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 معرفی مولف

 هدور التـتحصی پایان با وی .شد متولد اردبیل در 3131سال در داودکیانی     

آغاز  ار مرکزاردبیل وسیمای صدا با همکاری ونویسنده مترجم عنوان به متوسطه

 ونچ مختلفی های برنامه و اجرای درتهیه ، نویسندگی و برمترجمی وعالوه کرد

 (امیدلری جک گله) ،( الر ومسئول مردم) ،( رادیوومردم ) ، (سرگرمی و مسابقه)

 آغوشدر) ،(ائلیمیز) ، (ادبیاتیمیز شفاهی) ، (الرسسی جوان) ، (و مردم بهداشت)

 هس اجرای و تهیه ، نویسندگی اما. داشت همکاری( لر سوزلرصحبت) و( سبالن

 را( النسب شدرآغو) و( ادبیاتیمیز شفاهی) ،( ائلیمیز) پرشنونده و زیبا برنامه

  . بود دار عهده شخصا

 دانشگاه استخدام به 3131 سال در وظیفه نظام ازدوره فراغت با داودکیانی     

 با را خود هنری و فرهنگی های فعالیت ، آن با همزمان و درآمد اردبیلی محقق

 یزیونتلو در( لر گئجه) ی برنامه رایـواج رادیو در( ائلیمیز) برنامه اجرای و تهیه

 .  گرفت پی

 تاس رسیده چاپ به کشور مختلف نشریات ازاودر مختلفی مقاالت و آثار     

 استان جغرافیای و تاریخ و مردم عامیانه فرهنگ به آنها موضوعات اغلب که



   

 تاندراس فولکلوریک مباحث طرح پیشکسوتان از وی. دارد اختصاص اردبیل

 از گرانقدری اطالعات و داردارزشمندی  تحقیقات حوزه این در و است اردبیل

 راهمف اردبیل استان مختلف مناطق رسوم و آداب و فولکلور ، جغرافیا ، تاریخ

بسیاری از محققین جوان این رشته  یراهنما صورت انتشار که در است آورده

 خواهد بود.

 انزب به شاعری و شعر در خود فرهنگی های فعالیت راستای در داودکیانی     

 کهاین علیرغم او .کند می آزمایی طبع «غزل» با و دارد فعالیت نیز آذری ترکی

 به اهرتظ از دارد را اردبیل حافظ ادبی انجمن در عضویت سابقه قرن ربع از بیش

 . است گریزان شدت به شاعری

، انگوت و  گرمی/3 فرهنگ آبادیهای مغان»ن اویبا عنکتاب ت شهتاکنون      

 فرهنگ جغرافیایی »، « بیله سوار، جعفرآباد / 2ن فرهنگ آبادیهای مغا »، « موران

شرحه » ،« خورش رستمخلخال ، شاهرود وفرهنگ آبادیهای »، « استان اردبیل

گاهی برای از توسرودن غزل کم » ،« ودا قانادالریندا ـــسئ»  ، « فراق شرحه از

 راز وی منتش« ، نان وتنور در قلمرو فرهنگ عامیانه استان اردبیل گندم»و « است
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 مقدمه
 

 بایاتی ، داستان شعر ، نظیر آن مختلف هایگونه و شفاهی ادبیات

 وراند شیرین خاطرات از بزرگی بخش... و تاپماجا ، المثلضرب

 خاطراتی با عطر و بوی نشستن. دنمیده تشکیل را مانکودکی

 داستانهای دنــــو شنی ومادربزرگها پدربزرگها صحبت پای

 هک بودند ، خاطراتی و دلدادگی عشق از سحرآمیزی که سرشار

 وانیدهد ریشه ما ناخودآگاه ضمیر در حیات دم واپسین تا بیگمان

یادآوری گاه و بیگاه آنها همواره با جمالتی مانند : )خوشا( و  و

 . خواهدبود)یادش بخیر( توام 

و  ازیـــمج فضاهای ، اینترنت تلویزیون ، و زمان که رادیوآن 

 قانهعاش ها و وسایل ارتباط جمعی ، فضاهای حقیقیِدیگر رسانه

ای مهمانخانه هر خانه ها را به تصرف خود در نیاورده بود ،خانه

کوه نشینی باششاهد شب را ، زمستـــان و پائیز طوالنی شبهای

 فراخور به هرکسی و مع می شدیمهم ج خانواده ها بود ، دور
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تخمه ،  مشتی شب چره از قبیل توت ، کشمش ، حال خود ،

 ، ریختمی کرسی روی و آوردمی خود ... با ، سنجد و گردو

غول گفتگو مشگپ وبه  ها بزرگتر و کردندبازی می هم با ها بچه

ا هاین مجالس نیز ، نه به آن شب چرهلذت  خوشی و . می شدند

مبلمان و وسایل چایی و  ور وـــبود و نه به دک هادنی و خور

ا هچشمیپذیرایی ، که با به رخ کشیدن آنها ، آتش چشم و هم

خوشبختی خانواده ها را به آرزویی  صمیمیت وو ور گرددشعله

 زابلکه لذت و شیرینی این مجالس مبدل سازد دست نیافتنی 

سحر کالم بزرگان و پیران و ذوق و عالقه کودکان و نوجوانان 

 . نشات می گرفت

تا پائیز به میانه راه برسد وبه درازترین شب خود یعنی یلدا پیوند 

. شتگ می افزونتر هاشب و سیاهی وسعت بر بخورد روز به روز

 اریو بیک فراغت اوقات با تقریبا که شب وسیاهی وسعت این

 شینین شب برای خوبی بسیار فرصت بود همراه انآذربایج اهالی

 شدمی گرم خوب که ها . چانه آورد می فراهم را کرسی دور در

 و نداستا و و افسانه شعر به نوبت انداخت می گل ها صحبت و
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رای ب مختلفی سواالت طرح و کشید می تاپماجا و المثل ضرب

 : سنجش هوش و ذکاوت اهل مجلس

 ایومورت بیر ، رگئده گئجه رائله دــر ، عهگئده حاجا الرحاجی

 . رگئده جوجه مین لیال ایچینده ،

ن دهسوموک اوووردو ، نکندده دوشدو های ، نبندده دیمگلئی

 . ندهات ساققالی

 سیز . بویاق دیر بویانیب ، سیز دایاق دیر دایانیب

 وقس علیهذا....

ح رو شعر و ترانه مطکه به صورتهای مختلف نظم ونثر  تاپماجاها

 برای اهل مجلس ، به وسرگرمی ایجادتفریح با می شد و همزمان

 بوتشحیذ و ترغی نوجوانان وتربیت تعلیم برای روشی عنوان

-دیدهبه پ امروز متاسفانه میرفت کار به کودکان کنجکاوی حس

 دهش تبدیلدر معاشرت اهالی اردبیل ،  مکروه بعضا و متروک ای

و فرهیختگان و فرزانگان قوم نیز به جای تمرکز و توجه  است

 با ترشرویی قائم به ذات حتی بعضا، بر وجوه فولکلوریک آن 

 را مورد شماتتژانر از ادبیات شفاهی گان این دهــژوهنخود ، پ
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 و از هیچگونه گوشه و کنایه ای دریغ نمی ورزند. قرار میدهند

 همجموع این وتدوین تهیه هنگام قلم نیزخود این به نحوی که 

ه دلیل ب اینهمه با نصیب نمانده ،این بزرگان بی گوشه وکنایه از

جایگاه ویژه این ژانر از ادبیات شفاهی در فرهنگ عامیانه ، این 

دن به سرمنزل مقصود و چاپ و انتشار مجموعه ـــمهم را تا رسی

 هن روزگاری در داوم بخشیده است چرا که تاپماجاهاــحاضر ت

ش عامیانه مردم منطقه به دان از بخشی عنوان به ، دور چندان

 به دادن پاسخ یا و مختلف تاپماجاهای رفته و دانستنشمار می

 . است شده می هر فرد محسوب و ذکاوت هوش از بخشی آنها

 یهابخش ترینو جـذاب ترینجالب از به هر تقدیر ، تاپماجا

 ورد های گذشته در که رودمی شمار به آذربایجان عامیانه ادبیات

 رمیسرگ عنوان به و داشته منطقه مردم میان در تری پررنگ نقش

-می قرار استفاده مورد هادورهمی و ها نشینیشب در دلنشینی

 استاند و شعر نقل بدون زمستان ودراز سرد شبهای.  است گرفته

حفل داشت و کدام م رسیدن صبح به توان تاپماجا کی و تمثیل و
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مجلسی بدون رد وبدل کردن چندین شعر و مثل و تاپماجا و 

  ؟به پایان برسدتوانست می

 مانند متعددی اسامی آذربایجان مختلف مناطق در تاپماجا که

تاپیشماق ، ماتاق ، جومماق و ... دارد ،  به  جه ،تاپماجا ، بیلمه

 زا ان( و به عربی )لغز( یا )معما( گفته می شود وـفارسی )چیست

در  که است انـــآذربایج شفاهی ادبیات هاینمونه ترینوسیع

 و حیوانویا یک  ، موضوع یک یا پدیده و حادثه خصوص یک

 هب محدودی اشاره با گوید وگویندهبا رمز واشاره سخن می شیئ

 طلب را خود نظر مورد پاسخ هاپدیده این کیفیت یا عالمت

 ذات بر داللت که ، موزون است المیــک» ... . تاپماجا  میکند

 »تاپماجا  «.دارد  شیء آن لوازم و خواص ذکر با اشیا از شیئی

 یژگیهاو و هانشانه بیان با آن ، در که است کالمی یا نثر یا ... شعر

 امین آن از آنکه بیـ  چیز آن توصیف یا معین چیز مشخصات و

 و دهندمی قرار پرسش مورد مقابل شخص از را آن ـ شود برده

 و« . است مسابقه یا آزمایی هوش نوعی عــواق در آن از منظور

شیئ یا موضوعی مورد سئوال است که نیاز به تالش  اغلب چون
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ه ب «تاپماجا»،  داکردن آن داردـــــمخاطب برای یافتن یا پی

وع . ن روف شده استــ)فهمیدنی( مع «جهبیلمه» و )پیداکردنی(

، برای گمراه کردن  دیهیـــامری ب تصریح آن که با خاصی از

)آنچه باعث به اشتباه  «یاهالتماجا»رح می شود ــــمخاطب مط

ترین نمونه آن از سئوال اختن بشود( نامیده می شود و سادهاند

 : زیر عبارت است

 دی ؟؟ چند نئچه دیچه نه

ی ز نوعــاین جمله گرچه حالت استفهامی دارد و هنگام بیان نی

د ، در کنپاسخگویی در مخاطب وشنونده ایجاد میتکلیف برای 

 موجود جزءاصل از هر گونه استفهامی خالی است و یکی از دو 

قبلی است یعنی در  جزءدر واقع ترجمه و مفهوم   جمله ،در هر 

 جزءترجمه  جزءهر جملهفوق دومین  جمــالتاز  جزءهر دو 

 «دیئچهن»؟ و چند به معنی « دینه»نخست است . چه به معنی 

 است .

 : یاهالتماجاهای زیر نمونه ای از این تاپماجاها هستند

 ، ندیدهنه ده بالیپتک نینم ، آریامعطل ایشه بو من آقاالر آی
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 ارین کی قوینوندا یارین ، یوخ یوخ سویو یارپاقی یوخ آغاجی

 . ندیدهنه

 . بویوکدو باالسیندان جامیش دی بونه تاپ

 اَیری اوراق ، دورد گوزو انــسیچ ایکی ، چوپ چور بیتر داغدا

 .  ائششک تاپمایان بونو ، کوشک باالسی وهده ، دوز آغاج

 را مخاطب و شنونــده امر بادی در یاهالتماجاها این از بعضی

 که شودمی مالحظه دقت کمی با اما سازدمی سردرگمی دچار

 علی : نمونه عنوان به است مستتر سئوال داخل در سئوال پاسخ

 به و است علی پاسخ دی؟ کهنه آدی نینسیدهده زینبین قیزی

 .  است آمده تاپماجا داخل در وضوح

وجود دارد که بیشتر « باغالما»نوع دیگری از تاپماجا هم به نام 

الر قابل بحث و بررسی است اما با توجه به ــدر مبحث عاشیق

مبحث پرسش و پاسخی که در متن و بطن آنها وجود دارد در 

 تاپماجاالر هم می تواند مورد توجه قرار بگیرد .

 ینب ره و یا مباحثه منظوم درــمشاع نوعی« دئیشمه»و « باغالما»

ضمن  داشته برتری داعیه که «عاشیقی» هر و بوده است عاشیقالر
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« ماباغال»معماهای مختلفی را در قالب « قوپوز»یا « ساز» نواختن

 هماوردی به را مجلس در حاضر های«عاشیق» وکرده میمطرح 

 شده ثبح وارد با همدیگر« عاشیق»طلبیده و بدین ترتیب دو می

 وابج و پرسیدند می همدیگر به صورت منظوم از را و سئواالتی

 را او توانایی و مهارت دانش میزان حریف سوی از شده داده

 داد .  می نشان

ردیده اند ها چون از سوی هنرمندان چیره دستی طرح گ«باغالما»

 بیشتری ظرایف و دقایقای عمیق ، ظاهــــری زیبا و از معانی

ها «عاشیق»برخوردارند . نمونه های زیر میزان مهارت وتوانایی 

در طراحی وپاسخگویی معماهای مختلف را به وضوح به نمایش 

 می گذارد.

 : سوال 

  یوخ؟ ذاتی واردیر ، اؤزو کی ، دیرنه او

  یوخ؟ قاتی یوخ ، تیکیشی ، دیرخلعت نه

  یوخ؟ آتی یوخ ، سیوهدیر دهشئی نه او

   ؟وار یولو توکنمز بیر ر ،گئده اوزون



  9                                              (مقدمه)تاپماجا تاپ

 
 

 : جواب 

 یوخ ذاتی واردیر ، اؤزو دیر ،کؤلگه او

 یوخ قاتی یوخ ، دور تیکیشیدون ریده

 یوخ آتی یوخ ، سیوهده، دی آی گون ، او

 وار یولو توکنمز بیر ر ،گئده اوزون

 ویا :

 ررهوئ وار ایلیشدیر ، بوینوما اوجو گوموشــدور ، سال زولفون

 دیر؟ یئمیش نئجه ، عاشیق سالماز کولگه

  : جواب

 ولگهک روئره ، وار دوالندیر بوینوما سال دیر ،ایالن اوجو زولفون

 دیر . دومباالن بو ، عاشیق سالماز

 آزمودن برای و اشیا حــوادث از شاعرانه تصویری «تاپماجا»

 از بعضی به اشاره با آن طی که انسانهاست هوش و ذکاوت

 و یا مخاطب ، ئشی یا و حادثه یک هایو مشخصه عالئم

 با ات میکند هدایت نظر مورد حادثه یا ئشی سوی به را مخاطبین

 داده ئشی یا و ادثهـــح آن از که ای رمزگونه اشارات به توجه
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 ای ویهدوس فرآیند این. ببرند پی حادثه و یا ئشی آن به می شود

 بینمخاط یا مخاطب سوی از پاسخ دادن به شده آغاز متکلم با که

 های لطافت از لبریز و ادبی های آرایه از سرشار گرددمی منجر

 البق در که استعاراتی کنایه ها و ، تشبیهات چه.  است کالمی

 آدمی که ای شاعرانه تعبیرات چه و رود نمی کار به تاپماجاها

 آورد . نمی ذوق سر بر را

 و لودوپه ، ابهامی ، ایهامی است سئوالی انـــچیست یا تاپماجا

 و شود می پرسیده خاصی موضوع یا جسم درباره که پوشیده

-می ائهار سئوال متن در که هایی نشانی به توجه با باید شنونده

 ماجاتاپ ظاهر از تاپماجاها اکثر در. بزند تخمین را پاسخ ، شود

 پاسخ اما ، دیگر منظوری باطنش از و شود می افاده منظور یک

 فولکلور نوع این.  است آن باطنی یا نهان منظور همان تاپماجا

 یاناطراف تیزهوشی سنجیدن برای باذوق و فکر خوش افرادی را

 مختلفی موضوعات اجسام و ، رنگها ، حیوانات معرفی یا و خود

 وخیش ابزار از غالباً آن ساختن برای و نموده خلق کودکان برای

 .اند کرده استفاده کنایه و تشبیه ، مزاح و
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 ، است بسیار «تاپماجا» گیری شکل تاریخ خصوص در سخن

 هجری  هشتم سده به را تاپماجا گیری شکل تاریخ محققیناغلب 

 یعل الدین شرف» آنرا بانی و دهند می نسبت هرات منطقه به و

 رهن این ، عده این گمان به.  دانند می امیرتیمورـ مورخ ـ «یزدی

 و رسد میود ـخ اوج به امیرعلیشیرنوائی وزارت دوره در ادبی

 یادیز ابیات ، بود دست چیره شاعری خود که نوائی امیرعلیشیر

 با. دهد می اختصاص خود ترکی ارـــاشع در معما طرح به را

 فاهیش ادبیات یگونه این برای ، محققین از دیگر بعضی اینهمه

طرح  سابقه و هستند قائل هجری هشتم دهــس از فراتر ایسابقه

 اثبات برای و رسانند می اساطیری دوران به را چنین معماهایی

  ار ابوالهول یا اسفینکس هیوالی و اودیپ افسانه،  خود ادعای

 تنها ، تبس ایافسانه پادشاه ایدیپوس یا اودیپ.  آورند می مثال

 وادثح از جلوگیری برای که است یوکاسته و الیوس دـــفرزن

 هب کودکی در ، اند داده خبر آن وقوع از پیشگویان که تلخی

 رایب رسد می نوجوانی سن به وقتی او ، شود می سپرده چوپانان

 یادز جستجوی از پس و افتد می راه به مادرش و پدر جستجوی
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 نجاآ،  شاه الیوس ، اشواقعی پدر که تبس شهر هاینزدیکی به

 دهکر برخورد پدرش با تبس راه در. رسد می ، کرد می حکومت

 اختندشن نمی را همدیگر اصال که پسر پدرو بین هایی درگیری و

 شتهکاودیپ  پسرش دست بهناشناخته ،   وسـالی و آیدمی پیش

 ودیموج با و رسد می تبس شهر دروازه به سپساودیپ . شودمی

 فینکساس. شود می روبرو ابوالهول یا اسفینکس نام به ای افسانه

 هایالب و مار دم شیر، بدن و زن سر با است هیوالیی ، ابوالهول یا

 . وحشی پرندگان

 و بایستد مردم راه سر داشته عادت الخلقه عجیب ودــموج این

 هب سالم جان دادند می درست پاسخ اگر. بپرسد آنها از معمایی

 توسط دادند نمی معما به درست جواب اگر ولی بردند می در

 .  شدند می خورده ابوالهول

 ، پا چهار با صبح که است مخلوق دامـک:  بود چنین او معمای

 دیگری معمای رود؟می راه پا سه با هنگام شب و پا دو با ظهر

 یدیگر یکی که خواهرند دو کدام:  شرح این با داشت وجود نیز

  را؟ اولی دیگری آن سپس و آوردمی دنیا به را
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 اسخپ هاچیستان این به توانستندنمی تبس اهالی از کدامهیچ

 در. عیدبلمی دیگری از پس یکی را آنها ابوالهول بنابراین گویند

 رد روز هر تبس مردم که شودمی گفته ، تر قدیمی نسخه یک

 حلی راه یکدیگر کمک با تا آمدندمی جمع هم گرد شهر میدان

 ، ستنش هر پایان در شوند موفق آنکه بدون اما بیابند آنها برای

 .  بلعیدمی را آنها از یکی ابوالهول

. دی دهم پاسخ آنها به بالفاصله هاچیستان شنیدن از بعد اودیپ

 صبح که کودکی دوران در . انساناست انسان اول معمای جواب

 زندگی میانه در، ( پا دو و دست دو) پا چهار اب اوست زندگانی

 اندور عصای سوم پای از منظور) پا سه با نهایت در و ، دوپا با

 روز و شب ، دوم معمای پاسخ و رودمی راه( است سالخوردگی

 .است 

 بهکوه  باالی از را خود، او ابوالهولبا رمزگشایی از معماهای 

 از را وا که است اودیپ این دیگر روایت به یا و افکندمی پائین

 ، یلایاق دؤرد اَزلی»:  تاپماجای.  کندمی پرتاب پایین به کوه
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-یاقا دوالنیراوچ ، کئچیر ایل آیالرکئچیر ، لیایاق ایکی صونرا

 چاو آخشام ، ایکی اورتا گون ، دؤرد سَحر دیرکیهن اوْ»یا  و «لی

 تاپماجاهای به اودیپ معروف افسانه ازهمان شاید« اولور لیایاق

 ادبیات در را مختلفی هایروایت و کرده پیدا ورود آذربایجان

 .   است گذاشته جای بهشفاهی منطقه 

 ایداستانه ها وافسانه از زیادی ردپای،  اهاـتاپماج در کنکاش با

ن داستا بر اساس د ،دی توان می آنها در را انــآذربایج مختلف

 داللت زهی سازهای ابداع و کشف نحوه به واقع در که معروفی

 یمحتو که خود شکار الشه از بخشی برداشتن با ، عقاب دارد

 ازپرو خود آشیانه سوی به ، بوده نگون بخت شکار روده و دل

 یرگ درختی هایبر شاخه پرواز اثنای در شکار هایروده.  میکند

 سپس و شود می وکشیده خشک آفتاب گرمای اثر و در کرده

 بخش الهام که آوردمی بوجود آهنگینی صداهای باد وزش اثر در

گردد. تاپماجای  می زهی سازهای ابداع و ساخت برای انسانها

 .دارد زیر بر همین داستان اشاره

 نئی آچیب آغزین ، چاغیرساق بابانی یئل ، باغیرساق وار داآغاج
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  . چاغیرساق سلیمانی ، چاالر

 اهاتاپماجاز تاپماجاپژوهان معاصر ،  سیداف نورالدین هگفت به

 یا عرفیم برای بیشتر و و ابتدایی ساده جمالت شکل به نخست

 و ودهب ستایش مورد توتم عنوان به که حیواناتی و اشیا به اشاره

 ادهاستف مورد بودند قائل سحرآمیزی آنهاخصوصیات برای مردم

 افتهی تغییر آنها مضمون و شکل زمان مرور به آنگاه و گرفته قرار

 مینه به.  است شده تبدیل سرگرمی برای ایوسیله عنوان به و

 ردمم بینی وجهان ایدئولوژی تاثیر از مختلفی های نمونه خاطر

 . دارد وجود تاپماجاها در

  بهانه و کرده ایفا هم سیاسی نقش بعضا تاریخ طول در اــتاپماج

 ملک به طمع چشم که حاکمانی از آندسته لشکرکشی برای الزم

 آورده فراهم اند داشته را خود زیردستان و همسایگان و مال

،  سخت معماهایی طرح با حاکمان از بعضی که معنا بدین است

 آنگاه اند وکردهمی طلب ین مغضوب خودمخاطب از را آن پاسخ

م بهانه الز. عاجز می ماندند  معما به پاسخگویی که مخاطبین از

 تیوضعی چنینبرای لشکرکشی حاکمان خودکامه فراهم می شد .
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 تاس داشته وجود نیز ه خانمهاشاهزاد خواستگاران خیل میان در

 اب ازدواج به خاص معمایی به پاسخگوییتوان  عدم یاتوان  و

.  تاس شده می منجر جالد تیغ بهسپردن  سر یا و پادشاه دختر

 و هوش بواسطه که اید دهــــشنی حتما را حسن کئچل داستان

 مرتبه به و کند می رمزگشایی پادشاه معماهای از خود ذکاوت

 .شود می نائل وی دامادی

 شاگیردی درزی»، « امیرارسالن» معروفی مانند هایداستاندر 

 اوچ» ، «قیز و پادشاه» ، «وزیر و پادشاه» ، «میرده داش» ، «احمد

بخشی از حوادث ....   و «شاهزاده اوچ» ، «قارداش اوچ ، باجی

مانان قهرداستانها به یافتن پاسخ تاپماجاهای طرح شده از سوی 

 . این داستانها گره می خورد

 یباطن و راز رمز و ظاهری آراستگی و لطافت همه با ها«تاپماجا»

 تندهس شفاهیادبیات هایگونه از مهجورترین متاسفانه دارند که

 و شفاهی ادبیات در حوزه اخیر سنوات در کهخوبی  تحقیقات

،  معدودموضوعات  متاسفانه بر ، افتاده به راه عامیانه فرهنگ

و  عیدنوروز و و عروسی مانند عقددم دستی تری و خاص 
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 متمرکز شده و موضوعات راری تری از این دستـــمضامین تک

 از قرارگرفتن در ها«تاپماجا» مثل دیگری نخورده دست و بکر

 .  به دور مانده است فرهنگی مسیر این حرکت

 آستین،  مردم فرهنگ حوزه خدوم پژوهشگران تا دارد آن جای

 توجه مورد کمتر که هایی وزهــح در ورود با و زده باال همت

 واجهم زیادی چندان اقبال با مختلفی دالیل به یا و گرفته قرار

 و ورندآ فراهم نیز را ها گونه این زیباییِ و خوبی اسبابِ ندنیست

. شندبخ رهایی فراموشی و نسیان کن بنیان سیل دست از را آنها

 در اناما بیگم برسد نظر به سختی کار امر بادی در شاید امر این

  .  دلنشینی خواهدداشت ، ثمر دوری چندان نه آینده

 زا بعضی حتی و شفاهی ادبیات هایوزهــح از بعضی در ورود

 مواجه متعددی هایچالش با هم هنوز عامیانه فرهنگ هایحوزه

 وبازی ها  اسباب اشاعه ، ها رسانه پرشتاب دـــــرش.  است

ل ارتباط مناسب بین نس ، فقدان متعددکامپیوتری هایسرگرمی

ای هپیرمردانی که به عنوان منابع اصلی ، نمونه جدید با پیرزنان و

 ار مختلفی از ادبیات شفاهی را در سینه نهفته اند و .... عرصه
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 و ودهـــنم تنگ فولکلوریک مباحث در و فحص طرح برای

 مختلف هایسلن بین نظر و تبادل گفتگوبرای  کوچکترین فرصتی

 دبیاتا از مختلفی هاینمونه آن به واسطه تا باقی نگذاشته است

 رسدب تواتر به تکرار اثر شود ، در جاری جامعه بستر شفاهی در

 اندگارم....  و تاپماجا ، مثل شکل به آنگاه و یابد عام مقبولیت و

 .  شود

 رگهاپدربز و مادربزرگها سینه در محفوظ های دسترسی به نمونه

 مردپیر هر درگذشت با که چرا شود می محدودتر روز به روز نیز

 زیر رد عامیانه ادبیات و فرهنگ از گرانبهایی گنجینه ، و پیرزنی

 وانفسای این در که کیست و گردد می دفونــخاک م خروارها

 یچشم گوشه ، شدن مباحث مربوط به جهانی و فرهنگی تهاجم

 را آنها نقش باشدو داشته شفاهی ادبیات و عامیانه فرهنگ بر نیز

  دهد. قرار مداقه مورد خودی فرهنگ از حراست و حفظ در

 اهیشف آذربایجان) به اذعان دکترجوادهئیت درکتاب ، به هرحال

ولی  طتوس تاپماجاها روی بر تحقیق کارگوئیا  ، (ادبیاتی خلق

اف سید نورالدین و علیزاده.ح وتوسط آغاز لیزینال.ح و لوخلف
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 اهللالمسو  بهروزدهقانیبا  صمدبهرنگی سپس و شودمی پیگیری

 روی رب مشترکی حقیقاتت خامنهمنظوریعبدالکریم با د ــجاوی

 قربانی بهناز ی مثل دیگر افرادتا نوبت به میدهند  انجام تاپماجاها

 رسدب زادهزارع اکبر و علی حبیب ، نعمتی علیرضا ، وفایی زهره

 کنند . را دنبال « تاپماجا»وضبط  وثبت آوریکار جمعآنها  و

 ابانارب پیشگاه به و آوریعـــجم قلم این توسط که هایینمونه

.  ددگرمی پیشکش شفاهی ادبیات القمندانــع و وکمال فضل

یه برای تهمختلف  هایبادیدر مراجعه به آ که است تاپماجاهایی

« ائلیمیز» ،« شفاهی ادبیاتیمیز»هایی مثل گزارشات رادیویی برنامه

 آوریجمع 1375تا  1363در فاصله سالهای « سوزلر،صحبتلر»و 

. ماکرده یادداشتفوق  هایبرنامه شنوندگان هاینامه بین ازو یا 

چون  هاییبرنامه در وقعــــم همان را تاپماجاها این از بعضی

 مسابقه و»و  «ائلیمیز»، « لرصحبت ، سوزلر»، « ادبیاتیمیز شفاهی»

 ره بدون را دیگر بخشی و امداده قرار استفاده مورد «سرگرمی

 .  امداشته نگه هایمیادداشت درمیان ایاستفاده گونه

 و نگهداری آنهمه حفظ امکان چرا که اموردهـخ افسوس همیشه
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نظیری از فرهنگ عامیانه منطقه بود های بینامه که محتوی نمونه

 اسناد نگهداری و حفظ امکان اگر برایم فراهم نشده است که

های تهیه وتدوین مجموعه امروزه داشت وجود یپراهمیت چنین

ه بتری از ژانرهای مختلف ادبیات شفاهی و فرهنگ عامیانه کامل

از اختیار این  امروزه متاسفانه امکان این راحتی فراهم می شد .

 پر سند آنهمه ای ازدهـپراکنجز یادداشتهای  قلم خارج شده و

 ی باقی نمانده است .دیگر چیز ارزش

 و چنین به نظر اند شده طرح و نثر نظم صورت دو در تاپماجاها

 وزنقوام و دوام و  از ، و نثر نظم صورت دو هر در می رسد که

 هب و بوده برخوردار شنونده بذج برای  و مناسب الزم و آهنگ

 سینه به وسینه افتاده زبانها سر بر نیز و آهنگ وزن همین واسطه

 هایمصراع یا و 4 ، 3 ، 2  از منظوم تاپماجاهای.  اندگردیده نقل

 مفاهیم و مناسب قافیه و وزن از که دــشون می تشکیل بیشتری

 ردموا درغالب استثنایی مورد چند جز به و مندندبهره زیبایی

 اینکه دارند. گوهجا  7 ودـــــها در هر مصرع خمانند بایاتی

ر دارد . د ودـــوج هم بیشتر یا کمتر هجاهایی با تاپماجاهایی
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 مانند دوم و اول مصرع غالبا مصرع دارند 4تاپماجاهایی که 

 رد اصلی مفهوم و است مفهومی و معنی گونه هر فاقد هابایاتی

 مثال : . شود می بیان چهارم و سوم مصرع

 «هاپ هاپی ، کرکی ساپی ، .... » 

 .....«ایلمه ایلمه ایلمه سی ، ایلمه خاتین دویمه سی ،  »

 .....«ر ، ر ، هازار بازارا گئدههازار هازارا گئده »

 فولکور ود تلفیق با قرار دارند بایاتی قالب که درهایی انـچیست

خوردار زایدالوصفی بر تاپماجا عالوه بر اینکه از زیبائی بایاتی و

 : مانند. را به کودکان یاد می دهندمی شوند ، مفاهیم ویژه ای 

 دهگؤی ، هئی کمر گوموش دهبئل هئی، راَمه امعزیزی »

 .        « هئی امر قوْشون یئرده ، گؤرموشم (ادیانممایدان)

 (نقولو امن اونو و مادیان اوتالیان اوتالقدا یئر، ، یاغیش)         

 سه هایست هرکس ، ساتار تک درمان اتین ، یاتار یومرو یاتاندا »

 یغی(ت)جوجه                           .  «باتار تیکان الینه ، توتسون

 لاص یا سه جزئی ، در مصرعی سه تاپماجاهای قلم این گمان به

 یمختلف دالیل به که اندبوده عبارت جزء چهار یا مصرع چهار از
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 در (مصرعجزء یا  آن تشبیهاتِ یا کلمات بودن نامناسب شاید)

 صورت به و داده دست از را خود زایــاج از زمان یکی گذر

 تاپماجاهای امروزه چنانچه. اند درآمده یجزئ سه تاپماجاهای

 و سخیف کلمات از استفاده دلیل به که دارد ودـــوج مختلفی

 رالدیننو آقای.  گیرد نمی قرار استفاده وردـم نامناسب تعبیرات

 نیز مصراع 4 از بیشتر در تاپماجاهایی به قائل ، بعضا فسیداو

 است .  محدود خیلی آنها تعداد باشد هم چنین اگر که هست

 زئیج هر بعضا د ،ـو یا بیشتر هستن جزئی 2در تاپماجاهایی که 

 دارد . خود برای مستقلی جواب تاپماجا از 

  «لیمانس فرمان ، کندده شاپپیلدار ، اوبادا تاپیلدار ، سودا داغدا»

اب مستقلی است که به ــوتاپماجای فوق دارای ج جزئی ازهر 

 . ترتیب عبارتند از : بالتا ، بالیق ، ایت ، خوروز

 روایتهای دارای شفاهی ادبیات ی مختلفژانرها تاپماجاها مانند

 رچهگ ادبی ژانر این بودن شفاهی.  هستند ددیــمتع و مختلف

 از اما آورده فراهم را مردم میان در آن وگسترش بسط اسباب

 دیدهگر موضوع یک از مختلف روایتهای ایجاد باعث دیگر سوی
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 الانتق از مختلفی مراحل در تاپماجا هر هم خاطر همین به و است

در تالقی با شئونات اجتماعی و باورهای  و داده ، تغییرشکل خود

 درآمده دیدیـــج تاپماجای شکل های مختلف بهاهالی آبادی

 ایهآبادی در موجود فرهنگی تفاوتهای که است بدیهی.  است

 آنها یآباد هر اهالی و گذاشته تاثیر هم تاپماجاها متن بر مختلف

 و تاپماجاهای داده تغییر ودخـــ اجتماعی شئونات اساس بر را

 یامحتو تغییر با ساخته و بعضا واحد موضوع یک از متعددی

به  . دانکرده تبدیل ایعلیحده تاپماجای به یک تاپماجا آن را

 سیچان بیر» :  یروایته چند و معروف تاپماجایعنوان مثال 

[ یایووا] دئشیگه ررهــــــگی ،[ اویناماز] بازاویون وار[ قوشوم]

 یا ارچیخ کگوره ، یاز پیتیک بونا[ حکیم] الــــمول ، چیخماز

 جزایا در تغییراتی با است کلید و قفل آن پاسخ که.  چیخماز

 : است درآمده زیر شکل به خود مختلف

 حکیم ، اوْیونچی دیسئرچه ایکی ، اوْیونچی ایمپیشی ایمپیشی» 

 .   «چیخماز یا چیخار کگوره ، یاز پیتیک بونا
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 یبعض در. دارند مختلف وابـج چندین یا دو تاپماجاها بعضی

مختصری که در متن تاپماجا به وجود  تغییرات با ، دیگر موارد از

 مونهن برای.  ورد توجه قرار گرفته استـدیگری م موضوع آمده ،

 ودولوس دام ، وار بویو باالجا بیر : » معروف تاپماجای توانمی

رای ب خود زایــــاج در تغییراتی بارا ذکر کرد که «  وار تویو

 : موضوعات مختلفی موردتوجه قرار گرفته است

 معش                  وار .   تویو دولوسو دام ، وار بویو باالجا بیر

  غالز |ایده             . وار دونو دانقیرمیزی ، وار بویو باالجا بیر

 بربی                     .  وار اودو بیر یامانجا ، وار بویو باالجا بیر

 وجود تواند می هم دیـــواح جواب مختلف تاپماجاهای برای

د ، باد ، خورشی مانند موضوعاتی برای که نحوی به باشد داشته

 و قلیان ،گردو  ، سماور ، زنبورعسلمرغ ، قارچ ، سنجد ، تخم

 . دارد وجود سئوال 21 از بیش بعضا..... 

های ود دارد که برای آنها جوابــهای دیگری هم وج«تاپماجا»

 قوشوم )بیر :ی«تاپماجا»مختلفی را می توان پیدا کرد برای مثال 

 قاپی نه تیکدی ، یووا اؤزونه ، آغاجا قوندو گئتدی آالجا ، وار
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داقل دو جوابِ کرم ابریشم و کدوتنبل ـباجا( دارای ح قویدو نه

 زییآغ بالتانی ، ووردوم ی : )یئره«تاپماجا»است. همچنین برای 

 جهان جمله ، چیخدی النـــاوغ بیر نخالتانی ، یئرده گوموش

 مانند : آب ، چشمه ،  ماه ، خورشید های مختلفیسلطانی( جواب

 گندم و .... برشمرده اند . 

