ک
ِکنجاره = ِکنجاالاه ،کنجاارهزباادمااناده داای ب اد اد
روغن کشی در سنجد ،سویا ،کرچک)...
َکنَک= لی خرمن.
َکباجا = نوع شاااایارینای اد روغنو رد وت و
چارمغد یا مغد درد لو جور یار میشود
کَڤجه= کورَ ،کبَرز.)Capparis spinosa
کَواک= پوچ ،خالی.
کَز ِلک= کارد خوردو ساخت شغنان.
ک ََیاکو ک ََیاکچ  =..احمق ،بی فکر ،حیرت دده،
مغالطه کردن ،وردن دالیل بی م نا.
کَیے-بے ُوښاااے= گیاه نشاااه ورو در کن انرا
بخورد ،بی دوش میشود.
َکلَگت= م حیر ،شف ه ،پریشان.
َکلَگۈښَ ،کا َ -کا = پیهم ان قااد کردنو اصصاااااا
خرا کردن.
کَله یے -دساات ،کَلله یے -دساات= دساات دادن،
دست فشار دادن در دنگام مالقات.
َک َلاک= مر باهو نو انگشااااات،در باادی طفالناهو
یے َک َلاک ،ذو َک َلاک ،چاارو چمبر ،بۈاد  .عنب چه...
= یک نو "انگشااات"،دو نو  ،چهار و چر ،
بید و صنبر.....
کَله پری= دیر ،نشی  ،اد باال به طرف پادین.
َکلَتۈن= خرا شده،غیر رمیمو گودر مو مو رے
َکلَ ن چود= گودر مو ر مرا خرا کرد.
َکلَجَخ= الش دایم ،کوشش بی م نی.
کَلته -ددرذَ ،ک ه کَسلَک= دکام ،سرما خوردگی.
کَلته داه ،کَلته داهے = دن م شااوقه دار ،رابطه
ی صاشقانه.
کَلتَک= چو و دنده.
کَلتَک چیداو= شکس ن.
کَلتَنَک= کالن ،بدرگ.
کَلتَچه= واسک.
کَلته= کالنو صاشق ،م شوق.
کَلتوی= سر راشی ،سر راشیو طفل.
کَلۈن= کالن.
ِکلَندَک= وسا ک م رادف دسا کز چو یا دسا ک
دای کوچکی که برابر فاصااااله میان دو یر قط
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

و برش دساا کاری میشااود که بر باالی یر دا
برای پوشاااااش باام خااناه اساااا فااده میشاااااود. .
پامیرداد).
کَماار = نقوده ی اا نغوده گی اادی اساااااات صلفی
چنادساااااالاه ،ریشاااااه ن کمی کلفات و گوشاااا ی،
برگدای ن بساااایار بریده و غباری ،ساااااقه ن
گوشا ی و بلندی ن ا  ۲م ر میباشاد .گلدای ن
به رنگ درد و به گروه چ ر مانند در خر ساااقه
پدید می ید .نقوده در چند ساال اب دایی سان خود
سااقه در دید نیسات و برگدای ن گسا رده روی
دمین اساااااات کااه در مرا بااه نااام کماااه و
انگداکماه میشااناسااند .میوه نقوده دارای دو
خم به رنگ قهوه ایی یره و س ایاه ،بیض ای کمی
پهن و بسااایار بدبو میباشاااد .با یغ ددن یا قط
ریشااه یا قساامت پایین ساااقه و یقه گیاه در پایانی
بهار ،شایره بسایار بد بو در میانی ابسا ان بیرون
می ید که در کنار دوا کم کم ساافت میشااود که
دمان نغوده اسااات .نقوده در دمین دای بائر و
خشااک و دکی پهنای گرم ساایا میروید .بومی
اسا دای ایران و افغانسا ان اسات .در ایرانو در
کودسار خراساان رضاوی در روسا ای ددمیان،
بلوچسا ا ان و باخ ری مخ لف جنو ایران ،مانند
کرماان ،راور ،دشااااات مرغاا  ،بااده ،ناائین و
جندق میروید.و .
