
 

 گشت به صفحه الفبا رب                                            1                               شغنان   سیمایاداره نشرات   سرورشاه ارکان،
 

 ذ
 

 .= نجارتئښیج ارگذ

 .= چوب ارگذ

 .= چوبیارِگنَکذ، ارِگنذ

 .= موی) بز(اښڅذ

 .= موی داراښِڅنذ

 .= دود دذ  

 .= دود َدخ-ےدذ  

 .= دور، دور ترَرکےذَ ، رذَ 

 .=دست، دست هاستېنذ  ، ستذ  

= درحااتیی، ااارا ، اساااای ا اد ذپت -چے-ستتتتتتذ  

 .ااری

 .= آب دست َښڅ-ستذ  

 .= دسییستَکےذ  

 .= دست به دست ستذ-مے-ستذ  

 .= ته دیگښتذِ 

 Paraگیاه، ساگ ببا))  -۱ب. =   فَڅکذ  ، فَڅکذَ 

Cinoglossum denticulatum)رهیاااتااا  -۲؛ 

ان    ناااسااااااهیبوراژ  ایااگاااوببااا)   :  ی ساااای)بااه 

Boraginaceaeسااارده و    ایجنس   ۱۵۶ ی( دارا

باا    یع ف  اهاا)یاگ  شاااایریگوناه اسااااات. ب  ۲۵۰۰

گاااه  شیر  یهاااارک   ایاا  یادرخیچااه  یمااانناا ، 

  چی م مورً گرب) ماار     یآذ بااررونا ه هسااااینا . گا 

ها  . گ کاود یها باب ماسات اه با کافو ا کا ) گ 

ان . ااساه گ  میشاف  اب منظم و  یم مورً دو جنسا

و م مورً همپوش    وساااایاهی   ایااااساااازرد آباد    ۵

.  اساااات وساااایهیگ زرد    ۵  یاساااات. جا  گ  دارا

  ها هیع د اسات. بسااک رو به داخ  و م ۵ها   رچم

کاااادا انا .  یحااو ساااا ید   یاغ ا  در اااعا ه دارا

آ) مانن  گ   راموکاااام نف ،    یهااب گونه یت  اد 

گاااوببااا)، ساااا دارو  دارو،  نااهیگاا     ،یی هماااور 

آتفانا و گ    و ،یوترو یساااپسااایا)، ه   ،یابن وته

اااکاااایاه   یع ف  یهاادر انااره   یتزئ یبرا  یعساااا 

آبار دهن ه، چسااپن ه)مانن (؛ ه   -۳وپ.؛ .کااود یم

ساا، ، یو ته  ا پ  م مو ساااد= اگر م  برو ، او 

(: ذو  ،  څذ څن ،  څذ ::   څباب بم  می چسااپ . . نڅَ:ن

  څذو  ، بڅذڅ ::بڅذو  .

 .= تیسی )کت وذِ 

 .= حشره، انهکیجکذَ 

 .= د مذ  

 .= یفی  ی دی رمذ-پے-مذ

 . = دن ا)ندۈنذِ 

 .(۲دو) =وذ

 .= دو اات ت جهک-وذ

 .= دو ببانه، گپ بد) به دو ببا)ِزڤهک-وذ

دهن ه؛ نا  پ= نا  دهن ه؛  ول پ= ول    -۱=ذهذیج

   ر بور، نیرومناا ، جن ی)حیوانااات(؛-۲دهناا ه؛  

اساامت دو  ام ت  -۳؛  ذهذیج ښاایج= گاو جن ی

 مانن : ښور پ= تحری  انن ه.مغ ق 

و  - = ر بور، نیرومنا ، جن ی؛ اڅکذهذین، ذهذهن

ن  ذهذی  بُچ= بز تو جن ی اساات؛ ذهذه  ژاو -تو

با تای = گاو)ماده( جن ی اب  شات سار م    اب مو بڅ

 گذکت.

 .= دوغۈغذ

 .= اتاته دوغ دارخ ښپه-ۈغذ

 .= دوغ جور ارد)میزد-ۈغذ

 .چی )، جمع ارد) =یڤداوذ ،ۈڤداوذ

 .= گن   بریا) ک هۈنذ

 .= دانه، تخمهۈنجذ

 .= دیو، دیوانهېِونذ، ېوذ

)دیو  = بی ادب، بی تربیاه، بی دسااااپ ی کچذِ -ېوذ

 .ه(تیسی  

 .= نخود وحشیَښند َمر، ِرڤنَدک-ېوذِرڤند، -ېوذ

 .= دیو مشنگښکمَ -ېوذ

 .=  ارو) گاو ، مال(یدذ

 .= جنگئدذ

 .= اشی )  ارو تیژد-یدذ

 .=  ارو هموار ارد)چید-چهږ-یدذ

 چیا  -نڅښااااانم ذئا  چان    ن ارد)؛ا= جناگ  چیتد-ئتدذ

نڅساااات= دتی ی)نشااااانه( برای جنگ ارد) وجود  

 ن ارد.

 .= جن جو رهگئدذ، رگَ ئدذ

 .= اجاوه برای  اروِڅمود-یدذِڅمو، -یدذیدوار، ذ

 .= جنگ ان ابیجذوې-ئدذ

 .= داسئرڤذ

 .(Marten= ح. سمور)ئږگذ، ئږدذ، ئږذ

 .= درخت توسئږځذ
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 .(۱۰= ده)یسذ

 .(Avenaدوسر) = جوئَسکذ

اب  یا( ساردهJuncusساابو )ب.  =  واښ-ئسَتکذ

تا    ۲۲۵ رهیت   یاساات. ا  ا)یسااابوئ رهیاب ت  اها)یگ

  یدارد اه در اغ   نواح  کاااف یگونٔه گن م  ۳۰۰

ما جادااا)  ناواحا  یوتا  ناا ،یارویمارواوب    یدر 

 .وپ نادرن . یریگرمس

 .= سوراخ سوب)یفذ

 .= چی )، جمع ارد)ۈڤداوذ، یڤداوذ

 .= حشره، انهکیَجکذ، یَککذ، ۱یکذ

 .نمفی= خاک ۲یکذ

 (.۲)دو -یۈنیذ

 .= هر دویۈنهکیذ
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