
 

 

 

 

 

 

  هاي فارسي فهرست واژه

 49ـ  ـاني گرفتن]آسـ[
  73ـ  آب آختن

  66ـ  آتش در هيزم اوكندن
  71ـ  آتش واشوريدن

 29ـ  آجاريدن

 73ـ  آختن

 56ـ آخو 

 69ـ  آدينه

 91ـ  آراستن

 76ـ  آراميدن

 27ـ  آرزو

 73ـ  بردنآرزو 

 36ـ  آرزو خواستن آبستن

 59ـ  آرزوا بدن

 58ـ  آرزومند شدن

 48ـ  آروغ دادن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 28ـ آزوري 

 33ـ  آزوري كردن

 35ـ  آزوري كردن

 42ـ  آسايانيدن

 56ـ  آسمانه

 59ـ  آسياي كردن

 83ـ  آشتي كردن

 66ـ  آغاز آفرينش كردن

  52ـ  آف
 84ـ  آگاهي دادن

 50ـ  آگوركردن

 64آمديدن ـ 

 87ـ  آوادان كردن

 59ـ  آواريدن

 58آوند ـ 

 56ـ ) ؟(ابسويستن 
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 68ـ احرام گرفتن 

 66ـ  ادا كردن

 81ـ  ارزاني شدن

  56ـ  اَرس هوهشتن
 91ـ  از برخود سخن گفتن

 90ـ  از حال بگرديدن

 41ـ  از حد بر گذشتن

 90ـ  از خلق بريدن

 68ـ  از دست ببردن

 74ـ  از كسي حذر كردن

  64ـ  ازار وربستن
  55ـ  اسب بتاختن
   60ـ  استبر شدن
 78ـ  استوار شدن

 67ـ  استوار كردن

  38استون فراز نهادن ـ 
 66ـ  استه آوردن

 69ـ  اسكازيدن

 41ـ  اشكم

 49ـ  اشكيزيدن

 45ـ  اشنوا

 39ـ  اشنيدن

 77ـ  اصلع شدن

 65بخوردن همه ـ ) آف؟(اف 

 92ـ  افتادن

 72ـ  افتيدن

 80ـ  افتيدن

 91ـ  افتيدن

 40ـ  افروزانيدن

 45ـ  افروزانيدن

 28ـ  افسرد كردن

  92ـ  افسوس كردن وا يكديگر
 52ـ  افشردن

 66ـ  افكندن

 68ـ  افكندن

 69ـ  افكندن

 70ـ  افكندن

   74ـ  افكندن
 77ـ  اميد داشتن

 40ـ  انبارده كردن

 34ـ  انبازي كردن

 35ـ  گن شدن انبرده

 43ـ  انبويانيدن

 30ـ  انبوييدن

 69ـ  اندام اندام كردن

 48ـ  اندر افتادن در چيزي

  46ـ  اندر خواستن
 34ـ  اندر گرفتن كار

 38ـ  اندر يابانيدن خواستن

 35ـ  اندر يافتن
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 41ـ  اندررسيدن

 89ـ  اندرز كردن

  46ـ  اندريابانيدن
 84ـ  اندك

  93ـ  انگشت بشكستن
 43ـ  اوام

 54ـ  اوام

 64ـ  اَوراشتن

 91ـ  اَوراشتن

 73ـ  وزايستناَ

 54ـ  اوزون

 66ـ  اوزون به كار بردن

 70ـ  اوژوليدن

 38ـ  اُوسون خواستن

 65ـ  اَوسون خواستن

 30ـ  اوشاندن

 79ـ  اوفتيدن

 54ـ  اوكندن

 66ـ  اوكندن

 27ـ  اوگانه شدن

 39ـ  اوگانه كردن

  80ـ ايمن بدن 
 85ـ  ايمن شدن

  55ـ  باج بستدن
 38ـ  باد روز كردن

 83ـ  باد سخت شدن

 29بادادن ـ 

 61ـ  بادژنام

 66ـ  باز ايستادن

  92باز داشتن ـ 
 28ـ  باز دست چپ آمدن

 76ـ  بازآمدن

 48ـ  بازجست كردن

 48ـ  بازجست كردن

 46ـ  بازداشتن

 29ـ  بازدن

 37ـ  باززده شدن

 76ـ  بازگردانيدن

 76ـ  بازگشتن

 74ـ  بازي كردن

 57ـ  بازي كردن روباه

 78ـ  كردنبانگ 

 87ـ  بانگ كردن

  60ـ  ببستن در سخن
 29ـ  بپاسيدن

 72ـ  بتسبيدن

 32ـ  بتكن

 66بج كردن ـ  بج

 69ـ  بج كردن بج

 72ـ  بجشكي كردن
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  78ـ  بخروشيدن
 42ـ  بخش

