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Jb (raz) - sirr

03^*

Q&
jjIäSjl j

q^AJ^J^AL^

k-5-1"4^

() I Y , Y t) JLUjl jjJ-Lajj a

(raz qoşadən) - söz demək, sirr açmaq.

jj^U

jljj lTajcljIj 4 *t Jlj^^j*1

Q Vd ?Y • VJjljJÜjUjS I jb JİJluJ)

jJJİjjji j (raz bər qoşadən) - sirr demək, söz demək
Q Y Y Y 1 A) jlj

jü^LiSjj lJkIx

jjjjkj

jl jä j i »A> jl olSLii

jjj

jüh jl^ji j (raz-e cəhan daştən) - dünya sirlərini bilmək
(A ♦ 1 H F(jlg-ijL-.ı^jı^ıi

j

çAg-?- Jlj

təJl Jl

j»tu*-U (rastnam) - doğru ad çıxarmış
(Y Y • j d Y)^l£j Jjjj Jjjjj a£aA jjjl
(jÄ“U (rasti) - doğruluq, düzgünlük
(Y Y ,dd)fj3ljjj <_iljj^ Ij jä^.

j~^

Jİ jij U“ j^ljA

JUU (razdar) - sirr saxlayan, sirr bilən.
(f Y j Y ) jh jL ls jJjä, «•» jjjjaJ

jbjl j Ojjjjjuİ aS I j

<^-»U (rast) - doğru, düzgün
(Y • Y* ,Y • A^t, .,1 j,,, I jjlSjjj jjjjj jl^ə.

<.Jı..,l j

(rast) - həqiqi, həqiqət
(Y A Ad JCj—J jjx jüäj jjjljljJ AjLAj

d.UjIj

dbüjlj jlgjx

^^Aİjä. AjjjjljjSj

(rast şodən) - yoluna düşmək, qaydaya düşmək.
(YY , Y rA^c", .J j t_5LLa jljt^AjA Ij
Aj*jLa Jjjj ASIj >—jxAJjj j jUaA

ja-İ clu»ij

o_J j (rast kərdən) - düzəltək

ı—jjjjjjjj

djx^ljA. Ajljjj 4_^.jAjjj £jjjI aA

Oxüj (rast kərdən) - təyin etmək, müəyyənləşdirmək.

dxMil-aSlj ojj

(VY 5AA)C1iJjJjSjIjjJj (.Sjj'jJ

>'j <£l j Jj»J

<i*-U (rast) - aydın, düzgün.
(1 d j Y V^eiujl j JjJjJj Jjä. j>jjjjJ

(razi) - razı, məmnun.

£U (rağ) - çöl
(dV ,Y Y^ğ-ljj ojSjjjljäl ojjl jjj»j

<jjjS JJjjc. j

c-Ljj

fU (ram) - tabe, tabe olan
(' " , Y Y Y)Cudi flş. JJjjä. ts-oj'j1 j-

i"uj~İ

^»lj jjSJJj jjljJj

ü<A t*U (ram kərdən) - ram etmək, tabe etmək
(? •r ,y ff)^ eU'

<jJ_£ (*U üUJ

<£ fU4>- oüjjiji

jxi el j (ram şodən) - ram olmaq, tabe olmaq
(YY M)j|
jj^Jjİjj
Jİ ^l^j du2k.G

eU (ram-e xiş kərdən) - özünə ram etmək,

ü<£

özünə tabe etmək.
( Y V Y Y Y)(jjjj^ jüj jj ojUäl

jjjS

(YA , Y YA)t-,..,lj r,ı,J lSj^*1 (j-^j jjojj

jljj

jijjä. j»lj t_sj£ Ij IJä.

jl^j ı__äSjj o-Aj a_A jjLjjSj

(jL>lj (rameş kərdən) - şənlənmək, əylənmək.

(YY Y )

jüjıl j (J

jSLol jA.jjxjzx jISjJj

j JjjIj

jialj (rameş) - musiqi aləti, çalğı
tjlal

jX_Ajj j jj, ClxJj CJjJÜjSLj

jtkulj (rastan) - doğru-düzgün adamlar, ədalətlilər
(I • , Y V A)jÜmjI j c.'.ı>,,;jjAİl j jä...,
jlx-jlj jjl jjäj

jCi-ulj (rastan) - sənəti başa düşənlər

cj-^U

Qİ-U (rameş) - şadlıq, şənlik, əyləncə.
(I I V ^YA ci)jUSjj aSjLjj jLal jj

ej^-lj (rast) - sağ(tərəf)
uj«U (rast) - lap, düz
(d*t ,YYV j jjj JjjjAjjjuj j jjjjk. j <

ədalətli olmaq, düzgünlüyü özünə peşə bilmək.
('YY ; Y AY)jS a^AjaSİ (.jjjj jjiş- jl jjjjj
j£ 4_jjJ (^Ä-JİJ j^> jJj Jju
(AA ,YYY)jjl AjiA-s jLx j^Aaljl-ijk.

cUjJjj

cjjJj (rast budən) - öhdəsindən gəlmək, işə yaramaq
(Y \ A ;YVY)ıVuJjLü lj ^jaAuj jjl j^.
a\1,,iIjj^jSjS jjj^IJj^j

jjjS

jj£ »Jjj ji jj

(4sü

JjjS aJuj ^jxjIj (rasti pişe kərdən) - həqiqətpərəst olmaq,

(YV j YY)jjjä oLİ JjaJu Ajıaö jljj

(AY Y • I )c~~' ->U

(rastrou) - səlis, hamar

(Y Y 51 f)gcjj gyj ÖUJ AJOJ <"'>,'1 j Jjä^j

JU (raz) - məna

jjjS

JİjuIjjj (jjjljjii jjjl

( I • I , Y Y d).ln.,.lj^

jij i''i..,.'Si

jial jj

.IUäjIjl jj

ojLjjSJ

jjjä qİjIj (rameşforuz) - şənlənən, əylənən

jl j£

<J“U (rameşforuz budən) - şənlənmək, əylənmək

( Y Y ? Y A •)jjj3 JujiI jjjj

r,

jj

jjj.Yvx jjj^.

oLJjtjjl.-iit^->

3j

(rameşgər) - çalğıçı
01 ,' • )j' J^-i'lj^JJJ

( Y V ,^)jj ol^jjjjƏ ^Aj^jSj

lAPj

j^-diolj (rameşgər) - müğənni-çalğıçı
A j ö V)jlj^-i-J jj'ji-?

j'J?J44'J aJiJju

jlj5dj lSJ? jk?4j'-jj^-1

jjj^ al j (rah peymudən) - yol getmək, yol keçmək

^**Ij (rameşgəh) - musiqi məclisi

Y)jjj jä ASjlJ jjjijIij

jlj (ran) - bud
(VA JfY)jjj CuJjjS O-Jj

jəjji

al jji ^Lkjkj Jbs.

Ji-4? »'j (rah bəstən) -yolunu kəsmək, yol bağlamaq.
Çrf , YYA)du>n oIjjJujjLj ojla. Jj-Jj
>-h,»ə ^IjIjj JjijJ j^A. >ja.

ə

jjkJUj (rameşgəri) - musiqi, müğənnilik
( Y Yd Y ^)J JJJ? j'-?-? L5^'—‘ i"'hiIja£
JJ^'-İ-o' JJ ı-Jjla4 C~ Jj j j£-J
(YYY

jj

(YY ;dA)alj Ajäxu (J jl*? (Jjlaj

olSjlj Aj AİIäjjj jJjaj

Ji4?- »'j (rah costən) - yol axtarmaq
(YV 5YV)Jba> oLSjjlS AxZia ji CjsLj JjjS

jjj alj (rah dadən) - yol vermək

jjju jjjj jl^Aj-aj^j

C1 Jjj jj (JjjIƏjjSJjSj

(TY ^X •) Jjjjj ajS jljj (jİAİjƏjjəj

5-ji ı—jIjS

jjS

ö—jSjjJjA

jlj^jj

JAj »'j (rah zədən) - yolunu kəsmək, hücum etmək
(<5A ? Y Yf)jl jjl£ cjj*4 t^g-Jİ ^iojl> aS

j1 jj' (əz-ran-e xod kəbab xordən) -

öz əməyi ilə çörək yemək.
(Yd ,Y"Y^(_ıtjäi jja. jjJ?J—? f»Jj^ Aa.

jljjjjjlja. djAİjjjj^jj

jjjS al j (rah kərdən) - yollanmaq, yola çıxmaq
(Y • ? Y Y Y)aljj jS ajj jjJjjJjj

i—iLSjuLo jjJ-jA jljjlja

ü-ij'j (randən) - qovmaq
(VA X')(_slS.IJjj 45Jj^. Acjia Jjä

J^j?jü Jjj?. j'J4*

aljJjSIj oljj-^Aj^^ja-

jajS alj (rah kərdən) - yolunu birtərəfə salmaq, gəlmək
(X A AY“)alj ajjj jji Cjaj j—jjAj£
alj < - -A -jS CJjS jl& jjjj

jlilj^ alj (rah qozaştən) - yol vermək, icazə vermək

jAj'j (randən) - demək, qoşmaq
jaiı j
(soxən randən) - söz demək, şeir qoşmaq.
(Y ^Y • )jljj l-JİjJ»- jfeljä.ijl j j4—1
jljj*-j- cA-Jjjj aS

(Y 5 , Y • ) -ı'A.nl

- al j jl jjI j (juS AS

əYi.Yılə aljəja. ^jjjjj jljA

j^J4 4'j (rah gereftən) - yolu tutmaq, yolu bağlamaq
(AY ,Y~Y Y)OSj£ (JJJJ al Jjjj jjAnj

ö-^U (randən) -vurmaq.
jAji j
(naçəx randən) -bıçaq vurmaq.
(XV j • A)jjjj?jjj^JJ1J? ur“-J?
-JJ^'j

AaxjjJjj öI^jj

j-ülj (randən) - hücum etmək
(1V t > A)ajSbüUəjlj j5J>j£ jlj>

j?JJJ?

jjjjj alj (rah neveştən) - yol getmək

Jjlj (ravəğ) - şərab
(Y J r YQqİİjJ Jja. jüiäjj fh <»15L>

C5_&jl İL-m

aljjjüjj

jisl? »1 j (rah yaftən) - yol tapmaq

oAjIj

(Y YA T f Y )alj jjj Jjj.xjjIj ^jjlj
»jjS jl jjijijslj-

(Jİ o-jjl j (JjljƏ ji

al-Lca jl^-Yjl j?^ j“ji jl J-y

o'j (rah bər bəstən) - yol bağlamaq
( Y - V ,Y Y
(jujjjj
A-oA
jlaJxaJjJ al j Aj> ck?®-?
oj-^j?

jj'j-

j-illj (randən) - vermək
j-üj ^5^. (hokm randən) - hökm vermək, əmr vermək.

(V0 ,'Y)l£İ ajjljjS AaJlj ^aläJjjSJ

jjəj^ L5?İJ aij?jSjljS

j-Yj-j «1 j (rah nomudən) - yol göstərmək
(VY ,X Y~ A)ali CjSjjÄjaJj£jl£ j<>a
al jAjaIj Ajjxjjl jji^Aja.

J-ülj (randən) - sürmək, çapmaq.
jəäl j Jjj? j^ (mərkəb borun randən) - at çapmaq
öAjIx ö^j

Ğı_a alj jiljj e-Cajş. j

jjji-Yjj alj (rah bər daştən) - getmək, yola düşmək, yollanmaq
J

(A Y Y F ^).j‘ı ulıbjj alj jj-aj jiöj??

jiixjjlj^-j <Jİ-?

jlojij

jjjbj? alj (rah bər daştən) - buyurmaq
cA=a?

C jj <3j'J ü' oA-lu

(Y"1! ,Y AY)jljljkj aLİ (JuıikLoj

jUljJJ alJ jlg-? aljj

jöäj^j? “Ij (rah bər gereftən) - yollanmaq, yola çıxmaq
»'j (rah) - yol

bəxtini bağlamaq
(TVd ,YYA)cdäjS jjA.j 4.1 ğ^>. jAİ jIjj

(dV >Y t Y)oLS Jddu cjjİJÖ
olj gjAjİjjLjj jj jj£_>
jM. 4,jj’ (əz-rah gəştən) - yoldan qayıtmaq, geri çəkilmək

cjäj£ (jttAj olj (JjöJj^uj

(V • ?Y t Y)c^jjuı çxdL-jj ^uJjjj

Mə»' j (rah-e canha zədən) - can almaq, öldürmək

jjj Ja

(Y A , Y ?
üM£(’j

(ij

Jjjj MLjJ^ t_jjjjj Aaä

(t Y , Y t d)jjjjlg il -x olj jjAjSAjj

(-S-u o jl jjb

Jj ol j

ojJjS

jjjj olj jjjl

«1jjl (əz-rah bər gereftən(çizi-ra) -

jx«ijj oljj (ze-rah dər amədən) - yaxınlaşmaq, yaxın gəlmək

csjnə)^ j (rah-(e çizi-ra) gereftən) - bir şeyi məqsəd

(Vd \ dY)oljj XaijJ jjjfaA J-Äə

ol_u uSüjjlS Cuollj Ajijjjjj,

jjj ol jj (be-rah amədən) - yola çıxmaq, gəlmək.

götürmək
(V? ,Y 1 V)Cüäj£l jl JajJİ j Ajtä. A-oA

Äıijiljlj jaIa. oAjtÄ oJ

(t Y ,1 • Y)oljjjJ

jAjj aS ojjJj

oISjIajaj i~jSj»JjS

üMP jljjj olj (rah-e doşvar daştən) - yolu çətin olmaq,

jjj oijj (be-rah amədən) - yola gəlmək, inanmaq

yolu çətin getmək
(Yd ,Y AY^t-1.tl tJİjJİJ oljjj A£Ia.j$j

(I Y • ,Y tojjl Aşo-jl ^Jjd ol jj
CjjlJjljjJ a£jAjSj güS> jjjj

(YA , Y Yd JSLiş. olj jJjJj Jj ‘U jjj

J JİAJ

lPjj'

jjJ

oljjİJİu ^jaIjjSI

(YY ,AY)oLi c^jjjj oJjjjJ <_jljjjj

jl_»J j jSJj

(1 YA ,Y t AJjjjj (Jjxojjljlj olj jUc-

olj (rah) - səfər

(Y Y ?YY)jİj£ cäjiJjj juj jjjJjji oj

Ij oljjjö Jl jj>

jjlj jUc. Ij ol j (rah-ra enan dadən) - sürətlə getmək

»U (rah) - yol(həqiqət)

(İY V . t)oljjJjA jl

JaİSI j—o <_$_>“ AajIj ^Stla

jjj oljj) (əz-rah amədən) - səfərdən qayıtmaq
(YY ,YAY)jJj3j!jj
o jşj jA j
Jjj oljjljjija. jljj

olj (rah) -sirr, həqiqət

jidljjj oljjl (əz-rah bər daştən) - aradan qaldırmaq,

»'j (rah) - müharibə, döyüş.

yoldan götürmək.
(YY VI t)ol jjJjİJjjjl jJjS jjl

oLi jljLjljjj^ju-ajşj

M jj' (əz-rah-e tiz) - tələsərək, tələsik, düşünmədən

(YY YdA)jiLj ujJjSjIJä.ljjj£

Aj AİAj jlis.

(İd) , Y Y Y )jl olji.jj CtA-j ^yjjjLojjj
jjS

jj oljj£ ckuijjljjioJjä.

ol jjjIluJjJjj <£

oljj (ze-rah-e fərxondəgi) - müvəffəqiyyətlə, xeyirliklə
(dY ? 1 t d^yÇYljj JOjj jUjljjljJ
^sjjä.jä ol jj£jjj
jä.

jjM Jtä.j4jll j olj (rah-ra əz gəbr xali kərdən) - kafirlərdən

azad olmaq, yolu kafirlərdən təmizləmək.

Jjj a£I (jjljjjjjİjjA j

olj? (be-rah budən) - yoldaş olmaq, birlikdə olmaq

jjjimx jlojä ol j (rah-e fərman sepordən) - əmrə tabe olmaq.

(1Y • , t d Y)lj ol jjjS JIS.jj£jl jS

ö,j? (be-rah avərdən) - yola gətirmək, düzgün yol göstərmək

(d • ,Y AdJjji ojjl aSIjjljji oljj

jjSUjI

^»jjj aSİ oiji_ jjjl jjjtojA
Opjj (JjA jl ojjo jl Jİ jA

<_£_İJ ojİJilj

jji o' j (rah-e dur) - uzaq
(At ,YY A)jjö jjjj jjjaA jj^. oJ^-oiJjj

jljj

jjj OİJJ (be-rah amədən) - yola gəlmək, yolundan dönmək

jjj Jj olj (rah-e del zədən) - ürəyi ovlamaq

(Y d J Y . ^^jjmijl jl_oJ oljjşj

A_ı jLoA

aradan qaldırmaq
(IAY 5YYY)oLdJjj fjjjloÄol jjJj

olj (rah-e çəng zədən) - çəngi xəcil etmək
olj

J' (əz hiç rah) - heç cür

#,j

olj (rah-e bəxt-(e kəsi-ra) gereftən) -

jsä Jqij

lP j

jxaj

oljjkjjojjJİj

(AY ? Y A1 )ol jjüsjSjj Jj tJ^Y

p^'j

oljjJjA jl (»l->j Ajjjl jj

Jİ Oİ JjJ AS ^Vl Vlıailjjş.

(raheb) - rahib
(At ,Y YA^jjj jjjjjjoA jj^

Aj'

JJİ “'jj'M fP^'j^'

g-j^lj (rahsənc) - uzaq yoldan gələn, yol ölçən(məc. )

AjLaSI^jS jl

d
jj’>’j

1^1 jj

(’ • ,r 1 r)^bjə usbJjjbbj^

^cL-üAI_j ç-ö^VL-j^ Xuİ^ä,

lP>

(rahvari) - çapma(atı)
lP> l5 j'j*’ j

lPjj' us’j

(fT , 1 f r)C,uujl o-IäAj »Ij JjLoj^j

(Y “t _YY)<jAjjİ Jjjl JljjjSjjui

A? f^'j ?

Q f ,V ♦ H)jjjİ jlşjbjäəjjl oj

(İY. Xf A)jjjjljjl OjIj Jja. jlSjj

jl j 4j

cPj? üjj? <bj’j (rayət borun bordən) - qoşun çəkmək
□jj oiji <GjS Jjjijj OjI j (rayət ze-rayət kinexah bovəd) -

bayraq bayrağa düşmən olar.
(1 f ?VY T)#ljä. <jj£jjj OjIjJ ^"'jlj a£

J

jl j (rəy costən) - məsləhət istəmək

j'j

(Y V j Y ?)Cax^ jljj^jj jj j' J <-b

j'j^jbjş-

cPj <j’ j (rəy zədən) - məsləhətləşmək
Q T Y" _ j^jjjjja. jb—jıbbl jb jjj jlj

j (rəy nomudən) - məsləhət görmək, razı olmaq.
JJJİ J-ljjJAJ
JjajAjAjj J-b t_sUI Jjaj

jij

cs’ j (rəy-e tərs zədən) - qorxmaq, qorxu izhar etmək
jlia.jbjj <£

jjjj

cf Jjjj jbbäAajjjJ

jbjS. l?'jj’ (əz-rəy-e xiş didən) - öz ağlına əsasən

j'j

ü^'j

(rəyzən) - vəzir
(ÖT ^Y ^(jbu

oLi jj.

jj?b_p

>jj

cs^ä i-S^J^j

öLui ç.4jLcü^)3 4S

(rayqan) - boş, hədər yerə

(df f-

^^JjjXÜjI jlSbljlja.

J=>“ jP? <JJ^-? <Aj^j

j (ray(e)qan) - zəhmətsiz, əziyyətsiz.
(t •
1 )cXui4j jjlj oj£x> jlSbljlj a£
oj’jä- JLCj’j (ray(e)qanxare) - müftəxor

nəticə çıxarmaq
(YYY ,Y f A'jjLı jj, jla.jj l—UaA jJ Jİ&İAju.

?Y X A^(jLS^laaj J

<_Ai>=a <-S* J j' AP-paJ?- jA

pjbj (robab) - rübab

j’j (rəy) - qərar
(Td ,Y 1 V)jlaj jbıjj^jjij Cj--jja£

jl jJjJ JÜa-bbjjb*2ja.

lS'J^JjVp

l>S JJjjb

jibb jl j (rəy daştən) - qərara gəlmək, qərara almaq
(f f J Y <t)^fSLi jjj <a. fjlu
->b c5’jj£’

jjj j1 j (rəy zədən) - qərara gəlmək

(1 f

,Y td)(_jbjj Jj^-JJj (-yA*! J (JUjA

Sjl?JJiJJ ^JP

(J JJ J

»j)ji.ljj( rebaxare) - sələmçi

jəjj’ <j’ j (ray avərdən) - qərara gəlmək
İä.j' jjj?

jjj’j (rəyzən) - məsləhətçi, fikir söyləyən
(dv ,vr)jj jij jljj jjjjjia^jis
jj

j^>b
(Yf j

(Vd ’V'Qij'tP'-A’

Jjjjbjj 4^oj jl^a. »Uİ>

<_SJj’ jljjjjjlS ck-PjfrJ

(j Jpp 3v)öA^“ c?'j (rəy piçidən(əz-çizi)) - boyun qaçırmaq
(Y 1
• )<jjjjS oƏjjj£ £- ja. Qjjlam
JljA J cj’J JajaI j'

ja>j

<üj$Çjl OjIjjI <£jj Jİjj

jibl jäl CjjIj (rayət əfraştən) - bayraq qaldırmaq, döyüşə qalxmaq

jəjj’ <j’ j (rəy avərdən) - başlamaq, düşünüb bir işə başlamaq.

(Vf X"? d)jAjj jla.

j’jəjji (jjSLÜ. jjJjjjj

^’j (rayət) -bayraq

jvJ jij (rəy amədən) - ağıllı görünmək
(d • .Y" Y A) JjJjjj Ajjä ı_$_^ jb>jjJ
Jiäbjjl jjj

lA-p

(ray avərdən) -qoşun çıxarmaq

(VA ?A 1)jbuA>jj^ uAA

l~

(rəy) - rəy, fikir, ağıl, nöqteyi-nəzər

(f “* ,v)jy ?j'j^ ei’ <-b (»>■

Aajibojxäja.

Jİj

j’j (ray) - bayraq

ja

slulı olj (rahyabənde) - yol bilən

j'j

j Jİ jlJ

c?1 j (ray kərdən) - qərar vermək

pv JAY)jL^jjbj ^^Aauljjjjj

(rahvari kərdən) - çapmaq, yolu çaparaq getmək

(fr ,1 'r<l)ıi£ cfj’jAİjjS

Jbjj

(f 1 j Y Y)f$j Jja. egJjlji. jba,jjj>kj

fAə jjş-

j'jj'Aj *—>jjS

ü-^bj (robaidən) - oğurlamaq, çalıb aparmaq
(? ,ATjCujjJJJj£ <5Ljja.jl jljjbj
ı'ı.uä.i Ajbj 4_Jaljä 4—jjj

üAbbj (robaidən) - almaq

jjuSLj

(kolah robaidən) - tac almaq, məğlub etmək.

p » ,rY f
jjj

^1 jS jllli. (jli. jj^

J^jj’ Jj^j (rəhil avərdən) - hücum etmək, həmlə etmək

ojı£ jubj ü'jjäjjäJ'J?-

(rf ,<ä)Jjä cjla^alJ JjS (jJS jlc. JAJ

(rob’) - dörddə bir
Jj5^

jajS

(rob’-e məskun) - yaşayış yerlərinin dörddə biri

<£Lojl

(Vf

JJjJUXİjl jl

jLoA

?&j

cs<5JJ

Jp

tj (rox) - üz

dxkjJj£

j

jaa^jj

j

jj jLffsl 4.

öJfcj(robudən) - götürmək
(ir. ?1 AT^jj^jjlj^j Aisj

IjS. çbjSI

(rox puşidən) - üzünü gizlətmək

JaaİLo »i j c£U.jj jijjS.

j (rox-e xiş bər xak-e rah malidən) -

torpağa üzünü sürtmək, şükür etmək
jajjİ

ö±$ij (robudən) - yerdən götürmək, yerdən qoparmaq
(-jla.J (jljbajJA ji jXAbJJJ
(f • ,Af )jbj$£ ooj^a Ij uSjj a£j=.

<Jijj j (rox dər neqab avərdən) - üzünü örtmək

(i r ?r^ö)^jji <_iIäaa jjbSa aL^j

jjJajj

(_>üäja

4S

£j (rox) - şahmat topu

JJjjj (robudən) - öyrənmək, əldə etmək

(1

(_sJjlilJj jl jJJJl Jjjj

,“10)1 J jApfrj oƏIaa Ja j-j

jaäSIsI

(rəbi') - qəməri ilinin üçüncü və dördüncü aylarının adı
j^jjljjl jj-OJ
d1xİ^-*-üÜjLoJ

j (rox əfkəndən) - məğlub etmək (şah. )

(YdA ,rv Y)lj (jijAjİAj <JjjAj$-sl j-j

aUjİ

(rəhmət) - bərəkət

jISÄjAI^İaA

AjJJİ

j

^jjə'j? £ j (roxbərəfruxte) - üzü parlaq, sevincək
(d 1 ? Y r YəAÜjJjA k-^wj-ılÄa < /I .
AJİ^jjSİ jj jAau 4a*S (_$jka

Cxas-j (rəhmət kərdən) - rəhm etmək

oUi u »ı ^>İİaj jijji °jäjljj
iüj

’ j?rijj’ O’äj? A^J

jiläj ‘-^ÄaaJAjIA Ajlä.j£a

£j (roxaraste) - üzü bəzənmiş

(Yr J - A)jl^J*JI (JAÄAJjA (JAUj

(i av ,rf ?)oijs ^yjjj j ■ --.ıj as

Ij jjjjji. j5lal (JajaäIj Jjj?

f!Äj (roxam) - mərmər
(f <J , Y dr)elji.^jj obaAjjlaji ı j.u

er'A1 j (rəbi'i) - rəbi ayına məxsus (təbiət)

(rəxt) - örtük
(r • , r r)Gjj <jjSjı (J^ jjş.

jjü

Jjj?

caİ-^aIj

jAia. jjiı? a£

*^*>j (rəxt) - yük

Ja^j (rəhil) - hərəkət, yollanma

Jp-j (rəhil) - hücum

jl£_jl£_JJJ2k JjSa (JjjAÄ

c_5Lİ2k ^£3

(1 A1 , t ‘r)aj?jI j2j^ jjJl OjjJs

( Y Y J 1 YjJı^j (JjJa <_$bbJİAj Jüjaj

j

JAj c jj? (bər-rox zədən) - başına vurmaq, ümidsiz olmaq
(r , Y r • ) JAJ £ j <j ASJa £ JJA Aj
JA j £ jS Jls AjJ ^-Sjba

JJj?j (robudən) - qoparmak, vurmaq

(rəhiğ) - şərab, .. .nəğmə
(A
AIj u_

jjä. “Ajjİ J^j?j <_S Jja.

(Y Y ? ,Y ?ö)Jlliljja (Xxjjj oj ?j£j

p Y . ?rY d)Ajxj Aa. jä! Jsa J-Vj?jJj

( Y f , V ? )(5jjljl ajaJ jKJJJJ_

Y)^jjjJjIjj (jJxAİA Jäj

(rY

JJj?j (robudən) - sovurub aparmaq

jj^j

Jda.J fjjS (JAUJİ (jİLLjaJ

(? Y JY £İ)Jaj lsLjA AjA JjI ?JİAjjj

(T . JV)CıA5 JİajAjAjjjj

ja jS

JjjAjj 4-ii jS A-Äbjajij

dp-j (rəhil piş gereftən) -qaçmaq

JJj?j (robudən) - qoparıb aparmaq

cAaİ.j

Jas.j (rəhil kərdən) - yollanmaq

(f • , A1) JaäjI jr> .z» (Jj^a jajkjİAiS

(robudən) - alıb aparmaq
(TA. ,frA)Ajı« ü^jja

Jaa.J jji JaJİAjSJJjAja.

(JaİAjjb AajjSİ (jbjAJ

jajjİ

(Yq

oi.j (rəxt avərdən) - qayıtmaq, gəlmək
1 )CÄİJJ ^LjJİAaİ; jlji. OJİJJ^A

Oİ.J AjjİAjİ.j^21j ^Jjjja.

j'-oa

caj

jjxa cAj (rəxtsuz) - külə döndərən, güclü

(rəxt bordən) - köç salmaq, yaşamaq

(VJ 1 Y‘)/AjAjj jljjjl

a£

ja

0•

jjjla*

(j2İ ÜjjJj^əJ? <—Aj jl ji ıj-s .<>

jaj; (j&äij (rəxtkəş şodən) -yük daşımaq

‘j

(t? 3dY)1jİjAt5jS.ajj jjj j^ajji oj

jjjj uäij (rəxt bordən) - hərəkət etmək, irəliləmək, keçmək
(V ‘f ?t * )ı*~ A j>jj

CİA— (jlAjj$*A J®öjaİAAj

L?JJ*"“J

(Ad ’V

/At cjVüjj j ls"P 'P—“*J
CçglfejaSj>j

ölü çıxarmaq
(V j ‘r Xjaj^jj—4jj Jbal ?r Ül jS

(1 t JfJJd.j fjajlj (»JJ JjjaA jja. a£
JAjS

ö'jj <j^j

(rəxş rəvan kərdən) - at sürmək

(IdV 3f Y Y)(jü.ja jUAj ^jjjl CAjjäljj

/A.j ajajjäS Ija—aıj jljJa

U^J<£ j'jj

fj J>

jldAj (rəxşan) - parlaq

(m JArpı^j

jl jj-jjj! j

»äjAj (rəxşənde) - parlaq

0
ola oAJAj (rəxşəndemah) -parlaq ay
(Y “i d , W • )(ilajJJjSja. J jda jAji jj

AldjAjj Ajlä.jl dAjl j£

yığışılıb getmək
(1 * T* j Y*?)dıij /ı.aijı (jtuja.jä Z'Aijl

c.ıua4j

djä >>ı AjA

JaA (^Jİ ja.A—aüja

L> /A >j—<ajjS jjjajlaj

jaj£
dd. j (rəxt tohi kərdən) - boşaltmaq
(Y- • ,V t'r)/Ajj'jjJjJjjjj ^jajlja
djä.jaj£ ^Ala ^a iı> Aj

jatlij Aaj (rəxt setandən) - var-dövlətini əlindən almaq
JJjAJ jl jj— A5JI (_5^j
(d f ; Y AAj-Aj aijlajj jLijl jlaäajj aS
PAj (rəxt) - varlıq, bədən
(V ) Y* V^jx Crva Jjj qaş

ajjällu JxL j^£ (_jl JIİJ

jatlj (jiAj (rəxş randən) - at çapmaq

jt—j>j daj (jia AjS. /Aa (be-poşt-e xər-e xiş rəxt bər bəstən) -

cai-j (rəxt) - var-yox, mal-dövlət
(Y ,Y Y"d)La ı."Ajaj>j jadA ^1 jii

j^“ c® jl—Aj aS

cAkj (rəxş) - İskəndərin atının adı, at

jajäS CAj (rəxt kəşidən) - köç etmək

jal^ija jj <jls. jl dAj (rəxt əz xane bər dər nəhadən) - evdən

xtia j jj

həya etmək

jj> j (rəxt borun bordən) - çıxmaq
(dd ;Y 1 • JCjAjAjj jjjj J—ajxjlSjjj
cäaaj jtCjAj—Jjlaj a_äi jja. aS

jjjSLsljajj dAj (rəxt bər dər əfkəndən) - bayıra tullamaq
(ı f V j Ad)/ AjAiSläl jAjjI j oaöjIa a£
/Ajj ^-Ij jl jj ajA-> JjAlja.

Jajüjajj uSJjl

jajS ? jJ jj ojUAj (roxsare por şərm kərdən) - utanmaq,

jl jl^jjA

jaji

(V X _A 1 j"A ■■' oAjSjaS (.s^ä j aljä. Jj5_j

jxjljjaajAİl jj jCgAa

(Y V 3 Y V)ajj c.umS JS

cPjj' j?
j (rəxt bər avərdən) - köçmək
(1 • ? Y jöij ^Jji JJ j->
flla. jjjl
/A>0 (XİJJXJ (^t A, m; (_$A jJjA

'j?

sjUAj (roxsare) - üz

jajjl jül d,j (rəxt əndər avərdən) - daxil olmaq
(AX V t X)dıä.jA jJjAjl jlc. JJa aj

<jİS dıdj jaJ jsljd a£

jL-Aj (roxsar) - üz, sifət

jAj üij (rəxt bəstən) - yükünü bağlamaq
(t Y V 5 V)t~ A j dı—aj jjjS o<Jj_ıilj

Ort

Jjj iPj'

J&&.J (rəxtkəş) - yük daşıyan

jəjj oij (rəxt bordən) - xilas olmaq, can qurtarmaq

(‘i j 1 V)Jjaj

,Y” • V) jj—ı dAj (jjjlaijjLoja aS

dıäjjA A$ j^jAIa 0.1'ı.Jä jja.

(roxsət) - qərar
(A? j Y r)SjllJjjjlii UdlAaJJ AA a£

(rəxne) - uçuq, yarıq
v* • ? Y vy *v uy
<'-İİj (rəxne) - ziyan

(AY* t)jlxajwiJ (Jj jajj^U (j£—o

jljjA j oAidjjl ^jİA A$lj

cPJ ^j (rəxne zədən) - ziyan vurmaq, zərbə vurmaq
j$S jldldjA Aiäj Jja
(rv jdV)j^^jJo
Jj (rəz) - üzüm tənəyi

(r - ,rAf)^-u jijjj ^jjjijj ^jjja

£■1jä

jj

AJLaU CAjjjjİ

J'Jj (rəzzaq) - ruzi verən

(rəsandən) - ucaltmaq, qaldırmaq
(VY ,Y" A ) ^XjLnjXo AuOjl jJjkjgıo (JİAj

(Vd ,rd)jUıj jjjj ^\jj OaajIü.
(»jj (rəzm) - müharibə

jAüU,j (rəsanidən) - gətirmək

(Y

0 • V)j^L ulj ^3-J

lPjj'

?Jj (rəzm avərdən) - müharibə etmək, vuruşmaq

() AT ,Y •

(<* T , 1T Y )ejji ?jjjjL «.a^L

^jj\ ^jc. aSjjLx

jl^ş. ^UJİ fjjjş.

(rA

ğh->' j'j?

(i

(VY J A.)jj4əlj AJ^JAj^jj Aj

(rəzmsaz şodən) - döyüşmək, vuruşmaq
jLp JbaLijl j
yk _)5La
f)jU. fJjJjJ (jiljJ jiL aS

0 • ,'A') J^-'j <jAjaJ jj ljÄ^J

() d / ) Y)»Li jL>jLj5LÜ cUjİjj

(rəzidən) - rəngləmək
(Y Yd “t)j»Jj j&l5Luıjiletə,

fUj (rəssam) - usta, sənətkar
() A 7) Y A) jijä jSXjj oXjJjj3 (Jajı^u

jjj^j

(Y 1

^ıj£ jljj^»

Jjjjjxa^xaij liS ■ >,jjj jjjj

(rəstəxiz bər avərdən) - qiyamət qaldırmaq,

AY*) JlVujlJ JLajjJİ ^jjl j?

qjIjL^. aS ^j-5LjI j

‘”l

j*

jl£ J-> ;.ä aSjjİ fJx

jlS djäj (jl-ijlS jxıIlSLj

(u5ji?Jl)üPjsj^«j (rəstqar kərdən(əz çizi)) - təmizləmək

(£T

jIjLLLjj

jju»J AjSj

(aiS

°*Jjj (Jjj^ cffAjja

(^ V ?Y* AA^ıjLjjuuXİ Ai-bL jl tjjjxjj

jjjSjl^Lıj (rəstqar kərdən) - azad etmək, xilas etmək

(rəsanənde) - elçi, çatdıran

(yt. jrfn)ji^iu.jijAiu1jjjä(jiəjS

jl jüıi

cäAüUıj (rəsanənde-ye hoccət-e ostovar) —

möhkəm sübutlar çatdıran, Məhəmməd peyğəmbər(s)
0 f Y*)^)l) il
j q-oIS. pö.Ajaxji

(jüiujj (rəsandən) - çatdırmaq

0 A 7 Y* V’f ^.iSLujj

jj ftAtn j j-liljp- 4^_>? 4-^ jj*- ö.A1w4ji

j

jxijl^—j(rəstqar şodən) - azad olmaq, xilas olmaq
(HV ,T ) ♦ JjlSxjxıjlj*! (jxuTıu j4.ij.1J

jü^jSLıAİ ^Lcü^j <**>xl^jj^a>

jjjju)LS"‘“U_9.J O^jjLu

jlX—j (rəstqar) - azad
(Y T , Y Y )jISJLjj (Jaj

jS jAG

oiLUij (rəsanənde) - gətirən, çatdıran
ojLLuij

(ÖV , ) V • ) Jj-ku.ı j jl^şxjl AüjXjl JJ

qiyam tutmaq, divan tutmaq.

‘^-4Jj (rəzmgəh) - vuruş meydanı

(YAY ,) • TJ^jjS jljxjİ ı—SLtx aS_x>Jj (JjjJ

Ji3 ^J ü'aj' jiJjVäljJ

jüXjljjJjSJxij (rəstəxiz bər əngixtən) - qiyamət qoparmaq

■W<53?

»l£-»Jj (rəzmqah) - döyüş meydanı

öAüj

ü' >' J Ü^AİJjjS

jü—j (jx>ijj( bər amədən-e rəstəxiz) - qiyamətin qopması
jSjjLojtj jlSLLLjjJ

lP^JI—Jj

(i Af1

Ü<A ojäjUJ

JjVuaj (rəstəxiz) - qiyamət günü

Jl—Jj (rəzmsaz) - döyüşçü
(IV ?TA A)jS.ijLui4jj.xij jlixu

jjkj’

(F ? Y t d)jjj Ajäjjj a< il li-x U'l ■ -j

jijj jj-^jj a£L>j^j

jUjJİ

U-illxu (^A4“*^ jt-Gjj

(JaJUjj (rəsanidən) - vermək

AÜ.I jäl jj j-ijS

?jj (rəzm bər arastən) - müharibə etmək

,Y A<i)l_siJ1ljkJjc.

“r • )ı_jL>ji jjlj a» j'l ■ -j

(jjJU-j (rəsanidən) - yetişdirmək
(V ) ^Y” <i *t) jjJjXjL 0JJ4 (j.ljil U1J

J^ ıxAi (ÜOO?

ü^-'— f»jj (rəzm saxtən) - döyüşmək
(Y Y ,Y" •) )aÜ.Lj Ij ç>Jj “CaA UajLkj

(jlijijLxaj ^.j-Lxa a£

(JAÜU.J (rəsanidən) - çatdırmaq

jj

jjj*ji ?jj (rəzm azmudən) - döyüşmək, gücünü sınamaq

(f A*! 5f f

(Jjj^jjjl Aj

c5jL^-*j

Jj jl-jüSjlj Ajjj4jSj

(rəstqari) - azadlıq, xilas olma

(YAV ,YV • ^(juLxj ojı.^ı.jjS Ij e.VulAj

j4İ jä jjAjj aS jjlSSıj jljj

(jjlj (jjl^Sxıj (rəstqari dadən) - xilas etmək, azad etmək

(A • ,A “t )JAJ (JjlJcLıJ (1J—.J jjjl

AAJ (Jjlj aS (jjljjləjljj

f—j (rostəm) - Şahnamənin məşhur qəhrəmanı Rüstəm.
Azərbaycan RespuJU^ası Prezidentinin
işlər İdarəsi

PREZİDENT KİTABXANASI

() f ,'rr)oİ<j çlj
lpjj

(Y ) A
gh^j

A"‘J (rostəm-e rus) - Rus cəngavəri Tərtus
Y
J us-^J-W
-Gil _5"^“ GPJ^3-)^3

J A^j?

(PV ?&Y)öXaIXjA JjİAjXlxa

QA^pCal^a

(Pa

) V^C-Uı) j

C_u_—q (Jjj

(övn)a«^.■\H,yıj£Laj

aJjS jl

(A1! ^TY^VLaSaj^jx.

Inl

jaJIj

jla-?

yij

JjJoAjjjijl

( Y • ‘T , Y Y Y )(_jIjSİ JƏjSjJ ojjS Jjajj

PpA?jJiJ İJT^JJ-^

(Y Y j Y V^Xİ Aİaaj ^JJXjl

(1 ra j dr^jjjjxi jjjSjj aSaaj jajj

J jü»A

Xİ ALxj Cjj^JJJi Aw Pj^

‘P-u (roste) - böyümüş
jxi jS aXxj (rostetər şodən) - böyümək
(PA , ‘r A^j£ jjjj u!x-i^ ^jSbl jjX J

AS-U^Ajuü^Ç^.

(rosvai) - rüsvayçılıq
(Y • ,Y ö)xiS jIjjjjjaaJİ ^Ijajjj

(Vi , H )1_sSaJjAj<i aS JjjIj f—j jL

d>-j (rəsul) - elçi
(a Y \
Jjjxa. AjXj3 jja J JJİ ^»Ijj

?•“> (be-rəsm-e pərəsteş) - təzim adətiylə
Ç'f"r y ^YYY^jIj Ajjjj jxoj jäLajj jj
jl^jjjAxa. JjjjjJi f»jjü

j±^j (rəsidən) - çatmaq
( P V , Y a )j»l jä ^j-aUäj oAjI jä. JJaj

lA^jJ

jAj('j jja^)^j

(rəsm-e(çizi-ra) be-cay avərdən) -

adətə riayət etmək, rəsmi yerinə yetirmək
(YYY , Y d V( jljAjJjJj CLxoXx jSaaujI ja.
J Ax.ıAbj* jbjl£ jjl a£
(rəsm-o- bonyad nəhadən) - qayda-qanun,

əsas qoymaq
(Y , Y Y V)Uabx< ,/ah cJjxj

(jLa^jä ö^İ>\_j

ö-A^j

$>

jju—j

xxi j'jS. jjjäi ol jj (X- j jljj
<_Aa u'jGjjSj

(rəsidən) - vurulmaq
(1 a j . v)xjj ^ı&xj -Aj ^Gjj

(YY 7YA)OjijAAjjjo jüi ajA—^AJü
ja—.j

aV^

(jijAüj^a jla)

j»Lşj jSAl jj
jjƏ

(rəsidən) - yetişmək, yaranmaq

^jA-y' j?

JüUjJİx^j

Jljj jtAÜx*■ jlxa.xx-Aj

(rəsidən) - hücum etmək
(YYY .V V . )Jjaj JjjjJjJjjl AS jIaaJİX

JX-J (rəsidən) - bitmək, göyərmək

j Ijj (**-j (rəsm-o- rəy) -qayda-qanun

j' jəjale- oxU jji

(rəsidən) - gəlib çatmaq
(d y 5rva)jjı.jaij jüj ji Cuib

ü-A—j (rəsidən) - gəlmək
( Y a ? A • (JLu ol£jSS j'Jjj j Jjaİ a£
jj—xj

oljj jxwj (rəsm-o-rah) - adət, qayda-qanun

<—SLj

jlji«j (rəsənvar) - ip kimi
(Y a Jr ‘rjIaaS jxb <_ älac. jüjI jSaaj
u^j^j

^j (rəsm) - rəsm, adət, qayda

j^j (rəsən) - ip

Cjlö i-SAxojJİa.Jİ jXİ Jjaj

jjj^jj aSajj Ja»j (rəsən bəste dər gərdən) - boynunda ip.

(rəste şodən) - xilas olmaq, azad olmaq

(r A ) )j' jj

jjj-aljjJxj

AJ—uj <ju<j (rəsənbəste) - əl-qolu bağlanmış, məhbus
(Y f • 5 Y ? <i)jAjjj jja. Cj3j ^JIjjjj
jb iJjaj oASajJ Jajj ^XjX

(rəste) - xilas olmuş

Çr A ? A f

AjSIj Jjjj ^jjxÜjj^jj

JJA ö“j (rəsən kərdən) - sanmaq
(Y’Ya ^Y'VA^JujJjSjƏ (jjjjxjjS ojjS jxuj

jSjlj

Ja

cAG; (rostəni) - bitgi

jjjji

^jä.lj Jajjlj jjl A£l jji AS

LpAiPj (rəsən kərdən) - bağlamaq

A^jJ LjAJi ^"' ■ ■'J A-JaJ lj l—.fl.V«ra

j:lİ a5^j

jxuj jl uüjj& Jjj jl-ıA

(ra _ Y Y A)Aj3İj

Ao (rostən) - yaranmaq, əmələ gəlmək

a^mj

İXJ ajlxl J ~* Jaaij

JjsIj jx-j (rəsən taftən) - ip əyirmək

(rostən) - cücərmək, bitmək

(l

öXİ

jüAj jxjj (rəsən taxtən) - ip boyu sürmək

(rəstən) - xilas olmaq
^AV5

gA^j

cA=-J#<£ üUj

jIjjj i-^->jj'

jja. jlslä.jjJj' u5JjIx*jj

> ı. .j

jjj a£

A-J jçalj -Arr

(?"d JY)Xjjjj (J j£jXİjjJj ^&_ı
cA^j

(Y d ? Y Y Y)aü.jjj (jliJiK jl ı3LjjJ (JS

(rəsidən) - baş vermək

jA Ajji (be-rəşk amədən) - həsəd aparmaq

(Y J Y'vəJjJju (j.ıjjA 1 jS. a£ aJJJj

A^lj^jä aSaİİj aS

cA^j (rəsidən) - nəsib olmaq

(V Y , 1 Y Y)_v_.j ıj-üL iJa£j jl jbj
uAy-j

ıjlbJjjü a£Ij <u_

( ) V ? 1 • V)qİ^S

ü’ jAbJ uwj

Akj iAİ’

(ö Y J dA);_yjj jjjjj ^jbəjğ.ul a£

(rəsidən) - köməkçi fel.
(ö Y J A) j*a J-Xljjjj <_^Ljjax^JjS aS

<Sj

Q

üLAj

Jtl (^IjİmjjI j A-j ASIjlıa

hA;

‘’A-i j (reşte) - sap, tel
Cu^ujISLıa 4Üj$j

YJ",.i QjajuTsJljj ı"ı>»>l ,j?j

(rezvan) - behişt
(Y Y • J Y Y )aj3İjjj£ jl yjaji -3dl_x>j

jLAj (rezvan) - behiştlik adam
(Y I YAY)"? jp J J Jjjjj jlj—ja j aS

(Jiİä. (_^jl^-l öAXmJJ

LPj?
(rəside budən) -tamamlanmış
(1 ► • ’Y'V^.nL Jijä-iLuıj Axib aS
ajjj

(ö ;1 YY)rt,„n jl^jiıLajJ Ajjjjjjj

Jİaj

ÖiJ^

Ajaİj (reşte) - kələf

Cxujj ^JİjjjJİj ^jj Aj

jji jA>j (reza dadən) - razı olmaq, razılıq vermək
^1 ajl jLjajjjjjj. JjjIJxj
(Y Y J Y “1)J
jljj—S. ^AjiİjJ aS

ı>4

4A^j (rəside) - yetişmiş

(^ ,11 ^’)ühİş> ıjjIS^Usaj (jjjjj

Ji öISjj -sj—1 j-ıvd

JA Uij (reza xostən) - dostluq etmək

6A~u (rəsidən) - mövcud olmaq

ğA^j

aS

A (reza) - razılıq
(I 1 ,Y Y V)Ji o J j jj ıjl *jaj ^xhj a£

(rəsidən) - axmaq (sel kimi)

(A • J Y • )^jjS ı_s-Alj-1JJ (jLbjLo (__J

Aüjjäl (JS jjj-. (j-^jIjjj

(rotəb) - xurma
(1 1 , Y 1 X^ıpl j

jä

t^jl jjjj

Ajälj Jjijji ^J J-J
(jrÄJŞ-

A>j jAj £b J >

j™a. Jjj (rotəbçin) - xurma dərən (Nizami)
(Y . ,Y Y )ı_ıljj ıs-jtAə jİSİjJ AA
UJİAjjjJjA=u

Aj (rətl) - badə

üAə jb aüj j^ (sər- reşte baz yaftən) -kələfin ucunu tapmaq,

jxuiS. QI £ Jkj (rətl-e geran kəşidən) - badə qaldırmaq

dərk etmək
(YY ^YYVJjjäbJj cAjJJJ—■ ;Jj3J jl j£

( f V , Y A ♦ )(jl jS Jb jbəj jS o

uüStLİ jljü^.j JjS <_jlia Jb.ıjl

JA- JkjtS dAüj^xj (sər-e reşte-ye kar baz costən) - dolaşıq

işin çarəsini axtarıb-tapmaq
(Y Y ?Y*d^y~*u>i7> _jG
jjSJ&i

JLiS jl^ə. ?

jəj ajxIj (reşte zədən) - ölçmək.

■A.A’

ukə- eAjş-

(VY J Y Y)ÜXİI>_ji

CJj^j

(J>i '-J

alj (jjj^ (j_9^'^c'O cb <j' J'J

JjJt j (rədvar) - zərf, ildırım kimi, ildırım sayağı
(yyy
^jjjjji^jjj±
jKjəəjS »tlı

‘-ibjsı j (rounət) - bəzək
(“i' J YY) J5J. Cjjjc jbl

Jje-

ıjl^ l—(Aji jAJ

jjjjo j jailjäjj jjjajİjaxj (be-ozr astin bər feşandən-e rounət) -

Ajİj (rəşk) - qısqanclıq, paxıllıq, həsəd

J->jy Ajj (rəşk bordən) - qısqanmaq, paxıllıq etmək

(^ J Y)j_^j <_5Ljj (_jjJj (jl_ijl Jj a£

J

olSa^aj (rəsədqah) - bac verən ölkə, tabe
J&j (rəd) - ildırım
(Y JtJolSbxj^

(reşte) - arşın

(^ * ?dV).ij£ ~jLuj 1$ü*\j

j’ -AjS

Jjja jL-Jİaj! j Ji—j (j jl£

-5-jjji (əz rəşk suxtən) - qısqanmaq, paxıllıqdan yanmaq.

yasın şənliyə çevrilməsi.
pv jl V)bLaJi (jjlxjijİAJ Cıijo J

^jj&j (rəiyyət) - rəiyyət, xalq kütləsi

AiUi (jjäj .-SjxxjS ıb^ljjs.

ı"jSjl-llJ l“ i.mA(jjjjdjlJj

(XX p • )CbJjlıluıA AijbJJ (_^Jjbj

jljS Cucj (rəiyyətnəvaz) - xalqa qayğı göstərən, xalqı əziz tutan

(IVd ?Y ♦ YəJljAjjUiSl jlpjl-Xuj

Ö^J (rəftən) - geri çəkilmək
(“t • p VY^pj (JAİ oj£ jja-Auäp

j

Jljj

(rəğbət) - istək, meyl
jjL

lh3j

JjJjXcJ OiĞ-_j

0 dV Y

JjL-jJp <jl (^L^Sİa^j

jlj^x

(Jjpj (rəğbətpəzir) - xoşa gələn

(X v *

lhSj

1 pjjj jjJjj£ ^jj£ ı~^ jbı&

jjjj

j a^jİ caä£j

jjjj-ij

j (rəğbətpəzir budən) - xoşa gəlmək
(X X > , f t pjb jjjƏ ;_j j J3 OsS jUä
əjj (jijjjj Cuc- j <=ji cbiSb
JAAjA Cut j (rəğbət xastən) - istəmək

pr p ı əppj jpj 4-ş.jäjJİ

jİjjc. j

Jja. ej-> jləj

cpäj (rəftən) - getmək

p • • P V)pS Ojja^jlä.jI jJ p-d

C->“ 03^5 >*

'y*-*
jiäj (rəftən-e huş-e məğz) - huşu başından getmək
(X X A _ Y Y X )(jjjÄ Oıä jl jJAa jjÜJjJ jl <£
jjjJj (PAİ aJ j y JJ--b
c&j (rəftən) - ölmək

(
cAj

.X" • Ypp. CjBİ Jja jjj p

pjb jSAp (.AAjjS L—Läj ‘

jja CjBjj-q dASjəj* }

jbial ji jl jJəjas

(rəftən) - axmaq

(X r X Y Y X
ühL

^ajA.

(rəftən) - vurulmaq

(X “1X p Y d ) Jj
ch3j

ClAj J

(rəftən) - keçmək, ötüb keçmək
( Y t V jpjJJA jpJ^jj Jj pX j C-5bj p>-

jfft

öj=>

İ35 <5^3 o'-^ j-

(rəftən) - göstərilmək

(rəftən) - yerimək

(rəfte) - ölmüş
(YY» p Y Y

j jA

jbbjj

jjS

jjjjPjaj

Aj3j (JİA J jU-gj c-A pj

4j jlp.

fcAj (rəfi’) - yüksək, uca
pY p Y)ajİÄIj ^pra. /a-aja_>Jjbj

JjäJ ətSjb jjp ^p-Aİ

jjj (rəfığ) - dost
p J Y"Y)əjjJ jljbjJjJÄS (jbsLıSj

Jj (rəğğ) - dəri
(X YA P « t )(jal jÄXaijA jbjS jjəjA-J

jjLL

Ajjjjjj (Jj (jijjj JJJJJ

^1 jjxo*x£ jjLjS

(jLaä

p £A p • X)jbe. jjj s_xJ oiol ı_p=&jj

jlb> ^l^jjAa (^jjjj-J

jvft (_>3Sjj (be-rəqs amədən) - hərəkətə gəlmək, canlanmaq.

(jJ-lxa (^i

jA»Gux

jbj

göyərmək
(Y Y pX X )CjAjJ (p^SJJ aial j^a3jj

d^j (rəftən) - səslənmək

lAj

(rofte) - açmış
(YY ?YX Y)jjS AjİAjjä L?JİJJxaAjAja.

ƏjS (jjjjSjƏ aÜ%

ji.i j^>5 jj (be-rəqs amədən) - rəqs etmək

( Y V t J • V) jja (jb Jji. <İ3jjjJ

p Y Y J Y Cj^pJjj jji.jjj

(rəfte) - keçmiş
(Yd pfpəjS Jj-Ijä<İ3j JjSjjj

o^j(rəqs) - rəqs
(YA pAdpbjjJ jja. j^aSjjl Jj (jlx»

(rəftən) - çəkilmək

( t 1 P t Y yppjjjj jjj jSbi Jİ ji

(rəftən) - səfər etmək
(fr p rYppPjtp ji^jb (jja»

(reğağ) - yayma, nazik çörək
(YYY p Y Y )(jjfbj£b oƏjjI jj-j-1jSj

pX _Y X A)Aj3j ASpjijj jjİAi (P>bS

ö^j

Jüə ı At A p j Cıäj (_y;iaj J p~

o*'Jj (rəğğas) - rəqqas, rəqs edən
(Y Y 1 Y)jAjA (j^aläj u-SŞ jj o-ibl jA

jljp^iJSj

J-^j (rəftən) - baş vermək, üz vermək
c&j

(rəftən) - çıxmaq
px px
asyş. osjIj (jdJajj a£

(jbJəjJä (_SəJAJ o jjSa

J (J-ıjÄ

sjk>

<sJü

CjA-i AjJS Jj^JjƏ

jajji (jjaäjj (be-rəqs avərdən) - hərəkətə gətirmək

(A 1 PYA)I J <_JİjAAAJ j£a pJto

IJ J JJJİ ^yo3Ji fAAU

jxoija u^ä jj (be-rəqs dər amədən) - hərəkətə gəlmək, rəqs etmək

(ÖY" _i Vt^jjLj jlAJjl (jjaäjJjji jJ

jUj.IİJ

jjajljij ojjjj

u-^>> (be-rəqs dər avərdən) - rəqsə gətirmək, oynatmaq
(

' )'J

J-1

Ij

0=^JAJ j' Jj

0.1İ4İ jxj

>b (rəğəm) - naxış

(T f ,5”VA^ı_5oj jlSs!

ij-> <j-uljj

• )Uıjajlsjj,jjljjkjl jl&jaj

l_İjj

jolajJJjSjJijijİJja

öb r-b (rəğəm zədən) - xətlər çəkmək (şəkil üçün)
(dd >Y'Vt)Sjjjä

jJjj

jijoAj ^j

‘-ryjj jib <b-^Ajjl >

(rəğib) - gözətçi, qoruqçu

('Y ,Y • )JJİJ jAİj-o

jaj

oJjj^jä

cjljä. .j.-xj- AjjS <■ jjLuäj

jb Sryb (rəğib-e bar) - din və şah sarayının gözətçiləri
( Y- • f’ , Y V i )jGj£aa axjjjİi ~ı j! jj
jl_> jjjLJS jjjtj jLyaj

(Y Y"A ,Y"1 >)jljj jİjlSjja jjajl^ajL

ö'jJ^

ä ö.1Cü

jUaxjI

(jlal jä.

(Y’V

j j,jj.-> J

ĞPj’A“’ üb

^‘ı'i.jJİ jjXal jj Aj Ajja
Alujj (Jjjj Aİ A_j £talj ı-İLu

j (rəg-e can ostovar kərdən) - cam xilas etmək,

canı möhkəmlətmək
(Y*Y j V Y)jlJİJİ a >K jjjjj^u jla uS j

J^J^J^ ^jAjjj^ ^jjjSb

ı-b (rəg) - kök
(‘r Y

Y i )1"'~~ j' cJİ-b JA °'U1

cjj'-’j (rommani) - nar rəngli, xalis

jjujLj j ju j (rənc rəsanidən) - əzab vermək, incitmək

5d^^jjAüLjjlj t^-ojj

V-'A .j aü£

jläoja jl-iÄAä(j °JJ^

Cjälj jjjj jlSə> AjS jjj^-j' Aj

jjjSjjl j çüj (rənc-ra nou kərdən) - fikri, narahatçılığı,

jjji jj

j jXj (rəg-e zendeqani) - həyat damarı

( it , I » V^Jjjj ^Ikljj 3j jkj jj

jəj? ^b (rənc bordən) - zəhmət çəkmək
(it /İ)^jlljlajL jjJ i^aIjj
çij c3LÜ.jjjjjJ!jjjS

Ij jjjb.j CİJajALjjJ

Uoj

jjui jjjj (be-rənc amədən) - əzab çəkmək
(t jY-AY )jçjjj ıjjljS. »JjfrUj ıjri' a£
rüSjhjjj j~5j jjj jlia

I jj jjj U

-b (rəg-e rostəni) - xilas daman

V)csjjAAj uSjial jJ>

^çjxjAAjSjLI jdtc. jjjə

əzabı təzələmək
(Y I • ,Y f V)! j ^çjjAjSjj JajAjJ AS

(_>i£j

-b (rəg) - damar

j

gjj (rənc) - əzab, əziyyət
(dY 5f)^jjjj^jlJİ jJU jljj

jjäb
(rənc yaftən) - əzab çəkmək
(A j d &)Cjäl_> ^tjS. ji Akjijjjj ^-3* >u Aj

jjtLjji ı_jlSjjj (dər rekab istadən) - ata minmək

( 1 V ) _ t <S)I jj jA i j jjjLakj C.l>la Aa.

(rəmidən) - qorxmaq, qorxub qaçmaq
(t *T ,Y* Y * )CjjJJ oLjjjj jlajS.'Ü'İJ jj
ı." 1. .□JjƏjlAjLS jlSjj <_kjljj

j (rənc rixtən) - dincəlmək, əzabdan xilas olmaq
(f İ”d ^'Y'YY^^jSjLuJj!Jjj 0-ljAİjäj
£çjj CjäjjJjAjjäjJ AS j£J

(rekab) - at

A)JJi£jj jllc-jjUjjjl jj

CuajjlS jl CjjäU a£ jjjjljS

J-«j (rəmz) - müəmma, rəmz
(f A ¥ • Y ) ji Vuııülgj jjj aS jojjSJ

(fit

j1 j s-yb (rəğib-e raz) - peyğəmbər, vəli
(Y* • ?^)jtjAujkj jl UL-jljl" AS
jij jljjSjjl jLj ^^jIjj

(X • t

‘f V)Cjojjjljj djjätjja. <-jIIjj

gb (rənc) - zəhmət, əmək
(df ?YAd)jl
jl_ujj (jjjjjjj»

A* (rəğəm) - xətt

(VA

(VY*

jjj jjJ ^jj-jj —2.j

(be-rənc dər amədən) - ağrımaq
i ■ ■ ol jXjatäjƏJj^ jtia
(Y*Y* , i Y* I j^cj jjAjI tjj j*j jj jjjajl aS
jcjjj

£jj (rənc-o-tab) - əzab, əziyyət
(Y Y t ,Y d)<_ıljA > a j. aA ^jjS i.'j.jVjA

4->bj

(rəncur) - incimiş
(İVd Y r)<"ı, jijjjjjl jjj jJjjjlja.

J ÜA Jj (‘J*

j o’_ü Jj jja. jjj

<?4j (rənce) - incik
jxi Aajj (rənce şodən) - əziyyət çəkmək, zəhmət çəkib gəlmək

(AT , Y t Yjjbj$JaJ; Aajj jjSäl jSLüj
öAP-'j (rəncidən) - əzab çəkmək, incimək

jlc.

jJjJ

jjUjIS

>

jÜÄoi cXjj (rəng amixtən) - kələk işlətmək.

Ijjjjjji ı—£jlü jjAÄÖjj

(Y V Y V) jjÄjJjj

ü-M^J (rəncidən) - narahat olmaq
(1 Y , Y ‘t V)^tjjA jxkJİJ ^jt^JJİjJjjj

£cj£-j Jjjj3 CjIjJ ^jLljJ

j CimiJj$j

‘-^-jj (rəng) - parıltı

( ' • ,r)'J ^J LS-j£jA JÄ (jjjjjjj
’A^J (rəncide) - incimiş, yaralanmış
(Y Y » ; Y • Y ) jlS.jəij ol jl Aljulja

(IY V t Y) jüjjS. ı_£jjjUjjljj (_5JiL

‘-^jjjləjjjäl jjI jilfrÄ

ü^-jj (rəngin) - al, qırmızı

(a Y" ?YJ\jj jSoİJjJj jiiqİÄj

0 ,

cÄäj (rəng dadən) - rəng vermək

() v j i YyXj>ijij

. Y i_. jl_^, jj 4İÖA x-£_ıJj_J jj

^a oyu

jpäL <_Cj j (rəng yaftən) -rəng almaq

(£ ,Y d^jjjjc. jxj jj-xjij ijljhjä
üA<j

l_£_İä jljl jjI j

4ji jJə-oj

jpslXsj (rəng-e ənbər gereftən) - ənbər rənginə bürünmək
(Y yy ,y y , y-!a._$Jj jlgə.J j__
SjSjijjjjjjjä l—2-- jl laf jjä

jj

jj^

ovları yox etmək
(£Y ,YYYy_£jjj Ij jjÄ <_jljÄ^a oijS

jj

(ru) - üz, surət
jjj^ jj (ru nomudən) - fikirləşmək, düşünmək
(Y YƏ , Y İY ) jxojl jLlo jl j jjaSjj (■jj <S
^jLäJXü^»-2% Jİ-AuJc
jj j'j’ (əz an ru) - ona görə
( Y • , Y Y )CLujJj JjU o jç-a jlSJI j'd <£

•jj (rəva) - rəva, münasib

(YY , Y1 VjjxuıljÄj jj£Ij *—SLä 4jj jäjj <£
_X_i.iS.jjj -£jj ^..Atiı

jjJjUj

JLä

Jj

^j (rəng) - iş, oyun
(Y Y • ,Y YYyj >_£_jj jjljAİji.t=>£ cjxjjlj
&>j (rəng) - fitnə, kələk
(YYY _ Y Y Y)jl c_S_jjjjjjjjl jälc.ys

(Yv ,Y • Yy_jjj yjJj <j\X_ij jIjjj j
jj'jj

xJj jjjjäj <_jIj j£ä lS'jƏ

(be-rəng-e degər) - başqa cür, başqa şəkildə
ChjJ^

1 j ı_5LS_ı ^-äJ.1jjä 4jj£_Ä

jl ı_5jj jl j^jl (j“txo j£jj

dijJjj-iıj

Oj£

jJj? 'jj (rəva budən) -münasib olmaq, rəva olmaq

jj jj uXij csjjji (əz-ruy rəng bordən) - qorxuya salmaq,

rəngim qaçırmaq
(Va ,Y 1 V)s_£jj jjj jjl jj jjjji ji-a jjj j

(rəngin) - rəngli, rəngarəng

(Y. .ryj^Xij^jijAjÄ^jjji

jl y>—jl A^-u

<_$jjj (ze-rəng tohi kərdən) - rəngləri yox etmək,

?A1Lİ

(ru) - üst, üz

jvi .Jjjj xXsjjl (əz-rəng be-rəng şodən) - rəng alıb rəng vermək,

xəcalətdən rəngi dəyişmək.
(Y Y V ,Y Y Y)^SJjjjjj» Jjj jjl AaljjjÄ

u>“JJ? <jA>J “bjj

Ca / ı )<s-‘,4^|j

JJjj’j-1 -^j (rəng dər avərdən) - təzəlik gətirmək, yeniləşdirmək

(Y Y • _Y Y Ə)»_£_jjjjjl jj .^jj£ ojLääjj

jj üJjj jjj- j’ ıj^ULu

ü^jj (rəngin) - bəzəkli

AjäU s-lj0 £jy eybi-*"

(Y Y , Y Ə)AjäIjjjl >_5J j (jxj ^jƏİ

(Y ,Y YY) jL>

uİjjä

Y

<^-jj (rəng) - rəng

jj

jjjjA I jä

l-^-jj (rəng) - kimi, sayağı

Q , Y Y )<iaLijj CxJh j$S ^j-jJ

jjj£

jj

^j (rəng) - işıq, ziya

Jjj (rend) - yoxsul

jjIj

Ij

jj'jj

(rəvarou) - həyəcan səsi, ura
(Y Y ’T”AY”)üL jäj a-ljjjjljj

cSjj r^jij^ı'-’jl-^'Y 'jj
jii jLİXj ^j£j_jjl jxoj

(rəvarou) - vımıxma, ora-bura qaçma

(Y Y , Y Y A) Jja jijjaJ-LoI jjjA I jA

Jjjj

JJ^°' j^jj'jj

öjjj'jj (rəvarouzən) - qoşun gözətçiləri
( Y YA ? 1 F^LäjVjj j' jäİ
J'jj (rəvan) - səslənən

jJ

<j'-“,J'^J^JY‘ ü'jJJJ1JJ

jjj

<_jljA aj »ju2 ^PmajjAjS^j

( Y Y ? Y A • )ı_ıijjx (_y_ijj uSLis.jj <_jl jjljj

(YA y Y Y)jtluul ajSJjjı a£ Jjj <_ '-şc.

JGj (rəvan) - axar (su)

(' ,' *)ü'jj

jGo*^- çA^oljjJ A£ ^.Ij'l.a

(I A“t y Y £)J->jS <■'>••>j Jİjj Jlja <—S_İ=kj

Jljj (rəvan) -gedən, yeriyən

Əj£ ı—i-^j jaS JIj-ijj ajS

‘P' jj (rəvane) - gedən, hərəkət edən

(V ‘ ^^JİJJ^J-G JlP'jJISjl Aj

j'jj

ij ja ^£-1

jaj

(T-1 y Y"dyJilijj jJİsLjjl

a£

Jjj aPj cl^ AJljj4J-*J?

JJ_p Jljj (rəvan budən) - getmək, hərəkətdə olmaq
(f » ;Y 't Y)jjJ jÄJJ (jljj J xljJ (^İLİj
JJŞ (jAjJlijjjJja. l.Ua Jl İJ

jxi ajijj (rəvane şodən) - yollanmaq, gəlmək

jxi jljj (rəvan şodən) - getmək, süzüb sönmək

jəj ajijj (rəvane şodən) - axmaq (çay)

jljjAÜJjS. jjjl

(d y • A)jljj^P. jljh AjSjS ^jj

jjSjS

(Y v ı yr ı )öijl$j (-jSüaaIjjjifcu

(Y ə y Y'^jVjjgjljJjjJjJAjIjj

Jİj^.

J^P j’jj (rəvan şodən) - atılmaq

(YA y Y5 Y

(W J I d)jljälşji jAjj C_ıj jjjj

übj-^j' c±‘-^äjAp-j

ajaj jjaaj

I j <-£jj

jpjəjj objj (rubah-e zərd zadən-e səmur-e siyəh) -

Günəşin çıxması( qara samurun(gecənin) sarı tülkü balalaması)

<_5Ll5J j£ , jljj

Jjji.\ JJPjjAS A^jSPaJ^

<-W »üjj (rubah-e ləl) - xüsusi tülkü növünün dərisi

(Y Y
ı"ı>.-..ı:

J-1 j^ Jljj (rəvan kərdən) - sürmək, çapmaq
(Y T; 1 • • )l j (_jl Jİ (Jajl J jj L~~ ıA )$Ljl jj
ı j jj'-j jtP- o-P_p y J'jj>

CP> J'jj (rəvan kərdən) - yüksəltmək, qaldırmaq
(Y* • ,AAy-'<j (_jj jjAj dyl jJjS Jİjj
CıA.'ijjj.uAkäj ^■Liç.oi:JİA aJ

ÜPy J'jj (rəvan kərdən) - yollamaq, göndərmək
(Y Y ,Y* * 1 ^AaaaIj^. (^aajjIGjJjS jljj
Ajj jl^ <~jjA.

P V)(Jxj aJjəlj JİAauI ajS JLaA

(JxJ aljjjj <., jlj i»a aJjjjjä

ijtjjjJ yi-u aUjjj (se-rubah peyğam-e şir nayəd) - tülkü şirə

elçilik edə bilməz.
( I dV y •) JJÄ yplj abjjjJjlj a£
JA^Atjjo (rubahgir) - tülkü tutan

jÜJ

(t I j't Y •) jjj abjj u.Uaj jlSJx ı_^_iLu

a'Lj ƏİƏ JaİŞ* (JplJ>

jj£

otjjj *-^jajl aS

> ^jj (rubəhtər) - daha qorxaq, daha zəif
jjj

^.yp.^-Y

,jjy (jljj (rəvan kərdən) - yürütmək, çıxarmaq

( f * , r ?)?> ‘Pjj C >~JJ J^JİJ
öMS a_>jj

alSjləJİ jl CuİSjjä jJ' jp

jJj£ J’jj (rəvan kərdən) - axıtmaq

(aj5^’J cpüaJJ

jSj^j

(rubəhkolah) - tülkiipapaqlı

(YV y I YyjlS Ajjj (jjUajJjuİ

bISJjjLjJJ

Jjjj ^}jj

Çjj (ruh) - ruh
Jljc-jlj'

J J^-

JjP^ J'jj (rəvan gəştən) - üz tutmaq, gəlmək

(Y V y Y Y)jljj (_s^y C JS jl »l£jju

ƏjjäVJjPAjxJ ^PjS-Ujä

(TYY y Yf^Jjj oljjjjlj Aj^AJJAxA

(rəvan kərdən) - içmək, badə qaldırmaq
(Y VY y V • )^ə. ^I-j*.
£ jljj
aS jl

ü'jj

(a.Vİ,7ı

uPOJə JP-JJ

(TYY ?Y YY^Əjj aüjjjl j A-Iaijja^

lPj~ ö1 jj

' )(j'jj lp' J^ lSJ^

^jjj^j

Jjj 4kjj (rubah-e zərd) - Günəş

jUSljjijjaA jlj j'-Pİj'

J<£ (j'jj (rəvan kərdən) - işə salmaq

(Jr İJ y Y Y yU_ (jlÄLj-» jjj-JjS Jİ jj

j^j^j^ jlj-

öaJ aüIjj

(d ,Y* ^)lPJOC’ l"kjJJVwiLj (Jİ jJjA.

J<£ Jljj (rəvan kərdən) - demək
(Y f y rj )(jljjjILjjS (js^ ojsjLa
j'J^>j? üajäləjS ja.

(I İJ V t y ö Y) I j (_SUJ jl j (jjüa t—jIə jjj

jIjSJajA. ç.4

jljjji jljSJJUUjjB

»kjj (rubah) - tülkü

(j..ui jljj (rəvan şodən) -yollanmaq

(Y

jA

jjj (rəvan-e bəxt kərdən) - getmək, yollanmaq

jjjS
L5AİJA.PİJ Jä-uj

Jj C’JjJj AjJ£ Jİjj

Jİjjp üxktj jxş,jl£jjj

jJiS J'jj (rəvan gəştən) - minmək, oturmaq, səvar olmaq

(ə ? Y dd)c.Ajljjj AjjSj^Jİ jJji.

^AjLaIj £JJ jb>jjA JJİ

ijÄla.jj (ruhani) - ruhani

(YYY /YY)^U j'jjUjjj
cp^jj

j'iP-Ü

(ruhbəxş) - ruhverən

^1PİS ajAÖ <Sjbj^

(X , X VV)lj4İ>.ja (j_jş. (jLiäjJ fh

(r 1 ,X X A)jjjh

(j

jj

Jjj (rud) - çay

(X • J X Vyjjj ı—jl

l-SU£ajjU

ö??- 'tj'jjAjj

(rudbar) - çay
(&“! ^TX •) jIjğ. (_sjjSjLjjİ.jJ sJjLİj

oj

(jiÄjjjSəiAuiSjj jc.

məhşər gününün çatması, qiyamətin görünməsi
(XXV ,X” 1 « )jLJjj J-> a jjjjİAalAjJj

jt?əjj 4^ j' jA<5J uwj

Jlft.

y jjj (ruz-e nou) - ilin ilk günü
(V . ,X . A)jjjjj (^xil j
jLui

jjj jLcjjj J*jljjjjjj (şəbdiz-ra nəl-e zər bəstən-e ruz) - səhərin

ĞPjjA. e^jj^JJJ^

açılması

(_ıljällA JjjJİ

(AA ,X£<X)jjjä cjİjS oLj jjJjXoijj

ıS jjj?

(jijjuiajJjj (ruz-e bədəndiş) - qaranlıq, pis
(? . _X “t X )jjJ (JİJJ jl JJ ^^^^J ^üİj
AjJ (JJjAjİAjJjjj? A-j' SJ
^jl^jjj (ruz-e biçarəgi) - qara gün, pis gün
(V r x V)c/J^jjjjjjijj jüJ>
^j'j^İj^jä-

jjj

(ruz) - gündüz

(^^ ,^)Aİ^J (*j'A AcxjA Jl cjAljjjjj

jjj (ruz) - vaxt, dövr
(fr ,XA)^Liäij^j

eJj

(ruz) - rumlu

(X”^ , * ^)AÜA-1.İ a^ jAİjJjj J l _ l,Jl

Jİ jjja

j a-aİJaja-jjjj^

jijjj

Jjj (ruz-e cəng) - döyüş vaxtı

ln% JnjI

öU-wj

jjj (ruz) - hal, vəziyyət
( X X 5 X A ‘r )jS AJuAİİ (jJjj Jli?. Jl Jjjjj

j^-Sj

AİiatjjJj ^IjjjəJjj J

(X j TÖ . yJtjj (_5İ jjk^İJXİ Jjü jUjA A^.

cMüije.

(JAWİ JJ -İ3j j-lj l_i2Jİ (əz-şəb-e zağrəng bər amədən-e ruz-e

jjj ^jlj^jj! ^däle. jjjj

(X . f ,T . V)jj^ Cüj jäjİAjjjL.jj a£

jjj
ajj^JjjjÜj^

Jjj ‘■''‘"Jjj cI^-^jJjAxJjc.

(JajjIäSJjj (ruz qozaridən) - gün keçirmək, yaşamaq

l-5^.

ajj^j Jjj

(j£ aJLjj (_sJ^I j JjjJjj (Jaaj

jAbj (ruzkur) - ağılsız, nadan

(XA • 5rXT)ajij jxjlübjj .Aijjç.j

^L.jijÄc jjj (ruz-e ozrazmai) - hesabat günü, qiyamət günü,
məhşər günü

jjS (■jIjIj

jLil jaJajjj jjj^> JjjjI (əz ruz-e məhşər pədid amədən-e neşan) -

cjjUjjj (ruz-e bazi) - oyun(talenin)
(rx ,^^)o^cjJkJjj jijUUjjä
cjijSjjij Jü’<j'“j^^j

səpid) - səhərin açılması.
(V V. .yjjj jjL^bI jljjälSja.Jt.ijj

jijjjjjjjl

(ı x v ,rt.)jizjjjj^jjj jIjuİajaj

jljSLSjS. c.jLj jAjAJjjj

j> J-üjj (ruz-e bazar) - alış-veriş günü
(£ ’VAX)O^jljL J»jj lj£j^
cJxJİ J (Jj^. JİİİA J^J>'

ajj-jjjj

(Jjjjəjji ^LjjSUİ

j-^jjj (ruz-e məhşər) - qiyamət günü, məhşər günü

(rudi) - rud(sif. )
( X j • J Ö'i”)<Jjjj;AjXol (_JJ jj^4_azcJIj aS

(ruz-e səpid) - səhər
(X X .X T)JJJ <_5LA. JjJİAuİİ> Jj?.

jU -u,

(V . J X A)(jijjä. (^ləjijjjjl ^*ISİ a£

(A • XX • )jj JS (_s^ljJjj jtJjjL. <_J

jjj (ruz) - gün
(‘XX’ Vr .)(_jij ı_Slä.j^Ajjjj »jl> cs^-?

jjjAjJjj

'Jjäjjj (ruz-e fərda) -gələcək gün, sabahkı gün, sabah

JiMjj (rudxiz) - çaydaşqmı, sel

jJjj

jLjjj^Jjjjj

esJjj (ruzi se çar) - üç dörd gün

(X f ?X X f)jUa> çAaJĞAäSLİjlj a£

(Jjj oljj JjJjSj'üJJİ

(X £ , > 1 a)(_jl j2jJ>jjj ^L-J

jLjjJJ

cJ jjj (ruzi do) -bir iki gün

J-?

Jjj (rud) - rud(çalğı aləti)

JJJ (rud) - musiqi
(f V J'rd<1)jl^jjjljş. (Jj.jAuj jJjJ

LäJjiJÄO jjjjl ?jja jjj

(I X / X ? )jU Cj^jjJJ jIj (jjSU^j

(Jjj ?•■

Jjj Jj j (rud-e nil) - Nil çayı (İskəndər)

(X • 7 ,Tf VjJjjj j jjAjlj ojLäJI

cs jtsJJA, jjj

j^jjj

(ruzeqar) - allah

jj£Jjjjj>lc.

0 1 <r

Jİ.A j ja (JAİ-IS ji AS jAİ ja

ub^JJJ^

jjjU jU JİJJ jl (əz rəveş baz mandən) - hərəkətdən qalmaq

(d V

o-*# (_Ajj (rəveşbəxş) - hərəkət verən

f )jl^jaaiäj jja. jl^aəaiäa

jjaj jjAxji^jj Jüj

j'^Jjj (ruzeqar) - dövran, zaman, dövr

(Vd X"ö ‘r'j jjS (jLapAİaL oa Cajj5L«

jl^jjj jjjä (cr-S)^jj (bər kam-e(kəsi) gəştən-e ruzeqar) -

dövranın birinin arzusunca keçməsi
(Y f ,t Vf )jl£jjjjl
caj£ t_s>ıA
jlSjlSaj Jlsi l-SJajjjj.

ı_£lS.jjj jijjaJL aSjSuIjj

a£ jj

Çr"? Jf)l jj<a jijajljä.aj£ jjjj Aj

IjjxjAjj jjlajjS jUa.

jl jlj abU uSjs
(ruşenas) - tanış, tanınan
(Y'Y JVjjjjA (Jjjj Cuuji ^aja jl jS

j' J-^J?-

(jjtljjj (rouşənai) - işıq

f ) Y* ) f

jj£ j$-a j cj jjj ı

e_A

UuJtjl

Jjj

JjjS Ja (jİ2JjJjSja

l^a

duuj^J

ü<£

oai jAjj

»a ^jjIa jajjjl i_s3La»Lu

(jAA?jjl (əz- rouşənai qoriz kərdən) - qaralmaq

(^ r J . T) Jjj£ ^Lijjjjl cajS jl^a.

jaj jjjj (ruzi şodən) -qismət olmaq
^LjL-İa

jj ^Lajaajjaa jajjja-J

£lja. jjjj (rouşən çerağ) - işıqlı çıraq, yanar çıraq
(Y-

»J jJjj (ruzidəh) - ruzi verən
(Y J ö<S)jjjSlj (jjjA jllj oAjAıljj

C-U

jala ^pjjjj (roşənai dadən) - işıqlandırmaq

(I ,Y/'^)oa (x»l ijjj

JJJJ (ruzi) -qismət
(Y Y f J • • )Jjjj j jjj uSU.jajjjK j

. YJcj^aAİ ğl ja. (jjjj (jjj jjj

t~~ı.. iaI ğLu JJj ojLjSa

(jüja jjjj (rouşənderəxş) - şimşək

(’P.

jUJ jjjj (ruzi rəsan) - allah, ruzi verən

aj jjku^JJ

Jj ö—jj (rouşəndel) - savadlı, ağıllı

(Vö ,r‘•JJ—j <5jjjj 3'Jj cjujjia^

(J^JJ (rəveş) - hərəkət

<_ıl j^a jjjj cj'jj' jjj? jl-j.

<j4jj (rouşən) - etibarlı, sayılan

ji£ ojjj (ruze gereftən) - oruc tutmaq
(YYY J't^jjjAxUji.AAjljja.L-jlCxoAja. jj£ »jjj ^JJJJ

(rəveş) -keçid
(f V ^Y Y Y )AjjUiljj (jäjLkjjljtij

rj)(__ıljj ^jjjSajS jjS jA jja. a£

jajS jjjj (roşən kərdən) - işıqlandırmaq, ziyalandırmaq

»Jjj (ruze) - oruc

(d Y _Y Aö)jl Tjj. j'liaJj jjjjajj

aj£ (.sjjjjä » Jj-a jUa.J

(rouşən) -aydın, ağıllı
(Y ?

jj

(V \ AY), ÇA.1jj ijjjjjjajj jlajaj

(ruzi) -ruzi
(Vd ,Yd)jU>j <_sjjjj ıj'Jj <—uajIaİ.

Jj.j jjj jj

aiS jjjj

0 / ‘ )JJJ^ -'3—‘ e>u*l“l.) jjjj
ö^jj

4^jJjj (ruz-o-şəb) - gecə-gündüz, bütün günü

lhjj

(M JYA)a£ jj^AjU. jSj-j^ jlaj

jaj jjjj (rouşən şodən) -parlamaq, işıq saçmaq

jjjj (rouzən) - yarıq
(öA J V
Jİ J ja jjjjjjJ »alj£

jJjj

jjäj (jLiş.jl^jj 0ÜJ jjjj

ü“jj (rouşən) - parlaq, işıqlı

(ruzeqar) - tale
(Y Y V f Y )jlljjjjj=, jja. Cıä-lajljj

-rAjjjj (ruz-o-şəb) - sutka
(Y“ JTYJaSSja^jU^jjjjjjj* a£

(rəveşbəxş-e pərqar-e conbeşpəzir) -

fırlanan göylərə hərəkət verən, allah

j?j?-

j^Jjj

j^Jjj

j^ajjla »jlü jjSahjəJ

( Y Y “1 X f ‘t)jÄAAjəjUjl> qİjjJSjCj>

jl^Jjj (ruzeqar) - həyat

(Y Y J Y* Y )Coaljl Ja jjjjj (jj£ I-. ..
•jjl aJ?JJ? GHJJ aJ j'

ç. & jLLoİ^İXo I

IyI j

Ja J*ijj (rouşəndel) - açıq ürəkli, mehriban
( Y d 5 Y j * )tjjj Ajl Jjä a5Jj (Jaİa Ajjjä

jj^jijj Ja (jjjjj jl j jjs

jjj

jljj j4jj (rouşən rəvan) - parlaq fikirli
A ?Y Y 1
jj öAjj

öLwi

lPjj* jj ö^jj

(^Y , > fA)jJAJ jjl> (j2İ OjS OJ

^w^pLa u&JlmjdıiS
jŞJU.

(rouşənzər) - söz
j^ °jbjl (əz- tirekan rouşənzər avərdən) - zülmət

jjj (rumsalar) - rum cəngavəri, rum sərvəri
(Y *
A^xwiS
£x_U-o
jxJiA (J jUJ^LaAJJ jl jA

(f. ,AY)jl£j ^ajjj ^j »j51a jjä

j’^jijjpb eWjSİjl jA

(rouşənək) - xüsusi ad, Daranın qızının adı
(i YY AY)t"bjtA c.'A_ı CjaiJ
jb jljj
<__j—ja CbsJ AjSi j —SJjjj jboA

JJJ Jaİ j^JA jAJ (^Iaj

(rumi) - rumlu

(fikir) mədənindən söz çıxarmaq, söz demək
(f / * OlA s jj Jdj'bji jj lAjj

Jaİ (əhl-e rum) - rumlu

jbxjj jA j jjj jA jlşbbj

cr^JJ (rumi) - rum(sif. )
() Y- ^Y 1 f

JA csÄASJ cs^JJJ lS J-^“j

jjjS^ä) jb ^jj (jAUl (ətləs-e rumi baz əfkəndən) - rumi qanı tökmək

(rouşəni) - işıq

(əf , 1 Y . )jb JbSLal ^jj (jdkljl jA

jbSjJ jlJJ Ç^AJ J j JS <JJ> j

(j-jj (rumi) - İskəndər

(rouşəni dadən) - işıq vermək, işıqlandırmaq

jj'j

(X X • • )tJbbjj I ja £l js. »J ^aj

jj’j ^jjjj (rouşəni dadən) - işıq çıxmaq, yanmaq, işıq gəlmək
(t V ?T Y VəuSlxA jl j jjjjaj^a jjs. aS
<—£bjb jbl jljl
jbb

<5^ uPj^ jfi

jj

j-1 (dər-e rouşəni baz kərdən-e giti) - səhərin

açılması
jb jl^

JJ Jj uP^J?

JY jb

(rouşəniyafte) - parlaq

(' Qı V

Y 'T^a5sLi

4-j-ul.>?•

<Ütj

C J j^JJ (rumirox) - ağüzlü, rumiüz
(əA ,YYY)jl jjjjıjA Aa*jS jb«jj A-A

»-bjj (rəvənde) - axar, axan
( ? , Y ə ‘r )Jəls.
cSJjj j^

t/L.

(rouğən) - yağ
(‘l =t ,Y Və)jjjjjjijL>3£jl AS jc. jjjs.

(■jAaj jjji aSLL

JJ-I J1 J^

(Y .Y Y V ) ^ı_ji s jA jl j a.nijj j.liş ajj

jAij?

<JV J ujWJJj “-^JJ
<—jbjjjij jAjJ ls^ J^ jb^-

jjj? Jijjj (ze-rounəğ bordən) - yaraşıqdan salmaq, gözəllikdən

(At ? n Y)^ja CJkjjÄIJJ ^-ib j jc-JJJ

YJJ
jb»jj*1 (=•>“ lA>j j=- jj? (be-rouğənzəbani mum əfruxtən) - şirin

dillə mum əritmək (yandırmaq), şirin dilini işə salmaq

(rum) - Yunanıstan
(' Y j Y)^jlj-^ 5j—jä ji>ljs.

QjI a£IjL14

jijj (rounəğ) - gözəllik, yaraşıq, rövnəğ

cr’Lj ö^jj (rouğənzəbani) - şirindillik

(AY J avyJA cəs.jjälJJ yjjj jc.JJJ

Jİ <Jj^ jj^* t j ur*jjj

ur^Jj (ruminejad) - rum nəsilli, yunanlı (İskəndər)
Jİ_jj
(Y^ , Y ə^jlxojSjA aSjSsI —ılü jljə

°-bjj (rəvənde) - gedən, hərəkət edən
(IY j ə^^Aəjjjl jjjIj!js. o-ijjj

t'Jjj (rufərax) -rəngli, naxışlı

jjj

(əə ,^^?)(_5JİXİ 'jAƏY er^JJ jj»j

(rumivəş) - rumisifət, rumivəş
( 5 ’AY').-,.,-.-jj.
jjs. jAçb AS öJ jAJ

(və nf)^säjjij

lAjj

(rumi) - parca növü (çəmən, yaşıllıq)

chj ls^Jj

ö JJJ jl (jAjJ

Lpäjj (ruftən) - süpürmək, təmizləmək

(Və ,YYA)£ljjjj

j-*jj

j'jä

(YY D Y V)jjSjlcij^jJ

<iäb

() • * Y J Y ) Pl » jbJJ 0 jbbJjSaaA

Jbb jjj £İJS.

^Äc-JJ

jjj

»U

“bJjb

jjj jjj fSls. lPjjİ £>>

məhrum etmək, rövnəqdən salmaq.
V*r 'ı V
öj

Ji

jjbäl jijjj (ze-rounəğ oftadən) - rövnəqdən düşmək, gözəlliyini
itirmək

(4,1' 'Oij^s.

jlS JbiiA (_jijjj

(‘İY

(rounəğəngizkar) - dəbdəbə sevən
jl5<jjAja.j jlb.i_1.7ijAjşj
jlSjj£ll (jjjj a^jLş.j£j

j? jjj (ruy bər taftən) - üz çevirmək, qələmə almamaq.

(A • ,P H)j»ÄÄljjj <JjjjI Ğy5duj

lAjjMä

^5-j* tyl?

jl-Hjj (runomay) -əks etdirən
(Y • j Y A) jLajjjl j AjjJ A-xjjaä A

ü^j? jjj (ruy bər taftən) - əl üzmək, əl götürmək

jjj (ruy) - üz, surət

jiiİA u-SİAjj ^gjj (ruy bər xak daştən) - yerə yıxılmaq

(V.

rr)jjj jjjij

oa^İj^aü

(vr ydyiäjij (jäojs.
AjSaL (jlluılj (5—4 jAi'n

jijs

jajx

(Af ?A <1)0^jjjjj £jajl OaU

sürtmək

CıAy$ ojijl jj' jj j ^b>j«

jjj

ı'ı. -Jl jlxıxj ji—> Jjj (s^J

(1 1 ,Y'rT)t_siC;l jl f»Va.niJJ jlic.

(Yr ’AA^jx-jAjä jİA-J jjjj jjU»

L>° 0^j4? 1?““ ÜJ?j*^

jixj

jjälj jjj (ruy taftən) - qorxub qaçmaq

jj^ Auxojyi

jij j j*

,_gjj (ru-ye xod şostən) - üzünü yumaq

görmək
( Y Y A ,Y Y 1 y'nlu-jjAjı-jja. (JJJ <J^-J

Oslo (gjjc.oAjjja.jjj J j.

(YYY , Y Y A)ol J dLwuj jlijAİ j dtd.) jja Aİ

(jAuhj£ (_fjj (ruy gərdanidən) - üz çevirmək, tərk etmək, əlçəkmək

(V .

(Jja* di-id. JAj—jAji jijA

ı_şCjjLxj-;

jjjj (_gjj (ruy nomudən) - üz göstərmək, görünmək
(dV ,Y Y)otA (jüİAj (_g jUj

ol j ^uAjİAjLaij (_gjj (_jcS_ı

ji^ lSjj (ruy nəhoftən) - üz çevirmək
(Y'IT _ Y rt )< Aäg ilAİja. (_gJJ jx j dJjA Aİ

dıäi Ajl j jü ıgSlla.oa. ji jA

oLx (J jjjA AjUxjj AjAÄäj

esjj j’ (əz-ru-ye kərəm) - insafla, kərəmlə
. )ols2 jAjijäc. ^»ji (JJJj
oljkjAc joja^J) fÄİ jl-**

jj öi j1 (əz in ruy) - buna görə
• T* H A-ilu-iiL.jj4j

jjjxt ^jj (ruy nomudən) - üz vermək, qismət olmaq, üzə gülmək

(T* ?VT*jl**j ç-oJjjljj

dÜAıCiji db-Aj— Aa. jxlj a£

jAjAü, (tJ_-S)<jjjjA (dər ru-ye(kəsi) xəndidən) - üzünə gülmək

jjälj <jjj (ruy taftən) - qulaq asmamaq, fikir verməmək
(<J • Y Y 'ydsJ-lijjxia.jl& (_g j—. oaLu
—jAÜ (j j j jl j'Aaİ j jAjİ_—

(YV ,YÖ!t)l_gjj jdjä d1AİC- jİAjİAj^ Aİ

Aj£j (jüSjAjAjI (^Aİ-coljA

jAjjjo ^AjjjjS. (jjj (ru-ye xorşid be-gel puşidən) - bihudə iş

j j (ruy taftən) - uzaqlaşmaq

(1 V Y- , Y • V)CıSİ_> Ajjauij C. ı—;> j jAjAjjä

ajS.

(jjj AjjijAjSxilj jSxÜja.

(^ ,t* * • )Ajja.V jja Aix-xAjä. (Jjj

jilj tSjj (ruy taftən) - üz döndərmək, boyun qaçırmaq
(d • ,VY A)jj3Üjj Aäia (jj—jlxjÄj
jjäljjjl t_$jj ıjjj' j' J
jjslÄ

(^üİA ^ÇÜİİja (Jjjjjja

jJjjijJ jjj (ruy dər avərdən) - hücum etmək

jjj (ruy piçidən) - üz döndərmək, üz çevirmək

P 1 A 1 Y ö)jjxjAjU (jjj (_ySjU 4j->

Aj—ı <_SLäjj <jjjİAäjSLd

etmək

j«jjaij iJyj jji Jj* aS

( ) Y t , Y <3A) jx ol jji jAjajj iSJj’j?-

<_£ls.jj jjj (ruy bər xak sudən) - səcdə etmək, üzünü yerə

jüİA ^iii jA (jjj (ruy dər aşti daştən) - barışıq istəmək, sülhə meyl

(ruy puşidən) - üz örtmək, yaşınmaq

(Y Y f • > )jjjAjdjj (_>*£ji cLuxi-ıjj

ddjİA t ‘il Ajj (JJJjji (^jjji

(dY ,Y<üd)Ajj ı-Alä jİAxlİAä.jl £şjä Aİ

O*-*? jjj (ruy bəstən) - üz örtmək, çadrada gəzmək

js-*j

jjj

(YV jVYY)ddİA ddjj p.j jl$a. jj.xdj j

CPjjİ <sjj (ruy avərdən) - üz tutmaq, getmək

(Y"ö ,Y • • )jb jj (jlaAä jjL-aä jji Aİ

(jiAji

aLLSjjj. Ajİ

ö*-**' jjj (ruyahənin) - dəmirüzlü
( 1 YY ,YYY")jİjSojjl cdkjjjxjl^y Ai

(j*j-*j? ÜP*' jjj

A> jjj (ruvbənd) - rübənd
(t
• Y ^.iİj

ulı ,. -I t-» jji

oAxdju

jjj

Qİ

-Al

jAjäLu

(ruypuşide) - üzüörtülü
CosS oAj-İjj (JtajS jl j“

ji-Y ji j jj (ruy bər bəstən) - üz örtmək

( Y t , Y • - )jöf'jA Aj oAj-İjü (Jjj jj Aİ

(Y"Y ?Y » -jdı—l ji—ç jA dd jjjljA

jAj oAjdjj (jjj (ruypuşide şodən) - üzünü örtmək

Cini ji-A jjjjj j£jl jƏ

(Jjj jjjl

(<iA ^X • 5 )jl j»jxj;jl o.iı*7ıjj ıSjj (jxi

jjäj^jbl oj (rəh əndər gereftən) - yollanmaq, getmək, biryerə üz

<b-^j <5 jj (ruyşoste) - üzünü yumuş

jyjj

l5jj

tutmaq

(tV ;Yf f)cjäj£j-J-il oj jlıLj j»j*u

(ruyşostetoronc) - Günəş

0 v ? v'r)sysjjj jjj?j"

ĞP> »j (rəh bordən) - yoldan çıxarmaq, azdırmaq
(d i 1

»4iJJ (ruyənde) - bitən, göyərən

Jd ,rfd)£lj^. jbjjj^JjU £ j*j JS
Q .V ) AV^jUYLJ

jb> oJjxl jj ja^j jJjbj

jj Ğyjjj (ruintən) - poladbədən
(f • ‘T ^"'X * ^"vuıİAİ jjl jjjla.jl jjj£ jljj

CJxjjj jjjjj 4£->l jjljb jj
lJJj*J

jlS. CjJjSjl j j!— aJxlia jj jj.

Jjj <■ j i >2j jl jj*. jJJjJ^Jjjj

jjjSjJ

jjjj J J

d A^Jj

jjUa 4jjjjjj Jj jjjjb JJJJ
(JjK Ajjjjj jjjS jjjjjjJ*

jjjj

Jİ J*J)j£ XjjJ OJİJJjS ojj

Jjj JjİAj

öjI jjjj£

jjjS Ia j £jj oj (rəh-e bey’reha kərdər) - beh qəbul etməmək,
I^jJjIjJjj jjş*jİTyjA

j^'J> (^tu.K oj (rəh-e xəşmnaki bər daştən) - düşmənçilik etmək
( Y ‘r'X V Y)(_yl*jlJjj 4_o* (^£1 b.tA oj
(^Üİ jl lə-ıijl <j*y 4j jSj

(I Y Y" 5 Y*^ A)jjS oLjjSjjJA jjjIaj

®j jtSəjji j*^

jəjjİ

Cıab j. jljj »j

(JJjA jjJoOjl jjbj <JLaj

jjj£ objSjjj oj (rəh-e dur kutah kərdən) - uzaq yolu yaxın etmək

0j (rəh-e pəhləvi) - pəhləvi musiqisi
tS

^Lo^äj

JjİAj oj (rəh be-mənzel bordən) - mənzil başına aparmaq

satmamaq
(TA ,YY^Laj jjjŞ ^jj ojjjljj

oj^j^JÜjİ j

»j (rəh) - »*j sözünün qısa forması, yol.
^V'r
* T*^ jl j ft
(j^YüS

ojlj (jl-jl j oljj

jəiəj jij^j oj (rəh be-quş dadən) - eşitməmək, yol verməmək

(Y ,1 Yö)jJJ <JJ (^JİƏİJJ (J-j

(juU aJjjjj (ruinekas) -polad kasalı
Alujj (ruinexom) - baraban, təbil
(vər /r?)^<ijjjjjıJjı ^ı ^Jc.

j

l5J**1

(Y i N I )(jjjjkj (Jjljj ojlj üfO j-yl

AjJjj (ruinetas) - təbil, polad tas

(T 't J .1 )jJ jA jJ jj jbjS jjJj^j

yi-11.■< oSJiaj jjJj üjjj

jjjjjjj jb oj (rəh baz nəvərdidən) - geri qayıtmaq
Q fd

jİjjS-jJjj

ojjja*. ^jjjjj jijJ

°J (rəh bər avərdən) - sədd çəkmək
(f Y J f A)^jjj (jjljj qÜI ojS oj
?jj JaI (jJjj jjj (^Lü

jjjjij £ j<jjə ÜMJJj

jj jjjjj (ruindez) - polad gövdə
( Y d I 51 • > )jijş.jljäl jJ Jjjjj (jU jjj

jSÜİj

jjjjS oj (rəh nomudən) - yol göstərmək
(d t , Y) • )jjjjlgjjj jjjljjjj Uü

JJ öhjj (ruindez) - polad qala
ç<\ä J ä •)jlliü jjjj u^üjjljj

jjsj ’j (rəh yaftən) - yol tapmaq
(V? jT’ \ t )ej3b ^1 ji 4^jA*1 ASjSJ jijj

jjS a£

jıA-Lo oj (rəh saxtən) - səfər etmək

OAjj (ruinxom) - polad baraban

(f A ?VAd)tjjjljljj JİJ 4jjj jjj j

j^ih»j (rəh daştən) - yol qorumaq

(j YA ?YbA)piAləjl dujJoyjtjjjjj

jUaa. jjjjj (ruinhesar) - polad hasar
(f V ,) Y Xjjl ■ jjjjjj-^.,.7*t> s j*jj jjA

jkUs

jj-j oj (rəh bəstən) - yolunu bağlamaq
(İY^f dY)jljĞjj ojjjluu jjjjj
jLusxi. ji jjljjj CjxjIjj j’j

( Y 1 , Y 5 . )jjj*iİj5L olj jljjIj

cr“ üäjj (ruıntəni) - möhkəmlik
(d f j äA)^ jjjjj o JjJİüJ <£

jjÄj

Jjs jUıJj jjji <. .üt* Jjc.jä.

f Y)jjSjlc-i ^jjj> jJjj «jj

“j (rəh bordən) - yol tapmaq
(V • • , Y Y i )jbJjjjjjJJ ojJJMAİ
jl£j jjjj (jl&üjjj (JJJ j

jj-jj (ruin) - polad qaya

(Əə j V5)jjjjjj jj

Oäj^jjjj ^j$lAjljjjLj

obi

jü-jj

Jj£ olj <—kj*-J j t^*Yjl ja

»j (rəh-e dusti bər meyan avərdən) - dostluq

etmək, barışıq etmək

(Y )

Vf)üjji jbjjjJ

Jj' jÜc- jA jlje-JJ"^- J-1

0J

lAP* j

' j »j (rəh-ra bəsicidən) - yola tədarük görmək, yola

hazırlaşmaq.
(y) . Y Ay)^j\'i..jjj Ajjjkjl ajUS

(VA ,yf t)^ljä. Jjjj Jtfrhj JjSUj

ıg&urfcLIj »j

\ı»»>

(jdZj

jİJjäjjjj* (»*^1 a£

L5^'J “J

^jtajAjlj ojlaäl ajjljj-ix^ja,

jjUSjjaİS

(Yah rvy)>A]ujj Jkj jb>iAj

jaz

ojjl (əz-rəh şodən) - yoldan çıxmaq, səhv yola düşmək

(ə • ,Y Aə)jjZ ojjl Aİljjhji al jj

JüIaS ^piA J jxjj a£ jSlAJ

(U y ,1 AYjjjLai ^1_LİJJİJ» £lja.

^AjSlAj (rehakərdəni) - azad olmalı, əl çəkilməli

®üi jlajäj T->~ıj.»'d>ijl jj>

(əA ?V • y)»lj j»jc- çPSjjİ o jjl

jjji La j (reha kərdən) - azad buraxmaq( ölüm ayağında)

aLİ JjJj^ajlja.

CP-4 o jjl (əz-rəh amədən) - səfərdən qayıtmaq

dıJjj Qİ Cxwb

CPjSIa j (reha kərdən) - bağışlamaq

a^ljäi ojjl (əz- rəh oftade) - yoldan qalmış, əldən düşmüş
(ə •

£•15j (JjLUjJlj jjjj <2

jjjSİA J (reha kərdən) - tullamaq

jij£ (jLu ^iu>lj sj (rəh-e rasti piş gereftən) - doğru yol tutmaq
(V • ,Y Y

(reha kərdən) - yola salmaq

(V • I J . d^Cı^jjjjSläjİjjäjlxxaj
CuujjjSIaj jjkxuijwi <_jJ;
oaliUj (rehanənde) - azad edən, çıxaran
jya ojüäl aAİİkj jaUajJja.

(Y Y A 5 Y y <5)jjj AjJjL a jlxl J ajklA J

Jja! a£İ ^JİJjjjJhja j

jjäJ »jj (ze-rəh rəftən) - yoldan çıxmaq, yolunu azmaq

jl5^j jjk UjJ; ojüIa j (rehanənde şo ta şəvi rəstqar) - nə əkərsən

(y ,AVjjjjxo oəjjp

onu biçərsən

<9jy“0jj Ajxijä oj jjjj

»jj (ze-rəh-e bəndəgi) - qul kimi
(ö I ^^Xül^jjl j ^jj jj^AÄİ
“jjS oo-üi^jj

( I A V , Y y Y ) jl5Lljjj J jjj U yää ö JjjLa j
Ğpı^Aj (rehanidən) -xilas etmək, qurtarmaq
(ə) ,YAd)ljj)ji jLk jjä.jajlAj

o.u/.yı^3İjə (jj&i^j oj (rəh-e rəstqari dər əfkəndegist) - xilas yolu

(Y y ^VY^jljk JjkJjj jjj jaəjji aj

Cı^JüSLäljj (jjKl^j oj

jj' sj

Iaj (reha) - azad

(reha kərdən) - azad etmək
(Ty ,VV)^Ijk jj$-Ä (jUılajl O..ı>ı

£Ljj£Ia J j^jl jU

jjjSIa j (reha kərdən) - rahat buraxmaq
(əT j V”Y jpAJjjS jjıjxjülya j£lA j
oA-2>jj jlia. ı_$jİJ Akjiljjj

iy

jjj£Ia j

(_sü» ji ı—jtsi»j? ü^frə"

J

c£İ

jjjS Ia j (reha kərdən) - icazə vermək, yol vermək
(t r 5 r d d)jiİAbjS »Lij jaüjij
jjj£La j

jt^jhəhi

jSIa j

(reha kərdən) - tərk etmək, əl çəkmək

(> • Y JA)Ia j jjjSjlSjijjjjjS

L$j

jj^ASjjj jjş- Aİc-

(kık j jXİ ^Aİ jk <£ ^1 jj

c5jj' oijjj>«1 aS
jijjk

jjjjij

t^Klja.

(j-ii-Aj (rehai) - azadlıq
jjäüxjj jijJİj jl^AljjjS

jjij (^jIa j (rehai dadən) - azad etmək, xilas etmək.
(AY- , 1 VY) jlkjjll j 4 İ UJ.1A J (jjlAj

(reha kərdən) -əl çəkmək, buraxmaq

(? Y j äj?-« fAə.j

“j (rəhavərd) - Bolinas
( y y , r r y) j^jjji 0jjjijjji aj
(VY , 1 A . )jjjS alj <i ^JlA J Jjj Al

(reha kərdən) - vermək, tapşırmaq

j ə ı )t_sfı ‘P'jüjj ch-^jj® (j^t* j

jjj'

jj£

(rəhavərd-e fərda) - sonrakı günün tədarükü

y ,r • ^)l5jjİ (jlauİJjäjjji aj

jjjS Ia j

(i

IjjI-ujjjjjİjjjJjjä

■fjj' ®j (rəhavərd) - yol azuqəsi, yol tədarükü

təvazökarlıqdadır.
(? ,Y"Y
I'XIJjji ^^Jj^jjk a£

jjjSLa j

jl A ı ^jiujJ 11jl A 4_ka

jtjc.Jjtj (a I <T.k jl aSj.J jljj

j (rehai yaftən) - xilas olmaq
(yə r) jü-jj j ji ajL5jj jjätj ^tA j

jjjji

^jIaj (rehai be-çəng avərdən) - azad olmaq, xilas

olmaq

(y 1 ,VYjjl ‘-^j?,j'jji

(j-iPıj

jl ^SfjjjjjjSlj cİKjjab. jl^j>

(ÖV

jjh ^Iaj xjsji (əz-xod rehai dadən) - özündən azad etmək

j

(Y _Va)oj

aj ^lAjjjsjl

oxLjsjj

jjlİ

^bu

<jl jjäj (JujjljəA J Jljj

(dY j Y jJjjjxjjA^yAİjä-J^jj

ö > )jl$j jjjxj^jjl Ajjji oj aS

oj (rəhroy) - bazarçı, qapançı
(d , AY“^(JjŞjJjjjljjŞj^JşLjj

jxjİ

jajS ^s-İjaİa j

^Sl Aİjuaj^aS

<j>J (rəhzən) - quldur, yol kəsən
ö H <5^43i>.kx*ı

AjäIJjj ftljJqJäjj

(Y"f ; Y Vl)^ Jjs jLjSLj^jjAj Jjl Ja

ySjjuıÄj (rəhsudegi) - yol ağırlığı, yol əziyyəti

jSSa j

jLuäj

jjjjsi

^jjjLlkİA jjIö3İ^n- 43

uÄUAıAjl

^Iä j3S a j

ijU^

(_5^jS

Oİ^JJ^J

(rəhnomay) - köməkçi, işlər üzrə sərəncam verən.
(Y* Y Y ,Y VY^^jUüä jtj Cj3j jtiş jjjLjI

(jtşjJLoi jj ÜJ>?Aj a.lıij ..ii >

jxd <_jL<üa j (rəhnomay amədən) - yol göstərmək
( Y d , Y <1 Y )l?^_Hj' J (aj^»s j*a jJjjj

jLjUa j

cJ-lalj jİaJjAjSI

jxi (jUiA j (rəşnomay şodən) -yol göstərmək
(VA ?A Y

jJjjJjjObO (JJJJ jİİJİJ

öj-jAj (rəhnəmun) - yol göstərən, rəhbər

CaZjS Jj Jyj'

(rəh-o-rəsm) - adət-ənənə, qayda-qanun
(‘ir yy^js »ji jijjij jüjjAjA a£
aj£ »jts jiis jIaLs ^jj »j

Jjäj£ ıj jlS-iijja j>-jjj oj (rəh-o-rəsm-e divaneqan-ra gereftən) —

(rəhnomay) - bələdçi

(Al ,Y" Y” “t)jUuA jU
jUXj

1 aj ^üjjij5L*jJj ^-4

(rəhqozər) -keçid, yol
jjjjjJuİ oJjSI jj

(dd ? Y A)cjJlSjljjjj fjl-U jMj^j
sj

(rəhşenas) - yola bələd, yolu bilən

( Y V ^Y Y )<_£lj jij

(rəhnəvərd) - iti gedən, sürətlə gedən
( Y f 5 ,W • )jjjj jjjjJJ^jü Cjjjl jl jj
Ajjj OJ eajLjjjl Cijjjjj

JjjU u5LL>jl ^-Sljj'jS

I \> \j„'j

AäS ^jaİa j jUj ,^-ijj

jäİ a£

Jjäj (rəhvar) - at

ü<£ cs->> j (rəhzəni kərdən) - quldurluq etmək

(Yf Y ,Y ‘Y Y )(JJI jA (jTıSliş İ a jjJj£jl Aj

JjaİäjIj ojljjl CjjS-SJjj

(rəhnəmuni kərdən) -yol göstərmək,

məsləhət vermək
(Y A 5Ai>)jjS ^jjj (jİjijA

(rəhzəni) - quldurluq

qjLLİäj

JjajAj-Xj £Jälj OjjJ Jj3

("jjjsjAj (rəhnəmuni) - məsləhət

(rəhrou) - yolçu
(YYp ,TY)jjl <L.j jUj& jjlxj

(Y Y* t ?Y 5A)^SjjujIj

jj

Jjjlİa j (rəhnəmun şodən) - yol göstərmək

(Y A j Y)jjjjJjlj a jl jjl jAsjl Jjj
<_J

JjjjAj JjjJ jaS ^JjjI

jxi Jjaİa j (rəhnəmun şodən) - yar olmaq

<4jj aJ (rəhtuşe) - yol tədarükü

cA>j

Jjaİa j (rəhnəmun şodən) - razı olmaq, tərəfdar olmaq

(Y f , Y Y V) Jjsjjj 17ia >~üJ jaJİ J Ajjj-aJ

p n /1Y)^

jjAj

jjjl Jjs jsjc-lj <S

(YT ?Y Afj^Jjl JjaİA jtşS Ajtaj

>Aj (rəhbər) - bələdçi

cSJJ

JjajA j jIjj jləjjjl .jA ıa

j^>i Jjaİäj (rəhnəmun amədən) - yol göstərmək

^us (^SUj ı>j^ (dər- mən rehai nəmand) - mənə çarə yoxdur.
(Y Y ‘r j AVjxiLaj ^jLjZjjjj fljş
-ijLxU
J j-«jA J^A J

(ddt“

Y d^Jjsjjj j-ojJjl (jjjl jjsı AS

(_£İ J jjjl 1^. mİS JjjjLjJj

ağılsız işlər görmək.
(Y Y ‘r ^‘rd)j!5LiljjJ ^jj oj

Jl£jl£jjjs r j j$3 jjİjÜ

<y> j (rəhi) - qul
(Y AY ^Y*VY'y**!...jSlş jIajjİ l?Aj Odsaj

j£jjLj ı'AA.jljj q£-jJj

usA J (rəhi şodən) - qul olmaq, kölə olmaq
jhj jljts JİjsI _) öLjXjjs
(Yt. JVf)Ly<3l^ilaSUjlxİ Cjjjajxİ

.5J (rey) - Rey
(Y r j f

jl jojS ajlljjä jlşl js

(reyazət) - riyaziyyat
(vr/<ir')jjjj :ü)j3jsj ojjj=^?
(riçar) - riçal
(Yf^ , Y V) jix> oJjjljj aİljjj

j

jxä jl jjj (rizan şodən) - tökülmək

ü’^äj (reyhan) - reyhan

0 , r V'i jä <"1x1.« > jjijjji <. j»ä>

(YA Y V)ii«jjöəjA jGLc-L Jj

^-UijiKjji jLijj “dixs Axa*

JijJij (rizriz) - qırıq-qırıq

-bö üMij (reyhan-e zərd) - Günəşin şüası

(Af j t A).jjj jlajjjj j—oj (jlixj

ijjş.'^çaSjj

(4Y 5Y A) jjjjjjlj^jxic. .kb.ıiÇ

jjl CualjLu

(SjLL a£

oj

(Jaj

J3

0 d ,tat)Jjj

jj

ü-^jAjjjjjj (rizriz kərdən) - parçalamaq, qırıq-qırıq etmək
(Y ♦ J Y'A) jjjjjjl jjlSjuxa AjjjIS
Jjj jjj
CıiSjjjjjjSLu,

jlaj jj
gAJjj

cr^J (reyhani) - reyhan satan, gül satan
(t v j VYjçüSjjj Jjjjjxj jUKjjjş.
(rixtən) - tökmək

ö-Ajjj

cAAj <_sj^ (xey rixtən) - tər tökmək
(Y V ? A A).ijj A.Jjl j. 113 .ISjJluBjj
.liiAjJ (jjäj jjä. <_5~İ Lff^JJJ

üA^j (rixtən) - süzmək, tökmək
(4A j •
j <_süjjjiiji (_£jjjjjb

(V • ,VY)jAşj Aj jVAj (j’b jl A l'&jjj
jxi (Jİjj (riş şodən) - yaralanmaq
(Y At j • Y)(jİjj (_£jjlj <-A-uxj jAİ ojji
CPjS <jAj (riş kərdən) - yaralamaq
(VA j VY)(jujjjjjSjjJj ojjjjjj

(»3? *Au (rigbum) - qumsallıq
(YA J 1 Ö)(»JJ ^j jjJjS
cXjj

0 ? V • V^Lş. oä) jJ-jjJjS OSjj ^ja.
ghJj

Sbxxj ^^jjjljjjja (jxjj j&i aS

Laj

jSjj

jıiajo eAjA

0 r ,Y r)<ı^l xi jj jləjjj jj'Jji-

J Jijijj j’IJ^ j5 j^j

(Y • ,rAY)^bi jijjj ‘-Sjjjljj

^-1^3

(jA-ü °Ajj

^jSLijlj (jJJojj <_£j£ j£j

cr“Jj (rusi) - Rusiya

( 1 H t . f )fJJjjja jJjJj^-Ü Ajjl JA

ü'jjj (rizan) - tökülən

<_SjjjIjjləjlS

<_hjj (rus) -rus(sif.)

(?• ,ft^)^jjAjjj (jjjj ^lijjj

(rixte) - tökülmüş, yığılmış

ixxj

(rus) - Rusiya
jj>

i t_jl ja.

ol j Jjlj Jj

(ijj <Xjj jljj jbojäjj çuS-?

ÖJJJ.

(rixtən) - dağılmaq
o jjj

jjjüJJ

(rig-o-səng) - qum və daş (rəml)

(V yY Y •

(rixtən) - yağdırmaq
(Y) ,YYA)jljij)^əjjj^^
jl

c.lıijj oJuaj j (jbjl ja.

uAüjjpJJxbojjjjjj

(V? J ) 4)guS OSjjAä uXjj jja. <Xjj jiJJ

(rixtən) - tökülmək

(I • A , Y t ‘r )<_jlSal

jjjj

‘Au (rig) - qum

(rixtən) - dərmək
(AY j YY)jläjj ^ojjxıjjl jljSj aS

lASjj

^taJ jjta^lAjC-lxjjLlxjjI

cA?j (riş) - yara

jij 0 jjjA e'ə- ö'-A

dA=uj (rixtən) - səpmək, tökmək
(I V Y j Y Yj^jAjj a.‘İ>aS. jjjj <_5bö

J-1 üjş- “*A

(rizənde) - tökən

() ‘t J I t^li. JjS-jj »İİJjj fti

üAAıj ö_A (xun rixtən) - qan tökmək, öldürmək
(Y ? ,Af)4üjj A1S <^-1 jlia. jjaj
11 Jjxİ AjİkjJ üj^-?

üA=>jj

(rizeş) - yağmur
jj=“ eAjij (rizeş-e xun) - müharibə, qan tökmə
(A • ,) Y tjjjj jj^jl cJAäl ^Laüljxu
o*Jij

(i ı j V)yüs.j>-ji ĞPi-^jjA- cjt.ıjVı

cASjj

jjjjuıljtä. JbjS fS.j Jjjj

(Y t J A • ) jjjjjj jljüJ ojA Ij Jxoj

C

(reyhani) - badə

lAAij

jjjjI^jj cbäA JjS (_)2jj ji jl

LpAJijJij (rizriz şodən) - qırıq-qırıq olmaq, parçalanmaq

Oaİj^ jlauj (reyhansereşt) - reyhan ətirli

('l

j jijjj j-SjjJjA

j1L

fjj cS1j'J “*A aA jjSx ,^-jj?

cr^jj (rusi) - rus(rus döyüşçüsü Kintal nəzrdə tutulur)

(f ‘r ,V • A)jjJ ?jhj ojSjjä. (jjjjjj

JjJ ?J Jjlj <w ^jjjä

Ji jäj- ^jj (rusi-ye sərfəraz) - Kintal
p f 5fdY)jUj J^bj^JJ OxJjİjj
JlÄ>“ 1^3J äjjLj^jJj
jS-il cr“*JJ (rusiəfkən) - rusyıxan, rusqıran

(Y £ f f V • )jj4jj Jjä

o jjJl Jx>I

(1 ^YJCxkJ jj ^Jıl Jä JjI CäsJäLciJ

-uy-jj (rusəpid) - gündüz
(V V A^öbxjJÄjJj (■''ua.Ul.tlJJ ^^*J

^11^jj

(*) • » ? ö • ) Jjj ^Jjj-öjl Aj JJäSJx

o^jjjlwj

(rusiyah) - günahkar, üzüqara
(V ,) •
obxajjjJ ol£jJj
j>Jx>i oIjäjÄc- jk« CjjjSc-

Jü^ o'j-jj (rusiyah gəştən) - qaralmaq
(Y* Y J • pLu-JJ jl.xi.tjji jj AjLaS JjOJ

CujI jj (jjLİ Jb JÇ-ä blJi.

J<£
ö (ze-həm baz kərdən) - açmaq, qatını açmaq
(i vr Y f 1 )jj£ jb pAJ Aj-Jjj JJJÄ
JjS JLlujI jböjjjjjjSba

yjUwjj (rustai) - rəiyyət
sLu^jj

J (ze) - Jl ön qoşmasının qısa forması. İsmin çıxışlıq
halını bildirir.

q£-3İ

Jjjjj

j (ze) - Fars əlifbasının on üçüncü hərfi

<

ä

ol Jjj AäİS ^kjj (JJJJ

jjbiSjj

j (ze-həm bər qoşadən) - dağıtmaq, xaraba qoymaq

(YT ,Y f Y)jl$jj&jjj$J
jjjj aJ

Aj j) jl

jbi£jj

j ^jj^jjj (»jjjSI

(^İjä jLLxjjjA j (ze-hendustan çini aməd pədid) -

Hindistandan Çin ipəyi çıxdı. Gözlədiyindən də yaxşı oldu,
doşab almışdı bal çıxdı.
(ff ,rr?)jjjj aj
ji^jjiAj

Jjxaj jlgjj ^çj£ Jljj CjJjjjÄ

j (ze) - İsmin yiyəlik halını bildirir
j (ze) - İsmin yönlük halını bildirir
'ı ‘f X'f *

öAİJjjj

<_S läj <_ıl jl£ JjJ Jjä jljjl^Ä

j (ze) - İsmin təsirlik halını bildirir.

jb oJjjl jxa (jajj <-SIä AxA
j (ze) -İsmin yerlik halını bildirir

(YY ,f>)jijJ (jjjjj Jjjjj <_Sjjj^a <S
j (ze) - ilə
(<3r

dd)jj ujxİSLa AjlÄjltjbjU

j (ze) - vasitəsiylə
(ytv /rd)jüS fAijj ^bj sjİjJj
j (ze) - haqqında
(? V j Y Y)jbjij'tSjjj £tLx=>

Jjjjjj

Jİ jJjjüoJ ^bİJjjjj
jJj

JxljJjjJj j Jj

JÄiS jO^ÄJJ JAÄİJjjjj JJ?

(Jİ1JÄjlSsojl JİljJj'j Jäx-j

J (ze) - əşyanın nədən hazırlandığını bildirir.
(dV ,Y d Y JAjäjjjjjjAjSjIjjäj
AjSuSJjJ
J(ze)- üçün
(^1 ^VY^lxxA Ax>l JJjJ^j JjjLoA

j (ze) - tərəfindən

IäJjjhj

(jLüA jl j JIä

jS JjSj

JJ (zal) - Zal (Şahnamənin qəhrəmanı)

yüa ö' j

(<3Y ,3 X 3 )y>ÜyJJ Cx^Ja u-5L£ uSio

J (ze) - yanından
(d V v. 5)jjj =y-iy lSj jJh

jjjSJJ lSJJJ-1

(3 f A ^Y • 3 )
ıjj J J*

JJ (zan) - Jj’ -ın qısa forması. Ona görə
(V3 f?f)aUj yyi y Jyjj <y a£

JJ (zad) - xatirə
(3ö« J A<3)jlyyyaJjy Aj,y y£

ö-a'J

y _5dL

(^ J1 )<jbyj

(VA JAYjplj,.jjjjjn..ı.jıylJj

ö

olLi jLoyj jl Jj JaJS i

J—yJy (be-zanu neşəstən) - diz çökmək

j' X' üə'JyJ

(?? /ır)cı

cJJ (zadən) - doğulmaq
(‘r 3 , Y 31 )yl ojij jljjjaä.xA-aüji a£

a*IJ (zahed) - zahid
(t •
Ay.Cx c S-ılj <_5Lu —5LiU^_Sy (jjjzaÄjj f>Jjj

ü-i'j (zadən) - yaratmaq, demək

üJaäIJ

jSJ y'-y^ yA

(<tt ,W)>3 #ljjl jjlj jly.y^y

i_5L1m;

oJjkjlyİL (jJÄıl jjSj

(zahedzən) -zahid qadm
('A J ^eyjJy J J^y <_JJM'J

CPÜ (zadən) - yaranmaq, əldə olunmaq
(Y’Y* Ji3A^ jxa Aİxəäİjjl jja duay jjj^

?jj

j jU4jä jixai

jy.

jly ja lj (zahednəvaz) - zahedə qayğı göstərən, zahidə
hörmət bəsləyən
( 3 t ,Y A t)<■"j,aJuJ j<.a y jlyAAİ jji

?yyü (zad-o-bum) - ölkə, yer
(Y'3 f V Yjejjjj ^yylj jüjjy jy AS

Jjj (zəban) - tərəzinin gözü
(3 Y 3 j d Y )jJSjjjljj jjyj aSxİ jl jl

»-»U (zade) - doğulmuş
jjy aj)j (zade budən) - doğulmaq

ü9J (zəban) - dil
(3T'T J Yyjjljy.

Jy <>əl Jj tbV?

Aäljj

JJ (zar) - yanıqlı, həzin
JjjyjA-Sjyy-JJJj?(1 • f J^)Jyj ^y»J JJyh^-v
JJ (zar) - məkan bildirən sözdüzəldici şəklçi
(YT ;Y,V)jly ıä..,> Aj ojjjj y~y Aj
JJJS
oJyjjl gjl y
45JJ (zari) - ağlar
Jt')(_y»jJjAj> (jyjjjjJ^y

yj jyJ

y'y (be-zanu neşəstən) - dizi üstə oturmaq
JjI.

(zadən) - balalamaq
(V. Y 3 )»jjyl jij <_Sy jlya,

(T? ?Y"f Y)jy oJ'uäl (jlaU

oly yäj£ Jj a£Jj jjy

ylj (zanu) - diz

<

Jİ jjp'J (zadbərzad) - nəsilbənəsii

(rv TTf)Jjl Jyjlj

Jyj yuıj^S

jaa'ş j <_SLa jSj j^jjjä

JaJ JaJ y

Cjyjqjjl j J_jyj J3' J

Jj CjajIjXİ aSjJİ ji jüj
Cı.jHjy jäuuıjl jJJ JyA

(be-gərmi səburi kərdən-e zəban) - qəzəbli

söz deməyə tələsməmək, qəzəblənəndə dilini saxlamaq
(3 V 3 J Y)

j_P uyy-

yj_yj

<jJJ (zəban) - nitq , dil, ünsüyyət vasitəsi
(TV’
öjLt-pj
jjj 4^1

cyj-AjJ Ls^Jby“

ü9j

yjy-=>
jLJ

J

J^

ÜP> c5Jj (zari kərdən) - ağlamaq, ah-fəğan etmək
(fd J • VyLi <_£j«j) jxbAiS y JJ “'y
oljjjyjS. CA-j ji a£ yy

Jöy uJj (zəban bər zəban) - dildən dilə
(Y<M JO£)jjj
Jj£jA jUjy jljj
Jyu jj ji a£JyJy yjJ
J^y übjj^yj JLjjl (əz-zəbani be-digər zəban neveştən) -

e’J (zağ) - qarğa
(Y Y ,Y f )£dy JL J.xxs- AjU j
J~b ğ)J (zağrəng) - qara
(V _T • »)jjxjj yl—a^l jl jJİSy,—Jy

^LydJ- cJ'.J-j-Ay-

ıS^Jj Ç-)j <_jjäjlyyjjj_y

tərcümə etmək.
(VA jr't)jL?jJJy JLJJİ Ojy

jijbjj CıS-w jSjxjl jbj (zəban əz- soxən səxt bonyadtər) -

(Y . ,AY)jbjjfc Jl Aİ> (Jjj) jbj

dili sözlərindən kəsərli
(I ö 1 , > öY)j3 j'lüj O-x u JSajJ) jbj

jj jYjj

jjJJ' (Ak*-

JjaJjja. cA^ji jbj (zəban əz-soxən sir nist) -dil sözdən

Y

JJ JaÜ

k_£bjjJJJbja,

(.'‘■L.ajİjjAl JA-aJİ jbj (>JjjA

jjujijj jbj (zəban bər qoşadən) - dil açmaq, söyləmək

(Y<H 5TVY)jljj jjUj

jj

jlü^jj jbj jl£jj jjjäjj

4jja jjj

jk ük (zəban bəstən) - susmaq, danışmamaq
çi rr ?y yY)jjj
jbjiäjit^uj
jjjAjAjsjij^jjbjji^AiAS

jjbiS

jbj (zəban be-pasox qoşadən) -cavab vermək

(Y Y * 1 Y * ) jbjjAjj^bjS ö jblc.^

jbjjxj&j-lbUİS ^cajLu

(Y Y V , 1 ö Y) jj »l£jl£b aj

j*—* (jjijjjüj Ük jbj

jbj

u->kj“ lAjJ (zəban tiz kərdən) - hirslə danışmaq

j bbxA

Jxk

(1 Y Y ,Y Y 1) Jjj &l-b ^yxbjjjjS jbj

£jj jbj (zəban-e tiğ pulad kərdən) - iti dilini işə salmaq

(Yö ,1 Y"Y)əj£ Jblj Au»S j^S ^-IjS.
jj

ük (zəbanavər) - şair, söz sahibi
(Y 1 ,Y)(.',uj.ijtsiJ ÇÜS AİxJJb A£

Cu.uijbjjjlj jljji jbj

■jj’*

İ^J u'-? j-J-3

olSjlSb 4j _bb jbj (zəban-e xoşk beh ba gəlugah-e tər) -

susmaq ölməkdən yaxşıdır.
(1 IV , 1 ö 1 ) jj oISjÖj Aj >_!x.bA jbJ

jaj

(YY ?Y • • )(jjjb jljj jijbj-ib JjjJ

<jjji jbj ji oLbjjJjj?-

cAk ük (zəbanbəstəgi) - susma
(YYö ,Y YY)(_j^~i..ıj jbjjl jbj Aj

(_g$.7nıJ> jlJljjJtb <jjl Jj

ük (zəbanbəste) - susmuş
(I A

I )ajjblj Ajjjb öjljjJ AS

oJjlji Aj, j jbj

jaj

•A ük (zəbanbənd) - dil bağlayan sözlər, ifadələr, tərkiblər
(r. ;rdY)jjbjjj jjj^ijjjj(jjj
j^j ük (zəbantiz) - itiuclu, nazik dilli

jəjSəh jbj (zəban bənd kərdən) -susmaq

jjjS j^jj

<^ajjJ

<jjj' ük (zəbanavəri) - danışıq, söhbət

doymamışdır.

(YY

jj'

ükfr* (jJJJjJ

uS Jİ J^ İJ üA -jj? jö J

o-j ü'jpj'-^AA ük (zəban xod əməldar-e divan-e tost) -

(ö ,YÖY)jjJjj jbj J^j^J jiAb£

ü'-^k (zəbandan) - dilbilən
(vy
jajjij^jsjjS^JL

jjJjJ^J csijk jjjj-jJ
jjbj ^JjjJja

ü'^jbj

üküJ ük (zəbandərzəban) - müxtəlif dillərdən
(Y Y ?öö)^J-xl A Ç.A İa-^ Ja, 4 b, jl JJ
A-'-3Ji gA ükj-3 ük

c/k (zəbani) - əzab və cəhənnəm mələyi
(I A Y , 1 Y) Jjj Jjjjj (jjbj jlb a£

-^jk (zəbərcəd) - xrizolit
(11 , Y ö V)jİaj (jl^c. jj j J (jl^Sjj

JbjjAbjlJ jb\ J j jaJ

J^kjj'j.j-’-^jü

üuk (zəbun) - zəif, məğlub

dil sənin əmrinin ağasıdır.

ukpjj' J jkjk>
jəjjG cjbbjij^-b'j jbj (zəban-ra be-şokr azmayeş nəmudən) - şükr
etmək.
(Y *YöY)jjaj jqbajl Jbjjl jjbj

('f'f / ' • )<-SJj'A Ü'j-3 <J“k^ ÜJ?J
Jjjj Jjbjial ASbc-liıJ

jLih Aİj ubjS. flSjjijjbj (zəban-ra dər-kam-e xiş negəh daştən) () ) 1 d 1jjbjS.
jjjjj jjjj
jbjA. J-3j'-3
ük
jbjlj jUjS jbj (zəban-ekəsan-ra bəstən) -xalqın dilini bağlamaq.

(ö Y }Y > A)(jjş,j jjj. jjjjjjbji. jbj

ük (zəbanavər) - şirindilli, natiq

J’Jj' ük ü' obİJjLbji.

ü^j jjjj (zəbun şodən) - məğlub olmaq, zəlil olmaq

(Y Y1 ,1 • T) j'ıÄl.M> (»Jj üi'Alkjk

ü^lj ÜJJ-3 ■3j“‘ üjiJjjüdj^

ü1^ jjiJ (zəbun gəştən) - məğlub olmaq, uduzmaq

dilini saxlamaq, susmaq

jj'

öyj (zəbun şodən) - lal olmaq, susmaq

lS^J

euäS JjJl cÄa_i jU£ jbj

(1 -ö JY 1 )cjjjİjjJjISJİ jLiS JjjJ

CjJjİjjjİjkiLj jkj

üJj£ üjiJ (zəbun kərdən) - məğlub etmək
(1 AY ,1 Y)jjjj juSjljjjbjXobj
JjjJİj Aja; ^bj jbjSjÄ
ckk (zəbuni) -alçaqlıq, nöqsan

(Y ‘İ ? ) V ) )Lo jl£jJ Jai jl jau

jAjj

A£

LojlSjAjj (J AjA A_ş.

jjj

ü<£ y^ü (zəbuni kərdən) - zəiflik göstərmək, alçalmaq
(Vi> ? 'ı f A)^ ^Jjjj JÜjjJ Jjj a£
..jRj. (ze bəhr-e ...) - üçün, ötrü
(Y ) . , 1 <1 .
JJ JJAİş.

jə sa^j (zəxme-ye dam-o-dəd) - vəhşilər məskəni
(Y • ö ?
<z>.
j Qjl ASjjh a£
aaj

(jal ji. 4 a‘U CÄİA JjjAAjLj <a.

(ji ,^v)c5_Ä>Jk?jJI>jj <Xj

y& y^y

jyj’ j

(_jjj4_axL£ çAa^^jIXx

^j (zəxm əndaxtən) - zərbə vurmaq

( Y t A J ♦ i)əH.jləjjj j J£ jıi. j
jajSUj

əjjiUjAlla,

j

Ia JijjljjjXal

*a j

a->.j

jyj <v>JJ

t_A

\ *1 -x.

. .J ^ ***■

J1 J'

»l^ij (zəxmqah) - yara yeri
ol jj (XÄljAjAjä Ajl J_)h

<£-»4J (zəxmgəh) - yara yeri

(il V ,VYY)jjjjAjlj eSjj. A^xj,j Jj
i-ilialj (zəxmnak) - yaralı (Dara)
( İ , 'l A Y JSİİaA j J J ji jAAjJalkj

(zəxme) - musiqi

j'jhü

Jjj'JJ

c_jIAaj

JüfAjJSAjaJj

(JJj (zədən) - vurmaq

cPj jjJ^ (gərdən zədən) -boyun vurmaq
(1 rs ,YiS)Ajj Jajj £JJ JjS 1>JA JljS

Ajj JAjS (i-u JjijJ Ju

Jjj ,*a (dəm zədən) - yazmaq, danışmaq
(Y Y JTJfjj JIaİjjÄSjISjl j
^j JLİaLjjA JjuÄj

(jjj (zədən) - qurmaq (çadır və s.)
(YY ^i A^ol jAjajjj (Jjjaj (Jjto^)

*1

J’ j (zəxmazmay) - yaralı, yara almış
(1 5 Y , Y Y i)(_sU. J’-jaİjJjS ^jjjj jlic.
c5Ü>ji ^ij fljjl

(•» SY 5YYİ)»l^j»ij jl jjjJj JJ AjS

<jjj (zədən) -səpmək
*Y )
jjüjI

(JjJ(<_£Jj>)j3 (dər-e(çizi) zədən) - yazmaq
(Y • , YYə^Aj JjiiuAJ
(JJjc-jA
f»Jj Cjjjü 0

(zəxm) - tikə
(Jt" J YV^cjljjijj

j ÜHJj <-ä'-1

<yj (zədən) - yazmaq

^j (zəxm reha kərdən) - zərbə vurmaq

( i S Y J A)La j (Jjija. (_5J1İ jjJj jj

uSüj (j-0 cAr*1

üJj (_h» (cərəs zədən) - dua etmək
(V )
d)^jjxa
C?A?
JJja (jjäi ■—J

J-jj^ J-J (zəxm xordən) - zərbə yemək, zərbə almaq
( i i • , i i Y).~'|uiAjAaİ (jAjjsA-oijij a£
ı'lm A JAjjİ. j>ijjİAjjLjJ
jüIaSİ

a£j

jjj (zədən) - çalmaq
(Y > , m Y)AjAj JJjjJ 'ZaJjj oAjjI jxj

cj**J (zəhmət) - zəhmət, əziyyət
(İYi ,) AYjjSju ş.ajjl (JijjxL

(zəxm) - zərbə
(İYV ,t A^QjjjjiUb a^ajjj j)jjjl uSLjjjfc

4-A5 (zəxme) - mizrab zərbəsi
(dV ^Y
CLu-jb

(zədaidən) - sürtmək, təmizləmək
(YV J. T)aJ> Ajjjl jl Jjj JİAJ fjİAj

J^J (zohəl) - Zöhəl. Ulduz və bürc adı.

A^JXİ.j Jj

'A-tuaZ JAjjİ J.jjİAj

İY^C-UjAjAaİ (_5Ajjc<a^J'J a£

^■J (zəxme) - qala

AwJ (zobeyd) - Zübeydə. Harun-ər-Rəşidin zövcəsi
(“t V ,VV^sojjj jk CuaAjjJ (Jia Aj
ç.t>jaajä ^’üjJj jjaJ Aj

(zəxm) - yara
(1 1 V V ‘r Y ) JjjjaJA

0İ.

Jj^J'jV^Jjjə ls^jj

ölXjÜAj a£Lş.j$J j/jİij

jjj (zədən) - demək, açmaq

jjj Jli (fal açmaq) - fal açmaq
(İTİ ,İYY)Aj J'AAjj^^^İAÜj

Aj JL&.AjISAj

JlÄ Jjj>

Jjj (zədən) - qaldırmaq
( i Y Y ‘t Y^AİaSjA jLouaİ jLa£ jA Jjaj
Jjj (zədən) - məğlub etmək, yıxmaq
( Y 5 ? i • )jAjlfrjjjj£ ,.y!aj.Yjjija.

<jjj (zədən) - bağlamaq

Jj

JjJ^JjJ? (*k

()A^

üJJ (zədən) - köməkçi fel

£1^Jip Jl J^jjl

Jl^. jJJ-İS j j Jj a£

C ? T )^

Y)juıj (^ajaaYjj »Jjj*jJ

ĞPj^jj (zər kərdən) -qızıla çevirmək

jjj <lu (nale zədən) - nalə etmək

AjSjjl j ■ <».„Ij«j<j<I

(AY ^YYAjaSSjUo >_SUjl Jx (VAm)

(rf ?T'Y)cs±ıL? jja. aJU Jj JS jljj
-PPl^jj (zər-e be-qodaxte) - mey

cPj (zədən) - vurmaq(qılmc)
?1 V •
Äİ1J U

(i ,Y Y P)A.~İ^I mjjl <

jJ)j

jj? (be-zər) - qızılla

jAj (zədən) - yol kəsmək, oğurluq etmək
^Aj^l^jl ^^)l£ C-İA^Jjjj

0Y ,Y ^P)AijJljL> »lj jjkjSAjj

jj?

jjp> <sjJy.y^

jjjjj (be-zər dər gereftən) - qızıla tutmaq

( f ,Yd

°J ıPJ-1

j'Yp

jjijj Axlə. (came dər xun zədən) - qana bulaşmaq

J' Olşj

(Y 1 J Y • )aAj Jjjjj AjuS.
lPJ

LpSjSjl (JfüAjZijjj

jjjj (_J*Ä JüAjjx öJj

üJJ (zədən) - bulaşdırmaq
ja j

(be-zər) - qızılla işlənmiş

(YYY 5I . Y)jajG JüJjjjj uuSjS-»
gaPjj

(sər bər zədən) - baş vurmaq, dəymək(bir yerə)

(YY ?A)^»jjjx j^Ia AjJa

<"u JjS. Ajl jjä a^x jAjjj u

(£Y ,Y • 1 )cUuljJj£ ı_S-u <_5tjjjəjjjjj

cPJ (zədən) - vurmaq

ĞP j J*j (nəl zədən) - nallamaq
(YY Y)ı. ujJSjÄİ AjlS. Jİ jj sjJ

Aaä.lj^jjj Jİ jik- 'j

ı > ..A. j^cAJ^j£ aS

Lpj ÜJ^gP

al j (jAi&l

j-^_)3?

I^j

AjtJjjj dix-il jI^jj

CP j '-S^xäjjIj <^j j (zər-e poxte-ra bər məhək zədən-e əyar) -

saf qızılın əyarını müəyyənləşdirmək, həqiqəti üzə

ÜJ^

(zədən) - çalmaq, səs salmaq
A XV A^^jljl
jl Aj

çıxarmaq(elçinin İskəndər olduğunu mıəyyənləşdirmək)
) V Y £ V^^Gc- jj

AÜ-) jj

J-iü ^jbIj

ejjjj (zərbəft) - ejäLjj (zərbaft) sözünün qısa forması. Sif. Zərlə
ĞPj (zədən) - zərbə vurmaq

( A ,Y 1

Lj jj j j j &jSaJ a£

(3 fı> l>a

Aj_AJ lA-A

işlənmiş parça növü.
jbjj (jlA jS.j dıijjj ^l^A*-a3

(İY ,Y 1 Y^j^j^.äJi^I jjlSjjZijj aS
üAJ

(zədən) - rəsm etmək
(11 r / r Y ) jj^jj cs-Sj*

^jS

jj-^ j

^jVaUujIj

<Aw ^üjjJ (zərbəftpuş) - zərbəft paltar geymiş
(YY

(jİj5Li

ü' jp^

aaIx jUAö-

~>»j

ĞPj (zədən) - qarışdırmaq

jj j

jx (bərhəm zədən) - bir-birinə qarışdırmaq, alt-üst etmək

(PA , 1 Y1 )Aj j

cU^ ^-PİIa üj^ j'

-13 j

aA

^j

aSIj

j j (zər) - nərdin zəri

0 y ,Y 1 ö)jjjj

ejyUj jP

Aj-j j_^Lxaj

A^ş.1 jj (Zərrace) - xüs. ad. Zəngibar cəngavəri

ĞP-PJ (zodudən) - cilalamaq
(YY ,Y ‘tY^AjjjAjl jijS.1 Cajjx^j

(1 j Y , t Y)(4S Ajl jSJ <_5L> j aSjSLgu j

^Lu A-^.1 jj

j£ «iu

JjJ^ CxJatjjl(jL-u.İÄ-caJ

üüiäljj (zərəfşan) - qızıl səpmə
ü<JJj (zodudən) - silmək, təmizləmək

(YY ,Y <■ ^)ajA CU-;JJ Jji jİJjji jj

(YA ,Y YY)jl jL>jä-ki.jjajjij>j

AjJ j (jiul

j jt^?.j' o'ui^.

AäljJ (zərrafe) - zürafə

jj (zər) -qızıl

jl jUaljjij ‘Pja- jl

n)jlaji Ailjj

(Vr

jUs>

jlitljA Jİ

(rr ,bb)cu^

Jj-j'jj (zərəndud) - qızıla çəkilmiş

»jj (zereh) - zireh

CLXk-ıJjjJjl_Jlİ4İ
jjjSjjasi jj

> İ* u QÄ-kU

(> 5 • JV)ojSjj ajS cs^jj

(zərəndud kərdən) - qızılı rənglə rəngləmək
jj1 J

(Y / '

ü-^AjJj-1

Ji er*' J <jj Jj

G5

sjj

»jj (zereh dər nəvərdidən) - zerehi əynindən çıxarmaq,

(T A , > öY) jjjzx ,,5-bj^ (.jajjjjə »jj

C • A / 1 5)jj^

J

3j j ^S'Jäja

(V<İY JT’VJbbjJj

Jj£jU jll^h

ğwjJ

jUS

jjxjjjxJjiİja

°jj

oLi ı__ıla &<aL_aj)

(zərrin) - sif. qızıl, qızıldan hazırlanmış

(<J t ? Y I

->jj (sərd kərdən) - saraltmaq

jij ^ Jjjjjj

»jj (zerehpuş) - zirehli, zireh geymiş

j---~ Jjj (zərd şodən) - saralmaq, qorxmaq
YTjjj lSjj’j oGbJjüxj jljS

ü'-^* cA>> üw

müharibədən əl çəkmək

Jjj (zərd) - sarı

(Y >

C-L^-2 °j^-j^jjjl üf»

btljj cbxjA jl <_£İjləS

ğ.'j> ğhjj (zərrinçerağ) - günəş

(v ,r.. )^ıja. jjj>

j j (zərd gəştən) - saralmaq, solmaq
jj dui£ JS

(Y Y

J

j aS

(JıL

(zərdoşt) - Zərdüşt (zərdüştilərin peyğəmbərinin adı)

ü-^jj

Aj-

j»Cku jyjj (zərrinsetam) - qızıl yüyənli

(VA J • ‘f )j»b> «ab>JJ <5tl> Jjla jjjjL

^LLuj

‘CaÄ

^)L-ı

ĞwjJ (zərrinsotun) -qızıl sütunlu

(vr v. ə)jjjo&jS oiuj

eJjjjj (zərdoşti) - sif. zərdüşt

rc5jjj

j j gJ*

H

j

jjLaj

üi*j ü' jJ

jt£j

üw (zərrinkəmər) - qızıl kəmərli
( V F Y A • )jx£ jjjj IjbjiS jjjLao

(zərdi) - sarılıq

(r • • J v' )jf>jfr^»a j

jLiäjj (zərəfşan) - qızıl səpən

'jjjj aLjJ (zərrinetəxt) - qızıl taxt
JAjULi

Jİo-Uj

JJ jj

QİSjj ^jJJjbba

Jjj (zərgər) - zərgər

(‘r b , Y" W^-t-xj <jjjjj olSji. AjjSLiL
4-ujJ (zərrinetəşt) - qızıl teşt

o^jj (zərkəş) -qızılla işlənmiş

> ‘j-

J

uw

(Yf _) clr)jljijl JUj AjjjjjbjjG

Jjj (zərğ) - kələk, hiylə

pA

j^j öij J

j-yjj (zərrine) -sif. qızıl.

AY)jLİajJj*Jİ jljlJajıS.

( f V ^V* d

jejj^U l?j^

j^-i üijJ (zərrinneqar) - qızılla işlənmiş

jj (zərdi gereftən) - saralmaq, solmaq

(1 Y

jj

j* ^J'

c> U ba

(Y > J) )cjjjj£ jjUj ebaljc. >,..5lAj

e'ı.:;f» <yjJ

Ajjjj (zərrinekəfş) - qızıl ayaqqabılı, Firidun

^jj- ajİ> *j-

(? • ,(j»aJ.\>

jİäS Ajjjj jjƏJj2əJjl Aj

Mj (zele) - pay

A$ijJ (zərivənd) - Zərivənd, Mazandəran cəngavərinin adı.
(Y V f

Y • )3jj o jljjj jJ J j j-5Jj

jjj£ <1j (Zele kərdən) - pay saxlamaq

AjS-ijjjjj jjj£ JjşjI

(zeşt) - çirkin

(tY> ,T5)Əjjä. enajl^ıl^il^ljla. a£

(»L»J (zemam) - nəfs

(t Y , A • jjjjjjj—A A_zxjl jljj ^jäj

ı “ *."j . >< ı ^Aj^jjj A-öA AjjjSjj^.

ü^jil jə> ?Uj (zemam-e xod-ra gereftən) - öz nəfsini saxlamaq

• d)l_5j»jjjijjjjj, jiüji £jjjs.

lMj

öU^J (zəfəran) - zəfəran

(f?

(zəman) - zaman, vaxt
(,'f)uM“'j j*?j' <j3

1 Vj əj jjji .jjj jl jie- j jj^. aS

h.<

jj j^«j cSAij3' lA“-

j'-»A

cMj (zəman) - vaxt-əcəl

cSli. <ij^ jl jäo j (zəfəranqunexak) - zəfəran rəngli torpaq
(Y . Y"? ♦ j<_£lj oAüIjJja ı

ftsj yäjSljjjjjj j J^-J,

(Al ^Tf^tuƏJjS jjj J^a-jl (3JÜÜ

(jjj cuij (zeştruy) - kifir, eybəcər

(^1

jj£ Aİj jEjjJ ^jjlj^J

)Y

jjA. AüjS jljäc. j jjSüJj^j

)A

^jSL>S<—£-1jI ö-0

J

üMj (zəman xastən) - möhlət istəmək, vaxt istəmək

JlSj (zokal) - kömür
ı_5Ljj <1Y jjji cJlSj jjS-ZİAj

ğMJ

(zəman) - aman, macal

jAjS. JlSj (zokal kərdən) - kömürə çevirmək

(?)

( ? ? Y 1 1 j(JlSjJjjjijjj jSjjjjJ^J

jü*JtS jl»J (zəmantazaman) - getdikcə, anbaan

^jjJj^ ^jjjijS

j LSh^JJ2

(t • j r ?)oj£ jjIaaJIS <1jljjljo.

£-Ljj Ajİ jA (_jJİ jjjljjş.

() ) “t ?t) jı—ıjj jjjj (jjjjjljjlu Jj

öA1 ğA3'j3

l"ı..A5

(VT ,Y A • ) jj—j jjj (_yJ a jjjJSj (JxJjjA

bər tağ-e nilufəri səmən rixtən-e zolf-e şəb) - gecənin zülfunın

j-ıAijA j (zomorrod şodən) - yaşıllaşmaq

ənbər halqalardan nilufər tağa səmən səpməsi, gecənin düşməsi.

(?t J? Yy j jjjj j-jl oƏjjjjxıj

(zolfeyn) - iki hörük
(V)

?V)(jjj£jjS jx jjlj jjjjjjdjj

.J-j Jäjj A5jjj

4>»J (zomorrod) -zümrüd

<_jj L-idj jüjj jAxj jjäjlu jlLjj jjiiccAiLs.jl (əz-həlğe-ye ənbəri

() f . , Y 1 A)<J jäjljj jlkJJ jjjj jjuj

jjjjjjljƏä jLajlj jLoj

ASaiUj (zəmani ke) - zaman bildirən qeyri-müstəqil cümlə üzvü

t-İIJ (zotf) - saç, zülf

) J-?

jIj

4-^J (zəmane) -zaman, dövran
(Y? ,Y ?^l jj (JjL jtzjjAj 4jLoj

‘rijlj (zelzele) - zəlzələ

(Y • ,

jLojXİlj £■ jji. jİAjSjl jS

(Y <S , W ? ) jj (jiıjkjl (jlLü I-j (jijjc.

uVj (zolal) - duru

(f

?)jLoSaj jljjj jjS ^jAİ jAj

j Jjjc- e-üKjl ı_uİ ı—iljja.

<-5jj jj

(jl^jJjj jjsj

jlXjjjaj (zomorrodneqar) - zümrüdlə bəzənmiş
(Vf JA JjIjaLİ ejjJjJjl oJjxijj

jLL-jjj (zemestan) - qış

jl^jjjxj jjjj çIj JJ

(V ,

jlgjjJj Cj3j Jjjj JÜ^j

»Jj_jJjjİjj

(1 T

(zəmin) sözünün qısa forması. Yer, torpaq

<s*j (zəmi) -

(t V j1 )cLu_uajI Cı j5J«.jJİ jjj

Pf?

Ciuoajj jJuJjJ <£

)^JjjJjİjI ü^JİJİja.

qj3 j

Jəj ıj?>Jj? (bər zəmin zədən) - yerə səpmək

Ö!4; lSJ+İ cjAJm

(Y V

, Y ? t) Jj-jJJJJja.JJ 45Lxu fjJ

jjI^jj^

LT^'jäl J?'J jta-'i

JjmJjj (bər zəmin sər nəhadən) - yerə baş qoymaq,

jjjjl

JjJjj

4La-> jj-4 43

f•

(AV

süpürmək, səcdə etmək.
diSjj ı_£jLü Ij

(^IjjJjjJ

Jjj

səcdə etmək

_£ JJİ j jax>j (zəmin-ra be-tarək roftən) - torpağı başı ilə

(AT ^TT 1 )dısS oLiLjjjl <£ ^jAjj

ji*jja (bər zəmin avərdən) - yerə salmaq

(fl /^(JjjİJ^j^jjJü^

^jji Jj-Jjj jlLuİJj^

üJj^ <5-^1 jj °j^lj ühj (zəmin-ra be-cehre zərəndud kərdən) —

jjl^j jx«jjj (dər zəmin nəhadən) - torpağa basırmaq

təzim etmək, üzünü yerə sürtmək

(111 ,TYdpuj j;-a jjjAİjjjj (Jaäjl jj

,1*1 V)jjS JjJjljj oj jx«J

JjSjjBjjjcöj

(_ıL>

ümJ

jldal jj jİjjJJ Ij jjaJ

JxJjjSj c_J*j (jlxxJ jjSJ

jjjS jijj djäL jJjlj

üh>J

(zəmin) - yer üzü, dünya

(Y V ,1* • d)duİJjjJ jj <_5JİjjlfcjJ

(TTY- ,Y VT^jjjj JU oJjjjj jUj-j

(."'>.17.,

J±äjJİjISjjjijjjäj£jş.

Jjjj

(dv
jjjji

(<5-aS)a<dJ (jwjjl (əz-zəmin toxme-ye(kəsi) pərdaxtən) -

kökünü yer üzündən kəsmək

lsLjjjJ

alSjj£ çiiC- Jj-j

j (zəmin-e əcəm zir-e pay avərdən) - İran

•ijj' csLjJi j

jy»jj?

jlo »j$j

'jl cjdljjljS

jxojL (ba-zəmin pəst şodən) - yerlə bərabər olmaq,

əjj

J

j (zəminbərzəmin) - bütün yer üzü

(İYİ , T1 • )jSjjjjJjjj Jj-jjj Jj-J

qiymətləndirmək, göylərə qaldırmaq
(11 , T1 • )jjL j^_> ^iı»JJIjjLaıj

t-'.J

/xj

jaS ^jjjJI (jJhjdjjjä, <Jj

j j^j .jjajjl (əz-zəmin be-çərx rəsandən) - yüksək

yerə yıxılmaq

j

torpağına qədəm qoymaq.

(tYY ,1 AV)(jjj>jL<>f<aÄjJI jjJləjjj

jjj;

fujJy-^J J»-2

J^°j (zəmin-e əcəm) - İran

günəşin batması

jJLjj

ıdJjjjJ u-ijkjl J Jxoj

cw-j (zəmin) - şahlıq, dövlət

ü^jj'jJj*.^ üHjj' (əz-zəmin qouhər bər avərdən-e qav) -

(dd ,AY)jx4Sjl

jJJ aS

(zəmin) - yol

(zəmin-ra əz ləb yaqutpuş kərdən) -

danışmaq, sözə başlamaq, yer üzünü yaqutla örtmək

HA

(1 İd , Y1 ? )jxajl jLlj jl j jaSJa

j? c^lj ö^j (zəmin-ra bix bər oftad) - yer məhvərindən çıxdı
(A 1,^1

A^~ J?

^Ju jSJjj dıijjS dıäj 4-jjjz^.

(T f V • V)^Jk. uj9İ JxajjjjS dıäuj

j"J (zəmin) -yer, torpaq
(V ,r)uSİk^JJ1 S^J-^'J J^J

1*’llll| Jj-ajLlJ^J

jjljäl Jj-Jjj (bər zəmin oftadən) -yerə düşmək, sınmaq

(bər zəmi uftadən) - yerə düşmək (solmaq)

ĞP^jI

1 A)Jaj '—LuıJjl J^SJjjSj.lJ Jf ə

aiş.

UH? L?l J*-^*j

J^j (zəminbus) - təzim

(Y V YAT)(jujS.jJ3jI

jjjj

Jj-jjbjja

(jiy JjjIj <—ijjJİJ Jj^1 J

o*Ji

ömJ

(?V jf^jiiu fAjjjjj (^l&jc-j

(zəminbus) - səcdə edən

(^ / A A )jlaJ

jJAj

jbuJjjAjA

jl <jjjj j)JAj

jJjjA

aJ^j (zənbure) - silah növü, dəmir ox
(Y Vf ;Y~ VT'y'.u.A (JJJJ jsA j jÄjj (»Ä jjlijjş.

A-ut& ü**j (zəminbuse) - təzim
ÖP'a <^jj

qax> j

(zəminbuse dadən) - təzim etmək

jj^jj jj^j (zəmin busidən) - yeri öpmək, təzim etmək

cs^-m-ü

jjj

atı-i t**>/-j>

(V . _(Vf’)tjajj Aj jVlj_J zA jLİAjSjjj
jaşJJ

jj^ jijtst^ oL*i ^j-a

AjS <_s jLjjjlj a£ ^jjjS

ijljjl jA

(zəncir) - zəncir

zəncirlə bağlamaq
( I Y' t X? jj JJJ JU JJJJJJ.ljAjjŞ

JA ühj (zəminxiz) - məhsul, torpağın neməti

cuaj

jSjjjjcXija

ji jS

jiaj

jjjjjl J 'J^AoLa jt-ftA

j^jj'j^'j^jjjAjjz (dər zir-e zəncir əsir avərdən) - zəncirləmək,

əsir almaq

ö^j (zəmindərzəmin) -ölkəbəölkə
(n f j

ejj

('f Y •

jjj j^j

* )jU öljj jjjjxaa j ÖİjAjJJ
jaşöj

0 JAAJ (zəminlərze) - zəlzələ
(AV j Vt^^-Jjj ojSjAjljäl ajjtjjAj

j’-^A

(JJj£

Jjxal (^Jİ j'-jj-İ

jjjjj a.

(zəncir boridən) - hirslənmək, zəncir çeynəmək

(Y'Y* jA Y )jA jlj2a jjAjjAjjaİA

jAjJC- J

ü- ö'jAjjA

(zəncirmuy) - zəncir hörüklü

0jjAaj jjjji Ajn (nəbərd avərdən-e zəminlərze) - zəlzələ baş

('f' V , Y • Y )j JJ Ajjjjj (jaSjS duaijjJ

vermək
(VV , Y

A^Ajİjj

üjjj

^tj 0 Jj?ja jJjijji.

ÇÄJ (zənəx) - çənə

Jjj jl ' ı oJjjjA aS Aj ji jj

(Y Y A ?Y Yjjjj jlx3İ oJjj ^J c-SLaAİ AS

■üj (zənd) - Avestanın şərhi
(Y • , Y AX)Aj1j j ja-> jj

J J ji (an zən) - Nüşabə nəzərdə tutulur
(Af ,Y AA)jjja

Ajaj j j ji AS I^laAja jajj

jj—SJÄ jüjJJ jb j

(Y ‘r t ,Y ‘r A^^jj cIl-jJ AjjjŞ jljS. oAjjäljj

jS jij jj jlcojlijjj

(t A Y" • Yjlj CjAj jjjju JjLa-Z jljjj
^ij^Jljj (zendansəray) - zindan

(Y YV ’YA •^oLj.jj )jJ AjLa jj^Ajj (_5-aA

(zən-o-bəcce) - arvad-uşaq

(Y"Y _Y"t'f^Aİşj jİAÄjjjijl A-Ş.<j jj

AaLjxj oAj CLiaAAj təjjl j>a

uuL^j.Şl 0 xi *l*ı's

ü'Ajj (zendan) - zindan

jj^JA öj> j' (an zən-e nəğzquy) - İncə kəlamlı o qadın (Nüşabə )

(zənbur) - arı

AjSu^I U-JX-1C- J ö-iV-J

(YYY ,YYYjAik£jl

jj (zən) - qadın

öj

q-Ijj CıZjj öJjäjj

jAjjSjjjüjjjjja (dər zir-e zəncir kəşidən) - zəncirləmək,

(AY" , I Y Y”)Aj£ (_£ jLaj jLıjS (_gl 7, y-aj

ö^Jja

ajjıijj CjjJİ ja

(d ,Y ♦ )»■'>..ıj (jij »Aja Ujj&Ajjşj jj

(zəmincay) - yer

(va

C'uafr jjj£jA

6AJ^j (zəncide) - incimiş, yorulmuş

CLjSjSjj jjjälAİ- Aaajj jjAj

(V Y • ?Y V Y ^CığxZı jİAjAjjZı jl oƏjLajjA

( y ? ı ?rf'ö)jxaj

jjjjjjjjjjjjş. j^Lua

cjÄ'ajJ

(zendani) - əsir

(ff Y

)<“J2

<_Jaajj jijjiAjjj

öLİ

(jljljj jj

(VI ,Y Y . )Jjjxj (jljjjl

(zendbaf) - bülbül

(Y Y Y Y 1 y öl' '1 1

ı_Üjjjj AjIxİ ^ÇSj

xjI i>-o oJj jj

jjj Jjjj ^113 UjL jlJjS. j

Jjj j

ü£ aüj (zendekon) - yaşadan, allah

(/jtLjj (zendeqani) - həyat
(i

cPjj

dıj (zənseyər) - qadın təbiətli

-^bai ^KjjjjJxİ

,Y Y)jjLü (j-ilja. jj^- jbwj^ üAfr*’

^J (zəng) - zəng

JA j ^jjtijajl jt£jjA

(IV Y- “t ‘l^JAJ ^jLSjjjjjjljjtgJi.

P> /Vl^jju^J jjş.jjäljjjjijjjj

jS ^IİXİJ (zendeqanikon) - yaşama, həyat sürmə

(Y d J 1 • )jjj

(juj£ jj jl_j jj *" "j <

(YYY J * * )jXjJ jj\ n>j ^SjJjlj^jjjk.

(zendegi) - həyat

(ö ?Y • ^AjsIj ^Sjj j 4 <1.

ajb’ü

jjl^^

(YYY

u-£jj o $£jlXal öIxwj

j

<S

^J (zəng) - zınqırov

^_il öJİiLaj ^LqAİjİAzk.

öjjj L_Soj

jjx

‘-S-Ü (zəng) - jl/jj sözünün qısa forması. Zəngibar

i3^

(zende) - canlı, diri

0

(JJJJC. ji ^jjl ^JJ obi Jj

jjjbiş. Jkjj (zəng conbandən) -zəng çalmaq

jə.

2ja

j jS (jləjjj

3

(5 A Y 5 Y *r )

j (zendeqani dadən) - həyat vermək

jəb

fAc. (jl^jjljjjj

/jjJ; ojjj (zende şodən) - dirilmək
Ç Y V" Y ) ^öl5Li_u-a jJJjG

öISLj-LoI jJ

öJj j

CjjL*-wi zcx^ojzx

(VV ,dY)lj jljjjlj el5j^ Ijbj

_;jjS ojjj (zende kərdən) - diriltmək
ılu^jSLj 4S ^-jIa jjJ jl (j^j

( Y Y f V^jjjz*. jji0Jj j
jəs j

(V1! _ Y Y Jjjj^. Jİ jj jl Cj_İ£ ojj j jjJ> j

1J

j GKJJ-1 j^j^jJ

^J (zəng) - pas

(İY- J Y

(zende gəştən) - canlanmaq, dirilmək

j jjj Ajjljjj

j <S

obj OİA

jij' l5'

jjüäl c3bj (zəng oftadən) - pas düşmək, paslanmaq

Jjj ojj

(Y • 1 JV)c_5Ljj jjäl j>x>jS (J Ajjjİ jx>

o-Jj (zende) - döyüşkən
(Y Y J Y ‘t^cjjjSjüj jl^jj Ja

t-Qj (zəng) - həbəş, zənci

J'1

Cjjjla

<-£-jJ (zəng) - kimyavi maddə (Cam)

jY

(YY V . r)jjg Ajjjijl u£jj JİJl) -ubj

Jjj ajjj (zendepil) - filgüclü

(1 • Y ^V Y V(Jjjjjjjjjbb ajLıSjl

Jjj aAjJ

r^

j^jJ (zənqar) - pas

jb »jjj (zendedar) - yaradılan, canlanan

( ^ . Y Y (j£ ajjSI jj jjjjjjj5Lil^=>.

jS oAjJ jb^J jb oüj jjxj

jjjS jb oüj (zendedar kərdən) - canlandırmaq, həyat vermək
(j Y YYJ^jS (jjjl^jbjj jJ-ajJjS j
jjj

jS (Jjjb »ıjj (jjj^- (_?əjjj

sijj (zenderud) - İsfahanda axan çay adıdır.

üjj>äj15J j

(zəngar xordən) - paslanmaq

(YY“t ,^)jj£jjjjj jijJjjjj
jLjj ajjjİ jl jl^jj (zənqar əz aine şostən) - ürəkdən kini təmizləmək

( Y Y J 1Y)dbjAj Ajjjijl jLSbjjj j£ <_ılia

Jh uAü (zəngivəş) - zəncisifət

jjSjlXjj (zənqarqun) - qara
(İ J • ?)jji. (jljjJ oJjJjl OİJjjjj

JjSjlSİ-1jjjl ^^jJaİ jj

(T d ? Y V)jj—ijjdj jl j^ j ji jlj°- '■»;

A?j ‘GlXjj (zənqanerud) - çay adıdır.

jj

^jijjjjj^-jij

jjj Ajl^-ıjjəxl jj

(Y*YZY ^V'V) 6V>4>jAyjS.jjjjİJİj »əjjj
jM-İJ

i—Stjjjjjljxljl j

(zenhar) - aman, nicat

«üUjjä

J-ğjj

j (jjj (»a (jLxSJj

jU ji.jlgaj (zenhar xastən) - kömək istəmək, dad istəmək

jjji Jtij (zəngxord) - paslanmış

(IV , Y Y r)t.-1,.,ijS.jL jl-$-> öLa ç^jjtj

jjj; j jj<

CP1-1jVj (zenhar dadən) - Aman vermək, azad etmək

j (zəngxord şodən) - paslanmaq

(irv ,r" • rəjjs Ajjji jl i_s_jj jljj ^Jjj

yjji. '-k-j ö-° jt-> ^ajjjI

(? ? Y Y • )JUİjt^Jj JİJ AjA. jutuaılij

(Vy 1 1 y ~,T. A ıı4 jl jlC ijj jA

Clıurvjdl j AjxÄj ^öJİjljj

jjlj

qəhrəmanı

etmək, kömək etmək.

(^

j ^liijj j j~.

jljixji (jijjiıjl«-> j? (be-zenhar-e xiş ostovari dadən) - rəhm

, Y Y V)jIj (JİjjiSCuj j jtjSjjLä.j

(V J , Y YV^Jjz^ öJaJjj ojA j Jjj P-1 *İ&

jij jjjjIjjxjI jjjjjS.jl^jjj

j (zenharxar gəştən) -əhdini pozmaq, boyun qaçırmaq
(VI

cA<j (zəngi) ~ paslı
(IV Y r)<^_>jjjj aäuİjjj ^5dj a£

t_5jj CjİA C-OjjJ (jjjl (_$! jjji

j^jjjj Jjjl jJ J*i a£

(dY

jJjjJ

jjjk-ijjjj a£

j

(Y Y ? , S Y )Jljjl»jjjjjlS (.''iıajSLifrj

jjtjj'iLj jjj jl

jj

jjJ

u-SLlxjj CXjIjI jj

(Jtjjk j»Ajj> jjS.Iajjl JjI aS

(zud) - tez, cəld

(Yr J . A)jjjjjjjjljjjijj

(zəngikoşi) - zənci qırğını
(Y A A /i Y)gujjh)j ojjj o .tŞ (^jS-ijj

^Gj jjLjaj (^LijıjlS

JUJ (zəval) - zaval, müsibət

(zəngikoş) -zənci öldürən, zənci qatili
j^-ij jy>—AjZə jj^. aS

(J_^äİa

(dA , > rr)^)jijİM>jä jja. Jtjjl^jjja.

uuİj*j

jt^jjj

c5 A6-Ü (zenhari) - yazıq, məzlum.

^J^J ö'əj

(zəngisereşt) - zəncisifət( vəhşi, qəddar)

(Y Y f" j Y əy'.jjj

Y )jljijlÄ_ij 4İäS jl Jj yLİSJ
(zenharxahi) - yalvarış, kömək

jg>j lA*J (zəngizəban) - zənci dili

(Y . r

J-1 -b-‘ ü_Wj

j'>Äjt$jj (zenharxar) - əhdi pozan

(zəngi) - zənci

cäuju. lA’J

j'uİjl£ (JjA uJJJj ı a A n

(1 • A , Y Y f)j»jU (jXjj.a-v.ıiSö4

jl jjLicAİij (zənge-ye şavoran) - Şavoran oğlu Zənge, İranın mifik

( Y /Y

ı“uJjl jl^jjjətjäl (JjjIjj

jjjjj jÇj jj (be-zenhar dər amədən) -yalvarmaq, kömək istəmək.

A^ij (zəngc) - xüs. ad. Zənge

(YA j fd)jljji

j j^

(YYf /YT^jjİJ jljİJjij^jjj

(zəngbar) - Zəngibar
( ? • .A T ) _Aj lsOJJ

4-lji-a JIäLuj

(zənənde) - ox atan

jə-j jj ojj <sllsjj (be-zənqanerud dər amədən) - məğlub olmaq
(0 ö j Y * ^ijjıu

■Yä«j i^-3j

AjJ (zud) -tezliklə

jj

JJj

J

j&JJl

(FƏ _Y Fd) jjjjjjjjlklüJİ Jjjä

jj3

ASIjLjJjj ^IÜojƏ a£

<JjjJ (zorəğ) - işıq saçağı

ÄP^j’ Ujj (Jjjj (zourəğ bər ab əfkəndən) - suya işıq salmaq

JAjjJ (zudxiz) - sif., cəld, çevik

(AV jYFQjjj^jj^tj Jjj aS£

(AY J A>)<_>!jj (Jjjj aJjSjljäjİjjjj,

•*_>*>?

JAGj ö

•b^-GJ (zudgərd) - sürətlə fırlanan

(Jjjj (zourəğkəş) - qayıqçı, yədəkçi

(m ,FY • )-

(Y Y V ,FFF)jjİjj (JjjjA&aljj JjkLuJ

jjjASjlaä.

AİLLjjjJjb

(r. ?f y r)jjj ojj_jijj jisjj t_$jjLu

lS-^jjj

jjj ojjji jj ^Sjj cjtj jUa

jjj (zur tohi kərdən) - gücünü almaq
jülic. jLj

jjj

jji

ushJj “djj jjJxAj-lljS

(Y • f jTApjjn (jljjjıjl j (jtjc-a^jjj

e/Ajjj lSj>1

(Y”A Y F Y )jjj Aj jjSjjS jl jA jjä^j

JJJP-J^ <-U>JJ A$

jjS.

jiLjjjj

əa jja

Cj5j a£ ^jaJıjjj jjj

aS

Əjj ojlA jjl jL AjjjS jA...

(dər-e zohd bər duxtən) - zahidlikdən uzaqlaşmaq

(d? VF)jjS.jjäl ^j.äj j ja»l jjjj

(jüjjjjaA jja jxjljj

jAj (zəhr) - zəhər

(dY jY )<_jüäi jş. jjSjja (j j4-n AS

jjj (zur) - döyış

(V 1 ,F AF )jjj cüijl j Jjj (jjjä ^aSSG

jjj

j (zohd) -zöhd

jjj (zur) - güclü
(V V J 'r cl)jjJ jj! jlaSİ j Jjjj

(zurməndi) - güc, güclülük

»JlAJ (zehazeh) - alqış, tərif

LP>jjj (zur kərdən) - müqavimət göstərmək, həmlə etmək
(F Y , Y Y •

^Ja (jul £ jä (jAL-ıGS

(Y ÖY“ ,Y “H )(_s jşüc. jl A_=, (jaiajjjj' Aa.

ÜPjj' j3jjj (zur dər avərdən) - qüvvət vermək

(Y • ,F£F)jjj oajS

<_ıLiäl (JS Jjjj aS

■^jjJ (zurmənd) - güclü

jjj (zur) -güc, qüvvə

J- >S.

(-jlSäi aiL (jjS. {14İŞ.J (jj^jj

JJ^ CjäjjjəjSlsI j-jij Qjjä

l_>ISjA jja.jjxjjja

^jl AS

jjjJS jSjA j (zəhr nuşidən) - zəhər içmək, əzab çəkmək, çətin

yol keçmək

jüojijjj (zurazmay) - döyüşlərdə sınanmış

QAV .FYF^L^jS^jjAjjj-toUjİj
CPjjä- j* j (zəhr xordən) - zəhər içmək, zəhərlənmək

jJkujj (zurbazu) - qolu güclü

(Y • 0 j 1 A) ja jj £jj jjj jjk j! (jxuljja*j

(VF ,YFd)ajPS Ojf? Jjhjl j
p^jjJ

lPj^' j^J

(zurdəst) - güclü

(Y
j'-Mj^J

(Jjjj (zourəğ) -qayıq (Günəş)

ı_ ıtSai ji£ <Jjjj (jP&-®'j? (Jjjj ‘tj' j? J^.1—*j (ze-sahel bər ab zourəğ bər

əfkəndən-e zourəğkəş-e aftab) - Günəşin çıxması.

(Y Y V _Y" f T)(_jİjj (Jjjjaj^aljj J^.Ljj

c_>lSii

jj£

(Jjjj a£ a£jj>-j

j^j uJtjj ÜPjjkj japSjjj

(zəhrabcuş) - zəhərli

Y ? ’Y V ),jj jƏ _j jäj jl ASLjA jj3 JjLojj

qjji-ji jA j

(zəhrabdar) - zəhərli, zəhər çəkilmiş
(Y VF ^F Y V j jljjlj jljj djjjı. (_g.ıjlajljA j

h'j^J

(zəhrabxord) - zəhərlənmiş

(FF ,YFF)jjjS. u-jIja j <_>İ Jj^. £jjjl

äjj

£JJ ^J (.jiüaj

bjbj (ziyarət) -ziyarət

-üi-jAj (zəhrxənd) - zəhərli gülüş, acı gülüş

(Y f . )Ajx£ bıjbj J <—1JC >_5LLujjj5bj jjäj

(Y > y0jj^x*ı9İ 4S.

