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-Itis   تورم دن، گرم وملتهب شدن،یتبس 

Abridge, Abbreviation مختصر  کردن  

 ،کِهِستن

Abrogation ،فسخ،نسخ،الغا، بطالنیبرافكن   

abstract خته،مجردیبراه   

abyss   مغاک 

académique   کی،دانشیدانشگاه 

acanthella   خارسرک  

acanthocephala   خارسران 

acanthocephalanalus   خارسر 

acanthocephaliasis   یخارسرزدگ 

acanthor خارسرچه      

account   مارکآ 

accounting ، هَنگارش آمارش   

Accreditation یارزشگذار   

Accretion   برافزون 

Achievement ه کوشاورد   

acne رخجوش    

Add on   برافزا  

Add-in اندرافزا 

adjust  م کردن،یتنظ آراشتن ، دن،یآراز آجستن، 

اصالح ه،یتسو ل،یتعد  

Advertise یآهنجن یباعالن،   

aerobic یهواز   

aerobic   یوشیهواز 

aerostat   بالون ستا،یهواا هوارَو، 

Age روزگار ر :عص  

Aggression   ،تجاوز،حملهیفراتاز  

Agronomy   ،فالحتیخاکورز 

Allocation  ص،یتخص ط،یتقس ،یرَسَه بند  

  میتسه

altar   ، مذبحانشگاهیچ خونكده، 

aluminium foil   پوشبرگ 

Amalgamation  ، اختالط،یهمجوش ،یزیهم آم 

 ادغام

Amend   اصالح ، ییبهارا 

americanism  -ینییكاآیآمر -یكاگفتاریآمر 

  ییكاگرایآمر

anabolism   فراگشت 

anachronism   ینابهنگام 

analogy یفراسنج   

anarcheism یكخواهیسرچنا  

anatomy یکالبدشكاف ح،یتشر ،یفرابُر   

anglicism  -ینییآ کیانگل -یكگفتاریانگل 

ییكگرایانگل  

animism   یجانمندباور 

Anode   فرازراه،فرازه،قطب مثبت  

Antagonism  ، مخالفت،یپادورز ،یاریپد 

ت، تعارض یضد  

antibiotic وه یپادز   

anticyclone   یی، گردبادهواچرخندپاد 

Antique   قهیرمانه، عتید 

aorta   سرخرگ بزرگ 

aphorism   gozingovi ینگویگز 

Appartement    کاشانه، سراپار 

appendicitis ، افزونروده ز آماسیآو   
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archaism   ییکهنگرا -یکهنگفتار 

archipelago نگبارگَ   

arrange   نمانیچ 

ascenseur (باالبر،باالرو)بار(یآسانبر)مردم   

asterism   (یآسمان یخوشه ) 

Astigmatism  ینیدژب  

Asurgical opreation, surgery  عمل، 

 بُرمان

atheism   یبغباورنا 

Atlas ، نَغشه نامه فرنگارنامه   

Atom   زیپار   

atomism   یسوفچه باور 

Aucation   دهی،حراج، مزا یشفروشیب 

auto gyro   هواچرخ  

autography یسیدستنو   

Axiom ، ی، علم متعارفیهیه بدی،قض هبُنداشت 

یقاعده کل  

bal-masqué   جشن رخپوشان 

barbarism   ییبربرخو 

behaviourism   (یباور-)یرفتارنگر 

benchmarking ، یمحكزن ،یالگوبردار  

* یآزمونگر  

Biopsy ینیونده بی، زیبافت بردار   

bisexual   نرموک 

blackguardism   یاوباش ،یتباهكار 

Blast/o  تخمک، جوانهتَنده ،  

Bloc  همبسته یکشورها    

blue print  رنگیپ  -دستورکنش      

Board تخته ح :لو   
Botany=pythology 

Boycott  م معامالتی، تحریفرابند    

Broadcast  یامگستریامش،پیپ     

Broker  داسار، دالل   

Budget  چهیبُن  

Bunker   یانبار ماتكان کان  

Bureaucratism  ِیواره بازا   

buyback   پسخرش انه،یخرش دوسو  

by chance/random   بختوار 

cannibalism   یهمگونه خوار 

caoutchoue   غَندران 

career   راه، گذرهویز 

Cargo کاالبار   

carnality یكامگتن   

cartomancy پاسور یبا برگها ینیفالب   

Cataclysm   ی، برگشتگیدگرگون ب :انقال

catastrophismte   ییفروافكنگرا 

cathode   یقطب منف فرودراه، 

celotomy ی،کاواکه بریفتق بر   

Census   ، احصاءیسرشمار 

Center   ان، کَدوادَیکُ ز :مرک 

Ceramique   نهیسفال 

Chairman  نیفرنش  

Channel,canal   نال ،مجراکَ

Character صفت  رت،یدَخشار، س ،یبُنخو 

یاختصاص  

Characteristic   دَخشارَه، مشخصه 

Character   چهره ت :یشخص
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charge  یرودهین -بار زدن-ثابت یها نهی: هز

کردن، به آمارک  نهیهز -پرکردن)انبار قوه( -هیجانما

گذاشتن نهیهز  

Chat   گپ   

chatroom   گپسرا 

Cheating   یکالهبردار ب :تقل

chip   تراشه 

chiromancy   ینیبهبك 

chronology یرخدادشناس   

Circuit   انیجر ر ،یدور،س گردمان، 

Clause   فقره د،یق شرط، بندال، ماده، 

Climate  ،میاقل واب، هواب  

Code ه  * ینِما    

cohesion یوستگیپ همچسب،   

colleage   همسان 

collectivism   یالفنجباور 

comedy شیشادنما ،یخندستان   

comic ز * یه انگخند   

Comment   گزاره ر :یتفس

commoner   گانینارا 

communism یهمه دارخواه   
Complex, frustration, obsession 

 عقده، همتافت ،همبافت

Component  hamneh, takneh همنِه،تكنِه 

Concervatory  تاوخانه،هنرستان آهنگ   

Concordance   ،اتیپهرست،کشف االواژه نِما  

concrete ریپذپرماس   

Conduction  رسانش  

confederate   مانیپهم 

Confluence  یمتالق ز،یهمر  

Constant   کیاستن ت :ثاب

Construct یسازبند  

constitutionalism  یه ای، پایمشروته خواه 

   یداتاخواه

Continuous  مسلسل، وسته واره،یپ،ه وار*وستیپ 

  تسلسل

Contrive  ییوانما  

control   واپاد مهار، 

Cooperative  یشرکت تعاون گان،یاریهم  

Copy right  حق  حق چاپ، ،یدآوریپد هُدۀ

دیف، حق طبع وتولیتال  

corporativism   یرسته خواه 

Cosmopolis  ینژادها نگردامد یجهانشهر،جا 

 گوناگون

criticism   یسنجسخن یارسنجیع ،ینقد، سره سنج 

cryptography یده نگاریپوش   

Current  ،جی،رایجار شاران، گردان، تَزَن  

Cybernetics  یانیخودرا  

Cytoplasm   اختهیدِشته 

Data   هاداده ت :اطالعا

debate   ییگفتمان،نگرنما 

Deception   تقلب )معرب(: دگل

Definition  ،فیتعر شناسه  

delirium   یروان آشفتگ 

Department   یشیگروه آزما 

Description   ییبازنما ر :یتفس

Desm/o   زه، بند کوچکیبند رباط،     
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desperately دانهینوم ناچارانه،   

despotism یگانساالریخدا ،یگانیخدا   

deteriorate   هگناتب 

Device   طرح ر،یفرامار، تدب

diachronic   ی، ترازمانیتراهنگام ،یاحرار 

diagnosis   یص طبیتشخ ،یسروشنا 

diagonal ه تراگوش مورب،   

diffract   دنیپراش 

digitizing   انگریمار  

disparity یناسان   

Dissent   یشیناهم اند  

doctrine ن باوریادیهسته بن بن باور،   

Dogma  ،ن، قول یاصول دیحكم جزم بن آموزه

،رشباوردا ه،یپا-سیاند  مسلم  

Dogmatism   تی، جزمیبن آموزگان 

domain دامنه    

double self   خود دوگانه 

Doublet  نهیدوانه، قر  

Draft   س، برات، مسوده، حوالهیشنویپ 

duodenum عشر یاثن دوازدهه،   

Duplicate   دن، المثنایدُوان

dysplasia   یدُشدشتار 

Eco   یط اصلیمح بومه، محل، 

economism   یباوریآبر 

ecstatic    شانهیخویب 

Efficiency ییکارا   

ejaculate   انزال کردن واپراندن، 

electrode   راهرخشدَ 

elitism   یسرامدباور 

empirical   نگرایآرو 

empiricism ی(باورنیآزمون)آرو   

emptiness   یگیته 

enema   یفرستدرونان ه،یتنق 

enfeeble   ف کردنیتضع دن،یزوار 

Engine   وانهیم

enlightenment   یآموزندگ ،یروشنگر 

enthusiasm   ییشورنما 

Entity   هستومند ت :یشخص

entrance   گاهیدرآانمدخل، ه،یدراان ،یورود 

epicurianism ، باوربه یكورباوریاپ 

  یخوشگذران

epidemic   ریهمه گ 

epidomiology یرشناسیواگ   

epigraphy ینگارکندشناس   

Epoch   دورک ر :عص

equator   برابران مگان،ینمزَ خط استوا، 

Era   زمانه ر :عص

Establishment  دستگاه، موسسه، ،هبراِستاد 

سیل، تاسیتشك استقرار،  

estasy یازخودشدگ   

Ethology یرفتارشناس  

evolutionism   یفرگشتباور 

Exact ق یدق ح،یصح مُک، کامل،   

existantialists   انیگرا یهست 

exorcism    ییجنزدا 

Exosphere   بِرونسِپهر  
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Explanation   یگرروشن ر :یتفس

Expound   زَند ر :یتفس

Expression  ،انیب فرنمودن، اظهار  

expressionism   یینماه نمود ،ییگراه نمود 

Extension   افزونه 

Fabrique  دست نخست کارخانه   

Fantastic  گینپندار    

Fantasy  شپندار   

Fascism  ییگراگروه   

Fauna  واپهنهی، زمیک اقلیوانات یه حیکل  

feminisme   یزنساالر 

Fermentation  ،ریتخم بوزش  

Firm   داریپا ت :ثاب

Fixed   استوار ت :ثاب

flamingo   ن مرغیآتش 

Fluid  ،ریع، متغیما ال،یس آبگونه، غلتور  

Focus   مندو ز :مرک 

Formalist   تاشگِرا سگِرا،ید   

formas (lâtin ) گرم   

Format  فرم اطالعات انه(،یسانه)را  

Fountain   انباره ع :منب

frankress   یپردگیب 

Fraud   بیفر ب :تقل

frequency ه یبسا ،یفِرگ   

frequent   یپایپ مكرر، فرگان، 

freudism   یدباوریفرو 

functionalism (یباور-)یگرنشکارک  

gaffe   ینازرنگ 

Gazetteer  روزنامه ،یكیسشنایتیگ پهرستنامۀ-

سیماهنامه نو  

Gelatin    نهیدُرد

Gender   نهیگ س :جن 

Generation   گان، نسلیزا   

genetics   یزاگشناس 

Geniture   ی: گُنشیجنس

Gentleman   گوهرمرد ه :آقازاد 

Gentleman   جوانمرد ش :آقامن

Geophysics   یشناسادیمنزَ

ghetto   ک قومیژه یبرزن و گدابرزن، کوخگاه، 

Gon/o   یغده تناسل گوند، 

Goods, commodity   کاال س :جن

gorge   فرکند تنگ، 

Greatness   یبزرگوار ت :یشخص

Gryphon,griffin,griffon   ردالیش باشكوچ، 

Headquarters   گاهیپا ز :مرک

Headwater, headspring   سرچشمه ع :منب

hebraism   ییهبروگرا -ینییهبروآ -یهبروگفتار 

hegelianism   یهگلباور 

hellenism  -ینییآ ونانی -یونانگفتاری 

ییونانگرای  

heroism   ینییپهلوان آ 

hierachical   یگانیپا 

hierarchy   گروه فرشتگان نه گانه ،یورساالریپا   

Hinterland  پسبوم  

Historicism   یژوباوریم    

holistic   ییگرایوابسته به هما 
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Hortulus   باغستان جان     

humanism   یاباوریمش 

hurricane   توفند 

hydraulics   یشناسآبگان 

hypnotizer   زیخواب انگ    

hypothesis ه  برانگاشت ه،یفرض   

idealism    یدارباورید ییگرا،آرمانیآرمانباور 

Ideology ی گر نهیو   

imaginative   پردازگمان 

Immovable   پابرجا ت :ثاب

impressionism   یریرپذیتاث ،یگررشبردا 

impulse   تكانه 

Indicator شناسگر شاخص،   

Individual   یانفراد ،یتكوند 

Individualism   یتكوندباور  

Individual   کیکد ت :یشخص

Information   دروندَهان ت :اطالعا

Inherent ه زاددرونان  

input   دردادهان داده، 

insightful   واریهش ن،یدرونبان  

Installment   قسط ،یقسط بخشانه، 

Insurgence زش، جنبش، یشورش، خ ب :انقال 

یكشگردن  

integrate   كپارچه کردنی/هماگن 

inteligence quotient  هوشبهر  

Intelligence   یآگاه ت :اطالعا

intertia   یمانگر 

Interview   مذاکره مصاحبه، ،یفراپرس  

Intuition   م، شهودی، درک مستقینیدرونبان 

ironically   زانهیگواژه آم 

isolationism   یکناره خواه

Isomer   همپار 

Jobber دالل ، دالل  مقاطعه کار، كدار،نَ بُ ر،یانگیم 

 سهام

Knowledge   هادانسته ت :اطالعا   

latinism   ینگفتاریالت 

lethargy   مرگ ناکدروغ 

levellist   ترازگر 

liberalism   یخواهیآزاد 

likely   ندهیشا 

Limit   مندیو کران، مرز، 

link   دنبالک 

Lob/o  لَپ ،شقه  

Lot   قطعه مقدار، لت، 

luxury یه پرستیآرا   

Lymph/o  ، تنابه لنف  

Machine   وانهیم 

Magnanimity منش ت :یشخص  

mailbox   نامه دان 

Manifesto اننامه ی، بهیانیب ه،یفرنما   

marxism   یمارکسباور 

materialism   یماتكباور 

mechanics   یشناسافزارگان 

Medium   واسطه، رسانگر له،یوس ده،یم 

mesosphere انسپهر  یم    

metabolism   دگرگوهرش 
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metamorphosis   یسیدگرد 

metaphysician شناسیتی،فراگ شناسنیبر   

metaphysics   یشناسنیبر ،یادشناسینپس  

micron   کِهپار 

microphysics   یک اتمیزیف ،یادشناسیهنکِ 

Middle   انیم ز :مرک

milieu   طیمح ر،یپرگ 

Ministry ی، فرمداریرگانیوز   

Mister : مهتر آقا   

Mit/o   رشته ،نخ ، راک 

Mobile   جُنبا  

Model  ِتمونپَ مون،ن  

modernism   یینوگرا -ینیینوآ -ینوگفتار 

Modification   اصالح،  ر،ییتغ دن،یدگرهنج

ر شكلییتصرف، تغ  

Module   زانیم اس،یمق مون،یپَ 

molecule   توده کوچک توداله، 

monism   یباور گانهی 

monitoring   (ی= خبرانهیوی)ن یریراهگ 

moral   یسرشتدرونان 

multilateralism   یگیچندسو، یگیهمه سو 

Nation   گانزادَ 

nationalism   یپاترمخواه 

Nature   ادین س :جن

Nature   ادین ت :یشخص

Negative  کماد  

neorotic   ررنجوَروان 

nepotism    ی/گماریشاوندپروریخو 

neuralgia   درد یپ 

Neutral   طرفیب خنثا، نتار، 

neutralism   یگیسویب 

Nitr/o   شوره 

Nomenclature  نامْگان  

normal ناک هنجا   

Not original   نا آسال ب :تقل 

Not pure   ناسَرَه ص :خالتقلب، نا 

Note   قبض سند، دشه،  

Nutrition   هیتغذ دن،یخوال 

Object   ، موضوعهبرنهاد ن،ی،عه*یابرنم ،یش ز،یچ 

Office   کارکده، اِواره، محل خدمت 

onco   سرطانه یدشپ آماسه، 

open minded   فراخنگر ش،یروشن اند 

open-ended   آزاد 

Opportunist   هنگام شناس هنگام جو، 

Orchi/o  ضه، خاگیب  

organe   پخشاک، روزنامه ،یشولشدستگاه بَ 

Organism   اندامه اندامگان،     

orientalism   ینییآ یخورا 

orientation   یریسوگ 

Origin   خاستگاه ع :منب

Oscillation   نَوِش، نوسان 

ostracism   از هازه( ی)کس یبرون افكن 

other self   گریخود د 

out break   یناگهان یآشكارشو   

Outshine   تحت الشعاع قراردادن گرفتن از، یشیپ 

overhead   یباالسر  
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overlap   یهمپوشان  

paleontologist   نشناسیرید 

Parallel   یه، متوازیهمرو، همسو 

paralysis   پراکاو 

Parenthesis   شهِپرانِ  

Park   گلشن 

Parking ، مانشگاه ماندنگاه   

Parquet   ،چوبفرش چوببُب  

passion   کام 

pastoralism   یچوپانكارگ 

percussion   کوبش اصابت، 

Perforated   سوراخ دار آژدار، 

Period   دوره پاره زمان، گشتار، 

Permanent   ایپا ت :ثاب

Personalities   کیخاوند ت :یشخص

Petroglyph   نبشتهح : سنگلو 

Petroglyph   نبشتهح : گللو

Petrography یسنگنگار  

Philology  کهن یدانش زبانها  

phreno   تراشامه افراگم،ید حجاب حاجز، 

Phyl/o   تبار، نژاد 

physics   یادشناسین 

physiologist   تنكردشناس 

Picture   س(یفتوگراف)نه تند كره،یپ

pilot  هیپالیپ  

planning   یبرنامه گذار 

plasio   مورب ل،یما ن،یور 

Plate   هیرو ح :لو 

Plug-in  هیافزا       

pointed arch زه داز  ی، تیکمان    

polarize   دنیمِخ دن،یسرال  

Pole   عمود عماد، پاغر، 

Policy   ی، خط مشینیهگزا، ریراهبر ،یشیکاراند 

Polymer   هپرپار  

Polytheism   یاوربغننا

pool   چاالب 

porridge   ختهیزآمیچ پست، سوا، سپو، 

portrait   تكچهره 

Positive  شادیب  

positivism   یاثباتباور 

Postulate  ُاصول موضوعههنهادنب ،  

potential   اندرتوان 

practitioner   کارورز 

procedure   وه، فراروندیش 

proceedings   مقاله ها ۀمجموعه چاپ شد 

proct/o   کون مُرز؛ 

production   فرآورش د،یتول 

produstivity   یزادآور پاوپرِ ،یفرآور 

promontory   سنگپوز 

Proposition   موضوع، مسئله ،  گزاره، ،هفرانهاد

هیقض  

protein   نهیشزیپ 

protocol   تفاهم نامه مان،یپَ شیپ ادوس،یپور 

pseud ناک دروغ   

psychotic   شیپرروان 

Pure  ،خالص پاو  
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puritanism   یپاکباور 

quiēs, quiētus (lâtin ) شاد  

radicalism   (یباور-)یشه نگریر    

Rail   رالیت 

rambling   راهنامهیب خودرونامه، 

rampart باره  بلند دژ، یوارهایز دیخاکر   

random   سرزده 

ratic   برچند 

Ratio   بینسبت، ضر درچند،ان 

rationalism   یخردباور 

rebound   دنیپسجه واتاب، 

Reference   ساررد، بنگپس ع :منب

reform   بازتاش اصالح، 

Region   قلمرو ه، حوزه،یناح منطقه، پادوس، 

Registry office اداره  ، یسازمان شناسه نگار 

 ثبت

regression   ییپسگرا ،یازی(وای)اقتصاد 

repel   پسكوفتن 

republicanism   یخواهیجمهور 

Resource   هیمابن ع :منب

Revolution   واگرد ب :انقال 

Rhythm    آهنگ روه ، وزن، سجع،توافق نواخت، 

rigidity   یالکسخت ،یریناپذشخم 

romance   انگاره 

Sapr/o   دهیماتكان گند پوده، 

Schedule   یلیصورت تكم فرانما، جدول، 

Screen  نهیپرد  

security   یمنیا ،یارمند 

separatism   یجداخواه 

settlement   مانگاه فراروگاه، 

Sexuality   ، ژادیگونگ ت :یجنس

show man   ( برنامهی)مجر ۀبَشوالنند  

simulated   همگون 

sinusitis   یتبسکاواک 

smile   لبخندک 

sms   غامکیپ 

socialism یهازه خواه ،ییهامه گرا   

sociologism   یهازه باور 

solarium   تابخانه 

solipsist   نییمن آ 

Solstarivo   واژه یپ 

Solstice   (: دگرگردیفیانقالب )ص

Solution ده، محلول یآب  

Source   بُنخان، منبع، منشا 

Source   ستانگاه ع :منب

spasm   یگرفتگ 

Specialty   یژگیو ت :یشخص

speciation   ییگونه زا 

spectr/o   فیط ناب؛یب 

Sperm/at/o   یمن ،نرزامه ،نطفه ،نراب 

spiritualism   یجانباور ،ییگراروان 

split personality   دوپاره منش 

sponsor اد، یبن ز،یاصل هرچ بان،یپشت بنداد، 

کردن یگر،دهشیبندادگر  

Spring   چشمه ع :منب

Squelette  تنُست *اُستگان ،  
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Stable   استوان ت :ثاب

standard   استانده 

Steadfast ماندگار ت :ثاب  

Steady   ستایا ت :ثاب

Stencil  یرخنه موم  

stractularism (یباور-)ینگرمانساخت   

stratosphere   آرامسپهر 

sublunary   یماهزدگ 

substance(essence)   گوهر 

sui generis   تا یب گانه،ی 

super charge   یپرخوران

Survey یزی، ممیفراشناس   

Symmetric همال، همتا، متقارن  ،بسان   

Symposium افت پس از شام ی، ضیهمسگال 

قانه( یونان باستان مجلس مذاکره رفی)در  

synchronism   یهمهنگام ،یهمزمان

synthesis ه نهادهم   

system  -منظومه -کوده -ابزار -راژمان 

(یتوده)هواشناس  

Tablet   پلمه ح :لو

tactics   یشناسشگرد 

Taphonomy یروند نامان  

Tariff  تعرفهمزد*راه ،مزد*مرز ،  

tarsta   هیبلندپا ،یانح(: رویی)اوستا

telepathy   یدورآگاه 

Temperament   سرشت ت :یشخص

tension   ها(یماناز  یكی)یدگیتن 

Termocouple  بندآور  

Thalasemia   یاخونیدر ،یتاالبخون   

Thalass   ایدر تاالب ، 

theatre   سراشینما 

theism   یبغباور 

Theme   هیبن، ما ،مطلب ، موضوع،هنهاد،بن پوسته 

thermosphere گرمسپهر     

thermostat   ستانیدماا 

thesis ه نهشت نامه،انیپا   

thyro   دیروئیکلن ت ن؛یسِپَر 

Time   زمان ر :عص

tincture(teintare)    رنگته 

Token   بهامهر 

Topical meeting  ییژه همایو  

tortoise   ترب،الک پشت 

Total  ،تام ،کامل یجمع،کل، کل گِشت، مجموع ،  

tournament  ییدوستانه، زورآزما ییزورآزما  

هیچندسو  

tragedy   رنجنامه 

Train  رستال، قطار  

transcript   یسیترانو 

Transfer  ترآورش، انتقال  

transformation   یسیتراد ،یسیدگرد 

translucent   مات ان،یترال 

tremble   دنیبه خود لرز دن،ینبتُ 

tropo - چرخان ر،یمتغ وردا،   

troposphere   ورداسپهر 

tumor   ی، غده سرطانیتورم عضو آمو، 

Type   مونه س :جن
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Ultimatum  زنهاره  

uniformitarianism  ،یسباوریهمد 

ییسگرایهمد  

unilateralism   یگیكسوی 

uniquely   گانه واری 

Unit   وه، واحدیا 

Upheaval   آشوب ب :انقال

urbanism   ینیشهرنش 

vagin/o,colp/o   مَهبَله =زهرا امه،ین  

variant   دینمونه جد نسخه، وردانه، 

Vawžaka (، یی)اوستا vespa ن( ،ی)الت  

Wasp (یسی)انگل  

Verification یسنجیدُرست  

vignette    نگار شاخ و برگ مَون، یمَوگ 

vision   پنداره 

vitamin   نهیویز 

voluntarism   یباوریخواستار 

vulvi   کس ماداله، زهاره، 

wardrobe   رختگاه 

wave   ک(یزیه،موج)فرمَوَ 

westernism )گوش خوربران یخوربرگفتار 

ییخوربرگرا -ینییخوربرآ -(كایآمر  

widen   ض کردنیعر دن،یفراخ 

Xyl/o   چوب 

Xylography ی، منبت کاریچوبنگار   

zephyr   نیبادبر 

zygosis   لقاح ،یهمزام ،یدگیتخم 

 

 

 آگاه باش  =اال

 ی: همتراز اباحه

 ابزار گی: د ریاباز

 : تن زدن اباوامتناع کردن

 شیآزما ،یبازدار -: دهش ابتار

 یشاستانی: پ ییابتدا

 : پگاه شدن ابتالج

 اولنج:  ابتهاج

 ناانجام = ابد

 غُباد)برهان قاطع( ،ی: نوآور ابداع

 غلندران - سیدگرد – ینیگزیجا، ینی: جانش ابدال

 یندگی: پا تیابد

باالتر از پرواز  کیبه مان یافسانه ا ی= کوه نیابرس

 مرغیس

اسب  -ختهیآم دیرنگ سرخ و سپ، : دورگه ابرش

 چندرنگ

تار  ،(یکرخانه)کرو،  ده تارتنک،یتن = ایاَبَرکاک

 تارتنک

 فرمندان ه،یبلندپا ن =ابرگا

 : زفا ابرمتراکم

 ییکامروا ،یکامكار ،یابی= کام ابژا

 اندرافكن، آماج ن،ی: سردورب ویابژکت

 ی: روزنبند ونیابسترکس

 دیو سپ اهیس، ، چَپاریسه، ابلک ، خالخالی: پ ابلق

 : هُزاک ابله

 نده: کخژَ سیابل

نان به  ،جوهنگام ،شناسهنگام منش،: اُوام ابن الوقت

 ینرخ روزخور، دمدم
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 : درشمُرد یابوابجمع

 یم زای: ب ابوالهول

 )نادرست( : انخُسا ابوخلسا

 سمای)نادرست( : انور سمایابور

 شكسته ی: گار ارهیابوط

 چُلک، نماچ بر نر انگشت  -یابیرید  : ابهام

 شرار آتش،شرر  ،جرقه د،یآب ز،یآب = زیاَب

 یکوه شی= آو اپار

 = منبسط، فراخ و هموار اَپاره

 ی: فروغشناس کیاُپت

 ترانه نما، شینما:  آوا اُپرا

 کاربان، : کارور اپراتور

  مسوختهی( = نphم )یاپرن

 کننده آهن و پوالد زی= سنگ ت اپسان

 = سقوط کردن اُپستن

 : درخواست نامه شنیک یاَپل

 گری: ز اپوق

= متارکه، جدا  apaharzan (armani (اپهرزن

 شدن زن، طالق

 هی: چادرپ پلونیاپ

 ریهمه گ ،ی: مرگامرگ یدمیاپ

 : داستانبُن زودیاپ

 یی: شادگرا سمیكوریاپ

 ییزدا:  مو ونیالسیاپ

 پژولش وگلوج،ی: د یلپسیاپ

 : فرجامگُفتگ لوگیاپ

 کتک چه،ی: گُر اتاق

 پرموگاه ر :اتاق انتظا

 بسترگاه : شبستان، اتاق خواب

 شكارگاهی: ن اتاق عمل

 : هومرگ یاُتاناز

 رکمانی= ت اتبا

 کردن ی: پسرو اِتباع

 دنیباهم ن :اتحادکرد-ی: باهم اتحاد

 هموندان، هنگمههمان *، : با هیاتحاد

 شكشی: پ اتحاف

 و باورها نگاههایب یگانگی:  اتفاق آرا

 : به ناگاه اتفاقا

 یگذر شامدانه،ی: خود به خود، پ یاتفاق

 ی: استوار اتقان

 ی: پشتگرم اتكا

 تابناک - یختگیشدن، انگ نی: خشمگ اتكال

 زدا *نی: چ اتو

 همه بر:  اتوبوس

 : خود به خود کیاتومات

 = آتش اَتون

 ،گاِرَن  : بدنام کردن، گناه بستن ،چفته، اتهام

 یراختاریا

 : بَهانِماetiqette كتیات

 : استانش اثبات

 : به مزد گرفتن اجاره کردن

 ، سپرانیله ،ی:گُس اجازه

 : تندپز ویكرویاجاق ما

 (یباهمستان )آشور، : هازمان اجتماع

 یربدیه ،یابیش اندری: ک اجتهاد

 : زورگفتن اجحاف
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آتش افروخته روز شانزدهم ماه چهارم مغان  ر =اَجغا

 خوارزم

 مزدبر ر،ی: مزدکار، مزدگ ریاج

 : پَروَندش احاطه

 : دوستان احباب

 ی: کرکوزآور احتجاج

 ، آزرمشیسِنا:  احترام

 یانباربند ،یی، نهان کاالی: انبارگر احتكار

 یكیاَند-گمان-یبردبار-ییشوا ل :احتما

 : باور رفتن داده شدن یاحتمال قو

ک، تواندبود، ی، اند )=ممكن است(دی: شا احتماال

 بُوَک، بودکه

 ، فنانشیشیدوراند ،یاستوارکار:  اطیاحت

 : به دست آوردن، دارا شدن احراز کردن

 : دولُنگ احرام

 ، سُهشهِشنَ:  س احساس

 : شناسک ها احساسات

 نامه *خواهنزدباشخنه، : خواهرُ هیاحضار

 *  ی، هده ستانی: دادرس احقاق

ل، ش، کَهبِیراچه، کانا، کالوس، گاور: کَردَنگ، غ احمق

 هُرگ، الوه، غُت، غَت، کَنَر، دَنگِل، دَبَنگ

 : گشتک احول

 آهنگر= درفش کاوه  انیاخترکاو

 دن (یژانیدن )ویشنیژه کردن، خوی: و اختصاص دادن

 دنی: پر اختالج

 یدزد: سِپُرده اختالس

 ی: دگرسان اختالف

 یقرائت : دگرخوان اختالف

 ،یدشكنش ، ی، اَسامانیچی، دُشسی: ازکار افتادگ اختالل

 * نشدشكارک

 یارا، خپگی: ک اختناق

 ینش، آزادکامی: گز اریاخت

 کی: کام یاریاخت

 : بردست گرفتن ار کردنیاخت

 : از کار راندن کردن )از محلّ کار( اخراج

 دوز نهی: پ اخراز

 کاله گوک، = اخگوژنه

 ی: پاکدل اخالص

 یرنگکی:  یمنداخالص

 *pasgân : پسگان  اخالف

 Morals: منش، رفتار اخالق

 دنیرفتن، رس یدرپ = دنیاخ

 : غر و غمزه ، نازو کرشمه اداء و اطوار

  ی، سبكسری: لوس باز واصولاداء 

 : ناواژه ادات

 : مانواژه هیتشب ادات

 فرخو ؟= ادب

 ک، خوب نوشته های: دانش ادب اتیادب

 شتری= ن ادر

 (یدعو)الف، ی: فراخواست،دادخواه ادعاء

 كاردن، فراخواستنیدن، پهی: داو ادعاکردن

 یوندی،همپیسازدرهمان ،یادغام : از خودساز

 : مشک افشان، بوافشان ادکلن

 = مُشک ادمه

 افزار ی: بو هیادو

 روانی: پ اذناب
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 طرخون = ژیاَر نِب

 = حصار رااُ

 ی: سرسپردگ ارادت

 سیا، ی: خواستار اراده

 ارابه = اَراده

 شنهادکردنیپ : کردن قیطر ارائه

 : سرور، فرمند ارباب

 یگالب = اَربو

 = برهنه؟ ارت

دختر غشنگ و  -یو توانگر ییدارا ۀ= فرشت اَرت

 رومندین

 رومندین = یارتا

 برگشتن نیازد ،یگمراه:  ارتداد

 ی)نادرست( =  ارتشتار ارتش

 ی= نظام یارتشدار

 : فراکشاندن ارتقا

 : دست به کار شدن ارتكاب

 ی: بزه کنش تیارتكاب جنا

 یشكسته بند:   Orthopedie یارتوپد

 اک، برماند، رِخن: مان ارث

 ی: برمان یارث

 یر: بازب ارجاع

 اوهی:  ارجاف

 کامروا اب،ی= شاد، ستوده کام، کام یارجست

خته وبر آن یآو ییکه آنرا ازجا یسمانیارجوحه : ر

چ، اوکجه، ینند وتاب خورند در هوا،تاب ، وادن پینش

 جنكلهوب، جنبلوک، جنبلود

 پله ه،ی،پا نهیز = نیاَرچ

 غشنگ بنده،یفر  = ارداد

 فرمند= باشكوه، واال،  اَردار

 كبوین اریبس یاهی= گ ردانیاردش رار،یاردش

 كایس ،ییچارتا ،ی: مرغاب اردک

 خز سرخ ای شمیابر كجوری:  اردن

 : بانه اردو

 : خواربار ارزاق

 )نادرست( = ارژن ارزن

 -سخت و استوار یبا چوب ی= درخت بادام کوه ارزن

 انیگلسرخ ۀریاز ت یدرختچه ا

 ن؟یترش ،نیسنگ آهك ،نیگی= سنگ ر ارژن

 تلسم ،یی= جادو ارژنگ

 یدشت ی= آهنگ ارژنه

 یسندروس = سرو کوه ارسا،

 : زراوند ایارسطولوخ

 مجمع محفل، انجمن، : مجلس، ارسن

 باکیب ر،ی= پهلوان، دلاَرشاک، ارشک ، اَرسن

 ذراع - ساعد ،از آرنج تا سر انگشتان = اَرَش

 یمانگریپ -یوامدار -ندانی= پا اَرشَخ

 یپادشاه = تخت ایاَرش

 خشكبار بدبو = اُرغ

 دختران یكجور بازی = اَرغُشتک

 دالور، جنگجو ر،ی= دل ارغند

 ازغونوخ(  ای)نادرست( : ازغنو)ازغونو  ارغنو

 سمند ز،یاسپ تند وت = ارغون

 دنینزاع کردن، نواستن، واکوش = دنیارغ

 : سود رساندن ارفاق
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ده و یکسِ  سرد وگرم روزگار را چش عرقه، = ارقه

 دهینادرست، گستاخ ودر

 آرام باران زشی= باران نرم و ر ارکاک

 : دست اندر کاران ارکان دولت

 ، نوازادی: همنواز ارکستر

 وخهی:  ارگاسم

 هافتی سازمان:  زهیارگان

 سازواره ارغونه، : سمیارگان

 ، اَرغونوار: انداموار کیارگان

 كبوین اریبس نیمانند دارچ ی=  چوب ارمال

 یخاکستر=  اَرَمكا

 سعادت؛ پرورنده = اِرمَگان

 = آرام، نرم ارمند

 رنگی= کربنات مس آب یگل ارمن سنگ،یارمن

 یان که اندر کشور آلبانییایازآر یره اینام ت = ارناوود

 وندیز

 توانا ر،یدل رومند،ی= ن اُرواد

 مكر له،یح آرزو، حسرت، شوکت، شكوه، = اَروَند

 ، دانارکیز -= باهوش شیار ،سیار

 یو توانگر یینگهبان دارا زدیا  = شوَنگیاَر

 : همچون لیاز قب

 داستیچنان که پ، اَز اَفتَش  : قرار معلوم از

 لُنگ(ر =بندشلوار)اِزا = اِزاربند

 رون کردنیب : پاک کردن، ازاله کردن

 رایز = یازآنرو

 : از دستۀ ازجملۀ

 خبر = اَزد

که از آن  یژد بادام کوه ژد درخت ارجنگ، ژد، = اُزدو

 افراشک پزند

 یدرخت و نگاهبان سرسبز زدی= ا ازروان

 ی: از دل راست م دلیازصم

 درخت ببرند. یآنچه از شاخه ها = ازغ اَزگ،

 ی، اَسَریآغاز ی: ب ازل

 پشک یرهای: ت ازالم

 اَسَر  ،آغاز ی: ب یازل

 شی: دندان ن ازم

 آوا خروش، آواز، = اَزمَل

 بینج - آقا، سرور، پانا:  ؟(ی)پهلو-(یازناور)گرج

 با پوست سخت و استوار ی= درخت یاَزوَر

 ن گونهی: به ا ن قراریاز

 رایز را،ی= از نرایاز

 = مُفصل * اَژاو

 كار،اژکهان، اژهانیکاهل وباطل مهمل ب = اژکان

 بزرگ و غشنگ یبا شاخه و برگها یاهی= گ اسارون

 آسال ن،یارچ بنداد، : اساس

 *  = مخلصانه، صادقانه  اَسالوسانه

 هیاک)عطر( مای: بو اسانس

 : شكستن اسائه

 : شِكَناندن اسائه

 انگازه ود،یگ : ابزار، اسباب

شهر کنار تاگ  نیا روانیدادگر انوش ۀ= ساخت بُر اسبان

 خسرَو)طاق کسرا(

 كجور درختی = اِسبَر

 = اسب چترنگ اسبرنگ

 دیکل ۀ= دندان اسبک
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 یكجور ماهی =ه اِسبِلَ

 غشنگ ی= پرنده ا اِسپرا

 : نراب دانه اسپرم

 کوچک ۀپرند كجوری=  اِسپرود

 باخرد ی= زن اسپنا

 زی: ناو کیاسپوتن

 سگنواز ،یسگدوست گاهیجا کی= به مان اسپهان

وسرسبز اندر خورگام و  یکوهستان ی= بخش اسپهبدان

 از سرداران آمارد یا ادماندهی

 مروزیغشنگ اندر ن ی= کوه ونهیاسپ

 نیزه گی: رنگ استامپ

 یخودسر دن،ی: برمخ استبداد

 یکه اندر هنگام بارندگ یابانی: کالک، رواد، ب استپ

 خشكد نیسبز شده و اندر هام

 یبهره کش ،ی: جهانخوار استثمار

 یناشده خواه -ی: دگرگون استحاله

 های: سنگربند استحكامات

 به جست ،یی: به جو استخاره

 : بُجول استخوان قاب

 شگرد:  یاستراتژ

 شگردکار *:  ستیاستراتژ

 وشهی، واگوشک، نیازی، گوشی: گوشسخن استراق سمع

 سنج: چرخش ک(یزیاستربوسكوب)ف

 یه: واپسد استرداد

 ، آب آوردهزی: خشكامار، برم استسقا

 یخواهیی: راهنما استصواب

 یكپارچگی:  استطراد

 ی: پشتگرم استظهار

  ی، مانند آوریی: مانندگو استعاره

 آماده بودن،)جربزه( ،یآمادگ : استعداد

 (یسلطانبی: ترافرازنده )ادییاستعال

 یخواهی، آگاهیپُرسیاستعالم: پَ

 یجهانخواه : استعمار

 یریفراگ : استغراق

 : بهرَه برداشتن  کردن استفاده

 دنی، وامدنیسیو، : پَرتافتن کردن استفراغ

 : پرسش  استفهام

 رهی: پذ استقبال

 : بازکاوِش استقرا

 یگردنكش ،ییخودنما ،یپندارخودبزرگ:  استكبار

 یسندگینوشتن خواستن، به نو ی: از کس استكتاب

 گماشتن

 : مشتوزدن استمنا

 : درنگ جستن استمهال

 pillarپاالر ستون، عماد، رکن، = اُستُن

 پناه بردن پشت دادن، ،ی: گواهمند استناد

، نهیزم افتن از آغاز ویباز : بازجستن، استنتاج

 الفندانش ،یبهره ور ،ییراززدا

 : تُلَنگ standby یاستندبا

 یبرفرو :  دم استنشاق

ده یکش ،یچیننگ داشتن، سرپ گم کردن، ی: پ استنكاف

 یخوددار، سرباززدن، شدن

 مگانی: برابران، زَمن استوا

 مضبوط ن،یام معتمد، = استوان

 = ناووس استودان

 : هنرگاه ویاستود
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 نیسُر کفل، = اُسته

 شی)پسدادن وام(، فرسایی: وام فرسا استهالک

 : به مزد گرفتن جاریاست

 ک منیر،چهل یس = ریاِست

 یخواهبازخواست ، کاوش ،گزارش ،ی: واپرس ضاحیاست

 ی: بازستان فایاست

 یدگی،  بازرسی، بازدادرسیری: از سرگ نافیاست

 (یدن)لجبازیزیست = دنیهیاست

 یباددست )برهان(،یهوده خواری: ب اسراف

 یآتش افروز-یزیجنگ انگ-ینرخسنج ر :اسعا

ر، یف غ، یدر دن،یکون خار : ناخن بدندان، اسف

 ، موژه (ی)پَژِنَگ یمانیپش

 : دروج اسفنج

 یفرسودگ-افكندن دن،ی: وژند اسقاط

 ، فرسودهناکارامد : یاسقاط

 از کدام، ((یوی)ن ی)از کجا دار یاز کو دار  = اسكُدار

 آرد کردن اسكردن =

 تكه گوشت = اِسكفه

 اسكلت : تَنُست *

 چاو : ارزبرگ ، اسكناس

ست یابزار = (رمیبده = یپرما ) عرب اسكنک، اسكنه،

 سوراخ کردن چوب  یدرودگران را برا

 : همرَوان اسكورت

 کردن ی: همرَو اسكورت کردن

 ،سُرشی:  برف سر یاسك

 غی= خار، ت (Av:skaiti)اسگر

 *pišgân شگانی: پ اسالف

 جیمارپ ی: اسك اساللوم

 نامننام، وچكبُ = اسم مصدر

برآن  چستیچ یایکنار در دهی= کوه سر برکش اَسنوند

 ده،یسربرکش کیآذرگشنسپ ، کوه سهند به مان ۀآتشكد

 تهشبرافرا

 شكم روش، سنخج خ،یر غ،ی: ر اسهال

 : ترشک دیاس

 فرازبسته ،یبند : گرفتار، ریاس

 (یمنی= چشم)اهر اَش

 : گوس اشاره

 : نمونه ونیاشانت

 زی: سرشار، لبر اشباع

 اهیس اریخاو -ی= تخم ماه لیاشپ اَشپَل،

 آب رساندن، افشاندن = اشپوختن

 کیبه مان هیلویاندر کهگ انی= شهر کهن هخامنش اشت

 استوار بام خانه یرهایت

 مچ پا = اشتالنگ

 رَمژَک ،زِفان:  اشتباه

 ییهمسو ،یند: همو اشتراک

 یکارگمار:  اشتغال،شغل

 یشگی: شكافتن، همر اشتقاق

 ه: وندساخت یاشتقاق

الم  زدن یالف پهلوان-به زور یزیگرفتن چ : اُشتُلُم

 شنگه، بانگ و آوا

 ی: خوارتار اشتها

 یخواستار ه،یبو ،ی: آرزومند اقیاشت

 که در زخم است یچرک = میاِشت

 یدورید ،ی: فرونگر شرافاِ

 (یساالران )آشورمِه، : مهان، بزرگمنشان اشراف
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 ی: اندرونتابناک اشراق

–سرزبان افكندن -آموزاندن-آگاهاندن ر :اشعا

 برآوردن یمو-ترساندن

 نهی=زوب اشغه

 (یاَرس)پهلو ژ،یژاب = اشک

 : بهانه گرفتن دنیتراش اشكال

 باز،باشه د :مانن یهر مرغ شكار = اِشكَره

 دد باشیچپش سپ یکه دست راست وپا یاسب = اِشكِل

چسباندن دو تكه چادر بكار  یکه برا یچوب = اِشكلک

 انگشتان بزهكار نهند یکه ال یچوب-رود

 مراش هراش، = اشكوفه، بشكوفه 

 درد ،یدشخوار = اشكَنک

 ، نردبامهی: پا échelle اِشِل

 باژگونه که بتن کنند. یجامه  = اَشن

 نوباوه نورس، = اَشَن

 گران ی= گوهرها اشنا

 یآب ورز = اَشناب

 ، نوبررس= غشنگ، نوبَ اشنگ

 یكنژادین ،ی: تبارمند اصالت

 یهست گوهر ،ی: خود گوهر اصالت ذات

 خود ی: از سو اصالتا

 ج، چّلکیکابل دسترس : انگشت نشان، اصبع

 : بُناگوش اصداغ

 غوشا،کمرا-ستورگاه : ستورخانه، اصطبل

 : همواژه اصطالح )کالم(

 دنیوشین : گوش دادن، اصغا

 و بهره هیو سود، سرما هیو فرعا : ما اصال

 ییآراشتن، بهارا بازتاش، كو کردن،ی: ن اصالح

 یسی: بهد اندک اصالح

 یسی: بازد نیادیبن اصالح

 یسی: بازنو هیاصالح

 گوهر گوهران ر :الجواهاصل

 یشه ایر ،یه ای: پا یاصول

 دار شهین، ری: نژاده، الد لیاص

 ی: افزون واژه، برافزودگ اضافه

 یوارفتگ:  اضمحالل

 دنیبه درازا کشان : دراز کردن، اطاله

 لنگرافكندن، بارافكندن : برآسودن، ا اتراقیاطراق 

 ین آگهین، سپسیپس از ا یآگه : یاطالع ثانو

 ستنیره نگری: خ اطماح نظر

 یگمانینان : بیاطم

 اندر سخن ی: فراخ اطناب

 ی، دستمردیاوری ،یریدستگ ه :اعان

 ینیانه گزی، میبرابر-پتمانش ،یكی: پتمان اعتدال

 یبهار ۀنی: تراز یاعتدال بهار

 آشكار کردن-چخ پتكارش، : اعتراض

، ییستای، بازایست کاریستادن، ای: از کار باز ا اعتصاب

 یکارهِل

 یزیخوراکپره، ینی: گرسنه نش اعتصاب غذا

 یزی: کارپره یکار اعتصاب

 نینش: کردان دشت فارس اعراب

 دن، هشدار دادنیوِکِنین وِدِش،ی: ن اعالم

 : بانگنامه هیاعالم

 Majestyبَغمیا ، نیمهتر : حضرتیاعل

 ی: زورآور زور اعمال

 ن(یادی( بنی)ها کیماناسب چاپارخانه) : چاپار، االغ
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 یب، دُروجستكی: فر اغفال

 ارج کردن، کوچک شمردن ی: ب اغماض

 که چوبش کهرباست ی= درخت رسیاَغ

 : درگشا اف اف

 یخودبرتر ،ییخودنما ،ینیب خود : افاده

 : بهبود، بخود آمدن افاقه

 شكافتن -= پاشاندن، پراکنده کردن  دنیاِفتال

 : دروغ بنداندن افترا

 كویش نیستا = افدِستا

 مه،خرگاهیخ = افراس

 فره بود: فرابود،  یافراط

 آراستن نت دادن،یز = دنیافرند

 -دنیچفس -دور انداختن -فشردن  = افژودن دن،یافژ

 بستن، سفت نگاه داشتن

 ؟(یافسار :=؟ فسار )عرب

 چُنانه؟)=جنابه وقمار با رهن وگرو( = افسانه

 *  (refrigeratorخچال )یاَفسَرَه بان = 

 : خاراگوش نیافسنت

 یبرون افكن:  یافشاگر

 باد دادن غله یابزار سه شاخه برا = انگشته افشون،

 درخشش د،یفروغ خورش  = دیافش

 ینیفرونش:  افول

 یهمگان رشیپذ، یهمگان نشكی: رو یاقبال عموم

 * : فراستدن اقتباس

 وستنیپ یبه کس، : همگام شدن اقتدا

 سخنواره شنهاد،ی: پ اقتراح

 ی، مانبُدی(، آبُریی)صرفه جوی: تراز دار اقتصاد

 (ی)کرد

 ینیوه چی: م اقتطاف

 کُناک، franâftanفرنافتن : فرَنامش، اقدام

 نقاط : سرتاسر اقصا

 ن مرزیدورتر : دورتر، یاقص

 ن، کشوری: سرزم اقنوم

 یریدست کم گ ،یآور ی: رو اکاره

 : شكمباره، پرخور اکال

 هیدبوی: پشه رَم، ب پتوسیاکال

 یاریراختی= غ اَکامه

 یرگیچ ،ی: زبردست اکاهه

 ی: نگونسار اکباب

 ساندنی: نو اکتتاب

 ییبُنجو ،ی: بَه بُنرَس اکتناب

 شیمای: پ الیاکت

 یهاد: م تیاکثر

 یی: اندرون آزما سمیونیاکسپرس

 اهیس یباید = اِکسون

 ای: هوازا ژنیاکس

 یی: هوازا ژنهیاکس

 پهناور و بزرگ کیخزر به مان یای= نام در اکفوده

 جام گل م،یهیسربرند گوهرنشانده، د، : زراب لیاکل

 ، شبدر زرد، ناخنکیالملک : شاه افسر، خاکش لیاکل

 شانی: کاسه درو یل شمالیاکل

 : کناره ها، پناهها اکناف

 صفحه سک،ی= د اکوچ

 ستم : بومسازگانیاکوس

 گروه: هم پیاک

 ی: روزن ران اکستروژن
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 کشندجزر  ر :اُگا

 : برابرخواها تهیاگال

 = وگرنه، واال اگرنه

 لیسه ۀ= ستار اَگَست

 : گندابرَوگاه اگو

 رانیا ی= نام کوچک آتشكده ها یاریاگ

 یشانه ا یداران با برگها الهیپ ۀاز دست ی= درخت اَالش

 نر و ماده جدا از هم غشنگ یو گلها

 کیپ -توکیمژده، ا ام،ی= پ اَالم

 یه پوتیقل حسره الملوک، كجور خوراک،ی = اُلبا

 ، کام ناکام: اگرچه البته

 پشت هم انداز، زرنگ متقلب، = اَلپَر

 چشمداشت طمع، د،یام = اَلچَخت

 مابرغنِ:  لكتروسكپا

 : برغارُبال الكترومگنت

 ک(ییا، درخشپار )نزهیرخشد:  الكترون

 رخشینا ،یبَرغیا: ن یویالكترونگات

 ، اختره= ستار اُلوا

 صبرزرد ار تلخ،یست بسیگَوَج = اَلوا

 : بغبانو الهه

 ی: بغشناس اتیاله

 فرجامی: ب هینها ریغ یال

 یتباه ۀیالفساد : ما ام

 ام. ام. اس: نگارک

 خورهی.اِس: پِاِم

 : پس چون امابعد

 شیزای: و امتحان کردن

 : بداشتن امتداد داشتن

 كدِشی:  امتزاج

 ی: پرشدن ، شكم پر امتالء

 غراچه لُكا، ،یز، غَرَک،گُهریار، هی: مك امرد

 امضا = خودنشانه *

 : دست رسا داشتن داشتن یات مادیامكان

 یسیآکنش، از بر نو دن،یآکن ساندن،یكته : نویامال، د

 یسینو، درستیسیگونو ،

 : وِردادن امالکردن

 منیا : درغال، امن

 : زنهارداران، ارمندان، پاسندگان، بابكان امنا

 ی، درغالزنهار ،یآسودگ ،یمیباَ : تیامن

 جابجا شونده، دست کارگان یها یی: دارا اموال منقول

 یروزیپ زدیا  = امه

 : ناوساالر رالبحریام

 ابانی: در رالبحر دویام

 اداری: در رالبحر سهیام

 اساالری: در کیرالبحر یام

 : گرودار نیام

 ی: خودخواه تیانان

 = بادنگان انب

 (نایواتنگش )پورس، ی، فراخیپادتنگ : انبساط

هم  یدن فراهم آوردن، رویهم چ یبرباال = انبودن

 انباشتن نهادن،

 د آمدنیپد دن، ظاهر شدن،یموجود گرد = دنیانبوس

 کردن یبو = دنییانبو

 ( = محوphر )یانب

 : به خود بستن انتحال

 * نمانی: گُز انتخابات
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 : کارورز انترن