 ، روایتهای دیـــــواح موضوع برای در این مجموعه ، هرگاه

 تلفمخ روایتهای تکرار جای به بوده مطرح تاپماجا از مختلفی

 در را متفاوت های قسمت آنگاه و آورده را مشترک قسمتهای

 دینچن به تاپماجا یک بعضا ترتیب بدین ام داده قرار][  داخل

 : مثال  میشود مختلف بالغ روایت

 گؤی اوسدو ، لی ایچمه[ درگاه]گؤل [ آلتی ، آشاغی]آستی 

 قویون                                                       .   لی بیچمه

 ایومورت                         .   یوخ قاپوسو گونبزدی[ باالجا] آغ

 یمخان خینالی لریال ، خانیم[لیداغ]باغلی گلیر [دانداغ]دان باغ

 االالریناب ، آرخالیق چیت [تومان]کوینک [ تافتا /تاختا ]قیسسا 

 کهلیک                                              .       خانیم باغلی
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[ دهعرب/دهحلب/ددهــــهن] داموغان قیلینجی ووردوم بوردان

 ایلدیریم                                         .اوجو[ اوینار] چیخدی

 هدئشیگ گیرر ،[ اویناماز] باز اویون وار [قوشوم]سیچان  بیر

 یخارچ کگوره ، یاز پیتیک بونا[ حکیم] مولال ، چیخماز[ یووایا]

 قیفیل/ آچار                                                   چیخماز یا

 راولدوزال      [ .  قالماز سحره]اولماز ساناماق ، آلماس تاباق بیر

 کانیردهگ    [ . وار فتیری]کلی چؤره[دورد]ایکی وار، تندیریم بیر

و  استفاده کرده ام )( عالمت ، از کلمه توضیح و یا تعریف برای

آن شرح  ه استای به شرح وتوضیح بیشتری نیاز داشتهرگاه کلمه

 : توضیح یا معنی مترادف را در داخل عالمت)(آورده امو 

 .شیولهک قاالر ، بوغدانی ریئیه ، دیشی نمیردهده ، کیشی کیشی آ

 (چین)اوراق                                                            

 ستا بوده متصور جواب دو از بیشتر تاپماجا یک برای گاه هر

ام و با پرهیز از مشخص کرده |عالمت  با را مختلف جوابهای

تکرار متن تاپماجا ، پاسخهای  مختلفی را که برای آن متصور 

 بوده در مقابل تاپماجا آورده ام مثل:
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 ایلونن قوالغلی |سبد |سَله             قارینی بیر وار قوالغی ایکی

  .  وار ایشی  ایال آنام ، وار کیشی بیر ائویمیزده

 نئهره |سوپورگه |جَهره                                                 

   .  وار یاتیشی کوندَلن ، وار کیشی بیر ائوده بیزیم

 فرمش |سهنگ                                                          

 المپا |خوروز        .  وار گولو سینده تپه ، وار لی ده ائوده بیزیم

بعضی از تاپماجاها از چندین قسمت مختلف تشکیل می شود 

 که هر قسمت نیز پاسخ جداگانه ای برای خود دارند . برای

 چنین تاپماجاهایی از جواب مختلف های قسمت جداکردن

یر که از سه جواب استفاده کرده ام  مثال در تاپماجای ز / عالمت

مت / از قس شود. جواب هرقسمت را با عالمتمستقل تشکیل می

 دیگر جدا کرده ام

 .    توکلو اوالن اوندان ، توکسوز اوالن اوندان ، توکلو اؤزو

 جوجه/ یومورتا/ توْیوق                                               

در این مجموعه بیش از دو هزار تاپماجا جمع آوری شده است  

ده اند به های مختلفی که درهم ادغام شکه با احتساب روایت
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 در بخشاین تاپماجاها  گردند.تاپماجا بالغ می دویستو دوهزار

به صورت الفبایی تنظیم شده است بااینهمه درصفحات نخست 

 کهام را آوردهفهرستی موضوعی از تاپماجاها  ، نیز 197تا  159

با استفاده از آن تاپماجاهای متعددی از یک موضوع خاص در 

 . گیرداختیار عالقمندان قرار 

 داودکیانی                                                     

 اردبیل - 1396هرماه م                                              
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 . ریدصدف اوجو نینیسیهام ، وار میآغاج یرمیگای نهداَت

 رناقالرید/الربارماق                                                                

  یاتنیلرشید/لثه                                        . واروود نهداَت

 اوزوک/بارماق            . کاباب[ لدانیزیق]نهردیمهد ، شیش نهداَت

 اوسکوک                      . پاپاق یلکیدئش ریمهد ، ندایباش نییدیرهاَت

 ندهیئد آل ، یبوداغ ریب یبارماغ بئش ، یساپ بالتا سوموک لهاَت

 لاَ                                           . وموالری ندهیدئ وئر ، الریآچ

  شیاغی                         . ساراالر ایدون اونسوز ، وار یقان وخدوی یاَت

 نار                               . دولماز کاسا ندانیقان ، اولماز کباب نهندیاَت
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  ووردقشید                                   . ریئی سوموگونو اریقو ینیاَت

 ، وردومـــگ ده[]سرعتدهصفت عجب ، گوردوم داآت یاَحمد

  یخالریوم نال    . گوردوم آلتدا نایآی دورد اولدوزو دوردیرمیگای

  . کوپه چورومز قالسادا لای وزی ، کوپه مزیئری ، کوپه مزیاَر

 لیزیق ی/نجای                                                               

                       . خاریچ یجان ایسو آتسان ، اؤلمز رسنیدؤ ، اؤلمز رسنهاَز

 کاغاذ                                                                        

 ، مرهئمی وار دهیندای ، میلرداؤ میدیسئئمهی ، میردیئی یوارد اَزل

 سودو آنا                                                .مرهلماؤ دهسمهئمی

 لیا کئچر رالـیآ ، یلاقای یکای صونرا ، یلاقای دؤرد[ باشدا] یاَزل

 داقیوقوجال قیجوانل/قیاوشاقل انسان.   یلاقای اوچ رادوالن ، کئچر

 داش                             .      دوزولمز دههیسوفره ، اوزولمز ، لمزیاَز

 . اونودار اودون اونون انسان ، بودار یانسان یاَژدهاد

 گاریس |چوبوق                                                             

-دیپال نه ، یخدیچ زوغ ریب نهندیچای ، دیپالشاه یتدیب ، دیپال میاَکد

 ریاطق                                                                       . دیپالشاه نه ید

 یراقاپی ، توت یسوهیم ، ودیسؤ میدــچیب ، [نوخود]ودیسؤ میاَکد

 پانبوق                                                                  .آرمود 
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 اونو میدــــگئت ، یدایقونموش واراید ، یدــایقوش لیکبهلیاَک

  یقیشاینیگونش/گونش               . یدایدوتموش یمن او ، دوتماقا

 نفت                                         . باتماز زدهیدن اطلس ندهیاَگن

 ، دهیگؤ نه یدئردهی نه ، یددهقفس یالرقول ، یددسته یاغای اَل

 جرهپن                                                    . یداوسته فلک یرخــچ

 ریادچوخ نئجه او ، یشیک ریب اونو یدیگئ ، یشای ال ریدیشای اَل

 چوخا/ئچهکچوبانالر چئیینینه ساالن     . یشیکیت رجهیب وخدوی ، یک

  ئلی                 . اولماز گورمک هلای زؤگ ، اولماز دوتماق هلای اَل

 وقیسو/شاختا                             . ریچک لیشک زیساقای زیساَل

  ئلی                                          . ریآچ ینیقاپ زیساقای زیساَل

  قیسارماش                                . خاریچ آغاجا زیساقای زیساَل

 هورومجک                                    . توخوجو زیسنیماش زیساَل

 وقوردآغاج         .  زیس نردووان ریشرماید ، زیساقای هم یزدیساَل

 داو/مانقال                . دمیقو قان نایاورتاس ، دومیقو اون نهایاَلک

 باخار یوخاری یزیآغ ، وار زوؤگ جهیللاَ وزی ، وار اوزو دایبو اَلک

 سوزگج                                                 . اغاری شیاغی ندایآلت

 ساپ/نهیای                       . رمزیگ اشالماسانی ، دورماز سنمهلهاَل

 ساققال/غبو/زیآغ         . ندهیسدوره بیتیب گول ، دهنیسدره اکبراَهلل
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 ، بیرالنیچاد بیچارالن ، ندهیسدوره بیتیب لیق ، دهنیسدره اکبراَهلل

 تارال/بوغدا                                          .  ندایآراس وار مانای

 اوشاق                             . خمازیچ نهدجنت ، قوخماز داناَهلل

 یستای میاپدی ، میالدلدو یدـــــدئ اللدو ، یمدلَهی اَلدئد هلَاَل

 . میولالدی والی اوزاق ، ورداچوخ

 ئمکی اونو و کچؤره /ریتند/ریخم/اون                                 

 . ئردهی تومؤگ ، دهتؤگ میباش ، دهات میاَل

 آدام سودساغان                                                            

  سودساغان آدام        . دهسس میقوالغ دهتگؤ زومؤگ ، دهات میاَل

 (بمکتو)یازی                    . رمهچیب هلای میلید ، رمهاک هلای میاَل

 قیچار                      . وار زوؤگ یکایاوتوز ، وار اوزو قدر میاَل

 یریزنجکوتان              . الریئغی ارامیقو ئرهی ، اوزانار آالرام مهیاَل

 . رمانییده یآلت ، خرمن اوستونده ، داراق یالرقول ، اوراق ندهیاَل

 نایکمب                                                                      

 نهلردشیشمیپ ، نهعومورد کئچن دوـــگون ، نهردیام یآ نهردیاَم

 شیش/کاباب                       .  نهردیمهد وار یآغاج ، یدیهانس

 شیاغی                     . ریسالالن ئرهی ندهیگؤ ، ریحالالن یرعلیاَم

  لکهگؤب                                     . ریدهن یگتیب شنیئتی دااقای
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 ئلی                                    . آچار یقاپوالر ، زیساَل زیساقای

 اونا ریااولم ، ریگئد الایه گئدنده ، میاتی مورویقو ، میآت زیساقای

 النای                                                                 . میچات

 ایچ              . اودور زیزسیآغ ، گؤرور گؤزسوز ، ریقاچ زیساقای

 ورباغاق                        . ادانیدون ریگئد یاقلای ، ااییدون ریگل زیساقای

 اغاقورب                      . یباالس ونیسو ریگل ، اوزون نهداَل اقالرای

 ئغاری نیباالالر ، یوَرَم داـنیقارن ، یکلم ندایباش ، جاــیآر یاقالرای

  سماور                                               . آغالر اوتوروب نایباش

 ، نهیائل وئرر انیز اوچا ، اوچا هوپپانار اوجا، [نهئردی]نهدبئل یقاای

 شکهیچک                                       نه . یآد کگوره نییدئ

 تر ،یب ئردهی زیستوپراق قاچار ، دهــگؤرن یآتان ، آچار قاناد یقاای

 نوزیبو                                              .آچار بوداق زیساپراقی

  پوکؤر                   . کئچر گَلَن نهاوستوند چر ،ای سو یهئ یقاای

 ، لجکیاز وورسان نیاَل ،[ جکزهیسکک]زعــدد یسکک وار یاغای

 هورومجک      . وخی یسجهره توخور پکای ، وخی یقاناد یهاواداد

  خرچنگ                   . ریایاوچم وار یقاناد ، ریایقاچم وار یقاای

 الرداوقیسو ، وخـــی یکیلده وار یزی، آغ وخی یال وار ، یاقای

 یبوخار                           . ریدکهرید الپ یبوغاز ر ،یدکهگر



  تاپماجا تاپ                                                        6

 النای                                     [ .سورونَر] رییئری ، وخی یقاای

  بولود                 . رااوچ وخدوری یقاناد ، راقاچ وخدوری یقاای

 لئی                     . ووردورماز وگنی انیزیآغ ، رمازیآلد ندانیقاای

 . رسنیائد نه سن کیلده یستپه ؟ رسنیگئد هارا یریاو یرای

 توستو                                                                       

 ، الالناس میسالخمیسالخ ، چاتا ئرهی یساققال ، آتا یبو یرای یرای

 یسوئودآغاج                                          . اتای چوبان ندایآلت

 .  یقارداش یلده ، یسیباج چَکیگو ، یآناس دوز ، یآتاس یرای

 /شراباوزوم/یاپراقیاوزوم /یآغاجاوزوم                              

 ، دهیگؤ نه یدردهئی نه ، یددهقفس یالرلقو ، یدخسته بابام یرای

 رمانییده                                           . یداوسته فلک یچرخ

 ، پاپاق لیاشی اقای گوده ، کیمدید یسار[ ونیبو] بورون یرای

 ردکاُ                                            . اپاالقی یاستی رگزه سودا

 راقاپی                     . رینگورسه یدامارالر ، دونو لیاشی ندهینای

 آد                                                یا دیه . اَیه ها اَیه ، هامی

 کهرید رییئری ، وار یسنعره لییدئ پلنگ ، وار ینفس لییدئ انسان

 طارق                                         .   اواشی داگاه نییئی گاه ، اوسته
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 هر نیگلس قوناق یقو ، اریداش قیدـنیف قوزال ، اریاشی داآغاج اوْ

 هلده         . یادداشی ریدیعال چوخ ، یولداشی دوستو اونا ، شیق

 اقاوش کی ندایقارن آنا      . گورونمز گوزه رچهای ریَیی ؟ یدمیک اوْ

 بیریق لرگئجه ، یناغیق ریدیتای خچـو ، یچاغ سحر گورمور اوْ

 وشقایب                                 . ریاتی دوشوب گوندوزلر ، ریچات

 وخوی |(الیخ)ریکیف                    . لریائ نیاخی یاوزاق یرکیند اوْ

 عومور                                   . ساالریق قجایاوزاند یرکیند اوْ

 گاریس                         [ .ساالریق]لر گوده کجهیچکد یرکیند اوْ

 انرمییده                    . دوالر یچای اندایقو لویاوزوقو یرکیند اوْ

 نایقل                              . سو یآلت ، اوجاق اوستو یرکیند اوْ

           رمانییده                                   . دوالنار نایباش اؤز یرکیند اوْ

 کره/سود                          . یسار یباالس ، آغ اؤزو یرکیند اوْ

 ماورس           . ئغاری نایباش نیباالالر ، رهولدکجو اؤزو یرکیند اوْ

 سو                            .  وخی یس کولگه ، وار اؤزو یرکیند اوْ

 قورد سوخوالن هیسورو          . وخی یباش یوارد اؤزو یرکیند اوْ

 .  ساالریق کجهیشلندای اوزوندور نسبت اؤزونه یرکیند اوْ

 گاریس/چوبوق                                                              

 وودوجیسو            . باهار چؤلونده ، ریدشیق ندهیچای یرکیند وْا
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 یسیکای ، رید یکچیکش یسیکای ریدیائش یسیکای یرکیند اوْ

 الردوداق/لرؤزگ/الرقوالق                                       .   ریشیدان

 آغاج                               . وخی یرعا دوغار دهلای یرکیند اوْ

 النای                                   . زیساقای دوغار دهلای یرکیند اوْ

                                                                       اپاندس . ساتارام یآغاجالر ، قاتارام یآلت ریتند ، آتارام یرکیند اوْ

 یآلت ونبورون                          . وخی یآد وار داآدام یرکیند اوْ

 سهنگ               . رهشای ندانیزیآغ ، رهچای الاییزیآغ یرکیند اوْ

 وکاوز                 . ساالرالر نهیال( گیب)یبئ ، آالرالر یرکیند اوْ

 وواننرد                . رهریگت خبر منه نهندیعرش نیآلاله یرکیند اوْ

    . ندایدال رهگزَ یباالس ، قاباقدا رهگئدَ یآناس یرکیند اوْ

 یباالسآت                                                                  

 خیم                      . دهکیائش یباش ، دهیچرای یبدن یرکیند اوْ

 ویئرقورد                             . وخی یباش ، وار یبدن یرکیند اوْ

 ئلی                           . ید یائلچ داغا او دانداغ بو یرکیند اوْ

 اشماقب      . رهگئد ولی اولسا دولو،  ترپنمز اولسا بوش یرکیند اوْ

 . زدولما ئنهی توکرسن ونیسو ایدر ، جان داایب ویبو یرکیند اوْ

 سوزگج                                                                     

 تابوت                     . چاپاجاق اونو یهام یدآت ریب یرکیند اوْ
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 یاپق                  [ .گَلَر رگئده]رادوالن اوستَه یچیق ریب یرکیند اوْ

 ایئرآلم                                     . تریب سوز توخوم یرکیند اوْ

 ریانج   . چوخدو یلذت زدایآغ ندهیئی ، وخدوی ییچرده یرکیند اوْ

 . نرهگؤرس یرغاالریقاب گؤتورسن چولون یرکیند اوْ

 کومه | کورسو                                                             

 ق/قوالگؤز  . یبارماقد دورد ، یآراس نیلیباط لنیاحق یرکیند اوْ

 زیساقیبو یدبیانیبو یرکیند او ، زیساقاید یدبیاناید یرکیند اوْ

 ن/ایال/یئرگؤی                            زیاقسای دوغار دهلای یرکیاوْند

 . ازدوالنم ایدون بوتون اولماسا او ، بوالنماز یمیک ایدر یرکیند اوْ

   کاوره                                                                      

 قیبال                                . وخی یتوک وار یسیدر یرکیند اوْ

 داهربارماق ، یبارماغ اوچ ندایاغای هر ، وار یاغای دورد یرکیند اوْ

 گون/ی/آلیفص/لای                                      . یرناغید اوتوز

 یگؤ                                    . دوروب زیسکهرید یرکیند اوْ

  نویقو                                    . ریلیآس نندهیزلرید یرکیند اوْ

 داراق                   . وخدوری یزیآغ آمما ، وار یشید یرکیند اوْ

 .وراول یلاقای اوچ آخشام ، یکای اورتا گون ، دؤرد سَحر یرکیند اوْ

 دایقیقوجال و قیجوانل/قیاوشاقل انسان                                   
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 ردهیب ، وار سؤزده وخی ائوده آدادا ، وار دهمَن دهسَن یرکیند اوْ

 نقطه              . شیگؤرمَم مسهیک سودا ، شیاولمام چوخ نهداوچ

 یسیآربال                                     . قاچار سوخار یرکیند اوْ

 نیباش شمازیدان سالسان اودا ، شمازیدان سالسان ایسو یرکیند اوْ

 (مکتوب)کاغاذ                                          . شاریدان سنکس

 . شاریتاق نهیریربیب داـشانیآت ، شاریآت وخی یالحیس یرکیند اوْ

 لدیریمای /بولود                                                             

 ساققال                                  . والراُ آغ لرهگ قارا یرکیند اوْ

 هریب                                . یدکیچیک شقادانیقار یرکیند اوْ

 کپنک                                   .   وار یخال نایقاناد یرکیند اوْ

 کورسو  . رین گورسه یرغاسیقاب ، زاندایقالخ روغونیقو یرکیند اوْ

 ، نارآلال وئرسن هرنه یرکیاوْند ، النارلسا ئرهی دنـیگؤ یرکیند اوْ

   رهگئد یه شیقاتارالنم یرکیاوْند ، النارنال قیچیندان دال یرکیند اوْ

 اؤلو/آت/اوشاق/شیاغی                                                   

 (الیخ)ریکیف                      .  گؤرونمَز رگئده رگئده یرکیند اوْ

 کولگه                               . ریدئگ اودا گئدنده من یرکیند اوْ

  . یددئی غمبردهیپ ، وخی داآلاله ریب دهدهسن ، ریب دهمن یرکیند اوْ

 نقطه                                                                         
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 . یوالقی نریم واون اوالن نهدسن ، یاقای نه وار یال نه یرکیند اوْ

 تابوت                                                                       

 ریقاط                                . یشید نه ریدائرکک نه یرکیند اوْ

 وس              . وخی یسکؤلگه هئچ رهگئد هو رهگئد ها یرکیند اوْ

 ولگهک                                  . مدایانی ماهگئتس هارا یرکیند اوْ

 شمع                                     . قورتارماز امما اناری یرکیند اوْ

 نشؤگ                  . ریوئرم توستو ، ریوئر یستای ریانی یرکیند اوْ

 ییهتز اینک                        بوخچا یباغل اوسته ولی یرکیند اوْ

 ازس                                 . لریب لید یکای شیئتمی یرکیند اوْ

 وتانک                                  . رهگز آینا ندایآلت ئری یرکیند اوْ

 گناه                                     . اوالر داغ شاندایئغی یرکیند اوْ

 ، مرهئمی وار دهیدنــای ، شَمیماؤلمه شمیئمی ، شمیئمی یرکیند اوْ

 سودو آنا                                               . مرهاؤلم دهسمئمهی

 شیش     . شکست رییائل وورسان مهیک ، پرستآتش ریدایالن نه اوْ

 انکردهیگ        . وار یقارداش دورد ندهیچای ، یقوتود آغاج ید نه اوْ

 شیش       . کئچَر دئشر وورسان مهیک ، رسئوه اود یدالنای نئجه اوْ

 میقوت                 .  ریسال اپراقی ریب دهگون ، یک ریدآغاج نئجه اوْ
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 اوْ، اولماز  اوچ یدیکای یهانس او ، اولماز یکای یردیب یهانس وْا

  . اولماز بئش یدؤردد یهانس او ، اولماز دؤرد یداوچ یهانس

 یرالیآ نیفصل هر و یلرلیفص نیلای /،گوندوزگئجه/یتانر         

 یهوس خماقایچ ایقورو ، وخدوری یسسه هئچ ریدیجانل یهانس اوْ

 قیبال                                                                . وخدوری

 اونون ریدئمکی ونی مااید ، یشید ردنیمده یدوانیح یهانس اوْ

 یداراقونی                                                             .  یشای

 پانبوق                                    . رلرییگئ اونو یدوهیم یهانس اوْ

 ائوالد       . یآج شندهیئتی یدنیریش اوالندا کال یدوهیم یهانس اوْ

 قیندیف            .  اوتاقدا یئبَ وُموُروِی ، تاختا یانی بوُ ، تاختا یانی اوْ

 تای| خوروز                               . مانیسل کندده ، فرمان اوْبادا

 گؤز                    . اایپ یدادل ندایاوْرتاس ، اایق ایبوت ، اایق ایاوْت

 نمزهیئی ونویوقُ ریب ، ریدهن سانیق روغونیقو ، ریدهن پوسان داایاوْت

  قورد                                                . ریدنه رانیق ینیرخیق ،

-هستای اَت ریب نهدسن ، یشیش ریتند ندهیال ، یشیک نهگئد دانایاوْت

 لکگؤبه                                    . یشیق نه رهگؤر ایی نه ، رم

 اآلم ریب نهدیگؤ ، دهیکسَکسَ میگاوره ، دهیسک اوْتورموشدوم

 گونش                                      . دهینعلبک لیزیق ریب ، دوشدو
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 موم                            . دونار اندایقو ایسو ، رییراَ اندایقو اوْدا

 بوز               . گلر شدایق ، رهلؤا داایی ، باتماز سودا ، انمازی اوْددا

 سو/ئلی/گونش          . قاچار زیاقسیاَ ، اوچار زیقانادس ، اناری زیاوْدس

 باشماق             . یپارچاس اَت ندهیچای ، قازان زیساوجاق زیاوْدس

 یدنوْدُ ، بیهگؤرم رمانییده یداون ، بیهگؤرم بالتا یداوْدون

 ایده                                                        . بیگؤرم یدرز

 گونش                           . ریانی گور گورها  ، زیاودس زیساوْدون

 وهده ، گؤزو دؤرد نینجوجه یکای ، یزیرمیق قان ، یرای اوْراق

  . ائششک ناایتاپم اونو ، کوششک یباالس

 بو تاپماجانین جوابی اؤزونده دیر                                        

 سماور                                  . ایدر یسدؤره ، جهنم یاوْرتاس

  کوتان               . وار یاغاید دانآغاج یباش اوچ ، وار یاغای اوْن

 رناقید                                       . توپال اونودا وار مینکای اوْن

 ، اولدو آنادان آقشام ، یدیمشتر کونلومه ، یدیپر یآد اوْنون

 نیرچیغیس                                           . یدیئری دوردو سحر

 کیشیپ               . خورولدار غالالسانیس ، لداریریم آلسان اوْوون

 گؤز |یومورتا    . نیرچیگو ریب ندهیچای ، نیپرچ انیبو نیپرچ انیاوْ

 اغی/نئهره   . اایم آغجا ندهیچای ،[ اایق]تاختا انیبو ،[ اایق]تاختا انیاوْ
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 گؤز |نئهره                . چاپار یآتل ندهیچای ، چپَر انیبو چَپَر انیاوْ

     . باش یلال رخیق ندهیچای ، داش انیبو ، داش انیاوْ

 یسنهیخز حامام                                                           

 بورون       .دووار[ آرا]انیم ندایاوْرتاس ، دووار انیبو ، دووار انیاوْ

 ریتند                   . اوجاق اودلو ندهیچای ، قاچ انیبو ، قاچ انیاوْ

 تاوموری               . اایم یسار ندایاورتاس ، قاال انیبو ، قاال انیاوْ

 کچؤرهریتند    . رمیچک قورو ، رامیاپی اشی ، قاال انیبو ، قاال انیاوْ

 ، یدـــخیچ آی ریب آرادان ، محمد قاال انیبو ، محمد قاال انیاوْ

 ریتند           .                                             محمدیعلصل

 کره/ئهرهن    . اایم آغجا ندهیچای ،[ تاختا]اایق انیبو ،[ تاختا]اایق انیاوْ

 . ناریوا بولبول ندهیچای ،[ قینجیم]مرمر انیبو ،[ قینجیم]مرمر انیاوْ

 لید/لرشید/زیآغ                                                          

 . یل ئمهی اوزون یچای ، تاختا یسار یانیبو تاختا یسار یانیاوْ

 بادام                                                                         

  . فلک چرخ ریب ندهیچای ، کلک یانیبو ، کلک یانیاوْ

 لی/دلرشی/دزیآغ                                                          

 غاجآ اوچونجو ، ساتان وقــپانب ینجیکای ، ساتان مخمل یک اوّل

 ایده                                                                 .  ساتان
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 بویورتیکانی           . قاراالر اوندان زارار،یق اوندان ر،رهگؤگه اوّل

 باباما ، اولوبدو اپراقی یندای ، یدایدهپئشه باشقا ، یدایدهمئشه اوّل

 آغاجیاَل                                                    . اولوبدو اقاید

 . قارا سواوچونجو ، یزیرمیق یسینجیکای ، یدلیرنگ آغ یاوّل

 بویورتیکانی                                                                

 سوْووشدورسون/ چایا ساپ ائندی گؤیدن/ قایا قاپ دیرکی نه او

  اووماجا ناخوشلوقی.                         آیا گوموش یالواردیم/ بالنی

 تای                                                          . گهبانین اوبادا

 قار                                   . نرهاَل اون داما آلچاق دانداغ اوجا

 کیالاون                              . اغاری قار داما آلچاق داندام اوجا

 یلیمجوراب                                  . ووارقُ ینیریربیب یباج اوچ

 قوشما چاتما                               . کیلده ینیآر ، قییباج اوچ

 یداشالراوجاق                . قارا یباغر اوچوموزونده قییباج اوچ

 . شور یریب ، یآج یریب ، نیریش یریب ، یدبوالغ اوچ

 زگؤ/قوالق/زیآغ                                                           

  . توتار ینیسیکای ، توتماز گون ینیریب ، یدقول اوچ

 لریوعده غذا                                                              

  جان ارمانــییده ، ریدکلک امانی یشای ، ریدکهگر قوش ریب اوچان



  تاپماجا تاپ                                                        16

 ئلی                                     .    ریدکهگر دهدهخرمن ، رهوئر

 رهریت گه بیئغی اوچو ، رید یباغ جنت اوچو ، رید یاغی زهیب وـاوچ

 یلرلیفص نیالای                                  . داریداغ وورار وـاوچ

 کپنک                     . ارودالاُ وورار وزوناُ ، ییاوره ریش ییاوره

 ارقیق      .     یاشی توکر ، رگل رهگئد ، یباش قیاری ، قارا ییاوره

  چوبوق                                   . مَنه[ یداد]یلذت ، سَنه میاوزاد

 اییقاپ اوجو ریب ، اجـــآغ یلبوداق یلدال ، آغاج وزی اوزار اوزار

 ولی                                                                     .یباغل

 مایآغز ، پاراپارا ؤردومــگ ندایاخی ، قاراقارا گؤردوم داـاوزاق

  یکانیورتیبو                . چکر توتوب نهمدیاتگ ، قندشکر دومیقو

 زیدن                    . راریباغ رهگئد نیاخی ، آغارار باخار داناوزاق

 . وخی نه هئچ ماهگئدس نایانی ، چوخ امانی رامیباخ داناوزاق

 دومان                                                                       

 ، یدوجهـاؤل رسنیگل نیاخی ، یقاراجاد رسانیباخ داناوزاق

 یچیق                                   . یدجهیرید گؤزونه سوخ بارماق

 لهال       . قارا قاپ یقلب ، پارا ریپاراد ، تارال ریدیئری ، آال آل اوزو

 الله                     . قارا ییاوره ، پارا پارا ، تارال یئری ، آال اوزو

 لهال                          . پاراپارا یلر مییگئ ، تارال یئری ، آال اوزو
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 . دانشام یقوالغ بورون ، نهردیمده یساچ ، نهدیرده اوزو

 یهریآت                                                                    

 قلم                                         . قیریج یباش ، یزیرمیق اوزو

 یماققَ                  . شیشمیبار هلای لریبئ ، شیشمیریق زوؤگ اوزو

 شقایقار                                   .  دوزوم الراولی ، اوزوم اوزوم

 سس                                       . وخی یسکولگه ، اوخ اوزون

 باباالر ، الرساققال آغ ،[ اوباالر یآاوْباالر ]اوباالر اوزون اوزون

  انیقل                     . چوباالر یلرردهیگ ر ،ایناق اوزونو چوخوردا

 ، باباالر یلساققال آغ ، [اوباالر یآاوْباالر ] اوباالر اوزون اوزون

  ی(ییرمانده )اَلداشیلاَ       . باالروچ یلرردهیگ یچرای رهریگ اوزون

 شیقام                 . قازانار ساققال اؤزونه ، اوزانار اوزون اوزون

 اوخلوو                . قازانار نکیکو اؤزونه ، اوزانار اوزون اوزون

 ایچ                           . وخی یسکولگه ، اوزانار اوزون اوزون

 خورما                       . نرهبَز یمیک نیگل ، اوزانار اوزون اوزون

 النای                     . رنزهب ریب نهدلای هر ، اوزانار اوزون اوزون

 یآغاجقلمه            . قازانار نکیکو لیاشی ، اوزانار اوزون اوزون

  قارقی                    . قازانار لیکک اؤزونه ، اوزاناز اوزون اوزون
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 بئش اــشیانماید ، شیانماید شایاوزانم ، شیاوزانم اوزون اوزون

  . شیدامم قان شایاغمی قار ، شیاغمی قار هشیقام بئش ، شیقام

 الربارماق                                                                    

-چول رهگز گوندوز ، دوالما یالرـــروغیقو ، اوالما اوزون اوزون

 ونیقو                                           . سالما لرهگ گئجه ، یلر

 ریدنهداَت یباش توکو ، تاپاالر الرساققال آغ ، عباالر اوزون اوزون

 یساققال و کیپیپون خوروز                          . چوباالر یاقالرای

 الرشینامیاو رقده او ، لرشیگلم زهیب گئجه ، رالشیقام اوزوناوزون

 شیاغی                                          . لردوشموش ریخموخورد

  ولی               . شلرای موغاندا اوجو ریب الر ،شیایق اوزون اوزون

 .  نرهبز ریب نهدهفته ، اوزانار[ زیق اوزونجا]اوزون وزونا

 (یپای سَرمه پالتار)تیرشَ                                                  

 یدــــنمر ، بورکوم باجا باجا ، میینجیقل سایق ، مییجنیلای اوزون

  اوسکوک/ساپ/نهیای                                             . کورکوم

 (سونگو)دایج       . ارالریقو پاپاق نایباش ، اووارالر یآغاج اوزون

 شیلمیانی ، الرموشیقو سس ندهیچای ، الرموشیاو یآغاج اوزون

 یقالریشآ اونون و تار       . الربورموش ینیقوالغ ، شیملهیسو االنی

  قارقی                           . وار یساققال یسار ، وار ویبو اوزون
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 داغ             . یتاج نینیباش دومان ، یحاج کوک یحاج اوزون

  قوهون              . ندایرالیآ ایی یدبول ، ومورتای یسُوول اوزون

 (یدالیقارق)هکَمَ                           . یسار یساققال ، یعل اوزون

 . کیدئش یدال ، کیدئش اوستو ، شیاپی الاییزیآغ ، شیقام اوزون

 باالبان                                                                       

 سو                                            . وخی یسکؤلگه زیق اوزون

  . قازانار[ پالتار]نکیکو اوزونه ، اوزانار[ زیق اوزونجا]زالریق اوزون

 ابای |قارقی| اوخلوو                                                       

 . یگلد هابودور ، بورکو بامبولو ، ینجیلیق اوزون

 اوسکوک/نهیای                                                             

 ایچ                                . وار ولوی توکنمز ریب رهگئد اوزون

 (یدالی)قارقمَکَه                        . ساققال یسار ، هوققال اوزون

 قیسارماش                    . نر بزه ریب نهدهفته ، اوزانار زیق اوزونجا

 چکمه                                                . چوُخورووا اوزونوم

 یک دورقوش نئجه او ، لرخسته نیتاپس شفا ، اوستاالر یآ اوستاالر

 جَهره                                           . لردسته نیوغارساغب  زؤا

 انیقل                      . لداریخار سودو یآلت لدار،یپار اوْددو اوستو

 جسوزگَ                                       . شیاغی یآلت ، قیآچ اوستو
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 یشافتال                                        . یزیرمیق یچای بوز اوستو

 . میئمهی میئری یچای ، میبوالغ ومیسو یآلت ، میپالتار میپال اوستو

 ونیقو                                                                       

 قیالب                                      . قیلچیق یچای ، قیپولج اوستو

 لریچای بوالغ یآلت ،[ یلچمهیب]لریچیب[ نیاَک/تارال/یزم]چمن اوستو

 ونیقو                                                            [ .یلچمهای]

 ریب دهلای ، لـییدئ داش یدداش یآلت ، لییدئ داش یدداش اوستو

 (توسباغا)باغا                    . لییدئ  محتاج الراقوش ، ومورتاری ولی

 یمیک وانیح ، لییدئ داش یدداش یآلت ، لییدئ داش یدداش اوستو

 (توسباغا)باغا                           . لییدئ ولداشی وانایح ، اریاوتال

 ماشاما               . ریشکرد نیریش یچای ، ریدمخمل یسار اوستو

 کیار      . اری اورتادان ، پالتار یسار ، شکر یچای ، مخمل اوستو

 لر/اؤکوزلوَ        . باش یکای اقای ریسکک ، داش یآلت ، تاختا یاوست

 ریق داقیقوجال ، ساققال آل داقیجاوانل ، ساققال آغ داقیاوشاقل

 یکانیورتیبو                                                        . ساققال

 ، ندهیچای نینهفته اوچ ، عالمه بوتون دوشوب ، دَلمه شیومامیاو

 جوجهچندهای ومورتای                                .  دوشرعالمه یرید

  چائی              . یزیرمیق ائوده قارا ، بازاردا ، یدیگؤ دهاؤروش
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 یچراغالمپا                                           . اَمر اؤزو نیقان اؤز

 لیزیق/ینجای                            . ریآغ ردهیدَ ، ونگولی وندهیاؤزلو

 کوتان                                             . دوز ولوی ، یرای اؤزو

 یدامج                                              . قازار نیقبر اؤز اؤزو

 یچراغالمپا                                  . دامجا یساققال بادامجا اؤزو

 توستو                                           . دادام یساققال بوردا اؤزو

 نهیای                            . بارماق رخیق یساققال ، ر بارماقیب اؤزو

 ولی                        . یریاس اونون یهام ، یریمص ذره ریب اؤزو

 وزخور                        . شیقار یکای یساققال ، شیقار ریب اؤزو

 نهیای| قیقاش               . شیقار ریب اون روغویقو ، شیقار ریب اؤزو

  . توکلو اوالن اوندان توکسوز ، اوالن اوندان ، توکلو اؤزو

 / جوجهومورتای /توْیوق                                                   

  نهیای                                   . نهردیکند یساققال نهردیمده اؤزو

 آنا              . یلمتیق داها دانجان ، نیریش سؤزو ، نیریش اؤزو

 دوات                                               . آغ سؤزو ، قارا اؤزو

 یسیآربال                                   . شالریباغ ائله ، قازانار اؤزو

 شنگیف                                      . یقالد یسَس ، یگئتد اؤزو

 قوردویپکا                   . باجا نه اریقو یقاپ نه ، رهکیت ائو ریب اؤزونه
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  بوقچو                     . ساالریق کجهیشلندای ، دیاوزون گؤره اؤزونه

 کولگه                                           . وخی گؤنو ، یوارد یاؤز

  لیئ                        .ووردورماز  یوگَن آغزینا ، آلدیرماز دانیاغینا

 ومجکهور                               . وریتوخو قاتما ، لییدئ قوردو ایپک

 لیتومبا                          . ریدنیزیر میاغالرای ، ریدنیبنز میگیچدای

 لیتومبا                                . زیقاراساقق میاغای ، ریداغی میگیچدای

 رهمنا                         . دوالش یهئ ندهیچای ، داش یگیائش یچای

 ریانج                                          . یسار یییائش ، یدار یچای

 یافتالش           . قُوز یآلت شیئمی اوستو ، بُوز یییائش یزیرمیق یچای

  . قاال یستای نهیچای نیرسیگ ، قارا اوستو یزیرمیق یچای

 باشماق گالش                                                              

 زیارپق                          . نیقال لیاشی یپالتار ، نیریش یزیرمیق یچای

 وزلوقب                 .  ساخالر تازا سانیقو نه ، وار شاختا بوز ندهیچای

 ، ناوغال سترای زیق سترای ، آنادان وار یگوزلر ، آتادان وار یزلرای

 یسباال کیشیپ                                          . آنادان اوالر یتلیب

 ورانس توز                . داریآر یتوپراق توز ، راریباغ گؤرنده شای

 لیک/بیعلم                . چوخاالرجه کدیشلتای ، آزاالر سَنشلتمهای

 لدیریمیا       . یتدیسگید یباسد ایهار ، یگئتد تئز یسالد قیشای
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 یآ                                         . وخی یسیستای ، وار یقیشای

 ارق                      . لداریشیخ یمیک اپراقی ، شلدارای میشای میشای

 . میاخدی یینه هر ووروب ینجیلیق ، میتاخد بارماغا واوزوک یکای

 یچیق                                                                        

 . لریب یاخشی او ینیگیدلمهیب من سن ، یلید ریب وار یاغای یکای

 یزتره                                                                       

 زوؤگ نینزیتره                             . چال ها چال باجاناق یکای

 یچیق                    .  پوچ رجهیب ندایاورتاس ، اوج یکای ، خالتا یکای

 زگؤ                                             . گورمز نیریربیب داغ یکای

 ومورتای                          . اایم یسار دولو یآراس ، ریدداغ یکای

 لید                                  . اَت اشی ریب ندایآراس نیداغ یکای

 . ونارد نه اریقورو نه ، وار میاکَل یزیرمیق ریب ، ندایآراس دام یکای

 لید/لرشید                                                                 

 ؤزگ                            . سؤنر گئجه ، اناری گوندوز ، فانار یکای

 ؤزگ           . گورمزلر نیریب یریب اولونجه وار[ قونشو]قارداش یکای

 ونلاینلیققوال |سبد| سَله              . ینیقار ریب وار یقوالغ یکای

 یچیق                                          . یلچاقیب یتای یلچیق یکای

  الجک                            . بورونر قارداش اون وار کورکوم یکای
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 لجکا          . تاپار میک بونو ، چاتار قارداشا اون وار کورکوم یکای

 یچیق               . یشای ماید یدئمکی ، یشید یکای ، وار زوؤگ یکای

  لید/زیغآ                       . دستمال تر یزیرمیق ریب ندایآراس ولی یکای

  . ریشیاند یسیکای ، ریدیکچیکئش یسیکای ، ریدیائش یسیکای

 الردوداق/لرگؤز/الرقوالق                                                 

 . نیریش یریب یآج یریب ، یشیئمی نیآغاج ریب یسیکای

 شراب/اوزوم                                                               

 نیاخی یاغاوز ، شمیملهیائ هئچ ینیکایاوتوز ، شمیملهیائ اوچ ینیکای

 قیقوجال                                                            . شمیملهیائ

 قیارچ                . اندایاو کیلده یرمیگای ، اندایبو کیلده یرمیگای

 النای                                                  . نربزه دونه ریب دهلای

 ، ماساتاپ اونو میهرک  یسمهیدو نیخات مهلای ، یسمهلای مهلای ، مهلای

 کیرلاوزه                                          . یسخسته نیلای یئددی

 زیسککسکسان ، یسهــمیدو نیخات مهلای ، یسمهیدو مهلای مهلای

 وروتقیبال                         .  یسمهیدو دوققوز دوخسان ، وندهیدو

 پوشپتو بو یدبیچای آند ، چورومز یبید اونون ، مزلای میلای میلای

 سهنگ                                            . مزیئری ولی زامان هئچ ،
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 اپماسات اونو هرکس ، یسدسته نیخات یچای ، یسخسته میلای میلای

 کیرلاوزه                                           .  یسخسته نیلای یئددی

 کیلده هلای نهیای ، بونون وار یلباس یسار ، بونون وار یوواسی میلای

 یسیآربال                                .  بونون وار یبناس گورنه کیلده

 ولی ریب دهلای ، یددهکیکئش آیی یلای ، یددهکیائش وار میانکای

 باغ                                    . یددهکیائش نهئگ زوؤا ، الریساغ

 لیزیق یاوست ،[  یلسئومه وار وانـــیح ریب ] یلاوزمه وار میانکای

  . یلوئرمه اؤپوش جوت ریب ، تاپماسا واون میک هر ، یلمهیدو

 قیبال                                                                         

 . ئخارامی یمیگیدستهای ، ماباخار[ زوندنؤگ] اوجوندان نهیای

 توفنگ                                                                       

 یرپیک        .  وانیح اوزو ، درمان یات ، وخی یکانیت ، چوخ یسنهیای

 یرپیک                              . وخدوی یئری ساپ چوخدو یسنهیای

 . وریاوخو لیزاب دوشَن چتره ، وریتوخو چتر زیسساپ زیسنهیای

 هورومجک                                                                 

 گلر ائوه ، یدآغ دانپانبوق ،[ یدداغ] یدساغ[ دهطیح] دهکیائش

 قار                                                              . دونر ایسو
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 گلدی قوش بیر ، بوداغی نه ، وار قولو نه ، دوشوب آغاج بیر ائشییه

 شگون/قار                             . دوداغی نه ، وار دیلی نه ، یئدی ونوا

 سیجفتهقاپی      . یدتاوزا نیچیق[ قنبر]اولو ، یاتدی اوبا یاتدی ائل

 اود                                            . قیلایی لیزیق ، ائوه نهائود

 معش                    . یلدیباغ قاتما یباش ، یدیاغلی اوخلوو ائوده

 هنئهر                  . ورولمازی چالخاالنار ، وار امنهنه یرقاریب ائوده

 هرهجَ                 . یشای هر ریدله امنهنه ، یشیک ریب دوروب ائوده

 تای                                   . رگزه ده ائل یصداقت ، گلمز ائوه

 یاپق                 . دایبو ریب دهیسیکای وار ، نیگل یکای زدهیمیائو

 ینیس                 . وار یشید وزی ندایآغز وار ، یشیک ریب زدهیمیائو

  . وار یشای  الای آنام ، وار یشیک ریب زدهیمیائو

 نئهره |سوپورگه| جَهره                                                    

 سوپورگه                 . وار یساققال شله ریب ، وار یشیک ریب زدهیمیائو

 ماشا                 . وار یشید یکای تکجه ، وار یشیک ریب زدهیمیائو

 وار میقال دهرنگ رجهیب ، یدبولمه خانا خانا ، یدکولمه یدال نیائو

 یانش نینیسیآربال                             . یدمهلای زیسکک هشتاد

 آفتافا     . هندیابئل یال ریب ، دهخدمت یال ریب قوللوقچوسو قارا نیائو

 یچیق             . لچایق یکای اوزوک یکای ، هاچا اوستو هاچا یآْلت
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 ورار،یدو لرائل زوؤا ، دینزده نی زدهباغر ، یدندههن گئده قارا آ

