АРАПСКО-СРПСКИ ГЛОСАР

дијалекатских речи и израза у збирци ирачких народних прича Рибарева кћи

 ﺻﺮﺑﻲ- ﻣﺴﺮد ﻋﺮﺑﻲ

(ﻟﻠﻤﻔﺮدات واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻠﻬﺠﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺳﻮاﻟﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ )ﺑﻨﺖ اﻟﺼﻴﺎد
ЗНАЧЕЊЕ/

اﻟﻤﻌﻨـ ـﻰ

اﻟﻨﻄ ـ ـﻖ

ИЗГОВОР/

Elīf

اﻟﻤﻔﺮدة أو اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻠﻬﺠﻴﺔ
(اﻟﺤﺮف )أﻟﻴﻒ

آدﻣﻲ ﺟ أوادم
آﻓﺔ
 آﱐ،آﻧﻪ
آﱐ اﳍﺎ
أَﺑﺎﻟﻪ > ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻪ

човек

ād/e/mi, pl. awādim

ала, аждаја; змија

āfa

ја

āni

ма ја ћу њу/њој (претња)

āni ilha

мишљаше, учини му се

abbāla

очеви

ebhāt

водовоџија

abu-l-būriyāt

рак, краба

abu-l-ğniēb

добри човек

abu-l-ğuwādīn

лав

abu ẖmeyis

Бог, господар неба

abu ẖayma iz-zerga

наш прикан, јунак приче

abu ṣḥaba

мој отац (+ vok.); сине/кћери (vok.)

abūya

уједанпут, кад – гле!

atārī, aṯārī

добри људи, добра кућа

ağāwīd, biēt ağāwīd

кааб (игра слична кликерима)

ečāb, čiāb, kaāb

наплатити, узети своје право

āẖaḏ ḥagga

баја, бата

aẖu aẖi ēta

досадан, несносан; крезуб (?)

edred

дати

edda – yiddi

богат; богатији

ezgen

дати

aṭṭa – yiṭṭi

у обраћању: мили, драги („аго мој“)

aġāti

закорачити, поћи напред

egbel – yugbil

ћелав

agra

појео, изео; к. Је обедовао

eklān

има, постоји

aku

ту се нешто крије

aku ğawwa-l-kāsa munkāsa

лукав(ац)

egwas

умирити, успокојити

emen-yi’min, yu’mun/yūmun

потомци имама Ел Хусејна ибн Алија

ahil il-biēt

добри људи

ahil il-ẖayr/il-ẖēir

први

ewwelāni

игла

ubra, pl. ubar

мртвачког изгледа (жена)

uẖ t il-meyyita

водите ме (својој) мајци

uẖ ḏūni-l-umkum

тражи што год желиш (fraz.)

uṭ lub wi temenni

1

أَﺑﻮ اﻟﺒﻮرﻳﺎت
أَﺑﻮ اﳉﻨﻴﺐ
أَﺑﻮ اﳉﻮادﻳﻦ
أَﺑﻮ ﲬﻴﺲ
أَﺑﻮ ﺧﻴﻤﺔ اﻟﺰرﮔﻪ
أَﺑﻮ ﺻﺤﺒﻪ
 أﺑﻮﻳﺎ، أﺑﻮﻳﻪ،أَﺑﻮي
 أﺛﺎري،أَﺗﺎري
 ﺑﻴﺖ أﺟﺎوﻳﺪ،أَﺟﺎوﻳﺪ
 ﻛﻌﺎب، ﭼﻌﺎب،أَﭼﻌﺎب
ه+أَﺧﺬ ﺣﮕﻪ > ﺣﻖ
أَﺧﻮ اﺧﻴﺘﻪ
أَدرد
 ﻳﺪي ه ﻫ- أَدى
أَزﮔﻦ
 ﻳﻄﻲ ه ﻫ- أَﻃﻰ
أَﻏﺎﰐ
 ﻳﮕﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻫ- أَﮔﺒﻞ
أَﮔﺮع
أَﻛﻼن
أَﻛﻮ
أَﻛﻮ ﺟﻮﻩ اﻟﻜﺎﺳﻪ ﻣﻨﻜﺎﺳﻪ
أَﮔﻮس
( ﻳﺆﻣﻦ ﻋﻠﻰ )ﻛﻠﺒﻪ، ﻳﺌﻤﻦ-أَﻣﻦ
أَﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ
أَﻫﻞ اﳋﲑ
أَوﻻﱐ
أُﺑﺮﻩ ﺟ أﺑﺮ
أُﺧﺖ اﳌﻴﺘﻪ
 أم+ أُﺧﺬوﱐ ﳌﻜﻢ > ل
أُﻃﻠﺐ واﲤﲎ


мајчица

ummāya

одаја

ōda, ūda

ух, ох

ūh, ōh

јао, авај

uweylāẖ

ти (f.)

atti, itti

ако не дође

iččān meyiği

доћи

iğa – yiği

ми

iḥna

уво

iḏin, pl. ḏān, īḏānāt

сем, осим

illa

њему, за њ

ila

допада му се, загледао се у њу

ila nefis bīhe

ти (m.)

inte

немој да би, пази да не

iyyāč wi… (f.), iyyāk wi…. (m.)

очаја/ва/ти, изгубити наду

iyas – yeis

да (afirm.)

ī, ē

унутар

ibbuṭun

на твом месту

ibčānek

сам

ibḥadda, ibbaḥda

за срећу Божију!

ibbaẖt-il-lāh

главом, лично

ibzera

иста она, пљунута она

ibaynhe wiiyānhe

црвених очију

ibin /il-/ḥamriēn

вешт на речима, речит

ibin iḥčāya

момак/девојка из добре куће

ibin/bitt ḥmūla

врло лепа девојка

bneyya ḥliēwa

толико, по то (на „пошто“)

ibhelged

у бунару

ibbīr

причекати

itenna – yitenni

поздравити

ithela-yithela

оба, обоје

ṯniēnum

протера је стомак

iğethe buṭunhe, baṭinhe

младина недеља (прва, кад не ради)

isbū il-ars

господине мој

stādi, istādī

одморити се

stirāḥ – yisterāḥ, yisterīḥ

савладати, „појести“ (плен, посао итд.)

stifres – yistefris

чашица за чај

stikān, pl. stikānāt

чекати

ṣtenḍar – yistenḍir

сматрати испод части

stingef – yistengif

бирати, пробирати

stenga – yistengi

улагивати се (?)

stiwadd – yistawudd

одмах, сместа

istawwa

бити готов, зготовљен (јело)

istiwa – yistewi, stuwa – yustewi

игра картама

sqambīl

купи то /себи, од њега/ пошто-зашто

šterīlekiyyāh (minna) bmōt ahla

неколико, нешто, мало

ščem

колико

išqad

шта си му рекао

išgitla
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أُﻣﺎﻳﺔ
أُودة
أُوﻩ
أُوﻳﻼخ
إﰐ
إﭼﺎن ﻣﺎ ﳚﻲ > إن ﻛﺎن
 ل، ﳚﻲ ه-إﺟﻰ
إﺣﻨﻪ
 اﻳﺬاﻧﺎت،إذن ﺟ ذان
إﻟﻪ
 ه+ إﻟﻪ > ل
إﻟﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻴﻬﺎ
إﻧﺘﻪ
... اﻳﺎك و،...إﻳﺎچ و
 ﻳﻴﺲ- إﻳﺲ
إﻳﻪ
اﺑﺒﻄﻦ
 ﻣﻜﺎن+ اﺑﭽﺎﻧﻚ > ب
 وﺣﺪ+ اﲝﺪﻩ > ب
اﲞﺖ اﷲ
اﺑﺰرﻩ
اﺑﻦ اﻟـﺤﻤﺮﻳﻦ
اﺑﻦ ﺣﭽﺎي
اﺑﻦ ﲪﻮﻟﻪ
اﺑﻨﻴﻪ ﺣﻠﻴﻮﻩ
ﻗﺪ+ اﻟـ+ ﻫﺎ+ ﮕﺪ> ب
 )اﻟـ ( ﺑﺌﺮ+ اﺑﲑ > ب
 ﻳﺘﲏ ه- اﺗﲎ
 ﻳﺘﻬﻠﻰ ب هﻫﻢ+اﺛﻨﻴﻨﻢ > اﺛﻨﲔ
اﺟﺘﻬﺎ ﺑﻄﻨﻬﺎ
اﺳﺒﻮع اﻟﻌﺮس
اﺳﺘﺎدي
 ﻳﺴﱰﻳﺢ، ﻳﺴﱰاح- اﺳﱰاح
 ﻳﺴﺘﻔﺮس ﻋﻠﻰ- اﺳﺘﻔﺮس
اﺳﺘﻜﺎن ﺟ ات
 ﻳﺴﺘﻨﻈﺮ ه- اﺳﺘﻨﻈﺮ
 ﻳﺴﺘﻨﮕﻒ ﻫ- اﺳﺘﻨﮕﻒ
 ﻳﺴﺘﻨﮕﻲ ﻫ- اﺳﺘﻨﮕﻰ
اﺳﺘﻮد – ﻳﺴﺘﻮد ب ه
اﺳﺘﻮﻩ
اﺳﺘﻮى – ﻳﺴﺘﻮي
اﺳﻘﻤﺒﻴﻞ
اﺷﱰﻳﻠﻜﻴﺎﻩ )ﻣﻨﻪ( ﲟﻮت أﻫﻠﻪ
اﺷﭽﻢ
 ﻗﺪ+ ﺷﻲء+ اﺷﻘﺪ > أي
 ﻟﻪ+  ﻗﻠﺖ+  ﺷﻲء+ اﺷﮕﺘﻠﻪ > أي


што год; кад год

išma, išme

што /год/ зажелиш

išma trīd, šmetrīd

кад год прође

išmeyimurr

шта

išū, išu

што мирише!

išū ṭilat rīḥta

помирити се с ким

Iṣṣālaḥ – yiṣṣ ālaḥ

стрпети се, причекати

ṣtubar – yiṣṭubu r

мала; најмлађа (Мос.)

Iṣġīġī

нокти (Мос.)

Iẓēfīġ

кружити, обилазити

ifterr – yifterr

разуме/ва/ти, схватити, схватати

iftiham – yiftehim

једнак: једнаке величине

/if/fed: ifed kubur

огрлица (Мос.)

iqlēdī

много, веома (Мос.)

ikṯīġ

к; ознака датива или локатива

il

или (Мос.)

illā

то што ти кажем

il-egullek

ко има, код којег је

il-bīh

оно што желиш

il-trīda

залепити се

iltizag – yiltezig

која се беше надвила над њих

il-čān imẖayyum aliēhum

врућина га убила

il-ḥarra čātilata

потеците амо, помагајте!

ilḥagūli

свет јој тесан (од радости)

id-dinya me tisahe

онај што виче

id-dayṣīḥ

оно што си желела

il-redtīha

изјутра; сутрадан ујутро

iṣ-ṣubuḥ

подне; подневна молитва

iḍ-ḍuhur

које имају они и њихови рођаци

il-idhum wi-l-id grāyibhum

поподне (nom.+adv.); ићиндија

il-aṣur, il-aṣir

случај – онако како се збио

il-qaḍiyya bima unzilet

она соба до улице

il-gubba il-adderub

други, ини (sg. M.)

il-āẖ, el-lāẖ

непажљив, одсутан; уснуо

il-lentebih

који, која, које (sg.+pl.)

elli, illi, illī

што му се догодило

illi ṣar bī

којег је појео

il-mākila

које нема, какве нигде нема

il-māku minha

за кога, коме

ilmen

овај пут, овога пута

in-nōb

који, -а је/су с њим

il-wiyyā

који једе

il-yākil

због; ради, не би ли (Мос.)

imbōr, mbaur

која шаље; послала, упутила

imdiyya

тако ти твоје мушкости

imrūtek

не веровати сопственим очима

imṣadig imčeḏib

бити украден

inbāg – yinbāg

напунити се

intires – yinteris
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اﴰﺎ
 ﴰﱰﻳﺪ،اﴰﺎ ﺗﺮﻳﺪ
اﴰﻴﻤﺮ
اﺷﻮ
اﺷﻮ ﻃﻠﻌﺖ رﳛﺘﻪ
اﺻﺎﱀ – ﻳﺼﺎﱀ وﻳﺎ ه
اﺻﻄﱪ – ﻳﺼﻄﱪ
اﺻﻐﻴﻐﻲ > ﺻﻐﲑة
اﻇﻴﻔﻴﻎ > أﻇﺎﻓﲑ
 ﺣﻮل ﻫ،اﻓﱰ – ﻳﻔﱰ ب
 ه، اﻓﺘﻬﻢ – ﻳﻔﺘﻬﻢ ﻫ
 اﻓﺪ ﻛﱪ: ﻓﺪ+ اﻓﺪ > ب
اﻗﻠﻴﺪي > ﻗﻼدة
اﻛﺜﻴﻎ > ﻛﺜﲑ
ِ ل،ال > اﱃ
اﻻ
ﻟﻚ+ أﻗﻮل+ اﻻﮔﻠﻠﻚ > اﻟـ
اﻟﺒﻴﻪ
ه+ ﺗﺮﻳﺪ+ اﻟﱰﻳﺪﻩ > اﻟـ
اﻟﺘﺰك – ﻳﻠﺘﺰك ب ﻫ
اﻟﭽﺎن اﳐﻴﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ
اﳊﺮﻩ ﭼﺎﺗﻠﺘﻪ
اﳊﮕﻮﱄ
اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﻌﻬﺎ
 ﻳﺼﻴﺢ+  د+ اﻟﺪﻳﺼﻴﺢ > اﻟـ
 ﻫﺎ+  اردت+ اﻟﺮدﺗﻴﻬﻪ > اﻟـ
اﻟﺼﺒﺢ
اﻟﻈﻬﺮ
اﻟﻌﺪﻫﻢ واﻟﻌﺪ ﮔﺮاﻳﺒﻬﻢ
اﻟﻌﺼﺮ
اﻟﻘﻀﻴﺔ ﲟﺎ أﻧﺰﻟﺖ
 اﻟﺪرب+ ﻋﻠﻰ+ اﻟﮕﺒﺔ اﻟﻌﺪرب > اﻟـ
اﻟﻼخ
 ﻳﻨﺘﺒﻪ+  ﻻ+ اﻟﻠﻨﺘﺒﻪ > اﻟـ
اﻟﻠﻲ
اﻟﻠﻲ ﺻﺎر ﺑﻴﻪ
 ه+ ﻣﺄﻛﻞ+ اﳌﺎﻛﻠﻪ > اﻟـ
 ﻣﺎﻛﻮ+ اﳌﺎﻛﻮ ﻣﻨﻬﺎ > اﻟـ
اﳌﻦ
 ﻫﺎﻟﻨﻮب،اﻟﻨﻮب
 وﻳﺎﻩ+ اﻟﻮﻳﺎﻩ > اﻟـ
 ﻳﺎﻛﻞ+  > اﻟـ:اﻟﻴﺎﻛﻞ
اﻣﺒﻮر
اﻣﺪﻳﺔ > ﻣﺆدﻳﺔ
اﻣﺮوﺗﻚ > ﻣﺮوءة
اﻣﺼﺪك اﻣﭽﺬب
اﻧﺒﺎك – ﻳﻨﺒﺎك
اﻧﱰس – ﻳﻨﱰس


имати слободу да чини

inğāz – yinğāz

пролити се, просути се

inčebb – yinčebb

бити принуђен

inğiber – yinğebur

бити ухапшен

inḥibes – yinḥabis

бити бројен; бити рачунат

inḥisab – yinḥasib

патити, разболети се од јада

inḥimes – yinḥamis

помести се, смести се

inẖibaṣ – yinẖabuṣ

претрнути, премрети

inẖireš – yinẖariš

обртати се око, ићи око чега

indār – yindār

молити се за, богорадити

indaa – yindai

познавати пут до, знати место

indell – yindell

бити заклан

inḏibah – yinḏebiḥ, yinḏebuḥ

треба, потребно је

inrād – yinrād, yirād

човек или џин

ins am ğins

затворити се

insedd – yinsedd

бити однет

inšāl – yinšāl

омрзнути, испизмити се на кога

inšiḥan – yinšaḥin

поцепати се

inšegg – yinšegg

поставити се (сто, јело)

inniṣab – yinnaṣub

добити главобољу

inṣida – yinṣadi

бити начињен

inṣina – yinṣani

откинути се; уздићи се, стећи

inṭarr – yinṭurr

бити знан/о/, знати се

iniref – yinarif

секирати се

inġaṯṯ – yinġuṯṯ

откотрљати се

infiraṭ – yinferiṭ

распући се, распрснути се

infila – yinfeli

насекирати се, наједити се

inqiḥar – yinqaḥur

просути се

inkebb – yinkebb

погинути

inkitel – yinketil

препасти се

inkiser – yinkesir

сажали се на њ

inkiser galba aliēh

сажалити се

ingiṣar ẖāṭir

прекинути се, раздвојити се

ingiṣam – yingaṣum

преврнути се; претворити се

ingileb – yingelib

наста општа пометња

ingilbet id-dinya

напунити се

inmela – yinmeli

сручити се, сјурити се

inhedd – yinhedd

побећи

inhizem – yinhezim

снуждити се; бити нажао

inhiḍam – yinhaḍum

откинути се; бити истргнут

inhiles – yinhelis

бити ухваћен

inwiẖaḏ – yinwaẖi ḏ

бити за јело; јести се (+ metaf.)

inwikel – yinwakil

гле ти то, гле богати!

ībāh, ey/a/bā

рука

īd

празних руку

īd min wara w-īd min ğiddām

руком придржава срце (у страху)

īda ala galba

претрошићеш се

yṣīr maṣraf aliēk

шта је родила

eğğābet
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اﳒﺎز – ﻳﻨﺠﺎز ب ﻫ
اﻧﭽﺐ – ﻳﻨﭽﺐ > ﻛﺐ
اﳒﱪ – ﻳﻨﺠﱪ ﻋﻠﻰ ﻫ
اﳓﺒﺲ – ﻳﻨﺤﺒﺲ
اﳓﺴﺐ – ﻳﻨﺤﺴﺐ
اﳓﻤﺲ – ﻳﻨﺤﻤﺲ
اﳔﺒﺺ – ﻳﻨﺨﺒﺺ
اﳔﺮش – ﻳﻨﺨﺮش
اﻧﺪار – ﻳﻨﺪار ﻋﻠﻰ ﻫ
اﻧﺪﻋﻰ – ﻳﻨﺪﻋﻲ ل ه
اﻧﺪل – ﻳﻨﺪل ﻫ
اﻧﺬﺑﺢ – ﻳﻨﺬﺑﺢ
 ﻳﺮاد ل ﻫ،اﻧﺮاد – ﻳﻨﺮاد
اﻧﺲ أم ﺟﻨﺲ
اﻧﺴﺪ – ﻳﻨﺴﺪ
اﻧﺸﺎل – ﻳﻨﺸﺎل
اﻧﺸﺤﻦ – ﻳﻨﺸﺤﻦ ﻋﻠﻰ ه
اﻧﺸﻚ – ﻳﻨﺸﻚ > ﺷﻖ
اﻧﺼﺐ – ﻳﻨﺼﺐ
اﻧﺼﺪع – ﻳﻨﺼﺪع
اﻧﺼﻨﻊ – ﻳﻨﺼﻨﻊ
اﻧﻄﺮ – ﻳﻨﻄﺮ
اﻧﻌﺮف – ﻳﻨﻌﺮف
اﻧﻐﺚ – ﻳﻨﻐﺚ
اﻧﻔﺮط – ﻳﻨﻔﺮط
اﻧﻔﻠﻊ – ﻳﻨﻔﻠﻊ
اﻧﻘﺤﺮ – ﻳﻨﻘﺤﺮ > ﻗﻬﺮ
اﻧﻜﺐ – ﻳﻨﻜﺐ
اﻧﻜﺘﻞ – ﻳﻨﻜﺘﻞ > ﻗﺘﻞ
اﻧﻜﺴﺮ – ﻳﻨﻜﺴﺮ
اﻧﻜﺴﺮ ﮔﻠﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ
اﻧﮕﺼﺮ ﺧﺎﻃﺮ > ﻛﺴﺮ
اﻧﮕﺼﻢ – ﻳﻨﮕﺼﻢ
اﻧﮕﻠﺐ – ﻳﻨﮕﻠﺐ
اﻧﮕﻠﺒﺖ اﻟﺪﻧﻴﺎ > ﻗﻠﺐ
اﳕﻠﻰ – ﻳﻨﻤﻠﻲ > ﻣﻸ
– ﻳﻨﻬﺪ
– ﻳﻨﻬﺰم
– ﻳﻨﻬﻀﻢ
– ﻳﻨﻬﻠﺲ
اﻧﻮﺧﺬ – ﻳﻨﻮﺧﺬ > أﺧﺬ
اﻧﻮﻛﻞ – ﻳﻨﻮﻛﻞ > أﻛﻞ
اﻳﺒﺎﻩ
اﻳﺪ
اﻳﺪ ﻣﻦ ورﻩ واﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﺪام
اﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﮔﻠﺒﻪ
اﻳﺼﲑ ﻣﺼﺮف ﻋﻠﻴﻚ
ﺟﺎب+ﺷﻲء+اَﺟﺎﺑﺖ > أي


колико велика!

eškuburha

шта ће, зашта ће /нама/

ešilna

даде му је (она)

anṭathiyyā

b
с великом муком

b-elf šāfia

тата (+ vok.); дете, дијете (vok.)

bāba

сутра

bāčir

види се на њему

bādi aliēh

помно пазити (дете и сл.), бдети над

bāra – ybāri

љубити, пољубити

bās – yibūs

велики, главни

bāš

украсти

bāq – yibūq

красти, украсти

bāg – yibūg

искрасти се, крадом изићи

bāg rūḥḥa bōg

боб

bāgilla

руковет

bāga

по порођају 40 дана затрудне

bi-l-erbaīn ḥablet

случајно, игром околности

bi-t-taṣādīf

пазите се, чувајте се (да не)

bālčin (pl. f.)

по прилици

bi-l-ḥawāliēh

принудно, непредвиђено

bi-ṭ-ṭari

пази се

bālek (m), bālič (f.)

