی، اجتماع، گردآوری مهمانی

 مهمان،؛� گودبای پارتی، مراسم تودیع؛�301پذیرایی، افطاری، پارتی، بزم 

192 مهمانسرا ؛�297مدعو، دعوت شده، وارد، بازدیدکننده، تازه وارد 

، رفت وآمد، مراوده، دیدوبازدید عید، عیددیدنی، دیدوبازدیددیدوبازدید

رفقا، صلۀ ارحام، عیادت، تفقد، احوال پرسی، بیمارپرسی، ویزیت، مالقات،

 محل مالقات: وعده گاه،؛� قرار، وعدۀ مالقات، میعاد، رانده وو؛�دیدار

؛�837، باشگاه، ساختمان تفریحات 76، پاتُق، کانون 192میعادگاه، پاتوق 

 آیندوروند ؛�141 نوبت ◄زمان قرار 

، میزبان، مالقات کننده، عضو فعال، مشتریشخصاجتماعی

 آدم خوش مشرب، باال نشین، محفل؛�همیشگی، اهل بروبیا، درخانه باز

نشین

، خوش مشرب، دلجو، خوش برخورد، معاشرتی،اجتماعی ]صفت[

انس گیر،� برون گرا، غریب نواز، مجلس آرا]ی[،� مجلس افروز، مردمدار،

880مهمان نواز،� مستقبل، مهربان 

، آمیختن، خونگرم بودن، گرم جوشیدن، معاشرتیاجتماعیبودن ]فعل[

 راحت بودن،� مهربان بودن؛�837بودن، دور هم جمع شدن، عیاشی کردن 

 ارتباط داشتن ؛� آشنا کردن، معرفی کردن، الفت دادن، شناساندن؛�880

، صلۀ رحم به جا آوردن، دیدن کردن، عیادت کردن، احوالسرزدن

گرفتن، بر )به( بالین کسی رفتن، دیدار کردن

،299، درخانه اش باز بودن، خوشامد گفتن، پذیرا شدن مهماننوازبودن

؛�301 اطعام کردن، خوراندن ؛�884 مؤدب بودن ،�813سخاوتمند بودن 

 880پذیرایی کردن، تروخشک کردن، مهربان بودن 

، تماس گرفتن، رابطه برقرار کردن، ارتباط گرفتنتماسداشتن

)یافتن(، سراغ گرفتن 

⍃ 880 دوستی 



 اجتماعی نبودن883
،�582 کم حرفی ،�620، خجالتی بودن، اجتناب اجتماعینبودن ]اسم[

874 خجالت، شرم؛�895 تجرد ؛�902مردم گریزی 

،266، انزوا، اعتزال، اعتکاف، گوشه نشینی، عدم تحرک گوشهگیری

 رهبانیت،؛� چله نشینی؛� خلوت، تنهایی، عزلت، جدایی؛�744استقالل 

 خلوتگاه، نهانخانه، شبستان؛�985واتیکان 

▼، غریبه، بی کس▼، مجرد، منزوی، گوشه گیرتنها ]صفت[

،▼، طردشده، مردود، مطرود، دورانداخته، بیرون شده، بی کسرانده

؛�921 مغضوب، مورد بی احترامی ؛�59 بیگانه، غریبه، خارجی ؛�جذامی

 300پناهنده 

،�59[، ضد اجتماعی، خارجی 893، عبوس ]ترشرو غیراجتماعی

؛�860 بی تفاوت ؛� بدبدرقه؛�874 خجالتی؛�582خانه نشین، خصمانه، کم حرف 

 523 اسرارآمیز

، تنها، تک و تنها، یکه، یکه وتنها، غریب، دورافتاده از وطن،بیکس

 پریشان، متروک ؛� بدون حامی، بدون دوست، بدون خویشاوند؛�▲رانده

، منزوی، گوشه نشین، ایزوله، معتکف، تارک دنیا، درویش،گوشهگیر

 محجبه، آفتاب مهتاب؛� بازنشسته؛� انزواطلب، مردم گریز؛�945ریاضت کش 

421ندیده، محفوظ 

 نامأنوس� ؛�491، دور، ناشناخته پرت

، تنهایی را دوست داشتن، درخلوت نشستن،غیراجتماعیبودن ]فعل[

 گوشه عزلت اختیار کردن،�620اجتناب کردن 

؛�، فاصله گرفتن924، اخم کردن، سرزنش کردن استقبالنکردن

 تنها گذاشتن ،�885بی توجهی کردن، بی ادب بودن 

 قرنطینه کردن، درپرده،�57، جدا کردن، مستثنی کردن منزویکردن

747نگهداشتن، زندانی کردن 

⍃ 902 مردم گریزی

 ادب884
 بهادری، شوالیه؛�، نزاکت، اتیکت، اخالق، اصالت، پرورشادب ]اسم[

 تربیت، تعارف، حسن سلوک،؛�874 مالحظه، فروتنی ؛�920گری، احترام 

 حیا، شرم؛�925 چاپلوسی ،�882 معاشرتی بودن ؛�875رفتار نیک، تشریفات 

874

، دست دادن،295، ادب، تعظیم، کرنش، درود، سالم عملمؤدبانه

 سالمٌ علیکم،؛� تشویق؛�920مصافحه، خوشامد، تعارف، احترامات 

علیک السالم )علیکم السالم( 

، بانزاکت، باادب، خوش برخورد، آراسته، آداب دان، مبادیمؤدب ]صفت[

 848آداب، باب، آقا، مقیّد، باتربیت 

، خوش خلق، خوش برخورد، گشاده رو، دوست داشتنی، دلکش،خوشرو

،�882 مردمدار،� اجتماعی، معاشرتی ،�887مرضیه، دلنشین، دوست داشتنی 

 739مالیم، لطیف، خوش رفتار، مطیع 

، ادب را رعایت کردن، احترام گزاردن، احتراممؤدببودن ]فعل[

823 صبور بودن ،�874، فروتن بودن 920گذاشتن 

 تجلیل کردن، سالروز نگهداشتن؛�920، احترام گذاشتن سالمرساندن

876

 دست دادن، روبوسی؛�، درود گفتن، سالم دادن، رژه رفتنسالمکردن

889کردن، درآغوش گرفتن، بغل کردن، نوازش کردن 

⍃ 848 ُمدQ، 920 احترام

 بی ادبی885
 خامی، بی سیاستی،،�847، فقدان تربیت 921، بی احترامی بیادبی ]اسم[

بی مالحظگی، بچه بازی، اسائۀ ادب 

Nگستاخی921 بی احترامی ،�899، فحاشی 735، خشونت، زور بیتربیتی ،

878

 بی اتیکت،،�847، نامؤدب، بی نزاکت، بی تربیت بیادب ]صفت[

عزیزکرده، نُنُر، لوس، ببه، بچه، بچه ننه، نازپرورده، وِل، پاچه ورمالیده،

456 بی توجه ؛�878 ناسلوک، بد، سرکش، گستاخ ؛�بی حیا

 فحاش،�893، بی حیا، پررو، بدخو، بداخالق، بدخلق، ترشرو بیظرافت

 834 افسرده ؛�883 یلخی، غیر اجتماعی ؛�899

،�699، نزاکت نداشتن، اسائۀ ادب کردن، خام بودن بیادببودن ]فعل[

،�891، تشر زدن 921، احترام نگذاشتن 300بدرفتاری کردن، دفع کردن 

893ترشرو بودن 

⍃ 921 بی احترامی

 تبریک886
، تهنیت، مبارک باد، سالم، درود، شادباش، استقبال،تبریک ]اسم[

 کارت؛� مبارک بادا؛� دالی؛�876خیرمقدم، مراسم استقبال، نگاه داشت 

 روز سالم، بار عام؛�تبریک، آش پیش پا

876، تهنیت آمیز، تجلیل کننده، یادگاری تبریکآمیز ]صفت[

 شکر کردن؛�876، تهنیت گفتن، سالروز نگهداشتن تبریکگفتن ]فعل[

⍃ 876 نگاه داشت

 عشق887
 دلبستگی، عالقه، میل،�880، محبت، مهر، حب، دوستی عشق ]اسم[

 دلدادگی، شور، اشتیاق، احساسات گرم؛�739 وفا، وفاداری ،�859)اشتیاق( 

 عشق مادرانه، عشق افالطونی، عشق زمینی؛� هواداری، تعلق، وداد؛�818

، افسون، مالحت، مطلوبیت،291، دوست داشتنی بودن، جاذبه محبوبیت

 دلبری، فریبندگی، عشوه گری، طنازی، اغوا، وسوسه،؛� قُرب؛�دلربایی

 نمادهای دلربایی: کمان؛�لوندی، ناز، کرشمه، شارم، جذابیت، کاریزما

ابرو، تیر مژگان، نرگس چشم، جعد گیسو، کمند گیسو، زنجیر گیسو، لب

لعل، قد سرو، چاه زنح )زنخدان(، غنچۀ لب 

، رابطۀ عاشقانه، الس، رابطهعاشقی

، نامزدبازی، مهرورزی، محبت، معاشقه، مغازله، الس، نوازشعشقورزی



 166 عشقبازی، جماع ؛�889

، مجنون، فرهاد، وامق، بیژن، خسرو، رامین، رومئو،شخصعاشق

 حاجیت؛� بلبل، شمع؛� زلیخا؛�دوست، خواستگار، شوهر

، دوست، یار، عمر، معشوقه، دلدار، لیلی، شیرین، عذرا، منیژه،معشوق

؛� گل، پروانه؛�890ویس، ژولیت، همسر، سوگلی، محبوب، محبوبه، عزیز 

مترس، طرف

، اروس، آفرودیت، کوپید، کاما الهۀعشق

، وفادار، فداکار، هوادار، عالقمند )عالقه مند(،▼، عاشقدوستدار ]صفت[

؛�818ارادتمند، بت پرست، پابند، دل بسته، عاشق پیشه، عشقی، مرید، مشتاق 

 پا]ی[بست، محب؛�دل سپرده، دلداده

، واله، شیدا، دیوانه، بیمار، شیفته، مسحور، مفتون، خاطرخواه،� بهعاشق

 بی دل، زردروی، آج وداغ،؛�983وجد درآمده، سرمست عشق، افسون شده 

891 رنجیده ◄آغ وداغ، عشقی، هوایی، سینه چاک، دل سوخته، رنج کشیده 

 محبوب، مورد عالقه، مورد پسند، خواستنی،،�890، عزیز دوستداشتنی

مقبول، دلنشین، نازنین، دلربا، پسندیده، خوشایند، پاکیزه، همه پسند،

 گرامی، گرانمایه، محترم، عزتمند،؛�859مطبوع، مجید، مردم پسند، مطلوب 

،�841 زیبا ،�884 مؤدب ؛�عالیقدر، ارجمند، شایسته، معزز، اشرف، انور

،291عشوه گر، جذاب، افسونگر، طناز، لوند، ملیح، بانمک، نمکین، جاذب 

 دلربا، سروقد، پری پیکر، ]برای واژه های بیشتر رک ؛�612انگیزنده 

 باب دندان، نازی نازی، تودل برو، مکش مرگ ما؛�تحت “اسماء معشوق“[

، عاشقانه، عشقی، مقوی باه، شهوانی، هوس انگیز، اغواگر،شهوتانگیز

هوسناک 

، عشق ورزیدن، عاشق چیزی بودن، گرامی داشتن،دوستداشتن ]فعل[

تحسین کردن، آلودۀ کسی )چیزی( بودن )شدن(، ارادت پیدا کردن به

؛�889، به ناز پروردن 982کسی، ارادت داشتن، پرستیدن، بت ساختن 

 درآغوش؛�920عزیزداشتن، اعزاز کردن، معزز داشتن، احترام گذاشتن 

889گرفتن )کشیدن(، محبت کردن، فشردن، نوازش کردن 

 عاشق شدن، به دام؛�361، عشق باختن، ازعشق مردن، مردن عاشقبودن

 زردروی بودن، بیدل بودن؛�افتادن، شیدا شدن، اظهار عشق کردن

، عشق انگیختن، بذر محبت پاشیدن، عاشق خود کردن، میلربودندل

،983 برافروختن، به هیجان آوردن، جادوگری کردن ،�859ایجاد کردن 

 طنازی کردن،؛�889 نوازش کردن ،�612، انگیختن 291جذب کردن 

؛�عشوه گری کردن، اغوا کردن، ابرو انداختن )آمدن(، ابرو باال انداختن

ناز ِکسی خریدار داشتن، محبوب بودن، دوست داشتنی بودن، مطلوب بودن 

⍃ 880 دوستیQ، 889 نوازشQ، 890 عزیزQ، 894 ازدواجQ، 991 عرفان

 نفرت888
 دشمنی،�861، تنفر، کینه، کراهت، اشمئزاز، انزجار، بی میلی نفرت ]اسم[

 بغض ؛�891 خشم ،�881

 جنجال، جاروجنجال، غوغا، قشقرق،؛�، رسوایی، افتضاح، فضاحتننگ

 ازنظر افتادن، تقبیح؛�867 عدم محبوبیت، بی اعتباری، بدنامی ؛�529شایعه 

922، خواری 292 نفرت انگیزی، دافعه ،�842 بدبویی، زشتی ؛�924

 ظالم، آدم،�659 مایۀ هالک ،�881، قیافۀ کریه، دشمن چیزنفرتانگیز

 938پست فطرت 

،�891 رنجیده ،�898 ظالم ،�881، دشمن ▼، کینه ای، متنفرکینهتوز ]صفت[

902 ضد بشر ،�509، ناکام 910انتقام جو 

، زننده، کریه المنظر، دافع، تنفرآور، تهوع آور، اکبیری،نفرتانگیز

 861  مکروه،�645 بد ،�659زهرآگین 

 ▲ نفرت انگیز؛� رسوا)شده(؛�607، مردود 924 مذموم ،�861، مکروه منفور

،�861، دلخور، مشمئز، منزجر، بری، بیزار، دل زده، سیر، ملول، بی میل متنفر

 910انتقام جو 

842، دوست نداشتنی، ناگیرا، مسئله دار،� بدترکیب نامطلوب

، متنفر بودن، بیزار بودن، بد دانستن، بری شدن،نفرتداشتن ]فعل[

، نفرین922 کینه ورزیدن، خوار شمردن ؛�861بدش آمدن، میل نداشتن 

899کردن 

، بیزار کردن،292، دافعه داشتن، دفع کردن انگیزبودننفرت

،�861بی رغبت کردن، بری کردن، متنفر کردن، عالقه را ازبین بردن 

891عصبانی کردن 

⍃ 861 بی میلیQ، 881 دشمنی

 نوازش889
 عطوفت، عزیز داشتن، اعتزاز،؛�، ناز، نازونوازش،� معانقهنوازش ]اسم[

؛� مادری،�880 مهربانی ؛�اعزاز،� گرامیداشت، توجه، عنایت، لطف، خوبی

 کلمات محبت آمیز، قول عشاق، الطاف،؛�925تعریف، چاپلوسی 

 آغوش، بوسه،� بوس، ماچ، الس،؛�مهربانی ها، خوبی ها، توجهات، عنایات

 378دستبازی، مالعبه، لمس 

، نامزدی، نامۀ عاشقانه، پیشنهاد ازدواج، پیشقدمی، ازدواجخواستگاری

894 

، کادو، نشانۀ عالقه، حلقۀ نامزدی، انگشتری، خنچه، شیربها،هدیۀعشق

 جهیزیه، مهریه، مهر، کابین؛� سفره عقد؛�آینۀ بخت، آینه شمعدان

887، نوازش کنان، عاطفه آمیز، دوستدارانه، دوستدار نازپرورانهN ]صفت[

، یکی یک دانه نازپرورده

، نازپرورده کردن، مادری کردن، دایگی کردن،بهنازپروردن ]فعل[

887پرستاری کردن، شیر دادن، الالیی خواندن، دوست داشتن 

، ناز کردن، بوسیدن، ماچ کردن، بوسه زدن )گرفتن(،نوازشکردن

 سر؛�887، دوست داشتن 778، فشار دادن، نگهداشتن 378لمس کردن 

برروی شانۀ کسی گذاشتن، درآغوش گرفتن )کشیدن(، دربر گرفتن،

 غرق بوسه کردن،؛� ناز کسی را کشیدن )خریدن(؛�دربر کشیدن، فشردن

 166 الس زدن، السیدن، عشقبازی کردن ؛�بوسه باران کردن

، خواستگاری کردن، پیشقدم شدن، چشمک زدن،اظهارعشقکردن

، پیشنهاد ازدواج دادن438نگاه کردن 

⍃ 887 عشق



# عزی890 عزیز 890
، محبوب، محبوبه، دردانه،� نورچشم، عشق، نازنین، معشوقعزیز ]اسم[

 جان،؛� بت، صنم؛� بره، سوگلی؛� طال، جواهر؛� عسل، شیرین، فرشته؛�887

 آقازاده،؛� نازدانه،� نازپرورده، یکی یک دانه،� عزیزکرده؛�تخم چشم

 ]برای؛�887 دوست داشتنی ◄ گرامی، محبوب ]صفت[ ؛�نورچشمی

 تحت »اسماء معشوق«[واژه های بیشتر رک 

؛�، عشق من، محبوبۀ من، جانم، دلم، جان دلم، جان من، نازنین منعزیزم

 سرور محترم، آقای محترم، سرور گرامی، استاد؛�طبیب من، حبیب من

 بابا، بابایی، آقاپسر، آقا، باالم جان،؛�گرامی، دوست عزیزم، استاد ارجمند

ببم 

⍃ 887 عشق

 رنجش . خشم891
، رنجیدگی، آزردگی، دلتنگی، دلخوری، کدورت، تکدّر،رنجش ]اسم[

؛�829ناراحتی، ناسازگاری، اصطکاک، برودت، غبار، تیرگی، عدم رضایت 

؛� خستگی؛�881 دشمنی ،�888 نفرت ،�893تغیّر، اوقات تلخی، ترشرویی 

827 ناراحتی ،�651 زخم ،�655آزار، آسیب، صدمه، جراحت 

، غیظ، غضب، قهر، برآشفتگی، تندی، برافروختگی، عصبانیت،خشم

 اوقات تلخی، تغیر، عتاب،،�822تندخویی، تندمزاجی، تحریک پذیری 

 داد، فریاد، نعره، بلندی؛�اشتلم، بغض، لج، بدخویی، خشمگینی، غضبناکی

؛� آدم خشمگین: برزخ، شیرژیان، مار زخمی؛�503 جنون ؛�400صدا 

 318التهاب، آشوب 

، آزرده، مکدر، ملول، دچار، ناراضی، افسرده، نژند، ترشرورنجیده ]صفت[

؛�911، حسود 910 انتقام جو ،�888 کینه توز ،�829 دلخور، گله مند ،�893

آزرده خاطر، رنجیده خاطر، دل آزرده، اذیت شده، متأذی، محنت کش،

 پُرخون،؛�827دل سوخته، سوخته دل، دچار رنج و سختی، دل ریش، ناراحت 

 کوک؛�825 مدمغ، غمگین ،�825 رنجور ؛�377تیره، دردناک 

، غضبناک، خشمناک، خشمگین، تند، متغیر، ترش، دژم، افسردهعصبانی

 عصبی،؛�503 کج خلق، کم تحمل، بیصبر، آشفته، شوریده ؛�834

عصبی مزاج، تندخو، آتشی، آتشی مزاج، آتش مزاج، بداخالق، بدخلق،

☹ هار؛� کوک؛� ژیان، دمان؛� خشم آلود، قهرآلود؛�بدلعاب

، رنجاننده، اعصاب خردکن، ناراحت کننده، خشم برانگیز،�عصبانیکننده

 898  ایذایی،�827آزاردهنده 

 827، باعصبانیت، ناراحت عتابآمیز

، ناراحت شدن، آزردن، به دل گرفتن، اوقات تلخ شدن،رنجیدن ]فعل[

 برخوردن؛�709 دعوا راه انداختن ،�829ناراضی بودن 

، غضب کردن، برآشفتن، متغیرشدن، آتش گرفتن،عصبانیشدن

کنترل خود را ازدست دادن، دیوانه شدن، منفجر شدن، خشمگین شدن،

ازکوره  دررفتن، آشفتن، برافروختن، ناراحت شدن، الو گرفتن، ناآرام

 آمپر کسی باال رفتن، لجش گرفتن،؛� بدمستی کردن؛�شدن، تندی کردن

سر لج افتادن

، بی صبر بودن، عصبی بودن، غریدن، بلند صحبت کردنعصبانیبودن

 اعصاب؛�893، نگاه غضب آلود کردن، خیره نگریستن، ترشرو بودن 400

کسی خراب بودن،� اعصاب کسی خرد )داغان( شدن )بودن(، بال بال زدن

، دادزدن، توپیدن، نعره زدن، دادوبیداد کردن، عربده کشیدن،تشرزدن

921 احترام نگذاشتن ،�827تندی کردن، ازکوره  دررفتن، آزردن 

 سخت تر کردن،�827 رنجاندن، رنجانیدن ،�827، آزردن عصبانیکردن

، اعصاب برای کسی نگذاشتن 709 دعواراه� انداختن ،�832

⍃ 829 عدم رضایت

 تندطبعی892
، سودایی بودن، تندی، بی حوصلگی، اخالق ِسگی،تندطبعی ]اسم[

822حساسیت زیاد، تحریک پذیری 

 مرتیکه،؛�، پتیاره، کولی، ستیزه جو، پاچه دریده، آتش بیار معرکهسلیطه

 902  ضدبشر؛�مردکه، زنیکه، زنکه

، تندخو، آتشین مزاج،� سودایی، غرغرو، زود غضب،تندطبع ]صفت[

،�819بی حوصله، آتشی، پاچه ورمالیده، بی چشم ورو، ناسازگار، تأثیرپذیر 

، عنق، بداخالق،709 ستیزه جو ؛�857 بی حیا، بی پروا ؛�822قابل تحریک 

893 ترشرو

⍃ 822 تحریک پذیری

 ترشرویی893
 اجتماعی،�834، کج خلقی، اخم، سختگیری، افسردگی ترشرویی ]اسم[

 اخم، اخم وتخم، چین و چروک؛�834 مالیخولیا ،�892 تندطبعی ،�883نبودن 

 آینۀ دق، قیافۀ نحس، قیافۀ شوم ؛�262پیشانی، چین جبین، شیار 

، عبوس، کج خلق، اخمو، اخم رو، اخمالو، اخم آلود، بدعنق،ترشرو ]صفت[