َچکمه بسته= ماده کارزخدمت)و ماده قهرمانی.
َچکم افضر  =۱کم قوت ،بی اس داد.
َچکم افضر  =۲رام ،با صبر.
َچکمبوک= پوچ ،خالیگاه.
َچکمچنرس= حریص.
کمر-کوسے= کمبودی ،نا کافی.
کَمپَک= م شاااوقهو وے ند خشاااروی کمپک= او
م شوقه دیبایی دارد.
َچکمچین= به ندرت ،کمبود.
َکنَک= چقوری ،خندق.
کَنجب= کنف.
کَنگینهو ُ
شااا  =.ظروف سااافالی با مخلوط
غلله َ
مواد فاضله چاپایان خورد برای نگهداری پشم
کَنگوه = جوش زدر حیواناات)و کَگوره ااارٲ مم
اند س د= جوش در دیر دم اس می بر ید .
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کجنادےَ ،کنادے = قط اه ،برش ،قساااامات ،وار،
که ،پارچه.
کَنیځ ،کَنی َځک = برده ،غالم.
کَنته= جدایی.
َکنُفَ ،کنُ چفَث =.بی حال ،نیم جان ،بیخوا .
کَجرهِ ،کنجره = کنجاره ،کیک روغنی.
َکپَکے،چچ َکپَکےچ  =.خوردن بااا کف دسااااااتو
انداخ ن لقان نرم به ددن با کف دست.
کَپر = اس خوان قمحدوه ،اس خوان ِپن سر ،سر.
کَپوه ،کَپپوه = شناوری با کدوی خالی.
کَپوک= فاخ هز )Cuculus canorusو صادای
او با نامش شبادت دارد.
کَپوک لۈڤد= خالی ،دیچ چیدنیست.
ک ََه َگف= برفباری دیاد.
ک ََهدینگ= کر ،دیچ نمی شنود.
ک ََهم= ک ََرم.
کَهبجش ،کَربَش = چیچک روی.
کَه َگس= کرگن.
کرهتۈن ،کارد ن = کار ن.
ک َچَهثپَکے ،ک ََرث َپکزذدد) =.چشمک ددن.
کَهثۈفچ ،کَهذۈفچ= پوساات  ،پوساات مانده ب د اد
خوردنو اد درد لو.
کَهنجی ،کَهنَی= کرنی ،ولاه کالنو صااااادای بی
حد بلند.
کَمۈن= فنگو قون.
کَهتُشکه ،کَهترشکه = کچالو.
کَهښاااترو= صاادای خر دار یا مشااابهو مهذ مو
پئخۈن ۈن قاق ِسا ،،خو کَرېاۈن= چمون دای من
خشک شدند خر صدا میددد.
کسبه ،کَس  ،کَسم= شغل ،خصص ،کار.
کس = مریض.
کسلے= مرض ،مریضی.
کَسل ب ن= پرس اری اد مریض.
کسلمند= گرف اری به مرض.
کسلخۈنه= شفاخانه.
کَسرت= قوم ،قوم نددیک.
کثرفت= روح نا پا  ،ل ن ی.
کَت ،کُت= کو اه.
کَته-گی  ،کته -گج = سر کالن.
کَتنَک= کالن ،فوق ال ادهو باسواد،صالم.
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کَتنَکے= بر ر ،کالنیو اداره کنو قوماندنی.
کته جۈن= م کبر ،مغرورو مهم.
کته ،کَتته ،کَلته= کالن ،بدرگ.
کَته دے= کالن ر ،بدرگ ر.
کَت خدا= دن دار.
کَفمار = نرم کردن ،خورد کردن چیدی باا کف
دای دستز مثال وت).م .قَفچاق.