 ینیاسباب چ:   Intrigueگیانتر

 شدن ینیشبیرفتن : پ انتظار

 * یچبانیانتظامات : س

 دنیپَرژَن، یسره سنج-ینیبه گز-: سره کردن انتقاد

 : ترابردن انتقال

 نمنشی: ک انتقامجو

 کردنراب یس دن =یانجال

 ل وتوقعیم خواهش، برجست، = انجخت

 نداری= برجستن، طمع داشتن، چ انجوختن انجُختن،

 کردن، ابرو و شكم، ترشروشدن ایبودن 

 مراجعت کردن دن =یانجك

 افسرانش تنجش، ،یبستناک د :انجما

ن و یده شدن پوست تن چی= درهم کش دنیانجوخ

 (یریپ میچافتن پوست چهره)به یچروک 

استره زدن در  ،دنیرون کشیب زکردن،یزریر = دنیانج

 حجامت

 سوراخ کردن ردن =یانج

 ز کردنیر-زهیزه ریر = نیانج

 رون رفتنیده، بیکش ینیب یگرداگرد رو = اَنچ

 دنیبی: ک انحراف

درتنگنا  -یساز ژهی، وی، اندرگنجیاندربند ر :انحصا

 افتادن

 ناک ژهی: و یانحصار

 ندییگرا یپست شدن، به پست ،یفرو بودگ:  انحطاط

 : کمانش, خمش انحنا

 : گَنگ انحنادار

 اندازور = مهندس

 دنی= کاهگل گرفتن،گل مال دنییاندا

 پناه کردن احتجاج کردن، دن =یاندخس

 اعمال کردن  = کار داشتن  اندر

 دستخوش اندر معرض : روبه رو با،

 اندرآکندن = اشغال کردن *

 یضرور  = تُلنگ سته،یاندربا

گوش نكردن، به کار نبستن، به  = افكندن یاندرته

 اوردنیحساب ن

 * اتی= محتو اندرداراک

 = مشاور اندرزبد

 * ی= وح اندرشنوانش

 = مضمون * اندرمان

 یاری= بس انده

اندودن، مغلق گفتن، از رو شک  دن،ی= افد دنیاند

 سخن گفتن

 : نامَه نِماindicateur كاتوریاند

 سی: نمانو سیكاتورنویاند

 بُلفَرخَج بَرخَچ، ب،یبد، مه زشت، ر =اَنَ

 کاروژ، هیکارما ه،یتوانما ه،یرومای: ن یانرژ

 افشانک ر :انژکتو

 ای: مش انسان

 ی: مردم تیانسان

 یهماهنگ ،ی: روان انسجام

 نِماامی: پ نینگ ماشیانسر

 = دسته، فرقه، گروه (یی)اوستاansa اَنسَه

 یسیخود نو : سخن پرداختن، انشا

 شاخه شاخه شدن ،یچند شاخگ : انشعاب

 ارانیمانیهمپ ر :انصا
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 یری: سامانپذ انضباط

 شدن كسانی، دنییتا ش،ی: آتا انطباق

 نگرها ر :انظا

 دادسر از،ی: فغ انعام

 خون یخون : لختگ انعقاد

 ی: بازگرا، بازتاب یانعكاس

 یجنگ ۀ: پرو انفال

 کسب کردن سود بردن، = انفختن

 یری، کنشپذیریسنه پذ ،یشرمندگ : شدن کار، انفعال

 ی: داده ورز کیانفورمات

 یبستناک : تنجش، انقباض

 زیفراخ:  انقالب

 یریلُگام پذ-یفروتن-یفرمانبردار-یرام د :ایانق

 وادنگ ،ییناخستو اَرَندان، ،یی)نه( گوی: ن انكار

 هایاست سرخرنگ کنار جو یاهی= گ انكُبار

 ادات)ادوات( = اَنگاز

 انگور از هم جدا شده یها = دانه انگرده

را با آن به هر جا که خواهند  لیسرکج که پ ی= آهن اَنگُژ

 -را هموار کنند یپهن که با آن زم یلیب -برند، کجک

 کیبار لهی، مآهن کج

 = اجاق انگِشتوانه

 آلودن انگندن =

 گردو -بدبو یی= انغوزه، دارو انگوژه

 = پرکردن، آکندن دنیانگ

 = مرحوم انوشكروان

 ریت ۀفرشت ر،یت ۀ= ستار انهوبا

 شی: دندان ن ابیان

 هرشَ ه= غشَ  اوباش

 دنیغنودن ودراز کش = دن)ن،س(یاوبان

 توفان = اوبرد

 ییشكوه و واال ،یبرتر ۀ= فرشت اوپرتات

 تیاوتار از سانسكر = اوتاد

 غش کردن و خفتن = دنیاوتان

 بسته ی= دژ، جا اَورا

 یسرو کوه  = اَورَس

 دارد كرنگین یکه چوب ی= درخت یاور

 ، رخنه تاهی: رخنه تاه یگامیاور

 برون : درازپوزه اوزن

 دنیافكندن، خجال مغلوب ساختن، = دنیاوژند

 چشمه ها ۀدارند -توانا -آرزو -آرمان د،یام س =او

 = طمع کردن اوساتدن

 عهی= ود اوستان

 سته تریده، شایانه، برگزیم ن،یانی: م اوسط

 مشاجره، مباحثه=  (ی)پهلواَوسكرد

که ابر و باران را برهفت  یافسانه ا ی= کوه نامیاوس

 کشور باراند

 یاهیگ ی= برهو  اوشنان

 رومندی= زبردست، ن اوغره

 بجامانده افتاده، ر،ینگیزم = اَوگار

 : زنهاره ماتومیاولت

آنرا  یچوب خوشه انگور که دانه ها = اورنگ اولِنج،

 اشندده بیچ

 انی: فرمانروا اولواالمر

 ینگی، نخستینی: برترگز تیاولو

 رومندی= سپاه سربازان ن )سرنداده(اومناته

 د داشتنیغنودن و ام = دنیانناو
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 داشتن دیام -= آسودن، خفتن دنیاَوَن

 س(ی: همسانه)تكد فورمیاون

 باجنگ افزار -دالور -تازش ش =رَیاَو

 زبون داشتن : خوارداشتن، اهانت

 درخت زبان گنجشک ر =اه

 یفرزام ،ی: سزاوار تیاهل

 دلداده، دلباخته دا،یش فته،ی= ش اهوار

 = دلبر، دلداده اهوَر

 نگاهبان تن و جان ۀ= فرشت اهورنَوَر

 گواش اهورامزدا دگان،یآفر یشوای= پ اهوکامه

 كهیکس یا  = ایاَ

 = ذکر کردن، اشاره کردن دنیاتیاَ

 : دست نشاندگان، مزدوران یادیا

 ری= تفس اردَهیاَ

 شبنم م شب،ینس = ازیاَ

 قالب حلقه، آرزو، = اسهیا

 اد آوردنیدن = به یاسیا

 = بت، غشنگ بکیا

 مژده د،ی= نو توکیا

 رفتنی: پذ جابیا

 : فرست جازیا

 یهنر ی: کوتاه جازحذفیا

 ی: آرمان ده الیا

 ت گرای: انگارگِرا،ذهن ستیده آلیا

 : انگارگان یده ئولوژیا

 باشد د،یشا ،یاند ضن،یا  = یدیاَ

 (یرایا = یعلت )پهلو انی= ب رایا

 ر؟یش ۀی= ما رایا

 ییرایكی: بهانه،و رادیا

که  رانیبلندآوازه وشكوهمند ا ۀ= نام آتشكد رانشاهیا

آن را به هند بردند و هنوز  انیرانیا ؛یپس از تازش تاز

 افروزان است

 مجادله کند/مباحثه = ندیروزیا ت،ینیچیرویا

 روزیپ زدیمنان : ا زدیا

 : همسان، همجا زوتوپیا

که به چند هزار سال رسد به  زدی= نام کهن  سیستاتیا

 توانا و استخواندار کیمان

 = توانا سوَنیا

 یدیاَ ،: هاس ضاًیا

 یی: دورجو غالیا

 مرزش چمانگان: یغریا

 = فاسد، مرتد فدهیا

 نیدهنده زم اریش ن،یآهن غهی= ت مریاَ

 میب ی: ب منیا

 = اکنون مهیا

 مهی= ا نیا

 تُراست نی= ا نتیا

 -را یزی= تباه کردن کرم چ دنیانج دن،ینجیا

 کردن شانیکردن، پر یزخم -شكافتن -ختنیانگ

 * نماپهرست:  ندکسیا

 راستهیآراسته وپ = وازیا

 نی= آهن، استخوان پوالد یواستیا

 = آراسته؟ دنیوریا

 یبه گمان افكن، یهدَ كیمان: دو هامیا

 یو ابهام : کژتاب هامیا

 نهی: و دهیا
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 یی: انگاره گرا سمیده آلیا

 ی: نگره ا کیده ئولوژیا

 = محكوم کردن راختنیا

 ی: لَخت ینرسیا

 ییخاکشو ل،ی، تسوelutriationسودن =  آب

 :  پَرَشک آب قنات

 دی: آب سپ دیآب مروار

 نه، شكربستهی: شكر آب نبات

 شرفتهی= پ آباد

 : بج قونیآبار

 فروغتاب، ه شكنی:  سا آباژور

 گرانبها ۀپارچ=  آبافت

 آبام = برج

 ستودن ن کردن،یتحس = دنیآبان

 آب انداخته و بد وهی= م آبخست

 آبداده آبدار، = ده)نادرست(یآبد

 پنهان کردن نهفتن، = آبِشتن

 : دماوندآب یآبعل

 مابی: س آبق

 طارم : سپهر ۀنیآبگ

 یوندهممزد :  آبونمان

 ه، هموند:  همبست آبونه

ندۀ )مطابق( دات)مورخه، یآتادات * )آتا:  تیآپ تود

 روزآمد،  خ( (یتار

 :  دستگاه، پخش رخشاره آپارات

 یوی: جداز دیآپارتا

 : سراچه، اپَرَک،کاشانه آپارتمان

 چشم و رو ی: ب یآپارت

 ( = آبسهی)کرمان آپاش

 افزونروده، زآماسیآو ، یزه تبسی: آو سیآپاند

 = گشاده، فراخ آپاوه

 دیندیپس ،ی: گوهرپرست آپتئور

 ینی: فرونش آپزمان

 نِوشتگی: پَ  لیآپست

 ی= پسگردن آپون

 : بزرگمرد یآتابا

 = استعداد هیآتاو

 انی: بندپا آتروپود

 اهی: زهرگ نیآتروپ

 : چادربند آتره

 ی: زغارچه، تخم جاروب، باکالغ اللیآتر

 : آتش همراه هیته آتش
 : تندخو، پرخاشگر مزاج یآتش

 : هوابار، پناد، هواسپهر، تَند، نَود جو آتمسفر،

 : شاهبرگ آتو

 از حد گذشتن  =  ستنیدن، فرایآجار

ن کردن، وررفتن، یمسخره کردن، توه = دنیآجر

 دنیمالعبه، جند

 کاشتن درخت وبرپا ساختن سنگ  = آجستن

 حلقه = آجک

 ندهیپسا ررس،ی: د آجل

 : تلخه رود یچایآج

شتر و یدرفش، نفروبردن،سوزن  = سوزن زدن، دنیآج

 دن سوزن و مانند آنیخالن یزیآن درچ مانند

 لرزه وتشنج = شیآج

 : شب چره، گاگا تنقل ل،یآج
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    چگردانه ی، پچ افزاریپ ر :آچا

 به طعام دادن  یوترش یچاشن = دنیآچار

 )چترنگ( شبستهی: ک آچمز

 : زابگر آچوق

 نیآک آکنه، انبارش، : حشو، آخال

 شامدیپ یسبب شدن برا = دنیآخان

 دن،یبر کش دن،یرون کشیب برآوردن، = آختن

 کیکوک کردن ونواختن آلت موز برافراشتن،

 : سرآخور یچ آخته

 انیبه پا نگاه،ییدست : پا آخر

 یافسردگ ،ی: کَرَخت آخعضه

 ستوربند چ،یخپی: م هیآخ

 یتوانگر ۀفرشت ،ینوی= پاداش م آدا

 : همنام آداش

 ژاژَک، آلوچ، ینجی: کَنگَرژَد، سغز، و، علک آدامس

 كوین نغز، خوب، مبارک، مون،یم = آدخ

 -ریشمش و زهی= خنجره، ن (آذرم، آشرمه ه،آترم )مرَ آدِ

و  «نیز» یدر اصل به معنا،  یجنگ افزارباستان

« ترمه» آن گریاست )شكل د «نینمد ز ایپارچه »

هم  «یندوزیز یژهیدرفش و» یاست( اما به معنا

 آمده است.

 : گرده کلن، زخغُلوه آدرنال

 یمش م :آد

 : بادامه بافت دیآدنوئ

 : شاهالله سیآدن

 *دروازه فوتبال = آده

 bibirunrav رونرویبی: ب کیاباتیآد

 شدَرمانیوی:  ن یاالجیآد

 رسم، بَز = نیآد

 آزما یی: شنوا ستیومتریآد

 : کلوچه یآذارق

 آتش پرنده ۀ= فرشت آذرشسب

 ناسوز ۀ= پنب  آذرشست

شه یاز ر آزوغه، انباربند، توشک، ،یخویپد : آذوقه

 ؟یهند یوکا ی، از آجآزوک

 = چُنان آذون

 ورمه زاب،ی: کوهه، خ یآذ

 رات کردن یخ = آراختن

 دنیبخش آسودن، = دنیآراخ

 بادام کینی: زم دیآراش

 = باغستان بزرگ و غشنگ بن آرام

 = آتش درخشان آربام

 آتش درخشنده و تابنده  = کیآرتاپ

 ز چاهی: خ نیآرتز

 : کالنرگ یآرت

 : افزارمند زانیآرت

 : نزار آرخ

 ختنیبرانگ = (یدن)سغدیآرخسان

 : فرمانبر آردل

 = جنگجو، رزمنده آرزمه

 گچ، کاهگل، چاروگ = آرزه

 جانور، مقعد منی= نش آرست

 : هالوک، مرگ موش کیآرسن

 = آتش فروزنده دیآرش

 نیخشمگ ص،یحر = هآرُغدَ

 نکی: زرف آرکگون
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 آزمون ش،یآزما  = آرما

 عقوبت کردن = دنیآرمان

 و با مهر كدلین -نیپاک آتش ۀشیاند ۀ= دارند آرمن

 آسه می: س چریآرم

 لگوشی: پ آرن

 دی= آتش جاو آرنوش

 ی: ماسه ز كولیآرن

 دنی= استدالل دنیآروز

 خوش یخو كو،یصفت ن = آرون

 كار بودنیسست وب = دنیآروند

 ی: قلب، کج آهنگ یتمیآر

 نهیک = کراهت، دشمن(araikaباستان ی)پارسغ یآر

 (ی: تک انجام )اسبدوان وهیآر

 نهیرخب انج،ی= انگوژه، رات آزا

 بی= نج آزاده

 سخن ی: آزاد انیب یآزاد

 پشودن دن،یباهك شكنجه، = آزار

 پنبه ی: کوه آزبست

 رنگ ،ی= غشنگ آزرد

 بتی= مص آزرنگ

 زی: شتابنده رستاخ آزفه

 یپاسخپرسش چهار  = آزمونه

 ابیدندان آس = آزو

 شهوت ،ی= ولع، هو یآزور

 = پرفوراژ آژدار

 غلبكن مشبک در، = آژگِن

 آزو، آزمند فیتصح =  آژو

 = آسوده، آرام، بردبار آژه

 = پرفوراتور آژه

 رجآ ایاز سنگ، گچ  نی= فرش زم انهیآژ

 agent ندهی= نما رانیآژ

 پوالد زکنندهی= ت نهیآژ

 ی: سفته باز وتاژیآژ

 : تكخال آس

 ابیآس نی= افزار پوالد افزون آس

 : خراس یعصار آس

 زرد رکنی= ز  اشاوشت ادشت،یاش آسادشت،

 انیبن ه،یپا = آسال

 ناسوزا ۀ: پنب آسبست

 : دردزدا نیریآسپ

 حضرت (،دیجناب)شخ = آستان

 از رفتن باز داشتن  = دنیآستان

 یی: پوست بخارا آستراکان

 نی: جوش لنیآست

 آماده کردن پرداختن وتمام کردن، = دنیآسغد

 نه * یگَجف:  آسفالت

 : درازکرم، کدودانه )کرم کدو( سیآسكار

 وسیاسقلب : )نام( وسیآسكلپ

 : تنگدم آسم

 چرند و پرند = سمانیآسمان و ر

 یزیخرد غر = آسن خرد

 رکشکی: ز آسندر

 : پزشک، اندوهگسار، دردمند یآس

 فروآمدن = دنیآس

 زهی: مشك یدیآس

 یراستگیپ -بیو ز وری= ز منیآس



68 

 

 تخم مرغ = نهیآس

 : ساختمان استوار هیآس

 آشور : هفتدانه آش

 (یتتماج)ترک  = سماغ آش

 نوبایقروت : پ آش

 هفت حبه : دانگو آش

 عیذب ماج=  آشام

 شوراندن، برهم زدن دن،یآشور  = آشُردن 

 رُفتک = آشغال

 = شلته آشغالدان

 آروغ = آشكهه

 گُربُز فتار،یفر ر،یشر = آشموغ

 سندهی= نو دهیآَشم

 = سابح آشناکن

 : نهادک آشوال

 سمی، آنارشیهرج ومرج طلب = ییآشوبگرا

 = گمنام، ناشناخته آشوغ

 یشاوندی: مهربان، بازوبند، خو آصره

 چادر خی: م هیآص

 امرسانی: پرده دار، پ یآغاج

قورت ، ن افكندنیی، به پادنیجنب = آغاردن ،دنیآغاران

 دادن

 / چترکی: سماروغ چمن قونیآغار

 فَلَخ، بَرمار، نوکواز = آغاز

 منشا اصل، = آغازه

 * نی= تدو خجانش ،یآغاشتار

 دنیدن، خَجیینایفراهم ساختن، چ = آغاشتن

 (: فالیاُغُر)ترک آغال،

 یودشمن یهویبرخاستن)ها یکس یبرو = دنیآغال

 کردن(

 یده وجایرود خشک که لوراب)تنداب( از آن بر = آغَر

 ستاده باشد.یآب ا یجا

 نازک ۀ= جام آغرده

 : بار و بنه آغروق

 دن یانجال پرکردن، = آغستن

 آکندن -ساندنیخ ن =آغند

 فُرشه، آغوز : روشه

خشم،  یاز رو ستنی= با گوش چشم نگر لیآغ آغول،

 چشم غره

 (یماری)ب یری: زبانگ یآفاز

 هیش از ربیپ = هنآفتابپ

 دیزمان طلوع خورش = تُنُکآفتاب

 چتر = ریآفتابگ

 : خودپژنگ آفتومات

 شیفر ،ی= فر نیآفر

 نشی: نش آفسمان

 و فروغ آن دی= خورش دیآفش

 گاهی: ته آفقه

 : اندررونده آفل

 : ناهمزمان نیآفال

 ی: برون آمدگ آفلرمان

 خزک : تاق آق

 سرور( ا،ی: آربان )ک آقا

 : مهپور آقازاده

 : پاسدار یآقاس

 دهی: اسپ آقبانو
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 : کبرکو نیلیق آقچه

 : سر شب آقشام

 دی: پلم، درخت ب یآقط

 کوچک : پلهام یآقط

 : برادر کالن آکا

 ی: کودن یپسیآکاتال

 : سرخدار، بالدر آکاژور

 : تپاهه آکام

 یی: اکنونگرا سمیآکتوال

 : گنده کُلن كوزیم نویآکت

 یابانیب یا وهی= م آکج

 ریخ گی = آکج

 محكم کردن بستن، = آکُستن

 یخوردگ دل بهم = آکماک

 انباشتن ،دادن یجا = دنیآکن

 لپهی: ب لدویآکوت

 آکورد : کارانه

 : شالله آکوردئون

 = غربال، چنبر غربال میآک

 : چِش ایآکاس

 : آوافشاره آکسان

] آخال،  یگسارش و دور افكنیآگار، آغال )اَکار( = ب

 خال، آشغال[یپ

 ینیچ شمی: سر آگارآگار

 فرشو = داشتن یآگاه

 گستردن ،ییبزرگ نما : سمانیآگراند

 سی: سنگ تند تیآگلماتول

 و پاها دستیب خورها،یفعل : توسر آالت

 زغال اَنگِشت، = آالس

 یشانه ا یداران با برگها الهیپ ۀریاز ت ی= درختان آالش

 پرگل

 آالگارسن : پسرانه

، آله یی؟(، فرکاکای)ازچه زبان: پانزوس آلباتروس

 ییایدر

 ی: زالتَن سمینیآلب

 : گوشه سنج، گوشه نگار نقالهآلت 

 نی: دِگرگُز ویآلترنات

 یناخواسته، افسوس ،ی: ابزار آلتن

 اوج یآلتو : سدا 

 رندهی: گ یآلچ

 ک آلدیكبار،یكجا،ی = آلد

 یالنیگ:  آلدر

 : رزدار، توسه دیآلده

 ی:  سُهندگ یآلرژ

 : زاکگونگان دیآلكالوئ

 سبک تند ز،یانگ ی: شاد آلگرو

 یدگروارگ :  Allotropyیآلوتروپ

 ی: چول آلودا

 ای: بِرونزا آلوزن

ابرو، ناز با چشم، خرامش  ۀ= نگاه با ناز، گوش آلوس

 چشم

 رای: سگپَ  آلوسن

 زنگ مکی: س نیآلوم

 مکی:  س ومینیآلوم

 : شبر زرد آلوئش

 بی= سنبل الط آله، آلک
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 یتبستناک، ابزار ژومند،یس ،کیگوهر:  یآل

 همجوش :  هم بسته، اژیآل

 = جفتک پراندن؟  ختنیآل

 دنیگناه کردن ولرز = دنیآل

 یزیاز چ یاندک خالصه، ارج، : رغ/مُآمَ 

 = گاواهن  آماج

 فرجامها دها،ی: سررس آماد

 : چواش آمارانتوس

که با گجستک  رانیکهن اندر اپاختر ا یا رهی= ت آمارد

مل اندر کوباند. نام آ نیو او را برزم دیالكساندر جنگ

 یپساوند لو( نام یدالفک )ب کوهاندرمازندران و امارلو 

 است رهیت نیاز ا

 نجامی: رنگ سیلیآمار

 : شتابه آمپر

 : آوندک آمپول

 گو ههی= بد گو آمده

 هاییتئاتر : تاالر گردهما یآمف

 : آدرسنگ بولیآمف

 گریاری:  آمل

 یپشتوانك ،ی: زنهار آمنا

 زمیپشته ه = هآمَنَ

 مانند باز و آله یان مرغان شكاریآش = آموت

 -عیترص -زاندنی= آمregister, record آمودن

 -آماده کردن -به سلک اندر آوردن -اندرنشاندن

 نخ کردن -پرکردن

 (یماریآب )ب اهی: س آموروز

 کی= رود کنار خوارزم اندر کالن خراسان به مان آمون

 وسرشار وپر زیلبر

 ، نُشادُر: نوشاهک اکیآمون

 نی: نوشاهك ومیآمون

 اختهی: تك بیآم

 ندهیراهبر، سرا شوا،ی= پ ژهیآم

 باد نیباد، چن دونی: ا نیآم

 آزبست <--پنبه  ی: کوه ناتیآم

 یناب، غشنگ ۀخرده باد ،ییرایگ ،ی= نمک غشنگ آن

 اریو بس یناگفتن

 شب ی: پاسها لیآناال

 : مرزنگوش سیآناآغال

 : پسگوارش سیآنابول

 ی: اندامشناس یآناتوم

 کرسا : خوتكا آناس

 : اوباره آناکوندا

 ی: کرکوزسنج قایآنالوط

 ی: نمودار آنالوگ

 ی: آناکاو زیآنال

 سیکاجود س،یکاجد س :آنانا

 رَخِش، آرامه انپرده،یم ش،ی: هو آنتراکت

 : اندرگاشته یآنتروپ

 سکی: تاگد سیآنتكل

 ه: برابرنه تز یآنت

 : سختار مونیآنت

 آهسته معتدل، م،ی: مال آندانت

 ینیب: اندرون یآندوسكوپ

 دونیا = چُنان، آنزمان  آندون

 یفرانسه ا ی: کاسن ویآند

 هیما ی: ز میآنز
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 : گلودرد نیآنژ

 دالرام زه،یدوش كزن،ی: ن آنسه

 مانی: چا آنفوالنزا

 : چنگر آنقوت

 = آنجا، آنست، آنزمان آنک

 ( : سربه سرای)اندر منگ آنكارته

 : گوش به زنگon call آنكال

 : تككوهه آنگستروم

 دانی= جاو آنمَن

 ی: رگفراخ سمیآنور

 : لرزپشه آنوفل

 شپردهی: پ آنونس

 fetchیآوردن، فرستادن برا = دنیآن

 : رنگزا نیلیآن

 آرزو د،ی= ام آوات

 بینص قسمت، نرم)دموز(، یآوا = آواخ

 = پاداش یآواژن

 = کمک (ی)پهلوهیآواک

 = رنگارنگ، غشنگ آوام

 پرداختش ی: پ آوانس

 = حرف آوانگاره

 خواب آلود شدن -= خفتن دنیآوان

 بینص قسمت، = آوخ

 قطعن نن،یقی = آور

 = هماورد، نبردگر نیآورد آوردا،

 سی: خوجد آوکادو

 آتش ۀ= کور آوه

 دن ی=خسته ومانده شدن، زوران دنیآو

 = آتش سیآو

 ، امامشوایپ = سهیآو

 آشكار دا،ی= هو شیآو

 ی= کاکوت شنیآو

 د داشتن، غنودنیام = ندنیآو

 = پوالد گوهردار آهار

 دهیکش آهختن، دن،یآهنج = آهته ده،یآهاز

 رومندی= دالور، استوار، ن آهنپود

 دیتجر انتزاع، ش =آهنج

 داریاستوار، پا = یآهنخا

 دهیمرغوب و پسند زیهر چ ر =آهو

 خردل = یآهور

 رون اوردنیب ییک جایدن واز ی=کش ختنیآه

 که زنان پوشند اهیس یپدام=  یاسیآ ،یازیآ

 ییایهواپو ،یهواجنب ،یوگانیهوان:  کینامیرودیآ

 یین پستایزم = شیآ

 مراد حاجت، = اپتیآ فت،یآ

 : آوابر فونیآ

 آتش ۀ= زبان ژکییآ

 بزرگ یقاعده همگان سنت، عت،یشر = نییآ

 دق : نزارنما ۀنییآ

 = کدو الب

 سرهم کردن، ساختن، بافتن = دنیرخم/پ/فب

 : دوستانه تیحسن ن با

 : دشمنانه تیسو ن با

 : با بهره، سود بخش با صرفه

 دی: با دل سپ ت خالصیبا ن

 طبقه، دسته -مرسوم -= درخور باب
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 دهیپسند : به دلخواه ، باب طبع، بر وفق مراد

 = بادران باباآدم

 یداش مشهد ،یلوط = باباشمل

 = خلنک یباباغور

 خ کبابیس = بابزن

ختن یاندر دهان ر یزیهبک دست چبا  = دنیكیباب

 وفرو بردن، کفلمه کردن

 دف ره،یدا = باتره

 : خَالب باتالق

 چی: سرپ باتلم

 سرشتگردون،سنگسرشت/گران: گران نیباتمك

 : گرانسنگ، گرانسرشت نیباتمك

 همزلف ق :باجنا

 راه نیوجوه/شقوق : به بهتر باحسن

 کاواک = باداّفت

 شمیله ابریپ = بادامه

 یو مهر انگشتر نی= نگ بادامه

 هیتهو - زییپا = زیبادب

 ری= راهگذرباد، تندباد، بادگ بادخن

 کشاورز م =بادرا

 زیاسب تندرو و ت -ج= ترن بادرنگ

 یکوه حانی= ر بادروگ

 : جان پاس گاردیباد

 نانخه نانوخه، = انیباد

 دربار فاتیتشر سی= رئ باربَد

 baryon ونی= بار بارپار

 * ونی= کام بارجنبند

 : کورسو بارقه

 = دانلود یبارکش

 : شمارکbaréme بارِم

 مسو، گندکی: آتش زا ،  باروت

 = اتفاقا، به هرحال یبار

 بازارنام = برند

 = حوالت کردن بازاندختن

 = کنترولر نیبازب

 سبز شهی= درختان هم بازدانگان

 یرا به گونه ا یرفرم )شكل ،یادی= اصالح بن یسیبازد

 بهتر کردن( یادیبن

 = مقاومت کردن دنیبازکش

ماند  یثابت که بر جا یمقدار -= توقف، درنگ بازمان
permanent 

 می= ترس یبازنگار

 دن واحاطه کردن یچیپ = بازوشتن

 * نالی= ترم ستسرایباز

 : کاربد سیرئ باس،

 = فالن بهمان ستار،یب باستار،

 گرز، دبوس = باسخان

 ازهی= خم باسُک

 یسنبل کار، یکارسرسر : یباسمه کار

 نی: لگنچه، سُر باسن

 مسازیپرده ساز، س -در ۀ= پرد باشام

 گل و بهار  یب ۀوی= م نیباشت

 (یكیکردن )تاج ی: زمانه ساز ط سازش کردنیباشرا

 از تاک زانیانگور آو ۀ= خوش باشنگ

 افهی، كاری: ب باطل

 بایدار، شكشتنی: خو تیباظرف

 پوست ریز هی= دژپ باغره
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 تیآدن ،یبَدرامه = آدنوپات باغره،

 خرما( كجوری نهیو لوز نهی)نان گوز فیقطا = لواغبا

 = متن بافمان

 یسُبُر نه،یه سای: س باقرقره

 باسمَر، ماشک کِرکِر، کوسک، : کالوسک، باقال

 ستاری: پا یباق

 زهیک، ترکی، تمه چه: خز یباکتر

 بالست، Maidenنه ی: ما باکره

 باشد ییبود وارغَنِ اوستاتواند  ره،یتب  : باالبان

 بام وجز آن یرچوبیت = باالر

 رزتراز، همبُ : باالنس

 : سخن کوتاه، به کوته سخن بالجمله

 = دخترغشنگ بالست

 دعاکردن ک گفتن،یتبر = بالستن، بالشتن

 هی= منم بالشده

 خودبخود ،ی: روند بالطبع

 : پزامنده بالغ

 اندرگوهر:  بالفطره

 : نهفته بالقوه

که از اندرون  وریز ای نیمیس ای ییطال ۀچی= در بالكانه

 و وارون آن نتوان دنیآن توان برون را د

 (یشاپوریش دُررَ)نیپ پالگانه، وانک،ی: ا بالكن

 : جشن رخپوشان بالماسكه

 فرجام ان،یپا : سرانجام، بالمآل

 یكبارگی كباره،ی:  بالمره

ترنجان)دانه =  هیبوالنگو، بالنگبو، بادرنگبو بالنگو،

 شراب(

 ل، ناشكکیزگ آزخ، = پالو بالو،

 زپریو ت یکوچک شكار ۀ= پرند بالوانه

 پرستو = هیبالوا

 : پَروشت ، نرم ، وشتن باله

 = کوس، نقاره بامرد

 یچینوارپ چ،ینوارپ : Bandageبانداژ 

 : سرچسبbandrole باندرول

 ی: بولون بانكه

 = ثروتمند بانوا

 : بازآنكه باوجودآنكه

  گُلیب کی= بخش اندر کهن خراسان به مان باورد

 ق سخن کردنیقبول وتصد = دنیباور

 سنگسرشت/گرانگران ر :باوقا

 = مالک؟ باوند

 ستنیکه نگر دیغشنگ به رنگ سپ ی= سنگ باهت

 دیافزا یدهد و خرم یبدان شاد

 : آشكار، روشن باهر

 ، چشمالن(دگی)ت دهید، = مردمک چشم باهک

 دنزرشكنجه کردن، کتک زدن، ک دن =یباهك

 ن کشت نشدهی: ناکشته، زم ریبا

 = واجب * شتناکیبا ناک،یبا

 = شدن ببودن

 لوس، ننر-نوزاد بچه، کودک، = ببه

ه دخول وخروج از ورق جواز، پروانه، نامه، = بِتِک

 ندیز گویپته ن کیمانن یشهر و به ا

 نهال ودرخت نونشانده، فرواده = کیبتكر

تهوع  -به خوراک نكردن لی= م دنیبتكند ،بتكندن

 داشتن

 : شفته بتون
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 نهیس : ایبَت

 : پَرژنه بحران

 : وشم، دمه، دفانه بخار

 تندر رعد، ز غرنده،یهرچ = بُختو

 دراز کردن = دنیبخج

 باهم اتفاق کردن = دنیریبخچ

 دنین غلتانییبلند به پا یخود را از جا = دنیزیبخچ

 دنیخر و پف، غناس = بخخست

 دنی= مصروع شدن، زارfling بخردن دن،یبُخر

 انیالصب

 فراهم آمده پژمرده، = بخس

 = خرامان، باناز، باکرشمه، ملوس بخسان

 دنیدر خواب سخن گفتن، خرخر کردن، خُر = بخستن

 کامال ،یبكل = بخكول

 ر)رعدوبرق(یدن بیغر = بُخنودن

  xvurdag: خوردگ بِخولُق

 م خم شدنیتعظ یبرا = دنیزیبخ

 لَچَر زُفت، کِنِس، : ژگور)سفله،دزد(، لیبخ

 یی، ناگاه گویی، زودگوی: خودآ بداهت

 پرده یب آشكارا، ،ی: بروشن بداهتا

 = ولخشان بدخشان

 هی= سو تغذ یبدخوار

 پرماه ر :بد

 : پسواز، پدرود بدرقه

 واریان دو دیسغ دار م یگذرگاه = بَدسَفج

 : راه نو گستردن بدعت 

 گردنكش: خودپسند،  بدعنق

 سبد پهن ل، یزنب = بدغنه

 زهین انگیبد ه،ین پای: برا ن مناسبتیبد

 ینابود ،یستین ،یدور = بذخشت

 ریخنجر وشمش ۀدست  = برازبان

 نشمندیب  ن،یژرفب شه،ی= بلنداند بَرازمان

 آشفتن = دنیبراش

 یآغاز شگرف /: خوش استهالل براعت

 تكه تكه، پاره پاره = براغ براغ

 مختلف متفاوت، = بَرافرود

 یگل-رنگارنگ  نیشمیابر ۀپارچسرخ،  اکندی=  برامن

 غشنگ

 ایان کردن در منگیز دن =یبران

 = درخشان براه

 دنیمسافرت کردن، فرستادن = روان = دنیبراه

 یی، رهایدگی، وارهیگناهی: ب برائت

 آماده شدن = دنیبَرباو

 = محافظ؟، حجام، جراح، سرتراش، هرزه گو بَربَر

 یی: بربرخو سمیبربر

 ادیر : آبستن فرناکِن بربط،

 = به عهده گرفتن * رفتنیبرپذ

 نفخ کردن = برتام کردن

از سرما و... درد کردن وشكافتن دست ولبها  دن =یبرتم

 و...

 نیافكندن برزم = دنیبرته

 : وَرده برج

 نگاهبان دانه ها ۀ= فرشت هیبرج

 به داد نهادن سخن ن :برحق شمردن سخ

 (یناپاک د،یپل )بد، بُلفَرخَج با،یزشت وناز =  بَرخَچ

 رشد کردن = دنیبرخنج
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 هبک دست را پر آب کردن = دنییبرخو

 * ضی= تبع ییگرایبرخ

 کردن اریکردن، اخت شهی= پ گرفتن بردست

 لغز، چُرمک، ستانیچ = بَردک

 کردن ریکردن = تبخ بردمه

 ، رَش، تُنبی= تپه و کوه و پشته و بلند بَردنگ

، یدن از کاریاز راه دور شدن ودست کش = دنیبرد

 دنیگواز

 ییبایارتفاع، قد، قامت ،ساقه، شكوه ، ز = بٌرز

 = جهان باال برزخ

 خوشباد، خُنُكا = بُرزِشت

 کنار آب آمو یدژ -= ناز وکرشمه بَرزَم

 درخت ۀ= شاخ بَرزه

 ننده و گروه اسوار و مردمیبرنش یبُرزَه = گروه اسبان ب

 چاه یواره ی=حلقه ود بُرزه

 یسمت فوقان ،یعال و =برس

 = امتروشن و گروش( یز وا) برروشنان برشان،

 * = تحمل کردن فتنیبرشك

 = الكترون برغپار

که با آن خاز را گشوده و  یاستوانه ا یچوب = بَرغوده

 یتخته حالج-وردنه پهن کنند،

 چنانكه : اگرکه، نكهیبرفرض ا

 دنییا خویس بر سنه نشستن یخ = برفروده

ابرنجک)صاعقه(، رخشه،  خَرفَک، اَرتَجک، ق :بر

 دَرَخش

 روژیزدن : ت برق

 پوشی: رو برقو

 : وخش، شِدا برکت

 شراره آتش، بلک = بَرک

 ا سوزاندنیپراکندن  = دنیبرکال

که دزدان به  یچوب-ده شدهته پژنگ سیعار = برکُته

 پژنگ به کار برند یجا

 = انتخاب کردن( دنیکردن )گز اری= اخت دنیبرگز

 نی:  فرالماس، فرابگ انیبرل

 ن ویکردن، باال کردن آست یط دن،ینورد = دنیبرمال

 پاچه تنبان

 شمی= ابر برمان

 هی: برپا برمبنا

 دنیدن، برمسیلمس = دنیبرمچ

 دیانتظار، ام ر =برم

 مترقب و مترصد بودن = برمرگرفتن

 و خواهش لیو م دیانتظار و ام و =بَرم

 ستور یوسبز علف = برموز

 هنده یست =متعصب، شتیبَرنا

 تعصب = یشتیبرنا

 : نمانام برند

 آبدار ریو خنجر وشمش غی= ت بَرَند

 نازک انی= پرن برندن

 برنز : مِفرَغ

 شانیکاله دراز درو ،ی: بَرَک برنَس

 نه پهلوی: س تیبرنش

 = پرند بَرَنگ

 قاچ-برندک، پشته ،تپه = بُرنگ

 حی( = شرح دادن، توض Barnegixtan) ختنیبرنگ

 (یجالل ه؛یدادن)فرهنگ پا

 نازک شمیغشنگ و ابر یبای= د بَرنو
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 نازک شمیابر = برنون

 اروس افروزند شیشاپیکه پ ی= آتش بروازه

 لیسب = بُروت

 : دفترک بروشور

شال که بر  ان بند،کمربند،یدستار، چكادبند، م = بُروفه

 ا کمر بندندیسر 

 = غشاء قلب دل ۀبرونشام

 ی= خارج المملكت یبِرونمرز

 ره، غالبیچ = ژندهیبرو

 : نخش برهان

 ر وتاثریتاث فعل وانفعال، رمتقابل،یتاث = برهمكنش

 کش واکش کردن تن، تن خود را  کشاندن = دنیبرهنز

 نیآذ ب،یز ور،یز ش،ی= آرا برهون

 ی: بومواره ا یبرّ

 آن نان پزند؛ ین که رویا سفالین یتابه گل = جنیبر

 زنیبر تنور، اجاق،

شدن رنگ از آتش،  ری= سوختن، متغ ستنیبر

 )آواره(دنیآوار

 : پارچه فروش بّزاز

 ن؟ی= کم بزخه

 بَزَغسَمه = جلبک

 ده و تر و تازهیبرس یخرما = بزغند

ن یکه در کنار بوته مو اندر زم یا چوبیشاخه  = بَزغه

 چد وگوالدیفرو کنند تا مو گرد آن پ

 بهادر : بشكول بزن

 مادرانیبو اه،یكجور گیبزنبر = 

 وپشم، دغدغه کردن یدن =کندن مویبز

 کیتار زرد:  بژ

 کردن، آشوب برپا کردن یتجاوز وتعد = بَژَرجستن

 عطردان -الهی= جام، پ (Av.bajina)ک ی، بَژبَژَک

ص بودن یحر نمودن، یچابك ن =دیبشكول دن،یبژکول

 در کارها

 یدردمند شت،یمع یتنگ ،یچارگیب ،ینامراد = یبِژند

 )نادرست( = پژواک بژوال

 نیار کردن زمیش = بساردن

 بارگاه وان،ی= صفه، ا بساره؟

 ه، دستگاه، سفرهی، سرمای: بوب، گستردن بساط

 مارمولک، کربسه = بسانک

 جفتن ل بودن،یما = دنییبسا

 = اغلب * بسبار

 آب سرد -= سست و نااستوار بِستار

 گرفتار-زکیکن بنده، = بستار

 یکوه یخوشبو اهی= گل تاگ خروس، گ بستان افروز

 = پندک بُسته

 ر ساختنیخم = بسخندن

 هی= مضروب ف بسشمر

 = مضروب بسشمرده

 دنیآماده کردن،سِنج ه کردن،یته دن =یبسغد

، کردن یپافشار ن =بَسوج، پژوژ، بشوز، بشوج کرد

 د کردنیتاک

 راالضالعیکث = ارپهلویبس

 ال اسپیکاکل،  = بُش

هر  -زندیر یکه به فرمان شاه بر سر کس یزر = ربِشا

 طالکوب و نغره کوب زیچ

 = نثار بشار

 پشته یناهموار، دارا نی= زم بُشانورد
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 سست، نااستوار ر =بِشتا

 دید آیجوش و تاول که بر تن پد = بشترم

 بَشخان = فروزان

 سوت، شُسِست = بشخو

 هی: مش بشر

 یکردن، زندانمنع کردن، بازداشتن، محصور  = بشردن

 کردن

 یانجیل، میحا = بشرش

 (یلورک، کَز، کمان فلخمش )حالج = بشرک

 كبویغشنگ و ن یاهی= گ بَشرَم

 تگرگ برف، شبنم، = بشک

ص یكل حریه یارو قویهش چست وچابک، = بشكول

 در کارها

 : چوب خُم بشكه

 دنیبرهم چسب ختن،یدر آو = دنیبَشَل

 سوکوار، ملول، ناگوار = بَشَم

 دیق ین، بَلغَندَر، بید یملحد، ب = بشم

 تابش وطراوت رخسار -آبرو  = بَشنج

 چهره واندام یلكه رو = بَشَنج

 دن = انجام دادن، اجرا کردنیبَشول

ده یجیدرمانده گشتن،گ برهم زدن، = دنیشولبِ

 نشستن

 ینشمندی: ب رتیبص

 یی، توانایی: داراک، دارا بضاعت

 اه(یبطباط : سرخ مَرو، هفت بند )گ

 : خانچه بطن

 کَمهوش اب،یریالنتقال : د یبطئ

 گانیسو فرامون،، ی: دور بُعد

 (6افزون بر  6:  6بعالوه  6) ی: برسر بعالوه

 دایرپی، دداریردی: کم/د دالعهدیبع

خورده شده مانند  یوه یم ی= به جا مانده  بَغاک 

 و ... یگالب

 همهمه، غوغا  = بُغراو

 نارسا دشخوار، = بُغرنج

 = معبد بغدان بغالن،

 = پوست، چرم بِغَند

 ی: ستم، گمراه یبغ

که هنگام سخن گفتن از دهان  یآب دهان، آب = بفج

 رون افتدیب

 اری= بس بَفخم

 سارَشک سارَخک، پشه، ق :ب

 وشی: برز (بقا)ابقا

 بنكدار کاله فروش، ل :بقا

 ریفه، سارُغ، جامه بند،  پتی: نافه، ل بقچه

 پوکراتی: ه بقراط

 گرهای: آند هیبق

 نیسفال انیقل كجوری -= تنگ بُک

 جنگل -زگاهیگر -یاردشتی= خ بَک

 بُنكَران گ،یته د ن =بُكرا

 ناتلخ و گوارا مویترنج و ل انیم یا وهی= م ییبكرا

که با آن  یگریچوب رزش وهرچوب دراز د = بَگَم

 انجام دهند یکار

 ی= شرابساز یگریبَگن

 ی= جفت و همباز بَل

 جَشک:  بال

 سرگردان، ی: دل اندروا فیبالتكل
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 است یدرخت ۀویزنان، م وریو ز هیرایپ ر =بالدُ

 رآبداری، شمشپالک، بالک = پوالد گوهردار بالرک،

 بازگشتی: ب )وام( بالعوض

 گانی: را بالعوض

 vyâkaranaاز  ی)پهلواکَرَنیاَب  : بالغت

 (تیسانسكر

 در سخن یی: رسا بالغت

 ری: پندناپذ بالمتعظ

 داوندهیبالمنازع : ب

 ه فروش = کهنفروشیبال

 مرغ سحر ، واف ، بوبرد، : شباهنگ، بیعندل بلبل،

 شارکمرغ باغ ،  ،هزارآواهزاردستان، 

 سدا و آواز جام باده، زی: آبر بلبله

 باده ۀالی= جام و پ بُلتوک

 (،ولج ج،یترو)جیورد شک،ی: ورت یسَلوَ ، نیبلدرچ

، کرجفو، (سامان) نهکَرَک، بَدبَدَ، سما ،وُشم اوشوم،

  کلجه، جرجغوک، کرداک

 ن، بابزنیخ آهنیس = پلشک بلسک، بلستک،

 : بُنگُش، اوبارش بلع

 فتنه آشوب، ار،یبس یشور وغوغا = بُلغاک

 گش - نهیو س ینی: خلط ب بلغم

 فراهم آمده ، آورده ده،یالفنج هم نهاده، یباال = بُلغنده

 کردن و اندوزاندن= جمع  بَلفختن

 ه، گردهیکل = بُلک

 غواص، شناگر = بلک خور

دنش مردم را یکه د زشگفت وطرفهیهرچ = بُلكُنجَک

 به خنده آورد.

