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  ئةم کتيبة ثيشکةشي بارةطاي هةموو ئةو کةسانة بيت
  کة تةنانةت فيري يةک وشةي کوردييان کردووم

  
  
  
  

  زانستة کؤمةآليةتييةکان و زاراوةکاين فةلسةفة فةرهةنطي: ناوي کتيب
  فةرشيد شةريفي:ئامادة کردين

  فةرهةنط:بابةت
  سةيران عةبدورةمحان فةرةج:کومثيوتةرمونتاذي 

  قادر مريخان:بةرط
  فةرهاد رةفيق:سةرثةرشتياري ضاث

   دانة١٥٠٠:ترياذ
   دينار٣٧٥٠:نرخ

  ٢٠٠٦ي سالَي )١٠٧٦(ذمارةي سثاردن
  دةزطاي ضاث و ثةخشي سةردةم

  ٢٠٠٧ضاثي يةکةم 
  کوردستان سليماين
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ENGLISH – PERSIAN - KURDISH 
  
  
  
  
  
  
  

  
FARSHID SHARIFI  
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  وتةيةک

  
ديارة فةرهةنط نووسي لةناوطةيل کورددا لةضاو نةتـةوةکاين                  

ديکــة مــصذينةيةکي زؤري نييــة و ئةطــةر ضاوصــکي خــصرا بةمــصذووي 
فةرهةنط نووسي کورديدا خبشصنني،بؤمان دةردةکةوصت کة زؤربةي ئـةو      
فةرهةنطانةي کة لة دوو سـةدةي رابـردوودا نووسـراون،زياتر ئـةرکي            

ــصرکارييا ــةهاري   ف ــدا،وةک نؤب ــةبواري ئايين ــةت ل ن هةبووة،بةتايب
ئةمحةدي خاين کة مةبةسيت فصرکردين قورئان و وتـةکاين ئـاييين           

ثاشانيش فةرهةنطةکاين ديکـةش هـةر ئـةو وشـانةيان          .ئيسالم بووة 
داري و              لةخؤ طرتووة کة ثصوةندييان بة سروشت و شـاخ و داخ و ئاذةلـَ

يداربةکؤمةلَي کوردةوارييـان   کشت و کالَ و اليةنـةکاين تـري ثـصوةند         
بةآلم بـة هـؤي ثصـشکةوتين تـةکنؤلؤذيا و داهـاتين          .هةبوة و هةية  

ــةرهةلَداين    ــةروةها س ــوص و ه ــصرصکي ن ــة و ئام ــةمووجؤرة کةرةس ه
شؤِرشةکؤمةآليةيت وفةرهـةنطي و سياسـي و قوتاخبانـة جؤراوجـؤرة           
فکري و فةلسةفييةکان  و ضةندين هؤکار و دياردةي تريش ،بةلصـشاو             

شة و زاراوةي تازةيان لةطةلَ  خؤيانداهصناوة و مرؤظيش ناضـارة بـؤ             و
ــةوةي     ــة و بريکردنـ ــست و مةعريفـ ــةي زانـ ــةوتن لةقافلـَ دوانةکـ

  .مؤدصرن،کةلَکيان لص وةربطرصت
          بةداخــةوة کوردکــةمتر خــؤي لــة قــةرةي نووســينةوة و      
کؤکردنةوةي وشـة و زاراوةي تـازة داوة و لـةم روةوة لـة هـةموو لقـة             
زانسيت و فکرييةکاندا بؤشاييةکي يةکجار طةورة دةبينرصت و کةواتـة          
ثصويسيت بة ئاوِردانةوةيةکي جيدي لةو مةسـةلةية هةيـة و هةرئـةو           
بؤشاييةش هاندةري سةرةکي نووسينةوةي ئةم فةرهةنطةي بةردةسـتان       
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ــةم   .بــووة ــة سةرضــاوةي ســةرةکي ئ ــةم ک ــاذة بــةوةش بک ــص ئام دةب

ــاين ــستة کتــــــــصبة،فةرهةنطي زاراوةکــــــ  فةلسةفةوزانــــــ
بوة کة ئةويش بؤ خـؤي      »ماري برجيانيان «کؤمةآليةتييةکان،کؤکراوةي

کتـصب بـؤ وشـة ئينطليزييـةکان و         ٣٤٥( کتصب وةرطرتووة ٥٣٥کةلَکي لة 
منيش کةلَکم لة هةلَبذاردةيةکي ئـةو  ).کتصب بؤ وشة فةرةنسييةکان  ١٩٠

هـؤي ئـةو    .فةرهةنطة و ضةند فةرهةنط و فةرهةنطؤکي تر وةرطرتووة       
هةلَبذاردنةش ئةوة بـوو کـة فةرهةنطةکـة لـةخؤطري وشـة و زاراوةي             
هةموو بوارةکاين کؤمةلَناسي،فةلسةفة،زمانناسي،دةروونزاين،زانـستة    
سياسييةکان،ئابووري،ئامار،فـــــــــــــــــــــــــــــصرکاري و 

بــوو و ...جوانناســي،هونةر،ماف و ) مــديريت(راهــصنان،بةِرصوةبةرصيت
ِراسيت بةتاقةکةسصک و  هاوتادانان بؤ وشةکاين ئةو هةموو بوارةش بة      

تةنانةت دووکةس و سص کـةس ناکرصـت و ثصويـسيت بـة ليذنةيـةکي           
ضةندکةســي هةيــة کــة ثــسثؤِري ئةوبوارانــة بن،هةربؤيــة  تــةا  
هةلَبذاردةيةک لةو  وشةو زاراوانةم نووسيوةتةوة،کة ئةلَبةتـة زيـاتر          
طرنطايةيت بةوشـةکاين کؤمةلَناسـي ،فةلـسةفة،دةروونزاين،ئابووري      

ستة سياســـييةکان دراوة و ئـــةواين تـــريش بةثـــصي توانـــا وزانـــ
  .هةلَبذصردراون

         شياوي باسـة کـة ئـةو وشـة کورديانـةي کـة لةبةرانبـةر وشـة                 
فارسييةکاندا دانراون،مةرج نيية هاوواتاي يةکتري بن و هةر وشـةيةکي      
کوردي لةبةرانبةر وشة فارسييةکةيدا دانرابصت ،بة واتايةکي تر ،هـةولَ      

رةنطة هةنـدص   . بؤ هةر وشةيةکي کوردي وشةيةکي فارسيش دابنرصت       دراوة
وشة و زاراوةش لةم کتصبةدا هةبن کة بةدلَي هةنـدي کـةس نـةبن و بـة       
داتاشراويان بزانن ،بـةآلم راسـتييةکةي ئةوةيـة کـةزؤر وشـة و زاراوةي       
نوصي ئينطليزي و فارسي هـةن کـة هاوتايـةکي کوردييـان نييـة و يـان                 

ــةريش هةبص،بة ــتةوة   ئةط ــةکة بةدةس ــةرةکي وش ــاي س ــةواوةيت وات ت
نادةن،هةربؤية بةثصويست زانرا بؤ هةر وشةيةک ضةند واتايةک دابنرصت    
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تاکوو خوصندکار،يان وةرطصِري کورد کامياين بةثصويست زاين ،کةلَکي لص         
  .وةربطرصت

       ماوةتةوة بلَصم کة يةکصک لة باشترين رصـطةکاين دةربـازبوون لـة            
ِران و کــةمبووين وشــة و زاراوةي نــوص لــةزماين    قــةيراين وةرطــص 

کورديدا،داناين فةرهةنطة و لةو رصطةيةوة تارادةيةکي زؤر ئةم کصـشةية          
ضارةسةر دةکرصت و ئةم فةرهةنطةي بةردةستيشتان دلَنيـا نـيم تاضـةند       
سةرکةوتوو و بص هةلَة و نوقسان بصت ،بةآلم دلَنيام کتـصبخانةي کـوردي    

ها ثصويسيت بةضةندين فةرهةنطي تري لـةم       ثصويسيت ثصيةيت و هةروة   
سؤز و شـارةزاتر بةئـةجنامي                 جؤرةي هةيـة کـة هيـوادارم کةسـاين دلـَ

  .بطةينن
  

    ٢٠٠٤ ـ ثاوةفةرشيد شةريفي
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A 
 

  ثصشينة
  مصذينة

  پيشينه
ab-avo  

  فرضيه  طرميانة
abductive 

  الدان 
  طومِرابوون

  گمراهي
  انحراف

aberartive 

  نةمر
  هةرمان

  هةميشةيي
  واناييت

  بةهرة
  هصز

  دةسةآلت

  ماندگار
   چيزماندگار

  توانايي
  استعداد

  توان
  قدرت

abiding(the) 

  لةخؤبوردوويي
  ثاشطةزبوونةوة

  ثةشيمان بوونةوة

  شتگيذازخود گ
  انصراف

abnegation 

  غيرعادي  نائاسايي 
abnormal 
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  ناسروشيت
  ناباو

  نابهنجار
  غيرمتعارف

  رةفتاري نائاسايي
  رةفتاري ناباو

  ار نابهنجاررفت
abnormal behavio  

  توانةوة
  نابوودي
  سِرينةوة

  ءامحا
abolition 

  ناوضةيي
  خؤجةيي

  بومي
aboriginal 

  ثووضةلَ کردنةوة
  رةت کردنةوة

  خنثي سازي
abreaction 

  ثةيت
  رةها

  محض
  مطلق

abcolute 

  دةسةآليت رةها
  دةسةآليت ديکتاتؤرانة

سلطه مطلق 
  ومستبدانه

abcolute arbitrary do-
minion  

  بووين رةها
  بوونةوةري رةها

  هستي مطلق
  موجود مطلق

abcolute being  

  هؤکاري سةرةکي
  سةرضاوةي مين رةها

  علت اصلي
  لقطم ريشه من

abcolute ego  

  فراواني مطلق  فراوانصيت رةها
abcolute freqncy  

  مةعريفةي رةها
  زانسيت رةها

  معرفت مطلق
  شناخت مطلق

abcolute knowl 

edge  

  مطلقاًٌ ضروري  تةواوثصويست
abcolute necessary  
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  زةروورةيت رةها

  ديکتاتؤرييةت
  حکوومةيت ديکتاتؤري

  حکوومةيت رةها

  خودکامگي
حکومت 
  استبدادي

  حکومت مطلقه

abcolutism  

  سينط فراواين
  بة تاقةت بوون

  شکيبايي
abstinece 

  رووت
  ئةبستراکت

  نةري رووتهو
  نةري ئةبستراکتهو

  انتزاع
  دجرم

  هنر تجريدي

abstract 

  ضةمکة ئةبستراکتةکان
  ضةمکة رووتةکان

مفهومهـــــــــاي 
  محض

abstract art 

  ئايدياي ئةبستراکت
  ئةنديشةي ئةبستراکت

   انتزاعيةپندار
  انديشه مجرد

abstract aidea 

  انتزاع گرايي  ئةبستراکت خوازي
abstractionism  

ماترياليــــــــسم   ماترياليزمي ئةبستراکت
  انتزاعي

abstract materyal 

ism  

  جامعه انتزاعي  کؤمةلَطاي ئةبستراکت
abstract society  

  تفکر تجريدي  بريکردنةوةي ئةبستراکت
abstract thought 

  تةم ومذاوي
  تةماوي

  مبهم
  غامض

abstruse  
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  طرذوئالَؤز
  ثووض

  بصهوودة
  بص فايدة
  بص کةلَک

  وِرصنة
  مةحالَ

  پوچ
  بيهوده

  ياوه
  ناممکن

absurd 

  وفور  ينفراوا
  فراواني

abundance 

  قووآليي
  ناواخين بابةتصک

  ئةکادميي
  زانکؤيي
  وانةيي
  زانسيت

  رفناژ
  فرهنگستاني
  دانشگاهي
  مدرسي

abyss 

  ئازادي باس ولصکؤلَينةوة
  ئازادي تؤصذينةوة

آزادي بحــــث و 
  .تحقيق

ــش  آزادي دانــــ
  .وهيژپ

academic 

  فصرطة
  خوصندنطة

  فرهنگستان
  تعليم گاه

academic freedom 

ــرماي  ناسةرمايةداري ه غيرســـــ
  داري

acapitalistic 

  .طةشةکردين خصرا
ــة  طةشـــــــةکردين ِروولـــــ

  رشدشتابنده
  رشدسريع

accelerated growth  
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  .زيادبوون
  خصرابوون
  خصرايةيت

  شتاب
  سرعت

acceleration  

  ثةسةندکراو
  قابيلي ثةسةندکردن

  پذيرفتني
  قابل قبول

acceptable 

  وةرطرتن
  قبوولَ کردن

  سةندکردنثة

  پذيرش
acceprtance 

  هةلَکةوت
  رووداو

  کارةسات
  ناِراستةوخؤ
  بةهةلَکةوت

  تصادفي
  حادثه
  ضمني
  اتفاقي

accidend 

  تةبابوون
  رصکةوتن
  سازطاري
  يةکصيت

  انطباق
  توافق

  سازش
  همبستگي

accommodation 

  هاوِرايي
  هاوِرصيةيت

  هاوبريوِرابوون

  همراهي
  همگامي

accompaniment  

  بة طوصرةي
  بةثصي

  بةِرادةي
  روونکردنةوة

  برطبق
  به ميزان

  تبيين
  توضيح

according 
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  ثاساوهصنانةوة
  هصنانةوة بيانوو

  توجيه
account for 

  ذماردن
  ذمصرياري

  شمارشگري
accounting 

  وةرطرتين فةرهةنط
  بةفةرهةنطي بوون

  فرهنگ پذيري
acculturation 

  کةلَة کة بوون
  ضِرصيت

  )سةرمايةي (کؤبوونةوة
  ادبوونزي

  انباشتگي
  تراکم
  تجمع
  ازدياد
  انباشت

accumulation 

  دقت  وردبيين
accuracy 

  حالَةيت بةرکاري
  حالَةيت مةفعوويل

  حالت مفعولي
accusative type 

  دةستاورد
  دةسکةوت

  بةدةست هصنان
  ضاالکي

  سةرکةوتن

  دستاورد
  تحصيل
  فعاليت

  دستيابي
  فيقتو

achivement 

  مةيلي سةرکةوتن
  کةوتنمةيلي سةر

  .مةيلي ثصشکةوتن
مةيلي سةرکةوتن 

  .بةدةست هصنان 

تانگيزه موفقي  
  انگيزه پيشرفت

انگيزه کسب 
  موفقيت

achivement mo 

tive 
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  بةدةست هصنان

  فصربوون
  يادطرتن

  کسب کردن
  فراگرفتن

acquire  

  کردة
  کار

  کنش
  فعل
  عمل
  کار

act 

  کاروکاردانةوة
  کردةوثةرضةکرداري

  کنش و واکنش
action and reac 

tion 

  ضاالک
  کاريطةر
  کارتصکةر

  بزؤز
  ئاشکرا

الفع  
ثرمو  

  معلوم

active 

  فاعل کارگر  بکةري کاريطةر
active agent  

  رفتار فعال  رةفتاري ضاالک
active behavior  

  موجود فعال   بوونةوةري ضاالک
active being  

  جةماوةري ضاالک
  طرووثي ضاالک

  جماعت فعال
  گروه فعال

active crowd  

  عامل  هؤکار
actor  

  عةقلَي ضاالک
  عةقلَي بزؤز

  عقل بالفعل
actor reason 
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٢١

 

  زيرةکي
  هؤشياري
  تصذبيين

  تيزحسي
  حساسيت
  تيزبيني

acuity 

  تصذبيين
  زيرةکي

  هؤشياري
  باريک بيين

  تيزهوشي
  ريزبينانه
  تيزبيني

acuteness 

  .سازطاري
  .تةبابوون

  .خؤطوجناندن
ــةلَ  خؤطوجنانــــــدن لةطــــ

  .ذينطةدا

  سازگاري
  انطباق
  تطبيق

  عادت به محيط

adaptation 

  سازطار
  خؤطوجنصنةر

  سازگار
  سازش پذير

adepted 

  زيادبوون
  زيادکردن

  افزايش
addition 

  بةِرصوة بردن
  رصنمايي کردن

ــردين   ــوة بـــــــــ بةِرصـــــــــ
  .کاروبارةکان

  .بةِرصوةبةرايةيت

  اداره
  ارشاد

  اداره امور
  مديريت

administration 

  قبوولَ کردن
  سةندکردنثة

  وةرطرتن

  پذيرش
admission 

  نوجواني  مصرمنالَي
adolescence 
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٢٢
  بالَق بوون
  ثصطةيشنت

  بلوغ

  زِردايک وزِرباوک
  باوة ثيارةوباوةذن

  نادايک وناباوک
  

  پدرومادرخوانده
adoptive-parents 

  توانايي
  لصهاتوويي
  کارامةيي

  لصوة شاوةيي

  مهارت
adroitness 

  رياکاري
  ماستاوکردن

  نؤکةري
  ستايشي نؤکةرانة

  تملق
  ستايش چاکرانه

adulation 

  بةساآلضوو
  ثري

  طةورةسالَ
  ثص لةتةمةن ناو

  سالمند
  بزگسال

adult 

  بةساآلضوويي
  ثريي

  طةورةسالَي
  بالَق بوون

  بزرگسالي
  سالمندي

  بلوغ

adult age 

  ثصشکةوتن
  ثصشِرةو

  ثصشکةوتوو

  پيشرفت
  پيشتاز

  پيشرفته

advance 

advance 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  فةرهةنطي زاراوةکاين فةلسةفةوزانستة کؤمةآليةتييةکان                                                            

 

 

٢٣

 

  
  ة بردنبةرةوثصشةو

  ثصشکةوتن
  سةرکةوتن

  پيشبرد
  پيشرفت
  صعود

advancement 

adverse trade 

  بازرطاين نصطةتيظ
  بازرطاين سليب

  کِرين وفرؤشتين کايت

  تجارت منفي
  دادوستد ناپايا

adverse trade 

  ثِروثاطةندةي بازرطاين
  ثِروثاطةندةکردن

  تبليغات تجارتي
  تبليغات

advertising 

  راوصذکاري
  راوصذکارانةبريوِراي 
  ثصشنيار

  نظر مشورتي
  پيشنهاد

advice 

  راطةيةنراو
  ئاطاداري
  بانطة واز

هاطالعي  
advice note 

  راوصذکار
  رصنما

  رص ثيشان دةر

  مشاور
  راهنما

advisor  

  راوصذکردن
  طواستنةوة بريوِرا

  مشورت
  رايزني

advisory 

  ي راوصذکاريظستا
  بنکةي راوصذکاري 

  ستاد مشورتي
advisory staffe 

  ثشتيوان
  ياريدةدةر

  دةر يارمةيت

  حامي
  پشتيبان

advocate 
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  هاريکار

  جواين ناسي
  ستاتيکا

  زيبايي شناسي
aesthetic 

  .سؤز
  .عاتيفة

  .مهريةباين
ــي   ــؤش وخرؤشـــــــ جـــــــ

  .دةرووين

  عاطفه
  هيجان

affect 

  کارتصکراو
  کاريطةر
  کارتصکةر
  سؤزاوي
  عاتيفي

  انفعالي
  ثرزاتا

  عاطفي

affective 

  يفيبواري عات
  سؤزاوي بوون

  بواري کارتصکراو

  زمينه عاطفي
  حيطه انفعالي

affective domain  

  ر عاطفيتفکّ  بريکردنةوةي عاتيفي
affective thinking 

  ثةرضة کرداري عاتيفي
  هةست وسؤزنواندن

  واکنش عاطفي
affectivity 

  توانايي تصکةلَ بوون
  وصکضوون
  نزيکايةيت

  لصک نزيک بوون

  قابليت ترکيب
  تشباه
  قرابت
  بستگي

affinity  

  دان ثصدانان
  بةِراست لة قةلَةم دان

  تصديق کردن
  تاييد کردن

affirm 
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٢٥

 

  سةملاندن
  فراواين
  نصعمةت
  ريفاة

  دةولَةمةند
  ساماندار

  فراواني
  نعمت
  رفاه

  متمکن

affluence 

  سةردةم
  ضاخ

  تةمةن
  قؤناغ

  عصر
  سن

  دوران

age 

  ثريي
  بةساآلضوويي

  سالخوردگي
ageing 

  کاريطةر
  کارتصکةر

  نوصنةر
  ثيشاندةر

  بکةر
  ئةجنام دةر

ثرمو  
  نماينده
  کننده
  فاعل

agent 

  ضاخي رؤشنطةري
  سةردةمي رؤشنطةري

  عصر روشنگري
age of -elightenment 

  لکان
  ثصوة لکان

  ثصوةنووسان
  ثصوةندي

  چسپيدگي
  التطاق
  پيوندي

agglutinative 

  کؤمةلَ
  کؤمةلَطا

  انبوهه
  مجتمع

aggregate 
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٢٦
  طشت

  هةموو
  کؤمةآلين خةلَک

  وةرجةما

  کلّ
  توده

   طشيتثاشةکةويت
  ثاشةکةويت هةمةکي

  

  پس انداز کلّي
aggregate saving 

  شةِراشؤيي
  شةِرةنطصزي
  هصرش بردن
  ثةالماردان

  دةسدرصذي کردن

  پرخاشجويي
  تهاجم
  تعرض

aggression 

  هاندان
  ثالَ ثصوة نان

  دنةدان

  تهييج
  تحريک

agitation 

  ئاذاوةضييةکان
  ئاذاوةطصِرةکان

  ِراثةِريوةکان
  تصکدةرةکان

  شصوصنةرةکان

  آشوبندگان
agitators 

  طومانکاري
  طومان کردن

  فةلسةفةي نازامن
  »نازامن«رصبازي 

  شکاکيت
  » الادري«فلسفة

agnosticism 

  ترس لةشوصنة کراوةکان
  ترس لةشوصنة بةرزةکان

ــضاي  تــرس از ف
  .باز

agoraphobia 
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٢٧

 

ترس از مکانهاي   
  .وسيع

  خؤطوجناندن
  طوجناندن
  هاوِرايي

  هاوبريوِرايي
  تةبايي

  هاوفکري

  تطبيق
  موافقت
  همراهي

agreement 

  جةماوةري وةرزصر
  جةماوةري فةال

  جمعيت کشاورز
agriculturalpopulation 

  ئامانج
  مةبةست
  کؤتايي
  ئاکام

  هدف
  مقصود
  غايت

aim 

  حکوومةيت سثي ثصستان
ــثي  دةسةآلتدارصــــــيت ســــ

  ثصستان

حکومت 
  دپوستانسفي

albocracy 

  منطق جبري  لؤذيکي جةبري
algebric logic 

  نامؤ
  بةخؤنامؤبوو

  بيگانه
alien 

  نامؤبوون
  بصزاري
  نةفرةت

  دوورکةوتنةوة
  دوورةوآليت

  بيگانه شدن
  بيزاري

  دورماندگي

alienation  
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٢٨
  لصکدانةوة
  راظةکردن
  ماناکردن

  شرؤظةکردن

  تاويل
allegorical interpreta-
tion 

   عةقلَسةرترين
  سةرووترين عةقلَ

  برترين خرد
all-highest reason 

سياســــةيت دؤزينــــةوةي   
  .هاوثةميان 

ــةميان  ثـــــــــالين هاوثـــــــ
  .دؤزينةوة

ــم  سياســــت هــ
  پيمان يابي

alliance policy 

  هةمووشت زان
  زانا

  شارةزا
  بةئاطالةهةمووشت

  همه دان
  عالم مطلق

  عالّم

all-knowing 

  طشيت
  هةمةکي
  بةطشيت
  هاوبةش
  بةشدار

  کلّي
  کالّ

  عموماَ
  مشترک

all mankind 

  تخصيص دادن  تةرخان کردن
allocate(to) 

ــةموو،يان   ــسييب هــ ثرةنــ
  .هيض
هيض  يان وشتصکهةم

  .شتصک

  اصل همه ياهيچ
all-or-nothing princi-
ple 

  تعديل قيمت  تةعديلي نرخةکان
allowance 
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٢٩

 

  قابل اعطا  قابيلي بةخشني
allowng of being 
given 

   رةهادةسةآليت
  دةسةآليت ثةيت

  تةواو توانا
  بةدةسةآلت
  دةسةآلتدار

  قدرت مطلق
  همه توان

all-potency 

  ئاماذة
  هصما
  رةمز

  اشاره
  رمز

allusion 

  رةمزي
  هصمايي
  صين

  رمزي
allusiveness  

  حيکمةيت رةها
  زانايي رةها

  حکمت مطلق
all-wisdom 

  خصرات
  خصرات کردن

  يارمةتيداين هةذاران

  صدقه
  خيرات

alms 

  تاک
  تةا

  وةکاين خواايةکصک لةن

  )اسم االهي(فرد
alone 

  خؤ بةدوورطرتن
  دوورطرتن

  خؤ دوورخستنةوة

  دوري گزيني
alloofness 

  تيشکي ئالفا
  شةثؤيل ئالفا

  موج آلفا
alpha-rhythm 
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٣٠
  ريتمي ئالفا
  طؤِرانکاري

  طؤِران
  سوورِ انةوة

  توانةوة
  لةناوضوون

  دگرگوني
  گردش

  استحاله
  تغيير

alteration 

  ِرصطةضارة
  ضارةسةر

  جصطر
  جص نشني

  ئةلَتةرناتيظ
  هاوتا

  هاوواتا

  چاره
  جانشين

  بديل
  مترادف

  علي البدل

alternative 

  ئةويدي خوازي
  ئةويدي ثةرةسيت

  ديگرگرايي
  غيرپرستي

altruism  

  تصکةلَ بوون
  تصکةآلوي

  تصکةآلوبوون

  امتزاج
  ترکيب
  ادغام

amalgam 

  تةم ومذاوي
  تةماوي
  اتاييضةندو

  ضةندمانايي

  مبهم
  دوپهلو

ambiguous 

  ثلةوثايةخوازي
  مةقام ثةرةسيت

  بةرزة فِري

  جاه طلبي
  بلندپروازي
  فزون جويي

ambition 
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٣١

 

 فرةخوازي
  زيادةخوازي

  داطةِرانةدذبةيةکةکان
  مةيلةدذةيةکةکان

  رةفتارة دذبةيةکةکان

گرايشهاي 
  متضاد

رفتارهاي 
  متضاد

ambivalent attitude 

  خود
  زات

  ةرووند

  نفس
  ذات

ame 

  ضاکسازي
  ضاکسازي کردن

  بهسازي
  اصالح

amelioration 

  نائاکاري
  دذةئاکاري
  نامرؤظانة
  نائينساين

  غيراخالقي
  ضداخالقي

amoral 

  ثِروثاطةندةضي
  ثِروثاطةندةکةر

  برةوثصدةر

  مبلّغ
amount 

  دووذياين
  دووذينطةيي

بوونةوةراين ئاوي 
  وخاکي

  دوزيستي
amphibious 

  قياسي
  ةراورديب

  قياسي
analog 

  شباهت  وصکضوون
analogy 
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  لصکضوون

  لةيةک ضوون
  قياسي

  بةراوردي

  همانندي
  قياسي

  دابةش کردن
  بةش بةش کردن

  شيکردنةوة
  .شيکاري

  

  تجزيه
analysis 

شيکردنةوةولصکؤلَينةوةي 
  عةيين 

تجزيه و تحليل 
  عيني

analysis factual 

  .لصکؤلَينةوةي تومخةکان
ــيکردنةوةي  شـــــــــــــــــــــ

  .کانيةنديصوث

  تحليل عناصر
analysis of elements  

  دةروون شيکار
  دةروون زان

  شيکار
  لصکؤلَيار

  لصکؤلَياري رؤحي
  رةوانناس

  روانکاو
  تحليل گر

  پژوهشگر رواني

analysis of relation-
ships  

  فةلسةفةي شيکاري
  فةلسةفةي لصکؤلَينةوةيي

  فةلسةفةي راظةکارانة

  فلسفه تحليلي
analyst  

  اين شيکارانةدةروونز
  رةوانناسي شيکارانة
  ثسيکؤلؤذي شيکارانة

روانشناسي 
  تحليلي

analytical philaoso-
phy 
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  ثصشبيين کردين شيکارانة
ثصشبيين کردين 

  راظةکارانة

  پيشبيني تحليلي
analytical psycology 

  ئاذاوةخوازي
  ئاذاوةضصيت

  بشصوي خوازي
  ئاذاوةوبشصوي

  ئةنارشيزم
  ئاذاوةطصِري

  ييآشوب گرا
  هرج و مرج
  آشوب طلبي

analytical a priori 

  ئاذاوةضي
  ئاذاوةطصِر

  ئاذاوةخواز
  بشصوي خواز

  هرج و مرج طلب
  آشوب طلب

anarskism 

   بص حوکمِران
  ئةنارشيست

  بص حکوومةت
  بشصوي

  بص نةزمي
  ناِرصک وثصکي

  فاقد فرمانروا
  بي نظمي

anarchist 

  .بشصوي بةرهةم هصنان
  .ابشصوي لةبةرهةم هصناند

بشصوي لةبةرهةم هصناين 
  .کاآلدا

هرج و مرج 
  توليد

anarchy 

  لصکؤلَياري لةش
  توصذياري لةش
  شيکاري لةش

  کالبد شکافي
anarchy of production 
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٣٤
  ئةذداد

  باووباثري
  ثصشينان

  نيا
  جد

  اسالف

ancestor 

  نياپرستي  ئةذدادثةرسيت
ancestor cult 

  دلَةِراوکص 
 شلََةذاوصيت دةرووين

  يت رؤحيشلةذاوص

  اضطراب 
  تشويش

anguish 

  نةفسي حةيواين
  نةفسي ئاذةلَ سيفةت

  نفس حيواني
animal soul 

  رؤحي حةيواين
  رؤحي ئاذةلَ سيفةت

  روح حيواني
  روان حيواني

animal spirit  

ــةنايةيت  فةلـــسةفةي رةسـ
  .رؤح

  رةسةنايةيت رؤح
  رةسةنايةيت طيان
  حةيوان ثةرسيت
  ئاذةلَ ثةرسيت
  ئاذةلَ خوازي

سفه اصالت فل
  جان

  اصالت جان
  حيوان پرستي

animism 

  توانةوةلةخوادا
  مردن لةخوادا 

  نابوودبووين مرؤظ
  لةناوضووين مرؤظ

  تياضووين مرؤظ

  فناء في اهللا
  انهدام بشر

annihilation in God 

annihilation of man 

  بص رصسايي
  بص نةزمي

   هنجاريبي
anormaly 
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٣٥

 

  نانؤرماتيظ
  نائاسايي
  ناياسايي
  نةطوجناو

  نادةستووري

  خالف قاعده

  بؤشايي
  هيضي

  ثووضي

  خالء
  پووچي

anomic 

  خؤي لةخؤيدا
  لةزايت خؤيدا

  فيتري
  خؤِرسک

  في النفسه
  في ذاته

an sich  

  جةنطةراين بوون
  شةِرخوازي
  شةِرةنطصزي

  ناکؤک بوون 
  نةياربوون

  دوذمنايةيت
  دذايةيت

  ستيزه جوويي
  مخالفت
  تخاصم
  دشمني
  ضديت

antagonism 

  دةسدرصذي کةر
  شةِرخواز

  نةيار
  دوذمن

  متعارض
  آشتي ناپذير

  مخالف

antagonist 

  مرؤظ تةوةري
  ئينسان تةوةري
  خةلَک تةوةري

  انسان مداري
  مردم مداري

anthropocenttricity 
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٣٦
  خةلَک سةنتةري
  مرؤظ سةنتةري

  ئينسان ئاسا
  وةکووئينسان
  ئينسان شصوة

  انسان نما
  انسان وار

anthropoid 

   زانني بةمرؤظ
  .بةئينسان زانني

  بةئينسان لةقةلَةمداين
  .واخ

  بةئينسان شواندين خوا

  انسان انگاري
ــسان  همانندانــــ

  .انگاشتن خدا

anthropomorphism 

  دذةسةرمايةداري
  دذةسةرمايةدار

ضد سرمايه 
  داري

anti capilist 

  ثصشطؤيي کردن
  ثصشبيين کردن
  ثصشبيين کردن

  ثصشبينيکردين ئايندة

  پيشگوويي
  پيشبيني

anticaption 

  سياسةيت دذة قريان
  ثالين  دذةقةيران

  بةرنامةي دذةقةيران

سياست ضد 
  بحران

anti-crisis-policy 

  دذةذن بوون
  دذايةيت کردين ذنان

  ذن نةياري
  دذةذين

  زن ستيزي
anti-feminism 

  دذوازييةکان
  تةناقوزةکان

  شتة دذ بةيةکةکان

  تناقضات
antinomies 
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٣٧

 

  ندذةسوننةت بوو
  دذايةيت کردين سوننةت

  دذةسوننةيت

  سنت ستيز
antiorthodox 

  کؤن خوازي
  کؤنةثةرسيت

  سةلةفييةختوازي
  ئريجتاع

  کهنه پرستي
antiquirianism 

  دذة جوو
  دذةجوولةکة

  دذةسامي

  يهود ستيزي
  ضدسامي

anti-semitism 

  دذايةيت
  دذبوون

  دذايةيت کردن
  خالَي بةرانبةر
  دؤخي بةرانبةر
  دذةيةک بوون

  دذوازي

  تضاد
  وضع مقابل

  نقيض

antithesis 

  نيطةراين
  دلَةِراوکص
  دلَةخورثص
  شلَةذاوصيت
  ثةرصشاين
  تووضيان
  ثةشصوي

  ثةشؤکاوي

  نگراني
  تشويش
  دلواپسي
  اضطراب

anxiety 
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٣٨
  تيؤري دلَةِراوکص
  تيؤري دلَةخورثص

  تئوري اضطراب
anxiety theory 

  ناريک
  ناِرصک و ثصک

  نالةبار
  شصواو

  تصکضوو

  منظمنا
aoeriodie 

  کارةسات ئامصز
  ترسناک

  مةترسيدار
  دلَتةزصن

  ئازارهصنةر

  فاجعه آميز
  دردناک

apocalyptic 

  ثصويست
  زةرووري

  حةمتي
  يةقيين

  باوةِر ثصکراو
  سةملصندراو

  ضروري
  يقيني

apodictic 

  مةسةلةي ثصويست
  مةسةلةي زةروري 
  مةسةلةي طرينط

  امر ضروري
apodictic imperative 

   طةرستايش
  تاريف کةر
  ثاساوهصنةر
  داکؤکي کةر

  ثشتيوان

  مداح
  توجيه گر

  مدافع

apologist 
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  روالَةيت
  رووکةش

  ظاهري
apparent 

  خؤناسي
  خؤناسني

  ناسيين خود

  خودشناسي
  ادراک نفساني

apparception 

  مةيل
  رةغبةت 

  حةز
  ويست

  شةهوةت
  ئارةزوو

  ميل
  رغبت
  اشتها

  شهوت

appetite 

  ئابووري کردةيي
  ووري ثراکتيکيئاب

  ئابووري ِراثةِرصنةر

  اقتصاد عملي
  اقتصاد اجرائي

appetite econcmics 

  هةلَسةنطاندن
  نرخاندن
  نرخ دانان

  .نرخ دياري کردن
ي کاآل و (دياريکردين نرخ 
  ...).خزمةتطوزاري و

  ارزشيابي
  ارزيابي

  قيمت گذاري

appraisal 

  تصطةيشنت
  دةرک کردن

  نرخاندن
  بايةخ ثصدان

  درک
  افتدري

  فهميدن
  ارج گذاري

appreciation 

  قبوولَ کردن
  ثةسةند کردن

  تأييد
approbation 
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  طوجناو

  لةبار
  پسند

  مناسب
  مةزةنة کردن

  مةزندة
  مةزةندة

  تخمين
  تقريب

approximation 

  بةهرة
  توانايي

  لصهاتوويي
  کارامةيي

  لصوةشاوةيي

  استعداد
  توانايي

aptitude 

  دةسکرد
  بِرياري
  ثةمياين
  يئيختيار
  ئريادي

  قراردادي
  اختياري

  ارادي

arbitrary 

  دصرين
  کةونارا

  کؤن
  قةدميي

  ثصش مصذوو

  باستاني
  کهن

archaic 

  باستان شناسي  دصرين ناسي
archeology 

  سةرمةشق
  منوونة

  منوونةي دصرين
  باشترين منوونة

  الگو
  الگوي کهن

  نمونه باستاني
  نمونه واال

arehetype 
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  تةالرسازي
  کوشک سازي

  زيبيناسا
  خانووبةرةسازکردن

  معماري
  ساختمان سازي

architecture 

  قةلَةمِرةو
  بوار

  ثانتايي
  رووبةر
  مةلَبةند

  حوزه
  حيطه

  مساحت

arc-refley 

  ناحيه صنعتي  ناوضةي ثيشةسازي
area-industrial 

  شةِرطة
  مةيداين شةِر

  رزمگاه
area 

  بةلَطة
  بةلَطة هصنانةوة
  ئيستدالل کردن

  طفتوطؤ
  ديالؤط

  طةقسةکردنبةبةلَ

  حجت
  استدالل
  شناسه
  مناظره
  استناد

argument 

  ئةريستؤکراسي
  دةولَةمةندساالري
  دةولَةمةند مةزين 

  حکوومةيت نوخبةکان
حکوومةيت 

  هةلَبذاردةکان
حکومةيت 

  اشراف ساالري
  اشرافيت
حکومت 

  برگزيدگان
  حکومت اشراف

aristocracy 
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٤٢
  دةولَةمةندةکان

  .ئةرةستووخوازي
بازي ثـــــصِرةوکردين رصــــــ 

  .ئةرةستوو

  ارسطوگرايي
پيرو آيين 

  ارسطو

aristotelianist 

  رصکخسنت
  تةرتيب کردن

  رصک و ثصک کردن

  آرايش دادن
  انتظام
  ترتيب
  نظام

arrange(to) 

  هونةر
  فةن

  تةکنيک

  هنر
  فن

  صنعت

art 

  شتة دةسکردةکان
  دةسکردةکان

  بةرهةمي هونةري

  مصنوعات
  محصول هنري

artifacts 

  خردورز  ئاسةواري هونةري
  فنّان خرد

artificer in the 

  عاقلَ
  هزرمةند
  بريمةند

  صناعي
  ساختگي
  تصنّعي

artificial 

  .هونةرمةند
  .ئارتيست
ــشةساز ــاري  .(ثي ــةوةي ک ئ

  ).ثيشةسازي دةکا

  هنرمند
  صنعت گر

artisan 

  هنر تدريس  هونةري وانة وتنةوة
art of study 
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  تواناي وانة وتنةوة
  ئازايةيت
  زرنطي

  نةترسي
  جةرطبوونبة

  دلصري
  بوصري

  جسارت
  شهامت

ascendance 

  دةسةآليت رةها
  دةسةآليت سةرتر

  دةسةآليت لةسةرووتر

  قدرت
  فائقه

ascendance 

  ريازةت کصش
  زاهيد

  ذيان لةخؤسةخت کردن
لةسةختيداذيان 

  بةس ةربردن

  مرتاض
  پارسا
  زاهد

  سخت گذرانيدن

ascetic 

  .ناکؤمةآليةيت
حةزنةکردنبةذياين 

  .کؤمةآليةيت

  غيراجتماعي
  جامعه گريز

asocial 

ئةجنومةين 
  هةلَبذاردةکان

ئةجنومةين 
  دةستةبذصرةکان

  ئةجنومةين طةورةکان

مجلس 
  برجستگان

assembly of notables 

  هةلَسةنطاندن
  بةراوردکردن
  تاوتوص کردن

  ارزيابي
  سنجش
  برآورد

assessment 
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٤٤
  دارايي

  ثارةوسامانيکؤکراو
  ثارةي زةخرية کراو

  موجودي
  دارايي

assete 

  ياريدةدةري کؤمةآليةيت
  يارمةتيدةري کؤمةآليةيت

  هاريکاري کومةآليةيت

  مددکاراجتماعي
assist ant social 

  وةک
  وةکوو

  هاوشصوةي

  همچون
  مانند

  چونان

as such 

  دانان بةطومان
  خةيالَي

  فةرزکراو

  مفروض
  فرضي

assumed 

  ثصش طرميانة
  طرميانة

  پيش فرض
  فرض

assumption 

  چنانکه گوويي  ک بلَصيوة
as though 

  خترشناسيا  ئةستصرة ناسي
  ستاره شناسي

astronomy 

  خوانةناسي
  کوفر

  بص ديين
  رةتکردنةوةي خوا

  باوةِرنةبوون بةخوا

  خداناشناس
  کفر

  الحاد
  انکار خدا

  خداناباوري

atheism 

  دوذمنانة
  نةيارانة

  خصمانه
atrocious 
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  دةسکةوت
  دةستاورد

  دستاود
attainmend 

  وردبيين
  تيذبيين

  سةرةنج دان
  ئاوِرلصدانةوة

  دقت
  ريزبيني

  توجه

attention 

  بةجص
  بةجصطة

  به هنگام
at term  

  داطةِران
  مةيل

  تص ِروانني
  رووبةِرووبونةوة

  حةزکردن
  ويست

  رةغبةت
  جؤري بريکردنةوة

  تص طةيشنت
  اليةنطري

  گرايش
  نگرش

  برخورد
  تمايل

  طرزفکر
  برداشت

  جهت گيري

attitude 

  کصشانرا
  بةرةوخؤهينان

  جذب
  جاذبه
  ربايش

attraetion 

  تايبةمتةندي
  بطؤِري ضؤين

  بطؤِري ضؤنايةيت

  خصلت
  ويژگي

  متغّير کيفي

attribute 

  مخاطب  بةردةنط
audience 
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  طوصطر
  بيسةر
  وةرطر