َفښااا اک= جرا داای کو ااه باا نقش و گلادودی
ک َ
در قسمت باالیی زجرا ).
َکافښااااا اا َ ،کافاخا اهو چایااادا=.لاحایام کااااری،
رمیموکردن.و خرا شدن ،شکس ن.
کَفڅتروِ ،کفترو= فرورفت ،غرق شادن ،در برفو
الی و گل.
کَفچه -سیزد= نوع سنجد کالن.
کَفچاارک ،کَفچجااکزذهااد)و چاارو ځ= غرق دادن
کسااای در و مداقگ اگر کسااای برای بادان
سالم نددد او را در می اندادند.
کَښااو  ،کَښااو جَک= گیج شااده ،در دم و بردم،
سر در گم.
کَخری= دن.
کجښ-ات-به= قفن سینه.
َکښا ِو = دلپذیرو اې یخِ ،ید د ند نِسات-ات ،یه لَ
کَې ِول= ای خوادر ،این انقدر نیست ،و او دلپذیر
است.
کَښگه ،کَښتگه = مدرصه ،کش دار.
ک َِښااا اښ= کشاااااش ،ک َِښااا اښاااااے زمایان= قاوه
کشش"جاذبه" دمین.
کَښر  ،کښرله = کشال ،کشاله ،ویدان.
کَښر -ذهذی = بروکرات ،کاغذ پران.
کَښر ذهد= م طل دادن.
کَښت=غله.
کَښت-ات-کره= کشت و کار.
سترو)= چسپیدن.
کَښۈنز ِ
کَش= گرم.
َکشَن= قفل کالن ،دست بند.
ک ََږک= حلقه زموی)و خم.
کجوج= وله سگزبچه).
کاجاوج-اتِ -کالاجاوج= اوده باچاااه دااااوکاهاوٲ-ات-
ست= بچه جنگ شدند.
ِکلهوٲ ۈن ذئد َ
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کجگجن= وشااااک ،بالشاا ا ک ،دیر گهواره ،در
داخل ن کاه نرم پر است.
کجزاه= باغچه.
کج = سر.
کج  -بِسخاث= سر لچ.
کج بۈندک= سااربند زدنان سااربند را برای
ان قال کوده یا سااااطل باالی ساااار اساااا فاده
میکنند)
کج دههذ -سردرد.
کجڤښ ،کهښ= کفش چوبی.
کجفچ= واحد مقیان برای غله و مساااحت دمینو
ظرف چوبی به انداده  ۲۵کیلو گرام گندم
کجفچ-غئڤ= مداقگ ددن کالن.
کجش چیااداو= مداقگ کااار کردن ،انجااام دادن
وبوقت.
ک مه= طیاره.
ک ُمه ،نِژاه= دغال سنگ ،دغال.
ک ُمښک= گلدودی شدهو جرایزکفش چوبی).
ک ښ= رساام و رواٲو من و ېااهبے ره اد دۈچه
چیاد دۈاداو کۈښ= اد طرف شااا ا در خااناه دن
دایمان من است.
کئخ،چکئ َخک ،کئخترو= سرفه ،سرفه کردن.
َ
بایښاااااڅااک= گایااااهگ َچا اریاااان ،ایاره داویاج
ِکا
ز)Umbelliferae , Apiaceae
ِکبُن،چ ِکبُند= انجبارز.)Polygonaceae
ِکگیښترو= س ی کردن ،کار کردن.
ِکد= سگ ماده.
ِکد -وینَک= درخ چه کوه یی شبادت به گیالن.
ِکدئځداو= ریخ ن ،باقیمانده چیدیگ ریخ ن ماسات
اد یک ظرف به ظرف دیگر.
َ
ِکدیداوِ ،کدییداو= ریخ ه شادن ویم َچلک ک اد،
خو یم ذ غ ِکدایج= سااطل سااورا بود و ماساات
ریخ ه شد.
دوهت= مرض ،حالت مریضی.
