س
ساس اتٲ ساس اٲ ساس اتٲ =
ساس اٲ
س اٲت ،ساسااٲس
ت
ت
ساات= سااا؛ت من
سااا؛تی یه مو و
سااات و رَن ع
ویران شد.م .سات.
ساٲ = درشات ،سا،ت، ،شاب ،بر ؛رمی م
غونج سااام ر د ،؛ڤرن نه-ڤود= موی های ساار
ما ،شب ماندند ،؛رم نبود.م .سابِستڤر.
ښا اد-ات
ساااٲ = گنگ ،بر حسیمو بام تا دے و
ساااابِت-ث ر د= پدرکالنم وقتیکه اینرا شااانید بر
حس ماانادی ساااااا ِبات س =.گناگ شااااادن ،بر حس
سات= ن ب؛ه
شادنی یو ِغهه ،و اای-تیر ساابِت و
سامت.
در اای بر حس ماند.مِ .
سٲ ستهر= ا،م کردن ،؛ڤره درهم کشیدن  .؛ین
باه ابرو اککنادن  .؛بوس کردن  .؛ین بر ابین
وردن  .روی تر کردن  .تر نشاساتن  .ابرو
درهم کشاا ایدن  .ا،مو شاااادن .دخی یو یے ~ دم
ادے ،څَند نظیر څه لَڤ ن ،یو شاون نه-هید= او
یب تر ابرو اساااات ،هر م اقر که میکنند ،او
،نده نمکنید.م .سام-ثی سام.
ساٲ = ؛وم ،دیگر ،س و ،اشاا(تتوساد دریا
ورده میشاود؛ی ِڅمود-اوم اښات ،و ،عده-اوم ساابے
سات=تمن؛ کااوه را گرکتم و برای گرکتن
انایڤد و
ښڅ-ڤه څه یاهد ،سابے یو=هر
؛وم ا م رکتمی ع
؛ی یکه روی م مر ید ،ن سابے است.
ساٲ ساسات = -۱ساا؛تی یے ساات=یب ساا؛تی
یے ساتت دے ر د-ات ،ع نگ ه ت= یب ساا؛ت
کااه مااانااد نااگ ب نیاادی -۲کمر ،کمکرتوقاات؛ی
ساا؛تر ،دقیقه ایی یے ساتت ښااکڅ= کمر ،وام
کنی م -ٲم بې هم ِد عگر یے ساااات برداښااات نه-
؛و= ماا بادن همادیگر یاب ساااااا؛ات براداشااااات
نکردیمی ساتت-گهتساتت -عگد؛،کم ،کم-کمی ساتت-
گااه-م وے ښااااایڤااات= کم بود کااه او را لاات
میکردم.م .ساٲت.
سٲ = بم.ساٲت.
سٲچمه=سا؛مهتاسلحه؛.
سٲختمۈن ،سٲختامۈن = سا،تمان.
سٲذگ = سادگر.
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سٲذه رهنگ= ساده رنگ.
سٲذه= ساده.م .اباخ ،ا عدنگ ،عدنگ.
سٲز =۱سا  ،هنگ.
سٲز، =۲وم ،باشه.
=.
سااٲز = سااا  ،مواکقه ،صاالای سااا ِ
کردنت؛ی ی را حل کردن؛.
سا
سٲز-لۈڤیج= سا نده.
ساااااٲزمنا = ساااااا نادهی وو -اوم هم عرباابتات هم-امو
سا مند= من هم ربام نوا و هم سا نده استم.
سٲزن ه -سا نده.
سٲق هن = ساق بند.مِ .پهڤوند.
و
ساٲق= شایر دادنت ؛و؛ه حیونات؛ی گج ے پے
عوم ڤع ساااااااق هه= ب غااالااه را بگیر و ببر ن د
مادر شیر ب؛وشد.م .رتن:رتڤد.
ساٲق= -۱ارامتارام سااقه بلند؛ی  -۲سااقتپا؛ی
ساق څ ِژنِج هاهج= تا ساق پا برف باریده.
سااٲننت = -۱؛راغ دان ،اای ؛راغ ،شااتم دان،
اای شاتمی ~ تے ته تتر ِڅراو هته ن= در ؛راغ
دان ساوته ؛راغ می نندی  -۲ساا ِکنعب  =.مابور
باه ایسااااتاادن در ااای ی ؛ی دے ~ ِکنے ،لڤاب
نیثات=؛را او ،ی انادی ،بگاهار بنشاااااینادی ~ ،و
 =.باای ،ود ایساااتادنی مانند ساااتون در اای
،ود ایساااتادنی ساااا ِکنعب س =.در اای ،ود یخ
ساهج،
شادن ،ایساتاده سااکت ماندنی تو-ت ؛ی ~ و
ساااات،ت اباښااا  = -تو ؛ررا در اایت ایسااااتاده
ساکت ماندی ،سیخ قرت کرده ای.
سٲل نۈمه= سال نامه ،انتری.
سٲل= سال.
ساااٲل =ح .تساااا  ،ساااار -در ایران؛ی نام پرنده،
نابود کننده ملخی ~ یاهد ،و ،ملخ ن ساات ِکښاات=
سا مر ید و ملخ را نابود میکند.
سٲلگه ،سٲل ت
گ = سال ینده.
سٲل-گهښ = وقت در ن دیکر سال نو ،؛ید سال
سااا ات= اوتماث.؛ در ؛یاد
نوی ~ اناد یاه اس نڤن ع
سال نو تولد شد.
ساٲل -گه= بتد ا یب ساال ،در ساال دومی ~-ته
وو ومتل ِلم س م= بتد ا یکسال متلم میشوم.
سٲلۈنه -ساالنه.
ساااٲلینج= ساااالهتدر حساااام کردن؛ی څَند ~=
برای ؛ناد ساااااالدی څَناد ~ ؛ڤاد-ات وے قتے
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؛ودد=برای ؛ناد ساااااال همرای ؛ڤاد کردید ِیاد
بو؛ڤب ِ؛دَم ~= ب نر تان ؛ند ساله استد
سٲم = بم .سابِت.
ساااٲمۈنهساساااهمۈنهساساااٲمننهساساااهمننه= -۱
لباااس ،لوا م رای  ،تاڤی اتی، -۲و تی ا ی
دَند تو-رد لَم ~ ":دم مهِ -ښکعر"= اینقدر برایت
میگویم":باه دنباال دم ،و تیا نباا "ی ~ هتاد=
راساااااتاه کردنی ما -ٲم اکتوبر ایَم اڤات ،و
صانف ات کلوم ~ هاد= ما ب،ادر اشان اکتوبر
صاانف و کلوم ،ود را راسااته کردیمی ~ هتد =
لباس شایب پوشایدنی ساامَنه یے هاد ،و ،تاید تر
ساااور=لبا شااایب پوشاااید و رکت ؛روساااری
سااااامَنه-پامَنه هتداو ،سااااامَنه-پامَنه ؛یداو=
راسته کردن ،لباس شیب پوشیدن.
سااٲن= توقف! ،رام با !ت صاادا برای گاو؛ی عدم
،و ژاو سااو لَن-اتِ ،ید-ته قرار ِکښات= گاوت
سو ،سَو.
را"ساو" بگو رام میشود.م .و
سٲنن=بم .ساو.
ساااٲ =بر اوالد ،تنڤای وو -اوم ~ نِسااات= من بر
اوالد نیساااتمی یو غعل ساااایِ ،هنے نه-ڤوهج= او
هنو مارد است ،ن نگرکته است.
سٲیتتنگ= بکلر تنڤا ،مارد ،بر ،انواده.
سٲی = ماردی ،تنڤایر.
سا  =۱کوری ِسابوت س=.کور شادنی یو صااف
سا اهج= او بکلر کور شااادهی څ م دے نه-
ِسا ابوت و
ساات =".؛شاام که
وینت ،لَڤ ن":وے څ م ِساابوت و
نمر بیند ،میگویند ":؛شام او کور شاد".ی کَر ~،
~ کَر= مدلق کور ،بکلر کوری لَڤاے ":بااه
،ادا ~ ،کَر-اوم وو  =".او میگویاد":ب،ادا مدلق
کور استم".
و
ساا ا:۲اساا ا = دندان کند شاادنی دم تښاا
مون مه،-ڤر ،یِد تو هندَن ن ِسابوت ِکښات= سایم
تر را ن،ور کاه دنادانڤاایات را کناد مر کناد.م.
ومت.
انٲرساسا ا هانک ا
سا ا زهانک انٲرساسا ا هانک
ت
نٲر= سب یاات کار ،باغدار.
انٲرسساسا ا ها
سا ا زهانک انٲرسساسا ا هانک
ت
نک انٲرس= سب یاات کاری ،باغداری.
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س هانک = سب یاات،
س زهانک ساس هانک سا ت
ع
سااب یاات باغی پرواس م اند ل سااب ه وات
ڤود= سال گهشته بسیار سب یاات داشتیم.
سااا کچه ساسااا کچه =  -۱پوساااتت قسااامت
ت
ع
بیرونر؛ مغ میوه اااتی عدم ناا ~ ڤ ارد پعتتو=
پوساااااتڤااای رد لو را برای ب باادهی -۲الغری
اساایدت ~ تو ،پرواساات کربے ڤود= امسااال الغر
استر ،سال گهشته کربه بودی.
س ۈس = سبوس.
ت
ت
کساسا ا ت = مشااانگ
ساسا ا
سساسا ا َ
سا ا
ت
ت
ت
ت
سابت
سابت " میگویندی ع
نارسایدهت پ،ته ناشاده؛ نرا " ع
گڤښااااتاو= شااااکم پندیدن ،ورم کردنتا ،وردن
یاد مانند غالف مشاانگ متلوم شاادن؛ی یو ښاایج
ساااابت گڤښاااا = ن گااو نقادر
دَنادے ،وهج ،ع
،ورده که مانند غالف مشنگ ورم کرده.
ساا یل= ساارگردان ،در به در ،لتنتری ِید ~ وی
مو عد( هیاد= این باار لتنتر مرا ناا راحات کرده.
م .وهقم.
سااا ا ی = سااااارگردان ،در باه دری ،لتنتر .م.
وهقمتج.
س ا  -س ایٲ= ساایاه ای-ساایاهی بساایار ساایاهی عده-ته
ِپ ِسار هتر اوم (-اِ مو پوښاا( ~ څه ڤ د= میترسام
وقتیکه کاالی من ؛ر( و ؛تل است.
سپٲساسپٲ = سپاه .م .تڤپڅ.
ساا اپٲرتٲن= -۱مامور کردن ،سااااپردن ی وهه -ن
ِسااااپاارت ادے ،یو داکتر و،باث یااهد= نڤاا ماامور
کردنااد تااا داکتر ،ود بیااایاادی مو-رد -ن دِس
وظیفه ِسپار = برایم این رقم وظیفه سپردند.
پٲر  ،ساپٲر = ساپار ،
پٲر  ،ساپٲر  ،سا ت
سا ت
پار
پار هتد= ساافار دادنی ِسا ع
ماموریتی ِسا ع
=ا؛الم کردن ،ادالع دادن، ،بر دادنی د ن-
پار ِکن ادے ،وے-رد لَڤ ن=برای اینڤا
ارد ِس ا ع
،بر بدهید که برای شان ادالع بدهند.
پٲرښٲ = سفارشات ،وظیفه.
پٲرښٲ  ،سا ت
س ت
ساپٲرن= اساپاری یو -ات ~=یوغ و اساپاری پے ~
ِساپون ه ن= درپی اساپار یین قلبه می نندی یه
پ
~ ؛ے-ندد ن اسپار ا کر استد
سااپٲښا = -۱؛وم یا تیر ،انهی مو ؛ید-ارد یے-
گاه ~ ناه-ڤِریپات= برای ،ااناه یاب تیر دیگر کمر
کردی-۲ساقف ا تیر یا ؛ومی یو ِوساتاه ِساپاښا؛ ن
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ماب ن وول ع؛ب ِکښات= اساتا تیر ها را اندا ه گیری
میکند.
سپٲی = سپاهر.
سااپٲی -ژهش=م .بابا دمت باردان؛ ،کیلگو و
راقیدون تنااام ؛لمرArctium :؛ نی نااامیااده
مرشاااود گیاهر اسااات ؛لفر و دوسااااله ا تیره
گلسااتارهایها تAsteraceae؛ .گیاهر اساات که
باه انادا ه یاب متر و نیم تاا دو متر ارتفااع رشاااااد
مرکند .با برگهای درشات و ،شان و ساب رنگ
باا گالهاای تو ماانناد و باه انادا ه کنادق یاا ب رگتر
ا ن در بااغ؛اه و کناار بڤاا و یونااه ارهاا
مراتع و م ارع مرروی اد.و یت ا نوع گلڤااای
،ااردار؛ ~ دَناد اڤات دم لَڤ ن ادےِ ،یاد اڤلا عدث
ِپهسات= بابا دمت ِساپایے-ژه ؛ ب،ادری میگویند
که ود در میگیرد.
ساپ  ،ساپتت =اساتپر ،؛من پری ،؛من ساو نر
تنااام ؛لمرStipa :؛ نااام ی اب سااااارده ا تیره
گندمیان اساات .ساارده اسااتپر در ایران در حدود
 ۲۰گوناه گیااه گنادمر ؛نادساااااالاه و یکساااااالاه
دارد.و یتگیاه نوع اسااااپر Stipa orientalis
Trin؛ی تر دے پوښاااااتاه ~ وا رَی هاهج= در
دامنه کوه ؛لف استپر بسیار روتیده است.
سپتین= بمِ .سبوت.
سا اپر ت =ت نام مریضااار؛ تم ؛رق گ  ،؛رق
ساو  ،ااورسایهی ب؛ه لع گڤرم ساَد ،و ~ ،وے
ه اد= ا گرمر ب؛اه ؛رق میکناد و در بادن ن تم
؛رق گ تدانه های سرخ؛مر براید.
دنی ِڅڅو-ته
ساپت = شاپ ی ِساپعه هتداو= شاپ
بوڤار ِسپعه ه د=کبب دری در بڤارشپ می ند.
سپت ن= شپشری ِسپع ِهن وهرگ= گوساله شپشر.
سا -سایٲساسا -سایٲ=سایایر سایاه ،بسایار سایاهی
سهج= روی سیایر سیاه شده.
وے پیڅ ~ و
سااا اپن= هنی ِساااا ِپن کَن= متادن هنی ِساااا ِپن
ست
گڤښتاو= سرد شدن ،شخ شدنی مو موم ب مار ع
،و ،وم پاه-ماه ِساااا ِپن گڤښاااات ،و ،ده قعسااااتے
میهځعت= مادر کالنم بیمار شاد و اندام شاخ شاد
و ن دیب بود مر میرد.
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سااپن= یین قلبه ،هن قلبه تگاو هن، ،ی  ،هن
ساهج= یین قلبه
شا،م نر در ایران؛ی مو ~ وگند و
من وکند شده است.