  پيام گيرنده

  ملهؤِر
  ديکتاتؤر

  زالَم
  ضةوسصنةر

  مستبد
  خودکامه

  خودساالر

autarch 

  سةربةخؤيي ئابووري
  بص نيازي ئابووري

  اسقالل اقتصادي
بي نيازي 
  اقتصادي

autarky 

  رةسةن
  بةلَطة

  ديکؤمصنت
  باوةِرثصکراو
  جصي باوةِر

  اصيل
  سند

  معتبر

authentic 

  خولَقصنةر
  داهصنةر

  آفريننده
  خالق
  صانع

author 

  دةسةآلت خواز
  داطريکار

  سلطه جو
  تسلط طلب
  اقتدارگرا

authoritarian 

  خيالَ ثةرسيت
  لَ ضينخةيا

  خودتةوةري
  دةروون تةوةري

  خيالبافي
  خيال پرستي
  درون مداري

autism 
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  تفکر خيالي  بريکردنةوةوةي خةيالَي
autistic thinking 

  ثاشايةيت تاکةکةسي
  حکوومةيت ديکتاتؤري

  سلطنت فردي
حکومت 
  استبدادي

autocracy 

  رةخنة طرتن لةخؤ
  خؤهةلَسةنطاندن

  انتقاد از خود
auto-critcs 

  تؤماتيکئؤ
  خؤکار
  ماشيين

  خودکار
  خود به خود

  ماشيني

automatic 

  سةربةخؤ
  سةربةست
  ئؤتؤنؤم

  خؤبةِرصوةبةر

  مستقل
  خودگردان

autonomous 

  ثصشِرةو
  جلَةودار
  سةرقافلَة

  رصبةر

  پيشرو
  پيشتاز

avant-gard 

  نةفرةت
  کينة

  بصزاري
  رق لص بوون

  نفرت
  بيزاري

aversion 

 خزم خؤلةمصيينةي

  .ثاراسنت
ــةلَ   ــةکردن لةط ــزدواج ن ئي
ــي نزيـــــــک وةک   خزمـــــ

پرهيز از محارم 
 avoidance  .)در اصطالح فرويد(
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خوشــک و بــرا و ســصکس   
نـــةکردن لةطـــةلَ خزمـــة    

  ).الي فرؤيد(نزيکةکاندا
  مةيلي دووري کردن 
  مةيلي خؤثاراسنت

  مةيلي خؤبةدوورطرتن
  

  انگيزه اجتناب
avoidance motive 

  شکؤ
  طةورةيي
  خاکةِرايي

  هيبت
  وعخش

awe 

  ديار
  ئاشکرا
  ئاسايي

  ثرةنسييب بابةت
  ثرةنسييب سةرةتايي

  امر بديهي
  اصل موضوع

axiom 

  تةوةر
  بوار 

  مةلَبةند

  محور
axis 
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  B 
  

 تاقيکردنة
تايبةتةکاين 

  .منالَةشريخؤرةکان

آزمونهاي مخصوص 
  کودکان شيرخوار

baby tests 

  دوا
  ثاش
  دما

  پس
  قبع

back 

  ثصشينة
  باططراوند

  سابقه
  زمينه

  پشت زمينه

back grouwnd 

  دواکةوتوويي
  ثةرةنةسةندوويي

  طةشةنةکردن

  عقب ماندگي
  توسعه نيافتگي

backwardness 

  ثاشةکشةکردن
  بةرةودواضوون

  عقب گرد
backward step 

  هاوسةنطي
  هاوتةرازي
  هاوکصشي

  توازن
  تعادل

balance 
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  ترازمندي  هاوسةنطصيت
  اوسةنطه

  هاوتةراز
  هاوکصش

  متوازن
balanced 

  هاوسةنطي کةسايةيت
لةباربووين 
  کةسايةيت

  توازن شخصيت
  تعادل شخصيت

balance of person-
aliti  

هاوسةنطصيت 
  دةسةآلت

  سياسةيت هاوسةنطي

  تراز قدرت
  سياست موازنه

balance of power 

  تئوري تعادل  تيؤري هاوسةنطي
balance theory  

  دةستة
  وثطرو
  تاقم

  دسته
  گرووه

band 

  ثاشةکةويت بانکي
ثارةي 

  سثصردراوبةبانک
  سثصردراوي بانکي

  سپرده بانکي
bank deposit 

  اسکناس  ثارةي کاغةز
bank notes 

  کانشهةلَ
  نةداري
  هةذاري

  دةسکوريت

  افالس
  ورشکستگي

bankruptcy 

  بةربةرسيم
  نةخوصندةواري

  بربريسم
  گينافرهيخت

barbarism 
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  نةزاين

  ناشارستاين بوون
  ضةمکي رةها
  ضةمکي ثةيت

  مفهوم ناب محض
bare and pure con-
cept 

  ضةمکي ئةبستراکت
  ضةمکي تاک

  ضةمکي رووت

  مفهوم مجرد
bare concept 

  ضةنةدان
  ضةنةلصدان
  ضةنةبازي

  تواناي ضةنةبازي

  چانه زدن
  چانه زدنقدرت 

bargaining 

  رصطر
  لةمثةر
  کؤسث
  بةرطري
  بةربةند

  بةربةست

  نعما
  سد

  رهبند

barrier 

  کِرين وفرؤشنت
  مامةلَةکردن

کِرين وفرؤشتين 
  سةربةسةر

  تهاتر
  پاياپاي

barter 

  بناغة
  بنضينة

  ذصرخان
  بنةِرةت

  بنةما

  شالوده
  زيرساخت

  پايه
  مبنا

base 
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  هصلَي دةسثصکردن
  خالَي دةسثصکردن

  سةرةتا
  دةسثصک

  خط پايه
  خط مبدأ

baseline 

  شةرمين
  کةمِروويي
  طوستاخي

  وودارير
  رووداماآلوي

  بص شةرم وحةيايي

  که مرويي
  گستاخي

bashfuhness 
forwardness 

  بناغة
  بنضينة
  بنةِرت

  پايه
basic 

  شةِرطة
  مةيداين خةبات

  مةيداين شةِرکردن

  رزمگاه
  نبردگاه

battle-field 

  نةفسي حةيواين
  نةفسي ئاذةلَ ئاسا

  نفس بهيمي
beast soul 

  بةختةوةري
  بةختياري
  کامةراين

  خؤشبةخيت

  بهجت
  سعادت
  کاميابي

beatitude 

  طؤِران
  طؤِرانکاري

  تازةبوونةوة
  نوص بوونةوة

  تغيير
  تجدد

  حدوث

becoming 
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  روودان

  سةرهةلَدان
  سةرةتا

  دةسثصک
  خالَي دةسثصکردن

  آغاز
  شروع

  مبدأ
  بدايت

beginhng 

  رةفتار
جؤري هةلَس وکةوت 

  کردن
  کردار

  کردةوة

  سلوک
  رفتار
  کردار

behavio(u) r 

  بِرياري ئاکاري
  ثةمياين ئاکاري

  قرارداد رفتاري
behavio(u) r con-
tracting 

سةرمةشقةکاين 
  ئاکار

  مؤدصلةکاين ئاکار

  الگوهاي رفتار
behavio(u) ral pat-
terns 

  ئاکاري ضاک کةرةوة
  ئاکاري دةرمان کةر

  رفتار درمانگر
behavio(u) ral thera-
pist 

  ئاکاردةرماين
ة دةرمان کردن ب
  هؤي ئاکارةوة

  رفتار درماني
behavio(u) r therapy  

  بوون
  هةبوون

  بوونايةيت

  هستي
  وجود
  بودن

being 
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  بوون و نةبوون
بوونايةيت و 
  نابوونايةيت

  بود و نبود
  وجود و عدم

being and non-being 

  بوون ناسي
  ناسيين بوونايةيت

  شناخت هستي
being cognition 

  باوةِر
  بريوِرا
  ئيمان

  داعتقا
  رأي
  ايمان

belife 

  باوةِرمةند
  باوةِردار

  معتقد
  مؤمن

believer 

  خصرخواز
  ضاکةکار
  ضاکخواز

  نيکوکار
  خيرگرا

beneficent 

  قازانج
  سوود
  کةلَک

  بةرذةوةندي

  نفع
  سود

  استفاده
  منفعت

benefit 

  مةرجکردن
  مةرج بةسنت

  بةلصن دان

  شرط بستن
betting 

   اليةنطري
  ثشتيواين

  هةلَة کردن
  الدان

  بةهةلَةداضوون

  سوگيري
  جانبداري

  خطا
  انحراف

bias 
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ثصرسيت 

  سةرضاوةکان
  کتصب نامة

  ثصرسيت کتصبةکان

  فهرست ومآخذومنابع
  کتابنامه

bibliography 

  انفجار بزرگ  تةقينةوةي طةورة
big bang 

  بازرطاين طةورة
  بازرطاين بةرفراوان

  طةورةمامةلَة

  تجارت بزرگ
  سوداگري بزرگ

big business 

  دةمار طري
  دةمارطرذ

  موتةعةسيب

  متعصب
bigot 

  دةمارطريي
  دةمارطرذي
  دةمارطرذي

  تعصب
bigotry 

  دوواليةنة
  دووِرةهةندي

  دووبوعدي

  دوجانبه
  دوجنبه

bilateral 

  ياساي ماف
  دةستووري  ماف

  منشور حقوق
  اليحه حقوق
  قانون حقوق

bill of rights 

  دوونةتةوةيي
  دوورةطةزي

  دوملتي
bi-national 

  ذياننامة
  ذياننامة نووسي
  سةربودةنووسي

  زندگي نامه
  زندگي نامه نويسي

biography 
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  بايؤلؤذيکي
  ذيانناسانة

  زيست شناسانه
biological 

   بايؤلؤذيکيجةبري
  جةبري ذيان

  جبر زيستي
biological determen-
ism 

  عامل زيستي  هؤکاري بايؤلؤذيکي
biological factor 

  زانسيت ذيانناسي
  يت بايؤلؤذيزانس

  علوم زيست شناسي
biological scinces 

  ماةوةي ذيان
  درصذة دان بةذيان

  بقاء زيستي
biological survival 

  ذيان خوازي
  ذيانناسي خوازي

  زيست گرايي
  زيست شناسي گرايي

biologism 

  ذيانناس
  بايؤلؤذيست

  زيست شناس
bioiogist 

  زيست دوستي  ذيان دؤسيت
biophilia 

  دوقطبي  يدووجةمسةر
bipolar 

  لةدايک بوون
  بةدنياهاتن

  ضاوبةدنياهةلَصنان

  زايش 
  تولد

  زادش

birth 

  زصد
  شوصين لةدايک بوون

  زادگاه
birthplace 

  رادةي لةدايک بوان
  ذمارةي لةدايک بوان

  ميزان والدت
  نرخ مواليد

birth rate 

  دوجنسي  دوورةطةزي
bisexuality 
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٥٨
  نصرما

  .هةم ذن وهةم ثياو
کةســــصک هــــةردوو  (
ةنـــــــــــــــــــــــــدامي ئ

ةونــــــــــصرينةي  مصيين
  ).هةبصت

  مةرطي رةش
  تاعوون

  نةخؤشي تاعوون

  مرگ سياه
  طاعون

black death 

  نرخ بازار سياه  نرخي بازاري رةش
black marker rate 

  لؤمةکردن
  سةردةنشت

  سةرزةنشت کردن

  نکوهش
  سرزنش کردن

blame 

  بةختةوةري هةتايي
  بةختياري هةميشةيي

  سعادت ابدي
  زليسعادت ا

blessedness 

  خالَي کوصر
  خالَي ناديار

  نقطة کور
blind spot 

  طةمارؤدان
  تةنط ثص هةلَضنني

  طةمارة دان
  بةسنت

  رص طرتن

  محاصره
  انسداد

biockade 

  رصطرةکان
  لةمثةرةکان

  موانع
blockages 
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  طةآللةَي طشيت
طةآللةي 

  لةثصشداسازکراو
طةآللَي لةثصش 

  داِرصذراو

  طرح کلّي
  ختهنقشة پيش سا

biueprint 

  لةش
  جةستة
  ئةندام

  بدن
  کالبد
  جسم

body 

  کؤمةلَي سياسي
  جةماوةري سياسي

  اجتماع سياسي
body pojitic 

  طةشةکردي ئابووري
ثةرةسةندين 

  ئابووري
  بازارطةرمي
  ثصشکةوتن

  ثصشظةضوون

  رونق اقتصادي
  شکوفايي

  بازارگرمي
  ترقي

boom 

  مرز  سنوور
border 

  بةقةرز وةرطرتن
  ةت وةرطرتنبةئةمان

  وةرطرتن

  عاريه گيري
  وام گيري

  اقتباس

borrowing 

  گياه شناسي  طياناسي
botany 

  هصلَي سنوور
  سةرسنوور

  خط مرزي
bounddary 

  مساعده  يارمةيت
bounties 
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  ياريدان

  يارمةتيدان
  کمک

  بؤرذوا
  بازرطان

ضيين بازرطان و 
  مامةلَةضي

  بورژوا
  سوداگر

bourgeois 

  ضيين مامةلَةضي
   بازرطانضيين

  ضيين بؤرذوا

  طبقةسوداگر
  طبقةبورژوا

bourgeois class 

ئاماجني ضيين 
  بازرطان

ئايدؤلؤذياي ضيين 
  بؤرذوا

  آرمان طبقةسوداگر
  ايدئولوژي بورژوا

bourgeois ideology  

  جامعةبورژوازي  کؤمةلَطاي بؤذوازي
bourgeois society  

  دولت بورژوازي  دةولَةيت بؤرذوازي
bourgeois state  

  نظام بورژوازي  سيستمي بؤرذوازي
bourgeois system  

  دةولَةمةندةکان
  ثوولَدارةکان

  طةورةکان

  اعيان
  نجيب زادگان

brahmins 

  مصشک
  زةين

  مغز
  ذهن

brain 

  .هةآلتين مصشکةکان
ــشکة   ــةآلتين مصــــ هــــ

  .هزرمةندةکان

  فرارمغزها
  فرارمغزهاي متفکر

brain drain 
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  مصشک شؤردن
  مصشک شؤردنةوة

  رداين مصشکشتوشؤ

  مغزشويي
  شستشوي مغز

brain washing 

  کاري زةيين
  کاري مصشکي
  بريکردنةوة

  کارمغزي
  کارکرد ذهني
  انديشه کاري

brain work 

  )ي خوصندن(لق
  بةش
  بوار

  رشته
  بخش
  شاخه

branch 

  لص جيابوونةوة
  لص بوونةوة

  ثارضةثارضةبوون
  ثضِرثضِربوون

  انشعاب
  تقطيع

branching 

  ثةروةردة کردن
  بارهصنان

  بةخصو کردن

  پرورش دادن
breeding 

  .شريبايي
ــةک زاوا بــــة  ( ثارةيــ

ــةزووري   ــة خــــ مالَــــ
  ).ئةدات

  شيربها
bride-price 

  هؤشيار
  زيرةک
  لصزان

  لصهاتوو

  باهوش
bright 

  راديووتلويزيون  راديؤ و تةلةفزيؤن
broadcast 
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  دةنط و رةنط
بآلوکردنةوةي 

  بةرنامة

  پخش کردن برنامه

 کؤبةندي کردين
  طشيت

کؤبةندي کردين 
  يةکجاري

  ثؤلصن کردين طشيت

  جمع بندي کلّي
  مقوله بندي کلّي

broad categorization 

بنةمالَةي زيان 
  بةرکةوتوو

  بنةمالَةي تصکشکاو
بنةمالَةي تصک 

  رووخاو 
بنةمالَةي بص 

  سةروبةر

  خانوادةآسيب ديده
  خانوادةدرهم شکسته

  خانوادةنابسامان

broken home 

   بص طيانحةقيقةيت
  

  حقيقت بيجان
brutefact 

  .بووداخوازي
ــايين   ــصِرةوکردين ئـ ثـ

  .بوودا

  بوداگرايي
  آيين بودا

Buddhism 

  دياريکردين بووجة
  بووجةبةندي

  بودجه بندي
budgeting 

  بورؤکراسي
  کاغةزبازي

  دةزطاي ئيداري
  حکوومةيت ئيداري

  ديوانساالري
  دستگاه اداري

  کاغذبازي

bureaucracy 
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  حکوومةتةکارمةندان
  کارمةندساالري

  فرمانروايي کارمندان

  جةنطةلَ نشينان
  دارستان نشينان

  دانيشتواين دارستان

  بيشه نشينان
bushmen 

  بازرطاين
  مامةلَةکردن

  کِرين و فرؤشنت
  کاسثي کردن

  بازرگاني
  سوداگري
  دادوستد
  کاسبي

business 

شارستانييةيت 
  بازرطاين کردن
  خويل بازرطاين

  تمدن تجارتي
  رتجارتيدو

  دوربازرگاني

business civilization 

  بحران بازرگاني  قةيراين بازرطاين
business depression 

فصرکاريطةيل 
بازرطاين راهصنان 

  طةيل بازرطاين

  تعليمات بازرگاني
business education 

  بنکةي بازرطاين
  رصکخراوي بازرطاين
  کؤمثانياي بازرطاين
  شةريکةي بازرطاين

  انيبنگاه بازرگ
  مؤسسةبازرگاني

  بنگاه تجارتي

business enterprise 

هةلَکشان و داکـشاين    
  .بازرطاين

هةلَکشان و داکـشاين    
  .ئابووري

ــووين   ــةوي بـ بةرزونـ

  نوسانات بازرگاني
  تموجات تجاري

  نوسانات اقتصادي

business fluctuation 
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  .ئاسيت ئابووري

  مامةلَةضي 
  کِريار و فرؤشيار

  سوداگر
  دادوستدگر

business man 

  بذاته  خؤي لة خؤيدا
  في نفسه

by itself  
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PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 

 

٦٦
  

C  
  

  لةدؤخي يةکساندا
  لةبارودؤخي بةرابةردا

  لةبارودؤخي هاوضةشندا

درشرايط 
  مساوي

caeteris paribus 

  حسصب کردن
  ماردنژ

  بةئةذمارهصنان

  محاسبه
calculation 

  هنر  هونةر
calling 

  ثاساوهصنانةوة
  روونکردنةوة

  توجيه
call to account(to) 

  کالويين
  کالويين ئاين

  ثصِرةوي کردن لة کالوين

  کالوني مذهب
  کيش کالوني

  کالوني

calvinism 

  شاردنةوة
  شاردن

  داثؤشني

  استتار
camouflage 
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  خةبات
  ملمالنص

  شةِرکردن

  مبارزه
  پيکار

campaign 

  بةهةشت
  بةهةشيت بةرين

  پرديس
campus 

  خوصِري
  خؤِري

  بةرةلَآل
  الت ولووت

  اوباش
canaille 

  رصطةهةلَبذاردن
  ضارةسةردؤزينةوة

  ره گزيني
canalization 

  مرؤظ کوذي
  دذةمرؤظ  بوون

  خوصن مذي
  خوصن ِرشنت
  خوصن خؤري

  آدمخواري
cannibalism 

  کؤمةلَطاي خوصن مذ
  کؤمةلَطاي خوصن ريذ
  کومةلَطاي مروظ کوذ

  وارجامعة آدمخ
cannibalistic society 

  ياسا
  دةستوور

  رصباز

  قانون
  قاعده
  کيش

canon 

  بةثريؤزکردن
  ثريؤزاندن

  مقدس سازي
canonization 

فرايند مقدس   ثرؤسةي ثريؤزاندن
canonization the roces-
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٦٨
 sof  سازي

  قابلييةت
  توانايي
  بةهرة

  لصهاتوويي
  لصوةشاوةيي

  قابليت
  استعداد
  توانمندي
  شايستگي

capability 

  تواناي تصطةيشنت
  تواناي دةرک کردن

  نيروي درک
capacity of comprehen 

sion 

  سةرماية
  دةس ماية
  ثايتةخت
  ثصتةخت

  سرمايه
  پايتخت

capital 

  کوکردنةوةي سةرماية 
  خِرکردنةوةي سةرماية
  کةلَةکةبووين سةرماية 
  کوبوونةوةي سةرماية

جمع آوري 
  سرمايه

اندوختگي 
  سرمايه

شتگي انبا
  سرمايه

  تجمع سرمايه

capital accumulation 

ساختمان   ثصکهاتةي سةرماية
  سرمايه

capital construction 

  ثصکهصناين سةرماية
  هصنانةئاراي سةماية

  سةرمايةسازي

  تشکيل سرمايه
  سازند سرمايه

capital formation 
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  سرمايه سازي
  .سةمايةداري
  .کاثيتاليزم

ــبازي   ــصِرةوي لةرصــــــ ثــــــ
  .ريسةرمايةدا

  سرمايه داري
  سرمايه آييني

capitalism 

  سةرمايةدار
  سةرمايةخواز

  اليةنطري سةرماية

  سرمايه داري
  سرمايه گرا

capitalist 

طبقة سرمايه   ضيين سةرمايةدار
  دار

capitalist class 

حکومت سرمايه   حکوومةيت سةرمايةداري
  داري

capitalist government 

  سرماية متغير  سةرمايةي بطؤِر
capital variable 

  ذمارةي سةرةکي
  ذمارةي ئةسلَي

  عدداصلي
cardinal number 

  رص و شوصن
  جؤري بريکردنةوة

  ثالن و بةرنامةي زةيين
  شصوةي ذيان

  رةفتار
  کردةوة

  خط مشي
career 

  .کارتصل
  .سةنديکاي کؤمثانياکان

ــةوةي ( کؤبوونــــــــــــــــــــ
ــةند   ــوةبةراين ضــــ بةرِ     صــــ

  کارتل
cartel 
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٧٠
ــاين و  ــاي بازرطــ کؤمثانيــ

ــردين ــي ئيمزاکــ  هاوبةشــ
بِريارنامةطةلصک بـؤ ثالنـة     

  .)بازرطانييةکانيان
  فلسفة دکارتي  فةلسةفةي ديکاريت

cartesianism 

  عةقلَ خوازي ديکاريت
  دصکارت خوازي

عقل گرايي 
  دکارتي

  دکارت گرايط

cartesian rationalism 

  سةربووردة
  بةسةرهات

  حالَةت
  ضؤنيةيت

  سرگذشت
  وصف الحال

  حالت

case 

  ثارةي حازر
  ثارةي  بةردةست

  نقد
  پول نقد

cash 

  ضيين دابِراو
  ضيين داخراو

  طبقة منفصل
  طبقة بسته

caste 

  طرصي خةساوي
  طرصي خةساندن

  عقدة اختگي
  عقدة اخصاء

castration complex 

  بص مجوجؤلَي
  بص جوولَةيي

  وةستان
  وةستاوي

  بي حرکتي
  جمود

catalepsy 

  زانسيت ئالَوطؤِرکردن
 ئالَوطؤِرکردين زانسيت

  علم مبادله
  علم مبادلة ارز

catallactics 
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٧١

 

  دراو
  ثصرست
  ليستة

  کاتالؤط

  فهرس نامه
  دفترچةراهنما

catalog 

  کارةسات
  رووداوي دلَتةزصن

  سةرةجنامي خراث
  ئةجنامي دلَتةزصن

  فاجعه
  پايان بد

catastrophe 

  بةآلسروشتييةکان
  کارةساتة سروشتييةکان
  رووداوة سروشتييةکان

  مصائب طبيعي
  بالياي طبيعي

catastrophes of nature 

  رةها
  ثةيت

  لصِرباوانة
  سووربوون لةسةر کارصک

  بص سص و دوو
  وتةزايي

  مطلق
  قاطع
  جازم

  بي چون و چرا
  مقوله اي

categorical 

  مفاهيم مقوله اي  ضةمکة وتةزاييةکان
categorical concepts 

  مةسةلةي رةها
  ئةمري رةها

  دةستووري حةمتي
  فرماين حةمتي

  مةسةلةي لصِرباوانة

  امرمطلق
  فرمان حتمي

  امر قاطع

categorical 

  ساختار مطلق  ثصکهاتةي رةها
categorical structure 
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٧٢
  ثؤلصن بةندي
  دةستة بةندي

  طرووث
  تاقم

  دةستة

  دسته بندي
  دسته

categorization 

  ثاک کردنةوة
  ثاآلوتن

  خاوصن کردنةوة
  بةتالَ کردنةوةي رؤحي

  دنةي رؤحيسووک کر

  تصفيه
  پةاليش
  تزکيه

  تخليةرواني

catharsis 

  هؤکار
  دة س نيشان کةر

  ثيشاندةر
  دياري کةر

  علّي
  علّت

  تعيين کننده

causal 

  علت گرايي  هؤکار خوازي
cousalism 

  علت پديده ها  هؤکاري دياردةکان
causa phenomenon 

ثصوةندي هؤکارو 
  بةرهؤکار

رابطة علت و 
  معلول

causation 

  ؤکاري ماديه
  هؤکاري مةتريال

  علت مادي
cause material 

  بةهةشيت
  ئامساين

  بهشتي
  مينوي

  آسماني

celestial 

  دتجر  سةلَت
celibacy 
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٧٣

 

  رةبةن
  بص ذين

  لةسةختيدا ذيان
  ذياين بةئازار

  بي زني
  عزوبت

  ثصداضوونةوة
  کؤنترؤلَ کردن
  ضاودصري کردن

  بازرسي
censura 

  کؤنترؤلَ کردن
  راطرتن
  طرتنرةخنة 

  بازرسي
  مهار
  انتقاد

  

  ثةردة
  سانسؤر
  سِرينةوة

  حجاب
  سانسور

censure 

  شاري ناوةندي
  ناوةندشار

  ناوةندي شار

  ميانين شهر
  شهرمرکزي
  هستة شهر

central sity 

  .سوسياليزمي سةنتةري
  .سوسياليزمي ضِرکراو

ــدي   سوســياليزمي بةناوةن
  .کراو

سوسياليزم 
  متمرکز

centralist 

  ةضِر بوونةو
  ضِريت

  بةناوةند کردن
  ناوةندصيت

  ناوةند بوون

  رکزمت
  مرکزي کردن

  مرکزيت

centralization 
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٧٤
ــةمياين  ــکخراوي ثـــــ رصـــــ

  .ناوةندي
سازمان پيمان 

  مرکزي
central Treat organiza-
tion   

  ناوةند
  ناوين

  ناوةِراست

  مرکز
  ميانگاه
  کانون

center 

  دوابةدواي يةک
  ثشت سةري يةک

  زجنريةئاسا
  زجنريةيي

  تسلسل
  زنجيره اي

chaining 

  زنجيرعلل  زجنريةي هؤکارةکان
  سلسله علل

chain of causes 

  سلسله مراتب  زجنريةي ثلةوثايةکان
chainof command  

  بينيين بةهةلَکةوت
  بةهةلَکةوت بينني

مشاهدة 
  تصادفي

chance observation  

  طؤِران
  وةرطؤِران
  طؤِرانکاري

  تغيير
  دگرگوني

  تحول

chage  

  حامل  طرهةلَ
channel  

  )شعر(سرايش  )ي شصعر(هؤنينةوة
chant  

  بشصوي
  شلَةذاوصيت

  ئاذاوة
  ئاذاولَة

  آشفتگي
  هرج و مرج

  آشوب

chaos 
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٧٥

 

  ئاذاوة ئاسا
  ئاذاوةطصِر

  شصواو
  تصکةلَ ثصکةلَ

  آشوبناک
  درهم برهم

chaotic 

  کةسايةيت
  خوو و خدة
  تايبةمتةندي

  خةسلَةت

  شخصيت
  خو
  نهاد

  خصلت
  ويژگي

character 

  ضارت
  نةقشة
  خشتة

  نگاره
  نمودار
  نقشه

chart 

  نيشتمان ثةروةري
  وآلت ثارصزي
  وآلت دؤسيت

  ميهن پرستي
  خاک آييني

chauvinism 

  ضاودصري کردن
  ثص ِراطةيشنت

  کؤنترؤلَ کردن

  رسيدگي
check 

  خةيالَي بصهوودة
  خةيالَي خام

  خيال واهي
chemical nature(the) 

  منالَ
  زاِرؤ

  کودک
child 

  الَ تةوةرمن
  دوان لةسةر منالَ

  لصکؤلَينةوة لةسةر منالَ

  کودک مدار
  کودک متمرکز

child centered  
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٧٦
  دصوةزمة

  شةوة
  خةوي ترسناک

  مؤتةکة

  کابوس
chimera 

  هةلَبذاردن
  هةآلواردن

  دةس نيشان کردن

  گزينش
  انتخاب

choice 

  رةنطي 
  رةنطاوِرةنط

  ملون
  رنگي

chromatic 

  هاووآليت
  شارمةند

  شارنشني
  هاونيشتماين

  مةدةين
  شارستاين

  شهروند
  شارمند
  هموطن
  مدني

citizen 

  شار
  شاري طةورة

  طةورةشار
  مةزن شار

  شهر
  شهربزرگ

city 

  شار ِرووخصن
  شار تصکدةر
  رووخصنةر

  شهربرانداز
city buster 

  شارمةندي
  شارساالري 
  شارمةزين
  شارـ وآلت

  شهرخدايي
  شهرکشور

city state  
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٧٧

 

  دةولَةتةشار
   مةدةين

  شارستاين
  مدني

civic 

  ئازادي مةدةين
  ئازادي شارستاين

  آزادي مدني
civic liberty 

  مةدةنييةت
  شارستانييةت

  شارنشيين

  مدنيت
  تمدن

  شهرنشيني

civility 

  مافة کؤمةآليةتييةکان
  مافة مةدةنييةکان

  حقوق اجتماعي
  حقوق مدني

civil rights 

  طةشبني
  رؤشنبني

  رووناک بني

  روشن بين
clairvoyant 

  خصلَ
  طةورة
  مةزن

  قبيله
  کالن

clan 

  رؤشنطةري
  بةئاطاهصنانةوة

روونکردنــــــــــــةوةي راي 
  طشيت

  روشنگري
clarify 

  ثصکادان
  رووبةِرووبوونةوة

  لصکدان

  برخورد
clash 

  ضني
  توصذ

  طبقه
  دسته

class 
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٧٨
  طرووث

  تاقم
  ريز

  رده
  صنف

  دذايةتييةکؤمةآليةتييةکان
  ثصکادانة کؤمةآليةتييةکان

 تضادهاي
  طبقاتي

action antagonisms 

  ئاطايي ضينايةيت
  وشياري ضينايةيت

  آگاهي طبقاتي
  شعور طبقه اي

action consciousness 

  فةرهةنطي ضينايةيت
  کةلتووري ضينايةيت

  فرهنگ طبقه اي
action culture 

  کؤن
  قةدميي

  لةمصذينة
  سةرةکي
  رةسةن

  قديم
  قديمي
  اصلي

classic 

  ئايدؤلؤذياي ضينايةيت
  اجني ضينايةيتئام

ايدؤلوژي طبقه 
  اي

  آرمان طبقه اي

class ideology 

  ثؤل صن کردن
  ثؤلصن بةندي

  ريزبةندي

  دسته بندي
  طبقه بندي

classification 

  جامعة بي طبقه  کؤمةلَطاي ناضينايةيت
classless society 

  ثصطةي ضينايةيت
  ثلةوثايةي ضينايةيت

  پايگاه طبقاتي
class status 

  واضح  روون
clear 
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٧٩

 

  ائاشکر
  ديار

  بةرضاو
  رووناک

  روشن

  رؤحاين
  ثياوي ئايين

  ديندار

  روحاني
  روحانيت
  دين دار

clergy 

  هةرصم
  قةلَةمِرةو

  ناوضة
  دةظةر

  مةلَبةند

  اقليم
  منطقه

climat 

  کلينيکي
  دةرمانطةي     ي

  نةخؤشخانةيي

  باليني
clinikal 

  رةوانناسي دةرمانطةيي
  دةروونزاين دةرمانطةيي

  اين کلينيکيدةروونز

روانشناسي 
  کلينيکي

روانشناسي 
  باليني

clinikal psychology 

  داخراو
  ثصوةدراو
  قفلَ کراو

  بسته
  دربسته

closed 

  نزيکي
  نزيکايةيت

  لصک نزيکبوون

  تقارب
  بستگي

closure 
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٨٠
  رةش بريي
  رةش فکري
  کوصر بريي

  تيرگي شعور
کورشدن 
  هوشياري

clouding of conssious-
ness 

  سةرةداو
  ردةزووسة

  رصنما
  رص نيشان دةر

  سررشته
  سرنخ
  راهنما

clou 

  راهصنةر
  فصرکار
  راهصنان
  فصرکاري
  فصرکردن

  مربي
  تعليم دادن

coach 

  رةمز
  کؤد

  رمز
  دستور

code 

  کؤد دانان
  رةمز بؤدانان

  رةمزاوي کردن

  کدگذاري
  رمز گذاري

coding 

  ئيجبار
  زؤرةملص

  بةزؤر

  اجبار
  زور

coercion 

  ثصکةوة ذيان
  ذياينهاو

  ثصکةوةبوون
  هاوِرايي

  هاوِرصيةيت

  همزيستي
  هموجودي
  همبودي

  معيت

coexistence 
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  مةعريفة
  زانني
  ناسني

  تص طةيشنت
  دةرک کردن

  معرفت
  شناخت

cognitio 

  ثصوةنديدار
  ئاشکرا
  روون

  ثصکةوة بةستراو
  ثصکةوة لکصندراو

  يةکثارضة
  يةکطرتوو

  مرتبط
  فصيح
  پيوسته
  منسجم

coherent 

  رصيتثصوةنديدا
  ثصکةوة بةستراوي

  يةکثارضةيي
  يةکطرتوويي

  به هم پيوستگي
  همبستگي

cohesion 

  هاوکات
  هاوزةمةن

  همگاه
  همرخداد

coincident 

  شةِري سارد
  جةنطي سارد

  جنگ سرد
cold war 

  هاوکاري
  هاريکاري
  ئاريکاري

  ثصکةوة کارکردن

  همکاري
  تشريک مساعي

collaboration 

  ئةمانةت
  ئامانةت

  ثيقهو
  گروي

collateral 
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٨٢
  بارمتة

  بةکؤمةلَ
  هاوبةش

  ئيشتراکي

  گروهي
  جمعي

collective(s) 

  کؤضي بةکؤمةلَ
  کؤضي هاوبةش

  مهاجرت جمعي
  کوچ گروهي

collective migration 

  .ناخودئاطاي طشيت
  .نةسيت طشيت

ــاي   ــسي ناخودئاطــــ نةفــــ
  .کؤمةآليةيت

  .نةسيت بةکؤمةلَ

ناخودآگاه 
  .همگاني

ضميرناخودآگاه 
  .اجتماعي

ناخودآگاه 
  .جمعي

collective unconscious 

  رصککةوتن
  ثصکةوةطوجنان

  هاودةسي
  هاوِرايي

  تباني
  توافق

collusion 

  کؤلؤنيال
  داطريکراو

  داطرياو

  مستعمراتي
colonial 

  کؤلؤنياليزم
  داطريکاري
  داطريکردن

  استعمارگري
  استعمار

colonialism 

  رصبةرايةيت
  سةرؤکايةيت
  فرماندةيي

  فرماندهي
  رياست
  رهبري

commandment 
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  رادةربِرين
  بريوِرادةربِرين

  راظةکاري
  راظةکردن
  لصکدانةوة

  روونکردنةوة

  اظهارنظر
  بيان نظر

  تفسير
  شرح

comment 

  ناوةندي بازرطاين
  سةنتةري بازرطاين

  مرکز بازرگاني
commercial center  

  مامةلَة
  کِرين و فرؤشنت
  بازرطاين کردن

  معامله
  دادوستد

commercium  

  کاال  کاآل
  جنس

commodity  

  هاوبةش
  طشيت

  هةمواين

  مشترک
  عام

  همگاني
  عمومي

common 

  ناوةند
  سةنتةر

  ضةق

  مرکز
  کانون

common center  

  هؤکاري هاوبةش
  هؤکاري طشيت

  عامل مشترک
common factor  

  ياساي ئةساسي
  ياساي باو

  ياساي طشيت

  قانون اساسي
  قانون عرف
  قانون عام

common law  
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٨٤
  آدم معمولي  ؤظي ئاساييمر

common   

  بازاري هاوبةش
  بازاري طشيت

  بازار مشترک
common market  

  مولَکايةيت هاوبةش
  مولَکايةيت طشيت

  مالکيت عمومي
  مالکيت مشترک

common ownership  

  هاوسوود
  نجاهاوقاز

  بةرذةوةندي هاوبةش
  ي هاوسوودطاکؤمةلَ

  مشترک المنافع
  جامعةهمسود

commonwealth   

  بةکؤمةلَ
  طشيت

  گروهي
  دسته جمعي

communal 

  بةکؤمةآليةيت کردن
  کؤمةآلندن

  اجتماعي کردن
communalization  

  وت و وصذ
  دايلؤط
  طفتوطؤ

ــتنةوةي  طواســــــــــــــــــــــ
  عاتيفةوبريوِرا
  لصک طةيشنت

  لة يةک تص طةيشنت
  طةياندن

  گفت و شنود
انتقال 

  افکاروعقايد
  تفهيم و تفاهم
  ارتباط معنوي

  رسانش

communication(s)  

  کؤمؤنيزم
  خةلَک خوازي
  خةلَک تةوةري

  خةلَکدؤسيت

  کومونيسم
  مردم گرايي
  مردم مداري

communism 
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٨٥

 

  سيستمي هاوبةش
  سيستمي ئيشتراکي

  نظام اشتراکي

  .جةماوةر
  .کومةلَ

  .تاقم
ــار،يان  خــــــــــةلَکي شــــــــ

  .ناوضةيةک
  کومةلَطاي بضووک

  نةتةوة
  ثصوةندي دوواليةنة

  جماعت
مردم يک محل 

  ياشهر
  عةکوچکجام
  ملت

  رابطة متقابل

community  

  ضِروثِر
  ثةمياننامة
  رصککةوتن
  طوشراو

  تصکضِرذاو

  فشرده
  معاهده
  پيمان

compact 

  کومثاين
  شةريکة
  شريکةت

  شرکت
copany 

  بةراورد کردن
  هةلَسةنطاندن

  رصذة

  مقايسه
  نسبت

comparatio 

  هاودةردي
  هاوسؤزي

  هاودلَي

  همدردي
compassion 

  لصهاتوويي
  ةشاوةييلصو

  تبحر
  مهارت

competence 
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٨٦
  توانايي
  لصزاين

  توانش

 جةماوةري شار،   ژماردين
  .ناوضة،يان وآلتصک

  .سةرذمصري
  .ذمصرياري

  سرشماري
complete enurneration 

  ئينساين کاملَ
  ئينساين تةواو

  انسان تام
complete man 

  طرص
  تصکةآلو

  طرزوئالؤز
  قورس و ئالؤز

  ثصضةآلو
  ثصضةلَ ثصض

  گره
  هعقد

  مرکب
  پيچيده
  بغرنج

  درهم بافته

complex 

  رصکخسنت
  تصکةلَ کردن
  ليک ئاآلندن

  ثصکهاتة

  تنظيم
  تلفيق

  ترکيب بندي

composition 

  تص طةيشنت
  دةرک کردن 

  فصربوون
  يادطرتن

  فهم
  ادراک

  فراگيري

comprehension 

  تصک ضرذان
  ضِربوون
  ضِرصيت

  تراکم
compression 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  فةرهةنطي زاراوةکاين فةلسةفةوزانستة کؤمةآليةتييةکان                                                            

 

 

٨٧

 

  سازش
  سازطاري

  تةبايي
  ةوتنرصکک

  ئاشيت

  سازش
  مصالحه

  آشتي
  توافق

compromise  

  کومثيؤتةر
  کامثيؤتصر

  کامپيوتر
  رايانه

  شمارگر

computer 

  دذ
  نةيار
  لةدذي

  ضد
  مخالف

  عليه

con 

  مةيل
  ويست
  حةز

  رةغبةت
  ئريادة
  ويسنت

  ميل
  رغبت
  شوق
  اراده

cpnation 

  شاردنةوة
  صين

  خؤشاردنةوة

  اختفا
  پوشيدگي

concealment 

  نفريودا
  کآلولةسةرکردن

  خةلَةتاندن

  فريب
conceit 

  وصناکردن
  تة سةورکردن

  تصورکردن
  پنداشتن

conceive 
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٨٨
  ضةمک

  تص طةيشنت
  تص روانني

  تةسةورکردن
  وصناکردن

  مانا
  واتا

  مفهوم
  برداشت
  تصور
  معني

concept 

  ضةمکي زةيين
  وصناکردن

  تةسةورکردن
  تص طةيشتين عةقلَي

  دةرک کردن

  مفهوم ذهني
  تصور

  ک عقليادرا
  دريافت

conception 

  وصناکردنةزةينييةکان
  تةسةورة زةينييةکان

تصورات 
  مفهومي

  تصوير ذهني

conceptual represnta-
tions 

  بريکردنةوةي ضةمکانة
  بريکردنةوةي زةيين

  بريکردنةوةي لؤذيکي

  تفکر مفهومي
  تفکرمنطقي

conceptual thinking 

  ئةجنامطريي
  دةرةجنام

  بةئةجنام طةيشنت
  کام طرييئا

  نتيجه گيري
  برآيند

  نتيجه گرفتن

concluding 

  حةمتي
  نةطؤِر
  بِراوة

  قطعي
conclusive 
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٨٩

 

