الف
اَباته=-۱احمق ،دیوانه؛ یو ~ ،هر چیز وے غئڤ
تے یاذد ،یو لهقت= او احمق استتت ،هر چیزی ه
بته زبتانم مآ دیتد ،میدویتد؛ -۲حمتتا،تت ،؛و ؛
بشتهند گه؛تت دے نه ههمت ~ ،مه لڤڤ= اگر گ
خوب را نمآ ههمآ ،گت ؛و را نزن؛ احمقتانته؛
تو-نتد تو کتار ~= کتار تو احمقتانته استتتتتت؛ -۳بآ
هتایتده ،بیهوده؛ وز اا ابتاتهتت ستتت تت ،نته رود اا
وے= من بآ هتایتده رهتا ،او را ؛یتدا ن ردا .ا.
خت؛چه.
اَباا = احمق ،بآ ه ر ،تنبت؛؛ ~ ددا ،تے ،ین کتار
چیداو= کار کردن با ددا احمق مش ت ؛ استتت؛ یو
لت ~ ،خو ؛ولے بنئستتتو=او ددا بآ ه ر استتتت،
؛و؛ خود را گا کرده است.ا .ههواک ،هاوا ،ساذه.
اَبااا ے= حمتتا،تتت ،بآ ه ری ،تنباآ؛ ا وے
س تت=از بآ ه ری او همه
اتباخے یېن ه تت تخبتر ت
خبر شدند.
اِبالِ ،یبال= اسفناک ،غریب ،بدبخت ،ضعیف.
ابتدا= ابتدا.
َاَبتر= تنب؛.
بچهتت تو نتآت= توََتب
اَبتَر= تنبت؛؛ ت
َ تَتب ~ ت
بچه تنب؛ استآت.ا .شا ،تتم تب؛.
َاَبترے= تنباآ.
اَب اَجدَ ن = ابَتد خوان ،کستتتتتی ته خوانتدن را نو
یاد میدیرد ،کا سواد.
اَبجَد= ابَد(حساب ،دیا َربآ).
َاَبادے= ابتدی ،دایمآ؛ ~ کتار= کتار ابتدی؛ تتمته نڤا
ته ~ رست= ناا شما ابدی مآ ماند.
اَبذَسا = دستت م؛ ~ ته ا یتی -بڤستت کنېن=
دستت م"تاتب تذستت" را از ؛وستت گاو َور می نند؛
مو ~ کتچود؟= دست م های من چآ شدند؟
اتبر ،ج .اتبرېن=ابر ،ابر ها.
َاَبر َذهاذیج=هریتب کتار؛ اتبرت ذهتذی تے مو
څېا مه ذېدت= من از هریب کار نفرت دارا(چشتتا
من هریب کار را نبیندت).
َاَبر َذئد= هریب دادن.
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َاَبر = هریتتب؛ کالهبردار؛ اتبرت ذئتتد= هریتتب
دادن؛ کتالهتبترداری کتردن؛ تتو ترا متو ~ ذاد=
بترادر تتو مترا هتریتتتب داد؛ ~ ختیتتتداو= هتریتتب
ختوردن؛ تتو متو ~ څتتته ذهتتتذے ،تتو خت تبتتت ~
خهرے= اگر تو مرا هریتتب میتتدهآ ،تو خودت
هریب میخوری.ا .ههند ،هرېب.
َاَبره=،ستتتتمت ؛یشتتتتروی(،ستتتتمت بیرونآ)؛ارچه
لبتا  ،ابره بیرونآ( مثتا؛ بتاو؛وم ،گایا ،چ؛ن)؛
مو تچ؛هن ~ کڤنته ستتتتذج= ابره بیرونآ چ؛ن من
کهنه شتتتتده استتتتت؛ ~ تیدداو= تبدی؛ کردن ابره
بیرونآ لبتا ؛ مو ؛ڤستتتتتتین-تے تم تدا ~ تهد اا=
ابره بیرونآ ؛وستتتتتتین خود را بتایتد تبتدیت؛ کنا.ا.
رڤی.
اَبرېښاَِِ ،رېښ -۱ =،ابریشا ،؛ارچه اریشا؛ ~ ته
َهاتد څ نته ستتتتتڤد= ؛تارچته ابریشتتتتتا زود ؛تاره
نمیشتود؛  -۲ابریشتا ،ن ابریشتا؛ دوستِ رېیتا
مو-رد دهِ ،تا،ے اتنڅها= کمآ ن ابریشتتا بمن
بده ،کاله بدوزا.
اَبرېښا ِِ = ابریشتمآ؛ مو-ند-ېن ذو ~ کرته= من
دو ؛یراهن ابریشتتتمآ دارا؛ ~ کتی؛ خو-رد کن=
بتتتاو؛تتتوم ابتتتریشتتتتتتتمتتتآ بتتترای ختتتود َتتتور
کن(َرمنآ کتی؛).
ابرےَ َد = هوای ابری.
َاَبرے= ابری.
َاَبَش= سیاه ،نیدر.
اَبلهَ َگرے َاَبلَگے= اباه گری ،ابادآ.
ابله= اباه.
ابوالهول=ترسناک ،سهمناک.
ابوبهک(َببهک)= َدَد(؛رنده).
ابیره(َنبیره)= نواسه.
ابئښتاو= ،رت کردن.
ابایا (ابایاناااارئ َ ابایانائار َ ابایا َ ېا )= امتبتتتا ،
(تاَی آ باغچن).
اپو َپ ِکال َاپو َپ ِکلال= مطاق برهنه ،؛ای لو.
اتن =،اتوا.
اثَِچ= یِ مشت َاف.
اثر= اثر ،نشانَ ،ای ؛ا یا دست.
اثئرتاو= دادن ،دراز کردن.
ا َ
ِجاز َذئد= اَازه دادن.
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ا َ
ِجاز َزئښ = اَازه گرهتن.
اجاز = اَازه؛ س ت و ~ تاهب خو-رد=برو برای
خود اَازه بدیر؛ توا تو یت -ارد-اا نر ~ نڤشتتت=
امروز برای خواهرت اَازه نامه نوشتتا؛ اَازت ت
ذئتد= اَتازه دادن؛ ~ مو-رد ذهتذ ،وز نتقاے کن
اا= برایا اَتازه بتده من گت بزنا؛ تیتداو ارد ~
وز تمه رد ذها= برای شتتتتما اَازه رهتن میدها؛
مو-رد ~ ذه خو ،؛ے دے ،تستتتتتتین انَها= برایا
اَازه بده تا همرایم ،وشتآ بدیرا.
ا َجا َاج َجا = استتتتنتاد؛ خو ~ ېن مو رد د ې =
اسناد های خود را بمن نشان بده.
اِجا ِتاِاااایاے= اَتتتمتتتاَتآ؛ احتوالتے اَتتتمتتتایتے=
مو،عیت اَتماَآ.
ا َجاتاے َ اجاجاتاے= مستتتتتتنتتتد؛ اَت تَت تے هتیتاتا= هتاتا
مستند.