سپنن= هنری ~ پَند= راه هن.
سار =.
ساپن = ار ،؛هام ،رنجی ِساپوه ع
؛هام کشیدنی وو -اوم ِسپوه سر ؛َهج= من در
؛هام استم.
ساپن ن= ار کشایده ،؛هام دیده ،رنج بردنی
ِسااااپوه س =.؛هام کشاااایدنی یو اس ع قع ~
سهج= او ا تشوی رنج میبرد.
و
سااااپه = با هم ،وردن ،باهم در تماس شاااادنت
دربال با ی؛ی " ِسااپڤت"ِ -مشاااب پے هم ِد عگر څه
"سا اپڤت" -وقتیکه بالت در وقت با ی؛
ڤِراپت= ِ
با یکدیگر تماس میکنند.
سپهکی تج = مکندهت ب؛ه ،؛و؛ه؛ی ؛وشب.
ساپهن= اِساپعند ،اسافند ،اساپند متمولر تنام ؛لمر:
Peganum harmala؛ گیاهر اسات ؛ندسااله یا
پاایاا ا تیره قرهداغیاان تNitrariaceae؛ .باه ن
م سااوریِ ،س ادام کریقایر یا
سااپند ،اساافند ،ساادا ِ
هارمل هم گفتهاند .اسپند متمولر تP. harmala؛
ِ
گونهای ا اسپندتPeganum؛ است به شکل گیاه
؛لفر ؛ندسااااله به ارتفاع حداکثر  ۶۰ساااانترمتر
برکر( و باا برگهاای نو(تی باه دول حاداکثر
 ۶سااااانترمتر و دارای بریدگر شااااانهمانند و با
تقسیمات ،در و گوشوار(های کو؛ب و ،در
و اغلم ،میدهاااااا ا برگشاااته و گل هین انتڤایر و
دیڤیم تونوب با گلهای منفرد ساااافید و میوه کروی
باااه قادار حاااداکاثار  ۱۰مایالارماتار.و ِ .سااااپاڤان-
تَ،تاو= سپند دود کردن.مِ .سپڤند.
سپهن -ن= ریشه اسپند.
پېخېرگ = گستا،ر.م .پے-څ عمب.
س
ت
ساااپېخېره=  -۱گساااتاخ ،شاااوخ و ؛اال( و بر
ادمی ؛اام ~ ب؛اه-ت تو نعرِ ،کرث عپاب-ث ناه-
هتهے= نقدر ب؛ه گسااااتاخ اسااااتر که پلکب هم
نمی نر.م .پے-څ عمب.
سپې-ذ = سفید دمت در مورد ؛ارپایان شا،دار؛.
ساپې-ذ تم = سافید دمت نام پرنده ،ورد؛ی ~ ه ار
 ،ل ښ لعب ِکښت= سفید دم ه ار رقم نغمهتصدا؛
می ند.
3

برگشت به صفحه الفبا

سااا اپې-نر تما = پوساااایاده ،سااااافیاد کرمابت در
گوشات؛ی ~ هتداو= کرم دنت گوشات؛ی گوښات
~ هاهج= گوشت را کرم دهت سفید کرمب؛.
ساپیذ:اساپیذا = تغهیه کردن دفل نو ادت ؛ادتا
باا روغن رد؛ و بتضااااار اوقاات ؛و؛اه هاای
حیواناتی ب؛ه نو اس نڤن ساَد ،وِ ،پرا اس بِ -
هتد وے ِسپیه( ِن ن=وقتیکه دفل نو تولد میشود،
پی ا شایر دادن ،به او روغن رد میدهندی تو-
ی ن ؛ی قتے ِسااااپیاه ؛وهج ،تو-ناد ؛قلے څاه
نِسااااات! = باا ؛ر باار اول تو را تغاهیاه کردناد کاه
؛قل نداری!ی مو ِښ اتور-ات تو ِس اپیه ؛ود= ؛و؛ه
شتر مرا بار اول تو ،ورا( دادی.
سااپیکتٲن=  -۱مکیدن ،؛وشاایدنی شاایگ غعل عوم
ژاو ِسااپاکت= گوساااله هنو گاو را مر ؛وشاادی
مه ،عمم قعند ِسااپڤف= بگیر ،این را قند را ب؛و ی
 -۲؛هام کشایدن ،کرساوده شادنی تو درگیلے مو
اَن ِساااپیفت= در حس غربت تو قلبم کرساااوده
شدت ا ترانه؛.مِ .سپتفتِ :سپیف  :رهن :ریڤد.
ساپ کتٲن=مابور به مکیدن ،؛وشایدن کردنی وے
وهرگ اوم ِساپتفت= ماندم که گوسااله ب؛وشادی دے
راکا؛ااب دے ِغااهه-ره دِگاااه ماااهِ -ساااااپااتاف=
ع
دیگر؛وشب را برای این ب؛ه نده.م .رتن:رتڤد.
ساپیک تچ = مکیده شاده ،؛وشایده شادهی ~ نا =
رد لویر ؛وشیده شده.مِ .سپڤفی عاب.
سااا اپ تیاا = گناادم بااا دراااه ،وم ،گناادم باادن
"سا ا ِپ عیب"ی لې
ساااو(تریشاااب؛ی ~ ِژن عدم= گندم ِ
سا ا عگب ِژن عدم-ته ~ لَڤ ن= گندم بدون ساااو( یا
ریشب را " ِس ِپ عیب" میگویند.
سااپیل= -۱بر مدگر اضاااکر درباالی ساام ب ی ~
وگج= ب غاالاه باا بر مادگر اضااااااکر در سااااامی لا
شاع نعب ڤع -اند څه نعښاتی دِ ،ساپیل-ته لَڤ ن وے=
اگر بر مدگر اضاکر درسم ب بر ید ،نرا " ِسپیل"
میگوینادی  -۲مو ه هاای قادیم ،؛موساااااڤاای د ن
ِسپیل ن قتے دم ِپلتس مه-نِښپه= با این ؛موسڤایت
سندهل.
باالی پالس راه نرو .م .ع
ش نعب ،ع
س ا کر= با ،ا(، ،ا( ،ومی ~ مین= مین
با ،ا( ،ومت مین بدون سنگ؛.
س = ،ا( ،گرد و ،ا( ،گرد و غبار.
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ساتٲ = اایر پر ا سانگ در تپهی ~ پوښاته قی -
تے تڤخ څه ڤِد ،م -ته ِساتات لَن ٲم= اگر در
اایر ا تپه سنگ یاد باشد ،نرا ِستات میگوییم.
ستٲنساس کن= رکتن.
تٲن = ستای .
س ت
ت
تٲنښاگر= ساتایشاگری ~ مه-ڤے=
تٲنښاگهر ،سا ت
سا ت
ستایشگر نبا .م .و،د ِستا ،و،د ِستاو.
س -جۈن= ،ا( دانت ا ااتیکه ،ا( برای گ
دیواری میبرند؛ی اس ِسا ات-اَن-اند ِسا ات ڤڤر=
ا ،ا( دان ،ا( بیار.
سااتخۈن= -۱اسااات،وانی -۲اقارم ایکه ،ونر با
هم ن دیب اساااتندی اس وکد ِسا اتَ،ن ِدلڤپتاو= ا
سااااگ اساااات،وان دلبیدنی ِساا اتَ،ن ڤِ ِرښااااتاو=
کرساودن ،بر حد مانده شادنی یم م بع واو کار-ته
ِسااااتَ،ن ڤِریهد= کااار باوت نااام محاال؛ دم را
کرسوده مر کند.
ساا ات =  -۱غلیظ ،؛سااااپنا(ی ~ پڤر= ماساااات
غلیظی ِساتِد س =.غلیظ شادنی بتد یه هَغ وارڤد-
وارڤد ~ ،ساَد= بتد دوغ میاوشاد-میاوشاد غلیظ
میشاااودی -۲دلربای یو و،م ~ ِغهه= او ب؛ه ،وم
دلربا است.م .قِمبیښڅ ،قومبو .
ستا تاخ=بمِ .ستِد -عدخ.
سااتا  -تاخساسااتت تاخ = گرد و ،ا(تغبار؛ در هوای
دے مردم ِسااتع عدخ-اند-اوم تو نهِ -ڤرود= من در گرد
و ،اا( ایکاه مردم بلناد کرد ،تو را پیادا نکردمی
ِساتع عدخ  =.گرد و ،ا(تغبار؛ بلند کردنی ِساتع عدخ
س=.گرد و ،ا(تغبار؛ بلند شدن.
سات -رهنگ=  -۱غلیظ رنگی ِسا ِتد-رهنگ س=.
سااااات= این
غلیظ رناگ .ی ِیاد ع
شاااارثاب ~ و
ِگلتالی؛ غلیظ رنگ شده است.
و
سا ات تنیج= بسااایارغلیظی وو -ته عدم ~ ،ښاااپه نه-
کورام= من این اتاله بسیار غلیظ را نمر ،ورم.
سااتر=  -۱مادهتانساایت ماده؛ی یِد پلڤنگ نیر- -
ِساتِرد= این پلنگ نر اسات یا مادهد -۲تلیساهتگاو
ماده ایکه هنو گوسااااله تولد نکرده؛ی ~ ژاو ن-
ښاا ن درگاه ردث ِرسا ن= گاو های تلیساه و
ات ع
نر گاو ها در بیرون غل مر مانناد.مِ .سااااتِرون،
کڤره ،قِ ِسر.
ساترک = ؛اله ،شاتاب دهی ؛ی ِساتِرام-اتد= ؛ه
؛الاه داریدی لَدے":اه نڤن دَناد اڤات-اوم ~"=
4
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گفات ":ای ماادر ،باه همین ،اادر ؛الاه دارم"ی
ِسا اتِرام  =.؛اله کردنی ِسا اتِرام س =.؛اله
سردومبِب ،بې ثمر.
کردن.مِ .ښتان ،ایِل ،و
سترک ۈنه= نا راحت ،با ؛اله ،شتاب ده.
س ات ترخ = شاااه اس اپعرغم ،شاااه اسااپرم تنام ؛لمر:
Tanacetum balsamita؛ یاکار ا گایاااهااان
دارویر ،وشاابواساات که به ویژه در مراغه یاکت
مرشاااود و تابساااتانها که رشاااد ن پایان مریابد
؛رق ن را مرگیرناد .؛رق ن برای درماان دل
درد و دل پای؛اااه و هم؛نین برای ،وشااااابو و
،وشاام ه کردن ؛ای ،دوغ و بدوغ ،یار به کار
مررود .بر،ر ن را باه ناام ریحاان ؛روساااااان
وردهاند.و ی ِس اتِ عر،م وا = گیاه شاااه اس ا عپرغم،
گیاه شااه اساپرمی دوساگینه-گه بَی -وا ~ اڤ ن،
یو ِمس بکاار=کمر دیگر گیااه ،وشااااابوی شااااااه
اس عپرغم گونه بکار استی ~ و هداو= شاه اس عپرغم
دود کردن.م .بوی.
سااااا -رنغن= تیال ،اا(ی ،اا( روغن -ن ~
لَد=ت در گاهشاااااتاه؛ بااای تیال ،اا( "تیال" مر
گفتند.
سترنن= بمِ .ستِر.
سااا اترېک= مااادهی ~ یور = ،رس ماااده~ :
مارکاڤااام= ،ار ماااادهی (-اِد تاو ِښااااتاور نایار- -
ِسااااتِر د= شاااااتر تو نر اسااااات یا مادهدی یه ~
ع
رَپڅ اب ار کَه ِ عب اد= ن روبااای ماااده در
سوراخ در مد.
ساترې ت =۱میخ با سار کند و متحر(تدر دا،ل
حلقه هنر لاامت ؛نان ،اکساار؛ی ِساتِر ځعب-نو،ته-
تے یے متخ ار یے ِساا ِپن کَه دِدےِ ،والغ ،و
ع روین مهِ -کښات=" ِساتِر ځعب" -یب میختبا سار
کند؛ در یب سااااوراخ هن متحر( ب،ادر اینکه
االغ ،ود را در اکسار نه پی؛اند.
و
سااا اترې ت ا (۲سااا اترې ت ا انرن = م .گلپعر
تHeracleum persicum؛ گیاهر گلدار ،؛لفر
و ؛ندساااله ا تیره ؛تریان اساات .این گیاه بومر
ایران اساااات و در ناحیههای نمنا( کوهسااااتانر
ایران و مناادق پیرامونر مررویاد .هماه گونههای
سااارده گلپران متدر هساااتند و بر،ر گونهها در
شاااپ ی ایرانر به ؛نوان ادویه کاربرد دارد .در
لرسااااتانتقساااامت ب،تیاری نشاااین؛ تحت ؛نوان
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تکرسو؛شنا،ته مرشود و به کبام اضاکه میکنند.
درما ندران این گیاه تکولیب؛ نامیده مرشاااود و
در غهای متروف باکله پته تباقال پ،ته؛ به ؛نوان
ادویه اسااتفاده مرشااود .گونههای دیگری ا گلپر
تمثل گونه کاندیکان ؛ در صاانتت داروسااا ی و
هم؛نین دم سنتر کاربرد دارد.و .
سااا اترې تا  =۳کات غلاه اااتی تترگڤال ِ؛،یرج
ِژن ا عدم ِویت څااه ،یرت ،عوم-تااه ~ لَڤ ن= کرم
ساایاه ساار ،که ریشااه گندم را می،ورد بنام کت "
ِسااااتِر اعځ ب" یااد میشاااااود.ت نمااتادهااو مولاد ،م
ریشاااااه "" Pratylenchus sppنمااتادهااو مولاد
،م ریشه گروه ب رگي ا نماتدهاو انگل گیاهي
هساتند هه داراو تتداد یادو گونه بوده و گیاهان
دو لپاه او و تال لپاه او را مورد حملاه قرار مي
دهند .اهمیت نماتدهاو مولد ،مریشااه نه تنڤا به
دلیل ایااد ،ساااارت اقتصاااادو مساااتقیم بلهه به
،اادر ایاااد ،م و هموار هردن حملاه ساااااایر
میهرو ارگانیسام هاو بیمارو ا مي باشاد .؛التم
لودگي گیاهان به نماتدهاو ،م ریشااااه شااااامل
ردو و هم رشااااادو اسااااات هاه در م ر؛اه باه
صاااااورت لهاه هااو ناامنظم برو مي نماایاد .در
سااادا ریشاااه گیاهان لوده ،به ؛لت تغهیه نماتد
،م هاایي ایاااد مي شاااااود هاه در مراحال اولیاه
شابیه لهه هاو م ساو،ته اسات .این محل ها بتدا
باه رناگ قڤوه او تیره تغییر رناگ مي دهناد .ا
سااایت بانب ادالع رسااانر کشاااور ی گلسااتان
موج؛ی
و
ساات =تشاانهی ِساات و هداو=احساااس تشاانگر
کردنی ِست و هتد= تشنه شدن.