  ثاشکؤ
  لکصندراو

  عةيين
  راستةقينة

  هةست ثصکراو
  ديار

  ئاشکرا
  نائةبستراکت

  دةرةکي

  انضمامي
  عيني
  واقعي

  مشخص
  ملموس

  غيرانتزاعي
  خارجي

concrete 

ــت   ــةوةي هةســـ بريکردنـــ
  ثصکراو

  .کرابريکردنةي ئاش
بريکردنــــــــــــــــــــــةوةي  

  نائةبستراکت
  .بريکردنةوةي عةيين

  تفکرملموس
  تفکرحسي

  تفکرغيرانتزاعي

concrete thinking  

  رةقابةت
  کصبةرکص
  ثصشِربکص

  رقابت
  مسابقه

concurrence 

  شةِري ذيان
  شةِري مان

  شةِري مانةوة

  تنازع بقاء
concurrence,vital 

  طؤِراين هاوکات
  طؤِرين شان بةشان

  امتغيير همگ
concurrent variation 

  حالَةت
  ضؤنيةيت

  دؤخ

  حالت
  وضع
  شرط

condition 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 

 

٩٠
  بارودؤخ

  مةرج
  مةرجدار

  مةرجصندراو
  ثابةند

  مةرجي

  مشروط
  مقيد

  شرطي

conditional 

  .وةآلمي مةرجي
  .هةلَوصسيت مةرجصندراو

ــةکرداري  ثةرضــــــــــــــــــــ
  .ةرجصندراوم

  پاسخ شرطي
  واکنش مشروط

conditioned response 

  ةي مةرجيرةنطدانةو
  کاردانةوةي مةرجي

  بازتاب شرطي
condition reflex 

  تيؤري مةرجي
  تيؤري مةرجدار

  تئوري شرطي
condition theory      

  رصبةرايةيت
  بةِرصوةبردن

  رصکخسنت
  جؤري رةفتار
  شصوةي رةفتار

  رهبري
  هدايت
  تنظيم

  طرز رفتار

cpnduct 

  مةخرووت
  قووض

  قووضةکة

  مخروط
cone 

  کؤبوونةوة
  کؤِر

  کؤنفرانس

  همايش
conference 
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٩١

 

  دان ثيانان
  دان لةسةرنان

  اعتراف
  اقرار

confession 

  باوةِربةخؤبوون
  باوةِر
  متمانة

  اعتمادبه نفس
  اعتماد

confidence 

  شةِر
  ملمالنص
  دذايةيت
  ثصکادان
  ناکؤکي

  ضنط ئاوش بوون
  تصک هةلَضوون

  لصکدان
  بةطذيةکداضوون

  ستيزه
  کشاکش

  تضاد
  برخورد
  اختالف

  گيريدر
  همستيزي

conflict 

  هاوِرايي
  هاوبريوِرايي

  تةبايي

  همنوايي
  همفکري

conform 

  السايي کةر
  السايي کةرةوة

  خؤطوجنصنةر

  مقلّد
  همنواگر

conformist 

  رووبةِرووبوونةوة
  بةرةنطاربوونةوة

  يةکتربينني

  رويارويي
  مواجهه

confrontation 

  .کونفسيوس خوازي
ثصِرةوي کـردن لـة رصـبازي       

  .نفسيؤسکؤ

کنفوسيوس 
  گرايي

confucianism 
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٩٢
 پيروآيين 

  کنفوسيوس 
  سةرلص شصواندن
  سةرلص تصکدان

  شلَةذاو
  شصواو
  بشصوي

  ثةرصشاين

  سردرگم کردن
  مغشوش
  آشفتگي

confuse 

  زطماکي
  دايکي

  مادرزادي
congenital 

  طمان
  شک

  مةزةنة
  مةزةنةکردن

  ظن
  پنداشت
  گمانه
  حدس

conjectur 

  يةيتثصوةندي ذن و مصردا
  ثصکهصناين ذياين هابةش

هاوسةرصــــــــيت  ذيــــــــاين
  بةردةوام

  

  پيوند زناشويي
conjugal union 

  داميي
  هةميشةيي

  پيوسته
connected 

  زالَبوون
  داطريکردن

  بةزاندن

  غلبه
  تسلط

connquest 

  خانوادة همخون  بنةمالَةي هاوخوصن
consanguine family 
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٩٣

 

  بنةمالَةي هاوِرةطةز
  ويذدان

  يويذداين ئاکار
  وشياري

  بةئاطابوون
   ئاطايي

  خودئاطا
  هةست

  وجدان
  وجدان اخالقي

  هوشياري
  ضميرباطن 

  

conscince 

  خودئاطا
  زةيين ئاطا

  زانني
  ويذدان

  وشياري 

  خودآگاه
  ذهن آگاه
  دانستگي
  وجدان

conscious mind 

  وشياري شاراوة
  وشياري صين

  هشياري نهفته
consciousness,potential 

هشياري   نةوشياري راستةقي
  راستين

consciousness,real 

  دوابةدواي يةکداهاتن
  ثةيتاثةيتا

  توالي
consecution 

  دةرةجنام
  ئاکام

  بةرهؤکار
  نةتيجة
  ئةجنام

  پي آمد
  عواقب
  نتايج
  پةآيند
  معلول

consequence(s) 

  بقاء  مانةوة
conservation 
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٩٤
  مان

  ثارصزطاري
  لص کردن
  ثاراسنت

  حفاظت
  حفظ

  مانةوةي مادة
  ستين مادةثارا

  ابقاي ماده
conservation 

  مةحافيزةکاري
  کؤن ثارصزي

  نةريت ثارصزي
  رصبازي کؤن ثارصزي

  محافظه کاري
مرام محافظه 

  کاري
مسلک محافظه 

  کاري

conservatism 

  تصبيين
  تصِرامان

  بريکردنةوة
  لصوردبوونةوة
  بريوئةنديشة

  مالحظه
  تأمل

  فکروانديشه

consideration 

  نةطؤِر
  ضةق

  ووجصطرت
  سةقامطري

  تغييرناپذير
  ثابت
  پايدار

constant 

  نرخي جصطرتوو
  نرخي سةقامطرتوو

  قيمت ثابت
constant price  

  ياساي ئةساسي
  دةستووريئةساسي

  ثصکهاتة

  قانون اساسي
  سرشت

  قوام

constitution 
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٩٥

 

  کرؤک
  ثتةوي

  ثصکهصنان
  سازکردن

  تشکيل

  سنووردارصيت
  مةحدوودييةت

  کؤت و بةند
  بةرتةسکي

  يتمحدود
  قيد

constraint  

  بناغةدانةر
  دامةزرصنةر
  دروست کةر

  ضص کةر

  سازنده
  باني

construcyive 

  مةسرةف کةر
  خةرج کةر

  مزةخت کةر 

  مصرف کننده
consumer  

  طشطري
  ثةرةسصن
  بآلوةطري

  طريؤ
  درم
  ئاهؤ

  واگيري
  مسري

contagion 

  هاوضةرخ
  هاوزةمةن

  هاوکات
  هاوضاخ

  همروزگار
  معاصر

  هم عصر

contemporary 
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٩٦
  سووکايةيت ثصکردن

  بص حورمةيت ثصکردن
  تحقير

  بي حرمتي
contemp 

  دةق
  ناوةِرؤک
  ناواخن

  مانا
  واتا

  متن
  محتواي
  مضمون

  معني
  درنه

  درونمايه

content 

  دةروون شيکاري
  دةوونزاين

  شيکردنةوةي بابةت
  شيکردنةوةي ناوةِرؤک

  درونکاوي
  تحليل مضمون

content analysis 

  دةق
  ثصکهاتة

  ةِرؤکناو
  شصواز

  متن
  بافت

  مضمون
  سياق

context 

خؤثاراسنت لةئةجنامداين 
  .کارصک

  ثارصزکردن

  خودداري
  پرهيز

continence 

  ئةطةر
  ئةطةري روودان
  ئةطةري قةومان

  روودان
  قةومان

  احتمال
  امکان وقوع

  حدوث

contingency 
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٩٧

 

ــةوةي   ــت کردنـــــ دروســـــ
  .هةتايي

  .ضصکردنةوةي هةتايي
ــي   ــةرلة نوصـ ــصکردين سـ ضـ

  .ييهةتا

بازآفريني 
  هميشگي

خلق مجدد 
  مداوم

continual re-creation 

  بقاي روح  مانةوةي رؤح
continual of the soul 

  ثةميان
  بةلَصن
  قةولَ

  پيمان
  ميثاق

contract 

  راوةستان
  وةستان

  رکود
contraction 

  دذايةيت
  دذوازي

  ثووضةلَ کردنةوة
  رةت کردنةوة

  تضاد
  تناقض
  نقض

contradiction 

  ري ياريدةدةرهؤکا
  هؤکاري يارمةتيدةر

علت ياري 
  دهنده

contributing cause 

  زالَبوون
  داطريکردن

  کونترولَ کردن
  ضاودصري کردن
  بري لص کردنةوة
  مشوورخواردن

  رص و شوصن

  تسلط
  کنترل
  مراقبت
  تدبير

control  

ــصنانةوةي    عي محدودتداوةبريهـــــــــــــــ
controlled association  
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٩٨
  بةرتةسک

ــصنانةوةي  وةبريهـــــــــــــــ
  سنووردار

  وةبريهصنانةوةي داخراو

  تداعي بسته

  کصشةئامصز
  کصشةسازکةر

  کصشة ورووذصنةر
  باس ورووذصنةر

  مناقشه آميز
  مناقشه انگيز
  بحث انگيز

controversial 

  دةمةتةقص
  قسةوباس کردن

  لصدوان
  موناقةشة

  قسةلصکردن

  جدل
  بحث

  مناقشه
  مجادله

controversy 

  دانراو
  دةسکرد

  وبِريار لةسةردرا
  باو

  ئاسايي

  قراردادي
  متداول
  متعارف
  معمولي

conventional 

  تازةئايني
  تازةدين

  نوکيش
  نوآيين

convert 

  تغيير ماهيت  طؤِراين ضييةيت 
convert tape 

  تواناي طؤِران
  ئيمکاين طؤِران

  قابليت تغيير
convertible  

  طةياندن
  طواستنةوة

  نقل کردن
  رساندن

convery  
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٩٩

 

  راطواسنت
  راطوصزان

  منتقل کردن

  قةناعةت ثصکردن
  قانع بوون
  باوةِرکردن
  رازي بوون

  مجاب شدن
  اعتقاد
  ايقان
  اقناع

conviction  

  هاوکاري
  هاريکاري

  بةشداري کردن
  يارمةتيداين يةکدي

  همکاري
  تعاون
  شرکت
  تعاوني

cooperation  

  کؤثي
  کؤثي کردن

  لةبةرطرتنةوة
  السايي کردنةوة

  طرتنةوةصل

  روگرفت
  تقليد

  استنساخ

copy-copying 

  مايف نووسةر
  مايف ضاث کردن

  مايف لة ضاثدانةوة

  حق مؤلف
  حق چاپ

cpyright 

  جيهاين مادي
  دنياي مادي

  جهان مادي
  جهان جسماني

corporal world  

  ضاکسازي
  ضاککردنةوة

  کاري ضاکسازي
  ضاکسازي کردن

اقدامات 
  اصالحي

corrective ections 
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١٠٠
  طةندةلَ
  داِرزيو
  فاسد
  طةنيو

  فاسد
corrupt 

  طةندةلَ
  خراث بوون

  داِرزين
  شصوان

  فساد
  تباهي

corruption 

  جهان مداري  جيهان تةوةري
cosmo centric 

  جيهان ناسي
  ناسيين جيهان

  ناسيين کائينات

  جهانشناختي
  معرفت کائنات
  کيهان شناسي

cosmological 

  نرخ
  ئةرزش
  بايةخ
  تصضوو
  قازانج
  سوود

  بها
  مخارج
  هزينه
  منفعت

cost-benefil 

  کةثرنشينان
  کولَيت نشينان
  هةرزالَ نشينان

  کلبه نشينان
cotters 

  راوصذکردن
  راوصذکاري

  مشاوره
counseling 

  ذن و مصرد
  ذن و شوو

  زن و شوهر
couple 
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١٠١

 

  ترس
  تؤقني

  ترس
cowardice 

  جمجمه شناس  کةللةسةرناس
craniologist 

  جنون  شصيت
craze 

  داهصنان
  ئافراندن

  خولَقاندن
  ريتازةطة

  نوصطةري
  نوصکاري

  )اثر(خلق
  آفرينش

create 

  خولَقاو
  خولَقصندراو

  داهصنراو

  آفريده
  مخلوق

created being 

  خولَقصنةر
  داهصنةر
  ئافرصنةر

  آفرينشگر
  خالّق

creative  

  بريکردنةوي داهصنةرانة
  بريي داهصنةر

  بريي خولَقصنةر

  تفکر خالّق
  فکرآفريننده

creative thinking  

  تاوان
  طوناح
  سووض

  بةدعةمةيل
  خراثکاري

  طةندةکاري

  جرم
  تبهکاري

crime   
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١٠٢
  بةدکرداري
  بزه شناسي  تاوانناسي

  جرم شناسي
criminology 

  قةيران
  ئاذاوة
  بشصوي

  بحران
crisis 

  ثصوةرةکان
  رصساکان

  ثصودانطةکان
  ضوارضصوةکان

  سنجه ها
  مالکها

  معيارها
  ميزانها

criteria 

  رةخنةطر
  داوةر

  هةلَسةنطصنةر
  قازي

  نقاد
  منتقد

  سمجشگر
  داور

  قاضي

critic  

  رةخنةيي
  شصواو

  قةيراين
  قةيران ئامصز

  قةيراناوي

  انتقادي
  بحراني

  بحران آميز

critical  

  سةردةمي قةيراين
  سةردةمي قةيراناوي

  دورةبحراني
critical period  

  فةل سةفةي رةخنةيي
  فةلسةةي رةخنةئامصز

  فلسفةانتقادي
  فلسفةنقدي

critical philosophy  
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١٠٣

 

  .رةخنةي عةقلَي رةها
  .رةخنةي عةقلَي ثةيت

هةلَـــــسةنطاندين عـــــةقلَي 
  .رةها

  نقدعقل مطلق
  سنجش خردناب

critical of pure reason 

  تصکةلَ
  تصکةآلو

  مختلط
crossing 

  هةست بةتاوانکردن
  هةست کردنبة تاوانباري

  تاوانباري
  هةست بةهةلَة کردن
  خؤ بةتاوانبار زانني

  احساس گناه
  مجرميت
احساس 
  خطاکاري

culpability 

  کةلتووري
  فةرهةنطي

  فرهنگي
cultural 

  رةهاخوازي کةلتووري
  رةهاخوازي فةرهةنطي

مطلق گرايي 
  فرهنگي

cultural absolutism  

  ئاذةلَي فةرهةنطي
  ئاذةلَي بةفةرهةنط

  ئاذةلَي عاقلَ

  حيوان فرهنگي
cultural animal  

  تصِروانيين کةلتووري
  روانطةي کةلتووري

  گرش فرهنگين
cultural attiude  

  بواري کةلتووري
  ثصشينةي کةلتووري
  مصذينةي کةلتووري

  زمينةفرهنگي
  سابقةفرهنگي

cultural background  

  ثصکهاتةي کةلتووري
  ذصرخاين کةلتووري
  بناغةي کةلتووري 

  cultural bace  شالودةفرهنگی
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١٠٤
  حةزي ثشکنني

  حةزي ثةجيؤري
  نيازي ثةجيؤري

 curiosity wan  نيازکنجکاوي

 

  ثارة
  ثوولَ

  پول
currency 

  بةرنامةي دةرسي
  بةرنامةي قوتاخبانةيي

  بةرنامةي فصرکاري

  برنامةدرسي
  برنامةآموزشي

curriculum 

  رةسم
  داب و نةريت

  عورف
  باو

  عادةت

  رسم
  عرف
  عادت

custom 

  حقوق گورگي  مايف طومرطي
custom duties 

  کِريار
  مشتةري

  خريدار
  مشتري

customer 

  خالَي کؤتايي
  کؤتايي
  دوايي
  ئةجنام

  نقطة پايان
cut off point  

  جياکردنةوة
  هةآلواردن

  هاوصر
  قبوولَ نةکردن
  ثةسةند نةکردن

  تفکيک ناپذير
  ناپذيرفتن

cutting 
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١٠٥

 

  وةرنةطرتن
  سووِر
  خول

  دةورة
  زظرين
  طةِران

  دور
  چرخه
  دوره

cycle 
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١٠٦
  
  
  
  

D  
 

  قابيلي بةخشني
  دانقابيلي ثص

  قابل اعطاء
dibilis 

  بةدسيفةيت
  دصوسيفةيت

  ئاذةلَ سيفةيت

  ديوصفتي
daimonion 

  داروين خوازي
  داروينيزم

  وةک داروين بريکردنةوة

  دارويني گري
  داروينيسم

  داروين انديشي

darwinism 

  دؤزينةوةکان
  دؤزراوةکان

  دةسکةوتةکان
  زانينةکان

  زانيارييةکان
  ئاطاييةکان

  يافته ها
  مفروضات

  انسته هاد
  داده ها
  اطالعات

data-datum 
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١٠٧

 

  معلومات
  بريکردنةوةي خةيالَي

  خةيالَ ضين
  خةياآلوي بوون

  تفکر رؤيايي
  پنداربافي

day-dreaming 

  رؤذي حةشر
  رؤذي قيامةت

  رؤذي هةستانةوة

  روزقيامت
  روز رستاخيز

dy of judgement 

  مةيلي مةرط
  مةيلي مردن

  حةزکردن بةمردن
  مةرط خوازي

  ميل مرگ
  غريزةمرگ

death instinct 

  رادةي مردووان
  رصذةي مردووان

  رصذةي مردن

  نرخ متوفيات
  نرخ مرگ و مير

  نسبت مرگ

death rate 

  قةرزار
  قةرزبار
  دةيندار

  بدهکار
  مديون

  مقروض

debit 

  قةرز
  دةين

  قرض
  وام
  دين

debt 

  تسويةبدهي  قةرزدانةوة
debt clearing 

  هةلَوةشانةوة
  رووخان
  داِرمان

  انحطاط
decadence 
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١٠٨
  دةلَيطةن

  ئاوابوون
  لةناوضوون

  طةندةلَي
  تصکضوون
  توانةوة

  تياضوون
  ئاوابوون
  رووخان

  

  تباهي
  اضمحالل

  فساد
  زوال

decay 

  وِرصنة
  راواندن

  قسةثةِراندن
  خةيالَي فريودةر

  ثيالن
  داو
  تةلَة

  فصلَ و تةلَةکة

  هذيان
  خيال فريبنده

  ترفند

deceptive infuence 

  راطةياندن
  ِراطةياندنثص 

  اعالم
declaration 

  دابةزين
  کةمبوونةوة
  کةمکردنةوة

  توانةوة
  تياضوون

  تنزّل
  کاهش

  انحطاط

decline 
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١٠٩

 

  هةلَوةشانةوة
  ثضِران

  لصکثضِران
  دابةش بوون

  بةش بةش بوون

  از هم پاشيدگي
  تجزيه

decomposition 

  کةم و کؤِري
  نوقسان

  کةمي
  الوازي

  نقصان
decerment 

  کةمي
  کةمبوون

  ةکردنهةلَ
  بةهةلَةداضوون

  کاستي
  غلط

  اشتباه
  خطا

defect 

  ثةميان شکصين
  بةلَصن شکصين

  پيمان شکن
defector 

  مکانيزمي بةرطري
  رص و شوصين بةرطري

  مکانيزم دفاعي
  سازوکاردفاع

defence mechanism  

قابيلي ثصناسةکردن قابيلي 
  وصناکردن

  قابيلي وةسف کردن

  قابل تعريف
  قابل توصيف

definable 

  ديار
  ئاشکرا
  بةرضاو

  سنووردار
  بةرتةسک

  معين
  مشخص
  محدود
  قطعي

definite 
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١١٠
  بِراوة

  حةمتي 
  نةطؤِر

  دابةزيين نرخةکان
  هاتنةخوارةوةي نرخةکان

   نرخةکاندابةزيين

  ل قيمتهاتنزّ
  کاهش قيمتها

  

  نامرؤظانة
  نائينساين

  غيرانساني
deflation 

  بةخواکردن
  بةخوازانني

  خواسازکردن
  واطةياندنبةثلةي خ

  )مرؤظ ي(

  .خداساختن
  .خدا انگاري

ــام خــدايي   ــه مق ب
  .رساندن

dehumanization 

ــط   ــةکرداري وةدرةنـ ثةرضـ
  .کةوتوو

  .هةلَوصسيت درةنط کات

ــنش  واکـــــــــــ
  تأخيرشده

deify 

  سِرينةوة
  ثاک کردنةوة

  البردن
  لةناوبردن

  حذف
deletion 

  ئةنقةست
  خؤ ويست

  خؤکرد
  ئريادي

  عمدي
  ارادي

deliberate 

  ةثةِراندنقس
  )وِرصنة(راواندن

  هذيان
delirium 
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١١١

 

  داخواز
  داواکاري
  داواکردن

  ويسنت

  تقاضا
  خواست

  طلب
  درخواست

demand 

  مادة سِرينةوة
  البردين مادة

  ماده زدايي
dematerialzation  

  شصيت طةجنصيت
  شصيت قؤناغي الوصيت
  شصت بووين ناوادة

  جنون جواني
  جنون پيش رس
  جنون زودرس

dementia praecox 

  بص نرخي
  بص بايةخي
  بص ئةرزشي

  بي ارجي
demerit 

  .دميؤکراسي
  .خةلَک ساالري

  .دةسةآليت خةلَک
  .حکوومةيت خةلَک

  حکوومةيت خةلَکي رةمةکي
حکوومــةيت خــةلَک لةســةر  

  .خةلَک

  مردم ساالري
  حکومت مردم
  حکومت عامه

حکومت مردم 
  برمردم

democracy 

  قابيلي سةملاندن
  ديکؤمصنيت

  ةبةبةلَط
  ئاشکرا
  بةرضاو
  روون

  قابل اثبات
  برهاني
  آشکارا
  مبرهن

demonstrable 
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١١٢
  ديار

  ئوستوورة سِرينةوة
  ئةفسانة سِرينةوة

  اسطوره زدايي
demythologization  

  رةتکردنةوة
  مل نةدان

  قبوولَ نةکردن

  نفي
  انکار

denial 

  ئاثورة
  ضِرصيت

  ضربوون
  خةسيت

  تصک ضِرذاوي
  طوشراوي

  انبوهي
  غلظت
  متراک

  فشردگي

density 

  سليب 
  نةرصيت

  نصطةتيظ
  ثووضةلَ کةرةوة

  رةت کةرةوة

  سلبي
  منفي
  ناقض
  سالب

denying 

  دابةشکردين ئةرکةکان
  دابةشکردين کارةکان

  تقسيم وظايف
departmentalization 

  کةسايةيت سِرينةوة
  دابةشکردين کةسايةيت
  تواندنةوةي کةسايةيت

  طؤِريين کةسايةيت
  دنةوةکةسايةيت لص سةن

  تشخّص زدايي
  تجزيةشخصيت

  تغييروجود
  خلع شخصيت

depersonalization 

  .کةمکردين سةرضاوةکان
کةمبوونةوةي 

  کاهش منابع
  استهالک منابع

depletion  
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١١٣

 

  سةرضاوةکان
لةناوضــــووين وردةوردةي 

  .سةرضاوةکان
تياضـــــــووين سةرضـــــــاوة 

  .سرووشتييةکان

تحليل منابع 
  طبيعي

  .ثارةي بةئةمانةت دانراو
رةي لةبانکدا ثاشةکةت ثا

  .کراو
  .ئةمانةت

  .ثارةي ئةمانةت

  سپرده
  وديعه

deposit 

  خةمؤکي
  کةسادي ئابووري

  قةيران
  دابةزيين ئاسيت ئابووري

  خةمباري 
  دلَ تةنطي
  راوةستان
  )ي ئابووري(راوةستان

  افسردگي
  کسادي اقتصادي

  بحران
  تنزل اقتصادي

  غمگيني
  دلتنگي
  )اقتصادي(رکود

depression 

  بةشيبص 
  نةداري
  هةذاري

  دةسکوريت

  محروميت
  فقر

deprivation 

  قعر  قووآليي
  عمق
  ژرفا

depth 
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١١٤
  رةطةز
  رةتةوة
  ريضکةلَة

  رةضةلَةک

  تبار
  نژاد

descent 

  وصناکردن
  وةسف کردن
  روونکردنةوة
  شي کردنةوة

  وصف کردن
  توصيف کردن

  تشريح

describ(to) 

  احساس زدايي  هةست سِرينةوة
desensitization 

  لَخوازد
  لةبار

  طوجناو

  مطلوب
desideratum 

  طةآللَة
  ثالن

  مةبةست
  نةزم

  ئامانج
  طةآللَةکردن
  طةآللَةِرصذي

  طرح
  مقصود

  نظم
  غايت

  طراحي کردن

design 

  عاقآلنة
  کارکردين بةبري و ئاوةز

  ئاوةزمةندانة
  بةئاوةزانة

  مدبرانه
designed 

  هيوايةت
  ئارةزوو

  آرزو
  شوق

desire 
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١١٥

 

  حةز
  مةيل

  رةغبةت
  ويست
  ئيشتيا

  ميل
  رغبت

  خواست
  هوس

  نامؤمةآليةيت کراو
  بةناکؤمةآليةيت بوو

  غيراجتماعي شده
desocialised 

  ملهؤِري
  ديکتاتؤرييةت

  حکوومةيت ديکتاتؤري
  ضةوساندنةوة

  استبداد
حکومت 
  استبدادي

despotism 

  ضارةنووس
  قةدةر

  بةخت و هات

  سرنوشت
  تقدير

destiny 

  طةندةلَي
  وصرانکاري

  کاريکاول 
  رووخاندن

  تصکدان

  فساد
  ويران سازي

  تخريب
  ويرانگري

destruction 

  هصزي رووخصنةر
  هصزي تصکدةر

  نيروي مخرب
destructive power 

  بةش
  ثاذ
  لق

  جزء
detail  

  جةبرخوازي
  هؤکارخوازي

  جبرگرايي
  علّت گرايي

determenism 
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١١٦
  جبرعلمي  جةبري زانسيت

  رصطر
  لةمثةر
  کؤسث
  تةطةرة
  بةرطر

  ندهبازدار
  دافع

deterrent 

  ثصشکةوتوو
  ثصشظةضوو

  پيش رفته
  گواليده

developed 

  وآليت ثصشکةوتوو
  وآليت ثةرةسةندوو

  کشور پيش رفته
 کشور توسعه

  يافته
  کشور گواليده

developed country 

  ثصشکةوتن
  ثةرةسةندن
  طةشةسةندن
  کاملَ بوون

  طةشةونةشةکردن
  طةيشنت بةثلةي سةرووتر

  پيشرفت
  گسترش

  لتکام
  بالندگي
  ارتقاء

development  

  رةوانناسي طةشةکردن
  ثسيکؤلؤذي طةورةبوون

  روانشناسي رشد
developmental psy-
cholcgy  

  بوجةي ئاوةدان کردنةوة
  بووجةي بنياتنانةوة

  بودجةعمراني
development 
budget  

  الدان
  بةِرصطةي ضةوتدا رؤيشنت

  ضةوتِرةوي

  کجروي
  انحراف

deviation  
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١١٧

 

  ضةوتکاري
  اوزةماينن

  ناوزةمةين
  درزماني

diachronic 

زبانشناسي   زمانناسي ناوزةمةين
  درزماني

diachronic linguis-
tics  

  ناسيين مةسةلة
  ناسيين کصشة

  ناسني
  دةس نيشان کردن

  مةعريفة

  شناخت مسأله
  شناخت

  تشخيص

diagnosis 

  زاراوة
  بن لةهجة
  بن زاراوة
  ديالصکت

  لهجه
  گويش

dialect 

  راوةييجوغرافياي زا
  جوغرافياي ديالصکت

جغرافياي 
  گويشي

dialect geography 

  دةمةتةقص
  ديالؤط

  وت  و وصذ
  طفتوطؤ

  قسةوباس کردن

  جدل
  مناظره
  مباحثه

dialectic  

  روش ديالکتيک  ميتؤدي ديالکتيکي
  روش جدلي

dialectical method  

عقل گرايي   عةقلَ خوازي ديالکتيکي
  ديالکتيکي

dialectical move-
ment  
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١١٨
  مفهوم جدلي  ضةمکي ديالکتيک

dialectic conseption 

  جدل عقل محض  ديالکتيکي عةقلَي رةها
dialectic of pureea-
son 

  زاراوةناسي
  ديالصکت ناسي

  گويش شناسي
dialectology 

  ديالؤط
  طفتوطؤ

  وت و وصذ
  هةظثةيظني

  همپرسه
  مفوضه

  گفت و شنود
  گفتگو

dialogue 

  دووبةشي
  دواليزم
  دووثاذي

  وو فاقيد
  دوولقي

  دوورةهةندي
  ثؤلصن کردن
  ثؤلصن کردن

  دوبخشي
  دوگانگي

  دوپارچگي
  دوشاخگي
  تقسيمبندي

  دوبعدي

dichotomy 

  فةرمان
   ئةمر

  ئةمرثصکردن
  ئةمر بةسةراکردن

  فرمان
  فرموده

dictate 

  ديکتاتؤر
  ملهؤِر

  ضةوسصنةر

  خودکامه
  مستبد

  ديکتاتور

dictator  
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١١٩

 

  ديکتاتؤري
  حکوومةيت ديکتاتؤري

  تاکِرةوي
  ملهؤِرصيت

  ديکتاتوري
  حکومت مطلقه

  يکه تازي
  خودکامگي

dictatorship  

  جؤري دةربِرين
  شصوةي ديربِرين

  طرزبيان
diction  

  فصرکاري
  فصرکار
  راهصنةر

  آموزشي
  تعليمي

  آموزشگر

didactic 

  نايةکساين
  نابةرابةري
  جياوازي

  ناوصکضوويي
  فةرق کردن

  نايکساني
  اختالف

  ناهمانندي
  فرق

difference 

  بآلوکردنةوة
  بآلوةکردن
  وةشاندن
  طشطريي

  پخش
  شيوع
  نشر

  انتشار

diffusion 

  نشراطالعات  بآلوکردنةوةي زانياري
diffusion of infor-
mation 

  ضةندي
  ضةندايةيت
  ذمارةيي
  دجييتالَ

  کمي
  رقمي

 digital 
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١٢٠
  رصز

  حورمةت
  کةرامةت

  شکؤ
  مةتانةت
  طةورةيي

  لةسةرخؤيي

  حرمت
  کرامت
  هيبت

  قارو

dignity 

  ثانتايي
  قةلَةمِرةو

  بةستصن
  بوار

  رةهةند
  بوعد

  گستره
  بعد

dimension 

  بةرهةمي روولة کةمبوون
  کةمبوونةوةي بةرهةم

  بازده نزولي
  بازده کاهنده

diminishing 

  سياسةمتةداري
  سياسي کاري
  کاري سياسي
  ديثلؤماسي

  سياستمداري
  ديپلوماسي

diplomacy 

  راستةوخؤ
  بص واسيتة

  ةوِراستراست
  راستةورِ ص

  مباشر
  مستقيم

  بي واسطه

direct 

  داطةِران
  خواز

  خواسنت

  گرايش
directedness 
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١٢١

 

  مةيل
  بينيين راستةوخؤ
  ديتين راستةوخؤ

  مشاهدة مستقيم
directed observa-
tion 

  بةرِِصوةبردن
  رصبةراييت
  فرماندةيي

  هدايت
    فرماندهي

  رهبري

directing 

  مستقيممشاورة  استةوخؤ رکردينذوصرا
directive counsel-
ling 

  بةِرصوة بةر
  راثةِرصنةر

  هةلَسووِرصنةر

  مدير
director  

  ليذنةي بةِرصوةبةران
  ستاظي بةِرصوةبةران

  هيئت مديره 
directory 

  تص طةيشتين راستةوخؤ
  فام کردين راستةوخؤ

  دةرک کردين راستةوخؤ

  ادراک مستقيم
direct perception 

   مستقيمماليات  باجي راستةوخؤ
direct tax 

  ناِرةوا
  نادرووست

  دان ثصدانةنان
  نةسةملاندن

  ثةسةند نةکردن

  پسندان
  عدم تأييد

disapprobation 

  ضةک کردن
  ضةک دامالَني

  خلع سالح
disarmamment 
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١٢٢
  ناباوةِري

  باوةِرثص نةبوون
  بص باوةِري

  عدم اعتقاد
disbelief  

  خالَي کردن
  بةتالَ کردن

  رشتنة دةرةوة

  تخليه
discharge 

  دسيثلني خوازي
  نةزم خوازي

  بةنةزم کرکردن

  باط گراييضان
disciplinarinism 

  ثضِران
  ثضِرثضرِِصيت

  نابةردةوامي
  دابِران
  ثسان

  جيابوونةوة

  ناپيوستگي
  عدم استمرار

  انفصال
  گسستگي

  منقطق

discontinuity 

  وتةبصذي
  لصدوان

  ئاخافنت
  وتة
  قسة

  طوتار

  نطق
  محاوره

  گفتار
  سخن

discourse 

  دؤزينةوة
  کةشف کردن

  اکتشاف
discovery 

  بطؤِري نابةردةوام
  بطؤِري ثضِراو

  بطؤِري ثضِرثضِر

  متغيرگسسته
discrete 
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١٢٣

 

  تص طةيشتين ئيستداليل
  دةرک کردين ئيستداليل

  فاهمةاستداللي
  درک استداللي

discursive under-
standing 

  طفتوطؤ
  وتووصذ

  مذاکره
  بحث

discussion  

  ةطرتنبةهصندوةرن
  بةسووک لةقةلَةم دان

  بةکةم طرتن
  بةکةم زانني

  خوارشماري
disdain  

  ناهاوسةنطي
  هاوسةنط نةبوون

  عدم تعادل
  بي تعادلي

disequilibrium  

  شاراوة
  صين
  ناديار

  ون
  نابةرضاو

  پنهان
  مخفي

disguised  

  بصکاري شاراوة
  بصکاري ناديار

  بصکاري نابةرضاو 

  بيکاري پنهان
  بيکاري نامرئي
  بيکاري مخفي

disguised unem-
ployment  

  بصزاري
  نةفرةت

  رق لص بوون
  بصزلص بوون

  انزجار
disgust  

  رياکارانة
  فريودةرانة

  فصلَبازانة

  مزورانه
  آميز حيله

disingenuous  
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١٢٤
  بص سةروبةري

  بشصوي
  شلَةذاوصيت

  ناِرصک و ثصکي

  نابساماني
dislocation  

  بص نةزمي
  بص سةروبةري
  ناِرصک و ثصکي

  ي انتظاميب
  نابسامان
  نامنتظم

disorderly 

ــةوةي  بريکردنـــــــــــــــــــــــ
  .ناسيستماتيک

  .بريکردنةوةي ناِرصکخراو
ــص  ــةوةي بــــــــ بريکردنــــــــ

  .سةروبةر

تفکر سازمان 
  نيافته

disorganized think-
ing  

  راثةِرصنةر
  هةلَسووِرصنةر
  ثصشکةش کار

  بةِرصوةبةر

  مجري
dispensotor  

  ئازار
  ئازاردينت

  ناساغي
  نةخؤشي

  ايةيتناِرةز
  ناِرازي بوون

  رنجش
  ناخوشي

  ناخرسندي
  ناخشنودي

displeasure  

  حةز
  مةيل

  رةغبةت

  تمايل
  آمادگي
  استعداد

disposition  
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١٢٥

 

  ئامادةيي
  بةهرة
  توانايي

  لصهاتوويي
  هةلَوةشانةوة

  لصک ثضِران
  ثضِران

  ثضِراين رؤحي
  دوورکةوتنةوة

  دابةش بووين کةسايةيت
  توانةوةي کةسايةيت

  بةش بةش بوون

  هم پاشيدگياز
  گسستگي رواني

  گسستگي
  دورافتادن

  تجزيةشخصيت
  تجزيه

dissociation 

  ديار
  دةس نيشانکراو

  ئاشکرا
  جياواز

  جيا
  تايبةيت

  مشخص
  متمايز

  جدا
  مجزّا
  ويژه

distinct 

  الر
  خوار
  کةذ
  طصِر

  الروطصِر

  کج
distored  

  خةمؤکي
  ثةرؤشي

  ثةرصشاين

  افسردگي
  پريشاني

distress  
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١٢٦
  دلَساردي
  ثةشصوي

  توزيع درآمد  دابةشکردين داهات
distribution of in-
come 

  توزيع سامان  دابةشکردين سامان
distribution wealth  

  دابةشکردين دادثةروةرانة
  دادثةروةرصيت دابةش کردن

  عدالت توزيعي
distributive  

  ناوضة
  مةلَبةند
  دةظةر

  طةِرةک
  کؤآلن

  ناحيه
  منطقه
  برزن

district  

  بص متمانةيي
  متمانة نةکردن

  بي اعتمادي
distrust  

  بشصوي
  شلَةذاوصيت
  تصکضوون
  تووضيان

  شصوان

  اغتشاش
  آشفتگي
  اختالل

disturbance  

  بص کةلَکي
  نالةباري

  نادلَخوازي
  بص فايدةيي
  بص سوودي

  عدم فايده
  نامطلوبيت
  بي فايدگي

disutility  
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١٢٧

 

  جؤراوجؤر
  زؤر

  ضةند
  ئةويتر
  ئةويدي

  ئةم نة ئةو

  متعدد
  چند
   نه آناين

  ديگرسان

diverse  

  فرةضةشين بةرهةمهصنان
  بةرهةم هصناين فرةضةشن

  فرةضةشن کردن

  تنوع توليد
  متنوع کردن

diversification  

  فرةضةشين
  زيادي

  زيادبوون
  فراواين

  ئةم نة ئةوي
  جؤراوجؤري

  جياوازي

  تکثّر
  اين نه آني
  گوناگوني
  اختالف

diversity  

  ئيالهي
  ئامساين
  خوايي

  االهي
  بيربو

  آسماني
  الهوتي

divine  

  دابةشکردن
  بةش بةش بوون

  کةرت بوون

  تقسيم
  بخش شدن

division  

  تقسيم کار  دابةشکردين کار
division labo(u)r  

  صاحب آموزه  تيؤرسيةن
doctrinaire 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 

 

١٢٨
  تيؤري ساز

  خاوةن بريوِرا
  خاوةن دؤکترةين

  نظريه پرداز

ثصوةنديداربةثرةنسيبةکاين 
  .ئاينةوة

  .ةباوةِرةوةثصوةنديدار ب
  .باوةِري

مربوط به اصول 
  دين

  عقيدتي

doctrinal   

  سمبل اعتقادي  سةمبويل باوةِري
doctrinal symbol   

  باوةِرة ثريؤزةکان
  باوةِرطةيل ثريؤز

  عقايدمقدسه
doctrina sacra  

  تيؤري
  فصرکردن
  فصرکاري

  تصز
  باوةِر

  دؤکترةين

  نظريه
  تعليم
  آموزه
  عقيده

doctrine  

  بةلَطة
  مصنتدؤکيؤ

  سند
document  

  ثرةنسييب جةزمي
  کةللة وشکي
  کةللة ِرةقي
  وشک بريي
  بريوشکي

  باوةِر
  دؤطما

  اصل جزمي
  خشک انديشي

  اعتقاد
  جزم انديشي

dogma  
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١٢٩

 

  بريوشک
  وشک بري

  کةللة بؤش
  جةزمي

  دؤطماتيک

  خشک انديشي
  آمرانه
  جزمي

dogmatic 

  داهايت زةماين بصکاري
  داهايت کايت بصکاري

درامد زمان 
  بيکاري

dole income 

  بوار
  قةلَةمِرةو

  بةستصن

  حوزه
  قلمرو
  محيط

domain 

  ئابووري ناوضةيي
  ئابووري ناوخؤيي

  اقتصاد محلي
  اقتصاد داخلي

domestic economy  

  بةرهةمهصناين ناوخؤيي
  بةرهةمي ناوخؤيي

  

  توليدداخلي
  محصول ذاخلي

domestic product  

  سيستمي خصزاين
  سيستمي بنةمالَةيي

  م خانوادگينظا
domestic system  

  زالَ بوون
  داطريکردن

  خستنة ذصرِرکصف
  دةسةآلت بةدةستةوة طرتن

  استيال
dominance  

زجنريةثلةوثايةي 
  .دةسةآلت

زجنريةثلةوثايــــــــــــــــــةي  
  .فرمانِرةوايي

سلسله مراتب 
  .تسلط

ــسله مراتـــب  سلـ
  .فرمانروايي

dominance hierar-
chy  
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١٣٠
  طومان

  شک
  طومانکردن

  دوودلَ
  دِردؤنط

  گمان
  شک
  مردد

doubt  

  طةآللَة
  بةرنامة

  ثالن
  نةقشة

  طرح
  نقشه

draft 

  کار اجباري  کاري زؤرةمالنة
draft of labo(u)r 

  دراما
  نواندن

  منايش کردن
  منايش دان

  نمايش
  محاکاه

drama 

  دراماتيست
  ئةکتةر

  نمايش پرداز
dramatist 

  ترس
  دلَةِراوکص

  ترس
  دلهره
  هراس

dread 

  خةو
  خةون
  خةيالَ

  خواب
  رؤيا

dream 

  خواب ديدن  خةوبينني
dreaming 

  سائقه  هاندةر
drive 
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١٣١

 

