بِسِم ِ
الر ِ
الرحیم
حمن َّ
اهلل َّ

ُم ْع َج ُم ََّ
الضاد
فرهنگ موضوعی کاربردی ( فارسی -عربی)

تألیف :مهدی اصغری

احـوالپـرسـی
أس ُ
ـأل اللّهَ
از خـدا برایـت سلامتی میخواهـمْ :
الص َّحة
لَـکَ ِّ
از لطف شام متشکرم :أَشکُر فَضلَکُم
ازحسـن ظن شما متشکرم :شـکراً علی شُ عو ِرک ُُم
الجمیل
از دیدار شام خوشحامل :أنا َمرسور بِزیا َرتِک
از آشنایی با شام خوشبختم :أنا سعید بِ َع ِر َف ِتک

اشکالی ندارد! :ال بَأس!
اطاعت قربان :أَم ُرک َس ّیدي
اگـر لطفی بـه بنـده بفرماییـد و  :...إِن تَفَضَّ ل ُتم
ل فـ....
َع َ َّ
اگر مزاحم شام نباشم :اِنْ ل َْم اُ ْز ِعجکُم
التماس دعـاَ :أ ْسـأَلُکُم الدُّ عاء[جـواب] :و أنتـم

مـن أهـلِ الدُّ عاء
امری ،فرمایشـی دارید؟ :هَل ِمن أم ٍر أَو ِخد َمة؟
امیدوارم خوش باشید :أمت ّنی أن تَکونُوا مرسورین
امیدوارم که :...أَر ُجو أن....
اندوهـی جـز دوری تـو نیسـت :ال یُ َعکِّـر َص ْف َونا
ِسـوی ِغیابِک

آرزوی اوقـات خوبـی برایـت مـی کنـم :أَتَ َ َّنـی
لَـکَ وقتـاً طَ ِّیباً
نت
آفرین :با َرکَ اللّهُ فیکَ /أ ْح َس َ
آیا رو به راهی؟ :هل أنت علی ما یُرام؟
آیا میتوانم همراهیتان کنم؟ :هل يل بِ ُرا َف َق ِتکَ ؟
آیـا مـی توانی برای شـام مبانـی؟ :هَـل ِب ِإمکانِک
أن تَ ْبقَی ِلل َعشـاء؟

ایام به کام :طابَت أیّا ُمک
با اجازهَ :بعدَ إِذنِک/أَس َتأ ِذن
بـا آرزوی دیـدار مجـددَ :علـی أَ َمـلِ اللّقـا ِء
امل ُ َت َجدِّ د
َهان ال َقلْ ِب َّیة
با تربیکات قلبی :مع ت ِ َّ
با کامل میلِ :بک ُّل ُسور/ب ِِطی َب ِة ِ
خاطر

باشه/چشمَ :ح َسناً /طَ ِّیب
باقی عمر شما باشـد[در مجلس عـزا] :البقا ُء يف
حیاتِکم [جـواب]َ :حیاتُک ُُم الباقیة
آسف لِتأخیري
ببخشید دیر آمدمٌ :
ببخشید که[صحبت شام را]قطع کردمَ :عفواً
لِل ُمقاطَ َعة

پــزشـکــی
اتاق معاینه :غُرف ُة َف ْحص
از بیامرستان مرخص شد :غا َد َر الـ ُمس َتشفَی
از بیامری رهایی یافت :أَبَ َّل م َن امل َ َرض
استخوانش در رفت :إِنفَسخَ َعظ ُمه
العظم َشخاً
شخَ ـ َــ
ُ
استخوان موبرداستَ َ :
اسرتس :تَ َوتُّر
استفراغ کرد :تَق َّیأَ
أشعه ایکس :أَ ِش َّعة سین َّیة
افرسدگی :کَآ َبة/إِک ِتئاب
إلتهاب :تَو ُّرم
انسداد رگ :إنسدا ُد ورید
انسداد روده :إنسدا ُد أَمعاء
اورژانس :اِ ْسعاف
اهدای خون :تَربُّع بالدَّ م
إیدز/مرض ِ
نقص املَناعة
ُ
ایدز:
آب مروارید :ماء أبیض
شح أَنف
آبریزش بینیَ :ر ُ
ري
آبله مرغانُ :جدَ ّ
آپاندیس :زائدة دُودیَّة