اَجداد=اَداد ،بابا و نی ان.
اِجرا َ ِیجرا= اَرا؛ وېڤ ؛اهن غت؛ نا اَرا= ؛الن
شتتان هنوز اَرا نشتتده؛ اَرا  =.اَرا ک.؛ اتگه
شتترط ~ څه نه کیتتتت ،م م ته وے خېز
ید خو ت
یتتر تمنده ستت و اا= اگر او وَده خود را اَرا
اند ت
ن ند ،ما نزد او شرمنده میشویا؛ اَرا  =.اَرا
م.؛ مو-ند مو کار ~ ست= کار من اَرا شد.
اجرایه َاِجرایه َ ِیجرایه= -۱اَرائیه؛  -۲مسوو؛
اَرائیته؛ ضتتتتیتا وے اَرائیته ،تے تویتد= ضتتتتیتا
صتتتبا
همرای مستتتوو؛ اَرائیه رهت؛ اَرایه ته ت
یاذد=مسوو؛ اَرائیه صباح مآ دید.
اَجَل= اَ؛ ،هنداا ،زمان.
اَجنَبے= اَنبآ ،بیدانه.
اجنه=دیوانه ،روی خشن، ،وه نا ؛اک ،بآ َق؛.
ِ
اچث َاچچث= هیو.
اچگه= دیدر ،هنوز.
اچې َاه-بچې = برادرها ،رهیق ها ،خواهرها.
ا تهَ ننه=اصطب؛ ،دغ؛ خر و اس .
ا ته= ختنه شده.
ا َِندگے= دموختدآ.
ا ِهند= دموخته؛ اخمهند  =.دموختن.
ادب= ادب.
ادوا=سرمایه ،دارایآ.
ادوار= سرمایه دار ،دارایآ دار.
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ادهښ ا َاده = دهن مستتتطی؛ ش ت ؛ که ستتن
دسیاب را به چرخم مآ دورد.
ادیر= چمن.
اَر=در؛ حرف اضتاهه ؛یشتین با نشتان دادن َهت
بطرف ؛اهین استتتفاده میشتتود ،مانند ار با =در
با ؛ ار ریڤن=در روشان؛ ار دریا=در دریا.
ارابه=کراچآ بار کشآ.
ارباب= ارباب ،در زبان شتغنانآ ارباب به کستآ
گفته میشود که زیر هرمان اهسقا؛ کارکند.
ارتېل=انَمن کو؛راتیفآ.
ارثی=،گرد و خاک برف کو .
ارثی =گرد ،غبار و بادی ه در اثر سترازیر شتدن
بهمن(بره و ) رخ میدهد.
ار َدریا= دریای ارخت.
ار = ناا مح؛ در شغنان.
َ
اَردَنگ= دیو مانند.
ارذه=شباهت.
ارذه َکهلک=َویچه.
ارذن (بجوی)=دتشدان.
ارذننجک=میالریاَ ،ر سوز.
ارذیښڅتاو=خواب دیدن.
ارذیااا =رونتتتا (ناااعلم ااا ااا ااای:مم Rubia
 ،)tinctorumبرای رن کردن تار های ؛شتمآ
از دن استفاده میشود.
ارذئوئ َارذئوجک=؛وستت درخت برای خوراک
حیوانات.
اررښتاو= خزیدن.
ِ
ارزښ= ارزم.
ِ
ارزن = ارزان.
ارزننے= ارزانآ.
َ
ارژنگ =۱ناا کتاب ؛یغمبر مانآ نقام.
َ
ارژنگ=۲ناا ؛هاوان توران.
َ
ارژنگ=۳ناا دیوی ه در مازندران همرای رستتا
َن می رد و رستا دنرا کشت.
ارغنجار=نوع دلوخاکآ.
ارقه=؛شت.
ارک= ،صر، ،اعه.
ار=،دنَا.
َ
ارِن = درمان ،هو  ،خواهم.
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ارهِ -یر -هر سه.
اره= اره( اسباب نَاری).
ارهی= سه(.)۳
ارېد= انَا( طرف ؛اهین).
اریز =،سیاهآ دی .
اِززاَ:اِززا چید= شتتتترا ،خَالت ،شتتتترا کردن،
خَالت کردن.
اززےَ:اَززےَچیداو= لذت ،لذت بردن.
َ
ازل= از؛؛ هر چیزی ته اوا و دخر نتداشتتتتتت ،نته
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.
ِازلے= ازلآ، ،دیمآ.
َ
ازَ ،ازېد=ازدنَا ،از انطرف.
ازند َازندهج=از اینَا ،از اینطرف.
اِژغالَگهر ،اِشغالَگهر= اشغا؛ گر.
اِژغال ،اِشغال= تصرف ،اشغا؛.
اِژغال ،اِشااغال= َضتتو خانواده؛ موندېن مو چید
اند څڤار ادغا؛=اَضتتتتای خانواده من چهار نفر
است.
اژئرتاو= تر کردن.
ا دَل َا دَر= اددهار.
ا ئځداو= خواباندن(خواباندن کودک.)....
ا یداو= نشستن(چار ؛ایان).
اسَکه=از کَا.
اسَیوندث= از او؛ ،از ی طرف.
اس= از.
اساب َاِساب َیِساب=حساب.
اسباب= اسباب.
اساااا آبے= استتتتب دبآ یِ َانور ؛ستتتتتاندار
گیاهخوار ستتاکن دهریقا استتت .تنها دو گونه استتب
دبآ وَود دارد که در یِ خانواده زیستآ مستق؛
بته نتاا استتتتتبدبیتان )، (Hippopotamidaeرار
گرهتهاند .این دو گونه شتتتام؛ استتتب دبآ معمولآ
که ؛ از هی؛ و کرگدن ستومین ؛ستتاندار بزر
خش ت آ و ستتندینوزنترین گونه َفتستتاستتانان
استت و استب دبآ کوتوله که َمعیت کمآ دارد و
تنهتتا در غرب دهریقتتا زنتتدگآ مآکنتتد .دنهتتا
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َانورانآ نیمه دبزی هستتتتند که در رودخانهها و
برکتههتا زنتدگآ مآکننتد .این َتانوران در درازای
روز بتا متانتدن در دب رودختانته یتا در گت؛ و وی
خود را خنتِ مآکننتد .این َتانوران بزر ۶/۲
تتا  ۴متر درازا و  ۶۶/۱متر بانتدا دارنتد .وزن
دنهتا بتهطور میتاندین  ۱۳۰۰کیاوگرا در متادههتا
و  ۱۵۰۰کیاوگرا در نرها است.و .