  ثالَ ثصوة نةر
  مةيلي حةيواين
  ئاذةلَ سيفةيت

  ثالَ ثصوةنان
  هان دان

  انگيزةحيواني
  سوق

  خةوالَوويي
  ضاولةخةوي
  وةرمالَؤسي

  خواب آلودگي
drawsiness 

  .عادةت کردن بة شتصک
ــوون   ــريؤدة بـــــــــــ طـــــــــــ

  .بةمادةسِرکةرةکانةوة

عتياد به ا
  موادمخدر

drug addiction 

  دواين
  دوويي
  دانةيي

  دواليزم
  دوورةهةندي

  دوواليةين

  تثنيه
  دوتايي

  دو وجهي
  دوگان

dual 

  دواليزم
  دواين
  دويي

  دوواليةين
  دوورةهةندي

  دوگرايي
  دو بني
  ثنويت

  دوگانگي

dualism 

  کةسايةيت دواليزم
  کةسايةيت دووِرةهةندي

  شخصيت دوگانه
dual personality  

  طصذ
  نةفام

  کودن
dull  
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١٣٢
  نةزان

  ئةمحةق
  طةوج

  ضاالکي دةسکرد
  ضاالکي خؤکرد

  فعاليت ساختگي
dummy  

  متغير ساختگي  بطؤِري دةسکرد
dummy variable  

  درصذةکصشان
  بةردةوام بوون

  درصذخايةين

  مده
  استمرار

  ديرند
  دوام

  پايندگي

duration  

  بةلَصن دان
  ئارک

  ئةرکي سةرشان

  تعهد
  وظيفه

  کليفت

duty  

  خانوو
  خانووبةرة

  واحدمسکوني
dwelling unit  

  بزؤز
  ضاالک

  جوولَةر
  ديناميک

  توانا
  کارامة
  بةتوانا

  پويا
  پوينده

  متحرک
  باالن

  توانمند

dynamic  

 dynamic  مقوله هاي پويا  وتةزا بزؤزةکان
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١٣٣

 

  وتةزا ديناميکةکان
  خصلَ

  عةشرية
  تايفة

  رةطةز

  دودمان
  نژاد

dynasty  

  زيخصلَي ثيشةسا
  تايفةي ثيشةسازي

  خانةداين ثيشةسازي

  دودمان صنعتي
dynasty industrial  
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١٣٤
  
  
  
  
  

E 
  

  بالَقبووين ثصش وةخت
  زووبالَق بوون

  زووبالَقي

  بلوغ زودرس
Eanrly maturity 

  تةرخان کردن
  تايبةتدان

  تخصيص دادن
ear-mark 

  داهاتة تايبةتةکان
  داهاتة تاکةکةسييةکان

   شةخسييةکانداهاتة

  درآمدهاي اختصاصي
earmarked revenues 

  داهات
  دةسکةوت
  دةرامةت

  درآمد
earning 
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١٣٥

 

  ثرؤظةکردين بيستياري
  ثرؤظةي بيسنت

  تمرين شنوايي
ear training 

  سةبووري
  سينط فراواين
  بةتاقةت بوون

  صبوري
easy going 

  شتة سةيرةکان
  سةيروسةمةرةکان

  عجايب
Qccentricities 

  وتنةوة
  ووبارة وتنةوةد

  طصِرانةوة

  بازگويي
echoing 

  دةنطدانةوةي ثةيظ
  دةنطدانةوةي قسة

  زايةلَةي ثةيظ

  پژواک کالم
echolalia 

  ناوضةيي
  خؤجةيي
  ذينطةيي

  ذينطةناسانة

  بومي
  بوم شناسانه

echological 

  ذينطة ناسي
  ناسيين ذينطة

  بوم شناسي
  شناخت محيط زيست

  محيط زيست

ecologi 

  صادياقت  ئابووريي
economic  

  فعاليت اقتصادي  ضاالکي ئابووري
economic account-
ing  

  معتقدات اقتصادي  باوةِرة ئابوورييةکان
economic  
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١٣٦
  قةيراين ئابووري 

دابةزيين ئاسيت 
  ئابووري

   ئابووريثةرةسةندين
  ئابووريطةشةکردين 
  ئابووريثصشکةوتين 

  بحران اقتصادي
  کساد اقتصادي

  توسعة اقتصادي
  اقتصاديگسترش 

economic crisis  

ــشاين هةلَکـــــشان  وداکـــ

  .ئابووري
بةرزونــــــةوي بــــــووين 

  .ئاسيت ئابووري

  نوسان اقتصادي
economic fluctua-
tion  

  ذصرخاين ئابووري
  بناغةي ئابووري

  بنضينةي ئابووري

  زيربناي اقتصادي
economic in-
frostructure  

  ئينساين ئابووري
  مرؤظي ئابووري

  انسان اقتصادي
economic man  

  ئابووري ريفاة
ئابووري 

  خؤشطوزةراين

  اقتصاد رفاه
economic of w lfar  

  برةوي ئابووري
  طةشةکردين ئابووري

  رةونةقي ئابووري

  رونق اقتصادي
economic prosper-
ity  

  راوةستاين ئابووري
  وةستاين ئابووري

  ثةرةنةسةندين ئابووري

  رکوداقتصادي
economic recession  

ــشاين هةلَکـــــشان  وداکـــ

  .ئابووري
  نوسان اقتصادي

economic recon-
struction  
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١٣٧

 

بةرزونةوي بووين 
  .ئاسيت ئابووري

  زانسيت ئابووري
  ئابووري ناسي

  مةعريفةي ئابووري

  علم اقتصاد 
  اقتصادشناسي
  دانش اقتصاد 

economics  

خؤ بةِرصوةبردين 
  ئابووري

  خؤطرتين ئابووري
  بص نيازيي ئابووري
  خؤبذيوي ئابووري

  خؤ ذي بووين ئابووري

  اقتصاديخودکفايي 
economic self-suffi-
ciency 

  ئابووري خوازي
  ئابووري ثةرسيت

  اقتصادگرايي
  پرستياقتصاد

economism 

  اقتصاد  ئابووري
economy 

  ذينطة
  شوصين ذيان

  زيست بوم
ecosytem 

  هةلَةضين
  هةلَةسِرينةوة
  ثياضوونةوة

  ويرايش
editing 

  نفصرکردن و بارهصنا
  ثةروةردةوراهصنان

  خوصندن

  آموزش و پرورش
  تربيت

  تحصيالت

education 

  بنکةفصرکارييةکان
  رصکخراوةفصرکارييةکان
  دامةزراوةفصرکارييةکان

  مؤسسات آموزشي
educational institu-
tions 
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١٣٨
  

  فصرکار
  راهصنةر

  آموزش گر
educationalist 

  دياردة
  حالَةت

  ضؤنيةيت
  دةرةجنام

  ئاکام
  باو

  ئاسايي

  ديدهپ
  حالت
  نتيجه
  هثر

  معمول

effect 

  کاريطةر
  کارتصکةر

  کارا
  شوصن دانةر

  مؤثر
  کارا

effective 

  ثةرضةکرداري عاتيفي
  هةلَوصسيت عاتيفي

ثةرضةکرداري 
  سؤزئامصز

  واکنش عاطفي
effective reaction 

  ذن ئاسا
  وةکوو ذن

  ذنانة

  زن ساني
affminacy 

  يةکساين خوازي
  بةرابةري خوازي

  لبيمساوات ط
  تساوي طلبي

egalitarianism 

  خود
  خؤ

  نةفس

  خويشتن
  ضمير

ego 
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١٣٩

 

  خود  زات
  نفس
  نهاد

  خودتةوةر
  خودتةوةري

  خودمحوري
  خودمداري

egocentric 

  راظةکردن
  راظةکاري
  لصکدانةوة

  ثِرکاري رؤحي

  تفسير
  پرکاري رواني

elaboration 

  راثةِرين
  هةستان

  لةثِرهةستانةوة

  خيزش
elan 

  نتوانةوةي هصزةکا
هصزي  تياضووين
  جةستةيي

  بص هصزبووين جةستةيي

  تحليل قوا
elanguescence 

  توخم
  ماک

  ئةندام
  بناغة

  بنضينة
  بونيات

  عنصر
  رکن
  عضو
  بنياد

element 

  سةرةتايي
  بةرايي

  ثصشةکي

  مقدماتي
  ابتدايي

elementary 
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١٤٠
ثرةنسيبةکاين 

خواناسي 
  ثرةنسيبةکاين تيؤلؤذي

  اصول االهيات
elements of theol-
ogy 

  بانطةواز
  بانط کردن

  ئاطاداري

  فراخوان
eliciting 

  سِرينةوة
  البردن

  تواندنةوة

  حذف
  محو

elinination 

  لصهاتوو
  لصوةشاوة

  نوخبة
  دةستةبذصر

  کارامة

  زبده
  نخبه 

  برگزيده
  شاينده

  

elite(s) 

  نوخبةخوازي
  دةستةبذصر خوازي

  نخبه گرايي
elitism 

  رزطاري
  رزطاربوون
  دةربازبوون

  شرهاي
  رهايي

emancipation 

  کؤرثة
  ثز

  ثصزة
  تؤل

  

  جنين
embroyo 

  جنين آدمي  کؤرثةي مرؤظ
embroyo human 
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١٤١

 

  کؤرثةي ئادةميزاد
  کؤرثةناسي
  ثصزةناسي
  تؤل ناسي

  جنين شناسي
embroyology 

  کؤض کردن بؤهةندةران
  کؤض

  کؤض بؤدةرةوة
  دةرـ کؤضي

  مسافرت به خارج
  کوچ

  مهاجرت
  برون ـ کوچي

emigration 

  عاتيفة
  سؤز
  تاسة

  رةحم
  بةزةيي

  عاطفه
  هيجان
  شور

emotion 

  وةآلمدانةوةي عاتيفي
  بةرسظي عاتيفي

  پاسخ عاطفي
  پاسخ هيجاني

emotional rwsponse 

  هاودلَي
  هاوبريوِرايي

  هاوفکري
  هاوخةمي

  همدلي
  هم احساسي

  هم حسي

empathy 

  تصِروانيين عاتيفي
  روانطةي عاتيفي

  بينش عاطفي
empatic insight 

  ئيختياري
  ئةزمووين
  تةجرويب

  اختياري
  تجربي

empirical 

  داده هاي تجربي  زانيارييةتةجروبييةکان
empirical data  
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١٤٢
  داتا ئةزموونييةکان

  احتمال تجربي  ئةطةري تةجرويب
empirical probabil-
ity  

  خاوةن کار
  خاوةن فرمان

  کارفرما
  صاحب کار

employer 

  بةتالَ
  خالَي

  ثووضي
  يتبةتالَص
  ثووک
  ثووت

  خالي
  پوچي

  تهي وارگي
  تهي

  ميان تهي

emptiness 

  ضةمکي بةتالَ
  ضةمکي ثووت

  ضةمکي بص واتا

  مفهوم تهي
empty concept 

  خصلَ تةوةري
  نةتةوة تةوةري

  طةل تةوةري

  قوم محوري
enclosure 

  رووبةِرووبوون
  ضاوثصکةوتن

  ديدار

  مواجهه
encounter 

  ئامانج
  ئارمانج
  مةبةست
  مدةرةجنا

  ئاکام

  غايت
  هدف
  نتيجه
  فرجام

end  
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١٤٣

 

  ناوهاوسةري
  خزم هاوسةري

  هاوسةرطرتين خزم
و مصردايةيت  ذن

  خزمايةيت

  درون همسري
زناشويي 

  خويشاوندي

endogamous 

  وزة
  هصز
  ورة
  توانا

  انرژي
  نيرو
  ورزه

  کارمايه

energy 

  رووناکبري
  رؤشنبري

  روشن ضمير
  منورالفکر
  روشنگر
  روشنفکر

enlightened 

  شنطةريرؤ
  روونکاري
  رؤشنبريي

  بزاظي فکري
  راضلَةکاين فکري

  نوص بوونةوةي فکري
  تازةطةري فکري

  روشنگري
  روشنفکري

  نهضت فکري
  بيداري فکري

  تجدد افکار

enlightenment 

  لصکؤلَينةوة
  توصذينةوة

  ثشکنني
  ثةجيؤري

  پژوهش
enquirer(to)  

  جوينده  توصذةرةوة
enquirer  
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١٤٤
  لصکؤلَيار
  ثةجيؤر
  توصذيار

  پژوهشگر

  کِرين و فرؤشنت
  مامةلَة کردن

  دامةزراوي ئابووري
  کؤمثاين

  يةکةي بةرهةمهصنان
  کارطةي بةرهةمهصنان

  بنکةي بازرطاين

  داد و ستد
  مؤسسة اقتصادي

  شرکت
  واحد توليدي

  مؤسسة بازرگاني

enterprise 

  ذينطة
  دةوروبةر

  شوصين ذيان
  ذيانطة

  محيط 
  محيط زيست

  دوروبر
  زيست بوم

environment 

  عوامل محيطي  هؤکارة ذينطةييةکان
environmental fac-
tor 

  حةماسةت
  ئازايةيت
  )ذانرصکي ئةدةيب(حةماسة

  )نوع ادبي(حماسه
eoic 

  بةدطؤيي
  بةد وصذي
  بةدزماين

  زمان ثيسي

  وهج
epigram 

  سةرئصشة
  دانةسةر

  صرع
epilepsy 
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١٤٥

 

  سةرذان
  دةرکةوتن

  سةرهةلَدان
  ديارکةوتن

  ظهور
  تجلّي

epiphany 

  زانست
  مةعريفة

  ناسني
  مةعريفة ناسي

  بةهاناسي
  ئةرزش ناسي

  تيؤري مةعريفة
   فةلسةفةي زانست

  

  دانش
  شناخت

  شناخت شناسي
  ارزش شناسي
  نظريةمعرفت

  فلسفةعلم

episteme 

  ضاخ
  سةردةم
  رؤذطار
  ضةرخ

  عصر
  دوران

epoch 

  يةکساين
  بةرابةري

  هاوتةرازي
  وةک يةکي

  همچندي
  برابري
  تساوي

equality 

  هاوسةنطي
  هاوتةرازي

  ترازمندي
  تعادل
  موازنه
  توازن

equilibrium 
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١٤٦
  سةردةم

  ضاخ
  ضةرخ

  عهد
  دوران
  عصر

era 

بريدةکةمةوة،کةواتة 
  هةم

  فکرميکنم پس هستم
ergo sum 

  نةفس
  خود

  هصزي ذيان
  وزةي ذيان بةخش

  ئريؤس
  ضصذي سصکسي

  لةزةيت سصکسي

  نفس
  نيروي زندگاني

  لذّت جنسي

Eros 

  طةندةلَي
  ث بوونخرا
  هةلَة

  بةهةلَةداضوون

  فساد
  خطا

  اشتبته
  لغزش

error 

  مقاله نويسي  وتارنووسي
essay paper 

  ضييةيت
  کرؤک

  زات
  جةوهةر

  ماهيت
  گوهر
  جوهر
  ذات

essence 

  کارطة
  شوصين کارکردن

  دامةزراوة

  کارگاه
  مؤسسه

establishment 
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١٤٧

 

  بنکة
  مةزندة

  مةزندةکردن
  تخمين
  براورد

estimation 

  ننامؤبوو
  بةخؤنامؤبوون

  بيگانگي
  بيگانه گشتگي

estrangement 

  هةرمان
  هةتايي

  هةميشةيي
  هةتاهةتايي

  جاويدان
  قديم
  ابدي

  جاويد
  ازلي

eternal 

  حةقيقةتة هةتاييةکان
  راستييةهةتاييةکان

  حقايق ابدي
eternal thuths 

  ئاکار
  ئاکاري

  اخالق
  اخالقي

ethic 

  گروه نژادي  طرووثي رةطةزي
ethnic group 

  اقليتهاي نژادي  کةمينة رةطةزييةکان
ethnic monorities 

  نةتةوةناسي
  طةل ناسي

  مرؤظ ناسي
  رةطةزناسي

  رةضةلَةک ناسي

  قوم شناسي
  انسان شناسي

  نژادشناسي

ethnology 

  خوصندنةوةي رةفتار
  رةفتارناسي

  مطالعةرفتار
  رفتارشناسي

ethology 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 

 

١٤٨
  هؤکارناسي

  هؤناسي
  علّت شناسي
  سبب شناسي

etioligy 

  ئةمتؤلؤذي
  وشةناسي

  بنضينةي وشة ناسي

  ريشةلغت شناسي
etymology 

  بةختةوةري
  بةختياري
  کامراين

  سعادت
  خوشبختي

eadaemonia 

  بهسازي نژاد  ضاکسازي رةطةز
  اصالح نژاد
  بهبود نژاد

eugenics 

  هةلَسةنطاندن
  بةراوردکردن

  ارزشيابي
  ارزيابي
  سنجش

evaluation 

  رووداو
  کارةسات

  هاتثصش 
  بةرهؤکار

  حادثه
  واقعه

  رويداد
  پيشامد
  برآمد
  معلول

event 

  ئاشکرا
  ديار

  بةرضاو
  حاشاهةلَنةطر

  آشکار
  بديهي

evident 
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  کاملَبوون
  طؤِران

  طؤِرانکاري
  وةرطؤِران

  وردةوردة کاملَبوون
  کاملَبووين هصدي هصدي

  تکامل
  تحول

  دگرگوني
  تکامل تدريجي

evolution 

  زيادة
  زيادي

  زيادلةثصويست

  افزونه
  مازاد

except 

  زيادة قازانج
  زياترقازانج کردن

  سودافزونه
  اضافه منفعت

except profit 

  طؤِرينةوة
  ئالَوطؤِرکردن

  ئالَوطؤِرکردين ثارة
  ثارة طؤِرينةوة

  مبادله
  مبادلةپول

exchang 

  کةمبوونةوةي ثارة
  دابةزيين بايةخي ثارة

ئةرزشي  کةمبونةوةي
  ثارة

  کاهش پول
  لتنزل ارزش پو

  کاهش ارزش پول

exchang deprecia-
tion 

  ماليات غيرمستقيم  باجي ناِراستةوخؤ
excise tax 

  راظة
  راظةکردن
  لصکدانةوة

  تفسير
exegesis 

  اسوه  منوونة
exemplar 
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١٥٠
  داِرزين

  ثتوورکان
  نابوودي
  تياضوون

  لةناوضوون
  ماندوويةيت

  هيالکي

  فرسودگي
  فناء

  خستگي

exhaustion 

  خؤنواندن
  ةخؤکردنشانازي ب

  جةستة نواندن
  خؤدةرخسنت

  خؤنواندين فصلَبازانة

  خودنمايي
  تن نمايي

  تظاهر

exhibitionism 

  ئامؤذياري
  مؤضياري

  ئامؤذطاري

  نصيحت
  اندرز
  تلقين

exhortation 

  بوون
  هةبوون
  شوناس

  بود
  وجود
  هستي
  هويت

existence 

  بوونايةيت
  فةلسةفةي بوونايةيت

  فةلسةفةي بوون

  وجودي
  وديفلسفة وج

existential  

  بوون خوازي
  فةلسةفةي بوونايةيت

  رةسةنايةيت بوون

  وجودگرايي
  فلسفة وجودي
  اصالت وجود

existentialism  
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١٥١

 

  کؤضي ناوادة
  کؤضي ناوةخت
  کؤضي ناضاري

  مهاجرت اضطراري
exodus 

  دةر هاوسةري
  ذين بصطانة خواسنت

  بصطانة هاوسةري

  برون همسري
  برون وصلتي
  بيگانه همسري

exogamy 

  طةشةکردن
  ثةرةسةندن

  رةونةق
  ثةرةطرتن

  بةرفراوان بوون

  شکوفايي
  توسعة
  رونق
  بسط

  گسترش

expansion 

  ئةزموون
  تاقيکاري

  تاقي کردنةوة
  تةجروبة

  تجربة
  آزمايش

experiment 

  روونکردنةوة
  روونکاري

  بةيان کردن
  شةرح کردن
  ثصناسة کردن

  روشن سازي
  تعريف
  تبيين

  توضيح

explaining 

   لص وةرطرتنکةلَک
  ضةوساندنةوة
  بصطاري ثصکردن

خراث کةلَک لص 
  وةرطرتن

  بهره برداري کردن
  استثمار

  سوءاستفاده

exploit  
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١٥٢
  عوارض صادرات  طومرطي هةناردة

export duties 

  جةوازي هةناردة
  بِروانامةي هةناردة

  مؤلَةيت هةناردة

  پروانةصادرات
export licence  

  دةرةکي
  دةرةوةيي

  بيروني
  خارجي
  بروني

external 

  قةرزي دةرةکي
  قةرزي بياين

  بدهي خارجي
external debt 

  جيهاين راستةقينة
  جيهاين دةرةکي

  جهان واقعي
  جهان خارجي

external world 

  سةرووبةرنامة
  زيادةبةرنامة

  بةرنامةي زيادي

  فوق برنامه
extra-curricular 

  دةرزمان
  سةرووزمان

  ثةِرزمان

  برون زبان
  فرازبان

extralanguage  

  سةرووئةدةيب
  ثةِرئةدةيب

  فوق ادبي
  فرا ادبي

extra-literary 

  سةرووجيهاين
  ثةِرجيهاين

  فراجهاني
  فرادنيايي

extramundane 
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١٥٣
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١٥٤
  
  
  
  
  
  
  

F  
 
  ثصکهاتة
  بةرهةم
  قوماش
  تةنک

  ساختار
  محصول

  پارچه
  سبک بافت

fabric 

  رووبةِرووي ثصوةند
  اوثصوةندي ضاولةض

  يةکتر بينني

  ارتباط رودررو
  ارتباط رويارو

face to face 
communication 

  ئاسان کردن
  ئاسانکاري
  کارئاساين

  کارئاساين بؤکردن

  آسان کردن
  آسان سازي

  تسهيل

facilitate(to) 
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١٥٥

 

  واقعييةت
  راسيت

  حاشاهةلَنةطر
  راستةقينة

  خالَ
  خالَي طرينط

  واقعيت
  امرواقع
  مسلّم
  نکته

fact 

  حقيقت بي جان   بص طيانحةقصقةيت
fact,brute  

  بالَ
  تاقم

  طرووث
  حيزب

  جناح
  حزب
  گروه

faction  

  هؤکار
  هؤ

  سةبةب
  فاکتؤر

  عامل
  علت
  دليل

factor 

هؤکارةکاين 
بةرهةمهصنان هؤکاين 

  بةرهةمهصنان

  عوامل توليد
factor endowments 

دابةش کردين 
هؤکارةکان 

لصکؤلَينةوةي 
  هؤکارةکان

  تجزيةعوامل
factorical analysis   

  اقتصادکارخانه اي  ئابووري کارخانةيي
factory economy 

بةرهةمهصناين 
 بةرهةمي کارخانةيي

  توليدکارخانه اي
factory production  
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١٥٦
  کارخانة

  راستةقينة
  حةقصقي

  واقعي
  حقيقي

factual 

  واقعييةت
  ئةمري واقيع

  امرواقع
factum 

  توانا
  هصز

  تواناي زةيين
  تواناي فکري

  وانشت
قوه  

  قوه ذهني

factulty 

  تواناي ثةيظني 
  تواناي دوان

  تواناي لصدوان

  قوه نطق
factulty of speech  

  تواناي تص طةيشنت
  تواناي فام کردن

  تواناي دةرک کردن

  قوه فهم
factulty of under-
standing  

ــاي  دةروونــــزاين توانــ
ناســــــــيين . زةيــــــــين

دةروونزانانــةي توانــا  
  .زةينييةکان

ــش ناسي قـــواي روانـ
  ذهني

factulty psychology  

  ئيمان
  باوةِر
  بِروا

  ايمان
  عقيده
  باور

faith   

  باوةِري ئاذةآلنة
  باوةِري حةيواين

  ايمان حيواني
faith animal 

  گناه آدم و حوا  تاواين ئادةم و حةوا
fall 
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١٥٧

 

  هةلَة
  تاوان

  خطا

  هةلَةکردن
  بةهةلَةداضوون

  درؤ
  مةکر

  خطا
  اشتباه
  دروغ

false 

 درؤييين اريوشي

  ضينايةيت
  آگاهي طبقاتي کاذب

false-class-con-
sciousness 

  وشياري درؤيني
  ويذدانيدرؤيني

  ئاطايي ناِراستةقينة

  شعور کاذب
  وجدان کاذب

  آگاهي دروغين

false-consciousness 

  بنةمالَة
  خزم

  خزم و کةس و کار

  خانواده
  فاميل

family 

  مشاور خانواده  راوصذکاري بنةمالَة
family counselor 

  دادگاه خانواده  دادطاي بنةمالَة
family court  

  بحران خانواده  قةيراين بنةمالَة
family srisis  

  رةطةزنامة
  شةجةرةنامة

  رةضةلَةک نامة

  شجره نامه
  شجره النسب

family tree  

  دةمارطرذ
  دةمارطري

  دةمارطرذي
  دةمارطريي

  متعصب
  تعصب

fanatic 
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١٥٨
  خةيالَ
  وةهم

  وهم
  پندار
  خيال

fancy 

  خةيالَ کردن
  خةيالَي 

  خةياآلوي
  وةهم

  تخيل
  تخيلي
  خيالي
  وهم

fantasy  

  قةدةرخوازي
  ضارةنووس خوازي

  جةبرخوازي
رةسةنايةيت 
  قةزاوقةدةر

  جةبر
  قةدةر

  قدرگرايي
  تقديرگرايي

  جبري گرايي
  اصالت جبر

  جبر

fatalism 

  ضارةنووس
  قةزاوقةدةر

  قةدةر
  بةخت و هات

  سرنوشت
  تقدير

fate 

  ماندوويةيت
  هيالکي

  خستگي
fatigue 

  تاوان
  هةلَة

  هةلَةکردن
  سووض

  گناه
  اشتباه
  خطا

fault 
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١٥٩

 

  ترساو
  تؤقيو

  ترس لص نيشتوو

  هراسان
fearful 

  تايبةمتةندي
  خةسلَةت

  خصيصه
  ويژگي

feature 

  .بةثييت
  .ثِرسةمةري

زةوي و زاري ثــــــــــــِر  
  .بةرةکةت

  بارداري
  حاصلخيزي

facundity 

  فيدرالَ
  يةکطرتوو

  همبسته
  فدرال

federal 

ئةجنومةين کرصکاري 
  سةنديکاي کرصکاري

  فيدراسيؤين کرصکاري 

  اتحاديةکارگري
federation of 
labo(u)r 

  کةم هؤش
  کةم زةين

  دواکةوتووي زةيين

  کم هوش
  عقب مانده

feebleminded 

  هةست کردن 
  هةست ثص کردن

  احساس کردن
feel 

  بةختةوةري
  کامةراين
  بةختياري

  ينيکبخت
  بهجت

felicity 

  هاوسؤزي
  هاوخةمي

  هاودلَي

  هم احساسي
fellow-feeling 
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١٦٠
کصشةي هةست ثصکراو 

  کصشةي بةرهةست
  مشکل محسوس

felt difficulty 

ثصدايسيت هةست 
ثصکراو ئاتاجي 

  بةرهةست 
  نيازي هةست ثصکراو

  احتياج محسوس
felt need 

  ما
  مصوةنة
  مصيينة
  مايةن
  ماينة

  مص
  ذنانة

  ماده
  مؤنث

  انهزن
  مادين

feminine 

  .اليةنطري لةمايف ذنان
باوةِرمةنــــــــدي بــــــــة 
ــايف   ــةنايةيت مـــ رةســـ

  .ذنان
باوةِرمةندي بة مايف 

  .ذنان

ازحقوق  جانبداري
  .زنان

اعتقادبه اصالت حقوق   
  .زن

feminism 

  فستيوالَ
  ميهرةجان

  جشنواره
festival 

  بت ئاسا
  بتانة

  وةکوو بت

  بتواره
fetich=fetish  

  بت
  بوت

  بت
  خرافات

feish  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  فةرهةنطي زاراوةکاين فةلسةفةوزانستة کؤمةآليةتييةکان                                                            

 

 

١٦١

 

  وي دةسکردثةرسترا
  خورافات
  ثِروثووض

  کؤرثة
  ثز

  ثصزة
  تؤل

  جنين
feus  

  مةزرا
  مةزرة
  کصلَطة

  مزرعه
feud  

  خاوةن زةوي
  زةوي دار
  مولَکدار
  فيؤدالَ

  زمين دار
  مالک بزرگ

feudal  

  ضيين مولَکدار
  ضيين فيؤدالَ

  طبقةزمين دار
feudal class  

  حکوومةيت فيؤدالَي
  يحکومةيت مولَکدار

  حکومت فئودالي
feudal government  

  روابط فئودالي  ثصوةندييةفيؤدالَييةکان
feudal relations  

  دولت فئودالي  دةولَةيت فيؤدالَي
feudal state  

  ثانتايي
  طؤِرةثان
  مةيدان

  لق
  بوار

  پهنه
  ميدان
  شاخه
  زمينه

field 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 

 

١٦٢
  حوزه

  مطالعةميداني  خوصندنةوةي مةيداين
field study  

منالَ ساالر بنةمالَةي 
  بنةمالَةي منالَ تةوةر

  خانوادةفرزندمدار
filocentric family 

  منالَ ساالري
  منالَ تةوةري

  منالَ سةروةري

  فرزندمداري
filocentrism 

  کؤتايي
  فينالَ

  ئةجنام

  نهايي
  غايي

final 

  دوائامانج
  ئاماجني کؤتايي

  غايت نهايي
  غايت القصدي

final end 

  دارايي
  سامان

  ارةثوولَ و ث

  ماليه
  دارايي

finance 

  وزارت دارايي  وةزارةيت دارايي
finance ministry 

  رصزماين ثلةبةثلة
رصزماين 

  هةنطاوبةهةنطاو

دستورزبان گام به 
  گام

finite-state gram-
mar 

  کارطةي بةرهةمهصنان
  بنکةي بةرهةمهصنان

  دامةزراوة

  بنگاه توليدي
  مؤسسه

firm 

  سةقامطريي
  سةقام

  ثبات
firmmess 
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١٦٣

 

  سوبات
  ثتةوي

  سةرةتايي
  سةرةتا

  دةسثصک
  بةرايي

  ثصشةکي
  ثصرست

  نخستينه
  اول
  آغاز

first 

  زيادکردن
  فرةکردن

  تکثير
fission 

  مانةوةي رةضةلَةک
  مانةوةي رةطةز

  بقاي انسب
fittest,survival 
ofthe 

  هةآلتن
  دةرضوون

  راکردن

  فرار
  گريز

flight 

  سسيت
  الوازي

  بص هصزي جةستةيي

  سستي
  ترخو

flop 

  جوولَة
  مجوجؤلَ

  بةرزونةوي بوون
  هةلَکشان و داکشان

  نوسان
  حرکت

fluctuation 

  طةِرؤک
  جوولَةر

  دامي جوولَةر

  سيال
fluid 
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١٦٤
  ميللةت
  قةوم

  خةلَک
  خةلَکي رةمةکي

  قوم
  قومي
  مردم

folk 

  هونةري قةومي
  هونةري خةلَک

هونةري خةلَکي 
  رةمةکي

  

  هنرقومي
folk art 

  بريکردنةوةي قةومي
  ئةنديشةي خةلَک

ئةنديشةي خةلَکي 
  رةمةکي

  انديشة قومي
folk mind 

  .ئةدةبيات
  .کةلتووري خةلَکي

ــةآلين   ــةدةبيايت کؤمـ ئـ
  .خةلَک

ــةلَکي ئــــــةدةبيايت  خــــ

  .رةمةکي
ــةدةبيايت  ئــــــــــــــــــــــ

  .سةرزارةکي

  ادبيات
  فرهنگ مردمي

  ادبيات توده
  ادبيات عاميانه

folklore 

  بةدواداضوون
  ثصِرةوي کردن

  السايي کردنةوة

  دنباله روي
followism 

  کؤکردنةوةي خؤراک
خِرکردنةوةي 

  گردآوري خوراک
food-gathering 
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١٦٥

 

  خواردةمةين
 بةرهةمهصناين

خواردةمةين 
  خوراک بةرهةمهصناين

  توليدخوراک
food-production 

  ثةراوصز
  ذصرنووس

  پي نوشت
  پاورقي

footnote 

  هصز
  توانا
  وزة
  زؤر

  دةسةآلت

  نيرو
  قدرت
  قوت
  زور

force 

  کؤضي ناضاري
  کؤضي زؤرةمالنة

  مهاجرت اجباري
  کوچ اجباري

forced migration 

  ثاشةکةويت ناضاري
  ثاشةکةويت زؤرةمالنة

  پس اندازاجباري
forced saving 

  هصزي سروشيت
  دةسةآليت سروشيت

  نيروي طبيعي
forced of nature 

  ثصشبيين
  ثصشِرواين

  پيش نگري
  پيشبيني

forecast 

يارمةتيية 
کييةکان دةرة

  يارمةتيية بيانييةکان

  کمکهاي خارجي
foreign aids 

  ثوولَة بياين
  ثارةي بياين

  دراو

  ارزخارجي
foreign currency 
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١٦٦
  ئالَوطؤِري بياين 

  ئالَوطؤِري دةرةکي
  هةناردةوهاوردة

  مبادلةخارجي
foreign exchange 

  زاراوة بيانييةکان
  ئيديؤمة بيانييةکان

  اصطالحات خارجي
foreign idiome  

  بازرطاين بياين 
  بازرطاين دةرةکي

  تجارت خارجي
foreign trade  

  ثصشِرةو
  جلَةودار
  ثصشةنط

  سةرجةلة
  سةرقافلَة

  پيشگام
foreman  

  ضيين ثصشِرةو
  ضيين ثصشةنط

  طبقةپيشگامان
foreman class 

  دووربيين
  دوورِرواين

  دوورئةندصشي
  قوولَ ِرواين

  دورنگري
  دورانديشي

  فرابينش

foresight  

  فةرامؤشي
  لةبريبردنةوة

  لةبريضوونةوة

  فراموشي
  يادروي

forgetting  

  فؤرم
  منوونة

  شصوةي روالَةيت
  روالَةت

  فرم
  نمونه
  قالب

form  
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١٦٧

 

  فؤرم خوازي
  روالَةت خوازي
  روالَةت ثةرسيت

  فؤرماليسم

  صورت گرايي
  شکل گرايي
  ظاهرپرستي

formalism  

  .کارکردي قياسي
  .کارکردي بةراوردي

ردنــةوةي قؤنــاغي بريک
  . ئةبستراکت

قؤنــاغي بريکردنــةوةي 
  .رووت

  عملکرد قياسي
  مرحلةتفکّرانتزاعي

formal operation  

  رصکخراوي رةمسي
  ئؤرطاين رةمسي

  سازمان رسمي
formal organization  

  زانستة طشتييةکان
  زانستة هةمةکييةکان

  علوم کلّي
formal sciences  

  بص فؤرمي
  بص شکلَي

  بص روالَةيت

  يبي صورت
  بي شکلي

formaless 

  فؤرموول
  دةستوور

  رصسا
  ضوارضصوة

  قاعده
  ضابطه

formula 

  سينط فراواين
  هصمين

  سةبووري
  بةتاقةت بوون

  بردباري
fortitade 
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١٦٨
  بزاظي ثصشِرةو
  بزاظي ثصشةنط

  حرکت پيشتاز
forward movement 

  ثةروةردة
  بارهصنان

  بةخصوکردن
  طةورةکردن

  پروردن
  پروراندن

foster  

  .شرييدايکي 
ذنصک کةشريي بةمنالَي   

  .کةسصکي تردا بصت

  مادر رضاعي
foster mother 

  .دايک و باوکي شريي
ــک   ــک و باوکيـــــ دايـــــ
ــصکي   ــةمنالَي کةســــ کــــ

  .تريان بةخصوکردبصت

  پدرومادررضاعي
fosterparents 

  بن
  بنضينة
  بناغة
  بنةما

  ذصرخان
  بنةِرةت

  پي
  پايه
  اصل
  مبنا

  شالوده

foundation 

  خولَقصنةر
  ةرداهصن

  ئافرصنةر

  آفريننده
  خالق

founder 

  ضوار تومخةکان
  تومخةضوارينةکان

  عناصراربعه
four elements 

  ضوارضصوة
  ثصوةر

  چهارچوب
frame 
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١٦٩

 

  رصسا
  فؤرموول

  ضوارضصوةي فکري
  قالَيب فکري

  چهارچوب فکري
frame of mind 

  ئازاد
  رزطار

  سةربةست
  دلَخوازانة
  سةربةخؤ

  آزاد
  رها

  دلخواهانه

free  

  ردين ئازادبذا
  هةلَبذاردين ئازاد

  گزينش آزاد
free choice  

  ئازادي
  سةربةسيت

  حريت
  آزادي
  اختيار

freedom  

  تالش براي آزادي  هةولَدان بؤئازادي
freedom stroggle   

  کِرين و فرؤشتين ئازاد
  مامةلَةکردين ئازاد

  بازرطاين ئازاد
  کاري ئازاد

  کاسثي ئازاد

  دادوستدآزاد
  کارآزاد

free enterprize  

  بازار آزاد  بازاري ئازاد
free marker  

  ئازادبري
  بريئازاد

  ئازاد ئةندصش
  ئازادبريکةرةوة

  آزادفکر
  آزادانديش

freethinker  
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١٧٠
  شعرآزاد  شصعري ئازاد

free verse  

  بةسنت
  يةخ کردن

  لةجوولَة کةوتن

  انجماد
freezing  

  ثصکادان
  لصکدان

  لصک سايني
  لصک سايني

  رزين
  داِرزين

  کاصطکا
  بهم خوردگي

  سايش

friction  

  دلؤظاين
  ميهرةباين
  دؤستايةيت

  مهرورزي
  دوستي

friendliness 

  بةديهاتن
  بةرِ صوةضوون

  بةئةجنام طةيشنت
  جصبةجص بوون

  تحقق
  اجرا

  به انجام رسيدن

fulfillment 

  کاربؤهةموان
  ئيش بؤهةموان

  شوول بؤهةموان

  کاربراي همه
  اشتغال کامل

full employment 

  ردخوازکارک
  ئةرک خواز
  کردة خواز

  کارکردگرا
  فونکسيوناليست

functionalist 

  بونيادي
  بنةِرةيت

  بنيادي
  اساسي

fundamental 
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١٧١

 

  بنضينةيي
  بناغةيي
  سةرةکي

  اصلي
  بنيادين

  تصکةآلوي
  تصکةآلوصيت
  تصک بردن

  آميختگي
  ادغام

  درهم آميختگي

fusion 

  ثووضي
  هيضي
  بةتالَي

  ثووضةلَ کردنةوة
  رةتکردنةوة

  پوچي
  بطالن

futility  

  ئايندة خوازي
  داهاتووخوازي
  ئايندةتةوةري

  آينده گرايي
  آينده نگري
  آينده وري

futurism  
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١٧٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

G  
  

  کةمتةرخةم
  خةمسارد

  خؤلةکاربوصر
  کارثشت طوص خةر

  بي مباالت
gamin 
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١٧٣

 

  طرووث
  تاقم

  دةستة

  دسته
gang 

  بؤشايي
  درز

  قةلَشت
  کةلصن

  خالء
  شکاف

gap 

  شوناسي رةطةزي
  شوناسي جنسي

  رةطةزنامة

  هويت جنسي
gender identity 

  جني
  ختم

  ژن
  تخمه

gene 

  رةطةزنامة
  رةضةلَةک نامة

  وةضةنامة

  تبارنامه
  شجره نامه

genealogy 

  طشيت
  هةمةکي
  هةمواين

  کلّي
  عمومي

  عام

general 

  تصور کلي  وصناکردين طشيت
general concept 

  رادةي طشيت مردن
  ي مردنرصذة

  ميزان مرگ و مير
general death rate  

  طشتصيت 
  طشتييةت

  عموميت
  کليت

generality  

  طشطريکردن
  طشيت کردن

  تعميم
  همگاني سازي

generalization  
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١٧٤
  هةمواين کردن
  بةطشيت کردن

  طشتاندن

  عموميت  بخشي

  ياساي طشيت
  ياساي هةمةکي
  ياساي هةمواين

  قانون کلي
  قانون عمومي
  قانون همگاني

general law  

  سةرهةلَدان
  هاتنةئارا
  دةرکةوتن
  ديارکةوتن

  پيدايش
genesis  

  بؤماوةيي
  ويراسي

  ويراسةيت

  توارثي
genetic 

  تةبليم
  شارةزا
  نوخبة

  دةستةبذصر

  نابغه
  سرآمد

genius 

  فيتري
  خؤِرسک

  فطري
  

genotypical 

  تايفة
  خصلَ

  عةشرية

  طايفه
gens 

  دةولَةمةندان
  سامانداران

  اندةسِرؤيشتو

  اعيان
gentry 
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١٧٥

 

  ضيين دةولَةمةند
  سةرةکي

  راستةقينة
  رةسةن
  حةقصقي

  اصلي
  حقيقي
  راستين

genuine 

  ثسثؤِري جوغرافيا
  کارناسي جوغرافيا

  جوغرايف ناس

  عالم جغرافي
  جغرافي شناس

geographer 

  زانسيت جوغرايف
  جوغرايف

  علم جغرافي
  جغرافي

geography 

  شصعري الدصيي 
  شصعري الدص

  طوندانة شصعري 

  اشعار روستايي
georgics 

خةسارناسي 
  بةساآلضوان

  کصشةناسي بةساآلضوان

ــي   ــيب شناســـ آســـ
  سالمندان

geriatrice 

  ثريمةزين
  ثريسةروةري

  ثريساالري

  پيرساالري
gerontocracy 

  پيري شناسي  ثريي ناسي
  سالمند شناسي

gerontology 

  سصبةر
  تارمايي

  رؤح

  سايه
  روح

ghst 

  ثاساوهصنانةوة
  نکردنةوةروو

  توجيه
give an account of 
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١٧٦
  طشيت

  جيهاين
  هةمةاليةنة

  طلؤبال

  عام
  جهاني

  همه جانبه

global 

  جيهان خوازي
  جيهاين بوون

  جيهاين خوازي

  جهان گرايي
globalism 

  عريفان
  ناسني

  مةعريفة
  ناسيين دةرووين

  عرفان
  معرفت خفي

  شناخت

gnosis  

  ئامانج
  ئارمانج
  مةبةست

  هدف
  غايت

goal 

  واخ
  خودص
  خودا
  ئةلَآل

  خدا
  اهللا

God 

  ضاکة 
  ضاکةکاري

  خصر

  خوبي
  نيکي

  امرنيکو
  خير

good 

  خصروشةِر
  ضاکةوخراثة

  خير و شر
good and evil 

  کاال  کاآل
goods 
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١٧٧

 