‘düjbj (ziyarətgəh) - ziyarətgah

(zəhrdar) - zəhərli
P f , 1 • \j jb jA ; jja, jdj jjj CJ3 u

(V ,) T)<_siä, jijljb £jl cLwxS Jj

J-jAj

jbj (ziyan) - təhlükə

<?! (zəhre) - cəsarət
(V,^)jJ

(1 “rT ;Y ‘r «)jbjjljüäjI jljj! ^bj

ji fOjjl A5bhc> jä jl jS

ja. jbj JjLİ£

)bj fJ jjl Aİjjb ojä jl jS

Jij

() •

jj AS) j <2; jtİAj

('f

jjjjj oja j (zəhre dəridən) - bağrı yarılmaq, qorxmaq

t> jä jjjjjJl jJbb jajj

(Ö? j V‘lyjlj Aıa-iAJ ajA j JjjJj

“Ab

(_jbjjjjj jjjj

jb^.

(^ *

(zəhreşekaf) - bağrı yaran, ürək salan, qorxunc

jLb ı" ıA1j jbjj a5Jİ jj

jbj (ziyan daştən) - ziyan olmaq, eybi olmaq
oLi <_5LLajj a£ jjljj

(D

u* j (zəhi) - yaşasın, var olsun

) 'Qjbjl J jj-“j Ojjbjj ^çÄIaJ

jbjlj f'Ajixa jjjlj jj^Äj

chj (ziyan rəsidən) -ziyan çatmaq

(> Y j 5 Y )jijjäjä j^J jä OJjJ ^ä j

jjji AjljJ, əl c

jsləjjjl

(JÄ j (zəhi) - yay

0 YA’YHV^jJLşj (Jjj jljj

j^j

l$jbj Ij U (jjj jjjl

j->j£ jbj (ziyan kərdən) - ziyan vurmaq, xələl gətirmək

r. )eujj ^Ljjjİjjsi

(Y’Y'A ,^'f'Yjjjbj jxS jbj ubjÄjl jljj

(^ä j (zəhi) - uzaq olsun

4jij (zib) - gözəllik

j ^j^

jj' J>* u'^b <y'^a ü*3?-

csj (zi) - canlı
(df

jjlj j IjjjJäSjj 1^.13 jll^>

jjjbuj jbj (ziyan rəsandən) -ziyan yetirmək

ə jA

(dV ,?V)jjIjjJJj (ba

'Qjbj .XoUil j jbj'Jj j£

Jjj oJ jl (Jj ojA jjl

(VY _Y j 1 )jjj oJ jäjI jj»J*^a (JjjjlAja.

(Ybv

jUojjijj a£ j-JLäj

jAjjl jbj (ziyan avərdən) - ziyan gətirmək

jjjj Jə OjA jjl (əz-zohre del bordən) - Zöhrəni əfsunlamaq

bJ f * V 5

JA)(_sjbal jbj Ij Jjb ^"jjj-

(Y • Y j AV) jbj (jjbj (jjjbji (bb>ja.

»j* j (zohre) - Zöhrə ulduzu

ojäJ

jlbjbjlj jlS JjJ Abjja,

jxol jbj (ziyan amədən) -ziyan gəlmək, zərər gəlmək

(jxi <_>! (ab şodən-e zəhre-ye çeşm) - gözü qamaşmaq

(V • V , Y V Y ^<_ıl ojA j Ij o Uin

uib-b

j “t A)jbjjjj^jbjl JjlJjjA

jjiSLäl jb j (ziyan əfkəndən) - ziyan vurmaq, zərər yetirmək

oj^j (zəhre) - öd kisəsi, bağr

soja j

jbS (=“jıjj jlAlb jjji jJ

jbj (ziyan) - zərər, ziyan

jjjj o j* j (zəhre budən) - cəsarətli olmaq

(J A ,'

‘-bb jljİJ (Jol A^Jjbj

jj jl j& ,"ıj jaJjjl jS

‘Tyj (zib) - bəzək, yaraşıq

bA^gjÄ jjxjjbJjlJj Aj jjjS

p

cbJbj (ziyadət) - çox

(Y . ,Jf)jj!$J j ^jI j^jÜj JJj«y

() f , Y f 1 ) jx jl jljjjjjl <_jj jab a£

b)ı">~>j(—yjj(_jj>b jjjiji a£

^yj (zib) - daş-qaş
(5 J3

j bıJbj

ıU

jij£Jjl bjjjljj

() 1 . ,Y ) Y)ujjjjjjjl (AU

<_UjjjJ jljl—ÄjMl A—JJX

-'j'ji

jiji (be-zir amədən) - aşağı düşmək

( Y Y 1 5 Y d Y j JJjjAji (jJJJ 4İ— (jxxj

4Jij (zib) - tələ yemi
ja'a L_uj (zib dadən) - aldatmaq, şirnikdirmək

jJjj'Aji (be-zir avərdən) - yerə tökmək

x jj ÖJJ-“J AjLi-lAJ

(IV. jYdA)t5AJ(ajjjä jlijjjjJäjj

( Y Y , Y Y f) jjjjjji jijk» <_ffjjxxl Jjjjx

jxj jlu j A^ ij— Jj-Jİ^j

jx j Z'jj a£

(Y*Ə Jr Y ) jixıj

0'

Juij-Luj (zibasereşt) - gözəltəbiətii, xoşxasiyyətli
(Y Y r V ‘r d)jl?J (jjjjjJ

JA “Aijäja.

A. jl

aj;

ja Vfi

jja, aS ^yjliSlslaLaS

ÜA'A ji Caja jbixxi j (ze-aseman bər zəmin be-zir amədən) -

ilxı (jljj» Aj— ^5-^4

göydən yerə düşmək

(YP , YP Y )jjaj jl jjl ı_5tL>jl jj$j ^5—j

■Jjjj (zibəd) - yaraşıq

(JjlSlj (_jx/~.ı-<jj—

^ŞKC- jljj—jkJİJJJjl JX>

jjj

Ajälj <jjjj jl A’—Lu

1.7,1

Äüj ‘Al (JT^J j

^y)^jj ıji -^j 'A*

__sl jj

( Y Y Y H Y^aiä (Sjjl jj

Jl Jjl dıäjj^

ajjjjjl j AjL—jj ^jil xıı

(Y Y ,Y <ÄY)ajjS j jxxjjj jb£ t —\.Zİ

jjj —Sjluj oabljjjjj ı .1—

Ajj' Ajjjj (zir-e bənd avərdən) - kəməndə salmaq, kəndirə

cr^yj (zibəndegi) - gözəllik
(A » f ?V A

<£

Ai jj AJ Ji J6

keçirmək
(rY ,YdY)?Jjiajjjjj Cj

ä>4yj (zibənde) - gözəl, yaraşıqlı
aAİJj jä

4P “Aəjjjj^ j' Ji AA-1

J (Jİjj (1A jjjjjjş.

Jj—* jAjJ “jjbjj AÜ'A

?jj’ aä jjjJ A

jJjj’j-iAijij (zir-e bənd dər avərdən) -əsir almaq, tora salmaq
(Y Y , Y P Y)aij jjjl jltlajs a jjIjJ

(zeyt) - yağ
(Y VY ,YYY)Cj..ıı>> jjjj

(Jjjjä (jjjjj

■iji^ c j?-ji j (zir-çərx-e kəbud) - yer üzündə, göy çarxın altında

(zibəği) - civə kimi parlaq

a Av 11 j4 Q

jjjj

Ai jjj (zir-e bənd) - əsarətdə, əsarət altında

Ajälj jaj (zibəğ-e tafte) - parlaq şərab
(1 .'til )Ajalj Jxsc- <_5 jlS

jJ-ojjJ jlo-ij jx»ı

(zir) - alt(ında)
(Y • , Y P)(jjc jjjjjajAjjjSbji, (jJotlxj

JüJ (zibəğ) - civə

5

' )Jiji' J j' £ jjj^j'

(Y Y ,Y • d)jjJj (jbLu (_jIa j— ajjijj

ö^ij^j&> üi^- lS^İ

oA^j-Ljj a£

(Y Y Y , Y t tt)Ca244 jş. o-xjj A6?,ji

(V* A

jjj

j-ijj'j-ijij? (be-zir dər avərdən) - yerə salmaq, kəməndə salmaq

cAyj (zibai) - gözəllik

(1 A

jj2j jjjj

jJjj'Aji (be-zir avərdən) - altına almaq, ovlamaq

bjj (ziba) - gözəl

(Y Y , 1

JJ— (JşXj 4_jXJjjJjj

j£_^i jjj a—

jjjji i_sIj jjj (zir-e pay avərdən) - ayaq altına salmaq
(^ J^W^Jij'j öJÜilSjLU

Jij (zir) - aşağı
(YP , Y YP^jjJj juj juJAjj yı

jjj

Jj j

ja aS

j

A-4Ä

Ajj- (jb jjj (zir-e pay sepordən) - ayaq altına salmaq

(bLa (jxLlajj Aj

jjiäijjjj (be-zir oftadən) - qopub düşmək

(PP *Y1 Y)(jLjjJ ^jj—jlj jJjä j—

( YY ^VY^l'iJ, ... 11 11

JA JVjjjjj (zir-e pulad ğərğ) -silaha bürünmüş, polada bürünmüş

ÖJŞ- Yİ3İ JJ jj

CAjJ jj jLa (_stgäJJ Aj'lSj

(jLaJ lsAJ

(Y ?Y

Jjjjş. (j jljjjJjajjXsijj

T .)jjöjVjjjjj ^Uj^j

jl^ı cäAjjj (zir-e həft aseman) -yer üzündə , yeddi göyün altında
jUxui ı—ıİA jjjl j j^ii. jl$a.

C P )jl-J^JJ

j*ljjj (zir-e ahən nəhan) - silahlı, dəmir geyimli, silah

(AV f1 V) jl^ş. jja. Jj jAİj

,ji

j^j j'h'jJ j

j*->j

(İ* j 1 • )jxia.ljjl jxajjxjä. jjjj

jjjä-lj pr. Jjj a£Ij (_—

0 ■* ,r''ı‘').Aj £j^j'j’j'j?-İ-^j

j'jjjjja^jJJji-jljljj^

,X r)ajn5-JJ J? jja^İSjjjj

j iÄjüj1

Jjxil a^jjj (zirəkəndiş) - işgüzar, işbilən, iti ağıllı

JA2Sjjj (zirəkşenas) - təcrübəli, müdrik

(jjljA jxl jjjj JjjjA jl ji

JJJ AS

(JL* ajyj (zirəkməneş) - dərrakəli, ağıllı

(jjl JÄ Xal JJjj jxJJJA jl j'

cs^j^j (zirəki) - cəldlik, fərasət

( 1 Y V* .T" ‘i ♦ )otajjjjJ AjLuj jjaXjj ^y-aA

(Y

^■-ijij (zirdəst) -tabe, kölə
(V • j) jjSCjx ^JJ oj JTjjb Jjj

JJjJ jL»jäj J^Jjj j

J jjajjj jhj J-r-JJ Jj

jL a£

^XJ jl

JjA jjjjj Jİjj

jl (Jjl ] ı,Ji Lı.ı)

(XjJüS

lXİİJ

f.jijAj£ jS^j jjjjj

jJS jVb A$ Ajjj jjjj1 J^-

jjl$j JjjIjj jjj (zin bər əbreş nəhadən) - əbreş atı yəhərləmək
jljj QİJj'J? jij ÜİŞ-

jja. a£

jja. oLi jjl^j jijjijj jjj (zin bər əbreş nəhadən-e şah-e çin) -

(ı r ,At)

j£ijj ^jj Jü <_sdä

əı^j jijj'jj jij jjş- j'-d jj=>

jjl^j (»* j jj jjj (zin bər ədhəm nəhadən) - atlanmaq, ata minmək

J^-ijij (zirdəsti) - itaət
jjJ Jxajjjj (zirdəsti kərdən) - itaət etmək

(7V ,Yf d)əüS (^LuUjjjlj oLijSj

jjj (zin) - yəhər

günəşin çıxması

^-LyJ (zirdəst) - rəqib
?jijj jlu.ajjjj^

^jSLjIjjjıjl j .aj.Voj^j

(zistən) - yaşamaq, həyat sürmək

( 1 V Jf JJ Jjijj jjjj Jj aXdİ

^JJij (zirdəst) - kəniz, qadın, zövcə
(Y" Y ,Y 1 V)jl jIImJjjjjxj jj jj

(Jjijj1

(1*1 Y ö • ) >. X jU oXjjä ı'ıA jli a£

ea-Jjj j (zirdəst kərdən) - əsir etmək

(ö , Y A Y)gx_xjjj xSI j jyƏ

J . Y)(JjljjJj

(ƏY ’VYjjijaJ JajJ OJjji JaİAJ* j

cuajjj j (zirdəst şodən) - tabe olmaq

( 1 f j df )CujJjjjjJuı jtluJjj jb aS

Jİ jkA

CjJjİJl JaX'I aSjjj

(VÖ ,Y"Ö f )1jal i.tat jj jj jjj jala a-S jjj Aİ

jij (zir) -dib

(f 5YAY

-İİaJj

‘Ajij (zirək) - zirək, ağıllı, çoxbilən

( V ö , V ö T )jalXiS Jjjjjjj Jjj-o

Jij (zir) - aşağı (səs)

jjJ

(I I A 511) ıltı.ı Jj-- J a ıljjj

(ÖY” jr^-,/,1 > (jau jlSjJ j ‘CjjXİl jiA

Jij (zir) - tərəf

-laJ

jLi^

<-^jij (zirək) - tez, cəld

0

altında gizli.

jjj

(ÖY ,Y V t)jl jjjjXj Jaj cAX.JJİ

aiSS J^ajj j2İ jj jj>jj

j’jjij(zirzar) - nalə

dPjj'jjij (zirzar zədən) - nalə çəkmək

(YY-* Y" 1 )jjj <jƏjj oXıJjdj (^-oa.jj

jtgJ

jljj jJJJ^j <5JJ“1'-J*J

jxdjxii jj jj (be-zin əndər amədən) - ata minmək, minmək
(IYY /YT)jljj

j£jaxdjƏİİ jjjj

jljJ-^jJ j&j'jJİj u-jä

jxd jj jjjj (be-zin dər amədən) - səvar olmaq, minmək

(t *tV

JJ? Cjiijj o2j5Ls\ jj ^jjj;

V) Jjj (jy jı ö jijiial jl

V)ijiS jjjji (jÜ.jIäSJə£^j

?jjj jÜjjSJjİjjjjjjj

üə-bbjjj (zivər arastən) - bəzəmək

j-yt£ öi j jJ (dər zin kəşidən) - yəhərləmək
0r,

(\V / 'İ"<İ)yJ?JjJ* ubə L> j'jij' 'əi-A a£

İ1JS j£ jl eA>jjl us-“JJ ÜJ?

('l ; Y • )Aj—.1 jijj-- jjlc.1 jj > j 1

<jıljljjjjjÄ^u jja. ;^jZİ

jpjj'ja ö?jj (ze-zin dər avərdən) - atdan salmaq

jJjtjjsi jjj j (zivər əfruxtən) -bəzəmək

(Y'VY /TA)jjJj jİSjjiUİu -Sjij

(t A , 1 t) jjlAjjäljjjj ^SojljA jljj
lP,j

jij (zin) - minik

(VA ,YAY)jjjj$jjl 4-a. jcıL31Jfcij' ■*-*•

(^4j1 jjJi

ijjä.jl ^J jdlc.jl (jlj3

jjij (zivər dadən) - bəzəmək, bəzək vermək
I j ıjäjjujjjjj ılıjaä

(Y Y , A ^)’j ıl^ jl 1 4ıjäjjij-u

idıj (zinət) - zinət, bəzək

üə'-d jjjj (zivər nəhadən) - zərgərliyin əsasını qoymaq

jö-dij (zinsan) -cA“ j?' j1 -m qısa forması, belə

jJİ^j Ls-j'-kijjjj? j (zivər-e roşənai nəhadən) - işıqdan məhrum

(t d

♦ )JjIjjjL<ü jl-Mijjj <jjS jxxj

dy (j^jtıji ?

jü^j-tigj

jij (zin səbəb) -s-y" ji’ j' -in qısa forması, buna görə
(‘r Y j 1 1 )ıüjl jl ^)ı t _ n... jjj jP3*-

ıii£jj jLİc.Ij VjjjjjjÄa

(AY ,AY)ıl^. ^Uİjjjjjj jlj-?.

caüj

J-Wj (zivər-e tac-o-təxt) - tac-taxtın bəzəyi( İskəndərə

işarədir)

‘“jj^-yj (zingune) - <>£ ü>> j' -nin qısa forması, belə
• Y j YYjlVl j ji. jLftl jlj5jjjl jjr^J

olmaq.

In-jl jl

<j jljj 'YtjSujj jjs*

(1 Y j V •

jj jj ali jlS dıäS jjx?.

' j'jJij (zivərara) - bəzək verən, bəzəyən

j^-yj (zinhar) - aman, kömək
jjj^i (jlS <Zjs£ jjş.jl^uu

(Y YA ,f YV")jl^jjjji jijS ^1 oJj^ni

jj-^ijA. _As-*2 j (zinhar xastən) - kömək istəmək, aman istəmək

(Y CT j Y S ) jl jj ^-jjjl

GH^JJij (zivər keş) - zinət şeyləri daşıyan

jlijj* jSjijjjjj jd^
/j-^jJij (zivərkeşi) - bəzək taxma, bəzək gəzdirmə
lüSjä. <5-^JJİji j^-jjc-

jl$jjj (zinhar) - sakın, agah ol, bil

jjI-Wj

aS-İİAl-x

jlgjjj jjJA Ali-s jijSjSj

<S

(YYY V Y ‘i )C~.Hı>jəjjxjä. CJxjIjIIjG

JaA

CLu-ji_ı (j jI^jjj jıi?.jJİjJ>

jvi ljj^-jj (zinhari şodən) - aman istəmək

jjjj (zivər) - bəzək

jl$jjj j'jx.jj (jd=>-

j jjij (zivəri) - rövnəq

jyii' <_sjjjj (zivəri bəxşidən) - rövnəq vermək, rövnəqləndirmək

(zinhari) - aman istəyən

( Y Y j 1 • )A>iÄ

j-a <_$! jö Ojjçaljjl jS

( t Y , Y Y t (jx> (Jİ ji JJJjji <—uj 1İ Aİ

jCajAjjJ A3jC- 1jJ1jA.jSI

jz^j

jə'ə jUjj (zinhar dadən) - aman vermək, azad etmək

(YA , 1 öV) jlS Oajəjə

ıJAt j j'-ijj?j j£~>*Jİ j^

ətli

Jİ ji. jtjijS jU-^Ajs.

(t A , Y A • )l j olS ji iİäj jjjjjjjj

1 j »tü 1jj <—ıc. ijäjS j_jL

c>“ (sin) - Fars əlifbasının on beşinci hərfi

J (je) -Fars əlifbasının on dördincü hərfi

(sabeğe) - tarix

1-»jj (jərf) - dərin

(Y • ,<jo)ı—ıl,‘iÇ

j

‘-İjjj'İ ö;jJ

< (sahel) - sahil

^jj (jərf) - dərinlik
(V . J ‘r f )öjä. jL jJjjJllj jjIlS

jjXtuı (saxtən) - tikmək

‘-‘jj (jərf) - diqqətlə

p V /Vfjjlk cSjj/j?-

(YA ?Y^ •

(jtäJİjlS j»l_şjl jjuıəJi jij?

<£

jüL'-- (saxtən) - düzəltmək

^jj ‘-‘jj (jərfdərya) - dərin dəniz

(YAY m )<J-İ^Ljİ jjbj.i <_i jjjl ja.

Xal

(rr /11

^-XU >u)Jj

(vr rrt)^q eüijjəjəs

(A A Y TIFyVri-x.1jl

jaJj-^j-1 ‘-‘jj j’j^

J

>

a_aA

■lıtAU (jlx^alä (_$jjLSjaj

jüU» (saxtən) - oxumaq, araşdırmaq

cA« a-^J (jendepuş) - cırıq paltarlı

(‘f “t , Y • “t)(_)ijj oL JL£I jjj i-jljjə aS

4juu

jtiU a5L^ (sekke saxtən) - pul kəsdirmək

*oJ ‘-‘jj (jərfdərya) - dərin dərya (İskəndər nəzərdə tutulur)

J^jS. j' j'-41

(VV ^Yj^lLl >

j'j'J?

( saxtən) - etmək

Ja? ‘-^j (jendepil) - yırtıcı fil

0 ,rrr)<Jjjj j»jij? (Jjjj

(Ji.Ljj

(Y • ,JA),__jJi

jjjAij^ k-ijjj' lA>' j jy-

(TH ,'t • )

jpj

^yjjj o-Iujjj 4jl5Lu j

-lji£

JÄ. ç»jjU (XjjLj Aa.

jSS-t-j (saxtən) - ad qoymaq

ö^j (jiyan) -yırtıcı

(J

jjjj?j*
cpXU-

A)^L^tu>djl jA

i*0 J—J^——J

■YuAləJJj^. 2^’lia ^jäjj

(saxtən) - düzəltmək, təşkil etmək

( 5 Y ? 1 • jjÜ.U es

jjjJL

jü.1 Jjləjlj »jla>. ıj5-i

jüL-u (saxtən) - məşğul olmaq (şəkil çəkmək)

(Y • >Y'VA),in-%ljäljj
ğh^Lui

Ajlj»

(saxtən) - nəzakətli olmaq, deyilənlərə əməl etmək
(J Y ,Y • Y'^'ıA. 'Jjjj jLİLj dijL-jj

jü.Lu>

YfiAl .aj< j*-— jtS CJsj jljə

O,%j jljj3j U-liS JjjLİI

(saxtən) - qaydaya qoymaq, qayda-qanun yaratmaq, idarə etmək
(YY ,) I Y)ı1 „,jg j;ijK'ljS. jjjlj

jSS.l_u (saxtən) - bişirmək

Caä.ljjlj j’^j-««jəJj>^aj

(^ Y
u^-m

) ^^ıJ^ljji jjl j <*x <ä-SjUäİ

(saxtən) - ovlamaq

(1 dd ?V)<İ2iKİj>wl...ti.ja

(saxtən) - düz gəlmək, barışmaq, ünsiyyətdə olmaq

(J*»jjJ

(saxtən) - hazırlamaq
4bS.ljäljUjl J

qjUjjj

QjUb -SjU

(A f X “r jAÜJjjü 4 J, K ,'. , il (Jj

Jb^—

Qikb (Jjj^Auü

4Übu (jjjJ>. l~l»aH 1 7- 'Jİ (jj

jl—* (sar) - sözdüzəldici şəkilçi

YuA.15 ^jLıuj-ilj

(f • ,Af)L5bJ4£c»j^lj<_Sjj4£ja.

^1^3

(Y V

qüAjj qİlx

(AY

(jj-)jSul^xdc-

(0)

Ö3^ l—-*dx»

jl jj_>;

jx^

jjui <£Ku(Saxte şodən) - hazır olmaq

(J-^J dUj:

pf /M)jUjö£bj5bi!culjL»
a^-^jA

^1^ JL-jJjAj

_>

1 (jl 4-“>

jl

JjSjUI J

4-2 (jlajjj

jjS jlc- i (Jİ^S ü^ə-

J1—• (saz) - qanun, qayda

(saxte) - düzəlmiş, düzəldilmiş

u^A

fpJjSjb uJjjAj^ £ jJjJ

(r • , jVjjjS JU
(jlsLk <£

öAj^Luijj

• ^Jjlj Jb Ğ)l-?‘ °-^ZOJ*"■^-'^-?

j^jSjU (saz kərdən) - hazırlamaq

0^'-^ (saxtən) - yerinə yetirmək, icra etmək

mijI j

(saz dadən) -bəzəmək, rövnəqləndirmək

JjjS JU (saz kərdən) - kökləmək

<>S.Uu (saxtən) - vermək, təqdim etmək

(^ ^ Y F •

Ü» cA^JO

I )34j j,sjl_>^ələ3 jU <—4 jb

jjUjU

(JjIjI (arayeş-e nou saxtən) - yenidən bəzəmək

(V£ ,YY •

G?t>j L?

Jl—* (saz) -jü-U felinin kökü

(jis.U, »jl>. (çare saxtən) - çarə tapmaq, çarə eləmək

0Y

£tjj

(Y <5A ,Y t V)/J^S. (jjLojb <jj>» JSIjj

cJUU (saxtən) - mürəkkəb felin tərkib hissəsi

) ‘T)qju^.1_wj

ojLk-

Ja »jlw (sadedel) - sadə, sadə ürəkli

(VY ?YYA^YuSİ ><■ ^Llq^p^Sji

Y ?rY')QÜ.L-ü

AİSujI uaijc. j

( Y* _ *) F )<Lux£ jVjj.2j ^A əJbal^

ü^l—< (saxtən) - çəkmək, örtmək

aü-Loi

42x^1 Jjjykj

aJi—1 (sade) - düz

ü^l—> (saxtən) - yemək, qidalanmaq

(VY

( ^ ^ • * 5 ö V )4_ı^.Lı-üXİj 4jlAL*i^^a_j^J

(HT JYT)<bu£j ^İş.jA Ju_dLg

(saxtən) - həll etmək, başa çatdırmaq
(V “r *\ J • YjjixU lj

(saxte şodən) - vurulmaq (möhür)

adUı (sade) - kiçik

(*l & ? ) y'TjAU.'L— (_£jjb Cüll 4_aä>
öjäUi

Cı^Lti QuSb 4_^.jŞ

ç.o.bjljj

A'İSA

(^ e 5y d)4ä.%l.uj

b (ba-kəs nəsaxtən) - heç kəslə ünsiyyətdə olmamaq

(^& V ?^^Y'pıAl i..'.l j
qIILj

ycX^-4 II < >l*

(saxte şodən) - qaydaya düşmək, təmin olunmaq

jxi

jbj^jlb (Jj^j c!^ 4U

(A ^Y" • av) j$.b>ojUj jbbb aS

jüUJ

4*i<I

jxi 4Ü.U (saxte şodən) - başa çatmaq, yerinə yetirilmək

(YA _ Y A V )(2päL_ü jjjiS^jS 4_*a (_y^l£_ı3j
lh-^I—

A YjA .ı-ü kjj (^-ula£,.a Ajj^jljj

( ) öö

Iy

jl Jäj- us—jj

Y*

Jl—< (saz) - vəziyyət
(A , t j) jl jL»— ca£d—ı jl(j^

jl Jl jjUb^^i.b jjl-İJ

j

<$j'ljl*- (sazqari) - musiqi ifaçılığı

(saz) - cadu

(AY ?Y 1 Y)U JUy cb^JL

UJij jbabilə j-Mj

aS

() Y Y ^VYY)^ ^jb Aİ Aj Ij tXj4Uä>

jl*- (saz) - geyim və başqa şeylər
(<J d ; Y P “1)Jlb ablbl jjlbbljj

<£ L5"^

jLjj

(Y^ ,AY)jlbJljiJljj.xıb obJjjS

<j>^ bjiSjbjS oJjj jjjj

AbjUj (sazmənd) - müvafiq, münasib, xoş

abJbjj jä Jba. ^JL-joäj

(YA ,‘rY)bhjjAjJjj ^ab ü'11 "JJ

jl*- (saz) - hərbi qüvvə, silah

objUj (sazənde) - yaradan, düzəldən, Allah
( Y J )(—ıbbL^jl j objbj jj

JU> (saz) - təchizat, ləvazimat
(Y • J VA)<_SJaAjb AjxjxJİ <■"1^1 ji JJ

Cbbjxbjj A jdi Jl „i'>1

AS

jajj oaijLu (sazənde budən) - uğurlu olmaq, münasib olmaq
jjj obJLj <bäj j) a£

( Y “t , t Y >)ajj obJl jjl jj'-bjj blla

jl*- (saz) - saz, musiqi aləti

(“■ı

e? jl^jL* (sazqari kərdən) - musiqi çalmaq

y y j jb-ç.Abjaj J jj.—aS

ji jb

jjji*- (sazvər) - uyğun olan, uyğun gələn

jbJjj JU. (saz nəvaxtən) - saz çalmaq

jjj'—

jLu 5AİJ

ji^ C1S.1 jjj jL^ö-ıjjij^j

j>

j j'^öj cLjIä-mj

(sazvər gəştən) - uyğun olmaq, uyğun gəlmək,

qaydaya düşmək

jbb jlu» (saz yaftən) - çalmaq
jU ^j'Sı^l^j 0jjjJLüjlj_jJLo

(Y . ,V)Jlu> bjlb JS jJs. jjj jə a£

( t ö ) V ‘r)ı“iı >ı-o ujl jji. jl C2jc-Uj jA 4

Jl*- (saz) - qayda-qanun, dövlət qurumu

jL-j gc-ıA <jjjIJjjj

(Y ,VYii)jljL> jj cb^j (jjLjl jt-jd

Jb jAu' j oJjikjjljjAuı

jl. . yZI^ jS jj jjlS .11 ■ ÄİaJc

<_?jl^JL-J' (əz-sazkari dur budən) - uyğunlaşmamaq

(tA rYT)jjjj^ jlab^jKjUjJİAS

jjbb bb

jjbjj obJjj flb

jjjal/fijc-UjJjJaxxjl

jSa/jtU (sağər gereftən) - şərab içmək

jUİSjÖUjj

(sağərkeşan) - badə tutan

( b Ö V A b • )j'bb jJj ı—jjJj£J blxj2j

Jl*- (sağ) - gövdə, budaq

jlSjl*- (sazqar) - işbilən

(1 _YYYyjj.ıb jljbj li'İAİS jbjäj

jjjJjl j jjaobj jbxA

( ) Y 1 J Y Y (CbjŞ JİA.I Jlİ j J*bl bbb

(sazkari) - uyğunluq, müvafiq
jj3

Jc-l*- (saed) - əl, bilək

(n J 1

Jl*- (saz) - münəccim aləti

J-5y

Jjj bjjjA JS 47äA1 ..'»

jc-l*- (sağər) - piyalə

(YY _Y V “ty Jjjajşjl t-$dAlSjbaJokj

j jLSJUjj

ı

tj-C’l*- (saəti) - bir müddət, bir qədər, bir saat

(>Yt ^YY^jjjjjbjjjjjj bajbS

‘-£jA> Jb^ (saz-e ahəng) - musiqi səsi

(ö ► ,?V) Jl jbuja.Jb uJÇhjjəJ

,lj „

(T ,Y'AY)jUxjjjljə jj^. j^bb

jl*- (saz) - musiqi
(V f •) JbjbjlbjSooajjjj aS

saat

bab jljlSjLx jj^ ^j^*- “b?-

(>y.

jUj

AbJ j3İ JJjSjl 1 ~~ 1 > ‘J jaS

Jtw. (sağ) - bud

(^ ?V Y • )^jj jLuujjIj jI jjl£ ji

(Y Y , Y )<_jLi£ çSjljjj_ıSLxu qIGjS. Jjj£

jjjjVV^ı öUİ jljjt£ jl^ •>

j7U. (salar) - sərkərdə, rəhbər, başçı
(Y ? ?A£)oUjj*yIUj (_gjUVkİ

(sağe) - qoşun hissəsi

(V(jV <,V’Y*V^ölS^jjG (_5jj

öLlİ

b^j

j\

jlijjj^Lu, (salar-e torkan) - Çin xaqanı

(YYY T ‘r £i) jgjjjjjj cUS

(sağe) - topuq

(Yər rv.)^uijjjj(^äjSjjjİjjs

Ol_Jj l-XÄäI^*j

j'-Y?

(V Y d , Y V Y ) Jj ji jlıajA (jijä.
Jj-^A-P J^JJ^1^c-

ı_^'J~=>

jaj

<LojJ jj^ı'ırv jj <£

<»^»1 <»■; O^^Jİ < - aiA ^üSLjJ J^

jjj*

Jl— (sal) - il

Jjji Jl jäJjjU jl jS>. jVU a£

jjA

jYU (salar-e dəhr) - dünya şahı (İskəndər)

(YYY ?Y"r 5) j^jjj jjj CKÜS

(jj^» (sakeni) - ağırlıq

f ? d i 5\_> jJ

jlSjijYUjj^,

^jjS. jljUj7U (salar-e xan-e xord) - baş aşbaz

(saği) - saqi
(rA / V)cÄ^-

jAJj^UJ

jU jIk

j*j j'yjjj

jtsjjjyUujÄ.

j^1— (salar-e gitiforuz) - dünyanı işüqlandıran şah

(İskəndər)

(YA ? Y1 ?)(_Sİ-LÜJiAjJ jl^JİjlSj

(Y Y fb Y)Jjj3 ^JjSjyU- Cj—Ijijj

UlT^j JdAJ- '-g-ft-—

j^l— (salar-e gili) - Gilək sərkərdəsi (Zərivənd)

(sal-e çənd) - bir neçə il
(VA jr^jgəjUj cHJ-> jd_P cs-“JJ

J

1 > .ı

AjlU.jJÜ

lsUJI

i>Uj (_Jt—*—• j^d J1 Ja f^AİJ A=>.

AS

(Y Y V1 )qİj^j usal-ii ojij

J., AİLxu 4_aä

JUj (salazmay) - yaşlı, dünya görmüş

(VV J

l"

4jL^

0.1&3

( Y V , Y Y )A jj UjÜS

əjjjJUu chh j&£ <_?' cKh

j*jco jt-uıa.j a£

i»l— (sam) - Sam (Şahnamənin qəhrəmanı)

(salha) - illərlə, uzun vaxt

jL-aj

p f A , Y • ) )(at-^j-iJi-aÄj <_£-iä^)Sj J^pjjä

YT , Y Y* Y jjjj ö-ijLql^_!L>_ü5jjl jl j_)

jjUa^j

Jl Jj JjJİJ>£

J1— (san) - oxşarlıq bildirən ədat, kimi

(saleyan) - uzun illər

(A ?‘t )jU jkü J Ij j--äjAja-: \ jj

jULx

jl^u j Jl jS

cS

j jt^

cSOd-^AjS Lu

A^jjjijl (əz-an san ke...) - o cür ki, elə ki, ...

Jl— (sal) - yaş
(V5 jYV)JUt>.

J^JİkİJİ£ jljl j’>k'^

jjjSJUu (salxord) - yaşlı, qoca

4-La.AaıA (həmesale) - həmişə, daima

jUIl^

(Y r V Y Y Y )<X;aJ JA Jd jyu a£

uHÄ

oUj jLx (sal-o-mah) - həmişə, daima
(^ , Y Y Jjl j (Jj^-

Jj_j 4 ‘}J M1JJ JjjL J 4 ı, j

(n

□

jYU> (salar) - sahib
(Y f A , Y Ad)jljlS.JI.KiU uS5U.,,lA. Jjk

jYb-ı (salar) - sarvan, karvana başçılıq edən

j1—j!k

jl jVUaS jLLJ£ jbb-<j

a^ jluijiaİjUu

(bedansan) - elə

(‘i , ? f)ajj

j (_sjjlj jIajIjij a£

cü.* a5UU jljj (bedan san ke həst) - olduğu kimi

()
jUj

Y V A)dı—jjjA jS

ujAjAjjA

AS jl—ıİAjl j (_5 jSjj A_aA

<

^5Jji (bər yeki san) - bir cür, eyni cür

(AT* ,Y 1 Yj jj jg—bl Ajşjj (J jü.1 l_S_jjj

jj, Aş.jl (əZ çe san) _ necə

(f

Jİ j

.KuSjS

4S

jUıiəaj (bedinsan) - belə
() Y • , *t Y ) jSa jl—jjAj şAjAÄ

* )^l—— C .1—Jj— AS oAJ1«x ( j <

£ljä jİSjj JLIjjj-

Y* Y" V ) jj j jjjAxxj jj—j (jjjAj <—äjtxl

jAİ jj—j

('Y Y T* , YY 1 )Ajj OAİ j jlj
(səbzbağ) - yaşıl bağ

J... 111 '~l-x jAjjA (_gS.il >ıj II

AS

(sav) - bac

C ,V'<lA)£lj?.jl £ljş. Ajjjijj jşış.

(səbzdiba) - yaşıl ipək

(Y Y ,Y Y Yj^Vij Vı-kal j ol— jLS jjjLafc

^jJkUuj <j'^^*J1~J

AjL— (saye) - kölgə

(YT /Y Y^U.^UloiS.ljjjjı-jjjş.

jtş oAjjIS. ojjxjjjjjS j—

£Uijj- (səbzşax) - yaşıl budaqlı, yaşıl

(Y “i ,Y ) j-» • “ bl Aı *ldjA jıiıj

c-AjI—j

jS (jjjj

jU.j 4jU (saye əndaxtən) - hami olmaq, kömək olmaq
(Y Y A ,Y A A)V\Aİ>\l CjJjA cAjI—jjj

;->tAl..-. <—SI—ı jjAo oj jxıjş.

(saye zədən) - kölgə salmaq

() Y V , Y Y f' )<_jIj3İ pA o—ş jj AjI— o aj

—İd —S—» jl jjjjj > jS jjS jS—

jAil jaxxS AjI— (saye qostərandən) - qiymətləndirmək, kölgə salmaq
<kıjl

4jL-j <j

j jt£Jl jİljçaJLujSİ

AjI— (saye) - qaranlıq, zülmət

() Y ? 1 V f" ^ç.4jLuj

jl— şjIa ol—pAjL.jja aS

?Y *f

jS Ciaä3j jG^j.y A-JLloA

j^|—jj—jl jt-^. 1J Aİl— 4-aA

jx.jlijj^ (səbztavus) - göy, asiman
(jajlLjjxa jAjjj jljSd-l

ajj—

<^Ua jl (əz- homay səpid ostoxan

robudən-e səbztavus) - göyün buluddan təmizlənməsi.
(VV , Y* 1 Y* )(jLoÄ JİAjjJ (_yjljA5i.il ljjol

(jl—j 0jl>- (JJjLLojj— jjljş.

(səbzpuş) - yaşıl geyimli, mələk

(11 j ı Yjjjj^ı jji öAjjijxaAjij*x aS

jajjjj— L—ÖjlA jl jSjj jlgj

jLijj jjxx (səbzpuşan-e beheşt) - beheştin huri və mələkləri

-ij-?

(Y- Y d)<—idäSjjlS Alxal Jİ (J jJxjjajj

A-ji— (saye) - himayə

Y

xlS ıA..w l.

>sij^u (səbzaxor) -yaşıl axur
(0jGs

() • Y ,) T f )j ‘-I * *" jl**» ı n ı şAI j^ ol ş—

(dY*

(V

(d

jLdjjjj (bedinsan) -bu qədər, bu sayda

() •

jjjA

(səbz) - cavan

(Ad ,Y AV^^jSj jl—jjjl CıSjjjä (SüIj aS

ja j ajI—

jlc.

(səbz) - yaşıl
JAS -Üİ.Ü

?V"d)Ajjja jlg-i.jAAj A^J —Sjj Aş.

jLjjjl (əzinsan) -belə

jüj

ojjjS

4¥“ (səbəb) - səbəb

jlXj

(VVV)J^ jU ^JJİ j -S-ujl y

(V • , Y Y )cS. l . j ^jjtxjj ^jAjjj

CLuj£J ğlj jLjJJjxuljxa

(səbzmil) - asiman, göy
jta2>.JJ jj (JİjU Cj£ jjJÄ

jjjU, (saidən) - yonmaq
jjjSL» jXj*j (səng saidən) - daş yonmaq, daş qırmaq

üAjjjjxa Jj>a jj_ji (əz səbzmil sər bər zədən-e xorşid) -

günəşin çıxması, günəşin görünməsi.
(Y • • ,^Y ^jjjjjljLıA jjAjS Ch—jjä

Jjjijı—jljjjAjjjAjZjjAjjx

(^ Y X Af) JJ j3 jbftUjl jjbjİJ

(səbze) - yaşıllıq, çəmənlik

(^t , 'f'

(səbu) -qab, səhəng, çanaq

°AXAİ jS.

Ü'C0

jt“£ 3“

jjLaİ cj-jj

<3*^ j' 33^3^

(ə • JViy'ı.rt Vmai (jiajljj ,_£ jı*aj

dujj

V*£)t

(^t

ı_jJ» jr— jü^A

ı*»jJ

ı**ı. .>. ,ıjl>j>^.1 jl rt

(Ojlü ı_jljlJüLjjj>u

ı.l J

(> ■ Y f)^lji.JLu>j5lj (_>£ Jub-jİ

&jjj3« (separənde) - allah( verən, tapşıran)

^UjjjA«3j (_£jjjJJJ 3?-

(ö . j I )jjj (_yAIj3

(səbok) -yüngül
lp3«

j-3 -Sj- (səbok şodən) - qiymətsiz olmaq

( V f j »5 )(_Jİ jSjäjS

(_>' 33* jS

ıjJji. OuJ jJJa-

VuiX 4.uäj3

_S_ı—,

jA jl$j>jljjj—

JJJ ^jAÜİjb çoJljb—

(sepas) - şükr, səna, təşəkkür

(V1 ,^V)(jjbx<> u5jJJ *— '“>J> cs"4-^3“ 3

(jjıti—jj ^Jjxjl j3 (bl-b

jjj ^b- ( sepas amədən) - təşəkkür olunmaq

33« (səbok) - cəld, tələsik

r*tjji oijjə

3^ ıp

j'

<_5bı—

j

jjj1—.jj

(sepas bordən) - təşəkkür etmək

3a— jljb (_pL l£ju ^-“dxı

(Y 1 . j <1 . )jjb-, jJjJJ3. (_5ja,j^jj
(sepas pəziroftən) - şükr etmək, minnətdar olmaq

(səbokrah kərdən) - yolu asanlaşdırmaq

(ı r r* v'fa^jjS objSjjj

jj^

oi j t—^-xuiji a. .yjo

(jjb3 (“uulj3

(d » X • I )(jjb— ^jjjjlj 43 jLajj 4$

b JİJ jj3.

jjjS jj'ij- (sepas kərdən) - təşəkkür etmək

33« (səboksəng) - yüngül

jj3 Jki« 3j- (səboksəng şodən) - yüngülləşmək
(Y A Y TA^(jl "v ı ^^jbı 4_äjI

(jabä u? »4jjaiS Oäjjjj

(f V j 1 V)(jjb—I (_jjJliob I j 4j5jjjj

jjj? >_53- (səbok budən) - cəld olmaq, tələsmək
(ji jb3baö

jlj£ jljja. <_jl ji (^Uulu

Q , ‘t ^)jb—jJo5b— (jij— cäljəj

jjj? 3^ (səbəğ bordən) - üstünlük göstərmək, üstün olmaq

jaj£ ol j

^Ij <_jI jljj-. (səbu əz-ab dayem dorost nemiyayəd) -

jəjU- (separdən) - vermək

(səbəğ) - üstünlük

(AV

Ciutkj j3b £ I JJ—' 4$ ("jjjj-ı

çanaq sudan həmişə bütöv çıxmaz, su çanağı suda sınar

i$(səbzi) - yaşıl rəng

(v&

5 > A ?)Cj—jJJJjSj (s3j j—j fJ-aJ

(> d

»jj*- (səbze) - göyərti, bitgi
Q ö ? ) j'—JlAf.!>yL^>

JJjji, 3-« jti^ajl,

jj—

3— —$>

ı**>

(jbı Jİ ^33—J jaç.4jjl jjjjj

(f

A)(jjb3jj—3jjS bjlj

jjjjü

^b- (sepas nəmudən) - şükr etmək

jjS.

(jjb3jü.ljj« ("jÄjä jlJl

33« (səboksəngi) - artıq- əskiklik, çatışmazlıq
(VY _oa)^£j (jkujljjlj
jjjS

jda Jji

Ajxjä (jjly>

(səboksəngi kərdən) - ölçüb biçmək, götür-qoy

jjb— (sepas nəhadən) - razılaşdırmaq, sülhə gətirmək

(‘i • , 1 • )(jJj^u (jjljj jL3l jj
jj-1 jij?

eləmək
( Y • j X Yj^jj^ jl jj—jX

jjL$j

33—

jljj 31aA J JJİ JJ

jjp, 33« (səbokxiz) - cəld, iti (uçan, hərəkət edən)

(f ?

£ ‘l)^

il JJ

(JJİ J* (jjjj3l jL»JjS (JİJ

(sepasi bər arastən) -dua etmək
ji,jJ ol^jlj

»Uj< (sepah) - qoşun, ordu

CXmJİ^)I JJ

( Y Y Y _ Y “1 jAjj j^jALixj jjSÇjj jAş

<jJjj’

(YA

Ajj ^jALİjj (jjş.jSxi5jA AS

(YYY >V'A1)(jjä.İAjl jAÄl l_Aj a^-İİ (jxj

(sepah avərdən) - qoşun çıxarmaq

• pLşj- (_s5LjjAjjlS Ciujbjä.

olü jjAjjIajSaIa aJ;

öü.ja

qjA-Üj jujAjLİI

(Y ÖA ,Y Y Y)jjajj (jja. OS.jA xJuSjJjuj

(YYY ? 1 Y* Y jaII ji. ^jjI j

j^jaja*j

j’AAl jIIäS

Ajl^jj Jj- (J^1’ J^

( Y 0 , r Y “1 joLu.ı jsAikİS (jjjüaj <-J jxaj
jajSI Jj. oU_

äl jj ı_5Lul AS (ä-J-jül (jl (j-«

(sepah geraidən) - qoşun aparmaq, qoşun yeritmək

(Y • ,rY Yjoluj fhi’j^

ü’-^ u£j*-“

jYAS ^jIjj

ü’jjäjJ^j’j->

(Y • ?Y" Y VjoUxjjjl jä. ^Aj—J —SİAAİ AS
jaj

iLx-u (jİŞ jjjj LS^J xJİÄj».jS

A-j (bər sepah zədən) - özünü qoşuna vurmaq, həmlə etmək

(Y Y V 5 Y • • JoLSIaJj Jji ja ^jaIjİjI jjjS

jj^jjjI jj

Ailcs^3j-y

üJJ^ (sepordən) - tapşırmaq
(^ ö , ^)’J lÄJ?J

ilaİS^JJ ^JİC-

■ J ol_l**J

ölS-ıLxJ jl

(?^ ,VY)ajÄA

jjAİji.

<" u ,1^,1 ijjl AjLojjji ASI j (jäA

(jAjA« (sepordən) - köməkçi fel
jAjux jla (can sepordən) - canını tapşırmaq, ölmək

Ö)AjJ. nj j jla. jAjjäja (Jih ^C-

1 j ^j il Jjl » pAjljjjJ

jJjA“ ü’aİJj (be-zendan sepordən) - zindana salmaq, həbs etmək
jllAAuAjaA

(jjjAİlxüj

4^ > ‘1^ (sepəncab) - İsfəncan (Çində yer adı olmuşdur)
İj Aİlİj9j 1 j’>ftİA*x

(sepənc) - dünya, həyat

(YY ?YYA)jjJL jUİ\,.a U x5LLjf aS

jajS

(sepər) - qalxan, sipər
jlS. uSjJ Ü^T* t—LwJ^)

jAiSji <_ıi jjjj-j (sepər bər ab əfkəndən) - məğlub etmək,

^üxj (sepənc kərdən) - yaşamaq

(A Y Y , Y Y Aj^JJjjı ç»* I jiAjS (jjj^ (_$aLİj

jaSaAjj

ASjALjIj <—SLÄa

^çlSja jjjSLlj ^aj (jİAjjj

Ahj- (sepənd) - üzərrik
(V ?Y ♦ Y)JJA (jlluautıjA (ji-ÄİS (jjj’jA

məhv etmək
(YY ^YVjjj^ jHjaj jj^.Aj5Läi (_JİJJ

AJJ— ^yAİja. Jäljj Jä jl^-a

Aa. ^yj (_y£^>l£Ajau

(VV ,YYöjlj Ajljjä (jljlAjjajSa

(sepahi) - hərbçi

(V Y , Y A • )jl j Aİy (jja. Aİ^JJJ^JJJJ^

^jj^'l^jj gÄS jlftA İJİAJ

jJjA"* (sepordən) - əldən vermək, əl çəkmək

(YYY Y Y Y jjlİAjAİ jİAjjj jlAjJ—j

(jlAUw (sepahan) - İsfəhan

joıA jS ö’JJ

Ij (jİJjä p4jLa_jjj ^Ajj^x

<—>Üa^ ^yJİAjJ

jJjY“ (sepordən) - vermək, bağışlamaq

(Y Y

səhərin açılması
(Y ,Y Y jAjjiSjA JSl j < ,a*j ■—sja, (jLg-ə,

jlä ‘-Sjj jja. Aİu>j jläj jA (jlLx

(YY /YY)uı..,äAiäjä Al jAjj-x^yäljj

»Ux jaxaİSjj jdt (ələm bər kəşidən-e sepah-e səhər) -

(‘f' ö , Y Y Y jöüxj jlAlim

(V) , Y A > j jl J Aİjf (jja. ^auujamijajjja

(sepordən) - keçirmək, başa vurmaq

olxxjj (jA jl £ ,i ıjjIləS

(jAil j oUx (sepah randən-e sobh) - səhərin açılması

(V»y Y • Ajöi£_ı ij*

Jjj CixjA (JÜsJİAjA ja. AaJjä

(sepər-dər-sepər) - sipər sipər yanında

(Y V ,V£)Aj.tıijA <_$□ A İUaHəgr. jl jj

jAuiS Jjjj s1^ (sepah borun kəşidən) -qoşun çıxarmaq

ÄölSj

<_ijSjjjj^j (sepər be-kətf duxtən) - məğlub olmaq

jüi j #L. (sepah randən) - qoşun yeritmək

J-aaS oU. (sepah kəşidən) - qoşun çıxarmaq, qoşun çəkmək

ja«*

jüİAjl eJjjAxj (sepər be-ab əndaxtən) - məğlub olmaq

(j|jjj« (sepəndan) - üzərrik

JAJ öAjAjlg-Şfc. (JİjLu (jAjj*u

(1 • 1 , 1 V f )-jj ■ j,ıj^llı \>.iS jjljjj

j^3 iAJ U~!

Jjä. j'üj>»

ftiıxuı (səpide) - işıq
0 ,' V”)jLujL**2 (S-^jj »au«

(sepəh) - 4?" sözünün qısa forması, qoşun

(1 f A ?1f)jjjjj jja. ojjjljj
jjjji aacu

jj£jj ls^J

cAyJ

(Xjaajj ı_5i_ıİ j» jj Aj^aJjljS

(jj jyj£

jjUla oj>jAajljı>i£ jj&

j-y^ Aiu, (sepəh kəşidən) - qoşun çıxarmaq, qoşun çəkmək

(W \ f ö) jj£ j*jb (JjI-jJİ j a-uj
jIj$jj-a

jjjjjjjUjjj jjSjljjl^a.

Jjj jx iajjja (_s5i-ia.jlJg.jxj

jVuAjjiÄ jlJfcuu (sepəhdar-e hendustan) - Keyd
jljjjjA jl.~l£ u- (Jji?

(FY* y’VI'j jljjjj jja. CjJ ji jj ^g-hLuiJ

Jjlaj^jjuı jjjj AjlS. jJ

(? A 5r<İ)JİJ (jläJJJ Jj jj^JJ fJj

JjjSj£j“i jjj jjİJj

Jjjlj Jij

(f , Y Y A) JJ_Uu <_JİJjb Aa-ıjJİ jS

111 (al^. Ig >

jun (st) - juAÄ -in qısa forması, vardır.
(1 Y V j A Y j^y-j.j(jl j

.jjj jjj aS

tü ^2j\al** >. il

ju- (st) - j^i (əst) III ş. t. xəbər şəkilçisi
IjI&mJjI l^o

cj-u (st) - jıU (əst), III ş. t. şəxs sonluğu

jjtjjı (setadən) - almaq
jijJİjj5j jl JaLj jl jLj aä

j

ajliu. (setare) - ulduz

(A^ ,AY)jjj jljjja. ojljjjjjj

Ay^ (sepid) -ağ
İJ_1.. j Ajju jjjl J jjja

J CÄ ı—

jid£ Ay^ (səpid gəştən) - ağarmaq, kor olmaq

(jiAS » Jjjjj

J j£

Jjjj jja. Ajxjj ^-l jä

jj jjjj-.jü-Ljl ( əz-baxtər sər bər zədən-e səpide) -səhərin

(A /I Y)jjjj » jljj

jjj aJLLjj

(setare) - ulduz, tale
a jljj

jjLjj (setazən) - seta çalan, musiqiçi
(Ad ,Y V1)jjjjj^jl jj jjjijj (jJjj-ı

açılması
(rfr 5rrf)^jjjjäjjLkj

jjjoj »jlj (setare şomordən) - ulduz saymaq, yatmamaq

( Y Y , Y” 1 A " I, M i a ,7,J aS C. UAjJ

»A^ (səpide) - səhər
ojjjaa

jjjjj ^jjjjjl 4’İAjaİjj

csA*^-* (səpidi) - İran

(Y" •

4“"* (sepid) - şəffaf

(idi

(T . ,fdr)(jajjj (ijjja. (JJJJxAj £ Jaa

(d • ,rr)urhljjj ojlji (JU jAj

je- (sepehr-e kəbud) - asiman
^£X ?X dX^jj uSJLjj öJL jəj ^ja9j

jjjSjgjAAjS jjj a.

jA^ (səpidi) - rumlu

(Y Y ;Y f)jjjjljLjGjSI juu Aa-iSj

(sepehr) - göy, fələk

(d , X^^loIj

fA)jjjj I j Aj jjjjjj jjj,j

(YV j Y • )jjjSlj jjjjj (_sÜjI jjj

(sepəhdar) - qoşun başçısı, sərkərdə

(Y VY" 51 • Yj jij jj jjSUİİ j jaa j jlSJİ

Jajuj jULu (^jlja-jjjja

jL»j ojjjjj (səpidedəman) - səhər tezdən
(t Y ö

jjül j aja» (sepəh randən) - qoşun çəkmək

(1 • ?1 Y"A)jjljjjjj aj^j

(səpidedəm) -səhər

(f1 ,Y A)jjjjjj jjjjjjl ^J 9.1JJXA

(sepəh avərdən) - qoşun çıxarmaq

Çr b ^Y" Y Hy'uuji uS-jj (jlgÄ jjj£j— jSj

i*J

jUu>Uc Jlä. »j (^aLuj

ji^jj?j-j^ »a^-

^Cj, (setam) - cilov

diMixwJİİJ^ ı—AjUo j

( y • . y <*)u^j?-j “AxAü

(setəmkeş) - əzabkeş

jli" (stan) - məkan bildirən sözdüzəldici şəkilçi
(‘l Y Y Y r)<Xu jlj^QlİJİ (.sLiUS

Q V Q Y a)(j^ ajI^jojjj jljj jpC jY..,

L_Slj j jbLuljjJ jjA_U"

(> 4 ‘r Q f)el£jjlJİJ .Jjj Jj£jJj

QA Q Y )2A AjA ^QjAjIIuijA

a£

QA jAjl

(Y f f ,aö)AjAjjj (ijjljljj Jljj^u a£

JjAjzx

ü' jji" lS^> (be-pa-ye soturan bordən) - heyvan ayaqları

(jäjlluı (setayeş) - sitayiş

aldında tapdaq (viran) etmək

jijla" (setayeş kərdən) - sitayiş etmək

(Yf Qdf)^jj"S f jj jl jji" ^Lj

AiS (jijl jS Jiä>> Ja

(jjjHjj"! j <_ıl jA (_5^S

oISjLjjA

(Y V • Q • YQU ^JjjxAjjäjS jjjIS"

jİjSLÜj AjjA.jj Aj, ^jjj

jji" (sotun) - bayrağın dirəyi

jjiQ (jUS- (setayeş gereftən) - dua etmək

(ö? QY •)jjuujılj oAjjIjj ^yjjLuı

jlS YiQmi

Jji" (sotun) - sütun

jjlu. (setədən) - alıb aparmaq
jjJİäu j IaLİ

(YY Qa Yəjujje.Aİ"JjLAjI A$jjjI aS

(YfY Q . Y)Aİ"ljAjİAjİJ<^j(JJjİM1

Abjä a£

®ji" (sotuh) - yorğun, bezmiş

(setədən) - almaq

Ij

j Q jj" jQə-JİAjjj

jxd »jL, (sotuh amədən) - bezmək, yorulmaq

»aja Q- (setəmdide) - zülm görmüş, əziyyət görmüş

QA Q . )jUjA JaaIaIj oAjA Q" '

(' V Q f

jl^l J jj CjiiÄı Ja fj"

(Y V , Y ff)^jl5LZİ"jl^jAwl ®jU

jbSJj jjbSj fjjjjl

jlSjLJ, JİÄİXai ojU

JaJ »ji" (sotuh amədən) -ağırlaşmaq, yorulmaq

jlSL»2"i (setəmkaregi) - zülmkarlıq
jI^ajjj^Sj

(Y f F Q Y Y )o jimi.iJ (Jlc. j

(\*?Jj’

jaj>İ

4 jLSUİaj (setəmkare) -zülmkar, zülm edən

(setəmkari) - zülm, zülmkarlıq

jje-j jAÄJtj ^JjIjAjj jja.j

(Y . V ? Y VQjjLj JxjJxİ jjiAİ jjjıj

JM J o2-W 4-aA

(MJJ*

Q Y Q1 f )^Jjji cS^JiJ'J a-Üitlm

(Y Y J • A) JJ öjIjAijA.jjJljl.lJ ı_ıjaa

AjS" ^XjJJİJ jjjjjA (juuu

(sotur) - minik heyvanları

#lüliuı (setanənde) - qarətçi

(Y'Y ,öQlj <-£ijjlj ^VjAjjuIjİAj

Jt"j MiJİA (*-A"Ja^jA Jİ Jjjj

jjjlu, (sotudən) - tərifləmək

QA , Y d • JQJ (jiAj Qİİxu jxSLAJ

jjLS-aI"

i»ljj AjşJjj j-^äLjju j< Ai,. .ı

(YYY , Y d Y ) jLajjA (■Qj JİAjloıJj

(jjjija.

(jiillu. (setandən) - götürmək, qaldırmaq

(Y"V ,Y

t'JbJJJJ>i-JI J Q"

jhjj^ (sotudan) - jAjj"i (ostudən) sözünün qısa forması, qəbir, sərdabə

jjJUuı (setandən) - tutmaq

jajS

lAa

(setəmgər) - zülmkar

jjjliuı (setandən) - almaq

Q • YöA)lj

jjtjjjjİA AS AAİj^jSlc.J

jj

Jj »jK»J" jl JjSa

Li"

jj

o jSjj, jl Jkl ojAjI

?jş>

ojk, (sotuh amədən) - qorxmaq

(A F , Y F ‘Y jojLj
jajjİ

Jii> JJ j

Q-b jjlü a£

ojj, (satuh avərdən) - təngə gətirmək

a

.-SjjAjA.Jj

(Y F Y

jİAjj) a£

a(äjpl‘iä^-'ü>P>

CPja'saP^ (setize avərdən) - inad etmək

jai <>ji« (sotuh şodən) - yorulmaq, təngə gəlmək

(Y • • ,Y • <İ)öjS j jmAJjAjıjjja. OäSjAj

( Y Y 5 Y Ö “I )<jjj) ^Uj ÜJjıtj C,u.ı>Jjj AS

öjLjjj^S, l.£-işujlXİ

jpk; 9ju (sotuh şodən) - qorxmaq

0

« jljkjj?"^ Aö _?P j£a

JA1- (setiz) - »asj^ (setizənde)sözünün qısa forması, vuruşan, həmlə edən

(Y A

^YYjjjA7,,j j\j«jjjl öAjjIjj

jjSxjj^j^j

<^-‘-jaJ öiSjIaj

(setiz) -»j^ (cetize) sözünün qısa forması, döyüş, müharibə
af^o^^a-^ Qİ-^ıjä a^^a?*

(Y Y ?AA)jjjS jAjS—qajüxj

jüh j^ (setiz daştən) - düşmənçilik etmək, çəkişmək

(Y YY j”)jjj

^jIaLxS

äd-^

jAa5LujL

j^

<_&ÄaJ j Jİ J AS (_sj> pA-PLj jLoA

(səcde) -sitayiş
jjjj öaş^j (səcde bordən) - səcdə etmək
Jjj öA^-w Ij öLlu jjuLöjAJ

(Y Y ^YY'fjjjİM, J^otäjl j tffS’frj ıj

(səcde kərdən) - səcdə etmək, sitayiş etmək
Ajjj jj^.YA ,ıı jl ölÇj jtxjäj

jjjj jjş^, (socud bordən) - səcdə etmək

tərəfdarı olmaq

(YY ’YYd)Ajş_q« Ijjl jəjj

ji a£

Ajc a^x ^^^SGjAİj

a3—1 (sehr) - sehr

(11Y j 11) jjjS öl^.x*aAjj Ajjuu j£>ı

aaa^a^

jjPjaPa*-^

sər setiz avərdən) - dikbaşlıq etmək,

a*- (səhər) - səhər

düşmənçilik etmək

Q ?Y •

j-ka-u

jJj-j Vıa. j

^üjj^ (setizəndegi) - çəkişmə

(rrv j . • )csjäjlü jUaj? £ j"

(YAY rvryAjlaPa^a^'aöjj j±ju

ti— (səxa) -səxavət

öjjjjj (setizənde) -vuruşan

( Y ? , Y Y 5 j4İj jA jl p.,7;A pjP j ^A_-

?)CuujAAjİ jj jVbjj jjl jä.

Ck*u>^jJİJ JİA Ij oAİjaLj

jjjj öJjjl- (setizənde budən) - vuruşmaq, üsyan etmək

( Y • • , Y A • ) AjJ ^1x0JJİjl Aj jjjjSLl

AjJ

j

üa?-

A2PJ ji jİA IA-^jl jl^ə.

jjjSjUİ jUjlA^ (səxa-ra sərağaz kərdən) - səxavət göstərmək
səxavət göstərməyə başlamaq

>Y~*

( ' YV , Y Y Ə)Aj£ jU j jAjix-j jjSjA
İ— (səxt) - ağır, kəskin

»j£*» (setize) - inad
jLj^jAjLöjjÄ

a’aaüa^- üa?

A^a3— (səhərgəh) - səhər çağı, səhər

?) jjjja^^a^A jAj£j j»

(I Y <Y , Y ? Y)'< ıljəkjj

<_>LjjA >

O?—1 (socud) - sitayiş, səcdə

jjdjj!-ja- (dər setiz şodən) - döyüş axtarmaq, müharibə

(İY?

(? “Y ? Y ? Y)<_5_lui ajläAjjjlxjMijjl J$kj

(Y Yı^ ,Y?Y)jjS a>-, . Jj öAjjtJjjj Vı,n,7ı

(?? ,YdA) jjlu> CjjäjjjİAA.UAjS

(AY

ukiö-iAjI AS

(setizidən) - vuruşmaq, qarşı-qarşıya gəlmək, toqquşmaq

jjjS jj^_.

jAjS jji^ (setiz kərdən) - vuruşmaq

jjjj jp-j-(dər

jjj£ öjjj. (setize kərdən) - vuruşmaq, çarpışmaq
(Y *Y )^P_u_ı o jtA. jAdjjS o jjpAj

( Y • j • Y jöjjj jjj jl*x Y'ij jidj. j

(_$jjİA jJjAjjVjji öjTL-

L.jljxjə AaUjIS jbP öjjLöj

AjS. jl&ljMiljlö^jjAjS^I

jl j^i

(səxt) - güclü

Y . )ı~~'A ı oljjl jA jlic- j'-Ş--?4

(^ • ,t“A£)jljAt. J uIxA.njjxA ^JjäjliL

dlA—x (—ÖUxuJ (Yxxa.lib OjJjS

(Y? j YY)Cjä.jJ ^cuaüLi jj-iäl

CıAu

(V V 7 Y A Y ).ıjljA. jjə.1 j ojjjlj u_Sja aS

olS-jjjh jijjjiıSLj

( Y Y J Y A)Culjj

jijjjjjc.bu.ə'bjiPjj3üjA^
cAjj

(səxt şodən) - ağırlaşmaq, çoxalmaq, bərkimək
(1 • >Fd)(Jju.ajfojə İİ Cık^jjj

(Y Y ;Y f)jljAjı <_yjjj cjA .,ı oA^a-ı^jSe

(səxt gereftən) - ağır rəftar etmək, düşmənçilik etmək
CoäJAjjjj£ Aj^Ijijjjl

(Y Y ’V'l t Jjjjjıl (jijS

<-iA.j

jA1

cAA

<-^ ü?

ca.X

*\;„jjj

(j/jj jjku jlxA

JJ

jjjlə jij3

ajXoi

jjjj>a

^jIja <_jLjJ

(səxtkuş budən) - ciddi-cəhdlə vuruşmaq

(A ,r Y Y)Jj c:.xA.ja əjjjSjjj jlə. jjjjS

CAA m gAjUl (jx£İİ CH-jl

jxi jijS xIlAjj (səxtkuş şodən) - ürəkdən vuruşmaq, səylə

kəc rəftar etmək

döyüşmək

(Y ‘r , Y Y • )Cxk^jl£ jjljSLx jl^əj/j

( Yd J Y <r)jlj.ij (jaj* jjjiojjjj5I jj

ı ( səxt) - bərk, möhkəm, dözümlü
jALAj-i

JjsLİ cixJ-j ji

jj

oxJ (j^ıä jj

C iA-^i Al .tYs jjajjA

Jj ijA>< 'ı jja. (J-1İA oJİjSLLa

(səxtgir) - dünyapərəst

jjj. jjkı^ jl^a. xjjja.jj (dər hesab-e cəhan səxtgir şodən) -

jt*^ os-. (səxt gəştən) - bərkimək, möhkəmlənmək

J I ’VY 1 )CLxAjJ

jljAY,..l

vuruşmaq

jäJL 03^ (səxt gereftən) - müvəffəqiyyətsizliyə uğratmaq,

(d • ? 5 dA^ə-ju

jija.

jAİ

jad jj cas^a (səxtkuş amədən) - mübarizə aparmaq, ürəkdən

CıSuj ^13 oJİIaji jb4 JİJ

oU. jjjl

cıAxo

(Y^Y ,Y . Y^jjj. j^jujjj L^jj jja. ojjjljj

Aj

josJ CxA^ (səxt gereftən) - möhkəm yapışmaq

Y)Cxkj j=uji jj jj

Cjjj

(səxtkuş) - mübariz, ürəkdən vuruşan

ıÄA

eji— (səxt) - möhkəm, ürəkdən, ciddu-cəhdlə
( ? A , 1 V Y )O,>.tu əiij5j jLj

ji.jxol jJ (jA jjj

CxLu (səxtrui) - sərt üzlülük

UT&3'jk *—lP^4'

(t 1Y ;v?A)t-,A..,jjLUjli jjjj (OJ^J

(1 .

əıi j o JAk

uädu (Tlxu. (səxtpoşt) - bərk, bərk arxalı

(səxt) - çox, böyük

Jäj£

jljluıSJJJ CıäJlj Jjj (J$j>

ojj£L cäu (səxtpakize) - çox gözəl, çox yaxşı

cai*- (səxt) - çətin, ağır

(ft jf

(səxtostoxan) - möhkəm sümüklü, güclü

dünyapərəst olmaq

u. '1“-j

(Y<J ,Y^Y)jJA C~1A .Ujj (JjjXİAjj A_oA

(səxt) - keçilməz, sıldırımlı

jjSLj.A .j

jl^a. <_jljxa.jJjjj-o

j£j> ClAjj (səxtməğz) - möhkəm fikirli, inamlı, inadkar

(Y J • A) jjj AjjSJjjljjjji.t

cjä— (səxt) - əyilməz, möhkəm
jja

(£f ,^"^)f'JPA 1—*^jj’ cJljA

jxx dıä-ju

jjS

^'İA.j.1 jl—jJ jä.

CıixA (səxtmir) - əzablı ölüm
(səxtmir budən) - əzabla ölmək

(bərk) - bərk
(Y V J Y )C~'A.a jla.JİAıi Jjjj

jä

^jA. j

Crkl cail j

(Yö J‘r Yj jjj, <~a,A. 1’ jjj <^jj£ ılxA-xj 4-aA

jjS

t'.ıA..1 jl^a. <—11—a.jAjC

(Y" Y j Y “Y)jl jl£ji ivvijj lil j jä—

c?>4 dıxu> (səxtgiri) - dünyapərəstlik

jl jlSjjj Ijlijljjl ol—

jiil j jä- (soxən randən) - yazmaq

Oäij jftj

(Y • j HT yctä—ı'üljjjj jl Aäjl '~J

J-’JJäY-'1

Oäij jrlj <-.ıaA -ab A£ <J jä—

(Y X d ,X ö Y)■"'< ...~ı jjÇ < a.~İA.,ı jjjjSb

jtgi j*'_Hj (ä^bj-j

jAİj jjiä-

jl j^j—j J-^Asjj lsU

; Y & t y jljj eluc. j jiä» jüSLlgj

jljj—ä ^A—lijj aS

jisj jä- (soxən rəftən) - söhbət getmək, danışılmaq

1 I Jj

j-b— (səxti) - güc
(YY A 7YYA)ijäıYjj obä jüi o jlä jljj

Lf^^J

jjji—S jä—jjlı ojlülı

ji£ jä- (soxən qoftən) - şeir demək, söz qoşmaq

0—1 jü— jlajSb jıiS jä—

ıäij—jjj Ajji jiiS jä—

jSäS jä- (soxən qoftən) - demək
(YYY , Y Y Ay~,jtj —— jaa JÄ ja. j

e/b— (səxti) - çox, möhkəm, bərk
(YY j Y • )luäjjkj al— po jliäj

jjj£ jä- (soxən qoftən) - danışmaq

(A K Y )ıiLıijS t>jljl jSä£ jl jS
jj-ä'j jj aS j^ıä—j

lijäljl Jj jbj£

j**^*1 j

j'-— jlS

jiäl-

jä—

Oäj£jj jJa jjJajjji

ji jä- (soxən-e do nim saxtən) - iki tərəfli söz yazmaq

(Y Y A ^YYA^^ajj jjSaijiıal j a—j

(səxtikeş) - zəhmətkeş, əzabkeş

t~'“1JjJ** 3^*

jüj£ji jä- (soxən dər gereftən) - sözə başlamaq

(Y VYA)oäj£ ji jjjäl j jä— jj—äj

jts ^jlä- (səxtikar) - günah iş, pis iş

Ckgijjl£—İİ äıäj <a.jl jl A—

jjjjS^ jä- (soxən qostəridən) - söz demək, danışmaq

(^ Y ?YY)O—I jU> jä— cs'j— juSjä Aj

(səxti) - zərbə

ıjü

^jäljä^lJ jä—

(AY ,Y YY)jj— jjUilj ja—> Ail j£

(səxti) - çətinlik

(Y 1 1 jA)ljjjJ) ojjJ -jjjbälJJ

’ )ü'jj

(Yb “t ;Y Y Y^Oäjj J_5 Jya.jljSj^ jİj£ jä-“

(səxti) - zülmkarlıq, qəddarlıq

(T

jiil j jä- (soxən randən) -söz qoşmaq, şeir demək

(f

<ü« (səxte) - ölçüb-biçilmiş, düşünülmüş

(AV ,Y Y V)jl^. jja.

jbj^J jjjJjA oiilj jä—

(f • ?Td V)jl£ijSjl jjjj jjjäiıb a£

(səxtən) - saymaq, hesablamaq

ö^-jj

j“jl j^p

— jä—

jäilı (jAı«.»jiıibij jä- (soxən-ra beəndazei pas daşdən) - sözün
qİS

həddini bilmək

ejb-< (səxtikeş) - məğlub olan

(AY

(Y “t Y j • Yy-,.„A< ji< ..n Aj—j£ pjnj

<j*i£

jjb jl cojlıiljlj jä

jijS ıbä Aij£JJl j jä- (soxən-ra degər qune bonyad kərdən) -

(səxtikeşi) -əzab, əziyyət

sözün yönümünü dəyişmək

(A , Y Vd)^^ ^bb-j çı j ^jjSjS-

(YYY , Y d Y )ij£jb I j&l— jbj jjjj—j

(ji-ı (soxən) - söz

(V ‘f ,A)jjjä juJjä Jj Ifciä— jj j j»j£

t)jAjiji jjjijS j'jjjjb Aj

(ji£ ^äa. Ja (J^I-jä-J Ü^Jj

jjiij jä- (soxən randən) - danışmaq, söz demək

jj£ jbij AijSj^ılj jä—

jiäb jj -Jjj-lj jä- (soxən-ra sər-e zolf bər taftən) -şeir demək

( Y Y 7^ZY)(al3bjJ —Jj j— Ij jä—

tA-'Jü'>

jjjaİ jbo!j ja-

Ç?

(soxən-ra eyar nomudən) - demək, söyləmək

jLt jjLajxo JjO I j Jä-^

1

4-y^ >—£-1» sjl ji

jjjj

jo- (soxənpərvər) - şair

(Af ,ff)(JJÄJş. JJŞ.JÄ JİJjUıjj a£
jjjj ja-i

bədahətən söz demək məsləhət deyil.

(Y Y ,Af )flj (jljjUJajla (JJJJJ (jS-XU

JjLjJİJ

jj3jS.

03jj

i_jIjjj=

JjLp <UjJjjj JX—

jiou jj joA? s?ü>=— (soxən-e çərb-o-şirin bər amixtən) - yağlı

(^^

(»1 JjI J jLÜajla jIäJ a-J.lX

(soxənpərvəri) -şairlik
)lS jkjj—ıSlo ftjA jj (OjjVäjzş.

CSJJJ^^J-5 (jüjü

2^ ö*" (soxənsənc) - söz ustası, söz bilən

və şirin dillə yazmaq

(V

csjjji

{jä—j? jj jjij'j*

(soxənpərvər) - natiq

«->l j~=» jjU ^jj> j^ (soxən bər bədihe nəyayəd səvab) -

(Yf

lS jjjj

JT > )4l<j J jı Jjjj—Ij L-jj^. JO

4_i2kj5Lıl ^^jLojj Jajxj jJJJ

(r >Vd)CA..5l.^jJj Jj^jljj O—jü

JA—

OOjjJİjlXai

ojjJjj ıjOjj ji-ui (soxən-dər-sozən bər amudə) - yanyana

jjäL giu, ja—ı (soxənsənc yaftən) - söz qiymətləndirmək

düzülmüş sözlər

(1 Y Y" / t )OsIj ^-O JA—J jJjA. (_£jjljj

(VY j dVyyOjj (js^jj jja. »jjJjj
jjjj’

cA“

jpüj-ıj oUjjij^jjj

(soxənha piş avərdən) - danışmaq, söz demək

(Y • ,Y AY'JjO Jjji

(jUjä. jlAjjjlç.4—a3jl

J jA jİ£ iA..ı

jLllj jU J- (soxən yad daştən) - sö z öyrənmək, sözü unutmamaq

(Y

’VY^lSjb jlg 7, jJ

jjjSjL j-

İj J-O^

jIjjVj jA..—jSI

öja—JJJ

ojU

JS-j

(—11jə. JjU oJjjjS JjjAjJj^.

jjjJjjjjjjl {JjjS j<- (soxən kəz del ayəd bovəd delpəzir) - ürəkdən

^)jİj>O O-j>.Jjj£AA—OjİAj

)jjjJjjjjJjİ JjjS jA-ı

jjA.1 jji jj ja- j-

(jij* jjjj 45-AİJ Jiajji

j^-i (jjStü-j (soxənqu-ye şəhd) - şirindilli

(AA TAY)ç.ajtS-Ojjjj!*—Jjj^-jj

ef,jLjSJj; ^j^O

Jjo (JjSUjOj (soxənquymərd) - gözəl danışan (Çin xaqanı)
ui J

OjjjlOj (■

l.j.ıil

Jj>o (JJ^ i*^~ . ‘i ji öl—j Jİ jö ı

(soxənqu) - şair
apj lS

jÇ? uL>'

1J

(səxa) - səxavətli

(^^ ,Y Y )4j— IjA.jI

A

ıJJüal j

j' j»jl-> (jA-ü' ütas>-

(sədd) - sədd, hasar

deyilən söz ürəyə yatar
jO (jOOUjj jA—, I jjjj

(sər-e soxən bər əfraxtən) - sözün yönəmini

dəyişmək, mövzunu dəyişmək, sözü başqa məqamda ucaltmaq

(f Y

(A^

(soxən yave kərdən) - bihudə danışmaq

(“1 V 1 )ı_jlj-o JjLü JJj£

(T ‘r

(soxənqu) - gözəl danışan, dilli-dilavər

Ç

(soxən yad kərdən) - danışmaq

(f V 1 )Jj£jLI j jjj A rJj£ jtj JA—j£ j&
jjjS ojb

Jjı'1^* j

OsL gySjJ a£ cjjJ aY«.„I

A • )yiAlj3İjjj—; LşS lj JA—>

(>ü.lj Jjj*. ojUj^jU ıjyJ

V)jjj ojSlj oj£ jUj. Jİ (."ı.ji aS

jjj

OaL> JjO

AİİJAjlAmj jjLaA

ÜPjj'jj l?-1-. (səddi bər avədən) - məsləhət vermək, yol göstərmək

(1 1 Y ,11 5 Jcj—jjjjljj (jj—,jj

jjjj

('1..1..1 < ^LA j£ 0*00. Jl—j3 jş>

çjlou (sodab) - bitgi növüdür, tibdə işlənir

(V ,Y t r)^! JJjjj^. jjlAəjl Jİjj

(soxən) - danışmaq

(1 Y1 J . JjA^jj jLj jJiUajjJjS a£

(d 1

»■1« (səde) - səde (bayram adı)

t—jlə—ı l_?ljjAijlS

jjjjjj

(Y Y ,Y • A)ojSjjji juıi (jj^ji

jZLş.j

j.a.&Ajjjjiı

j^äb jl (i5L^jljAJA4Üij

us^^j'jə-

jJj üjj? ‘-&Sjij« (sər əz-xak borun zədən) - cücərmək, torpaqdan

j" (sər) - baş

Y A)^b 4-İAiLojjbjxu 4j ^jSJ

(f Y

0 • / ££)ğH&J ü’j3

jrlji.jl

UıJıL

j- (sər nəhadən) - üz qoymaq, üz tutmaq, yollanmaq
L?jIJjj~ ^Aj' ÜJŞ- y

(^

ls^

Jəj^jfr^ ü’jj? °jA^

baş qaldırmaq

(^ , t YjuSlAj Jj jjjjjxj jjjjjlSja.
cPjj' üjjj-^

<_SLijljä,

jj (_$J1JÜÄ1

j'j^ (sər əz- xətt borun avərdən) - həddini aşmaq

j-Aj-ij*» (sər nəşadən) - baş qoymaq, başından keçmək, başım

(VA ,V^)jjjı Jxijl jJjji j-> j»jUj

vermək

(jJj? J^Jd -!“■j'j« (sər əz- xətt-e pərqar bordən) - itaətdən imtina

(V I , t ?T)oit£ (XİÜjU p^jjw b <£

Oİjj p?A! jk jbc ^-kl j-“

1j^j? jıiijit—55tA

*j“ ö

etmək, itaətsizlik göstərmək, itaət etməmək

(Y-t ,tri)ioj£jj 4“>j' j“ l$4j? <5

j^j^ (sər nəhadən) - baş əymək, itaət etmək
(V* • , I Y)

jji. ^jl jjSU. Jjia jjjj

j o'AjJj

b>jlS JjJJ lS^ <»> cjjjjj

<jJj? uj> OkjJj AwA ji j- (sər əz- əhd-o-peyman borun bordən) - əhd

j&j us^ j'j^ (sər əz-bəndegi tafitən) - tabeçilikdən boyun

və peymandan boyun qaçırmaq

qaçırmaq, əsarətdən uzaq olmaq

(TT Yö I)jjjj jUuj A^c. jl J- fJj4

Ajälı ^SAij jl j*j jjjjjxıj^.

,t * )ASjb ^İAİ j

ü4jj'>

oyanmaq

(At ,r r t ^Aıjjji

( Y t Y , Y V • ^aUb^u^a jja^ dı*A>l ji jd.rkjı

ı—jtsäi jj^jjjjSj

aäL

ĞPjj'> (<P^) j’ j“> (sər əz(cai) bər avərdən) -çıxmaq(bir yerdən)

jjj£jı

(İt ?YtYə)(-itİ3İ jja. Ajji Jl ü^’j'j-1

çıxmaq

jläU

<_ıb^Jj3İ ı—SÇLı dıjij jj^.

j^j^j'(sər əz-çənbər-e sərkeşi taftən) - boyun əymək,

(ö •

t A( t»<Vi

ojjjjl j.

jujjaİş.jljaj

_xäj3Lj

qİaj

jl jbiljılja.

öbı JjjiJJ jA*-iji A-Jjijl J—j

(sər əz- dide bər kərdən) - gözdən axmaq, gözdən

(t YT , Y Y Tj j^ı jja. c»JjSji aJjJjljxı

jıäb jLoııj

tabe olmaq, baş aparmamaq

jkə. jj^> ®oJJJJ^ '-r’Üjkj

ijjljx- (sər əz-rəy-o-peyman taftən) - söz və peymanı

danmaq

j^b jj js-® jL-^31 j.- (sər əz- costən-e mehr bər taftən) - barışıqdan

(VY- j/Y)jl jjjäıjikjxS j»Aui

üz çevirmək

jjjS jlc-i juu (sər ağaz kərdən) - başlamaq

( 1 A , 1 ‘f’A^JİSäbji j^-a jlujxjl jjui
lPjj' üj_h

a jİAİ’j

>naVj a j 4jjSjj a£ jji jl jl

j'j- (sər əz-hədd-o-əndaze borun avərdən) -

həddini aşmaq, ölçüdən çıxmaq, ölçüyə riayət etməmək

(1A

I )<jjjl Aj'-* ° jIaİİj

jljjj

jjAİAj Ij ojljl eajk^ Jj^

jSäü fSLs.jl j*j (sər əz-hokm taftən) - əmrdən boyun qaçırmaq,

boyun əyməmək, itaətsizlik göstərmək
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j' j^ (sər əz- xab bər- avərdən) - yuxudan durmaq,

jjuiSji a!əj jl jxa (sər əz pərənd bər kəşidən) - tülu etmək
A-iUujje.

jj^J Ə**

jl jüyjj jjljjlj-« (dü

(AY ,>Yf)jjS jliiJ^ i^jjajlJ ji—

jjSjb ji—jk ajS jjkuAJ

jüi jäij^ (sər əfraxtən) - cəsarət göstərmək, cəsarət etmək,

qalxmaq
(1 P , Y rYj<übu (jjjlj dji <äA

4üljjlj~ı Ijb (jüLijij

jiki jäi jxj (sər əfraxtən) - şücaət göstərmək

jfYA)jÜ.ljälj-> jhləuİJjjjfr

jlkləÄİj^ jijl£ ?LaäIJ"

jüJ jäij^ (sər əfraxtən) - böyümək, baş ucaltmaq, yüksəlmək

(1 A , Y Y V^Yırkl jäl jxu

jl-3A

IhAI mi i—uig jj^a

j^J j?

jüiaii

fu’ ’Aijlu a£Ia j— ıjjLuiS

-i— juJOjjj ı-S-Ia

julO

jl O-Ujjj AjlAlj OJljl (ju

(Y A ?Y*A )jlluI jäl jjj^ əji, ı—sAjuiıU

(l j (^S) j- (sər-e (kəsi-ra) be-səng dər avərdən) -

başını daşa vurmaq
(Y ;Y AY) ı£'b<ı jajljə jlluiəjjjj*j

(sər əndaxtən) - baş vurmaq,, öldürmək

(AY , Y Y Y )OJjÄj—-jlj-^
lPjj’j"

(jj-ij

saä^jI j—<

(_jtjjjSül ja 4-Üİa 3alş.j

j^1 J3İ j? (>J ur-£) j- (sər-e(kəsi-ra) bər əfraxtən) - başını ucaltmaq

jəjji j-ı

ji&ji(sər əfkəndən) - baş əymək, təzim etmək
(Y Y ,Y • A^l

(d ?Y • )O jA.j U)İSJJ Ou (jiS jj Jüj

üü

k_Sjxj ^jijAjS jijj jJjjı

jAjj' jj əjl> (1 j ,^-jS) j-x (sər-e (kəsi-ra) bolənd bər avərdən) - başını

ucaltmaq

(sər avərdən) - baş qaldırmaq, canlı olmaq

(Y*A ,Y Y AJjäjjjjIj Ajljp jIj ■>Jİİa ^>jljjj-Jj AlajiA
(SƏr be-təslim piş əfkəndən) - baş əymək, itaət

jcüSLät ulu

başını göylərə ucaltmaq

etmək

^X V*

^X ? ‘TA UJ*Ka^

ü^U-j

() j ^y-S) j- (sər-e (kəsi-ra) be-əncom rəsanidən) —

j-yiUj

j?j" (sər be-zir-e təslim nəhadən) - təslim olmaq

(Y Y • X f A)j»jjjjxj j’''j»jjaa>ä jjAjı Aı

jjjş.

(A Y ?Y Y* Y)JxljOj

jjwj

JjOj - ıl'

jjjj’J? (cs^)-^ (sər-e (kəsi) bər avərdən) - başını ucaltmaq,

hörmət etmək

j3jjl jj jo (Ij ^S)j^ (sər-e(kəsi-ra) be-xak dər avərdən) -

(r Y ,Y Y V)jl jis^jjjjj^ ^Jİ JJ

başını yerə soxmaq, öldürmək

jü.1 js’

(Y • A ,Y“? A)J?j aJISO j1a£jl

<_SIOj ^ji jJjOj (jjJəÄİJJ

jjjlS jAii

juaS

^j’j^J" j'jlluu

p<ıj^ (sər be-xəm-e kəmənd əndər kəşidən) - başını

jl A>£

(Y Y • Y Y •

j£ kül jj-j jl1

jjjji x&jlji.

j- (jiiaj^ (sər-e məneş su-ye xabqah avərdən) -

AulSjAilpü-ü jj Y

(Y r j ? Y A fjSU.jI jüjoS

jäljAj^jjjj j£l

(V • ,V)
gPjj’j>j"

Aib

(sər bər avərdən) - cücərmək
jU-j

3x1 j 03j jjjj jllxxj

LPjj’j?j" (sər bər avərdən) - dirilmək

(TV ,YA)jjJjI JIjjj^j <oä jj^j

jj£j -Jj'JJJ" <u>əj-<> j^l

(<j-^j)jJjj’j^j" (sər bər avərdən (ze-kəsi) - deyilmək, səslənmək

yatmağa meyl etmək

(Y"Y A ?Y VY")jjjl alSjljP. jj-ıj- jiLa

jj-^

(sər bər əfraxtən) - sağalmaq, ayağa durmaq

(V ,Y Y Y')jluj>jl jaj o juu -Jjjİjj

kəməndə salmaq

3jjl »Ixjj

VkJjS,. ı _aJj^.

j^ulSj? uəl ji-ji (1 j (^->5) j- (sər-e( kəsi-ra) əz xab bər kəşidən) yuxudan oyatmaq

jjjo,

Jİ jliuujjj

jJjj’j?j" (sər bər avərdən) - ucalmaq, yüksəlmək, kamala çatmaq

jpjjl jpj- (sər be-xab avərdən) - yatmaq

(? V J AY)pjijj^ 3jji jjjA JYJ

j-P VaA.u ^allc. (_£LqjI <j

(Y ,Y Y Y)

Ijuj jİiaIxj jjjIaa

eVÄ Ixluj

LPjji jajxa (sər bər avərdən) - tülu etmək

jlj?j" Iaj

ja&il oAyo-* (sər piş əfkəndən) - başını aşağı salmaq

öJj öjo?o“ (sər borun zədən) - üzə çıxmaq, görünmək, aşkar

(1 VY* ^Y d A^jjjj OSuäljui ^cjuiG Jj»Ij

olmaq

(Jjjj^. ç»1äjj JjIjXujjx ** ‘Y’ig *"

(d Y , 1 Tf)J)\J jiyju) ‘j 2 jjaİ AS

jl□ jxJJ sAjmü (ji Jl jijJjjJ

ojj JjjjuAju) Auu) jl ju>

Y • )(jjjjA. jj^jj <_£Ijjj ^jjjj

jjjj ol jjju. (sər be-rah avərdən) - yola çıxmaq, yola üz qoymaq
(1 Y

X f Y*)oL*jl jjj JjjS jj'j—)j ^u>jj

lPJ öj>O“

(jjljä

ojS

ı—ıllji jjjjS Jjjt^jjjjSj

jljjj əj jjjj

Jjıo^o^ (sər boridən) - baş qoymaq, baş vermək, ölmək

(Y Y T ,Y ‘r <b)(_s4äljjj A_a. (jjjjjjuı jşu

^Jialjjj Aji (jjuij cüjS

Y Y jij.tıS (jjJj^-jjjj

>uSjjj jl jl

jJt§-j ö^Joo^ (sər bər-zəmin nəhadən) - baş əymək, səcdə etmək

(1 {5Y*

(d ı ı a zi) ji ^^i jj jj□jj Aui^s aäs

öAJj'-ş^O"1 (sər piçanidən) - məhrum etmək

jU^l äəj jj-jjj

jxj

jjjj*-

JjJt&j

( sər bər zəmin zədən-e aseman) - göyün yerin

(Y ?Y 1 <5)^jj (JJİj (_>i (ji jS »j (jaj

ı».\i ~'^.jj^- * Xja j jo jljj

Jj j ‘Ql^l*1* L’*v*~i J^i J? j-iA—

(sər bər kəmər zədən) - başını itirmək, başını daşa

JJj

(V V i Y^Cjjuı \əjj'ı Ij (jü ju) ji ^.jı>

ucaltmaq

jiuhjS jjj^ (sər bər gərdanidən) -üz çevirmək, razılaşmamaq
AS

CLuİ

jjui jJ

ctJ-jL^k

i (jljə.

f>ji jJ (jtLuujj Jbl ja

<, Al A j ^jl jj (jl uıl iA (Jj> ju)

(sər(əz kəsi) piçidən) - boyun qaçırmaq,
üz döndərmək

JJjj' üjjo^ (sər borun avərdən) - bayıra çıxmaq

(ƏV , 1 V • )ju) JİJJjj <—uc. j

(^ ,Y i d)^Lujj A3^5o»jaj (jjj? Jji AS

ü-^jj

£-l£ ^cJSJIjxj Jji aSLiİ Jjjj

OjJjj Ju) AİujjIjA C)A jj

(lj <j~£)o“* (sər-e(kəsi-ra) ze-xak bər avərdən) -

uPjj'o1

(F 1 , Y Y* •

jjj

y,7,uai

?ju. jl ^juı (jljij <—ıi jijl

j t^)>- (sər-e(kəsi-ra) piçidən) - azdırmaq, yoldan

başını

vurmaq

V

(jjäjj,

çıxarmaq

ucaltmaq, başını uca tutmaq

(Y Y* Y'Y

(jjäbjj

0*11 ö'j'

Jjjj J^İO

(sər bər sepehr bər əfraxtən) - başını göylərə

o^-l

juA

JJ^İ^jj (U oj^) j- (sər-e (çizi-ra) piçanidən) - başını budamaq

başına \fırlanması, vaxtın keçməsi
(Y” 1 Y V Y )(jxojjj jLxxJ jj əia. (j jxj

(jl&jj Jj

jjA^ öjJjXj j- (sər be-gərdun kəşidən) - başmı ucaltmaq

^'oiO*" JjjlA JUİ

jo jSu:

luİjJj

(sər borun zədən) - çıxmaq, tülü etmək

(dd /V)ujIjsİ

JJoA ^Ayj- (sər piş kəşidən) - baş əymək
(i • •

Y)(_ujb Jj (jjjjjw öüjjjj'

(1 Y “t

(sər piş daştən) - baş əymək, məğlub olmaq

jLlb

jSjl jjj CjuıAjj (jLaəjləj

(cAub? J>)o“ (sər(əz çizi) piçidən) - başı ayılmaq

jlklu.

jtju (jjl jju (jjlO

jjjji Jjjjj- (sər borun avərdən) - açılmaq, çiçəklənmək

(f Y ,V

(? ,Y i d^Llj Aij^Oj-u jjjJ Jji aS

(jjjUia.ju, (sər conbandən) - baş tərpətmək, baş dulamaq

A-12 ^j£jljui Jji aSvjİ jjjj

JJjjl üjou- (sər borun avərdən) - başı çıxmaq, dərk etmək

(ləzzətdən)

(Y t _Y'(2jxS jjj Jjjl-j jjjjJjAju)

( > Y • , t Y )j£j (jtuUJjj (ÄəjJj (_sJjjä. AS

A^jijjjl A&jlajo. aS

(jLxljj (jjijuJl Jj^uu (»ju)

ju) Jjlui>j Jjjä. (_S^Jİ—jLu

jajjLxj-

(l'rV 1 A ? )Ia j
jiui

ıjjjSj^ (sər kərdən) - başını qurban etmək

(sər xaridən) -baş qaşımaq, öldürmək
jajjlAu

La j JlS ^a—

Aj

(T ?Y dY)jl—j’Jj—jA ajS Ajä»j—

Aj

jaAj~ı

j^ (sər geraidən) - hücum etmək

t')a' rü0, ö-° ü-Aj'

(Y Y V

A>- k>

j’ ?JjJ'

t )jüİAäl j— jli£ Aälu JİjA

(jjÜ.1 jäl

jajSjj

j.ıj£

(^ • , Y 1 t ^al— Aäl—j Ij ı-SJL-ıal— <Jä— üäəj əjİjAj—J^l
(sər dər cəhan daştən) - dünyanı bürümək, dünyaya

£>> CPjj1 üjj3

>-■ (sər ze-ab borun avərdən-e morğ) - quşun su

)k-Jİ JAjAjl ^Jjjj ^1 jS.1 jj

k_ıl jäj AjljAj— Jİ jl.Uxn

t 11 jä. J jl jj J— 4, - ^ajjjA JÄ.

,lj A—U

^jj ^—^jJ jjj—<S o j JjjA

ÜPjj'j? JAj>- (sər ze-tirəgi bər avərdən) - fikirdən ayılmaq

(f t rrtd)jL Jjji jjj- JA Jİ Jj

(AY J Y Y)<—ı—jjj*jjl ju,

ajj äjj aJj

Aul—j

—j— a— Jjä.1ajIj— Ij

jii

L» CjSjj*4

(sər-e barqah be-gərdun bər zədən) -şahlığı

cPj> JjA

(İd , Y f 1 )ol£jbJ— jjA jSb AJjjjä
jAjS Ia j

al—jjSbljÄ. jlS AA a—jjä.

jLjxj (sər-e barəgi reha kərdən) - atın cilovunu

buraxmaq
IaaJl

Jjä. jjjj a»İja

(sər-tac be-soft-e sepehr bər zədən) - tacı

JJJ>j^

başına qoydu, tacın başını göylərə qaldırdı, tacı şərəfləndirdi

Jl— (xJSkj ojdaj- Jj?jj*

Jl—

s jJajAj Jjjjjä

jb5bj- (sər fekəndən) - j-ı&a'- in qısa forması, baş vurmaq,
baş kəsmək
(A 1 J V Y )aj$Jj—I j al jA

jaa—S

üA (’j csj^-j js—S)j~> (sər-e( kəsi və cizi-ra) gereftən) - başının

(sər-e təxt gereftən) - taxta sahib olmaq

cPj? jjSj^ (sər foru bordən) - başını aşağı salmaq, fikrə getmək
(Y “1 ?V t ö)Jb Ajjl JJ j— jA jljj

(sər kəşidən) - boyun qaçırmaq, baş qaçırmaq

(1 YA ;Y Y >)Iaj j_jjjj AjS jjSjIjj—

Jjjjxj (sər zədən) - baş çəkmək

(YV ,A)^J

jxj

ucaltmaq

J-jj'> ‘-?'j^J.j- (sər ze-xab bər avərdən) - yuxudan oyanmaq
('f Y

(sər kəşidən) - üz tutmaq, getmək

(Yt 5YTd)L. Cjäj □

Aj—Ia jI^jäjAj— <~_ijj jljl

içimi qədər, az vaxt ərzində
(fV drjujl j j—j jjl Jj jj ^jj jk. <S

(jjjjj^ı jj

Ajj

üstünü almaq, hazır olmaq

yağmaq, dünyanı başına götürmək
(VY V1 Vycual iiIa— öjjjSIj ajA

jaJİ aAjJ Ij <S Ia j— AjA—İS

£_uj—

(sər dər avərdən) - razı olmaq, baş qoşmaq

cA^1-3

(f t J Y5 • ) Jjjj—b Jjj A—£ j—LäS
jaj^j-

(sər dər əndaxtən) - baş vurmaq

jü-Iasijj

Jäj^u

j^uiSj- (sər kəşidən) - bərabər olmaq, boy vermək

jAAjİAjSj— (sər gərdanidən) - baş qaçırmaq

(? ^

A

(sər kəşidən) - başı dik tutmaq

• A)j»jl aəjSkäl J— jl—jjj Agxa JjAj

(f Y

^bj

(t vr rvr>^ fJjjJj

jl—jljl

aİ j£ jl cü—j

al— Jj

jaj

(tA ,rıi)j£ jijS
ü<£

öLajI

4-u

(sər-e cəvani kərdən) - cavanlıq etmək

(lsJ^)^ (sər-e (çizi) daştən) - meyli olmaq, arzulamaq

(d

CYj^^iJ Jjä.L CixaiA j^CiaSljx

jjjjl

»’ jj' (əz-rah sər piçidən) - yolundan dönmək

(_sjjS ^jj^jja£j~< ^»jİAj

<_jijS.jjjj^ «jU.j^ (sər-e çaregər zir-e xab avərdən) - carə

(f 1 ?Y Vf^ljj jxş-jjjj^j ^aişjxıS
(əz sər-e...) - ...dan, ...dən

edəni yatırtmaq
(W V<i'r)Jjji L_ıljS.jjjj£ oJ-ş-j^

4-A^1 > cAuj-2

(Y-V , Y • ^)j_p »t>ij^iJjl j^SLLjjäja

^jljş j^Üj

(1 • 1 X1 ‘t

Əjj

uJjju (sər-e zolf bər bəndegi kəmər kərdən) -

(1 < X ?Y Y Y)(jjjS>iü.j3jjjj ajj £■ ji a£

jsj^.ıbjş ı_sJjjxa jSj^S

(sər-e ğonce tiz kərdən) - çiçəklənmək, açılmaq
(IV , Y V “r )jjj <_ijj jUujl jl^j ı_£jjja>.

jl jl oLi Ja

(1 “İd ,VY flyhı&Jı

(V , Y r)ajS jbj^ <_jl j^>

(əz-sər borun kərdən) - başından çıxarmaq, soymaq

0 * , Y ^)ai£ jiljjjj_jl ^1 j*-jş

ailS jSüjä.a*^a 4-jjj» jlaş

ÜP> csUxi1 (əz- sər rəy bordən) - ağlını başından çıxarmaq

J (ze-şax sər borun avərdən) - açılmaq, cücərmək

ĞPjj'

(Y ?Y 1 Ö)^-Uij Aİj^jlj^ jjjjjji

^yiSjl j^jji 4&jl jjjj

LP»^? (be-sər bordən) - başa vurmaq, başa çatdırmaq, keçirmək

(sər boridən) - baş kəsmək
(»tl> <ja!a» Əjj j-öj!j5LL>

(A v ,r Y)JJİJ C-Jİjä.jşuJjjjSa
cA-İPj jo-j

(sər zədən) - səcdə etmək

Ajj JS.

j^'

^"imjjLj^j <_u^ljlaxljjjj

a>jljjj cö^ajl jijljpja.

(_gaifrj oaj jj j—

jjCajL^laäaAİjä.

jLiäSj^j! (əz-sər qozəştən) - başı tərk etmək

(sər baz kərdən) - getmək, yönəlmək

(df ?Y fYJIj jijjja ala

(^Y ,Y*Y 5)jjmjlajajjuijl ^A jj^ıSİjS

jjj a^jç. jm oajSLi 4_üjj

jCUd jbj^ (sər baz bəstən) - başını sarımaq

lPjj“

js^iasi j^ji (əz-sər əndaxtən) - başından çıxarmaq

lPj5 üjjo-ü1

razılaşmaq, tabe olmaq

(? Y ,Y 'ı

o-lä-lj£ja. jSlaJj

(Y 1 V1 A)j^>j üÄxi1

göylərə qaldırmaq

jaS

jja oljjxjjlajajajjä

(əz-sər-e...) - üzündən, üçün

j-ıiU«j jjjjL> culj j- (sər-e rayət be- gərdun rəsandən) - bayrağı

ja jS

^1*2; »aiä.jij

»Liaj^>jä

I j jİjjS.j~j aj jliJ ji jj

ja^JS (<_s Ja=u)j^ (sər(be-çizi) kəşidən) - tənə etmək, kölgədə

<£

jmç

Ijjl^jş.

Jjj (JjU

(be-sər bər qozəştən) - üz vermək

0 f J YY^-ı.r^ iä,ıj<

jij..,ı Ijjä <S

■••ı.l'Xjji aıjSjl “UİjajL

jjjS csLj^j (be-sər pay kərdən) - başı üstünə qaldırmaq

(YY J VA)^jS jjUjxxj (jjjjljS jİ3jj

-Jji j;Ij> 45uIäj3jl^jjç.

qoymaq

(Y V X"? 1).jıaSj’ıj^ıjju> ^s_ojä.jl <S

ü^'jS
(AA

ajaj axl ^^aISI ja. liwj^-

jjACjJj

jl^lajj

u^jjj

ca^aj

j^ jSäj »1 jjl (əz-rah rəftən-e sər) - başın fırlanması

Q

&Y)jljc. jl ciujaj Oajxs aljjlj^ı

(be-sər dər amədən) - keçmək, sona çatmaq, başa

çatmaq

5J" (sər-o-tiğ qozaştən) - təslim olmaq

Y V)jlaälaS^j ljjjj

ü-^'j-2

(Y 1 n J . d)jSjl£ jlaajJ

jəJb

jjjjsjjj-jj (be-sər dər kəşidən) - başına çəkmək, başına örtmək

jljjj Jjjj ajj^^
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jjj ja&İ ajU

c_>2jjj

(bər poşt-e pay saye fekəndən-e sər) - -

qocalmaq

(vr ,y y ?)jjjCijjj ojjiı t_sjä.j jjj
j*-

(VV , ) 1 f )(jlj 1'1' J'J--1 AjLj Cjj-j äjjS-3

<_$Lajl cJIjjj JJJ (jlS İUjjjj

osü

AjS (_gjljäjjj

(V Y J . d)CıS.jə jjjj £Üİjj £ jjjjjjş.

(Y y •

jLijfc jiijjj (sər-e tizhuşan) - ağıllılar ağıllısı

j

jlj ASjjjijXajj

jj

<jä

jl jlaş.15jjj (sər-e tacdaran) - şahlar şahı (İskəndər)

başına qara müşg çəkməsi, gecənin düşməsi

Y

A^-aijj

(sər) - başçı, sərvər
0 • y j Y y)a£ (j jljj jj» aSx! jijjj

j2jk»jj (bər sərəş moşksay şodən-e fələk) - fələyin

^5dä jxi

jiic.

jjj—;jjJaxjIj

CAj AjIjj jl jliiGjjj

əLg_sjxjäl j_jjj (bər-sər əfsər nəhadən) - ucalmaq, başı ycalmaq

(V ? ,Y Ay jjjjjjäl jjjjjjI jLjjİj

1jjjLa (jb-j-Sjl L^S

(sər-e sepəh) - qoşun başçısı

jj jjjij>jjj j (ze-sər məğz bordən) - başdan ağıl aparmaq
(VI ¥ 1 Vjsjljj (_5jjjlj-ljJAJj«-a J*J j

jJkj jəüjəj

(y l ,V Y ).Yuil^. AjjjİaUj olSjəj

'-JİaJ^?’

(<5V , Y ö jjjj (jj >_SLi jljjjjjjjj

kəs)- heç kəsin məğlub olmaması

1 y ) jljj ə^jjjJ jj^

(? I0

lA-JJjj

(sər) - yan

^jLajI

c.Ujə

-ljjjS Aİjjj (_5jjJ

ojS £jjjxj (sər-e tiğ-e kuh) - dağın sirvəsi, dağın şiş ucu
(Y Y"

(ö V ? Y J^jjjx_ı jj ı, Sl \ jjjjj jji. a£

(YY" ,yv)jl <jjjjjjl ojS (i-ujjj

Jj£l5j^j (ze-sər ta kəfəl) - başdan ayağa, başdan başa

(Y AV ,rvy)jjjjUjjjjj (JäSljj^jj
jajGj^ j

.JajŞjJ

(sər) - başlanğıc, əvvəl, giriş

^jjşl j&J

' ** ‘

(ze-sər ta be-bon) - əvvəldən axıra

A^Cajj$LAaä>jjjjA. ^.jsljjjjj

jjjj) jjj

(A ?ry t jıi-jijji Ajj jjjjj j^-jj

<_ujüj (jjj Ajjjj jjj^jj—-

(Y**A j • )jjS J^

((^jjS)jUja Jajjja ( bər xətt-e fərman-e(kəsi) sər avərdən) -

uUj-

(Y"A / y Vjjl jb»js .kkjjjjjiJjj

jl jtialjjlj ı-rJjc- jlj^

• yjljj g^jjajj v*j jj*däjj

j*j

ais^jjijə Ajj

jjj. tajjj (sər ta-miyan) - başdan belədək

jjj^

J ' JjJJİ oljjəjjjju

(sər-e ran) - dizinin üstünə
jlj j!JJ44JJİj Aİ

>4 (sər) - bənd, qat

jxi u_£läjj (bər fələk şodən-e sər) - fəxr etmək, başın ucalması

(y y v

1^1 j * J^ ‘ "i

(Y Y y j A Yjjj_ı jl .,a,^j jjjjj »jjj >-_ijj

fərmana tabe olmaq

jjj

Aüiijjj Aj>ijjjjji uSİ-ISjä

j" (sər) -üst

r»Ä>j*-j (ze-sər ta qədəm) - başdan ayağa

(Y Y V

Jl

<4)3jjj (sər-e name) - məktubun əvvəli, məktubun girişi

jjjljjjjj Ajaljjjlji-jjä

jAjjjj jSjjjj jj^. oJjjI jj

(VY ? l

jjj£jj

jjjə <_SjS ojlj (jljjİJIjj

j*- (sər) - uc

jl (Ajj* jji. >—jj*jIj.İ Ajjjj

V)jl jjjjxajl oj£ jjSjAj

t"4»,rt j^ j1 ”

(sər). şah

CiAj jjj jaaLjja jjj (ze- pay dər nəyamədən-e sər-e bəxt-e

jj£

jS

jjLiS

jjjI j

<jU (name-ra sər qoşadən) - məktubun bəndini açmaq

(V Y , Y Ö <Y)aLj£jJİ j

~)
j*-

(sər) - qapaq, ağız

iÇl.j-ı AjSLj jA j

aLjjSjjjIj

AjıljjAjİjajJ

(sər-e nafe-ye moşg-ra baz kərdən-e

4^ lPj5 jb’j <Xx»

şəb) - gecənin müşg kisəsinin ağzını açması, gecənin başlanması

ıj£jJa jjjjjc^jjjj

('TY’A , Y V YjjjSJj Ij l_S. Ja Aİljj-a

j^.

(sər-e(çizi-ra) baz kərdən) - ağzını açmaq,

J-^jS j'u ('j l>

qapağını açmaq

c5jjajS.jjjJj1

(jjl jja

ajjjljuı (sərapərde) - göyün üzü
Jİ faL» CjİA c.äJjj'jaa

(sərapərde) - baş çadır, şah çadırı

°J Ji* J^ (sərapərde zədən) - çadır qurmaq

(<tY jYYV)ulıXäl>M>jl

jljäljAA

(jSəb

jl jl

Jjajj

aYıılLa

(Yö ,YdT)jl j aJV jjA.^jə.jl oJjjİjj

JİJS jJjS jjj (jjUäl jaa

Q Y Y , I Arj oVİ

JjJj dşji ojjjl j—\j A-jj^

(başqa əsəri yazmağa başlamaq)

H . ■'A JaA Jİ L 1 . ı'J 1 (_£^Jj^3İ Jja

(İ İY J

Lşjl jj

■ ~'AJ^ ‘ ''i

jl 7*

1 1. JjJjjj

ojlsdäljAJi (sərəfkənde) - başıaşağı
j.A.1 jl jjjUjXolja

(Y1 X •

fJj Jjju OİJJİ

yıy\yy jıy>

(^lıisdaljuı (sərəfkəndegi) - qorxu, hürkü

“-1 ji’j-> (sərapərde birun zədən) - başqa yerə köç etmək

jjjj jJ

“3j£ j’jjÄjljä! jaa lSj’J^

(^iaiSjljÄA (sərəfkəndegi) - başıaşağılıq, alçalma, əyilmə, bükülmə

JJ at—a coljjl j-ajJÄAjja

aLa .4,., ji 4 r.j~. A-aA

(Y" • ,Y • )lİJj yia AaiAjJ jLuJj

jjlyt

A)öaxjLq

(^jLıiäljAj. (sərəfşani) - baş vurma, öldürmə
jjjaa

(* , Ö)JİJ^

(f . f r^J j jjixxj

(Y1! ,Y ‘rd)jLiS jxlı <_äfır- jƏjlj juj

jjJS Jl>1 j- (sərəfraz gəştən) - ucalmaq, yüksəlmək

(ö A f • V^jä CjaaJ Aj a-Jjjj (jb <i

jjJ ojjh

JjS jij jA. »ajS »j£ (jjJmÄİ

(jijĞij-A (sərağuş) -sac salman kisə

(V*

<5^b“ (sərapay) - başdan ayağa

jjj

(Al ? 1 VY)jjSjlc.ljjj (_^jj>j Ij (jä-jj

J’jäljjjj (sərəfraz) - təkəbbürlü, başı uca

(A 1 Y Y •)jYı jjjjS 4_Jj>aj Asljjaa

(AY VY1

jjjS jlti jja (sərağaz kərdən) - başlamaq

o^t£ oaixtAjjj oiXalj-A

oiXä)j« (sərəfkənde) - başı vurulmuş

jiuiS bjjjj ajjji j-j- (sər-e sərapərde bər sorəyya kəşidəl) -

jij ojSLäl jaa (sərəfkənde şodən) - başı vurulmaq, başı kəsilmək

çadırın başını Sürəyyaya qaldırmaq, çadır qurmaq

(YY"1 , Y Y AjjJj ojjSjj ıj^. (j jaaIj Jjjo>-

(ÖY _ Y ö 1 yjj.YS Ljjjjjj— oJjjI jaa

əj.İiS

I jajuAjaj jS-aJjjx jJjS-a

(sərasimegi) - tələsik, təlaşla
(YA 1 • H ^4 ~i j. I \j I 4 11 A > j~x CjjXJJ

‘UJ>j (sərasime) - sərsəm, tez, təlaş içində

(1 ö IV
jIj AjuxjIjam

<_>ljS.jl CıoLajÄ Ajia-aI jaa

Cuaa Jjj CjjjA jS AjİS. La

JjsI j*- (serafil-o- sur aməd) - qiyamət oldu, qiyamət

(YAY J • J

JdSIy. AaIS

c_5LiAİ^j öAIjqJ

(səramas) - yekəbaş
jij AajjjI jajIj Jjjjj oiXa

jlcijjj (sərağaz) - başlanğıc, əvvəl
(1 ÖY _Vrd(J5^jl Ic-ijl ji JUjİjaa

aJjjajjj

jjj <_$Ja I Jl jjjjaj (_glg ü ,7ı

qopdu

(sərasimevar) - tez, tələsik

(A ,Y • )jt5dı jljjSdj jljjS jJljja.

jSı ^aA.Jj

JPİjaa (serafıl) - JjsIj^' sözünün qısa forması, İsrafil

(I YY , Y ) j Jl.-'jj > Jjäl jaajj—j> j^.

Al^jlj (Jİ* UjJ (~g£ AJ . Jİ J*J

jj ojjSJI j*a

( 1 AA

Y)jjj ^jjjjAA jl ^Uİj-a

■uIjm. (səraməd) - başçı, ustad

ıXajj J<aa jjjj jJjjj^.

jjl ^J^ jj-Ä’ Jjl* Ajaj

(Y"Y ,Y’Y)<aA (jjjJ JİJ ^jJ^ol Jja

<aA

qajja3 jl jjJjl j£dä

jjj£ jİAjj*^ (sərbəxş kərdən) - qurban etmək, fəda etmək

^LaJl^u. (sərəncam) - sonda, nəhayət
Iajjl ^J

(1 VÄ ,Y • *)jl ol£-İİ5j

jl »1 j

AYğatılSj*j

ji£ ?laJ(sərəncam-e kar) - axırda, sonda
(A"! ,Y Vt)jl£ ^jGl j— (jiSli jJjjjjJ

jl5Li j—.a jjia. jjljj£ »jjj'jj

j>Lxjl jü jlä c'uaijjj

jjjjA. ^lüjj JjS jLİjl j

(AY ,YAÖ)jjS (jjlS ^'cjıij—ıjgjj

JjS jjl^t ^^AİSuijjjgj

^jAA jaİ (ahən-e sərbexəm) -silah növü, dəmir qarmaq

(Y ÄY" j"V 1 j^_lAjljjjj ^^A jSjjjijJ

(İjjjjjj jl AjäLjj uS-İAİ jxj

^jjij^ (sərbozorq) - qalib, böyük
uSJjj^ (sərbozorg amədən) - qalib olmaq, üstün olmaq

(İt* , Y Y Y

jjj j—, Ja ^gjl aSuİ.jSJajjj

ajGS

jlöjx.

jjSujİL

l_g\ Jja j->,zı_ı JəjS C'iAjjjjS

JuAl ja

,Y’V A^jjl jaa ^..n^ Jj^ ^^-aA (JSao,#

<5^ ur"JJ a5? iSJ^JJ^-

(Y • j 5 5^Jjjju (jJJİjj Aj

jj jjjj

JJJ uSjtjJJ Ojjjl Jja ajji-a

(sərayənde kərdən) - dinlətmək, səsləndirmək

1)'j '-S'jj Jj jjl

jujJjjjjİjJ

I j l S '■*, pAİtj jS &JJJİ j*a

(A Y , Y t Y )jISjüjIJjj ja,

fjjj

jlSjjjl jajjSV^İLmj Jjj

£ jj> £J*JJjjJj' -^^3

(At

A-akj

1) jl jS

ıAg..'i

Jgj

7, *S ALajjaaj jLj-ajä

jl jjg_A jSjljl j ^jjljjlj

J^ <Au j^ (sərbəste şodən) - bağlanmaq
JjjVj JİJİj aJjjİA-j j

<»-ajjja (sərbəste) - bağlama

‘Ijaajjmi (sərbəste) - çətin anlaşılan

(YA 5Y V t )(Jjjj

ajjjl jaa (sərayənde) - bəstəkar - müğənni
Ad^£jj 1^) Ijp

jujj'ı ı

(tv ,Y”» X)JjjjIjjAjjj JajjAİj^

ojjjlj*- (sərayənde) - şair (Nizami)

Çf' \

jj

(sərbəste) - bağlı, qapalı

(Y * j

(sərayənde) - şah

uJjjgjjJj jlSjjj

(sərbəst) - qapalı, daxili

(Yə ,V) j-» 1

sjjjljAA (sərayənde) - oxuyan, söz qoşan

sajjIjaa

Sjaj j'ujjjjx <_jJjjj

müzəffəri i k

(səray) - tağ, divar

0t

ajS_JüjI (_JjauJaİ JİoJji

t^jj^j^ (sərbozorgi) - qələbə, üstünlük, başı ucalılıq, əzəmətlilik,

ı5*j*- (səray) - saray

jjjS ojİjI j-

^jxjjxa ^jjAİ jş. Aj (jlajUj

(sər bər zəde) - baş qaldırmış

jja!

>XiÄİj« (sərahəng) - qoşun başçısı( İskəndər)

(Y

ı_5JS I jlj (jİAjj^ <SjS

e^jj-' (sərbexəm) - başı əyri

(AV , Y 1 Y )oJjJJJ_J JjJ La jjl atı,A

fLaJlj** (sərəncam) - gələcək

(t v ’YY-^bj

(Y V J d^)^jSljljAİjİJ (jiujl^j

(Y At ?YTY)^ ;_gjj.dSjjlj öjS jjS

^LşJIja- (sərəncam) - tale

(f d j Y 1

(sərbəxş) - qurban, fəda

0 J jtəjjjl j-j

jioSLa. J* j

(sərbesər) - başdan ayağa

(V Y Y • Y )^i£ jIgjl jjI£j*ajjj-i a-oa

cA^j*- (sərbəxş) - hissə, pay
>Uajljlj (jjSjjAjJ UJJjjj^-

(sərbolənd) - başıuca, əzəmətli

CSJ^J^ j1 AİajJJaj (jlgjj.

jja

-übj^ (sərbolənd şodən) - ucalmaq, başıuca olmaq

(Y Y ?Y YA)jjäjlujäjj (JS £2 JjjJJj=»

(Y A ^Y ^l)jjj> jjjjB ^lj Jİ jl JİJ pH—.111 1j*j <—klä jJjjl ^Lıjljş,
jaa aİj^

(11

(sorxqol) - qırmızı gül (qan)

JjIjjju; j2i JİJjS AjlJjjj

Jjjj £j« (sorx-o-zərd) - qırmızı və san

jəjS -uL(sərbolənd kərdən) - ucaltmaq, yüksəltmək

(1 Yd J AV)aİa^.jI Jİ£Jtjjl

jjj£

Jl jA a£

jSLj^j

(xəz-o- diba(ye) sorx-o-zərd) -qırmızı və sarı

^^jS JjA. ^JIjA şşj

xəz və ipək( rumlu və çinlilər)

(r Y , Y • ‘r) JjJj j j-j Jjj LjJJA. Aa4>

AaLj^ (sərpənce) - əlbəyaxa

objj AjGu j-;

(1 Y Y j C Y)<_SjL Jüjj ljL J^j AjjS-ş.
aİ4ş.>j

(Y Y ,Y Y)CjSj£ (_?JjJ djjjljjl
şjAİjjj

(Y Y ^d^iAt. . ç.AİAa.jjj Adaş. jljj

jbJjJ ükj

jl jjl jlS^İİ Oljä ı_jl ja.

əj- (sərd gəştən) -soyumaq

(Y Y^Y& <I)jjjj

( 1 Ö Y Y) Jjxl UjjJ XjLi o Jjj jx A$

,h}>» (Jxl Aj

Jjj J j£jS Aj

t->* t~>^

(YY

C1JJJ £-Jxu JjAjtjJJ»ıS

'5

(ba-sorx sorx, ba zərd zərd budən) -

yaxşı ilə yaxşı, pislə pis olmaq, hər rəngə uyğunlaşmaq

jj

lYJJJ

aSAjJjj

JS ^j*j (sorxqol) - qızıl gül

J JİJl

JjJ Jj

Aş.

JfrŞ- 4-J jA. ^»jj jlS pjjj^j

Jj« (sərdmehri) - düşmənçilik

jxj

jUiS jjjSjl j Jljj_4 (j-j

<_?.3^-“ CLxaZXju (jjJ—J şjS Jİ jj

jjj .-SUl^Jlj jJj~j uYJ^j

o"j>« (sərzəneş) -tənə, baş qaxısı, məzəmmət
(CYY _YYii)jLjjj fiAa(.Jı.jjj Jj

cYJJ JÜjjA j*j <-» >=■

j

şUjju.

JÜjj

jGjjJ

jjjj j-:jl c2jJj*jjxj

(sərsam) - beyin vərəmləməsi (xəs.)
(Y ?Y&Y)<tjIjAj JbAİjj Ijjxj şLc'jxaj

ı_il5Lj jLüA

ajjSjä.

(sərdi) - külək

JJJ Ajjj AJjJJJAjJ

(sərxəşt) - nizəbaşlı
(Y » ,AY)c_äli Ljjjj cA^_hjl Aj3j Jjjj

,AY) j^jJj^

(I Y ’Y^jL&jjJ oJlxjL

ju

®tS jt^o.

c5Jj“ (sərdi) - soyuqluq

£ j-> (sorxru) - qırmızı üz

(Y T _ Y1 Y )j^jjj. ats Aİıs Jjj> öAİjjjä

ajjjjl

(I Y “t , Y Y Y)jLÜjj Ajj ı_$J4-»JjjjJİJJ

£jj £.>* (sorxtiğ) - qırmızı tüklü
ü'-a4>

j£j

(YY ,YM^jj (jjjji. OjIc- Jl JlİJjS aS

(sorx) - qırmızı (ruslar)
(Y • ’YdYjjjjjc (jjjja. ı_S4y^J C>"

('r " ,r •'

jx-uj ^j£

(sərdmehr) -insafsız, şəfqətsiz, qəddar

(sorx kərdən) - qana bulamaq, öldürmək

(Y • ♦ , V)şj£ OjJA Jt_>JİJJ Jjjbjj

CJ3jS j;Jjjzjy «.Ajj£ Jj

(_>ljjA JJz». JJjjjjJ ^1 Aj

(ÖY ,AY)<-jVifljə. şjSjjJ cjj£x Aj

£j^ (sorx) - qırmızı

Jjj? jjj jjj

(JS

4j« (sərd) - soyuq, sərin

(sərçeşme) - çay

(1 Y ,YY)Jlj£ jljjj Jj ç.Aaiİş.jjujJŞ.

Jjjj JjLü ^Jşkj ^JjJ

(sorxi) - qırmızı rəng( sağlamlıq)

(sərcomle) - baş cümlə

JJ^ c

Jİ jb (JS £ Jjj AjaA

(Y“‘i ?Y 1 Y)jljlkJI oJjjl jj JjA

(sərbolənd şodən) - tanınmaq

» )jxaj.jl jäjS Ajj £ jj

<_YjÄI cAİujİjjJİjIAj

jj5 aUjj^

(sərsamtir) - zəhərli ox

(AA J Y^jjj eUjxjj

ujIjİI

<_jjjl JjaJ ^LoJ

(sərsami) - beyin vərəmləməsinə tutulmuş

(d /fö x )jjjj

jjjjj’

uh'-‘O“‘_?Ş‘

cAA>“ (sereştən) - yaratmaq, yoğurmaq

&j=^

Jj^oj (sərsəbz) yaşıl

diSkXGİ^J A

(A

(Y£ 5Y'T£)LjJjjj, jjS.b

)

JjLjjJi ^jGı J jxj jl Ojı*u) j*j

CjXGjj Jj

(sərsəbz şodən) - cavan olmaq

(t , Y > y_£ljj i_£UUj (_səjS

lJJUJjjjjxjjj

(? 1 / ,) JJJJJ>

(sərsəbzi) - cavanlıq
Jjjj> jxj jjjl

t-SLblj ənS

3^0-^j

(sərsəbzi yaftən) - yaşıllaşmaq

<5
<S

j'

<5 >“J~- ü#*

(sereşt) -əsas, yaranış, təbiət

AÜJj j-ud

. *sl < j jjjjjilS I jx> gjUj^j

Jjjl aS (_jAj£^yA>

A^. Cj^j^jA-aj JjLuüJİ A^.

jUS jJljäj^ ÜPJ jVj^J

ljUİ

xjəJ

<j;əJ uA>“ JjJjJj'j’j?-

<j^jj-“ (sərkeş) - mübariz, döyüşkən

V)csJul Jjj-- ‘ lijU. j

j'j—

jxj jUİJjIJİ

Cıij Jjjj

c>A>“ (sərkeş) - dikbaş
(f V _YT)jUiSjxjL <_£J

jj

JjS cf JU (İjj Axäja. jSUlj

(sərkeş) - ram olunmaz

(AY

(sereşt) - bədən

V* 'fəCLıC^j

jl jij^jl £jj j~>

(1 ÖY ^T)^əJ jUİjj jjS,j'

(sereşt daştən) - oxşamaq

(T*Y d

jUäjAjS çüjjj LİAj

u<£ <J j' jä j- (sərəfrazi kərdən) - ucaltmaq, şərəfləndirmək

(Y Y ‘r f Y A) jUS lsJLj jjj J j?-jjJ^.Yd
jxjjxj T-c-xxU Jjl öjU->j3

aS jl

çxuS -j-uxjj Ac-^y^Jİj

ö1^ cs jljijuı (sərəfrazikonan) - qürrələnərək, özünü öyərək

(sərsəri) - yersiz, namünasib

f

Cyy jj (jjtJä

(sərəfrazi) - başıucalıq

(1 f . ,YAt)j£

V

jJ^xjj

jju

(tY ’YfVyjU&iıJİ,jlj)ji^Jlxİ

f VJ--J

(^ ^ ^

jj->j

jljSj— (sərəfraz) - başçı, başı uca

(sərsəri) - boş yaraşıq

tu

(tra /vrjfjsjj

j1 e’>

ıj Jj-J" °İU jd^J

(t I jfYjjl.l>lj (aAj Jjj J j AJ

5

j1 (J*

(sərşuy) -başyuma

jx>“ (sərsəri) - laqeyd, ötəri

(^

l^a

<_SlA j

A

(V ¥ Y )uSl.A çjbtda jl ajJi

(T

AÜjxj

(sərşekəstən) - başdan yaralanmaq

(sərsəbzi) -aydınlıq, yaşıllıq, təravət

(Y ? ,f V)j'

jj

lMj« (sereşk) - göz yaşı

A'r)t^j jjL »Jjxjj) fjjS <>> a£

X 9 ö^4UA.jxi

CıUjljjAJI c^lai jUJ>«j^j

UJjxjə <£

jəjS aü jxj (sereşte kərdən) - yoğurmaq, yaratmaq

(öT'y , YVt^jUjji

J^'-j

^jSj

(sereşte) - yoğrulmuş

(sərsəbz) - cavan baş

(I ö

j-^j

(sereştən) - yoğrulmaq

ü-vij^x.jxu (sərsəbz şodən) - yaşıllaşmaq

(1 ‘rV

jjj l_5Uİxjij

() V 5f) jSjSUjJ oJIjULj

l"'.^..,

jjäjj(jLijjjAjUjSi

(sərkeşi) - şücaət, igidlik

<US

jUüjə JjiJjj fj^jJ fj^

Y Y^juJäS Ü3‘^^M.JX11 <_s»^tzı^-jA-u 0j3jjx

dY*

4^>-ı (sərgəşte) - özünü itirmiş

jKL- ^ps(sərkeşi saxtən) - döyüşmək, döyüşə girmək

jjüL.

(1 ) d ,) Y A).Vn>.lA.U düLjjp

(vr

3ə^

Jdİä-LjJ

r^j i duxjj ^g5s.ıS$^sl

cjjjljlji Aş.jS (J/ jSüiA

Mo*- (sərmaye) - sərmayə, əsas, mayə

j~> fjS

y)1—Luıp.liS jä Aj JJJJA4 ^iltı

(y

>4 (sərkeşi kərdən) - dikbaşlıq etmək

(yV _yy)jLİSb <_5bJ

ısu <l^>4 <_ijj ji

(V ,1 f V)CjJjIjISu L»J44 p£jA a£

(sərkeşi) -dikbaşlıq

jjjS

y)jLiäjx u »/as oj^ji

l-4>-‘ (sərma) - soyuq

(sərkeşi) - sərkərdəlik
QİT ) 5

(sərgəşte mandən) - özünü itirmək, yolu azmaq

jüüjj JjiJjj fj-O?

du«j£jjjjl AjLajxa ASIj ^J

(sərmaye) - kapital, var-dövlət

(sərkuçek) - məğlub
c5//j^ (sərkuçek amədən) - məğlub olmaq, uduzmaq
p1

J °b_?

; Y ? Y )_2jJjjx« j*

iSÜH JJ

öhi

(be-sərmaye-ye xiş budən) - öz gəliri hesabına

yaşamaq

(sərkuçeki) - kiçiklik, əskiklik
JÜİJ ,/^.jS j^j (be-sərkuçeki daştən) - kiçiklik bilmək, əksiklik

(sərməst) - hirsli, qəzəbli

bilmək

(yAA ,^y^)lj dujj ^S jjä jljjjl

pY jyv)ij?jjl cj^b^/e.jSj^

ı j e£ Jä

caz&s

j$sb

("A • j y Y JCLujjS j^j LS"? jjjb-J

1 u''b

oƏjJljəJ*

Aİmijj

Cluuij Cı2b£ j~;ctCj j'/

C,u»u

1'1.1,15 jjj

ıjSıı jJjl CLu-jj

P ‘t J y .)jlj$-2Lalj Ajjj

U* /■>-'J o-b-İjij £b>Ə

jü;b jl/>44 (sərgeran daştən) - başını yormaq, başını ağrıtmaq
(yy ,Y y pjljJUjL JjU- I jjU^

J/ JjIajj^

c’jb>b j/u-j

f'CL.AjJ (jl^Şk.

(səmequn) - əksinə çevrilmiş

j^jj

jj^jj^ <- 5 ...ıt-,ji oju

ö/jjxj (səmequn budən) - çevrilmək

P ? y P d) Jji (jjQajJjjj aJjJ jJ

JjSjjij tj&uılJn JjJ bJ j5

jxi jj^jj- (səmequn şodən) - çevrilmək, düşmək

p • d j A Y )jjStjj<4i

(sərgerd) - yumurubaş

pA py ‘T)j-Li>4/ j » ^J

(səmebeşt) - tale

(Y ı p<^y)jjS. j4İJa Aüjjjjä (xj>.jjj

ük£>“ (sərgeran) - məst

jJL)^

csxaaj^ (sərməst gəştən) - məst olmaq, xumar olmaq

(Y y j Y )l'l,bI Jmj Jl ^»jljj£jjjj44 aS

(sərqozəşt) - tale, sərgüzəşt

p\pVjC±Z£jL>lj ı_i>^ Jjjii

qLIS

J -4>J- öj Jj J J

(fY /fp^Jj/jj j/J^ljl/

LjJıjS>44 (sərqozəşt) - sərgüzəşt, əhvalat
pV P Y V)Cj^jƏ (jl jjj^pAjLpjb

(Jjj IäjJI

(sərməst) - məst, xumar

(y , Y • )<-jb (jjL^a

iixdıjıSj^ (sərqozəşt) - sərgüzəşt, faciə

jüİS

^pbS oZAS

ÜJ^J 4-^lS.jj JjJ jbjj* Jj

c/hjjjxjj (səmoubəti) - baş çadır, şaha məxsus çadır

(X ♦ I ,X V 1 )oL> £jl jl ÄjJ ^jij-

oLİ alXjJj Xı'j Cuaa. jüİj

(X V Y X)JjjJİ j jis.iltiljj jla. (5ÄJ

(sorud) - musiqi, melodiya, nəğmə

xuijijuı (səmeveşt) - tale
jj^-iS cLuä>j~jj'_>-> (sər əz səmeveşt kəşidən) - taledən baş

(ə ə ,X V t pjjJ Jj^ojljj jjjiji ıS-JJ—

qaçırmaq
(At 1 V)CjJjjxu jJ-ıdX. jjLİi

lPjj'j? 4jj-

Ouijjjuı (səmeveşt) - əhvalat
(f > ,1 rt)o2,jij- ji j)

jlAİJilj*n Ij*-£-k

ejJij-j

(sorud bər avərdən) - səs salmaq, oxumaq

(? ? ?XX 1 ^jjjwa jlil jua.ı Lı .Jjj!jı

jjS

j^

£

Jo-i>“

Jjj ı—^uljjl Aj xSjIN^ (_jljj

(XX”V ?X f ?)jjj ı_NjÇjl ı_Sjljjj aJİA Jİj
ü4j>-

JjJ*j JJjS aJjjjjja,

(sorudən) - qoşmaq, bəstələmək

(X • Çİ t)Jjjxj jjjiji

jjjji caJijjj-ı (səmeveşt avərdən) - təbiətini göstərmək,

LSjjJJ^

Jjj uAjIjjj aJ-İJİ jjj

(sərvər) - başçı, hakim

xüsusiyyətini aşkar etmək

(Y t J” d t )CLuljjj~- Djjl j>«jjl jj--1

CXJjjxj JjIaİ

(X & , I AAjr ı.X. j jAa Ajj j jiüiijA.jxjı

j'

*•■ ı. jJj

(Xf A / Vf )jjJjj XÇSj xdjJ JL.) jA

jj-

(ÖX ,XX'V)(_f Jjj.1 j (Jj£_äjA aXa ^jjj

JİXXX; xi jjjU j«.

ujjj*-

jl ji(sərv-e azad) - azad sərv7 ( İskəndər)

ü4> ujj j*- (sərvəri kərdən) - şahlıq etmək

jxAA ıjjjjj l j jl jijj-i (sər-e azad-ra dər zin çəşidən) - İskəldərin

(XA'I j f ^)(_;jj^ jü£ JjIj Ajb jaljS

jü

j&il (Jjj a£ ^1 ji

' j ə' j'jj-

(I f A ,Xf X jjiLjj^ ^Ljj

xjU3

xu (5(j 1_s5Çjj j^ 4J*JÄ>

jA^ Çç Jjjjjj- (sərv-e pira-ye bağ-e soxən) - söz bağının bəzəyi

Çb Jjjjjj-

(X) ,rT)<Nj>-üj^AidU jU.cx.xAj

u-jj*-1

(soruş) - mələk (Hatif)

(II ,11 Xj^jjjj^jjIjjl aJiıljjj jjlj^. aS

jijjjjjj i-üIa jljNy üÇj

‘As-äIjj— (sər-o-ləfcc) - baş-ayaq
Jİ1J Jji ASI J jl XjdJ Jja;

jjj— (sorun) - buynuz
(XX X ^XXX^jjS jS jja* 'ALuıjjj Jı*jljj^j

(sərvbon) - sərv ağacı
j> J J— c-Aj—J

<JJlj

(XI /d)jS^ jjl jiUj^jı^jjj

jjj Jj-jl <-kjjA ^JlXLu j

(səre) - əla növ

(XX , I I V)ä Jaj5j (_$ ‘laJ'll-3 U jUjjä

(sərvbon) - sərvboylu

(sorud) - şeir

cfjoJjl (jiji jjJJ

j' jifci L$) J4J4 f*4-) jlU

(I X A , X ) iujiijX aA^dj j*. jj^- JjjA

(olan) sərv (Nizami)

? X )jA.u -SalXLİ jdjJ (JÜjj

(I XV ,X əA^jljJj^JX, &AjUdJJjj) jjltl ASİ

ÜÜ>-^

xila jj*-( sərv-e bolənd) - uca sərv (Çin xaqanı)

(X

l£j*-a*

AjLjjju! (sər-o-saye) - görkəm, görünüş

ata minməsi
(1 . ö /fV)lj

(_jLı jl jjjj-jSj jjui ^iia

(sərvəri) - hakimlik, şahlıq

(sərv) - sərv

ğ>?jj—

4JJ-“ '■ə'jİJ “4Jjk>? uj'U-

(sorud qoftən) - nəğmə oxumaq

səmeveşt) - təbiət, xüsusiyyət

jj—

Jjj*.jX ;»jji ^?jc- cs-i'jj

Ö1JJ- ÜJ*

»>- (səre) - dəqiq, sərrast

(X • ‘r ?XX X)aj«

jjlSjı 03j

ä

4j^

csNı

^-İäj— (sərhəng) - qoşun başçısı

1 ) )jij AjAjJja <—Jjj <-5LiA j~jJ

(1 1

sLS AjAjJ

A^jjjİj

j'j'j— (sezavar) - layiq

jj— (səri) - başçılıq

(b ) , Y A)^lc. Aj Ajb <_5bİajl alS jjjja

JjİJ (_jj^ (səridadən) - başçı təyin etmək, şahlıq vermək
(dT , Y

jxj

j' fjOJj* ülP

Ij (jjS^jä o-1* cs-’JJj

(At ,Y • X)aL jljl jjj CİxİjjA ^la. jJ-AJ

( V A ? Y t Yəjbjäjl jl jja j>AjA AJjj£ jaaA

A jj^ lP>J j^JJ?JiJ-

(1 f”V ,Y t t)jl

jl ^lj Ajjl j3İ jajjjjaj

7 JJJ'L'A_ri ebäjjjA

jİAalj jlS Cjaljjjä. (Jjjj-j

(səririməlek) - Şah Şəriri

(V • r . Y) j) J ja/ jULi

(?V , 1 dt^calja. A.jıjjj AY..ji ^1 jjai

jb AİA (jn.A. ab >_SJ» (JJJJ—

cjl a£

(t r , 1 d • )aja.

Jja AjlS AjajİjjAJba

jbajj jjjä. jjjA

A j—.1 jjbS ^A jb£ a2A£

(sost) - zəif, süst
ı—Ajj AjİAjjljA aS ^jı jl—j

Jj J~J jaj

jLİIa

aSA

(Ə A ,Y 1)Aläjjjj3 jJb »AJJJ jJJ—

& 'A jv. A. jl ^şjjJ ba

j^b jjjjl jä.

(ö 1 ,V A)CJa jA AjIa AS Ajb oba jj

( Y 1 , Y )jljä ft

jAjSLä jjj^ (sorin fekəndən) - oturmaq

(A ?Y •)jlSLi jljjSb j'jj^ ü^JŞ-

p—

J*J a-ju^I j-jIj jjj- »Aj£a

j-?b jjj-''

jji AJİA I j oAJjJİa

(“P1

C1. Jjj!

[jb AjaıJ^ijJJ 'j*

jj ı"ıA ..ı ç.Ax-«a3jaA

(sost) - laxlayan, qeyri-möhkəm, süst

(V. /d^Cu^^lAlujA JİS. JuİLaS
jjJjİA d

b jjjj (sorin ta be-sər) - başdan ayağa

(dY ,'T'fiT')jJ jlS jja. AüSjj jbbuj

/ı..a

jj^ cjjA- (sost gəştən) - zəifləmək, süstləşmək

jjj^ '——4JJJ^ ÄPJJ^ cHJ*'

jjj— (sorin) - ayaq

»11 jjj- (sorinqah) - baş, tac yeri

jj

jAj Ja. (sost şodən) - zəifləmək, süstləşmək

jjj— (sorin) - bud
(öf 5VÖX)jjj öAäjAjjJijjajİAj

Caj^ (sost daştən) - süstləşdirmək

(t ? j V ?)OjajA Ajİ

jjj— (sorin) - gövdə

jjjj

c“h>ıl j’ib.ı jb.j5b jjjS jA. .ri

ü-kj— (sezidən) - layiq olmaq

k?j— (serişm) - yapışqan

A ‘f jj_ua jA AA jS-ı

jaSjA

(j)'j— (seza(y) - layiqli

( T ’V • 1 )jl ÄS AAİ jä.A j£ A5oäj jl JJ

() öt

ajSjIajaj

(t Y ,Y* YjCaj jjä£ jA ... ^jl jjaj (JjAjA Aj

(şəriri) - Şəriri (qalanın hakimi)

jjj-.

(Y • ) ?Y • <J)aj£jIjI j*.: jülc-jl£ AaA

(<5)’j— (seza(y) - layiq

(sərir) - sərir( qala adı)

jjjj—

(jjijjäjlS c-AJAAjI ,b A aıjj ja.

jJj^ j'j’j" (sezavar kərdən) - layiqincə qaydaya qoymaq

(sərir) - taxt
(1 AT 1 • r)AjS. CJbS jja. ?laJIjJJ jjjj

ju—

Əbjb Caä.jÄjjä.l£ jjäa

jAjAjijl j^ (sezavar didən) - layiq görmək, münasib bilmək

ı" 1 ■ aj«Ajj>jl <»Aja Lp(-S

(1 • V _ 1 V V\l ^^oAİ AaA Ajjij

£-Lİj Aaib jljl jjjjS Jjj

jAjjjiji jj (sezavar budən) - layiq olmaq, ləyaqətlənmək

üJ j^ l5(səri kərdən) - başçılıq etmək

jjj-

£İJJ AjİLjIjI j—jjS JjJ.J

(öl ;Y A)^lc. Aj Ajb ı_5b2bJİ »IS jjjjj

ı'ı-.Ai Ajb (Jj^sII jjja. AaA

eP jj? (bər-o- bum-e sost daştəl) - süst yerə malik

olmaq
( ^ • Y* ,r A )djaaıjA jl JJJ < ı. .1 'JJJ ^yJAjal

bı*— (sost) - laqeyd, etinasız
Çrö

(Y . f ,YY f)<2ısbi Ji— ojj ^Jb Jjä-jJ aS

cXjAjjä j^jljtS Ija.

f d^'ı.n-ş jb Ij ^jjjjj ji Jj&j

jjjS ji— (sosti kərdən) - tənbəllik etmək, ləngimək, bezikmək

C—jJ xibj jli JjiAı jbu>

2jÄj

(^a b 0^*

. (sost) - yorğun, ölgün

çrv j xy-uıä.''

o— j^j uAş.b ı>j <5*'^ *4-

<J—

giuü jj

(> t f , Y Y 2>)(jb<jb Jjj JjS (_sJƏjJ jlic.

j^i o— (sost amədən) - ləngimək

AV , > “r ‘ry'* -jlS jl jJ A^bijJİS-j

jj jjä-» <5

(jb>ji

j ^|j| (.J— ji jl

(sotorlab) - l-A_A-b(ostorlab) sözünün qısa forması, teleskop

<2—> Jj>*J

jjj

J1—jj

(rr 5r > ı )<2ıäba asLaLİ

—— (sost) - kəsərsiz, səthi, zəif

ji jui—äj. asi jj a£ jjj> ı ^jh.,.

<bjt— (sə‘adət) - səadət, xoşbəxtlik

jj—— cjl jjJ (dər-rəy sost budən) - kəsərsiz fikirdə olmaq, səthi

Jjlj jjİL-İ £ ja. c-ojl—ja.

() r “t , Y t A) jLjj bjJİ—. iaK £JJJJ-I

fikirdə olmaq

(sə y) - .,əy, çalış-vuruş
jj

cff' J <5jJJ üb-1 b1-5-??

Jə

jjjj

b—.u (sost) - uğursuz

(YA JTə)<— jj fulə <_>İjl Jjbj—

üpN

<2ı— jts J>bljb> a£ jäü

... Aj

(ti ‘r f . Vy',..,< A jl jjJjjJ a^-jjS—

öbb

C—ı

j'^

(Yb (j.o(Jb J jjji Sjj^aj Aıx
jjj^,

LsləJ 2jb jııJÜ Aa. I j A—

. (sostpəy) - ləngayaq, ağır tərpənən

(soğdisorud) - soğdi musiqisi
(YV ,YAYpjj jij öJjjijj jjjjCj

(AY r ı 0)jjj J—jjl j jxoj (JU-

—— (sostrəy) - ağılsız fikir, düşüncəsiz fikir, əsassız fikir

(Ar X .f)jllä, jfäı JjUaj ^1— AS

oLİİjb ^-XajJ

JlLa (sefal) - torpaq, palçıq
CS^ <2—1J ı_>^A frA*äujl ja

(‘İY j ə • )LSJ <21— <3^JJJ’ A~*b

Jj**- (Sə‘id Nosrət-əd-din əbu Bəkr) - Atabəylər

illərdə hökümətə başçılıq etmişdir.

jj>X j)b ea— (sostpa(y) kərdən) - zəiflətmək

( > . t j “t A)(jb Cı— I j J/ bS (Jä—

<2ıäb ^jj jlS Jj£ AjS (jaSbi Aj

sülaləsindən 4-cü hakimdir ki, Azərbaycanda 1101-1210-cu

(^)U b— (sostpa(y) - ləngayaq, ağır tərpənən

jij <21— ji ibb jjjlj

JtL- (sefal) - boş söhbət
<>

—— (sostkuş) - ləng vuruşan

(YHY _YYY)<—
(sefal) - saxsı

jə^ı (_>jS bi— (sostkuş budən) - ləng vuruşmaq

(1 • 1 J > . )(ji» flji > j'J Jb

, (sə y nəmudən) - çalışmaq

(A , 1 öb)<2»3b jcjS ji ASbi Jjxj

jib£ <21— (sost gəştən) -uğursuz olmaq

qİjS

öbJ

j»l±;i (jb— (sostiəndam) - yorulmuş, əldən düşmüş

ıjjUjaS jUa

(V r j vY)ca— ^ij>

jb*

<Jb— (sosti) - tənbəllik, lənglik

jjJi cı^ (sost gereftən) - laqeyd olmaq, etinasız olmaq

(“t f ?YYY)<"'— Jbjä.

<2ısl— jlj^

(jjj^

(Jb— (sosti) - qorxaqlıq, zəiflik, nöqsan

'bı— Jubj Jjj' fjjıi

( Y _ Y 0)<2ı^J jLxjj <-Slb< jxaj Jlbx

(JlLu (sefali) - sif. saxsı

(Yr JVAjAUjlA Ajyjl (.JUjjj

—<jl jij> ^5» AS cs-0^ Ailll.Ä..:

Cyili*- (Sefalin) - sif. saxsı

AjLauı 0*1 A~ii.

(Y 1“ Y 0Y Y)ajS a ıä,alj 0Jjj jjjjj£
»jjS 0

(dr

jl«(səfər) - səfər

<u5iLu (sefaline) - sif. saxsı

jü.Uuji^jA jLj (səfərdərsəfər saxtən) - səfər ardınca səfər etmək
jX a %. .< 4 <<11»..,

(Y* 0 4 Y jUklxAl JÄXAİ j3 JİU) Ajl jjjjjk

(seft) - çiyin
<-<ä..< Axu) Jİ ■ 1 il 4 >

CıL- (soft) - zirvə

(Y Yö 0 YA0£j^ ji Aja. aiKU...jjj
0-i« <Iiuı (soflesəng) - qiymətsiz daş

»jS ^14 jji

01 0 4d)i>jj£ jpia. -üjlijAj jjJ
lA1“

CÜ*aJjlu-^^.

( Y Y d 0 Y A)00 fjji Aa, AJlllkjjjJ

(softən) - deşmək
jäL-

jj

(1 4 0dV)jL). 0$^ jA j j ^10 jA

dıäS A.jJıaj 0jta A0| Jj50

J-l -0jJj4jJ a£

(1 Y 0 Y^>näS jj0l

041 0Y'Y)jl 0Aİİ C><0 <0, 0^

0İ0J0 4jləjJ j> JoIm>»

1.1)01 jl

cjjiS jl^.>

0 Y • , T'V • )c~h> cjjäL
01« (softən) - qoparmaq
0 1 V 7 Y 4 Y)00» t>jlS. jji jl

0 Y 01 Y

A

<Xij

04(Jjİİäj

Axal jljl jAÜ 0İJJ Ajj

AjSäjj ujİ

jL> jjjl j3j 00? jlSooj^.

qulu

0^

J0 <_jl J0j oAjJ üAiJJ jl jJ

<^01« (seqlabi) - sif. slavyan, rus
(jjjAİ läjj

^jj\y

(YY 0AT)0»00,ej^jj aSL^ 0J
(seqlabi) - seqlabi( közərmiş od)

oj. AJ £c0jjj> Jj 00

a£

jj 0jUS0

00 A2iu. (softequş) - qul

jaaj (be-çin torktaz kərdən-e seqlabi) - Odun

çinə (kömürə at çapması, kömürün oddan qızarması
^l£JJJİ lOAjI

J*14Si« (softelə‘1) - al şərab

öj

if

jxi aJ0 (softe şodəıı) - deşilmək

<Ü« (softegir) - deşən
(4T 0V04& Ajs£ AjLojSu

Jjj ClJİjjj aSxaj

(seqlab) - rus, slavyan
4İjLjİ

<_S0

0Y 1 . A)»jj 0 0 aJ0 0l£ 0

Aj aS 0A ...j

İÄ*- (səqqa) - suçu

caİMi £jj>. Ij aJL.AJ cjj0js.

4ul« (softe) - düzəldilmiş, tökülmüş
0 v r 0 r r(0. yyjjj

jl j»lÄ

J4İ« (sefid) - ağ

00» ij ajljj OjsL (yağut-e nasofte- ra softən-e çərx) - çərxin

deşilməmiş yaqutu deşməsi, günəşin çıxması

0u LlıajjljjSj A^jjJ

0—? 0« (səfən bəstən) - qına çevrilmək

y~* (qohər softən) - inci deşmək, söz demək

jjS

<_SJuuı AÄäjuı (jj) 0 0JjjiAjjs,

(səfən) - sif. səfən, nəhəng (timsah) dərisindən( tikilmiş)

(dorr softən) - dürr deşmək, söz demək

010 »)OİL»

£

jJ jl0 0$j>

AJl^üuı (sofleqane) - alçaqcasına
Jq-. **

0 0Jj L$jy

0 • ?Y ö

0AÜ

(YY _Y VV0L oj0 ^j.oLkjjj (_$jj-a>o

jÜ£0 j-jjZÜiLu oA0 0j?4

jALSL-ı (sekahən) - sirkə və dəmirdən düzələn qara boya
jj£

<iiu> 4iJl w <jjJ?

(1Y< 0 Y)4~İ<jjjjj jalSLu;
jaXui

(sekəndər) -

4U0JI jj j&lx<jl İ_5aä.

sözünün qısa forması

Y)jji jAj&j JjijjjjjjSLj

(Y
jİSjaXuj

jjjS-j jlSjl jSjfcjS jj

(sekəndərkəş) - İskəndər gəzdirən
jAJa^

^Jj^-1 cjAj.a,ıı

j-jjji^- (sekəndərpərəst) - İskəndərin tərəfdarı, İskəndərpərəst

(XLajüsLuj

jj-jJ o jjj,jJj54jI j Ajılj jjl aS

jJj£_u; IjL Aİ jlslÄJ

"jj

(sekəndərməlek) - İskəndər şah

(d t f A) <''<!■" jl flj

jJjSLj

caLL

<>j cüjSL^

(Vd , V d f )JJ^ L?'-?’
a£-u<

jjjj

»J jjjj^-u

jjjj

jj

("jjjj»Jj ötjj cA^_—JJJ JJ,

Jj^jjj^ aS jj jUş.

jjj aSCj (sekke zədən) - sikkə vurmaq

jtS

Ia

ç.aSL,

(A , 1 Vf)lJ oJijjə. (jl ji^o Jjjjj aS

jh? >1*-^? cs^JJ ‘~'k

(seqaleş saxtən) - fikirləşmək, düşünmək

ça5Cu

xl AjjSjLı

jlCjj jjj jUjAjSxıl ja.

Jjjj Gxsj-ajjS (jj^-jll^m

(^ • 51 YV)JJİS JJİ <_İSjjl J Ojls.jj

(seqaleşgəri) - çarə axtarma, tədbir tökmə

(^ V JV •

(seqaleşgəri kərdən) - çarə axtarmaq, tədbir tökmək
Jİ_J jjS

{Jİ jj (JJJÄJJjjl jjJ,jlJ^-Lu

j5b—jb—j

(^ V *V 1 • )j15CLjj j j—j j^jjj jdJ j

jxi jjSj^j (degərqun şodən-e sckke-ye karha) - iş

.)1äjK

IJ ojjjjSjj jj jUa,

jjJlLj (seqalidən) - düşünmək

qaydasının dəyişməsi

(Y? ,YY

j' J jl^J fjiJJ

(seqaleş) - fikir, ideya

jjj£

(Y f ?Y AV) jljj^AÄjui ^bjxjjj AX—, ^j j

CS-&-3'

(seqaleşgər) - düşmənçilik edən, pisniyyətli

(sekke) - sikkə

(5 j

' J AjjJj Jjj jljsü) (jli.j

(V l ,AA)jjj£jj^> j jjj

(sokunətdeh-e noqte-ye caygir) - allah

^aJsu

aS

(dV ’VI ?)tsj5Lsl jjS Cı>nj jijjjj b a£

jüu
jjüljJJJJ. (*Jld=> (IJjÄjj

aj jüjSCu (sokunətdeh) - sükunət verən
jj£

<

(səg) - it(rus)

(VT y AY^^CuijjjS—ı Aj ^^-jjjJjwjJ

(“1 V'P

Q YY ,Y > Y)lj Xjlü. xlülj

(səgdel) - pisürəkli, qəddar
(AA ,A

U> jl jLj csj^ xi aK jl>

jl£ Cı3j jljjlS jjjlb^—,

(jZMsle.

qLo-İİSİjSJ

jVj£—, jjjl (“J^lj^- j»jjlj5

(selah) - silah

jjjj (j^uS^li cA^jjj (dər sekke-ye nam-e (kəsi) budən) -

(iv. ^^Jj^öUfjlj j^j

hakimiyyəti altında olmaq(birinin)

jjjj jj-, rX (selah-e soxən bəstən) - söz deməyə hazıllaşmaq

(V

X-

^ )*'' ' f>l jü V ji A-a.jS jiaj

Aj_j

cA&_,,jJ

AjsjS

jl^>

jjj

(jLa^, 41» > j

jj^“ ü’J’

(Y Y ? > )jbjj2,j_.jj jSjjj fjJ

jjAj-'ja ^Uji

CjxxJ

(selahazmai dər amuxtən) - döyüş öyrənmək

(Y V t ,VY- • )AÜ,jJ jj ojljlj £- jJ

(səg) - it
3L> jx«ijj jjä^j (be- qoftən dər amədən-e səg) - itin ulaması
xdjj jj&j

jljj ajjj

/ <>Aji

.u

AÜ.j-oIjJ (■jjLojl ^5Lu>

(səlam) - salam

jjjjU^j jX (səlam rəsanidən) - salam demək, salam çatdırmaq

xUlj lj xJİ±L JL. (səg xodavənd-ra va nəyabəd) - it yiyəsini
tanımır

jlxxS

(jJUj) rjL (selahazmai) - döyüş

(sekke) - çiçək

(r ,v <ı)jUJj

(AV j ‘tV^jjLjS jjjl

jL^S j, jjjş jjc. jl

(səlamət) - səlamətlik, sağlamlıq

jxujj»jj

(YA ?YAY)^j c?!j JjjJ

j j-

JjJ cjl J

(5'j ÖJ’

LUu (semat) - süfrə
(Y • j Y p.'J. 4 jı 4 j--, jlS

<-&* (sələb) - hərbi geyim, üst paltar növü

(VY , 1 Y “l)lj aaİAljj CLbİı Jj£ (jjä

(V ? Y V)^ Ijjlj 45jxjS Jjj XjJ ji a£

(Yd f‘r d)l_s^l jS.jji ç-Ujjj £Ujj

(Y VV jY'V •)cüäjSjjjc. <Xjj jt^?> J'jjj

caäjSj^jjjX

(YY ,dY)lj əla. jtiajlS jjj Əi3jj«jj

jl^-^jT-

ö*“ (səmən) - gül növü, yasəmən
(T? ,Y A)4İS.jAİİJ j (jjJJXJ

(»Lu Jj*i>j ğM j» oLİ jUo
cIjjLuj

(sələm) - salam

jxo^

Ax

.J33-3

j^JJ (Jjl

(j0 Aj

(səmənd cəhandən) - at çapmaq

(V « ,V 1 ^əİajj
jjLuj

oynatmaq, araya ədavət salmaq

jlJxaJ i-jjSLä j

JiL £ J^J u5jlJ?Jj“ ÖJŞ-

(səməndər) - əfsanəvi quş, səməndər
( 1 ‘l ;) At)CjjjjjjjjA. jij XX j^£ jjl XXj

CJjjjjjjjl AjIjjJjaj jJİajj

(jläjjİAjj (səməndərfəş) - səməndər kimi
j£

ij jl j-—

jljJİj jj

( V V , V A Y t; t, * ‘6

Aj ^jj3 jJlLAjj

(jUu jjuj (səmənsağ) - simin ayaq
Jjjjjj Jj*j (jl X j üj^".j' Ajj

(İY , V A)JjJ (jLj jjojj jlxuJjjJ

aja

(3^-?^ cJ^-

cAA??

AX- j-j- (səmənsine) - səmən sinə

u-**- jljl aSJj (j-oJ Xj>?

jjjıyjjjiu- (X-j (be-som-e sotur peymudən) - atmın tapdağı etmək

(1 1 Y sVY f)jjLj ^uıi Xj j* Jjjujj

y.4jj-ı ı_ ıl jc-

(YY ;rrv)jü jVjj jiji— (jrjtjj

jU^xisIj-jj^

AX (selle) - yuva
(jx&jlj^jb> ^aX jl (əz-selle-ye mar sər əfkəndən) - ilanı yuvasından

(som) - ayaq
(XX d)^5jXijıl jı jljlj^. s-iijj

(JAjJ

JX (səmənd) - Səmənb (at cinsi)

Ai« (sele) - sələ
(n)jU »j^q cx-jt. <Ujj a£

jXX (soleyman) - Süleyman
(YV ,YY Y)jia. Ajljjj t" ı. ja jl^_a.jjlj^

(ıj > .1

(səmənbərg) - yasəmən yarpağı

(f V

(İY- ,{_>a) çJ-Jl J SjL-all Ajlc- jjAjjlI jilA UAxj

(səlih) - silah
(1 IV , 1 d 1 )jj£ <_s jIj 4ş. 4İjXj ^jX

4İji. JjS jUjaXjj

Jiäjxuj (səmərqənd) - Səmərqənd

(_a« jÜaLj (soltan-e şəb) - ay

(Y Y ? 1 Y Y^JjjjLo C.ALj JjjXl jl

» J^Ijl Jjj

ı_r^ji £<-**- (səma'-e xərgəhi) - musiqi adı

(Y. ?Y) jL jLj£j (jUalwjljVi a£

(soltani) - şahlıq
(A • ,VVA)j>Loj Jjiija-jJjl jihLj

^Xujl (jjjSj .

jjl ^üuj (səmaavər) - musiqi çalıb oxuyan

jjW

jUaiw (soltan) - sultan, şah

jM-

AjjjjƏ

£X« (səma) - eşitmə

IİJ oliAİjä. JİJ I—1Ljj JCjL-u

Alulu (selsele) - zəncir

(YAY ,YTY)jl

Aijl jl

ÖY’j^J jl—j^j jXI

(YV ,Y d 1 )3t£l JüS jlüjlSjfr?

■ ■* 4 1J MJ ^JA±ü

j>>— (səmur) - samur (qiymətli və nadir, qara dərili heyvan)
(VYV ;YrY)ol^jU. jlja.^jU.j JjdAj

Aj«jj*« (səmur-e siyəh) - gecə

(YYY ? Y ^'i'f-jj adjj ^ij Aj>j jjxun

jjj^Vjj ajƏj*j

>_ ı^j>

(Y • ,T • ) JpjjJjjjjjij plji jb^A

jjwj

xjj

Ajjj Apj

jjj4l,

jə£ii

(səmuri) - samur dərisindən hazırlanmış kürk

(VY ? Y VY) jb ojj£

(səng) - daş

(VA ,Y )

j>*“ (səmur) - samur dərisi

jjj-^

Ljjjj ^jjjjuu

jjj

sjİj-İ

uk-ixuj o jjİS jji gA a.jjj. jLjjj

A tajl.ln-ı AioıjjjJ

1 j əji.

(səng-e xod-ra dər ab əfkəndən) - möhkəm

dayanmaq, zəiflik göstərməmək

jUSjj

ojj£ jj^j

(AY p Y d)ı_ji jə I j Jji ı_Sjjjı p£jl ajSja.
lPj^jj1 j

(səmum) - səmum küləyi, ölüm küləyi

l_jI ja»jƏ

^jS

(səng-ra zər kərdən) - daşı qızıla çevirmək

(j.ıJ jl jä. fj^>ı (dər səmum-e xəzan amədən) - ölüm ayağında

(A^ ;Y Y^LuuS jjƏjjjlj uSüxa ^j£

olmaq

Oujuj aı j jlSjjl j u^_Lj (səng-ra dər gəlu rah nist) - daş yeyilməz

u> ci

^oXüJ

<5“^

öXöl

(' Ä ‘

alj ^jjjƏ AjLijj ajjüj

4J_La (səng saidən) - daşları yonmaq, daşlı yolla getmək

(Y • , Y 1Y )<_£j*o jxjjUuj j>jJjjj ojjjS

Y)jjjc. j*

ı-Sbu əl j jjjl ^»jJji a£ Aj jloıA

jj$_ij jl jj ((jj-S) uXi- L> (ba səng-e(kəsi) tərazu nəhadən) - birisinin

(senankeş) - nizə

(i i , 1 • V)jjjjjj AJiäljjSLşk ı—iL

fikriylə hərəkət etmək
?Y • Y)jl <_5jxj \j əSot^j jjljj

(> Y

(sonbidən) - əzmək, deşmək
p YA ,Y YT)ji» Aul,-üj

LjS ^a jji Cjj3j jjjjjj 1j£

(YYY p Y A(ol j duajjjlS j^l j c5jkj jjj a£

J

jlluı (senan) - süngü, nizənin ucu

■ .1,1

3*^ u£^d

qaAİ jLjSİ

ojLiS 0j tXiojl (əz səng rəh qoşadən) -daşdan yol açmaq, çətin
^Xujjj JLj (səng bər səng nəhadən) - daşı daş üstünə

(V • P Y A^Lüjjl J A-İjjI Ajjjj JA J

qoymaq

(səncab) - səncab, dələ (dərisi)

(Y f ?YiÄVjjxj oJjJİj jjj) oj£ jboA

jl 4-£-İajäj jljjl jl^jj?

həyat sürmək

(sonnət) - adət

cjUL-

^cuaj jäJjS jjƏjS İ-SJj' JJ

(Y V 5 Y Y)^jA aJjjtkj ƏjLajj JjLaj

(YYY Y Ylplgj
(J*J öLjj jjj

L-jI-XLuJ

äjL jXjaojj

jjo.

ajI?

jl a£ aj jjjə

Ö-Xİjj^jä

jüIxj

(səncabi) - səncablı

^jo cXkojl (əz- səng mum saxtən) - tilsim qurmaq, möcüzə

yaratmaq

(Y Y , Y AV) jljj^İA*j aj. .jj A5j» p j

(A

jo u-SLixojl Jjt-ojlj Jjojİj

(»jj (jdl-İJ pjlc- aLİ jj^

(3^ (səncəğ) - ələm, xüsusi işarəsi olan bayraq

(i yy

.)(_j_jj>xas. cjjijjljj

(Jzöxai

jij*

zəifləmək

(səncidən) - çəkmək, ölçmək

(ö ,AT)^J^ J Jj:ü Ujş. Jj>

jA»i jj ^_Uj (be-səng dər amədən) - daşa dəymək, yorulmaq,

(YY ?ri YyJ-ujj jLLplj

AjJj

<Xi5jU ji

jh ədl a2 js.

_5jj o j^jU. JjIj'jx-^j
j->

jxai jj jXljoj (be-səng dər amədən-e sər) - başı daşa dəymək,

(səncide) - ölçülmüş

əyilmək

(i

(?) ,V • Y)jlS jj£ jj^_ ^j3 Jdd jjjj

təmkinli olmaq, ağır olmaq, özündən tez çıxmamaq

djj^-ı

Jjj

juu .J ji jj düjSdjj ı—£ imi

r)jud.JI

Ij

V ?

4A

Ad (səngriz kərdən) - daşqalağı etmək, daş yağdırmaq

od _>dj2 ,xi-j (ji _>S

jdıjji jjjj

jlSJ jj£4J; <dsS Ij oajjl^j

Ad (səngriz) - daş yağışı, daş qalağı
(

jd jj£_d -dLdjj (dər-səng caygir şodən) - əsarətdə olmaq

(ff

cdl3£ Ijla 43 l_üa 43 olja 4j

JaLd (səngdelqoum) - daş ürəkli tayfa, qıpçaqlar

jjjj'jj u^j ^Aj JG^j (be-səng-o- sokunət nəfəs bər avərdən) —

(AV ^r?7)(ju£ jj^jj

£)Cdl SS I jd <_5LdJl jd j jld

O”v ,?) jij Ad cA'j lA'Awj?'

JLj

oJjjjj

(jü=>

ğPjjİjj

jdä*j djsb

Jd 43ldjA jS jld L

(ze- səng yağut-e rəxşan

bər avərdən-e tağ-e piruzerəng) -firuzərəngli tağın daşdan parlaq

jldd (səngsar) - daşürəkli
(ö) ö ,rrV)ı_£d> aujLu jl jdS_uj jljj

Ajj ddüajj) (■jSü a»)ja

yaqut çıxarması, Günəşin çıxması
(X ä 1

Y ‘t)ddj jLdj cjjaL -Jjjijj

jdjild (səngfərsay) - daş yaran
<-

() * ö ,) Y"?)<dl$d jAİj jdjä udi4aA

<—ilä ojS jjx OjS

'•"

(səng) - çəki
ASkuj İA

(ÖY , ) ) ? )dduJ jud JjJJ ü

(sənglax) - daşlıq

J

jldd jjl cjj^ajJjj jj'-ı^

(ö) , röY^^lja a*u ^d» i I jjjlaa

(səng) - təbiət, fiziki güc
cAj

(Y Y Y Y ?Y)jd3jJlj5 jİJjj ı-£d>

Jjj

jal$3 wljaji (jjlj dd (səngoabi dər cəvab nəhadən) - hərb istəmək

&*■» (səng) - hörmət, etibar
(YA* , Y • Yjjjj

Ad (səngoabi) - hərb

(.

(AY ,) ? ö)d jjl jjji. dd

jl d.> jjədj

^3SjI

<__jl j>jJ (^^3

ojSja.

j

Ad ^jS

cA^ (səngi) - sif. daş

du lX_Lu> (səngbəst) - daşla hörülmüş
(Y ‘r

\ ‘r öy"ı. .*£_Ö

Ajİ jJ j^I j

uddjd>

cAdjb (bar-e səngi) - daş yükü, ağır yük

*

(V • , Y V)<_£jj ol jjl di dd ojda.

jd dijJ (^d jlu Jl j-ı

d 3u- (J2İ (atəş-e səngbəst) - atəşqah
(f Y ,Y 1 >(Cdjdjl (_öjjxu (jjjS. (5-üIjA.

dj u5d

Jjj

“d ji j-

üA*— (səngin) -sif. daş
üA-jjj

(deyr-e səngin) - daş məbəd

du 3Ld (səngbəst) - qala, istehkam
(YV*

Y 1Y)cd Lİd Jjdü d djLac-

JjdA <£

gj.-^. J AXu-ib (jJJ-i

(VA ,Y AVjdd (jufr&jç.Uajjg «>}

əidljäl jj juSLdjjJ (j^j

Jj jj£d (səngindel) - daşürəkli

d ulluj (səng bəste) - daşla hörülmüş
jU*. £jl Jj 4d -Xd (səngbəste dez-e oucsay) -daşla hörülmüş

IjU Jd (səngxara) - qranit, çaxmaq daşı

ij..i

jjJ jVə jj£du

(su) - yan

göydələn qala
pYrjtY^kJkujjS^/j^e

(? ? ,f • Y)aİLLo l

jd jr jl Ja 4dj u^d ji j-J

( n A ? Ar)jj jjI^Jjl^ jl-A3
(c?)>- (su(y) - tərəf

jj> cffj**1 (5*dS jl Jİfci

qS

(M jrv)jS jbä>'j>O“JM
j->jä j

jUäjS (jlAlJu

(ze-hər su) - hər tərəfdən
/jLuj^jC

J)

(1 Y f , Y 6 A)jjjl ol J Jjxjj-a AS Aj jLaÄ

üwJ1 (əz in su) - bu tərəfdən

(AV

‘T A^^jjLa^İjjl

jjji °bj (jaSjllj J-ajl aS

jjb ol j (jjaa (su-ye rah şodən) - yola düşmək
qjLö^IJpJ

L1^j.X)Ju-j

(xiS j—j qJ jl

(Y AX” J “f l)ol j ıSJ^ vbj Jjaai jj jJjjAj

j’ (əz-do su) - iki tərəfdən

obi ASblxb. Jjbyj ı"ı»>äj

ü-bu’ ıb1 jjbk^al u-Sla jj~. (su-ye molk-e estəxr rəy avərdən) —

(^ A ? \ VVəpVu»il \j£jj7> Vn (jl^jjA

İstəxrə yollanmaq, İstəxrə getməyə qərar vermək

jjbj«S-u (be-yek su şodən) - uzaqlaşmaq

(iy ;x”ixjjjj(_çij

P X ,VY

‘f )Äİİ jbjJ (_jl jl
uSjj

jb j Xal jJ jxjkj Ab jjji. aS

Xx jaaıS-U

jjjj

jb.

j*? j

evinə getmək üçün yükünü bağlau^bi

i—ibbjJ jjXjxj ı-Sjjjj •-£jj

(su) - yerlik halı bildirir
(A ‘t JAİ y_5bj jl

j_^ (su-ye kuh şodən kuh) - günəşin batması

jb VıX jj_x. dıjS j—

öjJj^j j*uä

ub-b- jl jb

JJ^-

(IA JfV^j^j Oab ^j-ajAjlj JjjujIjj
AS

j'> jjj

ı_$j^ ‘-1 °-\>-a

jxbS jl^-u

jlS

(səvadi) - qaralıq

(X”A JX)(jajJ*ll tjjJJJÄ. JİX. bXabjjä

jibSjb JjJ

(su-ye peyqar kəşidən) - hərbə çəkmək,

(Vf AA^-Jİ^jju
obju jl£jj jj-

?JF“J

j'j-*

'f' Tj^Xai

ı—Sbi. x>.J— jXal <_5bjj

^Xal a-5ajjj Ab

f_g JjJjl

Lg-iSj

(VY’ j • r)jij ojjLuıjj (jjjjjS (jj~j>»ıjj
Ja

jj’j*-

(səvari) - atlı
(YƏY .YYl^jjjj^lAajl olxx xaljj

jjjSjljj Jjş. jj^ (su-ye cəng pərvaz kərdən) - döyüşə getmək,
döyüşə atılmaq

Jjljaa j

(səvar) - atlı

jxJ u£ia. <s^ (su-ye cəng amədən) - döyüşə girmək
(f 1V

lj“ JJ J> jİ~OjjAİÄ

jl>- (səvar) - atlı döyüşçü

düşmənçiliyə sövq etmək
('A? ?X X Xjjjjj jAjljİ ^jj (jja AjäjS

^Ijlü -İp

(Yrr rv.)cä/jjjouljj ji^Jİ>X

qayıtmağa hazırlaşmaq, qayıtmağa səfərbər olmaq
(111 ,1” 1 • ) jb JJ J JjA I ~ > bS (^SXJjSj

jäj

j^> ə>>- (səvad-e cəhan) - yer üzü

jb jj- (su-ye baz gəştən kar bəsicidən) -

jb

xai jj ^^-Aljä

Jly-* (səvad) - yer, torpaq

(su) - yönlük hal bildirir
(A J • ) jb A.\l Ajz'i Xal (JS

jlS JjSjjJ (^ jj^. OäS jSj

(YöA J’fXjjlj CLuuJjj (jbjjk cAjlS Jjxa

( 1 X J f V)c_ıl jb oJjJjJ Aj bjj ^Sba JjjJ Aj

(X* * * J • bJjA

jjJjbjjjjxaj

Jbajjjjb (jbjb cAiU. jj_ (su-ye xane-ye xiş bar bər bəstən) - öz

(su be-su) - hər tərəfdən

xbjxi

jaL.^i<_sbaj_^

(su) - səbəb bildirir

(be-yek su nəhadən) - bir tərəfə qoymaq

(fV ’VT Jjjjb

ojjSj

JjSjljjj a-Sbi. J

Jjj Aj

o’j cSj-a (su-ye rah sər avərdən) - yola çıxmaq, yollanmaq

(XX J • A)jjSj jjjÜAj jjjj AjlAj

j"

(b • 'P J'T X^JjS jbal J

ju j-

(səvari) - atçapma, atminmə

JİJ*ajS XulJ OjLu jS OJj

klbi (neşat-e səvari gereftən) - atçapmanın nəşəsini

(sud avərdən) -fayda vermək

(Tir ’VY Y )aja äƏjjI ^jajjjIjljkj

duymaq

(? t ? A)ajİj£ ^jbj^İj csr*’-^ (jrl

ü-b£ k

jajjİ aja

J^ ı_S-loLİj jaj jl jj

ajj -kjj ^äj ajj

jLiia ajA (sud daştən) - faydalı olmaq

ajjjlS jjja. aSja jjjS jLajaj

(f • J bt)ajA alSbl ^_g-jlajiYj Ajlaj

(səvari kərdən) - at çapmaq

(Y Y r _' b 5)-ü$jb 4a Aja^aaj£jljjlj jj

jajS aja

;_k'j- J^Ija (səvahel-səvahel) - sahillərlə, sahil-sahil

(Y?) ,fY YjajA ojjjilj ajS kS kjJ-b

(dd ,vy *)jbsbjə? <_kıı— el^ij"1

jbj^-j

jiji eäaj ujj?