،�883 غیر اجتماعی ،�834عنق، غالظ، بداخالق، بدخلق، بدلعاب، افسرده 

؛�892 تندخو، تندطبع ،�834 مالیخولیایی ،�885 ترش، بی ادب ،�829گله مند 

،�827 ناراحت ،�825 غمگین ،�825 معذب، رنجور ؛�برج زهرمار، مدمغ

 891 رنجیده

، کج خلقی کردن، چهره درهم کشیدن، گره برابروترشروبودن ]فعل[

زدن، ابرودرهم کشیدن، ابرو گره کردن، اخم کردن، روی ترش کردن،

،�883غرغر کردن، دهن کجی کردن، توهم رفتن، غیراجتماعی بودن 

829ناراضی بودن 

⍃ 829 عدم رضایتQ، 834 افسردگی 

 ازدواج894
، امر خیر، نکاح، عقد، زندگی▼، وصلت، زناشویی، عروسیازدواج ]اسم[

 قبالۀ ازدواج، عقدنامه؛�مشترک

 چندهمسری، پولی گامی،؛�، دائمی، موقت، صیغهانواعازدواج

تک همسری، مونوگامی�



، مراسم ازدواج، خواستگاری، بله بران )بله برون(، نامزدی،عروسی

بنداندازان،� مراسم محضری، عقدکنان، بله گفتن، روگشایی، زفاف،

؛�▼ عاقد؛� مادرزن سالم؛� حجله؛�ماه عسل، پاتختی، پاگشا، دست به دست دادن

166 جماع ،�887 عشق ورزی ؛�889خنچۀ عقد، هدیۀ عشق 

؛� شوهر، شو، شوی؛�، زن، شوهر، عروس، داماد، زوج، زوجه، جفتهمسر

، اقوام�18، مانند 28، همطراز 90 لنگه، دوگانگی ؛�دمساز، همدوش، همتا

373 بخت وبالین، عیال، متعه، متمتع، متمتعه، ازواج، هوو، زن ؛�11

 میانجی ازدواج، داللۀ محبت ؛�، محلل، ساقدوش، ینگهعاقد

، رسیدن به سن تکلیف آمادگیازدواج

، مزدوج، تازه عروس، تازه داماد، شاه داماد، شوهردار،�متأهل ]صفت[

زن دار، عقدکرده، عقدی، محصن، محصنه 

، مکلف، بالغ، به سن قانونی رسیده، رشید، بالغه واجدشرایط

، چندهمسره، تک همسره زناشویی

، به ازدواج دادن، شوهر دادن، نامزد کردن، دست به دستعقدکردن ]فعل[

همدیگر دادن، دختر دادن و دختر گرفتن، ناف کسی را با )به( نام

کردن، وصلت دادن،  زن دادن، جور؛�605دیگری بریدن، انتخاب کردن 

90جفت کردن 

؛�، شوهر کردن، زن گرفتن، جفت شدن، بختش باز شدنازدواجکردن

166عشقبازی کردن 

⍃ 887 عشق

 تجرد895
؛�883، اجتماعی نبودن 744، عزب بودن، مجردی، استقالل تجرد ]اسم[

 بختش؛�950دوشیزگی، باکرگی، بکارت، عصمت، خلوص، پاکدامنی 

بسته )کور( بودن 

، تارک979، عزب، مجرد، یالقوز، راهب، زاهد مردازدواجنکرده

883، آدم تنها 902 ضد بشر ؛�دنیا

، دوشیزه، دختر خانه مانده، دختر ترشیده، دختردخترازدواجنکرده

 راهبه، تارک دنیا،؛�مجرد، آفتاب مهتاب ندیده، مادمازل )مادموازل(

 باکره؛�986روحانیت سایر ادیان 

؛�، مجرد، عزب، تارک، بکر، دست نخورده، نادیدهازدواجنکرده ]صفت[

دوشیزه، باکره 

⍃ 744 آزادی

 طالق896
، جدایی، متارکه، رهایی، فسخ نکاح، صیغه طالق، طالق بائن،طالق ]اسم[

 بیوگی؛� مبارات؛� عده؛�طالق رجعی

 طالق دهنده ؛�، بیوه، سه طالقهُمَطّلقه ]صفت[

، بیوه زن، بی یار، زن مردهبیوه

 رها؛�، سه طالقه کردن46، طالق گرفتن، جدا شدن طالقدادن ]فعل[

کردن، جدا کردن

⍃ 621 چشم پوشی

 نیکخواهی897
، خیرخواهی، حسن نیت، کمک کاری، احسان، نیکویی،نیکخواهی ]اسم[

 مرحمت، لطف، منت، نواخت،؛�880خوبی، خدمتگزاری، مودت، مهربانی 

؛�التفات، عنایت، تفضل، الطاف، مهربانی ها، خوبی ها، توجهات، عنایات

 مالیمت، مالطفت، عطوفت، رأفت،؛�887، عشق 935بی ضرری، بی گناهی 

، بشردوستی، نوع پروری،736دلسوزی، دل نازکی، شفقت، آسان گیری 

؛�506، اغماض 909، عفو 901نوع دوستی، انترناسیونالیسم، انسان دوستی 

 انعام، بخشش، دهش؛�خیراندیشی، خوش فطرتی، نیک سگالی، نیک اندیشی

 739 عبودیت، اطاعت ؛� نوال؛�703، عطا، کمک 781

، کار عام المنفعه، مهربانی، لطف، خدمت، خیریه،عملخیرخواهانه

، خدمتگزاری، کار داوطلبانه703، کمک 781نیکوکاری، وقف، دهش 

 وقف، نذر، واگذاری، هبه، صلح،؛� لطف، منت، مرحمت؛�597

 خیریه، صدقه، خیرات، بالگردان، ِخیر، باقیات صالحات، امر؛�قرض الحسنه

 مبرت؛� محاسن؛� داراالیتام، شیرخوارگاه، پرورشگاه، صندوق صدقات؛�خیر

، آدم نیکخواه،� مهربان، خدمتگزار مردم، خادم، مصلح،آدمخیرخواه

 خادم اهل بیت؛� صدقه رسان، صدقه ده، َخیّر، بانی خیر؛�903نیکوکار 

 رئوف، مشفق، دوستدار،�880، نیکوکار،خَیّر، مهربان خیرخواه ]صفت[

 پاک طینت،؛�905، حساس، دلسوز 736، بامدارا 909 بخشنده ،�887

 مصلحت جو، مُصلح،� نیک سگال، نیک اندیش، ناصح،؛�خوش فطرت

◄ ازروی خیرخواهی، باحسن نیت، خداپسندانه ؛�ازخودگذشته، مردم دوست

 923 قابل تأیید

، محبت داشتن، لطف داشتن، مرحمت کردن،حسننیتداشتن ]فعل[

703، لطف کردن 703، کمک کردن 909خیر کسی را خواستن، بخشیدن 

، احسان کردن، وجدان داشتن، خدمتگزار مردم بودن،نیکوکاریکردن

کار عام المنفعه کردن، مُصلح بودن، رفورم کردن، عیادت کردن، از ضعفا

عیادت کردن، نواختن، دستگیری کردن

⍃ 644 خوبیQ، 813، سخاوت 781 دهشQ، 880 دوستیQ،

909، عفو 905، دلسوزی 901انساندوستی 

 بدخواهی . اذیت898
 خباثت، رذالت، طینت بد،،�881، بداندیشی، دشمنی بدخواهی ]اسم[

 چشم؛�912 غبطه ،�891 رنجش ،�659 مایۀ هالک ؛�خبث طینت، کینه توزی

 نامهربانی، بی محبتی، بی مهری، بی التفاتی، کم لطفی ؛�983زخم، طلسم 

، توحش، خونخواری،� ددمنشی، آدم خواری، غیر انسانی بودن،وحشیگری

934، سنگدلی، سختی، شرارت 906بی عاطفگی، بیرحمی 

، وحشیگری، ظلم، توحش، شرارت، ستم، مظلمه، تطاول،بیرحمانهعمل

،362، قتل، ُکشت وکشتار، خونریزی، ُکشتن 735دست درازی، تعدی، زور 

 جفا، غدر ؛�914بی عدالتی 

، ایذا، تصدیع، مزاحمت، آزار، زجر، زحمت، دردسر، دردناکیاذیت



655 ایراد ضرب وجرح، آسیب ؛�963 شکنجه، مجازات بدنی ؛� مداخله؛�827

، ناجوانمرد، رذل، نالوطی،�231، خبیث، مردم آزار،� مزاحم بدخواه ]صفت[

بداندیش، بدنیت، بدقلب، ام الفساد، مارسیرت، ملعون، بدجنس، ناقال،

،910، انتقام جو 906 سفاک، بیرحم ،�891، عصبانی 930ناخوش، نادرست 

 شرور، فتنه گر ؛�735مستبد 

 سمی، زهرآگین؛�645 اذیت کن، موذی، مضر ،�827، آزاردهنده ایذایی

،�827 رنجاننده، ناگوار ؛�231 زجرآور، مزاحم ؛� فتنه گر، شیطانی؛�659

▼ اذیت کن◄ مردم آزار ؛�827پریشانی آور 

،�893، بی محبت، بی مهر، کم لطف، نارفیق، بی التفات، ترشرو نامهربان

883 غیراجتماعی ،�881بی مالطفت، خصمانه، دشمن 

، خبیث، خبث طینت، نامردمی، رذل، سنگدل، ازخدابی خبر، غدار،ظالم

 حیوان صفت، وحشی، ددمنش،؛�902، ضد بشر 735، سختگیر 906بیرحم 

362 قاتل ؛�درنده، شریر، شرور، خونخوار،� آدم خوار

، رذیالنه، شریرانهبدخواهانه

، آسیب زننده712 ضارب، حمله کننده ؛�231، مردم آزار، مزاحم اذیتکن

 59  مهاجم، متجاوز،�655

 رشک ورزیدن،�888، نفرت داشتن بدیکسیراخواستن ]فعل[

، اذیت کردن، زجر دادن، درحق کسی بدی کردن، آزار داشتن، ضرر912

زدن، آزار دادن، آش برای کسی پختن، اطوار آمدن )ریختن(، بدی کردن

؛�983، جادوگری کردن 735، سخت گرفتن 926 بدگویی کردن ،�645

 پرونده سازی کردن، پاپوش دوختن ؛�827 آزردن ،�827رنجاندن 

⍃ 645 بدیQ، 881 دشمنی

 نفرین899
، بدگویی900 تهدید ،�898، بدخواهی 983، لعن، لعنت، طلسم نفرین ]اسم[

 ▼ فحاشی◄ کفر ؛�926

؛� یاوه سرایی، یاوه گویی، بیمزگی؛�921، فحش کاری، توهین فحاشی

،4 یاوه، بیهوده ؛�فحش، دشنام، ناسزا،� گفتار مستهجن، بدوبیراه، لیچار، سقط

؛�477 سفسطه ،�515هرزه، هذیان، حرف مفت، جفنگ، لغو، ژاژ، چرند 

 تهمت، بهتان،؛�974 بیحرمتی به مقدسات، کفر، ضدیت با مذهب ؛�رجم

، تقبیح924، توبیخ 924، سرزنش 921 توهین ،�878، گستاخی 926افترا 

 طعنه، مسخره، سخن نیشدار، هجو؛�867 ، عیبجویی921، بی احترامی 924

851 استهزا ،�851

: احمق، نادان،� خَر، بی شعور، بی مقدار، نفهم، بدچشم، علیه اللعنه،ناسزاها

؛�علیهم اللعنه، ازگل، بی شرف، پدرسوخته، بی همه چیز، پدرسگ، بدبخت

،930، خائن 930، رذل 934، فاسد 934 شرور ؛� عفریت، عفریته؛�ورپریده

 930نادرست 

، لعنت کنان، تقبیح کنندهنفرینکنان ]صفت[

 847 ، بدزبان، بددهن، تندزبان، وقیح، بی تربیتفحاش

924 زشت، انتقادی ؛�، مستهجن، کفر آمیز، آب نکشیدهرکیک

، لعیننفرینشده

، لعنت کردن، چشم زدن، آهش کسی را گرفتن،نفرینکردن ]فعل[

، بدگویی کردن، درمذمت شخصی سخن گفتن983جادوگری کردن 

961، محکوم کردن 928، متهم ساختن 924

، فحاشی کردن، دشنام گفتن، ناسزا گفتن، بی ادبی کردن،فحشدادن

چیزی بار کسی کردن، اسائۀ ادب کردن

⍃ 921 بی احترامی

# 900 تهدید 900
◄؛ وعید  وعده 854، ارعاب 711، اخافه، اعالن جنگ تهدید ]اسم[ ≠

 نفرین؛�664 اخطار ،�661 خطر ،�663 شمشیر دموکلس، ورطه ؛�852امید 

 سالح بازدارنده،؛�737، اخاذی، درخواست 737 دستور ؛�899 فحاشی ،�899

 تهدید توخالی؛� هوا پس بودن؛�723 سالح ◄چماق تهدید، تنبیه و تشویق 

400 بلندی صدا ◄ چیز تهدیدکننده: غرش ؛�877 الف ◄

،�899، فحاش 711 جسور ؛�، مرعوب کننده، هوچیتهدیدکننده ]صفت[

؛�854 )اشیا:( تهدیدآمیز، مهیب، ترسناک ؛�737 آمر ،�899نفرین کنان 

 511نحس 

، اخاذی کردن، با تهدید وادار کردن، نهیب زدن، امرتهدیدکردن ]فعل[

 به مبارزه؛�714 تالفی کردن ،�891 تشر زدن ،�854، ترساندن 737کردن 

737، طلبیدن 737 امر کردن ؛�899 فحش دادن ؛�711طلبیدن 

⍃ 661 خطرQ، )511 پیش بینی )فال

 انساندوستی901
؛� انسانیت، آدمیت؛�، بشردوستی، نوع دوستیانساندوستی ]اسم[

 مدینۀ فاضله، آرمان شهر،؛� منشور حقوق بشر؛�897خدمتگزاری، نیکخواهی

اتوپیا

 مکاتب:؛�، علم اجتماع، مهندسی اجتماعی، سوسیالیسمجامعهشناسی

ساخت گرایی 

N؛�، میهن پرستی، وطن پرستی، حب وطن، اقدامات عام المنفعهمیهندوستی

 شاه پرستی؛� صهیونیسم؛�ملی گرایی، ملت خواهی، ملیت، ناسیونالیسم

 مددکار؛�903، بشردوست، نوعدوست، نیکوکار انساندوست ]صفت[

 ایده آلیست، معتقد به مدینۀ فاضله،؛�897اجتماعی، آدم خیرخواه 

654رفرمیست 

، میهن پرست، ناسیونالیست، وطن پرست، وطن خواه،میهندوست

وطن دوست 

، دارای931 لیبرال، بی غرض ؛� انسانی،�897، خیرخواه نوعدوستانه

جهان بینی

Nمیهن پرستانه، وفادارمیهندوستانه ،

 رجوع شود. 897: به مصدرفعل ]فعل[

⍃ 897 نیکخواهیQ، 985 تشکیالت مذهبی



 مردم گریزی902
، ضدیت باانسانیت، مردم آزاری، مردم گریزی،� اجتماعیتنفرازبشر ]اسم[

883 انزوا، گوشه نشینی، گوشه گیری ؛�893 ترشرویی ،�883نبودن 

 کینه توز،�883، مردم آزار، نابه هنجار، مردم گریز، آدم تنها ضدبشر ]صفت[

؛� متنفر ازبشر، آدم به دور؛�969، شیطانی 906 بیرحم ،�898 ظالم ،�888

883منزوی، خلوت گزیده، گوشه گیر 

883، غیر انسانی، ضد اجتماعی، غیر اجتماعی ضدبشری

⍃ 888 نفرتQ، 883 اجتماعی نبودن

 نیکوکار903
، حاتم901، صاحب کرم، احسان کننده، انسان دوست نیکوکار ]اسم[

طائی، خیّر، خیرخواه، بخشنده، متولی امور خیریه، انفاق کننده، شخص

، شخص مدافع707 همکار ؛�660 فرشتۀ نگهبان، حامی، محافظ ؛�781دهنده 

937 صالح، روحانی، قدیس، ابرار، انسان واال ؛�713

⍃ 897، نیکخواهی 901 انسان دوستی

 بدکار904
[، جالد، دژخیم، شمر، آدم پست،934شرارت ◄، شریر، ]بدکار ]اسم[

 اشرار،�؛�168، ویرانگر 702 چیز ممانعت کننده ،�663فاسد، خرابکار 

963 مجازات کننده ؛�بدکاران، تبهکاران

، آشغال، باج خور، لوطی، گردن کلفت، شرخر، الت، نامردآدمبیشرف

504، دیوانه 362، قاتل 938

، محکوم، مجرم، سابقه دار، ختم936، گناهکار، خاطی، مقصر متخلف

 خالفکار، خالف، ام الفساد، بزهکار، پنهان کار، مسئله دار،؛�روزگار

، دزد، قاچاقچی789، کالهبردار 938گانگستر، اوباش 

، فاحشه، روسپی، هرجایی، جنده، قحبه، زن بدکاره، زناکار،زنهرزه

 خودفروش، همه جایی، خانم، خانم رئیس،؛�938 پتیاره ؛�892سلیطه 

؛�952 زن بی بندوبار ◄ نانجیب، خراب، لش، آتشکی، ولنگ وواز ؛�ماتیشکا

951 خودفروشی ◄ فحشا ؛�952مترس 

؛� حیوان گوشتخوار، حیوان صیاد، ببر، گرگ، شغال، کفتار؛�، دیودد

 عقرب؛�365 مار، خزندگان ؛�365خون آشام، خفاش، حیوان 

⍃ ؛952، هرزه 904، بدکار 938، نامرد 789، دزد 750 زندانی

 951، بی عفتی 944نفس پرستی 

 دلسوزی . ترحم905
 دل نازکی،،�897 نیکخواهی ،�830، رقت، ترحم، تأسف دلسوزی ]اسم[

 پوزش خواستن، دلجویی◄ استرحام ؛�909 عفو ؛�، سمپاتی736آسان گیری 

 جلب ترحم، ننه من غریبم درآوردن؛�941

، همدلی، غمخواری، تسال، دلداری، تسلیت، تسلی، تسکینهمدردی

836 مراسم ترحیم، سوگواری ؛�775 سمپاتی، تعاون، مشارکت ؛�831

909 ، شفقت، رحمت، امان، مهلت، تحمل، عفورحم

، بخشنده736، رحیم، شفیق، همدرد، تسلی دهنده، بامدارا دلسوز ]صفت[

909

، قابل ترحم، سزاوار ترحمرقتانگیز

، دل سوزاندن، دل سوختن، دل به حال کسی رحمترحمکردن ]فعل[

؛�909آمدن، امان دادن، بخشودن، ترحم کردن )آوردن(، بخشیدن 

همدردی کردن، دلداری دادن، آب بر آتش کسی ریختن، فرونشاندن، بار

ازدوش کسی برداشتن، خار ازپای کسی درآوردن، غمخواری کردن،

، تسلیت گفتن، سوگواری کردن941دلسوزی کردن، دلجویی کردن 

833 دلگرم کردن، شاد کردن ،�836

، مالحظه کردن،736، تحمل کردن، ابقا کردن، مدارا کردن رحمکردن

سخت نگرفتن

، ننه من غریبم درآوردن )راه انداختن(، دلجوییبهدستآوردنترحم

941کردن 

!، آخیش، آخی حیف

⍃ 897، نیکخواهی 736 آسان گیریQ، 909 بخشش

 بیرحمی906
، شقاوت،735، قساوت، سنگدلی، سفاکی، سختگیری بیرحمی ]اسم[

 ستمکاری،؛�910 قصاص، انتقام جویی ؛�898خونخواری،� تطاول، وحشیگری 

ستمگری

، بی مروت، سنگدل، سفاک، قسی القلب، آدم کش، جالد،بیرحم ]صفت[

، خونخوار،735 سختگیر ،�599 مصمم ،�820ازخدابی خبر، غدار، خونسرد 

 اشقیا، سنگ دالن،؛�910، انتقام جو 902 ضد بشر ،�898ستمگر، ظالم 

ستم پیشگان، دژخیم، شمر

، عدوانی، بی امان بیرحمانه

 قلع وقمع؛�، رحم نکردن، نبخشیدن، بهانه قبول نکردنبیرحمبودن ]فعل[

910، انتقام گرفتن 735کردن، از دَم شمشیر گذراندن،� سرکوب کردن 

⍃ 910، انتقامجویی 735 سختگیری

 حق شناسی . ُشکر907
، سپاسگزاری، نمک شناسی، قدردانی، امتنانحقشناسی ]اسم[

 شُکران� نعمت، شُکر برکت،؛�876، امتنان، ستایش، نگاه داشت تشکر

962 انعام، دِین، پاداش ؛�981 پرستش ◄شُکر، بسم اهلل 

 مرهون، رهین،؛�، حق شناس، سپاسگزار، شکرگزار،� ممنونمتشکر ]صفت[

 نمک پرورده؛�مدیون، بدهکار، نمک خوار، منت کش

، سپاس گفتن، مرسی گفتن، ممنون بودن، امتنانتشکرکردن ]فعل[

،962داشتن، شکرگزار بودن،� قدر دانستن، تصدیق کردن، پاداش دادن 

031جبران کردن 

، متشکرم، سپاس، تشکر، ممنونم، سپاسگزارم،مرسیو ]شبه جمله[ ]قید[

 شُکر! خدا را شکر،؛� آفرین، احسنت، مرحبا؛�قربان دستت، قربانت

بحمداهلل 



⍃ 714 تالفی

 نمک نشناسی908
، کفران نعمت، ناشکری، عدم تشکر، نامردی،نمکنشناسی ]اسم[

 کار بی پاداش، آدم نمک نشناس، نامرد؛�506قدرنشناسی، فراموشی 

، حق نشناس، قدرنشناس، ناراضی، ناسپاس، ناشکر،�نمکنشناس ]صفت[

 قدرنشناسانه،؛�506بی عاطفه، نامرد، نمک به حرام، بی فکر، فراموشکار 

به نامردی، ازروی نامردی، نامردانه� 

ویژگی، قدرنشناخته، فراموش شده، بی پاداش، حق خورده، قدرندانسته

آنکه حقش خورده شده

، قدر ندانستن، آش را با کاسه بردن )خوردن و کاسهتشکرنکردن ]فعل[

شکستن(، حق خود دانستن، دندان اسب پیشکشی را شمردن

⍃ 506 فراموشیQ، 914 ناحق 

 عفو . بخشش909
