ق
قابِل= قابل ،با استعداد ،هوشیار ،توانا.
قابِلے= هوشیاری ،توانایی.
ُ
قاتِل= اصرررارکردن ،فااشرراری کردنز ُوم ا و
گهپ تیر ~= من به گپ ود فااشاری میکن ز یو
ِمس مو تے ~ ،فے دِگره نره-لۈڤرد= او ه برا ی
من اصرررررار میکند و دی ران را سرررررمن نمی
کندز قاتِل س =.اشررار روردن ،نیرویومورخ ود
نشران دادنز مو تے ~ مه سره ،مو-ند اس تو ښرا
نِسرررررت= مورت را بمن نشررررران نرده ،من ام تو
نمیترس .
قاز= ح .قام.
قاا = -۱قرا مین ،قراج و و مینز اه رال ،د
ڤرار قرا ارد انوره= ای مرامرا ،ام قرا مین
ب یرز مو ِبرذهن قرا ڤِ ُرښرررررت= قرا مین من
شکستز -۲ح مونیومارفیچخ ربابز مهذېن َرباب
قا = این ها ح مونی رباب استند.
قااِااا ا  -لۈڤا = وانردن بنرد برگردان ،تَه یرلز
ِ
قاشررر  -لۈڤد-ته ُوم ِمس ڤهرذی = من ه واندن
ِ
بند برگردان را میتوان .
قاِاااا  -لۈڤیج= کسرررریکه بند برگردان یا تَه یل
ِ
می واند.
قاِا ا لۈڤ او= بند برگردان ،تَه یلز به
قاِا ا ا ِ
ِ
بیرتهرایی کره در فرایران هر بنرد ام یرک شرررررعر یرا
سرررررروده تکرار میشرررررود بنرد برگردان یرا تَه یرل
میگویند .وپ.ز مٲ سرررام لۈم ا ات تمه مٲ
قاشررر لۈڤېت= ما می وانی و شرررما بند برگردان
ِ
قاشرر ته َب َند لۈم ا = بند برگردان راوماخ
کنیدز ِ
ب ند می وانی .
قاِاَرے = کاشرغری ،باشرنده شرهر کاشرغروشرهر
کاشرغَر وبه اویغوری :قهشرههر ،به چینی،喀什 :
به فینیینKāshí :خ یک شررهر واحهای اسررت و
مرکم شرهرسرتان کاشرغر ،یکی ام شرهرسرتانهای
ناحیه ودم تار سررررینکیانگ در شرررررمال رب
چین اسررت .کاشررغر ام شررهرهای
ومهوری
کهن چین برهشررررمرار میرود و بره مرواریرد وراده
ابریشر نیم م هب گشرتهاسرت .فهناوری این شرهر
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

 ۲۹۴٬۲۱کی ومتر مربع اسررت .بر فایه رمار سررال
 ،۱۳۸۲ومعیت این شرهر برابر با  ۳۵۱٬۸۷۴تن
بودهاسررت .مبان مردمان کاشررغر ،مبان اویغوری
و فامیری میباشررررد .وپخز مو-ند یے قاشرررهَر
بِذهن ڤَد= من یک مین کاشغری داشت .
قاضااااے -۱ =۱قاضرررری ،وکیلز قاضررررے س=.
قاضری شردنز اسر اذومذ.خز قاضرے ،قاضرے
بیک.
قاضے =۲نا مهره بمرگ تسبی.
قافِیه= قاایه.
قاق ۈن= وای شک با ع ف ک  ،دشت شکز
یَ ارد واښ نِسرررررت ~ ،یَ انرد = در رنورا ع ف
نیسرت ،رنوا دشرت شرک اسرتز ِید مو ڤار َل
د ~ اند  ،تر ِون هل د یاس= اسررررپ من در
وای شک است ،رنرا به ون ل ببر.
قاق=  -۱قاق ،شرررکز  -۲سررر ت ،کهنهز چای
َل نِسررت-ات ،قاقَث َگرذه یَسررت ،ڤه تو-رد-ر؟-
قُ ُغُ ،وم ا ُ نَو ود= چای هنوم نیسرت ،نان کهنه
اسرررررت ،برایرت بیراور ؟-تشرررررکر ،من همین حرا
ورد ز قراق ج =.قراق  ،.،شرررررک .،ز قراق
س =.قاق  ،.شک .
قاقرے =  -۱بسرریار قاق ،بسرریار شررک ،س ر تز
مو-رد دِس ~ فۈسرررت بکار نِسرررت= من اینهسر ر
فوسرت سر ت کار ندار ز  -۲بسریار رز اسری َدت
تو ~ گهښچ= امسال بسیار ر شدی.
قاق-لینگ= سراق فاز سراق ب شری ام اندا تحتانی
اسررت که بین مانو و مچ فا قرار گراتهاسررت .دو
اسرت وان نام ،نی و درشرت نی در سراق فا قرار
دارند .عصب ها ،رگ ها و ماهیچه های متعددی
در سراق فا ووود دارند  .سرتون مرکمی سراق ام
دو اسرررررت وان بره نرا هرای درشرررررتنی وتیبیراخ و
نام،نی وایبو خ تشررکیل شرردهاسررت .درشررتنی
همرانطور کره ام نرام فیردا اسرررررت اسرررررت وان
بمرگتر سرراق اسررت و قسررمت اع نیروهایی که
به سراق وارد میشروند را تحمل میکند .نام،نی
در کنار درشرتنی قرار گراته و ه در با یعنی
نمدیرک مانو و ه در فرایین یعنی برا ی مچ فرا برا
اسررت وان درشررتنی مفصررل میشررود .وپ.ز فے
سرت= تا سراق فا در
ښرف ُ
قاق-لینگ-ېڅ ار ِممهذ َ
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ممین رق شرررردز فَ َد قاق لینگ ِجنِ ذاذ = رنوا
تا ساق فا برف بارید.
َ
قااقیناه= رز ِیرد ~ ڤرد= اوومرث.خ ر بودز ذو
سررر رت= دو ووان ر بره
~ ِووۈن-ېن فے تیر َ
طرف با راتند.
قااال =۱توده ای ام چهررار دانرره چهررار مغمودر
برامی طفننره بره اراصرررر ره  ۱۰-۵متر رنهرا را
میمنندخ.
قال۲ا قین-ات قال= قیل وقال ،گفت و شرنیدز تمه
قین-ات قال ا َچث ُکل نه سرۈد= قیل وقال تان هیچ
نذ نمیشودز قین-ات قال ج =.قیل وقال .،
قای ه=  -۱قایدهز  -۲رس  ،ریین.
قایل ،قاییل=  -۱مناسرب ،سرامگارز -۲در اعتدال،
درسرررررت ،برابرز یے فراذ قراییرل  ،یے فراذ تهن ے
مو-رد ِکښررت= در یک فای برابر اسررت ،در فای
ښرڤا
دی ر برای تن ی میکندو بوتخز نَ َمک ار َم َ
قاییل= نمک در شوربا برابر استز یَ تو فۈستین
مو-رد قاییل= فوسرتین تو برای برابر اسرتز و
قرایرل-تےوقراییرل-تےخ= بره تنراسرررررب اوز قراییرل
اَنویڤداو=اندامه گراتن ،امتحان کردنو فوشرررریدن
کف یا لباس برای امتحان کردنخز د کهفښ َد
فرراذ تیر قرراییررل انورره= این کف وچوبیخ را برره
تنراسرررررب فرای انردامه ب یرز قرایرل ج ،.قراییرل ج=.
انردامه گراتنز قرایرل یتراو ،قراییرل یتراو= برابر بودن
دوسررک گه ه ِښرر َچند
در اندامه ،برابر بودنز ِ
قاییل ته یاذد= کمی دی ر ببری ،برابر می رید.
قربااا ِ ،قبااا  ،قابااا = توربرره انموررار کردن،
احسرراس شررر کردن ،بیمار بودنز اه-ذه ،گوښررت
هر ،یا قَبا َبت اس د ؟= ای بچه گوشرت ب ور،
یررا ام رن بیماراسرررررتیز قَبرراب ج =.بران ی تن
انموررار ،تحریررک ،اذیررت ،قهرز قَبرراب س=.
تحریرک  ،.قهر .ز جیرېن فے همر ِد َگر ره
اقارت ِکښررت=
ُوکېن ،وی َمک ته قَباب سررۈد وَ ،
وقتیکره سرررررن هرا را برا ه میمننرد ،ویمرک قهر
میشررود و داو ودشررنا میمندز نمیر لۈڤد اند ته رد
قَباب نه سۈد= در بمله گویی رد قهر نمیشود.
قابا = بب .قَباب.
قربااات ،قربتااات= مرنررگ ،سرررررریع ،چررابررکز بررا
اسررتعداد ،تواناز یَ ښررهر مرد یے رهنگ-گه،
سرررحد مرد دېڤېن تے قَبات= این مرد شررهری
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

یک رق دی ر اسررتند ،مرد سرررحد مرنگ تر و
چرابرک تر اسرررررتنردز یو دۈنرد قَبهرات رد = او رد
چابک اسررررت ز یِد ووره و یے ذسررررت قَتے
قَبات ،ښررریوے اڤۈنت و ،و که ے ِمبېنت=
ووره حتی با یک دسررت رد مرنگ اسررت ،گاو
را چفه کرد و سر را برید.
قرباتے= مرن ی ،چابکی ،توانایی.
قربرت= یه ،قشررررر ،ردیف ،قطار ،میز َد لېف
~ انرد َد مون ِربے= سرررریرب را در می لیهراف
بمان.
قربرته= وم ک مات مغ در معنی یه یا قشرز -۱
یرره بررا ی یررهو بررا ی همرردی رخز  -۲منمل،
طبههز ذو قَبَته مح ه= انه دو منملودو منملهخ.
قربرل= حصرار ،نرده ها ،دیوار ،محاصررهز مو باغ
~ نِ ُ ښرت= حصرار باغ من چفه شردز قَبَل چیداو=
حصرررار کشررریدنز و قَبَل ج =.احصرررار گراتن،
دایره وی احراطره کردنز مرد ېن نُر و براغ ~
چود= مرد براغ ود را احصرررررار گراتنردز قَ َبرل
ذئد= دایروه وی احاطه کردن ،محاصررره کردنز
نَ چیرېن-ېن یت و ،بعردېن ~ وېم ذاد= رهو ها
رمدند و بعدن رنها را محاصره کردند.
قر رب ال-جااا ااه= وررای برای محرراصرررررره حیوانررات
وحشررررریز محرل بود وبرا چهرار فرایران اه یز مرال
ات سررررتۈر اس قَ َبل-واگه-ند تیمد= مال و گاو
ام محل بود وبا میروند.
قر ربل-ږېو= محاصرره حیوانات وحشری در شرکارز
شکار کردنز لپ ِج ِن ه ڤېد ،سٲو ا نَ چیر ~=
اگر برف میاد باشد ،بروی برای شکار رهو.
قربول= -۱قبول ،فررذیر وفررذیراییخز قَبول ج=.
قبول  ،.،فذیراتنز ښرُ من سرٲو ،یو ته ~ ِکښرت=
ارردا بررو ،او ترو را مریرفرررذیرردز اس ترمررره چرهری
اِمتحۈن قبول چود= ام شرررررمررا کی امتحرران را
فذیراتز قَبول س =.قبول شدن.
قابه اے= ن ین دار ،با سررنگ قیمت بهاودر مورد
ان شررترخز -،ه مو ~ ِچ ه بېد= رن ان شررتر ن ین
دار من گ شد.
قابه= ن ین ،سررنگ قیمت بهاوان شررترخز ِچ ه ~=
ن ین ان شتر.
راکس ارومررایررهخ،
قربے ،قربې= مشررررررت ،رملونر ُ
موذیز ~ گهپ= گپ ناشایسته.
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قربیله= قبی ه ،تیره.
قرپ= ش ر  .محک بسررتهو م ال .دروامهخز یِد دِڤے
~ ره ڤېرد ،ښرررررو تره ار د چیرد نره دېرذد= اگر
دروامه محک بسته باشد ،باد دا ل انه نمیشود.
قااپ= -۱یرک ورعره ،یرک قرتز اه تهرت ،یے ~
گره واین نره بِرئم یرا؟= ای برابره یرک قرت واین
دی ر نمی نوشری؟ز  -۲کمی ،قدریز ری مما ،یے
َم و ِرمین ارد ذه= ای ممررا ،قرردری
~ بِ
شرررریروسررررینهخ برای د ترت بدهز قُپ ذئد= قرت
کردن ،نوشریدنز مے ښروڤد قُپ ذهذ= این شریر را
ښرڅ
بنو ز قُپ ج =.رب در دهن گراتنز شر  .یو َ
قرُپ ِکښرررررت ات ،فَ َر)وفُر)خ ذیرد= او رب در دهن
می یرد و فا میدهد.
قاپااق= انردا رت ،فرترابو چیمی برا ی کسررررریخز
سرور اند شرینتاو اَڤېن ِچدۈ َک ای مردینه-ره ُ
ه ڤِد ،یو َو تے ~ وېذد= در عروسررری ب اطر
نررده اگر کرردا من برای مردی و رمررد او
برا ی وچیمیخ گره مدگی فرتراب میکنردز قُفراق
ذئرد= انردا تن ،فرترااتنز اه-ذه چیم مو قَنردېن قتے
قُفراق ِد یے؟= ای بچره چرا قنرد هرا را برا ی من
فرتاب میکنی؟
قاپااق-ذئا = انردا تن دارتوبرامیخ ،انردا تن کمران
و نیمهودر برامی و ونرگخز سرررررور انرد ُگ نئرذېن
سرر َدسرته
و ،ڤاروېن دِوېن ېنُ ،گ جامد ات َ
و تے وېرذېن-، ،و قُفراق-ذئرد= در عروسرررری
گوسرررررالره را می رذارنرد ،اسرررررپ هرا را میردواننرد،
گوسرراله وام ترسخ میدود و با ی رن نیمه فرتاب
میکنند ،اینرا بنا "قُفاق-ذئد" یاد میکنند.
قر رپچرنااگ ،ر قر رپچتنااگ=کوشرررر کردن ،محمررت
کشرررریردن ،موا برت کردنز دۈنرد قَفَ َچنرگ ِکښرررررت
اد َ ،دلیل نِسررررت= او رنهدر محمت میکشررررد که
دلیررل نررداردودر موا بررت اوخز یۈد انررد جیم ارد
ښرڅ
قَفَ َچنگ ِکن ا  ،یېد اند واښ ارد ،یَ اَندویَ َمندخ َ
ارد= اینوا با هیم محمت میکشرری  ،رنوا با ع ف
و طرف دی ر رب.
قرپاز -۱=:قَفُم ذئرردز بررا دسررررررت ضرررررربرره مدن
ریتمیکیویکنوا رتخ برا ی گونره هرای فر ام هواز
نهن امې قَفُم ذاد اتِ ،رمین امۈد= مادر در رنوا
با ی گونه های ود میمند و د تر در اینوراز -۲
عشررررروه گرری کرردن ،نرررام کرردن= چریرم َقرفرُم
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

