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 الف 
 

احمق، دیوانه؛ یو ~، هر چیز وے غئڤ  -۱=اَباته
تے یاذد، یو لهقت= او احمق استتت، هر چیزی ه  

حمتتا،تت، ؛و ؛  -۲بته زبتانم مآ دیتد، میدویتد؛  
بشتهند گه؛تت دے نه ههمت، ~ مه لڤڤ= اگر گ  
خوب را نمآ ههمآ، گت  ؛و  را نزن؛ احمقتانته؛  

بآ  - ۳احمقتانته استتتتتت؛  نتد تو کتار ~= کتار تو -تو
ت، نته   رود ا ا  ز ا ا ابتاتهتت ستتتتت  هتایتده، بیهوده؛ و 
وے= من بآ هتایتده رهتا، او را ؛یتدا ن ردا. ا.  

؛چه.  خت
= احمق، بآ ه ر، تنبت؛؛ ~ ددا ،تے ،ین کتار  اَباا 

چیداو= کار کردن با ددا احمق مشتت ؛ استتت؛ یو  
لت  ~، خو ؛ولے ب نئستتتو=او ددا بآ ه ر استتتت، 

 کرده است.ا. ههواک، هاوا، ساذه.   ؛و؛ خود را گا
تنباآ؛ ا  وے  ےاَبااا  بآ ه ری،  = حمتتا،تتت، 

ت=از بآ ه ری او همه   بتر ستتت اتباخے یېن ه  تت خت
 خبر شدند.

 = اسفناک، غریب، بدبخت، ضعیف.یِبال، اِبال
 = ابتدا.ابتدا

 تنب؛. =بتراََ

َتب  اَبتَر ت تو نتآت= توَ ب ~ بچهتت َتت َت = تنبت؛؛ 
 استآت.ا. ش ا، تتمبت؛.بچه تنب؛ 

 تنباآ. =بترےاََ

َتد خوان، کستتتتتی ته خوانتدن را نو  اَبجَادَ ن  = اب
 یاد میدیرد، کا سواد.

 = ابَد)حساب ،دیا َربآ(.اَبَجد
؛ ~ کتار= کتار ابتدی؛ تتمته نڤا  دایمآابتدی،    =بادےاََ

ست= ناا شما ابدی مآ ماند. ~ته   ر 
نېن=  -= دستت م؛ ~ ته ا  یتی سا ذ َاَب بڤستت ک 

اتبذتستت" را از ؛وستت گاو َور می نند؛  "تدستت م
 مو ~ کتچود؟= دست م های من چآ شدند؟

 اتبر، ج. اتبرېن=ابر، ابر ها.
ی  تے مو  ذ هتذ هریتب کتار؛ اتبرت  =یجذهاذبر ََاََ

)چشتتا  نفرت داراهریب کار  از   منېدت=  ذ څېا مه  
 من هریب کار را نبیندت(.

 هریب دادن. =ئدذبر َاََ

 هریتتب   ذئتتد=  اتبرت ؛ کالهبردار؛  هریتتب   =بر اََ

ذاد=   ~ متو  تتو  ت را  کتردن؛  کتالهتبترداری  دادن؛ 
هتریتتب   ختیتتتداو=   ~ داد؛  هتریتتتب  مترا  تتو  بترادر 
 ~ ت  بتتتت خت  تتو  ذهتتتذے،  څتتته   ~ متو  تتو  ختوردن؛ 

= اگر تو مرا هریتتب میتتدهآ، تو خودت ےخهر
 هریب میخوری.ا. ههند، ه رېب. 

)،ستتتتمت بیرونآ(؛ارچه  ،ستتتتمت ؛یشتتتتروی=برهاََ

یرونآ) مثتا؛  بتاو؛وم، گایا، چ؛ن(؛  لبتا ، ابره ب
ذج= ابره بیرونآ چ؛ن من   ؛هن ~ کڤنته ستتتتت  مو چت
کهنه شتتتتده استتتتت؛ ~ تیدداو= تبدی؛ کردن ابره 

دتا -بیرونآ لبتا ؛ مو ؛ڤستتتتتتین تهد ا ا=  ~تے مت
ابره بیرونآ ؛وستتتتتتین خود را بتایتد تبتدیت؛ کنا.ا.  

 رڤی.
؛ارچه اریشا؛ ~ ته   ابریشا،  -۱=  اَبرېښا ، َِِرېښ ،

َهاتد څ   نته ستتتتتڤد= ؛تارچته ابریشتتتتتا زود ؛تاره  
ا    -۲نمیشتود؛   ِ   رېیت  ابریشتا، ن  ابریشتا؛ دوست 

رد دهِ، تا،ے اتنڅها= کمآ ن  ابریشتتا بمن  -مو
 بده، کاله بدوزا.

 ِِ ېن ذو ~ ک رته= من  -ند -= ابریشتمآ؛ مواَبرېښا 
تی؛ خو  ~دو ؛یراهن ابریشتتتمآ دارا؛  ن=  -ک  رد ک 

َتتتور    بتتتاو؛تتتوم ختتتود  بتتترای  ابتتتریشتتتتتتتمتتتآ 
تی؛(.   کن)َرمنآ ک 

 هوای ابری. =ابرےََد 
 ابری. =برےاََ
 .سیاه، نیدر  =بَشاََ

 = اباه گری، ابادآ.ےاَبلهََگرے َاَبلَگ
 .اباه =ابله

 =ترسناک، سهمناک.ابوالهول
 = َدَد)؛رنده(.ابوبهک)َب بهک(

 .نواسه =ابیره)َنبیره(

 .،رت کردن =تاوښابئ

ېا ( ابایا َ ابایانائار  َ امتبتتتا ،    =ابایا )ابایاناااارئ َ

ن(.  )تاَی آ  باغچ 
 مطاق برهنه، ؛ای لو. =اپوپَِکال َاپوپَِکلال

 اتوا. =اتن،

 یِ مشت َاف. =چثَِا

 = اثر، نشان، َای ؛ا یا دست.اثر
 دادن، دراز کردن. =ئرتاوثا

 = اَازه دادن.ئدذاِجاَز َ
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 = اَازه گرهتن.اِجاَز َزئښ 
رد=برو برای  -؛ ستت و ~ ت اهب خواَازه= اجاز 

ا تو یت  ا ا ن ر ~ ن ڤ شتتت=  -ارد -خود اَازه بدیر؛ وت
ت  ازت امروز برای خواهرت اَازه نامه نوشتتا؛ اَ 

َتازه دادن؛ ~ مو ن  -ذئتد= ا ز نتقاے ک  رد ذهتذ، و 
َتازه بتده من گت  بزنا؛ تیتداو ارد    ~ا ا= برایا ا
ز تمه رد ذها= برای شتتتتما اَازه رهتن میده ا؛  و 

رد ~ ذه خو، ؛ے دے ،تستتتتتتین انَها= برایا  -مو
 اَازه بده تا همرایم ،وشتآ بدیرا.

= استتتتتنتاد؛ خو ~ ېن مو رد د  ې = ا جَا  َا ججَا 
 اسناد های خود را بمن نشان بده.

متتتایتے=  اِجاتِاِاااایاے َتتت  ا  احتوالتے  َتآ؛  َتتتمتتتا ا  =
 مو،عیت اَتماَآ.