на поду, на земљи

bi-l-ga

силом

bi-l-guwwa

на пола

bi-n-nuṣ

погледати, гледати

bāwa – ybāwa

продавац

bāyi, pl. bāa

кћи

bitt, pl. btūt, benāt

плакати

biča – yibči

плач

bači – bwāči

уместо његових

beddāl mālāta

пресвући се

beddel – ybeddil

почети што (cum verb.)

bida – yibdi

у власти, на одговорности

bḏimām

тога часа, у тај пар

bḏīče-s-sā/a/

одводна цев

burbuẖ, pl. brābuẖ

блистати, сијати, блештати

bireč – yibrač, yubruč

трска

berdi

вео

burgu, pl. berāgi

напољу, -е, ван/и/

berra

после, након

bara

пустиња; степа; дивљина

berriyya, pl. berāri

свила, ибришим

breysam

усна (доња?), губица

breyṭam

врста крупне речне рибе

bizz

продавац платна

bezzāz

семе; пород, деца

bezar, pl. bzūr
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اَﺷﻜﱪﻫﻪ
اَﺷﻠﻨﺎ ب
اﻳﺎﻫﺎ+ه+اَﻧﻄﺘﻬﻴﺎﻩ> ﻧﻄﻰ
(اﻟﺤﺮف )ب
ﺑﺄﻟﻒ ﺷﺎﻓﻌﺔ
ﺑﺎﺑﺎ
ﺑﺎﭼﺮ > ﺑﻜﺮ
ﺑﺎدي ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺎرى – ﻳﺒﺎري ه
 ﻫ،ﺑﺎس – ﻳﺒﻮس ه
ﺑﺎش
ﺑﺎق – ﻳﺒﻮق ﻫ
ﺑﺎك – ﻳﺒﻮك ﻫ
ﺑﺎك روﺣﻪ ﺑﻮك
ﺑﺎﮔﻠﻪ
ﺑﺎﮔﻪ
ﺑﺎﻷرﺑﻌﲔ ﺣﺒﻠﺖ
ﺑﺎﻟﺘﺼﺎدﻳﻒ
 ﻛ ّﻦ+ ﺑﺎﻟﭽﻦ > ﺑﺎل
ﺑﺎﳊﻮاﻟﻴﻪ
ﺑﺎﻟﻄﺎري
 ﺑﺎﻟﭻ،ﺑﺎﻟﻚ
ﺑﺎﻟﮕﺎع > ﻗﺎع
ﺑﺎﻟﮕﻮﻩ > ﻗﻮة
ﺑﺎﻟﻨﺺ
 ﰲ ﻫ،ﺑﺎوع – ﻳﺒﺎوع ه
ﺑﺎﻳﻊ ﺟ ﺑﺎﻋﻪ
 ﺑﻨﺎت،ﺑﺖ ﺟ ﺑﺘﻮت
ﺑﭽﻰ– ﻳﺒﭽﻲ > ﺑﻜﻲ
ﺑﭽﻲ ﺟ ﺑﻮاﭼﻲ > ﺑﻜﻲ
ه+ات+ﺑﺪال ﻣﺎﻻﺗﻪ > ﻣﺎل
ﺑﺪل – ﻳﺒﺪل
ﺑﺪى – ﻳﺒﺪي
ﺑﺬﻣﺎم ه
(ﺑﺬﻳﭻ اﻟﺴﺎع)ة
ﺑﺮﺑﺦ ﺟ ﺑﺮاﺑﺦ
ﺑﺮچ – ﻳﱪچ > ﺑﺮق
ﺑﺮدي
ﺑﺮﮔﻊ ﺟ ﺑﺮاﮔﻊ
ﺑﺮﻩ
 وراء+ﺑﺮﻩ > ب
ﺑﺮﻳﺔ
ﺑﺮﻳﺴﻢ
ﺑﺮﻳﻄﻢ
ﺑﺰ
ﺑﺰاز
ﺑﺰر ﺟ ﺑﺰور



мачка, маца

bezzūna, pl. bezzāzīn

само, тек; али, но

bes

одмах, зачас, очас

bsā, bsāa

ћуп, велика тегла

bestūga, pl. besātīg

ошамарити

busaṭ – yubsuṭ

тог часа

bsā

ексер

bismār, pl. besāmīr

лако ћемо, лако је за то

basīṭa

ошамарити

buṣaṭ – yuḅṣuṭ

поред, покрај

bṣaff

форма; у виду, онако како

bṭarag

боца

buṭul, pl. ḅṭūla, buṭulāt

цео-целцијат

bṭū la

одоцнила си, задржала си се

baṭeyti

још, више; још увек, још не (cum neg.)

baad

пошто се поздравише и упиташе

baad es-selām wi-s-su’āl

још увек смо

baadna

после, касније, потом

badiēn

кликтати, гракнути, цикнути

biġag – yibġag, biġağ – yibġağ

башта

baqča, pl. buqač

бакалин

baggāl, pl. bagāgīl

место

bukān, pl. emākin

истих година, вршњак

bgaṣṭa

из свег гласа

bkull ḥessa

бесплатно, бадава

belāš

но, него, већ, али

blākit, blāčit

можда

belčin, belčet, belkit, belki

гутати пљувачку (у незгоди)

bila rīga

богати, забога

billā, billa

блуза

blūz, pl. –āt

да (afirm.)

belī, beli

без

bleyya

бум (onomat.)

bumm

кћерчица

bintāya

на сред, на пола

bnuṣ

зидар

benna

зидати; мислити, сматрати

bina – yibni

девојка

bneyya

толико, по то (за цену и сл.)

bhelged

лопов

bawwāq

пушити се, дизати се пара

bawwaẖ – ybawwuẖ

цев

būri, pl. būriyāt, bewāri

љубити, пољубити

bawwas – ybawwus

крађа

bōga

оче; татино (vok.)

būya

с њим (и сл.)

bī

вратанца (ради риме у причи)

biēbāna

бака; господарица (куће)

bībi, bībī
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ﺑﺰوﻧﺔ ﺟ ﺑﺰازﻳﻦ
ﺑﺲ
 ﺑﺴﺎﻋﻪ،ﺑﺴﺎع
ﺑﺴﺘﻮﮔﺔ ﺟ ﺑﺴﺎﺗﻴﻚ
ﺑﺴﻂ – ﻳﺒﺴﻂ ه
 ﺳﺎﻋﻪ+ ﺑﺴﻊ > ب
ﺑﺴﻤﺎر ﺟ ﺑﺴﺎﻣﲑ
ﺑﺴﻴﻄﻪ
ﺑﺼﻂ – ﻳﺒﺼﻂ ه
 ﺻﻒ+ ﺑﺼﻒ > ب
 ﻃﺮك+  ب:ﺑﻄﺮك
 ﺑﻄﻼت،ﺑﻄﻞ ﺟ ﺑﻄﻮﻟﻪ
ﺑﻄﻮﻟﻪ
ﺑﻄﻴﱵ
ﺑﻌﺪ
ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻼم واﻟﺴﺆال
ﺑﻌﺪﻧﺎ
ﺑﻌﺪﻳﻦ
 ﺑﻐﺞ – ﻳﺒﻐﺞ> ﺑﻐﻖ،ﺑﻐﻚ – ﻳﺒﻐﻚ
ﺑﻘﭽﺔ ﺟ ﺑﻘﭻ
ﺑﮕﺎل ﺟ ﺑﮕﺎﮔﻴﻞ
ﺑﻜﺎن ﺟ أﻣﺎﻛﻦ
ﺑﮕﺼﺘﻪ > ﻗﺺ
ﺑﻜﻞ ﺣﺴﻪ
 ﺷﻲء+ ﺑﻼش > ﺑﻼ
 ﺑﻼﭼﺖ،ﺑﻼﻛﺖ
 ﺑﻠﻜﻲ، ﺑﻠﻜﺖ، ﺑﻠﭽﺖ،ﺑﻠﭽﻦ
ﺑﻠﻊ رﻳﮕﻪ
 ﺑﺎﷲ،ﺑﻠﻪ
ﺑﻠﻮز ﺟ ات
ﺑﻠﻲ
ﺑﻠﻴﺔ
ﰈ
ﺑﻨﺘﺎﻳﺔ
 ﻧﺼﻒ+ ﺑﻨﺺ > ب
ﺑﻨﻪ > ﺑﻨﺎء
ﺑﲎ – ﻳﺒﲏ ﻫ
 ﺑﻨﻴﺔ،ﺑﻨﻴﻪ
 ﻗﺪ+  اﻟـ+  ﻫﺎ+ ﮕﺪ > ب
ﺑﻮاق
ﺑﻮخ – ﻳﺒﻮخ
 ﺑﻮاري،ﺑﻮري ﺟ ﺑﻮرﻳﺎت
ﺑﻮس – ﻳﺒﻮس ه
ﺑﻮﮔﻪ
ﺑﻮﻳﻪ
 ﺑﻴﻪ،ﰊ
ﺑﻴﺒﺎﻧﺔ
ﺑﻴﱯ


нужник

biēt il-ẖalā

плави патлиџан

biētinğān

барјак

bayraġ, pl. bayāriġ

марјаш, ситнији новац

biēza, pl. biēzāt

пошто је (за цену)

biēš

бела

biēḍa

продај (imp.)

bī

двојити, бити у недоумици

biēn ḥana u māna

у, на, с/а/ (Мос.)

bīnū, bīno

чапља

byūḍi

p
новчић, пара

pāra

престо, трон

pāy taẖa t

мало (Мос.)

parče

полицајац, полиција

plīṣ , polīṣ

панталоне

panṭalōn, pl. panāṭil

вео, вал

pōši

t
тазе, свеж

tāze

одовуд – одонуд, на крају крајева

tāli metāli

после тога, следећа ствар

tālīha

напудерисати се

tpauder – yitpauder

дуван

titin, titen, pl. titnāt

севати, варничити

tğādaḥ – yitğādaḥ

приступити

tğeddem – yitğeddum

набости; окачити (о ченгел)

tčaṭṭal – yitčaṭṭal

разговарати (кога) лепим речима

tḥāčī bi-z-ziēn

указивати љубав, удварати се

tḥabbab – yitḥabbub

дотера је и налепша

tḥallishe wi tmellishe

сновати, смишљати (против кога)

tḥayyak – yitḥayyak

побратимити се

tẖāwa – yitẖāwa

полудети, пошашавети

tẖabbal – yitẖabbal, yitẖabbul

лежај, мадрац; клупа с наслоном

taẖat, pl. tẖūt, tẖūta

помести се; пореметити се

tẖarbaṭ – yitẖarbaṭ, yitẖarbuṭ

цурити, процурити (нос, славина)

tẖarẖar – yitẖarẖar

сјурити се, суљати се

tẖarwaṭ – yitẖarwaṭ

опцртати, нашминкати очи

tẖaṭṭaṭ – yitẖaṭṭaṭ

прирасти за срце

tẖalla bi-l-galub

све за тебе, нема да бринеш

tdellel, tdelel, titdellel

саплитати се, запињати

trādem – yitrādum

кад одеш кући

terḥīna: min terḥīna li-l-biēt

попустити, олабавити

traẖraẖ – yitraẖ raẖ

напунити

tires – yitres, turas – yutrus

свако јело од поврћа и меса

terkīb

знаш, гледај, види

tera

доручковати

treyyeg – yitreyyeg
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ﺑﻴﺖ اﳋﻼء
ﺑﻴﺘﻨﺠﺎن
ﺑﲑغ ﺟ ﺑﻴﺎرغ
ﺑﻴﺰة ﺟ ات
 ﺷﻲء+  أي+ ﺑﻴﺶ > ب
ﺑﻴﻀﺔ
ﺑﻴﻊ
ﺑﲔ ﺣﺎﻧﻪ وﻣﺎﻧﻪ
ﺑﻴﻨﻮ
ﺑﻴﻮﺿﻲ
(اﻟﺤﺮف )پ
ﺑﺎرة
ﺑﺎي ﲣﺖ
ﺑﺮﭼﻪ
ﺑﻠﻴﺺ
ﺑﻨﻄﻠﻮن ﺟ ﺑﻨﺎﻃﻞ
ﺑﻮﺷﻲ
(اﻟﺤﺮف )ت
ﺗﺎزﻩ
ﺗﺎﱄ ﻣﺘﺎﱄ
ﺗﺎﻟﻴﻬﺎ
ﺗﺒﻮدر – ﻳﺘﺒﻮدر
 ﺗﺘﻨﺎت،ﺗﱳ
ﲡﺎدح – ﻳﺘﺠﺎدح > ﻗﺪح
 ﻋﻠﻰ > ﻗﺪم،ﲡﺪم – ﻳﺘﺠﺪم ل
ﺗﭽﻄﻞ – ﻳﺘﭽﻄﻞ ﻫ
ﲢﺎﭼﻲ ﺑﺎﻟﺰﻳﻦ
ﲢﺒﺐ – ﻳﺘﺤﺒﺐ ه
ﲢﻠﺴﻬﺎ وﲤﻠﺴﻬﺎ
ﲢﻴﻚ – ﻳﺘﺤﻴﻚ ﻫ
ﲣﺎوى – ﻳﺘﺨﺎوى ﻣﻊ ه
ﲣﺒﻞ – ﻳﺘﺨﺒﻞ
 ﲣﻮﺗﺔ،ﲣﺖ ﺟ ﲣﻮت
ﲣﺮﺑﻂ – ﻳﺘﺨﺮﺑﻂ
ﲣﺮﺧﺮ – ﻳﺘﺨﺮﺧﺮ
ﲣﺮوط – ﻳﺘﺨﺮوط
ﲣﻄﻂ – ﻳﺘﺨﻄﻂ
ﲣﻠﻰ ﺑﺎﻟﮕﻠﺐ
 ﺗﺘﺪﻟﻞ،ﺗﺪﻟﻞ
ﺗﺮادم – ﻳﱰادم
 ﻣﻦ ﺗﺮﺣﲔ ﻟﻠﺒﻴﺖ:ﺗﺮﺣﲔ
ﺗﺮﺧﺮخ – ﻳﱰﺧﺮخ
ﺗﺮس – ﻳﱰس ﻫ
ﺗﺮﻛﻴﺐ
 ﺗﺮا،ﺗﺮﻩ
ﺗﺮﻳﻚ – ﻳﱰﻳﻚ



хартијица, цедуља

teskira, pl. tsākir

разговарати се

tsūlif – yitsūlif, tsōlif – yitsōlif

опкладити се на

tšāraṭ – yitšāraṭ

шалити се, завитлавати се

tšāqa – yitšāqa

уздахнути, уздисати

tšāhag – yitšāhug

засукати рукаве, запети радити

tšelleh – yitšelleh

одговарати по цени; исплатити се

ṭsarraf – yiṭṣa rraf, yiṣṣarruf

прислушкивати

ṭsannaṭ – yiṭṣannaṭ

пренеразити се, премрети од страха

ṭsauẖal – yiṭṣauẖal

пашће мени на образ, ја ћу се обрукати

ṭṣīr min wučči

лећи, прострети се

taṭarraḥ – yiṭṭarraḥ

распући се, распасти се

taṭaššar – yiṭṭaššar

ходи, дођи

taāya

јаукати, вриштати

taāyaṭ – yitāyaṭ, yitāyuṭ

одбројати месеце (трудна жена)

taaddat ešhurhe min edhurhe

спарити се, здружити се

taššar – yitaššar

повезати главу (болесник)

taṣṣab – yitaṣṣab, yitaṣṣub

пахнути, лепо замирисати

taṭ aṭ – yitaṭaṭ

задржати се дуго, одоцнити

taṭṭa l – yitaṭṭal

задржати се, одоцнити

tawwaq – yitawwuq

дићи руке к небу

tferra – yitferra

растворити се, размаћи се

tfesser – yitfesser

помислити на, сетити се чега

tfaṭṭan – yitfaṭṭan

пушка

tufga, pl. tufag

добро пазити кога

tqayyad – yitqayyad

скакутати

tgāmaz – yitgāmuz

дућан

tukkān, pl. tukkānāt, tukākīn

приближити се

tgarrab – yitgarrab, yitgarrub

секирати се, ждерати се

tgerḍam – yitgerḍum

да извините (на изразу), да простите

tukurmūn

ситни ражњићи (јело с роштиља)

tikke, tikka

наћи, затећи

tlāga – yitlāga, yitlāgi

прекоревати

tlāwam – yitlāwam, yitlāwum

три (f.)

tilṯ

замотати се; врдати

tleflef – yitleflaf, yitlefluf

сусрете (га)

tlageta

јести хлеб и со с ким

tmālaḥ – yitmālaḥ

дембел

tembel, tenbel, pl. tenābil

мљаскати

tmaṭṭag – yitmaṭṭug

сплеткарити

tmelab – yitmelab

пиринач

t/i/mmen

побости се роговима

tnāṭaḥ – yitnāṭaḥ

узети; дохватити

tnāwaš – yitnāwaš, yitnāwuš

накашљати се, кашљуцати

tnaḥnaḥ – yitnaḥnaḥ

разонодити се

tneffeh – yitneffeh

канта (лимена)

teneke, pl. -āt, -iyāt

зидана пећ за хлеб и сл.

tennūr

загледати се у, гледати

tnawwa – yitnawwu
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ﺗﺴﻜﺮة ﺟ ﺗﺴﺎﻛﺮ
 وﻳﺎ ه،ﺗﺴﻮﻟﻒ – ﻳﺘﺴﻮﻟﻒ ل ه
ﺗﺸﺎرط – ﻳﺘﺸﺎرط ﻋﻠﻰ ﻫ
ﺗﺸﺎﻗﻰ – ﻳﺘﺸﺎﻗﻰ
ﺗﺸﺎﻫﻚ – ﻳﺘﺸﺎﻫﻚ
ﺗﺸﻠﻪ – ﻳﺘﺸﻠﻪ
ﺗﺼﺮف – ﻳﺘﺼﺮف ل
ﺗﺼﻨﻂ – ﻳﺘﺼﻨﻂ ﻋﻠﻰ ﻫ > ﺗﺼﻨﺖ
ﺗﺼﻮﺧﻞ – ﻳﺘﺼﻮﺧﻞ
ﺗﺼﲑ ﻣﻦ وﭼﻲ
 ب ﻫ، ﺗﻄﺮح – ﻳﺘﻄﺮح ﻋﻠﻰ ﻫ
ﺗﻄﺸﺮ – ﻳﺘﻄﺸﺮ > ﺗﺸﻄﺮ
ﺗﻌﺎي
ﺗﻌﺎﻳﻂ – ﻳﺘﻌﺎﻳﻂ
ﺗﻌﺪت أﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻦ أدﻫﺮﻫﺎ
 وﻳﺎ ه،ﺗﻌﺸﺮ – ﻳﺘﻌﺸﺮ ب ه
ﺗﻌﺼﺐ – ﻳﺘﻌﺼﺐ
ﺗﻌﻄﻌﻂ – ﻳﺘﻌﻄﻌﻂ
ﺗﻌﻄﻞ – ﻳﺘﻌﻄﻞ
ﺗﻌﻮق – ﻳﺘﻌﻮق
 ﻟﻠﺴﻤﺎ،ﺗﻔﺮع – ﻳﺘﻔﺮع ﷲ
ﺗﻔﺴﺮ – ﻳﺘﻔﺴﺮ
ﺗﻔﻄﻦ – ﻳﺘﻔﻄﻦ ب ﻫ
ﺗﻔﮕﺔ ﺟ ﺗﻔﻚ
ﺗﻘﻴﺪ – ﻳﺘﻘﻴﺪ ﻋﻠﻰ ه
ﺗﮕﺎﻣﺰ – ﻳﺘﮕﺎﻣﺰ
ﺗﻜﺎﻛﲔ،ﺗﻜﺎن ﺟ ﺗﻜﺎﻧﺎت
ﺗﮕﺮب – ﻳﺘﮕﺮب ﻣﻦ ﻫ > ﻗﺮب
ﺗﮕﺮﺿﻢ – ﻳﺘﮕﺮﺿﻢ
ﺗﻜﺮﻣﻮن
 ﺗﻜﻪ،ﺗﻜﻲ
ﺗﻼﮔﻰ – ﻳﺘﻼﮔﻰ ﻫ > ﻟﻘﻲ
ﺗﻼوم – ﻳﺘﻼوم ه
ﺗﻠﺚ
ﺗﻠﻔﻠﻒ – ﻳﺘﻠﻔﻠﻒ ب
ﺗﻠﮕﺘﻪ
ﲤﺎﱀ – ﻳﺘﻤﺎﱀ ب ه
 ﺗﻨﺒﻞ ﺟ ﺗﻨﺎﺑﻞ،ﲤﺒﻞ
ﲤﻄﻚ – ﻳﺘﻤﻄﻚ
ﲤﻠﻌﺐ – ﻳﺘﻤﻠﻌﺐ
ﲤﻦ
ﺗﻨﺎﻃﺢ ﺟ ﻳﺘﻨﺎﻃﺢ وﻳﺎ
ﺗﻨﺎوش – ﻳﺘﻨﺎوش ﻫ
ﺗﻨﺤﻨﺢ – ﻳﺘﻨﺤﻨﺢ
ﺗﻨﻔﻪ – ﻳﺘﻨﻔﻪ
ﺗﻨﻜﻪ ﺟ ات
ﺗﻨﻮر
ﺗﻨﻮع – ﻳﺘﻨﻮع ل ه


халхулати, подврискивати

thelhel – yithelhel

бити пред непремостивом тешкоћом

twāza – yitwāza

деца, пород

twālīd

сачекати, очекнути

twāna – yitwāna

поверовати

twaṯṯag – yitwaṯṯag, yitwaṯṯug

поћи (досл.: поуздати се у Бога)

twakkel – yitwakkel

забављати се; уживати

twannes – yitwannes

јарац

tīs

атика, кровни парапет

tīġa

загубити, изгубити

teyyeh – yteyih

ṯ
три (m., Мос.)

ṯāṯī

три (f., Мос.)

ṯiṯ

вриштати, врискати

ṯiġab – yiṯġab, ṯuġab – yuṯġub

тежина, терет

ṯugul

тежак

ṯigīl, pl. ṯgal

три дана

ṯilṯ tiyyām

уста

ṯumm

поновити, опетовати, удвојити

ṯenna – yṯenni

обоје, обојица, обе, оба

ṯniēnāthum

ğ
довести, донети; родити

ğāb – yğīb

матица, речна струја

ğāri

дете

ğāhil, pl. ğihāl

седећи, к. Седи; присутан

ğāad

донели сте

ğittum

дошла је, дође (она)

ğetti

снег, лед

ğaḥī l

пред, испред; напред

ğiddām

варничити, кресати

ğidaḥ – yiğdaḥ

лонац

ğidir, pl. ğdūr

довести; привести

ğeddem – yğeddim, yğeddum

нога, стопало

ğidem, pl. ağdām

дати плату

ğerr maāš

потез оловком

ğerr il-qlām

бити потиштен, жалити

ğerr ḥaṣrāt

торба, кожна врећа

ğrāb

обала

ğuruf, ğiruf

штене

ğeru, pl. ğirāwa

слави Бога! (imp. F.)

ğeri ṣalwāt

миш

ğriēdī, pl ğriēdiyya

пуст крај, пустара

ğezīra

џигерица

ğiger

дружина, друштво, другари; своји

ğemāa

тргнути се, препасти се

ğifel – yiğfel

повести

ğinneb – yğennub
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– ﻳﺘﻬﻠﻬﻞ
ﺗﻮازى – ﻳﺘﻮازى
ﺗﻮاﻟﻴﺪ
ﺗﻮاﱏ – ﻳﺘﻮاﱏ
ﺗﻮﺛﻚ – ﻳﺘﻮﺛﻚ ب ه
( ﻋﻠﻰ اﷲ،ﺗﻮﻛﻞ – ﻳﺘﻮﻛﻞ )ﻋﻠﻰ ه
ﺗﻮﻧﺲ – ﻳﺘﻮﻧﺲ ب
ﺗﻴﺲ
ﺗﻴﻐﻪ
ﺗﻴﻪ – ﻳﺘﻴﻪ ﻫ
(اﻟﺤﺮف )ث
ﺛﺎﺛﻲ > ﺛﻼﺛﺔ
ﺛﺚ > ﺛﻼث
ﺛﻐﺐ – ﻳﺜﻐﺐ
ﺛ ﮕﻞ
ﺛﮕﻴﻞ ﺟ ﺛﮕﺎل
ﺛﻠﺚ ﺗﻴﺎم
ﰒ
ﺛﲎ – ﻳﺜﲏ ﻫ
ﺛﻨﻴﻨ
(اﻟﺤﺮف )ج
 ه، ﺟﺎب – ﳚﻴﺐ ﻫ
ﺟﺎري
ﺟﺎﻫﻞ ﺟ ﺟﻬﺎل
ﺟﺎﻋﺪ > ﻗﻌﺪ
ﺟﺘﻢ > ﺟﺒﺘﻢ
ﺟﱵ
ﺟﺤﻴﻞ
ﺟﺪام > ﻗﺪم
ﺟﺪح – ﳚﺪح > ﻗﺪح
ﺟﺪر ﺟ ﺟﺪور > ﻗﺪر
ﺟﺪم – ﳚﺪم ه > ﻗﺪم
ﺟﺪم ﺟ أﺟﺪام > ﻗﺪم
ﺟﺮ ﻣﻌﺎش
ﺟﺮ اﻟﻘﻼم
ﺟﺮ ﺣﺼﺮات
ﺟﺮاب
ﺟﺮف
ﺟﺮو ﺟ ﺟﺮاوة
ﺟﺮي ﺻﻠﻮات
ﺟﺮﻳﺪي ﺟ ﺟﲑﻳﺪﻳﺔ
ﺟﺰﻳﺮة
ﺟﮕﺮ
ﲨﺎﻋﺔ
ﺟﻔﻞ – ﳚﻔﻞ
ﺟﻨﺐ – ﳚﻨﺐ ه



жандарм; жандармерија

ğandarma

ташна, торба

ğuṇṭa, pl. ğunaṭ

лежење (из јаја)

ğenī

спрема (младе за свадбу)

ğihāz

сванути, пући (зора)

ğahğar – yğahğur

дођоше

ğū

комшије

ğuwārīn

ткана мешина за воду

ğūd

дамаскина, дамаска ружа

ğūri

оканити се

ğawaz – yğawuz

удати/оженити

ğawwaz – yğawwuz

доле, /ис/под, оздо

ğawwa

дође

ğī

долазак

ğēyya

кокоши

ğēğ

ћелавац, ћéла

ğeyra

смрад

ğiēfa

џамија (Мос.)