ذهرذ ؟=برای چی نرام و عشررررروه میکنی؟ز =۳
شو ی کردن ،بمله گویی کردن ،شادمانی کردنز
ِیرد ِمق دِڤېسرررررت و ،دۈنرد وهرت-تره قَفُم َد ارد
ذه = او دلتنرگ مع و میشرررررود ،و ب راطر همین
برای او شادمان میکن .
قرپَون= ت ه ،دا .
قرپرکےا قرپرکے چی او=با کف دسررت وردنوچیم
ریمنرردهز رب ،دانرره ،ررد..خز ِفښرررررتے ~ ود،
ورد و
اَن َ رت=واوخ ت هران را برا کفرت دسرررررت
دچار تن ی نفس شدو در گ وی بند ماندخ.
قرپاه ،قرپپاها قرپاه-نا  ،قرپپاه-نا = یرک مشررر رت
ع ف ،کراهز قَفره-نرد واښ مو-نرد نره-رېرد= ام من
یرک مشرررررت کراه نمرانردز ره لۈد ا ُ اس و  ،قَففره-
نرد واښررررے مو-رد نره دهرک-چودودهکچودخ=
یک مشت کاه برای من نداد.
قِتااو ،قِتتااو= ر مدنو نردیردنخ فنهرانیز چیم
دۈنرد قِتېرت؟ و ئم ِبرذېمرب ېرت= چرا اینهردر
نده میکنید؟ دهن تانرا بسته کنید.
قاتااو ،قاتتااو= ُقرد ُقرد کردنز یو ُچښ ِونراو قُتچ
و ِکنراره= او مراننرد روس بره اطراف او قُرد قُرد
کردز َو َچښ قُتاو نهِ -ښرنے-نه؟= ریا قد قد ماکیان
را نمی شنوی؟
قرتته= ایص ر ه شررده ،تما شررده ،ایواد شرردهز وهذ
سرررررېن تر و حومه ~ ،د تے= رنهرا برونرد بره
حومه ود و تمرا ز قَتتره ج =.تمرا  ،.،نذ
او چود= درو را تما کردی ز
.،ز قَتته-یٲ و
قَتتره س =.تمرا  ،.نذ  .ز مرٲ کرار قَتتره
ست= کار ما تما شد . .قَتن َدث ،تیار.
ُ
ِقترساتِ ،قتترسات= یر منت ره ر مدنو ندیدنخ
ز قِتَسرت ذئد ،قِتتَسرت ذئد= یر منت ره ر مدنو
ندیدنخز یو ِ ذه قِتتَسرررتے ذاد وِ ،مبُد= رن بچه
داعتن نده کرد و گری تز قِتَسرت سرۈد ،قِتتَسرت
سررررۈد= نده دارز تا نَمیر لۈڤېن ات ،د  -ند-ته
قِتتَسرررت سرررۈد= همینکه بمله می ویند ،و برای
نده دار است.
قرترغ=دوغ ،شررررریر برای چرایوشررررریرچرایخز قتیغ
ولهوه ی اارسررری هماره گیخز ~ چای= چای با
شررررریرز تئر ر ات جیو -ر قَتَغ= ر سررررراده را
و داری یا با دوغوبا قتیغخ.
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قاات-قاات ،قاتاه-قاات= تَ َه ُّوع نوعی حرالرت اسرررررت کره
قبرل ام برا روردن رذا ام لولره گوار بره بیرون
دهان احسررراس می شرررود .نوعی احسررراس اسرررت
همراه با حرکت معکوس اندامهای گوارشرر ری که
معرده برای بیرونرانردن چیمی کره در دا رل رن
است ،انوا میدهد .در این حالت انسان وادار به
اسررتفراغ میشررود .وپ.ز قُت-قُت ِکښررت ،قُته-قُت
ِکښتز قُت-قُت تیمد ،قُته-قُت تیمد= تَ َه ُّوع داشتن،
وج و ،قُته-
اسرتفراغ کردنز ُ ب لَپ سرېر
قُت و ند تیمد= او بسررریار سررریر ورد و حا
تَ َه ُّوع دارد.
قرتمه= قاقمه ،یک نوع گ ی باات ان ی با کیفیت
عررالیز یے ~ ِگ ی مونررد ڤَرد= یررک گ ی قرراقمرره
داشت .
قاترن= طوی ره بردون حصرررررار ،ورائیکره چهرارفرایران
ومع میشررروندز قُتَن وېذداو ،قُتَن ذئد= ومع کردن
چهرارفرایران در یرک وراز ِیرد د مرالے قُتَن ذاد= او
چهرارفرایران را در یرک ورا ومع کردز تو د مرال
ُقرترَ ن وېررذ اتُ ،وم و برُ چرهرررک اَنرورهر = ترو
چهرارفرایران را در یرک ورا ومع کن و من برو
بموکَلخ را ب یر .
قرترن ا  ،قرترن ا ر ث؛ قرتتن ا  ،قرتتن ا ر ث= بطور قرراطع،
قراطعرانره ،در نهرایرتونهرایتنخ ،چیمی برای...ووود
نداردوچیمی برای تشررررکری ووود نداردز چیمی
بررای عرررذر رواهری وورود نرررداردخز ُوم ترره
قَتَنر َدثوقَتهنر َدثخ ت ََر نره-سرررررٲ = من چیمی برای
راتن در رنوا ندار .
قرتے ،قرتیے ،قرتئ ،قرتئاث= یکورا ،همراهز مرٲ ا
ماج َد قَتے اس شررررینتاو= ما همرای ام نده
مردی ز و قَتے= همرای ودز قَتے ِسررررترراو=
یکوا شدنز همراه شدن . .اَوې .
قرتئاث(قرتے-ارث)= یکورا ،همراهز امۈد ا مرٲ ~
ترایرد اتره فۈنرد انرد یو ذاد اس مرٲ ِمبرا=ام اینورا مرا
یکوا راتی و در راه او ام ما عهب ماند.
قرتیے= بب .قَتے.
قرچیے= قاطر.
قِخ= ببِ .ک .
قر =بب .قهد.
قرا اق= فونرد وبرا نمراد کوتراه شرررررده  lbیرا  lbmیرا
گاهی در رمریکا #خ یکایی برای ور ومعنی ور
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

مهاومت وس ر در برابر شررتاب گراتن...خ اسررت.
تعریفهررای گونرراگونی برای فونررد ووود دارد.
مرعرررادلهرررا :امررومه فرونرررد را دقریرهرررا بررابرر بررا
 ۰٫۴۵۳۵۹۲۳۷کی وگر میدانند.وپ.
ُ
قا ےت= -۱قدرتز  -۲اسرررر اذومذ.خز قدرت،
ت هللا.
قُدرت بېک ،قُدر ِ
قا اق= چاهز یو ُکمه ذاد ار ~= کومه در چاه ااتاد.
قر رم= قد .
قر -مه-قر = درگیر شرردن ،در حالت مبارمهو م ال
قوشررتیخز قَد-مه-قَد س =.درگیر شرردن ،درحالت
سرت ات ،مو
مبارمه بودنو قوشرتیخز ذو ردمېن ~ َ
ڤِراد وېم ِسرر ر ُرد= دو نفر با ه درگیر شرررردند و
برادر رنها را ودا کرد.
دورت انویڤررداو=
ِق ا ر
وےت= کرردورت ،نفرتز ِق ر َ
کدورت داشررتنز ېښ قَتے ~ انویڤداو نه باات=
با وی و قو کدورت داشتن بی اایده است.
قاا ه با((ماذ ،)،قاا ه ِب((ماث =)،بچره یرا د تر والردین
من و شررررروهرز اې قُرده بُڅ ،تو-ت َښ َی چ= ای
سربره وان  ،وب شد که رمدی.
اقا ه(  ،.اقا ه یېن ،اقا ه ۈن ،اقا ۈن ،اقا یۈن)=
والردین من و شررررروهرو قرابرت بین والردین من و
شوهر را" قُده " می ویندخ.
س ۈ َمتے
قر ه= فیک شراب ،وا شرابز َم ~ تو َ
تے ِبرئما = این وا شراب را به سنمتی تو می
نوشی .
رقاا یااات= -۱چرراق کردن حیوان برای مبعز ~
ِورېمتراو= چراق کردن حیوان برای مبعز یو و
و ښررریوے ~ ِورېمچ ات ،لۈڤد ته تو-ند کَج ا =
او گاو را برای مبع چاق میکند ،و می وید گاو
تو را مبع میکنی ز  -۲کهنهو گوشرت ،رو نخز یَ
قَردیرت گوښرررررت ،دوس هرېرت تو مارذ انویڤرد=
این گوشررت کهنه اسررت ک ب ورید مود دل تانرا
میمنردز َقردیرت س =.کهنره .ز یو رو َن َقردیرت
سرذ َ ،م َ رب و ِکن ا = رن رو ن کهنه شرده،
ُ
باید رنرا رب کنی .
قر یت-بۈی= بوی مواد وراکه کهنه.
قر یتے= چاق کردن حیوان برای مبع.
قر یم= قدی .
قر یمه= قدیمه.
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قر یمینج ،قر یمنینج ،قر یمۈنج ،قر یمنۈنج= قدیمی،
کنن سرالز قَدیمۈن کاچار ِشرچ فے د بهرتنگ
یَسرت= اشریایی قدیمه حا در بهرتنگ اسرتز ُوم
ا ُ قَدیمین رد = من رد کنن سال است .
قِےا  ،قاےا = -۱بریدگی در رستین فیراهن قدیمی
منرانره در ورائیکره دسرررررت ود می رذارنردز ~ موج
ُ ررب درام لرهرکرېرن روَ ،دذ و کرۈج ِکرنرېرن=
"قِراب"واینخ وقتیکه رسرررتین درام می مانند و او
را سررورا)و می برندخ میکنندز  -۲گ دومی روی
سررر رسررتین فیراهن منانهز قِراب-ېن َک ایېن موج
ارد وېذد= منها گ دومی را روی سررررر رسررررتین
فیراهن می اندا تند.
قرےاے -برال= فنهران کرار ،اریبکرار ،در کرار ود
هوشرررریرارز یره ~ دۈنرد نرا ِبفمې = اوود ترخ فنهران
کار اسرررت ،تا حدی نمیشرررودز قَرار -بَن رد = رد
فنهران کرار ،رد اریبکرارز اس ~ رد ښرررررا ذئرداو
درکار= ام رد فنهان کار باید ترسید.
ےاےث= ررا  ،رب و چرپ ،تو-ت ~ دېرد = تو
قر ر
ب و چپ دررمدیز ~ ېن ناسرت= ررا نشرسرتندز
یه ~ و کهل َمبېنت= او ررا سررر را فاهین
رورد.
ےاےکے= ب و چپ ،فنهانی.
قر ر
قِےاو= وای برای چهار فایان بدون حصار.
قاے اے=  -۱برا قیمرت ،برا ارم ز برا ممیرت ،برا
منفعتز  -۲با کرامت ،با اقتدارو اُتوریتهخ.
قاے = -۱قیمررت ،ارم ز ممی رت ،منفعررتز ته
فول اند ~ نه-ڤُد= در رنوقت فول ارم نداشررتز
د ند د طب ښرئیداو-ند َل ~ َیسرت= واندن
او در طررب هنوم منفعررت داردز  -۲کرامررت،
اقترردارو اُتوریتررهخ ،ز یو و قُربے َرمېنچ= او
کرامت ود را ری تاندز و -ند اُکه وای بَشرهند
~= او در همره ورا اقتردار وب داردز مو-نرد و
ېم ~ ڤُد= من ام اقتدار او استفاده کرد .
قاےبۈن=  -۱عیرد قربرانز  -۲اسرررر راذومرذ .و
مرث.خز مرذ .قُربۈن ،قُربۈن شررررراه ،قُربۈن بېرک،
قُربۈن ع ے شررررراهز مرث .قُربۈن ،قُربۈن دولرت،
قُربۈن بې ِ .
قاےبۈنے= قربرانی در روم عیرد قربرانز قُربۈنے
ج =.قربانی  .،در روم عید قربان.
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