س ات = توقف ناگڤانرتدکتتا؛ ،تا،یر اندا،تنی ~
هتاد= نااگڤاانرتدکتتاا؛توقف کردن ،تاا،یر انادا،تنی
ساااااه ،و ڤِرا (-م-اند ِسااااتاوب هته-ات ،وو وے
غونج تت اوم= برو برادرت را توقف بااده ،و
موی سر بتراشم.
س اتتن=  =۱سااتونی وم ڤڤ پے وم ِس اتن ڤیس=
ووس هو
تناام را باه ن ساااااتون بسااااتاه کنی هو
ِ
ومر ه ،عڅڤار ِس اتن= دو تیر اصاالر ؛رضاار ،دو
تیر بااه اوار دیوار ،؛ڤااار ساااااتونی -۲تکیااه،
پشاااااتیباانی مو ِپتِ تو-رد ~ ،پروا مڤاب= ب؛اه
کاکایم پشاتیبان تو اسات ،پروا نکنی ~ هتد= تا ابد
5
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غ ال یے ؛ڤر ~ نااه-
ناادگر کردنی پے دِنیااا ع
هاهج= کسر در دنیا تا ابد ندگر نکرده.
ستن= ،اکرِ ،گلری ~ دیوال= دیوار ِگلر.
س اتن-پتنتس اتۈ-پت اۈ؛ ،ت،ریم ،کروری،تهی ِس اتو-
ِپتو .ت ِستَِ -پتَ .؛=ت،ریم کردن.
ستنل ا تگرس= ؛شوه ،نا  ،بر
ستنرسسا ت
ستنلسا ت
ت
ساتولے عگرے ؛یداوی  -۱؛شاوه و نا
پروایر ،ی ع
کردنی  -۲بر پروایر ،انااام دادن ؛ی ی بادون
ککر کردنی لع
ساااتولے مڤب ،م ن گڤ یے-
ع
؛ے-رد مااه-لَن= بر ککری نکن ،گ ا هااای
اینڤا را به کسر نگو.
ساتهرغن ،ساتترغن=ترساو ،ترساند(ی یِد دَند ~
غڤڅ اس ِپ ِمس ښااااااج هترت= او د،تر نقادر
ترسااند( اساات که ا پشااب هم میترساادی مو تر
ِانگڤال ماهِ -رمے ،وو -اوم ~ ت ععرم= مرا باه انگال
روان ناکانایاااد ،مان در ناااااا مایاتارسااااام=. ~.
ترسااندن ،وردن ترسی اع-را ،تو-ت مو ِساتڤر ِغن
؛و= اه برادر  ،تو مرا ترساندی.
ساته کن ،ساتی کن= -۱بریان کردنی یم گوښاات
غعل نهِ -سااتڤڤج= ایم گوشااات هنو بریان نشااادهی
ِژن عدم ِکن ٲم ار د ب ،و ،عده یو ِساتعفڅت= گندم را
در دیگ باندا یم و بریان میشااااودی -۲احساااااس
ښ اڅ مو-رد
تشاانگر کردن ،ا تشاانگر سااو،تنی ع
دهبِ ،ساا اتڤڤد-اوم= برایم م یده که ا تشاااانگر
ساو،تمی -۳غم ؛میق ،وردنی عوم پوڅ مود ،و ،یه
ِستڤڤد= ب؛ه ا مرد و او غم ؛میقر ،ورد.
سااااتۈر(ت اسااااتۈرېنساسااااتۈرخېل = سااااتر،
ستورانت؛ارپایان کالن شا،دار؛.
ض العل= گوشاات گاو
تۈرن = ا گاوی مو-رد ~ ع
ساا ت
برایم ضرر داردی ~ گوښت= گوشت گاو.
ست پتٲن ،ست تٲن= بریان کردن.
و
س اتین= ساااتنت پار؛ه ،تکه؛ی مو-ند یے ~ کرته
ت
ڤود= من یب پیراهن سااتن داشاتمی ،اه اَمه وار
ساااانین -ن ڤود= نڤا برای شاااا پیراهن پار؛ه
ع
ساتن ورند.
سات نتٲن ،سات ن کن= تماید کردن ،ستای کردنی
یو یے ؛ی -ث نِساااات-ات ،تو وے ِساااتتوے=او
هی ؛ی ی نیساات ،تو او را سااتای میکنری لع
دے ماهِ -سااااتتو، ،و-نادے ماه-ه اد= او را یااد
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

ساااااتاااای نکان ،کاااه ،ود ا؛تاراف نکنااادی ،و
ِستتوتاو= ،ود را ستای کردن.
سا اجترک = سااااره ،نصااام نامه ،ریشاااه ،نکته،
ت
واقتیتی یے-یار مے کار ~ نهِ -و نت= کساااار
نکته این کار را نمر داند.
سجتره= ساره ،نصم نامه.
ت
سااک ک ښااتٲن= تسااو ن قرت کردن؛،غیر؛ادی
راسات ایساتاد شادن ،رشاین قرت کردنی ِسا -ات
اباښ ا  -د ؛ے-بون نِث= تو رشااین را قرت کرده
ای ،بنشین.
سا اک=  -۱ساااو نی  -۲ساااو نتپی؛کاری؛ی دِگه
سااا ات-ات ،یے ~ ر اهج ،عپا عدم-ث مو ه ن=
تیاار و
دیگر همه تیار شاااده ،تنڤا یب پیکاری مانده ،در
ناا بکنندِ .س ه =.سو نتپی؛کاری؛ کردن.
نتپنگ؛ی ی  ،گل
سا ت = سانااق ،ساو نبِ ،پ ِ
ساینهی د ن هو~ تو ت = این دو ساو نب را تو
بگیر.
سحرکث.
سحر= سحری م.
ع
سحرن = سحری.
ت
سا =، -۱وشاب،تی بر غمی ، -۲وشار ،شاادی و
مسااروریتی یو و یر ب؛ه ؛اساات :تر یے درف
~ ،تر ییو غم=تکلکلور؛ب؛اه و یر مر بینیاد در
یکدرف ،وشر است و در یکر غم.
ساسااخرهای = لااات ،یب پڤلویر،
سااخرهاگ
ت
ت
و
س ا،ره گے ِمنعدارت
وے
اس
م
ا
و
ی
کردن
ه
ی
ات
ا
س
ع
و
سا،ره
ِمنعت دار؛= من لااات او قدردانر میکنمی ع
ساا،ره گے مڤب=
گے  =.لااات کردنی ل
ع
بسیار لااات نکن.
سااخره= انسااان لاوج ،یب پڤلو ،سااتی ه کاری
ت
سااا،ره ادے ،مو به-دِل-ات نه-
تو-ت یِب -دَند ع
؛ود ،وِ ،ش ا -ٲم پے مے بعال یار ِس اڅ= تو نقدر
لاوج اساتر ،که به گ من نکردی و حاال به این
ساا ا،ره ،و ؛یداو= لااات
بال گرکتار شاااادیمی ع
کردن، ،ود را باه یاب پڤلو دن ،ساااااتی ه کااری
ساااا،ره س -۱ =.لااااااات کردنی -۲
کردنی ع
و
؛ساپیدنی تو پے مو ؛ی سا،ره سا وے ،وو ام تو
نه ژیوج= ؛را بمن ؛سااپیدی ،من تو را دوساات
ندارمی  -۳با تحمل ،ماندگاری م اندے یو دهره
وے ِغهه ِغرتق ؛ود ،اما یو ِمس ساااا،ره ڤود ،و،
پروا-یے نه-؛ود= ا ما درد ن ب؛ه را بساااایار
6
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ساا،ت گرکت ،اما او هم بساایار تحمل کرد ،پروا
ا نداشات.م .ومرت  ،ومساتِرت ِ ،پت ِفریس ،پع عد عمن،
پے څ عمب.
س کنساستٲن= رکتن.
سا خسساسا تخسساز تخس=م .نوع دِر عمنهی در قدیم
ا سااقه ن برای ؛راغ اساتفاده میکردندی دِر عمنه،
یوشاان ،ترخ تنام ؛لمرArtemisia :؛ انسار ا
گیااهاان شاااااامال  ۲۰۰تاا  ۴۰۰گوناه گیااه ا تیره
کاساانیان هسااتند که کپههای ،وشااهای و گلهایر
متموالً تلخ دارند .درمنه ،گیاهر اساات بوتهای و
،ودرو ا ،اانواده کااسااااانرهاا کاه دارای برگ و
گلر متدر و ،اصاا ایت دارویر اساااات .شااااکل
بوتهای و ا؛ضاای ؛وبر که قا؛ده سااقههای نها
ساا،ت و ؛وبر ،محصااور در برگهای کو؛ب
پوشا ایده ا کر( سااافید مرباشاااد .بلندی ن یب
وااام تااا یاب یاا یاب اونیم متر در گونااههاای
م،تلف متفاوت اساتی بتضار گونهها روی مین
گسااتره و بتض ار اکراشااتهاند .متموالً گلهای ن
،وشااابو و دتم ن تلخ مرباشاااد .این گیاه هم در
نواحر کوهستانر و هم در صحرا مر روید.و .
ساا ساسااا = ار ،ار ،؛هامی ِس ا وددود هتد=
ار دادنی عدم غڤڅ بِڅ ساااا ر ِکن ،و،م ڤا م -
ارد ِساا وددود مه-هید= ن د،تر را سااایر کن که ما
سا وددود مو-رد هاد
را ار ندهدی ِغهه بوڅ نور ښاڤبے و
،و ،ښڤم تا ورخ -څ-اوم ِڅلوق ڤود= ب؛ه گب امشم
مرا ار داد ،و من ا شاام تا سااحر به پا اسااتاد
بودم.
سا ا ا =بمِ .س وددود.
سا ت = قصاد رکتنتبه راه ،مسااکرت؛ی یو تر ی ل
؛ےِ -س عد(= او قصد رکتن به ایالق را دارد.
ساذهساسا ه= ساترده شاده ،سااییدهت مرض در سام؛ی
پو پوسااتر ساایم دیدهت در ساام حیوانات؛ ایکه
سامب ن -ن ~ =
در سام ساترده میشاودی مو ښایج و
سام های گاو من ساترده شادندی تو مرکڤم غعل ~
نِساات -د= ساام های ،ر تان هنو سااترده نشاادهی
سهه س =.سترده شدنتسم؛.
و
ت
ت
ساار-
ساار-اگ تز
ت
ت
ساساار -گ تز = التڤام ،بسااهی ع
عگ ع (-ته اس ِشا اتایے ساااَد= التڤام ا ساااردی
سار-
میشاودی ِشاتایے مو هسات هاد ،و ،یعم ع ،مے ع
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

عگ ع ( ؛وهج= دسااااات من ،ناب ،ورد ،و ،م
شروع به التڤام کرد.
سر:سر = -راندن.
و
ساا ارِ =۱سااار ،را ی نهِ -و َن ام و ن-اند ؛ی
~= نمیداتم نڤا ؛ه سار دارندی اس د ن ِسر یے-
یار ،بر نه-ساااَد= ا را نڤا کسااار ،بر نمر
شود.
ترسااندنی یو مردمے
سار:۲اساراپ انذکرا
~ ؛و= او مردم را ترساااااندی یو ~ مو ؛ود= او
مرا بسااایار ترسااااندی تو ~ مو مڤب= تو مرا نه
نترسااانی ِس ار پے ِوهار س =.ترساایدنی اسااید-اوم
ست= امسال ا گرگ بسیار
اس وورج صاف ~ و
ترسیدم.مِ .سررے.
و
سا ارکق= ساااراغی وو -اوم در ~ تو نه-ڤد= من در
سراغ تو نبودمی ِسراق  =.سراغ کردن.
سارکیت = کایده ،ساودی اس مو یے -؛ی ~ نه ساَد
تو-رد= ا من سودی به تو نمیرسد.
سارم-ٲم م ؛ود ،ار قا ِلم-ٲم
سار =  -۱سارمی و
ساات پث= ما سااررم را م
وے تِس ؛ود، ،و و
کردیم ،در قااالاام نرا اناادا،تیم و گلولااه اور
سارم
شادی-۲ت،ته ،ورد ساربر برای با ی با پای و
اار(-ٲم
بتښااااتااو= باا ت،تاه باا ی کردنی وو -ات ی ِ
ساااارم-ات ،گَی-یا م
وځ ِلاب څاه عڤاد ،لڤ -ات ،و
یار( وقتیکه ،ورد بودیم دولب
بتښاااات= من و ِ
با ی ،ت،ته با ی و ؛وگان با ی میکردیم.
سار ر ۈن=پیر ،پیری گری بمناسابت ولدین وج
نو ؛اروسی ښااَن؛ے-یت ِنو نڅ داد -ات نڤن څه
عید ن ،بتدے ساااور عده لَڤ ن ساااربردَن انایڤد ن
یات= وقتیکاه پادر و ماادر ؛روس ب،ااناه دامااد مر
یند ،بتد میگویند " به اکت،ار مدن والدین اشااان
میگیرند".
سر ن= سربر.
سار ن ت = سار بندت در سار؛اروس؛ی ~ قتے-ته
نِو نڅ کڤل ڤیسا ن= با سار بند سار ؛اروس را مر
پی؛انند .م .سربڤن عد(.
سار ېمٲرس= سار دردی ،سارما ،وردگری ِشاتایے
ساات= تو ،نب ،وردی و
تو هاد ،و ~ ،پے تو و
سردرد شدی.
سااااارپ ت
گال= لباه باامی یاه ژیر اس سااااارپگال تے
وتښات= ن سانگ ا لبه بام اکتیدی بتد یے ِوساتاه
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وے ~ د وال ِکښاات= بتد یب اسااتات گلکار؛ لبه
بام را دیوار میکند.
س تر ساسرس = سر؛ت.
سرتترک ساسرترکش= سلمانر.
سرترک سا ت
ت
ساساارتترکښاا = -۱ساارتراشااری-۲
ساارترکښاا
ت
ت
ت،صص سلمانر.
سرتقتاث= ادالع، ،بر ،اشاره ای ،در(ی
سرتقسا ت
ت
و
ساارتِق نِساات= هر قدر که
څَند ام ِښااکود ،وے ع
سارتِقعث-
پالیدم ،درک نیسات.ی مو ښایج ب د ،وے ع
اوم ناه-ڤود= گااو من گم شاااااد ،هی ،بری ا او
در( :او-او.
نشنیدم.م .ع
ساارتتهیه= دکان اصاالر ،انه مقابل تندوری مم ~
نتخ-تے نِث= در دکان اصلر بنشین.
سااااار-تاه-پاٲ= لبااس مکمالت پیراهن و تنباان؛ی مو
ڤِرا مو-رد یے ~ دهااب-؛ود= برادر من برایم
یب اور لباست پیراهن و تنبان؛ دادی ساااار-ته-پا
 =.اور کردن یا پوشاااندن لباس ا ساار تا پای
یے ساار-ته-پا پوښاااکے مو-رد ؛ود= برایم یب
اور لباس اور کرد.