(sual) - sual

(Sud kərdən) - fayda vermək

Jj- (sud) - faydalı, xeyirli
aja

ji£ (kar-e sud) - faydalı iş

jajS Jl jk (Sual kərdən) - soruşmaq
(1 T i> \ • >(Jk Ajjjjajjj jbjjA jl aS

jbSjkab jlS JjJ k ja.
jljbjjajSk jlajS ojbjSa

Jlk^aj jlS OaS Aa ojbjSa

jb>ja>

j^-)(jbjaj (se-souda-ye(çizi) tohi şodən) - bir şeyin
fikrini başından çıxarmaq

jj^>- (suxtən) - yanmaq

(1 • , Y . Y(Cjajj jbi CjA.jaj jjSI Ajaj

Cua j jjuIjj jlİAa jja jj^.

jbj-j^^jjjajl (əz-dərunsu cegər suxtən) - içəridən ürəyi

(Tk

Y

aj jljAjaiA j;lajaJ

(_s^j aljA jl ajaja.jajSk

vbajA (sudmənd) - faydalı

jajj abaja (sudmənd budən) -faydalı olmaq

yanmaq

jbj— j^AkjAjjjajl

(j , Y Y1 • (jkjjäljj Ljaljjjjaujjj

aja j^

jibjA jjja (dərun suxtən-e sine) - içəridən yanmaq
(Y dV J Af(jjb ;jb ja (jjc-

İJj^ (şouda) -sevda, istək, fikir

(1 V A , t ‘r )jk (_jlajaJa j.jj aS

jajS Jijk (Sual kərdən) - istəmək, xahiş etmək
(AY ? Y Y"Y(Jl jk (jajSb ajb c-ojlajb

ojbjjja

ja

b fAä

jjjJ ■?jj*" a-4aj (M?' (j?j

4Üjjäl ajt JİJjjj^-a

( Y f , Y Y (^k,ja pa j jj- Aaajajl jj

jjäl jj ^-x-a j jjjSİ

aja

jaj 4k.j. (suxte şodən) - yanmaq, alışıb yanmaq

(b^ V 1 Y(Jjaj l j 11 Ajj.jä AXj.-'.i aS

Aj.p

aal Jajl jiaj csl^i

JJ bkAjjj^A

( > d j 1Y )jbjjjl J (3AabJA ^jJ jaS

(dA j t (a"< >jjjÄ jjilb oajA jjj—**

j>- (sur) -toy, ziyafət, bayram
(AY ,Y Y . (oboj Jkjjb ajSjSkJJ (jja
t'jj*- (surax) - yuva

4>*» (sud) - fayda, xeyir

(AA ,Tf f (jjbjibs. jkJ ^^Abljlak

(Y 1 ,Y 1 F)aJAJİ

äJj« (sude) - solmuş

Jj\h (suxtən) - ərimək, yanmaq

jji aj^lj Jac. jbjlj fk

abaja a jj Akll JjsS JAa

jJj-A (sudən) - sürtmək, çəkmək

jJj^ (sudən) - əzmək

JÄ>-“ (suxtən) - yandırmaq

(VA ,YY • (Aky— j£_aj ajc-ja.1 j jac-

(A ,Y* 1 (aiL aaj£ ajlji jjk ji jS

(Y>r j • b(jba jl jjaj ıjjjj^jƏjI aS

•
JJA £ JAJJJJ

Aja <_XJ• aJ

(suğe) - bağban, meyvə satan, rəiyyət

jxi jj £1jjaj (be-surax dər şodən) - yuvaya çəkilmək, siçan

(VY

yuvasını satın almaq

Y Y)ı_£_ıl aLjjjÄ. xi jƏ

(V*!

uXÜj

jjxuj

AjAS

AZjjj jajA.

j

(J“J A-iLäJ j <- j... çAİjjj aäS

(suk) - yas, matəm

-)-?•

bjÄİA

jIajAj

( Y V j 1 Y)ajLj3jj Jjxj.1 jAxj Ojje. j

əiLoj jjjax. <_Sjx«jS CluJİJ

jj.

t'j>J (surax) - deşik

jiih <-Sj*» (suk daştən) - yas saxlamaq

(11 ? Y1 )cüiuı ^-1 jjujjj ajVİİjAja a£

“T 1 A • ^əLloj aJäjju 2j£I jS Jä (JjjS 4j

oISLjjä.jJ

jj-u;

3jİ3S

(suz) -dərd

(dVH ,VV^ ) jjjjbjLxälJ^jl

u-1jj’

(sougənd) - and

jjjjä. jjx.Ajj

(YY , I YJIjSxJ .^n. j ü£jxaj jl ı *>,...a. aS

(suz avərdən) - yandırmaq, kədərləndirmək

Jjjjä’ja 1 j a^j- (sougənd-ra dər əfzudən) - and içdirmək

jljlöl j»AjS. jtiiul t,">«uA.ı

(m ^YjjljLx AxJu Əjjijjxd aS

Ja jl aTLİIa jji.

(Y

j^l

5 V )l j

jLaxu

ö*j>“ (suzan) - yandıran, yandırıcı

(’ff ,‘td)JjJjjj jxJuİJIjj jIJj^aS

A JİJ

(sevvom) - üçüncü

j) J jA*İjjA <_S^

(VI ’YT.^tüÄ j >_5Lüj) jj Ajb<S
j-lüIjj~>

(suzanidən) - yandırmaq

(A A j Y1

(se) - ÜÇ

jjjji-a -il

(Yb ?YYJ_ıjLİj ^AİjS. Ajajjj

üj>- (süzən) - iynə

> <-S^ ü-D"1-j

aSUİüS

Ijl^ ‘kS 4_Sİ^

Jl j>j

öj ■—(scnoubətzən) - gündə üç dəfə əzan verən

■>

(İT V ? JəLu C_u jj £cxı j j Cjjjj 4_*_j
(suzəndegi) - istilik, hərarət
l. J1ÄI j-İJ—j-j ö jjJü
(Y Y j • ‘^Vu u5JJ“ ÖJƏ(suzəndegi) - qızğınlıq, daxili fədakarlıq, əzmkarlıq
V .1 .

(Y f j Y Y)CujJ5l Jja. ?J£

Jx.ıjS AİAjJ A . ı.jİAjX

jj

(sepər) - üç qanadlı
(TY ,Yir)jljc. JAJ^ JJJJjA <j- JXJJ.

j$ua

axj xSgü.

j' A j*’j

Ajj. (sedigər) - üçüncüsü

( Y Ə £ , Y Y Y j jj j

jLj j

ejjİIjj j^aA Axx

jj

Jxijl^AAjjjjl Jj

(suzəndegi) - yandırıcı zərbə

V£

a4~j

Y* A^dıSjS (ju'i.Th *4j ASs^ jAİ

(səhm) - səhm
lS>2

oa5Jj«

(suzənde) - isti, yandıran, yanar

(Y 1 AAy"....* >1 Jja oAjjj^u

(səhm-e şiri) - şirlik səhmi, şirlik azuqəsi

(Yr J Yr)jjjj A^l (jijij. cjjIjj) Jj>j.

Aə

jisi oAijja. (suzəndeatəş) - yanar od (Dara)
(1 Y 7 i)^jm OJİA^SJ (jüji oƏjJjaJ
^jj obİ

jjjj ajİu

jaJjSI

(səhmgən) - qorxulu, zəhmli

Ajüa £ J^- ü’^

( Y Y A . “i <1

J j__j, jİlla.jj AilJ j'bc.

_£Ua£jj (səhmnak) - qorxulu

- süsən
(Ö J »)AÜU ^Ajj cA_xuia.J' (X.

gh>>» (susən)

AjİVi ^yÜAjjjl jji Jaja ja

(YİY ^Yr'ty^^AjA Ajjj AİälS ajxjjİ

jb ji Jj* jl Ajİ

ghj^

(səhmnak) - güclü

(d. ? 1 f ?iıl jj j jlh cSjjjl

(^ ^ , t t*A)jb—J Ajbl-1 jJAjLx— jjS^JX

ı_Sl,U$ »a sijjiM

a£

»b^ (siyah) - qara (gecə)

(səhi) - düz , uca

£J ^ÜjƏ

J—o'-J l_g^‘j

(f ‘t j T)£ jÄj
jj--

(f ,5" t Ajobj—jS-jAj C,>. .1 AJ..1JJ

(səhisaye) - düz qamətli

ajUu

(siyah) - qara

İS^i-jJ

(Yr j fYjob^jjl OJ£ tAKjojş,

^4— (səhisərv) - sərv ağacı

(Ar ,Y\\vjjl

oaLjSLb

^ ja

j^jj oh. (siyah puşidən) - qara geymək, yas paltarı geymək

jl

(V r ,) A • Jolş—ı a^jj aiSl j5jə. jxS Aj

(səhisərv) -gözəl, sərv qamətli, ucaboy

jj-

(X “t ;t • A)i1uajj JS 3j> tyjjj-

CİIauAş

(i r ı

(1 1 j <ä)Ajjb Jjl <_SjJ jxu fjj

(r Ə

(soheyl) - kişnəmə
jbjb

pAjLa

(JA Jİ (-5-^ t» jj>

jä. a£

lajJI

*Aj»A

b

(J jj-bjA AS

UsS

Aaj jlJjS jj ^Aİ ja ob.—

oLw. (siyahəjdəha) - qara əjdəha , döyüşçü
(ajj

Ajl jjäJ

jj <£ ^IajJİ öLu-i

ajb— (səyyare) - ulduz

(siyasət) - siyasət
^jL)J

—A>aAJJ A5.aJ

0 ji

Jj ji jl Ajjljj

oa

(r ‘i , Y t AjaiL-jj

< H.b —

(siyasət nəmudən) - divan tutmaq
Jjb cj^b-. jb-jj j2İj

(-U.U. ji«ija jjjJ jəj^j (be-gərdənzəni dər amədən-e siyasət) -işin

l^1-^

j

j

OaIau—

aaLS

j jj

Jjl jJpJ-l-j;

(siyahi) - qaralıq

(Y*Y* _Y^ Yj Ajli ^Aİ_a <!.j jzx Ajj jSj

jjij

(siyahi dadən) - qaralıq vermək, cavanlaşdırmaq

(Y I , Y ) Ajj i—S-JIa

ölüb öldürməyə çatması
j

oljAjac- jS_A dışjlc.

ajS t-»jh,M,> 4->bj£->1 "'■ ■ j-

(siyasət) - cəza

(f i,

^.aaI

al^ (siyah) - zəngi

(f Y ?'f'iA)jjS ^a—j! aj!j jjj

(YA ,FV T)jjj OjUSL

ol j j—ajjjSb jİAj

SI J^ ^S^ıjjşx

( A 1 • )AaAİb .—ı^S jA jl jjl A jS-a

(jS jtku

ciujUoı (siyasət) - hakimlik, nüfuz

Ca«U>>

oijj voijə ijij jji-mj

(siyah) - günah

( ) > j • Y)JJJJJJ Ajüb jSj. 4_jb

jjijaS

Y IoLlm; Aab

(Y ? 1 • )(oiıl otı^jjjj olSj-u

u2 J1 <5- (siəreş) - otuz arşınlıq

ljajU-u

. a— (jt>aj jUijj byjjj

va^oLş^

°b~jj (rusiyah) - günahkar, üzüqara

jlAj Jj$-“

(j" (si) - otuz

TÖAjj jjj A-— <—L—A A1S i.

AjİaS

-A-b sL. (siyah gəştən) - qaralmaq

Alälj <_>jc- £ jl jj

(TY T 1 V)(jtşjl J jxoj »JjLu>J (^AkaJ

olSLıjx.ja ı_Sj~.

jxi ob^ (siyah şodən) - qaralmaq

(JS Ai-J

(soheyl) - Süheyl ülduzu

(V *

(seyavuş) - Siyavuş

c-AjL—

jl

oa

^a Ll—

a,u—

(j jajl j jjA.A.Jj—

Jlh oj ^jALj-a (siyahideh-e xal-e əbbasiyan) - əbbasilərin

jjäx« (seyfur) - ipək növü

xalına qaralıq verən, Allah
(S

jl j < *;! jo. cH—*

1 x*)jl».4 i*r> ^.ijjj

(ö A , 1 1 • )(jxiu (jlxä jjjj

(^ALxm

(seyfur) - ipək xalat

cPjj^f (be-xavər sər foru bordən-e siyahi) - səhərin

(Sİ s Y 'F F )jj jjj£_uJ jjix-»

açılması
(Y"Fd 7FY'F)jul JjJjjSjjIäJ ^jALxu

jÜİjjl Ojjjjxaja.

J^-j

ı£Aux» jxi jjjj

jJXÄ

jasi

(FF ,V’FF)jjÄ jüls. Aj Jjlji Jjä Aj AS
oİUj,

(V1! ,Y 1 V)<...u>a.ı ^Jjx>jä (jJIj

lFj3'j^

JnAl ..ı

Jjj ‘t&a*-

ja^

jjjj

Aİaä

jjl jjAwı J jaj aS

J?

Jİj

Ai^J IJ <_Jİ jXu; jx^üj

jlu.j ujjxuj (seyrət-o-san) - ad-san
jj j_jI- jij^

(be-seylab-e xun ğərğ kərdən) - qan selində

jİjI

jjjS jjji jS. jtxxiaö

j jğ. jjS. l_j^LlcU

<_S_xjjSj

jjj L_jLjjj AS J jjjj (JätxX

JİXS öJ JUä ^aISLİXui jjji

(FF ,FA)AjkjJI jj

(V* • Y Y V

jljji

(11 • ? Y ÖVəjl jbuıljA

OjJjS

fA- (sim-e nab) - yüksək əyarlı gümüş

(sirab) - təzə-tər

j^lxı jLİäl jj

J,,ilj

(sim) - gümüş

jjj ı_jlajl^j> (»!-=>■

jj-

Oaj

(seylabriz) - selyağdıran

(sirab) - sirab, suyla doymuş

(Y • ? \ )JiIj

'tj3j^j

( F j . ) jijJjj jxıjj AİSJj (Jj aS

jt$J>

(sir gəştən) - doymaq, bezmək
jjlə a

uj)jj*ji

aJjJ

alkljo, (seylqah) - sellik yer

(sir şodən) - doymaq, gözü doymaq

(FF JT ÖV)jXujl5LyJ (Jj J-jj CjjjiA
j^

üj^

üjÄÄ (_J>İXMIJ

(V 1 ,TÖY) jjj ı—jl_UjjjljJ ı'u.'.jjjj

(ÖF ,1 f’V)(_jlüjji j.yAİ.j jjjj AjjL

jj^S

ÜPjS

( V V , Y S • Jjj£

j-a^-ıl j^x^ jx^1?

(sir) - tox

u -i j-^i

j“3 <3'Jj'jl JxxJ

boğmaq

(seyr) - seyr, tamaşa, baxma
(öl .FVjjivUjäl j>

j^j*

ı_JJjä ^Jj» jl j$ v.uu> jljJ

JjS

^.ut'xjjj 1 (»I; ■" jl j jä.

(seylab) - sel
(ö , 1 • (C 1S.) »1 jjl jx> jljc. jL%JV»

(sibçehr) - almaüzlü

sjSjä

(seyi) - qoşun

13 Jj3 jj

4^ (sib) - alma

jjjj

(1 1 ‘İ’ 5 1 Y ö)ojS_Cü (Jjljj j»AlA »jlaä jjjl
Ja*-

səhərin açılması
Jx*Jjj

J-3 jJxA (JJxj

JJJŞJ

3^* (seyi) - döyüş, müharibə , qanlı döyüşlər

J^

(əndər siyahi pədid şodən-e sepidi) -

(Y S 1 ,Y V • )jjjj j^AIxuıjJjl jJi jJxuu

(j jü.1 <_S-uj jjak ı_SJx (jJljJ

Y V)(jijji. Jjl (^x-ujj BjSjl a£

(Y 1 Y
JJ$S

auİjjj

(seyi) - sel

cAtj*- (siyahi) - qaralar ölkəsi, Zəngibar

(X V , Y Y ► ) jjjSlj C.:Jjb

jiajj jjjj jjj ojtlui

j

jjİxm.

(5
j3 j->

jl jü^j 1—J3’ ‘—-*J1J 33

)sjU

oJj

ujliL

(sim-e abdar) - gümüş növü
Y

jIajLİ

(jixijj ojJ

^(sim dər zər) - qızıla tutulmuş gümüş, qəlp qızıl

(fr /öi)(3iiji

(sim) - gümüş (bədən)
jj j a5La

(y-S)^jj (bər sim-e( kəsi) sekke zədən) - qul etmək, ağ

Ç Y X 5 Y A Y*

AS-ui

(“i • 5rAA)4Üjjl MİJäJI (^jLjjj

(V “t ?)jj*ijl (j JAJi. JAAJJJİ Jjj?

Jj^jti. Xa uS-İaAJ^ ^Xa jlj^

(sepənd) - xorasanlı sərkərdə

(Yy

(seyyom) - üçüncü
jIj

jxi jb cAjjxa (sine-ye baz şodən) - iki rəngli (ağ, qara) olmaq

J jS jjjJJ* 0

4-y*- (sine) - ürək

<-S^“J

( 1 X' ,'f> ^Y^lx A 'j —

J"-1 (simab) - civə
‘T , I A •) JjjSI JjjS oJjS (,_jIaJiii jx.

(siyəh) - qara

(sirnabxun gəştən) - zəifləmək, qan azlığına

(XI ?X I X)JjaJ) j-AjJ 1-SljAAJJJ^A

Kl'ı jjx ujIajaaj

J A.j,tS JjA. 1."ä“’

jajS

c^4?

(I

(simabriz) - döyüşçü yıxan, döyüşçü öldürən, iti

(^? JA-)JjjS IJj^oAjS xjIaXajx

Jjj

jJaS

CXLj JxjJ

, X X (jjjSL— aj-a! j

(f ? Vü)ç.*£jj (JAJjl!J (JİJ^ ^J
(simsağ) - gümüş topuqlu

j j Jx

JJ

jaJLjjjj

Aj*a ___5jLİc-

pAj/ Jj £ jAX» jx (^

Y1& )»■ öj ^IjLj 45» (jIaLl-j

jjJJ

IJjj Jjj IgSü-Ljjäj

jij^ Aaxa (siyəhpuş) - qara geyimli, qara örtüklü

( 1 • , ^)j> (JAjj AJ-a JİJJA. <Jİ Jl jj

^jajui (simorğ) - Simurğ

4_ux u3LL-u

Aj.- (siyəh kərdən) - qaraltmaq

(Yf" _ I t)jjjJ

jsy^^jjAj

j

Ji N— (siyəhpər) - qara qanadlı

Jl

(simtən) - gümüş bədən
(H • ,V'A‘t)CxjJ(3A

ı ■* y yys

x 4*^.

(V <1 J ‘ A(jX.jj jjj □ j j.j.'ıA Aj-a jjljj

tutulmaq

jUu

1a

(siyəh) -°Üaa (siyah) sözünün qısa forması, zənci

jjä. ujLajaa (sirnabxun) - zəiflik, qan azlığı

uUm

J jjjaj jS

jXX't^fj Ajj—A t ^.,‘1 1 jxA JA JİJjJJ

(1 •

( 1 ,X A I ( jjA. (. jl.AXA l Jjl jj JAaaSaC. aS

Jjj

jajI—aİ

(sine) -sinə (dərdli, yaralı)

Jjj cjLaxa £JJJ' e-L jA“

(simab) - civə (solğun üz)

(X ^X A1 )^l aUj

gAjxu xi

(t J • X)oü_jjjJ

W"1 (sima) - üz, sifət
(5 , * )JJ^^N JjJl JjAAjjj (JaAJJ AS

(Jİ jc. JlJjS j jl—aI ji. Jl Jh.a

(YX /d)lj4İAjjj jts jäJjİjL^

* • jrv ^Jjjjjjj ^x- (Jjiäüj jtjäjS

jiıxS üj^

, a^(Jljjl jjjj Jajl Jl jLajjj

4-y*- (sine) - sinə

I j oJj j j»jjA

jjj ^ (seyyomruz) - çüçüncü gün

ujLaaau

)jlxjş.j«jj jSJjj ?JJ

J^“ (simin) - sif. gümüş

(sim) - gümüş( Nüşabə)

(? A , d * )jxaIjA.

UjiSjej

(simqun) - gümüşü, ağ

(XX

bədənə damğa vurmaq

jäiSjI

^ju a^ua (siyəhpuşi) - qarageymə
(Y • _T"Y IjCX-jl jtx3İ Jİ A_kjj JAJJ Aj—1

jj jjjjJljj

* ‘jc- əljjl

u

(siyəh-ta-səpidi) - ağdan(İran ) qaraya (zəngibar) qədər

(1 ?

-ula.

£ajj jäj5

jl^AjAİjiy j»AİAj

o^ (şin) - Fars əlifbasının on altıncı hərfi

Aa**>

(siyəhcame) - qara paltarlı, yaslı

(V Y ,rAY)jl JjiAİ j A^by aj_ jUÄc.

GH (eş) - Sözdüzəldici şəkilçi. Feli isim düzəldir.

jl lXäş.ja aYjj jj4^

( Y V J Y) AjS Aj-aİ jAjjj Jjijjj jj

(siyəhçeşm) - qara göz
gh

<_?Jj 4jj5tjj

(A 1 ,YAYjjyXjaJ u—ıJjSLjj çilAjl J£
ojj

(siyəhmy) - qara üz, üzü qara

(1 5 5 .5 V)jjjS

jljÄ

^5--^ jjjj

lOO^J^- GFJij “əÄjtlj ^1 jj

GH (ƏŞ) - O
(YYY , I d)<_S_ijA J-äLu-.jA

jjİAjjj

£JŞ- <-5Jjjjjj

o* (əş) - III ş. t. vasitəli tamamlığıni bildirən enklitika, ona
jLojtc-

j'J’

ojj?

(siyəhşir) - qara şir

(^Y , jY)jjS
gh

(YYY Y Yj jjj 0İa1a jj-Aİl ^jjjj Aj-j
gh

(V • Y J • jpjA oAjAjSj (JJJİ Ajl jjjJ

jİAjla.jjj Ajb a£

Aj—j Ajjj Ajaj jj^ s^AjjlS Aj-j

(əş) - III ş. t. vastəsiz tamamlığını bildirən enklitika , onu

(əş) - III ş. t. vasitəli tamamlığım bildirən enklitika, onun üçün,

(f1 Y Y J A^j«jjjAİ Ajj (jjjj Jjj AS

(YYV J “t^jjljj ^Ij »j£ jlj£
gh

jL» 4-j^ (seyəhmar) - qara ilan
jj£ 1jt.q Ajj

ojAjy jl

AJ j_XJJ j_^-j

(əş) - III ş. t. vasitəli tamamlığını bildirən enklitika, ondan
( Y • , Y) JjJC- ç»A jA £ jaj (JS

4_l-u

jSajJ

onun yanında

4.1ji Aj*j. (siyəhkule) - qara qozbel, donqa

jLä

jjj~> jjj (jLajL^ 1_g^£ ü.Y.ai

(YY , YY)(ijS jLyjj (jİSjj (jäİAljj jS jlg-jj AjİSaj

jis Aju (siyəhkar) - pis iş sahibi

( Y YA J Y h)jjaj AjIj j>jj

(eş) - III ş. t. nisbət şıkilçisi
( i j J • )(JJC- jjjjA Ajjj jjj^. (juxl'i.,1

Iji. Aj£ aSJjjx jjjA

(sihezar) - otuz min

( Y V Y • yjl
jjj*

Aj^“ O

Jİ jl u_al^)x-a JjJÜj

j

jjj !_g jj jjİAjIS I j AaJc- k_ıl

jbj

gh

(əş) - III ş. t. vasitəli tamamlığını bildirir, onunla

jjj^a jlj jj-o A£ üjLı aS

( I Y Y , Y Y jj

i

ali ojSajJ AjS.j£ Aj jAjSJa

C1" (şax) - buynuz

(Aə .YY yjjx jjjj jjaj-_ A jjAj

C di (şax) - budaq

( Y Y _ Y <İ j AİaAjA Ajj jljljC-lj Ja

£Lj jj £li (şax-dər-şax) - sıx budaqlı
(Yd Y ,V)(_Kjj

JJ

oAjjA rzJr>

^-XjAS. ^jIa Ajjj (jxijjjj

j-^jj £Lj (şax bər kəşidən) - baş qaldırmaq, açılmaq
(Y • V J • Y )AjAj IJ jl Jj. aLjj ja J a£

.11 jşjj jljl ^l-j jj^Ş- Jİ44

(YY , “YY)

jbİjS JJj£ jljijS

Jbi (şad) - şad, şən
(Y ,AY)jb>jj Jj j«jj -^- lA-9

OajS ^yjLajLjjjjxlj Jj

(Y İY , YY^OjjS jjjljalS (_5-oıj (jjUİj

□APYbi £bi (şax şax ğərdidən) - çat-çat olmaq, çatlamaq

j^ljä jtjİbJ jl jl (jxj-iiu

jjjxj ^UjU (şadmani nəmudən) - şadlanmaq, sevinmək
( Y V Y VI Y" )Jjjj (^jLojU jxd jlbj

(£jUİ (şadi) - şadlıq

jbjAJ t<ü.j J> j»jl-2^-1

jjui jbi (şad şodən) - şadlanmaq, sevinmək

(YA ?YA)^aJj£,j£ jjUa İJ jt$A

(Y YY ?Y<Ä) JläJjjjä jüj jijl jbä jj*İ

jjjS jjLj (şadi kərdən) - şadlanmaq, sevinmək

jjjS

Jboa. JjjjJb I j Aj»£ jUa

(V” • 5 A Y) jjjj; jl jlJajjjl l_s->t2 b

jbi (şad kərdən) - şadlandırmaq, şənləndirmək

(V«“i ; >I )jj£ jljjj <a. jl jij jiL?. jljj

JjS jbi Ij

<-5j 4S ^I^j

jülj

(1 YA ;Y l^jlj 4jjji l">■ jjı Aj—jj <5^1
j$j jUİ

(şadbəhr) - şən, şad
(İY- • 7 Y Y) j* J
Jl Jjj oJjj jj

(YY I ,YY A) ^jj ^1
j£J jVjüj

(Jj

CPjS ^l£jLi (şadkami kərdən) - xoşbəxt olmaq, məmnun olmaq
jj^j (‘J2!

JjS jj^“däj

Jj£j (jjbi (şadiəngiz şodən) - şadlıq gətirmək

j ji Jl

olA VjJS jbıjLİ j-J®* jİA?

ojl^j jjLİ (şadinəhade) - şadlıqla qoyulmuş, şadlıqla düzəldilmiş

(>j$j jjbjjji jj'-a

(Y ,Yə) jbj jij Aş.jA Jl JjbjjjJ

JİJjabjJj ^UijJJjjj L_ı*j

i»bä (şam) - Şam, şəhər adıdır.

J<£ j^UjII (şadmani kərdən) - şadlıq etmək, şadlanmaq
Aı2'1 jja, j*j> Ajl jjjj

Jbl Jjj jljic.J «.s>jxa jljj

<*bi (şam) - axşam

^LajUi (şadmanı) - şadlıq, sevinc

lAl4

jl^jş.

(şadiəngiz) - şadlıq gətirən

(YYY J I ) ^»jäj (jJlA? o^Uj (jjLİJ

jLiS jUjLi (şadman ğəştən) - şad olmaq, şadlanmaq

(Y A ,YY)

jjUİ

(mey, çaxır)

jjbxbaJ

(şadman) - şən. şad
Y . Yə) otSj jS^Jl jbl

Jaxjl

(I “İY ,YY) j21 JjCjI (jjLİ jljic. J jja.

^LSjUİ (şadkami) - xoşlanma, məmnun olma, xoşbəxtlik

(Y

(jljS (^jUj Jjjj

cA^jj*'> <5^J (ze- şadi bər əfruxtən) - sevincdən parlamaq

jj2

(YdY ?VY) el£jUİ jjj Jja5b

jUjUİ

Aaj

(Y Y • ,ə) jlkjjäl JJ (Jjbij j^-jjjJ

?IS jU (şadkam şodən) - şadlanmaq, xoşbəxt olmaq

^^jjISjLİ

^ja öJjjIjŞ jjj,

(YYY ,A)(JİJXJ jjl Jjl oJjS ^j^jJSaJ

fl£jl_J> (şadkam) - xoşbəxt

(Y6& 5V) jj£

.t, jaIjJ zjjbb

jjjjlJL (jJbb (be-şadi geraidən) - sevinmək, şad yaşamaq

jbjjj us^i

jljä, jUİ (şadxar) - şadlıq edən, badəpərəst
(Y' Y , 1 Y)jjjJj jl jl jş.Ujl
b ji
jjj-ui jl jl jxjUjj) jS (jjLiji

jj^

^cuaj jjbij jjb AS ^JjjIjJ

AjSjj oJjjI AS

jjj jj jjLİj (be- şadi dər amədən) - sevinmək

■\Ab’ bjj JAP Jİ_£>

Jbİ

jjjJi jljljsxjLijl j£ (jjbi jj

(jjLij (be-şadi bəsiç daştən) - şadlanmaq, şad olmaq

(1 Və ,V) gyA j

(şad gəştən) - sevinmək, şadlanmaq

jj

i»j£ ^^jLajLi

ÜS&

^jbuU ( şadmani gereftən) - şad olmaq, sevinmək

(Y I , IY • )^b®j jjljjj*2 (jıL> *'5 Jj»bj

fbä (şam) - zülm
(YY 7YYö)jj5bjbfLİJI JjUj=.

?bij r>JJJ2 (_&>*•

jUi (-e şan) - III ş. t. vasitəsiz tamamlığı bildirən enklitika, onları

(I 1

? 1 )jüjAjAjJjaj aajjJ

jxjj

jt-öAjAjj öCİj Ajbujjj

(1 Tf , A Y > )(JJJJC. jja. Alxjlji (jz-aA .U jljj

jLi (-e şan) - LII ş. t. vasitəli tamamlığı bildirən enklitika, onlarla

(Y

(jujj oU (şah-e rus) - rusların şahı( Qəntal)

j Jjj JjJ

_rYf)(jLLJjl(jLaA

■ ■' (jjj jjja.

(1 AV 5VAd)^jjjja. ^-11A jj a\jja£

AjjS jj jLi&ljlj Ajäjİj

jS jja.

XIX

jjjA

otö (şah-e firuzmənd) - müzəffər şah (İskəndər)

(AYT ^AAl)AjL jaj

jtXj'Jj' -yj?-

jjjj3 oLi

aj>İ jj l?jijc-

j5Laä!j

jl^Aüj^ oU (şah-e quyəndeqan) - şairlər şahı (Nizami)

(T • ? 1 ?A)Cuu£_b jjly (."ujjjj AjUS

t'.uuxı <Jjj «Aiyl

jlSjjjjS öLjjjj ..ııxi)ı

(V*

(jlS-i3jj^> ıhf aS jS Vä j

Jjjä (sAaS »U (şah-e gitiforuz) - dünyanı işıqlandıran şah (Günəş)

(şah) - şah
(V "i ,rr)<jj£j; ^sjj^ j-o jjş. Ajj I jS

ajjj

jlc.

jjjA

(jjjS jULij

jlä'l t>Li (şah-e afağ) - göylər şahı (İskəndər)

(TV X * 1* )lj jUa j^S (jl' jjsj "bA
e jjj üLh'

'.J

JJJ j'

Arx

öÖjAj

oluL AjSi

aö jS

j'ALi (şahan-e nimtən) - poladbədən şahlar (Bəhmən və

çÜAİ

j jj^ aLlS-mj

*tıŞ

jjj Aaujjjj (Jxj I jjjAJjl ja

(jjjj AjI jJ

»U (şah-e gitinəvərd) - dünyanı gəzən şah( İskəndər)

(1 AY , AŞ 1 )AjS ,ijil >uj jjajaı Ija-^aj

aLİ (şah) - İskəndər

(1 1 A X Y I) jb oUİjj AJA> j^XjA

(jUji s|j (şahazmay) - şahsınayan

< ijjİA jtj a^-Jjjjj jt^a. oüjj

jüS (jb,ji jLi (şahazmay gəştən) - şahı sınamaq
ja^jI

jijj

(vv /n^Uji J_j A^iS

j^ş- oLi jAİ^j (jijj'jj Jjj (zin bər əbreş nəhadən-e şah-e çin) —

^Uji 0Li (şahazmai) - şahsınama

Günəşin Əbreş atı yəhərləməsı, Günəşin tüluu

ojbiS (jjü

Jİ$j jjjj' Jj (jjj (jj^ oüi ÜJŞ-

ji »LX» (be-şahazmai nəfəs qoşade) - şahı sınamağa

ağız açmış, şahı sınamağa hazırlaşmış

jj±>. oLi jjlj jL ij ^-a (sobh-ra bar dadən-e şah-e çun) - Günəşin

(Vd , Y r 1 )(juü ojLİS ^Loj) jLİj

tüluu

aJIaU

(1 AV ,!İ)aIa jLjjajja jAc- (jjjjo

AjsIj jljc.

jSLij$-jl »U (şah-e ləşgərşekən) - qoşun qıran şah( İskəndər)

(jxş. oLi (şah-e çin) -Günəş

( 1 r ?AA)Al$j jjjİjj (/3J Jxj aSLIs

Ajjj

>S > Jj

(jl^ olö (şah-e cəhan) - dünya şahı (İskəndər)
. ,1 j'jfl - - J > ^S^ljjA < ä-l^a

oUİ

(şah) - Keyxosrov

İsfəndiyar)
(b • ? 1 (İA^^jj (jiJJJ jlAÜj 1~UjJ Jİ Aİ

(AA , Y öd) jjjA
jjjj

(şah-e iran-o-rum) - İranın və Rumun şahı( İskəndər)

(1 f • ? V ‘t A)(®jjjjA-aä I Aİ_ı aLjjjj

(AT , Y Y*

JjjS £• ja. UJİA (_s jjJJjj

(1 1 A _ Y j V(AjjA ^Lc. oLİjj AİA (_j-alj

(şane) - çiyin

öp ü^jj

fjj olXjl JAjA ^Xj*

»U (şah-e aləm) - dünya şahı (İskəndər)

jLi (-e şan) - III ş. c. nisbət şəkilçisi

(ö , A)jLijlcJ

3'-"; Aj

?jj “tö (şah-e rum) - Rum şahı (İskəndər)

jUi (-e şan) - III ş. c. vasitəli tamamlığı bildirən enklitika, onlara
Çr V , 1 11 (.'i'i.jjİjA £) J ‘

jjjj

AİA jb jJÄ

Ij ^-Jkja ÜJA"

(Y A

(jxSjLxaj

jjj

ja>il jljJ

(şahane) - şahane, şahsayağı, şahlara layiq
1)jLİü.1 jäljjjaj jj^ a-İjjJİjj

159

jLXiXljjj AjLiLj; A^jijl

jjj

jAÄl-b (şahin) - şahin

Ijh aU (şah Dara) - Dara şah

(f 5 ^VY A)aj£ a^. IjİAjVİ

e? j^a jjaU (şahin bəhri) - dəniz şahini, nəhəng

>£äUİ (şahgir) - şahtutan (İskəndəri kəməndə salan)
(f Y

sUİSaLİ

y . V)jJİKAlb

jj^aLs

jJJ ^Aba£ ^Aİjx

Jjj (JAİoS Ijj> jS

(şahənşah) - aLijULi (şahanşah) sözünün qısa forması, şahlar şahı
(? > J'YJajj^jj obhAbbj I jjljə.

(şay) - cjbjjlb (şayestən) felinin kökü
(1 r ^T)jj$b (_jjAjA Jl

Ajj ‘-bA.j jl^ə.jl (jjjähä

^UÜaLİ (şahənşahi) - şahlar şahına məxsus

(n

-ijjp

Jİ jJLiaLq -lAJi

AjL

jlär>

JÄäbjjjJ^, İJJ AjbİS

411-- (şayəd) - təxmini
^alüaLİ AjjuU

(YY-

<ÜaUİ (şahənşəh) -oL^jlAbi (şahanşah) sözünün qısa forması,

dV)Ai^ aS ajüİajS jIjjaäj aS

Ajü* (şayəd) - mümkündür, olar

şahlar şahı (İskəndər)

(fF j d V^-'Ajjä Aabİ jbSj AÜjjjb

( 11 1 )aJH AjlS_uj A»i A-jjAUİ AS

jb>

jjLj AjbAbi (şahənşəh-e piltən) - fılcüssəli şahlar şahı (İskəndər)

JjL*İ (şayəd) - layiqdir, dəyər
(YA |Vf)ı'ı„ı,ii Ajbj < ƏA'ıjjjAjA JjAj

V)j-cjJ,Ija j^AjSla Jjjjş-

(ö > <1

aJjaLİ

(Y 1J~ 1

JaLj a_ÜaLİ Jbal ja.

(şahənşəh-e aləm) - dünyanın şahlar şahı (İskəndər)

),li.aİLc. A-jjAl-b oISjAj

CA*-jüİ (şayestən) - yaramaq, lazım olmaq

(Y*Y

AhŞ C-uJ'jjA Aa*-ü Jİj^u

ƏA)jj ck^ıljl Ajbİ Ij AjIjjj A_^.

jb-J-b (şayestən) - mümküıı olmaq
^-dbAbi (şahənşəhi) - şahlar şahına məxsus

C J
jaJ

( Y ? , > Y )jjj "Ail Cıİb; 1 Jj Ajbİu

j-i p»a3jI j^

a)j

J*ay J'ja (.s^jAüij (be-şahənşəhi dəval bər dohol zədən) —

(Y • ,ä?)J'_p Aj UAjj ^^JISaLİj

Jbj Cı^xıjj Ajlj Jjj Jj j^j?-

. jl jj ljİAj£>a

() a TAT)JİjaU ^b^ CXJ J jj

jl jSbbi.

j

j1 J'f?’

(f“l ,M)bıäj£ ^jbj$bj ^bi

Cj3j£ cäjij— itA) j-ş jlJj

, jjAj£^>

jr^bi (şayestəni) - layiqli, xüsusi
^bhub cS^AİAjjİ.j^J

<1«jUİ (şayəste) - layiqli
( Y Y ,V • y

^l-di (şahi) - şahlıq, hökmranlıq

A»l Jjb ^J-^J

Aj*İ9 <jjŞjA <jb

J

( f Y , Y Y YjjjbhajLİ Jİ AALjjS jb»A
jljAUi (şahvar) - şahlara layiq

Jjx j

jÄ-ubi (şayestən) - felin bacarıq formasında işlənir
(İY" ,Y“YrpjJ t

şahlar şahı olmaq

jJJİJ

, AJjjfl 4 ~. »,1 j AS JajI bb

Cbälj Ab A j^. I j Ajb AljjäjJ^.

(şəb)-gecə

(f d ,^)aLu j»jİA A^jA jl .^AbjjjJ

AİAabjAj Jbjjijjj j ı_A~>

Ja'a ^bi (şahı dadən) - şahhq vermək
(f ö

jaj£

j oUj^. ^Abl Ah jlfp.

IJ

Abİl jA

JA

^bi (şahi kərdən) - şahhq etmək, hökmranlıq etmək

(f A 1

^Al

AİA ^jb jjİAj^

^bi a£ 05^ AİA

JİAj

jajj

jjjjl (əz- ruz quy bordən-e şəb) - gecənin düşməsi

(YAA ?YV-)AjxL?t_s^ CA^JJİI JJ^İ J=.

0 jj u-ıb (şəb-e tire) - qaranlıq gecə

A JJ

Jjş. oAbbbjjjjjl 4-Ab

a jjj i_j^

(şəb-e tire) - Dara

(şəb) -qara, zənci

(^Ar 5Hd)jl^j JLÜJjjjjj»Jjj L_ui
(Y Y V j\)jjAkİ ajtLu jkjjj £İlkı

ojjj 4A3İ

jl^j jl jjxjjjI j AİjA.jxj

Jjjj jj.ı.a.uji^J ojjj <-aJ

jjj JLb jjjj (be-ruz bang bər zədən-e şəb-e tire) -

gecənin düşməsi, zülmət gecənin gündüzə üstün gəlməsi

(YY"Y

* Y) jjjä

j2k

(şəb-e cəşn) - bayram axşamı

1' a—j aJikal j-j

<-5L>b jj^. °JJJ <_ ı*j

JJJ?

j'jila <jj jl Jjj j*-^-1.

jkU ı_ui (şəb saxtən) - gecələmək
j

Jjjjj

jjjkljjl jj jjp-n»ü jij—1

qoşunu çəkməsi, decənin düşməsi

(Y VY* ^Y Y A)jjjl olkjljS. (Jjxjjxj jj-0

j^

'j jjjj

rumlulara qarışdırmaq
,Y'‘t)jjjäjj f^J A 'jjjj J SJ-J

(I •

AjUİ (şəbbabe) - ney, tütək

jj

(Y t A ,1 YY)oLj jjl.j.i> Ajl—al <—ulj£j j

Jjjl °k-b)

j£ *—1—.1 jb j.1Jjjr^.

T

Aö

jjS Jl—; jjjjjc- jjjj >. '*“jş*

(dər sər kəhəli pərənd avərdən-e şəb) -

gecənin başına qara ipək örtməsi, gecənin düşməsi
Jjjl j*»jJ

AİJJ

jijj ı_ui (şəb-e duş) - dünən gecə

jkU
(Y Y

k—uİ^JxJ

oLX -j

t"ı.7.l

jjl j

ı.za

lj AjlSjLo ^5-^jJ—

(şəb saxtən) - gecələmək, gecənu başa vurmaq
, Y Y Y)j-*^' *11

j əj^“'j?

jklj j'

jj

jjAjj-M*jlj-j

çw (şəb) - qaranlıq
(Y “t Y ? • )Jjj (jiuj jljj ^jJ^jj ^üij

(şəbani kərdən) - çobanlıq etmək

jjj—j£jj <-SjS JiS (_gjlı»u

jJj^ (jiUS Jik^jj (bər qusfond şəbani kərdən-e qorq) - əminamanlığın bərqərar olması, qurdla qoyunun birlikdə otlaması

(Y V. JrCjjjjS JjbjjSjjjjäü JbaA

Jjj-1j£jj —Sj£ JjS ^bai

jjjjUi (şəbanruz) - jjj AJlk (şəbaneruz) sözünün qısa forması, gecə-

(şəb zende daştən) - gecəni oyaq qalmaq

(VV • Y Y"‘i jjbü ı_ıJlj 0 jjj >

diMiJU

(jjlki (şəbani) - çobanlıq

(Y V. ?d^jij£ jjljjjSjjjjz; jU»A

jjjj ojjj

jjjäl <_jj

a’J uMjj' lj ak (^jj

(^ıllt uStu-a (2)^^- ? *

jjS julj J-jj aAjljjkj

(yv? jjjjj jjjja (jüi

i^-Jjä'jJ

AJL-İI (_mİ (şəbəfsane) - gecə nağılı

j<£

j^j-1

—İb jjj 4 ,1 (.7, J ıläj

jjjäl uui (şəbəfruz) - gecəişıqlandıran

gecənin ənbər bəzəyini hazırlayıb geyməsi, gecənin düşməsi

jj

jjjäaSjl (jlijkj—1 jj jl ab—1

jb-P (şəban) - çoban

uJj^ J1—■ öijpc- jj?J (zivər-e ənbərin saz kərdən-e şəb) -

—Pi jajj'

.YuäjXj) (J"ü>J—‘jJjl ı»l u..

(şəb-o-ruz-ra dər həm amixtən) - zəncini

(Y Y Y f

j (ze- ğəm sepah avərdən-e şəb) -gecənin qəm

ĞPjj'

jjj^'

(V Y 1 ? ‘T Y )l.»V» (JäJljj b.*n oJjjJ

(Y V Y ,YY I ( Jl—; 0jk (jjj jjj?- j'j^jj ‘J J?

(YYt ? Y YY( jjk-Kj i-jajj JaI

( I « H _Y”*l) VÜAjal jh j Jİ j jjj j <—1—

gündüz
(YY'Ö 7Y'Y‘t)d?JjSjlj JUiı Lb-JjA a£
»lCb*i (şəbanqah) - axşam

(> AV YAY )jljJ_> lj dx-ujS-j j>l5bb-i
ASJUi (şəbangəh) -

Jİ Ji £ji »lPl j'A?jA&-“1

(şəbanqah) sözünün qısa forması, axşam

( Y • ? f . )jjä^jljj OjjCLj Aä j^—
Jjj (jİuJjlJjjjjjş- m-u' aJ

jjj^b-Jl jjjjjıb-İ Aj-bu

tlkui (şəbahəng) - axşam

JİÄjSLj' (JİJÄ.

Aİblk

j' (əz- kuh dud bər zədən-e şəbahəng) -

<_£laLL jjJjj əjə

(şəbe) - şəvə (qara kəhrəba)

(^^ 5 ^)jJ

axşamın düşməsi

(A? ,dl)jjAİ j'L-jJ^JÄ < Uu L^JaİjJ
a£jll

(şəbangəh) -

JjJ ojSJ'i jJjj J jş* 3LaL*İ

(şəbe) - qaranlıq

(şəbanqah) sözünün qısa forması, axşamçaği

(an, y r y )c^ jl a£«i jL aIjll

clj^jL^j

j-LU (mandən-e şəbe) - qaranlığın düşməsi

b

(1 AV J A.)jjjjL j*İ OjjLj jjj Ajj

(ra. j y^ga^j^j/ Jjji ,_sjL<_ıLj
jLj4

j^ jjSjjj

<-^jj

(şəbbazi be-kar avərdən) - tədbir görmək, iş

LPjS j’jj 'j

JL u_j*İ Aş.ji L a£

(kelk-e şəberəng-ra rəvan kərdən) - qara

(ILf ,ldV)lj jXjjjlj^Uuji Jjjj

j' cSAl^JJ JJJJ

(şəbtire) - qaragünlü
jLS ^LLjjL Ij oJjjAL*

u^jjj

ol^ AjLLİ jS (ji ^1

lPjj'

-L' j JjAH £ j?-

ıj

jG li

jjAjj-i (şəbixun avərdən) - qəfildən hücum etmək

^jij jV>j^jj »aijil,

LjjJj

(VY Y ,AY)Cjjjfj cSjj? °lj j ->J jjAjjj

Ij ojjJjjSjljS

jjjS jjAjjj (şəbixun kərdən) - hücum etmək
5^

' j »'j j>

(Y rd ,Vf)jjS JL jLjläJ jj jjSjJ
jj

JJ*

ı_Sjjj ^L ji..<■> jj fajjijl

jjj jjAjjj (şəbixun zədən) - hücum etmək

jlluLui (şəbestan) - hərəmxana
(AV ? Y ^'^) j-0 jL»ıiAjJ

jii AS

(rnr ,yF)_Sjxj jja*^> Jjji ^JjAjjL

jljjxÄ (şəbrəvan) - gecə yolçuları, oyaqlar
(fYa /rryjttUUjji jja* ->>

jjAjjj (şəbixun-e mərg) - ölüm hücumu

(^ * V , i * i )'-^J'“ jj^l.uuJl jttJİJ

u£jj^ (şəbrəng) - Şəbrəng(at növü), qara qəngli at

(jiSAi ojS J*J jja. j

oLl jj2* aS

j

JjAuİ (şəbdiz) - Şəbdiz( at növü), qara rəngli at

(Y a A J Y’a^jjLxj Cjjl*— jJ aS £ jjjfrj

(-5LJ jjAn.'j Jl

(111 ? 1 Y )-SLaJ (Jjjl jx. jjJ Jjaui Jj

£)ja. <_*ä (şəbçerağ) - çıraq, lampa

(Y ar ,<İA)»Ls tt.lLuAjj C.UaC.1 J.X jj^. <

IJ uXjj Ajj <_£K JjS jlJJ

(şəbixun) - qəfil hücum, müharibə

ü

(Y Y A ,Y A)fjS ^L^jj IjSIİjjj t_j*İ

jIIuuaİ

j

qələmi işə salmaq, yazmaq

(rf L ?AY)jl5L Jji

(f y a j rr )t j

I j eXjj Aj*İ c_5LIS JjS jl jj

(1 df , 1 ÖV)lj u^Jjjlj ^La <_jl Jjjj

qurmaq
ojjjjaİ

Jjjj ^JLj^ jl^JIj^oja.

4^ (şəberəng) - qara, şəvərəngli

<5 JLG (şəbbazi) - kələk, oyun, tədbir

jəjjijLJ

jLİ <_5Ljj (Jjj çAjjjlJI

Oxjj AjJÜ I j

JIAjI jj jjAj.ut LLİJj

jjiwi (şəbixunbər) - qəfil hücum edən

j* jVLaJjjJjj A5JI

(şəbestan) - yataq otağı

jjS

(rYt jr^jKLj^L j»ij

jLS jj>_ı.uu (şəbixunkonan) - hücum edərək

(rr? ,a d)jiS-*üjj ja.j jiL.m.ujjjəu

jISJj^Jİ

jij j ASLlə.

jjjä jLxaij (şəbestanforuz) - yataq bəzəyən, ev işıqlandıran

(rdV ,Y £)Jjj <_$JJJ? JjLjl U-lL JlAja.

Jjj3 jl.bu.Uu (.ji-* Aİu j—J

Jjj j <_iui (şəb-o-ruz) -gecə-gündüz, həmişə
(dV J d)jf jljA jjjäi jLJjj j c-ıA
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(1 ‘r't /V)trü.L jx>
ujIG,

jLS jjAjjA

(şetab) - jLLL (şetaftən) felinin kökü, sürət
jjjji l_jL*İ (şetab avərdən) - tələsmək

(Y 1 Y .AdJ*jji c-ıLijJ IajJİ j**

j' j'jj'Ja

^SALj (5j^Jd j-a (_5Jjj3jAj

ajj' ujL-İ jaIjS.

aLİjSI

jajj

'Jj-j jAjiqjju uSjjjj uS jj

(1 Y V 5 X X )-—l'ı jX oAjAjA Aj CjjjSuu; JAjA Aj
jjj^j

(YY X ;Y X ^(AjjjjA

‘f y_jl jjx ^-ajjj jjjijş. ^ajSoJ

(—jbujA JİjAİ j' “Ajj u3Y“

y_Sj j jVl*» (_$ j—< -i_j*j jblxA

o_$j ja ajG gjA G ayajsj

jidij l_jUg (şetab daştən) - tələsmək, sürətlə hərəkət etmək

(1 A? J b A)<_ji Jjji- ĞPJ Jtä. 4Aİjl <—J
ja jS

t ,-S Yu jljA A-u jj »Aul■<

jljälju

ı_jlü j jj jjl jA aS ^Jjjj^-

jj- „A

Xi,a£ Xal JauuA JAjSIjA jjo.

a

axLUui (şetabənde) - vəfadar, mayıl, tərəfdar
ja>j ojüjIİğ

öbtü (şetaban) - tələsik, sürətlə, tez, forən

(Ad

&3İj*q jl

jxi objbb (şetabənde şodən) - tələsmək, cəldlik göstərmək

uj'jjj JAjaj ^AjJj Alk

(şetab) - iti qaçış
(VA?

jxi oxubb (şetabənde şodən) - çalışmaq, cəhd etmək
(YYY , Y

Ubb (şetab nəmudən) - tələsmək

(Y X V Y Y )<_ıl Aj Jjl jj JüjL£ »la» JjJİ
çjVÜ

oAübj (şetabənde) - çalışan, xidmət göstərən

ı-jiü jj (dər şetab budən) - tələsmək

(şetabənde budən) - can atmaq, meyl etmək

(Y • • ?TY)^aJİ a.ljjVjüüjjmA jlbaı

^xjl oXu b xjjS

n

axblbi (şetabənde) - hərəkətdə olan, irəliləyən
(bA

A)AİA jb* jj^—‘jA IJ & XSAt

AİA jbl J Aj_u Jjl ojbjSb

ajjjUi (şetabənde) - canlı varlıq

u_jlXi (şetab kərdən) - tələsmək

(XXI ,Yby_ AjtS. jl jj

ı-jlu» jaja

JjjıjäjjxjXAbu

(X YY ,YYy~.uj.jl aXub olj Jjxojg-j

jjäui (şetaftən) - getmək

jblLi (şetaban) - tələsən
jağ

(Y X Y _b • y.bam jju>ä.jtc. j juı o-ibj

jUib (şetaban şodən) - tələsmək

(AX _YX )Ajxjj jGGj j;jj-jj A-jjGjJ

jj-idj jGG*j

J jjtS-jjj

jlS xutbi (şetabəndeqan) - saray işçiləri, saray xadimləri, saray adamları
(x • r ? x v • )oLi jjjj

jjjtiju

bSjb

ja

jjsUi (şetaftən) - tələsik gəlmək
( Ybb

Y(XuabJ jijjb Ljjjbjj

( X Y Y X Y Y )aX^I A j~ ı X'ı c~. JJA ji jA

li'lutjl Jli. Ajbljj

ajjGj

(şetabənde) - iti axan
(YY YjYjAİjj. Ajjjjj jlsjlaJ

^jsbJöijza <. 'A-X j -jjli-oj

jxiGb (şetafən) -diqqət yetirmək, meyl etmək, qiymət vermək

a**ja »jbu
(VX , Y Y)1Jj3bjA uSGjb

ojLVLİ

Xxäbjjj^jj jlSxıbjj

jsiui (şetaftən) - fal açmaq, fala baxmaq

jt^xubG

AbGb, (şetabəndegi) - iş, çaliş-vuruş, zəhmət, əziyyət
(AY ^b

bläb JJJJİ jtjİSjjXİSba

A,.a

jaLX J ıja.

J-Y?

jlälij (şetaftən) - tabe olmaq

oLuİA j o

JJ <£

oAxAjj
(Yrr ^A)xbab>buSbjl jb>jb

ädLGJi (şetabənde) - yaşayan, insan

Jjitlb (şetaftən) - çalışmaq, cəhd etmək

(Y Y . Y ‘t (Jb. sJjjtüjj Ab AjjSjSa
■>xLGb (şetabənde) - iti çapan
( X b J • )Jjc- j>jj- A?j

Jby Axi jA Aəjj jjjla JG

(YW ?YY(Cbabjb oAiujju; jäİJ Jİ jS

bıSG-X JİAİXj Aj£ <_jlla ^J-qjA

jjjj- (şotor) - dəvə
(jjblbu

JJJJ=>- (Jj Jij »-Xıjlul <5^1 J?
(AY _ X Z ( jA

sjjjUi (şetabənde) - tələsik, sürətlə, çaparaq

( X X” Y r ‘r )jUä Jjji JJ? JjŞ> J'YjU'ä

jj

X-j AjJİ I j <_äAu^>

jbjbi (şotorbar) - dəvə yükü

jüjS JA jj ÇjJ aJ alu Jj“

jt-A Jjjj Jjj jGaJ jl

jLibjLl (şotorbaşotor) - dəvələrlə
(Y jƏ

cXİS U AJLkjxjbjaX

(şodən) - yox olmaq, təmizlənmək
jjj <JxlfYJ“j

(Y j Y Y jXjÄ^LijA

jj xL> aüsls (jjijj (-jtı

(Y Y A ,<J ‘t)CXİS oxjjä. Ajji jjjA jbjjX
(şəhne) - polis, nəzarətçi, karaul

T ,Y ə)

,}jS> Olwj-İ JJ31

(W f" 9Ja qIxujjJü^j

(^lAxu .Xıl 4^3 c-» ‘~13^

^Loj

Qİ3J uSLLa A-^ä

(şodən) - hücum etmək
j

2^“ J

CXİj jja. Aİmü o j£

ç'UlşS j» J-> >?

(»jJ
(şodən) - məğlub olmaq

jxäxi (şəxs) - şəxs, adam
(Y nY j ü)j jX^K

fSb£

usfr! 15"'**-^

j

pvv ’Wy^İÄ 5»■ 3^> (jl

jää jj

^3^j

*—<—lxAiljl-a

t“n.ı \ə~-

ö1** (şodən) - yorulmaq

uxä-i (şəxs) - bədən, görkəm

jjäj I jüaa-ä

V V*

dıä-j j jjxj b jtia. ^x«l

(Y Y Y , Y Yyc, X5jl_LaXJjl ^jl" K>ıj AS

o3J-MJ Clxo 3ijZaj' ajdux

Jj_Xqİ 233^

^3

(YYY ,YYY^^^jjj jla>ni

Xıi aS

jxi (şodən) - qalmaq (baxmaq)

(şəddad) - xüs. ad, Şəddad
jlc- jlXİ jjjj Yı.X Jl jj

( Y Y 3 , Y • jjijjj ^jJjajəu Xal Aa.

'1 VY"

jAƏ jläljjlS j-aşül XXİ

jl olSj^j I j

(Y . Y ;YiY)jj^^ jLö

XX Xal jlji ji Xİ

oUj 3333^ ■’l J ^XY.^ (jjJ-J

(şodən) - qalxmaq

ö-*"* (şodən) - felin məchul növündə işlənir
AS

J3«3 al_Lwj^9

^YVT* ,4 H)3_£0IS3XA13-1

jxi j>jXi (əncomən şodən) - toplaşmaq

( Y AV ,Y t^jgj -b23jS_jJ A_j <_SjA jäj

0I33J

(şodən) - oturmaq

(şodən) - mürəkkəb felin tərkib hissəsi

(Y Y Y _b“TLaji a£jA> ASA. j..i

H f* ^-üXal

öjxi (şodən) - gurlamaq, çalınmaq

(şod) - IIIş. xəbər şəkilçisi, dır, dir, dur, dür

jI-Iaİ

(YYY ,YY Y)jjIİ> jljjj^ ^yy Jjxu
(şodən) - nəsib olmaq

jjj Jjlx oJjjJ jA jS'

£*- (Şəx) - təpə

(YYY Y Y)

-*A ^LxjSjı

ü-xi (şodən) - çıxmaq, dırmaşmaq

jbjxJ; (şotorban) - dəvəçi

(Y V Y j Y

Əjjjjj jX

JİX-Jj AS

ja

jjö

jjj

C?JjjS jiajJJ jdäjS JUj

ö-^ (şodən) - əsmək

ıXä jj jjj La jlgjijj <_5t_jt5t_j

(şodən) - təsirli feildən təsirsiz feil əmələ gətirir

(AY ? Y H )jljjjlji j| jj^ Xİ aXjjjS.

(şodən) - olmaq
(YYY ? Y )LSxİjjjl xi £tlkj Ui^jş-

jtjjjl-aa A >a\ ı. Xİ u£-äajJja

(YYY ,Y Y jJ.AI > J, jlSjl oXua-l*-u

LS^-3'

ur’Uə-

4İA1...

u£^İA jj Xx aS jAİ XXX jaJj

j-Yj A_1ÄA Xİj^

ü1^ (şodən) - verilmək, bağışlanmaq

(YYY , Y • t) jba ‘"'A jjäl jj I jjlSxiuj aS

ü-J*- (şodən) - vurulmaq, atılmaq
(Y j Y ^Y YCLuaä. jlSjljSjJ A~i..n .>^1

ö-ki (şodən) - keçmək, başa çatmaq

ü-1^ (şodən) - çatmaq, yetişmək

jxj jl g *tı^ * jj xi a5LjI

jj

f

j^ jüjj

<J*jj'

ojSj

1J*^ ‘

JÜİİJ

j^^

(Y * 9

u-3**1 (şodən) - deyilmək, danışılmaq

(fVÄ ,A)jl^i.Jl .İti-uS Jjjj£jjj <£
jaİ

jaİ

jt^S) jlSjlSjl

.liıa

Ji-^<

jjj>. cajji

əji

<_£□ lSj a£ Jİ jbji

, A V)AİAİ JljLiLoÄ fC. J JAÜ Ji

jaİ

AjAİ Jİ JİJ Jllj ui-Aj (^daj

jaİ

\>Al)

<İLaJ)

İjjji (şərbət-e tiğ-e pəhluşekaf xordən) - qılınc

zərbəsi almaq, ölım şərbəti içmək

(Y YY J • ^) <_il^ijl^j £jj cLuj*j Ajji

^j*^

Ij aİ

jİJLu

<il >juijJ aİSjj

i'ftli £^J*J eoAjjl jS

(IYA,<t)^i I j ttAnmjJ AİA Jjji
(_jL əla <—1Sja Aİ 4-^ lS->Hj

J I Vj^jLijljl j 4j3jj Jj Jİ aİİjj

jilo İAjä j^,

(şərh) - şərh, izah

(şodən) - çapmaq
(T Y

4,HxrijnjlS

jjjji .-sKijljj

JA« (şodən) - getmək, yollanmaq

(Y Y ,Y')aİSjA

(Axıji Jİ aA 41ijj

(şərbət xordən) - öldürücü zərbə almaq, öldürülmək

(• A

(şodən) - dünyasım dəyişmək, ölmək
(Ü

l hjälA

)<_jj5ü əjl Aj AjjjA j Aj i ı AS

(şərbət) - öldürücü zərbə

(şodən) - axmaq, tökülmək
(I Y t ,r)jji IajAj aSLİİj >Jj-j -jji

ı_jjjäLı iuji (şərbət-e delfərib) - mey

»jj« (şərze) - yırtıcı
(I YA fV . ) jjJ o jjiü »Aİjl jjSjjS ji.

(şodən) - keçmək, ötmək

jjj |j jjl (jij Jİ cSjÜA

(şərt) - şərt
cjIjaİ

(Y Y T . )jIİjU^A

(şərab) - şərab

r-

J1 ö’ ‘-^U‘

ajI

jajJ

J-o Jjj jl a£

(YYY ? . )aijjI

JİJ Jjj ji ojAİİjJ fAÜa

1'1 JJ

JİAjj*jjA j

jjS l_5^> <ii£j

4~iil ..ı jj jj.mi^I 4£ öJİ JxJ

jsäb

(YV ’^Y^Jac. ^>j*j jJc-jl oAüljS
jŞ-

JAJJJ OujijS ‘-r’Vj-3 jş-

^1 ji-Aə. cluji ji ji b?

İA 4Ü Jxii. <_Sjj (Jjjjjj

ji (şərəf yaftən) - şöhrət əxz etmək, şöhrətlənmək
jl t ıl 141 Alab ı_ sjjj

<üäji (şərəfname) - Şərəfnamə

(rt ,iyy}ajS ojlj jAj Ij J$£ duAi

^1 jüu cajjİ (şərbət-e canfəzay) - mey
(VA , 1)jl jSLilə. ^^as- j>jl-i a£ oj j>aj

£>i

(şərəf) - şərəf

jSidüa j <~jji jlijlS <**

jj cuji (şərbət-e tər) - su

AA ^JajAj

AjjjI (jb>J (jlit> .ıjj Jajjjj ji

(Y S , I I &)İA AİljjSa jj Jjl AjİA <ijÄ

(şərbət) - şərbət
(Y . ö ? A)aİ&j jiıij (_s J. Aİa. dujij Ajji. JJj.jS- j'j

(Y Y *t ’dT^AAəjAj JİAj Aİliuıjxj Jjji

j ı>“

(İY , ‘r )£- jjj ^.jLail ck-olj m'ıjaj

L?>i (şorb) - şərab içmə, məstlik

(T • ‘r

ı.A

£>i (şər’) - şəriyyət)

sj'ji (şərare) - od, qığılcım
( Y VA , Y 1

jlkjijjä

^j^ (şərt) - qayda, qanun, adət

jlji (şərar) - “j’ji (şərare) sözünün qısa forması, qığılcım, od
(YY ,Y d)jljS. Aİ3İ

AİAjAj

JjS a jlji

U A-nliäji

(Şərğ) - Şərq

(Y*A ,YV)jl jlji. <-lotj cAJlij^j

ej^ (şərm) - xəcalət

jl jl ■ -ü IJl <_jjc. 11 ıjji Awıj

u^S'-şjaj?

(A • 5 Y

jljjjjji jjŞ Ijjj

a£

Aj

O"5, (şeş) - altı

üəj? t*(şərm budən) - utanmaq

(V • A i • A)^jJİ j'u jjia.

çj—

?

j Ijba AS

csM*- (5

lsY

( ^ ‘t , & Y ) jlSjj jUi jjl_x> oLİjL jiJİj

j'

(şərm) - abır, həya
jİjjj jji jjjJ £33 JjL

(1 YA , V Y)(jiijjA ^jjjj jj äj^tZ J jl jS

jjj ük^-

cj.jSjjja.

(şeşpəhlu) - altı tərəfli

jUi

Y ) jjj> jbxjJ Ajjıjlj jii. (_sJj

(W

jiü (şoştəri) - şüştəri (parça növü)

jLuwjJj (şərmsar) - xəcalətli
jjjS jUu>j-i (şərmsar kərdən) - utandırmaq, peşiman etmək

(f / ^)c5jj,j üij^

lA*

s^j

(Y f Y

J)jjjJjj ıj* Jji o-jjj jjj>j

AjLj- qİjİ (şeşsale) - altı illik

jjj >j

(rrY r 1 Y)jUİjA jl fJlJ jSJ>bj

'_SLL>>i (şərmnak) - utancaq
(Y vr VVf )bSLUjJ;

UÄU JÖJİJ A^JJJ j&)>jjjj

fAJİj (Jjj

L$ jSjjJa JJİ jJ jji. b~J>

jbj ji-J AİLx cjİJİİ

jJj

jl jA A^oJbj (şeşsəd hezar) - altı yüz min

»j>- (şorve) - xüsusi ad. Şorvə

(f Y Y J

jljj** (şervan) - Şirvan
(Y “Y • j Y)CÜA.j Jjj

ü’j^j

ftu ojjJI

u-iLojl -Jvlj.

(jjjbJ; (şətrənc) - şahmat
( I Ö r „ 1 Y Y ) jlilj j J

jl jjJİj^. jljj-^j

^'Ajj

JİA jjSA j po jJİAJj

(Jjj j <JkjjJ jjjä

(şo’bəde) - oyun, kələk, hiylə
^VV )

Clı -v..i^)l Xaİ

Yf

&LJj dıälj

a-j (şəst) - əl, əlin baş barmağı
(JA dlı~J

jjl jjbj^-i j»lS ji j£

(şo’bəde) - sehr, fokus
(YIY-.Y^tj

jj_l cj_uA (şəst gereftərı) - ox atmaq

>ə j

k_5\_ı jjj

JjS

<İİ

(şə r) - ipək (sap)

J4-aä

cx—j (şəst) - güclü
(Y"dY

)r A)Jjj jl jj£~i,.ıJi jjl ^Lai joA

Jj? <j' J**'

(şər) -höriik, saçaq
(Y

va

,yy) jjäjLujxJ;

j

j£u»u (şəstgir) - ox atan
(VÖY

<1*2. (şo’le) - şölə, alov

¥ A)Jjj jl jjS..~İ,j Ji jjl jrbai jA

(YVA ,YY)jjajhj j*j jS

(jiuui (şostən) - yumaq
(Y VY- ,Yö)Jj£ jjj jlj

iıU«

fäj jjj

Jjj jl JjJäİ olS-oljb

ji*-*- (şostən) - yox etmək

o-jj; »jjii ji^jjJj 'j

tjjjl

jbxj

pAİxJİjjjI

4^ (şəğəb) - hirs, həyəcan
(Vö Y ,Y<i)jjj jjjlj Aj^jj ı—ıi-Jjl JjjS

ji-jji (şostən) - təmizləmək

(Y . 5 ,VY)CujjJ jjj jli.jj uJJiİJ^j

(_$jjl cAİt-Jjjjl jljjj

jjj jtkjjjtijjıj jjjj

4*^ (şəğəb) - səs, küy
( Y Y J YT) JjAjjJjj Jjäl jxjjj*-=>ja.

jji L_xjAİ jl jju,ii jlg ,ıi .a

d

(şəğəb saxtən) - çalışmaq

jikU

jə J.YuAlm <_ıid jSddjjj J$j

(Y Y ,rA).lxübiü

(İY ^YY^^jäZjlJ

(Y . ,Ə)Cbj /jb oə*İ OjX3 jJajjj

CuuJ a.jjUbljj c$-y^

j' j»

jə jSjU. <uw Jid (şoğl-e sepəh saz kərdən) - hərbi işlə məşğul

JjS jlxJ AjxJ (Ji-di j JjbİS

(Y • <5 ,111 )əjSjlii <_jjjjbSS __Ab—j

£13J al^jb jjj ^Lkj

Jjiii (şəğayeğ) - lalə
(X Y * .VY^b aələjj jljJauij jjlbz

fbj jSj2 6»jLjj bjjlŞ

□ jj*< jjl ^A^xj İ_P J*

('1 a ) )əJJJ b _P Jb5jl £ JÜ

( Y Y Y Y jjjl duxj ö. jj <_$L1a jtı?

əj2 jb jlic- bJjl£jl-lilj>

(X Y A , A Y )əj2 jba Yj Jxbi jjl lS^AI

(Y * ^YjjjSjəj)

jjj jljj

jY-.U.) ^jxjİoa aAj'-j jjj AS

jl^Cİ

jiLU. jbbj (şekar saxtən) - ovlamaq, əsir etmək

J*-^ (şoğl) - şəkil

(Y" V A ,Y • ).l>j-ä.l j3İ j ^b^. Ajlj

jjübja (Jäbl (jt£ <113j jl J-i

(YYY YVYj’jj'^xj jj

‘r , Y Vjiıj jbjj Ax»jj

ojat> —Sjbjj

jj> jisbi; (şekar kərdən) - ov ovlamaq, ov etmək

Jbi (şoğl) - qərar, məram, istək
Aj lS' j jtSjJjb Ji-İ jij-

Oİjə aS

(V r , Y r )jUb ur^jj ubi jjSjjjSj

(Y Y ,Y Vy.ı,lı.JS j j jl ^Jjxu jb2əl j!2xj

Jbl (şoğlsənc şodən) - iş görmək
tcL- J-*—-

J £JJjl Aj Ub jjJ»ə A£

.> JJJ"əJ

(Y YY ,Y Y Y)Cjj^Əj$JJ »ƏjJ jJJ.3 <->C-lsdl

Cj-xJLjj 4 Aj jjl

OaS »jbj^J

yj <

j jbdı (şekari) - ov(sif. )

L_il$bi (şekat) - yarıq

(sorxqol bəstən-e şəfəğ) - şəfəqin işıq saçması
jjajjJ

Cxj

J-*

(şişe-ye bade bər xak zədən-e şəfəğ) -

şəfəqin işıq saçması, dan yerinin qızarması

iXlu <_ibJj JjJi j«s

Ajb.JjSİ JjC- jl jjJjSLx

( r Y . jJXpSb.j_; jSLij JjC- JjİJ Jə^

°bi

L?

>bi (şək(k)ər) - şəkər

IS Ajxj ^Jlc. jb jl &>

(şəfəğ) - şəfəq

(X y • jYYpboj Jjxjjb JjSj£_AijJ (j-üa

J—j oəJjjjj Jx

(VX X 'ƏYyXzj.jbjU 4Ü.J ji Jjjb

jS bıclü (şəfa’ətkon) - himayədar

(əıxl j -<»jjj j2 Öc-tin

dıZJ ^jULüjjl jjj^Ij3 cddo

(Y- AY , V Y^JJ JəJj jb Ajj3 jlZ jjl jb. j

ıjplki (şəfa ət) - müdafiə, xilas olma, himayə

jü jjj <£b>.jj ojb

jt5bi <_5 əjS.jıb ASjjjkj

jlj£»ljUbi (şekarəfkənan) - ov ovlaya-ovlaya

J*-“> (şoğlsənc) - iş görən

(JLİ jiuu

jlS AjjjjjSb Ijjl jjc.

jUbl jl£Jı (şekar əndaxtən) - ov ovlamaq

Ji*- (şoğl) - izdivac

(V Y ,Y^)

(Y Y 1 _ Y V • ) jjS <"imJjj jxSJ jj£ Jb jj
jbbi (şekar) - ov

Ji-uä (şoğl) - gəzinti

(Y r

Jjj əjbj

(şəğğe) - bağlama, qatlanmış

olmaq

jab

£j,zn_ja.

Jj <-Sjtäl jıjxu

xjid. (şəfi') - himayədar, hami

(şoğl) - iş, məşğuliyyət

(Y“X

j w-SLk__jj ojL)

5bj5dij&-i (şək(k)ər əngixtən) - şirin danışmaq
(YY ’əYjjüjj coəjəjA j ^^2X2

jjj&jl <_ıljajl jib j2xx

ji=jj jSdi (şək(k)ər rixtən) - şəkər səpmək, şirin oxumaq
(Y YO , Y Yd)jjjjJ jbj

ü',ı..'jjxı2

^j2dbljj LjjliÄ CjäujjSLci

(jSal; jSUi (şək(k)ər yaftən) -şirinləşmək, şəkərlə dolmaq

(r ‘i ? ? ? . )?jj 4jj j <5—'JJ jJ_L jjj

o jij o jS/jULlS jjjjij

(VYY , Y Y^ə jjjA) jjj <Ciäb jSUi

(şekəst) - xəstə, şikəst

(şokr) - şükr
(^ , A Y

(A

»l£di »i

jj;.^>

ğL-Aa

^j5U A5Uİ Jjl jUuj j»j£-J>

(** Y

».ıS ijLaüjJjl ^LıjljS

'"'' '

jLİSİ j5Ui £İİ

‘ •' J

qÜ.Jİ

jZjjja.

o2—

j-

£ÖjUj^jXl (_ÇƏ|j >J

> ,' 1

(YƏY >YVy-|nıÇ^ İaIjİ j^y^jj Jl bju

CLuji öLa

JjJYPjjI^

~l^k ■ .

(“II , I • Ə)^xijji cjjj5Lij jllji ajjş. jljj

jl jj jliii ı_SjiU o jjjjSUj

oaü.jSUi (şək(k)ərxənde) - şiringülüşlü, şəkər gülüşlü
(YTV <i Y^ jjj j *j' **Y-)Y—~j

<YJJİ

1 —c? jl—1 #jl^ jjijS

uJjjUJ cƏa^Lİ (şekəst dər avərdən) - məğlub etmək

(YV1 ,0 V) jlji jliüi oij£ lj ajljä-jSUi

3 u-äxLiI

j£

jja dı—I j po.ıj.a jSUx

JizAdı (şək(k)ərriz) - şirin nəğmələr oxuyan
(YY • (V AjAÜxj—j^Uij ijC-ja. ijj_r-

AİajjSİ $ jp- jljajj^—1

ijajjjjS^a u-Jİj^ ailbj£j

jijSjıjjSlu (şək(k)ərriz kərdən) - danışdırmaq, dindirmək
jjjjc.

jS jjjl j

^jSjAjU

’YV^c.ujx-Ə; Ij

jjjS-ƏJ

İj-jj

ıjjjjj

(şekəst) - xətər, ziyan

(Y Y A ?Y • yƏiuaSbi Jj> j-SLLs Jjjjİ i>»bj

t-.jx.ijj yb jgjfc jl ail -ia-tj

jijji cixXU (şekəst avərdən) - ziyan etmək, xətər yetirmək

(YY • J • )cjxajjL (jlijL jSi <_s

jä jj

CujSIU

ijl jjjijS

jä j

l—>j

jijji cjxXU (şekəst avərdən) - xəcil etmək

(Y ) Ə ,Y)ijj1 cbxuSLxx jKjjUji a£

jUüjS-U (şək(k)ərfeşan) - şəkərgülüşlü

Ajj! Cuaij jüjjjli t_^.u

ji»i ji cixÄxi (şekəst dər amədən) - xətər yetişmək, dağılmaq

(? Y 5YP jjUiijSLi oiü. jl JS oj^jj

( Y Y Ə ,V ?|<LU İJİ Jİ

pdjSUi (şək(k)ərləb) - qənddodaq
(VAV AY )jjjjIAjüaj ı—~j ^liäl JS

C ə j ? ij— jijS^^ı

ji^i o^sbi (şekəst amədən) - ziyan gəlmək, xətər yetişmək

ji(şək(k)ərriz kərdən) - şirinlik səpmək, sevinc yaymaq
( Y Y Y * Y Y jijS jjj jÜaI j c&.YıA jSUj

A.ı..i o jjj

olmaq
(TƏY

jljj jliji uSjäU « jjjjS-Jİ

(YV1! ,<iV) jlji jlib ojj£ lj ajljAjSLA

(I Y Y , Y YJ~~ı..,$Uij ijl jj I jb (jl jl jj

ji^«j cjxjSbi (şekəst rəsidən) - məğlub olmaq, məğlubiyyətə düçar

öjljäjSUi (şək(k)ərxare) - şirinyeyən, şirniyyat yeyən

jjjjSUi (şekəridən) - ovlamaq

ji£ jP. ja jU jtö. ıbixjju

jijji cuXU (şekəst avərdən) - məğlub etmək

1 (şək(k)ərbure) - şəkərbora

(f Y J A)jSjjjjSUiljlA—.

’Aıi)^ j jiUaSUj jUUzj jjjjj

jjuicuj5^İ (şekəst dər amədən) - məğlub olmaq

sjUjSUb (şək(k)ərbare) - şirindil
(V AV

j

UuPUi (şekəst) - məğlubiyyət

jUiäljSUi (şək(k)ərəfşan) - şirinlik səpən

(Y V • j Ajjbkj fjxjl

j aUxSUjJS

u*J

)usAJ cpU-’J'0 cs^-AbAj

jjb CuÄb (şekəst dadən) - şikəst etmək

(şokr kərdən) - şükr etmək
(Y V ?Y • )<_5—> GAaxjjS-jj iiSU jlij

fjSLÜl j (jaUajj (-SjSJİj

İ.Jj£_A

1U..1J I-S-İaj IJ OjS ijjS jJXO

jSiU cujSUj (şekəst yaftən) - sınmaq
tj jj ö

U.Jr—

(YYY” ?YAyPu&jj İjLjjjjl jl (juLdl aS
(şekəstən) - sınmaq

C.ujİj jStA j <jijuj ^aljUj

(rvn 3dr)cj~5Li Jta sjjS jl aj jJiiu

jbbbi (şekəstən) - qırıb tökmək

(Y Y •

Y )buoSjj jä.Uol j jjl (Jb jl AS

jb^-i (şekəstən) - yırtıb dağıtmaq
(r«V , Y Fd)ejxoS-Jj jlaöaj <_5baj5bo

jbojS^i (şekəstən) - qırmaq
(frd ?rrd)c^j cbj

ij

ajljjjjl j aij ji >

C i.

Y V)cjSjü jS3İ jxjja j-JLa jljj

C.UxJjjj jljajl jljoOJJ (Ja

(Y • • j Y‘Y)Cjxuj ojja.jac.jj aJi ojla. jjəj

C b >X-b ^J&boJ l J j.UjS

fariS

(Y Y T 5 Y • V) joAiMiS««jdj jjjjljj ^b A-oä

jji-ol ■

jab AioX-i (şekəste şodən) - ölmək
(■yjajS j'baJb jlaJ ^jjA

Ab-ıSbi (şekəste) - yaralı

(f f r 5ff f)olSj>jj jl ja oajjoojj jj

Y' A)Cjj_3bİ jjjS aS I j jbajS L^j

ol .Y

j jüj

AjmX-mj

jj A-xA

AbuSbi (şekəste) - qırılmış

(şekəstən) - qazmaq

jljj

aVX-A<

jl \a 'X jij Jjjbj

(şekəste şodən) - qırılmaq

Ja <b-sbi (şekəstedel) - qorxmuş

Ij ojS aj&bb Jaj (jjja

(YYY ,V ö)lj ojjjl aji ^Sa'Xljj

jxi

(r Y <1 ,Y* A)(Jbjjj I j *—SjS jjJ AjxoS-Jj

(şekəstən) - yıxmaq, uçurmaq, dağıtmaq

(YY"i ?Y Yr)jbojə.bcXo5Liju5oS Jj

(şekəstən) - ölmək

(Y (^ • , Y • • )ajo ^^jIaä j-o j' Aj jlouSjü

j j jja oajjjLj

ajj

(Y Yd j ^)l—bjSaö ^jaoS-bjjj jljl obb (Ja

UJojiJ jbjouj C»J. >ıl Jİ a^jJ>

Y )<jbj a^l j CabbJb uSuS (_Sdo

cJjc.

jl J t_$ ja >-&j£ CauS-İjja

jbsbi (şekoftən) - gülmək

- jA

t " < ■ 0) j jl JJ ajl

o > bo

jäj^ı

j jjbi j

CjjSjb Jja. Jla jja »jfcaJjJ

Abibb (şekofte) - açılmış

Y VA ,

jb-X-b (şekəstən) - qiymətdən salmaq

< a-ol (Ja a Y*.ıSb

j* Ajajjäl jj

(f f A ^AYfy-ıX A (J^ jja obi

ji-bbi (şekəstən) - ölmək

jl jä ji **

jb$bi (şekoftən) - açılmaq, çiçəklənmək

( f Y y Y V)£ I ja jja.

jboX^i (şekəstən) - dərdə qərq olmaq, narahat olmaq

(V ö ?Y')bb*X,,bj IJ J jdjl Jj İ

ajä aSJj ^1 AbiiS jba Abjbi

^frv ,v y y )^ ı oj^ı (jjjj jjJü Aib.ıSj,

JJ ol J A_A

jb-sib. (şekəstən) - vurulmaq (boynu)

(Y Y 1

jbiS aj^SJi (şekəste gəştən) - şikəst olmaq

Abbbb (şekəste) - ölmüş

ujxdo

(jb-$bi (şekəstən) - yox etmək, puç etmək, aradan qaldırmaq

(Y AV _aY)aj£jj ajä. gäj b

AjoaSLİ (şekəste) - sınmış

0 S • )jjj ab AjıAİ j jjabi aS

jb^sbi (şekəstən) - məğlub olunmaq

(1

jläS oa jUa ^a!£ <Jaoo jjjl

(Y <J Y , Y Y Yə jj£ jjb Aa AjaoS-aİ ^jL«

(şekəstən) - məğlub etmək

(Y Y Y ; Y )a—ıtiı ajlj o i > .X_A

jb-Sbi (şekəstən) - uçurmaq

(Y • , Y)jbajj jjl jj jj ajS^bj (Jj aS

(jb-SLi (şekəstən) - qorxmaq
(Y'V Y

CjAja j jjpj Ab Abjbbüj

(VVY jfV)Ob5bb Jİ$JJ JjlJ

(şekəstən) - sındırmaq

<jsbi (şekl) - şəkil

0^)15^)!AjJu

jjjbi.jl ajjS. JS AÄb

(YY ^YYjjjJj jbijjJ ıjilc-j ,JjIbö Ab

AjbS

t Jbbj c.'oj'^-

. . ~Aa. jl jl

(şekəm) - qarın

(şekən) -

jSLi

jj

j5^2jj

*-^jjj'l"rl uSjkl aJj£

jiäjj b <>jbb (şokuh pəziroftən) - rövnəqlənmək, rövnəq almaq

(VV JVjojSLİ əjjb jljajj uff'jj

jS_b (şekən-bər-şekən) - dalğalı, qırçın-qırçın
JjJllX

(Y • • , Y djoj£_b Jjlai jJjAJ

(şekən-dər-şekən) -buruq-buruq, qıvrım-qıvrım
^^Sb

»jjS ji b a£ 1 jjl Au OaisLx

ajSbi (şekuh) - qorxu, sıxıntı
jüb »jS<b (şekuh daştən) - qorxmaq, çəkinmək

(şekəngir) - qıvrım, buruq

cs-'^OJ Iflb*11 e? j J=*

(1 Y d J 1 Y )s>j£_b l5 j'əi fA İA ojkä jjjl

(YYY J Y V)<_jbäl cAa.»^.jj Ajba ajj

A-j'Ü bJx-J^^jl

(j^-^

(şekənc) - düyün

(YYY ? Y Y V j jS^uSbl jj

s_?jJ (.sA^ jULİjlb Aaä

jüb oj5Li (şokuh daştən) - əhəmiyyəti olmaq, xeyiri olmaq

JİJ^Aİ jjS qİJG AS

(Y.A:,Y A) jjİ^J <s^YJ

ajjbjl əjJjjAj'lib . ı;

AaijJjA jbjjA jbj

() YA ,Y Ajo

ajSbi (şokuh) -rövnəq, xeyir

(şekəstən) felinin kökü, dalğa, qırçın

(W^

j4

CwjjjJ jLİjjji. (jij JjjS. jxo j

Jj f5Li (şekəm bozorq kərdən) - kökəlmək

(YY 1 J A)c_£jS jljjj 4^25jjjajjjj
lA«

jb« Aİä>jJ Ab (_gAjSojj.'n<x,Mi

ajSbi (şokuh) - əzəmət

(Y • 1 J Y t }Cj^JJ JUi (bbj jjJJ-,j jjJJİA

jjjS

(Y Y _Aj jb cj\ACj jjA'C.^ ojb_b

(şekuhəndegi) - şikayət, narazılıq
jLSb ^a1a jkb (şekuhəndegi daştən) - narazı olmaq, şikayətçi

jj jjjbj gjSbH

olmaq
(Y Ə V J İY )t_J^AİÄ jb-İ JjlAİ b>jl AS

(şekənc) - qıvrım

(İYİ ,Y<İ j^üb ^1 jÜj ajjb jb QA j

JajAaXuA ^SUb^l AİäS

(Y 3 Y j d)cji.jj jl j'ıgj jsjSbl CjJaj

(YYV J 1 Vjjjjjjl ojä jijl JjäjSJ;

JlS

^LJj j 3

AXaJ AS 43

^VX V ^'T'P^ö^Sj djj-j3 A^cJS tıi"v ı

41*

jJjä-J j' j caäbjıi. jbb>.jju

‘-jjjS j»Jj« <_gl$ >A.j jjjixjj

(şekib) - səbirli

(YYY J . .)jjjjAJ Jj3.O->lJt/Uj^

sjSbı (şokuh) - qüvvətli, güclü

o_j£ ojbSbjbjSj »jbj

jS_^ cSəSlJ CauüjSLİ jljljä

(şekib dadən) - ürək-dirək vermək, səbirli olmağa

jjij
çağırmaq

ojS^ (şokuh) - namus, abır-həya
(Y * • ,Y • )(jjd ^jCüj AjA. ajSbb əJİƏ.J

3

‘-ru£-3< (şekib) - iradə, ixtiyar, səbr

(AY Y V( >j£ xtl j jlSjjuijjJ oəjJj

oj^ (şokuh) - qorxu, dəhşət, heybət

(YV1 J AYjojSbijSjjjä (jjjlj^u j,,z>ıbj

jba.

jAAjSbi (şekuhidən) - fikirləşmək, düşünmək

AİjS-ji (şekufe) - çiçək

(şokuh) - dövlət, cah- cəlal

jjdftjS-ıi (şekuhidən) - qorxmaq

p 1V ,Y Y)jbt Jjjjjjjjjjjlj .V.*-*.

jjJjSbi (şekufidən) - açılmaq

(Y-A J.r^ljäjl^jAjj lj

jbjlAj jj JjbJjSjjJ

<SJJ

^ıt<6j£ ^J

( 1 V V Y Y j(_uj3jj
jbiij

cjj512

jJj jj

<—yb-1 I j Ajİ JjJİJ ojbc. jJəJ

(şekib daştən) - dözmək, səbr etmək

(Y • f ^Y)j_nSLJj

j

(-jjS-d1 (şegərf) - mahir

c-u^ali Cjj^X 0İ oJ 4.utm

j 4.İlŞj <S

(VAT T Y)ı_aji ojjjijj jl jji jjjli

JJj^ c-uSLi (şekib nəmudən) - təsir etmək

(Y*Ə f , Y V)<_u5U; jjLaj pjA j*Aji
jəa'jj

ajjjİİa

*-<£“■ (şegərf) - fayda, kömək

eo Jjjjj j'a

jjjS u>/_j (şegərf gəştən) - fayda vermək, kömək olmaq

(dər amədən-e şekib) - səbrin tükənməsi

(1 VY- . Y • • )<■. ı Ajjl jljj Ciäj j'-iC' j' 1" ’ ‘ ■’

“'A

ı—ySLi 2lJ jəjAJlI jli jaj

A)ı_jjAj JJj^ jlA (jAj.uaL

(Y" ‘t V

®JJ cskjA?

j' j^

»jAj

(şegeft) -əcaib (məxluq)

(şekıba) -səbirli

ÇAäa. Cj3j J-^j üjş- J J? LxA-j

ƏV)jjäjŞlja.^ı ijijjj jllijja

('PTY’

jJj? l^-j (şekiba budən) - tələsməmək, səbirli olmaq
(Y”Yr

<_jj5Li jlj^lüs. jLJjj

(şegeft) - maraqlı, təəccüblü

t_5ljj.ı əjl-jä jJjS jj?*'** n

V1 )

j jbjjj ji jl

jij UAj (şekiba şodən) - rahat olmaq, sakit olmaq

(

(Y Y Y1 j Y’Ə)jl jjxu ijj U ijj t±A-j

jiSU o&j (şegeft mandən) - təəccüblənmək, mat qalmaq

j' jjj jJjJ J' Cic-Uj

(Y^t . Y A Y ^CaİS-j j jaä

^LyS-j (şekıbai) - dözüm, səbr
jJjj'

^'-h5^

jla.

Jjj'

( Y V ? j Y )c.AjLajİjjj Jjj ^^JäXj

^jlxA-j

(Y r Y . Y V1 Jjİjj ijAsI jaj ülji pj miı >

jYlAjjä ^pAj (şegefti foru mandən) -təəccüblənmək, mat qalmaq

-\p ^S ,1 m£_Jj

(rva ,vv) jjj^_j ji ji

ajluAj (şekibənde) - qorxmuş
('t Y Y" j V ‘r)Jja a j uj.Aj jl jjj jkiajl ji

2jJ

I j Iaaİj

Jjj' ‘-.\A

_ Y Y V)—Jja.

ja A£ JajAj

( Y Y Y* YA)jjj'J jj' J jl ıija.

( Y* İr
ja ^jjj jSİ

'-i JJ J^ İB JJ

<i

, l Y )<__ılij ._ ıjxa jjja ijS jjjAj

jlaj (şomar) - hesab, miqdar

J

>_ i ja oiajjj jl* Ijajl j'j'

jLA j* jljSLd ö'jjfcı. Ajaj

j-iAY jlaj (şomar əfkəndən) - hesablamaq, saymaq

(YA , Ə Y j^jji jlS-jjSLy jə jjjjj

uäj^-j (şegərf) - heyranedici, valehedici
(Y 1 • _öY”)._ SjAj ^Jl 1a A jiäaSjl jj

JjjjS

(1 Y Y* .YƏ ) jl a .7, I jj' jA jjlj aS jl ’'»>• Aj

t-Äj^j (şegərf) - böyük, görkəmli
(VT .'Tpujjlkj ^iıja jx> jja JjJ IjS

JjSj ^JjajLjjS i>.ljj jjS

'-‘j (şoma) - Çin nəzərdə tutulur

JJ jjjj A_j j-~jlj -lilja. jJ ja

jSLj ^1 jaj

jijjj ^4.ix0o ijji

(şoma) - siz

j

<-äj^-j (şegərf) - yaxşı, dərindən, diqqətlə
(1

jixj

p ı . prpjs^jjiA^^

jij oüjjSLİ ( şekibənde şodən) - ləngimək, tələsməmək
(Y”Z » _ “t ' )jjS Jlajjj-lj JJ oijjjAj

ji

yIa j

(şom) - dəri

İjjj jS jl jja j»ja

oa

ajjjjj (şekibənde) - səbirli, səbr edən

..A I j »YınAj

q-Ajl JJJ CualJJ öIa jl J'j,

(şegefti) -təəccüblü

(şekibəndegi) - dözüm, səbr

(5 ƏT . Y VA^iıij jl o'.?.'

jjäjSjj ^^ijla AaA jl Caaaj

^jAjla jl jJ

(şegefti) - gözəl, cəlbedici

(şekibai avərdən) - dözmək, səbr etmək

(Y Y f ,Y )jl^-ıjj r-4isSLjjlj aS

İjIa

ja

üLaj

jLcux

(şomar bər gereftən) - hesaba almaq

(V ö ı

kä **ı5

ji£j

jjjXjjjjJ

ı> *j5

jijUd, (şomareş) - hesablama
(^AV J

jluüb jUi (şomar danestən) - haqq- hesabı bilmək, nəticə

) )jLa &j^-a

eiiwjLa aLjjj aS

(Y” d 5 , Y A) jLa^j Jjj£_>jjjJ ojjjLojj

jLöjjj ^jljjlj 1j« °-1oAk

JA?> j>X (şomar boridən) - haqq- hesabı kəsmək, uzaqlaşmaq

(Y 5 Y* ?V1)jl^JjJ jx>

OajjI

jjİ

Aj^jäJİ f ı-,l

(YAY ’VÄ^jLaj; Jj^. Jə-ü

^Jjjj

jLuj

jjj

J>> Jə4

(^ Y" ,“t )jlj.J^.7

j jj

oJjj-ı

Jİj j ıı~- Jlä. oj

->> &JJJ1 lS jtäjjx.L
jjjX (şomordən) - hesab etmək

(V Y , Y T)jLui

( Y , 'f ?) jtSjjJ

j jj

jLİjvlİ

jiAİ jUbjj (dər şomar amədən) - hesaba alınmaq, üstün tutulmaq

Xal 'jt-j'i ~s.ts

■^JJ1

jaaİX

( ı Y . ,d)j_ılji)

jJjü£

jLui (şomar) - iş, əhvalat, hadisə

(YYt ^Tf^jtsäk jl Jjj Aji. jlc- jj>ji»jj <S

jJb jl j Aaİ Jjt» jjä

(dər şomar avərdən) - təsəvvür etmək, ağlına

jjş. ‘—ıä.j jäljj

I—11 jjJLtuİJ Ij jjjıj (»üj

jjiaj (şəmşir kəşidən) - qılınca əl atmaq, qılınc çəkmək

( 1 YV ,)

JjJiS Jjlıj jJ jUİjjJLaJL AS

JjJj jjl

t

JLljjJ

jl^j

JJ jlia.

j^js

jljj jjjS (jjbjj4u>.j> (be-şəmşir bazi kərdən-e zəban) - acı və
tikanlı sözlər demək

gətirmək
('f , t YjjLtujjjJ Jjä. Jjlü jl j Aj a£

•>

öZUSj caäjj jjuiAoıJjjljä.

(şəmşir-e ab) - dəniz

<J

jLoJi jJ jjjİJ Jjl a£ <_£Jİjj>

ı—A-İJ J-uiAmj

(şəmşir) - qılınc
(Y* Y , 1 r)»lij eJjjj ^jj j j l~ujj a^j

jU>ijj (dər şomar avərdən) - istəmək, arzulamaq
cAj-Vjjj

L-S-jJlA. (_pjl <_jLj 3^ <■“ ^^»-4 jLlZä.

(Af"

(J^JJ^ ü’ J^P

«JH-

üİAA?-

X>j jUİX (şemşadrəng) - şümşadboylu, ucaboylu

əl jl

CPjj’ j^jj (dər şomar avərdən) - hesablamaq

J

(şemşad) - şümşad

(YY ,YT)Jjj jljjä. Aİyij jLİJİaS

ali I Jj

Çf 4İV J Vjxjj’j’ cA^J

A)lj Cjäu Jjj^ Jjt>x*l jljjjj

(Y* • V

(JAjÄsjJj

jxd jUj;jj ( dər şomar amədən) - hesaba gəlmək

jjjjl jUi jj

<_sX-4 ‘ _ ’ky

jjjjui (şomordən) - saymaq

jjj£jj a£ JjLü

olmaq

(y'Y'V J 1

“'^

cJbjjj JJ^i J»ijJ jljjJ jj.

jl £cja

jjjj jU4> (be-şomar rəftən) - hesaba gəlmək, hesabı müəyyən

jjjjl

Ij5

jUxuUdi (şəmmasiyan) - şəmmasilər

yüksək tutmaq
,Vf )jLti jjä.jl

sjj!>

(dV ,dV)jl äyjjäJ ^yjjjjx. jjojjtj

jLaJi ;jjj£ Aajä Jl bii ı_jjä

c> j?

jISj AjLü

J33 (ğotb-e şemali) - Şimal qütbü

JjäjSjUi jjä.jl (əz-xod şomar gereftən) - özünü çəkmək, özünü

(f A

AjLo Jjİ Jjk

(şemal) - Şimal (küləyi) kimi, sürətin bədii obrazı

J3äJ jUi (şomar gereftən) - nəzərdə tutmaq
(1 ‘r • ,A(jl5o

Jçi^j’jj-cjjjj l&

ajjjlX (şomarənde) - hesablayan

çıxarmaq, müəyyənləşdirmək
(V ö 1

oə İ-HjAx-Jjljxa.Jn Jjl AS

(YYV ,V-(jj£ ^Jbjj.jxı.71 pubj

Jj£ (_f jbjjbLoj;

JjXjIjS

öüh jjjjjjjjjjj (dər zir-e şəmşir daştən) - qılınc altında

(Y iT yr) jjjjti əiS (jSüjjjljləS,

saxlamaq, tabeçiliyində saxlamaq

(mordən-e şən/) - günəşin batması

(Y W , Y t y", u jl Ajj..'-' * Ajjj jJ 4İaş. j'-^-ə-

□ələ

j

j) Ajläjljə

jjjä yÄ

O jİA jjl Ja 4^. jSI jİAiyə.

(ze- şəmşir be-sər tac dadən) - başı qılıncla

vurmaq

caijjäljj uyc-lja.

(Y V . JAA)jjaj

Jjj

jja. aAİjijjjjjl <_ıj

(şomus) - qəzəbli, coşmuş
( Y 1 f . ^jjC. jja. <»4*15 jlj 4ij£ Jxi

(JJj*j jljjJja. yl^jSLcJJC

jəj (jjja^ (şomus şodən) - qəzəblənmək
jjjui (şəmşir) -müharibə, döyüş
(Y Y

(f ) f y Y ^jjjj^j jljAjjJj oəjjysj
^Loj j;Aj£ JJa >1 (—JJJJJ

, Y ö)^La. (—JjSjJJ (_Ja (_£İJİJJ

jə2 jjj*^ (şomus şodən) - həmrəy olmaq, razılaşmaq

jjUjjuİAji (şəmşirbazi) - qılınc döyüşü, müharibə
(f r.

?y

f 'i’)(jjc. əVjjjjj fəə’-jj-jj

(şən) - məkan bildirən sözdüzəldici şəkilçi

jüxjjJ jjJjYıA.a jl j/a

j^.'-^ (şenaxtən) - anlamaq, başa düşmək, dərk etmək

□iSjəxiuMİ (şəmşirkəş) - qılıncvuran, qılıncçəkən

(f I I ,!"• ).li~iäl i uı j Jjj jlgj ^yjjaa.

jüS (ji£jjJ^ (şəmşirkəş gəştən) - qılınc çəkmək, qılınca

Jjiäl

Jai jl (jLjLaJ

jH'dj (şenaxtən) - oxumaq
(YYY ;?yjıä.Ljj (Jjj* (Jjğ b jlc. jjjj

sarınmaq
JİÄ LİP-J l-^-1 j

( Y • • 7 Y 'P Y )jİS jjjAxx 4'i j£ 4j j£ J£J

jüoA

(Yj Y , Y . ) JjajA jİJ jS jjLaj AjJjjS

jj' Abl^j

Jjj

(şəmşir gereftən) - qılınc vurmaq, vuruşmaq

(Y Y f , Y Y ^y~ı<j< j'A1 Jlj (_g jjSJ <■ ‘xj'"

CəSj^jc-Loij jj j* j 4S

jj^aLajIj

jjJjjJLfujji

oəjji. Ujjjj (şəmşirnaxorde) - qılınc yarası dadmamış (feli bag.)
(AA ?VY’)jJaa 1»^ A > JJ

1J 1. n A J

jjj jJ-A jjl Ajjj J^Aj

(şən/) - şam

V"" V • r

oAj

jx> £bjJ oəlliəl jäji

(şəni-e gitiforuz) - dünyanı işıqlandıran şam

‘

Ya xi (_

‘

‘’

jü.ljj (şenaxtən) - ayırmaq, fərqləndirmək
coJjJjj

Jjj

4j

jlj jbjSjjSujjl jjiljjj 4j

(jjljj (şenas) - jülij (şenaxtən) felinin kökü

( Y V Y y . Y )jxl ı. >ı jl

Aı ^A I ja al ı. .i

J.A Ä jlj <jj^ ‘Yİ ■ YXj4 4-uj 4S

ojjjllj (şenasənde) - bilən
(Y Y r

(X Y J Y1) j» £jə jjiji j<o

(JjIjS jlj (_5j5jjl Axu^jS 4ji 4$

jSilui (şenaxtən) - tanımaq

(VVV ,Y 1)jljjlj

jjSjaXui (şəmşirgir) - qılıncvuran, vuruşan
f)jjjxjjjjlj ^-ijujjjjjjj

jü,lü (şenaxtən) - bilmək
(Y Y"'r y • Y)(jjlij jl ..'j**> ^a I ja oLiaa

jAjSjjjuui (şəmşir kəşidən) - qılınc çəkmək

(Nüşabə)

£b Cljj 4aA jjj^ ojS 4aA

(V • • ,V)£İja. jjjjj jjjj yy jlgə.

(Y* * £ , Y ) )jIa oAİxJJJä. ^jl jS» ^JjAJ

jjj3

(jujÄhä ı_£_La jl jjjLajä j

(V ? y AJ(Jujaju (jj L jlS jl jJ (jjŞ Ajj

□jjjwiuui (şəmşirzən) - qılıncvuran

(> Y V

uXJJ (Ja ePjjij? üijö. j

•) jLjg_jjj jjjjS ö jlj Lc. j

ojjjljjı (şenasənde) - alim

jlS ^lajl j-. jlSjkjljj

jjp> (şur) - söz-söhbət

(şengerf) -civədən alınan qırmızı maddə (2 sulfat)

(YYd ,YVY^IajIjjAjjS^Lj xisjjj

(f) ı
<iälj J-ac.

jl£ <_i(çe-şengerfkari əməl yafte) - qırmızı rəngli

jj*-

(şur) - duzlu, şor

(t YY ,VV) jjj xjİ jl Ajlj jjjj jJİ aS

(mey)

qJxLİ

jj*-

5) )A5aG Jac. (jjlS <_jjSäJG

(Y >

(şur) - səs-küy, sensasiya

(YA ,YY)jjJ jl jbjj^-i a_oä -JjjSP

(şenidən) - eşitmək, dinləmək

(şurab) - şoranlıq, duzlaq

.J^ XİLlj jü JjjJj jA-^

( Y Y ? 5Y )t2u.ı.,.ı (jjjjä. c.Aj3jjXj 5jjS<j
öjjLj

(Y Y V j • )t_k_ij çul ^clljtj jj-v u_ıljjjj

(şenidən) - eşitmək

(1 YY ,? Y)l j

»jxüi (şenide) - eşidilmiş

( ^ Y) ,t Y) jljjjIG Əj£ j.A..Mi aXılG

j'jifri

jxi

(şenide şodən) - eşidilmək

(Y “t t

* )Cxu>jjl jUSj aS xi jıia. oxaİX

U^jj

g-jj—1

oXal V1. >ı aj

jl

G.ı~GjjG

(şureş) - təhlükə, qorxu

IJ 3Lı j (jl jjG jlfra. jl Xjjj

cPjj^ (şureş) - həyəcan

J^

j-ö jə <jijj4? (be-şureş dər oftadən) - həyəcanlanmaq, təlatümə

(şuxi) - zarafat
(Y • A j fa£ ^jS 4jLui3İ aS

<~S

j cG^J^ jLİ jIS

düşmək, çırpınmaq

J-JJJ° j' csAj' fJJ

(Y Y 1 j • )<jjjj -S-ij jja. əGİl jJ (JİjjGj

jj*i (şur) -həyəcan səsi
,YY)jS aJjS

j^j^jjjj

jj

jxx>ıj^ (jijjGj (be-şureş dər amədən) - coşmaq, səslənmək

cf’

jəjj'>jj^ (şur bər avərdən) - həyəcan səsi salmaq

(Y > Y ,Y •) jjj o3jjijj> jKjj

jjlu

Jjj oJ jji Jj

JJ ejU jUaA

(AV ,<5A)(xa. Ajıjjj ^li. jjj c-£_Gxj

(AY
u.ıA

Jə jj <-£_<>□

J? xJ jSjjGj^j

Xqİ jJ

jJ

1J jj^ '-^Äb jpjjxj

j-^jj*- (şuridən) - qəzəblənmək
(Y?Ə ,^V)jl

j

jl GjÄŞ jl

AÜGujj JİXjjj

j>i (şur) - həyəcan, döyüş
jjj Cıäj xiSLäl P j I j (j^jä

(YY? j • ^)jj^ xGjS (XuİJ Axa jljjSj

jjj xiajju jljJ^ °jU J^-

A .7ı'lAİ_Jj

XijjJj

°4ıj>- (şuride) - narahat
( 1 ' Y ?Ad j^ja-a ^-jl aXjjJ

j^j^j jP (şur nəmudən) - coşmaq

(jujjJjj XoljJ

jxjjj; (şuridən) - coşmaq, səslənmək

(şur) - duzlu kəlam
(YYY j Y f j^^ixjj

Ij yj

(YV? j ) JCLı A..~. (jl^jjjjG. x^j Jjbj

(ə ? ,Y"Y)Ij GGıjjl j ^G xLa IjGj

(YYY ^YM^Xj ClxjX (...iJSjƏjl J (_$JA

jj2<

cA_jjxl ,j-Sjj ^J§

(şurbəxt) - qarabəxt

UU^J^JŞ-

t j^> (şux) -şux, işvəli

Y

a-SXSəjj 15 jij

jxäijjJ. (şurandən) -qızışdırmaq, həyəcanlandırmaq

(Y Y ?) )4däljjj CxXlj j$£ ("jjxujj

(m

j’ J1-? JJ^ Mİ Aş-J

°'j aJ-jj*- (şuriderah) - yolazmış

jjjJ

J jG ^Əjj^jS co2jj jJj-i

Jə

(V • • ,VY)olb 1_gl,^iä.>n bb bÇ> b2jjb

b'j

ol j oJujjb jbbibü ji ja.

ji jSb

(’t f A ,Y V *)jljjj (jijb jbj»jbjl

(şurideray) - üsyankar
ÇAY Ç V^La. büj^jbS^j

Jjiş

(_5İj oAjjjJİ b_bj?

ji^ı

oJjjjb Ajj3 <—b ı_Jİjä.j

V1

J- o^Jjjb £■ja (^t! L? Jİ^-^

jkl ^b a->jl j Ab a£ bU»

AV

jbU jb =>AuP (şurideməğz mandən) - narahat olmaq, qorxuya

(VV? ^WY)jb. oAjjjb ıila jb—.b jljl

jAİ

j'j^J21 j'^'-fH*-

Ab (şəh-e piltən) -fılcüssəli şah(İskəndər)
ASLİj (j51n Aaj

kı

a.

rA11

<

jb J jl£j£-j b ı_Sjj Ab

(VAV j ?)jbj£—.jj jb (jjSblAİjäj

Ab (şəh-e çin) -Çin şahı(Günəş)

Çin şahının fil sümüyündən düzəldilmiş taxtdan düşməsi

^IjJ ı^-j j -jb jjjä J^ ja.

( ) V V Ç Y )^lc- bjäjjl Xal Jjj3 jja. Ab

(1 AV , I I V)jij oAjjjj „\ni.> <_gl-a.jl jjä.

jÇb? Ab (şəh-e çini yan) - Çin xaqanı

Ab>d (şuşe) - külçə
Q-aU. jbjU. jjjj

jx£

(Yfl ¥ 1 V)jjj oJİ j jljj; jä.1 jj—.j

Aj. s >1 \ jljj;. 4 .*. I jjl A<

<j“jj Ab (şəh-e rus) - rus şahı (Qəntal)

Abjb (şuşe) - qəbirdaşı
j-“

cAbjJİjj CbJ

( Y V V ? V Y jbbjj cAb j—. b o.JjS (Jaj

-b-.bx a_l jj jl j-ljjbxj <j*b—.

öJjjl-iS

A-wi

J^ -bi jja. (_jläjj (»jj Ab

(VV? /f^jjjj Jüx^bi ü’jj <j*j^j?-

jUajj Ab (şəh-e rumiyan) -rumluların şahı (İskəndər)

Ab jb (şuşe) - kömür

(Y VV Y A)^ ola.j-jj 4a->jbja.

(W 1 ,VY A)(»jj olbifl - j JLaijj j^lbj

<J; (şəh-e rum) -rum şahı (İskəndər)

Abjb (şuşe) - kisə

£ci—ı u-5Lba cAbjb <j' JJ jbb

(VVV ,dA)jl (jjJLİA 41bS jbxıjj Ab

Jİ (JjS Jjlj £ J ^—jjj

Jüjab Ab (şəh-e şirdel) - şirürəkli şah (İskəndər)

j*jb (şouhər) - ər
b J*j£ üiS>

(Y YV j I Y^jfcjb jjjj e^tb fAjj-

( Y" Y • ,V?)jibjä. b J AV b jjb jl j-1

jiLjjj—b jəjjb Ab

Adı (şəh) - şah (İskəndər)

(şuy) - ər
['ı.X o jla-ujjj (_,, ibjb

(?ö , I “l)(blbS o jljl Jja. bj^jj J^j

Ab (şəh) - ’l-Xşah) sözünün qıca forması, şah

(f ? jjbb jrbll SjJjl (jjj? jxaj

(Jjj

(Günəşin batması)

jij »Aäj>- (şuridevar) - dəlicəsinə, sərsəm

j

çb»b

aLaS

jj^ Ab jxd jjjä çlr. Jb jl (əz-təxt-e ac forud amədən-e şəh-e çin)

düşmək

(Y “i _ ? • ) j^ bib jA jSjl b j’

(JlJaiS

,-Sji Ab (şəh-e tork) - türk şahı (Çin xaqanı)

jib£ jb. oAjjjj (şurideməğz gəştən) - narahat olmaq
(VA ÇX) jb s> jjjb bbaj-.

F)Jjjjj_j

C'**^ Y

(şurideməğz) - narahat

jljöb Ab jjl cjj^ Ajbijj

aj

Jjj Ab (şəh-e pilpeykər) - fılcüssəli şah (İskəndər)

jSLj

objjb (şuridesər) - həyəcanlı, döyüşə həris
(VA?

(şəh-e banovan) - xanımlar şahı, qadınlar şahı( Nüşabə)

bxb £İjxjj bjjjb. (_54^

(1” . ? ,AY)jb jb jb oJjx. j j..iajV_i

JİjjL-Jjäj jjalj ıbıäj jl Ab

•tyd; (şəhd) - bal

( V • J )jbj J$b jja.jjj £.MjJ ^xa

jjj

jbA»J fbjl

bj

jlj-^i (şəhsəvar) - şahsəvar

(şəhr) - saray
(Y Y H ,Y AY)(jIjä.Jİ
j$—

uSJsjl

Y)i-.ll t.‘>‘ I—JJJUQ

,VT)jj»j

j^ ü<£

jj£j jjl JAJ—

jljla jj^_b AxA jjjSb

j^>

»1—1$ '*

_j^

^ jA j$-Z

(Y • ,Y)jjjJ

lj ^J jUuJ jl jbj

jj^

yjj ab“'ıs

^jjj-b JjS bj

^jJjSjjJ

jjj 43l5Lijj

(_gj^ uAİj^ı

Aaİ

j^

j

jä

—53-b (şəhvət) - şəhvət

( Y A ,Y)^_Xj jjl j JjA. (_£İ jÇj-a Ajjjjja.
jjj£ Aia^j

<>>1 /A i c_^La Jj jj 0Jjl 1

03 jj ja-

(şəhreyari) - şahlıq, şəhriyarlıq

ja—

Jl^jl j^ij jLİJä.jj21S j

jä jJjxJj

4 xi^ ı

^_£ j Jj CxqGj Cjj-Äjjj CuaVxİ

j1 ja—j (ze-şiran sebğ borde) - igidlərə üstün gəlmiş

(Y Y Y J d

(YA ^<1)03J <5j9jA— j ^jAÜİ

(Y A ‘t j V) jlSjlSälj ı_$JjS Jbjjliı

bja. ^jüİıXJ A j‘nj■ ıj Jİ jjJüjjx

J aj^ja C j)j^ (şir(ra) dər çerm-e qorq nəhofte

( Y X • ,) £ y)<_S jS

jbj£_b ji J_^ J J-1 J— (JAA-

j4-dı (şəhzade) - şahzade

jU, Aİp. Ajjj J jj £İ jjxjjJ

kərdən) - özünü başqa cilddə göstərmək

jLj^i (şəhreyar) - şah, şəhriyar (İskəndər)

ojI

ı^-i

ı~S

(şir) -şir

jG^ jlŞ j^^ G ı_Sjj 4_Ja

(Y«Y j AY)(_sJüLmI ı_gja— Jjjja--ja 4-i

J j £JJ jb AS

(j^j jzs. ^Lx-u jjl j^jjä 4 Aig

(YV^ A Y )dlAjl J jl J^-kAİjJ ^İK-kJjJ C_fl -A-a-^n

(şəhri) - şəhərli, şəhər əhli

ls j9ja-^

jtAüi (şahanşah) sözünün qısa forması,

(AY?.)ji cSj— ıx^-A

Jjj

(jjjj aJ

jlj$— (şəhvar) - şahlara layiq

(şohre) - tanınmış

(YV ,Y 1 (jİAşJj ^A j

j^

(^ Y , ) W) jjSS-ujjJ (JjSİ juujjjx-ajÄ
(jjj £ jS (Jİ3

(11. 5öd)jjj-j Juijj ı^jj Ajjj^j

lS js-^

ojjjİjS jji.

(şeypur) - şeypur

(şəhrud) - çalğı alətinin adı

AjSj

^ja.

(Y£ A ?) Vf ^(jixı -liSLal j*-* ^*-uG

(şəhrox zədən) - mat etmək

(Y*AV Y Y Jl ıj^ ı.,jı

' ’,ıjV jj A il a njjr-

İskəndər

Jälj (_g ljktSjj L-S-Iä jl.

(Y Y • ,Y)JJj £ j aJ aSLIj JJ j j JJJ Aj

<>j3-^

kjjxjZüjjj

(şəhənşah-e rum) - İskəndər

(şəhənşəh) -

Jjjj^-İjl J-ol £-bj (■Jjaj

(şəhrox) - mat (şahmatda)

a_5j£—

'■■

(YY1 ?YY A)^jj alJbg .:, j») jj (jjUj

jəjS aLj^i (şəhrbənd kərdən) - həbs etmək
(Ö ?Y Y)jjjj^İlj AjjJjl

(şəhənşah) - İskəndər
(YYY , Y 1 Y )c* > t»jj Jjjb < jxtıSlj atxj'ıg >>;

(şəhrkərdənkəri) - şəhərsalma

fJäjS

fia

(Y Y , Y-1 )(Jj> jbİjjäjAjS al ■ Vıjg ,»

(şəhrbənd) - ev, otaq, örtülü yer

jj

Jjj Jİ jl j—jxj JİJxoj

^J.^J

şahlar şahı

Cjİjİİ JüL j£ lxuSjj^_Jb

jjS (jjıjjlj

(£Y ,dA)jjS jjjSj£_b JiS jbbl jS

ja

Aj

(şəhənşah) -°bi j UU (şahənşah) sözünün qısa forması,

(şəhr) - şəhər
(Y A

A)Jjj JljbbjA jl

(VYY

j^j jl j

jt?

(—jjjS

(şəhr) - ölkə
(VY^

j$—

JjJ

^jjLo jl <_5b_a. ^ISLj^j

^Lu ajjJİ aJjj (j-j— JİjjJÜj

1 (şir) - əsgər, döyüşçü

(rə) ,YY)J* JljJj Jji.jj JjjJj

ı>j'jA- JAA-J əj-AJJ?

jjjS j jui (şiri kərdən) - hünər göstərmək

(şir) ~ süd
AY jtä*ə

? )j»*AJ -M-1-1 ÜJŞ-jij C^Ja L5^

J' cA->

(şir xordən) - süd əmmək

cwjj*İ

(Yd 1 ,YY) jaAj aJjji. jSLjj ‘-&JJÄ j'*■ lJ j

jjjjja.

*^LjJ jüjj jLi AxaA

jj^SjSLLd jıTu jl

(YY ,Y*t

I-jj

jl&3İ jı-jj jjAb

(f 1 Y ,VA).ıi.xJ jlSUjə ^-iSLil jjjj

j jjjjjj

jA5<jI ^jjjxjjj jjja.jjj

j jjjÄ.j

t—äılal

j£-* jj jjjx diuılj ç-J YA j*T .-.

ü^J Oyay-1 (şirinzəban) - şirindil
AJAjiI

(Y 1 Y ,YAj jjj jLİSLıjAjA ?xA3j jbj

jjlSjA ojb jA

Caa£ jbj jjjjjj jjajaaj

cr'k'j öiAJ" (şirinzəbani) - şirindillilik

(şirpeykər) - şircüssəli

(YYY ?A Y )j» jS a j£ (jih ^bj jj jjj

A jcjixAAjj^AjjA>A c-ojjS

,»jj jl jj Jjl jSaa^ija?

ji-• üOY*- (şirinsoxən) - şirindil, gözəlsöz

J<y4i (şirdel) - şirürəkli (İskəndər)

<_jj jä au ja jl-fliAix jjjjjjj

(AY ,Y Y jt_uSjj I j jlSAİAjjjj oAjjj

(Y Y * ? 1 ‘r ‘rjtJ^jjj I j j-A jjjj Jjxxjj aS

j'j£ öiAY4> (şiringozar) - natiq, şirin şərhçi

(şirzən) - şir qadın
AF^^ıj

4-^ ojLq 4_^

ə

jAjj ^jSjS (jjj^İ

(YYY ,) • j jlS ji-J> j' CaA.j>-İİ

ç^>

( Y Y • , 1 ) jjjS J1?^11 -V“JJ ö2Üjj5x*İ

jj j jxJj

A_C

Ail ja.

jl jS jjjjjj AjJtjSjja. jl^jı

AjAaj4 (şişe) - şüşə

( Ad _ I Y > jL Ç ixı Ajb c> jbx jA AajS

(şirgir) - şirtutan, şiryıxan
jj^jSjjbuij

CAäjjA Aİ j Jj5jaA jljj

Abbj (şişe) - badə
( > Y Y _Y “t jxJAu- o jlA. b jj~ijij jlAjj

(şirmərd) - igid, şiri-nər
(Y r A ?Y Y . )jljj Jjjj jləjajijİ jl Aj

jl jjL <ci jl CıaS aJ_Äjjj

y-4u^

(şişe) - şüşəqab(ətir və s. )
( Y Y • ,A 1 j JjAjJ jS A ,jj*'.ij A3İj JxJ

j-jjajjxi (şirmərdi) - igidlik, şücaət

(Y Y A _ Y VA)jJj jl ja. jjj9İ

jJÄJA.

(YYY Y1!) j (jjjc.1 c£ jli J^j er" jb

<4 (şəh-e şirzur) - şirqüvvəli şah (İskəndər)

ajä

jj

cA;aa-İ (şirini) - şirinlik

(şirzur) - güclü, şirqüvvəli

CjxxA jl jj

(şiri) - qəhrəmanlıq
(YYY \ Y 1 jAjaj

ı-,jji!jAjjxj-k

(Y'Y’V dYjjjj jJ jajjjjJxx

jjj

(şirəfkəni) -vuruş, şir ovu

() Yd j ı r)3xLx ajLk

ls^-1

(şirin) - şirin

(1 • Y ;Y A A)jUSLäl jJaL j5La jjAj

üJay-j*

L?jl

jjxxij jj>jj (şirin-o-xosrov) -Xosrov və Şirin poeması

(şirəfkən) - şir yıxan, igid

(Y 1

(şirin) - Şirin(xüs ad)
(YYY V1 VjjjljSa oAjAj jjjjCu a£jjlxä. Aj <_jdlS jjj«jj

jj£jj£_Li jaJ; (şir-e şengərfqun) - qırmızı şərab, al şərab
(YAY ))jji. <_iLqjaxj j jl jj jl~'S^c. aS

j=j£ jjjj aS Aa ji CjsS Ja?

(1 • Y ,Y Y A )jjS jjıİA jlSlkujj jjjA

öjjCAj a jSI.jj'■ ,ıı

Ü3Y" (şivən) - şivən, zarima

j.u£Ji jjj2 (şivən əfkəndən) - şivən salmaq, şivən qoparmaq,
səs salmaq, hay-küy qoparmaq

(VYA
ojjA

»>j

»^ä

(şive) - şivə, üsul
(f X r A)^U pSjj qUj> £-*

^UjjaI jş-

çA^^İä

o3 (sad) - Fars dili əlifbasınin on yeddinci hərfi

>j

LJA.Ua (saheb) - sahib
('PTd ,fVV)jjj ^jUU lg_lj Aş. U jjjj

(şurzəhre) - şirürəklu
5J& jjP a2 (şəh-e şurzəhre) - şırürəkli şah (İskəndər)

p . a rY)j/

üj-

jjA ü’>

J'j'

^-LÜ-a

Jjj (jUlYtc- ı—ıxUa aS <_£ jşj£

(saheb-e avazegu) - şöhrət

°>

j'j'

(jjl (jj (^Lhj

■—jUçil ı-ı^l.a (saheb-e tac-o-təxt) - şah

Ç)

X

j aSjS<.j

Lı AS Aj

jjjlIiäjj

UlUj çLj li%U (saheb-e tac-o-təxt) - İskəndər

( Y • Y _ Y 'f'jAjj çti jjo-Ualj Cjİ£ jjöa.
ük->

l~'A j^)I Jjjjjj

(jjjil jl (_p-J

(saheb-e cəhan) - dünyanin sahibi, allah

jj'ə jyjj

(VA ,dd)jljjja -U jjş.

-Aj jjj jl^A. ljaI^ii I jjlfra.

jj. <.js.Ua (sahebxəbər) -xəbərçi, xəbər yetirən
Y V)ft^A 11 *i caAjJ ş lx• , ı jj aS

(A *
Jji

ı.»Ua

J jjjJA. L_JA.Ua -Ş< JJA.

oLj

(sahebxerəd) - ağıllı(İskəndər)

(xrr j • r)jjj pə <
qU>J ljaUs

as as

J^i.

jUj

jjUşp (-S_ÜA_mi

(sahebzəman) - hakim, şah

(VA . ;Y Y )jUj

(jUj L_.ia.lja

^äj »UU

aS

usU (sahebsərir) - taxt sahibi, şah

(f' r , 'f) jjS jjisi
ljaUo

JJ Jj L_iaUs -läjl-jLÄ. (jjjAjjS

(sahebsərir) - İskəndər

(Y* ♦ V
a~Jj jj.u

asJj jjIAj u/ j

jU^s l—US

(_jU

(sahebtelsem) - tiİsimçi. tilsimbilən

(YYY A Y )Ia j'_

ı..

jaU aS

Ia jl j jj <l jjl j ^jjlİlL

u-us l_ls.U3 (sahebqeyas) - quymət verməyə qadir
( Y A ‘r _ d t j j-'-J <■ ı-J

3^-A jA jjjUj

a'its jaU (sahebkolah) - tac sahibi, şah

^jjUj ^xaj 1 j (_^U

aşU

AjA

(rrY

oUä Jjjlj jüdjAJ

a)»>s uaUj jjjjaS

^j-3 lPjj? ü9j ‘-Sj^ fƏj' (əz- dəm-e qorq zəban bər zədən-e sobh) -

j

-aU (sahebkolahi) - şahlıq

səhərin açılması

2AS >_aU (sahebkolahi kərdən) - şahlıq etmək

jjjS

,r)jUX> uS^uı
jj-3 jjUS

jaS

uAa.Ua (sahebkəmər) - şah

jbj əjjj uNu£

jjäSJ

ja.

jjjjj jji (əz- rox-e ruz borğe qoşadən-e sobh) -

səhərin açılması

(YTY /İA)»5tS uaUj Jj?ja£ uaU ä£

(Y Y Y ,1 rvplgj CjjJa £)j (Jjja

AicUa (saeğe) - ildırım
ır

jaI jj

jj

jUS £äjjjjj Yjji jj—a ja

Jja.

jj-3 jjji j oU (sepah randən-e sobh) - səhərin açılması

d)<ü.j^

ujjj

(1 - d X • Y )ol£j çAJJA

uäUa (saf) - saf, təmiz

a

Jja.jjj ' _>*

Jjj

ä'j ə3'J

(_yi>jU

jij-ı (JLİ jj-=> jjj Jjjj <LjL (təvile borun zədən-e sobh-e

(Y ‘rV Y d • }jU Vol£ »Jjl9Jİa Uj

əbləğsəvar) - səhərin açılması

U«a (səba) - səhər küləyi

( > A A J AT) jl jc. ja JjjjjJ Jjjj aJjjL

(irr j > T).ı£ ^bjl jjgjlU ljU>

a2

jJja.

U ja (jajL

Uj- ^aaaa (sobh-e sə adət) - xoşbəxtlik səhəri

(sobh) - səhər

^Y^ , Y
(_5 jii lsU

jä-i jjj

jlj- jhl

"V ı. /-ıj 1 Yİ i

a.li j

ööLj <İAİ^1 CjQİJUul.

fJp->

(sobh) - işıq, ziya

eU £j^=> (sobh-e bam) - səhər tezdən
(i

ı)^ui jUujSUd jı.jijIja

ya

( Y V*£ Jr *rjl 2jUa
u<-ıj'

jijji ji

3A jj^( sobhxiz) - səhər təzdən yuxudan duran

(sobh-e dovvom) - ikinci səhər, həqiqi səhər

aj-

ə j- ^=> jjj uSbüljjjaj (sər bər əflak zədən-e sobh-e dovvom) -

(Y’V • ,Y VY )(AA. ^Va.

AY^jj uSLL^ı öjL

(sobh-e sadeğ) - həqiqi səhər, ikinci səhər

JjUa.

uJjaj (dəmidən-e sobh-e sadeğ) - ikinci səhərin açılması

(Y" j Y j Y ) JaJ (jjUa JCAx-aU oüjJ lj

JjJj XaI JIjUIS U 1U jjä

(sobh-e sadeğ) -ikinci səhər (Nüsrətəddin Əbu bəkr)
Jjajl (əz- mouled dəmidən-e sobh-e sadeğ)

J>U

ikinci səhərin açılması (Nüsrətəddin Əbu Bəkrin dünyaya

gəlməsi)
^YV

X

Ə)İiaj

^.ia ı—a Vj jsU

(YV. Y ‘l) )A1A? <^9— jAil -U j jı—
siXajao

( sobhqah) - səhər çağı
(Y ) ,YV

Jj'

9ja

j'

-ÜAl

Jaİ

U ji jtfrA

jj Jja. 3J j jU

j^3 (səbr) - səbr
j- j£ ja-o (səbr kərdən) -səbr etmək

( Y Y . , Y Y I )ajS OjLlkj JA ^5-ajj 1—13 j Jjjj
C 5P3 (səbuh) -şərab

JJ_—=>

Jjjj j jS Jİ jj

jj—3 Jəaajjj (bər dəmidən-e sobh) - səhərin açılması

0jL^»

Jj—o

jjA. jj—A CjjAİb (_Jİ Ja jji JJ

(sobhdəm) - səhər

ı*-5

ikinci səhərin açilması
^T'' d

İJ JÄ— j-JA

(Y AY ,Y) JJJJJJ

ol\j

djjlx—j

jl

ujaUj

ja

(Y * ,'*' * )t"''x“j ƏjÄJjjl CS^1 <_yd j=>"jl

4"KajXjjl p»XC-j (jl LT3^ 'j-

(YTV ,YY)XjjS. (_jljA j <_li Jja.jjjjl

Lpj' j C-^3 (səbuh randən) - mey içmək

(jjlja-Ä (səhrai) - səhraya məxsus, vəhşi

(YY > ,Y r1! )xjbb <—uü U ojjj <—Lm (blujlÜÄiA

jjl j

13 AjISjla (^äjäjo

(səbuhi) - səhər içgisi

‘-äa-^a (sohof) - kitablar

(səbuhi kərdən) -şərab içmək

ü<£

(<YY _ I )^-jj^ajX '-.X

( Y I , I T) jj£ jjjx jlS.U..au t.

ji—a aXj

İa-.-.r>

jl a£

Jjjj CjJJC. äJjljS. Li

jjjl 4^

fjfcljj -İa^. (sohof-e berahim) - İbrahim (peyğəmbər)in kitabları

(səburi) - səbr, dözüm

jp ü^3^

(t ?Y ,Y ^)(jjAj—ı jlxjj q^jj

(V , A Y )^jj ol>jl aJ j jjj^a Cİ...4 j

ASLjl Jjl (jLjj

(jjljji xjjl ^uäIjj i—Äjs—üj

j$—p

ı>—=> (səhn) - nimçə, səhən

JJJ jSjäj cSjjj^jl (əz-səburi be-cuş amədən) - dözə bilməmək,

səbr etməkdən hövsələdən çıxmaq

(Y ə I ^YY)xjXxıl (JİjjäjX jü jX^aSij

XİXjal (jjjJÄJ j JJ}.-«->jl öb—>

j£ »jt>

Y Y1 V

jl (^SL- Ijj

(Y^V pY^jjıXjijjbpS jjjj^

jj

( ] ] , t’ Y ) jU-äjä jj xb jjjil X-a <£

j? (»3-İUjjjä0j cöj-3

jj-İjj
. Ç J , J ( 5^ J^.» ‘II Xj^

(Jij Jjj 4_ı] j£ A—İJ jjj jjj

jj

4—İ jj jLa. jl ja .^jj

( Y Y A , Y YV pj£ Aj-ia

i—aj

4—uuS X-aj Xjjbl X—.a

Aa—ilxSb 4_bjSjX jJj jji jj

yandırmaq, faydasız işlə məşğul olmaq

(YYY /T)c^jb jjA^jI <£ I jSUa

(jjıS-jjäl jj I ja ■ ^x>

jä

4JUu-a (sədsale) - yüzillik

( Y T Y , Y ə)jl^-i (J JİX AİL— .L-a

(səhra gereftən) - səhraya qaçmaq

(YYY , Y(iV^cjjäjS I ja—.j-> xİxjjj (jlıijj^.

ıZaiSbi jjl

c~ı>..j'y^-—^

j’ jXİJpb (■PlX^a

(sədai bər avərdən) - səslənmək

4-Pjj’ o?

j3ajS l

JjS Aa—ıAİ ojS jl£ AbA, jiJİ

AS (jl-MLİİAı

(A Y

cğs>-jj3i jj ç-lji, l j^-^j (be-səhra çerağ bər əfruxtən) - səhrada çıraq

(I ə • j • ə) jjiÄ.jj»i j jlxjlgÄ. I j ı—SLÄs

jlSb Əjjj -5bj X—a <S A^jbb

Ijjxa (seda) - səs

səhrasına yollanmaq, fikirləşmək

İY

IJ^

(səd) - yüzünü, yüz döyüşçünü

jlbixjj <*ij3 jl> (5> jä—äj (be-səhra-ye can tuşe bər daştən) - ağıl

(Y I

jbjLäjl a£ jljji

ca-x x^ (be-səd dəst bər amədən) -yüz rəng vermək

(lil , Y Y Y ) jUajj jjä XX—X X-oj Xji jj

(səhra-ye can) - fikir səhrası, ağıl səhrası

3-^-

JİJ—ı j.A-anj 1-A iS U1Ä.JJ Jj3

(səd) - yüz

l>^a (səhra) - səhra

(Al /.)cW

jÄ—□ jl jjLijj jjj> jlxj

Y)(jbj .jA j?, jlc. jj> əjS ı, ılb

( I Y£

(səburi kərdən) - gözləmək

jə<5

Y)£l

jj jljäj Cjjäb jA.. /~> jjjJ

jÄ^ (səhn) - döşəmə

üJ J-* 4.5jjy~= (səburi kərdən) - səbr etmək, tələsməmək
(Y • * , l )l£0 j'A> (_s jjj^> oj jjjJ

(YYY , Y ə *t pjjä jja Ij l_£_ixj X— <_£ä—; 4-oA
cP-= (səhn) -üz səth

x jb o jjjSb şjjIjjä

-ai£
j jj

(səhranəvərd) - səhrada çapan

■GjS

iıIj

u_

(sədqune) -yüz cür, yüz növ

(sər) - tutmalı

(jlu jS •>.*-»j (ze- sədqune biş) - yüz növdən çox

j^

(f dX ,d)jjjj

ö’j1’

(X vx ?rx ı )jjj jjjt&j jjjj

j-ajjj jl

J^ ja.

jäda-a (setəxr) - İstəXT

(sədmən) -yüz batman

(V I V j d)öl_d Jjj ^>Ja1 jALxlxi Cujj

(VdX

aS

ölSjG

<-lu® (səf) - sıra

ojjj~jjAua (sədosizdəh) -yüz on üç
oljj

(X Ad 7dA)ol jajlb JjJ ®J jj-JJ

(1T j X “i )oj£ jLä jaS

jt^j'jj* j

»jj j£

JjSja.

jU ji <_iL^a (səf arastən) - sıraya düzülmək, nizamla durmaq

jly» x-a (səd hezar) - yüz min

(X <t. jr?)jU=ö. J jJ jjj Jjj'>

(XIV ,X V)A~i.al AjjJİJ jjoAAİ jj>lj

jl jA JaajIj Jjajİj J^jjb

Ajuıljl C

C. 1 >Iajjjl oLljuı

jijjijj Jua> (səf bər arastən) - sıraya düzülmək
^1jazj (sorahi) - sürahi, kuzə
(xv

u-A

uW JJc-

( I vr ,1 A).liUA JJJ1>,Ä U jl Jjj*
CPjj’j?

ullj«a (sərraf) - sərraf
(XV V)J>

□> jljjjjWjüj^

jSjjäu>l j^ (sərraf-e couhərforuş) - cavahirsatan zərgər

İH.al Jİ Jj ‘ «■ ->jxa jJjl &t_jAAU

'-i“3 (səf bər avərdən) - sıraya düzmək, sıra yaratmaq

(TVX ,d)^jj oJjjl jj

‘-»-=jJjl

jjajj jaa.jlJ jljjl jj (*jjj

(səfəndərsəf) - sıra-sıra, cərgəbəcərgə

(XdX * t V)<_±ı ji!j ji uual ji < ä.a-ıjJjl <_ä.aa

ı_ uj

AjjSJao Ij

jlSj^ yj jj

(tacir) - İnci kimi sözlər söyləyən, yazan

jjıdi u-slao (sıraya düzülmək
(f > ı 5?)ji/

j~'j CA-

jja'ijjj*

(V • Y , X X)*Ld

ı_äj-a (sərf) - xərc
(f =1

)J^jJji jJ

aİ

Jjjj

J*J >j

(X t H

<jj-=>

Jİ-A jA-e;'/

jlL <_ij~o j'

(əz

cA^J^Ji

C^‘-ij-=>jJjj?uAi‘u-^

^jjb X j^> j'

d V)JjJj

Jaİ Cuc-j

(jijJjjjjj

(m ’Ad^&L-ıj jüşJ jjjij^aS

sərf-e paludegi) - saflığıyla, təmizliyilə

(VA> J)lsSjjJ1 jAİJj' Jj_A

°'o?‘ er11

jjj£ cjİaaj (sefət kərdən) - təsvir etmək

j> j'>

U>J*^ (sərf-e kəsi budən) - birinə məxsus olmaq

(d- JXjCi-S

jj.nAA cIaj 4aA

(sefət) -sifət, təsvir

^j-

jjjS ‘_İ>j~j> (sərf kərdən) - çalışmaq, həsr etmək

(VAX j f)ı_3j^i

JjSjj

(V “r ,A t )djAÜİAijl jkj ujL-ıa

^jj-ö aS

(səfhe) - üst, üzəri, səth

j-j

a£

(sefət) - kimi

ıjjj cAjai-a (səfhe-ye ruy) - üz

uJ^a (sərf) - Şərab
(X YT j

Jj-İ jJ (4j

J Ojlə-JJ

ji

A

(X*t t ,X •)jjjjjjl AjjJİjj jl ı-Sü Aj
Iji-3 (səfra) - qəzəb, kin

j^ajuə (sərsər) - tufan
(Vı <ı f T)olj jjj'Ji>' j j/ Jj’ u-*

(Y V X , t )l j oJİdj^ (_jljjLao Jjjjj Aj

jljjjj tAkdajj Aj ^jtaj

(solh) - sülh
Ijl-a (səfra) - qorxu
(Y' S j 1 Y )(ji j-; Jaİ j Jİ45J 1jL-aj

>j AP J>

(Ad ,Yf )Jj*a ^L-o jij JjJ jlu j (jjxxx j

J>?

jü-l- jd-=> (solh saxtən) - sülhə gəlmək, sülh yaratmaq

Ijiua (səfra) - sarılıq, san rəng

(1Y Y , Y ‘i )ı_S_i^ olS jlg-x JjLj jtL-zd ^y^-S

.ijjj JJj AS (_jjxa JIäLuj

(u r ,rd)3üjij j' j'

jəj£ jLa=.

(səfe) - şəkil

jlxj

(Y'YA ,YV JbjgjÄ Jİ jl AjJıjjj

<_xLaj j jj-Ji j* jS aİLa a_a&

(solh kərdən) - sülhə gəlmək, barışığa gəlmək

(YYY , Y ) JU ^ySJjj Juıj JUA.

(jllUT?. e-AÄcaa -Lİjx

jSJ

^ySüx.j

jLajjä

J<A j J-“ ^=> (solhsazi kərdən) - barışığa gəlmək, sülh yaratnaq

(3^=> (tağ-e səfe) - torpaq

( Y • Y 5 Y X)CAğx.jLa Ad*jaid J.1J JjU Adx

(YYA ^YYy"uu-S ajjx. -Yjj u’J> (JSo-o 4$

ea-u jäs (_>£

Jt J4-?

JJj5

(Y 1 “t j 1
l^’>-

ıjh^a XolS Jöjj jl jl

JJJ)j j'j'

(YYY J Yys jjb Jİ jAdb S“** üij jV>

jjjj (_jIajjl jlS jİaja jx.

jij ja (_ıL^a .ıjS ^ıjL^ı

,'jİ-■*'*

? CA^X ji1—«

AuITimi)

(jjJjibjjJ

3 JjxLda (sən’ətgəri) - əfsunkarlıq
(Y • 1 ^dd)j j^Y> ‘1. ra jAJÄİJ ƏaİjƏ

(səlah) - əmin-amanlıq

AJSj jlg-xjJ

(səlibi kərdən) - çannixa (silah növü) çəkmək

( Y1 “1 j 1 A)ıij3ld c.4üS »J

JjAj JaI oj Jİ jlç-X £• jL-o

Jjl .11ja jl a£

4^4 j jl$ş

oiai tjüLa (səlibişode) - çarmıxa çəkilmiş (dördkünc nizə yemiş)

ö1 J

(səlah) - xoşbəxtlik, səadət

t_3

(>4-a (sənəm) - sənəm, gözəl

(Y - Y

JL> a^j Lxj o> jkdİ aS

j jS jbjj

(jjl5 j* a£ jjj

AJis^La (sənəmxane) - qadınlara məxsus ev

cjJP-a (səlai) - dəvət
Jjj
(səlai zədən) - dəvət etmək

(Y OY ,dY^)jä Iäjj ojjS jljı»I ji jj

j ujP—3

(YY ,Y ?)?jj ^jl J

^Jİ °JJ

(səlibi) - xaçvarı
(dV ^dY^AıAj

jjj jU=. (səla zədən) - çağırmaq, səsləmək

TLA

<-> jp

(dV ^dY^JjJj ^..uLza iol£ Jjjj j'j'

jl j

(səla) - çağırış
jjlj 5Ua (səla dadən) - çağırmaq, səsləmək
(Y YY ,YJjüjxjƏ j..j ^jjja oƏİa jJx
u-5^ j'j’

A3

ja£

(səlibi) - xaçpərəst

o.'/---1

(Y • ,Y)^jj jlLo I>lüU _A

jbx ^L-ojl fk-ib

(b fö

CÄÜ. j»dA I jx Ai^a jj jUajJx

(seğəl) - sığal, pardax

^ISjj.<->a jl JjIa l

Jj?-jtS-J*-'
4JLxaJ-o (sənəmxane) - bütxana. məbədgah

4^ (solb) - içəri( sində)
(YY
' i A), XI < u-s>U jj A-ş. Jöji ı. >1 -« J J

u-SUajj

AiS I jXaALS

(Y AV ^AY^jjSLx lj 4 il A

ji JuS

(3j^jaAx 4jjI A^ (

JjP-*»4a3 (sənubərsotun) - sənubər gövdəli
haİ-3

üS

<3 JU. ^Lzj (solhsazi) - barışıq, sülh

(səfe) - göy

(YY ,Y d)ddA.21

Aj Jljt^x.

-Ijajl JLlx.J

(solb) - kürək, bel
(Y > “t , > > ja jh ja -■.

(1 Y Y y 1

jS

Jjj jl*Jjl jlS jJj->j>.

AİaL JİaJ jaxi

Jljl »l,>nı ^jSaajjji^a

(rər ,v • (objjj

(səvab) - düzgün, düşünülmüş
0 Y r ,A ‘t )i—xbb jjbi < 'tlİAxıjj Ab AS

ı_Jİ jj-o <_>!_>? Cj—aS. j Cublij

(Y" ) J(u_ılj—o Ajbj jAjS ojb jä—ı

CJİ jj. Ajb oAjjjS Jjjä.jJj=*

(VciV J 1 )^l jä a—
jj*^

at

jji —SbAİjl jjjb jjlgçä.b

(^Y , ) W) jjzəbjjjA (Jjäl J—I JJ—°J^*

j—jj—a jj

jjj <_SuA I jIjj Jj * *

)* xx

Cwbä jj_ja(sur-e ğiyamət) - qiyamət zurnası, İsrafilin zurnası
(TY”f ,Y"ə 1 )(_£İj AjAj-sA —Labijj—o
jj—=

<_£İjA Ü Aj jljl ^A 0jjjJ

jj.

(sur-e qiyamət dəmidən) - qiyamət zurnasım

ə)^jjAİjjj Aəi jja. l?J** lSJJ

(1 f A ,Y ə^Aj-jA CxabAjjj-a (jjäl j—

AjjA b1 J^ a£_> jl LS"*^ Öi*j

(Y ? Y* j t Aj jxı —Sbjb (JİJ Aj£-ljjjA

j-o —^jA jäj Ojj—a AjJİJJ

jjS (a^hl jtAÜjj tj jİAj

i'.Ux.j jb

jJbjA (jljl jl j

Ajj _j Jəjj—aj

(rvv ,Y v)ji> jb- ^jjj ij x^jjijA

jlikj d) j^jx-ajJ Jjl AjI

AjAj bj-Aabj Ijj£ (Jbo A—aj

Qjj-a (surət) - xəbər, cavab
jjjaj ojj^> (surət nomudən) - xəbər vermək, cavab göndərmək

Jjä. 4^

A^-3 (seyd) -ov
jt£—j jSLujj

(f'H

jjlı

(seyd kərdən) - ovlamaq, ov etmək

(T !T A yW'j^Jd jl-ləl jJ VjjAjjajj Jİ jj

(r'f*

jUlCä Qİ jiJj

Ja-g jl juj

Ih.m jXİSj-o

JjjI

j (rəy-e seyd kərdən) - ova getmək
^A^^a-ö^IjA^

-IaSjIS jl xjj

jii öUj Jj£. aS

() • Y”

YA)

jlı jaLa A-al djjj jLgA

(_^LgjI

jäj

( ) Y f" J • d

U-i**ı jl jXlLa^-0

AbAj-xa (scydgəh) - ovlaq, ov yeri

bjj-a (surət) - üz, surət

(Y tY* ’VY’^Ajaj AjljjjjJ Ojjxja

jj

otluğa (seydqah) - ovlaq, ov yeri

Jo oj j^o (surət-e hal) - sirr
(YVV X • )OxujA lSJJJ J—* <jJJ—3 Abj

^j'jj

jjUjj xu<5 (seydaznay) - ovçu, ovpərəst

Ojjjzj (surət zədən) - şəklini çəkmək
jA O J J > *-> AJ J

AZ-UJ*^ L?jü» AS jiAjjb

jiXjjjj-xa (surətneqar) - rəssam

j^jS

Qjj^ (surət) - şəkil, portret

(Y ? Y ? 1 t ^)) Ji JJJJJ

JJ.X^ jA f Ç JXX j*l oAİ. 1 > 11 j3

(b j^jj*^v (be-surətgəri be-pay budən) - şəkil çəkmək

cPjj

jjij£

çalmaq

jaj

JJ* *~*J f q-xjl 1 x.l U Jİ ^3

(YVA J 1 )<_jlj— ^ç-ijj* AjS ı_s-oA JL-aa

Jjälj-jj-a (sur-e serafıl) - İsrafilin zurnası

o»Lj5

(surətgər) - rəssam

(YVA

(t Y *) VTjjjAb—j jA

(JJjäu Cjjj—□ j.A3 lojxj j

(surətgəri) - rəssamlıq

i Ij^jLa

(sur) - zurna

jjçmj

j^jjj-3

, t ^)ijAjjl pojä jjljİAjAj

(Y T Y _ ) t ə )(_J

ujj-a (soub) - istiqamət, səmt

^^-aAjxıj AjİA jxAAj İAA

bjj-a (surət) - mücəssəmə
(Y əY

<_ılj—o Oİja jjl jIa A1J (j^

Ojj—ajA Cı.xj.’jjjxx

(VYə

jjj.j Jj^ (səvab didən) - məsləhət görmək
(İY) , ? ‘f y_ ıl <jbjajş. ijijj j£—*] AS

—sbjA (_$jbb ^jij< > aaUjjj

bjj-a (surət) - forma, şəkil

(səvab amədən) - məsləhətli olmaq, faydalı olmaq

jaJ

ojjx-xa (jxj ^jt-b

^Y’Yi'f' ,^^) öl£j-u-ojl jjSjlaJä jj-ı*-0
(sevqəl) - sığal, pardax
() YA

) A)<J^jA jS Juİ

(jj^)X_ıAi

m^ij^jj jä.

u*» (zad) - Fars əlifbasının on səkkizinci hərfi

(Y" ‘f _ A ^(kJjAAJİAAjI jSu
o^jJ'

2_>Uä (zaye') - zay, hədər

CP-i

(f Y y

(zaye'şodən) - zay olmaq, hədərə getmək

(Y Ad ?dy)jl ^j£

u.'jj

jj jjj Jjj

jl SPJ

^jLja

cSUui (zohak) - Zöhak

(Y “YA

V)jj£ <2. U jjj

jjjzjy

■ S1

(zərbət) - zərbə

□ jAJJ

(^ ‘i’ j A 1 )jjJJ I jjjxu jjjl CjJJjJa (-&-U
“pjP3 (zərbe) - zərbə
(Y • Y , Y i> A)jliLu jjj t-uJ » Jaİ (j^aäjj

<jl$Jjja cjjjjjH>j

j»lcjja (zərğam) - şir
(Vf ,Y Y)lj ^Ic. ja2> jİj^ <jJjj? °J^

(zərurət) - vacib

ü-vi

(zərurət şodən) - vacib olmaq

( VA j • <t) jjA.IJjjjxj s-A-alj jjj^.
ı »«^>

jjA.jj Ij jxj jjl ji jjjjjja

(zəif) - gücsüz

(YVV j 5 Y) cöjLa-ljj

j.0 jl jjxj jjx £çjA jl .1 jnJjl

jSjSLa

(zəifi) - zəiflik, gücsüzlük

(ə ,TY)jjjj^Ja jJJİJjj t^jj^j

jjajj

jSI

Oloıln

(Jİ-J J-İI

jh jlA^a (zəmandar) - hami, zamin

(Y Y" 5<İ)jjaI j jxu jjj j£ Oc-LLi

ı n.ı Ij <uj ^Lc.jlj jl

(zəmir) - fikir, ideya

( Y Y”ö ,Y Y )Cl.,jJ (_g JJA, /a Jji (Jl-La jl jS

<" U-ıəı JİJ ^^jdlda jl-AAİS

jjjjl jjAj»jj (dər zəmir avərdən) - düşünmək, hesablamaq

(Y1Y , Y Y)jja.><jj L CuüSLil jj JjLu

(zəmir) - ürək, qəlb

jjjJ

I jji A^jl.ıjj, ijäIjzx

öp-3

e

^Ljjl <S

Cj*Aİ jj (JİJİ A^dj jj <j AJJ A. >>

(ziğ-un-nəfəs) - təngənəfəs, nəfəs yolunun tutulması

Ö)<jJjS i_rJjS jS (JAljil jjjaJ

jji&jj (Jİ JajSjJ IJÄ jjjIS

(t Y t J rpj£-j JjJ jS JlL V_S5J <jjjjä«

h (ta) -Fars əlifbasının on doqquzuncu hərfi

JÜa (tağ) - iki qaşın ortası, qaşların tağı
(Y- ? A ,Y • Ə)oLİ (.JjjJİ J’-L AjjjJ Jaj-J

oAla (tas) - kasa, tas, çanaq
(5 ü
V) jji |_>Üjj°-ilJj-s

jjj

Jj? G-1!j^

jj^-1 A'-'

Ü£Ş> jtjjj^

jÜ3 (tağ) -çardaq

(^S) (^LLj (bər tas-e(kəsi) səng zədən) - birinə divan

tutmaq
(YƏ f yä)jlcxxüjj

»G c5JJ -jj?

4-> j'jy' Jdojj Ai.

(1AA J

uüş. Jda (tağcöft) - tağ tayı, cüt tağ
(JjUojj

■JLLJa (tasək) - balaca tas (qoşun aksesuari), mahça
ÇTÖ j ? yyjy-a. |_JsUajJjjxxAJJİ °4?J jJ JjS-ıjxx i_5S^;Ua
(ta’ət) - citayiş, itaət
(XdV ^T)gjj

(V V V ,Y Y'Jii.ıG jL JjƏ- ö’-d> Alia. Jİ Jj

jL..3jg ja. jjjJj- j^j? “0“

<5Lik^ Jjj

öälla (tağət) - taqət, dözüm
Jjj

G-ıi J^

ji?-)^tl> (tağət-e(çizi) daştən) - tab gətirmzk, dözmək

(lS

(Y J Y yA)jjJj c3LıJ jjj jLLtjj jjjj aS
J^j Oc-lloj

u ü’JjlS Jj

g&j »tS

jjjj

JjIaj

Jİ jı*üLjLu

(jJUs(tale) -tale
(YV

> octi (ta’ət kərdən) - sitayiş etmək

LıY^jJİ ‘"ı.^ jtjxxJj ^aJjJ jj^

JJJ Ajjljä. £-ILk JjJ J—11

jj

(Y

jiJL jlLL (tale gereftən) - tale tapmaq, tale axtarmaq

JiS Cıolla aS (jİj—jä

,fY).l£ OgUol$j3fjj

(f ö 'f VA(c_ılü jj Aa

AİSadc (ta’ətgəh) - itaət yeri
(VƏ r V)jjxu qjjLojI jSLİı IjjU j

( Y V A , Y Y (CLux jJ

js^’_ dkic.lL (ta’ətgəh saxtən) - itaət yeri etmək, itaət yeri
l^jjj

düzəltmək
(Y AV VA^jjÜ.L-ı jjüc'-Ljj$.«ə ?

jjijjSİ

jj

jltL?

x_jljjijə Ajl jjj <_y jl»*j

(talei çost dadən) - uğurlu tale göstərmək

jjh

Jjxö jLUi jJ A^ucUaJ

j^. jLjS.

jçoJa Jji GlL Jİ jS

lY.lm.Tk JİJ ^JtjlL jL<kml£

(Aİda (taie’pəjuhi) -bəxti sınama, taleni müəyyənləşdirmə
( Y 1 Y A J j j4mı ö jl ı > ,> t js j jj ^-11 bı

jd-'—‘jJ <^-i

LXjda (tavus) - tovus

jtb (tağ) - tağ
(VYY/V^Ua^jjjIjo-^tL jSJUaS

( Y Ə > ,Y YJ^jjri

JLJ j'L fM j-Jİ j?

jkjjjJ Amolä. jj (JJjli ja.

j ojlm [jjAİji.

d>■ j_A> u-ı/L (tavus-e məşreqxoram) - Günəş

JJJ JlL (tağ-e araste) - göy, asiman

a

A'i,Jä. Ac. jjxjl AS

( > T A ,Y VjAİj j! jUa Jjj Ajjj Jjj?

(YAt J t

jL>

e’ >■ 6jd» ujjlk jjj jjjjj*j

fli jjjjjj Jti> (tağ-e piruzefam) - göy. asiman
(Y'A‘1 J Y 7)Jə o jjjAJ JtL> jl >■“ ə j jj J?
j

j'

aŞ

J jjjlu Jlda JjI

ojjjjj JlL jl (əj- tağ-e piruzefam sər

Günəşin tüluu
(TA “i J 1 r^lj a jjjjJ JlLjl j— Jj Jjjj

jtt>
(»j

jda (tağ) - dağ sütunu

(Jji JjJJ (jxjUa A£ aSjäxj

borun zədən-e tavus-e məşreğxoram) - Günəşin çıxması.

ÖJ-^A OAjda aS AX jo—

jjjin jd=> (tağ-e nilufəri) - göy, asiman

(Ə ,tr)tj jjjj j j cSuxjj I j aLjJjI

o jjjjj jlLjl jm jj Jjjj

(jjjiL (tavusdom) - tovusquyruqlu

(Y vö

jj caxjj jjä

Y!)^x

(>*jUa u^jjx 3^J

(YY1! ,>V)jljLlj jjjJ Jjj Aj jijl

AAj o*jda (tavusrəng) - tovus kimi əlvan geyimli

(Y! • ,) r ı )lAİ=>. jJ jj ji jj-i l-i“'j j yy-?-

ğA~y

j lxP3

A-3A u-A j

oy

J'A3 (təraz bəstən) - bəzəmək, bəzək vurmaq

(^ ,1 V)JWİ uH Ajj* Jl cfl < gjJüj

ü-^i2

ÜYA*-^

J'A3 (təraz) - məktubun əvvəli, məktubun ünvanı

(jtjc

(YY jXZjjl ı^. jjXjjo jj jjı^ Jjjdj

ĞjIjJjljJ piu>,lj

& 'T X ^dxc-ı jJ A-Ju

(Y vv yv'jojj' jjXjJo -A-oA 4-°*

Aitx tAA-A3* J

-'JəA3 (təbərzəd) - nabat
(Y Y V , Y ä Y
^JJl jLiä JJjA3

ıÄ-i jl

’l A^

qUxSxj

Cı>-iSLi^^A

• V)jl

£lö
Ajj^jS

j-La <_£ >XaqLaLu*: i—

43lj^xj

a-ijjıjij (tərazənde) - bəzəyən
jjş- pr.!^*

aJ j-33

<~,ı^ı.tıj

aS

jl

Vm

oUL. jjj jJjxa soəjji jL> (tərazənde-ye məcles-o- bəzmqah) - məclis
və ziyafət bəzəyən (Çin kənizi)

jIjjXj jü&

G$jİX jjjj cS^A3 J1 ÜJJ3

jjai-aj

JA3 (təbi) -təbil, baraban
(i iy ,xyyj-a-jAA3g^jVjjI "^A gAoy3

(Y Y ə

» )oLİ —5jj, jJ <_5Lia> pı>Jj jljj

alSjı jjj (julə^a

Aj—IX Ac. jLa

( 1 Y A , Y Y)Aİj ji jlda jjj Aja j jj JJ

jijlujj

jl aS

GÄ?ijb (tərayet) - qiymətli, tapılmayan incilər

JiJj Ijb JJ=> jjl j$j JA

<ş—-ı *■ *?jk o’ijjjiY-j! JjjS

(1 1 Y ,bY^^—j ı_jjljlə ij " jt-ü) jS

(təbiət) - təbiət
(YYY _ Y Y jij —Sjj jyl J&I jX. t-jj Ğjxjja

ıA^ ‘-A?!A3 (tərayefkəş) - nadir şeylər daşiyan

I j <-Sbl— ^jjJİ J jji. AjjSJ*.

4-pjb (təpançe) - sillə, zərbə

(1 “İY , Y Y )Jxj Jj—jjj I j jLİ^jjl jL

J*j ^jÇjl jXj

jjIj lYÇaA3

‘•yA3 (tərəb) - şənlik

jəj WjL (təpançe zədən) - zərbə vurmaq, sillə vurmaq
(1 clA ,Y Y)^ jjj» jjX jjlujj o jjXjiı

t-oaijljL

j'A3 (tərağ) - cəc
Jjjjj^‘'■^aA'Azj

ö2 J (cr““)-AA= (təbl-e(kəsi) zədən) - birinin tərəfdarı olmaq

‘■"ojA1

|—

Jijb (təraz) - Çində şəhər adıdır

(_5jSLdS j

Y • *A )

(YXY J. pjj

A^j

Jl J3 (təraz) - paltar

jxi jjXjJ=> (təbərxun şodən) - qızarmaq

jA3 (təbəğ) - tabağ
(11 ‘r

jäY

J (jl-aA

öA-əA3 (təbərxun) - təbərxun, söyüdün bir növü

jA3 (təb ) -təb
(Ar ı j-!..jj<

JljL ^-YJ c£4jjai

J'A3 (təraz) - bəzək əşyaları

o»jl3 (tavusvəş) - tovus kimi

0

JAJjəjL<jäjjjj jlj^

(Y V _ Yə^Jjjj jj

jjXı jLXl

JjIS Juİ

AjIXjjij

I j G-ijla

ƏjX jLXjcJ jj

jü.U <_jjL (tərəb saxtən) - şənlənmək, şənlik etmək
jljb (təraz) - dünya, aləm
(YYt ,Y)JVjlə jjl Cj~_> (jü Jİ jUjij

JlJ3 (təraz) - bəzək, naxış

(11! , Y Y)oJj ^jl Jə. JİJJ jl—J G_) jk>

jl—

Aijjl -bAA^

Ajj

jX Jİ

Jal—aJ

jA3 ( tərz) - tərz, üsul
(Y Y

Y Y JXı—Jj

ji jj

j jL » jbjSj

C'. — .7 > Jjljj jjjXx JxjjJ A$

o-oM* (tərtus) - xüs. ad. Tartus(rus)

(təşt) - asiman
Ja jajk>jla AjJ

(f Y f J t ’)ji qajjjA

J>4j

ı^41> (təşt) -teşt

ı-Mə (torf) - da, də

(f! J V)^l jş. Jja. ^jä AjİjjSİjJ

(A? JYJjJJ ^İJ Jji. (JİJjJj

(Y X Y ,Y V)^,j=ia oVs AİJ Jjä oAjjjj

JJJJ Ü^JJ

(YYY , V a JSli, ıGı.İİs Jts Jıİ Jji <7 bi in iJj

ı_ijLG ı_iJa (tərəf ta tərəf) - hər tərəf, ölkə-bə-ölkə
p Fr pA)J jl

jj jLaJj jG Jja. jljijla

—S_L> <_ijls 15 ı_ijL

L_>J» jIasJ=

,-SJs jl

jj- J jaUİ^ jjajsa

öp-1

ajJj <ja*aj5a

Js

jljä JJtərəfdar kərdən) - hakim təyin etmək

(YVV Jl)jSjljjjL Ij Jşj^

J jüä J jU’-G JJs

JjJ> (tərəfdar) - ətraf hakimlər
pVY

A)J ji

CUiaA j-SIa

*—a Js G <—ä Js

J jGıjjj A-i Jja. jİAä Jja

(V a A J)oG. JJ j läa jausjj

Jj

olSla Ja

JjjA

Ji1 Ajl

jS jGä J jIaGG IJJa

Jj l5J AOjləjŞ AjJa-Ü

jjj jjJs (tərid nəmudən) - hücum etmək

A ,Y"Y)jjaa

(Y V" A .YV)aIJ Jjjj cAjli. Aaia ı_jljc.

JS JA

sAÜaäj

AS

Jjaj Jjj Ajjt-U G-Y J3

jjjjijj jjjL (tərid bər avərdən) - hücum etmək
plt J V • JjÄs. .._SlijJ Ah-,1 Jjaä <J I ja. AS

Al-İS Jjajja i-'.iUj., JjAjSjä.

ajU.j

cıGL (təşt-o-xaye) - səhər və günəş

( Y YA

?VY)JIUa

Jİ Jj Ajli.j Vbtls

jG-^GjAjjj AjjajSLa

JjJj

GuiL sjjli jj (do aludetəşt) - yer və göy
(JajGaa J_J-Ciuİİs sAjlIjAjä Jjjj Aj-ajS

(təşt) - fələk

J*k (tə’am) - yemək, xörək
rA

Y Y > )Jİ J JəJ CAuiAJ Jj Gjjc. jj

Jİ J JAJJİ. aSjjGj ıs-aGüa

“p>xİ3 (to me) - yem, qida

p Y A . Y Y Y )Jİİ.11X c.a.a» Isj jl Jİ Jj aS

JjJ1 (tərid) - hücum

P .

Jjauj GıGjsj-ı JjAjSja.

səhərin açılması

(Y

»Ja (torre) - baş, üst
p Y • Jf'Jlİ a Y n JJ-MÜ jjü

aLİS

p Y Y _A Y )<jj j aGJ ol j Jıİ Aumjj AS

L$iJ (tərəfha) - ətraf ölkələr, ətraf şahlıqlar

(YVY ja)j& jl^a J> IJ Jo

j AjL jA <-5Lla

GjALsju (sər-e təşt-e simin qoşadən-e gərdun) -

P Y Y . A • )C ı,.7>jSJ—

olSjJs (tərəfqah) - bu dünya

lSIÄajJ Jjaj

ö-iis (təşt-e simin) - səhər

( Y rA ;YY')jlJ Jjjj oAsli A_ua <_ ıl jc-

jljjJ> (tərəfdar-e çin) - Çin xaqanı

jj J

( t Y Y _ Y a J_Sli. C-lİLİs (Ju A-İ jji Gjuİİs Jj
jsaj^

( Y , ' - )İ^J>jjäJ Jjjİa JlijA3

1 SGajA Jaaj (J ^'bj 1 ı-SJa

uSLi, cjjs (təşt-e xak) - yer

jlaäja (tərəfdar) -hakim

(Y ‘r T J Y ^**)l£

AjS 4_ş. Jjjj CıGL ji A-İ JjijJ ja,

JJ ^1» (təşt-e xun) - fələk

<-M= (tərəf) - tərəf

öy->

CjjjjJ Jja. jjus JJ Jjaj

(f ) Y J)ı.'utlnj jjb £Aaasj,a AjjIjj

JÜ.I Jl Jıı AjLj As. j jjsu

4ü (tə ne) - tənə

P 1 V ,VY)j2 AGaJ .jAAjjl ^JJ jL-A
Ali A1_a jU-JJJJ AjxisjA
aUjtiL (toğanşah) - xüs. ad, Toğan şah( quş üçün təşbih obrazı)
p\v .A.^Iaj JjiJsjs.jAjl jjUafjJ
ÇJ J jxLj jli JA ol-İ j'jJs

CjäJ jajjbj -JJİ JJ Ajjis

(toğrol) - toğrul, quş növü

(T AV ?A

(J^xJ-oj) ^Lc-^yj &Lİ (jlkla

(>tY,t)_jj jlSLıLLa Aaİ (XİİJ ti AS

jjji Jlıj

(təlsem) -tilsim

J& (tefl) - uşaq

• Y ,? t)JİJ ı£jJ -aa AU.n V^jjj Jljj
jj

jla (təfl-e rumi) - İskəndər

(U T t ,AY)i>Jİä jjjj (_y-aJJ <JÜo ı_5oj

<-?' j

sjSbl JjlU a£ ^İJ <-5lU Jji. jj

Aajj J.b1

J ji

01J4

SLİjVj JixiS

Uiuı.1 Ajl jjä ujÄj Jİjj

(telsemi bər əngixtən) - tilsim düzəltmək,

tilsimləmək

(*? • 1

uSli j>äb (teflan-e xak) - bitgilər. nəbatat

fV

(f 1 1 -Y'?)c'-ı±..t.ı JjU Cıäj JİjjjSjA AS
jüjSji jj

jl j-“tä. «Ajäj1j (JiL jl j>

jjlj ^Äiıha Jjl (JJjaUj

(telsem bəstən) - tilsimləmək

jj^j

c&a (tefl-e napoxte-ye xamrəy) - İskəndər

«•

(^ ? j

jS I jä t>J jUj

1 ^dulj£jKJ ji jl

d~~^- (b (Sde-)

jjjLj AjUäSİ a£

u..ujj

<_al—jjl jj&jl jj

. x V.

(telsem-e(çizi-ra) şekəstən) - tilsimi

sındırmaq, gizli sirləri açmaq

<£da (təlaye) - qoşun bələdçisi

Jlrt-i 0ji xi Jjjj A_Jli>

(AV ^ö'P)jRIj <5-i Cjjjjj ^Üj

(ƏY j V^üjäiSäİ jjlj gcjS <s—j ^>26

(təla) - qızıl
jü£ji jjj^yjjjj jiii (təla-ye zər bər lacevərd əfkəndən) - yasdan

çıxartmaq, matəmi sevinclə əvəz etmək

( Y 1 ‘f \ • JJjjA-V jj jjxjljj (jilla

JjS JİLjjj 0 jjJJJj jRJAİ

Cu»jj jjijj jjJS JÜ (jajS

da (təlsem) - işarə, əlamət

(YA? ;?t)jjS cffbjJ
Jİjj (jA-JL
JjS lsU. Ij gj£ Jjäj jjjj
jjj£ (XuÄL (telsem kərdən) - tilsimləmək
(Y A? ?j)j'Jj Jj^jl c_£jj* JjS ^yxuÄİla

1.-JŞj^j ^gAİjŞj^jj

(teli) - sikkə, pul
4^ (tələb) - istək, xahiş
jR>J jtA

jə jS. ı_ib (tələb kərdən) -istəmək, xahiş etmək
(YA
jjjŞ
( 1 Vä

gümüş əvəzinə qızıl sikkələr düzəltmək

urAi'Jäl JjÄjJ ^əJə

Y)^JuLJ jlə.

(PO ^YY,)U1aäJ ajjj y*Ajıjj jUb

<_Ah (tələb kərdən) - tələb etmək

* t Y)t_ştj jJ-> '6

jtc- ja JjS (_jll»

I Ja, Ja^aJ Ijjfi Cjjjjjjä

(İt? ?Y ? )ıJı...." J a U jl jRj jj J jS < Jİb

Cua jtj I j A^uj

aoJİ J'jı

(tələb kərdən) - axtarmaq, fikirləşmək

(V? Y ? 1 1 t)oLİ çL_öjj Jj£ (_JİL Ajl^j

al J Cuajjjj <321a. cAjjjjljJ

£-ds (təmə ) - tamah

jjjjl
(T t

jaL

(Vt ,?^jj£

jj-oljljjjj

jjS ^yjlS <SjAjSjl^jila

J ?)Aİjj) ?jjj jL-l jkjə £aL

Jjjji ^jijJja Jljj Jja. JR

jiiij <R (təmə'daştən) - gözü olmaq, tamah salmaq
jjS

j^jjjjı jJ=ı (»j)jj

^lİAİa (təmğaçi) -Təmğaçh gözəl
(t V j t Y )jl_ıj_^ cAäSjS jLR ü-^?-

jlxJh (tələbkar) - arayan, soraqlaşan, axtaran

jlji JjS.jSjj3U. Jlja

(təmə'avərdən) - tamah salmaq

(YYA jr^jl^J Jİjj^jU Jİa-jSj

jlS-jJJa (tələbkar) - istəyən, tələb edən

C1...1J öjjä jiijj Jİ JİajJj

(Y ? J Y)<jx^jj (jljjljl jU Ij

jjjS <_ıD=» (tələb kərdən) - çağırmaq, dəvət etmək

jjjS l-JL

»jaij- j> (bər sər-e noqre teliha-ye zər bəstən) -

ujtlb (tənab) - ip, kəndir

jlAxRda

əA^Aj-ıj (__JJX-U jjjSA
lPjj'

İbtı^ (jjjx JJJ jjjl i^yA^3

(tufan) -zərbə, güc

4jIü»> (dər tənab avərdən) - tora salmaq, kəməndə salmaq

?33[ ‘ *l ~ ‘4 AAİjjx öt—j jSI

(YYY jə^jji u_j'blajA IäAjIj—;

(YYY , Y • Y )<buİS U jjs, juİxb jbjlx>
Jjla (touğ) - zəncir

<JJa (tənab ) - işıq

(Y y ı /r)jxS jj »j2 uA-1j^-?

j-ıiUj u-jUL (tənab rəsandən) - işıq salmaq
(Y'Y , Y Y )u—ıbla —j'—jj <_jjäxj jjjxj

jü.bu Jjj, (touğ saxtən) - hörmək

ujljäi jjÄ. aS jt>LSjb ji j

ı-iljla (təvaf) - dövr etmə (Kə"bədə)

-jjl J^

(r AA

jjj£ I j U44-* c*uajıjjS (jljla

(tuba) - ağac növüdür
(Y1 Y f A)jjj j-ı jjc.

us^444jS jgA

'-MA j-i 2J—J (jjla <JäÄjl jä

u-^la (tus) - Tus şəhəri

<äa jl

Y )lSjS -j4!jjA-j °AJA jjb Axj

33

(jjjlə jbİA A >j»nn jjS jA...

ubuıl jl aS

j-4—4

^İAj Ijjblajla jxxA o. J..Y

ü>ä~a

jj jjJajb (tutiyanuş) - xüs. ad. Tutiyanuş
(AV jt)lj jjjA j*ıl jl Ajjjj 11YA

( Y Y V j YY )jjjLul jAİ A Ajj Aİjjla

AjAj AİJjla

abu bbjAjj jjjj

(Jjjx jA

jjjA jS jAjjuxj

C ı uı j)jä.

»jLJ» (təyyare) - uçan at

(touf kərdən) - dövr etmək, dolanmaq
jjəjx ı-ijla Ax a£ ı—ul AxA

(Y • , Y Y V )jlİAA Ajj Vb aJaj

j^js jS cjjblaj AxijA

4^ (tib) - ətriyyat

jläjla (tufan) - tufan
( 1 Y A , Y Y )JjUj A j ji jA bjAj jb jL> aS

LİaS. (Jxä jbjl^Aj AjAj-jj

(YYY j Vy~>.l 'A AAİ jä. A.jj.u jb jla J

ıb.lAj ajS jj aS ^(u*1

0 ji-A-

j (ze-mal tufan bər avərdən) - var-dövlətini tufan

kimi dağıtmaq, dövlətini tufan kimi göyə sovurmaq
(Y t j)Jbxj ajiJA Jjlkxu a£ (jäjxx> Ab

Jlx j

Ajİjj

( Y Y 'T ;ə Yj . ıjhj tuA jjA jäj <_jjSjxj

u_u JC A—jb AS .j2A Autxjlj^

‘jjAİs (tibət) - yaxşılıq, xoşrəftarlıq, xoştəblilik

Aijyj jbjL (tufan-e pişine) - Nuhun tufanı

jəj? ja jbjL

jäI

Aljl> (təvile) - bir tövlə( ölçü, qədər vahidi)

ı-ijla (touf) - dövr

(0 1 ,O)aä£ jj jäl jc jj I jJ

ASSäA^jl

j> aLjL (təvile foru bəstən) - tovla düzəltmək

(YY ə ,A Y )otSjb Ajj duxJ jjS aJjjIj
lj jjjjblajla b Ajxjİj

Ö^J^ j?Aİl j=>jc j Jjlə jj^

ALjla (təvile) - tövlə
(YYY ,YY) V"Ajj *—älc. jj jl jäI jj-u

(AV ?Y Y)^»tj jjjjbläjla

jjSj (Jjh

Cjj jl jj^j Jjl, jljj

djh (tul) - uzunluq

(əV ?Ö“l)olSjb jba-jSjA Ajj lj£

(tuti) - tutıı quşu

jj j£

Y )(Jjlu2jjA.j öAjj jjlı Axj

Jji (touğ) - halə

(YAA

(Y4 Y Y V ).J4jJJ*- Ü5V4- j34444

ju JjL ij

/ •)jb (jjL> jAjS jjəj jXjljj
Jjl® (touğ) - buxaq

cPjjij? i-sIjL (təvaf bər avərdən) - dövr etmək, fırlanmaq

(Y Y'Y j Yj jj£ aaIäJj aüLä.

Jj ıjəb b AjJ AjjjA (JxAaxs

jbjlo aS

jj jS CauL (tibət kərdən) - yaxşılıq etmək

(YYY

Ş

juAjI

< .ula jjj AaS uuuL> jä.

ıJ'Pji u_ujö ^bA. AAü jä.