قِ رےپ= محک وبسرته کردنخز دِڤے اَ َولۈن دِس ~ ڤُد
اد  ،یفے نه-چو= دروامه در اول رنهدر محک
بسررته میشررد که حتی صرردای ویر ویر نداشررتز
قِ َرپ ج =.محک بسررررته .،ز ِشررررتا چوج  ،د
دِڤے ~ ِکن= هوا سررررد شرررده اسرررت ،دروامه را
محک بسته کن . .قَپ.
قر رےپچے= بب .قِ َرفچے.
سرر َک وسرری های اسررت که
قِ رےپچے ،۱قر رےپچے= َ
وردا ام ه مورد
برای بره ه بسرررررتن دو ب
سرر ک به یک
اسررتفاده قرار میگیرد .یک ب
سرر و دسرته دی ر به سرر دی ر متصرل میشرود.
اسرررتفاده ام سررر ک قبل ام ا تراع میپ بسررریار
متداول و ضررررروری بودهاسررررت .سرررر ک های
م ت ف با قابهایی به شررکل و اندامههای م ت ف
بنابر مورد استفاده و مد ممانه مورد استفاده قرار
گراتره انرد .امرومه سرررر رکهرا هنوم بره طور
وسریعی مورد اسرتفاده قرار دارند و دامنه کاربرد
رنها ام صررررف محک کردن کمربند اراتر راته
است.وپ.
قِ رےپچے =۲بب .قَ َرقچے.
ےپ (قرےِ -پ )= یه ،ضرررایعات فوسرررتی در ا ر
قر ِ
دبا ت فوسررتز د فۈسررت ~ مئم و ،یے وا-
ند لهک ،سرېرښ ارد مَ روین ا = یه فوسرت را
ب یر ،در ورایی بمران ،وبعردنخ بردور دو ،می
فیچانی  . .فیذگ.
قر رےپت =بی کیفیت ،راب ،ناقذز عوب ~ کار
نرره ِکنے = عوررب کررار راب میکنی ز قَ َرفه
ترراوکے ترره
ج= یررک چیم بی کیفیررت کردنز
ِ
دۈنر َدمه ~ ِکن ا ُ = بره تراویکی چیمک گرپ میمن و
به تاویکی کمی گپ میمن خ.
قاےپتی=شرریر تر شررده ،ماسررتز ار ښرروڤد ذۈغ
ِکن ېن اَ َرلَ
و-، ،اِد اده "قُرفهی"= در شرررریر
دوغ گد میکنند و این "قُرفهی" یا ماست است.
قااےتا قااےت تاایاار او ،قااےت  =،قرررت :قرررت
کشرررررریررردن ،قرررت کررردنز و فررهرری ا ُ قُررت
تیجد=ومنخ رن ماسرررت را قرت کرد  . .قیل :قیل
تیجداو.
قرےتااو= قرار قرار کردنوماغ ،کنغخز ورن ره
قَرت ،لۈڤېن ":تو نِ َی رت تو مے وۈن"= وقتیکرره
5
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کنغ قرار قرار میکنرد ،می وینرد ":نیرت تو بوران
ودت".
قاےتاو= قاروقور کردنو شرررک یا روده هاخز َمښ
ا ُ رود رو ،مرو َدرمرۈنرېرن ِشررررچ قرُرېرن= بررراقرن
ورد  ،و حرا روده هرای من قرار و قور میکننردز
قار قار کردنز یو فَداَر ِښر رربی َل قُرت= رن
بهه لعنتی هنوم قار قار میکند . .قُجداوز بُرتاو.
قاےترا = گره موی در طراین سرررررروررای مو
منرانخز قُرترَ ک ذئرد ،قُرترَ ک ج =.گره مدن موی
در طراین سر.
قاےث ،قاےثا = چراقز یو دۈنرد قُر رک ِرذه اد ،
اُ َکث ارد یو ُ = او رنهدر بچه چاق اسررررت که
همه او را و دارندومی فسندندخ.
قِےث ِپا = چراق ،قویز قِر ِفکرَ ث ِرذه= بچره چراق
است.
قِےثتاو= به مشرکل نفس کشریدن ،ره و ناله کشریدن،
ممن ښررا ِید
ناله کردنز هر-چیم -ه لَپ قِر ےَ ،و ِ
تو ویم=چی رقمی به مشررکل نفس میکشرری ،بار
تو شرراید سررن ین باشرردز اَ-ذه ،بهس قِرث ،ښررااڅ
ِشرچ= ای بچه ره و ناله کشریدنت را بس کن ،حا
واب شو.
قاےثتاااو= ریرردن ،ر ر کردن ،ر وففز نُر
ښرهبے دۈند قُر ت دِد  ،وذمے مٲ نه-لهک-
چود=واوخ امشرررررب رنهردر ر و فف مد کره مرا را
نمرانرد واب کنی ز اه ښررررری تو دۈنرد قُر ے؟= ای
گراو ،تو چرا اینهردر ر ر میکنی؟ز یو ُکرد و
گوښرت قُر ت ات یرت= رن سرگ ریده گوشرت
را می ورد.
قاےثترساااات= صرررردای سرررروت ،س سز یو ُکد
سرت= ام رن
ِسرت ۈن تے ان َ ت و ~ ،و -ند ُ
سررگ اسررت وان در گ وی بند ماند و شررروع به
س س کرد.
قاےثست= بب .قۈر ست.
قاےث-قاےث ،قاےثه -قاےث= صرررردای سرررروت ،س
سز واښ یرد تے مے ښررررری انرد قُر ره -قُرث
تیمد= در وقت کاه وردن صردای س س این
گاو روان است.
َ
قِےثتن= کسریکه به مشرکل نفس میکشردز ید لپ ~
ِ ذه= این بچه بسیار مشکل نفس میکشد.
قرے رځمباے= بب .قهرځَمبار.
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

قاے اے= داشرررررتن رهن را ز وېم چیرد ېم ~
ښرای= نمدیک انه شران توده سرنگ با رهن ا
است.
قاے = رهن ا .
قرےچه ر
غی= ح .یک نوع شاهینز ~ ِوناو به مېب
یو= مانند شاهین او مهبول است.
قرےس= رقذز قَرس ذئد= رقذ کردنز چیم مو
ِکناره قَرسے؟= برای چی به گرد من میرقصی؟
قاےِااتاو=  -۱ر وفف مدنودر وابخز  -۲ر
وفف کردن برا سررررررارهز تو چیم دۈنرد قۈرشررررئرت
تُفے؟= تو چرا اینهردر ر وفف میکنی و تف می
اندامی؟
ر
قاےِااتن ،قۈےِااتن ،قےِااتن= رو فف کنو در
چار =،مرد رو فف کن.
وابخز قُرشهن ِ
قًےِااااےا قًےِااااے ذئ =ام بین بردن ز قَرشرررے
ِستاو= ام بین راتن ،نافدید شدن.
قِ اےق بۈن ،قا اےق بۈن ،قِ اےق مال ،قا اےق مال= دوره
منوگممهخ ،ن هبان ،نا رو ام کشت و مراعتخز
دهرذ َمجېن ار کَښرررررت ره ذیېن ،قِ ُرق بۈن مېم
انویڤد= اگر این گوسرفندان در کشرت دا ل شروند،
ن هبان رنها را توقیف میکند.
قِ اےق ،قا اےق= ممنوع ،منعواسرتفادهخ ،تحت اسرتفاده
نیسرت ،در معر اسرتفاده نیسرتز قِ ُرق ج =.منع
چوجونَ ُ ،بث
اسررررتفاده کردنز -،اِد یے توذ ~
ِ
اگره َرمد ،ذۈڤېن-تره ،اگره نَی نرهِ -بجېن ېن َد = این
ودر تخ توت در معر منع اسررررتفاده اسررررت،
اگروتوتخ ود ری رت ،میچیننرد ،اگر نی ،رنرا
نمی ونبانند.
قرےق=  -۱بسررریار چتل ،چت ی چتلز و ُکرته ~
ڤ ُرد اتُ ،وم ا ُ ِمنرراد و =فیراهن او تمررامن در
چت ی بود و من رنرا شرررسرررت ز و فاذېن ~ ات،
د قتے ڤرا نمیر لۈڤرد= فرا هرای او فر ام چت ی
اسرت و بام بمله گویی میکندز قَرقَث ېذ= بسریار
چترل ،تمرامن در چت یز مهرذ فوښررررراکېن-ېن قَرقَرث
ېذ= این لباسررررها تمامن در چت ی اسررررتندز قَرق
ج =.چتل .،ز یو مو ِگ یمے ~ چو= او گ ی مرا
چتل کردز قَرق س =.چتل شردنز -۲اصریل بودن،
مبرک ات ،و داد
واقعی بودنز و نهن قَرق ا ُ َ
فامېر = مادر او امبیک اصیل و فدر فامیری
اسرررتز و رهنگ ات روی ه ِونے ،لۈڤے یِد
6
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قَرق ُ جنۈنے= اگر رنرگ و روی او را ببینی،
می ویی وکهخ رن واقعن شغنانی است.
قر رےقچے قِ رےقچے ،قِ رےپچے= دمد ،رهمنز کنهبر
دار ،بدنا .
قرےقرےه= واندن کوگز تو مَ ریځ ~ مو-رد ُ =
صررررردای کوگ تو وشرررر می ریردز قَرقَره ج=.
واندن کوگَ . .وقَ -وق.
قرےقرےه= قائ وش ر خ بر اسررته ،ش ر ایسررتاده ،ش ر
با ز و اه ~= شررفوشررف حمامه ،لن یخ او
شر بر اسرته اسرتز َو ِف ذ ~= د فشرک شر
بر اسرته اسرتز و ند و کهل همېښره ~= سرر
او همیشره شر با اسرتز قَرقَره س =.شر ایسرتاد
سر رت و،
شررردنز َو َ
شر رمشررریر د فَتئود ،یه َ
مهرگ انرد قَرقَره=واوخ همینکره شرررررمشررررریر را
اندا ت ،رن در باتنق ش ایستاد شد.
قرےم ،قرےن= قرن.
قِ اےم زاے ،قا اےم زاے= توده سنگز وای سن ی،
سنگ میاد.
قِ اےم = توده سرنگز وای سرن یز و چید َدرون
الے ~= در دا ل انه توده سرنگ استز -،اِد
ِممڅ قِ ُرم َبث= این ممین فر ام توده سنگ استز
چوښررت ا ُ مال ِفس قِ ُرم َبث ِر وسررت= دید مال
ام طری توده سنگ گری ت.
ےمز= رنگو برای ن خز سرهڤځ ~= رنگ سربمز
ِق ِ
رمم-اَت مو-رد نرره ڤود=وتوخ یررک
یے قوطے ِق ِ
قوطی رنگ برای من نیاوردی.
قر رےمه= فتو ورد نمدیوم ال فتو یا ول اسررررپ و
وورمه.
قاطرخَ . .
ِقےو= تفو ،شرررر ز تو فیڅ َجد ~= تفو ،روی تو
چتل اسرتز ~ دِس ته نه لۈڤېن= شرر اسرت ،این
قس گپ نمیمنند.
قِےوتر =گ و ،سررریب رد  :ووم ،وبه ان یسررری:
Adam's appleخ یا س ریب رد یک ضررروف
سرررررفری و ضرررررروف تیروئیردخ و مراننرد کتراب
نیمهبامی اسرت که به طرف عهب بام شرده باشرد.
ماویه بین دو ورقه سرامنده در و و بروسرته شرده
و ووم ،را میسررررررامد .برره کنررار اوقررانی این
ضررروف ،فرده سررفری می وتیروهایوئیدخ و به
کرنرررار ترحرترررانری رن ،فررده انر شررر رترریسررر رفرری
وکریکوتیروئیدخ میچسرربد .ضررروف سررفری در
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

انسران در هر دو نمای قدامی و فی مشراهده می
شرود .ماهیچه های سرفری می و ونا ی سرفری
واسرررترنوتیروئیدخ نیم به این ضرررروف متصرررل
میشررروند .مردان ا ب سر ریبک گ وی بمرگتری
نسربت به منان دارند و به همین ع ت صردای ب تر
نسررربت به منان دارند .ع ت نام ذاری:دو ن ریه
درباره اصرررطنح سررریب رد » ووود دارد .در
ارهنگ اصرنحات و ااسرانههای برور و ارهنگ
لغت وبسررررتر نسرر ر ه  ۱۹۱۳به یک باور قدیمی
اشررراره شرررده که طب رن قطعهای ام میوه ممنوع
در گ وی رد  ،اولین انسررررران بر اسررررراس ادیران
ابراهیمی ،وای گراتهاسررت ،هر چند که در کتب
رسرررمانی یهودیان و مسرریحیان و مسرر مانان چنین
موضروعی ذکر نشردهاسرت و حتی نوع میوهای را
که رد ورده مشر ذ نکردهاند  .ن ریه دو را
الکسرررررانردر گوده ،مترو و مبرانشررررنراس رلمرانی
مطرح میکنرد .بر اسررررراس ادعرای وی عبرارت
سریب رد » ام ابتدا اشرتباه ترومه شردهاسرت .به
اعتهاد وی منشررررا عبارت سرررریب رد » عبارت
عبری  »tappuach ha adamمیباشرد که
ترومه صررررحیح رن تور مرد» اسررررت.وپ .ز
قهر مو تے ه سرررۈد ،مو ~ اند اَنوهڤېن= اگر
با ی قر باشد ،ام گ وی می یرند.
قر رےوول= بب .قَ َوول.
رقاےه فاا =  -۱سررررررمنر  ،طرعرنررره ،ترمسرررر رر،
ریش ندیز دِباره گے و ~ مو مَ رذام چوج =
سررمن او مرا بی طاقت کرده اسرتز  -۲عشروه
گری ،نرام ،چرب مبرانیز -،اِد تو ~ مو-رد نره
اارت= عشروه نامت وشر نمی ریدز قَ َراُ ج=.
سرمن  ،.،طعنه مدن ،تمس ر  ،.،ریش ندی
.،ز لَپ ~ مو تے مه ِکن= با ی میاد ریش ندی
نکنز ُوم ا ُ تو نهن فُڅ نره ڤرُد اد  ،تو مو تے ~
ِکنے= من بچه مادرت نبود که تو مرا سرررمن
میکنیز عشررررروه گری کردن ،نرام کردن ،چرب
مبرانی کردنز لَرپ ~ مهرک ،ار ِممهرذ ِمس ِچس=
میاد عشوه گری نکن ،طرف ممین ه ببین.
قرےه قات= قره قات یا قاراقات )(Redcurrant
با نا ع می  Ribes rubrumو گونه دی ر رن
بررا نررا  ، Ribes orientalisمیوهای ون ی
اسرت که بومی اروفای ربی و شرمال کشرورهای
7
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ایتالیا ،اسررفانیا ،لهسررتان و فرتغال اسررت .ارتفاع
بوته قره قات  ۱٫۵–۱متر اسرت و گاهی تا به دو
متر نیم میرسررد .شررکواهها ،به ع ت رنگ مرد
مایل به سرربمشرران تا حدی نامرئی هسررتند .میوهها
در وشرررههای روی ته فدید میریند .هر وشررره ،
 ۱۰–۳میوه قرمم شرفاف با قطر  ۱۲–۸می یمتر
را شرامل میشرود .هر در تچه  ۴–۳ ،کی و میوه
در سرررال می دهد .میوه ها در اواسرررط تابسرررتان
میرسرررررنررد  .قره قررات نبررای رد بررا سرررری راه گی رره
وBlueberryخ اشرررتباه شرررود .رن میوهها طعمی
مایل به شریرین دارند .متاسرفانه این اشرتباه اسرامی،
به ع ت نایابی نسررربی قره قات و شرررنا ته شررردن
ب وبری ام طری ارتباط با وهان رب ،حتی در
محیطهرای رکرادمیرک شرررریوع فیردا کردهاسرررررت.
توصرررریفی کره یرک منبع سرررررنتیتر ام قره قرات
میکند ،به واقعیت نمدیکتر اسررت :اس ر ترکی
من قره قاط» اسرت به من قراقات و قراطاط ه
گفتهاند ،عده ای ام گیاهشررررناسرررران قدی ایران ام
وم ره بغردادی مرا نوعی م رال ا تره و عردهای
دی ر نوعی مرشرک میدانند …».قره در ترکی
بره معنرای سرررریراه اسرررررت کره همران قره گی ره گفتره
میشررود و گی ه نیم در عامیانه به عدد یا دانه گفته
میشرررود ،به قره گی ه در کشرررور رذربایوان یه
میشران » گفته میشرود .اما در رسرتارا گینن و اشر
تهران و ...نوع قرمم رنرگ رن ووود دارد کره
کمتر مصررررف وراکی دارد که شررربیه قره گی ه
اسررت امارنگ رن قرمم اسررت .وپ.ز ه ِښرر یڅ
ېن ات ،ه ~ ~ ،تَښپ د = ه سیاه گی هو قره
قرات تر خ می ورنرد ،ه قره قرات سرررررر) ،قره
قات سر) تر تر استِ . .جنیدِ ،ښ یڅ.
قرےه= ررامو و ررامو کنخ ،رربو ررب کنخ،
چرپوچرپ کن ،چرپ برا خز احتیراطو احتیراط کنخ،
وب ،راستیز منت ر با ز اې نهن قَره ،و مَ ن
سرررنت نه ِکنے= بچی  ،احتیاط
الَک چاښررردۈن َ
کن ،بکس من مرامرایرت راب نکنیز قَره ،مے
فیام بِښررررچ ا = منت ر با فیام را ومع کن ز تو
قَره ،چیم نهو ؟= چپ با  ،چرا گریه میکنی؟ز
تو-ت فَس ِرنوښررت؟ -قَره ِشررچ و به یاذوبه دِلخ
وېذ ا ُ = تو ممکن ارامو کردی؟ -ب ،حا به
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