، گذشت، بخشش، بخشایش، جوانمردی،� آمرزش، مغفرت،عفو ]اسم[

، همدردی905، ترحم، دلسوزی 927، حمایت 960ارفاق، پوزش، تبرئه 

؛�506 گذشت، چشم پوشی، اغماض ؛�781 احسان، دهش ؛�823، صبر 905

،905 عطوفت، رأفت، دلسوزی ؛�بخشودگی، غفران، امان، زنهار، زینهار

 استرحام،؛�880، مهربانی 736دل نازکی، دل رحمی، شفقت، آسان گیری 

941 پوزش خواستن، دلجویی ◄طلب بخشایش، طلب آمرزش، 

، بخشاینده، بخشایشگر، آمرزگار، کریم، منان، رحمان،بخشنده ]صفت[

 واهب،؛� جوانمرد؛�905 رحیم، رئوف، رحم دل، دلسوز ؛�823رحیم، صبور 

965  ارحم الراحمین، عیب پوش، صفات خدا؛�وهاب

 آمرزیده، مغفور، مرحوم،؛�، بخشوده، بخشیده شده، معذور، معافعفوشده

شادروان، جنت مکان، خلدآشتیان، طاب ثراه

، بخشودن، عفو کردن، گذشت کردن، بخشاییدن، امانبخشیدن ]فعل[

 ارفاق کردن، معاف کردن، کوتاه،�506دادن، آمرزیدن، فراموش کردن 

 حسن نیت،�823 صبور بودن ؛�905، ترحم کردن 736آمدن، مدارا کردن 

؛�458 نادیده گرفتن، زیرسبیلی در )رد( کردن، غفلت کردن ؛�897داشتن 

، مهربان960، تبرئه کردن 927، حمایت کردن 720میانجی گری کردن 

880بودن 

941 دلجویی کردن ◄بخششخواستن

⍃ 897 نیکخواهیQ، 905 دلسوزی

# 910 انتقامجویی 910
 تالفی جویی، عدم پذیرش،،�898، کینه جویی، بدخواهی انتقامجویی ]اسم[

 کینۀ شتری؛�عدم سازش

؛� استیفای حقوق، قصاص، کینۀ قبیله ای؛�963، مجازات 714، تالفی انتقام

911 کینه، بغض، غرض، حسادت

963، مامور مجازات، مجازات کننده انتقامگیرنده

،�881، دشمن 714، کینه جو، تالفی کننده، تالفی جویانه انتقامجو ]صفت[

891، رنجیده 906بیرحم 

، تالفی درآوردن، آش برای کسی پختن )با یکانتقامگرفتن ]فعل[

وجب روغن روی آن(، کینه نشان دادن، کینه جویی کردن، تالفی کردن

714

⍃ 906، بیرحمی 714 تالفی

 حسادت911
؛�486 سوء ظن، بدگمانی، عدم اعتماد، ناباوری ؛�، حسدحسادت ]اسم[

، غریزۀ716، عقدۀ خودکم بینی، هم چشمی، مسابقه 912 غبطه ،�891رنجش 

مالکیت

474، خودخواه، بدگمان، شکاک 912، غیور، طماع حسود ]صفت[

 مشکوک ؛�، مورد رشکمحسود

912 ، حسادت کردن، رشک ورزیدنحسودبودن ]فعل[

⍃ 474 عدم قطعیت 

 غبطه912
، رشک، طمع، زیاده طلبی، افزون طلبی، تکاثر، میل )اشتیاق(غبطه ]اسم[

 حسادت؛� مضایقه درتمجید؛�716 رقابت، چشم وهم چشمی، مسابقه ،�859

911

،911 حسود ،�859، طمعکار، زیاده طلب، افزون طلب، حریص طماع ]صفت[

891بامضایقه، رنجیده 

، غبطه خوردن، طمع کردن، طمع بُردن، رشکرشکورزیدن ]فعل[

 بُراق شدن؛�859بُردن، میل داشتن 

⍃ 716 ستیز 



باب چهار: اخالقیات



، تخصیص دادن،913را دادن، حقوق کسیرا به رسمیت شناختن، عادل بودن 

، پرداخت158نسبت دادن، بستانکارکردن، پذیرفتن بدهی، نسبت دادن 

488 پذیرفتن ،�804کردن 

494 واقعاً ◄حقًا ]قید[

⍃ 959، دادخواهی 917، وظیفه 913 حق

 فقدان حق916
 عدم،�508، پاسخگو نبودن، عدم توقع، عدم انتظار فقدانحق ]اسم[

، بیحرمتی به مقدسات،306، پا فراتر گذاشتن 934 شرارت ،�643مصلحت 

 980 بی تقوایی

، به زور به دست گرفتن، کسب، سلب، به دست گرفتن قدرت،غصب

کسب قدرت، فرض حق، تصرف عدوانی، تعدی، تجاوز، تطاول،

 بی عدالتی◄ ظلم، ستم ؛�306دست درازی، خلع ید، پا ازگلیم خود فرا نهادن 

 786 تملیک، تصرف، اشغال، اخذ ؛�735، زور 914

، ساقط شدن حق، ضبط اموال،� بازداشت اموال، تاوان،ازدستدادنحق

621، چشم پوشی 786، مصادره 752، لغو 772خسران 

 متجاوز، متعدی،،�545، متقلب 735، فرد غاصب، دیکتاتور غاصب

 استثمارگر، بهره کش، زالو، زالوصفت،؛�789متصرف، کالهبردار 

 914، ظالم 735 مستبد ؛�906خونخوار، بیرحم 

،�508، فاقد دین، رایگان، نخواسته، غیرمنتظره غیرقابلپرداخت ]صفت[

643 نامناسب، توصیه نشده

، غصبی،954، غیر مجاز، عدوانی، تأیید نشده، غیر قانونی بدونمجوز

غصب شده، دزدی، مفروض، اشغالی، اشغال شده، به زور تصرف شده،

، متصرفه، متصرفی786تصرف شده 

، فاقد سند، فاقد صالحیت، ناشایسته، ناسزاوار، لغو شده، ملغی،بدونحق

 سلب شده؛�ضبط شده، ناحق، مسخر، مسروقه، دزدیده شده

914، ظالم ▲، غاصب735 مستبد ◄مستبد

، تعدی788، به دست گرفتن، غصب کردن، دزدیدن نداشتنحق ]فعل[

914، مورد ظلم قراردادن 306کردن، پااز گلیم خود فرا نهادن 

، از حقوق مدنی786، محروم کردن 752، عزل کردن راگرفتنحق

، غیرقانونی786، گرفتن 757، قدغن کردن 752محروم کردن، لغو کردن 

954کردن 

⍃ 954، خالف قانون 914 ناحق

 وظیفه917
، مأموریت، الزام،� تعهد، اجبار، مسئولیت، تکلیف، پا]ی[بندی،وظیفه ]اسم[

التزام، تعهد و مسئولیت، بار، احساس مسئولیت، جوابگویی، پاسخگویی،

؛�751، انتصاب 764، قول 768 رعایت ،�597، کار داوطلبانه 739وفاداری 

 768  انجام وظیفه، رعایت؛� مأمور� ابالغ؛� آمپاس؛�آش کشک خاله

447 ناخودآگاه، روان، روح ؛�، شرف، قانون نانوشته،� ندای درونوجدان

، ایده آل ها،929، درستی 933، اصول اخالق، فضایل اخالقی اخالقیات

 اخالق کاری ؛�استاندارد ها

، مکلف، ملزم، متعهد، مقید، پای بند، وظیفه دار، مسئول،موظف ]صفت[

 توبه کرده؛�907پاسخگو، جوابگو، بدهکار، مرهون، حق شناس، متشکر 

؛� فرمانبر، گوش به فرمان؛�739 باوجدان، وظیفه شناس، مطیع ؛�939

مأمورومعذور

، فرض، وادارکننده، گریزناپذیر، بالقیدوشرط،740، اجباری الزامآور

953، قانونی 350 رعایت شونده، جاری ؛�ابالغ شده

، مبتنی براصول اخالقی929، شریف 933، پرهیزگار اخالقی

، به عهده داشتن، تعهد داشتن، مسئول بودن، حقوظیفهداشتن ]فعل[

، به دوش شخص افتادن، اجبار داشتن، تعهد سپردن 915بودن 

، تعهد کردن، متعهد شدن، لبیک گفتن، قولمسئولیتقبولکردن

، احساس مسئولیت کردن، التزام سپردن، التزام764مساعد دادن، قول دادن 

دادن

، وظیفۀ خود را انجام دادن، کوتاهی نکردن،� کموظیفهانجامدادن

نگذاشتن، سنگ تمام گذاشتن، قصور نکردن، انجام وظیفه کردن

، موظف کردن، مجبور کردن، التزام گرفتن، محولمکلفکردن

؛�684، اصرار کردن، خسته کردن 737، امر کردن 751کردن، گماشتن 

766شرایط را پیشنهاد کردن 

⍃ 915، وجود حق 768 رعایت

 فقدان وظیفه918
، وظیفه نشناسی، کوتاهی، قصور، ناخدمتی، اهمال،فقدانوظیفه ]اسم[

 بی قیدی،؛�620، عدم قبول مسئولیت، اجتناب 458مسامحه، بی دقتی، غفلت 

،190 ترک وظیفه، غیاب ؛�921 بی احترامی ،�603بی خیالی، بی ثباتی 

 آدم بی قید، آدم گریز؛�978، انشعاب 930، خیانت 738عصیان، سرپیچی 

738  آشوبگر،�603 عضوحزب باد ،�667 شخص فراری ،�620پای 

، اهمال کار، بی خیال، بی قید، ناخلف، آسان گیر،وظیفهنشناس ]صفت[

،738 یاغی، سرکش ؛�598سهل انگار، مسامحه کار، الابالی، غافل، بیزار 

 603، فرصت طلب 190، غایب 930خائن 

، خواب ماندن،458، وظیفه بجا نیاوردن، الابالی بودن اهمالکردن ]فعل[

،190 غایب بودن ،�620، طفره رفتن 728کوتاهی کردن، شکست خوردن 

،702 مانع شدن ،�603، بی وفایی کردن 738، شوریدن 738سرپیچی کردن 

978جدایی انداختن 

⍃ 620 اجتنابQ، 930، نادرستی 769، عدم رعایت 738 سرپیچی

 معافیت919
، بخشودگی، عدم تعهد، معذوریت، مصونیت،�معافیت ]اسم[

 خدمات؛� امان، زنهار، زینهار؛�960، بهانه، تبرئه 756کاپیتوالسیون، اجازه 

812رایگان 

 معاف؛�744 معذور، مصون،� ناپاسخگو، مستقل ؛�، بخشودهمعاف ]صفت[

 57 غیرمشمول، مستثنی ؛�812ازحقوق گمرکی، دیوتی فری، رایگان 



، بخشودن، حذف کردن، خارج کردن، نشمردن،�معافکردن ]فعل[

،960 مرخص کردن، تبرئه کردن ،�57به شمار نیاوردن، مستثنی کردن 

، مدارا746، آزاد کردن 756، اجازه دادن 905، ترحم کردن 909بخشیدن 

736کردن 

، ازهفت دولت آزاد بودن، ازهرقیدی آزاد بودن، مصونیتمعافبودن

 معاف شدن، بهانه داشتن، تقصیر را؛�744سیاسی داشتن، آزاد بودن 

به گردن دیگری انداختن

⍃ 744 آزادی

# 920 احترام 920
، عزت، رعایت، ارادت، مالحظه، پاسداری، اعتزاز، خوشامد،احترام ]اسم[

؛�887 تکریم، عزیزداشتن، عشق ؛�879 نوکری ،�884اعتباردادن، ادب 

 ایجادکنندۀ احترام: هیبت، ابهت،؛�876 تجلیل، نگاه داشت ؛�آستان بوسی

 قدروقیمت، ارزش، اهمیت، عز،،�866ارج، ارج وقرب، قدر، منزلت، اعتبار 

◄ارجمندی، شکوه، احتشام، جالل، شوکت، حشمت، سطوت، مهابت، 

 733اقتدار 

 استقبال رسمی، گارد،�884، احترامات فائقه، عمل مؤدبانه احترامات

احترام، سان، سان دیدن، تعظیم، کرنش، تاج گل، برپا، آش پیش پا، آش

 احترام نظامی،؛�، سخنرانی استقبال923پشت پا، مصافحه، ابراز احساسات 

◄خبردار، پیش فنگ، احترام به پرچم، افراشتن پرچم، سرود ملی، رژه، سان 

 876 روز مخصوص ،�837 جشن ؛�875، نمایش باشکوه 73صف 

،981 عابد ،�879 نوکرانه ،�872، ارادتمند، حقیر احترامگذار ]صفت[

 ▼ احتراماً◄ بااحترام ؛�768 رعایت کننده ،�884مؤدب 

، باشخصیت، مورد احترام،929 شریف ،�866، آبرومند، ارجمند محترم

 بامهابت،؛�821عزیز، محترمه، مقرب، مکرم، ارزشمند، ارزنده، برانگیزنده 

 وی آی پی؛� مُراحم؛� علیهم السالم، حسابی؛�باهیبت، بایال وکوپال

، احترام گذاردن، احترام کردن، محترم شمردن،احترامگذاشتن ]فعل[

 ادب کردن، احترام کسی را نگاه؛�981 پرستیدن ،�866گرامی داشتن 

، نام982 بت ساختن ؛�)نگه( داشتن، رعایت احترام کردن، حرمت گذاشتن

 ارج نهادن )گذاشتن(، بزرگ داشتن، اهمیت دادن؛�کسی را بی وضو نبردن

876 تجلیل کردن، سالروز نگهداشتن ؛�638

، دست به سینه بودن، کرنش کردن، پیش پای کسیاحترامنشاندادن

،�884 دست دادن، سالم کردن ،�884برخاستن، بلند شدن، مؤدب بودن 

 سجده کردن، به خاک افتادن؛� برپا دادن؛�311دوال شدن، تعظیم کردن 

، هیبت داشتن، حرمت داشتن، تأثیر قوی گذاشتنجلباحترامکردن

 تحسین برانگیختن، شگفت انگیز بودن، عجیب،�866 خوشنام بودن ،�821

 638 مهم بودن ؛�864بودن 

ً ]قید[ ؛�، همراه بااحترام, بااحترام، بااحترامات فائقه، باتقدیم احتراماحتراما

 دودستی، به نشانۀ احترام ؛�ارادتمند

⍃ 866 خوش نامیQ، 884 ادبQ، 923 تحسین

 بی احترامی921
 بی ادبی،�899، بی حرمتی، هتک حرمت، اهانت، فحاشی بیاحترامی ]اسم[

، بدگویی483، تخمین کمتر ازواقع، دست کم گرفتن 924 توبیخ ،�885

 بی تقوایی،�851، استهزا 922 بی اعتنایی، بی مهری، بی توجهی، تحقیر ؛�926

 بدداشت ؛�980

،�878، اهانت، تحقیر، هتاکی، دشنام رودررو، بی احترامی، گستاخی توهین

 فحش، هتک، دشنام،؛�924، تقبیح 922 تحقیر ،�899 فحاشی ،�878پررویی 

899ناسزا،� بدوبیراه، دری وری، لیچار، ناسزاها 

، ازروی بی احترامی، ناشایست، برخورنده، اهانت آمیز،توهینآمیز ]صفت[

 851 ، تمسخر آمیز980کفرآمیز 

 توهین؛�878 بی شرم ،�878 گستاخ ،�885، بی اعتنا، بی ادب اهانتکننده

899کننده، فحاش 

، مغضوب، بی آبرو، مورد بی اعتنایی، مورد بی مهری،موردبیاحترامی

 883 طردشده، مطرود، رانده ؛�867مورد بی توجهی، مورد بی ادبی، بدنام 

، احترام نگذاردن، بی احترامی کردن، نوکاحترامنگذاشتن ]فعل[

، دست کم گرفتن، به چشم حقارت نگاه924کسی را چیدن، تقبیح کردن 

 ابرو نازک کردن ؛�885، بی ادب بودن 922کردن، خوار شمردن 

⍃ 878 گستاخیQ، 885 بی ادبیQ، 899، نفرین 922 تحقیر

 تحقیر922
 نکوهش، اهانت،،�871، خوار شمردن، منت گذاری، غرور تحقیر ]اسم[

 بدگویی،�850، کوچک شماری، بی اعتنایی، ادا 921توهین، بی احترامی 

 استحقار،؛� نزول اجالل؛� سرسری پنداشتن؛�872 حقارت ؛�851، استهزا 926

 عناوین تحقیرآمیز:؛� تخجیل، شرمسار کردن؛�استخفاف، تخفیف، وهن

 حقیر، االحقر، فدوی، جان نثار ؛�مردکه، مرتیکه، زنکه، زنیکه

، ذلت، خفت، زبونی، بدبختی، پستی، سرشکستگی،خواری

 حقارت،�867، بدنامی 33 کوچکی ،�639نکوهش پذیری، عدم اهمیت 

872 خفت ،�872

 اهانت آمیز،؛�، اهانت بار، خفت بار، اسارت بارتحقیرکننده ]صفت[

 تحقیرآمیز،؛�878، گستاخ 924 انتقادی ،�871خوارشمارنده، مغرور 

، وهن آمیز921توهین آمیز 

، زبون، پست، ذلیل، حقیر، توسری خور، بدبخت، بیچاره، مفلوک،خوار

،33ضعیف، زیردست، بی مقدار، خفیف، نکوهش پذیر، نکوهیده، کوچک 

 سرشکسته، سرافکنده، تحقیر شده؛�639هیچ، آشغال، مبتذل، بی اهمیت 

 محقر، فلک زده؛� دنی، متذلل؛�872

،▼، تحقیر کردن872، حقیر شمردن، تحقیر کردنخوارشمردن ]فعل[

 به روز سیاه نشاندن، ردّ،�871، مغرور بودن 921احترام نگذاشتن 

607 کردن

، کم گرفتن، بی921، کوچک شمردن، احترام نگذاشتن َسبُکداشتن

 منت؛� سرسری از چیزی گذشتن؛�483قدر دانستن، دست کم گرفتن 

926 بدگویی کردن ؛�گذاشتن



، دست کم گرفتن، خوار▲، کوچک شمردن، خوار شمردنتحقیرکردن

کردن، بی اعتبار کردن، ازنظر افکندن، بی عزت کردن، خفیف ساختن، منت

، رسوا921 احترام نگذاشتن ،�885 اهانت کردن، بی ادب بودن ؛�گذاشتن

 شرمسار کردن، خجالت زده کردن، منت گذاشتن، سَبُک؛�867کردن 

 ▲داشتن

⍃ Q851 تمسخرQ، 862 مشکل پسندیQ، سرزنش921 بی احترامی ،

 926، بدگویی 924

 تحسین923
،�828، آفرین، استقبال، اقبال، پسند، رضایت )خرسندی( تحسین ]اسم[

 تقدیر، قدرشناسی، اکرام،؛�▼موافقت، تأیید، تصویب، ترجیح، ستایش

،299 پذیرفتن، پذیرش ؛�920 اعجاب، شگفت، احترام ؛�907حق شناسی 

981 پرستش ؛� اعطای سردوشی، ارتقای رتبه؛�756 تجویز، اجازه ؛�تصدیق

، تمجید، تحسین، رجحان، تعریف، ثنا، مدح، کمپلیمان، شگفتستایش

866، بزرگداشت 907 تشکر ،�864

، کف زدن، دست زدن، آفرین گویی، تظاهرات،ابرازاحساسات

 جنجال، غوغا،؛�884، عمل مؤدبانه 920 احترامات ،�876نگاه داشت 

سروصدا، هیاهو، هلهله 

، هواخواه، مداح، مدیحه خوان، مدیحه سرا، مدیحه گو، ثناخوان،ستاینده

،▼ تأییدکننده، مؤید؛�707 آشنا، شناس،معرف،� همکار ؛�ستایشگر، هوادار

528مجیزگو، مسئول روابط عمومی 

، قدردان، انتخاب کننده907 متشکر ،�828، تأییدکننده، راضی مؤید ]صفت[

،▲ مساعد، تحسین آمیز، ستایش بار، ستاینده؛� ترجیح دهنده،�605

 افتخاری ؛�تمجیدکننده

؛�640، قابل قبول، مرجح، درخور، شایسته، شایان، مفید قابلتأیید

 مرضیه، عالی،�859مقبول، پسندیده، ستودنی، دلپسند، همه پسند، مطلوب 

 پذیرفته شده، جاافتاده، برقرار؛� شایان تقدیر، سزاوار تمجید، ممدوح؛�644

 ازروی خیرخواهی، باحسن؛� خداپسندانه؛�610 رایج، متداول، مرسوم ؛�153

نیت 

، تأیید کردن، قبول داشتن، راضی بودن، پسند کردن،پسندیدن ]فعل[

ترجیح دادن، اشکالی نیافتن، تحسین کردن، قدر چیزی را دانستن، گرامی

605 دستچین کردن ،�605 انتخاب کردن ،�866داشتن 

، تعریف کردن، ستایش کردن،▼، آفرین خواندن، آفرین گفتنستودن

482 پربها دادن ،�546، اغراق کردن 925چاپلوسی کردن 

، کف زدن، دست زدن، هلهله کردن، ابراز احساساتآفرینگفتن

876 کردن، تحسین کردن، سالروز نگهداشتن

شدن  ، مورد تحسین قرار گرفتن، مدحتحسینشدن

، احسنت، بارک اهلل، ای واهلل، مریزاد، دست مریزاد،آفرین ]شبه جمله[

 هورا، خوشا، ناز دهن ِ)نطق،؛�مرحبا، دمت گرم، دست خوش، ماشاءاهلل

 شاباش، شادباش، شادزی،؛�نَفَس( کسی، براوو، باغت آباد، احسن، به به

 ستایش باد خدای را، سبحان اهلل، الحمداهلل، فتبارک اهلل؛�نازجان، شیرین کار

احسن الخالقین

⍃ 866 خوش نامیQ، 920 احترام

 سرزنش . تقبیح924
، مذمت، هجو، گِله، شِکوه، گالیه، نارضایتی، عدم تصویب،تقبیح ]اسم[