سااارجین= توده سااانگ یا ؛ومی ساااراین هتدت
هتداو؛= امع کردن ،توده کردنی ژی -ٲم ساراین
هاد= هایا م را تاوده کاردیامی یاے ما ااث-ٲم ژیار
سااااراین هاد= در یب رو ما ساااانگ را امعت
توده؛ کردیم.
سااارجین-ذ ذیج= کسااایکه سااانگ یا ؛وم امع
میکند.
سارخا م ت ساسا ا م ت = نام پرنده ،ورد با دم
قڤموه ای.
ساارخارن = -۱با احترامی، -۲وشااب،تی تو-ت
~ ،تو ڤِرا اده عیات= تو ،وشاااااب،ات اساااااتر کاه
برادرت ماد .سااا ارخارن اگ =  -۱احترامی-۲
؛انس، ،وشب،تر .م .پیڅ-روشت.
سرخ= سرخ.م .روشت.
سار،عب نو؛ر ؛فونت سایساتم تنفسار
سارخ -ٲذ= و
اسااااات کاه یاب ویروس ر.ان . .ا ،اانواده پاارا
میکساوویریده ن را ایااد مرکند .؛التم سار،ب
بینر ،و را پوساتر
شاامل تم ،سارکه ،بری
در نقاد م،تلف بدن اسااات  .سااار،ب ا دریق
تنفس منتقل مرشااود و به شاادت واگیردار اساات.
در واقع  ۹۰٪اکراد کااقاد ایمنر کاه باا بیماار مبتال
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

به سااار،ب ندگر مرکنند این بیماری را ا او
مرگیرند .دوره نڤفتگر بهدور میاانگین  ۱۴رو
اسااات و ؛ڤار رو پس ا برو را ها قابلیت
سرایت دارد .و .
سر تخهۈن= سر،کان.
سرخنن= سرخ مایل به سرخت رنگ اس ؛ی مو-
ند ~ ڤارج ڤود= من اس سرخ داشتم.
سارخه= سار،هت کت غله اات؛ی ِژن عدمے ~ هاد،
ت="سااار،ه" به گندم
سااا
و
دَنه اس وے-ندے نه -و
ضااااارر رسااااااناد و داناه نکردی دے ِژنا عدم-تیر ~
نوس = گندم را کت سر،ه ده است.
ساااار کن ،ساااار ن کن = ادا کردنی کو ڤه د ن
؛یرمن ن ِساارتوٲم= بیا در بین
مون ن درون د ن
ِ
ساااایم ها ساااایم های کرم ،ورده را ادا کنیمی
ساا ا ت ِشاا ا وے رحمت-گه ِپرا ِکن ت ،و ،وگج-
وهرگ ِسارتو ت= بروید رحمت را با ،ود ببرید
و ب غاله و بره ها را ا هم ادا کنید.
سر ست = ؛صا ،؛وم.
سر ل= سینه ،قفس سینه.
ساار ودم عبب -۱.
ساار م ت =؛اله ،شااتاب دگری و
؛الاه کردنی  -۲ناا رام کردنی اع-را ،تو مو~ ماه-
کار -تے نِث اوم= تو مرا شتاب ده
کے ،لڤب ،و ع
نکن،بگهار به دل ،ود بنشاینم.مِ .ښاتانِ ،ساتِرام،
ایال.
ساررس ،سارس= ترساوی ِساررے  =.ترسااندنی
صااااابرے کے ،تو ؛یرے ،تو ~ ما مڤاب=
صاابر کن ،؛ه مر کنر ،ما را نترسااانی ِس اررے
س =.ترسیدن.
س ارزنت
=.
س ار نع
ت
ت
ساس ارزن = ساار ن ی ع
سر ن (.
ت
ساااارساااارهن = تنوع ملخ؛ ایرایر( ب رگ
بوتاهای ساااااب تTettigonia viridissima؛ یاا
ناره ب رگ بوتهای سااااب در ،انواده ملخهای
شاا،بدرا تایرایر(های بوتهای؛ قرار دارد.
ایرایر( ب رگ بوتهای ساب نر ب رگساال ۲۸
تا  ۳۶میلرمتر رشااااد مرکند .و این می ان برای
ماده  ۳۲تا  ۴۲میلرمتر اسااات .این گونه توساااد
که ممکن اساااات دول  ،تا ۳
شااااا،ب درا
برابر ،ود بدن حشااااره باشااااد ،قابل تشاااا،یص
8
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رساااارهنعب ِژدیشااااب= ملخ
اساااات.و ی ِساااا ِ
ایرایر(.
سارساۈن= نا رام ،برانگی،ته ،بیمنا(ی دقیقه تے
محبت شاااه ~ نعښااتوید= در یب دقیقه محبت شاااه
بیمنا( شدی سرسَن  =.نا رام ( ،.برانگی،ته
( ،.بیمنا( (.
سرسۈن = نا رامر ،برانگی،ته گر ،بیمناکر.
سرښته دار= منظم ،صرکه او.
سرښته دار ،ت
اتهانٲرساس ارښااتهانٲر= منظم کار ،صارکه
س ارښا
ت
او.
سارښاته = مادگر ،منظمی ،و ِسا ِرښاته
سارښاته ،ت
یے کاار-ات دے ناه-کڤمات، ،و ااای-تے ِناث=
وقتیکااه نمر کڤمر کااار هااایاات منظم کنر ،رام
بنشااینتبلر ساااکت با !؛ی ِساا ِرښااته  .مادگر
گرکتن ،حل کردنی ،و اِناَم ِساا ِرښااته-ی م=تما؛
لوا م ،ود را ماده کنیمی ،و کار-اوم ِس ِرښته ؛و=
من کار هایم را حل کردم.
ساارغ هتد= تاربه
ساار = گرساانه ،گرساانگری و
کردن گرسنگری مردن ا گرسنگر.
سااا ار =هاهیاان تباه انگلیساااارdelusion :؛ ا
نشااااانههای انون تروانپریشاا ار؛ بوده به متنر
ا؛تقااد غلد در مورد یاب حقیقت ،ارار اسااااات
که با واود دالیل مواه و شاواهد شاکار ؛لیه ن
بر ن اصاااارار مرشااااود و این ؛قیده بر ،الف
؛القه رایج ساایر ا؛ضاای کرهنگ شا،ص اسات.
م ؛میقا ً تحکیم شاده اسات که با
ههیان ،؛قیده کاه ِ
هو یا مینه کرهنگ ِر درماناو هماهنگ نیست.
شااایتترین انواع ههیان شااامل ههیانهای گ ند و
سایم ،مههبر ،ب رگ منشار ،انتساام ،و حساادت
اسات .ههیان ،با گفتار شافته ،واژهتراشار و توهم
متفاوت مرباشااااد.و ی ِساا ارغ اند هتداو= ههیان
شدن.
سار ت
غ تۈن= نا راحت ،ساردرگم ،م،دو ی یو هو
م ث ~ ڤود= او دو رو نا راحت بود.
سرفرمۈن ئ= سرقوماندانے.
سااااارےرک = گلادو ی لباه هاای یقاهتگریباان؛ و
ستین.
سرنرذه= رتیس ،رهبر ،سرگرو ی و ن ~ (-
؛ار( ڤود ،یادے و ن= ساارگرو شااان همان
و ِ
مرد بود ،نڤا را با ،ود برد.
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

سر تن ساسرنش= سرک  ،سرس،ت.
ت
سااا ارل ا =  -۱تدر تتین نق نماای
سااا ارلا سا ت
ت
اضاااکه؛ی تمام ،کاملت در مورد وقت ،مدت؛ی مو
سااااات= ا
ِر ین ؛اار-هتاد-ارد یاب ماایے ~ و
؛روساار د،تر( یکماه مکمل گهشاات -۲ .م
سااات= کشااات و کار ما
کعښااات ات کار ~ تیار و
مکمل تمام شد.
سااارمٲذ ،سااارمث= قیماق تر  ،ا شااایر تر
ساااا،ته میشاااودی ،الے عمرَم-ٲم ار پعهنی ،و،
وے-یاا م ~ ؛اود= قایامااااق غالایاظ را در کاو ه
اندا،تیم و قیماق تر درست کردیم.
سرمه=  -۱سرمهی  -۲اسم ،اصی سرمه.
سا ارمه -ۈن=سااارمه دانی یو ییوے لَڤج ادے":
ت
مو-ند ~ ،کَر وے ،و پے څ م هید ،تا ه سَد".ت
کلکلور؛= ن یکر گفات ":من سااااارماه دان دارم،
اگر کور در ؛شمان ،ود ب ند ،بینا میشود".
سرنښې ساسرنشی = سرنشیم.
ت
سرننښ = سرنوشت.
سرنتنښ سا ت
ت
ساااارنڤر ،نڤر= کلوت ،نری ~ نِوا = نر نوا ،
و
کلوت نوا ی ماه مے ،و ~-تے یکباار دے= بگیر
سااارنڤر هتد= بیکاره گردی،
نر و یکبار بنوا ی و
سوت دن.
سارهن-صا نک = سااروصاادا ،شاالوغری ار و ن
؛ید ~= در،انه شان سروصدا است.
سرې = سری ت؛س ؛.
سرېښن= ا سری ت؛س ؛.
سااااارس= هریابی سااااارے ی ال دار ییوے وگج
ڤڤر ن= هر یب صااااحم ایالق یب-یب ب غاله
بیاورند.
سریٲ = روغن رد برای شیر؛ایی سریاغ ،و-
ت
رد ِکن اات= برای ،ود روغن بیاااناادا یاادت در
شیر؛ای؛.
س اریک تچ = -۱پوسااتهتپوساات میوه اات؛ی غَ
~=پوسااات ؛ا مغ ی -۲نا رسااایدهت پ،ته نشااادهی
غاال ~= این
میوه اااات و...؛ی ِ -۲یااد ،عربو ه ع
،رب ه هنو نرسیده.
ساسات اِراده =
ساسا اکرک تگ = ساسات ارادگری و
سست اراده.
سس = سست.
9
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سااساا -پ -اسااساا = لر ان ،شااکنندهی کعه ی د
ښ اڅ-ته عوم ی ساات= ن پل
س اساات-پے -و
و
س اساات ،ع
لر ان است ،م نرا میبرد.
سستېک= سستر.
ساساتے=به ساانر ،بدون
ساسات = ساساتری به و
ساساتے-ته دے تر ِ مڤه هتداو
مشاکل ،ساادهی به و
نه-ڤڤر-هی ن= به سانر نمر توانند او را به مین
ب نندتدر مسابقه قوشتر" وکشتر"؛.
سطرسا کر= کروتن ،دقت ،سیرت.
ساااااطرس= کروتنر ،دقات ،سااااایرتی ِه ِناب-اناد
صاورت څه نه-ڤِد ،گڤ نِسات ،ات سادرے باید
ڤِد= ن اگر صاورت نداشاته باشاد ،گپر نیسات،
باید سیرت داشته باشد.
ساا ا ر ،ساا ا ر=ت جِ .ساا اغور نِ ،ساا اغور ،ل؛ی-۱
مارموتی  -۲سارسا،ت ،لاوجی یو ِساغور ،ل یو-
وو توید= ببین ن لاوج ،رکت .مِ .ښ؛یف.
سا ر -ه-ساین اه= ماارا او ،اناالری پےاداره-م
وے قیود ،یو ~  ،ا ع؛ث نه -پ ښااااڅت= من او را
به اداره ،واسااااتم ،دل اناال بود ،گ را هی
گو نمیکند.
سغورته  =.بیمه کردن.
س رتهساس رته= بیمهی و
سا رس= پشاتت اسا ، ،ر ،گاو؛ی ~ عگره نتاو=
به پشت دور دادن.
سااااکٲره=ت بر؛کس سااااتپڅ؛ی مین بکر و بایری
سافاره ر د=
قسامت مین کاشاته نشادهی مو ِ مڅ ع
مین من کشت ناشده ماند.
ساکسسات اساکَېن= مڤرهی یه مو و
غله ِسافڅ ب د=
م مڤره کالن من گم شاادی ِښ ا عپلڤنعب ِس افڅے ،و-
رد اښت= اوتمث.؛ مڤره کالن و اال دار برای
،ود ،رید.
سکَن=مڤره دار.
سفره ا
کر = بم .و
س ت
سااکرهاگ =  -۱ه،یره مواد غهایری م ~ غعل
وڤاد-ات ،نع،؛یر ٲم ناه-ڤود ،وِ ،وژیڤاد ٲم= ه،یره
مواد غاهایر ماا هنو بود ،هو را نیااکتیم و ِپس
مدیمی  -۲تحفه ،مڤمانر ،لوا م برای تحفه.
کر = ساافر(ت تکه ای ا پوساات
سااکره۱ساساا ت
گوسااااافناد ،کاه بااالی ن ،میر را مر بورنادت ری
فر(
ری میکنند و رد می نند و غیره؛ی دے و
ساا ا ع
ترَد دهااب ،عگرهه ی ن یے تے ِربے یوم= این
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

سااااافر( باه اینااا باده بااالی ناان هاا را بگاهارمی
پے بیر څه
پَساات -ن دسااتارَ،ن اای-تے
سافره کو= پوساتیکه باای دساتر،وان مر
ِربوید ،و
سفره" است.
ماندند ،ن " و
سکره -۱ =۲ه،ی ه مواد غهایری -۲تحفه.
فساااته
سااا ت
ت
سااا ع
کساااته= گ ،الر ،گ بر متنری ع
لَڤااداو= گا ،ااالر دن ،گا بر متنر دن،
م ،رف گفتن.
ساکه =  -۱؛ارمغ در پوسات نرم و ساب ی سا م
،و ~ وا عم و؛ااب هه-م ،و ِورَ اوم وے= بروم
؛ااارمغ را بااا دنااده نرم کرده پااا( کنمی-۲
نارساااایده ،پ،ته ناشاااادهی یم مون غعل ~ ،مم مه-
 ،ت= این سیم هنو نرسیده ،نرا ن،ورید.
ساکېاننت -ساکې اننت = نوع ِگل سافید برای سافید
کردن.
ۈنساس اکې ۈن=ری ساافید ،پیر مردی امَم
س اکې
ت
ت
و
هااات ،دے-یاے ااڤالاااد-ث
ناظار ~ څاااه ناااه-ڤاا ع
؛وه عاات= اگر اماام نظر ری سااااافیاد نمر بود،
نرا ب ودی اناام میداد.
سکې ۈنت = ظرف برای تکه و ِگل سفید.