یراد می رور ز َقره َم مرکهرب َفردېرد ڤیس ا =
وب ،ر رن رف تر می بندی  . .قَرار.
قِےې = شرررن ،مضررررز قَیتے قِرې = مضرررر،
بد ی وترشرررو ،بد مما  ،بد وخز ُوم ا ُ تو ِوناو
قَیتے قِرې نِسررت= من م ل تو بد ی نیسررت ز به
قِرې ذئرد= ام بین بردن ،هردر دادن ،اسرررررراف
کردنز دېم قرالین ېن بره قِرې نره ذهرذ = رن
قالین ها به هدر ندهی  . .به-قَرشے.
قرے = -۱انتها  ،قصررراذز قَر مئښرررتاو=انتها
گراتنز ِمبا-ره-ته و ڤِرا ~ اس و مئ = بعردن
انتهررا برادر را ام او می یر ز  -۲قهرز دعواز
سررت= او همرای
یو مو قَتے ~ ڤُد ات ،رښررت ا َ
من قهر بود ،و وماخ رشتی کردی .
قِےیپر = رروغ یا باد گ و گام یا هوایی اسرررت که
همراه با صرردا ام دهان ار میشررود .در رئینی
این کار یکی ام اقدامات مه اسررررت .ع ت :یکی
ام ع تهای ب ع هوا عصبی شدن است .بر ی به
هن ا عصرربی شرردن هوا را ب ع میکنند تا گ وی
شررررررک شررررررده ود را نر کننررد .برای راع
عصرررربرانیرت میتوان ام رو هرای دی ری مراننرد
فیادهروی اسررررتفاده نمود .نوشررررابه گامدار نیم به
ع ت داشررتن هوای اشرررده میتواند مووب رروغ
مدن شرررود .هن ا وویدن ردامسوسررراو خ نیم به
اطر تشررکیل بماق بیشررتر و ب ع بماق هوا وارد
معرده میشرررررود .نوشرررریردن مرایعرات برا نی امکران
وردن هوا را میاد میکند .بهتر اسررررت به وای
نی ام لیوان و انورران اسرررررتفرراده نمود .ررذاهررای
هوادار کره بعرد ام ف رت فف میکننرد امکران رروغ
مدن را میاد میکنند.همچنین بر ی ااراد نسررربت
به بر ی ذاها حساسیت دارند و با وردن رنها
رروغ میمننرد .بر ی ام شرررررایعترین این رذاهرا
عبارتند ام شررریر ،ت مرغ ،گند  ،ذرت ،سرررویا،
بررادا ممینی ،مرکبررات ،کوکرراکو  ،تربچرره و
شرکنت .میتوانید ذاهایی که به رنها حسراسریت
دارید را بیابید .در این صورت حتما ام حساسیت
ود به این ذا مطمئن باشرید تا یک منبع مفید را
ام رذاهرای ود حرذف نکنیرد .اسرررریرد معرده در
صرررورت میاد بودن باعث م معده میشرررود و
اگر ک باشرد باعث کندی هضر ذا و رروغ مدن
میشررررود .برای این کار میتوان اسرر رید معده را
8
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رممای نمود .با انوا رممای هایدلبرگ میتوان
اسید معده را اندامهگیری کرد .در صورت کمبود
اسرررید معده میتوان با توویم فمشرررک ام قرذ
اسرررریرد ک ریردریرک برا توویم فمشرررررک اسرررررتفراده
ریفرک ذئررد= رروغ مدنز هر چهی
نمود.وپ.ز قِ َ
ریفرک ذئرد ره یرت ُ ،را ،و رد
بعرد قِ َ
حرۈ = هر کسرررریکه بعد ام رروغ مدن ب ورد،
ورا ،برای حرا است . .بِرۈقَک.
قِ ِزق= -۱ورالرب ،نرده دارز ~ کرار= کرار ورالربز
یو نُر ~ سرررررۈگے مو-رد لۈد= او امروم یررک
چار ،ا ُ
داسررتان والب برای گفتز و ِوناو ~ ِ
نو وینرت= مراننرد او یرک رد ورالرب را نو دیرد ز -۲
سررگر  ،مصرروایتز قِ ِمق س =.سررگر بودنز
سرت= مرد ها سررگر
چارکېن ېن ُگ تیجد اند ~ َ
ِ
بامی بمکشی شدند.
قِ ِزقی= -۱سرررگرمی ،بمله گویی ،سرراعت تیریز
قِ ِمقی ج =.وشو یخبمله گویی  ،.،ساعت تیری
.،ز یو ته ڤا تو قَتے ~ ِکښرررت= او همرایت بام
شرو ی میکندز  -۲وقت ،ایا ز مٲ اند ِشرچ قِ ِمقی
یے او= ام ما حا وقت درو است.
قار او= در روردن صرردا با ب عیدن ،قل قل کردنز
ښر رڅ ه ِبرئمد ،و نای قُجد= او وقتیکه رب
یو َ
مینوشرررررد ،گ وی او قرل قرل میکنردز د نرد کئ رَک
ه ڤُد ،د نای قُجد= او وقتیکه سرررراه داشرررت،
گ وی او قل قل میکرد . .قُرتاو.
قار-قار ،قاره-قار=  -۱قرل قرلو مرایعراتخ ،س س
سررینهز یو قُجه-قُج ِبرئمد= او قل قل مینوشرردز -۲
تیم ،مودز د ښررروڤد قُج-قُج ِبرئم وَ ،د چینے
ِمنے= رن شرریر را مود بنو و فیاله را بشررویز
قُج-قُج ج ،.قُجه-قُج ج =.قرل قرل کردنو مرایعراتخ،
س س سینه داشتن.
قِسااااتاو(قِ تاو )= ویغ و اریاد کشررریدن ،ویک
ویرک کردن ،ویرک مدنز تو لۈم د -رد-ات،
ِیرد ڤرا قِ رت و قَ َ قتے= تو برای ب ویی ،و او
با ق ود ویک ویک میکند.
قاسااااتاو= نووا کردن ،در گوشرررری حرف مدن،
رهسرررته گپ مدن ،م فیانه صرررحبت کردنز وېم
ښرد-اته ،هر چیم ه و-رد قُسررېن=
گهپ-ا ُ نهُ -
گپ شرانرا نه شرنید  ،اما چیمی در گو یکدی ر
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

َښررررث گهرپ ذهرذ= بس
می وینردز بهس قُس اتَ ،
است رهسته گپ مدن ،ب ندتر گپ بمن.
قرستین ارنجتفیج ،قرستین یے= قوشتی گیر.
قرستین ارنجیڤ او= قوشتی گراتن.
قرستین یے = قوشتی گیری.
قرستین= قوشتی.
سااا اے= بی برار ،عهی  ،نراماز ~ جاو= گراو نرا ماز
قِ ِ
مو َمج اسرررید ~ رېد= گوسرررفند من امسرررال نا ما
ماندِ . .ستِرِ ،ستِرون ،اهرد .ونامایی ،عهی بودن
سررررتَر َونی وان یسرررریSterility :خ نرراتوانی
و َ
ایمیولوجیک برای تولید م ل ونسرررری در مووود
منده و برای موووداتی اسررت که ام طری تولید
م ررل متولررد شرررررردهانررد .نررامایی ع ررل م ت ف و
گسرررررتردهای دارد .ممکن اسرررررت در ا ر ورا رت
برهووود ریرد مراننرد قراطر و ممکن اسررر رت در ا ر
شررایط محیطی مانند وراحت ایمیکی ،بیماری یا
قرار گراتن در معر فرتو ایواد شود .وپخ.
قاس-قاس ،قاےس-قاےس= نووا ،سر ن رهسررتهز ُوم
ښ رد= من نووای شررانرا شررنید ز
ا ُ وېم قُس-قُس ُ
قُس-قُس ج =.نووا  ،.،رهسرته سر ن گفتنز وهذ
هرر-چریرم -ررره ُقرسُ -قرس ِکرنرېرن= رنرهرررا چریرمی
نوواورهسته س ن میمنندخ میکنند.
قِساام=  -۱قسررمت ،ب ز َی مٲ قِشررنق بووو
نۈ َ ،ی ارهی ~ ارد تهسرری سررۈد= نا قشررنق ما
بوو اسررت ،رن به سرره قسررمت تهسرری میشررودز -۲
رق و نوعخ ،تیرهز تو-ت ِچدۈ ِقسرر ر مون جیو ؟
= تو کدا رق و نوعخ سیب و داری؟.
ِقساوے اے= مری  ،کسریکه رسریب یا درد دا ی
داردز ِیرد ~ ات ،د نَی ِووۈن ِج ِنرک ِیرد= این
مری است ،اگر نی او من ووان است.
قِساااوے =۱انتها  ،قصررراذز ~ مئښرررتاو= انتها
گراتنز اه-ذه ،یو تو نِمۈ چود ات ،تررا-ت و ~
اس و نه-ماښررت= ای بچه او تو را دشررنا داد
و تو ام او انتها ن راتی.
قِساوے =۲مر دا یز درد ،نهذز ِسرځ-ېن مو
ذاد ات مو ~ ِمدُښرررت= مرا سرررومن وفیچکاریخ
َسررررل مو ره انویڤرد،
مدنرد و درد من گ شررررردز ک َ
سر رت= وقتیکه
سر ربُک ُ
دارئ -ود -ات ،مو ~ َ
کسررل شررد  ،داروودواخ ورد و درد من سرربک
شد.
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 ،کسرریکه ام درد دا ی مور

سااوےن= مری
قِ
ِ
میبرد.
قاساااتن= نووایی ،نووا کن ،کسررریکه رهسرررته و
م فیرانره حرف میمنردز یو دۈنرد ~ ،یے یرار و
گهپ نه ښرررینت= او رنهدر رهسرررته گپ میمند که
کسی گپ او را نمیشنود.
قِِااااَاے= گوسرررفند شرررا دارز قشرررهار ،رهوهای
اښک.
مارکوفولو درمناط فامیرِ . .
قرِاَه= قشرهه ،با نشرانهو عنمهخ سرفید در فیشرانیو
اسرپخز ~ ڤار = اسرپ با نشرانه سرفید در فیشرانیز
{قشرههز تیرگی نشران فیشرانی اسرب و اارسریان به
معنی نشرانی که کفار بر فیشرانی کنند ام معفران
و صرندل و یره اسرتعمال نمایند .ورنندرا خ م ر
حل کرده ورشرید شرد سریمااروم اوکه رن و
قشرهه کاار شرع ه در چین وبین دارد .ارادت ان
واضح وام رنندرا .وپ.خ
چیم ،ا
قِِاااااَېےون= یکورا ،براه  ،همراهز هر ِ
ود اتَ ،ی ِمرک مرٲ قَتے ~= هر چیمیکره مرا
می وردی  ،این همراه ما بودز قِشررررهېرون لۈڤداو،
قِشررررهېرون ذئد= و گذراندن ،شررررادی کردنز
وهرذ ه ېن رَ ل ار ِون هرل قِشرررررهېرون لۈڤېن=
د تران هنوم در ون ل وش ذرانی دارند.
قِِالق= قشنق.
قاِااه= -۱شررباهت ،مانندز َی تو ~ رد = او به تو
شباهت داردز  -۲بووی .گروپ ،تودهز اه-ذه ،اس
د ~ نرد نَښرررررتے ،گهرپ مو-نرد تو قَتے= ای
بچره ام توده بیرون بیرا ،همرایرت گرپ دار ز ُوم ا ُ
-،ار د ~ و چوج و نوسررررچ ا ُ اده= من
در همین گروپ ود را شامل کرد و نشست .
قرصاااا =  -۱انتها ز  -۲تهاضرراز قَصرراذ ج=.
تهاضرررررا کردنز اَ-ذه یاس دېم فولېن ،یېل بۈن ڤا
مو ~ مه ِکښررت= ای بچه این فول ها را ببر ،که
ای بان بام ام من تهاضا نکند.
قرصاات ،قرصااتے ،قرصاات -اے = تهریبن ،اندکی،
نمدیکز اې یَ  ،یِد قَصررت ۈ ،قتے چے ئم
ذاذ َورت= ای واهر نمدیرک بود ام گهواره می
ښررررڅ
ااتیرردز َد ِمرهم-تے-یررٲ قَصرررررتے چےَ -
ِسرررر َرت= در رود رانره نمدیرک میبود مرا را رب
میبرد.
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

