ذ
ذارگ تئښیج= نجار.
ذارگ= چوب.
ذار ِگن ،ذار ِگنَک= چوبی.
ذاښڅ= موی( بز).
اښڅن= موی دار.
ذ ِ
ذد= دود.
ذدے-دَخ= دود.
ذَر ،ذَ َرکے= دور ،دور تر.
ذست ،ذستېن=دست ،دست ها.
ذستتتتتت-چے-پت ذ= درحااتیی ،ااارا  ،اساااای ا اد
ااری.
ذست-ښَڅ= آب دست.
ذستَکے= دسیی.
ذست-مے-ذست= دست به دست.
ِذښت= ته دیگ.
ذَف َڅک ،ذف َڅک = ب-۱ .گیاه ،ساگ ببا(( Para
)Cinoglossum denticulatum؛ -۲تااایاااره
گاااوببااا( یااا بوراژیناااسااااااه (بااه ان یساااای:
 )Boraginaceaeدارای  ۱۵۶جنس یا سااارده و
 ۲۵۰۰گوناه اسااااات .بیشاااایر گیااهاا( ع فی باا
ارکهااای ریش مااانناا  ،گاااهی درخیچااهای ی اا
بااررونا ه هسااااینا  .گا آذی م مورً گرب( ماار یچ
اسات اه با کافو ا کا ( گ ها باب میکاود .گ ها
م مورً دو جنسای و منظمان  .ااساه گ میشاف اب
 ۵اااساااازرد آباد یاا یوساااایاه و م مورً همپوش
اساااات .جا گ دارای  ۵گ زرد یوساااایهاساااات.
رچمها  ۵ع د اسات .بسااک رو به داخ و می هها
اغ ا در اااعا ه دارای دیساااا حااوی کاااادا انا .
ت ادی اب گونههای آ( مانن گ راموکاااام نف ،
گ ا گاااوببااا( ،سااااینااه دارو ،هماااور دارویی،
بن وتهای ،ساااپسااایا( ،ه یوترو یو  ،آتفانا و گ
عساااا ی برای تزئی در اناارههاای ع فی اااکاااایاه
میکااود.وپ.؛  -۳آبار دهن ه ،چسااپن ه(مانن )؛ ه
ساا ، ،یو ته ا پ م مو ساااد= اگر م برو  ،او
باب بم می چسااپ  . .نڅَ ن (::څذو  ،څذ نڅ  ،څذ ::
څذو  ،بڅ څذ ::بڅذو .
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ِذکت و= تیسی (.
ذَکیجک= حشره ،انه.
ذم= د .
ذم-پے-ذم= یفی ی دی ر.
ِذندۈن= دن ا( .
ذو= دو(.)۲
ذو-ت جهک= دو اات.
ذوِ -زڤهک= دو ببانه ،گپ بد( به دو ببا(.
ذهذیج= -۱دهن ه؛ نا پ= نا دهن ه؛ ول پ= ول
دهنا ه؛  -۲ر بور ،نیرومنا  ،جن ی(حیوانااات)؛
ذهذیج ښاایج= گاو جن ی؛  -۳اساامت دو ام ت
مغ ق مانن  :ښور پ= تحری انن ه.
ذهذین ،ذهذهن= ر بور ،نیرومنا  ،جن ی؛ اڅک-و
تو-ن ذهذی بُچ= بز تو جن ی اساات؛ ذهذه ژاو
اب مو څببا تای = گاو(ماده) جن ی اب شات سار م
گذکت.
ذۈغ= دوغ.
ذۈغ-خښپه= اتاته دوغ دار.
ذۈغ-میزد= دوغ جور ارد(.
ذۈڤداو ،ذیڤداو= چی ( ،جمع ارد(.
ذۈن= گن بریا( ک ه.
ذۈنج= دانه ،تخمه.
ذېو ،ذې ِون= دیو ،دیوانه.
ذېوِ -ذکچ= بی ادب ،بی تربیاه ،بی دسااااپ ی (دیو
تیسی ه).
ذېوِ -رڤند ،ذېوِ -رڤندَکَ ،مر ښَند= نخود وحشی.
ذېوَ -مښک= دیو مشنگ.
ذید= ارو( گاو  ،مال).
ذئد= جنگ.
ذید-تیژد= اشی ( ارو .
ذید-چهږ-چید= ارو هموار ارد(.
ذئتد-چیتد= جناگ ارد(؛ا ن نچا نڅښااااانم ذئا -چیا
نڅساااات= دتی ی(نشااااانه) برای جنگ ارد( وجود
ن ارد.
ذئد َگر ،ذئدگهر = جن جو.
ذیدوار ،ذیدِ -څمو ،ذیدِ -څمود= اجاوه برای ارو.
ذئد-وېذیج= جنگ ان اب.
ذئرڤ= داس.
ذئږ ،ذئږد ،ذئږگ= ح .سمور(.)Marten
ذئږځ= درخت توس.
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ذیس= ده(.)۱۰
سک= جو دوسر(.)Avena
ذئ َ
ئستک-واښ= ب .ساابو ( )Juncusساردهای اب
ذ َ
گیاها( اب تیره سااابوئیا( اساات .ای تیره  ۲۲۵تا
 ۳۰۰گونهٔ گن میکاااف دارد اه در اغ نواحی
مارواوب جادااا( مایرویاناا  ،وتای در ناواحای
گرمسیری نادرن .وپ.
ذیف= سوراخ سوب(.
ذیڤداو ،ذۈڤداو= چی ( ،جمع ارد(.
ذیک ،۱ذیکَک ،ذکی َجک= حشره ،انه.
ذیک =۲خاک نمفی.
ذییۈن -دو(.)۲
ذییۈنهک= هر دو.
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