ا جاجاتاےا جَاتا تتے َ َتت َت ا  مستتتتتتتنتتتد؛  هت=  هتاتا    اتا=یتے 
 مستند.
 =اَداد، بابا و نی ان.اَجداد

را= ؛الن  اِجرا َیِجرا = اَرا؛ وېڤ ؛ اهن غت؛ نا اَ 
را  .= اَرا ک.؛ اتگه  شتتان هنوز اَرا نشتتده؛ اَ 
یتتتت، م م ته وے خېز   رط ~ څه نه ک  ی د خو شتتتت
نده ستت و اا= اگر او وَده خود را اَرا  رمت اند یتتت

را  .= اَرا ن ند، ما نزد او شرمنده میشویا؛   اَ 
 ند مو کار ~ س ت= کار من اَرا شد.-م.؛ مو
مسوو؛    -۲اَرائیه؛  -۱  =رایه َیِجرایهجاجرایه َاِ

اَرائیته ،تے تویتد= ضتتتتتیتا    اَرائیته؛ ضتتتتتیتا وے
با    همرای مستتتوو؛ اَرائیه رهت؛ اَرایه ته صتتتت

 یاذد=مسوو؛ اَرائیه صباح مآ دید.
 = اَ؛، هنداا، زمان.اََجل

 نه.= اَنبآ، بیدااَجنَبے
 دیوانه، روی خشن، ،وه نا ؛اک، بآ َق؛.=اِجنه

 هیو. =ث َاچچثاچ

 دیدر، هنوز. =اچگه

 برادرها، رهیق ها، خواهرها. =بچې -اچې  َاه

 غ؛ خر و اس .داصطب؛، =ا تهَ ننه

تنه شده. =ا ته  خ 

ندگے َِ  = دموختدآ.ا  
 = دموخته؛ ا خمهند  .= دموختن.ا  ِهند

 = ادب.ادب
 سرمایه، دارایآ.=ادوا

 سرمایه دار، دارایآ دار. =ادوار

دهن مستتتطی؛ شتت ؛ که ستتن     =ادهښاا  َاده  

 دسیاب را به چرخم مآ دورد.
 چمن. =ادیر

=در؛ حرف اضتاهه ؛یشتین با نشتان دادن َهت اَر
بطرف ؛اهین استتتفاده میشتتود، مانند  ار با =در  

یڤن=در روشان؛ ار دریا=در دریا.  با ؛ ار ر 
 کراچآ بار کشآ.=ارابه

= ارباب، در زبان شتغنانآ ارباب به کستآ ارباب
 گفته میشود که زیر هرمان اهسقا؛ کارکند.

 انَمن کو؛راتیفآ.=ارتېل

 گرد و خاک برف کو .=ی،ثار

=گرد، غبار و بادی ه در اثر سترازیر شتدن ارثی 
 بهمن)بره و ( رخ میدهد.

 = دریای ارخت.ار  َدریا
 .= ناا مح؛ در شغناناَر  
 = دیو مانند.اَرَدنگ

 شباهت.=هذار

 َویچه.=ه  َکهلکذار

 دتشدان.=ن )بجوی(ذار

 میالریا، َر  سوز.=ننجکذار

 خواب دیدن.=یښڅتاوذار

 Rubia:ممی)ناااعلم ااا ااا ااا  رونتتتا =یاااا ذار
tinctorum)  برای رن  کردن تار های ؛شتمآ ،

 از دن استفاده میشود.
؛وستت درخت برای خوراک  =ئوجکذئوئ َارذار

 حیوانات.
 خزیدن. =ارِرښتاو

 = ارزم.ارِزښ
 = ارزان.ارزن 

 = ارزانآ.ارزننے
 مانآ نقام.  = ناا کتاب ؛یغمبر۱ارَژنگ
 =ناا ؛هاوان توران.۲ارَژنگ
=ناا دیوی ه در مازندران همرای رستتا  ۳ارَژنگ

 َن  می رد و رستا دنرا کشت.
 نوع دلوخاکآ.=ارغنجار

 ؛شت.=ارقه

 ،صر، ،اعه. =ارک

 دنَا.=اَر،

 = درمان، هو ، خواهم.ارِن 
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 هر سه. -ِیر -اره
 .) اسباب نَاری(= ارهاره

 (.۳سه) =ارهی

 انَا) طرف ؛اهین(. =ارېد

 سیاهآ دی . =اریز،

= شتتتترا، خَالت، شتتتترا کردن، چید  اِززا:َاِززا
 خَالت کردن.

 بردن. ، لذت لذت  =:َاَززےَچیداواززے

چیزی ته اوا و دخر نتداشتتتتتت، نته  = از؛؛ هر  اَزل
او؛ نه دخر؛ بوده اما کستتآ خبر نبود، یاد کستتآ  
نیستتتتتت. بستتتتتیتار ،تدیا؛ روزے ~= روز از؛) 
روزی ه زمان در دن شتروع شتده(؛ نقاشتے از؛= 

 خدا.
 = ازلآ، ،دیمآ.اِزلے

 ازدنَا، از انطرف.=اَز، َازېد

 از اینَا، از اینطرف.=ازند َازندهج

 اشغا؛ گر.= گهرَاِشغال، گهرَاِژغال
 = تصرف، اشغا؛.اِشغال، اِژغال
= َضتتو خانواده؛ موندېن مو چید اِشااغال،  اِژغال

اَضتتتتای خانواده من چهار نفر  =اند څڤار ا دغا؛
 است.

 تر کردن. =اژئرتاو

 اددهار. =ا َدل َا َدر

 خواباندن)خواباندن کودک....(. =ا ئځداو

 نشستن)چار ؛ایان(. =ا یداو

 ا.از کَ=اسَکه

 از او؛، از ی طرف. =ثاسَیوند

 از. =اس

 حساب.=اساب َاِساب َیِساب

 = اسباب.اسباب
َانور ؛ستتتتتاندار    ِی  آاستتتتب دب  =آبے اساااا 

استتت. تنها دو گونه استتب   قایستتاکن دهر  خواراهیگ
مستق؛    آستیخانواده ز  ِیوَود دارد که در   آدب

،رار   (Hippopotamidae) انیتدببته نتاا استتتتتب 

  آمعمول   آدو گونه شتتتام؛ استتتب دب  نیا .اند گرهته

؛ستتاندار بزر     نیو کرگدن ستوم ؛یکه ؛  از ه
ستتانان  ستتاگونه َفت   ن یتروزننیو ستتند  آخشتت 

دارد و    آکم  ت یکوتوله که َمع  آاستت و استب دب
دهر غرب  در  دنکنتتد آم  آزنتتدگ  قتتایتنهتتا  هتتا  . 

ها و  هستتتتند که در رودخانه  یدبز  مهین  آَانوران
 یَتانوران در درازا نی. اکننتد آم آهتا زنتدگبرکته

  یدر گت؛ و و   ایتروز بتا متانتدن در دب رودختانته  
  ۶/ ۲َتانوران بزر    نی. اکننتد آخود را خنتِ م

متر بانتدا دارنتد. وزن    ۱/۶۶متر درازا و    ۴تتا  
هتا  در متاده اوگرایک  ۱۳۰۰ نیاندیتطور مهتا بتهدن
 و .در نرها است. اوگرایک ۱۵۰۰و 

  آَنستتت  یبه ستتتاو؛ ها  زامه  ایا ستتت؛ را    =اساااپَر،
  آَنستتتت  یهتاکته در غتده  نتد یگوآموَود متذکر م

. واده استتتتت؛را برگرهتته از واده شتتتتتود آم  د یتتول
  یبته معنتا (σπέρμα)آ  ونتانیبته   استتتتت؛رمتا  آونتانی

بال ،    یاستت؛رماتوزود  ایبذر استتت. استت؛را    ایدانه  
  شتتتتتری)گامت( َن  مذکر در ب  آستتتتاو؛ َنستتتت