ساااکې ېک= م ژاول یا هیپوکلریت سااادیم که در
ت
کارسااار به ن مایع ساااافیدکننده و وایتکس تیکر
برنادهاای تولیاد کنناده ؛ نی گفتاه مرشاااااود و بوی
تناد و شااااادیادی دارد ،محلولر اسااااات کاه برای
گنااد دایر ،سااااافیاادکردن و بو دایر بااه کااار
 =.سافید (.ی مردم کوکث
ساف د
مررود.و ی ع
سااف د وکرته-ت تعنبَن ِپنویج ،وِ ،سااڅ -ن ار باغ،
اِ(-و باغ ِشا ~ ِکښات= تمام مردم پیراهن تنبان
سافید پوشایدند و رکتند به باغ ،حاال همه اا درباغ
سفید است.
سکې -ذ تم = سفید دمت نوع پرندهای
سکې-ذ تم سا ت
ت
،ورد؛.
کېگهلساساااکې گهل = -۱پیره نی پے مو ~
سااا
ت
ت
و
تو-ند ؛یر ،وو سَگ نه ِو َن ام= بمن پیره ن
؛ه کار داری ،من داستان را یاد ندارمی -۲صفت،
پیری دے تو داه څاو-ته مو ~ نڤن ِمس ِکښاااات=
باه انادا ه تو ماادر پیر من هم مر تواناد درو کناد.
سف د بَن.
سف دگیل ،ع
م .ع
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سااا اکېگه = پیریتماث؛ی مے ~ نادے-تاه (-ه
ت
مو ؛ااسااااات= در این پیری او ا من مراقبات
میکند.
سکېنتٲن= بلند کردنت مابور به بلند کردن؛ی وے
،و پوڅ پے عوم ژیر ِساف ن= برو ب؛ه ات را به ن
سانگ بلند کنی تڤم ڤا ِساف نت پے دیوال مو=تاو؛
با مرا به دیوار بلند کرد.
ساساکې -نک = ؛لف ،شاب ،یوناهت
ساکې-نک
ت
ت
شاارثب ِکن ن=
سااف د-وا ار ع
کاه؛ی بتد اس وے ع
بتد ا ن کاه را در ِگل مر اندا ند.
سکې -نهن= در بید با تنه سفید.
سکې-نهنسا ت
ت
ساااکی کن=  -۱باال رکتنی دهه -ن ِسااافڤد پے و د
،و ،یم تیر -ن ناسات= نڤا به در،ت باال شادند و
ناا نشااسااتندی -۲رساایدنت به ساادا ؛ی ی؛ی یم
لعشعب پے بیستے یعب ِسفڤدتکشت؛= این لشب تا
بیساات و یب ساانتنرت یب ساانتنر مساااوی ۱۰۰
کگ اساات؛ی  -۳به کامیابر دساات یاکتنی ِید قا ِبل
ښاااامنے رتیس
دمِ ،یاد-تاه ِساااافینات ،نور ظاابد ،و
ریحان= او دم قابل اسااات ،امرو ظابد اسااات،
کردا رتیس ریحان است.مِ .سف نِ :سف نت.
سااا اکیالاذ ا = دیوارکشاااایادن،
سااا اکیالاتیژ کنسا ت
ت
حصارکشیدن ،نرده کشیدن.
ساکیل=  -۱دیوار ،حصاار ،نردهی وے هارگ اس
ت
ساااافیل-تے ِپتتو= ن ؛وم را ا حصاااااار
وے
ع
بیاانادا ی  -۲ناام محلر در بڤشاااااار باه امتاداد راه
دشت شیرتش ر دهښت؛.
سا ت = ؛من ساب  ،؛منی ،و مال یاس تر وے
ت
ساا اڤ عځ
بری
ب
؛من
به
را
افندان
ا
گوساا
و
مال
~=
ع
 =.سب شدن.
سا ت =؛وم باالیر دروا هتدرم؛ی دهلی ~ ل
پڤسات= ؛وم دروا ه بسایار پسات اساتی ِساڤ عد(
هتد= الڤام ب،شیدن.
سقتن= سرقه ،برونشیت.
ت
ساققه=-۱سانگ مسادا ،ورد با ن بال یا
ساقهسا ت
ت
سااققه یے عځ ِل ِکب ِشااتتق
تکمه را می نندتبا ی؛ی ع
ژیر ،عوم قتیر ِمشاب با ن= سانگ مسادا ،ورد
ساااانگر اساااات که با ن بال یا تکمه را می ندت
سااااققاه-
سااااقاه-بتښااااات تبتښاااااتااو؛ ،ع
باا ی؛ی ع
ساققه-با ے =با ی
ساقه-با ے ،ع
بتښاتتبتښاتاو؛ :ع
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

سااااقه س=.
با بال و تکمه توسااااد ساااانگی  -۲ع
مڤارت داشتن.
ساققه-ژیر =سانگ مسادا ،ورد که با
ساقه-ژیرسا ت
ت
ن با ی بال و تکمه مر کنند.
ساهک=تار ضا،یم ا پوساتی عدم ~ مو-رد دهب،
،و پتخ انڅاه-م= این تاارپوساااااتر را برایم باده
؛موس ،ود را میدو م.
سا اه ت = سااایخ باریب که در ن حشااارات را
برای ،ورا( کبب ها ساااای،ونب می نندی تر ~
ِژدیشااب ِپا ن ن= در ساایخ ملخ را ساای،ونب
میکنند.
ساااهختٲن=ناات یاکتن ،شااافا یاکتن ،نده ماندنی
پے دوکتور -نت داکتر -ن؛تو څاه ناه-یااهاات ،تاا-ت
نهِ -سا ا ِک ،ع؛ت= اگر تو را ن د داکتر نمر بردند،
شافا نمر یاکتری (-ار مے کوه هر ؛ڤر څه ه د،
یو-ته نه ِسا ِک،څت= اگر کسار به این کوه بیاکتد،
او نااده نمر ماااناادی مے تااان-گااه تو اَن
ښاڅ مه-د ه= این بار نده
ِسا ِک،څت ،ات دِگه ار ع
ماندی ،و دیگر دا،ل م نرو.مِ .سکَخِ :سکَ،ت.
سهترک = بیڤوشر ،غشر.
ت
سااهتنه= اسااکنهی اِ(-ه مو ~ ب د= همان اسااکنه
من گم شد.
سااا اه تتن = تکاان ،تیلاهی یے ِسااااک ععو(-تتاث یو
وتښت= در یب تکان او اکتیدی ِسک ععو( هتد=تکان
ښاڅ
دادن ،تیله دادن ،؛ل ؛لو کردنت م؛ی مم ع
تعر د ِساک ععو( هته= م را به ندرف ؛ل ؛لو
کنی دم مون تر مو ِساا اک ععو( هته=این ساااایم را
درف من تیله کنی دے هاد اوم وے ِسااااک ععو( ،یو
ست= اینکه او را که تیله دادم ،به سر
وځم ِبلڤق و
اکتیدی ،و ِس اک ععو( هتد= ،ود را تکان دادن، ،ود
را انباندنی تو ؛مه هسااات-اوم اناوڤد ،و ،یه ،و
هاد ِس اک ععو(= دساات ؛مه را گرکتنم و او ،ود را
تکاان دادی تو ِر ین دَناد کتاه اَن ادے ،پَناد څاه
تی دِ ،سا عک عو( ،و هید= د،ترت نقدر نا ،ویشاتن
دار اساااات که در راه رکتن ،ود را مر انباند.م.
ِسلتعو.
و
ع
ْ
ْ
ع
سهنن= ع؛نگب ،انگشته یا ؛ڤارشاخ تدر بر،ر
گوی های محلر« :اوسا این»؛ اب ار کشااااور ی
دسااته داری اساات که دسااته ا متموالً ا انس
؛وم اسات و به دساته بیل و پارو شابیه اسات که
11
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باه یاب سااااار ن ؛ڤاار شاااااا،اه نو( تی متموالً
پوالدین که اندکر ،میدگر دارند وصال شادهاسات
ا اینرو روی همرکتاه باه پنااه انساااااان و ؛نگاال
غها،وری برشااباهت نیساات تدلیل نام ؛نگب و
انگشااته هم همین اساات؛ .شاامار شااا،هها ممکن
اسات پنج شاا،ه و بیشاتر داشاته باشاد اما به همین
ناام ؛ڤاارشااااااخ ،واناده مرشاااااود و برای باه بااد
کشاایدن ،رمنهای کوکته بکار رود تا دانه را ا
کاه ادا گردانند.و .
سهۈختٲن=بمِ .س ِک،تاو.
سااا اهاۈخایاج= ناااااات دهانااادهی نااااااری تاوااَن
ِسکَ،یج-اوم اِمه وو = ناار یے تو من استم.
سااگساساا ت
گ = -۱سااوگ ،ریشاابت ،وشااه یا
م هللا-دَغم بې ِساگ ،دِس ِژن عدم-
ساانبله؛ گندمی با ِ
م هللا" بااادون
تاااه ت ا ا ِک اراپااات= گاانااادم" باااا ِ
سااوگتریشااب؛ ،این قساام گندم ود میرساادی -۲
سااوگ ماهری دے ماهے ِساگ مه،-ڤر= سااوگ
مااااهار را نا،اوری -۳اولایان پار هاااای پارناااده،
بر ماادگرتاو هااای؛ هااای تی ی ِی اد ع ری -بوڅ
ِساااگ-اند= این ؛و؛ه کبب در حال پر گشااایدن
است.
س اگ تگ= ساارگردان ،ولگردت در مورد سااگ ؛ی
ت
سهج= سگ من ولگرد شده است.
مو وکد ~ و
سگ ا نز= ؛موس دو تبوت دو ؛ .م .پاه .
ساا اگلې= -۱؛موس نرم بدون تلی نور
ساا اگ  ،و
ساگلے ی ن ِپ ِن اوم= امرو ؛موس های
م ن ،و و
نرم ،ود را میپوشااااامی  -۲نو ،دو،تاه نااشااااادهت
؛موس؛ی ~ پتخ= ؛وس هااای نرم باادون تاالی
ڤڤر ن ته یے بشاااڤند ~ روشااات پتخ= ؛مموس
های نو، ،وم با رنگ سرخ مر ورند.
سا تتنگ= مارد ،بر نی یم ~ یَد ارد ،یِد ~ ی د
ت
ارد ،یو یے-گه ~ تر ښاڤر= این مارد ایناا ،ن
مارد در ناا ،و یب مارد دیگر در شڤر است.
س ا تتن= تکان ،لر ه ،اسااتبی وو -ته یے ِس التعو-
تتث وے دریان کعن اوم= من در اسااتب ،ود را
به ن میرساااانمی ِسااالتعو ه =.تکان د.ی هادے وے
~ ،یو وتښاااات= او را که تیله داد ،اکتیدی ِساا التعو
 =.اسااتب دنی وو -اوم داقت نه-؛ود ،و ،تر
وے - ،اوم ِساااالتعو ؛ود= من دااقات ناه وردم و
درف او استب دم .مِ .سک ععو(.
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سااا ا قین= ،ناب ،هوای مردومت ناه گرم و ناه
ت
سرد؛.
ساااا مه= حلقه تنامت در ؛وم دار؛ی ~ و هداو=
ت
باه حلقاه دار وی،تنی ،و ~ و اهداو= ،و را باه
حلقه دار وی،تن.
س ۈ نۈمه= سالم کتبرت سالم نامه؛.
ت
س ۈ = سالم.
ت
سا ۈمٲلې = ساالم ؛لیبی سالَمال ب ڤِرادهر!=
سالم ؛لیب برادران!
س ۈ تم = سالمت.
ت
س ۈ تمت = سالمتر.
ت
سا ا ۈن ت = پله ،پله
سا ا ۈن ،ت
سا ا ۈنت  :ت
سا ا ۈن ،ت
ت
ینهی وو اوم پے تمه ِسالَن عدک ن ِسافید ،و ،مات اوم
س ات= من به پله های ینه ن د شااما بلند شاادم و
و
مانده شدم.
سااااا اېاچاااه= -۱ح .ساااااڤاره ی داالیار تنااام
؛لمرCarduelis carduelis؛ پرنادگاانر کو؛ب
اثه و اندکر کو؛ب تر ا گناشب ،انگر با دم
؛نگالر شااکل و منقار م،رودر و نساابتا ً باریب
 ،دمگاه سافید رنگ  ،صاورت قرم رنگ  ،پس
سار سایاه رنگ  ،گونه های سافید ،گرده قڤوه ای
یا ،اکسااتری  ،بال های ساایاه رنگ با نوار رد
کامالً مشاااا،ص در بال ها  ،ساا اینه ای به رنگ
ن،ودی و پا های تیره رنگ هستند .یر گونه ای
ا ساااااڤره دالیر باا ناام ساااااڤره دالیر سااااار
،اکساتری ت  Grey-headed goldfinch؛ و با
نام محلر ساااڤره حلم در شااارق ایران یاکت مر
شااود که کاقد رنگ س ایاه و ساافید در ساار بوده و
گرده و س اینه ،اکسااتری رنگ و صااورت قرم
رناگ و منقااری م،رودر و انادکر بلناد تر ا
سااڤره متمولر دارد{ .دانشاانامه پرندگان ایران}ی
سفې رهن ِگب ِوه ِ ،مسفڤر یه ،یرتی
ِسل ؛ه یے ع
ساڤره ی دالیر یب پرنده گب سافید رنگ اسات
و داناه هاای گال کتاام پرسااااات را می،ورد-۲.
الغری یعم مو ژاو ~= گاوت مث؛الغر اسااااتی تو
لڤب وے ~ ،وے مڤب تر ِ ِهښات= تو بمان ن
الغرکر را ،گردن او قریم به گسلیدن است.
راس امٲاچی کن= دلبیدن، ،واسااتنی ِید مو
س امٲ:ا
ت
ت
در ساااما ؛ود دِدے، ،و ع؛پڤن مو-رد دهب= او
ا من ،واست تا ؛پن ،ود را به او بدهم.
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سامٲ =سارگرکتگر ،گرما ساردت ا گرمر ت
ت
و
و ،نکر؛ی وو ام پے یاڅ اند عدرا نوسااات ،و،
یاد نشااسااتم و
سااماس اوم هاد= من در ن د ت
سرگرکتگر شدم.
سامم-
سام =  -۱سامی وے ڤارج هم -ن ؛و وے و
ارد بر ین ،وِ ،ربِی ن ،و َن-تے ،و ،نااال
وے ِکن ن= دم اساا را در ساام ن پی؛اندند ،بتد
ښا اا ن
باالی انو ،ود میمانند ،بتد نتل میکنندی ع
سامب ن نڤرم سا ن= گاو
دے ی م تر انگڤل ،و ن و
ها را به انگل روان کنیم تا سااام های شا اان نرم
شاوندی -۲پا ،پناهی ڤارج اله نال ن-ات ِښاربیج ،و
~ سا ا نت= میگویند":اسا ا را نتل میکنند و بقه
پناه اشاااارا بلند میکند"ی تو اَن - َ،ات تو~
سااایبل!= می،واهر ندگر درا داشاااته باشااار،
ع
سرگردان ت ،انه بهدو  ،بڤام دایر؛ با ت دلسم
کار؛.