آتل بندی کردَ :ج َّ َب
آرامبخشُ :م َهدِّ ئُ /مسکِّن
آرام کرد[درد را]َ :سکَّنَ/هَدَّ أَ األَلَم
آرتروز :آرتُروس
َحلیل دَم
آزمایش خون :ت ُ
جري لَهُ تحلیل
آزمایش داد[بیامر] :أُ َ
آزمایشگاهُ :مخ َت َب
آسمَ :ربْو
آلرژیَ :ح ّساس َّیة
آلزایمر :آلزهایمر
آمبوالنس :سیار ُة إسعاف
آمپول/رسنگ :اِبْ َرةِ /مح َق َنة

آمپول[تزریق]ُ :حق َنة
آمپول زد[به دیگری]َ :حقَن ــِـ َحقناً
آمپول زده شد :إح َت َق َن
قسم ال ِعنایَ ِة الفائِقَة
آی سی یوُ :
باد کرد[دستش] :إن َتفَخ
باال رفنت فشار خون :إرتفا ُع ضَ ِ
غط الدَّ م
َعلیق َساعد
صاب ت ِ
باند بس ِنت دستِ :ع ُ

جـانــوران
اختاپوس :أُخ ُطبوط
اسب آبیَ :ف َر ُس ال َّنهر
اسبَ :ف َرسِ /حصان
اسطبل اسب :إصطَ ُبل خَیل
افعی :أف َعی
آب شش :خَیشُ وم
آخوندکَ :ف َر ُس ال َّنبي
آفتاب پرستِ :حرباء
آهوَ :غزال
بالَ :جناح
باله :زِع ِنفَة
بچه شیرِ :شبل
بچه فیل :دَغفَل
بچه گربهُ :ه َری َرة
ب ّرہَ :ح َمل
بز مادهَ :عن َزة
بز نر :تَیس
بزغالهَ :جدي
ة/سحلِ َّیة
بُز َمجهِ :عظا َء َ

بع بع (صدای گوسفند) :ثُغاء
بلبلَ :عندَلیبَ /هزار/بلبل
بلدرچینُ :سام ّين
بوف/جغد :بوم
رومي
يش/دیک
بوقلمون :دجاج َح َب ّ
ّ
أسد
بیشه شیرَ :عری ُن َ
پارس کرد :نَ َب َح ـــَــ نُباحاً
پاندا :باندا
پر :ریش
پرستوُ :سنونوَ /خطَّاف
پروانهَ :ف َراشَ ة
پستانداران :ثَدی ّیات
پشهَ :ب ُعوضَ ة
پلنگ :فَهد
پلیکان :بَ َجعة
َطس ُة ِخنزیر
پوزه[خوک] :ف َ
پولکَ :حرشَ ف/فَلس
قانة/شنَقة
پیله :یَ َر َ
رف دیک
تاج خروسُ :ع ُ

خـانــواده
ازدواج کردبا :...تَ َز َّو َج ِمن...
آغوشِ :حضن
بالغ/جوان :یا ِفع  /غالم
بچه[از شیر گرفته شده] :فَطیم
بچه[تازه به دنیا آمده] :ولید
برادر تنی :شَ قیق
برادر زاده :اِب ُن أخ
برادر :أخ
بزرگرتهاِ :کبار
به ازدواج درآوردَ :ز َّو َج
بیوه :ثَ ِّیب/أَر َملة
پدر شوهر /پدر زنَ :ح ُمو...
پدر و مادر :أَ َبوان  /والِدان
پدر و مادرها :آباء
پدر :أب/والد
پدربزرگَ :جدّ
پرس بچه[کودک] :طفل
پرس :إبن
پرسخاله :إب ُن خالة