اسا اپَر =،استتت؛را یا زامه به ستتتاو؛ های َنست تآ
موَود متذکر مآگوینتد کته در غتدههتای َنستتتتآ
تولیتد مآشتتتتتود .واده استتتتت؛را برگرهتته از واده
یونتانآ استتتتت؛رمتا بته یونتانآ ()σπέρμαبته معنتای
دانه یا بذر استتت .استت؛را یا استت؛رماتوزودی بال ،
ستتتتاو؛ َنستت تآ (گامت) َن مذکر در بیشتتتتتر
َتانتدارانآ استتتتتت کته بته روم َنستتتتآ بتارور
مآشتتوند .استت؛را تِدستتته استتت و برای تحرک
خود هروکتوز را کتته در منآ وَود دارد ،در
میتوکنتدریهتای خود مآستتتتتوزانتد و بته انردی
تبدی؛ مآکند .در انستان است؛را در بیضته دغاز به
ستاختهشتدن مآکند و ؛ از ت ام؛ در ا؛یدیدیا ،با
منآ از بدن خارج مآشتود .اشت ا؛ در ستاخت یا
دزادستتتتتازی استتتتت؛را مآتوانتد موَتب نتابتاروری
مردان شتتتتتود .در وا ،تولی تد استتتتت؛را ی آ از
؛یچیدهترین و طوونآترین هرایندها در بدن استت
که با تخصتصتآ شتدن ستاو؛های َنستآ اولیه در
دوران َنینآ دغاز مآشتود و بعد با است؛راستازی
و تمایز است؛را در بیضتهها در دوران باو ادامه
؛یدا مآکند  .بر ؛ایه برخآ ؛دوهمها تولید اس؛را
در همته َتانتداران بته  ۶۰۰میایون ستتتتتا؛ ؛یم
برمآگردد .تولید استتتت؛را در همه َانداران تحت
تأثیر دنآ به ناا بو؛ (به اندایسآ  )Bouleاست.
این دن در طآ ت تامت؛ انستتتتتان از دغتاز تتاکنون
بآتغییر بتا،آ متانتدهاستتتتتت و در همته َتانتداران
وَود دارد .وَود استت؛را برای اولین بار توستتط
دنتونآ هان لیوونهوک و با کمِ می روستت ت و
در سا؛  ۱۶۷۷کشف شد.و .
استقا= توبرکاوز شم.
اِستِقا= درد در داخ؛ َضو ،توبرکاوز ،سرطان.
اِساتَِنا َمهختاو:پے خو مهختاو = خودارضتایآ
یتا تَ ْاق زدن (همچنین استتتتتتمنتا برای مردان و
استتشتها برای زنان) از رومهای ارضتای می؛
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َنس تآ استتت .به َبارت دیدر ،خودارضتتایآ به
تحریتتِ َنستتتتآ انتتداا َنستتتتآ خودَ ،هتتت
براندیختدآ َنستتتآ یا ستتتتایر لذتهای َنستتتآ
اطال مآشتتتتتود و معمووً به اوج لذت َنستتتتآ
مآانَتامتد .برای براندیختدآ مم ن استتتتتت از
دستتتتتتتهتتا ،اندشتتتتتتتتان ،اشتتتتیتتا معمولآ و
استتتتبتاببتازیهتای َنستتتتآ از َماته لرزاننتده یتا
ترکیبآ از همدآ استتتتتفاده شتتتتود.تحریِ کردن
شتتریِ َنس تآ با دستتت همچون اندشتتت کردن،
دستتتتکاادهآ ،خودارضتتتایآ متقاب؛ ،هعالیتهای
َنسآ شایعآ هستند که مم ن است بهَای دخو؛
َنستتتتآ ب تار رونتد .بتهَبتارتآ ،خودارضتتتتتایآ
َموما ً به انَتاا این َمت؛ توستتتتتط خود شتتتتتخ
اطال مآشتتتتود ،اما تحریِ دلت توستتتتط هردی
دیدر ،البتتته بتتدون دمیزم َنستتتتآ (معمووً بتتا
دستتتتتت) را نیز نوَآ خودارضتتتتتایآ مآداننتد.
مطتالعتات انَتااشتتتتتده نشتتتتتان دادهاستتتتتت کته
خودارضتایآ در هردو َن مذکر و مؤنت و در
تماا ستتنین رای استتت ،هرچند تفاوتهایآ وَود
دارد .بر ؛ایه ؛دوهمهای انَااشتتده توستتط دلفرد
کینزی دربتاره شتتتتیوع خودارضتتتتتایآ ،تقریبتا ً
صتددرصتد مردان و ستهچهارا زنان در دورهای
از زنتدگآ خود ،دستتتتتت بته این کتار زدهانتد .هوایتد
؛تزشتتت ت تآ و روان؛تزشتتت ت تآ گتونتتتاگتونتآ بتته
خودارضتتتتتایآ و ندرم ستتتتتالا اهراد بته هعتالیتت
َنستتآ ،نستتبت داده شتتدهاستتت .هیچدونه رابطه
َاتتت-معاولآ می تان خودارضتتتتتتایآ و هرگونتته
اختال؛ َستتتتتمآ یتا روانآ وَود نتدارد.و  .ا.
مهختعو:پےمخوممهختعو.
اساااتهر= استتتتر ،؛ارچه دستتتتری برای باو؛وم،
کرتآ و ؛تاون.
استےَِند=دارایآ دار.
اِسفَنج= اسفن .
اسااا اِاه=( نوع گیتاه برای رن کردن ابرو ها)؛
شتتتتابانتِ( ،همچنین شتتتتابانِ ستتتتاود ،تمنداب،
َترَتیتر ،تکتحت تیتز (Eruca sativaیتتِ گتیتتاه
خوراکآ یِساله است که بومآ مناطق مدیترانه،
از مراکم و ؛رتغتا؛ تتا لبنتان و ترکیته و ایران
سترده (َن ) شتابانِ در ایران یِ گونه
استت .ت
ً
گیاه َافآ یِستتتاله دارد که معموو به صتتتورت
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

هرز در کشتزارها مآروید .این گیاه سرمادوست
و بانتدروز استتتتتت کته همتاننتد گنتدا دارای انواع
؛اییزه و بهاره استتتت .بر های شتتتابانِ دارای
؛هن آ بخمشتتتده به چند بریدگآ َمیق و نامنظا
استتتت و گ؛های درشتتتت به رن ستتتفید مای؛ به
زرد یا مای؛ به صتتورتآ با شتتب های از خطهای
ریز بته رنت بنفم دارد .از شتتتتتابتانتِ در تهیته
ستتتتتاود بهره مآگیرنتد .گت؛ و دانتههتا و بر هتای
شتابانِ همدآ ،اب؛ استتفاده هستتند .مزه خا و
تند بر های دن برای ساود و سایر غذاهای سرد
مناستب استت .شتابانِ دارای ویتامین ت زیاد و
هاچنین نیترات زیاد استتتتت و به این خاطر نباید
روزانه مقادیر زیادی از دن را خورد زیرا مم ن
استتتت از میزان نیترات مَاز برای بدن بدذرد.
این گیاه در ایران در باوچستتان و نواحآ اطراف
دریتتای ختزر یتتاهتتتت متآشتتتتتود و در بترختآ
کشتتتتتتزارهتای کرمتانشتتتتتاه ،دذربتایَتان ،اهواز،
بوشتتتتتهر ،تهران ،یزد و َنتد نیز مآرویتد .در
،تدیا در هتارستتتتآ ،شتتتتتابتانتِ را کتِ کوج ها
مآنامیدند و بدن شتتترهای دچارشتتده به َرب را
با دن چرب مآکردند.و .