 رمانییده                                              . یندند مازیدو زوؤگ

 وب؟یروقو هیین نیقان ، نهندیبید اایقیقانل رسن؟یگل هاردان قوش آ

 روغویقوونیقو                  [ .وبیقورو]وروبیبو بئله[ یتانر]هآلال

 امییمحتاج نیخال قوشا جوت ریب ، امییحاج من یمشد ییکربال آ

 من سننیریش سن بس هین ، کیداییسوهیم نیاجــآغ ریب زیمیکای

 شراب/اوزوم                                                      . امییآج

 لسوناو ائرکک نه ، آل آت ریب منه ، یشای ندهیال ، یشیک یشیک آ

  کیبئش                                                             .  یشید نه

 .یشولهک قاالر ، یبوغدان رهیئی ، یشید نهردیمده ، یشیک یشیک آ

 اوراق                                                                       

 . تَکَه یاغای ، ئکهی یپاپاغ ، یشیک لنآ گه ، یشیک نگئده آ

 لکگؤبه                                                                     

 بئل ، ریئی نهد نهندییگوبه ، االالریپ نهد،گوموش الالالر الالالر آ

 رنده                                                      . باالالر نهاوستوند

 اود ، مانداوی بیآچ نیزیآغ ، عبا مخمل ندهینای ، بابا ئلی بابا ئلی آ

 وروککُ                                                 . اوبادا ورورکپوس

 یآ                                     . نیگوگرچ آغ اوستونده ایدر یآب
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 لمکاپراقی                 . یندالقات یلراتک ، یآتالند میخان آغ آپ

 آالر ونوا ، یارباشـــعط ساتار اونو ، یاشی توکولر مرهریگت آپاررام

 رکبمّ                                                          . یرزاکاشیم

 رگهسوپو                   . بابا اتی یائو دوالن ، بابا هوت ها بابا آت

 ریوئر جان وا توپراقا ، ریسال سَس لییدئ مئشه ، ریقاچ یهئ لییدئ آت

 ایچ                                                    . ریوئر قان الرایجانل

 سیؤوگهن شیشگون            . پاسالنماز دوشر ئرهی ، سسلنمز نریم آتا

 .گتمز ادایپ ریدبیچای آند ، باتماز[ قایپالچ]ئرهی اوجو ، آتماز آتارام

 سهنگ                                                                       

 ماوزو                           . رهگز بازاردا اوغلو ، اوتورار ائوده یآتاس

 تاغ          . آتار اوزاقا[ نیسکؤلگه]نیچیق اتار،ی[ دهطیح]باغچادا آتام

 ولی           . ریقورتارم کجهیدیسَر ، وار[ یقورشاغ]یشال ریب نیآتام

 رمکیداَن وار یسیقامچ ریب ، اولماز رمکیدــنید وار یرآتیب نیآتام

 لدیریمای                                                                . اولماز

 یدآغ یاوزلر ریب ، دایبو ریب دهیسیدئدی ، وار اوْغلو یدئدی نیآتام

 لروگون هفته                                                 . قارا یاوز ریب

 مزهیدَ ، مزیدَ هیدَره ر،یدَ هییعم مزیدَ ایخاال ، ریدَ اایباب مزیدَ اایآت

 دوداق                                                                  .  ریدَ
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 . ساچاق اوستو ، یدونی یچای ، آلچاق نهدتای ، اوجا دانآت

 یهریآت                                                                    

 لدیریمیا      . رانایجئ دوزده ، قایبال سودا ، کوتانا یدگد ، آتانا میآتد

 ونگوس        . تهَر اوزونجا ، پرشش اوجو ، ناکوتا یدید ، آتانا میآتد

 دوز                                        . اوماجا دوشدو اماجای میآتد

 نهدبئل ، قوشدور یهانس او ، الرـــــاوت هاوادا ، آتالر یآ آتالر

  نئهره                                                             . ومورتالری

 لمهدَ یئری آغ ، ندایچیق وار یآالجاس ، ریالآت جوتجوت الندایآت

 ساغساغان                                . یمیک کومور یئری قارا ، یمیک

 اوورقاق                . دوشَر یزیرمیق ، شَریپ سوسوز ، دوشر بیلیآت

 اوجوندان ریب ، اخاری بیریاندی گوزونو ، اناری اوددا اپراقی یآج

 توتون                        . باخار آتش اوجوندان بیر قالخار،  دومان

 . یولالندی بازارالرا ، یقابالند تورباالرا ، یدوغراند اپراقی یآج

 توتون                                                                       

 زیغآ                            . ریلیقاپ مادئسه قاپ ، ریلیآچ مادئسه آچ

  ندبپشه             . دایبو[ داراق] هوه ومارسانی ، دایبو وهده آچارسان

 یرمانییده سو                           . اتاری باغالرسان ، قاچار آچاندا

 نشگو             . وخی کؤزو اناری اناری ، وخی یزای رگئد[ آرابا] آخار
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 ریب ، لریائ شیخ ندایانی ریب ، یرجهانیریدوالند ، یآخان نیایچ آخان

 رمانییده                                                     . یکوتان ندایانی

 یسجفتهقاپی                         . اوزادار نیچیق اؤلو ، اوالر آخشام

 وخوی            . قانادالنار اولجاق سحر ٬قونار گؤزلره اولجاق آخشام

  یالمپاچراغ                  . قاراالر نهتئزد سحر ، ساراالر اولدو آخشام

 وخوی                     . کیلدیرید اولدو سحر ، قیلدیریق اولدو آخشام

 آدام ووخولی              . ریلیرید یچاغ سحر ، ریلیریق اولور آخشام

  دؤشکورغانی                             . الریئغی سَحر ، الریآچ آخشام

 اولدوز         . یدای وخی میباخد سَحر ، یدای چوخ میباخد آخشام

  .رالیداغ سحر ، الریئغی آخشام ، ناریاو ئردهی دان ، دوغوالر آخشام

 جوجه                                                                       

 گونش                                             . گلر دان ، رهگئد آخشام

 وجهج          . لوجهیکو الریداغ سحر ، زجهیسسَس الریئغی آخشام

 شییقا                                      . النای جایلخال ، ندهیبئل آدام

 پاپاق                                           . موتال یللیق ندایباش آدام

 .ارو یشای یقاراولل یدیشئ عجب ، وار یشید یاغای ال لییدئ آدام

  مونیمئ                                                                      

  ریوئر انـج او توپراقا ، ریساچ نور لییدئ آینا ، ریقاچ یه لییدئ آدام
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 سو                                                      . ریوئر قان آدامالرا

  قبر                                                   . وخی یجان وار یآدام

  قبر                                            . رییدئ اول ساغ ریئی یآدام

 مارال                          . رهگز آغاج ندایباش ، رهبز یداغالر یآد

  سؤز                                                 . وخی اؤزو ، وار یآد

  خوروز             . کسمز نیکب آالر آرواد ، لمازیق ناماز اوخور آذان

 دابان ریب اقای یآلت ، وخی زوؤک اناری ولشک ، وخی یزای رهگئد آرابا

  ایپک قوردو                                       . وخی گوزو قارا ییزآغ

 شگون                  .  وخی زوؤک اناری اناری ، وخی یزای رهگئد آرابا

 دایچاناقچ ، وخی یزای رهاوز سودا ، وخی توزو رهگئد آرابا

 یلهزَ                                 . وخی گوزو قارا یزیآغ ، شیشالمیق

 ٬ریگئد اایداعو واوغل ٬و وزدی لىال ساناسان ٬ ودوزد راغىیآرازق

 یسیآربال                                                 زدىیق هله آناسى

 ، ندهیبئل قولو کیای ، هدنیستپه میسودساغد ، هدنیسلپه نیآراز

 نگهَسَ                           .                     هدنیستپه وار یزیآغ

 .رهدون ویسو نه ، رهسون اودو نه ، سو دهنیس دوره ، اود دانیآراس

 سماور                                                                      

  یدـنک یریسم سس ، نظر اوالر اایقار مال ، رهگز وانیح ریب قدایآرال



  تاپماجا تاپ                                                        32

 تای                                                                       . رهبز

 وقپانب                          . ریوموشاقدی یمیک پکای ، ریدآغ داآران

 لیتومبا                  . انایاو ریز ، انایبو ریز ، ئمزی سامان ، ئمزی آرپا

 یکئچ                                             . روئره لـلهگو ر،یئی آرپا

 ماسیدولیاپراق         . ونیقو قازانا اونو ، ونیقو ندهیچای[ ارمای]آرپا

 قاوال                                   . یرهدَ یقوالغ ، یرهدَ یآرخاس

 چانیس                                     . دوداق بنووشه ، اقای نیآرش

 ، یدنهردیمده یتورباس ، توربادا یداوتوروب ، آروادا باخ آروادا

 دستهنگوَهَ                                                 . یدبدن آال اوزو

 ولی جاشیقار ریب ، رگئده ولی گوندوز گئجه ، رگئده چوخ رهگئد آز

 کیبئش                                                                  . رهگئد

 قیالب                    . وخی توزو ریآت لالقیش ، وخی یزای ریگل آستا

  .یلچمهیب یؤگ اوسدو ، یلچمهای [درگاه]گؤل[ یشاغآ،یآلت] یآست

 ونیقو                                                                       

 قیقاش                  . وار وکوی ریگئد یوخاری ، وار یشای ریگل آشاغا

 نه وار ویسومو نه ، ییلئیلئ رگئده یوخاری ، ییلئیلئ رگئده یآشاغ

 کپنک                                                                  . یییلای

 راقاپی                      . نمازیس یبئل دوشسه ئرهی ، اوشماز آشماز
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 میقورشاغ یگو ، مدایپالتار وزبُ ، وار میاوتاغ آل ، وار میلتاغیشآ

 زیقارپ                                                                   .  وار

 کیشیپ                  . خورولدار تومارالسان ٬لداریریم مىیک آصالن

 ومورتای                               . وخی قاپوسو یگونبزد[ باالجا] آغ

 قورود/قیقات                               . دهمئشه ریغیآ ،دی ائوده تآ آغ

 ومورتای                                          . وخی یسیقاپ ، اوتاق آغ

-وشق یهانس الردانــقوش ، نایتاالس دوشدو اود ، نایآالس اوتون آغ

 (اسااری)قوشوگئجه                             . نایباالس رهوئر سود ، ید

 ، یاوالرم قوش ده بئله ، نایتاالس وشدود گون ، نایآالس اوتون آغ

 شکهیچک                                      . نایباالس وئرمَز[ ئمی] نهد

 معش                  . یدیباغل تانایق نایباش ، یدیاغلی اوخلوووم آغ

 یکانیورتیبو                   . میدیسار قارا ، توخودوم آل ، میاوزاتد آغ

  وبمکت               . قوواالر ینیریربیب ، قوردالر قارا اوستونده آغ

 توبمک                         . قاواالر ینیریربیب ، قاراالر اوستونده آغ

 ، رینیئوس رندهؤگ دوست ، شریسار نهیریربیب ، ریشیبار قارا هلای آغ

 کتوبم                   [ .ریشیبار ریوئر سالم] ریشیآل رورؤگ دوشمن

یئره  یقان وورارسان ال ، دوزولور اوسته اجــــآغ لرینجای آغ

 توت                                                       .         سوزولور
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 دوز                   . موئرره یداد شور امما ، یمیک شکر آپپاغام آغ

 گهلمهیس یقان میگئتد ، ندهیچای قان روغویقو ، ندهیچای انیب آت آغ

 وکوکاقیبو                                             . ندهیچای انیب میباتد

  .الرچات یباغر نجهیگل ، تالروا دهدهنه رهگئد ، آتالر آغ یآ آتالر آغ

 پانبوق                                                                       

 اولدوزو نههد یآلت ، ردومؤگ داصراط یزیق ، ردومؤگ داآت یآت آغ

 یخالریوم نالین آت                            . ردومؤگ آلتدا ناییآ ریب

 ریب نیپاراس یآ ، ردومؤگ داصراط یزیق ، ردومؤگ داآت یآت آغ

 نال                                           . ردومؤگ داآلتـ یاغای  نیآت

 زیاققس                    . میآت قوپپاز ادانایق یسار ، میآت آبباز میآت آغ

 مکتوب            . میولالدی [گورجوستانا]همدانا ٬ میالدنال مىیآت آغ

  لکگؤبه                                          . قیآچ یانی ، قیآالچ آغ

 لوپ                  . ناریاو ردهیب دوشَر الریآت ، ناریاو سودا میقیبال آغ

 ومورتای                                          . ریرالنیبید ، یددام ریب آغ

 وککوت یقارل                  . اوتورار چرهای مئشه ، قوجا یلپاپاغ آغ

 قلم                  . لریائ خوش ولویگؤ کىای ٬لریائ اشی یپارچان آغ

 .میچالد یلیمند ، ووردوم مضراب ، میآلد قاراسو ، میوئرد پولو آغ

 مرکب                                                                       



  35                                                                      تاپ تاپماجا 

 
 

  کتوبم     . مرهیچیب هایلمیلید مرهیاک هایلمیال،  توخوم قارا ال ،رات آغ

 شگون/یآ          . آس نیریب ، گوتور نیریب ، تاس لیزیق ، تاس آغ

 . ومتوْیوق چوخ یومورتاسی ، ومتوْیوق آغ ، ومتوْیوق آغ

 ساریمساق                                                                  

 )برنج(ویدو                                          . ایسو ینداَ جوجه آغ

 . ریلیرده هلایزیآغ ر،یلیاک هلایشیقام ، توخوم قارا[ ئردهی]دهچؤل آغ

 مکتوب                                                                      

  قلم/کاغاذ                                         . آغالر قارا ، چاالندا آغ

 قلم/کاغاذ                                           . توْیوق قارا چولده آغ

 ورتوخ نجهای ، لمزیب دادا اونو مسهیک ، ویسو قیداد ریگل دان آغ

 توروکهورومج/سودوقورد     . لمَزیب هییگ اونو مسهیک ، یبئز جولفا

 دوز/قند                                  . ید نیریش ، یشورد ، ایدر آغ

 . بوزدور آغجا بوتون اوزو ، ریزدیق ونیسو نیانیدر آغ

 قَیماق/سود                                                                 

 .ریلیچیب نلای لید ٬ ریلیاک نلای ال ٬توخومو قارا ٬ تارالسى دى آغ

 مکتوب                                                                      

 مکتوب                                     . رییلایی ونیقو قارا ، دهیمزَ آغ

 ومورتای                             . اوتورار سلطان یسار ، دا ایسار آغ
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 ولالردانی میگیکئچد من ، مررهیدای نوزمویبو ، مررهیتیب ساققاالم آغ

 یکئچ                                            . م ررهیت گه قوزو ونیقو ،

 گوندوز/گئجه       . آچار یریب ، اتاری یریب ، چانیس قارا ، چانیس آغ

 یچاغ صبح            . یلدیساچ نور نهیچای ، یلدیآچ مییقیصاند آغ

 قلم/غاذکا                    . ریشیبار ریوئر سالم ، توققوشور اایقار آغ

 ونشگ                      . الریساچ پکای نهندیچای ، الریآچ قوتوم آغ

 )برنج(ویدو                                       . تؤکولدو ایسو قوش آغ

 گلنده میائیب حسن ، لریائ قیپالچ یئرلری ، لریائ قیجقیج قوشوم آغ

 جیگرم                                                . لریائ قیآج ئبَ نیحس

 هیین نیقان ، نهندیتیوال قانالر ، رسنیگل هاردان [اایمآغ] قوشوم آغ

 سود                                        . نهندیحکمت نیه، آلال وخدوی

 سانبایباتم هیین قانا ، ندانیبوالغ قان ، رسنیگل هاردان قوشوم آغ

 سود                                                . نهندیقدرت نینیتانر ،

 نردووان                                   .  رهگز یالریقاپ ، قولقول آغ

 رواولدوزال یگؤ                      . شیلمیکیت وگوهر ردّ ، قوماشا آغ

   قیقات                                                     .  میآتد لاَ زایق آغ

  پانبوق                                . وموشاقی یساچ میآتد ال زایق آغ
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 ااوب کوسدو شاه ، وزدوری ریدیلال یایس ، دوزدو یراغیق گول آغ

 یسیآربال                                . اوزدو باغچادان نیال ، کوچدو

 لید/لرشید                            .    بولبول یزیرمیق اوسته مرمر آغ

 پلوتوْیوق                                            . یقار اتانی مزاردا آغ

 کره/سود                                      . اوغالن یسار نهدنهنه آغ

 (قلم)قارقی                             . ساالر ولی قارا ، رهگئد ولدای آغ

 ونچاخ        . قوناق زهیب یگلد واقت نه ، وماقی یزیرمیق ، وماقی آغ

 زگوندو/گئجه                       . یگلد وماقی قارا میآتد یوماقی آغ

 رنازو                        . ارامیقو مایآغز دوز ، اووارام نیچای آغاج

 . یادچریس تپه ، یبوالند روغیقو ، یقاتالند یگم ، یآتالند آغاج

 کره/نئهره                                                                   

 اقچان        . دوالریقو کوخا کنده ،[ وندوالری]دوالریاُو نیباش آغاج

 وتتقیرمیزی           . سوزولر یقان وورسان اَل ، دوزولر انیباش آغاج

 ایده                                       . قیداغارج لواون ندایباش آغاج

 قار                                        [ .وماغی]پانبوق آغ ندایباش آغاج

 آلما                                         . زیق لىاناقی آل ندایباش آغاج

 یوواسیقوش                 . تاقچا نه ریبوقچاد نه ، بوقچا ندایباش آغاج

 هاید                                            . اون رتوربایب ندایباش آغاج
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 لیازگ                                            . قوجا یقلیب ندایباش آغاج

  .  آغ اوزو ریب ، یسار اوزو ریب ، وماقی توکلو ندایباش آغاج

 یشافتال                                                                     

 لیازگ          ( .دونقوز)وووزدُ انایتاپم اونو ، حووض ندایباش آغاج

 ، دوغروسو سؤزون یدقیارجــداغ ، قوروسو یدار ندایباش آغاج

 ریانج                                          . قوروسو بال دودولو یچای

 لیازگ                                    . قیداغارج یلقیز ندایباش آغاج

 رینجا            . قوروسو یدار دولو یچای ، توربا یسار ندایباش آغاج

 خورما                                         . شیئمی یسار ندایباش آغاج

 وایئه         . سوماق آغ بیلیسَپ اوستونه ، وماقی یسار ندایباش آغاج

 خاشخاش                     . قاوورقا دولو یآغز ، قارقا ندایباش آغاج

 قیندیف                                             . تریب قومرو ندایباش آغاج

  آختا زوغال                                  .  زیق یزیرمیق ندایباش آغاج

 گیلدیک                                    . قیلایی یزیرمیق ندایباش آغاج

 آلما                                        .  وماقی یزیرمیق ندایباش آغاج

 لیزگا                                     . یقار یلقیپالچ گؤزو ندایباش آغاج

 لیگاز                                 . قوجا یلپاالقیچ گؤزو ندایباش آغاج
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 لییدئ دامآ ، بیلیکیت لییدئ نکیوـــــک ، وار یاپراقی لییدئ آغاج

 کتاب                                                                  . ریشیدان

 اآمم وریاوخو ، وخی یقارن ریدرساقیباغ ، وخی کوتوگو ریدآغاج

 کامانچا                                                             . وخی یآغز

 اوزو ایدر ، دولماز سو هئچ نهیچای ، اولماز زیسوککوت آغاج

 یگم                                     .  یکوسکون اونون یهام ، یمسکن

  . خاریی ینیائو ، هسَیدَ سهک هر ، خاریت نایقارن ، خاریچ آغاجا

 فنگوت                                                                       

 ، یلید نه وار یزیآغ نه ، البادام ینعلبک ریب ، الآدام خاریچ آغاجا

 کتاب                                                    . الآدام ریشیدان یهئ

 یئن بیآچ نیآغز ، رساقیچاغ یبابان ئلی ، رساقیباغ وار داآغاج

 کامانچا/تار                                 . رساقیچاغ یمانیسل ، چاالر

 السیگ                                              . یداناس اقوتی داآغاج

  . یقدرت یتانر ، یعلت[ آدم] انسان ، یقات نهردیمده ، یاَت دانآغاج

 رمانییده |آینا                                                              

 .شیاراتمی بنده ، ورموشیبو یتانر ، یقات نهردیم،ده یآَت دانآغاج

 یگم                                                                         
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 ، ندهیال نیالرآدام ، یدیلاقـــای یلال تک ، یدیلیآس دانآغاج

 یزتره                                                  . ندهیبئل یروغالریقو

 یزتره                . وار یومورتاسی دانداش ، وار یوواسی دانآغاج

 ، ندهلَیکاَ لای رجهیب ، ریلیچیب دون ریب دایآ ، ریلیسئچ آغاجالردان

 ونجای                                                        . ریلیچیب لای جهیئددی

 ، تریب ئردهی زیتوپراقس ، ارـآچ بوداق دهمئشه ، آچار بوداق میآغاج

 زنویبو                                               . آچار بوداق زیاپراقسی

 لگولیزیق         . اولماز اونوتماق نیعطر ، اولماز توتماق نیآغاج

 اؤلو                                           . ماغارا یردیگ ، آغارا آغارا

 وبمکت         . میولالدی[ هرکندیچام] سمرقنده ، مینالالد یآت آغجا

 لوپ                    . تپه دهنه ، یدوپهک نه ، وپهک یباش ، تپه آغجا

  . دهئمکی اونو عالم هلایلذت ، دهپتک قوزو یسار ، قوزو آغجا

 ومورتای                                                                     

 دوشاب                                  . میساغد سود قارا ، دانونیقو آغجا

 خوی یشیکیت] چوخ یسار آغ ندهیچای ، وخی یزیآغ موتال آغجا

 ومورتای                                                           [ .وخی یقات

 ریبات ئرهی ، یرناقالرید اوزوناوزون ، یجان وخدوی ، دونو یدآغ

                                                                                            چادیر                                                              . یبارماقار
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 ورپت                    . لییدئ چانیس وار روغویقو ، لییدئ ریرپنیدآغ

 سوغان                                       . آغالدار زیسسَس ، زیسیآغر

 مساقیارس ندهیئری ، سوکولمز چَپر یراغیق ، توکولمز یآشاغ یزیآغ

 گؤز                                                                     . لمَزیاک

   . توتار چؤرَک یکای یچای ، وار میریتند ریب یباغل یزیآغ

  کانردهیگ                                                                   

 موْتال     . قیپالچ یزیآغ یللیق یچای ، وار امسهکی ریب یباغل یزیآغ

  قیندیف               . توتور وندهک رجهیب یچای ، کوپه ریب یباغل یزیآغ

 ، یدئلها گاه]ائله گاه ، رییدئ بئله گاه ، یدنیم یلید ، یردیب یزیآغ

 قلم                                                              [ .یدبئله گاه

 ساپ/نهیای                             . ساپدان یساققال ، پوالددان یزیآغ

  وردق                       . لریای ینیزیآغ وورسان ، لر یبئ بُوز قارا یزیآغ

 یلهزَ                  . وخی یزای رهاوز سودا ، وخی گوزو قارا یزیآغ

 یاری وب رسَنیگئد هارا ، جهیرای بورنو ،[ جهینیهینیه] جهینیه یزیآغ

 قابان                                                                     . گئجه

 یبوخار         . بورور دومان وار یباجاس ، اودار اودون وار یزیآغ

 ینیقنیخنجر         . وخی توکو وار یسیرده ، یباغل یبید وار یزیآغ

 تهدسنگوَهَ       . وخی یشکی انایوورم اونو ، وخی یشید وار یزیآغ
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 قیبال                 . رمازیغیچ ووور آغاج وزی ، اولماز یلید وار یزیآغ

 یدینچکیا نئجه او ، وخی یبئل وار ینیقار ، وخی یلید وار یزیآغ

  نیماش سپنتوخوم                                . وخی یال سپر توخوم ،

  . وخی یسیرهدوار و کتو ، وخی یسیگئر وار یزیآغ

 ینیقنیخنجر                                                               

 النای         . قاچار اوندان اوشاق آرواد ، ساچار یآغ آچار نیزیآغ

 پاپاق       . بوشاالر توتارام یوخاری ، دوالر توتارام یآشاغ نیزیآغ

 ، اپماسات اونو میک هر ، الـای کاغاذ بیلیکیت ، نایزیآغ باخ نایزیآغ

 تولوق                                               . نایزیآغ اونون یگیلده

 . ریمدیک یرچبخ ، ندایآلت نیئری ، ریمدیج یگؤزلر ، ریمدیه نه آقا

 چانیس                                                                      

 ارالم         . رهگز آغاج ندایباش ، رهبز یداغالر یآد ، نظر یآ آقانظر

 اون دهــــنیچای ، رکید اوزون یاورتاس ، میقیاستی یزیرمیق آل

 ایده                                                                 . میقیباسد

 . یسالالند یچیق ، یندیم قایقاش ، یچولالند یباش ، یآلالند آال

 شتهیاَر                                                                       

 هورومجک                   . تئل پکای ندایاغای ، هئل ریگل دانداغ الآ

 لاَ       .  یقاپرای ریب ، یبوداق بئش ، یساپ[ خوویب] ریزنج ، یقاپ آال
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 قورباغا                               . ورغای یلوپالر ، [قارقا] آرغا آالجا

 ساغساغان                          . آغاجا قوندو اوچدو ، بوالجا آالجا

 کیالاون                                        . رهگز یاوبان ، مزار آالجا

 زؤگ                                         .   رهگز یانیدن ، منظر آالجا

 تای                                          .  رهگز یالریقاپ ، منظر آالجا

 نه ، یکدیائوت ریب آالجا ، آغاجا قوندو بیخیچ ، آالجا ها آالجا

 وقوردایپک                                               .باجا نه دویقو یقاپ

 . آغاجا یرماشدید دوز ، اماجای میشدیرمیسرد ، باالجا ها آالجا

   ایلوب                                                                         

 . آغاجا یرماشدید دوز ، اماجای میشدیرمیسرد ، باالجا ها آالجا

  قیسارماش                                                                   

 یماو رییگ لریگؤ ، لییئد پلنگ ریدیلزوالق ، لییئد چلنگ ریآالد

 یقورشاغیگؤ                             .  ونوا دوالر نهیبئل اوز ، دونو

 ، دهچمن باغدا اوچور ، یمیک تور وار یقاناد ، یمیک گول ریآالد

 یسیآربال                                  . یمیک توک دورونگولی چوخ

  یسیآربال                       . باالالر یشید ائرکک ، آالالر یآ آالالر

 مورکو                   . یزاردیق میدلهئلی ائوده ، یدای زیقاراق آالندا

 نیرچیغیس                             . یچیق روغویقو ، یکئچ اوستو آلت
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 دهرن                                       . قوسار نهداوست ، رییئی آلتدان

 سماور                                                . سو اوستو ، اود یآلت

 . اپراقی ریب ندایآراس ، دیمروار ینجای اوستو ، دیمروار ینجای یآلت

 لید/لرشید/زیغآ                                                          

 چراغیالمپا                 . وار ویتو دهگئجه هر ، وار ویبوْ قیآش یآلت

 لیاخت                  . شیقار یآلت دایآ ریب ، شیقار ریب دایآ یآلت

 ونیوق                           . چرلریب یزم اوستو ، چرلرای بوالغ یآلت

 لییدئ ونیوق ، اوتاقدا یبئ ریب اوتوروب ، تاختا اوستو ، تاختا یآلت

 (توسباغا)باغا                    . رایومورتی لییدئ توْیوق ، رییالـاوت اوت

 وستهپ                   . پاخال لیاشی ندهیچای ، تاختا اوستو ، تاختا یآلت

 نجیلیق                    . بالتا ریمده ندایآراس ، تاختا اوستو ، تاختا یآلت

 ()توسباغااغاب           . اوتاقدا یبئ قولوشاه ، تاختا اوستو ، تاختا یآلت

 انیقل                                                 . سو اوستو جهنم یآلت

 ؤزگ             . چاپار یآتل [ندایاورتاس]نده یچای ، چپر اوستو چَپر یآلت

  کره/قتولو                   . چاپار آت ندهیچای ، چپر اوستو چَپر یآلت

 گؤز                      . رکَسَ قاراقوش ندهیچای ، چپر اوستو چَپر یآلت

 لید           . قوش سوموکسوز ندهیچای ، داش اوستو یدداش یآلت

  ریانج             . یدار اووج ریب ندهیچای ، یرهد اوستو ، یرهد یآلت
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 انیقل                                               . اوْد اوستو ، ایدر یآلت

 لیتومبا                . ریگئ باشماق نایاغای ، ریمده اوستو ، ریمده یآلت

  انیقل                                   . یدوماند اوستو ، یساماند یآلت

  انیقل                                            . اود اوستو ، یسود یآلت

  چراغیمپاال        . شهیپ کباب ندایاورتاس ، شوشه اوستو شوشه یآلت

 . یچیقئ یروغیقو قیندیف یباش ، یکئچ یاوست ونیقو یآلت

 ارانقوشق                                                                   

 باشماق                                      . یکئچ اوستو ، شیگام یآلت

 لید                 . ناریاو بولبول ریب ندهیچای ، مرمر اوستو مرمر یآلت

 یچیق             . لچایق یکای ، اوزوک یکای ، هاچا اوستو ، هاچا یآلت

 جفتههجفت ، لرکیا هلای نهدلای ، الالالر لیاشی اوستو لیاشی یآلت

 ایلوب                                                                     . باالالر

 الالرآ ریشلنیریش کجهیددگ گون الالالر، لیاشی اوستو لیاشی یآلت

 .قاالالر ندهیئری اوز زالریسلیعاق ، تاپاالر بیائله عاقل الریللیعاق

 اوزوم                                                                       

 انیلق                        . اناری اوجاق اوستونده ، ناریاو قازان ندایآلت

 یزم                                     . دوغار نهاوستوند چر،ای ندانیآلت

 (رتوتوئی)لکیچ                          . یلبال یشیئمی ، یلدال قیآلچاج
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 یچراغالمپا                              . ویسو ریدیآج ، ویقو قیآلچاج

 یدامج                                   . ویسو لداریدامب ، ویقو قیآلچاج

 الکیاون                                         . سَپه چکیچ ، تپه آلچاق

 کیالاون                                          . اغاری قار داغدان آلچاق

 کیالاون                   . تاختا تاختا یراغیق ، اغاریقار داندام آلچاق

  نایقل                                       . لداریشاقق سو ودانیقو آلچاق

 نار                                      . نهده نیم میآچد ، نهده ریب میآلد

 یراقیق ، ونگولی نهدونکتو قو ، ساتاندان دهجهنگ ، آتاندان شامیآلم

 یایالغک                                                            . گول لیزیق

 کاغاذ                               . نمازیس دوشسه ئرهی ، اومماز ، آمماز

 هم ، دوغدو آنا ریب زیق ، یباش نه وار یاغای نه ، دوغدو زیق ریب آنا

 توْیوق/ومورتای                                      . یباش هم وار یاغای

 لمک                            . یقاتالند یقانادقول ، یآتالند میخان آنا

  . وخی مودایل ، وار دانجینار ، وخی آتادا ، وار آنادا

 (ی)حرفیسَس ن                                                           

 ماوزو                                    . دهکیائش اؤزو ، دهکیبئش یآناس

 . یورجیق یورجیق اوغلو ، یزیرمیق یزیق ، قارا یآناس

  /توستو/اوداوجاق                                                         
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  . مجایوریق اوغلو ، جایزیرمیق یزیق ، قاراجا یآناس

  توستو/اود/اوجاق                                                         

 شنگیف                      . ریبات داغالردا اوغلو ر،یاتی قونداقدا یآناس

  زیند                     . اودار ینیاوشاقالر اوز ، وخی یآتاس ، وار یآناس

 یتگیب                                                . گون یآتاس ، ئری یآناس

 ، یلگؤزه لرائل یزیق ، قوجا نیهپر یآتاس ، نیماخاتایی یآناس

   .[ینگزه سئرچه اوغلو/ یلمزه سرجان اوغلو] یسیلهد ائولر اوغلو

 /شرابیاپراقیاوزوم/اوزوم                                              

  . یلندسَپه سو ، یبوالند روغیقو ، یقاتالند یخال ، یآتالند آنام

 شیاغی                                                                      

 هیائششه چال ، دورارـــــدول سامان مهیرهد ، رهاولدور یمن آنام

 نگوَهَ                                    . راریدوالند یقاپیقاپ ، رهریندیم

 کمجوتله یاشرف دولو یچای ، اولماز قاتالماق وار دونو ریب نیآنام

 اولدوزالر/یگؤ                                            . اولماز [ساناماق]

 باشماق                                . یدالرتیز آتان ، یدهلجوت آنان

 نه ، هیاؤلدورمه نسَیریگت ، یجهان جمله رهگز ، یهانیهان یآهان

  وخوی                                                         . یقان نه وار یتاَ

 یگلد نر ریب بازارا ، یآختاالند دوغدوقجا ، یآختاالند دوـدوغ آی



  تاپماجا تاپ                                                        48

 هیدَ                                                 .  ینوختاالند نهئردی وزی

 اَت اانکرویگ یکای ، یاشیوزی بیرهدـــگؤن یمن یباشقصاب آی

 لکبهگؤ                              . یشیق نه اولسون یازی نه ، مهریستای

 نه وار یلید نه ، رهدـگئ ولی گوندوز گئجه ، رهگئد لایر گئده آی

 ایچ                                         . رهگئد صالنآ رهلدینر ، یزیآغ

 ، یزیآغ نه وار یلید نه ، الــایبادام رخونچایب ، الایآدام رهگئد یآ

  تابک                                                        . الایآدام ریشیدان

 یدها                     . میقیباسد اون نهیچای میقیاسدی یسار میمن آی

  شنگیف                . قومرونو یخدیی ووردو ، موندورو موندورو آی

 شیچالخانمام ، رهگوند ساغ یلرنکای ر،هگوند اغی زهیب نهنه یآ

 بال                                    . رهگوند اغی شیمنمهیار ، ندهنئهره

 اون ، بیگل آت ریب دانایمئ ، بیتاختاالن الریقاپ،  بیآختاالن باخ آیا

  گمی                                                     .بینوختاالن نهئردی

 ؤزگ                     . میساچاقالد نیانی ریب ددؤر ، میقاپاقالد ینآینا

  قبر           . میتوپراقالد نیانی ریب ددؤر ، میقاپاقالد[ گوزگونو]ینآینا

 کالج                                                   . یقاپ ریب اوتاقا بئش

  . یباالس پلچَ سنلمهیب اونو ، یباالس بئش بئش ، یآناس بئش بئش

 بارماقالر/لاَ                                                                
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 ونهگ اوچو ، سوزولوب نهگوند یسیکای ، دوزولوب الریباج بئش

 مازن                                                                . دوزولوب

  یلیمجوراب                             . آختارار نیریربیب یه یباج شئب

 شیمگورمهگون یسیکای ، گورموشگون اوچو ، شیئمی جوره بئش

 نماز                                                                         

 یسیکیا ، یآج یسیکای ، نیاخی رنهیربیب گؤرموشم چئشمه بئش

 /آغیز/گؤزقوالق                          . کاسادا ریب نیریش یریب ، شور

 الرارماقب/زیآغ              . ریآت داش ایویقو ریب[ قارداش]شیدرو بئش

 رالبارماق                                  . کئچل یسیهام ، قارداش بئش

 لرگئجه یسیکای ، اتاری لرگئجه چاپار گونوز اوچو ، الرقارداش بئش

 نماز                                                    . چاتار مقصده ارپچا

 مازن                 . توتار نیسیکای توتماز گون اوچونو یدقول بئش

 رالبارماق/لاَ                                        . یقاپ ریب ، اایووی بئش

  . وار داباغ ، وخی هدشیئمی ، وار داقیبال ، وار بابادا

 (ی)حرفیسَس ب                                                          

  کانهردیگ                       . دوشدو نهبندد دونو ، دوشدو دانآت بابام

 ساپ                                . رهگئد ولی یدوال یدوال لهیگ بابام
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 شیلمامیسانج ، سترای وار لمزیب وخوی ، سترای نار نهمند بابام

 والدائ                                   . سترای بار شیملمهیدر ، کدنیلیچ

 یاغتزیارپق/قوهون        . ئردهی او یداششاقالر ، ئردهی بو بیاتی بابام

 وندوزگگئجه                             . ریآالبوالد وار یپای ریب نیابابام

 لکهگؤب                         . اوسته رکید تک وار یدام ریب نیابابام

 ، هیسهیک رهریگ گوندوز ، یاشرف دولو یچای وار دونو ریب نیابابام

 اولدوزالر                                            . گهیائش خاریچ گئجه

 . رتوک اشلی ، اکر یزیرمیق ، نهدکوپ آغ وار دونو ریب نیابابام

 یزم                                                                         

 لرشید                                  . وار قوزوسو آغ سورو ریب نیابابام

 یؤگ                           . اولماز قاتالماغ وار بالتونو یگؤ نیابابام

 ، نایباش وبیقو پاپاق ، نهیشید بیتاخ کیپلای ، نهیشای نیاآلاله باخ

  یچراغالمپا                                   . قورودا یباش ، سودا روغویقو

 داغ                                 . ندانیاخی گؤرونر ، اوزاقدان باخارام

  گوزگو                       . گؤزونه گؤرونرسن ، اوزونه دوز باخارسان

 (باغا)توسباغا                    .  رهریگزد ندایدال نیائو ، رهگز باخچادا

 ندایاغای ، داغ وار ندهیبئل ، یلدوداق مهیای ، یلاقای[ بات بات] باد باد

 وهده                                                                       . اغی
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  یزرهت        . یدابان یکای ، وار یچیق یآلت ، یناوبا رهگز ، ینبا هیباد

 . بیلیسار النای یسار [گوزلوینجای] گوزلوالماس مایبارماغ

 اوزوک                                                                      

 ارو یچیق یکای ، اوزومه یدآچ ینیآغز ، گؤزونه سوخدوم یبارماق

 یچیق                   .ی( اطلس)یآتالز پارچاالر خسانیس ، یچارپاز

 یچیق            . اوزونه رداریجیق ینیشید ، گوزونه سوخسان یبارماق

 غلواو ، اوتورار ائوده یآتاس ، رهگئد بازارا آزار ، رهگئد بازارا بازار

 وهیم                                                            . رهگئد بازارا

  یوخو         . اولماز نیریش اوندان ، قالماز دهیزهتر ، اولماز بازاردا

 قالماز دهیزهتر ، دورماز دااووج ، لمازیاپی رهیتند ، لمازیتاپ بازاردا

 بازاردا یوخو                                        . اولماز نیریش اوندان

 کومور                                       . یزیرمیقپیق ائوده ، قارا قاپ

 شیش/کاباب        . نهردیمده ییچَرده ، گؤردوم[میوه] شیئمی بازاردا

 ارن                       . نههد نیم وار ندهیچای ، نههد ریب میآلد بازاردان

 مورکو          . اولدو زیق یزیرمیق ائوده ، اوغالن قارا میآلد بازاردان

 رکومو                 . یزیرمیق اولدو ائوده ، یدای قارا میآلد بازاردان

 وخوی       . ولمازیدو ندانیداد ، ولمازیقو دستماال ، نمازیآل بازاردان

 شیق/ایی       . وقیسو یریب یستای یریب ، توْیوق یکای شامیرمیباسد
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 اولدوزالر                     . وورار گؤز بیباخ ، دورار اوسته باش

 قوالق                                . قیقاش زیسساپ ریب ، قیشیاپی باشا

 انیقل                              . سو یآلت ، مئشه یاوْرتاس ، اود یباش

 انیلق                        . رییدئ میدمید اوزوده ایدر یبید ، اود یباش

 انیلق                            . زیدن یآلت ، بهشت یوسط ، جهنم یباش

  . وورار سورونو ، دورار نهندیئری ، اوراق روغویقو ، داراق یباش

 خوروز                                                                      

   . یآج اولمازدا ، تریب ئرلردهی ، یزیرمیق یدال ، یؤگ یباش

 چوغوندور                                                                 

 اشماقب             . وخی سوموگو وار ینیئب ، وخی ینیبئ یوارد یباش

 تورپ                  .  اسر هاوادا یقاناد قول ، چکر نم ئردنی یباش

 ودئرقوری                                         . دهیگؤ گؤتو ئردهی یباش

 اچس                                    . ندایآلت بؤرکون ، اوستونده نیباش

 اقرنید                          . یجان نه خاریچ یقان نه ، کسرَم نیباش

 مقل                                        . لمازیآچ یلید سنکسمه نیباش

 بوببو                      . آنجاق ریدارانم یباش ، داراق بیسانج نایباش

 سماور              . یآغالد بیئغی نیاوشاقالر ، یباغالد شلمه نایباش

  ئغاری نیباالالر ، الرـــباغ ورم[ ینیقار] ییاوره ، باغالر کلم نایباش
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 ماورس                    . آغالر[ بیآل دستمال] قینجیم قینجیم ، نایباش