(tirəgi) - pis xəbər
au

(YYY , Y • əjlj 0İJÄ.A4 Ajj (_Sjä Caä-ä a£

Ij oLİ

ja!3

jijl UliıxlJJ

(za) - Fars əlifbasının iyirminci hərfi

(tirəgi> - pislik, rüsvayçılıq
olb

{TTA ?TA Y^jiJuyk jjjLa jj-^-

ü'j'
(—äj'

ojJa (tire) - pərişan, fikirli, dalğın
(r<u n)jb

Jjj

jbj fJiij

=>

Jb*

J® (zərayef) - qiymətli və zərif incilər
(^ t

‘r

(_s-et> .bbjj Cuüf> J

—bl J=> əjj<> (jbbi jS

əj_jS

>dä (zəfər) - qələbə, zəfər
(AY ^A1!).^-! jj

2ıU jj

jb_>di

j JijS. \aUİ aS

jjäb>t> (zəfər yaftən) - qələbə çalmaq

() TA ,) V)(jjäb jilä

jjLÜ

(_£□ jəj

ıjlsb (jLic. cjajj I j u£Lj

Ajäbjüj (zəfəryafie) - qələbə çalmış, qalib
QY

yCsİj jj

jj jl

AjİLj ji3ä«—SLıS

Jjjj

(*& (zolm) - zülm
(Y V ) Y Vj jS üIj c<jLi I j

jJjSİ jLjİj-coİkjj Ij jjjLijI ji.

o-ijS jdb (zolm kərdən) - zılm etmək

(I Tf ,V Y ^jü£ I jl j <_£saİ

<£

I jl5Liİ

Aä j^j cSLİs

(Vö^ ,YY);jjj

t (əyin) - Fars əlifbasının iyirmi birinci hərfi

(Jjjö.

Cjjlc-Jl jjljjS aS

(V A p 1 J^lc. Aj jjl_ı

J>>

lsj1c

(acez) - aciz

(adinejad) - ad nəsilli
j ^jjj'

Aİ Ji

cjÄjte. (arez) - üz, sifət, çöhrə
1 (p, (Ja jlc J A..aÜ1 JMijSj

V

uAj'1-’-?

ojü?. jjA jpjjpc- jy.

(Y f • p)Jp aJyjSjj pi jpjjj

Jəjəj^U (acez kərdən) - aciz etmək, gücsüz etmək
(yr A p • )lj j»j< əjS Jşlc-

a£

(j2İjo.

Ij

Jİ _s^>!

jjjUjjä _>ü=. (acez foru mandən) - aciz qalmaq, fəaliyyətsiz

olmaq
ü' J5

(be-arez ço ab) - üzü su kimi lətafətli

(T 't 5 J A)ı_jljäl jlj oLaJ) jjj) JjJ
cAj'^

-p jj, Jajlxj pjlja. aj£ o-,}

(arez) - siyahı yazan, qoşundakı əsgərlərin sayını hesablayan

Cüajs jj Aja-jLuS (Jajle- jo,

() T ? p • t JdjäxCu jjjaA jl <Jsc jiLo jjä

(ariyət) - borc
jS-Ijä

VA )ji jjJşlc. j jjjjj a jjL> j jä

jAi-jj jjS. I jyj AS (Jjjaaj^.

cpjU (ariyət xastən) - borc istəmək

jt^ CA.-a.ilj ja. A

(fft myoj^cuj^ jQj^jjj
s>aüIajJşAs-

(acezrehanənde) - acizə yol göstərən, acizi dardan

CJ jl

(jitc- (aşeğ) - aşiq

qurtaran, Allah
(A

jLe. Ou-ujjj£ Jl < >p

jjSjjjJp-C. jtia, f-jüi

—Sjjj, Jl pjSji <S

jjP jPx- (acez şodən) - aciz olmaq, çarə tapa bilməmək

(Y'IY

jJjäi Jjo J£jj) Jjjl Ip

2^ XjU jljIjajjS

jl olS Jjj*j

(t y u p A)əijj jjty
(tvr Y A • )jjj

AS A_) qjLqA

VA)I Jı pljjj jjy- 'jr,»Lc. Jjjj

' Ji pl j öjjilAj J>tc- jo.
uaü

a5 j'>>>’'£- (aceznəvazi) - zəiflərə qayğı, acizlərə kömək
jj(aceznəvazi kərdən) - zəiflərə qayğı göstərmək,

acizlərə kömək etmək

(jiU (aşeğ-e nab) - mey aşiqi

(T • P )l j <—jU (JaLc.

ji£

j_g Jlp Jpc.

Ji. AjLaJ

(A p'Apjj pljjj Jj^.-j jpx-Jjjj

I j p p Ajj jaa Jİ <pLj Ijj

<_jli

fl ) j*> ıp^tc. Jmİ ÄJJp ,Jj

jlij J.pj (_sjüİJI pSlu> Lu

(asi) - üsyankar

( VV

(acezi) - acizlik

oj

jlj^pilc. (aşeğnəvaz) - aşiq əzizləyən, nəvazişli

C*

p 1 V _VƏ) jj£ (J JLjjja 1* j Jl jp

2Lİjl 1A. jl

3-lİsLj

AİJİ 'tA

jjS.

lj5pljojAli.jJiLc.ji-

(əbr-e asi) - dolmuş bulud, qara bulud
jjjS

Jpx. (acezi kərdən) - acizlik göstərmək

(itə p ı vjjj$ pi

^ğ, ji.it- o y

jj>i ji

jjs

ı j Ja? y

jlo j'jj Jjjj CAİi JİJj

(adət) - adət

( ı Ə > p “İ ju-jtäi jj -AuaJ j£j j p

jxi

(1 Ə

Jte (ad) - sülalə adı
V

jlp

Jjte (adel) - adil, ədalətli

(M ,YV)əpy JjU obijl jA5 p~>

(ac) - fil sümüyü

ejıabLa ^jj-Aj

J-* >?*?

aS

(_Jİ

Jjj Jlia- 1_rAalc jil Jİ Jl

(asi şodən) - üsyankar olmaq
)(jpjjs- jjjl jäjjjl

Cığiu- (ağebət) - sonda, axırda

-A-jc.jaaa

Jjjjä

ı '■jj y ^klo jjjlji.

4^ (etab) - məzəmmət

(ixı ,vä)jUj^

(Xdr 5XA)jaa (jjü £tk-ojj a£ ^tic.

JäLc- (ağel) - ağıllı

öiJ

(A ə. ,AA)jj2lc- jililc. jjLa AijljäJ

(Al jXYyjxJ^j jl O—jäIx JjS C—ji u.ıyr-

jiäj^ (JU (aləm gereftən) - dünyanı tutmaq

<$lj>

oiSk <_$! casj£

ASLilj jl <4

al— (^5—S jj) ^JIä (aləm (bər kəsi) siyah kərdən) - gününü

qara etmək
(1V ,1‘lA^l—Cujjja. ^Ikjj

jj

^üS

jj 'j

(aləmaray didən) - bəyənmək
(V AX ,XA)jjj (_^lj JjjJ CmXj 'j a—
Jjj ^1 J (Jlx- 'j <_g'j Jj' <A

çüAİ jdle (aləmahənc) - dünyaya can atan
(VXX YV^AjjSjİ jjS oLokj l-SLx Jİja

aA

ajjj

jl ı_sYL? ——Jlc. <J. Jjj Jä—

JÜlijx ^jaI—S

<>j

ü4^J

jij

(Y I X J A^ ıl~(. jl ojS Alıjj aS Ju ı-.a

(1 <JA

aL

A—jjj AjAA Jİjj (_sAjSjä

jt?jjj> Ja

öbj J*J? Ajj jjj^» ■—>c-

O—UJ aS

(ATI ,YY)jljji (»11 eLijl A—Ijä. AAc.

jl—Lıo (Jlä °A

Aİla j jİ <-A JJ*-1

(X V jVjjjjAıA A—ajA (jkaS A>4 jl JJ

Jljj—äjl AjjJİja

jl JXJJ J$l > ,J Ajj aj . .1 j^

(VII ,V I pA aSjAjS I j Jaä. (_jl&aac.

'“jJ^~ ^ajI jjx U j jl Jİ a£

>a

<J1—*—’ CAüa ça Jr^ A4

j' J?

al— Jac- jl öAja Ja jljlj^

JaI^j jjjj ej L Jac- -ki.jl (əz- xətt-e ədl pay borun nəhadən) - ədalət

xəttini aşmaq, ədalətsiz olmaq
o jjc-

Al—jjl (lAjljjİj j al.Aı

J-^ (ədl) - ədalət
(Y A TY^al Jj AjU p. ä j aAjj Ajaj

jjAj

(jj.AjSjljjjİAjjı AiLo jjä

(ədəd) - rəqəm

-4\A däjjts J J İlö '

(ebrətpəzir) - ibrətalan
(XI j V)j£ ıj^jA jl£nAu uü—a jl aS

oj^ (ebre) - vergi, bac
; VY A XI Y (jjjj- aAU jj jj Ia

(JjI^Ij (jjjlS <7ı%-iju

(ədəd) - say, miqdar

(ebrət) - ibrət
jjjUjjä cüjjxj (be-ebrət foru mandən) - ibrət almaq
jLAj

(əcəb bin ke... ) - qəribədir ki,... , təəccüblüdür ki,.

J-» (ədəd) - ədəd, numerariv

)jl—1>— j—A,jJ o ,U—

(V VV , Y X

cra^c'

(əcəm) - fars, İran

jl—, up (əbbasiyan) - Abbasilər

üjj&

,.aS Ctt

(VY ,ÖY)jUj^ jAj

(aliavaze) - yaxşı səsli, gözəl nəğməkar

('

qalmaq

■4^ (əcəb) - əcəb, ÇOX

tjte- (ali) - yüksək, uca, ali

(XV J 'jjjj 0 j’j’

jAiU um. (əcəb mandən) - təəccüb etmək, məəttəl qalmaq, mat

Çf'Y b s A »JU3

lAP ls' J

4Jb*

tXjj i_£üä jl A—jAjI ^-“jjjSl

jAiUjjxxc (əcəbtər mandən) - daha çox təəccüblənmək

ı^?djjj jSl

(aləmaray) - diinyabəzəyi

(XXX JJJ

(JJjkj Ajljj jl—jjo (—ılÄe.

(əcəb) - qəribə, təəccüblü

(_?jjjl aS jjS l—j

(Y xx 5?Y)cüjS ^Ic-aS päjS ijji j^

(jjljAxal Ak

4»^ (etab) - qəmzə

fjJ'>

(X V J A)(jJjjıä. ^I—j A-lAS

(aləm) - aləm, dünya
(X VY 7A)C,'uwllc. jLaA ^llc- a£ üLoä

jj jS

jäj

(V 'r VJje Jai. jl Jjjj

j' j jjjUi

jjjJL

Jjc ı>hji (əz damən-e ədl rostən) - ədalətin sayəsində

(Jj&

Ja!jJS Ajl j

(Y Y Y fY Y )(jjl^j>
Cı.a^. jl^üüaj jl aS IjUai

jl Aj

Jjc jjj ji

(Y Y ,Y • )CjjijS əAjj Cjjljc- ı_Sls.j

jjji {^ (Lu J*> j J- jä

(ço sərv sər bər avərdən-e ədl) - ədalətin sərv

JaaLA jIjajj

ıLuaS-Ji

{^Aljxı: LgjijjS o-~-S

(A V

cAA

I jjc-jj -hjJ

jjis Ijljj jl b aS

Aj jLää

Y

Y Y Y))») jS. jjc-jJij jjj Jİ j—: jtju-jj

JİJ jl$Ä jjjj

{_çIä5Lu j! jJ JİJxojJ

(JİSJÄJ

al£jl£ Jjjjjl (jjajc. j (Jjla Jjjj

nəzərdən keçirilmək, hesaba alınmaq
Jy* j? j-j ö^j

* , **

jLoji jjajxj JxjjJ jjÄ Ajxo

’hijfrJ jl JJjji Ojtp (JJjj

‘ji; JA (ərəğrize) - gülab

al_j> j jj

j

Jjj Ajjk_u jjä

(YY ,Y Y)jjjj C_uo3İj£. jJ pajjj JjC3A (ərəğkərde) - tərləmiş

{jÄİjAjjc- (ozrxahi) - üzrxahlıq
(VYY . Y AY)dajjj {j^Aİjä.jj&

Jjä

ji jxı (be-ərz-e şomar dər amədən) - sayılmaq,

( Y Y Y , Y “ty'A ,>»jr- jj jj>> i ı~ lAij'ır.

1^-4 C-ujİc.

jib si jäjjo (ozrxah şodən) - üzr istəmək
(Y

)J

alLuajc- (ərzqah) - qənimətlərin qoyulduğu yer, nümyiş yeri

jja) üjä.jjc. (ozrxah amədən) - üzr istəmək

Jjj

jji tjiA'-^

jUujjc- (ozrsaz) - üzr istəyən, üzrxah
jjJjUjjc- (ozrsaz amədən) - üzrxahlığa gəlmək

<S

(ərz) - baxış, nəzər

(1

üjijÄc- (ozrxah) - üzr istəyən, üzrxah

Oİ JÄjjC.

Y )oLS jl_j jl i% j£-JJ Jja I jS

jjJjjjLui

jjjSl jlSLiijjj (ozr aşkara kərdən) - üzr istəmək

Jjä

(ərz) - en

^Lojİjjjj Jj-ajİAj C~uXjJ

jjc- (ozr) - üzr, xahiş

( Y • ^V^jol iljxaJJJJ otSjjj

jäC.JJ

u-ä>- (ərz) - məsafə, ara
( Y 1 Y , Y Y )jljJ*y jj a jS Jjä jjJj-İ3

(YT j , ‘t Yjjl ?JS, (Jj U AjS^Sulj)

ajj)ji u_jjc {_jlA <Loljjij,

(ərşi) - mələk

LəS

(ədubənd) - düşmən cilovlayan

(Aj ? W)JjiS IjlS_Jjl jjc.j jJtb

»ji fS.

(ərəb) - Ərəbistan

( I ə , Y )jxoIä CLuİS jLuijc. ^jaİäaj

J-& (ədu) - düşmən
(Y • * ?Y Y*Y)CjxoJ ajJÄjJc. jj jji ajl_Ä Ja-l?

(Y Y Y1 ?Y AYəjLjS jS^ıjjj jjjjjc- Ig.'fij

Jjj

(Y YY ,YY)jjj {jİAlj {_sjjiä> Jjä v-Jjfr

JjIjjj*j J-ö (Jjc-

jj*ojä

jjj Jljj

(Y YY /r)jJj »jjU

kimi ucalması, ədalətin geniş vüsət alması
(Y T * ?YY)jjjj jjwjJu

Ao jj

‘tj jC’ (ərəb) - ərəb

olmaq, ədaləti möhkəmləndirmək

Jjc c^jb^iS

jaLİZİ o j jl J jSjl ajl jc. Aj

{JuİÜä lıj JjJjäj) 4j

J'js-(eraq) - İraq

jjjS Jjo jjb (yari-ye ədl kərdən) - ədalətə kömək olmaq, ədalətli

(Y“tY /A)jjj

(_SjaijL <jUäl (jjujSj

(errade) - müharibə aləti, mancanaq

göyərmək, ədalətin nəticəsi olmaq
(Y Y 5 _ Y Y

jx>) JüjjjCı j£)jjc. ləS

(Vd Y ,Y •

(Tir

Y)jIj^jL

jjjjJ

aJjS jjc.

(ərus) - gəlin
^Yö

jjc-

XSU

O“J3J JjSJj aüjj AS (i.ljj.j

(ərus-e soxən) - şeir

cA"

aüj i_jusi

jS Jjj Ij aAjj ^jäJG

(YY YA) j£ JjjjAA Ij j^ qjj jc.

sJü

Ca' lAma;

(YYY ,AS)əjjj j'

üətiäjl jL^jü (dər- hesar uftadən-e ərus-e cəhan) -

jj jl g •> u—.30^-

əLiäl jlAj

t-AJj

jjjjc

(ərus-e ədən) - səhər

ıjjo

jjjjc

jəbjAalP (dorr be-dinar dadən-e ərus-e ədən) - səhərin

açılması
(Y T V , j)JİJjljjAj jJ jəc.

<jj-i

(rrv ,?r)oij jiəjəj ıj jü» a&J

-İl'-1 jÜ ÜH2- “üi 1 j £CJ*aa jja. AA

j^jj& (ərus-e geranmaye) -hind gözəli (Pəridoxt)

sjjj

\j Cj>j'j' jj

jlS jja I j AjLojI jS <jjjjC-

(Y .A /Y^jSUjj ƏjüAj jjjj A_ilä.j

^Ai?3 Iaüİ əL j3 aS

j' aS

jJLj j

jjS

o&J> ji j'Əj ^JJC-

(?Y J • )£•! j^. jAjjja. ^jj oAjjjä

jajjA J

(Jjtgj

ujj^jjc. jl uSü <x ) jjlj&jl-l jx AS

O^JJ {J-bı^ CjİS jAj- jS—-Ç

Aj-j-1 jıJjJjS- Jjj'

jj>£

dıljxJ

ji^U;

Aüä.1Jjj Ajä.j

AjI j ja.

(əzm avərdən) - qərara almaq
f Jjl ?jc. a£

jjIjjj

fjljj

(əzm saxtən) - yollanmaq, səfər etmək

(VY “Y j V)jLälj jAaj jj-j-oj ujji-aj

(xü.L-> jja. (*jc- jA3* ^3

jj j£ oi j (ojc. (əzm-e rah kərdən) - yola düşmək, getmək

(V » Y' əA(ol J fj& fAil ojjl olAja

<GUjjp (ərusane) - gəlin kimi

jl jä. Aj AAjJ

(‘j£ (əzm) - qəsd, məqsəd, qərar

C rV -əYjfjji ^Jjj^ U cAjxİi

jjc. Xai j^Jə- (J^Ə

(ərus) - döyüş görməmiş, gəlin kimi gözəl geyinmiş gücsüz qoşun

(Vt ,YY)C^Ju JJ

payız küləyinin dayanması, payızın başa çatması

jj jjijt

(ərus) - şeir pərisi

^l_u

AjJ <3^3 JjJJ

jlia. J>jj AjjJ ja.

(Y't S ,Y Y

( Y t A JVf j AJ jSİ Cjji j j.Xə (» jxj

(ərus) - şeir

(f . r

jl jj l .A aS

4Juj <_jJp (əzəbpişe) - evsiz, arvadsız, əzab

(Y" • • /)jl Jj

(rtr .rY^jjajjc. vi.aıjts-ıi

jjajjaa

J js, Aj jA^jxS cJjxj (çe-ozlət kəmər bəstən-e bad-e xəzan) -

j jA oJUJlj (JÜjjJC- j*jJ* 3

cjjjjt (ərus) - qız-gəlin

lhx^

üijP- (ərin) - vəhşi, yırtıcı

(ozlət) - uzaqlaşmaq

U cj^jjc- (ərus-e nadideşuy) - bakirə qız

(ƏY Y • plA

(ərusi) - gəlinlik, gəlinə məxsus

('F'Y ;l ,Yə • ) jajäl
jjjjc-

(jujxui jljjƏjä. ^JljjS-uıjjc

( Y Və ^^AVaj jjAj ı_Jİ£ (j' OSjj^-o

jpc.

(Y’Y' A . A Yj jkO ıjÜJJJ

(ərusəkzən) - sapand atan

j—(ərusi) - toy

jt.qjjjC-

jl.jaa. J AU

(YVI .V • “l)jlj^jj <SjJ jij) Jjjjb

ajüüIjS

jjlo ujlai' (jja.jjjjSj

aJ'gjjjc.

( Y ' y • )lX5_>c’ lJJ?- c-Ajdä jlJ Aä2S JəS-

(ərus-e hesari) - qala gəlini (Nüşabə)

lsjL^ai.

(əz_ pərənd ərusane sər bər

gəlin kimi cilvələnməsi, Günəşin tüluu

(> r • ,a >

Günəşin batması
(Y’YY’ ^ə^)Ajijl jj\

ajjjjI

kəşidən-e aftab-e bolənd) - Günəşin ipək (buludlar) arasından

(ərus-e cəhan) - Günəş

J-5->

jjuzs.jjj- asUjjc.

»_A>

olA jjıjlj p<*.f,t l~yl jjj

(əzm-e səfər saxtən) - səfərə yollanmaq, səfərə
çıxmaq

jü-lj jl^-a.jJ jl^a jj-bk

(X 'f V ’X’Y)jSälxj jLj ^jc. bxJjIjj

jii ijjjj j»j (be-əzm pəzira şodən) - qərarı qəbul etmək,

jjGa& (otarid) -Ütarid

□

(fV

AjoJu Ü3J-?

jib jjlLc- (otaredməneş) - Ütarid fikirli, Ütarid ağıllı

razı olmaq
(rrv n)e>J (jij jlxj jiıiiıi Ijjöj

ç»jj

jlSjjjj£-ıil jljjLj

ja»ı 3jjj ?jejj (dər əzm derəng amədən) - fikrindən dönmək

c^-ia jjxu j'-^- əjl£ JjJ j'J?

(Y X Y ?X X Y )ı_Xjjə Xal jbjCJ J^ Ojtj jSə

^VY5A ? 1 V ')aİLm3 jjlj ö

J c$-

(ətr) - ətir, üzərrik
V)V

jJuL»İ3

j <■—läj ÜJ JÜ
■Ü-Xff-A jij? Ajtı'^.,1

(jjjJas- (ətrsay) - ətirli

(*> (əzm) - meyl, istək
(Y YA ,ı5Y V)^jj jbjjj <5-“j?

^jc. eXuSjLiu ^1 jjj^ju

(XXV jə' )^~*^' XqIS oJjj'q j*-J C_J

jlac. c-öəjlb l_İL-a jjjj

^txjjJac- (ətrsai) - ətir

Ji> (əziz) - əziz

(X A A j A)jjjc. ləlj juİjjj İ:jjjc-

jjj& jJj jf-jJ jjlj j« Öi'

aj^ (eşrət) - işrət, şənlik

^Uxjlsc (ətrsai qoşadən) - ətir saçmaq

(AY ^əV^jt^j ^libj j jjjj jl^a.

(X Ö > j Xj^taJ jäjjJ CjjjücAj Aİbjı AjA

Aj'uijj Jjj AaSI^ jj

j...jS ^jbujjlao -Ija <~ätjjl (__j_j

A*Jat (ətse) - səs. asqırıq

jjjS Ojjio (eşrət kərdən) - şənlənmək, şənlik etmək

£b *‘bako (ətse-ye tiğ) - qılınc səsi

(Y Və . jjj)A_jjjj L jəjSjul jJj£ CjjjjC

( 1 YA

jxu. jgj

(jlxuS (ja jja. (j-j£- j' LSjx-"

jbİS jjj

jjLjj

J

( YO “t j Y ^jlaC- ^-5 jj ƏİJj pl_a jij

“>~j=- jı-u (bedin eşve) - bu yolla
L

-'ü I J AjJ JÜJİJ ÖJ*jC- jjX

(^J JJJ.jA.jaj Ajl jjjj

<jjjİp (efrit) - ifritə, iblis

( I • V j A)Cjajj J Jİj*jS Ij əli-jİ

>^ac’ (əsa) - əsa

jät (əfv) - əfv. bağışlama

(ləl j • “t y-,Ua,aj JjjS Ax Aj V.jnC- ö jbj

j ə jS jic. (əfv kərdən) - bağışlamaq

(esmət) - ismət

(X I A , y

(X Y ,Y" I )jljäjSjj sJjä jl Jj oj^a j
^1» (əzim) - böyük

sjxic- (eşve) - kələk, işvə

( 1 YV j V)ı_jjjİjj

ÜjäjJ £jj C jj-

‘-Äb& (ətf) - paltarın ətəyi

tj^c- (eşğ) - eşq, məhəbbət
(XI j əj jL—jxj

• j£b jta. j) XXjJ IjA f'Lb

."'.ul jba. Ij oLİjLj jl$a.

jjiş. ^yjljxj diA^ı* ı

ı-ıtic. (oğab) - qartal

Ojuasc- (esmət) - təhlükəsizlik

( I AX ,1 • • )jjjj. jta.jl UJju^aC- jjjjjj. jj a£

jjljä. jbaJJ ojjSjl -İJ jl AJ..J

(“IV j “İd)ı_jtjäl jjjjjj .q_> AjjXa

<_jlsc. Jjl jJ jja. jJJ ^SuStj

jija ■-j'-jc- (oğab-e cəvan) - İskəndər

jdac- (əttar) - əttar, ətir düzəldən

(Y X 1 ,AXjSjLLlC- öJjjj Ajllc-jjə

(ə • , Y • )AjS jj jS jäc- !»J^ <_£jol jj. jjc- ja»jl (>aJJ jLafc

ja.

*• "*A*ja

( t V j 5 V)

jlji Xji jljjk. uutäc-

jjj

f I J jl <£ (Jjjj l_£jIj Jjj

gh5^

<_jü& (oğab) - Dara

( Y TV J’FJJ csbj1 jix jl-> “J^j*

SrASc- ıXjcj Ij <a<Gj jlia.

(əks) - əks
(Y At J j jX. i—jüsujı Jj'jJ jY.X r- 4S

<-»ic (ələf) - ot, ələf
<_Aäc (oğab) - döyüşçü
(VOV J Jjjjo^jS

jja jlä> jx u£jjü xugj

jbüc Jüj

(tr*‘r

j

ı ə)<a-“ıQijjj^j Jxjj

J JS jjc. C.ujS jJ-ojjJ < älr-

»l5LiIe (ələfqah) - otlağ, yem yeri

jSdı

(oğabəfkən) - qartal yıxan
(V . Y J'Y JjİLJjjj xüjjä jbüc

ljISp

jxSĞI ıxllc jj jlA jjj

(Y

J • )G,ujjIjJ JjLu Gjc-ja jjjä

ja

(elm) - elm, bilik
(Jja. jjaläo (oğabinçəng) - qartalcaynaqh

(?V _<JTjJj1c. (_^Jaj Jx jl ojjjljS

(VAV _VVyjjSäl <_jlic c_Sja, jjüc
•mp- (əqd) - düzüm, sıra

(Vfd J^xi »jj-ijj jUK jU. Jj

Jp (ələm) - bayraq, ələm
Xİ oJjai

<4-

t\^'^ä>kşk\M>ujiijru-**

(1 V>

^)aəj jjJJJ Gxjc. jjxj ı.")l Vİ

oJj jjXjJ AcJ. Jx jjxx

jüj x) jj Jx (ələm bər əndaxtən) - bayraq sancmaq, sahib olmaq

-ü£j (əqd) -əqd, evlənmə, nikah

..

Ja^Jİ ı_jfdi AjSlj ı_sjji

urA'A? CjSjJ -it Jxii

jUa

jxx xc (əqd bəstən) - belini bağlamaq, evlənmək

(Y- ƏV

JjGuı JaXjJ Jc

jjjc.

ı_jji-s jtŞ-Jjj

(cs3şJ)ıjJjJjələm bər avərdən (be-çizi) - bayraq qaldırmaq,
qərara gəlmək

(f ‘r 5 J^Cux xc jjj Jl jJ <J*jƏ

Y1 H

■uc (əqd) - qolbağ, bazubənd

(r. ? , q t )jjy -^4-İjj c

j

C_ıAJ

^Ic. Jjl jj əl

jiü J j> Jc (ələm bər fəraxtən) - bayraq qaldırmaq

xiLisi jj

(yollanmaq üçün)

Jc- (əql) - ağıl
0 Y'Y , t . ‘JdJ-G jjjaxJi jsc xü»j J

Oa jSjj Ajaj jIa*j (jaju-j^.

( Vf • 1 YJ'.Gl

öbb əLıtj c ^1X jl AS

ı~ı<l j4ji Jc jj3jj l=Gl jj

jixi j3jj Jx (ələm bər fəraxtən) - icazə istəmək

(oqubət) - cəza
jjjS ujjjSc. (oqubət kərdən) - cəzalandırmaq
jJjSCuJc '
aljSjjl j (jls. j£ -XuJc
(Y Y f c\)o\jS.j Xc JjG
JS GHJ J

Jjac- (əqiq) - əqiq, qiymətli cavahirat növü
(Y •

(Y" r “t J t * jÇ'wl jäjJ Jc J-J jj^ajj
üpJS jj

J& (ələm bər kəşidən) - bayraq qaldırmaq, döyüşə

başlamaq

(Y"1 • JV)jl_ju

JXJj. G- jjjl j AÜS AçG

C~. lAliü I j jjaj jlS ça Ü..,1 üYı

j.Aj

Jjj jl Xal XX

jLjSüJjS xxGS jj Jc

jx-GS j. Jc (ələm bər kəşidən) - qədəm qoymaq, hakim olmaq

(əqiq) - əqiq (qırmızı)
(TƏV Y YjJJy jjäj uij xutj oXİ

( 1 ) j rfjjjjj GjjLoC Xal Jjüa jljj

JjjS jJ Jc jS JjİA J&j

jxJS j? J° (ələm bər kəşidən) - gəzintiyə çıxmaq
Jj=- (əqiq) - dodaq
(f ?A 3 1 )ljjlji -1A J

ji« J3&

ıy

( 1 ) T , 1 . j i ü, jCS
jjJ

jj

Jc I jcu-«aJ

Xj 4 u ə S

jjjJSjj jxlc. (ələm bər kəşidən-e aftab) - Günəşin çıxmasi

(V d j)jjjj jj-jjsjJİ j-jl jji jU jA
JJj hjj?

JiL ı__ılusl jl

üjajjj üjjUc.

jJc

(ələm bər sorəyya zədən) - bayraği göylərə ucaltmaq,

jlSjjjjj caljjj

cä^ıljj

aS

jj <_£Js jj jc

? T f)
lsJ-^

JjÄAl jäl

b)jjjALu İ_s-Jjl jl jj Ij jl^j>

• jjjYAljjl

jj

jjJj£j

j*j jjuuA jLojäJ

Jjjjdj ^dc-jjj AS İj

(r Y j V^jVjjä. (jJj^-jjj jtguxJjA AS

(İYİ

jljj

jc.

l-^aj

jl Aj ji jjj ji

(>j«-Aj jjj

(emarət) - abadlaşdırma
(T
, V Y)ölJ _< Jjju JİJ jlddLa

jLo&

jlSLotS

CjIjJ

jijJ jjj

jjS

(jjldj 1 j jlfp.

<_y^Jj£jjoc jjJ«L

Jjji jİÄ AS (_y-ö ji

1j

yu jc. jl ajjjljS

jcxjl yjlSäi AjjU u_ijj

jj? J-c- (əməl bin) - işə bax, gör, təəccüblüdür ki,...
(1VY ,VJujS 0 jlA. b

jjdSjj jic. jj jjjxjj-j

u-SL jj Jj> ujAjül cjəus. ,__y—j

aSU.

Jac-

jVjj

A$ jjj jc-

JjS

ojIj

»jj jltvx

JjjJa

(əməlxane) - emalatxana

Jj

caju.

Jac.

(əməixane-ye del) - ürəyin arzusu, diləyi

( Y Y ‘r YjcjuZi jljjJjlj j®C- əjA jbj

ciuji jbojsj jJ cAÜlA. jıc-

jb jc- (əməldar) - xidmət göstərən, işçi
dS AAAj ji jJ Cu jLaC. j£A jl

jjjjjjj ojU& (emarətpəzir şodən) - tikilmək, əsası qoyulmaq

(Y rv j “1)jjjj jjjLıc. Jjjj jl jjılaj a£

jj jlj^jjxjIj

(əməl) - iş

jjnul jA. cb*j

jjlA uçjjja Jji l_s—? ejjLoc.

Jdlj

juc-

(Y AA , 1 ) Jjji jUjAC- JAJ ^yJİJJX

jjj cjjLac. (emarət kərdən) - tikmək, inşa etmək

mjUc-

jj jj$?jAJj j_jc.

jjjj1 jbj^ (omr baz avər lən) - ömrü qaytarmaq

(f V jVyjoc

(emarət) - bina, saray, imarət
(> ıd ?Y'r^jjjjüjjLjo j-d jjjj jijj

(ö1?

jljAjjI

( Y A j Aj^j j

(əleyh) - əJeyh, əksinə
AjLa

jjjjALu?. jUS^jUc.

jj jjac (omr kərdən) - yaşamaq

jc- (ələllah) - allaha pənah
(YY'f ?V öfjA. AÜJjjjj AÖ jj aüI jc-

öjkjdl

,V?)ja£

(omr) - ömür

d jj ^jlc. <_5Lu (peyk-e olvinejad) - Nizami

(IV

LaS

(YA> ;V?)ja£ jjjj aJaä jldS jjLoc.

jljj jj& (olvinejad) - yüksək nəsilli

aİI

LäSU

(əmari) - kecavə
(YA>

jjijj ^Je. jjj (zir-e ələm taxtən) - təslim olmaq
(t I *

Aux

jis jl-e (əmarikəş) - kecavə aparan

bayraqlarla bəzəmək
(Y Y •

jaj

abadlaşdırmaq

j=- (ələm be-gərdun bər əfraxtən) - göyləri

j?

C-U-ujj Jjlj oJjj

CPj jj-JjUc. (emarətgəri kərdən) - qurmaq, tikmək,

jdc (ələm bər fələk zədən) - bayrağı göylərə ucaltmaq

(I Y • j AySuJj

JuaIjjjj A-oä

jjk5jL»e (emarətgəri) - abadlaşdırma, tikinti

CPj bjj? A1 ej'*?-

(ö • ,? ‘')öəj bj? j-^1 Ajjj- j?jj

juujj C_jjLac-

(T d Y

dövlət bayrağini uca tutmaq

jjj <_5dä

(emarətpərəst) - quran, tikən, abadlaşdıran

jjj

jljAjjjjb JjiS jjj

( Y Y ‘T

iAij jl jjJ JİJ

(JaC- JjA

jj./i jbojİj

jbj

Jj^- (əmud) - əmud, silah növü
(U > ,V>)Jjc jLjbjjj&jljjAj

Jjac

jJjjj flş.

Jj

cAjLA

jac

jl

jjIj
qGc

(enan) - cilov, yüyən
(t • Y ,Y d A)jljc jjj

('MV’ J Y Y1 )jIjXj jja. dıäj j_yJ»A

jli-J

oXıl jxoäjJ

jəjj> J-^(enan avərdən) - at sürmək
('i'Vt ?YƏ?)j« jjjJI <jjj jl$ü Jjl-Jj

jj

j^ <jj^ jlic jjlS xij£u

jjSJLj jlic L?xlSjlxl^ç.

Y )jjSJLJ j JiJ; jjl jlix

(Y 1 A

VıxjA

Jİ J jüjjä. ASjSjÜ

j*j

jlic

jLiİj jlic (enan daştən) - keçimək, başa vurmaq

(enan baz kərdən) - məskən salmaq, dayanmaq

j’a

jlic (enan dadən) - çaparaq getmək, yollanmaq

Jb jUo (enan baz kəşidən) - cilovu çəkmək, dayanmaq, geri

(YƏT ,M)jlİÄ Xİ <—uİ Jjä JjİäJjIJjjj

jlic Əjb Aİj^JjJİ Jjjj cxİ

jx2Sjd jU& (enan dər kəşidən) - cilovu çəkmək, atı dayandırmaq
(TY Ə ?Y*)cX-ujSJə ^Sjü jiSwftj3 jlic

ı“ı. ... ja.ıj^. x. aS jlj1 ^j^^j-^ (jjjs

jjjji jlic jj jlic (enan dər enan avərdən) - yan-yana durmaq,
bir yerdə irəliləmək

(IV? ,YY)Xjji jliajƏ (jJjjjƏ »j

dönmək
jx=xjj jlic (enan bər piçidən) - üz çevirmək, razı olmamaq

Xjji jlic jj jlic JJ^i- j3

jLiljS jj Ij jlic (enan-ra baz qozaştən) - arxayın olmaq, cilovu
buraxmaq

(rrr, 11 )^i jı
jaiU

jj

jj

jl®

usjj>5?-

jlic (enan bər taftən) - yoldan çəkilmək, dönmək

(Y"?? J ?t)jjz; öjjl əjÜjj aSaj jlic

jJə -viLj^ j'j?- jjj^

( Y Y* ? , ? t Jjljc. jjjSj jl jSwo jbjX

jl u.ij cAİlc. jj Ji ^SJLaja.

' j ü'-ic (enan-ra be-çouqani-ye xod sepordən) -

jəjh

çövqan atma minmək, çövqan atını sürmək
jlic ( enan bər qoşadən) - cilovu buraxmaq
(A A _Y .
jlic jjb Jjjİjj
jl5—J <_J£jjJ Ji~. jj' caiSjş.
jj

(Y*^ • J YƏ)jj-i.j jja ^jjtSjaj Ijjlic.

jj?

jljj1*1"* Jl aSj xS^j

jjiljjj ol jjl j jljc. (enan-ra ze-rah bər taftən) - yoldan çıxmaq,

j x^jj jlic (enan piçidən) - üz çevirmək, qaçmaq
Jjjj dläj AS L?*^*0 JJJ

geri çəkilmək

(VA°> J 'f)əjjj jbjjjj Ijilic

(“I V J 1 A^oluu du j j jjx jdlc. jJ jj <xiS

jislj jlic (enan taftən) - çaparaq getmək
(f 1 ? 5W)jb'j j^ j!i .jji.j jj=>u
j'-jc. (jXA oäVj aSJJjL

jxi j jlic (enan randən) - at sürmək, hücum etmək

(1 5 ,Y Y A)(_sjj^S. jİİIäjj xl j jlic-

ol jj I jjlic (jjlxjJjSI

(j jä

jj

jSx^x. jl Jl

jäü jlic (enan taftən) - üz çevirmək, üz döndərmək

(YƏA J YT)jİ3li£> Jjj

(5JJJ

jlic UJS əlül Aä

jA^jü»' jj o1-^ (enan ze-rah baz piçidən) - yoldan çıxmaq, geri
çəkilmək

jiäli jbc (enan taftən) - döyüşmək, vuruşmaq
(1 VA J V)jjaU jiL xlü <jjJx
Jiəlj u’-^ ejajj I j uSllo

(I FT

1 )o!HS ^jU L jo^->juı Ij aS

oljJ f j? jJ'jbc Axil Jo

jxJS (i j ^S) jljc (enan-e(kəsi-ra) kəşidən) - cilovunu tutmaq,
jäü jlic (enan taftən) - uzaqlaşmaq, geri dönmək

(t VY ,Ar)jLhıJI İJ

X>J ^JlA J

jlic XÜ

ai.jl AS Xj Jİ jj

jjjS (>ji. jlio (enan xoş kərdən) - dayanmaq, mənzil etmək

([Y f r f ı )(j&Äy jxAj xjjj Jjj jixb

qİjS. jjS

jlic as ^JjiajİJ

tərəfdarı olmaq

(T' “t , V" Y )xjiS-jj> jLıxjj 4-wjlSxj

.ıi jjSuja jlic. jjjlxLJjÄ

jdu jjä jlic (enan foru bəstən) - cilovu buraxmaq

(XX • , 1 Y • )(juS ..l]j'l>>

jjj

(juÜjlj

O-^J qSaj A*İ AliAljjj l^jlic.

(enan yekrekabi bər əngixtən) - birlikdə

üuAj-jJp

j ı_S_j (jüo

(enan yəle kərdən) - cilovu buraxmaq, bir şeyin izinə

düşmək
(X V Y f l • X )aJL
üA-

Vn~>_;X-il jı

4İx ja Jİjl dıSj jliS LİLsj

jUc-

ijjüc (jiüj jjS jljj

uSLixjjjjä oLİ

<_Aj jtic-

jii^ luü jLc (enantab gəştən) - çapmaq, hərəkətə gəlmək
jbıjjJ

ı,,l«u>lÄjj gl .jtg.Aj

^ujb jLiajl Jj-i uA'J ja-

Əjjj Jİ0

AasIa jtb'

jj jə jUt (enandozdi kərdən) - meydandan qaçmaq

jə jlic

l5Uji

j 0-ijl

jljl

jL-j Culjc. (enayətrəsan) - diqqətcil, lütfükar
jj^ jU.j uLybc. (enayətrəsan budən) - diqqətcil olmaq, diqqət

yetirmək
(XXX 0 X)jblJ C'ütjc- jlkJJA 0ibj
jbsə (ənbər) - ənbər, ətir

^2)1 4-ixAil

jLİ^Ij j| J0b_jA ı—İİJJİ 4aA

( Y • V 0 V (JjjS _> *^b 0 V~»Jj <—ilj j*z

10jü JUKJ jh Jjjjt <ua

( V* ə X , V X)olS

jl jl jjbsl <b >zljs. j0

°tb jl jb- Uljbj0 jlslS. ja.

ü’0° (onvan bəstən) - adlandırmaq
(V) 0 V)jjjx u j0 jljj& cUajjjə

00 uIjä jl (Jbsi

be

(XX. YAjAb.j~.jbbj

jijcjjäIj jUj

Ab.jjäl jjC’ JljjjSb.

(ud-e xam) - təmiz ud, xalis ud

(rvq ,vr)0i ajt ji 0 Jb. jl 0

0<u

jü I j qaLuL

<_5bü. jjc- (ud-e xoşk) - qum ud

(jjjj jU& (enandozdi) - fərarilik, qaçış
0 af)(_sU.jb j>İj jjS

(XəX 0 . X)Cx2lj«jjo <b0 ju>jİUu

0S. jjt

Auäü jUc. (enantafte) - çaparaq
(V 't I 0 VX )3jS AüU-JJ Jj-Q~> } I J-x ,z» j

(XX 6

jUc. (ənbərsereşt gəştən) - ətir saçmaq

(ud) - ud

jii jGp (enantaz) - vuruşa girən, döyüşə girən

jjjS

ubıjwjıic. Jibjj (_sLaU

(X XV 0 'XXjCjC04 jjLa^jjA. jl ojbjAİ.

jljjp (onvan) - ad

j iü ı_ıij jUc (enantab şodən) - çapmaq, hərəkətə gəlmək

( A A , X ‘1)^4jlÄ JÜC. -10u ^jjj

ı.b ?> ıX j£)

Jjj0e (ənbərindar) - ənbər gərdənbəndli

uaU jllc- (enantab) - sürətlə gedən
(i • • ,^)ij tul ji jjüt jja.cxjJLitjj

(X S X 0 A)jLo3aA jljl Ca*İS L-ılı jtio

bS jj \j l

ja

(XW JT^jUİjüc CuxlJİjjcJÜaS

■_jl jla j^jaİ ^jjäSLljj

0X1 ,XP)ı_^jı oiji. -IJ Ji£jj Aluii jUa

jüc. x-^xlAjI

jUäjjc. (ənbərfeşan) - ətirsaçan, ətirli

(enan-e soxən) - sözün cilovu, sözün mahiyyəti

(<M 0Y)<bl j$j2ı xSS Ij

JıjAj^jau

(ənbərsereşt) - ənbərlə yoğrulmuş, ənbər ətirli

jbiS

J-ojl JjS jlic-

Jıjjj

jajS jgc. (ənbər kərdən) - ənbərə çevirmək
(X X A 0Yj

hücum etmək
(IV) 0 ‘t )'*' jA? ^"ujƏjƏ
ÜP _£ aL

(İP V > )jj& jUibJ0C-Jİ jjjj

(X"A<J 0Xjbbbs. Jjc- 0-U?0 jjätSj
JjC’ (ud) - ud, çalğı aləti
(XX • 0 A0Üj.. jS~bj Jjc- I j jJıo

<Ü.jjjl Jjc. Jİ jjjjSJi

Jjfc l ud) - ud, ağac növü

(T’T'ə 0V0jä-j I jj)
jblŞjklJ JS. CLX1.İSJ Jji0

ı—Sbİxı i_S jJ 11 jj’lgävC,

jj

~5Lb

<£

üjc.

'j CjiJ jj

sjS jjc (ud-e gereh) - düyünlü ud
(i i X 0 V 0X 'uzı Ja

Jljl jj o jlı jA ASİ

ukjl

La öjlı o jS Jjx> j

jbjP (əvəz) - əvəz

(d • ,f

<ya^c’

f i /vxAip. jj*'y <>

ajaAu

4Lun

(^Vd
jajS j$c. c<i-j

f Y)ji—

Jj/u

(bər əhd-e pişine pəy feşordən) - keçmiş

(jİ^

JÜS (jt-QÄ IJİCU

3

<-jaS

(əhd-e kohən) - qədim keçmiş
(X . )

jj

əhdində israrlı olmaq

-

(əhd)-vaxt, zurnan
q

jAjja

&

jA>

3^ j'

U U <S

JjU>

Afrp

AS

(bəste-ye əhd kərdən) - əhdin əsiri etmək

(TYY JYA'JjJjİ Jjijj JjiSl kSA^Vu

j

ja >

(əhd-e piş) - keçmiş

Jlj- (sər əz- əhd-o-peyman borun bordən) -

Jjjj jbyjj

əhdindən üz çevirmək, əhdindən qaçmaq

(t. ö / • ^)lÄ> *=">
j^p

(əhd) - əhd, peyman

a$p

J12^ cMuj

(i • ,V t )JÜ'Ab j' j j'A’jj

(YX

f > jj- ^=-

jl Ji uJj^J^

(əhd dər pəziroftən(əz-kəsi)) - vəsiyyət qəbul

(^-S jbcpä jjajjj

(əhdbəstən)-əhdbağlamaq
Jbu

(əhd) - vəsiyyət

etmək

y t?

(əhdkərdən) -əhdetmək

jlyp (əyyar) - əyyar, sərraf
f f ya-jA a-u

ev v.

u' Ai

^j-y

1
M (əz-ohde-ye əhd borun amədən) - vədunə
jAxJ ÜJJİ A^=- e“A^ jl (əz onac y
əməl etmək, vədini yerinə yetirmək

0^>- A*xə (be-əhd sərəfkənde budən) - əhdin əsin ojnaq

əhd rahnəmu" şodən'e

übJ

J

Jj J ^33 U^p_4 j

1J 4juxj

jkp (əyar) - əyar, keyfiyyət dərəcəsi, xalislik dərəcəsi

(Y Y r Y~y "t_ıS jL^Ijxıj^ Ijj jUc-

<-ı,,ıjə. ji J—4 Jj—jl j-m

jUo jj (dər əyar nəhadən) - ölçmək, müqayisə etmək

(Y ə 1 j Y ‘r

^jUaSUj-^

(f.A

(Y £V

(jiiU—U J» jşx jjlj <£

jA

jJ? IJ4

jtjp (əyar) -həqiqət, etibarlılıq

■

jiüh y— (əyar daştən) - inandırıcı olmaq, doğru-düzgün olmaq
elmsk vəd etmək, SÖZ vermək
(Yöt ,VX)jjji

A

(Y Y rvy"ı.öi 11
f

(bər əhd ostovari nəmudən) - əhd.nə vəfa

jbüJ jijj jSJj—j

<vy

jjlj1-’#u
. , ,• •
jUj AbjiA
(əhd-e dirine bər cay daştən) - eçmış

■! 5— I jl^~— 1 v uc- j-y j5Ulj

jj^s-yp (evbcuy) - eybaxtaran
(r r , r a >j j- <_ucə ^A-ja <-1 J j?- as

(jjj t_u& (eybşuy) - eyb yuyan
unutmamaq

(jjUc. jji. qsäS j-*-

yyp (eyb) - eyib

p Y Y Y1 |ə j .z I jl t n m ^j . >.t j jj
etmək, əhdində möhkəm olmaq

ojIäİ

j j-i

s-y°

L>j-> ja.

(yy

Ay_-jə.

ajJ

jjj s-y^

jj^. <j

u*>y* (isa) - İsa peyğəmbər
(V1 A _Vö)jjS sjj I j (jli. jjjjx ^,-Ü.Aj

Jj£ ojjj Ij oJj-

ç»jj i^jj

ıy“^* j->

£ (ğəyin) - Fars əlifbasının iyirmi ikinci hərfi

j1*

(ğar) - mağara
ji jc. j»jə sjjjijS jjjS

(bad-e isa) - İsa nəfəsi
(1 T J • ) jj jİjJ jl JİJ. -j jl jj

jj jÜjjj)JJ

JC- jbj' l_JJ

u> jj jlc. jjl (in ğar-e jərf) - bu dünya
(rr ,y 1 )<_aj^j ^j^ ı> jj^-

cAs* (eyş) - eyş
() yy j • y)^aj jjijj <5-^—- c“yj^

(jjjLij Axji jjjj jjjc. j

jjjS jLo (eyş kərdən) - əylənmək, şənlənmək
(f ?1

>) j'^-b

Jj* j* jij-i jj-j- jjjj <əj

->jSA» (jijc.

1A

jUUj

ju üo3

JjjS jU bkjj (ahəng-e ğar kərdən) - mağaraya getmək
pyə yy)jiljjÄj^ eu jiji jij jji.

^j1* (ğarət) - qarət
o!-j J«J j1 j-^jjl jjjtc- CJJjj

jjjjliS jäjS. (jİjcj (eyş-e xoş qozaridən) - xoş şənlənmək, xoş

jjj- ojU (ğarət setədən) - qarət almaq, qarət etmək

əylənmək
(t yV I )jl5kş, Cuj> L lj
(eys) - Eys, xüs. ad
(yy ,V)jjj jz—.1 jy»,r- coJİ jljj

j)J>_w j-jS. j-jc-^ySJj—b

Jjj jläl atj jJJJ jjjljj

jj

Əyyuğa yüksəlmək
(y y 1 (c A - )j-j‘j jjjjjI əjjj> j? (3j^*-i

(1 Ar j y • )jjjj-o

jjj<.

jjjxj (be-əyyuğ bər şodən) - göyə yüksəlmək,

äu

_jl O jLö luu (jjl ^Sj

2ıj c_xjLj j

jjj1* (ğarət bordən) - qarət aparmaq

j- j

Jjj* (əyyuğ) - ulduz adıdır

jjj

*ı T t

j jjjx ı_yjJ j* jl jjjtt jt-g-a-

jSjj jjji

ca jj (ğarət kərdən) - qarət etmək

(yyr . y t )#ı jj jjjj ajji jss <3jia <s

&ı j^. ^bj j j& jji

jj j-ii

jJ y jJj'j'J (be-ğarət bordən) - qarət etmək
u^j^

^-^-jü <j*jj asj^-jlj

(V) Y j y) jjii. (j jKj

jj jS jU.
(y y a

Qİjjjl Jj

JJJ> <jjjIäj

Jjja. j jij

Cj jtc. (ğarət-e can kərdən) - can almaq

a y j j ji~> jjjtc’jkj j

1

jujj Aj,, -A

j^.ı

(ğarətgəri) - qarətçilik
jl* (ğarətgəri avərdən (be-kəsi)) - talamaq,
qarət etmək
(VV. . rY)j JjlJ

j-Ä-jjJjjjj

.j^Jjlj ^jJc.

(Jaj

Jjlj a£

jjjjjlc- (ğarətidən) - qarət etmək, talamaq
(VV

<1 r)JjS Jj- jij jjj jlc- jljj

jl*jl* (ğarğar) - yarıq-yarıq, göz-göz

J jS JjJSl jj I j

(JJj^j?-

jli jli (ğarğar kərdən) - yarıq-yarıq etmək, göz-göz etmək
jlc. Ij

ÇT* Y A

jjj

(İjj Lo-w &jS

-liS

(> vn

jjcsU

j

ji Xİ jjüc.

AxJ jl Xİ

°j (rəh bər ğobar bəstən) - tozun yolunu kəsmək

(ğafel) - qafil, xəbərsiz

(Y4 Y j Yəjljc-jj aj xL-j -^1/jjj

j xi jili (ğafel şodən) - xəbərsiz olmaq, qafil olmaq

jLo

jL-äx.

jxi^ Jili (ğafel gəştən) - qafil olmaq, xəbərsiz olmaq

atSU ^j-ilə axjjjj

(ğaleb) - qalib
(VY
4>Jj

jjj

^jisli üi^j

‘-r^tc-j <_jjli-o a£

x^S

(Y ,Y f )uXu»A 4$ XİLş otS! <-jjLc- jj jS

jl

aüj

jt?£- (ğobar) - toz-torpaq
(f 1 y ‘tlj jt>j jiijj

cAixj yj

ja. ola jS_o ^yjİS Jjj ı—İXua

(XX • ,YV^(jjjh

jkjSjjjj jjjj

frljc- (ğərra) -parlaq, ifadəli, mənalı
CxjX (JJİ (jSjİJjx jl tjji j

(X V Y j Y^Ja <_£İjijjjjjl xyj xi vS
'•JİjĞ' (ğorab) - qarğa

{A *

jjj? '~J4c-j

TVAj--1 _)lj -A'*“da 4-^-

Ax- <_jl jc. (ğorab-e ciyəh) - gecə
(Y XA YXpl^j jjj j oAjLx Axj <_ ılji

y

cSlä. o jjj jjiş. jLjc- j-1 Ijji

jtxjjj i_jJ jl jji. Ajj (jjjj

jhc. jxx 6İj ıj^j (be-həva rah bəstən-e ğobar) - tozun havanı

bürüməsi
A , Y Y ^ı***..' lj X— j j jj xjx>5ü-J jlio

Jjjj oAjIs. (xaye-ye zərrin nəhadən-e ğorab-e siyəh) -

<x xıljc

jUıS.j (ze-roxsar-e giti ğobar neşandən) - tozu yer

(Y’Y • ^dt^jljc- ,jüS jtojxjj ax\_İ>

Günəşin çıxması, Günəşin tüluu

< jjj j o AjIs. 4xj

( Y X A j r)
ü*j£

jüiS Jjaxj cxtJ-ı

cjI ji

jmi

jjaj^ j^-

(ğorran) - nərildəyən, guruldayan
(A Y ,XA)jİjji jl ji

jc-j

jjx jjji jj

j2jxj

x»l jj ^jSj (jÜUa

(ğərb) - Qərb
Cju,l al J I JÄ JJ JJJ
(YA

jüi jxl -uüjLs. jj (jLxj) (əz-cay bər xaste şodən-e ğobar) - tozun yox

olması

(Jjj jj^jlii u^Xajxj jj

jəjj'( xr-SQljAi (ğədr(be-kəsi) avərdən) - satqınlıq etmək, əhdini

üzündən yox etmək, yer üzünü tozdan təmizləmək

(1

e,im»

pozmaq

culĞ (ğayət) - hədd
jjjj
J (ze-ğayət borun) - həddən artıq, çox, çoxlu

jjuUii jLc

(ğəddar) -qəddar
( 1 A 1 ^AA^OaiJ XJÜjŞjj JjIjj jljj

(jlS'-'i ı—ijx ^.»Va jljl

(ğayeb) - qayib, görünməyən, Nizami

'YYjjj£

Aüuji xıxJİj oaLj jşjj

jJt (ğədr) - satqınlıq

M* (ğaliye) - rəng
^XX Y
jS jldac. sJw Ajlli jji

(Y ? ‘r

jA j

( Y Y X j Y Y )<üj$Jİ
jIap

Lajə a£

jbj LfrlS ajij ji CxkjJ JjS

(ğəbğəb) - buxaq
xİjj

(ğafeli) - qafillik, avamlıq
(V • V ? 1 • fjjj^ Oxj

jl (joljjj uxJ jj xjx

jx.ijj (bər amədən-e ğobar) - külə çevrilmək

(Yf5 JIQjIjc. Xıljj(jj£jjjjli jljj
(TV • ,Y V1 )aLİ ajLıkj CXİS I ja (Jäli aS

Ail “ JJA QJJ*j

jjl^ı OxuG c-Ail-kj^-4

J4>- (ğərbal) - xəlbir

jl f? *

Jl

A

(V Y <5

(Y” YY ,Y A)jjjj cSj’Aj ıjjJA 3A >

<_sl j JL>ji_> çäjja jj j) y

Y jjj: jij jjj füUxjj

( 4 j f A)A ojjjc ja. j>A? (Jj*j jjj

<j'jS £±>jğ- A^A Ay

jä

<AA (ğərəz) - istək, məqsəd
(1 Y V } t <i)jAj əjəJjü əji, jAjj jJ

jJA

(l j

a=A A

CjuıLxj JJ jl^A

jjA

)jÄ °əjj*-? A’^-'j’

(f) A

Aj’ uAA ı-s’-’A? A^ä (ğərəz ba təmənna-ye xiş-e u bad) - istədiyi

jjljj
A uAj’Jə^ j1-0 j

j

jÄ -A-? jəjAuı j) jıjjj

AA A

cjəj)ə j’jj a’JJJ*3

A’AjA (ğorur dadən) - qürur vermək, qürrələndirmək

jlSjjj j’ Ajlj ajtwjə AJ^

həyata keçsin
(Y Y Y X^)A lÄjAj' ıj’-jj’y

çftLzkjl^juj

j—j jl

J’)jjA (ğorur(əz kəsi) neşandən) - ğürurunu yox

etmək

j’-aJ

(Ya* ,Y rjjjä <AjA esA? aA A-

d> (ğərğ) - qərq
(1 ö j • )3jj jjjjə JjjjjXj?>

a

0YY ’AjjjjA jjj1 A>A(Jäjj<İ

AA A jüi ay. əYjjj

jjä. cAjA

(YY Y ,t ^A-Jj’ *-? A>
3j*A əj <-A3^

(’ • y , y )<jA Aiui& j^A ° a>’-q aazu ^A

ü' jə

hyA

AAj^j

?j“

A'

jA>

ujA

a?A

<A j-* Ajj

A ^Afj?

(ğərib) -yeni, tanış olmayan

Jj'A

b>*y (*Jj’ A?J^ a'Ä

(axi£ Üoä.

(ğərib) - nadir

(1 Y ,aY)ı.-ubj ÄAyo aAa j

<-rU jc- AÄ’u a£

AjLuI jS

(ğərib) - qəribə, təəccüblü

»XA (ğorrəndeşir) - nərildəyən şir
< ,'t)aA'j

cS jjj^A j A*’j?

(Yaa ?t)LrJ?jj (jAjj k<A'<L“j aj

j’jA^

jjj <ä a üjA(be- xun ğərğe şodən) -qana qərq olmaq
i )uAjAi lA'j’j -^j A A*

Ä~?’ Aljj (AA əəjX ja.

4Y?A (ğərib) - ğərib

JjA AA (ğərğe gəştən) - qərq olmaq

(AY

-jS jıjjhj^-

(Y Y Y Ypjjj Ij jLY. »4j> jA A3

ÄA (ğərğe) - batmış, qərq olmuş

(Y,^)^A At?

jj

(YAY ,Yəj^j A-jj jj cjAjj) <—u jc-

-ms lA’A* j’-jj^ ALiui jA

A-'j'j? jjjA-A?1-? A

^jsA (gərib) - mahir

AA A 3A (ğərğ-e ab kərdən) - batırmaq, qərq etmək
ja

4-Sj&_ä.

YYiA (gərib) - özgə, yad

A^ JA (ğərğ gəştən) - qərq olmaq

(Y t • ^Y'YəjjjS qA 3A

AAA1^ ^ASLjİu

Ab1?? jjjjA (ğoruri bər arastən) - qürrələnmək

3j?J?^ <jjjjJ oəjjXu ^31 jj

jxi 3jc. (ğərğ şodən) - qərq olmaq
( y y a, 11 rjjy əj

A Aa? jjj fA

(ğorur) - qürur
() a A , Y V)jjjjlä. (Aj>

birini istədiyinə çatdırmaq

jjj^A

»•!)> (ğorrəndeşir) -Hindistan şahı Keydə işarədir

(YY )

ja.

(bəz ğərəz (kəsi-ra) kamqar kərdən) -

( f f V } 1 S Y* ) jlAalS I j alj A^j£- y jS

jj’j ?

A &j a (ğorrəndeəbr) - guruldayan bulud

j’A äA (ğorbətgeray) - ölmüş, dünyasını dəyişmiş
(Y Y ,V Y^LxjIj A\! jxiuj jLjjS

JÄ »ÄAj-> Jjj-«>

jA8 XA jş-

j’

Aj jä aÄA (ğorrəndeşir şodən) -nərildəyən şirə dönmək

(Yr Y J AY)^AjA ^ÄJx jJ? A?A

AjA a A

jjui l^a (ğərib amədən) - təəccüblü görünmək

(»əAAAj

4J*2a^ (ğəzəb) - qəzəb

jüjj c jjac. (ğəzəb rixtən) - qəzəblənmək, qəzəbini tökmək

j-^jc- (ğorridən) - nərə çəkmək
oLA jƏjJ £JJJAjlS

j Jijİj

(t A , Y t V)»l_Uu JjlJi.

^jüjj qjxJaC- 'ujJ (_ıl jj ji.

( t V t ,Y 1 )(_rJij5jl (Jjji ı_jl -jbjjj

uSLu^ac. (ğəzəbnak) - qəzəbli, hirsli

öAu®' (ğorridən) -guruldamaq
JİJJ6-- J-^j1 ıX>£ ■Uj’Ə

(AV ,4 Y) jtjİu (_h>j?- uSürij JÄ jUə.

(’"“*?

jjjjjji-j jäjjjac.

(ğolam) - qulam, ox atan döyüşçü

jj'ual jijjxj (be-ğorridən oftadən) - guruldamaq

(TOY ^YVjciuj^jj lj ^jjŞjd j*jj ^jjjj

jU jtiäl jJjjij ajju

pfv .VV)Jij CjjŞ jLa^l L ajjjjMi

(VAV ,V H )f-tjij Jİ Jjjj jj JjjSİ cfləj*

dxwuj jjjjSji. ^Sjj jLabtc

j-Ujj jjjjij (be-ğorridən dər amədən) - guruldamaq

jjjili. jU^i (ğolaman-e xas) - xüsusi ox atan döyüşçülər dəstəsi

(q- Y j rJ’ji üAu" xjI jj

( Y 1 Y , Y • )jj^j jj—£jj »jj »Jj

jj? ^->k S“

(ğolam) - xidmətçi, nökər

(ğəriğ) - qərq olmuş

(tY ?td-)(JJj& jkljJf.JİU jjL>jİ.J

JjjäG jji l^A^İ. jUj jji. 0 JA

(Y “1Ə ,^A)jjjc- Ujjji. jj 5 jj ojS jA a£

jjiiji cAAjSjjj j j jlii
jjjc-

jSjjjj

ja jl

JaI jlji.

(ğəriv bər avərdən) - səslənmək, qışqırmaq, banlamaq

(YAY ,A)jpj

j-a> jjjjj'

^Ujxjji.

jjjc.

-dj^j^ji Jjjl>

jjjji(ğəriv bər avərdən) - dəm vurmaq, danışmaq
(VVY , Y ‘r A) jjjc-

ji jj jjiS)

(ğolam şodən) - qul olmaq

(V Y A ,Y • t jj-j CjaZAc. oJjjiAj j»jj
jjjS cäi-M>

>;>- (ğəriv) - səs. qışqırtı
(1 ♦ • Y Y Y )jjj jäa jA aj! jjj jjA jl

jjJji <jJbA-PaJ I ja

Jjj

jj

(dər ğolami kəmər səxt kərdən) - qul olmaq,

xidmətə bel bağlamaq
( Y Y A J YY)jjjj-j oj jS

jaS (j-ajIcjj

j>Lb

Cuij jVk Jjjjjiji. JaIjj

jjjilc. (ğəltidən) - çabalamaq
(YYl ,YY 1) Jjj JtSLiijjj ojj jiiji.

jj^<jjşAİ-ijjj jl JjjIxj

(ğələt) -səhv
^jii.ljjl jj jji.U aS

jjjjili (ğələt budən) - səhv etmək

Jjj jl jj jc- jj jj' jjJ

(1 At

jqjjjjc (ğərividən) - nərildəmək, guruldamaq
(Y 11” ,Y ay_jljj jiijj Jj^sljj lj jw j

jaS

jj»ljj£j> toJjjjJj

(1 Y Y f-y )e-ü.L> k!t (jjb 1-.I..Uİ jlii.

(ğərivan) - gurlayan
( Y Y j V^jjj jl jjj j jj j^j Jjjjj ji.

(jljjlj c.sj^iJS jljjlc.

(Vt , 1 Y)(jLu (jiüj J jSja£ jJja£

jjj

jii jyj& (ğəriğ şodən) - qərq olmaq, batmaq

jjjjLw

,jj=>ti. jLjü> jjjijl ^Lii.

k_älS^j jjJj£

jjjS

jajjjjc

jjjSUc. (ğələt kərdən) - səhv etmək
(Ə t _ YA) JJjs li Jjj o J jjjS İJc.

(ğəznın) - Qəznin
(1 > V , t Y" Y Jjjjj Jjj jj jüAl jJ-“ j
jUüac- (ğəzban) -mancanaq, sapand

(Y » _W)jjiS jjl j jc. jji <-jjj—>

jjc- j

jJJ jc-j fjj'jA-j jjş-j

jjliLIc. (ğələtkari) - düşmənçilik

(1 Y Y , Y • ) jlŞ jjS JaLi. I j ^jajjLa jji. aS

jlijjj iSjlSUalc- Jl /j*jjj

jjjS (jjisilc. (ğələt kari kərdən) - səhv üzündən məhv etmək

jtl jjj J

• )jtSjjS -kdilj ^jaujLa Jja. aS

() YY

jLa^ i j ojjILaİ

Uc-jl

(ğəmalude-ra şostən) - dədlinin dərdini yox etmək

(i Y Y j )lj »jjll ^i jıl
j jUJaü

jjJaj

jjkn

İJ “JjlG J*1 Jİ (jäGj Lu

(ğələtkari) - yalan

ıjlji^i (ğəmxare) -qəmxar, dərdçəkən, munis

_ V V(O. ujtSJali Jji Ja JİS <aä

c-ajl-a. jlS Jİ jJ (JüJjSi

jjdaji (ğəltidən) - çabalamaq
Y )<_SUaİJ jı JjijJ

(1 AY

jili (ğolğol) - zəng səslənməsinin ifadəsi
jaaİjj

(ğəmze) - qəmzə, naz

—Stil Jaİ jJ ^jtıS <7 ^ijJ

nbİTi

(Y* A A Ş Y ) JJ—I (Jj V-a oJjS JVaSj JJU

üçün işlənən təqlidi söz

jjiljsl oJaİ (ğəmze əndaxtən) - naz eləmək, naz satmaq

dkLq (fe-ğolğol dər amədən) - səslənmək
tjljJ U

(YY Y ,Y • Y)(jG ajS jJ jl Jji J^j?j

(Y YY YVY>a jlail^jjj

Jaİ

I^J

( I 1 A ,Y)<süli <_jlljl jə-j »JjJİ

J J-’S J ji Jja. Aİi

jI>aC aİ
jIjJp

(ğəlivaj) - quzğun, qarğa

^^jiİjjlS öJaA <_Sjtijgj

S_?l ji-- dlıAjS ^JİA

^^iS

(ğəmqosar) - təsginlik verən, dərd bilən, dost
(Y Jjl ^jt—ÜiA JjJj IJ jtSjjli jC-

jK <a.jijA?' J j'ji^

(f Y ,Y Y)jlS-i Jjl CjaajjİjJ —SGaJlıj

jlS_—

(ğəmkeş) - dərdli

qa^-ac-

A-ü- (ğəlle) - taxıl
(VA / . V)U j JJjS JS/jjı İS

Jjj O Jaİ jj öjjS jGS JJJİ Jl

J-1 İJ jVj OJJaaJ

jlil -

‘^‘Ğ- (ğonçe) - qönçə

(ğəm) - qəm

(Y • ? Y) jjjo ^J jJ j J—

jjS ^loƏLa jiljS JjiS

(Y A ,f f)(G£ ^1» Jjş-j-

emək, dərd çəkmək
(ğəm xordən) - qəm y
J jaj ıtg-j jtı t*GI jjjj
(r ö ,Y ) )Jjjaj
Jlə-j Jjj^^ u4^3
del bordən) - ürək gəmini aparmaq, sevindirmə
jjjj Jj fi (ğəm-e u_. _.
( ' V ?Y
Jə jA jl Jİjj jj AaA
Jjj ıj jjaj oj I jajS _-1a

jjjSi (ğonudən) - yatmaq, dincəlmək

jjjji

jjjS

( 1 V Y j Y )t—11 ji j Jaİ jJ j^jIaj jA jlji

(V1! ,Y)Jljj ojııijj j jj

jj£

jüS

e'(tarac-e

(AY"

I jG

t-ı^jıi

azad kərdən) - qəmdən azad etmək
jjjS

jlji

^üSj i j jLXjJjS JjS

oUj^lj! JJjji Cjjli (JljJ

CiAi’ıi ji- (sepas-e ğənimət ğənumət şomordən) -

qənimət üçün şükür etməyi lazım bilmək

jjjj (ze-bənd-e ğəm

(VAY ,Y)jS Jİ jl ^jjjAİ ji Jjjj

ajjli

.İŞ j> jSj

(ğənimət) - qənimət

jj jaİ e>.Aiii

j'J^j

jGj

jlı LiajSjjä oAjü jujji

(1)1 , Y <t)olS—ÖJC. jj .11 J.İS-1 < JlAl'ir-

ğəm gəştən) - qəmə çevrilmək, solmaq

əl

jJİaj

(ğəni kərdən) -varlandırmaq

(YAY , Y Y )^w jı Jaİ j£—aI

jjjlS Cjzö jj jc. əl (əz- ğəm be-rahət kəşidən) - qəmdən azad etmək

jjjS cxijj ji jl aS I jjl^ə.

Jja J3

(ğəni) - varlı

jli Jİ ji jA jl JjS j'jjl^ə-

(öA ,V))jjiS cüjxL-aji ji ‘VjjJa jjjj

<_iIjj

ujii (ğonude) - yatmış

jlji jc. jl (əz- ğəm azad kərdən) - qəmdən azad etmək

(Y - Ş ’V^jlJJh Uljd ^.AjLljj

JJ <jıJjtS Ij Aj in <—11

jilSj

(Yü ,YÖ)Jjaİ

j£ jti ^jljJjı ’j^

(ğəmalude) - dərdli, kədərli, qəmli

qİ£

CjajÜ <İiaiÜ ^jiIa-j

GlajIc (ğənimətkəş) - qənimət daşıyan

Jjjj—jJjI

ji C'iajc- 11 ‘C— j^

-» (fe) - Fars əlifbasının iyirmi üçüncü hərfi

Jjj jiSjS jp jji. jlä3l$o.

jl jS İJ jUİ£ O-ys

(X AY f r)^

jji (ğour) - dərinlik
( I At _Y • Y)jjc. j Jjh As. jäjl (_5 jlc- j$J
ü ji (ğoğa) - vuruş, döyüş

(faxte) - bayquş

jjä Ajjjjä uSli. JjI Aİ Aİlä a£

Y VA
Ja ^jIaİj jl£jjJJJj!ka

ö-iilLS

<ü.l jäl jj (_j jlii. Xäjj

ğ.Jä (fareğ) - azad, rahat

A^ ^AjjiJ

(>İ>T ,YY)jÄ jl^ji-j

1 ^4Ü.l9

( y • y y)t"ı. .ij>jla Ai ajijj jy

, - -Jl< y Y)olj C-uiS (_?£J ^^jj cjlc-y j
)UgäJ ~ iiav - *vv*j

jjjäS

oj jjjä jjj ^si* jjai.

yi j- jlä (fareğ şodən) - xilas olmaq, azad olmaq

»LoJ XİjJ alİ CjjI j j*j

( n A ,Y)äjjj lı jx Jxijl j-jli ?ji
jjJjj

rjujıaj

j-ä

jji ^aäxj yjijüAj

U jc. (ğoğa bər avərdən) - nərildəmək
J- ğjli (fareğdel) - ürəyi rahat, rahat

(YI f y Y )jjajA^ jljji jjj oii
ghIİ

jji (gur) - Qur
( TY
jxäİjjZı

J^ jlA? <-b £ jb jjj yij

jjjxj Jxjj .xi j-ıİAİ

jaaj

jdiS (jili (faş gəştən) - məlum olmaq, yayılmaq

(be-ğour amədən) - dərinləşmək

(AY ,<5Y")UjljLjjj IjAlis jja

(faş) - açıq, aydın, məlum

jy-j

lAjlc. oAaİ

jjxj

jJSj

(y* a • y t)Lybjjx xj

jjii cıiSjii

fı jljj yİÄ as

Jlä (fal) -fal

Jji (ğul) - vəhşi

jüa_ j^j

AjjjS j^j jVy

(ay

jjjS

;jljj Ciu-Jjj Jjö J jy Aj—> j— j
kərdən-e ğul-e şəb) -gecənin

jl- a? Jyi (aın-e bəd saz

olması
(YYV)jjS jl=d yjä

(Yd y t)jl Jla jl j jji. (j jSi.1 u5ljj aS

Jİ JU a jj

Jb_ı Jli (fal bəstən) - fal açmaq

Jji (ğul) - div
(Y Y V I Y)jIä a3aj£ Aili. J5Q jj ' jä
t_j.j Jjc

j^y

y

i yö)(jäjji. ^lijijmj Jlä Cı,..ıjjji

jjj Jli (fal zədən) - fal açmaq

(ı

3 £ jUjXj Jjj'

yy

y r • )Jiij £■ ji Jlä Jjj ji aS

JJ Jj' jİjJjäS jl i_jjA

jjjj

Li ai t—uc- jj <£ I j j, j-

jji.ı <—£jıı

yj j^

aj j jı ı_g jjA.ı

jli jS Jla (fal gereftən) - niyyət ebib fala çıxmaq
(I 1 A

jh uay (ğeybdan) - cirləri bilən

JİJ

jj jjü.i Jli (fal-c əxtər zədən) - ulduz falı açmaq

(t y v y )jj j yA.1 Jla

(ğeyb) - qeyb, sirli aləm
f V Y Y ^Cj>ää a£ XİL olSİ <_ulc. JjjS

JU ş oLa J j Jlä

Jy J?

jjjj ə >

(YY. j\)jjK ajlxj (juS jb çut >>->

(ı

jjj) jlä jS

Jlä j jl$bl jä j.iı£—.." n

jlays.ı Jb (fal-e əxtər gereftən) - ulduz falı açdırmaq

( I Y Y ) Y t )cLıä j£jü.1 Jlä

jji.1 i5j±ı

ı" ay jöl

jjjJL4*İ a£Lş.j£j

yy Jj y JLL (be-fal dər qorixtən) - fal açdırmaq, fala baxdırmaq

( Y Y • y )JH> aJjjS jä

jl jjij

Jl£— äjQ. Ajä äjdJilc-ji.

ü^j£

<Jül>

(be-fal-e mobarək gereftən) - yaxşı fal hesab

• V ?) F<_SjLlü Ij (JÄ-*) (jİ CLıäjS
JUj

JU-u

(Y VA 0 00»? l5jtjj jjä.1 j Ajts Ü aS

(be-fal-e homayun) - xeyirxahlıqla, yaxşı niyyətlə

(YƏF ?Vö)oljj

(fetne-ra xun be-cuş avərdən) - fitnə

yaratmaq, fitnəni coşdurmaq

etmək, yaxşılığa yozmaq

jjjUa

'j

cPjj’

almaq
0F • 0 • 1 ).liu jjljj

(fam) - oxşarlıq bildirən sözdüzəldici şəkilçi

.r

ö->bä (fetadən) -ü-ibä) (oftadən) felinin qısa forması, düşmək
(5 5 0 Y •)Jjä bajä. (Jäj jl <S ^jSbjjx
jbä (fəth) - qələbə, fəth
0 ə j)jıS jjj jlbjs Xj AjjS0b

IJ Ajjä jjjj>.

Jjä Yb (Jäj

(Y Y'ə 0Y) jjjj jbbj^-j <_ub Aj AS
j Jj.

jaİj- jAjSLu

4jj9 J) <_£jb Ij u-SLLa jUoA

<uä 0bjls.jj (bər xastən-e fetne) -fitnə-fəsadın baş qaldırması

(Y • A 0Y) 0-JXjj AjSä
jl5b

^jä

00Jİ ^j jı0bjA İX>

bbljj

Axä jijjjjj^ <5jj (muy be-sər bər bəstən-e fetne) - fitnənin

hazırlaşıb işə başlamasa

üj"* j (rəhnəmun şodən-e fəth) - qələbənin müyəssər

<£jä bljijj Ajjä

(V 1 5 0y )<j JJ Ajji ji olibjU jjjı

olması
0 • jötjjjij jjlja

qjjIäj

xi £uä \j cxx^jjä

(YYV ,X Y

xSIjäs

j jj Ajdjjj ^LäA

4jj$bJ b

J^ Ajİajj

ı5J^ (fetva) - fitva, dini hökm
“bj£ jlx

Cjİä. <■"ı/-'J

. Ij

^jS-liä.ji>

1 jü jSäə (rəftən-e fetva) - qərara alınmaq, fitva verilmək

jxi^ jU»x^ 0ä b (ba- fəth dəmsaz gəştən) - qələbə çalmaq

(5 5

jjX

(fetne) - vurğun

jpjS dıİLa. 'J C?® (fəth-ra coft gəştən) - qələbə ilə cüt olmaq,

qələbə çalmaq
(X • 5 0V)Cjä£ oXujSjij

XıL Oäj jJ b XıS <_£jb ja,

jlblj jjj <bä jl (əz fetne dur daştən) - fitnədən uzaq saxlamaq

?lä

j&i

jjjjjäj

jəjj' -ibjj ı j <2ä (fetne-ra dər bənd avərdən) - fitnənin qarşısını

öLuj c0jjjIS OjjjIj Ajbbjj jx

jjjLaA (Jtsj

jlj5bo jijbjgjj

'ynŞ jb ASjJjb aSüUX

(fetrak) - üzənği
(1 A Y 0 d )abi <_2I jjij jjjLä.

<"xiS jb-o-i ^3 b

jIxL^jj

(FVA 0Yj(_jjjb Ijj-Jjä Jxjajjl i.'Xää
lM

A>ä (fetrət) - zəiflik, süstlük
(1 ə 1 0 . A)jjj ^Ijjjjjl cjÄibi j^S

»bj 00^ (=^J

Jl (_5jjj bjjtä Ijj

XıS A>İ bjj

jü/bi <bs (fetne əngixtən) - fitnə yaratmaq, qarışıqlıq salmaq

(irr ;Yi)jj»j jijjijə jjU«^ijä.

j

jjjäx>

jAy-*

L? JJ^y Jäl Jjü jl JjSj

jljj

jb aXu I j oLj jj-. jji

J004 (fəxravəri) - şöhrət, şərəf

(TVf , I £)<_-jj) jädj
jb X

jblnj aS

(jläi J0 (fəhl-e afaq) - bu dünya

p.j >~5bj

<jjä (fetne) - fitnə, hiylə, kələk

(VA prf-yjjjüü ,aJ Aİ3 b jjJ XıS

j ujJ

(ə Y 010b saü.jä jläi

əjj

JJİJ jlJj Lffjiä C-dj jijJ

<j

(fəhl) - nər, erkək

( 1 y Y 0 Y-) Jjj (J jj j
J?'-'

a£

-Xäİ jj

^>Lä

Ä5J0-1 0 >

j

^jjj

bä (fəda) - fəda, qurban
jbJ— laä (fəda saxiən) - qurban etmək, bağışlamaq

(FY5 ,ə?JİJuj

j^jJİ

p jujäl jSI

(jijjLj I.Ü jaIjä, gü£ jSI

cr^o;1 Ğ'j3 (fəraxəbrui) - səxavət
jijS. lıä (fəda kərdən) - qurban etmək

(YYY 5v)g^ ökı>-

J (fərr) - parıltı, əzəmət, təmtəraq
(rV /?)_}* &jj'j ek^1

->* f'-’’1

IJ

Ö'-’J'

'■“*

(V A ) A )

(JjLäaİzu l-SLu QİJa

j

jl öl_Ju -İJAK

(fəraxi) - genişürəklilik, genişbəsərlik

J’

(TV T , Y Y Y )lj) OİJİ

JLjj£

p.J)

(tAl _AYjIijju xaiji ^A.ljä

(t • <s ,f v)^h>h21y
A (fərr) - sevinc, əzmkarlıq
1
'
. >
•( ji
çHV vr^oAuA^ü'ji"11-5^-’ °

.
.
AJ2 ’^jJ3 cJJ u-^

<_Stjj 4_oA

1Jİ

jä

jä (fəraxi dər amədən) - genişlənmək

jjJ ji

> (fən) - cazibə

<_£*_?*"

*■

Qjy ** '•

çjA'> (fəraxigəh) - geniş düzənlik
(Y • Y , 1 O)r ıl ji. yJxj^j l jA Xal Ijjä

*—ıl

^S.1 jä

Xjj

j'jä (fəraz) - düzəltmə fel əmələ gətirən prefiks

JUJ> (fərapiş) - qarşı, qabaq

uy > (fərapiş daştən) - qarşrya qoymaq
ro

üJ>" üəbjJ1 c1 J* (fəraxəbrui nomudən) - səxavət göstərmək

jxJ jl ji (fəraz amədən) - yaxın gəlmək, yaxınlaşmaq
(ı Ar*

-

ay)o^

ır)JJ-, JjSo jS

jxd jljä

c)> (fərat) - Fərat çayı
(f f / V) j1^ jVj di*

(Y 00

ç)J (fərax) - çox, bol

Cn'

(TöV ,d )t’>
'->*
■P> t'> (fərax kərdən) - çox etmək, çoxaltmaq

nil,.

jl jä

ji jjIaij xd jj,

(fəraz amədən) - sona çatmaq

(Y V r , Y V )<jjı xd

/pəi £l > (fərax şodən) - bol olmaq., çoxalmaq

ji ji X*! 4ü.x,

(fəraz amədən) - piyadə olmaq, atdan düşmək

t •) jViS jj Jjl jl ı j**l jj ^jLo J

jıJ jl ja

ləM 7t)^u

jij

01 dıS jG

jxj

(jj iji ji j9 jjaj jkk

jxd jlji (fəraz amədən) - gəlib çatmaq

> J>

( Y" Y Y , 1 1

Y ) jij

oLA jj xı> ja—ji

jl jä (fəraz. amədən) - aşağı enmək

jxjİ

\ J O^XA -A&

(10V .Yl) jl_ı ı jS jLojji ji Ajxj jä

(TA / • V)t'>

l5 ddu XotS j^j

jl

jl jä Xol j -xjLS jxuşjjl Jl-x

jı jjl jl jä (fəraz avərdən) - gətirmək

£)J (fərax) - iri
xjl jj?4^

pt ,1 0^)1^

£1jä (fərax) - geniş, ucsuz-bucaqsız

(V ə Y

Y Y) jl ji ı jl

J3jj' j' j*

cöijjjj jj

jUjj

j ıc-lS lı ıjj jjj

(fəraz avərdən) - çıxarmaq (qoşun), yürütmək(qoşun)

£l jä cJ^xİƏ ö'3' l-A^

(YV tV)^Uİ £j-d
xıj£
£,;(fə;x kərdən) - g=ni5 aç-na^b-y

(YdV OY^IjaUjix^U^^
C J
(fərax bər kəşrdən) - 8emş açmaq. ge„,5 yayma.

(Yu A Jjj jl jä jSAl jj (_j jl 4S lə. jA 4S

Jl j ıj j)iu jjli^. j ^.hu

jXjjj jl jä (fəraz rəsidən) - gəlib çatmaq

Yr
jxx

. 11) Jl_> ıLiSlı <jjSji 4jLoj

j' jä jSLöL jSLxl xjx-jj

ji jj (fəraz şodən) - üstünə getmək

(Y'V't ?dY)jlj jj5j

eo jj£

jljä Aijj Aijj jj joji. jjj

jj

ü'jl> (fəravan) - çox

Jjj jtjj (fəraz şodən) - yollanmaq, irəliləmək, yaxınlaşmaq
jj jl jxjjji? ojLu

(VVY ,Y

jt->jjc jj-j jlS AP

>?-

(Y'Y ,Y Y (Cj-j£jl u_jjä j'j'

jjijj jAljä (fərahəm budən) - hazır olmaq

(Y tA ,Y YY)jlj jjj^jj j^da j<5^?

j'jb s-yüi-Ajl s^ji j-J

(Y- AY- ,Y >)əjjj ^Aİjä jlji. jlj? i-5j

jSj aS

jlt*j <jjjjl gyA

jjjj

jjj ja!jä (fərahəm şodən) - toplanmaq, bir yerə yığılmaq,

jljä (fəraz) - arxa, dal

j^jl ji (fəraz-e sər) - arxada, dalda
(Y VY ,V Y Y)jjjjj jlji

jS^j^

jUajjc.

cəmləşmək
jij~> j' ajLlı I j jlia. u-tjjz-

(aj Y jjjjj p5jjjj

jjjjS jA (_SJ^ j»l ajVujjä

(YYY ?Y t^jj&Jjj-a j ,^-jjj.l ji

CA'®

jjl Aj

jjj j»Aİ jä

(YTd ,rr‘V)jjjS <>Aİjä j-jjljj <_ıljjj
jjj£

(j^UüUjä (fərasətşenas) - Bolinas
• (jjIjjj j»Jjjj IJ

cjJj

Ij

c.üjjSjA Aj

jjjS çxA)ji (fərahəm kərdən) - əldə etmək, tədarük etmək

(fərasətşenas) - psixoloq

(fərraş) - nökər
(I İY- } I A) J-LsIj

jjlaäl jji. jİjjj o®2

fAlji (fərahəm) - hazır

jljä (fəraz) - təpə, yoxuş

(Y « I

Ci..j£j

OJİ^

(Jlll lUlYoJİ jä

AS

joS (aX_^0 jjjjj j? jjj

jä (fərahəm kərdən) - yazmaq

(0 Ə , Y ) (j^ jAI jä jjjj

jSj jl

AjLo

jyJİ Jİ Jj

(fərbeh) -kök
oj

-üiä j j jj1 -ljjj

jL

jjljäj j' jij jj j*.

jjj Ajjä (fərbeh şodən) - kökəlmək

o&ljS (fərağət) - boş vaxta malik

jəj? Oc.1jä (fərağət budən) - boş olmaq, boş vaxta malik olmaq

(Y Y I j • (jjj

* j dj Ajj Cjc.1 jijS j_yij

(Y ö • ; Y A)lj tAS ji .viı-ij jjjjjjjj

(Y Y"A ? Y')ltmj Cjc.1 jä U ıjj*" Jjlai

j jj ji Ajjsj

jb jljj jjja j*jaU* jjljS

jjlj jijjijj (fəramuş dadan) - unutmaq
(Y Y 6 ,Y Y Y (oJ jjjj jä jj eo-Ajäl j3
öA JJJ-* IJ

JCj

->Aj£

(Y”A*i , Y Y Y)Jj& (jjj-alji (_jİ/Aj cjäjij _>£•

-1(J<£J-2 4^2k

jjl jjjl ^üj«

jljc. Jİ jji. ı_ji jl

Cjjjjä JJJ JjS

Aİjjj£

(^Uj Ijj

(jjj jjjjjj

jjj

^ooiİj

j* (fərcam) - son
j ja j ^yjlj jjjjjijj

jlS 2-i.jä aS jjl jj^

Cjä(fərrox) - xoşbəxt, şad, uğurlu
( r Y , Y A(əiL jjoj jjj

jajS jijji jä (fəramuş kərdən) - unutmaq

aS

jjjji (fərtutsal) - dünya görmüş, təcrübəli

(ı Y , Y Y” j

j3 (j’ilıı

Ajjä

<. ıl.Ys Jjlj jjjjjş.

(Y • Y* _Y Y V((jtij <_Ş>jljj Ij jC. ji CjäjS

cA>djä (fəramuş) - unutma, unudulma

^jjSj

j jj

(fərtut) - əldən düşmüş, qoca
( f V “I , Y) jlJə-

I jjjjljä jjj CıiS jjj

j»jj Aj jj jS (jijJji

( I Y V ƏY (<jjj Aji

ı_^jjjA j jj jxja ^Jjija j

jjaljä (fəramorz) - xüs. ad, Fəramorz
(Y S “Y , Y Y > )l jjjd' j£-j?j ı_b j5jj> aS

Aj

(fərbeh) - iri, yağlı və ətli

jLih ocl ji (fərağət daştən) - boş vaxta malik olmaq

(£“1 ,“1 «)jU jjjjI jä ı~~ı_ıl

jl oJjJ jji. jjAİ (jljjjA

(VƏ Y ’YYjjjl aJjJ jji. Ajjä jjAİ jS

jtjjj

jajl—ıj

jä jj?-

<-*qJ

ji jjjl (əxtər-e fərrox) - xoşbəxtlik ulduzu, tale ulduzu

jl Aj

aS

£jä (fərrox) - yaşıl, şən, abad
( Y Ə1

(fərroxvəzir) - ağılh vəzir (Çin xaqanının vəziri)

jj

V ‘r (CdJ-İAb jAj jLs£j

jx»)j£

4Jb' £(fərroxavaze) - xoş səsli, xoş əks-sədalı

(fərroxı) - xoşbəxtlik, uğurluluq

(fərroxavaze kərdən) - xoşavaz etmək, xoşxəbər

J->>4j'j'

(’-A/l)^^ AjSLİAbj^

etmək

(fərroxı yaftən) _ xoşbəxt oIma^ xoşbəxthk tapmaq
Yf)jjS ajUjAj IJ j$s d^Aa.

(n

1 ^(jzjSoı aJaLuäLj

jj ji

?JJ aLİ a£jJJS Jj

AjSo

İJ^ ('ərda) - sabalı, gələcək

LzP3j'^jä

J'J2

( ' V ' ri ' V')dJj’A jij İAjäj

üy> CJ1 (fərroxain) - xoşain
0

’<*(fərda)-sabahı gün. sabab
'4-

'5")c5»!-c- j' <?-

I

'

ui

(fərroxpəy) - sevinc-şadlıq gətirən, xoşqədəm
(Y 1 A

1y

jİAj-ı (j j jlə

Jj*

( Y ƏƏ _ ‘l

(fərxardis) - Fərxar (şəhəri) kimi
(YAY

L^J^İAj^jSjJjl

aS

■"' ■ ■’j'

aA jzu

j3

‘1

1

ı

A

-

J jj? o1;"

d-d’J.A ((erdous) -LxdıÇı
(_ju> jl

Ç

<TYV •"' • M'-

) O-'J-jä

(fərroxsərir) - uğurlu taxt sahibi
-ət, ıiiüdrit(i
a

y

• ?y r^j^ ja;

jş-jjjş.

<ddj

JİJ"1

Y" T

jjj £> (fərroxnəbərd) - uğurla vuruşan, İskəndər
(YY •

‘r yyji

‘

jl jjäjjä b aS öİjxä.

£ jä

i • I.•'/ane)

1 * • (jlSAİAjä jjji dıdİA

aJ jj*-*

(jnjS

a£_i

(ÖY ,Y 1 )aG aJİAjä jljl (J2>3 jljj

jlSAuL

aj£

^»a

jiJljj

aL oAİj

Ij aLİ jdx

(1 AV

■' ’

;r1u

‘

j*

Aj-

j’.

jä

b jj oij

’ ,-jj

.; Y a Y - r ' )

I

‘- '

Y AYq jjjj 15 . ”ı. .jjÇ > otkjlxi;

A jj AjI j jj (jidL

,

*u,j jä

jjl-jA

j^.

gıi!) Bəlınas, İskəndərin vəziri
JVJİ—“ dj—jj AİftaJI jl

“-‘'JəS < hr/ane) - Lhlınas
Ajj^U^jj

<IJjÄ (lərZ;ınexuv} .. a!jrn təb|-ətlj

(şah-e fərroxnejad) - Dara

l_ü £jä (fərroxniya) - xoşbəxtnəsilli

, .

jL->. ).',ä

ağ;!!ı. bilikli

(r-V-^ ,<>^)lj<ljj3

Aljs £jä (fərroxnejad) - şərəfli nəslə malik

ji

A >»? ı ä

A

J A j-dL (bəlinas-c fərzane) ■ a

jAj? aAis,js (fərxonde budən) - parlamaq, şərəfə çatmaq

a'

-

-ij>3 ə>«A(də.stur-e fə.zjıne) - ağdh vəzlr, Bəlinas

a£

aAüjä (fərxonde) - müdrük, ağıllı
(YYY"

A->

('

^Aü-jä (fərxondegi) - şadllıq, uğurluluq
(YYY J • Y )<jİj^aİA jäj jj

'■ » 'ı

Aİ jj

_Yi>^J^

çy jä

aLİ jİAj

jAjS_~.

AjIJjS

AÄÄj -jida 41Ajä

Xl-,>e (lərzənd) - evlad
(V.

>Y

j-j

di3b AİaAjd IJ Ajd Ajjjäj*.

ajjjä <>' j> (fərzane fərzənd) - ağıllı evlad, İskəndər
(V • , M )^->>ji

ajd«.jä (ferestade) - peyğəmbər

Jiloj—: Xİ Jjj j3 Aİljjjj

JİSJjjjj j-o—*. paJİ-j—jji

( f f* , f ) jl jJ—3 ı.ltx>A ea Uİİ.mij

j> jIU j!jji <4u_>İa (honərpişe fərzənd-e ostad-e u) -

ojUxjä (ferestade) - elçi (Bəlinas)

onun (İskəndərin) ustadının fərasətli evladı, Ərəstun

(Ytr , 1 A)jjl—ıj (jjjj ojü_ıji JjjJ

jjljS. jjS

jj

4_gj jjjş. ojVüuji

sjli^jä (ferestade) - elçi

(Y* j . j Y r)jiy

jj Yq

k*!*?

ə-'

(ferestade-ye xas(s) -e pərvərdeqar) - allahın

jjj'; _--jJ (fərəs randən) - at çapmaq
(1 <j _*1 )jjL £ Ji. V—U> Jj Ojjlj j_JJjj

(r r

xüsusi elçisi. Məhəmməd peyğəmbər(s. )

Jjjjtş. pjJİS. ji

jjjj

jj’d^ji (ferestade) elçi (Xaqan)
(fY Y

> (fərəs taxtən) - at çapmaq

jixü

fY

<5 y--

y>

J? jk

üj^

4—uij 3

1 J Y PjUISjj »jS < j ji-j Ajj^J

(TTd

lJ

Ajl j ojlj l^k. jijjJ

t V < A j iCJ.——S-.jJ

j’u j—Ç— p (jtii>

dj—.ji, I _p—— -J’.£ jl j

-J-J3

( Y 0 & A ) jl j ajVl—j jj jÇj jjj jij

j*j

jj jjiSjl l; cj.j3 (fərəs-ra əfkəndən-e rox) - topun atı

j'

vurması(şahnıatda)

peyğəmbərlərin vəhini göndərən

(1* A ? V ' ) jj j CJİ 9 lj jjj ,j- ji oJjStj

j jd

Jİ&Jİ j j I j—jj

Ol— x>

CJJjİC-JJ- 'J ^~jkjJ J^J

j j3

du-ıkj

(JİJjLm:j ^yJÇ— -J->J-

ji (ferestadəni) - göndərilməli (adam, şey)
(Y f 1 .1 YjajjJ J' JJJ~3 U Jİ-İ—>j3

jl jut— ji j jLa ji Jjjl JA

cftAÜfijİ

ı A )jjl— j

(ferestənde) -

(V" r V j Y r

jjl jA jj jj *Calj jjj> öjLj—ıjs

jj ojjj—j jj j j jj

elçi göndərən (Xaqan)

4jlS<jjj 4—İ jjS

J Jj_J ji-A. jj> po jjj—>jj

<£

i-£-j*j‘j3 (fersəng) - fərsəng, uzunluq vahidi

(ferestadegi kərdən) - elçilik etmək

( Y <3 V j Y • )jj.,.;jj JjAjj JjS

(r*r r

ajj^ji

^Jllu.ji (ferestadegi) - elçilik
jjjS ^jIj«jä

( Y* Y" Y _Y j jl ja—»jj

' j üğ 0-“ jj » JiS-iL ,j*ji

jjllu.jä (ferestadən) - göndərmək
( 'l .V j A)dl—ıJj Jjl jj> jj lj jll— ji

cr3-5 ^Jj^Xferestənde-ye vəhi-ye peyğənıbəran) - allah,

öJiüjjjä (ferestənde) - elçi göndərən (İskəndər)

ji (fərəs əfkəndən) - məğlub etmək

, 'i r ^ )'j <ju J#j »jLu j* f j

jlS djjuıl jl jj jj j—j ^*j j?

ajjSx-ji (ferestənde) - elçi

<j-jä (fərəs) - şahmat atı

(ö

çjS ıp

jij sjG-jjİ (ferestadevar) - elçi kimi, elçi şəklində

sevinmək

jjiSji

ıjtş. dı—ukj. dıiS I j oj'u—ıji

oJLLujä (ferestade) - göndərilmiş, yollanmış

jüjä. (_>»> ( fərəs-e xoştərək randən) - sevinc atı çapmaq.

jjji j

gşim o) j coj'ü—jjj jj ja.

( *i 'l V j ü)jj£ AjLajljS ji Jjj. Ijljj

o-> (fərəs) - at

JJJ jj* j'j' ' J usA^J3

)0V

Y 'ı

J^J IJ jJJ* J

—Jj

*dj*. jo jl

jjA jij jXj—; jjj

jj>-jä(fərcudən) - yeyilmək, sürtünmək
( I “i r , Y Y }jjtj Jj—ı jj I jjLİS <—jul jla

^jjj3 (fərş) - fərş, döşəmə

J*1 .j'lxjl jAj jjb jlgjjjo

j J Aj »jlj djəji Aj

(f • V 5<YY)jjj

JİJ^-J J*-“J I^P (J»j3 A»A

j^S uAj» (fərş kəşidən) - örtmək, döşəmək
ä* ^-LıJu u jj OjİLı Jlj j^j

(Y • Y V?)fl>jjjxal J (jjjj AÄuij Jj

hudi**! (jİjİ Ajllı A>aA

jjwj jüji _p jjsau. (jijä (fərş-e seyfiır dər neveştən-e zəmin) -

səhərin açılması, yerin seyfur (üstü ağ xallı qara xəz- ulduzlu

j*» °Jjj' Ji

ciijj ji jja. jjijj jiji jjj

(f V Y V? Yjj$ı^ jüS JjS jja. dİS

jg-ajll (ji JjS Cıİ^a AÜjä

Jjjxo 0JJ

Ai'

dİJ ojL-u jiji 'jü'jt

J®

(Y’Y’Y ?Y S Y") pıjljl ^aJİ

PÄjtl İAljl jlia. AaIJ-X

AÜjİ

jja. jjijıjl

flİ Aiyi əVjJ Jjl

j“ jj* (fərğ-e sər) - başın ortası

(Yd» 5Yd)jjl AilJjj aSLL jü> AÜjİ

i_s^yüj dxıjjjj (_s\j jji

jjijj

ı—ıljai jja. Ap (jjj aüji

Ajji (forze) - mənsəb, çayın ağzı, çayın başlanğıcı
jjjü j Laiİ jl jj-uİl

Ap jjjäl Jo (_,jl> AJajä jijı

j'9j4-“‘

^.ı jL«ji a£ uS jjj?

jijS jjji (fərman kərdən) - əməl etmək, yerinə yetirmək,

j*iS jUjİ Af» (JÄİJİ Aj, jäjSj

(1 Ad j dY)(P£ jLaJüjı 11 jj£ »jlaı

jjji (fərman be-cay avərdən) - fərmanı yerinə

yetirmək
l$'j jjji® #hi ^Aıtajä 4-?-

(1TT ,AY')(jlaı jl ö-iijjä jL»ji aS

jjjS jU. jjjiı (be-fərman saz kərdən) - fərmana əməl etmək

j AÜji jjja.

jjS

jLj jl jjjix jAjÇ„..ı

ji-j jıS ((j—S)jUjiı (be-fərman-e(kəsi) kəmər bəstən) - fərmanına

)£• jiı j-yiLo—J cJajjIj (jÄ?^ j

tabe olmaq, fərmanına boyun əymək

jijl £ji (fər’xar) - adam
ı—Sj jl jlj <J—j(lj

(V Y , f r)jl jbjiıja, j»£ ^ıiu

Jİ jUjjj

Ij jl JM. (>1113

jpjis j-> jUji jl (əz fərman sər kəşidən) - fərmana əməl etməmək,

‘Aiüjä (fərğane) -Fərqanə
/Y)ij ajijj jijhjj-j^

jllj^j jl Xai jjıa. jUjä J*^

Y)jlujll ji ıJilı Ij jüjji a£

(Y ‘f’ Y ,1 VYəjjS jlı

£jä (fər’) - qol-budaq, ətraf

(1 Y ,V)uSH j'j'jl £ Jİ O-äİ Jj

jı jji ja.

jjb jjjj (fərman dadən) - fərman vermək

j-jj'

Aüjä (fereştevəş) - mələksifət
( Y1Y , ‘r rjt-jljlj j'j (Jlpl

Ju*5 jjljA

tabe olmaq

(jii» Aüjä (fereşteməneş) - mələk düşüncəli

(rra

AİiSjl jjÄjJJjl jluijjc.

Jji (fərğ) - baş

(Y 1 S

(ji£ Alijä (fereştekoş) - mələk öldürən

(i Y

Jjä (fərğ) - tağ, ib

(d Y j A) jl£_> jjl Ail jİlı j» (itijl AS

(Y f I ,1 VjCjiSjlıjlj j>A j-toi jjl

(Y"5Y j

<-£ia. jjj^ Jj? j' jS dL»A

jjjj (fərman) -fərman, hökm

J^ °J jjP

Aüji (fereştepər) - mələkqanadlı

qİj

(Y asj ?yJ^j cfjjS jji 'j »jjjji

(frr jdr)jjıis jjjJLj-^j-j'j»

<li>jä (fereşte) - mələk

jj

jj£ öj* (fərğ kərdən) fərqləndirmək

( Y » Y , Y V A^tl

Cıi-o Alijj (fereştesefət) - mələk kimi

(AY- 'QjjjiA aj JJP

?\jj (jjjAi AS (^Jä C

(Y Y Y ,Y d)AiiS j&jİj j" 'J üJäj J-1

gecə) döşəməni keçməsi
(f 1Y jjdilaj £jj L

Jjä (fərğ) - fərq

Ij Ailc-jİj <_Aa~u*a »tu“

fərmandan baş qaçırmaq

(YH M)jjJSjjjjO^ jl ^lj

(Y Ş • jY’Y’)jjjjöL»ji jViASj JaSjj

j»^ dMj*j' (əz-fərman qozəştən) - fərmana əməl etməmək

0y♦ 0

jjjJUjä (fərmanpəziri) - itaətkarlıq

j' j^j*j jMj

j1 □'-“j* olj jxj

(Y*yA 0 • ^)<_£jjjLajİ AäISIjä

jjslj jjj£ jUji jl (əz-fərman gərdən taftən) - fərmandan boyun

(I Y*y ?AY)ıjj^i Jİ-ojİ ojjj jlSjldxuji

(V. f ,<5?)jl jU>jij jjjS jäjUü

jl JjIəSju jJ (jijä. jl

j$j

jjjJj jLa.

öoJİj jISjVuajİ

jlAJjLoji aS

(Y fy ,yy)ji>UjL jjU^ ıjji^>

jaäLajİ

(Yry 0A)jl^Sİ jlS jljjl jt-°ji?
Jİ5L1I jji jl-ajİj »jj^j

(T > d 0 Y )jlJşAj Jİ

Jİ jJ (JJ^

Jİ JAJİ-ojij

c5jA-»j*

(Jüj&^üJ ı_s jjjü jjjaj jş^

jiuü

lA’jS

göstərmək

jjüL»ji

jüJjLj

IjjjLoji aS

jl jSjlxjä j jLa ji jjj jUa.

Ck.jjj aS

jT-vIj

ji kk. t' j

ji>

(fərəmoş) - u-0^* j* (fəramuş) sözünün qssa forması, unutma

(r yy- 0 ry )t_çLş_> jji

oj j4>0

jtg ix.,ı

'Y>jjä (lerence) - xüs. ad, Ference
qİj^-j

lS JAjİ-4J*A

Jİ-^-k-‘-aj

jaS

oljji (əz-rah-e fərmanbəri) - itaətkarlıqla, sədaqətlə

(TY Ş 0 Yj^g jx. j'i.4 jj I j jIa^ja JiS

(ü f 'ı 0 <5)jjjj jLoji ooJjj U Oxujl İJä.

(y y ı 0 y v )0_xj jjt4aaa) ojjaj 1a jk
jj*

j?3 (foru bordən) - udmaq
(y y t

jjj£> J

cXjjjjl Jkjij

y yr)ij oLa iajji

cPj? jj*

jja.

jjj jjj

(Y VA ,y *)jj oJJJİJJ JAİ oJjj JJİ

(“11 0 • Ş) Jij Jk. jjtJ^aJ Jİ jl JjSİj^

(jA-^

ü1 J^ ü'

jki£ jjj^k> (fərmanpəzir gəştən) - tabe olmaq, fərmana

jj*

ıj »ı j jijjxi jə jjS

j^ja~£!

J>“ C»JJ^ L? j?

(foru bəstən) - bağlamaq

(y y ı 0 y yjJk. t.i..d ^ji jaäLa JLai a£
jj*

aj*a

(foru bordən) - tökmək, salmaq

jjjjjİüUjä (fərmanpəzir şodən) - əmrə tabe olmaq
ja-UjIaJ*

0jj <jjji (_s jij^ <>y ı

(foru) - düzəltmə feil əmələ gətirən prefiks

t_$jjjLaji olj jl a£ Jj jIjj

jjjJUji (fərmanpəzir) - itaətkar, tabe

əməl etmək

jl^x

»Jj-j2 (fərmude) - deyilmiş, tapşırılmış

(be-fərmanbəri kəmər bəstən) - itaətkarlıq

(TA • ,V 'l )(_jjSlx cAÄk JjjJjl

^jäujL

(Y y y 0 • )cr*-^“j* y j'-0j*j 'j <.5-“^

jjjLa jijj —£Üaj JjAij^

jaS (_s jıiujjj

\H>4t>

(y y 0 •)jjk.ıjjj ojj* jj jt£ j

(fərmanbəri) - tabelilik

(T • X 01

j'j£ jj'jä j-*

JJja»j3 (fərmudən) - buyurmaq, əmr etmək

JLİ$ /ujj (fərmanbər gəştən) - tabe olmaq, tabelikdə olmaq

(Yfr /1)^1juU> JkiSjjG <_>jc

AS

jl j<.?..oja (fərmanqozar) - buyruq sahibi, hö? m verən

(fərmanbər) - fərmana tabe

(V y 0 A)jjja-J ^JjLj

(jtx fXI

Ij>IajS (fərmanrəva) - hakim, əmr edən, fərman verən

jl-Ajä (fərman) -göstəriş

(TY V 0 A)jl5Ljljjjj JjI A_xjl jj$J

Vı.L«

(jAJil-Ajä (fərmandəhi) - şahlıq, hökmranlıq

jlajä eoJüj (bənde-ye fərman şodən) -fərmanın qulu olmaq

0 Y*y _>AY)jjjj jLajä

J6A <5jAİpi-“>A

cS

okUjä (fərmandeh) - şah

qaçırmaq

jjJ

jtİJjljä. jSl

,

(foru bəstən) - qurmaq, düzəltmək

j •, jt

jljS.

jjtxjj ,\ın>j

üp**-- jj*

jxjAjj jjä (foru pəjmoridən) - məyus etmək, soyutmaq

(d ‘T ,VA)jajjxİI Cxjjä. (Jtc. uj-uijjä

jLİ jjSLil (jijl Xjajj jji

(Y H pd)»U-A jIaUj

jj*

Cp*^ jj* (foru qoftən) - demək

oJj-Jxİ

□HU jjä (foru mandən) - heyrətlənmək

(Y ?V \ » ^)»L2 jj xlüy> 1 j uääa uSj a£

jjä (foru xandən) - oxumaq
Vj j*aj 4-Aİj 4jljäjj*

(t Ğ 1 ,V Y)(jä^j-1 cP—ÖJ=- °4j*>' J?

(Tdf ,v^)s^

çj>

j' lPö’

j=* JJ*

(Y AV /f^jjjjjxı üljJjl jüS Jjl. jjä

O’J^ ^’j^ JJ*

(Y

(j^j jj*
(‘> V t

J JJ*

J'

jj*

jjSjj jj*

>

uä’ J*“ ü=^H

CXiS JİjS

(IA Y ;t • I )ƏJ^P 41’ J-* J-- ' J

(jüjSjljjjlƏja XLa Jj9

^ij JJ*

LpJa

jj*

111 “A ^5>

(t • f (Y *td))j £AA XaJ (jS (_psl (jjjj

jb OSu j jjS I jiüS ubk j->

(j^

jj*

(YVY ,rH)jLSjAjl ^AjS<üuj jjä

ÜP^

jj*

JJ JJ

JJ*

Cxaaa UXaA jj* (j<ajl jlS Ijä.

(foru heştən) - asmaq

(1V P 1 ) )JAJ-1 U-İjjajl AJuaA jjj (JjLoä

jüjj jj* (foru rixtən) - qırmaq, öldürmək
(fYA/rf^jLJ jLl-jj JlOİJjjjä

J^

üp*^ jj*

(foru heştən) - açıb tökmək

(Y • A p A)jjİAjJ [j^-j J U-Jjkjb (j^J

jxi jj* (foru şodən) - batmaq
xi jjä cü_p

iJ (İJJ <İ

(foru heştən) - başlı başına buraqmaq, maraqlanmamaq

(Y f d 5 f d)Cjj.A> jL IJ JJJJJ (jl Jj£j

jUS jxl xl£ <^U*3jA j

Əjaj (J jl jXul Jjxa jj9

(foru heştən) - vurmaq

jüjj jj* (foru rixtən)) - qalanmaq, qoyulmaq

() Y V p f )^jjx> jaJü (jlfcuIjAuj

('~l>n'>l.3ja> 4, Jng m>

ü*j* jj* (foru mordən) - ölmək, yox olmaq

(foru rixtən) - tökülmək

() AV p Y’t'JjUı^.J £jJjj Cxxjä jiS

jjj

(tT jA)jü»L»l X_aJj JJe. <_Sj (jljj

jj^j^Jj J?'

jjlJJJ*-

jXL> jji (foru mandən) - mat qalmaq

(JJ* JiJ;>

(foru rixtən) - səpmək., dağıtmaq

(IVd pV)(jbjxbS jLc ja J jSs^

Y ,Y* 'i )<jlj>lc. j XJjj oXLa

(YV
U-J1?^-

fJJJ XaijJjkjJ jLäİA j

jjxu jjä (foru mandən) -uzaqlaşmaq

(foru rixtən) - yağdırmaq, tökmək

('1 ► ‘r ,£)jj=* (.sUj-i
jüjj jj*

jjj

(foru rixtən) - kəsib salmaq

• )jİqİjIj JJJ

jüjj jj*

cüätj lsjj

j'jJ Ij 'Ui XL> jjä

jxu jji (foru mandən) - aciz qalmaq

j=*

(foru didən) - görmək

(Y. r si vr)cdi> <uşj£j ciuo.jj jjj jj*

sI^xaJ

jxu jja (foru mandən) - qalmaq

jiJji jj* (foru xastən) - istəmək, arzulamaq

jj*

əjS jljj

(foru xoftən) - yatmaq

(V t 'P 5AY)XaƏ JpL-a
jaİİjä.

jajaä. ^ISjıİi. pAiuıj

b U-ujj> jjS

• ,Y Y • )(_>İj£-J Ajji

(J“JJ j;l jİaojİİA (_jljja»j

ĞP-S jj* (foru koştən) - söndürmək

jxp-ä. jja (foru xosbidən) - yatmaq
Q

(foru şostən) - yumaq, təmizləmək

' jj

jj*

(J^AAJİ

(forubəste) - bağlı, qandalaqlı (Çin xaqanı)

j..tJ^

4 L,rtA JJ*

(Vf

,X V »)jI5JLjj lj Aluüjji jji jjj£
j>

(X 1 Y f • ) JjjJ I jiiİJaijJ JİJ

_)b jlyäj U A_i Jjajiü

j

Jjjj Jaİ <S u ula. Jj.aä i

LPjj* Ajj* (forud avərdən) - düşürmək, endirmək

(forubəste) - qapalı

I j sla JmSjj Jjaj jxäj

(jüij 41m>j jjä (forubəste daştən) - qapamaq

(X I İ” , i • Y”)l J »t« JLauiİ jl Jji JjjS

(Y ÖX

üAuJ ■bj® (forud avəridən) - düşürmək, endirmək

Ijj

V)ljA Jjlj Atm) jjä jbİjl JJ

Aluü jjä

jIajs JjjJJ uSb jj

(XVT ,X"T • )jj3jj^aM1 jl JJjji Jjjj

(çeşm forubəste) - gözü qapalı

(1 AV , 1 Y d)ı_Släj jjä Jjjl jjäj? ^J^ jJ?

<L»j jjä

(-Slijljä Jj ji

(1 f d ?X *i) jj£ cSjjkj

j>_JJ*j'

ı>

W

jjAİjl Jjjj JaIS »j*j (jajj

?)Jjajjj jLauiI jlüäjl Jjjä

(forurixte) - tökülmüş

JJHJ*

(XV ;d)CjuuıjJ (jİİMAjJ A-JaljS A—Jaljä

<ajjä (foruce) - cücə

(I tö j I “i)Jj£ uSjİJ Cu-J J&aJJA?

JjS<5Ji-1 jJaäj

(X. r ,ı vx)j^j

OäJİ oJjJ t-İJ^a Jja. jJ jlJjjä

C&jJ (foruxtən) - üAkjjä' (əfruxtən) feilinin qısa forması, işıqlanmaq
( Y H V ,X ^)fjj t~~,“üa jl (JJC-I ja.uii j£>»

jjjä jjjg j oij Jg

c5 jjj ^J csA“L£ i-» j

J*jjjä (foruzan) - parlaq, parlayan

Ji^jjä(dorr foruxtən) - söz demək
JjJ?

t~u.ua jUjl <_&jjj “Gäjjjjİ

Jj> (foruz) - Jj>ı (əfruz) -sözünün qısa forması, parlaq

(^jÜc.

ü^jjä (foruxtən) - demək

(V) 5 Y f )Oäjjä JjLİjjJ

jjGiji jjjä (forud uftadən) -düşmək, enmək
(AX

jjjj J* (fərr-o-borz) - boy-buxun

(xvr /rv^ı&a^ıjj» j* jji jj jijjjä

(r ı r

j»Ü ®JJJ (J-İ Jjjjä JÄjS-J

jjjj

(xvf ,xr)»^-.jj > jjjjjS(jiji

XA

_ äj^i LS_»j

v* <£

jiJ

*-ijJ AP j>

ojjjjjä (foruzənde budən) - parlamaq
d)ğlja Jja t—luJ J-İL oJjJjjS

£b ^üSjJ a£ (_yJja jJjaujj ja

j-Lj jjjj <!£ Jja £ _>“* ci-^

öU (»jj
jjJ

<^jji (foruxofte) - yatmış, ölmüş
jjS 4jäj (jİA j Jİ Jİ.\>j

Ajiäjjä Laji jj.aäjSja

əjjä (forud amədən) - gəlib dayanmaq

(X • d ,Y"f )jjJ oLij&jiijl
jjaİ

J' -1*' JJJ® jJi£—<

JJ?

ajäjj

əjjä (forud amədən) - deyilmək

jjJ

J j—'Jl

JLaJjä

Jja jjflauJ

Jjjjjjä (foruzənde şodən) - işıqlanmaq

( X f V , 1 Y)£ I ja Jja <2 (U-İa Xİ ojjjjji

£• b JaAA> jljüuijjjjA JİJJ

jJijjjs (foruzənde şodən) - alovlanmaq, yanmaq

( Y ff ,Vt)^jAj (jİjija-oA jj »jjjjjj

jx.i əjjä (forud amədən) - enmək, düşmək

jjaİ

ıa_ı

jjJ

Jjjä (forud) - düzəltmə fel əmələ gətirən prefıks

(Y AY" , Y Y •) jjj Jjj Jİ jJbj J-0' jJ

o^Jj^ä

jxi Jjjjjji (foruzənde şodən) - parlamaq

Jjäjjä (foruxtən) -açılmaq, çiçəklənmək

)jjS

<Jİ2ijj»Jjjjjä

°'-i

f-bjjjä (foruzənde) - yanar, yanan

ji^jjs (j2i (atəş foruxtən) - işıq yandırmaq, işıqlandırmaq

(V I X

4_A

JİaS Jj£ . uaj Ij

(*JJ ®i—‘JJ JaİjJ Jja »jj

jjjS jJjjjji (foruzənde kərdən) - sevindirmək

(n 1 S A)& ’->?

<,aijjj®

j5

£|J (*j^ j'j'

“-^Jjjä

jjj£ oJjjjjä (foruzənde gəştən) - yanmaq, parlamaq

(YYY ? A)£ I ja JJjS oJjjj Jä jİ*'jS

IJ

Jİ jl JjS jLİ »Jjjjjä

jj »^jjjä (foruzənderu) -gözəl, parlaq üzlü

(? r r. )^ıjaüjj j^.

Jbji (fəryad) - səs

^bj (_yjjjjc. Jaİ jX^

jjji

('T I V ^Vt^uS-jj cfjjjlj jjJAA j*-0 J**“j

oiLijjä (foruşənde) - satan
(YAA

Jbj* (fəryad) - kömək, aman
(j&MLAj Jjjib a£

1^ u£Lı

in >

Y )cXjjSj3I ı_ujä jljl jä ?£■ jjä

(Vf Y

jsb ^lja jl £jjä (foruğ əz-çeraği dadən) - çıraq yandırmaq,

işıqlandırmaq
I j Aülä jjl »J (_yC.I jajl ğ- jjä

AuUjjä (forumaye) - quru
(““J?* AJ-»jj® Ch'

^-JjjİJ

JİJjjj

(jlS-jLojjä

a£

j^JajJu

<£Jjäj Cjjj~a ^JS IjJjjj

jjj jbjä jja“»J »x,Yıl^a

jjJ^ (jjjjLjjs (fəryadrəs gəştən) - kömək etmək

(fərib) - yalan

jjlj <_ujä (fərib dadən) - aldatmaq
(Y bA j V ♦ )l_rAJ ^JJjä jlajjJj Jjijj

(Vf V j > V)(jjjjl «ojä jljl jjäjSLİ

jjjj <-ujä (fərib didən) - aldanmaq

(_jjjäj jl j Osb jjä (jlaläja

(Yft )YAV)L5İAäjl £jSj JjJu5l!ä jl SJJji

(Y • ) ? ) TA)^lj>j JjjLoaj <_SjA jäJ jjJjjj

(“'-“'J £ J-“*“J <-J' jj (»äjJ b>^

cS'jJ '-^-İA

I jjt^a.

jjlj jU> l j JLia jä (fərhəng-ra saz dadən) - ağlını işə salmaq
(V “r t ,Y Y ö)jb jbji aJjJi>jj (_yjlja

jlj jlu> I j uSJa ji ojääjjj

ay)a!jjIjä jj j

'

<1“' j' J?

jj?

jj^jS (fəriborz) -Fəriborz
(I VO , Y t) jj^ cSjj^J Jj? u^j?- jJ

jj?jj*j'45

jjüjs

t/^yjä (fəribəndegi) - füsunkarlıq
j J <>jjj>

Jljjä (fəryad) - nalə, fəryad
(ı v • ,£f )i j jbjj (jla ji jS Cuiäs

uSl> jb äİjjJi jl jj^. jJiSLj

(fərib) - fitnə, gözəl
(rAV

(fərhəng) - bilik, ədəb, ağıl
(Y<5 ,Y V jjljS jj2S ı—älä 15 u_İİ3jl Xİ

jjjj jjJjljjb üsjl£ jljj

Ij sJjAlij

(jJjjl 0»jä (fərre-ye izədi) - ilahi nur, ilahi işıq, İskəndər

‘^jÄjä (fərhəng) - Fərhəng

lXSäjS

JŞ-

(TA ,V Yy-ı.,A>il (_jjjs jljl js (»0jjä

»jä (fərre) - nur, işıq
Ö)(^Jjjl c»jä jjl jİJjJj

olj <~j*<n jl^jJ 1J

u-j AjJ (fəryadrəs) - köməyə çatan

(VY • ,ÖT)(jjj Jbjä

AjUjjİ (forumaye) - alçaq

1~b.1l ji jL»jS r,K jljäjbjsu

sljÄJbjä (fəryadxah) - kömək istəyən

(At ?A Y )(j»i3 (jjlJjlSjMijl jLİS

(VdA 5V £)<»jj (_?ja (_yj^Jjl cLuujj (_y»lj£

(Y ö f

• )>-ı..ıljj jlajj <aji CuJjjj I ja

(1 VY ?AY*)öljäjljjä Jja <j AunjjlS

£-jjä Jjl j; jA j^ja jS jäjj

(M ,Ad)£-jjJ Jjbü Jjäl jjbb ja

<■ ^lbı*ä (JäJjj jji ja jjlAJ

«)u£b jb jl Jbjä ^JjijJ

jlji jUj3 (fəryadxan) - köməyə çağıran (Dəvali)
(Vt d

jjjj'j? t jjä (foruğ bər avərdən) - parlamaq

(Y Y ’T • ^jl^jLuiAÄ

(fəryad bər avərdən) - səs salmaq, fəryad qoparmaq

jjjJj?

(VtA ,d)l j 4jljjjjJ jjl u_ıbS Jjbj a£

jjjj j'AHj IaLİ Jbjä

(VtT ?Y Y)(jajje. Jluu jläjl J^-ajl

tJ> (foruğ) - işıq
(VT

u^uj jbjSj L_jbj^a (_£İjJ

1 j jIjjj jjj' (jiS jj jJs

(fəribəndegi) - məktubun yazılmasında istifadə olunan
katib üslubu

(YY1

Y)jl£j IjjlSıİAjjj jj aS

jIaJ;

»4jj* (fozude) - çoxalmış

jji l^aSıjjujä

cP“ °Jj> (fozude şodən) - çoxalmış

®Aujj (fəribənde) -aldadan
(X ö ‘r

1 * &)AP »AİA>jj ^j'-H

aji baİjjJ

»Ajı>jj

jja,

jji (jUji ji (jj^jj^ilji

(YIX J X)Jjjä Uji *-^jjJ' (jjV*ajj

Ap

jjjä (fozun) - uzun, artıq

»aLjj3 (fəribənde) - aldadıcı

( Y 4 Y ,A)(jİjjjj <jäl» IjAj ujİJl

Jjjj (Jja. Lİa. (jA‘“^ »AÜJjİ

(YYY ? 1 X ») Jaä,jIajjjjIajj jia-ıl ji

(jljl »L?İjJ (j2ui.ji Jüjji

jUİ (fesar) - jUäl (əfsar) sözünün qısa forması, yüyən

sAujjä (fəribənde) - gözəl
(YİV

X A)ij1 aiİJJjS jja.

a4

(Y I (J J P) jl^jjA jS <Jİ jA jjJ AaA

aijjjjj
ajuJ

»>j siiuji (fəribənderah) -aldadıcı yol

jLaS

^**->ja i—VaI aljjlSj

(əfsane) sözünün qısa forması, əfsanə

(fesane) -

CjlmjA jjj LaIjIS jİSJIj jtie.

(VÖV ;Yd^diAojJjS i_1iaj dixjjljl AjLaS
(Ar ,r)j> AP <j>>

^Aİlj

Jjji (fozun) - üjjä' (əfzun) sözünün qısa forması, çox

j2ui oAixjjä (fəribənde şodən) - aldanmaq

(X X Y ^VA^iji

Jü (jLuij

(YA* ,VY)J*aj jjjA Ijaj »ıjji jLuulJS

j~aSİ jl jl

CJ?J!

aiLUj (fesayənde) - əfsunçu, cadugər

L^yji (fəribi) - yalan
jıü->>
(fəribi ferestadən) - yalan xəbər göndərmək, aldatmaq
(1 Y d , Y Y )ljS . -1<~1 'A t^jj ^jj ı_Sjj

liS CÄ&lla Aİ (JjJjaji cr?i-P

(Y 1Y
Jı

sijaaİ

Y)jüj ijS Ij »i'jLııi Jj**ıS

iäamİjA

*_SjjJ

ajtaj

(fesordedel) - <Jə »ij-ä' (əfsordedel) sözünün qısa forması,

qəmli, kədərli

CuAlP (feridun) - Firidun
(1 AV ,1 • A)^c. ^1 j(j AjJ^ jl Ja. ılu

(Yö y >)jLX»ö ıj*i ı>111jli

<»a. jl jISj jjiJjj

o-j—ä (fosus) - kələk, yalan

4^ (jjAu* (feridunnəsəb) - Firidun nəsəbli, Dara
(1 YA ^Y^^iIIaLj Jjl jl C'ı.Jäjjja,

jl£ı ıji ji I j jVı aij«a

(YY ’YY^AaA

ıl jj jA$j »14* ‘ ..imi üjALP

jjujj

(_$□ j^Jj IaIja.

jjjS (jjjuä (fosus kərdən) - aldatmaq, kələk gəlmək

u-jjä (fəriş) - yürüş
CPjj'

-ibl jj

(fəriş avərdən) - yürüş etmək

(rr a rA)(jjjj ju.ıA

<*j'

s->j*aj

j'

üj*-®

(fosun) -

üj-aİ'

a£

(jjjS UjiJJ (jALİjIJ (Jjj

(əfsun) sözünün qısa forması, əfsun, fitnə-fəsad

(YY1 J Y)(jjL o*1Ii^J jüL> I jil*^

o' JA (jj jlfra, öJ'aSJİ CijİSja.

(fərize) - şərəfli
(XdY

r’Y'^jLlijj (ji (_sjlS jjjj Ajjajjj

»Li ijxjäjI^jj <SLa. j$j

jü-U jj-ä (fosun saxtən) -əfsunlamaq

(V ö A , Y Y )(JÜ.I İjj Aaİjj jja, j Ij'aaİ
ü^Lj^

jüLuı jjAaSj (JjJj Aa,jSI

(fəriftən) - aldatmaq
(YY A ,AA)ıjSJ (j»£ (j>l qajş.

jj£ ^İa

ijij (>jj^j jtAjij <ujjä

(jijjä (fozudən) - LPjji1 (əfzudən) -artırmaq felinin qısa forması
(VAY _Y Y)jljjä jiäjl (jjjj jJAJJ' ijJa

j^jj

AjajjIİI JjaJ

jAjai

jjj jj**>i (fosun foru dəmidən) - əfsunedici şeir (söz) demək

( Y Y V j Y )jl&lijj Aj ^>1 jjj ^jjja>S
AaLüj*aİ (fosunname) -kitab

jlXjiä. jjaG jl Jl jlj ja-**

(Y 1 • jdA)AÄjSjj3.1 jİ5jjjgj jSj

AüSjJ Ij Jjj oAAİÄjjAä

(Y Y Y , 1 )jliä jjUajj (jAj jjLaj

ü-i (fəş) - sözdüzəldici şəkilçi

(fəğfur) -xüs. ad, Fəğfur
(jiä ojS ç-öjGjjjl <■">>»ij'

jIjİjj (jjaLoÄ (j^j-iı

(I »Y 1

(jiäLii (feşafeş) - təqlidi söz, oxun fışıltısı

(Yd Y s 1 Y)ojj£ja jjjjj jl3S (jiäUia

j-ıXü (feşandən) - j^üisl (əfşandən) felinin qısa forması, içmək
.XiLjİlA 4_A 4$ ^jA 4t> JJJ J$J

jjJLiä (feşandən) - səpmək, tökmək
jjiLiä uS^jaj (sereşk feşandən) - gözyaşı tökmək
j_pj

j"J? >

' il ■** Ijlj A^ Ajlj AajA jl ^a

jjjda (feşordən) - köməkçi feil

ayaq vurmaq

1 )j5j Oİ jjl jj' j jljj (jÜajj

jSa

(_;!$ >S-a (jAüjsJj jjəj

°'j j’ (əz- rah-e fekr) - ağılla, ağıllı
jSa (_glg.'A.A ^jjjälə jjJj

(1 1 ,1 V)CaajaJİ CjjSj oojlılb

Cj-ajajj jLa-Aİ jə aS (jj aIa!

( Y Y Y ? I Y Y ) -Jj£_aj I jj 15 jLoA jj£j

AiS <j jj^s. jjjS ji

> Jj

(Y • • , 1V • )(,~ı.jAj (jiöSj Ij jLiSjSLii aS

CLu-ı^p (jlwi J QİUkJj?

jiXä (fekəndən) - saçmaq

Y)jjS. Cu*ı^ jl jAaaI jIS ^ləjljə

Jj.nijA <jjajjj

a£

c5j^ (gəlu-ye setəm-ra feşordən) - zülmü yox etmək
J jaS JLaJİAJ IJ ^Jaj (J JjS

ıS

(fəsi) - fəsi

jAiSLs jl jji (şərar fekəndən) - qığılcım saçmaq
(1 A 1 ,A Yj-i&J I jlÄ, <-$ä*a JjjJ (Jajj

jjXä (fekəndən) - atmaq
(0 Y , C Y ) '

(Y Y ?Y A)əjL jjjjjjj

jl ı»»;ı

Üa jLaJ £ jä jjia. L»'“n<.1

cpaä (fəzl) - ağıl, bilik
(A *AY)olj jjjäljj ("*f

Jjl n a aS (jjəjaj

jaXi (fekəndən) - vurub salmaq
jAä’

( Y Y Y * Y • V)jj£j jjjjajj ojJjäja

<—jLj^-aj

olij ^»jja.jjjS aä

jl*i (fəğan) -fəğan

J-1jj >

(fekr) - düşüncə, ağıl

jjjSİ (fekəndən) - vurub öldürmək

jjAjjj (jj (pəy bər zəmin feşordən) - ayaq döymək,

(f V"

t_$j5LiKj (jJ^IS

jHSi (fekəndən) - j-iSji (əfkəndən) felinin qısa forması, yıxmaq

^aA I-Iİqtj,

jj^is ij

, Y ö Y )(_g jjjc. çxJjl jUiS Jjjdə

AA* (fekrət) - ağıl

jüUiä (feşandən) - əkmək, səpmək

(AT

fV

(W jl 1 )j5j ol j jl jjl j jljj

AÖiajjj ^jSaaA OjLoC.

(YY X A)AÜ.aMa (_£j lj£-iAjlä. AaA

jjj^ä

(Y

j5^

j-ıöuii (feşandən) - vermək, paylamaq

fV

£üä (foğa’) - içgi növü, şərbət

(Y'Y

1 )jjjjjjj jl-Ajjljl ja ,ıjil»»s

CxaI j CajaIjjjjSİS l£J7 'I £7-

OJjA&J jljjjÜ3j jl-İ.J.13

(Y İYİ ^)ojuAJA jj jj.lj jı^JJ ^İC.

oj£ jİAjə A5äj jL»S jXjjj

0 V • ? 1 Y)liLİjjAjl Jə jlAJj (J.Uəig A

(Y”AY ^YYəc.ı, j % (jjjjj CLlajjaS <*<■» '4 <

t5jjüi (fəğfuri) - fəğfurlu

jLıS (jiäUs (feşafeşkonan) - fışıldayaraq, fışıltı salaraq

(Y

jliA j-lj^-J-i ji (jä-A Uj

jl jə

(fəlatun) - Əflatun
(11 “i, ı ,)e's-

(fəğan bər avərdən) - fəğan qoparmaq

(felan) - filan

(aIäJ

jl

e*

?Y •

(ji aS

j

jj-İj

(dT" , Jja) jjjSs, <_£ JJ&jl^Ş jcJjljJ AaübjlS CjsJ$3

O**) L^jLj (j^

(fı) - ərəb dilində ismin yerlik halının göstəricisi, da, də, haqqında

(fələk) - göy, fələk
(d p Ypjjj^JSIj Aiujjl jjjSjjJ

jxi *_5Jä

jj

jjL (_g .ıpAjj (-SjsjLjas

(bər fələk şodən) - göyə qalxmaq, yuxarı qalxmaq

(xn /fpdäjj Jaj Q.ılə IJ bJÜjjj
jjh ^jj Jaj jUj

jj

I-&JJ <-£j Ajj <^js£ jÜJ J jjl JS

jjjS

YY)JjJ

jjjJä <-$

öV)J^

p Y <5 pV)cüi

I jjİJ ji^> '

j\

P
<-İ tSLi jitİs. '' 1 il, Ja-a jÜj

AjİJ jjjl

j$s jjjäljj IjjlliljSLLi

JJj£ jjjjjjjjj t> aS

Jjj jljj ^jjljJ

Jläj jljjAİ ji

Jjj

jjjpjs

J-»İjj (jk^jjJJÄj

C1A1jjjjJ oLİ jSü sills-a

A-işjjjjä (firuzcəng) - döyüş qalibi

W"*

<SJä (fələke) - bədənin arxa hissəsi, bel
• )<—İlj lÜj çASuJ

jjjät (Jj cs^tş. Asöjä jljj

Jjji* (firuzbəxt) - xoşbəxt, uğurlu

<_5 jji fU Ctaş.j£jlS j$j

(Xlä (fələkpaygəh) - göy əzəmətli, fələk məqamlı
p. A ,V)I j£-y <_g jtaİLa a£jLj ı_Sda

JjJ

jjjjä (firuz gəştən) - uğurlu olmaq

p Yf p Y Y^Jlsjjju

pf P^jjjb^ jilj jl£ jijj

J? jİMi.ui

PhA (firuz) - qalib

jlji jJj jLj jaİ jJ

(fələk) - allah

(AV

(Y'l 1 P

(Y VV

barabanın səslənməsi, baraban səsinin göyə qalxması

a£jL

jjjAä (firuz) - uğurlu, münasib, xoş

(bər dəhan-e dohol bus dadən-e fələk) -

(i rA p ^)jjjj əh Jaj jlAJjj a_£Jä

p‘ „llj ojLa^al) A 'İr*, jıujll pl A CjxS

( Y Y*

f’ 1

p £)<_^-U Jİj.A \ı jjS jj Aİuıj jpa

uXjşjjjjä aUx jJä (_>lj jLic.

(firuzrəy) - qalibiyyətli

(fənn) - elm, bilik
pY pY^ja u_5j

^s^jj (jrAj*

jä> jJAjliljş

j'

JäJxyä (firuzfal) - uğurlu fal(sahibi), İskəndər
(YYY- p d)dlijjjä (jİÄj j'j' jLi

cÄ (fənn) - hiylə
CPj ö* (fənn zədən) - hiylə işlətmək

P ' P Y )Pjşa jüjjs jJjJ J*ə
jA

jju>ijj ü ^tijjjjij (be-firuzfali be-təxt bər amədən) - xoş falla

jüJJA j^ As J js jx. Aİ

As

(Fur) - xys. ad, İraq sərkərdəsi Fur
(VY f P ^)(»JJ> JJİ JjSjJ ^MJ-

ü'jjİjA

?Y •

(•jj'j-p ®'J U»>-‘

p ) Y p Y )AİİJ

(jlÄ.

o^l£ fjbj j'jjäjA jl js

fijı (fiıladkuh) - poladdağ

i-^j$ä (fehrest) - xülasə

J^AJ~J Aasl jäl jj

jjjj

jjjjä (firuzmənd budən) - ucalmaq, yüksəlmək

pA p

)jiojjjd £-lj jijl jLj jjj->

p Y V p • “pjjjj jxi (jjjJ Ajj£ jljS

jS ə^jä js

JiajjjjS als ^jijä jji

jiLjjj ı_£ls xijl jtIj jl js.

jü£ ji, jjjj (firuzmənd gəştən) - sevinmək, şad olmaq

lj;ıS^j C.u>u

pfd p • )jlşj Jİ jljj

CjsıjjjjS oLİ jSü ujjlsjı

(fıruzmənd) - qalib, müzəffər

(furiyan) - Furlar ölkəsi
Y

taxta gəlmək
p Y d pV)ıbıs~ij jj jı ^ykäjjjpı

(furefuran) -Furlarfuru

(VY

‘-J 4_ıxS /j’Laä

cA?

*.A?

ıs-Aojjjiä (firuzməndi) - qələbə, zəfər

JijjjaJ cjJiS çJj <_s£> jjj

p . V ,Y AYpCÄJ jS (JAİajjjjiJS

Ou-IjS ıS-Jilj L»jS (UW <j

<3 (§aD -Fars əlifbasının iyirmi dördüncü hərfi

»(firuze) - firuzə

ajjjjäj J*b>

p a . prplijj jjj
j

ajS

V?

*j*j

lj a jjjji (firuze- ra ze- səng fərğ kərdən) - firuzəni

Jji

(1 Y /A^fuXi-jLjJjS Jjİ IjäjjJlİAS

uXi>Jjjjj ajj j3jS bU>

CaäS

jL»l jä. (jİJjLj j*j

j'

»JJJJİ (j*jl£

(Al 5 PljUSaJ xi öU lSjjjjİj

»IjÄja

JşS j^jİJjü

jpJjÄ <h>j

CjIjA

(j Jj jp J

o(şəb-ra be-firuzi be-ruz avərdən) -

P Y) jjjpj u-ui »Jjjl u;jjj*j

*j** jLjjLıjljS (jluiH.u

, Y f)lj »Lj oAc-la jl

aaİ ujjä 4ä

Ij »1 j jl (jljjÄ AjA 4j5 ja.

Lflj J

jİj IjjIjjş.

ı_5LLs AÄ

p-AV 5A1)j| cxitil fSl5

<J5Lİj

d)^jJuj jhLjl pAjljj AjjL

wÄä (ğaleb) - qəlib
)Jjİ l-jK^Ij Jjİ

(jJS jlc. JAJ

Jja-J u5j'

jXZlljJ JŞ-

düz gəlmək

Au Jji (filbənd dadən) - əsir etmək
j>AJ

jj ja.

A)jjj

AİA jİİAAj AİAj I jjl$J>

JÄA jlij-jjs

JuaIjau

İ^Ijjİ

^jilp Jİ

(V • Y p f)jl+^'jlSja. '^J«ol5 JjS Ujj
0^5 (ğanun) - qanun

(_)*jiü (fılqus) - Filqus, İskəndərin atasının adı
jjj fjj jhji

(ifd ,ri)juj£ja <£ Ajii sJii Jjj

‘bels (ğamət) - boy, qamət

uäj-ü (filsof) - filosof
p > “İ P

(1 Y V * 1 f)jjjÄİAjl c-Jtäjj ejäjjjJ

jAhil <_jJläja (dər ğaleb oftadən) - qəlibə düz gəlmək, deyilənə

(M ,u>r)jüj Jjİ lj jrjlä olz; (JÄA

pf

Ax^ali lj AlÄjji

p £ , Y ^(_jL2S jjZä <_its 15 ı_ilijlii

(Y <ÄY

jjji^

Ab d>ä (filbənd) - fıltutma, filyıxma
ja>a

p t V p f)»Jj^j

(ğağemi) - sincab xəzi

Ji® (fil) - fil
(i

jjAj

(ğağem) - sincab

gecəni şadlıqla başa vumaq
p

(f V p A)4ü.İAjl (jjjlİ

*-il5 (ğaf) - coğ. ad, Qaf

(fıruzi) -şadlıq
lPjj' jjj

(qarun) - xüs ad, Qarun

(V^

cfftj Jjj£> AL«Ajä jjjj

- xoşbəxtlik, uğurluluq, müvəffəqiyyət

(U V pt)(jbjÄ

JJ Aajj çcUj cajjjlij

»jcü (ğaede) - qayda

15 jjjjä (fıruzi) - qələbə, zəfər

j jjjp (fıruzi)

oA*i öjijs ojijä

•***£ (ğased) - qasid

çii ojjjjä (firuzetac) - firuzətaclı
? Y)^h.

(av pı y_£jjj £•

üxA*

daşdan ayırmaq, yaxşını pisdən fərqləndirmək

(f

4jjj^ (ğarure) - silah növü, qarurə, neft bombası

^jjjU

(rAf p?)ı_jja. »Jjjİjj (jljjl jjjlij

(ğayem) - qayim, qayimməqam
(rY Y ,A . )Oäjjj (XjlL

j

^li jljj

Jİjj (j»jj Jj« jji a£ IjLu>

jj^jj

fjlL (be-ğayem rixtən) - geri çəkilmək, məğlub olmaq

pVV^Yd^jjjj jjj) jjjj la£ ^jIL

j)jj|

Jjjä (Jİjj ^jj Jl ^IjjI

(ğədəh) - qədəh

jA

fijşjpjij'

c>

(? • ,') JjAj

(ğəba) - qəba, əba
(D
jS

^Jl j-alä (jULa

Ua

qırçınlı hazırlanırmış
^jj-1 .joa. jljija-jJjS^j

müharibə paltarı geymək

(Y “r A ,Y • YJ^lıa jja. (jSJj^ I ji jbä

'JäJj jJaJ

jäk.^ Jba

(ğədr) - qiymət

(YY jYA^lj Jjjİjj (jjlJä. Oİjjj

uffjJ cjiiAj Jlijl j JljJ

(ğədr) - müvafiq, uyğun

(1 Y ? V&)p4jbjA jJIjj Cjİ^ jäu*

(ğəbze) - dəstək
(YdY ?Y V^ejljäjjjj IajJI jjzf- Jj'_>?

<_>lüjj (_jjajä.

j* j

ç.-GJajä ( ğəbze-ye dəct) - əl

eAjbajl jSj* b »l£jl

(ğədr) - qədər
(Y^ ,Y)jjj (jjl£ Jj- jl c^jlS jjS

Jİ CLujJ pA-jajSjJ 4j

AJuä (ğeble) - qiblə
(TA • ,YV)eli» (J jU> a£ Ujs -dja ^üjj

Jjj jlJja. J Jj Ij Jjjajjj

(ğədr yaftən) - qiymətini tapmaq, qiymətləndirilmək

<5jäk^> əba (ğobad-e setəxri) - xüs. ad, Qubad Setəxri

(Y . A ,Y )usS jLİjjäJ

Jä (jU Jjj Jj ja.

Ij Jjj U Jjjj5-u

(I AA 51 AY)JJj jla. JjJlS c<jlä.jJ AS

jUo jA

jj^j^ «AJU £ J3 l^jjjjj

(ğədəh kərdən) - mey içmək

(*1d J

j2jj jj£ «.<Uj L5 (qəbabəste-ye kin budən) - düşmənçilik etmək,

Xa

<jjJ3 (ğodrət) - ixtiyar

(Y-A1 ,Y A)jjii (jAİ-ıi jşjA Cjjjäjj <£
?ljä ^Iji^S Iş-jA Jbäb

Jjai (^AİXjajJ jja. jlAbij

ju.jj3 (ğədərxan) - xüs. ad, Qədərxan (Çin sərkərdəsi)

»lS äLä (ğebleqah) - qiblə, səcdə olunan tərəf
(Y > Y ,Y TJ(jjja-a olS aL5 Jja. ojj jjji

O“JJ üViJJ £ J*4

AjUjjS (ğədərmaye) - bir qədər

(jlxjä (ğepçaq) - Qıpçaq

AjUjjä (ğədərmaye) - az bir hissə
(Yäö y ))jb Jjjäj (jjjj (_$j-. JİJjj£

(ğepçaq) - qıpçaqh
(Y • Y
A (ğədd) - boy, qədd

ja Jj Ij JL^js a£

uA41 'd?

(ğədəh) - mey
lPjS

jj Jjaj jSl js (jba

Jii Ö^i f* j’

J^ısi*

(1 V • }Y • )jjä. Jjj İA JjjjI aJjS jljj

IJ3 jbä (qəba-ye ğəzagən) - döyüş üçün paltar növü, ipəkdən və

(TV> ,Y

-4^ ÜJ* jij

(sereşk-e ğədəh) - mey, şərab

£ja

‘r

C1..IİJ ijjjä JSjJ 4a>La. Xİja.

(1 YY 5<Ä Y^Cjjjjä Jjjj3j£a j^J Jjbj

(ğayeməndaz) -mahir şahmatçı
(X ‘r Y J A1)ca-j CSJJ

cXai j aäjj (bər ğədd rast şodən) - əyninə boy vermək

CıSu jIajj u$ljb Jb>s.

(ğədəm) - qədəm
jäiij (us (ğədəm daştən) - irəliləmək, getmək

(V<5 p)Ciu>jj jäblj fülj pi
jjU^

ja

(W ,Y Y )jUa.

jjä Oiä jljj jJjçj jjjjj-Jj

^i5j jbj

jPp jj pi (ğədəm bər nəhadən) - qədəm qoymaq, ayaq basmaq

(Y YY p YpUjä plc <_jljjä Aälj Luu

Aj?

J **-?-ij

Ijjl aS

(jijljä (ğərarəş nemibud) - qərarı gəlmirdi, ləngimirdi,

<-Sb (jjjjjl plc

(Y1A p d)<_£Läj <-jİjJ Jjj (j*J (JajIjS

Ij jljj

Chaə jlıjl <-&J jj AjäJj jjj

(Y Y ;d)<.~~JuıjJ (JjJajjJ AuJaljä Awaljä

Jj» <"u.ıi)jl (pLjjjl jISjjj

ükji (ğorban) - qurban

e-15 (ğədəm ta sər) - başdan ayağa

(Y AY p 6Y)jjä (jLjJ (jjc. j-> la ps
jIXj-ü

jU» ^jjUj^İ jjia. cSjjjj

AjİIjS -AjöIjä (ğoraze-ğoraze) - parça-parça, hissə-hissə

bir yerə getmək

j-Ij

jljä Jjj£j jja. jl^ja.

sakit olmurdu

Jl$j plc <-■®Ijj*jjj ^J9

jLilj <əjj ^js (ğədəm rənce daştən) - ayağına əziyyət verib

(Yö 1 ,YY*i)jjS

jjj j$j

jäjS j’ j5 (ğərar gereftən) - sakit olmaq

fj5 (ğədəm qoşadən) - ayaq açmaq, getmək

(Y Y V p A) jjj <jLj£-jjJ

jljfl (PiäjS jS

(T Y <5 p Y ‘r)jL AjjaJäj jJjj jXäj jl j£

<.~~i.uAi ^Jjaİ Ij Jjä. aS äj jp

jjjj Jjjuu Ajjjj ^jjjİ ^j

jjä jjljjp b Aä

(YYY p “i }jjä j jLaj jbjä (_gl>\laj

jjä

A-ajS (ğorse) - girdə, yumru

(ğədəmqah) - şahlıq, ölkə, səltənət
(Y£<5 ?AV)cLu<ılj OjuA Ij <,"u.ıäjjJ OjISLä

AiäjJjäJ; c.4^0jä (ğorse-ye şəkkəramixte) - çəkər çörəyi,

OxaLaä 15 Jjäijjl eläuUä

şirin çörək

AjIjä (ğorabe) -sürahi, şərab qabı

(Y ‘r ‘r

ijU&ui ıj aj)jä (ğorabe-ra şekəstən) - syrahini sındırmaq,
a^P

sahmanı pozmaq

AjäjjJj£jİ çAujsjä jLo*

<5)AjäJJ lA Jj£ j)Jj 3?jSjä

(ğor’e) - püşk
jjäijji ac. jä (gər e əndaxtən) - püşk atmaq
(Y Y p Y)jjäbj Ia jlä jjjäl jtSj

jljä (ğərar) - qərar, əmr, hökm
jJ-j

j*>iljjjlja (ğərar-e zənaşouhəri dadən) - evləndirmək

(YYY ?YY)jL5jlj (jjAjJiljj jlj§

jljä (ğərar) - yer, məskən
(YYY ^d)<.~'ujl->.S OjLj (^ji jJjJ jl JJ

jLİJİo cffjAjS «Aj)jjj jä

u.UjVäS

Cjj) jS (J jjä AjläjS'

(f T

jj’

P5 (4jj? **P j

jljjIjuj jUİ Ojjä jijj

(YAY pY)Jöiäləjl jjp jl

(j^Ijjj

ənäl

(j jjp ^gA JaLjj

Jijp (ğərənfel) - qərənfil
JİAJ (JJjlj aS jj*jä JjjjäJ

jljä (ğərar) - sükunət, qərar
jjäjjjj jl(ğərar pəziroftən) - rərar tutmaq, məskən salmaq

(Y I <5 ,Y’Y')jlj5 Iäjİ (JJjäSIj Oäjjjj

jjj ac jä (ğor’e zədən) - püşk atmaq

(ğermezi) - qırmızı

jjh jlj5 (ğərar dadən) - yerləşdirmək

(YY Y p VY)jjA4 (JJJİ jä jVj*JJ (jlçJ

jjälajl j jlS jj Ac. p laj

jljS IjjJj

ü’jj

l^1’jj

jä£ j' jä (ğərar gereftən) - qərar tutmaq, məsgən salmaq

(YYY p I )Jjj ajjjä jläaj(Jäİj*

3jj oJjjjj

jJÄJ jAİjä

■hljjä (ğervat) - gəmi, qayıq

(Y 1f J d^cääljJi IjjJ jj*j LjJaIjjÄj
ASIjä (ğəzakənd) - hərbi geyim, sınqlı zireh

(IA. ,V Y

xijj aiäljäja. (juä Aj

oXjjäjJ

uäJAJ

Jjljj

(ğesmət) - hissə, pay
(Y Y A /Py-h-A a£jA Oa-5

Ü-İJ

lj«-»

üäS

?j' tjr!^ _£'

2J2 '-S-^ oa-ä jt^>

> o-a jjj

(y r p fvyjiujä. fil jh ojö
m*as

jijj

gAsA <*'j

f'-®-*?-

'j

X

)jlSai jjj2 AjjS (jajjJI 2jj a£

jçjj

j lP^2*-3*

j1* j^J

(P P V , V • )jj£ j jij Jl ja jj ^jljj

aüS j jij JJ ja j Jl <*»a jl jS

jlkLjjlSLu x-oä (ğəsd-e peykar saxtən) - müharibə fikrinə düşmək
(Y"d I 5V‘t)(_sää.l^jl jj jijiJJ jjj=u

(jr'ä.üa U jLSJj 2*-aS jSI

jl £Ua iıJ^J ^İLaj <■ .Ja.

jljka (ğətran) - qətran

üLy

®b“ J'(^jtjjtjtjj

(r ;Ay_ıljäfJl JJ jjjj jlA jAjS

ujl ojlaS (_&->j ı^JJjäi a£ ^jjjj

O cjjLa (ğətre-ye nab) - yaz yağışı
lj ı—ılj cajJaä IjA jl jljj

(PP ,d)lj 4->l Jİ jSj2 Ol. <» jljj^-j

Ia ajL3 jjl (in ğətreha) - bu qətrələr (Daranın özü və qoşunu)

j^3 (ğəsr) - qəsr, saray

(Y dY ,£P)£'jä t*j2 »3j£ jllwl jijj

jj-^j jl Jjla lg >1 > ai.jn

A-jaä (ğesse) - dastan

()Y£.jlP)ä jSJa j JİAİ ^A lA o jlaä Jjjl
jj

fü.'2Ji j'-J JJ?

ÜäJj

jä.

^b... JİjjÄ.

®jL5jl (əz-ğətre por) - şehli

(VP I ,Y" 1 )j2 o-Jjaijj Lija £lj jjjä

jj OjlaÄ jl Ajajjj jlAlj^

jjj #jha (ğətredozd) - qətrə oğurlayan

<-aä (ğesse) - əhvalat, hekayə
jAj l<iä..J

JİJJÖ. jİAjjjl cA-a4 Jl Aj

jij'2 j? a^5 (ğesse bər daştən) - danışmaq, demək, xəbər vermək

(Y’P A j Y » )äI~İ jl jil CjjIj Jj^ j'-^jJ aS

in j'jjj

A—<a3 jl$A “b^j

jijlj a-^ (ğesse randən) - əhvalat danışmaq

(A • ,T • )2Jİ JJjl lj A—(jJ-UjJ Jjjj

jljAj ' J^2 Jİ22? jjbıaJİ

J2jS A^aä (ğesse kərdən) - danışmaq, nəql etmək
(Y Y1 , Y P)2j£ AaasS J^jj kj^ji^jj

2ja 2’J' OlJ^ Aiü’b?

jıjiji. (jJjjik-. cA^as (ğesse-ye səxtrui xandən) - qürrələnmək,

sərtlik etmək

CjJİS

»j& (ğətre) - damcı, damla

J2jS xa>a (ğəsd kərdən) - istəmək, qərara gəlmək

(YAY- ,Y «)(JUJ Jjji

^jiş. uOj*2

(a • \

(ğəsd) - niyyət, istək

jLuAjS ^jSjjj Lä»ä jl

uılsa (ğotb) - qütb

(ğəsəb) - ipək

(Y I P , > P)fj£ J4-* aj£ I jjllıLİjJ a£

OJj-jj2 jUjjSj ^SujjSI

los J’ (əz ğəza) - talenin hökmüylə, təsadüfən
(Y Y •

lü. ^5 (ğesm-e xoda) - allahın verdiyi hissə

JİjÜmjI jjj£ ^AJmijJJ O— İ^J_

■. rA ■ ^jj^A

1 • )<'j jji Jajj jjäj Jj)jj jlUaS

(I »

(_5<La Ola-»s (ğesmət-e molk) - ölkə

(Y r p / P)^ u

(Y P ,Y I )JİjA A (jjjj
(ğəza) - alın yazısı, tale

(Y Y

£)2ja Clul Jİ jl j*JJ 3AJ ^jjl AS

2j2 Ojla3 jl ^wajj I JA bj2

(ğə’r) - dərinlik
(PP ,P)jajjä. jla. j£ »ljj^ ^Ijj

(JİJJ^ uptpJ2

jij2 jl jiJJ

(ğəfa)- baş
(“İl ,1'1) ol2-

Lfjjjj t-**"

j

»ljj)2 jjİJjj jij 2jj>j2

(ğəfa) - zərbə
( I 'i* • ,11 yiuaJ2 Jjjjj jlöjl Jjla aS

jı*-jj J^ü-J2 Jj£jj Pb Jjj2

jixü (ğefçağ) - Qıpçaq
( Y P V j Y Py'.uas (»jjljj ^yAİJjja Jjj2

cxia jLaiä (ğefçağdəşt) - Qıpçaq çölü

aS

JŞ-

(f » P

Y )OuİjjjJ

ajjj

jjj <_>E (qəib-e nəbərd) - müharibə meydanının mərkəzi

Ij jaoj

?Y

0-2 (ğəfəs) - qəfəs

jl

j

j^

(V • V ,1 l^ajjS

^>bj ^Ic. jjaiä

jb <-dä (ğəlbdar) - qoşunun mərkəz döyüşçüsü

jl> £ >» jjjS jij

jl (əz-ğəfəs qoriz kərdən-e morğ-e can) -

(f V Y , Y A Y )(jjjj& jja. <bJji \_jJs jl jj
alXJa (ğəlbqah) - mərkəz

4-ıIs

<_hjj j' j'.1jE <■ -a-a jjjjJSS

canın çıxması, ölmək
(W 5 ?Y

c.~7 u^al^S tSİS jljij

ölS-ilä

jl Xal (j^}J

('P Y Y ? Y d 1)jij jÜLa j- O4*®j’ ƏjS»
(ğəlbgəh) -

J2 (ğofl) - qıfıl
jISjjjjj

(n

sözünün qısa forması, mərkəz

^>jS

Axö (ğəfe) - qala

jjj JE (ğofl zədən) - qıfıl vurmaq, qıfıllamaq
T

(Y"d

^T*ji jljİ 4xİ3 I j &AİAİ it

J A)jjj jlä. jjj (JE jlg-a. JJ j»Əj

(ğəl’e-ye aseman) - göy

jUJ
jjjjj <JE (ğofl bər zədən) - qıfıl vurmaq, qıfıllamaq
(Y Hö

(T Y 6 , Y Y • )jjaj <a. j* I jE jJjjjjjj
jüj

VjLjiS

jj jt-Qu-ul

jl 0ii-v-ra |^$Lı

.11

^J 'J jt^Staj iai ab ja.

»a*E (ğəl’e-ye kəhrobaqun) - torpaq

JE (ğofl-o-bənd nəhadən) - qıfıl vurmaq, qıfıllamaq
(F F 3

(Y“Y d ? Y Y *Y ).xig. i ia jjjAİ ajjj <JE jjj

ylsU-jj

$4-*İ3 jjx

JaUaj ,JJjja-Y jJİ JJj j^a>

•ijfrjj-- ÖHÜ>Jj 45
al$4*l5 (ğəfeqah) - qala

ö-1jj?4

cJjä

(be- gənc ğofl-e piruze bər zədən-e şəb) -

4_xİ3 qjJj Xal jJ ^yjl jA.

(Y d

öUİ

L-iJLalS

gecənin

(ğələm) - qələm

xəzinəyə firuzə qıfıl vurması, gecənin düşməsi

(YT ,Y Y )jjj <_5bİU jjjl AİaİIjj jja. ^E

5^4 Jj> 9jjju. <-JE 44- Jf

(f?Y 5frY)2İ«‘-S-İA J-ijjälS (jjj'ji

j ailj <_>Uii jj

(ğələm bər aftab randən) - saqqal çıxartmaq,

j-2 (ğəfız) - cam, ölçü vahidi kimi işlənir
( Y Vf 5V f

jAxİlj JaäS jl jj (_S jjiä

-1JJ"i -IaoHj jlSjÄ.j <_$J

<J-i

böyümək
—a jl Oäj^-jl JjJa

(Vf ,Y

<-*2 (ğəlb) - ürək

jEjSj> (Ja (ğələm bər gereftən) - qələm çəkmək, ləğv etmək,

jiuüij <_jlajl (əz ğəlb danestən) - ürəkdən hiss etmək, başa düşmək
əfv etmək

(trv ,rö<Y)jjS -gjäij u£jş. jis cl^ua

uJa (ğəlb) - orta, mərkəz
(Hr , Y f V)(jjjjt jja. <UIJİJJ ^Ua.

OJ&9 Jj^jljisl JL

jjjJiS ja <xE (ğələm dər kəşidən) - qələm çəkmək, yazmamaq
(r<Y , Y Y Y

ja (xE IjIäJjJaE

aU^ l_jE (qəlb-e sepah) - qoşunun mərkəzi
(Y V •

Y^aLujjjxİ a jjb jja. OLİİ jj

aU>j cjE j I jb jjşal^a.

j ajs

jj

,xE (ğələm dər kəşidən) - yox etmək, aradan qaldırmaq

(Y Y • jjYj -Jbjä jia jl jS Ojlä£

Ij aİJjj jjji (ju£ j-J <»E

jjJS

(I

jj jJs (ğələm dər kəşidən) - pozmaq (adət- ənənəni)

öV Vd)l j AjjjjJ jxuıj JiSLajJ jda

jj>

IJ AjjSjjjLaJl OjJa. sJj

jJs (gələm-e tiz) - iti qələm

(If d ? f Y )jjS Cjolja l^jj

(ğənd) - dodaq

Jji ;Jjl-A.jJ A-^y> cü'

?V Y)^£j JLuJİ

j2Li» cS^-^ (ğələmha-ye meşgin) - kömür

(X VV JYəjl CıA&jljJ JjS—i» (jLg-da

jl

O. j

(V" ?A ,AY)^J >_S-jjl jjL —SaİjI Jiaj

jjja (ğondoz) - qunduz dərisi
Jl Aİ-ıj jJa

jjjJ

(V •) J «)^jjJjj JjİSj (dlä jt-4*

_sU (naf-e ğələm) - qələmin couhəri

jijkjj jəjä (ğondoz-e tiğdar) - tikantüklü qunduz dərisi

Jjjj c_SjLx C1 > a 1 jdä l—İliJ

(TA ? ,Y ?)jjj^j <}-. dJu> jSIjj
(ğələm) - fırça

JjJJ (Jjä jiü Jjl <_Sjjjl jJ

(ğələm dərkəş) - pozan, yox edən

jljaujjjja IajIjjjxj

jjj

JS

jj

(1 Y f , Y )£-1 j=. JJj Jä JJJİ JjJ^J

;Ja (ğələm dərkəş-e div-e tarikçehr) - qaranlığı

('" ,VT)jao<£Uj'JaA3?J?-^

j$£m> jliAjj

JSjj fAc.

(T * ö

(da (ğələmdid) - yazılmış, deyilmiş

Jjj (_W J'

LS^jJ j' ?*

4£l,ıJi

Jjj jYLuı AS (^M1JJ JUajä ja.

(ğonut) - səcdə, sitayiş
JjJSjäj£ aSİjjj jj aS

»dlj jdä (ğələmrande) - yazmış

(Y I ,YI)Ojxu y<jjJl^ jUj-aS

yer üzünə bilik yazmış, allah

o\

»jij*

csj^ (ğomri) - qumru

f

jJ ojJi

J^tjj J-Lx jJj>-

i-Sjj Jjj j 2^9

(ğut) - yemək, qida

^Y “1 f ?A I )l

X JjJjJJ IJ —S '1 > I

djä (ğowət) - güc, qüvvət
J ja JS jj Jj ljx>“

J'uS

(ğovare-qovare) - parça-parça, cırıq-cırıq
(AV

hj*

jj (Ja jjdajjua

JYJjSj JjS Ij jr jja »Uİ (jAJ

(Y1

<-Slj jjd Jäj'j jjJJJ^

Jj-di (ğələmzən) - qələm sahibi, təcrübəli

(YYA J )cüaj$ jj Jjjii j JA— JjSjSJ

Ojjä Jjb jjjA oJjji Jj

£>* (ğənnuc) - Qənnuc

0151 j fls uSls. £ j!jj JuIjj (ze-daneş bər louh-e xak ğələmrande) -

cj&lS (ğənaət) - qənaət

»J3Jjjä

JdaiS (ğəntal) - Qəntal ( Rus sərkərdəsi)

(Y'd ? JYjj^ä. -SJjIJjj JS jJ ^Js

(VI J Y Y) jAS jj ^la Ij Iajjj (Ja

JUjj a£

jdxä (ğəntar) - öküz dərisindən tikilmiş kisə, çəki vahidi

yox edən, allah

jjj

(f,Y Y)jLad Jl Jjjj JJJ Aj—> jja*j
Jja£ (ğəndil) - qəndil

(ə f J d) liuati ^yjjjj o—aj füa

j^x uSJjIj

<_&jj

(f fd /vr)UjijjijjSLij jjä jjj

e2 üjjj* (J2j1^- jJ (dər xareş avərdən-e ğələm) - yazmaq

(jüjj

jj

ajä (ğənd) - qənd

jlA. jjjJj A_alj Jaİjx J—ljj

(VI J I f)Ju (_£lA (J5 JjJjäj Aİlj'i

(ə

oc.Ua (qənaət kərdən) - kifayətlənmək

(I Y 5 Y d)JjS A_x ^JIaj jl sTjjaJl

u-ji (ğous) - Qövs (bürc adı)

?***ji

csjä (ğəvihoccət) - güclü dəlilli

(?V 5dd)jj£jjUj jjl JijJ Jj>.j

IJ4 fJjjü ur">J

('i*dY ,^^)İJ> ^»Jj«ji Jjä jJjA ji^i

ı$j*

f d)t5£jSI

ü'-^J JJ?

JjSj jljljä

(Y Y H ?Y1Y)jLjj (JİİjmiJ AS JJj£ VujJ jja

'j O*j0 jj5

JİjjjJ jl Jjijjj A^jA (_5-jä

(ğəvidel) - qəddar, bərkürək, möhkəmürəkli

Jj

(Y dd 5Y Y)(jJ->a jjjilı lj jjjäl Jü£

jj2 Jj (^j5 (ğəvidel şodən) - qəddar olmaq, bərkürək olmaq

tfjA (ğəvi) - güclü
0 1 , Y Y A),jj

(? ü ,Y ö A)Ojuijj_jmisxjl Jjjj IjA.

Jdla.Jj'j jtjccs’j iSJfi

(ğəvi budən) - güclənmək, güclü olmaq

(Y “Y V 5 Y Y A)J> (_$ jjl jj .üi jU IL

jj

(_SjJİ-?

(ğəvirəy) - itidüşüncəli, ağıllı, zəkalı

(YAd

j jjJjdS

lSj^j«jj <-b üAjJ_J u£İ J c$J*

jä

(qəviməğz) -ağıllı, dərrakəli

ja (ğəvi şodən) - möhkəmlənmək

(Y t Y , Y f A)cSJ® j£j»

>-1 -xijä Cfu,.ı.ı A^jS j-jj jJ l>J^

a£

(Yd. ,Yd)(jjä, Ajljjä a51L (JİL>

Aj <_s jS

J*->
jjA

J

jLiS Ciuj <sji (ğəvidəst gəştən) - güclənmək

1j*

(ğoum) - tayfa, icma

jjjj

(qəvidəst) - güclü, qüvvətli

(Y Y » ,dY)jjjj ixAjj (^Aİjä. jt^jjj

Jj* (ğul) - yalan

(YV Y

jlxui jjjS Aä.jA j) Cxxa. (Jjä

(Y?« ,A)jl&J Jji Aa.jä jl Cıa-x. (_JJJ

JJ (ğoul) - söz

•)jljA'ı.d <~jA..j J*-a (_jj5j Jjİj

jljjajSjjj Cjäj L Jjj J$jx

(jjj^A. «•<><£’J*" ‘r->'-üa

(ğəhr) - qəzəb
jj jS

<5j* (ğəvi kərdən) -gücləndirmək
oJİs'jj O-İj J j£ jjjä

(Y'r^

(d Y ci)jjlj JJjCj (juS (_gJjjUj

Jj&äjxajjjj j£3 a£ Ij^r^

I j oaSaIjA. JİJ <_jLu>j ^JLu

A4İ4Ä ( ğəhğəhe) -gülüş
jaaS

jja (ğəvi gəştən) - güclənmək

(YAY ? Y Y^jjj jl jjJj t"ı.tn ı~ıuı*^ (_£jä

jJj

jİAj jj a^ (ğəhğəhedərdəhan) - gülər, gülən

jljjI j£L> Aj*Jji j*İ

( Y V f , Y Y )jA J jj A^Ä^J

us jä (ğəvi) - möhkən, qalın, yoğun

(YYY ?Y AF)jl (_^y\_u

(jjSjjl jj

j«Ji <JJj aLL ajj;

(j-La (ğiyas) - məlumat, təsvir, analogiya

jl cJİjjj A5»aJ a L, .<f .1

jäj£ (jüiıä (ğiyas gereftən) - məlumat toplamaq

jj> > to* (ğəvitər kərdən) - daha qalın etmək, daha yoğun ətmək
(YAY ,Y Y )(JIj£jxj_uj jJ jjjxj ,xÄa. Luu

jj (_SjS jä.

*Y*^^jajLLuj

jl ^aA

jj^JJL^jä jjj^jAİdj ja.

o-ljä (ğiyas) - doğruluq, dizgünlük, reallıq
lAs.3^ cSJ*

(ğəvibazui) - qolugüclülük

jj

(dt ,Af)jjı>luäjJ JajJjS jljj jji-? a£

<A>j^ <5j3 (ğəvibazui kərdən) - qolugüclülük etmək, gücünü

göstərmək
(f Y

u-Lğ (ğiyas) - ölçü, meyar, hədd
(YY /*1)(jjljAjJ jldjjAJIjj

,Y Y'cl)CıJij JjS <Jjä fjjjji. (J J Jljja.

i/'m/x-j jila. J JjS ^jjjlj

(Y Y ‘r ,*t ^)jljS jüjjjjJ “JjS jjc-

jlj »JjSj> (."ı•

jj-J

Jlc. j

(jjUa jj

A5jlJ

J2
jjjS

(ğəvipoşt) - güclü

ıdA} JİƏ cojljjlj İJ ji-““

(jjUä (ğiyas kərdən) - əvəz etmək, tay tutmaq,

bir ölçüdə tutmaq
J-a

(Y Y A ,Y r)(jjlja Jjjj İj (jjSJaj jjS

(jA-i-j <—d> Jjx> jjiu jLo*

jSj

(ğiyas kərdən) - ayırmaq, fərqləndirmək

Q dd ? 1 Y

0

(J>ä.

QjS

CPji oAä jJ (dər ğiyas budən) - ağlasığan

4ä
lX.L5

(jiäjS qAjs (ğiyas gereftən) - ölçmək
(dA ;Y • )<jJas (^jSjS cjskLuaj (Ja-Lu;j
lA*

(jdjjd Jjio £-Luw> AjjS (JjJj

(jd-tf J* (JJJJ j£-»ol jtj$£j

(İFA sY 1)jl jISjjjCıoljS Jji a£

(JoLüİ ıdJuA Jjj> IJ (S.r' (_jt«A

I ja

1111

(joljS <j’ j (JJ^*d Y > >A j^ A_u A^i

göstərmək

(F Y }V« )(Jaj Cıobs b əiS OmUs

jjj£ u»U3 (ğiyas kərdən) - qədərini hesablamaq
Ijji

(jJ-id jkjş- aS jİJSaj jAİj^>.

jjS

(V • d ?FY)(j«b3 aiLuij ji pojljjb
ls jjj

(juliA j£JÜ aS jləla. Aj ^^aLuh

(be-təri-yo xoşki ğiyas rəsandən) - suyun,

(Jjjj

(Y Ad ,FA)(jAj5 JjUoj

jJ-Lİ J jloj

(Jja J_>A ’j tji*j

u-Lı2 (ğiyas) - ad-san, qiymət, nüfuz
job5 (ğiyas-e(kəsi-ra) əfzun kərdən) - qiymətini

artırmaq, nüfuzunu qaldırmaq
(YAY* , Y A Y )»y^ jj^- j’J^ J x ' .'J* L.

pj'5 jjj^’ j (_>“bS (jAL-j jj

(ğiyas) - istək, arzu
jj

(dər ğiyas avərdən) - arzu etmək, istəmək

(Tf • ,AA)^^ ?.jjjj

jjjj jb>jb

oAs* (ğiyas) - təfəkkür, təsəvvür

(j*MjJ <5 JJ^J jj’ Jfr?

Jj^jp

J Aa- (jİjjJ

(ğeyrovan) - Qeyrovan
(Y FY ,Y Y)jljj (/^J Cıd5 Jİ olSjJj

j’jjJä -isi Ü Jjä jlSjJj

(ğey) - ürək bulanması

JJjS

qurunun hesabını aparmaq

jjjj’

( ^ F , Y F A)jjluuj Jjä »JjjijJ
ö’jjP

sayını hesablamaq

(Joj CuIÜmiI OäjS Jjä ji-w

üjSjjä (ğirqun) - qır kimi qara

jAp (<_sjjÄ)«jijjb (be-əndaze-ye (çizi) ğiyas rəsandən) -

jjJ5 üjjä> (l j

jSbilja.

jjjS cboU (ğiyamət kərdən) -xarüqələr yaratmaq, möcüzə

Y * Y )(_J J ' *" jl ■"'<>»

jjjL-j (_>JJ

jSüäoİ jJj5-A1j

dxoba (ğiyamət) - xarüqə, möcüzə

(ğiyas) - qədər, say

jüUj

jljISjljjjSjuıl aSI jjb

(YAY ?AF)Jjöäj5jljj^^jj^jCxobs

F^jobä jj Jgj jjxj <j£-üİJ

(TAT ,Y F)(joLa

joj Cıoläluıl <bäj5 jjÄ jA- ■■■

jüXil jj dxoUS (ğiyamət bər əngixtən) - qiyamət qoparmaq

eyniləşdirmək( formada)

(Y TF

C ı ol,jY

(jəjji ubolja (ğiyamət avərdən) - qiyamət gətirmək

(dər ğiyas nəhadən) - tay tutmaq,

(Y TA

(ğiyamət) - qiyamət, həqq-hesab günü
(FY ?F • )j<4J CıobS U

j’ jjj? (berun əz-ğiyas) - həddən artıq

(F 1 Y ?Y * F)(jjU (jl* j_1£ä j jj jjun.ni

(jobäjJ Jjj aS ^ydijbjA j

(Y ♦ 9 Y A)(_jJjjd lj-**"9 * Al'J *’ AJj5 Jjj

(ğey kərdən) - qusmaq

(YFF ,Y Y)JL jjS^jCıd&Jl Xİ jj A-aA

jl5 Jjjä jbo£

jjj AİJJ

J?

<-* (kaf) - Fars əlifbasının iyirmi beşinci hərfi

(Y ‘l • 5 Y Y A)öIjxji j2j ^yAJj« jjj4 jl

(ke) -nin qısa forması, mübtəda budaq cümləsində

jjjSlj Jjj I j

_>?•

(ke) - nin qısa forması, təyin budaq cümləsində işlənən

bağlayıcı
(Y Y ?

lJuIjL Jjjlj jLjjljS

ı—äjljla (.'1A1İC. jl JjjS

( I Y V ? ) V) jlSj I j jijA j£ J*^ ajjjjjj

^jl_SL-J

jJ jAlS fj-i-ll j-jj

(ke) -nin qısa forması, tamamlıq budaq cümləsində

işlənən bağlayıcı
Oİjİ. jJC. jl£ OxujİJjjJjSju;

(ke) -nin qısa forması, səbəb budaq cümləsində

işlənən bağlayıcı
p Y • ;Y A)Cj*Jjj

jlS jjjljJ cjljjj

CubIjj jdlc. a£ jj u.Sdsjj (Jc

A)ojüj Ijjl^ju jj (j".1'^ jl jS

sjSja, jS^lljJ (jıiji>j Jj>İjJ

(ke) - nin qısa forması, izahedici budaq cümləsində

işlənən bağlayıcı
(f f1!

‘-S (k) -

Jİ jj£mjj$jjl Cttjj jljj

£1* (kax) - saray
• )^ljj jjb CımJ JjS jljjJ aS

(Y V

(VVA Y<Ä)£l jä

jj

(jSu

C15JJ*?