ğēmi
č

било би (cum impf.); а, али, зар

čā

зар може бити

ča šlōn yṣī r

шатор, черга; женски плашт

čādir, pl. čawādir

четврт, черек

čārek, pl. čuwārik

корист, ћар

čāra

ето – теби за љубав

ča-l-ẖāṭrič

бити

čān – yikūn

било једном, ето...

čān mečān hāni u māni

било једном

čān yā ma čān

жандармеријски каплар, наредник

čāwūš, pl. čuwāwīš

укисељена репа (популарно)

čāwūš il-aša

чај

čāy, pl. -āt

полити; пролити, сипати

čebb – yčibb

пре

čabul

велик; стар

čibīr

свезати руке наопако

čittef – yčettif

плећа, леђа

četif, čittāf, pl. čittāfāt, ačtāf

обилан, многобројан

čiṯīr

труд, напор

čedd

сматрати да лаже; утерати кога у лаж

čiḏḏeb – yčeḏḏib

лаж

čiḏib, pl. ačḏāb, akḏāb

кревет

čerpāya, pl. –āt

чаршав

čarčaf, pl. čarāčif

точак, коло; тоцило

čeriẖ – črūẖ

долап

čerid, pl. krūd

желудац, бураг

čirš, čeriš, pl. črūš

разделити

čessem – yčessim

открити, отворити

češšef – yčeššif
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ﺟﻨﺪرﻣﺔ
ﺟﻨﻄﺔ ﺟ ﺟﻨﻂ
ﺟﲏ
ﺟﻬﺎز
ﺟﻬﺠﺮ – ﳚﻬﺠﺮ
ﺟﻮ
ﺟﻮارﻳﻦ
ﺟﻮد
ﺟﻮري
ﺟﻮز – ﳚﻮز ﻣﻦ ه
ﺟﻮز – ﳚﻮز ه> زوج
 ﺟﻮة،ﺟﻮﻩ
ﺟﻲ
 ﺟﻴﺔ:ﺟﻴﺘﻬﺎ
ﺟﻴﺞ > دج
ﺟﲑع > أﻗﺮع
ﺟﻴﻔﺔ
ﺟﻴﻤﻊ
(اﻟﺤﺮف )چ
ﭼﺎ
ﭼﺎ اﺷﻠﻮن ﻳﺼﲑ
ﭼﺎدر ﺟ ﭼﻮادر
ﭼﺎرك ﺟ ﭼﻮارك
 ﭼﺎرة،ﭼﺎرﻩ
ِك+ﺧﺎﻃﺮ+ ل+ﭼﺎﳋﺎﻃﺮچ > ﭼﺎ
ﭼﺎن – ﻳﻜﻮن
ﭼﺎن ﻣﺎ ﭼﺎن ﻫﺎﱐ و وﻣﺎﱐ
ﭼﺎن ﻳﺎ ﻣﺎ ﭼﺎن
ﭼﺎووش ﺟ ﭼﻮاوﻳﺶ
ﭼﺎووش اﻟﻌﺸﻪ
ﭼﺎي ﺟ ات
ﭼﺐ – ﻳﭽﺐ ﻫ > ﻛﺐ
ﭼﺒﻞ > ﻗﺒﻞ
ﭼﺒﲑ > ﻛﱪ
ﭼﺘﻒ – ﻳﭽﺘﻒ ه > ﻛﺘﻒ
 أﭼﺘﺎف > ﻛﺘﻒ،ﭼﺘﻒ ﺟ ﭼﺘﺎﻓﺎت
ﭼﺜﲑ > ﻛﺜﺮ
ﭼﺪ > ﻛﺪ
ﭼﺬب – ﻳﭽﺬب ه> ﻛﺬب
 اﻛﺬاب،ﭼﺬب ﺟ اﭼﺬاب
ﭼﺮﺑﺎﻳﺔ ﺟ ات
ﭼﺮﭼﻒ ﺟ ﭼﺮاﭼﻒ
ﭼﺮخ ﺟ ﭼﺮوخ
ﭼﺮد ﺟ ﭼﺮود > ﻛﺮد
ﭼﺮش > ﻛﺮش
ﭼﺴﻢ – ﻳﭽﺴﻢ ﻫ > ﻗﺴﻢ
ﭼﺸﻒ – ﻳﭽﺸﻒ ﻫ > ﻛﺸﻒ



шака

čeff

стопало, табан

čeff riğil

кутлача

čefčīr, pl. čafāčīr

ручник; марамица

čeffiya

ковчежић

čekmeče

закачити, ухватити се за; шчепати

čelleb – yčellib

пас

čelib, pl. člāb

господин, отмен човек

čelebi

надвити се

čelčel – yčelčil

колико

čem

докле ли ће, до кад

čem dōb

колико дана

čem yōm/yaum

допунити

čemmel – yčemmil

дечја наруквица с прапорчићима

čenāčil

снаха

čenna

јеси ли (f.)

čennič

као (да)

čenne

испружити

čiheb – yičheb

чоха, чоја

čōẖ

пустиња; поље, ледина

čōl, pl. čwāl

разбој

čōma (?)

пећи, опећи

čawwa – yčewwi

ускочити, бућнути

čeyyet – yčeyyit

сасути, спаковати у кесу

čeyyes – yčeyyis

кеса; врећица; врећа

čīs, pl. čyās

јер, пошто; расположење, воља

čiēf

цигарета

čīgāra, pl. čigāyir

јер, пошто, зато што

čeyye

ḥ
одгонетач

ḥazū r

кисело (поврће, сок, чај итд.)

ḥamuḍ

ткач

ḥayič, pl. ḥuyyāč

љубити, целивати

ḥabb – yḥabb

зрно, зрнце

ḥabbāya

затвор, тамница, „ћорка“

ḥabusẖāna

исприча јој све по реду

ḥčālhe bi-l-ẖiēṭ wi-l-ubra

ту има нешто

ḥčāya mū ẖāliya

гривна на нози; накит

ḥiğil, pl. ḥğāl, aḥğ āl

говорити, /ис/причати

ḥiča – yiḥči

исприча /своју/ причу све како је и било

ḥiča quṣ ta bima unzilet

испод

ḥidir

разбојник, лопов

ḥarāmi, pl. ḥarāmiyya

запалити, спалити

ḥarag – yiḥ rag

жена

ḥurma, ḥuremma

глас

ḥess, ḥiss

беземљаш

ḥsāwi

бројити (новац)

ḥisab – yiḥsib , yuḥsub
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ﭼﻒ > ﻛﻒ
ﭼﻒ رﺟﻞ
ﭼﻔﭽﲑ ﺟ ﭼﻔﺎﭼﲑ
ﭼﻔﻴﺔ > ﻛﻒ
ﭼﻜﻤﭽﺔ
ﭼﻠﺐ – ﻳﭽﻠﺐ ب ﻫ > ﻛﻠﺐ
ﭼﻠﺐ ﺟ ﺣﻼب > ﻛﻠﺐ
ﭼﻠﱯ
 ﻫ، ﭼﻠﭽﻞ – ﻳﭽﻠﭽﻞ ﻋﻠﻰ ه
ﭼﻢ > ﻛﻢ
ﭼﻢ دوب
ﭼﻢ ﻳﻮم
ﻞ – ﻳﭽﻤﻞ ﻫ > ﻛﻤﻞ
ﭼﻨﺎﭼﻞ
ﭼﻨﺔ
ﭼﻨﭻ
ﭼﻨﻪ
ﭼﻬﺐ – ﻳﭽﻬﺐ ﻫ
ﭼﻮخ
 ﭼﻮﻟﺔ ﺟ ﭼﻮال، ﭼﻮل
ﭼﻮﻣﻪ
ﭼﻮى – ﻳﭽﻮي ﻫ > ﻛﻮي
ﭼﻴﺖ – ﻳﭽﻴﺖ ب ﻫ
ﭼﻴﺲ – ﻳﭽﻴﺲ ﻫ
 ﭼﻴﺎﺳﺔ > ﻛﻴﺲ،ﭼﻴﺲ ﺟ أﭼﻴﺎس
ﭼﻴﻒ > ﻛﻴﻒ
ﭼﻴﮕﺎرﻩ ﺟ ﭼﮕﺎﻳﺮ
ﭼﻴﻪ
(اﻟﺤﺮف )ح
ﺣﺎزور
ﺣﺎﻣﺾ
ﺣﺎﻳﭻ ﺟ ﺣﻴﺎچ > ﺣﺎك
ﺣﺐ – ﳛﺐ ﻫ
ﺣﺒﺎﻳﺔ
ﺣﺒﺴﺨﺎﻧﻪ
ﺣﭽﺎﳍﺎ ﺑﺎﳋﻴﻂ واﻻﺑﺮة
ﺣﭽﺎﻳﻪ ﻣﻮ ﺧﺎﻟﻴﺔ
 اﺣﺠﺎل،ﺣﺠﻞ ﺟ ﺣﺠﺎل
ﺣﭽﻰ – ﳛﭽﻲ > ﺣﻜﺎ
ﺣﭽﻰ ﻗﺼﺘﻪ ﲟﺎ اﻧﺰﻟﺖ
ﺣﺪر
ﺣﺮاﻣﻲ ﺟ ﺣﺮاﻣﻴﺔ
ﺣﺮك – ﳛﺮك ﻫ > ﺣﺮق
ﺣﺮﻣﻪ
ﺣﺲ
ﺣﺴﺎوي
ﺣﺴﺐ – ﳛﺴﺐ ﻫ



пробудити; дозвати

ḥasses – yḥassis

спољња, већа пелена

ḥaḍīna

срећковић

ḥẓiēẓān

копати (рупу и сл.)

ḥufar – yiḥ fur

мрзети

ḥigad – yiḥgad, yuḥgud

видар

ḥakama  sg. ḥakī m

противвредност, цена

ḥagga

раз/д/решити; отићи; оставити

ḥall-yḥill

омилити коме

ḥila b-ayna

стадо, благо

ḥallāl

награда, бакшиш

ḥalāwa

нека је благословено

ḥallet (elif) bereka

помаћи, померити

ḥalḥal – yḥalḥal, yḥalḥul

звекир: алка и метални подметак

ḥuluq; ṭabaq

леп, фин, сладак

ḥilu

заова; ташта

ḥamā, ḥama

пустиња

ḥmād

наруменети

ḥammar – yḥammir

црвена

ḥamra

златни караш (?)

el-ḥumri

младинска ношевина

ḥamlat arūs

власница хамама

ḥamamčiyya

грло; брада (део лица)

ḥunič

пшеница

ḥunṭa

одећа (Мос.)

ḥwās, iḥwās

ситнице, стварчице

ḥwāyiğ, sg. ḥağa

кућа; кућно двориште (затворено)

ḥōš, pl. ḥwāš, ḥīšān

бубац; вољка

ḥōṣ ḷa

снага; снажно (adv.)

ḥel

ẖ
госпођ/иц/а, дама, отмена жена

ẖātūn

лењ, туњав

ẖārim

окретати; спуштати се (мрак)

ẖāṭ – yẖūṭ

ради, да би, за љубав

ẖāṭir

жеља, воља, љубав

ẖāṭir

творац, овде: онај који је створи

ẖālič: il-ẖaličhe

госпођа (удата)

ẖānim, pl. ẖwānim

убрус, пешкир; фротир

ẖāwlī

бедник, јадник, очајник

ẖāyib

смрдљив

ẖāyis

уплашен

ẖāyif

слез

ẖubbāz

танке лепиње, арапски хлеб

ẖubuz rgāg

превртати, комешати, смуљати

ẖubaṣ – yuẖbuṣ

мешати, помешати

ẖubaṭ – yuẖbuṭ

излудети (кога)

ẖabbal – yẖabbul

сакрити се

ẖtiba – yiẖtibi
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ﺣﺴﺲ – ﳛﺴﺲ ه
ﺣﻀﻴﻨﺔ
ﺣﻈﻴﻈﺎن
ﺣﻔﺮ – ﳛﻔﺮ
ﺣﮕﺪ – ﳛﮕﺪ ه> ﺣﻘﺪ
ﺣﻜﻤﻪ
 ه+ ﺣﮕﻪ > ﺣﻖ
ﺣﻞ – ﳛﻞ
ﺣﻼ ﺑﻌﻴﻨﻪ
ﺣﻼل
ﺣﻼوة
ﺣﻠﺖ )أﻟﻒ( ﺑﺮﻛﺔ
ﺣﻠﺤﻞ – ﳛﻠﺤﻞ ﻫ
 ﻃﺒﻖ،ﺣﻠﻖ
ﺣﻠﻮ
 ﲪﻪ،ﲪﺎة
ﲪﺎد
 ﻫ،ﲪﺮ – ﳛﻤﺮ ه
ﲪﺮﻩ
 اﳊﻤﺮي:ﲪﺮﻳﺔ
ﲪﻠﺔ ﻋﺮوس
ﲪﻤﭽﻴﺔ
ﺣﻨﭻ > ﺣﻨﻚ
ﺣﻨﻄﺔ
 أﺣﻮاس،ﺣﻮاس
ﺣﻮاﻳﺞ
 ﺣﻴﺸﺎن،ﺣﻮش ﺟ ﺣﻮاش
ﺣﻮﺻﻠﺔ
ﺣﻴﻞ
(اﻟﺤﺮف )خ
ﺧﺎﺗﻮن
ﺧﺎرم
ﺧﺎط – ﳜﻮط
ﺧﺎﻃﺮ
ﺧﺎﻃﺮ ﺟ ﺧﻮاﻃﺮ
 اﳋﺎﻟﭽﻬﺎ > ﺧﻠﻖ:ﺧﺎﻟﭻ
ﺧﺎﱎ ﺟ ﺧﻮاﱎ
ﺧﺎوﱄ
ﺧﺎﻳﺐ
ﺧﺎﻳﺲ
ﺧﺎﻳﻒ > ﺧﺎف
ﺧﺒﺎز
ﺧﺒﺰ ارﮔﺎك
ﺧﺒﺺ – ﳜﺒﺺ ﻫ
ﺧﺒﻂ – ﳜﺒﻂ ﻫ
ﺧﺒﻞ – ﳜﺒﻞ ه
ﺧﺘﱮ – ﳜﺘﱮ ب> ﺧﺒﺄ



заклонити се, сакрити се

ẖitel – yiẖ tal, ẖutal – yuẖtul

зет

ẖitin, pl. aẖtān

скувати (чај)

ẖadder – yẖaddir

развалити се, провалити се

ẖarr – yẖurr

страћара, рушевина

ẖrāba

онесвестити се

ẖirab – yiẖrab, ẖurab – yuẖrub

тећи вода на уста

ẖarret ruwwāla, pl. rewāwīl

торбак

ẖaruğ

трошак, новац за трошак

ẖarğiyya

звецкање; крцкање

ẖarẖaša

грепсти, загребати

ẖarmaš – yẖarmuš

говно, говна

ẖara

мити, прати

ẖisal – yiẖsal

мити, мити се

ẖassal – yẖassil

ући

ẖašš – yẖušš

бити мањи од маковог зрна

ẖašš bgamu ğauza/ğōza

свечарски колач с маслом

ẖištinān

газелчић

ẖašif

накит

ẖišil

гост

ẖuṭṭār, pl. ẖuṭṭāṭīr

на твоју главу

ẖaṭīetek bragabtek

грехота; грешник, -ца, јадник, -ца

ẖaṭīyya

гушити се

ẖufač – yuẖ fuč

лупати, куцати, бити (срце, било)

ẖufag – yuẖfug

ослобођење

ẖlāṣ

пошто, након

ẖlāfma

завршити, довршити; спасти

ẖaḷḷaṣ – yẖaḷḷuṣ

људи, свет

ẖulq, ẖulug

пуки, -а, -о, тек, само, једно, једино

ẖulg, ẖulug

снага, воља

ẖulug

пустити да, учинити да; напустити

ẖalla – yẖalli

не испунити жељу

ẖalla ẖaṭira

крете

ẖalla derba

оставити кога на цедилу

ẖalla wučča bārid

хајде да, дај да, пусти, -мо, -те

ẖalli, ẖallī

обићи, видети кога (?)

ẖamm – yẖumm

буљити, забленути се

ẖanzar – yẖanzir

ћутати, мучати

ẖines – yiẖ nes, ẖunas – yuẖnus

бубашвабица

ẖunfusāna

загрцнути се од плача

ẖinegta-l-abra

дакле, дабоме, наравно

ẖō

браћа

ẖuwwān

добар, -а, -о, ваљан

ẖōš

добра ствар, добро смишљено

ẖōš ḥčāya

плашити; бити страшан (impf.=adj.)

ẖawwaf – yẖawwuf

братство; побратимство

ẖuwwa

до детаља (досл.: до у кончић)

ẖwiēṭ: bẖwiēṭhe

брат/е/ (мој)

ẖūya
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ﺧﺘﻞ – ﳜﺘﻞ
ﺧﱳ ﺟ أﺧﺘﺎن
ﺧﺪر – ﳜﺪر ﻫ
ﺧﺮ – ﳜﺮ
ﺧﺮاﺑﻪ
ﺧﺮب – ﳜﺮب
ﺧﺮت رواﻟﻪ
ﺧﺮج
ﺧﺮﺟﻴﺔ
ﺧﺮﺧﺸﻪ
ﺧﺮﻣﺶ – ﳜﺮﻣﺶ ﻫ
ﺧﺮﻩ
ﺧﺴﻞ – ﳜﺴﻞ ﻫ
ﺧﺴﻞ – ﳜﺴﻞ
ﺧﺶ – ﳜﺶ ب ﻫ
ﺧﺶ ﺑﮕﻤﻊ ﺟﻮزة
ﺧﺸﺘﻨﺎن
ﺧﺸﻒ
ﺧﺸﻞ
ﺧﻄﺎر ﺟ ﺧﻄﺎﻃﲑ
ﺧﻄﻴﺘﻚ ﺑﺮﮔﺒﺘﻚ
ﺧﻄﻴﻪ
ﺧﻔﭻ – ﳜﻔﭻ
ﺧﻔﻚ – ﳜﻔﻚ
ﺧﻼص
ﺧﻼف ﻣﺎ
ﺧﻠﺺ – ﳜﻠﺺ ﻣﻦ ﻫ ؛ ه ﻣﻦ
 ﺧﻠﻚ،ﺧﻠﻖ
ﺧﻠﻚ
ﺧﻠﻚ
 ﻫ،ﺧﻠﻰ – ﳜﻠﻲ ه
ﺧﻠﻰ ﺧﺎﻃﺮ
ﺧﻠﻰ درﺑﻪ
ﺧﻠﻰ وﭼﻪ ﺑﺎرد
 ﺧﻞ،ﺧﻠﻲ
ﺧﻢ – ﳜﻢ ه
ﺧﻨﺰر – ﳜﻨﺰر ب ﻫ
ﺧﻨﺲ – ﳜﻨﺲ
ﺧﻨﻔﺴﺎﻧﺔ
ﺧﻨﮕﺘﻪ اﻟﻌﱪة
ﺧﻮ
ﺧﻮان
ﺧﻮش
ﺧﻮش ﺣﭽﺎﻳﻪ
ﺧﻮف – ﳜﻮف
ﺧﻮﻩ
 ﲞﻮﻳﻄﻬﺎ:ﺧﻮﻳﻂ
 ﺧﻮﻳﺎ،ﺧﻮﻳﻪ


задах, воњ

ẖyās

сенка

ẖayāl

коњаници

ẖyāla

бирати, изабрати

ẖayyer – yẖayyir

сестрица, сека

ẖayya

d

(اﻟﺤﺮف )د

ево где (cum impf.); та, ама (cum imp.)

da, de

побогу брате; молим ти се; и сл.

dād: lek dād

окренути; обављати, испуњавати

dār – ydīr

пазити, неговати, лепо поступати

dāra – ydāri

нагазити, притиснути ногом

dās – yidūs

договорити се; определити се

dāneš – ydāniš

одмила блиској особи (vok., f., m.)

dāh, dāyī

лечити, извидати

dāwa – ydāwi

дадиља, дојиља; гувернанта

dāya, pl. –āt

около наоколо, свуд око

dāyir medāyir

средити, уредити

debber – ydebbur

спасавај! Помагај! (f.)

debrīni

увлачити се, упузавати

debba – ydebbi

гурнути, потурити, подметнути

diḥas – yidḥis

погледати

daḥaq – yidḥaq

свести се с младом (младожења)

daẖa l – yudẖul

хајде да, та пусти, -мо, -те
уточиште од крвне освете

daẖa lli
daẖī l dem

бисер; зрно бисера

durr; dura

степеник

drāğ

рука, подлактица

ḏerān, sg. drā

пут без повратка

derub iṣ -ṣadd mā redd

уличица, сокак

derbūna, pl. derābīn

туга, патња, бол, дерт

derd, derid

гунђати

derdem – yderdum

препирати се

direm – yidram, duram – yudrum

послати, слати

dezz – ydizz

послати, слати

dezz – ydizz

бакрач, котлић

dast, dist, pl. dsūt

сплетка

desīsa, pl. desāyis

ући

dešš – ydišš

диждаша: хаљина, махом мушка

dišdāša, pl. dešādīš

помолити се (за)

daā – yidi

утоплити

difa – yidfi

куцати, ударати, лупати

degg – yidugg

џезва

della, pl. delal, delālī, dellāt

мазити, миловати, волети

dellel – ydellil

напутити (кога), објаснити где је

della – ydelli

таламбас

dummāma, pl. –āt

крв

dimāya

гунђати

demdem – ydemdim
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ﺧﻴﺎس
ﺧﻴﺎل
ﺧﻴﺎﻟﻪ
ﺧﲑ – ﳜﲑ
 اﺧﻴﻪ، ﺧﻴﺔ،ﺧﻴﻪ

دا
 ﻟﻚ داد:داد
دار – ﻳﺪﻳﺮ ل ﻫ ﻫ
دارى – ﻳﺪاري ه
داس – ﻳﺪوس ﻫ
داﻧﺶ – ﻳﺪاﻧﺶ وﻳﺎ ه؛ ل ﻫ
 داﻳﻲ،داﻩ
داوى – ﻳﺪاوي ه
داﻳﺔ ﺟ ات
داﻳﺮ ﻣﺪاﻳﺮ
 ه،  ﻫ،دﺑﺮ – ﻳﺪﺑﺮ
دﺑﺮﻳﲏ
دﰉ – ﻳﺪﰊ ب
دﺣﺲ – ﻳﺪﺣﺲ ﻫ
دﺣﻖ – ﻳﺪﺣﻖ ب ﻫ > ﺣﺪق
(دﺧﻞ – ﻳﺪﺧﻞ )ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﺧﻠﻲ+ دﺧﻠﻲ > د
دﺧﻴﻞ دم
در؛ درﻩ
دراج
دراع ﺟ ذرﻋﺎن
درب اﻟﺼﺪ ﻣﺎ رد
درﺑﻮﻧﺔ ﺟ دراﺑﲔ
درد
دردم – ﻳﺪردم
درم – ﻳﺪرم وﻳﺎ ه
دز – ﻳﺪز ﻫ ل
دز – ﻳﺪز ﻫ
دﺳﺖ ﺟ دﺳﻮت
دﺳﻴﺴﺔ ﺟ دﺳﺎﻳﺲ
 ب، دش – ﻳﺪش ﻫ
دﺷﺪاﺷﻪ ﺟ دﺷﺎدﻳﺶ
 دﻋﻪ – ﻳﺪﻋﻰ ل ه،دﻋﺎ
دﰱ – ﻳﺪﰲ ه
دك – ﻳﺪك
 دﻻت، دﻻﱄ،دﻟﺔ ﺟ دﻟﻞ
دﻟﻞ – ﻳﺪﻟﻞ ه
 دﻟﻪ – ﻳﺪﱄ ه ﻋﻠﻰ،دﱃ
دﻣﺎﻣﺔ ﺟ ات
دﻣﺎﻳﺔ
دﻣﺪم – ﻳﺪﻣﺪم



чиода

denbūs, pl. denābīs

погнути главу, поникнути

dinneğ – ydenniğ

спуштати; размазити

dendel – ydendil

глупачица, глупавуша

dunfusāna

поникнути, погнути главу

denger – ydengir

приближити, нагнати близу

denna – ydenni

једва, тешко

dūb, dōb: yā dūb, yā dōb

лек

duwa, duwa, pl. duwāyāt

вртоглавица, мука, несвестица

dauẖa, dōẖa

тражити, трагати, изналазити

dawwar – ydawwur

други пут, наново

dōrtiluẖ, dourtiluẖ

ногоступ, бињекташ; брвно, талпа

dausa, dōsa

душек

dūšeg, pl. dwāšig

тетурати

dawleč – ydawlič

пуњено поврће; сармица

dōlma

увек, стално

daum, dōm

заувек

dōm id-dehr

мање или више

dūn… ezwed

разлегати се, одзвањати

dawwa – ydawwi

одјек, громак звук

dawi, dawī

хајд’-хајд’ (?)

dey-dey (?)