 ماورس       . کرم یگیوئرد ، بورونلو تک ، ورم ندایقارن کلم ندایباش

 ارالم                 . یباغ [یداغ] ینمئشه ریگز ، یبوداغ وار ندایباش

 انیلق             . رینااق نندهیبید بییآغال ، اناری توتوب اود ندانیباش

 انیلق                        . نیقورولداس نهدگوتون ، پوفله ندانیباش

 هرهجَ                                      . رشیش بورنو قجایبوالد ینیباش

 شقایارق         .  وخی یسان نینیومورتاسی ، وخی یقان میکسد ینیباش

 لمق                                                . مزیئری نهدکسمه ینیباش

 قلم                                                . لریرید کسنده ینیباش

 یآغ ، رلریئی یقاران ، آغ یرقارا بیــ یریب ، وار وهیم یکای باغدا

   اوروجلوق                                                            . ئمزلری

 ، وماغای ریب ارایاوخش ، رهگز گورونر آزآز ، رهگز سورونر باغدا

 یرپیک                                               . وورماغا ال قورخورام

 راشانیک/ایده          . اریسونجوقال اوغالنالر ، اراینیاو زالریق باغدا

 آچار میک ، یزیرمیق پیق یالرــــــدون ، یزیق ریبرخیق نیباغبان

 نار                                                                 . یزیمیریس

 شقارانقو              . خبر ازدانی زهیب روئره ، سَحَرسَحر اوچار باغدا

 (بریب)لفلف           . وخی یاغی خسانیس نئجه ، وخی یتاغ تریب باغدا
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 ، میخان ینالیخ یلرال ، میخان[ یلداغ] یباغل ریگل[ دانداغ] باغدان

 یباغل نایباالالر ، قیآرخال تیچ[ تومان]نکیکو[ تافتا/تاختا]سسایق

 کیکهل                                                                 . میخان

 میدـــاک لیاشی ، یلندضربه یلندزده ، یلندزده یباش میباغر

 ماقس                       . ریدنهدهن یاصل سنهگور ، توکدو یزیرمیق

 قیچار                                     . دورار آچارام ، قاچار باغالرام

 زیآغ                                     . اودار وئرسن نه ، باققال باالجا

 مهریگز نده ، من وشامـــــدونم دانوقیسو ، من قوشام ریب باالجا

 ئرچهس                        . کیشیپ مستان نیسگورمه ، کیریجکیج

 گونش                     . یداش یداغ راریاندی ، یداشچاخماق باالجا

 انیقل                                          . ویسو لداریدامب ویقو باالجا

 . یسار دانیسار ، یآغد آغجادان ، ویسو ندهیچای ، ویقو باالجا

 ومورتای                                                                     

 انکردهیگ                           . کورکو نهدسوموک ، یشیک باالجا

 درفش()زیب              . رهوره چپر یه ، یشید ندایآغز ، یشیک باالجا

 فش(ز)دریب                                         . ریچَک چپر یشیک باالجا

  جاولگو                      . ریریائند شله دانداغ یشیک[ قوجا]باالجا

  نه ، نهدرــیفت قاوورقادان ، ورغاالری زهیس نهزدیب ، قاغاالر باالجانا
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 ساج                                                     . باالالر سن ستهای

 ، اولورام کچؤره زهیس امییدار یک نیدئمه ، امییسار امایباالج

 بوغدا                                                   . امییبار نیلریمزَ

 ماورس                                 . رالدیزیس نایباش بیئغی نیباالالر

 یدشقو یهانس قوشالردان ، یآناس اوز نینهَره ، یآناس ریب نیباالن

 یسیآربال                                              . یآناس ریب باال وزی

 . هیگنجه[ دوشدو] یگئتد یسَس ، هیمچهین ووردوم بالتا

  گورولتوسویگؤ                                                           

 ووخی                                        . ریآغ بالتادان ، نیریش بالدان

 لید                              . یآج[ دانیآغ]نهزهرد ، نیریش بالدان

 جَهره                                  . اوجاق ریب یآلت ، باجاق یریبالد

 رانزعف                         . نیاتمنّ ریچک یهام ، نیمتیق ریدیباهال

 رخیق اقای هشتاد ، اوال شیانماید قوشایب ، اوال قوشایب ، اوال ایب

 کوتان                                     . اوال قوش جوره نه او ، نوزیبو

 یسیآربال                                             . وخی یقان وار یبدن

 یقان رتئی ینیقارن ، وخی یلچاسیق وار قولو ، وخی یباش وار یبدن

  نکیکؤ                                                                  . وخی

 تورپ                                        . دهیگؤ یساققال ئردهی یبدن
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 ، اوسته بند اولونور بند ، کند یکایرخیق لنهیب بونو ، بند نیم بندبند

 شیاغی                                        . اوسته کند شیوزآلتمی اوچ

 یراغچالمپا                 . وار ویتوْ دوْلوسو ائو ، وار ویبوْ دانایبوْ بو

 زیق هـدنیچای زالریق ، رگئده تئز لداشاریتاقق ، رهگئد قاز نهدرهد بو

 یسیآربال                                 . رهگئد بوغاز لای یئددی ، وار

 شیئمی ریب هیئبَ ، یدنهعومورد گون کئچن ، یدنکومورده دَره بو

 شیش/کاباب                                . یدنردهیمده واوزوک ، یگلد

 نینده نیانیدن ، وورموش نهیشید نیشید ، دورموش قورد دهدره بو

 انرمییده                               . اوتورموش گوزآج گئنه ، شیئمی

 ونیوق الرـــاوت اوت ، رالنقوشدویف یقاناد ، قوشدو نئجه قوش بو

 دوقورایپک                             . قوشدو نئجه ، چمَزای سو ، یمیک

 ادانیدر ، یدهن دوشَن [مایادی/گهاورهنلومه]ؤک ، یدشنبه یلرگون بو

  انیلق                                  . یدنه شَنیپ ندهیچای  ، ریقالخ توستو

 هم وزـــاودس هم ، یدهن دوشن کؤنلومه ، یدشنبه یلرگون بو

 بال                                    . دیهن شنیپ دهکؤلگه ، زیاوجاقس

 آق زیاوجاقس زیاودس ، یدهن دؤشَن ،کونلومه یدشنبه یلرگون بو

 ریپن              . یدنه شَنیپ داقازان[ یاوجاق نه وار یاُود نَه] قوش

 نیتاپ ، یاندیبو آغ قارادان ، ینادیدــوواناُ شلرای ، ینادیآد گونو بو
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 یآغارماس نونتوکو باش                                .  یدهبون کگؤره

 وماند| یکشیپ      .      زیسوانونرد رمانارید یز ،سمانای قدر نه بو

 ریب دانیبوخار ، یارــــوخی دانیبوخار ، یبوخار یآ یبوخار

 توستو                                  . یچوخال یول ، یخدیچ اوغالن

 ققالساآغ بئش ، یوخاری ارــــقالخ توستو ، یبوخار یآ یبوخار

 رالبارماق                                . یوخاری نهندیریربیب ، اوتوروب

 النـاوغ ریب کندده ، یوخاری راقالخ توستو ، یبوخار یآ یبوخار

 خوروز                            . یچوخال[ آال] الوان اوستو ، گؤردوم

 ، نمازاپراقالی آتار زوغ ، ریدیباج نهریشیپآش ، ریدیآج گلن بورا

 نوزیوب                                               . ریدیآغاج نه کگؤره

-سلطان اوغلو ، یوزدی لیال میساناد ، یدوزددوم میباخد بوردان

 نار                                          . یزدیق هله یآناس ، ریائد قیل

 کیشیپ               . یخدیچ داما دویقو لاَ ، یخدیچ ماما ریب بوردان

 لدیریمای          . آستانا یئددی قات یئددی ، هندوستانا چاپار بوردان

 نهییا           . وار یییپلای روغوندایقو ، خاریچ اوردان ، رهریگ بوردان

 اوغان ریب آنام ، یقالخان یخدیچ اوردان ، یبالتان ووردوم بوردان

 گونش| آی                             . یسلطان ونیگؤ نیئری ، دوغوب

 یخدیچ[ دهعرب/دهحلب/هندده] داموغان ینجیلیق ووردوم بوردان
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 لدیریمای                                                        . اوجو[ ناریاو]

 کورسو          . آستانا دورد ایقاپو دورد ، هندوستانا ووردوم بوردان

 . احسن احسن ریدئ باخان ، لهیمند آغ رهسوز ونیسو بورنونون

 قلم                                                                          

 اوستهاوست ، ریدیمیک قار اغــــآپپآغ ، ریدیمیک توپ دابوستان

 کلماقاپری                       . اونو نیسکسمه وقیسو ، دونو بینیگئ

 .یسار یقیقاب یدیگؤ یپاپاغ ، قارداش ریب رخیق دوروب دابوستان

 کؤکویئر                                                                    

 کلمراقیاپ          . اوتورور اؤرتر نیقانات ، اوتورور قارتال دابوستان

 کلمپراقای         . قات به قات بییگئ پالتار ، آرواد آغ وار دابوستان

 والرد ازسن ، آال یچای بوزدور اوستو ، وساک ومبولک وار دابوستان

 چوغوندور                                                        . اساک قانال

  . یجآ وئرمز داد شلهید قورخما ، یباج ریبرخیق بیاتی دابوستان

 چوغوندور                                                                           

 نیاتگ هر ، یاتگ رخیق نیآرواد هر ، یآرواد رخیق نینیبوستانچ

 کلماپراقی                                                       . یقات یئددی

  شتهیاَر                                     .  میسرد تهیشر ، میدرد یبوغدان

 کیشیپ                                   . رهجورولد یسس یبورماد بوغو
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 کیشیپ               . وخی یچاققال ریدمئشه ریب ، وخی یساققال وار بوغو

 یخبرچ         . شیقاچم چوله نهلردچول ، شیآغارتم یساققال بوق

 ایده                                                      . یسوفراد بوکولو

 ودا ئرهی نهدیگؤ ، دهـنیچای بولود دایآ ، ندهیچای بولود بولود

 گونش                                     . ندهیچای قیاندی زدهیب ، یاغدی

 وشاقا              . اوتاقدا یبَئ یقولشاه ، تاختا یانیاو ، تاختا یانیبو

  شکهیچک           . لییدئ قوش وار یقاناد ، لییدئ مارال وار ینوزیبو

 چیق                          . ریداقاید نهیصاحب ، ریداقایس اوزون ویبو

 اقپاپ                    . اوجا هامودان گل ید ، جاییویبو بارماق ویبو

 چانیس                            . هییدل ررهیگ قاچار ، هییاَر ربنزه ویبو

 اوشاق                   . اوجا شاهدان حوکمو ، آلچاق نهنؤکرد ویبو

 اولدوزالر/یآ        . یساققاس ریب ندهیچای ، وار میقیآش[ الک]اَتک ریب

 یچراغولی                                     . یگؤز اوچ وار یاغای ریب

 مهیدو                                         . گؤزو دؤرد ، اؤزودور ریب

 توسوقوتیکبر                                        . نیگل اوتوز ائوده ریب

 ومورتای                  . آغ یریب ، یسار یریب ، اورتاق یکای ائوده ریب

 . رلریلمیب کئچه ینیریربیب ، رلریگئد ها ، قارداش یکای ائوده ریب

 الراقای                                                                       
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 یوجاقدورد باتاقین       .   دایبو ریب دهیدورد ، نیگل دورد ائوده ریب

 ورتاومی                             . یباش نه وار گؤتو نه ، وار میائو ریب

 لکهگؤب                                 . یلرکید[ ریب] تک وار میائو ریب

 کالج               . دوالق اورا اوشودوق ، والقی بئش رید اوتاق ریب

  وکورس                  . نهدونی یوارید ، یهاچاس دورد رید اوتاق ریب

    . اوتاق ریب نیم کان للهیپ رخیق ، اوتاق ریب نیم اوتاق ریب

 کلماپراقی                                                                  

 بافا                                               . ریقاتالن اوچ ، ریاوزان ریب

 ، یدــــوخی نیآنان یوارد نیبابان ، قارا اوزو ریب رید آغ اوزو ریب

 (یحرف)یسَس ب                     . یوخدی نیسامان یوارد نیباغبان

 وس                       . گوندوزده گئدر دهگئجه ، وار میزیق اوزون ریب

 ورومجکه         . لمَزیب هییگ اونو مسهیک ، اریتوخو بئز وار اوستا ریب

 ماقرتیچئغ اونو ، دهکیائش یدامارالر ، دهکیبئش وار اوشاق ریب

 کامانچا                                 . دهکیکئش دوروب قولو ، ایچون

  . باخ گئت گل رسانینمیناا ، آپپاق غآ دوغدوم اوغالن ریب

 ومورتای                                                                     

  . الریایس یرغاالریقاب گوتورسَن چولون ، وار اوکوزوم ریب

 یچوبوقالر نینهیدَ                                                        
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 یپریک                                       . وکلوی خیم ، وار اوکوزوم ریب

 ییآ                                   . ریئی اَت شیگلنمای وار اوکوزوم ریب

 یشافتال                           . بال دادى ٬ آل وزوا ریب ٬ آغ وزوا ریب

 اوالندا قات یکای ، چاتماز ایویقو یقات تک ، ومیقو ریب وار میپای ریب

 ال/زیآغ                                                                . چاتار

 . لموراو غماقیس اله ریب هئچ اولمور، ئغماقی وار[ میچات]میپای ریب

 ولی                                                                          

 هرهجَ                          . رشیش بورنو ، رهوره رههور وار میتای ریب

  . یشترم نهیلذت ناونو عالم ، یرهد ریب یدسوموک ریب یدکیلای ریب

 پاچاکله                                                                     

 کگره مرد ساغان اونو ، یجهان جمله رهگز ، ینهان وار میانکای ریب

 آصالن                                                . کگره نر نهدنیسنهنه

 یلبکنع                       . راوپه نهگئد ، راوپه گلن ، وار میانکای ریب

 گؤرور ایی نه ، یشید نه یدائرکک نه ، یشیئری وخی میآلد آت ریب

 لکگؤبه                                                             .  یشیق نه

 اؤلوم                               . چاپاجاق اونو یهام یک یدآت ریب

 . قاالر یهری ، رهگئد اؤزو ، آالجا آغ وار میآت ریب

 سو ندایآلت کؤرپو                                                          
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 گوندوز هگئج ، ندهیسَر[ ریئی ارمای] شامیباغالم ، ندهیدَر وار میآت ریب

  یرمانییهدئلی                            . ندهیئری رید ندهیئری ، ریگئد ولی

 . ورولمازی هئچ گئدر ولی یهئ ، دورماز ساکت وار میآت ریب

  ایچ                                                                         

 هییائش مآتارا نیاَت ، رمهلیائ امتیق اؤلسه ، رمهلیائ مات وار میآت ریب

 کیچلت                                            . مرهلیائ راتیخئ ونیسومو

 هییائش مآتارا نیتاَ ، رمهلیائ امتیق اؤلسه ، رمهلیائ مات وار میآت ریب

 سماور                               . رمهلیائ راتییخ دانونیسو ،[ انایاو]

 ارامآت سوموگون ، لرمیائ امتیق اؤلسه ، لرمیائ مات وار میآت ریب

 منوس                                      . رملیائ راتیخئ ندنیتاَ ، هییائش

 مزلهشای وزدگون گئجه ، زامان هر سودا یقارن ، مهربان وار میآت ریب

 یگم                                                 . مز شلهید سامان آرپا

 صالنآ     .   رمهلمیب قاچا آچسا نیآغز ، مرهلمیب نهیم وار میآت ریب

 باشماق              . نیوخالسی سوخ ، نینوختاس چَک وار میآت ریب

 ایچینده یناولدوزالر آی        . ساققا ریب ندهیچای ، وار میغیآش آز ریب

 لدوزالراو        . رامیئغی گوندوز ، بیسَپ گئجه ، وار میغیآش آز ریب

 [ .انای اوست]هندوستانا  رهگئد بوردان ، آستانا یکای ، آستانا ریب

 وتتوس                                                                       
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 ورتاومی                             . وخی ولی نهیچای ، وار میاوتاغ آغ ریب

  پاچراغیالم     . ریانی دههله ریانی سوسوز ، ندهیچای ایدر رید آغاج ریب

 زیلسید رییی اونو قوش ریب ، زیبوداقس قولسوز بیلیئخی آغاج ریب

  /گونشقار                                                        . زیدوداقس

 االبانب           . موشالریقو باجا بئش دورد ، موشالریاو یآغاج ریب

 . قارا اوزو ریب ، آغ اوزو ریب ، یاپراقی اوتوز وار میآغاج ریب

 گوندوز،گئجه/یآ                                                          

 /گونآی/ایل    . یل اپراقی اوتوز ، یبوتاس یکای اون وار میآغاج ریب

 زویاوچ ، وزوغ دورد نیبوداغ هر ، یبوداغ یکایاون وار میآغاج ریب

 . اراق اوزو ریب ، آغ یاوز ریب نیاپراقی هر ، یاپراقی یآلتشیآتم

 گوندوز گئجه/گونلر/لرهفته /رالیآ/لای                                  

 ره ، یاپراقی وزــاوت خولون هر ، یخول یکایاون وار میآغاج ریب

 ونگ/یآ/لای                  . قارا اوزو ریب ، ریدآغ اوزو ریب نیاپراقی

 [ .مونجوق]صدف ریب دابوداغ هر ، بوداغ بئش وار میآغاج ریب

 الررناقید و الربارماق/ لکیب                                               

 سملهلکهیس ، مهرهنملکیسا بیلسم خیچ ، منماراخایچ وار میآغاج ریب

 نرههشووَ                                                        . ئغانمارامی

 کانهردیگ         . دایبو یگاوال یسوهیم ، دایبو دام وار میآغاج ریب
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 ، کیچیک نهدسئرچه اما یسوهیمئ ، وکیبو دنوهده وار میآغاج ریب

 . نیریش الردانبال یوارد یسمزه ، یآج نههردزَ ریوارد یغیقاب

 کانردهیگ                                                                   

 ، رلریدو ینیاوشاغ ، یاوشاق آغ ندایقوجاغ ، قارادونلو آناوار ریب

 پلو و قازان                                            . نمزید قارادونلوآنا

 ، وهدهآق قاتار یئددی ، اوجونو میدائله بند ، موجونو جهبئله ریب

 الرداغ                                                  .گوجونوبیلمز هچک

 قیزیل |یاینج          . یتوتقوس اونون لرئب ، یداش تیم جهبئله ریب

 ـلهگول                . یداش یداغ یردیاندی ، یداش تیم جهبئله ریب

  شنگیف                 . یدیگای یخدیی وورودو ، یلیدیم جهبئله ریب

 لیزیق |ینجای              . یریاس اونون لر بگ ، یریسیم جه بئله ریب

 یایی ، یلیرده ش)اوچ(او یوارد یبُورک ، یلیهَشدَر وار بابام ریب

 لمکاپراقی                                        .  یلیرده یشیق ، یلیاَک

 ومورتای                                   . سو یلرنگ یکای دابارداق ریب

 یوواسی شقایقار                . توتار ونیقو نیم ، توتماز اوت باغ ریب

 لدیریمای                . یداش یداغ ریریاندی ، یداش چاخماق باال ریب

 ، ریدشیق دهــنیچای ، وار اوندا سَن ستهای نه ، وار میائو باالجا ریب

 بوزلوق                                                    . ریازدی ندهییائش
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 لرشید/زیآغ             . قینجیم آغ دولو یچای ، قیاوتاقج باالجا ریب

 ورارقود وورارسان ال ، وار ویسُو دانلدیریمای ، وار ویبو باالجا ریب

 تاپانچا                                               . وورار اود ئرهی ریب هر

 معش                       . وار ویتو دولوسو دام ، وار ویبو باالجا ریب

 . وار دونو[ دانیزیرمیق]یزیرمیق پیق ، وار ویبو باالجا ریب

  آختازوغال                                                                  

 یدها                         . وار دونو دانیزیرمیق ، وار ویبو باالجا ریب

 (بریب)فلفل                   . وار اودو ریب امانجای ، وار ویبو باالجا ریب

 مییزیب دویقو ، یشئ یلآل لیزیق اوستو ، یشئ یلخال باالجا ریب

 یسیآربال                           .  یشئ یدادل یسار نیریش ، اایدولچ

  . الراو قوش سَنرمهیشیب ، اوالر آش رسَنیشیپ ، داش باالجا ریب

 ومورتای                                                                      

 وککاوس               . وار گؤزو دوقسان هشتاد ، نیدولچان باالجا ریب

 ولـلهگ                    . یآصالن یئخدی ووردو ، یساسالن باالجا ریب

 چوپوتیکبر               . خجایم آغ دولو یچای ، قچایصاند باالجا ریب

 داندام ، دهیگؤ نه ئردهی نه ، اناری زدایسچاخماق ، فانار باالجا ریب

 برقالمپ                                                            . سالالنار

 (بریب)لفلف       . یداش یداغ یریریاندی ، یداش[لیم]تیم باالجا ریب
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  [ .یشیک نیم گؤتورنمز]یرآشیریشیپ اوجاغدا ، یداش نار باالجا ریب

 کؤسؤو                                                                      

 وزوموا باتمان اوتوز هلای نهدلای ، اوزونو نیبوتاقالر وار بوتام ریب

 اوروجلوق          . رید حالل ئسنی نیقاراس ، رید حرام ئسنی نیآغ

 ارهمن                                . یلید نه ، وار یباش نه ریبوغازد ریب

 یادـاشقق یآرن یسیهام ،[ وار میانکای رتوربایب ] وار میمال هیَپَ ریب

  ماش                                                                 [ .یقاراد]

  اشم              . آغ روغویقو ، گؤزلو قارا یسیهام ، وار میمال هیپَ ریب

 یؤگ              . دولو گئجه بوش گوندوز ، یل شیناق ریپارچاد ریب

 . م رهیلمیب اایس ریردادیخ یداشالر ، لمرمیب رپایچ وار میپاالز ریب

  ئری                                                                           

 کلمیاپراق                . پله ریبرخیق اوتاق نیم ، پله ریبرخیق کانپله ریب

 زالراولدو              [ .قالماز سحره] اولماز ساناماق ، آلماس تاباق ریب

 شقایارق            . دوزوم ولالرای ریب ریب ، اوزوم قارا[ ریقلب]تاباق ریب

  . زچوروم رید نم ، قوروماز رید اشی ، تزه به تزه وار میتاباق ریب

 لید                                                                          

 شیق/ایی              . وقیسو یریب یستای یریب قیبال یکای تاوادا ریب

  شورا یسیکای ، شوردو یسیکای ، وار میغبوال یددـــئی داایت ریب
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   .   زهر یسیکای،  یدنیریش یریب ، یندیاخی

 بورون/زیآغ/قوالق/گؤز:ارگان یئددی اوالن اوندا و باش            

  لید/زیآغ                            . توتور کچؤره ریب وار میریتند ریب

 کاندهریگ      .[ وار یریفت]یلکچؤره[دورد]یکای ، وار میریتند ریب

 ئرآلمای                         . ومورتالری ندایآلت ئری ، وار وغومیتو ریب

  . یسکوزه یئددی وار چئشمه ریب

  /بورونزی/آغ/گؤزقوالق:ارگان یئددی اوالن اوندا و باش            

 قول       . ریتچا یقاتل یکای ریچاتم ایویقو یقاتل تک ، وار میچات ریب

.مبوزو ها بوزوم ، یبئل یبوغاز ، دوزوم ولالرای ، اوزوم چاناق ریب

 شقایقار                                                                     

 . اوتارار گئجه ، اتاری گونوزلر ، ونویقو سورو ریب ، وار میچوبان ریب

 اولدوزالر/یآ                                                              

 اولگوج                             . اوتارار ونیقو نیم ، وار میچوبان ریب

 بیمهگؤر بالتا اودون دهنیچای ، بیگؤرمه رمانییده اونوم چووال ریب

 ایده                                      . بیگؤرمه یچیق اطلسه بینییسار

 یدها            [ .یلشیکیت یآغز] وردنه ندهیچای ، وار اونوم چووال ریب

 نشگو                                    . یداش یداغ رییبزه وار راغیچ ریب

 ، قالماز داآران،  اجیــآرغ نه ، وار اریشی نه ، توخودوم حانا بیر
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  کئچه                                                        . آغاجی دادیداغ

 گؤز                                 . داشار نه اریقورو نه سو حوض ریب

 ریقاط                                       . دوغماز ندهیعمر یواندیح ریب

[ داره تجف یزیآغ وار میقیرصاندیب] وورار چمبره وار خورجونوم ریب

 گونش                                        . خبردار ایدون آچاندا نیزیآغ

 ودا                      . یس دنه ریب گلمَز اله ، یس لهیگ نار خونچا ریب

 کاوسکو                                        . کیدئش وزی دهکیدئش ریب

 . رییبَرک توربادا ، رییاَر سالسام ایسو ، وموروی وار میداش ریب

 قورود                                                                       

 تیرکب                   . یزیرمیق یباش ، آغ یچیق قول ، آدام دام ریب

 رلشید/زیآغ                                       . هلای داش دولوب دام ریب

        .  باجا یئددی دامدا ریب

 /بورونزیآغ/گؤز/قوالق:ارگان یئددی اوالن اوندا و باش            

 . توتار مال باش رخیق ، توتماز اوت باغ ریب ، وار میدامبیر 

 یوواسی شقایقار                                                           

 زیقارپ                                         . وخی یسیقاپ ، وار میدام ریب

 اندنیتآل نیداش آلچاق ، اوسته ال وور ینیال ، اوسته ال وار میدام ریب

 کیال اون                                           . ستهای قار ردایرداخیخ
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 پارچا اوالر اوردا سالسان نه ، ارماجای آغ دولو یچای وار میدام ریب

 لرشید/زیغآ                                                           . پارچا

 (ییامجه ونیقو)امجک                    . یلرکید یکای وار میدام ریب

 رلشید/زیآغ                           . ارماجای دولو زیآغ وار میدام ریب

 لکگؤبه                                       . یلرکید تک وار میدام ریب

 انقاز                     . بدن یچای اود یآلت ، نهردیمده وار میدام ریب

 کفن/قبر              . وخی قولو وار مینگیکؤ ، وخی ولوی وار میدام ریب

 یدیار یاندی قازان ، میسالد روغیقو ریب نهیچای ، میآلد قازان دانا ریب

  باشماق                                               . یقالد روغیقو بو اما

 لید                                                . اَت پارچا ریب دهدره ریب

 انیلق           . اناری اود اوستونده رینااق سو ندایآلت ، وار رمانییده ریب

 زیآغ                           . دارتار توکسَن نه هر ، وار میرمانییده ریب

-پکای ارو دونو ریب ، ریتاختاد وار دونو ریب ، ریدلیاشی وار دونو ریب

 نکاردهیگ                                     . ریدئمکی یشای قاالن ، رید

 یرده                                        . وخی یشیکیت وار دونوم ریب

 یآ/ونشگ        . وقیسو یریب یستای یریب ، توْیوق یکای سَبدده ریب

 دهیگؤ نه وخـی ئردهی نه ، انارامی زدهیستیکبر ، فانارام یرلیسح ریب

 برقالمپ                                                  . آسالنارام هاوادان



  تاپماجا تاپ                                                        71

 یواقت ، اوتالر[ دهچمن] داموغان ،[ آتالر آی آتالر] آتالر سورو ریب

 انبوقپ                         . چاتالر[ یبئل ، یسیدر] یاومباس ، گلنده

 [یووایا] گهئشید رهریگ ، [اویناماز] ازبنویاو وار [قوشوم] انـچیس ریب

 .خمازیچ ای خاریچ کگوره ، ازی کیتیپ وناب [یمکح]مولال ، خمازیچ

 آچار/لیفیق                                                                 

 . رسنیتیا ینیریب او ، رسانیتاپ ینیریب ، عالم یکای دهینیس ریب

 یآ/گونش                                                                  

 لیانق           . ایدر یآلت ، مئشه یاورتاس ، جهنم یباش وار مییشئ ریب

 . یچیق اوچ اوتوراندا ، وار یچیق ریب ندهییئری ، وار مییشئ ریب

 فرغون                                                                       

 ولساا یندای ، لموشدومؤا میدیاهسئمهی میشدیئمی یوارد ئش ریب

 سودو آنا                                    . مه رهلمؤا دهسمهئمی رمهئمی

 زیارپق                                               . ونیقاراقو دولوسو لهیطو ریب

 یسیآربال                            . روغوندایقو یس قمه یعسگرد ریب

 ؤزگ                            .  گوردوم عمان ریب ، ندایآراس قیندیف ریب

 ردفت                                      .  یلارپاقی چوخ ، یلقاپاق ریب

 ساج                          . چولالنار ئتنهی هر ، وار اوکوزوم قارا ریب

 بولود         . وخی یقاناد اوچار[ هاوادا] دهیگؤ وار قاراقوشوم ریب
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  ومورتای                   . ریشیقار نه ریینااق نه اقیبو یکای داقازان ریب

 اولدوزالر                                     . قالما سحره ، آلما ریقلب ریب

 النای                                    . لمرَمیب وورا ال ، وار میمچاق ریب

 کاوره                      . ومولوری اوزوو ریلیآچ اوزوو وار قوتوم ریب

 ائله ریلیآچ ائله ، یدـــبن نه وار یلیفیق نه ، یمرند وار قوتوم ریب

 کلماپراقی                             . یفند بو بولمز میک هئچ ، ومولوری

 یدامج                                          . ریقاز ئری یشیک قوجا ریب

 خاردایچ میدیگئ کورک ریب ، مید لمهیب توتا اوچورتدوم قوش ریب

 سفَنَ                                                              . مید لمهیب

 نگشیف                 . اوچار تئز نهاوزوند یباالس ، وار قوشوم ریب

 (الیخ)ریکیف                               . اوچار نییئی ، وار قوشوم ریب

 یلالرپو ندهیسیرده ، قورودا لمَزیب دورا ، سودا راوزه وار قوشوم ریب

 (قیبالیغلوب)قیبال                  . وار یغالروب وخی یساققال ، وار

  . یومورتاسی اوتوز ووادای هر ، یوواسی یکای اون وار قوشوم ریب

 گون/یآ/لای                                                                

 یاپق        . قاالر ندهیئری ، اوچار ها ، یقانادل یکای وار قوشوم ریب

 ونیدو وووردو ، باال یسار دهــنیگیمدید ، بوال آال وار قوشوم ریب

 توفنگ                                .  ساواشا هگنج ریگئد ، چاالچاال
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 کریت ائو ریب اؤزونه ، آغاجا قونار رهدـــگئ ، آالجا وار قوشوم ریب

 وقوردایپک                                       .  باجا نه اریقو یقاپ نه ،

 وفنگت          . ریلده آدام یومورتاسی ، ریمهد تاختا وار قوشوم ریب

 دیمجانبا       . اوسته اپراقی یگیمدید ، اوسته تاغ وار قوشوم ریب

 اوزاق اوچور ، وخـی یجان وار یقاناد ، وخی یجان وار قوشوم ریب

 ارهیط                                .  وخی یسان چوخدور ائله ، ئرلرهی

 (الیخ)فیکیر                              .   اوچار جلد وار قوشوم ریب

 یی رهاو ریش یی اوره ، تاوانا خاریچ گئجه ، ققاناید وار قوشوم ریب

 یچراغالمپا                                          . ناالاود اخاری اوزون

 بیغ دهدره ریب ، یجهان جمله رهگز ، یانـــحیر وار قوشوم ریب

 گونش                                      . یقان نه وار یتاَ نه ، اولوب

 میدسلهب اونو لای ریب ، نهده وزی میوئرد نهده ، تنه زیر وار قوشوم ریب

 بوغدا                                                . نهده نیم یومورتادی

 ونوا میک هر ، یلهگولم وخــچ شاریدان ، یلسورمه وار قوشوم ریب

 وشوق توتو                        . یلوئرمه اؤپوش جوت ریب ، تاپماسا

 ولی گوندوز گئجه ، یزنگ وورار تالواردا ، یفرنگ وار قوشوم ریب

 ساعات                                      . ندهیئری یدندهیئری ، رگئده

 گوندوز/گئجه      . قارا یریب ، یدآغ یریب نینیقاناد وار قوشوم ریب
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 وغداب         . قاالر بوغاز لای رجهیب ندهیچای قوشالر وار قوشوم ریب

-وفنگت توپسوز ووردوم اونو من ، زیقانادس زیقولس وار قوشوم ریب

 زیلسید میئدی اونو من ، زیاوجاقس اودسوز میردیشیب اونو من ، زیس

 هاوا                                                            .   زیدوداقس

 ، میئی بیسکَ مهرهستای ، یجهان جمله رهگز ، ینهان وار قوشوم ریب

 ارهیط                                                  . یقان نه وار یات نه

 ، قوشو بو دهاولدورسن ، یجهان جمله رهگز ، ینهان وار رقوشومیب

 ئلی                                                    . یقان نه وار یات نه

 نیغقونا نه ، دانوخی کیکسد قوزو ریب ، دانحاق یگلد قوناق ریب

 یگگوبه و اوشاق                      . وار یتاَ قوزونون نه ، وار یشید

 ومورتای                . وار ویسو تورلو یکای ندهیچای ، وار ومیقو ریب

 کیرپیک                           . چَپَر توک یراقالریق ، وار ومیقو ریب

 یقاپ                                         . گَلَر رهگئد اوستَه یچیق ریب

 سماور                                         . رشهای آغالر وار ولومق ریب

 نهیای                                           . وار گؤزو ریب وار میزیق ریب

 یبکنعل                             . اوپر نهگئد اوپر گلن وار میزیق ریب

  . وار یگیدئش کیلده یئددی ، وار میوماغی جایللیق ریب

 /بورونزیآغ/گؤز/قوالق/باش                                             
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 بورون                                       . ولی یکای ندایآلت یکؤرپ ریب

 دهسمیگئ ، مرمهیگئ آلسام ، آلمارام بازارا مهگئتس وار نکیکؤ ریب

 کفن                                                              . مرگؤرمه

 انیقل          . لداریشاپپ او نرترپه سو ، ولونهگُ سو دوشوب یکئچ ریب

 یریب ، دوــجوت اوچو ، یباجاس یئددی ، یساچاقل وار کوپوم ریب

 /بورونزی/آغ/گؤز/قوالقباش                                           . تک

 چاقیپ ،  النـــاوغ قارا ندهیچای قار ، زوالق لیاشی وار کوپوم ریب

 زیقارپ                .  الر راحات نیجان سن هئی ، چاتالر وورارسن

 تاوموری                        . توتار سو یرنگل یکای وار امکوزه ریب

 ومورتای               . ندهیچای سو رنگ یکای ، بهیغر وار امکوزه ریب

 . ارشیقار آغا یسار نه شاریقار ایسار آق نه سو یکای ده کوزه ریب

 ومورتای                                                                     

 (یدالیقارق)هکَمَ                            . مهیدو ریب نیم دهکنهیکو ریب

 باشماق                                . رهزگَ یانیدن ، مزار کیچیک ریب

 ، یشآ بولالر دهـنیچای ،[ یداش مرمر ومروی] یداشلیم کیچیک ریب

 ومورتای                  . اوالر قوش سن رمهیشیپ اوالر آش رسنیشیپ

 یسار یریب ، آل یریب او لیاشی یریب ، وار یائو دؤرد نینیشیک ریب

 لرلیفص/لای                                                     . آغ یریب او
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 یزیپائ سوپورور بابا ئلی ، یلشیناخ ریب نیم وار میامیلیک ریب

 ئری                                                                                .یشیق

 (الیخ)ریکیف          . رگئده ولی قیآغاجل نیم ، ندایمیرپیق گؤز ریب

 اپماسات اونو میهرک ، یلهمیدو لیزیق یباش ، یلممهیچ وار ؤلومگُ ریب

 رسماو                                                 . یلوئرمه قیقوناقل ریب

 غبوال    . آغالر گؤزو ، گولر اوزو ، یباغالر رهگز ، وار نیگل ریب

 اچراغیالمپ          . اوپرلر صونرا بیپوفله ، زدهیائوم وار نیگل ریب

 ؤزگ     . یلساچاق یراغیق دؤرد ، یلقاپاق وار[ مآینا] گوزگوم ریب

 ساققال                     . ریاوزان او کجهیکسد من ، وار مامئشه ریب

 ودا                        . یسهنهردیب گلمز اله ، یسنهده نار ینعلبک ریب

 ، یشیک خور ها خور ، یدـــخیچ دانچووال ، کرهیبو یاغلی ریب

  کیشیپ/چانیس                                              . یخدیت نایآغز

 ارن                           . جوجه نیم یاَلل ، ندهیچای نیومورتانی ریب

 قیقاش               . رمَزیگ ائوه روغالماسانیقو ، وار اوزو وموروی ریب

  . گؤز یکای اونو لمَزیب گؤره ، زیدن آل چندهای وموروقی ریب

 کاوره                                                                      

 ولگوجا            . ریریئندی[ وکی] شله داغدان ، وار ویبو بئله رجهیب

 راغیالمپاچ                . وار ویتو دولوسو دام ، وار ویبو بئله رجهیب
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 یدها                           . وار دونو جایزیرمیق ، وار ویبو بئله رجهیب

 ـلهگول                    . گودولو یخدیی ووردو ، مودولو بئله رجهیب

 (بریب)فلفل         . یداش یداغ ریریاندی ، یداش هوت باالجا رجهیب

 ایده                   . وار دونو دان یزیرمیق ، وار اُونو یدامج رجهیب

 سفَنَ                            . یتمادیایق یگئتد ، وار میقارداش رجهیب

 یراغچالمپا             . وار ویتو دولوسو دام ، وار ویبو شیقار رجهیب

 قوالق           . ریردیب ودایبو ریردیب ده یاِن اندایبو یریب دا انیاو یریب

-لوب نیاشب یریب ، کگوره قال رییدئ یریب ، کگئده گل رییدئ یریب

 اوت/داش/سو                                                       . اریال

 اقیا                   . ولی ریگئد میآتد میآتد ، سول یریب ریدساغ یریب

 ویبو روـــــعوم ، دورماز دوز اوزون یریب ، لمزیاگ سسایق یریب

 اپس/نهیای                          . گورمز میک الندایریآ ، الریددوست

 کول/توستو                      . دورماز اتاری یریب ، گلمَز رهگئد یریب

 توپراق/اوت/شیاغی              . اتاری یریب ، دورار یریب ، رهگئد یریب

 دآ                                                 بیرینه یاپیشسا قوپماز .  