ِک َ
کَزنجچ= گیاهگ کاساااانی م مولی ز Cichorium
)intybus Lو دم سرسخت.
ِک ِهڅزکو ه)= ا اق.
ِک ُزه= چهره یاا حاالات اخمو باد شاااااکلی یاا قواره
داش ن.
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ِکا َلااهچچ ِگاههاام،چ ِکا ِگاههاام= گاایاالااو گاارامو یااک
کیلوگرام=ددار گرام.
ِکلاهچم تِه،چ ِک چمیتِه= کیلو م رو یاک کیلو م ر=
 ۱۰۰۰م ر.
ِکلجند= کلند.
ِکلَندَک= وس ک.
دارد.
ِک هخچ= خشکی ل و اگر کسی
ِکلواه= سناچه.
ِکلیناگ= حیلاه گریو یو ِکلینگاث دم= او دم حیلاه
گر است.
ِکلی= من در مادن در خااناه ووواادۈ ،ر چیاد ماات
کرذه دم مه لهک ،بچه ِکلې ساااا د= ب د اد ولد
طفل ،ا دشات رود کسای"بیگانه" را مانده و دله
در خانه داخل نمان.
ِکل ښ َڅک= نان اردن.
ِکلے= شاخه درخت ،نه درخت.
ِک =  -۱کدوو  -۲کاله.
ِک -دوذ= نوع وت با دانه دای کالن.
ِک -مون= نوع سی کالن.
ِکلُمبُ ،کلُمبو چیداو =.یکجاو کردن.
ِکلُفچ= یکجا.
ِکلۈ = گرد ،مادور ،کلولاهو ِکل ل ریر= سااااناگ
کلوله.
ِکلۈخِ ،کلۈ َخک = کلو .
ِکمخر= نام قدیمی ابریشم.
ِکنره = پهلو ،کنار.
ِکهیساااااتارو= خراشااااایادنو ِیماه دۈاک ام و رد
ِکروست= اینه ه دیک را خراشیدم.
هښچَک = لغدش.
ِکهښِ ٬ک ِ
اتچپهث = ساااار و صاااادای بساااایار
ِکهثو ِکهث
ِ
دس ا هو وے گه یے یار ساار فهم نه س ا د خو،
یو ِکرث ات ِپرث ے ویاد= دیچکن گا او را
نه فهمید وبا خود گ دده رفت.
ِکهئزداو= ریخ نو چای ام ِکریوسااات ،نه رۈد ار
مم چاایناک= ماام چاای را اد چاایناک ریخ م،
چیدی نماند.
ِکهئښترو= کش کردنو وردن.
ِکهیجه= حشرکاری.
ِکهیر= نوبت.
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ِکهیارپچ= ااجریدیو نوع باادنجاانز Solanum
.)nigrum
ِکاهوښِ ،کاهوښاااااااک= گالا َپار ز Heracleum
.)persicum
ِکهوښک= قفل مو.
ِکهشترو= راه رف ن با سر و صدا.
ِکسک= چوکات،درواده.
سپچ= کجاوه کالن ،برای کاه  ،پشم .. .بردن.
ِک ِ
ِکت نترو= کش کردنو ل مو ِپن خوث مه ِک ین=
مرا باا خود دیااد کش نکنو کاان دادنو یاه ِپش
وے پورگے ِک ینت خو یو مود= پشااک موش را
کان داد و او مرد.
ِکت نَک= چپنک پشمی.
ِکفریه= کافی ،به انداده کافی.
ِکخِ ،کخاک= چ الو برای اطفاالگ یم می ِکر اه ِکخ،
ِید وند پَپ = پیرادن این چ ل اسااات اد و پا .و
برصکنگ پَپ = پا .
ِکښئپڅ= صکه اد نوع کالغ.
ِکښل ز = ویدان.
ِکښتین= کش ی.
ِکښترو= کش ن ،دب کردنزحیوانات).
ِکڅره= شدان ،دیکدان.