петао

dīč

начин, поступак

dīdān, diēdān

белило и руменило за образе

deyram

крај, страна

diēra, pl. diyar

дојка, сиса

diēs, pl. dyūs

див

dīew, pl.diēwāt, diēwīn f. diēwa

ḏ
нестати (као зрно соли у води)

ḏāb miṯil faṣṣ milaḥ

бацити, одбацити

ḏebb – yḏibb

закла га као жртву Богу

ḏibaḥḥa liwučč iḷ-ḷah

бацити све на коцку

ḏebhe al-ṣāṭū r

животиња за клање

ḏebīḥa , pl. ḏbāyiḥ

ове, ови (махом за двојину)

ḏenni

они (dem. Pron.)

ḏōlāk

они (dem. Pron.)

ḏōle

вук

ḏyāba

та, те (dem. Pron.)

ḏīč

једном давно био, -ла, -ло

ḏīč me ḏīč

r
поврати му се снага

rāsa riğa qawi

ићи

rāḥ – yrūḥ

оде својим путем

rāḥ bḥāl sbīla

хтети, желети

rād – yrīd

жеља

rāda

наранџа (некалемљена)

rārinğ
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دﻧﺒﻮس ﺟ دﻧﺎﺑﻴﺲ
دﻧﺞ – ﻳﺪﻧﺞ
 ه، دﻧﺪل – ﻳﺪﻧﺪل ﻫ
دﻧﻔﺴﺎﻧﺔ
دﻧﮕﺮ – ﻳﺪﻧﮕﺮ
دﱏ – ﻳﺪﱐ ﻫ ل ﻫ
 ﻳﺎ دوب:دوب
 دوﻩ ﺟ دواﻳﺎت، دوة
دوﺧﺔ
دور – ﻳﺪور ﻋﻠﻰ ﻫ
دورﺗﻠﺦ
دوﺳﺔ
دوﺷﻚ ﺟ دواﺷﻚ
دوﻟﭻ – ﻳﺪوﻟﭻ
دوﳌﻪ
دوم
دوم اﻟﺪﻫﺮ
 ازود...دون
دوى – ﻳﺪوي
دوي
دي دي
دﻳﭻ
دﻳﺪان
دﻳﺮم
دﻳﺮﻩ ﺟ دﻳﺮ
دﻳﺲ ﺟ دﻳﻮس
 دﻳﻮﻳﻦ،دﻳﻮ ﺟ دﻳﻮات
(اﻟﺤﺮف )ذ
ذاب ﻣﺜﻞ ﻓﺺ ﻣﻠﺢ
ذب – ﻳﺬب ﻫ
ذﲝﻪ ﻟﻮچ اﷲ
> ﺳﺎﻃﻮر
ذﺑﻴﺤﻪ ﺟ ذﺑﺎﻳﺢ
ذﱐ
ذوﻻك
 ذوﻟﻪ،ذوﻟﺔ
ذﻳﺐ ﺟ أذﻳﺎﺑﻪ
ذﻳﭻ
ذﻳﭻ ﻣﺎ ذﻳﭻ
(اﻟﺤﺮف )ر
رأﺳﺎ رﺟﻊ ﻗﻮي
راح – ﻳﺮوح
راح ﲝﺎل ﺳﺒﻴﻠﻪ
راد – ﻳﺮﻳﺪ ﻫ
رادة
رارﻧﺞ



ниша; отвор, враташца

rāzūna

шамар

rāšdi, račdi

друговати, дружити се с

rāfeč – yrāfič

показ/ив/ати

rāwa – yrāwi

сочан, једар

rāwi

дружина

rbā

тор, обор

rubḍa

братство, клан; дружина

rabu

вез/ив/ати (чвор)

rabba – yrabbu

човек, мушкарац

riğğāl, pl. reğğāğīl, reyyāğīl

достојанствен, угледан човек

riğğāl muteber

вратити се; поново што учинити

riğa – yirğa

муж

reğil

умрети, отићи на искупљење (Богу)

raḥal fidwa

жрвањ

rḥayya, pl. erḥiya

поново се замисли

redd ṣifan

понављати

redded – yreddid

повратак; опетовање

redda

понос, гордост

rezāna

лош, рђав; тврдица

rizzīl

спорост, полаганост

resil

поводац, улар

rašma, pl. rišam

ударити чифте (коњ и сл.)

rufas – yurfus

врат

ragaba, rugba

ољуштити

rigeš – yirgeš, rugaš – yurguš

игра, плес, игранка

raguṣ

надиграти, „потопити“ кога

raggaṣ – yragguṣ

надати се за, појурити за

rugaḍ – yurguḍ

крпити, закрпити

regga – yregga

закрпа

ruga, pl. ruga

попети се, узјахати

riga – yirga

лубенице

regi, sg. reggiya

лимени женски несесер за хамам

reggiya

боја; врста, сорта

reneg, pl. arnāg

душа му у носу

rūḥḥa wāṣla-l-ẖašima

доручак

ryūg

z
официр

zāḅuṭ, pl. zuḅḅāṭ

помаћи, померити

zāḥ – yzīḥ

хлеб; попудбина, брашњеник

zād

змијска рупа, лога

zāgūr

бацити; пустити, спустити

zett – yzitt

мучан, незгодан, тежак

zaḥam

отвор, пробијено место

zuruf

бушити, провртети

zuref – yuzruf

арсеник, мишомор

zernīẖ

грдити, ружити

zira – yizri
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رازوﻧﻪ
 راﭼﺪي،راﺷﺪي
راﻓﭻ – ﻳﺮاﻓﭻ ه
راوى – ﻳﺮاوي ه ﻫ
راوي
رﺑﺎع
رﺑﻀﺔ
رﺑﻊ
رﺑﻊ – ﻳﺮﺑﻊ ﻫ
 رﻳﺎﺟﻴﻞ،رﺟﺎل ﺟ رﺟﺎﺟﻴﻞ
رﺟﺎل ﻣﻌﺘﱪ
رﺟﻊ – ﻳﺮﺟﻊ
رﺟﻞ
رﺣﻞ ﻓﺪوﻩ
رﺣﻴﺔ ﺟ ارﺣﻴﺔ
رد ﺻﻔﻦ
ردد – ﻳﺮدد ﻫ
ردﻩ
رزاﻧﺔ
رزﻳﻞ
رﺳﻞ
رﴰﺔ ﺟ رﺷﻢ
رﻓﺲ – ﻳﺮﻓﺲ
رﮔﺒﺔ
رﮔﺶ – ﻳﺮﮔﺶ ﻫ > ﻛﺸﺮ
رﮔﺺ
رﮔﺺ – ﻳﺮﮔﺺ ه
رﮔﺾ – ﻳﺮﮔﺾ ﻋﻠﻰ ه
رﮔﻊ – ﻳﺮﮔﻊ ﻫ
رﮔﻌﺔ ﺟ رﮔﻊ
رﮔﻰ – ﻳﺮﮔﻰ
رﮔﻲ
رﮔﻴﺔ
رﻧﻚ ﺟ أرﻧﺎك
روﺣﻪ واﺻﻠﻪ اﳋﺸﻤﻪ
رﻳﻮك
(اﻟﺤﺮف )ز
زاﺑﻂ ﺟ زﺑﺎط
زاح – ﻳﺰﻳﺢ ﻫ
زاد
زاﮔﻮر
زت – ﻳﺰت ﻫ
زﺣﻢ
زرف
زرف – ﻳﺰرف ﻫ
زرﻧﻴﺦ
زرى – ﻳﺰري ه



деца

zġār

мали; млад

zġayr, zġayyir

сватови; свадбари

zuffāf, pl. zwāfīf

мрс

zufar

човек, људи

zelema, pl. zelem

магарац

zmāl

богатство, богаштина

zengena

богаташ

zengīn, pl. zenāgīn

додијати, досадити, бити сит чега/кога

zihag – yizhag

блистати; узносити се

ziha – yizhi

двапут

zōğ, zauğ

тешко, мучно, назор

zōr

повраћати, избљувати

zawwa – yzawwu

украсити, удесити, нађинђити

zawwag – yzawwug

тепих

zūliyya, pl. zuwāli

угао, кут

zuwya, zawya

крагна, оковратник

ziyāg

надметати се (при куповини)

zeyyed – yzeyyid

затегнути

zeyyer – yzeyyir

оковратник

ziēg

лепо, добро

ziēn

бријати; бријати се

zeyyen – yzeyyin; zeyyen-yzzeyyen

s
оставити, препустити

sāb – ysīb

поток; вада за наводњавање

sāčiya, pl. swāči

у колико сати; колико је сати

sāa biēš

гонити, терати

sāg – yisūg

поток; вада за наводњавање

sāgiya, pl. swāgi

прича, приповетка

sālife, pl. suwālif

прича, приповест

sālūfa, pl. suwālīf

коњушар, сеиз

sāyis

седмица, недеља; краће време

sibba, subba

купање

sibiḥ

купати се, мити се

sibaḥ – yisbaḥ

окупати

sebbaḥ – ysebbiḥ

шминка

sibdāğ, sibdāṯ

седам дана

seba tiyyām

претећи, престићи

sibag – yisbag, yusbug

седмица, недеља

subū, pl. asābī

ојадити, тлачити

siba – yisbi

дрво (Мос.)

siğġa , siğra

нож

siččīne – sičāčīn

чаробњак; вилењак

sḥ ār

стругати; овде: вући ноге

siḥal – yisḥa l (briğla)

мрвити, дробити

siḥan – yisḥa n

вући, повлачити

saḥ wal – yisaḥ wul

затворити (врата, прозор)

sedd – ysidd, yisudd
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زﻏﺎر
زﻏﲑ
زﻓﺎف ﺟ زواﻓﻴﻒ
زﻓﺮ
زﳌﺔ ﺟ زﱂ
زﻣﺎل ﺟ زﻣﺎﻟﺔ
زﻧﮕﻨﺔ
زﻧﮕﲔ ﺟ زﻧﺎﮔﲔ
 ه، زﻫﻚ – ﻳﺰﻫﻚ ﻣﻦ ﻫ
زﻫﻰ – ﻳﺰﻫﻲ
زوج
 ﺑﺎﻟﺰور،زور
زوع – ﻳﺰوع
زوك – ﻳﺰوك ه
زوﻟﻴﺔ ﺟ زواﱄ
زوﻳﺔ
زﻳﺎك
زﻳﺪ – ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻫ
زﻳﺮ – ﻳﺰﻳﺮ
زﻳﻚ
زﻳﻦ
زﻳﻦ – ﻳﺰﻳﻦ
(اﻟﺤﺮف )س
ﺳﺎب – ﻳﺴﻴﺐ ه
ﺳﺎﭼﻴﺔ ﺟ ﺳﻮاﭼﻲ
ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻴﺶ
ﺳﺎك – ﻳﺴﻮك ﻫ
ﺳﺎﮔﻴﺔ ﺟ ﺳﻮاﮔﻲ
ﺳﺎﻟﻔﻪ ﺟ ﺳﻮاﻟﻒ
 ﺳﻮاﻟﻴﻒ،ﺳﺎﻟﻮﻓﺔ ﺟ ات
ﺳﺎﻳﺲ
ﺳﺒﺔ
ﺳﺒﺢ
ﺳﺒﺢ – ﻳﺴﺒﺢ
ﺳﺒﺢ – ﻳﺴﺒﺢ ه
ﺳﺒﺪاج
ﺳﺒﻊ ﺗﻴﺎم > ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم
ﺳﺒﻚ – ﻳﺴﺒﻚ ه
ﺳﺒﻮع ﺟ اﺳﺎﺑﻴﻊ
ﺳﱮ – ﻳﺴﱯ ه
ﺳﺠﻐﺎ > ﺷﺠﺮة
ﺳﭽﻴﻨﻪ ﺟ ﺳﭽﺎﭼﲔ
ﺳﺤﺎر
ﺳﺤﻞ – ﻳﺴﺤﻞ ﺑﺮﺟﻠﻪ
ﺳﺤﻦ – ﻳﺴﺤﻦ ﻫ
ﺳﺤﻮل – ﻳﺴﺤﻮل ﻫ
ﺳﺪ – ﻳﺴﺪ ﻫ



попети се (?)

sider – yisdar (?)

узвишење (?)

sidra

мотовило (?); фењер (?)

sirbis (?)

мотати пређу (?); палити фењер (?)

sirbes – yserbus

прогутати

siraṭ – yisruṭ, suraṭ – yusruṭ

ред (кад се што чека)

sira, pl. siyar, sirāt

ређати, поређати

siṭar – yisṭu r

салаува (митска неман)

saluwwa, pl. suāli

глачати; дотеривати

siqal – yisqal

водоноша, сакаџија

siqa, saqa, pl. sqāqi

пут, правац

sikkān

точило, одакле точи

siga

плафон, строп

saguf, pl. sgūf

стрелац (добар)

sugmāni

столица; клупа

skamli, skemli

налити, полити; наточити

siga – yisgi

салаува (митска неман)

saluwwa, pl. suāli

исприча

slūf

софра

smāṭ, pl. –āt

баџа, отвор у плафону

simāya

риба

simeč, pl. asmak, sg. simča

прати посуђе

simaṭ – yusmuṭ

послушати

sima – yisma

небо

sema

мучати, ћутати

sunaṭ – yusnuṭ

зло, злоба

suw

наруквица (Мос.)

swāġ

набављати, куповати

sawwag – ysawwug

причати, испричати

sūlif – yswālif, sōlif – ysōlif

исприча јој (своју) причу

sūlifilhe sālifta

учинити исто

sawwa nefis swāya

заједно

suwa

чинити, учинити

sawwa – ysawwi

начини се болесна

sawwi rūḥič merīḍa

учини добро (дело)

sawwi ziēn

обичај; мираз

siyāg, pl. siyāgāt

посећивати (се)

seyyer – yseyyir

магацин, складиште

sīf

š
шта ти се десило

šeğāk

сплав

šāša

видети

šāf – yišūf

решити проблем

šāf ṣurat ḥal

узети; помаћи; носити, понети

šāl – yšīl

дићи нос

šāl ẖašim

шамски, дамаски

šāmli

поглавар трговачког еснафа

šāhbandar
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ﺳﺪر – ﻳﺴﺪر ﻋﻠﻰ ﻫ
ﺳﺪرﻩ
ﺳﺮﺑﺲ
ﺳﺮﺑﺲ – ﻳﺴﺮﺑﺲ
ﺳﺮط – ﻳﺴﺮط ﻫ
 ﺳﺮات،ﺳﺮﻩ ﺟ ﺳﲑ
ﺳﻄﺮ – ﻳﺴﻄﺮ ه
ﺳﻌﻠﻮة ﺟ ﺳﻌﺎﱄ
 ه، ﺳﻘﻞ – ﻳﺴﻘﻞ ﻫ
ﺳﻘﻰ ﺟ ﺳﻘﺎﻗﻲ
ﺳﻜﺎن
ﺳﮕﺔ > ﺳﻘﺎ
ﺳﮕﻒ ﺟ ﺳﮕﻮف
ﺳﮕﻤﺎﱐ
ﺳﻜﻤﻠﻲ
ﺳﮕﻰ – ﻳﺴﮕﻲ ل ه
ﺳﻠﻌﻮﻩ > ﺳﻌﻠﻮة
ﺳﻠﻮف = ﺳﻮﻟﻒ
ﲰﺎط ﺟ ات
ﲰﺎﻳﻪ
 أﲰﺎك،ﲰﭻ ﺟ ﲰﭽﺎت
ﲰﻂ – ﻳﺴﻤﻂ ﻫ
ﲰﻊ – ﻳﺴﻤﻊ ﻫ
 ﲰﺎ،ﲰﻪ
ﺳﻨﻂ – ﻳﺴﻨﻂ > ﺻﻤﺖ
ﺳﻮ
ﺳﻮاغ > ﺳﻮار
ﺳﻮك – ﻳﺴﻮك
ﺳﻮﻟﻒ – ﻳﺴﻮاﻟﻒ
ﺳﻮﻟﻔﻠﻬﺎ ﺳﺎﻟﻔﺘﻪ
ﺳﻮﻩ ﻧﻔﺲ ﺳﻮاﻳﺔ
 ﺳﻮى،ﺳﻮﻩ
ﺳﻮى– ﻳﺴﻮي ﻫ
ﺳﻮي روﺣﭻ ﻣﺮﻳﻀﺔ
ﺳﻮي زﻳﻦ
ﺳﻴﺎك ﺟ ﺳﻴﺎﮔﺎت
ﺳﲑ – ﻳﺴﲑ ﻋﻠﻰ ه
ﺳﻴﻒ
(اﻟﺤﺮف )ش
ﺷﺄﺟﺎك
ﺷﺎﺷﺔ
ﺷﺎف – ﻳﺸﻮف ﻫ
ﺷﺎف ﺻﻮرة ﺣﺎل
ﺷﺎل – ﻳﺸﻴﻞ ﻫ
ﺷﺎل ﺧﺸﻢ ﻋﻠﻰ
ﺷﺎﻣﻠﻲ
ﺷﺎﻫﺒﻨﺪر



новчић (ирански)

šāhiya

дошапнути

šāwar – yšāwur

старац

šāyib

прозор

šubbāč, pl. šbābīč

мрежа

šbāča

мрежа

šibča

загрлити

šubbak – yišubbuk

загрлити

šubek – yušbuk

шта ти је (f.)

šbīč

шта ти је, шта је с тобом (m.)

šbīk

заповедај – која ти је жеља!?

šubbiēk lubbiēk

шта желиш; што год зажелиш

š/i/trīd

пећ, фуруна

šğār

причврстити

šiččeẖ – yšeččeẖ

шта је било с њим

šḥallāta

шејх, главар, кнез („шеик“)

šeẖ

шибица

šiẖāṭa, šaẖẖāṭa

шта ћу изгубити

šaẖsar

везати, свезати; причврстити

šedd – yšidd

кита, букет

šedda

повезивати, превијати

šedšed – yšedšid

чему, зашто

šdawa

куповина

širāya

бокал, крчаг

šerba

трчати, јурити

šired – yišred

оцрнити кога

šerra al-ḥabul

трака, врпца

šerāyiṭ

појило, перило (на реци)

šerīa

колико је тај висок!

šṭulāta

длака, влас

šarāya, pl. šarāyāt

шта имаш

šandič

зидарија

šuġul il-binya

орма; покровац (коњски)

šiff

колико

šgedd

шећер

šeker

плава, плав (за косу)

šagra, ašgar

смешног изгледа

šekilhe yḍaḥḥik

шта је, шта има, шта бива

šaku

шта се збива, шта је

šaku māku

јегуља (?)

šelič

шта ћеш (f.) с њим

šleč bī

ишчупати, откинути

šila – yišla

обнажити

šilleh – yšelleh

како

šlōn

како си (f.)

šlōn kiēfič

како си (f.)

šlōnič

скут, пеш

šilīl, pl. ešilla

откуд знам

šmedrīni

ﺷﺎﻫﻴﻪ
ﺷﺎور – ﻳﺸﺎور ه
ﺷﺎﻳﺐ
ﺷﺒﺎچ ﺟ ﺷﺒﺎﺑﻴﭻ
ﺷﺒﺎﭼﻪ
ﺷﺒﭽﺔ
ﺷﺒﻚ – ﻳﺸﺒﻚ ه
ﺷﺒﻚ – ﻳﺸﺒﻚ ه
ﺷﺒﻴﭻ
ﺷﺒﻴﻚ
ﺷﺒﻴﻴﻚ ﻟﺒﻴﻚ
ﺷﱰﻳﺪ
ﺷﺠﺎر
ﺷﭽﺦ – ﻳﺸﭽﺦ ﻫ
ﺷﺤﻼﺗﻪ
ﺷﺦ ﺑﺪو > ﺷﻴﺦ
ﺷﺨﺎﻃﻪ
 اﺧﺴﺮ+ ﺷﺨﺴﺮ > ش
ﺷﺪ – ﻳﺸﺪ ﻫ
ﺷﺪة
ﺷﺪﺷﺪ – ﻳﺸﺪﺷﺪ ﻫ
ﺷﺪﻋﻮﻩ
ﺷﺮاﻳﺔ
ﺷﺮﺑﺔ
ﺷﺮد – ﻳﺸﺮد
ﺷﺮﻩ ﻋﻠﺤﺒﻞ
ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺟ ﺷﺮاﻳﻂ
ﺷﺮﻳﻌﺔ
ﺷﻄﻮﻻﺗﻪ
ات- ﺷﻌﺮاﻳﺔ ﺟ
ﺷﻌﻨﺪچ
ﺷﻐﻞ اﻟﺒﻨﻴﻪ
ﺷﻒ
 ﻗﺪ >أي ﺷﻲء ﻗﺪﻩ+ ﺷﮕﺪ > ش
ﺷﻜﺮ
 أﺷﮕﺮ،ﺷﮕﺮﻩ
ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻳﻀﺤﻚ
ﺷﻜﻮ
ﺷﻜﻮ ﻣﺎﻛﻮ
ﺷﻠﭻ
ﺑﻪ+ﻟﻚ
ِ +ﺷﻲء+ﺷﻠﭻ ﺑﻴﻪ > أي
ﺷﻠﻊ – ﻳﺸﻠﻊ ﻫ
ﺷﻠﻪ – ﻳﺸﻠﻪ ﻫ
ﻟﻮن+ﺷﻲء+ﺷﻠﻮن > أي
ﺷﻠﻮن ﻛﻴﻔﭻ
ﺷﻠﻮﻧﭻ
ﺷﻠﻴﻞ ﺟ أﺷﻠﺔ
ﴰﺪرﻳﲏ > درى
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бацити, избацити, истурити

šumer – yušmur

навалити (досл.: навоштити конац)

šimma il-ẖiēṭ

шта је то

šinhiyya

Шта се десило, што ми не говориш!?