 شتهیاَر             . دوزدولر پهای لر،یازد یزیب ، کیدای زیق دسته ریب زیب

 اذن ، ایاتاقچ دوزولموشدوک ، کیدیزیق یکایاوتوز ، کیدیزیب زیب

 لرشید                       . قیلدیریق یگلد نیرقیق کیلدیرید یگلد
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  . دوزدولر [ساپا]پهای ، اوزدولر یزیب ، کیدیزیق وزی ، کیدیزیب زیب

  حیتسب                                                                       

    لردوزدو پهای ، بوزدولر یزیب ، کیدیزیق وزی ، کیدیزیب زیب

 قوروسو ریانج دوزولموش پهای                                          

 چانیس                                         . رهگئد توپ زهیس نهزدیب

 چوخ ناوووجدا ریب ر،هگئد قول بدنه توک ، رهگئد ولی زهیس نهزدیب

 پنیریموْتال                           . رهگئد سئل نهندیزلرؤگ ، ئسنی

 وقول ریب ، رهگئد قول قول ورولمازی ، رهگئد ولی زهیس زدنیب

 اآفتاف                            . رگئده دول دول قولو ریب ، وروالندای

 یسیآرالب                      . گوتونده ینجیلیق ، رهگز تیگای ریب زدهیب

 ئهرهن             .  وار یشای یلمزه چوخ ، وار یشیک کوک ریب زدهیب

 اشام                    . وار یشید یکای ندایآغز ، وار یشیک ریب زدهیب

 ابای                     . وار یشید دؤرد نوزوندایبو ، وار یشیک ریب زدهیب

 . شیارق یکای یساققال ، شیقار ریب ویبو ، وار یشیک ریب زدهیب

 سوپورگه                                                                   

 یوخارب                             . کیلده یستپه ، وار یشیک ریب زدهیب

 زیم                                    . یلچیق دؤرد ، وار یشیک ریب زدهیب

 یداراقنوی                       . وار یشید ردنیم ده ، وار یشیک ریب زدهیب
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 . وار یشای الایتاخت ، وار یشید یلال رخیق ، وار یشیک ریب زدهیب

  ارّه                                                                           

 اراقد                       . وار یشید یکایرخیق ، وار یشیک ریب زدهیب

 یداراقنوی                    . وار یشید دنه رخیق ، وار یشیک ریب زدهیب

 سیتگیرهدس نینقاپی          . ریوئر ال گلنه هر ، وار یشیک ریب زدهیب

 اروود                        . دایبو ریب دهیدورد ، وار نیگل دورد زدهیب

 تازه وار یاشی شیآلتم وزیاوچ ، ریدزمان یلیخ بیگل قوناق ریب زهیب

 لگوزه ریب ، ریدروان وـــحوکم وار اوغلو قولدور یکای ، ریدجوان

 . ریدتابان ماه وار ییزجیق

 ییآ اوروجلوق/للهیچ وکیباالبواین گونلری//ایللای                

 ارو یشید نیقوناغ نه ، کیشیکسم قوزو اونا ، یدبیگل قوناق زهیب

 دؤشو آنا/اوشاق                                  .  ویسومو قوزونون نه ،

 دوـلاو گئجه ، کیدایزیق نلرجهیم وزی ، کیدیزیب یآ کیدیزیب

 اولدوزالر                      . اوزولدوک اولدو گوندوز ، دوزولدوک

 کیلردیاز ، کیدیزالریق یکای اوتوز ، کیدیزلریب کیدیزیب

 رلشید                           . کیدوزولرد اایتاخچ ریب ، کیاوزولرد

 چانیس           . یریب قاچان یجور یجور ، ائوه نیزیس نهائود میزیب

 چانیس                      . تاس یلینقیج ، ائوه نیزیس نهائود میزیب
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 کیشیپ             . یلنچید اوزون روغویقو ، ائوه نیزیس نهائود میزیب

 گوشتیچرخ          . رچایس بوردان ریئی اوردان ، آچار ریب ائوده میزیب

  .ئچرس نخودون چرای ینیآش ، [وار یشیک] وار قوجا ریب ائوده میزیب

 جسوزگ                                                                     

 لمزیچای ویسو ، وار ویسو نیسر ندهیچای ، وار ویقو ریب ائوده میزیب

 چراغیالمپا                                                   . لمزیچیب یبار

 ریب نیآدام هر ، وار ویسو نیسر ندهیچای ، وار ویقو ریب ائوده میزیب

 چراغیالمپا                                                       . وار ویخو

 ندایارنق ، وار ویسو[ آغجا]نیسر ندهیچای ، وار ویقو ریب ائوده میزیب

 ، هرگو گوزو نیالنای ، یسنههد ینجای داـــنیزیآغ ، یباالس النای

  المپاچراغی                                          . رهگوند زهیب لرگئجه

 ، النای دهنیچای ونیسو ، ویسو آغجا ندهیچای ، ویقو ریب ائوده میزیب

 یالمپاچراغ                .  رهگوند زهیب لرگئجه گوهر گوزو نیالنای

  ایاغیاجس     . وار یشید جهاوچ ندایآغز ، وار یشیک ریب ائوده میزیب

 لیغفلیغف ، وار یشید یکای داــنیآغز ، وار یشیک ریب ائوده میزیب

 کیشیپ                                                          . وار یشای

 سهنگ |شفَرم      . وار یشیاتی لنکونده ، وار یشیک ریب ائوده میزیب

 وزخور                     . وار گولو ندهیستپه ، وار یلده دهائو میزیب
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 راغیچالمپا                . وار گولو ندهیستپه ، وار یلده دهائو میزیب

 چنئک ندهیگؤ ، وار یدـــکمن نینیکند ، وار یکند ائوده میزیب

 یزتره                                 . وار یبند نینیاغای ، نیقوشالر

 کیشیپ                          . هوپ نگاالنید داما نیزیس دامدان میزیب

 کانردهیگ        . بورکو تاختادان ، کورکو دانلیاشی ، جانیعم میزیب

 وزگوگ         . گئجه گوندوز ساالر لیشک ، جه رمهیلدیب جه لمهیب

 یهئ اوراقال ، یگلد نهدسوموک نهدتاَ ، یگلد هاردان کید لمهیب

 ساققال                                 . یگلد نهردیب دنتزه ، قیدوغراد

 . گولر بیینلهید ، امدئسه نههیلمیب ، لریب بینلهید ، امدئسه نهلهیب

 جهلمهیب                                                                     

 لکبهؤگ                                            . ئکهی نهدزونؤا یپاپاق

 ورچوغوند                              . یزیرمیق یینهیکو ، یگؤ یپاپاق

 مجانیباد                                   . قارا یعباس ، یدیگؤ یپاپاق

 دانایچ                              . یسو ینیسیرهد ، یقو ینیپاپاق

 ، وبیقو شیقام نهیچای ، لریدـــیدو ینیرلاوج ، لریدیاَ ییآ پارا

 وخاُ                                                       لریردیدای اطانیش

 [ .ستمزای]لییدئ دانرمانییده اونو ،[ ستمزای]لییدئ بزازدان یپارچاس

 ایده                                                                          
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 .ارالریوس راحت ینیپالتارصونرا ،  ساالرالر ایسو یستای الایپالتار

 ئرآلمای                                                                       

 نجار یتاختاس ، بیگؤرمه رمانییده اونو ، بیگؤرمه یدَرز یپالتار

 ایده                                                               . بیگؤرمه

 اریخ                     . ارالریقو زایآغ صونرا ، ارالریسو ینیپالتار

 سوغان                               . آغالدار یآدام خارداندایچ نیپالتار

  . یاالسب دووشان انیامیتان اونو ، یقاراس نینیچای،یپاراس نیدیپال

  ساز                                                                          

 وتا یمیک شیگام ، یداوسته روانتخت ، یدپوسته ها یدپوسته

 وقوردایپک                                . یدخسته هیچمهای سو ، اوتالر

 یشدیئمی نئجه او ، یداوسته یدوداغ لید ، یدپوسته ها یدپوسته

 ادامب| قیندیف                              .  ریداوسته ییردهییچه ، یک

 انرمییده                                      . رپَسَ توز آق رهگز تئز تئز

 سسایق دانیهام ویبو ، قوجا یساققال یرعلیام ، تاپماجا یدبونه تاپ

 خوروز                                               . اوجا دانیهام یسس

 ، لوپپاجا یدوداقالر ، اپماجای یاقالرای ، تاپماجا یدبونه تاپ

 وهده                                                      . االجایپ یگؤزلر
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 ، اداریاو یاتانالری ، اپماجای یاقالرای ، تاپماجا یدبونه تاپ

 خوروز                                                . جایلپاپاق یزیرمیق

  . ابوقچ[ یباغل/یل یای]یسار اوسته ولی ، تاپماجا یدبونه تاپ

 ییهزَتَ نکای                                                                 

 تاماوس ، ید نه شیپاپ وار یچاتالغ ، ید نه شیتاپ یدبونه تاپ

 اقامی             . رید نه شای بو ک گوره نیگل ، کتان لعل توخور

 دیردهجوابی اوزون           . وکدویبو ندانیباالس شیامگ یدبونه تاپ

 توپراقراقاپی ، اوسته اپراقی باال ، اوسته باال تاپ ، اوسته تاپ تاپ

 ریحص/پرده/کهرید                                                   . اوسته

 لیازگ                                  . جایللیق[ گوتو]یدال ، تاپماجا تاپ

  . قیآرخال لیچ ، بئچه وموروی ، آلتداجا قاب ، تاپماجا تاپ

 یایقونشوپ                                                                  

  . خوی یشلرید[ خوجا]نیخات یلمهمه ، اپماجای گول ، تاپماجا تاپ

 توْیوق                                                                       

 چانیس            . قوجا یساققال یرآلیسام ، آلتداجا ئری ، تاپماجا تاپ

 ماقس                 . رید کبزه اوسته کاباب ، ریددئمک نه بو یک تاپ

 اکنده میاکد لیاشی ، ریدبدن اوجو تکجه ، ریدنهدنه بو کگوره تاپ

 حنا                                                 . ریدنهدنه اولدو زیرمیق
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باالجا  اندیهام ویبو ، قوجا یساققال یرعلیام ، باجا میتاپماجا ، تاپد

 یکئچ                                                 .اوجا  دانیهام داغدا

  . قاچا دهتای ، وورسان تهای ، باجا میتاپد ، تاپماجا

 ؤسؤوک| شالالق                                                           

 ، زیسمهمه ریدنیقاد ریب ، اپماجای یالرـاقای ، تاپماجا گول تاپماجا

 توْیوق                                            . قاپماجا وار یشید یکای

 راقاپی ، یاپراقی وـــــاوغل ، اوغلونو تات ، گوتورور یتات تات

 سوواق/ریحص/کهرید/دام                                      . یتوپراق

 چاقیپ                             . ریلدوزه گاه ، ریلیای گاه ، ریمده تاختا

 وفنگت                                  . توستو ندهیچای ، اوستو تاختادان

 ماقباش                                   . دورور لسایآچ ، ریگئد لسایتاخ

 پاپاق                                  . اوجا نهدیشیک ، یآشاغ دانیتار

 لرشید                                      . الرفنجان آق دوزولن تاقچادا

-یشید نهباالالر ،  ییهائرک نه ، ساالالر ولی ایتاال تاالالر ها تاالالر

 ریقاط                                                               . باالالر یس

 . قیریس یریچک ،آی  باخ ونایبو  ، قیریم یزیآغ ، قیریج یستپه

 اوسکوک                                                                   

 ، ارو یداد نیریش دانبال ، ازـــلمیسات بازاردا ، لمزیچک دهیزتره
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 اوشاق                                              . وار یجان اولماز ئمکی

 اوسته بیسال ، وار یرنگ نهدرنگ ریهرب ، وار یتنگ وار یزتره

  گبه                                      . وورام فارماشا بیئغی ، امراوتور

 دازانخاک/سوپورگه                      . نوریاو یلتوره ، ریچال یلتره

 ، یقاراد یدآغ ، لییدئ شقانیاپی رـــیشیاپی ، لییدئ سو یزدیتم

 سود                                                  . لییدئ بال یندیریش

 وار نوزویبو ، لییدئ اشی لییدئ قورو ، لییدئ داش لییدئ توپراق

 کنَپَکَ                             . لییدئ قوش وار یقاناد ، لییدئ قوچ

 گاه ندهیدَر گاه ، پردهپرده رگزه بارماق ، پرده اوزو یآغاج توت

 تار                                        . ندهیلید زار آه آغالر ، ندهیلیز

 توتون . رهدید نیاپراقی قوجاالر یقار ، تریب یاپراقی مرهیاک توخوم

 یچوبوق یون                     . یدآغاج یهانس زیس وهیم زیستوخوم

 دستهنگوَهَ              . دهکیائش قاالر یقوالغ ، ایویقو رهریگ تولکو

 گؤز                                                   . رانیآ ندهیچای تولوق

 یدولماساپراقی                         . آچماز نیچارشاب دااسی دایتو

 قات اب قات یرغاسیقاب ، ربَزه یندوره یسَس ، رزهگ وندهیدو دایتو

 قارمان                                          . رگزه بَرک گاه اواشی اهگ

  نهدونونی یئچک ونــیقو ، لریگلد قوناق زهیب لر،گیاَز ریققیت ریققیت
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 ئچهکِ                                                   . لریسَرد پاالز ائوه

 تولوق                                         . وخی یقات ، وخی یشیکیت

 نار                                    . یبوالند قانا میخان ، یندیس جام

  یتماسیایق نیسَس    . اؤزونه گؤسترمَز اؤزونو ، گؤزونه گلر زیسجان

 اسیآت آراب          .    ریقاچ نجایدال زیجانس ، ریقاچ قاباقدا یلجان

 ئرکؤکوی                                    . یگؤ یباش ، یزیرمیق یجان

 یسیآربال                                           . ریگز گوتونده یجان

 اوشاق اوالن ندایقارن آنا                        . وخی ینفس ، وار یجان

 وروککُ                             . ریوئر ریآل نفس اام وخدوری یجان

 نگتوف             . قاالر زیجانس گئنه اما ، آالر جانالر وخدوری یجان

 اعاتس                . ریآنالن گوندوزو گئجه ، ریرالنیف وخدوری یجان

 الساقق                  . قارا اوخشار قدایقوجال ، قارا اوالر قدایجاوانل

  قووانیئل                         . قاچار قدایقوجال ، قاچماز قدایجاوانل

  ووانقیئل                         . شرلهلاَ قدایقوجال ، شرهلیاَ قدایجوانل

 . یرده ریق قوجاالندا ، یرده آل ندهیویبو ، یرده آق قدایجوانل

 آلو                                                                           

  چیوندهک                   . تؤکر ومورتای اتاری دهیکسَ توْیوق یلیققیج

 (انیاشق کاوار) زاناگ                       . تپر بئل[ هپر]جعفر یلیققیج
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 ورتاومی                                . ویسو رنگ یکای ، ویقو یلیققیج

 دانایچ                                  . ویسو لداریقیج ، ویقو یلیققیج

 انیقل                                    . ویسو لداریدامب ، ویقو یلیققیج

 یلریلمها نینیقال                       . لر نیگل یباغل یبئل چرکهچَرَکه

 هیدَ                          . دلریگای یباغل یبئل ، ودلریسو چرکهچَرَکه

 لیزیق یاوست ، یداوسته الرقیللیاشی ، یکدچَرده آی یکدهچَرد

 قیندیف                                  . یدوستهپ بادام یچای ، یدچیکرپ

 باشماق                                       . یچَرای میباس ، یبَر چؤوور

   [ .کؤپَر] رشیش دانا ، چرای سو[ ریکند] یچات

 یتاغ و بورانی زیقارپ/قوهون| لکگؤبه                                 

 ینیق و خنجر                      . رتاریی  یینه هر ، خاریچ چادرادان

 چاتارام وکی ، میآت قوپماز ادانایق چال ، میآت چالباز میآت چال

 النای                                      . لمازیسات ساتارام پوال ، لمازیچات

 یاقالرای ، قوشوم اپراقی یقاناد ، قوشوم چارداق ، قوشوم چال

  ریچاد                                  . قوشوم توپراق ینیقار ، یدادخیم

 رانیق قند                   . رییشلهید شکر نهرده ، رییشلهای خاناداایچ

 یبوران                                            . خوروز چال اوسته چپر

 یقیشاییآ                                . یسالماد سس ، دوشدو چپره
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 گونش                                         .  لدامازیققیچ دوشر، چپره

 چوبوق                                     [ .ساالریق] لرگوده کجهیچکد

  . نیریش دانبال یآج نهزهرد ، ریآغ نهدمتیق ونگولی دنیچک

 وخوی                                                                        

 . [نارید]قاش نجهیم یریدَ ، [مثقال]داش رجهیب یسیچک

 لیزیق/ینجای                                                               

 جهجوتوْیوق                 . گلر جایدال سوروسو رگئده سووا چوبان

 ریانج                                      . وسویقو یدار ندایباش چوپ

 رهدَ کالالک ، نیشسیئتی ــامیقو ، اتاری داتوپراق ، آتار تاغ چوخلو

 اریخ                                                                   . آپار

  . وار باغدا وخدوی دهکول ، وار داغدا وخدوی دهچول

 (یحرفسَسی) غ                                                           

 سکسان ، وار بؤلمک نیائولر ، وار چؤلمک[ وار گول]وار چول

 وروتقیبال           . وار مکلای دوققوز دوخسان ، نوندهیدو زیسکک

 ساج               . ساالر قولون چولالمارام ، ساالر چولون چولالرام

 وکورس                                . گور نیرغاسیقاب ، گوتور چولونو

 ونساق لچکیم ، یریدـــکن وار ندهیبئل ، یللیمفت یباش چومچه

 ساز                                      . لداریزیس ندهیده اَل ، لداریزیو
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 تیکبر                                         . آچار چکیچ رهائد تیچ

 ونی وار یسیستای ، لییدئ قار اما یدآغ ، لییدئ رگولیآچ چَکیچ

 پانبوق                                                                 . لییدئ

 یسیآربال                                . ریئیبسل یزیب ، ریئی یچکلریچ

 شتهیاَر                     . تولالنار داما نیدَر ، سالالنار خارآغاجایچ

 مهچک                     . هیکوپه دوشدوم ، هیتپه[ میقالخد]میخدیچ

  . دوندو گونوم سوندو راقیچ ، یقالندیشای یاندی راقیچ

 یستوکولمه نیلرشید                                                    

 ندهیچای پرچَ یئددی ، لریب میک سهلهنیلیچ ، میآت لیچلیچ میآت لیچ

 قیبال                                                    . لریب میک قولونالسا

 ، وخی یقان میدــــکس ینیباش ، توْیوق لمهیچ ، توْیوق لیچ

 وروسوکقیبال و قیبال                      . وخی یایس نینیومورتاسی

  . وخی یقان کسَرم ، توْیوق لمهیچ،  توْیوق لیچ

 دزگاهی)هانا(فرش                                                        

 نیقانادالر ، اوتورموش قارانقوش لیچ ، ندایباش نیناریچ لیچ

 ودکونج| یمرج                 . توکولموش قوم اووج ریب ، لکندهیس

 دانالرقوش ، گوله لیزــیق دوشوب شئه ، لهیچ بولبولوم لهیچ

 یسیآربال                      . گوله لیزیق بیباغالن ، یدقوش یهانس
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 . اقاوت ریب نیم ، کان للهیپ رخیق ، اوتاق نیچنیچ ، اوتاق نیچ

 کلماپراقی                                                                   

 . یدرز نه گوروب نهیای نه ، یی اته قات قات نیچنیچ

 کلماپراقی                                                                   

 ریآت شوو ، اولور یاجــــقیق یقاش ، اولور یحاج الریحاج

 زنویبو                                . اولور یآغاج نه بو ، وخی یاپراقی

 ومورتای ریب ، رگئد گئجه بیی ائله عهد ، رگئد حاجا الریحاج

 نار                                   . رگئد جوجه یل ال رخیق دهـنیچای

  ختاآزوغال         .  سالالنار[ یمیک لیزیق]زاراریق ، حالالنار حالالنار

 دهیؤگ نه ریدئردهی نه ، ندهیچای قازان یاصل ، ندهیچای حامامحامام

 لید/لرشید/زیآغ                                      . ندهیچای قازان یستای

 ، لریائ کیل دلک وه ده ، ندهیچای سامان ریقلب ، ندهیچای حامام حامام

 لی/دلرشید /زیآغ                                   . ندهیچای حامام کوهنه

 ، دهیگؤ نه ریدئردهی نه ، ریددهقفس یقولالر ، ریدخسته اآقحسن

 لید                                                   . ریدهاوست روانتخت

 یباسولومسو ت     . یتوکوبد سو بورنوندان ، یچوکوبد یعمحسن

 بیوزانا ، شیرمیگ بیزاریق ، شیشمیپ قازاندا ، شیشمیک دهحلب

 شتهیاَر                                                           . شیخمیچ
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 چاو نیآغاج ، ریریندید ینیپر یحور ، ریریندید ینیحور یحور

 گونش/یآ/یگؤ               . ریریندید ینیریب یریب ، وار یآرمود

 ودهائ میزیب ، ریریندید ینیپر یحور ، ریریندید ینیحور یحور

 قاوال//تارکامانچا           . ریریندید ینیریب یریب ، وار زیلسید اوچ

 یرهد                                 . یندیگئ انسان ، وندویسُو وانیح

 قیبال              . دئمز فاو دهاولدورسن ، ئمزی اوت اما یدوانیح

 قیبال          . چوخ یپولالر اوستونده ، وخی یسس هئچ یدوانیح

 یرپیک                 . نهیای رخیق ندایاخاسی ، یس یدرز نیوانالریح

 قیسارماش      [ .کوال]خوال یدوالشد [نکاُور]آرخان ، خاالها  خاال

 ارن      . یاندیبو قانا ، یندیس جام ، یانداید جاما ، یاندیاو میخان

 اؤزوده میخان ، یددهـــنیچای جهان جمله ، یدندهیال نیالرمیخان

 آینا                                                              . یدندهیچای

 چرخ                                       . ریگوزله ولی میآت زیس خرج

 وردووگی داــــنیباش چرقت آق ، یگلد وردویبو نیگل زیسخرج

 شیق/قار                         .                                     یگلد

  علم                    . چوخاالر کجهیدخرجله ، آزاالر سنمهخرجله

 ییالجه ریب قولو ریب ، بونون وار یچوخاس یلال میلیدمیلید هلایخنجر

 (قالپرت/شینار)باتکمر                        . بونو وار یاخاسی یئددی
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 خال                                        . اولماز مک نلهدَ ، رید نه ءد

 شقی       . قونار قوشالر آغ آغ ئردهی ، دونار سوالر واقت نه نیدئ

 رقاقاوو                      . اوزونو راریاندی تئز ، سوزونو لمزیب هیدئ

  . رسره ئرهی نینداکیقاباغ ، لرمه قولون[ قدایقارانل] دهکوچه دار

 لهـوگول فنگوت                                                            

  . ناریاو نهد ، چاالر تاختا ، لداریشار سو ، لداریخار داش

 رمانییده                                                                     

 میدئی وهیم ریب آنا ، یندهردیخم یگیئدی ، یندهردیمده یداندداش

 شیش/کاباب                                        . یدنهردیمده یآغاج

 انویح ریالـاوت ، لییدئ انسان یدندهتاَ ، لییدئ وارید یداندداش

 توسباغا                                                               . لییدئ

 هیؤگ یاقاپری ، یشید نه وار یزــــیآغ نه ، یشدیتمیب ندهیبید داش

 یانکیتیزیگ                               . شلرید یمیاَل الپدان ، شلرای

 یزتره                                       . نیاوزادس نیلید،  وئر داش

 داشیچاخماق         . میاخدی اودا یپانبوق ، میچاخد داشالرا یداش

 یآ                                               . ریفط پارا اوستونده داغ

 توتشاه          . دومان لیاشی یطرف هر ، قان یدامج ریب ندایباش داغ

 غاذکا                 . ناریس وورارام ایسو ، نمازیس وورارام داشا داغا
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 ولودب               . وخی یقان خسانیس قدر نه ، وخی یتاغ تریب داداغ

 آغاج یرای اوراق ، دورد گوزو چانیس یکای ، چورچوپ تریب داداغ

  . ائششک انایتاپم بونو ، کوشک یباالس وهده ، دوز

 بو تاپماجانین جوابی اوزونده                                            

 . مانیسل کندده ، فرمان اوبادا ، لداریشاپب سودا ، لداریتاپب داداغ

 خوروز/تای/قیبال/بالتا                                                    

 عقرب                          . زهر وار روغوندایقو ، گزر اداایق داداغ

 قار                                         . آشماز داندام ، آشار دانداغ

  . یدتوکلمه ئرهی دهیسردنهیب ، میوماالدی آش قاب ریب دانداغ

 نار                                                                           

 او ادوغاند گون ، ریقات رنگه یلررنگ ، ریبات داداغ بیخیچ دانداغ

 یقورشاغیگؤ                        . ریاتی اودا اتاندای گون ، دوغولور

 نایدورم ندایقاباغ ، ریگل النای شیلمیوریق ، ریگل قان داشدان دانداغ

 سئل                                            . ریگل آصالن قودورموش

 آریسیبال     . نهیشیدنهیشید نیندده پوخو ، نهیائشنهیائش ریگل دانداغ

 ، ریآپار وکی میغالـاید ، هکَنَتَ یدوداقالر ، تکه بُوز ریگل دانداغ

 شقایقار                                            . ئکهی نهدزونؤا وکوی

 یارسف رسنیریدــنید ، میخان یحنال یلرال ، میبانوخان ریگل دانداغ
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 کیهلک                              . ریگئد ریکئچ رسنیرمیندید ، رییدئ

 قیچار           . گوزو رخیق وار بورنو ریب ، بوزوو ریب ریگل دانداغ

   . ریمده کوهنه ندایاغای ، ریمیرخیمیخ ریگل دانداغ

 یلرچرخ اونون وماشین                                                  

 گهچمهای سو ریلیای ، قیآچ گوت سایق کنَیوکُ ، قیداداج ریگل دانداغ

 بولود                                                 . قیقاداج وار چوللره

  . ریگل آصالن قودورموش ریب ، ریگل دانداش ریگل دانداغ

 ئلی/کولک                                                                  

 نیلسیئخی نیائو ، آغاجا ووروب روغونیقو ، آراجا داغ ریگل دانداغ

 سئل                                      . باجا نه دونیقو یقاپ نه ، فلک

 یدوداقالر ، آغاجا ووروب ونــروغیقو ، آراجا داغ ریگل دانداغ

 وهده                                                         . قوجا یلمهمه

 هیچمهای سو ریلیای ، یمیک بوداق یالرقول ، یمیک داغ ریگل دانداغ

 نئهره| توفنگ                                         . یمیک االغ ریریآنق

 هن وار یزیآغ نه ، یمیک بوداق یالرقول ، یمیک داغ ریگل داغدان

 آرابا                                           . یمیک االغ ریریآنق ، یلید

 آرمود آلما ، یشیگام ساغ وار نیهنر ، یشیگام داغ ریگل داغدان

 ییآ                              . رییدئ منم سلطان دا داغ ، رییئی لیازگ
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 ، رییتاپ رییتاپ یشیئری ، قارا ندَ لیز روغویقو ، راینقید ریگل داغدان

 نگوَهَ                                                . پارا هشتاد یرناغید

ده گول آچمیش قشنگ ، ؤیــــــگ ، رنگ به رنگ ریگل داغدان

 یقورشاغیگؤ         . رنگ یئددی یپالتارالر ، یزیرمیق یباشماقالر

 یدها               . پاچا پانبوق تومان یزیرمیق ، قاچاقاچا ریگل داغدان

 ارچاالرپ پکای توخور ، تئل تاسما ندایاغای ، هئل آ هئل ریگل داغدان

 وتورو هورومجک                                    . آالالر یک ریلمیسات

 ، نایباش وور ، ریم ده حالقا یاغای ال ، هونور رین هه ریگل داغدان

 کانردهیگ                                                      . ریگم اوتور

 ئلی/کولک      . یمیک یتوز نیرمانییده ، یمیک یهوز ریگل داغدان

 یدـــدوشوب اود ، یاماندی یحال نه گور ، یدوماند اوستو داغالر

 ووتنباک چوبوق                        . یدوماند نه گور داغالر ، سامانا

 شیممهید لاَ ، رهدــــگون وار مهرگهیاس ، رهگوند قار منه داغالر

  کهاور                               . گوندر نار شیم گورمه گون ، دادستمال

 ،یردیغیچ گوروب دره ، یدیرئی توتوب اقای ، یدای قارا داغالردا

 ایچ                                               . یدیریک گوروب ایدر

 نجایالد ، ریومورتامی دوغمور نه ، ریگز االیپ دهال ، ریگز الال داغالردا

 یسیآربال                                                        . ریگز باال
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 یزقآداخلی     . گئدر کوسر شیمدئمه سؤز ، سرگئدراَ ئلی داغالردا

 زیس سس ، چاتاندا نایآناس ، دوالشار یاالریدون ، آشار یندره یداغ

 ایچ                                                        . قوووشار اونا

 . یاَت قوزو ندهیوسط ، بوخچا یانیاو ، بوخچا یانی بو نیداغ

 لید/لرشید/زیآغ                                                          

  مورتایو.  پلو یسار یوسط ، پلو آغ یانیاو ، پلو آغ یانیبو نیداغ

 (توسباغا)باغا                                         . وار یقاالس ندایدال

 (اایت)یقاالغ اوت                           . آرواد ریب لویبو اوسته دام

 قاش                                            . یقیریق یچات اوسته دام

 دولو                                             . رلدَینگید دانا اوسته دام

 دولو                  . غوالریاو ریده  ئردهی ، ناریاو قالاید اوسته دام

 دولو                                             . شیدرو یلهد اوسته دام

 یبوران                                           . قیلایی یسار اوسته دام

 یبوخار                                           . توْیوق قارا اوسته دام

 یآ                  . ریتگَ گئت ریچات گوجون ، ریفت یاغلی اوسته دام

 نوودان                                          . لداریریش اوستوندن دام

 نوودان                               . شنریک آت[ ندایدال] اوستونده دام

 راولدوزال        . میقاچد ائوه میانمادایس میساچد یدار ندایباش دام
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  . اراینیاو نار ، چاالر وایهئ ، گومبولدار سو لدار،یدامب دام

 دولو/گورولتوسویگؤ                                                     

 دولو                                          . وار آتان توپ داما داندام

 دولو                                           . گؤز یل هنگَدَ داما داندام

 کاغاذ                . اولدو دوشدو ایسو ، ید اولمه دوشدو داندام

 زیقارپ                                  .  نرلهسپه یباالالر دوشر، داندام

 آدام زوی اداـــقچیاندص ریب ، خوشیمئ و نیریشو  تورش یداناالر

 نار                                                              . اوتورموش

 تلفن                      .   نهردیکند ریگل جواب ، ردنیمده رامیشیدان

 رپوؤک/ایچ                             . سایق یقورشاغ ، اوزون میااید

 .وربانق بورکووه ، ترپن آستاجا ، ورغانی اوستونده ، قالخان دردلره

 نئهره                                                                         

 کیلهد هلای خنجر ، بونون وار یشفاس سرده ، بونون وار یدواس درده

 یشانننیآریسیبال               .  بونون وار یجفاس نه گور ، کیدئش

 ، ریگئد بازارا اوغلو ، وزدوری نئچه گور سانا ، دوزدو یراغیق ایدر

 ینارآغاجیچ                                         . ریزدیق ائوده یآناس

 یتدیب آل میاکد لیاشی ، یوزدی یللاَ ساناسان ، دوزدو یراغیق ایدر

 حنا                                            . یدوزد نه یاصل گورون
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 اواشی ریییئری ، باجا دام وار دهــــاوستون ، گوردوم ائو ریب ادایدر

 یگم                                       . تاپماجا ریتاپماجاد ، اواشی

 ولمازا ئمکی نهدکیلنیریش ، وخی یآد یخدیچ قیبال ریب ادانیدر

 ائوالد                                                           . وخی یداد

 لداریریم گئدسن نیاخی ، ناقیاو اونا لر مئشه ، زوالقزوالق یسیدر

 قافالن                                            . اوغالق نه ریداووالق نه

 توخماق                                               . لوطوسو دسترخان

 هورومجک                   . ینیسیقال وریتوخو یهئ ، زیداراقس دفه

 داو ریب سامانا ، یدسامان وـــاوست دومان ، یددومان اوستو زیدن

 انیقل                                   .  یدآمان هآلال دهیگؤ ، دوشدو

 زیقابس میردیگت سهیمجل ، زیقانادس قولسوز وتدومد قیبال ریب نهزدیدن

 زؤس                         . ریدلگوزه بهبه لریدئدگورنلر  ، زیقاجاقس

 یلتَهپ                                            . قیانی یباش ، قیبال زدهیدن

 ،[ خاال ردهیگ یسنهنه] قوجا میمر یآناس ، خوجا مسلم یسدهده 

 . حرامزادا یقارداش ، نیریش نهشکرد یسیباج

  /شراب/اوزومیاپراقیاوزوم/یآغاجاوزوم                              

 ، ییبزه ائل یسیباج ، نیالواشاخات یسنهنه ، خوجا مسلم یسدهده

 شراب/اوزوم/یاپراقیاوزوم/یآغاجاوزوم      . یغم ائولر یقارداش
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 ، یللرگوزهائل یزیق ، یپر یاستی یآناس ، یونقارعلی یسدهده

 /شراب/اوزومیاپراقیاوزوم/یآغاجاوزوم     .   یلده امانی یقارداش

 یاغتقارپیزقوهون         .  آتار اوزاقا نیاقالرای ، اتاری دهچول مادهده

  . قیشیاپی دهامنهنه ، شیقار ریب ده مادهده

 یسفاصله نیاقالرای الندایق نماز                                         

                   .مهکوپله وهنه نه ، شیقار ریب وهدهده

 یسفاصله نیاغالرای الندایق نماز                                        

 ترچ               . ائوه نیرسیگ ینیباش کس ، ائوه رمزیگ ، وهده یلده

 یداشالر و یزتره              . یومورتاسی دانداش ، یقارن ردنیم ده

 یزرهت         . یدابان یکای ، یاقای یآلت ، یاوبان رهگز ، یدابان وهده

 چولو نینوهده                          . ونجایبو کورسو ، اوجا دنوهده

 گؤز                                          . یدندهیچای اونون رمانییده

 یلتآ شیآلتم وزی اوچ ، اولدو بند اوزه زولفوم ، دولدو دن ارمانییده

 لای                                       . اولدو بند سمارایم ریب ، وپچُ

 نوزیوب رخیق اقای هشتاد ، یاولد بند اونا گلن ، یگلد نهد ارمانییده

 لروزکؤا/شییاق/کوتان                           .  اولدو بند سمارایم ریب

 شیمهلمیکیت ، بیگل میک گؤرون نیـــخیچ ، بیگل نهد ارمانییده

 ایده                              . بیگل اون شیم لمهیچک ، دا چووال
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 وواالچ نیایتوخونم ، ریگل میک گورون دورون ، ریگل نهد ارمانییده

 ایده                                               .  ریگل اون شیلمامیدارت

 رالیآ/لرلیفص                              . آتام یکایاون وار آنام دورد

 یی(جهام)اینکامجک                     . ریآت داش ایویقو ریب یباج دورد

 یاتاقین دورد بوجاق                      . دایبو ریب یسیهام یباج دورد

 . قآپپا غآ ریگل ویسو ، بوالغ ریب [یل]گوزهیلچئشمه دورد

 وسودیی(امجه)اینکامجک                                               

 یی(هامج)اینکامجک                  . توکر سو ایویقو ریب شیدرو دورد

 یی(امجه)اینکامجک                  . چئشمه دورد آلتدا رکید دورد

 قورو ووردوم اشی ، سالمت یزیرمیق یچای ، عالمت یقاراس دورد

 کچؤره/ریتند                                 . محمدیعلصل ، یخدیچ

 یاتاقین دورد بوجاق              .   رالریباخ نهیریب ریب قارداش دورد

 ی(یامجه)اینکامجک          .  الریآت داش ایویقو ریب قارداش دورد

 ی دامکاوستونده  دوواردورد                 . پاپاق ریب قارداشا دورد

       . چاتماز نهیریربیب قاچار اوچو هر ردیالقارداش دورد

 یچرخلرماشین یا آرابانین                                                

 وارود                                          . دایبو ریب قیقارداش دورد

 تابوت                             . یشای یخدیچ ، یشیک لوقول دورد
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 یبدن ، لییدئ رخانیق یدونی اوستو ، لییدئ وانیح وار یچیق دورد

 تختخواب                                                  . لییدئ انسان وار

 یصندل             . مزیئری وخدوری یجان ، کیرنهیم وار یچیق دورد

    . دهیؤگ دوردو ، ئردهی دوردو

 یقوالغ یکایو نوزویبو یکای،یاغای دورد نیوانیح                   

 گؤز                            . رهگز مونجوق ندهیچای ، چپر یسدوره

 قازان                                     .  گوموش یچای قارا یسدوره

 .یسار یباالس ، یسار یآناس ، قار یمیک زهید ، نار دوزوم دوزوم

 کچؤره/بوغدا                                                             

 . امتیق یزیق ، قنبر یسدهده ، قار یمیک زهید ، نار دوزوم دوزوم

 کچؤره/ریتند/کونده/اون                                                

 ، یدردـــــــگون وار یددئمه وخی ، ینارگوندرد منه دوستوم

 غرویقو    . یگوندرد اغی شیچالخانمام قدانیسودقات شیچالخاالنم

 حیتسب             . رامامیب ، یآذانچ یکای ، جماعت دوققوز دوقسان

  لمق                            . گلر خوش کجهیدَبرد ، گلر بوش رهگئد دولو

 قیقاش                . گلر دولو رهگئد بوش  ، گلر بوش رهگئد ولود

 قیقاش                 . گلر خوش راریزدیداد ، گلر بوش رهگئد دولو
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 وزانارا النــای اوستونده ، دهپئشه باشقا ائوده ، دهمئشه یدایدوزدوم

 یتاختاسکچؤره                                     . قازانار نکیکو اوزونه

 او قاالرام من ، اوزولمز نهدلید ، گورونمز زهؤگ ، بورونمز دونا

 سس                                                                 . رهگئد

 ایده                            . قارا ویسومو ،  آغ یتاَ ، یزیرمیق دونو

 گؤز                                                  . ندهیچای اونون ایدون

 یغتایبوران               . یومورتالدی قونشودا ، یآتالد دووارالردان

  . ارایس یرالیآ یلرلای ، رایقورخم ریدوالن ، ساالر سس رسنیدو

 تاساع                                                                      

 سوغان                                              . آغالدار یسن سنیدو

 دوداق                  . ریدَ مهریدئ مهیدَ مزیدَ ، مرهیدئ یدیدَ ، یدید

 لگن آفتافا                                     . توکوم الووه چوکوم زهید

 وقیسو/اشاخت              . ریشلهای جنگهیلای ، ریشلهید وخدوی یشید

 شاندوو               . الریئخی ندهنَاَ یکید ، لدیریمای خاندایچ یکید

 کتاب                                      . شاریدان هلایآدام ، وخی یلید

 تابک                . ریریلندعلم ینسانای ، ریریللندید وخدوری یلید

 قوش                         .  آدامال ریشمیدان هچ ، دایآغز وار دهیلید

  .دلبر ریب قوندو ، کیکهل ریب اوچدو ، قار یمیک زهید ، نار میلیدمیلید
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 بوغدا/سامان/خرمن/زیدر                                                  

  چراغیالمپا                             . ویسو لدارینقید ، ویقو یلینقید

 ؤزگ                                     .  ویسو لداریپیش ، ویقو یلینقید

 چانیس                                    . چیکرپ یجانل ندایآراس وارید

 دؤردیرمیگای ، گؤردوم داـــآلت ایچ یآت ، گؤردوم داآت یرجب

 یخالریوم نال    . گؤردوم آلتدا[ ناییآ دؤرد] ایی ریمهد ، یاولدوز

 وقپانب                 . ریدوموشاقی تک پکای ، ریدآغ قارادان یرنگ

 یلبئ یرـــاَی ، قفس نیع یجسم شکل ، نفس آلماز وخدوی روحو

 هاوا وردول نایقارن بوش ، سس ریب رهوئر یلنئشه چوخ ، ویبو اوزون

 عود                                              . دوا درده یسسه محزون

 پورگهسو            . مینیگل جووانازن ، یلبئل نجهای ، یلتئل حانیر

 قارا ، انسات تک درمان میحک ، باتان قایقاراپالچ ، اتانی لردهیزئرزم

 یلهزَ                                                          . یدنه میریزنج

 ، وندرد پهای یخامان ، نایاو سن میچال من لگَ میریزامب یآ میریزامب

 جَهره                                             . ونایتو قارداش کگئده

 توفنگ                 . میآت کئچمز قاالدان زر ، میآت زرگر ، میآت زر

 ، شیمگلمه وـزرگراوغل ، یشدیاپی دووارا زر ، یشدیاپی زره زر

 چار/آلیفیق                                        . یقوپماد دوواردان زر
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 زر ، سهگلمه میزرگرخان ، قیشیاپی دووارا زر ، قیشیاپی زره زر

 آچار/لیفیق                                              . لمازیآچ دوواردان

 ، یدگلمه میاووشار زر ، یشدیاپی دووارا زر ، یشدیاپی ورهیز زر

 آچار/لیفیق                                       . یدائنمه دوواردان زر

 کیلهدکیلهد یبدن ، بونون وار یعباس نهزرد ، بونون وار یزرعباس

 پرتقال                                          . بونون وار یصفاس گورنه

 .یاچدق دایزوب ، یساواشد یزر ، دایبو ریب یسیکای ، دایزوب یزر

 لیبیز/سوپورگه                                                            

 پهلوان                                    . ئغاری پول چوخ ، راریق ریزنج

 ، هدیگؤ نه یدهئردی نه ، دهنـیچای فرنگ زنگ ، ندهیچای زنگ زنگ

 تاساع                                                . ندهیچای فرنگ یاصل

 نوزیبو                                         . چئخاتماز اپراقی آتار زوغ

 ئلی                  . میگل ریآغ چاتماز گوجوم ، میرکلینجیز میلیرکیز

 گوتوره ولدوونگی ، رمیلمیب ایقاتال یردیآغ ، میلیک رینجیز میلیرکیز

 یگؤ/ئری                                                                . رمیلمیب

 ازی             . اوتالر لیاشی راریقالد باش ، قار رییاَر هاچان لهیسؤ

 بالدان ، شمیگلم[ ندهیگونئ] نهدعرب من ، شمیئمی جایسار ساپ

 خورما                        . وار میآد ساندا آددا ، وار میداد نیریش
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 نیلرشیئمی ، ریدــشیلای نومایبو سال ، دورگوموش اوجو نیساچ