بتارور    آروم َنستتتتت  بتهاستتتتتت کته    آَتانتداران
تحرک    یدستتته استتت و برا. استت؛را تِشتتوند آم

من در  کتته  را  هروکتوز  در   آخود  دارد،  وَود 
  یو بته انرد   ستتتتتوزانتد آخود م  ی هتایتوکنتدریم

دغاز به    ضتهیانستان است؛را در ب در .کند آم  ؛یتبد 

با    ا،ید ید یا؛ و ؛  از ت ام؛ در  کند آشتدن مستاخته
  ای . اشت ا؛ در ستاخت  شتود آاز بدن خارج م  آمن

َتب نتابتارور   توانتد آاستتتتت؛را م  یدزادستتتتتاز   یمو
از   آ یاستتتتت؛را    د یتتمردان شتتتتتود. در وا،  تول

در بدن استت   ندهایهرا  ن یترآو طوون  نیتردهیچی؛
در   هیاول  آَنست  یهاشتدن ستاو؛  آکه با تخصتصت

  یستاز و بعد با است؛را  شتود آدغاز م  آنیدوران َن
در دوران باو  ادامه   هاضتهیاست؛را در ب  زیو تما

اس؛را    د یها تول؛دوهم  آبرخ  ه  ی؛ا  بر   .کند آم  دای؛

َتانتداران بته     می ستتتتتا؛ ؛  ونیایم  ۶۰۰در همته  
استتتت؛را در همه  َانداران تحت   د ی. تولگردد آبرم
( است. Boule آسیبه ناا بو؛ )به اندا  آدن  ریتأث

ت تامت؛ انستتتتتان از دغتاز تتاکنون    آدن در ط  نیا
َتانتداران متانتده  آبتا،  رییتغآب استتتتتت و در همته  

بار توستتط    نیاول  یوَود استت؛را برا وَود دارد.
   روستتتت و  یو با کمِ م  وونهوکیهان ل  آدنتون

 و .کشف شد. ۱۶۷۷در سا؛ 
 = توبرکاوز شم.ا ست قا
 = درد در داخ؛ َضو، توبرکاوز، سرطان. اِستِقا

  یآخودارضتا  =  :پے خو مهختاومهختاواِساتَِنا ََ
ْاق زدن  ایت و    مردان  یا ستتتتتت منتا  برا  نیهمچن)  َت

 ؛یم  یارضتا  یهااز روم(  زنان  یاستت شتها  برا
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به    یآخودارضتتا  در،یبه َبارت د   استتت.  آَنستت
خود، َهتتت   آانتتداا َنستتتتت  آَنستتتتت  ِیتتتحر

  آَنستتتت  یهالذت   ریستتتتا  ای  آَنستتتت  آختدیبراند
  آو معمووً به اوج لذت َنستتتت  شتتتتتود آاطال  م

َتامتد آم مم ن استتتتتت از   آختدیبراند  ی. براان
اشتتتتتدستتتتتتت  اندشتتتتتتتتان،  و    آمعمول   ا یتتهتتا، 
 ایتاز َماته لرزاننتده   آَنستتتتت  یهتایبتازاستتتتتبتاب 

کردن   ِیاستتتتتفاده شتتتتود.تحر  آاز همد  آبیترک
با دستتت همچون اندشتتت کردن،   آَنستت  ِیشتتر

  یها ت یمتقاب؛، هعال  یآخودارضتتتا  ،آدهکاادستتتت 
دخو؛   یَابه  ت هستند که مم ن اس  آعیشا  آَنس

  یآخودارضتتتتتا  ،آَبتارتب تار رونتد. بته  آَنستتتتت
َتاا ا َمت؛ توستتتتتط خود شتتتتتخ    نیَموماً به ان

 یدلت توستتتتط هرد   ِیاما تحر  شتتتتود،آاطال  م
 بتتا  )معمووً   آَنستتتتت  زمیالبتتته بتتدون دم  در،ید 

  .داننتد آم  یآخودارضتتتتتا  آنوَ  زیدستتتتتت( را ن
استتتتتت کته شتتتتتده نشتتتتتان دادهمطتالعتات انَتاا

َن  مذکر و مؤنت و در   دودر هر  یآخودارضتا
وَود    یآهااستتت، هرچند تفاوت    یرا  نیتماا ستتن

شتتده توستتط دلفرد انَاا  یها؛دوهم  ه  یدارد. بر ؛ا
ً ی تقر  ،یآخودارضتتتتتا  وعیدربتاره  شتتتتت  ینزیک   بتا

  یا چهارا زنان در دورهصتددرصتد مردان و سته
 د یتهوا  انتد.کتار زده  نیخود، دستتتتتت بته ا  آاز زنتدگ

روان  آ؛تزشتتتتت ت بتته    آگتونتتتاگتونت  آ؛تزشتتتتت تو 
 ت یتو ندرم ستتتتتالا اهراد بته هعتال  یآخودارضتتتتتا

رابطه     چدونهیاستتت. هنستتبت داده شتتده  ،آَنستت
و هرگونتته    یآخودارضتتتتتتا  انیتتم  آمعاول-َاتتت 

  ا.  .و  وَود نتدارد.  آروان  ایت  آاختال؛ َستتتتتم

 .:پےمخوممهختعومهختعو
  استتتتر، ؛ارچه دستتتتری برای باو؛وم،  =اساااتهر

 .و ؛تاون کرتآ
 دارایآ دار.=ِندےَاست

 = اسفن .اِسفَنج
ِاه =) نوع گیتاه برای رن  کردن ابرو ها(؛  ا سااااا

، )همچن نداب، نیشتتتتابانِت   شتتتتابانِ ستتتتاود، مت
َت   اهیتتتگت  ِیتتتEruca sativa)    زیتکتتحت ت  ر،یتَتر

  ترانه،یمناطق مد   آاست که بوم  سالهِی  آخوراک
  رانیو ا  هیتاز مراکم و ؛رتغتا؛ تتا لبنتان و ترک

رده )َن ( شتابانِ در ا گونه    ِی  رانیاستت. ستت
دارد که معمووً به صتتتورت    ستتتالهِی  آَاف  اهیگ

سرمادوست   اهیگ  نی. اد یروآم  تزارهاهرز در کش
انواع    یو بانتدروز استتتتتت کته همتاننتد گنتدا دارا

 یشتتتابانِ دارا  یهاو بهاره استتتت. بر   زهیی؛ا
و نامنظا    قیَم  آدگیبر  شتتتده به چند بخم  آ؛هن 

به    ؛یما  د یدرشتتتت به رن  ستتتف  یهااستتتت و گ؛
  یها از خط  یابا شتتب ه  آبه صتتورت  ؛یما  ایزرد 

  ه  یتشتتتتتابتانتِ در ته   از .رد بته رنت  بنفم دا  زیر

  یهتا هتا و بر . گت؛ و دانتهرنتد یگآستتتتتاود بهره م
،اب؛ استتفاده هستتند. مزه  خا  و    آشتابانِ همد

سرد   یغذاها  ریساود و سا  یدن برا  یهاتند بر 
و    اد یت ز  ن یتامیو یمناستب استت. شتابانِ دارا

  د ی خاطر نبا  نیاستتتتت و به ا  اد یز  ترات ین  نیچنها
مم ن    رایدن را خورد ز  زا  یاد یز  ریروزانه مقاد 
 بدن بدذرد.  یمَاز برا  ترات ین  زانیاستتتت از م

اطراف   آدر باوچستتان و نواح  رانیدر ا  اهیگ  نیا
بترخت  شتتتتتود آمت  اهتتتت یتتتختزر    یایتتتدر در    آو 

اهواز،    َتان،یکرمتانشتتتتتاه، دذربتا  یکشتتتتتتزارهتا
. در د یتروآم  زیو َنتد  ن  زد یبوشتتتتتهر، تهران،  

شتتتتتابتانتِ را کتِ کوج ها    ،آدر هتارستتتتت  ای،تد 
دچارشتتده به َرب را   یو بدن شتتترها  دند ینامآم

 .و .کردند آبا دن چرب م
ل  مباشر، کنترولر. =اسهَو 

 امسا؛. =اسید

 امساله. =اسیدینج َاسیدَنینج َاسیدَنننج

 = اسیر.اسیر
اشتتارت  -۲؛ َالمه، اشتتاره-۱=اشااار  َاِشااار 

 ذئداو= نشان دادن)با دست(.
 = اشتباه.اِشتِبا
 = شتر.ا شت ر

ِ ر   Struthio  َامآ   نوا= شتتتتترمر )ا شاااات ر
camelus .) 