قرصت =۱قصدز مو ند تو قَتے یے چیم ~ نِست=
من همرای تو هیچ چیم قصد ندار .
قِصاااه لۈڤیج ،قِصاااصاااه لۈڤیج= راوی ،روایت
کننده ،حکایت کننده.
قِصااه ،قِصااصااه= قصرره ،داسررتان ،حکایتز َد
ښرذ ؟= این قصره را ام کی
قِصرصره-ت اس چے ُ
شنیدی؟
قطاے ،قططاے = قطار.
قططاےک = در قطار ،یکی بعد دی ر.
قطاےک،
ر
ر
قِطه= قطعه ،ب .
قاطے= قطی.
قِ ِغے= مرات و مبهوت ،سرررررکوت در ورای ود،
بردون حرکرتز یو ڤرار فے د َِر رت انرد ~ رَ ل=
رن اسرررررپ هنوم بردون حرکرت در میر در رتو
بسرررتهخاسرررتز قِ ِغر ج =.وادار به ایسرررتاد کردن،
منت ر ماندنز وما دادن ،سرمن کردنز تر او
س رت و ،قِ ِغر ا ُ و چود=واوخ درو نرات و
نه ُ
ومنخ او را سرررررمن کرد ز ما-ت تو ِشرررچ -،
ۈنرد قِ ِغر ِکن ا = من و تو حرا در اینورا منت ر
بمانی .
فشرررت گردن اطنق
قفا= قفا ،فس گردن به ب
میشررود .در بسرریاری ام فسررتانداران فس گردن
وایی نر  ،ک احسررراس و شرررل اسرررت که مادرها
برای انتهال تولههایشرران و به وس ری ه دندان ام رن
اسررتفاده میکنند .در گربههای ان ی مادر برای
انتهرال بچره گربرههرا بره نره وردیرد ام فس گردن رنهرا
اسرررررتفراده میکنرد .گربره نر در هن را رمیم فس
گردن مراده را برا دنردان محک میگیرد ترا گربره
ماده تکان ن ورد  .در ارهنگ سررنتی جافنی فس
گردن منان اندامی وذاب برای مردان محسرررروب
میگردد .و منران برای ودنمرایی نوعی ررای
م صوذ برای این قسمت ام بدن دارند و گاهی
این ناحیه ام تن را بدون فوشرررر میگذارند .در
ارهنرگ ایرانی فسگردنی وردن کنرایره ام تنبیره
سرر ت اسررت .وپ .اس کهل اند تا سرریڤدېڅ ته ~
لۈڤېن= ام سرررر تا شرررانه بنا قفا یا ِفس گردن یاد
میشرودز قَفا ذئد= گیسرو فشرت سررز امۈد ته وهف
نورک و ،ذهرذېن قفرا= ام
ېن
َ
راښرررررک ،امېرد فَ َ
اښرک" می بااند ،ام
یکطرفو فیشررو و فه وخ " َ
طرف دی رو ترا فراد شررررراهیخ "فَن َورک" و بعردن
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رنها را با ه به گیسرو فشرت سرر میبااندز ِووۈن ا
ڤَرد ،قفرا یرٲ ذاد َمنره ،فَرچهمېن-ا لهکچود=وقتیکره
ووان بودی  ،گیسرروی ضرر ی و ملفو فریشررانخ
داشتی .
قرفتال= قراج عهرب مینز قَفترل ِبرذهنرد انرد ام ِمبرا=
قاج عهب مین "قَفتل" ام عهب مین است.
قرفتین= فوشریده ام چیمی ،فَدې یِد ِممهذ ~ یه =
ښ رڅ ~
رنوا ممین تمامن فوشرریده ام ی اسررتز یه َ
یه  ،و یه تے ره تے یے ،نره ڤِراجد= دریرا
فوشرررریده ام ی اسررررت ،با ی ی راه بروی نمی
شررکندز قَفتین ذئد= محک گراتن ،صرراحب شرردنز
گۈی یررٲ ~ ذاد و ،رل ا چود= مررا گوی را
گراتی و رنرا برره هرردف انرردا تی ز قَفتین ج=.
گراتن . .قۈپ.
قرفچااک :قَفچرا ،ذئرد= مرالیردن ،رد کردنو برا کف
های دسررتخز توذ ا قَفچا ،ذاد و ،ار و ئم
ا ِفتئوت= توت را برا کف هرای دسرررررت ود نر
میکردی و در دهن ود می اندا تی  . .کَفمال.
قرفچال= یک مشرت ،یک کف دسرتز یه مو-رد ذو
~ رو نے دهک-چود= او دو مشت رو ن برای
دادز یو ُکد یے~ اښرررچے ود= رن سرررگ یک
مشررررررت میر وردز ار َد تَنو ِی رد ۈنررد ~
رو ن؟= در رو ن دانی چند مشت رو ن است؟
قرفرس= -۱قفسز َد مَ ریځ ار َو ~ وېذ= رن کوگ
را در قفس بیاندامز  -۲حم هو در کوگ ون یخز
شرورکے ته مے ته َدښرتے یے قفس-تئث ِمبینت=
َ
کوگو وحشیخ در یک حم ه کوگ اه ی میفرد.
قرڤځاه= -۱قبضرررررهز ِقڤځره ذئردِ ،قڤځره ج =.انردامه
شرمشرېر ~
کردن با قبضرهز -۲دسرته ،قبضرهز َو َ
ڤِ ُرښت= قبضهودستهخ شمشیر شکست.
قرڤځه-ځاو= درو قبضره ،طرم درووبا یک دسرت
سراقه گراته میشرود و با دسرت دی ر با داس بریده
میشرودخز ~ یے ذسرت اند اَنوه واښ ات ،ییو قتے
ِښر ر َچند= درو قبضررره" قِڤځه" با یک دسرررت ع ف
می یری و با دست دی ر میبریو با داسخ.
قرال  =۱دود کردن ،فف کردنو در وقررت دود
کردن چ خز ِچ ِ دهرک ،یے ~ تهج ا ُ = چ برده
یک دود بکن ز قَنب ذئد= دود کردن چ .

سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

قرال ۲ا چین قرال = چه یک وحشررررت ،چی یک
بدب تیز َوی مو چین قَنب ،مو فُ ِ ک وئښرررت =
ای چه یک وحشت ،فسر ااتید
قالت= قنت ،سررنگ چین در باسررتانشررناسری ،به
تودهای ام سرررنگهای درشرررت که برای یادبود یا
نشرررانهگذاری چیده میشرررده اسرررت سرررنگ چین
میگوینرد .در قردی سررررنرگ چینهرا در بسرررریراری
موارد بر روی یرک گور چیرده میشررررردهانرد .در
کاربردهای یر ام باسررتانشررناس ری ،واجه سررنگ
چین میتواند به دیوارههای سرن ی یا سرن فر با
سرنگهای درشرت ه اشراره داشرته باشرد .سرنگ
چینهای ااراشررته و باسررتانی در سررراسررر وهان
یاات میشروند و بسریاری ام رنها شرک ی م روطی
دارند .در قدی ره ذران راههای دورااتاده عادت
داشرتند بر روی گردنهها و فیچها سرنگ چینهایی
برای شناسایی راه درست کنند و ره ذران بعدی
بره نوبره ود بره مرور سرررررنرگهرایی را بره این
سن چینها میاامودند .این کار بهویجه در مناط
مهرلود مانند اسرکات ند و ولم روا میادی داشرت .
در باسررتان شررناسرری ،اگر مرمبندی با سررنگ یا
ا ،،به شررررکل دایره و دور محوطهای به قطر
حداک ر  ۲۰متر انوا شردهباشرد به رن سرنگ چین
ح هرهای گفتره میشرررررود .محوطرهای متشررررکرل ام
موموعه سرنگ چینها نیم محوطه سرنگ چین نا
دارد.وپ.ز َقرنت ترهر ترے مرررامېرن= سرررررنررگ
چینوقنتخ را با ی کوه میسرامندز فے فُښرته سرٲو
ا  ،قِنت ِکن ا = بروی کوه ،قنت وور کنی . .
تیجما ،تُجمای.
التا ا قر ر
قر ر
سااا اتااو= در گ و بنردز ِیرد مون
التا
ِ
سرررت= این سرررریب در گ و من بند
قَنتَک مو-رد َ
هر=
ماندز قَنتَک تو-رد ه سرررۈد ،رسرررته د
اگر در گ ویت بند بماند ،رهسته تر ب ور.
قِال  ،قرال = واحد اندامه گیری طول با دو دسرت
که مسراوی به دو یارد اسرتو یک یارد مسراوی به
 ۰،۹۱۴متر اسررتخ ،ودو یارد ام نو ،ان شررتان
یک دسرت تا نو ،ان شرشرتان دسرت دی رخز قِنج
ذئد= اندامه کردن با دو دست.
قِالغا قِالغ انجیڤ او= با کسرررری مماح ،شررررو ی
کردن ،به شررو ی اذیت دادن ،ریشرر ندی کردن،
مماحمرت کردنز بهس کو ~ مو انوهڤېرت= بس
11
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کنیرد اذیرت کردن منز گهرپ اس کره اه ا ُ  ~ ،مو
اَنوېن= من ام کورا داسررررتران یراد دار کره برا من
شو ی دارید.
قِالغ -یے = برا کسررررری مماح کردن ،شرررررو ی
کردن ،به شو ی اذیت دادن ،ریش ندی کردن.
قِالغمېج= شررری برای شرررو ی و مماحز مٲ ا
تو-رد ~ نِسررت دِد  ،دِروغ مٲ ارد لۈڤے= ما
شررری ای برای شرررو ی و مماح تو نیسرررتی که تو
برای دروغ می ویی.
ښرررڅ
قاالڤ= بسرررریارمایع ،تهریبن تنها ربز ی تو ُ
~= شروربای تو تمامن رب اسرتز ی تو ُ ښرفه لپ
~= اتاله تو یط نیسرررتز قُنم ج =.بسررریارمایع
.،
قرالوه= حالت بدون چاره و عن  ،حالت بدب تیز
َدر ~ ذئرداو= درحرالرت بردب تی ااترادنز ذد ا ُ در
~ وِ ،شررررچ نره ِومۈن ا ُ َ رهنرگ ِکن ا ُ = در
حالتی بدون چاره عن ااتاده ا  ،حا نمیدان چه
کن َ . .بن.
قرل = کاذب ،در و ،مضر ،بد ی .
قرلبے= کراذبی ،در ویی ،مضرررررری ،برد یمیز
قَ بے ج =.کاذبی  ،.،در ویی .،
قِ الاپ= چهوری ،گودی ،عم  ،ورای ضرررررربرتو
م رال در روف ق ع ایخز قِ ُرپ وېرذداو= گودی
کردن ،عم کردن ،چهور کردنز َد َک َچک ~ مه
وېذ ،ښروڤد ارې ِکن ا = رن قوطی را چهور نکن،
در رن شررریر می اندامی ز ِق ُپ ذئد= چهورشررردن،
گودی شدن.
قالپاق ،قرلپاق= کنه گروستانی.
قرلپاک= بب .قُ فا.،
قرلتاق= مضررر ،اریبکار ،در وز ش ر ..در  .یو
~ رد نِست= رن اد مضر نیست . .قَیت ،بَغیت.
قرلتاقے= مضری ،اریبکاری ،در وییز قَ تاقے
ج =.اریبکاری کردن ،قصررد ضرررر رسرراندن. .
شهَبے ،قَتے.
َ
قالتااو=-۱قرل قرل کردن ،ر مدنز یو ڤرار ره
جامد ،و َدرمۈن ېن قُل ېن= رن اسررررپ وقتیکه
میدود ،روده های او قل قل میکنندز -۲تهیه مسکه
ام مراسرررررتز مے فَی قرُل ا وَ ،مسررررکره و-رد
مئم= ام مراسرررررت مسررررکره تهیره میکنی ووبعردنخ
برای ود ب یر.
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

قرلته بۈن= اموشری ا تیار کردنز یو مو ېم اند
~ = او نمد من امو است . .مَ بۈن کوتاه.
ښڅ مابَین مه-سه ،ت ََر
قِلا ے= -۱چهوریز تر َد َ
~ = در مابین رب نرو ،رنوا چهوری اسرر رتز -۲
حرالرت نرا امیرد کننردهز ح هره ورادوییز ِمبرا ره یرٲ ذاد
سرررت= فسررران ما در یک
ار ~ و ،ښرررېمۈن ا َ
حالت نا امید کننده ای گیر ماندی و فشیمان شدی .
 .حو  ،قُراب.
قالاغ ،قاللاغ= تشکرز ~ لۈڤداو= تشکر گفتن.
قالاغ-باا = تشرررررکری ،ا هرارامتنرانز قُ ُغ-براد ج=.
تشکر  ،.،ا هار امتنان .،
قالغانها قالغانه تو-ے = گنگ شرررروی ،ل شررررویو
برای طفرل دمردمی مماق گفتره میشرررررودخز بچره َلرپ
نۈد و ،لۈڤېن ~ تو-رد= وقتیکره طفرل بسرررریرار
گریان میکند ،برای او می ویند"گنگ شوی ".
قالف= قفل.
قالفر = بغ کو یاطی :مر ک یا رگودهخ.
رقا رلا اے= قررع وبررره انر رریسرررریTin :خ یررا اَرمیرم
عنصرری اسرت شریمیایی با عنمت ا تصراری Sn
و با شررررماره  ۵۰در ودول اتمی .این ا م نهرهای
واری وبی دارد و به
رنرگ راصرررریرت چک
سرررادگی اکسرررید نمیشرررود و در برابر وردگی
مهاو اسررررت .ق ع در بسرررریاری ام رلیاجها مورد
استفاده قرار میگیرد .وپ.
َ
قِلام ساائخ= تمسرر ر ،طعنهز یِد تو ڤِرا مو-رد لپ
~ لۈڤرد= برادر تو مرا میراد تمسرررر ر میکنردز قِ ُ
سرررررئ ج =.تمسرررر ر  ،.،طعنره مدن ،بی ادبی
کردنز یِد مو ِمنَج ته مو-رد لَپ قِ ُ سرئ ِکښرت=
این عروس من برای میاد بی ادبی میکند.
قرا رلام-۱ =۱قر ر ز  -۲قر ر فرر ،قر ر نریز  -۳اسررر ر
اذومذ.خ.ق ز قَ َ -ات عمل= سرنوست ،تهدیر.
رارښررر رک
قرلرم ۲قرلرم چیا او= قطع کردن ،بریردنز ت َ
و ،د ذارگ قَ َ ِکن= تیشره گک را ب یر
م
و این چوب را ببرز قَ َ س =.قطع شررردن ،بریده
شدنز ِید ڤهښ موی-گه ڤېد قَ َ سۈد= این ریسمان
نمدیک بود قطع میشد.
قرلرمفاے= می ک ،می ک صررردفر وCloveخ نوعی
ام گیراهران دارویی ،در رت این گیراه در تمرا طول
سال سبم است .گ های این گیاه دارای بوی معطر
قوی میبراشرررررد و ارتفراع در رت  ۱۰ترا  ۱۲متر
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اسرت و گاهی تا  ۲۰متر ه رشرد میکند و دارای
برگهایی بمرگ و با گلهایی سررررر) میباشررررد.
ووانرههرای گرل در ابتردا ک رنرگ هسرررررتنرد و بره
تدری تبدیل به سررربم و فس ام ان به رنگ قرمم
تبردیرل میشرررررود ،در این هن را میوههرای در رت
امراده برداشرررررت هسرررررتنرد .و بره عنوان ادویره در
ترشیوات استفاده میشود و ام دانههای به عنوان
داروهای فمشررکی نیم اسررتفاده میشررود .می ک
صررررردفر در حرال حراضرررررر در دروره اول در
کشررورهای هند ،اندونمی ،ماداگاسررکار ،من بار،
فراکسرررررتران ،ویتنرا و سرررررری نکرا برداشرررررت
میشود.وپ.
قرلرمے= و رنگوفارچه شن فنبه ایخ.
قالرنگ= یکی ام سرده های روسو ماکیانخ.
قاا رلانا اے= سررررررده" قُر َرنر رے" ،کرننو رروس و
ماکیانخ.
قِلرولرو= بب .قِ ېولېو.
قرله بن = حصار ،موانع.
قرلااه اوے ،قر رے اول= -۱قرول ،ن هبررانز ُوم ا ُ َم
َمغررامه تے ~= من قرولون هبررانخ این مغررامه
اسررت ز  -۲م سررکو َم َسررک بروسررت ی کوچکی
اسرت در سرر لوله سرنحهای گر ِ سربک که برای
دقت در نشررانهگیری .م سررکهای امرومی قابل
تن ی اند .صرفحه مدر شرده سروی راسرت م سرک
برای تن ی طرای چرپ و راسرررررت اسرررررت .برا
چر رانردن رن میتوان طرای ااهی را اصرررررنح
کرد  .م سرررررک و نشرررررانره و و در حردود ۲٫۵
سرررررانتیمتر برا تر ام لولره تفنرگ قرار دارنرد .فیچ
مدر دی ری که در قسرمت با و روی م سرک
قرار گراته برای تن ی طای عمودی اسرررت .با
چر اندن رن در نف وهت عهربههای سررراعت
محل اصرررابت سررراچمهها به سرریبل به سررروی با
وابهوا میشود .وپ .خ
ُ
قِلتپتااو ،قرلتپتااو= -۱فرالیردنز در  .ۈنرد ا قِ هفرت
دِد  ،نرره-ڤِرود ا ُ َو رراج = ومنخ درو را
چهدر فالید  ،رنرا نیاات ز  -۲کوشرر ر کردن ،کار
ار ،یۈد ارد قِ هفررت َ رل-چیم ترره
کردنز یَ چ ر ِ
فَنیست؟= این مرد هنوم ه در اینوا کار میکند،
چه کارمیکند؟
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