اسهَول= مباشر ،کنترولر.
اسید= امسا؛.
اسیدینج َاسیدَنینج َاسیدَنننج= امساله.
اسیر= اسیر.
اشااار َاِشااار =َ-۱المه ،اشتتاره؛ -۲اشتتارت
ذئداو= نشان دادن(با دست).
اِشتِبا= اشتباه.
اشتر= شتر.
اشااااترِر = شتتتتترمر (نوا َامآ Struthio
.) camelus
اشتیا= اشتیا.
اَشاارار= اشتترار(مفرد شتتریر) ،بدَن  ،بدذات،
بتتدَمتت؛ ،بتتدکتتار ،بتتدکردار ،تبتتاه تتار ،خبی تت،
ستتتم ار ،ستتندد؛ ،شتترور ،شتتقآ ،ظالا ،مفستتده
َو ،موذی ،ناب ار .د.اباد.
اشکېلدِگے= سرگردانآ.
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اشاکېلدے= سترگردان؛ وے یے یارت سترا نه
چو ~ ،یو د= او را کسآ سرا ن رد ،سرگردان
بود.
اِشااوه َاِشااوهَگر= َشتتوه ،ناز ،کرشتتمهَ ،شتتوه
گر ،ناز گر ،کرشمه گر.
اشاائرتاو َاشاائر َاشاائر = تهمت زدن ،خَالت
دادن.
اشئریج= تهمت زن ،نیم زنَ ،ن انداز.
اښیبِینج َاښیبننج َاښیبَنننج=؛ریروزه.
اِصالح= اصالح.
اِصله=-۱ریشه -۲ ،را (نها؛ ،درخت).
اَصاااول= اصتتتو؛ ،میتود؛ چدڤا ~ تے ته در
ذهذے؟= با کداا میتود در میدهآ؟ ا .وسو؛.
اِطاع = اطاَت.
اَطراف= اطراف.
اِظهار= اظهار.
اعضا= اَضا.
اعالچے= َالآ.
اغځرد= هیاهو ،کارها.
ِ
اغداو=هریاد ،ناله ( از خر).
اَغِا= اغما ،بیهوشآ.
ا َ
غنِځ= سروصدا( درَریان بازی های کودکان).
افبنس =دبسه( ورا َفونآ).
افدَربادن،=،صر.
اَفزار َابزار= ابزار ،اسباب.
اَفسوس=اهسو .
اَفسن =اهسون ،حیاه ،نیرن .
اَفښااااان =؛رنتتده هفتتت رن ت ؛ متتاهآخورکهتتا
گروهآ از ؛رنتدگتان رندین؛ر و بتا َثته کوچتِ تتا
متوستتتتط هستتتتتند که در ستتتته تیره در راستتتتته
ستتبز،باستتانان ،رار گرهتهاند .دنها در ستتراستتر
َهان ؛راکنده هستتند ولآ بیشتتر دنها در بر ،دیا
به ستتر مآبرند .اَضتتای ستتهگانههای این گروه
َتبتتتارتتنتتتد از تتیترههتتتای متتتاهتآختورکهتتای
رودختتتانتتتهای ،متتتاهتآختورکهتتتای درختتتآ ،و
متتاهآخورکهتتای دبآ .اینهتتا تشتتتت یتت؛دهنتتده
زیرراستتته ماهآخورکیان هستتتند .نزدیِ به ۹۰
گونتته در این گروه ،رار دارنتتد .این ؛رنتتدگتتان
همدآ دارای ستتتتترهتای بزر  ،نوکهتای بانتد و
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

تیز و مخروطشتتتت ت؛ ،؛تاهتای کوتتاه ،و داهتای
ریشتتتتتتهریم هستتتتتتنتتد .بیشتتتتتتر دنهتتا دارای
رن دمیزیهای روشتتن بر ؛رهای خود هستتتند و
هر کمآ میان دو َن وَود دارد .و .
افضال=،وت ،توان ،ام انات.
افغن َاوغن = اهغان.
افغن ِنستن َاوغن ِنستن = اهغانستان.
افقو ِ َهللا=َذر و معذرت کردن ،متقاَد کردن.
فکاکَوېااذداو=گره گره انتداختن(گره
فکاک َاَ َ
اَ َ
ریسمان که به دسانآ باز میشود).
افکَنه=کار و زحمت زیاد.
اِفالس= چتاآ.
افالق=؛ای لو ،بدون َراب(؛وشتتتیدن موزه بدون
َراب.)..
افالک -وغر.
افلقه= کشاده ( اندشتر کالن در اندشت).
افنن = چست و چالک ،زرن .
َآښاکار=دشت ار؛ هر چیز لڤ داو ارد څه د،
اَفیا ِ
وے لڤ تداو= هر چیزی ته برای گفتن دشتتتت تار
باشد.
اَفیو =اهیون ،تریاک.
اِد َووِد= هفت()۷؛ ا دا ،وو دا= هفتا.
اَِره=ابره( بخم بیرونآ لبا ).
اِِښ = مشت َاف.
اِلیز= َدار کوزه.
اِې = بخاطر ،برای.
سقال=اهسقا؛.
اق َ
اَک َِند= حتمن ،باید.
اَک َِن ََدث=حتمن ،باید.
اکه= برادر.
اگه َا َگر= اگر.
اگهنتاو= ت؛یدن ،چمبیدن ،؛وشاندن.
اِگن = یدان.
َاَلَاِن = بدذار درامآ(صاح) باشد.
اِالئ= ایالج ،چاره.
اَلتای=ح .گر ستتت ؛ گرگا یا گرگآ حیوان
دورگهای ستتتت که از َفتگیری ستتت و گر
؛تدیتد مآدیتد .از دنَتا کته ستتتتت اهاآ (Canis
)lupus familiarisزیتترگتتتونتتتهای از گتتتر
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خاکستتری ) (Canis lupusبه شتمار مآرود ؛
مآتوان گرگآ را ندادی از ست ت نیز به شتتتمار
دورد .با توَه به این ه نستتتت؛ تمامآ ستتت ها به
زیرگونههایآ از گر مآرستتتد ،گرگآ ،ستتتدآ
استتت که خون گر را از َ ۵د نزدیِ خود به
ارت برده باشتد .نااهای هارستآ دیدر این َانور
ستتتددر استتتت .بیشتتتترین
«گر ستتت
و ت
َمعیتت گرگآهتا در ایتاوت متحتده دمری تا زنتدگآ
مآکنند .شتتمار گرگآها در این کشتتور در ستتا؛
 ۱۹۹۸حدود  ۳۰۰هزار بردورد شتتتده که برخآ
منتاب دن را تتا  ۵۰۰هزار بتاو مآبرنتد .برای
تولید گرگآ معمووً گر خاکستتتری را با ستتدآ
از ندادهتای گر متاننتد (مثت؛ درمن شتتتتت؛رد یتا
ستتتیبرین هاست ت آ یا ماوموت دوستتت ایآ) َفت
مآکنند .از دنَا که ستتاختار دنآ گرگآ ترکیبآ
از دن ستتت ت و دن گر استتتتتت ،ویدگآهتای
َستتمآ و رهتاریام مم ن استتت به هر یِ از
دنهتتا شتتتتتبی ته شتتتتتود و چنتتدان ،تتابتت؛ ؛یمبینآ
نیست.و .