 42ـ  بخش جدا كردن

 29ـ  بخشايستن

 34ـ  بخشايستن

 37ـ  بخشايستن

 53ـ  بخشايستن

  68ـ  بخوابانيدن
  83ـ  بخوابانيدن

بـج كـردن ـ     بخواندن گوسفند را از بج
66  

  68ـ  بخواوانيدن
  69ـ  بخواوانيدن
 75ـ  بد شدن

 78ـ  بد شدن

 28ـ بد گفتن پس پشت 

 60ـ  بددل شدن

 38ـ  بدروذ رسيدن

 54ـ  بدسگاليدن

 72ـ  بدگوهري كردن

  64ـ  بدو درآمدن
 91ـ  بدوسيدن

 91ـ  بدوسيدن

 76ـ  بدي گفتن

 76ـ  بر

 39ـ  بر روشيدن

 33ـ ) ؟(سينه پاي رفتن بر

 33ـ ) ؟(سينه پاي رفتن بر

 91ـ  بر مرد داشتن

 92ـ  برابر كردن

  69ـ  براسكازيدن
 45ـ  برانداختن

 80ـ  بربط ساختن

 71ـ  برتافتن

 41ـ  برخورداري كردن

 85بردادن ـ 

  39ـ  برروشيدن
  86ـ  برسيدن
 42ـ  برغول

 66ـ  برغول كردن

  74ـ  بركردن واكسي
 87ـ  برگردانيدن

 67ـ  برگماشتن

 87ـ  برمانيدن

 72ـ  برمرد داشتن

  69ـ  بروانيدن
 28برُوت ـ 

 53ـ  برْوت بدميدن

 64ـ  داشتن) به ره؟(بره 

 85ـ  برهانيدن
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 85ـ  برهانيدن

 27ـ برِهنه 

 89ـ  برهنه شدن

 82ـ  بريده شدن

 64ـ  بريده گردانيدن

 78ـ  بزرگ شدن

 62ـ  بزرگ شدن كار

 74ـ  ورآمدن بزرگ

 57ـ  بزرگي كردن

 32ـ  بزيدن

 45ـ  بساطي كردن

 60ـ  بستن در سخن

 28ـ  بسندگي كردن

ـ   بسندي يا بسندگي گرفتن به چيـزي 
38 

  71ـ  بسيار واگردانيدن
 61ـ  بسيدن

 83ـ  بشدن

  82ـ  بشكافتن ديوار
 37ـ  بشليدن

  71ـ بشناختن 
  87ـ  بفرمودن
 86ـ  بگذاشتن

  68ـ  بگزيدن
 56ـ  بدروغبگفتن 

  81ـ بلغزانيدن 
 70ـ  بلند زدن در كسي

 70ـ  بلند كردن

 75ـ  بماندن

 86ـ  بماندن

  56ـ  بنا بر آسمانه كردن
  78ـ  بناليدن

 65ـ  بناه

 70ـ  بنده گرفتن

  88ـ  بنشاندن
  89ـ  بنمودن

  63ـ  بوسه دادن
  24بونده ـ 

 53ـ  بونده شدن

 53بونده شدن ـ 

  53ـ  بونده كردن
  66ـ  بردن به آب فرو

  69ـ  به آدينه شدن
 43ـ  به انگشت نمودن

 76ـ  به باال شدن

 64ـ  به پاي كردن

 81ـ  به پايه در شدن

 83و غيره ـ  به پيش اندر برفتن اشتر

  64ـ  به جاي ديگر به پاي كردن
  88ـ  به جنازه شدن
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  67ـ  به چشم بگردانيدن
 68ـ  به خويشتن كشيدن