شن= پشمالو،پراکندهو کرکی.
ِک ِ
شن دود= -۱پشمالو،پراکندهو کرکی  -۲ابر لود
ِک ِ
و اریک.
ِکشاااااکۈ = کشاااااکولو ظرف چوبی کاه در دو
ان های ن باریک است .ماکو مانند.
کیلچَک= پوس ین کهنه.
ِکت =رقم باالپوش.
کیښ،چکیښچذهد =.جوی ،نهروکشی.
کاروۈنتارو= -۱کااویادنو خو ذناد ن ماه کااو ن=
دندانهایت را نه کاوان -۲ .کندن
کرز= غذای سگ.
کرزچدۈن،چکرزچدۈنَک =.ظرف غذا خوریی سگ.
کریِښ چیداو= شویش کردن و پریشان شدنو خو
پ ،اَاۈن کایَښ ِکېاات=اد طرف بچه اش شااویش
میکند.
کرهوۈن= کاروان.
کرهوۈن برشے= رئین کاروان.
کرهوۈنچسها؛ی =.کاروان سرای.
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کره چید= کار کردن.
کرهجۈمه= لبان یا یونیفورم کاری.
کرسه َگهذون= فال با کاسه گردان.
کرسه ل س= کاسه لین.
کرته= صاشاااق ،دوساااتو دمۈېاااه و ے یام کا ه
ود -ان و ریو َجښ نه ِکن اًم وبه ود= دوساات،
من دمیشاه سارت صاشاق اسا م -اد صشاقت من وبه
نمی کنم" ش ر".
سترو= صاشق شدن.
کرته ِ
کرفې= قهوه.
َ
کاارفِه -بئهځ ،کاارفه -بئهځ ،کاارفِه -پئهځ= چو
درواده
کرفِه-ژهش= خارش ر.
کر  ،کرلچ= سورا بین دو دندان.
کرچے= رله غلیظ اد رد.
کرچره= اشیاه ،مال.
کُد= سک نر.
کُد-بُڅ= چوچه سگ.
واښاااااکو شااااایاگ ُگ َلاک= گال قااصاااااد ز
اُک د
َ
)Taraaxacum
ک ُِزچَک= کوده خورد.
کُز = کوده.
کُلفَت= غم ،شویش ،غریبی.
کُلچه= کلچه.
کُلچه-فَغَک= بادی دنانه با و "پ ت"
کُمیت،چکُمید= قهوه یےوکمیت اارٲ= اس قهموه
یے.
ېا ،اند نَسا وید
ُکنُه= بی حنو یو بچهک ان ِشا ا َ
خو ،کنرث رۈد= ان بد اد ساااارد بر مد وبی
حرکت و بی حن شد.
کُند = کنده.
کُند چبُڅ= کنده خورد.
کُهترو= خراشیدنو پورگ ار ِدد ن کرت= موش
در گنجینه کر کر دارد.
کُهذ،چکُهدَک= کردو سبدیجات.
کُهپَچه= بالشت باریک.
کُهته = پیرادن.
کُهته واه ،کر ه یۈج = که برای پیرادن.
کچس اترو،چک ُُهکچچَښ= ماکیان که دیگر
ک ُُهک،چک ُُه
ِ
خم نمی ددد.
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ُچکهڅ،چ ُچکهڅے = چقور ،چقوری.
ُچکهڅر-بُق،چ ُچکهڅر-بِلُق= نا دموار.
کُت،چکُتث= کو اه.
کُښم= قلینگ.
ُکچَله= گیاه ددر دار.
کُشچَک= کوده سفالی ،کوده دس شویی.
کو= کوه.
کودَک= کود .