  باالندون                                . ریشدیئمی نه زیاپراقسی ، ندهیچای

 نیلرشیئمی ، ریدــشیلای نومایبو سال ، دورگوموش اوجو نیساچ

 ئرآلمای                                   . ریشدیئمی نه زیچَکسیچ ندهیچای

   . ریگلم ریگئد اؤکوز قارا ، دورمور بیاتی اؤکوز یسار

 توستو/اود                                                                  

 داغا ، ریسالالن اوزون یساققال ، اوتوروب بوداغدا اوغالن ریب یسار

 اوزوم                                                         . ریرمانید داشا

  توک/باش                                          . مئشه قارا ، تپه یسار

 لپه                                              . اتاری سودا توْیوق یسار

 یدامج                                            ر . قازا ئری ققاید یسار

 یرانبو               . قالریندیف دولو یچای ، قالریصاند یسار یسار

  . ناققال نیقالس انایتاپم اونو ، هوققال اوزون ، ساققال یسار

 (دالیقارقی)هکَمَ                                                           

 کیلهد یبدن ، بونون وار یاخاسی بوزمه ، بونون وار یعباس یسار

 قالپرت                                  . بونون وار یصفاس گورنه ، کیلهد

 نلیانهیای ، بونون وار یصفاس خوش نه ، بونون وار یعباس یسار

 پرتقال                        . بؤلوک بؤلوک الای نجیلیق ، کیلهد کیلهد
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 چاینیک/سماور                  . اوتوروب قوش آغ اوسته اایق یسار

 رتقالپ                       . ریلیکس ریگل یواقت،  ریلیآس لیقند یسار

 هنگس        . گئمز ادهیپ چرای آند ، باتماز نهیای ، اطلس[ قارا]یسار

-هردیگ یدردهیگ ، لییدئ قرآن دییلیازی ، لییدئ زعفران یدیسار

 سکهلیزیق                                                        . لییدئ کان

 وارقوش یقاناد ، لییدئ قرآن یدیلیازی ل،ییدئ زعفران یدیسار

 یسیآربال                              . لییدئ قوچ یدینوزلیبو ، لییدئ

 . توکر نیییلای لداریقاقق قازالر ، اؤتر نیرچیلدیب ، رکَسَ ساغساغان

 رمانییده                                                                    

 رین للهید قووان دوققوز ، مدهیال میمن یباش ، لداریشاقق ساغساغانالر

 تار                                     .                    مدهیال میمن یتاج

 یئچک         .  یسزهگه قاباقدا رگئده ، یباالس یبَئ اوزون یساققال

 یچکئ              . حرامزادا قاباقدا رهگئد ، زادا یبَئ اوزون یساققال

 یئچک         [ .رمانارید]تولالنار داشا داغا ، ریسالالن اوزون یساققال

 ورگهسوپ         . اوشاق دورد اوچ ندهیبئل ، بوجاق ریب وار یساققال

 ردووانن دهیگؤ ، بالالنار قجایقالد چوخ ، سالالنار میسالخ میسالخ

 اوزوم                                   . سالالنار اوردان خاریچ ، اولسا

 . یدابان یکای ، یچیق یآلت ، انای او سالالنار ، انای بو سالالنار
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 سیزیتره ال                                                               

 یدولچاس ویقو                        . خاریچ سوالنار ، ررهیگ سالالنار

 قیآرخال                                       . نریم مایدال ، دورار سحر

 . میردیگت دولو میشدیآپارم بوش ، یندیم مهینییچ ، دوردوم سحر

 سهنگ                                                                       

 شالوار                                    .  میندیم یهاچان دوردوم سحر

 قیرتیف              . ئرهی ردوموو یاوغالن آغ[ یچاغ دان] سحر سحر

 گؤز                                      . میییرید سنه دوروم سحر سحر

 یردیدئ ، قوش ریب یاوچارد ، داـــــنیباغ السیگ ، ندایسحرچاغ

 سئرچه                                                          . کیجکیج

 . خان یسیکای ، دوز دؤردو ، ساووران زیگکس زیسکگ

 هورومجک                                                                 

  چیکونده                              . تؤکر  ومورتای ، چؤکر دهیسک

 تاَ درهم یکای ، یوزباشی بیرهگوند یمن  یباش قصاب یآ سالم

 لکگؤبه                             . یشیق نه اولسون یازی نه رمهستای

 باشماق                                      . سوْخوم من ، دهجوت سن

 نقطه            . وار دا داشام ، وخی مهرده ، وار دهده من وار دهسن

 التارپ یلپول دهـمیاگن ، رمهاؤل خسامیچ سودان ، اوزرم ندهیچای سو
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 قیبال                                                     . توتارالر تورال یمن

 یزیــآغ ، ساتان درمانا میحک ، باتان قایقاراپالچ ، اتانی ندهیبید سو

  یلهزَ                                                      . وخی گوزو قارا

 پورسوق                                    . ینتپه رشهای ، ینهودَگُسوپا 

 ویدو                                        . توکر ومورتای اوتورار سودا

 لتهیپ/المپاچراغی                    . قیانی[ یباش]روغویقو ، قیبال سودا

 زبو                                                . رهتای سودا ، رهتیب سودا

 رووشَگُ اتاری ، گوردوم یمانیدول داغدا ، گوردوم یمانیسل سودا

 وسمن                     . گوردوم آش شیشمیپ دوزسوز ، گوردوم داش

 قیبال                   . وخی توکو وار یسیدر ، وخی یزای رگزه سودا

 وا آتسان ایسو ، وخــی یقان بوغازالسان ، وخی یجان رهگز سودا

 قایق                                       قالخماز . اتسای قورودا ، باتماز

 کولگه                                            . سالنمازای رئچهک سودان

[ یلیدیس] سودولو ، اوزلوجه[ یلیدیس] سودولو [یلیدیس] سودولو

 دایج نیوزمی ، رسَنیگئد هارا [یلیدیس] سودولو ، اوزلوجه چانیس

 یرپیک                                                              . اوستونه

 نیرلال ، انسانـــتوخ اونا ، زالریق یلسورمه ، زالریق سورو سورو

 کانردهیگ                                                           . زالریس
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 یسیآربال                                  . یلئمهی پوخو ، یلدئمه سوزو

 یمگ                        . شالریق ئردهی سوسوز ، شنریک ئردهی سولو

 قازان                   . وخی یجان وار ینفس ، وخی یقان وار ویسومو

  غوقویرو آت             . الریئغی چئخار سودان ، الریداغ ررهیگ سووا

 خوویب                   . رینلهلید خاریچ سودان ، رینلهلیل رهریگ سووا

 وغوریقوآت      .  یلدیئغی یخدیچ سودان ، یلدیداغ یردیگ اوسو

 روغویقوآت           . الریئغی خاندایچ سودان ، الریآچ رندهیگ اوسو

 ازی         . اوتالر لیاشی ریریقالد باش ، قار رییار واخت نه لهیؤس

 پتور            . ووخدی یقاچ نهدکیشیپ ، ووخدی گؤزو یچاندیس

 کورسو                                   . اوتور لگَ ، سوپوردوم میلدیس

 هرهجَ                      . اوْتوردو یگلد لکیلئ ، سوپوردوم میلدیس

 نیگلس رسونویبو رزایم ، ینیسرر رسنیلمهیب ، ینیریش نینیشافتال

 دوات/قلم                                     . ینیلیم نیسالس نهیچای

  نیسنمهید نیآغالماس ، ارالریقو میس اوستونه ووارالر،اُ نیآغاج شام

 تار| کامانچا                                            . بورارالر ینیقوالغ

 قیقاش                         . زایآغ توکر دوالر ، ذایکاغ ربنزه یشکل

 زیقارپ                                    . قارا مردومو ، یزیرمیق یشهر

 وـیسو وار یزیدن ، وخی یآغاج وار یسمئشه ، وخی یائو وار یشهر
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 نقشه                                                                      . وخی

 قار ریدغآ یرنگ ، لییدئ اغی رید یمیک اغی ، لییدئ بال اولور نیریش

 قَیماق                                                           . لیییدئ

 پانبوق] قیصاند لیزیق ، ندهیچای[ پانبوق پانبوق] قیصاند قیصاند

  . دهنیچای قیاندی زدهیب ، دوشدو اود ریب آرازا ، ندهیچای[ قیصاند

 گونش                                                                       

 . یبارل اوزو ئری آچاندا نیزیآغ ، یباغل یزیآغ وار میقیصاند

 گونش                                                                       

 . قاالنمازسان سن ئمهی اونو آالنمازسان دورماسان صفه

 کچؤره/ریتند                                                              

 . یدائله هاپ اونو صنم گول ، یدائله تاپ دوشدو طاقچادان

 کیشیپ/چانیس                                                             

 نویقو| نکای                                          . رینالالن نهدعتیطب

 بوغدا                                          . قوندو سار اوچدو طرالن

 لمکاپراقی                    . یندالقات یلراتک یآتالند میخان عادله

 کاغاذ                    . باتماز ایسو آتارام ، اطلس وار مینیچعاراق

 داالرـقوش ، یوخاری نهدتئل[ دایج] شانه ، یوخاری نهدائل قیعاش

  شکهیچک                     . یوخاری نهدبئل یزید ، قوشدو یهانس
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 کوی وهده یلال ، یگئتد یداغالد وریجو ، یگئتد یآغالد قیعاش

 (یدالیقارق)هکَمَ                           . یگئتد یباغالد خایس ، ریقات

 اونسوز انسان ، یآ پاشام یآ میسلطان ، آی پاشام ریید قیعاش

 عقل                                    .  دوالنار زینسانسا او ، دوالنماز

 ریدکاره هجنئ او ، اوزو هم وار یآلت هم ، بوزو ریب گؤردو قیعاش

 کی ، بیر بورنـو وار قیرخ گؤزو .                                  چاریق

 ، تریب ئردهی زیتوپراقس ، آچار بوداق دهمئشه ، آچار بوداق قامیعاش

 زنویبو                                               . آچار بوداق زیاپراقسی

 ، اولوگوردوم یآنام ، ید دان ارای دورسونءد.  یاراداندی قامیعاش

 توپراق                                                    . یاراداندی ینعمت

 وغانس                    . یدبیاتی ندایآلت ئری ، یدبیآچ ینیعباس

  . دهیؤگ اوجو ریب ، ئردهی اوجو ریب ، ندهیبئل یزید ، ندهیال عرب

 زهین/جیدا                                                                   

 روغیقو ، بورولدو قوش ، دانقات ریمده ،[ دانکهرآت]دانآت عرب

 کخوره یک ندهیچایو قازان                                     . یبولالد

 یزیمیدکن ، نایمیقو زهیمیکند ، جورابالر ندایاغای ، عربلر یآ عربلر

 توْیوق                                                               . خارابالر

  . تپه رمانییده ، چکیچ دهدره ، تپه نهدگوموش ، اپه نجهیعرش
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 هیدَ                                                                          

 شیئمی ریب قیعاش ، یدنهعومورد گون کئچن ، یندهردیام میزیعز

 شیش/کاباب                              . یندهردیمده یساپاغ ، بییئی

 ، یددهکیبئش یآناس ، دوغار یآ آلتدان بولود ، دوغار آی میزیعز

 اوزوم                                         . دوغار اوشاق چوخ یزیق

  ورموشمگ عالمت ریب ، یکاییریب یسول یساغ یکاییریب میزیعز

  بندلری نیالربارماق                         . یکای یریب اوچدو دوردو

 میک قدانیقارانل ، گونه دوققوز آی دوققوز ، گونه دوققوز میزیعز

 اوشاق دوغولموش تزه           . گونه دوققوز یآ دوققوز ، خاریچئ

 ریب منه ، اولسون دانقوماش دونو ، اولسون)ساچ(دان ساش میزیعز

 ساپاند                       . اولسون دانداش یسگوهلل ، نیوئر سالح

 نویقو اؤلن ، الرــــآغ انیسو توپ یسار ، آغالر انیوسُ میزیعز

 سوغان                                . آغالر انیسو اؤلدورن ، آغالماز

 ونیقو لناؤ ، الرــــآغ قصاب دون یسار ، آغالر قصاب میزیعز

 سوغان                               . آغالر قصاب اولدورن ، آغالماز

 مادیان دهگؤی ، هئی کمر گوموش دهبئل ، هئی رهماَ ، ما عزیزی

  . هئی امر قوْشون یئرده ، گؤرموشم

 نقولو امن اونو و  مادیان اوتالیان / اوتالقدا/یئریاغیش               
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 ، ریچک لیشک وخـی یال ، امتیق تمام یشای ، عالمت آی عالمت

 وقیسو/شاختا                                 . ریشلهید وخدوری یشید

 ینیقخنجرو خنجر     . یشدیلای یقوالقالر ، دوشدو ایویقو جانیعل

 ریب نیپاراس آی ، گوردوم دهسرعت نیزای ، گوردوم آتدا ینیعل

 نال                                             . گوردوم آلتدا یاغای ، نیآت

 کیلده هلاینهیای ، بونو وار یاعضاس تحفه ، بونون وار یهاواس عنبر

 تقالپر                                . بونون وار یصفاس گورنه ، کیدئش

 گونش                           . یقان نه وار یات نه ، اوالر بیغ دهبیغ

 یاغماسی نیقار          . یپانبوق توکوب یقیصاند بیآچ نهنه فاطما

 ؤزگ                               . ریشئرلهی اداون ایدون الایویبو قجایفند

 مانرییده                                         . تؤکر آغ آغ ، اؤتر ریرفیف

 جَهره                                           .  رشیش یقارن قجایرالندیف

 لرشید/زیغآ       . شلرای رمانییده سوسوز ، شلرای لبانیف ، شلرای لیف

 مانقار           . وخی یجان ، وار ینفس ، وخی یقان ، وار یرغاسیقاب

  . لییدئ یرنتگووه امما ، وار دهیسوهیم وار دایاپراقی ، وار دایقیقاب

 کتاب                                                                        

 وموکس جــنیلیق ، شیاوزاتم ینینجیلیق ، شیقاتم او یقاراد قاپ

 ینوزالریبو و نکای            . یداوسته رکید سوموک ، یداوسته
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 رجه حلقه                               . بیاناید قولالر قارا ندایدال قاپو

 انداز خاک                                          . مالال قارا ندایدال قاپو

 دهچنای ومورتای جوجه                         . بیاگلش ائوده قاپوسوز

  .  چوخ یسیایس نیاوالنالر ندهیچای ، وخی یسپنجره یقاپوس

 زیقارپ                                                                       

 /یئلتوفنگ                   یقاچد[ یردیباغ] یردیچئق ، یآچد قاپونو

  . دور دایدال وورما ینیال ، قول قاراجا اوستونده[ اایق/ اایت] یقاپ

 لیفیق                                                                        

 ؤزگ                       . گورمورلر ینیریربیب ، قونشودورالر ریب یقاپ

 سوپورگه               .                   دوْوشان چیلچیل دالیندا قاپی

 اندازخاک                                       . قیقاشارا ق ، ندایدال یقاپ

 رگهسوپو                                        . زیق یللکهیک ندایدال یقاپ

 یآلمان ریب ، میدائله ایت وکهی وکوموی ، میدائله ایه میردیگ دانیقاپ

 سالم                                                       . میدائله ایپ رخیق

 رغایس            . یاپراقی ریب یبوداغ دورد ، یساپ ریزنج ، یقاپ یقاپ

 چارآ                                  . میتاخد نهیگیدئش ، میباخد اییقاپ

 اومورتی                                      . وخی یباجاس ، وخی یسیقاپ
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 نیریتگَ ، بادام اوستونده ، کوششک یاورتاس ، دوشک قات به قات

 باقلوا                                                                . کشائش

 .  یباالس یقالد ، یآناس اوچدو ، یاالسیپ قان ، یقاالس قات قات

 بوغدا/سامان                                                                

 یدوزلرــــگون ، قاچارالر گؤروب قارتال ، اوچارالر قاتار قاتار

 دورنا                                    . اوچارالر یلرگئجه ، بییاوتال

 وههد                        . دلریگای یباغل یباش ، ودلریسو قاتار قاتار

 الرورناد               . رلرهائد[ شیآلق] سالم زهیب ، رلرهگئد بیقاتارالن

 زیآغ/لاَ                                                . شمزیئتی قاتالنماسا

 جَهره                                         . اریدو یقارن ، قاچار قاچار

 انبوقپ                    . وموشاقی یمیک پکای ، آپباغ آغ ریدیمیک قار

 اجس                          . دوالنان یقاپیقاپ ، پاالن آغ ائششک قارا

 زیقارپ                                      . ادایدون یزیرمیق ، آدامالر قارا

 کاغاذ/قلم                                            . اوسته آغ آغالر قارا

 قازان                   . یندیسئو اوشاق آرواد ، یاند دانآت یبئ قارا

 .  ئرهی تؤکدو نیرساغیباغ ، ئرهی چؤکدو توْیوق قارا

 زنجیر| اودون/قازان                                                       

  باجا| اوجاق                                  . قیاری یقارن ، توْیوق قارا
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 لکبهگؤ                  . ریتوپراقداد یکیمدید ، ریباغداد توْیوق قارا

  . یدائله شاق یقانادالر ، یدائله تاق توْیوق قارا

 یالرالی نینیقاپ                                                          

 ووروب ریمده ، رهدـــائ شاق نیقانادالر ، رهائد قاق توْیوق قارا

 قوتو| صاندیق                     . شیتمیبَرک ینیسیقاپ ، هورکوتموش

 اخارچ لدیریمای اوجا ، لداریشاقق یقانادالر ، لداریقاقق توْیوق قارا

 توفنگ                                                 . قالخار داغا یدومان

 ، ندهیچیا قوتونون ریب ، لداریشاقق یقانادالر ، لداریقاقق توْیوق قارا

 اشینیم انیوی پالتار                           .  لداریشاقق ویسو کوپوک

 [یلدادیققاق] لداریشاقق یقانادالر ،[ یلدادیقاقق]لداریقاقق توْیوق قارا

 بولود                                                                        

 یوخارب                            . ریانی ریشیآل ، قیانی یقلب توْیوق قارا

 ازانق اوسته اود     . اوتورموش اوسته ومورتای یزیرمیق توْیوق قارا

 یدآرمو اوچ نیآغاج ، ریریندید یآغ یسار ، ریریندید ینیسار قارا

 یآ/گونش/گؤی                               . ریریندید ینیریب یریب وار

 گوندوز/گئجه      . دورماز اتاری ریغیس آغ ، قالماز رهگئد ریغیس قارا

 . ریتآ لالقیش[ گئدنه بیگل]ووراندا ال ، ریاتی قاپودا ریقاط قارا

 یجهیدو قاپو                                                               
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 سوپورگه                                        . ریاتی دهکونج ریقاط قارا

 چاخچاغی ینییرمانده           . وورار ئرهی نیگیمدید دور قوش قارا

  . مزیئری ولوی ، بیچای قاراآند ، چورومز نویبو ، زیرمیق قارا

 سهنگ                                                                       

 توستو/اود/اودون             . ریگلم ریئدگ ، ریبوزار زیق ، ریزاریق قارا

 مجانیباد                                           . پاپاق آغ ، یشیک قارا

 زیقارپ                                       . ائوده یزیرمیق ، لریشیک قارا

 نییلهول/قاراآفتافا           .  ئرهی توکدو ینیقان ، ئرهی چوکدو نر قارا

 ساج                                             . رهگز یالریقاپ ، نظر قارا

 پلو/قازان                                          . اوشاق آغ نهدنهنه قارا

 اپانچات                           . میباغالد نهیبید اایق ، میاغالدی یقاراآت

 یچاخچاغ نیرمانییده                        . ناریاو عجم چاالر یقاراچ

 اتماغایاو[ یخانمالر] یالرــخان ، یدرنگ دو یدیزیرمیق یقاراد

 رهیب                                                               . ریدزرنگ

 ، یدیفرنگ ریاگلن گاه ریئری گاه، یدیدورنگ یدیزیرمیق یقاراد

  یدیبنگ او شمیچمای من گونوزلر، نارامیاو من چاالر ساز او لرگئجه

 رهیب                                                                           

 چوبوق                                  . دودو ندایباش دوراوزون ریقاراد
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 ریلیب ئای نیمیک توال ، لییدئ وارقوش یقاناد ، لییدئ قارقا ریقاراد

  کلچَیم                                              . لییدئ ولداشی اییتاز

 وکرت اردارمــخیچ سوخارام ، یباش ریدقیریم ریدیزیرمیق ریقاراد

 قلم                                                                . یاشیگوز

 ؤزگ                       . بیاتی قاراقوش یباالس ، ندهیچای شیقاراقام

 سوتوستو گاریس                     . هایسم اوچدورور ریزاردیق یقاران

 دوناو ، چوپ یچای ، لییدئ شکر یدنیریش ، لییدئ کومور یقارد

 نهلردئری اوزاق ، تاپلماز داماحال بو،  یدیشیئمی نیموالم ، لییدئ

 خورما                                                                   . ریگل

  . مهرریگت قورو ، آپاررام اشی  گنهیلده  میخیم ، نایقارن میقارن

  داشیلاَ                                                                     

 لیفیق                                             . اتاری توال ندایباش یقار

 نالیگآچ ینیقال آغ ، انه نیگل ریب نهیائو ، نهنه یقار آی نهنه یقار

 قار                                                . دنهدنه سپ یالرنوغول

-بیسآ آغاجا ریب نیتورباس اون ، یدبیباس نیالرچووال نهنه یقار

 ایده                                                                       . ید

 داشیلاَ                                                    . گهیلده خیم نایقار نیقار

 یواقت شر ، یدــــخیچ مناره دانقوم ، یخدیچ قوم میقازد میقازد
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 گونش                           . یخدیچ بازارا نهدصبح ، اوغالن اؤلن

 تهشیاَر                              . سالالر نیشالریق اوتوروب داقیقاش

 شتهیراَ            . الریآت او آچسان نیزیآغ ، سالالر نیاغای نریم قایقاش

 ، نیچدیب یزیرمیق ، نیآلد لیاشی یبدند برج یانیریب دورد نیقاالن

 حنا                                                         . یدندنه بو  بس

 ریب یقاپ ، قوش رجوتیب اوتورموشدو دهـــــنیچای شیقام نیقال

 ؤزگ                                      . گورمورلر ینیریربیب الریقونشود

 خشامآ رــسح ، تاج ندایباش داش یجیکرپ ، یرای یچای دوز یقامت

 مناره                                                        . بولبول اوخور

  لییدئ شلئ یاَت آنجاق ، لمَزیکس یباش اؤلر ، لییدئ قوش ریدیقانادل

 قیبال                                                                          

 یخال داـنیقاناد ،  لییدئ قوچ وار نوزویبو ، لییدئ قوش ریدیقانادل

 کپنک                                        . وار یجسد وخی یقان ، وار

 قیالب                   . لمزیب قاچا ئردهی قورو ، لمزیب اوچا وار یقاناد

 قیبال                          . قاچماز وخی یاغای ، اوچماز وار یقاناد

 یزحمت یشای رسئوه ، سانجماغا وار یسنهیای ، اوچماغا وار یقاناد

 یسیآربال                                            . یحورمت وار ئردهی هر

 غبوال                   . قاچار وخدوری یاغای ، آچار وخدوری یقاناد
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 کپنک                                  . وخی ییلهله ، وار یخال ندایقاناد

 ییاچ                  . ریدحرام ئمکی ینیات ، ریدحالل چمکای ینیقان

 یریشورسما       . ریآخ ویسو میریشمیریش ، اوزون بورنو نیامانیناق

 لمق                    . یاشی توکر گلر رهگئد ، یباش قیاری قارا یقلب

 وکاوسک          . وار بورکو کیلده کیلده ، وار تولکو دهکیلقلمه

 یغیق یکئچ                                      . توکر گولـله زیس بیلقَ

 قار      .  وخی یقاناد اوچار دهیگؤ ، وخی یداد ربنزه[ شکره]قنده

 یقیشای نیچراغ             . ریدادوانیا یساققال ، ریداددام بابام قوْجا

 دؤشک                                              . نجَلید آلتووا ومیقوْ

 یانبوغپ آغ نیفاطمان ، ندهیچای قیقوتوصاند ، ندهیچای قوتو قوتو

 بلوطاهش                        . ندهیچای قوتو اودا[ یغیلیایی آغ نیبابام]

 ، یقیلایی ئیب نیاوغالن ، ندهیچای قوتو قوتودا ، ندهیچای قوتو قوتو

 کلماپراقی                                              . ندهیچای قوتو اودا

 وار وشوق ریب نیبابام ، ندهیچای قوتو مونجوق ، ندهیچای قوتو قوتو

 لید/زیآغ                                                . ندهیچای قوتو اودا

 تهاوس آغاج ایده         . یسالالند یزالریرمیق ، یالندحال قوجابابا

 . یسالالند توْیوق لیزیق ، یآلالند قوجابابام

 گولو یسالالندخانم                                                       
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 ریزنج                  . اوغونار سانیقو ئرهی ، آغالر گوتورنده قوجاغا

 نیآچ ، دورموش سو دانـــیچاالس ، قودورموش آی قودورموش

  ؤزگ/سورمه | اولگوج .  قودورموش میزیب ریگل ، چوخورو نیزیس

 ؤزگ                    . بیاتی قوش آال رجوتیب ندهیچای شیقام وروق

 قمه/جنیلیق                . هلای قودورموش اتاری ، ندهیچای قوواق قورو

 .  مدوردو اغاای میچدای ینیقان ، میدیریق نونویبو ، ووردوم قوزونو

 دوشاب/اوزوم                                                             

 ارهیط                   . اوچار نییئی قوشالردان ، وار یقاناد لییدئ قوش

 زؤس                    . ید لمهیب دونه داها ، یخدیچ ندانیوواسی قوش

 دانایچ                                 . آغالر بورنوندان بوراندا نیقوالغ

 چراغیالمپا                                . خاریچ یلید بوراندا نیقوالغ

 غیچراالمپا                       . خارتمازیچ نیلید بورماسان نیقوالغ

 غاریس                                  . اتاری قوش لیزیق ، اوسته قوالق

 رغایس                                      . قوش وموروی ، اوسته قوالق

 قوالق                     . گوزووه گورونمز هئچ ، سوزووه روئره قوالق

 نجرخ                       [ .دهکیائش] ردایایب یقوالقالر ، ودایقو قولو

 نجکپئ                  . وخی یباش ، قیریج یقارن ، وخی یچیق قولو

 نجرخ              [ .دهکیائش] ردایایب یقوالقالر ، ایویقو بیریگ قولو
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 یجان ، قیرتیی یقارن ، وخی یسان وار یآد ، وخی یچیق وار قولو

 نکیؤک                                                                . وخی

 قیشقا                                   . زهرمَیگ هیَییهپَ ، نجایایروغالمیقو

 چراغیالمپا                                  . آالو ندهیلید سودا روغویقو

 ینیماششیکیت      . ریچک قیریس هلای لرشید قجایرالتدیف روغونیقو

  کینایچ                                 . قوسار قان قوزاسان روغونیقو

 کشمش                                   . هیلهیطو سال سکَ روغونیقو

 کینایچ                              . قوسار قان ، توتارام روغوندانیقو

 قیاشق                  . گئتمَز[ هیلهیؤط] ائوه ، توتماسان روغوندانیقو

       . رییالومورتی لییدئ قوش ، رییاوتال لییدئ ونیقو

 شقایقار | النای |باغا                                                       

 انیقل                    . النای ندهیچای ونیسو ، سو ندهیچای ونونیقو

 یکلَاَاون                . اغاری قار یهئ ندانیدام ، وارید تاختا یراغیق

 قیچار                                    . لیپته نهیچای دوت ندانیراغیق

 کلماپراقی       . اتاق ریب تک ندهیچای ، اوتاق ریب رخیق ، اوتاق رخیق

 اراقد              . توکدور تکجه یگیئدی ، اژدها یلشید ریب رخیق

 روقاوموی ریب ، لمازیریق دوشسه دانداغ ، ومورتای یپالتارل رخیق

 سوغان                                                            . انمازاید
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 تیبرک                              . ادایبو ریب زیمیباش ، قیقارداش رخیق

 هرهجَ              . یلائششک بئش ، یلبئل ریمده ، یلقورشاق رخیق

  .وشند رهیتند الردانرمانییده ، دوشَن بیلیآت ،[ هشن] حشن زیرمیق

 بوغدا                                                                        

 رپتو    . داتوپراق وار یگیمدید ، داباغ[ خوروز] توْیوق یزیرمیق

 لرشید                  . دوزولوب لرینجای آغ ، اوسته دووار یزیرمیق

 ئرکؤکوی       . لییدئ چانیس وار روغویقو ، لییدئ لیزیق رید یزیرمیق

 چراغیالمپا |اود                             . وار ائوده هر ، نار یزیرمیق

 لماآ                         . اوسته بوداق بیاگلش زیق یاناقلی یزیرمیق

 لریائ اشی گلر رهگئد ، ریدقیریج اوجو بورنو ، ریدقیریق یدیزیرمیق

 قلم                                                . لریائ خوش کونلو یکای

 نیآد رمیلیب رهدوزلد میک ، مهرهمیگئ یمییگئ بو قیشیریم قیشیریق

 اوتو                                                          . مهرهلمیب هیید

 اجـآغ زیاپراقسی ، یوئرد نئچه گور سانا ، یوئرد بئچه گول لیزیق

 نوزیبو                                . یوئرد بئچه زیتوپراقس ، گوردوم

 اقای/جوراب          . یقاچد نهیچای لپاقیچ ، یآچد نیآغز یللیق

  اقای/جوراب                                    . لوله تاَ ، توربا یللیق

  /ایاقجوراب                              . رهریگ لچایق ، چوواال یللیق
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 ندهیچیا ، کهرَید اوزون ندایاورتاس ، اوستوگی یزیرمیق ، آال یلپیق

 دهای                                                          . یقیاسدب اون

  چیلک            .  یسنهده شکر نیریش ، یسوهیم اوالر سوزکُول

 زیق شیماؤپولمه ، یپاراس گول ریب میتاپد ، یآراس باغ میدیکئچئ

 یآ                                     . یاراسی شید اوزونده ، گؤردوم

 زیقارپ                                    . وْخی یسیقاپ ، گونبَز نهدکئچه

 ؤزگ                . سوکولمز زیق یحصارل ، توکولمز دولوسو کاسا

 نواوْ کس هر ، نایزیآغ ریاراشی یاخشی ، نایذیکاغ ایه نایذیکاغ

 قچوبو                            . نایآغز نینیسدَده یکیلده ، تاپماسا

 ئهرهن                     . نایزیآغ بسَنیچک نه ، نایذیکاغ باخ نایذیکاغ

 رایخ                      . اولماز ئمکی شدهیمیدَ ، اوالر ئمکی نیکال

 /گونیآ         . قول اوتوز ندهیریب هر ، توخور کنهیکو نهدکلف

 سوپورگه                                . زیق یللیکک یخدیچ نهدندک

 آغا لیاشی ، الـــــیاشی یسار ، سوسموش بوتون گؤرموشم کند

 قبرستان         .                                                  دؤنموش

 زیقارپ                                  . قارا یسیکندل ، یزیرمیق یکند

 سو دانغبوال ، رهدــگئ بینیس زجهیسَسس ، رهگئد بیئنی آت کهَر

 سهنگ                                 . رگئده بینیم یزالریق ، هیچمهای
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 نه توتولور دادانیمئ نه ، آت کهَر چوکوک یبئل ، آت کهر کهَر کهَر

 لچکیم                                                      . ریلیسات بازاردا

 یک یدوانیح نئجه او ، یرغاسیقاب گورونور ، یورغاسی نیآت کهر

 قوچینقرولیز                                        . یرغاسیس ندایبوغاز

 هئبت ریب قیعاش ، یاغای قان یلاَ قان ، یاغای قان[ نیکیکهل]نیقیعاش

 . یاغای اون ، یباش اوچ ، گؤروب [یش/زاد]

  ودساغان آدامس/زوویب/نکای                                              

 توفنگ                                      . باخار کوْلدان ، اؤکوز کوْر

 لکگؤبه                                         . ریدنه آغاج سوزکوتوک

 نوزیبو                    . وخی یاپراقی یسوهیم آمما ، کوکو ویکوتو

 مسلسل               . آخار رانیآ نجایدال ، باخار کولدان اؤکوز کور

 لیازگ                                        . ریباخ نهدمئشه یشیک کور

 . ماقیق اغی سود توکولور ،[ بارماق]غ بوال دؤرد آلتدا کورپو

 سود(/ییامجهنکای)امجک                                               

 او ، رهدگئ [تئز] قاز لداشاریقاقق ، رهگئد ساز آلتدان[ سامان] کورپو

 سو                       ر .هیولدان یورلماز ، گئد یک یدوانیح نئجه

  . سایق وقول اوزون یچالریق ،[ سایپ سایپ] پوساپوسا رگزه یکولالر

 دووشان                                                                     
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  . یدار نه ، ریبوغداد نه ، یسار اؤزو ،[ لیاشی] یگؤ یگنهیکو

 (یدالیقارق)هکَمَ                                                           

 النای     . لییدئ توْیوق اریقو ومورتای ، لییدئ آدام ریشیدگ نیگنهیکو

 لرشید/زیآغ                            .  ونغاجای دولو ، باجا کیجیچیک

 زیآغ                                  . اوتار وزونوا ئری ، باجا کیجیچیک

 یون تایرلرتراختور                       . قاوار وکیبو قاچار کیچیک

 یشای تیشتیش ، یآالد یقاراد ، وار یشید یاغای اَل ، لییدئ یشیک

  مونیئم                                                                   . وار

 اما یبدن ، یمیک یشیک یاغای یال ، یمیک یشیک اوزو یمیک یشیک

 نیقاد                                                             . لییدئ یشیک

 زیساقق                       . نىیردادیلیب نالریقاد ٬ نىیآد ریلیب لریشیک

 ومورتای                                         . دوغولوب زیسگوبک میک

 داشیلاَ                             . گووهیلده خیمیم ، گؤبگووه میگؤبگ

 یهریآت                  . میدیبرک ریب میسالالد یکای ومیقو گؤتوروم

 آچار/لیفیق                                .  اایووی رگئده بورسان گؤتون

 تورپ                                .  دهیگؤ یساققال ، ئردهی یسگؤده

 نهدنیزیدن قان یدئد ، رسنیگل هاردان میدئد ، ریگل آت آغ گؤردوم

 ودس               .  نهگوجوند یتار یدئد ، سانیباتمام قانا هیین میدئد
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 رلجهگُؤلمَه ، زامیسقان ورانــص قان من ، زامیسجان رییدئ نگؤره

  شهپ                                      .  زامیزبیب یهانس نیتاپ ، میمسکن

 ریحص الریای ، یمیک النــقاف دوروشور ، یمیک آصالن گؤروشور

 کیشیپ                                     .  یمیک ریاس سورونور ، یمیک

 یلید وخی یاغای ، وار یقاش نه توکو نه ، وار  یباش وار یگؤزلر

 قیبال                                        .  وار پولو ندهیسیرهد ، وخی

 (جاناوار)قورد    . وار یقارماغ ندهیلرشید ، وار یراغیچ ندهیگؤزلر

 ئلی                                      .   گؤرونمَز گؤزه ، ررهیگ گؤزه

 ، اوستونه اــخسیچ آدام ، انسانا رائده خدمت ، رانایج ربنزه گؤزو

 آت                                               . سلطانا چیه اگمز باش

 یآغاجلاَ                 . رییآپار یکورالر ، وخی یقوالغ وخی گؤزو

 شالوار                            .  چووایق یردیگ ، گؤره گؤره گؤزوم

 شالوار                                   .   ررهیگ گوتوه ، باخار گؤزووه

 زیقارپ                                        .  باخار کُولدان اؤکوز یگؤ

  یاغیش               . دامار نور ئرهی نهدیؤگ ، دامار دامار اوزو یگؤ

 ریگز ، شیگئن وخــچ میاوزلو یگؤ ، هدمن یگؤ وار اوزوم یگؤ

 دنیز                                                           . دهمَن لریگم

 آی                                        .  کچؤره میاری اوزونده یگؤ
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 داننوو               . ریآخ یشوراس آلتدان ، ریباخ هیؤگ کوزؤا یگؤ

 ؤیگ       . کمزیت یدرز ، کسمز یچیقئ ، باتماز نهیای یدپکای یگؤ

 یارخ                 . دوروب لیکک ندایباش ، جوان ریب یپالتارل یگؤ

 یسجوجه رهاوز گونده یریب ، وماقی یکای ندهیچای وار لوموگُ یگؤ

 آی/گون/یگؤ                . چوخ یسجوجه رهگز دهنین یریب ، وخی

 یلروهیم ، پاپاق آق شال آق دومـــــاول ، آپپاغ آغ میاند دنیگؤ

 ، میوماالندی الردانداغ ، دومـــاوشوت یآغاجالر ، دوشورتدوم

 دومـهوپ بیاره ، رهیب نهردیب ووردو گون ، میکوماالند دهکولک

 قار                                                                     .  ئرهی

 آچار/لیفیق                      . میریباسد وهیبئل ، میریآسد نهدیگؤ

    آچار/لیفیق                             .  میباس گوتونه ، میآس نهدیگؤ

  ارق                    . ریار کجهیاند ئرهی ، ریگل قوشالر آغ نهدیگؤ

 قوش ریب اونو ، زیبوداقس[ زیقولس] زیبارس دوشدو آغاج ریب نهدیگؤ

 گونش/قار                                           .  زیسدوداق زیسلید یاالدی

 توتغآ             . یشدیئغی اورا الرتوْیوق ، دوشدو دانا ریب نهدگؤی

 آد                                      ن دوشدو یئره یاپیشدی . دهگؤی

  . باتماز دوشر ایسو ، انمازی دوشر اودا ، نمازیس دوشر نهدگؤی

             کولگه                                                                       
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 یاچایس رایاوخو ، هیچمهای سو لرییاَ ، زیق یالیبو یلراَل ریگل دنیگؤ

 یسیآربال                                                                . زیق

  دولو                                        . داش یلچمهای ریگل نهدگؤی

 یزیسکگ ، شیئمی خوش نهندیریربیب ، شیئمی بئش ریگل نهدگؤی

  نماز                     . شیم گورمه گون دوققوزو ، گورموش گونو

 نیچای نایباش وور ، رینرلهیید دوشور ئرهی ، ریبن ریبن ریگل نهدگؤی

 کانردهیگ                                                       . ریگم[ اوتور]

 رــیصح لریسر ، یمیک سلطان یرلیمص ، یمیک خان ریگل نهدگؤی

 قار                                          . یمیک ریاس سورونر ، یمیک

 ، ریندیس داشال ، ریمهد حلقه دوشور ئرهی ، ریهن ریهن ریگل نهدگؤی

 کانردهیگ                                                      . ریگئم لهشید

  توتغآ           . ریپن نیریش دوشور ئرهی ، ریهن ریهن ریگل نهدگؤی

 الچ ، ریمده[ خالتا] حلقه دوشور ئرهی ، ریهن ریهن ریگل نهدگؤی

     انکردهیگ                            . ریگم نیچای[ ریندیس داشال]دووارا

  اننوود/شیاغی       . اریخامال یعباس اوزون ، اریدامال ئرهی نهدگؤی

 دایبو قیفند ، ریاغی دوزدوم نئجه گور ، ریاغی دوز ئرهی نهدگؤی

            دولو                                . دایبو قارپوز میدگورمه ، دایبو قوز
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 ، نارالنال ندانیسیدال ، آالنار وئرسن نه هر ، سالالنار ئرهی نهدگؤی

 اؤلو/آت/اوشاق/شیاغی                        . رهگئد یهئ شیقاتارالنم

 لیزیق دورار دهیگؤ ، ااییدون ساالر قیشای ، اایم ریب اوچار دهیگؤ

       گونش                                          . باش اونا رای ایدون ، داش

          یآ                             . تنجره ریب یلیقاال ، پنجره قیآچ دهیگؤ

 ایلدیریم                                         . چاخار چاخماق دهیگؤ

         شیاغی                                . بوغولور ئردهی ، دوغولور دهیگؤ

 کانردهیگ                               . [قیصاند] قوتو یللیفیق دهیگؤ

 توستو                                                . گلمَز رگئده دهیگؤ

 ، راقیدانی یقاران راقیدــنیس یآغ ، قارا ریب آل آغ ریب بازارا گئت

  قند                                                   . راقیولالندی یقوناق

 شیممهئی سود ، ریگَت آل الواری سهوئرمه ، ریگَت آل قار بازارا گئت

 ندق                          . ریگَت آل قار ندهیچای بئز ، شیمگورمه سو

 بشقاب یدئد ، وندایتو مییئی نه قونشو یآ میدئد ایقونشو میگئتد

 ایزولب                                                              .  وندایبو

 ریب ، بیتای بیسیق نیالرقوالقــ ، بیاتی وسوبی گوردوم میگئتد

 موْتال         . بیاتی کوسوب میلدیب ائله ، یانمادیاو ووردوم داش

 اولدوزالر            .  وخودوی گؤردوم سَحر ، نوخودو میاَکد گئجه
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 آدام                                        .   یرید گوندوز ، اولو گئجه