 64ـ  به دو در آمدن

  70ـ  نمودنبه رنج 
 65ـ به روي اندر آوردن 

 81ـ  به زلت آوردن

 82ـ  به سر آمدن

 42ـ  به سر بنمودن

 80ـ  به شدن بيماري

 68ـ  به شك افكندن

  69ـ  به صاروج كردن
 84ـ  به عاريت دادن

 78ـ  به كار شدن

 80ـ  به كسي استوار شدن

 84ـ  به گردن درآوردن

 84ـ  به گردن درآوردن

 71ـ  به گمان افكندن

 66ـ  به گناه بر دايم بدن

 87ـ  به ناخن خراشيدن

 35ـ  به نعمت شدن

 91ـ  به نيرو شدن

 63ـ  به نيكي شدن

 86ـ  به هر راهي گشتن

 83ـ  به هزيمت شدن

 84ـ  به هالكت سپردن

 57ـ  به هم جاي آوردن

 41ـ  به هم جاي كردن

 47ـ  به هم كردن

 49ـ  بهتان گفتن

 63ـ  بهره گرفتن

  75ـ  بهشتن
  91ـ  بياراستن
 83ـ  بياوردن

 41ـ  بيخ كُن كردن درخت

 81ـ  بيدادي كردن

 65ـ  بيراسته شدن

 30ـ  بيرون آمدن از فرمان

 78ـ  بيرون بخزيده

 56ـ  بيرون شدن

 55ـ  بيزه

 81ـ  بيستادن

  58ـ  بيش دادن
 76ـ  بيش دادن

 70ـ  كار كردن بي

 56ـ  بيوسيدن

 65ـ  بيوكندن

 88ـ  پاداش دادن

 53ـ  پاداشت دادن

 55ـ  پاسيدن

 91ـ  پاكي جستن
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 77ـ  پاكيزه شدن

 87ـ  پاي گشادن

 86ـ  پديد آوردن

 47ـ  پذيرفتاري كردن

 73ـ  پذيرفتن

 89ـ  پر شدن

 76ـ  پر كردن

 61پراكندن ـ 

 63ـ  پراكندن

 66ـ  پردخت كردن

 45ـ  پردخت كردن

  74كردن واكسي ـ پركار
 54ـ  پركندن

 76ـ  گرد بر گردپرواز زدن 

 89ـ  پرهيزكاري كردن

 91ـ  پرهيزكاري كردن

 69ـ  پزوهيدن

 41ـ  پس روانيدن

 92ـ  پس يكديگر آمدن

 65ـ  پسر

  57ـ  پشت بازخداي نهادن
 85ـ  پشت بازنهادن

 30ـ  پشتيوان

 59ـ  پشختن

 89ـ  پند گرفتن

 86ـ  پنهان كردن

 35ـ  پوده

 86ـ  پوست برافكندن

 87ـ  پوشيده گفتن

 38ـ  پي بردن

 33ـ  پيچاكي

 87ـ  پير شدن زن

 68ـ  پير كردن

 80ـ  دستي كردن پيش

 77ـ  پيشي كردن

 34ـ  پيكارگن شدن

  28ـ پينه 
 73ـ  پيوستن به لطف

 63ـ پيوسته شدن 

  80ـ پيوسته شدن 
  47ـ  پيوند درهشتن

 55ـ  تاختن

 77ـ  تخمه

 76ـ  تدبير كردن

 76ـ  ترسيدن

  66ـ  تروش
 72تسبيدن ـ 

  73ـ  تشنه شدن
  73ـ  تشنه شدن
 81ـ  تشنه شدن
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 77ـ  تشوير خوردن