پرسدایی :إب ُن خال
پیر دخرت :عانِ َسة
پیر/سالخوردهَ :عجوز
پیوند زناشوییَ :عالقَة زَوج َّیة
جاریَ :عدیلة
جوان :شاب/شابّة
حلقه نامزدی :خاتَمِ /دبل ُة ُخطُوبَة
خاله :خالَة
خانواده :عائلة/أُرسة
خواستگار :خطیب
خواستگاری/نامزدیُ :خطُوبة
خواهر تنی :شَ قیقة
خواهر :أُخت
خواهر زاده :إِب ُن أُخت
خویشاوندان :أقارب
خویشاوندی :ن ََسبَ /قرابَة
دامادِ :صهرَ /عریس
دایی :خال
دخرت بچه :طفلة

خـوردنـیهــا و نـوشیـدنـیهــا
آب سیب :عصی ُر تُفَّاح
آب معدنی :ماء مع ِد ّين
آب میوه :عصی ُر فا ِکهة
آب :ماء
آرد :دَقیق/طَحین
آلبالو :کَ َرز حا ِمض
آناناس :أناناس
عت
آویشنَ :س َ
ادویهَ :بهارات/تَوابل
ائح لَ ْحم
استیکَ :ش ُ
اسفناجَ :سبانِخ
ا ُملتِ :ع َّج ُة بَ ْیض
انارُ :ر ّمان
اَنبه :مانجو
انجیر :تِین
انگورِ :ع َنب
بادام زمینی :فُول سودا ّين
ندي
ِ
بادام هندی :لَوز ِه ّ
بادام :لَوز

بادمجان :با ِذنْجان
باقالی :فُول
ناح دَجاج
بال مرغَ :ج ُ
بامیه :بام َیة
بدون شکر اضافه :دون ُسکَّر ُمضاف
ِبرِشتهُ :م َح َّمر
برگه هلو :خَوخ ُم َجفَّف
برنج :أَ ُرزُّ /ر ّز
بستنیُ :بوظَة/آیس ِکریم
بشقاب بزرگ :طَ َبق کبیر
بشقاب پلو خوریَ :ص ْحن مسطوح
بشقاب خورش خوری :طَ َبق غَویط
بشقاب سوپ خوریَ :ص ْح ُن شُ و ْر َبة
بلوط :کَس َت َنة
رومي
بوقلمون :دیک
ّ
بِهَ :سفر َج ْل
بیسکویتَ :ب ْسکُوت
بیفتکِ :بفْتاک
پاچه :کَراعین

رایـانــه
آنتی ویروسُ :مضا ّد لِلفایروس
تشغیل بَرنا َمج
ُ
اجرای برنامه:
از بین بردن ویروس :مح ُو فایروس
اسکرن :جِ ها ُز تصویر
نقل معلومات
انتقال دادن اطالعاتُ :
ایمیل :برید إلکرتوين
اینرتنت :إنرتنت
باتری :بَطّاریَّة
بارگذاری[دانلود] :تحمیل/تنزیل
فتح صفحة
بازکردن صفحهُ :
بازی کامپیوتری :لُع َبة حاسوب ّیة
برنامه :برنا َمج
بسنت صفحهُ :
إغالق صفحة
بلندگوُ :مک َِّبُ َصوت
پاک کردن[دلیت] :حذفَ /مسح
پایگاه اینرتنتیَ :مو ِقع إِلِ ِ
کتو ّين
پخش صوتیَ :ب ّث/إذاع ُة صوت
پرینرت :طا ِب َعة/طَ َّباعة
پیوند[لینک] :رابط

پیوند دادن :إلحاق
پیوندها [لینک ها] :روابط
َوحي
تبلت :حاسوب ل ّ
تراشه دیجیتالیَ :رقاقَة َرق ِم َّیة
ريض
تلفن ثابت :هاتِف أَ ّ
تلفن همراهَ :ج ّوال
ثانیه شامر :عَدَّ اد
تسجیل عضویَّة
ُ
ثبت عضویت:
ثبت نام در انجمن :تسجیل يف ُمنتَدَ ی
تسجیل الدُّ خول
ُ
ثبت ورود[الگ این]:
ِ
جستجو[سچ] :بَحث