سااام = ،امو ماندن ،در اای ،ود سااااکت
ماانادن ،در ااای ،ود یخ کردنی گڤا ناه-هیاد-ات
قرار-ث ~= گ نمی ند و ،امو اساااتی تو-ت
سااتد تو ؛را در اای ،ود
؛ی ،و اای-تے ~ و
س امبوب -وممبوب= ،امو ماندن،
ساااکت شاادیدی و
در اای ،ود یخ کردن.
ساام ل=  -۱م .ساانبلتHyacinthus؛ی  -۲اساام
،اص یا اا ای نی سنبل ،سنبل ماه.
سم ه= سنبلهتماه؛.
سم ها کر= تفنگ سنبه دار.
سم های = تفنگ سنبه ای.
س ام ه= ساانبهی ~ هتد= کشاااردادن با ساانبه ،پا(
کردن با سنبه.
ساااام :اساااام اذ = -۱با پا ها محکم دن ،لگد
دنی ِیاد ڤاارج ناهِ -و َن اوم ؛ی ~ هیادی= نمر
دانم این اسااااا ؛را لگاد می نادی دے ِ مڤاه ارد
بڤس ~ هه= در مین لگاد ن ن ،بس اساااااتی -۲
تکاانادنی دم ناا ~ هه= در،ات رد لو را تکاان
بدهی پے دم مون ِس اڤڤن ،و ~ ،دم هه= به در،ت
سیم باال شو و نرا تکان بده.
سامایفتسام؛ ف نام قشاالق
سامچېکیج = باشانده
و
در شا،دره؛
سامساٲق:اسامساٲقا = به ؛اله بوت پوشایدن،
سمساقے ؛ود ،و،
؛اله رکتن ماده رکتنی یِد یِده و
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

را پوشاید

؛ے-تید= ببین ،او به ؛اله بوت های
و ماده رکتن است.
سا ا -سا ا یلساسا ام -اسا ا یل= سااارگردان، ،انه
بهدو تابڤام دایر؛.
سمهېت = بم .سومک تے.
ساا تم =  -۱رنگ رد-ساارخی نارنار ،ساارخی
وو -اوم تو ِانااو ~ ناه-ژیوج= من دوسااااات نادارم
مثل تو سارخ رای روشات ~= سارخ یبا ،بسایار
سارخی مو-ند یے روشات ~ ښایج ڤود=من یب گاو
بسیار سرخ داشتمی  -۲مردهتالشه؛ حیوانی حیَن
میرت ،وے تناه-تاه ~ لَڤ ن= وقتیکاه حیوان مر
میرد ،تناه او را الشاااااه میگویناد .مِ .ساااا ِملَخی
روشت.
سااا تمرنی = شاااتاب ده ،بر داقت ،نا
سااا تم نی  ،ت
راحاتی دم ِساااا عملویات څاه ڤ اد ،اس وے اوم اه ماه-
،ڤر= وقتیکه انسااان بر داقت اساات ،ا او امید
نداشاته با ی ِید ِسا عملویت ڤارج ،بې ثمر ساَد ،و،
َاښااات-ات اندی د= این اسا ا بر داقت اسااات،
؛الاه میکناد و باه همین ،اادر مر کتاد و مر
،ی دی ِسا عملویت س = .شاتاب دگر ( ،.بر داقت
 ،.نا راحت ی اه-هه ،تو-ت ڤا ؛ی ِسا ا عملویت
ستد= اه ب؛ه ،با ؛را بر داقت شدید
و
سم ۈخ= مردهتالشه؛ حیوان.
سااامن= -۱م .سااامنتJasminum sp.؛ی وگلے
~= گل سمنی -۲اسم ،اصی سمن ،سمن ب ِگم.
 =.سنا (.
سن ِا
تا
سنج = سنا ی ع
سان عاب با ے
ت
سان تج = با ی دفالنه با سانگ؛لی ع
 =.با ی کردن با سنگ؛لت با ی دفالنه؛
سن =تولد ب؛ه بدون ا دواج ،تولد غیر قانونر.
ت
سن -ڤ ر= مادردفل بدون ا دواج.
سن -ڤٲرسا ت
ت
ساااان تل= دریدن با دندانی یو وورج یے سااااندل
ت
تتثے مو بو؛ڤاگ یاد= گرگ باا یاب دریادن ب
سااان عدل ه= تکان دادن ،دریدن ،پاره
مرا کشاااتی ع
(.ی سااید وگج تیژد تے شاااه ب ب سااندل هاد ،و،
وگاے اس وے پعراوڤد= در ب کشار ،ساید با یب
تکان دادن ،ب را ا شاه بیب گرکت.
هساس ان هن= شاایڤه  ،شاایڤه اس ا ی تو ڤارج
س ان
ت
ت
سانده
ساندهن اوم ښاود= من شایڤه اسا تو را شانیدمی ع
ع
سا اندهن ه = شااایڤه
سا انده ه ،.ع
سا اندهن  ،.ع
 ،.ع
کردن ،شااااایڤاه دادنی یو وے ڤاارج تاا اس وے
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سانده-یے ؛ود= اسا او وقتیکه او را
وینت-اته ،ع
س اندهن ِکښاات=
مر بیند ،شاایڤه میدهدی مو ڤتر ع
بیتل من شیڤه میکند.م .کِنگڤنِ ،شنگڤن.
ۈنساسان ۈن= ِساندان اب اری کل ی اسات که
تا
سان
هنگران ،مسااااگران و نتلبندان اشااایاء را بر ن
مرکوبناد یاا هنپاارههاا را باا پتاب بر روی ن
صاااف مرکنند .سااندان ا ؛دن یا کوالد سااا،ته
مرشاااااود و روی پاایاهای ؛ادنر یاا قدتاهای ؛وم
محکم قرار داده مرشاود .سادا ساندان را سا،ت
مرکنند و دماغه ساندان شاکلهای گوناگونر دارد
و به کمب ن مرتوان کل ات را به شااکل دل،واه
هنگری کرد .بر،ر سااااانادانهاا نی دو دمااغاه
ساندَن-
هساتند.و .ی ِوساتاه وے ِسا ِپنے ِربود وم ع
تے= هنگر ن هن باالی ِسندان نڤاد.
سنتکۈن= -۱هوشیار ،حدس ن ،با هو ی
سنّفسا ت
ت
ساااان،فَن ،غل وځ ِلب ات کوب ؛ی ث
یو تو پوڅ ل
ع
کڤمت= ب؛ه تو بسایار هوشایار است ،هنو ،ورد
اسااات و همه ؛ی را مر کڤمدی  -۲نام مساااتتار
س انعف ،اس و
غند
درمار،تر های مو تڤت ِمس بوقعث ع
یو نِساات= پدرم هاتا درمار،تر اساات ،او ا غند
ساااانعفَن= من اصاااااال
نیسااااااتی وو اوم نع،تاعاث ع
درمار،تر استم.
ساااانه =بسااااتهتقفل؛ ،بسااااتهتقفل؛ ا دا،لت
ت
و
سان ِکلے= من
یو
؛ید،
ن
و
تر
م
ا
ت
سا
ه؛ی
دروا
و
ع
رکتم ،انه شاان ،دروا ه شاان بساتهت قفل؛ اساتی
سن ِکلے  =.بستهتقفل؛ کردن.
ع
سانگ
سانگینی
سا،ت،
=
ننیه
نگ
ننیهساسا
ن
سا
ت
ت
ع
کویه-ی څ وم ِپ دے یاوم= با ؛ی ساا،ت پشااب
ساااان کویاه هارگ یم ،عپات ناه
را می نمی ؛اام ع
باکت= ؛قدر ؛وم سنگین است ،بلند نمیشود.
نهۈ،ساسانهن =،بله درپاشانهتپا؛ی نِښاپڤرے
سا
ت
ت
ساااانکَن
ع- ،ث ژیر تے ،و ،عده تو پااه-تے ع
سااَد= وقتیکه باالی ساانگ ساا،ت پا میگهاری ،
بله در پاشنه پیدا میشود.
ساااانگاپترچ = ماندگار ،اراده قوی ،با کرکتری
وو اوم ~ ،یے-یاار-تاه مو بعس ناه یااهد= من دم
ماندگار استم و کسر با من برابر شده نمر تواند.
ساااانگ پهر= بر مدگر ،ساااانگ در دریا؛هت بر
ت
روی نڤا ؛ارپایان ،ورد میگهرند؛ی عمه ساااانگ
پڤر-تے ِسافیداوے نه-ڤڤر-هاد ،و ،ار سانگ پڤر
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

هاد= گوساافند نتوانساات باالی ساانگ ،ی ب ند و
به م اکتید.
سااانگٲ =،سااااحل سااانگری کم ؛مقی وم پَتے
ت
سااانگان= او توپ را
اښاااات ،و ،پعتتودے تر ع
گرکت به درف ساحل سنگر اندا،ت.
ساانگر-منگر:اساانگر-منگرا = ،رام کردن،
ا بین بردن ،ویران کردن ،تبااه کردنی مو قڤر
مهِ -سا اف ن-ات ،وو تو ؛ید ِسا ان ِگرِ -من ِگر کعن اوم=
قڤر مرا ناه ،ی ان، ،ااناه ات را ،رام مر کنمی
یه دے ِپری ومساےتمنقل؛ هاد ِسان ِگرِ -من ِگرے ؛ود=
پریموست منقل؛ او همه ؛ی را ،رام کرد.
سانگڤڤ (اهمچنٲناساگای = حِ .شانگ تنام
ت
؛لمرLutra lutra :؛اااانوری گوشااااات،وار ا
،ااااناواده راساااااویااان تMustelidae؛و ااناس
شاانگها تlutra؛اساات .یسااتگاه کنار بڤای
ش ایرین اساات .دارای بدنر درا و نساابتا ً باریب
ودم بلند وساارمساادا ،پو ه کوتاه ورنگ قڤوهای
است .ودول بدن ن تا  ۷۵سانتر ترودول دم ن
تا ۵۰سانتیمترمررسد .و .
هساس انگ تر= پاروی ؛ارپایان همرای ،ا(
س انگ
ت
ت
سان ِگله لَڤ ن= =
برای ساو،تی ِسات قتے هید ته ع
ساااان ِگلاه "
پااروی ؛اار پاایاان همرای ،اا( را" ع
س ان ِگله بِدوخ و ه ت ،دهه تیڤد ن
میگویندی ِ
دوس اب ع
دوس دے س ا ن= کمر پارو را دود کنید که پشااه
ها کم شوند.
سانگ ېجساساهنگ ېج= -۱سانگ لوح ،سانگ نرم
سست ژیر ادے ،؛تد
و ینتر استی سن ِگل ج دِس و
قتے ِمس تتښااااتاو باکت= ساااانگ لوح نقدر نرم
اسات که با کارد هم بریده مر شاودی اس سان ِگل ج
اااگاه تیاار ن= ا سااااناگ لوح ظروف تیاار مر
کنندی  -۲نام قریه در اشکاشم اکغانستان.
ساانه = -۱نو( تی هنر در؛صااای قدیمری مو
ِښاوت ن ~ ڤِ ورښات= نو( ؛صاای من شاکساتی-۲
؛صااای کالنت ا شااکار؛ر ها؛ی و
غله ماث-ته ~
"ساانڤر" میگویندی
لَڤ ن= ؛صااا ؛وم کالن را و
سنڤر هتد= به ؛صا ؛وم اتکا دادن.
و
سنکر -کجٲن -سوارا.
سانکرکنساسانکرکن= ساوار ،ساوارای یو ~ ِکریپت=
ت
او سوارا مد.
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سانکرهاجٲنساسانکرهاجٲن= ساوارای ِشا ته وهه ~
ت
ِپس پَندث نعهایس ن= حاال نڤا ساااوارا ا راه
مر گهرند.
ساانته= ؛ومتسااوته؛ ،؛صااای دے ~ ، ،و،
وے ښیج د =،این ؛وم را بگیر و گاو را ب نی
مو باه-دل څاه ناهِ -کنے ~ ،تو هه-م= اگر باه دل
من نکر ،تو را با ؛وم تدره؛می نم.
سااااانته-لت = دن با ؛ومتسااااوته؛ی سااااوته-لع
 =.دن با ؛ومتدره دن ؛.
سااانچ =ح .نام پرنده ا سااارده یا نوع ب؛لب
ښاااا عڅاث څه ،ساااااو؛ے یه=
های تتر ِوه ع؛ب ِپس ع
پرناده سااااایااه کاه در لام اویباار هااتپروا ؛ مر
باشاد"ساو؛ے" اساتی ت ب؛لیبها پرندگانر هساتند
ب؛ر که نسابتا ً ااتما؛ر هساتند و بتضار ا نها
گلههای ب رگ تشااااکیل مردهند .نر و ماده نها
همشاااکل اسااات  .این پرندگان به تیره ب؛لیکیان
)(Scolopacidaeتتالاق دارناااد کاااه تایارهای ا
راسااته ساالیمسااانان با اثه کو؛ب یا متوسااد و
پااهاای کوتااه یاا بلناد اسااااات  .ب؛لیاب پرنادهای باا
پاهای نسااااابتاا ً بلناد یاا ،یلر بلناد ،بالهای درا که
متموالً نو(تی و اویهدار اساااات و منقار درا
و باریب که ممکن اساات راساات یا ،میده باشااد.
پر و باال نهاا اغلام در تاابسااااتاان و مسااااتاان
متفاوت اساااات نوار بالر و درح دمگاه و دم در
تشااا،یص نها اهمیت یادی دارد .بیشاااتر نها
مڤاارند و تابستانها را در سواحل انوم مندقه
ادوولااد ،ود مرگااهراننااد .متموالً روی مین
شایانه مرساا ند .اواه نها پوشایده ا کر(پر
اسااااات و بتاد ا ،روج ا ت،م قاادر باه کتاالیات
مرباشااد .غهایشااان شااامل مواد م،تلف حیوانر و
بتضر مواد گیاهر است.و .؛
نرساساااانرس:اساااااهنرساساااااهنرس= بِلند
ساااا
ت
ت
اعن ِگښت=انگشت کالن.
سانر= ؛روساری ساور-؛ید=؛روسار کردنی اس
تو ~ تعرَ څَندتو،ت؛ نعهایدد= ا ؛روسااار تو
تا کنون ؛قدر وقت گهشت.
سنر تچ ساشر تچ = م پا.
سنر-خۈنه= تاالر؛روسر.
ساوول-
سانر-رهن= مڤمان ؛روساری تمه-ی ت یع ع
سور-رهو= شما ناظم استید یا مڤمان ؛روسر.