  47ـ  تعزيت كردن
  64ـ  تكيه وركردن

 85ـ  تمام رسيدن مرد به بالغي

و جمـال و  ... تمام شـدن در زيركـي   
 62جزآن ـ 

 89ـ  تنگ آمدن

  44ـ توانستن  
 92ـ  توانگر شدن

ـ   شدن) ويخته: اصل(تودة ريگ ريخته 
62  

 54ـ  توه شدن

 58ـ  توه شدن

 75ـ  توه شدن

 55ـ  توهي كردن

 68ـ  تهي شدن شكم

 69ـ  تهي شدن شكم

 86ـ  تهي كردن

 70ـ  تيز كردن

 59ـ  تيمار خوردن

 35ـ  تيمار داشتن

 69ـ  جادوي كردن

  89ـ  جامه در پوشيدن
 44جامة سوگ ـ 

 82ـ ) جاي(= جاه 

 49ـ  جماشي كردن

 62ـ  جمله شدن

 89ـ  جنازه

 76ـ  جنبانيدن

 57ـ  جنبانيدن ستور

 78ـ  جنبيدن

 36ـ  جنبيده شدن

 33ـ  جورد سرين شدن

 77ـ چربش 

 45ـ  چربشت

 34ـ  چربشگن

  70ـ  چره
 88ـ  چشم داشتن

 54ـ  چشم درد ايستادن

 30ـ  چك كردن

  74كردن يك واديگر ـ ) ؟(چگونه
 75ـ  چوب بكندن

 92ـ  چهرو كردن

 70ـ  چيزي به جاي نهادن

  85ـ  چيزي نوادادن
 80ـ  حاجت بدن

 52ـ  كردن حرز

 88ـ  حرمت داشتن

  46ـ  حزر كردن
  25خاز ـ 
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 67ـ  خاموش بدن

 86ـ  خبر دادن

 37ـ  خبه كردن

  24خُجاره ـ 
 48ـ  خجسته شدن

 86ـ  خداي را به پاكي ياد كردن

 74ـ  خراميدن

 52ـ  خُرد و مرد كردن

 83ـ  خرسند گردانيدن

 50ـ  گرفتنخرسندي 

  88ـ  خرمن داميدن
 79ـ  خروشيدن

 44ـ  خسته

 78ـ  خشكي

  73ـ  خطا فاگذشتن
 42ـ  خالو

 29ـ  خليفتي كردن

  72ـ  ها كردن) خو، خوي(= خوا 
 68ـ  خوابانيدن

 84ـ  خوابانيدن

 81ـ  خوار داشتن

 75ـ  خوار شدن

 77ـ  خوار كردن

 60ـ  خواراو شدن

  61ـ  خواستن

 84ـ  خوانا كردن

 69ـ  خوانانيدن

 69ـ  خوانانيدن

 28ـ خوانك 

 68ـ  خواوانيدن

 69ـ  خواوانيدن

 40ـ  خودرايي كردن

 63ـ  خوش عيش شدن

 60ـ  خوش منش شدن

 62ـ  خوش منش شدن

 62ـ  منش شدن خوش

  74ـ  خوض كردن واكسي
 28ـ  خوفتن

 58ـ  خوفتن

 61ـ  خوفتن

 73ـ  خوفتن

 75خون بها بدادن ـ 

 37ـ  خَوه كردن

 79ـ  خويشتن درافكندن

 71ـ  خويشتن را معروف كردن

 69ـ  خويشتن ز پس كشيدن

 79ـ  خويشتن نگاه داشتن

 91ـ  خيانت كردن

 57ـ  خيم ناكردن شمير

 48ـ  خيوافكندن
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 88ـ  داغ كردن

 89ـ  داميدن

 84ـ  دانستن

 79ـ  دانه ببستن

 35ـ  دبو شدن

 61دبو شدن ـ 

  66ـ  فرماني افكندن در بي
  67ـ  فرماني افكندن بي در

 79ـ  در پرده شدن

 90ـ  در پوشيدن

 71ـ  در پيچيدن

 68ـ در حرم شدن 

 59در خوردن ـ 

 41ـ  در رسانيدن

 44در رويانيدن ـ 

 83ـ  در سوراخ شدن مار

  81ـ  در شدن
  72ـ  در گوش افتيدن آواز
  91ـ  در گوش افتيدن آواز

  54ـ  در گوش هشتن
 68ـ  در ماه حرام شدن

 39ـ  نُوشتندر 

 50ـ  در نوشته شدن

  79ـ  در وحل افتيدن
  91ـ  در هالكت افتادن

 76ـ  درآمدن

 76ـ  درآوردن

 28ـ  درافشيدن

 58ـ  دراويدن

  70ـ  دربزه افكندن
  82ـ  درز واشدن
 58ـ  درزي كردن

 35ـ  درست بِرَستن

 66ـ  درست كردن

  68ـ  درست كردن
 58ـ درسه شدن 

 53درسه كردن ـ 

 58كردن ـ درسه 

 48ن ـ درشتي كرد

  79ـ  دركسي اوفتيدن
 71ـ  دركه كردن يا دركردن

 85ـ  درگرفتن

 75ـ  درنگ كردن

 90ـ  درنگ كردن

 65ـ  درنُوشتن

 62ـ  درودن

 63ـ  درودن

 75ـ  دروغ كردن

  71ـ  درهاموني پهن واشدن
  47ـ  درهشتن
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 76ـ  درهم شكستن