 = اشتیا.اشتیا
بدَن ، بدذات، = اشتترار)مفرد شتتریر(،  اَشاارار

تبتتاه تتار، خب بتتدکتتار، بتتدکردار،    ت،یتتبتتدَمتت؛، 
ظالا، مفستتده   ،آستتتم ار، ستتندد؛، شتترور، شتتق

 د.اباد. .ناب ار ،یَو، موذ 
 = سرگردانآ.ا شکېلِدگے
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را  نه    ت = سترگردان؛ وے یے یارا شاکېلدے ست 
چو، ~ یو   د= او را کسآ سرا  ن رد، سرگردان 

 بود.
= َشتتوه، ناز، کرشتتمه، َشتتوه  اِشااوه َاِشااوهَگر

 گر، ناز گر، کرشمه گر.
تهمت زدن، خَالت   =او َاشاائر َاشاائر ئرتاشاا

 دادن.
 تهمت زن، نیم زن، َن  انداز. =اشئریج

 ؛ریروزه.=نننجَاښیبِینج َاښیبننج َاښیب

 = اصالح.اِصالح
 را )نها؛، درخت(. -۲ریشه، -۱=لهاِص
دڤا ~ تے ته در  ولصاااا َ = اصتتتو؛، میتود؛ چ 
سو؛.ذ هذ   ے؟= با کداا میتود در  میدهآ؟ ا. و 

 = اطاَت.اِطاع 
 = اطراف.اَطراف
 = اظهار.اِظهار
 اَضا. =اعضا

 َالآ. =اعالچے

 هیاهو، کارها. =اغِځرد

 هریاد، ناله ) از خر(.=اغداو

 بیهوشآ.= اغما، اَغِا
 سروصدا) درَریان بازی های کودکان(. =اَغنِځ

 دبسه) ورا َفونآ(.=افبنس 

 ،صر.=افَدربادن،

 اسباب. = ابزار،اَفزار َابزار
 =اهسو .اَفسوس
 =اهسون، حیاه، نیرن .اَفسن 

  هتتاخورک آمتتاه=؛رنتتده هفتتت رنتت ؛  اَفښااااان 
و بتا َثته کوچتِ تتا    ؛رنیاز ؛رنتدگتان رند  آگروه

در راستتتتته   رهیمتوستتتتط هستتتتتند که در ستتتته ت
ها در ستتراستتر اند. دنستتبز،باستتانان ،رار گرهته

  ای ها در بر ،د دن  شتتریب  آَهان ؛راکنده هستتند ول
گروه    نیا  یهاگانهستته  ی. اَضتتابرند آبه ستتر م

تتت از    ی هتتا ختورک آمتتتاهتت  یهتتتارهیتتَتبتتتارتتنتتتد 
و    ،آ درختتت  ی هتتتاختورکآمتتتاهت  ،یارودختتتانتتته

  دهنتتده  ؛یتتتشتتتتت   هتتانی. اآدب  یهتتاخورکآمتتاه
  ۹۰به    ِینزد   هستتتند.  انیخورکآماه  رراستتته  یز

ا ا  نیگونتته در  دارنتتد.  ؛رنتتدگتتان    نیگروه ،رار 
بانتد و    یهتابزر ، نوک یستتتتترهتا یدارا آهمد

  یهتا کوتتاه، و دا  یشتتتتت ت؛، ؛تاهتاو مخروط  زیت
ب  میرشتتتتتتهیر دارادن  شتتتتتتریهستتتتتتنتتد.   یهتتا 

خود هستتتند و    یروشتتن بر ؛رها  یهایزیدمرن 
 و .دو َن  وَود دارد.  انیم آهر  کم
 ،وت، توان، ام انات.=افضال

 اهغان. =افغن  َاوغن 

 اهغانستان. =افغننِستن  َاوغننِستن 

 َذر و معذرت کردن، متقاَد کردن.=افقوِ َهللا

ک کَوېااذداواََ   اَفکااَ =گره  گره انتداختن)گره  فکااَ
 میشود(.ریسمان که به دسانآ باز 

 کار و زحمت زیاد.=افَکنه

 = چتاآ.اِفالس
؛ای لو، بدون َراب)؛وشتتتیدن موزه بدون  =افالق

 َراب..(.
 وغر. -افالک
 = کشاده ) اندشتر کالن در اندشت(.افلقه
 = چست و چالک، زرن .افنن 

کاراَفیا ؛ هر چیز لڤ داو ارد څه   د، دشت ار= َآښاِ
او= هر چیزی ته برای گفتن دشتتتتت تار وے لڤ تد 

 باشد. 
 =اهیون، تریاک.اَفیو 

د َووِد  = هفتا.ا، وو د  ا(؛ ا  د  ۷= هفت)اِ 
 =ابره) بخم بیرونآ لبا (.اَِره
 = مشت َاف.اِِښ 
 = َدار کوزه.اِلیز
 = بخاطر، برای.اِې 

 =اهسقا؛.اقَسقال
ندا َ َِ  حتمن، باید. =ک
ندََا َ َِ  =حتمن، باید.ثک

 برادر.= اکه
 = اگر.اگه َاَگر
مبیدن، ؛= اگهنتاو  وشاندن.ت؛یدن، چ 
 = یدان.اِگن 

 بدذار درامآ)صاح( باشد. =لَاِن اََ

 = ایالج، چاره.اِالئ
  وانیح  آگرگ  ایگرگا   ؛  گر  ستتتت =ح. اَلتای

ستتت  و گر    یریگستتتت که از َفت   یادورگه
 Canis) آَتا کته ستتتتت  اها. از دند یتدآم  د یت؛تد 

lupus familiaris) گتتتر    یارگتتتونتتتهیتتتز از 
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؛     رود آبه شتمار م (Canis lupus) یخاکستتر

به شتتتمار    زیاز ستتت  ن  یرا نداد  آگرگ  توانآم
ها به  ستتتت   آنستتتت؛ تمام  ن هیدورد. با توَه به ا

 آستتتد  ،آگرگ  رستتتد،آاز گر  م  یآهارگونهیز
خود به    ِیَد نزد   ۵استتت که خون گر  را از 

َانور    نیا  درید   آهارست  یها. نااارت برده باشتد 
دد ر  استتتت   »گر  ستتت     نی شتتتتر یب.  و ستتتت

 آزنتدگ  تایمتحتده دمر اوت یتدر ا هتاآگرگ ت یتَمع
کشتتور در ستتا؛   نیدر ا  هاآ. شتتمار گرگکنند آم

  آهزار بردورد شتتتده که برخ   ۳۰۰حدود    ۱۹۹۸
  ی. برا برنتد آهزار بتاو م  ۵۰۰منتاب  دن را تتا  