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سااااانر =۱،کعناههاا ا ااانوران کو؛اب انگلر
هسااتند .کنهها بندپا هسااتند و ا نظر ؛لمر به دو
گروه کنههای حیوانر یا  Ticksو سااایر کنهها یا
mitesتقساایم مرشااوند که گروه ا،یر را بر،ر
هیره مرناامناد .در بااور ؛ااماه ناام کناه کقد باه
کنههای حیوانر ادالق مرشود که این نوع کنهها
ا راه ،وردن ،ون پسااااتانداران ،پرندگان و گاه
 ،نادگاان و دو یسااااتاان تغاهیاه مرکنناد .کناههاا باه
همراه هیرهها یررده کنهساااانان تAcarina؛ را
تشاااکیل مردهند .کنهها دارای انواع یبمی بانه،
دومی بااناه و ساااااهمی بااناه هساااااتناد .کناههاای
ایکساااااودس ،هی االومااا و بواکیلوس ا ،ااانواده
ساااا،اتکناههاا ؛مادتاا ً در نشااااا،وارکننادگاان ایاااد
بایامااااری مارکاناناااد .کاناااههاااای مارغار تارگااااس
پریسااااکوس؛ نی ا ،انواده نرمکنهها هسااااتند.
استفاده ا انواع سموم حشرهک مانند کوماکوس،
کن والریات ،پرمترین و کلومترین در مباار ه باا
این انگلها مؤثر اساات .انواع انها موام برو
بیماریهایر مانند تم کریمه کنگو مرشااااوند که
مرتواند منار به مرگ شاااود که در کشاااورهای
حو ه ،اورمیانه ب ،های انوبر و شرقر اروپا
شامال غربر ؛ین هند و اسایای میانه شایوع دارد
و ا دریق گوشاااااات دام وارد باادن انسااااااان
میشااااود.و  ~ .تر عهکی عاب مَنند هید ،اما ~ بر
عهکی عااب لعپاث و
غلاه= کناه باه" عهکی عااب" شاااابااهات
کیااب" کالنتر اساااااتی ~
دارد ،اماا کناه ا " عه ع
ماال ن-تے ِناهاڤاد= کناه باه باه گااو و ماال سااااارایات
کرد.
سااانر-۱ =۲،وحشااارِ ،ید مو-ند ~ ڤارج= این
اس ا من وحشاار اسااتی -۲دتنه ن ،؛یم او،
باد ،واهی قعیات دم-تاه ساااااورن لَڤ ن= دم ؛یام
او ،بد ،واه را"سورن" میگویند.
ساااانر-ےینیج= د؛وت کننده ،د؛وت گر مڤمانان
؛روسارت کسایکه مڤمانان را به ؛روسار د؛وت
میکنند؛ ،قاصااااادی ییو-ته ~ انت،ام ِکن ٲم= یکر
را قاصد انت،ام میکنیم .م .اتت گڤر ،اتت عگر.
سااااانرۈنه= تحفه ؛روسااااری دهب-اوم دے ِغهه
سورَنه= تحفه ؛روسر این ب؛ه را میدهم.
ساااانرس= واحد اندا ه گیری برای روغنی یب
ت
ساااوری مسااااوی به ساااه کیلو گرام اساااتی یے
ع
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ساورے روغن ته ،اه ؛ینے ساَد= یب ساوری
روغن ش ؛ینر است.م .تعفسین.
ت
=.
سااانز =  -۱ساااو  ،التڤامی ساااو ع
سااو اندن ،سااو،تنی شااتله ورشاادنی مو اعن ِگښاات
اِ(-دَند ~ ِکښاااات دِدے ! =انگشاااات من اینقدر
میکند!ی مو-ند یم کَد-اند ،مو نت ~ ،
سااو
و
؛ود= در ایناا در ن دیب بینر ام بسایار ساو
کردی -۲غم ،درد ااانری وم ~ مو اَن-انادیر=
در دلم دلواپس او استمت نگران و ؛شم براه؛.
ساااانزن = سااااو ن دو یی و ن ؛ید بورج-تے
و،شاروی ~ ڤعد= در یوار ،انه شاان ساو ن دو ی
یبا بود.
سنسته -کر= با ؛وم ،با ؛صا.
سنسمٲر= سوسمار.
سانسان= م .ساوسان تنام ؛لمرLilium :؛ نو؛ر
گل اسااااات که بهدور متمول به وسااااایلاه پیاا
تکثیر مرگردد .ساااااوسااااان دارای تقریباا ً ۱۵۰۰
گوناهاسااااات کاه در حادود  ۶۰انس ااای دارناد.
پراکندگر این گیاه به صورتر است که در نواحر
م،تلف کره مین م،صاوصاا ً در کریقای انوبر
و منادق بین اسااااتواتر مریکا یاکت مرشااااوند.
نو؛ر ا این گال باه ناام ساااااوسااااان ؛ل؛راغ تناام
؛لمرLilium ledebourii :؛ تنڤا در اساتانهای
اردبایااال و گایاالن در ایاران و ماناداقاااه لاناکاران
امڤوری هربایاان مرروید .و .
ساو صادا یے ِمس نه
ت
سانصا ک= وا ه، ،بری ،و ع
هاد ،و ،تویاد= ا مادن ،ود ماا را ،بر نکرد و
ساوصادا-ت نه ښاوداد= ،بری ا ب؛ه
رکتی مو پوڅ ع
اوم نه شنیدید
سنغٲ = سوغات ،تحفه.
ساانلت = -۱شاااکوه و ؛ظمت ،کروان ،پیرو یی
ت
وو اوم اده تمه ~ اند بِراښت= من ب،ادر پیرو ی
سولعت
سولعت  =.لهت بردنی بشڤند ع
تان نوشیدم .ع
ٲم ؛ود= ما بسااایار لهت بردیمی  -۲اسااام ،اصی
سولعت شاه.
سولعت ،ع
ع
سنمهېت ساسمهېت =سرگردان ،بر ،انمانتبر
ساااامک تے ب؛ااه= ب؛ااه بر ،ااانمااانی
،ااانااه؛ی و
ساااومک تے دم= دم سااارگردان ،بر ،انمانی یو
دَند ساَمک تے دم ادے ،یے اا-ندے نه-نیثت=
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

او نقدر دم ساارگردان اساان که هی اایت کمر
هم؛ نمر شیند.
سانساکسات مٲلساسانی اکسات مٲل= ساواساتتمال،
ساو اساتفادهی ساوے اساتتمالتساویے اساتتمال؛ =.
سواستتمال کردنت~ الکل یا شرام ،قدرت ،مواد
م،در..؛.
ساا ان رن= ظرف ؛وبر ،قساااامت باالیر باریب
داردی~ هار ِگن اااگاه ،هارگ ِانااو-ات ،انا عد( پے
تیر"سااااوترن"= ظرف ؛وبر ،ماانناد ؛وم ،اماا
ِ
قسمت باالیر ن باریب تر است .مِ .وسترن.
سنیه= سویهی سویه یے دَنِ = سویه ای دان .
ساهپ = پاره ،کرساودهت در مورد ؛موس؛ی ساڤپ
گره نتاو= پاره کردنتبوت؛ی سااااڤپ گڤښااااتاو،
سااڤپ س =.پاره شاادن ،کرسااوده شاادنی د ن مو
پت ،ن-ات ساڤپ گره نت= ؛موس های مرا پاره
کردی.
سه اذکذجن= بوااری شدهتغله اات پا( شده؛.
ساه :اساه -ذ = بوااری ،بوااری دادنت پا(
کردن غله اات؛.
سااهر= انساان ،ااندارت در وقت حساام کردن؛ی
ار تماه ؛یاد څَناد ساااااڤر عامتاتد= در ،ااناه ؛ناد
نفر استیدد
ساهر = شالغمی یه ساڤرم تعمبه ،و ،بون نه-و هد=
اگر شاالغم با هم ن دیب کشاات شااود ،ریشااه نمر
گیرد.
سااااهر -کمٲ = دلده با شاااالغمی سااااڤرم-اما ،
ښاڤد ب ،عده -ن ؛ود وے
ِپراندے-ی ن هاد ساڤرم ع
ار اماا ،و ،عورڤ نات -ن= دلاده باا شااااالغم ،اول
شالغم را در ت کم میاوشاانند ،بتدا در دلده مر
اندا،تند و او میدادند.
سهر ېک= قسمت مین برای کشت شلغم.
ساه ساساه = ح .مار کالن ،اکتر شاا،داری اس
ساڤه-ٲم ساڤم اښات= ا اکتر شاا،دار ترسایدیمی
وم سڤه-اوم وینت= من ن مار ب رگ را دیدم.
سه ساسه تم = پوپنبی یم عگرهه ~ هاهج= نان
را پوپناب دهی یو کعښااااات ~ پعر ه اد= غلاه را
پوپنب ده.
هاهان
سااه تم -ذکذجن= پوپنب دهی سااڤغ عمبِ -
عگرهه= نان پوپنب ده.
سه ک= سب  ،رنگ سب .
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ساااه ک-خٲلتساااڤڤ ،+ال=ساااب ، +ال؛= ،ال
مصنو؛ر.
ساه ک-نک = ؛لف ساب ی ساڤڤ -وا  -ته ِڅی ن،
سااااف د-وا ته ،اج و ه ن= ؛لف سااااب را درو
میکنند ،کاهت؛لف؛ سفید را ،رمن میکنند.
ساهل= قایق ا عمشاب های پوساتر باد دار برای
گهشااتن ا دریای سااڤل ڤیسااتاو ،سااڤل  =.قایق
اندا،تن ،قایق تیار کردنی بشاڤند ساڤل څه ڤیسا ن،
وم-تے ڤاارا ن ِمس پاار و اه ن= اگر قاایق ،وم
را بسته کنند ،باال ن اس ها را نی میگهرانند.
ساااه = ترس ،وحشاااتی اس ساااڤم-اوم ،و پت ،ن
ِرنوښااات= ا ترس ؛موس های ،ود را کرامو
کردمی دَناد لا ِژنِج هاد دِدے ،ساااااڤمے مو-رد
ڤود= نقادر برف بااریاده کاه باه ترس مادمی ساااااڤم
تښااتاو= ترساایدن ،وحشاات بردنت گرکتن؛ی دم
اس دے وورج ساڤم ت د= دم ا گرگ وحشات
میبردی ساااڤم-اند و هداوی ترسااااندن ،به وحشااات
وردنی تو نڤن مو-یے ساااااڤم اناد و اهد= ماادرت
مرا به وحشت ورد.
ساه  -ر-ساه =  -۱در ترس ،در وحشاتی پاه-اوم
تا و ه ات یو وکد ~ ِ بود= وقتیکه کیر کردم ساااگ
ا ترس پریادی -۲ود،؛الاه ،کورای تو-ت دَناد
~ ،ود ادے ،تو-لَ ماسل تو-تے= نقدر به ؛اله
نان ،وردی ،مثلیکه در با داشاااات اسااااترتناظر
باالی تو است؛.
ساه تمجن= ترسانا( ،وحشاتنا(ی یو و ن کار ل
~ ارد= کار نڤا ترسنا( است.
ساااهن= همواری ا َ کوه ،ا ع م کوهِ ،میَنه-ره لَ
دِدے ساااااڤن-ث دهښااااات= ا ایندرف کوه ،ا
ندرف کوه ،در بین هموار و دشت است.
ساهنج= ؛وم ضا،یم به امتدار دکان های ،انهی
یو ؛ڤلعاب ساااااڤنج و اهد= او میلاه ؛وم باه مقاابال
نیمکت تندور مر اندا د.
ساااۈز=گرم ،هوای ساااو انی ت اکرو،تهی اس
دے ~  ،هر ساااه ،تو پوښاااا( نه-ثَد-گه=ا
ن د ت دور شاود که کاالیت در نگیرد.م .ساو ،
ِورَغ.
سات= داساتان من
ساۈ = داساتانی یم مو ~ تیار ع
تمام شدی سَگب= داستان.
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سااۈلت = قساامت تڤتانر تندور ا پیشااروت برای
نگه داشتن ؛وم و پارو؛.
سااااۈلت -ژیر= سااانگ قسااامت تڤتانر تندور ا
پیشرو.م .پورښے-ژیر.
ۈنساسااهۈنساسااۈنساساااهۈن=سااوهان ،هن
ساا
ت
ت
سَن هته= داس مرا سوهان ب ن.
سایی موهترن ع
سااۈن=  -۱پار؛هتتکه؛ سااانی دے سااَن مو-رد
دهب ،تیت ،و-رد ِکن اوم= پار؛ه سااااان را بمن
بده برای ،ود روساری اور کنمی  -۲ساان سافیدی
سااَن کاله-ته اڤلد  ،هن سااَد= سااان ساافید ود
؛تل میشود.
سو.
سۈن=بم .ساو ،و
سېا ٲفت = باکتن گیسو با سه رشته موی.
ساېا رفهساسا ا رفه= ساه ساالهتدر مورد ساگ؛ی
سات -د = این ساگ تو ساه سااله
اِ(-اعم تو وکد ~ و
شدهد
ساېا رگهساسا ا رگهساساېا رنهساسا ا رنه=م.
شاااابا عدر تناام ؛لمرTrifolium :؛ ا ء مڤمترین
ع
گاایاااهاااان ؛االااوکاااهای ،اااانااواده لااگااوماایااناا
تLeguminous؛ در مناادق متتادل و مردوم
است که ا نظر ؛لوکهای و مرتتر دارای ار
بسایار یادی اسات و در تغهیه دامها نق بسا ایر
دارند .شبدرها گیاهر سه برگ؛های اند و به همین
،ادر اسم ؛لمر نڤا ا دو کلمه التین " "Triaبه
متنر سااااه و " "Foliaبه متنر سااااه بر گ؛های
گرکته شدهاست.و .
سېاگنشهساسېاگنښه = سه ضلع ،مثلث.
ساېساسا = ساهت۳؛ی ساې ساَم مو-رد دهب= ساه
سااام برایم بدهی یو-ته سااا؛تے سااې-ره یاهد= او
سا؛ت سه مر ید.
سې ارهخ = نوع سیم.
و دلده.م.
ساااااېجا = ؛م؛اه کالن برای پ،تن
قع ِم .
و
ساااااېج تا =  -۱؛م؛اه گاب برای پ،تن
دلدهی -۲؛و؛ه بقه.
ساېچه ،ساې  ،ساې تچ = برف یخ دهی ایاس دے
ست= وقتیکه سرد باشد برف
ِژنِج هادے ،یِد س
و
یخ میکنادت در ن دیاب بڤاار ا درف رو برف
رو به م شااادن اسااات وا درف شااام به اثر
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ساردی یخ میکند و تا گرم شادن هوا روی ن راه
رکته میشود؛.
سااېس ،ساا س= دحال ،کیسااه صاافرای عوم ~ نڤله
دهره ِکښاات= میگویند که کیسااه صاافرای او درد
میکند.
ً
سېرازهره= با ارات ،شااع.