قِلتنترساااتا قِلتنترسااات  =،انتها گراتن ،بیرون
روردن شر و ضرب ز یو تو وۈن تے قِ هنتَسرت
ِکښت= او ام تو انتها می یرد.
قِلېولېو ،قِلرولرو= مرایعز یو امراج قِ ېولېو= رن امراج
مرایع اسرررررتز ِیرد تو ر قِ َولَو= رین ر تو مرایع
است.
قِلیچ= ک وله ای ام محصررو ت ررد در ذاز ر
َدرون -،و تام بُ ه سررۈد ،و ته ~ لۈڤېن=
وقتیکرره دانرره ر ک ولرره میشرررررود ،رنرا" قِ یچ"
می ویندز قِ یچ س =.ک وله شرردن محصررو ت ررد
سررررذ = دانه های ر
در ذاز تو ر اُ َکث قِ یچ ُ
تو تمامن ک وله شدند.
قرلیا ه= ورامره جنرده ،ورامرهوفوشرررریردنیخ کهنرهز یے
قَ یرده ِیرک و تر ده ات ،تویرد تر جېو= یرک
وامه جنده در تن داشرت و رات شرکارز  -۲کهنهز
یَ مو ُکرتره قَ یردهَ -یرث درام= این فیراهن من کهنره
و درام است . .ی َچک.
قِلین-قِلت(= مود-مودز برره عو ررهز قِ ین-قِ هڅ ا
ود و ،ترایرد ا =ومراخ مود-مودو نرانخ وردی و
راتی .
قرلینگ= مهریه عروس.
قرم -قرم ،قرما -قرما = دریرک قرت کردن ،در یرک
ښرڅ قَ  -قَ ِبرئم وَ ،د چینے
نفس نوشرریدنز َد َ
مو-رد دهرک= این رب را در یرک قرت بنو و
فیررالرره را بمن برردهز د ښررررروڤررد قَمررب-قَمررب
ِبراښت= او شیر در یک نفس نوشید.
قرما = -۱قماجو قماج در سال نو در بین اکستر
و م ال داغ ف ته میشودخز -۲نانو اابریکه ایخ.
قرماا -تےیا  ،قرماا -تےیات=نران میرده برا رو نز نُر
ود=امروم مررا نرران را بررا رو ن
ا ~ مررٲ
وردی .
قامایے= حرامماده ،یر مشررررروع ،نا روا ،یر
قانونی ،صرریغهو این ک مه کار برد ک داردخز قَدی
اند ُ شرروی ِجنِک ه ڤَد ،چودېن َو و-رد ~=
در قرردی اگر من مهبول میبود ،رنرا برای ود
صیغه میکردند.
قامبااق ،قرمبااق= نرا هموار ،چهوری ،نهذز مرد
اند ~ ِونېن ،مو چید دېم ارد بَشهند ِکښت= ام
رانره مرد نهذودر دیوارخ می بیننرد ،و رانره من
ِشر ُر قُمباقېن
برای شران وب مع و میشرودز د
13
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َم َ اترره فُر ِکن ا =ومرراخ بررایررد چهوری هررای
رمن اه را فر کنی .
قرمباق= بب .قُمباق.
قامابااچ= ی ز ~ َمرۈب-ېن مو-رد ڤود= برای
من قیماق ی روردند . .قِمبیښڅِ ،ستِد.
قرمبرساااااات =۱دریرک قرت کردن ،دریرک برارز
قَمبَسررت بِرئښررتاو= دریک قرت نوشرریدنز یو یے
چینے فهی یے قَمبَسرت بِراښرت= او در یک قرت
یک فیاله ماست نوشید.
قرمبرست =۲بب .قۈمبَست.
قامبتنا قامبتن ِچبۈ = سرده کبوتر ایکه ام دی ر
کبوتر هرا برا صررررردای ب بهو ارق داردز قُمبهن
ِچبۈد نه رره مېررد و ،وېم یرت وَ ،دذ َدرو
قُمرت ِکښرررررت= می وینرد کره کبوتر ایکره ب بهو
میکنرد ،ت هرای ود را می ورد و برام ب بهو
میکند.
قامتاو ،قامبتاو= ب بهووصدای کبوترخ.
قر ِمچ= منقهوچمچهخ کنن چوبیز و ښرررروڤذ ا
~ قتے ِبښرچود= رن شریر را با منقه کنن بیرون
کشرررریدی ز مٲ ته بېښ ~ لۈم ا =و ماخ میاد تر
سېوب.
چمچه را "قَ ِمچ" می ویی ِ . .
قر ِم رچا = منقرهوچمچرهخ ورد چوبیز َځ ِرک تره
رېورب لۈم ا =
قَ ِم َچرک لۈم ا ات ُ ،ره تره سرررر ِ
منقره ورد را "قَ ِم َچرک" می ویی و منقره کنن
.مېو َبک.
سېوب" می ویی .
ِ
را " ِ
قرمچے= قمچین.
قام-قام ،قام -قام = صدای قُ -قُ کبوتر.
قرمتے= ببِ .قمیر.
ِقمیے(مذ ،)،قرمتے(مث =)،با ال سررفید در شررک و
در مورد چهارفایان شا دارخز مو ِمجی ڤُد قِمیر=
قچ من با ال سرفید در شرک بودز ښری ڤېد -قِمیر،
جاو -قَمهر= اگر گاوونرخ با ال سررفید در شررک
براشرررررد ،می وینرد"قِمیر" و اگر گراوومرادهخ برا رال
سفید در شک باشد ،می ویند "قَمهر".
قِمیے-جوږ(مذ ،)،قرمتے-جتږ(مث =)،با ال سرفید
در شک و در مورد چهارفایان شا دارخ.
قرناے= کسیه ،تهو ریطهخ کنن.
رقااانااااق=ارمن مررررواریررردیونرررا عررر رررمررری:
Pennisetum glaucumخ نررا ی رک گونرره ام
سرده ری فری است.وپ.
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قرناااق-بینج ،قرناااق-پینج =ارمن مرواری ردیونررا
ع میPennisetum glaucum :خ.
قرنااوېز= فرارچره قنراویم ،اط سو یرک نوع فرارچره
ابریشرررررمیخز مو-رد ~ ُکرتره ِکن= برای فیراهن
قناویم بدوم.
قرنتتے= -۱وبرای مدتیخ گشررنه ن ه داشررتن چهار
فرایران در راره شرررررانز جاو یېرد انرد ~ رَل= برای
گراوومرادهخ هنومع واره داده نشررررردهز -۲گشرررررنرهز
نتهرث-ا خ
ِ راکرَت ره نره ڤوج َورت ،قَنتهر-اَث-ا وقَ َ
رېرذ َورت= اگر ورا ،نمی روردی،ومراخ گشررررنره
می مرانردی ز قَنتهر ج= وبرای مردتیخ گشررررنره ن ره
داشررتنز قَنتهر ِورېمتاو=وبرای مدتیخ گشررنه ن ه
داشررتنز و قَنتهر با چیداوو انویڤداوخ= ود را
وانمود کردن ،ود را محک کردنوگراتنخز ُوم
ِسررررررث و ~ بررا انوهم ا ُ  ،یو بر مو
ترره د َ
مورد = من همینطور ود را وانمود میکن ،
اگر نی مور او ام من بیشتر است.
قانجغاه= -۱ورای در عهرب مین حیوانرات برارک ز
تُښرررهُ -مښررره-یے و ~ ندیر ڤوسرررت و ،توید=
توشره-موشره ای ود را در عهب مین بسرته کرد
و رارتز یره یراذد ِمبینرت و ~ و ،تے یېن=
اوومث.خ می رید و ام عهب اووبا ی اسرپخ سروار
میشررررود و میروندز  -۲بسررررته ،بار در عهب مین
سرت= بسرتهوبارخ تو نذ
اسرپز تو ~ َنذ ُ
شرردو ام عهب مینخز -۳به تعهیب ،ام فشررت سررر،
ام عهبز تر هر وا ُوم سررررٲ ات ،یو مو ~ ،اس
مو ذ تے کَنته نِسرت= هر وائیکه من میرو  ،او
ام فشت من می رید ،یک قد ام من دور نمیشود.
قانجغت ے= اسپ سواری ووره یےز یَد ~ سوار
سرٲو ا = بیا ووره یےواسرپخ سروار شروی ز یو ته
سررت و ،تایدېن
سرروار َ
و ِجن-ېن ڤار تے ~ َ
فے ََرغ= او و من ووره یے اسررپ را سرروار
شدند و راتند اروغ.
قرن = قند ،بوره.
قرن اڤه= رب قند دار ،رب بوره دار.
ِست-ېن چینت-چینت
قرن ه = ندق ،گودالز د
سررررت= را ،را کنردنرد-کنردنرد و نردق
وِ ~ ،یرد ُ
فیدا شدَ . .ن َدق ،تَن ُ
ش .
قرنۈن ،قرن ۈن= قندانی ،بوره دانی.
14
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قو ،کو= صرردا برای راندنوترسرراندنخ فرندگانز
ِچبۈد چے ِر ِوښررررت ات ،قو َو ارد بۈنه= کبوتر
واسرررررت فروام کنرد ،امرا منت ر بود ترا
ود
برای "قو" ب وینردز قو ج ،.قو لۈڤرداو= صررررردا
برای رانردن یرا ترسرررررانردن فرنردگرانز سررررره وېم
جهوېن قو کے= برو رن ماغ ها را بران.
قروا ،قروا = اشرر اصررریکه منکه بامی و عیاشررری
میکنندز عاشر ر -بام اند یَک َ
طرف و فیڅ تئر ات
قَواد اند ڤَرث َ
طرف=واگرخ امعاش بام یکطرف
روی او سررررریرراه اسررررررت ام منکرره بررامهر دو
طرفومتلخ.
قرواله= بن بسرت ،حالت والت رورز ار حضررت
قُل ښراذ ا ُ در ~ اَن َ ت=ومنخ در انه حضررت
قل در یک حالت والت رور گیر ماند .
وایاا = -۱تمرینررات سرررررفورتی ،درس
قروایے ،قر ِ
سررفورتز دهذ رېمگے بچ ه یېن قَوایے جیو =
این بچه ورد درس سرررفورت را دوسرررت دارندز
 -۲تحریرک بره عیراشررررریز قَوایے ج ،.قَوا ِیرد ج=.
تمرینات سرررفورتی انوا دادن ،سرررفورت کردنز
سررررت= با ی
مٲ -تے-یېن ~ چود و ،مات ا َ
ما سررفورت کردند ،و مانده شرردی ز یے سرراعت ا
~ چود= یک سررراعت سرررفورت کردی ز تحریک
کردن به عیاشی . .مَ نهت.
قا روت=  -۱قوتز اس و ~ ا ُ اَ َچرث نره-رېرد= ام
قوت ود هیچوقرت محرو نبود ز  -۲کمرکز اس
قُ َوتے تمه و ِڤرادهر ا ُ موتر و-رد ماښررررت=
بره کمرک شرررررمرا برادران ومنخ برای ود موتر
رریرررد ز قُر َوت انروریرڤرررداو= قروت گررارترنز دِل ~
سرتوسرۈدخ= دل و میشرودز اُ َکث اند وېم دِل
ُ
ُ
س رت= دل تما شرران و شرردز ق َوتے کار =
~ ُ
قوت کار و سن برای گارگر یا دههانخ.
قروس ،۱قۈس ،قۈوس=  -۱افنردیکسورفرانردیس یرا
رویمه وبه ان یسری( ): appendixبه ارانسروی :
)Appendiceمائدهای کوچک و ان شررتی شررکل
اسرت که ام ابتدای روده بمرگ منشرعب میشرود.
این مائده به انتهای بنبسررررت در سررررکو وروده
کورخ متصرررل اسرررت .در ودار این عضرررو باات
لنفاوی اراوانی مووود اسرررت .طول رفاندیس بین
 ۱۰تا  ۱۲سررانتیمتر متغیر اسررت و قطر رن نیم
کمتر ام  ۶می یمتر اسررررت .عفونت و التهاب در
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