 79ـ  درز يابندن) ؟(دريابندن 

 77ـ  دريافتن

 42ـ  دريوش

 37ـ  دژ گستاخي

  68ـ  دست واز داشتن
  58ـ  دست ها كردن
  92ـ  دست ها كردن
  57ـ  دست ها گرفتن

 77ـ  دست يافتن

  31ـ دستان كردن 
 74ـ  دستها يكي كردن

 50ـ  دشمناني گرفتن

 49ـ  دشمنايگي كردن

 87ـ  دشوار گردانيدن

 81ـ  دل بينا شدن

  73ـ  دل ورداشتن
 38ـ  دمه گرفتن

  53ـ دميدن 
 36ـ  دميدنِ اندام

  58ـ  دندان كودك ور آمدن
 35ـ  دنَه شدن

 44ـ  دوانيدن

 85ـ  دوانيدن

 35ـ  دودگن شدن

 90اندر نگرستن ـ ) ؟(دور 

 76ـ  دور كردن

  74ـ  دور ورآمدن
 64ـ  دور ورشدن

 92ـ  )دو رويي(= دوري 

 62ـ  دوستكار شدن

 53ـ  دوِستن

 80ـ  دوستي كردن

 79ـ  دوسيدن

 54ـ  دوِيد

 27ـ دويدن 

 83ـ ديدور شدن 

  64دير آمديدن ـ 
 73ـ  دير آوردن

 71ـ  دير كردن

 78ـ  ديرينه شدن

 30ـ  ديوال

 72ـ  ديوانگي كردن

 63ـ  ذبيحي ساختن

 71ـ  ذَوابه كردن موي

 78ـ  راد شدن

 32ـ  رامشتي

 41ـ  رامشتي شدن به مزدك

 32ـ  رامشي

 63ـ  رانده شدن
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 90ـ  رجيدن

 40ـ  رستن خواستن

 77ـ  رسغ

 31ـ  رشت

 74ـ  رفيقي كردن

 87ـ  رقعه در دادن

  59ـ  ي فره شدن]ز[رو
 69ـ  روانيدن

 34ـ  روده شدن

 30ـ  روده كردن

 89ـ  روشن كردن

 87ـ  روغنينه كردن

  73ـ  روي به كوه ورنهادن
 89ـ  روي ترش كردن

 37ـ  مند شدن روي

 52ـ  ريخ زدن

 62ـ  ريخته شدن

 61ـ  ريزيدن

 54ـ  ريشيدن

  26زايستان ـ 
 82رها شدن ـ  )زبس: اصل(زپس 

 84ـ  زپس بردن

  76ـ  زپس درآمدن
 71ـ  زپس فرستادن

 84ـ  پيش فرستادنز

  56ـ  دين بيرون شدنز
  83ـ زر اندود كردن 
 32ـ  زر دندان شدن

 77ـ  زرداب

 37ـ  )ژرف(= زرف 

 49ـ  زشت بام شدن

 90ـ  زشتي كردن

  80ـ  كسي وا گفتنز
 87ـ  زمان دادن

 59ـ  رنج شدن زندگاني خوش بي

 79ـ  زندگاني كردن

 82ـ  زود بشدن

 42ـ  زودي كردن

 76گفتن ـ  )رز: در اصل(زور 

رو30ـ  ياران شدن ز  
  48ـ زوشي كردن 
 80ـ  زيادت شدن

 77ـ  زيرك شدن

 78ـ  زيرك شدن

 81ـ  زينهار دادن

 42ـ  زينهار نهادن

 78ـ  ساختن

 84ـ  سازآمدن و ساخته شدن

 62ـ  ساالر شدن

 78ـ  سبك شدن
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 81ـ  سبك گردانيدن