آلَ َگندَ:آلَ َگندَچیداو=بب .د؛ َایده.
آل َجااایگااه=دایره حال؛(در بزکشتتتتتآ)؛ د؛ تگنتتد
چیتداو=بته دایره حال؛ انتداختن؛ ؛هاڤن تمن تدریآ،
گَےا بیر نتږځمتتت خو دذے وے د؛ تگنتتد
چود= ؛هاوان مندریآ بز را از بیر گذشتتتاند و
بعدن دنرا به دایره حال؛ انداخت.
َاَلغاا دک= کورکور(نوَآ از َقتاب) نتاا گروهآ
از ؛رندگان شت اری متوستط َثه از تیره ،وشتیان
(شت اریان زردچشتا) استت .کورکورها با با؛های
دراز و زاویهدار و دا دوشاخه از دیدر ش اریان
متمایز هستتتتند .نر و ماده دنها هاشتتت اند .روی
درختان دشتتتیانه مآستتتازند و بیشتتتتر از وشتتته
حیوانتات تغتذیته مآکننتد .کورکورهتا در طبقتهبنتدی
زیستتتتتتت تآ در دو زی ترختتتانتتواده  Elaninaeو
، Milvinaeرار مآگیرنتتد و چنتتد ؛رنتتده از
زیترختتتانتواده  Perninaeهتا کتورکتور نتتتامتیتتده
مآشتوند .کورکور ستیاه از شتناختهشتدهترین انواع
دنهاستت و کورکور حنایآ و کورکور با؛ستیاه ها
دو گونته دیدر بومآ ایران هستتتتتتنتد.کورکور نتاا
ی آ از طوایف ای؛ زراستوند بختیاری میباشتد که
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

در شتتهرستتتان ایذه منطقه تخت کاشتتان دینارون
گرد؛ینه َبا دباد رو؛ینه ساکن هستند و به زبان
لری بختیاری صحبت می نند .و .
َاَلغاو= ی َا کردن گاو های دو خانه برای کار.
َاَلغَنجال=دلو.
لفا اَ َ
ا َ
لفا چیاداو=خوی کردن ،وهتا کردن؛ بته
~= با وها.
َاَلال =سرو صدای باند.
َاَلالز َاالز= ؛رم ،خیزم.
َاَلَ،قچَر=نامرتب ،بآ نظا.
َاَله پله=گی کردن.
اِلهڤِ ،یلهڤ= بعضآ، ،دری ،کمآ.
آلاااوچاااه= دلتتتوچتتته(نتتتاا َتتتاتتتمت تآ Prunus
 )cerasiferaمتتترادف (نتتتاا َتاتمتآ Prunus
) )divaricataمیوه ایستتتتت از خانواده دلوها که
بومآ ارو؛ا و دستیا مآباشتد  .گونههای وحشتآ دن
دارای شتتاخههای باند و درختهای کوچِ هستتتند
کته بانتدی دنهتا بته  ۶تتا  ۱۵متر مآرستتتتتد .درختت
دلوچه خزان ؛ذیر استتتتت .طو؛ بر های درخت
دلوچه به  ۴تا  ۶ستتتانتیمتر مآرستتتد .این درخت
ی آ از نخستتتین درختهایآ استتت که در هصتت؛
بهار در ارو؛ا و خاورمیانه شت وهه مآدهد .دغاز
شت وهایآ این درخت در ایران تقریبا ً اوائ؛ استفند
ماه استتت .شتت وهههای این درخت ستتفیدرن و
؛ن ؛ر هستتند که ،طر دنها حداکثر به  ۲ستانتیمتر
مآرستتتد .میوه این درخت ،دلوچه ،دارای هستتتته
استت و ،طر میوه به  ۲تا  ۳ستانتیمتر مآرستد و
رن دن زرد یا ،رمز استت و خوراکآ مآباشتد.
میوه درختت دلوچته در ایران در اواخر خرداد متاه
کامالً رستیده مآشتود  .درخت دلوچه به صتورت
وحش تآ بس تیار دیده مآشتتود .برخآ از انواع این
درختت دارای میوههتای شتتتتیرین و برخآ دیدر
دارای میوههتای ترم هستتتتتتنتد  .درختت دلوچته
درخت تزئینآ ؛رطرهداری برای باغهاستتت و از
میوه دن در ارو؛تتا برای درستتتتتتت کردن مربتتا
بهرهبرداری مآشتود .در ایران این میوه کمتر به
صتورت خاا و هردوری نشتده مصترف مآشتود،
با ته انواع ترم دن را لته و خشتتتتتِ کرده و بته
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صتتتورت هراوردههای غذایآ ترم مزه به بازار
َرضه مآکنند.و .
َاَلن =ت ه سرخ رن تیره.
َاَلیاک= ؛نیر.
اِاا اَج ک= ستتتتتوا یتا ستتتتتومته ،اهتدرا ،هوا برای
نصتوار ها استتفاده میشتود ( .اِفِدرامیعمافدرامساینمیکعم
بهمالتین:مEphedra sinicaمنعلمگیاعهیاساااا ممکهم
کعربردمامروزیشمبیشترمدرمطبمسنتیمچینماس .م
اینمگیعهموابسااتهمبهمسااردهمریشمبزماس ا .مامت ع م
میرو مدمکاهماینمگیاعهمه اع مهولمموردماسااااتداعدهمدرم
آیینهاعیم مدینی مهنادوایرانیاع مبودهباعداااااد.مازم مدیادم
زبع دانعسایمهممامت ع مقویممیرو مدمکهماینمافدرام
ه ع مهولمبعستعنیمبعدد،مزیرامدرمبرخیمزبع مهمعیم
ایرانیمهنوزمبا مدینمگیاعهمهولمیاعمچیزیمنز مدیاکمبادا م
میگوین مدمومزبع هعیمهن مدیمنعمیهممنورساااتع مافدرام
رامسولمیعمسومهممیخوانن مد.موپ).
اِااا = نوع دلتده ،امتا ؛ امتا ؛ئختتتاو = امتا
؛ختن.
اِبائ= بَایآ چیزی ،کسآ.
اِبااز َانبااز=شتتتتتری آ ،ی َتا کتار کردن بتاوی
زمین.
اَِبر= انبور(وسیاه نَاری).