öi^ A

Jj^jj

jtj^ tıjjl>'\ Jxl jjk

t15 (kax) - ev

A))jjj dlAlij ^Lc- L-Sda AjiA

(A ’VH )i~,l>.l 1 JjS

jjäAS jlı jli^

(ke) - nin qısa forması, təsdiq budaq cümləsində

işlənən bağlayıcı, bəlkə
( Y 'P 1 , Y f )cJmj jjc- jjjjS AjİJ jl Aj

<-S (ək) - sözdüzəldici şəkilçi

(Y

jl^>

lil bjtS. İJA

CjxmjjjjjJ »jjjjjjl£ Jkj

(kar bər arastən) - işi qurmaq, işi sahmana salmaq
?A^) jij öjljmjä Jm> jjjjlj jjm

jlS i'lml JİJJ jVjmj ^>-mJJ

(kar bəstən) - əməl etmək
JjjjlS I j AjjjjJ ^mj jlmA

j£-«

(kar-e pərəsteşgəri-ra bər arastən) -

lA-'j’j? 'j

pərəstiş etmək
(Ydf’

Jjj

£1$ jüSjl

A (kar) - iş

(İY-) ^Y” • )jjjS ^jjLjj Ij

işlənən bağlayıcı

<-£ (k) -

(kabin bəstən) - kəbin kəsdirmək

uA>

ö^1

(ke) -nin qısa forması, nəticə budaq cümləsində

(Y VV

^Jİ oJİJ Luoj jj■A jjj|£j

jl AS

(Y ) d /)£Uj AİjSLİjm jjjj jji a£

(I VT 5AT)oLİ Jjj jl Jjl ‘'1 AJ 1 (■g-ätjj

<-S (k) -

Y )^jl ajl j jljjjjiÄ f.A

£ts (kax) - tağ

işlənən bağlayıcı

(k)

(Y Y

(Y Y 1 ,V ♦ )jl jjjlS i-imi ^c. l.S-Iaj

<-* (k) - aS (ke) - nin qısa forması, zaman budaq cümləsində

<-S (k) -

J1L jJjlu jlj JjA.jj IjS

4>jSj

(kabin) - kəbin

(Yl A ^jj^AjjSfjJi jlj^ Ajij£ jlj£

(k)

)jIa jjjuı lj

(Y V Y

işlənən bağlayıcı

»

(ke) - nin qısa forması, kim

<-$ (ke) (k) -

Ij (-5L<»jj>ı jjjJjl -

^AjIj

jl£ CxmiIjIjj Ij

jJh-JulwijJ

jj-ibjlS (kar daştən) - məşğul olmaq
(Y . t /f)jl£ Jjjljj j^lmjjJjjl j>.

j^jjj

u

jülm jl£ (kar saxtən) - işi qaydaya qoymaq
jlgjjj-ıj jl a£ LİLqA

(Y’V'P , Y d)üai.Lu> jl£j Aaä^SLı Omlji. jL«j

dPAA (kar kərdən) -işləmək

Cıi-ljj IjjljjlS coJti-jjä

j iuılS əjj jjÄ aIc.

(FA ,I ► V)la j jjjSjlSjSjjj JuS

ıjjjS jLJ j>

jj^j

ıjjlS (kar-ra be-xod bər asan kərdən) -

gəlməmək, düşünməmək
(FF \ 51 • d)CjjjijjXjIS jl (jLiS jjjj

işi asanlaşdırmaq, işi sahmana salmaq
(F. f f A)^j£ jLxl (_sjlS AxA jj Jjäx

jUul ja Ij (Ji bJjj jljj

u<£ jj^ijK (kar-e şəmşir kərdən) - qılınc vurmaq öyrənmək

( F A , F A)JjSjjJi lj <_SJä

jxu>j

jjS jjıax.a jISjj Aİu>j Xj ja,

CPjj'j? jJls- jl£ (kar-e aləm bər avərdən) -dünya işlərini idarə etmək
(1 dF

Vd)jlSu Xjljj jjXjijlSji

j' (əz-kar dur amədən) -işdən uzaq görünmək, fikrinə

lP*'J.P

jl jj

jl^ ^^*İ»iAIj

CjJjI jjjö jS^iIjj ^jS_j

j' (əz-kar dur) - yalan
(d 1 , 1 •)jjj Aj jjljxu£jjj AjLui Aj

.

lP’jsj'

jjJjISjl jjjj sAjUuäl jS

(uftadən-e kar dər kar) - işin işə qarışması,

iş içindən işin çıxması
(FY >

d Y)jljäjl j^xjlSjjjlS jlxA

jüäjl

jU çAdjS ja j

jojS bjijlS (kar-e fərda kərdən) - sabahın işini (sabah) görmək,

jxxi jisj (be-kar amədən) - işə yaramaq, faydalı olmaq

hər işi vaxtında görmək

(dA ’VF^jIS-j jjlS (.11.uijl jxljlSu

(FFF ? 1 F)(xuS Ljä jlS iuıj bjäjä.
üUj'jj

^xüS Lilxj <■_ ıZixl aS aj jLİÄ

oxxljtSJ (be-karaməde) - işə yarıyan, dəyərli
(Fd S FY) jjj i_SLajjl (_jjlijA jj ^£jäj

C J cs^)^ (kar-e(kəsi-ra) bər arastən) - birinin

jljşxlj jj*xi jl ^jjljj

Jjä jjÄ. (.y-dlc. »JıxT jI£j

işini qaydaya salmaq, birini nəyəsə hazırlamaq

jə(be-kar bordən) - işlətmək, istifadə etmək

(FFA ^AF^jLıj jtijjj jd lj (."u.Jjljj

(F I I ,Y)fjj (jjjISLj öXjjuj u_ij^jJjjÄ

jl£jjj Ij AjLajlj^ ı^jjP’

(^Jj (jAj9 jljAİjA

®Aj

jjjS »U (ij c3^£)j'S (kar-e(kəsi-ra) təbah kərdən) - işini bitirmək,

jxJ jjjl£j (be-kar dər amədən) - başa çatmaq, üz vermək,

öldürmək

əldə olunmaq

(I A Y , H d

(_SI jjL (jül>

jj—ı

«ljj jijlS

jS ^ä.j *-&Jj

(F d ? Y tyj^jjj lA3j^ jd Ajj2bj^j

jl^j .L»Ijj J.1&-LJ

jä.

üJJi 'jjSjK (kar-e kutah-ra bər-xod deraz kərdən) -

jxxijjjiS-ı (be-kar dər amədən) - işə düşmək, başlanmaq

asan işini çətinləşdirmək, özünü çətinliyə saılmaq

(FAd *dF)jl£ujAj^

(F F Y ö F) jl jx xji jj odjSjlS

jL (jİjjijjiS j;j->

jä

jjij cia; (_sjl£ (kari be-dəst dadən) - mənsəbə çatdırmaq,

jl5L JxIjJjAİjä jl ("yai,

(be-kar dər amədən) - başlamaq

(YYF J) V)jl£j jxljJ jjjjÄ. jAj$j

jljAld jAj£ jijij jl Adi

jxxljxjlSJ (be-kar dər amədən) - ova çıxmaq, ov ovlamaq

şahlığa çatdırmaq
(I ‘r& ,VF)c±u>A jtS jjjj

jjxl jj j15j

jjj Axıljjj

ua.) jjjl jx

(~ı»u.,u ^jlS JİJ Ijj j^ jl$^

(FdF ?dV)jl£d jlc.jxj Ij jljAlx jAİ

jl&j jjijJ (_$jäJ jjAldjÄ.

jjj jjjj jt£ jl (əz-kar borun amədən) - işin öhdəsindən gəlmək

jAİ jjxi jjjbJ (be-kar dər amədən-e ahən) - dəmirin işlədilməsi,

0 f F ,YF)jjjjjxiSLj jl£j Jjl a£

dəmirin (bir şeyə) qarışdırılması, dəmirin qatılması

Jj^j <).>"'> ÜJ**13' <?

Y) jlS-1 I j (jajA jS ld oljjjij

jl^j İxljj jAlS ^LäJİJ*a

jjd <iiiajj jlSji (əz-kar pərdaxte şodən) - işdən qurtarmaq

(1 YY

(FFF , Y F^Aül^jjjlS jl oxia-u—j

jəjji jjji5J (be-kar dər avərdən) - işlətmək, istifadə etmək

Ajİä.Lx jdjISj Ajİa xi

jä

fjS-A Ajjj l5u 45 JjSja.

cSJij ’ J?-

(X Y'Y

Lpj^jjäj^j (ze-kar foru mandən) - yorulmaq, əldən düşmək

CPjj’ >j^-> (be-kar dər avərdən) - can vermək, canlandırmaq
(Yö ?V X )jLuSwoC.
lPj? Jjjjj

jl5u əjj’ J^ ’J

lj jlSijIİ ^c-

jjjXj&j

°~iJja3

(be-kar-e səfər tuşepərvərd budən) -

jj^’jjj (<s"£)j^ j (ze- kar-e(kəsi) pərdaxtən) - kiminsə dəfn işi ilə
məşğul olmaq, kimisə dəfn etmək

J A^ojj ajjjj aJSjj jLa j1S*j

oVw aSjJüS^j

Jjj AjS-jI

( Y Y sY < yüXAlJjj o^ja jjjlSj

jäj j^jj (bər kar rəftən) - hədəfə dəymək, sərrast olmaq

jjt£JJ CiSj (■yAİ

»jəjç. L -JjS u^J^- ts^i

(^ ,YY)jlS

jjjS

’j?-*’

^Jjİ

e'-'--1

j^ (kar) - əkin, zəmi

(id

gətirmək, işi rövnəğləndirmək

Jİ <i

Jjj’

j^

<Jjjjj X5

(ze-kar uftadən-e tork-e hesari) -

jIS

(kar)

^j'

3 J j'-^>-

JJJ?-

jlS -li-jJJ 3 JÜ ja.

<_s jSj äİU a£ ^1jSü

J

cA? jjjljä.

a£ Lş-j^j

(karagəh) - »tSijlS (karaqah) sözünün qısa forması, işbilən

(vY ,df )jj£jL Ij Oäu ^^i Jjaj

JjS jl£ jl^ijlS JİajIj

jSujkjjj Luäj jUijjjJs

( Y Y ö ,1^1) jSjtS J*İ> jl.jj$Cljl£j

P

ji2ij ^ıjlS (karagəhi daştən) - mahir olmaq, işbilən olmaq

(kar) - müharibə
jjj Aj

jtÜ jljij Ai

(Y Y 1 5Y .

j^ (kar costən) - müharibə etmək
(fri W)Qx. Jİ£ jj)

I ja. 41 jS,

jj-*?

(jjjj^j^jl a£

(JJİ£j J .1? a£ ^IjSJ

^SijlS jİaju JjIj ja.

(kare) - sözdüzəldici şəkilçi

OİJ jlpt OsIjjJ JP ’j-

(A • A Y f )

Xal

jj öjL^-qİmj

j’j J^j uP'X-

j'jjts (kardar) - saray məmurları, saray işçiləri

jjjS jiS (kar kərdən) - döyüşmək
(' • & , Y «■ Y)jL»

jüljjl jjlSjj Ac jä LaJ

(j^ljLS (karagəhi) - məharət

(kaştən) felinin kökü

(TV» ,Y rA)^

(Y YI ? I I ^jüluı La jlS jjjäijlSj
a^İjIS

jlij (ze-kar tohi budən) - işsiz olmaq

(1 Y Y AY )J5L iuojjj <jjlS aS
j^

jL>jijLS jja-ıS jjS jtls.

(YYY sH • )(jlj *-Tjja, A-J11aU Jjajİ <S

jjjäijis (karafərin) - allah

(X"f Y’ 5öf )əVäjl jUaa. jJ (jbn- <JJJJt

(Y Y <t ,Y •

j.tıSj jts aImiIjI (jjuajxaj

jUjljlX (karazmay) - işbilən, işdə sınanmış

Günəşin batması

j-sjj

jlS (kar kərdən) - təsir etmək

(YYY 7Y5Y)jl£ j^jj ^_ujjjjjjSj

j-jj’ pj’j^ uSjjj-3 (dər- ru-ye kar ab avərdən) - işə rövnəğ

(Y Y , Y )□jjijUä.jj <S

Jjjjj Ijj AjJ&JŞ,

jts (kar) - təsir

istəyə çatmaq

(Y'Y” A ^A • )^Jjİ cÄjP' j»t£j?jl£ j£-“

.ijjälj jljSIä G Jjajsj

jts (kar) - ehtiyac, lazımi

jl£ jjJ ?1£jj (bər- kam amədən-e kar) - işin ürəyincə olması,

t_$J-Ai u£jj jptäjl

?a (jUSaı

jl* (kar) - dəfn işi

səfərə səfərbər olmaq

(Y Y f 1 •?)*J*“

jLSJj jbj

(AY f •)jl£j cj-^jjj cs^jj » -iSLojjä

j’jjlS

jjji <5 J^ J5

(YPY ,Vl)jl jljhjl£j!jl£fc.

j’j'jüjj’<jJ j'-ijjj^-

(VII

Y) j$2j jl jL Jjjl ijSjI ji jJ

jA J jljlJjlS U Jj»jis

coşması, döyüşün şiddətlənməsi, müharibə alovunun güclənməsi
) v»

jljjts (kardan) - işbilən, təcrübəli, mahir
(V ? ^Y'T'^Cjä jS jlj|jjl£

Cjjläu

OsjS jlilja. L

sjjjL

f V’)jl2ijjJİj JjS <_Jla İj jljjj

Jİ^J

JA

jljjlS A2

(f T . ,V “t A)jlJjlS ıjiJ3 Jj' <_s-’tjj^_2i

jUj$2 (jlS AilJji jlj jjIa

jU.jlSjjlj (davər-e karsaz) - allah

Jj- jl-M* (kardanmərd) - İşbilən adam(İskəndər)
<_$ IJ AjOsİ Jja jljjlS jjl aS

(V dV * Y Y Y )jjL^j Jjlji OjJS. ^*jj I j^.

jj Jjaj

Jjjj jijUjjlS

Oş. ıjlj j'JjlS jl JljlS jl jj

V)Ou»jj jJİj O2İJ U jlSjj aS

(f

•)Jkn

j'j^

Jl—jis

Caj£

l?1

?jiJ ji-iş-

(j jluıjis (karsazi) - yoluna qoyulası, qaydaya salınası, çarəli

cxobjis (kardanest) - işbilən, mahir
cjOİjjts

jjjji <>IjjS2 jl JjISjj (dər- karzar şekibai avərdən) - döyüşə tab

jlujlS (karsaz) - köməkçi, işləri qaydaya salan

jİJjtS (kardan) - işbilən (Xaqanın vəziri)
(f? I

(jö

gətirmək, döyüşdən qaçmamaq

jijjlS a2 (şəh-e kardan) - işbilən şah (İskəndər)
(Y 5 Y

(gərm gəştən-e atəş-e karzar) - döyüşün

jl jjlS jiji J12S

(kardar) - işbilən, məharətli usta

jj (zəy-e kardanest) - mahir cadugər qadın

(Y Y T , Y» Y)(jij^İ >•

jİjä

” u^jjjjj Ij ı-S_Ia

*—uujİJjlS ^J

jJj^ <JJ^-jtS (karsazi kərdən) - kömək olmaq, yar olmaq
jjS j JLaajIS I jS AİLaJ

(1 & A ^TY'y V.S {j Jlş a£ jt>J a jIjaj
eyjİJjLS (kardani) - məharət

jjLiS jJü ;_pıjjis j-> jl (əz- sər-e kardani nəfəs qoşadən) -məharətlə

(karsənc) - işbilən
(YA? ,?Y)jlia. ^jxİajjlS Ij Jjl j ji-J

jlia. (jjkjSj sl j ij jlj2jj

danışmaq
(A t ,A 1 )j*äj ejjlJjlS jjj jl Jİ2S

jjj jIjjİ jjJjjJ q.\iJ>1$ >

(cs)l-jäjU (karfərma(y)) -hakim, işbuyuran
(Y V ‘r

jljjts (karzar) - döyüş, döyüş meydanı
(f V ? Y 'f )jIjJİLaI Aj sJjxü ^—J Aj
jjj^j1 jj^

jljjlS

sJjjj j) ^ji jA

(karzar kərdən) - vuruşmaq, döyüş hünəri göstərmək

(Y1 Y1 ,Y ?V)jl jjlS jl

ä JjS Jjj^l aS

jlj>(ıg2 jlS o&ja a,ajj,ı>1 jj

jjjji c^iaİjI jjlSjj (bər- karzar ahəng avərdən) - vuruşmaq,

(TVY ,Y H Y)jlS j\jj £jjjjj (jjjSj
jLaj jjS

jl JjlSjj ^Jaİ (JJjjİJ?

jOji j'JjISjj (bər karzar costən kəmər bəstən) -

<_£>>>■ cS1 j (JJİajää jljjJj

#l3j^ (karqah) -dünya, aləm
(dV jd^)slSjlj jLia.jSjj Jjj IjS

slSjlS JjjJjI (jjoj^j Jjl® ö^A?

(karqah) - emalatxana
jxu. olSjlS (karqah-e soxən) - söz xəzinəsi

(Y Y “Y ,'' )ü4^
döyüşə girmək

^LsjäjlS L jjiS jjla.

j' Au^ j^j®-

j®—*

j^2j'

»l^jli(karqah) - şəkil, tablo
(Y ? Y , IV 1)jjl O»jja. jjjjl slSjlS JjjJ

Jjl O»jj£

j jl2i Ij

j^jlS (kargər) - işlək, təsirli, kəsərli
müharibəyə əl atmaq
(1 Vt VY) jl JjlS jİku-İjj >-ı.aj jaS

jIjj$2 jj-Lİ

JaS OiS

j^j^j^ (kargər şodən) - kəsərli olmaq, işlək olmaq

Jjja

(Y Y Y

jUu »jla>jj gJs

Cı2j^ jljjjA

xü

jxi j£jK (kargər şodən) - yaralamaq, işləmək, yarıb keçmək

j AU*-?

(AA ^Y Y
ja->

&.JpJ?

AÜ

ölj Jjıüı AjjSujJİ jjluıJ

(Y“i<5

(Y f f 5öY)jIjjI£ JljjlS (jilih jAİ

lsJ&

(kari) - öldürücü
(Y • <Ä ;Y ^A^VüAİjLü lSjIS ^A.J (_5^j

a«a

aüj l^jljjlS

jjji j^IS

(Y Y

ji jIj jS j

ü^jj^

cuiSjjis

ü?°j

jjj

JjALj

JıüÜ Jc-lSj

(-SLul jA j-Sji tSjAjU*j

j_pi£ (kafur xordən) - kişiliyini itirmək

(^ • *Y ;AfjjjjA jjilA JJİ (jSjljj-j

Jjıi ejjS jji j£jJ bja.

<iAUUjjal£ (kafur-e nasaxte) -təbii kamfara, xam və xalis kamfara
JüALu jSJjSjjj aLü.

(Y Y t ,ö f ^aSALmi li jjilS AjlA

AİAİjSj

Jl JajA

j-plA (kafur) - mürəkkəb
(&J

Aj? ÜJ?-Aİc-

jüj^

jıicjjjii^j ( be-kafiır-o-ənbər sereştən) - yazmaq, kafuru

(mürəkkəbi) ənbərlə(kağızla) yoğurmaq
jjälSU

jlxa JajjI^ AjLojIjS £tu

jUjjäls (kafurbar) - kafuryağdıran, qaryağdıran

(kasedi) - kasadlıq, tələbatsızlıq

jbjjilSjıi

ı'ıAjj ftjjj u_äj*^a Jj^-

jjJjj »jSj

(ze- kuh bər amədən-e əbr-e kafuabar) - saçın

ağarması

AulS (kase) - kasa

(Y?V.YÖf)^U jjLJ a^ISjUjj?

(F A“Y , Y Y Y)jjA.İjjl jjjl ı—Aı ASPİ jjjj

(Y Y V , “Y )<_SlA.J Jj OjjJjA-jJjjjtSja.

(jipla ?jj

jljj

(kased budən) - qiymətdən düşmək

J • ^jLla j*Jä

f I jA (_gJ4S »Lİ ç.oJj£ A-aA

jjäıs (kafur) - kafur, kamfara

■aJA (kased) - az, kasad, qəhət

(Y'A ? Y • V)U j jjjSjlSjSJj?

-Jij-1

düzəltmək, faydasız işlə məşğul olmaq

(kar-o-keşt) - əkin, tarla

(f a ^rvy-ı.u^j jjş- j*i ojij j^a?- cs_>?i-?

(>JL-j Jİ (^Jjı (j5Lil£ Ij^

jfeisj (ze-kağəz sepər saxtən) - kağızdan sipər

JÜ.U,

Jj^j^Uj »Lİ JljjtS jl^>

YJjäİJ Ifrila. olj <jj*j^ jjJ

J*-“^ j’J ^4-J’J JiAjAJ

jl&i a£

(dd ,Y Və^Lu ^ji JclS Ojj

ö'xA -öbJS (karvan-karvan) - karvanlarla

ca-ä$jjU

jjijk jijJ$j

(kağəz) - kağız

A^iGjIS Cjjuıj£ä

(karvan zədən) - karvan talamaq

CPj

ıjıjj

(rd ,W)o5L (_>& CaU

yä Y ^JjjjLluj jU JİjjlS ü'J21

Jijl jA

(kaşki) - kaş, arzu bildirən ədat

(karvan) - karvan
(V Y •

(YYY- 3Af )(j5L> -11«jji (_fjlS AS (_raA.'İJ

(rf d

<*Uji£ (kamame) - dastan, əsər
(dY“ .(j^jJj^-uı j^JjSjl^Ä. jjjjtjj

(kaştən) - əkmək

(kaşğər) - Kaşğər

jxijK (kargər şodən-e soxən) - sözün təsir etməsi

(Y Y" A V Y^aLİ Cjäjjji) Jaİ jSjIS jAuı

lh4as

(T V

<_ju jj2>jjA Jİ jA

jljAjjälS. C12S Jxaj £İ Jx>

jLjjilAjıl »jSj J»i>

j'jAjjäıx (kafürxar) - qocalığa məxsus xəstəlik
CH_£

^jj A-IS

cA^AJJI

ü^j’

(kafürxar gəştən) -qocalma xəstəliyinə tutulmaq

jbjjälSjjl »jSj a«I jj

(r v rfjj<j eı>

j^j£

(Y“ Y t JY,Y')^L ^»l£ b <jl jä^xıj AnS

a£ ^jLjJIj

jKjL>jj3

(Y Y ?V •)jVbi AİAjAJ

(Y ?? % • ) oj£ (jUajİIS Aİjlj jija.

aj£_Jj b

(f > f

\jJMH

jjL^

JjÄS (kalbod) - bədən

(Y • A ,Y~ F)ö JJ

A*İ Ajbn AjllS

AS

jl (əz_ kam bənd qoşadən) -demək, danışmaq
JJİJJ

ftjl *111

Jj*b (»l£ (kam yaftən) - qələbə çalmaq, müzəffər olmaq

Ä Cjj 3j' j j' cä^“

(F Y I Y Y* Ft... Jj^ j$—.ul /JJ—n ı CA^ ■ *

(kam xiş bər avərdən) -arzusuna çatmaq

(FY F ?Y • A)(jjjji. ^la-il aj (J*jj (_?PJJ—1

jİİAjSbl j' Jjj'j?

(jbj^-

jaIa

jjjb (j-jO-a Jj ?IS

jj

( Y d 1 , Y Y • )AiS j jl^-alS A-jj (jblSja,

oi£ jijjtea. jbj jo-o

Jjjj Aj!

ə3'

j»b Ol j x aSjjl jj jbj

COax. (»15 Ij abi JX>İ jJ>

j&jU

OäjS ^ibALİ jjjJj

Ja

(kamqar) - xoşbəxt, uğurlu, müzəffər

J&-LS oJjA

(Y Y F ,FA)jl£jjj JA OAjSjI Jİ Jsbti

jjjJJj

jj-ijlSblS (kamqar şodən) - qalib gəlmək, müzəffər olmaq

jlX-al£ Ojälc. AJi J-» jb»A

jjlGlS (kamqari) - zəfər, qələbə, müvəffəqiyyət
(Y”t Y” _AjJjAjjj AjAj^uİjj (Jjj AaA

^jjjJI Jjj2äl jl

jaj

<jJ®-£ kjj'(kamrani gereftən) - arzuya çatmaq, kam almaq

(YYY F A) jbj^-İ Aj Jb AjS. j»bJJ a£

(kam) - ağız, damağ
. Yysj Jjljj J> jjjA Jj^ Jj

O-İİAİ (jjl

(YYY ^FV^OSJL jjjl jxlS jjjjj jAbb

<»ts (kam) - məqsəd
(r?V J V)O^?laJjjbSİjbjş. Jjjj

jbjjja.

AiS <_$ jİAali jl AS Aj jbj

(Y Y t ? Y F)uxİİAj ("jjl^Ajj (J-—S Aj jljl

(jsjLo Ji?l£jjCÄJ^b

j (ze- kam birun amədən) - yerindən tərpənmək

( Y A Y ? Y Y Y )^Y£j əjbj JjJJJ aS Ab jl jl

jlül jaI£

^Ij-lS (kamrani) - arzuyaçatma, kamalma

ı»LS (kam) - yer, ox, yay
(Y d Y ? Y Y Y)j j$öja*i Aj-İ Ajiə. aSj—j j$j

aIa

JJ j£ u?j'olS (kamdari kərdən) - susmaq

Oib (»!£ jl^ş.jl Jj=> j1^!^

(bər kam-e del dəstrəs yaftən) - arzuya çatmaq

(YYY , *t ?)<_>£ AtbjSj^Jb <5 jSLJu

dAjiSt

jjİAab (kamdari) -kamına çəkilmə, susma

^LS b (ba-kam coft budən) - arzuya çatmaq

(y t v ?Ad)Oto. eıs u jiAii^x. ıjb as

AXJJ

^ıjj>1£ (kamrani dadən) - xoşbəxt etmək, xoşbəxtlik vermək

(YVT , Y AA)aIa jijjljlgj (_£jl$j f$j

j?jJ ^jj (jib j»l5Lı

Jjäb ?l£ (kam yaftən) - kam almaq
(T Y V ,YF)Osb ?l ji Olja jl jbia. jlja

XlSb fl£ AjJk

(jj'j-15 (kamrani) - xoşbəxtlik

(kam-e del bər gereftən) - arzusuna çatmaq

(YYF >YY'-)O3j£jj Ja^IS Ja?1£ jljj

jx»i Jjjjj

Xj

. jfctS jA IjA jjl^

t..

JUaj

(‘İS (kam) -qələbə, zəfər

(Y V V ? Y )jİAja Jja, jbisjA jJj fl&j

jjäj^jj Jj

(.IS

(Y Y’b 5A£)^IS aLu&j Ajj jl jjl ^Lu

a jS Aj £xbjjj Jj jlia.

(kam) - arzu, istək

jajj' j? uAlp-

^dj < SI A U jj<l ■?■'« a^ j

(jjj^ pi* (kam-e giti) - göy

(kalbod) - bünövrə

(r A

(kam-e kəsi-ra təlx kərdən) - birinin əhvalım

pozmaq, birinin kefini pozmaq, birinin qanmı qaraltmaq

VlS (kala) - mal

jajj

jjj (I j

jaIa

Ajj AS jJİAJ jAjS-ui

(jjl^xlS (kamqari dadən) -qələbə çaldırmaq, qələbə gətirmək

(YYY ,dF)jAA jjl&-»l£ (jijj IjIaj
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aaa

<jjb cJLasLS OOİaj

(kani) - mədən (sif. )

j j&*iS (kamqari kərdən) - xoşbəxt olmaq
jj£ j jl jLalS jl AS Aj (jljj

(İd) 5 ) Y • ) Jj£ j jlS-alS Jxuj jialS jä.

^istjj ?is (kam-o-nakam) - istər-istəməz

jji

aJi“ lt4'A

j

ü'-$4?‘

V V)jlj u-jj\S

(1 VV

(X-jIL

(ZluıJJ JjiJj jJS <jl£

i)^?-

jlj-j .jj-4 (ji ji Jjj JSb

jl xi a^jİİ

j (jjjü ıjıäjjM

(t>r-

(_Ja1SI

JJuj Ij-a

(kavus-e key) - Keykavus

A
(Y-. Y

l)1S

jj

Loj

(ke an) - ın qısa forması, ki, o

(j Y f t Y')(,'u-ıİ.,j jjlj

j «=» jü j

jjAjj

aS

cHjts (kavus) - xüs. ad, Kavus
>1 ı, jj jj

as

(I dA

Jt£ (kan) - ö1

jlj Ij

jj u-jjis (kavrəsvar) -kavrəs bitgisinin dənələri kimi kiçik

(f ‘r ?VT)jj*iä ^1 ji- Aa.
AA?
<_jU»U (kamyab) - arzusuna çatmış, xoşbəxt
(ffA 5drr)uji>j ı Jj

öY)(_#Äjjj

(1 A

• )j_J-» !)■-»> (»La. jl (Xjjji. jUoA

(jS (jjjü ı'ıi/i ja ı—lij J-İjj

(kan) - mədən
(f Y >Y İ)jji. jAjij Jji Jji- jJjSj-u

(kavyaniderəfş) -Kavənin bayrağı

jjJ&.miI jlS jl ji jAjS J4

V - )(JİİİJ jJijJ JjJJ

(1 f Y
jj£

jli (kan kəndən) - mədən qazmaq
)Jji cs-ji-ş-

(V

^>1

JjjI

jljhj

(kavidən) - qazmaq

JjS ijjtS aSjAjS jiSjüa

jlS (kan-e tarik-e əhreməni) - əhrimənin qaranlıq

-^(^LİjjjjJ^jl AS jjj j$S

^jAİ .-Sujla jl£ jjjl

Jj ü15 (kan-e zər gəştən) - qızıl mədəninə çevrilmək,

(i j) Aij^ ü15 (sA) o-tAİü (be-əlmas-e (kəsi) kan-e xiş (ra)

ortaya tökmək, biri ilə fikir mübadiləsi aparmaq, şeirləşmək
(D j V)(jjjjj, JİJ>Jİ jt>j-J

Aj*aj

(A1A (jtSL jl (juL»Jlj (Sjtij

(kah) - saman

qızıl mədəni olmaq
Ui>* jlijjİ fjjl

(ff T ,?)jj jl£ jja. AjJ^jj jlSLuj

(VdY* jy'K’Aı ^a jjj jAjS jl£ İj Aİ

(Y(>■ ıQ jjj jl jjİJjji -^ij^

^Y)LajIjjİ. oISjj

(jlA j^j

l* jbjü aJjjj (jtj^ j

(1 rv ?A)jjxı jjj-lj AjLx (jIaISjl a£

JjAJ Uj-j »JJJLJJ j jİ-

jdjjts (kainat) - kainat

j* ji jli (kay-e qouhər) - ana bətni
(Y V“t ?Af )jlgj jj jjajij^ijj jljj-

(1) ?

cfkl* (kaheli) - kahillik

j* ji jli (kan-e qouhər) -inci mədəni, Nizami

jLÜ jaj£

jl£ jj aaL» Aj jä.

{\

Y•

<aİx1İİ

AjLaJ

OlulS ji. JjjJj jLIjjs.

(kəbab) - kəbab

jts (kan) - xəzinə
(YA) /YəJjjJ jU JL JİJJ

JjJjİ <_$Iji

Jİ ja. jis jiJl

ja

(Y1 ,1 V)<jjjjİ. Jla. Jİ jl>Jj AluU ^-ji

(AA (j^J* (jatdlj fj&J

u*— lÄj (ze- kan-e soxən qouhər borun rixtən) -

söz mədənindən gövhər çıxarmaq, söz demək
(V • <5 ,YY’^(jjjj jA j£ Cıäjj Jä-J jlij
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(İT j Y ) (O.ul jüjİ.L> ajJJji.jSj (_yjtS

(jlul (_5LÜj Jjj^. jJjjİU cA4

A- (_>i£ (kəbab saxtən) - yandırmaq, yöx etmək

Jts (kan) -söz xəzinəsi, söz mədəni, təfəkkür

jüjj

jjjjIS

kavidən) - birinin iti almazı (ağlı) ilə öz söz xəzinəsini qazıb

torpağı, zülmət, təfəkkür
(d

(_£*jj cAlAA'Ah

(jjÄ-“ ĞHjj ‘■-li-1 <ji

(T*A ,d)f j AjIjjj jJ JjI t >1 S JjLj aS

İj Ajti JjI jj (^£-ljä. jl ^jj^

‘-M(kəbk) -kəkiik
(İY-

rjjjüuj^j oLi COJlkij

Jiüujijj (jl£j£ aS

.. j

ajIä ljjS

(jjj ıJbS (kəbk-e dəri) - dağ kəkliyi
(1 Y • *Y •)ı_^jÄj

ıjoüj

uS-Uu »JİS. jj JJO

ji>b

jO i-S-jS jƏ

(YY A jYVY^ljj _ul jo jS-ojaj jl£ jlia.

(JJJjä. (jjalS. '-rA>*

(1) Y ?Y Y^jbj-x (j^laj <_^j£jj ajj-aljS.

(YY ,YY)j\&uj jjl <"imjj3>jj

j\£ Aa.jjjjS b I j j'jJä

jbj

ı_jbäi cjju£ jjSjUS jjjj£ ljojjS i_jİ Jj fä. jl (əz- xom-e nil-e ab

kəbudi gereftən-e qolnarqun kesvət-e atab) - suyun göy
xumundan günəşin al rəngli paltarının göy rəng alması,

jljljJİ jjl CıiS Aj) jjäj

^j$j j*j b> <_jb o$j jl

(koca) - haraya
(Y V ,Y Y)jl

jl

jxuju> ddb jJ-<*j

jl oäj£ (JOjjS

cjbäi Oj»jS jj£jblSja.

ĞP**jj c(be-çərx dər amədən-e kəbudi-yo kuri) —

jl (»IjOj

Jj fitS LşS

(koca) - harada
() A Y j » Y k?j^j jjä,jl Ojb A&jlji.

Günəşin batması

;_jl jl jjj-ü jlS C ı>jn. jbl>

b^ (koca) - çünki
(Y I 1 , 0 t)_JjIS jyjj CLLmiA jl (J^lj IşS

JjıaS Ojbj Jxa Jİ jbljä j

b^ (koca) - necə, haradan

dünyanın qaralması

ojSlj olokj aS

(l Y1 VV)jj^ (_ji jl ojlj jjjjj^iS a£

j jaj

bb (koca) - hanı?, haradadır?

‘j'jS (ketab) - kitab

(Y . -L>a)L_ılj£ fJü caLUjo (dər sabeğe-ye nəzm-e ketab) - kitabın

(Y“t ;YV)jj.j !_g Jjä. Cä.Jii jl

Jl a£

b-S (koca) - nə üçün, nəyə görə

(Şərəfnamənin) nəzmə çəkilmə tarixi haqqında

(Yrf

<^jb£ (ketabət) - yazı, qələmə alma

(jU CjjGSjj (dər ketabət caygir şodən) - yazılmaq,

1 VV) jÜ jjj AjüJjl fjbla£

(koca-ta- koca) - haradan haraya
(YYY Yf^jOiSbJ

qələmə almmaq
(YA j I •)jj jSU ojj jj Ij »ıju

jjj

jjS

Jjw dubS jo jja. aS

(kocast) - hanı?, harada var?
(Y 0 • _ Y I jı'ı.XxS jjjloaüS

cjbS (kətan) - kətan
jUS (kətan-e mesğali) -kətanın çox nazuk və zərif növü
(YdV ?Y

i~~ı>ni

(koca u nəhəd pay ma sər nəhim) - O daş

jl

(YAY V Y )(x^jj*3l jxjjjjI jt»jij

(kəbudi) - göyərmə, qaralma

jj£

^Lä.j <jİOjjj ol£jj£ jı jioj

qoyan yerə biz baş qoyarıq, onun bütün əmrinə tabeyik

( Y d V , 11 f)JjjJ (Jlc »Ujj ob

jxi

(V1 Y ?ÖV^üjxjtşhS jljtäu jjl <-^-ij jlc- jjjo

jxş^i j^ U (jü

4$jS (kəbud) - göy

(1 AV j VA)j j£ j

jj-mijIj cAjlS. (_jjS

(koca) - hara

(kəbutər) - göyərçin

() . . , Y YY)(_jI (Jjj

Ojj Aa. JÄ

(Y Yt Vf-yjj Ojji AS Oİ jUa, Cjjbİl

»llü£ (kətfqah) - çiyin

(kəbk-e rəğğas) - at

j

(kotobxane) - kitabxana

ajS jjs. AAjS JJ AAjS aOj

4_ib AjIä

jbSJ

jä jjjj

(*İJS (kodam) - hansı?
(YAY Y V).'ı..^ ıi (»IjS JxİjS. aS (xujj

jjj CiMiJ jl jJjS. US ^jj j

j'A/j

flaS (kodam) - kim

(m

ol^jS <_1£jaJİ 1»' jjj?

j'jij

(‘lA ,Y 1 ö)ajj (jij toajjjjl jLuljA

(?b ,YY)Ijj aAİjä. ajjä. »aa jxo'aS

I ji aAİjä. ajjjJ <£

<£

T)jx> jlajSL

LjlS j£»

j® jlS aji. jlajSja. jS j£5

iTuııjİ < j^c.

?jS

Q

(Y<51 V »);_$! vka~ı Jl ^jlä

İJJ>

j4> (kərdən) - köməkçi feil

j-tf (kədu) - balqabaq
QÖV , I f • )<ü.Lu. jaj

<iä.l jiil jajS Jİ CaaüjaS

(jU»J

»aS (kəde) - məkan bildirən sözdüzəldici şəkilçi

jajS ı_jiji (xab kərdən) -yatmaq
, Y X j <_>1jA. jjl jajS jljj ls5aaaj

(Yj

j^-XlajS <»jj jl ajl Jjjj

Xs-^' »a5Lijija ja ajj

aJja jjja£

'J »Jjj!>j

(YT V j • Yjlj» jl^-y (_fj—1 əjj jljlja

(1 I f 5tf)jS »ajS l^JljS (jjja. jj*ij

jj <jlj$j

Ia jl£ aj£ jl jjjjjjai

j<£ (kərdən) - etmək

jjjS jS (kər kərdən) - kar etmək, qulaq batırmaq

jUa

(Yrf j d)jS »LijSj a>jl

jS jUA

üJ> (kərdən) - düzəltmək

> (kor) - Kür çayı
(Jİİ4İ JJJ 4aaJJ “aji (jj.ag)

C

(f ? j

<r )ai£ jAİ jl

aiS jjjj ğü jAl£ jl ja.

JJjjl JjK

(kərdən) - yazmaq

IjS (kera) - kimin
^jl jäüjä.j (jajjj aji ja

jaj

ji jS ü jl jS (keran-ta-keran) - başdan ayağa.
(Y AV _Y Y)jljS 15 jlj£ fjjjj Ijjil-g-=»-

jljjfr* l-<“ cs'j cJjjaj?

(YY> ,Af)^jS JjLLsc- »aja aJU. jja

(^Y* ,^)jl jL-i ‘Coxj ajjljj-! aS

jlJlc-I ^jjS jl ı-s..1■

*

j->j$ (kərdən) - tikmək
(Ə ? 'Y’Yy.Ç.S. (j jjjj aj£ ^-j CjjLsc.

a£lj jja jj äjäjS_il

(kərdəni) - ediləsi, görüləsi, iş

(kerx) - Kerx şəhəri
£ j?- ob>jSL. ^^jsS ajj <_ia^>

(YTf ;Y > Ə)aj£ Lfcjjjäijjj AÜji

ai£ L$jjaj£ jja. jjS

j

(kərde) - iş

Jj* (kord) - kürd
(f I _Y Y)ajä. aiiwAjlajA >jljlij

<£ (jjjllaja. <->Jİjj Ij jlfca.

jajS jlS (kar kərdən) - işləmək

> (kər) - kar

( Y ‘r • j d ? )(_sS jL jjl aJAj I

I jjU (jJilc. »a <—ili

»Jjj’j- (sərapərde kərdən) - çadır qurmaq
(f . f j A)ajS o^JJ

(kədivər) - əkinçi
(TA. ,1 • ?)ajj-ij

O“jj <5jäaj) cüäjSj)jS_^J ^^j

jiliji (kerdqar) - allah

jlaiaS (kədxoday) - ər, sahib

jjj

(Y > ö j i\)(jjıjjc. #ajS Oİaja jlajSj

(I Y

(Yöl 5 •)Jl £jü

Tö

^^1 j..,

j'JjS (kerdar) - iş, əməl

(kədfanui) - sahibəlik, ev sahibəsi

(I

aiL cJäj

jaj£ (jjjjc. jiaj^j (be-kerdar-e ərus kərdən) - gəlin kimi bəzəmək

jjalai (kodamin) - hansı

j£

(be-kerdar-e... ) -... kimi

-jj£j

(dd Y V^Laj ^ji äc-LS jjj t-£j jjja

^1 ja.

»Lİ ?»ajS AaA

u’A (kəzan) -... ji jl

jUx öjjS (kərdepeyman) - etdiyi peyman
(YAY / * .)jbji jlyjl

A-ujA

A (kəz) - j'

^A (korsi) -kürsü
(YY / «)(>Aj^A»Xİ j-J-

jA

gAA

(Y

, Y Y )j^'^jj Ca^jjj£\_, jjS

jU jij? xb Aa. A=bx

ji—j^jA A j*A jü?.

A (kəj) -əyri

(VAV ?VA)jiAl *•) j^£jS

jljl^-wı

jÜb jj

JAIaJ

’ ,V)Aa -ibblA coJJiA A

J^-X
jAA

j^A (kərgədən) -kərgədan dərisi
,Y VY)jx U jbA jjj? l-Ajs-a

jü A?? IJ aXXü^j ujA>

(kəjəbru) - əyriqaş

(Y.Y ,Ydd)jxä o-Jjjİjj (jjjş. jlSajj

jAjS jl (jjtiiä. AjH

eJA (kəjdom) - əqrəb

<*A (kerm) - qurd

(AT ,YY)Ji/ ^1 JJ*J 4j »XJ £-ljjxa Aj

(YA ,f ?)jji G-iV Aij uxl (_j jji j^jj
gA

j*A (kərəm) - kərəm, mərhəmət
(Y f , Y Y )jl ■

(ke əz u) -nun qısa forması, ki, ondan

(f A 9eA ö1 j!A? ü?A

Jibü (A jbSGj j' lP'j ü' A

(kərgədən) - kərgədan

(Y

A A lSxLjjAAA g?

üiA (kəzin) -A j' A (ke əz in) -nin qısa forması, ki, bu... dan

(kərkəs) - quş növü
( Y Y • ,? Y )xbü jjaSjS (jiäjjş. Aib> j£j

ğAA

(kəzu) - jj'

jjjaxjjja.

Y)(—ıljä. ^aj LS*<Sjj jA Axlj^

^jja. yAj jAlj £b (jl jS

_in qısa forması, ki,... dan, dən

(4 , * ^)gSÜj -Aü eA jxSbb

ı> LSÜİCİ oaäjjJ <j Lffj'jä

jlj£ <AA (kereşmekonan) - nazlanan, nazlı

(f V

(Y Y , Y ‘t)(JAip IJ aSjä ^yxulj jjj

öAA

AA

-m nsa forması, ki, o... dan

j?xycA j-H »əbi£

gA

JJXJ <?

ja j aa j lM-As

(f İV ,Y f)(J*j oXjG jlxjl »A jbA

J*i obj jj *—>1 yb

(kəs) - adam, insan

(kəs) - dost, yar
(Y-d ^r^bijj^ji^ (jl?ja. (juS

jjj®

A-A cS jj jüA J^xj

jbjSG? jjuS (kəs-e bikəsan) - kimsəsizlərin kimsəsi, allah

A »jS (kerrenay) - gəmay, şeypur növü
(f Y ? ,Y • Y)jjG ojS fƏ jl Jjä. -xr^jə-ı

(kəs) - elçi

(dY/^j^jj ji» (jbaS Gx5b

a
gA

jb*J oA (korreəspan) - kürük, dayça

hAj? jMj

(?f , Y > )£İ ji. jluıjj G (jaS jlJb,jä

jl£ jXjj »ij? ,»A xlS

jbjS (kerman) - Kirman
(TY f , Y Y Y") jjxj

Aj*

(^ 4 , y ə^xbxj AA? A-Ah gA

A jjb u-jş. x»İ jə Jik?

əjb oAh Ala jij jjj ja.

Ajls. (j^S (kəs-e xane) - ailə başçısı

olu j A (kəribənde) -“A’ A (kerabənde) sözünün müxəffəfı,

(Y Y A ,dd)jj2i _s-ibj

»x>i jb?

(j-Jİ j AJli.

AjlS. jJİ

hambal
() Y • ^YjxiS ,A?j?

ja jbjS o^i? L?A

xi£

A A1?

(kəs) - kimsə

(fr^ ,ru)

,mA (kərim) - kərim, səxavətli

(Y' > , y y )ji«j

gA

AA

ou3

jAA J1 A

s-üj Aj»-üj j^»

Ah ji-ü1 j ^j-“ gA btu, x

^ApjjA İj gA (kəs-ra qozir nist) - hamı üçün vacib

(Yff 5df)j^44l=>. IjAjliAJij JjjijJ

Jij^1 J

J£ ı^’^3

(FF Y ?F Y *

jjjj <jjUS (kəsadi didən) - ucuzlaşmaq, qiymətdən düşmək

jljjxo <JJ t*«£

^j'j1

Aä. jjj ji*a

Jİ (j'jüj

jjLp

j’ j’j'

(Y »d 51 Y )JjS jt&l L^JjjtwiS ^Aİjjj

e*

®Jj

L?ji^J

Cte*

J> <Sjiş. JJ^P

(Y • Y ? Y F
jtxaä. L Jjä-J$£> jjjLajjS

(F t Y ,Y)jl*-&Jä-*-P <JJ^Jfr“ j'

JjS Jt« Axj (Ji-ui JjjLjS

ı'Yuİifrj

(keşt-e cəhan) - dünyəvi işlər

ı5JJ ?3J

uj^wıS (kesvət) - paltar
(Y • • f Y Y'YJujI Jjj ^ä. Jl cjäjS ^jJjjS

(JJJJ* C1 J^

ğA«S

Jj*a ı_5tiaJ Xİlj AjlJjJjä

(koştən) - öldürmək

(Y •. 0 T d)lJ jjijj) ıjbjS Aäjfr jji?
j—ıljäl

OjmiS jjSjliS jä

lA“A

(Y AF ? Y F F y-LmjJ Lajj JjS ( imi oAİajS

JäiJj >j l^ljJja.
lA*AS

(kəsi) - heç kəs
( Y Y ? 0 YJ^-ulS (__İJİJİ> Jjjjj jUaji JS

(koştən) -söndürmək

ğA*^

Jjjj <jjjI Ij Jjajib

(keştən) - əkmək
( Y f , Y Y )Jİİ Aj-İS jl jifc J jl jJ ^jS jj

J-°tjj

<_Jİ-»Jİ >-S-ka. Jjj jUiS jj?J

(_>is (koş) - CA^S (koştən) -öldürmək, söndürmək feilinin kökü

(1 • ,F)jlÄ jjJ jt2S Jx^ua Jj jjjj

jUİS (kəşan) - sığallayan, oxşayan
(fd •
jüiS jJj uÜJ jSj uj.j.y

j'jjjj Ö*

JŞ" uPj^JŞ-

Jil AüfrljJ ujL

(keşte) - əkin, tarla
(FdA ,FF^(_jİ jJ (jüSjjj Ijj JjSİ AS

ı_jlji lj jljjja. çAXiS jS-a

(koşte) - ölüm
(Y A • ,VÄ)jIj JjjIjİ Jjä. «AÜS jl jjuS

JlASjc-U. Oxaj iJLu

j^ijj ^JjA JÜS Jl A*İ

C,mä.j Jjİ jüS Lo (JxjjJ^J>-

( Y Y • ,£Y^_£Jjİjj ^Jj^jiA Jl JujS

i_r^i I-İJİJ^> U.UJİC. Jl JjjS

A»tü l?1 j 1 j cr^ (kəsi-ra rəy nəyaməd) - heç kəs qərara gəlmədi,

j»jj

jjjj jjJiS (koştən amədən) - ölüm gəlmək

jjj£ j;o(kesvətgəri kərdən) - tərcümə etmək
(dd /f )cjj£jjjS jUj jUjjj

1jJj->jä jW O^S Jja.

(koştən) - ölüm

(FYV ,YY •)(_>.jjb. <_ilj ja. Jji jı Jjjjj?

(kesvətgəri) - tərcümə

heç kəs cəsarət etmədi
(Y I A 0 ■ Y^İJ l_Sja.
'j

jl^aş. ‘-'t^J əJJ Aä tJ Jjjj

jLoA (.^JJJ Aj tä jSLa (j)Jjj jj

(FA , Y • F)jjjJj 1'ı.X.ı Aj)jj jjjjS
j^S. oJİjujİ jaaJ jA-

jLİjjJajj j^>

jjjjj C1.İS (keşt-o-dorud) - əkin-biçin

(kəsra) - Kəsra

jUiıS (kəşan) - çəkə-çəkə

.

(keşt) - əkin, tarla

45

(jU»£ (kəsan) - yad, özgə

cüjuxS

jY. v«

JÜaıjjjlS jjJjjUS

( Y ö , F^CLuİSjjlS Aİu>)j> (jjbjijıMi

(VAY ,?)Aİj ^Jja. Jjİ jUS j$jJ

(Y V J F^Jjj

jjmS jajI j*a

JjjU-S (keşavərzi) - əkinçilik

£Lu£ (kəsan) -başqaları

c$

j'- Jİ vx <>a Jİ.miS

(Y.d jY‘YV)jljAjjja.jtgj jAİjlSj

jjjj1 > ijjUS (kəsadi dər avərdən) - xələl gətirmək, sarsıtmaq

0Y f

jS..,YA

JjjUis (keşavərz) - əkinçi

^jLuiS (kəsadi) - kasadlıq

(Y Y ? ,^)j>

j. rtS

JÜİ Aua.^ ^jaaSjA Jji Jjulaj

<Ais (koşte) - ölmüş, meyit

(YYY V S y - <. jjF jljJjj İJJJ . YjJiä ı

v'ı.ajjSJj (jl^jJSS jijJ OJJ»J

(Y V I j Y Y

ji2 aüs (koşte şodən) - öldürülmək
(fI A p ?)£jji cSİ-i^ A12S j** j 2j2S
<ui£

jj

£u i^jj jlc. jl iVjjJ

<i2S (koşte bər-e koşte) - meyit meyit yanında

0 A1 ,A * )ijjj »jjj 4»jjj sij »12

ıja j'ij* 4Ä2£ jj 45 2& jij

İ_JjJ£ jljj

JJ ıyJJ Cxilıi)

_^ı

j->j ^j2£ ji jlp

cj2lı 42*jjjjjlj

^İ2S ji

(I d • P Y)Ja us'-jj-i »l&ä' 12? ıjJ“

jijij üjj?jj2 ı_ji

jl <^22 (kəşti əz- ab-e şur borun randən) - gəmini

,YV)jj2 Ujl ıjlj jjj? (^12^ 4£

jjj 2jaA ji

ıJjA. GS ^jj J

(VdA s ‘r T)ı_jiji ji2£jjj Ijj ı3sl a£

ujl jA Ij tjjja. &452S jSL»

lıä. jjös (keşvərxoda) - hakim, dövlət başçısı

jlSıl j$2 j jLlıS,jj2£j

(fV pY)pj (^jllä.jj2£jlSjl j»l

pj jjjilb Jİ jUt.Ä.ı

etmək
(vı ^rr)^

^iıs. jj2S jiiij?

1212 jt^Äji jt^ş.

(İY* pT)ijj jIjA1 >jjjjıS jlİAj

ijj jjjjljjx

jjj

4J$ IäjIjl

jlü^jjjs (keşvərqoşay) - fateh, ölkələr zəbt edən

Uİ2S (kəşəf) - tısbağa
k_jS eljji

O jj ja, al jS JL jAl

J?J Jə s4pS

jl ijj aS I jjUAs.j j' <2

f d)j&-a2S jij-1 j52£ 1jajij

jldSjjjS. j12 (Jji&aiIjä.

(Yd p ?)jL2^jj2£ ı—ill Ij kjliijl12

jIjj^äAjİj IjİI^jx

^aa a£

(jjLi^jjjj (keşvərqoşai) - fatehlik

ıljjj-ui£ (kəşmirzad) - kəşmirli
f ^)ıLj?ı jjş. jaiIj

(V i ?d *)jIa5Aj Ij aitSil *jjl jOLx

jij jLiSjj2S (keşvərqoşay şodən) -ölkələr fəth etmək

(ji^^uis (kəşməkəş) - vuruşma

jl jj (jlxA

ıl JjjaJS jLjSLL jIaä

I Y Yp.j' LoJJ 1 jS u. 1.2 & 1,1 2>£

il ı«i jä2£ L> 3*aj ji >*•

(koşənde) - öldürən (Qəntal)

uj.iı (jijlS

(^jL2Sjj25Lj

Ow

ja2 jja

ıVjijjulaju j

jijS ijr2S (kəşi kərdən) - xoşhallıq yaratmaq, məmnun etmək
( Y • V p YAjjoiAl .a

oil2£ (koşənde) - öldürən, qatil
p AV T5'r)(jlş, ıjjijS jijS-^j ıJi?

(İYİ , Y Y

;j22 (kəşi) -xoşhallıq, məmnunluq

oilis (koşənde) -öldürən (allah)
( ) Af

jj (Jjjjjj cJajjj 021 <_p2

LOjjjj (keşvərsetani) -fatehlik

gəmisinin batması, birinin müsibətə düçar olması

(TAd

LujjJjjjj (keşvəraşub) - ölkəni həyəcana salan

jıjS ^iıijjjS (keşvərxodai kərdən) - hökmranlıq etmək, şahlıq

jilä) tJji (dər ab oftadən-e kəşti-ye(kəsi)) - birinin

(1 1 •

jS jjljijj2S jlS Oa jljj

tri\ıä.jj22 (keşvərxodai) - hökmranlıq

j“ (jljj-1? Jj'

şor sudan çıxarmaq, çətin işin öhdəsindən gəlmək

\ YVy

ıiUj jj2S OİA <2 ji&a

b’jj^ (keşvərara) - ölkəbəzəyən, şah

(V A^ I r^jlSıtjätj (jıjS ıjl?? j£»j

jijji tJ_i2£ (kəşti avərdən) - qoşun çəkmək

j? j^ aij2S

j?22 (keşvər) - ölkə

(İY • d } Y Y) j£_Uj&_2jj «—ijüijjjS Aaä

(dA p?)O2lı

(I • Y

012 ^.IS ij2

p A Y p »Y )(jjij jjä. jl ıjlı 4^_j)jA. LxS

(keşti) - gəmi

p

jmi (_ç1L2j

(dY ?AA)ıjLAj ji5&_mj jja. ,j2 uU5

(köştəni) - öldürüləsi
(YTA 7rM)j£jlS 125

ı2 ijäx j£k2l

ıjl j oi?jj2 «_£jA ja ji aii2S

jijaS

jj ^çjS

jjjAİjjjj IjS ^2^ Cia.i%j

(kəşi nəmudən) - şadlanmaq

(V Y I pr^ijjix* ^yjjjJı

jiJı jj

jjaua ^2S Ijlı ıp jijjji.

(kəşidən) - çəkmək, cəzb etmək

(Y Y ,Y)gj£

jjj

ül^>>

jauİS

qJjaİS

jmjs

AİS ^aja

“Ä? <_S

aJK

»Jİjj^ ‘—■'■^•J İj a£

j^b A$ Aj jj ĞHjj’J=“

jAuü (kəşidən) - döşəmək
J^3 J? AÄAaÄS

(kəşidən) - çıxarmaq, yürütmək
AjAj Aaİ (Jjja.p4jjji ja.

jjlk A^jj Jai fÄJ> AjxI jj

(t d , 1 ?d)<_$lj Jaa f—(jjbj ‘'11 "JJj

IJ <-_ıljxj qjjLuiI Aja öjjÄj

jljj

(Y • V

Y )<LİİaSj

ı—■£ 15 bi

Ajjl jil jj

J (ze-kəf mohre birun feşandən-e setare) -

uldizun əlindən muncuqların tökülməsi, ulduzların yox olması

jaaİ ja (jLüjj

jaIas

Jjl-d-?- jj jjj j4—

JJJJaJjj. AjjAJ

j/ fJ?

>*

jijJJA u_i£ AaI jA (jn. n-> >)

A)jbj-JAjJ AbdSjJ jçj^jA

<_i5L> (be-kəf fetadən) - ələ düşmək

(Y • • ?Y 1 y_AjjiijJ Aj Aİjj sba jA Aj

> jlaj jA IJ öAjA AJjaSjS

(jAuiS (kəşidən) - gətirmək, gətirib vermək

(Y"YA ?Y 1 Y)j)jjj (JjuA Ija a1Lu> caİa

X ♦ ^)j^* j jl jjj '-^“İa <_&j ^jl aS
jj

jajji

jj

<—ä£-J

(kəşide) - çəkilmiş, yazılmış

AjL AjİA AjISjIa <_5-jlJ"

ö'j

I j <_^j^. çAİLi A*i a.Vn jjJJ

<_a£ja (dər kəf avərdən) - ələ gətirmək, ələ keçirmək

(1YV ,Y»)aJS Aj1<_İSjAİj »jla. jA
»AujS ^yJaUaJ

jı^ <_ffi—>sIj

u_i5L» (be-kəf bər nəhadən) - ələ almaq

(Y Y Y YY • )l j u-^-jjI^j t-ji Al^j
(jijjä. <_£Ja jl a£ (jijdb j&Jj

(kəşide) - döşənmiş
jjA

jjl$j

Alaä jjjjj »AjjJS AjIa >■ !■>&

(be-kəf avərdən) - ələ keçirmək

jaJJİ

(Y Y A

(kəşidən) - örtmək

J&J—

(be-bəxşeş dər amədən-e kəf) - bəxşiş vermək

(YYd ,YA • )aLj3 jja. *—*^-j (jijb AS jl.>>f-

(jAuÜ (kəşidən) - atmaq

oaiJS

,1 Y)iJ urJtj (jA ı—iSJJ

(1 1

(Y Y d

ÜAuÜ (kəşidən) - vurmaq

(YdY >dY)A~U>JI

AİA Ajajj İj Aj*S jA Jjjjjjj

(AY , 1 Y)Ajbiä üjjjj »j$— >—J ojtj—

(YYY ?Y ))Aj2S Jji lSjaj İj <Lu> jAİSLa

oaxİS

(Y YY ,dd^Ab AjS I j ^jjJjä. ^oAİAljj

»jij- (jAitJiä (jjjj?»j«-

fb J

(Y Y • #VY )^Ü öAIäjj Lgl$.!raAj (jjü

qauİS

jİAjij

L ı_iS (kəf-e pa) - daban

(_5JJ—a. poAJjl Jjj l ■>! jb

(Y11 1 5 1 Yd)(_£jä j£JA £tA-» Awj Aj

(Ad ,YY)jja

Ajja

US (kəf) - ovuc, əl

ü-u-S (kəşidən) - dartıb çəkmək, çəkib bərkitmək

jjluİS

c£jjj

(kə’be) - Kəbə

(kəşidən) -bağlamaq
lA11

j£ <_a*s (kəb-e qorq dər pay peykan bovəd) - kiçik

,Y ‘r "y_£jS <_j*£ Ajj jl£-u <_fbjA a£

(Y 1

Y^aJjS ^jajjj aS

(1 d • , 1 • 1 )

Jjş üiSLu (jLja

və gərəksiz görünən bir şey böyük fəsadlar yaradar

(kəşidən) - daşımaq

(1 1

Ajj AjjJJ AS LşkJİ jl fAjı jl Jj

u£^ <_j*S (kə’b-e qorq) - canavar sümüyü, kiçik və gərəksiz bir şey
IäAjI jj^ JAşjJə (JjAİaiS

ö-u-S (kəşidən) - çəkib yerə salmaq
(YYd YYY)oi>ja ji aja

)AjJ Aj> ıg b~\ öAJjiS (jjabjA

(kə’b) -sümük

(jjAuS (kəşidən) - çəkə-çəkə aparmaq

(f Yd ,rr «)uj (jiAijj ji> jüjU

,Y

(Y

Aj.j

İjY

<-& (kəf) -ovuc, bir ovuc qədər
(n ,AV)AjS olji. jjaj ^İJİ.

Ajjj jA

jS

jS (jjJIS-J

<-js (kəf) - köpük
əjjji

Jj 6İAİS (kəfidedel) - ürəyi yaralı
jj

(bər ləb kəf avərde) - ağzı köpüklənmiş, hirslənmiş

(I • X ,X ?T)(_jjj£ ("ı.ajja. ajj£ jlj jAJ

ı_i£ oJjjl <_Jjj j Jj

I )jAjjjji u.JVJjxj Jjjj

(ja j^aAjj AS CyläS jl I ji

q,j»^»jƏ

Jji ji xi OjtiS

j' j£

qüs

jj' j>

(kəfş) - ayaqqabı
j-1jj'
(kəfş piş avərdən) - itaət etmək, qulluq göstərmək

(Vf X j 1 'f)(ji3jö Lj jjj JjLÜ AjjJlda

jji, jyjjj (_yA

ajS Jjijj j—ijj JA^jjä j^

(kolah) - tac

(f “r , 1 Tjöljj Ojjj JCİJ jj Cjjjj Ajj

jjäU j» <_£

jjjjj jj

(kolah dər avərdən-e xorşud) -Günəşin çıxması

j>əjji>

(1 V f X • )»Lua jl Jjjm JJ_^ jİApj

Ij ^1 jı l'~u'

jÄS (kofr) - küfr, kafirlik
(T f f j V )jüluı jj£ cj*aji£jj U I ja

jjjSjJ ı-5LS ı_SJ ^gäjlS

(kolah) - papaq

^Lu İj a—i jlU..A1 aSjJ aS

jjjS oÄK (kefayət kərdən) - son qoymaq

(1 'f • ,^)'j Jjji

jj£

(I • X J V)jjjA j$jl Jaİ jjjj jä jS A£

jxi OjUS (kefayət şodən) - bəs olmaq
(Wf j

(kəlağ) - qarğa

(I d V ,^ •)JjS (JajaI jilj jLjjji. i_£j

CutAS (kefayət) - bəsdir, kifayətdir
(I rX

<_iS oJjjl uljjj Jj

(I . X ;x <rXjOuiS CkLjä »jjSjlu jAj

(jiäSji jjjj Cı-u jaS Jjsa ja.

»jl£j l’ıä*j jj.na.n Jjj) jä.

jjjjjjj jijjS £ ja.jj «>S (kolah bər çərx-e gərdan rəsanidən) şahlıq və dövləti göylərə qaldırmaq, şahlıqını möhkəmləndirmək

(X I f j I

jW

ı/'l^j

»Lj >~ı■ uj jaS

jIaUjjJ

jja a£

(kolah bərkəşide) - başıaçıq, tacsız

ojj^S jj

(X • d

jləjS

H

ji jjjljj JlaİjJ

a^lS oJa*j£jjj aJj&Jİjuı

(kəfəl) - yanbız
jjjS jj& (JsS (kəfəl gerd kərdən) - kökəlmək

(V • V j • Xj Cjjuj£ jJ a£jjS jl jl jj^jSLa

dxjj jljjS JiJjS Jj£ <_JäS

jl^ '-4J®J jjjj jij

(X V 1 V f

,XT)jl ji Jji (-j-İJa.

£• Ijj j»jljJ j>jj-a

jü.|jjj

(kəfən) - kəfən
(1 AV j V“l)jbjjLJ £- jJjj Oäjj jiS

jj Cjsjjjjİ I jijS Cjäji

jj^jj jäs (kəfən puşidən) - kəfən geymək, ölmək

(fX V j 1 V)ojj jjlaj j2_jj a£ Aj jiS
AİS (kəfe) - tərəzinin gözü
(AV ^^(Jj-A Jjlj ^yAÄ a&j AiSj

jl£ ujj «AjLajJ ajj£jl Jjj

sl&jlujJ JjJ jl^a. jl J-»

ı-SdS (kelk) - qələm

»l£liS (kəfəlqah) - yanbız

(X f X j Ad)£-1 js. f,jjjä jl£-i$j c-Ajjj

p<jLjjj(dər saye-ye yek kolah sər əfkəndən) -

j jiSJi jj. a

bir şaha (İskəndərə) baş əymək

(jajJÄS (kəfəlpuş) - yəhəraltı, çul

(T . V j I )jlSj jAİ JŞ. f_g jjİJJİİS,

(kolah) - şah

«jS jj?' <j»j? -jj_£

li..ıjjj

jLjj

j j&lS G Jjajİj

<aU j-.jl läK (keik əz sər-e name pərdaxtən) - məktubun

başlığım yazıb qurtarmaq
(TT1 A)jjİäljj)

jJ

j'jj' j

Ajj jljj jj jj-äjjj

Jjjiljjj Aj.Gj-.jl uj-IS ja

(kelk-e şəberəng-ra rəvan kərdən) - qara

mürəkkəbli qələmi işə salmaq, qara rəngli qələmlə yazmaq
(Jjaj jlaü-. j7jj lSjJ' j

(IÖX I dV)lj ı_&jjjlj j^Ijo <—.İjjjj

Ij -Xüj Ajjj

JjS jljj

(koliçe) - Günəş

4^5 (kelk) - fırça
(TVH ,dd)<_ıjjä

'*jJJ j Jjj (jJS ƏjjijJ

(jjaja. jljj Jj fäj

jj

ı-£j& (koləng) - duma
(X"Aö
Jij Jjj jJ&Sİ ıJLiKj jjau

Jb_? Ji^^ Aİaş, JİjjIS
aüs

-V" JJu \£ Vj a£

('ı i X j V Y)jjg jjjijjjJ Jİ jj

(f •

Jjj Jjj A$ jjl

V J “i)JjS jjjijl ^yj.jl£ Aj**Äj

<IS (koləh)

Jİ Aj

jjjj jU*Jjj aJjS aK (koləhquşe bər aseman bordən) - şadlanmaq,

jj

JJjSJ JjaJjj jw jbUJ

jjjjj aJAİS

jjj jİJJj Ajjjj Jäjjjj

jjjbiş. jJS (kelid conbandən) - köməklik etmək
(jjjlujSl jjj i—ı*İ (ijjjj jj

jəb jJS (kelid dadən) - kömək etmək
Jjjj jAjä l

Ia jlJVjj <^jS ■^XJ*

AjjSjSj

jl jj

ğljj jjlj Aİ& Jjä £ j*j (j£

(f?? ;Ö?)£İjä j**a eA-şJcjAj jJjjä

(Y f X 5YT)»L-.jjI »jS AKjjja

aJS

JJ

j' J"**H oJ j

ö-3 j Aj^_h 1 j d“ «»j* (pəre-ye qofl-ra bər kelid zədən) - sirri açmaq
(X f . , Y

)jJSjj Ij Jiä c»jj JJ»

jjjj fjj£ jjL A*1 flijj jä

(kəm) - kiçik, aşağı

(ffA ,<YY A)jji o-xSSt aJS jl jl »jS
(kəlle) -boyun, başın kökü
(ff A
^jSjjjjj aiS
(koləhdari) - şahlıq, hömranlıq
(X b }
Y )ob*-* ‘"J.11 IJ Jİ J Jİ

jJJ □jJ JJ a£ j*j »aK .j~j j

j~> Jşj

aüS

Jİ j <-".J*jA Jbjb AİS

Ju CxÄj J jljJJj JİJ jaS

(Jİ-A.JJ Aj <_$jjaİ CjäLä jj

əjjj

jJJ Jl j1jjS*Aj

(kəm) - az

JA;J

Vj Jjj fttfjjJÄI Aj

jjj
("l X'X'

jjj

jj*İ ^Aİji Ia

(kəm didən) - az görünmək

(Y"Y* ‘t Y ^(_£İ*aA j^l J^j

jb aK (koləhdari kərdən) - şahlaq etmək, şah olmaq

(1 X f J • Y )Jjj Caäİ j*a jS !_$ jb aJS

^^jjjj ^A jl jl jjA jj-° tı*-o

(ZY J ? )(jj*l
üS AÜSjl aS

i_A“jä

(■4 (kəm) -pis

(T Af

j« aJS (kəlle-ye sər) - üzülmüş baş

c?jJJİJJ

jjjj ji Ji»b Jl Jä Ij jl jj

(xrx /r)jjjjjji (jj^jj J«J (»S <j5J

41S (kəlle) - kəllə, baş

ibljl

jjäb jjJS (kelid yaftən) - açılmaq
(XX- • , f •)jJS jjb (Jsäjä jjj JaJ

r j^ JS jbu aJS (koləh bəstən-e qol-e sorx) - qızıl gülün açılması

jajS

Aj?jjK jJS (kelid-e xəzine) - məktub

( f , ).1JİS (Jjlj JJ jbljjjjAjäj

(koləh) - çadır
(Y Y * ,V?jİA jIS cAiJ*

lsjU aK

jİu ojljjlJl jjS lc J A-jjjjja.

(X 5 f /Y^k^jjb Jjjj jl>i> j <_$jJS

(kolah) sözünün qısa forması, papaq

sevinmək
(Y ä J1)jLo-ji

(kelid) - açar

(XXX ^A^jjiw) jjj^jAjjJi. jjS

əlsiz-ayaqsız, əlindən iş gəlməmək

Jjj JSlj

jjj jj*Jə. j-lj JS <jjü1 Aj

JiaJjjä JİjäJj A%j£

( X ‘t ö ; Y • f )(_>UJ CaäI Jajj Jj jj jj&

(ze-xəste koluxi gərd bər avərdən) -

lPjj1 j?

CulS

(koliçepəz) - külçə bişirən, çörək bişirən
(X YA

(kolux) - çiy kərpic, kəsək

jlj*ä

(YYV ,rY)jlj(jujjl£^ jixİA^JS

j JjAİ-®A

(jLoİA j IJ (jh* (»J*1

ƏjÄJ

(kəm zədən(əz çiz)) - az danışmaq
jji jjjj j) Aj

(kəm şodən) - azalmaq

(^jJ (»J Jbjjjj jfjSjj jä

(& ,Y

j2u

lijjj «ojjjjl Aj

ji^ (kəman) - kaman

^sAiSjJ Aj

L$J~* jJÄİjİ

(Y f • , X ä ü)jjS jjS. Ij vnaJ Ja (Jjujj-1 Aj
jəjS

Jj£

j>“'j£ ü1-^ (kəmankəjəbru) -əyrikamanqaşh

I j (jbj^ u5jb?- Aj

(X • X ^Ydd^jjJi ojjjljj jjja, jVjuj

(kəm kərdən) - uzaqlaşdırmaq (bədiiyyəti)

(dd ,r f )^j£ j»AİjS (jZüj Ajlo

(YVA j^jj^j^jAj Ij^^xjS Jİjaaa

jÄa

jÄ

(x rx ?ty)cjs^(ij ij ojüj£(jiujjjj

kaman

fikirləşmək (bir şey haqqında)

( f V S , £ X* X j_SLjJa. jjjj

j^

osj& ^sı&

j££**?>■

ji

as

jji£__

(f V • ,Y dA)jl

(kəm-e xod xastən) - özünün yoxluğunu istəmək

ji

J

jtji

j JaI ^£.

Jİ Lob“- bä £Aİ» ji CıJiS ja.

(kəmazar şodən) - incitməmək, zərər verməmək

(YVA ?V.)Jjajl ji

cAw

O.aj^Jjj

Aa. jj) CJäS ojbjSj

l$j f&j j-AS Jjj jja. Aİc-

(kəm biş) - uzaq başı
(V? Y , X X d)jljj jjUj LaJyl AjlS-jj aS

jjbjl ji

jjjj£İJ<xAjSjP jlji fS

jL^jjl b J“JJ (1S ola ı-kjj

jA$jl £ ja. (JjJİA CbİJjijJ

(kəmər) - kəmər

(xL»

jjS »l£-0jjjj

ji-p j^ (kəmər bəstən) - qulluq göstərmək

(r . V

X )jj£

jj

jla^o j^-» ^*^ıı

JİS (jj.j.X ı_jja.j JJİj

jjiŞ

j^ j^ (kəmər bəstən) - karaul çəkmək, gözətçilik etmək

cM (kəmai) - kamal, yaxşı keyfiyyət
(^V 7>^)j*Jk^5Uj jİİUS^HOSjj

(AV ?b Y)jj cSİ^Jja. 1-12 (jjjjljJ

( X (5 • , t X )jbo JJJaSj^UJj

(kəmazar) - azincidən. zərərsiz

j^ jl jl

jljj£->laS Cu»J Jjjaİj

(kəmər) - bel, kəmər

(kəm amədən) - gödək gəlmək, qıssa olmaq

(X f ;X 5)ji

<_£_jj (_yj'yi əlÄi^j

(kəmbəha) - ucuz

<_>(**J CjjUa. AjjSj

(kəm) - gödək, qıssa
jjwi

jjj

(TA , X • V)Ia j jJjSjl£j£jjj Ji£

(Yra svx JjjasJSjaj ıj

jioS jjja <_kjş.jj jj^uş.jjj^.

( Y “r f , Y Y X )Cua^jj^jj oJjj jjjj Oelü

jji»S (kəmtər ze- hiç) - heçdən də heç

(kəm) - yoxluq
jUjä. jji.

ji«s

(kəmbudegi) - kəmağıllıq, çatışmazlıq

(Jjj oJjj Jjj jSjl Jjji

(X dV ,Y “t^jA jjloSj -a-;A a£ ^İJ A£

çap;j^

(kəmangir) - kamangir

jxi aj^äj fS (kəm əz- ğətre şodən) - gücsüz olmaq

(Tf'V ^X » lT)(jjj Jjjjj Jj2b ojJoä jl

jjji

Cıi.1jİjj CijuI Jjj »j^jşjjj

jlaS

(X“y ^vr^jLoS jijjjjj ?j>j jUS

k-jlj OyLj ^Lx gPJİ

jS

oijS

jljjUS (kəmandar) - kamandar, mahir oxatan

(kəm gəştən) - azalmaq, əskilmək

(Vf - Y - )s->'J*İ j-U-A" ƏJj£j

jlSjAjjjjlJS jtoS

^^jji. jUS (kəman-e xədəngi) - xədəng ağacından düzəldilmiş

^Ijkj JjS.

(ı^)ü^ jS •£ (kəm gereftən(pey-e çizi) - az düşünmək, az

(v rx? f ı rjcjjjS

jjj

jjji eAjj£ jUS (kəmanquşe-ye-əbru) - qaşın qırağı

^xiS <a£ jj\ (xiäj Jçjl^)I j£

(kəm gereftən) - qiymətləndirməmək, alçaltmaq

jiä

jjj <_jjaj AjIj jl o*ulji. jL<S

(?A t V)jjja.A^ lÜJAjj (jİjcAS^j^

ü-ijSfS (kəm kərdən) - azaltmaq

JAJ ^1 JJ IJJJ ola jSj

(AY , d A)jjjb

ji Cjjju j-“^

ıjjliji (j^bJ jlj ı_Sjj jJi jjj?

(kəmər bəstən) - razılaşmaq

0 ? ö 0Yj(_0S jjU> ^L-ajI

0dY 00_£la £• jl JaI1 Jjj Oaaj jaS

j jb jjj jl ^jj »jj

jaS

( Y I ? ,11 )o^ü jl JjS

0 <u»j jaS (j4».A AS Iäj$J

0 1 Y 0 1)0 Aäjju jJ L Jj£ta 'iä.i

Jjj jj Jjjliı 0ä!ja,

(kəmər bəstən) - şahlıq kəməri bağlamaq, şah olmaq

0^

Ji-4 j-S (kəmər bəstən) - bel bağlamaq

j-SLä

jäjj

İuLaj

öba ı^uajjaS jl ö>1). ,j ■> jjä

jjjS cuaa. ja£ (kəmər çost kərdən) - əzmini artırmaq, qarşıya

jj-4 j-S (kəmər bəstən) - tabe olmaq

məqsəd qoymaq, qəti qərara gəlmək, qəsd etmək

(VX ,TV)jl jUjb ja. jx£ 0bu

0Y» 0 T)ijS tYuajjaS jiSjS jl jjb

jl jbxJJj Jİ jj'J-> (UtÜ

ji-ajoS (kəmər bəstən) - həmlə etmək
0Yf 0 Al) joS Jlji

jj

(_slıjxia jijj

j jS

Oaua jLul jj| jjj jaS

ji jS <TuLm.jaS (kəmər səxt kərdən) - əzm etmək, qəsd etmək,

jj j0j jjj <hu jaS 01 ji

xidmətə ürəkdən hazır olmaq

jS-u jaS (kəmər bəstən) - düşmənçilik etmək

jl <_SJl3

(Y Y ö 0 Y Y y ~ J tll jlj£ jaS

Cl jVb

IUaajjäjä IaTjj

(c$ j^ j')^ ^LiSjaS (kəmər qoşadən (əz-çizi) - tərk etmək, əl üzmək
ji-j

(kəmər bəstən) - hazırlaşmaq

0ff 0 1) ji*Aİ ji j£aa!j ju.u

JiıAä.jjt

ja£

5‘jbjjö Ija

ja£ aauSä cüä>

növü

0? Y 0 1 Y^qaİjI b jlj lıbü <0Lda

0 Y d 0 f I )jllAjJjA^ Aaaİä ı'ıİA (J&l

jaİS ji jajj CiuU jaS (Jjia jä

Jbaj jaS (kəmər bəstən) - dövrə vurmaq
jaS

j$ä

j

OUjijJ fİJAJ I j

(Y VI

V . ?)J$jjjjjU JJÄJİJÄ. (JAUJ

ju ujäj jj'auj au jaS

(Y ö 1 0 01 JJİ jbS (JaaU JäLİJ
jaSji jaS

etmək

(II? ,V 1 )CLuaj AÜäjl (0ä£jaSj1jaS
jjj

V?

jjj ^aA

jljSU. jja.4jUİjiCuu

Ijjİ jİÄAJ4JA& JİJAJ

(kəmər dər kəmər) - sıra ilə

0 f A 01)(^aajjI jjj <Üaj jaS jöjlı <£
jaS

4^ >»$ (kəmərbəste) - döyüşçü

(.j—Saj tjjaau)JİuujaS (kəmər bəstən(be-çizi, be-kəsi)) - həmrəy

olmaq qoşulmaq
0V I , Yö « )Cuaj1 Ij jl jboJJ IjjuÄJ

jAl jljI1äIj jaSjjjaS

<uaaja£ (kəmərbəste) - tabe

jiou jaS (kəmər bəstən) - boyun əymək, təzim etmək
(Y^r 0f .)jlj50ı jjj jiUijAjij

j JJ1*^ ‘~'*A Aja

jijji jLajjjaS (kəmər bər miyan avərdən) -belə kəmər bağlamaq

ji-jj-S (kəmər bəstən) - xidmət göstərmək, qul olmaq, səcdə

(öl 0) ja£ lluji CiäJ jübj

jbS

(kəmər bər kəmər) - sıra ilə

(kəmər bəstən) - rahat olmaq, əzmli olmaq
(I Y f 0 • I)ju oäj Ju> j£ (^Jjlı aK

^1La£ CuU j jjj ja jä

(həftçeşmekəmər) - Kəyan şahlarına məxsus kəmər

jiaAj jaS (kəmər bəstən) -istəmək, tələb etmək

0f. 0)jfcUa Jİ10j jlj£ CäaJ

jaS

(1 A Y ,ll"l)J*A öljä jbjA jajl JAUİİ öl jä Jj

(f Y Y ,1 f . )(_rJui ıjj jä OaÜä ıj jjjj

4^*?
Cuaä Cl.ai ja£ jÜla jAäju

ji_u ja£ (kəmər bəstən) - belinə kəmər bağlamaq, kəmər taxmaq

^jaİS-IİjS <JaU Ja£ JuUİ j

(kəmərbəste) - xidmətçi, qulluqçu, nökər
(II? V I )Cuaj AİLä jl (0iäS

(kəmərbəste) - qul

ja£j!jaS

Cuaä JİA jaS 11 jl5bbjjjaS

(V AY 5AV)<_jljjijj ı*ı...j jaS (jislj aS

<~jlj ı.&JLa jl ilj pAİaajjaS

(kəmərbənd-e şəmşir) - qılınc bağlanan kəmərbənd

-4?

(Y £Y

• Y)jLaj qjAjJJ jVjooıj ^juiJJ

CpiU (_sjSU.

ai? jj£

jl-? jtojkjjjıoAuı ji? Ja£

(kəmərbənd-e çakəri saxtən) - qul etmək,

(_jjİİjäljj j«

jjşAS

j^l

((^S) aİjjj£ (kəmərbənd-e(kəsi) sost kərdən) -

münasibəti zəiflətmək, soyuq münasibət yaratmaq

(Y Y • 5W)jjS i"ı.^

ja£

aj£ >"ı>‘u j jljjljjl aIjjjiS

jÄäjS jljjl?

adjS CäajijaS (kəmərsəxtkərde) - ürəkdən əzm edərək, qəti qərara gələrək

(A I ?YTJCjİa oAjSjaS cs^j »lji jJ$J

OiJ •Yı.'UkuS Ij-m-ıı jljjİJ

(kəmərkəşide) - möhkəm dayanaraq, əzmlə dözərək

p Vf ə Y Yjjua ^jjLsji ajii ji əli**

»jS ja jja. joS o.jj.aS j^Jil ja

Cjjulä (Jjj ji Ajİ ı'naX (_süJja.

OjjiLs ^ÜjI A^-x» cAojjSJaS

j-»p

Ji?^ j-2^-"1

Jjj

»l£_al jl Ajji jlS O>ajja» Aaj

^Aİjä (JuJJJ AjL« (*^-j

^£jjl fJäj jjj!ji jS

(kəmmehr) - məhəbbətsiz, ünsiyyətsiz
(f Y j Y )jjS^Lujl JJ^A

(jİJjjl Jj

AjL (Jijj 1»ji CLu-j j

jjj£ Aioi (kəmənd kərdən) - kəmənd düzəltmək
(YTö ?Y'T'Y)Ajjj> jj.ij.o5i jil jjəjjj

AüS (jjAäjj ajjIjj 1$.ujj

jjUä al»S (kəmənd qoşadən) - kəmənd atmaq
(Y 1 j) r)Ab Jjj I j <T jJ3 sLj u*-2

AİaS ^yjLİS j^Lu >-£-İş-jA ja.

jtiiAjijj ojSj aLoS (kəmənd be-kuh dər əndaxtən) - həddini aşmaq

(Y ö • , Y • Y)jülül ja j^AjSj (JAİaS

jjiLuı ^^jla jjl a*5 j-5\aL» Aj

jjjjijj əİaS (kəmənd dər avərdən) - kəmənd atmaq, kəməndə
salmaq

jjjji aİj>£

ja

j.ui

ajaS

AiL I j 1_JjjjS aö£ jjAj£ ja

(dər kəmənd avərdən) - kəməndə salmaq
(_fjji Aİa£jAj£j» Ij qjj>j

jjj (zir-e kəmənd amədən) - tabe olmaq
(JjAloİ AİaSjjj

jt^Au

(kəmənd) - hörük, saç

jji

j£ji jIaİ (kəməndəfkən) - kəməndatan
( Y • ö Y Y )JJjj j2Au (_JU jxo AjjijA

jıöi aäj jja. a£ t_J_iLÄ5Lal AiaS

(kəm-o-biş) - az-çox, təxmini

(kəmmaye) -müxtəsər, səthi

(dö ?Y Y

Jjj aAjjjjjjj ^Ä5läl Aİ«S

jAiU,j aİaS (kəmənd rəsandən) - kəmənd atmaq

(YÖY JlA^aİjj jj£İjäjSjj

£ (kəmomr budən) - azömürlü olmaq

(VY » ,Y Y^aljj AAjS jjac
4jL»

Jijj

(kəmomr) - az ömürlü
lPj?

)(Jjjj (.jljj jjjj £JJ jji.j

(YYY , Y Y (quAjJ Aİujlj A-äjİ Aj5L>

ji^jjj^ (kəmruz(e)qar) - az müddət
<-SJ^JJJ

(rrr

(kəmənd əfkəndən) - kəmənd atmaq

(YY • ?Y • A^(jjjl Ajj? Qj .Y’iaS j»ij

jjijSjxd (kəmərquşe) - ayaq (taxt və s. )
(Y* Y t ÖV^<jjhiıLa çr\jxA A^-o ji (JJJJ jjj*j

jüi

aus

(1 ‘I Y , H Y )jlİaS jji jj jl jl jä jAjSu

fttSj-d (kəmərqah) - bel
(f YY
\ )Oxa.b (j^jjjc- i-əJj olSjoS

(VY ?Y

jj&il

(YYY , V Y )Aİ«S JjLmij Laji (JüJJ Aİ

nökər etmək
(1 Af ə Y ÖJ^^jiUo cjjSU jl ai?

jjjS

AİaS ,»İ4j5aj (Jjj Aj;

(Y ÖY ,Y Y )AÄJjJj Ij (JÜsuä AjjijA

(kəmərbənd) - kəmərbənd
jjzj^

(kəmənd) - kəmənd

jjj jİjjj'J (jipjl O»

(Yö V j Yjajjj) jLa*jjA jl

(kəm-o-biş) - ən azı

qajjj

^5İ

Ajjİjİ^Y (_>** jjj jl jaj-1

cÄjj

(Tt ’döyiuuAİ JJ jLSJj jlS Jj./^ta Aa.

(kəm-o-biş) - sanki, deyəsən, lap
(Y -‘r ,f)£'j(X^(Jjaj£İj(jja(jİjjjfS

g-j

t' J?

jjJ jLS jj

Jl-4.) i_Sİa jijJ

i-5^ JXJ—A AS

(Jj lS-^İj Aj

‘r,'f f )jL> jSL (jxoj

jl—S qj«S jl >—S->Jä <_SL^j

jjxJh

(AY

Y)j^Jjj jUj jUsjI Jjjä

j jjjl

jj-S

jj«Sjl Jjjj Aal£ o j*j (jbj

Jjjjİ <-£->j »IS-J>JJ J? (jJ»S

( Y Y J • A) jjjjl -Sjaj (,5^-İj Jİa. (jjj

Jjjj üj-S j' (əz-kəmin borun cəstən) - pusqudan çıxmaq
jl

Günəşin çıxması
<_ılü Jj^j^ jjjlS jjj jSj

oLxuja— O—a jjjj

jJ-jj j'

(koncod) - küncüd
() TT ,V F )jjxLjb J>iSjljj <JJjiä

(kəmin avərdən) - pusquda durmaq

(AY

jlj« (sər əz-konc-e kuh borun zədən-e aftab) -

(AV ,0djı_alSäi ajS çüSjlj— Jj (Jjjj

(kəmin) - pusqu, gizlin yer

jj-a

(jjJj) jlSjLa Ijj

(konc) - künc

<_jüai (jjj (Jjjj »jS

j^s (kəmin) - yay
(Y

(dər kenar amədən) - yaxın gəlmək, yaxınlaşmaq

(YYT , Y Y ^)(JjJaİ jUSjJ Jja Jjj jÜJ

(kəmirənc) - azəziyyətli, azzəhmətli
(X • Y 5Y d Y)(jLj

C1M1Jİ JJ jts JjjjJ AS CjljJ Aa.

^jj'J^jSja

Jjj- j-oli (jlSjaj jji (^SL

jji JajS (koncodxor) - küncüdyeyən

(Y V F ? Y • »jjjja

'S ja J*0

(^LjjşjS (koncodrobay) - küncüddənləyən

jjji^a jjju jjj£jl (əz- kəmin birun cəhandən) - pusqudan
JAıaJS (koncidən) - mümkün olmaq, bir araya sığmaq

çıxartmaq
(AT

, I f )jjUä jjjaa o

Jjl^> Jjjhj*-4 jj-£j’ j*J-

j ojİİm.

jjUiS jb jUS ja^S jl (əz-kəmin kəman baz qoşadən) - döyüşə

<r

,VV) jUS igjXjl jb jjj!2&

jLıj (Jjl cfLjjja. j£-Ü jJ

j

(V ‘i
jlli jJ Ijj~>J *S-'ji CJ

? )JİS j_jjla. jx»l jl Jjjj

JiS (jjlS aSjäj^ jlSull»

jjjSjk^ (qouhər kəndən) - söz qoşmaq, şeir yazmaq

jliS (kenar) - sahil

jLS (kenar) - yan

JJ4 ja u-^J^ jAp

jjiS jlS (kan kəndən) -mədən qazmaq

e3°

jLS (kenar) - tərəf

(rv5 ’ftJjLSjj jjj^(j5Lij> jSLi

Jij (jLjjja Jxijj J-ojL

j-^jS (kəndən) - qazmaq

(kərdən) feilinin kökü, et

(Y . A JYjjtSjk jl (jJİJjjJ (JJİ-Lj

(I V"T , Y Y YjjjS (jLjl JjS jij— I jljw»

(TTY ,Y ^f)jjj Cj—J »-Sjj Ij—j— (JJjSj

(Y'f T ^TjAjilJİİ (JJJJ Jg-> Lyjjj^

(v /£')js?(4iWd!' t-k

•üS (kond) - küt, ləng

j-üS (kəndən) - üzmək, qoparmaq

AjiU. j-ıS (kəmin saxte) - pusquda duraraq

££ (kon) - J

jl jjüjj aS j-xıSj ^jjjSj

jjj; jjS (kond şodən) -kütləşmək, ləngimək

başlamaq
(f >

(Y * • ? Y Y’Y’jjlj— t-S-jjlj^ji1 (^İj jJjj£

jljäjj JjS (JSjIj

aS

^jİja

j-üs (kəndən) - qoparmaq, əldə etmək

(YYY J1Y)ji5Ju IjjU jlaj JbjSL

Ij (j—S

(kutah) - az

»üS (konde) - qandalaq
(T.A U • )CuaL» (jLjj oiiS

ja I j£

(TV ?X “X)Aaiaji jj J) JljjjSJAJ

-ÜJ jta> c-ö-üSJl Aixaa. jjJJ

(xrr ,x r x)jıjıjiu jikjS^ jja,(jj

^İJ jS jJ^-

>ij> jj-j- Ailj^u

(juıjS ^JjJj^-ı

jl jjjj (jäj5Lu cjjj

(Y f A ;d)(jiialj^j Aluu

‘-S'-Aşj

uSJJ£

jjjSjSj

(X A“1 , X t Y^ljS-ax jjjJjl £İj ö-u j»X«

H)cAuijAİj (_jjSJxJä.

(X AX" ,Y ‘t)ol jJjj Jjjj ^aIji. jjJL

(j-<£ Cjj21c.

k-Sjü£

a£ (.jAwS

üA*

əj?

yeri, ev, mənzil

<-^

(X V , V ‘X )^ljj I j a&j^jJS j—d *—jj aS

uıSljS (kəvakeb) - ulduzlar
(d JX)lj^ JUljİjj^j-j

Ju-jji, l^jjS (kudək-e xordsal) - azyaşlı uşaq (İskəndər)
(X f A ;VXjJl^jj jüa. <jl£jjj L jjJ

jiäjS jj (dər küftən) -qapı döymək, söhbət açmaq
(f r /A) J; jaaAjj jjj İJİ. Jjlji. aS

(jİjə A^-il

J>4ş

Cuİjm. <_SjjS (kudəksereşt) - uşaqtəbiətli

<JLjS (kupal) - kürz
(XA. ?V)jjjjjj jl jiiJ ’A-İljcX)

jA“ ' J^ Jj_£

j O^J

jjS

(kur) -kor

(XXX ,AV) jjS >"v-» ajj tll.ajjjS t^jjl

JLjS(kupal) -xüs. ad, Kupal (Rus döyüşçüsü)
(tx . /XX^I^^JJJ J> Jlü jS

jl JjjSj '"-ı “ j^ ijij~“

^JjS (kudək) - uşaq

> sjSIjS

ıj

(küftən) - döymək

jj$

o&a.jS üijj lA»İJ*

(kuçgəh) - »^jS (kuçqah) sözünün qısa forması, yaşayış

j* (ku) -hanı?
(T X ; X “X )Jjj

^tjş. (jİSjj gj£ ^jl ^-jAja,

olC^jS (kuçqah) - köçyeri

(kənizək) - kəniz
(f F X

j'>cpAj‘-Ajj

(kuç) - köç

jjiS (kəniz) - kəniz
(X X ?

Cı*jiAjjj IajJI (jiSjLı (jUc.

>5^ (kousər) - Kövsər (behiştdə axan çay)

(koniyət) -koniyə, ləğəb
jjj

jijə Ajtuä

AjjS (kutəh) -»İjjS (kutah) sözünün qısa forması, gödək

(konun) - jj^i (əknun) sözünün qısa forması

(TAF JA)jU

(X”4V ?f d)<.a».ı^5jS s-uij

^JJ V5 Jjj 6AaA

(XXV ,X .)uXjjuj jçiuts Jış.<_>ljj4j

(X A f f

AüjSlil ulul JJİ ASjJ Jİjj

(kutəh) - 4jjS (kutah) sözünün qısa forması, qısa

(kəng) - Qanq çayı

öjK

jS olj (ji Ji-İ CjJjLj

JQjjS (kutval) - şəhər, qala gözətçisi

jijK töJüS (konde-ye çarbənd) - dünya, yer üzü
( X d , a )lxL> £ ja. CiİAjj olSIj (jaji

4) jS »Ijj£j JjSjI a£ qS (jL»A

ASLul O->jj OSJ4-i

JUj£ JIU5 jUü>j

(kur kərdən) - kor etmək

(r X t jr.) jjS jj£ jljJİ j -u jx4a. jjS

JbjS (kupalgir) - əlində kürz
(fx x j x^r^jjj aS-jjjj jj-aJ; aüaİj4

lPj5 j_£

<-k? uA>

jjS

(kur gəştən) - kor olmaq

jLajji. u£jjS JjS lXuÜİj a£

(? V ,dY)jj£ CjJiS jljjujJ caJjJ jjS

jjj JjjlJä ^Illa JjJ JxjI

(kurçeşm) - əriş və arğacı çox sıx toxunmuş parça növü

<>-“?■

^ojjSjIjä.

jjj-ijS (kuşidən) - vuruşmaq, döyüşmək

V)

®jj* (kuze) - kuzə

(rva ,<äy)jl ju&j .jlü

jl jj AjJıi Xİ jjajx. ı_JJxj

I ■ _» jja. (JJJ '-J (_$l AÜJ

»L2 jjjS Jjä. jc. j Jj (_$l JLu

(Y" Y f 51 • t )JjCjj jjjjSJ JjA. clul j j*j

(TT Y 5T • ).'ıitAtj Jja. (_$J-“ Aİa. jj (jl jl

jj£~sijj

dY)<_j|j »j£jj

ljjäljj jjjS

Ü Jjjjİj

Ijtä.

(jəjjtäj

(kuşidəni) - vuruş, döyüş

jl jjJJ

I İJ ilijS>

jlJxJjSj

IjA.

<S

(küftən) - vurmaq

İJJJ jj^ jj-jj? (JjİjS (JJJj

(küftən) - döyəcləmək
(T 1 f , V d)jjjäjj I j >_ijj l^jjjjj

jjjjjS Ij »| j

j (_j

(koukəb) - ulduz

hazır olmaq xəbəri vermək
jl (j^jjKija.

(jİjS^x jljüjs-S tSjJjjjäj

(I • I yi>V')ğL*)ljjhc. (jfjUäjA JİXİ

(_>jjS (kus be-həm bər kəşidən) -bir-birinə müharibəyə

(I dd ,7)^ ^>1 ä aJJJjl ^Jjj jS (»JJJJ

l>“.£ JjJJ^j? (M-?

(_£LuG <—jSjS eojjjjjä

jkjjjl ı_j£j£jujja (dər sepər koukəb əfruxtən) - qalxanda yarıq

(kuse) - kosa
(A • jf Y)CLul j Jjj~J>

uüäjj £-lj aJjljjj jljjäj

jjj^ijS (kuşidən) - çalışmaq, cəy etmək, cəhd etmək

(FF

(jjjS jJjjts. (xaridən-e kus) - təbilin guruldaması

(I • f ;Y)(jjjjjl jlj

ı ıjj-'*-»

(küftən) - döymək

(jüJjj o>jS (kus nəvaxtən) - təbil çalmaq

jjjJSj?

11, nı

(I VV ,rY)jljXJ (xü£ (ji^jSu jLa. <_Sj

^jS (kus zədən) - təbil çalmaq

(YT’f

A^l.

( Y r A ? ‘r )(jijau (_£ jLü (jjä.1 j <jjs tj aS

(kus) - təbil, baraban

jjj

(_$LajJjä jljSajl (Jjljxjjj

(I Vf I “1)1 j jJjjija. ı_jljL-a Jjjjj aS

j Ad)l j ^j0

(f f

ojüiji (kuşənde) - döyüşçü

»jlijS (kuşənde) - qoşun

tpj’

ojj* (kure) - kürə

(<1

Jjjj (jJjk (jäü jl jS

() ? Y , I Y’)(_jtjj o*jj Ij oJjjijS t -1. ı 'jjÄ

(kurçeşmhərir) - çox sıx toxunmuş ipək

0 *v

(f A f Y)C1*İJJJ jıic £Lİ ijSLİjSJ$J

<a.jl Jjjj (^JjAj

CXİ j-j u£jj£jjj

AjjjS ja.

açmaq

<_>kij£ (kuşeş) -vuruşma, döyüş

(rfr j rr)^jjij

ji jjjj (j^AA?

(5jj|J üLp Jj^

(koukəbe) - çadır

jLilj^j (^la. (jLijSL (be-kuşeş cay negəh daştən) - vuruşmaq,

vuruşmağı davam etdirmək, döyüşə dözmək
() W J • A^bj xljJ >_»lla-<> Ijjä a£
l^-İjS

(koşk) - köşk, məhəllə, yer

^LajİJ^j

jü.jj

jjjjjJjj^

(sepər dər sepər koukəbe duxtən) -

qalxanlardan çadır qurmaq, çox ağır döyüşmək
<-jX>I

jlj AjSjS (koukəbedar) - qüdrət sahibi, şöhrətli

(Y". A ,d)jljj^X. jijlj ajSjS (jjjj

jljjxİ Jjä çjjjl

ujSjS

(jija.

aj^jS

(koqord) - kükürd
(Y ?

(11Y ,Y • )ajluı jljjjA jJjjS jAjSj

a^iJ^

^)AJ-ol 'jJjj

JJJwı <-W Aj lJÄj*j Jj£jS Aj

»jS (kuh) - ağır iş
jjjj ?jj ıj ajS (kuh-ra nərm didən) - ağır işi asan hesab etmək

cb^ (kul) - kürk
(1 YY ? V)CijjİjI&j Loj*u j»lSüA a£

Ojjİjlji. Ai.jS Jj£ j£j>“

(Y.A jf)jjA?jitjajSAjä..(Jjjıjj

pY Q i ) Jjlı a j£lj aj£ jÜş. ji *"’>“> a£

Jİİj jj jjl jT jşJj A*“

(kuh gəştən) - dağ olmaq, dağa dönmək

QA* 5 V Y)jlSjlail jaj jl ajS Ajj£ jjj> j

jlSjl jwJİ

(Y Y “1 ,Y AY)

,AY)j^j

JJ jj jiJJ A_aA

ji jJ

jjÄ. (jjjAj Ij jj^ »jSj

( Y Y A , Y Y X)jjj£j ^j^jş. jjj ji ^LJj
jL«aj£

u_sli ajS Jjj Aj^jS Aj j-jjj

jjjlj jA AS jjlj AS

(Yf d sA •Jcfbj ■*** ü'jj ts*

('Y*

jLuiAjS (_^JJJ tjaä jl jjjS

jl Jjj AS

JS (qol-e kuhsari) -dağ çiçəyi

(Y YA ,Y)jAJ

jt$J -J-■*1 jljıuaj

JAJ çjjLwıA jS

jijj>aJ

»j£ (kuhsənc) - ağırçəkili, dağla çəkilən
Iji-» ajS jl JjlJjl jS

(X AY ,YAy_Sj jjjjljj Jjjj j

jpjj' ja l5İj “Aijj ajSj (be-kuh-e rəvənde pay dər avərdən) -

(i

öö ,V)^İmi ajS JAJ ^plA oJjşjuj

ajS JiSjl ıjiwıjj Ij

<_h* aj£ (kuhfəş) - dağ kimi, dağəzəmətli
jİä ajS ajljjj jl ı.jjMiji

(1 • V J d)jjjj*jljäjj jjjLoA jJjJj

ata minmək

(İ“Yd ,A * )jL>j jj jljj u*jS JVjäja.

jb ajj'ja »a3jj aj&j

&

s-^b-jb-A ajSj (ze-kuh besyar silab rizəd) -sel nə qədər güc j

(Y • 1 ?AY)aj£j AjjJ u-J^Jkj jlxmj AS

(Y 1

aj&j jjİJJ ^*jjj *—jl ^A

JjÄ“ y'

-İ' AjS AfaA jxoj

j&A j£ aajljJ-t> JaijJ

(YdV 1 V)»jj£ j£uJj (jjiÜjj jj jjjjj
aajS

jl jS

, i Y r)jJİJJ Ajj yij (Jjj jjjS

4jS ojs (kuhkuh) - dağ-dağ, dağlar kimi yan-yana

jjj^jijjj ajSj^jj (dər sər-e kuh şur əfkəndən) - dağı titrətmək,

bj£

(kuhkən) - dağyaran, güclü
jS o jS eajjL (təyyare-ye kuhkən) - at

olsa belə dağdan aşar, dağı yıxa bilməz

(kuh) - dağ ağırlığında

Y “1 )jl£j <_£ J jJ Ajji^

jUüA jS

salmaq, alçaltmaq

dağı lərzəyə gətirmək
(Y • i pi ) jjjjjSläl jajjA I j

ajS jjxujj (J^3>jl jjjä

(kuhsari) - dağ (sif. )

Ajji jA aJİjj ajSj

jlLİjil u£Uj ajSjl (əz-kuh be-xak əndaxtən) - ucadan alçağa

jjj

(kuhsar) - dağlıq yer

jjL-äjS

0jijj ttjS (kuh-e rəvənde) - at

ajjj

(jLşjljjJaj jxxjj CıK Ajj

(Y & Q jjjj jj jj AjlaA jS ji AS
(kuhpoşt) - dağgövdəli

<_iü aj£ (kuh-e ğaf) - Qaf dağı
(i YY ,VYj< äl l

jSjlS Jj ojSjj ajjjlä Aj

VjjJj Ajja. JjSujü

PjLjäjS (kuhpaye) - dağ

j jä. ajS (kuh-e xəzər) -Xəzər dağı
(Y •

AjJ^^IjAj^^jj ja.

(kuh) - dağ (Rus ordusundakı vəhşi döyüşçü)

»j* (kuh) - dağ

ü5^

ajS aAjjijj ıPaiır.

ajS ajS jj aJiSİ ASj

ıSj

(kuhe) -dağ, təpə
( Y Y V Y Y Y)ojİmi jjALaj jlS jx«jjj ajj
jjj

aa jS

ajSjä. j^ALaj jIS aAAj£ jajj

(kuhe zədən) - hücum etmək, həmlə etmək

ojj aajSjj aaj£

Çf äy

(kuhe bər kuhe zəde) - dağ kimi yan yana qalanmış

ojS jjj

<—ä'U AjLi ^ylÜİU jU£ j

AA j£ sJj

(f Y , Y Y)jbja. (jJjSbjj jlja. Jj£ <S

AS (ke) - tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrdə

jjj jjjiş-U «aajS (kuhe-ye məncəniğ zədən) - sapand atmaq
(Y “Yd

ijj^jj lSjj-1 ‘_£

işlənən bağlayıcı

^aa jSjjj Aj üA-ij-

aS

cs jS (kuy) - ev

(Y^ ,A^)jjx<> f-u fjU-. jjj lj (jij-ı

Ijjj

»Jij jUj -xd jjx^-J (_£_^

(Y f

(Y ‘YY ,^)jj jY5LUa x»i jül jYjaS

jjjl jUj (_gjS I j« oj jLÜ

5V V)jj2i <_>ijl jjl j jjjj (jXiS a£

üuj ji jjjj. lş£

işlənən bağlayıcı

(Y • A , Y Y )(_sjkj (jjjüAj jjjj AjläkJ

i_$oJjjL

jUajjt

jxjjA j

(ke) -kim

(r' ,1 ?)
as

(YAX ? Y Vd)ojl£ jjüj Oİjj (_gljljj

jji a£ jJj£—j

xiL a£

as

Ij cXj jixl Jjljx> aS j">j$-J

J«J jjä.J

JxiAil J jj a£j*jj$j Ajj*j
as

AS (ke) - arzu bildirir

Y) jij> ajjjj4 *_&1«JM> JJjS a£

jkl (_jlj Jmij Ij A^İ a£ Ijlia

(ke) - şərt budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrdə işlənən bağlayıcı
(Y* A , AA^(JjJ (Jjjljj t_uİ ji

as

(JJJxaJJJ jLİ (^Xİ jÜİj

.ti^j aS

(ke) - izahedici budaq cümlələrdə işlənir
(Ydt , Y f A)CxJ

jjj

jl jl ^1*jj cJL»a. a£

Obuıl

jjSuj

jlij (jjjC Aj jjjS-uj

^JÄİ ^Sjjlj jK jjjl
as

AS (ke) - necə ki,..., müqayisə bildirir

(ke) - ki, vasitəli nitqdə işlənir
(“YV

c^jjj Jjİ Ajjä

(TH Jf^j^L-uS Jjj jlSlx (jLjJ A$

?|jl x.1 jlUlt

JİJ> j

AS (ke) - mübtəda budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrdə

AS (ıe) - baxmayaraq ki,

(V<5

jij »ljiJj jjj j* aS

işlənən bağlayıcı
(Y 1Y ;TV)ı_jljäi YjjjjI b (*jjj-“

Jn.tljjj jlji »J jl^-u

Ij ^jjjjj jbje jr'j^

AS (ke) - necə

(f.f ,A)c?jJijj jjjj ^Jİ a£ jjjjftS

lj oİjjj aS

(ke) - nəticə budaq cümləli tabelu mürəkkəb cümlələrdə

(VA

(r^f/V)ljfj2^(ji jLaİuxjojAS

jlXjjj jl jxAİjS. tsJÜjjj

işlənən bağlayıcı

AS (ke) - baxmayaraq

(Y Y A ;Y f )jjxilj£j Jjj (jSj (jİyY-ü

a£

(ke) - səbəb budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrdə

(Y Y • , <5)jjİM>İjjj

işlənən bağlayıcı
jjS

jj»> j> jjA!

işlənən bağlayıcı

AS (ke) -zaman budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrdə

J

a£ xlU jjj Jjj

AS (ke) - xəbər budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrdə

işlənən bağlayıcı

jjj

AS (ke) - məqsəd budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrdə

(kuy) - küçə, bayır

(T Y A 5 Y W) I j u^-iuı jjİaİ

Jjj j- İJji a£ jjjj

bağlayıcı

j jS (kuy) - yer, məhəllə, ünvan

as

jjj

AS (ke) - təyin budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrdə işlənən

(TYT ^VÖ^jSL JjİjJ jlxjjJjl JÜ>A£

lsjS

jljj (jjlo uSjj (Jİ Aj ji jjj y

as

(ıe) - olmaya, məbada
(r f Y Y • Yj jj (jLojjjlS Jjji (_jjjj aS

AS(ke) - belə ki,...

JJJ £l j (Jİ AS (Jjjj L^j'u Jjj

(f rv

42j£j£j j' fL«j

ÜJİ* jJ cSJjj?

(A?

Q A d ^dT)^^ji Ia jj■ ı'*>jA AS jjjas Aj

cyjjj L»jj ol2j Cäj

(T? ,Ad)jAj)jjj jjjjljj L&fr&j

AS (ke) - məgər?
qİjjj

(jtj-ül Aja e?' (jjljij 4_ä.

AS (ke) - təsdiq bildirir

(fJY)jJj ck^ljl jjl-dlj AjIjjj A_s.

jgS (jl^Ajs. jjS Oajjj

ö^S (kohən) - qədim, tarixi

(VAd j'PY)(_?aJİ j (jauajj (JjAjS jş AS

Jjjşj

jj

>4jj AS (kəhbərg) -‘-£jj ®IS (kahbərg) sözünün qısa forması, saman çöpü

Ij ı_£jj aS ja.

(jIä.j jjl jLajjp jl jaUə_>?_j

Ij as (ke ta) - məqsəd budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrdə işlənər

(TYj jf Y)j$S (jIa jISjl OaUjjS.

js—.jjji

Jj Ij AS öj (jAJ

(VY^Y)^

Ij as (ke ta) - zaman budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrdə

aaİ

Oj—Jus'ujs

j$S (kohən) - qoca
j^S Jj?

(1 Y* • ,YA)(jojjjj tj oj XaSjja I.şS
ü>j^

(jjj jjjajj

je^ (kohən gəştən) - qocalmaq
jlji <■

(Yd ,f)e^cJİj^^J ıjJ-iS j$S

bağlayıcı

jjl

jjj (jaUü

j$s (kohən) - Dara
( ) Ad ,d f )t_sdjj i-4 JJ*“SjS aS jjajÄ Aj

(■yjjj Ia jj ol2j 03j j$£

ğu j$s (kohənbağ) - köhnə bağ

işlənən bağlayıcı
( 1 dY" ? 1 ö • )OujjJ AaI (_JJjJ »4as.j lj a£

Ojaxj£ jJjjS.

jjS JJJ

jja. AS (ke çun) - zaman budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədə işlənər

(ı f • ,d • y’?ju‘üj& j_p <-jU».% jj (jljj

CutiJjS ji 03j I j £L j$£

JA? j$S (kohənbolbol) - qoca bülbül

(Y V Y Y)jjj CuaC (_Js £j*o oojLuiäj AS

bağlayıcı
(Y A ?dVj(jjj£j (Ja i~SLs.j-.jj jjs. 4S

lSJj

<-S-jS ojtj (jljjl aVm

L>j$S (kəhrobadom) -^Ijj*IS (kahrobadom) sözünün qısa forması,

JjjjJO, Jjj

Jljj

Ö4-5 (kohənpustin) - kobud dərili
(frı ,yAYy_£j^j jjljjUjjt-ijjjija.

^-İJH Aaİ jj (jJjLjjj j$S

flA j$S (kohəncam) - qədim cam

kəhrəbaquyruq

( Y 1 f , 1 1 Y^Jjj jj&jS.

j-OjLılS JJ c_£_2l (jSj^JJJ

ö$S (kohən) - köhnə

(A ,VA)(jäjS AjS o'jjjJj'jj otJ aS

T • )^LjjS. toj^a

jlş.j jljLajjj jl (jipjjjjj

jj a£js.

j£-$s (kəhgel) - suvaq

AS (ke) - həm də, həmçinin

(AF

* icS’-Jj^S toj$aI j

Jjl (JajI jİIja

Jjj fj Ijj$S (jAjjSjSI

ja j

2 j j~*AjS flş. j$£jSjS_o

(jtb (j$£ (kohəntağ) - asiman

(kəhrobaqun) - sarı, kəhrəbarəngli

(f ? Y ,1 )(JLLj (JjSLjj^S (Jİjj jS-sljj

( Y A A j d A^jjjj Ij OSJaa (jJLşa

Jlaä. (jjji u_>İ (jl (_#5U> Ijj

(Y" • Y ,YV)I j (jUə j^S jjl (J^1 -jjS Jİ AS

I j (jjläİ oLİ Jj Jj—s3a Aş.

Aj<^ j$s (kohəngəşte) - köhnə, keçmiş

jİjj$s

j'jL>

(kəhrobavar) - kəhrəba kimi

p AA

A d)jjjş.,y (jjş. AaIş. JjS OJjjS.

JjJjIj bj$S jjS Ojjj

JjS jVJJ A-Jj jÇj A—slä JS.

Aj-dS j$s (kohəngəşte) - köhnəlmiş

(kəhrobay) - kəhrəba
(Af f • )(_$Lj^£ coj£Aİj i-Sjj a£js.

(IVY .YdpjS jLı I j Aj2$ j$S £İ js.

(jlş.j jljLajjj ji (j^j?j

( f d A j" . )AjsJji (^j iş. jJJJjS-jjj

cr^uiS j$s (kohəngəştegi) - qocalma

AÜjj jlj) (Jja j aUS (jg£

<>? cfflş- j’

Q ö) J • A)jjj jjl jjuıjl cjjSLLÄ

’>

<JJÜ

<-^ Ö45 (kohənləng) - qoca axsaq, ləng yeriyən

AjSjj ajjjl A£

jjjİjjuüjS

gJxsJ JüüxJ (_JJİJ Aİ

JjIjJ

(key) - Key, İranm qədim şahlar sülaləsinin adı
l$JJ f*JJ

p f j 'Qcs^J <SJ^ ajlüjjä jİa.1 jä.

lAjj'

£’>-

JaÜJ AS o jjjj

ə J? (JKİ <A <jj^ (uAjjjfr?

jl^a.Jl <_SLu jb jl^ş.

(A f J A)Jj£ jlJİ JJ IJ jl$a. CjjjJj

(YY

‘T

jl jjila.

j^aäj Ajj

AjS ajU jUS

j fjj a2

jjS (jla. ASLıhjJjl Jil^ə-

^LjS ciS.jj (derəxt-e keyani) - Kəyan ağacı (Dara)
1 )uSl ifl-yj Jj jjA.ji Jjjalxj

A t İaİ ji

I.

CÜjuäjj ;jlj-.A jä^ı jl jSj

(YYY ^Yy-'. j< jl.,.,ıljAjS» I jj jjc.

Oüjcu cjj^S (keyanisereşt) - Key, keyxislətli
} )CLuijjj»j jl Jİ JjS jüa. JİJİ>

yerin xəzinəyə çevrilməsi, yerin xəzinə kisəsi tikməsi

)jl dıAjjxjjjj >.5 aSjJjS^j

j^jjj

jj“^£ (Keyxosrov-e ruzeqar) - İskəndər

jl c."ıAjj jj.jiAjA jj la£

jljüüjä. ç^ajljjl jS <_jJ lj

(keyxosrovi) - keyxosrovluq, Keyxosrova məxsus həyat tərzi

jjjjja.

. -». .A jJSjJ aJJJJJj SAj '-P1

oajİ (kiş) - din, inam

(YY A ,Y • AJ_SU AjlSJj <jİjS jl

(Y • A

AÜäjJ jj Aauj£ jaj>j (jtıŞuSj

oM (kiş) - adət, xasiyyət
( Y V Y YYY jxA jjj jkj JJJJ

Oajj*j ı^jtaSju oijjl jS

(Keyxosrov) - Keyxosrov

(Y • A j )jISjjj JJ“|J^J^ JJJJ Ajj

(ze-gənc kıse bər duxtən-e zəmin) -

(YA , Y Y |AÜjjjl jj (Jjxäj (JJaj Jaxu

Jjä.j u£li.jJ AP j^iJj4 lP

®5t£

j^jjA- Jj'>> «-A>AjSjljj

(' Al j • Y)jİjşj jji (jjjjljj jjj~>

Jp>j J^-P > a*a£
OAjJ

^jbS a5i£ (kolah-e keyani) - kəyan tacı
(1 AY J • d) jj^Jjxj a j

Ostj jjjj'jjjAjä jjS Jj

(YYY , t Y^cÄaljjjj jüS jjüa aS jjjSj

(kise) - kisə

(I YA ,YfjjjS. (jlujj jJjjljS jiäjj

(ijS

■. SI ~>j ^jijJj>^ Ij jijJjl ə?

lA£ (kiş) - rəng

(Y,YA)4Ü.ljjl jjS (_y.j.tıS (jij

Aläljjlj—; jLx-ijj uAJ

(kiş) - ox qabı
(Y.Y ,Yd)jl jİjS jj Aaxa.jl Jjjj J$j

CPj^ lSjj-^ (keyzosrovi kərdən) - Keyxosrova məxsus həyat tərzi
(keyfər) - cəza

keçirmək

^J jJİA JjS Jjm j*j Ja

j d)^jjxj£u JjSj AjjSjjl

(kist) - kimdir?

(keyani) - kəyan(sif. )

jjuöaS

Jjj!Jj-üjS ja. Jİj ja.

AP (keyd) - qəddarlıq

jbS (keyan) - Kəyan, İranm qədim şahlar sülaləsi

(t YY

j4

(YYY , Y • )jl jjJÄA ajjSu JÜ aXİ

(key) - necə?

QAX

p Y t , Y )(»jj JjjjLj-a. j4jj ja. jl Aj

A4 (keyd) - fitnə

0 » V 5 ) Y)al JJ Jji

(jZ'-A

(keyxosrovain) •• Keyxosrov ənənəli

A4 (keyd) -Keyd , hind şahı

ı/ (key) - nə vaxt?

(f A VVpjı

(-yüklü j-jjjxaäjS Cjäjjj ja.

(Y • d ; Y A)csül jjl jj JjJjS Oäjjl jaj

../4 (ke... və...) - istər... və istər...
(1 Vd ,Y)gLJÄ

(jjä Xİ Ajİ jjjj C ı<i jjjja.

cs jj*-M (keyxosrovi) - keyxosrov (sif. )

( 'AS , S S)l*l».ıjjüjä. jij uSjl j)^S jjl U&JİJ
..3

(Y • d ,A • )(_Sjj>jAÄj (jjljjS Jj£

j> jİjj jj jä Jil J aS j jlj~»

jajjjsjS

(keyfər bordən) - cəza çəkmək, cəza almaq

(Y .. j ? .)Ajj jyS
jULS

jjS. j'jS

əj4a jjä.

ja

(Y VA ,? ö)^jj

jü jl <S(.s-y-i

(keyğobad) - Keyqubad
lSjj

üij'

(Y"?a ,Y Y a)j^ AiUjb (jİjjjSjSU

(3-ıblıS (keyğobadi kərdən) - keyqubadlıq etmək,

jü.U

Keyqubadsayağı vaxt keçirmək
(f?f
rAajŞ

jUS jaUj

Ij U

( Y V • ?? A)A~i,.ıl ■> jjj£_a aAb LjLxjo

CjLajS üi- JAj^ Uy

Os$j jUyS j'j'Jj’ ‘ci

jjUJj aj^jj jjUaJ

jajS

jU>

O-ya. jj jüyjS JU. jl j&j

Uıja. aAı^jj jUUyS jljl

(Y 1 • ,ÖV)<_İfjk&jljj

AjS jİjS jA AÄİa, jSyj^jjy

o jb j$S jıS (kin-e kohən taze kərdən) - köhnə düşmənçiliyi

təzələmək

(V Y r ?A)cU$j IJ UyS jlJl Aj£j£a

Ui. jlc. JjjA j£ji lUİİA jU

(YY? ;. rCı.ySjU UyS I Jj jüo

Cuya. jj jUyS JU> jl/y

(f Y Y , Y A)JjS AİAjS (»j£ Ajjjj jj*j

jA? ’j

( Y ?f ,? ?) Jxj jL» aU jl jAiSjl jj

(v? 7Yar)o^ Jjl j» jjş. ji^-u jijxS

uy Ab

(kin əfruxtən) - düşmənçilik yaymaq
jjU^'>

Jj-j Jİjjl jijjSj JljA

düşmənçilik əzmində olmaq

jjS (kin) - kin, düşmənçilik

(YYT ,?Y)jj-j JİjjIjJ

AjS a jİAİl Aa.jjj Aj 1_Jy.jjä.

jUyj-S jjSj (be-kin kəmər bəstən) - düşmənçilik etmək,

js (kin) - Jj’ <S (ke in) -in qısa forması
0Y ,H?)jjJ£U AjJİjAjiAaJ jUy

(ra f , Y ?)AjS ajij J$S JjS A*y Jİjj

j£ (kin gərm kərdən) -düşmənçiliyi artırmaq

JU UyS (kimiyasaz) - kimiyagər, əfsungər

jjS

(jSjj.1 js <jäj jjS (kin-e rəfte fəramuş kərdən) - keçmiş

(??• ,?d)AjS jİj-ljä Ajİj JjS jjj
jajS

Uy* (kimiya) -sirr

jiu&il

AiiS Ijij jjjjjä. <S Ja jljj

düşmənçiliyi unutmaq

ja. ojUijj jUUuS (kimiyaha-ye puşidehərf) - hikmətli sözlər

jujjii jjS

j»jj Ij jAj

I jisul ı j (jijjs. jS (kin-e xiş-ra aşkara kərdən) - öz kinini

( Y Vr , Y . YjAiiS IjYSUI jyja. JjSjjj

UyS (kimiya) - hikmət, həqiqət
(YY? /^UyS

jjjS

Aj*J jljj JjS

aşkarlamaq

UyS (kimiya) - kimya

(YYY ?A Y )CaäS

Jjul ji Ajly Jİjj jİj^jy

(^ajS L)ju.l jİjj JjS (kin bər arastən(ba kəsi) -biriylə düşmən olmaq

(kimoxt) - xüsusi tərzdə aşılanmış kobud dəri
('f t ,<5?)fji jj c-jlSjjl JljA Jja. A*İ a£

Jj-a AjjİA ajlj JjS Ajjjaj

jS (kin saxtən) - düşmən olmaq

(Ad ,V'd)JUIjä.jjl JjS Ajlj kSjU.

,Y?)^ jəU>S jl^jə^

pS ^jjlu JjS jjjl JjS ja,

(kin costən) - düşmənçilik etmək, kin saxlamaq

(keyğobadi) - keyqubada məxsus həyat tərzi, keyqubadlıq
jajS

0^ (kin avərdən) - düşmənçilik etmək

(Y"dr ,? Y )pS ^Lj^x jlijfra Jjb

(Y a A , Y » Y“)aL aSajSü lsa'-“'j jj“
jaIjIjS

lPjj'

^JJ ^JA jAJj^Jjx JjSj^A

(J^U JİAİjä. AjjS JU

J^JjjU“UäJ^U

(kin əngixtən) - düşmənçilik yaymaq

j

J-S JjS JjAj Jjl flUd QA

ü^jSjly ı j »jUjj JjS jJ (dər-e kin-e puşide-ra baz kərdən) - gizli
düşmənçiliyi aşkar etmək
( Y Y V ,?A)ajS JU I j oAjJjjj JjSjA

ĞyS (kin) - müharibə

AjSjU> jäjjj Ajä. jlş,jj Aj

, 'ıA <')ü"j cjjj j'-tf (‘j'*

C*

ü<£ j£ *-^-“- ü^s (be-kin çəng tiz kərdən) - müharibəyə

(Y*Y*A ?VA)^ıäl,LJjə CUxıjd b Ojuxjə j ja.

jjj jjj j'J?J*

(f • T , Y

ujjS oljA.in -xdjj (Jjj J?

(var
,^ySCjjU. jl xi ^j^jş-

jajS jb (^j)jj jjjj (dər-e kin bər(kəsi) baz kərdən) - birinə

) jjS

□jSjljjl JJ Jjj-ub laJ jj

jbjläjl jj jjj-i

jj o'l JjJJ uj

Y f V ? Y Y ).xnAjJI jJjjjji. jbjiı

‘Y)l_yijäLä jjjjj Aj l_S-MJ jj-AU

(JAJJ (j'ji^j fAİjä-> jj ji'J^

ji-ijj (kin xastən) - intiqam almaq
jbaj Xİb £• ja. (jbj£ Jİ jS

)jbSjjJI Jjä. jj ^uAİjäj

j-j-j jj (kin kəşidən) - intiqam almaq
(Y Y Y" ,Y Yjjj£ jjjji ı_A<j jj

x

jjS jj jl ^jjjl ^jj jj^

ji-*? j'b^ (cs-j) üA? (be-kin-e(kəsi) miyan bəstən) - birinin

(YYV ,Y AY')CL1aam İj jbo jjjJ jj-J

1^-J—Jjj jja. CjjlJ ı_J^-JjJİ Jj

jjjj

Jr <J)jjjjjjl jj)jbi jO-Jj-o a£

(> ? Y ? f f)<jjjjjj

jjijL (.j-'jS jjjl jS IjI-Ia

jjjj jj f&qj b jw

j j' fjlj jjj <=■

(VtV 5VA)olji. Ajj jl (Xjtju Ajj jSj

jjl

jäj

(be-kinavəri meyl daştən) - düşmənçilik etmək

Y )<jjj' jj-J Jjla Jj-o Aj aS

<jjjlə Jjj Ajj^jb jSj

(kinpərvər) - düşmənçilik yayan, müharibə tərəfdarı

(1 Y r j5Y,)O*jjSj.J JajäIjSj AjjjS
»>ji ö?5 (kinxah) - müharibə istəyən

(VH V , V Y )ol jä. Ajj jl ^jliuıj Ajj jSLa

olj ^CJÄ jl ^jLuiljj «>.Aİ

CujjjjJ jj jAJO. lSJJJİ JP>

olj goA jl ^jLjjj »v»A'

Ajj (kine) - müharibə
( r Y A f 1)jjS Aa, Ijij-? b (jjj-^ Ja.j

jjS Aa. IJİ□ oljq Ajj aS

jiäq»j Ajjjj (bər kine rəh yaftən) - müharibəyə başlamaq
jl J-al

J$-4

(Y f a .f

jjj£jb Ajjjj (dər-e

jjSslj &__)

kine baz kərdən) -müharibə etmək

) jb -jLjj AjjjJ Ajbj

jl jä j£jLj£jl AİJJajj

<jj (kine) - kin, düşmənçilik
j

j jj' jj (kinavəri) - düşmənçilik

(VY 5

(Y f T

(Y ?f

intiqamını almaq əzmində olmaq

jbib Jja

j£ (kinkəşi) - müharibə

jjjli- Ajj (kine setanidən) - intiqam almaq

jj (kin) - intiqam

(W

^j j^jü-i jj jjj' j£ j^

)(=j ^jqj^x jbj^ jjj

Aj (kine) -intiqam

jj (kin) - düşmən

(V “t ?

y

jjjj jj (kinqostəri) -müharibə

müharibə elan etmək

( Y 'rd

j£ (kinsetani kərdən) - düşmənçilik etmək

j<£

müharibə etmək qərarına gəlmək
(Vf f ,Y*)jbjjä*ä jjjı O-ç jj

^ajä-ljjj jj j^Aİjä jjj

jj (kinsetani) - düşmənçilik

ö£jş (bər kin-e(kəsi) kəmər bəstən) - biri ilə

jj

ı'ıäj JUjıtiS I ja . -a< jljjj

(jAljä jj (kinxahi) - düşmənçilik

hazırlaşmaq

jUj

Y)ı7'ä..ı o-ijSjj xjSu j oljä jjj

(A Y

e?->?y-#-) <>

jjj

1 j Ajj (kine-ra bordən) -düşmənçiliyi aradan qaldırmaq

( Y Ö V V (i)l J AjjjjJ |XauJ jj-ajJ
jjj Jj jl

Ajj (kine əz-del şostən) - kini irəyindən təmizləmək

( Y Y *r ? A • )x/v...^ otj pAjj jl j^jj J-}

jjjj'

İj Ajjjjj Lıjl eluj> oJj

<_q»j ı j

<"' •

a -lj^ bjjJjj J' jj

eAjj (kine-ye gərm-ra be-cuş avərdən) -

qatı düşmənçiliyi coşdurmaq

Q Y'T 5dd)lj ^>j£ pAjjS j>jji (jijşj

b ?jjb W

(qaf) -Fars əlifbasının iyirmi altıncı hərfi

ıs» aä£ (kinecuy) - düşmən

(V *1 T jl 'T^(_£jjj Ajjuı aA-<j jAjS^jjj^jöj

(q) - iki sait arasında işlənən bitişdirici samit

olji ALS (kinexah) - düşmən

4;^^ '—L^=k^"‘“k

Qf•
jağ

0
j1^

»ıji. asä (kinexah şodən) - qisas almaq

(f Y V Y Y Y)»ljj, 4

jj 4_u£j) jj 4Aİjä, AS

aIajj

jllj AjAj-j Cj*jlj j

■—SGxj 4j»İ j4 ^gAİjÄ. 4jjS jA4

JU <uS (kinesaz) - kinli
jtjj AjjS* Jji j)l.)Aj^j

gj" 4jjS (kinesənc) - düşmən
aä£

Ajj£ (_s4jİ (jljjjA L Ija.

() f . p A) jj^ GjS (jSİ 4jj £J aS

<-Jji (J4Üuıjä lä'-?-?

jxi

jj aä£

JJ <m£ Jjjj i£j

jjjLw'j 44£ U25'

>

jjj

»4j4jl^a. (jjl CıiS aL

(kinevər şodən) - qəzəblənmək

(Tff j • >)jit> ajLa£a^4İ ajLİLjj
iİj-jjS

aJİ

4-oä

3^

^9*

(kəyumərs) -Kəyumərs
(f11 ,? •)jij- üjAijb’ ii3

(qam avərdən) - getmək, yollanmaq

LPjjİ

T.

(*L?.J CJİÜ JAjA jl AjJ Jjjj

JjjljjxjkjS jlc. Jju

(qam zədən) - ayaq qoymaq, addım atmaq, qədəm basmaq
jl (»Ij4j

jl (_f Jj*jjjj ujälj Jj-aj

(^V ;Y F)jl

4j fts taS

ıJ4ji jS flS ( qam qozardən) - irəli çıxmaq

(kinevər) - kinli, bədxah, qəzəbli (Dara)
(1IV ,AA) jj£

(qaz xordən) - qidalanmaq

) 'TY* *) )

üJJ

j>» aüs (kinesuz) - düşmənçiliyi yox edən

jj

Jİİ4JJJJ AS AjjjSjj Jjjj

(qaz) - qida, yemək

0” ' '

(kinesənc şodən) - düşmən olmaq

(Y’d

Ji Ajbülj^

(qam) -addım

(T? ? / VT)jl J. jjUi Jİ43J Jjj jl a£

jxi

j'

(qar) - söcdüzəldici şəkilçi

lPj.AJ'^

<-£-h

Ji ır*'j£

( ? d , Y Vj jK Oäj 4JJJJ IJJ GjlLx

oljl <ls (kinexah) - döyüşçü
( H F b A Y y_S>ixju u*b -kxÄ J-1

j^büA^'j ls-^'

JJ 4 'X 4(jjÄ 4jS djj-U-

(r? jd?)^4jij£ju&j<£jJj

^A^ijj^iuj

(qan) - peşə bildirən sözdüzəldici şəkilçi

(VV ,V)^ljä. l5j$-İ jt“Jİ« jl

Cı..ı>>

^Lj 4jS Ia j jl^jl jLu

(qane) - sözdüzəldici şəkilçi

(Ydf /YjjljS Jj3 jjj jA 41İJJJİ

j' jj^>

j’jü AjlSlAa.

(qav) - öküz

j

(T . ä , 1 1 V)4İ4JJJJjl£j jAİjlSj

aLjJ 4 Ajj jl£ jj jjjLjS

(cs^)j^ dP'j (zadən- e qav-e(kəsi) -birinin dövlətə çatması

(I IV P Y)4İj jlS Qjaj İJ c»4jj» j4j

4İ5j jS. jl (J jjj JH^jA^j

J1^ (qav) -yer öküzü
jl£ J4İİ j jüS

jj

jjjj 4$_j (məhd-e zəmin bər-e gənc randən-e qav) —

yerin nura qərq olması

(FY •

jiUjjj jl

j gjljJjll jxaj Afr- AS

ü^? 9^“‘

(A. , Y f )ej« ja. (jiSl ojS jl jl JijİJİ

(qav) - igid, döyüşçü
0 V A ,Y • ) jjJJJJ Ijjll -Xuxa »Ajj JjS

jjj £JJ (_S_> Oİİ jJJ jJjS-uı

^YJjIj^

jjjş»j\S

jjJ Aj Jilo Aşüjäl Ajj j.-~.~ <j

cjSiUal (qodaxtən) - əritmək

(YT» 5dA)(jjüjljij aüj ^m>j (jliSj

jfc*jl^ (qavahən) - kotan
(Y • ö

jüll (qodaxtən) - ərimək

jli jji»

j jkijlSj

jüll (qodaxtən) - ərimək, utanmaq

jts _>j

(qavdom) - şeypur növü, qavdom

?

(1F JFf)^l jll »» j*j jUJj »^2

tfjj1 Ji 9J"j

(f f ) /1) )(»jjjj jjİJİ jA> ajA jjl AS
j'jl-1 (qodazan) - yandırıcı

jjj (jlj limjl ü Cül jji

(FYA ?Fd) jjüuıj (jİJİjljj jl jljS

<-jjll (qavrəse) - qılıncın couhəri

jjl 0 jjj AjJlJjll-J 1-SjAj

(f ı r ?ff)jji. o>jjil oJjJ> “j^j

i»jj Aİli JjS LşjjlS ajAj IjS

ajjjll (qodazənde) - əriyən

<_)LİSİjJ ^ja jjÄ aJjjljS

(Y 1 j 0)ı_jlji oJjJjJ AİmU jjjş. (^jaj

(qah) - saray, məqam

oti j»jjjjj olS jjOäSlij

(t tö ri)»l^jj jj) jj ı? JÜ jU aS

(qozar) - keçid, yol

jjlj jljl (qozar dadən) - yol vermək
(qah) -taxt
(I f I ,YF)cJäjl ^Aİji oLa IajJI jjJj

OäjS f^ljS. °tSj j-Jİ £-jjj

jljS aj jliş. ^aISÜimi jjjl

(i ♦ , Fjjü Jjj jjl j*JJ JjSjü (Jj AS

jAjSji 1 (qozar kərdən) - gəlmək, baş çəkmək, dəymək
(qah) - yer, şəhər (Bərdə nəzərdə tutulur)
İj oLİ JjJ Oöljä jl (_yL

0 A , Y d • )lj olS jl Jut-kj Jjjjjji j

(F • I , I F)jljl JAİji. JjS aİusj jijj

jljşüö jlS OäL jıi (Jjjj»a

jjjjljJS (qozaranidən) -yaşamaq, keçirmək
(qah) - vaxt
(Y > ,Y F)oll->j..^ Jj JÜ jjs. oJİj fjui

olİJ jjjj OJİjua £J-= ja.

nəşələnmək

oll (qah) - yer və məkan bildirən sözdüzəldici şəkilçi
(I • ,^)_A? Ajj jjl j*JJ

jl İS oJ jlia. ^ll Ja-j jjj'

Ja aS

jjjjijijl (jSjä. (Juc. ( eyş-e xoş qozaranidən) - əylənmək,

(Y FF ,0 ) )jlS-J- CJjjşAj I j (Jjşjq>

jljlxa jiji (JAJ& (j^Aj^l-J

jjjji jl jl (jijä. ı j jia. (j^j (dəmi çənd-ra xoş qozaranidən) oll (qah) - vaxt bildirən sözdüzəldici şəkilçi

(Y YF ,rFV)ol£ -> b„n jj ojA jjl jj jl jjjä

®üi (»Jjj-J AjL-ijj oJjjjjä

az vaxtı xoş keçirmək

(Y 1 0 ,^)lj Jj^ (j*A jjljl (jJÜİj
»ll »tl (qah qah) - bəzən, vaxtaşırı

Jjjjjl oll

jtf>ujl ->?■

İj jji cA<ı.tı% JiS jjli Jl

jjjıjljl jjj (ruz qozaranidən) - gün keçirmək, yaşamaq

(F • Y j • F)jj*- ı-ıAj (jlui jjjj L»jj aS

jjj (*JjİA^J-“ ^jjdaLc- juJj

(jAlS ...ol! (qah... qahi) - bəzən... bəzən, gah... bəzən
ÄAJİ (qozareşgər) - şərh edən, bəyan edən
( Y VA

•)jjjj (^Aİj £I jJ »ljjj

jJ“ C^Jİ
js^m.

ailjis^jljl (qozareşgər-e karqah-e soxən) - söz mülkünün

4İ ...(jAİ (qahi... gəh) - bəzən... bəzən
(F . F ;Y<t)jjS jlj Aİj Oaaj »jS ^IS AS

JjS j'jjJ (jÜ> ji *S jJJ jü-o

şərhçisi (Firdosi nəzərdə tutulur)

odjjljS (qozarənde) - şərhçi, yazan
liiaxj*

(^ A j F)CjuJ jS I jlä. ulj*jjl ju I j jlix*

oljj ^UIj »jjjl jl (qozarənde dana-ye doulətpərəst) -

(qozər) - keçid, yol

dövlətpərəst alim şərhçi, Firdosi
c-ulj

jl jl (qozarənde-ye name-ye xosrovi) -Şahnaməni

p<L#ij çöjjjij£

Cuiljj jjljä djljjj> aSjSJIjj

jjji jl (qozaştən) - sağlam buraxmaq, əl vurmamaq
0 F X ?X” t )®Jj JJJİ jaluıJ jl (JJJİ Jjj

Ij “jjjlj (jäli. jVjjjä

(jiA'J

öj£_jji Aj ^ajl j£ JJJİ Aj

F-^"1 _? Aj?J

j£'

jluiljl (qozaştən) - gözləmək, həvalə etmək
j'

jii) jl (qozaştən) - uzanmaq, çatmaq
Aiiljjl JJ

oJIS

jl J

<-fJjJ

Jjlj

Jjjjljjj a£jjmi j$j AJjxj

jiil jl (qozaştən) - salamat qoymaq

jj£ jl jjljjjjj£ (»jjj ja.

/V.JAjİL jjl jl^-bjjt5JL.j

Aäjd (jiijjj (jS.j uu*$j

»11jjl (qozərqah) - tərəf

1 ^y-a* Ojl J (jaj^tjj

(Xl. ;XV)jjj jüjjolljjl jJcjİAj

ipi/* ji3 <J^i

..jl Cuij£ (qozəşt əz...) -... dən başqa,... dən savayı

(X <JF . F X )jl£ jjjljj jjjjä-j ı_jljä. jaj

jjiljl (qozaştən) - azalmaq, soyumaq(kin)
(“I. j . 'f)j>.jj JjS j'jj j*l? jfti a£

j AJUu

n ' ? • A)aiJj' '-&Ä*? cs^Aj J3* LJ33

jül jl (qozaştən) - qoymaq (oxumamış)

(X I • ,6 > )jijl j£j ö Jjljälj (_ija.

b Li Jjä jjl jj^ AİJj^a jljj

»lljjl (qozərqah) - yol, keçid

jül•& (qozaştən) - vermək, qoymaq

YolOaÜc-

jl Jjj jjj*>«

j^jJİ (qozər yaftən) - yol tapmaq, gəlmək
(FFF

jül jl (qozaştən) - saxlamaq, işi dayandırmaq, qəbul etmək

jjj^/LJüLü

fj> A»ij J> jjl bjjj

(qozər kərdən) -uçmaq, süzmək

(FAX ,öX)jjS jljxi
jİju jJ

J*İ ojSjj ®jjj15 Aj

ÜPjSjAİ (qozər kərdən) - gəlmək, daxil olmaq

jjjäjjl

jjji jl (qozaştən) - unutmaq

jjl Jj^aia 4£ j>J)jj

jJjs>S (qozər kərdən) - keçmək

(FFX , F<J)*lS Jj.

jjl Jİ

J^J^

( H A , F X )(»jj>ja. (jiji-. JJj> f> jl$*
jjj Aj*

(XF 5X F)jlljjxi XİU Jjj l3Lj

jIjj^-İ

(qozər kərdən) - yarıb keçmək

j<£

(FF 3 FAV)jjl L>jjj Ajjj. JjS-iaİ

(1 AF 0 F.^jjSJ Ij jIJ^j a h-J

(F • Y 0X^AjjİjSj jj ı_iS Ij L5

j<£ jAİ (qozər kərdən) - gəlmək, qoşun yeritmək

(FF 1 j • X)jLjJ jjl JJjS jjl J) Jjj Aj,

jluıljl (qozaştən) - səbr etmək, gözləmək

Q VY*

j ojS ji jlxajjj jIj jjS

(X . V j <t)UJjjljjj^ j| (jjSStü

(X • V j F)Cı2iljl Ij Jjä. Jla ojSLİjIjj

(İFA , V F ^jjjj^. jjj jj-a

(qozər dadən) - yol vermək

jAA'jjjl (qozər daştən) - getmək, yol tapmaq

ji^ljl (qozaştən) -qoymaq

(IX A

jAİ

(X “l A j
jIj jjj^.

JJİ AJuJjl jl* jjljJ jŞLa

(f ' , ' ) Jij^3 Jj? j3’! jij J1 <1

yazan, Firdosi
(FF jF)tjjj ij

Cjjljl IjlJ AJ lüj Aj OİjJ Aj

j>j£ j£ j'

öiA>

jÜJjS

jjjluıjjjl CıjjS

jA4> jl (qozəştən) - keçmək

(X • 1 .1 F XjS Jj jjjj JjLİj jj.>1 AS

.-..X »■>•<■.,Ij& IjİJjljäJjä.j

(qozəştən) - ötüb keçmək

(V 1 Y ?A •

Cbij£ j^jjjjjJ

(Y A • , f A^c“'.*j'jj Ja»J *’J ‘Coaj i

eli

lM

(T'id Jİ Y )cSjİÄJ Jaj (jäljj JÜS jj
Jı ■'■*■ j£

Jİ Ajj aS

( Y Y • Y” 1 )jt$_u J JjS Ajj£

(.5^ji üiä J Cui A

(ı 'fj ;vr)(jijji.jjAjijj j^ l uıil (jdia.

t ^läj-ajj jja. a£

e5jj u5J£ aJlü lS* JJ*

J> (gər)

CXİj (_jljLu Jl (j“jäLä uSLLa

JİS^Bİ ji£uİ

? Y V)Onl,\^ jj Jİ

(YVF ^1)0^ JjjaüSa2;ajj Jİjj
eli

(tra ,r > )cfej jjj jUäij ji

as

<j±l

Cı.İ‘11 AjLxİ jlSjjj

AİjJ

(gerami) - qiymətli
(V A Y ,Y V)fjjjjjj> Jl ji <^lj£ Jİ Jjj a£

eü

ji uljjj jjjld o~ua. ji^a.

lPj^

lSJ^İ

»VııtUı

jUS

( qozəştən) - boyun qaçırmaq
(r Y 1

^)(»jSla. (j<j JİjİAä jjü£-u

(qozəştən) - dəymək
(T • Y J ö)jtüäuul (Jd SdjS fji jji

(qozəştən) - yaxınlaşmaq

Ij ^£_>jA jlj£ 1_s'4ljl4

ö’j^

jjS (jjj jjij lj A»1j JjI a£

Ailjäu Ij Aaui jlldLül jS

(geran) - ağır, iri
0’ ,n V)jiji 'j ü’j^ (jjj^ Jj’45

jLİSa. j SjjS-1 Jja. <-!■*-> LÜJ?

^Gjj*j I j AaU JjI AS

(j-ljl (geramikonan) - əzizləyərək, hörmət edərək
(YAY- _I

fjAj <J Jh- J

jl^Jİ j’ çIj> ajLaİİ£

ö* L^’j^ (geramikon) - qeymətləndirən, qiymət verən

(ff ,f A)AiS ^1 jS I j ıjlLiS t_s-ol jS
CıAlj a jlj) a£

(J^AjJljjJ

(gerami kərdən) - qiymətləndirmək

(TT ^aiS^ji lj (jİS ^1jl

fJ^A *-! öJJ-“’

(»JJJ

(gerami) - əziz, qiymətli
0 r ,Y)j^AİJ ij-^’jä tr4’^

(qozəştən) - geridə qoymaq
(Y'ff *?Vy“v*\^ dAİjä. A iu.\U jtijlaj

<&>

lt*IjS

(qozəştən) - ölmək

(TY J Y)^j3İj Jjjj ?»> j»i-ü j Jjjj
jl>

jMjAj Üi*j Jä-Aj A*J

(qozəştən) - qorxmaq, uzaq olmaq, ehtiyatlı olmaq

(vr j i)ji ulia. jijji uAiau (jiUj

Ajj J I»JJ jluÜ Alädxijj

(IV ,Y 1 ^")j^j »jS (_5j*j Jjjjl çUj«j

(jü SS (qozəştən) - azad olmaq, əl çəkmək

(Y vr /VT^jjjj jla. oAjjJJ Jİ.jaj

j j*

»aijij£ (qorazənde) - xuraman, şuxyerişli

&&& (qozəştən) - unutmaq, yaddan çıxarmaq

(Jjj İj Jäuuj

aü

djjuuj A^xlıl

0

rrjvY^jjəjijS Jja Ajuj İUu
Jju oAİj Jfra. ASİJJ Öj£ ja

ji o-4

jlA (qoraz) - kaban, vəhşi donuz

(qozəştən) - axıb keçmək

0 TV ?öA)CıJjj JytüjJ

YAjud IJ uSlä. OJ Jji Ja. A£

(dd jYy'uj »jäj j^jijj cffİA (jlia

d’ öj^

uAy

(gər) - peşə bildirən cözdüzəldici şəkilçi

uA« jS (qozəştən) - sönmək
oASC o^jj jjj

Aj AdäS JjJİ

-j£’ (əgər) bağlayıcısının qısa forması, şərt bildirir

(F

(qozəştən) - getmək
(?f

LSJ&-İJ*

(qozəşte) - keçmişdə

eli £ (qozəştən) - gəlmək

ül*

(qozəştən) - susmaq

(qozəştən) - yetişmək

(Y

IaijI

U XG (jiSc-L-ı ıjGtA

ja.1 odjjC-ja. 1^11 ja »*ä Jl A_j

ö3^ ü’j^ (geran didən) - ağır gəlmək, xoşlanmamaq
(W ‘f

(J^jA jxuajuıjl JJ&-J

»t»İ JjJ j’j^’j Ja-u jlijSwO

jiXjbüljS (geranmayeqan) - döyüşçülər

(geran) - bahalı, qiymətli

jLilj jl

(V A

jljj^ ^jl jıj AilSl-i?.

(V öf /r)jl J. J>jjj> JÜ-jS

f)jlj^jAjS

(Y AV , Y A^ajLAı Ij ^^SjjA jUS

—5J—

j'j-^j* jijc.1— jj-

(Y'Y ,Y

<j'Jk-4 V? Jj^“Mİ

(Y Y ?Y" Y)jluU.jjj fjU Cı2£ jlj^

jiJjä.

j ^j—j Jjb> jjä

AjLftjljS Ç-LLo

^5-wiJ

(Y AY ;Yf r) j- ebb£ jljS IjjLiS Cjaüğ

jjj

jj

CığC jä—;

cAjLajt^S

(T • ) ,

o jldjl jl

AjIaİİ jS

(YYY _Y Y Y)Ca—I j ^jbJjlJj ı_Sj—Jj^ jbc.

(TAA

jxS jlüi J. (geranbar şodən) - ağırlaşmaq (hamiləlik dövrü)

(YTI ,AT)jıijU j* j£ Jb jbilj£

jj*j jbjjj JjİjJ sj£j* j?-

jj

(
cAjIj^

forması, ağır, çox

b jJjo.

AP

ü'_A £5“ j’ #L“

j*j

(gerayeş) - meyl
ÜPjS lA?1 jS (gerayeş kərdən) - meyl etmək, istəmək
JM1 j^ jJİjj JJ ı^S

(Yvn ,a)^jJİj

4İ*-ıJj

(jLojj ajjul jS

ja2 ojIjIj£ (gerayənde şodən) - yz qoymaq, yollanmaq, getmək

jj-1 ü'(geran şodən) - ağırlaşmaq

(AY ,^Y)jljSj— I j jl£j ("jAbo oJ—

,^)<ji^Jl J u-“Jl JJ (J-°IjlSj)ji çLi jj Ajlxjl j£

(gerayənde) - mayil. meyl edən

jaJLi- jl jS (geransəng budən) - ağırlaşmaq

j'ja

^AjIJ jlrkjj (JJJÄİ

(geranmayetər tac-e azadeqan) - azad

(Y V ?Y"V)^S jb’d- j— I j >—ıljS.

utlm üL^ (geransəng) - ağır

(rYA j >Y)jb<u^j^ajj^-i-jijS

Oa*>I ji AjbojljS

insanların ən qiymətli tacı, Məhəmməd peyğəmbər(s. )

bjJ J?

giuüljS (geransənc) - ‘-^-ıi j£ (geransəng) sözünün ərəbləşmiş

V. ,Y . ).ip ^jJ CaAj

Y^c-JuJuljS jt—ji jl Jjjjj a£

jl£a! ji çb jj ajLüIjS

cAjbjjlj£

^A j

4jUJIj$ (geranmayetər) - ən qiymətli

AjUbijS (geransaye) - yüksək mənsəbli
• )cAjb»jl j£ j\S jja. a£ bb»A

Ö jb

AuUlljS (geranmaye) - gözəl

AP_Mj£ Cjalü jl ob—

_Ä

PjJ

AjLm’IjI (geranmaye) - möhkəm, iti

j£ AP üj?

jüiljS (geranbar) - ağıryüklü

£>J?

b ol^l (jpjj

A-jLblj^ (geranmaye) - qiymətli əmtəə

j- jüS ji j^ (geran gəştən-e sər) - başın dumanlanması

A)jjj

a*lj£Jlj jjjJ(»jbS

(1 “1A ,Vö^pAjbjA jaa

L jjj£ jl J. (geran gəştən-e pa) - ayağın ləngiməsi

(f A

I j AXcü

AjLüIjS (geranmaye) - dövlət adamı

öL£ (geran) - ləng

(Y AA

jS

AjLGIjS (geranmaye) - qiymətli

ük£ (geran) - məst
(Y Y 1 ,*it)j'j^

IJ (jl&jLqjl jS

jlXjLbljS (geranmayeqan) - başçılar
ö'J*_£ (Al—£ Aj—

J Jjä. t—üp?“

(jLmÜİJLJ

(Y • y , Y A Y )Cj—a o jja. aj£ I jjt^jbojjä

jbj^i Ij AjSJ ji t—lA'j j'j£

ji^ jl j£ (geran gəştən) - bahalanmaq
(Y . 1

CjjuJİjA

jlXjLuljS (geranmayeqan) - əsilzadələr

(geran daştən) - qiymətləndirmək, əsas götürmək

(T, Y Y T)jljluıl ipi ^jJjaj Ij jbj

ju

jljS—dla.

(jlj^ jj^j

(Y'Y Y /Y^I^J- jjoAul J.

(•-pjjj41 ü'jl ®i^ J>> ?i-?bi

(Y d ,Y)ajjj Jl (jİajS. cjj- ajjli jjjj

Ü Ah'J (geraidən) - istəmək, meyl etmək
ÇrK , YY)^üS jL-u Ja jÜLüaIjSj

güjj ojail jl aüljS (jabiu

jaüiJ ^jb (be-nərmi gerandən) - zərifliyə meyl etmək,

j?4

(Y y j d

>“=■ jj (gərd-e ənbər) -ətirli buxar

o-^jh cA

j

j (^“LP

j'

(YYY ,Y »)olu- fJj£ jlSLS. jlä. (.jjxa

ĞPjj' j?

(AY

jaüi J j^ (sər geraidən) - dikbaşlıq etmək

(rvr 5vr)»ı^

aüjljS (qozarənde) - şərhçi, yazan
aj>JU {Aüü aoJji jS (qozarənde-ye təxte-ye salxord) -

JlS. ^la. Jj

(gərd bər avərdən) - kül çıxarmaq, külə döndərmək

» )aj ajjija ^aj«j

jS a£

ajjj l£İ-?- aiisjS

tozun göyə qalxması, tozun günəşə, aya yüksəlməsi
(YV ♦ , Y YY)»Loj ajJijjS. <jjj
ü^jjä' j?

qədim şahlığı şərh edən, Firdosi
ajjäJUa

(YİV j • )ajj?.y I j (jÜi aJ£ ja jüa.

ajü jl

JJ ja-i oL> j aajjjS. (Jjjjj (bər ru-ye xorşid-o-mah şodən-e gərd) -

a^j

J

<1

çevirmək, dünyam dağıtmaq

(H . ;A1)aJ ojlaSÜ aijijj Ji&j

ü'jj^jj^ j'j?-

jljä.

(gərd əz-giti bər avərdən) - dünyam külə

jaüi J #U» (sepah geraidən) - qoşun yeritmək, qoşun çıxarmaq
sölS

^jaaj

(Y VY ,Y 1 A)ğ-xoj jüc. aJ aZi »aül J
CPjj’ j>

kobudluqdan əl çəkmək

aj$j ab lajjj a_jj jl jljja.

p»aäjljS

jj

ajS oaJj

»lj »ajjl aS jiLu

ü qxjJ

j' (əz gərd bər əfruxtən) - tozdan təmizləmək

(YYT ^))JLj^ Ij jAjj»jal jja. jlia.

JjS. aJ jl CjSjjäl jj I j j-u

ja-ija aJj (be-gərd dər amədən) - torpağa gömülmək

J (qorbe) - pişik
(YY • J d)JJa ajLü jLJjJ AjJ jjaj

(Jt“ UaAjj-1j M"** jlA-jaijj

» ajjija jjjLj jlj^ja.

f5?- <iJ o*“JJ <Ai9J

(YYY ,YY)<_£b ajjl a J jja. oaüLLİ

a^J

(gərçe)

ü ‘ <1 jj J ü^j'

(əgərçe) bağlayıcısınm qısa forması,

baxmayaraq ki,...
(YYY 5 > I Y)jAa jULİj Jätc ea..|Jİ ^Ja
(gerd) - çörək növü
( Y ? ‘r ,Y YZJaSSjj l*aJ jİ jj aşüSja.

■>J (qord) - igid, qəhrəman
(AA jVd)ajx> aifclji. ^jjjI j£-il Aa*
əj (gərd) -toz, qubar

<—^A 4Jlj

j’ (əz gərd pak) -tozsuz, toz qaldırmayan

jj 4_J (qorbequn) - hiyləgər
(1 f Y ,Y V)ah <_^jS (jiäajS jl Jj

aj>i.jlljj ğaijjj aj jlia.

(gərd) - tozanaq

f-İA. A_J (qorbeçeşm) - pişikgöz
(f Y . ,Y Y ♦)

(Hi ,YYT)aj£j a->ija QİiaJj JüJaS

(YYY ,Yf)<_Slj aj jl aJ jj^oajjlii
jJ(gerd)-

^A <5İj ^A jAİ

topa
Aji a J O-S' o3 9-iiS'J!

(Y1 Y /Y)ajx aJJ jlS jljail a^a y*.
j$-İ jtuİA Jl Cx^A Aa.J 1*2

dA»i aJ (gerd amədən) - toplaşmaq

()M /Y^U.CxJg jaJSİg-j^aJJja.
Atä.v»İ j^i

cA^ajUa

jajS JJ (gerd kərdən) - toplamaq, başına yığmaq
(Y 1A , Y ‘t)aj£ aäjijj laja x_J jl aS

ajS jİjjldajJa jajjä. ü>*j

ı Çäa jail a»i aj aS jjS- j^jj

ajS ajS Ij aA ^saiSlja

Jj (gerd) - dövrə, ətraf
(YY ,YV)aLja. (jaj^jjj jl^-a. ajA a£

aljj <jjic u£jj ^jl Aj ji Jü jä

aJ jj aJ

pY •

(Y A • p A)<Jjl ajL* jjä JaJjl§jjj

(gerd bər-e gerd) - bir-birinin ətrafında

JjJ (gərdeş) - səyahət, yürüş

rY)üülü» Jj'

(£? J d)jj AjUjI J Jj-J. jJ Lu

±J> (gerd-e çaleşgəri gəştən) - vuruşmaq

- J aJ u ojjjI

a Jj

(j^S)

jj£j

JJ (gərdən) - boyun
(Y dY J •)jjj JİaJaj Jl£ J«J jl <_J

(be-gerd-e(kəsi) dər amədən) - birinin ətrafına

jü.1 Jl jaJ

jj

(FYf p V A)jaİ Jjş. L; cGsb

JÜ-İAjl JAJjj

(V • f J F)jl jL»Jj jaJ Ajjlü

JİaJ (gərdan) -fırlanan
jj

(1 . Y ,YF t)jj JÄ AJjA j'^jS

3j (Jİ

uH J

JJJjj jl I j <üä. J*- JİAj£-»

(gərdanidən) - qaytarmaq, qarşısını almaq, geri qaytarmaq

jUlu j>.U J jfrjj' jjaJIaJ

ij (u~£) ®tuj (siyah-e(kəsi) - ra səpid gərdanidən) -

jJİj

Aüjj (jtajS ji pA Ij-ä

jl

<4 (gerdbazu) - qolugüclü, güclü
p H p Y VppA jlp ^>a İ j o jS jl jS

jjj

ÜPjj' jj

jaJ

( I Y A , Y Y)cjjjj (jjä.j Axılja j_s-«ju

CJjj <')%..> jfcl jjj AJ j'j?

( F Y F , F •) jl jA jajS o ajŞ ‘J&jajCj

iddəasında olmamaq

jjj

ja J

Ajj JAJ £U Jja-jJ

(gərdən kəşidən) - boyun qaçırmaq, baş qaldırmaq

(ri ,1 ö)jl^jjj JaJ xi <J Jj

(Y Y 1 p .)^j Jj Ajj Jj JojA jAja.
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jIjİ

jjjS (gərdən zədən) - boyun vurmaq

JaJS

jjüU jji JaJj (Ze- gərdeş foru mandən) - fırlanmamaq

jlJ jA>»JJ **

Aİji JtäAAj jaJ (gərdən ze- dehqani azad kərdən) - böyüklük

j^jjj JaJ (gərdeş-e ruz(e)qar) - həyatın axını
jL5L> aJjajaJ5^-

JJjj Ajİ JAJ jliS JİAİAja.

(gərdən deraz kərdən) - baş ucaltmaq, baş qaldırmaq

(YFT prt)Aİj Jajj^JÄejAj İJ

<J <4 (gərdeş) - dövretmə, fırlanma

1j* jJj^ ’Ajjij?

jiji üaJ (gərdən be-zir avərdən) - başını aşağı salmaq

Q 'f T ?V)^jSİ ol jl (jjlSA-ij (J3jS aS

(gerdruy) - girdə

\l?Jj'

(gərdən bər avərdən) - baş qaldırmaq

(FFF p Vf)jJ Ajjjl Jji. AjS JAJj

jaJ

px> jjL jjS <1J <1-,

J cfft J J1 JAJ

(Y 1 A ,Y V)JjjjjJj^j;j^j oAj&j

j^Jj'jA

günahını bağışlamaq
Q • ?A)2la-qI U

Jj J' jJJ (gərdən əz-rəy piçidən) - tabe olmamaq,

(I td J<5)jj Jj A&jjjljj L»j*u

lPjj’

(gərdanidən) - çevirmək, dəyişmək
jajüaJ jauj

üaj^jj

jl Jİa5aj ajİ JJ. Jİ g

boyun qaçırmaq

(gərdanidən) - ayırmaq, uzaqlaşdırmaq

jaJIaJ

Jjjj

jjilj jjJ (gərdən taftən) - boyun qaçırmaq

<-£1'jA

p AF p Y A)jaÜ Aji jj J'AjS üj^J-

JJj j AJ jAJj JJJ

(gərdən əffaxtən) - baş qaldırmaq

P F t JV)jül Jl JAJ QxS i—uujLıj

fırlanmaq

jaJIaJ

JIaJ j$j

giuU JAJ JjAJ <Jjj'J

(ze-gerd-e sərapərde ta gerd-e kuy) -

çadırdan həyətə qədər, həddən artıq çox
(Y F? pFfj^jJ aJ U »AjjIj*j Ajj
<_SJJ aJ s®aJ <__5Laj jVsj
jaJ jjj

jj jI^jj aJ

J<£ (gərdeşbəsic) - fırlanan, dövr edən

Aj£

(f . ?

Jjjj

Jjj *_>y_p c j?.

(>jj JAJ

aJS

JAJja.

jjbiS jjjg (gərdən qoşadən) - yaxasını açmaq, nəfəsin açmaq
(fY Y ? Y ? Y)jl$j jjjS jjj jl OjjxJj u5_u

jLİS

jjjS jjj (_jj5

(r<1 * ,1 1 <,)jl^jjj jj?-

jjjS (gərdən nəhadən) - başını itirmək, ölmək
(fYY , Y f Y )jl$j jJj£ jb 3' u—4J*“b '-^J?

Jİ-Ä jJj£ jp (_S_P

ra-*,

iddəasında olmamaq, ağır yükdən azad olmaq

jəjjl j- CPj£j (be-gərdən dər avərdən) - boynuna salmaq,

(f 1 ‘r fV')^ ls^JJ

jJ1 _P lP-^4

“PüJ'-'JJ'"' <_s^4 ur-JJj

jjjS jjJ>j (ze-gərdən kərdən) - boynundan atmaq, imtina etmək

(Vff ?Y Vfyjjuj jjj jl (jjä. jjS jjj£j

jjj?

Jj'j-“j^ jb^ j'-bJ ja.

jipji j3 üj=> <JJ£J (ze-gərdən xun dər avixtən) - boynunda qan

(gərdənde amədən) - fırlanmaq

jjjj oJijjS (gərdənde budən) - tərpənmək, hərəkətdə olmaq
(Y.. jY1)jä^jj jbj J»lb »jjjj$ AS

AA)aüuj jbi&jjjS jji. ^j-u

^J^ij' j-1 Jjä- <r-4 uPj^j

(f YT j f ^(jLİjjj

j~> jl Jj

jbiS ĞPjSjl Ij jbJjS <j—*?

jS (gərdəni-ra bolənd kərdən) - birini ucaltmaq

(nv ^tyıLdjjijj jijiji jj^A?

'jö-P-£ j?

cPJ ü-3^ (gərdənzəni) -boyunvurma

(' ^ 7f> )(_pbjj aj Jjj jl^a. (»bla.j

(jjj jJJ&J jjjj ("l.Jj...

öSbi jjjS (gərdənşekən) - boyunsmdıran
j A)jAj jl La j*A AÜjj jjjj

jS-4 jJjS CıäJ cJJ^jjj

jljä jjjS (gərdənfəraz) - mənsəb sahibi, başıuca, təkəbbürlü,

(HV

jjijj jljlji jJj^-ı

cs j'jä jJjS (gərdənfərazi) -güclülük, qüdrət, məharət
JjjS

j'> ĞPjS (gərdənfərazi kərdən) - məharət göstərmək,

(I ? I ,Y Y )pS (_ç jbjj-İ b jj.t.4.*)

(gərdənbərəfraxte) - fərağat, qulluğahazır

j'jä> ĞPj^ (gərdənəfraz) - başıuca, mütəkəbbir, təkəbbürlü
Jjj jKjl jVU Aİ ^1 jJ

(j-bjl oJ^bjljAjj jjj

jS fjjjl Jjİ jjj?

jpj? <-?.£ jbiS jjjSj (ze-gərdənkeşan quy bordən) - şahlara ystün

olmaq, şahlarla döyüşdə qələbə çalmaq
(VY ,Y6)Jjj <3 j^ jbİS jJjSj JAİjaj

jj jjjS (gərdənzən) - igidyıxan, güclü
(fYV jV.^J jJjS A$bb>A jJj£ Aj

(J jl jj jJjS a£ fjlJj

j <4 (gərdənkeş) - şah, iqtidar, güclü
(1 'f’O

^3-) Aj&a

(r^r j Ijjjj jljäl jəjgj-ijJjjJİJ

aiL Ij ^jjS j£ jj jja.

güc göstərmək

<üijiijj jjjS (gərdənbərəffaxte) - təkəbbürlü

Y^SiLwü

<J<Pj j3J^ jb tsP Jİ jjj JJ

güc sahibi

jjjS (gərdən) -ugid, pəhlivan

>1

j$£ jjj OiS jba. ^uıbj

(> r r ,A)(jijjS. cs jbijj jbj jjjS j

Çf ÖV

olmaq, qana batmaq

jjjS jjL I j

oj3jj^

üj j-L^ (gərdənzən) -boyunvuran

boynuna asmaq

(f Y d j

j^ai

(DA ?Y ))j^j JjSjj jl jl$a. JJ j£->
<sPj'jj JJ

uppj

jis Jja.K.u jl^ jb LSJ“

(J^jjj^j

»AbjS (gərdənde) - fırlanan, dövredən

(jjjj j<£ j^ (bar-e gərdən ze-duş nəhadən) - böyüklük

(1 fr .AJjİjjS. (jjlbjj jbj jJj£j

J 4İ1J (gərdəndegi) - dövretmə, hərəkət

jbaJİ jp ja. ^1 p

u-5 jJj^ (gərdənkeş) - döyüşçü, igid, pəhləvan

JJİ, Jib jl£ dublj JÜÜjI ja.

(T X X * Y f • )(^JİJİ 2İJ j^

JJjS Ai-UJiS J*aJİ j

ij JjJJ

ajj j'j' Jajjij?

rudun səsini göyə qaldırmaq, ucadan rud çalmaq

u-S jjjS (gərdənkeş) - sərkərdə, qoşun başçısı
(T1 , 1 X V)jLÜ jja~ajjj jl A»i JjJj
lPj^

jU&jJjS Yı lu*^

jj

(TAT ,T Y)ajj jljl »ajjIjj Jjajx?

^!c.

göylərə qaldırmaq, başıuca etmək

j cs^l»j’ Aj?

<_üla. Jİ

(T • Y

(gərdənkeşi) - döyüş, müharibə
jajj' j? J<£

lPJ^-J

səhərin açılması

jajL> (be-gərdənkoşi gərdən deraz kərdən) —
jjajS jj-J; jjä Jaijii j ba (qəba-ra əz- nil foru şostən-e gərdun) —

qətlə susamaq, qətlə hazır olmaq
jl^ J^jja,Jj, ao > rt jl^Jk&j

(T 1T ,T >) jlJj jj/ jS.

səhərin açılması, fələyin əbasının göy rəngini dəyişməsi
(T Y T ,X • • )J?jJ IJ ÜS JjajS dij-JjjjS

(gərdəngəray) - igid, güclü, pəhləvan

e^jj

(gərdəngəzay) - boyunkəsən, iti
(fdr !xd)jij4iy

JjJjS (gərdunşekaf) - göyyaran

jij£ jajS jjj ^uii j->

jiöjjjijj

(T I r ,xi)uJijj

Jj-bA (gərdun) - göy, fələk

jLjS

Y

ail?'j

jjjj jl jlji Jəj^J

( 1 . İ Y TA)jJ jA Xal jJ jhj£ JjJj£j

(İY)

jJ1>

j

<uijJJ Jj (jiJJ-İ

gJ-a L>*aj^ JjJJ^ uSj j'jİ

CaJlIa a£

(X f f ,X TT)^jS

13 «ajjlj^/j

<JJJ

(qorde) -böyrək

aJj ail> j>

(“İö 51 VT^jJlu jlİJjS c-t-ajS jajji.

jiiijjij£ j (ze-gərdun qozaştən) - göydən uca olmaq
(XXT .YTT)cXilä^ JjJjSj (jixljj ab ja?

<jlj^ JjJjS (gərdungəray) - güclü, böyük

(gerde) - çörək növü, girdə

(be-zir oftadən-e gərdun) -göyün verə düşməsi
jüa

‘r )oj5Lİ JjajS jlL (jSb (juijL«

(5^,1 A V)jlş. JjS <^$j <_jSj« jI^jjj

JL!jjj£ (gərdun-e gərdeşbəsiç) - göy, fələk

(TTY j a *)jjJ» J _pj£ aljsl CjjjäJİ AS

ai^jijj lj J^j

ojS-j, jjjjS (gərdunşokuh) - göyə başvuran, uca

aiS Jjaj£ jj.

j>>j^ (gərdun-e gərdan) - göy, fələk

jja/ jj>uii

(JjaJjlmiJİ jm> Jj jj JjJljjäja,

JjajS (gərdun) - araba

<j’j£ JJj^ ü'—‘JJj ü üA?

(T Y • , 1 X d)cffljJ I j Jİ aluik ajjijJ

(Y1V

CuJ jijj <x>il ja.

(sər-e təşt-e simin qoşadən-e gərdun) -

jjaj^ jaüiS ja-a^

ıjr^ Ü<&? fj'J* <>-£ J?