  کاآلي بةنرخ
  کاآلي ثِربايةخ

  امتعه

  کاال و خدمات  کاآلوخزمةتطوزارييةکان
goods and service 

  بريکردنةوة
  ديرايةت

  بريلص کردنةوة
  مشوورخواردن

  تدبير
governance 

  ضيين سةرکردة 
  ضيين فرماندة 

  ضيين حاکم

  طبقه فرمانده
governing class 

  حکوومةت
  دةولَةت

  حوکمِراين
  دةسةآلتدارصيت

  حکومت
  دولت

  فرمانروايي

goverment 

  رصزمان
  زانسيت رصزمان

  دستور
grammar 

  ثصشينان
  ئةذداد

  باب و باثري

  نياکان
  يشينيانپ

grandparents 

  يارمةيت
  ياريدةدان

  باربوو
  بارةبوو

  کمک
  عطيه

grant 

  ضةندايةيت
  ضةندي

  کميت
  عظمت

greatness 
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١٧٨
  بارستا
  رادة

  ئةندازة
  طةورةيي

  اندازه
  بزرگي

  ناِرةزايي
  ثص ناخؤش بوون

  نارضايي
grievance 

  ثووض
  هيض

  بةتالَ
  بص بناغة

  پوچ
  هيچ

  بي اساس

groundless  

  طرووث
  ةدةست
  تاقم
  ضني
  توصذ

  گروه
  طبقه

group 

  وشياري بةکؤمةلَ
  وشياري طشيت

  ئاطايي بةکؤمةلَ

  شعورجمعي
  شعورگروهي

group conscious-
ness 

  زدواجي بةکؤمةلَيئ
ذن و مصردايةيت 

  هاوبةش
  هاوسةرصيت هاوبةش

  ازدواج گروهي
  همآميزي

  زناشويي اشتراکي

group marriage 

  طةورةبوون
  ثصشکةوتن

  ثةرةسةندن

  باليدن
  ترقّي

  رشدکردن

grow 
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١٧٩

 

  طةشةکردن
  ثصشکةوتن

  ثةرةسةندن

  رشد
  نمو

  بالنده
  توسعه

growth 

هؤکارةکاين طةشةکردن 
  هؤکارةکاين ثصشکةوتن

  ثةرةسةندن

  عوامل رشد
growth factor 

  گسترش افقي  ثةرةسةندين ئاسؤيي
growth horizantal  
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١٨٠
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

H  
 
  عادةت
  خوو
  خدة

  نةريت

  عادت
  خو

habit 
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١٨١

 

  ذينطة
  ذيانطة

  شوصين ذيان

  سکونت گاه
  بوم

  بوم و بر

habitat 

  عادةت کردن
  خووطرتن
  ثص ِراهاتن

  خوگيري
  اعتياد

habituation 

  وةستان
  راوةستان

  ايستادن
halt 

قؤناغي بص 
  وةستاويمجوجؤلَي 

  وةستاو
  بص مجوجؤلَ

  

  دوران وقفه
  ايستا

halting 

  سةخت ئامصر
 ثارضةکاين
  کامثيوتصر

  سخت افزار
hardware 

  هةماهةنط
  هارمؤنيک
  هاوئاهةنط

  هماهنگ
harmonic 

  رق
  کينة

  کين
hat 

  بيمةي تةندروسيت
  بيمةي سآلمةيت

  بيمةبهداشت
  بيمةسالمتي

health 

  کةلَةکة بوون
  کؤبوونةوة

  انباشتگي
heaping 
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١٨٢
  بيستياري

  بيسنت
  شنوايي

hearing 

  ئامسان
  فةلَةک

  فلک
heaven 

  وازيضصذخ
  رصبازي ضصذخوازي

  ضصذتةوةري
  ضصذباوةِري

  لذت گرايي
  لذت جويي

  مذهب اصالت لذت
  لذت باوري

hedonism 

  هصطلَ خوازي
  رصبازي هصطلَ

  هگل گرايي
  آيين هگل

hegelianism 

  يؤناين
ثصوةنديدار بة 

  يؤنانةوة

  يوناني
  مربوط به يونان

hellenic 

تايبـةمتةنـديــــــــــــية 
  بؤماوةييةکان

  وثيخصوصيات مور
hereditary character-
isics 

  وراثت  بؤماوة
  توارث

heredity 

  بص ديين
  کوفر

  کةذِرةوي
  الدان

  الدان لةرصي ئايني

  ارتداد
  کفر

  الحاد
  کجروي

heresy 

  مريات
  کةلتوور

مالَي بةجصماوي 

  ميراث
heritage 
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١٨٣

 

  مردوو
  دوورةطةز

  نصرما
  نةِرما

  نةِرمادة

  دوجنسي
  نرـ ماده

hermaphroditic 

  ريشيکا
  شيکردنةوة
  هصرمنؤتيک

  تشريحي
  هرمنوتيک

hermeneutic 

  قارةمان
  دآلوةر

  ئازا
  جوامصر
  ثالَةوان

  قهرمان
  دالور

hero 

  ناهاوضةشين
  نايةکجؤري
  ناهاوشصوة

  عدم تجانس
  ناهمگن

  ناهمسان

heterogeneity  

  ئةويدي ساالري
  ئةويدي تةوةري
  ئةويدي مةزين

  دگرساالري
  ديگرآييني

heteronomy 

  نثضِرا
  ثسان

  لصک ثضِران
  ثضِرثضِربوون

  گسستگي
hiatus 

  رؤشنبري
  رووناکبري

  رؤشنبريئاسا

  روشنفکر
  روشنفکرنما

highbrow 
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١٨٤
  باآل

  باشترين
  سةرترين

  اعلي
  عالي

  اشرف

higher 

  سةرووبوون
  بووين باآل

  وجوودي باآل

  هستي برتر
higher being(the) 

  باشترين
  سةرترين 

  لةسةرترين

  برترين
highest 

  وازي باآلشص
  باآلشصواز

  سبک عالي
high style 

  هندووخوازي
  ئاييين هندوو

  هندوگرايي
  دين هندو

hinduism 

  مصذوونووس
  مصذووزان
  مصذووناس

  تاريخ گزار
  مورخ

  تاريخ دان

historian  

  مصذوويي
  رةسةن

  تاريخي
  اصيل

historical 

  ديدگاه تاريخي  روانطةي مصذوويي
historical perspec-
tive 

  يسيت مصذووييثصو
زةروورةيت 

  مصذوويي

  ضرورت تاريخي
historical necessity  

  تاريخ  مصذوو
history 
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١٨٥

 

  فلسفةتاريخ  فةلسةفةي مصذوو
history,philosophy 
of  

  ثريؤزي
  ثريؤزصيت

  قداست
  قدس

holiness 

  طشتخوازي
  طشتصيت خوازي

  تةواوخوازي

  کل گرايي
  تمامگري

holism 

  ؤزثري
  ثاک و خاوصن

  قدسي
  دسمق

  ورجمند

holy 

  کتاب مقدس  کتصيب ثريؤز
holy book 

  نيشتمان
  وآلت
  زصد

  وآليت نةتةوةيي

  وطن ملي
home-national 

  . خودموختاري
  .ئؤتؤنؤمي

  .خؤبةِرصوةبةري
ياســاي ســةربةخؤيي  

  .ناوخؤيي

  خودمختاري
  قانون استقالل داخلي

home rule 

  مرؤظ کوذي
  قةتلَي بةئةنقةست

  کوشتين بةئةنقةست

   عمدقتل
  آدم کشي

homicide 

  انسان اقتصادي  مرؤظي ئابووري
homo economicus 
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١٨٦
  هاورةطةز
  هاوجنس
  هاوجؤر

  همجنس
homogene 

  انسان سياسي  مرؤظي سياسي
homo politicus 

  مرؤظي زانا
  مرؤظي عاقلَ

  مرؤظي هزرمةند
  مرؤظي ئاوةزمةند

  انسان داننده
  انسان انديشه ورز

  انسان متفکّر

homo sapiens 

  ةطةزخوازيهاوِر
  هصمؤسصکسوالَصيت

  ةطةزيسصکسي هاوِر

  همجنس خواهي
  همجنس گرايي
  همجنس بازي

homosexuality 

  دةوارنشينةکان  خصلَة
بياوان  خصلَة

  نشينةکان

  قبايل باديه نشين
hordes 

  شةِراشؤيي
  شةِرئةنطصزي
  شةِرخوازي

  رکةبةرايةيت
  دوذمنايةيت

  دذايةيت کردن

  پرخاشگري
  پرخاشجويي

  ن توزيکي
  خصومت

  عناد

hostility 

ئةجنومةين 
راوصذکاران شووراي 

  راوصذکاران

  مجلس مشاورين
house of councillors 

  ئةجنومةين نوصنةران
 ئةجنومةين

  مجلس نمايندگان
house of representa-
tives 
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١٨٧

 

  ثةرلةمانتاران
  خانوو

  خانووبةرة
  خانووسازي

  خانووکردنةوة

  مسکن
  خانه سازي

housing 

  مرؤظ
  ئينسان

  ئادةميزاد

  انسان
  آدمي

human 

  مرؤظ خوازي
  مرؤظ دؤسيت
  مرؤظ تةوةري
  مرؤظ باوةِري

  ئؤمانيزم

  انسان گرايي
  انسان دوستي

  اومانيسم
  اصالت بشر

  انسان باوري

humanism 

  زاوزصي ئينساين
  زاوزصي مرؤظ

وةضةخستنةوةي 
  مرؤظ

  توالد و تناسل انساني
human reproduction 

  ييِاخاکةِر
   نزميدلَ

  کِرنؤش

  فروتني
  تواضع

humility 

  طالَتة 
  سوحبةت

  شوخي
homo(u)r 

  ئاوترسي
  ترسان لةئاو

  آب هراسي
hydrophobia 

  فراملّيسةروو نةتةوةيي 
hypernational 
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١٨٨
  ثةِرنةتةوةيي

  خةوي دةسکرد
  هيثنؤتيزم

  خواب مصنوعي
  خوابوارگي

  خواب تحميلي

hypnotism 

  ةطرميان
  طومانة

  فرضيه
  انگارش

  انهگم

hipothesis 

  شصيت
  هيستريا

  جنون
  هيستري

hysteria 

  
  
  
  

I  
  
  بينياري
  بةرضاو

  ببينرصت شتص بةضاو

  ديداري
  تصويري

iconic 
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١٨٩

 

  جةخت لةسةرکردن
  ثصداطرتن

  سووربوون

  تأکيد
ictus 

  ضةمک
  واتا

  وصناکردن
  بريکردنةوة

  باوةِر
  بري

  بريوِرا

  مفهوم
  معني
  تصور
  انديشه
  عقيده
  فکر
  رأي

idea  

  الئايدي
  منوونةي باآل

  دلَخواز
  ئارماجني

  

  ايده آل
  نمونةاعلي
  نمونةکامل

  مطلوب
  آرماني

ideal 

  ئامانج خوازي
  خةيالَ ثةرسيت

  ئايدياليسم

  آرمان گرايي
  خيال پرستي

idealism 

فةلسةفةي 
  ئايدياليست

  فلسفةآيدياليست
idealist philosophy 

  ئاماجني ذيان
  ئايدياي ذيان

  آرمان زندگي
ideal oflife 

 عةقلَي باآلي منوونةي

  رةها
  رةها ئايديايل عةقلَي

  مثال عقل محض
ideal of pure reason 
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١٩٠
   ئايديايل عةقلَي ثةيت

  جيهاين ئايديال
باشترين منوونةي 

  جيهان
  جيهاين منوونة

  جهان مينوي
  جهان مثالي

ideal world 

  مکتبهاي فکري  قوتاخبانة فکرييةکان
ideologies 

  ئايدؤلؤذيا
  جئامان

  بريکردنةوة
  بريؤکة خوازي

  ايدئولوژي
  آرمان

  انديشه ورزي

ideology 

  يکه  تاک
idios 

  کةللةثووت
  کةللةوشک
  بص مصشک

  نةفام
  نةزان

  سبک مغز
  بي شعور
  تهي مغز

 ابله

idiot 

  نةفام
  نةزان

  بص عةقلَ

  جاهل
  نادان

ignorance 

  نامةشرووع
  ناِرةوا

  نامشروع
  غيرمشروع

illegitimate 

  نابةرتةسک
  نامةحدوود
  بص سنوور

  نامحدود
illegitable 
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١٩١

 

  بيسوادي  نةخوصندةواري
illiteracy 

  نةخؤشي
  ناساغي
  ناکؤکي

  بيماري
  مرض

illness 

  نالؤذيکي
  نامةنتيقي
  نادروست

  بي منطقي
  غيرمنطقي

illogic(al) 

  رؤشنبري
  رووناکبري

  روشن فکر
  اشراقي
  روشنگر

illuminate 

  خةيالَ
  وةهم

  هةلَةي ضاو
  تصطةيشنتبةهةلَة 

  پندار
  وهم

  خطاي باصره
  اشتباه ادراکي

illusion 

  وصنا
  ئيماذ

  وصناي زةيين

  تصوير
  صورت ذهني

image 

  خةيالَي 
  وةمهي
  زةيين

  وهمي
  خيالي

imaginal 

  عدم تعادل  ناهاوسةنطي
imbalance 

  السايي کردنةوة
  ثصِرةوي کردن

  تقليد
  اقتدا

imitation 
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١٩٢
  بص واسيتة
  راستةوخؤ
  دةسبةجص

  اسطهبي و
  مباشر

  آني
  مستقيم
  فوري

immediate 

  بص مجوجؤلَي
  بص جوولَةيي

  نابزؤزي

  بي جنبشي
  سکون

  بي حرکتي

immobility 

  هةرمان
  نةمر

  بةردةوام

  باقي
  انوشه

  ناميرنده
  فناناپذير

immortal  

  اليتغير  نةطؤِر
immutable  

  بآلوکردنةوة
  وةشاندن

  نشردادن
impart 

  ناهصمنايةيت
  ناسةبووري

  اقةيتکةم ت

  ناشکيبايي
  بي صبري

impatience 

  ئةمربةسراکردن
  فةرمان

  فرماندان

  امر
  امر و نهي
  فرمانيگي

imperialism 

  ئيمثرياليزم
  جيهانطريي

  جيهان داطريي

  جهان گشايي
  جهان خواري

imperialism 
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١٩٣

 

  جهانگيري  فرةخوازي
  استعمارگري

  صين
  داثؤشراو
  شاراوة

  نائاشکرا
  ناديار

  پنهاني
  پوشيده

  شکارناآ

implicit 

  نامومکني
  مةحالَ

  لةتوانادانةبوو

  ناممکن
  محال

  ناشدني
  امرناممکن

impossibility 

  نالةبار
  ناِرصک

  نامساعد
impoverished 

  ضاکسازي
  ضاک کردنةوة
  باشترکردنةوة

  بهسازي
  اصالح
 بهبود

improvement 

  مةيل
  ويست
  هاندةر

  ثالَ ثصوة نةر
  جوولَصنةر

  هانة

  انگيزه
  محرک
  تکانه

  انگيزش
  قوةمحرکه

impulse 

  ناضاالک
  نابزؤز

  غيرفعال
  الفعل

inactive 
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١٩٤
  زکماکي
  دايکي
  فيتري
  زايت

  مادرزادي
  ذاتي

  فطري

inborn 

  .زناي خزمايةيت
ثـــــصوةندي سصکـــــسي 

  لةطةلَ خزماندا
  .زنالةطةلَ مةحرةمدا

  زناي محارم
  جنسي بامحارم نزديکي

incest 

  ةرکةوتند
  روودان
  قةومان

  سةرهةلَدان

  زبرو
  وقوع

incidence 

  هان دان
  ثالَ ثصوةنان

  دنةدان

  تحريک
incitement 

  داطةِران
  مةيل

  ويست
  رةغبةت

  گرايش
 تمايل

  هوس

inclination 

  داهات
  دةرامةت

  دةسکةوت

  درآمدي
  عايدي

income 

  زيادبوون
  فرةبوون

  روولةزيادکردن

  افزايش
  افزونش

increment 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  فةرهةنطي زاراوةکاين فةلسةفةوزانستة کؤمةآليةتييةکان                                                            

 

 

١٩٥

 

  بةئةزمووين
  دنياديدةيي

  پختگي
incubation 

  نادياريکراو
  بص سنوور

  نامعين
indefinite 

  قةرةبووکردنةوة
  بؤبذاردنةوة
  زةرةردانةوة

  ثارصزطاري لصکردن
  ثاراسنت

  
  

  جبران کردن
  مصون داشتن

indemnify 

  سةربةخؤيي خوازي
  سةربةسيت خوازي

  استقالل طلبي
independentism 

سيستمي سةربةخؤ 
  سيستمي سةبةست

سيستمي 
  خؤبةِرصوةبةر

  مستقلنظام 
independent system 

  ثيشاندةر
  نوصنةر

  دةرخةر
  ناسصنةر

  نمايانگر
  معرف

  شاخص

indicator 

  کةمتةرخةمي
  طوص ثص نةدان

  ثشت طوص خسنت

  بي تفاوتي
indifference 

  غيرمستقيم  ناِراستةوخؤ
  غيرمباشر

indirect 
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١٩٦
  تاک
  کةس
  تاقانة
  تاکانة

  فرد
  شخص

  تک
  منفرد

individual 

  تاک خوازي
  ياوةِرتاک ب

  تاکايةيت
  تاک ثةرسيت

  فردگرايي
  فرديگري

  فرديت
  فردگروي

individualism 

  آزادي فردي  ئازادي تاکةکةسي
individual liberety 

  مهاجرت فردي  کؤضي تاکةکةسي
individual migration  

  مالکيت فردي  مولَکايةيت تاکةکةسي
individual owner-
ship  

  آموزش صنعتي  فصرکاري ثيشةسازي
industrial education 

ــة  بةِرصـــوةبةراين بنکـ
  ثيشةسازييةکان

ــسات  ــديران مؤســ مــ
  صنعتي

industrial enterpre-
neurs 

  ثيشةسازي بوون
  ثيشةسازي خوازي

  صنعتي شدن
  صنعت گرايي
  صنعت گري

industrialism 

رةوانناسي 
  ثيشةسازي 

دةروونزاين 
  ثيشةسازي 

  روانشناسي صنعتي
industrial psychol-
ogy 
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١٩٧

 

  انقالب صنعتي  ِرشي ثيشةسازي شؤ
industrial 
reveloution 

  جامعةصنعتي  کؤمةلَطاي ثيشةسازي 
industrial society 

 ثيشةسازيکرصکاري 
کةريت  کرصکاري

   ثيشةسازي

  کارگرصنعتي
industrial worker 

  نايةکساين
  نابةرابةري

  نابرابري
inequality 

  ناعادالنه  نادادثةروةرانة
inequitable 

   مجوجؤلَبص
  ناضاالک

  بي جنبش
inert 

  حةمتي
  حاشاهةلَنةطر

  ناضاري

  اجتناب ناپذير
  ناگزيري
  الجرم
  محتوم

invitably 

  ثاراستين
  مناآلن

  منالَ ثارصزي

  حمايت کودکان
infant welfare ser-
vices 

  خؤبةکةم طرتن
  خؤکةم بيين

هةست بةبضووکي 
  کردن

  خؤبةکةم زانني

  خودکمتربيني
  خودکم بيني

  کمتري
  احساس حقارت

inferiority  

  نتيجه گيري  ئةجنامطريي
inferring 
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١٩٨
  دةرةجنام
  بص کؤتايي
  بص سنوور

  لةبن نةهاتوو
  بص ئةذمار

  لةرِادةبةدةر

  بي پايان
  بي کران
  بي نهايت

  پايان ناپذير
  نامتناهي
  بي شمار

infinite 

  زجنرية
  ثةيتاثةيتا

  دوابةدواي يةکداهاتن

  تسلسل
infinite regress 

  دنهةوکر
  ئاوسان

  التهاب
inflammation 

  طراين
  نرخ هةلَکشان

ضوونةسةرةوةي 
  نرخةکان

  تورم
  گراني

inflation 

  غيررسمي  ناِرمسي
  نارسمي

informal  

  وتةبصذ
  راطةينةر
  ئاطاکةر

  زانياري دةر

  سخنگو
  اطالع دهنده

informant 

  زانياري
  ئاطايي
  هةوالَ

  اطالعات
  آگاهي
  خبر

information 
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١٩٩

 

  ئاطايانة
  ِرووي ئاطاييةوةلة

  آگاهانه
informed 

  ياساشکصين
  لةياساالدان

  قانون شکني
infraction 

  ذصرخان
  بنضينة
  بنةما
  بناغة

  بناغةي ئابووري

  زيرساخت
  زيربنا

  شالوده
  زيربناي اقتصادي

infra-structure  

  بةطشيت
  بةعام

  به طور کل
  اعم

ingeneral 

  ذيري
  ذيرانة

  زيرةکي

  تيزهوشي
  فرزانگرانه

ingenium 

  وراثت  بؤماوة
inheritance 

  يةکةمني
  سةرةتايي

  نخستين
  ابتدايي
  آغازي

initial 

  آغازگر  دةس ثصکةر
  شروع کننده

intiatior 

  زيان بةرکةوتوو
  خةسارديتوو

  آسيب ديده
  صدمه ديده

injured 

  ستةم
  ضةوساندنةوة

  ئازاردان

  ظلم
  ستم

injustice 
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٢٠٠
  زايت

  ناوةکي
  فيتري

  زطماکي

  ذاتي
  دروني

  يفطر
  مادرزادي
  درون زاد

innate 

  تواناييةفيترييةکان
  تواناييةخؤِرسکةکان

  قابليتهاي فطري
innate capacities 

  تواناي فيتري
  تواناي زايت

  قابليت ذاتي
innate potential  

  تازةطةري
  نوصکاري

  نوصکردنةوة
  داهصنان
  ئافراندن

  نوآوري
  تجدد

  نوسازي
  بدعت
  ابداع

innovate 

  توصذينةوة
  ينةوةلصکؤلَ

  شيکاري
  ثشکنني

  تحقيق
  بررسي
  پژوهش
  وارسي
  کاوش

inquiry 

  ثةجيؤر
  ثشکنصنةر

  ثرسيارکةر

  کنجکاو
inquisitive  

  شصت
  نابةرهةست

  ديوانه
insane 
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٢٠١

 

  هةست ثص نةکراو
  روانطة

  تصِروانني
  رووناک بيين

  نامحسوس
insensible 

  ديدگاه  بص خةوي
  بينش

  روشن بيني

insigh  

  بي خوابي  بص خةوي
insomnia 

  بازرسي کردن  ثياضوونةوة
  بازبيني

inspect 

  ضرکة
  ضرکةسات

  لحظه
  آن

instant 

  عدالت  دادثةروةري
institia 

  دامةزراو
  بنکة

  مؤسسه
institue 

حةقيقةتة 
  کةلتوورييةکان

  حقايق فرهنگي
institutional facts 

  فصرکاري
  وانةوتنةوة

  رصنمايي کردن
  فصرکردن

  آموزش
  تدريس

  راهنمايي
 تعليم

instruction 

  استراتژي آموزشي  ستراتيذي فصرکاري
instructional strat-
egy 
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٢٠٢
  هدف وسيله اي  ئاماجني ئامرازي

instrumental pur-
pose 

  کةرةسةي کارکردن
  ئامرازي کارکردن

  ابزار کار
instrument of labour 

کةرةسةي 
  بةرهةمهصنان

ئامرازي 
  بةرهةمهصنان

  ابزار توليد
instrument of pro-
duction 

  سةثصضي
  نافرماين
  مل نةدان

  نافرماني
insubordination 

  بيمه  بيمة
insurance 

  بيمه نامه  بيمةنامة
insurance policy 

  طشيت يةکثارضة
  طشيت يةکطرتوو

  کل منسجم
  کل همبسته

integral whole 

  تاکانة
  تاقانة

  يگانه
integraded 

  عةقلَ
  زةين
  بري

  ئةنديشة
  زيرةکي
  وشياري

  اي عةقآلينتوان

  عقل
  ذهن
  فکر
  خرد

  انديشه
  ذکاوت

intellect 
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٢٠٣

 

  قدرت عقالني
  رؤشنبري

  رووناکبري
  روشنفکر
  انديشمند

intellection 

  مصذووي بريکردنةوة
  مصذووي ئةنديشة

  تاريخ فکر
  تاريخ انديشه

intellectuall history  

  عةقلَ خواز
  عةقلَ باوةِر

  ئةنديشةخواز

  عقل گرا
  خردورز
  عقل گرا
   ورزانديشه

intellectualist 

  تصکضِرذاو
  ضِر

  ضِروثِر

  فشرده
  متمرکز

intensive  

  ارتباط متقابل  ثصوةندي دوواليةنة
intercommunication 

  مةيل
  حةز

  رةغبةت
  قازانج
  سوود
  کةلَک

  رغبت
  ميل

  عالقه
  سود
  بهره
  نفع

interest 

  بةدةرووين کردن
  ناواندن

  دروني گردانيدن
internalization 

  ؤييکؤضي ناوخ
  سةفةري ناوخؤيي

  مهاجرت داخلي
internal migration 
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٢٠٤
  طوشارة ناوةکييةکان

طوشارة 
  دةروونييةکان

  فشارهاي دروني
internal pressures 

بنياتنانةوةي 
ناوخؤيي 

سازکردنةوةي 
  ناوخؤيي 

ئاوةدانکردنةوةي 
  ناوخؤيي

  بازسازي داخلي
  نوسازي داخلي

internal reconstruc-
tion  

  ييداهايت ناوخؤ
  دةرامةيت ناوخؤيي

  درآمد داخلي
internal revenue  

  هةسيت دةرووين
  هةسيت هةناوي

  حس باطني
  حس داخلي

internal sense  

هاندةرة 
  ناوةکييةکان

  ثالَنةرة ناوةکييةکان

  محرکهاي دروني
internal stimue  

  ثصکهاتةي ناوةکي
  کرؤکي دةرووين

  ونيساخت در
  ترکيب دروني

internal structure  

  نصونةتةوةيي
  نصودةولَةيت

  بين المللي
international  

ــصداين  بنکــــةي ثةرةثــ
  .نصودةولَةيت

ــةين جيهــاين   ئةجنوم
  .ثةرةثصدان

ــسةتوسعةبين  مؤســــ
  .المللي

  .انجمن جهاني گسترش

international devel-
opment association(I 
DA) 

  مهاجرت بين المللي  کؤضي نصودةولَةيت
international migra-
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٢٠٥

 

tion  

  بازرطاين جيهاين
بازرطاين 

  نصودةولَةيت

  دادوستدجهاني
  تجارت جهاني

international trade  

  ثصکاداين ئةنديشةکان
  لصک نزيکبوون

  برخوردانديشه ها
  تقريب

interplay of ideas 

  راظةکردن
  شيکردنةوة
  لصکدانةوة

  تأويل
  تعبير
  تفسير

interpretation 

  رابطةمتقابل  ثصوةندي دوواليةنة
interrelation 

  ثضِران
  لصک ثضِران

  هةلَوةشانةوة

  گسيختگي
  گسستگي

interruption  

بازرطاين 
  نصوئةيالةيت

  بازرگاني بين ايالتي
inter-state com-
merce  

  درون ذهني  ناوزةيين
  بين الذهاني

intersubjective  

  مةودا
  مةوداي زةمةين

  فاصله
  فاصلةزماني

interval  

  وت و وصذ
  ضاوثصکةوتن

  دميانة

  مصاحبه
interview  

  بةرايي
  ثصشةکي

  درآمد
  مقدمه

introduction  
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٢٠٦
  دةسثصک
  تصکدةر

  کصشةساز
  شصوصنةر

  مخل
intrusive  

  دينت
  بينني

  دؤزينةوة
  تصِروتنني

  ناسني
  مةعريفة

  شهود
  مکاشفه

  کشف
  نگرش

  شناخت

intuition  

  هةلَة
  ضةوت

  نادروست

  نادرست
invalidity  

  هصرش کردن
  شاآلو

  ثةالمار
  داطريکردن

  هجوم
  اشغال

invasion 

  داهصنان
  نوصکاري

  خةيالَ ضين
  خةياآلويبوون
  ئةفسانةسازي

  اختراع
  ابداع

  نويابي
  خيال پردازي
  افسانه سازي

invention 

  قسةوباس کردن
  لصدوان

  توصذينةوة

  بحث
  پژوهش
  تفحص

investigation 
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  ثشکنني
  لصکؤلَينةوة

  نةديتراو
  نةبينراو

  ناديار

  ناديدني
invisible 

  اين ناديارجيه
  جيهاين نابةرهةست

  جهان نامرئي
invisible world 

  خودخوازي
  خودتةوةري

  خودگرايي
involution 

  ضييةيت
  شوناس

  ماهيت
  هويت

ipseity 

  تةنز
  نوکتة
  تانة

  توانج
  خؤطصل کردن

  طنز
  تجاهل

ivony 

  دذة عةقلَ
  دذةئاوةز
  ناعاقآلنة
  ناعةقآلين

  ناِرصک و ثصک

  خردستيز
  غيرعاقالنه

  ظمنامن

irrational 

  ئيسالمةيت
  ياساي ئيسالم

  فقه
islamic law 

  ثضِراو
  ثساو

  دابِراو

  گسسته
isolating 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 

 

٢٠٨
  طؤشةطريي

  جيايي
  جيابوونةوة

  دوورکةوتنةوة

  انزوا
  جدايي

  جداافتادگي

isolation 

 يةکساين

  لةبةرانبةرياسادا
  تساوي دربرابرقانون

isonomy 

  يةکساين
  بةرابةري

  برابري
isotes 

  ثرسيار
  منوونة

  سئوال
  نمونه

item 
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J  
  
  ئصرةيي

  حةسادةت
  حسادت

jealousy 

  بازدان
  ثةِرينةوة

  جوولَةي خصرا

  پرش
  حرکت سريع

jerk 

  شصعري رةمةکي
  شصعري عةوام

شصعري خةلَکي 
  رةمةکي

  اشعارسبک عاميانه
jingle 

  کار
  ثيشة

  شوول

  شغل
  کار

  حرفه

job 

  دةآللَ
  کاسثکار
  کاسثضي

  دالل
  سودجو

jobber 
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٢١٠
  کةيف خؤشي

  بةکةيفي
  سةرحالَي

  سةرخؤشي

  نشاط
joy 

  جوولةکةخوازي
  جوويةيت

  يهوديت
  يهودي گري

judaism 

  قةزاوةت کردن
  داوةري کردن

  قازي
  داوةر

  داوري
  قاضي

judge 

  قوةقضاييه  هصزي داد
judicial power 

  حق قضاوت  مايف داوةري کردن
jurisdiction 

  راست
  دادثةروةر

  شايستة
  ةدادثةروةران

  درست
  عادل

  شايسته
  عادالنه

just 

  روونکردنةوة
  ثاساوبؤهصنانةوة

  داکؤکي کردن

  توجيه
  دفاع

justification 

  ثاساوبؤهصنانةوة
  بةِراست لةقةلَةم دان

  دان ثصدانان

  موجه ساختن
  تصديق کردن

justify(to)  

  راسيت
  حةقانييةت

  حقانيت
  مشروعيت

justifying  
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  رةوايةيت
  مةشرووعييةت

  ةروةرانةنرخي دادث
  نرخي طوجناو

  قيمت  عادالنه
just price 

  مندالَي
  مصرمنالَي

  الو
  طةنج

  کودکي
  نوجواني

  جوان

juvenile 

  دادگاه نوجوانان  دادطاي مصرمناآلن
juvenile court  
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K  
  

  هونةرمةندي
  داهصناين هونةري

  تازةطةري هونةري

  هنرورزي
  ريآفريدگا

kala 

  جوان
  قةشةنط

  خؤش رةنط و ِروو
  زةريف

  خوش نقش و نما
kaleidoscope 

  متلون  رةنطاوِرةنط
kaleidoscopic 

  کانت خوازي
  رصبازي کانت

  کانت گرايي
  آيين کانت

kantianism 

  کليل
  رصنما

  ضارةسةر

  کليد
  راهنما

key 

  کليلييةکان وتةزا
  وتةزا طرينطةکان

  مقوالت مفتاحي
  مقوالت کليدي

kay categories 
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٢١٤
  وقايع کليدي  رووداوة طرينطةکان

key events 

  خزم
  قةوم و خصش

  خويشاوند
kin 

  ئةردي ئيالهي
  ئةردي بةلَصن دراو
  جيهاين مةلةکووت

  ارض ملکوت
kingdom of God 

  خويشاوندي  خزمايةيت
kinship 

  ناسني
  زانني

  شناختن
  دانستن

know 

  مةعريفة
  زانني

  دةرک کردن

  شناخت
  معرفه
  دانايي

knowledge 

  شناخت عقلي  مةعريفةي عةقلَي
knowledge rational  

  شناخت عملي  مةعريفةي کردةيي
knowledge scientific 

  بابةيت ناسني
  بابةيت لصکؤلَينةوة

  موضوع شناسايي
known 

  بابةيت ئاشکرا
  بةرضاو

  ديار

  معلوم
known object  

  حةقيقةتة ئاشکراکان
حةقيقةتة 

  بةرضاوةکان

  يق معلومهحقا
known object,the 
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L 
  

  .ضةسث لصدان
ــاتؤرة بةکــةس   ناوون
  .يان شتصکةوة لکاندن

  برچسپ زدن
  برچسپ

lable-labeling 

  کار
  شوول

  کار
  شغل

labo(u)r 

  روزکارگر  رؤذي کرصکار
labo(u)r day 

  کارگر  کرصکار
labo(u)rer 

ســـــــــــــــةرمايةداري 
  رصکاريک

  سرمايه داري کارگري
labo(u)rist capital-
ism 

  بازار کار  بازاري کار
labo(u)r marker 

  حزب کرگر  حيزيب کرصکار
labo(u)r party 

  رةويت کار
  ثرؤسةي کار

  روندکار
labo(u)r process 
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٢١٦
  دواکةوتوويي

  ثةش کةوتوويي
  عقب ماندگي
  پس ماندگي

lag 

ناوضـــــــــــــــــــــــــــة 
ــةوتووةکان  .دواکـــــــ

دةظـــــــــــــــــــــــــةرة 
  .دواکةوتووةکان

  مناطق عقب مانده
  بخشهاي پسرو

lagging region 

ــازادي  ــسةفةي ئــ فةلــ
  .کردة

  .رصبازي ئازادي کردة
ــاين  ــازادي بازرطـــ ئـــ

  .ردنک
  .ئازادي کاسثي کردن

  فلسفةآزادي عمل
  آزادي تجارت
  آزادي کسب

laissez-faire 

  .ئابووري ئازاد
  .ئابووري بةرةلَآل

ئــابووري بــص کــؤت و  
  .بةند

  اقتصادآزاد
  اقتصادبي بندوبار

laissez-faire econ-
omy 

ــةوةي  بريکردنــــــــــــ
  .المارکي

  .المارک بريي

  المارکي انديشي
lamarckianism 

  تقسيم اراضي  دابةشکردين زةوي
  توزةع اراضي

land distribution 

  بةکرص طرتين زةوي
  زةوي کرص کردن

  اجارةزمين
land tenancy 

  زمان
  وشة

  زبان
  لغت

language  
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طةمة زمانييةکان 
  کايةزمانييةکان

  بازيهاي زباني
language games 

  زماين دايکي
  زماين زطماکي

  مادر زبان
  زبان اصلي

language parent  

  زماين هصما
  زماين ئاماذة

  زبان اشاره
language sign  

  بةرفراوان
  بةربآلو

  پردامنه
larg-scale 

بةرهةمهصناين 
  لةِرادةبةدةر

  توليدبه مقدارزياد
larg scale produc-
tion 

  خِرخِرؤکة
  قؤراضکة

  حنجره
larynx 

  الوةکي
  ثاشکؤ

  جانبي
lateral 

  ياسا
  رصسا

  دةستوور

  قانون
  قاعده

law 

  ياسايي
  دةستوورمةند

  قانونمند
law-abiding 

  حکومت قانوني  حکوومةيت ياسايي
lawful government  

  قانون طبيعت  ياساي سروشت
law of nature  

  قانون احتماالت  ياساي ئةطةرةکان
law of probability  

  لققانون ع  قلَعةياساي 
law of reason  
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٢١٨
  تةمةلَي
  تةوةزيل

  لةش طراين

  تن آساني
laziness 

  رصبةر
  ثصشةوا

  سةرکردة

  رهبر
  امام

leader 

  جلَةوداري
  رصبةرايةيت

  پيشي گيري
leads 

  بازدان
  بازبردن

  ثةِرينةةوة

  خيز
leap 

  فصرکردن
  فصرکاري
  فصریوون
  يادطرتن

  آموزش
  يادگيري
  فراگيري

learning 

  وانة
  دةرس
  طوتار

  درس
  گفتار

lecture 

  بالَي ضةث
  بالَي سياسي ضةث

  جناح چپ
left wing 

  مريات
  بةجصماوي مردوو

  ميراث
  مرده ريگ

legacy 

  محاکمه  دادطايي کردن
legalaction 

  ياسامةندي
مةشرووعييةيت 

  قانونيت
  مشروعيت قانوني

legality 
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  ياسايي
  رةوايةتيي ياسايي

  پول قانوني  ثارةي ياسايي
legal tender 

  افسانه  ئةفسانة
legend 

  قانون گذاردن  ياسادانان
legislate 

  قوةقانون گذاري  هصزي ياسادانان
  قوةمقننّه

legislate 

  ضيين تةمةلَ
  ضيين لةش طران

  ضيين خؤش ِرابوصر

  طبقةتن آسا
  طبقةپرفراغت

  طبقةمرفه

leisure 

وآلتاين کةم 
  طةشةکردوو
وآلتاين کةم 
  ثصشکةوتوو

هاي کمترتوسعه کشور
  يافته

less developed 
countries 

 بزوتنةوةي يةکساين
  .خوازي

ــساين   ــي يةکــــ بزاظــــ
  .خوازي

  مساواتنهضت 
level morement 

  ئاسيت ئامانج
  رادةي ئامانج

  سطح آرمان
level of aspiration 

  زندگي سطح  ئاسيت ذيان
level of living  

  سطح خطا  ئاسيت هةلَةکردن
level of risk  
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٢٢٠
  راذن خواسنتب

  خواستين ذين برا
  زن برادرگزيني

levirate  

  باج ديري کردن
  باج دانان

  ماليات بستن
levy taxes 

  قةرز
  قةرد

  وام لةسةربوون

  بدهي
liability 

  ئازادخيوازي
  رصبازي ئازادخيوازي

  ئازادي
اليةنطري کردين 

  ئازادي

  آزاده گري
  فلسفةآزادي عمل

  آزادي
  آزادي گرايي

liberalism 

  زةي سصکسيو
  ضصذخوازي
  شةهوةت

  حةزي سصکسي

  انرژي جنسي
  نيروي شهوي

  لذت جويي

libido 

  بِروانامة
  جةواز

  پروانه
licence 

  درؤ
  قسةي ضةوت

  دروغ
lie 

  وصکضوون
  لصکضوون

  لةيةک ضوون

  همانندي
  تشابه

likeness 

  سنوور
  رادة

  دياريکردن

  مرز
  حد

limit 
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  حصر  دةسنيشان کردن
  معين کردن

  بص سنوور
  لةرادةبةدةر
  بص کؤتايي

  بي مرز
  مرزناپذير

limitless  

  دصر 
  رستة

  خط
  سطر

line 

  خانةدان
  طةورةبنةمالَة

  عةشرية

  دودمان
lineage 

  سلسله مراتب  زجنرية ثلةوثاية
lines of command  

  زبان مشترک  زماين هاوبةش
lingua franca 

  زمانناسي
  زانسيت زمان

  زبان شناسي
linguistics 

  ارتباط  ثصوةندي
link 

  ثصرست
  ليست

  فهرست
  صورت

list 

  خوصندةواري
 نووسني تواناي

  وخوصندنةوة

  سواد
literacy 

  نووسني
  خوصندةواري

  نويسيايي
  سواد

literary 

  جؤري ئةدةيب
  ذانري ئةدةيب

  نوع ادبي
literary genre 
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٢٢٢
  تاريخ ادبي  مصذووي ئةدةيب

literary history  

  يدادبيآراء و عقا  بريوِراطةيل ئةدةيب
literary opinions  

  باسواد  خوصندةوار
literat 

  قةرز
  وام

  وام
loan 

  سةثاندن
  داسةثاندن

  تحميل
lobbying 

  ئةجنومةين ناوضةيي
  شووراي ناوضةيي

  شوراي محلي
local diets 

  يةکصيت ناوضةيي 
يةکطرتوويي 

  ناوضةيي

  وحدت محلي
local unity 

  لؤذيک
  مةنتيق

  منطق
logic 

  لؤذيکي
  يقيمةنت

  منطقي
logical  

  وشة
  ثةيظ

  کلمه
  سخن

logos  

  تنهايي  تةنيايي
loneliness 

  درصذخايةن
  درصذماوة

  درازمدت
long run 

  درصذخايةن
  درصذماوة

  درازمدت
long-term  
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  بصکاري درصذخايةن
  

  بيکاري درازمدت
long-term unem-
ployment 

  زةرةر
  زيان

  خةسار

  ضرر
  زيان

loss 

  خودفةرامؤشي
  ردنةوةخؤلةبريب

  خودفراموشي
loss of individuality 

  ئةوين
  عةشق

  خؤشةويسيت
  ميهرةباين

  دلؤظاين

  عشق
  محبت

  دوستي
  مهر

love 

  ضيين خواروو
ضيين ثلةخواري 

  کؤمةلَطا

  طبقة پايين
lower class 

  بةزةجر کوشنت
  زةجرکوذي

  جةزرةوةکوذي
  دةم و لووت بِرين

  زجرکشي
  مثله کردن

lynching 

  غينايي
  لرييک

  اشقانةع

  غنايي
lyric 
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٢٢٥

 