رن منور به رفاندیس ریت میشررود  .رفاندیس عضررو
وسررتیویال محسرروب میشررود .کارکرد رن در بدن
انسررررران کمرک بره ام بین بردن رلودگیهرای بردن
اسرررررت.وپخز قوس و ند ڤُد و ،عم یراتېن و
چود= او افندیکس داشرت و او را عم یات کردندز
شرکی مما عارضرهای
 -۲قبضریت ،یبوسرت یا
ِ
در دسررررت اه گوار اسررررت که بر ا ر رن ،مواد
داعی در روده بمرگ سرفت میشروند و داع رنها
ت حاد
با درد و سررر تی همراه میشررررود .یبوسررر ِ
ممکن اسررت سرربب بسررتهشرردن روده شررود ،که به
نوبه ود حتی ممکن اسررت نیام به عمل وراحی
داشرته باشرد .ع ل بروم این عارضره ممکن اسرت
رجی رذایی نرامنراسرررررب ،بره وردن تعرادل
هورمونی ،ا ر وررانبی داروهررای مصررررررای یررا
رنراتومی بردن براشرررررد .رو هرای درمران شرررررامرل
اصررنح رجی ذایی و تمرینات ورمشرری اسررت.
وپ.ز و یرے قروس چرود رو ،قَصرررررررت-ارد
موج َوت= او قبضرررریت داشررررت نمدیک بود می
مرد.
رقاوس =۲در برر اررکری مررراه قروسوتریررانررردامخ
مصادف به  ۱۸دسمبر ۱۸ -ونوری.
قروس =۳قوس وعنمه هندسرررری"و خ" خ ،قنب یا
بر ِکرت وبره ان یسرررریBracket :خ بره دو عنمرت
َ
بام و بسرررته» نشرررانگذاری گفته میشرررود ،که
معمو ام رن برای وداسررررامی یک قطعه متن یا
داده ام محیط اطراف واحاطه کنندهخ ود اسرتفاده
میشررود.وپ.ز قَوس فوشرریده ِکن= قوس را بسررته
کنو خ.
قو  =۱فرار ُد وفرار ُد تسرررررمرهای چرمین یرا ام
ونس فرا ن اسرررررت کره بر عهرب مین یرا فرا ن
میدومند و رن را در دو سررررروی فا ن اسرررررتوار
میکننرد .د ر و اسرررررب و سرررررتوران را ام رن
میگررذراننررد و این برراعررث میشرررررود کرره در
سرررررربرا ییهرا فرا ن بره طرف فرایین ن غمد .در
اسربها ام فارد ها برای و وگیری ام به و و لیم
وردن مین اسرررب اسرررتفاده میشرررود .در انتهای
بمرگتر فارد  ،بندی قرار دارد که میر د اسرررب
قرار داده شرررده ،و انتهای کوچکتر به مین بسرررته
میشررود .نا های دی ر فارد در اارس ری عبارتند
ام فرالرد  ،میردمی .رانکی .قشرررررهون .و گومبران.
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فال در اارسری یه معنای ریسرمان اسرت و بنابراین
فرارد یعنی ریسررررمران ُد  .وپ.خز قو ات فَرذ
ییوث ،مرکهررب انررد ات ڤررار انررد="قو " و
َ
"فَرذ " وفر ُد خ یک چیم اسرتند ه برای ر و ه
برای اسپ.
قو  =۲مهمررانز نُر-ېررت مو-تے ~ ،مرره-تے
یېت=امروموشرماخ مهمان من اسرتید ،وایی نرویدز
رارکېن مو-تے قو َیرت= فن نفر نمد من
فینځ چ ِ
ُ
مهمران رمردنردز ڤې ره چهی قو ڤرد؟= دیشرررررب کی
مهمان بود؟
انه دار ،کسرررریکه قو
قوِاا ا ۈنه اے= قو
انهو اتاقخ برای مهمانان دارد.
انهو اتاقخ برای مهمانان.
قوِ ۈنه= قو
انه
قوِا ۈنه-نرښاین ،قوِا ۈنه-نرِاین= قو
رانرهو اتراقخ منردگی
نشرررررین ،مهمرانیکره درقو
میکند.
قوِاای= مهمانی ،نان چاشررت برای مهمانز ُ ب
ا ُ تو قوشرررررے-تے و اِرئفرت= وب شرررررد در
مهمانی تو ود را رسراند ز چیمېن تو-رد قوشرے
چود-گوښرت یا َفنو= برای تو چی مهمانی دادن-
گوشت یا ف و.
ِاا الیگ= تحت سرر ر طه ،در
قو-قوا قو-قو اےِ ،،،
قدرتوکسرریخز تو قو-قو ار مو ِش ر یگ ،یک-بار-
گره-تره ره َیرد  ،نره-دهرک ا ُ -تره تو-رد َ ن= تو
در تحت سرر طه من اسرررتی  ،بار دی ر که رمدی،
تفنگ ود را برای تو نمی ده .
قروم ،قاوم(،.قرومیات ،قاومیات)= قو .
قروم -ویۈن= قو گویان.
قرومیات=بب .قَو .
قرو = نمدیرکز -،و قَوئرث قومے مو-ردُ ،وم
شررررریرک= او قو نمدیرک من
ات یو-یرٲ راَ ،
َ
اسررت ،من و او ا ،شررریک اسررتی ز قو ج=.
تمرا  ،.،بره ر ر رسرررررانردنز و راو ا قَو
چوج =وماخ درو ود را تما کردی .
قتبرے= -۱قبرز قهبَر ج =.قبر .،ز  -۲ورایز یے
~ انرد= در یرک وراییز تر قهبَرېن= راب ،بی
ارایرده ،هردرز یے تَر قهبرېن شرررریرگ مو-نرد ڤرُد بېرد
یو= یک گوسرراله راب داشررت  ،گ شرردز امو وخ
داد قهبرانرد= ام رن دنیرا ،ام رسرررررمرانو ام گور
فدرخ . .گۈر.
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قتبر ِےستین= قبرستان . .ا ِکستین.
قتپ =۱کیسهو تهخ کنن . .بووے.
قتاپ =۲دسرررررت ،کف دسرررررتز گراتن ،به چنگ
گراتنز د فول ره مئم ا  ،تو مے ~ ِیرد= اگر
فول هرای را ب یری رنهرا بره چنرگ تو می ااتنردز
قهپ چے قهپ ِس رتاو= گراتن ،به چنگ گراتنز
سررر رت وېم مَ ریځ بُ ېن
وهرذېن قهرپ چے قهرپ َ
ارد= رنهرا شرررررروع بره گراتن چوچره هرای کوگ
کردن . .چه .
قتپر = کیسه گک ،ته گک ،ریطه گک.
قتپااه ر = گراتن ،برره چنررگ گراتنز قهفرره َد)
ج =.گراتن ،بره چنرگ گراتنز َگنرده اُرال دېم انرد
یے-چیم-ېن د وینرت مو مے-قهرپ ~ ،تره و -
رد-ېن= رنهرا عرادت گنرده دارنرد ،یرک چیمی را کره
در دسرررررت من می بینرد ،بره گراتن او شرررررروع
میکنند.
قتت واے= طمع کارانه ،حریصرانهز و گوښرتے
~ ود= او گوشت حریصانه ورد.
قتت= طمع کار ،حریذز قهت رد ا ُ نه جیو =
رد حریذ را دوست ندار .
قتتے=  -۱طمع کاری ،حریصرررریز قهتے ج=.
طرمرع کررراری  ،.،حرریصررررری .،ز  -۲قرهرتری،
گرسن ی.
قت  ،قر = قد.
قهرونېځ ج=.
قتےجنېځ= طعنه ،به قهر روردن ز
ِ
ِ
طعنره دادنز و رد تره ې َرک ~ ِکن ا ُ = من او
را وب به قهر می رور .
قتےځ= قر .
قتےځ اے= قرضدار.
قتےځ اے = قرضداری.
ر
قتسات-ارث(قتساترث)ا اس قتساتث=تهریبن ،کمی،
اندکیز اس ~ مو-رد توذ دهک= کمی توت برای
بردهز یو ُکرد اس ~ و ذ وېرذد= رن سرررررگ انردکی
دم را میونباند.
قتغا او= قرد قرد کردن ،قرار قرار کردنز َچښ قهغرد،
ورن قهغرد=مراکیران قرد قرد میکنرد ،کنغ قرار قرار
میکند.
قتی= استفراغز قهی ج =.استفراغ .،
قتیر = استفراغ.
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سااااے= کنن سرررررز ِچدۈ اند ُ ه کهل ڤِد،
قۈپ ر
سرررر رد "= کسررریکه سرررر کنن
لۈڤېن ":یِد قۈپ َ
داشته باشد ،می ویند ":این رد کنن سر است".
قاااۈپ :قررۈپ ج ،.قررۈپ ذئرررد= کرر کررردن،
ربودنودمدی کردنخز شرر ِ .چس تو بُچهک قۈپ
نه ِکن ېن= ببین ،بم تو را دمدی نکنند . .قَفتین.
قۈ رپا  ،بووی.قۈپ-چینے = وعبره ،صررررنردوقچره
برای فیرالره هراز َد چینے ~ ترۈ ڤېرت ،دېم چینے
یېن امېد اند مئم ا = صررندوقچه بیاورید ،فیاله ها
را ام رنورا بیرون بکشررررری ز بووی .مو ِفرد قۈپ-
چینے ڤِ َرښرررت= صرررندوقچهوبرای فیاله هاخ فدر
شکست . .بام فَرۈن.
قۈپه= کمر ،قسرمت فشرت یا عهبو بر عکس .لبه
چاقو ،تبرخز یو و فایدارښ گۈفه قتے ښرهِ -سرتَن-
تے ذید= او با فشرت تیشره ود به سرتون اصر یو
سررتون شرراهخ میمندز رباب قۈفه= صررفحه فشررت
ربابز سه تار قۈفه= صفحه فشت سه تار.
قۈس=تسررم ز قۈس ِسررتاو= تسررم شرردن ،تسررم
رذایی یرا مسرررررمومیرت رذاییو حرالرت اسرررررتفراغ
واسهال بعد ام وردن ذای رلودهخ.
قۈغاه= ب نرد قرد ،کننز دۈنردام ~ فُڅ و نرد ڤرُد=
او اینهدر بچه کنن داشت.
قۈل= قول ،حو .
قۈ ِل رچ =حوضرچهز مو ِسرفڅ ار َد ~ ذاد= مهره
من در این حوضچه ااتید.
قۈلر =حوضچه.
قۈلے= چهوری در ربز تر د ~ مه-سرررٲو= به
وای چهوری نروو درربخ.
قۈم ربساااات ،قرم ربساااات = صرررردای" قۈم َبسررررت"،
سررت= صرردای گرمبسررت
گرمبسررتز َ ن اند ~ ُ
سرررت-ات ،یَ اندویَ َمندخ بُن
تفنگ شررردز یۈد اند ~ ُ
ښرڅ= همینکه گرمبسرت شرد ،او دررنوا
نوسرت ار َ
در رب رق شد.
قۈ رمت بِلرن = ب ند قامتوقامت ب ند ،ب ند قدخ.
قۈ رمت= قامت ،قد.
قېترےمه= طرم بسرررتن روسرررری در گردنو نو،
و~
های روسرررری ام قفا طرف فشرررتخز د
صررررندوق تے=
َنذ ِکن وَ ،د شررررال ِربے َ
روسررری یترا بام کن و شررال را با ی صررندوق
بمانز قېتَرمه ذئد= بسررتن روسررری درگردنز ُوم
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ا ُ و تیت ~ ذاد= من روسرری ود را به گردن
ود بسررررت ز یه شررررالے ذاد ~ و ،فَدېد نَجوهد=
اوومرث.خ شرررررال را در گردن ود بسرررررت و بره
رنطرفومسرررریرراتن بطرف با ییخ راتز عوب
~ یے ذاذ = واو-مرث.خعورب مهبول ب ردن و
روسری بسته کرده است.
قېچے= قیچی های کنن.
قېزه= ایسررررتراد ،توقفز قېمه ِورېمتراو= ایسررررتراد
کردنز َو نِوېنڅ-تره ده یځ دِڤے ینرد ~ ِورېمبېن=
عروس را در دروامه ده یم ایسررتاد میکنندز قېمه
ج =.ایسرتاد  .،در راه ،ورا ،ندادنواسرپخز
و ڤار ا ُ ~ چود= من اسررپ ود را در راه
ایسررررتاده کرد وگشررررنه ن ه داشررررتنخز قېمه س=.
ایسررتاد شرردن ،ایسررتادنز ~ سررۈد و نی ت=واوخ
ایسرتاد میشرود و منت ر می نشریندز ~ مه سره-ت،
چے بُن نِث= ایستاد نبا  ،و به وایت بنشین.
قې = قا  ،قاج ،بر و ربمه ،تربمخز اس د
و تَربُم مو-رد یے قې لهررک= ام تربم ود
یرک قرا وبر خ برای من بمرانز قې ج =.قرا
 ،.،قاج  ،.،بر  .،و ربمه ،تربمخ.
قریاااس=قیرراس ،ت مین ،گمرران ،حرردسز قَیرراس
ذئد=قیاس کردنز اَ َول ~ ذېت ات ،ته د ذارگ
ِښرررر َچنردېرت= اول قیراس بمنیرد و بعردن چوب را
ببرید . .تَشَبی.
قریت رے = حسادت گری ،مضری ،بد یمی.
قریت= َرشرک ،حسرادت ،مضرر ،بد ی وترشررو ،بد
مما  ،بررد وخز عوررب ~ ات نَی مو قَ َمررت
ِڤ ُرښرت= عوب مضرر اسرتی ق مرا شرکسرتاندی.
َ .بغیت ،قَ تاق.
قریتے= َرشک ،حسادت ،مضری ،بد یمیز قَیتے
جَ =.رشرررک  ،.،حسرررادت  ،.،مضرررری ،.،
شهَبےَ ،چ تاقے.
بد یمی  . .،بَغیتے ،بَ ی ےَ ،
قیج-فِ اےذ ،.قیج-فِ اےذ رجاا = او د ر ری مررادر،
ورد ترین او دز ح وا دېم اند ~ یَسررت وَ ،دذ
رامیۈن اُرک ېم-انرد= ح وا ام رنهرا ر رین او د
ن ِ
است ،به همین اطر همه او را نام میدهند.
صرفاق یا شرک شرامه در کالبدشرناسری،
قیچ ِپےڤاے= ِ
شررراا نامکی اسرررت که دیوارههای حفره شرررک
بمرگی ام احشرراا واندرونهخ را
وکاوا،خ و ب
میفوشرررررانرد و ام ب هرای مه حفرا رت میکنرد.
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میتوان صرررفاق را بهصرررورت بادکنکی در ن ر
گرارت کره اعضرررررای م ت ف ،ام رار بره طرف
دا ل این بادکنک ،اشررده شردهاند  .نا های دی ر
صررفاق عبارتند ام فریتونئو )، (Peritoneum
ربشرامه شرک و فاشرا شرک و کاوا،فو  .صرفاق
یک شرراا ونابی وسرررومیخ اسررت که سررطح
دا ی حفره صرفاقی وشرکمیخ و حفرات ل نی را
میفوشرراند وصررفاق وداریخ ،یا احشرراا را دربر
میگیرد وصررررفاق احشررررائی=اندرونهفو خ .یه
سررومی یا نیا  Tunicaفردهای اسرت که ودار
راروی حفرههرای بردن را میفوشرررررانرد و روی
سررررطوح اعضررررای دا ی برمیگرداند .این فرده
مادهای ربکی ترشرررح میکند.صرررفاق وسررریعترین
شررای سرررومی بدن اسررت .فرده صررفاق ام دو
ورق تشرکیل شردهاسرت :یکی ورق کناری وداری
یا صررفاق وانبی که سررطح درونی دیواره شررک و
ل ن را میفوشرررررانرد .دی ری ورق انردرونرهای یرا
صرفاق احشرایی که احشراا ،درون شرک و ل ن را
مفرو میسامد .وپ.
قیچ -هےذ= شک درد.
قیچ=  -۱معده ،شک ز قیچ ِفرڤار ج ،.قیچ اَرذا چ
ج = شک فا.، ،ز  -۲وسطو ام روف ،بووی
و یرهخز وتراخ قیچ-ېڅ= ترا وسرررررطز ار َد بووین
قیچ-ېڅ کَښت ڤُد= در بووی تا وسط رن گند بودز
ښررررڅ ِکن و ،لهرک= این
ار َد َچ َرک ترا قیچ-ېڅ َ
سررررطل را تا وسررررط رن رب فر کن و ب ذارز قیچ
قَتے= شرررررک دارو در مورد گراوخز حرام ره دارو
منخز قیچ-تیر ِنښرررررفیرداو= میرده کردن ،اشرررررار
روردن ،اشردنز ه لۈد ":قیچ-تیر ِنښفهر ا ُ َ ،فه
مه-سه ،و -ند و نمیر -،اِد"= که گفت ":تو
را میرده میکن  ،فره نشرررررو ،مماح او همینطور
اسررررت"ز نهن قیچ قَبول = ب ذار مادر رمرم و
نیک ب تی داشرررته باشرررد و قربان شرررک مادر خز
نیرای و تحسرررررین بر مرادر ز تو-ت ِ ښ قرا ِبرل فُڅ
و داد ات نهن انرد ،تو نهن قیچ قَبول = تو یرک
بچه شرایسرته فدر و مادرت اسرتی ،نیای و تحسرین
بر مادرتو قربان شرررک مادرت خ . .اد ،مارذ،
دِلِ ،و هر ،هماروید ،دۈر.
قیچ-تِ اښااااچ ،قیچ-تِ اښاا ا رچ = چربی ،چربی ام
شک و ام شک حیوان ذبع شدهخ.
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