 41ـ  سبيل كردن

 57ـ  سپاس گرفتن

 45ـ  سپاه كردن

 28ـ  سپخت كاري كردن

  25كاري كردن ـ  سپخت
 72جستن ـ  )سبش: اصل(سپش 

  46ـ  سپوختن كسي را
 49ـ  سپوزكاري كردن

 55ـ  ستدن

 41ـ  ستَور

  83ـ  به عاريت دادنستور 
 61ـ  ستيزه شدن

  75ـ  سخت آمدن چيزي بر كسي
  72ـ  )گره(= سخت بسته شدن كره 

  70ـ  سخت تيز كردن
 84ـ  سختي كردن در سؤال

 49ـ  سخن به پارسي كردن

 50ـ  سرابن كردنِ تير

 48ـ  سرايستن

 66ـ  سرايستن

 59ـ  سرخزه پديدار آمدن

  54ـ  سرشك اوكندن
 68ـ  سرود گفتن

 70ـ  سست كاري كردن

 74ـ  سگاليدن

 57ـ )؟(سوداكندن 

 76ـ  سودن

 29ـ  سوالخ

 43ـ  سولك

 34ـ  سهارگن شدن

 57ـ سياست كردن 

 69ـ  سياه كردن دويد

  85آمدن ـ  ))؟(سيز: اصل(سير 
 67ـ  سير شدن

 82ـ  شاخ كردن

 67ـ  شاخ كردن درخت

 44ـ  شاخ كردنِ خربزه

  91ـ  شاد شدن
 77ـ  شبان فريب

 34ـ  شپشگن

 92ـ  شتافتن

 38ـ  شخشانيدن

 36ـ  شخگن

 31خراج ـ  شذه شدن

 67ـ  شرم زده كردن

 91ـ  شرمگن شدن

 64ـ  شريف شدن

 58ـ  شغب كردن اسب

  70ـ  شك افكندن
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 72ـ  شكافتن

 83ـ  شكافتن

  66ـ  شكر ادا كردن
 93ـ  شكستن انگشت

 62ـ  شكسته شدن

 79ـ  شكم سخت شدن

 32ـ  شكافانيدن

 27ـ شكيبايي 

 29ـ  شكيزيدن

  83ـ شمار كردن 
 46ـ  شناساكردن

 54ـ  شنگ

 62ـ  شنَوا شدن

 54ـ  شو

 36ـ  شوخگن

 50ـ  شوريدن

 28ـ  شوميز كردن

 90ـ  شوي پوشيدن

 79ـ  شيره كردن

  52ـ شيره كردن 
  69ـ  صاروج

 87ـ  صدقه دادن

 44ـ  صليبي كردن

 91ـ  صواب جستن

 50ـ  طاعت فزوني كردن

 54ـ  طنبور زدن

 54ـ  عادت گرفتن

 78ـ  عاشق شدن

 85ـ  عاشق كردن

 57ـ  عامه كردن

  71ـ  عصابه وربستن
  71ـ  غاليه وركسي كردن

 82ـ  غلبه كردن

  30ـ  غنج
 36ـ  فاحش زبان بودن

 73ـ  فاگذشتن

 38فراز نهادن ـ 

 77ـ  فراني

 33ـ  فرخال

 80ـ  فرمان يك ديگر بردن

 88ـ  بردار كردن فرمان

 67ـ  برداري كردن فرمان

 88ـ  فرمودن

 35ـ  فَرموش

  59ـ فرو آواريدن 
 60ـ  فرو آواريدن

 66ـ  فرو بردن

 79ـ  فرو بردن

  67ـ  فرو هشتن شير
 77ـ  فروتني كردن
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 48ـ  فروخواندن آهسته

 66ـ  فرودهشتن

 59ـ  فره شدن

 34ـ  فره لب شدن

 69ـ  فرهنگ آموختن

 47ـ  فرهنگي كردن

 31ـ  فريفتن

 27ـ فشاردن 

 27ـ فُشاردن 

 35ـ  فطنه بردن

 86ـ  فنا كردن

 43ـ  قامت نماز كردن

 44ـ  قوت دادن

  58ـ  كابين كردن
  28ـ  كار به سستي كردن

  41ـ  كاردرو
  89ـ  كار تنگ آمدن
  78ـ  كار سبك شدن
 63ـ  كارران شدن

  77ـ  كامه كردن
  86ـ  كبوتر بانگ كردن
  81جاهي ـ  كراهيت داشتن

 88ـ  گرفتن نانكره 

 78ـ  كريم شدن

 63ـ  كستي گرفتن

 62ـ  كشك كردن

  63ـ  هاگرفتن كف از ديگ 
 78ـ  كفتن

 77ـ  كنج پشت شدن

 75ـ  كند شدن زبان

  63شدن ـ كنداد 
 65ـ  كنداموي برآوردن

 72ـ  كنداوري كردن

  60ـ  كور شدن
 82ـ  كوفته شدن

 60ـ  كيل

 56ـ  كدخدا شدن

  39ـ  كرا زبان كردن
 32ـ  كزدم

 47ـ  كشكولي كردن

 29زدن ـ  كَله كَل

 49كثر كردن ـ / كنر

  30ـ  كواز
 56ـ  كياخن شدن

 33ـ  كيگن

 36ـ  كيل

  73ـ  گام نهادن
 39گُرا زبان كردن ـ 

 62ـ  گَرامي شدن

 66ـ  گران بار كردن
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  90ـ  گران خواندن نوي
 57ـ  گربزي كردن