انه آن یپهن اندر ترازو که اندر م یله توپالیم = بُلَک

 نیدارد، شاه یزبانه ترازو جا

است که از آن رنگ زرد الفندانند،  یاهیگ = بلم

 زعفران کاذب زردک،گل رنگ،

 ش انبوه ودرازیر-ش درازیمردم ر = بَلمه

 : با منش،دست و دل باز بلند طبع

 : چارباغ بلوار

 رف، تاکچه = بَلوار

 (؟ی)شام انی= سند بلوت

 = به رنگ چندن رنگیبلوت

 زمج مَها، نه،ی: آبگ بلور

 : بهرور، بهروج بلورکبود

 بَرو = بلوت، مازو، بلوط

 : پزاوش بلوغ

 ؟ ی= توپ ته بلوف

 زبان: گشاده غیبل

 است ییدارو  = لهیبل

 کندذهن وکودن = دیبل

 درشت ی: آوا بم

 رهمان دم، به همان دم: د بمجرد

 : کم کم، آرام آرام بمرور

 : فرا خور یبمقتض

 غروب کردن آفتاب =  دنیبمنك

 اندوه، رنج، آزار  = بمنگ

 رُخنهبها:  بُن

 = ساقه بَن

 لیزاو: گلكار، رازک،  بنّا

 هیپانی: برا نیبنابرا



59 

 

 = دمل بزرگ بُناور

 یدن به جایاز بن درخت که پس از بر یبخش = بناوک

 ماند

ده، یت غزل، قصین بیواپس-زیت هرچیغا = بُناوه

 مطلع

 سپاه، لشكر = بُنبان

 زاهگ اِلِمان، مولفه، عنصر، = پارنبُ

 )نادرست( = از بندوَرغ، سد بندروغ

 و خراج (قرارداد)باج  = بندوبست

 رخنه یبسته بند ۀ= سنج لیبند

 = تكمه مهیبند

 : برنما بنر

 * نهینفت  ن :یبنز

 = نقش، اثر بُنک

ده توده ساخته خرمن گندم وجو ، کاه یغله درو = بُنو

 بنوه ومانند آن،

  یکشاورز ینگاهبان خرمن، نگاهدارنده  = بَنوان

 ماش = اهیبنوس

 زود بشتاب،ز =هرگ-ضایا ز،ین = زیبن

و گل انداختن مهوشان هنگام باده  ی= سرخ کیبَن

 ینوش

 رویتوان، ن-: سرشت هیبن

 منی: آماس نش ریبواس

 چکی: پ نیبوب

 : خانه مد کیبوت

 = تكبر وغرور بَوج

که  یکس دهد، یکه خرمن را باد م یکس = کمدار بوجار،

 کارش پاک کردن غله ودانه هاست با غربال

 = وقار، شوکت بَوچ

 محقق الوقوع، هست شونده، انجام شونده = وَداربُ

 چهیز، بنیشری:  پ بودجه

 هویغشنگ مانند ت یپرنده ا  = بودَنه

 یمندش: دار یبورژواز

 : بهابازار بورس

 ریگ نهی: هز هیبورس

 كبوین اریبس ی= رستن بورنگ

 یاره بازکارمندان، او ی: فرمانساالر یبوروکراس

 پوریبوق، ش = یبور

 و غشنگ شیپرگرا یاهی= گ بوزمند

 درست شده از آرد برنج و ارزن ۀباد -درخت ۀ= تن بوزه

 = گرداب بَوژ

 کروفر ،ییخودنما = بَوش

 = وجود بَوشن

 اهدانهیس = بوغنج

 جا ینی: چ بوفه

 یبور = بوق شكارگران

  رنار، کَی: نف( ی)ترکبُرغو، بوق

 ل: شَوا بوقلمون

وماننده ر یهم زدن دوغ و ش یبرا یابزار = بوقه غُچ

 رزنه، کولینها؛ شیا

 ولعل یعس -= بودکه و باشد ومگر بوک

 اعور ۀ: رود بوکان

 اعور یکور، روده  یبوکان = روده 

 نامه: گزارش بولتن

 = مجمر سوزیبو

 ه، به کرکوزی: برپا به استناد
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 یخوشدلبه نا ،یری: به ناگز به اکراه

 اه کَبَریوه گیم = به انبرود

 یاز پ احترام،به  به خاطر، = به پاس

 یانی: دست کافتن، پااندرم دخالت کردن یزیبه چ

 دنیهنجار : normalizeدرآوردن یبه حالت عاد

 : به باور به زعم

 = عالرغم ۀزیست به

 : درست، هممانند، راست نهیع به

 قول معروف : آشنا سخن آن که به

 اریبه مراتب : بس

 ی: به سزامند یمقتض به

 ستهیشا ۀ: به گون ینحو مقتض به

 * : اندکْ بار  به ندرت 

 باندنینهادن = منحرف کردن، ک كسوی به

 و بافته از همتایغشنگ و ب اری= انبوب بس بهارستان

که نمودار بهار بود و به فرمان عمرو  نیزر ینگاره ها

 شد و به تاراج رفت پاره پاره  یتاز یعثمان و عل

بهتر  ۀرا به گون ی= اصالح اندک )شكل یسیبهد

 اندراوردن(

 سرخ اکندی=  بهرامن

  دمشکینازک، ب ۀجام شم،ی= ابر بهرامه

 rent= بهره مالكانه، حق االرض بهرجه

 بهره بها = اجرت المثل

 یتجز تیقابل م،یتقس تی= قابل رشیپذ بهره

 : همچون عنوانِبه

 ده، تشکیجمع و جور و درچ = بهوشک

 ناوندی= رزم افزار، ز زیبه

 از اندازه شتری: ب هیرو یب

 نهی: شب مانده ،کهن، شب اتیب

 نهایار و مانند ایبته خربزه و خ = ارهیب

 فرود آمدن ی= جا گاه یاویب

 = خرفستر پشمخور بیب

 : خان، بند، وچستشت تیب

 : گَنگ دژ هُخت تُ المَقدِسیبَ

 ، خام دستی: خام کار تجربهیب

 كسان انگار، باد پروا، ِستدّکی:  تفاوتیب

 = ژفک چشم، آماس چشم جیب

 کهربا = جادهیب

 دیجهت نما یب = م سهدیچیب

 ستاره زهره = ، بَغدختدختیبَ

 ، فراساوندیماندگا: زودگذر، ن دوامیب

 رعدوبرق = ریب

 خرکره،قاطر،استر-رویشترجوان پرن = سُراکیب

 ، اجباریف، ناچاریتكل  = سكفتیب

 : پختک تیسكویب

 یمادَر ، ی)برهان(، بَرّانخته، کانا ینافره د :سوایب

 hyperon=  شپاریب

 دیسخت وشد ک =شكَفت، استهمیب

 ردیگ یان انگشتها جاین که اندر میبند نال = شوکیب

 ک بختی: کور ستاره ، تار طالعیب

 كسویی: ب طرفیب

 هیگنجایب بردبار،: نا تیظرفیب

 یسوهش ی: ب یعاطفگیب

 شبهای: پ اربان، کربون ارمون، ، عانهیب

 هنری: ب عُرضهیب

 تفشه، پُلُكه، پلكن، طعنه سرزنش، = غاریبَ
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 آب را به دهان گرفته وتف کردن و پراندن = دنیكیب

 چی: موپ یگودیب

 : ترازنامه النیب

 : بَرنما )فرهنگستان( لبوردیب

 خورهی.اِس : پاِم یماریب

، ی، فراکشوری،فرابوم ی، جهانیهانی: ک ین المللیب

 یجهان کشور

 شود دهیکه هنگام مكاشفه د یزیچ نش،ی= ب نابیب

 چهیروزنه، در = ناسگیب

 دادار ۀداد کیبه مان ییدرماندَهِ اهورا ۀوی= م ناکیب

 )آله( نیبلند شاه ۀانی= آش نالودیب

 سخن دادن،قبول عرض کردنپاد = دنیوازیبَ

 استعفا دادن وستن =یب

 -اعتمادکردن -داشتنیام = confideدنیولیبُ

 مالحضه کردن

 انیو خدا كوین گاهی= جا (هقی)بهگیبَ

ر و ماننده آن یش یکف ماننده که رو یچرب = اکیبَ

 الفنجد

 دادن یدادن = آرامش و دلدار یبَژمانیب

 ناکیزاری، گهولش ِ بالبدل : بدتر از آن بئس

ر ایر و زبر و شین را زیکه با آن خاک زم یسک = ابزاریب

 آماج کنند،

 Madam{ییكا }اوستایریی: نا گمیب

 نمای: آگه لبوردیب

 یو خرم یكوبیپا -یو سرمست ی= شاد یپابت

 = پروانه papilion(ی)مازندرانیپاپِل

 غشنگ ی= پرنده ا پاپون

 ی: بَرد روسیپاپ

 : مردمشمار، تنشمار شنیولیپاپ

 کاسه بزرگ له،یپات = pot هیباد ه،یباط پات،

 زایماری= ب پاتوژن

 مَکیپادَرَفش، نش ،: گردگاه پاتوق

 كجور پرنده(یالتنوط، چگک) = پاتون

 * = قابلمه انچهیت گچه،ید لچه،یپات

 : سُرِش ناژیپات

 کفش * پوش،ی= پا پاجامه

 بول ط،ی= نجاست، غا هیپاچا

 )نادرست( = پاچپله لهیپاچ

 (یده)پاخسر، پاخمویآشفته وژول = پاخ پاخ

 د،گماقچ = دارپا

 تیرع =، پاترم پادرَم

 anticline سی= تاگد بیپادش نه،یپادکژ

 انتی= کنتراوار پادگرد

 = چمن و چرشگاه پاده

 contrast= تناقض  ییستایپاد

 رکیت = ریپاد

 نهینه،کوتاه دستیش دستی: پ paraphe پاراف

 :  مومک نیپاراف

 فراز(-وجكبار )وجک  : پرانگار، پاراگراف

 یهمسو ،هی:  همسو پارالل

 : پراسنجه پارامتر

 ریتج واره،ید نه ،یپرد : paraventپاراوان

 یهمانی:  م یپارت

 : هواخواه،گوند زانیپارت

 وارکی: د شنیپارت

 : پالکارد نوشتَهپارچَه
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 یوه دار نهند تا از گرانیر درخت میکه ز یچوب = پاردو

 بار نشكند، داربست

 زیپرد، سیپرد ،پارکِ)بچه( : مانک، باغ بزرگ

 چوببُبفرش، : چوب پارکت

 : دادسرا پارکه

 بارو ز،ی= کندک، خاکر نیپارگ

 پاراو = کم پارَو،

 خرم و سرسبز و آباد ی= جا ابیپار

 قابله = ژم، پازاچ

 شیخط ر = یپازلف

 ری)نادرست( = پاد ریپاز

 از شب یبهر = رهیپاز

 = پاچنگ، کفش پاژنگ

 ؟     پاساخت

 : پالِشته زهیپاستور

 )نادرست( = تاسه پاسه

محافظت  انت،یص=  control oneselfداشتن پاسه

 کردن

 دخانی، شی،مهتابی: باغک، درگاه ویپاس

 انگور ۀ= خوش پاشنگ

آماسد، هر گونه  یکه بر سنهشِ آن پا ییماریپاغُر = ب

 آماس و دمل

 = بهداشت * یپاکورز

 pan/t/o= تمام  پال

 اسب  =پاال

 درخت تنومند و ستون بزرگ ر =پاال

 = پالس پاالس

 : واگوش (ی)ترکپاالس

 عات پنبهیرکاغذ ازضایخم:  پالپ

 : تخته سكو * پالت

 آبافت چوخا، پوش،لباده ، باال : پالتو

 : تپ پالس

 کی)نادرست( = پال پالنگ

 pantoscope= تمامنما  پالنما

 / بالوس = کافورپالوس

 سمانی= کمند و ر پالهنگ

 دن = احساس کردنیپال

 بسته ودرمانده یپا = پامَس

 کیبتكر نهال )خرما(  = پانُج

 ماهمان : مانسرا ، ونیپانس

 خوبگوشت، کُمكُلن ه :پانكراس، لوزالمعد

 سراسرنما ،همه نما س،یراندکَ:  پانوراما

 شكری= شكربرگ، ن دیپان

 * = عصا پاواره

 هی: کوشک، سرا pavillonونیپاو

 وریش ،زیه ،آرایرایپ = وَنیپا

 دیشۀ درخت برویتازه که از ر یشاخه ا = جوشیپا

 بز و پشم ی= مو پت

 هی= عل پتار

 : شَخارک میپتاس

 یتانش : کاراک، لیپتانس

 دست یورهایدستبند طال ونغره، ز ر =پَتَ

 ( = برۀ کوچکphپَتروچک )

 مس و سرب ۀتال = همبست ،یپتر پتروف

 ی= رقص پرهون پتره

 تاک، سغ ، ازج = پتگاه
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 یو اندوه ونگران یقراریتاسه و ب = پتول

 مخالف ،یدشمن = patiyaarakارهیپت

 ایر ،ی= سالوس ویپَج

 = بوسه، ماچ یپَچ

-= پژمردن از اندوه و تبسش dwindleدنیپخس

 رفتن لیتحل -دنیترنج

 ا کف پایربغل هبک یدن زیخار = پخلوچه

 غرب بار،ی= درخت ب پد

 پدرزه، زله -= حصه، بهره پدمه

 پدوارش = کشف

 پدوارنده = کاشف

 = کشف کردن دنیپدوار

 منگاهینش = پَدواز

 کار یری= از سرگ ساریپد

 دی= تهد  ستیپد

 تی= قابل ییرایپذ

پخچ،  ده،یشهل شان شده،یپر افشانده، = دهیپراش

 پراکنده

 ییکارکردگرا، ی: ورزگرو سمیپراگمات

 : وَرزگِرَوانه کیپراگمات

 (یپرواز، جوجه )خراسان ۀآماد ۀ= پرند پرانچه

 paradigmپتمون = سرمشق، نمونه  پرانمون،

 parallax= اختالف منظر  ییپَراوردا

 ، تكچهره: رخساره لیشما پرتره،

 یوسكوپی= راد ینیپرتوب

 کاسه سر یوند استخوانهایپ یجا = پَرچک

 دنیراندن ،دفع کردن، فاپنام = دنیپَرچ

 ریشمش  = پَرَخش

 و ته جامه و رخنه ی= ال پَرد

 فارغ شدن،تمام شدن = پردختن

  ، دارزندیکه گناهكاران را بدان آو ی= چوب پردو

 پاردو

از سخن بازماندن، مغلوب شدن اندر  = پُرده شدن

 مباحثه

 باده ۀماده )نادرست( = پرد پرده

= آنچه از آرد ونمک و شكر و جز آن به نوک  پِرزه

 اندک، کم تینها -انگشت ابهام وسبابه توان گرفتن

 درون،پرکردن چاه از سنگ،بستن چاه از  = دنیپُرز

 ر کردنیتعم

 ستنیو گر هی= گر پَرژک

 میمجلس ختم وترح = پُرسه

 = رزمجو پرشنته

 = کبوترخانه یپَرش

 برباد دادن = دنیپرش

 : پرفرزند پرعائله

 خشن درشت وناهموار، با،یزشت ناز = پرغونه

 لیسه ۀ= ستار پرک

 درخت راستنی= پ پرکاوش

 كرنگیغشنگ و ن اریبس یپرنده ا  = ادیپَرَکس

 یه وچربیپ یبو = پِرک

 ورد، خرمن ماهیهاله، شا = پرگاره

 = کوشش پرگاس

نه، پهرو، الخه، وُژنگ، دارِشت، یگژنه ،پ = پرگاله

 پاره، لخت،حصه-وصله

 بودن وسانی= پ پَرگَر

 طوق گوهر نشان = پرگر
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 = افراط * ییپرگرا

 ژکس، هرگز حاشا، پناه بر خدا، = پرگست

 pariییاز اوستا التیا ه،یناح بلوک، = پرگند

khanaکه از آن مال ند یرا گو ینیزم رامون کندن،یپ

 وخراج ستانند

 ییا جایخوشبو که بر مرده  ینه، ماتكیپرگ = پَرگنه

 پراکنند

 ( = پرده، جامۀ بلندphپرگودا )؟( )

 یآبز ۀپرند  = پرال

 : توانفرسا پرمشقت

 یشو: بنفشک، زخم پرمنگنات

 اندر کارها ی= اژکهان پرمه

 بنداب = پَرَن

 روز ید-یشن،سابقیپ = (Paranaباستان یپرن)پارس

 شمیابر -از درخت ی= گونه ا پرند

 گوهردار ریوشمش غی= ت پرنداور

 شبی= پرندوار، پر پرندوش

 = شانَه بَسَر امیپ ۀپرند

 روزهی= ف نهیپرنگ

 یخانه تابستان = پرواره

 = دارج پروازکن

 = مخاطب * شنومند پروامند،

 ایمد و جزر در = پروآبجر

 ده سانی: سپ دیپروتئ

 نهیشزیپ ده بار،ی: سپ نیپروتئ

 کردن یبسته بند = دنیپرورند

رون آمده یخانه ب یه بان ومانند آن که از بنایسا = پروز

 ر، منجوه، نرفارزیباشد، قابول، منج

 : فروغ افكن،فراتاب پروژکتور

 شاب راهیپ ی: بستگ پروستات

 محاصره کردن = پروستن

 مرخین ی: نما لیپروفا

 رُخنهشی: پ proformaپروفرما

 درخشان  = پِروک

 ختنالف یدور کس = پره بستن

 ماریژه بیخوراک و = زانهیپره

 شبح، شِما = بیپره

 = کبوتر غشنگ ایپر

 ق ومناسب بودنیال = دنیپر

 غشنگ با بال زرد یپرنده ا  = ساخیپر

 نی: فراب سكوپیپر

 دل ۀ: پرد كاردیپر

 کوره = پزاوه

 = مطب * پزشكخانه

 ماله = پَزَن

 پست و بلند نیزم  = پَژ

 یسرسخت ،ییپابرجا ،ی= استوار پژاوند

 یزاری، بیریپَژمان = س

 كبویو ن یابانیو خودرو و ب یاهی= گ پژند

 نزول کردن = پَژود کردن

 درست است  ژولش-=   پژولش

 زبون -شی= گدا، درو پَژوم

که اندر پس در گذارند تا باز نگردد  یچوب = پژوند

 وث باشدین ودیگواژه از مردم پس در نش

 epilepsy= صرع  یافت پس
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گشاد کردن کفش اندر پس  یکه برا یآهن = پس آهنگ

 آن گذارند

 بند شلوار یجا = پسا

 شبیاز د شی= سه شب پ شبیپسانپر

 از پار شی= سه سال پ رارسالیپسانپ

 فردا =  دو روز پس از پسانفردا

 کردن یاریآب = دنیپسان

 گاهیاری مارگاه،ی: ت یپُست امداد

 گذاشتن : فرسته نهادن پست

 )نادرست( = فراخواندن پسخواندن

 metazone= متازون  اختهیجانورپر ،یپسز

 ست، پشت سریکه کس اندر آن ن ییجا = پَسَله

 شمردن[ pas+mar] هیعل ی= مدع (ی)پهلوپسمار

 جوش سرخ و کوچک = پش

 نانیاطم قول شرف، = پَشت

 ار و مددکاری = پشتگان

 هودهیب هرزه، ،کیمانی=ب پُشتلنگ

 یکوله پشت = پشتواره

ا به یرخنه کردن به انگشت وناخن  = دنیپشكل

 دنیدر دن، شكافتن،یخراش ر،یا تیسرکارد 

 وان،یبارگاه، ا ،یتابستان یسرا = بجكم بشكم، پَشكَم،

 بَهو، پرواره صفه،

 لَم)دلر(یدَ -افتاده پس = پَشلنگ

 چكاد کوه رکالت ب = پِشلنگ

 که از درخت افتد یی= خرما پشموک 

 دنی= تراو دنیپشنج

 دنیدن، زیدن، زرمیبانگ = پشودن

 نیفر= ن پُشور

 دنییش مسلح وآماده شدن، = دنیجیپش

 = درجه، پله پَغنه

 گوناگون یهایدنی( = خوارکها و نوشیپفتال )کرمان

 نرده -= پتک پَكوک

 = زن نارپستان پگ

 رک، پاالر، پَلبار، پلباره، پلوریستون، ت = پَل

 ن الدولهیچ امیپ ر =پَالخو

 شناگاه، فُرش ابار،ی: در پالژ

 سانممو نگ = قالب( ،پَنگه )تَپَر، تَیسپذی: د کیپالست

 : خونآبه پالسما

 : پَلمَک پالک

د نه چنانكه یستن نه بدان سان که بایز = دنیپَلَك

ه رفتن چنانك یا با سستیزان یافتان وخ-استخواسته 

 آهسته وآرام رفتن یا کودکیمار یب

 = خاک پَلم

 : مهروموم پُلُمپ

 یشی: چنداند (استی)س سمیپلورال

 یفتن به چاپلوسیفر س =پُلو

 مانند شتر  یانین و پشگل چهارپایسَرگ = پلوک

 مرز ،یکشاورز نیزم رامونیپ ی= پلوان، بلند پُلوَن

 ینارتاری، ویی،کشور آراییجهان آرا:  کیتیپل

ه ب شی( = کنش مرغ که خاک را با بالهای)سناباد دنیپَل

 افتنیهم زند تا دانه 

 دنیخز-دنی= پال دنیپَل

 چهیسر شاهمرغ، دمجْنبانک، : مورو، كانیپل

 روبردار : نما بردار، یكپیپل

 اردانی= بس لیپَل

 :  ِزفتَک پماد



12 

 

 کشهوا:  مكنده،  پمپ

 = خارپشت بزرگ پَمزَک

بسته  - دفع کردن کردن، یزندان = مانع شدن،  پنافتن

 )فرنودسار( جانوران ریش و آب یراه مجار شدن

 : تاوان یپنالت

 حصار، پناهگاه، کالت = پنام

 منع کردن وبازداشتن = دنیپنام

 = گه پنجال

 جوانه = پنجه

 ( = آماسی)افغان پندام

 = آماس پندام

 پاغُند=گلوله پنبه،  پُندک

 باران، برجسته، خوب، پنداور ۀ= دان پنده

 رتیغیعار، بیب = یپِنط

 یشانیپ یمو = پنک

 کردن  خود گپ زمزمه کردن با = دنیپنك

 فنج(ه)یآماس خا = پنگ

 درگاه وارچه،ی: د پنل

 ( = توسطی)الرستان پَنَه

 شیر:  پاد نیلیسیپن

 = بُشِ مرغان پوپ

 اندر جنگ نی= خودآهن پوپشمن

 موزه پاژنگ، جمشاک،:  نیپوت

 ، بَرسَدیاندرسد : اندرسد، پورسانت

 كبوین یاهی= گ  تورک پورمند،

 یدرمی= تاکس ییآرا پوست

 هاینادانستن -است ی= نام آهنگ پوشكان

 = صراف پولسنج

 هنگار راه رفتن با = دنیپو

 ابی: نام اعالم پهرست

 اندخسش محافظت، ت،یحما = پَهرَه

 یکپ مون،ی= م پهنانه

 پوسی= پالت پهنپا

 مكرر مسلسل، مداوم، = فرگان ،یاپیپ

 = بصل النخاع مغز ۀریازتیپ

 (یکالجو) = الهیپ

 یتوال تسلسل، تداوم، = ندیایپ

 : مقاله، رساله پریپ

 و فروغ یدرخشندگ زدی= ا درات یتیپ

 payjuجو  ی: پ جریپ

 سر وریزر و ز و =چیپ

 اندنچی= پ ختنیپ

 دور کردن، راندن = خستنیپ

 = شكسته، زده پاخسته خسته،یپ

 چیپ: خور یراشكیپ

 دباغت کردن وآراستن ،گزاستن ،گراشتن = دنیراهیپ

 سوزا: ن pyrexرکسیپ

 ریکهن، پ = رَندیپ

 یسرو کوه  = رویپ

 = پروتون شپاریپ

 توشیستوله، پیتپانچه، پ ،ی= اسلحه کمر شتابیپ

 ی= مدع (ی)پهلوشماریپ

 ف خرمای: ل شَنیپ

  surnameهیعنوان، کن=  شنامیپ

 جام، وزنه اله،ی= پ غالهیپ

 = کبوتر دیناه کیپ
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 دنیدر سلک کش وستن،یپ = كندنیپ

 دانگانه ،یدانگ ،ی: توش کینكیپ

 ساز برغ:  لیپ

 : آشكوب همكف لوتیپ

 = گردنبند مارهیپ

 ستی= پَد مانیپ

 = ارتباط یابیوندیپ

 شخندیهمراه با ر ییبدگو = غارهیپَ

 جست وجو کشف و = یكاویپَ

 مانهیپ = مادیپ

 طال ور،ی= زر و ز تابا

 ساقه وتنه درخت ل =تابا تاباد،

 بار یتابار = لنگه 

 یتابستان = تابستانه)نادرست(

 مقابله ومقاومت کردن، تاوستن = تابِستن

 (هَنگارش) : پردازه تابع

 پسوا، ناکیپا رو،ی: پ تابع

 كرَه*یزپَی، آوورنگار-: ورنام تابلو

، ستیدن آن روا نیست وبرماسییچه اشو: آن  تابو

 اَبرماس

 گاهوگ : گاسونه، تابوت

 کوچک، غرفه ۀ= باالخان تابوک

 خرمسار -دشت سبز و خرم -= مرغزار تاپسه

اسب  یکه بر دست و پا یسمانیچدار و ر ه =تاتور

جوزماثل،  -دهنوره یهند -زهربه -واستر گذارند

  یو درخت اهیگ  گوزماثل

 : دلخراش تاثرآور

 ی: سپس تاخر

   = کوکب، ستاره تارا

ردست وتابع خود ساختن،رام کردن آدم یز = تاراس

 وجانور

 = پگاه تاربام

 بیو ز وریز -جوان -سرود و نغمه -= نگاره تارال

 نیچوب ۀ= خان تاره

، مّرداش ، گّزاره،ی: کارنامه گذشتگان، کهننگار خیتار

 (ی)هندهاسیات(، ی)کردژویم

 رایاخ ر،یاخ -باطراوت -هیلپایپ  = تازنگ

 نازک، سرپوشک غشنگ ۀپارچ=  تاژ

 خپه کردن = دنیتاسان

 یافتن به خوردنیسویاندوهناک شدن پ = دنیتاس

 اشتها ،یزیوخواهش چ

 : کک و مک تاش

 = چُست تاشک

 ندیرا تراشند و سا یزیکه با آن چ یسنگ = تاشنج

 درخت سدر = تاغر

 : ترابر یتاکس

 * ییآرا ، پوست: آکنده یدرمیتاکس

 دنی: استواراندن،پافشردن، بَسوج دیتاک

 وزر می= س تال

 لی= شل تاالنک

 ردا، شنل؟ لسان،یط = تالشان

 یکوه زی= گشن یتالك

 وهیمجموع : گِشت، رُت، خب کل، تام،

 نهار دادنیز دن،ی: فراهم نیتام

 تنود ،ی: زردپ تاندون

 و بَرسان)تمام(ی: گر تانژانت
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 پوش: زره تانک

زه یل، کرفه، کفچلیسبد، زنب گ =دبن تبنگو، تانكو،

 )توبره(، بدغنه

 کَرکام ،ییپاوپر،توانا = تاواتاو

 = مصادره یریتاوانگ

 = سرود، ترانه تاوال

 گول زدن = تاوندن

 رجته، آخشت پخ = تاوه

ش، یتوانا کردن، ها تواناندن، رودادن،ی: ن دییتا

 ین گریراست ،یبانیپشت

 مشابه بودن = دنییتا

 رشنامهی: پد هیدییتا

 شپش یماریراجعه : ب تب

 ری: تب ش تب مالت

 ایمرداب = ماالر تب

 یگهولهم دادوستد،:  تبادل

 یزنینظر : را تبادل

 ، ساخت و پاختمانیپ: نهان یتبان

 ی: ناجور نیتبا

 پشم بز = تبت تبتک،

 یتَبَج =  الله عباس

 ی: خودناز تبختر

 یغیشدن، تارمدمه  ،دنیترادمش، تف : خَوزمش، ریتبخ

 ی*، فراخدستی: فراخگسار ریتبذ

 یزاریب ،ییجوی: دور تبرا

 ک سرشیک سر آن تبر و یکه  یزیدستاو: = شیتَبَرت

 شه استیت

ر از كجویبلور نمک طعام، -د(ید پانینبات)سپ = تبرزد

 د است.یش سپیانگور در آتورپاتكان دانه ها

 یونیهما ،ی: فرخندگ شگون تبّرک،

 دنی: خُنُك دیتبر

 ییگناه زدا ،یگناهی: ب تبرئه

 : بزک جیتبز

 = سست، ازکار افتاده، زشت تَبست

 دنیدن، بوژوری: کُمار تبسم کردن

 ، اضطرابی= تابش، گرم تبش

 نکیژه، بیبند ، بخش، آو ه :تبصر

 ؛ کشوروند شهروند؛ رَوانی: پَ تبعه

 هن هشتنی(، میرک)پهلوی: و دیتبع

 ی: گُن پرست یض جنسیتبع

 دهیچیبه هم پ ار و انبوه،یبستبكس = 

 : دَبلَت تبلت

 دی: آو غیتبل

 = تبل کوچک تبوراک

 مرتاض = تپاسبد

 : گُندُ لَه چاق تپل،

 ی= آشكار، راست نیتِپ

 یسُماک، تتر؟(: ی)ترک تُتُم

 : بازمانده تتمه

 : درآورد میتتم

 زی= تند وت تَجا

 : گاف خود( ۀکردن )از حدّ و انداز تجاوز

 یینمان: نادا تجاهل

 یشی: رنسانس، نواند تجدد

 پارش ش،یجدا : برخش، هیتجز
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 تن دادن ش،ی: تنا تجسم

 دنی: رواداشت، اندَرِزن زیتجو

 چی: پس زیتجه

 چ افزاران *یپس ،: ساز وبرگ زاتیتجه

 بشی: ک یتحاش

 : اندرپناه هیتحت الحما

 اندر سنه، اندرپرتو ه،یالشعاع : اندرسا تحت

 الشعاع قراردادن : برتر بودن تحت

 یی: واپسگرا تحجر

 یزنگریت-ی: مرزبند دیتحد

 -6، کژاندن یسی، کژدیساز وارونه -1:  فیتحر

 واتگرداندن -5باندن یآُر

 ، آغاالندندنیکردن : گَواز کیتحر

 ییای: نابا میتحر

 ک داشتنینه : بَ ن کردنیتحس

 یی: پناهجو تحصن

-گوارش-ییجو واژه-، رواکردی: موشكاف لیتحل

 ییواگشا

 غام دادنی: بارکردن، سربارکردن، پ لیتحم

 * : ترادادن ل دادنیتحو

 ردش: سالگ ل سالیتحو

 تژ، شاخه نورُسته، برگ = تخ

 = خوبرو، غشنگ تخشک

 در صدر نشستن باال و = دنیتخش

 پُزیس ،یچی: سرپ تخلف ،یتخط

 لغزشها ییبازگو-نادرست خواندن-شخندی: ر تخطئه

 گوشتیب الغر، ،فیضع:  تخلَخ

 رستن، نامسار افتن،ی یی: رها تخلّص

 ن)؟(یعصا، نعل = تخله

 خكوبی: م تخماق

 * دنی: برسنج نیتخم

 یورز: پندار التیتخ

 فرت، تان، مقابل پود تار، = تَد

 ادیادای، یهمخوان –افت یدر - یادآوری:  یتداع

گر یدبه  یكیماناز -کیبردن مان ی: پ یمعان یتداع

 کیمان

 ششی: اندراند تدبر

 دنیکارد لكاره،جَ چاره، : ریتدب

 ی: فراهم آور نیتدو

 چرب کردن-ی: روغن مال نیتده

 یخوشگذران ،ی: خوش التذاذ

 آورد یپ = لیتذل

 بلند واری= د تَرا

 ستوری= ترانز ریگیتراپا

 = شفاف داگیتراپ

 دادن * لی= تحو ترادادن

 transpire= تعرق کردن  دنیترادم

 گرید یبه شكل یرا از شكل یزی)چ ریی= تغ یسیتراد

 اندراوردن(

 = مهاجرت کردن * دنیویماترارفتن، تر

 آراستن كو کردن،ین = دنیتراز

 ه(یرنجنامه)مرث سوکچامه، : سوکنامه، یتراژد

 گرفتن * لی= تحو تراستدن

 = قطر تراسنجه

 یی= استعال ترافرازنده

 یرو و آ = کیتراف
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 عرق کردن -شدن ریو تقط دنی= چك تراکاستن

 transplant= نشاء کردن  تراکاشتن

 کار شیخ،کشتاما -گردونه خودرو  ر :تراکتو

 ماده منفجره = تراکه

 بواری، ار= مورب یتراگرد، تراگردش

 ایابزار  با  ستنی= نگر ستنیترانگر ترانگرش،

 * دستگاه، رصد کردن

با دستگاه، پخش  اندنی= نما اندنیترانما ش،یترانما

 * ... لم،یبرنامه، ف

ترانوازاندن = نوازاندن با دستگاه، پخش  ترانوازش،

 * کیموز

/نوشتن با ساندنیترانوشتن = نو سش،یترانو

 * کردن پیو تا یسیننویدستگاه، ماش

 : جوهر سقز نیتربانت

 (یآورد )سنوت هند غیکه ر ییدارو  = تِربِد تُربُد،

 تربچه = زهیترب

 یمپُری، نچهار کردن:  عیترب

 : رِزگمان بیتَرت

 یتراگردان ،یوست : پچوه، ترجمه

 یبرترشمار = ح دادنیترج

 دهیترغده، شق، راست وکش = دهیتَرَخت

 rawoaayیرووآ - یشاندلی: پر تردد

 ایدوپا ،: دَوالدَو treadmill لیتردم

 یخوش آب و هوا، غشنگجا یجا پ =تردو

ژ، یوَنجو، رومیر انه، چوب خوار،یمور = ترده

 تافَشَک، نبسُنب، درختنسُیزم

 یسبز =ه تَررَ

 بر تن راست شدن و لرزه افتادن بر تن یمو = دنیترر

 تژده، اجرت، مزد = ترزده

 ن سفت وسختیزم، محكم، سخت  = ستُرُ

 seskaترشح آب : سسكه  

 یاهیسبزرنگ و غشنگ، نام گ ی= پرنده ا تُرشک

 ی: همسان عیترص

 اسب سرخرنگ= کهر،  تُرُغ

سرخ و سبز و  یاست کوچک با خالها یمرغ = تَرغاترغ

 رندیاه و او را به فال بد گید و سیسپ

 و دشخوار کی= راه بار ترفنج

 چنبر گردن، : آخُرک ترقوه

 : برکشاندن دادن یترق

 زهی، آمنِهِش)نِهادن(هم = بیترک

 شتن: هَمه ب کردنیترک

 = ترک برداشتن * دنیترک

 ا کاشتهیده ین شخمیپاره زمک یتَرکَز = 

 سالَهمی: ن )دانشگاه( ترم

 دنیر افكندن وکنانیت = دنیترمان

 :  برمان ترمز

 :  دمابند ترموس

 ستانی: دماپا، دماا ترموستات

 : گرما سنج ترمومتر

 ،شتر اندر بهمنماه رخ دهد(ی)چون ب = بهمن تَرمَه

 * یبرففروافت

 غشنگ و پرنگار یا پارچه=  ترمه

 انداختن ریت  = دنیتَرم

که اندر چند ال به هم تابند تا به  یا لنگیدستمال  = تُرنا

لُسانش)کتک  ید)شود( و از آن براینگارۀ تازانه اندر آ

 زدن( بهره برند
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 نیوسفال نیخشت بزرگ  یه اآبراه = ترناوه

 ریدسته کارد وشمش ینتهاا = ترنبه

 همن به یچ ده وکوفته شدن،یسخت در کش = دنیتُرُنج

 تشنج درست شدن، ن وشكن شدن،یچ دن،یرسان

 غشنگو  کوچک ۀ= پرند ر ترند، ترند

 دن،یترمان یدن، آوایچله کمان جهان = دنیترنگان

 ر زدنیشمش

 = زورق کوچک ؟ ترو

 اهی= برگ گ ، تزوالتروال

 : هراس افكن ستیترور

 یفرنا : ترومپت

 = جفت ترووه تَروُه،

 ختن با مردمیآم = دنیتروه

 مِرکاس، نارکوک ون،یاف مِهانول، - :  پادزهر اکیتر

 بازارنشان :  دمارکیتر

 دنیمرادف تور دن،ی= رم دنیتُر

 شباف: کَ  كویتر

 ن جامه و کپاه)قبا(ییلبۀ پا = جیتِر

 = جوانه تِز

 = صعوه تَز

 به گردن گرفتن رفتن،ی: پذ التزام

 ، اندرچَكاندن: دراشاندن کردنقیتزر

 ریسغ، شاه تستون بزرگ اندر  = تزه

 = کچل تژ

 پا هنگام راه رفتن یآوا = تژدک

 چپ چپ نگاه کردن = دنیریتژغ

 یلی= تپانچه، س تَس

 یجوانمرد ،یری: آسانگ تسامح

 واریز : یتساو

 دستگرد : حیتسب

 شكافتن لب = دنیتسب

 ، داش، خمدان، ترشتریکوره سفالپز = تُستَر

 : برشته کن toaster تستر

 برشتار:  ovenتسترآون

 ی: آزمونه ا یتست

 آبلرزه:  یتسونام

 سر کردنه سر ب كسان کردن،ی:  هیتسو

 دنی: پخش عیتوز (،یم)همبهریتسه

 چمان دنیس= چُ  دنیتِس

 انه)متوسط(یم یكجور کرجی = تَشاله

 یخودچسبان نَشَل، آگِست، : بِلِک، تشبث

 یساز ه: مانند هیتشب

 دنی: مانان ه کردنیتشب

 و مانندۀ آنسر نوشابه  = تشتک

 ییواال ،یمنش: بزرگ تشخّص

 دارید ،ی: پابوس تشرف

 ی، پَرتَوافشانهی: بِر تشعشع

 برخوابه بستر، = نِهال،ِ تشک

 نندهیآفر  = تَشَن

و نرم و لغزنده از دانزه  اهی= جاکشو، دانه س تشن

 رود چشم به کار یاندرداروها بزرگتر

 ی: ازخودکُن تصاحب

 : پدکفتن تصادم

 دنیوادوس:  التصاق

 دنیی: اَرشا کردنحیتصح

 بالگردان ،یشمرگی: پ تصدّق
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 راست داشتنه : بَ ق کردنیتصد

 یازگیفرا ش،ی: واال دیتصع

 ینگی: که ریتصغ

 تصلب شرایین: رگسختاگ

 رواگش پِذرفت، ،ی: نومان بیتصو

 یناجور ،ییناهمتا د :تضا

 ییای: همبا تضامن

 یهمسنج ش،ی، آتای: برابرسنج سهیمقا ق،یتطب

 شی: فرازشو ریتطه

، یی، خودستایبیفر، مردمیی: خودنما تظاهر

 یدِهخودنشان، یفرانمود

 ی: ترازمند تعادل

 یری: داد و ستد، به کار پرداختن، فراگ یتعاط

 : آراستن، آمادن هیتعب

نه، نرخنامه، راهمزد، مرزمزد یتعرفه : استاندۀ بها و هز

* 

 دهی: گوشه زدن، سخن پوش ضیتعر

 یشتی، برنایورزی: پِ تعصب

 یفروگذار-یرُست-كار کردنیب-شی: فرو لیتعط

 گند ی: بو تعفن

 ییگو دهیپوش ده،یچی: سخن پ دیتعق

 یچش بِرونی: پ ید لفظیتعق

 یبهانه آور ،ی: درنگ، سست لیتعل

 : آنچه آموزند، آموزاک ماتیتعل

 ییشو ینییآ-: دانسته کردن دیتعم

 سارِشی: ن ریتعم

 نشی: هَرو میتعم

 دنینی: هَرو دادنمیتعم

 ه های: آرا ناتیتع

، ی، خوارکدَه یه : خورش، خورندگیتغذ

 *یخوارکخور

 یمهرورز ،یی: ترانه سرا تغزل

 ری: وردش پذ ریرپذییتغ

 ، دگراندنگوهراندن : جُد کردن، ردادنییتغ

 ساندنی: تراد رشكل دادنییتغ

 ی: وانگر التفات

 : جدا جدا، پراکنده قیتفار

 مْرواک جَتَک،:  تفال

 * یابیهموا ،یهمدل ،یشی: هماند تفاهم

 وهیا میژه گل یو نیسبد چوب = تفت

 * ی: باورپرس دیعقا شیتفت

     وشی، وزی:  تفحّص

 : واجستن تفحص کردن

 شچَم لشت، ،یخرم ،ی: گشاده دل تفرج

 ، تباهاندن، خمودی: برباددَه طیتفر

 کردن یته ز کردن،یوار : ماژاندن، قیتفر

 ی= عدس تفشله

 گسل: لبْ لیتفص

 یگونه گون ،یسرگرم ،ی: هرکارگ تفنن

 یی: برترجو تفوق

 یی: همگرا تقارب

  یهمال ،ی: همنزد تقارن

 دنی: افژول تقاضا

 یبازنشستگ ، ینی: گوشه نش تقاعد

 ی: زشت انگار حیتقب

 : بخت، بَوِش، برِهِنِش ریتقد
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 نامه *ی، ارجدان: سپاسنامه رنامهیتقد

 یپاکخوان ،یاشوخوان : سیتقد

 : نزدوارانه * بنیتقر

 یری،کاست گی: کاست بند طیتقس

 *farâbâzvarzi ی: فرابازورز دیتقل

 یرودهی: ن تیتقو

 یهُنبننِی، دینپوشی: د هیتق

 یبستگ ،ی: پابستگ دییتق

 یبوندک ،یاُسپور ،یسپی، هَروی: بالندگ تكامل

 = تكاورد تكاور

 ، بازکنشبازکن:  تكرار

 یچندبارگ : تكرر

 = دانه انگور تكژ تكس،

 یخواننیدیب ،یداننیدی: ب ریتكف

 كجوری -پسر ساده -ابله -= گوسپند شاخدار تَكِل

 دوزش

 ییایبا-ییخودنما-یریرنج پذ-: برخودبستن تكلف

 سكفتیب، ایبا  ف :یتكل

سپاندن، بساختن یهَرو ، فرجاماندن،ی: بساور لیتكم

 (ی)پهلو

 انه پرندگانیآش = تكند

 ورز، کارورزد: فن نیتكنس

 ساالرد: فن تكنوکرات

 ساالرانهد: فن کیتكنوکرات

 یساالرد: فن یتكنوکراس

 یشناسكی: تشن یتكنولژ

 اورد: فن ستیتكنولوژ

 ینان روغن -مرغول ی= مو تكو

 ، روند گوالشیریگسید:  نیتكو

 هیسخنپا، اری: سخن  ه کالمیتك

 ک جور پرندهی=   تكلک

 دنیکنانه هقهق = دنیتالبان

 مفتن مفسد، فاحشه، فاسق، بدکار، = تالده

 یفروپاش ،یواپاش:  یتالش

 = تكاندن trample (ی)تفرشتالندن

 : من من کردن تلجلج

 طرخشقون، خرفه تلخ  = شُكوگتلخ

 نی: سپهرب تلسكوپ

 وند دادنیهم په : ب قیتلف

 یا زهی: آم یقیتلف

 برداشت-برخورد-داری: د یتلق

 بَر شدن : نام شدن یتلق

 دنی: نگران کردن یتلق

 فرازبان دادن ،یفروخوان وشاندن،ی: ن نیتلق

 ( = بشكنیتلكنک )کرمان

 * : هواکش تلمبه

 ام شكوفه خرماین = تَلوَسه

که با آن اندام شكسته را بندند تا جابجا   یچوب = تله

 ، آتلنشود

 ی: دورباهم یتله پات

 اطیوخشگاه و ابزاردان حجام  = ی، تُلیلتَ

 گاو ماده جوان = سهیتِل

 = توانا تَم

 دست وپا زدن = تَماجه زدن

 هزل -بهی= مزاح، مطا تَماخَره

 حسرت زده، آرزومند = تمارزو
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 : غوشا، لَشتا تماشا

 سره غ،یآم ی: ب اریتمام ع

 کار وستهی: پ full timeتمام وقت

 یکشور یكپارگی:  یارض تیتمام

 كهی: پَ تمبر

 افتادن و خراب شدن=  tumbleدنیتُمب

 دنیدرازکش دراز شدن، ،یدگی: کش تمدّد

 یدگیکش یاب، پی: آرام تمدّد اعصاب

 ینییشهرآ ،ی: شهرگان تمدن

 دی= آب مروا تمر

 انشیک ،ییكجای:  تمرکز

، هَنگ، گردن نهادن ،ینیگزیجا ،ی: گرانسنگ نیتمك

 نگی

 وبهی، اسهی:  تمنّا

 ورمش : ترنَند، تموج

 شگرد  -آماده کردن-آسان کردن-کردن: هموار  دیتمه

 :  سه خروار تُن

 ی،بستگیهمگر-دنیبراز-: جوربودن تناسب

:  reincarnation, transmigration  تناسخ

 * یابیبازتن ،یبرافتادگ

 خوشحال شدن = دنیتناس

 ینیمحكوم ازلحاظ د = تنافور

 گفتن: پاد تناقض گفتن

 ن =شكم برآمده)تنبا زیهرچ ،ی= برآمدگ تنب

ه، تنبوشه، تنفس ه :شیر نی( ازرانیگیشلوارتنگ کشت

 تنپسه

 * مفصل، بندگاه = بندتن

 مهیاز خ كجوری=  تنبو

 تنبوره =  دنبه بره

 = وجه الكفاله  تنبها

 مندشكوه= تاالر  یتنب

 ختن ساختمانیفرور دن،یجنب دن،یلرز = دنیتُنب

 فریک، گوشمال چ،ی: گوشپ هیتنب

 یی: اخترگو میتنج

 ثروت پول نقد، = تنخواه

 ز، گرانقدر، ارجمندیعز = تندار

 : سرددشت تندرا

 ی،بهره وام ی: سود ، سود وام لیتنز

 تنسپرده = مكفول عنه

 دنی: گْنار regulateمیتنظ

 یخوشگذران ،ی: کامران تنعم

 دمش ش،ی: هو تنفس

 : استوار کردن، انجام دادن ذیتنف

 ییرایپَ: سخن حیتنق

 یچاهروب ،یالروب ، یروب: شكم هیتنق

 شه آبیش، کُپ: تُنگ

 کُس ر =تنوا

 متحرک یبخار = تنوره

 جاودان-یافسانه ا ی= کوه تنوش

 ی= جسمان تنومند

 هی= ال تَو

 ری: بازپذ تواب

 هی: بسا تواتر

 یگی: همر توارث

 یهمداستان ،یی: اّنو توافق

 وژنگاه * ،: آبخانه توالت
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 زیآم: گمان دیبا شک و ترد توأم

 ج، پّگ، بُلیبادل توب، : توپ

مس و آهن تفته که بر سنه چكش  یها زهی= ر توپال

 زدیزدن و کوباندن ر

 یشناس بینش و فراز:  یتوپوگراف

 چَلَم الک،ی: چ یتوت فرنگ

 یکوچک مانند مرغاب ی= پرنده ا توتک

 نه، انباریمخزن، گنج = توتک

 = پِرَنگ )فلز برنج( توج

ش، ی، روایدرست انگار:  اندنیه کردن، موجه نمایتوج

 زه نمودنیانگ

 فلكلر  = یشناس توده

 یخوان دهیتصفح : گز تورق،

 یابانی= خروس ب تورنگ

 یریکو ۀ، تورانه = باد گرم از پهن towruna تورونه

 چند ماه وزد یبه کوه که برا

 دنیوابخش:  عیتوز

 یلَمیدَ  ینام سردار -= پوست نازک اندرون درخت توژ

 درخت و پهنبرگ و غشنگ  = توژن

نام  -آب ۀچشم -تناور و بزرگ ی= درخت توس

 رانیسپاهساالر ا

 بلند و غشنگ ی= درخت توسكا

 یازی: آگِستن، دست توسل

 ی: نشاندار میتوس

 آرام ۀشیاند ،یمهر و فروتن ۀفرشت =  یتیتوشنامَ

 نه نهادنی: دست حیتوش

 وندیپَ: لبْ لیتوص

 یین همانگوی: ا ح واضحاتیتوض

 روشنگرنامه : حالمسائلیتوض

 دنی: بد اسگال توطئه کردن

 = سروسدا توف

 ی، ناهمسانی: ناجور ریتوف

 ستگاه *ی، باز: مانشگاه توقفگاه

 یاز گنجشكان با پرها یپرنده ا، باسترک ؟=  توکا

 یسبزرنگ خاکستر

 ن، وَستام کردیبا بَغ ،یکارگشودگ ،یستانی: بار توکل

 پرخاش كار،ی= نبرد، رزم، پ تول

 یدوست ،ی: مهربان توال

 ختن مرغ وپرندگانیپرر:  تولک رفتن

 شبان ینا = توله

 : زاستن)آنندراج( د کردنیتول

 فرآورش ،یدارگریپدانش، ی، زای: برساز خلق،دیتول

 یزادآور ،ی: ماناساز دمثلیتول

 یشیزا : فرآور، یدیتول

 کی: در تومان

 یشپنداری: پر توهم

 هویمانند ت ی= مرغ یتوه

 زاستنیو : موست، نیتوه

 و برشته شدن انی= بر دنیتَو

 اث اللغات(یفتن)غیفِر = ش گذاشتنیته ر

 : تبسش، گدازش التهاب

 یاپایپا:  تهاتر

 درست وراست شدن کار ستادن،یراست ا = تهادن

 سرداب-= غار و مغاره تَهال

، یزیافتادن در چ ،ی،شتابان کوشی: آزمند تهالک

 دن در رفتاریخرام
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 : خوارشمردن،سبک شمردن تهاون

 دادنمیب، دنیپَتِستان دن،یبانی: نِه د کردنیتهد

 چُربک شاخچه، چفته، : پلمَس، تهمت، بهتان

 : وامنده تهوع آور

 دن، اْجْمنوی: وام تهوع کردن

 ، هواپاال*شیهوا ،یهوارسان  ه :یتهو

 یدرست کن ،یباب کنک: (ی)خراسانیارکنیت

 دنیبه هم آمدن، چسب ،یجوشخوردگ وند،ی: پ امیالت

 = مدهوش، سرگشته بیت

 ییبایادا، غمزه، فر، = ناز بایت

 نما سرده نما، گونه:  كالیپیت

 یچاپلوس ب،ی= فر تالیت

 سرگفتار : سرسخن، عنوان تر،یت

 و دیکه برگرد آن ماه و خورش ی= کوه افسانه ا رگیت

 ستارگان چرخند

 كدسته ازمردمی = رهیت

 اریش بسیآسا = یزخواریت

 ی: کنار teaser زریت

 دراز یزندگ = یوشنیززیت

 اریبس یبانیپشت = یشیزسرایت

 لیپهلوان،  رومند،ین یبازوها ۀ= دارند ژارسیت

 ی: بز کوه سیت

 شِپگَز ،ی: گرمه ناخوش محرقه فوس،یت

 : گرمه خشک مطبقه د،یفوئیت

 یتابنسَ چرخ رَ = الیت

 (گروهاد):  میت

 هال ل :سردسته گ :ن تای: دسته کاپ میت

 = تعهد، غمخوار میت

 وانهیمار ودی=خدمت کردن به ب دنیماریت

 شهیجنگل، ب ستان،ی= ن ماسیت

 ابیپاد : خاکشو، ممیت

 كرنگیغشنگ و ن سایهمچون ف ی= پرنده ا وریتَ

 یواگذار ،ی: وانه ولیت

 رهی= تبار، خاندان، ت نَمامه وما،یت

 سراشی: نما تئاتر

 بلند کردن یکوچک برا یگرانكش  = ؟(یفور)پارسیت

 یساختمان یگران کاراسته ها

استواراندن، کرکوزمند کردن  ،: درواخ کردن کردن ثابت

* 

 پنگ : جَشَک، هیثان

 یدرایپا ،ییبرجا : پَرداس، ثبات

 : داگر ثَبات

 یشتندارینفس : خو ثبات

 ی، سازمان شناسه نگاری: زادنگار ثبت احوال

 : چرب ثرب

 شی: سر ثرط

 : جَرموج ثعلب

 : تفاله ثفل

 هی: پسا ثمره

 سپاس ش،ی: ستا ثنا

 نیشی: دندان پ ایثنا

 اهیدگی، بکوم : لیث

 نادن دندییبه هم سا = دنیرست/چج

 : زورگو، ستمگر جابر

-ناخشنود بودن -دنیترس-= سست شدن دنیجاب

 شدن دهیآزار
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 دسترس ۀ: جاد یمواصالت ۀجاد

چهل  زند.یسغ آوچراغ آبگونه چندشاخه که از  = جار

 لوستر چراغ،

 : آوازه گر یجارچ

  نهانكاو، ریزبانگ شه،یاپ دزد،دم جاسوس، نمام :

 غله پاک کردن انبار غله پاک کرده = جاش

 ری: گاوش هیجاشر

 =)درست : جاگور = آگاه و استوار بودن(  جاکول بودن

 واقف بودن، مشرف مطلع بودن، مسلط بودن

 شبكه، دام، تكه  = جال

 شگرف،، ندهیربا افد، دلربا، را،یگ ا،ی: ربا جالب

 (یسلطانبیاد اَندَرَست )

 * زیتوجه : پرواانگ جالب

پرباد  یاز چوب وتخته که به مشک ها ییتكه ها = جاله

آن نشسته از آب  یبندند و اندر آب افكنند و رو

 نیتوت گذرند.کلک،

 دِج : جامد

 فرآراسته هَرداره، نا،یبرچ : گردآور، جامع

 ی: هازه شناس یجامعه شناس

 فه،یوظ شكاران وسربازان دهند،یآنچه به پ = یجامگ

 الهیپ یدرد–له تفک یفت-رستاد ،یراتبه مستمر

 = خلقان کهن جامه

 = جان پناه بوزجان

 مكروه دانستن ،داشتن یزاریب = دنیجانب

 جوال بزرگ = یجانخان

 دهد؛ یکه جان نگه داردوزندگ یاکیتر = داروجان

 ونیاف اک،یتر-دارونوش

نرم وجهنده  یه در کودککش سر یازپ ییجا = دانهجان

 افوخی باشد،

 هیروح روح، = هیجانما

 = جنگ افزار جانه

 آوا کردن آواکردن پرندگان، = دنیجاوان

 : سزنده مشروع ز،یجا

 ری: زفانپد زالخطایجا

 = حال ریگیجا

 : وادارنده جبار

 انی: ش جبران

 : ناآزادکام یجبر

 : پژم جبل

 : گُبه جبّه

 گوشته : جبه

 واژی، غلیكجور پرنده شكاری = جپک

 خرمن = جخان

 دنیکوش دن،یچغ = دنیجخ

 ی، َاالغی: هدگ جد

 پوسته : جدار

 dialyze زیالی= د جداکافتن

 تیری= غ ییجدا

 گوناگون یها شهیاند یو را ریتدب  = جُدکاره

 * نهیچاز، نردیپ : جدول

 نوآمده ده،ی: نورس دالورودیجد

 خورتاک : گَران، یجد

 ؟د، آکكهی: خوره، و جذام

 ن اسپیز = جُر

 شكاف = جَر
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 )جک(رمیب بارم، ،گرانكش :  باربر، جرّاثقال

 : کاردپزشک جراح

 موزگ الته، : رِش، جراحت

 = دراج جُرب

 انگل شه،ی: ر جرثومه

، کاهش دنی(: واتَرزmodifyکردن ) لیو تعد جرح

 دنیش، واترازیو افزا

 کهن ۀ: جام جرد

 زخمدار = جَرَد

 یومادرش ناعرب یکه پدرش عرب یاسپ = هجُردَ

 یاسپ خص باشد،

 یبرهنگ = هجَردَ

، دیبازسپ ،باز نر-نه نر جانوران در گِشتیگ = هجُررَ

 زورق

 سخن گفتن، نغمه سرودن  = جَرس

 : پدفار جرعه

 لَرد راغ، ابان،یب دشت، = جُرک

 دشخوار، سخت د =جرکر

 (یدان اسپدوانیکُرَند)م:  جرگه

 هیتَنما، نینشلِرد، ته - : غُند جِرم

 دنیه: بز جرم کردن

 ریآواز کردن گرز و شمش  = دنیجَرَنگ

 (یسناباد: چرندوچار) بحث و جر

 چاه ژرف = جَرور

راه  ان،یراه حاج -کاهنگان -آسماندره -: کهكشان جَره

 یریش

 گَردمان ،شارش گردش، ،ی: رواک انیجر

 یبرغ: گردش  یكیالكتران یجر

 =کشاندن وگشادن دنیجر

 = خالف، تقابل ییجزاو

 : فروکشش و برکشش * جزرومد

 زهیر بخش، : پاره، جزو

 دنیدن،گوهریدگر:  دنیجز

 : فراوان لیجز

 : تن، ابدان، کرپ جسم

 نینگ ۀروزیرنگ ف نه،یکبود از آبگ ی= مهره ا جش

 بَهیغَ شگاه، : جولَه، جعبه

 گل گالب : شومخ، یجعفر

 شَمی= درخت ش جَغ

 ل بودنیما وستن،یپ = جْفتن

 بد حال شدن خم شدن، = جَفتن

 زردرنگ وفراخچشم و غشنگ ی= پرنده ا جفته

 نیموچ = جُفته

 : پلک چشم جفن

خوار، کاروانک، یمار، مرغ ماهیبوت = رنه/گَجِکَ

 وریغشنگ گردنش ز یه پرهاک یپرنده ا، سِنجَرغه

 کاله شاهان و بزرگان بوده است

 گوناگون یروش ها وراهها = جدکاره جَكاره،

 hepatitis تیجگرآماس = هپات ،یجگرتبس

 ار مشتاق)برهان(یبس =  جگرتشنه

 کبوک : پاَلس، جُل

 ، پرداخت، تابشیی، زنگارزدایدرخشندگ  جالء:

 یسبكسر : دّژواخ، جالفت

 زندیشتر آوا ینۀ اسب یکه برس یا زنگوله = جاللجُل

 دنیواکش ،دنیگناه دن،ی: کش جلب کردن

 چُل : زلغ، جلق
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 یه، به کار نه آمدنیبد، فروما = جلک

 دوک = جُلَک

 : دشت جلگه

که  یکس کرفت وکهنه پوشد، یآنكه جامه ا =: جُلُنبُر

 پارچه جل مانند بتن کند

 نهیتنه ، وشمی: ن قهیجل

 القدر : ارجمند لیجل

مست  -یغشنگ ،یبندگیفر ،ی= الغ و الغگر جَماش

 یو مست

 : مرزش، جالش، سِكَند جِماع

 (یمَستَرگ)پهلو انه،یآه : کَدُفت، جمجمه

 الفنج گروهه، : رَمَن، جمع

 هم انبان سه،یالمال : همك جمع

 دنیجمع وجور کردن : بازچ

 : هنگه تیجمع

 ا بِرون گفتهیان گفته ی: واچک م جمله معترضه

 : شوخ جمماش

 انی: دب ، پت(؟ییاوستا  jaini) جن

 Sir: سرور جناب

 Excellency، کدبان ی: سرور گرام یجناب عال

 یناکی: گا جنابت

 باناز ی: بهشتها میالنع جنات

 است،گِناد ی: پارس جناس

 هیكسوی: گناد  جناس مطرف

 ی: بزه منش تیجنا

 آواز و بانگ = جَنج

 رخت  ،یدنیپوش = جَندَر

 صندوق خانه = جندرخانه

 Sex: گُن )معرب(جنس 

 Genus:  گونه جنس )نوع( )معرب(

 Kind: جور جنس

 : دسته جنس

 ؟(ی: سرده)ترک جنس

 یژه حساب سازیوبو ،یظاهرساز = جَنگولک

 ، دشتکپُس، اهکیان،گی: رو نیجن

که  یچوب -ن، مهراسین وچوبیهاون سنگ = جُواز 

 وسه واز،گ ستوران را با آن زنند؛

)  یاَرمَج  یکَرپ ،چزک ، چِزغ ،خوکَل=  یغیجوجه ت

(، یارمدج ،ی)ارمنج(یبرتدر زبان  یغیجوجه ت

 ، وارموکهزاف جژ( ژو،یژوژه) ج

 برگرداندن یدن و رویبانگ = دنیجوخ

 isotropicجوروردا = 

 = اندوهناک شدن دنیجوز

 باالخانه-اسپرلوس پرکوک، قصر، کوشک، = جَوسَ

 دنیختن، براغالیبرانگ = جوسن کردن

 ن ومقرر کردنیمع = دنیجوس

 کروفر، خدم وحشم = جوش و بوش

 = جوش، حباب  جوشاک

 اضطراب، هول و وال = جوشاک

 : گروه جوقه، جوخه

 چالش:  جوالن

نُ زمخت که از آن یپشم یپارچه كجوری = جولَخ

دستان از آن یز غلندران وتهین وجوال سازند و نیخرج

 جامه کنند.