šinu il-qaḍī ya metgulli?

уздахнути; одахнути

šihag – yišhag

шта

šū

хркати

šōẖar – yšōẖar

показати

šawwaf – yšawwuf

појава, призор

šōfa, šaufa

жеља, чежња

šōg, pl. ašwāg

мало, малчице

šweyya

мало по мало

šwey šweyya

шта ти прича? (за f.)

šī ḥāčīč

разбој

šyāš

шта да каже

šyiḥči

пуњен плави патлиџан у сосу

šiēẖ maḥši

шипка

šīš, pl. ašyāš, šyāš

ругобан, наказан

šeyyin, šiēn

ṣ
повикати, викнути

ṣāḅ – yṣīb
ṣāḥ – yṣīḥ

спријатељити се с ким

ṣādeč – yṣādič

побеснети, разљутити се

ṣar aṣabi

нетакнут, исправан

ṣāġ selīM

занемети, замукнути муком

ṣamūṭ lāmūṭ

осванути, устати ујутру

ṣabbaḥ – yṣabbuḥ

сланача, слана земља

ṣabuẖ

прича, догодовштина (Мос.)

ṣhaba

довести, навести

ṣaẖẖar – yṣaẖẖir

коза (општи појам)

ṣaẖil, pl. ṣẖūl

коза, козица

ṣẖiēla

истина, збиља

ṣudug

пријатељ

ṣadīč

кеса (за новац)

ṣurra, ṣura

кровна тераса

ṣaṭaḥ, pl. ṣṭūḥ , aṣṭuḥ

изређати, обредити

ṣaff – yiṣu ff

разбистрити се, доћи к себи

ṣifat ruḥa: ṣifa – yiṣ fa, yiṣ fi

страна

ṣafḥa, pl. –āt

бакар; месинг

ṣufar

велика бакарна синија

ṣufrīya

ређати, слагати

ṣaffaṭ – yṣaffuṭ

пљеснути, запљескати

ṣifag – yiṣ fag, yuṣ fug

пљескати рукама

ṣaffag – yṣaffug

мислити, замислити се

ṣifen – yiṣ fan, yuṣ fun

истина, збиља

ṣugud

соко

ṣagur, pl. ṣgū r

врућина, жега, припека

ṣlāya

погодити, повредити, снаћи
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ﴰﺮ – ﻳﺸﻤﺮ ﻫ ﻋﻠﻰ
ﴰﻊ اﳋﻴﻂ
ﻫﻲ+ﻧﻮﻋﻬﺎ+ﺷﻲء+ﺷﻨﻬﻲ > أي
ﺷﻨﻮ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺘﮕﻠﻲ
ﺷﻬﻚ – ﻳﺸﻬﻚ
ﺷﻮ
ﺷﻮﺧﺮ – ﻳﺸﻮﺧﺮ
ﺷﻮف – ﻳﺸﻮف ه ﻫ
ﺷﻮﻓﻪ
ﺷﻮك ﺟ اﺷﻮاك
ﺷﻮﻳﻪ
ﺷﻮي ﺷﻮﻳﻪ
ﺷﻲ ﺣﺎﭼﻴﭻ
ﺷﻴﺎش
 ﳛﭽﻲ+ ﺷﻴﺤﭽﻲ > ش
ﺷﻴﺦ ﳏﺸﻲ
 ﺷﻴﺎش،ﺷﻴﺶ ﺟ اﺷﻴﺎش
ﺷﲔ
(اﻟﺤﺮف )ص
ﺻﺎب – ﻳﺼﻴﺐ ه > أﺻﺎب
ﺻﺎح – ﻳﺼﻴﺢ
ﺻﺎدچ – ﻳﺼﺎدچ ه
ﺻﺎر ﻋﺼﱯ
ﺻﺎغ ﺳﻠﻴﻢ
ﺻﺎﻣﻮط ﻻﻣﻮط > ﺻﻤﺖ
ﺻﺒﺢ – ﻳﺼﺒﺢ
ﺻﺒﺦ
ﺻﺤﺒﺔ
ﺻﺨﺮ – ﻳﺼﺨﺮ ﻫ
ﺻﺨﻞ ﺟ ﺻﺨﻮل
ﺻﺨﻴﻠﺔ
ﺻﺪك
ﺻﺪﻳﭻ
ﺻﺮة
 أﺻﻄﺢ > ﺳﻄﺢ،ﺻﻄﺢ ﺟ ﺻﻄﻮح
ﺻﻒ – ﻳﺼﻒ ﻫ
 ﺻﻔﻰ – ﻳﺼﻔﻰ:ﺻﻔﺖ روﺣﻪ
ﺻﻔﺤﺔ ﺟ ات
ﺻﻔﺮ
ﺻﻔﺮﻳﺔ
ﺻﻔﻂ – ﻳﺼﻔﻂ ﻫ
ﺻﻔﻚ – ﻳﺼﻔﻚ
ﺻﻔﻚ – ﻳﺼﻔﻚ
ﺻﻔﻦ – ﻳﺼﻔﻦ
ﺻﮕﺪ > ﺻﺪق
ﺻﮕﺮ ﺟ ﺻﮕﻮر
ﺻﻼﻳﺔ



султан

ṣuḷṭān

ћутке, немо

ṣaNṭāwi

глас као из бунара

ṣautha ṭamis ib-bīr

кривица, грешка

ṣōč, pl. ṣwāč

решење

ṣurat ḥal

глас; звук

ṣōṭ , pl. aṣwāṭ

поклон

ṣauġa

друшкан, другар

ṣwiēḥib

ловац, + риболовац

ṣayyād, pl. ṣayāyīd, ṣayyādīn

ловина

ṣayda, ṣida

буди

ṣir, ṭṣīr

глас, углед

ṣieṭ

ḍ
полиција

ḍabṭī ya

досадити, смучити се
окусити, кусати

ḍağ – yiḍūğ
ḍāg – yiḍūg

стиснути се, стегнути се; тиштати

ḍāg – yḍīg

чезнути (досл.: стегло се грло)

ḍāg ḥulga

преварити, „прећи“

ḍiḥak ala

алепски аршин (варање на мери)

ḍirā il-ḥalebli

гатати у песку

ḍurab taẖa t remul

мерити

ḍira – yiḍ ra

повезати рану (?)

ḍira – yiḍri (ḍarra-yḍarri?)

иноча, друга жена (уз жену)

ḍarīča, pl. ḍarāyič

нокат

ḍufur, pl. aḍ āfīr

остати; потрајати

ḍall – yiḍi ll

скупити, савити; сакрити

ḍamm – yiḍu mm

светло; светлост

ḍuwa, pl. aḍ wā

светлети, сијати

ḍiwa – yiḍ wi

ṭ
лечити, видати

ṭab – yṭīb

црепуља

ṭabug

опека, цигла

ṭabūg, pl. ṭawābīg

пасти, испасти

ṭāḥ – yṭīḥ

обезумити се

ṭar aqla

тазе, свеж

ṭaze

шоља, чинијица

ṭasa

приказати се коме (приказа)

ṭaf – yiṭū f

моћи, узмоћи, успети (Мос.)

ṭaq – yṭīq

тег

ṭāg raḥa

лековит, добар за здравље

ṭayib

који плива, плута по води

ṭayif

ући

ṭabb – yiṭubb

унети, увести

ṭabbab – yṭabbib

сечиво; секира

ṭabur

сећи, посећи, ударити сечивом

ṭubar – yuṭbur
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ﺻﻠﻄﺎن > ﺳﻠﻄﺎن
ﺻﻨﻄﺎوي
ﺎﻣﺲ اﺑﲑ
 أﺻﻮاچ،ﺻﻮچ ﺟ ﺻﻮاچ
ﺻﻮرة ﺣﺎل
ﺻﻮط ﺟ اﺻﻮاط > ﺻﻮت
ﺻﻮﻏﺔ
ﺻﻮﳛﺒﻬﺎ
 ﺻﻴﺎدﻳﻦ،ﺻﻴﺎد ﺟ ﺻﻴﺎﻳﻴﺪ
ﺻﻴﺪة
 ﺗﺼﲑ،ﺻﲑ
ﺻﻴﻂ > ﺻﻴﺖ
(اﻟﺤﺮف )ض
ﺿﺎﺑﻄﻴﻪ
ﺿﺎج – ﻳﻀﻮج ﻣﻦ > ﺿﺎق
ﺿﺎك – ﻳﻀﻮك ﻫ > ذاق
ﺿﺎك – ﻳﻀﻴﻚ ه > ﺿﺎق
ﺿﺎك ﺣﻠﮕﻪ
ﺿﺤﻚ ﻋﻠﻰ ه
ﺿﺮاع اﳊﻠﺒﻠﻲ
ﺿﺮب ﲣﺖ رﻣﻞ
ﺿﺮع – ﻳﻀﺮع ﻫ
ﺿﺮى – ﻳﻀﺮي ل ه
ﺿﺮﻳﭽﺔ ﺟ ﺿﺮاﻳﭻ
ﺿﻔﺮ ﺟ أﺿﺎﻓﲑ
ﺿﻞ – ﻳﻀﻞ > ﻇﻞ
ﺿﻢ – ﻳﻀﻢ ﻫ
ﺿﻮﻩ ﺟ اﺿﻮا
ﺿﻮى – ﻳﻀﻮي
(اﻟﺤﺮف )ط
ﻃﺎب – ﻳﻄﻴﺐ ه
ﻃﺎﺑﻚ
ﻃﺎﺑﻮك ﺟ ﻃﻮاﺑﻴﻚ
ﻃﺎح – ﻳﻄﻴﺢ
ﻃﺎر ﻋﻘﻠﻪ
ﻃﺎزﻩ
ﻃﺎﺳﺔ
ﻃﺎف – ﻳﻄﻮف ﻋﻠﻰ ه
ﻃﺎق – ﻳﻄﻴﻖ ﻫ
ﻃﺎك رﺣﻪ
ﻃﺎﻳﺐ
ﻃﺎﻳﻒ
 ب ﻫ، ﻃﺐ – ﻳﻄﺐ ﻫ
 ﻫ،ﻃﺒﺐ – ﻳﻄﺒﺐ ه
ﻃﱪ
ﻃﱪ – ﻳﻄﱪ ﻫ



тапшати (по рамену)

ṭabṭab – yṭabṭub

тањир; пладањ

ṭabag

прислонити (се), пристати

ṭubag – yuṭḅug

лупити, треснути

ṭaẖẖ – yiṭuẖẖ

пуче му пред очима

ṭaẖẖet anda-li-ḥčāya

откинути (главу); пући (зора); (?)

ṭarr – yiṭurr

пре но што ће пући зора

ṭarr: gabulma yiṭurr il-feğir

невоља, беда

ṭirğā, ṭurgā, pl. ṭarāğī

марва

ṭaruš, pl. ṭrūš

пут (као: једанпут, трикрат и сл.)

ṭarša

туршија

ṭurši

бабускера

ṭurṭumīs, ṭurṭubīs

крај града

ṭaref, pl. aṭṛāf

тераса, трем

ṭarma, pl. ṭuram, ṭarmāt

хвалити

ṭura – yuṭri

пут

ṭarīč, pl. ṭarāyič

сејати; посути

ṭašš – yiṭušš

корито; наћве

ṭašit

помислити, замислити

ṭsawwar – yiṭṣa wwur

препунити, преливати; бити озго

ṭufaḥ – yuṭfuḥ

скочити

ṭufar – yuṭ fur

пући, распући се; опалити

ṭagg – yiṭugg

куц/к/ати, клапарати; лупати (срце)

ṭagṭag – yṭagṭug

захтев

ṭulba

изићи

ṭila – yiṭ la

извадити

ṭalla – yṭalli

отарасити, курталисати се, „откачити“

ṭilag – yuṭlug

труд (о порођају)

ṭalga, pl. –āt

трудови

ṭlūga, pl. ṭlāyig

јагње годишњаче

ṭalī hirfi

гар, чађ (?)

ṭumāmī

потонути, упасти, уронити; нестати

ṭumas – yuṭmus

жигосати

ṭimaġ – yiṭmaġ, ṭumaġ – yuṭmuġ

умирити, успокојити

ṭamman – yṭammin

извидати

ṭayyeb – yṭayyib

доброта

ṭib

спустити, скинути, оборити

ṭayyaḥ – yṭayyaḥ

приказа, сабласт

ṭayf, ṭeyf

нека глина за прање косе

ṭin ẖāwa

Ayn
поновити, опет учинити (cum verb.)

ād

онда одоше

ād rāḥau

него, већ, зар; онда

ād, f. ādi, pl. ādiēna

мудрац, видовњак

ārifa

заљубљен; љубавник

āšig

оставити, напустити

āf – yūf

нероткиња

āgir
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ﻃﺒﻄﺐ – ﻳﻄﺒﻄﺐ ل ه
ﻃﺒﻚ
 ﻋﻠﻰ ﻫ، ﻃﺒﻚ – ﻳﻄﺒﻚ ب ﻫ
ﻃﺦ – ﻳﻄﺦ ب ﻫ
ﻃﺨﺖ ﻋﻨﺪا اﳊﭽﺎﻳﺔ
( ﻃﺮ – ﻳﻄﺮ )ﻫـ
 ﮔﺒﻠﻤﺎ ﻳﻄﺮ اﻟﻔﺠﺮ: ﻃﺮ
ﻃﺮﺟﺎع ﺟ ﻃﺮاﺟﻴﻊ
ﻃﺮش ﺟ ﻃﺮوش
ﻃﺮﺷﺔ
ﻃﺮﺷﻲ
 ﻃﺮﻃﺒﻴﺲ،ﻃﺮﻃﻤﻴﺲ
ﻃﺮف ﺟ اﻃﺮاف
 ﻃﺮﻣﺎت،ﻃﺮﻣﺔ ﺟ ﻃﺮم
ﻃﺮى – ﻳﻄﺮي ه
ﻃﺮﻳﭻ ﺟ ﻃﺮاﻳﭻ
ﻃﺶ – ﻳﻄﺶ ﻫ
ﻃﺸﺖ
ﻃﺼﻮر – ﻳﻄﺼﻮر
ﻃﻔﺢ – ﻳﻄﻔﺢ
ﻃﻔﺮ – ﻳﻄﻔﺮ
( ﻃﻚ – ﻳﻄﻚ )ﻫـ
ﻃﮕﻄﻚ – ﻳﻄﮕﻄﻚ
ﻃﻠﺒﺔ
ﻃﻠﻊ – ﻳﻄﻠﻊ ﻣﻦ
ﻃﻠﻊ – ﻳﻄﻠﻊ ﻫ ﻣﻦ
ﻃﻠﻚ – ﻳﻄﻠﻚ ﻫ
ﻃﻠﮕﺔ ﺟ ات
ﻃﻠﻮﮔﺔ ﺟ ﻃﻼﻳﻚ
ﻃﻠﻲ ﻫﺮﰲ
ﻃﻤﺎﻣﻲ
ﻃﻤﺲ – ﻳﻄﻤﺲ ب
ﻃﻤﻎ – ﻳﻄﻤﻎ ﻫ
ﻃﻤﻦ – ﻳﻄﻤﻦ ه
ﻃﻴﺐ
ﻃﻴﺐ
ﻃﻴﺢ – ﻳﻄﻴﺢ ﻫ
ﻃﻴﻒ
ﻃﲔ ﺧﺎوة
(اﻟﺤﺮف )ع
ﻋﺎد
ﻋﺎد راﺣﻮا
 ﻋﺎدﻳﻨﺎ، ﻋﺎدي،ﻋﺎد
ﻋﺎرﻓﻪ
ﻋﺎﺷﻚ
 ه، ﻋﺎف – ﻳﻌﻮف ﻫ
ﻋﺎﮔﺮ



изненада, неопазице

al-ġafla

на под, на тле

algā

због; ради

al-mōd, ala mūd

помоћи

ān – yīn

четвртак (новчић од 4 гроша)

āna

враћати се

āwed – yāwud

породица, чељад

āyila, pl. awāyil

гледати, посматрати

āyen – yāyin

помисли, /у/чини му се

abbāla

огртач, плашт

abbāya

стар, к. није нов

atīg

насумице

aṯra bdeṯra

од слоноваче

ağğān

намазати, натрљати

aččef – yaččif

поглавица, вођа групе бедуина

ağīd , pl. ağāyid

баба, бабица

ağayyiz

код, у

id

дођи к себи, освести се, опамети се

adli bedli

мужјак црне, крупне змије

irbīd, irbidd, irbadd

трн

ariğ

не познавати се међусобно

irfa wilfa

капица налик на кече

araqčīn

жбун

irg

зној

arag

ђумбир

irg il-ḥārr

свађа; туча

arka

затворити (дућан и сл.)

azzel – yazzil

позив на славље, гозбу; гозба

azīma, pl. azāyim

дружба, дружење

išra

заљубити се

išag – yišag, ušag – yušug

вечера

aša

вечера (Мос.)

išwī, išwe

штап; прут

aṣāya

повој, трака за повијање ногу

iṣba

дати (Мос.)

aṭṭa – yaṭṭi

зачинџија, травар

aṭṭār, pl. aṭ āṭī r, aṭṭārīn

натаћи, набацити, навући

iṭa r – yiṭar, uṭar – yuṭur

наздравље! браво!

afya aliēk

несхватљив

aqil mešāyila

по, после

ugub, agub

прекосутра

ugubbāčir

прекосутра

ugba

сокак, уличица

agid, pl. ugūd

саџак, троножац за огњиште

agda

шкорпија

agraba

учени људи, научници

ilām

гума (смола) за жвакање

ilič

жвакати

ilač – yilič
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ﻋﺎﻟﻐﻔﻠﺔ
ﻋﺎﻟﮕﺎع
 ﻋﻠﻰ ﻣﻮد،ﻋﺎﳌﻮد
ﻋﺎن – ﻳﻌﲔ ه
ﻋﺎﻧﻪ
ﻋﺎود – ﻳﻌﺎود ﻋﻠﻰ
ﻋﺎﻳﻠﺔ ﺟ ﻋﻮاﻳﻞ
ﻋﺎﻳﻦ – ﻳﻌﺎﻳﻦ إﱃ ه
ﺑﺎﻟﻪ+ﻋﺒﺎﻟﻪ > ﻋﻠﻰ
ﻋﺒﺎﻳﺔ
ﻋﺘﻴﻚ
ﻋﺜﺮﻩ ﺑﺪﺛﺮﻩ
ﻋﺠﺎن
ﻋﭽﻒ – ﻳﻌﭽﻒ
ﻋﺠﻴﺪ ﺟ ﻋﺠﺎﻳﺪ
ﻋﺠﻴﺰ
ﻋﺪ
ﻋﺪﱄ ﺑﺪﱄ
 ﻋﺮﺑﺪ،ﻋﺮﺑﻴﺪ
ﻋﺮج
ﻋﺮﻓﻪ وﻟﻔﻪ
ﻋﺮﻗﭽﲔ
ﻋﺮك
ﻋﺮك
ﻋﺮك اﳊﺎر
ﻋﺮﻛﻪ
ﻋﺰل – ﻳﻌﺰل
ﻋﺰﳝﺔ ﺟ ﻋﺰاﱘ
ﻋﺸﺮة
ﻋﺸﻚ – ﻳﻌﺸﻚ ه
ﻋﺸﻪ
 ﻋﺸﻮﻩ،ﻋﺸﻮي
ﻋﺼﺎﻳﺔ
ﻋﺼﺒﺔ
ﻋﻄﺎ – ﻳﻌﻄﻲ ه ﻫ > اﻋﻄﻰ
 ﻋﻄﺎرﻳﻦ،ﻋﻄﺎر ﺟ ﻋﻄﺎﻃﲑ
ﻋﻄﺮ – ﻳﻌﻄﺮ ﻫ
(ﻋﻔﻴﻪ )ﻋﻠﻴﻚ
ﻋﻘﻞ ﻣﺎ ﺷﺎﻳﻠﻪ > ﺷﺎل
ﻋﮕ ﺐ
ﻋﮕﺐ ﺑﺎﭼﺮ
ﻋﮕﺒﻪ
ﻋﮕﺪ ﺟ ﻋﮕﻮد
 ﻋﮕﺪ،ﻋﮕﺪﻩ
ﻋﮕﺮﺑﺔ
ﻋﻼم
ﻋﻠﭻ
ﻋﻠﭻ – ﻳﻌﻠﭻ


обесити, окачити

alleg – yallig

на (и др. разни предлози)

ala, ala

ала би било лепо да ми имамо

alwā lō čān idna

ала би било добро

alwāh

потпуно, савршено

ala erbaa wišrīn ḥabbāya

бедно, у беди

ala bisāṭ il-fagur

среће ти, забога

ala baẖtek

натенане; ногу пред ногу

ala resilhe

драге воље, врло радо

ala aynī wi rāsi

полако!

ala kiēfek

тако, овако, на тај начин

ala he-l-ḥeṭṭa

све као – сад ће доћи

ala hessa yiği

тако како се затекао

ala waḍuw

зобница

iliēča

на кога

aliēymen

на њему и сл. (Мос.)

alēino

физички посао; радници

amāla

дела

amāyil

куку, леле, и-ју

ū

заповедај, ево ме!

aunek, ōnek

тег

iyār

породица

ayāl

жива

āyša

средства за живот, хлеб

ēša

вриштати

ayyaṭ – yayyuṭ

вриска, кукњава

ēṭa, pl. iyaṭ

кукурику

īū... īū

висок (Мос.)

ēlī

показати

ayyen – yayyin

тврдица, циција

ayna ḍayyič

очи моје, душо и сл.

aynī, uyūni

ġ
тамо

ġādi, ġādī

рупа, пукотина (?)

ġār

преварити, улучити кад не гледа

ġāfel – yġāfil

одвратити, одговорити (Мос.)

ġadd – yiġ udd

ручак

ġada

постаде као, дође као

ġida miṯil

језеро, језерце, већа бара; рибњак

ġdīr

ствари, опрема; покућство; роба

ġrāḍ

утопити се

ġirag – yiġ rag, ġurag – yuġ rug

бедуини пљачкаши

ġazu

показати

ġašša– yġašša

видети, угледати (Мос.)