اِبَښاا َانبښاا = ارچه ،ار یا ور یا ستترو
کوهآ(ناا َامآ  )Juniperusستردهایستت از
رده نادویان تیره سترویان که دربردارنده بیم از
 ۵۰گونه متفاوت استتتت و در ستتترتاستتتر نیم ره
شتتمالآ از شتتمالدان تا َند؛های بارانآ دهریقا و
از دمری تای شتتتتمتالآ و مرکزی تتا ختاورمیتانته و
شتتتتتمتا؛ هیمتالیتا در ارتفتاَتات گونتاگون رویم
دارد ۵.گونه دن در سه دیسه درختآ و درختچهای
و خزنده در ایران یاهت مآشود .و .
اِبن = واحد اندازه گیری وزن برای گندا تقریبا
 ۸۰کیاو گراا .
ا َِچے= ح .نوع ؛رنده ،سار سینه شرابآ.
اِِرو َاِِرود= گالبآ (هارستآ شتر،آ ناک که
در گذشتته به دن اتمرود ،اترمود ،نیز گفته مآشتد)
درختآ استت گادار از رده دول؛هایها ،از خانواده
گتتتاستتتتتتتترختتتیتتتان و از زیتتتر ختتتانتتتواده
مالیده )(Maloideaeمآباشد  .چهار نوع گالبآ،
بارلت ،ددنَو) ، (D'Anjouهور؛ و بارلت سترخ
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

در این َن حتتدود ۸۰۰گونتته وَود دارد کتته
بتعضتتتتتآ از گتونتتتههتتتای متعتروف شتتتتتتتامتتت؛
communis, persica, pyrifolia, syriaca
و  ussuriensisوَود دارد .گالبآ معمولآ یتا
گالبآ َمتاد از گونته  communisمآبتاشتتتتتد که
میوههتای دبتدار بتا دانتههتای ستتتتتندآ دارد و اغاتب
شت ت ؛ کشت تیده دارد  .اما انواع دیدری از گالبآ
وَود دارند که به گالبآ دست تیایآ معروف استتتت
که شت ؛ دنها شتبیه ستیب استت .در مناب دلمانآ
منشتتتتتأ گالبآ را درکوههتای البرز ذکر کردهانتد.
انواع مختاف گونته وحشتتتتآ دن در َندت؛هتای
گیالن و مازندارن وَود دارد که در زبان گیا آ
و تالشتتآ به خوج خ و ستتن خوج و در زبان
مازندرانآ به (تا ا) ست ا معروفاند.و .
اِک= کاکا.
اِوث= زمین حاص؛ خېز.
اِِن  -ایمان.
اِېذَ ِج = با اَتماد ،با احتراا.
اِېذ=امید.
اِېذوار= امیدوار.
اَناار=  -۱درختت انتار؛  -۲استتتتتا ختا (متت،).
اناربېدا ،نارگ؛ ،گ؛ انار ،اناره.
نار = از چوب انار.
اَ ِ
اناق= هموار ،راست.
اَنباار تَپن = َیتد در دخر روز درد کردن غاَتات
بعد از خرمن کوبآ.
اَنبار= انبارَ ،ای انباشتن غاه یا چیز دیدر.
اَنبارے= انباری ،دردی ه از ی سا؛ به سا؛ دیدر
مآ ماند.
اَنباارییاد= درد کردن انبتار ،درد کردن غاَتات بعتد
خرمن کوبآ.
اَنبن = بزباله و گوساله بزبان ؛هاوی.
اَنبن -اَنبن = صتتتتتدا ،رانتدن متاهآ بطرف تور
ماهآ گیری.
انجه = تناب برای کم کردن بی؛.
اَنجن =۱،انَاا.
اَنجن =۲،اسباب؛ کار ~= اسباب کار.
اَنجیر= ب .انَیر(ناا َامآ .)Ficus carica
انجیڤداو= گرهتن.
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انځن =،بره ی ساله.
اَنځیځ ،اَنادځیځ=چتاه خورد در ،ستتتتتمتت دی تدان
ختانته برای انبتار غاَتات؛ اتنځیُ ،ځاتِ چتاه چیتد
کن اند ل دے کڅار تیر چهنېن خو ،کزه کتیتتت
ش تریتتِ ،تتے
ارا کنېن گڤر ،تدذ وے غئڤ ت
،تے ت
ږمڤږځېن= "اتنځیُ" چتاه خورد ،گوشتتتتته یے از
دی تدان ختانته را چقور مآ کننتد ،کوزه ی ؛ر از
غاه را در دنَا میدزارند و سترم را با گ؛ بستته
می نند.
انځی = کوزه برای ندهتداری چتارمغز ،زرددلو
خشِ.
انڅهڤیج= خیاط.
انڅیڤداو= دوختن.
اناداِاه اتنتداهته =.متالیتدن گت؛ یتا گو در بتاا یتا
دیوا؛.
اَندَک= اندک.
اَندن =،انداا؛ ،هد ات اتندڤا= ،د و انداا.
اَندېښه =۱اندیشه ،گمان.
اَندېښه =۲تر .
اندیدوا= برخاستن ،خیستن.
انَفڅتاو= نرا شدن.
ان َ
گ تاو= گیر ماندن ،بند ماندن.
اَن ِگرېز= اندای .
اَن ِگرېزے= اندایسآ.
ان ِگښ َِنک= اندشتانه.
ان ِگښ = اندشت.
اَنگور ،اَنگورذ= اندور.
اوازَدهذیج= رای دهنده.
اوازَذئذ= رای دادن.
اَواز= دواز.
اَ ِوستا= اوستا(کتاب مقد زرتشتیان).
اوغان (َ ئ َ اوغانناېا ) َ افاغان = اهتغتتتان( ج.
اهغانها).
اوغننِستن َافغننِستن = اهغانستان.
اوقا = او،ات ،زمان.
اول= او؛.
اولهق= سرگردان.
اوېجَ ښااا اپاه= دلتده از درد گنتدا ،ارزن ،بتا،ال و
،روت.
اوېج= مداخاه گر.
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اوېزداو= دویزان کردن.
اوېزن = دویزان.
اه-بَچې َاه-چې َاه-بَچا = -۱شتتتت ؛ خطاب به
کستتآ؛ بچه ها ،ای شتتما ،بشتتنوید؛ اه-بتچېن ،تمه
نهن کتچهتد؟ بچته هتا ،متادر تتان کَتا استتتتتت؟؛ اه-
بتچېن ،مو ذستتت-ارد اتنَېتت =ای شتتما از دستتتا
بدیریتد؛ اه-بتچېن ،وز اا غتت؛ ستتتتتېر= بچته هتا من
هنوز ستتتتیر استتتتتا؛ اه-بتچېن ،نر ته بارڤن ذېد=
بشتتتتتنویتد ،امروز بتاران میبتارد .ا .اه-رادهر؛ -۲
َ تَب بې زېبت
ای ،خدایا ،خدای من؛ اه-چېن ،یتا ت
خدایات او چقتدر بآ زیب استتتتتت؛ اه-بتچا خو ،مهذ
غهڅېن-ېن غتت؛ نته-ستتتتات= یتا ختدا ،این دختران
هنوز نرهتند.ا .اه-له ،اه-و ،اه-را ،ېئ-و ،یئ-را،
یئ-راد ،اڤ-را.