 = سبزه، چمن جوله

 دنی= ژول دنیجول
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 ، پاالوَنیصاف = یجول

 لّمین زه،ی: رنگ جوهر

 وردوک : وردک، یجهاز اروس

 گر زندگانیان ودیبا آدم یتی=گ جهان

 بنارم، یچ:  علت جهت،

 کیبَر ،: انبان بیج

 كوی: خوب، ن دیج

  زالو، ژالو، جرواسک = رکیرجیج

 کنند. یقاب)بُجول(که با آن باز یک سوی = کیج

 دربرابر بوک

 = گنجشک (ی)مازندرانكادیج

 یفرمند-گاهیپا ه،ی= جا، پا ناکیج

 شیپاک اند زکار،ی= پارسا، پره وادیج

 = فرزام چابک

 = زه کمان چاچ

 یمقن = چاخو

 خزه، جلبک = چادرچغز

 و گرانبها كبوین اهیگ ۀ= زبان یچار

 جاش ،= گندم و جو پاک شده چاش

 : گومبل، فربه چاق

 = مهارت * یچاالک

 جوالن دادن، عرض اندام کردن = کردن یچالش مست

 = الک و دولک کیچال

 و خم چیپر پ ۀدر ای= راه  چامچام

 شانه گذارند یبلند رو ی=چوب چانچو

 انگ مرغ، آوازب  = چاو

 گنجشک یبه کوچك یپرنده ا  = چاوک

 کاروان شرَوی: پ چاووش

از مهرورزانه یدن راز و نینال بانگ کردن، = دنیچاو

 کردن

 لرزان از سرما = انیچا

 سله ن،یطبق چوب = نیجُبب ن،یچُبب

 یک جورماهی=   چپاغ

 اجتماع مردم ند،یرا گو یجمع گشتن قوم = رهیچَپَ

 دریچتربال = پاراگال

 = گنجشک چُتوک

 اندر آن لغزد، خالب یکه پا ین پرگل والیزم = چچله

 اب)سنگ آتشزنه(یخ : ژَند، چخماق

 ییتوای: کفكاز رپ چخورسعد

بافند و دست و  سمانیکه از پشم و ر یزیچ = چدار

 شكال ل،یشك ل،یاشك ندند،یاسب واستر را با آن  یپا

= آغل،  ( *]چراگاهدنیچر یچرشگاه)جا  = چراگاه

 لوکام، واستر، [لهیطو

 علفزار، = مرغزار نیچرام چَرام،

 یریوه گیدستگاه آبم = شتچرخُ

ژه خر یل به سرخ ویما یآستان در خانه رنگ = چَرد

 عربده واسپ،

 کلک هنگام نوشتن یآوا = چررَست

 شكنجه -= بند، زبان چَرَس

 pyorrhea  ورهی= پ یچِرکرَو

 = دباغ چرمكار

 دی= اسب سپ چرمه

 ...( ،ی( = لوله )آفتابه، کتریچُرنه )سناباد

 خواستن یاری چاره جستن، = دنیچرو

 ینیپشم چ یچیق = چِره

 سانی: پارت کیچر
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 عی= سر چُست

 نغمه، آهنگ=  چَسته

 یگرید ایبر سَنَهِ مهر  یشانیداغ پ -= کچل چَسنگ

 ادیز = چشک

 یاکاریو ر یظاهرساز یاز رو = چشمجه

 -مردمک - درمان چشم( ی)برا اهدانهی= س چشمالن

 چشم ۀحدق

 نغمه، سرود، کوشا -ینام آهنگ ،ی= نام ساز چَغان

 ، نوازاکییایابزار خن = چغانه

 برپا بندندكجور راکت برف ی = چُغته

 وشكن نیچی= آژنگ، ب چَغر

 برگشتن -دنیترس -= پروا کردن دنیچَغَر

 -گله کردن -دنیترس -دنیو زار دنی= نال دنیچغز

 بانگ غوک

 نیآبنوش چرم -مطهره  = چَغَل

 = جوشن چُغِل

ده یر دندان جویکه ز یزیسفت وسخت چ = چَغَل

 نگردد مانند گوشت نپخته

بت، یزموده)کردن(، غ ،ینیسخن چ؟(: ی)پارس یچغل

 بیت، تضریسعا

 پشت سر ۀگره کرد ی= مو چَغَند

 دنیفهم افتن،یدر = چفتن

 = وغ وغ ساهاب چقچقه چقچه،

 خانهیم ر :چق

 -فروبردن خینصب کردن، م زهی= ن drive inدنیچق

 درمانده شدن -دنیآفند -کردن یدشمن

 = سخن، چُنگ چَک

 = نابود چَک

 ر،چه کارهیقدر وحق یاب، بیواد باطل، = یچكار

 چكاد ،یشانیسر، پ یبخش باال = چكاه

 دنیخجل شدن، طلب = دنیسكَچَ

 نام آهنگ -سرخاب)پرنده(  = چكوک

 ی: زرکشدوز (ی)ترکنیچك

 ز کنندیاب را تیکه با آن سنگ آس یابزار = چُكود

 یاه کاسنیگ ی= گونه ا چكوک 

 ناتلخ و گوارا ۀخربز ی= گونه ا یچگان

 صی= حر (یچالس )سناباد

 شَكَمو = چَالس

  انعام شعر وشاعر -صله  -شتاب واضطراب  = چُلبُله

 انگشتان یکوچک ال یچهارپاره ، زنگها = چلپ 

 کوچک خرد، = چلسه

 وکبوتر ومانند آنها یفضله مرغ خانگ = چلغوز

 کیج، کلیکابل یانیانگشت م = چُلک

 مفت = هلَلمَچَ

 : زه چله

 داشتن( = رونق ی)سناباد دنیچل

 -دنیگز -بودن قیال -= روان شدن، رفتن دنیچَل

 دنیرم

 = جانور چُم

 تفاخر الف، = چُم

 باده ۀالی= پ مانهچَ

 چُمانه = جانور

 = خرامان، ساغر به دست یچمان

 اسی= گل  چمبا

 چُنبک : چُندک، چمباتمه

 اسیگل  ی= گونه ا چَمبک
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 دهیخم کیچمچه = از چم به مان

 (ی)خراسانبایز ی= پرنده ا یچمن

 شاش و بول و غائط = نیچم

 یوگرفتار دیق = چنبردف

 ز کردنیجست وخ = دنیچنب

 یچندضلع راالضالع،یکث = چندپهلو

 انَهیلندآش: ب )ساختمان( چندطبقه

 = جنگل حرا چندل

 دهیجنبش  وخمیخشک و ب = چِنگ

 ساولی=  چوبدار

 عصا-گواز ،هوسَ = یچوبدست

 گردهم یبا گلها یاهی= گ چوبک

که فلخمندگان بدان پنبه  یست چوبیابزار = نیچوبك

 را از پنبه دانه جدا کنند

 آواز کیکوچک ن ۀ= پرند نکیچوب

 رایسه تات، = تذرو چور

 رون آمدهی( = جوجۀ تازه از تخم بی)اسپهان یچور

 = النگو، دستبند  (ی)خراسانیچور

 ( = جدا کردن گوشت از استخوانی)سناباد دنیچور

 = کج کردن؟ distortکردن چوله

 خاز یاز هرگونه  یگلوله ا = چونه

 لیمكعب مستط = تكه چوب مكعب ، چهارپخ

 بزرگ نیشاه = = مه آل)محال( چهارمهال

 پیت نوع، = چهرمان

 كالیپیت ک،یپیت ،ینوع = یچهرمان

 یسی= چرخ نخر  چَهرَه

 فراست  = یچهره شناس ،ینیب چهره

 *یفام = صورت چهره

 کردنذبح  = دنیانیچ

 (ی)خراسانیپرنده ا =  تکیچ

 در باب،خصوص = شیچ

 آهن ابزار -درخت عناب  = النیچ

 سردکن  : chiller لریچ

 یبدگروش، یشی: بدک الحاد

 ، گذرندهخشن بران، ،زیحاد : تند وت

 : نو شده حادث

 ریاژ ش،یار رک،ی: ز حاذق

 زدن رشیکردن : ز حاشا

 افتهی: دست حاصل

 : تن دردادن حاضر شدن

 : باشنده وجود حاضر،

 ادهی، ادانبار، بَرمی:  حافظه

 ردوشی، شیزه نایاه رگ، می: س حالب

 (ی)عرب : فتن حالت

 : اندَخس، فرادار طرفدار ،یحام

 ی: خودخواه حب الذات

 ، جوشاکآبسوار،کوپله، غنچه آب : چَكرَه، حباب

 دام : بند، حباله

 : شاهرگ گردن دیالور حبل

 دانكو : بُنشَن، حبوبات

 یعبر یادات: دانش  حُبُورت

 ریناگز ،ای: با یحتم

 : هنج حج

 ی: پرده دار حجاب

 : گَرا حجّام

 باخسه زدنا ی : کوپه حجامت
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 : وَرواره حجره

 : خانه آراسته، پرده حجله

 خروس یخک پشت پایس = حد

 نانه *یحداقل : کمتر

 نگاه یزیوت ی: تند حدت نظر

 : نوجوان، تازه کار، نوخاسته حدث

 انهی: م حدفاصل

 چشمدان، : چشمخانه حدقه

 اد  بِه : کوردحدنصاب، ر

 المی، لیفروششی، بیفروشکمبها:  حراج

 ، شفودستیناشا : ناروا، حرام

خشوک، خشنک، فغاک،  : ناپاک زاده، حرامزاده

، (رک،یارزیبس) غول –سند)پسرخوانده(، سنداره 

 داغول، مول 

 سر نِزَه-دَشنه، کارد : حربه

 تخت روان-شهیب-گناه-ی: تنگ حَرَج

 زدن : آزمند بودن حرص

 یو جوش : خودخور حرص

 هنِهِشتشی: پ حرف اضافه

 رستسخندُاَ : ربطیب حرف

 وندواژهی، پوندهی: پ حرف عطف

 : جنبش بخود یحرکت وضع

 (ی: نهفت، مُشكو) حرمسرا

 انیپرن گلدار، ی: کتان ریحر

 گیهماورد، همبد نبرد،: هم فیحر

 فته، بستی: بر میحر

  : ژَخ )آواز( نیحز

 حساب : هَنگارش

 دنیبردن : ترس حساب

 دهی: سنج حساب شده

 دنی: برشمار حساب کردن

 دارحسابدار : اَفمارش

 : زودکش )دستگاه( حساس

 ی، چگونگیوش، چگونی: گزارش ز حسب حال

 غینفر ل،ی: و حسرت

 دنیخوردن : اندم حسرت

 ینی، کرکوزآفرکین یبهانگ  : لیحسن التعل

، ی، بندپایخَرَستر، تارپا خرفستر، : جمنده، حشره

 وندهیج ،یما واتِک،

 شكوه : افرند، حشمت

ش را به یکه حش یاه دانه،کُنُ،کِنُ)نام بته ای: س شیحش

 بنگ، منگ، سبزک شاهدانه، آورد(، یعمل م

 : گِلناک/گُلناک قلعه حصار

 سرخک؟ : گرمه خشک، حصبه

 : رَسَد سهم حصه،

 غ، دوخیباف، بالج، زی: نَ ایبور ر،یحص

 د، شتیشخ-شگاهی: فرگاه، پ حضرت

 ارو، نزدباشیرو ر :حضو

 ارویرو : روبرو، نزدباش، حضوراً

 : گستره هیحط

 کاواک،گبر گوچال، ه :حفر

 هدَهُ : حق

 نهی: ک حقد

 حق السكوت : بلكفد

 جَلَب ترفندگر،  : حقّه باز

 : هاژ ریحق
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 نهی: راست قتیحق

 یداتور- یرا ،شیچار، فرمان، فرمایو:  حكم

 دیگفتگو، با ی: ب حكما

 ییفرمانروا:  حكومت

 دن، واگشودنی: وش حل کردن

 و فصل کار : بستن و گشادن کار حل

 دنی، شدنیغاژ دن،ی: فلخم کردن یحالج

 تی: پ حلب

 سکیدمهره، لی، سپاست( ی)گونه ا : راب حلزون

 زهفر : زپر، حلق

 یناشش ،خرخره ،ی: نا حلقوم

 نی: زُرف حلقه در

 دهیم، النجیو افراشک، فروشه، ،ی: کاچ حلوا

 یزیدرهم آمان:  حلول

 گاهیجامه، جا ،ی: کو حله

 با: گندم میحل

 چامهیریدل نامه،یری: دل حماسه

 یمغز: سبك حماقت

 پشت: گران حمّال

 : گرمابان حمّام

 ربند *یز، شمشیرآویل : شمشیحما

 ی: ترابر ونقلحمل 

 ، آفند: هله، واسرنگ ورشی حمله،

  یجوانمرد ،ی: مردانگ تیحم

 : سرخ  رایحم

 نهی، خنه یسرخ رنا،ب : برناک، حناء

 دنیشیاند ؟شت کردن =یحنا

 یخشكنا سَر،ی: نا حنجره

 : تلخک حنظل

 دیجاو ونده،یز، انهی: مش حوا

 ن(یادی( بنی)ها کیمانان )ی: جامه شو ونیحوار

 خور یماه : لیحواص

 پادوس سَنگ،ی: ن حوزه

 *ینی،  دانشگاه دربدستانی: ه هیحوزه علم

 (یشاپوری)ن : دِلوَرس حوصله

 اوز ،اَوذ ک،ی: خان حوض

 مال، دستارچهیحوله : رو

پروار،  فروار، -برون شهر : گرداگرد شهر، حومه

 دوزوبر

، ان سرا، شِهیواربست، می، دیواری: چهار د اطیح

 رااندرون*یپ

 آنجا که-: جا،کجا، هرجا ثیح

 وهیارزش ، ش : آبرو، تیثیح

 هاد، هازوپانی: سرگشته، ر رانیح

 ی: هام ماندهرانیح

 : هَرنوت لهیح

 مان: چُ  وانیح

 ارزش یگسارش، بیب = خاب

 نگاردار ان رنگارنگ ویپرن = ریخابخ

 دنیخك دن،یخبان مال کردن،یپا = دنیخاب

 نی، نَگی: انگشتر خاتَم

 شاهبانو=  خاتون

 هرچوب راست ودراز =ه خادَ

تر است که بر پشتش بزرگ یجانور=  خارپشت

 یبرا تواندیم دارد و باور بر آن است که بلند ییخارها

 پرتابدشمن  یآنها را به سو شیدفاع از خو
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 ،سكاچه ،یتس ،یتشک، کاسچو، چوله ،«خارانداز»کند

 ،(كاسه، ژکاسهیتكاشه، رکاشه، رچكاسه، )كاشهیر

سغرمه، سکرمه، ، ، زنكوت، شغون، شاهور خارانو

 خوکاره

 : ناتاوَست از توان و قدرت خارج

 شدن رونی: فاب شدن خارج

 خارق العاده : ابرشگفت

 دخاریاست خاردار، عوسج، سپ یاهی= گ ا یخارگ

رند یخ مانند که با آن نان را از تنور گیس یابزار = خارو

 رون آورندیو ب

 انیل، تیگ، پاتید، دیلود، یله:  خازغان

 : انباره خازن

 دهی= عاشق شور خاش

 : گَتش تیخاص

 : آسوده دل خاطرجمع

 شدن ادرَسی، رس کردن: گوش خاطرنشان کردن

 درخشان ره گر،یخ : گرگ، خاطف

 توته ،= فند خال

 پارش ن ، پَرش،ی= فند خالدار

 مرخا، زهیدا ،یتا، مامی: مادرتا خاله

 گ: ون یخال

 ادییه: تُ الذهن یخال

 شی: گاور طبعخام

 نشانی: گمنام، ب خامل

 Lady: بانو خانم

 Msشوهر{ یا بی: بانوک }زن شوهردار  خانم

 Missزه، بانوچهی: دوش خانم

 Ms: کدبانو خانم

 Gentlewoman: جواندخت  خانم بزرگ منش

 Gentlewoman: گوهردخت بیخانم نج

 پرز = خاو

 یتاسماه، ی: تخم ماه؟(ی)پارس اریخاو

 = چكش سکیخا

 : هَرنوت خباثت

 : هَرنوت خبث

 ند)دستورزبان(ی: پسا خبر

فَژ، قمل، کنه، یک، کک، دیپر،ک یملخ ب = خبزملخ

 رهیفیوچه، ژید

 ینادرست ،ی: کژ خبط

اهان یوگ هپاک کردن باغ وکشتزار از خار وخالشَ  = ختار

 خودرو

 زند. یالف توانگره ک یدستیته = ختنبر

 : گردابرش ختنه

 در آغوش گرفتن،محاصره کردن = دنیخجال

 زیهر چ یآواز وآوا = خُجاو

 فراهم آمدن، الفختن، الفنجاندن  = دنیخج

 : چهره خد

 = دشمن مار خدنگ

 اندوه غرواش(، قهر)غُژم، = خدوک

 = بزرگ، شاه شیخَد

 رانهیناآباد، و ران،ی: و خذالن

 مهرابه شگاه،یای: خورآباد، ن خرابات

 ی: مهره فروش یخراز

 تراش، خراشگر: چوب خرّاط

 بدحال شدن = یخرافشك

 به عهد ی= وعده، وفا خُرام
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 غاز = خربت

 سبز یجو= ( ی)فرغانه اخرجو

 واکوشش، اَرغِش، مجادله، نزاع، = غرغشه ،هخرخشَ

 دن(یارغ نواسش)نواستن،

 اسپندان:  خردل

 تفاخر و نازش = خرسته، خرشته

 دنیگند دن،ی= پوس دنیخُرس

 یه دار که اندر روزهایوما یپرچرب یریش = خرش

رون تراود، یمان از پستان تازه زا بینخست پس از زا

 آغوز، ماک، فله، فرش، فرشه، هرشه، خرشه

 = معاملهشش وفروش خر

 šangrak : شنگرک خرطوم

 زیپَرپَهن، فَرفَه، فرفف ،یرستن كجوری:  خرفه

 : شَوال خرقه

 سروپا و دون یمردم فرودست و ب = خرکول

 ک جور پرندهیخرکسود = 

 ری= خُج خرم، خجسته

 ی= نو خرماسفال

 او پرداخت نییهمسر مزدک که به گسترش آ  = خُرمه

 : چخ ژاژک خرنوب

 ر آبیش = خروسک

 بلند ی یگر یاد بلند،آوایبانگ وفر =ه لَیخرو

 نیکوزه گل ،نیآوند سفال : سفال، خَزَف

 خَبَزدو -گردان)جُعَل( نیرگ= سَ خزوک

 گرمابه، گنجه نه، پاالب،یگز : نهیخز

 ش کردن به دندانیر = دنیخسان

 آتش نشاندن لگد زدن، = دنیخسپ

 ی= داماد یخسرانگر

ده وهرس شده درخت، یبر یشاخه وبرگها = خُسوج

 خشوده، خسوده

 ف کردن،کران نمودنیتعر = خسودن

 کردن ناکزخم = خَسودن

 فسهتُ مهتار، گ،یم: ماهتُ  خسوف

 ییایفانوس در = خشاب

-زیده ،ری، بریزیده وجدا شود از چیآنچه بر = خشاک

 مسته، دهند، یکه به پرندگان شكار یگوشت پاره ا

 چِشته

 یراستن درخت از خار و شاخه هایپَ  = خشباوه کردن

 خشاوه کردن افزون،

 دستی= ته خِشته

 معشوق -الغر ف،ی= نح خشكانج

 پرغونه، ده،یناتراش ناهنجار، ناهموار، = خَشِن

 (یی، سورا )اوستان(یادیبن کیمانکدر)

 = کشاله ران خُشندگاه

 تن كگونیو تار دیسرسپ ی= پرنده ا خشنسار

 زشت و نادرست و خطا = خشو

 بزرگ دیسرسپ ی= مرغاب شاریخش

 اه یس ک رنگ،یتار کبودرنگ، = خشن ن،یخش

 شاه بزرگ ار،ی= شهر ونیخش

 یاری= شهر هیخش

 : کواسه خصلت

 - یچگونگ-ی،دوستییآشنا-یژگی: و تیخصوص

 چهرمان *

 : پَگمال خط کش

 : راه وروش یخط مش

 یسشنگاری: نو یخطاط
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 آمدن ادی: به  خطور

 : سم شتر،سَپَل، بلج خُف

 واز، شَواگ، شرزقه، شب بازهی: شبكور، خرپ خفاش

گداخته که  ی هزر ونُغرَ م،یزر و س ی هشوشَ =ه خفچَ

 خته باشندین ریآهن یه اندر ناوچَ 

 دنیاشنوس -دنیتپ -دنیسرف -دم زدن=  دنیخَف

 دنی= سرف دنیخُف

 دهی: ژاو، پال خالصه

 پاآورنجن پاهنگه، : پاهنگ، خلخال

 یربودگ ،یشتنیخویب ،یخودی: ب خلسه

 اره، دادشادیشیشكش، پی: پ خِلعت

 Humorمی: خو، خ خلق }معرب{

 دیالساعه : نوپد خلق

دن، یر کشیدرد، ت یعارض شدن ناگهان = خلک کردن

 خله کردن

 ینیآب ب -= خشم خِلم

 (؟ینی= مخاط)الت ینیآب ب خُلم،

 گرفتن ینیب = دنیخلم

 = با ناخن کندن دنیخلنج

 -خلنج روزه،یف كجوری-دورنگ، ابلک =  خلنگ

به زبان  -خس و خار -است جادهیکه ژد آن ب یدرخت

 -کعابه؟-نندیبران نش کودکانکه  یمردم مازندران چوب

 اندامها را گوند یگرفتگ

 ی، سادگیغیآم ی: ب خلوص

 ، کَناب: آبدره، شاخابه ؟(ی)پارسجیخل

 ی: خوش خو قیخل

 انبان، جوبال کوچک = هیخل

 :  باده زده، ناوان خُمار

 ونی= هما نیخم

د کردن جنبشها وسكنه بگونه یتقل = دنیخنبان

 دنیوالوچان شخند،یر

 هبک زدن وشتن، = دنیخُنب

 زیروز رستاخ -کشاورز -= پل صراط خنپور

 خنزک،: کُماسه، نَتار یخنث

ز سوختن استخوان، چرم، پشم که ا یزیت یبو = ریخِنج

آن   ۀو مانند اَنَفروخته )خاموش(چرب، چراغ  یه وپنبَ

 زیز تند وتیهرچ-دیبرآ

 نوشاک کهن = ، کندرشسیخندر

 ساد کاس، بَغرا، گراز، : خوک نر، ریخنز

 ، ضجه، نالهیزار = خنک

 آواز بلند -= هاون خَنگ

 شوره که از آن باروت سازند = خنگسار

 خاوند، صاحب، مالک = خنوند

 نام آور شدن-آواز اندر کوه دنیچی= پ دنیخُن

 دنی= مك دنیخِن

 -کاکل مرغ-فهیطا سیرئ-= مالدار، دولتمند خواجه

 کدخدا -، رَدآقا

 ره نگاه کردنیآب دادن، خ = دنیخواج

 )خروس( سر)خروس(، تاگ یزانده رو = خواچه

 ،یانبوه-و آرامش شیآسا نی= سرزم خوارزم

 آباد-یفراوان

 = طاق نصرت خوازه

 راثی= ارث، م خواستگدار

 طعام  = خوال

 طباخ = خوالگر

 یزیچ یشگیاروهمیاستن بسوخ = خواها
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 آنچه خواهند = خواهاک

 در همان زمان یزیاستن چوخ = خواهان

 اهدوخیكبار میكه ی=کس خواهنده

 = کم خوجاره

 دنیآزارن -= نگاه داشتن دنیخوچار

شوخ  -سخت بودن -دنیرا بد د یزی= چ دنیخوچ

 چشم و سخت چشم بودن

 به نفس یمتك قائم به ذات، = خوداستوار

 یهی= بد خوداشكار

 خوداوا و ناخوداوا = مصوت و صامت

 گشاده: خودرو رو یخودروکروک

 ( *کیخودکار)ماژ ر =خودنگا

 مخصوص، منحصربفرد = ژهیخودو

 : بارجامه نیخورج

 خورش، خورشت = همخوارک *

 گرد آوردن = دنیخورش

 بزرگ دیخورش-کرمانشان ی= نام باستان نیخورمه

 = ناهار(ph)خوَرَن 

 ییرایتاالر پذ-= کوشک و کاخ بهرام گور خَوَرنگاه

 خورنق-ومهمانخانه

 دعوت کردن یبه اروس = دنیخور

 خرش، خل، خرگ ژ،یخاکسترگرم، خر = ژیخور

 دعوت کردن دن،یطلب = دنیخوز

 دنی= خواستن، پرس خوستن

 = خفتن (ی)شوشتردنیخوس

 زیاخالق : ساو خوش

 زمان ی= همسرزروان خدا رک خوش

 ی: آشمال یخوشخدمت

 )درگاه(واس = خوشه گندم

 سییخوط = بزرگ، مهتر، ر

 دیسپ یزه هایپرز، ر = خوکا

 ، کُلِک کُنگُر، آکو، آگوک، ی، وپَزَشک، جغد = خونج

 اروس ۀ= تبغچ خونچه

ران یاخوب ) یبا گردونه ها  = یرث بامیخون

 (درخشان

گذاشتن  یپا یجا یضنغاطه، اندر کرج  = خوهل

 رانیکرج

که پشت  یچوب -خل ب،ی= کج، ار xvahlخوَهل

 ش کفش نهندیا اندر پیپاشنه 

 = منازعه، مناقشه سهیخو

 = مالک * شمندیخو

 * تی= مالك یشمندیخو

 = ملک * شهیخو

 * تی= ملك یشیخو

 دنیتران عرق کردن، = xveyidan دنییخْوِ

! خوشا! مرحبا، ی! خهین، زه، زهیتحس یه واژَ = خَه

 كاین

 خُه = غذا خَه،

 : ترسه وهم ال،یخ

 یمانی، کژپیش، ماری: دَندش، دغا انتیخ

 ن شهرین مشكیشینام پ = اویخ

 یتمرهند =، انبله جهبخ

 یبهار، حظم شهیگل همشببو،  = رویخ

 یهند ین ر،یتباش = زرانیخ

 : همقطار لتاشیخ

 = همانا، گوا سیزند/دَ دِ
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 = گل سرخ دابا

 = پرستو داپَرزه

 = گوشواره داچک

 دانستن = داختن

 = دام شكارگر داخول

 هی= محكوم عل دادباخته

 = موکل دادجو

 ضهی= عر نامهیدادخواه

 برادر دوست، = (یدادَر)سمرکند

 = محاکمه یدادرس

 قضاوت فتوا، = دادَستان

 = مجرم دادشكن

 کردن = مرتكب خالف شدن یدادشكن

 = حقوقدان دادشناس

 نافیاستان = محكمه است دادگاه

 بخش = محكمه صلح دادگاه

 تیشهرستان = محكمه بدا دادگاه

 دادگستر = منصف، عادل دادمند،

 دادنامه = عرضحال دادنوشته،

 ها: فرداده  یاصل یداده ها

 ( = چوب و چماقphدار و بَرد )

 دست افشان -= نغمه دارات

گاه، چفسه گاه، : لَمِشگاه ، جَفس ه گاهین، تكیدارافز

 پشتوانه

 وانخانهی= د لعمارهادار

 گاهونی: هما دارالملک

 نورسته ۀ= شاخ دارخال

 نی= خوان رنگ دارنگ

 = ماه نو نیزر داس

 : داستانک یستیمالینیم داستان

 هی= هد داسر؟

 سرکج یعصا =ه داسكالَ

 یکوره آگورپز = داش

 داشن داشاد، دادن، دهش، = داشاب

 : تبوکه داشبرد

 = تفاله داشخار

 رکاهیآب ز حرامزاده، مكار، ار،یع دَغول، = داغول

 -نام سرداران آمارد -= آتشفشان خاموش رودبار دالفک

 نیشاه ۀانیآَش

 شگری= بزرگوار، بخشا دامو

ست پهن که با ان خاک ومانند آن را باال ینیغول = داموَز

 ن کشانندییو پا

 خیاز ب -شدن یزیبرابرچ-= برباالرفتن دنیدام

 تخم افشاندن-کندن

 یانبوه ،ی: چگال تهیدانس

 اتیمال = دانگانه

 = پستاجو * داوطلب

 نیگل واری= د یدا

 فتد، هاچهیر درخت تا نیز ی: چوب دوشاخه برا اقیدا

رال، پرهون، گرد، دوردار، چنبر، ی: ا رهیدا دائره،

 هیه، داریه، دُریا، دف، دورویابزارخن

 : روزافزون دیالتزا دائم

 شگیتر ن،ی: هفت اورنگ که دب اصغر

 نی: هفت اورنگ مه دب اکبر

 ماجگریرا ، تیپَچرمگر، پوست : آشگر، دباغ
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که دهان را  یمزه ا ی: گَس)دارا ، عفص(ی)پارس دبش

ده یمازو وسنجد نابرس یدر هم کشاند مانند مزه 

 وخرمالو(

 = تپوز دبوس

 لیم=  دبوسه

 وادنگ : انكارپس ازاقرار، دبه

 لوالنک : لورانک، دبه روغن

 =گردباد، تندباد، دوله باد لکیدب

 : اندوه، پتول دپرس

 تارانش رون کردن،ی: بازگرداندن، ب دِپورت

 بكاری: فر دجال

 ی، بستگی=گره، بند، گرفتگ دُجک

 دشنام گفتن = دجملكو زدن

 (ی)فضولیزبانران-یگریانجی: م دخالت

 دودآورها : دودگان، اتیدخان

 hymen= بكارت   دختپرده

 ی: دستكار دخل وتصرف

 عودسوز، مجمره:  دُخنه دان

 نگاهبان زمستان ۀ= فرشت ومیدخ

 کردن )پرچم( یافشان: بال اهتزاز بودن در

 گونه نیصورت : بد نیا در

 ی: بر آستا در حق

 : با آنكه که یدر صورت

 : اندر تنگنا در محظور

 یفرارو:  در مقابل

 ن زمان، هرچه زودتری: با شتاب، درکمتر دراسرع وقت

 فرشتگان است گاهیکه جا ییای= در درانگ

 ی: کَشَو دراور

 ناقوس زنگ بزرگ، = یدرا

 آواز کردن = دنییدرا

ده یدن و در هم کشیلرز = دنیدرآژَخش دن،یدرآرُخش

 شدن پوست

 پهن وبزرگ ی هکوچَ = دربند

 کردن نهیپ یدرپ ،یدربه، درب = کردن نیدرپ

 شرفتی: روبه پ درحال توسعه

ته  د(یوغن ونبراز آبگونگان)مانند  هک هآنچِ  = دُرد

ن آبگونگان ته یدر ته غول هک ین شود،ماتک کدرینش

 آخر انتها، ن شود،ینش

 كتاید یمروار د،ی: فرمروار دُردانه

 سوزن = درزن

 = فدا کردن کردن/گذاشتن ی/کاریزی/چیکس درسر

 = قربان شدن رفتن یزیدرسرچ

 کیانمارا(،کوشش)تخشش( )یجرئت) = دُرُشت

 ن(یادی( بنی)ها

 شی= درو درغوش

 دنیغلت = دنیدرغول

 = رود کوچک درکا

همراهان ان یکه م یراهنورد ینه ی= هز یدرکوکر

 بخشد، دانگیم

 ،هصدر ش باز،ین کوتاه پیجامه کوتاه بشن آست:  دِرلِک

 شاماکچه)کُرته(

 اهیک جور گیدَرماش = 

 اَو اَو سگ دن،یدن،وزیدم = دنیدرم

 ن مرغیآتش کلنگ،، : اندوهخورک درنا

 نكهیه ایبرا ه :جیدرنت

 روش طرز، -لیشما شكل وصورت، = دَرَند



71 

 

 کاما رگول،یدرنگنماد = و

 آبدار ری= شمش دِرنه

 لی ر،ی= دل دَرواخ

 درخت -تخته -= چوب درود

 سورستان = دروز

 باندنی= فر دنیدروژ

 راهب ش =یدرو

 ترانهیمد یایدر = دیسپ یایدر

 ن(یادی( بنی)ها کیانمبدجنس ) = دزد

 روپاک دستمال، ،هدستارچَ = دزک

 دوژه = روغن، جال دُژ،

 دژاگاه = منحرف

 نی= خشمگ دُژالود

 دژگند = متعفن

 زی= تند و ت دُژَند

 شین =ه دُژنَ 

 گانیخدا ،یگانیخدا: Despotismeسمیدسپوت

 یساالر

صاحب منصب، ر =صاحب دستور == مسند]و دست

 [ریوز

 ناگاه : ناگهان، دست بر قضا

  یاری: با چشم باز، با هش دست به عصا

 کردن : دست اندر گردن افكندن لیحما دست

 نوبر = نورس، دست نخست

هم دارد  یکوچک که دوسنگ بررو یآس = دستاس

 یچوب یدسته ا یودارا

 = نغمه، آهنگ دستان

 جهی=حاصل، نت هیدستا

 النگو، دستبند = دستبانچه

 سِوار = دستبند

 پستو = داندست

 = داس کوچک، دست اره، اره کوچک دستره

 یمعبد نصار = دستگره دستگرد،

 فروشندگان کنند، هک یفروشن ینخست = دستالف

 (یشاپوریدش)ن

 لیمامور، وک ر =دستو

 نامزد، نشان شده = دستوزه

 یاندر نفس انسان هایتذکر که ثبات معن = دستوم

 ادیحفظ، -تصور-باشد

 ع حكمیترق فرمان پادشاه، = نهیدست

 دندان مز:  دسر

 نخ-پود-رشته = دسه

 یپنهانكار ،ی: ترفند نهان سهیدس

 یخودساز ،یی= خودارا دَش

 = مبتذل * ارج دش

 خرما و انگور رهی= ش دُشاب

 callus=  دشبُد

 = مزاحم شدن * دشبَنجاندن

 پالسم، پالسما = دِشته

 = بدقول دشخت

 = صعب الوصول ابیدشخوار

 = مواد مخدر * دشدارو

 dyspneaنفس  ی= تنگ یدُشدم

 ل و رغبتیم یناخواهان، ب = دُشكام

 بایناشك = ویدُشك

 (یریچهارگانه)دسات گانیآخش-ضد = زیدَشم
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 : مزاحم * اریدش

 هُماست : آزبا، دعا

 playa=  یگوده نهشت دَغ،

 تقلب = یدغلكار

 ی= بخش غشنگ شهرستان رودبار، بازمانده ها دَفراز

 فراوان دارد

 زیداالن، دهل = دفرب

 م الجثهیستبر، فربه، عظ ،ه=گندَ دفزک

 الوقت کردن : امروز و فردا کردن دفع

 : اشاندن انداختنرونیکردن، بدفع

 ،(یه کردن سوزنیدن)جامه بخی: نِكندن، آج دفن کردن

 (یكیگوراندن )تاج

 ی: پَرسونگ دقت

 ینگی: رَز دقت

 مُكانه، تَرَنگانه : هوشدارانه، قایدق

 وکی: ما قهدقی

 یهمگ آن یکه برگها یعلف وسبزه،درخت یب = دک

 خته باشدیر

 = راس دک

 یی= گدا دَک

 : دوکان، کرپه دکان

 یافراه -: اَفراه، افرا نیدکتر

 یخوانخوب ،یخوان: بِه دکلَمه

نه، بندنه، گوک، اخگوژنه، ی: بند دگمه تكمه، دکمه،

 هررا ؟گوکجه، 

 ه گر، ...آرای: آرا دکوراتور

 یشی: آرا ویدکورات

 یی: ... آرا ونیدکوراس

 یكلبه ش كسرهیرا  ی)شكل یادیبن ریی= تغ یسیدگرد

 اندراوردن( گرید

 allergy ی= آلرژ ریآز ،ییدگرکنشزا

 لی= بد نیدگرگز

دۀ ن وآن کویقیبر  یفلسفه مبتن-تی: جزم سمیدگمات

ست که باورمند به حل پرسمان یکسان یشه هایاند

 ک هستندیبا روش دانش ینیفرازم

 نالش = دل به دست آوردن

 : گَرا دلّاک

 داستار داسار، : سمسار،کِهبَد، دالل

، یگرنشان- یآوربرهان - ییمانِراه : داللت

 یتَرکزد ، زبانیرسانکیانم

(، یروسپف =جافكش)جا ،یانجیم داسار،:  دالله

 جاکش

سرخ و  ییکه اندر سَنَهِ )اثر( آن دانه ها ییماریب = دالم

دار شود ، سرخجه، مخملک، دلم، یمار پدیتن ب یز رویر

 ژمژمه، سپروه

 زهین ن،ی= ژوپ دِالم

 لَم، پِشلَنگ، کمانه؟ی: دَ دلر

 یزای: دَخس، خوک در نیدلف

 اعتماد ساز وبرگ اسب، اُستام، = یدلگرم

 موثر مقبول، مرغوب، مطبوع، = نشاندل

 ریدهوِه، اَب زه،یه چه،یه : ، سطلودل

 ی: پالك جانیدل

 نیرا، : رهنمون لیدل

 ریدل = وَریدل

 ین که به نگارۀ زنیپندار )موجود( یبوندگ = دمامه

 شممامه، شودتن داده )مجسم( زشت وجادوگر 
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 ی: بازارشكن dumpingنگیدمپ

 : سرخوره، بور دَمَغ

 (ی)دزد : دمغ، دمک دمق

 له، آبسه ،آماسه،کورَکی: پ دمل

 انو(یآواز نرم وآهسته، )پ = دَموز

 یکوره ودم آهنگر = دموزن

 یساالر: مردم کیدموکرات

 وتیبن دندان = ژنژ یدگیدم

 دندانشكافه، دندان کروچه : دندان قروچه

 dentifriceدندان  ری= خم زیدندانفر دندانمال،

 دنییخا = دنیدندان

 یباشد، آوام خش یکه از رو یآواز وسخن = دندست

 دنیدن، لُندیژک

 رلب آهسته با خود سخن گفتنیز دن،یمنگ = دنیدند

 ع، فراخیبزرگ و وس = دنگال

 یا جایناودان  یکه در زمستان در باال یآب = دنگاله

 ت،یزان گردد؛ گلفهشنگ، استاالکتیخ بسته آویگر ید

 ده(یدنگداله)چك گلفخشنگ،

 یسرخوش -شور و خروش ۀزمزم -یشاد ه =ندَ

 كسدایزنان ن یآوازخوان

 هرزه پرست، ناجوانمرد ه،یالطبع : فروما یدن

از خشم وقهر -نشاط رفتن دن،بهیخرام = دنیدَن

 غان -زمزمه کردن -دنیجوش

 (یی)ده تاناری: د ریدن

 آمَه، : خوالستان دوات

 هجوم بردن = dvaarastanن دوارست

 یستگی، پایمانیپا:  دوام

 دوپشته، پهلوبه پهلو -یدگرزبان  ه :دوبل

 یی: زورافزا نگیدوپ

 دو چوب الک ودولک، الت = دودله

 viciousباطل : دور و تسلسل، دور بسته  دور

circle 
 )نبض(نی= ذوالقرعت یدوزخم 

 گوشه = دوزه

 بغدخت = خدا-زهیدوش

 همشكم، ندیهم آ ،هنابَ جُ : دوقلو

 = اختالف یدوگانگ

 یردر انجام کاریتاخ مماطله، = دَوَل

 ( ، ابر، مهیتوفان)کرد = (ی)کرد دومان

 = توفان (ی)آذر دومانا

 كسدی=  دومر

 زرو،یدراز وت یکشت -ییاعتنا ی= غفلت و ب یدون

 جیدون

 برابر= ده  یوَ ده

 غار، دره، - یشیار ،یریاژ ،ی،هوشمندیرکیز = دها

 فضل، دانش- شكاف کوه

 دانش، خرد -نعره = بانگ، خروش، دهاز=  دهار

 دنیعطا کنان = دنیدهان

 كشانسین = اریدهش

 : نمودار اگرامید

 کیمگویدوچ ،ییهمستارگرا:  کیالكتید

 وبافتهی= د باید

 long termالمدت  لیطو، ی= طوالن ربازید

 گید كجوری=  زید

که اندر آن نان وخوراک خورند،  ینان وتبگ = سکید

 ینیس

 دپهلویپان ر،ی: گازنگ شلمهید
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 زهرباد، بادزهره، دنییتسبا، خُناک ق :خنا، یفترید

 الی= رت لمکید

 = چهره مید

 فروغ ،یشبنم، روشن وسته،ی= باران آرام و پ مهید

 سایکل -= معبد مهید

 بَش : باران خور، یمید

 : شكافنده تینامید

 مجمع، پهرست : وانید

 = عنكبوت یوپاید

 غراچه، زن بر، دنگل، د،ززن بم رشک،یب : نامرد، وثید

 پژوند-گردنگ، گردنگل-کشخان غرزن، کلتبان،

 = زالو وچهید

 = اژدها ومارید

 ده= تاگ گوهرنشان داهول هول،ید

 یروزی= د نهید

 یروحان = ارینید

 : گوهره ذات

 pleurisy برسامهنه، ی، التهاب س: برسام الجَنبذات 

 : شْشمار هیذات الر

 : بالل، بابا گندم ذرت

 یزی: خرد یذره ا

 زِغ زدن : بهانه گرفتن، ذِق زدن

 اتیذکر : اَ

 برگردن مام،یپ : تاوان، ذمه

 زنخ( ه :: زنخدار)زنق ذوزنقه

 : مِنت ذهن

 یخوددرون: ان  یذهن

 : حسابرس حسابیذ

 یهمبستگ:  رابطه

 نهی:  نرم راحه الحلقوم

 اری= اندوه بس راخ

 اباب، رَسیی: رد رادار

 بایفر رایگ -و غشنگ شیآال یناب، ب  = رادک

 حسابداران ۀ: نشان راده

 : تابشگر، سر بّرّغ اتوریراد

 یشگی: ر كالیراد

 ی: پرتودرمان یوتراپیراد

 نیپرتو : ومیراد

 سازند زهیسخت که از چوب آن ن یدرخت =  رازان

 = درست ومرتب شدن ستادنیا راست

 = موافق آمدن آمدن راست

 = تحت الفظ به راست  راست

 امور کردن ری= تدب اندنیرا راست

 = عمود راستا

 تی= حقان یراستبود

 نیالساق یمتساو = راستپهلو

 راستگونه = به حق

 توده وانبار غله پاک شده = راژ راش،

 نیچوب ۀ= کاس راک

 پرکشش، غشنگ با،یتودلرونده، فر=  رامک

 (؟ی= ناوخدا )عرب راموز

 یو بزرگوار شیبخشا ۀ= فرشت رانا

 نهانسود ،یخوار ژهی: و یخاصه خرج رانت،

 زار هن،سبزَین پست وبلند وپر آب وچرامیزم = راود

 كگوارین ۀ= باد راوک

 عوعو کننده = راونده
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 اه(یخارشتر)گ = زیراو

 ییزدا، گرهیی: گرهگشا راه حل

 اهنری: برنش راه شوسه

 ، شاخه راهیی: راه روستا یراه فرع

 یترسا جهانرها، نكار،ید : روهبان، هَرتاسب، راهب

 پارسا

 = راهرو * راهگاه

 یداشتندوست ما،ی= خوشس كایرا

 بوشا)آنندراج(، چاشتک = یرا

 ره ،جَبّهیرُبّ : ش

 ژه بغی: داراگونه، پروردگارگونه، و رب النوع

 اندوخِش، کلندر  پول،ل ی: تنز ربا

 نهی: بند رباط

 هارپاره: چ یرباع

ه، ین(، دایشیدختراندر)دخترشوهراز زن پ = بهیرب

 پرستار

 بستن و ش،یو رها شیو گرفت، گشا ریو فتق : گ رتق

 سر وسامان دادن، گشادن

 : پرداخت رُتوش

 : پرداخت کار رتوشور

 دُلمک (،یرجندی: چَرزَنَخت)ب لیرت

 گال  :الیرت

 ی: گاوتاز یرجزخوان

 رحم : بون،زهدان، بوگان

 ن از ابرو گذاشتن)برهان(ی: چ رحم کردن

 یا شهیآمرزگار هم :  میرح

 زیقرن = رُخبام

 تاسه دن،یتند تند دم = دنیرخ

 ی= تور کاهكش الَرد

 ی: بُنسر الصدر یردالعجز عل

 نهیآغاز ی: بازآور ردالمطلع

 : هَدمان کردن ردکردن

 گوارا ۀ= باد رزاب

 رزمواره * ،مانور ش،ی)نادرست( = رزم آزما شیرزما

  tactic=   ییآرارزم

 strategy =  ییآمارزم

 : کارنامک رزومه

 صی= حر رَژد

 (یفند ی)اندر دستگاههاوستهی: هنجار، کارکرد پ میرژ

 سازگان -

 نبود ی،عالنمعرکه کرد = رساکردن

 افزار یوی= ن رسانه

 یو راست یو دادگر یدرست ۀ= فرشت رستات

 ی، ورشاد، جامگیمقرر راتبه، فه،یوظ = رَستاد

 نو ۀ= شاخ رشتاک ،رستاک

 رنمایدل ی: پهلوان پنبه، ترسو رستم صولت

 یپزی: خورد رستوران

 بیبهره، نص -ی= روز یرُست

 = فراغت یرُست

 = مقصد *  رَسشگاه

 نیی، بَز، آنگی:  رسم

 )آنندراج( : پنگاشتن ف کردنیرسم وتوص

 جهیبند، ر پال، سمان،ی: ر رَسَن

 دُرد، لِرد : ته نشست، رسوب

 پاخ وجوگر، : وچرگر، رسول
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 هپشتَ  -ن گرانبهایشمیكجور جامه ابری-بازو = رَش

 اهیس یكجور خرمای- هپشتَه ن پشتَی،زمهتپَ

 د، گندهیپل = رشت

 دنیز ر = رُشتن

 یدادور ۀ: رشت حقوق ۀرشت

 روزیپ ره،ی= دالور، چ رَشكا

 یدادگر ۀ= فرشت رشنو

اندر رودبار سرشار از ماندمانها و  یی= روستا یرَش

 باستان است رانیا ینشانه ها

 ستن*ی، ترانگردنینِپاه دن،ی: هودل رصدکردن

 گزاف اوه،ی:  ابسیو  رطب

 الهی: پ رطل

 یپاسدار : شِكوهش، تیرعا

 کَنور و،ن: بُخ رعد

 دهوند : تیرع

 فِرفال و شكن نیچیب ۀفروهشت ی= مو فالرِ

 : گردران تیرفاه

 بازشكن : شكست، ونیرفراکس

 ی: همه پرس رفراندوم

 ی: بازاور رفرش

 ش، برداشتن، برگرفتنی: زدا رفع

 رفع القصه، قصه برداشتن : گزارش دادن

 ه کارکردنیپا یب ،ی: انجام سرسر فیرفع تكل

 یرسانانیشِ زی: زدا رفع مزاحمت

 ییگره گشا ،ییچاره گشا -یی: چاره جو رفع مشكل

 دادن یآشت : سروسامان دادن، رجوع کردن رفع و

 بازتاب : بازتابش، ونیرفلكس

 ی، پاره دوزیری: درزگ یرفوگر

 : هول عیرف

 : چنگكدوز رقام

 ینرم ،یدلنازک ،ی: مهربان رقّت

 : درد آور، سوزآور زیرقّت انگ

 ، وَش، وشتفرخه ص :رق

 هیماکم نسود، آبناک، هاموار، شل، : تنک، قیرق

 دلب : نازکدل، نرمق القلیرق

 : وهنگ، پاتخته رکاب

 ، درجازدنییستایبازا -ستای: ا رکود

 )پرونده(ی: برگه  رکورد

 ن، بِهادیبرتر : فرانجام، رکورد

 ربودن یشیپ ی: گو شكستن رکورد

 ( = تندر(ی= رگ ))سغد رگبار

 varicosis سیوار داک،ی= ور یرَگفراخ

 : زّمود رل، نقش

 اندرون دهان= گوشت  رَم

 زهار یرُم = مو

 یدگیمی، ریتَبستَنبَند:  rheumatismسمیرمات

 مقابل-گوناگون - دسته دسته = رَمارَم

 کُندُر = رماس

 واریختن سغ ودیفرور = دنیرُمب

 رمز : نهانه *

 لغزاندن = ستنیرمزا

 نامرغوب، پست = یرمو

 افكندن = ت کردنیرم

 آب دماغ = رِنب

 ی= بز کوه رنگ

 * کی= ماژ رنگنگار
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 وانیرواق =؟ ا