  

M 
  

  ماکياول گرايي  يمةکياويل خواز
machiavellianism 

  ماشصن ئاسا
  ضةشنة ماشصن

  مةکينة ئاسا

  ماشين وار
machinelike  

  مةزن ئابووري
  ميکرؤئابووري

  اقتصادکالن
macroeconomics  

  نظامهاي بزرگ  سيستمة طةورةکان
macro-system 

  جنون  صيتش
madness 

  زيان ديدة
  زيان بةرکةوتوو

  خةسارديتوو
  بةرهؤکار

  آسيب مند
  معلول

maimed 

  اصلي  سةرةکي
  عمده

main 
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٢٢٦
  زؤرينة
  زؤربة

  اکثريت
majority 

  تصميم اکثريت  بِرياري زؤرينة
majority decision  

  دةسةآليت زؤرينة
  حکوومةيت زؤرينة

  حکومت اکثريت
majority rute  

  مديريت  ايةيتبةِرصوةبةر
management 

  مدير  بةِرصوةبةر
manager 

ي تؤِر
  بةِرصوةبةرايةيت

  شبکةمديريت
managerial grid  

  شصيت
  سةرشصيت

  جنون
  ديوانگي

manic 

  ئاشکرا
  ديار

  بةرضاو
  روالَةت

  آشکار
  ظاهر

Manifest 

  رؤياي آشکار  خةوين ئاشکرا
manifest dream 

  بةياننامة
  مانيفصست
  جاِرنامة 
  شينفرةضة

  زيادبوون

  بيانيه
  اعالميه

  تکثّر
  متکثر

manifold 

  دةسةآليت ناديار
  هصزي ناديار

  قدرت نامرئي
manipulation 
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٢٢٧

 

  مرؤظايةيت
  مرؤظ

  بشريت
mankind 

  رةوت
  رةوةند
  ثرؤسة

  روال
manner 

  هصزي خةلَکي
  هصزي ئينساين
  تواناي مرؤظ

  هصزي کار
  تواناي کار

  نيروي مردمي
  قدرت بشر
  قدرت کار

manpower 

  کؤتايي
  دوايي

  نهايي
marginal 

  بازار  بازار
market 

  ئابووري کراوة
  ئابووري بازار
  ئابووري ئازاد

  اقتصادباز
  اقتصادمبتني بربازار

  اقتصادبازار
  اقتصاد آزاد

market economy 

  زةواجي قةآلضؤيي
  ذن دزي

  هاوسةر دزين
  هاوسةر ِرفصين

  ذن بةتاآلن بردن

  زناشويي يغمايي
  ربايشيزناشويي 

  زناشويي تاراجي
  همسرربايي

marriage capture 

  مارکس خوازي
  رصبازي مارکس

  مارکس گرايي
  آيين مارکس

Marxism 
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٢٢٨
  نصر

  نصرينة
  ثياو

  ثياوي

  نرين
  مذکر

masculine 

  خودئازاري
  خؤئازاردان
  خؤزةجردان
  مازووخيسم

  آزاردوستي
  خودآزاري

masochism 

  کؤمةلَ
  کؤمةآلين خةلَک

  طةورة
  طشيت

  زنمة
  هةمواين

  توده
  عامه
  کالن

  همگاني

mass 

 کؤمةآلين بزوتنةوةي

  خةلَک
  بزووتنةوةي خةلَک

  نهضت توده
mass movement 

  مادي
  مةتريال

  مادي
material 

  هؤکاري مادي
  هؤکاري مةتريال

  علت مادي
material cause 

  فرهنگ مادي  کةلتووري مادي
material culture 

  مادةخوازي
  رصبازي مةترياليزم

  مادةباوةِري

  ماده گرايي
  ماده آييني

  اصالت ماده

materialism 
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٢٢٩

 

  مکتب ماديت  مةترياليزم
  ماده باوري

  ماديت
  مامتاتيک

  ريازي
  رياضيات

mathematics 

  دايک ساالري
  دايک مةزين

  مادرساالري
  مادرشاهي

matriarchal 

  انسان بالغ  مرؤظي بالَق
mature person 

  کاملَبوون
  تةکاموولَ
  وينبةئةزمو

  طةشةونةشةکردن

  تکامل
  پختگي
  رشد

maturity 

  طةياندنة لووتکة
  طةياندنة ئةوج

  بةوثةِر طةياندن

  به حداکثررساندن
maximization 

  الين زؤر
  زياترين رادة
  زياترين ئاست

  بيشينه
maximum 

  مانا
  واتا

  مةبةست
  ضةمک

  معني
  چم

  مقصود
  مفهوم

meaning 

  بص مانا
  بص واتا

  فاقدمعني
meaningless 
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٢٣٠
  ثصوةر

  ثصودانط
  رصسا

  معيار
measure of ex-
change 

  ماشينيزم
  جؤري کارکردن

  کارکرد
  رةويت کارکردن

  ساخت و کار
  طرزعمل
  روال کار

mechanism 

  طةيةنةر
  راطةينةر

  راطةياندن
  ئامرازي رِاطةياندن

  رسانه
  وسيله

media 

  بريکردنةوة
  لصوردبوونةوة

  تصِرامان

  تفکر
  تأمل

meditition 

  ونةوةکؤبو
  کؤِر

  دانيشنت
  ميتينط

  همايش
meeting 

  خؤبةزل زانني
  خؤمةزن بيين

  خودبزرگ بيني
megalomania 

  طةورةشار
  مةزن شار

  کالن شهر
  عظيم شهر

megalopolis  

  کارمةندي
  ئةندامصيت

  کارمندي
  عضويت

membership 

  يادگار  يادطار
memorial 
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٢٣١

 

  يادنامة
  بريةوةري

  تذکره

  زةيين
  عةقلَي
  رؤحي

  ذهني
  عقلي
  رواني

mental 

  بةهرة
  لصهاتوويي

  توانايي

  استعداد
mental ability 

  کاري زةيين
  ضاالکي فکري

  فعل ذهني
mental act  

  نةخؤشي رؤحي
  

   مرض رواني
mental disease  

  ثصداويسيت رؤحي
  نيازي رؤحي

  نيازرواني
mental need 

  کةم زةيين
  دواکةوتوويي زةيين

  کةم هؤشي
  کةم فکري

  کندذهني
  ب ماندگي ذهنيعق

mental retardation  

  تجاري  بازرطاين
mercantile 

  اقتصادتجاري  ئابووري بازرطاين
mercantile economy 

  کاآل
  کاآلي فرؤشتين

  کاال
  مال التجاره

merchandise 

  شايستةيي
  شياوي

  شايستگي
  سزاواري

merit 
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٢٣٢
  اليقي

  خواب مغناطيسي  خةوي مغناتيسي
mesmerism 

  سةروو
  سةر
  ةِرئةوث
  ميتا

  ماوراء
  فرا

meta 

  سةروو ئابووري
  ئةوثةِرئابووري

  ماوراءاقتصاد
  فرااقتصاد

meta economycs  

  سةرووئاکار
  ئةوثةِرئاکار

  فرااخالق
meta-ethics  

  سةروولؤذيک
  ئةوثةِرلؤذيک

  فرامنطقي
metalogic  

  ميتافيزيک
  سةروو سرووشت

  زانسيت ميتافيزيک

  فلسفةاولي
  مابعدالطبيعه

  ي طبيعتعلم ماورا

metaphysics  

  کؤمةلَناسي سةروو
  ئةوثةِرکؤمةلَناسي

  فراجامعه شناسي
meta-sociology 

  ميتؤد
  رةوش
  شصوة

  ئسلووب

  سلوبا
  روش
  طريقه
  شيوه

method 

  ميتؤدانة
  رةشانة

  شصوةمةند

  مدرسي
  روشدار

  روش مندانه

methodical 
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٢٣٣

 

  ميتؤدؤلؤذي
  ميتؤدناساين

  رةوشي شيکاري
  شيکردنةوة

  روش شناسي
  روش تحليل

methodology 

  دايک شار
  طةورةشار
  مةزن شار

  مادرشهر
  بزرگ شهر
  کالن شهر
  مه ـ شهر

metropolis 

  ضيين مامناوةندي
  ضيين ناوةِراست

  طبقةمتوسط
  طبقةميانه

middle class 

  دةسةآلت
   هصز
  توانا

  قدرت
might 

  کؤض
  سةفةر

  مهاجرت
migration 

  سةربازييةت
  لةشکرساالري

  ميليتاريزم

  ظامي گرين
  ارتش ساالري

militarism 

  زةين
  رؤح
  فکر
  طيان
  عةقلَ

  ئاطايي
  وشياري

  ذهن
  روان
  فکر
  جان
  عقل

  آگاهي

mind 
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٢٣٤
  کةمينة

  کةمترين
  الين کةم
  مينيمالَ

  کمينه
  اقل

minimal 

  ثةرجؤ
  مؤجزة

  مؤجزات

  معجزه
miracle 

  اختالط نژاد  تصکةلَ بووين رةطةز
miseegenation 

  خراب لصکدانةوة
  تصطةيشنتخراب 

  سوءتعبير
misinterpretation 

   بووندذة لؤذيک
  دذة مةنتيق بوون

  منطق ستيزي
  ضديت بامنطق

misology 

  تصکةلَ
  تصکةآلو
  لصکدراو
  ئاوصتة

  تةظ هلةظ

  آميخته
  امتزاجي

mixed 

  اقتصادمختلط  ئابووري تصکةآلو
mixed economy  

  ضؤنيةيت
  شصوة

  ئسلووب
  رةوش
  مؤدة

  حالت
  شيوه

  اسلوب
  روش

mode 

  مدل  مؤدصل
model 
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٢٣٥

 

  سةرمةشق
  منوونة

  الگو
 نمونه

ديهي  
  هصمن
  ئارام

  ميانةِرؤ
  لةسةرخؤ

  معتدل
  ميانه رو

moderate 

  نوص
  تازة

  نوصخواز
  مؤدصرن

  نو
  جديد

  متجدد

modern 

  نوصخوازي
  رصبازي نوصخوازي

  تازةطةري
  مؤدصرنيزم

  نوگرايي
  نوآييني

  نوخواهي
  تجددطلبي

modernism 

  تاک مةزين
  ساالريتاک 

  دةسةآليت تاک
  حکوومةيت تاک

  تک ساالري
  حکومت فرد
  يکه ساالري

monarchy 

  ثارة
  ثوولَ

  پول
money 

  پول سکه اي  ثارةي ئاسن
money ascoin 

  ثياضوونةوة
  ضاودصري کردن

  ضاولص بوون

  بازنگري
  نظارت

monitor  
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٢٣٦
  تاک هاوسةري

  تاک مصردي
  تک همسري
  يک شويي

monogamous 

  تاکايةيت
  واييتاک خ

  تاک ثةرسيت
  خواثةرسيت

  وحدانيت
  يک خداگرايي
  يگانه پرستي
  يکتاپرستي

monotheism 

  هةرمان
  نةمر

  ماندگار
monument 

  ئاکار
  

  اخالق
moral 

  قانون اخالقي  ياساي ئاکاري
moral code 

  رةفتاري ئاکاري
  ويذداين ئاکاري

  رفتاراخالقي 
  وجدان اخالقي

moral conduct 

  دلَطةرمي
  وونبةئومصدب
  دلَنيايي

  خاترجةمي

  دلگرمي
morale 

داوةري کردين 
  ئاکاري

قةزاوةت کردين 
  ئاکاري 

  داوري اخالقي
  قضاوت اخالقي

moral judament 

  بةلَصين ئاکاري 
  بةلَصنداين ئاکاري

  ثةميان داين ئاکاري

  تعهداخالقي
  الزام اخالقي

moral obligation 
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٢٣٧

 

  نةفام
  نةزان

  بص عةقلَ
  بص ئاوةز
  ناوشيار

  دنکو
  کوته خرد
  کندذهن

moron 

  شصوةناسي
  فؤرم ناسي

  ثصکهاتةي وشةناسي
  وشة کؤلَينةوة

  شکل شناسي
  ساختمان واژه شناسي

  بررسي لغوي

morphology 

  مةرط خوازي
  بريکردنةوة لة مردن

  مرگ گرايي
  مرگ انديشي

mortalism 

  رادةي مردن
  رصذةي مردن

  نرخ مرگ و مير
mortality rate 

  زماين دايک
  ين زطماکيزما

  زبان مادري
mother longue 

  جووآلن
  بزووتنةوة
  جووآلنةوة

  بزاظ

  جنبش
  حرکت

motion 

  هاندةر
  ثالَ ثصوةنةر
  جوولَصنةر

  هؤ

  محرک
  سبب

  انگيزاننده

motive 

  بزووتنةوة
  جووآلنةوة

  بزاظ

  نهضت
  حرکت

movement 
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٢٣٨
 جنبش

  ثالَ ثصوةنةر
  جوولَصنةر 

  هاندةر

  جنباننده
  محرک

mover 

  بشصوي
  لَةذاوصيتش

  بص سةروبةري
  شلَةذاوصيت زةيين

  آشفتگي
  آشفته ذهني

muddle headedness 

  چندجانبه  ضةنداليةنة
multifarious 

  ضةندرةهةند
  ضةندبوعدي
  ضةنداليةنة

  چندساحتي
multileveled 

سيستمي ضةند 
  حيزيب

  نظام چندحزبي
multi-party system 

  مالکيت عمومي  مولَکايةيت طشيت
municipal enterprise 

  وةرضةرخاين کتوثِر
  وةرطؤِران

  طؤِران
  طؤِراين لةثِر

  تغييرناگهاني
  تبدل
  جهش

mutation 

  دوواليةنة
  دووتةرةفة

  دوسويه
  متقابل
  متقابالً

mutual 

  هاوکاري
  هاريکاري کردن

  مشارکت
  تعاون

mutuality 
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٢٣٩

 

  کارط ناسي
  کارطؤلؤذي

  قارچ شناسي
mycology 

  سِر
  راز

  صين
  سکرصت

سر  
  زرا

  سري

mystery 

  عارف
  خواناس
  عريفاين

  عارف
  عرفاني
  باطني

mystic 

  ئةفسانة
  ئؤستوورة

  دستان
  افسانه

  اسطوره

myth 

  ئؤستوورةناسي
زانسيت 

  ئةفسانةناسي
  ميتؤلؤذي

  اساطيرشناسي
  علم اساطير

  اسطوره شناسي

mythology 
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٢٤١

 

  

N  
  
  سادةدلَ
  طةمذة
  حؤل
  طةوج

  صذط

  ساده دل
  ساده لوح
  ساده دالنه

  هالو

naive 

  .رةوانناسي عةوامانة
ــزاين  دةروونـــــــــــــــ

  .رةمةکييانة

  روانشناسي عاميانه
naïve psychology 

  خؤبةزل زانني
  فةخرفرؤشي

  فيزکردن
  شانازي بةخؤکردن

  فخرفروشي
name-dropping 

  نام نما  نصونامة
name index 

  خؤ ويسنت
  خؤثةسةندي

  عاشقي خؤبوون

  شيفتگيخود
  خودپسندي

narcissism 
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٢٤٢
  خوددوستي

  وةةنةت
  طةل

  امت
  ملت

nation 

  فرهنگ ملي  کةلتووري نةتةوةيي
national culture 

  درآمدملي  داهايت نةتةوةيي
national income  

  نةتةوةخوازي
  نةتةوةثةرسيت

  ناسيؤناليزم

  ملت گرايي
  ملت پرستي
  ملي گرايي

nationalism  

کةمينة 
  نةتةوةييةکان

  تهاي ملياقلي
national minorities 

  امنيت ملي  ئاسايشي نةتةوةيي
national security  

  دةولَةيت نةتةوةيي 
  حکوومةيت نةتةوةيي

  نةتةوة ـ دةولَةت

  دولت ملي
  حکومت ملي
  ملت ـ دولت

national state  

  ناوضةيي
  خؤمالَي

  خؤجةيي

  بومي
  محلي

native 

  سرووشيت
  زايت

  خؤِرسک
  فيتري

  طبيعي
  ذاتي
  ريفط

natural 

  قانون طبيعي  ياساي سرووشيت
natural law 
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  سرووشت ناس
فيلسوويف سرووشت 

  ناس

  طبيعت شناس
  فيلسوف طبيعي

natural philosopher 

  زانسيت سرووشت
  سرووشت ناسي

  علم طبيعي
  طبيعت شناسي

natural science 

  ضييةيت
  کرؤک

  ماهيت
  چيستي
  سرشت

  ذات

nature 

  اييضرورت گر  زةروورةت خوازي
necessarianism 

  ثصداويسيت
  نياز

  ئاتاج

  احتياج
  نياز

  نيازمندي

need 

  نصطةتيظ
  سليب

  نةرصيت

  منفي
  سلبي

negative 

  ئاماجنة نةرصتييةکان
  ئاماجنة نصطةتيظةکان

  هدفهاي منفي
negative goals  

تؤلَةسةندنةوة 
تؤلَةسةندنةوةي 

  خوايي
  سزادانةوة

  انتقام
  انتقام االهي

  مکافات

nemesis 

کالسيکي  قوتاخبانةي
  تازة

  مکتب کالسيک جديد
neoclassical school 
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٢٤٤
  وشةسازي

  واذةداتاشني
  ضصکردين وشةي تازة

  واژه سازي
  واژه پردازي

neologism 

  تازةطةري
  نوصکاري
  داهصنان

  نوآوري
neology 

ئازاري رؤحي ـ 
  عةسةيب

  عصبي
nervous 

  تايبةت
  تايبةيت

  ويژه
net 

  هةنطاوي تازة
   تازةبةرنامةي

  سياسةيت تازة

  اقدام جديد
  سياست جديد

new deal 

  خبرگزاري  هةوالَ  نووسي
news agency 

  دصوةزمة
  مصردةزمة

  شةوة
  کابووس

  کابوس
nightmater  

  هيض خوازي
  هيض باوةِري

  نةهيليزم

  هيچ گرايي
  الگرايي

  نيستي گرايي
  هيچ انگاري

nihilism 

  ئةنديشة
  بريکردنةوة

  انديشه
  تفکر

noesis 
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  صدا  ةنطد
noise 

  دةوارنشني
  رةمشالَ نشني

  چادرنشين
nomadic 

  دةسکرد
  خؤکرد

  مصنوعي
nome 

  نامووس
  ئابِروو

  شةرةف

  ناموس
nomos 

  بي هدف  بص ئامانج
non direction 

راوصذکاري 
  ناِراستةوخؤ

  مشاورةغيرمستقيم
nondirective coun-
seling 

  نالؤذيکي
  نامةنتيقي

  نامنطقي
non-logical 

  لَمةحا
  نامومکني

  لةتوانادانةبوو

  ناممکن
non possumus 

ضيين نابةرهةم 
هصنةر ضيين 
  مةسرةف کةر

  طبقةنامولد
non-producing 

  ناِريشةيي
  نابنضينةيي
  نابنةِرةيت

  غيرريشه اي
non-root 

  بص مانا
  بص واتا

  بصهوودة

  بي معني
  پوچ

nonsennse  
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٢٤٦
  بيهوده

  غيراجتماعي  ناکؤمةآليةيت
non-social 

  ةرثصو
  رصسا

  ثصودانط
  نؤرم

  ضوارضصوة

  معيار
  قاعده
  هنجار
  ضابطه

norm 

  ئاسايي
  نؤرمالَ

  سرووشيت

  عادي
  بهنجار
  طبيعي

  معمولي

normal 

  مرؤظي سرووشيت
  مرؤظي ئاسايي

  انسان طبيعي
normal man 

  قيمت عادي  نرخي ئاسايي
normal value  

  نؤرماتيظ
  بةِرصساکراو

  رصسايي

  هنجاري
  معياري

  دستوري

normative  

  رصسا ئاکارييةکان
  ثصوةرة ئاکارييةکان

  معيارهاي اخالقي
norms  

  نافرماين
  سةرثصضي کردن

  سةربزصوي
  ملةثصضي

  بي فرماني
no-rule 
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  بةرجستة
  شاز

  بةرضاو
  ديار

  برجسته
  چشمگير

notable 

  نيستي  نةبوون
  نهستي

  عدم

not-being 

  نةزانني
  تص نةطةيشنت

  ندانستن
not knowing 

  نصو
  ناو

  منا
  اسم

noun 

  دايةنطة
  باخضةي ساوايان

  نوزادگاه
  مهدکودک

nursery 

  راهصنان
  ثةروةردة کردن

  تربيت
nurture 

  خؤراک
  خواردةمةين

  خواردن

  غذا
  تغذيه

nutrition 
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O  
 

  طوص ِرايةلَي
  طوص لةمشت بوون

  ثصِرةوي کردن
  ملکةضي

  فرمانبرداري
  اطاعت

obedience 

  بابةت
  ئامانج

  شتومةک
  ئؤبذة

  موضوع
  هدف
  شئ

object 

  رةخنة طرتن
  رةخنة لص طرتن

  خرده گيري
  ايراد

  اشکال

objection 

  ئةرک
  بةرثرسيارصيت
  لصثرسراوصيت

  بةلَصن دان
  بةلَصن بةستوويي

  وظيفه
  مسئوليت

  تعهد
  الزام

obligation 

  مشاهده  بينني
observation 
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٢٥٠
  دينت

  تصِروانني
  تصبيين

  مالحظه
  نگرش

  بينراو
  ديتراو

  بةرضاوکةوتوو

  مشاهده شده
  نگريسته شده

  مشهود

observed 

  کار
  ثيشة

  شوول

  شغل
occupation 

  تاک
  ناوي خوا

  فرد
  اسم االهي

odd(the) 

  عقدةاوديپ  طرصي ئؤديث
oedipus complex 

  بةساآلضوو
  بةتةمةن

  سالخورده
old 

  رذصمي کؤن
  رذصمي ثصشوو

  رژيم کهنه
old regime 

ةيت حکووم
  ضةندکةسي

حکوومةيت دةستة 
  بذصران

  حکوومةيت کةمينة

  حکومت چند تن
  حکومت خواص
  حکومت اقليت

oligarchy 

  رؤياشناسي  خةون ناسي
oneirology 

  بودگرايي  بووخنوازي
  هستي گرايي

ontologism 
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  کراوة
  بص کؤتايي
  بص ثايان

  باز
  بي انتها
  اليتناهي

open 

سيستمي کراوةي 
  ضينايةيت

   اي بازهنظام طبق
open class-system 

  زااقتصاد ب  ئابووري کراوة
open economy 

  بازاري کراوة
  بازاري ئازاد

  بازار آزاد
open market 

  سينط فراواين
  ئازادبريکردنةوة

  سعةصدر
  آزادانديشي

open-mindedness 

  جامعةباز  کؤمةلَطاي کراوة
open-society 

  کردةيي
  هؤکار
  سةبةب

  عملي
  عامل

operant 

  ِرا
  بريوِرا

  بؤضوون

  عقيده
  رأي

opinion 

  ئؤثؤرتؤنيزم
  هةل ثةرسيت

  کات قؤستنةوة

  فرصت طلبي
  فرصت گرايي

opportunism 

  دذبةيةک
  نةيار

  ناکؤک
  دذايةيت کةر

  متضاد
  مخالف

opposed  
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٢٥٢
کرصکاري ستةم 

  لصکراو
  کرصکاري ضةوساوة

  کارگر ستمديده
opposed labo(u)r 

  باشترين
  باشترين رادة

  رين ئاستباشت

  بهين
  حدمطلوب
  بهترين حد

optimal 

  .طةشبيين
  .تيؤري طةشبيين

طةشـــبيين بةرانبــــةر  
  .ئايندةي جيهان

  آيين خوشبيني
  آيندةجهان به خوشبيني

  نظريةخوش گماني
  نيک بيني

optimism  

  دلَخواز
  لةبار

  طوجناو

  مطلوب
  بهينه

optimعئ  

  هاتفي غةييب
  ثةيامي يةزداين
  هاتفي کةنصسة

  ستطةهاتفي ثةر

  سروش غيبي
  غيبگوي معبد

oracle 

  زارةکي
  سةرزارةکي

  شفاهي
  دهاني
  گفتاري

oral 

  رؤحانييةکان
  ثياوة رؤحانييةکان

  ثياوة ئاينيةکان

  روحانيون
oratores 

  نةزم
  رصک و ثصکي 

  نظم
order 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  فةرهةنطي زاراوةکاين فةلسةفةوزانستة کؤمةآليةتييةکان                                                            

 

 

٢٥٣

 

  لةبارصيت
  داواکاري
  داخواز

  سامان
  سفارش
 بسامان

  نارصک و ثصکي 
  نالةبار

  بص سةروبةر
  بص نةزم

  دون نظمب
  بي نظم

order les 

  سامان طبيعت  نةزمي سروشت
order of nature 

  عضو  ئةندام
  اندام

organ 

  رصکخراو
  رصکخسنت

  سيستم

  سازمان
  سازمان دهي

  نظام

organization  

  سةرضاوة
  زصد

  بنةِرةت
  بناغة

  منشأ
  خاستگاه

  اصل

origin 

  رةسةن
  سةرةتايط

  يةکةمني
  سةرةکي

  اصيل
  آغازين
  اصلي

original 

  يةکةم هاندةر
  يةکةم جوولَصنةر

  محرک آغازين
  محرک اصلي

original mover  

  گناه اصلي  يةکةم تاوان
original sin  
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  گناه اوليه  تاواين سةرةکي
  دةرزي دةرماين
  دةرزي ثزيشکي

  طب سوزني
osteopathy 

  ئةويدي
  ئةوي تر

  دگر
  غير

other 

  دةبص
  ...ثصويستة کة

  بايد
  بايستي

ought 

  بياجن  بياين
outcaste 

  دةرةجنام
  ئاکام

  ئةجنام

  نتيجه 
  برآمد

outcome 

  جيهانبيين
  تصِروانني
  بؤضوون

  جهان بيني
  نگرش
  بينش

outlook 

  کؤضةري دةرةوة
  کؤضةري دةرسووري

  کؤضةري مةنفا

  مهاجربرون مرزي
  مهاجر به خارج

out-migrant 

  زيادةبةرهةمهصنان
بةرهةمهصناين 

  لةِرادةبةدةر
بةرهةمهصناين 

  دةِرةوانةزص

  زياده توليدي
  بيش فرآوري
  توليد افراطي

overproduction 

  ئاشکرا
  بةرضاو

  آشکار
  مشهود

overt 
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  ديار
  طران

  نرخي طران
  طرانبةها

  گران
overvalued 

  مولَکايةيت
  مولَکداري

  مالکيت
  تملک

ownership 

  هةلَةت و ثةلَةت بصذي
  قسةي دذبةيةک
  ثارادؤکس بصذي

  دذبصذي

  نقيض گويي
oxymora 
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P  
  

  ئاشيت خوازي
اليةنطري ئاشيت 

  بوون

  صلح دوستي
  صلح طلبي

pacifism 

  کافر
  ص دينب

  خوانةناس

  کافر
  مشرک

pagan 

  ئصش
  ئازار
  دةرد

  درد
  الم

  نارامش

pain 

  شصوةکار
  رةسم کصش

  نقاش
  رسام
  نگارگر

painter 

شؤِرشي کؤشک 
  نشينان

 کؤشک راثةِريين
  نشينان

  انقالب کاخ نشينان
place revolution 
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  پارينه سنگي  ضاخي بةردين

  عصرحجر
  کهن سنگي

paleolithic 

  ديرين شناسي  دصرين ناسي
  باستان شناسي

paleonology 

  ترس
  ترسي طشيت

  ترسان
  تؤقني

  حةثةسان

  هراس
  وحشت عمومي

  سرآسيمگي

panic 

  زماين هصما
  ثانتؤميم

  زبان ايمايي
  يالل باز

pantomime 

  منوونةي باآل
  باشترين منوونة

  سةرمةشق

  نمونةاعلي
  الگو

paradigm 

  دذوازي
  ثارادؤکس

  مةتةلَ
  مةتةلَؤکة

  لةطةز
  ليضار

  تناقض
  اضداد

  پارادکس
  معما

paradox 

  سةرووزماين
  ئةوثةِرزماين

  فرازباني
paralinguistic 

  هاوتةرازي
  بةرابةري

  توازي
  متوازي

parallel 
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  هاوشان
ان بةدوذمن هةمو
  زانني

  طشت دوذمن زاين
  ثارانؤيا

  همگان دشمن پنداري
  پارانويا

paranoia 

  والدين  دايک و باوک
parent 

  يةکساين
  بةرابةري

  هاوسةنطي
  هاوتةرازي

  برابري
  تساوي

  همسنگي

parity 

  نظام مجلسي  سيستمي ثةلةماين
parliamentarism 

  ثاشايةيت ثةلةماين 
  دةسةآليت ثةلةماين 

  ةيت ثةلةماينحکووم

  سلطنت پارلماني
parliamentary 
monarchy 

  دوان
  ثةيظ

  قسةکردن
  ئاخافنت

  نطق
  سخن
  گفتار

parole 

  بةش
  ثاذ

  ثارضة
  کةرت

  جزء
  پاره

  قسمت
  بخش

part 

  وردة ـ کةلتوور
  کةلتووري بضووک

  ثاذ فةرهةنط

  پاره ـ فرهنگ
part-culture 
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  بينيين هابةش
  بةهرةمةندي

  مشاهةمشارکتي
  اريبرخورد

participant observa-
tion 

  بةشدارصيت مةدةين
  هاوبةشي

  بةشدارصيت

  شرکت مدني
  مشارکت

partner ship 

  حيزب
  ثاريت

  حزب
party 

  ئاماجني حيزيب
  ئايدؤلؤذياي حيزيب

  آرمان حزبي
  ايدئولوژي حزبي

party ideology 

  طةندةلَي
  خراثبوون

  فةساد

  فساد
passing away 

  الانفع  کاريطةري وةرطرتن
  واکنش پذيرفتن

passio 

  شوانکارةيي
  شواين

  ذياين شواين

  شبانکارگي
pastoralism 

  شصعري شواين
  شوانة شصعر

  شعرچوپاني
pastoral poetry 

  باوک ساالري 
  باوک مةزين

  پدرساالري
  پدرمآبي

paternalism 

  خةسارناسي
  نةخؤشي ناسي

  ثاتؤلؤذي

  آسيب شناختي
  بيماري شناسي

pathological 
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  ِروکصي رؤحيدلَة
  دلَةخورثصي رؤحي

  اضطراب رواني
pathological anxiety 

  خةسارناسي
  نةخؤشي ناسي

  مرض شناسي
pathology 

  .خةسارناسي بنةمالَة
ــيين  ناســــــــــــــــــــــــ
نةخؤشــــــــــــييةکاين 

  .بنةمالَة

  آسيب شناسي خانواده
شـــناخت بيماريهـــاي  

  خانواده

pathology of family 

  باوک ساالري 
  باوک مةزين
  ثياوساالري

  درساالريپ
  مردسري
  پدرشاهي

patriarchal 

  دؤسيت وآلت
  نيشتمان ثةروةري

  زصدثةرسيت

   ميهن پدريدار دوست
patriot 

  نيشتمان ثةروةري
  وآلت ثارصز

  نيشتمان ثةرست

  ميهن دوست
  مسلک ميهن پرستي

patriotic 

  سةرمةشق
  منوونة
  مؤدصل
  طةآللَة

  ثالن و بةرنامة

  الگو
  نمونه
  طرح
  نقش

pattern 

  لة فکرييةکانمؤدص
سةرمةشقة 
  فکرييةکان

  الگوهاي فکري
pattern of renforce-
ment 
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٢٦٢
  صلح  ئاشيت

peace 

ثصکةوةذياين 
  ئاشتييانة

  آميز مسالمت همزيستي
peaceful coexistence 

  لووتکة
  وجةئ

  بةرزي

  اوج
  قلّه

  ارتفاع

peak  

  تايبةمتةندي
  اليةين تايبةيت

  ويژگي جنبه ويژه
peculiarity 

  ةروةريمنالَ ث
  ثةروةردةناسي

  زانسيت فصرکاري
  زانسيت راهصنان

  کودک پروري
  پرورش شناسي

  علم آموزش
  علم تربيت

pedgogy 

دةزطاکاين 
  سزادانةوة

  نهادهاي کيفري
penal institutions 

  داهايت ساآلنة
  دةرامةيت ساآلنة

  درآمد سرانه
per capita income 

  تصطةيشنت
  دةرک کردن

  فام کردن

  دريافتن
  اکادر

  درک

perceive 

بوونةوةري 
  تصطةيشتوو

بوونةوةري 
  ئاوةزمةند

   موجود مدرک
perceiving 

  مفهوم گرايي  ضةمک خوازي
perceptualism 
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٢٦٣

 

  واتاخوازي
  بيانييةکان

  خةلَکي بياين
  خارجيان

peregrini  

  مرؤظي کاملَ
  مرؤظي تةواو

  انسان کامل
perfect man  

  ذينطة
  دةوروبةر

  محيط
perimeter  

  پيش از زايمان  ةدايک بوونثصش ل
  پيش از تولد

perinatal  

  هةرمان
  بةردةوامي

  درصذة کصشان

  پايندگي
  استمرار

  دوام

permanence  

  بقاي روح  مانةوةي رؤح
permanence of the 
soul  

  ثصشنياري
  تةجويزي

  تجويزي
permissive  

  ئازادي سصکسي
  رةوايةيت سصکسي

  رواداري جنسي
permissiveness  

  حةيرةت
  ةرسووِرمانس

  ضةثةسان

  حيرت
  گيجي

perplexity  

  کةسايةيت
  خوو و خدة

  رةوشت

  شخصيت
  منش

personality 

  ساختمان شخصيت  ثصکهاتةي کةسايةيت
persomality struc-
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٢٦٤
ture  

  دميةن
  روانطة

  چشم انداز
  دورنما

perspective  

  هاندان
  ثالَ ثصوةنان

  قةناعةت ثصکردن

  ترغيب
  تشويق

  اقناع

persuasion  

  خووبةد
  بةدِرةوشت

  بةدئاکار

  کژخو
perverse  

  رةشبيين
  رصبازي رةشبيين

  رةشبينانة

  بدبيني
  ايين بدبيني

  بدبينانه

pessimism  

  ماف خواسنت
  داواکردين ماف

  ويستين ماف

  درخواست حق
  احقاق حق

petition  

  دياردة
  رووداو

  پديده
  حادثه

  عارضه

phenomen 

  دياردةناسي
  دياردةخوازي
  دياردةباوةِري

  ديده شناسيپ
  پديده گرايي
  پديده باوري

phenomenalism  

  خةلَکدؤسيت
  خةلَک خوازي

  عةشق

  مردم دوستي
  مردم گرايي

  عشق

philanthropism 
philia  
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٢٦٥

 

  ئةوين
  دلؤظاين

  ميهرةباين

  محبت

  زمانناسي
  وشةناسي

  زمانناسي مصذوويي

  زبان شناسي
  لغت شناسي

  زبان شناسي تاريخي

philology 

  فيلسووف
  زانا
  زانفرة

  فيلسوف
  حکيم
  فرزانه

philosopher 

  فلسفي  فةلسةيف
philosophical 

روونکردنةوةي 
  فةلسةيف

  تبيين فلسفي
philosophical expla-
nation 

  فةلسةفة
  زانايي

  فلسفه
  حکمت

philosophy 

  ترس
  دلَةِراوکص

  ترسي شاراوة
  ترسي ناديار

  ترسي نالؤذيکي
  ترس لص نيشنت

  هراس
  واهمه
  ترس

  ترس موهوم
  رس غيرمنطقيت

  وحشت

phobia 

  دةنط
  فؤنصم

  واج
phoneme 

  دةنط ناسي
  فؤنؤلؤذي

  واج شناسي
phonology 
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٢٦٦
  رستة

  دةستةواذة
  عبارت

pharase 

  رستةبةندي
  رستةداِرشنت

  جمله بندي
pharasing 

  جمجمه شناسي  کةللةسةرناسي
phernology 

  جةستةيي
  مادي

  سرووشيت

  جسماني
  مادي
  طبيعي

physical 

يةجةستةييثصداويـــست
  ةکان

  نيازةکاين لةش

  احتياجات بدني
physical need 

  واقعيت مادي  واقعييةيت مادي
physical reality 

  ثارضةثاضة
  تيکة تيکة

  پاره پاره
piecmeal 

  کارطة
  بنکةي کار

  واحدکار
piece work 

  دينداري
  دين خوازي
  دين ثةرسيت

  دينداري 
  دين پرستي

piety 

  ثصشِرةو
  ثصشةنط

  پيشگام
  يشتازپ

pilot 

  ثصطة
  شوصن
  جصطا

  جايگاه
  جا

  مکان

place 
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٢٦٧

 

  موضع
  کارثص سثاردن

  راسثاردن
لةسةرکار 
  دامةزراندن

  

  کارگماري
placement 

  ذينطة
شوصين نيشتةجص 

  بوون
شوصين ذيان 
  بةسةربردن

  محل اقامت
  اقامتگاه

place of residence 

  نةخشة
  طةآللَة
  ثالن

  نقشه
  طرح

plan 

  بةرنامةِرصذي
  ة داِرشنتبةرنام

  طةآللَةکردن
  طةآللَةدانان

  برنامه ريزي
  طرح ريزي
  نقشه ريزي

planning 

  ئايدياي ئةفالتووين
  منوونةي ئةفالتووين

  مثال افالطوني
planotic Idea 

  ئةفالتوون خوازي
قوتاخبانةي 
  ئةفالتوون

  افالطون گرايي
  مکتب افالطوني

platonism 

  کايةدةرماين
  طةمةدةرماين

  بازي درماني
play therapy 
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٢٦٨
  ضصذ

  لةزةت
  خؤشي

  خؤش ِراباردن
  رةزايةت

  لذت
  خوشي
  رامش

  خشنودي

pleasure 

  ضصذوئازار
  لةزةت و ئصش

  لذت و الم
  لذت و رنج

pleasure and pain 

  ضيين خواروو
  خةلَکي رةمةکي

  عةوام

  طبقةپايين
  عامه

plebians 

  رأي عمومي  راي طشيت
plebiscite 

  طرح کلي  طةآللَةي طشيت
plot 

  قاعده و راهنما  رصساوِرصنما
plumb-line 

  فرةضةشن
  ضةندِرةهةند

  ثلوورال

  متکثر
  چندگانه

plural 

  ضةندخوازي
  فرةضةشين
  فرةِرةنطي
  ثلووراليزم

  چندگرايي
  کثرت گرايي

  تکثر
  کثرت انگاري

pluralism 

ضيين  حکومةيت
  دةولَةمةند

حکوومةيت 
  سامانداران

  حکومت توانگران
  ريپول ساال

  حکومت ثروتمندان

plutocracy 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  فةرهةنطي زاراوةکاين فةلسةفةوزانستة کؤمةآليةتييةکان                                                            

 

 

٢٦٩

 

  ثارةساالري
  طرز بيان شاعرانه  يين شاعريانةِردةرب

poetic diction 

  شاعريي
  شصعرهؤنينةوة

  شاعري
  شعرسرايي

poetry 

  روانطة 
  دميةن

  جؤري بريکردنةوة
  ديدطا

  ديدگاه
  نگرگاه
  نظرگاه

  شيوه انديشه

point of viwe 

  قطب  جةمسةر
pole 

  سياست  تةسياس
  خط مشي

policy 

  ارش
  مةزن شار

  دةولَةتةشار

  شهر
  مدينه

  دولت شهر

polis 

  سياسي  سياسي
political 

  جامعه شناسي سياسي  کؤمةلَناسي سياسي
political sociology  

کةش و هةواي 
  سياسي

  دؤخي سياسي

  فضاي سياسي
political space  

  دةولَةيت سياسي
  رصکخراوي سياسي

  دولت سياسي
  سازمان سياسي

political state  

  چندشويي  ضةندمصردي
polyandrous   
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٢٧٠
  ذين ضةند مصردة
  ضةند هاوسةري

  چندشوگزيني
  چندهمسري

  ضةندذين
  ثياوي ضةند ذنة
  ضةند هاوسةري

  چندزني
  چند همسري

poiygamy   

  ضةندواتايي
  ضةندمانايي

  چندمعنايي
polisemy 

  چندهجايي  ضةندبِرطةيي
  چندسيالبي

polysyllabic  

  ضةندخواخوازي
  ضةندخوايي

  ندخداگراييچ
  شرک

  چندخدايي

polytheism 

  .عةوام ثةسةند
دلَخوازي خةلَکي 

  .رةمةکي
  .بةدلَي هةموان

  عامه پسند
  همه پسند

popular 

  دةسةآليت خةلَک
  حاکمييةيت خةلَک

  حاکميت مردم
popular sovereignty 

  ويسيت هةموان
  ئريادةي طشيت
  داواکاري طشيت

  خواست همگان
  ارادةعمومي

popular will  

  جةماوةر
  کؤمةآلين خةلَک

  خةلَک

  جمعيت
  توده

  مردمان

population 
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٢٧١

 

کةمبوونةوةي 
  جةماوةر

  کاهش جمعيت
population decline  

تةقينةوةي 
  .جةماوةر

ــادبووين  زيــــــــــــــــــ
لةِرادةبــــــــــــــةدةري 

  .جةماوةر

  انفجارجمعيت
population explo-
sion  

  .کؤمةلَ خوازي
ــردين   ــةنطري کـــ اليـــ

  .کؤمةآلين خةلَک
  .خةلَکخوازي

  توده اي
  توده گرايي

  مردم
  گرايي

populism  

  ثؤزةتيظ
  ئةرصيت

  ئيسبايت

  ايجابي
  مثبت

  تحصّلي
  اثباتي

positive 

  داطةِراين ئةرصيت
  داطةِراين ثؤزةتيظ

  گرايش مثبت
positive attitade  

  ئاماجةئةرصتييةکان 
  ئاماجنةثؤزةتيظةکان

  هدفهاي مثبت
positive goals  

  ئةرصيت خوازي
  ثةزةتيظ خوازي

  ثؤزيتيويسم

  مثبت گرايي
  اثبات گرايي

positivism  

بةدةست هصناين 
  دارايي

  مالَ بةدةست هصنان

  کسب دارايي
positivity  
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٢٧٢
  طرميانة
  دانراو