قیچ-تے ،قیچ-تیے= در سرررررطع ،درز و قرا رَ ذ
دېوال قیچ-تے ِنرذېمررب= رن کررا ررذ را در دیوال
بچسررررفرانز یره نَ چیر یووو و بَر قیچ-تے= رن
رهو در شیب تفه است.
قی رچ = -۱شرررک وردو شرررکمکخز  -۲شرررک
سریید مو-ند ~ ،سررېر نه سررۈد=
کننز -،اَ محد َ
این محمد سید من شک کنن است ،سیر نمیشود.
قیچن=  -۱شرک کنن ،شرکموز ~ ڤار ته بشرهند
ِ
نه جامد= اسرررپ شرررک کنن وب نمی دودز -۲
وسررریع در قسرررمت وسرررط ز دېم اند یے ~ ُکمه،
یے فُت کَښررت یېسررت= رنها یک کومه وسرریع در
وسط دارند ،در رن یک فودو یک فود"واحد اندامه
گیری ومن در روسرریه" مسرراوی به  ۱۶،۳کگ.
استخ گند وابوا میشود.
قیچۈن  ،قیچ نۈن =  -۱تولد شردهز -،اَ ِمس ِیمه
مو نهن قیچۈن = این ه ام مادر تولد شرردهز -۲
او د ،او د هرررای رودیز وهررذېرن یرووو مرو
قیچۈن = رنهرا او د هرای ود من اسرررررتنردز و
و فُڅ
قیچۈن ا ُ چود ُ ه-ت ِشرررچ اده دېم د
ِمریاتېن تَردۈ ا ُ = من او د های ود را کنن
کرد  ،و حرا ام او د هرای بچره ا فرسرررررتراری
میکن .
قیزک ،۱ر
ر
قیرک = درام ،کشرریدهو ا ب در مورد
گردنخز َو مهرک َ
قیج =،گردن اوو مرث.خ درام
اسرتز تو مهک قیمَ  =،گردن تو کشریده اسرت. .
درام.
ر
رار،
قیزک =۲نرا فرنردهز ~ یے َفرنرده ښرررررو
َ
ِوناو= " قیمَ  -" ،فرنده ائیسرت شرباهت به دِلیوه
ار " ،دارد.
ونا ع میKestrel :خ " ښو
َ
قیز-مت ا  ،قیر-مت ا = گردن درام ،بررا گردن
درام.
ُ
ښرڅ ا بِراښرت
قیر او=  -۱س س کردنز ِشرتا َ
و ،مو نای ِشر رچ قیجد= من رب سررررد نوشرررید ،
حرا گ و من س س میکنردز  -۲گریره کردن،
ناله کردنز تو تے یے ،تو فُڅ یېد اند قیجد= تو
که میروی ،فسرت در اینوا گریه میکند.
قیرکا ر
ر
قیرک تیر او= گریره کردن ،نرالره کردنز
فشررریمان شررردن ز ُوم ا ُ اده ود ات ،تو ~ تهج=
من ورد  ،و تووحا خ فشیمان استی.
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سے= گستا) ،نا ارمانز تا-ت لَپ ~ ِ ذه ،ۈند
قری ر
تو لۈ ات ،تو و دِل تے ِکنے= تو بسررریار یک
بچه نا ارمان اسرررتی ،هر چند تو را می وی و تو
یسررررر ج =.رمار دادن ،مور
بردل ود میکنیز قَ َ
دادن ،بیمار کردنز اه هڅ ،کو ~ َد و مو
سر
مهک = ای د تر مادر کننت را رمار ندهز قَی َ
س =.رمار دیدن ،مور کشرررریدنز مٲ ا ~ د
ست= ما همرای این رمه مور میکشی .
مال قتے َ
یس ان وےه= ب .نا گیاه اسررتز ~ باب ځوذ َمک
قر ر
یسرررن وره" مانند درمهوفو خ اسرررتز
ِمغوند= "قَ َ
شررر  ~ .نۈ واښ ُچکېن ،مَ مے-ره ِفرېښرررېن=
یسررررن وره" میررده میکننررد و بررا ی م
گیرراه "قَ َ
می ذارند.
قیال =۱موی اسرررررپو ام یرال یرا د خز ڤرار ذ -تره
ِمس ~ لۈڤېن= موی د اسررررررپ را ه " قیررل"
مریر رویرنررردز اس ڤرررار -ترے-یرے ترهرررک اَڤرېرن ~
ماښررت=واوخ ام د اسررپ یک موی"قیل" ب اطر
ت ه می رات.
قیال =۲یرک ورعرهو یرک قرتخز یے ~= یرک
ورعهویک قرتخز یے ~ فهی تو-رد بهس= یک
ورعهویک قرتخ ماسرررت برایت بس اسرررتز قیل
ج ،.قیررل تیجداو= نوشررررریرردن ،قرت کردنوچیم
مررایعخز ِچ رب تو-رد چیم برره-کررار ،د -تئ رث َد
ُ ښررررفره ~ ِکن و ،لهرک= چمچره را چره میکنی،
همینطور رن اترالره را قرت کنز ترا ُوم ا ُ َیرت ،یو
و فهی یے قیل تیجد= تا که من رمد  ،او ماست
قرت کرد . .قُرت.
قریله ،قرلیه=توته گوشرررت بریده شررردهز توته ورد
گوشرررتز ار َو دېک ~ نه اُد= در رن دیگ توته
ورد گوشت نبود.
قیم  =۱سررنگز َد ~ مو-رد دهک= رن سررنگ
را برای من بدهز قیمب ذئد= سررنگ مدن ،سررنگ
اندا تنز تو نه-ذه ~=ومنخ سررر تو سررنگ نمی
ُکرد ذاد و ،یو
انردام ز اِ-،ه ِج ِنرک قیمبے و
ِر وسررت= همان من رن سررگ را با سرنگ مد و
رن گری ررتز قیمررب ار قۈل ج =.گ کردن ،ام
موتر،
بین بردن ،ویران کردنز تو-ت َو و
َ
قیمرب ار قۈل چود= تو موتر،و برامیچرهخ اترا گ
کردیز قیمب ار قۈل س =.گ شرررردنز م ل اینکه
چیمی دررب رق شرودز و ښری ا ُ تر ِون هل
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

سر رت= من رن گاو در
دیت و ،یو قیمب ار قۈل ُ
ون ل رها کرد و رن در رب رق شرررد . .جیر،
بور  ،ته  ،کوه.
قیما ۲ا قیما ذئا =ارو دادن ،برداشرررررتنو برا
ښ رڅ
رف ،قاش ر کنن یا چمچهخز َد َچ َک ار َ
~ ذهذ ،اگه نَی یِد ته لَپ نه سررۈد= این سررطل را
در رب ارو برده ،اگر نی رن فر نمیشرررررودز قیمرب
یرداو= ارو بردنو در مرایعخز یېرد انرد تره یَ َچ َرک
قیمب نه یرت= در اینوا این سررطل در رب ارو
برده نمیشود.
قیمبه ر = سرنگ اندا تن ،مدن با سرنگز قیمب
بَمباروقی بَمبارخ ج =.سرنگ باران  ،.،با سرنگ
مدن.
قیمبه-ذهذیج= سنگ اندام.
قیمبه-ذئ = سرررنگ اندا تنز یو ته ~ نه ڤهرذېد=
او سنگ اندا تن را یاد ندارد.
قیم-فرغ ،قیم -فرغ= سرنگ اندا تن ،فرتاب کردنز
قی -اَغ ج ،.قیمرب-اَغ ج =.سررررنرگ فرتراب کردنز
مو یے قی -اَغ چود=واوخ با ی من سررنگ فرتاب
کرد . .جیر -اَغ.
قین -۱ =۱مشرکل ،دشروار ،محمتز ۈند ~ کار
ه اِد ،یو-ته ڤهرذېد= هر کار مشرک ی که باشرد،
او میتوانیردز نره ،رسرررررۈن َی اَن یڤرداو ،دِس قین َی
ِنسرت= می وید ،دو تن رسران اسرت اینهدرمشرکل
نیسرتز  -۲م ین ،دل یرودل تنگخز نُر مو رښرنا
تویرد ،د وهرت ا ُ قینرَ ث= امروم رشرررررنرای من
رارت ،بره همین راطرومنخ م ین اسرررررت ز قین
ج =.مشررررکرل ایوراد  ،.،محمرت دادن ،نرا راحرت
شررردن ،عذاب دادن ،بیمار کردنز ُوم ته قین یے
یار نه ِکن ا ُ = من برای کسرری مشررکل ایواد نمی
کن ز تر دِسرررره ردمېن ېم د یراس اد  ،قین
د مره ِکنېن= نمد کسرررررانی او را ببر کره او را
عرذاب نردهنرردز دِس قین مو مهررک= مرا بیمار
نکنز قین و ج =.ود را محمررت دادنز اه-را
قین و مهکُ ،وم ا ُ نو چای بِراښرررت= بشرررنو،
ود را به محمت نسرام ،من نو چای نوشرید ز تو
و چیم قینے؟= چرا ود را عررذاب میرردهی؟ز
قین س =.مشرررکل دیدن ،عذاب دیدنز ُوم ا ُ مے
ِلښررر رکرَر قَرترے قریرنرے مار ِسررر رڅ= مرن برررا ایرن
لشرکرواوباشرانخ در عذاب اسرت ز دل یر شردنودل
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تنگ شررردنخز هر و ت قین سرررٲ  ،تئم ا ُ و ار
ََرغ= هر وقت که دلتنگ شررد  ،اروغ میرو ز
ِښربۈنی قین سرۈد وَ ،ورذۈد هر-چیمَ ث= چوفان
دلتنرگ میشرررررود و برا ود گرپ میمنرد . .الۈمرات،
اَق ه.
َ
ښرڅ
ښررڤا ~َ ،م یے-لهم-گه َ
قیناڤ= شرورز یَ َ
ا ُ ارۈ= این شروربا شرور اسرت ،م کمی رب در
اینوا بیاندام ز قینام ج =.شور .،
قیناڤے= شررورز مهدار بی حد نمک در طعا ز یه
بِ ِرن اس ~ فے ئم ذئرداو نره براارت= رن برن
ام داشتن بی حد نمک ،به دهن اندا ته نمیشود.
سرررر ۈ ا ُ چود ،یو
قین-قرپ= سرررراکت ،امو ز َ
قینَ -قرپِ ،مبرا-رهِ -ومېنرت دِد یو چون=ومنخ
سررن کرد  ،او سرراکت اسررت ،بعدن اهمید که او
کَر اسررررتز قین-قَپ ج =.امو  ،.،سرررراکت
مرانردز ُوم ا ُ گهرپ ترا ذاد ات ،یو قینَ -قرپ چود=
من کره گرپ مد  ،او رامو کردز یو قینَ -قرپ
چود و ،نوسررت= او امو کرد و نشررسررتز
.
قین-قَپ س =.ساکت  ،.امو
قینے=  -۱مشرررررک ی ،دشرررررواریز  -۲م ینی،
دل یریودل تن یخ . .عذاب.
قیو=  -۱صردا ،در واسرتز قیو ج =.صردا .،ز
دذ یه قیو چو ،اُ َک ېن ښرُ د= بعدن او صردا کرد،
همه شررررنیدندز  -۲رماده کمک کردن ،فاسرر ر و،
مراقبرتز -،اِد تَمره را َلرک تمره ېم نی رتِ ،یرد تَمره
قیو ار وواب= مامای تان در نمد شرررما بماند ،او
ام شررما مراقبتوفاس ر وی صرردای شررما اسررتخ
میکند.
قیو او=  -۱صررررردا کردنز تو داد تو چیم ارد
قیود؟= چرا فردرت تو را صررررردا کرد؟ز  -۲اریراد
مدنز یِ ِج ِنرک ِشررررچ جامد ات قیود دِد  ":ای
انوېرت د "= این من میردود و اریراد میمنرد ":ای
او را ب یرید"ز  -۳بنا و چیمی یا کسرررریخصرررردا
چررار ،رره ُڤررد
کردنز دی ِرښرررررۈن انررد یے
ِ
وور َوک-ېن و قیوت= در دی روشررران یکنفر
بود او را بنا گرگک"وور َوک" صدا میکردند.
قیویج= صدا کننده ،دعوت کننده.
قیوی رج =  -۱کسرررریکه منگ میمند ،دعوت گر،
قاصرردز ُوم ا ُ ~ نِسررت دِد  ،سررٲ ذیس فیذ و
قیو ا ُ = من قاصرررد نیسرررت که ده بار برو او را
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

صردا کن ز  -۲روح شریطانی ،شریطنتو در اهر
کسی را بنا صدا میکندخ.
ویفچن ِگرېبۈن
کاے =۱نوار قنب فهنز ~ قَتے
ِ
ُ شررروی= گریبان با باات نوار قنب فهن مهبول
است.
کاے =۲صررررردای ُکر و فر در وریان تهیه رو نز
فرت ،مسرکه ته وع سرۈد= بعدن ام
بعد ته ُک َرت َ
صررردای ُکر و فروشرررنیده میشرررودخ و رو ن ومع
میشررررودودر روی سررررطحخز ُکر ذئد= تهیه کردن
رو نز تَنو ڤهر ،د فهی ُکر ذهرذ ا = رو ن
دان بیار و رو ن را ام ماست ودا کنی .
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