 ناب ۀباد دُرد،یب ۀباد  = یرواک

 (وهی= خودرو * )نه ش روال

 راتیروانداد = خ

اندر اراک  رانیا یباستان ی= از شهرها رواندوز

 ریغشنگ، خوبنما، دلپذ -)عراق(

 آب بردن دن،ی، آبكشییدادگویرو : باز گفتن، تیروا

 كاریربات : را روبوت،

 گویمَ = انیروب

 ینوره، واجب = اژه روج

 دن اروس دهندیکه هنگام د یه وپولیهد = روجاک

 ارینی؛ دیینوی: م یروحان

 گورکن = رودک

 یقوت وروز = روزپاال

ومعاشرت با زنان را  یکه همسخن یمرد = روزنان

 دیار سخن گویشان بسیدوست دارد و با ا

 سرچشمه گرفتن رون آمدن،یب = دنیروژ

 شه کاری، انددانشپِژوه، : دل آگاه روشنفكر

 : سوگ آوا روضه

 كاو زدندندان پاک کردن دندان، = دنیروفان

 : ششلول رولور

 شیآزما = رَوَن

 سرخ که با آن رنگ کنند ی= چوب گیرون

 پوالد وآهن گوهر دار = نایروه

 سوخته = سولفور مس یرو

     xvamn ناب، خومنی: ت ایرو

 اهکیگ = انیرو

 قبله گاه = گاهیرو

 = وجه * هیرو

 ژرف یو بررس یشی: بازاند هیرو

 آهنگ کی= ن رهاوه

 = بنده یره

 : زِهَنجَه اضتیر

 یدودل ،ی: گمان افكن بیر

 ، کوباهنگضرباهنگ، هنجار:  Rythme تمیر

 ینازبو وَنجنَک، : اسپرم، حانیر

 پراکنده شدن نابود شدن، = دنیدیر

 یدورگرد:   Recycling نگیكلیسایر

 سخن گفتنآهسته  = ستنیر

 ، مجموعهیسر = سهیر

 نفاغ کشكول، غال،یز قدح، = غالیر

 : برش خربزه فیر

 معشوق محبوب، = كایرا كا،یر

 (یانیکرگدن)سر:  (یونانی) مایر

 ایمینازک و ک ی= جامه ا مازیر

 فرمان: دور موت کنترلیر

 یزندان مشتی: آوردگاه، م نگیر

 یدرستكار ،ی= دادگر وازیر

 ی=جوکر، چكر واسیر

 ید، شُشیجگرسف : شُش، یویه، ریر

 زا ندنیدن، فرو ریرانیو = دنیهانیر

 سرنوشتار : مطالب رئوس

 کی: سرچ سیرئ

 سجمهور : سرفرمدار، کشورساالر *یرئ
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دهان خود را پر باد کند و  یآن باشد که کس ر =زابغ

با آوا  یبر آن زند که باد از دهان و یچنان دست یگرید

 زُنبُغُل جهد،

 یخنی نگه،ی:  زاپاس

 رنگ بلور، زاغ : زاگ، زاج

 = از آن سوتر زاستر

 القلب ی= قس زاغدل

 = فرزند زاک زاق،

 allelomorph=   سیزاگد

 (یماد ی)شهر یزَگروت ، اَبَرسِن،)پشتكوه( = زاگرس

 زعرور)کلنگ( ران،ی= کج؟، علفش زالزالک

 = بتونه؟ زامسكه

 ، دنبالهیلیطف = زامله

 = شكاف و درز زاو

 یمشتر = زاوش

 د، جعدیبندوق = زاوالنه

 : گوشه پرماس ه تماسیزاو

 : گوشه تاز ه حملهیزاو

 : دژآکام زاهد

که خود  تیسانسكر horaاز  یپهلو horâ=  جهیزا

 است یونانیاز 

 ریناگواششناک، گواششناپد، ری: چشمگ دالوصفیزا

 پازاچ(زن زائو، زاچه ) = سفانیزا

 = فصاحت، بالغت یزبان آور

 ی= علو زبرسو

 = سطح * زبره

 ضجه زدن = زبوزه زدن

 نهیجام ،ینه ایگآب نه گون،یآب گ :  هیزجاج

 : گُرم ادیز زحمت

 گوشت یبو دوشَند، : زُهم، زُخم

 آه وناله کننده = زخنده

 استخوان آرواره، زفر = زخور

هن هن کردن، نفس -دنیزور زدن هنگام ر = دنیزخ

 نفس زدن

 گناکیر نی= زم زراغن، زراغنگ

 غشنگ و بزرگ اریبس ی= گل زراوشان

 شهی= درخت تناور و هم نیزرب

 = کبک زَرج

 زالو = زِرک

 اگرانیمیک ۀ= حمالن، زر فراساخت زرمانا

نوک  -استوار و پرتوان  اریبس  یکوه ی= درخت زرنگ

 کوه

 اسب ۀگل -= نو، تازه زَرنگ

 یكین ،ی= دهش، بزرگوار زرواس

 : زرک زرورق

 دلربا، غشنگ  نه،یس نیپستان، زر نیزر = چوچه نیزر

 یبرجسته، خوددار از آلودگ -آرام و =یزر

 ییشوای: پ زعامت

نجوان، دلهگان،  ماس،یلرک ،یجساد ،ی: جاد زعفران

 هُرد

 یگل وال = زغار

 دسته از شاخه درخت = زغاک، ژغاک

 پویپرنده، ک ی= گونه ا زغلم 

 کوفت، زهرمار = زغنبوت

 دنیآه کش = دنیزغنگان

 آواز نغمه -آهو زشی= خ زَغنه
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 جغد؟ ی= سدا زغه

 = فشردن دنیزَغ

 ریتخم کتان، زغ = رکیزغ

 (ی)اروسیسونار، یی: شب زناشو زفاف

 ،یترشرو-ناخن خشک م،یلئ ممسک، ل،یبخ = زُفت

 خشن

 هنگفت-دفزک فربه، ستبر، درشت، = زَفت

 کم خوردن = ؟دنیفزفر

 سد و بند شكسته = زُفه

 ر : فرادمیزف

 لنگان راه رفتن = دنیزقزق

 ییدارا دهیپاکانه، برگز، کیهشت : زکات

 هوزرافه، : هَنگ زکام

 = مداد * زگچوب

ده) یهُمگ)صاف(،سپ پالوده، : نوشگوار، زالل

 ن(  یآلبوم

 بَهنجُنیزم، جُنبشنیمز:  زلزله

 : گاُلله زلف

 = به ستوه آوردن زِلَه

 پرنده كجوری=  زله

 انتقام نه،یک-ترس = فَنیزَل

 = بقاء مطلق، دهر درنگ زمان

 ن، ضرب االجلیموعدمقرر، زمان مع = زدزمان

 نویم (،یاوزُمبُرد)پهلو = زمرد

 دنیآهسته اشنوس -ارخوردنی= بس دنیزمزم

 ار سرد، شجامیبس یجا ار سخت،یبس یسرد = ریزَمهر

 باشد یکه زنش روسپ یمرد = ریزن کاس

 ی: جهمرز زنا

 جهمرز : غُتفره، زناکننده

مُنج ، سل : غَلفَچ ،کِبت، گوژ، پَرمَر، ع/ زنبورِ سرخ

 ژیوَبز، فژ ز،یکُل

تراوش آب از  -= اشباع شده با آب سِنجاب زنجاب،

 زنج)صمغ( -زخم

 ده ومانده از راه رفتنیآزار رس = دهیزنجان

 لیزنگاپ اَدرَک، ،یسنده ل،یشنكل = لیزنجب

 زبانه آتش = زنجه

 کردن ی= نوحه گر دنیزنج

 هودهیسخن ب-افسانه سرودن = زَنَخ زدن

ستنده را بر چوب اوتاننده مالند یچوب ا = پازند و زند

 افروختن آتش یبرا

 ترسناک -اندازه  ی= گسترده، انبوه، ب زَنده

 آبستن وباردار شدن = دنیزند

 ساعد دست مرفق آرنج یابتدا = چهیزنگ

 ازدواج نكاح، = زنمرد

 ریهر دن سگ،یدن وزوزه کشینال = دنییزنو

 زاد، توشه = زواده

 الحرکه ثی= حث زودرو

 تنشبلند کردن وافرا = دنیورزَ

بان یگر یکه رو پارچهک یبه شون یتكه ا = نُمیزِوَر

 قهیجامه دوخته شود، 

 رانیا یدالور پادتاز دی= زادگاه به آفر زوزن

 زودخشم؟-سخت ز،ی= تند وت دنیزوش

چرک وخون رون شدن یزخم وب گشادنسر = زوف کردن

 دن زخمیاز آن و پختن برس

 لی: پروندان، فا Zonneken(یزونكن)آلمان

 ختنیدان گریاز م = زه زدن
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 شرمگاه = زهار

 یاندر باز -قوت دادن -= گشودن فرمودن دنیزهان

 رافكندنیز -نرد

كرده یشكش میاسپند که به آتش پ یچرب = یزُهرُبو

 اند

 = نسل، فرزند زهزاد

 به نظر ده،یطرف، به عق = یز

 جانوران = ایز

 وشتاد ،: وسناد ادیز

 تنیتارش، مسی: مّس ارتیز

 دنیات دادن، زنده کردن،زنانیح = دنیانیز

 ش، پَرمونی: آرا بیز

 پ بستنیک : غِژ، پیز

 الغ -فی= خوشطبع، ظر چیز

 = تخم شپش شکیز

 بزرگ باده ۀالی= پ غالیز

 یادب ی= ب فیز

با  ررنگیو خاکستر بایکوچک و ز ی= پرنده ا گیز

بزرگ  ۀاز هفت خانواد یكی -سرخرنگ یربالهایز

 یاشكان

 داره : کُنگُرَ گزاگیز

 رکیرجی= ج (zilla, zalla jhillika) لهیز

 فاش کردن راز مردم = موریز

 مهلت، هار نی= از ا نهاریز

 = مسكن* ومانهیز

 ، گُژارجاخدان، جهاله = ژاغر

 پاتاژ :  پاسدار، ژاندارم

 بهامهر -:  پولک ، تنوک jetonژتون

 نیپرو ۀ= ستار ژدوار

 که سنگ را دندانه دار کند، استوار ی= ابزار ژَدَه

 hyperpnea قی= نفس عم  یژرفدم

 کِرِشم ،: نگاره ژست

 غرش درنده جانوران بانگ بلند، = ژغند

 ترشدن دن،یسیخ = دنیژف

 نه وریک لجوج، = ژکاره

 بایشك = ژکفر

 ب یشك و صبر = یژکفر

 =کوک شدن، ازجا در رفتن دنیژک

 نهیدُرد شُم،یسِر رزندک ،دلمه،ی: د نیژالت

 یخیرو ،یخنی: لرزانک،  ژُله

 = قابله ژم

 راک: اپو ژنراتور

 : سردار ژنرال

و آغاز  زییپا انیشبنم پا کیبه مان -یدخترمان = ژِنگ

 بهار

 کوچک با سروگردن سرخرنگ، ژوک ی= پرنده ا ژَوا

 دامن کوتاه ته،ی:  شل ژوپون

 (ی:  داتور)قاض یژور

 یروزنه دوز:  یدوزیژور

 خاکستر ری= آتش ز ژوژه

 = چكاوک ژوله

 = زرنگ، چابک (یالنی)گکیژول

 دن آب باران از سغیچك = دنیژوه

 رفاه وناز ونعمت = دیژ

 پاشزاکسو:  كلوریژ

 نرم باران ی= مانند دانه ها كمانیژ
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 نِما: چرخش روسكوپیژ

 کیک،گتیگت: زام  کیزیژئو ف

 : بالش آباد ساباط

 : آشناکن سابح

 رزنیپ = ؟(یری)دسات سابوته

 چیدرخت پ -خرمن ماه -هاله د =سابو

 یتابه نان پز = لـ(ی؟، گی)ترک ساج

 زهی: سُربَک، سرب ر ساچمه

 دهی= سپ یساچ

 : کرت، فرواد، کرانه ساحل

 = چاروگ ساخُن

 (ینیدارچ ،ی)نادرست( = سازج )هند سادج

 ؟یجوک=  سادو

 : هالو ساده لوح

 اهیس یبا بالها ی= پرنده ا سار

 س، موتوی، سَماریزه کولی: ر نیسارد

 اهرنگیس ی= پرنده ا سارنج

 سخنپرداز و غشنگ ۀ= پرند سارو

 = درخت انگور سارونه

 = بُرگ ساروک ،یسارو

 یاندر پرها دیسپ یبا خالها یپرنده ا = ساره

 اهرنگیس

ف یکه از ل یمَرَس-غیز یف خرما،نیل = شَنیپ سازو،

 یشتر اندر  کشتیار سفت است و پیخرما بافند وآن بس

 یبكار رفت

 هوا ی چهیدر: ساسات 

 زهیكان و نیک جور پیساسكان = 

 فرمان ن،یی= آ ساسنا

 غی: فرت ساطور

 Clock: تسونِما  ساعت

 ،تسوHours{یی: هاسَر }اوستا ساعت

 عاتیآوند ما-: جام ساغر

 شان، ساغیتا زانو، پت: ازغوزک  ساق پا

 : اِوَن ، اِستاک ساقه 

 یاله گردان، ساغرانداز، چمانی: پ یساق

 ، توبرهی: انبان، کوله پشت ساک

 دِنگی: ب صدایب ساکت،

 م گر)؟(ین زن، تقویبرآورد کننده، تخم = ساکر

که صراف بر آن وجوه خود  یشخوانیتخته وپ = ساگ

 را شمارد

 ی: از سالوک پارس سالک

 : رهرو سالک

 ورم-یماریب = سام

 = بزرگ، نامدار، پاسمند سیک سام

 نه بند زنانیس = شاماکچه ساماخچه،

 کند زیت ریکه کارد وشمش ی= سنگ زیسام

 شگاهی: آسا میساناتور

 : آکمَت سانحه

 : گرمدشت ساوانا

 دنییسا دن،ی= مال دنیساوز

 كخوین ، خلق= خوش زیساو

 ارتش ی مای= هواپ ساها

 سنگ سخت، سنگ شكن=  ساهور

 قل کردنیص = دنیانیسا

 خ زن(هم بری-خچالی: ) دیسا یدبایسا

 یروزیپ ۀ= فرشته و پرند نایسا
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 لوئتیس ر ضدنور،یتصو = ه نمایسا

 لعن کردن بد گفتن، : سب کردن

 ی: شناگر سباحت

 : فرزندزاده سِبت

 شیبنگ، حش = سبزک

 م موزه، چندلینوک، ن یکفش ب = سبنده

 آواز یآهسته، پاآواز  = سبوز

کالغ سبز، کاسه شكنک، کراج،  = اشكنک یسبو

 کاسكنه، سبوشكنک، سنقره

 شموزهیپ ک جور کفش،یانه = یسب

 باهوش -= دانا سپانو

 واریخ در دیفرو بردن م = سپختن

 اجازه دادن روشتن،فَ = دنیسپران

 = خرم سپرخ

 زبانه آتش = سپرغ

 ؟؛ زردچوبه، حصبهشكوفه = سپرک

 انگور ۀجوانه، خوش -= درخشان بودن  غیسَپر

 ییسِپَزگ = افترا، بدگو

 اقامتگاه مسافران = سپنج

کوچک  یبا گلها هاییپایچل ۀریاز ت یاهی= گ سپندان

 زردرنگ

 ییپروایرکرد انداختن، بی= دورانداختن، به د سپوختن

 کردن، به زور فروبردن و براوردن

 نیکم ،نقص دربرابر کُلَ یب کامل، = یسپور

 وهیسبزه، م كبو،ین اهی= هر گ سپهرم

)هاشم بن مقنع( با دی= هواداران مه آفر دجامگانیسپ

سا، یروان شت ایپ - دیاندر خراسان جنگ انیتاز

 ونیحوار

 برفک - ملوس، پگاهان دیسپ  = دکیسپ

 اخگر = ستارچه

 : روجا یستاره سحر

 زن نازا ،می= عق ستاغ

 = باالخانه سُتاوند

 = اغفال ستاوه

 = پررو ستبررو

 = حجم یستبر

 راست و استوار = ستنگ

 ینام آهنگ -ساز یگونه ا و =سِت

 ان(یمرغزن، خفج )زرتشت گورستان، = سُتودان

 نام ستاره-باران ۀ= فرشت ستوس

 باران ۀفرشت ر،ی= ت هیستونپا

 زهی، ن= پوالد، آهن یسَت

 = چهره سَج

 خی: تشل سجاده

 : درزجامه، وُژنگ)وصله( سجاف

 سرد شدن هوا دن،یسج = دنییسجا

 ی: فروتن، نِگون سجده

 ی: هماهنگ آور یسجعپرداز

 ان شبیپا : پَگاه، سحر

 شام : پسِ سحور ،یسحر

 چِرا = سَخ

 selera هی= صلب نهیسخت

 مزد، فسوسگریگار،کار بی: ب سُخره

 باندنیلغزاندن وک = سخشاندن

 خونکیسُک، س:؟  سُخمه

 دنیشخوردن, شخولخواندن، پسبا بانگ  = سخوردن
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 الطبع : راد، جوانمرد یسخ

 اهیجور گ کی=  سُداب

 ی: نادرست سِداد

 : سرو آزاد سِدَر

 یلوفر آبی: درخت کُنار، ن لُتوس سِدر،

 دنی: آنجا که بغ را توان د یسدره المنته

بهرام گور که از سه گنبد  یاز کاخها یكی=  ریسِد

 ساخته شده بود

 ، نما و اندام یپا: سر و  سر و وضع

(، بوراب، کوراب ، گوراب، ی: وا له، قُندُز)سگ آب سراب

 بِهمانا

شتر( ، ی)پ ینسازی)اکنون(، زیسازفی: ک یسراج

 یسازچرم

 ک جور واتک )حشره(ی=  سراسک 

 هوده، لهو ولعبیو ب یادیکار ز = سرافزون

 رهبر سردسته، = سراور

 سحال و دل و شان و نف :  سرب

 استمداریس= سردار،  سرباک

 استی= س یسرباک

 رختكن گرمابه = نهیسرب

 دنیچیبخود پ = دنیسرپ

 خار = زیسرت

 = سورتمه * سُرجنبند

 ک جور گنجشکی=  سِرجه 

 : تردماغ)بانشاط( سرحال

 = حصبه  سرخچه

 یبا دانه ها یجنگل ی= درختچه ا کیول سرخه

 سرخرنگ غشنگ

 بانی= نج سردگان

 سفر= سررو 

 شاخه، خوشه = سرزک

 شیسرشتن = بن اکنون آن سر

 عنوان-= مدخل سرشناسه

 پَنجارسام، کُلچَنگ، پنجپا، هزارچشمه، چنگ : سرطان

 ش بها، سربستی: پ یسرقفل

 Excellencyسرکار بانو

 هیآبما، مابی: خونابه، پ سرم

 یشگید، همی: جاو سرمد

 رو بُر-: نمونه سرمشق

 : خاستگاه، آرمان سرمنزل مقصود

 = سوسن زرد سَرَن

 شی: کاپ سرنگ

 جواب وسوال کردن = دنیسَرَنگ

 دنیرخت پوش = دنیسِرِنگ

 مباحثه کردن = دنیسِرَنگ

 سْروب آنتن، شاخ جانوران، = سُرو)سُروخ(

 (یث )لغتِ فرسِ اَسدیسَروا = حد

 ختیسر و وضع و ر = یسروپا

 ه شدن کاریكروی:   سروصورت گرفتن کار

 : فَروَست یسر

 رهبر، سرهنگس، مهتر، یرئ = اکیسر

 رهیزنج ،: دنباله دار الیسر

 = مرغ سقا چهیسر

 ابیتند اب،یزود زهوش،یاالنتقال : ت عیسر

 : زودگوار ع الهضمیسر

 کردن زی= تجو دنیسزان
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 هیمزه ما، ی: چاشن سس

 سطح : همواره * )هموار = مسطح(

 : هامَن یسطح مستو

 گرد یه ی: رو سطح مقعر

 دانش بودنیب ه بودن،یمای: ب بودن یسطح

 باده ۀمانیو پ الهی= پ انهیسَغد

 راس : سفر

 ی، نارواپردازیگردان: سخن سفسَطه
 : نارواپرداز سفسطه باف

 کوفت (،ی: آتشک)خراسان سیسفل

 dožax: دوزخ  سقر

 ن( ، آفگانهیم)قایبن = نیسقط جن

 : واالد )خانه( سقف

 چفته چفد، چفت، : سَغ، سقف

 از اسالو در کنار رود دانوب یقوم = یسقالب

 : مشت ،کوبه مشت سُقلمه

 ی: نادرست سُقم

 یماهگی، ریورلماه = سقنقور

 دنی: زبر سقوط

 زغال گل انداخته، اخگر = سِكار

زغال واندر تنور پزند، کوماج،  یکه رو ی=نان سِكارو

 سكالو، شكارو

 انیرا، دفه فروند، =؟: سكان

آوردن مغز ان دشخوار رون ی( که بیی)گردو = سكاونه

 باشد

 : بازمان سكته

 : گشمان یسكته قلب

 خوردن ی= سكندر دنیسَكَرفان

 = گسستن دنیسگل دن،یسِكُل

 یدگیگز-سرفه-تراش،خراش = سَكَنج

آواز به گلو  -دنیگز -دنیتراش-دنی= سرف دنیسِكنج

 کردن

 ییگرانیدی: ب سمیسكوالر

 ان، مارهی: پارک، سِتِر، پّرش سكه

) beaver( ،ی)پهلو bawragبَبَر=  یسگ آب

 (، قُندُزیسیانگل

 ده شدنیچیپ اقرار کردن به گناه، = دنیسگز

 دنیعف)اَو(عف کردن سگ، درم = دنیسگالب

 شُش، شُشمار ی: ناخوش یویسل ر

 گودال آب، آوزه = سالتک

 جانه، جان، گَدْرَک، غدر، غدرک ، گَدْر:  سالح جنگ

 دام کُش : پوست کن، سلّاخ

 : آرام آرام، آهسته سالنهسالنه 

 خوشگوار : آب روان،گوارا، لیسلسب

 اه وچسبنده، شلکیگل س = سِلک

 لوح = سلم

 آب جَو = سلماب

 یلب شكر = سِلُنج

 ی: زندان تك سلول

 دراز، زن بد زبان ،غرشمال: زبان طهیسل

 گوهركین ،گوهرپاک سرشت،كی: ن م النفسیسل

 ی: ترانه خوان سماع

 = خدمتكار سَماکار

 یکتر =  سُماک

 خودجوش :  جوش آور، سماور

 ندهی: نمونه، نما سمبل
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 تودل برو را،ی، گییرای: گ یسمپات

 ینیرزمیزندان ز = سُمج

 تن، فَرکروسچانیر : گرانجان، پسمج، مُصِ

farkrus)گول واحمق( 

 اری، گوشگوش افزار : سمعک

 نی: آذرش سمندر

 otter(En)(،ی)پهلوudrag = یزایدر سمور

 : تف باد سموم

 دن، بودادنییمعطر بودن و بو = دنیسم

 یكاوهم ،یشیاند: هم ناریسم

 سپندان، خردل یسنا = دانه 

 آب خروشان و زالل گاهی= جا سناباد

 آن اندک باشد یا که ژرفایدر در ییجا = سَنار

 زهیزه ، نی: سرن سنان

 کوچک یکشت = سُنبک

 سنبُل : آبرود

 یسطحو  یکارسرسر = سنبَل

وآن چنان است  یكجور خوراکی لچک، مثلث، = سنبوسه

 یزدادیکه خاز آرد گندم را سه گوشه بُرند ودر ان 

 دهند پزند یگوشت ولپه جا

 رهی: سوزن ته گرد ،سگک، چفت، گ سنجاغ

 الالمباز : چچالس، سنجاقک

 زان،یمالک، م اس،یمق ار،یار، معیع = دار(ی)سنج سنجه

 ه، ترازازرسنج زرکش،

 یی: همنما تیسنخ

 گُتک:  سند

 پچ پچ کردنن = ومند کرد سند

 یلی= توپاز برز دبایسپ ا،یسند سندبا،

 : باز،شنگا سُنقر

 نیپشک، سرگ = سنگل، سنگله

 ری= نرم، لغزنده، دلچسب، دلپذ سنود سنو،

 ریتاث = سَنَهش

 ی، نادرستكار ی: نارواگر سوء استفاده

 یابی: بد در ریسوء تعب

 بردن ی، بد پیشناس: بد سوء تفاهم

 سشی: خوانش و نو سواد

 برنشستن = سوارشدن

 پول *یاری:  دیسوبس

 شكنها: دار سوبلمه

 دنیلیدن، پشیدن، سواندن، وُشتی= سفل سوت زدن

 ریکوتاه، قص = سوتام

 ازیپ = سوخ

 یاهابی: س سوداء

 غشنگ به نام رو ی= پرنده ا سوران

 : بارو بنه ،خواربار ورساتیسورسات، س

 حسرتگل  = سورَنجان

 یگل محمد = یسور

 = احتراق یسوزاور

 ؛یا لُری یلُل ابانگرد،یان بیاز کول یره ایت = یسوزمان

 دخترک آتشپاره

 (یلر ،ی= سبزرنگ )کرد سوزه

ر یا چهار گوشه که اندر زیسه  یا پارچهتكه  = سوژه

 راهنی، خشتک پیراهن دوختندیبغل پ

 سوسک گرمابه = یسوسَر

 پرنده یسوسوکک = گونه ا
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اشكال، -ریتزو شغاه، ل،یاِشك چاچول، حقه، = سوسه

 یدشوار

 یجامعه خواه :   Socialisme سمیالیسوس

 نَكانَک، مُبا جگرآکند، : جهودانه، سیسوس

 ، بِلَک، رهاورده: راهوارَ سوغات

 یلشكرکش-یی: سپاه آرا یشیسوق ا لج

 هیمرث ه،یتعز = ادیسوک

 ،یکس ینگر گرفتن رفتار و کارها ری= ز دنیسوک

 دنییپا

 بلند نی= سرزم سولگان

د و اندر ید آیدشپل مانند که بر تن پد ییزائده  = سوم

 آن چرک الفنجد، دمل

 ی= سو سون

 غی: گرمابه اندر م سونا

 دم، تف، هُرم = سوه

 دلتنگ شدن  = سوه شدن

 ،، سنخج و نستک  یچاکینش، پینا، بری: بُر سوهاضمه

 یدشگوار

 = کبره؟ سوهان

 )کوتاه قد( شنست بَپَ = جهیسو

 وجه جنبه، بعد، = هیسو

د آمده یگر از آن پدیواچگان دیکه ز یواچه ایز = هیسو

 باشند

 ک جور پرنده، ساری=  یدیسُو

 : سراچه تیسوئ

 ابیالوصول : آسانرس، آسان سهل

 : ساده و دشوار سهل و ممتنع

 تازه، نوجه ، نوجوان-یسروسه راست رُسته، = یسَه

 محسوس ،یدنی)از سهستن( = د کیسه ،یسَه

 ا مهر در دل داشتنیا اندوه ی یشاد = دنیسه

 : گِردال ید یس

 * یبومنِوَرد ،ینِوردیتی: گ احتیس

 : اخترسان ارک یس

 = کبوترمانند اروکیس

 چرخ اختر ک،دُگَ : گَد، ارهیس

 یسرباک،ی، ساستاری: کشوردار استیس

چک کو یو با گلها ها؟یریشهش ۀریاز ت یدرخت  = ایاگیس

  درنگیسپ

 : شاره الیس

سه پهلو  یخارخسک مانند-اه(یخارخسک)گ = الِخیسَ

کالت  یها یکه از آهن سازند وبر سر راه ودشمن وسو

 زندیها ر

 اهیس اسب دارندۀ=  اوشیس

 ی= ماه بایس

 بندنکوچۀ بُ = (یبه)اسپهانیس

 پنداشتن، اندر نگر آوردن افتن،ی = تنیس

  یپرنده ا=  (یالنی)گیتیس

 ب دادنینظم وترت = جبدنیس دن،یچیس

 = تسمه رمیس

 سرخ اکندی شم،ی= ابر رمانیس

 مرغی= س رنگیس

 /نگ = دمجنبانکسالکیس

 پنج انگشت، آزاددرخت اهی= تخم گ سبانیس

سامانه،  - وهیش - ، راژمان: هنداد منظومه ستم،یس

 دستگاه

 اسب )هزوارش([ = سی]س = جستن ستنیس
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 لقاح)؟( = فسکیس

 پارچه نیشمیابر ر =فویس

-āb-bar  کیبراآب ،هی: آبشو فالش تانک فون،یس

āy-ak 
  دیکوچک سپ یبا گلها انیچتر ۀریاز ت یاهی= گ گرانیس

 ←)دهخـ یزیخآب، : نوژابه ، لور، رودباش لیس

 (زیخآب

همپاره، همتكه(، hamgova( ه * الب : همگویس

 آوابخش

 غشنگ ی= نام درخت المیس

 : استوانک cylindreلندریس

 :  انبار دانه ها لویس

 مس و سرب و نغره ۀسوخته = همبست میس

 كبوین یاهی= گ نداریس

 :  فر رخشار نِرامایس

 هینشویغول ،: چاهک نکیس

 ، توژه نما:  ُرخشارگاه نمایس

و رامش مردم و  یشاد ،یتندرست ۀ= فرشت وکهیس

 یآسودگ

 اه،یمردمگروح، ی= بار درخت ب sibizaزه یبیس

 زجیزک، سابیساب

 ب(یو)جی: گر نوسیس

 یو زردرنگ لوله ا دیسپ یبا گلها یاهی= گ شابانگ

 سنگ آهن كجوری، hematite ی= پوالد کان شابرن

سرخرنگ  یو گلها زیر یبا بوته ها یاهی= گ شاتل

 غشنگ

 و عشرت شی= ع یشادخوار

 = بساط شادورد

 = ساختمان بلند شار

 ر آب، گاز ...ی= ششاربند، شارشبند  * 

 = رباب شارَشک ،شاشنگ شارتک،

 : اَرگاندن شارژ کردن

 : کاردار دافر شارژه

که  یک جور پرنده مانند مرغابیشاسب، شاشب = 

 چرز، خرچال  خوبمزه دارد، هوبره، یگوشت

 ک جور واتک گزنده که از پشه بزرگتر استیشاشک = 

ش یکه اندر پ یکس – چاالک، چابک ر،ی: نان گ شاطر

 اسب بزرگان دود

 افتادن، گرفتار شدن اندر = شافتن

 شنا کردن = شافتن

 مردی: خواهشگر، پا شافع

 بز نر، تكه، مرا ل = شاک

 مزدی= کنش ب شاکار

 غله-دانه برنج = یشال

 غشا پرده نازک،-زنان یروسر چارقد،دستمال، = شامه

 آفتابگردان بان،ی= سراپرده، سا انهیشام

 فَر، فره:  شأن

 نیانگُب = شان

 ی=کالبَد کفش دوز شان

 = زلف، کاکل شاند

 شانه زدن = دنیشان

 اسپرک یكبوین اهیگ ر =افس شاه

 ساق دوش  =باالشاه

 ترایم شگاهیای= ن شاهچراغ

 Princess: شاهزاده، شاهدخت

 زکار بودنیپره = شاهندن

 * -able=   ایشا
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 است یگفتن: ذکراست انیشا

 ؟(یترک)چو  ،وِت وِت : چَلُچَو، عهیشا

 هیخرمن ماه، هاله، سرا = وردیشا

 شب چله ا :لدیشب 

 نما، تارگون، هاونده، تنی: سا شبح

 هراسناک -= زشت شِبِست

 : تورک نیه دوربیشبك

 چسباندن = دنیشبالن

 ییماناک نما ،ی: ناآشكار شبهه

 كسوبرگشتنیبه  = دنیشب

ک ین نزدیزمپاچه شتر که به  منزلت، جاه، ه،یپا = شِپل

 یشافوت در کبوتر باز است.آوا بلند کردن،

 = فشردن دنیشپل

 آخوندک = شترخدا

 = سغ شِتَف

ان آب وآبرا با جنبش پا به کنارگان یراه از م = شتک زدن

 دنیپاشان

 ؟هَزو ،: هَرْو شجاع

 )سرما( خوردن، بوزرافهیسرد = دنیشجان

 )سرما(یدن ازسردیخشك = دنییشجا

 انامه، آوادگنامهیزاد، ن: بن شجره نامه

 )سرما( زده شدن یسرد = دنیشج

 فروشی: چرب شحام

 خجسته كو،ی= ن شخ

 دن، شخودنیدن، خراشیب دیآس = دنیشخاو

 پوست کندن، رگوستن = دنییشخا

 یسنگ خوش آواز، یدن،نام مرغیدن،سریلغز = شخش

 نرم

 دنیلغز دن،ی= لَخش دنیشخش

  خود یبه خود ،شتنی: خود، خو شخصا

 چنگ زدن، پاره پاره کردن شخودن =

 نشخوار کردن = شخور زدن

 ر زنندهیصف = شخولنده

 دن)آتش(یزبانه زدن وشعله کش = دنیشخ

نوازش کردن اسپ هنگام آب  = دنیشخول دن،یلیشخ

 دنیآشام

 ان روندهیاز م ر =شُدا

 = مراوده شدامد

 درست بنشانند یغلط فاحش که به جا = شَدُرُسنا

 دن، جفت گاو را راندنین را شخمیزم = دنیاریشد

 : تند، زننده، درشتگو دالحنیشد

 : سختپادافراه دالعقابیشد

 بادَه ،: نوشاک شراب

 زه، منگولهی: آو شُرّابه

 دوشاب، نهی: نوش شربت

 دهیغشنگ و کش اریسرو و بس ۀریاز ت ی= درخت نیشَرب

 ییکشاف : درازگو شرح

 : برنامه کار، دستورکار فیشرح وظا

 زیتندوت-زورمند-خشمناک = شرزه

 سته، سامهی: همبا شرط

 یابیبار ،ی: هّندِمان یابیشرف

 انی: بَتَو، خورآ شرق

سرا ، گریاریهم ،یاری: سازمان هم یشرکت تعاون

 کدهگریاریهم

 یاروک، خربزه یف، حنظل-ز تلخیهرچ زهر، = شَرنگ

 ک/گبست ، تلخ
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 : سرخرگ، شاهرگ انیشر

 نكردی: د عتیشر

 : بزرگمنش  فیشر

 دنینبازه:  ک شدنیشر

 یریگیل( وتور ماهیقالب)نشپ = شست

 راندازی= کماندار و ت ریشستگ شستگر،

 نرد یتخته  = ششدره

 ها، ژاژها ی: گمراه اتیشطح

 Ray: رُخش، تاب شعاع

 Radiusترامونمیپراز، نمی: ن شعاع

 یچشم بند -ی: تردست شعبده

 ترفندباز -: چشم بند شعبده باز

 از اواره )اداره( ی: اِوارک، بخش شعبه

 وآال ورغ، وراغ)فروغ(، = شعله آتش

 فروزان ده،یشخ ر :شعله و

 اواریب : کار، عمل شغل،

 ، بهبودی: بهوان شفا

 یبششاز ،یگر: خواهش شفاعت

 دنیشدن، خاراندن، خراش وانهی= د شِفتن

 دنیچَك = دنیشفت

 آزاد شدن = شُفُردن

سنگخوارج،  مانند کبوتر،ک جور پرنده یشفرود = 

 اسفرود، قطاۀ

 شاخه درخت، شاخه رز = شفش

-یهُدَۀ هنباز-ی، خواهشگری: وررفان شفعه

 چشم زخم-یوانگید

 یآفتاب زرد آبزهر، : اوشا، شفق

 اندک،شفک-هیخراب، فروما = شفق

 ی: در سوهش شفقت

 ستنیبه غور تمام نگر دن،ی= شغ شُفودن

 شفیره: کرمینه

 وَررَفان ه،یجادو:  واسطه ع،یشف

 یمانگشكاف : القمر شق

کاسه ، یخشخاش بر (الله نعمان،آالله):  قیشقا

 سیلو، یکوه یالله  ،شكنک

دن د شیستبرشدن وآبله پد = دن،شغودن(ی)شغ دنیشق

 اندر دست وپا

 : بُناگوش قهیشق

 ،  شكگرناباور رباور،ی: د شكاک

 بند ی: پا شِكال

 دنیشاو دن،یپلمل دن،یت کردن : گرزیشكا

 مردن = شُكُردن

 خوردن یسكندر بسرآمدن، = دنیشِكرف

 شكست دادن به دشمن = دنیشكر

 = تنبور شكک

 ازندی، : نگاره شكل

 خچهیتگرگ، سنگچه،  = شكنجه

 دستمال-لیدستار و مند = شُكوب

با  -بزرگوار شدن -کردن ی= اضهار بزرگ دنیشكوخ

 اطاعت کردن -با وقار بودن -جمال شدن

 =وقار وغستن دنیشكوهان

-= متحرک و مضطرب شدن shakeدنیشكه

 ناآرام شدن -دنیهراس

واژگون و سرنگون  نده،یشكروف = به سر اندر آ

 شونده

 ک جور پرندهیشكک = 
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 (( = رانyunâni) skelos) شَل

 چ،یسیب طه؟،یسل ؟= (ی)اندر گذشته به کارنرفت شلخته

 پَچول، بند وباریب

 كجور چلپاسه، وزغی = شلنه

  یرپرانیت ؟: کیشل

 : پرّاندن/ پراندن کردن کیشل

 ناخن = شم

 * یاضی= ر، هَنگارش یشدانشمار

 ایسیزاور کل دادها،یگماشته اشو، : خُربَد شماس

ر، تاالب، حوض کوچک، بَرَم، موژ، یآبگ ر =شَمَ

 یرجویت

 شَماله : سپندار، شمع

 : پشتبند ساختن شمع زدن

 اهانی: سپنداره از گ یشمعدان

 فاسد وخراب شدن دن،یشمغ = دنیشمغند

مجسم  یکه به صورت زن یالیخ یموجود = شممامه

 دمامه، شدیم

 = مردم پهلوان، براشفته وخروشان، پرشور شمنده

 دنیفرارس پروند، ،یفروَستك ،یری: فراگ شمول

 ریسرش = شِمه

 هوش شدنیب دن،یدن آشفته گردیترس = دنیشم

 smellدن ییدون = بویدن، سمیشم

 گنبد = نبشَ

 دیوان شی: ک شنبه

 دنیپر -= آزراندن دنیشَنج

 اسب بلند = شُندُف

 طبل و دهل = شَندَف

 ن، لتهی، آبچپارچهتكه  = شنفته

 لهنگُژَان شكافته باشد، ژنگل، یم که یسم = لنگُشَ

 ی= چوبدست هنَینگشَ

 پوشدوش رودوش، = شنل

 یبلند و برگها یشاخه ها یکه دارا یاهیشورکومه = گ

 ن پهند، ید و برزمینمناک رو یو اندر جاها ز استیر

 = کوه šurm شورم

 هویت-= تنبور، رباب، چهارتار شوشک

 شاخ دار یآهو ( =یلكیگ) شوکا

 دیکوچک سپ یبا گلها انیچتر ۀریاز ت یاهی= گ شوکران

 درمانده شدن دن،یبشول دن،ی= ژول دنیشول

 ختنیتخم ر ن،یوزراعت کردن زم اری= ش دنیزیشوم

 مه سوزی: ه نهیشوم

 اه دانهیس = زیشون

 هاه و سبک، شَنتَیس یشبه سنگ = شوه

 ست دال بر نفرت وکراهتیواژه ا = شُه

 : شخانه شهاب

 = محاصره شهربندان

 ی: همشهر شهرتاش

 یسكه تقلب = شهرَوا

 اندر خراسان ی= شهر شهرورد

 اه، موژانی: چشم س شهالء

 یگوشت پرچرب گوشت، یچرب = شهله

 جلد چاالک، = شهم

 یخوب ،یكی= ن شهند

 = ژاله، تگرگ، باران تند شهنگانه

 ت، آژو، ورنسی: وا شهوت

 : پرزه افیش

 = احسان انیش
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 جزا ومكافات کردن = کردن یانیش

،  یافع ز رفتار،یمار ت (تندرو،یپاک)پهلویچ = بایش

 وانهید طال، آشكار،

 دنیر و زبر کردن، شخمانیز = باندنیش

 گاودم ،ی: سورنا پوریش

 photon ینور ۀ= ذر دپاریش

 کردن یوحالج ی= نداف دنیش

 = درخشان دوریش

 ی، سرخ مویسرخ رو = دهیش

 البرز یاندر دامنه ها ی= درخت رداریش

قوس -درخت گردو گردکان،- چوبسنگ، آبنوس = زیش

 کمان

 )ششماهه؟( كسالهیگوسپند  = شکیش

 یخی: تواهۀ س کیشلیش

 افزار)نِوازاک(ک آهنگ ی= نام  شَمیش

 رون آوردن، نفس نفس زدنیزبان ب = دنیشیش

 ر؟ید، هُرماس : ساستا، طانیش

 یوکامگی: د یطانصفتیش

 : پَستا فتیش

 شدن هوشیب -عاشق شدن -شدن وانهی= د فتنیش

 یشكار ماه یاندر رودخانه برا یسد = لیش

 خانهیماه  ،ی: اوارۀ ماه التیش

 gullyکوچک  ۀآبكند، در ز،ی= کار لهیش

 دری، شنام دادار  ر =ندیش

 راندازی= کمان ت ویش

 كگامی= غشنگ، خوشبخت، ن وانیش

 بآ ختن آرد ویآم = دنیوانیش

 مخلوط شدن و ... = دنیویش

 یزگی: چ تیئیش

 ره *یر آب = آبگیش

 یختگیگس: روان یزوفرنیش

 یرشلواریز پاجامه ، = وجامهیش

 : ساون، برهو صابون

 نیخود گز خود سر، ر :ایصاحب اخت

 هیسا: گران جاه و مرتبه صاحب

 سرشت: گردون عجب صاحب

 نامور : واال، صاحب قران

 نگرژرف ن،یبروشن : آگاه، صاحب نظر

 : کاردار صاحبكار

 *: برفرستادن صادرکردن

 اَخكاَل آذرخش، : ابرنجک، صاعقه

 رکار، پخكاریگلگ ر :صاف کا

 ناواکه ،: ناخوداوا صامت

 یاز شاخه ها یكین، نام یباد بر : باد بهار، صبا

 باستان یاگریخن

 ی: آغاز خوشبخت صبح سعادت

 دیام بامداد:  صبح مراد

 اَلوا ،: سگل ، داربو صبرزرد

 ده دمیسپ ی، می: باده بامداد صبوح

 : کودکان انیصب

 خانهانیم دان،یسرا، مانی: م صحن

 * نماگاه -ن همواریزم : پهنه، صحنه

 : پَدرام، واخ حیصح

 خرسنگ، وِم : خاره، صخره

 ن(یادی( بنی)ها کیمان: پَژواک )= صَدا

 نی: هَر بیمه یصدا
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 : ژَغاز وحشتناک یصدا

 شَسن : کُج، صدف

 : هَنگ صدمه

 ی: روشنگوش صراحت

 باده ،ساغر ،ی: جام م یصراح

، سوداگر پول، ارزگردان  : ارزگر، ارزورز، صراف

 پولسنج

 ی: تنگنا، دشوار صرافت

 وغشیهَ:  صرف فعل

، اَندُچِشک، یهرپانك ،یگسار: به ییصرفه جو

 یترازدار

 : هوژه صعوه

 رَست : دَخ، صف

 واژه، گُواش: گون صفت

 مهی: د صفحه

 شیو و،ل شزرد،یگ زرده، : زرداب، صفرا

 كدلین ک،ین ،پاکدل : پاک، یصف

 بانگ پرندگان : بانگ، ریصف

 یزنیرا د،یرواد د،ین دی: به دیصالحد

 مازه: پشت  صلب

 یدرودفرست : صلوات

 پارنج : پاداش، صله

 ینواز وابسته:  صله ارحام

 ژد)چسب( نگُم،گَوَج،اَ : زُنج، صمغ

 ،ی، پاکدلیشیآال یب ،یگانگی ،یكرنگی : تیمیصم

 یخودمان

 كجانی:  یمیصم

 : مهتران، بزرگان دیصناد

 کارسان، تبنگو : خاشاکدان ، سندوغ، صندوق

 داشتن ی: رو صواب بودن

 سِگالش ،ینگركی: ن دیصوابد

 : آواواژه صوت

 ، چهره فام*، سرخ کمرنگی: سرخاب یصورت

 ینه پوش، سوفی: پشم یصوف

 زیخ: گرم یصوف

 کازه : خانگاه، صومعه

 ار، شكارگری: دام ادیص

 یشتندارینفس : خو انتیص

 : داروفروش یدالنیص

 ییمان زناشوی: پ غه عقدیص

 یتموزکار ،یزکاری: پال یكاریفیص

 وهیش:  ضابطه

 ندای: پا ضامن

 ابی:  عیضا

 یدرد و آزار، آزردگ ،ی: رنجور ضجر

 ، پاد: هَمِمال ضد

 یی، پادگندانش، گندزدایبر: پَلَشت یضدّ عفون

 زرابگر ،نوازنده : رودنواز، ضرّاب

 خكدهی، میسرادرم ،: زرآبخانه ضّرابخانه

 (6برابر  6:  6ضربدر  6) یشمارس: بَ ضرب

مدت نهادن، ، درنگیب ،باشتاب، زود:  ضرب االجل

 مهلت ایمدت  انیپا

 ییهمانه گو، ، چُنانهیینمونه گو :  ضرب المثل

 بی، آسیی: زورمند نما ضرب شست

 وکوب لت : وشتم ضرب

 : لُس کتک ضربت،
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 برو برگرد یگفتگو، ب یب ،ی: به درست ضرس قاطع

 راوژنیش ر،ی: دالور، دل ضرغام

 ، برچند، اندرچندبرسد % سد،اندر، : توان بیضر

 گوهرستالنفس : سُ فیضع

 دنیافزون بر درست شمار : دییضمن تا

 : فرانام ریضم

 *افزون ی: پ مهیضم

 ین کشاورزی: زم اعیض

 الفعل بالفعل : درست، راست طابق

 ، نردهیتارم = یطارم

 کارافز: گ یطاغ

 : تاوَستن آوردن طاقت

 یجوییچرا ت :علّ طالب

 خَرَچوک، خروک ،ی: تالب یطالب

 فراشمرغ سا،ی: ف طاووس

 نارگونین، سبزدی: سبززر یطاووس

 ادیاَپَرهام، ن : پرهام، عتیطب

 ادی، اندرنیروند ،یادین:  عتایطب

 یکند زبان -: تپغ طُپق

 : سپُرز، اُسبُل طحال

 ی، نگارگریزی، شالده ریزیررنگی: پَ یطراح

 بربی: ج طرار

 فرانداز ، انگاره ،ش افكنیپ ،sketchرنگی: پَ طرح

 : سِپُزِش طرد

 : همسُگال طرف شور

 ین : چشم برهمزنیطرفه الع

 جلک جَل، : درغه، طرقه

 گوشه-ریبارانگ-کناره-مرغول-: زلف طره

 خورره کرانه،= یتَسوَ = طسوج)معرب(

 خورش-دام، چِشتهی: پا طعمه

 دنیبرجوش:  کردن انیطغ

 کلوک : پسرکوچک، طفل

 * یهمگسل ،ی: همهل طالق

 یگشادگی، پایزاری: هالندن، ب طالق دادن

 شتازیشسپاه، پیپ–: ازطالئع  هیطال

 * یفراتاب ،: برآمدان طلوع

 ی: آزجو طماع

 یی: خودنما طمطراق

 ی: دوزبانگ طمع

 Ceštaطمع کردن : چشته

 * یپردازیشگفت  : Grotesqueاهیطنزس

 ، پژواکیید : بازآواین، نشیطن

 : بَپغا یطوط

 جان انیاز م ، انیاز م : طوعاً

 و کرها : خواه ناخواه طوعا

 : تراز آسه،  خُفت      طول مختصات

 درازوار *،  ربازید:  یطوالن

 ی: خشم، سبك رهیط

 نابی: هْرم، ب فیط

 : گُرداس ظالم

 داستین پی: انگار، گُوا، چُن ظاهرا

 آوند، تبوک، نیخنور، سو باهار، ن،ی: غول ظرف

 ختنی= ترام transfuseظرف به ظرف کردن

 ی: گَبرَک شراب ظرف

 چیز شنگل، : شنگ، فیظر

 هنگام: گرم ظهر
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 بانی: پشت ریظه

 : کاسباده العاثور

 : فروماندن عاجز شدن

 یی، روایشگیهم فراگستر، پررواگ، ،یی: خو یعاد

 سخن زشت-ییرسوا : ننگ، عار

 * یماریعارضه : پسدرد، پسب

 رازورز ،ورنشیعارف : ب

 : کسانه یتیعار

 راهسپار ،گار: رفت عازم

 فته وار، مهرورزانهی: ش عاشقانه

 دهی: برمخ عاق شده

 انجامسر : بتاوار، عاقبت

 مانگذاریپ -گره زن  -وندگری: پ عاقد

 اَرغاو نغز،:  یعال

 Lord: راد جنابیعال

 یاَمَرگان غ،ی: رشن عام

 : کارتاران یعامالن دولت

 کاربهر:  یدیعا

 نارسانا : بازدار، قیعا

 : وَستَر عبا

 واژهگروه : عبارت

 یموک، ترشروی: ت عبوس

 : آستان عتبه

 دهی: شگفت آفر ب الخلقهیعج

-)مخنث( یزنواره، پِند-: خازه، سرشته نیعج

 درهم شده -ختهیآم

 شماره-شمار واژه د :عد

  ،هدانچَ ،هدانژَمرجومک،  مرجاموک، نرسک، س :عد

 وانج، شبر مَچَک، بُنوسرخ، استَرار،

 مِژوک)اندر چشم( : یعدس

 کیبُلُس ن :یدورب یعدس

 ازبهیره، ی)آش( : تفشیعدس

 Lensک(: اِنزی)اپت یعدس

 لنگه بار -م خروار ین ل :عد

 فتاد،ورام در برابر جوهر ض :عَرَ 

 رُست ت :عرض مختصا

 ضهیدادنامه. عر -دادخواست  ل :عرضحا

 یشاوریعَرضه : پ

 ،چَنَبفرادَه)فراداد( ت :سن عرف،

 دشیو ن :عرفا

 کجوک ا :عرق النس

 یهنپرستیمسنَهِش :  یمل عرق

وگ یه)همسر پسر( ]پَ سونَ -د(یعروس = اروس )سپ

 [wife= همسر شوهر = 

 یالِش، برکناریه ل :عز

 بازگرد یب كژین ،جزم : استوارآهنگ عزم

 نَپت ل :عسب،نس

 زن ، پاسبانس : واشنگ، چوبكعس

 یخوشگذران -یکامران ت :عِشر

 خینوب، چکیسرند ،پ : عشقه 

 مَزنگ ه :عشو

 باناز، لَوند،خنجگر، شكنه گر باکرشمه،  ر :عشوه گ

 : سربند عصابه

 دمغازه دنبالچه ، ص :عصع

 واالن در، یبازو ه :عضاد
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 گَمَست د :عطار