  70ـ  گرد ورانگيختن
 58ـ  گردانستن

 67ـ  گردانيدن

  71ـ  گردن برتافتن
 69ـ گرسنه كردن 

 42ـ  گرسني

  84ـ گرو كردن 
  24گروستن ـ 
 42ـ  گروستن

 29ـ  گروك

 68ـ  گزيدن

 31ـ  گَست شدن

 87ـ  گشاد بكردن

  37ـ  گُشكول
  37ـ  گُشكولي
 45ـ  گمارانيدن

 44ـ  گميزاندن يا گميزانيدن

 69ـ  گناه پاك كردن

 87ـ  گناه پاك كردن

 78ـ  گناه كردن

 63گُنداد شدن ـ 

 53ـ  گوارستن

 88ـ  گوارنده كردن

 30ـ  گواز

 53ـ  گورده شدن

 41ـ  گوز

 40گوزپشت ـ 

  69ـ  گوش دادن
  86ـ  گوشه ورنهادن

 76ـ  گونه روي بگشتن

  36ـ  گوهري شدن
 39ـ  شدن) ؟(مدن... گياا

 44ـ  گيسو كردن موي

 27ـ لَخْشيدن 

 28ـ لخشيدن 

 34ـ لغ 

  82ـ  لغزانيدن
 34ـ  لك

 58كردن ـ ) ؟( لود كردن يا لودو

 30ـ  لوطي كردن

 56ـ  مالستن

 57ـ  ماله زدن

  76ـ  ماندن
 48ـ  مانستن

  73ـ  مانند شدن
  82ـ  ماه به سر آمدن

 81ـ  مبتلي كردن

 87ـ  متهم كردن كسي را
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 48ـ  مجيدن

 68ـ  محرم شدن

 67ـ  كردن) ؟(خرتك)؟(مرتك

 60ـ  فرزند شدن مرد 

 34ـ  فرزندمرده 

 41ـ  مزدك

 48ـ  مزيدن

 38ـ  مژه

 38مند ـ  مژه

 76ـ  مسكه

  86مشت؟ نمشت؟ ـ 
 43ـ  مشتو

 91ـ  مقام كردن

 48ـ  مكيدن

 36ـ  منش خوش گرفتن

  75ـ  منش ور كاري نهادن
 33ـ  منشت

 28ـ  منشت بزدن

 53ـ  موجيدن

 53ـ  موجيدن

 31ـ  مورازه

 80ـ  موزه در پاي كردن

 64ـ  خواستنموي بكردن 

 67ـ  موي به گردن آمدن

 36ـ  موين

 41ـ  مه آمدنِ ماه

 53ـ  مهر بردن

 62ـ  ميانجي شدن

 60ـ  ناپسندگي كردن

 35ـ  ناپسندي كردن

 84ـ  ناپيدا كردن

 88ـ  ناچيز كردن

 66ـ  نادره گفتن

 79ـ  ناريذن

  28ـ  ناسپاسي
 59ـ  ناشكيبي كردن در بيماري

 78ـ  ناليدن

  90ـ  ناليدن
 44ـ  نبشته كردن

 80ـ  نبيدخريدن

  46ـ  نجم كردن نجم
 37ـ  نسود

 41ن ـ نشاطي كرد

 88ـ  نشاندن

 38ـ  نشخوار زدن

 67ـ  نعمت بدادن

 57ـ  نعمت پذيرفتن

 84ـ  نفقه كردن نه به حق

  71ـ  نگاشتن
 75ـ  نگاه داشتن
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  75ـ  نگاه داشتن
 55ـ  نگرشتن