ġiša– yiġša 

ронити, гњурати

ġaṭṭ – yiġuṭṭ

задремати; утонути у сан

ġifa – yiġ fa

док трепнеш, у трену ока

ġammiḍ fettiḥ
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ﻋﻠﻚ – ﻳﻌﻠﻚ ﻋﻠﻰ > ﻋﻠﻖ
 ﻋﻞ،ﻋﻠﻪ
ﻋﻠﻮا ﻟﻮ ﭼﺎن ﻋﺪﻧﺎ
ﻋﻠﻮاﻩ
 ﺣﺒﺎﻳﺔ٢٤ ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻰ اﺑﺴﺎط اﻟﻔﮕﺮ
ﻋﻠﻰ ﲞﺘﻚ
ﻋﻠﻰ رﺳﻠﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻋﻴﲏ وﻋﻠﻰ راﺳﻲ
ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻚ
ﻋﻠﻰ ﻫﺎﳊﻄﻪ
ﻋﻠﻰ ﻫﺴﺎ ﳚﻲ
ﻋﻠﻰ وﺿﻮ > ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻪ
ﻋﻠﻴﭽﻪ
ﻋﻠﻴﻤﻦ > ﻋﻠﻰ ﻣﻦ
ﻋﻠﻴﻨﻮ
ﻋﻤﺎﻟﻪ
ﻋﻤﺎﻳﻞ
ﻋﻮع
ﻋﻮﻧﻚ
ﻋﻴﺎر
ﻋﻴﺎل
ﻋﻴﺸﺔ > ﻋﺎﺋﺸﺔ
ﻋﻴﺸﻪ
ﻋﻴﻂ – ﻳﻌﻴﻂ
ﻋﻴﻄﺔ ﺟ ﻋﻴﻂ
ﻋﻴﻌﻮ..ﻋﻴﻌﻮ
ﻋﻴﻠﻲ > ﻋﺎل
ﻋﲔ – ﻳﻌﲔ ل ه
ﻋﻴﻨﻪ ﺿﻴﭻ
 ﻋﻴﻮﱐ،ﻋﻴﲏ
(اﻟﺤﺮف )غ
 ﻏﺎدي،ﻏﺎد
ﻏﺎر
ﻏﺎﻓﻞ – ﻳﻐﺎﻓﻞ ه
ﻏﺪ – ﻳﻐﺪ ه > رد
ﻏﺪﻩ
ﻏﺪﻩ ﻣﺜﻞ
ﻏﺪﻳﺮ
ﻏﺮاض
ﻏﺮك – ﻳﻐﺮك > ﻏﺮق
ﻏﺰو
ﻏﺸﻊ – ﻳﻐﺸﻊ ه ﻫ > رﺷﻊ
ﻏﺸﻊ – ﻳﻐﺸﻊ ﻫ > رﺷﻊ
ﻏﻂ – ﻳﻐﻂ
ﻏﻔﻰ – ﻳﻐﻔﻲ
ﻏﻤﺾ ﻓﺘﺢ



дубок

ġamīč

преварити, улучити трен непажње (Мос.)

ġēfel – yġēfil

f
ући

fāt – yifūt

доћи к себи, пренути се

fāẖ – yifūẖ

разрогачити очи

fākk ayna

који пролази

fāyit

доцкан

fāyit wakit

врачар, гатар

fettāḥ fāl

отворити

fiteš – yifteš

отвор, поцепотина

feteg, pl. ftūg

посекотина, прслина

fečeẖ

изненада

feğa

патак

faḥa l baṭṭ

нешто, штогод; иста ствар

fed šī

неодр. члан: један, неки; исти, једнак

fed, ferd

вртети главом

ferr b-rāsa

растанак, раздвајање

firāg

круг, обилазак око

ferra

једна (у пару: папуча, минђуша итд.)

ferda

коњ зеленко, зекан

feres ẖaḍriya

трљати, трети

ferrek – yferrik

удељивати

ferreg – yferrig

група (бедуина)

ferič, pl. firač

младунче

friēẖ, pl. -āt

грозд, гранчица с плодовима

fešga pl. fešag, fešgāt

испразнити се; престати

faḍa – yifḍi

недела

faāyil

повалити; урадити (јој) оно

fial wiyyāha

развезати, расклопити

fekk – yfukk

пустити на слободу

fekk ḥal sbīla

поразговарати с ким

fekk ḥači wiya

сиромаштина, беда

fagur

расути

fell – yfill

вртлар; сељак, ратар

fellāḥ, pl. felālīḥ

откачити се, отпучити се; испустити

fellet – yfellit

филс, новчић; pl.: новац

filis, pl. flūs

бибер

fliēfil

паприка (овде: алева)

fliēfle

финџан, шољица

finğāl, pl. fenāğī l

прођи (m., f.)

fūt/fūti, fūtī

узварити, прокувати

fawwar – yfawwur

горе, изнад; врх, поврх

fōg

q
зар да, зар мислиш да

qābil

одело (западњачко)

qāṭ, pl. qūṭ, qōṭ
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ﻏﻤﻴﭻ > ﻏﻤﻖ
ﻏﻴﻔﻞ – ﻳﻐﻴﻔﻞ ه
(اﻟﺤﺮف )ف
ﻓﺎت – ﻳﻔﻮت ب ﻫ
ﻓﺎخ – ﻳﻔﻮخ
ﻓﺎك ﻋﻨﻴﻨﻪ
ﻓﺎﻳﺖ
ﻓﺎﻳﺖ وﻛﺖ
ﻓﺘﺎح ﻓﺎل ﺟ ﻓﺘﺎح ﻓﺎﻟﻴﻪ
ﻓﺘﺶ – ﻳﻔﺘﺶ ﻫ
ﻓﺘﻚ ﺟ ﻓﺘﻮك
ﻓﭽﺦ
ﻓﺠﻌﺔ
ﻓﺤﻞ ﺑﻂ
ﻓﺪ ﺷﻲ
 ﻓﺮد،ﻓﺪ
ﻓﺮ ﺑﺮاﺳﻪ
ﻓﺮاك
ﻓﺮة
ﻓﺮدة
ﻓﺮس ﺧﻀﺮﻳﺔ
ﻓﺮك – ﻳﻔﺮك ﻫ
ﻓﺮك – ﻳﻔﺮك ﻫ ﻋﻠﻰ ه
ﻓﺮﻳﭻ ﺟ ﻓﺮچ
ﻓﺮﻳﺦ ﺟ ات
ﻓﺸﮕﺔ ﺟ ﻓﺸﻚ
ﻓﻀﻰ – ﻳﻔﻀﻲ
ﻓﻌﺎﻳﻞ
ﻓﻌﻞ وﻳﺎﻫﺎ
ﻓﻚ – ﻳﻔﻚ ﻫ
ﻓﻚ ﺣﺎل ﺳﺒﻴﻠﻪ
ﻓﻚ ﺣﭽﻲ وﻳﺎ
ﻓﮕﺮ
ﻓﻞ – ﻳﻔﻞ ب
ﻓﻼح ﺟ ﻓﻼﻟﻴﺢ
( ﻓﻠﺖ – ﻳﻔﻠﺖ )ﻫـ
ﻓﻠﺲ ﺟ ﻓﻠﻮس
ﻓﻠﻴﻔﻞ
ﻓﻠﻴﻔﻠﺔ
ﻓﻨﺠﺎل ﺟ ﻓﻨﺎﺟﻴﻞ
 ﻓﻮﰐ،ﻓﻮت
ﻓﻮر – ﻳﻔﻮر ﻫ
ﻓﻮك
(اﻟﺤﺮف )ق
ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺎط ﺟ ﻗﻮط



преби/ја/ти (кога)

qitel – yiqtil, yuqtul

јад, потиштеност

qaḥar

накнада за долазак

qademiya

читање

qrāya

читање (тј. да га чита, Мос.)

qrāyto

Куран; магијски запис, амулет

qurān

кревет (с великим застраницама)

qaryōla

судбина, што је суђено

qisma wi naṣīb

завитлавати; обманути

qašmar – yqašmur

суво грожђе

qišmiš

пара, новчић

qišyī, qišye

урме (Мос.)

qaṣab

део, уломак

qaṣma

ђерђеф

quṣnā

судбина, Божија воља, виша сила

qaḍā’ u qader

завршити, окончати штогод

qiḍa – yiqḍi

чантрати, звоцати, пребацивати

qiṭa aqla

наместити, сместити (кога)

qaad – yqaid

беспослен, ко се излежава

qaīd

мноштво; гужва

qalabāluġ

жандармеријска станица

qulluġ

рече им

qallum

обућа, ципела

qundura, pl. qanādir

који седи, борави (Мос.)

qēid

g
узе да, управо, баш, -јући

ga

водити

gād – yigūd

не дисати, замукнути

gāṭi nefsa

тло, земља; под

gā

рећи

gāl – yigūl

рекоше

gālau

устати; стати чинити што

gām – yigūm

рече своме мужу (узе да каже)

gāmet dateg/u/lla ir-reğlha

опирати се

gāwam – ygāwum

дићи се, избити (граја, пламен итд.)

gebb – yigubb

испред, прекопута

gbāl

соба

gubba

покопати, отерати у гроб

gubar – yugbur

ставити вео (жени)

guba– yugbu

пре, раније

gabul

пре но што

gabulma

носиљка

geğāwa

величина (мера, број)

gedd

испред, пред

giddām, guddām

моћи; савладати

gider – yigdar

узети меру

gadder – ygaddir

шишати, потшишивати

gaḏḏ – yiguḏḏ
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ﻗﺘﻞ – ﻳﻘﺘﻞ ه
ﻗﺤﺮ
(ﻗﺪﻣﻴﺔ )اﻟﻘﺪﻣﻴﺔ
ﻗﺮاﻳﺔ
ﻗﺮاﻳﺘﻮ > ﻗﺮاءﺗﻪ
ﻗﺮﻋﺎن
ﻗﺮﻳﻮﻟﺔ ﺟ ات
ﻗﺴﻤﻪ وﻧﺼﻴﺐ
ﻗﺸﻤﺮ – ﻳﻘﺸﻤﺮ ه
ﻗﺸﻤﺶ
 ﻗﺸﻴﺔ،ﻗﺸﻴﻲ
ﻗﺼﺐ
ﻗﺼﻤﻪ
ﻗﺼﻨﺎع
ﻗﻀﺎء وﻗﺪر
ﻗﻀﻰ – ﻳﻘﻀﻲ ﻫ
ﻗﻄﻊ ﻋﻘﻠﻪ
ﻗﻌﺪ – ﻳﻘﻌﺪ ه ب
ﻗﻌﻴﺪ
ﻗﻠﺒﺎﻟﻎ
ﻗﻠﻎ
ﻗﻠﻢ > ﻗﺎل ﳍﻢ
ﻗﻨﺪرة ﺟ ﻗﻨﺎدر
ﻗﻴﻌﺪ
(اﻟﺤﺮف )گ
 ﮔ ﺎ،گ
ﮔﺎد – ﻳﮕﻮد ﻫ > ﻗﺎد
ﮔﺎﻃﻊ ﻧﻔﺴﻪ
ﮔﺎع
ﮔﺎل – ﻳﮕﻮل > ﻗﺎل
ﮔﺎﻟﻮ
ﮔﺎم – ﻳﮕﻮم > ﻗﺎم
ﮔﺎﻣﺖ دﺗﮕﻠﻪ اﻟﺮﺟﻠﻬﺎ
ﮔﺎوم – ﻳﮕﺎوم ه > ﻗﺎوم
ﮔﺐ – ﻳﮕﺐ > ﻗﺐ
ﮔﺒﺎل
ﮔﺒﺔ
ﮔﱪ – ﻳﮕﱪ ه > ﻗﱪ
ﮔﺒﻊ – ﻳﮕﺒﻊ ه > ﻗﺒﻊ
ﮔﺒﻞ
 ﻣﺎ+ ﮔﺒﻠﻤﺎ > ﻗﺒﻞ
ﮔﺠﺎوﻩ
ﮔﺪ
ﮔﺪام
ﮔﺪر – ﻳﺪﮔﺮ ﻋﻠﻰ ﻫ > ﻗﺪر
ﮔﺪر – ﻳﮕﺪر ه > ﻗﺪر
ﮔﺬ – ﻳﮕﺬ ل ﻫ > ﻗﺬ



признати

garr – ygirr

рођаци

grāyib

мешина

girba

одати

giraš – yigruš

метални новац, грош

girš, pl. grūš

уштинути

guraṣ – yugruṣ

лепиња, сомунчић (облик диска)

gurṣa: gurṣat ẖubuz

сажвакати, самлети

guraṭ – yugruṭ

тиква

gura

стругати

guraf – yugruf

пањ; клада

gurma, pl. guram

рог

garun, pl. grūn, igriēnāt

близак, к. је близу

grīb

ћелава

greya

поделити

gassem – ygassim

цвоњак (досл: пара од милостиње)

gišāya

љуска, кора

gišir, gišra, pl. gšūr

обрстити, оплевити

gišwal – ygešwil

сећи, одсећи; одрезати

gaṣṣ – yiguṣs

трска

gaṣab, gaṣub

чело

gaṣṣa

узраст; вршњак

guṣṣa: min guṣtek

прекршити; скривити

gaṣṣar – ygaṣṣir

сломити се, прснути

guṣaf – yugṣu f

дељати

gaṣqaṣ – ygaṣguṣ

витица, кика; перчин

gṣība , pl. gṣāyib

поклопити; узамчити

gaḍḍ – yiguḍḍ

шака (нечега, за количину)

gaḍba

проведе прву недељу (млада)

giḍati-s-seba

провести (време), протећи

giḍa – yigḍi

учинити, извршити

giḍa – yigḍi

гегуцати

gaṭṭ – yiguṭṭ

одсећи

gaṭṭ – yiguṭṭ

гетан (одлична врста речне рибе)

geṭṭān, pl. geṭāṭīn

канути, капнути, покапати

giṭar – yigṭar, guṭa r – yugṭu r

откинути; одсећи

giṭa– yigṭa

огрешити се, криво чинити коме

gaṭṭa– yigaṭṭa (?)

одредити, уговорити мехр

giṭa mahr

гегати се, гегуцкати

gaṭgaṭ – ygaṭguṭ

одсећи

giṭam – yigṭa m, guṭa m – yugṭu m

памук

guṭ/u/n

од места до места

ga itšīla u ga iṭḥuṭṭa

сести, седети

giad – yigud, guad – yugud

пробудити

gaad – ygaid

наместити, сместити (кога где)

gaad – ygaid

стати на мегдан

gaad rukba u nuṣ

седељка

gada, pl. gadāt

прамен, чуперак

gagūla
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ﮔﺮ – ﻳﮕﺮ ب > ﻗﺮ
ﮔﺮاﻳﺐ
ﮔﺮﺑﺔ
ﮔﺮش – ﻳﮕﺮش ﻋﻠﻰ ﻫ > ﻗﺮش
ﮔﺮش ﺟ ﮔﺮوش
ﮔﺮص – ﻳﮕﺮص ه > ﻗﺮص
 ﮔﺮﺻﺔ ﺧﺒﺰ:ﮔﺮﺻﻪ
ﮔﺮط – ﻳﮕﺮط ﻫ > ﻗﺮط
ﮔﺮﻋﺔ
ﮔﺮف – ﻳﮕﺮف ﻫ > ﻗﺮف
ﮔﺮﻣﺔ ﺟ ﮔﺮم
 اﮔﺮﻳﻨﺎت،ﮔﺮن ﺟ اﮔﺮون
ﮔﺮﻳﺐ
ﮔﺮﻳﻌﺔ> ﻗﺮع
ﮔﺴﻢ – ﻳﮕﺴﻢ ﻫ > ﻗﺴﻢ
ﮔﺸﺎﻳﺔ
ﮔﺸﺮ)ه( ﺟ ﮔﺸﻮر
ﮔﺸﻮل – ﻳﮕﺸﻮل ﻫ
ﮔﺺ – ﻳﮕﺺ ﻫ > ﻗﺺ
ﮔﺼﺐ
ﮔﺼﺔ
 ﻣﻦ ﮔﺼﺘﻚ:ﮔﺼﺔ
ﮔﺼﺮ – ﻳﮕﺼﺮ > ﻗﺼﺮ
ﮔﺼﻒ – ﻳﮕﺼﻒ > ﻗﺼﻒ
ﮔﺼﮕﺺ – ﻳﮕﺼﮕﺺ ﻫ
ﮔﺼﻴﺒﻪ ﺟ ﮔﺼﺎﻳﺐ
ﮔﺾ – ﻳﮕﺾ ﻫ > ﻗﺾ
ﮔﻀﺒﻪ ﺟ ات > ﻗﺒﻀﺔ
ﮔﻀﺖ اﻟﺴﺒﻌﺔ
ﮔﻀﻰ – ﻳﮕﻀﻲ > ﻗﻀﻰ
ﮔﻀﻰ – ﻳﮕﻀﻲ ﻫ ل > ﻗﻀﻰ
ﮔﻂ – ﻳﮕﻂ > ﻗﻂ
ﮔﻂ – ﻳﮕﻂ ﻫ > ﻗﻂ
ﮔﻄﺎن ﺟ ﮔﻄﺎﻃﲔ
ﮔﻄﺮ – ﻳﮕﻄﺮ > ﻗﻄﺮ
ﮔﻄﻊ – ﻳﮕﻄﻊ ﻫ > ﻗﻄﻊ
ﮔﻄﻊ – ﻳﮕﻄﻊ ب ه > ﻗﻄﻊ
ﮔﻄﻊ ﻣﻬﺮ
ﮔﻄ ﮕﻂ – ﻳ ﮕﻄ ﮕ ﻂ
ﮔﻄﻢ – ﻳﮕﻄﻢ ﻫ > ﻗﻄﻢ
ﮔﻄﻦ
ﮔﻊ اﺗﺸﻴﻠﻪ وﮔﻊ اﲢﻄﻪ
ﮔﻌﺪ – ﻳﮕﻌﺪ ب ﻫ > ﻗﻌﺪ
ﮔﻌﺪ – ﻳﮕﻌﺪ ه
ﮔﻌﺪ – ﻳﮕﻌﺪ ه ب ﻫ
ﮔﻌﺪ رﮔﺒﻪ وﻧﺺ ل ه
ﮔﻌﺪﻩ ﺟ ﮔﻌﺪات
ﮔﻌﮕﻮﻟﺔ


огрлица

gellāda, pl. gelāyid

преврнути; претворити

gileb – yiglab, gulab – yuglub

срце

galb, pl. glūb

рече им

gelhum, gellilhum

унутрашња, мања пелена

gmāṭ

шева

gambara

месец, луна

gumar

месец од 14 дана (пун месец)

gumar abū erbaṭaš

месечина

gumariya

скочити, прескочити; ђипати

gumaz – yugmuz

мост

guNṭara, pl. ganaṭir

јецати, грцати

gihed – yighad, yughud

кафа; кафеџиница

gahwa, pl. gahāwi

лук (оружје)

gōz

реци; да кажемо, штоно се каже

gūl

народ, људство

gaum, gōm, pl. (a)gwām

врећа

gūniyya, pl. guwāni

силом, на силу

guwwa

кућна хаљина

giēčellaġ

катран

giēr

узе да се игра; баш се играо

gayilab

млади кајмак

giēmar

k
ко самостално зарађује

kāsib, pl. keseba

мали ћуп за туршију

kāsa-ṭ-ṭurši

горд, охол

kāšiẖ

скупљен, шћућурен

kāniš

пазухо

kitir

убити

kitel – yiktil, yuktul

имати здраво за здраво

kuğa merḥaba } tur. koa=velik

кита, кићанка (?)

kerkūša, pl. kerākīš

карамански, из Карамана

karamāni

тешити, олакшати коме

kesser – ykessir

напрстак

keštebān

викати „иш“; узвик „иш“

kešš – yikušš, ykišš; kišš

суво грожђе, фино

kišmiš

накнада; цена; кирија

kerwa, pl. kera, kirā, kerwāt

закупљена земља, под кирију

keri

лисице (оков за сужња)

kelepče

свила, свилен конац (?)

kelebdān, gelebdān

свила, свилен конац

kelebdōn

све (f., Мос.)

kiltō

сваки час

kulsā

врло, веома

kulliš

веома много

kulliš zāyid

све

kilši, kilšī

пегавац; жутица (?)

kelif
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ﮔﻼدة ﺟ ﮔﻼﻳﺪ
اﱃ > ﻗﻠﺐ، ﮔﻠﺐ – ﻳﮕﻠﺐ ﻫ ﻫ
ﮔﻠﺐ ﺟ ﮔﻠﻮب
 ﮔﻠﻠﻬﻢ،ﮔﻠﻬﻢ
ﮔﻤﺎط
ﮔﻤﱪﻩ
ﮔﻤﺮ
ﮔﻤﺮ اﺑﻮ ارﺑﻌﻄﻌﺶ
 اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺟﺎﻧﺖ ﮔﻤﺮﻳﺔ:ﮔﻤﺮﻳﺔ
ﮔﻤﺰ – ﻳﮕﻤﺰ > ﻗﻤﺰ
ﮔﻨﻄﺮة ﺟ ﮔﻨﺎﻃﺮ
ﮔﻬﺪ – ﻳﮕﻬﺪ > ﻗﻬﺪ
ﮔﻬﻮﻩ ﺟ ﮔﻬﺎوي
ﮔﻮز
ﮔﻮل
ﮔﻮم ﺟ أﮔﻮام
ﮔﻮﻧﻴﺔ ﺟ ﮔﻮاﱐ
ﮔﻮﻩ > ﻗﻮة
ﮔﻴﭽﻠﻎ
ﮔﲑ
 اﻟﻮﻟﺪ ﮔﻴﻠﻌﺐ:ﮔﻴﻠﻌﺐ
ﻛﻴﻤﺮ
(اﻟﺤﺮف )ك
ﻛﺎﺳﺐ ﺟ ﻛﺴﺒﺔ
ﻛﺎﺳﺔ اﻟﻄﺮﺷﻲ
ﻛﺎﺷﺦ
ﻛﺎﻧﺶ
ﻛﱰ
ﻛﺘﻞ – ﻳﻜﺘﻞ ه > ﻗﺘﻞ
ﻛﺠﻪ ﻣﺮﺣﺒﻪ
ﻛﺮﻛﻮﺷﺔ ﺟ ﻛﺮاﻛﻴﺶ
ﻛﺮﻣﺎﱐ
ﻛﺴﺮ – ﻳﻜﺴﺮ ﻋﻠﻰ ه
ﻛﺸﺘﺒﺎن
ﻛﺶ – ﻳﻜﺶ
ﻛﺸﻤﺶ
 ات، ﻛﺮى،ﻛﺮوﻩ ﺟ ﻛﺮا
ﻛﺮي
ﻛﻠﺒﭽﻪ
ﮔﻠﺒﺪان
ﮔﻠﺒﺪون
 ه+  ة+ ﻛﻠﺘﻮ > ﻛﻞ
ﻛﻠﺴﻊ
ﻛﻠﺶ
ﻛﻠﺶ زاﻳﺪ
ﻛﻠﺸﻲ
ﻛﻠﻒ



опегавити; оболети од жутице (?)

kilef – yiklef

кад ти год буде тешко

kulma iḍḍīg bīk id-dinya

кад год ти буде каква невоља

kulma yḍīg bīk iz-zemān

сви они

kilmen, kulmen

свако се простире према губеру

kulmen ymedid ala ṭul ġiṭā

сви ми

kulna

бити довољно

keffa – ykeffi

све што зажелиш

kul metrīdīna

страшити; одбијати, сметати

kaa – yiku

тесто; колачи

kliēča

шчепати, зграбити

kemmeš – ykemmiš

као да

kenne

стукнути

kenn – ykinn

као да (Мос.)

ken

као да (он) (Мос.)

kenīnō

мех

kōra

као да је

kōn

јер (?, Мос.)

kōy

добар, леп (Мос.)

kwayis

обрадовати се чему, допасти се што

keyyef – ykeyyif

l
ћеш, ћемо итд.

le

нигде никог, ни живе душе

lā ān wi lā waddān

њој, у ње (Мос.)

lā

нема ни почетка ни краја

lā ila rās wa lā ila asās

небројено

lā tinḥasib

блудети, лутати

lāb – yilūb

али

lāčin

зрео, доспео (за воће, дуг и др.)