 یمازار : یعطار

 نیه، شمیبُد، بووجرک، هوبو-؟ینیالت odor  ر :عط

 دنیاشنوس دن،یخُف ن :دیعطس

 : هوشاز اسب و شتر( ادی)ز عطش

 ستبر ،نَهمار، زَفت ،: گُته میعظ

 چرکِن گنده، دُشگند، : پلشت، یعفون

 : هراش، استفراق عُق

 شكاف جامه : زبهره، عاق عَق،

 ی: گره روان عقده

 : پَرَک، شاهنگ عقربه

 : کسک، کشک عقعق

 : سخته خرد یعقل استدالل

 : خرد دانا ینظر عقل

 ی: خردپسند تیعقالن

 بها دار یهااز سنگ -: رونوس قیعق

 : رُخش، فرتور عكس

 بازکنش ،: پادکار عكس العمل

 د، چارهی: و عالج

 نشانه کوتاه شده-کوتاهواره  : یعالمت اختصار

 ختهیانگ زه وی: انگ علت ومعلول

 : واس، واش، مَرغ علف

 نی: دانش زبر (ی)علوم ذات ،یعلم لدن

 راستی: رو علناً

 بروند * ،نی: بر یعلو

 وستهیاالتصال : پ یعل

به روال  - یستگیبه با - ی: به درست االصول یعل

 ستهیبه روش با -درست 

 نیگزیجا -نی: جانش البدل یعل

ش واتوزانش)پرداخت(، به شمار ی: پ الحساب یعل

 شمزدیپ، واتوزانش

 كسان، برابری:  هیالسو یعل

 ، هنگام فراتابشدم دهیالطلوع : سپ یعل

 دهی: کورکورانه، ناسنج (یاله ی)عل ایالعم یعل

 الغفله : ناگاهان یعل

 : برکامه، بَناخواه رغم یعل

 قدر االمكان : چندان که بتوان، چندان که بشود یعل

 جداگانه -: جدا حدهیعل

 اَنگِشتال دردمند، : آزارمند، لیعل

 Ladyshipشیش، خدوی: خد امخدرهیعل

 بنكدار -فروش: کالن عمده فروش

 هیدوسو : کار عمل متقابل

 نیعموم : هرو

 نانهی: هَرو یطورِکلبه عموماً،

 لا، ماشِی، توری: خواهر پدر،کاک عمّه

 سرور شوا،ی: مهتر، پ دیعم

 ، تبرخونکیرمل الن،ی: چ عناب

 نگرش نوازش، ،ی: پاسدار تیعنا

 : رنگاور هیعنب

 باشد ازیالحاجه : اگر ن عند

 االمكان : اگر بشود، هر زمان بشودعند

 دیاگر با، ازیالضروره : هنگام نعند

 ازی، هنگام ندی: هر زمان با عنداللزوم

 سرآغاز ، : آغاز عنفوان

 : زودازود بیعنقر
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: جوالهک، کالش، تارتنَک، کاربافک،  عنكبوت

 ، کوفشانهرمگس، تنندو، کنکیش

 ماه یهاباشیاز جا یكی : متراک، عوّا

 ی: باج مرز یگمرک عوارض

، لنجوخ، النجوخی مارقافون، اِگُر، اِگور، : انجوج، عود

 یداربو

 : پورمند، خانواده دار الواریع

 یخودرونبِ:  ینیع

 اری: چشم نکیع

 : برهم زدن، برهم خوردن الغاء

 ستک، اِشكِفت، کابارهیگِر ؟: غار

 ( = بانگیغاره )کرمان

 = حاجت غاز

 بارُر، سگسار، مفتی: زورگ غاصب

 : فرناس، سودگ غافل

 دنیبرپهلوغلت=  غال

 = سرا غال

 ر كچندبای -شتریب -یبس -اریبس -: چه بسا غالبا

 یبه آشكوب رو -به پهاو ندیگردان دن،ی= غلت دنیغال

 کردن آشكوب اریبس-ناندنیهم چ

 = سست یغام

 زنخک -ر زنخ ی: ز غبغب

 دامغول کُلَن،ه، یدژپ:  غده

 ]بادغر[ نیچوب یسرا  = غَر

 = قر دادن غر

 دور ی: کاربر غرابت استعمال

 ی، کردنگی، احمقی: نادان یغراچگ

 الو)شاگرد(یوزک، م د مجنون،ی: ب غَرَب

 : هَلهال غربال

 = زورگو، قلتشن غُرتَشَن

 = گردونه، اراده غَرده

 درخت نشاندن -ینهال کار -: کاشتن غرس

 سرانجام ،ی: بار الغرض

 توزانه، بدخواهانه نهیآلود : ک غرض

 دنیتكاب : تكاب، غرق

 یش کوهیم = غرم

 یخوردن كگواریو ترخون ن ی= سبز غَرمانوش

 بی= آواز نه غرنبش

 زهیدختر نادوش = غَرند

 کاکَل، کِلک، قلم = غَرو

 ، فروتابشنشی: فروشدان ، خورنش غروب

 استخوان وقلم ساق پا = غروجه

 خود پسند : خودخواه، غرّه

 *ی: آسن، فراخو زهیغر

گ ها وته یخان اه که در بنیس ی=گل وال ژنگیغر

 هاستیتاالبها وجو

 *: مهرچامه  غزل

ن بسته شد ایگشاده  ۀدیکش ی( = سدایغژست )سناباد

 در

 : شتافتن دنیغژول

 دنی= کش دنیغِژ

 خراب کردن -دنی= نشسته به راه رفتن، خز دنیغَژ

 گند، گند یبو = غساک

 ش * یبهشو ش،یو: ش غسل

کُرجن، نرمه استخوان،  کرکرانک، : چرندو، غضروف

 Kertuشرک، غژغر، کرتو  ،یجرنده، کرکر
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 ر درندهیشِ : هِژَبر، غضنفر

 : فراخ آمرز غفار

 کشاندن آب یبرا ی= خنور غَفَج

 شن فربه اندامپست بَ  = غَک غُک

 انی: جوردا غالت

 کالهک : چَخ، غالف

 سر شیپ یزلف، مو  = کالله غاُلله،

 : کرنگ، برده غالم

 وثیگرد ودراز، د ی: سنگ غَلتبان

 که دشوار گشوده شود یگره = غِلج

 دَدَ  = غَلندر

 یگزاف هنر -یزنالف -یی: گزافه گو غلّو

 یقراری= اضطراب، ب غَلَه

 یاریبس -اندر خالب شدن -ستوران دنی= غلت دنیغل

 روان شدن آب -غوته زدن -شدن هوشیب -یتشنگ

 (یكی)تاج /γavs: غوس /  (ی)چا ظیغل

 = خاد واجیغل

 ه زدن(یکنا دن)طعنه،ی،گْواژینی: سخن چ یغماز

 ی: چشمپوش نیع غمض

 =رنگ،گون، گونه (ی)سغد غنج

 [مارغنجی]ب یبراغشتگ ،ی= پساوند آلودگ غنج

 نی= جوال، خرج غنج

 ،پاره -ده، غنده، گرد و گلولهیبرجسته، ورقلمب = غنجه

 تكه

 یهزل و باز -استهزا کردن -= دشنام گفتن دنیغُنج

 کردن یبذله گو -کردن

 زانیو م تیفی= ک غَند

 گاودم ر،ینف = غندرود

 کالف گلوله نخ، = غنده

 افتنی شیآسا=  غنودن

 انیطبق، خوان، تر = غنوفار

 گفتن انیهذ = هرزه  و شدنیغن

 کندو =ه نَیغَن

 ، سرشارهی: پرما  یغن

 ، آبورزباز: آب غواص

 زنالف هرزه گو، = غوچه

 فروخوردن :  غورت دادن 

 -افتنیتسال -به جنگ کردن صی= تحر دنیغور

 شدن ریخشنود وس

 نیسرگ آغل،خوشه گندم جو خرما، = غوشا

 پاغوش، غوته ط :غو

 ناغوش خوردن، سربه آب فرو بردن = غوطه خوردن

  دهی: پاغوش غوطه ور

 عقل یکودن،ب-رسبخام،نا =ه غَولَ 

 (خشستیا)roy  یرو = غوله

 یجنگكجور پوشش ی = غونجک

 دنیزوزه کش = دنیغَو

 =مورچه qovayk کیغُوَ

 اَپاست، : پَرتاد)نبودن(، رَنوَد، شَسب، شُمَم بتیغ

 هَرنوت، یادی: دش بیتضر ت،یسعا بت،یغ

 نَکی: ب گوبیغ

 : پراهنجار یرعادیغ

 ینادات : اپدات، یرقانونیغ

 وسانی، ناپدهیوسی: ناپَ ، غفلتا رمترقبیغ

 دمندیناژ ،نوایب : رمرفهیغ

 گرانیر، دیجزآن، سا  ه :ریغ
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 کونسره رفتن -دنیخز -دنیزی= خ دنیژیغ

 را داشتن یزیچ یآرزو = دنیشیغ

 ننگ( ←: بانَنگ )دهخـ وریغ

 د، دوخیاه که اندر آب رویک جور گیسه = یغ

 ، تكبریتفاخر، سرمست  = یرَندگیبف/

 رستگار شدن، به راه راست ودرست رفتن = دنیفابوز

 دنیكسو شدن، رمیدور شدن،ب = دنیتور دن،یفاتور

 هی: دُشا فاجعه

-ر بدایبس-ارزفتیبس-اریبس-: زشت، ناپسند فاحش

 دشنامگو

 : ژغارو فاحشه خانه

، اکاره، ه، شباره، گُلَندَی: جنده، روسپ قحبه فاحشه،

ه، جاف، یچَن ، بالبه، باللُ  ،یخَشن شَلف، غَر، زنچک،

 کَنغاله، نِشمَه، یتالده، چَلبَر

 پختک، زندوان، کرمه، غُررک :فاخته 

 -کردن یحالج -برکندن دن،ی= چ دنیواخ دن،یفاخ

 فراهم آوردن -افكندن زهین

 مختلف، گوناگون = فادُو

 دل آسوده : البال فارغ

 ومطبوع می= مال (یكی)تاج فارِم

 نواله فرو بردن-بدل نشستن ند بودن،یخوشا = دنیفار

 : گام phaseفاز

 دنیازه کردن، فنجیخم کردن،دهان دره  = دنیفاژ

 ه: پَلَغدَ فاسد

 : تردامن، تالده فاسق

 = مرجان سرخ کور یفاسنجان

 آب و رنگ یک، بیکدر، تار = دهیفاس

ختن، یبرانگ دن،یافژول دن،یورغالن = دنیفاشوران

 زاندنیشك

 یاجتماع یا دوری یچنددستگ:  یطبقات ۀفاصل

 ختهیفرهنشور، فرزانه یب -دانشمند -هنرمند:  فاضل

 اکو ن،یپارگ  : هرزاب، فاضالب

 ی: واژه باز یالفاض

 بهره از یب:  فاقد

 ری: کناک، هر فاکتور

 دنیپراکندن، پاش = فاندن

 گوش کردن = دنیفانغوش

 هجوم کردن = دنیفانِفاو

 : چرغدان، چرونده، تالِم فانوس

 فانسخه : فشنگدان فانوسقه،

 باز)برهان قاطع(شیه =خو الل یف یفان

 پالودن شكر دن،ی= پان دنیفان

 نسو وآنسویطرف، ا = فاوا

 نجا وآنجا بردنیا = فاوابردن

 کردن یگشتن، رو و آ = فاواشدن

 دنی، همبسانانمخالفت کردن-= جنباندن فاواکردن

 گردش ،یرو و آ = ییفاوا

 یگذار هی: سرما نانسیفا

 زند،ین اسپ آویش زیکه از پس وپ یدوال = فِتراک

 بندترک  ن،یسموت ز

 دنی= در فَتَردن

 فراخ -: گشاده فتق

 )خرمابن و مانند آن( فیرده، رد = فِتَنک

 ، آشوبهَاللوش، : بُلغاک، غاک، چَلَپ فتنه

 دنیفَنان ،واختنشه یبا اند = فتودن
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 یدسازی، شی: فروغساز فتوسنتز

 ، دادستانوَچَر:   یفتو

 هافروزَ ،هکَننَ : پَرزه، بُشک، لهیفت

 ی: دردمند فجعه

 کوره پز -آجرپز -: سفالگر فخّار

 وهیتكاندن م یچادر شب برا = فَخم

 ن، پارُب)پارو(یل چوبیب = فد

 انیان، کُرویگُر ،ی، برخی: گُهر ییفدا

 سازمان  -اِرمان:  ونیفدراس

 غیز کی=  فدره

 نیان، برخی: سّربها، کْر هیفد

 : تاوَن (یخانگ ی)ابزارهاfourفر

 کردن یپوشچشم  غم مواراه، = دنیفراپوش

 = طلوع کردن * فراتافتن

 برکندن = دنیجیفراج

 کردن ریآوردن = تصرف و تسخ فراچنگ

 رود،راست، درستكار، یش میا آنچه پیآنكه  = فرارون

 رونیسعد در برابر ف خوب،

 زکارانیارپرهیبس = فرارون کنشان

 مفرط ،یمتعد = فرارونده

 رکردنیاس = فرازبستن

 دن از تبیلرز = دنیفراش

 راختن، ماژی: پ فراغت

 : خودواتوزنده زیفرانش

 = مدرن فرانو

 *ی= عالک ینفرا

 خودرا جمع کردن خود را نگاه داشتن، = فراهم گرفتن

 یمترق ،یمتعال ،یصعود = ازیفرا

 = الفنجِ  پروز زیفرآو

 strategic یشی= سوق الج ییرزم آرا ،یفربرد

 = دقت *  كپرواین فرپروا،

 یاندر زمان دودمان اشكان= فرمانروا  فرتاکار

 = منفجر شدن * دنیفرترک

 اَپشک، اوشه، بژم، ، پژمشبنم، ژاله = فِرِج آب، فرچاب

 لیب = فَرج، فَه

 و شكن، زلف دراز نیچ یب ختهی= زلف فرور فرخال

 با ادب وبا سواد بودن = دنیفرخان

 کشاندن نی= به زم فرخستن

 بیحظ، بهره ، نص = فرخنج

 تَكال، كهی:  فرد

 اسانی درخور، سزاوار، الئق، = فرزام

که  دیسرخ و سپ یتر و تازه با گلها ی= سبزه ا فرزد

 اریدانش و خرد بس -خودرو است

 در چترنگانر یوز = نیفرز

 مور مور تن ره،ی= قشعر فرژه

 آتش ی= باشكوه آتش، زبانه ا فرسام

 ۀخند ۀدیکش ی( = سدایفِرست )سناباد

 سپانیر، بَیسف =ه فِرِستَ

 دانه انگور = فرشک فرسک،

 تلک، طلق = فرسَلون

 شب نوروز = فِ(-فِرسِناف)

 زانی( صاف ورها شده وآوی)مو = شتهیفر فرشته،

 لیو، لی: گزک؟، دِ فرصت

 یناشالده ا ،یشاخه ا ،ی: ستاک یفرع

 ک ترکردنین دن،یسانیخ = دنیفرغار

 گوساله = فرغامه فرغامج،
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 = خشكرود فرغر

 قبا-ملحفه، لحاف ل =فُرغُ 

 غفلت ر،یتاخ = یشكاریروفَ، فرناس ش،یپُرو فرغُل،

 زیکار -نو ی= جو فرکن فرغن،

 ، فرسوده کهن = شیفرغ

 و شكن نیچیب ۀفروهشت ی= مو فِرفال

 شده یپوالد آهنگر، ی: چلنگر فرفورژه

 رُخج، کواته گاه، کاچک، اکپه، تارک سر سر : فرق 

 رهی: ت فرقه

 = قصد * فرکام

 ر و آرد ویكجور خوراک که از شی = فرکامخ فرکانج،

ه شود(، یچد )تهیره انگور پسیگر مانند شیماتكان د

 یفرن

ار یدن، شیر و زبر کردن، شوراندن، کاویز = دنیفرگز

 کردن

ارا، یک آدرنگ، گُرم، ،یاندوهناک ،یدلتنگ = فَرَم)فروم(

 ، محنت(  ی) دشخوار کَفا

 = اطاعت * یفرمانورز

 زیسید سول،ید : فرمول

پنبه  -لطوار شدن کیو ن یخو دهی= پسند دنیفرناخ

 دنیشرم -رشتن

 پرانَدَ[ تی]ازسانسكر انیو پا ابی= پا فرناد

 خرد توس،ی)نادرست( : قرن توسیفرن

 = غرفه فرواره

 بازداشتن = دنیفروبندان

 = غروب کردن * فروتافتن

 ز، برافرود، فرووریمتفاوت، متما = فرودور

 تنزل انحطاط، = یفرود

 زندهیگر افتراق، ،ییجدا ر =فرو

 = فوتون  فروزک

 كسی= فوتون یفروزکشناس

 = فسفر نهیفروز

 سفل، تحت ،ی= سفل فروسو

 دنیكسو راندن، پَرچیدور کردن به  = فَروشاندن

 ان رایالنیست گییحلوا ،نهیلوز = فروشه

 ییاقامت در جا نگهداشتن زمام مرکوب، = دنیفروکش

 ماندن

 ی، راکدیرونق ی، بیکساد= یفروماند

 جمع شدن دن،ی= عقب کش دنیفرومول

 = غفلت کردن دنیفرومول

 باشكوه -= ظاهر وآشكار دهیفروه

 هدَیپسند خوب، ست،یفره اد،یارزیبس = فِرِه

ن فروکنند تا سپس یشاخه تاک که اندر زم = فرهانج

 دیبرو

 ندهیپرناز پا -= جاودان، فرزام فرهانوش

 واژه نِما، واژه نامه، پهرستنامه * =:  فرهنگ

 ،م سوختهی= ن (یرین؛ دساتیراسخ درد:) یفرهود

 سوزمین

 افكندن بدل دن،یرسان یوح = دنیفره

 نیآفر زه، = (fryaیی)اوستایفَر

 خزنی:  زریفر

 زی: فر ضهیفر

تارانند تا یر آن آتش را تنور مانند که اند ییجا = نیفر

 تاون نِه ان افروزد )خاموش نشود(

بر جاده هج  -نی= راست شدن اندر د دنیوریفر

 (نیادیبن کیمانگفتن) نیآفر -بودن
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 نینفر = هیفر

 تیقابلیعرضه، بیب = یفِزِرت

 ینیریفزه = حالوت، ش

 ال، بُشی = فژ

 گناه بزه، = فَژاگن

 دنیسی= درست فرغردن، خ فژغردن

 میچرک ورژ =فَ = فَژور

دور کردن  -ختنیبرانگ -= تقاضا کردن دنیفژول

 تكاندن

 ی، پَلَغدَگیتباهكار د :فسا

 ز کنیکارد ت = فِسان

 یفراخ، شیگنجا ،ی: گشادگ فسحت

 ناندنیگس ختن،ی: گس فسخ

 اروسک پشت پرده دوس،ی)نادرست( : قُسول سیفسول

 راندن اسب دن اسپ،یک کشدی = دنیبانیفس

 هگله اسب واستروخر، رَمَ :ه لیفَس

 د، دکمهیفشرک * = کل

مانند آب که  یزیچ ۀدیکش ی( = سدای)سنابادفشست 

 مار دنیخز یسدا ایزند  رونیبا فشار ب

 ترسو ،بددل = زیفَشَل آم

 سمی= فئودال یفشومند

 = الحاح وتقاضا کردن دنیفش

کشاندن  یخنی= راندن اسپ تاختن ودواندن و  دنیفش

 اسپ با لگام

دمان، واره،  -هات -فرَگَرد -واره  -: جدا ساختن  فصل

 اَمد، هِنو

 : کارنگ حیفص

 : استادنما فضلفروش

 خی: پ فضله

 ، دشكنجكاو *ولزبان زبانران، بَرسَر، : ابلوک، فضول

 : خودسر، خودکامه شایفعال ما

 (یریمال یدریفعل : کارواژه، کرواز)ح

 = بت ]فغاک[ فغ

 حرامزاده-مشنگ ابله، = فغاک

 دنیپر یاز جا -دنی= پر فغند

 البند-مهره : زّوره، فقره

 یخوش مزگ -خنده آور -: خنده دار یفكاه

 یزایدر : سگ فُک

 بی: دشتاب، ژرفاش فالت قاره

 چدیگوسپند پس ریکه با ش سهیهر كجوریفالته = 

 شود( هی)ته

 هودهی= ب فالده

 : دمابان فالسک

 ن مرغ، مرغ شناگر، پَرآذرانی: آتش نگویفالم

 : گلشنه فالور باکس

 در ری= قفل و زنج فَلجَم

 حجام، نشتر زن = فلخمد

 دنی= فلخم دنیفلخ فلخودن،

 خشُستیاَ فلز :

 ونی : کُچَر، یفلس ماه

 كانی: پ فلش

 یاهیگ ۀپون -فلفل ۀشیو ر خی= ب فلفلمون

 ده دمیسپ : اَبرَش، فلق

 * اشپوختار:  فلكه

 ی: دمک، نا فلوت

 نرمه دارو -: جوشانده تلخ  فلوس
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 = افكندن دنیجیفل ختن،یفل

 دنییبددل شدن، ف = دنیفَل

 چشم بسته یرویپ-ین نمودارید : کیفنات

 یشیدور اند  ن،واختان یدر ماندن یدرنگان = دنیفنان

د یافزون که اندر کس زن وشتر ماچه پد یگوشت = فنج

 د، بظریآ

 :pontic ?(pindaka (skr) pinda  فندق

tup, qetee  )= ،پُندُ ک گَلوژ   

 ن بودنینوش = دنیفند

 * زه، کَشمانیخ:  فنر

 زیکوچک و ناچ = یفنغل ،یفِنقِل

 = زالو فنگ

 یستیبازا -آرام گرفتن -وغره شدن فتهی= فر فُنودن

 اندر گفتار

 یکه اندر سنه )اثر( کندن جو یجو یدوسو = فنه

 برآمده باشد

 اشپوزه * – جهنده -آب فشان -: جوشا  فواره

 = پود فود

 چندکاره ر :فودپروسسو

 : هماندم فورا

 شروی: پ فوروارد

 دنی= آروغ دنیفور

 مرزش  یآوا = فوزافوز

 کوچک اندام ونزار، الغر = فوزمه

 = بانگ بزرگ فوژان

 ژستاری: ابرو فوق تخصص

 : دانشبهر پلمیفوق د

 : دانشور سانسیفوق ل

 العاده : ابرشگفتفوق

است مست کننده از آرد  یزی= فقاع)معرب(، چ فوگان

 . ، بوزه.و . وجو

 سَه دان *ینوفونت : 

 میپتاس تراتی= شوره، ن فوهل

 یآور ی: به جا فهم

 واحد یبها:   یف

  یآ: خود ههیالبد یف

 یاندک ،یالجمله : بار یف

 باچهیآغاز، د-آن دوشاخه باشد كانیکه پ یری= ت الیف

 المجلس : اندر همان جا یف

 اری، فیگریکار، = صنعت یاواریف

 راک -:  بافه بریف

تكبر وافاده  -پرنعمت شدن -دنی= خرام دنیریف

 استهزا کردن -کردن

 کاراندام، یكیس: تنكارشنا کیولوژیزیف

 انی-دهش-: شارش ضیف

 كرمندی: پ ویگوراتیف

 : رُخشاره لمیف

 خود ینفسه : به خود یف

 خوب اری: چه بهتر، بس هایف

 = پُز سیف

 : پاغُر وزیالریف

 inductionدن * یالقا : اندرن

 ریپژوهش پذ:  نافیقابل است

 distinguishable: شناسامند  صیتشخ قابل

 شما را ندارد : نه سزاوارتان است قابل

 : دروازه قاپو
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 ماست –: خورش  قاتق

 الپ، الپه ن، بُرنگ، الهوره،ی: گُرچ، بُر قاچ

 = آلوبالو ایقاراس

 ختهیبهم ر-: درهم و برهم شیقاراشم

 یل، سماروغ ، اُکارِس، گَوَلَک )گوبَلَه كَ= کَفَک، هُ  قارچ

 ؟(یترک

 ابشیکَراپه پ-شه پر نفت با سر آتش داریش = قاروره

 خشكبوم * ،: خشكسار ، خشكاد، پهناد قاره

 شیكو، بازریردندان، پَ ی: ش قاصدک

 ، دادور، داترَس؟: داورزنده یقاض

 زشیماهر -یوَرتك -ی: دَشتان زن یقاعدگ
menorrhea 

 پساوند سرواده -رج  -همآوا :  هیقاف

 : خود را لو دادن ه را باختنیقاف

 کاکُم، دله = قاقُم

 شی: پاال قال

: خودک ( = کوالهک ؟(ی)پارسقالپاق، قاپاق) قالپاق

 ورچرخیز -کاله -چرخ

-رنگ باز، لُمپَن، کالهبردارین -: پشت هم انداز قالتاق

 ن اسپیز

 : بوبک چهیقال

 شنبَ : هُندام، قامت

 رهی: چ قاهر

 قُب = پهلو، گوشه؟

 کَپاه پا،یپَپل-گشادهش ی: جامه پ قبا

 ترزده ترده، لک،یب قباله)خانه وباغ( : چک،

 گوبراک-: چابک قبراق

 ینمازسو:  قبله

 : تبار لهیقب

 یكش: خواه قتل عمد

 یكشرعمد : ناخواهیقتل غ

 تنش: سربرافرا قد علم کردن

 شسوی: پ قدام

 سبو : قدح

 افتنیدر یروین-یز هوشیت  : قدرت استنباط

 یتاری: آفر قدرت خالقه

 هاد، شَدفوشَ:  قدغن

 یدی: نوپد قدم وحدوث

 پارسامرد، سنت : اَردا ،سیقد

 یر گروهیمرگ وم = قِر

 : نِهِش شرط قرار،

 زی: هرن قرارداد

 همبرها، همالها : جورها، نیقرا

 هیقرص)دارو( : گو

 و قوله : وام و خرده وام قرض

 گید ل،ی: پات قرع

 هژه کردیو -ی:  بازدار قُرُق

 تورنگ رنگ،یت تِتَر، گرگاول، = قرقاول

 قرقوط کرده = کوفته؟

 یفرغو : واشک، یقرق

 : فدرنگ قرمساق

 نهی: شاخ ه چشمیقرن

 ی، سبزه زار وآبادی: سرسبز قرو

 رتنیپن ترف، ولنگ،ی: ل قره قوروت

 افتیاندر – گوهر -ریو -: هوش حهیقر

 ی: گوکِ چنگك یقفل قزن
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 یزیسو به چیپ یاریمالش دل که از بس = قسنجه

 ده شودیتاش

 (اهی)نادرست( : قشوش )گ قسوس

 * رونگرای: ب یقشر

 مسابقه = قَشَه

 : شَله قصاص

 شهرک ،: گَردَر قصبه

 ازی : بَرَک، قصد

 دنیازیدر ن :کرد قصد

 نه؟ی : آهنگ و قصد

 دهی: گوشبر قصوه

 رهیچیو نهاده،-: سرگذشت هیقض

 : واالن قطاس

 ، سرال: داک قطب

 نِمامِخ سَرالنِما، نما،نیش : سونما، قطب نما

 پَراز : ترامون، قطر 

 کیتاشت، تاشت چون چرا، یب برگشت، ی: ب یقطع

 /γavs: غوس /  )کتاب( قطور

تابه پزند و  یکه با روغن و دوشاب رو ینان:  فهیقط

شباره، یدرونش را با مغز بادام و پسته پر کنند، ب

 فرخشه

 تنگ،کابوک،کوفجان یجا : زندان، قفس

 : تژه بند، کوپله قفل

 مانهیپ ژ،ی=کو زیقف

د و یانار که با پوسته سپ ی= مجموعه از دانه ها یقُقُس

 بی(سی)جانور-گرجدا شودینازک از مجموعۀ د

 مرغ(ی: آتش افروز)س ققنس

 ، چنگکاسهیل، ای: آکسه، نشپ قالب

 گردن بند -بند -ریزنج -وغ ی:  قالده

 دنده دنده کردن یبرا یابزار = زیقالو

 گِش -: نبهره قلب

 همساز ی: باشگونگ یقلب مستو

 از دل و جان ا :قلب

 زورگو -: گردن کلفت قلچماق

 یگروهكُش -کن کردن شهیو قمع : برانداختن، ر قلع

 لِم -وهیش -یخو -: رگ خواب قلق

 : خامه، کلک قلم

 : پاکالغ قلم انداز

 : به شمارآوردن قلمداد

 : وانمودن قلمداد کردن

 نهالچه -نهال  -: شاخچه قلمه

 م، چِلِمیچِل -آتش سر -لهی: نارگ انیقل

 یانیبر -: پاره گوشت هیقَل

 : شَخا ایقل

 کُمندان -ن پست وگودیزم -گومِس -: گم قم

 منگک ا،ی: منگ قمار

 پارچه:  قماش

 جی، وَنادگانه؟(ی)ب : ورشان یموساکوتق ،یقُمر

 خراب ، تباه، داغان  : قمصور

 نیآوند چرم-: گواز، آبتابه قمقمه، متاره

 : هزاردستان زرد یکانار ،یقنار

 : اِشتک قنداق

 : چراغواره، جَلوَند لیقند

 : خرتال قنطار

 درخت مورد توس،ی)نادرست( : ق قنطوس

 از مغول یرامه ا:  قنقرات
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 گر شهی: ش یریقوار

 کمانساز : کمانگر، قواس

 یداریپا -ی: استوار قوام

 فتنیگ : واج آمدن، قوام آمدن

 دل دادن-ی: پردل قوت قلب

 وران، غوچ وَشكَل، راک ،گوسپند نر، = قوچ

،آژفنداک، نوس،  diyandaÂ هندَیآد ح :قوس قز

، سهتر، س،کَرکَمیسون، سدکی،اغل یراژیراژد ،تینوسه، ت

 گِرم، نكمانیرنگ

 توُی: توبک، ک یقوط

 اهیگک جور ی=  یقوالن

 : روده درد قولنج

 : رامه قوم

 ی: کس وکو شیقوم وخو

 یدادگذار یروین -ین گذارییآ یروی: ن قوه مقننه

 ، دَفزکتالی: هَ كلیهیقو

 یکشوردار یروی: ن هییاجرا ۀقو

 رهی: چ قهار

 یجانیاز شوک ه یدم ناش یتنگ = قهره

 ی: پسرو قهقرا

که گوشه آن ژفگ  یچشم ن،ی: ژفگ آلود یق

 خ(گرد آمده باشدیغ،کی)ک

 رایناخنپَ  دوکارد، ض :مقرا ،یچیق

 سانواژه واژه،یاپ، برواژه : افزاواژه، دیق

 ی: بندوَر دیق

 زدن پا پشت:  زدن را یزیچ دیق

 گَجشف،کُرف -گَژف-: زفت ریق

 بّتو -: تگاو فیق

 همهمه اهو،یو قال : ه لیق

 : استور میق

 پسنمده زه،ی(،کوفته ره)کِنجَ یزدادی:  مهیق

 ری: شمش چیلیق چ،ینیق

 یشمینخ ابر ؟:= طانیق

 نهی=خاگ قناقیق

 چادیب ؟=؟( ی)ترک  الک

 فیقطار، صف، رد = تار/کَکِ

  یپسر امرد درشت و قو كل،یه یستبر وقو = نگ/کُ

       جثه

 باده گاه -كده ی: م کاباره

 غار = کاباره

 : بافه کابل

 چُلک، نماچ برانگشت کوچک  ک،یکل = جیکابل

دالن، برخَفچ، ی: خُفتو، فدرنجک، ن عبدالجنه کابوس،

 ونسبرگ، بختک، سُكاجهیبرفنجک، د

مانند  زیچ كجوری -یمرغ خانگ ی= کابک جا کابوک

 دهیرف -کبوتر یبرا لیزنب

 الهیكجور پیقدح،  = کاپ

 (تی)سانسكرtuttham= زاج کبود کات

 هرستنامهپ کارنما، : کاالنِما، کاتالوگ

 تند کننده، اری: کنش زوریکاتال

، یسرگشتگ-رانیفته، حیش ،سرگشته =ه کاتورَ

 یمگیآس

 گرا: پاپ کیکاتول

 کاته = مورد

 ی، پس گردنیلیس تپانچه، = کاج

 یزرد وارغوان یلوله ا یبا گلها یاهی= گ رهیکاج
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 یكوبین بهنگام پایجنبش سر = کاچول

 دهی: عص یکاچ

 = باران کاخه کاخ،

 تی= اثاث الب کاخال

 رابندی: پ کادر

 ورانی: پاcadre کادر

 ییگر مصالح بنای=چوب وتخته ود کاراسته

 = زحمت دادن ییکارافزا

 : سوخت آما کاربراتور

 دادن امور بی= ترت کاربراراستن

 یدیکاربهر = عا

 رُخنهیكی: پَ پستالکارت 

 : کارپوشه cartableکارتابل

، چاشكدان، یکِوود مانند وگرد ینیغول = کارسان

 چاشدان

 شرح حال ت،ی= حكا کارستان

 حاکم ر،ی= ام ایکارک

 یمانی یکاروانكش = شعرا

از آن برخاست و  دیمه آفر یکه سردار نام ی= دژ کازه

و سبزه اندر کنار  اهیبا گ یخانه ا -دیماه نخشب را آفر

 کشتزار

 یکه از چوب ون یکاز خانه ا کاشه، کاژ، ،هکاژَ =ه کازَ

 ق،کَپَریآالچ کوخ، کومه، ن سازند،یوچرام

 درخت سبز مانند کاج  = کاژنا

 دنیغدغد کردن همانند مرغ، کاغ = دنیکاژ

 کبود ساد، خوک نر، نقاره بزرگ، = کوس = کاس

ان یرا به پا ی= تحمل کس( ی)اسپهان کاس کردن

 رساندن، مستاصل کردن

 ی= زن غشنگ چشم آب کاسماره

 = سكره کاسه

بندد و بستناک خ تنک نازک که در زمستان ی = کاشه

 شود

 نشخوار = کاغ

 غشنگ و سودده یاهی= گ کاغاله

 : رُخنه کاغذ

 بانگ زدن کالغ = دنیکاغ

 ماه شب چهارده = کاک

 = افدر (یهند ،یکاکا)افغان

 خُرمک -: هنده بادام کاکائو

 شدَری: گ کاکتوس

 قرص نان ای= گرده  یکاک

 = عمه (یلمی)دَ یکاک

 یآب ۀانی= راز کاگله

 و مقام= جاه  کال

 هکَولَ  ،هدَی=خم،خم کال

 * یلی= تر کاالجنبند

 افراشک كجوری=  کالشكن کاالشكن،

 آلُفتن وانه شدن،یود دایش آشفته شدن، = کالُفتن

 هخربزَچ =)سفه دَینابرس کوچک، ه=خربزَ کالک

 ، شراب مثلث(هدَینابرس

 وهیب =ه کالُم

 یشاس شكل، صورت، بدنه، تنه، = کالو

 کبوتر  = کالوج

 = کاتوره، سرگردان (وهیاز کال یفی)تصح هیکالو

 ی= اسباب خانه، لوازم ضرور کاله
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آماده و آراسته ساخته  یکشاورز یکه برا ینی= زم کاله

 باشند

 بچنگ افكندن شان گشتن،یدرهم وپر = دنیکال

 مهیآس شان،یپر سرگشته، نادان، = وهیکال

 نی= آنچه بدان در را بندند، زرف کام

 زاد، آرَستهن: پارُ  کامل الذات

 سپاندن، هاماندنیآرَستَن، هرو : کامل کردن

 هام، غاش  م :تما کامل،

 ییسره، به رساکی: به درست، سراسر،  کامآل

 دوست نیالوداد : به کامله

 : باهمستان یتیونیکام

 /افكنده/افتادهختهیدور ر ده،ی: رست، ره كنیلم  کان

 تختمین -مكتی: ن کاناپه

ده یبَه موغ چسب هخرما آنجا ک ی هخوشَ بن  = کاناز

 است

 ، کَنال: راهوَند کانال

 گندم و جو یکندو ر =کانو

 یواگردان گهولش، دگرش، = ونیکانورس

 = لشكر مردم کاوا

 : پوشَن کاور

 kandoyی: کَندُ کاهن

 گاهوگ؟جنازه گبران تابوت، = کاهُو

 باشندگان-یناکَرا وَر،ی: ن کائنات

 : تواهه کباب

 : برشتن کردنکباب 

 خرما سازند فیکه از ل یسمانی= ر کبال کبار،

م کنند، یکه با آن لح یماتك، میلح = دیکب ،kabd کبد

 ریکفش

 یمار چشمواره ا ،یاری: مار چشم کبرا

 زخم بندد یکه رو یپوسته نازک =ه کبرَ

 = آسمان کبوددشت

-دنیو گردان دنیکش یگشتن و از جا ی= از جا دنیکَب

وصداقت  یاز راه دوست-دنیشدن، رنجکوفته خاطر 

 بازگشتن

 = بلغور کردن nabدنیکْب

 : انباشته سهیکب

 = الله كهیکب

 گُپ( ی= دهان )لر (یزدی)کُپ

کازه،  :ق یش )آالچیآلونک، عر ،هکومَ ،نییخانَ نَ:  کَپَر

 وردوک ن گاه، تاژ( ،یپرچ

 ، پوشاله *: خُم کپسول

 : استرانگ)گاز( کپسول)گاز(

 نار وتومان که در زمان مغول،یكجور دی = یکَپك

 یان رواک داشتیان وصفویموریت

 نیسر = کَپَل

 ( = سالکیکُپه  )اسپهان

 نهیبوز اه،یمون سیم = یکَپ

 مانسر -کی: نامه اشو کتاب مقدس

 و کشتزارها زهایاندر جال ی= اتاقك کتام

 پاک، خوب ش،یآال ی= ب ونیکتا

 بیترت یب ،کیمانیب -هدَیدر ،هپارَ هَپار = کترَه

 هی: هُو کتف

او کوتاه است  یكجور گوسپند که دست وپای = کتک

 نقد آوردند، ین میآنرا از بحر شتریوپ

 تل بلند = کُتل

 نگارکند كند،ی: نو بهیکت
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ان پس از شستن جامه بر یکه جامه شو یچوب = نکیکُت

، ن، کدنگیکه آبش گرفته شود، کد یبرا یجامه کوفتند

 دارچوب نهیکد

 کماله کپل، = کج

 كهی= زمان کجا

 مفسد، بدمعامله س =کجپال

 conchology=  یکُجشناس

 نشاهی= ناصرالد کجكاله

 = نارون کَجم

 نی( = دلفیلمی)دَ  یماه کجه

 یشمیابر یبا برگها یجنگل ی= درخت کچف

 زنخ، چانه، چكن = کَچه

 = بزرگ، فرمند، واالزاده کدمان

 ناتوان = میکد

صاحبخانه،  -= گهاندار (یپارت گانی)مانوریکد

 رامه دیشسپیر له،یقب سیکدخدا، رئ

 انیب، زیآس = یمیکذ

 بغل ری= بغل، کش، ز کر

 = مراد ومقصود کر

 بانگ کردن مرغ هنگام تخم نهادن = دنی/چ/خکراج

 شدن شانیکار، پر دنی= تباه دنیکراش

 م کردنیم وتكریتعظ = دنیکرام

کردن دن = یکردن، کنان یدن،گذرایکران = کراندن

 فرمودن

 مزد دادنه : بَ ه دادنیکرا

 ه: سَالکیکرا

 ییدارو یاهی= گ کرپا

 متنهین ،یراهن وجامه و کپاه تهیپ = کُرته

 تخم است یخفتن رو یکه آماده  یاکنونۀ مرغ = کُرچ

و  زیوکشاورزان اندر پال زبانانیکه جال یاتاقك  = کرچه

 کشتزار از چوب و واش سازانند

 ن وکلفتیجامه پشم = نیکرد کردون،

 شبان = کُرده

کَپاه )قبا(  یکه رو  یمتنه ای؟( = ن ی)گُرد یکُرد

  یدندیپوش

 ش، کوسهیر یب = کرز

 متلک کرژاه =

 سویوشكن، خم گ  چی= زلف پرپ کُرس

 بزرگ یترازو = کَرَستون

 پردو، پاردو، باردو، : افراز منبر ،یکرس

 کردن یفروتن = دنیکرس

 سه یر/گک مكر، خدعه، = کَرَش

 دنینانمش نامراد شدن، = دنیکِرش

 : اَچمود کرفس

 خز = کرک

 ، پوشش خانهخانهبام =  (یی)بخاراکرک

 و چندرنگ اندر کوه الوند كبوین ی= گل سهیکرکم

 = باهنگ کرکوس

 نرماک -ریسرش -: خامه کِرِم

 ان سرخ وزردی=رنگ م کُرَن

 یباد ی= کرج کِرَو

 لیما ،انهی= منزل، مقام، آش کروه

 = درگاه خانه اسیکر

 کوچک ۀ= خان چیرکُ ج،یرکُ

 آلونک = جکیرکُ

 كجور پرنده همانند پرستوی = جکیکر
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 ، تبرزد: بلوره ستالیکر

 که بر پشت بام سازند، خرپشته یکتك = سهیرکُ

 دنیکنبور فتن،یفِر دن،یآشمال = دنیسیکر

 كارجوی= پ شکیکر

 ج، نره مچیکابلانگشت کوچک -=جوجه شکیکر

 )برنجک تور؟( = شهیکر

 : راد یسخ م،یکر

 کمان وچوب پنبه زن)فلخمنده( = کَز

 پاره ۀو کراد = جام کزاد

 نیسوز - یفشردگ ی: پ کُزاز

 فرزام، سزاوار، بالنده  = شیکَزا

 مهره گردن = کزوغ

 پاره کردن = دنانکژار

 کردن، فساد کردن، تقلب کردن ی= بدمعاملگ کژباختن

 زیپال = کژدار

 جوش یپازینهال  ن = کژدو

 سوراخ سوراخ که با آن کاه کشند یجوال = کزنده کژند،

 نكباء ،بادمخالف = کَژوژ)کژوزنده(

 رهبر شوا،ی= پ ریکَژ

 رواگیز -رنشانی: ز کسره

 هسته، دانه = کسک

 گیمخورتُ گ،یم: مهرتُ کسوف

  ب، غَنَینكیخواب سبک، چرت، پ = کسه

 نهیس گوشه، غوله،یب = کَش

 اغلب، بارها=  کِشان

 کلنگ، کلند، کُپتَد = کشترکن

 پاالن = کیکشج

 مرتجع ک،یاالست = کَشسان

 ارتجاع ته،یسیاالست = یکَشسان

ن بُرگ از دوازده گانه بُرگان؛ یچهارم پشت،الک = کَشَف

 خدانی کوزه سرپهن دهان فراخ، سرطان،

 -پراکنده شدن -برداشتن -= گشودن، شكافتن کّشفتن

 نابود شدن -پژمرده شدن

 = زاغ کشک

 = نان جو نیکشك

از  یکنار کاشمر که بُرگ رانیا یباستان ی= روستا کشمر

 کندر( زیهنوز اندر آن هست )ن انیاشكان

 آبجر و پرا یمد در = کَشَند

 راندازی= کمان ت کشوتا

 د، وعده شكنجهیوع = خیکش

 = سرود، نغمه دیکش

 hierarchy= :  یشساالریکش

 مویشه سی: ر کعب

 همه دان -آگاه از همه : کعب االخبار

 ی: چهارتاک کعبه

 : هَبک کف دست

 فرفره، بادفرک = کف کف

 پادافره -فریک -یبازده -پرداخت  -: تاوان کفاره

 اث الغات(ی: روزگذار)غ کفاف

 یستاریبر ،یزاییباب ،ی: سرپرست کفالت

 دارکپچه بزرگ سوراخ = زیکَفچَل

 دنب داردبچه وزغ که هنوز  = زویکَفچَل

 : آردَن ریکفگ

 : مرده پوش کفن

 گُه براز، = (یی)هندواروپا کكه

 یهما، رهیوه، خبی: خَب کُل
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 الس جُرره در برابر الچ، نه جانوران،ینر = کَل

 خانه محقر = کالته

 زیکاکل وگل ن کیمجعد به مان ده،یچیپ ی= مو کُالله

 است

 ، فرغورکزو، مَگِل، مَكِل، چَغز وزغ، غوک، = کالو

کلف، کَلَفت،  منقار مرغان، - گردبرگرد دهان = کَلَب

 ژه مشربه(، چِنگی،ناینول)لوله صراح

مخالف رنگ  ییا مانند آن( که خالهای)اسپ  = سهیکلب

 ابرش بر تنش داشته باشد، یادیبن

هوده یسخن ب جفنگ، دال،یب فُشار، =kalptra ه  کلپترَ

 کیانمیوب

 آنها گفتن نتواندان را از واشدگاه جآنكه وا = کلته

 ر در کهنسالیپ یچهارپا = کلته

 عار وننگ آمدن = کلج آمدن

 ییعجب، خودستا = چیکل کلچ،

 ندی: آهک زنده را گو کِلس

 راهن، خشتکیر بغل پیچهارگوشه ز پارچه = کُلِک

 جغد -= شوم کُلِک

 = آغوش kalk کَلک

 نیمنقل سفال ،نی= آتشدان گل کَلكَه ،کَلِک

 گردن نه،ی= س کَلكَل

 کنده و غُل = یکلكو

است که پادشاهان و جوانان  یآن پر  = کلل ،یکلك

خوبرو و مردم دالور اندر بزم و رزم بر سر دستار و 

 گوند  زین فهیج یکاله گذارند و آنرا به ترک

 سرانداز ،= باشلق یکللَگ

 ابیچرخ آس = کلم

 یین گوی: گز کلمات قصار

 خرچنگ = کِلِنجار

 که بر قالده سگ بندند، یدان،چوبیکل غلق در = کُلَند

 ر(ی)= سگ گساجو، ساگور

 رومند و با ابهتیجوان ن = کلندره

 رباخوار = یکلندر

 ...یگالندن، تكاندن دامن،قال = کلندن

 ( = بندیکلوا )اسپهان

 یسنگالخ و مرداب نی، زمbadland=  کُلوت

 yardang=  کَلوت

 )دندان قروچه(،  قرچ و قروچ=  کلوچ

 که سدا کند یزیچ دنیجاو دنیی= خا دنیکلوچ

را آن د باشد ویپوز او سپ یکه چشم و رو یاسب = کُلوس

 ینافرخنده دانستند

 : تاگ کلون

 پررنگ یآب  = کلون

 چراغ برهچراغدان  = کلونک

 دمیب-ناقص کوتاه، شست کله، ر،یقص =کوتاه، کُله

 نره شرم مرد،-ودسته

 نی: خوب کله شق

 : نماهنگ پیکل

 : درکاش، پژنگ دیکل

 یبرا نیزدن زم لی( = کندن و بی)سناباد دنیکُل

 یکشاورز

 نسترن  = کیکَل

 زینه ریس-زیگردن آو -: گردن بند هیکُل

 غلوه = هیکل

 = خفت و ذلت یآزرم کم

 = التفات نكردن، توجه نداشتن گرفتن کم
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 چنان که هست -: چنانكه بود کماکان

 : آرمانخواه کمالطلب

 هیفروما کج، شم،یابر = کُماله

 ن افكنندیکه با آن گلوله ومهره گل یکمان = کمان گروهه

گوژفش، گوژوش،  ،سی، کماندکمانواره کمانسان،

 گوژسان = هالل *

 دی: چنان که شا کماهوحقه

 دی/سَزَد/شادی: چنان که با قیلیکما

 چنان که سزاوار است د،ی: چنان که شا ینبغیکما

 : خوشاب کمپوت

 فرتوت رسالخورده،یپ = ریکمپ

 * = حداقل نانهیکمتر

 (یشاپوریوار()نیه دنجَ : آغُشگه )گُ کمد

 تاک بلند ان شب آنجا باشند،یکه چارپا ییجا = کَمرا

 نویکشک، پ = کمشک

 * طی= تفر ییکمگرا

 آبراهه = کملَک

 : وَرام وزنکم

 ایره، کَرَوی: ز کمون

 ی: نِهفتَگ کمون

 ییهمبودگرا:  Communisme سمیکمون

 ( *هَنگارش) ی= منف کَمَه

 گَری: هَ تیکُم

 کارگروه : همگمار، تهیکم

 یانسالیشدن مو اندر سَنَهِ م یجوگندم = ییژه مویکم

 ش گروهری: گز ونیسیکم

 دون پست-ناتمام ناقص، = نیکم

 : زبان گرفته، گچه لجالج الكن،

 = سنتور کِنار

 = محدود * کنارمند

 یاستاندار مرز = کنارنگ

 pleuraکناره بند = شُششامه، پرده جنب 

 جاروکش، رفتگر نرُب،ی: سَرگ کناس

 کُناک = آنچه کنند، امر *

 واژه، گواژه: نهان هیکنا

 ارچنبریخ = کُنب)قم(

 ل شدنیما = دنیکنبان

 شدن لیما -= برجستن دنیکُنب

 و براوردن دنیکش یرا از جا یزی= چ دنیکَنب

 خوان: شمار کنترخوان

 نگرش ،ی،بررس یبازرس :کنترل 

 پنل : فرمانگاه کنترل

 مارشُ: گسارش کنتور

 کک مک، لک = کنجده

ن وشكن به هم یده وچیز در هم کشیهر چ = کُنجُل

 دهیرسان

 مچاله = نجُلهکُ

 ریجوهر شمش جوهر، = کَنَخت

 حک کردن، سوراخ کردن = کردن یکنداکو

 وین ر،یدل پهلوان، = کُنداور

 = آبراهه کندر

پشته  بدار،یفراز و نش نی)کندروش( = زم کندورش

 پشته

 : افشرده concentreکنسانتره

 یی: گردهما ومیکنسرس

 تاریبا –: خوراک سربسته  کنسرو
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 ی: کهنپرست زمیکنسروات

 : کارپرداز کنسول

 چوبک = کنشتوک

 ییکنفرانس : فراهما

 تخت  = کنگر کنكار،

 بال پرنده تا دوش، یاز سر انگشتان آدم = کَنگ

 شی: هما کنگره

 دالبُر =ه کُنگُرَ

 ییگدا = کنگل

 مردم باندنیدادن، فر ی= آدم باز دنیکُنور

 دختر جوان -باخرد و دانا یا زهیدوش =  کنوک

 نامشیپ -ی: نام خانوادگ هیکن

 وه)دوخله(یسبد م - یسبز = کوار

 شهیسنگ ش -ی: دُرکوه کوارتز

 روش، قاعده-= صفت و گونه qualityکَواس

 صفت، طرز، روش گونه، = کواسه

 كبوین یاهی= گ کوام

 ژهیكاره، اَوی، بیسویب -زی: دان کوانتوم

 که با آن کوبند( زی= مدق)هرچ کوبه

 یششپهلونگار ،ی: مكعبنگار سمیکوب

 لَخت عمود، ن،یگرزآهن = کوپال

 باخسه گر یشه یشاخ وش = کوپه

 کر، ناشنوا = کوت

 دهیچیپ ی= مو کورس

 aragonite= باغض الخل   کورک

 چپ و راست = کوزاموز

 مراقبت کردن = دنیگوش دن،یکوژ

 یریگرداندن، گوشه گرفتن، کناره گ یرو = کوس کردن

 کردن

 انگور ۀری= ش کوشاب

 ، گوشاد؟که پادزهر است كرنگین یاهیگ خی= ب کوشاد

 كبوین یا شهیبا ر یسنده ۀریازت یاهی= گ کوشنه

 نیپوالد ،ی= سنگ خردناشدن ادیکوش

 ن(یادی( بنی)ها کیماننبرد کردن) = دنیکوش

 کود، توده، انبوه = کوک

 خشخاش = کوکنار

 شنکی: توفان، برف وباد، وَنا کوالک

 زوزه سگ = کوله

 کوللگملخ نر  = کوله

 (دنیدن، فرگزیار کردن)=گورزیش حفرکردن، = دنیکول

 بانی= گر کوم

 كنچاه = شیکوم، کومش

 ، تحملیبردبار = زیکَو

 بیخودرو مانند س یا وهی= م ژیکو

 = کوفتن غله و جز آن ستنیکْو

 كبوین اریبس یاهیبابونه و گ ۀ= شكوف لیکو

 زابیخ ،كگواریناتلخ و ن یاهی= گ هیکو

 = خزانه دار کهبد

 باشد یتا پنجاه سالگ یان سیکه م یمرد:  کَهل

 دیزر سپ -زهیر میزر وس  = کهله

 اب، دستاسیآس = یکهن

 دانا، فرزانه= خردمند،  اجوریک

کردن، رفق ومدارا کردن،  ینرم = کردن یاختیک

 کردن یآهستگ

 آهسته = ناخَیکَ
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 یوتنبل یکاهل = اریک