 37ـ  نگريدن

 62ـ  نگريستن

 44ـ  نگنده

 57ـ  نگه داشتن

 48ـ  نماز افزوني

 91ـ  نماز تطوع كردن

 89ـ  نمودن

 48ـ  نمون گرفتن

 86ـ  نوا دادن

 92ـ  نواختن كودك

 41ـ  نوباوه

 65ـ  نُورديدن خواستن

 39ـ  نُورديده شدن

 67ـ  نورسيدن

 91ـ  نوي

 88ـ  نويد دادن

 92ـ  ني بسته كردن

 48ـ  ني بسته كردن رز

 81ـ  نيروا خواستن

 68ـ  نيرومند كردن

 70ـ  نيست كردن

 83ـ  نيست كردن

 84ـ  نيست كردن

 80ـ  نيكو شدن

 71ـ  نيكوي داشتن زن شوهر را

  81ـ  نيكي خواستن
 74نيكي كردن واكسي ـ 

  55ـ  نيلك بردن
 88ـ  نيمشك

 73وا ـ 

 74ـ  وا

 74ـ  وا

  74ـ  وا
 92ـ  وا

 58ـ  وا كردن

 81ـ  وا گفتن

 60ـ  وابد كفتن

  69ـ  واپزوهيدن
 41ـ  واپيش كردن

 31ـ  واجست كردن

  90ـ  واديد كردن
 33ـ   ]در جايي[واز ايستادن 

 68ـ  واز داشتن

 54ـ  وازشدن

 71ـ  واشدن

 82ـ  واشدن

 71ـ  واشوريدن

 43ـ  وافرستادن
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 54ـ  واكردن

 71ـ  واگردانيدن

 52ـ  واهم آمدن

 83ـ  واهم آمدن

  79ـ  واهم دوسيدن
  62ـ  نگرستنوايكسو 
 78ـ  ديگر گشتن] ي[وايكسو

 72ـ  ]كردن؟[وخشايش 

 71ـ  ور

  73ور ـ 
 75ـ  ور

 58ـ  ور آمدن

 74ـ  ور آمدن

 65ـ  ور بام شدن

 54ـ  ور بردن

 69ـ  ورآغاليدنِ سگ

 82ـ  ورآمدن

 69ـ  ورانگيختن

  73ـ  وربستر خوفتن
 64ـ  وربستن

 71ـ  وربستن

 58ـ  ورداشتن

 73ـ  ورداشتن

 57ـ  وردميدن چشم

 74ـ  ورده كردن يكديگر

 65ـ  ورقفا افتادن

 64ـ  وركردن

 57ـ  ورگذشتن

 65ـ  ورگرديدن

  82ـ  ورگرديدن
 73ـ  ورنهادن

 86ـ  ورنهادن

  36ـ  وشكول شدن
 39ـ  وشكولي كردن

 39ـ  وشكولي كردن

 75ـ  وي بهر كردن

 67ـ  وي توشه بماندن

 69ـ  وي توشه شدن

 66ـ  وي توشه ماندن

 58ـ  وي دادي كردن

 71ـ  وي راه شدن

 72ـ  وي راه شدن

 33ـ  وي رشك

  74ـ  وي ره افكندن
  62ـ  وي همتا شدن
 82ـ  ويران شدن

 52ـ  وِيرَه

 64ـ  ويهش كردن

  26ـ  ها
 57ـ  ها كردن
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 72ـ  ها كردن

 92ـ  ها كردن

 57ـ  ها گرفتن

 63ـ  ها گرفتن

 62ـ  ها نهادنِ شعر

 92ـ  ها هم رسيدن

 53ـ  هام كردن

 78ـ  هاموار

 27ـ )؟(هرمشتن 

 43ـ  هش

 47ـ  هشتن

 54ـ  هشتن

 56ـ  هشتن

 67ـ  هشتن

 75ـ  هشتن

 29ـ  هشته شدنِ

  77ـ  هفتار
 48ـ  هكوي

  25هكوي شدن ـ 
 66ـ  هم شكالن شدن

 74ـ  آوازي كردن هم

 74ـ  همراهي كردن

 78ـ  همراهي كردن

 79ـ  همه بگرفتن

 78ـ  هميشه بودن

 60ـ  هنبارده شدن

 32ـ  هنكارد كردن

 32ـ  هنگار گرفتن

 32ـ  هنگارد كردن

 65ـ  هوافتيدن

  56ـ  هوهشتن
 59ـ  ياد كردن

 80ـ  يار شدن

 43ـ  يافته كردن

  92ـ  يكديگر را بازداشتن
 42ـ  يكرهي