 ردّ، مردود کردن، نفرین؛�926 بهانه گیری، بدگویی ،�829عدم رضایت 

 توهین،�878، گستاخی 926 افترا ؛� ناله، ناله و نفرین، گله و دشنام؛�899

 899 فحاشی ،�867، عیبجویی 921، بی احترامی 924، توبیخ 921

، اعتراض،▼، ایراد، عیب جویی، خرده گیری، استیضاح، توبیخانتقاد

928، اتهام 712 سانسور، حمله ؛�اشکال تراشی،� مذمت، انتقاد غیرسازنده

 پرخاش، عتاب، سخن؛�709، نکوهش، مالمت، شماتت، مناقشه سرزنش

 تودهنی؛�878 گستاخی ،�899سخت، فحاشی 

،762، مؤاخذه، بازخواست، توبیخ کتبی، توبیخ رسمی، اعتراض توبیخ

؛�963 گوشمالی، تنبیه، سیاست، مجازات ؛�تعرض، بهانه گیری، خرده گیری

664یادآوری، گوشزد، تذکر، هشدار، تحذیر، توجه، هشیاری، اخطار 

، تقبیح کننده، ایرادگیر، عیبجو، معترض، بهانه جو ]ی[،منتقد ]صفت[

 آدم منتقد،؛�899 فحاش ،�881بهانه گیر، ایرادگیر، اشکال تراش، دشمن 

520 تعبیرکننده ؛�834، آدم گله گزار� 926سانسورچی، بدگو 

، عیب جویانه، سرزنش� کننده، نکوهنده، عتاب آمیز، دلسرد کنندهانتقادی

509

،�607، تقبیح شده، تصویب نشده، سانسورشده، مردود ▼، نکوهیدهمذموم

752 مطرود، معزول ؛�614مقصر، عذرآورنده 

، شایستۀ سرزنش، قابل انتقاد، نابه هنجار، ناروا، ناپسند، نازیبا،نکوهیده

 ناباب، غیرقابل استفاده،؛�867معیوب، سرزنش آمیز،� ننگ آور، شرم آور 

، مردود148، برگشتی، مستردشده، برگشت خورده، برگشته 165خراب 

607 

،�830 متأسف شدن ،�607، تصویب نکردن، ردّ کردن تقبیحکردن ]فعل[

861میل نداشتن 

، هجو کردن، تخطئه کردن، توصیهدرمذمتشخصیسخنگفتن

، انتقاد کردن، لعنت961نکردن،� غیبت کردن، تاختن، محکوم کردن 

 نالیدن، ازکسی )چیزی(؛�926 بدگویی کردن ،�899کردن، نفرین کردن 

نالیدن، ناله کردن، ناله سرکردن 

، شماتت کردن، گله کردن، موعظه کردن، اخطار دادنسرزنشکردن

 نکوهیدن، اندرز دادن،�664

، اشکال گرفتن، عیبجویی کردن، ناگوار آمدن ِچیزیمقصردانستن

928، متهم ساختن 709)کاری( برای )به( کسی، دعوا کردن 

، مؤاخذه )بازخواست، ...( کردن، تذکر دادن، گوشزدتوبیخکردن

کردن، درپرونده درج کردن، یادآوری کردن، خاطرنشان کردن، اخطار

899 ناسزا گفتن، فحش دادن ؛�505 به یاد آوردن ،�664دادن 

؛�، تقصیر را قبول کردن، مسئولیت قبول کردنقابلسرزنششدن

 سابقۀ خود را خراب کردن، آبروی خود را ریختن؛�به انتقاد گوش دادن



867

⍃ 867 بدنامیQ، محکومیت928، اتهام 926، بدگویی 922 تحقیر ،

 963، تنبیه 961

 چاپلوسی925
، تملق، خودشیرینی، خوش زبانی، مداهنه، مدح، دستمالچاپلوسی ]اسم[

؛�879 دریوزه، کاسه لیسی، خوش رقصی، نوکری ،�542به دستی، فریب 

مجامله 

، متملق، تملق گو، چرب زبان، مجیزگو، فرصت طلبچاپلوس ]صفت[

، آدم چاپلوس، مفتخور، بادنجان دورقاب چین، آدم923 مداح، ستاینده ؛�603

؛�679 طفیلی، شخص تنبل ؛�879، آدم خوش رقص 488تأییدکننده 

پوزه سای، خایه مال

 فریب دهنده ،�541 دروغی ،�546، تملق گویانه،� اغراق آمیز چاپلوسانه

، تملق گفتن، تملق کردن، مجیز دیگری راچاپلوسیکردن ]فعل[

گفتن، دستمال یزدی انداختن )به دست گرفتن(، هندوانه زیر بغل کسی

879گذاشتن، بادمجان دور قاب چیدن، نوکرصفت بودن 

⍃ 542 فریبQ، 879 نوکری

 بدگوییQ . افترا926
، غیبت، سعایت، رسواسازی، کاستن ازشأن�▼، افترابدگویی ]اسم[

دیگری، لجن پراکنی، ایجاد رسوایی، آبروریزی، کولی بازی، جاروجنجال،

 انتقاد غیرسازنده، مذمت،؛�[411 صدای ناهنجار ،�529شایعه ◄قشقرق ]

 تخمین کمتر از واقع،؛�529 غیبت، حرف وحدیث، شایعه ؛�924تقبیح 

،921 توهین ؛�878 تهتک، پرده دری، گستاخی ؛�483دست کم گرفتن 

 899 فحاشی ،�867، عیبجویی 921، بی احترامی 924توبیخ 

 هجو، عیبجویی؛�543، تهمت، بهتان، اَنگ، لُغُز، غیبت، غیر حقیقت افترا

 899 فحاشی ◄ فحش ؛�851، استهزا 921 توهین ،�867

 آدم بدگو، هجونویس، منتقد؛�، بدگو، غیبت کن، لُغُزخوانمفتری ]صفت[

، بدنام کننده، رسوا کننده، تحقیرکننده، مفتضح کننده،ازشأنکاهنده

،924، انتقادی 921خفت آور، ذلت بار، تحقیرآمیز، توهین آمیز 

898 ناروا، بدخواهانه، بدخواه ؛�851تمسخر آمیز 

، بد گفتن ازکسی، ازشأن� دیگری کاستن، سَبُکبدگوییکردن ]فعل[

 رسوا کردن؛�924، غیبت کردن، بی اعتبار کردن، تقبیح کردن 922داشتن 

 رنجاندن؛�851 هجو کردن ،�851 افتضاح به بار آوردن، استهزا کردن ،�867

827  آزردن،�827

، تهمت ناروا زدن، چیزی بار کسی کردن، بدنام کردن، رسواافترازدن

928  متهم ساختن،�867کردن 

⍃ Q851 تمسخرQ، 867 بدنامیQ، اتهام924، سرزنش 922 تحقیر ،

928

 حمایت927
 دفاع، مدافعه، نمایندگی، وکالت،؛�، دفاع، پشتیبانی، پناه]اسم[حمایت

استیفای حقوق، اثبات حقانیت، دفاع ازحقوق دیگری، اعتبار دیگری را

 روسفیدی، تبرئه؛�787برگرداندن، رفع اتهام، اعادۀ حیثیت، استرداد، اعاده 

 جانبداری،؛�468 مالحظات ،�614، معذوریت، اعتذار، معافیت، بهانه 960

؛� امان، زنهار، زینهار؛�481محابا، طرفداری، هواخواهی، هواداری،� تعصب 

 یاری، مدد، فریادرسی،؛�666نگهبانی، نگهداری، حفاظت، حراست، حفظ 

 پشتیبانی، تقویت؛�169 کفالت، قیمومت، والیت ؛�703دستگیری، کمک 

 ساپورت ؛�457، مراقبت 162

،�660، مدافع، هوادار، هواخواه، پوزش خواه، حافظ، حامی طرفدار

پشتیبان، پشت، پناه، پشت و پناه، محافظ، فریادرس، دادرس، نگهدار،

،754، نماینده 466، شاهد 958 وکیل مدافع، وکیل دعاوی ؛�پاسدار، ملجأ

؛� محافظ، بادی گارد؛�284 پیرو ◄ عالقمندان ؛� کفیل، قیم؛�953حقوق 

 حارس، ظهیر، همپشت، مُجیر؛�703مددکار، یار 

 پناه گرفتن،�660، پناه بردن، پناه جویی، طلب حمایت، پناه جستن التجا

 473 استظهار، پشت گرمی، اطمینان ؛�668 استمداد ،�662
، دفاع کننده، اثبات کننده، وکالتی، تخفیف دهنده،حمایتآمیز ]صفت[

 حمایت کننده، پشتیبان؛� هوادارانه، طرفدارانه،� جانبدارانه�؛�کاهنده از گناهان

؛� قابل بحث؛�756، حمایت شدنی، موجه، توجیه پذیر، مجاز قابلدفاع

935 حق بجانب، بیگناه ؛�475معقول، منطقی 

، وکالت کسی را به عهده گرفتن، دفاع از کسی راحمایتکردن ]فعل[

 محق؛�به عهده گرفتن، دفاع کردن، فریاد رسیدن، به دادخواهی� کسی رفتن

،746دانستن، حق را به جانب کسی دادن، پشتیبانی کردن، آزاد کردن 

 پناه دادن،؛�713، دفاع کردن 787به حال نخست برگرداندن، برگرداندن� 

 زیرِ بال کسی را گرفتن، زیر بال وپر کسی را؛�660حفاظت کردن 

 جانبداری کردن، تبعیض گذاشتن، مورد؛�گرفتن، کسی را زیر بال گرفتن

612 تشویق کردن، انگیختن ؛�914ظلم قراردادن 

 موجه دانستن، مبرا؛�614، موجه کردن، بهانه آوردن توجیهکردن

دانستن، حقانیت چیزی را اثبات کردن، ضمانت کردن، تصدیق کردن،

960 تبرئه کردن

، معذور داشتن، کاستن اهمیت جرم، بهانه راتخفیفدادن]مجازات[

،960قبول کردن، موجه کردن، موجه دانستن، مبرا دانستن، تبرئه کردن 

بخشیدن، سبک نشان دادن

 پناه؛�، مدافع )حامی، ...( داشتن، ساپورت داشتنتحتحمایتبودن

 660جستن 

⍃ 660 ایمنیQ، 960، تبرئه 787 استرداد

 اتهام928
 ادعانامه،�؛�959 پیگرد قانونی، دادخواهی ؛�، ادعا، تهمتاتهام ]اسم[

کیفرخواست، عرض حال

، پرونده سازی، توطئه، دسیسه، دوزوکلک926، افترا تهمتدروغین



،926، خواهان، شاکی، مدعی العموم، بدگو 955، دادستان آدممتهمکننده

 دادرس، دادیار، عارض ؛�524خبرچین 

، مقصر، مظنون، خوانده، پژوهش خوانده، مدافع، مدعی علیه،متهم ]صفت[

 شخص متهم، متهم ردیف یک ؛�زندانی

، تهمت آمیز، شکایت آمیز، اثبات کننده، مثبته، ازشأن کاهندهمتهمکننده

926

، قابل تعقیب قانونی، قابل پیگرد، قابل اسناد، نسبت دادنی،قابلاتهام

934 شنیع ؛�، محکوم شدنی924نکوهیده 

،�878، تهمت زدن، شکایت کردن، گستاخ بودن متهمساختن ]فعل[

 926 ، بدگویی کردن924تقبیح کردن 

، ادعانامه تنظیم کردن، کیفرخواست تنظیمتعقیبقانونیکردن

541، توطئه کردن، دروغ گفتن 959کردن، دادخواهی کردن 

⍃ 959، دادخواهی 926، بدگویی 924 سرزنش

 درستی . درستکاری929
، درستکاری، امانت، پاکدامنی، پاکی، پارسایی، نجابت،درستی ]اسم[

،933شرافت، اصالت، غیرت، حمیت، صحت، صحت عمل، پرهیزگاری 

،494 حقیقت ،�540وجدان، باوجدانی، شرف، صدق، صداقت، راستگویی 

 عصمت، عفت، عفاف،؛�913، صواب، حق 935، بی گناهی 739وفاداری 

 آقایی، بزرگواری،� بزرگ منشی،؛�979، ایمان، تقوا 950پاکدامنی 

،32، جوانمردی، انسانیت، بزرگی 933وارستگی، آزادگی، پرهیزگاری 

 مجد؛� امنا، امینان، امانت داران، معتمدین؛�913 عدل ،�866، اعتبار 34برتری 

 انسان درستکار،؛�، پارسا، آقا، رادمرد،� مرد، سرور، جنتلمنپهلوان ]صفت[

 احرار ؛� یل، گُرد؛�، فرد بزرگوار937مرد شریف، انسان واال 

 بزرگوار، آبرومند، اصیل، نجیب،،�866، ارجمند 920، محترم شریف

،950حالل زاده، خانواده دار،� بااصل ونسب، درستکار، امین، درست، عفیف 

، آقامنش، انسان،913 باوجدان، بامعرفت، عادل ؛�979مؤمن، متقی، باتقوا 

 افخم، بزرگ،؛�648، پاک 933بزرگوار، مسیحایی، وارسته، پرهیزگار 

اشرف، اقدس، عظام، عظما، عظیم الشأن، علیه، مشرفه، معظم، معظم الیه،

 عالی تبار، پاک نژاد، پاک زاد، پاک، عزیز،؛�866معظم له، اجلّ، خوش نام 

متشخص، عالی مرتبه، رفیع، بلندمرتبه، دارای مقام و منزلتی واال، دارای

 فریور، ماجد ؛� انتقادپذیر؛�920، محترم 741درجه رفیع، عالی مقام، عالیرتبه 

، امین، امانت دار،� موثق، مؤتمن، قابل اعتماد، قابل اتکا، درستکار،معتمد

،739 مطیع ،�540، راستگو 457، مراقب 768صدیق، رعایت کننده 

 ثقه، مصیب؛�903نیکوکار 

، امین )امانتدار، ...( بودن، ازخود امانت نشاندرستکاربودن ]فعل[

 913 عادل بودن ،�540، راست گفتن 933دادن، پرهیزگار بودن 

⍃ 540 راستگوییQ، 933، پرهیزگاری 913، حق 768 رعایت 

# 930 نادرستی 930
، تقلب، بدجنسی، پستی، ناراستی، بی وجدانی، فساد، تباهی،نادرستیN ]اسم[

 فساد اخالقی، رذالت، رذیلت، پست فطرتی، فرومایگی، دنائت،؛�914ناحق 

؛�867 ناکسی، نانجیبی، بدنامی ؛�934خباثت، فرومایگی، دنائت، شرارت 

،934، فسق 934، شرارت 954 خالف قانون بودن ؛�541دروغگویی 

]نادرستی دو تداعی دارد: ؛� پول شویی؛� آشنابازی، پارتی بازی؛�951بی عفتی 

 رجوع495انسان نادرست و مفهوم نادرست.P درموردP نادرستی مفهوم به خطا 

شود.[

، پیمان شکنی، نقض عهد، بدعهدی، عهدشکنی، دبه، عدم رعایتخیانت

؛� وطن فروشی،�603، غدر، خیانت کاری، بی وفایی، دغلکاری، بی ثباتی 769

 حیله،؛�918 فقدان وظیفه ،�541 بی دیانتی، دورویی ؛�738تمرد، سرپیچی 

 عقیده فروشی؛�951 بی عصمتی، زناکاری، بی عفتی ؛�دغلی، ناراستی

، حیله گری، شیادی، نارو، گول زدن، حقه، مکر، حیله، نیرنگ،�نامردی

 بی حمیتی، بی غیرتی؛� ناجوانمردی؛�954 قانون شکنی ،�542فریب 

، متقلب، بدجنس، بی وجدان، خاطی، ناشایسته، نارو،نادرست ]صفت[

 ناسره،؛� پدرسوخته، جلب؛�541، دورو 934نانجیب، فرصت طلب، شرور 

]نادرستP دو معنی دارد: انسان نادرست و مفهوماشتباه، دارای مفهوم نادرست: 

 ناصواب، ناحق، ناحساب، رجوع شود.[495نادرست.P در مورد اخیر به خطا 

 495 ناراست، اشتباهی

، بی شرف، پست، دون، سفله، ناجنس، فرومایه، آشغال، نابه کار،رذل

،954، بدجنس، بدذات، ناکس، جانی، قانون شکن 938شرور، خبیث، نامرد 

 آشغال خور، حقیر، بی وجود؛�816 دنی، لئیم، بخیل، خسیس ؛�934شرور 

، خودفروش، خودفروخته، پولکی، فروشی، رشوه گیر، اجیر،مزدور

 دست نشانده،؛�722 مزدور ◄ گالدیاتور ؛�جیره خوار، عامل، مزدبگیر، حقیر

672 مأمور ،�686عامل 

، خیانت کار، خیانت پیشه، بی وفا، عهدشکن، غدار، دغل، دغلکار،خائن

 فرصت طلب،�542نمک بحرام، مزدور، مزدبگیر، مرتشی، ابن الوقت، شیاد 

 نامرد، ناجوانمرد،؛�738 فتنه جو ،�603 عضو حزب باد ،�541 دورو ،�603

 وطن فروش ؛� مکار، نارو، ناروزن؛�بی حمیت، بی مروت، بی غیرت

، نامردی کردن، نارو زدن، حیله کردن، اخالقیاتنادرستبودن ]فعل[

 تقلب،�541 دروغ گفتن ،�542، فریب دادن 788را زیرپا گذاشتن، دزدیدن 

 خیانت کردن، پیمان شکستن،؛�867کردن، خرده شیشه داشتن، بدنام بودن 

 وطن؛� آجیل خوردن )گرفتن(، رشوه گرفتن، رشوه دادن؛�دبه درآوردن

فروختن 

 بی سروصدا، غافلگیرانه، دروغی؛�، خیانت بار، خیانت آمیزخائنانه ]قید[

 ناشایست ؛�541

⍃ 541 دروغگوییQ، 914، ناحق 788، دزدی 769 عدم رعایت،

954، خالف قانون 934، شرارت 918فقدان وظیفه 

 بی غرضی . ایثار931
 عدم؛�913، بیطرفی، خنثایی، علی السویه بودن، عدل ذینفعنبودن ]اسم[