  آرا با ستتد   یمعمووً گر  خاکستتتر  آگرگ  د یتول
  ایتمتاننتد )مثت؛ درمن شتتتتت؛رد  گر   یاز ندادهتا

( َفت یآماوموت دوستتت ا  ای  آهاستتت   نیبریستتت
  آب ی ترک  آگرگ  آَا که ستتاختار دندن  از.  کنند آم

  یهتا آدگیاز دن   ستتتتت  و دن   گر  استتتتتت، و
از   ِیمم ن استتت به هر    امیو رهتار  آَستتم

؛  هیتتهتتا شتتتتتبدن   آن ی ب میشتتتتتود و چنتتدان ،تتابتت؛ 
 و ..ست ین

 َایده. =بب. د؛:َآلََگندَچیداوَگندَآل
د؛ گتنتتد ؛  دایره حال؛)در بزکشتتتتتآ(=جااایگااهََآل

ندتر  =بته دایره حال؛ انتداختن؛  چیتداو یآ،  ؛هاڤن مت
متتت خو  ا   گ َے نتږځ   گتنتتد   د؛وے    دذےبیر   

ز بیر  گذشتتتاند و  ندریآ بز را اچود= ؛هاوان م
 به دایره حال؛ انداخت.دنرا بعدن 

  آنتاا گروه  (نوَآ از َقتاب )کورکور  =لغاا دکاََ

  انی ،وشت  رهیمتوستط َثه از ت  یاز ؛رندگان شت ار
  یها زردچشتا( استت. کورکورها با با؛  انی)شت ار

  انی ش ار  دریو دا دوشاخه از د   دارهیدراز و زاو
  یشتتت اند. رو ها هاهستتتتند. نر و ماده دن  زیمتما

از وشتتته    شتتتتریو ب  ستتتازند آم  انهیدرختان دشتتت
  یبنتد در طبقته  کورکورهتا  .کننتد آم  هیتتغتذ   وانتات یح

ز  آستتتتتتتتتیز دو    و Elaninae رختتتانتتواده  یتتدر 
Milvinae   م از   رنتتد یگآ،رار  ؛رنتتده  چنتتد  و 

نتتتامت Perninae رختتتانتوادهیتز کتورکتور    دهیتتهتا 

انواع    نیترشتدهاز شتناخته  اهی. کورکور ستشتوند آم
ها    اهیستو کورکور با؛  یآدنهاستت و کورکور حنا

نتاا    کورکور.هستتتتتتنتد   رانیا آبوم  دریدو گونته د 
که   باشتد یم  یاریزراستوند بخت  ؛یا  فیاز طوا  آ ی

  نارونیمنطقه تخت کاشتتان د  ذهیدر شتتهرستتتان ا
ساکن هستند و به زبان    نهیَبا  دباد رو؛  نهیگرد؛

 و . . نند یصحبت م یاریبخت یلر
 ی َا کردن گاو های دو خانه برای کار. =لغاواََ

 دلو.=لغَنجالاََ

=خوی کردن، وهتا کردن؛ بته  چیاداو  لفَا ا َ   ا لفَا 
 ~= با وها.

 سرو صدای باند.=لال اََ

 ؛رم، خیزم. =لالز َاالزاََ

 نامرتب، بآ نظا.=ل،َقَچراََ

 کردن.=گی  پله لهاََ
 = بعضآ، ،دری، کمآ.یِلهڤ، اِلهڤ

َتتتاتتتمتتت)دلتتتوچتتته  =آلاااوچاااه  Prunus  آنتتتاا 
cerasifera) َتاتمت)  متتترادف  Prunus آنتتتاا 

divaricata)) از خانواده  دلوها که   ستتتتت یا  وهیم

دن   آوحشت  یهاگونه   .باشتد آم  ایارو؛ا و دست  آبوم

کوچِ هستتتند    یباند و درختها  یشتتاخهها یدارا
. درختت رستتتتتد آمتر م  ۱۵تتا    ۶دنهتا بته    یکته بانتد 

درخت   یهااستتتتت. طو؛ بر   ریدلوچه خزان ؛ذ 
درخت   نی. ارستتتد آم  متریستتتانت  ۶تا    ۴دلوچه به  

استتت که در هصتت؛   یآهادرخت   نیاز نخستتت  آ ی
. دغاز  دهد آشت وهه م  انهیبهار در ارو؛ا و خاورم

ً یتقر  رانیدرخت در ا  نیا  یآشت وها اوائ؛ استفند   با
و    درن یدرخت ستتف  نیا  یهاماه استتت. شتت وهه

  متریستانت  ۲  ؛ر هستتند که ،طر دنها حداکثر به  ؛ن
هستتتته    یدرخت، دلوچه، دارا  نیا  وه  ی. مرستتتد آم

و    رستد آم  متریستانت  ۳تا    ۲به    وهیاستت و ،طر م
باشتد.  آم  آ،رمز استت و خوراک  ایرن  دن زرد 

در اواخر خرداد متاه    رانیدرختت دلوچته در ا  وه  یم
دلوچه به صتورت    درخت   .شتود آم  دهیکامالً رست

  نی از انواع ا  آبرخ  .شتتود آم دهید   اریبستت  آوحشتت
 درید   آو برخ  نیریشتتتتت  یهتاوهیم  یدرختت دارا

دلوچته    درختت    .ترم هستتتتتتنتد   یهتاوهیم  یدارا

و از   باغهاستتت   یبرا  ی؛رطرهدار  آنیدرخت تزئ
درستتتتتتت کردن مربتتا   یدن در ارو؛تتا برا  وه  یم

کمتر به    وهیم  نیا  رانی. در اشتود آم  یبرداربهره
  شتود،آنشتده مصترف م  یصتورت خاا و هردور

با ته انواع ترم دن را لته و خشتتتتتِ کرده و بته  
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ترم مزه به بازار    یآغذا  یهاصتتتورت هراورده
 و ..کنند آَرضه م

 =ت ه سرخ رن  تیره.لن اََ
 ؛نیر. =لیاکاََ

ِااجَاک دراا برای    ، هوا  = ستتتتتوا یتا ستتتتتومته، ا هت 
ممکعیمنیافدرامسامعیاِفِدرامم  . )نصتوار ها استتفاده میشتود 

کهممماساااا میعهیانعلمگممEphedra sinica:ممنیبهمالت

اس .مممنیچممیدرمطبمسنتممشتریبممشیکعربردمامروز

بزماساا .مامت ع ممممشیوابسااتهمبهمسااردهمرمعهیگممنیا

ه اع مهولمموردماسااااتداعدهمدرممعهیاگمنیکاهمامرودمیم

ممدیاباعداااااد.مازمدمبودهممع یارانیهنادواممینیدمممیهاعنییآ

افدراممنیکهمامرودمیمممیقومممت ع همماممیدانعسازبع 

ممیهعمزبع مممیدرمبرخمرایبعدد،مزممیه ع مهولمبعستعن

بادا ممکیانزدممیزیچمعیاهولممممعهیاگمنیهنوزمبادممیرانیا

نورساااتع مافدراممممه مینعمممیهندمممیهعومزبع ممندمیگویم

 وپ.(م.خوانندمیسومهمممعیرامسولم
امتا ؛ امتا  ؛ئختتتاو = امتا  ،  = نوع دلتدهاِااا 
 ؛ختن.