اه-را= اه برادر ،رهیق؛ اه-را= برادرا هتا ،رهیق
ها.
اه-رادهر= برادر ها ،رهیقان.
اهرز= امید ،منتظر ماندن.
انف= بخشم( گناه).
ایاس= سرد.
ایال= ََاه.
اینغے= ستون هقرات بین بیاِ شانه.
اتیڤا= ایااَ ،ید.
اینَ =،شن.
اتیڤمې = َیدانه.
آبَ ننه= دب خانه ،ساحه زیر دسیاب.
آبَدن = دب دانَ ،تائی ته دب َم می ننتد یتا
َم میشود( در ،و؛ ،کوزه ،چاه).
آبَدېڤ= بآ حتد دبیتاری زمین کته خستتتتتاره مآ
رستتتاند؛ ~ مو دن تدا یاد= دبیاری زیاد به ،ستتتمتآ
از گندا خساره رساند .ا .دب سوز.
آبَذَس (َدس َبېله)= دست م.
آبَښای َآ َښای = (تاَی آ دب +شتین) َای
دبرو در ؛ایده خانه.
آبَ َ
غل = دب رو ،باا.
آبَ ِگردِښ= غریب ،مستتتاهر ،بآ وطن ،مردا اند
دسده باور ادے ~ ددا ته َهاد موی سفېد سڤد=
من به این باور استتتند که غریب زود موی ستتفید
میشود.
آبَ ِگردِښے= غریبآ ،مساهری ،بآ وطنآ.
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آبک-سیف = مهره های سفید و شفاف.
آبالک َاَبالکَ  = .وغر کردن؛ اک-اد یناورے
مو ؛څے ~ چوږج= دببازی بچه مرا وغر کرد.
آبنوس= چوب ای ته زیتاد در دب مآ متانتد؛ ذار
یتتتتا انتد تلت څته دے رېتد ،وے تته ~ لڤ ېن=
ت
و،تی تته چوب در داختت؛ دب زیتتاد بمتتانتتد ،دنرا
"دبنو " میدویند.
آ -ښی = بب .دب یین.
آ = معاوا ،نمایان.
آتِښَکَ-گل= گ؛ رَد و بر .
آتِښَک= رَد و بر .
آئ= ،د باند ،ددا دراز څه ېد ،دج ته وے لڤ ېن=
ددا ،د باند را~ میدویند.
آ ن = مالَ ،الا دینآ ،معاا.
آداب= دداب ،رسا.
آد َ،ار= ددا خور
آد =،ددا.
آد-،رهنگ= ددا مانند.
آ َد َِک= دد تمِ ،ددا خورد.
آدِگرے=ددمدری.
آدینه= َمعه ،روز َمعه.
آرا َآراَذئاد = درایم ،تزئینتات ،دکوراستتتتتیون،
درایم ک .تزئین ک ،.دکوراستتتتتیون ک.؛~ خو
ذئد= درایم کردن.
آرایے= او،ات هراغت ،و،ت؛ یو ست تتراب ست تت
خو ~ ،گهت ذئتد وے-نتد نته تد= دو ََاته کرد و
و،ت برای گ زدن نداشت.
آرشیڤ= درشیف.
آره =،اتحرا (چوبآ)؛ َتِ(هازی)؛ ڤے ~ ته
خو ،ما دیر زېن اا= احرا را بیار و این ستتتن
را باند کنیا ،تو تمدا ~-تے ستتتېن اا ،د -ات تو
نته-انتدځے= متا بتایتد بتا احرا تو را بانتد کنیا ،اگر
نآ باند نمآ شوی.
آرن =،دراا.
آرنِے=درامآ.
آزادهَپَلهنگ= یِ نوع ؛ان .
آز = ستتتتیخِ ؛ای مر ؛ یه بشتتتتهند زت ریُ ،ذو
دزخ-ېن وا انتد ،یته تته ات تچتت نته راږد= دن گو
بستتتیار خوب استتتت او دو ستتتیخِ دارد و هیو
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شتتتت ستتتتتت نمیخورد ،چ~ انتد غاته ~= خرو
سیخِ کالن دارد.
آزِایِښ=دزمایم.
آزِود= دزمود.
آسایښ= دسایم.
آسایښے= دسایشآ.
آستن = دستان ،مزار.
َچ یجَک= شتتفیره یا
َچ یجَک َآسااِن ِ
آسااِن ِ
کرمینه یا ورو به نوزاد َانورانآ که دگردیستتآ
کام؛ دارند (مانند حشتتتترات و دوزیستتتتتان) گفته
مآشتتود .شتت ؛ دن هیو شتتباهتآ به حشتتره بال
نداشته و از نظر دگردیسآ تغییرات هیزیولودی آ
و ریختشتناستآ ،اب؛ توَهآ را متحم؛ مآشتود.
در شتفیره معمووً سته ،ستمت ستر ،ستینه و شت ا
مشتتتتخ استتتتت .از نظر محیط زندگآ و ردیا
غذایآ وروها هو العاده متنوع هستتند .حشترات
در مرحاته کرمآ دارای ،تدرت تغتذیته و تخریتب
هراوان هستتتند .وروهای نوزاد که از تخا خارج
مآشتوند اغاب بالهاصتاه شتروع به تغذیه مآکنند
ولآ گتاهآ تتا متدتآ از تغتذیته خودداری مآکننتد.
ورو حشتتتترات هنداا تغذیه رشتتتتد و نمو کرده،
ازدیاد حَا ؛یدا مآکنند و ستتت؛ ؛وستتتتاندازی
مآدهند .هاصتتتاه میان دو ؛وستتتتاندازی را یِ
ستتتتتن ) (Instarوروی مآگوینتد .تعتداد دهعتات
؛وستتتتاندازی در گونههای مختاف ،متفاوت ولآ
برای یِ گونه معمووً ثابت است مدر در موارد
استتتثنایآ که تحت تأثیر گرما و رطوبت و ستتایر
شتتتتترایط ختارَآ مم ن استتتتتت تعتداد دن متغیر
باشتتتد .از شتتتاخ ترین حشتتترات در این باره
مآتوان به خانوادههای ؛روانهها ،ستتتوستتتِها و
دوباون (مد ها) اشتتاره کرد .نوزاد حشتترات
بدون دگردیستآ را که از نظر شت ؛ شتبیه والدین
بوده و تنهتا از نظر َثته کوچتِترنتد ؛وره (بته
اندایستتتتآ  )Nymphمآنامند مانند حشتتتترات
متعاق به خانواده ما ها.و .
آسِن َښېد= سن دسمانآ ،شهاب سن .
آسِن = دسمان.
آسن  -دسان.
آسننے -دسانآ.
آسې َذاذ ِج = مریض؛ بدبخت.
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آسااا اېا = مریضتتتتتآ ،غا ،بتدبختآ؛ ~ وے-تے
هری؛ت= بد بختآ باویم دمده.