  مفروض
posits  

  داطريکردن
  داطرياندن

  تصرف
  تسخير

  تصاحب

possession 

  مومکني
  لةتوانادابوون

  قابيلي ئةجنامدان

  امکان پذير
  شدني

possible 

  اتوان
  هصز
  وزة

  توانايي

  توانش
  توان
  ّقوه

  توانایي

potency 

  توانا
  هصز

  توان
  قدرت

power  

  بلؤکي دةسةآلت
  اليةين دةسةآلتدار

  بلوک قدرت
power bloc 

  تواناي دوان 
  تواناي ثةيظني

  تواناي ئاخافنت

  قدرت تکلم
power of speech  

  تواناي تاقيکردنةوة 
  تواناي تاقيکاري

  توان آزمون
power of test  

  کردةيي
  بواري کردةيي

  ثراکتيکي

  امرعملي
  زمينةعملي

  عملي

practical(the) 
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٢٧٣

 

  رةخنةي کردةيي
  رةخنةي ثراکتيکي

  نقدعملي
practical criticism 

  عةقلَي کردةيي
  عةقلَي ثراکتيکي

  خردعملي
practical reason 

  ثرؤظة کردن
  مةشق کردن
  بةکارهصنان

  )وة(کردة

  تمرين
  کاربست

  عمل

practice 

  ثراطماتيزم
  کردةخوازي

  رةسةنايةيت کردة
  کردةباوةِري

  ئةزموون باوةِري

  مذهب اصالت عمل
  مصلحت گرايي

  عمل گرايي
  عمل باوري

  تجربه باوري

pragmatism 

  قابيلي ستايش
  شياوي ستايش

  شياوي ثياهةلَدان

  ستودني
praiseworthy 

  کردار
  کردةوة

  کردار
praxis 

  مؤضياري کةر
  ئامؤذياري کةر

  عظه گرمو
preacher 

  لةرزؤک
  ناسةقامطرتوو

  ناثتةو

  متزلزل
  ناپايدار

precarious 

  وردبيين
  لصوردبوونةوة

  دقّت
precision 
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٢٧٤
  قةآلضؤکردن
  بةتاآلن بردن
  ضةثاوکردن

  غارتگري
predatory 

  ثصشبيين کردن
  خةبةردان لةدواِرؤذ

  پيشگويي
  پيشبيني

predicting 

  کؤن
  قةدميي

  قديم
pre-eternal 

  يثصشةک
  بةرايي

  ثصش وتار
  ثصش وتة

  پيش گفتار
preface 

  هةآلواردن
  هةلَبذاردن

  گزينش
preference 

ضاخةکاين ثصش 
  مصذوو

  اعصارماقبل تاريخ
prehistoric times 

  دةمارطريي
  دةمارطرذي

  تةعةسوب
  وشک بريي
  کةللة ِرةقي

  تعصب
  عصبيت

  خشک انديشي

prejudice 

  ثصشةکي
  بةرايي

  ثصش وتار

  پيش درآمد
  دمهمق

prelude 

  ثصشةکي
  فةرز
  دانان

  مقدمه
  فرض

premies 
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٢٧٥

 

  صغري و کبري  سوغراوکوبرا
  ثصش نياز

  ثصش مةرج
  مةرجي ثصويست

  پيش نياز
  پيش شرط

prerequistite  

  ثصشنيارکردن
  تةجويزکردن

  تجويز
prescription 

  ثاراسنت
  ثارصزطاري لص کردن

  مةحافيزةکاري

  حفظ
  سيانت

  محافظه کاري

preservation 

  طوشار
  فشار

  فشار
press 

  گروه فشار  طرووثي فشار
press group 

  ثصشطريي
  رص طرتن

  رص لص طرتن

  پيشگيري
prevention 

  نرخ
  بةها

  ئةرزش

  بها
  قيمت
  نرخ

price 

  نرخ دانان
  نرخ بةندي

  قيمت گذاري
press ieadership 

  نرخ دانان 
  نرخ دياري کردن

  قيمت گذاري
  تعيين قيمتها

pricing 

  بوونلةسةرتر
  لةثصشتر

  ئةولةوييةت

  اولويت
  رجحان

primacy 
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٢٧٦
  اوليه  سةرةتايي

  ابتدايي
primariae  

  کاآلي خاو
  کةرةسةي خاو

  کاالي خام
  مواد اوليه
  مواد خام

primary commodity 

  ثرةنسيب
  سةرضاوة

  سةرةتا

  اصل
  مبدأ

  آغازه

principle 

ثرةنسيبةکاين 
  ئابووري

  بنةماکاين ئابووري

  اصول اقتصاد
Principle economics 

  ثرةنسييب شةِر
ثرةنسييب 
  خراثةکردن

اصل شر  
Principle of evil 

  ثرةنسييب خصر
ثرةنسييب 
  خصرخوازي

  ثرةنسييب ضاکةکاري

  اصل خير
Principle of good  

ثرةنسييب 
  لصکبووردن

  اصل تساهل
Principle of toler-
ance 

  ضاث
  ضاثکردن

  ثرينت کردن

  چاپ
printing 

  جايزه  خةآلت
prise 
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  تاکةکةسي
  تايبةيت
  شةخسي

  شخصي
  خصوصي

private 

  مالکيت خصوصي  مولَکايةيت تاکةکةسي
private ownership 

  مالکيت خصوصي  مولَکايةيت تاکةکةسي
private property  

  بخش خصوصي  کةريت تايبةت
private sector  

  لةطةلَ
  هاوبريوِرا

  تةبا
  هاودةنط

  له
  موافق

pro 

  ئةطةرخوازي
  ئةطةرايةيت

  احتمال گرايي
  فلسفةاحتمال

probabilism 

  احتمال  ئةطةر
probability 

  احتمال بقاء  ئةطةري مانةوة
probability of sur-
vival  

  افسر مراقبت  ئةفسةري ضاودصر
probation officer  

  ثشکنني
  بةدواداضون

  کاوش
probing 

  مةسةلة
  کصشة

  ثرسيار
  ثرس
  ثسيار

  مسأله
  مشکل
  پرسش
  پرسمان

problim 
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  ضارةسةر

ضارةسةرکردين 
  کصشة

  حل مسأله
  مسأله مشکل گشايي

problem solving 

  جؤري کارکردن
  شصوةي کارکردن

  آيين کار
  روش کار
  طرز کار

procedure 

  رةوت
  ضؤنيةيت

  ثرؤسة

  روند
  شيوه
  فراشد
  فرايند
  فراگرد

process 

  رةويت فصرکاري
  ثرؤسةي فصرکاري

  رونديادگيري
process of learning 

  يت فةلسةيفرةو
  ثرؤسةي فةلسةيف

  فراشد فلسفي
  فرايند فلسفي

process philosophy  

  توليدکننده  بةرهةم هصنةر
producer 

  طبقةمولد  ضيين بةرهةم هصنةر
producing class 

  بةرهةم
  کاآل

  دةسکةوت
  دةرةجنام

  محصول
  کاال

  نتيجه
  فرآورده

product  

  بةرهةمهصنان
  ثصکهصنان

  يدتول
  ايجاد

prodution 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  فةرهةنطي زاراوةکاين فةلسةفةوزانستة کؤمةآليةتييةکان                                                            

 

 

٢٧٩

 

  فرآوري  )ي کاآل(هصنانة ئارا
  فرآوردن

  ضةثةلَ
  ثيس

  ثؤخلَ
  ناثريؤز

  پليد
  نحس

  غيرمقدس

profance 

  کار
  ثيشة

  شوول

  شغل
  پيشه
  کار

  حرفه

profession 

  لصهاتوويي
  لصوةشاوةيي

  کارامةيي

  تبحر
  زبردستي

  مهارت

proficiency 

  سوود
  قازانج
  کةلَک

  سود
  منفعت
  انتفاع

profit 

  زاوزص
  وةضةخستنةوة

  د و ولدزا
progeny 

  دةسنيشان کردن
  ثصشبيين کردن

  خةبةردان لةدواِرؤذ

  تشخيص
  پيشگويي
  پيشبيني

prognosis  

  بةرنامة
  ثِرؤطرام

  برنامه
program 

  ترقي  ثصشکةوتن
progress  
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  ثصشظةضوون

  بةرةوثصشةوةضوون
  پيشرفت

  ارتقاء
  پيشروي

  ترقي خواهان  ثصشکةوتن خوازان
progressistes 

  طةآللَة
  ةثِرؤذ

  نةخشة
  ثالن

  طرح
  نقشه

project 

  .لةکؤلَ خستنةوة
  .خستنةثالَ ئةويدي

بةرثرسيارصـــــــــــــيت 
  لةسةرخؤ

  .البردن

  .فرافکني
  .برون فکني

ــفات   ــسبت دادن صـ نـ
  .خويش به ديگري

projection 

  ضيين کرصکار
  ضيين رةجندةر

  طبقةکارگر
  طبقةزحمتکش

proletarian 

  بشصوي سصکسي
  بةرةلَآليي سصکسي

 بص سةروبةريي
  سصکسي

  هرج و مرج جنسي
  بي بندوباري جنسي

promiscuity 

  رادةربِرين
  بريوِرادةربِرين

  اظهارنظر
pronuncement 

  بةلَطةهصنانةوة
  ئيستدالل کردن

  استدالل
  دليل

  حجت

proof 
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  .ثِروثاطةندة
بآلوةکردين 
  .بريوباوةِر

ــردين راســيت،   بآلوةک
  .يان تؤمةتةکان

  تبليغ
  نشرعقايد

  ماتنشرحقايق يا اتها

propaganda 

  بةهرة
  لصهاتوويي

  لصوةشاوةيي

  استعداد
propensity 

  طوجناو
  شياو

  شايستة

  مناسب
  شايسته
  درخور

proper 

  طوجناوصيت
  لةبارصيت
  ثصوةندي
  طوجناو

  لةبار

  تناسب
  رابطه

  مناسب

proportion 

  ثصشنيار
  ِرا

  بؤضوون

  پيشنهاد
  رأي

proposal 

  برةوثصدةر
  بآلوةکةر

  ثةرةثصدةر

  مروج
  ويج دهندهتر

propounder 

  مالک
  مولَکدار

  مالک
proprietor 

  نثر  ثةخشان
prose 
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  داستان منثور  ضريؤکةثةخشان

prose-fiction 

  داکؤکي کةر
  بةرطر

  اليةنطر
  ثشتيوان

  مدافع
  طرفدار
  حامي

protagonist 

  ناِرةزايي دةربِرين
  تصکضوون
  قِريندن

  طوِراندن
  تووِرةيي

  اعتراض
  پرخاشگري

protest 

  ثابت کردن  ملاندنسة
prove 

  قةدةر
  ضارةنووس

  ئيالهي
  قةزاوقةدةر

  مقدر
  خداخواسته
  فضا وقدر

  مشيت االهي

providential 

  شرط  مةرج
provision 

  کايت
  ساتةوةخيت

  موقت
provisional 

  متحد موقت  هاوثةمياين کايت
provision alliance  

  نزيکايةيت
  نزيک بوون

  مجاورت
proximity 

  نةفس
  رؤح

  نفس
  روان

psyche 
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  روح آدم   مرؤظرؤحي
  رةوان ثزيشک
  ثسيکؤلؤذيست

  روان پزشک
psychiatrist 

  دةروون شيکاري
  شيکردنةوةي رؤحي

  رؤح شيکاري

  روانکاوي
  تجزيه وتحليل رواني

  روان تحليلي

psychoanalysis  

  دةروونزاين
  رةوانناسي

  دةروون ناسي

  روانشناسي
psycholigy 

رةوانناسي 
  ناخودئاطا

ن ناسي دةروو
  ناخودئاطا

  روانشناسي خودآگاه
  روانشناسي الشعور

روانشناسي 
  شعورباطن

psychology of 
unconscious 

  طشيت
  هةمواين
  دةولَةيت

  عمومي
  عامه

  همگاني
  دولتي

public 

بةرذةوةندييــــــــــــــة 
  طشتييةکان

  منافع عمومي
public interest  

راطةياندنــــــــــــــــــــة 
  .طشتييةکان 

راطةينــــــــــــــــــــةرة  
  .طشتييةکان
  . راطةياندنهؤيةکاين
  ميدياکان

  وسايل عمومي
public media  
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٢٨٤
  راي طشيت

  بريوِراي طشيت 
  راي خةلَک بة طشيت

  افکار عمومي
  عقيدةعمومي

public opinion  

  مالکيت عمومي  مولَکايةيت طشيت
public ownership  

  مالکيت عمومي  مولَکايةيت طشيت
public property  

  بخش عمومي  کةريت طشيت
public sector 

فةرمانبةراين 
  دةولَةت

  کارمةنداين دةولَةت

  مستخدمان دولت
public servants 

  شؤِرشطصِر
  خةباتطصِر
  شةِراين

  شةِرخواز

  جنگجو
pugnacious 

  مةيلي شةِراشؤيي
  مةيلي شةِرةنطصزي

  غريزة جنگجويي
pugnacious instinct 

  سزادان
  سزادانةوة

  بة سزاطةياندن

  کيفر
  مجازات

  تنبيه
  پادافره

  بتعقو

punishment 

  خريد  کِرين
purchasa 

  ثةيت
  رةها

  محض
  پاک

pure 
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  ثاک
  بص خةوش

  ناب
  خالص

  ئاکاري ثةيت
  ئاکاري رةها

  اخالق ناب
pure ethice 

  شةِري ثةيت
  شةِري رةها

  شرمحض
pure evel  

  عةقلَي صةيت
  عةقلَي رةها

  عقل محض
pure intellect  

  ثاککردنةوة
  خاوصن کردنةوة

  تنزيه
  پيراستگي

  تطهير
  پااليش

purification 

  ئامانج
  مةبةست

  هدف
  مقصود
  غايت
  قصد

purpose 

ــةم  سيـــــستمي بةرهـــ
  هصناين مالَةضة

  نظام توليد خانوادگي
putting-out system 

  مةتةلَ
  مةتةلَؤکة

  ثازصل

  معما
puzzel 

رةويت دوابـــــــةدواي 
  .يةکي هصرةم ئاسا

رةويت ثةيتاي ثةيتاي 
  .هصرةم ئاسا

  سيرهرمي متوالي
pyramiding 
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  .ذمارةي هصرةم ئاسا

  .ذمارةي هصرةمي
  عدد هرمي

  
pyramid number  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  فةرهةنطي زاراوةکاين فةلسةفةوزانستة کؤمةآليةتييةکان                                                            
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Q 
  
  ضؤين

  ضؤنايةيت
  ضؤنيةيت

  کيفي
  چوني
  کيفيتي
  چونايي

qualitative 

  ضؤنايةيت
  ضؤنيةيت

  تايبةمتةندي
  خةسلَةت

  کيفيت
  چگونگي
  خصلت

  خصوصيت

quality 

  ضةندي
  ضةندايةيت

  رادةيي

  کمي
  چندي
  مقاري

quantitative 

  ضةندي
  ضةندايةيت

  رادة
  ئةندازة

تکمي  
  مقدار

  ظمتع
  اندازه

quantity 
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  شةِروکصشة

  قسةوباس کردن
  دايلؤط و دةمةتةقص

  نزاع و مشاجره
quarreline 

  ضارةک
  ضواريةک

  يةک لةضوار

  چارک
  يک چهارم

quartile 

  ثرسيار
  ثرس

  سؤال
query 

  ثرسيار
  ثرس

  پرسش
  پرسمان

queastion 

  منوونةي هةولَدان
  منوونةي خةباتطصِري

  اسطورةتالش
quest-myth 

  ضييةيت
  کرؤک

  جةوهةر

  ماهيت
  چيستي

quiddity 
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R  
 

  تودةعوام  کؤمةآلين خةلَک
rabble 

  نژاد  رةطةز
race 

  نژاد ـ محوري  رةطةزـ تةوةري
race-centrism 

  رةطةز ثةرسيت
  رةطةزدؤسيت

  نژادگرايي
  نژادپرستي

racism  

  بنةِرةيت
  بناغةيي

  واقيع خواز
  راسيت خواز

  بونيادي
  بنضينةيي

  اساسي
  ريشه اي
  واقع گرا
  بنياني

radical 

  شةِري بنةِرةيت
  شةِري بناغةيي

  شر ريشه اي
radical evil 

  نوصخوازي
  راديکاليزم

  تجددخواهي
radicalism  
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  پرتوشناسي  تيشک ناسي

radiology  

  هصرش
  ثةالمار

  يورش
raid 

  ةلَکةوته
  رصکةوت

  تصادف
  تصادفي
  بختانه

  اهللا بختي

random 

  دةرةجة
  ثلة

  مرتبه
rank 

  دةرةجةبةندي
  ثؤلصن بةندي

  رتبه بندي
ranking 

  ثصوةندي
  ثصوةندي کردن

  ربط
  رابطه

rapport 

  رادة
  ئةندازة

  ضريب
  ميزان

  نرخ

rat 

  ميزان فراواني  رادةي فراواين
rat of frequency 

  عاقلَ
  عاقآلنة

  زمةندئاوة
  عةقآلين

  ئيستداليل
  بةلَطةيي

  عاقل
  عاقالنه
  خردمند
  عقاليي

  استداللي

rational 
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  ئاوةزخوازي
  ئاوةزمةندي
  عةقلَ خوازي

  خردگرايي
  خردآييني
  خردجويي
  عقل گرايي

rationalism 

  عةقآلنييةت
  عاقآلنةبوون
  ئاوةزمةندي

  بةئاوةزي

  عقالنيت
  معقوليت

  خردمندانگي
  خردمندي

rationality 

  اصل خرد  نسييب عةقلَثرة
rational principle 

  زانياريية خاوةکان
  ي سةرةتاييزانيار

  اطالعات خام
raw data 

  زانياري بةرايي
  زانياري سةرةتايي

  دادةخام
raw datum 

  کةرةسةي خاو
  کةرةسةي بةرايي

  مواداوليه
  موادخام

raw material 

  رةنطدانةوة
  زايةلَة

  ثةرضةکرداري
  هةلَوصست وةرطرتن

  ازتابب
  انعکاس
  واکنش

  عکس العمل

reaction 

  قدرت واکنش  تواناي ثةرضةکرداري
reaction potential 

  ثارةي حازر
  ثارةي لةبةردةست

  ثارةي نةقد

  پول نقد
ready money 
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  واقيعي

  راستةقينة
  حةقصقي

  واقعي
  حقيقي

real 

ثصناسکردين 
  راستةقينة

  تعريف واقعي
real definition 

  ماهيت واقعي  ضييةيت راستةقينة
real essence 

  واقيع خوازي
  راسيت

  حةقيقةت

  واقع گرايي
  واقع آييني
  واقعيگري

realism 

  واقييةت
  راسيت

  حةقيقةت

  واقعيت
  حقيقت

reality 

  عةقلَ
  ئاوةز

  ثةيظني
  ئيستدالل

  بةلَطةهصنانةوة
  لصهاتوويي
  کارامةيي

  عقل
  خرد
  نطق

  استالل
  برهان
  درايت

reason 

بريکردنةوةي 
  ةعاقآلن

  بريکردنةوة

  تعقّل
  تفکر

reasoning 

  داشکاندن
  لةنرخ کةمکردن
  لةنرخ دابةزاندن

  تخفيف
rebate 
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  وةبريهصنانةوة
  هصنانةوةياد

  يادآوري
  خاطرآوري

recall 

  توانايي
  قابلييةت

  قابليت
receptivity 

  دوواليةنة
  بةرسظانة

  متقابالً
reciprocal 

  ثةمياين دوواليةنة
  بِرياري دوواليةنة

 بةسيت طرص
  دوواليةنة

  پيمان دوسويي
  قراردار دوجانبه

reciprocal agree-
ment 

  دانةوة
  ثصدانةوة

ي (وةآلمدانةوة
  )وانةکان

ي (لةبةرکردن
  )وانةکان

  پس دادن
  حفظ و ازبرکردن

recitation  

  ناسني
  مةعريفة
  ناسينةوة

  دةس نيشانکردن

  شناخت
  بازشناخت
  تشخيص

recognition 

  ئاشيت
  تةبايي

  ضاکسازي
  بنياتنانةوة

  ئاوةدان کردنةوة

  آشتي
  سازش
  اصالح

  بازسازي

reconciliation 
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  بنياتنانةوة

  ضاککردنةوة
سةرلةنوص دروست 

  کردنةوة
  نوصکردنةوة

  بازسازي کردن
  ترميم

  نوسازي

reconstrouct 

  اسناد تاريخي  بةلَطةمصدووييةکان
recorded history 

  بةلَطة
  ديکيؤمصنت

  سند
  مدرک

record 

  ضوارطؤشة
  ضوارطؤشةي درصذ

  مستطيل
rectangle  

  دووثات کردنةوة
  دووبارةکردنةوة

  تکرار
recurrence  

  رزطاربوون
  رزطاري

  نجات
redemption 

  رةنطدانةوة
  کاردانةوة

  بريکردنةوة
  وردبيين

  وردبوونةوة
  وردبريکردنةوة

  بازتاب
  انعکاس

   تفکر
  باريک انديشي

reflection 

  زايةلَة
  رةنطدانةوة
  کاردانةوة

  ازتابب
  انعکاس

reflex 

  ضاکسازي
  بنياتنانةوة

  اصالح
 نوسازي

reform 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  فةرهةنطي زاراوةکاين فةلسةفةوزانستة کؤمةآليةتييةکان                                                            

 

 

٢٩٥

 

سةرلةنوص دروست 
  کردنةوة

  نوصکردنةوة

  بازآفريني

  ضاکسازي ئايين
  بزووتنةوةي ئايين

  ريفؤرماسيؤن

  اصالح ديني
  جنبش مذهبي

reformation 

  شکست هصنان
  تصک شکان

  انکسار
  شکست

refraction 

  پناهنده  ثةنابةر
refugee 

  کردنةوةرةت
  ثووضةلَ کردنةوة

  رد
  ابطال

  وازنش

refutation 

  دةسةآليت ثاشايانة
  ثاشائاسا

  اقتدار شاهانه
regal authority 

  ناوضة
  دةظةر

  مةلَبةند

  منطقه
  ناحيه

region 

  اقتصاد منطقه اي  ئابووري ناوضةيي
  اقتصاد ناحيه اي

regional economy 

  جؤري ثةيظني
  جؤري قسةکردن

  شصوة دوان

  سخنسياق 
register  

  زجنرية
  ثةيتاثةيتايي

  دوابةدواي يةک

  تسلسل
regressio ad infini-
tum  
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  طةِرانةوة

  طةِرانةوةبؤ ِرابردوو
  ثاشةکشةکردن

  بةرةودواضوونةوة
  رةويت داِرمان

  بازگشت
  بازگشت به گذشته

  واپس روي
  وازدگي

  سير قهقهرايي

regression 

  نةزم
  رصک و ثصکي

  نظم
  نظام

  انتظام

regularity 

  شتومةک ثةرسيت
  شت ثةرسيت

  شت بردةلَةيي

  شيء پرستي
  چيزوارگي

reification 

  حکوومةيت ياسا
  دةسةآليت ياسا

  حکومت قانون
reign of law 

  سةردةمي ترس
  ضاخي ترس

  عصر وحشت
reign of terror 

  خويشاوندي  خزمايةيت
relationship 

  نةسةيب
  خزمايةيت

  هاوِرةضةلَةک

  نسبي
relative 

ختاري خودمو
  رصذةيي

  خودمختاري
relative oytonomy 

  رصذة خوازي
باوةِر بةرصذةيي 

  بوون

  نسبي گرايي
  اعتقادبه نسبيت
  نسبي انگاري

relativism  
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  رصذةيي طةري
  خةوتوو

  ئؤقرة طرتوو
  آرميده
  واهليده

relaxed  

  باوةِر ثصکراو
  متمانة ثصکراو

  معتبر
  قابل اعتماد

reliable 

  ئايني
  دين

  دين
religio 

  ديني  ئاييين
religious 

  دةمارطريي ئايين
  تةعةسويب ئايين

  تعصب ديني 
religious prejudice  

  لصکبوورين ئايين
  ئاسانطريي ئايين

  مداراي ديني
religious toleration 

  بةجصماو
  ثامشاوة

  بازمانده
  باقي مانده

remainder 

  ئاماذة
  ئاماذةثصکردن

  اشاره
remark 

  داشکاندن
  رخدابةزاندين ن

  نرخ داشکاندن

  تخفيف
remissio 

  کرص
خانوو،دووکان (کرص

  ...)و
  بةکرص دان

  بةکرص طرتن
  داهايت ساآلنة

  اجاره بها
  کرايه

  درآمد ساليانه

rent 
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  تؤبة

  ثةشيماين
  ثاشطةزبوونةوة

  توبه
repentance 

  طوزارشت
  راثؤرت

  گزارش
report 

  سرزنس  لؤمةکردن
reproach 

  زاوزص کردن
  وةضةخستنةوة

   خستنةوةمنالَ
  زيادکردن

  وةضةتازة کردنةوة

  توليدمثل
  توليدنسل

  توالد و تناسل
  تجديد نسل

reproduction 

  کؤمار
  کؤماري

  حکوومةيت کؤماري

  جمهوري
  جمهوريت

  حکومت جمهوري

republic 

  حزب جمهوري خواه  حيزيب کؤمارخواز
republican party  

  جمهوريت افالطوني  کؤماري ئةفالتووين
republic plato  

  داخواز
  داواکاري

  تقاضا
  درخواست

repuest  

  احتياجات  ثصداويستييةکان
repuirement 

  توصذينةوة
  لصکؤلَينةوة

  ثشکنني
  خوصندنةوة

  تحقيق
  بررسي
  کاوش

  پژوهش

reserch 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  فةرهةنطي زاراوةکاين فةلسةفةوزانستة کؤمةآليةتييةکان                                                            

 

 

٢٩٩

 

  مطالعه
  توصذةرةوة

  لصکؤلَيار
  لصکؤلَةرةوة

  ژوهشگرپ
resercher 

  وصکضوون
  لةيةک ضوون

  وةک يةک بوون

  تشابه
  همانندي

  باهتش
  مانندگي

resemblance 

  تووِرةيي
  بصزاري

  رق
  قني لص بوون

  خشم
  بيزاري

  خشمارنج

resentment 

  ثاشةکةوت
  دارايي
  وةالنان ثارة

  اندوخته
  ذخيره

reserve 

  ذينطة
  شوصين ذيان

  ذيانطة

  بوم
  مسکن

  اقامتگاه
  بودگاه

residence 

  بةجصماو
  ثامشاوة

  بقايا
  باقيمانده

residues 

  خؤِراطري
  يت کردندذاية

  نةيارصيت

  مقاومت
  مخالفت

resistance  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 

 

٣٠٠
  ثةرضةکرداري
  وةآلمدانةوة

  هةلَوصست وةرطرتن

  عکس العمل
  پاسخ

  واکنش

response 

  دةرةجنام
  ئاکام

  ئةجنام
  ئةجنامطريي

  نتيجه
  برآمد
  برآيند

  نتيجه گيري

result 

  وردةفرؤشي
  الَةفرؤشيووردة

  خرده فروشي
retail 

  تؤلَةسةندنةوة
  رقةبةرايةيت

  انتقام
  کينه و عناد

retailiation 

  خانةنشني بوون
  خانةنشيين

  بازنشستگي
retairement  

  وةحي ئيالهي
  ئيلهام

دؤزينةوةي 
  رؤحييانة
ي (بينني  و دؤزينةوة

  )ِرؤحي

  وحي
  الهام

  مکاشفه
  کشف و شهود

revelation 

  خةون و خةيالَ
  خةيالَي بصهوودة

  خواب و خيال
  خيال واهي

reverie 

  ثصضةوانة
  اوةذووئ

  سةرةوخوار
  دذبةيةک

  معکوس
  وارونه
  واژگون

reverse 
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  نقيض  دذواز
  ثياضوونةوة
  ثياهاتنةوة

  بازنگري
  مرور کردن

review 

  شؤِرش
  راثةِرين

  شورش
revolt 

  شؤِرش کردن
  طؤِران

  وةرطؤِران

  انقالب
  تغيير

  دگرگوني

revolation 

  نووسينةوة
  دووبارة نووسينةوة

  بازنويسي
rewrite 

  کصشة
  ةترث

  قاعيئ
  مؤسيقاي ناوةکي

  ريتم

  وزن
  ضرب آهنگ

  ايقاع

rhythm 

  راست
  راسيت

  دروست
  حةقانييةت

  صحت
  حقانيت

right 

  مةشروعييةت
  رةوايةيت

  حةقانييةت

  مشروعيت
  حقانيت

rights 

  جناح راست  بالَي ِراست
right wing  

  ئةطةري مةترسي
  مةترسي

  احتمال خطر
  قبول خطر کردن

risk 
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  ريسک کردن

ةريتة داب و ن
  ئايينييةکان

  بؤنة ئايينييةکان

  رسوم ديني
ritual act 

  رةقابةت
  ملمالنص

  رقابت
rivalry 

  دةور
  رؤلَ

  ئةرک

  نقش
  وظيفه

role 

  رصبازي رؤمانتيک
بزووتنةوةي 
  رؤمانتيسيزم

  مسلک رومانتيک
  جنبش رمانتيسيزم

romanticism 

  بناغة
  بونياد

  سةرضاوة
  بنةِرةت

  ريشه
  بنيان

  سرچشمه

root 

  ذانةرؤ
  رةويت رؤذانة
  کاري رؤذانة

  رؤذايةيت
  رؤتني

  روزمره
  رويه

  جريان عادي
  راهواره

routine 

  ريز
  دصِر

  رديف
  سطر

row 

  سلطنت طلب  ثاشايةيت خواز
royalist 
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  رصسا
  ياسا

  دةستوور

  قاعده
  قانون

  دستور

rule 

  رصبةر
  سةرؤک

  رهبر
  رئيس

ruler 

  ثِروثاطةندة
  شايعة

  درؤسازي

  شايعه
rumor 

  انثضِر
  ثسان

  لصک ثضِران

  گسستگي
rupture 

  الدصيي
  طوندي
  دصهايت

  روستايي
rural 

  اجتماع روستايي  کؤمةلَي الدصيي
rural community  

  فرهنگ روستايي  کةلتووري الدصيي
rural culture  

  جامعةروستايي  کؤمةلَطاي الدصيي
rural society  

  کؤمةلَناسي الدصيي
  سؤسيؤلؤذي الدصيي

جامعــــــه شناســــــي 
  وستايير

rural sociligy 
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S 
 

  وصرانکاري
  کاول کاري

  ويرانگري
  خرابکاري

sabotage 

  رصزدار
  بةرِِصز

  حرمت دار
sacral 

  شصوي ئيالهي
  شصوي خوايي

  عشاءرباني
sacrament 

  ثريؤز
  ثاک و خاوصن

  رصزدار
  بةرِِصز

  مقدس
  معزّز
  پاک

  باحرمت

sacred 

  ريئةويدي ئازا
  طرصي ئةويدي ئازاري

  ساديسم

  سادخويي
  دگرآزاري

  عقدةآزارندگي

sadism 

  مووضةي مانطانة
  ثارةي مانطانة

  حةقدةست

  مواجب
  حقوق

  دستمزد

salary 
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  دةربِرين

  بةيان کردن
  ابراز

salience 

  رزطاري 
  رزطاربوون

  رستگاري
  فالّح

  رهايش

salvation 

  نمونه  منوونة
sample 

  ثريؤز ِراطرتن
  ندنثريؤزا

  تقديس
sanctification 

  ثةسةندکردن
  مسؤطةرکردن

  ثشتيواين
  اليةنطري

  تصويب
  تضمين

  پشتيباني

sanction 

  هزرمةند
  بريمةند

  انديشمند
sapien 

  موسلَمان
  ئيسالمي

  مسلمان
Saracen 

  مانطيلة
  مانطي دةسکرد

  سةتةاليت

  ماهواره
satellite 

  تيزاوي
  هةزةيل

  جنصوئامصز

  هجايي
satirical 

  ري تيزاويشصع
  شصعري جنصوانة

شصعري دةم 

  شعرهجوآميز
satiric poetry  
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  هةراشانة
  ثِربوونةوة

  ثِربوون
  لصوان لصوبوون
  ليثاوليث بوون

  تصربوون

  اشباع
  سيري

saturation 

  وةحشي
  کصوي

  وحشي
savage 

  ثاشةکةوت
  ثارةکؤکردنةوة

  پس انداز
saving 

  سلسله مراتب  زجنرية ثلةوثاية
scalar process 

  دانسقة
  دةطمةن

  نادر
  کمياب

scarce 

  طومانکار
  طومانکةر

  طوماخنواز

  شکاک
  شک انديش

  شک گرا

sceptic 

  طومانکاري
  طومانکارصيت

  شکاکي
skepticism 

  طةآللَة
  نةخشة
  بةرنامة

  ثالن

  طرح
  نقشه
  برنامه
  شاکله

scheme 

  رؤح شثرزةيي
  رؤح شصواوي

  تصکضووين رؤحي

  شيزوفرني
  اسکيزوفرني

schizopherenia 
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  يروان گسيختگ

  پريشاني شخصيت
  زانا

  بريمةند
  توصذيار
  لصکؤلَيار

  دانشمند
  عالم

  محقق

scholar 

  قوتاخبانة
  خوصندنطة

  فصرطة

  مدرسه
  آموزشگاه

school 

  زانست
  زانني

  علم
  دانش

science 

  زانسيت مرؤظ ناسي
   ئينسان ناسيزانسيت

  علم انسان
science of man 

  علم تفکر  زانسيت بريکردنةوة
science of thinking  

زانستة 
  تةجروبييةکان

زانستة 
  ئةزوونييةکان

  علوم تجربي
sciences,exprimentals  

  قانون علمي  ياساي زانسيت
scientific law 

  روش علمي  ميتؤدي زانسيت
scientific method 

  سوسياليزم علمي  سؤسياليزمي زانسيت
scientific socialism  

  زانا
  بريمةند

  دانشمند
  لمعا

scientist  
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  دانش ورز
  دميةن
  ثانتايي
  بةستصن

  بوار

  چشم انداز
  وسعت
  محدوده
  گستره

scopt 

سووکايةيت ثصکردن 
  سووکاندن

  تحقير
  بي حرمتي

scorn 

  کتصيب ثريؤز 
  کتصيب ثريؤز

  کتاب مقدس
scripture(holy) 

  مجسمه سازي  ثةيکةرسازي
  پيکرسازي

  تنديس گري

sculpture 

  کؤضي وةرزي 
  زانةکؤضي وةر

  مهاجرت فصلي
seasonal migration 

  رجعت  طةِرانةوة
second coming 

  دبير  سکرتصر
secretry 

  ا زئايني
  فريقةي ئاييين
  طرووثي ئاييين

  مذهب
  فرقه

sect 

  دنياثةرسيت
  دنياخوازي

  بص ديين
  دذة ئايني بوون

  سکؤالريزم

  دنياپرستي
  ناديني گري

  دنيويت
  جداشدن دين ازدنيا

secularism 
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  ؤطةرکردنمس

  زةمانةت کردن
  تضمين کردن

secure 

  شوراي امنيت  ئةجنومةين ئاسايش
securety council 

  توو
  تؤم

  نوتفة

  نطفه
seed 

  خؤ
  خود

  خود
  خويشتن

self 

  لةخؤبوردوويي
طيان لةسةر دةست 

  بوون
  خؤ بةختکاري

  ازخودگذشتگي
self abnegation 

  خودتةوةري
  خودضةقصيت
  خودناوةندي

  خودمحوري
  رکزيخودم

  خودکانونانه

selfcentered  

  باوةِربةخؤبوون
  متمانة بةخؤکردن

  اعتماد به نفس
  اطمينان به خويش

  اعتماد به خود

self confidence  

  خودئاطا
  بةرهةست

  خودآگاه
  وجدان ضمير

self consious  

  خودتةوةري
  خودضةقصيت

  خؤهةلَسةنطاندن
  رةخنة لةخؤطرتن

  خودمحوري
self consuming  
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  نطاندنخؤهةلَسة
  رةخنة لةخؤطرتن

  خودسنجي
  انتقادازخود

  نقادي خويشتن

self criticism  

  خؤشکاندن
  خؤ وردکردن

  خودشکني
self defeating  

  خودموختاري
  خودرصکخسنت

  خودبِرياري
  ضارةي خونووسني

  خودمختاري
  خودسازماني

  خودتصميم گيري

self determination  

  سةربةخؤ
  سةربةست

  مستقل
self employed  

  ازخودبيگانگي  بةخؤنامؤبوون
self estrangement 

  ئاشکرا
  بةرضاو

  ديار
  تةواوئاشکرا

  بديهي
  خودپيدا

  خودآشکار

self evident 

  قازاجني تاکةکةسي
بةرذةوةندي 

  تاکةکةسي

  نفع فردي
  سودشخصي

  مصلحت شخصي

self-interest 

  خؤناسي
  خودناسي

  خودشناسي
self-knowledgu 

  خودموختاري
  يخؤبةِرصوةبةر

  خودگرداني
selfmanagement 

  خؤبةِرصوةبةري
  خؤِرصکخسنت

  خودسازماندهي
  خودسازماني

self-organization 
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  خودتنظيمي

  خؤثاراسنت
ثارصزطاري 
  لةخؤکردن

  خويش حفظ
  خود حفظ

  صيانت نفس

self-preservation 

  خؤدؤزينةوة
  خؤبينينةوة

  خوديابي
self recognition 

  لةخؤبوردوويي 
  خؤ بةختکاري

  ؤ بةخت کردنخ

  ازخودگذشتگي
  فداکاري

self sacrifice 

  ثشت بةخؤبةسنت
  خودثالَثشيت

  متکي به خود
self sustaining 

  واتايي
  مانايي

  معنايي
  معنائيک

semantic 

  ساييصمانارِ 
  واتاِرصسايي

  مالک معنايي
semantic criterion  

  هةلَةي واتايي
  هةلةي مانايي

  خطاي معنايي
semantic error  

  اري واتاييبو
  بةستصين مانايي

  حوزةمعنايي
semantic field  

  هصماناسي
  نيشانة ناسي

  نشانه شناسي
semiology  

  ثري
  بةساآلضوو

  بةتةمةن

  پير
  سالمند
  کهنسال

senile  
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٣١٣

 

  هةست
  مانا
  واتا

  ضةمک

  حس
  معني
  مفهوم

sense 

  حساس  دلَ ناسک
  زودرنج

sensitive 

  عاتيفة
  سؤز

  باوةِر
  بِروا

  شور
  عاطفه
  ساحسا
  اعتقاد
  عقيده

sentiment 

  جودايي خوازي
  جيايي خوازي

  جدايي گرايي
  تجزيه طلب

separatist 

  دوابةدواي يةک
  ثةيتاثةيتا

  زجنرية

  تسلسل
  توالي

sequence 

  خزمةت
  خزمةتطوزاري

  خزمةتکردن

  خدمت
  خدمتگذاري

service 

  بةکةلَک
  بةسوود
  بةقازانج

  مفيد
service able 

  ذينطة
  شوصين ذيان

دة ناوةن

  سکونتگاه
  مراکزاجتماعي
 مهاجرنشين

settlement 
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٣١٤
  کؤمةآليةتييةکان

  ثةنابةرنشني
  جنسي

  سصکسي
  جنسي

sexual 

  جنسييةت
  رةطةزييةت

  جنسيت
sexuality  

  سهم  بةش
shore 

  شينتؤخوازي
  ئاييين شينتؤ

  شينتوگرايي
shintoism 

  کةمايةسي
  کةمبوون

  کمبود
shortage 

  کورت بيين
  ضةوت بيين

  يکوته بين
short-sightedness 

  دةسبةجص
  کت وثِري

  آني
  فوري

short-term  

  روالَةت
  روخسار

  سيما

  شکل ظاهر
  صورت ظاهر

show 

  کرصکاري ثارت تامي
  کرصکاري نيمةوةخت

  کارگرنيمه وقت
short-time working 

  خواهر و برادر  خؤشک و برا
sibling 

  هصما
  نيشانة

  سةمبول

  متالع
  نماد
  ايما

sign 
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٣١٥

 

  هصما
  انةنيش

  ثةيام

  پيام
  عالنت
  نشانه

signal  

  زماين هصمايي
  زماين ئيشارة

  زبان ايمايي
sign language  

  هاوضةشين
  وصکضوون

  لةيةک ضوون

  همساني
  همانندي
  تشابه

  مانندگي

similar  

  سادة
  ساکار

  بسيط
simple 

  تومخي سادة
  ماکةي سادة

  عنصربسيط
simple element 

  هاوکات
  هاوضاخ

  هاوضةرخ

  همزمان
  ارنمق

simultaneous 

  مةرجي ثصويست
  مةرجي زةرووري

  شرط الزم
  شرط ضروري

sing qua non 

  تاک
  تاکانة
  جودا

  مجرد
  مجزا

single 

  سيستم تک حزبي  سيستمي تاک حيزيب
single party system 

  مالکيت انفرادي  مولَکايةيت تاکةکةسي
single proprietorship 
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٣١٦
  طومانکاري