 = بَایآ چیزی، کسآ.ائاِب
َتا کتار کردن بتاوی  شتتتتتری آ،  = َانباازاِبااز ی 

 زمین.
 = انبور)وسیاه نَاری(.اَِب ر

ر     ایا ر   ارچه،  = اِبَښاا  َانبښاا  ستترو   ایو 
از   ستت یا( ستردهJuniperus   آناا َام)آکوه

از   میکه دربردارنده  ب  انیسترو  رهیت  انیرده  نادو
  م ره  یگونه  متفاوت استتتت و در ستتترتاستتتر ن  ۵۰

و    قایدهر  آباران  یهااز شتتمالدان تا َند؛  آشتتمال
و    انتهیتتتا ختاورم یو مرکز  آشتتتتتمتال ی تایاز دمر

َتات گونتاگون رو  ایتمتالیشتتتتتمتا؛ ه   می در ارتفتا
  یا و درختچه  آدرخت  سه  یگونه  دن در سه د   ۵دارد.

 و . .شود آم اهت ی رانیو خزنده در ا
= واحد اندازه گیری وزن برای گندا تقریبا  اِبن 

 کیاو گراا . ۸۰
َِچے  .شرابآ سار سینه، ؛رندهنوع ح. = ا

  ناک که آشتر،  آ)هارست  آگ الب=  اِِرو  َاِِرود
(  شتد آگفته م  زین اترمود،  گذشتته به دن اتمرود،در 

از خانواده    ها،یااستت گادار از رده دول؛ه  آدرخت
ز  انیتتتگتتتاستتتتتتتترختتت از  ختتتانتتتواده   ریتتتو 

  ،آ نوع گالب  چهار   .باشد آم (Maloideae)دهیمال

  ، هور؛ و بارلت سترخ(D'Anjou) بارلت، ددنَو

کتته   ۸۰۰َن  حتتدود   نیا  در گونتته وَود دارد 
گتونتتته  آبتعضتتتتت شتتتتتتتامتتت؛  یهتتتااز   متعتروف 

communis, persica, pyrifolia, syriaca  

  ایت  آمعمول  آوَود دارد. گالب   ussuriensis و

که    بتاشتتتتتد آم communis َمتاد از گونته  آگالب

دارد و اغاتب    آستتتتتند  یهتادبتدار بتا دانته  یهتاوهیم
  آاز گالب   یدریانواع د   اما   .دارد   دهیشتتت ؛ کشتتت

معروف استتتت   یآایدستتت  آوَود دارند که به گالب
  آاستت. در مناب  دلمان   ب یست  هیها شتبکه شت ؛ دن
انتد.  البرز ذکر کرده یهتارا درکوه  آمنشتتتتتأ گالب

  یهتا دن در َندت؛  آانواع مختاف گونته وحشتتتتت
  آا  یو مازندارن وَود دارد که در زبان گ  النیگ

زبان  خ  و ستتن  خوج و در    به خوج  آو تالشتت
ت  ا معروف آمازندران  و .اند.به )تا ا( س 

 = کاکا.اِک
 = زمین حاص؛ خېز.ثاِو

 ایمان. -اِِن 
 = با اَتماد، با احتراا.ِج َذاِې
ې  =امید.ذاِ 
ې  = امیدوار.وارذاِ 
استتتتتا ختا )متت.(،   -۲درختت انتار؛    -۱=  اَناار

ا، نارگ؛، گ؛ انار، اناره.  اناربېد 
 = از چوب انار.اَناِر 
 = هموار، راست.اناق
َتات  تَپن   اَنباار = َیتد در دخر روز درد کردن غا

 بعد از خرمن کوبآ.
 = انبار، َای انباشتن غاه یا چیز دیدر.اَنبار

= انباری، دردی ه از ی سا؛ به سا؛ دیدر اَنبارے
 مآ ماند.
َتات بعتد اَنباارییاد = درد کردن انبتار، درد کردن غا

 خرمن کوبآ.
 اله بزبان ؛هاوی.= بزباله و گوساَنبن 
= صتتتتتدا، رانتدن متاهآ بطرف تور  اَنبن -اَنبن 

 ماهآ گیری.
 = تناب برای کم کردن بی؛.انجه 
 = انَاا.۱اَنجن،
 = اسباب؛ کار ~= اسباب کار.۲اَنجن،
 (.Ficus carica= ب. انَیر)ناا َامآ  اَنجیر

 = گرهتن.انجیڤداو
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 = بره ی ساله.انځن،
،ستتتتتمتت دی تدان  =چتاه خورد در  اَنادځیځ،  اَنځیځ

ِ چتاه چیتد  ات  َتات؛ اتنځیُ، ځ  ختانته برای انبتار غا
څار تیر چهنېن خو، ک زه کتیتتت  ک ن  اند ل  دے ک 
ریتتِ ،تتے   نېن گڤر، دتذ وے غئڤ شتتت ا ک  ،تے ارت

مڤږځېن= چتاه خورد، گوشتتتتته یے از   "اتنځیُ"  ږ 
دی تدان ختانته را چقور مآ کننتد، کوزه ی ؛ر از 

را با گ؛ بستته  غاه را در دنَا میدزارند و سترم 
 می نند. 
= کوزه برای ندهتداری چتارمغز، زرددلو انځی 

 خشِ.
 = خیاط.انڅهڤیج
 = دوختن.انڅیڤداو
ِاه ؛ یتا گو در بتاا یتا  انادا   اتنتداهته  .=متالیتدن گت 
 دیوا؛.
 = اندک.اَنَدک
 = انداا؛ ،هد ات اتندڤا= ،د و انداا.اَندن،

 = اندیشه، گمان.۱اَندېښه
 = تر .۲اَندېښه
 = برخاستن، خیستن.اندیدوا
 = نرا شدن.انَفڅتاو
 = گیر ماندن، بند ماندن.انَگ تاو
 = اندای .اَنِگرېز
 = اندایسآ.ےاَنِگرېز

 = اندشتانه.انِگښ َِنک
 = اندشت.انِگښ 
 = اندور.اَنگورذ، اَنگور
 = رای دهنده.یجذهداوازَ
 = رای دادن.ذئذاوازَ
 = دواز.اَواز

 اوستا)کتاب مقد  زرتشتیان(.= اَِوستا
افاغان  اوغانناېا ( َ ئ َ ج.  اوغان )َ اهتغتتتان)   =

 اهغانها(.
 = اهغانستان.اوغننِستن  َافغننِستن 

 = او،ات، زمان.اوقا 
 = او؛.اول

 = سرگردان.اولهق
ښاااااپاه = دلتده از درد گنتدا، ارزن، بتا،ال و  اوېجَ  

 ،روت.
 = مداخاه گر.اوېج

 = دویزان کردن.اوېزداو
 ان.= دویزاوېزن 

شتتتت ؛ خطاب به  -۱=   بَچا-چې  َاه-بَچې  َاه-اه
بتچېن، تمه  -کستتآ؛ بچه ها، ای شتتما، بشتتنوید؛ اه

َتا استتتتتت؟؛ اه -نهن کتچهتد؟ بچته هتا، متادر تتان ک
ارد اتنَېتت =ای شتتما از دستتتا  -بتچېن، مو ذ ستتت 

ز ا ا غتت؛ ستتتتتېر= بچته هتا من  -بدیریتد؛ اه بتچېن، و 
ذېد= بتچېن، ن ر ته بارڤن  -هنوز ستتتتیر استتتتتا؛ اه

  -۲رادهر؛ -بشتتتتتنویتد، امروز بتاران میبتارد. ا. اه
ب بې زېبت  -ای، خدایا، خدای من؛ اه َت َت چېن، یتا 

بتچا خو، مهذ -خدایات او چقتدر بآ زیب استتتتتت؛ اه
؛ نته-غهڅېن ات= یتا ختدا، این دختران  -ېن غتت ستتتتت 

را،  -و، یئ-ئرا، ې-و، اه-له، اه-هنوز نرهتند.ا. اه
 را.-راد، اڤ-یئ
هتا، رهیق   را= برادرا-اه؛  ادر، رهیق= اه بررا-اه

 ها.
 = برادر ها، رهیقان.رادهر-اه

 = امید، منتظر ماندن.اهرز
 = بخشم) گناه(.انف
 = سرد.ایاس
 = ََاه.ایال

 = ستون هقرات بین بیاِ شانه.اینغے
 اتیڤا= ایاا، َید.