lāḥig

напола зрео

lāḥig a-nuṣ

морам наћи неко решење

lāzim ešūf lī ṣū rat ḥāl

одговарати, бити саобразан

lāg – yilūg

срести

lāga – ylāgi

погнути главу

lāwi rugabta

шћућурити се

libed – yilbed

глагољив

leblebān

леп, блатни малтер

liben

своме оцу

lebū

не остај

letibqa

не обраћај пажњу, не секирај се

letdīr il-bāl

печити, ујести (змија); опећи

liğa– yilğa

икоме

laḥḥad

сустићи; стићи (за нешто)

liḥag – yilḥag

друга, ина

lūẖ, il-ūẖ

учинићу што нико није

lesawwī swāya me ṣāyra

труп; трупина; леш

lešša

ударати се, грепсти лице

luṭam – ylaṭṭu m
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ﻛﻠﻒ – ﻳﻜﻠﻒ
ﻛﻠﻤﺎ اﺿﻴﻚ ﺑﻴﻚ اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻛﻠﻤﺎ ﻳﻀﻴﻚ ﺑﻴﻚ اﻟﺰﻣﺎن
ﻛﻠﻤﻦ
ﻛﻠﻤﻦ ﳝﺪد ﻋﻠﻰ ﻃﻮل ﻏﻄﺎﻩ
ﻛﻠﻨﻪ
ﻛﻔﻰ – ﻳﻜﻔﻲ
ﻛﻞ ﻣﱰﻳﺪﻳﻦ
ﻛﻊ – ﻳﻜﻊ ه
ﻛﻠﻴﭽﻪ
ﻛﻤﺶ – ﻳﻜﻤﺶ ﻫ
ﻛﻦ
ﻛﻦ – ﻳﻜﻦ
ﻛﻦ > ﻛﺄن
ﻛﻨﻴﻨﻮ
ﻛﻮرة
ﻛﻮن
ﻛﻮي
ﻛﻮﻳﺲ
ﻛﻴﻒ – ﻳﻜﻴﻒ ب
(اﻟﺤﺮف )ل
ل
ﻻ آن وﻻ ودان
ﻻ > ﳍﺎ
ﻻ اﻟﻪ راس وﻻ اﻟﻪ اﺳﺎس
ﻻ ﺗﻨﺤﺴﺐ
ﻻب – ﻳﻠﻮب
ﻻﭼﻦ
ﻻﺣﻚ
ﻻﺣﻚ ﻋﻠﻨﺺ
ﻻزم اﺷﻮف ﱄ ﺻﻮرة ﺣﺎل
ﻻك – ﻳﻠﻮك ل ه > ﻻق
 ﻫ > ﻟﻘﻲ،ﻻﮔﻰ – ﻳﻼﮔﻲ ه
ﻻوي رﮔﺒﺘﻪ
ﻟﺒﺪ – ﻳﻠﺒﺪ
ﻟﺒﻠﺒﺎن
ﻟﱭ
 ه+  أﺑﻮ+ ﻟﺒﻮﻩ > ﻟـ
ﻟﺘﺒﻘﻪ > ﻻ ﺗﺒﻖ
ﻟﺘﺪﻳﺮ اﻟﺒﺎل
ﳉﻊ – ﻳﻠﺠﻊ ه
 اﺣﺪ+ ﳊﺪ > ل
ﳊﻚ – ﻳﻠﺤﻚ
 اﻟﻠﺦ، اﻷخ،ﱁ
ﻟﺴﻮي ﺳﻮاﻳﺔ ﻣﺎ ﺻﺎﻳﺮة
ﻟﺸﻪ
ﻟﻄﻢ – ﻳﻠﻄﻢ



не

la

дирати (= покварити)

liab – yilab

онда, него; дакле

laad

леже и заспа

leff rāsa u nām

умотати, замотати; врдати

leflef – yleflif

посетити, састати се с (?)

lifa – yilfi

обости (коња)

lugaz – yulguz

купити, зобати

ligaṭ – yilgaṭ

дограбити, дочепати

ligaf – yilgaf

залогај

lugma, pl. lugam

леген, леђен (посуда за умивање)

ligen, pl. ilgūna, lgāna

наћи

liga – yilgi, yilga

ниједна птица

le-ṭ-ṭayr

онима који су с њим

li-l-wiyyā

скупљати, купити

lemm – ylimm, yilumm

њима

lum

окуп, скуп

lemma

ускупити, прикупити

lemlem – ylemlim

кад/а/ (adv.); док не

lummen

својој мајци

lumma

не би за мало, кадли...

lenne saa wa...

јер је (она)

lenha

трудити се, запињати; ринтати

luhaṭ – yulhuṭ

сустао, преморен

lahṭān

породици, чељади (својој/твојој)

l-ahlek

прогутати; чалабрцнути

lihem – yilham

или; да је (сам, смо, су итд.)

lō

да сам остао сиромах

lō ḍāll ala fagri

или... или...

lō.... lō....

бисер

lwāya

сам, без икога

liwaḥdi, lī-waḥdi

збрка, хаос

lōṣ

бисер

lūlu

кад ето ти, кадли ето, кад одједном

lewen

нагнути се

liwa – yilwi

код њега, к њему (Мос.)

lī ando

до

lī

доле, надоле

līğawwa

лира, златник

līra, pl. līrāt

зашто је не примећујеш?

liēš meddīrilha bāl

зашто

liēš, lueš, luēš

истрљати трљачом за купање

leyyef – yleyyif

горе, на врх

līfōg

љубичаст, лила

līlāki

ноћ уочи петка

liēlat il-ğuma

бисер

līlu

мени

līya

до сад

līhessa
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ﻟﻊ
ﻟﻌﺐ – ﻳﻠﻌﺐ ب
ﻟﻌﺪ
ﻟﻒ راﺳﻪ وﻧﺎم
ﻟﻔﻠﻒ – ﻳﻠﻔﻠﻒ
ﻟﻔﻰ – ﻳﻠﻔﻲ ﻋﻠﻰ ه
ﻟﮕﺰ – ﻳﻠﮕﺰ ﻫ
ﻟﮕﻂ – ﻳﻠﮕﻂ ﻫ > ﻟﻘﻂ
ﻟﮕﻒ – ﻳﻠﮕﻒ ﻫ > ﻟﻘﻒ
ﻟﮕﻤﺔ ﺟ ﻟﮕﻢ
ﻟﮕﻦ ﺟ اﻟﮕﻮﻧﻪ
 ﻳﻠﮕﻰ ﻫ > ﻟﻘﻲ،ﻟﮕﻰ – ﻳﻠﮕﻲ
ﻟﻠﻄﲑ
 وﻳﺎﻩ+ اﻟـ+ﻟﻠﻮﻳﺎﻩ > ل
ﱂ – ﻳﻠﻢ ﻫ
ﱂ > ﳍﻢ
ﳌﺔ
ﳌﻠﻢ – ﻳﻠﻤﻠﻢ ﻫ
ﳌﻦ
 ه+  أم+ ﳌﻪ > ﻟـ
...ﻟﻨﻪ ﺳﺎﻋﺔ و
ﻟﻨﻬﺎ
ﳍﻂ – ﻳﻠﻬﻂ > ﳍﺚ
ﳍﻄﺎن
 أﻫﻠﻚ+ ﳍﻠﻚ > ل
ﳍﻢ – ﻳﻠﻬﻢ
ﻟﻮ
ﻟﻮ ﻇﺎل ﻋﻠﻰ ﻓﮕﺮي
.... ﻟﻮ....ﻟﻮ
(ﻟﻮاي )ة
 ﻟﻴﻮﺣﺪي،ﻟﻮﺣﺪي
ﻟﻮص
ﻟﻮﻟﻮ
ﻟﻮن
ﻟﻮى – ﻳﻠﻮي ب
ﱄ ﻋﻨﺪو
 ﻣﻦ ذاك اﻟﻴﻮم ﱄ ﻫﺎﻟﻴﻮم:ﱄ
ﻟﻴﺠﻮﻩ
ﻟﲑﻩ ﺟ ﻟﲑات
ﻟﻴﺶ ﻣﺪﻳﺮﳍﻪ ﺑﺎل
 ﻟﻮﻳﺶ،ﻟﻴﺶ
ﻟﻴﻒ – ﻳﻠﻴﻒ ه
ﻟﻴﻔﻮك
ﻟﻴﻼﻛﻲ
ﻟﻴﻠﺔ اﳉﻤﻌﺔ
ﻟﻴﻠﻮ
ﻟﻴﻪ
ﻟﻴﻬﺴﻪ


докле (и за место и за време)

līwiēn

m
не, није, неће и сл.

me

онај који је узео; који узима

ma’ẖi ḏ

васпитана

ma’daba

не престаје да га бије (Мос.)

ma tġudd alēynū tiqtilū

небројено: бити избројан

me tinad: inadd – yinadd

не изневерити глас

mā čeḏḏeb ẖaber

не да му се, не може да се помири с

me dayhilla

чим, док год, кад је већ

mā ṭū l

не брини

ma alēyk

немој ми се мешати (Мос.)

mealēyki minnī

одмах

maaliēna, mealiēna

једва дочекати, не издржати

ma awal

не хте му га продати (Мос.)

meqabel bāū hūwa

није га појела

mā mākileta

премре

māt ibdema

не осећа укус; бљутав

māṣuẖ, māṣiẖ

свирала; звиждаљка

māṣū l, pl. mwāṣī l

мотор; моторњак

māṭō r, pl. mawāṭī r

тањир; посуда

māūn, pl. mawāīn

нема

mākuš

јео, појео; обедовао

mākil

нема, не постоји

māku

бадава, бескорисно

māku qaḅuḍ

сместа, спремно

mal ḥāḍir

богат пребогат

māl wi-n-naẖi l ḥammāl

од ове године

mālt-is-sene

од лане

mālt-il-ām

његов, -а

māla, mālta

њен, -а, -о, -и

mālhe, mālethe

немам снаге; немати воље

mā lī ḥulug

покраден, опљачкан, похаран

mebyūg

попудбина, храна за пут

mtā

не би ли ми је показала?

metrāwīnniyyāha

не учиниш ли тако

metsawwīna haššekil

замуцкивати, мутаво говорити

metmet – ymetmut

разонођен, к. ужива, задовољан

mitwennis

кротак, скроман, васпитан

mityedib

као мало воде на длану

miṯli-l-mayy il-bi-ṣ-ṣī niya

као што рекосмо

miṯil meginna

бити са; к. је наспрам

mğābil, mčābil

превозници (чамџије)

mečāriyya

улазни ходник куће

miğāz māl il-biēt

место

mučān, pl. mučānāt, emākin

проливен, просут

mečbūb

руку везаних наопако

mčettef
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 أﻳﻦ+ ﻟﻴﻮﻳﻦ > ل
(اﻟﺤﺮف )م
م
ﻣﺄﺧﺬ
ﻣﺄدﺑﺔ
ﻣﺎ ﺗﻐﺪ ﻋﻠﻴﻨﻮ ﺗﻘﺘﻠﻮ > ﺗﺮد ﻋﻠﻴﻪ
 اﻧﻌﺪ – ﻳﻨﻌﺪ:ﻣﺎ ﺗﻨﻌﺪ
ﻣﺎ ﭼﺬب ﺧﱪ
ﻣﺎ دﻳﻬﻠﻪ
ﻣﺎ ﻃﻮل
ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ
ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻜﻲ ﻣﲏ
 ﻣﻌﻠﻴﻨﺎ،ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻨﻪ
ﻣﺎ ﻋﻮل
ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻋﻮ ﻫﻮ
ﻣﺎ ﻣﺎﻛﻠﺘﻪ
ﻣﺎت اﺑﺪﻣﻪ
ﻣﺎﺻﺦ
ﻣﺎﺻﻮل ﺟ ﻣﻮاﺻﻴﻞ
ﻣﺎﻃﻮر ﺟ ﻣﻮاﻃﲑ
ﻣﺎﻋﻮن ﺟ ﻣﻮاﻋﲔ
ﻣﺎﻛﺶ
ﻣﺎﻛﻠﺔ
 اﻛﻮ+ ﻣﺎﻛﻮ > ﻣﺎ
ﻣﺎﻛﻮ ﻗﺒﺾ
ﻣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﺎل واﻟﻨﺨﻞ ﲪﺎل
ﻣﺎﻟﺖ اﻟﺴﻨﺔ
ﻣﺎﻟﺖ اﻟﻌﺎم
 ﻣﺎﻟﺘﻪ،ﻣﺎﻟﻪ
 ﻣﺎﻟﺘﻬﺎ،ﻣﺎﳍﺎ
ﻣﺎﱄ ﺣﻠﻚ
ﻣﺒﻴﻮك
ﻣﺘﺎع
ﻣﱰاوﻳﻨﻴﺎﻫﻪ
ﻣﺘﺴﻮﻳﻦ ﻫﺸﻜﻞ
ﻣﺘﻤﺖ – ﳝﺘﻤﺖ
ﻣﺘﻮﻧﺲ
ﻣﺘﻴﺪب
ﻣﺜﻞ اﳌﻲ اﻟﺒﺼﻴﻨﻴﺔ
ﻣﺜﻞ ﻣﮕﻨﺎ > ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎ
 ﻣﭽﺎﺑﻞ،ﻣﮕﺎﺑﻞ
ﻣﭽﺎرﻳﺔ > ﻛﺮو
ﳎﺎز ﻣﺎل اﻟﺒﻴﺖ
 أﻣﺎﻛﻦ، ﻣﭽﺎن ﺟ ﻣﭽﺎﻧﺎت
ﻣﭽﺒﻮب
ﻣﭽﺘﻒ



невоља

mačraba

богат

muḥtešam

не рече

meḥiča

нико

maḥad

чедна (девојка)

mḥaṣṣana

припремила му

mḥaḍḍiretla

место где има дрва за ватру

maḥṭ āb

казна

maḥkū miyya

сладак ли си

meḥ lāk

слатка ли је

meḥ la

луд, блесав

mẖabbal

гнојав

mẖazzan

израстао; озеленео

mẖaḍḍar

нашминкана (ради риме)

mẖaṭṭaṭāna

велика сарачка игла

maẖ yaṭ , pl. maẖāyuṭ

ципеле

midās

намргођен, намрштен

mdelġum

размажен

mdellel

сукрвица

medda

намазана деyрам-ом (ради риме)

mdeyyermāna

нагажен; осрамоћен

medyūs

жена (његова)

merta

чорбасто јело

marga, marag

искрпљен

mragga

оглодати, „смазати“ јело

mermaṣ – ymermuṣ

жена

mera, pl. niswa, niswān

жена

mreyya, pl. mreyyāt, niswa

музика на весељу; музиканти

mazāyiq, mzāyig

зарђао

mzenğer

торба за пут, брашњеник

mizwada, mazwada

чија (у птичјем перу)

mzayqa, mzayga

берберин

mzeyyin

затворен, поклопљен

mestūt

строшен, здробљен

msaḥḥag

смољав, несрећан („као чађ“)

msaẖman, msaẖmun

затворен (врата и сл.)

mesdūd

тачно изнад, озго, понад

msellaṭ ala

оно што је купљено

miswāg

набављач

miswagči

вече

mesya

није

muš, mūš

чешаљ; укосница, шнала

mešiṭ

поцепан, подеран

mšegšeg

раскорачен

mšembuẖ

шетња, кратко пешачење

mišwār

проследити

mešša – ymešši

покварен, вражији

mšeyṭin

од јутра

miṣ-ṣubāḥ
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ﻣﭽﺮﺑﺔ
ﳏﺘﺸﻢ
ﳏﭽﻪ
 أﺣﺪ+ ﳏﺪ > ﻣﺎ
ﳏﺼﻨﺔ
 ﻟﻪ+ ﳏﻀﺮﺗﻠﻪ > ﳏﻀﺮة
ﳏﻄﺎب
ﳏﻜﻮﻣﻴﺔ
 أﺣﻠﻰ+ ﳏﻼك > ﻣﺎ
 أﺣﻠﻰ+ ﳏﻠﻪ > ﻣﺎ
ﳐﺒﻞ
ﳐﺰن
ﳐﻀﺮ
ﳐﻄﻄﺎﻧﺔ
ﳐﻴﻂ ﺟ ﳐﺎﻳﻂ
ﻣﺪاس
ﻣﺪﻟﻐﻢ
ﻣﺪﻟﻞ
ﻣﺪﻩ
ﻣﺪﻳﺮﻣﺎﻧﺔ
ﻣﺪﻳﻮس
 ه+ ﻣﺮﺗﻪ > ﻣﺮأة
 ﻣﺮك،ﻣﺮﮔﺔ
ﻣﺮﮔﻊ
ﻣﺮﻣﺺ – ﳝﺮﻣﺺ ﻫ
 ﻧﺴﻮان،ﻣﺮﻩ ﺟ ﻧﺴﻮﻩ
 ﻧﺴﻮﻩ،ﻣﺮﻳﻪ ﺟ ﻣﺮﻳﺎت
 ﻣﺰاﻳﻚ،ﻣﺰاﻳﻖ
ﻣﺰﳒﺮ
ﻣﺰودﻩ
ﻣﺰﻳﻘﺔ
ﻣﺰﻳﻦ
ﻣﺴﺘﻮت > ﺳﺪ
ﻣﺴﺤﻚ
ﻣﺴﺨﻤﻦ
ﻣﺴﺪود
ﻣﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﻮاك
ﻣﺴﻮﮔﭽﻲ
ﻣﺴﻴﺔ
 ﻣﻮش،ﻣﺶ
ﻣﺸﻂ
ﻣﺸﮕﺸﻚ
ﻣﺸﻤﺒﺦ
ﻣﺸﻮار
ﻣﺸﻰ – ﳝﺸﻲ ﻫ
ﻣﺸﻴﻄﻦ
 اﻟﺼﺒﺎح+ ﻣﺼﺒﺎح > ﻣﻦ


трошак, новац за трошкове

maṣ raf

који верује

mṣaggid

крив, кривац

miṣwač

ужутела

mṣaufra, mṣōfra

гостинска зграда

muḍī f

лабав, отпуштен

mṭarga

отечен, подбуо

mṭannab

магаре

muṭayy

с њим; са собом (Мос.)

maānū, maāno

са мном

maāya

уредна

maddala

није знао

mairaf

домаћин, глава куће, газда

mazzeb

затворен (дућан и сл.)

mazzil

малаксао

malal

који зависи

mallag

ми нисмо криви

mealeynā

мене се не тиче

maaleyya

жена (Мос.)

maġa

с вечери, око заласка сунца

muġrebiyya

певана песма, романса

maqām, pl. -at

варалица

maqurbāzi

не рече

megālet

покривена, под велом

mgebua

ниси рекла мајци?

megttilha il-ummič

очију опцртаних сурмом, кајалом (kuḥl)

mkaḥḥalāna

незнан, никоговић

mgertaf

јадник, мученик

megrūd

оран за свађу, надрндан

mgazgaz

обрстио

mgešwil

маказе

magaṣṣ

у лисицама, окован

mkelpeč

умотан

mgammaṭ

несрећник, црњаник

magmū

метла

meknāsa

учитељица; гувернанта

millāya

воћне језгре у шећеру

mlebes, pl. mlebesat

замишљен, занет

melbūg bnefsa

учитељ; школа

milla, pl. millāt

анђео смрти

melič il-maut

вешт, лукав

mlaib

проклетник

melūn il-wālidiēn

дочек

melga, milga

врдалама, муватор

mlawwaṭ

спирална наруквица

melwi

лепа, фина

mliēḥa

хвала (досл.: захвалан)

memnūn

кад; откако

min

ﻣﺼﺮف
ﻣﺼﮕﺪ > ﻣﺼﺪق
ﻣﺼﻮچ
ﻣﺼﻮﻓﺮﻩ
ﻣﻀﻴﻒ
ﻣﻄﺮﮔﻊ
ﻣﻄﻨﺐ
ﻣﻄﻲ
ﻣﻌﺎﻧﻮ
ﻣﻌﺎي > ﻣﻌﻲ
ﻣﻌﺪﻟﺔ
 ﻋﺮف+ ﻣﻌﺮف > ﻣﺎ
ﻣﻌﺰب
ﻣﻌﺰل
ﻣﻌﻠﻌﻞ
ﻣﻌﻠﻚ
 ﻋﻠﻴﻨﺎ+ ﻣﻌﻠﻴﻨﺎ > ﻣﺎ
ﻣﻌﻠﻴﻪ
ﻣﻐﺎ > ﻣﺮأة
ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻘﺎم ﺟ ات
ﻣﻘﺮﺑﺎزي > ﻗﺮﺑﺰ
 ﻗﺎﻟﺖ+ ﻣﮕﺎﻟﺖ > ﻣﺎ
ﻣﮕﺒﻌﺔ
 ﳍﺎ+  ﻗﺎل+ ﻣﮕﺘﻠﻬﺎ اﻻﻣﭻ > ﻣﺎ
ﻣﻜﺤﻼﻧﺔ
ﻣﮕﺮﺗﻒ
ﻣﮕﺮود
ﻣﮕﺰﮔﺰ
ﻣﮕﺸﻮل
ﻣﮕ ﺺ
ﻣﻜﻠﺒﭻ
ﻣﮕﻤﻂ
ﻣﮕﻤﻮع
ﻣﻜﻨﺎﺳﺔ
 ﻣﻼي،ﻣﻼﻳﻪ
ﻣﻠﺒﺲ ﺟ ﻣﻠﺒﺴﺎت
ﻣﻠﺒﻮك ﺑﻨﻔﺴﻪ
ﻣﻠﺔ ﺟ ﻣﻼت
ﻣﻠﭻ اﳌﻮت
ﻣﻠﻌﺐ
ﻣﻠﻌﻮن اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
ﻣﻠﮕﻪ
ﻣﻠﻮط
ﻣﻠﻮي
ﻣﻠﻴﺤﺔ
ﳑﻨﻮن
ﻣﻦ
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од „а“ до „ш“ (Мос.)

mini-l-elif li-l-yī

од почетка до краја

mini-l-ewwel li-t-tāli

уместо

min beddāl

од главе до пете

min ğawwa līğawwa

по пет градова ако /их/ одгонетнете

min ẖams wilāyāt iččān tuḥzurūhe

једном, врло давно

min ḏāk me min ḏāk

у име

min rās

од почетка до краја

min rāshe l-asāshe

од малена

min zuġra

овога часа

min sātik

чим га угледа, заљуби се у њ

min šāfta išagata

због

min ṭaref

већ од сутра

min ayn bāčir

кад (га) прочита (она)

min qarata

бескористан; корист, ћар

min lā čāra: čāra

од места до места

min mukān-il-mukān

због тебе (f.)

min warāč

због

min wara

одавде, одовуд

minnā

одовуд и одонуд

minnā u minnā

те... те..., еm.... еm....

minnā... minnā....