(gərdənkoşi) - başvurma, qətl

J<£ JLp J<£

jlA

ailjjj» Jjl jj- c3jb

(T • T , Y Y^^^Sjjjjj jjaj^J »aj2S

(‘id j VX)CS23İJİ <İ^JjA ^IjAi

ı$lj£

VA)aiU>j Jjaj£u I jb> fj?jjj

ja^jS jjajL> (be-gərdun kəşidən) - ucaltmaq, tikdirmək

(be-gərdənkeşi gərdən bər avərdən) -

şöyüşə girmək, döyüşmək

cPj^

ajj*j tfai-uı Jljlji ^A>jj

(•j cJj^) jajiUj Jja^j (be-gərdun rəsanidən-e(çizi-ra) -ucaltmaq,

(gərdənkeşi) -dikbaşlıq, inadkarlıq

(1 TA ,1 f)jJ?Jul Jjl

Jjaj^j (be-gərdun bər avərdən-e avaz-e rud) -

aJS

jj »<£ (gerdepəz) - çörəkçi, çörəkbişirən

İA> jlil ji$j (jjl^j fjj

(Y VY

j-b? lh^

ji. <_jjj jja. fji »oJj£ (jt^A

Y Y)jj oJjS ^ojjS aÜj jj£

(Y ?A ,Y • <5)oLi (.sjjjI (JIL

twj> (gərdidən) - fırlanmaq

(Y Y • , f T)jjj*İ (_jjl^jjj (jl^» jə

(gərdidən) -yarışmaq
(Y • f , Y ‘Y Y... a£> l_ajS

öiŞ- jljäjS

jl aj.z->a,

jj.

jjjSjöj^ (gereftar kərdən) - əsir saxlamaq

jlJjj> (»jjj^j Lu

Aj

'üıi (_jjlji jIjsjS

(r ,1 • )»i^jij ü>jJ lPj5 jİ^j^
üAi<4

*i* c?jj Jjj

uiŞ-j’

jl jijljäjS (gereftar-e xari şodən) - alçalmaq, əsir olmaq

J^Jia Jjiİ oJjJj^ja. jSJj

(V Y A ,Y Y ) j^j üAx)'
ü4?<4

(gereftar-e çin budən) - qırışmaq

»• jj (Aj

(gərdidən) - özünə çəkmək, özünə birləşdirmək
(Y V ? Y Y’jGiaJ Xİ jj jl Jjjj (jJİ Jji

AÄäjJ jij?jj ü'

jjjS jisäj^ (gereftar kərdən) -tabeçiliyinə vermək, tabe etdirmək

j^ _A»

jS jljäjS(jlALL IpjL

(YTV ^^(jSjİjäjLIj^jxajjj

(gərdidən) - dönmək, çevrilmək

jJjS jİjL£ (gereftar kərdən-e əcəl) - ölmək

8oJjlj (Jjljj jl a£

(A ,Vd)eoJj|jjS Aaji j jjjj jjjSJ

(YYY ,A“t)jLjijljäjS jJjS O—jlji (Jşkl

jj^ (qorz) -gürz

(AY , Y V)jljSjjj lj jlXj (^aLo °Ajuİ

tozla örtülmək
(Y1!" jiY)jjS jljjjS AhİmijJ Jjj

yetmiş igid güclü

Jjjj jjjl^J j^ ^1 (S?jJ

ji3ij£ (gereftar gəştən) - əsir olmaq

Cj^jJj <jJja jVjäa jjS (j^4

;Y AY'^-ı.n^.Z; ^a jjjäLa IjjjJl a£

(Y*d • ,YA)jAj jjJj^A JJjS jIjİjS

«jj^ (qorze) - kürz, əmud

jjjj

jjj> j^jÖjS (gereftar-e gərd budən) - toza bulanmaq,

(jlj^.aall.,% ç_^_LujljjSj

(Pjx> jUİa jj> (qorz-e həftadmərdi) - gürzün bir növü,

(f Y

jbİjlSujj ^jj

(j*S jjJaji *^1 A&jjJjlji

jjlläjS (gereftari) - əsirlik

jjS (qorce-ye şirpeykər) - gürzün bir növü, başı şir
(Y ‘r V Y AA)(JjLj jl ji (j jtjjjS jl Oij ja.
şəklində olan gürz

jj^j^

(^ A ?Y • «-j.?>,ajj jS-UjjJi 00 jjS

(JjLj Jüi (_sJ-«l ‘~£jj ı"ıK jJj

(gereftari) - müsibət, bəla

CJjuia Jjj jja. JjJ Aİa^ JJJ

(Y‘r 9 j VA^Cxmijj jji (^jtiäjS (j>»jj a£
oäa

o*aii Jj£_j ı.’jjljA jl£ jSj

(qorze-ye həftcuş) - gürzün bir növü, yeddi
(gereftəm) - tutaq ki,...

möhkəm metaldan düzəldilmiş gürz
(f y r rr^jji jjjjg

jl

6^.4 (gereftən) - tutmaq, ələ almaq, işğal etmək

Ai-jS (qorosne) - ac

( Y Y . j t j*j,i.,ı jtS jji ji L> (jl^jşb. Jjj£u

(Y ’PV’ ^dT^L-AjJj jji (jäİj jjjj Ajjİj

(Y 7Y j A?)jjjji jYjSjSjj jja AjSjS

ıAA jAb» us j-

( ^ - , Y)»İ^JİJ (jjJj (jJjS jtÜj£
jUa

tutmağı ilə öldürməyi bir oldu
jljJ (j~JJJ (J^JJ (j'j^j

OİJj

j Jia. ^yjj (jjäj£

jkiSj Jjj jUa jiäj^ (gereftən həman bud-o- koştən həman) -

jiijijsj^ (gereftar şodən) - əsir alınmaq
t)jljA oJ jjijj Xİ jIjSjS

Cjjüj j-lj cAjUu jJjjS jtg-a

.Jp/ (gereftən) - həbs etmək, tutmaq, əsir almaq

jtläjS (gereftar) - əsir

(f dd

(*JJJ (JJİ jAİ A-oA jiäjS

( Y Əf ,Y Yj^j^ A^ jAİ Aä. Lo A^-mİjIjJ

ojjjİjj

(YVY

1 <l)jtaA jl^Sj Jjj jb«A jjäjS

jL>J uXj^j jijjJj cA«AP_?^-

(gereftən) - kömək etmək, yar olmaq

lhL4

(gereftən) - bağlamaq
sUjji jljjl jU-»jl

CİaİaİI^j
ji-j (jİA® <_s^> U

(I r I ?Y'Y)CjSj£ ^j Ij »jjjj£ (juj.wj

03jS ^ä. jjjjjI ^4İjjS jL«S

(gereftən) - götürmək, qəbul etmək, almaq

(1 ) j Y)jjj£lj Jjj I j 4*5 4äjİ jOj

IJ ?UI

(dr 5<J)jj£ »j5Jj££ja.(_sjlj jl fA

jl Oäj£ Oİ X>

qurdun quyruğunu qoyunun ayağına bağlamaq, əmin-amanlıq

(Y Y ,AJjİj-a (jijjj Oj I j i-SjS ^J

(Y • V ,VY)jlj sJiu.ijj jjıi~ıS jjİMijj

(jjİjjä.

jİjjS JjjjSjIj jlİÄ

Jİ jjmijS

J*jjj

ojLujS oJj

cA-^ (qorqi) - canavarxilqətlılık

jjjjİJ jjjjlj jj>j Jji

(11 , ‘ Y y "ua^-uiJjij j^-Äja, j^Äjj aS

j^j^ (gereftən) -tutmaq, vurmaq

(qorqine) -kürk
İSm jä

jİäjj jjÄ Jjj Jjj£jj»Lt.tjä

, Y A)OSjS jAjS gjSjJ 4-oli 4j»A

03jj |»Jä jjjds JJJJ

jj^j

-b"

$

ə"*jj 414,4 aS

(tT JYd)jİjÄJ Ij jt$Ä jkx> »JjjİjJ

J-jjj IäS jl jLj

<jij jä ji jä <ij£jS (jifcİA j

(YYY ^Y-yljjj jijjj<14 / jlSoii

OäjO jl 03j£ jj> jJ jä

(AY , d Y )<_>LSäi JÄ

<<4 (gerefte) - əsir, tutulmuş

f.J,J Jj j; j$- 41

OljA jj> Jj~j jJ

41

(gərm şodən) - istiləşmək

jjui 4jäj£ (gerefte şodən) - əsir düşmək
(> • Y / t r^j <iäjS jS jjl AuäjS
t^jSLäl OjjäjJ j> Ai/

(V*ö t ,YY pj^ı jjLjjmU j ^jS

jjj <iä^ (gerefte zədən) - yalan danışmaq, özünü öymək

( Y l Y j Y )^»j£ j^a J1S I jilS Jjjjjj 4S

(1 . Y’Y^T^jAjäj^jScjjjjj^iäjS

jjj ‘-Sj^ ji

<»A (gərm) - isti

j^L4 (gereftən) - təsir etmək
(YY ,Wy$jJ JJj ?jU£jj jbj

ı yjjjä

jjj 414j^ (qorqineduz) -kürktikən

(gereftən) - bürümək, yayılmaq
(YA ,YT)j>i jl jtjjj4-“ Aaä Jjj£j

(ı da

^ja, a14jS (qorqineğerm) -qurd dərili

j^M (gereftən) - doldurmaq

lİ&J*

e-1 (dom-e qorq-ra bər-pa-ye miş bəstən) -

J- ...J> (gər... gər) - ya... ya, istər... ustər

j^j^ (gereftən) - hesab etmək, bilmək

(1d

diwLA'jjJä

yaratmaq

jjSL Ij jj£ JjJjJmi ^tJİxaJ

j^j^ (gereftən) - yetişmək, çatmaq

jjJj Jjl c-äSjj

(qorq-e dərənde) -yırtıcı canavar (Rus ordusundakı

jjijj

Jjjj

(gereftən) - kəsilmək, tutulmaq

(Y"Y‘r ,1 Y)jiäu

j

lSj->

yırtıcı döyüşçü

(I Y • 5 AA)&lj ^jjjS^iI jj jjjäjS

(r ö , ‘r V)l J ?l ji ejj ?jl

<_Ao^

<■4^ (qorq) - canavar
CjSjS jSjäj olj (jSjjjjxjı-j

(YYA 5Y‘Vd)OäjS j^-- ■ ■’ 4jİä jAİ jljj

(YYY JA^jijji. jljjj^jj jjaAjäj^

uyjSjl ‘-ÄLP- > ü>

jjj ajİj^ (gerefte zədən) - tənə vurmaq

Jjjj j’ ®tS ®i-^ jl£Ä JJjSjä

(gərm kərdən) - artırmaq, çoxaltmaq

jəj^
(' YY

^jj ^Ia ji.j Oäjj j

(gərm-e kini kərdən) - düşmənçilik etmək
»jji. jl jİJji. jjw

jS L jä

jüS ?

(Y * r j v^ )jjjij (jjJujÄ tcx ji (jaS

(gərm) -qızğın, möhkəm, qatı
0 • , 1 • ^)^ji aj^ jljİ ö*W ü*>

?J^ üA (ji əj'-3^-? (J'J® <jP?

ltaj^

^jS (Jj U JjäjSJIjj

(H r , Y Y" • j jijJjj (j-2İ uLuXu

ç»> 'j

əji LSjjyjJ

’j

4P

_?^-

j-*J>

(1 YV ,££)!J (>jS cA-üS fjji qSjşj

jl Jü jl a£

»'&ja.

(jl

C A , Y • d)(_flj Jjj ^JJ-ü ÜJM AjjSj

jxijio JL (gərmtər şodən) - daha coşğun olmaq, həyəcanlı olmaq

jA

(YA
JA ^jSj^jJU (jjXAja.

J^ ÖH J^ aSjjj XJajS

<j-»J^J

^Y “r

(gərmxiz şodən) - hirslənmək, qəzəblənmək
qGj

, > T V^jjj aLİ

jxk

La j ULa-a

jjS AuiS AjLq^^j

lAA?

(gerougir) - girov götürən

(Y j 1 Y X )l j

c-oJj

jSj^jjS

( Y 5 ə , 5 1 )i>j jS JAa. lillij* j jjl

»jA (qoruh) - tədqiqatçılar

“jj£ (qoruh) - döyüşçü qrupu

45İm) c-A

(I 1

(gərmay) - istilik
( Y*d H

A

(Yr’ _ y- y ) jj£ 3tii a£Jj jiiuı ctu^j

4jLijS (gərmabe) - hamam
(Y’Y

jÄjj^

A^^ljS jjS (jJJjj lj jl$a.

9jA (qoruh) - dəctə, qrup

(gərmxiz) - hirsli, qəzəbli
jjs. e

(jla. jl^A-j (J>AJ trä'j£

JJ Aj4 jJ> (gerougir kərdən) -girova götürmək

jxijji. ? J (gərmxiz şodən) - sürətlə fırlanmaq
(f Y • , 1 r *) JA f»J^ AİŞ jj? »

jSj jİc-Ul

A jj^ (gerou kərdən) - girov qoymaq

(gərmxiz) - iti hərəkətli, cəld, çevik
(1 • r , Y£V)jjİ £JJ <_£jJjA jljj (jJx^

cÄpA Ajj

(gerou) - girov

JP

j'-'Jj^

(J V A , YTJjLoj (jlaıjl ^jjjXxI <S

JA

jjj c5-iä.jij (jAj-ıj ^jSj

<jj^ (gər nə) - <> jS> (əgər nə) -nin qısa forması, yoxsa

?j£ (gərm) - coşğun, həyəcanlı

JA

(gərmi) - od

(A * ? r A)(jijjä. jl jc. ic. j jja. Ijjl jj
jljS

jLjjAJl jSİ -yj-°j^ jj®

cPJ^ (gərmi) - hirs, qəzəb

ij ^jjijj4-“

(gərm şodən) - qəzəblənmək

(1ÖY

j£j

(^ ,'r) j^a^sja »jiəjiy (jj“j“

?j£ (gərm) -qəzəbli, alovlu, odlu

jxi

i_jHİjl jljA.1 jl sljj (jj^

ji—j^j (ze- gərmi neşəstən) - soyumaq, sönmək

jl j»jJİ jiej**

?j£ (gərm) -əzmli, dönməz
(f • A

jjj^jj ^j^ji jjj jijjj ü as

(gərmi) - istilik, coşğunluq
(YA ? , f f )(_>!ja. (JÄJÜ (Juija.

?j£ (gərm) - səmimi
(TD

əjj^ A(ı Aaiİ əj_A İj jləJ

a£

<>- j fjäjj(dər gərm-o-sərd ) - uğurlu- uğursuzluqda

j) Jjl£ (J2’ <"l**‘<* fJ^ jl^

Y ^jljjä XalJJ jlnj (J*jjl AS

(Y V »

(VdA jdY)lj*jj AJ' *^i

(gərm gəştən) -qızışmaq, şiddətlənmək

J

Jj-j (*j$ (gərm-o-sərd) - yaxşı-pis, isti-soyuq

ftt£ lA^

Y Y )jj-o (jljj! aIu Jjä lilljS

5jA (qoruh) - nümayəndələr
( I “1 ə ə Y)»jjS jjJS CıÄA jl Iaİ £Aa. AS

»j£_Ji ^ajl olSüaajl ji jl

(r • r , Y “i)JjS jl? 4£>j Om? »jS

üAıx/ (gerəvidən) - inanmaq, etuqad etmək
( Y" A • Jr • )j) ı_£jjji j

jjj£jU ajİ^sjt jj

l^jjjalş. ja?j

J lXjäjä

(1 öV , 1 AA)ajS IjjLo£ jä$j AjİjSjj <S

(TAT ,1 ör)jb JjS ajS AÜgj jljj

<j <Jij£jj jLıjÄ <jjj4j

ı j ıjä-Mi

(i Y'f , a ı )-3jS jtcJjx

(A Y ö

jjS ji? (ji-uıjs»jS (jj.uA i

(YA JY)jU5Lu; ajS ^aJI j'jj’ aS

fikrə dalmaq
('ı 'V V , ^(JUja

j Jjj £ä cAjjji jO

(rrr ? ı f)<jOj? ajS c-Aü-p^

<_?Jj j? »j

' j /i

»/j? »j^ (gerehbərgereh) - burum-burum, düyün-düyün

jjjjjj?-

j

£.jJj

jlji

JA

jj

a-I-.iä aXjjJLu

»j|j »jS (gerehdade) - burumlu, düyünlü
(I • 1

h Aj? 4>jja

jüjj^

V)jjd jjjj jÜa>jj oaa^j j
jj

ja

jl" j

j? ajS

Auj

jj I j

Aİujj Jj

tozun boğazlan tutması, nəfəsin tutulması

ğAj 0 j^

(jjjäjjj

(gereh bəstən) - bağlamaq

jjS cXjjjji Iaj^jj

JnÄjjijJ jLS-jS a£ i_Jü_xj

(TY ?Y (J)aliMi Jjj dıjX Ija jj^jjjA
lhäjjS

Jj£ üAj jJ IajSj? a J. (gereh bər gəluha foru bəstən-e gərd) -

(1 • 1 5YfV)jjj o>İS

ojlbj j (ze-nezare-ye(kəsi) qoruxtən) - nəzərindən qaçmaq

jiÄJjS (qorixtən) - qorxub qaçmaq

ojS (gereh bər-gereh fekəndən) - dərd üstünə dərd

gətirmək
( Y ? ä sY Y V^jj^jı fJjj jjA4J^j? 4_/

çaJİJ ajS JİaS

jJjS Jj£jau

(I Y • , Al~)ıij-<jj5j aLİ pajldüj

məhsulun ağırlığından

jı£j

J d A )gçaA

jiäjj^ (qorixtən) - qaçmaq, uzaqlaşmaq

aj a^jj>Sjj 4JL (gereh bər kəmərgəh zədən) - belini əymək,

(Y”Y Y

flj JA jüJj jjA aj^JJ a/

(TTA 5<i «)pic- İJ Jİ jjA jüjjAAAÄ

j? 4j^ (gereh bər-kəmər) - belibağlı
ls^Jİ

4Jj jj^ jl*“>* cAlJ? (J?

4/ j4 °j^ (gerehbərgereh) - qıvnm-qıvnm, buruq-buruq

üJj^Jj 4j^ (gereh baz kərdən) - düyünü açmaq
ı F) ju

Ju.la j5U aJjj jJjjc. j

(1V JtJajgjjajg ^jJjİjaja

'j e,3i'

jjJjj 4j^

jlg.Luo jAA.il Ijjlj

A A yjljjjA lAj^jJ ajS

(1 A

j-^jj? 4j^ (gereh bər zədən) - ox vurmaq
(V A ? Y 1))j

JjS ‘~'A ■■■ jxS <_jljJ jj ajS

JS oj£ ji~s^ijj(dər şekəstən-e gereh-e gəlu) - nəfəsin kəsilməsi

(.ÄijA. (JJJ?l? jjb* > 4J^

j-^jj? aJ^ (gereh bər zədən) - düyün vurmaq, bağlamaq

(Y 11 ^rjj^Sja

A A)j jS dıä_Mi jx£ (JljJ <_Xüaj

jjj£ ajS (gereh qoşadən) - sirri açmaq

(gereh be-əbru dər avərdən) - ümidsiz olmaq,

lPjj’jAajA4

jlj aJjJijj Jja Aji jlajäj

jjjS a jS (gereh kərdən) - düyün vurmaq, bağlamaq

j<£ 5-> lA- j'»j£ (gereh əz-soxən baz kərdən) - danışmaq

jj^

ojS (gereh ze-raz-e nəhofte baz kərdən) - gizli

sirrin üstünü açmaq, gizli sirri faş etmək

(gereh) - düyün

(i av

jjSJjjj (J& ji aS jdj «'■

aS

alj jJiLa JjjjjS Ij jla?

(qorixtən) - uzaqlaşmaq, əl çəkmək
( Y • A ? I A |(Jl>Jİäjjl jj (jxSjSjjl^j

CIjmjjaj jSj aAujl jj 4 xriij <S

Ji/ (qoriz) -qaçma, imtina, qaçış
(1 A • ?VV)jjjS aljAj ^lAjtJjjAj

jjAÄ-j jlj4 IJ jl^ajjjj^

jJjj’>j£ (qoriz avərdən) - qaçmaq
(' ' A ^jlluıjj jjl (_5j*x fjj'ji/

jlx-j^ Jjl

jl ajujfxi

öJİiäjl Jjj£ (qoriz oftadən) - pərakəndəlik düşmək, fərarilik üz

(geristən) - ağlamaq

vermək

(Y Y Y ’V^y'u.ıijÇ jl^jjj İAAJ AjAİIj

(geristən) - yağmaq

0V““ -H U$4j tjÄAJ j'

(X • • ? Y Y V)»l£_aJj (jljA (_jAVüjl jij£

(Y

JA^j Ja/ (qoriz rəsidən) - dağılmaq, qaçmaq
Jjj £jj ("j^jjS <»ajI l_u^ö.

(Y ♦» , 1 Y A) Jj/ I j (_£j&—J a-ij AjjS^.

0V J “İ^Jj/^lji Aj£<£jja.jJjA

ju

jl a£ (jStJl ^jj Aj-

JjjSLi—ı JajA |»Jt**> ®

jŞ^-a

—İAJ »1 j Jjjl ^jAjS A£ Aj jLaÄ

IUJ ^JAjjj ojj/

Ai/ (gerye) - ağı, ağlama

u-SjlA AjiJJ jj (jS^JI <_Sju j^.

(YAY /AjUliA jAjI Aj/jl (_jj$— Aj—i

bağlamaq

J Y V)JjjS »1 j '■>—-ıA jj Al-u jS-a

ji*“*

(_j—Ia Jjjaj j^>

(YAr ?Y V)cı-IL.Jİ ^IaS JaJjI aSj-j

ojj

3^-J

jl/ (qozar) -LPj'/ (qozardən) felinin kökü

Jlji£ (qorizan) - qaçaraq

Jl—j

(Ydö *ö Y )JL Ajjä j (JJJJ ı_5j*j Jİ j>/

<3? AÄj—j ajLo

jas

Aı.ıJ jlJjij jllsl (_5j ^uj

Cji/

lj »AİJj/ J'/

jj/ j1-/

(qozar kərdən) - çəkmək

jLİjL-

Aİ1.I— a—ı —jj

jHj Cjjj—<9jA (jjl Ajl oAjS Jja.

JJjl/ (qozardən) - yazmaq, təsvir etmək, izah etmək
(ö “I ,Ar)j/ (_jIa AxU (.jjj ajİAj

jxi »əjJj/ (qorizənde şodən) - qaçmaq
(AY ,Y^)jl—jljİJİjjJ xi °AjJjj^

jl/ JAİJ » AjSjJ A— -&A1

(rw , Y V) Jİ / jL-1 ı_y5Jjj IJ —IjjjljJ

aaÄJi/ (qorizənde) - qaçan
(rY Y ?AY)Cıİ/ ^jjJ al jj Aj Jjl—J

/ (qozar kərdən) - yarıb keçmək
(YY r ,rf)jlJ<i JJIJ-I JJjJjA Y JUJX

jl Jj/ (qorizan şodən) - qaçmaq

(Y Y Y ,VA^aSa-İ Jİ Jj/ jAjS—> Aju

(-jija. ^ji Aj/jA AS İj (j—

jS (gəz) -kəsik, hissə, parça

(qorizaqoriz kərdən) - dağılıb qaçmaq

QA* * f FjjjS

JajjI <^^ja (dər gerye avərdən) - ağlatmaq

(Vf ,ÖY)<_jIj3İ Jja. JIj (j—JİAİSj

(qorizaqoriz) -qaçaqaç

ja-i

l-.lÄ—l (_J-Ü-lj (.'UjAjIj OjJjS

(gərive nəvərdidən) - dağlıq yerdən keçmək

(Y 1 Y ? r • j_£i-ı

JjäÄ-ıj jja lXjL JAjj

Ai-u j>/ «ı j (rah-e qoriz bəste kərdən) - qaçma yolunu

jajSjj/l j>/

£Äu (_$a-& oaIaSİ (jİ2jS—I j^.

Jl (_5a2sj&

( Y • ,ö j~~ll 1 OİjJI (J-» JİÄC. jlaAA*
JajajjI

J.U jj Jj/j (be-qoriz dər etmədən) - qaçmağa başlamaq

(Y 5

(qoriğ gereftən) - qaçmaq

»ja/ (gərive) - dağlıq yer

uäUjj/ (qoriz yaftən) - çıxmaq, çıxış yolu tapmaq

jajS

tSjjjlja jja, (jl«ji jUä

M (qoriğ) - qaçış

(Y • ♦ , Y r Y ^^jjS /—iS

JjjS Aj/ <—J Jl

,AV) Jjä-ıjjj£ Ca-A (j5»S AÜİI/

(AY , Y A)Jj/ -^1jA jL>(u (jia.jj

ijj ij jtjAjj Ajj jijj—ıj

Atı-kj

J^/ (geristən) - ağlamaq, halına yanmaq

Jas/

jä/Jj/ (qoriz gereftən) - uzaqlaşmaq, uzaq uçmaq

(Y TV , d)Juj£ jxilj <_5-İ-Jİ ojL^-u js,

jAy^Ijä ajj^-j ri j—j

(YYA J YYj-lS-.ojU.jjj ajj&j jja.jj AS

ĞP/ ji£ (qoriz kərdən) - qaçmaq

(Y

(~i>hj/äj JlS—jS jijA Cjjaxj

cAjljS (qozareş) - məktub

Jl— (_sj' jS

j£j

jJ qİjIjS^p 4Ü,Lmi q^j“j

A * 1 Y A^^ajjjSLpj jxq! j
chjIJS

ts jtdijlj^ (qozareşgəri) - şərh, izah
) F ; t 'f)(_jjS~>ijljS ?daj jlj Jjjä.

(qozareş) - şərh, izah
))j jkj cAJj JjI o j (jijl j£

(VT^

Ij ji-« ji jjj jl£ JjjI

J<£

(qozareş kərdən) - yazmaq, təsvir etmək

( f ‘r ö , y

jjjS^jl OjäLu Ij JA—j

Jj^-J-a

jjjjl Jl?jj? cAj* j^ (qozareş bər zəban avərdən) - yazmaq, demək,

‘İJ e*JjjljS

jjjS cj jLjji jS (qozareşgəri kərdən) - yazmaq
(I Fd ,“1 f )(_5jjlojj ajjJ Jaj&j

<jljl jA

<_£J^

c^j1 j^

cSJ^-“j’ j£ j* JjS Ajj£ Jjjja.

(qozarəndegi) - naxış, rəsm

(W5 ,FA)jjSU jijl çr jj> <üj£jl jj

jj?j -5l!£ <_£ l$j?ujjl j£

»-üj(j£ (qozarənde) - yazan, şair

məlumat vermək
(f - f ,V)jLjjj Jjjl Jjjş. jİjl jS

jl?j>» j'

fr^j'jp

J- <j*j^

e»J3ji jS (qozarənde-ye beyt-e ğərra-ye mən) -

J^jS lhj' j£ (qozareş gereftən) - xəbər vermək, məlumat vermək

mənim bədii söz sarayımın mənbəi, Firdovsinin Şahnaməsi

(y dv t

(Y F t , F)J^ (_£İ jijjjjjl <-jjj xi aS

y

)^ı&jj jji

»ı^ as

(*^y j' OäjS (jiji jS aSj jjxj

JjjjSj?

£l?j^> jjl gAj* jS u^jl j£

esi* jlj jS <_Aj’ j£ (qozareşkon-e razha-ye nəhoft) - gizli sirləri

(jl* j'j

uh j' jS

j>?j c£ <_Äj’j^ (qozareşkon-e zivər-e tac-o-təxt) - tac və

^jJj

'■•1ASj 15jjjj jS (jjjlj£

Y )CjAjjjjjj ol— JİS <■" »4^ JA?-

jlj£ qİjI j^ (qozareşkonan) - izah edərək, şərh edərək,

(_jjJ jlj—<b c»Jjjl j£

jj cojjji j£ (qozarənde-ye dorc-e dehqannəvərd) -

şahlar mücrüsünü (tarixini) şərhedən, Firdovsi
(V • ,“t)jjS jl> JjIx I j JlXjjjljS

jjjj Jİİaj £ jJ e»Jjjl jS

(qozarənde-ye şərh-e an mərzban) -

o ölkənin şərhini yazan, Firdovsi
(f ’ f ,V)jl> jji Jjj’

(-HJ1 j£

Jijjj* J' c

uij ji j* jə- ‘-«1 j-o oJjji jS (qozarənde-ye sərraf çouhərforuş) -

təsvir edə-edə
(V ) ; Y f

(II f (I f)(_£jS (jijl jS ^läj jlj Jjjak

Jl?jj* J* c~>^

taxtın bəzəyini təsviredən, Firdovsi

(V •

yazan, Firdovsi

□jji jliAj

yazan, Firdovsi
(AT , Y)CüS jl? jjia. jVSaj pjHj

cSjjJ JliS jijl j^

^jAjjjl AjUjJj jl £ji JÄ

j£-“jlj^ (qozareşgər) - təsviredən, yazan, şair

cövhərsatan sərraf şair, Firdovsi
(F n , <T)(jij^ »jj-lJJJ* JŞJ IJ jä-4

L>jjäj*_» ı-ilj-» »-5jl jS

e»üjij£ (qozarənde-ye əqd-e qouhərkəşan) -

jijj-s, jjiı j^-Jjl jS (qozareşgər-e dəftər-e xosrovan) -

jLiSj*^

şahlar kitabını yazan, Firdovsi

gövhərdüzənlərin düzümünü şərhedən, Firdovsi

(Y ) ?

AiıJai

jjjl j£

jJ jU-h c»jjjl jS (qozarənde-ye dastan-e dəri) - dəri dastanını

J* ghj1jS (qozareşkon) - təsviredən, şərhedən, yazan
(V5A ,f)£)jş- jl

Jä <_£İ jc. Ojj

»)Jİjj (jİjljS J$j» Jj& Jjja.

jljj^A. jSäj jXJjl^

jl jS (qozareşgər-e nəqşbənd) - nəqqaş yazan. Firdovsi

(Y'AY , 1 Y)ıijj (jjjjş-? Jjjj

Jj'j

jac.

AujJjjSJIjl jS Ij (ji—‘

aUjl

çöjüjIjS

(qozarənde-ye gənc-e araste) - bəzənmiş

xəzinə yaradan, Firdovsi

(V<ü J A^a—,1 jä jl jl jIj jul—jAİj—

Aiuılji £ciS coJjjlJS

(Y" I ? Y I ^jjJjlj (JiJbjA £İ jljj

?jj jUp Jäi cojjjl j£ (qozarənde-ye nəqş-e diba-ye rum)

jjjj jaj jj jg ji (əz-gəzənd jmən budən) -təhlükədən uzaq olmaq

rum ipəyinin naxışlarını təsviredən, Firdovsi

(y rv

( ) Y V J • )^jj ı_&—u I j AaJjjJ jäjii Jj£

*oJİjl J^>

jj

ojjjlji (qozarənde) - kəsici, iti
(f Y d

»Jijl j£

r t 1 Y )^JjJjJ Jj jVjj »j£ (jijj

(f Yf j AY)^j— jVjj »jS jİJaİ a—jijj

Jjj’>

£l«Aj -XlöIj

<jjj iä »JjjljS

gaA

<_£>>*■ A*jj

A

jjiij ı_il_^ (gəzaf randən) - boş-boşuna öyünmək
() . f ,Y A?)ı_sl j^ jİJj-o (_£u »J$jj j'J*

jjJia, CJiS jjj jJiS—

(‘r ‘r T<ä)Jjjİ 4>i->jJ

'j jä— “Ül jS

Jjjİ

jlä^jjJÄ jljj

ojLIjS (gəzayənde) -sancan, kəsib tökən, yırtan

j Y d)jijS Jj'jİ jjx I j (jijJtl Jj

jiu jjjjä jljjLİi jjl'T. I

jjjjijJ Jij£ (gəzənd dər avərdən) - ziyan vurmaq, zərər vurmaq
JJİ Jj jluä.jJ j^JAj

Jil? Jjiur^*- J3

JijS (gəzənd didən) - ziyan görmək

(Y T? ,1^ • )jj jS Jjjıj l_s-w (jİjjJİ jjS

Jib jl j Jjuja <£ ^1—a.

jjil—j jjj£ (gəzənd rəsandən) - ziyan yetirmək, ziyan vurmaq
(Y .

‘f

(Y Y- •

JijSjl

j #1— jj

jäj

<5)jij£ JjtijjSjjj—i jtoA

Jiiu>j£jj dSjS JiS jjjl—j

(gəzit) - bac, vergi
(1 Y Y ? t )<»$i jja. (jJjljä. ü)Jİa.JJ Jjäj

^AJ jja. jl£jljä.luj CjjjS

i)ji_^ jjl—j jja. Ja jj—a. jAj

(qozidən) - seçmək
(dd ;Y I )jl JJ—ı

(r 1

İİJjj C—jj ja j

5 r •) J1 j*

xjä (qozir) - əlac, çarə

u-'j?

(gəzənd) - ziyan, zərər, xətər

jjj

(I VY ,A) )ji£jj—Ij oljäəjj £j> Jjj

(df ?'f)jjj£j|J U o-ijjlj£ Jjjj

(VI A ’YYj^SjİÄjj lAJjl jja. OJLVLİ

j

j’ (əz-gəzənd rostən) - xatadan qurtarmaq, təhlükədən

(qozide) - seçilmiş

jä—> <iljS (gəzafesoxən) - yalan söz, boş söz

Və) jj

jts i$ji— j>jj

(fö) ^A^jfijyj^U^

(ö1! ,AY) t_äljSjJ J—S Ij jä— jlic-

(Y Y •

JijS ji

(gəzidən) - dişləmək

<-äljS (gəzaf) - yalan

(Y Y

ji ji jj

jjjji Jij§ (gəzənd avərdən) - ziyan yetirmək

jjjljS (qozardən) - şərh etmək, izah etmək, bəyan etmək, demək
(Y & A \ TY^qjlu aSSLsI

<Ä)AiL ^aLİ fii

qurtarmaq

jjb ajjjlj£ (qozarənde şodən) - yarıb keçmək

j<£

JİİJ J—lui Lojä. Jä ■ j$|

JİJ— Jj J' j»JJ—JJ-

jiäb Jij^ (gəzənd yaftən) - ziyan görmək

(qozir budən) - ehtiyacı olmaq, möhtac olmaq

(VA df)jjj£ I jil^a j2Ui jjİJj

Aİjä. JİJ jlfra.

Ü4ı5^ (gəzidən) - yaralamaq
0

,Y ^)(*jj jAİ5—jj

(j—j

jS jAİu jjiita <S (jj&Jİjj

(qozin) - əla cins, seçmə
(Y df ,VA)jjjj4jjl Aa. pk-j^J jl Aa.

u-0
(II?

jjjg jljjla.

jl Jjjj

(qozin kərdən) - seçmək, ayırmaq
Y) jlaj Jjl <—ujä ji jjji a£

^11*^ (qostaxçeşm) - itibaxışlı

jljj <_£jA jij jJj^ JjS jıj£

(VAV V ^)^—iJ JİJjjj (ji .Ijjäl (jl^i

^>—9» ^ÜjS Jjjjjji J —SljjUaÖ

JL^ (qoşad) - açıq, geniş

Cujj £l--İ (qostaxdəst) - qolugüclü, qüvvətli, cəld

(AF ,Y 1 )O—J ^-lj—SjJ—A—J

j

JJ jİlIİJj (JjS

JJJJ

—jJJİƏ

(^jjj £li-S (qostaxrui) - cəsarət, üzlülük

(vv>f’)J^

(X“?b , 1 F F )Cu—I jS oJj—jj aƏjJjƏ AS

jl jj (jjjjilj—S <s»

ts jts £11—£ (qostaxkari) -işgüzarlıq

> j*ijjja. (j2-j jJajLig
£££* (qoşade şodən) - həU olunmaq, qaydZml düşmok

(Y r 1 , Vö) (J4Ü ojU^ ^Laji aUj

(_5^U—S jjf j—aälljj jljl

(Y r) ,Vf)<^ji <jlJJ3 (jlojSLJlJJ jljj

0SjL-J Jjj j^J JJj

(qoşayeş) - genişlik

(jäIIluS (qostaxi) - cəsarət

(^Şayeş dadən) - açmaq, həll etmək
ƏjjiILu fco.j—jj ji— (JİJJ

,1 *V)jjS jL jljjuö.^yilluSj

_ r^)U<^>jlSjAjJyUg

IjAÄ-i^.

»4LLiS (qoşayənde) - açan

jjjj|jluı£ (qostəranidən) - salmaq, sərmək
Aj— (saye qostəranidən) - kölgə salmaq, əhəmiyyət

e»jjj

(1 F .

-JİİJ jl——I aj /j 'hI,

(gəştən) - gəzmək, dolanmaq

verməmək

(dd Y 1)Jjjİ jljjj (_£la Ja.
J ’

jjjsi jjL^ ji- (soxən qostəranidən) - danışmaq, demək
(Y V Y ,AT) \ıi.li Jjljj I j ji— AİI jS

jjjl—S ji— əjLj ajlcülj

jjjilji—Sjji (nur qostəranidən) - işıqlandırmaq, əhəmiyyət vermək
Aj aSİAjLwj Aj

Aw ç.AuLmiSİ^jS

(1 ö Y" , <j • )Cj—Jj J—I (_SJjj c-A—ij 11 AS

CPjA

j > bJ

, , , »*
.
^.3
AxjU, 4-A Ijjl^

(gəştən) - fırlanmaq
(FFV /FF)^^ JjS j^

j^jjj

jijjg-L-AÜjä

(gəştən) - dönmək, əl çəkmək

(rdA/-)Ajj^jjj^

jiSjjjəjjjjjL^^

(FlA 1 . Fk-,.?<_,
’

'

■

Cr-JJ Əjj,

C—u^jiA J^JJ-J-12^

(gəştən) - olmaq

jjLiS (qoşadən) - açmaq
(f d d * ) Y )ü3^

,a<

(gəştən) - dövrə vurmaq, meydan sulamaq

jl—£ (qosestən) - qırılmaq

»A aj^ A^a

jjj jj-Jj (_sLİ5j AjlijJ

♦) ja j jüjJj jlali jl—li aS

.ı ijl *»Sjj—S ıiıl1»j

jjl—S (qoşadən) - yerinə yetirilmək, həyata keçirilmək

(FFV ,11 ^)(j*a O——jl Jläl jjJjjj jl—a

0’V-)^ü^oü>0^ j£

j^ja-lASj^^j

(gəştəni) - tərpənən, canlı

jjl—S (qoşadən) - ələ keçirmək, fəth etmək
(Ft ä

ı> £j!j jl jJSjS

o-iS ajUS (qoşadenəfəs) - dilavər

j£ £11—3 (qostaxquy) - cəsarətlə danışan

(d) 9) •

lp- ’ jU j^

jjfrPcA;

(Y“İF j, •)j-şj| jjljis Jj^ ojU^

(Y f ,Y Y)O-j (JjaS jjä (jjlS ^-Ij—Sj

j^i

k>>

ajl—S (qoşade) - açıq, açılmış

j-0 ——ə jl Jjl—Sj elS jijS

(VF , Y Y)(jrja.laj| (_jjjj

^j ajbS
(qoft) - söz
(Y) . ,df)jjjJj j|

j,u
jjj

(.sllla (jjS

jl—a

ji-jU oäSjj (bər qoft şayestən) - deməyi mümkün olmaq, saymağı
mümkün olmaq
^Lİ jjj-öaj *->jjäl j jlijj j

jlliS (qoftar) - söz, danışıq

> )Jji AjÄjjj ASjljja. Jjituıj

(t td

Jjj Ajj£jj jüSjl AjJİ l~u..A ı

j^ (qoftən) - əmr etmək
I j Jji jljiS Aa.jg aJ; a£

(T Y “i ,Y Y T)^Iji jl jb (jijjji a£ jjUj

(IV)

jlİiS (qoftar) - kitab, əsər, mənbə

b J^£jb Jİ 1-Süä.jJ AjjljS

jbSLı AjS Jüj^j jC

(j-üiS (qoftəni) - deyilməli söz

2J*5

(YY ,Y ö)jjjj ("jluıj^ lj ji-> Ail j£

JAjA ü'J3

(Y1) j ) A)jjb> Ajs£ lj (^l^jjjiS ^jjuıj

(qoftar) - əmr

jjlj AjLj ja jS jts A_olj jljj

(jji j cıiS (qoft-o-quy) - söhbət, danışıq

)(xiSjujjJji-o (jLu£ Oä&j

jiSjj I j ji-a aJ>jljj£u

(Y I A

(qoftoqu) - söhbət, danışıq
^j&ääS jxa jlji

jäj ı.*bn> jl jJ

CjIjj jlSjjj

(qofte) - söz, deyilmiş
ti Jjjb Jjaj

jUj

İJ Ijä Jjbj

(Y I

(be-qoftən dər amədən) - hürümək

(V1 , Y )jb~b

(_sjSj CJİS jjjl VujI jbaS jljj

jSj e*jj jl£ jljl JjAliä

(Y Y Y

(qoftən) - demək
(V , I 1 )jbj

Y )(_Jjş>j ıi.uu> jjjj Aaİ Jji (_slaj

jjlaä (jjSj Cjs^jj (dər qoft-o-qu fetadən) - danışmaq

Jji b CXjA j^bsS 1 jx

(Y£Y

Aj>İjJ ji^-J

jf?j Jj> <-$/ (*Aj’

JJ

(YY1

(I
(jİjSü-u JjJSjS

jü^-?

Cı*J ("jjji-ı

<J jA (jaSjA

‘r A

xi AjiS l$-al*jj AiuİHja,

Jj jJjj jSjS_> jl

jja j

jSjlfac. oJju> Ajjlö jjJ

£ jä. oLa j^ja

Jjj ı—ÄJa^j

JS (qol) - gül
(YY‘r ,Y) jj jjjc-i ı_Sjlj lJaj (j*ajjj

jj jijjjS-*İ1S jl ^yjjjji>

JjJİ (jiJJAJ Ciicj Aajİ ^_1Üj

C jj^İ (qoftən) - fikirləşmək, qərara gəlmək

5 Y b) JjxJ Cbabäjjj-o (JjSİj»j

( Y Y Y _ A ‘r
J$J jl JJ

JasS (qoftən) - yazmaq, qələmə almaq
j Y • ) JJjj jjjJjS (_$JjS C1İS jboA

AY^jj; Ajäjjj a£ l$jijl jjlj jS—>

A« c/üS (qofti məgər) - sanki, elə bil ki,

jjj^ jji j$jji (əz-bəhr-e xod qoftən) -özündən demək
(YY ,Y A)Cjj taJjä£ Jjijfljjl ^A j^Jjj-

olj (jÄ—jjSjä oMwijdj

(jaä£ (qofti) - sanki, elə bil

çox danışmaq
(1 <ä Y j Y Y1 )jajSj ajIaİjj I j oJİbjjj

Y^Jjj jblj (JjUjİ cAjİ^AjjA

jjj ASi^ (qofte şodən) - deyilmək

jj*i jijSbi^ jji^j (be-qoftən səxtkuş şodən) - qəliz və

(Y

Jjj A^jİ jjs£ jA ...ı

jÄiS (qoftən) - vəd etmək, söz vermək

əməl etmək

jjuijj

jjaJj*a

(Y" I ,A)jiL AJj£ jjlji jjiS jljS

jjjji (^işj Ij Jji jUi^ (qoftar-e xod-ra be-cay avərdən) - öz sözünə

( j> Y

Ij »jS Jjj£ jjjjı

i~u.ii

jjÄ.jJjj jLuaaj I j jA J

(Y I j • )jjijuı I j AaiS j jjäSjl Aj

OSlj (jjj Jİ jldİSjjjj^ul

jUi£ (qoftar) - söz, vəd

jEüS

j^-a

j^ (qoftən) - danışıq

• )<~'«I1A jjxjijlc- i_$Jxj OjLj

(Y > X

*, Jjijj jjS I j

<jiiS (qoftən) - danışmaq

^VY^liı jjbi Os^jj aSüIjİ^ Aj

(Y •

(t ??V‘r'y

(qol-e sorx) - qızıl gül, qırmızı gül

(YVA ,d • )jjjj ^Ifjj £İjJ ail jjj

jj-^ljjJ^j-!

<^jJja.

('»• ,Y Y'V)(jjSjLj Jjll>j?

(_£ J4İ.I t-kjjj Aaİ Aİ ASjXxJ

JS

Y^JdjlilS jjjjj J*J JS

(Y Y • ?A I) jl_ı jjjjS j •

J*j ojLäjj jÜjjj sJİ«Ijä.

ojjj

a-* Ö4“- cXj

JS jjj.üs. Asüe jl (əz- ğonçe xəndidən-e qol) - sözün deyilməsi

(Y’Y’V ,VY)xİ Ajs£ jj^ »Jj£j*

J^i AiLa jJj JjJİA A.^ıe. jl

jj?

(Y f A ^jaj tSJ-&

JAJ (JjUAjS (J* ı>JjJ>J

jtj—J

jl (əz-dide qolabi rixtən) - ağlamaq, ağlatmaq

(Y’Y jdY')(jÜuj e-sjjj jAj^yplS

jjäjSj) <—J jA jl ^İİJjSLmİ

(jj^S (qolabi) - qülabdan düzəldilmiş
(Y?V ^YdY^jjjc.^ jljLÜJjjda

(rav

(jjSJjS j

a\

jjSLİa j

<_Jj&jij ^ijji JS

jjj »jjStjj

aj*4

jjjS

jjSİ JS (qolagin) - gülləyoğrulmuş, güllə doldurulmuş

JS (qol) - üz

(y v ,r y )oäjS (jjjj c^ijii

oäjS l?jj»V

j*- (JS

e5

8j15 4584 ö*

(rrı ,Y)fjS ^ı>ji ij Jjj

(gel) - palçıq
(Y Y'Y Y)CixXji

oJo jj <jjjjl jjjj'jJ

^jj A^jjjjj

Jjfoxi/S jljl jIJjV

(YYY jYV)j£j jJjj^ j'tfUAS

jxi jji cXj (be-gel foru şodən) - torpağa dönmək, yox olmaq

(Y Y ä ,<ä)J£j J-ijji jjjü ^jSjjS

Jj

jjj? jJtjj JjUİ

(£, jj (dər gel akənde kərdən) - torpağa salmaq,

öldürmək
(Y'YY 5Af)jjS iJiSljj IjilSjiSljj

(qolagin kərdən) - müəttər etmək, gülətirli etmək
JjljS

Ij jjj tAjoJi^ jj£ JjS! jS

jjLİj

fLdS (qolbam) - səs, qışqırıq
(YY 1

jx«l jj <_£-? (be-gel dər amədən) - torpağa düşmək, ölmək

jjjS »j1Sİ

ÜPjS üjS'

(Y I d ,^)lj Aia.

Jjj JS (qol-e zərd) -zəif, solğunüz

Y y—iLij Lj JS jaMİ

oJjjJ

u-ÄL

Jij AjLui J ıtSj

jj& (qolbon) - gül kolu

(Y'Y ^Y^Jji.j j’Jjjb £j^ JS

(j-JjJ

Jji.j Aj jSl

(qolpərəst) - gülpərəst, gülsevən
(Y • A , Y Hjj JS Jjj Ljj JJAJ (_^u>

Jj JS AİoiJ

j .ajju ja.

8J4-?dS (qolçehre) - gülüzlü, gözəl
(V ■! j Y )<jUj jjİüJ jjS jj>Sjjjj£

(jlaji J ç.ojfr>!S jLölc.

JS (qolrəng) - gülrəngli
Jj£ #j£İ j£jJ IJj »lj^ _>?•

jjjj;j> JS jjj ıj jj2jjS, (xorşid-ra zir-e gel puşidən) - günəşi
palçıqla gizlətmək, faydasız işlə məşğul olmaq

JS (gel) - gil

^jLaLja-j

jljla

Aäljjjuı

i»)jj) JS (qoləndam) - gülbədən

JS (qol) - çiçək

(Y Y »

Ac. jşj Ij jjaj

(qolab) - gözyaşı

üH? J£ (qol çidən) - gül dərmək

(f , Y" • )t * J*- ö^jj J? cjjjJ #4İjx>®

jjöm

■-j^S (qolab) - gülab

J*1 cK (qol-e lə'l) - qırmızı gül

(Y'Y 1

Jti j-ijaxj

(YVY TY'ö)?jjS jü

Cj" <■£ (qol-e sorx) - günəş

Y?)jSjjj lj Jj^jjä jJljJ a£

JjjJ-2 jij AjLİjİ üjLİİjj

(Yä •

jjY^^jl <_kjj JS t_jjj jl jijljjjä

jl

çaJL

(jjlji jjjä.

jJiS (qolzar) - gülzar, gülüstan
jl JİSj jjjjjj jlgj

(1 AY J • A)^ £İjIj <jjS Jİjä. jUj
u-21 j1

(qolzar-e atəş) - atəşkəde

( Y . 1 , Y Y )Jjjjjj ıjijijl j^j

j^s.jlilS (jLijjjij jLa

OliudS (qolestan) - gülüstan, güllük

0 Ad ? VA)jl jlajl XjjU

ıji^

() 'C X 5AjLi^jS

(VI • , 1 A) jl U.li^ jjjjJ (^jljJpAJjA JJ

(1 r F p . f )<_>!□jä j jja.

(jja.

(T • A fX”)_$jj_, lSJ) j'ö-ij' pj'*' A>

jS

jSLj

(İFA X AyüxS (_$Ia <G1x jj

jU J^J ^jİj

jljujj

jfi*

jl ç^JJjJ-jJ

£Üs

(XAO ,FV)I j ,_g jS jJS □jl

(r.. ,v)j-ija. (JjjJj (jjjj p-^j. jja.

oJu <aa

»jS <aä

^jS (Jjjj p-İa. (_£äj (jjjjJ

jj

(J JjS

(qolqun gəştən) - rənəbərəng olmaq
(JÜjj jjjj (jl^bjJi u"J

jjjjjj

jlS

bjä j

(jUxuij oxi

(J2ijijSj

Cjiş.CjJ&j»L5jykjä jja. <S

ü'-*

(i.. ,xrr)(_>i Jjjji cjäj£ csjjjS

pJ

sAäi

jA>ugja.

4İ1S p£ (Jas. jSI J j- ja LuiJ

p— atiüj Ij pjSja I ja.

J*jj

cMtıi (qomaştən) - təyin etmək

lM

(qoman) - fikir, düşüncə
(Y

Jxj ajl^JJ (jiä.j jj o4İaI ji.

V Jr d)^ jAı^uuılS c-TiA-.il

(ijLaS

(qoman bordən) - düşünmək, fikirləşmək
(Y

(_s^

(jjjjl jj ojxj j

d V {T Y ) jjj Ykzr 4xdLa£j Ji-d (jlAı

JJjliS (qolnarləl) - al nar çiçəyi

(VX 1 >FT)J*JjljJ^jjjjJ <Jd

du*la£ (jGLlkJıJ

p^ (qom gəştən) - yox olmaq
(} V “r ,} )

j^-j^

Ij (_gj>ili> 4aİ jl^Lxja.

(qom kərdən) - yox etmək, ayırıb aparmaq

( ' AF p rv)p£ ol J (jjjj pJj£-j (jj Ija.

öjSjUiS (qolnarqun) - qırmızı, gülnarrəngli

(gəlu) - boğaz

<5

(>> p^ (qom kərdən) - itirmək

j$ajtilS (qolnarçehr) - gülnarüzlü

(X. i ,FX)j^

jjİäjJ

(X- • V p “j-lilS pjujjjl pl-j çlc (jais

jlili (qolnar) - nar çiçəyi
p >T jd)oj^(j£öj^j Jpik jlälSja,

il ı

(qom şodən) - yox olmaq

jxi

(“l T j TT)

Jj^<u^iy>

iji-uıj lajl <S

(İt’ ?X 1 TjCuaAjjA (Jjl (JjjjıJjÄ Uj

jj^ (qolqun) - gülrənəli

(xvı /^(jüsj

(jl* oj*j xj c <1XjC

P^ (qom) - itmiş, ayağı kəsilmiş, yox olmuş, ölmüş

(jJsS (qolşən kərdən) - gülzara çevirmək

) jjj Jj.ı jj-a Jl jja- o-üLjj

aİİj

(gelinquy) - yer kürəsi

<5j^

(qolşən) - güllük, gülüstan

(X 1 A / “\)4j£ (jJ^ AjU j£ £ J- (j'AJ

jjSjS

(V • X” ,V Fyüj (jiıijjjSjl lAü

(XFV JdX^jjic^ jl jUä Jjji

j-ii^—ıjl aiLj>j jlaj

(^Jİja.

(gel(l)e) - sürü

j$LiS (qolşəkkəri) - gülqənddən düzəldilmiş

jjji^

jjSJE

ejxjjjSjS (gəlugir şodən) - boğmaq

jS^iI$ (qolşəkkər) - gülqənd

( X V “i

J^JJ U

4j 4*ı.uj»'J

(gəlugir) - boğazqurudan

(jllcJX (qolestan) - gülüstan(Rusiya)

jjjS

jlij jijl (jİıAuj

£ljä

(gəlubəste) - susmuş, ağzıbağlı

(jlLJS (qolestan) -gülüstan( Azərbaycan)

(XTF F1)jÜ>1

xijSjjij£

(rv p f)£Li

, Y f F )Jj<j^ ə(j^4^

L?

jjjj jUS (qoman budən) - güman edilmək, düşünülmək,

£0 (gənc) - xəzinə, var-dövlət
(? ;dY)gjjj jjjS jiji ^iic. jijj

fikir yaranmaq
jjj ^-İäİ jj oJjaj (jljj

(Y • Y 5X ÖY)jj^aj JjsI j— j«1£ jjj jL»£

(Y Y Y J Y • )Cj— L* jjl U

pis fikirlərə gətirmək

jjjj
®J

JJj' ü'jj

<A* J

<_sj3 ‘jAla^jj j£-a$— jljl

ji$jj

(>tj I Jj

(Vf ? , Y A Y )uljjj ^Aİjijjc Jjj ^jc.

l^jjj

fJjS jjijSj

jjjoj oj

O—>

c-Sj-j jjjSjjj J$-»j

(qonbəd)- göy
(Y “i , YYəjjjä JjjSj fjtu jjjLu

jj»Y

(be-gənc rəh nəmudən) -xəzinə bağışlamaq,

ij jt$-> jl——

jjjj>

>*j»»^ Jjj JajS jl 4—xlılj

JjJj £ j— (J J^> CjjIj j»Jj

İj lXİ»j£—

jjj cS(j 'j*

dJj

J^-41

jj (dər-e gənc qoşadən) - xəzinə qapısını açmaq,

jtjjj^

jJ (j'iuıAjj

qoşadən) - söz xəzinəsinin tunc hasarını açmaq, danışmağa

(qonbəd) - zirvə
«j£ jj^ (qonbəd-e kuh) - dağın zirvəsi, dağın başı
(Y Y£ ?VY)O—SJ; jjjj

(be-gənc foru rəftən) -xəzinə tapmaq

j jLiS jüjj j^a. ji- juSj (ze- gənc-e soxən hesn-e rumin

j^ c_Jl—“»j—

başlamaq
( Y Y V Y Y ) jl—£ jjjj j**-»•>■ ji— ^cjSj

(qonbəd-e lacevərd) - göy, asiman

( Y Y Y , Y A)Jjjj^ JjjS b J— (Jüİjİj

jjsj j>

(Y 1 Ə ,AA) jljjj^jj jLİSj juS jj

(qonbəd-e tizgəşt) -göy, asiman

Y)Cj—j£ JAİji <ä <=>. jj j—J Ijjj Aİ

^j£_j AjLaj »J 4j£ (J“—Aj jä.

j JİİAJ Jji (jiuLikj js>

bəxşiş vermək

ı ^lijlj JjjS <_s jxuıjjj

jl #j— Jj^j

X • )jj jjj (jJ—

(Y VY

jä.

Jbjj Jjjİjj> ojb

Jbjj Cjİjj— jj£

(YY1

jjuS

(qonbəd-e tizrou) - göy, asiman

jjj jj£

Jj^xuj jtgjj ççjS jljj dujj

(Y AV ^AÖ^^cjSj jl—jjjl OJjjjS ^jIj <£

JjjJ ^l—j (^jUıj j»JjjJ

lüii j±£ (qonbəd-e tabnak) - göy, asiman
j2AiL>

^jj İj 4-^jS j’*'*^ jlg >

əliaçıqlıq etmək

(Y A A ? Y Ad)O——j (jka. JjJjS

(Y • A

jjj

(gənc-e penhan) - Hind şahı Keydin qızı

(V^ , 1

(qonbəd) - künbəz

jjjjj

®l j Aaa

JjAjj jyS (gənc rixtən) - xəzinə paylamaq, xəzinə səpmək

j' ö*

jt*— Jj

(qonah kərdən) - günah etmək

(Y Y Y , Yj

-?•

(YYf ,YY),\)Yj ja! ^‘•ıj jlS—jjjA j

(f _YY)jt£jjj>l jJjJ

tLı—I jj (jjj-oj (j jlj jj cjjj»

»'əj

(gənc bər-e gənc budən) - xəzinə üstə xəzinə

jj

(V Y Y j Y ö)jj?

»!•£ (qonah) - günah

jjj£

'j (j

yığılmaq

l*J

(gən) - sözdüzəldici şəkilçi
(İ “l , Y Y A)jjjui. jİİLa.JJ J5)j jljc-

j»kc- j>jj

(gənc-e ba əjdəha) - üstündə əjdəha yatmış xəzinə

lAjji L

jjjji JIi jUgjj (dər qoman xələl avərdən) - fikrə zərər gətirmək,

(X • X ,Y

-^j^

O—j <_&!«> Ij »jS Jjj£ juA

Jlgü j->jj Oü jj

4— ja.

(gənc) - sirr
(Y Y Y ,Y Y)jjia. jjlSj ejJİ-a jİjJjIjj
qÜj

jjia. lSji*

j—>

jİ*j

(gəncbəxş) - xəzinə paylayan, xalqa əl tutan
(1 Y 6 j Y Y )jüu

^yjjj -i— jlj^jS jljS

(jlijj ^..a ji Jj>İ jJjj j'jS

(jüj

(jJii.jJ jja- Jjl JJJ^ jıO^; jä.

TYY 51Y)jİäj£j£ J_yİ Jji OSjj j^Aja.

AjliauS (gəncxane) - xəzinə
(TY ‘r
jLä. jj İaJjI
sIjäşJS

&& (gəncyab) - xəzinətapan

(gəncbəxş çodən) - xəzinə bağışlamaq

jxi ^-jU>£ (gəncyab şodən) - xəzinə tapmaq
(I1T ,T I )ı_jllsi jja. Oijjäljj (_$jLİj

Jjjsbjj a£ ajIS. çüS ji jj

jl oj

> j*

(II) * F1 )oIS_mä>jc. jj Jjj i&j Oajİğ
»1ji. gü£ jj j12£j £jSjJ

jl xi j£jl jj

j

CuilxS ^llJS

(YY A YJAS.IJjj A iu> iCj l^ji Jj

jä-*ı jİJ AjjəJİ

(d Y j d)<"ı^ i jjj) JjlJ IgjjşjS A>

jjO

jüJüijj ^IjşjS (gəncdani bər əngixtən) - söz xəzinəsi yaratmaq

jIj

4_»ljaj£ (gəncname) - Şərəfname
(^"1 ,*»
JjK

■ ■■;

ji^MjlJ AjaüS Oä£ jjia.

£OaSjO£ jUjşu; jljj^J

(Y.1 ,r I )£j£ Jiilji LjS .jSJaij

jjä. Jjj jjtSAj Əjxjİj

jis aJjlşüS (gəncinekəş) - xəzinədaşıyan
(11) ,VYj(jjj QJjUo jİJ-Jİ lSjiÄ jto

^Ä^jViSjjjji^jli

<jiS AjjşjS jXu »jjj jjj.

(gəndom) - buğda

'UllajS (gəncname) - xəzinə haqqında sənəd
jj jjjj j^jJ csjjjljj

Jj« *j ^1j< (j' j >

<ua^ (gəncinesənc) - xəzinəölçən

(gəncriz kərdən) - xəzinə vermək, xəzinə bağışlamaq

<X*iauS (qonceşk) - sərçə
(I-Y/ll^^jLj^UOj^AS

(Y AV (V

Ajjş-2 (gəncinedar) - xəzinədar

(Y d • ,Y Y )j^S j!j>X jijVI-Mi a£

(gəncriz) - xəzinə verən, xəzinə bağışlayan

( Y f f SXV)jjJ gj£jj/iflj Jjj Jj£

jAj£ jjl Aİ (_yjlj jJ

jOj j)j Aj>X (gəncınedar-e soxən) - cözxəzinədan, Firdovsi

<-İjÄ. OjjZijJ (jIäUajS jl jl

la'ıS <.V>ä.jCjljJ

C'O

(YYY ^AY^jjjiu jjmjä. jl jIj AijşjSu

(“İskəndəmamə” nəzərdə tutulur)

jəjS Jij

AÜ.O jjja. i-'.aU I j jl jj

(gəncine) - sirr, gizli mətləb

tutulur)
(Y ö • ,Y Y)jj£ jİjşJS jlj^Uü a£

Jjj

^jsJj jlSj jjl ftAjjaü^j

jübjj Aiujg (gəncine pərdaxtən) - xəzinə yaratmaq, söz qoşmaq

jä. jjJj

j$£ jidşü^ (gəncdan-e kohən) -qədim xəzinə (Bərdə şəhəri nəzərdə

(Y I • ,^^*)

oLijgj jl jJjj'l Ojlc. <jsjj

<İj^ (gəncine) - xəzine
( Y r J Y ^»üljjl jjjjI jj Jjijj

jl-iaJS (gəncdan) - xəzinə
(Y d ► , Y I
^jljşuS ^Ojä jJ-lJ

QsSji cSjj I

üA^ (qoncidən) - sığmaq, yerləşmək

(gəncxah) - ehtiyacı olan, qoşun
(I IV j

j2> a£

Oj

(vr * • )cri-»j

Jjj a£ A^IİyjS Oy..j Aa*

jUj

jlj^. jljj AaU^üS JjjJ

İjjş- *ä

cfft^J (»Jİ (jJiSjjY (jjLaj

(gəndomnəmay) -buğdagöstərən
(rr / •

JAjjäja. jjs, AS

c£İ-?-? fji (»JjSjjJk ^Loj

c£jj tr4jlS (gəndomirəng) - buğdayırəng
j»jS (gəncur) -xəzinədar
( Y Y f »)t_5İ j k_jjA AjjjäUj JjAjj AS

ji jlS

jj> ^

Jj-i jl-^

jä

Jİ

J Mj-AJjS Ajj^ jiJJ

(qonəh) - jI-^ (qonah) sözünün qısa forması, günah

(gənce) - Gəncə şəhəri
(Y Y Y Y )jjjj ' jLkj IjjSI Om; AşjSj

(rry j r<Jt^. aj*j

Jjjj I jl^-jlS I j» jl$j

(HV /I^jxG.XİIjaSjjIJjjjA^

(jijşj^jljş.lj^ Jji JŞ.

(Y AA , Y T T)jjSu jljü Cjjj (J^lJl Jjj a£

j^ (<_s-£ >)AjS (qonəh bər(kəsi) nəhadən) - günahı başqasının

jj^

üstünə atmaq, başqasını günahkar bilmək

jäb aü£jl (əz-qonəh taftən) - günah işlətməmək, günahdan qaçmaq
4J^ J <JAJjA?

(f
cfa

(-5JJ

(f “l ,A T) jj£ ^1 j$j aSLL j£jl
jjS

j$-?

joj ajs

(V ‘T • Q Y ) JjS Jj> Ä V

^5*

(F1 f

(Jjtxo jjS cAjxaJ bäjJ jj^J

jj^

(qovahi) sözünün qısa forması, şahid

JjÄ

(Y- ^Ay-ı^-s.' ^jlj£ jjjj

<-.ı2ijjjj lj j^j ji ^oAİjä 'j^

JJJjj4 Aji jtjdj jjijÄ.JJj=L

jj öJİjjSbİ

<_Jj5Läl jjjj I j jlXxu ^jIjj

Ciuujb jjA b AS

• )jj^ (X^a.

jjj->

ji (Sja.jj^ ojJ;

(f . A V •)jujl Jj jj'-iA Jl

JjjjS ^-oj^-' j'j&

(YY’V 5AT)CamUj (j.a-xj Ajl&jj jbjjJ

O*Aİ ujS olSjjS

(r.vj . rjcjbS>aSjjS jiJljj-j j^-»

4^j'j> LT4' A

ül£

jjjj

djj jljjS Äjjj£ jjS (JjS

(gəvəzn) - maral, sığın
(I I Y ,AV)jj£ ı jAaj^j C>mÜJj*> ^jJİ

lj£ (qovai) -şahidlik

jjS

a.liijı Cjmji j£l »l j AxA

(qusfənd) - qoyun

(qovai dadən) - şahidlik etmək
-iäJ Jtä*jl

j AİLäjjS jb>A

(qurgəh) - »l£jj£ (qurqah) sözünün qısa forması, gur bol olan yer

Jb Jj&ja VtAı <_fJjjjjJ

c/öjS (qovahi) - şahidlik, şahid
(1 I Q * )j^JÄ J? ƏİJ jjjä'j-n a£

jjüi j'jjij?

4jjS j

(qurqah) - türbə, qəbr

&-bjlj£ (qovarənde) - xoşətirli
(f Y1 Y ?TF >)jbi Jjjäjj »jjjljS Jjjj

jjx>j jjj%

jja.J jlijəs

( Y 1H Q T H )jj Jä. jljjjjlc. jljj jiji JS

bj

jl jS jl jja. ı_Jİ ji

jjj

AjIIjjS (qurxane) - qəbr, məzar

jjj saİjj

&ij

jljS (govar) - b'j£ (govara) sözünün qısa forması, içməli
(f T Q )jLujjjjS^ (_§! jui CLıljJj

jj^

jiAjjS (qurxan) - Qurxan (Xotən sərkərdəsi)

Ijlj^ (qovara) - içməli, lətafətli

(Y TY"

Oaj AjSliljj^jjıijSl

(qurçeşm) - gurgözü naxışlı parça

(TTr

(Y ‘f Y” QI ^)ı7ı>*j^ı jjlj aSjI jji aS qjSjä J

jjb

jjJ

jjj; t^jjS (qurçeşm şodən) - gurgözü naxışlı parçaya çevrilmək

CxuıjJ jıİJÄjj Cü?ıa. J-i ja.

jjxJjS. ij£ (gova xastən) - şahid istəmək

r)J^Ls.

jj

(gurəfkəni) - gurovu

(V? A ; Y • T)(jİUa jjş. (jSj /) jj

(TAT

jj4

(qur) - gur(Çin xaqanı nəzərdə tutulur)

jS (qu) - qoy, arzu bildirir

'j£ (gova)

jjJi Jjjjaj jljj4 »jbj£j

(qur) - gur

j' £

(qonəhbəxş) - günahbağışlayan

Q AA

jjS

jJja OmJj^i Aj.

(qur kərdən) -qəbrstanlığa çevirmək

(TYT fY.Y)j/əjəjS ClAj AaA jl jjSj

jbxJİjJjS AjS

uxjjjlj

QIY ,A I )<"uat J-vs ^JJİ (»İJJ UaÄ. JjÄ.j)JJ

jjJj JjLİİ

b aS

jj-»j

(H • QA)oL2 Jjj Əjji jljÄjüJJ

obxj j.lİİ .ajS Jxa XİjəU

(quş) - qulaq

(qur) - gor, qəbr
(TA , Y*Y*)jjaİjI Jljjj^xi A^A Jjj^j
ü&jj/'J

jjSj

Əji jjj*j

(be-qur rəftən) - ölmək, gora getmək

(A

Y I )(_sIäJ ^Xj ^Xj

Aüb» Jb jaj

(Jİ^J

j

Ouuajij jjo. jSI

ja

(quşpiç dadən) - qulaqburması vermək,
cəzalandırmaq

( Y d V yY *l)^fjA JjiaSj ^sJA

(V Y ?Y Y )J>j£j

t'l'll js AjjS J

(Ji, (-P3-*

j-U > °j^ ?lc.

(quş piçanidən) - qulaqburması vermək,

jxuIsjj

»j Ij (de- Jşj

J»jA Jjj eojlJ^Jj aJUj Aaä

JjSj? (bər quş-e zərğam gereh bər zədən) -

şirin qulağını burmaq, şirə üstün gəlmək

cəzalandırmaq
(r<j. ?yoijjjSojjUjjj

(Y <bV ,Y •

tjij^ jjjlıj ljt-» jl-aji a£

ÜPjS (jä_^ (quş kərdən) - qulaq asmaq, eşitmək

Sjjjajj JJ jljj

(YYY ?V)^j£

jİjA

jS (jija) ji Ij jüjjs. <_£j
jp

j/> l$j5j jiJi

JJ

Ij

<jJjsjjjjJjJ js.

(dər quş kərdən) - bir şeyin həvəsinə düşmək

jjjS

ü^İ3 cÄs^ (quş daştən) - qulaq asmaq
(Y • Y , Y Y)jjjA -JİjIjj a.üu <_^iuı JjjJ

j*i Jj£ o^Jjj

(V Y , Y Y )l j

(jijAj^ijj-jP ji

jjS Jij^jJ <_&j£ <_5u

JIS

(dər quş yaftən) - eşitmək
O9Ü Jijş jJji ji j3

(YY Y .AY)ı£jälj JIij^jJ <sjl ^Ji.s JjS İ Jh

<-h

J^jS jfcjS (quş gereftən) - eşitməmək, dinləməmək

CP> Aj_Aj ‘-r11j*-cA^dj}(jS£(quşbərğesse-ye xab-o-xordbudən) -

(Y A , Y • A);jİjS ^jjäj£ ı^*-* uXüljJ

yeyib- yatmaq

(jijjj jlYuə jl Mjl utı (JJ5

jıJU (jijS (quş malidən) - qulaqburması vermək
(^ Y 5 Y A * )Jjjşj jjs.

Ajljjj js.

(jjjS

(Y Y ? Y Y Jjjsj cjljs. pAa^İjj (Juj$ I jj

JIj (^5-*^ (jbjlj

(Y Y Y ?Y Y)jS »jjS l^ij^ ^ja. jj2J

qulağın eşitməkdən qalması

Ji

j*

jj

jjIj

^Lojj Jl jijSj .1j>h jä^Jİj-*1

(bər qofte-ye hər kəsi budən-e quş) -

(Jjj£ Ijj»

jjjjjj

Ciuuı I^jjjIj (jlSjuJj JjjJ

jL^ıjIjI -ı\jlS

jah-j

JjS ui*. JjJjjS

JaIa »j('j

(quştin) - ətdən

( Y YY 7Yt)(JjjAİ jjjj Ga^I JjİİjS jLj

Jjj Juj AjIJjİ Oi£ Jujä. <Ş-

jlj«j£ (quşvar) - sırqa
j'J2

Jj*-) Jj£ (be-quş (çizi-ra) rəh dadən) -bir şey eşitmək,

bir şey öyrənmək, bir şeylə məşğul olmaq

La jLjÜ »a>jj Jj£j

caj jjüj^ (juj (zəban quştin əct) - dil ətdəndir

Jij^j -ijjjji (3^ cgl^jA,..

JäjjjJlj 'i

JjjjİjAjş ı_il j^a O.JjjlJ$

(quşboride) - qulağıkəsik

(YYY , ‘r Y )La jljjs. »!£jj jIa j~J

ĞP&-?

(JjjS (be-quş rəsidən) - eşidilmək

(YVö ,Y)Jüj>j jA js £ j-“ t_JİJ oJj*jj

ı j ji—> (jljS (quş soxən-ra ba-couhər bər amudən) -

(YYY . Y)Jjj£ JjaİjjjA jşj Ij jSjj

jjjji jj (ji/j (be-quş dər avərdən) - eşitmək
(Y Yö ? Y V )Jjjas.j^A-ı jjJjj jl^ ji jJ

jaJxjJS. ^ij Jjj

..A jjij^j

jijL (be-quş dər amədən) - başa düşmək

(1 d Y YYY ^(jujSLı jjLüjj I j

jajşu

e<Jij5jJ

sözü inci ilə bəzəmək, qulağı söz incisi ilə doldurmaq

aJi*
jaP jj

<s<jjj öaj jl Ij uijS (quş-ra əz-dəhən tuşei dadən) - şeir

(Y d , Y Y JçAjjjJ (JA J Jl IJ JujS fAJ

ja»i (JIjCj (be-quş amədən) - eşidilmək

(YdY ,YjUjjlüjuə jJ ılS Jjs J-4

jj (jljfr? (Jşötş. jlAA

qoşmaq, yazıb yaratmaq

hamının yazdığını nəzərə almaq, hamının sözini dinləmək

(YO 7 Y V)ı~u..j»X ja

öALİjjjG ^1 ^jj^-ja

jS Jj£ (quş kər kərdən) - qulağı kar etmək

-i' (əz- səma'piçidən-e quş) - qulağın eşitməməsi,

(Y V 7Y^)^ljj l_j aSL^jS jJi ı_£jjjj a£

pJ*

(YYY 5AA)jljjj$Jlj (jjlsjl -UİjijJ

(quşe) - yan, kənar

jIjaLİ

(^jxİs. jljljlJ*-

(Y"f

)Ciuuul £4A

■biJ (quşe) - tərəf, yan
(TY . 5<JY)jUäjl

JAAÄJjS

CİUaJ

4-İjSjl (jA ClÄjJ Jj

jl£jJjt£jLaÄ

jbäjl ^jL

J

jä j

J jİjİlİa jl L-äJjjjS

Cxjl Jja a£

sAİja

(əz-inqune) - belə, bu cür

Jjj

jajä.

(jüj j£ JİJ JİA

ji eAÜ jl A^ıjS <^~-i

(bedanqune ke) - elə... ki,...

(IAr J I V)JaJa □ fjjl^j^ÄjJ Jkt<£

<^Xajwı4

jjjj£ A_iJ (quşe qozidən) - güşəyə çəkilmək, xəlvət yer axtarmaq
Jjuj ^jjlja ^^Jİjä jl ^1£a

jaajä

Jj AdJ (quşedar) - münzəvi, tərkdünya

jjjjj

^Y Y ?Ö4ä^Ga*jUj£ Ia jjjl ^jLajj

AiJ (quşegir) - güşəneşin
(Y Y A ,ZJ)jjS Adj£
jljı^ AdJ jAjS

j jaS <j;jS j»j*l jl jaS AİJ jajS

aäjS

jxu (bedinqune) - beləliklə

(ö A

•)tjuljä jİ3j?> (JäLuia cJa.Lu<j

jAjSb əj? Ij JA1 e>® 3^

jaj£lj

jSaäjI jä J

jäaI

jj? JJJ j

j

(qun) - rəng və oxşarlıq bildirən cözdüzəldici şəkilçi

(? Y ,Y Y)jIaAJÄJ~< JA jS jAjfJİ

jl^AjÄ 64^A jjS^OÄ- jl j>

SAä^j (d^ijl fjıJ JjS

uj! #jkj ı-£jj (JJjjSİ

jjA

(qouhər-e ərcmənd) - övlad

(V • J Y) Jxaäjl jä J Jja £ji a£

JJJ (quqerd) - kükürd
(AY J Y )jjjJLä £ jjj j ^1 jä

cAlP-

>J (qouhər) - inci, gövhər
(r ,^)SJ^1 J* > üAjJ uflA JÄJ

Jjjl j JaL ja jä

•j? cr31-^ l?jI£ A>J JaJa

<j£ (qune) -şəkil, surət

(V 5f r)(j^ji (-AJÄjjj ?Jj£ Aİj£ Jj

(quşegir şodən) - güşəneşin olmaq
(1 Y A

JajJ j!$j Aij£jljA fj$Jm

<ij£ ürt (bedinqune) -belə

AdJ (quşe) - güşə, xəlvət yer

( Y 1 A , 5 ‘f)JjjS Jjlj A_jjjŞ Jmij

JjS AiU jjäIa Ij jjj

(YYY j Yd)jjSAİIjjJ AjS j>jl JİÄjja
aS a>JSüIja

AdiJ (quşe) - künc

jj^

jaIaj-a jJi jjjjj Ajljjjj

jAi. <jLä.jA J (qouhər-e xanexiz) - ailəyetirmələri, Məhəmməd

peyğəmbər (s) və İmam Əli (ə)
(?,rv)j!İj^

jai. AüU. JÄ J jlÄÄ. b

jLtäjj jä J (qouhər-e zərəfşan) -İskəndər

(qune) - yanaq
(W Y Y^jl u_£_İ*jjjä jb, Ajj c^jLoja.

jl t-Suj ^jaJaS frAÄjS ji ja

(YAY J YəjLisjj jäj£ jljl jij jıi,
jIjäU jäJ

(qune) - rəng
jj»j£

jl CaA^

Oİä ÜjdS Ij juä JLliä.jİa

(Y . 1 ,fY)Cıi^ aJÄAj^jij jl£ AijS jllA
aä.Ayj1

(YYY /V.)j£^

jUäjS^^jjaUbä

<jjS (qune) - kimi

AdJ (quşe) - qüllə
(YAY j 1

(Y Y • ,Y-‘Y)j\5LİLffjjJ<j^(^-Ajl JjaAİ

j£ (qune-ye lacevərdi gereftən) - göyərmək

(Y V jY^)oäj£ j;Jjj CjäIjaI İ_5-S-j-j (J£

CıiJ ^JjjÄ'y eAÄj^ <ÜA

AijS (qune) - növ, cür
(əz-bəsi qune) - çox, hər cür, hər növ, cürbəcür

jUiijÄ J Jİc. ft#jjjlJ

(qouhər-e şahvar) - şahanə inci (Daranın qızı

Rövşənək)
(YYY- j Y V)jl£j XaljJ jJajÄ JÄJj

jIjäLa jä j£ ji jti jl Aui

jjjb jä J (qouhər-e nazənin) - Rövşənək
(Yrı Ar)jüjij jäJ jJ; jUiJ

jtaj jlijja jj jj ı_j£ja JÄ

jj

(Y
jäjS

jA^ (qouhər) -mey qətrələri

(qouhər-e nou) - təzə inci (İskəndərin oğlu)

y

2iLjS _)Aj£ (jt£ Xİi AAla Aj

j£

(qouhər) - ruh
(r y p

jAj^(qouhər)

(YAT jn )js jiisi^A

*P sJjaI qİjä. yy^

öj_>? ^a

jAjä (qouhər) - kimyəvi maddə

ö-üS jä jC (qouhər kəndən) - söz yazmaq, əsər yazmaq
(f Y p ^)(_5jijA j&j jjl

jjxS-uı

QXY ?

ı_^jijSLujl jlSjl jS yj^y

ü-^S aüj ja ja

qiI a£

Oİmi

ı_s-^J y

(be-dərya-ye nil foru rəftən-e gouhər) -

batması

(f TY” p ö »)3j& j'xx l j (jJjjA

J>j£

(qouhər) - tale
p Y Y" ,A Y )d±M>l^)A_^ ı>Jmİ yy

jAjS

jtj jjäjAjS l> Xä

(qouhər) - plazma, couhər
p?Y” pv)tsJ3iji Aj ja/j^Lİ.^

öijj

(qouhər) - inci (İskəndərin oğlu)

pr^ı,

y£

jlS xi aaLq Aj

jUiäljA jS (qouhərəfşan) - incisəpən, inciverən

jjji

.y

j>

(qouhər) - qəlb

(1 Y Y" ,AY)əU »L. Jly J*İjj »L5 £ j

(Y^Y pY^Jj cfbjA? jAjS oij jjä

JxİS jAjS AxİjjJ a£ ^Üäj

(qouhər) - təbiət, xarakter, içəri, varlıq

jAjS

(qouhər) -Günəş

Jji

(qouhər dər reşte kəşidən) -söz qoşmaq,

şeir yazmaq
J Y Y)jxİSjJ JS lj İAXjJ fJS

jAj£

<5jA jS j$j (jİıLoJİ Xuıj

gövhərin (Günəşin) Nil çayında(asimanda) batması, Günəşin
l<ü>^

(X^

jAj£

jAjS

J* -X^j-aS

)c_S

(qouhər-e nimsoft) - tam deyilməmiş söz,

İskəndəmamə
(ÖY , t d)oä^j jjjl

jAjS

jS <ji jJ^ <-s^jJ

(qouhər) - həyat, ömr

- söz

ç*AjaJa

^^y^j

jxi jdäi^jAj^ (qouhərəfşan şodən) - inci səpmək

p f jxxj jUisly£ c?j*Jİy

p

xxi jl^s. jjjäl

j

jy

.ili »Lİ yj^ jI$ä. jj J?

(qouhəragin) - inci ilə bəzənmiş, inci ilə işlənmiş

(qouhər) - üz, sifət
Y A p ApjSLİ XoijJjAy^j

ja jS

(qoulıərpərəst) - şəkilsevən, əkspərəst

p YA p 1
(Jüj&jAİ

yy jS

J.4ij y jy

piy a-»a

(qouhərpəsənd) -sözbilən, sözü qiymətləndirən

y

Jl xAt? 4P j^P

(qouhər) - dəyər, qiymət

(Ydf ,vr)U<uS jı jiui

< j..A a£ jLXİx I j

*j Oi-ljjj

(qouhər) - güzgü

p Y A p A)»_^J» xJy yyy y^j
ja jS

^yy£

(qouhər) - səth, üst

(1Y A p A)(jjj^>Aj£ xi »jjJjjä J'ü >
jAjS

jl px> xj jy ^x£-*-ı

ısyy£

(gouhərxəri) -incialışı

jx.i
J Jjl

yyjy

(be-qouhərxəri amədən) - gövhər almağa gəlmək

xə (^jjJj

pY p ‘p(_f^PjA_j£j JjİJjS. jAäSuuı

l_sj,ıi,lh.uıl jlSjl jS_)Aj£ Ji

(YA) ’AYəjjjJ jlajlj jljj

(qouhərzəbani) - şirindillilik

j£u (be-qouhərzəbani dər amədən) - şirin danışmaq

jioijj

(V f f p T t)jjj>=>■

jJ

j j*^-?

oJj-İjj

(_SJJ <0

o-jjäjÄjS (qouhərforuş) - incisatan, şair
(H Y j Y)jijj3jAjS Aj-° ^jj

üijfcjS (qouhərin) - incidən ibarət

üijÄjS (qouhərin) - incidən düzəldilmiş

p-o jl—jä jjj J— ^JäjS

ıj

(11) ,V 1 )jjc- jlıSljjıjc. jljjäu

(qouhərfeşan) - incisəpilmlş, daş-qaşlı

(Y A1 5VV)(jUİSjjjj jjjb -qUijjj

jUiäj*j£ jij

jjjJ

(Y d ‘r ?) • V)jLiäjA j^ o.Hjjj

jLiSjajS jijSjajS (jjjj

io. oj-İ

jUäjAjS çtij jj jjL j

ä-Xwj

jLİSjA jS

jİjS

jA j£ (_>üj

jA jS j

(TY ;Y YəjSJjj j^ Ij jj— (jjjjc-

j 'J

JjS jjje-

Jjj—I jL> oLİ jxaj (jjSja.

(1 * 1 ,TT)jljSjAjS ?—j -Jj^ ÜLuoI jJJ^.

gəlmək(gözəllikdə)

üA

ji^?- ü' jj'

<_S»J^J>

ji <5J^J rij^3 j'-1?

(5 j^ (quy ze-namavəran-e cəhanborde) -

dünyanın adçıxaran adamlarına qalib gəlmiş (Nüşabə nəzərdə
ji*

tutulur)

'j 4—‘i’

(YdA ,) Y Y)(j_^ oJjj Jl$a. jljjİ (Jjj

(qouhərgər) - sərraf, zərgər

(jlU-U4S

A-4 ■—

(qouhərgəray) - incisahibi

jjj <_$!jSjAj^ (qouhərgeray amədən) - varlanmaq, inci sahibi
olmaq

((^ j1) ö-V? c?/ (quy bordən(əz kəsi) - topu qaçırmaq,

(TAA p 1 )(_fjS Jj-ijji-j ojjj 3jL><oJ

(qouhərkəni) - söz demək, şeir yazmaq

jIj^jAjS

Jjj—.1—ali jlSja.j <_£

cPj? Aj^jj^j is£ (quy ze- xorşid bordən) -Günəşə üstün

^jİSjAjS (qouhərkeşi) - incidaşıma

(Y AT ?TY)^jjj iai j£—j!

ısj£ (quy) -top

QY'd pd)jjj(jj£ jjl ^aoAİji^jS jpj

ji^jjA jS (_gt^-ıiji> Xjjj

>-4 (qouhərkeş) - incigəzdirən
o Xuj ı

Jjoje Cu ji (Jj$j (jjla jİJU

qalib gəlmək

jl^jjAjS (qouhəmeqar) - inci ilə işlənmiş, cavahiratla işlənmiş
(111 ’V^Jİ-Uİ oAİljj (»js. jL>a

(r AA , “1 1 )c$jS Jjjjjj^J oJjj jjlo <Uj

(' Y"T ,VY)jj—İ j lajSjljj jjjiä

jLiäjÄjS (qouhərfeşan) - inci ilə işlənmiş, cavahiratla işlənmiş

(YfV ,^Y)jl^<4j jljljä^ jxi

□jxiO (Jjjjj aiş. jjjA jS jşu

5 5^ (quy) - üz, çöhrə

jxG-

jxi ıjLiäjajS (qouhərfeşan şodən) - işıq saçmaq, parlamaq

jäjS

Aixi jlji jjjäi ?jj jlSjJj

(1 Y’Y ,TT)jjj3İ jl-li.jj c4jli.(jAı

(V X ^Y* ))p-a jl—jjäjA jS ol —

?

() 1 d , T T)aiı2 jLlil jAjS (_fjAJ$ (Jl JJ

(ff) ,VT)jl—jij (jjajj; Lij jljS

j

şahənşahı (Nizami)

ö

ıs j*(qouhəri) - əsli- nəcabətli

(qouhəri) - gövhər (sif.)

jUijjijAj^ oLiSj-i (şəhənşah-e qouhərforuşan) - şairlərin

qUjİjAjS

İÖAal (Jİj&jA j^ja. jlS jij)

ja.

j jş—li (_s jiL (_gl£

jjjş.

jj c?j^ (quy-e zər) - Günəş

( Y V . 5 Y A1 jj^_a jjjjj
l?jS

j,i4j..ı jjS l—j

j5J^ ö' j'JİJ?

(quy-e zəmin) - yer kürəsi

()fd ,ia)jjJ jj^jjl (OjAİjj,(JjS jjdj

J?-

Çt V •

AA)j^j. -ijajj

a£

(qohər softən) - söz demək, danışmaq

ü5***

(quy-e simin) - ulduz
jjxuj jjS

(ö X J F)^jSäS jjjji ı—uuj jljl j*j

J4«“ JAJj <_SJ^ (Jİ ü'

j^

JjIj

jj

jl laLSi

jj-£^ j«S (qohər şekəstən) - sözü qiymətdən salmaq
kjS (quya) - danışan, deyən
(FdV ,FY)OujJ Oujj Jİ Jİ JjJİ JJ IJ (,5-^S

(F • ,d)jl J AjLaAİ

(.''KiIOJJİJmAj (JJJslÄj İJJ^J

^yjSuİjj^

<_j!

Jiuıjjj İJ jäjj

jjJ jjLjS

JjS jJİs. jİj’j^

a£ aS

(gəhgəh) -»^ ®l£ (qahqah) sözünün qısa forması, hərdən, bəzən
(I IA ,Y)£İj=> jJljjjs. (>LjJj

ajljjS (quyənde) - şair
aS

»U (şah-e quyəndeqan) - şairlər şahı, Firdovsi

...aS

jl

ğL

jj

jjjjj ja.

(gəh... gəh) - gah..., gah, bəzən..., bəzən
(Y * A ,Y

Jj ö^-

A)ot£jjj» jüi^jjjij <s

ıj jls. jjiJ>

j$l jji

(VM ?rr)jxS >j (ja£ f&Ä (j^jS (jjxjjj

(quya-ye dur) - qədim şair, Firdovsi

(YFT ^jj^Lxi^ jUU.JjjjİAS

(f r

jlj AİuJ

(qohər) - inci, pul vahidi (quru qoyun dərisi)

(quya) -şirindilli, şair
jjj

AJüj

...aS

‘T

jmSİ

AS

^jJjS

(Jjj]J

AjLud) AS

j*j

j

jLİjlS AsA

(gəh... gəhi) - gah..., gah da, bəzən... bəzən də

(quyənde) - danışan, deyən
(Y VY ?X ‘rA)o-öü

jş-

oJjjjS

(F ?b

A£

} )jl J^* Jİ

jl jş.

Jjjj Aİy AS aS

jj^i jIJjSj

AXnıılii

o(gəhvare) - »jij^tS (qahvare) sözünün qısa forması, beşik
ojLjS

(quyənde) - danışan, deyən(qasid)
() f ı ,f x yijsjS

OsjS ^ä. ıjijjJİ

^j ı > & jjjjS jijjjjj

jUS

(XA

)(_5İ jS jl Jxo Jj-SjJİs. jl jX

(jlj oJjji

<_jSJJ>Jj

»j'J$Sj

—Lr^ (gəhi... , gəhi... ) - bəzən..., bəzən...
ajjjjS (quyənde) - danışan (İskəndər)
jijä jIjjj jljjj »JjJit^?.

jtüS js.

(> F • f ♦)(>JjJjS

(XV ,TV)ü£

(giya)

jjİjVLuj^

İj

jjS (jij)^ jjäjj Jj

cjlji(_y^

(giyah) sözünün qısa forması, ot, bitgi

ajiıjS (quyənde) - danışan (Dara)
(> AV
as

VV)oü

oJjjjS

As. jä jjl eüijjjj jJj$—

diM>l£jj sjjjjjj

‘rb ,Y Y A)<_jl jsj (Xİjj a£

UJİJj

CuajiUA

çüj

jJ> j»Jİ

(gəh) -®^ (qah) - sözünün qısa forması, vaxt, zaman
(FYA ?FA)jjS A^. IjIäj Lj

qSjs

Jxj

JjS As. Ijlj »Li L> AjjS aS

Aİ (gəh) -*1S (qah) - yer bildirən sözdüzəldici şəkilçinin qısa forması

( Y A A \ F)<JjİVLİJ Jjj (jİ^jlSj

jj9

jJlj »Jju jjjxj

t^iäL

uS1*' j

(^ I , X F)jiJj (jjjjj jjjjj ı-Sjj

,1

jl

çaSLS.

jlJjjjUj (jAl^

Jxj> a£

Jjjjİ

(giti) - dünya, aləm
(l A > , A •) jjsj->j

jjjLüjüc.

jJ jj

(jjjSJ

Jjj

fä.j jlJj I jIj Jliäljj

jL-ijj (ze-roxsar-e giti ğobar neşandən) - dünyanı

j^jjS

tozdan təmizləmək, dünyanın tozunu yatırtmaq
(YY »

aS

^ÖA^Ajäjj

(giyah) - bitgi, ot

(qui ke) - san ki, elə bil ki,...
(X

(YA

?öA)j\jc.

jlj j jJjUuJ

jlj

Jjj

<^11 jljjX

(gəh) - gah, bəzən
(d ,V^(jAJ (>^*-jJ lyjljAlıııl jl a£

^J t^JİJ uSşi cAİjaj jl <5

(ze- giti gərd bər avərdən) - dünyanı dağıtmaq
( A • ,A A)jj$ »jL&j jjjijj

(qohər) - j*j^ (qouhər) sözünün qısa forması, söz

j

jjjjl fjjS ^JU. ("flş. j^j

j

yLİ (gitinomay) - dünyagöstərən

j (ze-giti qiyamət bər əngixtən) -dünyada

CxoLa

(4 •

qiyamət qoparmaq
() A) *Af) VıiA £ ılj' ^^jjSj dıaba

jjjijJjJj^-LİİJj^-ıİl

ATəjlgj

ls2^

jl^-Äjlj^ljjj jjS Lu

a£

(şah-e gitinəvərd) - dünyanı dolaşan şah( İskəndər)

j—o (J-jj (_gl j J3 ^ÄJ? ö^r

X )Xİ oüjjju j~* jjj' jljjjäb

(ı v v jr?) ojSji&ı jLp

jb ji$ş.

□> jb ^üjj > <jhÄj?-

(d 5 ?A)oLi <—al.^İl a ■

’JJd ts2^ üUUjli a>»a

(Tdd J f^jji sjIÜ jJL&j Aİ£j

() 1 T ?A • )atjj

öLaj

jjjl ("hu>tıj)

-

jl

ja-

Sc.l£ JJJ '-^4 jij-3

ji <j-y^ °'-k2 6#JJ^ *-•*

(gitiforuz) - dünyanıişıqlandıran

Jjji <r^j1-13'^-?- (cəhandar-e gitiforiz) - dünyanıişıqlandıran şah

(İskəndər)
(m rx v)jjjj

\j <_ui aijj

jjjoij

j_,jä(jäjS j'b\$ə.

cjjüiS ylıl (gitiqoşai) - cahangirlik
j'əj" (nomudar-e gitiqoşai) -cahangirlik nümunəsi

(İskəndər)

(XXÖ

X X yf ı.J jj

ij

(Vöö , 1X)ejji

(j^jSb AL£j

(V

,Y Y)j^S. VnmA

ftjLjlu

JJ^J cr^J (J J j^-j csj^i;

(gili) - Gilan(sif.)

?'>»• cj2^ (gitixoram) - dünyagəzən
(dö ,X V)^Lb

^jIüjJ £jj*. hji a£

^4 (gih) -gilanlı

»1 j Jj£ I j »1 j Xİ JjS

oLi jjJj A«1 jJ

<>jj’

(gile) - kənd, Nizami öz evini nəzərdə tutur

(şah-e gitipənah) - İskəndər

°'A‘

*• >“i -İS (Ju jjjl ^JjSjIja j

(gilan) - gilan, axirət dünyası

(gitipənah) - dünyanın pənahı, allah

^sXiS

(JÄŞ.J3 AiS Ijjj a£ C5JJXJ ja.

(Y A ^AAy-%A.t<jl *

(gitipəjuh) - fateh
(VV ^V)oj^ Jjjb ü'jiJj cS'jJ

Jjjä

ii oAİjjS AİaA> jlS (jiij jl jä

(gilan) - Gilan

açılması

o'jj

»Li jbjja

(gisu) - hörük

15^ ö<A j’r? <5^jj> (dər-e rouşəni baz kərdən-e giti) - səhərin

sj^

jjjj

(girənde) - çəkilmiş, nəqş olunmuş
(VVA

dünyanı dolanmaq
(X X"Ä ,X ‘r)ı_ıVj2i

<_sbJ jJüS ^Vş. Jİ jjAxäySj

( X11 ?) d X )jjS (jijS jjEuJj jjS cüjjäl jj

jjg (gerd-e giti şetab avərdən) -dünyam gəzmək,

JPjS t_ılıi

Aİ

(gitinəvərd) - dünyagəzən, dünyanı dolaşan

Jj>

CPjj J** ls^j (ze-giti nəhan budən) - dünyadan yox olmaq
(f fd

' )cS^ <—^kiJJ^

(Jii

OjJ jj ^yjbjS

j'-ij"a-1

(> V X ?vd)(Jyj jbjS jjjij ojjjjJj

(jİjj dj.YuİS

JJjjj ja.

CPj u&ij*j <—i'y (laf ze-mərdanegi zədən) - mərdanəlikdən dəm

J (lam) - Fars əlifbasının iyirini yeddinci hərfi

vurmaq
(Y • YP , Y A Y^jjjjjä. çAjL^jl jjj (jLjl ja

jj* ÜP*Ş*'—W <^^^J*j

(lacevərd) - göy rəng, lazurit
(Y A A J

(laf-e ğolami zədən) -qul olmaq, qulam olmaq

üPj ur^=-

□jjjljtjjjS 2üS dujj A^

-iiS O^jjS

Jjä

(yaxşılığın)

CPj- <-»j£_i2 jj»Vj? (bər-lacevərd şengerf sudən) - lazuritə

(Y A A

jS

<-4İlx

»>ı^

kinovar qatmaq, ulduzlu gecənin cilvələnməsi
(Y vy

j Aäjjjaaj

^)əjj

jjj

<-äj£-İjjJ J^-

^jjäV Ji

j-yaiSJjJ* <j7 (laf-e gərdənkeşi zədən) - təkəbbürlük etmək

(Y f T /V) >2İjl Aj>/j

^5li^ <_sv

a£

üjJİ

JLu J>

->j»Y (lacevərd) - göy, asiman
JJ^ Ü3LjJ

jİtJtJj j**jj AS

(^ •

'~i^ (laf-e nur zədən) - işıqlı olmasıyla qürrələnməq

J

(Y A ^^)jji ‘-*V aij <_l21 fjjji

jjəj

jjÜ aS

^jS jjjäl

dPjj^V (lacevərdi) - göy, mavi(sif.)
(Y V ^Y'Y^OäjS ıj^jj Caä.ljjl

ü-uäV (lafidən) - öyünmək

CjäjS ^0JJ^İ

jyj jdS

(Y'AH ,Y Y •jdu^jj ,»A jj Aİ JsV Aä (JJjaj

LUu jjjja.'tf (lacevərdibəsat) - göy, asiman
(Y A A J

f )laLÜ JjSjjjS a*J5 jjJ-iJ

JjjUjjjl

CLuaij jJJjj Aİ

Jj

4N (lale) - lalə

iLuu (JJjjäV J?l jij ü^*

(Y ? , Y Yjəjj jläiä. 4JV U jLİaZ aS

Jjj JläJ*. £lı ##jjä ^yja

(lacevərdixəz) - göy xəz

Ji

(Y Y Y 5AYjjjjj jJjjÄjl

cAjo

tş» AjJb

.lijä.

(lalebərg) -laləyarpağı

jj^

(f TA jY'VV)lJajj aW jlJiSjljj j*j (_y-ıj

ı-Sjü jjj jl

jjjj

/_gjLjj

(lacevərdirəz) - göyrəngləyən, matəm paltarı

Jj

u£ij <W (lalerəng) - lalərəngli

hazırlayan
(Y Y Y ,AY)ıjjj

(Y YY , Y Y)<_Cjxjj
j^jj^M q<aU.<aA

Jäjä.

j’j
j$m

ıj&c. jj^ »əljjljə

uÄüj Aİy (jJjl JtcJ jjSL-İ-aj

jj=^İ

(lalezar) -laləzar, güllük

csJj»^ (lacevərdisepehr) - göy səma
( Y A • ,Y Y ) Jİ J AİV JjÄ AİmU JAuijJjXmi

( Y F Y ,YJ jj-oj oLa

ji ə

(jt-aA

j&~>

jlä. i_Sjİ Jjä AiLjJ jLj*JJə jtiau

lP“’>■

dPjji j? j1 J -dV (lalezar bər avərdən) - laləzar yaratmaq

eJV (lazem) - lazım, gərəkli

(? “t

,Y)OujajjA Jj

(far

Ajtä ^yj^Zäjäja.

,y<y)j)j

Aiy jji csj^-j

cs1 J^ ğpj£

jyjLisij^

üjS 4W (lalequn) - lalərəng, qırmızı
jpY

(lağər) - incə, nazik
C Y Y f' 7 Y Y f )Ajäj&jl Ah.uj J^"^ öVi-4

A’İS.jj

Jä 'Pj

jj^

J

jxi jjS

(lalequn şodən) - qızarmaq

(YYS JYJjj^ Aİy jjj>j (JJJİ £j« jl Xj

jjä. ^LjJjJ-Loi jä

jİuİäj

dti (laf) - qürrələnmə, özünüöymə, tərif
ÜPj

(laf zədən) -qürrələnmək, özünü öymək, dəmvurmaq

( y a ? f r)<y$jisäij ‘jjjj

j

jjij

jjji

44 (ləb) - dodaq
( Y V J • jji j^ji Aj*j

jIjjä ujIJl

jj

ji jljijljj u-ı jjfc əlj jl <—4

<j-M (lebas) - paltar, geyim

Jj? sjI (ləb-e bərğ) - şimşək

(f

J J^ uS' <-K*?

/)»l£-~<-'i jjş. JjJ sJ L?'

jjh a^jj l j ^iş. ı_J (ləb-e cam-ra buse dadən) - badə içmək

l j ^L?. ı_J ^jIj a^jj ^^5

(fö 1 5ddA)lj ^IjVj ^jjjS cJ

jüÄil jSLi uJjl (əz-ləb şəkkər əngixtən) - güldürmək
jüXjl <_J j*jl jj'J jS^İ

(’Tf ?d'T)(jü;>j ^oJjJjä j

Çfä •

jiLıj ^la. jIj a*jjj

)jIj

U& aJjji <_Jjjj Jj »jJS

() .X 5Y?r)uÜ£Cx^js.»Jj£jU j*J

jjj£ jj!S jüc1 j lSU. <-ıL (be-ləb xak-ra ənbəralud kərdən) - yeri

(Y,<1Y ?Yf)jj£ jjjiljj öj^äj lj ji*j

j jS j jli jjİc I j <_SU. ı_J>

j (ze-ləb be-quş rəsidən-e mouc-e qouhər) -

ağızdan inci dalğası kimi qiymətli sözlərin eşidilməsi
(V Y d ,Y)jjj5J j* --- £ j*

J öJj*jj

j'j

j*- ü1 >

Oxaj jiajx ı—Jjj jS 0 jj** jl-**

jlJj cäJ?-*?

(jSuli 4J (ləb xamoş kərdən) - ağzını yummaq, danışmamaq.

jioljä lj jl$Jü.jjä

j£-»

eAjiä. Jl

jij u_ılj (ze-ləb bənd beqoşadən) - ağzını açmaq, danışmaq

( Y d H > ö • )jjj Jİj&u jxjjİ*. <—li jjjjjj
jU

j^S

1! Ji.,.j» G j<

jij Almi

(ləh(ə)d) - qəbir, sinədaşı

(f dY" , Y f J-Sls. l'i.jA jl&jj£jj <ju aaJ

ı_ÜU jj Xİ a£ jAİ ı~» *A (Jjuj

(ləhze) - ləhzə, an
“I^Jjj jljü. aS Jjj* AİäaJ ji aS

(be-yek ləhze) - bir anda
(İYİ , 1 A) Jjü.1 Jjjj JşjS j I j jj*j

J'~i4tj j jj jlc j* AjäaJ ı-5-Jj

(ləhif) -çul, araqçın

(1Y J “İYəjjj Jjj Jj Jİ jjjj J*ijJ

( V * Y • T^(-"ıA-^ı

jjj Çjjjjj oj$Lsl jj

I

ll^0 CİLa^djj

Jİaaİjä cAjj.jj 0 jü j£j

(Y -d J =IY)jIj* Jjjş-jl^j j*ijl£j

jbl JJj jlljj j jjl-^

CıijijJ Ujk>l J jj»j i^jSdja-

(ləxti) - bir müddət
(İY V. f )O~uj£ (jüil ojb

fla. jijj

S5J (lərze) -lərzə, titrəyiş

(1 r j r Y)ç-1 jä. jjş> ac- ji* jjjji «jj

(lobad) -boyunduruq

CjjJ j j£-İJjl L$j& A**

(ləxti) - bir parça, bir qədər
(i i Y ,Y Y^Cxjjj a*İjj ^Jİj <jjl$jj

susmaq

j

4_jj (ləbbəste daştən) - susmaq, danışmamaq

(Y i , i V)t,7ıä.>» (jlxjl Jji jjjj (jjä—u

(YY1 f , Y • Y)jj j jläjtuha L <£İ J A*A

(Y “i

44«? <-4 (ləbbəste) - susmuş

üıil <üiJ (ləxtləxt) - parça-parça, tikə-tikə

t-*I (ləb) -ağız

jj>

jl jS t-ılbl

jlj£_jji,

(Iəxt) - əmud, toppuz, kürz

M1 (ləb) - kənar, qıraq
• )<"1..1% JÜ,aJ

(Y-. A , Y )jjJJjiu <u

(A?

öpmək, təzim etmək

(TV 1

jjjS <_J u (ləbaləb kərdən) - ağzınadək doldurmaq, doldurmaq

(Y • 5<5)jIj -CLxäI aJLu

aJ

cjjji u-ü <_Jjj (bər- ləb kəf avərde) - ağzı köpüklənmiş, hirsli

<_>_A?

(ləbaləb) - dolu

jijij

jjl$j ı_J(bər-ləb nəhadən) - içmək

^Jjjxjıä. cAjLıjl j£ (jalJ

(Y 1 ? J £)<_5jj'j Jij Jj Ijj Ij Jj aS

^LaJ jJ Ac jL> cojjl jJ*j

jj (lərz) -»jjl (lərze) sözünün qısa forması, titrəyiş

j-b? Jj V? (balərz budən) - titrəmək, lərzəyə gəlmək
(> Y Y ^^Ajj jjl
(jaIjs (jjja. j

jLİJjJİjS

(V Y V , I A . )j^ijS^İl jljİj£-İ1 (jA j

camna lərzə düşmək, lərzəyə gəlmək

yjj

jjA °j£ JjJİjl^? »aU£

jJIjjl (lərzandən) - titrətmək, tərpətmək

(A AY J Y Y)jj-j aJjIj ti Ij-JİJjS-

Jj-U lSjIj

(ze-şərm lərzidən) - xəcalətdən titrəmək, xəcalət

çəkmək

(I A Y , Y

Jjj£_oJ jliljl^j ji^jl

oU CıZX jt- aL- ja—i jIaj

(AY A ö)j*şj ^,-ı-J ^ajl ja »'ıjjS^l^-il Jİ jjj j) jtg-a.
j-LLijlxü (ləşgərşenas) - hərbi işi bilən, ordutanıyan

jüj^aİI

üAijjl (lərzidən) - qorxmaq

(YT • ;Y Yd)Ajj aJjjjIi J—*İA

jjmioxİ j

#JiJJJ 4-Aü ji ^^4

ja(ləşgər

j-jI^jjj AjİjSLİİ

jajjljajLjJ

aa- ajLjj jS-ÜJ

Ij jjAjti Cua.lj j$j

jxjjj jljjJJ

Aİjija

Ajl j JjjJI »lYJ**1

jajJS j^-Ü

ls"'**' j

<_5j^-J j*jiJ'J^?

(ləşgər kəşidən) - qoşun çıxarmaq

J-a-İA . ~V.j j^a

(be-ləşgərkəşi həmdastan gəştən) -

jjj _w>

( A Y A ? Y Y yjtüjİA—A

j^j—Ij

(YYY J AV)jLiSjSUiIj Au jJc. l^jjJ

JLujI j ‘~t-

jj^bııAj

j'JJjj Aİ-jjjj CXİjA

(5Y ,)ÖY)^ JjI_^j Jtij4j£jJj
Jj-1 J

jü.L-j^JJ (ləşgər saxtən) - qoşun hazırlamaq
(A Y Y ,YY)L#jäİj j- jjuı jlj£ jjSaxi

jj^Aj&Jİ j*j

<Sj^-il (ləşgərgəh) - orduqah

(ləşgər randən) - qoşun yeritmək

(Y A “i ,Y

j»jjA

J A Y)^j

(ləşgərqoşay) - qoşun xilas edən, pəhlivan

JİjI jl jj jSUJ flS-jj-J

(ləşgər dər avərdən) - qoşun çıxarmaq

( Y A ,Y rv^jjjjj- ji jA Aji jA (jjl jä.

AjjJuİA jl »*> jwdljS

müharibəyə əl atmaq

jljS

jMji jjj^jl (ləşgər bər arastən) - qoşun hazırlamaq
(A11 J A d)jluıl ji.

>j(l I jllfl

(ləşgərkəşi) - müharibə

jsj£

avərdən) - qoşun çıxarmaq

(A Y Y ,VY)j-jİA^J <jaj j-jİA$£j

l>aİSj5^J

(A

£I)(jjIjA j_yj Jjj ÜIa aS AjIü

(jjLuijSLÜ jVLm* ı'iuüİAj

(ləşgərkəş) - sərkərdə, qoşun başçısı

(TYV j • ^)_1İ1JİİA jl

j^-1 (ləşgər) - qoşun, ordu

jajI jj^il

YJJ cf’j'j^l '-‘Jİ’ j^jaJ

(AA ,V . )jJ jä A-i <_,£-)j j) u«»jjjA AS

(Y £ Y ?Yd)^jujj jUiül (»İAjljJ JjjİJ

(A •

(J1 j'j^l (ləşgərara-ye rum) -rum sərkərdəsi , İskəndər

(A Y n r Y)^j ^^aJja. Jjü CXJjljj

^i- Ij Jj-J

f>jj jUaSb t> JJ-jjA J^j

a£

jj jjj jij^JjjA Cixjiijl ja.

jSJijLil (ləşgərşekən) -qoşun məğlub edən, igid, pəhlivan

(ATY J A Y)?jj AjjjLUjA AJaİjşu
jjJ

a2Sj&

»lLj^ (ləşgərpənah) - qoşundayağı

JaJjJ (lərzidən) - titrəmək

jjjjjl

jjjs jl j (J

jijCJü (ləşgərara) - qoşunyaradan, qoşunhazırlayan

Ailjjjjl (lərz bər əndam-e(kəsi və çizi) fetadən)-

ÇY) V ,Y A )Jjl (»1 ajI jj ajtis Ij Jj-j

I J- »Um,

(A Y* Y J . Y )(_>JILİ jUüjAj

Jjj Jj- jijA JJ“^“ Jj 1-äL^xa

(ləşgərgəh arastən) - orduqah yaratmaq

(Y • Y J

jjAj^J OAUİS

jj^il (ləşgəri) - nizami, hərbi, hərbiçi
(A I ,V1 )jjKI ı_Sjjj j- Aiixi »jjÄj

‘-ÄW (lotf) - lütf, mərhəmət

j j5Lİİ J J$*i jLj-a- A-Ä

(r 5<t)jJs (5^1 j

jUj*»

J'

(ləfc) -ayaq
('PÖA ?Y

Ulaj (lotf) - gözəl, zərif, zövqlü

(dd

jj jij <„~~ tyd Jİ <*İ fJ“j

aj)jaIa

IajJ »Jj£ jtijxJ u? J?

ajS

jLj jUjjj

(»111 (leqam dadən(be-cai) -(bir yerə ) yollanmaq

(Y”Y f , Y f )(4İ1 ^Aİji Jlə üd"1jJ*j j

J*i (lə’l) - ləl
jAJ <-W jl

(Y Y Y ,VY)jJ aJjS Ujlkiä j <*j^

^MjjAj JİAjAj^tS cW jl

ja

atmaq, döyüşə əl atmaq
(Y ‘r V ? Y “Y A)(»tll JJİJ <-li> lSJ“ AfİJ *-?•

uÄÄı CPj£ ja jj J*J J

aaJ^

ja

AS <JAİja

■äH (ləgəd) - təpik, ayaq

J*1 (lə’l) - mey
(Y Y? ,Y)ğ-lj^ AjjjSjj jl JjAjäj

<jjl (_£jxJu jjtu

0 V , Y f V)J*] »AjS Jjaj j'jjIa Jj^-?

Jd j>j

(1Y1 5AY")AjS JjIjAİjjS CjjAjljJja.

Yj.Jü^aİİj^aSjx, jjj
j£ä1

aji a£ <^1*1 ujUjİj

ajjİAİUuj

AiS

ı_gJİJ AjIajS C1x.A j^yjj

(ləngər) -ləngər
jlJ jaİUjjs (foru mandən- e ləngər) - ləngərin batması,

ləngərvurma
(Y • A ,Y’V)jjaj j&öL j£-J ə^L* jji

Jji

^'..S aZ aL

(ləngərgəh) - ləngər yeri

J*1 (lə’l) - ləl kimi qırmızı
(YVf /fYJJüoLİ^ jl AijjJüijA

ojS J?- ö'j^ »J^ jl cr^’P (»>?•

t&l (ləng) - çolaq

4jsUj Jxi (ləj-e nasofte) - bakirə cöz, deyilməmiş şeir, qəzəl
(m 5frf)A><äJj JJjJtji/^

(fYY ,Y ?r)#jL» Aaİ (Jle-jjS AaİjA

Jxj aVjj JIaUaIj

J’J (lə’l) - cöz, hikmətli ifadə
(Y'Y Vy&Ä«»j\i. Ja l> aj£ t> JjLa

(f y r ,r Y^jji jjaJS jtlji oajjİjj
jljll (ləgzan) -Ləqzan, dağ adı

J«J (lə’l kərdən) - lələ çevirmək
a>

JÜSjS I j »1 j a£Jj <—>ja-J

4jjS jl! (ləgədkube) - zərbə

Ij oAjİIa J*J Jİ (jSLj üj

J*1 (lə'l kərdən) - qızartmaq

(yfya ?rrr))j

(Y Y f J d)Ajjijj Ij a_ijj tjljjjjj

£İJ ütauj <S (_j*l »AİjjjS

J*I (lə’l-e palude) - süzülmüş ləl, təmiz şərab

(Y Y ‘r X )l j oajli

^L»j Aİ I ja jl jjl jla

jjij flll -Xax jj« (su-ye cəng leqam dadən) - müharibəyə can

^JjJ1 ?*

^jtS Jxl (Iə'I-e kanı) - inədən ləli, təmiz və saf ləl

jajS

r^^J>

(leqam) - cilov

Oj*J (lo’bət) -gözəl

jajS

ji-a u-SL jlS JjJ u&İajJİA

■lül (ləfz) - dil

(f'ff }f?d)öiU JiÄjJj»aJ Oj*J jş.

oajİL

JS Jjaj (jij)jj

(t Y , Y Y A)Aii-jSj^. (^Ijäİİjjj

J ?l Ail V-İİJ j' jAjji ıs*

j

lXjj <_jaaİ

Cusd (lo’bət) - gəlincik

(YÖY

AJixİAİ^l

AaäI (ləfçe) - sümüksüz xaş

UW (lotf) - incəlik, zəriflik

(YM

^tilj ı ıla iııi (_j1ajmj

(TYT.

JS>JjU j'

(YAA

jja-u

Jxl Ajjjjjl JJ (^2l£ jt.

(P A , ‘r V)jjlj (jiu j-jjjL Ij (jjj

AjU (jäjji

jCiL lj

<_£aj

(Y VY ’TY Y yjj sJjS soJj£ a4

(louh) - kitab
(X i

JpJ Ojj& 8əj' A^i

4^

j’

(V

ysis. £jljş sail J fda Jijbj

u£Il ö^iiL

ssajS jl_oA

nS

j** c‘^

jüjıäja əja j>j

lA4 (likən) - amma, lakin

(louh-e xak) - yer üzü

-SbL

ji <jJ jja

A4 (leyk) - cA^ (likən) bağlayıcısımn qısa forması, amma

(YT ?TV)jUuıSjMi !□ ı—Sbl
Cji (louh) - səth

AÜj

‘Alijj*' ü^'ə öoLh lsO"

(leyli və məcnun) - Leyli və Məcnun əsəri
ĞPj üjA^

j (louh-e teflan-e xak) - bitgilərin üzü

j

5^> (dər-e eşğ-e leyli və məcnun zədən) -

Leyli və Məcnun eşqinin qapısını döymək, Leyli və Məcnun

ı_£lütj aüS (j jş->

(ff r /)AiicAik j-J

üjAaj

əsərini yazmaq
(lurgənd) - şorsu
ıjliuAJ t> ı_$ jj

aişuj

(louzine) - badamlı halva
(Y f Y ; Y d )j£-“'

sa»İ

İ-SLüj

Ji (_gl jlaj 'A4a s<jjj_jlJ

(lolo) - inci
(Y

, Y Y )4/-Ajjj'jjjJjJ

Jjj1 (ləvid) - iri qazan
(t f 5Y ä ^)Jşau<

»aiÄM

AJkIş j^-Sə (J A 1 ‘ibX?

süjj

üj?

^İä. jjS

Auji (ləvişe) - yüyən
(ji&äi ı_xi (SİSj aJsşj! (ləvişe be-kam-e şəb əfkəndən) - gecənin

ağzına yüyən vurmaq
(AV ^V^l&j IJ <_ui aiSjl jj AjİjjI

jii ja jijtäjl jj

8 J4“

M1 (ləhv) -oyun, əyləncə
(Y )

‘r

\ Y) jL c^a jjä I jb

jlij _j$Lp _p csJjj

üJA^l (ləhv kərdən) - əylənmək
(Y Y ) ,1 Y)jlj* cjijäüoj jj

ü'jA" b

jAu*jJ (lisidən) - yalamaq
(Y^ ,V)(jİ!ji.(jLLO^J j^Aj-Jİİ

Ä4 (lif) - lif, tel
A <-A4 (lif-e xəz) - xəz lif

cfA

(?r / *

j

<>ic. >

fəj jjjjj ojjji j-* Ailjj

fja. Ajlajjä jjl La l5Lojjj

(f dA ,FÖ)fji jJA juJ jl Omjj (J-Aİ jS

f (mim) - Fars əlifbasının iyirmi səkkizinci hərfi

(ma) - biz (İskəndərin özü və dövləti)
(FFA ,AY)oJ jlj jjAji p»Jja Uj

? (əm) -1 ş. təkin xəbər şəkilçisi
(I

?b

)^Jjäj jLoÄ ^jLuİjA jLoA

jjj» Aj <j jljmjA jS jj

L- (ma) - biz( İranın kəyan nəsli)
(I AV j VY)jxaj La pA>ıäj jl jjljjjj

? (əm) -1 ş. təkin nisbət şəkilçisi
Ky.'^äUü (—uİ tjjjj

(F

A)jjl

jjj' İJ l SI j İA jjAjA A£

(F Fd ,V

Cjjjj jjj. j) (j'b'S jljjjA J£J

jl^j? Ij> (ma bəndeqan) - biz bəndeqan (biz çinlilər)

hj*^-j^_ı -yi lAj, jf*j

jx

j£ çjj jl ^j jİAjjj Jjj. jj

ta (ma) -biz (çinlilər)

^xtlj jjmJİAAİ-jjSj

j» (əm) -I ş. təkdə yiyəlik halı bildirən bitişik əvəzlik
(ö

aJ ajljl jjjJJJJ IjilgJk

(FA • , F A)jj-xLa ^Yh jlXljj taj

jjjjj jS A_İ i_jSja VxS

i» (əm) -I ş. təkdə yönlük halı bildirən bitişik əvəzlik
(FF *F(İ^AjjJ jjAjS-ljjl

j jlS-Jjj

^JjJ OmA jl ^AJjl ^^Sjj j?^

fit* (matəm) - yas

jj-yjj lajjji

f* (əm) -1 ş. təkdə təsirlik halı bildirən bitişik əvəzlik
( ? , * ^)j JJ1^ Qä> ?jl-Ajj l£a

qurmaq, tərkidünyalığı qəbul etmək

jJj9 S^Jjjj f**>■ J?

"jjS lAjjji ^J Lajj a£

(Y 1 Y

? (əm) (X

jj (bər matəm-e arezuha geristən) - arzularına yas

ClmjS Auaj^ jjjJ jljla AjjS jl aS

(həm) in qısa forması, da, də
‘r • j ÖV^CimJj Jjl » AimjJ jl J jjS

ji^ (L5U jl (əz-matəm şostən) - yasdan çıxarmaq

OmA BjJmijJ jl $ II ■ a 1 jxijl jx.

(Y I F ? Y Y^"imij

cujj ^jLaj İj

j^ A.miiı jLxj

e (om) - sıra saylan əmələ gətirən şəkilçi
(I &

sJjjj <_SJa ı<iig ı

alJ jtlİA jjS jJjl

jij^ta (madiyan) - madyan

ı'iı«ı A-U

('VI ,F Y) Ajjjj

İJ jUaL» ^a

<» (mə) -j- (mən) şəxs əvəzliyinin qısa forması
(Y AT /’Qgtu £ ja. ji jl JİJ lj» jİÄc.

jJta (madər) - ana

jUjj eAu jjj'

(F F ,Y I^AjjSjx jjj. OmSjljj jaLaj

JjjAJA Ajx <.~'uüXjl j jJ*j cy^j

U (ma) - biz
(F , 1

j; ^Ijx jui cıaa-x La j

osjj çlj coAjjİ jjtaj (ze-madər avərde-ye tac-o-təxt) - anadan tac

dimi jj ^yjLi^İj jt$j> IjİAj.

və taxt gətirmiş, anadan şah doğulmuş

jj j* U (ma hər do) - bizim hər ikimizin
(1 Vf j I ')Ls^jj ÜJŞ-

jtSjjj

j^jSj^jljJ 'j

(I FI j V^cääjj £-U> c»jjjl jjLajS Aj

t»j

jjl j

U (ma) - biz (Nizami özünü nəzərdə tutur)

jaIa j

(ze-madər zadən) - anadan olmaq, anadan doğulmaq

(VVY /M)Jji jaUj jSjSAjja
(Fö<Ä j I )jLİS ajLjj IjjJjx. tjjJ

t'ı^ı jjjj3 jlıjl^-x jl jjj jj

a£

jLİSjj jluj jlSjj jj jüj

-ət-4-i L>jJ jj jj—■1 jIa jşjjjİjaLa

(madəravərd) - anadangəlmə

Ij>> (dər-e ma) - bizim qapımız (Nizaminin qapısı)

(Föö

(FAA j • Y)Cj—>aj ajIaİ ^»jlgj> I jji a£

‘JjjrnJ Lj AjJ jJ ji—J jA A£

>-• (ma) - biz (ruslar)

AİJajA ^^mS (Jjjj La jj

»Jt- (made) -dişi

Ajjl jJLa j jA CjLäx A—

(Y* Y f p Y )Cjäb Ujxj JbUİ jLilU.
ojU

esjÄİ (ahu-ye made) - ana ahu, dişi ahu

( Y d . , Y f XA>* • ı^j

CuSla (-Jİ5J jjJLa Ajo^JIS

j^Jb> (maleşgər) - döyəcləyən

J?

Jala Jj, plL» A Ag ilS

(Y* Y T p Y )oslj tuljxj Qxijtxui j$. nili a.i

jxi »jU (madeşir) - anaşir, dişişir

(maleşgəri) - tumarlama, sığal

( Y ? ? ? Y Y ‘f yjj 4jLo çAjjS Jjj pvxx aS

jJJ

AS JjLu (jj Jj

p.? ,ri)jj£-iU jjS^al&İ

P* (mar) - ilan

J

<_J j*İ jLjjt^ AXh

(malek) - cəhənnəmin gözətşisi
Jjlj öjl£al j Ij a£

(T Y p •

"iw) b^a3^> L?,y

_h -A,x‘

J-* (mar) - ilan (rus ordusundakı vəhşi döyüşçü
jLa çoj^ajJ jLajJ Aj

pT?

(fff pV.)AjiUjj£ JİJU3jj<_5X>J

Ajälj pijjj ji.j

jij ®jJL. (malideran) - hamarayaqlı

JjJ jt^ Jİ A£ jjmix JÜLa <.ı,r-

p-Y? ppjljgjLjjjjJjjjSJj^
j£jaJ-*

(marpeykər) -ilanbədən
p .. prt^uäüı jLjjj jj

Jjj

<P*> j5^ P* P

ü<£ PPP (marxui kərdən) - ilanxislətli olmaq, sancmaq,

zəhərləmək
iAf>

<P> e

(Y Y ,Y • pjl jx j£jJ A-jjjjl jj xlxj

(f) J r)ji jj ^İW Jujj <_SjS x^ a£

jljjjjL.j ^jAÜ^ A1J>

(masure) -qamış-tütək
^jSj ö-İaä^i 0^*

kjxjjj J JİJ JjA tojjxjLa

jä.

gP^

pjLaj Ij Jil I

(YT p A)jçjjj Xjjj jluJlj jlı jl$a.

( Y . ? _ ? ) JjC- AxiS

(maleş) - zərbə

j

ail. JixujxPjxp

jjbü

‘J&J »jjLa AxİJ (_J^J

jjjju Ij Xj <_£İjjS (Jxj (j'J-1

jxL> (mandən) - gözləmək

jjiə jiiu (maleş dadən) - zərbə vurmaq

(f ? Y p? • )J J J> Jjl »Jj4 j' (jji-J XJ—j

ji1

(jiiLa pJ xxljÄ

jjjU (mandən) - qoymaq
jäL Jjj jüU (maleş-o- tab yaftən) - təngə gəlmək, yorulmaq,

əzab çəkmək

jx.

jxU as22 (təşne mandən) - susuz qalmaq

(? a , y r^jı^^x (jjJLa xj jjj jjs

pa? s Y *pjjj£ Lj j^J cs^ljA.

CjlülS Xx J jjjj jljLı

jxL> Ij ^j (be-konc va mandən) - bir küncdə mat qalmaq

(Y .r pvr^ij

s

p4U (maleş) - ədavət, kin

cjİIİ-a

j'y^-ı jjjı (»jaIjx (»jjijS

jxU j£-vxjj (bicəng mandən) -döyüşsüz qalmaq

(mal) - mal, mal-dövlət
(W

ö1-* (e man) -1 ş. cəmdə təsirlik halda işlənən bitişik əvəzlik

<jx!L. (mandən) - qalmaq

jljjjjU (mazəndəran) - Mazandaran

yjs

I j Jjj jLX»La <—jI

(A't pA^jjiSLi j^lslc. jU jjjljxj

pa? pv^^j^UjJlbAİ

(f r •

(mameşanrud) - çay adıdır

(Y Y • A • )xjS

yjjijU (marxui) - ilanxislətlilik

sjjmU

jUmU

(a 1 ? p ?v'^Aja ^jjijj

ji jji osj jx

Ax

jjxlü

®ajL« jl jj

(mandən) - sağ qalmaq

(WV 5?^)(jjjjc. j$jj »L« ji Jjjjjj

(ffy tjjjj

jUjfc j jl JUJ Jl JjLa jSI

jjjj'jj öw (<^)obl (mah-e(kəsi) be-miğ dər avərdən) - pişiyini

ö*"1-* (manestən) - oxşamaq
(V Y •

ağaca çıxartmaq, birinin dərsini vermək, birinə yerini göstərmək

A)Clä.j Jjj jjjA ^gjjJiA jl a£

Cı<jj ^15 jjl -lil* jlxJa jIaj

(r 11 ,r A)(jjjj jjsjS jaIj^ ‘-•‘'A-j

■tüt* (manənd-e... ) -... kimi
0 V Y ?V f

jj

jüLa jJial (jj

O*\->.ıi ö13Ljjjİ3 Jİ j^

(TV J 5}jaj ("jjIäJ jİİLaS j^ıiij

oaüI*

Çff A ,^Y • ).VAai<j ^aI*j j^aI— jljljj

(manənde) - oxşayan
(ö “İ ,Af ))Cl*aİAş.

»1- (mah) - ay (Çin xaqanının İskəndərə bağışladığı kəniz)

jjj£ j^jılj jl Aj

(V “t • j Y Y y_j^lS (jjSjjj J^ jj ı"ıAjj jjä

(mani) - qədim nəqqaşın adı

jjJU

(Y AYJ^I jä. Lgjj ol* Jjj laji ■ . »■?■

(manidən) - sağ qoymaq
(Y'Y'Y' ^Ay^jSüjjS j»_jj jijJ

(j-^l jüjjj jtüajJj^j

yL«j

(Y l Y- J . I )oUj eflAjjl Jjj al* jji a£
jj

ü*> Jj (*L>

s-yjj öa^

Gj’ j?

j4-ü!jj

,^)j’ cjl^JJ jJ'*)l A Aji^IW

Jİ j^ljLc Jjj jj* j jljjjj

t* (mavər-on-nəhr) - Türkistan, Mavəronnəhr
(VH) , 1

V V^jjjj^j ı_£j aS (»Jj^j

Jjjjgjll jjl— jjjİS 4-“<

»t* (mahru) - ayüzlü
(Y V • , Y 1 V)j) < -1

U u_&jjJ J**a JjAIj ja,

oIS-İujJj£j jj (JİJİ >

AiaS jA2u> »1» (mah-e meşginkəmənd) - mişkinhörüklü ay

(f?V ,?V)jj£ oLİ jjjcsALoSfAİj*

jjS aL*

Jjj ^Jjj-aS ' jj’J^

JIujj ol* (mah-o-sal) - həmişə, daim
(l Y ‘r

\X •)(Jlij £ jä Jls Jjj £jj AS

JLuj »L« jj Jlj ^.SjjS.jij

(Y Al ?AV^jjjj ^aljlı CjzlLj jlAJj

ji cjmuaL* jj£ cLujjj *,'7**-

(A*ı

j <_5Ja. jl jJjjjjl

j

JjxS jj£..1* öLft jl A—* j$aj

j^l

ı_jUäi jjäj jjjj y^y^ lsj—jİj ola.jl jjäj£ ^jaLaj (be-mahi gereftən əzçah-e dəlv su-ye houz borun rəftən-e aftab) - Günəşin Dolça

(Rövşənək)

bürçündən çıxıb bahq bürcünə daxil olması
(Y VF j ) )ı_ji (jjaja. (JJ— jjäjS (jAtu

Pəridoxt)

Jİ Cjjj (JUJ jtjjAto jljj

(jAt* (mahi) - balıq

ol* (mah) - ay

u*jj°

oLİ <_5oJjj Jjj I j (Jjj (JJJ

j& »t* (mahgir) - aytutan

ijt. (mava) - məskən, yaşadığı yer
(f

^lij 1-XjxJj JjİJ Ajlk jSj

ot* (mah) - gözəl

4^ cA* (manifərib) - Manini aldadan

(W1 ,ddy_ujj yJU

L_jljji jja. al* ji t"'Ajjäljj

»t* (mah) - ay (Nüşabə)

JJäİJJJ jj jJa. <Jj— <_SJj

(Y*VA

-14 J cr*1 JA ' J > »t* J^J

»t* (mah) - ay (İskəndər)

J—i jjjL* aS

• )l j JİJİjj

£-LaJ JjLlİjJ jl öLj jl

y ol* (mah-e nou) - yeni ay, hilal

jxi jüLo (manənd şodən) - oxşamaq

(i ) ZJ

(jjjiLa jjj^>l jjxji. jl^ş,

c_ıljji jJj ala. jl Ajjj jjJJ

°'-a (mahpeykərərus) - ayüzlü gəlin (hind şahzadəsi
uj>

(Nüşabə)

(mahi-ye çun nəhəng) - nəhənggüclü balıq

(Yf T ^Y YfyXjjJ jAiac^Jj J) AjljJ ja.

ji

jja.

Jl

(YA ?4Y)Jİa SjJJJU tj-LftJ^l

y*i-« (mahi) - yerin üstündə dayandığı balıq
(Y f V ?Y YY^öJjja ^aLöj jLS jAAjjJ axi
öLaj

öjSja. ^aIaj j)£ ©aaj£ jjajJ

ö)»Iaj j4jj

aS

Jkl (jb Jajij IJ Auİ a£ IjLa

JJ" (mobarez) -döyüşçü
JjaJ jVjaj JjS (_jDa -İİjIja

(T ı d } y 1)Jjjjuı 1 j jüjjä i*$jj\ ^tij

^Iaj (ze-mahi be-mah) - yerdən göyə

(i • •

IjLja (məbada) - allah eləməsin, olmasın, məbada

£A> <jj (.jAİaJ

(mobarək) - mübarək, xeyirli, uğurlu

»a1L> (maede) - süfrə

jj? AjW* (mobarək budən) - xoş olmaq, uğurlu olmaq

(Y FV /d?) jL jUiL »Ij jjjS.jLaj

(Y f • ,1")jij

(Ad

(f« Y f YəjiljLo <_jjj j^J j^jkaj

jj? JjLa (mayel budən) - meyl etmək, istəmək

jliija.

jjj£ AjuLS

u&Jb

(jAij JJ JJja <-SjLja ıj-4jj

(rr£ ,YV)(JjjA Jj Jl jjUjj Jjj jjj

<-Sjl^» (mobarək) - xoşaurali, nurlu

(V ?Y f )jÜjAİ c5j> jt£ jjj^

jiäji' AjLajJj jl gj ja

<*’-» (maye) - xərac, bac
AjLa (3*3

j-'tıA^ ti I j»

»i£-Aj jJ-J

v ? Y^ıiiu; jj jj&j uSjtiA jipj
^äja (mobtəla) - yoluxma, tutulma, düçar olma
(ı r ı

jjjS üjaa <jj5U

jj

(dər bəlai mobtəla kərdən) - bir bəlaya mübtəla

etmək, bir müsibətə düçar etmək

M-» (maye) -maya, əsas, məğz

( ^ ,A F)5U A&ji öj jJJJaA>

(1 ? • 5 *) )<*u,ujj (j Jıa. jLuujJ U a£

>İJAA jS (jj^-J jj (»J^

(məta*) - mal, əmtəə

(maye) - varlıq

(Y Y 5 ,Y *)jjj jüSjj Cj4j (_^j LjJ

(‘i ,^)'j <_&j

t-jUa. (>İJ

jj

'j jyj^

jjj 2Şİ-» jljS

ji ®t>l ja.

j-1
£İj* (məta*) - söz, şeir

M-* (maye) - mal

(j-ü fJİJ AjIaİİj£

(r' ,' r)u^ JAİjü U jjjj fjj

(Y£Y ,Y Y^ejjj (jjijLoäüJl jja>^n Jji aS

gjSjtjmi Jjj Ia AjIa jjl Ja
(məta*) - peyğam (çövqan, top və küncüd)

jb AjL* (mayedari) - firavan həyat tərzu

CPu5 j'-1

Jlİ Jjj u£jUa

<-Vy* (mobarək) - şəfaveriçi, xeyirxah

<ji-» (maye) - bilik, elm

() VT* jr *

jJj £ jä

jii u£jLa (mobarək şodən) - uğurlu olmaq

J4-» (mayel) - meyl edən

(YY'd ,YT>b ja)jäü

JjAİ A&L jJj £ jjj Aj

(Y Td ,A ? )ıZj2ilj (jJjjljj <_&j jbj JjjIjj

Cj4Ij jijji. aCjjjJ aS ^^Lja

(mayedari kərdən) - firavan həyat sürmək, firavan

(məta*) - keyfiyyət, cəhət, xüsusiyyət
yaşamaq

() f 1 jSY^jjS
jU»

JİjAİ jjS CLuajSüI ja

Jji jJİJ AjL»j& <Ia>aJ ("fJJ

jl

jjjs

j^^ijis i'imijc-Ija jS-ü aj>.

Jİjj* (mesal) - bəmamə

(məbad) - yox olsun

(1 Aö 5Y f A)jljtäjl xib (_sS,j1.ıä JjJj

(> rv Z)^ 1 jUa (Jtc.

jl jVt*A aS jt>»,.ıi^ ji jVia

(YT Y , Y)CjJjj*Ajjjcj jjsI&j JIja

Jj-» (məsəl) - misal, məsəl

04ji ı'ıijjj jjl <j*>jj A-»ljj^

( Y Y"

A)jlÇVnja. JülS jjjU 45

jlSjjjjS »L£ Jl« jj jj*7

(YfT ,Y)Jjj (jiä ^jj Jj£—I jjs. a£

ĞPj Ji» (məsəl zədən) - misal çəkmək, düşünmək
(' Y'd

əj Jj—

(mocrem) - günahkar
(i •

V> )sli£ jJjS yc.

<_$jjJİ qAxaj

j*?* (məcmər) - manqal

cAyJ Jju-* ji j j*

Y)(jiü_yä. (jijj jijj (ji .\uııS

Jjj jİjS.

(Y’VY' 5 Y VA)j« JjC. jl J—■>* ^jjS jjjijä.

Ja Jj.nİa Jjj ji (jajjşk jjj)

o-j?-4 (məcus) - muğ, atəşpərəst
pj£ ıjjjj

(Y • “t ?Y i )^tjS JjSUj O*S aJ&jjjlj

Ji« (mesl-e...) -... kimi

g.iui 4 'J7- 'X jjjJ—0 ö'jj^

(mohaba) - hörmət- izzət, abır-həya

(Y"V ?^V)eajjajä OuOjjj (Jl* 4j

<3

Axİ

o-i?-* (məcles) - məclis, şənlik

V•

A^ÄjjuıLk

AlwJjljj qjS

ULs-o

jəjS Ia j Lla^» (mohaba reha kərdən) - hörmət- izzəti kənara

( Y Y d ;' Y • )<-Sjj Jjjl jJ ls"^ j'

J?

J*? j'jİ J?

jjia-aj o—

qoymaq

Ji-1 J jd?-* (məcles arastən) - məclis qurmaq

(Y Y t

(Y S ?Y)^iuıljl (jd>a (JJjAjı jljj

ji4£ ((^S) ıjU—»jl (əz-mohaba-ye (kəsi) qozəştən) - birinə

^Sjj^. (JJj-kjı 4-oA ^a ji jl

(jikjjäi jık* (məcles əfruxtən) - məclis qurmaq
(YY

ol?-> jJ*i ;*jjJ

jjlgj

JxL.ıZn j—l jj

jü.jJJJ JA j jJ (*İİJJ

Aüı.»t jİjj O‘''^a 4jl? J-^

> (məcles nəhadən) - məclis qurmaq

(Y <t y /r)ju£ jj?ij <£

1 >lo-

Ji*j y

ö1Jj^

rövnəqləndirmək
jj

Jj£ jlfr?. L$JJj

A1Jji (Jjjş-o e»J4-Ä. (j-J

qısa forması, ziyafət, şənlik

»Uj -udjji. (»1£j».ijj

,l(mohaseb dər əhkam-e xorşid-o-mah) -

(Ad , Y Y^aLoj Jjjljjä. ^ISl^Ijj ■ <■ .1 a .

alSj al£_uj jj£_uı ^jjj

£&»-» (möhtac) - ehtiyacı olan, möhtac

jj^Jjjj jl jji C—a, j$£

(mohtaci) - ehtiyac
(T,Y Y)jja əj— jIa^ü ^y jj jj aS

jj£ Aojjjjl j^-jJ <j>~^l

(*4‘'tX4 (möhtəşəm) - əzəmətli, mənsəb və sərvət sahibi
jjS jjjäl (julş^a jl—-IS (jj-!

jjjä qJ—> (məclesforuz) - jj>’ o-1?-4 (məclesəfriz) sözünün qısa

forması, məclisbəzəyən
(Y dY ,AY)jjj jjıa. l$Jjj jjjl JjjidS.

(mohaseb) - mühasib

(f) , t A^^jSajRj £İJäa ajij Jjj

jjjäl o-i?-4 (məclesəfruz) -<s jjjä' o-i?-1 (məclesəfruzi) -sözünün

(Y d , 1 )jjS jjj <_5jcJ ^yLijj jl

j* ı^iA^-4 j' lS J"-J J^J

( Y f A , Y • •)Ja jbl (jl> j*?

Günəş və Ay hökmlərini izləyən, astroloq

JUJ (j>lxu> aoj^- (çehre-ye məcles arastən) - məclisi

(YVÖ

jji ^j^xij JjS Ia j Vjta-a

hörmət etməmək, birinə qarşı qəddar olmaq

ji-' j'j? o^?-4 (məcles bər arastən) - məclis qurmaq
(Y S d Y • Y ).Yn>.ıljä-

f V) jjj aLd jcwljjj JjS jijj

(Y 't Y ,Y”Vy j gAijj^j ) j (t-atv-a jLoA

(məhrəm) - məhrəm, yaxın

(W ,YY)jjj aLd ^j^a Jjj <_&aj jgj

JjA »l£jJ

4£j]jAdJI

jjjä o-i?-4 U°^JJ J“J

ı-Si»-‘ (məhək) - məhək daşı
jJjjä o-i?-* (məclesforuzi) - lS jj>' u-iş— (məclesəfruzi) sözünün

qısa forması, ziyafət, şənlik

(Y'Y , Y 1 )JjaJİ (^aA jj u5_Xa jj

\1ajj

j

(Y'YY’ ? Y Y^)ı baj3 jl4jyı

a&j—uj

rur^ı ^Jj? A£ ,aIjA.£

ü

uiili-. (moxalef) - düşmən

jLoA

(F f ) Y ^(jj^ »aj ıjl jj4-a

(möhkəm) - kobud
(VA1! ,1 • t)əjj

JJj?

j* aS

jljjjj

etmək

1 Y Y" ,Af .>IY>u Jjljj ı—iltäajJ A—i AS

jjj Jbalj AS Jjlaj jj ^ylj

jjj

(I Y A , Y Y ^Jla.j (j ələ jjJ jLÜ □<!■*»

j#>>jj Jj? jj?

jj£

äj*-* (məxzən) -xəzinə

(Y Y A ?Y ‘ry^a jL ja.

(jxı%^ aS

' j-

(I V , Y )kT1J-*əl

-uiL-j

A)jljj—ıi a_aä jl (jj£ JjJj? a£

jl jj JA—‘jjj

(1A1 , AV)əjü I jlx» (jaS JjjJ jjS

j oVaSJa

ıjjlj JUj iZ-h-^j (ze- mehnət rehai dadən) - əzabdan azad etmək,

(»Jjjİ

(jji- <JJ“

Jj?j

IJİJ (_W? J^ ><->' i ji ı>“^

Clxxa AS ^yo jl (J3luı Lu
Aİ ^a jl

ı İJJ

cäl>A (mehnətkeşi) - mehnətkeşlik, əzabçəkmə
(f?Y J)cjL,ajJS (,'ıiraaj JİJJ? J4-J jl Ai

Ijl£uil cjlij (jjjjj

^jS

IJİJ- jijjj—1jJj^j

dolanmaq
( Y Y Y j ♦ d^duaLa (JİjI-Xsjj (jlh Ijljja.

jji oia-4 (mehnətxor) - mehnətli, əzablı
duajj

I jİJUjl lj a£ Aj jlia.

JJ(tr-^) <-s' j’J- (modara-ye(kəsi) kərdən) - (biri ilə) nəzakətlə

(mehnətbər) - mehnətaparan, əzabın, çətinliyin əlacı

(jx> Jjau

JjjS

ijlə- (modara kərdən) - güzəştə getmək

(F?) ,1 • I

MJ ^İA J Oia-« j j£ ^şia

(jxı Jjaj

(Ad >rY')jjj£ I jlSJIİjjc- j aJLİj
jjjS

qayğıdan qurtarmaq, çətinlikdən xilas etmək

(mohit) - okean

(Jjl

jəjS I jku (modara kərdən) - xoş davranmaq, yola getmək

^jja-4 (mehnət) - əzab, qayğı, çətinlik

( Y f • _ I )dioıjjä. Cın« AS oJ

£-u-j

ijlJ— (modara) - xoş təəssürat, məhəbbət

Jj-^-- (məhmud) - Şah Məhmud

oJ

u-ujc- J—‘9 A^ (_yjİA jaa. jİJ

(j-öli jjäa jjj

(?Y’ YA)^jajl£ jijə fJjSu (jä— a£

(Yd 5 ,d • )(_s_jjjJı Juj Lyjj (jjjj aS

(YF , Y^^kJ ^jjLbOJX jljijjjb

JjIj

üji- (məxzən) - Məxzən-ol-əsrar (Sirlər xəzinəsi) əsəri nəzərdə tutulur

(məhməlkəş) - yükdaşıyan

(YY

'"'A' jjjjä aU j£-—i i—ältäa

(I 1 ö ^FV^~~ı47ı Aaijj (^yJläjjjjİj

C~baA Aä.jA 2ül lj (JjtS

J-3-4 (mohmel) - yükdaşıyan

(jäs

(Jlaä. (JJjaj <■ sil Axı j?j—

(jSLä cllUa (moxalefşekən) - düşmənə qalibgələn, qalib (İskəndər)

J-^-- (mohəmməd) - son peyğəmbərin adı, Məhəmməd(s.)
(I F * T*^ı"t mJ (jül jl flü (jäuljlu

a (JİJ? Cı-^ıAj ı~~baili%

l_i)j—

(moxalef) - əksinə

JJ_£ f&a-a (möhkəm kərdən) - möhkəmləndirmək, bərkitmək

(fra rrv^iji^jj

(jluuljjj (jiu jij (japjl (JA? ‘ »11A a

JJjj' saü- ‘-iki-j? (bər moxalef şetab avərdən) - düşmənə hücum

Jjj (jSjuajlij <_Sjlj J——1

(möhkəm budən) - möhkəm olmaq, güclü olmaq

Çtf'f ,Y 1 ^)jJ—i oj-a fcAjüS ija |aS_au> AS

£La sJjjlija. j»Jj^ Aa. ^yJaja-a

uSjü JÄJ^ CİWJ ı_£_u

(İt ,1

(möhkəm) - möhkəm, sədaqətli

>"'■ jAjA-lı j JäU ^yJ jl (jl^>

/baLa (Jİ JİJ Aİ (jS jl (Jİjl-la

jäj£ ij'xojə (dər modara gereftən) - əzizləmək
(Y ) V

f1 ^CjäjS. 1^)1

JjİJ- (mədain) - Mədain
(Y1 • A ,V • )(joj jl Jjjj (jjl-i- jl (jaJ?J

Jjj- j' JÜjJ^ Ji=-J ü'-j-J-35

(moddət) - vaxt, müddət

lj-» (məra) - məni (Nizami özünü nəzərdə tutur)

(FVF^ j *)jahj Jji j'gjc-.y dxXa j^-a

jS j£_ı jGjljjj VAı j

(be-kəmmoddət) - az müddətə

oaä

(VVV ?Y F):üü.l.ıjljjj£jjjjjjLiA

.ı'üAljjj jl£ jl Oia

_Jə

Lj

(YA

J-^> (mədəd) - kömək

AjauI jl jlə 1A... jl jl^A.

,a

jljjl Jl j£, *4 »lSt ig ı

? Y ) əjjjt-Jjj. ^Aa JXjt_xS j£aa!j

<Ş-

JJj jA

aLi jj

cP- JJə-0 (modəvvər şodən) - dairəvi şəklə dişmək
4'jC 11 lA

() Y A ,YF^<ikjAİ jjj l_j Ajj CjjUj

jjIa

(J< .* ja,

QİjAXa (mədhuş mandən) - huşunu itirmək, mat qalmaq
(V “f F , I FV^AjLa qajaIS. 4-hll jjÄ. AÄİ-k ji jA

AjLa <_>äjAAa <lla. ji

(mədhun be-zər) - qızıla tutulmuş
JJJ j?14 cM

4^ (məzhəb) - məzhəb, din

■>!>• (morad) - istək, arzu, istənilən

lA-ş.

cSjjJüj

211 JA jqAjJ AjS I g.l Axa jl CjjAjj

əl >“ (morad costən) - murad axtarmaq, istəyini axtarmaq

(F • d ;1 V)jlj-a -iij^ jl£ j jAİ j\&j

aLJ aaäj jI^jj

jjjL2S

arzuya çatma
(I I H , Y Y )J

(jiə! j* Aaİ j Jjauİjj

Jjj jjAjua j)

fjj

®U jjÄ.

jj> cLuuş.1 ja (morace'ət kərdən) - qayıtmaq

(I I Y -(ja)^jjjjj-öa jl J.Iİ^.Jİ jjjS ı.jj.^lja

f>• (morəbbe') - dördkünc, kvadrat

(F ■ ,F)(AaÄA.a jAj i~_1AAa (JaaAS ^xa

(I Y A ? Y Y

(məzhəbi-ra arastən) - bir işə yaramaq, əlindən bir

iş gəlmək

j

jljjjj jLİj (ju 1lua

übj- (mərcan) - mərcan
»əjjji ob>“ (məacan-e pərvərde) - al şərab

aHUj

üäjS (_$jj'ə J&

b* (məra) - mənə (Nizami özünü nəzərdə tutur)
(Vö /)IjaoJ jLİ^U^jjİA jljl

>X jjj5jaSj^j ^jİAj

(morace'ət) - qayıdış

cu*1* (mədhun) - rənglənmiş, cilalanmış

(FFF ,r I A)aİLJjLü İJ ^-iaaa jjl jş.

Ü CÄaaA J^ji^ İJA

(FdF

jl ja jj»i u&äsu (be-çəng amədən-e morad) - murada çatma,

j- (mədhuş) -huşunuitirmiş, mat

(T>ö ,’f)j3jliAjİAjlj jl 4j

OaaÜIjjA jJ ^jaaj Ajä. I ja

>>» (məra) - mənim(Nizami özünü nəzərdə tutur)

(FFA ,YF)JİJ-.

(modəvvər) - dairəvi, yumru

d^1 J U

}ä ))C1mijƏ AjIa 4S JjL

(Fd Y ? F F )(" u.j'iLmuj (jjjat (JLa^Ic-

(mədəd bəxşidən) - kömək etmək

?FF)4İMi)jäj) ^xa"\J J Aa İj

j>

?jjä-

1 j*

ə> ’>• (məra xod) - mənim özümün

jSaai^i. □ ju (mədəd xastən) - kömək istəmək, kömək gözləmək
(Y

C v,Y • r)?>
b* (məra) - mənim

(Fd .(_>a)j^-JjJİ jJ.111 Sjj«aj ?._u »L>a

(V F

&aaj

ü*

b» (məra) - məni( İskəndəri)

C-14 (mədh) - mədh, tərif

jauüj ai.

(F1 ,^)lW lfİ* j<£ ü1**

IjajA jljj^ jl^UU

(Y vr ,FFF)fujjJJ jU öJjjjj jlətjAj

,»JJJj

j J’Aj uA“j

üb>* (mərcan) -mərcan (şadlıq)

jijUuj aj£ » jjjjjj

(be-mərcan ze-piruze gərd beneşandən) -

yası sevinclə əvəz etmək, yasdan çıxarmaq
(n ? J -)Jjj^2 >

»jjj ö1*" Jj* (mərd-e penhanpəjuh) -gizli xəbərçi, gizli agent

jj^XL

(mərhəle) - yer, məntəqə

(YfVJ .Y)<blJj^ojjJjS jjfr

(Y”f f ? 1 ÖT) jb JjS »jS Ajjgj jljj

J>» (mərd) - adam, insan, şəxs

(Y" 1 j ) )JjjA.j 'r3*
(jijj jlJ

jja

(? A

jja

cAuoäjj (jijS I jj

(Y'TA ;T)CLAjjl

(mərd-e asannyuş) - şairliyi asan hesab edən

(f f •

(jl-Mli Jjx

(Yf. 5f)Jh jjjjSjj^jUajj
jJj jj*

^jÄjä jljl

(jjjj jül

jja

1^)

(mərd-e dəlir) - igid, qorxmaz adam (Bolinas)

(mərd-e ruminejad) - İskəndər

j?Jjä

(jab jjjbj£j>J ji-jj^j

oojjS

bj*-

aİwjAİ

(jljjlS 0^

4h •ijj' Jj* (mərd-e izədpənah) - izədpərəst, allahadamı
jjäü

j-sLaJİ

AıIla Aİ*aj (jljj □

J^aii

dLua jja (mərd-e səngazmay) -daş-qaşpərəst, daş-qaş sevən

(Y ‘r A ,Y ?A^Lşj (jÄVa Aaüi j jd ıXb >_S_uu

(mərd-e ahəsterəy) - ehtiyatlı

('f £V *1 ^çLşu

IJİaä

döyüşçü
(FF Y* ^FF^^Lj^jİ

j^ji^SI Jj*

j

CAü -O* (mərd-e zəbanbəste) - lal adam(Rus ordusindakı vəhşi

Jj* (mərd-e eksirgər) - kimyagər

(TT V j ‘Y1 )oli} j jjl Jja Jjj

Oxju QLxA'jj ü^J

(^ F £ * V S )aS .ıSsl uuils (jijl

(t • • 5Y f ü)qjLüİ ^j>uI Jja jljj jb^&j

ls'j aIaaİ jj*

ü -P

(F) V f Y )

(mərd-e əncomşenas) - astronom

(Y VA f . )jj oJjj'jj jAİ

duajjl ^Ijlj JjaI aS ^Iji.

Ij ojjjjx Jja Jj

JiSaj «jU jja (mərd-e çareseqal) -çarəaxtaran

(mərd-e əxtərşenas) - münəccim (Bəlinas)

U ^QjjLxwa ^IJp» JŞ

Q4İÜ (oül

(_£^Jİ.1L1 ‘tx

(mərd-e əxtərşenas) - münəccim

j )(jAja> jjuıi JjS lj JİJ

uAüjSä.1

jlJ oJjjjJ Jja <a JLajSu

oahja. Jja (mərd-e cuyənde) - möhtac, ehtiyac sahibi

(V<1 ,aXÄ5^ <£ j1 Ap j'jj (jLwJİ AS

o-'jJsjü.ı

Jj* (mərd-e puşideraz) - sirgizlədən (Çin xaqanı)

jij

olSj ötSjj jjjj .14 tu

jtsjl ‘~^ä*a Jja «Ajjl jjj jj

j’j^ jiji^ jja (mərd-e şirinqozar) - şirin şərhedən şəxs, Firdovsi

(YY? j .)jl£jİA jl djäXil ^ja. jüa.
ji£

jja

jl j£ jjjjjj Jja j£ <_>ja. jbıA

(mərd-e kari) - iş adamı, iş bilən, sənət-peşə sahibi

(jjjj Jjji Jja (mərd-e izədşenas) - allahadamı, allahtanıyan

(? 1 jjjjj (JjISJjajI jjlS JİS

(<İY VJjjl jjl jjŞ, jiljjS

Jj>jA j£ jja (mərd-e qouhərforuş) - gövhər kimi qiymətli sözlər

jjjj Jjll Jja jİAxjjJJ

J ji' J j° (mərd-e izədpərəst) - izədpərəst, İskəndər
(Y’ I Y ;dr)Cu.ıjJ J jjl Jja jjj ojjaal jA

ç-|...Aı JaI jüjlc- ç4 jj-> X ju.

deyən, gözəl və bəlağətli şeir yazan

( Y Y j Y )jajjäjA jS Jja dJjJ QyA j

jj- jLüj jja (mərd-e bonyadsənc) -işin axırını götür-qoy edən,

‘jabj

nəzərə alan

(Y'd Y*

(??? ’Yf^jS jjjj dlAL-Jj Ajljjj <£

jWi... Mjil Jja ji -jj I-Sjjj Ajk

Jjj jjlaaJ juLuaj jJSU

(J*jA JİjİJAjİ *—ıj£ ^1 > Vji

j^> (mərd-mərdomşenas) - adamtanıyan

)(jjljA Jj Ijj jaSjS JjS ■ jtU

^jAjj ^Jja Jja

jijjA jja (mərd-e meydan) - tay-tuş, bərabər səviyyəli

jij jl-?j

(V*Af ^^Jjjj

jl jJİJja ^ja llı^a

.^jjj

(JIajaİ jl (jjjjSjlj

jJj" t^-’Jj- (mərdanəgi nomudən) - mərdanəlik göstərmək

J*-» cs£jj jjx (mərd-e nikipəsənd) - xeyirxah

tSj\jş

(X AA ,V)ıiL

Jj- <_s' ı^*'jäj* JŞ-

IUu

a£

(f Y V , Y I Yj^ySLil Jja jLjxaj jüjjaİ

Aj)Jj- (mərdane) - mərdanə, mərd, igid

(mərd-e vəhşi) - vəhşi adam( rus ordusundakı vəhşi

döyüşçü)

( 1 V”J

-Xb-kj

jja

j^Jj-

(mərd-e heyətşenas) - astronom

'P)(jjIj3jJ j£J

cjJj^

juLLa Cl'ut jjA I j (JjS jLak

(JjaJ L&jaJ

*aaLş. j-y^j Jj-? (be-mərd rəsidən-e came-ye bikəbudi) —

(Y* f Y ? ) Y » )Jjaj J JjjS

^AaLş. Xj j

«)jja Jj—ji Jji jujj

jts jljj* a£ xİUJjj

Jj-jk?

t»Jj- (mərdom) - insan, adam

‘r )(_y-aj Çimj£ji, (j—Jİ Ij aS

(An ?AV)^£

ls-Jj-

j£-'jJ (*J->-?

^Jj— Aj

jjş. (j jjä. fJjsj

(n Y , 1 Y ?)Jljj l—jj JjjlS knbujCj^j

(.

j^aj J~>k? (J“JJ

(*Jj-j

(jljs. (jJ^A (jjs, lAJjl (Jjl

a£

jj ?Jj- (mərdomzən) - adamçalan, zəhərli

Jj- (mərd) - düşmən, müxalif

^A^ ?A&^AİLgJ^Aİ AS GLftÄ

jjj*- J-iLü

/Y*)jjjIJİ ^Uja (_J jjjj Jl Aj

jjj'jä.

(rar /y^i js jjijj

Aj ^jSjjj

jja aS

j*jj

(JUsjs

jS

jjS

<_jIL

j^ -'Aı

(At / T)(_jj5<2 Ij J&Ü2jjj »jjjj

1

(^jj* j j ^jlL-j LfJjA*

JjjLü

s-y jj ^Jj- Lg'd’1^ “* üijy-y

^--Jj- (mərdomək) - göz bəbəyi

Jj- (mərdəfkəni) - qələbə, üstünlük

(j^-j'Jj- (mərdanegi) - mərdanəlik, şücaət
(f f / * )^-i' jjj? 0_A» Ö^-jJJ

.Jjjj (XAJ-o (jl jba aS JLäLija

syji (*Jj- (mərdomfərib) - adamaldadan

Jj- (mərdəfkən) - igidyıxan
‘r Y* d)(jıijjc. jl ı-SLı a^ I jili&jl

Aj

o<U- fjj* (mərdomşenas) - adamtanıyan

(mərdomazar) - zalım, xalqı incidən

(f . “i ’VYJ^yjSjİjj^ J

j^jjJ <^J-

JVä (*Jj- (mərdömxəyal) - adamşəkil, adamsifət

(YY* ^A^jpsUAİ Aj-fi jj JJC- c£j jljj

('f' •

jaSI ^ja ^,jl Ü))J? J"* _jA j

cs jjä- j*Jj- (mərdomxöri) - hannibalizm

Jj- (mərd) - kişi

l£-İ>

(Y ‘ *) ,f f)j^ Jjj’JJ <>“J- Jj?1 j?

(^d *) VY'^jji ^jja a£Jj

jj?j ‘J-b j j- j-j

(Y 1 <r , H Y)JUaÄ (Jl u üijS

(f M J ) Y*)jl j ja

ö*' (ahət-e mərdkoş) - adamöldürən dəmir silah

jji <»Jj- (mərdomxor) - adamyeyən

jl£ jhjA (mərdan-e kar) - döyüşçülər

0

» j J' > aS

fJj- (mərdom) - xalq, adamlar

(Y F ? I

lıj£j£ jlxjxa

Jj- (mərd) - mərd, igid, döyüşçü

jlji

(jljS Jb jl

(f YY ,Y H • ^(jİjS. JJj£-la (."b.ı,l (jaü (>Ajaj

insana yas paltarının çatmaması, insana sevinçin qismət olması

(i fr

() n n , 5 Y A)(jijS jjllxj (jaSI j Ajl Jja aS

<j^ Jj- (mərdkoş) - adamöldürən

(M

u-^ cüjä

Ljjjjla jij-i

u^j'j-W S-J*- j'ÄA

? Y ) A^oIawj JlJj

Sjis I j ı—^aaiAJ

jis i»jj4 (mərdomkoş) - adamöldürən
(n

) V T jjA.

ja A^Jb (> mA

ja Aj

?Jj-» (mərdömkoşi) - qırğm, qətliam
’AY^j^uıS A^jjj jja. jjjä. fjjAj

u(j-u -141j o“>

ä. ojjj ji

jS

jju

uSiijij <_>SjS

jjjj

J'>

cs^.3^ aAj—*

jljS ^jaj jljä- j^l <«*

cs J*>

(1VV rY)jljiu.l

^Ijj Jji J-l J* »İa AjjjjÄ ja.

jİdj5L> jlAL^j

jljJj- lPAHjS fjdjSL?

»Jj- (morde) - ölmüş

jIamjj jjjj»i a>i jljjli

(TA

jlj j

^-*A JjoKj

JJ^j <1' ->?

Lb

ı'u*u'ıi>

(mərdomnəvazi) - xalqa qayğı, xalqa məhəbbət

jJj-

Jjä Jjä j£—İjS-JlI jLölc.

1 )Jja -13jİ »1ja jj <5 jl jjjS

(YAd

(mərdi) - mərdlik, kişilik

ü<A <_sjl^j- (mərdomnəvazi kərdən) - xalqın qayğısına qalmaq,

(Y Y Y J I • ^cLujIa jjl L jü^l j jijJül -ij

xalqa məhəbbət göstərmək

LPjS lSJj- (mərdi kərdən) - mərdlik göstərmək

( I Y T f 1 • Y jjj£ jjljİaJja 4S Xİ ji jja

JjS j jljİjmi

(YYA ,1 YY )ıSS jjja □! ji

AaA

a-&a

Ouxlo.^İ jl ı*L<-A£ jlj^ji jSI

( 1 f A f V^JAJ jjijj (Jİ3İ ojS »j

(mərdomi costən) - insanlıq axtarmaq, insanlıq

<j^

göstərmək

(r “1 d f Y )LSx>Jİ j QÜaJjj <5 j* j£ jəja

(Y

(ji. jl (jl.j'şli jlı
ja

^a-Jjaj JjlJ (ji*-\j

(jİxaSjA jljj JJ jljj

(Hindistan)
(YYA jf'plj-j jAjJ>jjA jjjjjjj

<j<A cr^J* AJ3

JjAJ jj ji

ajj jj*

IfclAjjA (JAjj

ĞPj* (mordən) - ölmək

(^d ,Y 1 )jjA*a (j-o jV>j jjj^ja Jilo ^c-

jlj ı—ıji. jj jj jjjäi jlj*

□Ija jjSJiA jja (mərz-e meşginsəvad) - torpağıətirli ölkə

(mərdomi nəmudən) - insanlıq etmək

(Y dd ,AY )^JJA

;Y VA)jbüAj jjd jjjaj 1 j Ia

Jj- (mərz) - ölkə, torpaq

(mərdomi kərdən) - insanlıq etmək

(*•
jjjAi

<JT“^ 41J** <X~*JJj

(mərdomi daştən) -insanlığa malik olmaq

(YYb ,Ad^(_sxjİ Cjjjxaa jJ ı/u-ıujjjjjı

CP-A

fjj JaI jjJA jAJ (-yjUü

jxi jLojA j ^jjaj (be-mərdi rəhnəmay şodən) - kişilik yolu

gözləmək

jüij

jjS jijjİAA jl (Ja u jSI

jjja <j

j ijaj ujJja (mərdi nomudən) - mərdlik göstərmək

cr‘J>* (mərdomi) - insanlıq
(YV ,Y

C»^JAjSl

jjjji Jja »jjajj (dər morde meyl avərdən) -ölmüşü tamaha salmaq

(mərdomnejad) -insannəsilli, insanövladı
(f rr

jjjj

(YdY ,1 YY)j-lja jjja jİjj

jlj Jj- (mərdvar) - kişi kimi

(-jJljS j»j>4 (mərdomgəzai) - zülm, əziyyət, əzab
(Y * d ?Y Y ^jLa

çA

üJj- (mordən) - sönmək

ıs'A ^ja (mərdomgəzay) - adamincidən
(A • , Y Yjjbj^aA jjjh jjji JjIaj

jjjA (mordən-e mərdomi) - insanlığın yox olmasi

(il* , Y 1 A^sLua .Xiİ j^aJja jjja jl

ü$ AJj- (mərdomkon) - incanlan yaradan, allah
ı dd h ’V'y

jja

(VV
üAj-

Ijaj ^4-*? Jİ-?

Jiyt

(mərz-e rum) - Rum ölkəsi

Y)ç»jjJja Uiji. jis jLL,lj jjj

(•jıjjj-j*

Aj|j jiA

(mərzban) -şah, ölkə başçısı
(YYY J . >)jjJ^> jAj ^IjJja j$j

jjjdS j£J 4-<>lj jH-ljS

tAb* (mərzban) - şah, ölkə sahibi (Dara)
0 AY , Y »b)jjSuja ojJ (0bS o^lS

jbSläi
Jji.j <■ £lÄjj

jjj

jbjjA j4

jjjj\jij

0 ’P • )(»JJJjjA A-üA Ijb -V'-°JJİ

0V1 0TjjJ j J Jjİ l_jSjA jS Jj-Ü La.1
jj jbil

jji JaIjJ jSjj jlşj* j

(YAV ,V'?')^jjj* J'jJjl çbS jJLa jjä

(morəssə*) - cavahiratla bəzədilmiş

jl j

JJ*! Jjj jlS jjjjAJ 1JİJJ

jAji (bər mərkəb ran əfşordən) - atı sürmək,

ati mahmızlamaq

jl£ü jA jS j^J

jbJ ç*aj» (morəssə fesar) -

(morəss’əfsar) -sözünün qısa

(t* ) öl 0 Ə)jl5b j&j^ Jİ jA Jij AaA

jl) J 0lsl

(f > V 0 • )jl jS jjS j*yjj OJbjjijj

£aaija

_>* >iJ üi'

jjjji jb ı~»S?v ji (dər mərkəb pay avərdən) - ata minmək,
atlanmaq

forması, cavahiratla bəzədilmiş cilov
jLaS

(?A ,??)j> jS JİJja J$aJjla. jl XÄ

JA L. '‘"İ ®Ə JJ

t>* (morğ) - toyuq

jb Jj_jl <-0ja jJ a

J

0j-- (mərkəz) - mərkəz, orta

0 ry 0v)jt^ (jjjj cAjiijS

ja

0^1 0 Yb^J ^3 j£ja 0ja J«J j jjjiıSS

ö' -1"

J j j—ö. e®JjJİ J‘A i—jL11=»

f.jt üİmj£ja (mərkəz-e səxtburn) - müharibə meydanı

ğj* (morğ) - quş
(d 0?)(J14 <_>lau_<alj (Jjä (^JiS jlt jaş

»jjjtjl

0VV y>^ji bjj^jSjA j>jj 1jj3a£

Jj^j jji jA>tl j^aaJjJ ja.

^j* (morğ-e səhərgəh) - xoruz

(1 AA 0 AVjjl jc. ja Jjja jj Jjjj
dj»>» (mərğul) -tük, saç

0Y0‘»->j£jJ<j£t/jjJ>jAj^

fj j jbl j1$j b cüiä jjjş.

jjjjjSjA (mərkəznəvərd) -mərkəz ətrafında fırlanan
(TY • 0 Y”i)jjS Jjj^£j,jibş.

j^.

jl>>» (mərğzar) - çəmənlik

0Af

u_Sja jl (əz-mərkəb zir avərdən) - atdan salmaq,

öldürmək

?3i xb* (mərz-o-bum) - yer, məkan

>r£>» (mərkəb) - at

rahibi<£j'jj

(?rv 0Yr)«.»AhÜ0jJöja.4Yjjj

(‘JiW* ( mərz-o-bum) - el-oba, ölkə

jş-

(mərkəb rəvan kərdən) - at çapmaq, at sürmək

lPj5* ü'jj

(tra ,YY)U^j>öb'<D*jk

(fdY 0)jpj

fjjU-j-1»’j

(f y ? , H)?jji jj® 0jä_H

(mərzdar) - şah, ölkə sahibi

Jb j^. <~jSjja ajSbal j^^jj

jjb

(mərkəb avərdən) - at sürmək

jijji

(VFV 0 AV)jL>Jja Jjjl jbi£ jf o/

01? 0 A) jljji cAİI jj (_jt$JaA>

(mərkəb əfkəndən) - at çapmaq, hücum etmək

(?Y A 0 Y A)jLİSjj (J*j

<jkb-» (mərzban) - ev sahibi, ölkə başçısı (İskəndər)

(V f V

ja

s*jSja

jjj^

M -P

-U0ÄJ*

(mərkub) -at
c ı > jA. Xİb <S 0>tA Ajbsjl j£

(1 > ? 0f)^jjLj

(mərg) - ölüm
(bA VA0'Z,‘t o jta-u <_^ja Jl Ja! 0ja j^.

<_$ja jjj ı jlS-ii (aşkara şodən-e mərg) - əcəlin çatması, ölmək

0 Ab 0 f Y)jxi IjİJ jİjğİ

jJj£-A

jj2

I jl^Jil

ja

jJjj

Qıjıjä, j*i>i j ajiiU JLja (mərg-e beənbuh-ra cəşn xandən) - ümumi

ölümü bayram adlandırmaq
Jjlj o jj£b Cı%nı Oä-u jS-^jS j-> >»

jj* (mərv) - Mərv
jjjjjə ı j l_^jS jSLjJ Jjjj*.

^SsÄxıj

(morowət) - alicənablıq, humanistlik, xeyirxahlıq

( Y Y F , Y • • )■ * <. „1A >jl b

CjxjI jj ^Jjxj (_JJİ J J3 OJJ-0

Ij jjjjjl Jj

(mərhəm dadən) - məlhəm vermək, əlac etmək

-İ.W (ji bjJ

Vı-U-uı-a jjjb

(ÖA jz Y yYulÇ Gbjxbxx jj AxxjjA jjjj

JjxxS <!>-,! jj

jj£

olJ^J

jl AS Ij jl^

aS

jjj;

ç)j» (məzac) ■• məzac, təb

JJXjl u <Uxjjj Jä-jx j

(məst şodən) - məst olınac,

(V Y d ^AVyCı.no jjjil ı fA jl jjjJi b jjjj-

(YV ,r?)jljS. jjäKCxj^ j^J^lj-

_A?j.#SjjI »j£j

(' Y Y , Y yj£ uLuxj jj Jii (JA J jJ j

jjja

{'f • , )
j-Loj

jj jxux> jjä. cjjiSLjl

j; jjjJ

(mojde) - müjdə, muştuluq

Cx-Jl-alj <£ oO qaj

Jj? j_? JJ3 *J5* üiA?1 j <j^

jjlj »jja (mojde dadən) - müjdə vermək, muştuluq vermək
(Y Y V * Y Y'^jlS Clixul jİjj jİAbxc <^Aaj

jLjj^x

jjk.

oJj-®

uH3^

jjlj jb »jja (mojde baz dadən) - müjdə vermək, muştuluq vermək

jjäb cjxxx (məst yaftən) - əzmək

(məst) -qəzəbli, qızğın
(F Y £ f Y’yjäxxJJ j_fjjA jVjj CaLİl jj

'-jtkbj— (mostəcab) - qəbul olunmuş
jxi xjişbxxa (mostəcab şodən) - qəbul olunmaq

oJ jlJİ jj^jjjj ljil$-?“

c»Jja b>j

(Y t , T Y~y.il ■şh.xa J jjj b (XİS jJ>»l ja

»> (moje) - kiprik

ı 111.İİ Jjlj AxxjA jjjj (_jlc.J

jjjS xjjbxxo (mostəcab kərdən) - qəbul etmək
j

•Ji46’ ÖJ^-

(A

VVy ıl^KüA

jj& (jAlc-j

jjjbiä U »jks o>»ji (əz- moje qətreha feşandən) -kipriyindən
^\j>aaa (mostərah) - tualet

qətrələr tökmək, ağlamaq

*».,.’l j ^bljc-jl jl ^sbk- uj

( F Y A _ Y • Y’ycjäb Oxa* Ij Jj; Jja. JbjSj

(Y ff ,1 F)jjj jjxxjlfrş. IjIj jIjjj

(“i Y , Y d • )<JJ_A O4*' J-3 H'-3

ja.

(jüS ciuxj> (məst gəştən) - məst elm:

jjj> (məzidən) - əmmək, sormaq

(AA ,YA^jy^£

CİjxxJj jlb CjSjXj (_Jsj .j>

,jjjS Cjxjjj (məst kərdən) - məst etmək

(mozəvvər) - yalandan, kələkbazlıqla
YYjjüxj^ ji jl jjjä.

»jljjl OlİIj jij^Y-,1 ...x

(məst) - məst
(F ■ .Ö)v—Jİ j-k ') ıj£j> C~ln< jjSjj >xu

CJ.9**a

(Y'Y’A ?AYy»J jb

(£A ^Fd)jjj

(<İV ?F Y)jjjJ Jxxa AYnıl <ı*xj (JixJ jİJj

(•jj-4 (məryəm) - Məryəm

(“İY

AjjS

j^Uuj» (məsahətgər) - yerölçən

(VY f , Y • H)lj <jxj j^xj ?İ>ja jIj jjj

jj>»

qjjLİaİ

jjjJS cäa.Uu> jj (dər məsahət kəşidən) - ölçmək

fAja (mərhəm) - məlhəm

ÇC ?

(dA ?V • j^bs l_sääjS (Jabxj <_JjxUxj
CiaUm (rnəsahət) - ölçmə

(VY r* ? ı • • )jja l$j^

ja

□jb® AJLİS^xu i—ä^yj

çUıa (məssah) - yerölçən

0 A1 ?W)jj|jä. jJxk. Ij ojjüb <-Sjx> 4S

jjh

(yty f /YjjjUiu, t*»jha »>ji u-ijj j?.

J3

(Y A^ J ^V)gljj—j^ajl gljCa—j—

jjjS ji

gjS

jl

j^-

(f Vö jrYT)Oä.jjjl aja olaJuj jİAJS

(məsti) - məstlik
(Y A • ,PT )<—Jİja. ts£j±>.j ı—SLbxja <_>i jljj
jjjS

UJİjA.aji ».lu> ^Ytxaj jəj£—

(məsti kərdən) - məstlik etmək

(A “i VA) >",< ^u.’.xı AaJI j>Lu
(Y A • pV)(_aija.

AiiS

t>jx^. jlaS-ij jlaA
<-aljA<ui J

j <_Sü^ja <_>1 jljj

<,aS .a ab ajG JJ...« jjx. jjı

ja> JJ— (mosəlsəl kərdən) - bürüq-bürüq etmək, qıvrım-qıvrım
etmək

Jj-GS—

jJ jj (Ci-Jji) (^ä— (məsti (bər kəsi) dər amədən) -birinin məst

(*1 V , Y • • )pS ‘GujÄ a*a.jl jj JJ—

(XİS Ojjj ğ JA> jjäa U jja

jds— JJ— (mosəlsəlşekənc) - düyün-düyün, buruq-buruq
(Y

^Yd)^^ gljli #ajS jL jAa

gjSJ JJ— ^lAajl ajj

1^*"» (məsnəd) - məqam, mövqe

olması
(Y YY” i? ö Y )Caj j'ujj AjGui jj^

Gä.’J_>G

aJğ.’

j'J-1

) f’ ö Y

p Y ?Y d)^jJLu jJ=Ja J-->»ia

diMiA ç4jSj

Cjäj^jA <S

(məsnəd) -yerləşdiyi yer

Je—»(mosəccəl) - təsdiq olunmuş
jjS

jjutjj Jaj

() ^

(YY pV) jl JJ jjjx. jjja əjt*o AS

) Y ) jl CjJ&J j AjLuS (jJiiS

*l

(moşt) - əl, ovuc

jajS J>— (mosəccəl kərdən) - təsdiq etmək

(f Y A ? Y . Y)—İ5J ^jba. j ^jj aia.

jl çAj pS j>... a

(moşti) - bir qrup

u*» (mes) - mis

(TV

jal JJ— (mosəlsəl şodən) - sarınmaq

Jjlaj jajjjlc- jlSa

(Y Y V.)jtSLL—a ^jflS aj aj aj

ajS ajajl jj Ij

(moşti) - bir ovuc

u** (mes) - hal, əhval

»lj gaA jl aalJi <_5jj (jaSa

jajS jUui ij (j^j± <j— (mes-e xiş-ra kimiyai kərdən) - halım

( Y1Y ,dV)»la£

dəyişdirmək, əhvalını yaxşılaşdırmaq

jjjj£ o—j (be-moşt gereftən) - əlinə almaq, əlində tutmaq

(Y"Yd

Jba. (_$ajaj ı-JllKo gJja

ajjj acj jjl jjS-.— gjj jJ*

ju ja.

(—iJ— (Jjj Cääj

j jSa

tsji— (moştəri) - Müştəri
(?V ^öd^j^ajLu jjljj ja Jxj

jlS al jjaJİ gl—ji jJ

a ji aijjj aS M jl

(moştəri) - ağıl, elm
jajJä »ja j jjjJi.jj (bər_ moştəri zohre feşandən) - ağılı gözəl dillə

JmiLma (mosəlsəl) - bir-birinə qarışmış, bir-birinə birləşmiş

(Y Y Y ,Y ^)ajj alj. ^^ai. oaJS JJ—

OJ »ajji aaj£ j$S

qədər boş sözlər demək, boş-boşuna öyünmək

p “t ; Y Y Y )Jl jS (jl—j OjJS Jl jlaj

jl— (məsləx) - qırğın

(YA. ’V'pjtSalaäl jııı jl ajS <JS Jxoj

ajS

jaJ& jj jlaj Jl j£ jjj (be-moştigəzaf zəban bər qoşadən) - bir

jS^» (məskən) - yer, məskən
(dA ?VY”)ajAjj ajla <S U jl jS—» jlaj

<_$ jlaj

(YdY

pS cjj’-Pjj la <S »a Jju

u* a— (mosəddəs) - altıbucaqlı

p Y A , Y Y )Jla. j j a) a jja jU <_>u

j

j’j?

birləşdirmək, ağıllı fikirləri gözəl dillə yazmaq

ıjlj »jt j

(Y’V A J Y
jSjj

.JUJ lj jjJ-» JjLlac. jjp

aS

^jUu (moştəripeykər) - Müştərisifət, Yupiter görkəmli, gözəl
JİjSju

(YA* ,? V)jljS Jlaj ijjjuiS 9jA j ja.

JJ*İ« Jİ A-J jLü

jja, 3Jlo

Ja*jJ

x«i jp-« j'

cyj'jjj jş-

Şərqə yollanmaq

V

Ub jljjäj csjjÄ. cjlıp j

öIam)

A.buS

V^öLuj

*—(jl -ı

i^älj

(moşg-e siyəh) - qara müşg, qara və quru müşgün

(Y’Y’f

Ja-aJ cjjuU (məşreğzəmin) - Şərq

jijL

(Y'T H f I V)^»Ülj Jja j (JjjJJu i—>jiu>j

pAJjS Jljj

jl u^uj

)jl ı-^juijş. (jLa. Aau u-^Jiaja.