 سوپورگه                                    .     نوکر گوندوز ، آغا گئجه

 یستهجفیقاپ                        .  ریسالالن گوندوز ، ریباغالن گئجه

 (وکی)یئری دؤشکورغانی           . دوالر گوندوزلر ، بوشاالر گئجه

  . قورقور رهائد نه کگوره نیدئ ، ندایراغیق گُول ، ندایچاغ گئجه

 قورباغا                                                                      

 اولدوزالر                               .   الریئغی گوندوز الریداغ گئجه

 رمانییده     .  ندهیئری یک ندهیئری ، رهگئد گوندوزده ، رهگئد دهگئجه

 ایچ        .  چیق اوزون رهگز گوندوزده ، چیق  اوزون رهگز دهگئجه

 اولدوزالر                              .  پوزوالر گوندوز ، دوزولر گئجه

 اولدوزالر          .  یوخودی گوردوم سحر ، یدیچوخ میسپد گئجه

 .  دوزلر گوندوز ، لریاَز گئجه ، میخان گوندوز ، قول گئجه

  کدؤشورغانی                                                             

 . دوزلر گوندوز ، لریاز گئجه ، میخان گوندوزلر قوللوقچو گئجه

 دؤشکورغانی                                                             

 رمانییهد                . ندهیئری ریدندهیئری ، رهگئد ولی گوندوز گئجه

 سو                                    . ورولمازی رهگئد ولی گونوز گئجه

 یآ              . ریزلنیگ دوشدو قیشای ، [ریلیآچ] ریلیآس یردیگ گئجه
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 ونشگ       .  گؤز یآچال رسهیگ گوندوز ، گؤز یقاپال رسهیگ گئجه

 ولوبا کلفت گوندوزلر ، رینسووکه دووارالرا اولوب میخان لرگئجه

 سوپورگه                                              . ریناووکه اوستونه ئری

 گهسوپور                                  .  زیکن گوندوزلر میخان لرگئجه

  لیفیق                            .  ئغاری گوندوزلر اوزادار نیلید لرگئجه

 ونوب ، رسَنهگئد نجایآرخاس دوزگونــ ، گورورسَن وخوندای گئجه

 ولپ                               . اؤلورسَن ندانیقیآجل تاپماسان ، تاپ

 لوگوقیسارماش                            .  الریآچ سحر ، وموالری گئجه

 وس                . وخی توزو رهگئد ورغای ، وخی گؤزو رهگئد رئدهگ

 ماقباش                  .   اتاری قیآچ یزیآغ گلر ، گزَر یانی هر گئدَر

 ئری            . وخی یقان کسسَن قات قات ، وخی اوجو رهگئد رهگئد

 ولی دوزـــگون گئجه ، ندهیبئل کهر لیزیق ، ندهیئری رهگئد رهگئد

 نرماییده                                  .  ندهیئری دوروب گئنه ، رهگئد

 وار یینهیکو ، ـوخی یلرال وورار چاالر ، وخی یاغای رگزه رهگئد

 النیا                         .  وخی توکو ساالر ومورتای ، وخی یشیکیت

 یقاپ                                              .  رمزیگ ائوه ، گلر رهگئد

 ریتند/لکو/توستو              . مازیدو رهیئی ، دورماز اتاری گلمز رهگئد

 کولگه                                 . دورار دورسان ، رگئده گئدسَن
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 یوئرد اذان یاذانچ ، یبوالند آال لریگؤ ، یاندیاو کاروان نهگئد

  خوروز                                             . یاندیاو وخودانی ائل

 ، لَکیئل دوران اوسته [چیق ریب]دابان ، لَکیلئ گلن لَکیلئ نهگئد

 یقاپ                                            . کهرید همده یتاختاد هم

 نه یشیاَر نه ، ریگت آل شال ریب منه ، یولچی گلن ، یولچی نهگئد

 ولی                                                            .     یآرغاج

 گسهن                         .  ایاآغالیآغال گلنده ، گولهگوله ندههگئد

 توک/اولگوج                 .  راریآش شله داغدان ، ناریقاش ترپنر گئنه

 یپای نمزتوک توتدوم ، یوانیح زیسسس میندیم ، یقاراقازان میدیگئ

 باغ/ولی/ائششک/باشماق                            .  ئرهی زیستپه میگئتد

 اوزونه ، اقــــآچ ینردهیگ ، چاتاق قوالقول ، اتاقی کگئده گل

 کیلچیم                                                         .    سوخاق

 دوداق                 . گلر مهرهیدئ گلمهگلمه ، گلمَز مریهدئ گل گل

 ، وروق نه لریب اشی نه ، وخی توزو گلر دونَر ، وخی یزای رگئده گلر

 کولگه                                                   .  گَلَر او گئدرَم من

 یزیــغآ نه وار یلید نه ، هلای بادام بشقاب ریب ، هلای آدام کیردیگل

  کتاب                                                    . هلای آدام شاریدان
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-کسومو[ یزیآغ] اوووردو ، نهکندد ووردو ایه ، نهبندد میردیگل

 خوروز                                           . نهدات یساققال ، نهد

 .نهزدیمیریربیب رمازییآلاله آ ، نهزدید ووردو قار ، نهزدیس میردیگل

 گؤزو نینیزتره                                                            

 یسدسته ، پوالددان یاصل نهبندد دوشدو ایه ، نکندده میردیگل

 توفنگ                                                             .  نهدات

 ماورس                               .  نهیاربئلیقو نیال ، نهیگل باخ نهیگل

 بیکیت دون ریب اوزونه ، دوزولوب بوداقالرا ، سوزولوب زیمینیگل

 قوردوایپک                                      .  بوزولوب یئری ریب هر

 لییئد آدام ، نهئردی بیر هر ریوئر خبر ، نهدتئل کیناز ریآل گوجو

 ویدرا                                      .  ریشیآل لییدئ آتش ، ریشیدان

  مجانیباد                                   .     دونلو قارا ، لویبو گوده

 نهیای                                     .  میکئچ دووارا ، مینجیلیق گوده

  اریخ                                     .  باخار کوْلدان ، کوْرامال گوده

 وار لرلهیشچای ، یشید ریب وار داـــنیآغز ، یشیک ریب کوبود گوده

 زیب                                                                   .  یشای

 یسرهقرق و ساپ       . ئرلشمزی ائوه آچسان ، وار ویبو سرجهبهگول

 یسیرآبال                . ئغاری بالالر نایشان ، سورار سوت نلردهگول
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 یالق                  . باغبان نه سترای سو نه ، یدباغ یبوداقل لوگول

 یغیقونیقو                                   .  اولمز آدام ، پرسه لـلهگو

 . یدانال تک یریب ، یباالل یریب ، وواری نیآلت ، وواری گوموش

 گون/یآ                                                                     

 وگول باخانگونه               .   مورگولر آخشام ، گولر خاریچ گون

 اوروج                 .  یدحالل باتاندا گون یدحرام خاندایچ گون

 اولدوزالر      .  اولور چوخ باتاندا گون ، اولور وخی خاندایچ گون

 دؤشکورغانی                         .   قاراباش گئجه میخان گوندوز

 خووی                      .  شایآلق گلر گئجه ، ادوالش رهگئد گوندوز

 وخوی                       .  ساالما گلر جهیگ ، دوالما رهگئد گوندوز

 هسوپورگ               .  یدابان سانجار گئجه ، یاوبان رگزه گوندوز

 . قاچار نییئی قوشالردان چوخ ، اوچار گئجه ، اتاری گوندوز

 (اراسای)قوشو گئجه                                                       

 (اسااری)قوشو گئجه       .  اوبادا رگزه گئجه ، ووادای اتاری گوندوز

 وخوی                                 .  سالالنار گئجه ، الالناری گوندوز

 اقباشم               . اتاری قیآچ یزیآغ لرگئجه ، دوالنار گوندوزلر

 ولوگ باخانگونه                     .  مورگولر گئجه ، گولر گوندوزلر

  . باخار لرهیؤگ قیآچ یزیآغ ، اتاری لرگئجه رهگز گوندوزو
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 باشماق                                                                      

 اولدوزالر                                .  باخار لرگئجه اتاری گوندوزو

  . قاچار اورا وگوروبی لوت ، آچار اُوزون توکلو ردهیگ

 اقای/جوراب                                                               

 لعنت ، میشدیپ نه میدینااق نه ، ازانای اونو قوربان ، قاراقازانا میردیگ

 باشماق                                                           . آزانا ولوی

 ، چکلریچ یبوداغ قول ، االالریپ الالدان ، الالالر یآ الالالر

 ئرآلمای                                                . باالالر کوتوگوندن

 (یآراس نیرکلریددا کی دام)تاوان            .  شَمیلماَک ، شَمیلملک

[ ندهای نونیبو لرگول] ندهای نونیبو نیله ، ندهیَله ،( لگن)یدندهیَله

  . ندهیدَ اولماز ئمکی ،[ اوالندا کال لَرییئی] شیئمی نه شلردهیئمی

 اریخ                                                                         

 رهگئد ، یاغای نه یال نه ، نایباش توپالشار ائل ، نایآش نیائل املهله

 سو                                                             . نایباش نیاَک

 ندهنکای شیلمامیساغ ، ریگت ساغ رسَنیریگت ر ،یگت اغی ریید املههل

 بال                                                   . ریگت اغی شیمنمهیاَر

 یندهیائش ، آغالر دهال ، شیلمیآس دوواردان ، وموشیبو دهمئشه

 کامانچا                                                           . قالریدیق
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 میالدق جایدال اونون دوشدوم ، شهال یگوزلر گوردوم زیق ریب دهمئشه

 رانیجئ                                                              . تنها تک

 الرــیالدس ایسو ، نیلئش الریدــآت شَهَره ، نیباش لریکسد دهمئشه

  تاختا                                        . یاندی الریآتد اودا ، یباتماد

 یاغای ، ئکهی یپاپاغ ، یشید نه یدائرکک نه ، یشیک  یک دهمئشه

 لکگؤبه                                                                . هکتَ

 ریب دهیبئش ، دهمئشه وار ارداشـــق بئش ، دهمئشه ایه دهمئشه

 یلیمجوراب                                                             .دهپئشه

  .میمن میپاپاغ یدئکهی ناوزومده ، میمن میناغیاو یدچمن ، یدمئشه

 لکگؤبه                                                                     

  . رهاوز یرلوهیم شیمشمهیئتی شیشمیئتی ، رهگز یلرچول یلرمئشه

 اؤلوم                                                                        

 لمزیبگزه ئردهی دوز ، اوکوزوم خارال یقارن ، اوکوزوم مارال مارال

 (توسباغا)باغا                                          . اوکوزوم ارانی چَپر

 ، دااوالن آج ینیقار ، مینکای خارال یقارن ، مینکای مارال مارال

 ()توسباغاباغا                                         . مینکای اراری پرچه

 ، چولالنار داایی ازدای ، اوالر نیبال ندایشان ، اوالر نیسامان آل مال

 توپراق                                          . اوالر نیالی یفصل شیق
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 کسمز یچیق ، باتماز نهای ، ئتمزی نیارش ،[ بئز یماراقل] اطلس یماو

 یگؤ                                                           . چمزیب یدرز

 جارن چورچوپو ، ستمزای رمانییده ویاونچو ، ستمزای بزاز یمخمل

 ایده                                                                 . ستمزای

 بیکاس ، منم دایساج یسورهـک ریمده ، منم دایحاج نهیمد مکه

 حامام                                                . منم دایآج یلدولت

 ، ررهیلندئلی وورار ئلی ، داــــنیبوداغ نیلرگول ، ندایممدباقرباغ

  السیگ                                  . ندایقوالغ[ یرغاسیس] گوشوارا

 قیلیچاخی                                          . اؤلمز او ، رمهاؤل من

 بیج                                        . دولدورار آنام ، آچارام من

 قوالق                                        . ریقاچ انی او ، رامیباخ من

 آرواد دورد شاه ، اایس یکای میدئد جوت ، اایس یکای قیعاش من

 لرلیفص/لای                              . قارا یکای آق یکای ، بینبگه

 آلما ئشب داـآغاج ریب ، نهیسیکای دال یکای ، نهیسیکای قیعاش من

 دونباالن                                        . نهیسیکای دوشوب گون ،

 تریب ئردهی زیستوپراق ، آتار داغ او یبوداغ ، آتار بوداغ قیعاش من

 نوزیبو                                               . آتار بوداغ زیساپراقی
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 عسگر ریب قیعاش ، آتا اوچ ریداوغول اوچ ، آتا اوچ قامیعاش من

 یکیلوچَ قوجاکیشی                   . آتا اوچ اولوب سوار ، گوردو

 تحکم ریب قیعاش ، آالر ارــــع کاساد فضل ، آراالر قامیعاش من

 قوالق                                . آالر نردهیب یسسه وزی ، گوردو

 شام ریب قیعاش ، آلماز آز نیایپ خودکار ، آلماز آز قامیعاش من

 گونش                                   . آزالماز یاغی اناری ، گوروبدو

 اـــداغ ریب قیعاش ، چوخوسو لریب نیقی ، چوخوسو قامیعاش من

 قوهون/زیقارپ                         . سو چوخو قورو یآز ، یخدیچ

 متحک ریب قیعاش ، باغالر دوز چکر یرای ، باغالر دوز قامیعاش من

 قَیماق                                 .  باغالر بوز ندهیچای اود ، گوروب

 اولماز ئری او ، ئردهی زیب ریددهیگؤ او ، ئردهی وزی قامیعاش من

 ودبول/یآ                        . ئردهی زای رجهیب سالماز ، نیسکئچمه

 ، یشمیئم نوبار گون بو ، نهامیرد آلین خبر ، نهدکؤنول عاشیقام من

  باباک                                              .  نهمیردهد الریبوداق

 یوگ ئرلهی ، دورموش خام شدنیمشمهیپ ، دورموش خام قمیعاش من

  . دورموش دام جوت ریب گوردوم ، ندایآراس

 کوپتریهئل |بولود                                                         

 سسَ                                                  . ریگئد او رامیقال من
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 ایچ                    . رهگئد او انناماید من ، رهگئد او مهرهگئد من

 ترچ                     . ریائد کولگه اوستومه ، ریگئد او مهریگئد من

 تساعا              . ریائد قیچقیچ قولومدا ، ریگئد او مرهیگئد من

 کولگه         . دورور اودا ، دورارام من ، ریگئد اودا ، مهریگئد من

 یرد اقای                                            . ریقال او مهریگئد من

 ، ناریاو سودا شهیهم ، وخی دوزو تپه دره ، وخی یزای مهریگئد من

 قورباغا                                            . وخی وارتوکو یسیدر

  . اوجا نهکورسود ، ونجایبو کورسو ، اوجا نهدمن ، جهینمَ من

 چراغیالمپا                                                                 

 دهیبید ، اولور قیآچ یستپه ، قاره قاپ تمام یچای ، مناره یآ مناره

 باجا                                                           . قاره قاپ هم

 ویقو                                                   .  یوواسی نینمناره

 سالم                                     . یردیگ سنه ، یخدیچ نهدمن

 هنقط         . یکای دهمانهنه ، وخی دهامدَده ، ریب دهدهسن ، ریب هدمن

 نقطه             . وخی مسگرده ، وار زرگرده وار دهدهسن وار دهمن

 زدو                           . ئمزلری نه هئچ زیسمن ، ئمزلری تک یمن

 دوز                  . اولماز ئمکی زدهیسمن ، اولماز ئمکی تک یمن
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 قوالق یسیکای ، شاریدان ونــگ هر یریب ، وار میقارداش بئش میمن

   . باخار دوروب یسیکای ، آسار

  گؤز/قوالق/زیآغ اوالن اوندا و باش                                     

 کانردهیگ     . دوتماز قیآرت نهدکچؤره یکای وار میریتند ریب میمن

  . ئردهی یلرشاخه دهیؤگ کوکو وار میرآغاجیب میمن

  سیشؤوگه گونشین                                                       

  . بیآت اورادا ینیچیق ، بیاتی بورادا مادَده میمن

 یتاغ قوهون/زیقارپ                                                        

 قیاتاقین دورد بوجا        . دایبو ریب دوردوده وار مینیگل دورد میمن

 [نر] مال قاطار یئددی ، اوجونو ریریشدیلای ، موجورو آی موجورو

 کوتان                                    . گوجونو اونون چکه ، ک گره

 (یدالیققار)هکَمَ        . آتا ریب بینیم یهامم ، آتا ریب اوغول ریب نیم

 . اپراقی رجهیب ، چکیچ نیوزمی ، قاره یبید ، مناره نیم

 یآ/اولدوزالر/ئری/یگؤ                                                   

  . گوزو ریب رخیق ، وار بورنو ریب ، دوزو یگزد بوزو یندیم

 قیچار                                                                      

 یقاپ نه ، ئرهی ریب الریآپارد ، اماجای الریخارتدیچ ، آغاجا لریردیندیم

 قبر                                                                . باجا نه وار
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 قرآن             . یسنههد ریب اوزونون ئری  ، یسنههد نور یسنههد نار

 چاقیب توتماز ال وار؟ هاردا نیریش ناردان ، وار ناردا وار ناردا

 وخوی                                   . وار هاردا نیریش اوندان ، کسمز

 .  دهیگؤ کوتوگو ئردهی یبوداق ، بیریتیب آغاج باغبان یناش

 سوپورگه                                                                    

   . یمرز وخدوی بیکیت پالتار ، یعرض ریئتی یدرز یناش

 قوردوایپک                                                                 

 . چوبوغو نه وار یناغاراس نه ، ریچال ناغارا یهئ یناغاراچ

 سیغیرچین |لنده آغاج                                                   

  وروککُ                 .  وخی یجان وار یجسد ، وخی یقان وار ینفس

  جرهپن                  .  یئرده نه دیر،دهگؤی نه دهچؤل نه ، دیرائوده  نه

 ختورترا                      . یتوپراق توکر رهائش ، یاغای نه وار یال نه

 ولکک/ئلی               . یاغایس یل ده آچار یقاپ ، یاغای نه وار یال نه

 گاه الدارــآغ گاه ،  یقوالغ نه وار یباش نه ، یاغای نه وار یال نه

 زؤس                                  . بولر یاری لییدئ جیلیق ، رهگولدور

 هر رهزگ یکئچ ، ئردهی یبید دهؤیگ یباش ، یتوپراق نه وار اوتو نه

 اایق                                                                    . ندهیئری
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 ادش رــگول ریئی ، یقاش نه وار گوزو نه ، یباش نه وار یزیآغ نه

 قینجیم                                       . یقوماش لریائ نتیز ، اشاری

 لعق                         . یتای نهکسرد یهام ، یکرک نه یبالتاد نه

 ریریدادالند ییشئ هر ، نخجواندا دولودور ، اوردا نه ، وار بوردا نه

 دوز                                                . ریریبولالند یحالوان

 قلع                          . اوالر انسانالردا بوتون ، یات نه وار ویبو نه

 قورخار گوندوز رهگز گئجه ، نهدوشوند وئرر سود او ریدوانیح نه

 (اراسای)قوشوگئجه                                             . نهدگون او

 وزوگ آنجاق گورمز ریدوانیح نه ، ارایاشی قدایتوپراقل ریدوانیح نه

 یچانیسآغچا                                                            . وار

 هکولگ                    . رهدئگ او ، مهرهدئگ من ، کدر نه لریب درد نه

 یکای دهشوشه ریب ، یندهدهن صدف ینجای ، یندهدنه آی یندهدنه

 ومورتای                                         . یندهدنه رایشمیقار ، سو

 اود نایاورتاس ، یدبَدن ندهوشــگوم آغ ، یندهدنه آی یندهدنه

 سماور                               . یندهدنه گؤرون نیگئد ، دوشوب

 مال رییاوتال اوت ، یبدند یباش یباغر ، یندهدنه آیی ندهدنه

 قوردوایپک                              . یندهدنه ری چمهای سو ، یمیک
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 ، اناری اود ندایآغاج ، یزدند زدن میباغر ، یندهدنه آیی ندهدنه

  گولقیزیل                                          . یندهدنه یگؤ یاپراقی

 ودا یچای سو یراغیق ، یزدند یباش نیباغر ، یندهدنه ی آیندهدنه

 سماور                                             یندهدنه گورون نیگئد ،

 ، یندهبَز اوسته لویپ ، یدبَدن نجهای مهیدَ ، یندهدنه آیی ندهدنه

  [یندهدنه یرنگ گورون ، یمسکن اوسته لوویپ]ی ندهدنه اؤزو گؤرون

 زعفران                                                                       

 ریروئ خبر نهئردی هر ، یساز نه وار یتار نه ، یزیآغ نه وار یلید نه

 ویراد                                                 . یآواز خوش اریاوخو

 وستهپ                        . تافتا لیاشی ندهیچای ، بافتا نه یندهزرد نه

 نهدنؤگ ، یبوغداس نه وار یآرپاس نه ، یوواسی نه وار یریزنج نه

 یسیآربال                        . نیاسایق کریت دانموم ، نیاسایم دوتار

 قیآرخال                          . قیریج ینیقار ، یقول نه وار یچیق نه

 .  یباالس سئرچه دولو یچای ، یباجاس نه وار یسیقاپ نه

 /قوهونزیقارپ                                                              

 ، میئدی کهیت ریب دونن ، یباش نه وار گوزو نه ، یپر نه وار قولو نه

 (نهتَپ) یداننهیچ ونتوْیوق                     . یرده یچای ، ودا اوستو

 جکپئن          . قیریج یقارن وار یقول ، یسکله نه ، وار یچیق نه
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 نوماو امیچرمانییده نه ، وار امتتاخ نجارام نه ، وار میرنگ نقاشام نه

 ایده                                                                       . وار

                 . شیقار ریب نهددهده ، قیشیاپی نهدنهنه

 یسفاصله نیاغالرای الندایق نماز                                        

 اوخلوو            . رهگز یدام بو رگزه یدام او ، یزیق اوزون نیمنهنه

 رتاوموی         . دورار سو جور یکای اوندا ، وار یچاالس ریب نیمنهنه

 وبوقچ              . روپَاُ گئدن روپَاُ گلن ، وار ینیگل قارا ریب نیمنهنه

 ردنهو                . رهگز یدام بو رگزه یدام او ، یزیق ردهیگ نیمنهنه

     . شیقار ریب یک نیودهده ، قیشیاپی یک نیونهنه

 یسفاصله نیاغالرای الندایق نماز                                        

 دَگمَز هدَگن ، دَگر هییبیب ، دَگمَز اییاید ، دَگر اایباب ، دَگمَز هینهنه

 دوداق                                                           . دَگر دَگمَزه

 باجا                    . ئردهی ریب ووروب حَلقه ، دهگؤی نه یدئردهی نه

 امد            . دهلیقند ،[ وسط] ید دهلیقند ، دهگؤی نه یدئردهی نه

                . ندهیچای جهانبیلی جم ، دهیگؤ نه ریدئردهی نه

 اوشاق اوالن ندایقارن آنا                                                  

 باجا                      . دوواردا دام گؤرونور ، دهگؤی نه ریدئردهی نه

 ؤلوا                                    . قالماغا امتهیق ، اتماغای یائتد تین
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 /یاغیشیئل                                   . گلر گلسه واخت نه  یواخت

 ولپ                               . ندهیلید وخسولونی ، ندهیال نین یوارل

       . یقالد داآغاج میپاپاغ ، ایو دَده ایو

 قابیغی کانگیرده قاالن قورویوب داآغاج                              

 یل/قیزاینجی                          . ریآغ ن ده متیق ونگولی دهنیوزن

 پورسوق                                               . رشیشه ووردوقجان

 اوز ، قوشوم قونان اوسته چکیچ ، قوشوم اوچان زالیو زهایو

 یوپتک آریسیبال     . قوخور شربت یسیچرای ، توخور ریقلب اوزونه

 نوخود                               . جان یرای یرنوب ، جان یهئلهئل

 وکوری |یقاپ       . رهگئد ولی شیقارجه ریب ، رهگئد هو رهگئد ها

 یچیق                                                     . مازیدو ریَیی ها

 . یاپراقی ریب وار ولوگ بئش  ، یساپ یکرک ، یهاپهاپ

 الربارماق/لاَ                                                                

 یزرهت        . یاپراقی ریب ، یبوداغ بئش ، یساپ یکرک ، یهاپ هاپ

 الربارماق/لاَ      . یاپراقی بئش نیبوداغ ریب ، یساپ یکرک ، یهاپهاپ

 اماقی          . میردیشدیاپی چاتالقووا ، هوپوشدوردوم میردیشدیهاپ

 باش/بدن/الرچیق               . توپ اوسته کوپون ، کوپ اوسته هاچا

  یاپق         . یدابان دؤرد ، یچیق یکای ، یابانی یهود ، یابانی یهاد
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 یزرهت       . یدابان دهاوچ وار یاقای ریب ، یابانی یهود ، یابانی یهاد

 اآت] ندایاشی اوچ یآناس ، رهگئد بازارا توکان ، رهگئد هازارا هازار

 زوماو                            . رگئده بازارا اوغول ،[ دهکیبئش بیاتی

 نار                           . باالالر وزونی دهلای ، هاالالر آی هاالالر

 ، یزــیرمیق یچای ، ساالالر ولی ریب بوردان ، هاالالر آی هاالالر

 زیقارپ                                                  . قاالالر لیاشی چولو

 چرای سو ندانیزیآغ ، باالالر دووشان دهچول ، هاالالر آی هاالالر

 آفتافا                                                 . باالالر  نهندیگیمدید

 یهانس قوشالردان ، باالالر رانیجئ داغدا ، هاالالر آی هاالالر

 (اسااری)قوشوگئجه                      . باالالر زیومورتاسی ، یقوشد

 ، یمسکن اوسته لوویپ ، باالالر کیکهل داداغ ، هاالالر آی هاالالر

 زعفران                                              . ساراالر یرنگ گلسه

 روغوندانیقو ، باالالر دووشان[ دهچول]داداغ هاالالر، آی هاالالر

 دابوغ                     . باالالر نهندیگیمدید ، چرای سو[ ندانیاغای]

 یگیچیک نه ، باالالر[ رانیجئ] دووشان داغدا ، هاالالر آی هاالالر

 داش                                         . باالالر یوکیبو نه ، ریویبو

 قیقاش                                        . ئمزی اوزو ، رهردیئدی ایهامو

 نهیای                                     . رهگز لوت اؤزو ، زربه ینیهام



  147                                                                      تاپ تاپماجا 

 
 

 رمانییده                               . قاالر آج اوزو ، وراریدو ینیهام

 یرالیآنیفصل                              . اولماز دورد دوراوچ یهانس

 یرالیآنیالای                   . اولماز اوچ اون ، ریدیکایاون یهانس

 گوندوز، گئجه                             . اولماز اوج ریدیکای یهانس

 زیدن                                     . اَمَر ینیاوشاغ اؤز ریآناد یهانس

 چاقیپ                                        . ئمزی آووالر وانیح یهانس

 توفنگ                                        . ئمزی آووالر وانیح یهانس

 قورباغا                  . اشاری سودا هم قورودا هم یدوانیح یهانس

  . یلبل ایهامو قدایبازلونیاو ، یلال بئش ریدوانیح یهانس

 روغویوقو مونیمئ                                                          

 رللیفص                                     . اولماز بئش ریدوردد یهانس

 موْتال                              . ید ندهیچای توکو ، یدقاب یهانس

 لموْتا               . یدندهیچای توکو ، یاولدوغومد یقوربان یهانس

 . رهگز زیسجوراب زیسوندُ ، یالیح یزدیق یهانس

 یدولماساپراقی                                                            

  . راوال یآج یشدیئتی ، یدنیریش کنای کال یک یدوهیم یهانس

 خیار                                                                         

  .رهپَسَ چکیچ ، [دؤنر ر}دؤنگههپؤا رانیجئ ، پهؤک لیزیق ، هپههپ
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 ریتند                                                                        

 اریخ                                 . یکال اونون یشیشمیئتی نیزاد هر

 یرپیک                   . باتار نهیال یکانیت ، سهستهای توتماق کس هر

  ؤزس               . اوزانار کجهیچکد بونو الر ،یریق چکسن یینه هر

 ناقرید              . یجان نه خاریچ یقان نه ، رمهکس نیباش هفته هر

 ، وار وهیم لردهوهیم ، یداوسته قرآن میال ، یدهسته آی یدهسته

  لکیچ                                                .  یدستهای اونو یهام

 لیزیق یگیائش ، یداوسته روانـــیش یشک ، یدهسته آی یدهسته

 قیدنیف                                   . یدپوسته بادام یچای ،  چیکرپ

 یاناغچتوسباغا            . گونونو کسمز چاقیپ ، ینینهه ها ینینهه

 اومورتی              . یبند نه وار یفلیق نه ، یبند هو ایه یبند هو

 کرهگ مال قاتار یئددی ، اوجونو ریریشدیلای ، هوجونو یهئ هوجونو

 لیفیق                                                 . گوجونو اونون چکه

 دانایهوم ، دورقوش یقانادل ایهوم ، دوروققوشی خمایچ ایهوم

 ئرآلمای                           . ریدشیئمی نه زیسچَکیچ ، میآلد خبر

 دهیؤگ نه یدئردهی نه ، ندهیچای زنگ یهونگ ، ندهیچای هونگ هونگ

 تلفن                                                     . ندهیچای فرنگ یاصل

 میجیس لیق داـنیاغای ، کهرآت لگؤزه هونوسو ، کهرآت هونو هونو
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 یسیآربال                                         . کهرآت لگؤزه ونویدو

 ئهرهن                . رهلدینگید لمزیب هییئری ، رههونگولد رهلدینگیه

 ریب یباجاس یدارد ، بئله ریب یباجاس یگئند ، بئله ریب یناسیه نهیه

 آفتافا                                                                   . بئله

 لیازگ                                  . جهیللیق یزیآغ ، جهینیه ینیه

 . گئجه یاری بو رسَنیگئد هارا ، جهیرای بورنو ، جهینیه ینیه

 نیارس| نوخود                                                             

 . هجیکای بولر ، وورسان هی نه هر ، جهیرای بورنو ، جهینیه ینیه

 ههرَدَ                                                                         

  جه نهیای توکو ، ومروجای......  ، جهیرای یشید ، جهینیه ینیه

 (دونقوزوچول)قابان                                                       

 کجاوه               . اوجا نهدوهده ، داجایبوْ کورسو ، جهینیه ینیه

  .دنمَزگئ آتام سهگئتمه شیقار ریب ، دورامماز دورار ، اتاممازی اتاری

 باشماق                                                                      

 ، وتماغاد سهستهای میک ، ریقات درمانا نیاتاَ ، ریاتی ومولوری اتاندای

 یپریک                                                  .  ریبات نهیال یکانیت

 . ریاخی ریریاندی یباخان اوزونه ، ریباخ اییهام گؤزل یاخشی

 گونش                                                                       
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 (ییامجهنکای)امجک                    . توتک دؤرد ، غان اوستهیارلی

 قوالق                                    . قیشیاپی دووارا ، قیقاش میاری

 شیملمهیاک،  رهستای بار وخدوی میباغ ، رهستای نار ندهنم میاری

 ندونباال                         . رهستای اریخ سوزتوخوم ، دانبوستان

 اتاری بییی ، ینییامه اوز رسئوه وخــــچ ، ینییئمهی ئغاری ازدای

 شقایقار                           . کگؤره تاپ یآد رید نه ، کازادهی

 قلم                                                 . انمازیاوخو نیقیازدی

 ، دانونیبو یقیداغــارج ، یزَم اونا یسوالرد ، یمم اپاالقی یاستی

 قوش اوتانقیبال                                  . یغم نه وار یدرد نه

 وسباغات            . یشای هر رید پاچنیزلیگ ، یشیئری یاستی یاستی

  چیدهکون| کوتان                        . توکر ومورتای ، اتاری جایاستی

 یشلهو امانی ، زیسمثل دهکیرلیبنیه ، قوشیاشلی ، قوشیلاسی

 قارقا                                                           . قوش یباشل

 لید                                . چورومز دوزسوز ، قوروماز یداشی

 ناح                                           . تریب یزیرمیق ، رماَکه لیاشی

 ناح                  . یچدای میساققال میساچ ، یتدیب آل میاکد لیاشی

 ؤزونا ـداباخان ، بینهدؤش ربَنزه اقوتای ، اوتوروب اوسته لیاشی

 گوللیزیق               . بیریبات ینجیلیق اوزاتسان ینیال ، بیهزلتمیگ
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 میشاغقور یگؤ ، مدایپالتار یؤگ ، وار میاوتاغ آل ، وار میتاغ لیاشی

 زیقارپ                                                                     .وار 

 یلربل ربنزه اقوتامرجانای ، یپر اوتوروب اوستونده تخت لیاشی

  . یخنجر وورار اوزاتسان ینیال ، زلتمزیگ اوزون باخاندا اوزاقدان

 گوللیزیق                                                                  

  . اکومب یوواسی یقباس خمازیچ ، دونبا یزلرؤگ یعباس لیاشی

 قورباغا                                                                      

 بادام                               . یلباس یدیسار ، یعباس یدلیاشی

 یناآ                      . الریریق باسسان داشا ، پوزوالر باسسان اغای

 وهده ،اوالر باش گؤت بیلیریق پای ، اوالر اشی ئری اغاری شیاغی

 اوالر . ائششک نیهلمیب اونو ، اوالر کوششک دوغار

 ریداوزونده یجواب                                                         

  . وناریسو داشیق نریگئ ازدای ، وناریوی مریچ دااغانی شیاغی

 آغاج                                                                        

 نیاغب ماهچَکس ، بوزولر داــــخانیچ گون ، سوزولر اغسای شیاغی

 قیچار                                                               . اوزولر

 اغیچرالمپا               آغالر . الرلبو روغونیقو ، آغالر االری ینیاغی

 سماور                                        . اوت یاورتاس سو یانالری
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 قورود                             [ .الریآچ]یر یار داشیق ، دونار داایی

 بوببو                                          . رگئده داشیق ، گلر داایی

 غاجآ                    . یقیلسائل رهائد شدایق ، یقیلایی رهیگئ داایی

 شقایقار                                      . رییی داشیق ، ئغاری داایی

 بیالدونب اقای ال دورد ، اوغالن اتانی دااوتاق ، اوغالن کتان یقیلایی

 کورسو                                              . اوغالن اوتان دانآدام

 ارن          [ .مرجان] قینجیم آل دولو یچای ، قچایندیف وموروی وپی

 سن                                        . گلمز یآشاغ گئتسه یوخاری

  . وار ادیلیل وخی دامجنون ، وار خادایزل وخی دهوسفی

 (یحرف)لف سَسیا                                                        

 چوغوندور                                 . کاسا یقانل آلتدا[ ئری] وکی

 یآ                                                . ریفت پارا ، اوسته وکی

 کیشیپ                                . وماقی[ یللیق] لیزیق اوسته وکی

 زیقارپ                                           .  چاناق یقانل آلتدا وکی

 کیشیپ                                    . وماقی[ آغ] امانی ندایآلت وکی

 شقایقار                                            . قازان قارا اوسته ولی

 ریتند                                           . آرواد وغونی اوسته ولی

 بوالغ       .  ریسووار ینگئده گلن ، اوتوروب نیگل ریب اوسته ولی
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 شقایقار                                          . رینااق قازان اوسته ولی

  غاجآ                   . لهنجهید بیگل چوبان ، هیق لیاشی اوسته ولی

 وکؤرپ        . اتاری گون هر دورماز چیه ، ریقاط ورغونی اوسته ولی

 النای     . اوخجا راریچیس گئتمه نایانی ، بوقچا بورولو اوستونده ولی

 وقور وورام اشی ، اناری جهنم دهـنیچای ، آپار وغونی ندهیچای ولی

 کچؤره/ریتند                           . ئغاری طاباقا اوشاقالر ، خاریچ

-ئشهپ ریب یسیهام ، اوغول وزی دانآنا ریب ، یدیلدؤشه خالچا والی

 یسیآربال                                                           . یدیل

 یاپراقی وار خولو ، یدینارنج یباشماق ، یدیحاج گلن دانولی

 نوزیبو                   .                یدیآغاج نه نیلدیب اگر ، وخی

-اپراقی وار یبوداق ، یدینارنج یباشماق ، یدیحاج گلن دانولی

 نوزیبو                                   . یدیآغاج نه نیدئد اگر ، زیس

 اوزوک                                       . کئچر بارماغا ، تکر ومروی

 گونش                                          . ناریاو سودا توپوم ومروی

 یداشالر و یزتره                                 . رگزه اوبا زیق ومروی

 اؤلو                                           . اتاری ترسه ، موتال ومروی

 میزیب ریگز ، یدیدار گؤزو روــــومی ، یدیسار ومروی ومروی

 جوجه                                    یدیبار نینهفته اوچ ، باغچادا
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 ، نایآش نیائل ماهلهل ، یباالس یدیلال وزی ، یوواسی ومروی ومروی

 نار                                                              . نایباش توپالشار ائل

  . وزبُ یییائش ، یزیرمیق یچای ، شیناخ ییچَرده ، شیئمی ومروی

 یشافتال                                                                     

 بیج                                                 . قووایریج ومروغومی

 ، لییدئ[ مویل] انـــسوغ یدیسار ، لییدئکان ردهیگ یومورودی

 . لییدئ نیئی ، وار یریش ، لییدئ سنکَ[ یردیشمش] یدجیقل

 سکه قیلیشاه اون                                                        

 ویقو                                                  . لرشگهای قجایونتالدی

 ویقو              . اوزانار[ کجهیگئد]جهکیکسد ، ونوالری وندوقجای

 . خمازیچ قیچار جوت ریب ندنیلریرده وار اوکوزوم یئددی

 قورباغا                                                                      

  . آتار یبو شیقار یئددی داآی ریب ، شیقار ریب دایآ یئددی

 یمزَ                                                                         

 . آخماق نیلمهیب اونو توخماق یلکیلده یئددی

 /بورونزیآغ/گؤز/قوالق:ارگان یئددی اوالن اوندا و باش            

 .رالر دییباج نئچه وار یسیباج ریب نینیسهره نیقارداش یئددی

 یباج ریب                                                                    
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 زیسکک                                        . ریدوالند نیباش نینیئددی

 توپراق                       . یآناس نیآغاجالر ، یقاراس اوزونون ئری

 النای                              . جا اوخ بورولوب ، بوقچا اوسته ئری

 النیا           [ .اوخلوو وغونی] شیایق یاغلی[ اوسته ولی] آلتدا ئری

 . یلربئل ریدنجهای نه ، یولالری یریاَیریاَ ، یائولر ندایئرآلتی

 شقایارق                                                                      

 کوتان                                                . رهگئد آینا ندایآلت ئری

 شقایارق                    . نوزلویبو یالرونیقو ، لهیطو ریب ندایآلت ئری

 انچیس                                           . موتال توکلو ندایآلت ئری

 سوغان                                        .  قودوق چوللو ندایآلت ئری

    اؤلو                                               اتار .یندا چوللو یئر آلتی

 ویئرکؤک                                             . زیب یسار ندایآلت ئری

 چوغوندور                                       . کوپ یقانل ندایآلت ئری

 سوغان                                        . بوغچا یزیرمیق ندایآلت ئری

 تورپیزیرمیق                                . کوپ یزیرمیق ندایآلت ئری

 نالای                                            . یقامچ لیزیق ندایآلت ئری

 انکوت| النای                                . دووشان کؤکلو ندایآلت ئری

 ویسو زیکهر آخان ندایئرآلتی                 . کمر گوموش ندایآلت ئری
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  کوکؤیئر                                       . مناره ینجینار ندایآلت ئری

 ویئرکؤک                                       . جیدو یل ئمهی ندایآلت ئری

 وس                                                  . ریگئد ازای ندایآلت ئری

 ناوشقو                                         . شیقام لیاشی ندایآلت ئری

 انچیس                                        . کرهیبو یاغلی ندایآلت ئری

 تاپماسا واون مسهیک ، رهگئد قاز ارایلدیقاقق ر،هگئد قاز ندانیآلت ئری

 قوشو زومرد                                   . رهگئد بوغاز لای یئددی

 انچیس                                         . ائولره رهگئد ندانیآلت ئری

 نهش             . رهگئد آلتدا رهسوز اوزده ، رهگئد اسهی ندانیآلت ئری

  وتانک                                           ر .  هئدگ انی ندانیآلت ئری

 یتگیب                          . رچهیب یریب ، رچهای یریب ، سوالنار ئری

 ایالن کورامال                      . اوخلووو ورغونی اوسته[ ولی] ئری

 توستو                                          . راؤل دهیؤگ دوغار ئردهی

 لزلهز           . اراالری ویگو رهگئد دهیؤگ ، آراالر ئری رهگئد ئردهی

 اوغالن ریب نهئردی ، یخالتان گوموش یزیآغ ، یبالتان ووردوم ئرهی

 غبوال                                   . یسلطان ونیگؤ نیئری ، یخدیچ

 وغالنا ریب ئردَنی ، یخالتان لیزیق یکسد ، یبالتان ووردوم ئرهی

 بوغدا                                  . یسلطان ونیگؤ نیئری ، یخدیچ
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 . یرمانچییهد ریب ، یچنهدَ یکایاوتوز ، انایبو گل ، انایاو یئری