 دنبال منافع شخصی نبودن، عدم خودخواهی، فروتنی؛�دخالت، کناره گیری

 فداکاری، نثار، وفاداری،؛�897 ایثار، شهادت، سخاوت، نیکخواهی ،�874



، عشق905 رعایت حال دیگران، دلسوزی ؛�901، انسان دوستی 929درستی 

 بی تفاوتی، خنثایی؛� اصالت، بیغرضی،�887

 781، قربانی 781، فدا، قربان، وقف، هدیه نثار

، بیطرف، بی تعصب، غیرشخصی، کناره گرفته، به حقبیغرض ]صفت[

 خنثا،؛�897 فداکار، وفادار، به فکر، مواظب، خیرخواه ؛�868، نجیب 913

 علی السویه ؛� بی دریغ، بدون مضایقه؛�بی تفاوت

، نفعی نداشتن، ذینفع نبودن، خود را فدا کردن،بیغرضبودن ]فعل[

قربان رفتن، برای دیگری مردن، نفع شخصی نداشتن، نفع شخصی را در

 781  نثار کردن، تقدیم کردن، هدیه کردن، دادن؛�نظر نگرفتن

⍃ 781 دهش

 خودخواهی932
، خودپسندی، خودپرستی، نارسیسیسم، خودبینی،خودخواهی ]اسم[

 ترضیۀ نفس،؛�873 تکبر ،�871خودستایی، منیت، تفرعن، عجب، غرور 

؛�، اندیویدوالیسم، فردگرایی943تسلیم خواهشهای نفسانی، عدم اعتدال 

 صیانت ذات، بقای نوع ؛�911 حسادت ،�816مال اندوزی، خست 

،�873، خودپسند، خودپرست، خودبین، متفرعن، متکبر خودخواه ]صفت[

،�859، حریص 912 طماع ،�816 مال پرست ،�816 خسیس ،�871مغرور 

 873 شخص خودخواه، نارسیست، شخص متکبر ؛�فرصت طلب

، فقط خود را دیدن، خودستایی کردن، منم گفتن،خودخواهبودن ]فعل[

778همه چیز را برای خود خواستن، نگهداشتن 

⍃ 871 غرورQ، 873 تکبر 

 پرهیزگاری933
، قداست،950، پرهیزکاری، پارسایی، عفت، پاکدامنی پرهیزگاری ]اسم[

، درستکاری،979انسانیت، پای بندی به اصول اخالقی، عصمت، عفاف، تقوا 

 رهایی ازتعلقات دنیوی، وارستگی،؛�917، اخالقیات 913، عدل 929درستی 

 پاکی،؛� بزرگواری، نجابت،�855[، آزادگی، جوانمردی 979 تقوا ◄]

 تخلی ؛�صافی، پارسایی، صالح بودن

، خصایل پسندیده،917، محسنات، مناقب، اخالقیات فضایلاخالقی

917 شرف، وجدان ؛�لیاقت، انسانیت، وارستگی، انصاف،� بیطرفی

، عفیف، پاکدامن، پارسا،979، پرهیزکار، باتقوا پرهیزگار ]صفت[

 مسیحایی، باوجدان،؛�929، شریف 913، عادل 913وارسته، به حق 

 خداترس ؛�976 قدیس، خداشناس، مؤمن ؛�917 موظف ؛�بامعرفت، انسان

؛�، درمقابل وسوسه ایستادگی کردن، دوری کردنپرهیزگاربودن ]فعل[

942پرهیزیدن 

⍃ 979 ، تقوا950، عفت 935، بی گناهی 929، درستی 913 حق

 شرارت934
، شیطانی بودن،936 گناهکاری ،�616، تبهکاری، شرّ شرارت ]اسم[

؛� ضعف اخالقی، انحراف�؛�914، خطاکاری، بی عدالتی 969دیوخویی 

، نادرستی951، بی عفتی 738شیطنت، بدذاتی، بدجنسی، فضولی، آشوبگری 

،938 اشرار،� بدکاران، تبهکاران، آدم پست فطرت ؛� دشمن تراشی؛�930

938اوباش 

، فجور، فساد، تقصیر، عیب، خطا، ناپرهیزی، فسق وفجور،فسق

 ضعف اخالقی، انحراف، انحراف� جنسی، کم مایگی، ضعف؛�خالف کاری

 954، قانون شکنی 936، جرم، بزه 163

، تبهکار، گناهکار، نابه کار، بدذات، خبیث، ملعون، مخبط،شرور ]صفت[

،930، دارای فساد اخالقی، ناجنس، ناجور، بدجنس، نادرست ▼تباه، فاسد

، متظاهر969، شیطانی 936 مقصر ،�898، بدخواه 914، ناحق 980بی دین 

 آتش پاره،؛� عامی، بی نزاکت؛� ناباب، نااهل، ناتو، حقه باز، ناجوانمرد�؛�850

 954حرامزاده� 

، مفسد، آلوده، ناپاک، فاسق، بدکار، منحرف، مخبط، تباه، بیشرم،فاسد

 ، گمراه، عیاش، بچه باز930حیوان صفت، دیوصفت، وحشی، رذل 
؛�163، سست عناصر، کم مایه، حرامزاده،� ناپاک، ضعیف ضعیفالنفس

647 آمادۀ وسوسه، جایزالخطا، معیوب، ناقص ؛�604ولنگار، ول 

 924، نکوهیده 924، وقیح، زشت، مفتضح، خارج از نزاکت، مذموم شنیع

، لغزیدن، کجراهه رفتن، تباه شدن، تغییر عقیده دادنشروربودن ]فعل[

655  سقوط کردن، زوال یافتن،�603

، فاسد کردن، به تباهی انداختن، منحرف کردن،بهتبهکاریکشاندن

612وسوسه کردن 

⍃ 951، بی عفتی 936، گناهکاری 930، نادرستی 914 ناحق،

980بی تقوایی 

 بی گناهی935
، معصومیت، عصمت، دستان پاک، وجدان پاک، وجدانبیگناهی ]اسم[

 تبرّا، عذر موجه، بهانۀ مقبول، بهانۀ وارد،؛�راحت، شماتت ناپذیری

 صاف و سادگی، ناآزمودگی، کودکی، بی تجربگی،؛�خدشه ناپذیری

، پرهیزگاری950 خلوص، پاکدامنی ؛� بی آزاری؛�699بی تزویری، خامی 

 آش نخورده و دهن سوخته ؛�929 فقدان فساد، فسادناپذیری، درستی ؛�933

 مبرا، بی تقصیر، خدشه ناپذیر، پاک،�646، معصوم،� کامل بیگناه ]صفت[

 بی ضرر،؛�▼ مظلوم؛�699، خام، بی تزویر 491 بی تجربه، نیاموخته ،�648

 فرد بی گناه، فرشته، طفل معصوم،� طفلکی،؛�بی آزار، مثل فرشته ها، مالیم

زبان بسته، ابله 

از ظن، بهانه دار،� قابل ، بری960، مبرا، بری ▲، غیر مسئول، بیگناهنامجرم

بخشش، بخشودنی، محکوم له

،�825، مصیبت زده 175  مفعول،�596، ستم دیده، ستمکش، مجبور مظلوم

، منهزم،745، مغلوب، تحت سیطره، تسلیم، تابع 739مطیع 

728 شکست خورده

، بهانه داشتن، چیز اقرار کردنی نداشتن، قصد بدیبیگناهبودن ]فعل[

 خود را بری کردن،�699نداشتن، خام بودن 

، ستم بردن )کشیدن، دیدن(، مورد ظلم قرار گرفتن مظلومبودن



⍃ 933 پرهیزگاری

 گناهکاری . مجرمیت936
، مجرمیت، خالف کاری، جنایت، وحشی گری،گناهکاری ]اسم[

، خودفروشی951، تقصیر، بی عفتی 934، معصیت، شرارت 954قانون شکنی 

 همدستی، دخالت، تبانی، زدوبند، بندوبست، گاوبندی، شراکت؛�951

؛�درجرم، معاونت، معاونت درارتکاب جرم، شریک جرم بودن، مداخله

؛�788، دزدی 788 کالهبرداری، اختالس ؛�عصیان، بار گناه، وجدان معذب

 707 مجرم، معاون، همدست ؛�پول شویی

، فسق وفجور، خالف کاری،934، جرم، تقصیر، گناه، لغزش، فسق بزه

، ناحق918 فقدان وظیفه ؛� فول، خطا؛�954جنایت، خالف، قانون شکنی 

 پروندۀ کیفری )جزائی( ؛�898، عمل بیرحمانه 914

، گناهکار، عاصی، معصیت کار، مجرم، بزهکار، محکوممقصر ]صفت[

 سابقه دار ؛�924، مظنون، مداخله گر، متهم، نکوهیده 961

، گناه کردن، مرتکب گناه شدن، لغزیدن، ازراهگناهکاربودن ]فعل[

، منحرف شدن980، بی تقوا بودن 977راست منحرف شدن، بدعت کردن 

 تبانی کردن، شریک جرم بودن، همدست مجرم؛�495، خطا کردن 282

 جنایت کردن، مرتکب جرم؛�770اصلی بودن، ساختن، سازش کردن 

شدن، خالف کردن، خطا کردن، قانون را رعایت )اطاعت( نکردن،� قانون

954 را نادیده گرفتن، قانون را شکستن

⍃ 951، بی عفتی 961، محکومیت 934 شرارت

 انسان واال937
، انسان نمونه، ابرمرد، آدم نازنین، شخص فرشته خو،انسان واال ]اسم[

؛�646شخص نیک سیرت، شخص شریف، مرد خوب، امام، نمونۀ کمال 

؛� پیر، مراد، قطب، شیخ؛� علی )ع(، مولی الموحدین؛�975مصطفی، پیامبر 

، معصومین،979 زاهد ؛�929جهان پهلوان، پوریای ولی، تختی، پهلوان 

، دلیرمرد،�901؛  انسان دوست 897 آدم خیرخواه ؛�935معصوم، فرد بیگناه 

 پارسا،؛� واال، اجلّ، اشرف،� عظما؛� مادر؛�537 آموزگار ؛�855فرد شجاع 

اهل، راد، رادمرد،� جوان، جوانمرد 

⍃ 646 کمالQ، 979 تقوا

 نامرد938
، بدکاره، شخص مطرود، مردک، آدم شیطان صفت،نامرد ]اسم[

603 عضو حزب باد ،�867خیانت کار، خائن، آشغال، نااصیل، لکۀ ننگ 

892، سلیطه 904، زن هرزه 952، بدکاره، نانجیب، زن بی بندوبار پتیاره

، فرومایه، دغل باز، آدم رذل، ولگرد، جانی، حیوان،آدمپستفطرت

 اَجامر؛�603 عضو حزب باد ،�545، متقلب 904بی شرافت، آدم بی شرف 

)اَجامره( 

 اراذل، مافیا، چماقدارها، الواط،� الت، ولگرد، لومپن،،�869، خیل اوباش

365حیوان 

 جانور، آدم ددمنش،؛�904، آدم پلید، ام الخبائث، دد آدماهریمنصفت

 روح پلید، هیوال،؛�735حیوان، آدمخوار، آدم سنگدل، سادیست، دیکتاتور 

 969غول، غول بیابانی، جن، دیو 

⍃ بی عفتی944؛ نفس پرستی 952، هرزه 938، نامرد 904 بدکار ،

951 

 توبه939
 دلشکستگی، افسوس،،�830، ندامت، ندبه، پشیمانی، تأسف توبه ]اسم[

 طلب؛�936 احساس گناه، گناهکاری ،�526 اقرار، اعتراف، افشا ؛�اعتذار

 آیین توبه؛�941، کفاره 941مغفرت، طلب حاللیت، استغفار، دلجویی 

 603 توبۀ مکرر، تلون مزاج، بی ثباتی ؛�941

 شخصیت اصالح شده؛�945 مرتاض ؛�، تائب، شخص توبه کارتوابین

 متنبه،،�830، نادم، تائب، توبه کار، پشیمان، متأسف توبهکرده ]صفت[

 941هشیارشده، عذرخواهی کننده، دلجویی کننده 

، شرمنده شدن، شرمسار بودن، پشیمان شدن، اقرارتوبهکردن ]فعل[

، متأسف941، کفاره دادن 941 پوزش طلبیدن، دلجویی کردن ،�526کردن 

 توبه؛�603 تغییر عقیده دادن ،�536 درس گرفتن، یاد گرفتن ،�830شدن 

دادن، آب توبه برسر کسی ریختن

⍃ 830 پشیمانیQ، 941 دلجویی 

# 940 تداوم گناه 940
، لجاجت در گناهکاری، عدم اظهار پشیمانی، توبهتداومگناه ]اسم[

؛�906 سختدلی، بیرحمی ؛�602نکردن،� گردنکشی، سرسختی 

 980 گمراهی، ضاللت، بی تقوایی؛�938اصالح ناپذیری، نامرد 

، سرپیچی کننده، لجوج، کله شق934، سختدل، شرور غیرتائب ]صفت[

 گمراه؛� پوست کلفت، یکدنده،�602

، لجاجت کردن، دل خود را سخت کردن، بازهمتوبهنکردن ]فعل[

کردن

⍃ 602 سرسختی 

 دلجویی . پوزش941
، استمالت، جلب رضایت، تحبیب، تسکین خاطر، جبراندلجویی ]اسم[

 عذرخواهی، پوزش، معذرت،؛�مافات، طلب عفو ، طلب بخشایش، استرحام

 جبران، پرداخت غرامت، پرداخت تاوان،؛�معذرت خواهی، اعتذار، استغفار

؛�787 دیه، قصاص، اعاده، استرداد� ؛�تالفی، جبران خسارت، جبران زیان

؛�939ترحیم، طلب آمرزش و مغفرت، طلب حاللیت، طلب آمرزش، توبه 

 تفقد ؛�614 عذر، بهانه ؛� جلب ترحم، ننه من غریبم درآوردن؛�استغفراهلل

 قربانی، فدیه، نذر،؛�719 رفع اختالف، برقراری صلح ؛�، مکافاتکفاره

150 سپر بال، وجه المصالحه،� جایگزینی، جابه جایی ؛�981استغفار، پرستش 

،945، ریاضت 939، شعائر توبه، اقرار به گناه، اعتراف، توبه آیینتوبه

 اَحیا، دعای ندبه، دعای توسل،؛�964 وسیلۀ  تنبیه ،�648وضو، استحمام 



دعای کمیل، رازونیاز، گریه، گریه وزاری، شب زنده داری،

قرآن به سرگذاشتن� 

، معذرت خواه، عذرخواهی کننده،939، توبه کرده دلجوییکننده ]صفت[

787 جبران کننده، برقرارکننده ،�648پاک کننده 

 عذرخواهی؛�، جبران کردن، خسارت پرداختندلجوییکردن ]فعل[

کردن، معذرت خواستن، پوزش خواستن )طلبیدن(،رضایت طرف را جلب

؛�787، اعاده کردن، برگرداندن 719 فرونشاندن، صلح کردن ؛�کردن

آمرزش خواستن )طلبیدن(، بخشش خواستن )طلبیدن(، عفو خواستن

)طلبیدن( 

، نماز خواندن، روزه گرفتن، نذری دادن، قربانی کردن،کفارهدادن

 استخوان سبک؛�▲ حاللیت طلبیدن، آمرزش خواستن؛�963مجازات شدن 

526 اعتراف کردن، اقرارکردن ؛�939کردن، توبه کردن 

⍃ 939 توبه

 امساک . اعتدال942
 امساک، پرهیز، قناعت، تفریط،؛�177، میانه روی، مالیمت اعتدال ]اسم[

، گیاه خواری،946 روزه ؛�950، عصمت، پاکدامنی 747خودداری 

 توکل، رضا به قسمت، خرسندی،؛� پرهیزانه�؛�خام خواری، خام گیاه خواری

،�620 اجتناب ؛�933 ریاضت، امتناع، جلوگیری، پرهیزگاری ؛�828رضایت 

 خودداری ازحرف زدن، فروگذاری، تقیه، کتمان،؛�674عدم استفاده 

 سرکوب امیال،؛�747 خودداری ◄غمض کالم، مالحظه، خودسانسوری 

[321، سال تحویل 28، تساوی 28تعادل ≠ ]؛�فرونشانی

؛�946، گیاهخوار، روزه دار 945، مرتاض 933، پرهیزگار ممسک ]صفت[

 816 خسیس ،�814مقتصد 

،�814، مقتصد ▲، ممسک933، میانه رو، مالیم، قانع، پرهیزگار معتدل

 816خسیس 

 میانه رو؛�، جانب اعتدال را رعایت کردن، پرهیز کردنپرهیزیدن ]فعل[

 قانع بودن،؛�946 روزه گرفتن، گرسنگی کشیدن ؛�177بودن، مالیم شدن 

قناعت کردن، ساختن 

⍃ 948، هشیاری 945، ریاضت 747، تحدید 177 مالیمت 

 اسراف . عدم اعتدال943
 اسراف، زیاده روی، افراط، پرخوری، مصرف گرایی،؛�عدماعتدال ]اسم[

 تفنن؛�944 نفس پرستی ،�637ریخت وپاش، بریزوبپاش، زیادت 

، زیاده رو، افراطی،� اکول، مصرفی، پرخور، اهل بروبیا،مسرف ]صفت[

 نامعتدل، افراط کننده؛�815ولخرج 

، بار کردن، درگناه غلتیدن، خوشگذرانی کردن،زیادهرویکردن ]فعل[

، پرخوری کردن949 مست شدن ،�637 وافر بودن ،�815ولخرجی کردن 

949، معتاد شدن 947

⍃ 815 ولخرجیQ، 949، مستی 947، پرخوری 944 نفس پرستی 

 نفس پرستی944
، هواپرستی، شهوت رانی، خوش گذرانی، هوسرانی،نفسپرستی ]اسم[

 فقدان معنویت، مادیت؛�هوسبازی، الواطی، عشرت، هدونیسم، اپیکوریسم

 شهوت، هواوهوس، هوای نفسانی، هوای نفس، شهوات بهیمی و؛�319

،�824 خوشی ،�637، تنعم، وفور 376سبعی، لذت جسمانی، لذت فیزیکی 

،947، پرخوری 951 فسق، فسق وفجور، بی عفتی ؛�943افراط، عدم اعتدال 

 هیزی ؛�837عیاشی 

، هوسباز، هوسران،� هواپرست، خوش گذران،نفسپرست ]صفت[

آتشی مزاج،� شهوتی، حشری، هیز، ناپاک، بی کار، الواط،� عیاش، پرخور

 آدم نفس پرست، آدم پرخور؛�951، ول، هرزه، بی عفت 943، مسرف 947

 949، شخص معتاد 949، شخص مست 952، زن بی بندوبار 947

 319 ، نفسانی، جسمانی، نفس پرستانه، مادیشهوانی

⍃ 952، رند و هرزه 951، بی عفتی 943، اسراف 376 لذت،

974المذهبی 

 ریاضت945
،941، زهد، مرتاضی، کشتن احساسات، کفاره ریاضت ]اسم[

942، اعتدال 946 روزه گرفتن ،�883گوشه گیری 

، شیخ، قلندر، صوفی، یوگی، درویش، تارک دنیا،979، زاهد مرتاض

 ]حالت صفتی:؛�942 آدم پرهیزگار ،�883منزوی، خلوت نشین، آدم تنها 

[▼ریاضت کش

، معتکف، تارک735، زاهد، زاهدمنش، سختگیر ریاضتکش ]صفت[

 ]حالت اسمی:؛�942، معتدل 979 باتقوا ،�883دنیا، گوشه نشین، گوشه گیر 

[ ▲مرتاض

⍃ 946، روزه 942 امساک 

 روزه گرفتن946
 کمیابی،�859، پرهیز غذایی، رژیم غذایی، اشتها روزهگرفتن ]اسم[

 پرهیز معنوی، امساک؛�636

؛�145، اعتصاب غذا، اعتصاب 945، ماه رمضان، پرهیز، ریاضت روزه

ناشتا

،942، روزه گیر، روزه، درحال روزه، ممسک روزهدار ]صفت[

859  ناشتا، گرسنه؛� قحطی زده،�636کم تغذیه شده 

، روزه گرفتن، دلش ازنا رفتن، گرسنه بودنگرسنگیکشیدن ]فعل[

942 پوست و استخوان� بودن، رژیم گرفتن، پرهیزیدن ،�859

⍃ 945 ریاضت 

 پُرخوری947
، شکمبارگی، دلگی، حرص، سیری ناپذیری، ناپرهیزی،پُرخوری ]اسم[

859، اشتها 943، عدم اعتدال 301بخوربخور،� بزم 

، شکمباره، شکمو، دله، بخور، اکول، سیری ناپذیر، حریصپرخور ]صفت[



 آدم پُرخور،؛�195 خیکی، شکم گنده، چاق وچله، چاق ؛�859 گرسنه ،�859

 301 آشغال خور، حیوان پرخور، ملخ، مصرف کنندۀ غذا

، ناپرهیزی کردن، بار کردن، نجویده قورت دادن،پرخوریکردن ]فعل[

، حرص زدن، سیر نشدن، سیری301نشخوار کردن، لمباندن، خوردن 

نداشتن 

⍃ 943، اسراف 301 غذا

 هشیاری )عدم مستی(948
 مخالفت باشرب خمر، تدین،؛�، هوشیاری، عدم مستیهشیاری ]اسم[

؛�834 وقار ،�678 بیداری، آگاهی، فعالیت فکری، فعالیت ؛�942کفاره دادن 

 نوشابۀ؛�942پرهیز ازمسکرات، پرهیز ازمشروب، پرهیز، امساک، اعتدال 

301 نوشیدنی ◄بدون الکل، ماءالشعیر، شربت، عرق )گیاهی( 

، هوشیار، به هوش، غیرمست، ممسک، پرهیزگار، معتدلهشیار ]صفت[

678 دارای فعالیت ◄ بیدار ؛�942 آدم پرهیزگار ◄ شخص هشیار، ؛�942

، تخمیر نشده، بدون الکل غیرالکلی

، متدین بودن،� از مسکرات پرهیز کردن، پرهیزیدنهشیاربودن ]فعل[

942

⍃ Q942 امساک 

 مستی . اعتیاد949
،�837 شُرب خمر، میگساری، عیاشی ؛�943، سُکر، عدم اعتدال مستی ]اسم[