  طومان کردن
  طومانطةرصيت

  کخوازيش

  تشکيک
  شکاکيت

  شک  انديشي

skepticism 

  توانايي
  لصهاتوويي
  شارةزايي

  مهارت
  توانايي
  استادي

skill 

  زاراوةطةيل عةوامانة
ثةيظي خةلَکي 

  رةمةکي
  قسةي نةستةق
  ثةندي ثصشينان

  .اصطالحات عاميانه
  .ضرب المثل

ــردم   ــتن مـ ــخن گفـ سـ
  .کوچه وبازار

slang 

  بةردة
  کؤيلة

  برده
  بنده

slave 

  برده دار  کؤيلةدار
slave owner 

  بردگي  کؤيلةداري 
  برده داري

slavery 

  نظام برده داري  سيستمي کؤيلةداري
slave system  

  خةوهصنةر
  خةوصنةر

  خواب وار
sleep-promoting 

  شعار  دروشم
slogan 

  سةرةوخواري
  لصذ

  شيب
  دامنه

slope 
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٣١٧

 

  نشيو
دابةزيين ئاسيت 

  ئابووري
  دابةزين

  بص ِرةونةقي

  نزل اقتصاديت
  افت

  کسادي

slump 

  خؤخوازي
  خؤثةرسيت

  خودخواهي
snobbish 

  حيوان اجتماعي  ئاذةلَي کؤمةآليةيت
socible animal 

  بنکةي کؤمةآليةيت
دامةزراوي 
  کؤمةآليةيت

  مؤسسةاجتماعي
socible association  

  گرايش اجتماعي  داطةِرين کؤمةآليةيت
socible attitude  

هاوسةنطي 
  کؤمةآليةيت

  توازن اجتماعي
socible balance  

  بشصوي کؤمةآليةيت
بص سةروبةري 

  کؤمةآليةيت

  آشفتگي اجتماعي
  بلواي اجتماعي

socible chaos  

  ذينطة
شوصين ذيان 

  بةسةربردن کؤمةلطا

  محيط اجتماعي
socible climat  

  بِرياري کؤمةآليةيت
  ثةمياين کؤمةآليةيت

  قرارداد اجتماعي
socible compact  

  بافت اجتماعي  اتةي کؤمةآليةيت ثصکه
socible contex  

  ميثاق اجتماعي  ثةمياين 
socible contract  
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٣١٨
بةلَصن داين 
  کؤمةآليةيت

  قرارداد اجتماعي

  قرارداد اجتماعي  بِرياري کؤمةآليةيت
socible convention  

  هزينةاجتماعي  تصضووي بِرياري
socible cost  

داروينيزمي 
  کؤمةآليةيت

  جتماعيداروينيسم ا
socible Darvinism  

هاوسةنطي 
  کؤمةآليةيت

  تعادل اجتماعي
socible equilibrium  

  بةکؤمةآليةيت بوون
  کؤمةآلندن

ثةروةردةي 
  کؤمةآليةيت

  اجتماعي شدن
  اجتماعي کردن

  پرورش اجتماعي

socialization 

دواکةوتوويي 
  کؤمةآليةيت

  پس افتادگي اجتماعي
social lag 

ــة  بزاظـــــــــــــــــــــــــــ
  کانةييؤمةآليةتک

  اجتماعينهضتهاي 
social movements  

  کؤمةآليةيتنؤرمي 
  کؤمةآليةيترصساي 

  هنجار اجتماعي
social norm  

  اجتماعينظم   کؤمةآليةيتنةزمي 
social optimum  

  اجتماعيهدف   کؤمةآليةيتئاماجني 
social purpose  

سةقامطرتويي 
  کؤمةآليةيت

  کؤمةآليةيتسوبايت 

  اجتماعياستواري 
  ماعياجتثبات 

social stability  
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٣١٩

 

  شةرمين
  شةرمؤيي

  شةرم کردن

  کمرويي
social timidity  

  کؤمةلَطا
  )ي کؤمةآليةيت(دةزطا
  کؤمةلَ

  کؤِروکؤبوونةوة

  جامعه
  نهاد

  اجتماع
  انجمن

society 

رصکةوتين 
  کؤمةآليةيت

  اجتماعيتوافق 
sociological adjust-
ment  

  کؤمةلَناسي
  سؤسيؤلؤذي

  جامعه شناسي
sociology  

  اجتماع ستيز  دذة کؤمةلطا
sociopath  

  توصذينةوة
  لصکؤلَينةوة

  پژوهش
socius  

  ميتؤدي سوقرايت
  سوقراتيانة

  روش سقراطي
Socratic method  

  انجماد  بةسنت
solidification  

  »من«رةسةنايةيت
  خودتةوةري
  خودثةرسيت

  تةا مين
  بةس مين

  اصالت من
  خودمداري
  خودباوري

  بس مني

solipsism  

  حل شدني  قابيلي ضارةسةر
solvable  
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٣٢٠
  .جةستةناسي

سروشـــت و   زانـــسيت 
  .جةستةناسي

  جسم شناسي
  علم طبيعيات و کالبد

somatology 

  خةوةِرص
  لةخةودا رص کردن

  خواب گردي
  حرکت درخواب

somnambulism 

  ستران
  طؤراين

  الذة

  ترانه
song 

  سةفسةتةخوازي
رصبازي 

  سؤفستاييةکان

  سفسطه گرايي
  هآيين سفسط

sophism 

  جادووکار
  جادووطةر

  ساحر
sorcert 

  تفکيک  جياکردنةوة
sorting 

  رصک کردن
  رصک و ثصک کردن

  رصکخسنت

  منظم کردن
sort out 

  طيان
  رؤح

  جان
  روح
  روان

soul 

  دةنط
  سةوت

  آوا
  صوت
  صدا

sound 

  منبع  سةرضاوة
source 
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٣٢١

 

  بناغة
  ذصدةر

  منشاء
  خاستگاه

  سةرضاوةي زانني
  سةرضاوةي مةعريفة

  سرچشمةشناخت
source of knowledge 

  حوکمِران
  ثاشا

  فرمانِرةوا
  حاکم

  حکمران
  شهريار
  سلطان

  فرمانروا

sovereign 

  دةسةآليت خةلَک
  حکوومةيت خةلَک

  حاکميت خلق
sovereign people 

ئةجنومةنة 
  کرصکارييةکان

  شوراهاي گارگري
soviets 

  وتةبصذ
  ثةيظةر

  قسةکةر
  سةرؤک

  سخنگو
  متکلم

  گويشگر
  رئيس

speaker 

  تايبةت
  تايبةيت
  تاقانة
  تاکانة

  ويژه
  خاص

  تک
  يگانه

special 

  ثسثؤِر
  کارناس

  متخصص
  کارناس

specialist  

  ثةيظني
  قسةکردن

  تکلم
  سخن گويي

speech  
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٣٢٢
  گفتار  طوتار

  اکةندةييةِرث
  بآلوةبوون

  پراکندگي
  گسترش

spread 

  درؤيني
  درؤزن

  دروغين
  کاذب

spurious 

  مانطيلة
  کردمانطي دةس

  ماهواره
sput nik 

  ذنةيل
  ستاظ

  ستاد
  هيأت

staff 

  راوةستان
  وةستان

  نةکةوتن ثصش
  لةجصي خؤدامانةوة

  رکود
  درجاماندگي

  سکون

stagnation 

  پول ممهور  ثارةي مؤرکراو
stamped money 

  رصسا
  ثصوةر

  ثصودانط
  سةجنصنةر

  معيار
  هنجار
  مقايسه
  سنجه

standard 

  روانطة
  ديدطا

  نظرگاه
  نگرگاه
  ديدگاه

standpoint 

  دةولَةت
  وآلت

  حکوومةت

  تلدو
  کشور

state  
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٣٢٣

 

  نيشتمان
  ضؤنيةيت
  بارودؤخ

  حکومت
  مملکت
  حالت
  وضع

  دولت محلي  يت نةتةوةييولَةدة
state,national 

  دؤخي سروشيت
  دؤخي ئاسايي

  وضع طبيعي
  حالت طبيعي

state of nature 

  مالکيت دولتي  دةولَةيتمولَکايةيت 
state ownership  

قوتاخبانة 
دةولَةتييةکان 

مةدرةسة 
  دةولَةتييةکان

  مدارس دولتي
state schools  

  ثياوي دةولَةت
  سياسةمتةدار
  ثياوي سياسي

  سياسيکار

  دولتمرد
  سياستمدار
  مرد سياسي

stateman  

  وةستان
  راوةستان

  بص مجوجؤلَي

  ايستادن
  راکد
  ثابت

static  

  دولت گرايي  دةولَةت خوازي
statism  

  ذمصرياري
  ذماردن

  ئامار

  آمارگيري
  آماري

statistic  
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٣٢٤
  ثصطة

  ثلةوثاية
  ثصطةي کؤمةآليةيت

  پايگاه
  مقام

  وجهة اجتماعي
  منزلت اجتماعي

status  

  سلسله مراتب مقامها  زجنرية ثلةوثايةکان
state hierachy 

  بناغة
  بنضينة

بةشي سةرةکي 
  ثرسيار

  ريشه
  قسمت اصلي سؤال

stem 

  نازا
  نةزؤک
  نةزص

  صنةرنابةرهةم ه

  عقيم
sterile 

  هاندان
  ثالَ ثصوةنان

  دنةدان

  تحريک
  انگيزش

stimulation 

  هصمين
  ئارامي

  سينط فراواين
  دلَ فرةيي

  بردباري
stoical 

  توصذةکان
ي (ضني و توصذةکان

  )خةلَک

  قشرها
strat 

  بريلص کردنةوة
  مشوورخواردن

  تدبير
  استراتژي

strategy 
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٣٢٥

 

  ستراتيذ
  ضني
  توصذ
  الية

  قشر
  اليه
  هطبق

stratum  

  شةِر
  بةطذيةکداضوون

  کصشمةکصش
  ضنط ئاوش بوون

  ستيزه
  نزاع

  کشمکش

strife 

  .مانطرتن
 دةســــــــت لـــــــــةکار 

ي ( صــــــــــــــــشانةوةک
 ، رصـــــــــــــــــــــــکارانک

   ...)فةرمانبةران و

  اعتصاب
strike 

  تواناي کوتان
  تواناي سةرکوتکردن

  قدرت کوبش
striking power  

  ثصکهاتة
  بنةما

  سيستم
  بونياد
  بناغة

  بنةِرةت
  ةيتضيي

  ساخت
  ساختار

  نظام
  بافت
  بنياد
  بنيان

  ماهيت

structure  

  ملمالنص
  شةِرکردن

  بةطذيةکداضوون

  مبارزه
  تنازع

struggle 
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٣٢٦
  شةِري مانةوة

  شةِري ذيان
  شةِري مان و نةمان

  تنازع بقاء
struggle for survival 

  توصذينةوة
  لصکؤلَينةوة
  خوصندنةوة

  پژوهش
  مطالعه

study 

  نةفامي
  نةزانکاري

  ماقةتحة

  حماقت
stupidity 

  شصواز
  )ي نووسني( شصوة

  سبک
  شيوه

  اسلوب

style 

ــةيل  بريؤکةطــــــــــــــــ
  ناخودئاطا

  افکارناخودآگاه
subconscious 

  وردةکةلتوور
  ثاذ فةرهةنط

  کةلتووري ناِرةمسي

  خرده فرهنگ
  فرهنگ غيررسمي

sub-culture 

  زةين
  سؤبذة
  بابةت

  تاقيکراو
  بناغة

  بنةِرةت
  بکةر

  سيماي زةيين

  ذهن
  موضوع
  آزموده
  اساس
  فاعل

  صورت ذهني
  موضوع آزمون

subject 
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٣٢٧

 

  بةيت تاقيکردنةوةبا
   زةيين

  دةرووين
  سؤبذصکتيظ

  ذهني
  انفسي

subjective  

  زةين خوازي
  زةين رةسةين
  زةين باوةِري

  ذهن گرايي
  اصالت ذهن
  ذهن باوري

subjectiveism  

  باآل
  باآلمةقام

  بةرز

  واال
  رفيع
  برين
  عالي

sublime 

   دادانضؤک
  تةسليم بوون

  تسليم
submission  

  وردةمةسةلة
  کصشةيبضووک

  کصشةلَة

  خرده مسأله
sub problem 

  ذصرنووس
  ثةراوصز

  زيرنويس
subscript  

  ناِرصسا
  ناثصوةر

  زيرمعيار
  غيرمعيار

substandard  

  اثبات  سةملاندن
substantiation  

  طرصج
  جص نشني

  بةديل
  ئةلَتةرناتيظ

  جانشين
  جايگزين

  ابدال

substitute 
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٣٢٨
  وردبيين

  وردبوونةوة
  لصکؤلَينةوة

  موشکافي
  نکته سنجي
  باريک بيني

subtlety 

  .)ي شار(دةوروبةر
طةِرةکـــــــــــــــــةکاين 

  .دةرةوةي شار

  )شهر(حومه
suburb 

  سةرکةوتن
  سةرکةتن

  موفقيت
  پيروزي

success 

  پسوند  ثاشطر
suffix 

  سؤيف طةري
  رصبازي سؤيف طةري

  تصّوف
  آيين تصوف

sufism 

  صشنيارث
  ثصشنياز

  پيشنهاد
suggestion 

  زيادبوون
  روو لةزيادکردن

  افزايش
summation 

  طةورةشار
  مةزنشار

  ابرشهر
super-city 

  سةروو خود
  طةورة من
  خودي باآل
  سةروو من

  فراخود
  ابرمن

  نفس اعلي
  فرامن

superego 

  طةورة ثياو
  مةزن ثياو

  سةروومرؤظ

  ابرمرد
  ابرانسان

super-man 
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٣٢٩

 

  شيتسةروو سرو
  متافيزيکي

  فراطبيعي
  ماوراءطبيعي

super-nayure  

  سةروو عةقآلين
  سةروو عةقلَي

  فوق عقالني
  فراعقلي

super-rational  

  خورافات
  قؤِريات

باوةِريةيل هيض و 
  ثووض

  خورافةثةرسيت

  خرافه
  خرافات

  خرافه پرستي

superstition  

  سةرثةرشيت
  ضاودصري

  سرپرستي
  نظارت

supervision 

  ردنثشتيواين ک
  اليةنطري کردن
  داکؤکي لصکردن

  پشتيباني
  حمايت
  تقويت

support 

  ابرملّي  سةروو نةتةوةيي
  فوق ملي

supra national 

  باآلترين عةقلَ
  باآلترين ئاوةز

  برترين خرد
supreme reason 

  زيادة
  زياد لة ثصويست

  زؤرايةيت

  مازاد
  افزوده
  بيشبود

surplus 

بةرهةمهـــصناين زيـــاد 
  .لة ثصويست

  .ادة بةرهةمهصنانزي

  توليداضافي
surplus production  
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٣٣٠
  مانةوة
  نةمري

  هةرمان

  بقاء
  پايندگي

survival 

  بازماندگان  بةجص ماوان
survivors 

  فرياطوزاري
  فرياکةوتن

  امداد
sustenance 

  بِرطة
  

  هجا
syllable 

  قياسي
  بةراوردکارانة

  قياسي
syllogistic 

ــصنجاين  هةلَــــــــــــــــــ
  بةراوردکارانة

  قياسياستنتاج 
syllogistic inference 

  ثصکةوة ذيان
  هاوذياين

  همزيستي
symbiosis 

ثــــــــصکةوة ذيــــــــاين 
  هاوِرصيانة

ثــــــــصکةوة ذيــــــــاين 
  دؤستانة

  آميز مسالمت همزيستي
symbiosis intimacy  

  سةمبول
  هصما

  نيشانة
  رةمز

  نماد
  عالمت

  رمز
  نشانه

symbol 

  سةمبوليک
  هصمايي

  نيشانةيي

  رمزي
  اينشانه

symbolic  
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  ي ادنم  رةمزاوي
  ياکنايه 

  سؤزاوي
  ئيحساسي
  بةسؤزانة
  سؤزدارانة

  احساسي
sympatheic 

  کؤنفرانسي زانسيت
  ميواين
  مصماين

  بةزم

  کنفرانس علمي
  مهماني

  بزم

symposium 

  کةنصسة
ثةرســـــــــــــــــــــــتةي 

  جوولةکةکان

  کنيسه
synagogue 

  هاوکات
  هاوزةمةن

  همزمان
synchronic 

  زمانناسي هاوکايت
زمانناســـــــــــــــــــــي  

  ةمةينهاوز

  زبانشناسي همزماني
synchronic linguistics  

  اتحاديه  سةنديکا
syndicate  

  کؤمةلَة هصما
  هصماطةل

  مجموعةعاليم
  نشانگان

syndrome 

  کل نگر  طشت ِروان
synoptic 

  رستةسازي
  رستة دروست کردن

  سازکردين رستة

  ساخت جمله
syntax 
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٣٣٢
  سيستم
  دةزطا

  نظام
  سيستم
  دستگاه

system 

ــيکردنةو ةي شـــــــــــــ
  سيستمةکان

ــردين   ــرؤظة کـــــ شـــــ
  سيستمةکان

  تحليل سيستمها
system analysis  

  سيستماتيک
  رصک و ثصک

  نظام مند
  نظامدار
  روشدار

  مرتب

systematic  

  سيستمي سروشت
  سيستمي سروشيت

  نظام طبيعت
  نظام طبيعي

system of nature  

سيـــــــــــــــــــــــستمي  
  ثصوةندييةکان

  نظام روابط
system of relation  

  نظام مقوالت  اکانسيستمي وتةز
system of categories  

  سيستمي بةهاکان
  سيستمي ئةرزشةکان

  نظام ارزشها
system of values  

سيـــــــــــــــــــــــستمي  
  ثصداويستييةکان

  سيستمي نيازةکان

  نظام نيازها
system of wants  

  نظريةسيستمها  تيؤري سيستمةکان
system of theory  
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T 
 
  جدول  خشتة

table 

  مةحرةم
  تابؤ

  کراوقةدةغة
  ياساغ کراو

  محرم
  تابو

  محرمات
  نهي شده

taboo 

  صين
  شاراوة

  پنهان
  مستتر

tacit 

  نةوتراو
  دةرنةبِردراو

  ناگفته
tacitly 

  بازدان
  بازداين ئابووري

  ثصشکةوتين ئابووري

  خيز
  خيز اقتصادي

take off 

  داطريکردن
  داطريکاري

  زةوت کردن

  تصاحب
take-over  

ــة   ــسييب تؤلَــــ   اصل قصاصثرةنــــ
talion principle 
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٣٣٤
ــةندنةوة  ي (ســـــــــــــ

  ).ياسايي
  ثرةنسييب سزادانةوة

  تائؤخوازي
  تائؤييسم

  تائو گرايي
  مذهب تائو

taoism 

  نرخ بةندي
  ...)ي کاآلو(نرخ دانان

  تعرفه
  نرخ بندي

tariff 

  ماليات   باج
  عوارض

tax 

ثؤلصنکردين 
بوونةوةرة 
  .زيندووةکان

  .زانسيت ثؤلصنکردين
  زانسيت ثؤلصنکاري

 بنـدي موجـودات   طبقـه 
  .زنده

  علم طبقه بندي

taxonomy 

  فصرکاري
  وتنةوة

  وانةوتنةوة

  آموزش
  تدريس

teaching 

  کاري بةکؤمةلَ
  کاري طرووثي

  کاردسته جمعي
  کارگروهي

team-work 

  تةکنيک
  فةن

  هونةر

  فن
technic 

  تةکنيکي
  تةکنيکي بوون

  ورزيداري
technical 
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٣٣٥

 

  تةکنؤلؤذي
  ثيشةسازي

  فن آوري
  سيورزه شنا

  صنعت

technolog 

  ئةجنام ناسي
  ئاکام ناسي

  کؤتايي ناسي
  تصلؤلؤذي

  فرجام شناسي
  غايت شناسي

teleology 

  دوورئاطايي
طواستنةوةي 

  ئيحساسات
  مصشک خوصندنةوة

  دورآگاهي
  انتقال احساسات

  انديشه خواني

telepathy 

  ئامانج خوازي
  ئاماجنييةت

  هدف جويي
  غائيت

Telesis 

  خوو
  خوو و خدة

  شترةو
  ئاکار

  خلق و خو
  منش

temper 

  داطةِران
  مةيل
  حةز

  رةغبةت

  گرايش
  تمايل
  ميل

tendency 

  کايت
  ضرکةسايت

  مؤقةت

  موقت
  مستعجل

  آزمايشي و موقت

tentative  

  پراکنده گويي  هةلَيت و ثةلَيت بصذي
tergiversation 
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٣٣٦
  شثرزةبصذي
  وِرصنةکردن

  خول
  تصرم

  زاراوة
  بةش ـ ثاذ

  اليةن
  رستة

ــندين  قؤناغــصکي  خوص
  مةدرةسة

  دوره
  ترم

  اصطالح
  جزء
  طرف
  جمله

  پاره سال تحصيلي

term 

  زاراوةناسي
  تصرمينؤلؤذي

  اصطالح شناسي
terminology 

  تاقيکردنةوة
  تاقيکاري

  آزمودن
  امتحان
  آزمايش
  آزمون

test 

  آزموده  تاقيکراو
tested 

  تاقي کةر
  تاقي کةرةوة

  آزمونگر
tester 

رةخنةطرتين 
  دةقةکان

ةنطاندين هةلَس
  دةقةکان

  نقدمتون
texual criticism 

  دةق خوازي
  دةق طةرصيت

  نص گرايي
texualism 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  فةرهةنطي زاراوةکاين فةلسةفةوزانستة کؤمةآليةتييةکان                                                            

 

 

٣٣٧

 

  مةيلي مةرط
  مةرط خوازي
  مةرط دؤسيت

  تاناتووس

  سائقة مرگ
  غريزةمرگ
  انگيزةمرگ

thanatos 

  کاريطةر
  کارتصکةر

  کارگر
  امرکارگر

that which acts 

  خواثةرسيت
  ثةرستکاري

  بةوةِربةخوابوون
  يخواطةر

  خواباوةِري

  يکتاپرستي
  توحيد

  تأله
  يگانه پرستي
  اعتقادبه خدا

theism 

  ثوختةي ثةيام
  ناوکي ثةيام

  بابةت
  واتاي سةرةکي

  بوار
  تصم

  هستةپيام
  موضوع

  زمينه
  مايه

theme 

  حکوومةيت ئاييين
  خواباوةِري
  تيؤکراسي

  حکومت ديني
  خداوندمداري

  حکومت مذهبي

theocracy 

  ئايني ناسي
  خواناسي

  ؤلؤذيتي

  دين شناسي
  خداشناسي
 حکمت االهي

theology  

  تيؤرانة
  بريدؤزانة

  نظري
theoretical 
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٣٣٨
  عةقلَي تيؤرانة

  عةقلَي بريدؤزانة
  عقل نظري

theoretical reason 

  تيؤرسيةن
  بريدؤز

  نظريه پرداز
theoretician 

  تيؤري
  بريدؤزي
  تصِروانني
  طرميانة
  بريوِرا

  بؤضوون

  تئوري
  نظريه
  نگرش

  ظرفرضيه ن

theory 

  نظريه شخصيت  تيؤري کةسايةيت
theory of personality  

  نظريه جمعيت  تيؤري جةماوةر
theory of population 

  توليدة نظري   بةهةمهصنانتيؤري
theory of production  

  نظريه حاکميت   دةسةآلتتيؤري
theory of sover-
eignty  

   تؤقاندنتيؤري
   تريؤرتيؤري

  تيؤري ترساندن

   ارعابنظريه
theory of terror 

  شت
  شتومةک

  بابةت
  مةسةلة

  شئ
  موضوع

  امر
  چيز

thing 

  تفکر  بريکردنةوة
thinking 
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٣٣٩

 

  انديشيدن
  ئةنديشة

  بري
  هزر

  بريکردنةوة

  انديشه
  فکر
  تفکر

thoght 

ســــــــــص يةکــــــــــصيت 
  .)ئةرةستؤ(

  .يةکصتيية سيانييةکان

  )ارسطو(سه وحدت
three unities 

  دةس ثصوةطرتن
 رصک ثارة خةرج

  کردن
  رصک خةرجکاري

  صرفه جويي
  عقل معاش

thrift 

  زةمةن
  کات
  تامي

  زمان
  زمانه

time 

  کايت کارکردن
  ماوةي شوول کردن

  زمان کار
time work 

  وشة
  واذة

  سةردصِر
  تايتلَ

  واژه
  لغت

  عنوان

title 

  ئاسانطريي
  سينط فراواين
  تةحةمول کردن

  مودارا

  مساهله
  سهل گيري

  مدارا
  تحمل

tolerance  
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٣٤٠
  بردباري

  ئامراز
  ئامصر

  ابزار
tool 

  کؤ
  طشت
  طشيت

  هةمةکي

  جمع
  کلّي

total 

حکوومةيت 
  ديکتاتؤري

  تؤتاليتاريزم

  حکومت مطلق
  استبداد همه گير

  حکومت خودکامه

totalitarianism 

  تةوتةم
  .ئاذةلَ ثةرسيت

 و ئاذةلَ ثةرستين
  .تر شتاين

  .شت ثةرسيت

  .توتم
ــات ــتش حيوانـ  و پرسـ

  .يعت مظاهر طبساير

totem 

  دلَ ِرةقي
  بص ِرةمحي
  بص بةزةيي

  سخت دلي
tought-mindedness 

  طةشت و طوزار
  طةريدةيي
  طةشتياري
  تووريزم

  جهانگردي
  سياحي

tourism 

  شارؤضکة
  ضووکةشار

  شهرک
  خرده شهر

town 

  شهرنشين  شارنشني
townsman 
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٣٤١

 

  شاري
  شارمةند
  ناميلکة

  ماوة
  ثارضة

  بآلظؤک

  رساله
  مدت
  قطعه

  نشريه

tract 

  کِرين و فرؤشنت
  بازرطاين کردن

  مامةلَةکردن

  دادوستد
  تجارت

trade 

  سةنديکاي کرصکاري
  يةکصيت سةنديکايي

  اتحاديةکارگري
  اتحاديةصنفي

trade union 

ناوةندة 
  بازرطانييةکان

  مراکز بازرگاني
tradeing centres  

  سوونةت
  سةلةفييةت

  نةريت
  السايي کردنةوة

  سنت
  تقليد

tradeition  

  ت خوازيسوونة
  سةلةفييةت خوازي

  سنت گرايي
  سنت پرستي
  سنت آييني

tradeition a lism  

  کارةسات
  رووداوي دلَتةزصن

  بةسةرهايت ناخؤش

  فاجعه
tragedy  

  جيهاين باآل
  جيهاين سةرةوة

  عالم باال
transendental world 
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٣٤٢
  طواستنةوة
  راطواسنت

  انتقال
transfer  

طواستنةوةي 
  تةکنؤلؤذي

 ئالَوطؤِرکردين
  تةکنؤلؤذي

  انتقال تکنولوژي
  انتقال فن آوري

transfer of technol-
ogy 

  طواستنةوة
  ثةِرينةوة
  تص ثةِرين

  انتقال
  گذار
  گذر

transition 

  دةسدرصذي
  داطريکردن

  تعدي
transitivity 

  راضلَةکصنةر
  بزوصنةر

  داضلَةکصنةر

  تکان دهنده
traumatic 

  رساله  ناميلکة
treatise 

  داطةِران
  مةيل
  حةز

  گرايش
  تمايل
  ميل
  رويه

trend 

  .لَ و هةلَةوهة
تاقيکردنــــــــــــةوة و  

  .هةلَةکردن

  کوشش و خطا
  خطا و آزمون

  تجربه و اشتباه
  آزمايش و اشتباه

trial-and errpr 
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٣٤٣

 

  خصلَ خوازي
  عةشريةطةري

  قبيله گرايي
tribalism 

  سياين
  سص خواخوازي

  رصبازي سص خوايي

  تثليث
  خداگرايي سه

  آيين سه خدايي

tritheism 

  تسهيل  ئاسانکاري
trivialization 

  رةسةن
  راستةقينة
  حةقيقةت
  حةقيقي

  اصيل
  راست

  راستين
  حق

  حقيقي

true 

  .تراست
ــةند   ــصکةلَةي ضـــــ تـــــ

  .کؤمثانيا
  .ئةمانةت

  .متمانةثصکردن
  .باوةِرثصکردن

  ستاتر
  ادغام چند شرکت

  امانت
  اعتماد

trust 

  بازگشت سرمايه  طةِرانةوةي سةرماية
turnover 

  فصرکار
  مامؤستاي قوتاخبانة

  راهصنةر

  آموزگار
  مربي

tutor 

  سصنةروضة
  زالَم

  ملهؤِر

  ستمگر
  ظالم
  جبار

tyrannical  
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٣٤٤
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٣٤٥

 

  

U 
 
  ئاکام

  دةرةجنام
  ئاخرين

  دواهةمني

  نهايي
  غايي

  فرجامين

ultimate 

  دواشيکاري
  دواِراظةکاري

  تحليل نهايي
ultimate analysis 

  انةزصدةِرةو
  زصدةِرةو
  توندِرةو

  افراطي
ultra 

  ناترازمندي  ناهاوسةنطي
unbalance 

  ناخودئاطا
  ناهؤشيار

  نةست

  ناخودآگاه
  ضمير ناخودآگاه

  الشعور

unconscious 

  لةذماردن نةهاتوو
  قابيلي نةذماردن

  ناشمردني
uncountable 

  تکامل نيافته  ناکاملَ
underdeveloped 
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٣٤٦
  ناثصشکةوتوو

  کةم ثصشکةوتوو
 کم پيشرفت

  وسعه يافتهکمتر ت
  تص طةيشنت
  دةرک کردن

  فامکردن
  عةقلَ

  مةعريفة

  فهميدن
  ادراک

  فهم
  خرد

  شناخت

understanding 

  بصکار
  بص ئيش

  دةس بةتالَ

  بيکار
unemployed 

  بص کؤتايي
  لةبن نةهاتوو

  نامتناهي
  بي پايان

unending 

  نايةکسان
  نابةرابةر

  نابرابر
unequal 

  ناتةواو
  نوقسان

  اتمامن
unfinished 

  گشايش  کرانةوة
  بازگشايي

unfolding 

  هاوشصوة
  هاوضةشن

  يةکجؤر
  هاوجؤر

  همشکل
  يکدست
  همگونه

uniform 

طرصبةسيت يةک 
  اليةنة

  بِرياري يةک اليةنة

  معاهدةيک جانبه
  قرارداد يک جانبه

unilateral 
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ثةمياننامةي يةک 
  اليةنة

 پيمان يک جانبه

  تاک
  تاقانة

  بص هاوتا

  يگانه
  بيهمتا

  منحصربه فرد
  يکتا

unique 

  يةکصيت
  يةکايةيت

  وحدت
unity 

  طشيت
  هةمةکي
  جيهاين
  طشطري

  عمومي
  کلّي

  جهان شمول
  فراگير

universal 

  جامعة جهاني  کؤمةلَطاي جيهاين
universal commu-
nity 

  ظالم  سصنةروضة
unjust 

  فساد  طةندةلَي
unmaking 

  نامعتبر  بِرواثص نةکراو
unsignificant 

  اعيجتمغيرا  ناکؤمةآليةيت
unsocial 

  )مةسةلة(نةکراوة
  ضارةسةرنةکراو

  داخراو

  )مسأله(ناگشوده
unsolved 

  درؤزن
  درؤيني

  کاذب
untrue 
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٣٤٨
  شاري

  شارمةند
  شارنشني
  مةدةين

  شهري
urban 

  منطقةشهري  ناوضةي شاري
urban area 

  فرهنگ شهري  کةلتووري شاري
urban culture  

  شارطةرايي
  ديشارمةن

  شارنشيين

  شهرگرايي
  شهرنشيني

urban  

  باو
  داب و نةريت

  عرف
  رسم

usage 

  قازانج حوازي
  سوودخوازي

  قازانج ثةرسيت
  بةرذةوةندخوازي

  سودگرايي
  بهره گرايي
  فايده گرايي
  اصالت نفع

utilitarianism 

  هيض کوص
  يؤتؤثيا

  شاري ئاوات
  ئاواتةشار

  ناکجاآباد
  مدينةفاضله

  بهشت خوشبختي
  مانيجامعةآر

  آرمانشهر

utopia  

  .خةيالَي سؤسياليزمي
سؤســــــــــــــــياليزمي 

  .يؤتؤثيايي

  سوسياليزم تخيلي
  سوسياليزم رؤيايي

utopian socialism 
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  ذخنانة
  ذووري تايبةيت ذنان

  ديوي ذنان

  زن سراي
uxorilocal 
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V 
 

  خالء  بؤشايي
vacancy 

  خالَي
  لَبةتا
  ضؤلَ

  خالي
vacuous 

  خالء  بؤشايي
vacuum 

  هةذارةکان
  ئاوارةکان

  خانه به دوشان
  آوارگان

vagrants 

  باوةِرثصکراو
  راست

  بايةخدار
  بةهادار

  معتبر
  درست
  باارزش
  صحيح

valid 

  بايةخدار
  بةهادار

  ارزشمند
valuble  

  ارزيابي  هةلَسةنطاندن
valuation 

  ارزش  بايةخ
value  
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  بةها

  ئةرزش
  قدر

  حوکمة بةهادارةکان
  نرخاندن

  هةلَسةنطاندن

  احکام ارزشي
  ارزش گذاري

valuejudgment  

  نظام ارزشها  سيستمي بةهاکان
value system  

وصــــــــــــــــــرانکردين 
ئاســــــــــــــــــــــةوارة 

  .هونةرييةکان
کـــــــــــــــــــاولکردين  
ــنةوارة  شوصـــــــــــــــــ

  .هونةرييةکان

  تخريب آثار هنري
vandalism 

  هةلَوةشانةوة
  تياضوون
  ون  بوون

  اضمحالل
  دشدنناپدي

vanishing 

  ثووضي
  بصهوودةيي

  غروور
  خؤبةزل زانني

  پوچي
  نخوت

vanity 

  بطؤِر
  جؤر

  متغير
  گونه

variant 

  بةکرص طرياو
  نؤکةر

  گماشته
  دست نشانده

vassal 

  راستي جويي  راسيت خوازي
verasity  
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  سةرزارةکي
  زارةکي

  شفاهي
  لفظي

  گفتاري
  زباني

verbal 

  ثةسيت
  رةزيلةت

  نةفس نزمي

  رذيلت
vice 

  روانطة
  تصِروانني

  باوةِر
  بؤضوون
  بريوِرا

  ديدگاه
  بينش
  عقيده
  رأي

view 

  جهان نگري  جيهان بيين
view of the world 

  توندوتيذي
  دةسدرصذي

  ملهؤِري

  خشونت
  تعدي

  زور ورزي

violence 

  .ثياوخانة
ذووري تايبــــــــــــةيت 

  .ثياوان
  .ديوي ثياوان

  مردسراي
virilocal 

  زايت
  خؤي لة خؤيدا

  وهبالق
  ذاتي

virtual 

  ديار
  بةرضاو

  قابيلي بينني

  مرئي
  قابل رؤيت

visible 
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  ديدني  بينياري

  قوولَ بيين
  وردبيين
  تصِروانني

  بينني
  بينايي

  ژرف بيني
  بينش
  رؤيت
  بينايي

  مشاهده

vision 

  تيذبيين
  وردبيين
  زيرةکي

  تيزبيني
visual sensibility 

  داواکاري
  داخواز
  ئريادة
  ويسنت

  درخواست
  دگيخواهن
  اراده

volition 

  رفتار ارادي  رةفتاري ئريادي
volitional behav-
ior(u)r 

  تةسةورکردن
ئةم وشة (وصناکردن

  ).ئةلَمانيية

  تصور
vorstellung  

  عةوامانة
  رةمةکي

  قؤِر
  شيت هيض و ثووض

  عاميانه
  عوامانه
  مبتذل
  لوده

vulgar  

  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  فةرهةنطي زاراوةکاين فةلسةفةوزانستة کؤمةآليةتييةکان                                                            

 

 

٣٥٥

 

  

W 
 

  حةقدةس
حةقدةسي کاري 

  رؤذانة

  دستمزد
  مزد

  اجرت

wage 

  داواکاري
  داخواز

  ثصداويسيت

  خواست
  نياز

want 

ــةکاين  ناوضـــــــــــــــــ
  .هةلَبذاردن
  .ناوضةکان

  .دةظةرةکان

  حوزه هاي انتخاباتي
  نواحي

wards 

  ئابووريي شةِرخواز
ئابووريي 

  شةِرسازکةر

  اقتصاد جنگ پرداز
warfareeconomy 

  بةلَطةيي
  بةبةلَطة

  مستند
warranted 

  دةولَةيت جةنطي
  اينةيت شةِردةولَ

  دولت جنگي
war state 
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  بةفِريؤضوون
  لةناوضوون

  اتالف
wastage 

  تةعديل کردن
  هاوسةنط کردن

  تعديل کردن
watering down 

  جؤري بريکردنةوة
  شصوة بريکردنةوة

  شيوه انديشه
  شيوه انديشش

way of thinking 

  بيرون شد  ضوونةدةرةوة
way out 

  سامان
  مالَ

  دارايي

  ثروت
  مال

  دارايي

wealth 

  کصش
  قورسي

  قورسايي

  وزن
  سنگيني

weaght 

  باش ذيان
  ذياين ئاسوودة
  خؤش ِرابواردن
  خؤشطوزةراين

  بهزيستي
  رفاه

  بهورزي
  آسايش

welfare 

  ئابووري ريفا
ئابووري خؤش 

  ِرابوصري
ئابووري 

  خؤشطوزةراين

  اقتصاد رفاه
  اقتصاد بهزيستي

welfare economics 

  جهان بيني  جيهان بيين
weltanschauung 
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  غرب گرايي  رؤذئاوا خوازي
westernism 

 يةخة ةکرصکار
  سثييةکان

  کارگران يقه سفيد
white-collar workers 

  طشت
  طشيت

  هةمةکي

  کل
  کلي

whole 

  کل گرايي  طشتخوازي
wholism 

  ثةرةثصداين سةرماية
  زيادکردين سةرماية

  توسعه دادن سرمايه
widening of capital 

  لذت گرايي  ضصذخوازي
will to pleasure 

  دةسةآلت خوازي
ئريادةي دةسةآلت 

  خوازي 

  قدرت خواهي
  ارادةمعطوف به قدرت

  قدرت طلبي

will to power 

  عةقلَ
  ئاوةز

  ئاوةزمةين
  عاقلَي

  خرد
  فرزانگي

wisdom 

  مةيل
  رةغبةت

  حةز

  رغبت
  آرزو

wish 

  بريؤکةخةيالَييةکان
  خةيالَ ضين

  خةياآلوي بوون

  افکار آرزويي
  خيال بافي

wishful thinking 

  ذکاوت  زيرةکي
wit 
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  وشياري
  وريايي

  تيزهوشي

  .مايف دةنطداين ذنان
ــايف  رةوابينـــــيين مـــ

  .دةنطداين ذنان

  حق رأي دادن زنان
woman suffrag 

  کار
  شوول

  کار
work 

  تقسيم کار  دابةشکردين کار
work breakdown  

  کارگر  کرصکار
worker  

  سرماية کار  سةرمايةي کار
working capital  

  کارطة
  شوصين کارکردن

  محيط کار
work setting  

  جيهان
  دنيا

  عالم
  جهان

world 

  فرهنگ جهاني  کةلتووري جيهاين
world culture  

  حکومت جهاني  حکوومةيت جيهاين
world government  

  تاريخ جهان  مصذووي جيهان
world history  

  دنياي راستييةکان
  جيهاين راستييةکان

  جهان حقايق
world of realities  

  نظم جهاني  نةزمي جيهاين
  نظم جهان

world-order  

  جامعةجهاني  کؤمةلَطاي جيهاين
world society  
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  رؤحي جيهان
  طياين جيهان

  روح عالم
  جان جهان

world soul  

  جيهان بيين
  تصِروانني
  روانطة

  جهان بيني
  نگرش

  جهان نگري

world view  

  ثةرسنت
  ثةرسدارصيت

  پرستشگري
worship  

  نويسيار
  نظيسار

  نووسراو

  نوشتار
writing 

  هةلَة
  نادروست

  ضةوت

  خطا
  باطل

wrong 
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X 
 

  بياين تةوةري
  بياين ثةرسيت
  بيطانة دؤسيت

  بيگانه مداري
xenocentrism 

  بياين ثةرةست
  بياين دؤست
  بياين خواز

  بيگانه پرست
  اجنبي پرست

xenophoble  

  ين ترسيبيا
  ترس لة بيانييةکان

  بيگانه ترسي
xenophobia  

  تيشکي ناديار
  تيشکي ئيکس

  اشعةمجهول
  اشعةايکس

x ray  
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Y 
  

  يةهوة خوازي
  يةهويزم

  يهوه گرايي
  آيين يهوه

yahvism 

  دةسکةوت
  داهات

  دةرامةت
  بةرهةم

  بهرةمؤثر
  درآمد
  حاصل

  محصول

yield 

  نظام يوگا  يؤطاسيستمي 
yoga-system 
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Z 
  

  دةمارطريي
  دةمارطرذي

  تةعةسوب
  ئازايةيت

  تعصب
  غيرت

zeal 

  رؤحي زةمةن
  کةش و هةاي فکري

  روح زمان
  جوفکري

zeit-geist 

  ناوضة
  دةظةر

  مةلَبةند

  منطقه
  ناحيه

zone 

  جانورپرستي  ئاذةلَ ثةرسيت
zoolatry 

  جانورشناختي  ناسيئاذةلَ 
zoological 

  جانورشناسي  ئاذةلَ ناسي
zoology 

  زةردةشيت
لةسةر ئاييين 

  زةردةشت

  زردشتي
zoroastrian 
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  زةردةشت خوازي

   زةردةشيتئاييين
  زردشت گرايي
  آيين زردشتي

zoroastrianism 
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