 تاسه اندوه، = ارایک

 زهیپاک كرنگ،ین د،ی= سپ ارنگیک

 (،علفیناو)بن آب؛ کردیب = اغیک

(، یبرودت)سرد ا :(: طبع هیانی)سر انایک

 (یبوست)خشكی (، حرارت)گرما(،یرطوبت)نمناک

 كسو رفتن منحرف کردن از راهیب = دنیبیک

 شكنبه گوسپند = پایک

 شماله افروختن = دنیپانیک

 گُرِنج)گوشَ( ن وشكنج،یچ = سیک

 = شُه )اندرکهن( شیک

 تی= محكوم  یفردَهیکَ

 ایمغاک، آبراهه، کملک، مور = لویک

 ی، ناراستیکژ = یلیک

 یماتوَرز -: کاف ایمیک

 دماغ = نویک

 فالخن، وژکهن = واریک

 یخوردن یاهی= گ وهیک

= چپ چپ نگاه کردن، چشم غره  کاژوار نگرستن

 رفتن

ان رساندن، مستاصل یرا به پا یتحمل کس = کاس کردن

 کردن

 کاسباده = العاثور

کرم سرخرنگ و زهردار که آگفت  یکاغنه = گونه ا

 د، ذُرّوحیکشتزار به شمار آ

 (هَنگارشكس )ی= ماتر نهیکالبد

 ه برسان)تمام(ی: سا کتانژانت

 = توده، کپه؟ kozanbijج یکذنب

 ک جور باقالیکردمه  = 

 ش، کوسهیریب = کرز

ک و سرخرنگ، کرکرهن، یاست بار یاهیگ :کرکران 

 ، عاقرقرهاكهانیهان، کیقرق

 نگار یکرمازه = نازک و دارا

اندر گوشه ناخون  یاست عفون ی= عارضه ا شکیکرم

 درد ناخن شه ژرف، عقربک،یبا ر

 کلم چغندر، = کرنب

 ، جهاز کوچک ، زورقیکشت = کِرَو

 كجا، باهمی = ییکُرو

 ک جور درخت با چوب سفت، کزبیکُژب = 

 یزلف مصنوع = هسمَکَ

 هی: سا نوسیکس

 دفعه، بار = کِش

 دود = کشدانک

 ک جور ملخیکِف = 

 ی= مار جعفر کُكمار

 : چنک کالچ

 کالغ = کالژه

راهن، یر بغل، پیز یچهارگوشه  یکُلِک = پارچه 

 خشتک، وصله

 نه، گردنیس = کلكل

 ک جور غله بزرگتر از ماش و مرجمک، مُلکیکلول = 

 قرص نان = چهیکل

 ت = نگاهبان؟یکمام

 دار یتاک ضرب یسغدار، جا یجا = کمره

 ک جور کنگریکناروس = 

 ، وجهه خود را از دست دادنعیضا = کِنِف
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 : اختروش کوازار

 کالت)قلعه( = (یکوت)هند

 (؟یپشت و دم )کشت کوتل = بخش 

 اهیک جور گی=  کوسج 

 = جاروب؟ کولخج 

 دیرو یکه کنار جو یسبزه ا = کوم

 خانه =( یوتپورستان یالنیگ) هیک

 گان: پاس گارد

 تورک ،: گارس گاز

 = مقراض، گازانبر گاز

 : سُوج  لیگازوئ

 یگیجا، بلندپا ،یبلند  = گاژ

 نۀ نریبوز = گاس

 ی: نازرنگ گاف

 ی: گر گال

 : نگارخانه یگالر

 گاودار = گالش

 یرو ،یآبكار ده،یپوش یرو ،یرُودی: اسپ زهیگالوان

 یپوش یرُو ده،یاندوده، اندوده، آبكار

 مت کردنیهز ختن،یگر دور شدن، = دنیگال

 نتیگامنما = گراد گامنده،

 ی= گاوآب شیگاوم

 وگای= تجرد اندر  ایوالیگا

پهلوان  -كنمایو غشنگ و ن كبوین یاهی= گ گبر

 هیبلندپا یگرام -جوانمرد واالتبار

 بزرگ = (ی)بَروگرد گپ

 یسرخ و غشنگ جنگل یبا دانه ها ی= درختچه ا گتو

 = تخته گُداره

 * = مسافر گُدَرگر

 * = مسافرت، سفر یگدرگر

 هی= پا گَدو

 کتل گردنه، ان دو کوه،یراه م = گدوک

 زبانه پژنگ، تژه دندانه، = ، مَدَنگهگَدَ

 (یپَشان)پهلو = گذرگاه

 ق، مشكلیشرفت کار، عایمانع پ = گراته

 مانده خوراک، لقمهیباق = گُراس

 شانیپر خراش، = گراش

 : نگارال کیگراف

 دن ونگاه کردنید = گراندن

 تونی= گراو گرانک

 یزیا نگاه داشتن چیه گرفتن یواداشتن  = دنیگران

 لیتما = گراهش

 جوالهه = نیگرج

 چهارزانو = نشستن یگردپا

 دامن کوه نی= زم گردر

 زانو ۀ= کاس یگِردنا

 توده گله، فوج وگروه سوار، = گُردوس

 رمیمته، نقب، ب = گرده بر

دستان و ین مانند کپنک که تهیپشم ین  = جامه ایگُرد

 شان پوشند یدرو

 پست ،هسفلَ ،هبندَ عبد، = گررا

 سبو خمچه، =ه گَرَرَ

 = خزه، جلبک گرزگاو

 متاگی= تاگ گوهرنشان، ن گرزن

 = عمود گُرزه
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معبود از  ،یپرستش شدن دن،یپرست = گَرُگَر

 garییاوستا

که از پوست  ی)نادرست( : کرگسپر ، سپر گرگسپر

 کرگدن است

 دیسبوس و سپ ی)آرد( ب = گرمه

 رس، زودرسشیپ = گرمه

 ، عرش= خانه سرود گرودمان

 بافته یمو -= چرک گُروس

 بارخیز -= ماه شب چهارده گروما

 بیغله، جر ری= اندازه گ بیگر ،یگر

 توسرخ ،یداراب : پ فروتیگر

 خانهچاه، کوچك گودال، ن،یرزمیز نقب، = جیگُر

 : بزک کردن میگر

 =وام ونماز ادا کردن دنیگُزار

 = نقطه ضعف، مرتبه، دفعه گزک

 شبگرد : گزمه

 ن، دبوس، مقمعهیعمود آهن = گزن

 جعل = گُزود

 باردان، صندوقچه، گنجه = نهیگز

 نه دان مرغیچ = گُژار

 ( = بكرphگَش )

 دنیلی= کارنگ خواندن، ترت خواندن گشاده

 شتایبهشت، و  = گشتا

 زر اسب دارندۀ=  گشتاسب

 یو= پاترَ یگشت

 شدن شانیپر  = گشفتن

 انبوه = گُشن

 = زن غشنگ گَشنا

 یزیچ یبخش باال = گَل

 : هالگاه  ایگل آر

= گل غشنگ خودرو و سدرنگ که اندر برف  بهمن گل

 دیرو

 : بَه نشان رَساندن زدن )فوتبال( گل

 pyrolusite ایسی= مغن اهیس گل

 کلوخزار، کلوخستان = گِل هون

 رافكنیگالپ = بستر، ز

 ریدرگان = زیگالو

 : سنجار ولیگال

 چهیگو : گلبول

 و رنگارنگ  كبوین  ی= گل یگلز

 = شمعدان گلن

 کار=زن بده گُلَندَ

 کوستاک -: باژ گمرک

 = توپ (ی)هندگند

 طی، لقیبچه سر راه = گنداد

 (find=gindافتن)ی = گندادن

 = گوگرد گندش

 خرچنگ = ریگُندگ

 ی= تره فرنگ گندنا

 ی= هزل، شوخ گَنگل

 جخش : بادغاره، گواتر

زرد که به هنگام خشكاندن رخت بر  ی= لكه ا گوادب

 بران افتد، اشگو دنییسنه نپا

 = معده گواره

 کردن یبخشندگ = کردن ییگوازا

 سرزنش کردن = دنیگواژ
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 روش طرز، = گُواس

که چندان ژرف نباشد وته آن را توان  یمغاک = گَوچاه

 دید

 آغل، غَو ژرف، : نغُل، گود

 یآش حبش -افتد واریزرد که برگچ د ی= لكه ا گوداب

 نگیگَر، شنک، مغاک، گَو، جغاره یشک، کری:کُر گودال

 نهیبر، س = گِوَر

 خرگور-دشت = گور

شم یدرهم وبرهم کرده، گره خورده)نخ وابر = گورانده

 ومانند آن(

 ریبرده، اس = گِوَرده

 = حصرم غوره گورک،

 = خرجل، زغن گورگور

 inselberg=  گوره

 زیخاکر سد، =ه گورَ

 = سخنان الف و گزاف گندو  گوز

 جرواسک، = جُعل گوزده، گونژده گَوزَد،

 ، گوزنی، بزکوهیگاوکوه = گوزره

 وه درخت سرویم = گَوزکالغ

 لی= نارگ یگوزهند

 پرکردن، آکنده کردن = دنیگوسان

 انای= جنت گوشاد

 = هزارپا، گوشخر، گوشخزه گوشالنگ

 انگور ۀری= ش گوشان

 (ییای)گوییگوا = گُوِشن

 یخرد اکتساب = گوشو سرودخرد
 نابود کردن ؟: گوکاندن

 = دگمه الگول

 زاب بزرگیخ = گوالک

 = غلک گولک

 ف، ارجمندیشر = یگونج

 غُنج تاچه، بارجامه، زغُنج،یاِ ،هگالَ  =جوال،ه گُوَندَ

 که درشكاف گذارند یچوب فاد، = گَوَه

 شفا دادن، خوب کردن = گِوِه کردن

 عوض کردن = دنیگوهر

 شكاریپ پاکار، =ر یگَو

 اندوهداغ،  = ریگو

 * مزبانی= ن شیگو

 شناور یگو = هیگو

 چموش = ریگهگ

 كانیوپ ریت ی= گونه ا بُر یگ

 چادر  مه،ی= خ انیگ

 ریت كانیاز پ كجوری=  بویگ

 تار:  شش تاریگ

 وثیقرمساق، د -= محبوب (ghidi ی)کرددیگ

 = درخت سَنَوبر رهیغ ز،یگ

 بایزن غشنگ تودلرونده و فر ؟= شایگ

 ن جاروبی، چرامیوشنیخلنگ، ، نگیم = لگرویگ

 = پشته، تل یلیگ

 غالبا ظاهرا، ا(ی)زبان گو = ویگ

 زن: گردن نیوتیگ

 پروایب - پندار یب -ولنگار -بند و بار ی: ب یالابال

 دی، گُزارمغان، تحفه = البه

 چالی: پ رنتیالب

 از چوب والوار دهیبر ۀ= تك الپه

 به درازا انیاز م ریت دنی= بر کردن الپه
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 از رسن ینردبان = والتَ

 كبار نوشی -ک نوشی: به  الجرعه

 زیاصل هر چ نه،یچ وار،ید = الد

 ژهیو ناو ژهیو شمیو الس = ابر الد

 واری= بن د الدبن

 نهیکرم، : غَنج الرو

 هر جانور )ماچه( هماد = الس)الج،الچ(

 ژهی: به و مایالس

 ش)تاخت وتاز(یتاراج، چول )کردن(، فرو = الش

  شی: ه ءیالش

 : گاف )حرف( لیالطا

 نشاط ،یخوش طبع ،یشوخ هزل ظرافت، = الغ

 الغر شدن = دنیالغر

 فه گفتنیلط هرزه و = دنیالغ

 زاور ۀغالم، بند ؟=؟( ی)ترک  الال، لَلَه

 وناز و غشنگ دیسپ ۀپارچ=  اللس

 آش رشته = اللكجه

 پنهان دور از چشم و یجاها = اللو

 خار،-شیآرا ور،یز-شیدرو یژندَ -کمربند = الم

 شوک

 دوتا شدن رکوع، = دنیالم

 یصفتی، بیقتیحقی، بییوفایب = الن

 دستیالت، ته-هیف وکم مایضع = یالنتور

 : لمكده النج

 نیا مسین یالوک بزرگ سفال = نیالنج

 = جنباندن، افشاندن دنیالن الندن،

تاگ خروس، خواچه، خوچ، غوج، خوج،  = اللک النک،

 لیکول، کو

 ساکین -نامهشنهادی: پ حهیال

 نامهرستك -: داتنامه یحه قانونیال

ان شیدستان و درویکه تهن یجامۀ کوتاه وپشم = ینیال

 پوشند

 دهیبرگز ژه،ی: ناب، و لباب

 كجور باالپوش، مانتوی = لَباچه

 وغی = لُباد

 گرید یجامه ها یجامه دراز مردانه که رو =ه لبادَ

 نینمد یباران، پالتو پوشند،

 دوزجوال -لوباف ی: ز لباّف

 ، لهویهرزگ = لُبلُبو

 وکید وچه،ید = لَبَنگ

 -روارهیش، یریش ی: فرآورده ها جاتیلبن، اتیلبن

 ن هایرینَگان، شیریش -وانیج

 دنییخا دن،ی= جاو دنیلّب

 = سخنان الف و گزاف گفتن (ی)مسدر جعلدنیلب

که هر دو دست در باال برآورد وخود را  یاسپ = لت

هم اسوار را سِج)خطر( باشد او را  چاند هم اسپ ویپ

ن یش از آنكه اسوار را نابود کند و اید کشت پیببا

 جنبش را لت خوانند

 توپ پارچه ، لخت،یلیس مصراع، = لت

 مثقال، رطل .5برابر  ییكای=  لَتر

 = طعامپرست لتنبار

 دام، تله = التو لَتو،

 رکو وژنده،  کهن هپارچَ  =ه لَتَ

 ومانند ان اریخربزه، هندوانه، خ زی= پال لته

 هی، زژَم، آروک -بج -هیپا -: گوشت دندان لثه

 طه)زن(یا وسلیحیب = لجارّه
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 یبانی: پشت کیلجست

 ی، سپاهبر ی: سپاهكش یكیلجست

 برهنه = لُچ

 پای= ت لَچ

 چهره ، یرو = لَچ

 ن هرزهیچرک ه،یفروما ل،یار بخیبس = لَچَر

 چهی: دَواگ، شاد لحاف

 دخمه گور، گورابه،:  لحد

 : کَبد میلح

 کفش، پاافزار = لخا

 کلم؟ ،یک جور سبزیلخانه = 

 ک جور مارمولک، کلپاسهیلخاوه، لخادو = 

 تكه پاره، عمود، گرز، = لخت

 اشتعال دن،یدرخش دن،یلغز = دنیلخش

 تخلخ  الغر ف،ی= ضع لخلخ

 /آمد، تا آمددیکه رس نیالورود : هم یلد

 یشادکام ،خِوا بوخه،: رِ لذت

 رونیب ،یدان اسپدوانیم = لَرد

 ، کتکیلیس = لُرس

 چگال شده باشد دنیترش که به سبب جوش ری= ش لُرک

 یستگی: اندربا لزوم

 فرگاه گاه،ی: جا logeلُژ 

 صیحر = لُس

 یمحكم، قو = لست

 تماشا وتفرج کردن = لَشتن

 = شبنم، پاره لِشک

 ی= مسطح یلَشَن

 یی، نرمخوی: کش لطافت

 نغز ی: ترفندها لیالح فیلطا

 : تاژ فیلط

 : کپراس فهیلط

 زیلگِزابه، ی: ل لعاب

 هیر: فِ لعنت

 = نان لغن

 چش وگسترشیپ = لف و نشر

 چی: کارپ لفافه

 گررا ه،یفروما پست، سفله، = لفتره

 اَروسک = لُفتک

 ، نشمهزن بدکار = لَفچَن

 یدگی، تخمی: همزام لقاح

 پاچنامه، نامنی: ور لقب

 ، ستبرتهبافدرشت = لُک

 استیزندان وس -= رنج لَک

 = سدهزار لک

 زاغور، لی: بالرج، اچوپ لک لک

 اسباب خانه، کاچال = لَک و پَک

 = گل سرخ لَكا

 ییرایکه آنرا پوستپ یان چرمیسخت ماج،یت = لخا لكا،

بندند، چارق،  ینكرده باشند و رهنوردان برکف پا

 ک، پاتابهیپال

 ع، زبونیضا = لكات

 امرد دفزک شرم،ی= ب لُكام

 گلگونه -= گل سرخ ییلكا

 تُپُغ - یزبان گرفتگ، ی: گرانزبان لكنت

 رسخنی: گ لكنت کالم
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آنچه اضافه بر -رشوه، انعام، حق وحساب = لُكلُكانه

ن یادیبنکه پس از خوراک  یمانندۀ خوراکاست  یامر

 خورند

 دن و آهسته رفتنیلنگ = دنیلُك

 هیمحنت، تنب= بند و زندان، رنج و  لَگ

 یآقط  = لَم

 تكان، لرزش = لَمبَر

 كلیه یتنبل کاهل فربه قو = لَمتُر

 کِرِفت ف،ی( = کثیلِمَشت )سناباد

ز یاز هرچ یاریشماربس یوشلوغ یانبوه = لُملُمه

 بچه/شپش/لملمه مگس باشان جنبش؛

 دامن = لُنبر

 لپ س =لنبو

که  مرغ گاه گاه کند پوستش  یتخم-=گرد مدور لنبه

 نرم باشد

 : کفشک لنت

 رنگیخون ب، تنابه، ان بافتی: آب م لنف

 کهن یباز كجوری=  لنک

 = سخن زشت لنكاک

 کفش چرم نرم، = لنگا

 * یرشلواریزتنبان، =  لنگجامه

 : غُندماش، ژاژُک ایلوب

 دهیچیطعام در نان تنک پ ذ،یطعام لذ = لوت

 بخته -: بخت لوتو

که چشمش چپ است،کج چشم، احول،  یکس = لوچ

 (ی)لوچین، کَلِكیدوب

 که چشم خودرا کج کند یکس = لوچاننده

 : سلم لوح

 ده،گوژپشتیخم = لوخ

 ( = سبد، سلهیلوده )اسپهان

 چسب = لَوز

 : بادامک لوزه

 یبادام = یلوز

 : فروغ افشان لوستر

 شدن هوشیو ب خردی= ب pemperدنیلوس

 باشد= آنكه دهانش کج  لوش

 خته با لجنیآب آم = لوشاب

 گل آلود، لوشتاک = لوشگِن

 هوش شدنیب، خبریب = دنیلوش

 دنیدوشان = دنیلوغان

 ونی)نادرست( : لوق ونیلوف

 ژهی: و لوکس

 آنكه بزانو ودست راه رود. = دنیلوک

 : نشانواره لوگو

 وقاریسبک، ب = لَولَو

 ماشوره ،انبوبه =؟: لوله

 یآفتابه گل = لولَهِنگ

 نی: و لون

 زی: پرداو لووردراپه

 شراب ی= بو لَه

 = زشت و زبون مهاشَلَ

: زَوانواره، زَوانوش * ]زبان)اندام(  لهجه

 زوان)لسان([

 سنگ = لُهنه

 یبدکار -یزنبارگ -ی: هرزگ لهو ولعب

 ییآرا مهیاوت : د یل
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 ی= روشن ایل

 ییوندآوایپ:  Liaisonازانیل

 = درخشان، نام بوشهر انیل

 ردانیش پا،یک = درست پانیل پا،یل

 یچرب خون :  Lipämie یپمیل

 یكجور پوشش جنگی = lirdردیل رت،یل

 = کباده زُمیل

 ابی: دانش نهیساسیل

 پُرز –سه ساوُن ی: ک فیل

 فهیل (،ی)اسپهانی: تِل قهیل

 = بذله گو میل

 خوب -برجسته -= درست مانیل

 ی، نرمخوگوهر: سست كهیالعر نیل

 دیخورش = ویل

 لوس مزه،یب -= خشک وهیل

 اباز وچترنگباز و نردگر زبردستیمنگ = الجیل

 یرکاه، آرام وموذیآرام وآب ز = میل

 یمرکب : دَهپا یما ه

  مابه ازا : اندر برابر

 شوِگُ ۀیاختالف، مابه النزاع : ما مابه

 )گفتگو(/کشمكش

 تار، کدر :   Mat مات

 هیکارپا:  الیماتر

 سوسمار = ماتورنگ

 زندیکودکان ر یکه بدان دارو به گلو یخنور=  ماچوچه

 -سرانجام  -انه یپا -بازده  - ، ژاودهی: چك ماحصل

 فرجام

 ریروحقیزر ناسره،دون همت،مردم پ = ماخ

 دهیپنهان، پوش = ماخت

 که ی: تا، تا زمان مادام

 ... )است( وندهیالعمر : تا ز مادام

 ردستی: ز مادون

 پروایخونسرد، ب = یماده مو

 ( = رودی)اسپهان یماد

 انی: ماتك اتیماد

 گرزه مار -ینكی: آ ینكیمار ع

 یوش گلگون، سرخ، = یمارد

 دوباخت -نرد یدرباز یزبانزد : مارس

 دوباخته شدن -ازدست دادن  -: باختن مارس شدن

 یگام سرباز-سرود یپهلوان  : مارش

 مارک : نشان

 : کفچه مار مارکبرا

 یاهی: کره گ نیمارگار

 یاه، خرزهره، دفلیگونه گمارونگ = 

 چلپاسه، حربا ی= گونه ا تیمارو

 زن پدر مادراندر، = رهیمار

 = ستون فقرات مازه مازن،

 دهیدرخت بلوت سربرکش =  مازو

 اهیمازوت :  نفت س

 یشادمان ،ی= خوش ماژ

که گربه را  یباشد که موش هنگام ی= بانگ وموژ ماژ

 آهنگ گرفتن او کرده باشد کند یمار ای ندیب

 ؟ی= کندر رم کیماست

 بغ یاری: با نام و  ماشااهلل

 زبانک -توته -یشست : ماشه

 سارینو -كارسشیو:  ن رین تحریماش
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 ، آمارگرگرانشی: را ن حسابیماش

 یمرغاب یگونه ا = ماغ

 ترازا: فر مافوق

 یرشته فرنگ : یماکارون

ش یگَرته، پش ساز، ی: نمونک، پ maquette ماکت

 انداز

 ریداراک، ه : آنچه دارند، ثروت مال،

 دارنده، خاوند:  مالک

 : خوگرفته، همدم مالوف

 زاج سبز ا،ی)نادرست( : ملنتر ترنایمال

 سودا و پندار خام -یمغز یماریب:  ایخولیمال

 لی: فرپ ماموت

 فرموده بَشول،: فرمان مامور

 ییدارو یاهی= گ رانیمام

 جامه گشاد -پوش: باال مانتو

 یاسوار دانی: م مانِژ

 سی: نوپوش، خوش اندام، باالد مانكن

 = چكاوک مانورک

 دمساز ،اخت شده -: خو گرفته مأنوس

 شیپا ،یخبر یری: رهگ نگیتوریمان

 ادنامهی: آرماننامه، بن ستیفیمان

 : فراسو ماورا

 : ورزرود، فرارود ماورالنهر

 ماه ۀدیآفر زدی= ا ماونداد

 برگشتن = افول طالع ماه

 menopause یائسگی=  زشبندیماهر

 ستان؟یشه، نیب = ماهو

 اَکسون -پرزدار یپارچه پشم : ماهوت

 : گَردبر كنماهوت پاک

 هیبودما، چه بود ،یستیچ ،یزی: چه چ تیهو ت،یماه

 دهی: گوار تحللیما

 ازاک، ونكولی: ن حتاجیما

 تی= ماد یگیما

 مِ فرسنگیكسِی : کُروه، لیما

 یور = غن هیما

 سزاوار -ر یانجام پذ -ست یشا -: روا  مباح

 کردن یشدستی: پ مبادرت

 یکارپرداز-یسرپرست -یشكاری: پ مباشرت

 دنیشی: باک داشتن، اند مباالت

، یبزرگ انگار ،یی، فزونه گویی: گزافه گو مُبالغه

 ییفرانما

 : آغازه )دستورزبان( مبتدا

 : نوزخمه، تازه کار یمبتد

 نینوآفر -تازه آور -نوآور  : مبتكر

 ترارسان : واگردان، مبدل

 رفتهیپذ –ده ی: بخش مبذول

 : پرداختن (noticeمبذول کردن)

 : سرآمد مبّرز

 -سخت  -ریرناپذیگز-فراوان-استوار-: دوتاه مبرم

 پابرجا

 کت کَدابزار، -کاچال : مبل

 جیگ : مبهوت

 بازگوکننده-آشكارکننده -روشنگر -ای: گو نیمب

 كُمهمگلوله شده، کُ زیهر چ ایمُتاره = از مُت 

 ندهریگ یشیپ-زودرسنده-ندهیاندرآ-: شتابنده متبادر

 یچشم آور شیپ -
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 روشن -درخشان-: بلور شده متبلور

 پارسِی: پَ متتابع

 گردنكش -: سرکش متجاسر

 افزون-ستمگر، فراتازنده مرزگذر، هزک،ی: و متجاوز

 روشن دا،ی: پ یجلتم

 كپارَهیمتحد = همغُند، 

 دژپناه -ی: بست متحصّن

 پرگاله پرگال، = متخال

 : خوگر، خوگرفته متخلق

 ندهیش آیدشمن پ -همچم -زی: هماو یمتداع

دست بدست  ،، بابنجار، رواگداره : به مرسوم متداول،

 ریهمه گ -یهمگان -ده شدهیگردان

 : استوار مترتب

 خوسه، داهول = مترسک

 یفراپا -گوش به زنگ -راه : چشم به  مترصد

 دواریام -ده(یزی)نخ

 : ابرشهر متروپل

 داریناپا -یسست را -لرزنده -: دودل متزلزل

 : دوپهلو برابر االضالع یمتساو

 رواریزنج : متسلسل

 زیچنگ آو -زنده یدرآو -: دست به دامن متشبّث

 نا به سامان -آشفته  -خته یدرهم ر -: پراکنده  متشتت

-شكاریپ -گماشته -گمارده -سرپرست:  یمتصد

 کارگزار

 هنرمندنما -دلسوزنما  -:خودآرا متصنّع

 پادواژه -: همسِتار متضاد

 ریدربرگ -: دربردارنده  متضمّن

 : خودنما متظاهر

 ریشگی: پ متعرض

 شتی، برناخشكسر : متعصب

 : شماگنده متعفن

 وسته هایپ ،: وابسته ها متعلقات

 رفتگاری: پذ متعهد

 : شاخه شاخه متفرع

 خودپسند -نیخودب -: خودخواه متفرعن

 شهیهم اند -همسو -: همدست متّفق

 رو در رو -روبه رو -اروی: رو متقابل

 : درپاسخ متقابالً

 رس: هم متقارب

 (ی)اندر پزشكری: همال، همدوش، همالگ متقارن

 ازهم گذر -: هَمبُر متقاطع

 افتهیپاسخ  -رنده یکناره گ -: باز نشسته متقاعد

 : بادسر، برتن، فَرود متكبر

 تنها سخن گو -: پرگو متكلّم وحده

 : راهسرا متل

 دهی: کف یمتالش

 -برهم پدکفنده-یتوفان-: تپانچه زننده متالطم

 پرموج  -خروشان

 رگاهید -رپا ید -ربازی: د یمتماد

 رساکننده -انهیپا -وستی: پ متمم

 ندهی: وا یمتمن

 اریپت-ستاریهم-: هَمبَسان متناقض

 یک، آوامیی: پستا متناوب

 رهیچ-: رَخنَه گر متنفذ

 همرو -رو به رو -هی: همسو یمتواز

 وبروپهلو، همرَ: همرَ االضالع یمتواز
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 افتنیدر آوردن، یرو : آگاه شدن، متوجه شدن

 هیانمایم: الحال  متوسط

 ستاندنیوا:  متوقف کردن

 -شمند یک -برمک -سرپرست -: کارگزار یمتولّ

 نكارید

 برماه، برمه، گردبُر، پرما، غُندبُر : مته

 سمندلمَپَ پاسمال، ور، گناه آلوده،: بزه متهم

 واری: هش نیمت

 نهیوار:  مثال

 اندازه کم -نخود  61 -: ده گرم  مثقال

 : وانشان مَثَل

 مان: نمون مثال

 کارساز : مثمرثمر

 یدولخت -جفته  -ییدوتا -دوپاره  -ی: دوبند یمثنو

 رفتهیپاسخ پذ-افتهیپاسخ  -رای: پذ مجاب

 : پاسخ دادن مجاب کردن

 ، هستنِمانینمود ک،ی: پاتخش یمجاز

 زمان-تاو ،یی: توانا مجال

 یهمبستر -یری: جفتگ مجامعت

 یآشمال -ی: چرب زبان ی، چاپلوسمجامله

 ی: فرتا مجاهد

 : فرت مجاهده

 دهی: برگز مجتبا

 همتافت-گاهیهما -همگرد -: انجمن مجتمع

 نگاهی: بال polyclinicیدرمانمجتمع 

 پژوهشگر تخشا،-: وچرکار مجتهد

 می: توان دو مجذور

 امکیس اماتک، زن،یب الغوز،ی ،؟: لْغْندر مجرد

 خسوردن افگاردن، : مجروح کردن

 شه آوردنیدراند -انینما -نمودار -بازنمودن :  مجسّم

 : مِهِستان بزرگ مجلس سنا

 -نستانیگز-مِهِستان کوچک ن :مجلس شورا، پارلما

 ندگان مردم، سكالشگاهیانجمن نما

 پوته جْنگ، : پخشنامه، مجله

وُره، یوه، خبیالفخته، خَب الفغده،-دهی: کوال مجموع

 ره، رُتیخب

 كسرهی:  مجموعا

 سهی، رجُنگ، کوده لفَخَند، پرگال،یه، بی: گردا مجموعه

 : بِتِک مجوز، جواز

 یتهانیم : کاواک، مجوف

 ینی: ه مسلح مجهز،

 شستن و پاک کردن = دنیمش دن،یمس، دنیمج

 سرپرست-: سپران دهنده زیمج

 تنقالت = لچَمَ

 ییرو با رو -یی: رودررو محاذات

 ش، هَنگارشاَفمار، یگر: مارش محاسبه

 : پاسوَر محافظ

 یماه یب (،ی) اندرتازی: کاهماه محاق

 ده شدهیپوش-(ی)اندرپارس

 یدادور -یدادگر -ی: دادرس محاکمه

 تیدوشكا، یدوست، را -دلداده -دلبر -: دلدار محبوب

 ی، دوستناکیدوستدار – یپسند: مردم تیمحبوب

 زکاریپره -دارتنشی: خو محترز

 ریآتشگ -سوزا -: سوزان محترق

 -سودجو -بُندار -انبارگر -د: انباربن محتكر

 پنهانگر کاال -خواهگران
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 دانیبند، موارید ن،ی: مرز محدوده

 یسّهمانْمند ،ی: کناراکْمند تیمحدود

 تنگنا ت :یمحذور

 : مهرابه محراب

 استوار، درست-افتهیپناه -: فراهم محرز

 بی: وُر محرّف

 اری آشنا،-شاوندیخو ،یخود-رازدار ک،ی: اُست محرم

 : همراز اسرار محرم

كانه، یها، اُستیكیه)امور محرمانه(، اُستی: مور محرمانه

 یرازانه، پنهان

 فروگرفته:  محصوربه

 رندهی: فروگ هیمحصورف

 : کِشتَه (ی)کشاورز محصول

 : دفترخانه محضر

 بن بست -یستی: رودربا محظور

 دوالب -گنجه -: اشكاف محفظه

 یدن، دْرواییراست ودرست شدن، دْروا : تاشت، محقق

 : زرسنج محک

 افتهیشكست -باخته -: دادباخته  محكوم

 : خبوک، شَخ محكم

 تیس، گاس : وَخر، محل

 دهی: آب محلول

 هودج - یپالك -: کجاوه  محمل

 ری: هَژ محمود

 ، کاالبارها: ترآورده ها محموالت

 پروست پّرکان، ل)نقطه(،ید دانگاه،ی: م محوطه

، رالیا ر،یفراگ رامون،یپ فراگرد، ست،ی: تر طیمح

 perimeter  راسنجهیپ، ریراگیپ

 وشگاهیوشبوم، زیز = ستیطزیمح

 نیشی، مغز پمغزاستخوان -: مغزسر مخ

 زنبور -= آتش مَخ

 )جانور(دی= ب مُخ

 دوم کس -سخن یرو -هم سخن -: شنونده مخاطب

 یاری: پاد مخالفت

 ختهیاندرهم آم ،تباه-خردیب : کانا، مخبط

 یدواریام د،یام = مُخت

 : همارا مختصات

 کش رونده -ندهیربا -: دزد مختلس

 نیمخچه : مغز پس

 کننده کَرَخت گر،: سست مخدر

 خداوندگار -فرمانروا  -: سرور مخدوم

 : واشدگاه مخرج

 : برخه نام denominatorمخرج

 * سیسرود -خراشه-ی: سرو مخروط

 پوته -نهیگنج -: انبار مخزن

 : پاکراه مخلص

 هازیخرده ر -: ماناکها مخلفات

 وماکی، زهیآم زه،ی: هم آم مخلوط

 جهی: مرگ مخملک

 دهیناو -خمار -مستمه ین -خواب آلود : مخمور

ز، بغا، غراچه، پلوج، ی، هیی، پشت پا: سابوره مخنث

 یزنواره، پِند

 دنیکردن، خز یرویپ ا کردن،فاقت دن،یجنب = دنیمخ

 )جانور(

 دنیچسب = دنیمخ

 ( = عهدهی)سناباد نیمُخ
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 زیآبخ -: فرازآب، برکشند، کشند مدّ

 ، اندر نگر: برابر چشم مد نظر

 زاگاب -خامه  -: کلک مداد

 : فُراغه كنمدادپاک

 نیواو : پَرگوار، مدار

 یشگیهم : مداوم

، گزافه  ی، زبان بازیزبانچرب ،ی: چاپلوس مداهنه

 ییدورو ،ییگو

 رگاهید : دیمد مدت

 : سرواژه مدخل

 : داونده یمدع

 وبدیده : دادستان، العموم یمدع

 مار، پاداومندی: پس هیعل یمدع

 خال، کكهی: پ مدفوع

 سرپرست:  ریمد

 زساالرر: و ر عاملیمد

 سرمهان -فرمهان -فرساالر -نی: فرنش ر کلیمد

 : نافرجام مذبوحانه

 دنی: نكوه مذمت کردن

 ی: بهره کار مرابحه

 یدرپ -همرسته  -ی: همردگ مرادف

 : گوش داشتن مراعات کردن

 ی: همبستگ ریمراعات نظ

 کردن = غلتش جانور اندر خاک مَراغه

 لوله شدن دن،ی: غلت دنیمراغ

 ی: خودپاس مراقبه

 کمرنگ ی= مرجان صورت مراک

 غُرم ،یبزکوه:  مَرال

 ییفاوا ،یرو وآ ،یجوش: مردم مراوده

 کردن یی: فاوا مراوده، معاشرت

 هارگوشه: درازچ لیمربع مستط

 : اِرمگان، پرورنده یمرب

 راسته ،: به سامان مرتب

 یآراستگ ،یجور ،یدر پ ی: پ مُرَتبا

 : واپسگِرا  مرتجع

 افتهی ی: خرسند مرتضا

 = مردارسنگ مُرتک

 گنجشک عصفور، و =مَرتَكو، مرگ

 ، بُسسَدپربال، : خروهک مرجان

 خاستگاه-: مولگاه، بازگردگاه مرجع

 اه(یشه بهار)گیهم = مرجون

 رایو گ كبوین یاهی= گ مردخوش

 دن نخ با دوکیسیر = مِردن

 : واخوردن مردود شدن

 بزرگ دراز و یکشت ناودان، = مَرزاب

 = گورستان، آتش دوزخ، آتشدان مرزغن، مرغزن

 چراغدان = مَرزه

 : نامه مرسوم

 زیشباو : چوک، مرغ حق

 افتد، تكه نانینان که از تنور ب = مرغک

 ده، آهْوریپسند نشان،: دل مرغوب

 خوشنوشته-: پاره دوخته شده، ژَندَه مرقع

 : نوشته شده مرقوم

 زکاب –دوده  -یغی: آم حَبر ،مرکّب

 نارنج گونه ها-ختگانیآم -انیوندیپ  : مرکبات

 کیپ -تندرو –ک ی: رهوار، نَوَند، نارچ مرکوب
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 چَگال، چّلم ینیآب ب خُلم، = مُرگ

 (اتی)عمل ی: انتحار طلبانَه مرگ

 یبهساز  : مرمت

 ینه ایگ یان شناسک هایبه جنبش آمدن وطغ = مِرمِر

ژه گربه یجانوران بوژه یوشور برآمده از آن)و یسرمست

 ز به کار برند(یآدم ن یپَن)اما( برا

 درهنگام توفان یتكان خوردن کشت = مُرمما

 یبرا یژه اندر دوره آمادگیگربه به و یسدا = مِرنَو

 یریجفتگ

 (، مستاراهیمرماخور)گ  = مرو مَرو،

 وارهیگَر  (شدهدهیکشرشته)به - کَسپرَج = دیمروار

 ممارست ،یزیخوگرفتن به چ = دنیمروس

 زهیپادزخم، بِر ،م : ملهم ،نوشدارومره

 یسرخنا : سرخ روده، یمر

 : وِرد دیمر

که برزخم بندند، خسته بند،  یپارچه ونوار = شُمیمِر

 باند

 ترش و ناتلخ باشد انیآنچه که مزه اش م خوشی= م مُز

 : گَواز مزاح

ش یلَک )گویرسان، سَرِخَر، دُنب: رنج مزاحم

 (یسارخوان

 رساندن: دردسر دادن، سرخرشدن، رَنج مزاحم شدن

 : گَش مزاحمت

هم ، یفرا فزون -فروش فزون -شفروش ی: ب دهیمزا

 ییافزا

 کلچان ،ین جای: سرگ مزبله

 کیتار یهوا = مَزکه

 = بادام تلخ مزگ

 = ماسماسک هردم مزن

 زهیافزوده برانگ -فزونتر یش آمدی: پ د برعلتیمز

 غیم ن،یبه زم کینزد كرنگیاست تار ی= دمه ا مُژ

 مگس بزرگ سبزرنگ، خرمگس = مَژمَژ

هم  -یهمتاز -ییزورآزما -آورد  -یشی: پ مسابقه

 * یی*، برترآزما ی*، برترسنج ییآزما

 شمزدیپ ت،ش پرداخی: پ ، آوانسمساعده

 * : نوردمان مسافت

 سپر، گشتارره نورد،بومما، یپراه : رهنورد، مسافر

 ینوردبوم -گشتن  یرا ه -: گشت و گذار مسافرت

 : مهمانسرا مسافرخانه

 : پژوهش خواسته/خوانده هیعنه/عل مستانف

 كوین –ده ی: پسند مستحب

 -دگرگون شده  -اوه ی -یناشدن -: ترفندگر لیمستح

 ان رفتهیازم

گاه، =  بَدرَف ، وژن ت الخالءیمستراح، مبرز، مبال، ب

 زگاهیسراندرون، آبر

 خوش آمده -زه یپاک -: پاک مستطاب

 دار، توانگر هی: سرما عیمستط

 گوشه: راست لیمستط

 : بژارده، توانمند مستعد

 ←دست گرفتن )دهخـ رِی: ز کردن مستعمره

 (ردستیز

 برآمده –برده  یپ-بهره گرفته -افته ی: در مستفاد

 برخوردار –: بهره مند  ضیمستف

، ستایوند، جداسر، خوداخود = خودمختار مستقل،

 خودساالر

 : ترده دار، گواه، پروهان مستند
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 کاال ی: نمونه  مستوره

 سرگنجوَر -ریوان دبید -ری: دب یمستوف

 آوا بخو -آهنگ ب: خو مسجع

 ، دشگسار *ورباد)گناباد(: دست مسرف

 : زادبوم مسقط الراس

 باده = مسكاره

 ریست پذیز -یستنی: ز یمسكون

ا دوغ یر یکه از ش ییچرب روغن ناگداخته، =ه مسكَ

 رند.یگ

 ومانه*ی، زمهینش : مانشت، مسكن

 دنی: فرابر ا گذاشتنیمسكوت ماندن 

 شلوغ =* مَسگان

 : گردن نهاده مسلم

 : بندآهن مسمار

 : گزاره مسند

 آغازگر:  هیمسند ال

 : پاسخده مسنول

 روفان لو، چوچ ،یشو، پ: دندان مسواک

 راننده، رواننده - شكمروان -كنروان -: کارکن مسهل

 دنی= چم مشتن دن،یمِس

 یگ، سَرپَ گُدَر:  ریمس

 خشكرود، : آبكند، آبراهه لیمس

 : انگشتنما مشاربالبنان

 ی: همهنباز مشارکت

 چند هنبازه -: بخش ناکرده  مشاع

 یسروده خوا ن -ی: چامه خوا ن مشاعره

 : سوبار مشاور

 یبرنگر ،ینی: همب مشاهده

 نامداران-ناموران -: بلند آوازگان ریمشاه

 -پسواز -یهمراه -رفتن یکس ی: درپ عتیمشا

 بدرهه

 فراوان ار،یانبوه، بس ز،ی= پر و لبر مشت

 آب ی= جو مِشت

 اه وهمواریگین بیزم = مشت

 که در فالخن گذارند و یسنگ = مَلچَخ مُشتاسنگ،

 پرتاب کنند

 پرت -: گول خورده  مشتبه

 : همسود مشترک المنافع

 چندمانكان : چندوارگان، مشترکات

 برگرفته جداشده، شكافته، : مشتق

 کردن ری= سرشتن وخم مِشتن

  marshtanayباستان  یدن؛ پارسیمال = مُشتَن

 marəzییاوستا

 راهزن دزد، = مُشتنگ

 = گل سرخرنگ مشتو

ن که بدا یابزار -دراز نیآست نی= پوست مشتک مشته،

 چنگ و ... نوازند

 توانا کرده شده -افتهی: توان مشدّد

 -ینیروش د - یدنینوش -دن یآشام -: آبخورد مَشرَب

 یروش فرزان -شیک

 فراتر -بلند  یجا -: برفراز مشرف

 : سرافراز مشرّف

 یساالر: مردم مشروطه

 دنی: سز مشروع بودن

برآنها  یکشت ۀسطح یرهایکه ت یی= چوبها یمششا

 گماشته است
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 آتش فروزان-آتشدان -: فروزانه  مشعل

 هیمشک گربه = زوباد غال

 برگره: گره برمشكلمشكل

 = چادر مَشكو

 کمربند بستن = دنیمُشك

ها مردم را ی، درسوگواریپاد رامشگر = یمِشگر

 اندنیگر

 نام آور، نامدار:  مشهور

 آرزو -خواسته  -: خواست تیمش

 نهیوگان، پوستی:  هیمیمش

 ه ها، سرآمدهایدستما سرچشمه ها، شه ها،ی: ر مصادر

 یریتاوانگ، یری: بازگ مصادره

 سره -= راز مُصاص

 رزم -کارزار -آوردگاه  -رزمگاه  -كاری: پ مصاف

 ها هیسازما : یساختمان مصالح

 لهیزشگاه، پَ یر –دهانگاه  -: دهانه  مصب

گواه، ، نمادراست-گواه راست -ی: راستگو مصداق

 درست، برابر

 هیبنواژه، کرپا، : ستاک مصدر

 آزاررسان -: دردسردهنده مصدع

راستگو پنداشته  -شده  یگواه -: باورشده  مصدّق

 شده

 لنگه در-ت(یازخان)ب یمی: اَفسمَن، بند ن مصراع

 : سكو مصطبه

 : بِزداغ، نژداغ، سوهان مصقله

 یبه نگر -یشیک اندی: ن مصلحت

 واکه ،: خوداوا مصوت

 آرامگاه ها : خوابگاه ها، مضاجع

 افزوده ،وندیش، افزا، دردستور، پی: ب مضاف

 ری: برگ هیال مضاف

 : برافزوده هیمضاف ال

ن یجزا -نیجدا ازا -نیا یسوا -نی: افزون برا مضافاً

 نیگذشته ازا -ن کهیباا -

 - یریسختگ – یفروگزار -ی:  کوتاه قه، اهمالیمضا

 ، اَنفَریخوددار -یتنگ -

 سُكاف زخمه، : انگشتوانه، مضراب

 مناکیب ،: هلهوش مضطرب

 پنهان ده،ی: پوش مضمر

 : شستن دهان مضمضه

 : گذشته گذشت یما مض یمض

 ی: همخواه مطالبه

 هایدگیچیپ، نوردها ها،: شكن یمطاو

 : تواندرتو، سرپوشدار مطبق

 ریدلپذ ند،ی: خوشا مطبوع

 ینه، بستر، نهالی، بوب، زمی: غال مطرح

 ان نهادنی: در م مطرح کردن

 کرده شده دیناپد ۀ: نوشت مطلس

 نهی: آغاز مطلع

 لَه، اَوَندی:  مطلق

 سر رهیالعنان : خودکام، خودسر، خ مطلق

 دلخواه ،: وَندا مطلوب

 دل استوار : دلپُر)کابل(، مطمئن

 یاری ،ی: پشتگرم مظاهرت

 ارزش روز -نرخ  -انگاره  -یبدگمان -: گمان مظنّه 

 یرو نیاز ا، نیا ۀکه، با هم نیالوصف : با آن که، با ا مع

 : ترازش کشه خط یمعادله 
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 یروز وش،ی: ز معاش

 یهمدم ،ینیهمنش ،یزگاریآم : معاشرت

 darpeh: درپِه)ه خوانده شود( معاف

 : تراکنش معامله

 کنش هم ماننده: پاد معامله به مثل، مقابله به مثل

 نوند: غُ  معاهده

 زوردی: پادار، و معتبر

 اری: فراوان، هنگفت، بس معتدبه

 مه نه گرم نه سردیپل : دادوند، معتدل

 ریکناره گ -نی: گوشه نش معتزل

 ار، فراخادهیبس هنگفت،-پرارزش ان،ی: شا معتنابه

 رچ: وَ معجزه

 هاتژدَ اَ چندسوده، ده،یخاز : درسرشته، معجون

 ونشاننامی: ب االثرمعدوم

 ، گُوارهگیکوم کٌم، به،مشك : معده

با  ن،یا ۀبا هم، ینرویبد نگونه،یمعهذا : بد معذالک،

 نیا یهست

 شگاهینما نمودگاه، : معرض

-رزمگاه-روداریگ هنگامه، گاه،ی: انبوه معرکه

 یگداغاز

 دهیخنب -: چفته معروشات

 دن )فرنودسار(یویر = معزول شدن، مرخص شدن

 : دوشست معشوق

 دوستگان : مول، معشوقه

ده یک شوهر ندیش از یکه ب یزن ه،ی: نامو معصومه

 است

 ی: دشخوار معضل

 : لفتمند * معطل

 -سر دواندن -: چشم به راه گذاشتن کردنمعطّل 

 امروز و فردا کردن

 بازگردانده-دهی: خمان معطوف

 ییمعال : واج آرا 

 یواالدگر ،یمهراز ،یادگری: بن یمعمار

 دستاربند : معمم

 دهیانجام ،رواک ک،یشون : روا، یمعمول

 ستیز گذران، ،ی: روز شتیمع

 دهیجوس ،ت(یاکته )سانسكریو : نیمع

 ناساز:  ریمغا

 ، خوالمندروی: پرن یمغذ

 = استراحت و خواب maql مَغل

 فرازکرده، اَسكَندان بسته،-دهیچی: دشخوار،پ مغلق

 یناگهان، خونیشب -یتاخت ناگهان -: ناگاه  مفاجات

 : تارتافته، بافه مفتول

 ختهیگس ک،یگوکان دامنه دار، : گسترده، مفصل

 : نامبرده یاالسام مفصله

 ریکارگ ر،یمفعول : کنشگ

 ر، چنگوکینگیزم سست، شل، لَس، فالج زده،:  مفلوج

 بایاندر نش،ی: م مفهوم

 : راست آمدن بَه شدن با مقارن

 یمانكاری: پ مقاطعه

 ، جاه)رتبه،درجه(، شِپل : رُچَن مقام

 ی: پتوک مقاومت

 ی: دشمنازگ مقت

 ریگسخت -انه رو ی: م مقتصد

 ی، آمُرغ، وَیاند، مَّسا ر :مقدا

 (یریمالیدری)ح شاستانیپ مقدمات:
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 یآغازگر -ینینه چیزم-ینه سازی: زم ینیمقدمه چ

 یاندازه گرفته شدن -ری: انجام پذ مقدور

 ن ها یها، آتنیی: آ مقررات

 ابی: بخش هیمقسوم عل

 ابیالمرام : کام یمقض

 دهیچكان ده،ی: چك مقطر

 نهی: انجام مقطع

 یچرخه ا ،ی: دوره ا یمقطع

 فرزندی: ب مقطوع النسل

 ، هَشدر، هَتَکیزی: پ مقعد

 رینگی: لنگ، زم مُقعد

 و، کاسفرورفته،کا : تورفته، مقعر

 کلوته،، اشتک)؟( یمَكنَو، شاون : گُواشمه، مقنعه

 ه، شَخرُخنهی: بسال مقوّا

 : گفته، باره مقوله

 افتهیشكست  : باخته، مقهور

 نه: بازارساال مكاره

 استقصا د ومبالغه کردن،یت تاکینها : مُكاس

 ی: خودآشكار مكاشفه

 = تلمبه * ، هواکشمَكال

 مانی: را زمیمكان

 : ساز و کار سمیمكان

 ی: اندرفندشناس کیمكان

 : بسته کار)کابل( نیک ماشیمكان

 روس = یمَكاو

 وَه *یمكتب : باورش

 : همارسته مكرر

 یبزرگوار ،ی: جوانمرد مكرمت

 افتهینو : مكشوفه

 كُنجهشتششپهلو،  -: توان سوم مكعّب

 = زالو، ملق مَگِل مَكِل،

 رانیا یكجور سرافكن زنان زرتشتی = مَكنَو

 ( = ملخیمكو )کرمان

 = زالو مِگل

 کوهان گاو نر -= گردن مُل

 ی= مر مِل

 = مو مَل

 بانیکشت ،ورز، ملوان: آب مالح

 دن)آنندراج(ی: بوش مالحضه کردن

 ، مالت؟: آژند مالط

 دارید: هام کنندهمالقات

 ه، خله ی: آبگردان، خ مالقه

 یدنی: پوش ملبوس

 رگان، پاترَمی: توده، ا ملت

 بندیپا : ملتزم

 = سنگ فالخن مِلچَخ

 اوندیچوند، بای: فر ملزم

 ن(یریناتلخ)=ش ان ترش ویم یمزه ا = مَلَس

 ر، دستكَرت، خواستکیه خواسته، ،یی: دارا مِلک

ناخن  یرو یکه هنگام یدرنگیسپ یخجک ها = مِلک

 ها افتد

 ینوستانی: م یملكوت

 : لكدار ملكوک

 هبانوا: ش ملكه

 ی: پَسودن ملموس

 ختنیدن، آویبرکش = دنیملنج
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 جلف وسبک = مَلَندوغ