 سکسکه، لغزش زبان،؛� ِکیف، بیخودی، نشئگی، خلسه؛�نوشیدن شراب

 خماری،؛� ساغرریزی؛�301، شرب 301 بزم ؛� عربده؛�580مشکلِ سخن 

 مسکرات، شراب، می، مشروب،؛� الکلیسم؛�سرگیجۀ روز بعد، سردرد

◄ میکده، میخانه، بار ؛�301 نوشیدنی ◄شراب سیب، شراب خرما، سکر 

301محل تغذیه 

 ]مواد؛� نارکوز؛� خلسه، نشئگی؛�، آلودگی، نارکوتیسم، مصرفاعتیاد

[ 658مخدر 

، سرمست، کیفور، دیوانه، سیاه مست، الکلی، عرق خور،مست ]صفت[

 دارای سردرد،؛� شنگول، کیفور، پاتیل، الکی خوش؛� مستانه؛�می خواره

837 شخص مست، مشروبخوار، عیاش ؛�خمار

943، دائم الخمر، مسرف همیشهمست

، آلوده، تریاکی، ناسی، افیونی، بنگی معتاد

، شنگول، کیفور نشئه

، مسکر، سکرآور، مست کننده، گیرا، اعتیاد آور، برانگیزندهمستیآور

821

؛�، مست کردن، سرمست شدن، ازخود بی خبر شدنمستشدن ]فعل[

 خودرا ساختن، سرحال؛�837، عیاشی کردن 301باده خوردن، نوشیدن 

شدن 

، سرمست کردن، سرحال کردن، کیف دادن، روح دادنمستکردن

 خماری را برطرف� کردن ؛�821

، اعتیاد داشتن، معتاد بودنمعتادشدن

، آلوده کردنمعتادکردن

، حال کردن، کیفور شدن نشئهشدن

⍃ 837، سرگرمی 301 غذاQ، 943 اسراف 

950 Q950 عفت . پاکدامنی #
، عفت، عفاف، پاکی، عصمت، معصومیت، بی گناهی]اسم[پاکدامنی

؛�942 امساک، اعتدال ؛�874، فروتنی 933، اخالص، پرهیزگاری 935

 تمیزی، پاکی، طهارت،؛�44، صافی، قاطی نداشتن، سادگی 44خلوص 

 648پاکیزگی مادی، پاکیزگی 

، جانماز آب کشیدن، عفت فروشی، شرم ظاهری، فروتنیمقدسمآبی

850 تظاهر ،�874

 راهبه،،�895، پاکدامن، دوشیزه، دختر ازدواج نکرده ▼، عفیفباکره

 دست نخورده ؛�986روحانیت سایر ادیان 

، پاکدامن، باعفاف، آفتاب مهتاب ندیده، منزه، معصوم،�عفیف ]صفت[

 شریف،�874 فروتن ؛�942، پارسا، پرهیزگار، ممسک، معتدل 935بیگناه 

 طاهر، نزیه، تمیز،؛� محجوب، محجبه، ساده پوش؛�933، پرهیزگار 929

 درست، راست، ناب، سره، صافی،؛�427 سفید ،�648پاکیزه، پاک 

 ▲ باکره؛�44، ساده 44بی آالیش، خالص 

 ریاکار،،�850، زهدفروش، زاهدمآب، خشکه مقدس، متظاهر مقدسمآب

979زاهد 

⍃ 874 فروتنیQ، 933 پرهیزگاری

 بی عفتی951
، هرزگی، فساد، ضاللت، انحراف،� ولگردی، زشتی،بیعفتی ]اسم[

 زنبارگی،؛�944بی شرمی، بی حیایی، فسق، شهوت پرستی، نفس پرستی 

 معصیت،؛�زناکاری، عیاشی، الواطی،� هیزی، چشم چرانی، هوسرانی

، ناپاکی44 آمیختگی، آلودگی، ناصافی، عدم خلوص ؛�936گناهکاری 

 رسوایی؛�649 کثافت ،�649

، زنا، خیانت، زنای محصنه، زنای بامحارم، لواط،رابطۀجنسیممنوع

امردبازی،� بچه بازی، هم جنس بازی، هموسکسوالیسم

، زنای به عنف، هتک ناموس،� بی سیرتی، جرایم جنسیتجاوزجنسی

 روسپی، زن بدکاره، فاحشه،؛�، فحشا، روسپی گری، معصیتخودفروشی

 904 زن هرزه ◄قحبه، جنده، خودفروش، هرجایی، 

، آلوده، الابالی،934، بی عصمت، رسوا،� نامحجوب، فاسد بیعفت ]صفت[

 کثیف؛� ناصاف، ناسره،�649، ناپاک 43 ناخالص ؛�بی حیا، بی شرم، لش

 قبیح، زشت؛� چرک، نجس،�649

، فاسق، هیز، ناپاک، بی بندوبار، بدکار، زناکار، سرکش، الواط،هرزه

 859، حریص 944ولنگار، شهوت پرست، شهوانی 

؛�، بی وفا84، نامشروع، هموسکسوال،� غیرطبیعی خارجاززناشویی

 اواخواهر، مخنث ؛�محصنه



 خالص؛�859، زنا کردن، شهوت داشتن، میل داشتن عفیفنبودن ]فعل[

، خلوص نداشتن43نبودن 

، بیراه282، گمراه کردن، ازراه به در کردن، منحرف کردن فاسدکردن

کردن، به بیراهه کشیدن )کشاندن، انداختن(، به ضاللت کشاندن، بدآموزی

 ، فاسد کردن، به فساد کشاندن، اغوا کردن، فریفتن، فریب535کردن 

 فساد؛� تجاوز کردن، ربودن،� بیسیرت کردن، ازراه به در بردن،�542دادن 

اخالقی پدید آوردن، افساد کردن، احلیل زدن 

⍃ هرزه904، بدکار 938، نامرد 944، نفس پرستی 934 شرارت ،

936، گناهکاری 952

 هرزه952
؛�، مرد هرزه، عیاش، زن باز، زن باره، فاسق، فاجر، دیوث، قرمساقرند ]اسم[

 هیز، چشم چران ؛�ژیگولو، دون ژوان

، خراب،938، بدکاره، نانجیب، پتیاره 904، زن هرزه زنبیبندوبار

892 سلیطه ؛�آتشکی، ولنگ وواز، خانم رئیس

887، معشوقه، رفیقه، صیغه، معشوق مِتِرس

⍃ 904، بدکار 938؛ نامرد 951، بی عفتی 944 نفس پرستی 

953Qقانونیت 
، مطابقت با قانون، شناسایی رسمی، رسمیت، صالحیت،قانونیت ]اسم[

 روال دادگاهی، جریان معمول کار دادگاه؛�اهلیت، اصالت اللزوم

، مطابقت با شرع، مطابقت با فقه، اباحت، اباحه مشروعیت

 الیحه،؛� توشیح، انتشار؛�، تصویب، وضع قوانین، تقنینقانونگذاری

 قوۀ مقننه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص؛� مجلس شورای اسالمی؛�طرح

692 قانون گذار،� عضو شورا ؛�مصلحت، مجلس خبرگان

، قوانین، مجموعۀ قوانین، حقوق، آیین، یاسا، هنجار، مقررات،قانون

 قانون مدنی، قانون تجارت،؛� قانون اساسی؛�81 قاعده ◄ناموس، ضابطه 

 قانون هامورابی،� قانون عتیق؛�قانون مالیاتها، قانون تعزیرات، قانون قصاص

 آیین نامه، اساسنامه،؛�، یاسای چنگیزی▼ قانون شرع◄)قانون موسی( 

 آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی؛�مقررات، بخش نامه،� بخشنامۀ دولتی

، اصل496 اصل ؛� ماده قانون، ماده واحده؛� اصل، مواد قانون اساسی؛�کیفری

 رسم،؛�737، مجوز 737، دستور 737، حُکم 475، اصل مسلم 496موضوعه 

 610عُرف 

 موضوعات فقه: قضا،؛�976، سنت، حدیث 973، فقه، الهیات قانونشرع

 اصول فقه، احکام،؛�قصاص، روابط رعایا و حکام، ارث، ازدواج، طالق

 عشر، خمس،؛� اعاده، استحاله، استحباب، انفال؛�احکام اولیه، احکام ثانویه

 قانون عتیق )قانون موسی(، ده فرمان؛�809زکات، مالیات 

؛� حقوق کیفری )مدنی، ...(؛�، علم حقوق، فلسفه حقوق، فقهحقوق

حقوقدانی، مشورت حقوقی، وکالت، مشاورۀ قضایی

 نافذ،؛�، حقوقی، مقنن، شرعی، مشروع، حالل، مباح، رواقانونی ]صفت[

،917، رعایت شونده، الزام آور 756، مجاز 913دارای اعتبار، بی شبهه، به حق 

؛�928 قابل پیگرد، قابل اتهام ؛� مجلسی، مقننه؛�739 مطیع ؛�350جاری 

81 به قاعده ◄ قانون مند ؛�مافی الذمه

، به طور رسمی شناختن، به رسمیت شناختن، تصویبقانونیکردن ]فعل[

 قانون؛�737، توشیح کردن، حکم صادر کردن 488کردن، صحه گذاشتن 

وضع کردن، قانون گذاری� کردن، نهادن، مقرر کردن، قرار دادن، بستن،

 ازمجلس گذشتن، به تصویب؛�تعیین کردن، مقرر کردن، وضع کردن

رسیدن

⍃ 959، دادخواهی 955 دادگستری

 غیرقانونی954
، غیر قانونیت، اشکال قانونی، کار خالفخالفقانونبودن ]اسم[

 رأی غلط، سوءقضاوت، عدم تشخیص؛�قانون، کار خالف قاعده، محرمات

 بازار سیاه؛�▼، بطالن، بی قانونی734 بی قاعدگی، بی نظمی، هرج ومرج ؛�481

، نقض قانون، تجاوز، قهر، وحشی گری، خشونت، مجرمیت،قانونشکنی

، بی عدالتی936، گناهکاری 930خالف کاری، تخلف، جنایت، نادرستی 

 781 هدیه ◄ ارتشا، رشوه خواری،� رشوه ؛�306، پا فراتر گذاشتن 914

 فقدان قانون، بی نظمی، موج جنایت،؛�، تجاسر، تمرد، سرپیچیبیقانونی

؛�735، استبداد، زور 916، لینچ، غارت، غصب 734آنارشیسم، هرج ومرج 

هیچ گرایی، هیچ انگاری، نیهیلیسم 

 بی قاعده، نامنظم،؛�، خالف قانون، نامشروع، غصبیغیرقانونی ]صفت[

 928 قابل اتهام ؛�752 منسوخ ؛�914، ناحق 757 قدغن، حرام ؛�بی رویه

، مجرم، جنایتکار، جانی، باسابقه، مرتکب، گناهکار، مقصرقانونشکن

 همراه با قانون شکنی،؛�769 خالفکار، متخلف، بی قید ؛�، راشی، مرتشی936

 916، بدون مجوز 786کیفری، جنایی، جنایتکارانه،� غارتگرانه، بردارنده� 

، بی نظم، الکی، بی حساب، بی حساب وکتاب، هردنبیل،بیقانون

 اداره نشدنی، غیرقابل کنترل،؛�734به هم ریخته، پرهرج و مرج 

735، مستبد 738 سرکش ؛�افسارگسیخته

، نامشروع، بی نام ونشان، بی پدرومادر، بی کس وکار، بی ریشه،حرامزاده

 بچۀ حرامزاده، ولدالزنا، زیر بوته به عمل آمده؛� حرامزادگی�؛�بی اصل ونسب

،757، ازحقوق بی بهره کردن، قدغن کردن غیرقانونی کردن ]فعل[

 752 ، لغو کردن963مجازات کردن 

، کار خالف قانون انجام دادن، قانون را زیر پاقانونراشکستن

،916گذاشتن، خالف کردن، مرتکب جرم شدن، رشوه دادن، حق نداشتن 

 936، گناهکار بودن 930نادرست بودن 

⍃ 930، نادرستی 916، فقدان حق 914، ناحق 757 ممنوعیت

 دادگستری . قضا . قضاوت955
، اختیار قانونی، حق قضاوت، رسمیت، اهلیت،صالحیتقضایی ]اسم[