سااېرزین= هوشاامند ،تی هو ی یے گَن ب؛ه ~
یاهد= بتضر ب؛ه ها تی هو مر باشند.
ساااېر = دو(ی عدم ~ تر پڤلے ِربے= دو( را
در گوشه ای بمان.م .ودکعب.
ساااېرنن= متتدلی تر ڤعج گڤرم ،ار محله ~= در
بیرون است ،در ،انه متتدل.
سېز ه= سی دهت۱۳؛.
سااېنتٲن= بلند کردنی ،و کڤل اوم س ا نت ،یے-یار
نِست= سر ،ود را بلند کردم که هی؛کس نیست.
سېنج = است،وان ران.
ساسانک ساساننک =ساومی
ساساناک ساساناک
ساې اک
ت
ت
س ر اوم صنف= صنف سومی .م .ارهر اوم.
س اک = بم .س ر اوم
؛ار( عپد د
ساا ایٲاپن = -۱ساااایاه پو ی یے ~ ِ
سااات= یب مرد سااایاه پو به نااتدرف باال؛
و
رکتی  -۲پوشیده در غمی وے بام مود ،وے ؛ید
امتاات -ن ~ ،و ؛ود= بااابااای مرد ،تمااام
ا؛ضای ،انواده درغم ،ود را سیاه پو کرد.
سیٲاسٲق= نوع ارام.
سایٲق= ظاهر ،صاورتی وے-ند ؛ام ب م ~
نعر! او ؛ام یب صورت بر یم دارد.
سایٲننی = ؛تل نویسی دم ،و ~ مو-رد دهب=
؛تل نویست را بمن بده.
سایٲی ا ۈن= سایایر دان ،بوتل سایایر ،وم عر َّکم یا
اوهر .ارمے مو~ ِسااایایے ِکن= سااایایر را در
سیایر دانم باندا .
َّ
ساایٲی = ساایایر ،وم عرکم یا اوهر مایتر حاوی
رسااامر،
رنگدانه اسااات که اڤت رنگ می ی، ،
دراحر یاا ،داادر باهوساااایلاه قلم یاا قلممو باهکاار
مررود .ا انواع مر ،کامهاای غلیظتر برای ؛اا
ماشاینر و دساتر اساتفاده مرشاود .مر ،کم ،ترکیم
،
حاللهااا ،رنااگدانااههاااِ ،ر ینهااا،
پی؛یادهای ا
روانکنندهها ،و دیگر ؛ناصااار اسااات .این مواد،
بودن ن ،ض،امت ،و
نوع و کیفیت رنگ ،روان
ِ
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،شاااب شااادن ن را کنترل مرکنند .مرکم یب
واژه ؛ربر اساااات و پارساااار ن اینهااساااات:
نیماابیاب ،نیماابیات ،ساااااامیوگیات،میشااااارامیابت
میشرامیت؛.و .
ساااایپتت ا۱ساساااایپ = مالقه ؛وبر ،؛م؛هی یے
سیپت یاهج هوو-ات نیم ِکال سَد= یب مالقه رد
دو و نیم کیلو میشود.
ساایپتت  =۲ساابدتا میله های باریب ؛وم باکته
میشااود و برای پشاام و غیره اسااتفاده میشااود؛ی ~
وَن اڤ ن= ساابد برای پشاام اسااتی ،و ع ری -بوڅ
اس وم ~-اناد ِ وتاه= ؛و؛اه گوگ را ا دا،ال
سبد بیرون کن.
سااایپ تچ = دروا ه گب ،ا میله های ؛وم باکته
میشاااااودی ~-تاه پیلاه-ره ِکن ٲم= دروا ه گاب را
برای پیلاه میکننادی ~ اس عه کعن ن ،و ،پے ی ال
یاا پے ښااااتاه وے ِکن ن = دروا ه گاب ا ؛وم
مر باااکنااد برای دروا ه ایالق یااا دویلااه ،ااانااه
تابستانر.
اسااکٲره = مین برای کشاات،
ساا پس(ا راسه
ت
مینی ار بیر ،ععرغ م -اند هو سااااتپڅ-ات ،پے
بڤر  ،ععرغ اره ستپڅ= در بیر ،ععرغ دوقسمت مین
داریم و در بڤر  ،ععرغ سه قسمت مین .م ِ .مڅ.
س پ تَ ساس پسا س = قسمت کو؛ب مین.
س ک= بمِ .سیت .
سای ساشای = تکان ،اندا،تن ،حرکات تی و برهم
ننده با دسات و پای عدم نوڤال-ته یے سای -تتث ِپتِن
اوم= دریب تکان این نڤال را مر عکنمی ساااای ه=
تکان دادن ،اندا،تنی یو ،و پَساااتینے سااای هاد
،و ،توید= او پوسااتین اشاارا اندا،ت و رکتی یو
مو کا؛ار نے ڤوکث سااای هاد ،و ،توید= او همه
اشیای مرا اندا،ت و رکت.م .او.
سا  -سا ه = سایخ، ،س و ،اشاا(ی دے ~ پے
ِکڅاارتارهَن؛ و اه-ات ،یم د اب-تاه وورن ه اد=
،س و ،ااشاااااا( را در تنادور بیاانادا و دیاب هم
باو مر ید.
س -ان ٲ = سیخ کبام.
سا انتشاینت ساسا -نشاینت = نام گناشاب ایکه
،و دارد در نو( سیخ بنشیند.
س = ؛وم ،سیخ.
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سا -غۈ ساسا -غۈنساسا  -ت
غن= تی گو ی ~
وکد= سگ تی گو .
سا ا تخ = ؛وم ،سااای،بی ؛وم یا سااایخ درا
برای انتقال در ه های غله ،؛لف و ؛وم.
سا = سانگ مسادات هموار؛ی توښا سا د ن تے
بوق-بوق کعن ن ،و ،لڤک ن= قروت را کلولاه-کلولاه
میکنناد و بااالی سااااناگ هاای مسااااادا ت هموار؛
میگهارندی ست ِد ع؛ب= سنگ مسدا ،ورد.
ساااا ر= -۱ساااایرت واحد اندا ه گیری غله اات،
مساااااوی به نیم کڤف  ،تقریبا  ۱۰کیلوگرام؛ی یے
پینان یااهج و،ښااااپاه -عرد-اتِ ،کل ښاااا عڅاب-ارد
~ ِ
ن=یااب سااااایر رد ار و ن برای اتااالااه و ناان
بگیرندی سا ر = و ن کردن ،اندا ه کردنت غله
ااات؛ی کعښااااات -ن ڤود ،و ،و ن ِپرا-نادے-ی ن
سااااات= گنادم را وردناد و در
درو سااااتر ؛یاد ع
پیشروی شان به و ن کردن شروع کردند.
سا ر =۲توده گندم کوبیده شاده در ،رمنگاهی ِید ~
ل ساَد ساے امبَن= این توده گندم بسایار شاود
سار سانتنرت یب ِسانتنِرمسااوی به  ۱۰۰کیلو گرام
است؛ی ستر  =.توده گندم امع کردن.
سااا ر =۳اادو ،شاااتبده با یی ساااتر  =.اادو
(.ی عوم پات ښاااه د،تر؛ار-ارد -ن سااتر ؛وهج
،و ،یو-ته ښاااااا څه م اث-گه میرت= برای د،تر
پاد شاه ااو کردند ،او شاید رو ی بمیرد.
سیر =۱سیری دهه سیر ن -ن اسید لع ِڤد= امسال
سیر یاد بودند.
سااایر =۲توده برفت برف پا( شاااده ا بام؛ی یو
هارگ ِشا سایر بیر-ڤه= ن ؛وم حاال یر توده
برف اسااتی سااتر-اوم ڤوساا ادے ،یه ساایر ِاناو
َ،لاه=تمن؛ توده گنادم در ،رمن گااه امع کردم
ن به مانند توده برف اسااتی دے ِژنِج-ات پِتتود،
سا ات= برف را ا بام اندا،تید ،به توده
یِد سااایر و
برف تبدیل شده.
سااا ا رتاااٲن= تتقیاام کردن ،دنبااال کردنی وو
نع،؛یر ن ستر اوم= من هو ها را دنبال میکنم.
سایرت=م، .ا( شایربر کر(ت Sisum brium
loeseli؛.م .ثیر .
س ا ر -ث =ت سااتر +تث ؛ ظرکر که گناای یب
سااااایرت ۱۰کاگ؛ را دارد.م .ساااااتری ِوسااااتااه ~
تتښت=تاستا؛ ناار ظرف یب سیره میتراشد.
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

ساا ر ڤېن = باد کردن توده گندم کوبیده شااده در
،رمنگاه.
سا ر-ڤ یر = ااورم ،برای پا( کردن توده غله
در وقت باد کردنتدر وقت ،رمن کوبر؛.
س ا تار = ظرکر که گناای یب ساایرت ۱۰کگ؛
را دارد.
س رگهر= اادو گر ،شتبده با .
ذچا = ناام گناشاااااب ،ورد .م .یعخ-
سااا ا ر-ن ت
ښااااڅِ -وه ع؛اب ،یعخ-
ِوه ع؛اب ،ښاااااوڤادِ -وه ع؛اب ،ع
یع،عب.
سیز =م .سنادتelacagues sp؛.
اٲر (ا
ار سا ساااااااایااااز -خااا ت
ساااااااایااااز -خاا ا ااا ت
سایز خخهرخخن =ح.پرنده ایکه میوه ساناد را
می،ورد.
سا -سا = ترسایده ،گوشاڤا را تی کردن ،شاسات
تکساار؛ ،بردار شاادنی ِید عمه ؛ی ~ ،کو وورج
عدم ِبااد،تښااااااااج م؛ ؛اوهجد!= ایان مایا ؛ارا
گوشاااااڤااایشااااارا تی کرده ،ممکن گرگ او را
ا؛،ے.
ترساندهد!.م .دور ،دورےِ ،
ساایف= ب نرتبرای افت گیری؛ی بو؛ڤب سااین
څاه ِڤاد ،وے قی ڤاه ڤیساااا ن= اگر ب نرت برای
افت گیری؛ باشد ،شکم را بسته میکنند.
سی = شانهی اته یه بون و ن ِ ،سڤد-تے هید=
و او رد را به شانه راست شان مر اندا د.
ساایقل= ککر ،اندیشااهی ساات ِقل هتد= ککر
ساا قلسا ت
و
کردن ،اندیشایدنی دِگه تو ،بث سات ِقل هه-ت نِ ِڤ =
دیگر ،ودت ککر کن و بنویس.
سی = سیم.
سیمٲ=،سیمامت ؛نصر کیمیاوی؛.
ساای  -هن = بند برای بسااتن یوغ به گردن گاو.م.
سیم-هوه .
ساااای -ذکر = ؛وم برای بسااااتن یوغ به گردن
گاو.
سای -ذن (اسای خپذن = بند برای بساتن یوغ
به گردن گاو.م ی ساااایم-هوه قتے ساااایم-هارگ
ڤیسا ن= با بند ؛وم های وی ان بر قسامت گردن
را مر بندند .سیم-بڤند.
سیمن-اسیم ؛ا~اَمن = کااوه سیمر.
سااااایناه ماٲل= ناام باا ی، ،وانناده هناگ باه انو
های ،ود حلقه میرود و می،واند.ی ~ د ن ومناَن
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مردم انااد ،سااااااا -لَڤااد-تے مردم درون ؛ے-
َنڤب ناه ن-ات ساا لَڤ نتبا ی؛= ساینه مال
مشااااڤور در بین مردم منااانی در وقات ،وانادن
هنااگ بااه انو هااای ،ود در بین مردم دور
می،ورند و می،وانند.
س ن کن= ساییدن.
و
سایهاپیر=پیر نشادن دوالنری وو -ام ~ یسات ،مو
کڤل تتر= منت یکر ا نڤا؛ که دوالنر پیر نمر
شود ،و موی سرم سیاه است.
سیهانتمۈن= نوع تفنگ قدیم.
سیه -هرذ= نام مریضر :توبرکلو است،وان.
سااا ایها = ناا و،ناع ب غالت تساااااگاالاه ،بیمااری
؛اااودار،ارگوت؛ تنااام ؛لمر ): Clavicepsنااام
سا اردهای ا قار ها ا یردساااته قار های
یب ع
کناانر اسااااات  .قار نا،نب به دانههای غالتر
مانند گندم و ؛اودار ساااایم مررساااااند و برای
ساالمت انساان و حیوانات یان ور اسات .بیماری
ناا و،ناب در غالت سااااامر باه ناام ارگوتین تولیاد
مرکند که ؛الوه بر انساان به حیوانات نی سایم
مررساااااند .بیماری پدید مده ا این قار به دلیل
نشااااااناههاایر کاه در روی غالت باهااا مرگاهارد،
نا،نب یا س ای،ب مرگویند  .قار ؛امل بیماری
نااا،نااب غالت نااا،نااب ؛اااودار ت Claviceps
purpurea؛ اسات و در ساراسار اڤان بر روی
گندم ،او ،؛اودار ،یوالف ،ار ن و بسا ایاری ا
گنادمیان را؛ر و وحشاااار این بیماری را ایااد
مرکناد .درصاااااد ابتال باه این بیمااری در گیااهانر
کاه در ماان گالدهر ،گال برای مادت دوالنر
تری با مرماند ،بیشاتر اسات و گاهر ،سااراتر تا
حدود  ۱۰درصاد در گندم و  ۵درصاد در ؛اودار
ایااد مرکند و شاااادت بیماری بر محصااااول او
کمتر است .و .مِ .غ عه عر(.
سی اک = بم .س ر اوم.
شاا اقیقه به
ساااای کساساااا ک= اناتومر .گیاگاه یا ع
قسااامتهای کناری سااار در ؛قم ؛شااامها گفته
مرشود .واه تسمیه ن است که ضربت به شقیقه
دم را گایاج مرکناااد .گیاگااااه گودی دو پڤلوی
پیشاانر اسات که به گو متصال اسات  .گیاگاه
امامه و صااورت که در درکین کاسااه ساار در
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

پایین ناحیه پشات ساری پیشاانر قرار دارد .حدود
این نااحیاه در بااال ،د منحنر گیاگااهر کوقاانر و
در درف الو ایده کاساه ؛شامر ،ارار و کنار
،لفر کوقاانر اسااااات،وان گوناه و در پاایین قوس
گونه اساااات .اساااات،وان یر گیاگاه اساااات،وان
گیاگاهر نام دارد .و .
سا ا ی ساسا ا یم = لتنتےی ~ ژاو ن -ن تاید -د=
یا گاو های لتنتر رکتنددی سااااتیِم ِکښاااات= لتنت
شدنی اه وکد ستیِم تو ِکښت!= لتنت بر تو ،سگ!
صارف
ات
ص رف= مصارف ،ه ینه کردنت اتالف؛ی ع
 =.مصرف ( ،.ه ینه کردن.
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