 = َشن.این،
 اتیڤمې = َیدانه.

 = دب خانه، ساحه زیر دسیاب.آبَ ننه
ی ته دب َم  می ننتد یتا  ئدب دان، َتا=  آبَدن 

 َم  میشود) در ،و؛، کوزه، چاه(.
= بآ حتد دبیتاری زمین کته خستتتتتاره مآ آبَدېڤ

ندتا یاد= دبیاری زیاد به ،ستتتمتآ  رستتتاند؛ ~ مو د 
 از گندا خساره رساند. ا. دب سوز.

 .دست م  =س )َدس َبېله(ذ َآبَ
شتین( َای   = )تاَی آ  دب+  آبَښای  َآ َښای 

 ؛ایده خانه.دبرو در 
 = دب رو، باا.آبََغل 

= غریب، مستتتاهر، بآ وطن، مردا اند آبَِگرِدښ
د سده باور ادے ~ ددا  ته َهاد موی سفېد سڤد= 
من به این باور استتتند که غریب زود موی ستتفید  

 میشود.
 = غریبآ، مساهری، بآ وطنآ.ےآبَِگرِدښ
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 = مهره های سفید و شفاف.سیف -آبک
َاَبالکَ  ناورے  -وغر کردن؛ اک. =  آبالک  ا د ی 

 مو ؛ څے ~ چوږج= دببازی بچه مرا وغر کرد.
= چوب ای ته زیتاد در دب مآ متانتد؛ ذار  آبنوس

ا انتد لتت  څته دے رېتد، وے تته ~ لڤ ېن=   یتتتتتت
دنرا  بمتتانتتد،  زیتتاد  داختت؛ دب  در  و،تی تته چوب 

 دبنو " میدویند."
 = بب. دب یین.ښی -آ 
 = معاوا، نمایان.آ 

 رَد و بر . = گ؛گ لَ-آتَِښک
 = رَد و بر .آتَِښک

= ،د باند، ددا دراز څه  ېد، دج ته وے لڤ ېن=  آئ
 ددا ،د باند را~ میدویند.

 = مال، َالا دینآ، معاا.آ ن 
 = دداب، رسا.آداب

 = ددا خورآد،َ ار
 = ددا.آد،
 = ددا مانند.رهنگ-آد،

َِک  = ددمتِ، ددا خورد.آَد
 =ددمدری.آدِگرے

 َمعه.= َمعه، روز آدینه
= درایم، تزئینتات، دکوراستتتتتیون،    دئاذآرا َآراََ

درایم ک. تزئین ک.، دکوراستتتتتیون ک.؛~ خو  
 د= درایم کردن.ئذ 

ت آرایے تراب ستتت  = او،ات هراغت، و،ت؛ یو ستتت 
نتد نته  ت د= دو ََاته کرد و  -ئتد وےذ خو، ~ گهت   

 و،ت برای گ  زدن نداشت.
 = درشیف.آرشیڤ
~  ته   ےَتِ)هازی(؛  ڤ= اتحرا )چوبآ(؛  آره،

خو، ما دیر زېن اا= احرا را بیار و این ستتتن   
دا ~ تو   ت ا-تے ستتتېن اا، د  -را باند کنیا، تو مت

انتد ځے= متا بتایتد بتا احرا تو را بانتد کنیا، اگر -نته
 نآ باند نمآ شوی.

 = دراا.آرن،
 =درامآ.آرنِے

 = یِ نوع ؛ان .آزادهَپَلهنگ
ریُ،  آز   و ذ = ستتتتیخِ ؛ای مر ؛ یه بشتتتتهند زت
خ نته   راږد= دن گو     ت ېن وا انتد، یته تته اتچتت -دز 

بستتتیار خوب استتتت او دو ستتتیخِ دارد و هیو  

شتتتتت ستتتتتت نمیخورد، چ ~ انتد غاته ~= خرو   
 سیخِ کالن دارد.

 =دزمایم.آزِایِښ
 = دزمود.آزِود
 = دسایم.آسایښ
 = دسایشآ.ےآسایښ
 = دستان، مزار.آستن 

  ای   رهیشتتف  =یَجک َآسااِن َِچ یَجکآسااِن َِچ 
 آستتتیکه دگرد   آورو به نوزاد َانوران  ای  نهیکرم

( گفته  ستتتتتانیکام؛ دارند )مانند حشتتتترات و دوز
به حشتتره بال     آشتتباهت  وی. شتت ؛ دن هشتتود آم

  آ  ی ولود یزیه  رات ییتغ  آسینداشته و از نظر دگرد 
شتود.  آرا متحم؛ م  آ،اب؛ توَه  آشتناستخت یو ر
و شت ا   نهیمعمووً سته ،ستمت ستر، ست  رهیشتف در

  ای و رد  آزندگ  طیمشتتتتخ  استتتتت. از نظر مح
وروها هو  العاده متنوع هستتند. حشترات   یآغذا

  ب یتو تخر  هیت،تدرت تغتذ   یدارا  آدر مرحاته کرم
نوزاد که از تخا خارج    یهراوان هستتتند. وروها

  کنند آم  هیاغاب بالهاصتاه شتروع به تغذ   شتوند آم
.  کننتد آم  یخوددار  هیتتغتذ از    آمتدتتتا    آگتاه  آول

رشتتتتد و نمو کرده،   هیورو حشتتتترات هنداا تغذ 
  یانداز و ستتت؛  ؛وستتتت   کنند آم  دایحَا ؛ اد یازد 

  ِی را   یاندازدو ؛وستتتت   انی. هاصتتتاه  مدهند آم
. تعتداد دهعتات نتد یگوآم یورو (Instar) ستتتتتن

  آمختاف، متفاوت ول   یهادر گونه  یانداز؛وستتتت 
گونه معمووً ثابت است مدر در موارد   ِی  یبرا

  ری گرما و رطوبت و ستتا  ریکه تحت تأث  یآاستتتثنا
  ری مم ن استتتتتت تعتداد دن متغ  آختارَ  طیشتتتتترا
باره    نیحشتتترات در ا  نیترشتتتاخ    از  .باشتتتد 

ها و  ها، ستتتوستتتِ؛روانه  یهابه خانواده  توانآم
حشتترات   نوزاد   .ها( اشتتاره کرد دوباون )مد 

  نی والد   هیاز نظر شت ؛ شتبرا که   آستیبدون دگرد 
ترنتد ؛وره )بته  بوده و تنهتا از نظر َثته کوچتِ

مانند حشتتتترات   نامند آ( مNymph   آستتتتیاندا
 و .ها.متعاق به خانواده  ما 

 = سن  دسمانآ، شهاب سن .آسِن َښېد
 = دسمان.آسِن 
 دسان. -آسن 
 دسانآ. -ےآسنن

 = مریض؛ بدبخت.ِج ذاذآسې َ
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تے  - بتدبختآ؛ ~ وے= مریضتتتتتآ، غا، آساااااېا 
 ه ری؛ت= بد بختآ باویم دمده.