چت صوتی :دَر َدشَ ة َصوت ّیة
چت مکتوب :دَر َدشَ ة َخطّ ّیة
چک کردن ایمیل هاُ :مرا َجع ُة ال َّرسائلِ الواردة
حافظه :ذا ِکرة
حجم ذاکرةِ /فالش
حجم حافظه[ ِمموری]ُ :
حقوق معنویِ :ملک َّیة فکر َّیة
خاموش کرد :أَطفأَ
خروجیَ :مخ َرج

سـفــر
اتاق یک نفره :غرف ٌة ب َِسیر واحد
اتوبان :طریق رسیع
اجاره یک شب اتاق :اُجر ُة غرفة لِک ُِّل لَیلة
حري
اسکلهَ :رصیف بَ ّ
اضافه بارَ :حقائب/أَم ِتعة زَائدة
افرس گمرک :ضاب ُِط َجامرِک
انبار کاالُ :مس َتودَع لِتَخزینِ ال َبضائع
انبار کشتیَ :ع َنبَ /مخزنُ َسفینة
مکتب ِسیا َحة
آژانس مسافرتی:
ُ
آشیانه هواپیامَ :حظیر ُة طائرات
بادبانِ :شاع
بار :شَ ح َنةُ /ح ُمولَة
مکتب شحن و تفریغ
باربری:
ُ
بازرس بلیط هاُ :م َف ِّت ُش تَذا ِکر
ُ
تفتیش حقائب
بازرسی چمدان ها:
باطری :بَطّاریَّة
ناح طائرة
بال هواپیامَ :ج ُ
باند هواپیامَ :مد َرج ه ِ
ُبوط طائرات
جسم طائرة
بدنه هواپیامُ :

برج ُمرا َق َبة
برج مراقبتُ :
بلندشدن هواپیام :إقال ُع طائرة
بلیت درجه دو :تذکر ُة درجة ثانیة
بلیت درجه یک :تذکر ُة درجة اُولی
بلیت عادی :بِطاقة عاد ّیة
بلیت گردشگری :بِطاقة ِسیاح َّیة
بلیط رزرو جا :تَ ْذ ِكر ُة َح ْج ِز الـ َمکانِ
بلیط رفت و برگشت :تَذ ِکر ُة َذهَاب و إیاب
بلیط گروهی :تذکرة َجامع َّیة
هاب
بلیط یکرسه :بِطاق ُة َذ ٍ
بندر :میناء
پاروِ :مجذاف
الس ّیارة
پالک ماشین :لَوح ُة َرق ِْم ّ
پروازهای دربستی[چارتر]َ :س َف ِریّات َشتِر
پرواز شامره  :...رِحلة ج ِّویَّة ُم َرقَّمة ...
َوقي
پل هواییَ :م َ
عب/جِ رس ف ّ
پمپ بنزینَ :م َحطَّ ُة َوقُود
ترک کردن هتلُ :مغادَر ُة ُفندُ ق
تفریح :نُ ْزهَة

قــانــون
اتهام :تُهمة
اثر انگشت :بَ َص َم ُت أَصابع
اجرای حکم :تَنفی ُذ ال ُحکم
اجرت املثل :أُج َر ُة املِثل
َف إلـی
احالـه پرونـده بـه قاضـی :إحالـ ُة الــ َمل ِّ
الـقايض
احضاریهُ :م َذکِّ َرة إس ِتدعاء
اختالس کرد :إخ َتل ََس
اداره پلیسَ :مخ َف ُر ُشطة/مرک ُز بولیس
استشـهاد محلی[برگه]َ :و َرق ُة إس ِتشـهاد ُمع َت َمدة
ِمـ َن ال َح ِّي

استعالم :إستعالم
إستفسا ِر َّیة
استفساریه:
َ
/إصالح قانون
َنقیح
ُ
اصالح قانون :ت ُ
اظهار پشیامنی :إشهار بال َّندَ م
اعاده حیثیت :ر ُّد اإلع ِتبار
اعــراض بــه حکــم صــادره :إح ِتجــاج علــی
الصــادر
ال ُح ِ
کــم ّ
ُ
ضابط تَفتیش/تَ َح ّري
افرس تجسس:

َومي
اقدام علیه امنیت ملی :تَآ ُمر ِضدَّ األمنِ الق ّ
انشای حکم :إنشا ُء ُحکم
ُ
إطالق َساحِ َسجین
آزاد کردن زندانی:
آزادی متهم :إفراج عن م ُـــــ َّتهم
آمار گرفنت از دارائیها :إحصا ُء أموال
بازپرسُ :مس َتجوِب
بازداشت شد :أُع ُت ِق َل
ُ
تفتیش بَیت
بازرسی منزل:
بایگانــی اســنادُ :مســتو َد ُع وثائــق  /أَ
رشــیف
ُ
ُمســ َت َندات
الـمحکوم علیه
بخشش محکومَ :عف ُو
ِ
بدهکار :غَریمَ /مدین
بدهی :دَین
برائت از جرم :بَرا َءة ِم َن ال َجریمة
َحص َمرسحِ ال َجریمة
بررسی صحنه جرم :ف ُ
بلوکه کردن دارائی ها :تَجمیدُ أموال
بنـد محکومـان به اعدام :زِنزانـ ُة املحکوم علیهم
باإلعدام
به اجرا گذاشنت مهریهُ :مطالَ َبة قانون َّیة بِالـ َمهر

کــارهــای انـســان
ف ــِـ نَتفاً الحا َجب
ابرو برداشت :نَ َت َ
اتو کرد :کَ َوی ــِـ کَ ّیاً
اجاره داد :أ َّجر
إجاره کرد :إستأجر
اجازه دادَ :س َم َح ـ َــ َسامحاً
اجازه گرفت :إس َتأ َذنَ
اجرا کرد :نَ َّف َذ/طَ َّب َق
احرتام گذاشت :إح َرت َم
احساس کرد :شَ َع َر بـ ...ـ ُـــ شُ عوراً/أ َح َّس بـ...
اخرتاع کرد :إخرتَ َع
َف َم َع ...يف ...
اختالف داشت با...در :...إخ َتل َ
أخم کردَ :ع َب َس ــِـ ُع ُبوساً
ادا کرد[فریضه/نقش را] :أدَّی
/...واص َل
ادامه داد :إس َت َم َّر يف
َ
ارایه داد :قدَّ م
از او رس زد :صدَ َر عنه/بَدَ َر منه
از پا افتاد :أُق ِعدَ /أَصا َبهُ ال ُعقاد
از پسش بر آمد :تَ َکَّ َن ِمنهُ
أص َل ال َو َر َم
از جا کند[غدّ ہ را در آورد] :إس َت َ

الباب
از جا کند [در را]َ :خل ََّع َ
الس َّن
از جا کند[دندان را کشید]َ :قل ََع ِّ
از جا کَند[درخت را] :إق َتل ََع الشَ َجرة
از چشمم افتادَ :سق َ
َط من َعیني
از حقش کوتاه آمد :تَناز ََل َعن ح ِّق ِه
َس ــَـ خَسار ًة
از دست داد/باخت :خ ِ َ
فات األوان
از دست رفت[فرصت]َ :
از دست رفت[دارائی] :ضَ ا َع ُ
املال
از دستش در رفتَ :فل ََت من ی ِد ِہ
از دنیا رفت :فا َر َق الحیاة
از روی زمین برداشت :إل َتق َ
َط من علی األرض
از قصد [کاری را ] کرد :تَ َع َّمدَ ...
از کار انداختَ :عطَّ َل
از هوش رفتَ :ف َقدَ َوع َیهُ
ازدواج کرد با :...تَ َز َّو َج من...
اح
اسرتاحت کردَ :
است َ
استقبال کرد[از نظری]َ :ر َّح َب بــ...
یف
استقبال کرد[از ميهامن] :إِس َتق َب َل الضَّ َ
استوار کرد[گام هایش را]َ :سدَّ د خُطا ُه