оданде, отуд

minnāk

онуда

minnāya

процветати, истерати (цветове)

minteli

од тебе (f.)

minnič

јахање; трка

munṭarad

дао ти је (за m.)

manṭīk

проклетник, хуља

menūn il-wālidiēn

од њих

minnum

понижен

munhān

ко, ко је

minu, minhu

откуд теби

mniēllek

одакле

mniēn

печат, му/ху/р

muhur

изгладнео; јешан

mahrūš

снужден, потиштен

mahḍūm

да не би

mhella, mahella

није овде

mehnā

поносит, достојанствен, честит

mehyūb

не може више овако

mū biēt il-furṣ/furs

нису му све на броју

mū ala baḍa

рђав, лош

mū ziēn, el-mūziēn

бритва

mūs

сеоски свештеник

mūmin

вода

mayy

бродови, бродовље

myāla

сто/тина/

mīt

у реду је, „нема проблема“

meyẖālif
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ﻣﻦ اﻷﻟﻒ ﻟﻠﻴﻲ
ﻣﻦ اﻷول ﻟﻠﺘﺎﱄ
ﻣﻦ ﺑﺪال
ﻣﻦ ﺟﻮﻩ ﻟﻴﺠﻮﻩ
ﻣﻦ ﲬﺲ وﻻﻳﺎت اﭼﺎن ﲢﺰروﻫﻪ
ﻣﻦ ذاك ﻣﺎ ﻣﻦ ذاك
ﻣﻦ راس
ﻣﻦ راﺳﻬﺎ ﻟﺴﺎﺳﻬﺎ
ﻣﻦ زﻏﺮﻩ
ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺘﻚ
ﻣﻦ ﺷﺎﻓﺘﻪ ﻋﺸﮕﺘﻪ
ﻣﻦ ﻃﺮف
ﻣﻦ ﻋﲔ ﺑﺎﭼﺮ
ﻣﻦ ﻗﺮﺗﻪ
 ﭼﺎرﻩ:ﻣﻦ ﻻ ﭼﺎرﻩ
ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﳌﻜﺎن
ﻣﻦ وراچ
ﻣﻦ ورﻩ
 ﻫﻨﺎ+  ﻣﻨﺎﻩ > ﻣﻦ، ﻣﻨﺎ
ﻣﻨﺎ وﻣﻨﺎ
... وﻣﻨﺎ...ﻣﻨﺎ
ﻣﻨﺎك
ﻣﻨﺎﻳﻪ
ﻣﻨﺘﻠﻲ
ﻣﻨﭻ
ﻣﻨﻄﺮد
ﻣﻨﻄﻴﻚ
ﻣﻨﻌﻮن اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ > ﻣﻠﻌﻮن
ﻣﻨﻢ > ﻣﻨﻬﻢ
ﻣﻨﻬﺎن
 ﻣﻨﻬﻮ،ﻣﻨﻮ
 ﻟﻚ+  أﻳﻦ+ ﻣﻨﻴﻠﻚ > ﻣﻦ
ﻣﻨﲔ
ﻣﻬﺮ
ﻣﻬﺮوش
ﻣﻬﻀﻮم
 ﻣﺎ ﻫﻠﻪ،ﻣﻬﻠﻪ
ﻣﻬﻨﺎ
ﻣﻬﻴﻮب
 اﻟﻔﺮس،ﻣﻮ ﺑﻴﺖ اﻟﻔﺮص
ﻣﻮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻪ
 اﳌﻮزﻳﻦ،ﻣﻮزﻳﻦ
ﻣﻮس
ﻣﻮﻣﻦ
ﻣﻲ
ﻣﻴﺎﻟﻪ
ﻣﻴﺖ
 ﳜﺎﻟﻒ+ ﻣﻴﺨﺎﻟﻒ > ﻣﺎ


не зна шта да чини

meyidri šysawwi

сто, трпеза

miēz, pl. myūz

не бива, не долази у обзир

meyṣīr

неће оздравити

meyṭīb

мама, мамица

miēma

одакле долазиш

miēn ğītek

сто/тина/

miya

најбоље воће

miēwat-il-āl

воће

myūh

n
једно за другим, једни по једни

nās wara nās

узети за зета

nāseb – ynāsib

докучити, дохватити

nāš – yinūš

позвати, ословити

nāšed – ynāšid

низак

nāṣi

долап

nāūr

одговорити

nabb – yinubb

комадић, прстохват, очупак

nutfa, pl. nutaf

женка

niṯya

спасти се

niğa – yinğa

ми

naḥ nā

позвати

nida – yindi

заклети се, заветовати се

niḏer – yinḏir

клеветати, пањкати

nizel ḥidra

истерати на чистац

nizel ala ṭī n il-ḥari

зет

nisīb, pl. nusbān

зграбити, ухватити

nešš – ynišš

запитати, упитати

nišed – yinšed, nušad – yunšud

ободрити се, живахнути

nešša – ynešši

пола пута; на по пута

nuṣ id-derub

поставити, подићи

niṣab – yinṣab, nuṣab – yunṣub

чекати, ишчекивати, поглéдати

niṭar – yinṭur, nuṭa r – yunṭur

дати

niṭa – yinṭi

оглушивати се, пречути

niṭa iḏni-ṭ-ṭarša

запутити се

niṭa wuča

клети, проклињати

nial – yinal

особа, персона (за трпезом и сл.)

nefir, pl. -at, anfār

рашчупати косу

nufeš – yunfuš

исплатити (кога)

naqqad – ynaqqid

претворити се

niqal rūḥa

раскопавати, разривати

nugab – yungub

мањкати, недостајати

nigaṣ – yinguṣ , nugaṣ – yunguṣ

кап

nagṭa, nugṭa

омиле му

nigat bẖ āṭira

носити, понети

nigal – yingal, nugal – yungul

товар, нарамак

negla

отмено јести

neknek – yneknik
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ﻣﻴﺪري ﺷﻴﺴﻮي
ﻣﻴﺰ ﺟ ﻣﻴﻮز
 ﻳﺼﲑ+ ﻣﻴﺼﲑ > ﻣﺎ
 ﻳﻄﻴﺐ+ ﻣﻴﻄﻴﺐ > ﻣﺎ
ﻣﻴﻤﺔ
ﻣﲔ ﺟﻴﺘﻚ
ﻣﻴﻪ
ﻣﻴﻮة اﻟﻌﺎل
ﻣﻴﻮﻩ
(اﻟﺤﺮف )ن
ﻧﺎس ورا ﻧﺎس
ﻧﺎﺳﺐ – ﻳﻨﺎﺳﺐ ه
ﻧﺎش – ﻳﻨﻮش ﻫ
ﻧﺎﺷﺪ – ﻳﻨﺎﺷﺪ ه
ﻧﺎﺻﻲ
ﻧﺎﻋﻮر
ﻧﺐ – ﻳﻨﺐ
ﻧﺘﻔﺔ ﺟ ﻧﺘﻒ
ﻧﺜﻴﺔ
 ﳒﻪ – ﻳﻨﺠﻪ،ﳒﻰ – ﻳﻨﺠﻰ
ﳓﻨﺎ > ﳓﻦ
ﻧﺪﻩ – ﻳﻨﺪي ه
ﻧﺬر – ﻳﻨﺬر
ﻧﺰل ﺣﺪرﻩ
ﻧﺰل ﻋﻠﻰ ﻃﲔ اﳊﺮي
ﻧﺴﻴﺐ ﺟ ﻧﺴﺒﺎن
ﻧﺶ – ﻳﻨﺶ ﻫ
ﻧﺸﺪ – ﻳﻨﺸﺪ ه
ﻧﺸﻊ – ﻳﻨﺸﻊ
ﻧﺺ اﻟﺪرب
ﻧﺼﺐ – ﻳﻨﺼﺐ ﻫ
ﻧﻄﺮ – ﻳﻨﻄﺮ ﻫ
ﻧﻄﻰ – ﻳﻨﻄﻲ ه ﻫ
ﻧﻄﻰ اذن اﻟﻄﺮﺷﻪ
ﻧﻄﻰ وﭼﻬﻪ
ﻧﻌﻞ – ﻳﻨﻌﻞ ه > ﻟﻌﻦ
 اﻧﻔﺎر،ﻧﻔﺮ ﺟ ﻧﻔﺮات
ﻧﻔﺶ – ﻳﻨﻔﺶ ﻫ
ﻧﻘﺪ – ﻳﻨﻘﺪ ه
ﻧﻘﻞ روﺣﻪ
ﻧﮕﺐ – ﻳﻨﮕﺐ ﻫ > ﻧﻘﺐ
ﻧﮕﺺ – ﻳﻨﮕﺺ > ﻧﻘﺺ
ﻧﮕﻄﺔ
ﻧﮕﻌﺖ ﲞﺎﻃﺮﻩ
ﻧﮕﻞ – ﻳﻨﮕﻞ ﻫ > ﻧﻘﻞ
ﻧﮕﻠﺔ
ﻧﻜﻨﻚ – ﻳﻨﻜﻨﻚ



број, нумера

nimra, nomra

да му дамо кћер

nimlič ila bitna

пример, узор

namūna

каткад

nōbāt

пут (као: једанпут, трикрат)

nōba, pl. nōbāt

час... час...., једноm.... једноm....

nōba... u nōba....

лимет, врста ситног лимуна

nūmiyya  nūmi baṣra

обележити; нишанити, гађати

neyšen – yneyšin

h
похвалити (?)

hāb – yhīb

овај

hāḏa

ова

hāḏī

тако (досл.: то стање)

he-l-ḥāla

то што си ми испричала

heššī li-ḥčiētlīyyāh

оволики!

he-l-alātta

ово што је

hāilli

звер

hāma, pl. hwām

вређати, понижавати

hān – yhīn

ова

hāy/i/

ово не ваља, није на добро

hāyi mū čāra

за то треба

hāyi yerādilhe

крава

hāyše, pl. hwāši

запахнути

hebb – yihubb

кртина, месо без масноће

habra

клонути, претрнути, уплашити се

hubaṭ – yuhbuṭ

невоља, пропаст (?)

hibya (?)

јело од поснијих комада меса

habīṭ

селити се, побећи

heğğ – yhiğğ

пустити, ослободити

hedd – yhidd

одело, одећа

hdūm, sg. hedim

половна одећа

hdūm al-nuṣ

одећа (demin., pl.)

hdiēmāt

особит дочек

haḏāk el-melga

онај

haḏāke

брбљати, глагољати

hiḏer – yihḏar, yuhḏur

те, ове; та, ова (pl.)

haḏenni

они (dem. pron.)

haḏōlāk

ови

haḏḏōli, haḏḏōlī

она (dem. pron.)

haḏīče

тај, онај

haḏīke

славуј

hezār

сад, одмах

hessa

сад

hessa

овако, тако, на тај начин

haššekkil

кињити

hiḍam – yihḍam, huḍam – yuhḍum

здраво!

hela, helā

поцикивати радосно (по женски)

halhal – yhalhil
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ﳕﺮﻩ
ﳕﻠﭻ اﻟﻪ ﺑﺘﻨﻪ
ﳕﻮﻧﻪ
ﻧﻮﺑﺎت
ﻧﻮﺑﻪ ﺟ ﻧﻮﺑﺎت
... وﻧﻮﺑﻪ...ﻧﻮﺑﻪ
ﻧﻮﻣﻴﺔ > ﻧﻮﻣﻲ ﺑﺼﺮﻩ > ﻟﻮﻣﻲ
ﻧﻴﺸﻦ – ﻳﻨﻴﺸﻦ
(اﻟﺤﺮف )ﻫـ
ﻫﺎب – ﻳﻬﻴﺐ ه
ﻫﺎذا
ﻫﺎذي
 ﺣﺎﻟﻪ+  اﻟـ+ ﻫﺎﳊﺎﻟﻪ > ﻫﺎ
ﻫﺎﻟﺸﻲ ﳊﭽﻴﺘﻴﻠﻴﻴﺎﻩ
ﻫﺎﻟﻌﻼﺗﻪ
ﻫﺎﻟﻠﻲ
ﻫﺎﻣﻪ ﺟ ﻫﻮام
ﻫﺎن – ﻳﻬﲔ ب ه
ﻫﺎي
ﻫﺎي ﻣﻮ ﭼﺎرﻩ
ﻫﺎي ﻳﺮادﳍﺎ
ﻫﺎﻳﺸﺔ ﺟ ﻫﻮاﺷﻲ
ﻫﺐ – ﻳﻬﺐ ﻋﻠﻰ ه
ﻫﱪﻩ
ﻫﺒﻂ – ﻳﻬﺒﻂ
ﻫﺒﻴﺔ
ﻫﺒﻴﻂ
ﻫﺞ – ﻳﻬﺞ
ﻫﺪ – ﻳﻬﺪ ه
ﻫﺪوم
ﻫﺪوم ﻋﻠﻨﺺ
ﻫﺪﳝﺎت
ﻫﺬاك اﳌﻠﮕﻪ
ﻫﺬاﻛﻪ
ﻫﺬر – ﻳﻬﺬر
ﻫﺬﱐ
ﻫﺬوﻻك
ﻫﺬوﱄ
ﻫﺬﻳﭽﻪ
 ﻫﺬﻳﻜﺎ، ﻫﺬﻳﻜﻪ،ﻫﺬﻳﻚ
ﻫﺰار
ﻫﺴﻊ > ﻫﺎﻟﺴﺎﻋﺔ
 ﻫﺴﺎ،ﻫﺴﻪ
ﻫﺸﻜﻞ
ﻫﻈﻢ – ﻳﻬﻈﻢ ه
 ﻫﻼ،ﻫﻠﻪ
ﻫﻠﻬﻞ – ﻳﻬﻠﻬﻞ



халхула, женско поцикивање

halhūla, pl. halāhil

моји, моја породица

hilī

такође

hemm

они (pers. pron.)

humme

такође

hemmiēn/a/

било једном

hnāk mehnāk

тама, помрчина

hindis

овога пута

hennōb

много, пуно

hwāya

утишати, умирити

hawed – yhawid

хаос, неред, гунгула

hōsa

пљуштати, тећи

haušal – yhaušil, hōšal – yhōšil

хол, предворје

hōl

моћи учинити, лако обавити

hawwen – yhawwun

тамо, онде (Мос.)

hōnik

добро ли је, смрт ли је (Мос.)

hōnī ill mōtī

он

huwwa

она

hiyya

ево је

hiyyāthe

овако, тако

hēči, hēče

осетити

heyyes – yheyyis

ето их

heyum

ћемер, путнички појас

hiēmyān

 ﻫﻴﭽﻲ،ﻫﻴﭻ
ﻫﻴﺲ – ﻳﻬﻴﺲ ﻫ
ﻫﻴﻢ
ﻫﻴﻤﻴﺎن
(اﻟﺤﺮف )و
وارى – ﻳﻮاري ﻫ
واﮔﻒ
واﻻ
واوي ﺟ واوﻳﻪ
وﲡﻲ ﺑﻴﺪك
وچ – ﻳﻮچ ﻫ
وچ > وﭼﻪ
 ﳍﻨﺎك وﺟﺘﻬﻢ:وﺟﺘﻬﻢ
وﭼﺮ – ﻳﻮﭼﺮ> وﻛﺮ
وﺟﻌﺎن
و ﺎﻟﻪ
وﭼﻰ – ﻳﻮﭼﻲ ه > وﺟﻪ
وﺣﺪ
وﺣﺪﻩ
وﺣﺪﻫﺎ
وﺣﺪي
وﺣﺸﻲ
وﺧﺮ – ﻳﻮﺧﺮ
وﺧﺮي
 ﻫ، ودﻩ – ﻳﻮدي ه،ودى
ودﻳﻬﺎ
وذن – ﻳﻮذن
وراﻳﻪ ﺷﻐﻞ

w
затрпати, прекрити

wāra – ywāri

усправан, к. стоји

wāguf

или

willa

шакал

wāwi, pl. wāwiyya

и поћи ће ти за руком

wtiği bīdek

запалити, потпалити

wučč – yiwučč

лице

wučč

чека их: ту их чекаше

wuğethum

слетети

waččer – ywaččir

болан, болестан

wuğān

и приде

wi čemāla

усмерити, окренути ка

wuča – ywači

одвојено, за себе

waḥad

једна

waḥde , wiḥde

сама
једна (Мос.)

waḥḥad he
waḥdī

грозан, одуран

waḥši

смаћи, повући уназад

waẖẖa r – ywaẖẖi r

натраг! одбиј! (за f.)

waẖ ri

однети; одвести

wedda – yweddi

и (њене) руке

wideyha

позивати на молитву

waḏḏan – ywaḏḏin

преда мном је посао

warāya šuġu l

ﻫﻠﻬﻮﻟﻪ ﺟ ﻫﻼﻫﻞ
 ي+ ﻫﻠﻲ > أﻫﻞ
ﻫﻢ
ﳘﻪ
 ﳘﻴﻨﻪ،ﳘﲔ
ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻫﻨﺎك
ﻫﻨﺪس
 اﻟﻨﻮب+ ﻫﻨﻮب > ﻫﺎ
 ﻫﻮاﻳﺎ،ﻫﻮاﻳﻪ
ﻫﻮد – ﻳﻬﻮد ﻋﻠﻰ ه
ﻫﻮﺳﻪ ﺟ ﻫﻮﺳﺎت
ﻫﻮﺷﻞ – ﻳﻬﻮﺷﻞ
ﻫﻮل
ﻫﻮن – ﻳﻬﻮن ﻋﻠﻰ ه
ﻫﻮﻧﻚ
ﻫﻮﱐ ال ﻣﻮﰐ
ﻫﻮﻩ
ﻫﻲ
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припалити

warraṯ – ywarriṯ

цвет; ружа

warid, pl. wrūd, sg. warda

ама, море (за m., Мос.)

warek

иза

wara

кад завршише

wara ma ẖalṣau

везирски

wazri

жалост, штета

wisfa, wasfa

и што год /он/ уради

wišmeysawwī

шиштање, клокотање

wašīš

запрљати

waṣṣaẖ – ywaṣṣiẖ , ywaṣṣuẖ

средњи

wuṣṭ āni

стићи, доћи

wuṣa l – yōṣa l

комад (чега); крпа

wuṣ la, pl. wuṣlāt, wuṣal

одредити, наредити, поручити

waṣṣa – ywaṣsi

слушкиња

waṣī fa, pl. waṣ āyif

време

wakit, pl. awkāt

слетети (птица)

wakkar – ywakkar

погодити, „сручити се на главу“

wuga b-rāsa

сручити се, стропоштати се

wagga nefsa

млатити, пребити

waggala haḅuṭ

стати

wugaf – yōgaf

зауставити

waggaf – ywagguf

нахранити

wakkal – ywakkal

земља; град; крај

wulāya, pl. -āt

ама, море, бре (за f., sg.+pl.)

waleč, wulič, pl. wilkun itsl.

дете; момак, млађи човек

walad, pl. wilid, wilād

ама, море (за m., sg.+pl.)

wilek, pl. wilkum

кадли

u len, wi-len

дете, детенце (моје)

wliēdi

гужва (досл.: немаш где стати)

u maḥaṭṭ riğil māku

јаукати, јечати

wenn – ywinn

с, са; и

wiya, wiyya

један (Мос.)

wiēḥid

куда; где (Мос.)

wēyṣib

дечица

wiēlād

где; куда

wiēn

y
авај, ах жалости

yā ḥiēf

једва (да)

yā dōb

цркао /дабогда/

yā magmu

човече, „буразеру“

yāba, yābe

струја, ток, матица

yāri

јас (пајасмин?)

yās

хајде; овде: тек, па тек онда

yāḷḷa/h/

колико само...!

yāma: yāma wilid wuzerā

ко (је); који (од два или више)

yāhu, yāhū

чауш, гласник

yāor
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ورث – ﻳﻮرث ﻫ
ورد ﺟ ورود
ورك
ورﻩ
ورﻩ ﻣﺎ ﺧﻠﺼﻮ
وزري
وﺳﻔﻪ
وﴰﻴﺴﻮي
وﺷﻴﺶ
وﺻﺦ – ﻳﻮﺻﺦ ﻫ > وﺳﺦ
وﺻﻄﺎﱐ
 اﱃ، وﺻﻞ – ﻳﻮﺻﻞ ﻫ
 وﺻﻞ،وﺻﻠﺔ ﺟ وﺻﻼت
وﺻﻰ – ﻳﻮﺻﻲ ه ب ﻫ
وﺻﻴﻔﺔ ﺟ وﺻﺎﻳﻒ
وﻛﺖ ﺟ اوﻛﺎت
وﻛﺮ – ﻳﻮﻛﺮ
وﮔﻊ ﺑﺮاﺳﻪ
وﮔﻊ ﻧﻔﺴﻪ
ﻟﻪ+وﮔﻌﻠﻪ ﻫﺒﻂ > وﻗّﻊ
وﮔﻒ – ﻳﻮﮔﻒ
وﮔﻒ – ﻳﻮﮔﻒ ه
وﻛﻞ – ﻳﻮﻛﻞ ه
وﻻﻳﺔ ﺟ ات
 وﻟﻜﻦ،وﻟﭻ
 وﻻد،وﻟﺪ ﺟ وﻟﺪ
وﻟﻚ ﺟ وﻟﻜﻢ
وﻟﻦ
وﻟﻴﺪي ﺟ وﻟﻴﺪاﰐ
وﳏﻂ رﺟﻞ ﻣﺎﻛﻮ
ون – ﻳﻮن
 وﻳﻪ، وﻳﺎ،وي
وﳛﺪ
وﻳﺼﺐ
وﻳﻼد
وﻳﻦ
(اﻟﺤﺮف )ي
ﻳﺎ ﺣﻴﻒ
ﻳﺎ دوب
ﻳﺎ ﻣﮕﻤﻮع
ﻳﺎﺑﻪ
ﻳﺎري
ﻳﺎس
 ﻳﺎﷲ، ﻳﻠﻪ،ﻳﺎﻟﻪ
 ﻳﺎﻣﺎ وﻟﺪ وزراء:ﻳﺎﻣﺎ
ﻳﺎﻫﻮ
ﻳﺎور



осушити се

yibes – iybis

сладити се, радовати се

yitsurr aliēha

плаче

yiči

говори себи

yḥāči rūḥḥa

сестро (vok.)

yiẖtī

брате (мој)

yaẖū ya

вратити се без ичега

yridd ṭīlta

отићи ће да се више не врати

yrūḥ rauḥa bilā redda

робље

ysera

лево

yisra

жалосног изгледа, да ти се сажали

yiksir il-ẖāṭir

грдити, оборити се на кога

ykesrūn ala

код, покрај

yemm

кад/а/

yemta

жено!

yamera

човече!

yamawwad

жено, жено божија (vok.)

yamawwada

десно

yimna

лаки црвени јеменски опанци

yemeni aḥmer

мајко; мајчино, мамино (vok.)

yumma

растајати се с душом (?)

yinwigel bnefsa

Јеврејин (pejor.)

yehādi

народе!

yahil

не; ма, ама

yō

полагано

yawāš

мајко (vok.)

yumm

дан канирања младе

yaum ḥenna

тек што, ма колико што

yōmin

свакодневно

yaumiya, yōmīya

ﻳﺒﺲ – ﻳﻴﺒﺲ
ﻳﺘﺴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻳﭽﻲ > ﺑﻜﻲ
ﳛﺎﭼﻲ روﺣﻪ
ﳜﱵ > ﻳﺎ أﺧﱵ
 أﺧﻲ+ ﳜﻮي > ﻳﺎ
ﻳﺮد ﻃﻴﻠﺘﻪ
ﻳﺮوح روﺣﻪ ﺑﻼ ردﻩ
ﻳﺴﺮﻩ
ﻳﺴﺮﻩ
ﻳﻜﺴﺮ اﳋﺎﻃﺮ
ﻳﻜﺴﺮون ﻋﻠﻰ
ﱘ
 ﳝﱴ،ﳝﺘﻪ
ﳝﺮﻩ
 ﻣﻌﻮد+ ﳝﻌﻮد > ﻳﺎ
ﳝﻌﻮدة
ﳝﻨﻪ
ﳝﲏ أﲪﺮ
ﳝﻪ
ﻳﻨﻮﮔﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ > ﻧﻮﻗﻞ
ﻳﻬﺎدي
ﻳﻬﻞ > ﻳﺎ أﻫﻞ
ﻳﻮ
ﻳﻮاش
ﻳﻮم
ﻳﻮم ﺣﻨﻪ
ﻳﻮﻣﻦ
ﻳﻮﻣﻴﻪ
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