تر ، وحشت، تر  دادن،   =  ےََ َآسېپےآسېپ
ز ا ا ~ وے چود= من او را  وحشتتتتتت دادن؛ و 

-  .= تر  خوردن، ا  وے  ےترستاندا.، دستې؛
ت= از او بچه ها مآ   ذ یېن ده بچداه دستتتې؛ے ستتتت

 ترسیندند.
 =؛ریشان، بآ ه ر، احمق.آسېِه
 ضخیا.= دندان ۱آسیا
 .= دسیا)،اره(۲آسیا

 =دسیایآ.آسیایے
= واحتد انتدازه گیری و،تت بته استتتتتا   آشَپ  ت 

ېن یے ~ زور چور، یے  ذ ی بتتار دم ؛ختن؛وهتت
گر نته  -ت یتار اد= دنهتا یتِ دم ؛ختن  ذ ېن ا  ی تد 

 با ها مسابقه کردند، کسآ برنده نه شد.
َرک َآشَ ااَرک = ؛یم بنتد برای اطفتا؛ در آشَ  

 خوردن.و،ت غذا 
=لعنتآ)ح.(؛ ېآ مهر  تو ستتتتتاختت دم آشَداد

د   یتت  بتته توت؛ ازڤدے  دادے ردت= لعنتتت و مر  
ندتا دڤند خوږج ادے؛ اچت ذ و   ج، ذ رې  -نه  ت   دے د 

ستتتتتت= از اینطرف گنَشتتتتت  دنقتدر  ~ دېڤ ک 
 خورده که هیو نمانده، لعنت و مر  بر دینهات.

 =لعنتآ)ح.(.ےآشَداد
 =دم.آش
تحفه یے برای خاطر گفتن  = انعاا یا  افسننه-آش

 اهسانه.
 = دم بدون رشته.ښ  -آش
 .= دشتآ ک.  آښ 
د   ~ همستتایه گڤن    -ېن ا کذ = دشتتتآ، وهآښاا 

 ادے =انها دنقدر همسایه های خوب استند 
 = دشتآ، دشتآ د. هدذَے ََآښتےآښت

رفََ رف َآښااااَ = خبر، گ ، خبرد.، گ  هدذآښااااَ
د تته ههمتت دے= برایم  ذ ~ دے  رستتتتتانتدن؛ اد، یت 

اد= مرا ذ خبر رسید، او خبر دارد، مویے م   ~  
 نیز خبر کرد.

رف صتدای خفیف، صتدای ؛ا؛ نتخچیرمو~    =ےآښااَ
د خو،-؛ا ب د= دهو صتتدای ؛ای مراشتتنید   یے یتت  ز 

رهه.  و؛رید. ا. ؛ا، ؛ای ی 
 .اتهیا. ا.= دش ارَاَفیاَ کارآښَِ

 ا.ه، دش ار= دش اراآښکار َآښکاره

=دشتنا، دشتنا  آښانایې َآښانا یلَ ََآښانا َئ آښاناگن 
 یان.

 = دشنا داری.آښنادارے
 .= دوستآ، دوستآ ک.آښناگے َآښناگےَ 

 دهت زده، بال زده، دسیب دیده. ذاذِج =َآفَ 
یتتتتتت آفَا  =دهتت)مرض نبتاتآ(؛ دهقڤنېن تته ک 

ک( دهت لڤ ېن= دهقانان  بېمارے)س   رخه یت شت ترت
ک( را دهت رخه یت  ها مرض نباتآ)ستتتتت   شتتتتتت ترت

 میدویند.
 = دهت، بال، دسیب.۱آفَ 

 = دهتابه)برای دست شویآ(.آفِتابه
د ، د  ک.یااداوآق َآقَچ ، از حق و حقو   = 

؛؛ات یتتتتاه ا  وے خو وزیرے ~ محروا کردن
چود خو، هیے وے چود= ؛ادشتاه وزیرم را د  

 کرد و او بیرون کرد.
 =بب.ات،سقا؛.َسقال-آق

آِلبااالے  Prúnus )نتتاا َامآ دلوبتتالو=  آلبااالے َ

cerásus). 
رزه  ِ بخاطر مح ا   = تیر خانه متصت؛ به دیوار،آ

و ته    ؛وشتتتم های چوبآ باا؛  نده داشتتتتن اته شتتت 
ستتتتا = و حاو استتتتا  ت د ؛   دیوالذ و گه ~ وېذ   ذ و 

 دو تیر دیدر به امتدار دیوار خانه میدذارد.
و  هللا، ستتتتالا و َایِ    = دمین  ِ َهللاېهللا َآََِ َ ېآِ

ناورے یاذد برای دب بازاناحتراا   ؛ هر چهآ یتتت 
ُ ار یتا  َزایے  ات ~ څه نه لڤ د، وے ته   - چاوې

ن مآ دیتد و امین هللا   دب بتازیېن= کستتتتتی ته بته  ک 
 َزایآ به دب مآ اندازند.  راندوید، او 

 = دواره.آواره
م م ؛ېیتواز ارد   تیر کم آ یا دومآ؛=  آوهښاک

؛ ازآ انتد ب  یتِ تیر کم آ= برای بتال ن متا  ذ ~ وېت
ک   د، دتذ ~ وے رد وېذېن= و،تی ه   وو  دے ب ر 
تیر برایتِ بود، در زیر دن یتِ تیر کم آ دیدر 

 .مآ دندازند 
 = دویزان.آوېزن 

= ؛شتتتتیبان، حمایه؛ وېڤ اند ~ گه آوئ تهَگارے
 ن ست= دز دنها هیچ   حمایه نمآ کند.

 دهِ، چونه.= آَهک
بااا ر  دهن ربتتا، مقنتتاطی ؛  آه َ  ایتت   یمغنتتاط= 

نشتان دادن ؛است     یاستت که برا  یاواده  ستایمدنات
ب ار    آستتتتیمغناط  دانیماده به م  آ روستتتت و؛یم
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  نی ماده را نستتبت به ا  آستتیو هاز مغناط  رود؛آم
نمونتته    ی. براد یتتنمتتاآم  یبنتتد ؛تتاستتتتت  دستتتتتتتته

استت    یهرومغناط   یهاز مغناط  ن یترشتدهشتناخته
خود   ررا د   آسیمغناط  داری؛ا  دانیکه در دن ماده م

و    واینیکروا، دهن، گتادول   ت؛،ی. نکنتد آم  َتاد یا
  آاند. البته همه  مواد ؛استخ دستته  نیاز  شتانیادهایدل

.  دهند آار خود نشان م  آسیمغناط  دانیدر برابر م
و    شتوند آم  دانیَذب م   یمانند ؛ارامغناط  آبرخ
رانتده   دانیتاز م   یامغنتاطیتمتاننتد د   درید   آبرخ

  یتر دهیچی؛  یهاها رهتار درید   آ. برخشتتتتوند آم
  آ؛وشتتمواد ،اب؛ چشتتا  آبر برخ  دانیدارند. اثر م
  وا،ی نی. دلومنامند آم   یها را نامغناطاستتت که دن

متاده   ِیتانتد.  دستتتتتتته  نیهتا ازم ، دب و گتاز
را دارا باشتتتتد   آستتتتیحالت مغناط  نیچند   تواند آم
بر حتالتت   دانیتدمتا، هشتتتتتار و شتتتتتدت م  رایز

 و . خواهد بود. رگذاریتأث آسیمغناط
 دهسته.-= دهسته آستهَ-آیِسته َآستهَ-آیِسته

 = دهسته.آیِسته َآسته
 = بب. وایمه دار.آیِهَدار

 =بب. وایمه.آیِه
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