(moşg-e təraz) - Təraz müşgü, keyfiyyəti ilə

tanınmış müşg

J*-4w (məş’əl) - məşəl

( Y Y • , A I ) JL jjjjS A .Jj.tıj AİU j^ı

Jjj JxJia (məş’əl-e ruz) - Günəş
jL

jjjäl fü'l-c'

J^

<_£sd*A« (məş’əlkoş) -məşəl söndürən

( Y 5 T J • ? )*_jIjsİ jjj£ jj 9jjS juıj
ujU

jbjji lj- £İJÄ

jjJ jl-^ (J* **» aJ J«j

Y

AkJu (məş əle) - məşəl

jl jja

j

JLäLua

(moşg-e nab) - xalis müşg

(_jL>

(dY" ,Y Y^jlj Jjj (J* ı JA (_A^

(f ’Y*jlS Ij

?A

bir növü

Y’^jä.l.ljl Jj^ia Jakjj jüc.

(^ •

(moşg-e çin) - Çin müşgü

(Y'Ad ,00)1* jlajl (_5jlı Jjäj k-^JUjl

JÜ.İÜİ flc (j>ix ii> (bər xətt-e məşreq ələm əndaxjən) -

(f J ?

Jjaj jAİjj,

9 Lj- Jjj (moşg-e siyah) - qara və quru müşgün bir növü

(məşreğ) - Şərq

(Y A

Jjj »4jjjj

) )jjJ aJjjä. jU>j4ijJ JüjS

(TTF

<_>Li uCjJla jjja, Jl (jüljj*a

<XJa (moşg-e nab) - qara mürəkkəb
Ij

Y

k_ıG

jS.J

jjjjlä uSLilä. cXJlaj (be-moşk xaşak feşandən) - müşgü (ətrini)
Cuan jl? jl? I j j' jjl JİJj

a!» .»< b a£

zibillə yox etmək, nəticəsi olmayan bir işlə məşğul olmaq

<jb*A» (məşğuli) -oJjiJLa (məşğuliyyət) sözünün qısa forması,

məşğuliyyət, əyləncə

(moşg) - müşgrəngli, qara

() 1 A , f )Jjj j LjJ (J*** j'

jii <*>“

ajjjj

(^3» “*aj

Ji'

(məşk) - mex, tuluq
pf J

ö

(YA ,ö))cLa AJ JjL^Ju, jl ot£ jjj«ı

JJjj'j1*-?

<_5<Ja j* j-j? (^jj _?>

, ) Y*)jJ öJjaI jjjAİ JİJİJ

(moşg-ra ba-hərir be-kar avərdən) -

yazmaq
( ^ d'P J dö)jjja. L Ij

y j^_».a Jl Ajli

JjjijlSj

jjp JİjjJj -14S JjS ı_Jİla

JÄİ Aj

J^1 j®
ajsu

'j

jiji j*a

lAu* >

(moşg) -müşg, ətirli maddə
(I

ÜİJİ

y

(moşg-e siyəh bər hərir pərakəndən) -

(moşg-e poxte) - xüsusi şəkildə hazirlanmış müşg

yazmaq
(Y'Vö ^VT^lä. Jjc. jl

aüj i-SJLo Jl

^7* '^Jj^

'j
(Y"4,Y f )jjjä. jj Aa^> —-İ&İJJ

jjjjji

'-^A (moşg pərvərdən) - müşg istehsal etmək, müşg

(moşgbər) - ətirli, ətirsaçan
yaratmaq

JJA^

1 "'•-ı

<—iLij

AjAj <J^ J?*jAAa ü'J'

(YT “r ;dX“)4jAj) jAı AİJİ*»jl 4-a

(^Y *Tr*)oLwı rCj^mıa 4

(X>iu» (moşgbum) - müşgevi, ətirli

aL»j

*l1 “« ‘ Ya

jtaaU *• älj j*a

,AA)dL*j lXajLo

4S

«Li <_$jS Aı jj jA jlAjä

(moşgin) - qara

izah etmək

( Y Y Y , Y V)lX->hjI jA jS jj5A Jj^> ajtiil Jj

(Y Y Y , Y • )^>jj ıAAa I j Aş,LüJ jSaj JjS

jIjj jj2Al»

(moşgbuy) - müşgətirli

j jj£-A

-a jjj

(moşk-o- mah) -qara ətirli saç və ayüzlü, gözəl

Y

jjjS ^jj (JA (moşgbum kərdən) - ətirli etmək, yazmaq,

jJ^

(Y*A V ,A Y )<jjjSAaj o—aljSLjj

^1 jjl

jjj

<S

9 jjS lj j ("“O

j-1S->.i*> J~)J

(f d jY’)jjjj jjSAo jjI (_gl jj jLal ji.
j1 j^3

jAS ^Xa (moşgbu gəştən) - ətir saçmaq
(XY ^Y'T^ölA r g jS-JLo 4 1

(moşginpərənd) - qara

oljxa

j

.)

Ja lS-j^

gsAjj

jjL ı_jl3äi (_gl jİSjj ^1^

(be-diba-ye udi bədəl gəştən-e

moşgin pərəndtəraz) - naxışlı qara ipəyin(gecənin) Udi

qumaşına (səhərə) çevrilməsi, səhərin açılması

Jjj lXJw (moşgbid) - söyüdün ətirli bir növü

(YAY ? Y • •) Jtj < ~~ ı ı»iS elə? ı^jG' iS^i^
j'j^3 Jjjj jAA> <S a£jäuj
jjja. jXA (moşginhərir) -qara ipək

jAl£ jjj Xj (moşgbid kaştən) - müşgbid əkmək,
ədalət ağacı əkmək

(Y AA ,1)jjj5lj I j uSL çajAjjä

(Y d • ? Y 5)jjixa JjaAj jJJoj JİA

jj^-Aj Ala <£ <jjA

Jjj lİA j»Al£ jlAjJjj-i

Aju jXi* (moşginsereşt) - müşgətirli
ajj u£ä>

(moşgbid) - gecə

(Y Y V ?W)ı'~Aij.j Jjjl AS jljj >—>i
jjj

Ja jA

jA

(əsir-e səmənbərg şodən-e moşgbid) -

səhərin açılması, qaranlığın çəkilməsi
(1 •

'TY)jjJau jL

J < - <_ ıl jc-

CAjoj jj^A-a <_gj£ >aaj JjJjJ

jjA jjIAj (moşginkəmənd) - müşghörüklü, müşgkəməndli
( Y Y Y jAY)jjä j ^Ijb öiL, jlAJ j ^Aa,J

Jo-j u_Sjjj»H jjA

Ju

uiUx* (məsaf) -müharibə, döyüş meydanı
(jLu. (JA* (moşgsay) -ətirli
(TT‘r ıdö)t_gLoj j»jj£ jAjjjjA

^gl .X-jx ^JjS Jl j^. oJjaj

jja. “'j

(Y Y d ;dY)< İl.ZXtt AJ (äJj^ j_yJU (ji-Jjj

Aljj Jjl jJ jljjj <AA

(mesr) - Misir
j A A-ia (moşksay) - qara

(YY ;Y’1)ja^1j jALı (_gjj (jja^jj^oju

Jj*uj (JİC-İJ (>lj CjjAj JjJ

jL* «JajA 0 -H**-J?

(TYY ,YV)(_gA _£jA LuJ

AJä jA <_gA lAa>j-;jj (bər sər moşgsay şodən-e fələk) - fələyin

(moserr) -inadkar, əzmində möhkəm

() rr 5ö^)jaIj) (jjA-sM jj Jjj. jA.

başmi qara rəngləməsi, gecənin düşməsi
(Y Y A ,YY »^jA JU <£jjji J JjAjj

jAAJji (jaj-jJJ J*aj j

AJs

«Aj-x4 (moserrşəh) - əzmkarşah (İskəndər)

(YVY , Y Ab)Jjj Jjj Jjj, Aj
Aujj uLA (moşgbəst) - müşklə dolu

(Y“ • V , Y • d)CjAA jlJjj jİA-iJj A-AjSA

ı'*,ı..ıi <_Jİj*I

cAİli jL»a

cs^3-* (mesri) - misirli
( A • ? Y A)^jjjjjj jj < C ıj jluj^ıa jj aS

/a (moşgu) - hərəmxana

cs jjö- (mesri) -sif. Misir, Misirə məxsus
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j öA jj jjjljj pIJiı

(n f 5) r)jjAa>jl «AjI ju Owljijj
u&..aa

u4JJJ lS J^Ü

Jjjj

j3*»

(mostəfa) - Məhəmməd peyğəmbər (s. )
(i Y , T f ^jiıj I j jjxAj jau jjljj

J

üəjjjjjxA (mə zir budən) - üzürlü olmaq
J^-? cjrt ts^’däj

(mosəqqəl) - pardaxlanmış

(AY ,A)jLijjJxa AjSj jjjj pjUj

JjS (^aä JL^a

(jljj

(f ) ? i f )u U.ı.jjä, jl J jüuijj (Jj (JİJİ>

Jjj (J^Jjj^zu

C'j*4 (me rac) - yüksəlmə, merac

o>j«aA (məsus) -yemək növü (göyərçin əti, badam və püstədən

(TF ^Y^CjmiY jçisll ojJ jl (Jjjj jJAj

44j*-» (mə’rəke) - meydan

düzəldilir)

(Y ‘r V ?Y Tö^jjİ^>j

3

<5 , ) f Y) jjj 1-S-iuı IJ »jS (>jS AAjSu

j*4 jlxjj J (^Jİ J~>

(t • ?^4)jjji j£J jl jjlİuıjä ^.ıbai

(V £ ^Vf^jJijjä. JjA (JjmÜua AS Aj j^Afc

(S • 51 v y* ı»> <. Çi-,. jjS ı j ji j Ajia.

Cıj&i jJ

Ij (jIajİj

(I j

Iji*4 (motərra) - bəzək, təravət, yenilik

(Y Y • ,VY^»jjjjjA <A$jl jjjS Ijİoa

(JIa jjJjLİä <_>jlaA jjjjUıJ

jjä.l*4 (^a, Jİ3A ç^Jjlj j J^-

j44*4(moənbər)

^V'V'X

cM*4 (mo’amel) -tacir, qiymətqoyan
(jjjJ jüxjä ol£J jj' j'Ja

jjjŞ

ö4*3 us-*1*4 9İ j (rah-e mə ani gereftən) - məna ardınca getmək
(jil^Jjj c.Ja,j

3^
jjJxa

3?**^

JJ (^JjjAljjj I-Xjjjl JJ

OäjS ^Ixa »Ij a£ jjj&-xj

(j-LLi

^“***‘ ^3^

Ü3^

c^3?

(mo ənbər kərdən) - ətirə bürümək

(Y VY ,YYJJ (jjS (_$jL4 (Jj4 JXAJ

(y1*-* (mə’ani) - məna, mənalar

Çr Y

- ətirli

jjjjjxA (mo’ənbər şodən) - ətirə bürünmək, müənbər olmaq

4-kİudjl

JjSL

jjA (»jS jSb j'u (£JİİA JA.

(Y ä f j • • ^l'l.jJj JJJXA (J-XJJJ AjjjS

cjü*4 (motləğ) - dəyişilməz, mütləq

(JaIjua Ij jjj!

jl jjja4X jljjSLb jLuA

jiij (ji*A (mə əlləğzənan) -fırlanan, dövrəvuran
( \ . Y ,Y 4V) jjj £jj (JjJİA jljj (Jİ*-a

(Y • ,V)jüJjjl £ jlaA (jijJ (J jK-İ

j*jr- jjj

jj Jl*4 (mə'əlləğzən) - fırlanan, dövrəvuran

Cjk* (mətrəh) - tələ

)(jJJ^-o

,_yAjjl s4 15

(YAÖ ’Y^jLjjjj jjx (joSj jl jj (jixA

jl_> jlAj -IaI a£

(**”ÜH®3

(ja^Lx I j Jji. JİJ jl^-ə- Jjjj

jtiiu aj

(YAV ,Af)jjj AS (Jİla l_jİ jj jİjİjj

(motreb) - musiqiçi

(YAf ,

)(jr>l A lT 1.^ jU4jC-

(mə əlləğ) - fırlanan

jjjS l jLa (motərra kərdən) - təravətləndirmək, yeniləşdirmək

)<JljA.jj

(>j*j Jj (JJj > jij uA.r> jj

(jSj4ixa (mə’şuği) - vurğunluq, məşuqəlik

t>=^A (mətbəxi) - aşbaz

(} 1 <ä

jx> £jj (x4S jj a£j*a jj ja.

jj4«-4 (mə’şuğ) - məşuqə

^A4 (mətbəx) - mətbəx

mj^4

jL jjJ jlAİ JAÄ jjl Oäj j*j

cP4*4 (mo’tədel) - mülayim

cPj£ JL-oa (mosəğğəl kərdən) - pardaxlamaq
(VVA /n )(^ljw

(mə’zur) - üzürlü

fjjS JJİtA Ac- jşu İJ jjAj

(mə nişenas) - mənabilən
'i*.# 43uj3
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<3*J^3^ ^3?3^

3^3

Jd** (me’yar) -ölçü, meyar
(AV ,ö)(jjə.

jjjjj

jjij ojSji^jj (dər məğz-e kuh rəftən) - dağı deşmək

tija. jə J.>uA

ı_5JJ

j\}*-aj

i-4 (moğ) - muğ, atəşpərəst
Oslj Ox«j jl

'A jljjjjj^S. j^.

(V1V ;^T) A1»xı jlj {SäJjj

jäjxo

(_SLuIj (jijl jljl CLuaş. jLÜ

Jjş- a£

j

L-Sli-a jj

□*-»

(moğane) - muğ adətiylə

Aluilj

jj

<J*J ^a AjLua

(məğreb) - Qərb

cP*j£

(I ö) j 1 •) Jİaj Jjİ jJ (j j15L*İjaI ji

j?

A*ijl jl*?

j*-* (məğz) - beyin
'J AX>^ “Jj' <-fj'j >

jüijiij^ji »jSji^> (məğz-e kuh əz-sər əndaxtən) - daği yerindən
oynatmaq, dağı külə çevirmək
jl aji jjua Jjaj

ji* (məğz) - fikir, düşüncə

jj2

(YA • ,VY)jiiA j (jjjA jjJj ojjji jUbljS
4Ü.IJjj ji^»

jjxjä. j

(5T ,Tf f)jjji jt^J

jə

jlja. (^^S

JJj£

j’yJjj

jja.) ji-u (be-məğz-e(çizi, kəsi) cuş dər

əfkəndən) - beynini coşdurmaq, vəlvələyə salmaq

(TY I , 1 I I )(jİjS jjJLu Ij jLuLJji.
jjjji <jIj

ji-

jj

(jija, jjSjl jj jLJ jä. j*aj

(dər- nəğz tab avərdən) - beyni coşdurmaq

(T Y V Y )Jjjl *■■. ■'

jJjA JjS (J j~>

J jj! ujÜ ji-A jJ iS J*a Jİ J?

jij (.ffl-JJJ j *—5^-*İİ-ö ©Aili (_y*jj

jjjji jKj cjx£jxjk» (məğz-e hekmət be-kar avərdən) - hikməti işə

burundan gəlməsi, ölmək
lA"

(jj> jJ^Aj JİjJ

artması, düşüncənin kamilləşməsi

salmaq, hikmətli sözlər işlətmək

j^äi

L

ojjji (fozude (əfzude) şodən-e məğz) - düşüncənin

j** Ci^ij <jj> ö*-* j1 (əz-dəhən borun rixtən-e məğz) - beynin

(f ÖT >Y A)J*J jl İA jkxı Ajäjj Jjjj

jjjj

cs jiş-j1) j*- (məğz(əz- çizi, kəsi) bər avərdən) - ağlım

(Y 1 j V)_£lj ji-A (»jj-;jj j^> ojjSIjj

(I • 1 , Y ö • )Aji.l Jji

I j jjj JjSjSj

(Y F V ? Y V ^) ji>a oJjjl jj AjmU j (»IJljJ

(Y Y ,V)jj£jJ (_5-:ji>ı ^yjji-s I-&JJ

jjj^

jij

aparmaq, heyran etmək

<jJj*-« (məğrebi) - pul vahidi

(d ,rr)ij jjj-ü ji*

(jajj

jbLSjxi ji jjJ jj jİäj (be- məğz dər amədən-e fəramuşkari) -

JJjj'X

• )ıAi’ j>i

(jLuıjlaC. «.t>JjlL

huşsuz olmaq

(Y • A yY(jJ^S (jtiLa Jİjj

(f

sjjRjjiui jjJ (.ftaj (be-cay amədən-e məğz-e palude) - ağlın yerinə

(Y F V ,Y ö • )(jl^j jJS oJjRj ji-a L-u

^1*- (məğak) - göyün altı, aşağı

mj**

(jLuıjlaO eoJjlLı ı—äL^a (JSJj

gəlməsi, zayolmuş ağlm bərpası

(məğak gəştən) -çala- çuxur olmaq

,S1 \ t-Urtk

ojjÄjji- (məğz-e palude) - zayolmuş ağıl, itirilmiş ağıl

(Y f V ,YÖ« )(jtaj JaIS ajjllj ji-“ I—Jj

(məğak) - yerin altı, çala, çuxur

Q T Y ?V

»jSjİMjJ 4j3j jLo£ <_£jjj

j»- (məğz) - huş, ağıl

• V)CjsIj Cimm> jLi» ^Lxj lj jli-»

(TY )

(V ö Y j V)»jj£jA J?JP JÜS (jİäUiS

ji-« 4-aA

Jjj' jX JJ dA- -“o?-

(jjjS j- jj jix (məğz dər sər kərdən) - ağlı başa yığmaq,
ağıllanmaq

(ÖY ) 5)^i£j*ajJ ji-A jl~SCj&j
jjjS jj

gəlmək

ijji- (məğz-ra tər kərdən) - həvəslənmək, yeni fikrə

(d Y , i 1)^S J**j4ji* jl**S Cä&J

JJ İJ

jxM 4** jljj5j

(Y Y Y 3 Y Y ) j*a. Cu*jlxj (jjjSji*jşj

j<£ jp ’j j*-4 (məğz-ra tiz kərdən) - fikrini cilalamaq, fikrini

mj1*-4

itiləmək

(məğlub) - məğlub
(Y Y ,Y* )*3JjJ *x*jjj <_ılLc. j ujjli* 4S

'J ji* jS jjj jUS (jijlj^

(YT1 5d)iJ jij sA*lj jjl oü jijl j£

(f1 f A , A )
j' jX

jil

XljİI ja.

(f’d

(İY j YV)tj ehb ji* jjji Jjj aS

1J 3^

j Jjj^* jl-“-

3
jjA-jjä' u*3l ‘<j (jjjj jijj

jjJkJA* (jİ-MJ ji* UJa*Ijj»jjS

jjJIİ*

j^ji* j' (əz- məğz-e kar çerbi əngixtən) - işin

mahiyyətini gözəl bəyan etmək, məsələnin mahiyyətindən

aaS

tııAj

aS

'f b

3 Y) jj^j$-j jl -x*j^ jLa»j (j*li* aS

^cjjj jji cjljJjjS JjLjj

(məqadir) -qədər, miqdar
(dV 3Y")4 a** IajjA Jj4* jjxLİ*

*x* I-Jjj * jldjl a.u.h j**j

3** (məqam) - dayaq, nöqtə, yer, mənzil

şirin danışmaq

jjjjl 31* (məqam avərdən) - dayanmaq, mənzil etmək

(rY Y j »)jlS ji* jl Oi^Jİ ^ja. jjia.

jl jS jjjjj Jj* jS <_jjs» jl*A

(Y-Y Y 3 Y • )(»ll* ^"'Aİ Jjjİ

J*-» (məğz) - istək, arzu

j$** jt-i

^>L*j J*i jj jU*l ji Jj^-j

jüb* (»11* (məqam saxtən) - mənzil etmək, yaşamaq
j*j jij (ji»*ij (j**a*jj

(Yda 3^)ji* a!*■> ji jji j>* du*jj j*jS

cj**jjj Jk« (məğz-o-pust) - daxili və xarici aləm

(VA» 3 V^ll* !_g jl**4£la»jA AİJİ (jjjj

j*-"j' (əz- məğz-o-pust agəhi daştən) - insanın

'' "J J j,4l>*jj

jl Jj

‘i, ■> jj

jji*

j\

oJ^—

ajj**j4 ji* (məğzpuside) - beynixarab, başıxarab
jl J J*İ (jil U*5 j

^jSji* (məğzkubi) - ölüm, başqoyma

(V‘r Y 3 Y Y )jjäl»* jjj***^ j>Us* L 4j
jIja*

j İ>j

3 ji ^jAİji. a£ Lxjfc Jl

JA* (moqbel) - xoşbəxt, uğurlu

daxili və xarici aləminə bələd olmaq

( Y d • 3 • Y)jjS

|

(mofles) - kasıb, yoxsul

J** (məğz) - məna, mahiyyət

(1 1 A 3 )4

JÄ. AA J

(məfrəş) - paltar, örtük

J*^> (məğz) - iç, ləpə

jj j

(JjLjXLİ

(> r i 3 A)jij** jji* jijjh j*ijj

(f Y “i }Yör)Cj«5Li fAjj ji* lj jjjll aS

jü/-1'

ÜÜ1

(mofred) - tək, misilsiz

j** (məğz) - qillə, gövdə

( Y £Y j

ja.

(mofərreh) - şadlıqgətirən, xumarlandıran

J*-» (məğz) - baş
j ? A) ji* jJJJxjj (jälia.u juuU

(jijjj

(VA 3 • A)<_>*j^ -ijjäjS (jj*-* v-£Jljj

Ij jü p4*lj jjl .^jS jtia-

J 3*-° (J*i Ajljä. liS j-*jj 4İ

jj.LS

ıj** (moğənni) - müğənni

jjjS j^jj I jji* (məğz-ra rouşən kərdən) - fikri işıqlandırmaq

Ç? Y V

jjj CjÄj jt*A jl lj ü*a*Ijij^J

JJjA.il Mİ ç»Jj*a JJji* (Jİ Jj

(jüJjjl

Ij (J tj5l

(meqdar) - qədər, miqdar
(1 y 3 Ar^jjjj jj jij*jjj> -i*! ^jjj

jLjİä

(j

„4£ ji jIjİ*j. (be-meqdar-e an ke,...) - nə qədər ki,— qədər
(Y ÖT YV)<_Jİ jj** Jjji jjJJ

jlji* (meqdar) - qiymət

J* AS

1—Jİjİj JJİjJ Ja* jiJİ 11*J

Uı^liU Ij jJjjä JjäjIJİaj

(VdA ?YA)l~'<1 ..,.-1.„J .?, <ä ^^oIİajA jl AS

j**5

jjji. jaLu (be-meqdar-e xiş) - öz səviyyəsinə uyğun
Ç(V? ,V Y)jaJjä jİJİaj JjLaj jaAjjj

JaJjä

jlSjJ AS

JjU

oLİ

Jj

V ? )jjjJ

C.ulj Jjj AjjjJJaj

jjj

( Y t V , Y t Y)jl

^■LoJ jJ Axı jİa »jjJ jxoj

ÜJ^ Axıji. jjjui oJj

(AY- j Y’V)^! jä. jjÄ. Axı jIa jj»lji «Jj

ASUja. Ac ji. jjA

yY A)jjjşjf JüS oJ>İ jjjjİa

jaSjS jl ^Uli. JjJjjj

jjjS jajSU. (mokis kərdən) - sövdələşmək

(Y*AV , V 1 )(_jaj£_a (jAİAA Ujjjl jjSu

jajJjVäjİ

AJ^jjjl jljJ

u^-» (məgər) -təsdiq ədatı, yəqin

‘r )<>jSL^İ jjjjS jU=> Jj (jjjjL>

aJ ojl-i. jjl jJjl JjJ AS

Jjjj £• ja» J jj£-Jİ Clul j JJJj

(I Y“d , 1 Y-)jüjji. jj u5L1a jX»lSjj U aS

jaj jl^jä. jlj ji jl »Li j5U>

Jı U

(məgər) - sual ədatı, məgər
(V • V j •

jl jjJ jljjjJ k_£üÄ. jCjO

<'l. J I—SUaA jljAİ tAälj jU>A

A* (məgər) - bəlkə

jj^aLı (məğsud) - arzu, istək

(Y Y" j Y^Ajäaaİ Jaajj jlJJJJ jjl Jjä

(VI >d<ty'j..lj> JJ jUSjJ jlS Jj.AlİA Aä

Ajäjj jjJJJj ji

(məgər) - başqa, yalnız

(məğsud) - məqsəd

A)^ Jj_«aİA ı"j>.ıA I ja <_s—»ji AS

j»ji» (moqim) - müqim, daimi yaşayan
(VV ^T)jaÜ5U

jSUl j

u-A* (mokis) -jAS-. (mokas) sözünün fonetik variantı, sövdələşmə

AäUUoJjSjl jAİjj-u

jjU; jUjla (moğəmes şodən) - bəzənmək, naxışlı olmaq

(Y

jajI jaUa

jrlc j jlSU. jlgvk'i jlxA

(i • Y" 5 Y VV)jjj U jjluıl j jj> j_jSj5U>

cJJ* (moğəmes) - naxışlı, bəzəkli

jjaöİa

jl

(məkukəb) - ulduz naxışlı, parlaq naxışlı

JilJjl j»jj jKl jjş. jl ja

(VÖY” Y V^AÜäjaİ jj-Jolji. AUaljİAj

f

j

jj j CJjäUj jlS^ı ı_səjjj

( ) 1 ? ,f • )çUj (JjL U oJjaIjj jA j^-j

(meğrazi) - kəsmə

(1 1

jl

J15-* (mokəlləl) - ornamentli

(məğraze) - haçabaş oxun ucu, peykanı

(1 Y >

j£-. jl jälc. j,*a

(YA. ,V£)jj jjälS J^jl jijjJ AaA

?-UsJ jJ Ac jAa o jjl jJAj

jjj Anjl« (məqrə’e zədən) - qamçılamaq

(rYT

jjjj

JK-* (mokəlləl) - naxış tikilmiş, naxışlı

Acjİa (məğrə e) - qamçı

a-İİjİa

( Y V Y j Y”)jaj jlAUij Jjlc. ı'ı.j ^Jj

(məkr) - məkr, hiylə

Ac. ji. (məqrə'e zədən) - alovlanmaq

( ' Y ,r A)

jUuİA (moqiman-e şəhr) - şəhər əhli

(VI ’Y" • )Jİa,u j-jjlg-Ä. jlJjAJ l—JjSUoj

jjAjA J JJjLaJJ jJJ$Ua

AcjL> (məğrə’e) -taziyana (şölə)
(AY” j Y'V)£-Ijä

jUjÄ. f’ji <SJ^“ əAİ aJuaLa jä.

4^ (məktəb) - məktəb

(məqduniye) - Makedoniya
(Al

( Y1 d ;) • •)jjjj JjJjjJ j.!? < jUui.

jA Ji£ LİUu

(moqim) - iştirakçı, əhl

urf JJUİ?

jS'

( V£ ,

JjjA J <—»VS J

o

0^«^*

(məgər) - məqsəd budaq cümləsində bağlayıcı funksiyasında işlənir
(WY j "İ^uSjJlə jl AJ. JJj^ JjJ J^-“

(məgər) - sanki, elə bil

Jj£-UaIjäj |Xm>jJJ Ij jj-j

(T > f

_XJ?

Y)Jj-Jİ

L^jJu^

j£-» (məgər) - zaman kəsiyi bildirən bağlayıcı, nə qədər ki...,
neçə (vaxt) ki...

(FF t ,Y Y

£4* (mellət) - millət

JjL> JU jjjjJSjS-a

j£* jjjIj ojU jj£ Jjjj>j

(A£)<_Sj^a (məgər k(ke)) - məqsəd budaq cümləsində işlənən bağlayıcı

J*i jjjjjijj ^4jI£j^

Jl Jİ$J Ju)jJ

(Y VF ,rFV)Jxj öLİ

( Y F 1 •)j-«^~ <1 jjljlS Jj*j öjLjıS

oUİ JjJ jl jS Ij jä-J jl£_£-a

J** Jl Jj£-j

jl£ Aä.

JIjj

jjjj£Lj Ij

JIjjIc.

(FFF

V)jl JİJ jj JİJ >-£4« jj

jl jIj j jjjlj Jl j«jl jl^ə*

»Jl$j

jijji

jI jə

Jjt-a <_kL>

uSJ- (məlek) - şah( Çin xaqanı)
(FV1 ,Y FV^JjäjjJ! jİjj ı'iumjjj ti LaJ

(FF ’VVykKjjil j2 jJjji. jU. Jl a£

Jjj »JjJ

u^jjj

4'uuii

•-SLLı (molk) - ölkə

(4jS)uSjLa (məgər k(ke)) - yalnız, başqa

j^Jj? jL*»Jj j^-ijiJj

(Fö 1 ,Fd)jjau jl jjl ı-^L> Jl jj$j

j£j^>

(molk) - torpaq, yer

(məgəs) - milçək
jJL

jjjx jä. j£jJ jj

JİüAj

c^L»jj uJLL. (məlek bər məlekzad) - şahlar nəsli

(F F F ,1^1 )(_Ay (jjLdl £-jj

(4£)(_£j£ji (məgər k(ke)) - sual ədatı, məgər

jLiij^j

m jlg^jj jlg^ jJjjj

(məlek) - şah (İskəndər)

csii-j

J

(1 V1 ,VF)

jI j

(4S)c£/^» (məgər k(ke)) - bəlkə, əksinə

(VFV J Y

(mələx) - çəyirtgə

(FF ,F Y)jl£_k2 jjl diuıjj^jj

(məgər k(ke)) - yəqin ki,...
JajJ

Cı.a-ti ^jjş. <S> I j İA A-aGj^J

(FF)ı. luıjJ .V.ul.ıi CäLa JJg aşu

‘-S-U (məlek) - şah

(AS)u£jgu. (məgər k(ke)) - bəlkə

() Vd

ıj ^bi j»ji cjäj£ olx>

us'-r'-j'r? cA- ^aIjSJ ü*A“j

(4S)cS/^ (məgər k(ke)) - əgər

(FFF

(rd 5f v)ij ,> J ^jj eJı

(məlamət) - məzəmmət

Jl ,»ji jj lj (jj^JJ j^-j

(FY F ?Y 1

jjjjS Cj1X> (məlalət gereftən) - qəmlənmək, kədərlənmək

(məgəs gerd-e xərqah nəqozaştən) - ordugahı

möhkəm qorumaq, ordugah ətrafında milçəyin uçmasına imkan

jl^a.

(molk-e cəhan) - dünya

(V . J • )(jıjjC- jja. j^-r^ ‘-&1* CjUaljljJ

(jjjİLs <_£lo jtijJ »Lui jj^ aS

(Jlc .-5LL (molk-e aləm) - dünya

verməmək
■Yn.uljjj

Çf Y ä y 1 1 ^)jjixilj&j olSji. JjS (JaS-a

Aa*« *-iJJ

(Y AF ,Y^)^jjl

i.uJj

,-Jle. ih^Ia 4 xıA

^jjl * Uıuai jl„3 JkljJ

jjjji jljj lJLU (molk-e nuşafərin) - İstəxr

J5l« (məlal) - bezmə

(F^ V ; 1 F)j_^_u CL&Jaa ji ı-Sjjjjj

jjj£u jjjäi (jjjj ı-SJj> jl jj

jiäJL JX» (məlal gereftən) -bezmək

(1 “i A ,5 A)JX« Jjj^-jjJ ' j ®Jjlu>jj

cäBL* (məlalət) - qəm, qüssə, kədər

Jl*->jjJ Jj4 jj^ »LİjIj jl-4->

<-£4* (molk) - şahlıq
jüijjj oi,j _£!. jı (əz-molk rəxt pərdaxtən) - şahlıqdan

getmək, şahlıqdan uzaqlaşmaq

457

(Y t 1

,Y f A)Cıijj j»L> A^tə.G jljxl

xjs.j

əl$j

*—^-5LIajl

jj..Aj£ ja.

(məmləkət) - ölkə, məmləkət
jxi jX«tS jls! t51a

(bər molk-e afağ kamqar şodən) - dünyaya
ö)jJİJ Aj jj JLj (_jj£^l f—aXj

(y T 1

hakim olmaq, dinyaya sahib olmaq

jXj Xİİ Cj&Jaa Jjs JJ J'-aLj

ü4 (mən) - Nizami

(Y Vf j f )jl£jjj jl fLSjj CXİ£ j^aA

jl^alS Xİ (jtäi ı—jj js.
(Jjä. SJjji

ı-Sl* (molk) -şəhər
(Vl'P ^Y* Y),\ıi-Uəjj ^j^jj _XJ-“

JJJ Jg J^

'VvU V'ljj ^^JJ uS-La jLaA

ı^i

. < • ,***-’ycH

*-S^» (molk) - mülk, mal

ü'a

C.xmu^ uıiwi

3^*

6* (mən) - Xaqanın İskəndərə bağışladığı kəniz

(Y V J ■ >£iaj fAj? oəjjiJj

<_5L-jjX JjJİau lalə c-^-La jl AS
(f f A }f H • )(j»ij Oji jj jIjjä ı—>i j a£

jixJLU (məlekbəxş) -şahlıq bağışlanmış şah (İskəndər)
Jİjj (_yäJ jä jl.jıaj

(Y • 1 ?Y*^)jiä^j

ü4 (mən) - Dəvali

ja-tJ^la (j’ *—^-IajJ uS-La Xİ js.

(T 5 T

»j|jSLla (məlekzade) - şahzadə

UAA?

əxS

(TY V ,Y y F)^l j^ <Jj$ jjjS (jjjjA

A4 ij*S XXİİJ jj l_SJJjxjj

jljid* (məlekvar) - şahanə, şahlara məxsus

O4 (mən) - Şəriri

jY £jj jljj Ja1jşj

JjS ı—jjjjj jljSLIa
(f •

JL» j u$LU (molk-o-mal) - var-dövlət, daşınan və daşınmaz əmlak
( Y • Y , Y İS V )Jl»j

‘jjj

(JL»j u£Ja Jİ jƏ -jj^ cb cS-ÜJ As.

j cs'0^ JÜ-uA <£

(məleki) - şahlıq
()

A«

ö* (mən) - Tərtus (rus pəhlivanı)

4-aA jl (_£j£ •^əj? AS

(y • Y* *Y V?)JjS 1

(rdv ,f ?)j»j?jj>o jj' us^js

?JJJ ö' Ji' »t->i (AA j-LiSL.ı

»U&L» (məlekşah) - Məlikşah
,T A)jl jj. “ä.

f

dA^slj (»jc- (Xj£ xi #j jl öLi ja.

O4 (mən) - Nüşabə
(YM j rt)jjj ja JJ

JjS ojA j IjS

Xjj jblx (^5Xa Jİ jjJ JS.

ı **».■> A jX

(moləmmə’) - rəngarəng parçadan dyzəldilmiş

(ğəba-ye moləmmə ) - asiman
(y V , y t)jt cjVj j x>i

^l.ux

(Y ö A İY d) jjjj^jl (jJji Ja JİSLjJ

\ jL.^Aj$. ,alj lj Jİ g •>

1^^

mənəm Keydin boynudur və iti qılınc

jüxj Jji Jajj^jl Ja bjSj

ö4 (mən) - çəki vahidi, batman

xl.tılj jL-u j*xl jS ^ySjLa

( y y f ,AVy_C i.ai Ja

4-jlSjU (molukane) - şahanə, şahlara məzsus, şahlara layiq
lal ..u

j’

jjj jj2a2j x£ jjjSj j- (mən-o-gərdən keyd-o- şəmşir-e tiz) -

(rY^yv)jjj jA-ijx^CPjSj Ja

,d^)xaş.jl jjj ox.LS

jjjjj (j4

jl (_$!-?■ (.flıS £Aİ» Jİ CXİS ja.

^ÄA4 (moluk) - '-SJ* (məlek) sözünün cəmi, şahlar

(Y AY

j (jJ£X JjS. JJ ^Lj

ö* (mən) - İskəndər

A^Xaıj jlMil

(TfV j *

<SJJ^ JİjƏ Jaj^l

ö4 (mən) - Çin xaqanı

(Y • t j ı *)a«xj.y.ı jtsxij&la

(VV

Yd)(_y>»jj*jijj Jj2&j Aj Jjjl

xlpjlj AjlSjlo (-jjl j-i

<XıLxt-L» (menacat) - minacat
(' * •(>“) bjLJxJl

jjjjj ojL jA AS

ı_£jj AluU lA ojLj ojS Jjft j

J

d>» (mənzel) - yer, məkan

cS-itU (menadi) -carçı
(

ö

jiL&si jı

(Y * ö

0jJİ^LJ UU-wjjjl

T^öLmj

( M d ? YT J-lOj OjLoe. Xal (JjİA ji jƏ

ftLlwi

d>-4 Jji* (mənzel-be-mənzel) - mənzil- mənzil(zərf)

(menadi bər əngixtən) - car çəkdirmək

jljjg-Ju (Jä-mj jjj

^İ^jLUjAjJ OOSLJjJ ^jLIa

(dA , Y • )jjjiLıS

jlxaj j 90j^-ja

jj <jhb>

jj± cj1«

(Y YY Y Y YJjLa əiijSjjjjSə ^Jjj

Aääjjäl jo £• j xi AjxS i_gj~>

(Y Y • ,v Y^jjjJja Aajjİ AiS I jLa

jxijjjj ola (mennətpəzir şodən) - minnətdar olmaq
Oİa

tÄ? (j' j'

joaJojJ

Ami j jVLuijS

jAxJİa jjl

Y J<jJ j& (JjjÄİa jlJjS jl Aj

aL>

jj ^jj^jaj

(Y Y ,Y dJxİAİjƏ □j2 jULe-b Jj

<_>-** (məneş) - fikir, düşüncə, meyl

j'>> cr^

cHäj-1

LPjS jj3 (c$J^)> cA* (məneş bər(çizi) tiz kərdən) - arzulamaq
(YY • ,Y Yd)jjj Ac ja. İJ OjäL JjS (j-aj

■lil? £Uj ü'jjj ^ji

imtina

Jıia (məndel-e xaki) - dünya

(r ? , YAJjjjj ii Jl JJjjİj-' (»jlü

jjä.

j*

cLü* ÜİJ2

ol^jl-? ij 4S Laj$J

Aluıl-x (jÜa ^yjjjj Ijləj

götür-qoy etmək

j

(Y ‘f f ,Y YAJjija.j İj ^ySjala jjji XjlO

j&U Jy* (mənzel saxtən) - məskən salmaq, yaşamaq

,?^OäkLuJ <JjİA Jjc. lj jlc. JjjJ

(Y Yf ; Y AJ 1JxuıljLxj.ıiS ...ul j^->u

jjJloj (jijS ı j jiia (məneş-ra quş bemalidən) - fikirləşmək,

Jjio (mənzel) - mənzil, dayanacaq, düşülən yer
Vjalj yw (JJİaj Jjxaj

Jjj ojlj jj ƏjS qİIa j.ü£-„.

jüAi. (jÄİA (^ jiə, j)- ((ze- çizi) məneş xastən) - meylin yox olması,

Jıl» (məndel) - tilsim

Çf"? Y

AİA.I.J.J xi jI^jj Jjj ija,

(1Y , I d^)AülJja j$aJl -14*

(mənd) -sözdüzəldici şəkilçi

(ÖA

(məneş) - ürək

ürəklərdən məhəbbətin silinməsi

JjSjj oJİjc* Aj

(məncuğ) - bayraq
(Y f Y ,Y • J^jÜu j jjj jj

u&*

fjj (jlwi J (»jj'jä. £jOaj

LjJua jxi «oJ<y j$aJ| (əz-mehr pərdaxte şodən-e məneşha) -

Jjjjşj* (məncəniğ) - mancanaq, sapand
(Y 1 Y

jl-> iu-4^ qajjA. aSJJİaj

(mənsuc) - parça növü, mənsuc

(mennətpəzir) - minnətdar

(TW

(jalxi (jjxa ^Uaa AjjS jJ-la

J (JskLuıj (JxLjJ

<05^ (mənzelgəh) - düşərgə, gecələmə yeri

<_ıLxa.

1 Jäjsljaİ jj

j»L>j Jjj '“L? ■V’*JİAİİ^ş.

(julLİ Jjl* (mənzelşenas) - yerəbələd

«XuAi» (mənasek) - ziyarət mərasimi

(Y f f

(Y Y Y ,V Y J^ljä. JJİaj Jjxa JjS (_j>aA

ddi*,uljA

sjäiu (mənazere) - yarış, müsabiğə
(YYd

ƏxiS ji jdc jS

ı.T.ıäl İmİİj l$İja ji a£

jajJ

jaj£

\i11aj I j qİİa

j jIj oij (ijA&j)!j JLäa (məneş-ra (be-kəsi) rah dadən) (birinə) meyl etmək

Jji» (mənzel) - məsafə, yol

(TTY j Y)»İJ JİJ jJu İj jaÖa a£->İ Jjjj

oLa

/.lujjj (_j^>jjC. jl jla

j4u? Jj“ (mənzel boridən) - yolu ötüb keçmək
(Y TA J YAJjujj JjİAj Jh İj olj jLc.

jjJS Ijxj-a (jjt?

uPjji (lSc£“(məneş su-ye(çizi) avərdən) - bir şey
haqqında düşünmək, bir şeyə meyl etmək

461

ja.

(Y W ^FY A)Jjjİ ol^-jljä. (_jj»ajau (j3İA

Əjji ®İA—

jS (j—İJ^ 'r1— Jja

(f V 51

JÜ.IJ (jüa jj (dər- məneş taxtən) - düşünmək

(Y • ‘t _FA)4Äi.lJjJ Ajlä. Jjä, CÄijj
jj-İa

AÜ.U (JjİÄa jJ J^-AA—İJ—

(FV1 jFA)ja£jİ jl jl

jSaa

Jjl jä. jl jUjl jj—ıa ja.

j-3 J^ ~pj JiJ'j lp— £ ja (mouc-e soxən-ra riz-riz kərdən) ujjutkjüİAj ı jjl j*A jjl aS

jkUj I j j>l Jü jl a£

şeir qoşmaq, söz demək
(^Y /Jjjjjjj^lj jä— ÇJ®

jtİL» (menğar) - uc
() • Y ?Y df )_5<iuı ojlä. Jj jj jjä. aä—j »jS

0' jj ^JJ JSiaj

saİ

f F)LLÜ jJ> ojU I j «Jlw a£

Jat—A ^yjljjaa^ ı^-i (JuİÄA

JAJ- t ji LgJ»''»> J-^—

inci dalğası kimi cümlələr eşitmək
(FV^

(mu) - tük

jaa- lSj*

jjj (jjU-xxj^JJ

ijjj* u£1a jjjj J<aüj

çAjLj

jjjj Jäij* (movafeğ budən) - münasib olmaq, bəyənilmək

ölümcül yaralı

IJ »Lİ JjA jSİ ja CjäJaXÜ

(1 AF j FF)^Jaİ jjä. ÇJA jj AÄAaa Ij a£

(1 FF j ^)Cxj»jS Ljjj j-i£ .a ç

>)j$£ j'-^j0 j' A*j^ jpa.

^jjja (moubedi) - sif. mobidə məxsus
Jjiuj

£ja (mouc) - dalğa

jäa jl JjJS

^Jaİ jjiS L>jJj l*AJj

Cja (mouc) - dalğa (qoşun)

(moubəd) - möbid, kahin

(Y 1 •

0J^ İJjJ jl ja^o jfcJ jl jj

jjä. ç>ajj aJj^ (sine dər mouc-e xun) - sinəsi qan dalğalı,

jälj- (movafeğ) - uyğun, münasib

(> 11

jl (əz- mouc-e ləşgər hesari zədən) - qoşun

(Fö Y J Y )»jS ja.jCil £J- J' j L$jü-aa.

jl »j

jr.))j»ijj£ Ju j^SjijS

(JAJAJ JÜ Ü (jLfclAjä. jljj

u_Jj OjjaJ

dalğasindan hasar çəkmək

(mu-ye sepid) - ağ saç

(? ?1 1 ^j^j

Jjj jlİjla Ç JA jä—a jJ (Jaj

jj^j jijCj <-Jjj* jS çja (mouc-e qouhər ze-ləb be-quş rəsidən) -

>•

jaja

LPj ülijL ç j- (mouc-e tufan zədən-e-ləb) - gözəl və mənalı

(FF F J • Y)jjj jijj.ah< L ıjl j AaA

(monir) - nurlu, parlaq

(F Y A ,Y •

jd^ ÇP““3 C1AÄ (_fl ja

danışmaq

(monəğğəş) - naxışlı

0 F • ? Y F) jjİa jJj ç ja. jija. Au.ix.ii

3*

jaJl^a.

2jIa JaİJJ jJjj JaJJJİ. ja.

(F f ? ,4 F)^ jxıjjj Jjj JJ jl^a. j4jjj

jllU (menğar) - dimdik

jaİa

(Jİj£jj jS jaj jja,

ü-3j jj c j» (mouc bər zədən) - dalğalanmaq

(Y “i F ?) ) F) pAjjjS jajAi^> jl OAjj jjä

(1 FY

jjjj «_$JS ı^lfcjS Jjjl j^

0TF J l))(jijj2i£ Jjj LjJçja^a

jläİA (mənzər) - tikinti, hasar

cpÜa

AÜaSJİ jj

CPj £ j» (mouc zədən) - dalğalanmaq

(Y Y ,Y V^jİjjä. Aijji jijic- >").«' jjJ

T

jji. ufLjj Jj jaIjj Jjiiiaj

çjajl Xİ

Cp^A51 j? gj* (mouc bər əngixtən) - dalğalandırmaq

(mənşur) - talenamə

(1 Y .

jpj

^ja
lJJaja jüi 13 Jjaji?

a£

Cj.tS olSi Jj LjJ jljlj ja-

(mouc-mouc) - dalğali, dalğa vuran, dalğalanan
(d Y J 1 )£ jb Jj| JJJ^ ) J oJijl j^

jjjA (moəzzen) - müəzzen, əzandeyən

J- JA

JA Jjj Jj jl Jjjj Jij

(X X

?X \ )OjajXİ

jjl (yäk Jİ,1Uj

j>» (mur) - qarışqa

(4

c£2S fjA (mum gəştən) - mum olmaq, yumşalmaq

(mumyai) - mumya, dərman

J-O* (mosel) - Mosul

(XX* ?d6)Cjäkj Jjj jjji 'J'-^J'* ^^Jij

I J^j 4-*-“ jj^

>j

Çf Y X ,X d<Ä)al2 L-'.nJ < 1~ä< jljlı

jtiS L>jJJ (»Jİ_P

jaj

Jl* j <.'ıi*>«jjS ^ia

(mumyai) - sülh, barışıq

<_£ja (moukeb dər avərdən) - qoşun çıxarmaq

(X AY ,FX) jl£_2 ("jAt-aJ ^J* c-AjÄA

^LiAjA (mumyai dadən) - əlac etmək

(YY ,X)j*j JJjx jLSjjJL

alSLE (_>Sja jl Jaİ Jjjj

<2uuljj JL2iC ^i& jlJj2

( X X d J X 1 )CXJ ji İ_sJ-xaja I j ^-aA
jjIj

s4>> (moukeb) - süvari qoşun dəstəsi

jəJ ü'jj

jj oLi ç.4-öti

rr T ? )w?1

')jjjj J.!***3 <^>'<?j '-&-İJ&

jjjji jj

?jj ("jl^aJİ jl Jjjl ^jl jAi

(X X A ;X b~)fjA JjS I j£_Lj J^> jb»jij

( X <5 • , X • • )JjJ Jlj*>J-<>Jl Aj JluS-2

j^

Jjj Jlimjj Jja. ajjjjiu

aj* (muy) - tük, saç

j* (moukeb rəvan kərdən) - qoşun çıxarmaq

(F X Y j XX )jlja. Oäj Jjj J»j£-> jL> 4$

uSJJj

CPjj'j' lSj* (muy əz-xəmir avərdən) - asan bir iş görmək

(moukeb) - svita
jliwjJj^J XaljJ Jjjje-J

(FX V J d)jHuıji (JJŞ* ALİS (jİjSjaı Jl aj
jj

AX J • Y^jjjj lj

Al**1 J ’jiJ 'r1b

Jljj

J?-

(FAV ,A?)jl (_sVJA J$-2

j oJİj jS^

JJA> İ^Aİ

jl

ja

4^j Jj

Öj^-j ' Jj Ji

Jjj jUjlj JL.J

J> Vb CuİİJ <-5J- <xjSl

fjj^J (_$ JU.j

j»j

<jja Cmaİ ji *Gj3 JLä.

jxäj

Lpj’-sə-jjj <0*- -1**3 J>»J (ze- mui səd çubetir cəhandən) -

(Y • d ,X F)jjj Ajja. J—.a Jiilj > Jjaj
jjAj^ji

4>» (mouled) - doğum
jjxaj jIja Ji(əz- mouled dəmidən) - doğulmaq
jjjj j»I <—ı2 jl Jİ4-*

jjA«2

J^JJ^J^ AS

jl»5lö

tjjAj^ j (ze-hər muy şəmşiri əngixtən) -

hər tükü bir qılınc etmək, çox ciddi-cəhdlə vuruşmaq

(YX • ,X XF)jııAj&jl ^jj2a4 Jja j^j

JalAjjİ ^AjJ Jj

jj2a2jJ

esjj» jjjjI jj ja, (sər bər avərdən-e muy) - tüklərin biz-biz

?j* (mum) - mum

(Xf .A.y^ajjjJuİ aj£ Jİ jl jjjlj£

jjj

bir tükdən yüz ox keçirmək, sərrast atmaq

(jNj* (moulai) - qulluq, xidmət
(FX t 7M)fj£la, jaj jjjljä. jjjSJj

iş görmək üçün özünü hazırlamaq

(F X F jFY^jj Jjjijj atSJlj

^ja (moula budən) - itaətkar olmaq

jjjS ?ja

(F Y X J 1 V) Jjjj jjlS

o^ijij^i l$j* (muy be-sər bər bəstən) - tükünü başına yığmaq,

Yja (moula) - qul, nökər

(FAX /F^jj

(F1 Y ,YY)jj^İ. jl fjjA ja. jİ-Jjji Jjjj
Jjjji Jjjj isj* (muy borun avərdən) - tük çıxarmaq, tüklənmək

<->İja (moukebrou) - svitanı müşaiyyət edən atlı

jjji

'j <J=*J

?JJ*G jjL»4?Jjäl 4jj J~=w <

(mum kərdən) - muma çevirmək, yumşaltmaq

durması(qorxmaq)
(X •

)cY>» *JJ>JlJ~ <_A“ j' ji5 JŞ*

c5>» (muy) - dəri, xəz

(rv. 5Yrf)diij^jj ji^jjAj j^a<s

(fTA)^£ jjA üij' <_Sja ı^i

fjƏ'jJİ j=>j -^l-P

j^-*

(T• )4Ää-jji

jjjjj£jjj

(məhd-e fələk) - göy

'-SAa

jj* (muyrixte) - tükü tökülmüş

(Vtd ,Y"f)Aja-A Ijjl (JAjjl^Js J$a<S

Aaİjj jji jjAj AİaS j^S
ü'jj

(muine) - mex, xəz
Jjj 4jlj

Jjc. A^a

Ij Cxi.A jjj

j^ -4* (məhd-e qozareş rəvan kərdən) - yazmaq

• )o’jj ob'j£ -4* <£ üi^-

(Y

(T • ) j *l)Ajj »jlAil jl qauIa AjLojIjS

»jtu

Asuä jjji

ü'jj-aİ.

jij£

jäa

ja^ jlS 4-İjja J* j

-M-4 (məhd) - ölkə

(məh) -»t» (mah) sözünün qısa forması, ay
(X VT

*)JjL>j£Jaj jl Ajjjl AjjS

aIajjj IaLİ aLjİ <S

(V Y- } Y Y )(jjjjc. aIajjlSJ a$a jl <£

AJaS jj& miA) IJ JjJAA j <A

■M-- (məhd) - yer
ojjJijj j;jj

(məh-e ruypuşide) - üzüörtülü ay (Çin xaqanı)

(rr'r j r^)^;

jjj ja ojjJIjj

j-jijj ^Lj jAj^j

^V^Cj-aIa ^1 jaa a$a jl

(Y X

jjjj

ĞyAj

cLuaI-4

jrljjl a^a «.4-ijSja£

jjj <a

■W-* (məhd) -ev

LP > üj> <-j (ze- məh borun bordən) - aydan uca qaldırmaq
(TY • 5d?)jja*-jj U »jjji jj ^ji-

A-a 3

() H I

Jjjä jj$a

(V ;?A)cjiku£li jSljjU jl>4£ 4A JJİ

(Y IA 5<Ä • )j$-» Jll-ıjä ı_£jjl jjjj <-4j

> üi4 ’ j’J j

4-* (məh) - ay(Nüşabə)

chjj

t" İtg i jj jA A$A AjAİ Jİ jjjjj

-M-* (məhdbus) - təzim

(YTH ?A^^jjajjAjİ-aI

• Jr A^_jljai jj İj <4 Ajll ,.ıJ

jjj ^İja.

-4-» (məhd) - cənazə

(məh) - ay( Rövşənək)

(T f

)JjjA jAjAjjjl jA j^aj

j

> >ıl jLajij

(JJJJ A^A jl jJJJ jİaU Ajjl^j

Olü ^j-ajj □jS 4-İ (jLajİj

cs-^ (mehdi) - doğru yol göstərən (Nüsrətəddin Əbubəkr)

(məh) - böyük

(i

(Yd • ,Y *)j^-> AjIa

(j-ü *jt«j

cAfr* <-S^j JM <»j? <j'-P

<■* (mə) - inkar şəkilçisi
(?

Ə$xı 1-S_ıj CjJjA jl jAJJ LxS

J4-4 (mehr) - məhəbbət
(Yi?,)?)^

üij^üA-

j*a a£

Ijj&ibijj a£

lS^

jij

j

ojUj^a (mehr taze daştən) - mehriban olmaq, dost olmaq

<7»^ (məhtab) - ayli gecə
(A ,AY)alj jjjsl jj ^Ljaä

i ,Y)A^aJİ Ajjİ Jj^a ’ÜjAj

(VM , Y Y ^ ) jga-j AjIa jlj jljjjSj$»a

jja Ajjlj 4 j lj jjS Ajjşj

>ltg aj

jiA> j^a (mehr costən) - mehriban olmaq
•M-4 (məhd) - beşik
(YV^ Aii)jjjjAjİ-J jAj$—ıl jLajij

(i f A j A)AxSaU jj j^a jjjA> jl ja
(JJJJ

AusU a j 4_ij£ jj a£ jş ji jl

j' OP cA°^

ÜPjj'j? J4-4 (mehr bər avərdən) - məhəbbət bəsləmək,

(məhd) - kecavə, təxti-rəvan
(YİV ^Y)^ o jJ-H?J (3*1 jl jAjj 4-qA

(ji-j j$a (məhd-e zəmin) - yer

məhəbbət göstərmək
Jj öAjaİ Jj jJJj JfA

(I dY j Y A) j$a Ajjljj jj Aji Aijjiı

Aj jj Jİ jj 4iS jl ja.

(l? j^- j') jfr4 (mehr(əz-çizi) boridən) - birindən üz çevirmək

(Y • S 5TX)j^ JjJjjj U2' j'lM*

(1 d f , ) ? • )4Ü.Uu Jaİ <jIaLİJ^t JJİ

(jäjS JL?. jj j^q (mehr dər-can gereftən) - ürəyi məhəbbətlə
doldurmaq

oäj£ jLujjjj jLS (>->jj

(mehr-e (kəsi) -ra ze-(kəsi) - birinin

jj> Gr“£)j ’j

məhəbbətini birindən (qəlbindən) çıxarıb atmaq

ı jij j§j> jj£j

(r x r ?sr)jjı

Jj^*3

jjjjl öGj ^nİA tjjij

(A<J ,V^^jiwıljä jj} jj£ J*^j JİJ^

(f 1 V ?X ‘r'yjjj Aujj >Am jjSS^

jäc-jja.fjk<£

ü'->Gj4-» j'(jİjj-jjj

jbj^ (mehreban şodən) - mehriban olmaq

(VdV

1

(jjtü-ı jjS

jjjljj^ jljj$-» uSj4

jj}

jjS ji.

jj

ıjjjJj'

<J*S-“ j Jj^ jİJjS »jb j^j

(X . . J Xd)JU><yjjjjjj jLj4^(jI
cAu<-* (mehrebanşəh) mehri banşah

jjjLj$uı

j? JjS jUa

j^ l^jjşX

(? V

jl (əz- cəhan mehrebani boridən-e mehr) -

Günəşin batması

f)jljjjj jİJ^Gjl jLji. <S

jGj$-» jl-^-

Jjjj (jjL>J$-* ü1^?- j1 J&* J?

jxi »Ji5Gi j^ (sərəfkənde şodən-e mehr-e gitiforuz) -

dünyanı işıqlandıran Günəşin başıaşağı olması, Günəşin batması
(frr rr • f)jjjä J^j^

j~>

jjj>

Jjj?

ÜJ? 9Jİİ

(mohr) - möhür

jGjfr-4 j'j?

u&iJt* (mehrebani) - mehribanlıq

(X S V f f)ı''u.ı.in jjl jj jiuijjj Oij jjjJ

(I AV J A.)jjJjU J^ CJjJb j JjU

jJ

cAlm-*

duuj jlj jjj ^yjLj^o jl

(mehrebani kərdən) - mehribanlıq etmək, dost olmaq

J^s jjj

(r^r

jjS (Jjjİ jjS ja.

jjjAİ ^jLj^> (mehrebani nomudən) - mehribançılıq göstərmək

(X VX ,n r)jjxLİ ^JL.J Uİ jjj jlaj

(mehrcuy) - məhəbbət axtaran

(Af , 1 <,)(*>4 J&* >

(3^*

(»JJJ Jj>iJ JjS jiS Ujjj

Chjfr* (mehrebanpir) - mehribanqoca
tSj^-

(mehr) - Günəş

(1 F Y V)j^ j »>-.

j4-»

dünyanın birinin (İskəndərin) hökmünə tabe olması

jJ-l j' AjU ü'JJ J4-“

məhəbbətini qəlbindən çıxarmaq

j$j»

CPj? ejj G^-5) J^jij (zir-e mohr nərm budən-e cəhan) -

(X?d .jrıİjjS-ui

(j^)^j(ze- mehr-e(kəsi) sineşuy şodən) - (birinin)

jjjj

^jj jlji-o jIJjj jjluuü

j'-ijt* (mehreban) - mehriban, qayğıkeş, dərdəyanan

jiuj' ü'jj je-»? (be-mehr rəvan arastən) - dostlaşmaq

j^>

(birinin) fərmanına tabe olmaq

(I

JjöLaul 1 h*ij 4-aA

J)

jj> ^j> ?j^ (^£)j^u (be-mohr-e(kəsi) mum nərm kərdən) -

jjj^—^

csG

gözələ arxa çevirmək

j$-»

jjj

(1VS jT. )jjj Jjjj£ ^jj u3LL»j£aj

duij »t>j j^ ji (bər mehr-o-mah poşt avərdən) - məhəbbətə,

Y • H

(be-mohr xas(s) kərdən) - möhürlə xüsusiləşdirmək

jjjS

() t T 7X V^j^aU. jjjjS j)J^u

( X > S ? S)oä^ jl>jj j^ Jj jJ täj

jjjj}

4Ü.IJjj jij p<LaU Juİ ji.

lÄ' J* J?

?J->

^^jji

( saxte şodən-e mohr) - möhür vurulmaq,

möhürlənmək

(VAA ?S 1 )(jj£

\j..ıjjä.j oJjj

Jjla 4-«j

LSJŞ-J&* ^JJ (j>

jlXj$-» (mehreqan) - ay adıdır

(XYf ,r^)j^jJj^ Jjj jjjijj

ü'-Sjfr?-

JJi ü’

C?jS

J JjL jlJj

cA-*^ ü'-M-* (mehmanpərəsti) -qonaqpərvərlik

(mohmakərdebaz) - möhürü açılmamış, ağzı

jU

(rF . ,AH)Ox^j a jla. Ija J^jj jIa^aJ

açılmamış

JL aaj£ljjg-A ^AİLi jjjuj

("g-MiJ aäjjj

(Y Y F 51 A)Jljila

jjjS

T »)aL aaüjä (jij aja a£ (Xwj

(Y • 1 ,Y ö • )^jj£ua5Lı aäc-

oj$a ÜJŞ- *yS

( Y Y F , Y • d)alS,1j>zıjj Cxuıjl jiiLs^a a£

'AJ

j4jä^J

a£

d^'j'ji

CJ&JJ&* J' (‘J^*j? ojt*

Jja. jjaj

jU çoj^ (mohre-ye mar) - padzəhr, zəhər əleyhinə vasitə

düzəltmək

(Y”<İ Y ,F Y ) jLa ajg-A U C1UIjLa Aİuı jJ AS

(Y“AY ? Y d)(jujJlajl uj£j» ^u. jj jlg-a.

jLui ^jl-İJ 12 * ja »a j?i

(AF ^F.^Ljgi cajg_A )j<_Sjj ASj^,

gh-ü^j.

jh jj'ajü

j5U> jjU aj$- j ja. jjUu

j*-*iJl j Jl J-jja. ^jaaj (ju-ilgA

-lil-Əj

(<5A ,Fd)ajj (jjLj^-a u"ı-kl ..1« jjjja
jiaİ

(Y Y

(möhlət) - möhlət, vaxt
j

ö F • F)ajaJ al$alji jj~> ü'A“j

fAlJ UF“j Ü* Ji* j' uAäa.jJ Aj

jajS. JU^j> (mehman kərdən) - qonaq etmək
(Y*A Y )l j jij£-J jja. jüli jaj£ jLa^a

Jjj jiUja jjjjj aljjSj

U$a (mohəyya şodən) - yığılmaq
5 F )a

UjJj aSjI j Jjxj aj—.

<_&j aS jl jUj^.

aju. I jg a

jjjS U^ (mohəyya kərdən) - hazırlamaq, ayırmaq
(Y YA ,FF

üM-« (mehman) - qonaq
(FF 1 , Y Y)(xp-j Jjä. JUjə- jLo^xJ

, Y <ä)jLjıJbii jajS Cjj^-

(mohəyya) - hazır

(mohrebazi) -fıtne, hiyləgərlik

(Y •

j4 ojjji^jJjjjaiajl

(mohəndes) - mühəndis

j JL Aİa. caj$a j$J

jajS jjU o(mohrebazi kərdən) - hiyləgərlik etmək

o!$a

jiajLu. (jjjLa^A <jlSjl»

(Y Y • ;Y Y Y)jjaİ AaIajİ.4a jljj^ljİ OuAja.

(mohre) - əfsun

(Y FF 3FF)j5U> jjU

Jl jUa.

...<-• (mə..., mə... ) - nə..., nə..., nə lazım

jla.J j)Jİ—JJJ j'

(YA ?dF)^i£ jjloı ajla. aji ajto IjJ

Jİ j^-ijä, a ajjaj

(mehmani saxtən) -qonaqlıq vermək, ziyafət

jäiU

»»üij' jjA»J

Jjj L j O,.,..i ju. £ jJj a£

uXj« Jjj U jUji ^jIa^-aj

(mehmani bər arastən) - ziyafət düzəltmək

(FAF , Y H) jl jAli ^»1 Ag.a C1U.I ji jj

Ujg^ f«jfra (mohre-ye kəhroba) - kəhrəba kürəcik

j JU

aUl Cuaiijl Jj2i I J ^la jjj

(Y Fr , Y • J-Sjj JU. JÜİJJİJİ jİ ^yJİjJ

□j»y ç.t>j$j» (mohre-ye lacevərd) - asiman, göy

jj4»

jaS

(mehmani) - qonaqlıq, ziyafət

jƏjAİjj oj4» (mohre bər amudən) - hamarlamaq

,Y Y Y )ajj

<_>jäj j ah

aj£

Jljj jU^a (mehmannəvaz) - qonaqsevən

»j^» (mohre) - kürəcik

(FF Y ,11)jaa. jjjjIja

Y )aj£ ^jluijjjL^a j^> x^aj

(F • F

al Jj I jla (jjjg-A lSjj

(mobre) - zəncir bəndi

(Y 5 Y

jU^. (mehmanpərəsti kərdən) - qonaqpərvərlik

jj

göctərmək

(məhru) - ayüzlü
(Y Y Y

Ciuuj ajlijj ^ja jjjla jjjj

u,nA aSjA ." m. .ı^ ^ajS I .g *

.

* U>aJ ji

'X jSI

c- (mey) - mey, şərab

(Y ö , Y y JA
Jjj^

jUİfcu j Jjla ji Jl

lJA aa jLİj

(mey kərdən) - mey içmək

Jl

Uj

j Jjj L Jjj <-5^?

pd J Tf

jb Jjj jJ jş.

,>35^

u* (mi) - felin əmr formasında işlənmiş önşəkilçi
(fr 5rY)Qİjji^ ^jjäjS jjUjjo^jj

o&J- uH* (mey gereftən) - mey içmək
(Y <r ,tT)O3jS (jLjhjlS
(jjjji <_iS j>

0 ? J A“\)j*jj (jaiA j^jj »Jjjijə

(mey bər-kəf avərdən) - mey içmək

(TT‘T ^Y^jjjj ^çjS jjjji 3ji

jxi jjS-aU

jb» (miyan) bel

cjajS jlilja. L (^ ajjjLj

Ojläj

ja.

l-Ö£jJ

jjjjjA

jj? ■İJJ^

jj.^a.c jj

jl (əz-mey camgir şodən) -badə tutmaq, mey içmək

(f PP ^A^jw. jjJjj tsJli.fl>)ja.

Jj£ fLş. JjAİ (_yj» Jl JJxjİjS ja.

jjjS tJü jjju (be-mey şetab kərdən) - mey verməyə tələsmək
Jjl u-ı^.1 j ^wj □

(T H Y * 1

(Vf • ,A).1Uj3 j_£İ j a£ j □jS

JjS jlS, Jl Xİ £ jii oLİ jja. 4$

jl J

j<£ jij °_Pb ^^j? <j-»j (ze-mey bər xak yağut riz kərdən) -

“r ,V^)Jjj OjSİj j£IS. jj JjS ^J

ajjji. Lj j»l>jj JJ

(mey-e lə’i dərcamnaxorde) - toxunulmamış,

Jjj aJjjäLj ^LətjJ JJ <jA

Y)Jjj o^j£lj ı "ijjJ jjJ Ajiuj

(TYY Vd)Ij

d)jlS Jjj jÜajä. AaA jjj jl Jj

Jij j^jjj u

tjAA jä,

' )(»ij

jjUiS (jJja-J' )jb» (miyan(əz-çizi) qoşadən) - üz döndərmək,

əl çəkmək
(_h*jİJl lijl

jljjl jjLS Jjajİj jJ&m

(jJ^)’>b» (miyan-ra(be-çizi) bəstən) -hazır olmaq,

bel bağlamaq

(“11 J 1 <Ä)JUSji jjl Aj'uJa CaAL.j jj^. 4İ

Jl j AjSj

)lx> Lj

Ajj£ j£a

ı'n..ıljäja <£ jluUİJj jIaLjjj

(mi) -felin müzare-e iltizam formasında işlənmiş önşəkilçi
a£ JJ jlja.

^jJja jj

Yn-Uj jbajJ lj ijajio

jlajljjl jj ^jL CÜjjJjS 4jS

• )jb“ Jl I j CimUjJ jjj ^jj

ÜPjj’ ub° > (dər miyan avərdən) - gətirmək, ortaya gətirmək
(yyy ;Y')£)jjjİ jUa ja (jijä. jb-ijjj.

y* (mi) - feilin bitməmiş keçmiş zaman formasında işlənən önşəkilçi
jIajjAjS j Laj^j

jJİjj

üb* (miyan) - ara, orta(lıq)

(I F Y

(mi) - şəxsiz feil formalarında işlənən önşəkilçi

^Y Y • ^VYJ

Cuna Jjj Jjä CLjjİj

ĞPj? Jb> j' (əz- miyan bordən) - aradan qaldırmaq

l j fİAjl

Jljjti j£ oJjJ £

ü1^ cSAJ-plS jlja.

<_jti jUc.

jj j ja

jlujjji

(TYA ,Y’lP)Ajjä.Lu> jUajJ jSj çjJİ

u» (mi) - felin indiki zaman formasında işlənən önşəkilçi

(VY ,

»_£ja. JjjjS oLi

Y V J A YJcXjjjI j jLxa jjl jj Jj^j

u* (mey) - qan

(v ,

Jr d)_Sjj oljä.jj JjSjj Aİxjj JIja

(csj*? j?)j^ jb» (miyan bəstən(bər çizi)) - hazır olmaq,

Jjä. jcjxja (■jäU. jyS Jjj jii

bakirə
(f f 1

(^ TI

(Y • V J 1 )jb“

yerə nur saçmaq, yer üzünü işıqlandırmaq
(f I

(jjç-j?) jb- (miyan(bər çizi) bəstən) - bel bağlamaq, qəsdinə

durmaq

(Y 'PV

<sb (rəy-e mey kərdən) - mey içmək

ÜP_£

lA-j

j»S JjSİjAj£ jb-“ jj ojJ

şərəf duymaq

t,, d uu (jS i^-aş u_±JLqI

L <£

(jiji« ja j^ guSji (^jjjj

J?J^

jjji

ji>*.

jjA

ji_p- j7i—■

jJ>j_P (dur budən-e doi əz-miyan) - aradan ikitirəliyin

jb« j'

uzaq olmasi, arada ikitirəliyin baş verməməsi
(Y I A

1 )jLj jja Lamİ Jb» jl

^b J3J A-jij Ij

j£ >»İa aS

jb4 (miyan) - qın
(1A ,Y 1 A^ij.j's jj jLja Jl oLuj ı_^jjJ

.ıpj I j <iuı ji jj ^1 jljjÄ.

<jj (miyan) - meydan

Allix. (meyxane) - meyxana

»io) jjUxji (dər miyanaməde) - meydana çıxmış, üz-üzə gəlmiş
P ? d .V^ä-Xj jbj>jl JjJJ ur“

L^aj

ÜJ? <j^?-

Ajtbw (meyxane) - gülüstan, bağ

jxuiS jU« ji (dər miyan kəşidən) - meydana çəkmək,

(? • ,A)jb Ajl ,a..jxıj lal (JS l^-o a£

meydana təhrik etmək
iİaİSJ jbc. jiibj ba'jä

(YdA p r • )(_rAl çijjjä jbxjjjj Jüj

o jJSİ jU» (miyanakənide) - içidoldurulmuş

(YVf

j^^» (miyanbor) - pərdə

(V ' ,V” • )1İjuo (Jo j'lJaij

t/P" (miyanci) - elçi, vasitəçi
eöjl jl dVwj pAj

?>hjl

j

Ailj £•jaj Jji jj Joj jjx AS

- geniş əl-qol açmaq, şahlığını daha da genişləndirmək

(miyanci kərdən) - vasitəçilik etmək
■''■fl*1 AS

(Y • 1 ,^^)<_>'Ä'J JJ^ j'jj lJ’'J® j'lxoj

L_>ljj-a JİJj jS jba (J >11 u>

(“1. p 1 )ıib£ (JÄİ11Ä (^AİjA. bxJ j Jİj

(J"

çoxlu döyüşçü öldürmək
ıjj jjä <jb <31x0ji Jj

(fTY , Y''r Y )(_^j jllxa ij jljl^j olJ

döyüşə girmək

^jXjjS. ^ijji jj (jS

3^^

() 1

p Y Y") jb a ja b

J'J* j'Al'4?

(Jj

Aiu^->i

jxi (jl j£ jiixaj (be-meydan gəray şodən) - döyüş meydanına meyl

(meypərəst) - meypərəst
ıbi£ jbxjj

<_S J>'

etmək
(M ,??)j' J^ j'AW

(misağ) - əhd, əhdname
(VdF , Y Y"y_ıl j> ijjjji I j Ajİ Jjlixo a£

J4JÖ- j'

(jb Ijji Jjojl ojljJj

(mir) -jA*' (əmir) sözünün qısa forması, əmir, şah
(AV P)jxo jljJlj 1İM1jbo jju

(mix) - mıx
(YV1 y • Y)<_jb (Xjx jl (jaAjo jjj Jjjioo

j'<ji JJJ Ajja alj

j'j» (j'Aw (be-meydan fəraz amədən) - döyüşə əl atmaq,

ji<ilxo (miyane budən) - orta vəziyyətdə olmaq

(Y VT pY YjlLİS jb-xa jjj jr“ <-SjJ^ j

t~u.ıa Cjjjic. ja Xoi jl jllxu

0'4“ (meydan tohi kərdən) - döyüş meydanını boşaltmaq,

CPjS

(miyane) - orta vəziyyət

(VAY p • )(jjuj Aj ı-Slil Aj Ajba 12ib AS

P • 1 )Cı*olj jl$j jla pAjja (j^J

(f )

4İU- (miyane) - ara, orta
(rvv y t )ıjij cıäjjjjj» jjl a£

j*Al£b ji xSLLo jl <_5Lb laİ ja.

u,J" (meydan) - döyüş meydanı

(jii csJ>jL>* (miyancikoş) - elçiöldürən

jIjx»

dijjä jj (J2İ jli> oibj

jij jijj Jij jljj j'ixoj (be-meydan-e fəraxi rəxş rəvan kərdən)

(Yd 1 P Y"A^eolljuajä Aj a.1ıuujä

iİxojjjjx

jljjja 45

cıijjbJb

ü'-^ (meydan) - meydan

(VVV Y f) itiälljl jj jSbjj Jjjb*

aju*

(^1 fjjj ajxo j Ajl Ajaj

’j'äh1 (meyxare) - meyiçən, meypərəst

(f V • ;Y d S j_$UİX JJJj OİAİSİ jba

(f Y ;Yf )ı_ıb£ (»A Ijj lajj

jj Jjlj ı_gJoo »1 alja (Jj

AİLäxa (meyxane) - şərab

(V11 pY^ıjJSbx jb* ji aJs jlCjjj

jiJ

1jS ajb l^Sjjıj jİlj A_oA

(Y • 1 ,rA)lj£ aJİJİ Ajläxoj IJ jlia

ı—ılila

<5^^Jİ-?

#J j

jh

JJJ jlİAlj ijluo

(mir) -LPjj* (mordən) - ölmək felinin kökü

JŞJ

(y ar , y rr)£i

&* (miğ) - duman, bulut

jjx.

(^dd
j'j4 öIjja

^)jij^jj*^j

jVäjS

jlp jjaaJJ J uA±»Jİ j' jxaj

üJjj’>

£JA (-.l.aj İJÄ

(jaij <_jtjj

<j4jj jj^jjİj (be-xorşid-e rouşən miğ dər avərdən) -

(f ) Y ,1 f )£ja JjjiJj (Jaajj Aıjjkj

£jj (jjLJi jLijj j*yjjj

(miğ) - saç

(miranidən) - öldürmək

(V ? f , Y r “Y )£JJja. Jaİ jJ ^äbjjA_^j

(V ,b'''\s+£ e* cA ’Aj J
jj^>

jj

parlaq günəşi dumanla örtmək

(mirasxar) - vərəsə

( Y • V , Y ^)CjaaI jS I jjjä (jLo »j£-4j!jj
üAhI>h

^){4* JLh (J*»İjl C11İ.JU> jl^JX

('

j" (mir) - rütbəli hərbçi, döyüşçü

J?j> “^JJ (JJJ -u

_A
&* (miğ) - göy

(miri) - əmirlik, şahlıq
j<A <jjj» (miri kərdən) - şahlıq etmək, əmirlik etmək
J <_S j“ jb^

(YYY ? Y • • )^jj£

(^AİÄj

CĞİ4sc- Ürt

jii oJijij^

(be-miğ gerayənde şodən) - göyə qalxmaq,

göyə ucalmaq

(Y VY ;F Y A)£aaj jüc

j jS

jj »jjjlJL

^jjJjj

j'j=*

Jlj" (mizan) -tərəzi
jjj

J" (meyl) - istək, arzu, meyl

<j'j“ (mizan-e zur) - güclü, qüvvətli

(' Y f 5“l d) jj <jjjl jj

jl

jjj jl jj* jj

jSjlJjJ C~UaA jl (JJİJ LjJ

IjjJ (_;ju> (_/J

jj

oJjjja. Jja jl ^jjj jl^a.

üJjji <-J“ (meyl avərdən) - tamaha salmaq

jijj“ (mizban) — ev sahibi (Şəriri)
(jijjj*

(T

(Y“ , Y Y A)jj (_sj*j

(F Ad

Y )(JjA Jjji BjjAjJ <J» jl jjiS

-xaljj

jj-ii-> Jja (meyl daştən) - istəmək, arzulamaq, meyli olmaq

j““ (moyəssər) - həyatakeçmiş

(FY 1 ^dVj^JS CjaJAi AjSjS jljjjj

(jtşkj

J

jəj? (<j-^ j'jj>j*jjj> (moyəssər-e morad-e(kəsi) budən) birinin qisməti olmaq, birinə nəsib olmaq

(YA • ,
ojaaj^

)Jjj jJj^-*a Jttl 11 j^ (j**j^

Jjj jmixa (JaJİ ja jjS

(dV J Y )aL (_jjjSj I j jjAj (jl.aJj

ojS

( f *A)(j5ua jjljjj CLuaj

Ij

jS ^J

jjjjjä. jIjjS jjj jS jIj jl-i^

jJ&ja

<L>jAjlj cJj-“jlj ‘-^-1-ıjäj

(Y Ad

A^^jjjä jjjjj

j%j (Jjjj

(jjjj (JjjAJ (JjA Jj*Ä IJ jJAj

(meyməne) - sağ cinah

(mi'ad) - görüş, vədə

(Y^ /YpjSjb^j IjUjJI £5j

IAj lijä

»l£ j'üuA (mi’adqah) - görüş yeri, müharibə meydanı
(Y •■ V , Y f)#İJJ Jjl

Jjj AS (Jjt^-otS jljj

Jjİaj Jja (mil-o-mənzelşenas) - yerölçən, ölçübilən

(miş) -qoyun

> •ö

(F^F ’A^JjaJJA JjA J^-*i JJ (JjA AaA
J" (mil) - mil, ölçü vahidi

(meysəre) - sol cinah
rry^j jyjjj

jI*ua

jjjAj Jja (meyl nəmudən) - meyl etmək, arzulamaq, istəmək

jjuij aS » jjJj

odl-i 1*jaj ı_ıSja jjS jljj

14“ (mina) - mina, emal

jjjj JaI (^aISI jj Gja jj

(mina) - minalı
(Y 11

<j (nun) - Fars əlifbasının iyirmi doqquzuncu hərfi

)(~ı jg ) (jjÄ. (^»jij

<~i“'j^J^J-0 <-S’-yx <-Cka (_S^TJ

j"-» (mınu) - minalı

’j (na) - inkarlıq bildirən cözdüzəldici önşəkilçi

(Y ■ V ;1 V) jljj ,lı>Äjjw> jıAljj aS

jtü xilı CjS_> qjJj Ij (^J-j

(minu) - behişt

(Y Y 1

4“> lj (naom(m)id) -ümidsiz

l)(_çjS. Ajjijj (_)İäjjJ jJJ» <£

^j Jjj jl CjUji (jd>»

(jjjjS Cıij jjxxu (be-minu rəxt kəşidən) - behiştə yollanmaq, ölmək

(Y- • V

İJ ClAj

A)lj Oäj (jjja, JjVoji (jljijj

j'ijjiJ

jS

(Y d I VA)<-< jAJ <_ıl (Jjjj (jljja. jjLa jjä

jjjS

)j alıjlxaj

CxkjJ (jlj c»jJj> J&äl

jk a£

)jjjxu ljI jjL ajji jS

jaaI

lj j.~n

111 -I1 1

(Y • , Y )l j <-j|j (jjltc. aj ı_jlj

Ij ljIji Ajj j—ı jl jjjäLuı Ijj

(’l”^

(mivedar) - ağac

.Uhül

u->li JjLj (_$—“aj^ ajjjjjj

»1J (jl Jj

,Y)İJ ı-rJİji (jji (jJji (jljj (JİUMU

I Jjlj (jJalc. aj ı_jlj (JÄ

lj (nabavər) - yalan, inanılmaz

( Y f , I A)jti. Aja. Ij (jj (Jij Jjj L«ji A_^

jlj ajxo jjä. »JJ» jl Ajä) JjA J^-

(mihman) - qonaq

j (_^lj (jl.j^ja

(Y'VI ,YV)<_Jİ (jjajs. (jjÄ

4»lj (nab) - sadiq

(Y ? ? I A) jli 4-^.1 j (jj (Jij Jjj Laji Ar*.

(41

jja

JjL»j Jail

jjIj

ljj^

lj (nabexerəd) - ağılsız

jl jjj£

(jl lj. J L) Ajj JjAjAJ

j ...^ (mi... i) - felin bitməmiş keçniş zaman formasında işlənən
qoşa şəkilçi

(1 1 £

jj2 jjJb (naom(m)id şodən) - ümidsizləşmək

^lj (nab) - qarışıqsız, xalis

<<jı

jji »jju> (mivexor) - meyvəyeyən

(Y A • ?

Jjjaj (jlJjSjj (İÄ I jji al_uj

(nab) - saf, təmiz

Cjjj*J jJJjj aLI fJİ (j'_P

»jh> (mive) - meyvə

jIa

(1 • ,A)jj_jlj O$SjJ jl (XJİJji»

(I Y V

^j^^lxa (minusereşt) - behiştəbənzər, behişttəbiətli

(Y Y (Y

JJJ-al-İ JjA f-İU a£

0 5Ad)Jjj JİJjjj (JİJİJ Jjj (jaj

(r , ^)ıjjj

üH-lJ j' aj

(jjjäuij (nabexerədi) - ağılsızlıq

(f Y j ,FY l)(_jjjijlj jLüj ("imiiIji aS

jäj» 4_^ jäjji (jjj£_j

JXuc-j jja- fj» ü'aj

44j?lj (nabude) - yoxluq
ĞPjj ajjalj (nabude budən) - var olmamaq

(I Y f V)(.",A > ^jjj ajjlj

jj^

(jl*A

•-Sljtj (napak) - napak, pistəbiətli, xəbis

( ^ * ? 1 )«-Sljj j£ljljj (J JjS JJ AjjJul

L Al < j

^jijlj (napoxte) - bişirilməmiş, çiy
(1 • , 1 1 )j»LoJ

AjLAj AjJj

j»lä. jajj

(VV ’TİJJA^.j qIc-U (_£jj (JİAS, J J.znaj

(napoxte) - təcrübəsiz, bişməmiş
( ) b? , Y

ji cXja.JJ-i jJ 4jş_u jja

c-AÜjlj Jäls (_$l JJ

<_?' J

(naxon) - dırnaq, caynaq

(Y Y •

Jjjj U (napədid) - görünməz, örtülü

1 )c>».ı£-U Ji.ljj I j JjI <JL Jİ AS

J-İİaj l J (jl j*-o jjl 45

(TVf JAV)jjjjUjjjjj JiSUj-j

jüj jiAi (naxon reştən) - nazik əyirmək, incə mətləblər demək

jxi jjjjU (napədid şodən) - yox olmaq

(Y AV) jY)^! AİUj crü.lj Jjä. Ujl.aji.ll

(İt j I V^jjjJj

ojäü jjU

üjjj

j^-> j-1 əJ a£

-UjJ

AjjSUl Jj

u<5®U J -Sj'-Ä “M"*

(A • ^?)Aj*J jS. lj jlijjji jjAJ

(t I , I ' ) JjS (JJjJ jl* İJ.JJJ

(VAY ,A)jİaJjJ (^lijjiU j JJj£ A£

(Y f A / f T^JjSU (jlfcijjlj jjjS

(V • ?) • )l j ojjiiuülj ("g-aA -Ujj a£

Q »V ?Y Y) j^. Jjjli. uSlä. I j jjä. Jjİ^

jSj

(jil jjli jlS j jjä.

(_#jjjji.lj

j jl (jükaljjl Jaİ

(I • A ,Y A)j jÄ, aJjjä. lj

jL*a

jl l ja.

JjjİujJ Jİ

’.j JjJ JÄ.

vlj

aJjjiU (naxorde) - içməmiş

Jljlli (natəvan) - gücsüz

(V) V ,<))j5J jjJjjj Cu ^jjij^ jSl

jljjb (natəvan şodən) - gücsüz olmaq, tab gətirməmək

(f • £ ,Y d)jljjli Jjj.J xS jl

jjJjA a£

J'jj j' b »jS

Aj

(Tdf jY’V) jljj lil jjlij jS Ul jj

jUüjlS Jjjl Jjjİİ

(jtjÄ

(1 Y t ;A)jj£ oJjj^ Ij oJjjilj

(n ? )
ejUUjjiLJj <»1». ji jj

Jjj u y\j

jlji. ajjjALj (naxordexan) - yeyilməyə namünasib xörək
(Y r A ,Y f t j_jjJj CxuıJ A-l JjS jljä. ajjjiUj ;_5jS jij Jj ji aojlijjj

(naçəx) - kiçik nizə, kiçik bıçaq
Jjj Oäjj

jl Jj* j ^ijş.U AÜJji jj

gh A

a£

a j£ Aj £a.U jJJ Jj jUa.

(naxoş) - xoşagəlməz, pis
(Vt A ,V)(jujj ^1 jbj (jjji-U (_jlAjJİ

oj$ <j £aXj (naçəx-e nohgereh) - nizə növü
jU AjLa jJlS

A_aA

ajjjä U (naxorde) - yeyilməmiş

U (nacanvər) - cansız
(r. r ?f F)^>u jjii?. jjj£

j£-« (ji-ıA aJjjä-U (_Jj ^y-a

ajjjAli (naxorde) - toxunulmamış, bütöv

U (natəvananəvaz) - gücsüzlərin qayğıkeşi, allah

Uua-U (nahiyyət) - vilayət, zona

JİxajJ jlba. Jjä.jj £ jäjJ

aJjji.lj (naxorde) - alınmamış, dadılmamış (zərbə)

(natəraş) - kobud, yekəpər

() . A^T?)aJJ

Cjjjc. oJjljA.U £• Jİ j) aS

^Jjjä. U (naxordəni) - yeyilməz, yeməyə namünasib

sAjjiwaU (napəsəndide) - xoşagəlməyən

Q . V ,) f^jUajA j Jjä

jjjj

jl AS

(j^jjji U (naxordegi) - yeməməzlik

ai-u U (napəsənd budən) - xoşa gəlməmək

(f bb , i • ).ıitııjU jjjjj jj-^j j-1

jjU

jl uSji ^y^j

AjJjl

»jj|ji. U (naxande) - oxunmamış

AlJ? uAofr* U^ə- j'

xU^ll (napəsənd) - bəyənilməyən, xoşagəlməz
j^jj

fI AİUS Jji gjIauj AS oj J*j

ALjlji, Lj (naxaste) - istənilməmiş, xahiş olunmamış

j$j~>

U (napədid şodən-e yağut) - Günəşin batması

(1 A V ? i A • )JjJjU

Jl>

(jic-lj ^Li L** o-U i

gh>»-

(jajİLä J.li^.,.1 uuäb Jja.

(naxoş) - dadsız, ləzzətsiz
(1Y ,) Y ))o~.l <jljS. U (hJjji. j£j ^LS

CjJ (jİSJj jjjs. Jjjjij'-jXjj ja.

jbJ (jij^d (naxoşzəban) - pisağızlı, söyüşsöyən
(ffV

X" Y V)jbj jaji.G j cSbAİ

jd (nar) -nar

jb aiui <_£jSxd aXİ

£ jli. A^aA

jj

jjGbd (nadaşti) - yoxsulluq

(Yva ,?’)JjJ£jjGj

j

^jXİliG

jj

bäij

(141 J Y 4)JjjG

-ıbxb G (nadelpəsənd) - xoşagəlməz

j' >1

Aäjİ

ij^j

aüjj

(Y 1 d ,^)^jji

( Y 4 1 ,İ41 )(jibj (jjjSj i_S_>

(jlAjjxj

(VY

öJUJİuüJ 1^)
<jj4 »jj«j

(nadide) - xəbərdar olmadığı, görmədiyi

(Y’lY ;d)JLilijJ aj£j İA aXiG j

JLib

jjä.

(jjjjj Aj rıj'ı>

Aj

IgJ^XjjJ j

jwjG

(f .

‘r X'f'feğ, cSİ^j'jj^j*x

j aXiG Ujijxbi

Jjİä

J. axjG (nadidegərd) - üstünə toz qonmamış, biganəbaxmamış

j

ib jl aijjbj <_£jl$j

JjS a Apb j

jiGjj-Xi

Jb aJjJiü (nadidenə'l) - nallanmamış, nalgörməmiş

^^ujj aJjuij G aajxa ji jä

jjGjAj j

^jjj

jjjc. Xİb Aäİİ l$JU_>jJ

j*j

jX I j u£Ji ^jjj

<

O*jJj JjjJ £tjjG xGjjÄ aS

( I İY , A I )CXJ_Iaä ^ÄJİ

^xj

Llai. Jjijl jj

CjajI jjb

^j jbijl jjjS AjS

Jjjd (narvən) - gözəl
xjİ

iAİjX jG

jlfj

CjSjj

b

JjjG

JİJl

G (narixtc) - dağılmamış, uçmamış

(nar) - sinə
(Y > d ,£)jb

jä

'jjd (narəva) - günah, səhv

( Y I d ,ö)jG

(f ö V , Y T )J*j aXiG jbxul a j£ jbaA

»JujG eajjAji

j säjİä (narənc-e zərrin) -qızıl narınc

(Y V » ,Y 5

jü

jjm-ij

(narənc) - narınc

J?

oXiG Ajl^uJ

axj G (nadiderənc) - əziyyətgörməmiş
AxA

(jSb

G (narəsidekəs) - nakamil

Jjj

jG

aXuıjG (jbjbixj

(vv<1 ,ö<*)_Ää3

çüj

(YT ?

• Y

(TV J • Y )(_j-*jS aJlxajG (jjjil )İ>|

G (nadide) - baxmamaq
(f , . ^W^Aj oXijJ

jj? Jj*-1* <J*İ

aiuaj G (narəside) - yetişməmiş, kal

OjmİİJ

»jjj

<_$+• cs-yjäk <_Aw Üİ_£

(_jİaI jGj

( V 1 b * R Y )JJjG <_&jjä AjtjjGjl Aj

Jjä.

axj G (nadide) - görünməmiş, nadir

ojjjU

JJJİ CXaX jtixajjG jJÜ

'G'J jG (nardane) - nar dənəsi

U (naduxte) - tikilməmiş
xjSjS

jGmıjGjl aS

cA-ijG (narasti) - yalan

V ♦ )jbi a jj-İ b eijjljS j£ jä

(f dV ,Y 1 )AÜjjil

Jäu JjG (XİS jjä. ^l^-jgj

cjäjjj aS

jİXıl ilaS jjj AijS jl$Ä

jdiG (nadəlir) - qorxaq, gücsüz
(Y f A

JjjGjj

jlxju jG (narpestan) - narsinə

jx>i x-ub b (nadelpəsənd amədən) - xoşa gəlməmək
( Y V Y , Y Y )(jix>i

JjJc. Xİb AäjI I^IIäJjj

jGjAjjçujj

Jjjd (narbon) - nar ağacı

Y^-Ija. d iJ -id j»Ai

(Y 5” •

Jaj

jxu ajäjjG (narixte mandən) - dağılmamış qalmaq,
<_jİ

jaIjİ.

jb

jl^j oäjj ü JjjG JİJ1

uçmamış qalmaq

jd (nar) - nar çiçəyi
(Yf “1 jT)jbfe x>ijj

(f . Y Y • )AaäjjG CXaXGg Oaaİ Jİjİ
jjjjb J'jj

jjS

jliJ LgjS »JG Jİ

CjXj j j jj

jd (naz) - naz

AaäJ&uI jj

ji jjjA

(YAA j)jjji jL

jag-jAJ^yjlji.

JÜ'j (naz-o-nemət) -naz-nemət

Jjjijli a£ (j-» ji ts^-u. Lu

(F V , F Y ) jjl »jjljä. (jİlJLc. Cv»»,i (_ylj

#Jjjjijlj (nazpərvərde) - nazla tərbiyə olunmuş
jjd #jjjjjjlj (nazpərvərde şodən) - nazla tərbiyə olunmaq
(r A _rd)jjjj jU>l ji. jji. Xİ oJİaI ji.

Jjl »Jjl jjjS Ctaxi jjti (jjjj

AuäLw U (nasaxte) - xam
(11F ,d ‘r)AxiU.ılj jjsl£ AJti. cAd

jj— £-Lİji oJJJJjjlj

AjäJj&j

j-U- lj (nasepas) - naşükür, nankor

(nazeş) -alicənablıq, böyüklük

(l F l 51 “i )(jJid (*Jj- Jj* 12 Jjj^-i
jjjjl

jl (jaji. (_j&J

juU—Jjjj AS jS )j^ (julxuj

jijL (nazeş avərdən) - alicənablıq etmək, böyüklük etmək

(y-UJj (nasepasi) - naşükürlük, nankorluq

(FY t f •) JL Jj'ı.ü »Jjj ji JJjS j£a

(j-Af-lj (nasepasi kərdən) - nankorluq etmək

(Ah? jij (naz-o-nuş) - şən

(l YT , f Y ^^şüSij (JL« jijJ (_y.uL.jU jS-"

(jijjjjli j' (J^*j? AS-.I jİ JJ

( Y V ö J F Yjjİjfc a Jjjjjj aJjj AS ^ğj-ın

I ji

(nasoftəni) - danışmağa, deməyə layiq olmayan

*^SJU (nazok) - incə, zərif

jSj

(. i.a_ınİ.uU Cl—I jLo Aİ Jli—

(_yjjS ji.

Ajä*-U (nasofte) - bakirə

(jjjid (_Sjü (nazokağuş) - nazikbədən, incəqoyun
(VV?/tl)jjaijöTuSjLi Jgj^jL

(FFF ,F1 Y ^-ı.uintS

£ İJj jjj jl -£jlj jS Jäİjj

(1 A Y ?“t Y)£-lja. L I j jU Jjj (_ydaji. Ai.

ji jiji

(FFF y YJjjJ^ ^Jjj

jA

ji

(^Ma. (jlSİÄ aS ^dj^ Alim ji j*

(jl^ji*u«ljj

<j (nasofte) - deşilməmiş

AJlj (nazoki) - incəlik
(av ,t vfy*...u claäj ı•*'...^

®Jju‘i

^üjj

jii jijj

Cimüa c»^j a£

ij

> Ajij- lj (nasofte dorr) - deyilməmiş söz, təkrar edilməmiş söz

<_^-i—jj jI^a

(VI J Y F^OaU jL (ji—»Ij Jji (_fjjljj

ÜJsL ^j£jj a£ <_gjj Aji—tju

jüjtj (nazənin) - nazlı gözəl

(Y • t f Y )j$-a JİJjjj (jul jijijj

j$-a.

jlil£

ü^1*

jLi j>-

lj (nasudmənd) - faydasız

(ı r ı y ? jjiA.ijAu u (_fig ix.ıı

jjj^ü

jjL

jdl? ıjij jjäjj ıj£

Jjdlj üAj'-’ (nazənin daştən) -əzizləmək

(F

l Y •) jjjjU jijjlj U JİJ <-İj

jaU-*

jj^ JÜLi. a£

(nasir) - ac
(Y Ad ’ÖVy&jJ (JJJJJ £JJ Jjj (_yj—JJj

jjjJ'j (nazənin) -gözəl, abad

(Y 1 1 y F ^Aj—IjA.Lj Jj? (_yİJ*-j^- L aS

<Lj|

lj (naşekoft) - açılmamış

(j^jjU jij?

( Y F 5 , ö F 1 yc ı>i ^jj jAi.jj (_y—Xjj jL»a
öAJti (nazənin) - nazlı, incə (Nüşabə)

(Yöd A't^jlj jjlijjj jd (jiijlj <_>j—

lj (naşekib) - səbirsiz, qərarsız

jlS Cj~iI jijj jVj-J (»—

(Y 1 Y ,AAy_ujä (»Jj» (jl^jjjJti. (_y—*j

jliüjG (nazəninan) - zəiflər(İskəndərin qoşunu)
(f • F .Y’V)jU—jaL j jljjjJli jjii.

V dijlə <_£İJ LaS

_AY)jijS Jjl-j lj jLj jıd a£

Jj»jjjli »Ijjj Cj-ijS

*“lj

jJl^A l? ı.'ıiA-jijj

L (naşomord) -sayılmaz, sayagəlməz
(1FF y?)jja—lj Jşj£ jlJJ uffJi**

(nazurmənd) - gücsüz

Q

j>ui

ı

4Jjaül (naşomorde) - saycız

jj£** J*-°Iaj jl£jş.j ı_S_A

ail4a aajaJ; U

qI^a

(YY ) ,Y”Y)4jajj lA Aİli Ia 4Äu jj ja.

jj^li (nasəbur) - dözümsüz

Aİkl^Jl <■«jl jAİ

(nafe) - müşk qabı

.Ad)jja alajjj (jljla jja Ö^j

JJJ‘ r>li jja fualı 4S

(Y ) Y j A)Jljila p-Aala, (j-aäJ AÄjjj

uutj^aü (nasəvab) - qeyri-münasib, məsləhətsiz

jl) 9jjS lijjA cAİli ^...»

jal^ <äU (nafe qoşadən) - müşk kisəsini açıb ətrafı müəttər etmək

04« uj^ U(nasəvab budən) - məsləhət olmamaq, gərəksiz olmaq

(YYY ,4Y)aL^fJlc O>Li JSasUUj

<_jH4 ^jl a£ a4 jliaäl calj^a

al$j (Jtc.

jı ^aa

(nafe) - göbək

ujIIİU (nağaleb) - məğlub

(jaUa ja 1_sjIIc.U ASäl j Jij

(VY ’Y^jJjÄ ja jUujj,jl Jjıjilä-j

jjj

cili (naf) göbək

uPjS lJj? Ajlj

(Y • 1 ,A •

< İl

ili la jj-jj jajjj a4lj 4_a.

ja 1 j aia. (■jjj 4äA jj

Y)<—ili

sjfc j aıjaj

ı—ojA jjjn>a t-^ulı <jajj

Y)aUİS fJlx- ı_ili j£ 4İli l*aj

al^j (Jlc- <—ili jxjjj

jj

Aiu (nafedar) - göbəyi müşklə dolu

u*i4 Aili (nafekəşi) - qannsalma, köklük
Ailij

Jjj öJİ jjl ^lalj AS jAİjA

^li (naqe) - dəvə (dişi)
(YYY ,Y^IjJ$ jij a/ jja. oajjÜİ

ciU (naf) -qarin
j^jl

jIj

(TY Y sY Y)ajı aaUil Jüli

jji 9al j jl j^la Ij a£ jAİja

aAG j

jj$ AİL jlS JjJ jja. (Jj>il^>

(rY) JYjjbLS j-S aiS jaIS aj.jii

c^li jaUäi (oftadən-e naf) - göbəyin düşməsi
(Y Y Y ;Y ‘r)aji »aljjl (jistj

jjj, <_iu jjij (ze xun-e naf xod-ra nafebuy kərdən)

("t 1 5 Y Y Y )<_£ jj AiliaiS I j ajä. <_.ili jjä.j

(JU <_iU (naf-e aləm) -dünyanın mərkəzi (Kə’bə)
(Y f Y

ij

-öz qanıyla özünü müəttər etmək

j4s-£ cjl> (naf piçidən) - ağrıdan qıvrıltmaq
VI

4İli (nafebuy) - xoşətirli

jiajj

(fe-naf-e (kəsi, çizi) piçeş bər

əfkəndən) -qarnına sancı salmaq, canına lərzə salmaq
(Y > Y1 ,Y t)1—iläj U-^4? aiS^I jjl j (jxaj

jjajS <j“j£ jajjjjö.

»—ät-j (naf) - pero, qələmin ucu

<-SI JuıAJ ^A 4İli ^A jii JLa

cili (nak) - cözdüzəldici şəkilçi
(Y • , Y^< Çä >—ili Jl Aİli AÜjj jjjj

u£ljjlj jlj-ş. (j4jj <_jla$»J

<ü“<4li (nakaste) - sönməz
(rYA JYV)Aİ-.l£L»9l. jl jjjlJjjä

<jiJ>li (nakərdəni) - görünməmiş, edilməmiş

cili (naf) - orta
(Y • I

( Y Y A , Y Y r)(_Jäa jS L

) )CLuİaSj^ jljl ajjU» <ıU^3İ 4İ

CxJja <_atj Jl

jjSjIjj

cili (naf) - iç, alt

(VY d ? I I A)<—SLk L-iljjJ

Aili (nafe) - ətirli maddə

4j>ii (nakərde) - etməmiş
(Y) ,4)&oajjS. Li

jiSİ i_jL-ojJ 4^.

' ^l iaaj aiS ljj-»ai A$ <_?jj

jjla

ja ajı jj-ikj<£

eaJjS U 4İ (J Ijxı) ^c. jjka

'i (nakəs) - nakəs
(I Y Y j • A)ajj (jaSli 4İ a4lai I jii (juS

Jjl (jx£ la 4xu>jjj ajAİlja.

(Y5 Y , Y Y) jjjSlj Jjj jj»S jL jl aS

‘LJS U (nakoşte) - diri

(TTV ,d • A)L>jjl jjj* fAjj AjjİSU aS

(_A^aj j (jC- JÄJ

UJ

ğj^a

(Y “Y ? / • V)jjjJ /ajj iA^Lj jLsI jA

jjjU ass£ U (naqofte mandən) - deyilməmiş qalmaq

jjj fji jJ Ajäj^U (Ja ja.

(Y S , Y Y A)jjLa AjjS L jl^jJjaS <^jj

oJLIjSll (nagəzayənde) - incitməyən, ziyanverməyən
Ajj£ Jjli o-üjI

jj

Jjl j aÜmi jäjS jlS Axti jljj

(naqoftəni) - qəbahətli, deyilməyə layiq olmayan

(bər-nagəzayənde nayəd gəzənd) -

(soxənha-ye naqoftəni) - qəbahətli sözlər,

^-jjiSu

ziyanverməyənə ziyan gəlməz
( Y Y"A , f S)JjjS Jjli oJul jSt-ijj a£

oJjjjlj-> jl OaS jljjl^>

ajS JjİjJ jJjL jlS

(Y Y-Y 5AÖ)4j AjäSlj (.T.Jmi,ujİİjSI

ASäjS L (nagerefte) - tutulmamış
(V?? / VY)jjui aljS.Jj gJ& ı J* Ajj

jjj

U (naqofte) - deyilməmiş

'■» IjS-

Jjxuj

AjuJjl (jlA jjS jj jSLa

jjj&j (<5 J^> Jl) (əz-çizi) naqozir daştən) - məçbur olmaq

( Y1 f ? Ad) jjjSlü ^j4Ij jjJ jjjl

#lS U (naqah) - qəfildən

jjS

ləyaqətsiz sözlər

ji-oJijA (jijj (_sJliuılJ jjjA. Aa

übj

U (naqozir) - lazım, gərək, vacib
(at , 1 Y V) JJjSli Jjj IJ 4-j A-jjijLxJ

Jaj^jjjj (j-uüaLjjüi^j (be-qoftar-e naqoftəni dər piçidən) -

J^-l * J (j^ AjjJdxJ

qəbahətli sözlər demək, ləyaqətsiz sözlər yazmaq

jiJ^'Ä (naqozir) - qaçılmaz, labüd

(Y f ?YY )(jiu>Lijj CuujjjSlj jjS

(Y

(jjxuljtjj Jjb Aä uJ->L.jj

ijJjj

jjjS U (naqozir) -tabe, təbəə
JajjjjJ^L (us J^-J')((əz-çizi)naqozir budən) - tabe olmaq,
təbəəlikdə olmaq
(YYA ^AYJjjjSlj jl ,*lu-,aı L»jl aS
jj^Ij

jjjSu

jjjj

J^J lJJi-Aj

jjSJj>

Jjjj CjjLSjJ jja. AS

(naqozir) - məcbur
J'X(əz-çizi)naqozir budən) - çarəsiz olmaq,
məcbur olmaq

Lj

Xj aS

(nagəh) - qəfil, qəflətən

(Y' ,Y Y)<^ J-P- J’

_£

jj^lj eAİj jj>j jJ jj

»jjJlj (nalənde) - nalə edən, nalə çəkən
(Y V A , d Y )Ajä,li jja, ®Jilli <-S-j£ j jj

(naqozir) -inam
jJj?jjj^'-i (<jj^j')((əz-çizi)naqozir budən) - bəyənmək, inanmaq
(Y- A / Y • )jjjSU Jjjj j 1 j aJj.j Jjj

qəbahətli sözlər dilinə gətirməmək, ləyaqətsiz sözlər yazmamaq
(YYY/ YT)jjj Aj^j jL j

jjİİajj »j

54*A? j jlS-djxlSu (^Uäj

uaS L jlai^j

jjxjj jUj tfjj'ıiCljj (Ze- naqoftəniha zəban bəstən) -

jjj&l (naqozir) - möhtac
jəjijjjäj (c5j^j')((əz-çizi)naqozir budən) - ehtiyacı olmaq,
möhtac olmaq
(Y dd 5y)jj(jijjj''j ’AİaLj

? Y Y “Y )^jx«jj

jj4U

(nalənde) - xəstə

(YT • ;VY)Cj-.jjjj JjS IJ jl^Jilb AS

(nalə) - nalə
j JpS jj aİL (nale bər kəşidən) - nalə çəkmək

LP J

(nale zədən) - nalə etmək, oxumaq

(rf f

jja.

Aİlj

j

ji JJ

^1 Jj JJ (jä-^jA j I AS

jjjLj

adını silmək, dünyadan qəmi yox etmək

(nale nərm kərdən) - həzin səs çıxarmaq,

ü<A e>

(Y Vd ,Y“)^& fl> jl$A jl Jjj~.

şikayətlənmək

j»jj AİLi

(f f f .f'i 1 )fjAj JjljS Xİb öj* j j£ A$

LäjjIS

jjj£

ajA j IjS

bf ^jl

lSÜj^

Jtäl jj

(I fd

sAİU ĞPJjj-ij

JJ I jj

* ,r' )J-W öj e* a> JJ,J

jIaJ

ü*'J

j'

^j'tAjj>4'

(Y Y ö

AjjJj^m*I

A“ Xİ jji. jA“ jl jJİSLUj

(VY 5Y”1^JJaj>J jİC-L <_5JJ ijİJX J JxxX«J

jojlajia JjJ JJ*'-'

Jxjj jlc-b A Cualj j$j

A (nam) -namus, ad-san

(f • Y /?>Xüj
A (nam) - adli

bağlı olmaq
(Y 1 d , ? d)jl A?-1'j« Xİüjjj jJJj

(f Y > , Y Y Y)^»l jä. ıjjji JjS jjLjjS

j' A* j' j}^ A-

jjf*13 (nam(be-çizi) pərvərdən) - ad çıxarmaq,

A JtjjS (JUaia jLijjj-j

(namavər) - qəhrəman, igid, döyüşçü

jjl

(Y Y*5 , Y V)jljjl A A> jl Cx-Jji. jjc-

tanınmaq
(Y AA Yjjjjji. ^lajljx» .iAj ı_£jj jjS

(Ju j ij

jjjtgj

A (nam) -qorxulu xəbər

ölüs, (,j-^) (»13 jl (əz nam-e(kəci) xastən) - birinin adı ilə

jjjS

fLü l$jjjjl>jj Oä.j*ijj

JJA A (nam nəhadən) - adlandırmaq, ad qoymaq

AA üj

»əjji> A (namdəravərde) - adçıxarmış
(f Y ? ,Y • • )j»li (jajjjJ oJjj'jJ l5JJ"

fli xi£ jj jljjl plij

jj

(Y I f ?l Y ?)fb OJ& jl jl (jlijJt?. (jAjjL

öjj?

Am 3'

ji-aj'j~> jjlli

A (nam gəştən) - adlanmaq

jJ cfialj jl (j* olj£

(cs-^J1) gPjj' fü( (nam avərdən) -adini çəkmək

,'T'f')(»'-> -ijjUj L«j

jl A Jjj jtjjj »Lİ j) Aj

• )jl ^Ijl jjjS jjjJ ƏjLjj

(YT • ,Vf)jj

jixih ^»li (nam naştən) - adlanmaq

(> r

jÜj jjJ

adını çəkmək

ajjijLuı JjL j$£ ıj'

j^ g»jl**'Yj AS

(nam) - ad
YjjlSjjj t£Jjj

jjL>

jA^j* (<j-^) A (nam-e(kəsi) bər kəşidən) - adını yüksəltmək,

□juJU (nal idən) - nalə çəkmək, ağlamaq

(f

^L-ı J—J jl

tərk etmək

’A'f)(_5ljj CLluiJjj öjjl

( Y V Y V)ij j CjJS

(nam kərdən) - adlandırmaq

ĞPj & J? (ue^) A (nam-e(kəsi) bər yəx zədən) - unutmaq,

jl uSüä. cAİlj (_?j'ji t3*J^

(JjjS ^jj jl (jİƏbjiä.

<Äj (nale) - gurultu
(Y V

jjjjj j jjXji j-A?

jLİ a£

(Y Y Y 5VY)^lj (jlijjLoAjjl »JjS jJj

4-kj (nale) - nalə, musiqi

(f d •

jlgə.jl (.c. fli (nam-e ğəm əz-cəhan setordən) - dünyadan qəm

jljjä.

Jjjjj j'-A

jA

A (namavər) - adlı-sanlı, görkəmli, tanınmış, böyük
(Y Y

(nam-e setəm-ra ze-aləm tohi kərdən) lsjj'

zülmün adini dinyadan yox etmək
(Yff j?f)jj£j»Ut54Jjdlc.jljju-.

.JjS (JJ jtjjx jjA. jl^ oLİa£

jl jSLu j^ ■*' J4> ojjjl jä.

»)jljjləjjİJ (_sl ^İJ »Jj

jljj' A (jjjjj ^jjlj ji.

A (namavəri) -qəhrəmanlıq, igidlik
(f1 f

İj jUjji.

jjl (Jjj

Jjaj jVjx j JjS <■. ı'J-ı jjü-»

(namavəri) - məşhurluq, tanınma, ad çıxarma

<~sjj'

jj*^

(Ad ,Y £)jjji ftjj (jİdiljä. cAtA jj
jO- ı5jj'

lPjj' jj

(f F ,<5d) jljjl jjl

(namavəri costən) - şöhrət axtarmaq, ad-san güdmək

(V F j 1)^ jjb ı_5da Jbb jlS ji j-J

(namavər) sözünün qısa forması, məşhur, tanınmış

(namvər) -jj'

jbjP jjob o<ab jjjj

^i-6?

jijjpA'jjab (namvərşəhriyar) - Dara

<_Sjj' <»ij O-o. j£ jl£ j$j

(nam bər avərdən) - tanıtmaq, məşhurlaşdırmaq

jjj

(1F1 ,FY)jl jjK jj-o. jj O-u jaS
ch>«L»

jjjalj fjjb jı

jljjl

ÜPjj'j? (us(nam (be-çizi) bər avərdən) - ad çıxarmaq,

jiOai jj

tanınmaq

namuslu aparmaq, namusa rəng qatmaq

(Y A A V)_xilj (_#SLüj cjjijj

əj» (jl (jAİjä-w j>-

Aj-u

jjjjıLu (be-namus rəngi bər amixtən) - üzdə özünü

oi£j-.jaii (namusqah) - şərəfli yer, döyüş meydanı

tsjş—b (namcuy) - şöhrət-şan sahibi, adlı-sanlı

(F Y F , <t Y )»&-,jabj (JJjji^jl JJ

uSja-aU cffjjA (banu-ye namcuy) -Nüşabə

(namusi) - namuslu, qeyrətli

(YöA

j Y Y )(JjS oJjj jA-x j'jj' (»i-> j

(JJŞ-.Iİ

lK

lSJ“J 'j

Üd'

(Y 1 F j • V)jaat>n^—-J jajaLij ^Li

jAjj' £1«-,j Ç-Lo-.

<^jA Jj£ jL»ja-»li j

açılmaması, gülün qönçələnməsi
(Y V? ; Y • )<J^ oJjJjj t$jj jUajsuAİjj

(JaJ oJjjA 'j

ğh'-A b-o

£ Aal ü

-£_ı j j' jlx»lj j' <—i-. L> j£a

ı^ij-b (namərdomi) - namərdlik
Q 1 • ,Y 1 Y'y'u.ıa-ij^ jjl (jlgjaIjjj j

j$£ (jb <aü (nameha-ye kohən) - qədim kitablar

£ »Jj?j

,^F)jg£ (jlA <aU (Jjj JjlAİ

ji—j J jl jS

“JJ J^J

(.jjj-ui. c<aü (name-ye xosrovi) - Şahnamə
( f ,F)J ji ' J jä-a (däi Jb jAİo.
jjIls jjui

Jjj-ö e<alj «.oJijl^

jja c<ab (name-ye mərd-e izədşenas) - allahıtanıyanın

kitabı. Firdovsinin Şahnamə kitabı
17.b .ı<>5> jljLu—uljSjjS

(namnəborde) - adıniçəkməmış, adınıeşitməmiş
(F • f ,FF)ujjjjJ jl

(name) - kitab, əsər

(ö
jlxati (jlS »"ıi^ jljj*^ jA->

jlA»U (namdar) - döyüşçü, döyüşdə adçıxarmış
(jliAj lj

CJİjj jSuUjij

(&A)(,lui^.> £-bjbj&u (j j*jj

(FA j • <1)jlöbjj jij &A-ab jxo.

j'.UJ (namdar) - adlı-sanlı
(F • Y JT^)jlSjb 1 j C ıä.1 ji jj-öj£j

jSalu.ı; JJ ol J <-> <Jb5b

(name) - məktub

Ajjjj ıjjj ğMja^üj (ze-naməhrəman ruy puşidən-e qol) - gülün

(P1 ,Y F1

jb—JJ b Aİjb jb loS

(nam-o-namus) - ad-san, ad və əzəmət, ad və qüdrət

(naməhrəm) - naməhrəm, kənar adam

f

ol—S jjjujLju I j jjjl j jl ö

ja-»lj jjjb (jlS CüiS juio

(xosrov-e namcuy) - İskəndər
J^i-j JJ-*^ pjj*' bjJJ

(*i *

jü*.

(namus) - namus, qeyrət
(' Y ,F •)jljjbjjb (_ji j»jb ojj

»4jJ

jlıj$Jjjjalj j£

JJJJ f* jİA->i ü AP uS_P

F r ?F F)jJ_uS Jjjl «4alj jl

jjbä

jj jj-?- '< AjjIjj

jbjjjjjab c<alj (name-ye nam vər-e dirbaz) - qədim məşhur kitab,
İskəndəmamə

,<Äd)jljj Ijjl ^lijjj f'jL4?

»_ıLijjU (naniyuşənde) - eşitməyən, dinləməyən

JlyjPjJ^lj $.4-alj (jjJj

(m 5d)ijjiä c-uli Ğy) *□ uljiJ^

'jj*-° ğ£<jjj'J^

jiyjä. lM?J6-“ 9

(j??

jjjj I j Aj-> jjjij j ji

jş-

Ji-'ji'j jjjlj j'ük? (bazar-e navərd-ra arastən) - döyüş meydanını
hazırlamaq

(jjjjj <aü (namenevis) - məktubyazan
(TTX .‘tfjülj- jjİ& jjjilSJ ^11.

Jjjij (navərd) - döyüş, vuruş

(H f , X A f )Jjjj (jjS jl JjjLİj i»lü

(namehrebani) - mehribansızlıq, qəddarlıq
(İM ,^)<_Ay jjji 'Xa. tr^JG-8^j

JJ4 8AuljJJİj (Jİ ^4j£jj» 4a>

(X“ X , X X )Jjjj-j t_>ljä. c4—^İj? <j!jS lJj

jjj sUi (name-ye nəğz) -incə kitab, İskəndəmamə

dx»İ_^4 UJWj jji (JuJJJ

• f ?A)i^ 4j$üL?jsAj
□jj U jLlSjj(dər gəştən-e navərd) - döyüşün bitməsi, bir işin

(nami) - adlı

(1

J “t) jj (jjjUj

Jjj (jAijş. jj

jJ? JJİj’

cr*1* jJMJ^

bitməsi
jl □jjLi CxJiSjj <£

cj^j (nami) - adlı-sanlı, məşhur
(TX ‘r

(nami kərdən) - tanıtmaq, məşhurlaşdırmaq

(fT J A)jjS ı^_J
lPj^ csA*

lj <jlA (^-«1 jS

JiS (_yAİjjjijlj <aU jji a£

(nami kərdən) - başını ucaltmaq, şərafətləndirmək

(T • x j V)Jj£ j^\ J jjJJj ijA

□ jS jİmU OhİAjj »Li jİ4->

,X • d)ol^jjjljj (jtiv jAjIjj

oUm)

0 jIj jSj

jjJdjäh

AjG (navək) - ox
(ff 5f f)jji lAjU JJJ □Ijj-uljja.

Jjj

(jl jijS

!jS

jlıil uSjlj (navəkəndaz) - oxatan
(f?Y

Cp

xi

olSjjjlj (navərdqah) - döyüş meydanı

(I f d ^X A)jl jji flij (jjj Jjj (Jj-

j<£

a£1

A)C1*4A jljjl <_£jli e»j«c İJA

(nan) - çörək
(X X T ^X • ^)^l ji AjaJ jlj JAJ (jA

^IS. CuajJaİ İJ Jİ <£ (_>£ jlij

AjU (navək) - kiprik
(fff ,fVX)(^jä.lM jULxjjjjjliji

jjy >

(nan dər bəstən) - çörək yapmaq

(I f 1 jif^ljc. jS ji ?J İj flajl »j

jlj

> ?_£ j^ cfj>j

□jäU (nahid) - Hahid (ulduz)

(XV. ’X^jlajSjl^jJJ-aJjAll ja.

j1

j<j (nantəngi) - çörək qıtlığı
(X “i Y , 1 X A)i«j l^jlau Cüil (jSjj jljj

x-ıj Lgjljj Ijl» <_£jj jjj'

<jlj (nay) - ney

(jjjjj <jlj3?j Alljj1 j^j

»jlj jlj (nanpare) - çörək parçası

jjjj əjä. ojLilu (be-nanpare xord budən) - çörək parçasına

jj^j

jjjə-j

<j jij>?

jjj'> jji— °jiy j’jj

(V • 1 ,1) (JJJJ □ Jji 4a- (jjlijjAjj

jljljJ«-» lj

jj? jl^>

j ...lj (na... i) -gələcək zaman feli sifət əmələ gətirən cözdüzəldici

»jbjU (nanpare) -məvacib, donluq

('r^'!* /

j ...lj (na... i) -mücərrəd isimlər əmələ gətirən

sözdüzəldici qoşaşəkilçi

möhtac olmaq
(f X ^VX)jjä. YiUah jla,JÄ OjLuUj

(J-J jljjjAU jljj

jfc 6»jlLilj «jlä JiS

doşaşəkilçi

(Y FA ,y FF^jjSlj jl^jjb
ojIİ

^Jjjklj

(jjjl IJ3.

Q ?A ,Y F)jj» jhjAi xüjjjAİ j*

jjJ Ajl3jl jjlJ I j (-&İA jLaA

meydanını boş qoymaq, döyüş meydanından qaçmaq
C' *

(nəbayəd) - olmaz, gərək deyil

0 'f V , d ? )CxJjA. Jİjjä

AJİJİ

(Y- • f , f F)JjjİjJjI fLi (j

jb jSj I j (JU&/VJ& Jjü

(1 VY ,AA)»Ij ^>jj j^Iİjj jjıSj^

(Y F F ,F F)j5j ı_$jU- uXjjjj jbjii

(Y VF j Y Y)sjbu ^Uji Jjii jl Jiıi

<xüS jl JJİA Əjjj G jj“

(nəbərde) - igid, cəsur

(FF •

jii (nəbərdi cəhan saxtən) -dünya müharibəsi

)->jS Aa, jljjijjä b *£ »j jıä.

JJJİ £ Jİ JİAil^jk ’Ajü

ajjJ (nəbərde) - igid, cəsur(çinli kəniz)

aparmaq

Jj“ (nəbərd amədən(əz-kəsi)) -döyüşməyi bacarmaq,

i>Ah

(nebeştən) -yazmaq
( ) . j • y-.ı,iji jajı jüi jıl

müharibə etməyə qabil olmaq

J Jİİ JlUi ^yiıa.j

(F. Y FY)_ljjj£j^ JjjbjJ, ji.Ax>A

® jjl jn>j Jajjİ jjıi (nəbərd avərdən-e zəminlərze) zəlzələnin başlanması, zəlzələ olması

(1 Fd ,VV)jjg »jSjl ^UAj Jjİjj

(FFY jYVf)jbLibj£Sjja.t5£^jjj

-IİüAj jdnjjjAji.jX-iljJ

(Y VI 7VY')jiü.Uu jl^ə.jj jlgə. jj jii

ajG

jljjl jblojljjıi

təngə gəlmək, vuruşmaqdan bezmək

jjjS jjü (nəbərd kərdən) - müharibə etmək, vuruşmaq

(<j~£ j')ü

aGxj

jxl 4Jİ-. tPUjl ajiijl (əz-nəbərdazmai sotuh şodən) - müharibədən

jSL> jjb oj^> jj> jş. jjbu

AS»jj jjjJ

jL»*jl L jjj j jj

c^bjUjai (nəbərdazmai) - vuruş, döyüş, müharibə

Jjä jlıäk jl vj<«>j G jıia.

jjjjbjji (nəbərd avərdən) - vuruşmaq, müharibə etmək

jlkU. jl$a.

Jjjj

»□jjj

jUjljjJ (nəbərdazmay) - təcrübəli döyüşçü

Jj" (nəbərd) - müharibə, döyüş
(5 ? j AY‘)jjjj jj jLuıjj jl jd £jjj

J Jİİjl oLİ <_Jİ5 Aiall Jİ JJ

(nəvərd) sözünün fonetik sinonimi, kitab, yazı

Jj" (nəbərd) -

(nəbod) -J>j (nəbud) sözünün qısa forması, yox idi

(Y ‘ F ,Y AY)«jX jl jjj

21j4 j1 (əz-nəbərd qəlb bər arastən) - müharibə

(l-Y /fY^jjş.V jliiUİASbAjS jş.

jjlj JjİIj AS JjLü jj (■ylj

(FF1 , Y Vö)(_sSjlj jiSal jjjj jl lı AS

<-5^J^J

qərar tutmaq

AıUi (nəbayəd) - olmaz ki..., yaramaz ki,...

(Y F Y ,Y 'ı Yjjıj »jb« ç.aİjS Jjj ^aSL^-a AS

JJA1 j' (=4^

meydaninin mərkəzini bəzəmək, döyüş meydanının mərkəzində
jl£ Jjaİ IjLa a£ JjLaİ

ı_jijl JjG

j

^)-'J^ 9J'Ai j'JJ

jı-’j'jj

<£ jjlü (nəbayəd ke...) - allah eləməsin ki,...
(YF<5 ,Y Ay-ı.jl

JjAij' (əz-nəbərd cay xali kərdən) - müharibə

<j<A lA*

(nayeb) - müavin, nayib

jjü sljj .ıJjijjljj

Jjii aSLİ »jjl jı*j Jjlja.

(nəbərd) - müharibə meydanı, döyüş meydanı

JJ

jj

jLjaä

(nebeşte) - yazılmış
(F1 , Y Y F)jjj (_fl^a]ä jjJiaa Aubi

jjÄ. jjjjj A^j jjia. .1>*1 Ü

(həbi) - peyğəmbər
(I F ,(ja)^luJlj SjUaJl Ajlo jjuıill

(nəbid) - şərab

^İIä.

Cıxü

(ffr

j/

aw

ä4-A4 (nəporside) - soruşulmamış

(V~ I ? ‘f )4
j&

4ljl J q^j^A. ç.Aü£ A-oä

□ jS jlj jx-;

öəjS jUjaş^j (nəxcirsazi kərdən) - ov ovlamaq

(nesar) - töhfə, bəxşiş, hədiyyə

( 1 Y ö ; I Y 5)4iS (_J jL Cua4 jl5_a.j^İj

(YXV p “t)t-ı<'jjjjj oLj ji .ıi.ıil,aä

(nəxcirgəh) - ovlaq, ovyeri

‘itxi (necat) -nicat, xilas
jjIj

(V

CjLşü (necat dadən) - nicat vermək, xilas etmək

(^PV

H)4A4 ("jjLşu (jÜLoS (j^aäjj

p Y. pry-....^ jLjji

oLü j jj jjjjj 4>uS. ji^ş. jl (əz-cəhan xime birun zədən-e necat) -

(Y • £ ?Y • •

<aLx

dJj

plc-

j-öj

cı,

ejj c?' j'j^Lil *—•_>!» j^j-ij

qU-u

4^J .

1.

< (pda^C. 4^

UiA*11^ (nəxostin) - əvvəl
pr pppj

ü<£ ji4-> (nəxcir kərdən) -müharibə etmək
(T t" A ,1“ A Y )ıCdLjj-a A i AjLuIjS Jjl jS
jj?.äİj

ujsLLİ

j)4j£ jj-aA'n o j j$4

jyX jisji

fjj ^pULiL ji öıi..ıA)

(nəxostin) - birinci

(dd pYplflJjj «.aSLm. jjjAjl fjji

(be-nəxcir bər xastən) - döyüşə başlamaq,

jl(Pjjij A£ 4-İjI jj£, jjJ.aA i

el*-! (nəxl) - ağac

döyüşə girişmək
A) i~iu.il A ji jyy 1 * jl^jjj^

ıi'..,lji ji <—ä

j| aC—

Jaü (nəxl-e xorma) - xurma ağacı

(nəxcir) -ov
(nəxcir saxtən) - ov ovlamaq

(Y~Vd ?Y H ‘t ).li~İAl . .na

il'Al Ijj jyy A 11 (jä jl y^

A 'ı

p

a

. əjS (^aA

l'.l.Jp j4 I g~Ua 1 (jt&5İjl£—ı

jy^

4

ji JaJ jjlji 4j ^-üjCa j)Lp

(nəxlbənd) - nəxl bənd edən, güclü

(t A p I d)4Ü paA c.»4aJj jl (jlml jh>
üi

YLj (jaj İJSJıj j~>

(nəxlbənd) sözünün qısa forması, güclü

(t A p > S)(j^S (jjjS ji Jlja. jjC

(be-nəxcir pərdaxtən) - ovla məşğul olmaq,

ova başlamaq

, Y Y • )4ljä LojS. JAjjl a£

üt <JäJ (nəxlbən) -4?

(nəxcir kərdən) - ov etmək, ov ovlamaq

(I Y • ?Y*V)C1C4j OjSjJ
ğA^jj

‘Ljlu 0^

()A? /M)Cu-jj 44jmıijMIJ

(Y*? 5 Y A)cJx_u

ü-1

4S

(nəxost) - əvvəldən

jiŞ'-ä'j (nəxcir) -müharibə

ü»4>

>>%ı jl

( Y Y V p V)Ciw>j4 (_$!jj jij 4_Cj.ıilu

p pı p

(I VY*

JİJ 4^Jİ jldj U4

(nəxost) - qədim

<>J (nəhl) - arı

c4La

U

j' (əz nəxost) - əvvəlki

nicatın mümkün olmaması, xilasın mümkünsüzlüyü

( 5 V • p t)o4j jjjJJ Ajxıä. jl^a,jl Cıl ■> I

ı£>jjSjjjSj

(nəxost) - əvvəl

®t^ jSj

4A4

,Y r)jLui

4ib (jäj p4j&4 ^jAİa-ı

(nəxlbon) - ağac
( Y ‘t p A ) jtA 'Aa. IJ (jj (Jäü 4yı La_>ä. A_a.

jlj äjJAjjS. äjda jl 44äl jji yy

(“1 • ,'• f)^jj □_£ Jİjj jaIj J*i a£

VL> Jü (nəxlbala) - nəxlboylu, ucaboylu
(1 1 J Y • ) jGj LajS Jkijl <S

j jä

Jj jid£ j»ji (nərm gəştən-e del) -ürəyin yumşalması

jlSaVlı Jäj

(V • Y , f d)jlJn-\..u Jj

o-s'-k (nədade) - verilməmiş, ödənilməmiş

(Y T1 ? Y Vy*ua> jL J^£ ^1 jä.

ghAjjj' jj> 1 j’Jj

?jjjjl

jLÜSj JjJ&j

(> > ö ; V Y )(>jajş. (jjj«j>jjjjj (>jj jl^ş.
ülSj Oİj-UJ

(AV ?Y V)oLaj JaSjjS. ^I^ä.1 jJ < J J

jjJ;

^JJİ

(id JV^jSj^^X^jİJjyjij

f2 J' C^1

ji J±““ ÖJS-

?y> (nərm şodən) - əyilmək, tabe olmaq, müti olmaq

(V V • ;V • d)j»jj ^1 Jilj Cimmj
jljc ^>A

Jijijj £jp

jjlj

Jİ jä

JjİJj

(*.>?■ CA4,..ij£_u Jjfi uj..uı Jİja,

jxJ ?jj (nərm amədən) - rəhm etmək

(VY ,V • )jjjSÜ CaİuAj jbjjj jjjl

jjj*j jjjluıj

(WA j”VA)(j5jJ ^j*5 JjJ jli^ (jjjjja.

<xjj a£ ^IjS-js.

er*4’

(nərges) - nərgiz

(V • ,d)ı—jljSj J^j?

»»ı«»

(j£jJ ^jj

JJjS. Cuul ji. jijtu

(nərmahəni) -yumşaqlıq, qətiyyətsizlik
( Y V A , V V )eoJjJİmü I j JjS jyjj AS

jj^jj.j**

frəJjJ

I

jj

JäjJ AS

yjp-(nərmxui) - utancaqlıq

<_>-£> (nərges) - göz

JJ_£ ^jjə- ? J (nərmxui kərdən) - utanmaq

(ze-nərges qolab foru rixtən) - gözündən yaş

jlSujjjä «_a5t£

( V * 1 , V1 )JüS Jijj 0Jxdjj Ajl^jj j

axıtmaq, ağlamaq
(V1 • } Y Y Y )(—ölS

jjj J^ jj Vivjj jj3

ı—lläii Jja. »ü» (ji C1jSjjil jj

?jj’ (nərmxiz) - asta, yavaş

( Y V1 f Y ) jjj Jjj jl <-£-İaI£jLu jaj

e> (nərm) - yumşaq, mülayim
jjS JJj

<*> j’J1?

j Jjjj-İj

Jj (»> (nərmdel) - ürəyiyumşaq, yumşaqürəkli
jj-i Jj <»> (nərmdel şodən) - ürəyi yumşalmaq

(nərm) -yumşaq

(Y 1 ‘r ,Y f)<>j£

c'~ı-k»ı JJjS Luj

r“J?

(nərm) - rəhm

JtjJjj (nərdban) - pillə

(Y V f / f

Jjjj

(nərm) - zərif

t> (nerx) - qiymət, nırx
(I Vf ?V 1)jLuİjJül

Jja.

fjjj jj>İj jjS jj£ Ljjj

(VI ?d V)^jjjj u-ASLjjl Jl jJ Jja. Jjİ <S

jj (nər) - nər

jj*İaİ

flä. jjşJ JJj^i' j' e>

(VA j .Y)fl£j Jjijj JjS^jjS Jja-Jj

(nərm şodən-e del) - yrəyin yumşalması

(Y* VY J 5 A)jJ ^jSj!jIjjij JAl<i

( Y d V j dTj jij (jl^ 'S ,.ı JİJ Jj (»jj Jjj

fji (Jİa JSj CjLjj

ıSS lj jI^jLİjj a£

jxi jj (nərm şodən) - yumşalmaq

Jı jjJ

jjjS

(»> (nərm) - müti, tabe

i>»pj (nədim) - nədim, yaxın adam

gh^>

^j£ j£j' Jj'j^-j (jujj Jpj

J*i

Jjj5 ejj (nərm kərdən) - yumşaltmaq

jj

jia ®JjSjx <jljlJ j'jjt$->

(»jj (nərmşəmşir) - süst, astagəl
j-İjjjp^

eJi (nərmşəmşir budən) - döyüşkən olmamaq,

əldənküt olmaq

(jJı jj*j^

(‘jj' (nərmgərdən) - müti, boyunəyən

(f t ?dV)(jİj£ Ajİm.

cs

j'

(jJj£ fji

(jLoxjj -bSjxAj

(_jjS jj

alSjİ (j*^

jjjjl

ı^jij (benərmi geraidən) - mülayimliyə meyl etmək,

j

j'>-

f

V

Xİ JJjjjjJJ IJ

(TVf’Y^jbj^jj Jjj^jj

( Y Y A 5 Y V^CljjjJ j_çjä.j JaI jJ

J'jj (nejad) - nəsi

^gjajjj

(YdA ’dVyiuÄJi uäji

»> (nəreşir) - nər şir
(fT • ,Ydfjjı2i oji (jja. ajjjl Axi Jjjj

jAıjl juı jS^äl (j—jj

CpA

IJ jbS J ji

(f Y d ,‘>'r)j/ »>

jj

jj t***'* *1 d <Ji3 ı^. ı ^ixjıjü

lXL» »j)jj

jljj

(nejademəlek) - şahnəsilli

(Y" Y V , Y f )jbc’ JjLojxa (jj’^ Ij j-* ■•'

jljj (nezar) - zəif, arıq

CxmQjjj <jl jxjJ t3^0 ,alj3

»J'jj (nejade) - ali nəsilli, şahnəsilli

(YdA ,dV)lTı-15Li^ji^lj

»> (nərequr) -nər gur

jb jjjj Gjjli <-&1a ajl ji

4^j (nəsəb) - əsl, nəsəb

( Y f Y ? Y . )(_jjd 4j jb 4j <jjjS

□□ji ı_ixJ (nəsəb kərdən) - əslini təyin etmək

J> (nəzd-e...) - a, ə, ya, yə, yönlük halın göstəricisidir
(A • , Y V)olj^Jİj poJjJ

j' <->“.£ j ^a_

Jjj (nozl) - sovqat, ərzaq

Mli^ j'

cj-jj (nərmi) - sığal, tumar

(^ A

4jt.ıtıq aS

'f)

(JjljjftjJ Ojj£ j I...İ

< *!.

'jj-J (nesbət) - səs-musiqi

Jjj (nəzd-e...) -... yanma
(t • jA)t>bİJjj Jjji (jljA uJ j

»1 '■ -’ (J

XxjaJ

j* J*"0 j'

‘-SjJjj (nəzdik-e...) -... yanında
(Yf f ,Ad)jlj »l£jlsj (jüäJ l3_>j ju

( y V . j 'r )u3jj (jl^ Lıxi jJ J-S—U (jä—ı
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‘bLuxd (nesbət) - cəhət, xüsusiyyət

^sJjj (nəzdik-e...) -... yanımda

<-£^Jjj (nəzdik) - yaxın

(jijj jj (^-S <jİAjxj (jldS-i

j j2 <_5bjjji (nəzdik şodən) - yaxınlaşmaq

(
JJjXİJj

aljjl Jxijlc. ı_£jJjjja.

Jjj (nozl) - hədiyyə, töhfə

cA u j

y-jj (nərmi) - incəlik, zəriflik, lətafət
(rr? 5fS)jüjc.iuSjiiugjl^_>

>APjj ^ji e»jİAib

<_5bjjj (nəzdik budən) - yaxın olmaq

(YV r^hjlj4^j£ xi^jiAS

0 ö 1 5 f Y )(jlşj (jjt-aJ '-Lh-°

(Y Ad ,Y

jjJ

( Y d. 5 Y A)(jijj jj (_jojj uSjojj ^.j^j

(Ji ^jaİ <^>3

müti olmaq

jj£

(Y 1 Y f Y )jji £axİ (jiJ) jli9İjJİİjlxj
jjjj

Lr»> (nərmi) - mülayimlik
(TöT ,?V)l> ^j>»ji ÜjSjJjä JjJj

jjJj

b>ui ^£jjji (nəzdik amədən) - yaxınlaşmaq, yaxın gəlmək

e> (nərmquy) -mülayimdanışan
(TT Y ,^A)(_jjä ^jji

(dY ,Y Y)jji ı?ı.,A Ij l-jLİİI^ä. £-1 Ji

0“^ -P

oUi uS.y“ _>"^i ü* '-^a1 _>a

(Y1 • Y ,‘rA)J ».•'■1^1'1 l$j (jjj»j <S

(ji ^"bııjıl q.ıılS (J.’i>.xij£j

^»Lu*xj (nəsəbname) - vərəsənamə, nəsəbnamə
( Y dA ,dYjjJJjuı (JA^JJ (JA çA_ql iu.ıi

ü>ü-j (nəstərən) - itburnu gülü

Jjj

j (jl g ■> jl jUxÜxJjS

əJJ“

(f Y ^Y Y)OJ u5oia cAjjsjl sJ (-jALub
'■"'•vuıi

j*j 'J

üjW

j->

(1A A , 11Y )JaUij jjSljjjS p<«Ja jjJj

(nosxət) - nüsxə, əlyazması

(YAV ,V5)jjj jjjİJjjJ 6»jjjljj

(? A ? ^)O3jS Jjüj^JJJ (jAÜİ
□jj ojjSİ

(df ?Y A)jjj oJjSIjjjj (jlä—u j$j

jja. ^5 le'^m

(df ,Y “1)1^1 jjj fläi j'

4.TLAUJ _^A_}

l,g A A

jj?

j$S Jjl.ı jj jl JaLuij

(dY ,Y F yjjiS jjjSİ OO jljl j*j
4ji5^j J jJ Ajimi

jja. <jji jjj^Uä

(jjä,U> jjx>j3

J»Lij (neşat-e mey-e ğermezi saxtən) - qırmızı

şərabdan şənlənmək, qırmızı şərab içmək

Jj*j (nəsi) - nəsi, kök

(?f ;rr)o^ju y

JA.}

JaLÜ

jjj£ jOljä. jIja Jolü (neşat-e həva-ye xorasan kərdən) -

Xorasanın havasını udmaqdan sevinmək

uJ

o

ıllAl.. jjjj3

(YAY ;V Y) ıtiAİJjl j«j3jl ^a (jlıL»ı

ı£ iJjj

oAj-\.u<ıi (nəsəncide) - ölçüyəgəlməz

(Y 1 Y 51 1 )jjS jluıl ji. Jİ jA JalO

(nəsim) - nəsim
^fjjAJ Jjl$J (»J*jj jll**«J

JAJ fj jluA jS jS jİj>u

jjjj! j?jj

Jj£ jLj (Jə jJ ıj^J

jl (əz-neşat pər bər avərdən) - sevincdən

qanadlanmaq

(nəsim) - nəfəs
jüs. i_£Iä

jj^

jl jx (‘Jtjj

IJ ‘ ^ < ■ •■ I JAjS

(Y FV YTA)JaLİİ jl JİJC J-JJ aJjji JJ

Jaluü Jj&jj jjj ° JJJ £ J*j

jlAl (neşan) - nişanə, yadigar

jjjUi (neşabur) -Nişapur
(T1 5 ,TT)£İJ

jlSjjjljäj JjjijJjl JaLxj

jüij İLO (neşat daştən) - sevinmək

j-> -Giuü (nəsoftedorr) -deşilməmiş dürr, bakirə
(Y'Y'V

JaOu )j A$jU -ilSLsl £İj5

İüij (neşat əndər avərdən) - sevinc gətirmək

(Y ö , V • )jl5 IİİİJj JjOj £ jİa

(V1 d ?5 f )£lxijj-j^jjjj üiJ-jj jş-

(Y YA ,AY)jj£

jjäLiUu (neşat yaftən) - sevinmək

lPjjİj-^*’

L>J>j*j (nəsrin) - zanbaq

Çt YA

03jS JJİJ-. JaLİj JJJ Jİ jj

(rtV , 1 1 Y jlolO JjIjj^ JJİ5, ojljjL

(nosxe) - nüsxə

d

JoU&j jJjjä.V Jj' jjj jS^>

(ı5jj*-) Jaü-j (neşat-e(çizi) gereftən) - zövq almaq, xoşlanmaq

(nosxət) - əsər

) ££

(jjjSXLij (neşat kərdən) - sevinmək

jtL i_£lS. U j^jLİİ ±».j

L. jl ji-u (jSəiS

( Y Y Y y Y Y Y )jlO öJjLc jj*j <j^jj* (-5j jj-aA

jlAlji /»A ı jl <5

jLÜ (neşan) - iz, əlamət

LLİ2 (neşat) - şənlik, şadlıq, sevinc

jtı-jj

(xvr rrf)jL^jij—jjj^ jjjjjj

jj>'

jt^j^-*-1 Aİ jlc. ji jJ

(Y 1 Y ^dd)jlc. jGjİJjG j£“*

jüXii İLis (neşat əngixtən) -sevinc yaymaq

CPjj jüij (neşan bordən) - qələbə çalmaq

(Y 1 “r ,YA)jl£jjjjj OAıCüljj JaLÜ

( 1 YY ^Yl^jLO JAİjä. Jjj

OİjJ j jjjJJJ

jjjji İLÜ (neşat avərdən) - şadlanmaq
(VA Y ) kl ■ n ^Jj_jjjJ İJ jia.

ıjAÄ

JolAl ?j Ojjj jlJj ÜJ^"

jJjjj

“'j

jLiS ^*AjO j»jlaji. əjlu jJ

ji«şL jLii (neşan costən) - sirrini axtarmaq, səbəbini öyrənmək
(f Y r ? ? Y*)<_SljLa (jl j ^jjJjjj JA Jxa (jj^> 4^

> .51 ulj jj2İ jl jl

Oua^ jl-^J

(neşan costən) - axtarmaq, soraqlaşmaq
QAX Q • X )jjä.j Jji. jl Jjlə A^JjS. l=>£

(^f

<_g& uff'j'JJ"^

ç-’‘“>

jjIj

(YA^ ?Yj

JjL qÜjJ jl Jjj Ai~o. jlAı

jjjIİj’

jLü (neşan dadən) - xəbər vermək

(f dV Q Y)jLİj Oaü& jUd jl JiA J

jjj£ jUü

oja^jj

jaİUİİ

(jjjjS. (alj jj J j£ Jİ->İ>' j es^Lj

jt-i

fJJ j'

ji^Xis (neşanha-ye puşide) - gizli əlamətlər

(Yf. j evyjj^jj jji oJiJjj jij jjS
jjjaS

jj|j jj3 lM5

cixjä sjjjİjj

<^Jjj

Jj #-i&3İ

(neşan-e dur dadən) - başqa şəkildə göstərmək

(1YA /Y)Jla.JljJİJ

jjJ

jUÜ^J^x

JUi ^jjaİ lJLU jjj-

js-^jb ji-> jLü (neşan-e soxən baz costən) - sirri soruşmaq,
hərəkətin səbəbini müəyyənləşdirmək

(ffr ,fdf)jij-.ji

cj^ ju

ji— jUä

üzverməsı

jjJLÜ

jjjtuu (neşandən) - əkmək

jlLoJiJ jSj jjjj jİJjLij

jtSjjj Jx> Jjjj j^İmiA ja.

jjj jjjjljjj jjj Jjjj

(1 A? Q

jjjLlj (neşandən) - təmizləmək

jjjjj jji

jUijj (Ze-roxsar-e giti ğobar neşandən) -

(r y • , d t) jLö

jUuä.jj»jjLij

J^JJ 4^ (j* jrfä-ljj (_Wj

ojlJUiü (neşanənde) - bağban
( Y Y £ Y t )Cı<ı£jj ^1 jjjS I j jjjjLÜ

Cjä.jj jl jl »0jjji jj&JI aSjA aS

ftjisuii (neşanənde) -oturdan, İskəndər
FV ?

Y* £^3dAətexu

dxwuij

4jUu (neşane) - hədəf

<iLü (neşane kərdən) - hədəf etmək

(T<J Y ö Y)jjS jl jjj

j Ajljj

jiS jljJİJjJ jj^ (»jjj jä.

jjlü (nəşayəd) - mimkün deyil
( ) Ad ,) 'ftjjjSj jljjj CjSj (JşJ jl (jijj AS

jtii

AjK Jd

AjLUaj Ij <Jjj=>

(neşandən) - oturtmaq
(V . j f)JÜ.Jjäl jl

Y ?)jli»jAİ JİJjjj JİJjxuı

(neşandən) - qismət etmək

jj jS

j' jJjj-^ Jj1- j>

^Uı4> jUü jjaİ jjjj (pədid amədən-e pəşimani) - peşimançılığm

(Y V jTd)jj*l> J-İ

jjjĞ ^JjLij I jljj AjjStx

dünyanı tozdan təmizləmək
Qj|>?>

jLü (neşan-e pərəstəndegi nəmudən) -sitayiş etmək

() Tf ,A • )^^ in..ıjj jLİj (jİJjaj

Jjä-J-i J3

jjjj JjLÜ JJjA

CJäjJjui A^.

(neşəst) - oturma(q)
Ij uLiSlj

( Y &V

Jjj jäjS a£

j^j^-

(neşandən) - yox etmək

(YT t

jjjU jUu (neşan mandən) - iz qoymaq, əsər-əlamət qoymaq

(İd? j Y )jldä (jAİİ jJjA j*o? j»j^

jjA’ »j£

düşmənlərin gününə qoymaq, başqa düşmənlər kimi yox etmək

Ij oJİJiJ UjkjJjjİİ gjl J*

^Lşdl ju Jlä <'ı..ı,j jjj

ail j

jjjLü jSj jiu^j jjjj (be-ruz-e doşmənan-e degər neşandən) -başqa

(neşan kərdən) - nişanlamaq

(>Y> t

OxkG

(Vd • , Yd)jjİ AjLojjS jlaj ^JjS A^.

jLiS Caaüc. G aJ;

jələ jLü (neşan dadən) - göstərmək
(> • ,> t')lj o-iijjjäl JA Jxo jLİj

Arift Ljlj aS AjIj

jjjUu (neşandən) - təyin etmək

ji-^. jUi (neşan costən) - xəbərdar olmaq
Qfl ^fr A^Jİajjjü JjJjjİJİ JjLä a£

ı'f d)jjljj jAİjä. Jİajjj ^jäjJ

J-^’

>ıC ..J 4^ 4^5 j| OaG

(neşəst amədən) - məskən salmaq, mənzil etmək

(Yd, t)jild Clnuai

jj jLx jl jJ

(jil4İ CujJj (.jjlşk AjjSLjjjja.

jəjji CxuJa (neşəst avərdən) - məskən salmaq, yaşamaq
^jjl ı"'uı»»i jljjjj JİJİ jƏ

d^jjl CuuJj jJle- <_SX> A^aA

(X AT

(neşəstəngəh) - yaşayış yeri, yaşayış məntəqəsi

(neşəst daştən) - oturmaq

jlih

yy*" (neşib) - eniş

(Y dY AAy"^..j> OjLaC- 1> Jjj A^aA
(^£LtcS jja. U)jiih

l’il.u.al Jjlj jJjj

AäjSI

(Y t A ? ) FF) jlj AjjUSjj U&la (jujSj

jl£ olljıjj jj oArnPi (neşinənde bər bəzmqah-e keyan) - Dara

c.imJti (jtuLm ajIa jp luja.

( t d » ,i )jly-1JJJaS J—1JJ £TİJ ^AA

jü-L. Cı.toui (neşəst saxtən) - oturmaq
O-uAjl jjä CaiJ jl jj <JA~lla

(VI) ,TF)CjLuulj JjUü CaäjjijJ j^jA <S

(TdV /Y)o«jJjjIjj Jljjjj jljjIjj

>"ı>ııjS

jj

Ijjp Ljj

j

fjijj <_5 jjL»jb jSj

g.üiuü (neşinənde) - yaşayan, sakin

(d F , Y • )(^Jİ4JJ (jjij~ajj uF-ijfJ

JJ? üj^ ^~~>»»I^jj ■Jt? jj^

<-£ä. jl jjjbS—j

>*>»»>*>

> F)olj aJc- fj£ JJİ »j Jl »l“» ja.

’İ-'J jl-4J*$ fij.b la-ul j«

(nosrət) - qələbə

^1 41knj ja£ İj jlSəjj L« <S

JJ ıjhitoril

Jjə Jj>' cb

J* ü'>

-ijjjjj a£

(j23İ ji

■\)l

jiuMÜ (neşəstən) - gözləmək
YT

cSuujlS jj ^jjjjj

(JİİÄjAa

(jjjjj

jjjb < ıj.^i (nəsib yaftən) - nəsib olmaq
^)t.1J‘-~|i

Jjlj *J (j-aLx JJİa jjj

ə*ip

(jaIa jja.

(nəsihət) - nəsihət
(> F V , F . )aJS Jj) ı_iSjA İJ ojlo-jA

jluu-j (neşəstən) - karaul çəkmək
(F I 1 , I • F^jjbIj (jlA jJ^a j jj jjİMijj

cjS^i

yy^’ (nəsib) - qismət, pay, nəsib

(I
<_jISj aj!

lW (ji-aj

Jj?

j*4fl jl

jjj-**j (neşəstən) - sönmək, söndürmək
(Ad ^Y’YJl-jİ (jbjJu

<-Sjj çljtijjoaA Oj~a3 jl

(nesfi) -cam, badə

(neşəstən) - qalmaq, mənzil salmaq, dayanmaq
T TJJJJÄ

L?jj (_£Lfrijjtij QAbj

(T 1 d ,^Y)jj jlj l^jjj. Ajljjtjjl <U

jluM-j (neşəstən) - rast gəlmək, düşmək
(Y H ) ?FF)^jI 4İmuÜ5 Jjj >-&j jjj jJ-Jj

ijlxil j ^^^,»....41

Cl~o.jp

(İY. ,Y <t)u^jjj ı_jljjj oJjjijJ oj$ap

(neşəstən) - qalmaq

jA-pü

A*1 Ja jjaJj *

(jjlj-oi (nəsrani) - xaçpərəst, xristian

(jj^PA (neşəstən) - minmək, səvar olmaq

(PA

(neşinənde) - oturan (Nüşabə)

(Fd F ,F)Cj*ajJ ji I j aAij,j.»i JjİA <S

(neşəstən) - oturmaq

,1 1

jb£ ot^-öjj JJ

(Y VY ?Y" 1 F^jLaİaj L osj jLu- OjLil

jjjS o-Jij (neşəst kərdən) - məskən salmaq, mənzil etmək

(T't A

Aİuılji ^ijt.1 *... AjjjjJ

(1 5 F , V • ^AİMilä.jj Aİoa. jlS.liij.ai

() FF ,d 1 )Oujj Ij (_$jxiSLjl öjb aäS

jA jl #l£ji (JU

JljSJ

»AjjAwj (neşinənde) -oturan

(neşəst daştən(ba-kəsi, ba-çizi) -

həvəs göstərmək

(Y Y , Y F

Ij£j pjijl Ap

(Vr Y dF)UuS j| jAiAİ jS jAjSj

(jA** jl Jjjj j£-jl JL?$£a

jajjü l 1-xj.^.i

(nəsihət nəmudən) - nəsihət etmək

(T • • , Fd)ejS~x 0j!a5 JJJAJ Cj.~uuz>i
jLİIa

jl^s

»jj£

ji L

IjjI A*j

t~ı»j4JV

(nəsihət nəhan daştən) - nəsihət etməmək

^UIj jl$ş. jlj a£ Lajijl

>A.)(_Jjjb jl^jjj Ija.

()
r>v>uaj

diqqət yetirmək

(nəsihətgəri) - öyüd, nəsihət

(f Y ’TV^jJ JJj fjU£ JJ jLj

<JJ^ <.~ı->uzb jl OäjS Jj>jJ ja

( 1 d Y , Y r Y )jLJ^İXİ ?J>jl Jjjjl A$

Jİ j£ Cıa^İ ji OuiS »lija

^ääj <-5Lj C-Ailaj jl a£

(TW ,Y ^(■jSjIjSLj libaJjä OjJ*J

(Y Y •

jjjLü

jj> JjjjSj (Jjljj JJ jkj

jkj (nəzər bər qomaştən) - baxmaq, nəzər yetirmək

(YFT ?Y • 1) jkjjj ^jj^ j$jfjL<>£

1_sSjlläjjl£ jljl JİIa <.-i>r-

jm.

Jji 15 (jb ji,Ujl

qjj

jLih jks (nəzər daştən) - diqqət vermək, rəğbət göstərmək,

jlLa (nəzzarəgi budən) - baxmaq
TY)^jllüjJjä JJ Jjj (jAÄ

jj

JÄjj £b«JjJ

(nəzər bər daştən) - diqqət vermək, nəzərdən salmamaq

(Y I Vd)j» JjjJJ Ja (jjji ^laJ

jüL^

y£jl& (nəzzaregi) -baxan, nəzər yetirən

jjjj

(Y Y Y ,Y f )jjjjl jj jj j*ijj lSJ"1 jki
jLib

Aäkj (notfe) - nütfə
(ö jY'd)u5AJcsÜ.jJc?jljiSJ jl a£

(jläləjl jj>JJ jkj jja jljjj

( > Y ,YA)(_5Ü.Ijjj A$jja Ac jio jjj>

jjjjijkj (nəzər avərdən) - baxmaq, nəzər yetirmək

(nəsıhətqozar) - nəsihətverən, nəsihətçi

jljS

jB.iəji jki (nəzər əndaxtən) - baxmaq, nəzər yetirmək,

<^JÜ Aj; Jjl j a£jx- jljj

meyl etmək
(Y A

ojl& (nəzzare) - baxan, kənar adam

jjixbjj »jjj jl£jltu j (ze- nəzzareqan pərde pərdaxtən) -

I j JjlJj

)Y

4_aA

jjj jkj (nəzər zədən) - baxmaq, həzər yetirmək

biganələrdən gizli saxlamaq, biganə gözlərdən qorumaq
Jnäti

(Y Y Y j • AjjjjaljjJ sJjj jlSjliüj

jjj£ jkj (nəzər kərdən) - baxmaq, nəzər yetirmək

(jİjj*jJ» A^jjläj

aİİjS. jl

(D • ^Y V)u-i^>xj

sjlläj (nezare) - baxış, nəzər yetirmə
.Ynäjji jJ jl£-J& a£

(1 Y •

tViAjjC '

jj jS ajHü

(nezare kərdən) - baxmaq, nəzər yetirmək

ç.ojlläjj

0 ,*lY)əjS ojL ojj$jj (.jljäjj

j

f 1 , Y F )cr*JJ

Iİ ^Jjij

(YA
lSJ^*ii

» L-ailJj

J lSJ4-^

£JİJ al£JİJ jjəj cr-lkj

j

^>3 (ze-xab dər amədən-e nəzər) - yuxudan oyanmaq
Q vf

jaj JjLü

(^puj

L

OjUä>

^Uxi (nezami) - Nizami
( Y Y ,f f )£jLİ I j

J^İJ jS jkj ja L> j Jjjj

ıjj^ J^5

jjjS jki (nəzər kərdən) - qayğı göstərmək, diqqət göstərmək

əj£ ojlläjjJ j-* > j^

jS»jLüs (nezarekon) - baxan, nəzarətedən
(1

jjji jkj (nəzər kərdən) - tamaşa etmək, seyr etmək

? )^rjiu-Ajj £^3 3^^® 3^

»l£j& (nəzərqah) -nəzəryeri, nəzərqah, nəzər nöqtəsi

j^j (nəzər) - göz

(Y dY _YA)jjə J

jjj jty jj Jjjj aS

jjij Jj'jj j' CÄİ. jki

ö

j& (nəzər) - nəzər, baxış

(Y Y

tY)Jjj JjjJJ

(nəzərqah) - qarşı, qabaq

Iä jläi

Jjj Ji^jjJ jiH®

(-5 jj_H

jj

uip öIa

jj l?

pi (nəzm) - nəzm
Lg_>Ca ^İXİJjj Aämi jA j

(df , I )l$Jİ JJJ (Xİjj jl ^J.,,1 JJJ

511

(jjh flü (nəzm dadən) - nəzmə çəkmək
(Y 1Y' ? Y f )(_$ j£ JSjl > ^läS ili jila

JJJ (nə’lbənd) - nalvuran, nalbənd

(.5 J-1 jÜ->li o-oiöjljS

(Vf J “!)(_; ji jl iiUjS_w (jijjä. (Ja.

fdü (nəzm-e dəri) - dəridilli nəzm, dəriüslublu şeir,

(ne’mət) - nemət

bəlağətli şeir
(tt

,ı i jts <_s^

^Aİdäı

<"u j

(nəzm) -ahəng, nizam, harmoniya

Ajj^

UP-P*-

ijjjkj cAjj U illuıjä

O ’ J * ’)

o^ >5*-* üij^

Jaİ İjjIaj

Jİ-o a£ XjSj

(jj

JJ (nəğz) - mənalı, hikmətli

«j*j (nə’re) - nərə
)jxoj jj jLcJ iliäJ ijji

Jh»SJl jjjj id£ ®j*i om j

jijj'jj ®jJ (nə’re bər avərdən) - nərildəmək, guruldamaq

(İT yYTT)^_jl£ poj* j jLoxJj oxi

(Y

; I dT)j*j (_glgiä».ı jl J Ji

xii

jk« oiıJija. (_fl jli jliil^a.

JJ (nəğz) - incə, zövqlə işlənmiş

(YAY /V^LÄSjjjj jÜİİİAjUjü

jlX jijjij? ’j^jJ

JLİİ

jAj$

jkj JJJj jıia.

JJ (nəğz) - mynasib, düşünülmüş

J*j (nə’l) - nal
04J CXİjj aiıaij (JİU jl jä.

(Vf V • )(>yj <J jVbj J*j jLİİiSLLj

jä (fərsudən-e nə’l) - nalın sürtünüb yox olması,

JJ

(nr5YY)j*jij^jbij jjsouiji,

(-sU5^

od j? <^jj J*j (nə’l-e zəngi bər atəş nəhadən-e fələk) -

ilfj ojJİjj jjj O?

1 ÜJ^

jil$j jijiji J*j (nə’l dər atəş nəhadən) - əfsunlamaq, cadu etmək
Y)Jxj oLl

VT

j) ii$j (jSİji

JJ ijjjjC?

jijaw oyjk. fJjŞfcji oj J*jj (be-nə 1-e rəhəncam-e xiş sepordən) atının ayaqlan altına salmaq
(TYT ,Y • A)jjijjäb ^laäl oj J*Ju Jliji-ı

Y) jkj AjjCjj jl jjjji»j (■jjjji

JJ (nəğz) - zərif
l-S JJ JJ j jl İAİ iiii (J Jİ^-J

JJ (nəğzpeykər) - gözəlxətli

(Y <5T , Y ÖAyj.İj i £-b jlijSU Lfjkij

səhərin açılması, Günəşin çıxması
(Af sY T)ilgj (jiijljj <_s5Lj j J*j <-£Ji

JJ (nəğz) - məharətli

(f TA ,TYV)^JJ dy jl jjSjljj jkj

j J*j (nə’l-e zəngi) - gecənin nalı
lAÜ jəlfrö

(Tf 1 j Y A)jl jk» xi j»jS j x«i ,iı>Uj

(T • A

nalın sürtünüb getməsi, nalın yeyilməsi

(Y YT

jJ (nəğz) - məzmunlu, yaxşı tərtib olunmuş

J*-> (nəğz) - dadlı

(Y T ,(j^*)d,.<UjXjl.dl <Jc. jiulÄI ^Slä O*jji

J*j

jkx> oja. jl (_yjljä. Joj ixiji

(İİJİ <—Jİjä Jİji

(dä* J' (»ji_>jjä

(nə’t) - tərif

(AY

jj (nəğz) - gözəl
(Y1 Y j A)jkj j-L>

ı_£jji. ujSji jüjj jji (düjl (əz- nəzm foru rixtən-e tərkib-e xiş) -öz
tərkibinin nizamini dəyişmək
(Y

Jİ jluıa.1 jl lujc. Ij Jj^ i«j

(TA ,TT)jl jljk CiA*j pAjlä. J$J

>^r’)Oxnji jiji ju jijS t*^1 <_s_p

(_$j^jVbj (jiiJxj

cSjl^JJ (nəğzqoftari) - bəlağətlilik, bədiilik, natiqlik

(& 5 ? Y1 )<" uajjl£Jalc* ijä (j« jl& İaA

ıs^JJ (nəğzquy) - şirindil, gözəldilli
(Y d • Y d)(_çjä. <jl jjj 45LL (jjİİa Axljä

»jjjj5jiJ (nəğzquyənde) -məharətli şair, Firdovsi
Oijk. ^,l£ (jliij&il jl ijj' j?

J

J^jjj C?'J

Oi> OJİI j ^uä y^ıi^jw

(Y • <1 y V)o£ oiü/jiä jl£ 4j/ (jl.li
jAhjJ*3

jıj ^uü (nəfəs zədən) - nəfəs almaq
(Vd y 1 )fjjjo O» (V'.nAİ 15 JİIj

(nəğz-o-niku) - gözəl, yaxşı

jıUS

jıjSj&jİjjü (nəğz-o-niku kərdən) - bəzəmək
üjSjä.

(riV ^(ji^liSjSLjjjü (jjäjj-

JJJJj jU>jjc.

j-lıjlı

(nəfəs qoşadən) - danışmaq

(A^ A 1 )lAj (J-^Aj^

L-5,^C5^

c?j*H

J' itdS

(nəfəs) - dua

(Y Ad ?av^ıL—Sji jValJ oAjÜIjj aS

jlJ)Vc3 ^ijS qVäjI CuA)

(dY ,^)_j' jt^J ®AÜJ ljji j_j<->

»J jlSlİJİ^-.

(FAd ?YA)(_jjj lj Ijj »111 <4xi (jjuj

jds (nəfx-e sur) - qiyamət günü, zurna çalınan gün
ju o^u <^£1-j-ü.

(nr ?nA)jjij^

(FYY 3n<l)ı^j j^jjIaiJI JjIaS

Jamj JjjÜJjj j'j*

(1 Ad ,' Y t )O—İS I jlS-lij jjjj jl$j

jA3 (nəfir) - səs, nərilti

(Y V /)jaj efjlj ix.1 iji ıj>l

iai <_j jU

> ü o-ü

(1 AY ,1 YF)ijja.yjl (jiSji ju ^lij

(F • )Y)<juijjjijj jtsjji Ah

jlii 1

jıjə aA? i—h^jJ?

ü3j

JS jijl

flİ

jj

<-J<*jji (*jlı$£i j£J_j

£i-cj~üijAj?(_>‘‘*j'-Aij

;_£İ jj gAjA jj Juj Jjjj-o <aA

Lj

cr^ (nəğğaşi) - qantökmə, ovlama

(FYF ,dY)^jjlj Jjä. ^gl ja-za oljS

jjjlj jjdü (nəfəs taftən) - nəfəs almaq
QfA ?r^)^ jjoiji jı okjxu jl*?.

ıjj <sjj lj*ujIjİİ CuK ja.

cjA’ij (nəğğaşi) - rəssamlıq

(T’Vö

jAlı 0jü oü (nəfəs taze naştən) - təzə açılmaq
lj'1 (_>i »J5

jiji jl jljSjj Jı

ı_jii (neqab bər daştən) - niqabı açmaq, niqabı götürmək

( 3 ' , ^)(_jL»İA J 1JJ Ojj-a (jlliij

JüJlil jüi JAJje OH j

O-İl jfr jl 6o jıj jjc.

jjSjjIi

tA'A (nəğğaş) - rəssam

u-*3 Ajai?

(nəfəs borun taxtən) - nəfəs almaq

V . )JÜ.G JjJJ ol J Ü IJ (jaü

jj

(FY d ) 5 Y d)<_jli (Ojlıijı Jl^ixdjjj

jıj j> (_>äs (nəfəs bər zədən) -danışmaq

JÜjj iLjSj

t-ıilJ (neğab) - niqab, örtük, pərdə

jıjj\j> <>>ü (nəfəs bər avərdən) -danışmaq, söhbət etmək
o-Ju*j

(Ju OO jl

CPjj’ ji jA (nəfir bər avərdən) - inləmək, nərildəmək

(“tF j FY)jjİj ^Sji cfli jl »1jjİjj

o»ü (nəfəs) - nəfəs

(YY ,Y f

JjixLa usA

(nəfir) - dad

(1 V l ,dd)(Jüj iJjJ Jl£j$j JJİİ

öi>j (nefrin) - nifrət, qarqış, lənət

(1 A •

(JjiÜjl

() r F (d. )ijj jlı$£j (Jui jlijLj
jA3

(nəfx) - nəfəs

(FFd /r)o>y> di j’ lS jAh

1L1Sji

(nəft) - neft

(nəğme) -nəğmə, mahnı

jüAj üj> cA3

(Jiljlljjj jjluıl oljAılg^.

(’A3J^H

(Y P Y , Y a )o>*3 Ajj
gA3

4-«*j (nəğme) - musiqi, səs

a-**3

(JoÄj (Jl jüj 1—.,

o*“j (nəfəs) - an

j j*-3 (nəğzi) - gözəllik, incəlik
(1 dY ,1

jUJlo

J*3 (nərd) - valyuta, dəyər vahidi

jjj

>_Sjj ^^lÄjj

ÇVdA

<"“^“Ut?

AS

CtL>^

c£

CPjj’ Jp > Cp— jL (nəğd-e soxən dər əyar avərdən) - söz demək,

0"Tf’

j4a

3^

jla&^p

<aä

Y)Jjja. Air~ &a

Jju AjJ AjSjjL

J ■^'•1 jjjj

( Y f I , IA t

jA aajSjjjj ja JL tt aS

(Y'f'l ,^)jljL jl <.*~ıt JL jl jL»jL

jlu> ^}A AL jl Ajü I jjlga.

Jjj (nəğş) - yazı

jj (nəğd) - nəqd var-dövlət

(i TV jT’)ts$j tatı* ^llc. jL jjj£

u$£İjlS Cuxj&lİa j£aj Aa.

(11 • 5Y) V)ı—ijx. Cxj jLa. j*Jj-“ a£

ajj^j

jjjjj JL (nəğş bər zədən) - yazmaq

»Jj (noğre) - gümüş

(i V V

^Jüljjl kjljjj ojL jjj

J^j

Js (noğre-ye zibəği) - civə gümüşü

JÄiäL-ı AijlS (JaC. jxuoäj

(f ö V ,1 A)Jbji? J,ə 1J

Jjjj »ojLj J’^jj

jj^ •Jİ ©A-ujjt^j l_£j2Xj

(d¥J d)ju.7L Jl»jj tlı.ıiji jJa

ajjj u-üş, JL jjl <Jüjjl jJ

(İT J)O-u JL jl Ji JjIjL

O

(V TY* Xjjjjä JjL ji jl jLİ jjJi

(YA /Y)Ij<>Ijjj JL j£j JjL
jjjjj (nəğşbənd) - rəssam

(nəğş-e fıruzfal) - uğumaxışı, Kəbə

jL*a. Jjjjj^j Ij Aj»,& jt-aA

(ä f f I Ö)Aİ JL jLo JJ t'l.aji fJä

LjıJ Ji?- J*3 J l-£jJjU-3

Ajjjj (nəğşbənd) - heykəltəraş, Bəlinas

(nəğş) - surət, şəkil

(11? ,VY)Jaj jjjiü »LL» jjSLj jA j

>.~'*iJjj AL»j »J

»jja. jjj

JL-a AS

<.'.>>11 JL (jaS (_y^jj j^ LİL

JjL JL (nəğş nomudən) - iz qoymaq, əsər etmək

JL

cA-iLo Lj

i-j

ojjj U JL (nəğş-e nadide) - görünüb eşidilməmiş əhvalat, nadir iş

JL ji Jioj

JL (nəğş) - heykəl, mücəssəmə

(V • ’P ; i • )Ljj jtsJ JLjj •—*“Jj? aS

jjjj (nəğşbin) - rəsmşünas

(jUı Ji (nəğş bəstən) - rəsm çəkmək

(Y &X ?Y Yy-ı.*lı

^J_J ol—AS A. Yu JL jji^

Jjj (nəğş) - əsər, əlamət

Jjj (nəqş) - naxış, rəsm

(Y^ ^ ,^) ®Ajl

(Vd ? I Y^j^ja. Jjjj JL jl^a. uSlu

J->i Jjj (nəğş bəstən) - yazılmaq
ö JJj

(f i t" ,İ"^*)öJk

(TAY / Y)jjjj Jjau jj JJ JL jLa.
jLaj JL (nəğş bəstən) - yazmaq

jj 9Jj (noğrequn) -gümüşü

(WA

aLj LşJlS jlaL Jä. A>ıA

(f . Y ,VT)aL-j LK_ı JL ji Jjj 15jA

jLaj JL (nəğş bəstən) - yaranmaq

■jj (nəğd) - vəd edilmiş məbləğ

Jj jjjji

JL (nəğş-e yekta) - nadir heykəl, nadir mücəssəmə

Jjj (nəğş) - varlıq, kimlik, yaranış

danışmaq

(t

üSj

LLuİIj oJjdixaj I j jüJj jj) <->

(Y'VP , I 'Pjja, JL jl^a. jj jjj AaLluAİ AS

jjj JL jl j Ijual iLä^

jijjj JL (nəğşpərdaz) - heykəltəraş

(f.r /i)jjS jUA^jo-uo £ j^a£

^jS>

jl jjj g>& (j! a£ Ch?

<>jj (nəğs) - çatışmamazlıq, eyb
(^V

Alaij (nöğte) - nöqtə

1 Jil

UJ^a j

JAJ ^yjljj lj jj oL»

(T ? r 51 rY)JjL» JjijjU.

Jj? -ük (ji>

UU u-jA-Xa -ük. jijl£jJJ
(Vö

»t£ 4kü (niğteqah) - nöqtə, yer, Kəbə
(t f y ,öry j

jjäuj

jiu.Ji <A?