کودَکۈن=  -۱اساهال طفالنه  -۲کودک ن سایف=،
مهره کبود ،برای داوی اساااهال کودکانو بچه ند
اگاه کودک ن ااد ،وے ک م ِو ِرېاااااۈن ،یاا دے نی
کودک ن سیف ،دۈن خو ،وم فِرئوین خو ،ذۈن وے
رد= اگر طفل اسهال دارد ،کام او را خون میکنند
یاا مهره کبود"کودک ن" را در می شاااااویناد و
را برای طفل میددند.
کوز؛چبُقچمیذ= کورو کور پش ی.
کونرک= اسهال.
کونچپَ َهک= لگدو با سم حیوان.
کونچ فَیَکون(چیاداو = اد بین بردن ،پاا کردن
اد دمینو ودین کردنو با چ لی یکجا کردن
کوه = شدان دنگر.
کوهے= جذام ،رسوایی.
کوهےچههنگ= جذام ،رسوا.
کوسااه-کوگ،چکوسااهَ -زهیځ= کبک یا کوگ بدن
سیخک پاو دخت" سیخک".
کاوتاه = کاو اااایای ماخا صااااار ،گافا انای بار ن..و
ِجاناگاهالاۈان کاو اردااث قا الاے چاااه چاود ،چاهای
ِگنهگاار== کو اایی مخ صااااار ،ماام جنگال را اد
بین بردند ،کی مقصر است=.
کوفۈن= کودانو ش ر.
کوښښ= کوشش.
ِ
کو = دن.
کوچهۈنزچید)= کوچی ،کوچ کردن.
کوږبجند،چ ُچکږبجند = بوت بند برای موده.
کۈڤه= چکش چوبی برای ددن ارکمان ندافی.
کۈ -بیگ،چکۈه-چبیگ،چ ِکلۈ چبیگ= ظرف سفالی
خورد ر اد ِوسئرن
کۈم= کام.
کۈ َمک= کمک.
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

کۈمبین= کمباین،ماشااااین کشااااارودی ،راک ور
قل یا درو...
کۈم-فجښ= بیره دندان ،لثه.
کۈمپرس= قط نما.
کۈن= م دن.
کۈنه= کهنه.
کۈ چسه(چید = وده کالن اد دیدم ،صلف.
کۈه،چکۈهے= کور ،کوری.
کۈه-اَبین= بد بینیو خرابکارو مضاارو و پ ،فک
ق ئاث ک ر-اَبین= بچاه ات دمرای دماه باد بینی
دارد.
کۈهِ -بځیف= چشااام نگو ک ر-بِځیف دم یِد= دم
چشم نگ است.
کۈه-بوهگاک،چکۈه-پوهگاک = موش کور یاا کور
موش.
واښاااااااک= گااایااااهگ فااارفااایاااون زSP
کاااۈهَ -
 )Euphorbiaیا شیرشیر یا شیرسگ.
کۈهدود؛چکۈه-تُخنه؛چکۈه-دُخنه = دود غلیظ.
کۈهمئستَک= مه ا کم نور.
کۈهمرث= دمراه.
کۈهمر = نوع شیرینی اد لقان و روغن.
کۈهنمک= نا سپان.
کۈهپات= کناه ددردارز)Hyalommaو صاامال
َ
کانگو یا کریمه.
کۈهخجط،چکۈه َخط؛گجه =.فال بینی،فال بین.
کۈه ُڅ = جنگل با پوشش گیایی م راکم.
کۈهځ َهک= ساااهره سااار پیشاااانی ز Serinus
ِ
 )pusillusگنجشک اد نوع سهره.
کۈهِ -چمئږِ -چمئږچ؛چگناد = میخاکو گیااه ضاااااد
حشاااره بید پروانهز)Tineola bisselliellaنام
حشره بید.
ُ
کۈهغاا = ابر لود ،دوای اااریااکو نِر ِجناااو
ک رغا مۈاث غاَ ل ناه-ااذٲ= ماانناد امرود دوا
دیچوقت اریک نبوده.
کۈفه= کود یا کور.
کۈږځو چیداو =.سورا وکردن.
کۈږ َځک= سوراخک.
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