تاسوَ تؼالی
کلوَ ُایی کَ اص ًظش تللع یکساى ُستٌذ ّ .لی اص ًظش هؼٌی كشم هی کٌٌذ  ،ایي گًَْ کلوَ ُا سا
هتطاتَ ( ُن صْت ) هی گْیٌذ  :هاًٌذ تؼضی کلوَ صیش

آجل  :آیٌذٍ

ػاجل  :ضتاب کٌٌذٍ

خاس  :تیؾ دسخت

خْاس  :رلیل  ،پست

آسی  :اًذُّگیي

ػاصی  :گٌاُکاس

خاستي  :تلٌذ ضذى

خْاستي  :خْاُص کشدى

ػثاست  :ضشح دادى

اتاست  :اصالح کطت ّ صسع

اثاث  :اسثاب خاًَ

اساط :پی  ،تٌیاى

ساصی  :هٌسْب تَ سی

اساس  :تَ اسیشی گشكتي

ػثاس  :لـضیذى

رل ً :شهی

ظل  :سایَ

راللت  :خْاس ضذى

ضاللت  :گوشاٍ ضذى

اّاى ّ :قت ٌُ ،گام

ػْاى  :هیاًَ سال ( پاسثاى )

اصاس  :چادس  ،ضلْاس

ػزلش  :تٌاگْش  ،سخساس

اسب  :هقصْد

خاى  :خاًَ  ،سشا

خْاى  :سلشٍ

دایی  :تشادس هادس

داػی  :دػا کٌٌذٍ

سلش  :هساكشت کشدى

ساضی خطٌْد

صلش هاٍ دّم سال ُـ .م

ضست  :اًگطت تضسگ دست ّ پا

ضصت 06 :

ػشب  :ؿیش ػجن (هشد ػشب )

ؿاب  :تیطَ

قاب  :هقذاس  ،اًذاصٍ

ػشض  :پٌِا

سشیش  :تخت

صشیش  :تاًگ ّ كشیاد

رقي  :چاًَ

صؿي  :پشًذٍ ضثیَ کالؽ

ؿذیش  :آتگیش

قذیش  :تْاًا

ؿضا  :جٌگ

قضا  :حکن کشدى

اثیش  :ػالی

اسیش  :گشكتاس

گزاسدى  :گزاضتي

گضاسدى  :اًجام دادى

اقشب ً :ضدیک تش

ػقشب  :کژدم

هاحی  :هحْ کٌٌذٍ

هاُی  :جاًْس دسیایی

هستْس  :پْضیذٍ

هسطْس ًْ :ضتَ ضذٍ

ًسل  :كشصًذ

ًصل  :پیکاى
ًصیة  :تِشٍ
طاتغ  :چاپ کٌٌذٍ

اسص  :اسج
اسصٍ  :گاٍ ِگل
اسّط  :هتاع

اسض  :صهیي

ػشضَ ً:طاى دادى
ػشّط :صًی کَ ضُْش کشدٍ

الن  :دسد

ػلن  :پشچن

الین  :دسدًاک

ػلین  :داًا

ًسیة  :خْش

احْال  :جوغ حال

اُْال  :جوغ ُْل  ،تشط ُا

تاتغ  :پیشّ کٌٌذٍ
سْس  :هِواًی

صْس  :تشم

ؿاصی  :جٌگجْ

قاضی حکن کٌٌذٍ

ؿشیة  :دّس

قشیة ً :ضدیک

سوش  :ضة  ،سیاُی ضة

هٌثْس  :پشاکٌذٍ

هٌصْس  :یاسی ضذٍ

صْب  ،:طشف  ،جِت

ؿالی  :گشاى

قالی  :كشش تضسگ

ؿاس  :ضکاكی دس هیاى گٍْ

قاس  :قیش

هأهْس  :اهش ضذٍ

هؼوْس  :آتاد ضذٍ

كاتش  :سست ّ ضؼیق

كاطش  :ضکاكٌذٍ

احوش  :سشخ

اُوش  :ضـال

تاؿی  :سشکص ؛ ًاكشهاى

تاقی  :پایذاس

ثوش  :هیٍْ  ،تش
ثْب  :جاهَ  ،لثاط
ثْسٍ  :گاّ هادٍ

سْسٍ :ضذت  ،تٌذی

تحش :دسیا

تِش  :قسوت ً ،صیة

تاب  :پیچ ّ خن

طاب  :پاکیضٍ

حاس  :گشم ّسْصاى

ُاس :سگ گضًذٍ ّتیواس

حیات  :صًذگی

حیاط  :قسوتی اص خاًَ

( تِیَّ ّ تٌظین  :ػثذالِی )
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