J^Ji

(rY Y ? 1 . Y)jljj fjäja. ^IjjlİAİ^a

jjjä Q-k-a

Jüj cr4

jb JL (noğldan) - noğul qabı
3jjä. ^Ijjlji LjlS A^JÄ?

jULis jjjt&ä (neqar bər neşandən) -bəzəmək, bəzək vurmaq

(jjLİUjij (nequmaxos) -xüs. ad, Nequmaxos (Ərəstunun oğlu)
d)Aj> Ljjä jäJj. jk^jl

(YT ,dY)jl£j fjUijjjjl jljpj

-ijj -Uuji. jSäi (juiUjli

jlSİM.a jjjSjS ^jj jJ

(neqar) - əsər, İskəndəmamə

jjk (nəfir) - səs

(d Y ,) A)jl^j jji jjj (juİ> La <»Li jj 4S

jläj jJi (nəfir daştən) - səs salmaq, səsi çıxmaq

jLjjui

jl Aaİ (JjjU jkjä js.

jjiU jisa (neqar saxtən) - əsər yazmaq

&
(nəği) - ağıllı

(Y Y Y ,Y)jjjiİjjji j^İja. jj jl jji*

JuİU.jjjj jljl£j jjJİa. 4£

jl£j (neqar) - təsvir
CluİhL gaA LaS

jjj

jLuli Jl Cu-a-i jjja.

qoşun rəhbəri

(i Y Y }) Y)jl^Jlj qİj* jS xi ’Ujajj

j±üjj

jaS öLSjäS

jj

A3Lj (nokte) - incə mətləb, hikmətli cöz

djjjlXJ (neqarənde) - rəssam

A3J (nokte) - iş, məsələ

(YY t 5 > • A)jjl uiM.jjU.jlS a-GSj 4jA

(Y YY J HY)jl$j Jji jA Jjj ^LjJİjm.

jjl UuajjL jlS ^jüllaij <a.

jUjj*Jİ

ÜjjJmo p»jjjl$j

»LjlLj (neqarənde) - rəssam (Bəlinas)

<jüS-j (nəkəşte) - əkilməmiş

( Y • Y , Y1) jlS 4jS jjs. fjä j^jSUu jjjj

oija -GJ5J (nəkəştederəxt) - əkilməmiş ağac, İskəndər
(YIA/Y^^jIS^İj Jl^jtaaiS

^jjA-ijj^Jija-OiSJ

jajS. jSL (neku kərdən) - yaxşılaşdırmaq

j&j

jjl <*-i CuiSl j o.ıjjl£j

j ijjlXJ (neqaridən) - şəkil çəkmək

(WH

(niku) sözünün qısa forması, yaxşı

^jj^ (nekurəy) - xeyirxah

j&j jjS <*İ oiS Ij »LjlSj

(Y • Y }Y 1 )jlS jjS jjs. ^j5 (Jj&j*A (jjjJ
j&j (neqar) - gözəl

<üJji jjSJ (jaijla jjJ

(YY ;d 1 )<LJji. e<ali. c<iSj jjj

( 1 Y ?Y Y^jxjlajSj (Ja LjjIS (jSaı

jlSu AaİjJ j*lS ^lajljm.

jt£-» (neqar) - heykəl, mücəssəmə

(1 YY ,1 l)LÜJ^jl jJjijji. jlyL

jSJ (neku)

jlSUü JiS J^jjj AJj£ jjjj

(rv Y , t)jl£j Jjl^j (jjja. -Uj£ jijj

jl£j (neqar) -bəzək, naxış

(Y Y H ? Y A1)JjS oJjJ L (jlgjl JL jLo*

(YYY 5) 11)J^.

jl£j jjajjJ (jjlJ&JJ (_5JJ

jjjjllj jllj (neqar neqaridən) - şəkil çəkmək

(Y dY ,AY)jjj La. Ijljj jJjl -1UU£

uuL (nəğib) -

LS Jj I j (_;Ij jja. (_jljj5J

jl£j (neqar) - şəkil

(noğl) - noğul

(Y •

1 5Vd)ajSjji. cfaİJİja (jjlji

ji

ıSjJJ*

‘•■V’cA-

jjjj jUjä uSJS jl jl

üjjISj

jjjj^j (neqaridən) - yazmaq

(<i Y , 1 Y)jJjj uSjjJ sJjjlSj ^Jjjj

jj jlS Jji. jkj^j^ ÜÄ Jp'-1
C->

jjS

(jlji *Iaa ji jjl* jjl

(neqarinrox) -çox gözəl üz
(Y Y t , A A^jjlj* j uSü* jL )j jih jyi jj

Jk> 1J

J ÜİJ^

jLilj 4İ3 (negəh daştən) - riayət etmək, əməl etmək

(neqarinnəvərd) - dillərdə dolaşan çox gözəl əsər

(YY ,dY)jjS jtÄSjS A-nÄmjJ Jjj

jji^j

aJ;/

jlSJLuj jjS

jLih Aİj (negəh daştən) - yerinə yetirmək

jj AjİjS jojj

(Y 1 A 1 S ) ■*! A^J Ij lA AjSjjJj

ü^^3 (neqaştən) - yazmaq

( 1 YY 5d)l j »l^jj Jjj jl JjİJ a£J

(neqah) - baxış

(AY ,bf)(Jj2;IJ^j ejjjjj (■jÄjj

jiiu

otJ«

(1 Y Y , Y1

^jS jjU Jjj* u

(YYY *YYY)ol£j <_jjIxa duuljjoı »JjJ jLsA

(Y 1 , Y Y^jxilj a£_İ (jlji

jj jS a£j

& (negəh) -

(negəh kərdən) - baxmaq, nəzər yetirmək
(jiTdluIij JjS A^j J^JJ Jä>

(jLı$£j (negəhban) -ayıq, diqqətcil

(neqah) sözünün qısa forması, baxış, nəzər

•)<s^ qIaLS jjjl “JLuİlj A^J

(1

(_y JÄ- Ajl^JJ j Ijljjİİ jjj'

Jljjj

jIj^Xs

, YY ö )(jali2; jxşjl

jja

jl jülj^j

j$j

ıjuij j^jiy

(negəhdar) - qoşun, mihafizə dəstəsi

(YYY Y Y ^(jajlj^SLj jj qa j'J^-j

jLiij a$j (negəh daştən) - qoruyub saxlamaq

(öd

(jülj$£j jLçuj jgc. (».* >a

(i.. ,Yrf)(jSüj jUjjjjj jjjiijj

4y-‘ jj>13 j^3 <j'

cA«j/j (negəristən) - görmək

J^JjJjJ

j^J

jxwlj oj qiLj jljj A i> Jij

ÖI44XJ (negəhban) - gözətçi

jjjl JjJjljj jj> (di

(AY ^^JŞU. (_yjLj <_£j

j^AjjJ U

(Y d V ,1 1 f)(jij^Lwı aX^JjI Jjs. Osjj

oLİ Jjajİj OjYj ı—13JJ

(negəristən) - baxmaq
(Y Y ^Y ) )Jjj

jj.,,514j

(d • ?Y 1 )(jiilj£j jL jl (_jjljlij

öLİ JİJİ jaa AuUjl (jJİJŞ.

jjjS olAj (neqah kərdən) - baxmaq
A)ol£jjjjJ j^Jaa jj£ lilJ A£

jlJ AS t'jA ç.AJİxji jLoA

jLilj aCs (negəh daştən) - unutmamaq

jLih »lSj (neqah daştən) - həddi keçməmək

(YY

Jİ^ı

lu jjuuajjIJ^j

jülj Aİj (negəh daştən) - saxlamaq, sönməyə qoymamaq

ol ji^a jjJİ jJÄ. jau (jjjÄ.j

>Y d)ol&j JjİJ AjljjjJ I j jiaj

o jLx

(YY1 ^AI^jjLaİAj L cüJilj^J (jİÖjaİ

oLJ JjjA.ja »jL jj^-JLo jLaA

jüij oiXs (neqah daştən) - bəfalı olmaq, sədaqətli olmaq

(Y

jLİİj »jj j>İ jjjj AjİÜo

(jiiij aSj (negəh daştən) - tapşırmaq, vermək

(neqah daştən) - çalmaq

(YYY ,Y f • )»l^j ^Jja (jLaJJ

jLj

jLiij a$j (negəh daştən) - ehtiyatlı olmaq

jj2ıij »&j (neqah daştən) - qorumaq, saxlamaq, hifz etmək
Y Y F^öI^j ^jİJ (jaüjÄ. j4^ j^jj

Ij olj jjl JjLajjj

jüij a£j (negəh daştən) - növbətdə olmaq, gözətçilik etmək

jüij oi£ı (neqah daştən) - qorumaq, gözləmək, riayət etmək

(Y Y

j^ 4 Si ,V>j.*ı

^Jaalj A-Ji

jüij a&j (negəh daştən) - qorumaq

ı_ijs. jlS cjaj jA A^.

Jji.^sjjjjjj

(Vd

JjJ^jja jr jä. (JİJJ

YJJ ot2i

(Y£ , Y)^ja l"ı<tılJ^-> (jiji ojjjjxaj
jijj

JS,

jüij a&j (negəh daştən) - hifz etməz, mühafizə etmək

£>jJ

ÖÜl£j (neqaştən) - şəkil çəkmək
(yvy , >

L5 jjä. jJj^j 1?

(f r jti)ıjjjS-jj jjä.j u l-jji jij$£j

(İskəndəmamə)

j|j$£-i (negəhdar) - xilaskar, allah

ı>»j^ujj Jj

j'jS

üA3

üij ə-u (nəməd-e zin) - yəhərin altından salman tərlik

(_£>'jAj sJAjI£ e<Aş-

?T)L»

(Vf

jjj

(Y A ♦

(JJİC. jja. jji.j JHjjLj

(f dl" ,Y Y)(jjje.jJ jjäj jjj-Uj Ü oXİ

(negin) - daş-qaş

ojjjjäj J*1jjJ

a-1'

lsAÄ^3

J>°J

Ajj*3 (nəmrud) - xüs. isim, Nəmrud

İj JjJjjS ojjl ^jlj JJ ja.

(d ,rr)lj Jjja3JX> pAaİj Jjjİ.

e3 (nəm) - yağmur, yağış
Q VI ,? •)l5^İ jjkjJjl jü

cj-iJ jjjS jljb

jjj

jij£

•k*3 (nəmət) -

(nəməd) sözünün ərəbləşmiş forması

Q t f ,ÖAjljji pAİljj (jljJaoj

jlSj JÄjS jjauj

ı*3 (nəm) -su
Ç?

• ^d^Ajälj ts£ljJ

<-S-*3 (nəmək) -duz

AjİIj jjSjjjjl JAJJ jkUjAj JÄ.

Ç.A A,j-> jl

(Y VI

V^AjjljJ^-> CjjaäX j İj uAaİ

Ajälj <£aİjJ jji.j IäjSLş.

j^3 (nəmaz) - ibadət
1'l)jUiJj
lPjj'j1"

jU.j (_yj L du-jja.jJ jl j;uj

jbjj-jJ^Ss

ı-S-*3 (nəmək) - dərd, ağn
jüjj

(nəmaz avərdən) - təzim etmək, diz çökmək

(T f • ?Af) jUi ji OJuj jlSajj jja. a£

J^j3 üi'

(nəmək bər del-e xəste rixtən) - xəstənin

jj

dərdinin üstünə dərd gətirmək, aşiqin ürəyini yandırmaq

ü'

(Y Y r ? 1 Y f ^jjikjj Aj-X Jjj>

^jäjCjl jj

(_Jj£ jj2i j4-j

j^jj jUü (nəmaz bordən) - təzim etmək

? t • ’P) jlü Jjjjjjj jVJ^JJ ^**JJ

(Y d
jSj

jlj jLİSjJJ> ttA>* ƏİJ JaS

j'Aj*3

(nomüdar) -göstərici
(İY) ^dA^OäjjljjAİ ıjJjj AS jLujljj

jl«j (nəmaz-e degər) - üçüncü namaz vaxtı, axşam namazı

i'Au

ojSjl jj-ikuu! ^»1ı-^-

jlJj-ü (nomudar) - güzgü

vaxtı

lPj5

<-£

(nəmazi kərdən) - təmizləmək, hazırlamaq

jlJ>P (nomudar) - nümunə, göstərici
(V , f ?)Cxm<a aS xiL ol£i <_jjLc. jjjS

jjS (j jL jxitj a£ jjj jjS

(1 Y T ?A 1 )ajS (jjLoj jl?j5 LfL?-jj-“j

jjua ojjj JAİj AaoJÖA jjjj

(I YA ,Y d) ji_l jbjAJ jjl oLİ CıäjjjljJ

(T 1A *^V)jSj jL^ajj xj jlIj jl^^ cJJ**1!,1j

Jİ k HP>J

CP-A ?jj' j'Jj" (nomudar-e azərm kərdən) - təmkinlilik göstərmək

jiLUi (nomayəndən) - göstərmək
(&^ ,^)£.A-P

jjVAj

J?-

(YdV J 1 V)jjS fjjijbjAİ JjİuXj

t J> •ijj#J*jSja.jS lP-“

f^Jİ OjUÄJJ

Jj-“JJİ

j|j>»j (nomudar) - sübut, dəlil
g&L*3

(nomayeş) - əksetdirmə, əks
(1 Y A ,Y f ) Vh.İİİ^-j

jjj

jj&j jjjIaj

lP>"

»ıLLü (nomayənde) - bələdçi

(Y*l Y V* Yjdıiä jlc. jjjj ı-^jjl

jj*jäX

jjjaİ

x»j (nəməd) -parça növü

ojjji jj

jw-

■Ajj'

oAA

(nəmudən) -vermək, bağışlamaq
(VA) ;VA)jj±ı

<Jıi£ öL-j VjjI-C. po VijIa>

AS

»ıjjL*j (nomayənde) - döyüşçü, əsgər

(f dt ,Y t) jjXXj jUojjjl

(YAF 9^V)jjjji jLü A ıjXıjj jIJjaj

jjUiİJjj AS j*jj$j A ‘n* j

gjA CjjJSjJ a£

(nəmudən) - əmr vermək, göstəriş vermək

^JJ
üAj*3 (nəmudən) - göstərmək

cA'j^

aaIjSÄ

(T)

Jj Ij aJjJja. a£

£lj^- JJjai Jlji* *4P <_s^

yj

(jj>M (nəmudən) -qəbul etmək
UİU.XJ ^>JjA4 IjJjS. <S 0J JİA?

jä.11 1-* ^A—İJ

(Y ö

Jj-j fjlia. (çenanəm nomayəd) - mənə belə gəlir, belə görürəm ki,...

(Y d • j A)l j alS jl Xİäı l?JJJj jij

ja ,^ajj 4$

Jj-ü lS j^J> J^ y^j

(T Y 1 ? V • )ajj jAİ ı_£j <_£_> jl$a. aAİl^-a,

(AF /f )jfr- Jj- t^-ij jij' JjJ J? Aa

jl£ AjJjAÄ

-ja.

(YT1 ,A“I)(jIaİA j U <jı—İJ^SJ j—jaj

jj»j (nomun) -a>j-ü (nomune) - xözünün qısa forması, göstərilən, deyilən

J J^jj 1y (nəva bər kəşidən) -banlamaq

Jlij (j—jaj ji Jjj jjjjj j^.

(Y F1 ,AY)IjA JjjSä U (j—j JAiäü

A—ja

J Jjä ja.

<_£ä— a jl-ä jl

JjAj u^-3-)

ləhninin adı
( ff ;F “r )Jjj k-Sjlijj Ajj Ja—A ja

JJ*21 ji (nou şodən) - yeniləşmək, gözəlləşmək, bəzənmək
(Y yf ,Y*F A)jjÄ1 J *

AaIjJ JaaI jä

JJ— J Jİ ‘tıa jj A— ji jlj Jaä

(Y • Y ?Y Y JjüS jjjmä. jjj ,jj— jjjI jS

AüS ji Ij Ajjjjj Jjj Jİ—ä

aAjj (namei dər soxən nou kərdən) - kitabı yeni

c-AaL£-İA oji—

JÄ j ^Jİ^ı

£jj <S

jj ^jIj (tarix-e nou) - yeni tarix

aJ— J—aj

j»—>>

b r Y )c$jl$j Jjj cffJjj- JA»İjj

(jjj (jlA AaİÄJI Aj ^1jj

•> (nəva kəj zədən) - dizgün çalmamaq,

düzgün danüşmamaq
( Y F Y , Y b A)(jşki jjjLajlj jj—jSIjj

Jj aJl— (jl£ ı’jjÇ <— 4jL—ji?

JJj •> (nəva zədən) - söz demək, şeir qoşmaq
(^ • / )yj

(nou gəştən) - yeniləşmək, təzələnmək

(Y • A *Y ))aj£—Sİ JjjI

(f

'jj (nəva) - söz, şeir

formada yazmaq, kitabi başqa şəkildə yazmaq

jj Jä >.jJ j£—

Ajj JjlS-a <_f'jij£ I ji

JJj i> (nəva zədən) - musiqi çalmaq

JJj

JJj5 y (nou kərdən) - təzələmək

y

'jj 'j jtfjjj Jj? Jİj?-j

us'jj (nəva-ye çəkavək) - musiqi ləhninin adi, melodiya

(nou) - yeni

(F Y ^Y*A)t AaIa

JaaSjj I ji a£ai aS (J—jjä

'jj (nəva) - musiqi, melodiya

'-£-ii (nəng) - ləkə

j^jj

lXjJ (jlAİjjjl jlij (JaJla.

'jj (nəva) -qida, azuqə

j'-?- JJ^ JJ-ojjJİJ

(Y YF j Y V)(jLajjjjj Jjj jlji ^A> JjjJ

J$S Jjj (x—jj jj- ji

'ji (nəva) -səs

(I d I ; I ) F)Aijj Jjljjlı a£j I j—j—

Jj*j (nomun) - nişan, əlamət

jjjS

8J— jljAİ Jjl jjjj

() Y1 ? Y )—Sj— ajli Jj jl Jjä. aJjji jj

JJj*- (nəmudən) - demək, xəbər vermək, bildirmək

y

Ij al— Jjj UÄC.I jjjS

(1 ‘ ,F^)J?jj— ü Jaj A—£ j— laS

JJj-i (nəmudən) - yayılmaq

(F • Y ?F F )—£jjj

(ze-nou) - yenidən

>(nou)- cavan

y~i JjA jl Aİ JaLaa jijLia.

• )jlşjgj—jJja. JjJ jjjİAi

( n V ?V Y )Jja1 <5 JL Aa.

J$£ J^M t> jj jjjtij

jjj (ze-nou) - fasiləsiz, tez-tez

JJj-*i (nomudən) - görünmək

(Y ^Y

(Y . 1 j F Y)Jİ« Jj/j L.L AS JiL. a£

jjjji?

1j Jl^-'j®-

JJjj' Jjj-jJ (P'ji (nəvai

yj <y}y

jä. Jl j

dər sorud avərdən) - şeir qoşma

( Y Y ,Y Y)jjjj I j jl^jxiu jla. j>AJ

JjJ-jJ (‘jj' SrMj® u^y

lPj5 u2Jl>

KP (nəva) - sevinc, xoşhallıq

(Y Y

jj'j Iji (nəva dadən) - sevinc bəxş etmək
(X > f j

^jj^s. cAjLüijS

jjij jjj jIj ijj ıj Jj as

>>

J^

öja.

(VAif ’VY^jjLiijj (j-jjSjj jlj&L*

Jjİjj

(Y Yf

jjj Ijj (nəva zədən) - bir işlə məşğul olmaq

jjjj ^ıjj j^jsjl>jş. (coz nəvazəndegi nəvai nəzədən) qayğıkeşlikdən başqa bir işlə məşğul olmamaq, qayğıkeşliyi

jjjS

Jjljä. jjjj (_&İ4 (JjjljS (jljljj

JjjU JJJ jl«j> jM

Jjjljjja, Jjj ^jljj

(YAY” * Yf • yjl*4jljıuj jjS

j^m*jljj

j LuuäjS ji jlau-u ^^Aİjj

jijlji (nəvazeşgəri-ra (be-kəsi) rah dadən) -

nəvaziş göstərmək, qayğı göstərmək

jm> 4_la.jA jljl

YnäljİJ

(jajSä Ij Jjäjİj

(f f ?Y’Y)lj2ä.Lü jjä. J$xjIj Jjä jl (Jjj

(jSlä.ljİJ j Jjjjjjj Jj“

jljj (nəvaz) -»^jijj (nəvazənde) sözünün qısa forması, oxşayan, əzizləyən
j*j ja

jljj I jlSOİ Ol ji <-J ja

j^SjjjU. Jjj jl^jx jOj

ajjjljj (nəvazənde) - qayğıkeş
(Y1 ’PV

(nəvaxtən) - əzizləmək, nəvaziş göstərmək

JİJ olJjAJ Ij (_f jSaljljj

(j^ Jjjljj (nəvazəndeəi) - qayğıkeşlik, qayğı
(Y f Y ,Y . )l_r£jjjljija Jjj (jjlji

Jl^ljj (nəvaxtən) - çalmaq

(Yf ; Y V) jlj£ jl$-jj Jjj qA

jOjLiSj Jm> Jj ojjxj a^I

(Y T ? ^A&^JİJ o&jjaj (jluäj <-&jJjij

jUuij (jaljj (nəvahineşinan) - əhali
jjjjaj

jj ^1 j jj ljI^jj^J;jljj

j£o jl jj (nəvazeşgəri kərdən) - qayğı göstərmək, əzizləmək

jjij »ij (j-Xjij

özünə peşə bilmək

(Vf Y ’VI) VılAlI jja

(»jh»j j Jüjj

jJ

tfj^Ajljj (nəvazeşgəri) - qayğı

LP (nəva) - iş, məşğuliyyət

(Y Y , Y Y <j) j-ı

jjjjü (jüjljj (nəvazeş nəmudən) - qayğı göstərmək

jljSLijijj (nəvazeşkonan) - nəvaziş göstərərək

jjj'> (nəva zədən) - inləmək

( Y T Y ,Y •

»LiSjj I j jla ç>jS OjjSc

T ^oljäjjc Jj2 jja ^jS (jijlji

(Y'f Y f Y Y Y-)^ Jjtaj (jljljj JİJJ ja

Ijj (nəva) -ah, zar, inilti

(rr /f^j

(nəvazeş kərdən) - bağışlamaq, günahından keçmək

Y)Oa.Lul Ij jlOjä. «ojjjljj

OäLO

U <ajS ;_Jj j*»jJj

ĞPj? °əjjijj (nəvazənde budən) - əzizləmək, qayğı göstərmək
(Y

Y

f 1)jjj

jjj »jjjO osjjl aS <jSjj

«jjjljj Ij jlluıjj ı—SLla

jj2jj ojJjljj (nəvazəndetər şodən) - daha çox qayğıgöstərən oımaq
(Tf f j AY”)#lj^ (_yJjJ ‘Ooti. jjS Ooaj aS

oLİ u_»1

jjj jl jjj ojjjljj

oJİJIjj (nəvazade) - nəvə
(f f ;Vjj_yı Jaj j^ıjc- fojijljj

Jjj Jtäi

jjjj öyijj

e^j

<_Äjljj (nəvazeş) - nəvaziş, oxşama
jjäO jijlji (nəvazeş saxtən) - qayğı göstərmək, əzizləmək

(rnr^f^jjji^jju^jtj jljj

j*

j^.jıs js£

jj> jijljj (nəvazeş kərdən) - oxşamaq, nəvaziş göstərmək
(f d ,Y Y)l J Aİ-ujJjlS JA> J (jİjLiS

>Ajjljj (nəvazənde) - paylayan

ı J Aİaa «.4_jj^ JjS jij' JJ

( Y Y(J

*»Jjj'jj (nəvazənde-ye mey-o-cam) -saqi
jala^a C* ı»» 1 Aäml jl jj

^Laj Jjjj

jlSjjjij

«jjj)jj (nəvazənde) - çalan

uXia cojjjljj (nəvazənde-ye çəng) -çəngçalan (Çin kənizi)

jjj pajıijlji (nəvazənde-ye rud) - rudçalan

(Y V&

»jk$j (noubave) - yeni boy atmış
(Y’Y)

<5^°

db-uJ

(nəvazənde-ye saz) - cazçalan(Nizami)

jU

(VT>T)J|Lu) o\lpo^İ3I3J

3^?

(TY* •

O^lx-ui

(noubət) - növbə

(dö

<ja2 jSlji (nəvagər şodən) - oxumaq

I_jla. olSjjJ

üj

(dö

uÄHJ j'-M ' J

(f . Y 32?y>L^ (_5^-İm> » jtkjl

(juijj

ojk. (jl Jj

CiAjSJI^

Tf<t)(jl^jfrÄ

Jjj üü'jj

Ji

(nouayintər gəştən) - daha cəlbedici olmaq

jj (j^jiji

^>l.ıS

jS

• • ^12 daj (Jj2j

Y • f)jbj$2 AİLjh

JİJ

a^JüjSj

Ajuj^j

A^,l>ıd { )İA)

x.i>

j9

aSjLÜ

(jijlj jtusj

crY jj (noubəti) - çadır

(YYl V .

ıüıı

JjJ"1 L-^'J9

• )jLj42jJ^»j

J>x2

jl£j

üij j

j

j

j_p.j ^lis

(D ,n Y)»u-

»12 jlj

jl2 Jjjl jJ

slX-üj^; (noubətiqah) - çadır

(nouayun) - yeni ranunlu

(jlİİ »12 j»JJ

Jjj

(Y 5 V

^Y y.'ı2S

jLx-oJ jLı

2L

dx2£jlj JjA

5Ä>> (noubenou) - cürbəcür, müxtəlif

üü'jj (nouayin) - musiqi ləhninin adı, noayin
(1 ) S ,Y »)jjı_^uı (jjjijj a2

^12j ^,_ı>(jLftA

A^Jü^jj

j’J ürYjj (noubətidar) - gözətçi

}df&)lj,_p 2u-öjl jj öyijj

(FT 5V)j^j (jauuıl (_y>Jft &4Jİ jl_ji

(V Y f

(YY)

ü'

(nouayin) - məlahətli, yeniahəngli

öhLP

Xjl

(noubətgəh) - çadır

ÜPj? üäh* (nouayin budən) - şən olmaq, gözəl olmaq

(Y Y

(noubətqah) sözünün qısa forması, nobətgah,

(noubətgəh) - saray

öy'>* (nouayin) - cavan, gözəl

Jjİ

j »12 jj d»4_jS^ş.

təbil çalınan yer
I j (_j2iLi j^l^i

,AAyy2j& j

V)yi«5

du^j (jLo&

j

("j^Jj jliuı_yx

<£2ı>i (noubətgəh) -

1-jlxuÄjJ (jl_yj

öü'> (nouayin) - incə, həssas

(Y’Y?

j*

(noubətzən) - təbilçi, təbilçalan
(I • • ,Y1P^j

ü'jj (nəvan) - qurumuş

jj

■ijji _p Jİ ASjil_yjj

(Ö V ,ö ?)CıA.I2uji JtJJ uSJs Aj jj Aİ

<*>> (nəvale) - xörək

(Y Vf

Y 0)21

(noubət) - namaz əzanı

jü'y

(yvt

( Y Y*

JLLuiJ IJİJ (jİÜJ jx4j dlJjj _^Ş.

)^bkjL^j33“^.-Ak^

1

(noubət) - təbilvurma

(nəvagər) - müğənni

» y~~Ua)J^)£

^a_j

A^AİasJİ^jjj

(11

( Y 'f' •

4jj

(noubavei) - nadirlik

JU»I> (nəvasaz) -nəğmə bəstələyən

( Y T Y *¥A)j£a. AS

ajjji <»2» jjlj l-jl^j

Jr

»2jI^-i

(YA ,YjlS-iiAİ^A.

ju_jj (jiijjlS ^'1»»

j

(df j Vjj jjj <-^JjJ »JJjl^j f»JjJj

j^jjj (noubəhar) - yaz, baharın ilk çağları
J'&y

(f ı sv x)jUj»jpjj öSjjj jj

jiji

■jjj (nəvərd) -döyüş meydanı
( i A I ;A • )Jjji ®JJJ AluUjj ol j ojj

tyjjj (nubi) - nubi
() X I ,Vd)(jjjj “l^j? oJjj (3^

lSJUU

() Ad j ö .)(jl_»j j-> Jİ jJJ Aajj

(5 ,AV)<£ 4'J» Oj

jlJj fJİ Jj jja. (J jS ojlau

(ı “i r , x f)jijkji (jbo aäjjj jbjid

(sərv-e nouxaste) - cavan sərv (İskəndər)

(Y 1 Y , Y t )Ajbaj <jAjjj Ajj jä. jj jbaA

j*j

jja

j'-jjj (nurdar) - işıqlı

jjj CıäujJ jISjj Jj^-Sİ J^

(I ?d ,Vt)jjJjü ^aj (jjljl-k) jl ja

jjtäijjjijjj (nur əndər oftadən) -işıq düşmək, işıqlanmaq

JİA JJJ jJJ IJ jlj^jJ (Jj

jjiijİM^ jj> (nur qostərandən) - işıq salmaq, qiymətləndirmək

(dl }Y »)jjj Aj v»l ji--^ jIjj ajAj

jjjjli jl

(dər nur ğərğ) -işığa qərq(olmuş)

Ü4ä -jjj (nəvərdidən) -çevirmək, dəyişmək
jjj JoUjjJ 'j

(Y?A ,A1)jjj (Jjaj Jjjja jjj o-iş-** Jjj
jjj

(nur) - xəzinə, qızıl, daş-qaş
(tAf ,ff)jji JjjijJ^l^oju jAj

■jjj (nəvərd) - yer, kitab

(ğəm-ra dər bəsat nəvərdidən) -qəmi sevincə

£AjI*aSİ

(VA Y )lalfcaj ^Jjjjjj İJ Ab, ^j-aC.

JaLdo ^ji Ojjd jİAJ jja. J&-a

ü4*-jjj (nəvərdidən) - keçmək
JAPjjj ı j j"j (zəmin-ra nəvərdidən) -yolu keçmək, məsafəni qət
etmək
(YYV Y >)jbSjj

jjj (nur) - atəş

jİJjjjlj- £ljs. ljJjS js.

çevirmək, şənlənmək, əylənmək

J(?jjj (nur bad) - nurlansın, işıqlansın
d)jbjjJ jl 1a*u .1 toAp jjj

( Y • , Y) jljjjj jbdS jajLa jb jaj

jjJ »1 jjl Aai jlc. i_Xjjjjj3.

ji jl JlÄäl jJjl jlij

Jj^j Jb bjjj Jjj jljbja.

(Yd ,f)Jjji jl (JİJJİ (Jjä JjU jjjj

^Ld

j> (nur əfkəndən) - işıq salmaq

jjLP

JjLaJ (jAjjäk oAöSI j IjjljJ

jjj (nəvərd) - yuva

(V <■ , \ V)jixjjj_, Adb Jj cfjjjj a£

(YT

-jjj (nəvərd) - ehtiyat

JAuıJuı jtsujj

jjj (nur) - işıq, nur

} )jjj

■jJjj cr«-j^ oAA1 ?

jjj (nəvərd) - geyim

(nouxaste) - təzə, təzə boyatmış, cavan

(YaY

jj ALdS (JP j

köməksiz qoymaq

jj> As.jj (nohe kərdən) - ağlamaq, yas tutmaq

(V f X • )Aİj Jİ

Jja jljja A~i

jjl^j jjjijj (dər nəvərd nəhadən) - meydanda qoymaq,

coJjj

Aj»jJ (nohe) -nohə, ağı

aj-Kjİjju)

Jj£ jläl olj ji (_jIa jil

j^j

jljjajgl?.c£j^jP LjlJj

AJ*-jjj (nouroste) - cücərmiş bitgi, təzə-tər bitgi
(

Y j Y)jAJjb cAİat ji jü Jaä. jİS-a

(jJJ

cİHƏ*-

Jjjjj (nounız) - təzəgün, Novruz bayramı
(1 ) “l j

)Jj£ jj^ ji^Jjj' J- Jjj->

jjjjj (nouruz) - bayram, şadlıq, toy-bayram

JjS (jijj

V uadlıjjjjh

Jjj Jjjjİ »əj- Ji^' j ö'^>

p Tf ,) r)jjjjj.Jp.-> Ijlə Jau a£

i*pPp (nuşcam) - badə, cam, bakal

<_/ »JJjj (nouzadegi) - yeniyetməlik

(TT • P • )t_>ljj jJjjäj jjj&j

p A pf^JÜslj <jjjj <_İY pj
cAf

oJ> jp j cP’j?-jjJ?

jjjSj jb pp (nuşdaru kərdən) - dərman qoymaq

p V P • )jj (jjjJ Ajx; Jİjjä. i—ıl jl Jİ

j'

JJ u-jjjljj

p Y ö p ^‘r )al&xpj Jİ jjjjI J jip JÄ^

(M P • )jL (jiJ«lj3 l'ıjUu.%. (ji Jij

əb jjp Üıa jjab>. AİjİjS

(V • ? 5AA)(Jujİj (_yx JjI jj.apft jbjj a£

P X r ,1 • )(jijşu Jjl (jİijjkjij -^J^

Ipjij

Jə"?

(Y V . p Y jol£-,u^-ı jja, Cı. Jjl (JiJäx (_p-J

' j'Jj

p V ,VT)j£ jijxljä cjj'-> a^jA Ji' j>

j£ <PP Jp> əb

jj a£

ləzzətləri

(1 “IV ,Af)j$j jUxJ Jb Jl^a Jjjjjj

CAjbip (nuşabe-ye bərde') - Bərdə hakimi Nişabə
(Y f A j • d)<jlj^jji J-Jjj ^AjLİjİj

^la. JjS

^Alxj £jxjlj^

(Y d • p Yjp^j jijjj <Jjjjjc-b AİLx AxA

pi AjLxjİ Jjj AxSlä.

j

(nuşbəxş) - şənlik bəxşedən
jLİal j£-i

(jxä.jJ J~jj jj^- cr“

js

üjijj <pAp (nuşinderəxt) - şirinmeyvəli ağac

jt*üJ-^

j-bj Jxljj (^üjJ jjjjj a£

Jİjj jAAİjj (nuşinrəvan) - xüs. ad, Nuşinrəvan

(VV pA)jljjxAİ AxA Jl (_£jS JjJjJ aS

J jj Jjjj JjpıA JtäJ

J4-? (PP cAjbip oj^-şjjj

JİJJ JaJ>pj əJXÄ-XJ öLüj&Jx

oJju jjAİjj (nuşinsereşt) - ətirli
(Y V Y p 1 fpCı.afrj (jl^Jaj^ jji. OJS jıxj

jSPp (neveştən) - yazmaq
jJxpJ (jbJaxb J>.jx

ı_ş p> piP jij

(T11 .t VI)Jja jtaläj jj bjt-İÄ. OjLİl

( Y V Y TJ V)<-jIjäj oJjJj Jujui aSjj-ıi. Aj
öi*j <P“^

A'1***

ı—ıVLİ JjlS Jjxjİj jJjS—;

L_>!j

jjS

jijj I j

jl ı_J jjJju

AÄwijj (nuşine) - xoş, şirin
jjxijj ujiji, Ajjjjjji (əz-nuşinexab dər amədən) - şirin yuxudan

ALip (neveşte) - şəkil çəkilmiş

j au_jj jjja.

jıjji Jİjä. jijl (Jjş.

uj jjJjj (nuşinləb) - şirindodaq(Çin kənizi)

p r Ə p •) jjS jajSjj AiLi. I j

A-ijjj (neveşte) - məktub
pV)«_Jİja. Jjxjjj AÜp (Jİ jxu

Cluijxu Jajjj (_j5txj jjuaäj

jAP (nuşinqolab) - gülabətirli

j^-İp

jiPp (neveştən) - keçib getmək

p vrjjjSjij

f yiuİ£j (jİA Jjjä. jl ojlj jji

(Yf S pf • [j-l jajjjj Jjjlx oä.jjälJj

j$AP (nuşbəhr) - xoşbəxt

pfı

üP*P (nuşin) - ətirli

(YfV

(nüşabenam) - Nişabəadlı

P

Jjjljj JPP ‘rJİjAjlj<ui

jjjp (nuşin-e cəhan) - dünyanın şirinlikləri, dünyanın

AjLİjJ (nüşabe) - Nüşabe

p1 Y

öU

(nuşin) - şirinlik

pp (nuş kərdən) -içmək

pV . p

PpJ (p jb Jjji JJ-Ö.JJ

j^P (nuşin) - şirin

<ja> (nuş) - şərab (içmək)

p V. p A^aAı.jjj

»1 jj ^AİJ Jjxjİ AjlJjjj

jjjJjj (nuşidən) - içmək

jb (jiji (nuş bad) - nuş olsun, şirin olsun

pj

<_Jj OjäbJ j-yxta. jijj (»jJ

jjb Pjj (nuşdaru) -dərman

(nuş) - xoş, şirin

jjjS

jj£

jjS jLxji (jLojjj jjjS—j

oyanmaq

(_jl ji AuJijj j XaijJ Ö^Ş" *

(Y I ,Y «)t-jijj (jjUj (JİJİJJ jjälaJ

J

AP (nəvənd) - at

u-jjcjj (nouərus) - təzə gəlin

(A Y pd)^jj jllsljj jİjİ>J *j jx’j

ı-u.l(tü

aS

(jrfəl %

pf ^<1) OJJ^-Pj ®jAä Jjj

.İ^J (jj Osl 3^

4-aä

(Y Y , Y )4jjLji Ca^Ij

JjIj

(Y <Y 'f ? Y

‘—ij*^

t£JJ£M

Iä <äLx (JJİä.

oxAlP

,?

ApjJ jjUjji jijj£jiXjjj

)j!j

Jj£ jJj I jlJ AajI

,Y ^) jljä Jjİ (jÄJ^- poJimjji

(Y“ , Y Y)jlu (■PAJ
jk^,

jjjj*"

Q3Ä. Ajujjy (jU**i^p

Jjjij öi*j

jljj jl^jj c-Sjj L ftjjjj^

j\S ^LaOİ Jä-uAJu jldÄ. ^XlaI

(Y Y A P'pjlj Jxal Jjj&jjl Jxajj aS

(df ,Y pcfPw ^Ij-A, ^Jj^j

<Sji cPAiJİjj

(nə) - deyildir

(f • V ,M)jj$ jjjljj^A Aj-^J
Aj

Jjjj jjj

jiJİ JjjSjİİ jl Aj

(nə) - yoxu idi

Aj (nə) - yox, demə

j

(YTP pY)(_>ljäijl (_jjjI jja, 4İİA jjj

c$,P (nəvi) - yenilik
(“ı.njjj I jjl$> 1.bnal ("£JIajjl

dıljJ jl (JjUİ 4_aA

(nəvi dadən) - yenilik gətirmək, xəbər vermək
A18

&^°tj cojjjljS

öiA

jj*ıA,ıS a> ü'

A

ıS

' )<^4J J?*> J.J?-

jjjJ aS

(Y Y ‘r \ £)(_jji İj Jjj JİJ Iji İj Jj <£

t<jL<üljS A

(■gjj-'A^

A^

ıj^Jijj1

Aj fAji4

I j ı_£jJjl jj

j£jj jjj

(_jjjjjJİ jj Jxl jj << <j

->?

üJtA (nəhadən) - qoymaq
(Y .r JVA^lä.^ jja. Jjj JJ jl Jl$j

jjäj£ (jji (nəvi gereftən) - yenidən parlamaq

crA’j

Aj (noh) - doqquz
(f V ,^7)^ n.aj ı_S j XoijJ jijiaj

ji (nəvi dadən) - təravət vermək

Jjjjj

(Y r

(YVV ,Y(Y)I j JjJ (3Ä J jüi (1A Aj Ojljj

y (nəvi dadən) - işıqlandırmaq, nur vermək

(Y dA p Y^jjj jjSjS jAİjä.

Aj (nə) - yox, deyil

Aj (nə) -yox idi

<j

(T • A y Y )cS_jj I jjVJjJjj JAJ uAjj a£
jjIj

*J* ajip

pY-x ’YA-Y)^^ jjj£jjlj#A jjS

c5 jj (nəvi) - yeni

jjIj

jA cP-A*

<j (nə) -inkarlıq bildirən sözdüzəldici şəkilçi

•AP (nomid) - A*"j (naom(m)id) sözünün qısa forması, ümidsiz

pf ,Y)(_5jj İj

jcAS Ü jj-ajiı

jLaj >_5JS

aA 4-liSjl C İJ-l.ll IJ (_yA

pv^ ’dv^jijj jji jjj »jjS ij »ji_A

jjIj

ıl »j«\. jj * ıi. ‘’jjij^* 1

C* 1 > tıjj

AP (nuk) - dəndanə, dilikli naxış

p?F

(JjjJ AS fJjÜ

<j (nə) - inkarlıq bildirən sözdəyişdirici şəkilçi

AP (nuk) - tikanin ucu
(Y A • ,VY)jl j aİV öja. <A

AjİA^a.

(nevisənde) - katib
(Y"d

AP (nuk) - deşici silahlarin ucu

(Y a •

Jj

ftAAıjj (nevisənde) - yazan

AP (nuk) - uc, qələmin yazan hissəsi

(Y* ?)) A)Ia 4_xkljj£pjj jjl

J'AP JAj

<A<P (nouyafte) - təzə əldəedilmiş

(jUjj& jj l? (ba-nouərusanneşəst) - təzə gəlinlərləoturan

(Y • A ? Y • )***■ ,tL“1 jLxjjj& ji Lı

j'İjj

jjl$j (nəhadən) -atmaq, yerə qoymaq

(ÜİAjJ

jY/jj

Jji.^

(_Ai

uÄPj CPj^ j*-?

iPj j<£j

(i f r ,A)(jijji.

j’3P j3

jjlfrj (nəhadən) - yumurtlamaq

(FAY

»4? <_?j&J J'-4j' cSj^JJ^

jjjjUS jfc?j

(nehal) - tingi (uşaq)

(?A ,dA)(jıia. ^Jl^j Jj

ö-11-®-* (nəhadən) - vurmaq, bağlamaq

Cxkjjä) jj

jiia. JIİJ (^,1jg ji J|j

J4-* (nəhan) - fikir, söz

JİjjIj ^y&jjjj£ Jj*j»j

(FPf }) FA)jiLjja> cflıjj Jjjl^j

(YF ,YY)jSjj IjlSu IjjSl o-Aä£j

jjt$j (nəhadən) - düzmək

(F • F f £)(j*jjä.jJ

Jl$j jjji AjjSj£j AjLsj

(1 FY 5FV)jljj jjjj cAjli.j£ £ja jiji

(nəhadən) - ayırıb saxlamaq

aS

^LaJjjS. (JLaä

(nəhan) - gizli, gizlin

(jajj j'jA aJIaLİ Jjjljj

( n T V)ülii

(j J'-s-’ (nəhadən) - yazmaq, yaratmaq

Jj^lj

cAaI^JA öjjJİ jä j ^Jİ$J

(FY 5F A^^-aVİ ^j^jj j^-^jjJjX->q

Jjjj I jlSjilS I ja

<5JJ->> ÄäJ"J^

(jlA J (jijä. Jaä. ıji (»J* J$£j

(nəhan daştən) - gizli saxlamaq

(Yd« ,Y - )jljj JjİJ gj& u-*4? aJIaJ

(nəhadən) -qurmaq, tikmək
(~'l..ı>İ ^jlg-j

(<JF ?) T^Ouaıjj xilj AjlSjijljjJ a£

jl-fr*

j

JİjI ^jj

j'jJ

jxi ji^j (nəhan şodən) - yox olmaq

>aUJ JJ t-jj

(nəhadən) - hesab etmək, bilmək

jj2 jl^j (nəhan şodən) -uzaq olmaq, uzaqlaşmaq

jlgj JjL jjiaJ (jLS ojS_a

Q f <1 ?A • )jl$j JjIj (JijjS. j>»-jJ ?JS

( II • , Y I Y ) JjJJ jl 51% 1 n <1A <£jJu Jİ4J

jji$j (nəhadən) - götürmək
(Y T X

)(»$_> (jjs. ^jljä. ıjjj^jj Jj=M

lPjS

(**J jj^ ö^j'jj-'-O

(IA V p F1 )jl^a. «U> JUäL Jjİjj

ÖJİ4* (nəhadən) - inanmaq
jj> (Jjjls

j jS

jjj?

Jj <-SLA. jjjj (jJl$j JjÜj

Y)jljj jJjS jjjjl duj-Jak-SLu

j’-iC JJj£ JJJ lS jä

j^j?

1

Jj j^İJİJ

(F b» yF İF^jL^j jji*j£j jl a^İjj 0j a£

>1—j

ıjjla

Ljjj Ij (JJJJ A-

(jjjjjj*-ı k-jjlA J j5Lj jt^J

<.~ua>

jb lj (j*j ■

>

( Y 0 Y j • d)JJJ 0 Jjjjjj ^jjl J*A

(jjA^j^jj

jLISjAjS

J** aaIa Aj j^

Ajäj jtfrj

(jjtp (nəhani) - gizlicə
JJJ »JjjJjJ-Oä (jl jJ (^Äl-g-J

ÖJl$j (nəhadən) - əlavə etmək, artırmaq
(YFa

jjü

(nəhanpeykər) - gizlin, gözəgörünməz

(Ffd /F)Cj~jJ jj/jU jl JU Ü a£
£İJj

Ijl J aS jjjl^-ə. jl

^j d-4-* (nəhanrəfte) - gizli gedərək

JJİ43 (nəhadən) -təyin etmək

JjS Iaj

u“ 1 ■

I jlS-*jij jjjj cAjj

(Y Y F j Y )ıjljj*A Ijjl öJjjI jw -Jjlj^. aS

<jji$J (nəhadən) - meyl etmək, istəmək

(ffl ^A^lji-efjjj

jl^j jJjl (»jİJ Jjji j*əj Aua

cA$j (nəhanpərvər) -gizlibəsləyən

(XAO , Y F

jJ^ (nəhadən) - düşmək

(FYY

Jjj jj£ IjSjA lj Jjajij

jl$j jAil (əndər nəhan) - gizlində

Jİg.ij* j*>JİI-Jjlj (_r$^

(V? ;FY)jLa&ja ojS (»ajl jljjl a£

(FY d

jl$j (nəhan kərdən) - gizlətmək

(YAF ,V • )jjj £jj (jlijjjjS jjS jl^j

jjl$J (nəhadən) - açmaq, demək

JjjJj ^1J A£ ^JjajjJ jjjl

ıjfyj

(nəhani) - sirr

(Y Y F V^)lja Ijl£_ji jjjS ^^jlgj

I JA İJİJ (JİU JJJ

“A 4-5k

qanla doluqazanın ağzına qapaq qoymaq, təhlükənin qarşısım

jüh <^3 (nəhani daştən) - gizlin saxlamaq
() j V

V

(TT» yV X )<jL<üa j u^Jsjl jj JaÜj a£
cjLxjj

(jlaa£

(A^ ^AYyXj^j (ji >"ii.>jaL> jjS ı'j.aji ı.-j>c.

(rr a ^rvr^Aıjj »o-j (jIajJi

(X < V J Ö t)jjljj Aj jjl Ojujj t>j jjLİ (^-J a£

(j'JajLx JjjJ CÜJji

Jj*

^4->

AaJj Ij AJmi (jj ^jj (_$l_)U ja.

jl h*j!

Jj£ ,4 >1 Jj ^jl

(JJJİ Aj

(nəi) - deyilsən
(Y • Y / ?r)jS Jb jS jIj «Aj

(T X r / A)oi$j IJ UxuS jl jl ıj./□
»jjjjl ü"jj jjj

Y ?Y* Y

j'J c£ (Jb1

ChMJ (nəhoftən) - gizlətmək

(nəhoftən-e ruz-e rouşən əz-tireşəb) -

qaranliq gecədə işıqli günün gizlənməsi, axşamın düşməsi
(f B 5 > • <5)Cıik (JA03j (jjJJ AjjUa

Oi$j j-^jj jjj SJ“ 4JJJj'

(fV jf<l)JÄ3(jÄjL?.eljI (jiıiş-Jljj

jä>j

jlSUj Aji^j jl j j

(yor ,y • )jjj »jj£

(jQÄ& Jjj

(OY ,r I V)OAljj Ojjİ jO ^5jä A3jj a£

Okl jäjj Ja.jU (jIjjİ

JJjj ^1«}

^AÖk

<jj (ney) - ney
öj? <*aj j«

jPj (jJ^Uo j£ jja. jlS. j$j

Ul (neya) - nəsi, ata-baba
(jijj Jgx. jl (j- (jljj AUij£

(niyabət) - icra

J*-> Alt m JjjlS ^A AS

(u5 Jı? j') lPjj'

AAU aj (nohmahe) - doqquzaylıq

(Y'H ^Af^ljjjj j j4>_^jj£jj jlfr?.

JİSjxua

(> y 0 ,r r)(jijjAjjxı j- u oiS jjia.

(nohgereh) - doqquz düyün

JJ- uflA jjj <_SjJIj t-u^j

er* (ni) - inkarlıq bildirən önqoşma, yox

(rr ,r^)^j >>>

<-SJ <3 (nohfələk) - asiman

jS jl ji «Jj^jj Jjj jl Jj

4^ (nəhib) - qorxu, vahimə

(0 f ,^V)l j Jja. (jliajlS

Aji$j (nəhofte) - gizli

jji£

jhJL

jK Xİ AäU Aj ja.

üH-i (nohonbon) - qapaq, sərpuş
j-1VüjÄ‘_y

jj (jlj'öjl olj*a uXjgj

ayırıcı bağlayıcı

(Ay } y Y^cjjs ju <j?j?- ğM*j ^ıjijj

y^Äjj

> <Aj$j

...AJ (nə... nə...) - tabesiz mürəkkəb cümlələrdə işlənən

h

(nəhoft) - gizlin

(X •A

yuj^jj i jjj“''i 4

oU-1^45 (nəhəng-e siyah) - qılınc
(^A ,Y ) A(

(nohsədhezar) - doqquz yüz min
jb

Ajj <Aia.JI jOjjl j^-jjjSI

jjOi^a. u&j$j (nəhəng-e cəhansuz) - qılınc

J^jAjuiLi -^^k- cf'ə-_>? Aj

(nohrəvağ) - doqquz asiman

Y »^ı,Amix

<*$j ÜJJH AjIj öü' lAlj' Aj

Ai$J (nəhəng) - nəhəng

* ‘Aft

Aj (nə bər ca-ye xod) - yersiz

( > 5 V 5 ? A}jjS JL> \j oJj^ıjj jjSjj

jlja

(t • V ,)(*«j jjAjj ^Ap üiJJ üP$j

(nəhaniqoşay) - sirraçan, gizli mətləblərdən xəbərverən

^LuıS

(J'jj

almaq

sJjjİAıİ jjj£.u

»^jl jlji CJ^İİJj-A 15^-4^

.w (nohonbon bər dig-e porxun nəhadən) -

ojU

(niyabət be-cay avərdən(əz-çizi)) -

riayət etmək
(YTO

,rO)Jljj .jSLluJj, j-j

jljj

js OjLJ (niyabətkon) - müşavir, canişin

Jİjj jjjjl (jji (jlşj OjUj

(V) A

v)<-».?■! /<j; Ij qSjjİ.

Cä4b a£ jjaäc.j Ja.jj oLi G a£

(niyayeş) - dua

jiu (niyaz) - ehtiyac

(Y , > V) JU3

<A* jl (Jİ 43 Ojlü

Jl jl» ^İAJj qAjjäi g j$J

ü-'j" qUü (niyayeş nəmudən) - dua etmək

(f’ÖY ,V)ajAJ qLLaJI jS_İj IJ (jljj

(c?jja. aj) j^i Jb3 (niyaz amədən(be-çizi) - ehtiyacı olmaq
(X v ,vt)ju ıj j>j~j

jloİ a£

jAw

uAAm

4jj #a>jj üji*

jı?

(niyayeş) - üzr, yalvarış

• )Jla aji.uä oaİJ Jl 3-jS j5L»

jUS qİuLü (niyayeşkonan) - təzimedərək
(Y’AV J A)»lj oalj jjl CLıiaj*Ajj alS

(rdA f I )JLü jjl ajAjjJİJİ ^jbjS aS

aU, cJäaj^l

(I I , Y ö)cJJJaİJJ (JL-İjaL J-X..IA

(T dö ?AÖ)JLü .läijLİu (JL«J !□ qIxJ

(V J A^jUAjjajj^Lj JİUa£

jjjS cw (niyyət kərdən) - niyyət etmək

Jlü JLalu I j QjS_aj* j^a

(' • A ,T’Y’)Cja>jJ

jiuh Jljj (niyaz daştən) - istəmək, arzu etmək
p Aö JV‘t)Jlü Ijla aj^jj fjbAS

jlj (jUla

(jljlaə

o-öjjl ajS ala I j oaj*lu

Jj£ Oaj

/)Jbä-t»Jljj jja. fXİ (jJlıä.

JUjja a»Jjj jj) JLjjjJ

jü-U. uXjjji (neyrəng saxtən) - hiylə qurmaq, əfsunlamaq

soldurmamış, əğyar nəfəsi dəyməmiş, bakirə

(I A

a jS »aja li j q jjJji. Jj J

5 Y • F)O*aj^l jjl j»j I j jLi£_ıajS Aa.

(Y I T , 1 ö)l j jIjJLmi <_£_>jjj a jS AJi

jl jaj Jb» j ^14 ajjjjj

fitnəyə əl atmaq

j' (əz-niyam tiğ bər avərdən) - qılıncı qından

jSU> j Jla aj£» jaja Q jLu

çıxarmaq, döyüşmək , müharibəyə əl atmaq
)fli aijUJJ UJ (jajAj
jj

J'

jjjaS j; jU

J^'

uXjjjj (neyrəngsazi nəmudən) - fitnəkarlıq etmək

0” * 5 J • )^j*J (_£Jla Aa. jljZ Cıäa jlaj

£u fLujı (əz-niyam tiğ bər kəşidən) - qilinci qınından

çıxarmaq

I j qİjjU Omij oAjäaİ

jajS qJU ^Xijjj (neyrəngsazi kərdən) -fitnəkarlıq etmək,

(niyam) - qin

jajJS

OaÜLu jbjäa la <_$äjjj Aa.

(jjU JjjJ (neyrəngsazi) - fitnəkarlıq, əfsunkarlıq

Jj J^jj (niyalyəl) -xüs. ad, Niyalyəl

(f • A ?VY)jljjlä. jj2SJİ Jj JLjj

qjl£_atS jj

ı-£jjjj (neyrəng) - fitnə-fəsad, əfsun

jj^abjl oajjUi (nəyazorde əz-bad-e sərd) - soyuq küləklər

jI$j

Qj£ Qujljj qjJ (j-laA. f-üjj

(niyyət) - niyyət

jx«i jUj (niyaz amədən) - istəmək, arzu etmək

(I r5

jl ‘X q*,I a

^j^duLj (niyayeşgəri) -tərif

JU (niyaz) - istək, arzu, maraq

F)ajxj aLjl aajjbi

JlJj jSJJjJjA jljS J^lü

(I Vf J V)Jljj(_ıi«» (_£Jjj ^SLiAS (jl a£

jl J^

jLj ^Jİ QA aji

JtJ (niyaz) - mysibət, bəla

ÜPjj'-X ğp

jjC a ^31 jj

j^jjfl ** I j

ö US qLU (niyayeşkonan) - allaha yalvararaq, duaedərək

təmin etmək

(YTP

ajAj qajLü Aaİ aSLSc-LIxi

(Y* ö J ö A)jlSJ aj-ıj Qujljj a, J i.li

QjjjijU (niyaz avərdən) - xidmətdə durmaq, ehtiyacım

(VY “t

flajjl A?4Sj> lj £jj A_i jş,

(t’f • ,1 *)flaj a»ijmi 1 j (jJuijlaj

jjp

(niru) - güc, qüvvə

Jjaj

JLj cJJjjj AS ^aaı

o*p (niş) - nizə, süngü və bu kimi iti uclu deşici silah
jjp

(f XA }XVd)jl (jlıijA fjüjl

(niru) - kömək

p xr
jjp

çü

jiuiA ji pıı^AS

ca^j

j

J-äp (nişdar) - tikanlı

p f ? pX)jİA (jAUjxu Oi£lj Aj^jaİAİ

(niru) - güc, təsir

(X vr ,rx f

C^Ji ır*

jtu- loj

(XTV

jj

(d /

jjSİ <3

o;y; fAİ> Ij *oə£) jj aä

jllAu <İj jijl

(neyşək(k)ər) - şəkər qamışı

Jp (niz) - da, də, həmçinin

1) Jij

jı^j

j ı-iJa!

jU »AjSLj^o 6<äli

(X I f p A) Jİ_>İİa cA-»tx j^juü AjuİJ

(I • V j I )o“JJJA AjsLjj^ş. <—ili

(_pjl

e»Jjj

LP^ lA3"*

Ap (nik) - yaxşılıq

e* Jp (niz həm) - həmçinin

(X . I j ö

(V ,dd)AjAj AjİAi j-j'j Ap jjj

AÄt- f*

(“İJ-A jA^J AÜÜS

<j>>

Ap (nik) - xoş

(nist) - yaraşmaz, layiq deyil

(rf V p AA)(jiL aIjl <_$jljijS jl CıSjja.

jx> *İJ J^ '—^-P ’ J -P*-1A’

(VİA P ^)Jj“’ dlj5 AİJİAİ L AiS

(TT pdpjjA jUlAnjlJ üApJ

(V pd)jx> CluiAjj C.ImHİ O<gı A$j

jx> (■"

qIIuaLİ ^jaJ

(_£aİ OiS jaj

Ap (nik) - yaxşı

ıi**p (nist) - yoxluq

jJJ

J dxJİAjl ^Aiji ,_Ap JıAı

(JVä. eoAj*jjj
jLİİa

jU^uS (neystan) - qamışlıq

^>kı jAp

(su-ye nikan nəzər daştən) - yaxşılara rəğbət

bəsləmək

(jli-ei (neystan şodən) - qamışlığa dönmək

(f I f V ö)l£U« aü£ o_£ 1$Jjj£J

(^A^ , 1 X)tJi*jA>

#x5

ij (jiju

(VY V YYJjjj jIAjAj cJja jIajai

AjJ Al J^AJİJİU

(j/Ujl JİA

jjÄ-iij jJü öAp

OLp (nikəxtəri) - xoşbəxtlik

(nisti) - yoxsulluq
(VAX

uAA A JJJJ-> (jl-“> <_Ap?

(X AA p)<_>ujä. ^lajl^ Aılı ı_S_u jjS

jİAjİJ (—İA^a jtu-up _>?' Jl Aİ

xi

AılS Ali jij) I j5LijAı

(nik yaftən) - yaxşılıq tapmaq, uğur əldə etmək

oA

ıjUuä (neysan) - Nisan ayı, Aprel ayına müvafiqdir
jaLlİ

jSLİjj Jja. CA^I J eoAüj^JS

'Ap (nife) - mex

»Jp (neyze) - nizə

jaa

jl (jlü Aİ a.Vıılı.»

Aoljj

ajj jU

ı_S_ü a£

Jj Aİaş.

Ap (nikbəhr) - lazımınca, qədərincə

(nisti) - yoxluq

(1 P

(HA p • ^)^ jj (03 JAjji. jl J^jl Aiıi

J1 >

jIj5u5L>>a5oI

‘AAp (nikbəxt) -xoşbəxt

cpp (niş) -tikan, arının iynəsi

(XX p^uaäj&ai^l AıjS IjiAjjUu

Q .X ,XÖ^)1jLjlSjjIj<-İİ-.jöaİ#Aİ
jalaS

OP JJPJjP 8J-A>

(jiAi (niş kəşidən) - tikan qaldırmaq, silah qaldırmaq

(Y VX ?vÖ)(_JJİ1J AİAjSjjiij Ojjlijj

542

OP

AA J_AJ J?

j^j lSjİ jaöaAjP

a'AAp

uxkjA <jl j t»jx» AİSöl

a£

(nikxah) - xeyirxah
( ' X f ,VY)»l_yAu

Jj*-P üApJ

9kp“

eAİaş. jl a£ Aj ji Aj

jjjjü

(nikui) - yaxşılıq

cAjS'-A

(nikxahi) - xeyirxahlıq

j~. jl (əz-sər-e nikui) - yaxşılıqla, yaxşı niyyətlə

münasibətdə olmaq

(YA • T «)Jjij 'jjl (^-AİjAjj §4* j"j
csOtA

j$^

-'JA1

(rA Y ,A Y )(jjjjjl £l jä jLuİa. <_£jj (jljj

'j* A

jjjj

<jÄ jliA

j

jİjjJi

(YƏ> ,Y'P)tsjjAİjjj sJLa (JjAİja.

jUjä jIj jlia.

^1 j cS^j

lü

J>^-A (nikmərd) - yaxşı məramlı

jljj^SLu jl jj

jU&

I j jl$ş. JjIj

(YT t ö)jjjj jUJkujlj jlSoij

(Y Y

Jjjj

jl fJjji

cstşu

ı_ys_y (niki bena kərdən) - yaxşılıq binası qurmaq, yaxşılıq

Y )Jjj (jAxijj OjIjj 1J (jjj

(Y .d ,Y‘Y

(j«

jl

jjj£ lij

jj

^^SLü <a._^ jjlja.

J1S JjA sAxlu

jj aJLu ja a£

üJjj'> Jjh (j-ij AA (be-niki nami bolənd bər avərdən) -

Jjjjj ^L&jj (niknami nəmudən) - yaxşılıq etmək, yaxşılıqda

yaxşılıqda böyük ad çıxarmaq, yaxşı adam olmaq

ad qoymaq

( Y A ‘l 5 Y • )jjxjJj£

flj ji jj

Jjaİ

(Y AA ,V)üL (jküj (_JJjj ^tj AS

ji AİjJ&—

yaxşılıq etmək

görmək, yaxşılıq qapısmi döymək
(Y AA ?Y"^jjj (jjökc- *_i\| Aüa. jjjJ

(YfV J . •

Jjj

cAh

jAA (niku) - yaxşı, gözəl

C-uİ^j jja. AU ji

jj

<_f A

Jj»A» (_s^-JJ Jj-» uffl cr^ljAja ja.

yY)jıjjjijüLa jJGj

JA (nil) - Nil çayı

(niku) - diqqətlə, yaxşı

(jÜAU2u jjS 4İj J^jj ja.

(f ? , Y V) j>j£ jlgjj Jj

I jIS-Jjİ

l-jI ja

Ja (nil kərdən) - Nil yaratmaq (qandan)

(jUijSLJ (nikunomay) - xoş, xoşməramlı
(Y'Y’Y’ . Y 'f^lxj JiL»jjjL> csVuljJ

ja. jjjj<_Aİ

(nikiseqal) - yaxşıfikirli, xoşməramlı

pr

Jİä. jjj tjJ'Jİjj- lAA4, İ-Aə-j

AİaI ji jjiOAjj

,V)jjh

(

)<~ı»aji ^LaJl j^> j£-jj aS (_>uS_jljj

(j^jj

(nikipəsənd) - yaxşılıq sevən

•***"

jS^ü (niku) - yaxşı

(YAY /Y)jiL 7Uj jSLü jIjjJj

Jİ-u jjoi Jja tfl ^1JİAA ja.

(toxm-e niki kəştən) - yaxşılıq toxumu səpmək,

jiiS

jjj (j-A&aj jj (dər-e niknami zədən) - yaxşılıq etmək, yaxşı iş

(YdV ,1 Y

^iS Jj ^j&j j

(_,S^u jİIjLj

üJ> <AA (niki kərdən) - yaxşılıq etmək

(jpj

(niknami) - yaxşılıq, xoşadlılıq

j^A

(jjJ^jjJj'UolÄjj (_>jjlL ja.

etmək

jj-^A

?Li <_S_ü (niknam) - yaxşı adam, yaxşılıqda adçıxarmış

(Y AA

^)A^ Jxa>

(Y Y “i

-i^-ü OİjJ L$1 cSJjj

!_s^> olSjJj

(YA^ j Y .^Lu-jjl

jl sLİ Jjaİ ja.

cAA (niki) -yaxşılıq

<_^m (nikəhd) - xöşniyyətli, xoşməramlı

(Y ‘Y Y

jSLüjxj

(nikui) - gözəllik

(nikrəy) - xöşniyyətli, ağıllı
(Y .A

^AjSai jjjj IJc.^jljj

(Y Y ? ,A)(^jjj jjLa aS lSjISjYj L«j

ji^ü (nikxahi nəmudən) - xeyirxahlıq göstərmək, yaxşı

iAAAh

üi'

uM?

(Y-1! ?

^)A^ jİİU (.fljjJ Aaj.jIjxj

(JJJJ J^l

jl jJ

Jü (nil) - göy rəng

(nimsoft) - tam deşilməmiş, tam yazılmamış,
däjj? <_$ j'j~>

e5? üj?- uAj

a)jjj ja.

(n a

jJ

yarımçıq qalmış

(nil) - bitgi növü

jji (in qouhər-e nimsoft) - tam deşilməmiş bu gövhər,

üJjj' ji öUj ££

(ze-nil bix-e ruin bər avərdən) - nildən ruin

“İskəndəmamə”

kökü çıxarmaq, dynyanı qana bulamaq

(ÖY

cfe> »-^j j->

(rrr

4*«

jj£4P (nilqun) - nil rəngli, göy

jjaj«) j

(nilufər) - nilufər gülü
<_Jjäi jjL jjä. eAİa*j ü'j?

(YA*

jjäjljj (nilufəri) - nilufər rəngli, göy
jjjjjj Cuuü 1 j A-^jül AS*

^'j^J Mj?j-

jhH.P jş-

(nəyəm) -1 ş. t. xəbər şəkilçisi, deyiləm

geri qalmaq

^jj tAüJj f.jä. jl <*İ

(nimxab) - yuxulu, xumar
■ .Sjj jjtiS AaJjS

Jj JAljJ-3

LjkAa.

jxi <_ji jSuuj (nimxab şodən) - xumar olmaq, məst olmaq
< . J-~ *11 OA*J (j~U*äAJ JÄJ?*—

(nimxoft) - xumar
(^fi

))CjÄS. (ijj (jajxjJ (j^ıSjj JLaA

CjiSwİlj

(nimruz) - günorta

(f-v ,f Y)U>Ujj

(niyuşənde) - dinləyən, eşidən

('PTY

p * ^‘İ^JLu ^yx-ajaJ Ajläa ^jJj

u*i*

ja^İjaI

jj jUS AjlİjS

oISJjjLj 4a1 j CjSj jLiş*

a£

J&Jjj jl (»Aİjä. 9112Jjj

jxi »Ai*ijjj (niyuşənde şodən) - eşitmək

(nimxam) - yançiy

(f V ?TV juj)jA,aJ>

.1^ (j^jjjjjj' A-ojj *-&jj^

A)Cj*İjjjJ (JaaJ dlj A-qjj u£Jä

(r) ,) ‘r )jl^ JjJ jlJ _pj

(Y ‘r . ,1 ü)j»jji flu jj fjjj

tuljl

(nimerah-e zəmin dər neveştən) -

(Y"A? V ♦ )ölj A-ojjjJ (*Ajjjl ^jİAİj AS

vy_J ojjjji ?jjjj jüijäJ>

JŞ-

j jjL> ij olj ajuj jj (dər-nimerah ba mandən) - yarıyolda qalmaq,
<_£ jjjLi (jda JjI İjİmJ ıjUş*

(nim) - yan
(?

‘rp'j^j (•j'jjj^

Yer kürəsinin yarısını keçmək

(YAY ,A Y y_Jjj <jjjj ajjSLal jäjLujş.

(d ,X

jj

a)j <aü (nimerah) -yanyol
ÜJJ? (Jjkşj :uK (Jjj (jujj

ĞH*j

dıiuı ^jj jA jS jjl a£

(nimşəb) -gecəyarı
(f ,fV)<J aJjJj) fjjjj fAA 'jj

jxi jj£lü (nilqun şodən) - göyərmək
(5 f

<a.

d^Cjj^jjAjl Jjlj

^täi jj jaü> j?.

Jjj

• )lj *-$jjS ç_ıi jV^jjj

lj

eAİlj A*X o.1İajjjİ

ajS (jij^P AİJs. (jiaSYjau

(FF. ,Fd)ajS(ji>.ljj A5äJ(j^ j>
j

(vav) -Fars əlifbasinin otuzuncu hərfi

j (u) - o(şərab)
«_£lk» jjS JjJS (jAİ oaljl jS

lj»>ül AjL4

(FFY

J (və) - bitişdirici bağlayıcı
j

(u) - o (ipək)
jl ja (j JüS Ajli

(VF> ,> f^)übj^ j^jjujjij*4 (u) - jl (u) -nun qısa forması, o (allah)

(VFA ^TJOxujJİ ^l£ I j oaijj?.
3

Ja

Cj-jjJİ

ju«l aS

j

(u) - o(dünya)

gjjgjj jdt&jAjUajjAa.

(FFT J V)^ AaUj^j Aj^jjl

(u) - o (İskəndər)
j (u) - o(Cəmərqənd)

(V “t 1 , İd •

CamijJI aLİ j^aaIS I j

jJl alaij aS aİ (jjüa. aJULi

aäsjauo

j (u) - o (Bolinas)

4 (u) - o(gecə)
aİa?.jl

(F ? F ,T V)ai-Jajja (jäUald ajj

(^j&Uj £ jS <^4

4 (u) - o (Keyd)

J(u) - ora

(TFF 5\ <t)jbaJS jjj l*üjal?.ja

e4jLu>ıdl j

j

(YFd

d)jlAjja (jJai JijSuıjj

y

JIaj oljj

jjJİ aäSjIjj

j (u) - o (Keydin qızı Pəridoxt)

(rrv ’frjiujjajä.

j

oiiajjs

(jl ^,ı,J

j (u) - o (Nüşabə)

(ve) - l$j (vey) in qısa forması, o
(Fd

V)jl£ Oäj ajjjj Ijj aü^ä

öijj

b (va) - düzəltmə feillərdə işlənən prnfiks

jlajAjj4> ji oaÄL«jjJ

(V V1

LpJ
j (u) - o (Ferənce)

ij

(va amədən) - yaxın gəlmək

(VT , 1 d)ty^)j Aj-a Aj Aji a*4»l_j (_,&□

JJ AÄj jla-u a£

JjSaS

(T'f't

j^-j b (va rəstən) - xilas etmək
j

(u) - o (Çin xaqani)

(> A t ,1*1 A)jl» jlJJ 0JİJ aji I jil*?

jl*?.jA ^43 J1 J*_H <j>

(V F A ? 1 Y V)<^_iuj ojl^jja ajjSu Jjä.AS
japIa j

j

(u) - o(Mani)

b (va rəhanidən) - xilas olmaq
jl*?. jA (j-İjİ j'jäjJ jJj

(lA*! ?> 1A)jUjj j »j Ij Jjij

(tvt y^^)-ıfiAİH?i,j 4.jjj?

jjäj£ b (va gereftən) - götürmək, imtina etmək
j

(u) - o (Dəvali)
(T ?

1 ^VTJCia^j aac.jjt Jlja <JIja

(İT) /A^lji^jS IjUolSjAj
jasu

j (u) - o (Çin xaqanının İskəndərə bağışladığı kəniz)
(TAA

• Y)OjuJaj aAü jl*a. Ijjİ a£

jrtjj (JjJajjAjS j£ Ajj jja- <s

c'^a ala jAjjIj <-£-k> ^l_p
b (va mandən) - məəttəl qalmaq

(rr ^FA^jjXjjjjla JljaL jl*?.

j&j

O«a Jjjİ>1»j>

jasu b (va mandən) - geridə qalmaq

j (u) - o (Rus şahı)

(OAİLulj ^jji j^j

j

otSıjjb iaij Cjİj jbb.

(Y-\‘r Y *)»lj A-ojjji (»*jjjl jiLolj Aİ

(jjdji cüjiij (vəsiğət neveştən) - zəmanət yazmaq

j3»j

jib <_jşJ j (vaceb amədən) -vacib olmaq
<_aü jS

(r “i x * t y_>>i£ jj (_ja.ı jjjj jjib as.
uiUjäIj

<-iuUi

Aaj (vəch) - tərz

(blull J j-OJ1 Jjl JJ 1-51Jİ AS

b)A3b ^ji j^lij A-bji

»jiısi

l.'Ujji d-jl ji.1J glA < ' tblj (jjl_>?-

<£ “ jİAİİ Ajjjjj Aj (^.jjS.

ji^b-ıj j3? *-^jb ÜAiJJ" j

'^ia.j (vəhşət) - qorxu, təhlükə

A-oA

( A 1 , A • ) 1A1 (J jlSbxJJ (ƏİmJXJ jjjj

(vəhşi) - vəhşi

jldlı lj <_^L« jjl ^jjljlj jj

Y )jidlj&j jjj jÜjlJJJ Aj

(fTY jYAV)AkXojJjjjdJJ 01> (jl^>

ı-uiuji jäi <_£!. djjij (vares-e molk-e əfrasiyab) -Əfrasiyab mülkünün

ij^-j (vəhşi) - bərbəri

varisi (Çin xaqanı)

ui <j^-3

Vb (vala) - parlaq, gözəl
Ç??? ,biİ)CjxjjJ *yiJ Ijİjjij (jj £j

(vəhşipəy) - düşmənayağı

(Yrv >bf)dKjjjurds.j Aj&u^b jji

bjxjjTjfb .11 >■!*■> jjS c3-b

(vəhşısereşt) - vəhşi, vəhşi təbiətli

dxdju<

i»b (vam) - borc

(V'f ,?■ A)jl flıjl (jbjjjl <»lj oij

jl <»lj jl j^İ-a jlfa. f'-x?

Jr d)(jj^ jıtA jlji jj-bS ijAjij

(1 1 •

*, iIj,miI jäl <—5-b djjlj Jjä. a£

‘Y^cjbsi (jj^k ajjİjj (jja»jl j*«

( Y “t V , 1 Y ?^CLxbS (XJjbj (j.ab5 jj-a jljl

dujjxj

■"■»■j (jlxifl (AJJjl a£

ıl$J (j-İaj (vəhşinəhad) - vəhşinəhad, heyvannəsilli

(vamand) - geriləmə, geridə qalma

(jjUj »jla. ijä. ıjLaljj

l5jb

Aİä. ^6j4-» ji-?

(f YT j" • “1)11 JJ (Oİjj Aj (İİJAJİ. üjJJ—OJ

ll$j (j—ıa.J C'ı.qj'ıLş, AjljJjj

£'JJ (veda ) - vida

(jJjulj (vamdari) - borcluluq, borc
ıd 11 ji jj*

(V¥^ V 1 )ıd ıbjj (jjjjjjjÄjlj ijjuJ jj

jlı ^bjl 3^

aX-o.j£

£bj jid <-5bıjS (nəzdik şodən-e veda-e kuçgəh) -

ölümün çatması

Jbj (vəbal) - bəla, ölüm

(Yd ,"t)j> lSj* ijd jl jj Jbj

jjSAjdjjiji

(AY , f A) jjj£ 1Jjl jbbj (jia.jJ

^jb (vares) - varis

(Y A

(dər-vəch-e əndaze) - həddində, qaydasmca

(vəhş) - heyvanat, fauna

Aİab jbc.jS ^jjjlj j$j

(TY JY)-ua (JJJJ <jb (Pj aJj-

(T j

aj>jjj

(r^f ,Y?)ijS#jb'

jlj (var) - oxşarlıq bildirən sözdüzəldici şəkilçi

(V W

j blı (jjjj—ıij

jbSbj ‘-"ıj-jl jj ıjj-j

(Y ö 5d)jbj!bikj lj uSIjil <-^jj liS

(vadi) - vadi, dizənlik
(f A

dıdjj ı “

(vocud) - vücud

bj

(vaxast) - tələb, xahiş

( ) ? d ?A •

,V • )odjAj (jjijj ıbj (jblı jl a£

(Y’Y’

4^-b (vaceb) - vacib

jl <_Sj“ ci>l

diuj (vəsiqət) -əmniyyət, təminat, zəmanət

( Y f Y , Y A^jjdSjfc j (^Ij^ jl$i jj

jjjj->

^tşılj"

(YV

)£-lljl j A5^jS id u^Jİjj AS

£*La—ıjl (jjj£j Jjj-jjj^! jl j—

jj (ur) - sözdüzəldici şəkilçi
(V?

, I Vö)dj—ujjji jjljjd (JİjajIjş.

dikjjjjjşjj oUİ (Jl jja. jjj

jj

0 'F • 0 Y)sl jJ
jj

aljä. AjjS (Jj Xİ JJ AjjS jj=.

A>Jb

J?

^jlJj (vəzanca) - oradan

(vər) - j&j (və əgər)in qısa forması, və əgər

0 1 Y 01 )ı"ı.J İri. jigjjl

pnjUl-x

Jjä. j'JJ

( Y . A 0 Y )(Jj~läjj <us
jl^Jİ JJJ^ AjS

CujIjjG

(öö 0 Y)fÄİJjJ
JJ? ‘AljJJ

<j’

> jJ Jjj (vərəğ dər neveştən) - yox etmək, məhv etmək

0 • “1 01 )OjİjjjJ Jjj ' j (jSu AjLoJ
jj

CuİjS Ja.j)ja jS_il jJ

(vərəğha-ye bihude) -faydasız vərəqlər

0 0 Y)j£ ajb »Jj$jj

jj

üS o jlläjjjjJ jj JS

jjja jSsIjjJj

Oäji jjj L« (j’-fräjj

jIiijS

jLojAJjj

Aäjc. jj2 Jjä jSl

jjj (vəzn) -vəzn, ağırlıq

0 rv 0d)jjj

Jl

JjSİ jjJ

jjj£ J-1 lAJjl jja

AS

JjJ

jjJ

üJj (vəzn daştən) - ağır olmaq, çətin olmaq

jjj£ CLuİJj jj£ jAjja. jjjxj

öz tərəzisinin ağırlığ(çəkmə) dərəcəsini qorumaq,

ualp-

csjj^jjJ j? au£j j5J>

jl 0j£

IJ a2üSİ

(A * 0 Y )jlx«

JJ0' S4*-

AS~ujx£

üJj JiJi JjS j-jjja (jAUi a£

j*A

jljj (vəzan) -j' j'j (və əz an)in qısa forması, və o... dan(dən)
cAaJJ^ j^j

(J*“ jjJj

> (JİJİ Jjj

jllÄ ("jjlJJ

jjjj (vəzin) -Ğö’j'j (və əz in)in qısa forması, və bu... haqqında
(A. 00Ajljjjlh A^aä

jljj (vəzan) - əsən
j* j*-

jjJj

jjjj (vəzin) - Jj'Jİj (bə əz in) - qüsa forması, bu... dan(dən)

jj (vəz) - j’j (və əz)in qısa forması, və... dan(dən)
0İjjSİ JJ

^Aja uLj jj£jj ğ-U jjj£

(Y > 0 ‘1)(j^JjJ İJ aSjA ^Ij jJj

0Y 0Y)cjjjS Jjjl j»jj JjjjI

səpələnmiş fraqmentləri birləşdirmək

ü'jj (vəzan pəs) - ondan sonra

-lAİjäj

jijj (vəzir) - vəzir

de-həm kərdən) - dağılmış vərəqləri birləşdirmək,

0 Y)0äİJjJ ç.A,Lark j^j A0 jljj

,Y0jl$Ä!j£Jj Jl

jjj (vəzu) -jlJij (və əz-u)nun qısa forması, və ondan

jjjS ^ij ajüSljj jjiA »jL Jjj (vərəğpareha-ye pərakənde-ra

u-j

JJ (vəzəğ) - qurbağa

(ı rf 0f)juji. csjjijj jjj jIj^j

<xJjj

»jLj Jjj (vərəğpare) - fraqment

0 • • ,F )jl Jj J~< jA J <_S jtfr? e^-J

jİJjjJ jljj

j^ljjj

ayağını yorğanina görə uzatmaq

0 AY 0 • )jL »jjj (0j~>ja <jjjjj Jjj

0 Y 0 r)0ä.j..dA ç-AÜı jja A .jjAıl Jj

jlJj

jijjä. cjjjiji jjj (vəzn-e tərazu-ye xiş negəh daştən) -

Jjjji Jjj (bərəğbərvərəğ) - vərəq-vərəq

01. 0Y)lj aJjSİjj (jlA ajL Jjj

caKxj^ aLl>

(Td Y 0 F)jjj aJjjJ Jjxi JJ JjlJj

Jjj (vərəğ) - ömrün günü

0Y- >FY')Cıä.u jLj

J? ^jA IJa

C0-İ Jİ

t

(1

Jjj (vərəğ) - vərəq

ləJI Jj

ü'Jj (vəzan comle) -onlardan, onların hamısından

jJjjjj (vərzidən) - öyrənmək, yiyələnmək

j^

Oä 0 (jjlj-ı iLİj jjj jljj

0 A 0 “0030 (_5jUj$-5j (jAİ-i jjJ

(vər) - sözdüzəldici şəkilçi

ü) jia j jb jljjj

jJ JjJj

jf>..ıjl

<_Aj (vəş) - sözdüzəldici şəkilçi

(Ar 0 )O-u2jä. )J£jJja. fxda AS

jAj

Cı«ij ^jj aS

Ji-ij (voşaq) - cavan, igid
0.1 0 f)J0 jliäjj »J15 jl JjJj

Jji. Jjj jj

jlsLSj

ji ^00 Uj

(^'

□'Aj (voşaq) - qulam

(Y 5 Y 5f *)-1J? (.Ah l/jJ

Lruu j' °->

-J?

(_s3Lu>J

(T • )
jKj

\ 1 )jl jAX-a “USjj JJi <Üjj

) ılislljo aUj£j*j jYjtjs.

a^Aj
1»Al

>a jləj

lS^

l_jI ji.

U>3j IjjjJ A-uiJ jjjij

(vəğtike) - zaman budaq cümləsində işlənən

(t Y d j Y d) Ajj

OjS Ij 4&jj3jj

jjj

j (jlS

aSjSüL

Jäj (vəkil) - vəkil

jii.Ua oiliLj (vətənqah saxtən) -ev tikmək

( Y d) ?V t )4Sä.Ua ajUj*j jl ("jAISULj

.-....j.'j^. Iaj JjSjjU aaI < j .*

qeyri-müstəqil üzv

ü'

(vətənqah) - ev, mənzil, mülk

(Ydf j . 1 )jl jUji JjJjjji jl*j

AjSU AjS Ç-llaäb jL<ölc.

jl Jİjj^j olSjJ jJLSj

Aj (vəgər) - Aj (və əgər) in qısa forması, baxmayaraq

(vətənqah) - yer
jjh oilıLj (vətənqah dadən) - yer vermək, oturtmaq, yerləşdirmək

(Y f ‘r ,Ad)Jj at^älaj (jüäü Uxjjjh

(Yd. , Y A)(jijj jjjjj !_5Uıjj aU. jSj

()YT j .Y-)OmüaJ
<_s-?ljl £ JJu-«a

<Ci»»Ojjl P“ AC. J (jl

* I JA

Jbja jjjl^J

Aaä Ujgj

cÄÄ> (və gər ni) - yoxsa
(vya /rjçtiAi uUj^ujäj <ü

läj (vəfa) - vəfa, sədaqət

(Y Y f j Y ‘i)jiaAİjljSjj jja. jjj (jih

jljJjj

(və gər nə) - <j Aj (və əgər nə)nin qısa forması, yoxsa

jb öl j jlj I j L?j'jj

»^•3 (və’de) -vədə
(Y* • ,v • y-|.nj^jAjjjl

bjä jLxxoj

.uanijSLjj

(1)5 j £)<__>!jZij Jjjj

jü-U. jLj (vətən saxtən) - yaşamaq

oIXjLj

,Y*• I)<

Aj (vəğt) -vaxt, zaman

jl*J <-SjJja. (jjlA Ajjj Jj^j

(vətən) -vətən

(AY

j ^c-

jhläj

(vəfakərdəni) - vəfaedilməli, əməl edilməli
()

(jxij (bəşəğnife) - vaşaq dərisi

jl

J.j

£İ jä.jl l, 'Iaajxä Ojjlj Jjä JJ,

(veladət) - doğum

(jİ-iAİ jlSjUı lij ^.^.j

A)ol5U jül

(?V

Hh aS

jiib läj (vəfa daştən) - vəfalı olmaq, sədaqətli olmaq

(Y'VY ,Y f V)^b IjS Jja, jjj jl**

^b Ü,

UuVj (velayət) - ölkə

J*>

(Yjj j tjous ojtjjAj osjj

jj?

jiäjS jl*jj läj (vəfa dər can gereftən) -vəfali olmaq

(Y 1 1
jjjS

5)oäjS jl*jjj*«j Jaja Lsj

03j£ jLuj jji jbS

?AjİjJj *S

(5jb lij (vəfadari) -vəfalılıq, sədaqət
(Y5F .VV^jLUj^j JİojSjaIjO
jL

ji j jb lij (vəfadari əz- yad qozaştən) -

cədaqəti unutmaq, vəfani unutmaq

jajj

jUıii-u uo ojVj (velayət be-dəst-e bədəndiş didən) -

özünü məğlub görmək, sirrinin açıldığını görmək

Uj (vəfa kərdən) - əməl etmək

(1AY ,5A)sAjäS JjU AS (_ç jxxı j£ lij

ji2i

jj

( Y f ) j V Y1)jjj (jiı ıjİAj Oj OjV j

□jJ

Öjjj-a

(_£a-> Lu

(velayət) - vilayət (Azərbaycan)
(Y* 5 <5

A) jjjc. UuYj jbjj öLİjj a£

(velayət) - dünya

jjlüS

jaS

<UuVj jjj (zin velayət kəmər qoşadən) -

bu dünyadan əl üzmək

4-iıxJ

jx£ jUl^ OjVj Üaj 1> _?=-

QAF ^r^j-olji jll-. j-jlj-JI oljä. JJ

(rrı ,“td)jj jLjjj jjj jji jiACija.

jllw '■jjVj (velayətsetan) - dinyanıalan, cahangir
33

(f r /V)j4 jiii Aid? jii- ojyj

(vey) - o (Keyd)
(FFF f 1 A^jjLuj (_£j jj a,ü~i>ajä JjjJ

Uä£ ıXuVj (velayətqoşa) - fateh

(X t X

t

d)jLdlj <2

xüjj j

>•

jji-ui:

(jLAjj£

33

y*^j

AiJ? jJ_P4» gHJİ cr“

Jjl jä.

JjSjj

A-alj jja. ojlluijä

(vey) - Rus şahı
(ff> ,VA)çlji. ^Jjjj Jl^ J JjSlAj

£İJJ (jjL L JjilJ JJJJ 4J;

cflj (vəli) - amma, lakin
^3 U&^jxdjl Aİlj (jlj

oJ^-öI^3 ^Aİ Jİ JjJ

Qd

ü'jjj

<j

(viran) - viran, xaraba
(Y AV ? Y d) ^jji Cxwıdj (Jlc- <_£da <aA

aAj

(vəlid) - xüs. ad, Vəlid (Yəmən sərkərdəsi)
(F

• A , V. )j^ujl jJj jjli»J' <j“iP

j’ ji3 (viran budən) - dağılmaq

J2®

j^j' ü^JJ^ üi^j

Q AA ,51? )Jjj jl jjj 4jli, (jijjä. <_$JAJ

cxssLİ

(vəline’mət) - nemət hamisi, nemətverən

(I Y" ,V)'-^’-=k jl JİJ^ ^J® I—uuu

ümj

ı-Slü jl JİJ cÇol <£jjL1J

j'jis (viranzəmin) - xarabalıq

(Y ? Y ; 1 1

jQj Ij

jx«J jljjjJ

■4*dj (vəliəhd) - vəliəhd
( ) d ;F)Jji

J AÄılä. jj-lia.J

Jjj

4-jlJiJ (virane) - xaraba, viranə

jJİ jUaLa <S !<■>«

( F ö , Y ^ )J jj>>ıja jlşkj Jjjixa (Jila ^c.

(və leyk) - amma
Q A5 J 1 <1)0-.jjdjS. jij <_£□! jjS JjI <^Jİj

O*ajjdji <jIjjj ja.jJİ*-.

(Frr ,r.
(jLa^İ ÖİJ

cjj'JiJ

r^J^j j’ ö^J*j ü^J

r

j:

^33^

(TA ‘f’
csj

Y

• )sl j Ajuijj ^AjjJl aİIa I j Ad

olXjjjL -Xaij oä J jlİÄ.

(vey) - III ş. t. şəxs əvəzliyi

(v> ,rf)wü.j4>i jjjj jbSjijijS

csj (vey) - işarə əvəzliyi
(FAd ^dd)lAjtül (_sj Ij jjş. <-S-d>»JI ^a
33

jjAİ-4

ı'ı^nja. JJJjSj

jjü (jAtj-ı cSJJ^

(JJİ 3^

(vey) - o (Çin xaqanının İskəndərə bağışladığı kəniz)
(r^

33

j'-yJ j

(vey) - ora
(FF Y

&3

Ia Jİ jjiu

(vey) -o (İskəndər)

apjjliKj

csj

'-üd j'

x-

jt? s<iljjj?

jl$j

j

(virani) - xarabalıq
(Y .d ,Y . Y)(jljji, J^x-jj Jjji jjLL

fAj (vəhm) - vəhm, təxəyyül

->j- 3

(jlx AJijjj (viranecay) - xaraba yer, dağılmış yer

jS-Aj (və leykən) - amma, lakin
T*

ü^a Ij jiİMijjiAj

(JİJJ JfÄ cr’ljijJlj

<ıjijj

(Y” • V 5 Y • f )Ajl Aİü j^-a <d)tA

»(ha) - Fars əlifbasının otuz birinci hərfi

Ajl AİLi)(_£ jtu (jüj_A

^Ia (hay-o-huy) -hay-küy

(ff V ,Mf)CuİAj(jjjAj^U ^Xal (jljSJ

® (e) - keçmiş zaman feli sifəti əmələ gətirən sözdüzəldici şəkilçi
AolS JQt-aS

(1 » Y ? Y Yj

J

<-£aäI^ oAaa A

o

(fA

L k,J L>“<"ACj^~‘aä>

i aJLwi Aaa

j

^tj AjUI^j a^j a^Ia

y

JrV^jjja. a£

t_iAAjj (jiic-lS <_,$£

IjA (hərra) - qızıl halqalar

(Y-YT ,AV)j> eG

<_Jİ Sjlä5

AS ^yjjj

j

(Y'Yd
u-Ija

(_p>_jjjxa C-İjlA:

JüUJ jh

<£ e1 j4? j?

cs'jfr?

lj* (hərra) - yəhər

<-£>^ (hatef) - xüs. ad, Hatif

(Y Y V" , Y Y )cxj_>'-“I jjl o-üJ^Lj Ajl_jä. a£

soALjS A5-J (jJ Ajjjäj

(TVÖ ?Y Y V)p»jl ji jA a> jl cjAİjU

U (ha) - cəm şəkilçisi
,A)aJ1sIjl jj <>İjj ^Ia jAj£

jÄ Ij J

jfc(hər) -hər bir

(e) - ərəd dili sözlərinin sonunda qadın cinsinin qrammatik göstəricisi
(YC * Y

eojjS

Uaa (hədəf) - nişan, hədəf

» (e) - sifətdən isim düzəldən sözdüzəldici şəkilçi

(Y“VH

dula* £lja.

(T

15^V ^AuIa^jA »aä$3İ

(jxjjAİ

I_uijlja.

OjIja (hedayət) - həqiqət

o (e) - feli bağlama əmələ gətirən sözdüzəldici şəkilçi
(Y TİP ?A •

Cuİ Ä& jlaS <AÜ

d)jl&j^AjS j_jl jA jjj AxA

(həras) - qorxu
(AA V. )oıljA x»İ

j Jl

{ J i.‘“ *“ı**üİAj

a£

(harut) - Harut
(YY

jj

lSjjjİ

<ja'a (_>!ja (həras dadən) - qorxuya salmaq

üV?J V? A3

(Y VY )qjI jA jlajjJİJ Ij aAxijjj

cAa^haruti) - sehrbaz

jJLİIa

ü' ı-Stä. jLüjjtA j (ze-harutiyan xak-e an bum şostən) -

(Y Y *

jl <■ Släı

ım>>.İ

j

^i_>a (həras daştən) - qorxmaq

(^ • ,** • )u“^

o ölkədən sehrbazları yox etmək

(_>ılS Ajjjjj uXJ-i lP£j,AXP‘

^jaİLİIa L»jjS

jULljj

□LUja (hərasan) - qorxmuş

t—LuÄU Aäİ^A cJjüj

(t A , Y Y A)aäj Jäj c»aja jjl (jLjl jA

aäL

(Jij jIAjSj ^^aLxü

äxM (harun) - gözətçi
(AV 5<1Y')oLj (JxuİAj aIj j_ya.U> AX a£

jxi jU>i ja (hərasan şodən) - qorxmaq

oLi (jjjtÄ dÄS (jtij

(A • ?Y t )<-pıl-)A
iAjj1*

a_^j

Lil a aS ajLiİ

j^JJjl xi lAmI^a

(haruni) - gözətçilik

ujJi

(AV ,£Y)jj

jxi jLJ ja jLiujä, ^ajUjI (əz-saye-ye xiştən hərasan şodən) -

J1 C-’?

öz kölgəsindən qorxmaq, qorxacaq olmaq

ö1* (han) - çağırış nidası
(Y • 5 ,d
dA (hayel) - yırtıcı

uSjAj

SJJ_s'>

(jü> 0 jbjSAj

( Y » f ? Y AV)J1JujjX e- AjLwiJİ(jl^ul^A

a£
saLuiIjA

(hərasənde) - qorxmuş

üja U^Aİä

xiY

jxi oijUjA (hərasənde şodən) - qorxmaq, təsirlənmək
jljJ jA jJ OäjSjljj (_5jljo

(Y •£

(yy ,rA)^tj Jjjijj <3^i-^ *—osb LäS^jajöa
0-lLj jA

jljj£—ı (Jä—ı (jyj

l>jA (hərkera) - hər kimin, kimin ki,...

jjjg ojj j* (hərasənde gəştən) - qorxmaq
(Y • 1 J YYy'uaäS <Jj Jjjj AA“ij jU AS

(YAY ?Y • )J_^j ^Pj (jÜJjjj£ J jS (jl$j

oJİuıljA Ijlj jljijjS>.J

o-Sjä

(hərkəs) - hər kim
(A ,YV^|, ıl <u.ıa fjS Jj jjS

O-UuiIjä (hərasidən) - qorxmaq
JJj^j

(1 d , > Y Y )UfJ3ljl 4j fU JA ^ij Aj

jŞ-

ÜP

(d V

<-7Imliİ <_£İjljjj. jSjjjLa. <jl jA

m (_$ljjl jl Jlj IJ £&Iə

(hər anç)

(jjjä Cyj ^‘“l_pl aijl ^JİjA

(Y 1 J 1

jLl Jj«ji jl5~u aS

jıS jjjj AuJaj jä

j$y

,Y Y

Jjjäi g j$y

j1 jP

j^Lp

(V> ;YY^Iji ü>« j> jto Ijj. (Jjla.

>1j j, >ı,o jj—Lı ^jS JjaI uP°

<_>lü Jjlj Aä.jA jj _A (^tc-J

jl^s.jA JjS

cjİ jjj

ojlj-jj

('VY

jb-> Jy?J'

cs^y

(hər koca) - harada

(hərqune) -hər cür
j

(Y • ö ,Y ^)(j“jj& oJjS OİA jA jlJjSu

jjjj£. >7a jjj^jj aS

ol—

'"A}

jA

jjiS jlji jibl jl Aj_^jA J

jlSjl&ijl JjJ ı—ıil (jİojjA

ı'ı.ah ojjJl _jjjk CjiJ? Aj~<jj

(JJJJ CaİA jl

c? j* (həri) -Herat
(VYV 5AY).jjS

u (jjjla—

jjSjjlijj 0 jljjl jl (jlujj^

Äji* j* (hərhəft) - hər yeddisi

<5 j?> ^-j* J>

(hər do) -hər iki
(Y YY ,A»y-j.VtSj—

aP

(Yd • J ^)jlSjjji jjljj. (jicjjj jjiS

j<P (hər do) - hər ikisini
(Y Y Y ^AA^jLxij

(j-ojlj£

(»xP (horum) - Horum (Bərdənin qədim adı)

üy^

tr^-P (hərdəmi) - hər bir an. hər vaxt
(YY

(sla. oJjli jSjA

A—j£jjj ojlgj

( Y Y Y , Y YI jii£ jl jJl (jlj-İjji.

_p (hərdəm) - hər an, tez-tez

j^j-® JjI aS ljlx»

<İjSja (hərquşe) - hər tərəf, hər yan
(rY Y J • d) £İ_£mU

(YT» ,VY)jIjj^jj <_£jLa Aiaü j^l

jlJj

(hərgez) -nə vaxtsa, nə zamansa

(hər çəhar) - hər dördü

j<P

'-P=> j (Jj£jJ £U (jl JS

_&P (hərgez) - heç vaxt

4-* j* (hər çe) - hər nə
(Y

IJ AİjA (j-JİJjjj

() Y ö yY* )□IxoJ^jA aS jüsI ı_Jlj jji jj
a-»a Jl ,_$l Aj OjUi

C.lmi Ajl J jj 1.71A7 (jl j? ^oaUı

(hər ke) - hər kim

(hərç) -hər nə
(Y s Y V) jUj

<^jA (hər ke u) -kim ki,...

(Til ,Y" Yy~ı..,.*i J jl— i~<<7 (jljjjSjA AS

^KP (hər ca) - hər yer
(Y<ä 1 ,rYJJl-jjjj Jİ

Cj—I Jli— jla. j^y ĞP& jp—

Y )O-I JÜS Jä—; <_£İ j— (jjS^jA Aj

Pj* (hər ku)

ü'y> (hər an çe)nin qısa forması, hər nə, nəyi

(Yö ?Yj£ oJİJjj j)j IjA,

<—ıljj ju jjJ A£ (joSjA AS t_#JäSjj

o-O (hər kəs) -hər adam

<JhP (hər an) - hansı, hər bir
(Y f ? ) Y

göS IjSjA İJ JjAjäj

ja (jÜLj jl^jj

?_Pi>?- cppj^ e?' j«y

'AcP (hər yek) - hər birini
jj=- j üyjc-j

jl—'jä-

(Y’Y Y ,YT)jj>

Ai y» (həryek) - hər biriniz

(Y AT TT)jllu.1 jjla^w Oİja 4S

jli-İA jjljj <-5UjA

ajSjS

<*>

jjj*

(YY1! ,öT)aAAİ jSjji jj^ j^Au-SUjAj

jAaİ qİjəJ

jli ja £• L jijA

aSS

AjAj£ jjj jjSJ jl jjj*

uXjj

.Xal jj

(J^İa

bjxj»* (həst) - varlıq
(Y ,Td)jj> üjm* jj ("ı.ııj’ı üı^j A$j

c/bj* (həryeki) - hər biri, hər kəs

(YT ?^T)Oaii5L

jUüİAj

(hojəbr) - əsgər, döyüşçü
(T • T ; 1 Y

‘A?j*j (ze-hər yek) - hər birindən

aj) aJUjja a£

LİU

<_>*£

<u*-* (həst) - mövcub olan

OiJJ

(T ; V^"'.A^» j* f.aAıııjÄİ (_jjjJ

Üİİmuj yU OjaAjjSİ A^A

jlj* (hezar) - min
‘jjjA (həst) - xəbər şəkilçisi

(TT 5ÄA)jl£j xib jjA jaJ ^ju

(Y ‘t ?T A^^o AjuÜa CjjaAİ ja (jAjl

ckÜJJ£>-‘“>

j'jlj* (hezaran) - minlərlə
(TA j“T)»l jbjli

aLi Jac. jl ».1ja Ja jl j'j*

sij ıjb

cS1 lTJİ-^P

jjjj* (həstən) - mövcud olmaq
(V ?T T)O..ı* a£ AajU al^i u-ylc. jjj£

UİUaAJ JJİ JAJİAjAJ jl L-.11C j

J$a.jj>3* (hezar-o-çehel) - minqırx

(T 1

, Y TTjjjj^i. Cul j ^JjA jljj

ıj

A-* (həsti) - varlıq

A*

j*)j* (hezahez) - döyüşdə əsgərlərin biri-birini yrəkləndirmək

cA* (həsti) - II ş. t. xəbər şəkilçisi

üçün çıxardıqları səs
p TA ^YT^Aja jİAjAJ AaIjA jAİjA
jjj*

(Y Y d ,Y Y Y )cAt sA tjjj’

Ajjj aljj AaI

(YY^ ^TY^jiS ajlX-aİMi ^jljj (J^AJ*J

jjj*j^j jjİ A A <»j^

jjj

JjS Aa^ö Aj^

(Y YdjY Y Ajjjaj AjIj Jjj ^jLa A^Ua

(Y VT ,Y Y Y^jİa AjjİAi. jl AjjsIj jji

jUJ JJj*

jUi* (heştən) -vermək

(hozəbr) - əsgər, döyüşçü
(Tö Y ’TTəıj) oaja jjix Ajjä jj*i

(VTA ?Y . T)IaJ (jjja. aAjj jAja.jj J$j

Ajl oJp jAa. jj*i pljJj*

(Y* ‘Y T

jjİAst Cixu j* (həzimət oftadən) - qaçmaq, meydandan qaçmaq
(TAT ,Tö)lj »1 ■ Y')8 ? ,_y*Lİ aIa jlfra.

Ij a'ji-iJ aUsIjə biAjj*

(hojəbr) -şiı

Cjajj*

jUİa

AİA (j*uji A$j£-«J cTj*-1 J'"1*"'

A)^Ja ^U^jjIa J$J jl AÄ

i^1* (jjlij jl oj£jlö ja Aj

(hoşyar) -ayıq, hüşyar
(TdV

jjjj Cwj* (həzimət rəftən) - qaçmaq

jjj*

l$j jj*İS jLo^lc. A*j.j

(jj*i* (heştən) - sağ qoymaq

bvujA (həzimət) -pərakəndəlik, qaçaqaç

(T Y j 1 T^aU Jj-j jj^ *■" Aj 1_3-a*

cA? (*JİJJJJ Jj * J A"

jiA aİjIas. (xodavənd-e hoş) - ağıl sahibi (Dara)

jUj jij* (hozəbr-e jiyan) - yırtıcı şir

jjj*

jjja. jA (J u.ı* Jj Aaİ jAİJjI jSI

o-* (hoş) -ijjj* (huş)un qısa forması, ağıl, dərrakə

(hozəbr) - şir
(^ / ta)jj) «jjjc.ja. <ajL Ji->

jl l>>5jj£

C.uap jl

JajUaä (hoşyardel) -bilikli, ağıllı, ayıq
( Y Y” » J <İ)jl j»Jji Aji. jjUja AİaAjİ

jl jjb? (JajUjaA jLaj^us.

(V Y

oiA (həftkeşvər) - yeddi ölkə

jjOs

(həft) - yeddi
V Y^IjAjjOS Osa

Oisa 40 (şəh-e həftkeşvər) - İskəndər

^lu jjj Ij Oäü ^güS jjjUoA

jl O JiOjj

(Y Y ö ,) V Y )jIjajj jaS 4^0^ Osa

jüJ osa (həftəxtər) - yeddi səyyarə

(? A ? *)jJS

əb jjj Uia <£

jjJj x<J jÜJ

jjOS osa jj-oO

Osa ^1503jj

, 1 )(jbı^JJ esjjj ^?-u j'-äjt

jLaJ

Osa jjj l_»-O üfa-*-

A.ix>,^

£• ja.

OİA jj ojjl j qojİ

Jİujla. «.»JjS jl Aİxa. jjjJ

oiA

(həftgəncine) - yeddi xəzine

‘-SJi çOa (həftom fələk) - yeddinci göy

Q 5 • ,X 5 ♦ )(jjAjtu jJjJ Jİa. <_£>>J64j

L>“l

Aaıun.

OsA

jujlSjj Oİa jşS (jişj jljl

Q t V , 1 f) uXjj jl j I j <_£jj ^gA OjSLu
^OilJjjjU jja 4^aS jjJj

ATjjjıjjJ jbxjjjl AaI £JJJ

(V Y1 , Y dY^Ou&O ^A jj jOl jjjjll 4S

jjjjijj u£31a

O*oj j_;Jja JluİA jj£

<_>1 Osa j JİÜS4-;

u-ijLüjjj <_$j.>»a jl^i <**>?•

(jLwiLiua

jjjS <O>a (həlak kərdən) - həlak etmək

(V> V _?^_S51a jjjjSLj U Jİjsc- j

OİA (həftrus) - yeddi rus ölkəsi
jojj OİA jl Oäj£->lj£-il

j£j

j^jOji Oijjjui.

ajiLO <_S>a

jj

jjOj

jj aS

OİU oJii. «AÜOS jljic j

(bər həlak şetabənde) - öldürməyə tələsən

(Y* IA , Y y)»_S2XA jj IajJİ jja ojöjIuO

(həftsale) - yeddiillik

(Y-fA 3Y)T)JO Jsu 1^4 aJLmİ Oİ14A ^wiS

1)c0>a ^Jjj jlOjj JUjj

joS <0 51a (həlak gəştən) - həlak olmaq

(f Y Y" ,rY )<_£_,ji. jjjjSjlljl oJjji jj

dıÄA^A

(həlak dər avərdən) - həlak etmək, öldürmək,

(A 1 ,VY^jSu ^yjlAjjl jUa i-SİIa

ıÄ» Oİa (həftcuş) -materialı yeddi dəfə əridilmiş

u£5tA (J-JJj (J^jj Jjj'>>

jU ÜJİ <S

yox etmək

(YT .

OiAj jCÜa (həftad-o-həft) - yetmiş yeddi

äJLu. oİa

(həlak) - ölüm

(I . Y , Y f f )u£U1jA jij Jjj

Jja JllİA jİJİoJ Lj jşja.

(həftadmərdi) - yetmiş adam gücündə

(^V ?d’^jOjIj

uäU

LPjj’j? ‘-^'A (həlak bər avərdən) - ölüm gətirmək, öldürmək

(həftad) - yetmiş

jISİa

4jİ* (həfte) - həftə

(həft peykər) - yeddi gözəl

(f Y" ^'^(OiUjajS j5i OİA

(5f

fj»A £ ja, (çərx-e həftom) -göyün yeddinci qatı

jjjJ Jjb A-a»

(həftpərqar) - yeddi fələk

(YA ?dY)jşjjjj !_>• jAC.ii.jjS

jIIäa

jS jjjl OuU Ajj

ol j jlusA

dəyirman

jSJj osa

jb I j A,n>iS Osa jj

jj

(“i* (həftom) -yeddinci

o' jS. Oo. osa (həftçeşmexəras) - asiman, yeddi çeşməli

jj osa

Osa aO

(keyxosrov-e həftkeşvər) - İskəndər

(Y) f ,) T)jjS jU ^Sdi jLS

oL £osa (həft çərx-e bolənd) - asiman, göy

(I ö

jj4S

(T • “t ,1 Y)^jü1 OjVj

(həftasiman) -fələk

jUJ osa

(ö

jä!jA

jGS f—'P?

jijjä <_£_L> jl aS

^7^

jjläi u£5U> jj (dər-həlak oftadən) - məhv olmaq

jjt*j >>cAjji j- <_£Xa (həlak-e sər-e xiş bər dər nəhadən) -

) • •
ÜJ*j^J oJajJjLo fltSjJj

t•*<■.<\J jl Xİ AjLujoA ı_Sjj öjS.

(Y V Y >A)CiMAİlii' jl*aA ^llc.

jj^A AmiIjI

(jlaä.

( Y Y Y ,Y A^Jjj Aj (jju2s£jl ^A Jjj^j

as

(Y Y Y J V .
as

JjaI (JJİ j Ajlä. ^A Ajtx jjS

cAä>-’ Y*

as

(Y YY ^A^jIjIjLjj AjİjJ (JaUÄ

( I Y 0 , V I )^Jjäj jlaA

fA jt-a&J u£jmuj <—SJa

jtixji AP_>? J'-P

jjÄ ^JjÜ jjj?

Caä— jL jjix jj L AS Aj jlaA

3y AjmS

AS l > il

U

jLujjA

jUoA

jxjj

ja Aj

jljjujA jSjJ

jljl (»a (həmavaz) - həmavaz

LA- j’j’ e* (həmavaz şodən) - səsləşmək, həmavaz olmaq

(u?J*?)^' y* (həmamac-e(çizi) budən) - hədəf olmaq
(»a

ojj jljx»l

(V5 yYY)^j2li əjx əjx tjj^Äja aS Aj jCaA

( Y YY ,Yd Y )tjlj AjJjaJ lİJalJäjjx-ajx

jj--*•

jjjUa

jl»A (həman) - işarə əvəzliyi, o

aj^-jJ

jjj£ a£ UUa jjjS AJ

həm..., həm...

£UI j»A (həmamac) - hədəf

'-^-»j

AjS jj-LuJi i_SjjSI ©Lj jl jj

üt-A ... jUA (həman... həman) - birgəlik bildirən qoşa bağlayıcı,

jljl Jl ^a (j jjj

(Y A “i ?Y • V)jj jjjJjj Cj—SjjjJ jajl jja

A)jjj jljj£ CixjJi jjl

(jJ&laj

(YYY jAd)jjjASJüt/ul

(jijpl jjA (həmağuş) - istək, arzu

(YdY

u>4

Lx jUA (həmanca ke...) - orada ki,..., harada ki,...

(həmazar) - zülm

üAj?

UL»a

(YY ? • )Cıä.J A2j£jl
J öLİ j

Cujia^ ^Itc. <-SjJ j'

Aj jUA (həman beh ke... ) - yaxşısı odur ki,...

(həmaxer) - nəhayət
(YY Y j YY)İj11jjc. jjx AjüJ jl QJXXji jl JJ

tjlxA

UL*a (həmana ke...) - daha doğrusu...

(həm) - məhz
j'lu

aS

<S UUa (həmana ke...) - yəqin ki,..., şybhəsiz ki,...

^Jjjjj jijjjäl JjjS

(I YA }) d)2S jjjj a£

^A

(

AS UUa (həmana ke...) - amma, amma ki,...

^a xäj aS l*il jj

?a (həm) - yenə də

jlj>

(

(Jİä

(Yl A 5V.)O^İ JJİAJ 1*2 aSUUa

(Y Y A ^dö^jJi

JJJX (Jaxj (_Sjj jS^Jjl jlaA

Ai UL*a (həmana ke...) - çünki

(həm) - da, də bağlayicisi

ji'

a?, 4*ı.*^ f-4j.*ı

YVY

5Y5

?a (həm) - həmçinin

(Y ,Y • )jjLzkj

jUİ.jj <_SJJ jajAİ jlaA

UUä (həmana) - heç, qətiyyən

?a (həm) - sözdüzəldici önşəkilçi
(5 YY ,d)dxM>^jäj lj cSj^ &Aj m-aA aS

lXjj

jUA (həman) - həmçinin

başı sağ saxlamaq, başım qorumaq

(f M

</jx jiUj^ A.İ>

(YTV

jjjis jj«

(frn

jüJitA jj

<>_>aI jtoA (həman əhremənru-ye dejximrəng) -

o əhrimənsifət yırtıcı(Rus ordusundakı vəhşi döyüşçü)

(jljj

Aui jljl ^A OJJJJ

(həmavərd) - düşmən, döyüşdə tərəfmüqabil
(I • Y 5 Y A Y )(jlx jtjjAa lal C-> 1jjlaA

jjLsjl .Jj.^1

jJa!

(^IS JjJİJ

<-£4> f* (həmahəng) -musiqi çalan müqabil tərəf
(YYY ?) Y Y )t#jS

jLj a£

Aj I j ı_SLiALaA

jlSjUajS »Jjj

jala Cjjla (hemmət dadən) - çarə axtarmaq, tədbir görmək

(homay) - quş adıdır, humay
VY)jtoAjäj a-oijj jjjtsA

(Y <ÄA

(f H

öjaUA (homayun) - xoşbəxt

CP-'

öjjIxa

jLiia jija3l cSjjj üua (hemmət-e zirəkəndiş daştən) - itidüşüncə

jCttİA j I j jla fj""

jjJ txA

qabiliyyətinə malik olmaq

(W ^dVyiıila jIjj jlSjjj cAZujjl j*

jaj? <jjp* (humayun budən) -mübarək olmaq
ol&xıjj jjl Aİ Xİ jiJJ jjjtoA

(Y d ,V Y )oLİ jjja Axxalä Jjj jjjtaA

TY)CI> JJJİS CıİA jl Cj Aüaıjä

ja^i LUa (həmta şodən) - tay olmaq

jajS Juji jjLUa (həmta-ye xiş kərdən) - özünə tay etmək,

(1Y • ^YY^-iA.... (jjjjjüj O-j aih (jXolj aS

Oäja (JjjLo* jjl atıjxwj~» aS

evlənmək

<jS jjjtaA (homayunkon) -xoşbəxtedən, uğur gətirən

(Y

at£j çla jS jjjU*. (homayunkon-e tac-o-qah-o sərir) -

(V1 Y ,VA) jjjaj ot^_=^tj jl ax>l a_j jä

»tSj

(1 VY ’AY^jİjja <_£ jjljjaA Lı JxijSu

jS jjjt»A

jliS ax.u^a

^lıjjt^ L ai\ı>*j jVj~“j

( Y Y) , Y Y • )ajJ5S j£_JJ

(Y

fAäL

jt^jj

jj

jjja. 9 I ja Aa jSI

üäaA

(hemmət) - çarə, tədbir

15 jSj

jliaxA jLiS

jY-)^

jS jLj t.'ıia Ij

fcAşjj ^J

j^a

<

(həmçu) - kimi
(1Y 51 Y )

ajıt^a ja (Yı.xa'Xm <'ı«a

ajJiSjail j^ jjiatoS ^aj

jjl OY

jUa-oA J jüS j<£

?VV * ^CLimüjLj lj t. J CLuİsLj

(hemmət) - səy, əzmkarlıq, fədakarlıq

(YA“1 ,Y Y)ajä ^jla Aaji

j-j

jala-A (həmçenin) - həmçinin

fA (həmpəncei) - əlbəyaxa vuruş
(1 d Y ? ) Y)jSjl’^j‘" la taS CjäLllx

jj j aijji <—u^A £ AilSaj Aä

jlLa^A (həmçenan) - kimi

ehtiyacı olmaq

A) jtü ajLıi (ja£ e,1‘j ^j

(Jujji. cYjjt? ‘-^-Y'-J? JjS

jlia»*A (həmçenan) -eləcə, o şəkildə

(həmpoşti) - kömək, arxa
(be-həmpoşti niyaz amədən) - köməyə

JJ? (Jj^J-gxa

(həmcame gəştən) - böyümək, paltara sığmayan

( 1 YV ?dd)jS A^ta Jj-1 aaA^I-vaA ja

mübarək deyərək
(Y Y V ,Y Y )jrtjj Oä5 1 j ol2i jti£ jjıt»A

oyjä.

A^tax»A (həmcame) -böyümüş, paltarasığmayan

(jlis Ğtwbkft (homayunkonan) - alqışlayaraq, tərif deyərək,

(Y 1

^tlaA ajS lj »al jjjj

1

jjlja-»A (həmtərazu) -həmgüc, rəqib, düşmən tərəf

tacı, ölkəni və taxtı xoşbəxtedən (İskəndər)

jaJ jUi o-ij

jaiSLJ (jt&j Cijälj a£

( Y Y Y ,11)(j ja jS j^j a*ija jjUaA ja

£-15 JJ j IJ Oäj ("jjS jjjtaA

ĞıjjtAÄ (humayunderəxt) - İskəndər

jjj^j

Caila jiıail cSjjj ^^laA jl jA

(həmta) - tay

jj.> jjA-A (homayun kərdən) - xoşbəxt etmək
(VI

ala jls jlaj Cma jjj ^^SLj

(hemmət) - dərrakə, qabiliyyət

(homayun amədən) -xoşbəxt olmaq

(VY ? 1 )jLaA Aaİ jaja

, Y V)alajla Ij jlais jlSjjj

jxa Jji. ji (jAİajjj <?uAa

(həmçun) -kimi
( Y” Y , Y Y)k_Sİj£5 jja.AA Jjji

jäaxJi

^j'j jVİj cj—JJ Yjjji->

äJjİ-aa

(həmxabe) - həyat yoldaşı

(VT

(1 AA , > A A)JiAıji cAaljİaA j rjjaj£

J>j jlş. jA» Jjj ÜJ-J&

>)^jjjlj

(1A Y , 1 • 1 ) jjia Jai jJj^ı Ij (JLuiaA a£
Jjş. ı_sjl»ijja JjJai Jİji j*Ä _?^-

<J OiAj

<jI—a (həmsaye) - qonşu

^IjauA (həmxani) - evlənmə

f V* *AçAuLuaaä 4S

jlSjlüjl

(1AV

Üİ?j->

JljiAİ

Jji ^I^ä^-a

j**-**

(f 1 ,d Y

jäJı£ jVU.ua (həmdastan gəştən) - həmfikir olmaq, razılaşmaq

jlU J Cx-aij

(1 T Y 5 f Y)jtU.UA CaiS ,^-jS jS-jlL

(YdY 5<5A)jU.ua jajl CuiS uala jlie.

jijju. jjSJ eff jlJj

(Yr

du*ıjj^ jJ ji äS

4^aA

(həmsər budən) - tay olmaq, bərabər olmaq

jjjj

jjUƏa

öLajjj ^A (həmdərzəman) - o dəqiqə, filhal

UİXmuU Jİ AJä AjL-aaA i—Ü

(həmsər) - tay, bərabər

jtluılxsA (həmdastan) - həmfikir

• )j j*aSİ Jälala Jja j. naA AS

çjÄJJj

cfJ-

A-İJ

(Jja-aA (həmsəri) -taylıq, bərabərlik
jjjjj ^a OxAija aUlä$-^

( Y İP f

A)<jjjj-a AiS JjİA AjU JjI jS

j_h-xa c^jc-jjl (j5jl

(V 5 , Y Y')jja ajljJİŞ ck> ^JjÜUİ?

JjJ U

jjajUA a£ jLaxjjl

(1 rr

? ^)Jja Ijlj ^li cA^-a ^A AS

J

Q X •

dərs almaq
(VT ydd)jl Jİ jaA j Jja jl <jajUA aS

ja al *

(2>-o_^ä.

(Y . Y ^d.^jLıjSJ üe
aİm

LjJj la jIa!jaA a^a

J> aljU> Aia.

ı_Pj?

»J$-» Jj^

JJj <jİaji

(*? J-^-? j2 k»J JÜİjS

e* (həm’əyar budən) - eyni əyarlı olmaq, bərabər olmaq

(Yff- ,ri)jl^ jiil (jlıäjijjçjü

jt-oU.j

rnı.rtAA

<Xä>aA (həmrəng) - oxşar, kimi

A“J

jbe. (>a (həm’əyar) - eyni əyarlı

JJjS al jaä (həmrah kərdən) - özü ilə aparmaq, yol yoldaşı etmək
(Y^Y 5M)jjx£^ja UİjCix-a. jUi

jjjj (jtuX Lal-U

biri birinə bağlı olmaq

>>■

alj*A (həmrah) - dost, tanış, yoldaş
(A ?V ♦ ^YıtaAs (jliwj(jjl (»İ3_j

jjj aS

•“»-»* (həməqd-e yekdigər budən) - yanyana düzülmək,

jJj?
jLojjJ <xA

Ij

■“*-a (həməqd) - yanyana düzülmüş, birbirinə bağlı

jl jlluıl aijjä <2aa jSa

^»ua (həmdəm) - həmdəm, yaxın adam

<_jIj jlie-

I jb

cA1**** (həmsəngi) -bərabər mövqelılik

Jjj? ojua (həmdərs budən) - birlikdə oxumaq, biryerdə

ojj^a

jUc-Jjj j jb aSja>-Jİ ja

(həmsöhbət) - dost, həmsöhbət

(Y^* , Y ) Y^JİJj jllıt—->^A A$jaj jlfri

ıXijxA (həmrəng-e tuz gəştən) - xədəng ağacinin

JäJJj (»1J AS ^J_^ajaJ Jajl

(həmqoruh) - bir hərbi bölmə döyüşçiləri

qabığına oxşamaq
(Y 5 V ,Ar)Jjj UİJ ju>

Jjj?

e* (həmsekke) - bərabər mövqeli

<_hj.ua (həmdərs) - həmdərs

(Y *i Y ,<ÄA)jtaUA_>ajl CıJiS

AS

JUa-a (həmsal) -yaşıd

jlji-aA (həmxan) - həmsüfrə
(^

j'

jl JÜ4İ J

j/ ^j1

J* J?

( Y 1A , Y r Y )ajj^aA jLüljji Ai.liaı

ji.i

oj^a

Jİj-A (həmzad) - yaşıd

qərara gəlmək

aj£ alS jjSla 4_j Jjajiı

(həmqoruh amədən) - birləşmək, birlikdə

0_jJ~j jj^- j' -^4?? j

0 VT 0 • ?)^Aİ4İ äjjSLaA _jl jjjÄjäj

(X”£>? ^VY^AaA JİA sAÄjj £>-İÄj J^4?

(həmqoruh şodən) - birləşmək

ojjLoa

®_jS usYL> JÄİj jjjä aSJİ

(f • V 0A)<>jj^_aA »xSjIIa aia. ^03
aajjS^a

(həme) - hamı

jjj

(həme) - həmişə

(flff 0 • Y )jjj (jläjtJjq L <_0 j AaA

(həmqoruhe) -birlikdə

( Y V Y , ‘t Y)əääjj ıiS ■

jj

^jSjlıS-u

-İUj

Aaä

AA

(X&Y 0d)ua~ıjj Ojlac. XİuLj jjj AaA

j<j? uü .z-^a (həmməsaf budən) - müqabil döyüşçü olmaq,

jja. <ua

öl . .-.-a

j.7l«i,.*La ja AS

AmAj AS

U-fltä ojS

.Aj^jS A_ij.AjS-_u

JJ>jijj' Cu»lija »jİJ^ə

(Y d ,A)Jjjjj I j uj~.jjjI

(həmnəbərdi) - döyüş, müharibə
“0j

4iS

jaİaA

jl <ja L jSl

0Y 0Y )ı_A ıS
u**

(W 0A)ül .nija (J^j ƏjSaajlä AaA

(həmneşəst şodən) - həmsöhbət olmaq
jjJ J u£04?_?^

cs*

jS jLla. 1J.>jLja

(X” 0 <Y)AÄ~jjAjSj Jji uaaLa ^aA
I ja ^nu.ıaA j' (_0-ä j'-Aa

AÄLaİAa jjj JljS ijAİ* ujjlao

(həmi) -feilin indiki zaman formasında işlənən önqoşma

ıs ...f4* (həm... i) - cözdüzəldici

liaa jl Q jA jS QAÄa. t? ' ja

qoşa şəkilçi

( Y f Y 0 t ♦ 0-SjJaj ^jİ <_5La._jSj~.jj

(həmneşin) - yan-yana oturmuş
jja. jlÄä. Əja A>İ jla$JU

ä9^>

ı “ ı. jJJA ^AİJ <*'ı..ı JİAaljjSj

aAmä

<-£j£J »Ia_jJ JS. u5AjüaA JAjA

(həmidun) - həmçinin
(X'd • ,Y A)(j4A j_j ljaA JJjS jljjjS

‘toA (həme) -bütün
A)t“hrtH 0bljj u_ı~i lujjj AaA

u_iIj~<ə

^a aS

işlənən önşəkilçi

jxÜaA (həmneşin) - həmdəm, dost

(^

Jjj Lajj

(həmi) - feilin mazi-ye estemrari zaman formasında

(həmneşəst) - həmsöhbət, müsahib

(VdT ^F^'hııuıt ^A 3j~i jA jS jlS b AS

Jjji. I jJjä. jjS. QJİ-JJ

AaA

həm..., həm...

üo^

j->jS (jjjaLa (həmnəbərdi kərdən) - vuruşmaq, müharibə etmək
0 XX)aäS cs-Sj-o jI jl aS ujJja Aj

qa jjS

(həm..., həm... ) - birgəlik bildirən qoşa bağlayıcı,

..(A

• y_Sjjjj~. >j jji ~Sua.jSj~.jj

(VV<Ä 0)jjuiaA jSj&ala AjJijjäjJ

CaSİ jSj

0-s <aa (həmekəs) - hamı

(f Y"A 0VT)jjaä ^aU OİjjİjJ

(X S 0<İ)lja (jUJ1^ 'jÄ (*Ä4A aS

jjj (jl

(1 1 1 0 Y )(jüj .-.A.*ijj..al lu Aİl~. AaA

əlbəyaq olmaq döyüşə girişmək

jəJ; uauJüaä

Cuujj

4JU. A-«a (həmesale) - həmişə, əbədi

(jüuji> jjaİoa u (ba- həmnəbərd dər avixtən) - düşmənlə

ö?Üaä

(həmeçiz) - hər şey

(X • A 0 • )OlmxJ&a jl__jjc-jä L a1L~. AaA

J jaaaA Jja UjJ t-ij j

(Y'T A

AjxjSİ

ç 7„h ıt.>.*i i

Alim A-aA (həmesale) - ilboyu, bütün ili

jjAİaÄ (həmnəbərd) - müqabil döyüşçü, düşmən tərəf

(x ? x, h

ja Qä~aj4 QaAİ

(f Y 0 Vjı.'ı\u (_fLşkj) jyl UJJ? (jIA-mii

döyüşmək

jJjJ-a

JÄ j (jläjla

(həmeruz) - bütün günü

Jjj

dUiMik (həmməsaf) - müqabil döyüşçü, dişmən tərəf

(Y Tf

a-4Ä J05 _A? ur? AÄjlJä.

(həmişe) - həmişə, daim

jaj jjAjjj Ali AS-İjJjIjS

jxi ((j-i) tjjaiA (hendu-ye(kəsi) şodən) - birinin qulu olmaq

( Y V51 ; 1 )^- I jj OxuüjJljj_p AjXaA
ö“ä

(1 Y Y A ^j'JJS cAA’ ur^J^ <5

(Y'Y Y , “i • )Jj£

^LpİÄxbil (j-a^jli CläS (JXoä

(həncar) - yol
e_»

-j j'ə-İA j

(YT <r

I j ax xh jCXjXa

ıxLS

(TV• ^YÖ^t-S-UX jjx aXiSl (jlx»

<**'X

,_e

(rr • !yv)j*J

AjlX ^jJjXA j

j$A CıxXil^

fjj ^UaSlü U jlX-jXA J

jjx

(jijix

j«x

jts

xj

>-SX> jXa

j|> jxa (hendunejad) - hind nəsilli
Axk A-öjSjta. j'x

jjU

lsxa

JjIXjjXA j xi Jj jXA Jj

jb <_sjxa (hendu-ye bazigər) - rəqqas hindli
xa jljj 3İ*-4

JÜ-aj£ajL>

(hendu-ye çərx) - Zöhəl ulduzu

uxi

(jLftA

(Y’Y'Y ,öA)jl (_jjXa aXIS jU»jj aJ;

(hendu) - hind, hindli

xib ajJ <_,£□

Jj^öLs

aI^ aVL*<

3tsj-^ (henduyquy) - hinddilli, hind dilində danışan

? ).xp4 xijji <_ıllc. y ı_ı^!iuk aS

(hendu) - qul

(henduzən) - hindli qadın

(ö f' ?f ‘r )fjjj J>«

AaXÜA JjX

Ujx CJ*xbA (həndəsihərf) - həndəsi hərf

J

jj

‘-S-Ujxa (henduməlek) -hind şahı

(ÖY ^öö^jaYıfc cojlxl

,ÖY)j

2(_j1a\£Xx>

»Xİ

j*j»jjj ö*i j a_m>a>a

(həndəsi) -həndəsi

j-iäa

üJjxa

("JjliXA c0jjxL»

4—xa (həndəse) - həndəsə

(Y • Y ,YÖY) Jx £x

J1 cSj^ lSJ^ £ J

4-“

(jliujxA (hendustan) - Hindistan

(5 Y A ,Yö)J*j jbjaj ıjj' »L«i Oäkjjil^

(Y'Y ^AJjUJj

jXA Aİ2S

(Y'Y • fA)<xXj Jjj u^jXä ^jXa Jl AS

AxjjjIä (həndəse) - elm

(AY

Ij (_juL»11£ AxLi

jjiA (hendu) - oğri

Y)Cxm> (JxJİ Xtl

lSj**

'J -ÜA A>ıA

(jİAİ j ^jXa Jx ı—ıjS’

(YTT

j

^jLüjä (hendbari) - Hindistan vilayəti hindbara məxsus

(Y Y

l£3"^

ĞP3?»’j <_sjx* (hendu-ye rah budən) - qul olmaq

(hend) - Hindistan

jxä

(Y'Y'Y ;öA)jl

(hendu sereşt) - hind təbiətli

(ö A ?V ) J

^^3

(ur-^uSj^* (hendu-ye(kəsi) gəştən) - birinə qul olmaq

(Y AY ,v^)j»>?jj>> ü'j-^’

(VY A

j

tabe etmək

(həmin) - həmçinin

jjIa

jjS oXu

u-j£ (lj^Xsj-^ (hendu-ye (kəsi) kərdən) - birinə qul etmək,

(Y 5 Y" ?YaJujS £&“&
l«-»ä

jAİA

(VTf

(həmin) - işarə əvəzliyi, bu

jAj* £J?

_$l

cäjAİA

j-

j

J

(hendi) -hindlilərə məxsus

ejXA j^ju (pulad-e hendi) - hindlilərə məxsus polad papaq
(^ ‘f

3 ^'<^)_>“‘?

jaS

(juSİjlx>

(5X4 (hendi) -xüs. ad, Hendi (Rey sərkərdəsi)
(f • A ; Y >

JlXxjkJ

(5-xIa (hendi) - qılınc

jXİxxı jLa

L?jJ c£XAj JtXjl J

0jJ

('f 1 V ,V'f^AülXl (jjul ı—jijA qaäa j
lS-iİä
çf’

jä*

AaäJjjl dulj

yüksəltmək

aYja (pulad-e hendi) - polad qılınc
cXaa jxi öjy

ayjj cxil^y

ı d >Fry-'..ıA»

(1 A A ,11 V)jaä. AS X_j£ AaI£äA j l_j ^jSa

<~SjS

(^ Y ,Fy^uııfı _jaJLa*İ uSla Aq jjla ja.

JS ^I^Äa aS Caxlx <a> jıä^a

(FAA , 1 • •)jl^-ail .lüS Ij a^x (_jlA_yA

^jJxuämU

(1

IA_^5ä

/luA (jSaQS

IjA

>* (honər) - hünər, sənət, peşə

(F 1 ,1 f

j ^jxjAaA 4^

jlİMil

j

A1L

' J Axa^yA

oIjäIqA

QAj^S (JJji lä

jjä

(həvaxah) - tərəfdar
4XaU

(hur) - Günəş
(1 V Y ,A •) JJ jjjjja »ajji xi jSaJj

(Y AV ,Y 1 )uJü
cxj*

(rf ,£1)jxİ Ijlij ü (5jj xLi3

jlSjjj A_y <jİjA J5

Lu5 ta> a£

qjc^A

AaI çjajA

(həvəs) - həvəs, qayğı
qqJjj

j£ ?&İa (henqam-e qol) - bahar, yaz

j_yA ftAjülä <_£ jjljX JA>

(həvəs) - fikir, arzu

Ajj oXİ jä. <—ıjc. qIa A-alijjA

(UXiA (henqam) - vaxt, zaman

'UI&a (henqame) - yer, məqam, vəzifə

laQ j^ji&Ja jla*a_y jaSxA I^a

(Tir , 11 )ajS(jUI^.QİjAİUj

<uij>jA (honəmame) - kitab, məxəz

(f ? ? ,£T)J JÜU Oja. jl^a. AAüa

jl j (jlauı_^a <Ja (_$I_jA

^Y f'd ?V •

^jaİaQiA jl Ai2iS

(Y f Y ,YT)aoXU l^JUjjJ jijA

qIjA

vətən həsrətini qəldindən yox etmək

Ajİjü^SA

^aäa^a (hönərməndi) - ağılhlıq
(Y 1 • ,£Y^ja^jäa

<_jIa a^5xj

jajS jUİ Jaja qLj ^jA (həva-ye vətən dər del asan kərdən) -

-ü<>a (honərmənd) - məharətli, bacanqlı, ağıllı
(Y y a rA)^J ıj <Qa

£•!

(həva) - istək, sevda, həsrət

j*j qIa_>A

>* (honərpişe) - hünərli, bilikli
Jİ^aA

Ajj Qia jjA IjA jl j-läa»

(həva) - əhval-ruhiyyə

j*j q^qa (honərha-ye nəğz) - incəsənt növləri
(V • , 1V) jkx jjjj xlL <Ja qjjx

jy^j (j_ja> a*5 <_&_İaİ (jx

(VT1 , Y 1)^L5jxMijjljla (jlüja

.a Jİ111.»)

Qİjj İJ

jASJ

VA ,W^jcij»jls.

(həva) - hava, iqlim

(be-qədr-e honər) - məharətinə görə, hünərinə görə
(Y Y £ ,1

Ij IjA ajlai

jlaj

Quıjja Ija jl (əz-həva dər zəmin) -göydən yerə

jiA (honər nəmudən) - məharət göstərmək
?

-Gj'-’ jAaj

(r ? ' )j^

(.'‘hıı'Cj.a^p _>A j A-aA Qa oj

J

Ojuuj jXji Qiyj.ii jl jjlaj jQA

(həva) - hava, göy

>* (honər costən) - hünər görmək, məharət aşkar etmək

Ç?

jx Ajtl&äga Aji jA l_j ^j^a

Jjä* (hənuz) - hələ, hələ də

(honər) - hünər, məharət

(V £ ,A)i"x.ııİAjMİJj < jjr-

(be-henqame dər avərdən) -vəzifəyə çatdırmaq,

CPjj' >

(jL«A

jAa qI^jja jl (əz-həvəsha-ye dəhr bər asudən) -

dünya qayğılarından azad olmaq
(1 f • ,1 1I”)jaə Qİ^jA j) a_yj sajjjılaLij Ja g jlä jjj

a£

■ii—ijA (huşmənd) - ağıllı (Bolinas)

(həvəs) - kədər, qəm-qüssə

(Y I V , 1 Y^jjj Jj£ IJ 0 1İJİ *>ıA jj*>A

-1^J^ k-S^jj

(TTd ,fY')(j»jA Jj j' (JjUu ■İjj JjJ
uSU-jA (həvəsnak) - həvəsli, maraqlı

aUJJa

( Y 11 ? ) d f )Jjj (-S'^Lä.j Clu!^ J»İ <S la. j$j

jU*İjA

(huş) - huş, ağıl, beyin

Y Jd)(jİjA JjSjj o JU (jj> ^-LoJ

(_JJİJİJ

(jİj&j

jUzİjA

(A?

T

Jv*

jUİjA

İJ (jljjljJajla Ij 2jajii

1)l^> (JjİjA (jljjjl Jjjjj JltaS

JJj? Jjj'

^İ.1.'*

j

(•JJ ü’ jlrf“J4 jl

JA~-

(huşyar) - ağıllı (Çin xaqanı)
jLj JA-! aJLmuİJ OİS jJj

(1 • • ; Y T “r)jjJ j»-« jJ> Ajljjj <JjA jl jS

<jj ıjjic- j' JtuUjjj

üJjj a£

<_İIÜja (houlnak) - qorxulu

ÜP> (us-^XÄ?* (huş-e(kəsi) bordən) - ağlım aparmaq,

(l.Y ,Y^?)u£IÜjA

heyran etmək
(Y Y d , 1YYJqjjA oAüjj j oJjj a£

jÄjij jli jl

AiJ jl j»

ji

(Y • Y ,YY^(j5jä -UjIjj Vıijj u-S-lmj jjjj

(jlj£

J^ IJ

<Jİ-’_>* Aİ

X

jjIjjä

A*!

jAj

‘^A r*jjj er^J

(jljA

IJjjA

ojJ İJjj ejljjl Aİmü j*^J

Jjx» JsPÜ»

ı.n (_jl jijl

ujcLwijA

4aAuiI jm>

(YİV JYI^U jj^SjjjjjiUj

<2xuia (Jjj

CjjjA jS Ajäj, Uaj

JljUiA j ^uA

Jji jS

jjljü (JJİJ

(»j jjl jJ

gjA (hiç) - ucuz

(huş) -auJja (huşmənd) in qısa forması, ağıllı

a.u^ n u^jjjU I j ^Ja

(£V , YYJojJ

gjA (hiç) - azacıq, bir az

L>“J* -iijl-ü <.'11^ ^tajjjl

(İY ,1 ^Y)jäj_>S jAj^> Jjj> CjJ_jj (jA j

Ca^JjjLS

j

(Yf f ,Yr)gj^j jJjji. Jj Jjj jljjl 4$

^a (hiç) - heç bir

Jj ghjA (huşdel) - ağıllı, huşyar
(V<T ,Y A^ClmuÜ JjLİ OäJjj jJjA jjjj

JJj9

'Am* (hoveyda) - aşkar, müəyyən

(IV)

jljJJj

(xodavənd-e huş) -ağıl sahibi, ağıllı

ı'iıaljjj fA J JjJ Jj (JJJ* J-**

-iİa4ja (huşmənd) - ağıllı

( ^ 1 ? 1 1 A^.VtLuıjSj^ jlg

jüjU JjIaS

tiuuA (heybət) - qorxu

jx«i (Jjfrj (be-huş amədən) - ayılmaq, dirilmək
(Y • ö ,V *)(J<5$J A«İ <üx

jIjJjj

jxi Ijjja (hoveyda şodən) - aşkar olmaq, müəyyənləşmək

jüL jijA (huş yaftən) - ağıllanmaq

(Y 1 V *) •

Cu4x> jl jl_JjjA jl

Jja (houl) - qorxu

Jjjl (jijA

(t"A<i }ö

^C-wjIu

(huşyar) -alim

(T?1 ,Y I “1)jU1jA ^1 (Ub j3j>Lu

(huş əz-del bordən) -ağlını başından almaq,

ürəyini aparmaq

jSja jSjIjs.

j^> >ja jl j’jj JJİJ aS

(f ö , I A)dJ?jjj^ jljl •İJ? cr>J

öldürmək

lİ4Ut(jA

(huşyar) - ayıq
(11A , A^J

(huş əz-tən bordən) - ağlım başından aparmaq,

cPj? J> J'

jj (zən-e huşmənd) - Nüşabə

( Y <JA ? 1 Y1 d)jjj jLİ^j Aİwüjui CJjäbj

jJjJ o Jj ~llu

JJJ . ^1

JİaJjA uSjjj (J jS ajl-^ı

(VYV J 1 1 )c»jLäjjj

■ >■ j£ jS-»

gjA (hiç) -heç, yoxluq
jjaJjjA

<-Sjjj jljA ajjIjj

(Wd ,V)gjACujauA 4j3_jj »Ji>i <S

(hiçkəs) - heç kəs, heç bir kəs

iS (ye) - Fars əlifbasının otuz ikinci hərfi

(A • ? Y Y”)jlxLajjl jj^-* jjj&äja jj

jlxLajJJ AiS Ixy <S ^jj 4-j

CuiUU gü* (hiçnadaşt) - heçnəyiolmayan, kasıb

c$ (i) - II ş. t. xəbər şəkilçisi

cxiijH ^ja L (ba-hiçnadaşt koşti məgir) kasıbla güləşmə
(Y f Y } Y Y )jjSLb

cs (i) -II ş. t. şəxs sonluğu

OJjljli gjA L 4$

jjj

jLajiiji ^uıi-al jjja.

<5ls.

xjja

ji

^yXuıjj (jİjLj

I j AjlSa Xjjä

ıs (i) - ya-ye məsdər
qjjI

Xj£j

(Y Y Y ,V?)jAajl jlx ^lAjjl Jja5

CjjuıAjy ^SjuaJ jl çj.lAm <aA

JJ ^Jİ-İ3k Ail

Laj

OjJ jj

(VI J Yj^jX jljJİjJ ^ajj CXJjİjj

jjjLiJj jljjx bİAä.

jjijj jİJsLJj <j"lj jju^_un

c$ (i) - ya-ye vəhdət

jüjjS. (JSuA jl jjla. jj

(heyun) - dəvə
;Y
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cs (i) - ya-ye nəkərə

; V)Cb.uAjjA jj AjlA ^j^jij jə ja>

(heykəl) - bədən

(Y Y

J^l jj Ij jta-J <S ^yjjj

jjla İJ əjj Xjjä (j*|i»<*»

M* (hizom) - odun

(f

jiAj

ıs (ye) - ya-ye izafət
jj

(hirbədxane) - atəşkəde, atəşqah

(TY YP ?Y • Y )l j ajIjjj xäSI jj jajI jj

y oisjj$ ı j

(^

(hirbəd) - atəşkədə kahini

(Y Y Y f V) ja£

<ajl □jiuajj <<aA

(Y" , Y)<5JjJ

(Y “t • , Y Y . )(jjLaj jXjJ lia. (_fja. j$jj

c$ (i) - ya-ye nesbət
jljjjA j j *X jA jSj

öjS aəjjljj >**ı»j‘ıf> lj-% »^>j

□jj <>&jjj Xai jJ (j£jj JŞ.

( Y Y • ,<Äd)jjj*j Xaİ JJ jj-JJJ □jjfr^j
lS

(i) - ya-ye eşare

(1

jjx-o G j j3

J^J-PÜXİ

iS (i) - ya-ye estemrari

(^ ,^r)<J-^ojAS jj(jİjjAU

^13

jl

jj

(_£lä Jjl £

<s (i) - ölçü və miqdar vahidi
(Y A Y , VA)ı_SljA jxjl AjjS jl
l?

jl “-S>•

(i) - ya-ye ləyaqət
(V^ j Y A)x>La

cj

<_SMa Jjİjj jj

j^J □j-1

U t_s I^jjjsS (jjaj

xilj <İLjjAjS jlS <aI_İ jljj

(i) - keyfiyyət bildirən sözdüzəldici şəkilçi

(^A

Y" )xi£ ^-al jS I j jljS j^al jS

xS ^aljjjij I j 4-alj jjl 4S

ıs (i) - feilin müzare’-e iltizami formasında arzu bildirir

(Y- ö

(ju£ CjşJ-a. ^j-ajlAi AS

(J“jl^a jl (^JjJ (■j^-bİLS \jA

ı$ (i) - zərf əmələ gətirən sözdüzəldici şəkilçi

öajS ab

J* j? ' J

j ja±^S

jlSb

jbş.

_>kj jş-b>j -A*

aj jjb

CjjSjj aJi •'Xjs? *A jSI

c? Ci**ü aS

(YA

c-AbİSjl

abi a5,,^ ^,jÇja ajA. ajjjb^j

A (yad avərdən) - yad etmək, xatırlamaq
f-)<,?'-utıj..ı5\ bajlS ab

(l£j^j')

mX.^Lü

oajJulji. jaj^. aj j^^P

CPja A (yad budən(əz-çizi)) - izi qalmaq

(Y* • V * Y • • )^lc. b ajjb ab j*,*.**jt'J aj
üpA

atOjl cAÄlJjäjj abb

(f A ,V,‘Y)ajj (jS jl**- j1 Ap A

O*

isi

ÜJ? <Ap Jfr?

(əz-yad bordən) - yaddan çıxarmaq, unutmaq
ajj AAj ^Jlc. a£ ^aji Aj

(FF ,dA)ajj jiab Aj ajjJb jljb Aj

jxi abji (əz-yad şodən) - yaddan çıxmaq, unudulmaq

üajji ab (yad avərdən) - fikirləşmək, düşünmək

cPjj'

Y )ab ajjaj^ I j JaS. jlAaae

jaj> ab jl
Amj ^Vaä

aVL

A (yad) - yaddaş, xatir

(YA* ,Vd)ab ajjbj

ajS (jijalb, aajj (jjj Jl Ija

unutmaq

^_»b <Jaä.
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(yad-e(kəsi, çizi-ra) fəramuş

jajj (jt$Ä jl (^jaa. *^S)ab (yad-e(kəsi, çizi) əz cəhan bordən) -

&J*1* (yacuc) -coğ. ad, Yacuc səddi
(d Y

jı jbj aJu^-İ jAb

kərdən) - unutmaq, yaddan çıxarmaq

(f Y Y

(yacuc) - xüs. ad, Yacuc
(TVY ?Y ‘t *Y)Cj.A^

ab

t ^j-aS)

aLiS

jiaA A (yad gereftən) - öyrənmək, yadda saxlamaq

»abla (yabənde) - tapan
jl^njS abi

jl aj& ab lj aaiAlü

ajS ob

(FFF ,F “i F)ajS (jijaljä (»ab ajbS-u

j£a

(FY” F A)jlSajjj^, ahAiub a£

jj

(yad kərdən) - istəmək, arzulamaq

jajS (jij-i jj (lj (_s Jas.

(ya) -bitişdirici bağlayıcı, ya, və
j'-a

jl5LJ£

(Yf V ,1 r)alı ajS jjjil J_H CAjA

(y) - iki sait arasında işlənən bitişdirici samit
(f , Y F) jL&Jlja ajä. ajbi jl j aj a£

(Y * A ^rry-^-jA

(Y d V 5 Y d Y )aj£ ab jbja jjj AjjS

jlaj

(əz-yad qozaştən) - unutmaq
jüla^X-i jbujj a^c.

(<5 • ,V Y )jülAj ab jl (_^jlaljj
jajji ajju. jb-u> ab b

«Zi

(ba-yad-e məstan sorud avərdən) -

məstlərin yadina mahnı salmaq, oğrunun yadına daş salmaq

ab

jj

aijji ajji ajä.

j*jjj

5b

(bər yad-e...) - birinin xatirinə, birinin ruhuna,

birini xatırlayaraq

jajS ab (yad kərdən) - tərifləmək

(f • F ’AVjjijjj

(Y’<5Y ,Y YTYja> ab Ij abi jbj jjjub

jaJ ab>

jaj£ ab (yad kərdən) - yad etmək, görüşə getmək

ĞP> A (yad kərdən) - dua etmək

(jliiäS ab jl

ol abi jbaji

(Y"<5* ,Y f)ajjji a^j~> jb-LA ab b a£

A (yad kərdən) - demək, danışmaq

(YM ,Y fVjjjS jb |j al2i

(YTd )T‘Y)aJİJb jl (jL»jj cAixşjS a£

<j$ al ji (_ja$£aj jlj aji Ja

(‘r

5Y

jjl

jj.aAjÇ

abjj a£

cJZjbj

ü -Aj'

(be-yad amədən) - yada düşmək, xatırlamaq
a»l ^b b aS ea jju

o2>j*j jbjj

I j ji (^abu Ljj

jajji alu (be-yad avərdən) - xatırlamaq, yada salmaq
(Y

’dV^ja&j ja uSLkj-ıjj jjsk aS

"A^ »jb c£İ jjl A?

>

jLj (yar) - tay, bərabər

(be-yad avərdən) - qorxmaq

(Y Vö ?f A)

-^JP

ıjlu

(VAA

CimiUjS

() rr / 5)jjj IJİJ fU caS-

3j-)J 1.

(X r d ?Y

_pj cjuV_j ^Ijä.

(XHV

ö^lj 4-äA

J-a

Jjjl jjJ jlji.^jj

(X • >

JjS jL jijl AÜJİ?

I j jjj

jİJa.15 j' j^

(V »

J

jasu

j&b (yadeqar mandən) - yadigar qalmaq
j öjJjjä jl -üLo a£

Jj-i>- ^jIj (yarəgi xastən) -kömək istəmək

u-ılla

(fd X ,A)(5jjL A^ C—Jjİ. ^jb

lS

ü'>

lS jtjJ

cijtj (yari) -kömək, köməklik

dost distdan geri qalmaz
(X Vf ,) »)jb Aulxü jljbj Jİ jb aS

(x ir ,vv%jjU lij

jLwÜ

(Al ;A.)iAJ(_sjl5LLuj(»Üb.j Jjjl

(f ♦ ? ,A1).ib jljl J-> ı.'ıuni (»L>. JjAj

(> f X /f)^

45

Jfcə (_jjb AS j^jIj jl-blj?

JjSjb <jijA

(VX

b

jjj-j

jt&jL (yar-e ğar) -Keyxosrov
jLj^-İ

xi jlc. JİjJ

jb (jb>.

cSjb^a.

j»LLj

eoəjjjl Aj

jj^b csjb (yari nəmudən) - kömək olmaq, yar olmaq

jjj£ jL (jijAb (ba-qouhərəş yar kərdən) -içirtmək

^jjLÜ

ıj ji^ş.

JJj^ Jjh (yari kərdən) - kömək etmək, köməklik göstərmək

(çar yar) - dörd xəlifə

«)^jSjlJjJj lj (jİjAjS

(jjjijiij

ji <_>£ -jaIjSJ

jjb esjlj (yari dadən) - kömək etmək

(yar budən) - yar olmaq

(f 1 X ,44)jlcjb jl jjJ

OiS^jS ^jb I

(Y d • 5Yj (."huA .üS Ll (_$L> Ch j

cA>^ (yarəgi) - kömək

lüUiji? jl jbj jijb (yaran ze-yaran baz nəmanənd) -

(fft

(yarəgi) - cəsarət

cs^J^ (yarəgi) - güc, qiwə

jlu jjjjj j»l> (jl <^51— bj

yj ^Ijjl u-£jlj j&jj

(n ,x ?)j^j*>? jL?

c^jIj

(Y £ • 9.xJiLjl^S 4_Jj

jrb

(yar) - yar, dost

ü4>?

(X 'fd ^YX^Jj^bjj u&Xa Jjl JlAİjS. b»_;

jlj jb Ji— j£_ii— Jj-lia^j

(jAıi jlSəb (yadeqar şodən) - yadigar olmaq, qayim olmaq

(Y*Fd

Chj2

j' LS^-

ÖJ^-

J^-ajLj (yarestən) - cəhd etmək

(VX 5X 1)jt^ob (jlg-a. jJ ^xLö lj Ji—

(X" X f > )jI£jL

JjjJ

(V? ,VA)Jjjj Jai. jl JJjji^ fjlp

j

(yadeqar) - yadigar

jlSjb

X ?)Cjaİ£

(yarestən) - cəsarət etmək

jjS jb (yadkərd) - xatırlatma, söz

jIj

I jb A^x Ij CÄ&^I ^i AS

a£

J^jL; (yarestən) -bacarmaq

Aı (yad) - sağlıq

jIXjL

AS

'jIj (yara) - cəsarət

ıjüh jlu (be-yad daştən) - xatırlamaq, unutmamaq

(f 1 jf d^bj jilj Aäjä jl (_£əb^j_jj

)t"i“ijijLj (jLuS

?

^Jjljj—I obi .^r- ji Ji

JjA> (_£ jb JbslS f»ti->l J“

(5jlu (be-yari rəsidən) - köməklik görmək

(rr\f)4J“JcSjlJ Awb

J^

Ak-j

jbi (jSjl j^ IJ Ji—

»J c$J-i (yarideh) - allah, köməkedən

(f • F ,Fd)J$S jl.li^ ^olö lıjO

(f dX ,A)<_SJjb a£ CıOjS. ^jlı

üUJ aA

<-sjkj

ğh^

csJ-t (yarideh) - köməkçi

«-l'AS »İJ1 Öİ~)^

OuıÄl L$y~!

(' • J )^jj_5 jLj jiı

jjU

(X F<5 ,X XV^^jislı ji 4a. jMjıjxajşj
fx&ıı lil ^ySjjı l^Jj?

^ijı

( X ö ;X X)413İ1Jjl cXij jxı ^ıll

csj^aA*

/ xx^ij^o^jıjij^ıjiıAS

j) JJ <_>SjX IjS l'ij'xlijfri

(A . ,Xd)jlıl Ji 03j

jli (>

jijjjj;

oijS

jıi£ 43lı (yafe qoftən) - boş danışmaq

(“t“t / YV)alUoljx jıiS 4slı jlji
jl

4jlJ* ®JİjS

u-Sjl O1J gxalı ç»jjjÜj

jülS oı^ jıxJj (yasəmin-e səpid kaştən) - ədalət toxumu səpmək
(Fd • ,X 1 )lij>a jıxjuılı jıau jl&ı

Ol u&jxx

jlxuıj>

(yaftən) - tapmaq

JjSİj

V)lj*jj j»jSjl Oİ jjxiı 4S j^xlxJa

A-aji liji 11 jllı

F“1)41311 ^..ıh-ıl (_>ZAj eflaı

4ı3lı <j->j cr“-^ J6Aj

OSlı liıjl a£ <JjI liıjjl

(yaftən) - hesab etmək

<_SjS Aİlı jlS Ol jja.

ojİU (yağut) - yaqut
(X F V ,X

jl JJjSılj jjjl <^£1

jlj ^jOj Ojllı jj^ıl 4jx

(FFV jVF)Ooilxj Ojälıja. <_J Ijx

OoilSjl Ojilı

aS

jjoljS

I j JIä. jliaii

ma

jjju ja-

o&i (yaftən) - hiss etmək

(_slx jı AİİA <_&ı IjO jı

Q X X” ( X V)uXij 1111 j <_£ij l_Jx OjSlıı

j .Xij

Ojalıı (be-yağut-e meyrəng rəng dadən) -

şərab içmək

(X X F ? X V) ı-Sij 111 Ij ı-SJj

(XXX _F“l)l j Jli jl Oslı jiL> Jıb

öjälj (yaftən) - əldə etmək

(yafequy) - boşdanişan

jıiı

(£F ^F^Oalı llxljä. jl j Ijä

(FXF ?X • F)O3lıi

J-x

<-^-i j s oıjä U (yağut meyrəng) - dodaq

(yaftən) -adlanmaq

ö&j

UOİ.' jäl jljSJl

^jiUj Ojälı (yaqut-e romani) - yaqutun xüsusi növü

(yaftən) - toxumaq
(X VA

<5^

(“i1 ? X X F y_gjı Aili ıiS I jijS. ı—ili jjij

0"^ (yasəmin) -yasəmin

(FO A

jislı jiıja.' J4

“Aili (yafe) -boş danışıq

(yasəc) - ox
(AV }F X )ı_Sjıj

4islı <_ıjC. £ jljı

0 ?“XF)jiäli <_j jij& jl olı jlic-

j£j

jxJiı OjS

jjälj (yaftən) - tapmaq, axtarmaq

(yarigəri) - kömək, köməklik

es^jjlu (be-yarigəri amədən) - köməyə gəlmək

ı^sA-iJj

(yaftən) - almaq

(yarigər) - köməkedən, köməkçi
(fxf

lijıjı ^ÄsljjlS(jüijA j

j^i? (yaftən) - rast gəlmək

(yarirəs) -allah, köməkedən

<5

(yaftən) - görmək

(X F F ,X F F) Molıljx ixi jı <Jlıä.

(XFX ?X X)O^jı uSjlüjS Poijı J&
oj

J j JTİJ <_y? 4lxa.jl Ooı

OjSlıı

>

J? AÜÄ U-&1 1j~J jı

4iLxli Ojs lı (yağut nasofte) - Günəş

CJ? O2*"'1 j AiixiU Ojälı (yağut-e nasofte-ra softən-e çərx) oji ^ı jJ^-Ji

a£

OätLl jİMx jju «jAj> üA-**

Günəşin tüluu
(FV • ,X F • )ı~ıi> Ojslı ^rli lı

jl$->

jiu.1ji cf jjU (yavəri xastən) - kömək istəmək

Qj&ı (yağut) - Günəş
oyL ıjjxi auj u (napədid şodən-e yağut) -Günəşin batması

(F /1)<S JJb lH> fj'—.H’

pAV , t A •) JjJjU Xİ CıjäLj AiU A_bİ

jj|j

j'

Jjjj

(1 VF * Y Y ')-'->? tjJ

Ü^?“

(Y” F V , Y Y Y’)^jjL <_SJä jl Jxij (jüjSLj

AjJ J_P IJ Ja2>jjÄ. *-JjätjJƏ*

(FV ’ ,Y rA) jjj Ac._y^. I j OjSlj

ı_5-“j

(1 FF , Y • ^)(_Sj_,^J (jLSljjl j'

jjp 9^J? AjS (jİİ« _pjSL^

( ‘r F ,) Y

danışmaq
(Y AA ,) FA).ıjj

,Y‘A)(_JjJjS-uıl CjjäLlJ İJ (jä-A

(_JjA_JŞ».

jjlia, (jljl

(> • , >)(— j
aJ cFJlA;

(F A ,Y)jL CäjSIj (*'-> ü'A? lAİ'jə

c-'-^xX

biJ'J- Cj^

(f • V ,A 1 )jlSjjAİja.

JiS

jl£ ejjSL (jjjj jjj

j

aS

Ij

,_gjjlj ji

jJjä jJj&uui

cJJj’rJ

jjjjj »J> (jjjb

^jLa^S

j

A-ftÄ

9jP (yavc) - yalan

ü1-1?

(Y PF ,Y >

(yavər) - kömək, dost
1JJ1 ^-P ’>

lSJ-Alh j' u^jij

ü'-P

j ^1 j lılUAAa. CÄİS (jiji.

cA" (yətaği) - gözətçi

ü^b

(jlAtj 0 jş Xİ (jj^)A Ajjl-la

(yətaği daştən) - gözətçilik etmək

(1..

(yavəri) - kömək

(Y'VA ,'Pf)(_jjjL IjjJjä ju-eu jl O.aA aS

("jLa. AjjjS L »JjaL AS

(AV AY)(jülJ ASj kLu_^u

(yavəri) - məsləhət
(Hr;VA)^h Ij (jjl Xİljjja. JjjjS A-a.

IJ (_JjjJ^jl 0jL> AjS

Ij ...Ij (ya... ya) - tabesiz myrəkkəb cümlələrdə işlənən ayırıcı bağlayıcı

j

(VY ’T'V^ğjj^tsjJL

üJj^ 9j9 (yave kərdən) - itirmək
( ) P F ,A 1

(yağutvar) - al qırmızı, yaqut kimi

(^ü ?) j9 ^-pL

ü£ Cal

(1 ,11 )AP P_P (jüjji.99 jİAjl j£

jlS OjsL (yağutkar) - yaqutla işlənmiş

jG cä$3L

jjU

(yavərideh) - köməkedən, allah
(A ;V .

OjSu (yağutsənc) - şərabla dolu

ı_SJJİJ (jl^J '

iSj^i (yavəribəxş) - köməkedən, allah

jlj cjjäu (yağutbar) - yağut səpən, şərab səpən

(F • ä ’VA^jjjSijlu.u <_Jä5

jjl j ıj£ jl L aS Ajb aS

(1 F Y , P Y )<_£jjIj (jl OsL (jLui£ jS-ıÜ j

Qpu (yaqut) - tarix, həyat
(^

L.iU»

Ö&ı iSjjk (yavəri yaftən) - kömək almaq

(jYx1-* ^..1

a

üj$ Ü&-A9

(yavəri kərdən) -köməklik etmək

ü<£ ls

Qjabj (ze-yağut-e sərbəste bənd qoşadən) -

■_$jjIj (jl

jju (yavəri tələb kərdən) - kömək tələb etmək

cPjS l_JL

(yaqut) - dodaq

Aiuü

<_$jjl j»lj Cı^a.jS jl£

ĞPP l?jj9 (yavəri didən) - kömək görmək

axşamın düşməsi

jjUS aäj

(_jjjl> (yavəri dadən) - kömək göstərmək, güc vermək

(Vf ,Y “!)(-£jjL (_5Ja (jijlj jlS jljJ

(yaqut-e xorşid-ra bordən-e dozd) -

ĞPj? 'j

Jj9 sAl jj J>j ?*'>»■

(yətim) - yetim

X V * \ V^l^ ä^jLajÄBİ^j Cjj*)f j

1^ fr 151-a ^-\<u fr4jJuS^dj

( Y • F ?F)_S-İjjJ j^JJU

& (yəx) - buz

as

üAj^ c*J’ (əz-yəx sereştən) - buzla sərinlətmək, buzla soyutmaq
( Y d F * Y A F )dikİjj &jı ASLa duj*İ jau
jjj

jld

jj

£çjj| (jjSjA dujd (jl g ■>

(jLİ£ jjjSj Ij j'-djS

?) df ^O2ujj jıjj a£ ba CLdj^ ^Şhj

0

Qlgə»

jä

Aluu ojS

AS

<S

Jlx-tflJ (*C- J jStoA

j£ d.?, 'jj*

CjlmUaJ»J /jİİaj^Aİ <£ jjljjjj

(yəzdşenas) - allahtanıyan

,FF^^jıLLi^jj ^j-4 ^a-qLs

jja. l$djjlij

cAp

j idu ja. (çu yəğma-vo-xəllox şodən) - Yəğma və

(FFF ,F Y)>i_,j jl di £İdj Uk^

uj-^I

-04? jdİÄ j^. jjiLjJx

(Fd Y 5FF)duod ^jl

duud jLü

ı^^*i

Lmu.)

U ojJaS ı-£-jj (.jdjslS tyjjJ

‘A? (yek) - bir qətrə

ddUd

jj

(_uİ4İ <-Su (yek emşəb) - bu gecə

(yəzəg-bər-yəzəg) - dəstə-dəstə

(Y VF 5FY 1)^

pjtuijJ y^> j~> A jjjj —£ jj

JÄj* (yəzəkdar) - gözətçilərin rəisi
jjJ-Lİ (ja.İ ı jİJ^jj di jjJ?

jUu (yəsar) - col tərəf

(Y • • ,*FF) jdjp

Jdl dU çjjul

ı_f»

(yəsari) - var-dövlət
jlSj,_sjlS d£

lW»

dıS.jJ jjj L> cfftgäjj

AjiJjäl JJ (jijS (jLailc.

(yekbar) - birlikdə
(Y 0 V ?FF)■"'--■ jj4 did jLj^-j 4dİjj^>d

pjj uJj'—u ,jiıi.aijüj

<diS jLüxJ jld

ıAAS'j (yekayek) - hər biri, təklikdə
(F - Y ,Y Y^<Ü.Uj IJ fjj A<aÄ

jjjd' L-iiäj

jAJ

(yekayek) - bir-bir, birbəbir
(VF F F^d-da üL jj*İ (jyş. Jjä) jjjj

(AY 5ÖA)(jJj (_jLa.jj du-u j-»£

ejj’j (yə ni) - yəni

jijjd dil JJ Adg,>t jjjjSj

( F Fd , F Y)xp u_>l jxuı (3^ {jiijj*İ <-&□j
jj

(Y Y 5 Y ‘r V)ı_ılji. »jjj ^p <j düj5d Jj jJ Aj

(F^ ,Fpjj

LA? (yəğma) -coğ. ad, Yəğma

(F 5A)i_jCİsİjljj (j*i_jj (_sIa j$X

(yəzəg) - karaul

lsjA?

ü* (.jUxj (jlSjjjjj jX»

A? (yek) - bir

-\x> (mərd-e yəzdşenas) - Firdovsi

ji

(jujäLa jd&—J di jli jä

^Löj (yəğmai) - yəğmalı qul

( Y & ‘r , Y Y)dıdjujAI

5Vd)»l£Uj

L*i (yəğma) - talan

jdi

ürijj (yəzdan) - allah

“r

dıSjdi

Xəllox kimi olmaq, parlaq və gözəl olmaq

(F Y Y d)^oJjjä. Lj AupjA Jjj

(F Y

jLuj ^üSL Aİ

(Fdl 5<3d)jlü dilü lj jjlüljlu

(FFF ?FY)(jijş. jUsIjJ jli. j L-du

<j^ »/ ö?j (ze-yəx gereh bəstən) - buz bağlamaq
(Y V‘r , Y Y) jşjj (_s^’-a did
(yəxni) - ehtiyat azuqə

(yə'ni ke) - çünki

(YdF , Y F^(ja (jld JXJ (Jdj a£

Oaİ^mj £cjjl ıj^S

ü'xA

'A? (yəğma) - cəsarətli, igid

(bər yəx neveştən) - yox etmək

üA>>

j üM1 jj

(F <S F ,F)(jjjj çl jLjj (jalijj (j Ldj

£jj (bə-yəx bər neşan zədən) - məhv etmək

(f YF ,Y FTjjldjj &> ıSj&* Jj-'jl

$AjXu> ödİ

(yekbarəgi) - birlikdə, hamı birdən

ddj2 AdSjS aIL-j AaA dLd

(W ,Y “r^j^jlıSyj JjLajjS Ojd*4

jüajjlS (jl jl XİLs (.;!■>tl

eA (yekdəm) - bir an

t/jA (yekbarəgi) -tamam, bütün
(AY

<Aij üAjjj'

4jjSji jl xxə <£

9jA

Jl

jjL»

Xj

A’ y.

<AAs (yekreşte) -qaydaya düşmüş
i jxi <LijA (yekreşte şodən-e əqd-e şahənşəhi) -

qISVüjj

AA?A

»A ‘jA? -1"' ^Ji-* J^3

jAx A (yek be-digər) - bir-birinə
(AA 5?y)jiüjj

öXü L»_j

etmək, bir işdə israr etmək
(y ö

>vvy^iMi_j c&->

j laülS jlş-iä <-İA *-aA

q! cAş

xijj eslioAja.

j_g

(.S^A *—1jA

j

Q W ,Y F)c£A? A A A"

(A Aia. jJ (•Jjt-İS

xA

Ajs

^Jİ AİuıJ-^oS Ij (jlXxu La a£

)^jl Axuuİüj_jj AjjJ (jjX

4AA (yekruze) - birgünlük

(1 ) <5 ,^)j*j® 'A' tS-AA '■—

JA (yekdel) - yekdil

fAj Jjj 11

<_jA ü' J-5

-J?

»A (yekrəh) - birdən

(AY
<3

j t/j

*—^x

La

^pjjAjA AjjA

l?A

^Ah

(j^Li2İ

Jj

jl

AA (yekzəxm) - kürz

Q • Y ,Y V
A^-AIjaS

Ajj j A

jU

AA (yekzəbani) - səmimiyyət, yekdillik

A (yekdigər) - bir-biri
cojjuji jjj

-O-16 jjA jyj'j

(YYY

(Y * V ? Y^)^U Xjlx La f.4

s-A (yekçəndi) - bir müddət

()YY

jjA (yekruz) - bir gün, bir dəfə

AxA* (yekruye) - bərabər, eyni

AA (yekçənd) - bir qədər, bir müddət
(Ydf ,vf)eıs jii xi j

(_>A <rSi>>k J? cÄH lÜ_£

A

(ftf ^d^t^^jljAİUxx^l

<jA (yektən) - bir nəfər, heç kəs

(rvv

, ^ • )<AA

(Y “t 1

A (yekta) - bircə, yeganə

jAj

xi

üJ> AA (lSj*?) <i (be(çizi) yekrəkib budən) -bir şeyə meyl

A (yekta) - düzqamətli

(YYY

xc-

AA (yekrəkib) - mayil

aS

() • 5 H )^>l t>xj ı_5Lx A> lSJJ&

y

şahənşahlıq işlərinin qaydaya düşməsi
(Y • A ,^Jlc. jljlı 4_u3 jl xii

As# A (yekbeyek) - bir-bir

çf •

j »jj Aj -iıiJ&j

(Y Vd ,^)jl

»AA (yekpare) - bir parça

() • V ?Y •

-jj-AJ"3 A ijAaU

Cujİ.15

»jj A (yekzərre bir zərrə, azacıq da olsa

^jxa # ja a »xä

»jA (yekbare) - bütün, bir dəfədən
(^ •

A (yek do ruz) - bir iki gün

(AY

»jA (yekbare) - tez, o dəqiqə
(rrr j -)ji

jjj jü

lAu

üAA (yekzəman) - bir an

A-As

A-) Ak

CxİjJalx-u jl j Ij -A'<_s"u

( AT 9 X

UJİ^ÄJ jjS Iä_j

(jLaXjJ Xaj u£-bl

dMj

JjS _)J> ■ä İ Ajİ^Su C Ua.1 (jl J-i

üAA (yekzəman) - birdən, eyni zamanda

(Y 1 ä ?d Y ^qLuJ^i

jjLsj£u Ly-’jj?

A-mİjS a!£

əjət^j

jı Jati Ix-j a£

<ltuı <Xj (yeksale) - birillik

(Yr f

y y

ja*;

3^3’ 3-^ aİLm&jj

•

<jl*A (yeksan) - eyni cür

(Y AH ,Y • V)jj (ji>~~'uı5\ujjj (jijl jla

(JLwijjJ (jjjjİ

(jlS Jlj>a^äj

,^)jüj?

cSj'_p. oJjfcuj

çd&jlJjtiA J—5Lj jjj (jtr*

•Xİİ^j jm&jlİ <A

4>xA
^-i

»>A (yeksəre) - birlikdə, bilavasitə
ö^)*h

(^I^jLaİİ jS (jLnipj

u&i

^jlyŞ

ajS

y*^-i

ajjI

(yeki) - biri

<A

(yeki) - bir nəfər

(y

Jj_jj

^İtc <*İ

vd ,A^jisji ü'yü-1A r>*■_pAJ

(FY Y ,Y YT)jl jjis

u£lA üA (yekmoştxak) - bir ovuc torpaq
j

f

{^taajl^j

1

l‘ ıl lj 1İ

J.p

ü' Aə

ı_yS_j JÄ jjS l xxLaj

ü^ə"

(VdV

Y)(_£j£_o (_£axü (ja CjjkaJ

»jj cA (yekizərre) - bir zərrə, azacıq
Ç-ll (jj jJ

1_^xlJ**a

A-il&j (yeknime) - yarısı
(YA* , ^A^clnİjjjJ (jAxj ol J A-<uj (_S_la

aJ > AiÜ

A-1 (A (yeki digər) - başqa biri
<■

o**A (yeknəfəs) - bir an, bir dəfə

(yekhəfte) - bir həftə

jl <ÜA

A A (yeki bər yeki) - biri birinə

(fFF > F Y’^jjjijiajS sLa^u ■ *•*' jjijJ

4jİ$£j

(j$j (jijJ a*i jjSu jSJj _p

AS4' <A (yeki an ke) -birinci odur ki,..., əvvəla ona görə ki,...

&Y-A (yekmah) - bir ay

( Y F Y ;VF^.^l\ CiMxa ı_S_ı^ajl

lA

j$j OiU

(FTF ’Yr y i)^> jjj »ajj Jj »əjj A*

jjjjS ^A (yeksu kərdən) - kənar etmək, uzaq olmaq

(VF ? F F

/?)>.> (jUiA

(YTY , Y A)a«ujj A

Lj

j-A (yeksu) - bərtərəf, kənar

(Y V Y ¥ F)-^& 3^

(P5 aj <_A^ -1? ı_s^~i

<ä«* <A (yekihəfte) - bir həftə
(ytfy

(Y V Y ^FV^aijj jAİ&jj jp ^jSjIjSLu

Y^^o^xu^j

a-a A (yeki səd kərdən) - birə yüz etmək, bir yaxşılığın

(VVF ,Y Yy^lj O.İ& Ai U lAlA^P

j*A (yeksər) -bir tərəf, bir hədəf

(Y Y V

jjjS

'J <j£-“c^tş. üt^ ö'xP

jA A (yeki gəştən) - bir olmaq

>A (yeksər) - birdən, bir dəfədə

(VAY

,Y Y )cfflj

(Y Y “Y ,F A^»j£ a—a (_j£j cAP (_AYaJ

)<Jl£j ^xa£j ajjjS j .li'iuikj

j^ail

ÇCV'f

müqabilində yüz yaxşılıq etmək

>A (yeksər) - bütün, başdan başa
(Y Y Y

A (yeki şodən) - bir olmaq, birləşmək

(FYF , Y • Fyiälü l_yjxxxj ojä
Jjj

(7 ua^ ıj^JJ jjjj^ A-ojjSj ja.

-A“\P

cA (yekiruz) - bir gin
(Y" Y V _ Y Y)Oi.j >7ı.aj

c*Uİpjlj

jjj lA (yekiruz) - bir gün, bir dəfə

cjälü

cA**

(yekist) - eynidir, bir cürdür

<X ö'jji (yunanzəmin) - Yunanıstan, yunan torpağı

y ^cimijÇviI <—u^9 jj)ji^>3 ^c-j^>3

(r r*

A Ai (yek yek) - bir-bir, diqqətlə

Aj Aj

CLij

uAj <_A əfoıuti

(’f» » ^TY^oLİ

ol

çjljl fuTıƏ (jl^Ä.

(V • , I • )(_>4JJS'

(yekinime) - bir yarısı

(VAd ,d • )t_y*aiS^A Jjjl ıj<yA

A <jA (yekinime kəmtər) - yandan az
(_jlA ^AaI (jij&j

1

a£

J Üj üA J1 üA’-’JiJ

(d T1 , Y . )(jAj ı?1 Aj

usUAj^j ^Aj

* (i) - zərf dizəldən sözdüzəldici şəkilçi
»)w1u.»alOjx

jl

əZA?

f-

öəA aL (yəle kərdən) - azad buraxmaq, başlı başına buraxmaq
(rfY ,Y"?)aL (jl

(jJjS j_ja_^sü

Aİx_)^ (ji otSl^jsaj A>

<yA (yəmani) -sıf. Yəmən

,y

i)jj£ jjJjo

Uj'

(JjLa-x

l>»?’ _> j A

AA

f-

jLaA

t-

(yəmin) - sağ tərəf
0 ' • / 'tY')jU, Jja

çAjlSJuj (_g \ıi-> (_J jl A^

jUujj cS» ü“J >

t-

As (yuz) - bəbir

(i) - iki sait arasında işlənir

f-

<jk« (yunan) - Yunanıstan
(I I d , I )t21>uA 1 AjlS JaJj tşüi AS

j£CuIja

jA J'-'jj (yunandeyar) - Yunan ölkəsi, Yunanıstan

ı_Sjt*oi

aoJjS

’J

(i) - II ş. t. xəbər şəkilçisi
(Y d 1 ,) VA^o^Lı^jj aj

CUjƏ (jaLojc. OJS jjid (jti_Jİ>

^jLoJ

(i) -II ş. t. şəxs sonluğu

(V

(Y* • Y ,1 • ö)dı^£_d (jl jja ğjAəy

jLiS IjjƏj ?ji

pAjäa A

(Y'dV V • yAixj ^lu<a Cüj_^a
AL

j Jla> poƏjSIjj

(i) - ya-yi vəhdət əvəzinə işlənir
(Y Af ,rY)jl^_d (jALoj

AS

<£

(i) ■ ya-yi nəkərə əvəzinə işlənir
(? Vj

Ğ>" (yəmən) -Yəmən
(^A ?AÖ)^lLwU Lo l^>o

(i) -ya-yi izafət əvəzinə işlənir
(r ı a

f

(IV ,31) )q2jƏ u_.o^jla jl Aj-İA

jx&A ı j Jjj

(Y’dY ,dd)^l Jjj aAj jaLu aJ;

A (yəle) - azad, başlı başına

lW-m

bAL> (jtijj oLd fjj^- AS

ısAte (yəhudi) - yəhudi dili

CxdjSjxiS 4-oaj <?A

(yəl) - igid
(3

Ao C-UJJİ_,!_)J

(yunani) - yunanıstanlı

(rf A ,) Y A)^jjj j&jJj .UaI j A«uj ijA

Jj

<-J_P JäiJj Ij lAjjji.

A±« üdjj (yunanmolk) - Yunanıstan, Yunan ölkəsi

(A \' ı )l_gi_ş>j <A^ <-A əiiLojU

(Y^V ,d I f )<~ ı dijj

üAs (yunanzəban) - yunan dili
(dö ,V^)cSO_A» jj£ <Aj tAA

(yek yek) - bir-bir, hamısı

lA

jl <_$IjLo Ə_jj (jxoj jlöjJJ

(J^>l A Aaj^JAaj

(^'f

ç.0 -^I ji oLd pAj

A

JA
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