؛�733 حوزۀ قضایی، منطقۀ نفوذ، حاکمیت، حکمرانی ،�622حیطۀ کار 

تشکیالت قضایی، دادگستری، قوۀ قضاییه، دیوان عدالت اداری، شورا

959 محاکمه ؛�956 دادگاه ؛�692



، قضا، صدور رأی، صدور حکم، اظهارنظر، نتیجه گیری، استنتاج،قضاوت

 اجرای قانون، رعایت؛�737، حکم 959 تصمیم، رأی دادگاه ؛�480تشخیص 

768 

، قانون گزار،� وزیر دادگستری، رییس قوۀ قضاییه، قاضیمجریقانون

 دادگاه صحرایی، دادگاه نظامی، دادگاه؛�733، پلیس قضایی، منصب 957

 اجرائیات ؛�956

، پلیس، نیروی انتظامی، آگاهی، کمیته، ژاندارمری، پلیسشهربانی

 پاسبان، سرکار،؛�راهنمایی و رانندگی، پلیس ضدشورش، گارد، کاله سبزها

؛� اطالعات؛� پلیس جنایی، پلیس قضایی؛�آژان، آجان، ژاندارم، عسس

اجرائیات، انتظامات 

928 آدم متهم کننده ◄، دادرس، دادیار، مدعی العموم دادستان

 حقوقی،�689، صالح، قضایی، اداری، اداره کننده صالحیتدار ]صفت[

⍃ قاضی956، دادگاه 953، قانونیت 733، اقتدار 480 تشخیص ،

959، دادخواهی 958، حقوقدان 957

 دادگاه956
 دیوان داوری بین المللی؛�، مسند داوری، قوۀ قضاییهدیوانداوری ]اسم[

الهه

، محکمه، دیوان عالی تمیز، دیوان عالی کشور، دیوان عالی کیفر،دادگاه

دادگاه نظامی، دادگاه صحرایی، دادگاه انقالب، دادگاه شهرستان، محکمه

 دیوان؛�بدایت، دادگاه پژوهشی، محکمۀ استیناف، دادگاه انتظامی قضات

480 مرجع نظردهنده ؛�عدالت اداری

، کاخ دادگستری، مسند قضاوت، جایگاه متهم، تریبوناتاقدادگاه

955، دادگاهی، صالح، صالحیت دار داوری ]صفت[

⍃ 692 شوراQ، )955 دادگستری )قضا

 قاضی957
، حاکم شرع، داور، حَکَم، خبره، رئیس دادگاه، امین صلح،قاضی ]اسم[

 مرجع، مرجع؛� سلطان، شاه، پادشاه؛�دادرس، هیئت دادرسان، هیئت داوران

 قاضی القضات؛�480نظردهنده 

 هیئت حل؛�، ژوری، هیئت داوری، عضو هیئت منصفههیئتمنصفه

اختالف

⍃ 956، دادگاه 955، دادگستری 480 تشخیص 

 حقوقدان958
، فقیه، قانون دان، مشاور حقوقی، متخصص حقوق جزایی،حقوقدان ]اسم[

حقوقدان کیفری

، مدعی، وکیل پایه یک دادگستری، وکیل مدافع، وکیلوکیلدعاوی

انتخابی، وکیل تسخیری، وکیل معاضدتی

، سردفتر، سردفتر اسناد رسمی، رییس دفترخانه اسناد رسمی،محضردار

 دفتر ازدواج و طالق؛�دفتریار

، محضری، دفتریفقیهانه ]صفت[

⍃ 955 دادگستری 

 دادخواهی959
، تظلم، دادجویی، مرافعه، اعادۀ حیثیت، شکایت، اعالمدادخواهی ]اسم[

؛� دعوای حقوقی، اقدام قضایی، مناقشه حقوقی؛�709جرم، منازعه، مناقشه 

موضوع دعوی، متنازع فیه، موضوع دادخواهی، ادعا، مدعی به، خواسته،

 دعوی، اقدام قانونی، اقامۀ دعوا، ایراد، مراحل؛�ادعای غبن، ادعای شرف

 مباشرت ؛�532، اظهار، تأکید 928، اتهام ▼قضایی

؛�، آیین دادرسی، جریان کار در دادگاه، جریان دعویمراحلقضایی

؛� حکم، قرار؛�آیین دادرسی کیفری ، آیین دادرسی مدنی، اصول محاکمات

احضاریه، خواست برگ، احضارنامه، حکم تفتیش، اجازه تفتیش، اجرائیه،

 استشهاد، استشهاد محلی،؛� اقامۀ دعوا، ایراد؛�▼اخطار، دادخواست�

 بازداشت، کفالت، ضمانت، دستور احضار زندانی،� ابالغ؛�737درخواست 

 احاله، تجدیدنظرخواهی، استیناف، پژوهش خواهی؛�حکم

،480 تحقیق، بازجویی، تشخیص ؛�، دادرسی، جلسه، نشستمحاکمه

 قضیه،؛�963، قصاص، مجازات 961، محکومیت 960، تبرئه 955قضاوت 

رویه، رویۀ دیوان عالی

،763، اصحاب دعوی، متداعیین، متنازع، متداعی، خواهان طرفدعوی

 ولی ِدَم، معروض، مدعی،؛�، دادخواهی کننده928خوانده، آدم متهم کننده 

 765  پا، امضا کننده؛�524 خبرچین ؛�928مدعی علیه، متهم 

، کیفرخواست، ادعانامه، استشهاد، استشهاد محلی،دادخواست

استشهادنامه، عرض حال، اظهارنامه،� اظهاریه، اخطاریه، اخطارنامه، احضاریه،

خواست برگ، احضارنامه،� حکم تفتیش، اجازه تفتیش، اجرائیه،� اخطار،

 761خواهش 

؛�737، احکام، رأی، نتیجه، تشخیص قاضی، تصمیم، حُکم رأیدادگاه

 ترک اختالف با دخالت قاضی، سازش ؛�955قضاوت 

، متنازع، متداعی، مدعی، شاکیدادخواهیکننده ]صفت[

، در حال محاکمه، تحت دادرسی، قابل رسیدگی، متهممحاکمهشونده

928 

، عارض شدن، دعوی کردن، مطالبه کردندادخواهیکردن ]فعل[

 امضا جمع؛�928، وکیل کردن، وکیل گرفتن، تعقیب قانونی کردن 915

 مطرح کردن، شکایت کردن؛�کردن

، صالحیت دادگاه را اعالم کردن، قضاوت کردن،قبولکردندعوی

؛�480رأی دادن، حکم دادن، فتوی دادن، قضاوت کردن، تشخیص دادن 

؛�خالصه دعوی را بیان کردن، رای صادر کردن، تسلیم به دادگاه کردن

به اجرا� گذاشتن 

⍃ 955، دادگستری 953، قانونیت 928، اتهام 915 وجود حق 

# 960 تبرئه 960
 معافیت،؛�935، تبرّی، تبرّا، برائت،� رفع اتهام، بی گناهی تبرئه ]اسم[



؛� تسویه، تهاتر، مفاصا؛�927، برائت ذمه، حمایت 909، عفو 746آزادسازی 

امان

935، بیگناه 919، مبرّا، تبرئه شده، بری الذمه، معاف بری ]صفت[

 معاف؛�، امان دادن746، بری الذمه کردن، آزاد کردن تبرئهکردن ]فعل[

752 ادا کردن، لغو کردن ؛�909، بخشیدن 927کردن، حمایت کردن 

⍃ 927، حمایت 746 آزادسازی 

 محکومیت961
، مجازات بدنی963 مجازات ،�899، مجرمیت، نفرین محکومیت ]اسم[

؛� تبعید، حکم اعدام، محکوم به�؛�511 قرعه، فال ؛�963، مجازات اعدام 963

 محکوم علیه ؛�964اتاق اعدام،� وسیلۀ اعدام 

924، مقصر، محکوم به مرگ، محکوم به اعدام،� مذموم محکوم ]صفت[

، تکفیر924، درلیست سیاه قراردادن، تقبیح کردن محکومکردن ]فعل[

 899 کردن، طرد کردن، نفرین کردن

، مجرم شناخته شدن، به حکم دادگاه زندانی شدن محکومشدن

⍃ 936، گناهکاری 924 سرزنش

 پاداش962
، اجر، ثواب، مزد، جعل، جزای نیکی، جزا، سزا، پرداختپاداش ]اسم[

 انعام،؛�870، عنوان 923، تحسین 729 صله، عطیه، دست خوش، جایزه ؛�804

 مژدگانی،؛�781، بخشش، اعطا، دهش 907ناز ِشصت )شست(، حق شناسی 

،714 مکافات، محکوم به،� تالفی ؛�913عوض، حواله، واگذار، نتیجه، حق 

 برآوردن حاجت، اجابت دعا،؛�460 جواب، پاسخ ؛�787اعاده، استرداد� 

 مزد، اجرت، دسترنج،؛� مزد طاعت، ثواب؛�پذیرفتن دعا، پذیرفتگی دعا

 مهر، کابین؛�771دستمزد، حق الزحمه، درآمد 

، تالفی کننده، پاداش دهنده، سخاوت آمیز، نظر بلنداجردهنده(]صفت[

 دارای ثواب، ثواب دار؛�771 سودآور ؛�813

، مستجاب الدعوه اجرگیرنده

، اجر دادن، حاجت برآوردن، اجابت کردن، عوضپاداشدادن ]فعل[

 اعاده کردن،؛�714، تالفی کردن 781 دادن ،�804دادن، پرداخت کردن 

 612 رشوه دادن ؛�787برگرداندن 

 پاداش گرفتن، اجر بردن ؛�، ثواب داشتنپاداشداشتن

⍃ 612 انگیختنQ، 781، دهش 729 جایزه

963Qمجازات . تنبیه 
، پادافره، مکافات،961، کیفر، عقوبت، محکومیت ]اسم[مجازات

محکوم به،� جزای بدی، قصاص، جزا، تأدیب، ادب، گوشمالی، مالش،

؛�924تودهنی، زجر، تنبیه، تنبیه بدنی، سیاست، نسق، تعذیب، تعزیر، توبیخ 

 تبعید، نفی بلد، حبس،؛�910، انتقام 714جزای نقدی، مجازات نقدی، تالفی 

؛�748زندان )حبس( با اعمال شاقه، اردوگاه کار اجباری، حبس ابد، زندان 

 شخص مجازات کننده، شخص؛�▼، مجازات اعدام▼شکنجه، مجازات بدنی

، حواله،▼ جریمه؛�▼تنبیه کننده، جالد، ضارب، فراش غضب، مجازات کننده

962عوض، پاداش 

، شکنجه، عذاب، زجر، تنبیه بدنی، کتک، سیلی،مجازاتبدنی

 تعزیر، حدّ،؛�، شالق، تازیانه279پس گردنی، فلکه، توسری، ضربه 

؛� اعمال شاقه، مشت کاری، مشت مال؛�ضرب وشتم، سیاست، تأدیب، تعذیب

 898 اذیت ؛�964، وسیلۀ  شکنجه 964وسیلۀ  تنبیه 

، دار، تیرباران،� گردن زدن، سنگسار،362، کشتن مجازاتاعدام

 964 وسیلۀ  اعدام ؛�به صلیب کشیدن، مُثله، مثله کردن

، غرامت، وجه خسارت، جریمۀ772، تاوان، خسارت، خسران جریمه

 962 حواله، عوض، پاداش ؛� پنالتی؛�941 کفاره ؛�رانندگی، جزیه، فدیه

 جالد، شکنجه گر،؛�910، کینه جو، انتقام جو ]صفت[مجازاتکننده

 اذیت کن◄ ضارب ؛�735، مستبد 914 ظالم ◄ ستمگر ؛�دژخیم، میرغضب

906 بیرحم ؛�362 قاتل ؛�898

 انضباطی،� انتظامی، انتقام جو؛�، جزایی، تنبیهی، متضمن مجازاتکیفری

714 ، تالفی-جویانه910

، مستحق مجازات، تحمیل کردنی، واردآوردنیسزاوارکیفر

، به دار آویخته شده، کتک خورده، تنبیه شده، معدوم،مجازاتشده

363کشته شده 

 آزردن،؛�، کیفر دادن، قصاص کردن، ریمه کردنمجازاتکردن ]فعل[

 تنبیه؛�961، محکوم کردن 735زجر دادن، آزار دادن، سخت گرفتن 

 ▼ مجازات شدن؛�▼، اعدام کردن▼، شکنجه کردن▼، شالق زدن▼کردن

، کتک زدن، فلکه کردن، سیلی زدن، پس گردنی زدن،تنبیهکردن

 گوشمالی کردن، آش برای کسی پختن، ادب؛�279اردنگی زدن، لگدزدن 

کردن، نسق کردن

، حد زدن، تازیانه زدن، پوست کندن، کابل زدن، چماق زدنشالقزدن

؛�827، شکنجه دادن، زجر دادن، شهید کردن، آزردن شکنجهکردن

46، پاره کردن 46، بریدن 46 ناقص کردن، شکستن ؛�ناخن کشیدن

، دار زدن، مصلوب کردن، گردن زدن، بند از362، کشتن اعدامکردن

بند جدا کردن

، به کیفر گناهان رسیدن، پشیمان شدن، مستوجب عقوبتمجازاتشدن

بودن

⍃ 924 ، سرزنش 827، دردناکی  748، زندان 362 ُکشتن

 وسیلۀ مجازات964
، ترکۀ گیالس، چوب و فلک، فلکه، خطکش، کمربندوسیلۀتنبیه ]اسم[

، تازیانه، کابل، اتاق شکنجهوسیلۀشکنجه

، گیوتین، گاروت، شمشیر، دار، چوبۀ دار، صندلیوسیلۀاعدام

الکتریکی، اتاق گاز، جوخۀ اعدام

⍃ 659 هالک



: مذهبباب پنج



# 970 جن و پری 970
 پری خوب، جن، ازمابهتران،� همزاد، فرشتۀ نگهبان، نیکوکار؛�پری ]اسم[

983 پری بد، ساحره، جادوگر ؛�903

، جن، اجنه، آل شیطانک

 خیال، فانتوم، بختک، اشباح، وهم، پرهیب، خطای؛�، روح، مومیاییشبح

984، حس ششم 440باصره 

، موجود اسطوره ای، آدم آهنی، آل، پری دریایی،موجودافسانهای

 967، خدایان و بتها 84، موجودات استثنایی 969، دیو 968فرشته 

983 جادویی ،�898، ایذایی 969، پری وش، جنی، شیطانی پریوار ]صفت[

، رمزی84 غیرعادی ،�854، درتسخیر ارواح، جن زده، ترسناک اشباحزده

 خانۀ ارواح ؛�984

، تسخیر کردن توسط ارواحجنیکردن ]فعل[

⍃ 984 ، حس ششم969، اهریمن 967 خدایان و بتها 

 بهشت971
، فردوس، پردیس، ملکوت آسمانها، خُلد، جنَت، روضه،بهشت ]اسم[

،321رضوان، ارم، سماوات، خانه ابدی، مینو، چرخ مینو، آسمان، افالک 

 باغ خلد، جنات عدن، روضۀ رضوان،؛�نیروانا، باغ عدن، المپ، آسمان هفتم

 زندگانی؛�بهشت برین، اعلی علیین، اصحاب یمین، نعیم، جنان، دارالسالم

[،973 اصول دین ◄، رستاخیز، آخرت، قیامت، ]معاد 124جاوید، آینده 

 ساکنین بهشت: طوبا، غلمان، حور، حوری،؛�596 تقدیر ،�656احیا 

 وصف بهشت: شهدوعسل، شراب؛�حورالعین، حورعین، پری، زن بهشتی

 پل صراط، محشر،؛� بهشتی بودن، رستگاری، عاقبت به خیری؛�طهور

 461آزمایش 

،�668 رستگار، نجات یافتنی ؛�، آسمانی، مینوی، اخرویبهشتی ]صفت[

841 بهشتی رو، زیبا ؛� مینوسرشت؛�824سعادتمند، فالح مفلح، خرسند 

⍃ 513 تخیل

 جهنم972
 دَرَک،؛�، دوزخ، غاشیه، هاویه، برزخ، اعراف،� ورطهجهنم ]اسم[

 وصف دوزخ: مار غاشیه، حمیم )آب جوش(،؛�اسفل السافلین، دار مکافات

سعیر )زبانۀ آتش(، آتش دوزخ 

969 ، دوزخی، اخروی، آتشین، شیطانیجهنمی ]صفت[

⍃ 210 پَستی 



 دین . دینداری973
، آیین، کیش، مسلک، شریعت، شرع، ایمان، باور▼، مذهبدین ]اسم[

 دین اهل کتاب،؛�982 آیین باستانی، بت پرستی ؛�979، دیانت، تقوا 485

؛�981 تدیّن، دینداری، پرستش ؛�991 تصوف، صوفیگری، عرفان ؛�توحید

708نظام اجتماعی 

، توحید، یگانه پرستی، دین اهل کتاب، اعتقاد به وحدتخداپرستی

 اعتقاد به تعدد خدایان، شرک؛�وجود

 سایر؛�، اسالم، اسالمیت، بنیادگرایی485، ایمان، باور اعتقادمذهبی

ادیان: دین یهود، مسیحیت، دین زرتشت، آیین اهورامزدا،� مذهب ثنوی،

مذهب بودایی، بودائیسم )بودیسم(، هندویی، شینتو، مذهب کنفوسیوس،

مانویت 

، االهیات، حکمت الهی، علم دین، علوم دینی، معقول و منقول،الهیات

 احکام شریعت )شرع(، فقه، قانون؛�اصول دین، اسکوالستیسم، اسالم شناسی

 953شرع 

، ایده ئولوژی، طریقت، مسلک،485، باور 485، جهان بینی ▲، دینمذهب

 فرقۀ؛� مسب؛�991 طریقت، عرفان ؛�449مکتب، مکاتب فلسفی، فلسفه 

مذهبی

، مرجع تقلید، متخصص الهیات، فقیه، مفتی، متشرع، پاپ،عالمدینی

حاخام، یزدان شناخت، اصولی، الهیون، االهیون، االهی )الهی(، محدث 

، شارع، رسول، فرستاده، حواری، آموزگار مسائلآموزگارمذهبی

دینی، میسیونر، مسئله دان، مطوف، اصحاب )یاران پیغمبر( 

،982 آتش پرست، آدم بت پرست ؛�، بنیادگرا976، مؤمن آدمدیندار

 مسلمان، شیعه، سُنّی، معتزلی،؛� اهل کتاب، مؤمنین؛�974شخص المذهب 

 کلیمی، یهودی،؛�وهابی، محمدی، علوی، علی اللهی، مالکی، اخباری، بهدین

مسیحی، عیسوی، یسوعی، زرتشتی، هندو، بهایی، مانوی، گبر، آتش

[ ▼ دیندار◄ ]حالت صفتی ؛�191پرست، جهود، اهالی بومی 

 معاد: آخرت،؛�، نبوت، امامت،� معاد913، توحید، عدل اصولدین

جزا، روز حساب، روز رستاخیز، قیامت، محشر، رستخیز، یوم الدین، روز

بازخواست، روز قیامت، آخرالزمان، عُقبا، ُعقبی، بعث، نشور، اخری، تقدیر

[، ناقور،149 انقالب ◄، نوزایی، رنسانس ]124، آینده 971 بهشت ،�596

◄ امامت ؛�975 پیامبر ◄ نبوت ؛�▲ خداپرستی◄ توحید ؛�صوراسرافیل

 689هدایت 

، متدین، باخدا، مؤمن، باایمان، خداشناس، مسلمان، عامل،دیندار ]صفت[

،979، زاهد 981متشرع، متوکل، مخلص، مسلم، معتقد، مقلد، عابد 

 موحد،؛� دینی، مذهبی، مقدس، روحانی، مسجدی؛�979خداترس، باتقوا 

 ]حالت اسمی؛� متبرک؛� مسلمان زاده؛�خداپرست، اهل کتاب، یگانه پرست

[ ▲ آدم دیندار◄

988، فقهی، اسالمی، ایمانی، اسکوالستیک، عبادی مربوطبهالهیات

⍃ 978 فرقه گرایی

 المذهبی974
، بی دینی، مادی گرایی، بی خدایی، آته ئیسم، اباحت،المذهبی ]اسم[

 مذهب کاذب، شرک، بت پرستی؛�▼ کفر، ضدیت بامذهب؛�980بی تقوایی 

؛�486، مذهب شکاکیون، شک 486 فقدان مذهب، الحاد، ناباوری ؛�982

603انحراف، استمرار گناه، بوالهوسی،� بی ثباتی 

، شرک، کفر، بیحرمتی به مقدسات، جاهلیت، ارتداد،ضدیتبامذهب

 اعتقاد به اصالت عقل، آزادگی، ماتریالیسم،؛�969 شیطان ؛�977بدعت 

ماده گرایی، مارکسیسم، دنیویت

، بیدین، ملحد، آگنوستیک، دهری، ازخدابی خبر،المذهب ]صفت[

،944، شهوانی 769، شکاک، بی قید 980بی اعتقاد، بی ایمان، بی تقوا 

 شخص المذهب، منکر خدا، شخص؛� اشتراکی مذهب؛�603فرصت طلب 

، اهل شک486بی ایمان 

، جاهل، بت پرست،980، مشرک، ملحد، نامقدس، عجم، بی دین کافر

603 آدم کافر، محارب باخدا، عضو حزب باد ؛�977مرتد، بدعت گذار 

⍃ 982 ، بت پرستی980، بی تقوایی 944 نفس پرستی

 وحی . پیامبر975
 گواهی، شهادت، پرتو، تجلی، خبر،،�526، الهام، مکاشفه، افشا وحی ]اسم[