 لید/لرشید                                                                 

 وتانک   .                   پارا هشتاد یرناغید توپپور، ریتاپپ یشیئری

 نفورغو                        . چیق اوچ اناندااید ، چیق تک ندهییئری

 . وار یس سرکرده ریب قوشونون یکایاوتوز زاغادا ئکهی

 لید/لرشید/زیآغ                                                          

 تاساع                         . ریهشلای گوندوز گئجه ریهمچای ریهئمی

 رمانییده                                          . رهچیس آق رهگز ریَئی

 گاریس                                      . ریگئتم نایقار قورتولور ریلییَ

 لیفیق                                . ائنمز دوواردان نجهیگلمه یسهیئی
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 229, 223, 359, 315, 311, 95, 31, 31 ................................. آت

 341 ............................................................................ یآراباس آت

 315, 311 .................................................................. روغویقو آت

 235, 45, 21 ...................................................................یهری آت

 244, 311 ...................................................... یبوجاق دورد نیاتاق

 11, 99, 11 ......................................................................... لیاتومب

 222, 235, 351, 311, 315, 322 .......................................... آچار

 221, 314, 31 ............................................................................  آد

 369 .............................................................................. زیق یآداخل

 361 ......................................................................................... آرابا

 245, 319 .......................................................................... قیآرخال

 31.......................................................................................... اُردک

 295 ...................................................................................... نیارس

 316 ............................................................................................ ارّه

 219, 391, 394, 314, 312, 14 .......................................... شتهیاَر

 14.......................................................................................... کیار
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 295, 231, 341, 61, 66, 69 ............................................... لیازگ

 315, 311 ............................................................................ آصالن

 266, 264, 261, 31............................................................... آغاج

 241 ............................................................................یچانیآغچاس

, 331, 336, 331, 316, 54, 19, 16, 93, 43, 26, 29, 24, 9 زیآغ

335 ,321 ,323 ,325 ,396 ,369 ,356 ,355 ,211 ,231 ,

241 ,261 ,211 

 295, 294, 212, 311, 319, 46 ............................................ آفتافا

 291, 355, 316, 16, 19, 14, 2 اَل

 223, 29 ......................................................................... یآغاج اَل

 235, 219, 214, 25..........................................................داشی ال

 319, 19, 43 ......................................................................... الجک

 264 ............................................................................... یسَس الف

 234, 61, 69 ............................................................................ آلما

 345 ............................................................................................ آلو

 261, 231, 311, 321 .......................................................... امجک
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 293, 311, 321, 11, 35, 1 ......................................................  آنا

 392, 314, 11, 66, 11, 34 ................................................... ریانج

 36, 1 ......................................................................................انسان

 314, 311 ................................................................................ اوت

 366 ............................................................................ یقاالغ اوت

 234 .......................................................................................... اوتو

 211, 13, 26 ........................................................................ اوجاق

 343 .......................................................................................... اُوخ

 291, 12, 25 ...................................................................... اوخلوو

 231, 212, 213, 313, 313, 335, 13, 44, 9 .......................... اود

 212, 211 ............................................................................. اودون

 41.......................................................................................... اوراق

 369, 312, 324, 39........................................................... ک اوره

 214 ...................................................................................... اوروج

 311, 339, 51 ............................................................... اوروجلوق

 41, 42 .......................................................................... کیرل اوزه
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 261, 11, 31, 3 .................................................................. اوزوک

, 351, 314, 312, 313, 311, 12, 13, 15, 41, 46, 43, 31 اوزوم

215 ,291 

 313, 311, 31 .......................................................... یآغاج اوزوم

 313, 311, 12, 31 ................................................... یاپراقی اوزوم

 211, 346, 335, 334, 12, 13, 3 .................................. اوسکوک

 293, 229, 354, 345, 346, 311, 321, 311, 31, 33, 6 .. اوشاق

 36, 1 ................................................................................ قیاوشاقل

 213 .................................................................................... اوشقون

 312, 19 ................................................................................ اؤکوز

, 324, 331, 336, 315, 311, 51, 11, 11, 61, 92 .......اولدوزالر

311 ,361 ,226 ,221 ,221 ,214 ,219 ,244 

 213, 215, 312, 331, 59 ................................................. اولگوج

 211, 261, 293, 229, 65, 31 ................................................ اؤلو

 211, 311 ............................................................................... اؤلوم

 319, 6 ...................................................................................... اون
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 232, 321, 11, 14, 26 ................................................... یالک اون

 261 .................................................................... پول قیلیشاه اون

 29.................................................................. یناخوشلوق اووماجا

, 329, 322, 323, 331, 331, 315, 311, 61, 41, 15, 21, 39 یآ

392 ,391 ,361 ,366 ,312 ,213 ,239 ,236 ,223 ,222 ,

229 ,221 ,214 ,243 ,244 ,299 ,269 

 242, 216, 234, 311, 314 ..................................................... اقیا

 241, 249, 212, 342, 51, 19, 94, 11 ..................... قوردو پکیا

 363, 14, 99, 49, 29, 23 ....................................................... تیا

, 343, 311, 312, 331, 331, 312, 51, 14, 11, 69, 29, 22 دهیا

364 ,312 ,316 ,219 ,215 ,239 ,215 ,291 

 213 .................................................................................... ائششک

 299, 215, 312, 311, 311, 329, 331, 21, 39 ..................... لیا

, 266, 211, 231, 232, 393, 324, 11, 42, 11, 31, 5, 1 ... النیا

265 ,211 ,212 

 229, 332, 311, 45, 15, 31 ........................................... میریلدیا
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 261, 391, 61 ........................................................................... نایآ

 292, 392, 332, 19.............................................................. ینجیا

 231, 356, 353, 341, 31 ..................................................... نکیا

 365, 11, 21 ......................................................................... ائوالد

 361, 316 ................................................................................. ییآ

 299, 211, 311, 321, 311, 13, 16, 12, 13, 9 .................... نهییا

 319, 16 ............................................................. (یحرف)یسَس ب

 293, 242 ................................................................................. باجا

 261, 342, 24 ......................................................................... بادام

 211, 212, 341, 329 ..................................................... مجانیباد

 291, 354, 333, 55, 16, 19, 11, 3 ................................... بارماق

 261, 291, 241, 312, 325, 335, 331, 336 ........................ باش

 55................................................................................... توکو باش

, 393, 349, 311, 323, 315, 53, 11, 15, 11, 22, 34 ... باشماق

316 ,225 ,213 ,219 ,216 ,261 

 213, 41 ..................................................................................... باغ



  165                                                                      تاپ تاپماجا 

 
 

 211, 232, 366, 11, 11, 14 ...................................................باغا

 319 ........................................................................................... بافا

 351 ........................................................................................ باقلوا

 292, 211, 361, 51, 14, 61 ................................................... بال

, 334, 51, 51, 56, 19, 61, 94, 46, 41, 11, 36 ........ یسیآر بال

321 ,319 ,341 ,394 ,399 ,369 ,311 ,311 ,211 ,221 ,

211 ,245 ,292 ,295 ,266 

 331, 12 ............................................................................... باالبان

 363 ........................................................................................... بالتا

, 316, 363, 391, 394, 329, 12, 96, 41, 14, 21, 39 ........ قیبال

311 ,216 ,211 ,221 

 263 ..................................................................... قوش اوتان قیبال

 391, 42 ........................................................................ تورو قیبال

 394 ......................................................................... کوروسو قیبال

 33....................................................................................... قوشیبا

 264, 52 .................................................................................. بوببو
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 314 ...................................................................................... بوجاق

 213, 366, 316, 12, 5 ..................................................... یبوخار

 312, 316, 366, 393 .......................................................... یبوران

 325, 331, 336, 21, 31 ..................................................... بورون

 311, 23 .................................................................................... بوز

 331, 11 ..............................................................................بوزلوق

 9 ................................................................................................ بوغ

 212, 294, 231, 351, 353, 311, 319, 321, 326, 56, 9 . بوغدا

 212, 269, 211, 313 ............................................................ بوالغ

 243, 213, 362, 361, 321, 31, 5 ....................................... بولود

 91................................................................................ کوکو اقیبو

 266, 241, 231, 234, 352, 311, 399, 311, 65, 1 ......... نوزیبو

 91, 19, 21, 29 ..........................................................یکانیورتیبو

 311, 334, 331, 54............................................................... بر یب

 212, 12 ................................................................................ یتگیب

 311 ....................................................................................... خوویب



  167                                                                      تاپ تاپماجا 

 
 

 265 .................................................................................. یباج ریب

 211, 31 .................................................................................... رهیب

 211, 59 ....................................................................... (درفش)زیب

 231 ........................................................................................ زوویب

 96, 41 ................................................................................ کیبئش

 333 ........................................................................................ لکیب

 341 .................................................................................. جه لمهیب

 391, 15 ................................................................................ کیلیب

 349, 311, 11, 91 ................................................................. پاپاق

 13......................................................................... یپیا سَرمه پالتار

 213 ................................................................. ینیماش انیوی پالتار

 355, 311, 394, 322, 61, 91, 99, 21, 1 ......................... پانبوق

 292 ......................................................................................... پتک

 245 ........................................................................................... پتَنه

 359, 311, 312, 311, 391 ................................................. پرتقال

 341 .......................................................................................... پرده
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 221 .......................................................................................... پشه

 93....................................................................................... بند پشه

 211, 333, 11, 95 .................................................................... پلو

 4 ............................................................................................ پنجره

 55.............................................................................................. ریپن

 311 ...................................................................................... پهلوان

 292, 311 ......................................................................... پورسوق

 291, 245, 342, 11.............................................................. پوسته

 293, 225 ................................................................................. پول

 296, 349 ............................................................................. چاقیپ

, 353, 341, 315, 311, 312, 312, 311, 55, 91, 15, 21 کیشیپ

221 ,269 

 311, 311 ................................................................................ لتَهیپ

 245, 233 ............................................................................ پئنجک

 314, 31, 34 ........................................................................ تابوت

 211, 331 ............................................................................. تاپانچا



  169                                                                      تاپ تاپماجا 

 
 

 211 ........................................................................................ تاختا

 16..........................................................................................لیتاخ

 315, 314, 391, 341, 61, 13 .................................................. تار

 9 .............................................................................................. تارال

 244, 316, 313, 393, 11, 45 ................................................. تاغ

 21.......................................................................................... یتانر

 216 ........................................................................................ تاوان

 366 ........................................................................................... ایتا

 314 ................................................................................ تختخواب

 246, 235 .......................................................................... تراختور

 261, 291, 212, 314, 313, 361, 315, 11, 65, 41 ........ یز تره

 319, 314 .............................................................................. حیتسب

 35.......................................................................................... میتقو

 291, 361 ................................................................................ تلفن

 364 ....................................................................................... تنباکو

 266, 269, 291, 211, 353, 319, 311, 24, 6 .................... ریتند
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 265, 211, 352, 314 ......................................................... توپراق

 224, 221, 361, 91................................................................ توت

 326 ............................................................................... قوشو توتو

 341, 91 ................................................................................ توتون

 365 ................................................................................... توخماق

 12.................................................................... نیماش سپن توخوم

 211, 221, 231, 315, 51, 53, 11 ......................................تورپ

 15..................................................................................سوران توز

 263, 291, 211, 366, 395, 11, 11, 14 .......................... توسباغا

, 211, 226, 214, 212, 313, 314, 315, 55, 13, 16, 5 ....توستو

212 

, 213, 351, 315, 361, 395, 345, 349, 329, 61, 41 ......توفنگ

231 ,212 ,296 

 213, 312 ................................................................................ توک

 341, 11, 11 ........................................................................ تولوق

 245, 351, 392, 349, 344, 13, 64, 16 ............................ وقیتوْ



  171                                                                      تاپ تاپماجا 

 
 

 233 ........................................................................ ینیماش شیکیت

 221 .................................................................................... جاناوار

 231, 355, 356, 315, 315, 311, 56, 52, 49, 11 ............. جَهره

 36, 1 ................................................................................. قیجوانل

 261, 351, 392, 92, 16, 19 .............................................. جوجه

 216, 234 ........................................................................... جوراب

 211, 19, 26 ............................................................. یلیم جوراب

 215 ........................................................................................ بیج

 351, 13 .................................................................................. دایج

 211 ..................................................................................... رانیجئ

 26.............................................................................. قوشما چاتما

 361 ........................................................................ داشی چاخماق

 393, 11 ................................................................................ ریچاد

 261, 249, 232, 352, 362, 54, 42, 6 ..............................قیچار

 69.......................................................................................... چاناق

 243, 221, 211, 361, 369, 311, 11, 41, 11, 25, 1 .......... یچا
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 231, 391, 343 ................................................................... دانیچا

 232, 233, 311 .................................................................. کینیچا

 19........................................................................................... چائی

 242, 313 ................................................................................. چتر

 211, 16, 19 .......................................................................... چراغ

 314, 362, 391 ...................................................................... چرخ

 311 ........................................................................... یگوشت چرخ

 394, 11 ............................................................................... چکمه

 353, 311, 91, 1 ............................................................. شکهیچک

 311 ..................................................................................... کیچلت

 241 ...................................................................................... کیچَل

 291, 239, 211, 364, 392, 11, 21, 32, 1 ...................... چوبوق

 4 ............................................................................................ چوخا

 266, 353, 319, 311, 24, 6 .......................................... ک چؤره

 316 .................................................................. یتاختاس ک چؤره

 211, 269, 341, 312, 313, 53 ................................... چوغوندور



  173                                                                      تاپ تاپماجا 

 
 

 295 ..........................................................................دونقوزو چول

 291, 239, 11 ...................................................................... لکیچ

 311 ....................................................................................... للهیچ

 361 ............................................................................ ینارآغاجیچ

 215, 21 ................................................................................ حامام

 349, 341 ............................................................................. ریحص

 356 ................................................................................ رجه حلقه

 262, 216, 365, 344 ............................................................... حنا

 66................................................................................... خاشخاش

 351, 346 ...................................................................... انداز خاک

 395 ......................................................................................... خال

 215 .............................................................. گولو یسالالند خانم

 312 .................................................................................... یخبرچ

 1 ........................................................................................ خرچنگ

 311 ....................................................................................... خرمن

 6 ............................................................................................. ریخم
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 233, 231, 359, 393, 11, 12 ............................................. خنجر

 214, 313, 66, 25 ............................................................... خورما

, 211, 363, 341 ,342, 315, 55, 53, 91, 16, 11, 23 .... خوروز

212 

 64......................................................................................... خونچا

 291, 216, 211, 222, 236, 391, 343 ................................. اریخ

 232, 316, 36 ....................................................................... داراق

 299, 311, 1 ........................................................................... داش

 322 ........................................................................................ داشقا

 333, 11, 12 ............................................................................. داغ

 293, 349 .................................................................................. دام

 312, 324, 11, 19 .............................................................. یدامج

 311 ......................................................................................... زیدر

 321 .......................................................................................... دفتر

 299, 223, 12, 21 ................................................................... زیدن

 391, 323 ............................................................................. یر ده



  175                                                                      تاپ تاپماجا 

 
 

 33........................................................................................... له ده

 355, 312, 361, 342, 11 ..................................................... وه ده

 295 ......................................................................................... دهرَه

, 395, 342, 311, 51, 61, 93, 46, 25, 32, 33, 31 ....... رمانییده

311 ,356 ,212 ,211 ,221 ,221 ,211 ,299 ,211 

 315, 11 ................................................................................ دوات

 293, 213, 311, 45, 43, 32 .............................................. دوداق

 314 ................................................ دام کی اوستونده دووار دورد

 355 ........................................................................................ دورنا

 241, 241, 63, 91, 91 ............................................................ دوز

 215, 11 ............................................................................. دوشاب

 211 ..................................................................................... دؤشک

 229, 221, 361, 366 ............................................................. دولو

 55, 21 .................................................................................. دومان

 261, 241, 313 ................................................................. دونباالن

 314, 316 .............................................................................. دووار
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 231, 311 .......................................................................... دووشان

 314 ....................................................................................... مهیدو

 62, 61 ......................................................................... (برنج)ویدو

 291, 333, 53, 21, 3 .......................................................... رناقید

 349, 341 ........................................................................... ک رهید

, 311, 314, 321, 335, 331, 11, 16, 64, 41, 29, 24, 3 ... شید

349 ,394 ,396 ,369 ,356 ,231 ,231 ,211 

, 396, 323, 336, 56, 15, 11, 16, 64, 43, 41, 29, 24 ....... لید

369 ,211 ,263 ,211 

 351, 391, 316, 11.................................................................. هیدَ

 245, 211 ............................................................................... ویراد

 16, 41 .................................................................................... رنده

 294, 241, 311, 51............................................................ زعفران

 212 ........................................................................................ زلزله

 261, 11, 15 ........................................................................... یزم

 215, 211 .............................................................................. ریزنج



  177                                                                      تاپ تاپماجا 

 
 

 316, 315, 12, 94 ................................................................ یل زَه

 64........................................................................................... زورنا

 396, 331, 61 ............................................................. آختا زوغال

 226 ....................................................................................... ایزولب

 213 ............................................................................ قوشو زومرد

 311 ........................................................................................ لیبیز

 231 ......................................................................... قوچ ینقرولیز

 211, 311, 16, 13, 13, 9 ..................................................... ساپ

 354, 31 ............................................................................... ساپاند

 211, 355, 391, 321, 59 ...................................................... ساج

 315 ................................................................................ یاغیساجا

 53............................................................................................ ساچ

 225, 391, 19, 11, 9 .................................................... قیسارماش

 61.................................................................................. مساقیسار

 391, 342, 35 .......................................................................... ساز

 211, 242, 311, 316, 345, 321 ...................................... ساعات
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 14, 91 .......................................................................... ساغساغان

 345, 341, 313, 31, 9 ....................................................... ساققال

 235, 95 ............................................................................... زیساقق

 351, 311 .............................................................................. سامان

 43............................................................................................. سبد

 243, 316, 341, 25................................................................ سس

 265 ..................................................................................... زیسکک

 241, 351 ............................................................................... سالم

 43............................................................................................. سَله

 344, 54 ................................................................................ سماق

, 211, 311, 313, 321, 311, 56, 52, 16, 94, 22, 32 ..... سماور

212 ,241 ,261 

 311, 311 ............................................................................... سمنو

 264 ...........................................................................................سن

 213, 236, 212, 319, 311, 315, 94, 41, 42, 31 ........... سهنگ



  179                                                                      تاپ تاپماجا 

 
 

, 225, 221, 226, 231, 311, 311, 319, 91, 12, 22, 31, 32 سو

216 ,241 ,213 

 396 ......................................................................... یتولومباس سو

, 236, 212, 351, 314, 311, 315, 346, 319, 41, 49 . سوپورگه

225 ,219 ,249 

 221, 231, 346, 64, 61, 63, 32 .......................................... سود

 231, 6 .................................................................. آدام سودساغان

 215 ...................................................................................... سورمه

 246, 231, 311, 91................................................................ سؤز

 311, 11, 34, 9 ................................................................. سوزگج

 211, 231, 354, 352, 311, 343, 13................................ سوغان

 91, 13 ................................................................................ سونگو

 349 ..................................................................................... سوواق

 5 ................................................................................یسوئودآغاج

 32................................................................................. ودوجویسو

 359, 311, 4 .......................................................................وقیسو
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, 211, 353, 311, 344, 311, 314, 312, 311, 11, 99 ..... چانیس

213 

 319, 54 .............................................................................. سئرچه

 231, 351 .............................................................................. رغایس

 246, 16, 21 .................................................................. نیرچیغیس

 211, 214, 32, 33, 1 .......................................................... گاریس

 361, 363 ................................................................................ سئل

 49........................................................................................... ینیس

 359, 311, 4 ......................................................................... شاختا

 261, 316, 66, 11, 11 ...................................................... یشافتال

 344 ..................................................................................... شالالق

 223, 319 ............................................................................. شالوار

 14......................................................................................... شاماما

 211 ................................................................................. بلوط شاه

 313, 311, 12, 46, 43, 31 ................................................. شراب

 13......................................................................................... تیشَر



  181                                                                      تاپ تاپماجا 

 
 

 331, 91, 44, 31 .................................................................... شمع

 212 .......................................................................................... شنه

 333 .............................................................................. ن ره شووه

 351, 395, 51, 15, 35, 1 ..................................................... شیش

 211 ................................................................................... قیصاند

 62................................................................................ یچاغ صبح

 314 ...................................................................................... صندل

 231, 321, 326 ...................................................................... ارهیط

 363 ...................................................................................... عقرب

 241, 352 ................................................................................ عقل

 391, 15 ................................................................................... علم

 311 .......................................................................................... عود

 33......................................................................................... عومور

 391 ...................................................................... (یحرف)یسَس غ

 296, 299, 215, 312, 311, 21, 21, 39 ............................. لیفص

 311, 334, 331, 54................................................................ فلفل
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 211, 322 .......................................................................... فورغون

 319 ...................................................................................... قیرتیف

 324, 332, 14, 12, 11 ....................................................... شنگیف

 313, 326, 324, 31, 33 ....................................................... ریکیف

 291, 391, 342, 13, 61, 21 .............................................. قیندیف

 295, 12 .................................................................................. قابان

 212 ......................................................................... یج هیدو قاپو

 291, 292, 211, 211, 316, 321, 329, 49, 34 ................... یقاپ

 221, 93, 44 .......................................................... یس جفته یقاپ

 61, 91 ................................................................................... قیقات

 235 ....................................................................................... نیقاد

, 222, 211, 219, 359, 363, 391, 331, 69, 44, 15, 26 ....... قار

221 ,224 

 54, 11 ............................................................................ قارانقوش

, 351, 351, 313, 361, 393, 325, 321, 321, 11, 96, 11 زیقارپ

355 ,212 ,239 ,236 ,223 ,241 ,244 ,245 ,294 ,262 ,269 



  183                                                                      تاپ تاپماجا 

 
 

 263 ......................................................................................... قارقا

 64, 12, 13, 11, 21 ............................................................. قارقی

 244, 231, 352, 312, 311, 11, 12 ........................... یدال یقارق

 356, 341 ............................................................................. قارمان

, 264, 263, 232, 362, 335, 331, 336, 332, 51, 25 .... شقایقار

269 ,265 

 211, 213, 211, 351, 311, 319, 321, 333 ....................... قازان

 366 ......................................................................................... قاش

 299, 232, 233, 351, 316, 319, 312, 96, 16 ................ قیقاش

 346, 331, 31, 1 ................................................................... ریقاط

 365 ...................................................................................... قافالن

 211, 399, 391 ....................................................................... یقال

 25......................................................................................... شیقام

 391, 99 ................................................................................. قاوال

 395, 91 ............................................................................. قاوورقا

 246 ........................................................................................... ایقا
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 311 ......................................................................................... قیقا

 312, 92 ............................................................................... شییقا

 249, 321, 14, 91 ..................................................................... قبر

 236 .................................................................................... قبرستان

 249 ......................................................................................... قرآن

 211 ........................................................................................ قرقره

 31............................................................................................ قطار

, 211, 315, 319, 313, 51, 53, 13, 64, 62, 63, 61, 21 ...... قلم

214 ,211 ,234 ,263 

 11............................................................................... یآغاج قلمه

, 322, 323, 51, 59, 52, 51, 11, 15, 11, 11, 11, 25, 33 انیقل

325 ,391 ,311 ,232 

 215 ........................................................................................... قمه

 226, 393, 63 ........................................................................... قند

 241 ...............................................................................یشیقوجاک

 42, 36, 1 .......................................................................... قیقوجال



  185                                                                      تاپ تاپماجا 

 
 

 261, 262, 296, 242, 221, 14, 1, 1 ............................... قورباغا

 221, 329, 53, 12, 63, 23, 34, 32, 9, 2 ............................ قورد

 264, 335, 91 ...................................................................... قورود

 311 ........................................................................................ قوش

 69............................................................................ یوواسی قوش

 331 .......................................................................................... قول

, 231, 311, 325, 335, 331, 336, 51, 19, 43, 26, 32 .... قوالق

215 ,241 ,241 ,261 ,261 

 43........................................................................... لونینا قوالقلی

 344 ............................................................................... ییقونشوپا

 244, 241, 313, 393, 11, 12 ............................................ قوهون

 319, 46 .............................................................................. روغیقو

 261, 241, 319 ....................................................................... ویقو

 214, 353, 16, 96, 14, 11, 36 .......................................... ونیقو

 291, 311 .................................................................................. چیق

 292, 15, 15, 46, 43, 41, 15, 21 ...................................... یچیق
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 69............................................................................. توت یزیرمیق

 212, 292, 392, 332, 19, 2 ............................................... لیزیق

 311 .............................................................................. سکه لیزیق

 262, 241, 65 ............................................................... گول لیزیق

 395, 391, 336, 51................................................................ شیق

 211, 291, 225, 222, 235 ,219, 351, 311, 315, 322 .... لیفیق

 215, 11 ................................................................................ نجیلیق

 243, 351, 63, 21 ................................................................ ماقیقَ

 243, 351, 395, 51, 15, 1 ................................................. کاباب

 211, 353, 361, 361, 13, 62, 63, 36, 2 .......................... کاغاذ

 211, 315, 391, 316, 61, 61 .......................................... کامانچا

 231, 391, 335, 334, 314 ................................................ تیکبر

 211, 216, 341, 96, 21, 31 ............................................... کپنک

 212, 356 ,311, 14, 61, 61 ............................................... کتاب

 261 ...................................................................................... کجاوه

 11, 64, 24, 32 ........................................................................ کره



  187                                                                      تاپ تاپماجا 

 
 

 233 .................................................................................... کشمش

 325, 321 ................................................................................ کفن

 11...................................................................................... ییکالغا

 13............................................................................................. کلم

 311 .................................................................................. پاچا کله

 1 .......................................................................................... نیکمبا

 213 ....................................................................................... زیکهر

 362, 54 .............................................................................. کیکهل

, 212, 211, 265, 263, 244, 312, 51, 19, 22, 35, 6 ...... کوتان

211 

 95....................................................................................... کوتوک

 212 ................................................................................... کورامال

 266, 361, 311, 1 ............................................................... کؤرپو

 264, 315 ,391, 319, 313, 31, 39 .................................. کورسو

 246, 345, 41 ................................................................... کوروک

 344, 339 ............................................................................کؤسؤو
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 211, 314 ................................................................................ کول

 246, 364 ............................................................................. کولک

 241, 242, 213, 211, 221, 311, 11, 31, 31 .................. کولگه

 39........................................................................................... کومه

 51, 15, 16 .......................................................................... کومور

 399 ................................................................................... کونجود

 319 ....................................................................................... کونده

 263, 316, 391 ............................................................. یچ کونده

 233, 51 .............................................................................. نکیکؤ

 321 .................................................................................... کیپریک

 341, 331 ............................................................................... کئچه

 211, 314, 344, 62, 99 ...................................................... یکئچ

 261, 291, 311, 391, 316, 51, 44, 41 ............................ یرپیک

 391 ....................................................................................... گازان

 11.......................................................................................... گالش

 346 ........................................................................................... گبه



  189                                                                      تاپ تاپماجا 

 
 

 62......................................................................................... جیگرم

 311, 365, 315, 14, 65, 61 ................................................. یگم

 35............................................................................................. گناه

, 393, 341, 321, 311, 314, 11, 11, 95, 41, 23, 1 .... لک گؤبه

316 ,211 ,231 ,211 ,211 

, 336, 19, 14, 11, 14, 13, 43, 41, 26, 21, 23, 39, 32 .... گؤز

331 ,331 ,335 ,321 ,325 ,313 ,341 ,312 ,314 ,316 ,

311 ,319 ,356 ,351 ,214 ,216 ,215 ,239 ,241 ,261 

 341, 11 .............................................................................. گوزگو

 395, 312, 334, 332 ......................................................... گولـله

 214, 222, 236, 329, 331, 45, 39 ...................................... گون

 299, 331, 64, 62, 21 ...................................................... گوندوز

, 311, 59, 62, 61, 94, 92, 93, 41, 44, 22, 23, 31, 4 ... گونش

311 ,331 ,331 ,323 ,322 ,326 ,392 ,391 ,351 ,359 ,

213 ,219 ,221 ,229 ,221 ,241 ,261 ,261 

 244 ............................................................... سی شؤوگه نیگونش
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 219, 214 ..................................................................... باخان گونه

, 222, 231, 213, 313, 391, 339, 11, 11, 19, 61, 39 ..... یگؤ

211 ,244 ,262 

 364, 363, 19 ....................................................... یقورشاغ یگؤ

 361, 56 ............................................................. گورولتوسو یگؤ

 299, 221, 213, 321, 331, 11, 64, 62, 21 ....................... گئجه

 294, 241, 219, 91..................................................... قوشو گئجه

 361 .......................................................................... یکانیت یجیگ

, 311, 364, 341, 323, 336, 333, 59, 16, 13, 35 .... کان ردهیگ

224 ,226 ,241 ,292 

 215, 61 .............................................................................. السیگ

 61...................................................................................... کیلدیگ

 21.............................................................................................. الله

 322, 334 ....................................................................... برق المپ

, 312, 313, 326, 315, 51, 11, 11, 11, 16, 93 ....... یالمپاچراغ

311 ,311 ,315 ,311 ,311 ,231 ,233 ,231 ,242 ,261 



  191                                                                      تاپ تاپماجا 

 
 

 312 ............................................................................................ لپه

 3 ................................................................................................. لثه

 311 .......................................................................................... لگن

 15, 19 ..................................................................................... ایلوب

 212 ................................................................................... نیی لوله

 52, 11, 91 ............................................................................ مارال

 339 ......................................................................................... ماش

 319, 49 .................................................................................. ماشا

 9 ............................................................................................ مانقال

 399 ...................................................................................... یمرج

 61, 41 ................................................................................. مرکب

 391 .................................................................................... مرکبات

 231 .................................................................................... مسلسل

 11, 63, 61, 95, 91, 36, 6 .............................................. مکتوب

 244, 231, 352, 312, 311, 11, 12 ....................................... مَکَه

 216, 339, 11 ......................................................................... مناره
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 296, 226, 319, 13.............................................................. موْتال

 23............................................................................................. موم

 34............................................................................................. خیم

 316 ............................................................................................زیم

 236, 214 ............................................................................لچَکیم

 213 ................................................................................... کیلچیم

 246 ..................................................................................... قینجیم

 15............................................................................................. وهیم

 296, 235, 91 ..................................................................... مونیمئ

 13......................................................................... (یحرف)یسَس ن

, 294, 361, 363, 391, 396, 341, 312, 311, 51, 15, 11, 2 نار

264 ,261 

 391 ..................................................................................... ینارنگ

 359, 311, 95, 2 ...................................................................... نال

 61, 31 .............................................................................. نردووان

 321, 311 ............................................................................ ینعلبک
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 241, 316, 31, 36 .................................................................. نقطه

 291, 224, 313, 16, 19 ......................................................... نماز

 295, 292 ............................................................................. نوخود

 229, 222, 361 ................................................................... نوودان

 351 ........................................................................................... زهین

 295, 239, 361, 361, 319, 64, 91, 49, 24, 21 ................. نئهره
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 316, 365, 364, 319, 14, 63, 44, 11, 1, 9 ............ هورومجک

 361, 341, 12, 12, 99 ........................................................ هَوَنگ

 243 .............................................................................. کوپتر یهئل
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 19............................................................................................... وَل

 319, 12 .................................................................................... ابای

 96, 31 ................................................................................. اپراقی

 296, 341, 99 ...................................................... یدولماس اپراقی
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 92............................................................................... آدام وخولوی



  195                                                                      تاپ تاپماجا 
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 لغات واصالحات

 
 

 دستکش:  الجک

 : ترازوی دستی چکیسیال

 ، آسیاب دستی ییرمانیده ال : داشیال

 ، آسیاب دستی داشی ال:  ییرمانیدهال

 نانوایی تنور سیخ:  ارسین

 رود. این چوبن خمیر به کار می دچوبی که برای پهن کر:  اوخلوو

 .. نامیده می شود. پزی ، چوبک ودر فارسی تیره نان

 : هیزم اودون

 : داس  اوراق

 : انگشتر اوزوک

 : انگشتانه اوسکوک

 : ریواس اوشقون
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 تراشی: تیغ صورت اولگوج

 خاصره: لگن اومبا

 : کفش قابیایاق

  : کرم ابریشم قوردو ایپک

 : گره فرش وقالی ایلمه

 ایلیک : نخاع

رف که به مصفضوالت خشک شده گاو و گـــوساله :  ییتَزَه اینک

 درسسوخت می

 ضیبع و طالب که لباسی، نازک  قماش نوعی ، باالپوش:  آرخالیق

  پوشیدندمی زیرقبا افراد

  : دارکوب لنده آغاج

 : موش صحرایی آغچاسیچانی

 : زهر ، سم آغی

 : تبر بالتا

 : تخم ماهی  کوروسو بالیق

دو حلقه فلزی شبیه دستبندهای امروزی پلیس که با آن دو  : بوخوو

 ندندببه همدیگر میاسب پای جلوی اسب را برای جلوگیری از فرار 

 یخ:  بوز
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 : شاخ بوینوز

 تمشک : بویورتیکانی

 : کک هبیرَ

 درفش:  بیز

 : مچ دست کبیلَ

 : گهواره ئشیکبِ

 ای برای نگهداری بز وگوسفند : طویله هیَهپَ

 : کاله پاپاق

 دان طیور: چینه هتَنَپَ

 سمور:  ورسوقپُ

 خروس: تاج پیکپی

 : ذرت  بوغداسی یغمبرپ

 : فتیله پیلتَه

  ابریشم: کرم قوردو پیله

 : کت ئنجکپِ

 را گویند های نازک حلبیتَنَکَه : نازک ، ورقه

  : سقف  تاوان

   قاالغی اوت:  تایا
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 : قابلمه تنجره

 : تپل وپپوشتُ

 : طوطی قوشو توتو

 : مشک کره  تولوق

 ریسی: چرخ نخ جَهره

 : نیزه جیدا

 قوشما چاتما

 چاخچاغی ییرمانینده: جغجغه ،  چاخچاخ

 زنهقووو : سنگ آتش چاخماق

 : چارق چاریق

 : کتری چایدان

 : قوری چاینیک

 ، بافه هؤرگو : نتَچَ

  ملخ:  کیشکهچَ

 به هک است آستین دـفاق و نمد جنس ازشوال ، باال پوشی :  چوخا

ر د محافظت شوال اصلی کاربرد. شودمی استفاده روپوش صورت

  هستند قدتمام و بلند معموالً شوالها. است سرما برابر

 پاالن خر  : چول
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 است جوال از ضبطی یا صورتی:  چووال

 ، توت فرنگی یئرتوتو:  کچیلَ

 اوراق : چین

 : دستگاه فرش بافی هاناسی خالچا

 : تاجریزی گولو سالالندیخانم

 تراز: مقابل ، هم دَنگَه

 : ارزن داری

 باشد شده تمام سالش یک که ایماده اسب کره:  دای

را  عنامطبوباالبلندِشخص  عامه داولـــت دربچه شتر نر ، :  دایالغ

 .  گویند

 دسترخان : سفره

 آالکلنگ : گوز لیهنگَدَ

و  که تیغه اش مانند ساتورده ــفلزی با تیغه پهن وبرن آلتی : هرَهدَ

دن شاخه های درختان به کار ــو برای بری ش مانند داس است نوک

می رود . این وسیله به عنوان ابزاری چندکاره مورد استفاده جنگل 

  و مازندران استنشینان گیالن 

 : تگرگ ولودُ

 : دونباالن ونباالندُ
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 : فصول چهارگانه سال لریدؤنم ایل: فصل / ؤنم دُ

 ده له : سنجاب

 : کشتزار گندم وجو زمی

 : زغال اخته آختا زوغال

 خطراه ، خط: راه زوالقزوالق

 : ققنوس قوشو زومرد

  : زالو لیزَه

 : آشغال ، زباله زیبیل

 : می خرامد  سَکَر/  سَکمَک : خرامیدن

 : سبد سَله

 : کوزه سفالی سَهَنگ

 : ساج ساج

و  ذاشتن ساج ، دیگـسه پایه کوتاه فلزی که برای گ:  ایاغی ساج

 مورد استفاده قرار می گیرددیگر ظروف خوراک پزی بر روی اجاق 

 : عشقه ، پیچک سارماشیق

 قجله ، زاغچه : ساغساغان

 آبسه : سودور

  ج : آبکشسوزگَ
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 : نیزه سونگو

 نژاد:  سوی

 : گوشواره سیرغا

 سار:  سیغیرچین

 : گنجشک سئرچه

 : دستنبو شاماما

 ایپی سَرمه پالتار : ریتشَ

 زا یکی گرفته شده است مَفرَشفرمش که ظاهرا از کلمه :  فَرمش

. شود می فتهبا عشایر وسیله به معموالً که است بافتنی دستی صنایع

 در نینهمچ و اردبیل منطقه عشایر بین در مفرش از استفاده و بافت

 تطیلمس مکعب شکل به دستبافته این.  دارد رواج ها قشقایی میان

 و حمل برای و شودمی بافته چمدان و صندوق به شبیه دار،درب و

 به عشایر کوچ یا سفر هنگام زندگی لوازم یا و تشک و لحاف نقل

 .است آسان بسیار نیز چهارپایان پشت بر آن حمل. رودمی کار

 نوعی اسباب بازی کودکانه : فیرالنقوش

  دونقوزوچول:  قابان

 : خانم قادین

  پرستو ، چلچله:  قارانقوش
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 : نی قارقی

 : ذرت دالی قارقی

 : آکاردئون قارمان

 : دیگ قازان

 ، پیشانی مشخص ، نمایان ، برجسته : قاشقا

 : نی قامیش

 : قاوال قاوال

 : گندم وحبوبات برشته قاوورقا

 : کمر قاییش

 : کره خر قودوق

 : گرگ قورود

 کلونن : قوالدا

 چیراق باالجا یانان یاغال : قوللوقچا

 کم سال اسب کره : قولون

 : قاصدک قوواق

 : دم ، دمبه قویروغ

 : نیام قین

 : پروانه کنَپَکَ
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 . این نوع . رو سری چهارگوش ابریشمی الغیـک چارقد : کالغایی

 .امندنمی« کالغایچی»بافند. بافندة آن را نیز چارقد را در اسکو می

 : کاریز ، قنات کهریز

 : بوته  کوْل

 : گاوآهن کوتان

 : کورمار ایالن ورامالکُ

 : دمه آهنگری وروککُ

پزی که خمیرها را به چونه گیر ، از اعضای تیم نانچونه:  چیکونده

 کندتبدیل می

 ، مشعل چوبی : هیزم افروخته ؤوؤسُکُ

 : جوجه تیغی کیرپی

  کمر و میان،  : تنه گُودَه

 : وسیله داس مانندی برای چیدن سبزیجات  گازان

 : از بادهای محلی گرمیج

 : ناف گگوبه

 : آفتابگردان باخان گونه

 : رنگین کمان قورشاغی گؤی

 : گزنه تیکانی گیزی
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 ، خفاش یاراسا:  قوشو گئجه

  ، لولهنگ آفتافا قارا:  یینلهول

 : ذرت  مَکَه

 : خیک موْتال

 : نوعی پنیر محلی که در خیک فرآوری میشود موْتال پنیری

 : لب شکری میریق

 : مگس میلچَک

  سرمه به کار می رود میل باریکی که برای زدن : میلچیک

 : کوزه بزرگی برای کره گیری هرهئن

 : هاون دستههَوَنگ

 : عنکبوت هورومجک

 مالحظه ، وحشی: بی وزیهُ

 داراق:  هوَهَ

 یاراسا : خفاش

 افسار : نیوگَ

 : آسیاب بادی ییرمانیهدیئل

 شانه علف چینی:  یابا

 گهوارهنی ،بئشیک ، نَن:  یوروک
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 : بار ، محل نگهداری رختخواب یوک

 : چراغ راهنما چراغی یول

های مختلف استان اردبیل به معنی خربوزه و : در آبادی یئمیش

 کشمش به کار می رود
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