آسېپے َآسېپےَ = تر  ،وحشت ،تر دادن،
وحشتتتتتت دادن؛ وز اا ~ وے چود= من او را
ترستاندا ،.دستې؛ے  =.تر خوردن ،ا وے-
ست تت= از او بچه ها مآ
یېن دهذ بچداه دستتتې؛ے ت
ترسیندند.
آسېِه=؛ریشان ،بآ ه ر ،احمق.
آسیا =۱دندان ضخیا.
آسیا =۲دسیا(،اره).
آسیایے=دسیایآ.
آشَپ ت = واحتد انتدازه گیری و،تت بته استتتتتا
ی بتتار دم ؛ختن؛وهتذېن یے ~ زور چور ،یے
یتارت-ېن ا ی تدگر نته ذاد= دنهتا یتِ دم ؛ختن
با ها مسابقه کردند ،کسآ برنده نه شد.
اارک= ؛یم بنتد برای اطفتا؛ در
آشَ َرک َآشَ َ
و،ت غذا خوردن.
آشَداد=لعنتآ(ح).؛ ېآ مهر تو ستتتتتاختت دم
دادے ردت= لعنتتت و مر بتته توت؛ ازڤدے ی تد
وذ دے دن تدا دڤند خوږج ادے؛ ا تچت نه -رېذج،
~ دېڤ کستتتتتت= از اینطرف گنَشتتتتت دنقتدر
خورده که هیو نمانده ،لعنت و مر بر دینهات.
آشَدادے=لعنتآ(ح.).
آش=دم.
آش-افسننه= انعاا یا تحفه یے برای خاطر گفتن
اهسانه.
آش-ښ = دم بدون رشته.
 =.دشتآ ک.
آښ
آښ ا = دشتتتآ ،وهذېن اک -د ~ همستتایه گڤن
ادے =انها دنقدر همسایه های خوب استند
آښتے ََآښتےَذهد = دشتآ ،دشتآ د.
َآښاا ارفَذهد= خبر ،گ  ،خبرد ،.گ
آښاا ارف َ
َ
رستتتتتانتدن؛~ دے ذاد ،یتد تته ههمتت دے= برایم
خبر رسید ،او خبر دارد ،مویے م ~ ذاد= مرا
نیز خبر کرد.
آښارفے= صتدای خفیف ،صتدای ؛ا؛ نتخچیرمو~
َ
؛ا-یے یتتد خو ،زبد= دهو صتتدای ؛ای مراشتتنید
و؛رید .ا .؛ا ،؛ای یرهه.
ت
آښکار َاَفیاَ= دش ار .ا.اهیا.
َِ
آښکاره َآښکارا= دش اره ،دش ارا.
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آښانا َئ آښاناگن َآښانایې َآښانا یلَ=دشتنا ،دشتنا
یان.
آښنادارے= دشنا داری.
آښناگے َآښناگےَ  =.دوستآ ،دوستآ ک.
ذاذج = دهت زده ،بال زده ،دسیب دیده.
آفَ َ ِ
َ
آفا =دهتت(مرض نبتاتآ)؛ دهقڤنېن تته کیتتتتتت
ش تترک) دهت لڤ ېن= دهقانان
بېمارے(سرخه یت ت
شتتتت تترک) را دهت
ها مرض نباتآ(ستتتترخه یت ت
میدویند.
آفَ  =۱دهت ،بال ،دسیب.
آفِتابه= دهتابه(برای دست شویآ).
آق َآقَچیااداو= د  ،د ک ،.از حق و حقو
محروا کردن؛؛ات یتتتتاه ا وے خو وزیرے ~
چود خو ،هیے وے چود= ؛ادشتاه وزیرم را د
کرد و او بیرون کرد.
سقال=بب.ات،سقا؛.
آقَ -
آلبااالے َ آ ِلبااالے= دلوبتتالو(نتتاا َامآ Prúnus
.)cerásus
آِرزه= تیر خانه متصت؛ به دیوار ،بخاطر مح ا
نده داشتتتتن ؛وشتتتم های چوبآ باا؛ اته شت تو ته
وستتتتاذ ذو گه ~ وېذد ؛ دیوالت= و حاو استتتتا
دو تیر دیدر به امتدار دیوار خانه میدذارد.
آِې ََهللا َآِې ِ َهللا= دمین هللا ،ستتتتالا و َایِ و
احتراا برای دب بازان؛ هر چهآ یتتتناورے یاذد
یا چاوېُ-
ات ~ څه نه لڤ د ،وے ته َزایے ار ت
کنېن= کستتتتتی ته بته دب بتازی مآ دیتد و امین هللا
ندوید ،او را َزایآ به دب مآ اندازند.
آواره= دواره.
آوهښاک= تیر کم آ یا دومآ؛ م م ؛ېیتواز ارد
~ وېتذ= برای بتال ن متا یتِ تیر کم آ بآ انتداز؛
وو دے برک د ،تدذ ~ وے رد وېذېن= و،تی ه
تیر برایتِ بود ،در زیر دن یتِ تیر کم آ دیدر
مآ دندازند.
آوېزن = دویزان.
آوئ تهَگارے= ؛شتتتتیبان ،حمایه؛ وېڤ اند ~ گه
حمایه نمآ کند.
نست= دز دنها هیچ
آ َهک= دهِ ،چونه.
آه َربااا= دهن ربتتا ،مقنتتاطی ؛ مغنتتاطی ی تا
مدناتیستا وادهای استت که برای نشتان دادن ؛است
می روستت ت و؛آ ماده به میدان مغناطیستت تآ ب ار
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مآرود؛ و هاز مغناطیستتآ ماده را نستتبت به این
؛تتاستتتت دستتتتتتتتهبنتتدی مآنمتتای تد .برای نمونتته
شتناختهشتدهترین هاز مغناطی هرومغناطی استت
که در دن ماده میدان ؛ایدار مغناطیسآ را در خود
ایَتاد مآکنتد .نی ت؛ ،کروا ،دهن ،گتادولینیوا و
دلیادهایشتان ازین دستتهاند .البته همه مواد ؛استخآ
در برابر میدان مغناطیسآ ار خود نشان مآدهند.
برخآ مانند ؛ارامغناطی َذب میدان مآشتوند و
برخآ دیدر متاننتد دیتامغنتاطی از میتدان رانتده
مآشتتتتوند .برخآ دیدر ها رهتارهای ؛یچیدهتری
دارند .اثر میدان بر برخآ مواد ،اب؛ چشتتا؛وش تآ
استتت که دنها را نامغناطی مآنامند .دلومینیوا،
م  ،دب و گتازهتا ازین دستتتتتتتهانتد .یتِ متاده
مآتواند چندین حالت مغناطیستتتآ را دارا باشتتتتد
زیرا دمتا ،هشتتتتتار و شتتتتتدت میتدان بر حتالتت
مغناطیسآ تأثیرگذار خواهد بود .و .
آ ِیستهَ-آ ِیسته َآستهَ-آسته = دهسته-دهسته.
آ ِیسته َآسته= دهسته.
آیِهَدار= بب .وایمه دار.
آیِه=بب .وایمه.

سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان
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