991 عرفان ؛�▼ نبوت، پیامبر ؛�آیه، پیام، انجیل، فقه، قانون الهی، ده فرمان

، کتاب آسمانی، کتاب خدا، کالم خدا، قرآن، تورات،کتابمقدس

 قرآن، کالم اهلل مجید، قرآن کریم، فرقان،؛� نص صریح؛�انجیل، اوستا

؛� عهد عتیق، عهد جدید؛�ام الکتاب، حبل المتین، مثانی، تنزیل، مصحف

؛�سوره، آیه، جزو، حزب، آیات آسمانی، آیات محکمه، آیات متشابه

 مزامیر ؛�577 تلفظ ◄قرائت قرآن: تالوت، تجوید، ترتیل 

؛�، پیغمبر، رسول، نبی، فرستاده، مرسل،� شارع، مصحف نویس، معصومپیامبر

 پیامبران،؛�511 سروش ،�537، واعظ 973، عالم دینی973آموزگار مذهبی

 آدم، باباآدم، ابراهیم، موسی،� عیسی، ناصری؛�انبیاء، رسوالن، فرستادگان

 نوح،؛� زرتشت، بودا، کنفوسیوس؛�)عیسی(، محمد) ص(، خاتم النبیین

 رستاخیز کننده، مهدی؛� نبوت، رسالت، پیامبری؛�شعیب، یعقوب، یوسف

 مرد خدا، ولی امر، اولیا، مقدسان، حواریون، قدیس،؛�)عج(، مسیح، ناجی

272 بعثت، ارسال ؛�991 عرفان ؛�991، عارف 979زاهد 

 کار؛� عصای موسی، نفس مسیح، شق القمر، ید بیضا؛�، اعجازمعجزه

983 سِحْر ◄ معجزۀ دروغین ؛�864 چیز عجیب ،�864خارق العاده 

991 ◄عرفان

 متشابه،؛�، الهامی، وحی آمیز، خبردهنده، رمزی، سِرّیوحیشده ]صفت[

محکم، مدنی، مکی

 پیامبری،؛�، ناجی، منجی، مسیح، مسیحایی965، رستگارکننده پیامبرگونه

محمدی، مصطفوی، مسیحایی، یسوعی، اولوالعزم، مبعوث، مرسل،� فرستاده

شده )از سوی خدا(، معجزه گر 

، قرآنی، مقدس، اوستاییمطابقنصکتابآسمانی

⍃ 973، دین 991 عرفان 



 راست دینی976
، اعتقاد به دین اکثریت، درست اعتقادی، درست آیینی،راستدینی ]اسم[

،�83 همرنگی باجماعت، سنت گرایی، دنباله روی، تطبیق ؛�فریوری، هنجار

 481  اصول گرایی، بنیاد گرایی، تعصب؛�768رعایت 

 کاتولیک،؛�، مذهب اصلی، شیعه، شیعۀ اثناعشری، سنیمذهباکثریت

؛�978 فرقه ◄ سایر فرقه ها و مذاهب فرعی ؛� کلیسا؛�پروتستان، ارتدوکس

973 آدم دین دار ◄پیرو فرقه های مذهبی مختلف 

؛�590 روایت ؛�973، الهیات 953، سنت، خبر، فقه، قانون شرع حدیث

احادیث، اخبار، اسناد 

، شخص معتقد، آدم نمازخوان، شرکت کننده درنماز جمعه، جماعتمؤمن

 افراد مکتبی، مؤمنین، مؤمن؛�981نمازگزار، نخبگان، شخص پرستش کننده 

 پیرو فرقه های؛�83واقعی، ارتدکس، قدیس، مأموم، پیروان، دنباله رو 

 933 پاکدامن، پرهیزگار ؛�973 آدم دین دار ◄مذهبی مختلف 

، فربودکیش، درست اعتقاد، راست آیین، فریور، به هنجار،راشد ]صفت[

 مقدس مآب، متعصب، اعتقادی؛�83، دنباله رو 488، موافق 485مقید، معتقد 

 نومسلمان، تازه مسلمان؛�▲ نمازخوان،� مؤمن؛�485

⍃ 83 تطبیقQ، تشکیالت مذهبی978، فرقه گرایی 485 باور ،

985

 بدعت977
، مخالفت باعقیدۀ همگان، دراقلیت بودن، بدعت گذاری،بدعت ]اسم[

 آیین نو ، عقیدۀ تازه برخالف مذهب؛�هنجارشکنی، عدول، عدول ازاصول

 انحراف،� کج روی، کج اندیشی،؛�495 خرافات، خطا ؛�914اصلی، ناحق 

 ضاللت، گمراهی، لغزش، تداوم گناه؛�535کج راهی، ارتداد، بدآموزی 

 84 عدم تطبیق ؛� اقلیت؛�940

300، تصفیه، گزینش، تکفیر، طرد پاکسازی

؛�، مخالف عقیدۀ همگان، اقلیت، کژآیین، نوآیینبدعتگذار ]صفت[

، غرب زده، مخالف باور126رافضی، خوارج، معترض، هیپی، مرتد، متجدد 

21 نوپرداز، نوگرا،� نوآور ؛�عامه

 611، نامتعارف 126، مخالف باور عامه، تازه، جدید، نو خالفعرف

، رافضی قلمداد کردن، اخراج کردن، ازکیشرافضیدانستن ]فعل[

961 اخراج کردن، تکفیر کردن، محکوم کردن

، نامتعارف بودن،� نامتعارف عمل کردن، بدعت آوردنبدعتکردن

،936، گناهکار بودن 495، خطا کردن 282)گذاشتن(، منحرف شدن 

980 بی تقوا بودن

⍃ 84 عدم تطبیق

 فرقه گرایی978
،481، جدایی طلبی، کناره گیری، انحصارطلبی، تعصب فرقهگرایی ]اسم[

؛�603، بی ثباتی 489، اختالف نظر، نظر مخالف 738، سرپیچی 709مناقشه 

 82، تنوع 75دودستگی، تشتت، تفرقه، تشتت آرا، پراکندگی، تفرق 

883، گوشه گیری 46، اشتقاق، شقاق، فاصله، جدایی انشعاب

، تیره، اخوان، دسته بندی708، سلک، مسلک، مرام،� حزب فرقه

 دسته بندی قبیله ای،�؛�708 جماعت ◄غیرتشکیالتی: حلقه، جرگه، محفل 

 سایر مسلکها، فرقه های مذهبی: اسماعیلیه، متشرعه، مذهب؛�فرق، احزاب

 976 مذهب اکثریت ؛�مالکی، پروتستان، باپتیسم، متدیسم، مذهب مزدکی

، فرد انشعابی، گروه انشعابی، جدایی طلبانشعابی

، جناحی481، حزبی، اعتزالی، پارتیزان،� متحجر، متعصب فرقهای ]صفت[

 جدایی طلب ؛� فرقه گرا، آدم فرقه گرا،� حزبی، پیرو، دنباله رو، وابسته؛�708

،46، ایجادکنندۀ انشعاب، تفرقه انداز،� انشعابی، جداکننده جداییانداز

، استقالل یافته46 جدا ؛�انحصارطلب�

، منزوی کردن، تجزیه کردن جداییانداختن ]فعل[

، منشعب شدن، جدا شدن، کناره گیری کردن، ازعضویتانشعابکردن

603 استعفا دادن، تغییر عقیده دادن

⍃ 977، بدعت 976، راست دینی 973، دین 489 نظر مخالف 



 تقوا979
، مسلمانی،933، خداترسی، دینداری، تدیّن، پرهیزگاری تقوا ]اسم[

اخالص، وارستگی، رهایی ازتعلقات دنیوی، بی اعتنایی، تسلیم، مردانگی

، ترس973، خداپرستی 768، رعایت 920 حرمت نگهداشتن، احترام ؛�855

؛�901، انسان دوستی 973، اعتقاد مذهبی 981، پرستش 485 باور ،�854

 جهاد؛�989زیارت، حج، آیین 

،933، حرمت، قداست، قدس، پاکی، معصومیت، فضایل اخالقی تقدس

 تقدیس، تطهیر؛� وقف، فداکاری؛�950خلوص، پاکدامنی 

 980 تقوای دروغین ◄ مقدس نمایی ؛�985، پارسایی، تقدس، اجتهاد زهد

، عابد، شیخ، درویش، قلندر،991، شخص زاهد، پارسا، عارف زاهد

، شخص986، روحانیت 981، شخص پرستش کننده 937صوفی، انسان واال 

؛�[▼ ]حالت صفتی: زاهد؛�945 مرتاض ؛� سجاده نشین، صدیق؛�976معتقد 

895مرد ازدواج نکرده 

، متقی، مؤمن، باایمان، پرهیزگار، متدین، مذهبی، دیندارباتقوا ]صفت[

؛�981، عابد 976، معتقد، راشد 920، احترام گذار 739، مخلص، مطیع 973

 شخص مذهبی، مجاهد، شخص؛�978عامل، مسجدی، مذهبی، فرقه ای 

؛�901 خیّر، انسان دوست ،�537، امرکننده به معروف، واعظ 978فرقه گرا 

جنگجوی صلیبی، قدیس

 معتکف، تارک دنیا، گوشه نشین، درویش، ریاضت کش؛�981، عابد زاهد

[ ▲ ]حالت اسمی: شخص زاهد؛�980 بی تقوا ◄ مقدس نما ؛�945

، منزه، تطهیرشده، مطهر، تقدیس شده، آسمانیمقدس

، دیندار بودن، ازخدا ترسیدن، اسالم آوردن، باور داشتنمتقیبودن ]فعل[

920، احترام گذاشتن 981، پرستیدن 485

، ازخدا ترساندن، باتقوا کردن، به آیین خدا فرا خواندن،مذهبیکردن

485قانع کردن 

؛�648، تطهیر کردن، )ازگناه( پاک کردن، پاک کردن تقدیسکردن

866  تجلیل کردن،�866گرامی داشتن 

متوکالًعلی اهلل]قید[ 

⍃ 968، فرشته 965، خدا 937، انسان واال 933 پرهیزگاری

# 980 بی تقوایی 980
،921، بی دینی، خدانشناشی، خدانترسی، بی احترامی بیتقوایی ]اسم[

 کفر،؛�918، فقدان وظیفه 977گمراهی، ضاللت، لغزش، تباهی، بدعت 

،�899کفرگویی، جسارت نسبت به مقدسات، اهانت به مقدسات، نفرین 

؛�464، عدم تمیز 319، مادیت 940، تداوم گناه 934هتک حرمت، فسق 

 535انحراف، کج روی، کج اندیشی، کج راهی، ارتداد، بدآموزی 

Nریاکاری، خشکه مقدسی، مقدس نمایی، زهد ریایی،تقوایدروغین ،

،481 تعصب ،�542 فریب ،�850، تظاهر 979 زهد ،�541دروغگویی 

 گربۀ زاهد؛�481کوته فکری 

 بدکار،�899، شخص بی دین، کافر، نفرین کننده، فحاش شخصبیتقوا

938، اهریمن صفت 974، شخص المذهب 904

، المذهب974، خدانشناس، خدانترس، ناخدا، بیدین، کافر بیتقوا ]صفت[

 مقدس نما،؛�934، فاسد 921 اهانت کننده ،�899، فحاش 769، بی قید 974

 850زاهدنما، متظاهر 

921 ملعون، توهین آمیز ؛�، بی حرمتی کننده )به مقدسات(، الحادیکفرآمیز

، بی دین بودن، کفر گفتن، ازخدا نترسیدن، شروربیتقوابودن ]فعل[

 می خوردن، منبر سوزاندن، بی حجاب بودن،؛�899، نفرین کردن 934بودن 

 گمراه شدن، ازراه راست منحرف؛�بدحجاب بودن،� فسق وفجور کردن

، خطا282، به بیراهه رفتن، منحرف شدن 977شدن، لغزیدن، بدعت کردن 

 936، گناهکار بودن 495کردن 

⍃ 974، المذهبی 934 شرارت

 پرستش981
، اخالص، عبودیت، طاعت،923، ستایش، سبحان، تحسین پرستش ]اسم[

، اکرام،� تکریم، عشق ورزی، تقوا920، بیعت، احترام ▼عبادت، نیایش، نماز

؛�▼ روش نیایش، رازونیاز، مناجات، سجود، نماز؛� خلسه، ذکر، تسبیح؛�979

شُکر، شُکران� نعمت، شُکر برکت

،988، مراسم مذهبی، شعائر، عبادات، اعمال، آداب، آیین مراسمعبادی

؛� ارکان، عمل؛�988 آستان بوسی، زیارت، آیین ؛�907شکرگزاری،� تشکر 

تقدیس، تطهیر

 نماز؛�، دعا، تضرع، نیایش، طاعات، عبادات، زیارت، ذکر، خضوعنماز

 ادعیه، اذن دخول، ان یکاد؛�میت، نماز وحشت، دعای کمیل، نافله

 روش نیایش،؛� عمل، اقامه، اعاده؛�)وان یکاد(، دعای توسل، زیارت عاشورا

رازونیاز، مناجات، سجود، رکوع، ذکر

 کانتاتا؛� روضه خوانی، مراسم� عزاداری؛�، نوحه خوانی،� تعزیه، روضهنوحه

، قربانی، پیشکش، صدقه، بالگردان، خیرات، خیرات ومبرات، دهشنذر

؛�931 ذینفع نبودن، ایثار ؛�362 ذبح، قربانی، قتل ؛�988 مراسم مذهبی ؛�781

اطعام،� شله زرد 

 تناول القربان،؛�، عبادات جمعی، نماز جمعه، صالت خمسهنمازجماعت

تناول عشای ربانی

، عامل، عبادت کننده،▼، شخص پرستنده، عابدپرستشکننده



، آدم979، زاهد 976عبادت پیشه، متعبد، نمازگزار، شخص معتقد 

، روحانیت سایر ادیان973، آدم دین دار 763، خواهان 982بت پرست 

268 زائر، حاجی، محرم، کربالیی، مشهدی، جهانگرد ؛�988، اقامه 986

، نمازخوان، مأموم،� مقتدی، عامل، عبادت کننده، عبادت پیشه،عابد ]صفت[

،979، زاهد 761، ملتمس 920، احترام گذار� 979متعبد، نمازگزار، باتقوا 

 973دیندار 

 نذری، قربانی،؛�761، خواستار 979، مقدس 988، عبادی مربوطبهنماز

759خیراتی، عَرضه شده 

، وظیفه داشتن920، پرستش کردن، احترام گذاشتن ]فعل[پرستیدن

؛� شکرگزاردن؛�979، تقدیس کردن 923، ستودن 982، بت ساختن 917

485قانع شدن ◄ایمان آوردن، گرویدن 

، نیایش کردن، نماز گزاردن، ذکر کردن، تسبیح انداختن،عبادتکردن

احیا گرفتن )داشتن(، طاعت به جا آوردن، به جا آوردن، برپاداشتن، اقامه

 764  قول دادن؛�768کردن، گزاردن، فرایض دینی را ادا کردن 

⍃ 988 ، مراسم مذهبی982، بت پرستی 761 خواهش

 بت پرستی982
، اعتقاد981، موهوم پرستی، عقیده به خرافات، پرستش بتپرستی ]اسم[

 شرک ؛�969 ، فتیشیسم، شیطان973مذهبی 

، خداسازی، بت سازی، شاه پرستی، هنرپیشه پرستیخداساختن

 تصویر، شبیه، فتیش،،�554، صنم، طلسم، پیکر، تندیس، مجسمه سازی بُت

 خرافات؛�966 موضوعات پرستش ؛�توتم، گوسال طالیی، بت چینی

 شخص بت پرست، بدوی،؛�969، شیطانی 974، المذهب بتپرست ]صفت[

 969 ، دیوخویی974آفتاب پرست، آتش پرست، گبر، شخص المذهب 

،979، بت کردن، مانند بت پرستیدن، مذهبی کردن بتساختن ]فعل[

بزرگ کردن

⍃ 981، پرستش 974 المذهبی

 جادوگری983
، جادو، سِحر، افسون، افسونگری، ساحری، چشم بندی،جادوگری ]اسم[

، شعبده، تردستی975 معجزه ،�864 کار خارق العاده ،�694مارگیری، مهارت 

 وودو، احضار ارواح،؛�969 دیوخویی ؛�542 نیرنگ، حیله، فریب ؛�542

 تسخیر؛�988 جن گیری، تعزیم، مراسم مذهبی ،�511غیب گویی 

؛�، افسون، جادو، نفرین، چشم بد، چشم زخم، جادوجنبل، آتش بندطلسم

تسخیر

 ورد، اوراد، اجی مجی؛� سواستیکا؛�، طلسم، دعا، ورد، خرمهرهتعویذ

662الترجی، باباغوری، بازوبند، وسیلۀ  حفاظت 

، چراغ جادو، عصا، معجون، نگین سلیمان، قالیچۀوسیلۀجادوگری

جادو

، ساحر، افسونگر، چشم بند، آتش بند، مارگیر، رمال، طالع بین،جادوگر

؛�984 حس ششم ؛� کاهن؛� شاگرد جادوگر،�545 تردست ،�511فالگیر 

سحرکننده 

970، جادوگر زن، عجوزه، پری ساحره

، شیطانی291، جادوگرانه، افسون کننده، فریبنده، جاذب ساحرانه ]صفت[

▲ معجزه گر، ساحر، جادوگر؛�984، رمزی 969

، ایمن970 پری وار ،�864، سحرآمیز، افسونگرانه،� شگفت آور جادویی

660

، طلسم شده، جادوشده، فریفته، مسحور، مفتون، شیفته، محوافسونشده

، افسونگری کردن، جادو جمبل کردن،جادوگریکردن ]فعل[

 عصا تکان دادن، جنی کردن،�511چشم بندی کردن، غیب گویی کردن 

 بازکردنِ کسی ؛�970

، طلسم کردن، فریفتن، مسحورکردن، به سوی خودافسونکردن

، سِحر کردن، چشم کردن، بدی کسی را291کشاندن، جذب کردن 

898خواستن 

⍃ 511 پیش بینی 

 حس ششم . عالم غیب984
، شیطان پرستی، علوم پوشیده، تصوف، علم نهانی، قباال،حسششم ]اسم[

،�511، غیب گویی 983تفسیر رمزی، علوم غریبه، علوم خفیه، جادوگری 

 جستجوکنندۀ علوم پوشیده، رابط عالم؛�476 حس ششم، شم ،�511فال 

 غیب، عالم غیب ؛�، صوفی▼غیب

، دورآگاهی، غیب بینی،447، تله پاتی، ذهن خوانی، روان شناسی فراروانی

 پاراپسیکولوژیست؛�476شم 

، احضار ارواح983، ارتباط باارواح، جادوگری علماالرواح

511، واسط، مدیوم، واردِ غیبی، غیبگو، سروش رابطعالمغیب

؛� نهان،�530، اسرارآمیز، مکتوم، باطنی، پوشیده، سِرّی رمزی ]صفت[

ماوراءالطبیعه، خارق العاده، فوق طبیعی، غیردنیوی، روحانی، آسمانی

، دارای قدرت فراروانی، غیب دان، غیب بین،دارایعلمغیب

 پارانرمال، پاراپسیکولوژیک؛�511پیش بینی کننده 

 احوال غیب دانستن،؛�، رموز را کشف کردنروحاحضارکردن ]فعل[

ورق نانوشته خواندن

⍃ 970 پری و جن

 تشکیالت مذهبی985
 سازمان حوزۀ علمیه، حوزه،؛�، روحانیتتشکیالتمذهبی ]اسم[

 سازمان کشوری؛� سازمان مسجد، امام جماعت، بسیج؛�مدرسین، طالب

روحانیت، سازمان شهری روحانیت، امام جمعه، دفتر امام جمعه، سردفتر

ده ازدواج و طالق، آخوند

 اجتهاد؛� امامت، مرجعیت؛�، مرجع تقلید، مجتهد جامع الشرایطاجتهاد

درمقابل نص

، کلیسا، کلیسای کاتولیک، پاپ، شورای کاردینال ها، اسقف،واتیکان

 کلیسای ارتدوکس، اوانجلیست ؛� شورای خلیفه گری ارامنه؛�کشیش



⍃ 976، راست دینی 901 انساندوستی

986Qروحانیت 
 عالم، روحانی، مال، آخوند، آقا، شیخ، سید،؛�، روحانیونروحانیت ]اسم[

؛�مفتی، خلیفه، طلبه، امام، امام جماعت، مجتهد، مرجع تقلید، مقتدا

؛� عمامه ای؛�حجت االسالم والمسلمین، آیت اهلل، آیت اهلل العظما، ثقۀاالسالم

 علما، فقها،؛� دوستداران اهل بیت؛�اولیای مسجد، خادم مسجد، خدام

 870 عنوان مذهبی ؛�مرجعیت، خلفا

، درویش، صوفی، مرشد، پیر، هیربد، مغ، راهب،روحانیتسایرادیان

راهب بودایی، برهمن، کشیش، راهبه، اسقف، اسقف اعظم، کاردینال،

 قدیس،؛�پاپ، خلیفه، حاخام )خاخام(، راب، کاهن، باب، شبان، چوپان

 لباس روحانیت؛�985 واتیکان ◄ پاپ ؛� مغان، متصوفه، مطران؛�حواری

سایر ادیان: شنل، خرقه

 امامی ؛� معمم، عمامه ای؛�، حوزوی، عالم، آقا]صفت[روحانی

⍃ 985، تشکیالت مذهبی 741 رئیس 

 مردم عادی )الییک(987
،�869، غیرروحانیت، مردم عادی، رعایا مردمعادی)الییک( ]اسم[

 عنوان دانشگاهی،�870 عنوان الییک ؛� رمه؛�قشر الییک، پیروان، مریدان

870

، غیرروحانی، بیعمامه، کالهی، مکال، دنیوی، مسجدرو،الییک ]صفت[

 غیرحرفهای، آماتور، سیویل،؛�708 برادران،� اخوان، جناحی ؛�976راشد 

 695 غیر ماهر

⍃ 538 دانش آموزQ، 690 مدیر 

 مراسم مذهبی988
 سمبولیسم،؛�▼ عید؛�، شعائر، مناسک، آیین پرستشمراسممذهبی ]اسم[

 تشریفاتی بودن، سختگیری، اصرار براجرای؛�875 تشریفات ،�519استعاره 

837 مجالس مذهبی ؛� آیین ها، روش ها؛�مراسم، تقیّد به امور� مذهبی

، مراسم981، آداب، شعائر، مناسک، اعمال، احکام، مراسم عبادی آیین

 احیا، سینه زنی، زنجیرزنی، نخل، پرچم، آب؛�مذهبی، مجلس ترحیم، اربعین

 اعمال حج:؛� زیارت، طواف،� حج، حج تمتع، حج عمره، آستان بوسی؛�تربت

احرام، طواف،� نماز، سعی، قربانی، وقوف به عرفه، طواف� زیارت، تقصیر،

موی ستردن، رمی جمرۀ عقبه، عرفات، مشعر، منی، میقات، صفا، مروه،

 برائت از مشرکین ؛�حجراالسود، مسجدالحرام�

 نماز جماعت، امامت،؛�534، اقامۀ نماز، ادا، اقتدا، موعظه، آموزش اقامه

پیش نمازی، اتمام 

583 سخنرانی، خطابه ؛�، خطابه، کالم خطیب، وعظخطبه

؛� کتاب روضه؛�، مفاتیح الجنان، عم جزء، کتاب دعاکتابنماز

نهج البالغه

،�876، روز مخصوص 946 یوم اهلل، شب قدر، روزه ،�837، جشن عید

 عید؛�141 وفات، سالگرد ،�876 نگاه داشت ؛� جمعه،�681تعطیلی، مجال 

؛�فطر، عید قربان، اضحی، عیدغدیرخم، حج، عرفه، مبعث، عید مولود

 جشنواره، فستیوال،؛� سبط، شباط، نیسان؛�کریسمس، عید نوئل، عید پاک

 875 نمایش باشکوه

، مربوط به شعائر دینی، شعیره ای، عبادی سیاسی عبادی ]صفت[

؛�875، فرمولوار،� سطحی، سمبولیک، رسمی، تشریفاتی )رسمی( آیینی

مُقیّد، سختگیر، مُجری

، مناسک را به جای آوردن، کفاره دادنشعائررااجراکردن ]فعل[

 حاجی شدن، زیارت کردن، احرام بستن )گرفتن(، اقامه بستن ؛�941

، دین جدید آوردن، بدعت آوردن )گذاشتن(،مراسمابداعکردن

 977بدعت کردن 

⍃ 875 فخرفروشیQ، 981 پرستش

 لباس روحانی989
، عبا، ردا، عمامه، دستمال، نعلین، نعلنگ، پوشاکلباسروحانی ]اسم[

؛�844، تزیینات لباس 47، دستار، کمربند 228، سایر پوشیدنیها 228

 لباس مراسم، احرام� ؛�انگشتری عقیق، تسبیح

986 روحانیت سایر ادیان ◄ لباس سایر ادیان ؛�228، ملبس معمم ]صفت[

⍃ 228 پوشاک 

 معبد990
،▼، پرستشگاه، عبادتگاه، هیکل، خانۀ خدا، کعبه، مکان مقدسمعبد ]اسم[

 آستان، زیارتگاه،؛�، مصال، کنیسه، کلیسا، آتشکده، آتشگاه▼مسجد

؛� پرستشکده، عبادتخانه؛� بتکده، بتخانه؛�عتبات، امامزاده،� نمازخانه

مشعرالحرام� 

، کعبه، بیت اهلل الحرام، خانۀخدا، قبله، حرم، قدس، بارگاه،مکانمقدس

 حوزۀ علمیه،؛�364 آرامگاه، مقبره ؛� سجده گاه، تحصن گاه؛� مذبح؛�▲معبد

 253 گنبد ؛�▼ محراب؛�صومعه، راهبه خانه، دیر

 درون کلیسا،؛� کنیسه، کنشت، کلیسا؛�، دِیر، خانقاه، حسینیهمسجد

▲ صومعه، معبد؛�اعتراف خانه،� ناقوس

، درگاهمحراب

، سجاده، مُهر، منبر، سکوی وعظ وسائلمسجد

، محراب، شبستان، حوض، حجره، آب نماداخلمسجد

، مناره، گلدسته،253 بنای مسجد، گنبد ؛�، کاشیکاریروبنایمسجد

مأذنه�

 اشرف،� اقدس ؛�، مربوط به مسجد، محرابیمسجدی]صفت[

⍃ 209، بلندی 164 آفرینش 

 عرفان991
 عرفان عملی، عرفان؛� تصوف، صوفیگری؛�، معرفت، حقیقتعرفان ]اسم[

 وحدت وجود، پانته ایسم ؛� عرفان نظری؛�کشفی



، استکمال، عروج، معراج، سیرالی اهلل، سفرالی اهلل، تعالی، تکامل،سلوک

 مراتب شهود و یقین، مدارج سلوک،؛� سیر انسان در مراتب وجود؛�وصال

 هفت شهر عشق )هفت؛�تبتّل، محو، فنا، ازخودرهایی، شهادت، غیب

 نردبان آسمان،؛�وادی(: طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فنا

 طور ماورای؛� سلوک عارف، عروج به آفاق، مالقات خدا؛�معراج حقایق

 بی مکان،؛� تنزیه، تزکیه، بی خودی، بسط، بقا، استغنا، عدم، عزلت؛�عقل

المکان 

 تزکیه، مجاهده، تحیر، تذکر، تجلّی،؛� شریعت؛�، راه، صراططریقت

 کثرت طرق، وحدت صراط ؛�تجرید، تجرد

 فراق، جدایی؛� طبیب جمله علتهای ما؛�، شوق، اشتیاقعشق

 دوست،؛�، خدا، جناب حق، حضرت دوست، جضرت حقجنابقدس

 سیمرغ،؛� وحدت منزل؛� مقصد؛� نیستان؛�یار، معبود، معشوق، محبوب، کمال

سی مرغ

 فرستادۀ حق، صاحب؛� صدیقان، شهیدان، خاصگان اندر اخص؛�، اولیاانبیا

 اوج قلۀ؛� طبقات اولیا: ابدال،� اوتاد، اخیار، ابرار؛� طبیب غیبی؛�وحی، شیخ

تکامل انسانی

 صوفی، متصوف،؛� پوینده، جوینده؛�، سالک، راهرو، رهرو، عاشقعارف

 مرد حق،؛� مغان؛� پیر، مراد، مرشد، شیخ، قطب، هدهد؛�پشمینه پوش، مرید

 غوث ؛�اهل طریقت

؛�، نایب خدا، سایۀ یزدان، خلیفۀ حق، غایت خلقت، اصل جهانانسان

آدمی

 روح، کنیز؛�80، نخوت، ناموس،� خود خود

 حکایت جداییها، درد فراق،؛�، شکایت نی، قصه، تمثیلحکایتنی

 وحی، قرآن،؛� مذهب مختار، مذهب منسوخ؛�آتش عشق، جوشش عشق

 دالالت و مقاالت؛�عنایت الهی، هدایت و ارشاد مرشد غیبی، وحی نبوت

 قرب النوافل ؛� مرتبه، منزل، پله؛� ناله، درد؛� سرِحال، حدیث دیگران؛�مثنوی

⍃ 887، عشق 449 اندیشهQ، 965 خدا 