 هوشیب خود،یب مست، = ملنگ

 : پادام، خروهه ملواح

 اکاریدر : ملوان

 یدنینازکش ن،ی= نازن ملوس

، یپرست زادگانهنیم -توده گرا -: مردمگرا یملّ

 یپاترم

 گندمگون -نمكدار -نی: نمك حهیمل

و  نهیزر -میزر و س یاز تارها ی= کناره دوز لهیمل

 نهیمیس

 ینی: پاترم تیمل

 دهی: همسو، برابر، چسب مماس

 ی: سازش، همراه مماشات

 ییخور آ یكایآفر = ممباسا

 دهی: دراز،کش ممتد

 : گمانمندان نیممتر

 ،، سرباززننده ند،یاشا ،ی، ناشدنینشدن : ممتنع

 شتنداریخو

 ، شهادد: شفو ممنوع

 گولویژ ،یقرت = مَموش

 نی: تَرَنگَب منّ

 = فراخ مناخ

 آور امی: پ یمناد

 جَوتَرَه، هی: چراغپا مناره

 یی: نگرگو مناظره

 -بلندنگر بودن  -تواربودن اس -ن بودن یز: ر مناعت

 یمنشنیبر

 د شدن، گم شدنیدور شدن، ناپد = مناغد شدن

 : ابلوک، ماخ منافق

نرخ  - ییبهاکم – یکاهشگر -یارزانخر :  مناقصه

 کاهش نرخ ،یآور

، یارکنده ک -ی: برجسته کار یمنبّت، منبّت کار

 اهیگاه گرُستن -انندهیرو -یچوبنگار

ه، ی: نه بام، نه آسمان، نه تاک)طاق(، نه روزن، نه پا منبر

 نه سپهر

 مِنت = ذهن

معطل، -گرانیدچه یا بازیمورد تمسخر  = مَنتَر

که کس را توانا به تصرف اندر  یدعا و ورد-منتظر

 زها کندیکسان وچ

 منتقد : پَرژَنگر

 زشت خندنده ابنده،یپروا : گزافخند، منتهز

 اشپوخته خته،ی: اشپ منثور

 ۀ=  درخت بادام تلخ، تخم و دان (munj ی)پهلو مُنج

 عام ۀبه گون اهیهرگ

 ز لس وسفت شده)مانند چرم(یچ = مِنج

 wabzوبز وزب، =وَسب، اه ودرشتیمُنج س

 افتهیان یپا-ده یکش -ده شوندهی: کش منجر

 شونده به دهیبه : کش منجر

 (یری)جهانگ یگشا ی: نهان منجم

 )فرنودسار( دنی: افسران منجمد کردن

 کلكم پلكه، بَلكَن، : پَلكَن، قیمنجن

 زیر یها یگو-زیمُهرک ر -ز مُهرهی: ر منجوق

 دنیبرمج بسودن، = دنیمنج

 : اندربند منحصرا

 یشاهبو، = عنبر مند
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ورشكسته،  = (mendelui ی، مندور )کردمَندَ بور

 زیچ یب

 : آموده مندرج

 : کهنه، رفنه، بشافته مندرس

 باباآدم = مَندوس

 کوزه دسته شكسته = منده

 یزشگاه برهمنیر = یمند

 : دستمال لیمند

 عزم، قصد = یمنشت

 سرگشاده ینوشته :  منشور

 سای: نو ، محرریمنش

 دنیاشرکردن، ه یق = دنیمنش

 : همپوش، همتاش، پَسَچاک مطابق منطبق،

 ،(تیسانسكر tarkaاز ترکه  ی)پهلو : تَرَک منطق

 دانش ترازو

 ن گرمیسرزم -ریگرمس -: گرمسار منطقه حاره

 انه ساری: م منطقه معتدله

 سردسار -ری: سردس منطقه منجمده

 م آورانهی: چ یمنطق

 : سَرواد منظوم

 درازچامه وسته،ی: درپ منظومه

 هرباسپان ،: خورهمبست یمنظومه شمس

 یبژکم ،یواداد، پنام، فروبندان : ممانعت منع،

 : برپا، ساخته شده منعقد

 که اندر آن نوشند یقدح بزرگ = مُنغُر

 زه کوچکیكجور پول ری ر =مَنغُ

 دنیکفتان -ترکاندنفر:  منفجر کردن

 کها شرمنده، سرشكسته، را،ی: پذ منفعل

 یی: نا یمنف

 ، کمربندیکست = منک

 ناباور -رای: ناپذ منكر

، بستاده)دن)هرات(، بستاوهی: ورسور منكرشدن

 شدن (پساوه

 تباه، کوفته ران،ی: و منكوب

 = ماش مازار مُنگ

 شترگلو = مَنگّل

 اره، دستبندی=  منگل

 یمغز، سرماخوردگ ی: سرسام، آماس پرده ها تیمننژ

 پشت رهیت

 نامه * نهیگزنگان، یگز:  منو

 : بازبسته منوط

 : آگاه کننده یمنه

 های: زشت اتیمنه

 ، نراب، نرزامه: گُشناب یمن

 مدفوعات : اشاناک خته،یررونیب مواد

 ی: سنجش، برابر موازنه

 همراستا-: همپا یمواز

 : دسترس یمواصالت

 ییوندزناشویپ ناب، ی: دوست مواصله

 یبرنهادگ:  مواضعه

 *یری، همپذیمنان: دَ موافقت

 ازادگانی: ن یموال

 = آله موت الموت

 : بوشاسپ موت کاذب

 وانه، چرخانهیونده، می: م موتور

 نیالد یه یما-نگاره-زهی: انگ فیموت
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 ی، بدبختزای،  بدبختآور ی: بدبخت یبدبخت موجب

 * نیآفر

 (دهیهست):  موجد

 آنكه دستش شل باشد = موچُل

 نگارکهن -گذشته نگار:  موّرخ

 زه که در رشته کشند و زنان در گردن ویمهره ر = مورِش

 دکان یسكو مچ بندند،

 براندام ، مور مورشدن یبرخاستن مو = مورکک

 یوخری : مورن

 آبراهه، تنبوشه = ایمور

 ی: نواخت موزون

 ۀچشم خواب آلود -پرکرشمه اه،یچشم س  = موژان

 مشِكُفتَهینرگس ن -غشنگ

 = تملق موسموس

 یتقکو یموس = چهیموس

اسغر، سغر، سگر، سغرنه، سكرنه، موش دوپا = 

 خور،یس خول،یس ، اُشغُر ،سغرمه، سكرمه، اُسغُر

 : کالکموش، کَالکو ییموش صحرا

 ز افكندهیبراو : آراسته، موشح

 وندگری: پ موصول

ر واژه ی، گال )آنندراج؛ زیگاه، جاشهِ: نِ موضع

 * هیجا خنگال(

 فراسیو ،لفره ،ه، فرنِهادهه، برنِهادیدستما:  موضوع

 دی: سررس موعدوقت

 : چاشش موعظه

 ستاریا ،گاهی: پا تیموقع

 نه ،پاَلسینه، پروزی: بوب moquette موکت
 یوندار )در پرسمانهایموکل : کارسپار، کارسپارنده، پ

 ر یزاورگ –چاره جو  –کار آور –(، کارده ییزناشو

 حرامزاده-فاسق معشوق زن، = مول

 ش دهیا، زای: زا مولد

 توداله ز،ی، ماده: دزَ مولكول

هندوستان  انیکه غلندران و جوک یی= شاخ آهو مولو

 ریو د سایاندر کل ییترسا شانیکه کش یینوازند، نا

 نوازند

 ندنیپا ر کردن،یدرنگ وتاخ = دنیمول

 ، گرونده: برپروش مومن

 نیخوپخ = ییایموم

 زیک چیگتش  = مون

 جفت کردن ،ی: برهمنشان نیتدو مونتاژ،

 انی-: دهش موهبت

 : خوارگر موهن

 = محالت کالت مه

 شی: فروا مهاجرت

 پَتروتنده، افندگر تازنده، : تكنده، مهاجم

 وَرْس ر :مها

 کجاوه = مهاره

 مهالب هر،یمس ها،یمش سا،یم شا،یم ش،یم = مهر

 : هار واناتیگردن ح یهامهره

 نیه : کابیمهر

 بزرگ یبانو = یمِهَست

 : مولش مهلت

 امكن : تا بتوان مهما

 : هَنجام مهمل

 بر پاشنه یخ آهنیم -غوشنگ، غاوشنگ، زی: فخ زیمهم

 نهی= بوز مهنانه
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 : مِراز مهندس

 = ماه ریمه

 اتیکل=  نگانیمَه

 اخوانین -ی: بانگ مؤذن

 ادگری: بن مؤسس

 مرکز کانون، = انگاهیم

 برشته کردن = چودنیم

به چپ و  -پاک کردن-= نو بودن mutateدنیم

 نستیگر -تلو تلو خوردن -دنیجنب -دنییراست گرا

آرد گندم دوباره  سبوس پزند، یکه از آرد ب ینان =ه دَیمَ

 ختهیب

 اکرِخن،گاوزاد، مان:  راثیم

 ، خوان(ینییت)نای: سِر زیم

 ختنیدن میشاش  maez ییاوستا = زیم

 نذر = زدیمَ

 diabets= مرض قند  یرو زهیم

 آموزگار خردمند  = شتهیم

ان زاغ یم یروشن برنگ یماش سبزروشن، = یشیم

 وگندمرنگ

 وعده( =پَشتگاه )پَشت  -دارگاه ید:  عادیم

 واچهی: ز كروبیم

 : آوارسان كروفنیم

 زبرگهی: ر شریكروفیم

 زندهیگم زن،: هم كسریم

 سو کردنی: پ ل کردنیم

 خدمتكار شاگرد، = الویم

 یفرخ -یفرخندگ : منت، شگونیم

 زی= مَو زیویم ز،یمیم

 : مرغ سنجدخوار، سنجدسوراخكُن mynah نایم

د ینه سپی، آبگیعالم روحان آخرت، فلک، آسمان، = نویم

 زمرد  زبرجد، ورنگارنگ،

 سیشنوی: پ نوتیم

 دهی= ا نهیم

 یسرخه نگار ،یزپردازی: ر اتورینیم

 ک جور کاسه و خنوریكله = یم

 Sexuality: وَرَن یل جنسیم

 کپک یبو = ینا نا،

 : گُربُز نابغه

 عت *یاد = دوستدار طبیناپادن

 متقلب، بدجنس، ناموافق = ناتَو

 = دشتبان ناتور

 المكان ر =یگیناجا

 یناش = ناخُمَرده

 = پرانتز ناخنک

 pterygium=  ناخنه

 ر پا کوفتنیرا ز یزیچ = ناخوستن

 یگران یكای=  نار

 نژند -نیاندوهگ -: آزرده ناراحت

 که به تن چسبد و خون مكد، کنه ینارد = واتك

 نیبزرگ سر = ناروشک

 : نازپرورده نازکمشرب

 مانند فاخته ی= پرنده ا نازو

 ،ره، سنابر، شادرختیز،غیسَنَوبَر، گ درخت کاج، = ناژ

 تتب

 پوست انار = ناش

 چرکتاب نینخ ۀ= پارچ ناشور



156 

 

 نیآرو یب آزمون، یب : تازه کار، یناش

 ندهیآرا -ارساالری:  ناظم

سغدار، پوشش که اندر بام خانه  ۀیپا نهی= ز ناغول

 تا برف و باران بارد نردبان سازند یرو

 = نردبان، پلكان ناغول

 کردند ی: دوسرگ نافقوا

 دا، کمی: وَ ناقص

 دهی: دُشافر اقص الخلقهن

 = گربز، محتال، حقه، زرنگ، متقلب ناقال

 ب انسانیس = یناقُلوس

 دهان، فک = سغ ناک

 افتهیراه ی= آنچه اندر آن غش (anak ی)پهلوناک

 بد ر،یشر -باشد

 که نوازند(، زماره یی، مزمار)نین = نال

 : دگرنام تخلص نام مستعار،

 (ی)فرهنگ شعور دی= ماز ینامادر

 هیرایپ ی: ب نامتكلّف

 : همرس ینامتواز

 دهیچیش، ناسی: پساپ نامرتب

 دایوا : ینامرئ

 پهرست اعالم = ابینام نامنامه،

 زن وفرزند ال،ی شرم، رت وناموس(،ی: سكه)س ناموس

 ی: نان برشته ا نان تست

 هنُكَ  = ینان قند

 ری= فط نیکشك نان

 انهییره، روزیج ول،یت اقطاع، = نانپاره

 آب اندر کهن داری= سنج ناوقه

 نم یبو = ناه

 بای= دختر نارپستان، دختر غشنگ و فر ناهد

 زیمتما متفاوت، = ناهمسان

 رهمجنسیغ مختلف، = ناهمگون

 بخشدار، الحكومه : فرماندار، استاندار بینا

 ومیقهرمان : پهلوان دو بینا

 bronchitis=  یتبس ژهینا

 ، نقضینف = شینا

 : رشتار لنینا

 : ستوان نائب

 خشتَی: بَ نائب السلطنه

 ارساالری:  سینائب رئ

 نیگزانگبا یتَبَرزَد، رو آبلوج، د،ید پانی: سپ نبات

 (ی)پهلو

 مبارز = نبرده

 زدن رگ -: تپش رگ  نبض

 تراوش آب از کنارچشمه ورودخانه = نَبک

 یفرهوش – ی: هوشمند نبوغ

 ره، پشت پنجمیفرزند نب = نهینب

 دخترزاده پسرِدختر، دخترِدختر، = نپسه

 = نوترون نتاربار

 ست که در کرانه به لنگر بندندیبندکوچك = ینَتار

 راختن به سر بردنیست را به پیشاد بودن ز = دنینتاس

 مختصر ،اندک = نتف

 هیجه : پساینت

 : افشان نثر

 : بوختن افتنینجات 

 پلشت ،ی، ناپاکژی: ژ نجس

 نیتبرز نجک، = نجق
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 كبوین اهی= گ نِجوان

 واالگوهر ،ک نژادین ،كگوهری: ن بینج

 رکی: ز رینحر

 ی: واچكشناس نحو

 رفتن یگام به گام به دنبال کس = نُخ

 پشتمغز، ره پشتیمغز ت -رهی: مغز ت نخاع

 : سرامد نخبه

 جوان؟ انی= لشكر (؟ی)ارمننخجوان

زانو  =( یزانو زدن سغدpacxeez)  دنیزینخچ

 دنیچیپ دن،یغلت، زدن

 ارشد بچه نخست، = ینُخر

 ر، بزرگ فرمُداریچیر، فرویفروچ = ریوزنخست

 شكافتن کاسه سر = دنینخش

 ، موخمُوگ -کیکو -: درخت خرما نخل

 دهین خشک شكافته، گل خشک ترکیزم = نخل

 یخودپسند -یخودخواه -یی: خودستا نخوت

 : نخود بو داده ینخودچ

 ؟                نخورگان

 ی= رشد ونمو، افزون نَد

 شخوانپس:  ندا

 همراز -ن یهمنش -: همدم  مهیند

 شهی= هم نراک

 از( یعی)به طور طب واریادیکه ن ی= سنگ  narad نرد

 کوه فرو افتد

 و گذشت ییو نماد توانا ییبایز ۀ= فرشت نرسه

 کرمان = رینرماش

 غرش = نروِست

 بددار وهی= درخت م نرک نروک،

 آب ۀ= ورم نره

 جیچُلک، کابلانگشت بزرگ، شست   = نره مچ

 جهنده = نَزان

 Sex: گُنش یجنس یكینزد

 میآهنج رونی: ب نزعنا

 ابر، باران آرام= باران نرم، نم  نژم نِزم،

 ،ند، وردنه، نغروجیکه با آن خاز گشا یچوب = نَژغُرده

 بَرغوده، وارهین،  راوند

 البیس ،بانگ ،یكیتار بخار، = نُژم

 نه، شغهیپ = نژو

 زندیکه بر سر اروس و داماد ر می= پولک زر وس نژه

 = ساقه نو رسته نَژه

 دنیرون کشیب = دنینژ

 عصاره=  دهینژ

 مردار الشه، = نَسا

 = کفن نساجامه

 هیو سا بانی= سا نَسار

 له کردنیمكر وح = نسارش کردن

، هارِفت, بربند، همگر)رفوگر بهم ی: بستگ نسبت

 زها(یوند دهنده چیکننده وپ

 ، نه چندانیسنجش برآورد ،ی: همگونگ نسبتا

 ی: تبار ینَسَب

 هم اندازه -فراخور -یی: همگرا ینِسب

 نسار، نسر، نسرم که آفتاب بر آن نتابد، ییجا = نسپرم

 نوستر = نستر

 یسی: ترانو ینسخه بردار

 : دال؟،کرکس نَسر

 یدیپل = نسروشت
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آوادگ، دوتک، هنباتک،  تخمه، تبار، نژاد، : دودمان، نسل

 زهزاد  ک،یزّهّک، زا

 -بد زاد  -مون آدم نما یم -و مردم ی: د نسناس

 یوخوید

 یلور ف، نازک،یلط = نشو نسو،

 ترک کردن = دنینس

 = مردم هینس

 گاه هیسا ه،ی= سا نَش

 کاچه کاغک، کروژ، : کروز، طرب نشاط،

 نیگردآمدن آب، مدخل آب اندر زم یجا = نشتاک

 ینادان = ینشتگ

 بایغشنگ، خوش، شادمان، فر ک،ی= ن ینَشت

 = معاشرت وخاست نشست

 = درخت کاج نَشک

ا یاز تن با دو سر انگشت  یگرفتن اندام = دنینشكنج

 د.یدو سر ناخن چنانكه بدرد آ

 دسته یغ بیزه، تیرو نیكان تیپ = اجینشك

 ش ونوش کردنیع = دنینشم

 = انحطاط * یبناکینِش

 : سرود دینش

 انهی= النه، آش nišidmân مینش

 خانه نند،یآن چه در آن نش = ناکینش

 پرده یسخن ب -سخن روشن  -: سخن آشكار نصّ

 -یزینژاد و گوهر هر چ -یزیآغاز هر چ : نصاب

 دسته کارد -یزیاز چ یاندازه ا

 قرار دادن : اندر برابر چشم داشتن نیالع نصب

 مروزیالنهار : پرهون ن نصف

 دنیبرس ،ی: پختگ نضج

 شوهْر تخمه، تخمک، تخم، : تَنده، نطفه

 (ی)کابلینی: باالب نظارت

 انیساری: ن انینظام

 : ژغار نعره

 ، نالبندست کشیو = نعلبند

 البدل : بهتر از آن نعم

 كبارین پّالو، دان،یشِ  فّرّهدّهش، ،ه: مُستَ نعمت

 زفوده-وردپَ -اه خوشبویگ -: نانوک نعناع

 هموار، صاف = (ینغز)سغد

 = ژرف، آغل نَغُل

آن  و زیقف ند،یمایاست که غله بدان پ یا مانهی= پ نغنغ

 برابر چهار خروار است

 دنیدگرن ید = دنینغوشاک

 گوش فرا دادن = کردن نِغوشه

 سوی= زلف معشوق، گ نغوله

 یدگی: رم نفار

 لعنت ،یمست قدح، قحف، = )نغاغ( فاغنِ

 (اهی)نادرست( : نقام )س نفام

 کُشدی:  ب نینفتال

 دنی= پُشول تنینفر

 دمش : زِهِشت، نفس

 ندهیره روان، روان فرمای: چ نفس اماره

 : استوان روان نفس مطمئنه

 : روان بخرد ناطقهنفس 

 گذرانه -ینه زندگیهز -: توشه نفقه

 پَدام پوشه،چه، روبنده، رخی: پ نقاب

 نیگز: به ناقد نقاد،

 نهیک زه،ی: ست نقار
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 رهیتب -دهل -: کوس نقاره

 یماریپس ازب یدوره  -ی: بهبود نقاهت

 سُمج اهون، ج،ی: آهون،گُر نقب

 : اکنون نقدا

 تنخواه سه،ی: پ نهینقد ،ینگینقد

 دنیدی: وَ کردن نقصان

 : شكست، افت نقض

 : شكستن نقض

 ؟لیت، ، ژکه، خجک؟: پنده نقطه

 یسست بگاه،ی: آس نقطه ضعف

 چرخشگاه : عطف نقطه

 باده یمزه  -گَزَک  -مزه  ی: م نُقل

 : برخواندن کردن، قرائت کردن نقل

 : گاگا ونبات نقل

 نکی= ا نک

 = بلكه، بل نک

رشكاران بردست کنند یکه م یدستكش پوست = نِكاپ

 رندین وجزآنها را در دست گیتا بتوانند باز و شاه

رسد( نغزک، یشه)به نگر میم ر: باواژه نوک ه نكته

 نیگزبه ،خرده

 یگرفتار : شكستن، نكث

 یخوددار ،ی: روگردان نْكول

 = سغ دهان، کام نَگ

 هینظر ،یتئور = نمانیب نگره،

 نی=کوزه سفال نگزده

 نخشگ، آدخ، وشت، وشتهبا، ی=خوب، ز نَلم

 نره مچ، چُلکانگشت سبابه   = نماچ بر

 ن(یانیمر =)ظه : نمازشام نمازمغرب

 = غشنگ، پرفروغ نَماک

 نگاهبان آذرخش )برغ آسمان( ۀ= فرشت هینمان

 = گوهر  نمتک

 ارزه، ماره : شماره، mark نمره

 دنیدن دربرابر کِرشیبه مراد رس = دنینمش

 نِمَذکَ  یی= اوستا نمک

 هویکوچكتر از کبک وت ی= پرنده ا نَموسک

 یی= راهنما نموش

 توجه کردن ل،یم م،یتعظ = دنینم

 ده فروبردنیناجو = دنینوار

 نهیچ = نواسته

 ه، پناهگاهیسا = نوان

 دنیدن، ناالنیلرزان دن،یخرامان دن،یجنبان = دنینوان

 حفظ کردن = نوبشتن

 مانند اسب دنی= غلت دنینوب

ناژ، نوژ، ناژو، نوژن، باستان  نوج،

 = کاج nawchan(ah),nauchain(h)یپارس

 چک، چسبک، عشقهینوچک = پ

 دالبلوغی= جد نوخاسته

، داشن، داشاب، یش کشیه، پی= ارمغان، هد نوراهان

 شبارهیداشاد، پ

 = استخر، تاالب نورنجه

 اختهیی: پِ نورون

 کاج، سرو -سبز شهی= درخت هم نوز

 ومانند آن لیس دنی= غر دنینوژ

 آمد، نَوِشبس:  نوسان

 دنیو زار دنی= از دور گذشتن و نال نَوَشتن

 مودنیراه پ = نَوَشتن
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 کافه بار، = نوشگاه

 شمیکرم ابر = نَوغان

 آوا = نوف

 دنیغر اد کردن،یفر پژواک، بازتاب  آوا، = دنینوف

 کیداره، د = نوک پستان

 = مدرن * کیاکنون ک،ینون

 چیدرخت پ اهی= گ چینَو

 = عشقه چکیلوک، پ ژ،ین چ،ینو

 دنیلرز دن،یجنب = دنینَو

 دنیزار دن،ینال = دنینُو

 = نغ نغ کردن دنیینو

 گداختن-دنی= ترس دنینِهار  نهاردن،

 کاستن بدن-= چاشت خوردن دنینَهار

 نی: کران یینها

 کردن بایز = دنینهبان

 : راه، روش نهج

 عدم،الوجود = ینهست

 نهانگاه وگنجخانه = نَهُل

طبق تنور مانند آن -گ ومانند آنیسرپوش د = نهنبان

 سرتنور

 شیرایو پ شیو آرا وریو ز بی= ز نهود

 حهیبانگ وآواز بلند، ص = نهوست

 دنی: کهران کردن ینه

 کردن بی= نه دنیوینه

 ییدا = اکین

ادن ستیا یدر برابر کس یوپاسدار یبافروتن = دنیاین

 وسخن گفتن

 = مهمات * روابزارانین

روان،  یابیبازتن ایاز زادمرد  یی: وارهش، رها رواناین

 ینابود

 دورنا یكای=  فهین زه،ین

 = سرباز داوطلب یسارین

 یان-خونکیس شتر،ین -ی= بكجور آلو، آلوتبر شوین

 شهین ،ینواختن

 –خوش برخورد ، : خوشرو، خوشرفتار كمحضرین

 یخوشرو

 افتنیدن، دست ی: رس لین

 = اسپند سوخته لین

 آبگون = لوفرین

 یک به کاررفتنیز فرسوده لیچ = مدارین

 = منصف (هَنگارش) مگاهین

 مرد ی= اندام زاداور مورین

 دنیواسرنگ ختن،یآم سرشتن، = دنیوندین

 = ناله، افغان وهین

 = آژانس یگزاریوین

 مردمک چشم = ین ین

  یریدل = ؟(یریواد)دساتینَ

 نی: و همچن ذلکیقس عل و

 دنیگسستن، بر = دنیوابج

 ب دادن، آماده کردنینظم وترت = وابراستن

 رنانی= پهن کردن خم وابردن

 واریتقاطع دو د یجا = وابند

 توانه - اکهرب یروین : وات

 نی= پوست وات

 دنیش درخت پس از بریرو = دنیواتول

 داریپا -استوان  -استوار -: برجا واثق
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 کردن، فاش کردن یعلن = واجار کردن

 مارینده، پّتی: با فهیوظ واجب،

،  یهستنهیهرآ ،بودنهیهرآ،  : ناچارباش الوجودواجب

 سته بودیبا

 ی= جزئ واچرا

 : آبادک، آباده واحه

 دنیواداشتن به برچ = دنیواخان

 از هم جدا کردن = دنیواخ

 ی= رهبر هیوادا

 وجبران کردن یتالف = افتنیوادر

 کوچک یازه = پرنده یوادک

 ، ماتکه،شالُدَ اصل، بنا = واده

 (جلد، پوشش، )عادت، رسم، دوره، طرز، نوبت ر =وا

 سمان، رسنیر-داربند، چوب بند = واراغ

 دنیاَندران:  واردکردن

 یزی= مم یوارس

 م، پالسیگل = وارغ

 زیجال = وارکار

 : چراغک وارمر

 عكس مخالف، = وارنگ

 لیزگ = واروک وارو،

 invertibility=  یریپذ وارونه

 = جلد کردن، پوشاندن دنیوار

 کردن یسالمت یان حالت وچگونگیب = دنیواژ

 یزاریاعراض، ب  = واسوخت

 خرفه اه،یک جور گیواشبَنک = 

 = عسس واشنگ

 : الفنج اَلوَد)گردنكش( الواط

 فَربود، یراستك نه،ی: راست تیواقع واقع،

گرفته اند ش یار پیکه با شور بس یاز کار = دنیواقِل

 مت کردنیفسخ وعز دن،یروبرگردان

 ایکبودرنگ کنار در ۀ= پرند واک

 مجادله = دنیواکاو

 رندجی -: مومه اندود واکس

 : پادگن واکسن

 زیدوشاو : لیواکس

ن شكافت ده،یوگان رسیچاک دادن وشكافتن م = دنیواکف

 کفته شدن ده،یوه رسیدن پوست میوتَرَک

 عیترج = واگرد

 = گل وال

 کالبد پوشش خانه، ،سغ خانه = واالد

 = زخم  والنه، واالنه

 واالکوشا -: بلندنگر واالهمّت

 بَستنیدن، نیدرازکش = دنیوالم

 دنینبانخُ ،یکس ید در آرنگ گفتگویتقل = دنیوالوچان

 سراب -= اصرار وابرام واله

 آبشنگ : آبزن، وان

 ستن،ی= به دقت نگر scruntinizeستنیوانگر

 مداقه

 ادداشتی = سیوانو

 ریرگیتاک، نامگُم، می: ر وبا

 اوتاد است یشه یخ(  نه ریوتد)م

 هویخوشرنگ پرنگار کوچكتر از ت ۀ= پرند وَتک

 یاستوان، یپشتگرم ،ی: استوار وثوق

 ییخوبرو - یخوشگل -ییبای: ز وجاهت

 ذرع كهشتمی=  span وجب
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ت ی، چَتَن )سانسكر: وروم ریضم وجدان،

caitanya) 

 یشبه : مانرو وجه

 واره: کنش یوجه وصف

 تیب = وچستشت

 ی، تَوسَنگریگریابانی: ب یگریوحش

 فرهش : فرتاب، یوح

 یبدفرجام -یسخت - ی: ناگوار وخامت

 تنپوش غشنگ و نازک و نرم =  یوخش

 پارچه كجوری=  یوش ،یوخش

 = فروزان و تابان بودن دنیوخش

که اندر بهار و باغها  درنگیسپ ی= پرنده ا نهیوخش

و  درنگیسپ زیهر چ - یبامداد ۀدیشود، سپ افتهی

 غشنگ

 بدفرجام ناگوار، : دشخوار، میوخ

 : رگ جان وداج

 سبق دادن درس دادن، سبق وتخته کلوکان ور دادن، = وَر

 باستان( رانیاندر ا یدادرس كجوری) ی= گرم ور

 انبری، رخنبریم ،یگیر: هم وراثت

 = پارسنگ ترازو ورام

 جوهرعرض در برابر  = ورام

 شده یدچار مرگ ناگهان = دهیورپر

 رون زدنیخود ب یازجا رون زدن،یب = دنیورپُلُغ

 ی= روسر ورپوشه

 لوفرین د،ی= خورش ورتاج

لنجزار،  ورطه، رون جستن)از دام،یب = ورجال زدن

 مرداب(

اد راه افكندن، جار وجنجال یداد و فر = ورجول ورجال،

 دنیتاش

دن، یپالس دن،یدن والفنجیخشك = دنیورچلوز

 زند.یسرکه برآن ر یدن نفخ کردن مانندخاکیجوش

 دنیدن و از جا پریترس = دنیورچند

 ناراحت ن،یچرک ه،ی= زشت، فروما وَرَخچ

 برگ کبوتر -رگ وبارو= بُ ورده

 = اعمال کردن دنیورزان

 آتش، گل آتش ۀ= زبان وَرزم

 شتر کنند ینیکه با سرنام مهار درب یچوب = ورس

 دنیسیل دن،یمال یزیزبان برچ = دنیورساخ

= مدد معاش که به طالبان دانش،  ورشاد ورستاد،

 یمقرر فه،یکارمندان و جز آنان دهند، وظ

 معتبر ب،یب وغریعج = ورسنگ

 = شستن وَرَشتن

که در آن  یسه ایو ک پارچه = وشرک ورشتک، ورشک،

 چندیدارو پ

 مرداب -منجالب  -: گرداب ورطه

 دیرو هایجو ۀکه اندر کنار یاهی= گ ورغست

 وراج = ورغالننده

 تابش ،ی= درخشندگ نهیورغ

 : نفج ورق

ار وخربزه ومانند یهمچون خ یدستاور بوته ا = ورکار

 ینیزم ۀویم درخت،یب ۀویم، یفینها، صیا

 رگنجشکیش = ورکاک

 = گل سرخ ورگل

 ختن )از ترس(یگر = ورمال زدن

 تفحص وجستُجو کردن = دنیورمسك
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 رانهیپذ -ه ی: درآ هیورود

 پرگو و روده دراز راگوند یایمش  = ورورجادو

 کدورت ،یرگیت = وُروغ

 = نان ساخته شده از آرد وگندم وجو نیورهم

 ای= درخت و گل اغاغ زیور

 ی، گرانکپل : سنج، وزن

 : برکشاندن وزن کردن

 پرتوان رومند،ی= ن وژداد

 سه، بسته جامه، رزمه؟یان، کیهم = وژک

 وسن، کثافت ،یآلودگ = وژن

 چیپ كانیرنگ، پ یجگر-= توژ وژنگ

 تقاضا غوغا، بجول، مزه شور شوربا، = وُژول

 دنیوز -مردم اندنزی= شور کردن، برانگ دنیوُژول

 گزاردن کارها-اغوا کردن دن،یورغالن -باد

 اندازه گرفتن = دنیوژ

 ی= کبوترچاه وسان

 : ترابرها هیوسائل نقل

 نشی= دانش، ب وِستا

 اری= بسار( ی)نادرست؟ درست بسوسناد ،وسناذ وستاد،

 وانبوه و فراوان

 ر، پاچمیترجمه، شرح، تفس = یوَست

 = نشان زدن، مهر کردن وسم، وشم

 خوشه = وسنده

 گی)نادرست( = وش وسنگ

ک شوهر داشته باشند، یدو زن که   اغ،بنبناج،  = یوُسن

 یشوهم را بناغ است، یگریک دیهر

 ینَكیچتن : وسواس درنظافت

 : دودل یوسواس

گَش،  -6(، ی)فرهنگ پهلو یگمانكار -1:  وسوسه

 -یشیبداند (،یلكیش گیدُشمَت، جُوم جُوم )گو

 گَش - یوکامگید

 کردن ستادی: برا کردن وسوسه

 سدبرگه دگالنی= سپ رانیوَس

 انیکوچک سپاه یكایرقص، -پنبه پاک نكرده = وَش

 یخوش آمد = یآمد وَش

 باردار کرده، لقاح داده شده، گشن داده = وُش داده

 گ با ته پهنیكجور دی = وشار

 در خراسان کهن یسكه ا = یوَشان

گروه کوچک  كو،ی= غشنگ، خوب، ن وشت

 (ی)پهلوانیسپاه

 سوت زدن هنگام آب دادن به اسپ = دنیوُشت

 اهیوگ ی= رستن وَشفنَگ

اش  وهی= درخت زبان گنجشک که برگ و م وشكدانه

 کردن نوشابه ها به کار رود كبوین یبرا

 انگور ۀ= دان وشكله

 = ماهر وشگرده

 = چلچله وُشم

 نیکفش چرم = وَشمَک

 آلوده  = وشن

 = پر، انبوه، سرشار وشناد

 انباشته ۀوی= م وَشنگ

 بانگ اسب ههی= ش وَشنه

 کنب وشاهدانه اهی= گ وِشنه

 (*تقه)یجوشن، جل = نهیوش

 وهیش-ستشیا -: نِهِش وضع

 : تختالوضع ثابت 
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 راندنباز : واراندن، وضع کردن

 چی: زان وطن

 نه خواریروز -خوار یروز : فه خواریوظ

 اَنب، بادَنگان)بادنجان( = وَغد

 = آشكار کردن وغستن

 واغ واغ کردن = دنیوغنگ

 فراوان، فراخاده ار،یبس = شیوغ

 الن( ) ی: توختار یوفادار

 یمانداریپ ،یمانیبه عهد : درستپ یوفا

 یارجمند-یگرانسنگ -یفرهمند : وقار

شكوه، -بلند یجا اَبرتنک، گاه،یپا : ارج، وقع

 ینیسهمگ

 : وَرَستاد وقف

 ییبا پررو -شرمانه ی: ب حانهیوق
 -5 ینیجانش -6 ی، کارگزاریندگینما -1:  وکالت

 یواگذار

 انگور ۀاز خوش ی= پاره ا وَکانا

 اری: داتگو، دات لیوک

 چیگرهید : ریوالغ

 گلگون ۀباد -رایناب و گ ۀباد ده،ینورس=  یوَالن

 پشت گوش فراخ : گشادباز، خرجول

 بِژ ک، نَک، نكه،یک، وی: ب كن، لكن، امای، لیول

 اری: شاه عهدیول

 است که یشگفت ی: شگفت آنكه، جا بیومن العجا

 شونان = نان کلفت، قرص نان ونانه،

 = گنجشک وَنَج

 وند، جاوند = اهل *-

 بدست آوردن الفندن، دن،یوند = وندادن

 دنی=کوش دنیوند

 یکار الزم امرضرور = وَنكول

 یته = ونگ

 ی= درخت کاج و سرو کوه وُهل

 : هنگام، بار وهله

 ی، کم توانی: سست وهن

 غلپ آب کی=  وِهنگ

 شرح دادن گزارش، ر،یتفس = چاردنیو

 گم شدن = دنیدیو

 = باهوش رایو

 = رنگ غشنگ    رَشیو

 مزدی: پا تیزیو

 چست، چاالک همتا،ی= ب ژیو

 = اصطالح * وات ژهیو

 دنیشانیو دعوت کردن، = دنیژیو

 = دانش و فرهنگ ستایو

 نیاگد منكر، کافر، = ستویستود، بَیوَ

 كنیل -جغد = کیو

 فتنگی= حلوا، ش النجیو

 : چرخک لچریو

 ژغند بانگ بزرگ، آوا، = لهیو

 اه آفتابگردانیگ = وِدهیوِ

ان آن یان آن انجام شود ومیکه آغاز وپا یکار = النیوَ

 طفره انجام مشود.

 = تن اُست، استخوان  (ی)هند هات

 : بانگ زننده هاتف

 دنیربودن کنان = دنیهاچان

 چَرت و پَرت و تَرت و پَرند = هاداران پاداران
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 سمج ی= گدا یهادور، یهادر

 : رسانا یهاد

 : همنواخت، هماهنگ کیهارمون

 ی: هماهنگ یهارمون

 ار زدنیوبس یاپیپ = هازدن

 محل اجتماع = هازشگاه

 متوجه ومراقب بودن ستن،ینگر = دنیهاز

 ران ودرمانده شدنیح = دنیهاژوپ

 ضای= ا هاس

 هانز=  هاسر

 دنینهاز دن،یهراس م داشتن،یب = دنیهاس

، ازاک یاستو، فاژ، فنج، یازه، بیدره، خمدهان = هاک

 اسکی

 آرامش، سكون = هال

 : نمكساز هالوژن

 بار ۀ= عدل، لنگ هاله

 = مفسد، بدگوهر هاله

 ان، وخش؟ی:  الهام

 کردن یزنیو را ییگردهما = کردن یهام غُند

 رینظ ن،ی= همال، قر یهامال

 = قاره * هامونه

 هاورکرافت : هواناو

 امت صحابه، طلبه، =  هاوشت

 د کردنییا تایق یتصد = دنییها

 شدن داری: وزش، برامدن، ب هبوب

 (دنیدن )=قاپی،کپیاز دست کس یزیربودن چ = هپرو

 عرضهیابله، ب-ف، نامرتبیکث = یهَپَل

 یبدزبان ،ی: پرده در یهتاک

 یزی: آبرور هتک حرمت

 ، سپنجسرا *: کاروانسرا هتل

 میمستق م،یقا ته،شراست وافرا = هَج

 واج گفتن،  واژه بخش -: آواواج البیس  هجاء،

 ییجدا ،ی: دور هجران

 : آوا گذار کردن یهج

 اهیدن گیخشك = دنیهج

 فیهدارش : تعر

 تموک : آماج، هدف

 ی: گوشَك هدفون

 : شانه به سر، پوپک ، پوپُش هدهد

 هوده، هله، هلگی: سخن ب انیهذ

 نیز می= زر و س هَرا

 = مترسک هراسه

 دار  هی( : طالی)ترک هراول

 = وجوب بودن ینگیهرآ

 گردان، اختر ۀ= ستار هرباسپ

 : تالج ومرجهرج 

 هرکه هرکه -: درهم بر هم لیهردمب

ار یو بانگ بس یو با شلوغ یگروه = دنیهُردود کش

 افتنیراه ییبجا

 افتادن ایپرت کردن  ۀدیکش ی( = سدایهرست )سناباد

 یزیچ

 دیشد = هِرِفت

 کوپله : گنبد، هرم

 طانی= ش هُرماس

 زیکار ۀ= دهان هرنج

 = شكنجه، پادافراه هروانه
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 مارستانیب = هروانه)هروانگه(

 دنیدو ،یرو ۀ: لك هروله

 یسرود دسته جمع = هروله

 قونی= هوفار هزارچشم

 )نادرست( = از هراک )نادان( هزاک

 : تماخره هزل

 پهلوان( شه،یب ری)نادرست( : از هزبر )ش هژبر

شدن وهمه  یده کسیجیمفتون وگ = هسبند شدن

 دنیاو گسار یخودرا برا یزمانها

و  یرا در فشار نهادن وبا پافشاریکس = کردن هسبند

 واداشتن یخواهش بكار

 کنكرست مشخص، ؟،یانضمام = هستمند

 nucleonپار =  هسته

 خی=  ریهس هَسَر،

 ستنینگر = دنیهسك

 دژ، حصار-هوش، ذهن-= مغز استخوان هَشو

 یانیرابعه : گوارش پا هضم

 یه بافپارچدستگاه  = هف

 قورت جرعه، = هُفت

 دغلكار -رنگ بازین -: هفت رنگ  هفت خط

 بی: گر هكتار

 نجوریهم ن،ی: همچن هكذا

 = کجاوه هِكک

 گلو، فواق دنی= پر هُكچه هُكَک،

 رانیفرومانده، ح = یهكو

 نیتحس دن،یآگاهان یبرا = هال

 اندرماه : ماه نو، هالل

 vishaftasشَفتَسی: و هالل مجدد

 = فتنه، آشوب هاللوش

 یمهداس، ی: نو ماه یهالل

 = برف هَلتاک

 سین سویشینام پ = ایهلوس

 = غربال هلهال

 یرانیکشت یبرا یچوبك ،یکشت ۀ= پروان سهیهل

 سهیهر =  میهل

 taut/oهمان =  هم،

 ی= مرغ خوشبخت هما

 دوست، همتا ار،ی= هنباز،  هُماس

 : سرور، بزرگ هُمام

 نی، چُنیظاهرا، پندار نا،یقیق، یقطعا، به تحق = همانا

 داستیپَ

 = ستاره، اختر زیهماو

 رینظ ن،یقر = همبر

 شَكم = هُمبه، هُتُل

 * شاوندی= خو وندیهمپ

 موافق مطابق، = همخوان

 متفاوت ک جهت،ی = رسهم

 کیالكتی= د ییهمستارگرا

 ه،هم واری: هم رو همسطح

 syncline سی= ناود بیهمش نه،یهمكژ

 = اجتماع یهمگروه

 = کل یهمگ

 هی: هم پا مرتبههم

= طالق  ینیوندگسی(، پی)همگسل ینیهمگس ،یهمهل

* 

 محققا ،درست ، کامال = یهم
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 نَفَس = هَناسَه

 ییایبو = شنیهَنبُ

 اژکهان  = هنجام

 ی=:؟ کاسن هندبا

 یسنجنیزم = هَندَسَه

 یرانی)اییاوستا hang یپهلو = هنگ

 دنیتَر دن،یرون کشیب  thangباستان(

 = خُ  هو

 شی، گندریتباه اندام ،ایغانغر =Heou) یهَو)کرد

 ینفسان یآرزوها = هواجس

 = آواز( hutâram (skr))هوار 

 دنیخشك = دنیهواس

 یرویوابسته به ن ییهوا یروی)نادرست( = ن روزیهوان

 ینیزم

 شی= مرغ م، رنگیخاکستر ۀپرند =  هوبره

 كورفتاری= ن هوپره

 کشاندن رونی= برکشاندن، ب دنیهوخ هوختن،

 : هوابر هود

 زَنیگ : هورمون

 = وابسته به نرگس نوشكفته یهوزان

 )نادرست( = موژان، نرگس شكفته هوژان

 خوشنوا ی= پرنده ا هوژه

 نروک = هوش

 تشنه شدن چمانها تی= به غا دنیهوشاز

 ی= بانگ باد وآنچه مانند باد آوا کند، هوهو هومست

 باد

 ژوکامیر = وهوس یهو

 = کتف هیهو

 ازندی:  أتیه

 فرمداران:  ات حاکمهیه

 : دادسنجان ات منصفهیه

 وانه شدنید = دنیاکیه

 ی، بِشولش، آشفتگیختگی: انگ جانیه

 ز خرمن به باد دادن، پنج شاخ، اسكویدستاو = دیه

 تایآناه ۀ= ستار دختیه

 : آبزانه دروژنیه

 نجای( = ای)مازندران ریه

 = آتش ریه

 می= خوبخ رادیه

 –است کوچكتر از باز  یند، شكاریال = باشه را گویه

 ک ماده بغامه )غول(ینام 

 بشتاب آگاه باش، = نیه

 البیس = نیه

 با شتاب بردن = دنیوانیه

 : شتر، اسپ ونیهَ

 ییپارسا ،یزکاریپره -یپاکدامن-یستگی= شا وندیه

 یاخترشناس-ازندی-هی: بر ئتیه

 ش گروه *سی: نو هیریئت تحریه

 = قفا زهیه

 یامدنیبه کار ن حاصل، یب = ابی

 مونومان م،یعظ یبنا = ادمانی

 = ذهن بَد ادهی

 = دلبرملوس ارکی

 كانداریرپی= ت اسجی

 انبر آهنگر = اش آهنی

 : تارچه افیال
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 گر، رقاصیاریگر،یاور است،بازیا همان یگو = افری

 ،     هغُدَیاَ ،یهوده گویب ،یژاژخا = یافه دَرای

 سیسرو كها،یپ ستگاهی: اسب چاپار، ا (ی)مغولامی

 یپست

 هاون ۀ= دست اری اور،ی

 = سلطان اوندی

 ریت= ( ی)سمرکند بی

 : بغامه برفها یتی

 تویهَ  : سِک، میتی

 : بتفسانند یحمی

 دن اسپیمار کنانیت = دنیخشانی

 پرتوان ر،یناپدیطوال : خستگ دی

 چندهیپ اهی= گ درهی

 ، پاالدیخنی : کتل، دکی

 و چروک نی= چ رای

 وار(یهوار)دزِ ز،یفراو تِراز،،  ستام:  هیحاش راق،ی

 انیزرد : آزارتلخه، رقانی

 بینُهاز، و ش قراول،یپ ده ور،ید : مقدمه لشكر، زکی

( ی)ها کیانممرد ) ی: ا (ی)حبشنیاسیس، ی

 ن(یادیبن

 دنیپرست = شتنی

 نانندی: بچ عرشونی

 هازش، واخ، : درواخ نیقی

 پنجاه ر =م کی

 دوم کی=  کیكدوی

 مالقات کردنبا هم  = دنیكسری

 حصه ، پارهل == کُ  ک قُل دوقلی

 كسانیگونه،  کی=  گونهی

 ری= ضرباهنگ شمش لمانی

 روی: ن نیمی

 دی: بن درآ نفدی

 نی: آست (ی)ترکنگی

 = گمراه وای

 آرزومند، خواهنده = وبانی

 راه و روش خوب -واال یو آرزو کیآرمان ن = وبهی

 چارگامه، رهوار :  لوکه ، ورتمهی

 یدرودگر ۀ= ار وسهی

 جُستن، طمع داشتن = دنیوشی

 دنیوشی= درست ن)نادرست( دنیوشی

 واداشتن یگاو را به کشاورز = دنیوغی

 دهینانبند، رف ر،ی= بالشتک خم وکی

 یخ آهنیس = وکی

 : ناآغازروز ازل ومی

 : روز پاداش نیالد ومی

 زی: رستاخ المعلوم ومی

 نمد-نینمدز-پول خرد فلس)کُچَر(، = ونی

 مانیران شدن خیو دن،یرانیو = دنیهی

 : زمستانگاه القیی

 الغوز؟یكه، ی همسر، ی: تنها، ب القوزی

 ک جور مار و اژدریج = یغنی

 : چغره غوری وغور،ی

 ، اسپست دهی: ب ونجهی
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 كجور خوراکی = جیاشكنه آوج

 زالزالک = اَلَفشِروُ

 دستكش پادخار = جکیال

 لگد زدن = زیال

 چسبناک = فجیال

 دنینواله بزرگ در دهان جو =ه چَبوج

 گونه = بوک

 بَیتی = داس

 گهواره = جینجیب

 شانیپر یمو = خیپتت

 د نشستنیش خورشیپ = پِتَو

 بَزه( یی)اوستا پهنه وه،یگر = پَزَه

 پلكان =ه نَ یپَز

 ترشح = نگیپش

 زیته هر چ = شون یپ

 شخ ستادن،یراست ا = خیتِر

 از رنده شده بزرگتر یچوبها = تِلَشَخ

 تب نوبه = تُمُرروج

 کوزه کوچک = تِنگ گلو

 نیک لنگه خورجی =ه چَیتَ

 یریچرخ پنبه دانه گ = جِغِرِغ

 نیشاه باز، قوش، = جِغنَ

 ز مهار کردن گاویدستاو = جوقله

 سر( یسوختن)مو = کیج چیج

 در کنونه ناهنجار، تاب دار کالج چشم، =ه چپ چِرقَ

 خر = چَروا

 آب یراه رودخانه ب =ه بَزَچَل 

 دُلهور مترسک، = قِزک هچولَ 

 چرا = چونه

 یماست پوست = چَكلُک

 بچه شتر = حشو

 مادر زن = خاش

 پدرزن = خُسور

 گله بره گوسپند = خِلَمَ

 یخرد کوچک،گِلل = خوردو

 یدادگستر:  (یدُستاق)ترک

 شبید =ه دُشنَ

 زانیآو = دِلَنگو

 سغ فروغ به کتک رساند که از یروزنه ا =ه دُلوچَ  

 گاو یسرما خوردگ = دوالغ

 دیگدو = اجاق

 گاوآهن = رَخت

 فروکرد = رُفوند

 دهان به دهان گشتن = زبک گردون

 وک چانه، = زبک

 زرنیخ = ضعیف و الغر

 یز کوچک وکاریر =ه زِقَرَ

 زده یبه تلخ یاز شور = زقَرَو

 ار سفتیبس = چیزِقر

 دهیالغر،تك = زوحُل، جِربَح

 خاز یتكه ا =ه زُوَلَ 

 یسرتپه بلند =ه زولَ 
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 سبنجی = مژدگانی

 پنجه پا نشستن یرو = نگیسِرچل

 یماریدر کنونه ب = سرسَكُل

 آدامس = جیسق

 بیس = سِو

 گوسپندان کَنند. ین که برایدرزم ییجا = سوم

 نوشتن = ههیس

 زدن یتو گوش:  یشِرقَست (،یشَپپات)ترک

 پر آب = شُرتو

 زیر هر چیز = شُو

 ترکه چوب تر ونازک =ه شَولَ

 پارچه = یشَون

 دهیمرغ به تخم رس = طخچه

 ، آلشعوض کردن = شیعل

 غاراشمال = سلیته

 دنده:  (یقَبِرقَ)ترک

 رشته = یقُشدل

 ز ودرشتیغربال ر = قِلبِرچغِل

 نخ سوزن:  (یقوللوق)ترک

 نیتختخواب چوب = کَت

 خر یسرماخوردگ = کِتَو

 شک بزرگ زود(یفر -ریسال)کوچک دبره آخر  =ه کُرپَ

 کُفچه = بیلچه

 سبزه قبا =ه کالغ غَجَ

 اشكنه کشک = کَلجوش

 گاز گرفتن جانور = کِلَف

 درون آغل)گاش( گوسپندان ییجا = کوز

 (یغاچران)کرد سوسک، = کِوَزپُسسَک

 اببانیکارگر آس:  (یکولِ وُن)ترکمن

 کون وزه = باسن

 مزدور =ه گَدَ

 مشت زدن = گُرموشت

 گاهیته =ه گَودَ

 کفش کهنه =ه لَخَ

 خربزه یها یزرد =ه لُرتَ

 تابهیماه = لَغلَوو

 ریبند بره هنگام گرفتن از شدهان = لِوَشَن

 زیکناره هر چ = نجیلَول

 انباشته شده =ه لوکكَ

لخت بچه گنجشک کوچک که هنوز پر در نه آورده  = چیل

 است.

 بلكفد دادن = یمَحمَح

 قورباغه = مِزَغ

 کره =ه مَسكَ

 مَشَله = داسچه 

 آغاز غروب = مُقروشُم

 درخت انگور = م، مَویمَ

 یسرد سرد، یجا = نِسَر

 سرما = نُسور

 سرشب = نُماشوم

 گرما = نُهُرم

 آلوچه = لکین

 ه کاریته پس افكن، = وبق

 جانفتاده چروک =ه ییوِرتُرُنج

 ستادهیا = کیوِرل

 بواسطه برعهده، = یوِرمُخت



16. 

 

 هییق اد،یداد وفر = یهَرا

 منزل = ولوهَ

 سكسكه =ه هُكچَ 

 وگی، همپَ ، دو زن برادریجار = یریی
 


