
 رصواژه نامه مخت
  کردی–پزشکی فارسی 

 
 دکتر کامران امين آوه                                                  

 
 

 فارسی کردی که اکنون در دسترس عالقمندان قرار می گيرد حاوی نزديک -ر پزشکی صواژه نامه مخت
آنها را گردآوری و تنظيم , مختلف واژه پزشکی و علمی است که نگارنده با مراجعه به منابع 1200به 

 اين واژه ها در مقايسه با تعدادبی ترديد در نگاه اول . ل های فارسی برای آنها گزيده استمعاد, نموده
از يک علت اين کمبود را . می رسد به نظرهای بی شمار دنيای پزشکی بسيار اندک  هطالحات و واژصا

 علمی  برای ملت کرد و از سوی ديگر دربی توجهی –ی و نبود امکانات فرهنگ ملی بايد در ستم سو 
 در رابطه با  فرهنگی-علمی عليرغم فعاليت های بی شمارجستجو کرد که  کردزبان شناسان  فارس و 
اين , با اين همه.  کوتاهی نموده اندخصصینامه های ت هدر تدوين چنين واژ ,زبان های غير بومی

خدمتی هر  می تواند هاعليرغم تمام کمبودها و کاستی های آنگرو کارهای بزرگ و کوچک دينامه  هواژ
 .چند ناچيز به عالقمندان دنيای پزشکی به زبان کردی بکند

بان و ين و دوستداران زصصدست ياری به سوی تمام عالقمندان و متخ " ت ههژۆ ر"شبکه انترنيتی 
 .تکميل اين واژه نامه ياری رسانند در را ما با پيشنهادات و انتقادات خودادبيات کردی دراز می کند تا

 
 . زندگيم بود  وجودش ستارهگوهر   پدرم که  تقديم به             

 

 

 آ
 

 آئورت رتۆئائ ,مار هشاد
 آب ئاو
 آب بينی ئاوی لووت , م چ
 آب پرده دانومندای ن هشل

 آب دهان زگلو,ليک ,تف , م  هئاوی د
 بزآب س وز ئاو هس, وز هئاوی س
 آب سياه ش ئاو  هر, ش هئاوی ر

 آب مرواريد ئاوی مراوی
 آبستن یزک پ ,دوو گيان,  ئاوس
 آبستنی ئاوسی  ,یزک پ



 آبله هئاو , خوريک ,خرويلکه
 آبله رو  رووش , ووڕ  هو هه

 آبله فرنگی ک هش هئات, ئايره, ئاگره
 آبله کوب ه کوتو هه, ه کوتها, خوريک کوت

 آبله کوبيدن خوريک کوتان, انه کوتهاو
 آبله مرغان هڕد
 )apathy(آپاتی  دلساردی, مساری  هخ

هريخ  آپانديس ره کو ۆ
هوکردنی ريخ هه  آپانديسيت ره کو ۆ

 آترواسکلروز کان همار هق بوونی د هستور و ر هئ, زۆئاتروسکلير
 آدم ۆڤمر, ئينسان ,ر هش هب
 یآدينام ت هک هر ه حب, لهۆ جب
 آرام بخش ر هخاوک ,وه هئارام کردن, وه هر همن که

 آرتريت روماتوئيد روماتيزمی جومکه
 آرنج نيشک هئ, ئانيشک

 آرواره هاروو, چناکه ,ويلکه هش
 آروغ قورپ , نهقورق ,نهقورپ
 آروغ زدن ی دان نه قورق
 آزار ت هزي هع, شی هناخو ,ئازار

 آژانس حفظ محيط زيست هئاژانسی پاراستنی سروشت و ژينگ
 آسايشگاه زيدا ,ئاسايشگا, خانه هست هخ,  هخوش خان هن

 آسپرين ر ئيشه هبی س هح, ئاسپرين
 آسم نگی ه ت هناس هه

 آسيب ئازار
 آسيب مغزی شکرپی م هز, شکئازاری م
 آفتاب زدگی تاو بردن
 آلت ئامراز

 آلت تشريح کاریئامرازی تو
 آلت زن قوز  ,کوز
 آلت مرد ريک
 آلرژی رژیئال, ستياری هه
 آلودگی کچ, يسیپ

 آلوده بژينيی هن, ليی هپ هچ ,پيسی
 آلومينيم مۆئالمن
 آماس ماس,ماسيان , وت  هرچ هپ,با , م  هر هو

 آمبوالنس ئامبوالنس
 آمپر رئامپ
 آمپرسنج ورپئامپ
 آنتی بادی ن هت هدژ

 آنتی ويروس دژی ويروس



 زيمآن ئانزيم
 دریصآنژين  ڵنی دم خو هک
 آنفلونزا ت هالم هه
 آنمی نی م خو هک
 آهک سل هک ,سل هق

 آهن ئاسن
 آويشن کيفيله, زبی  هه,رزه  هم

 آی يو دی دانو منداکی دژی ئاوسين له ن هزگاي هد ,ئاليا, سپيرال ,چمارپ

 

 
 ا

 
 ابرو ۆبر
 ابله زان هن ,رد هه, وج هگ ,لگ
 تما مۆت هئ
 اتوماتيک ئوتوماتيک, وبزۆخ

هريخ  نی عشرثا ر هش هئيسنا ع, ێگر هی دوانز ۆ
 احتقان تيزان

 احساس ست هه
 احشاء ناو هه

 احياء وه هزيندوو کردن
 اختراع کاری هد هب ,نانداه
 اختالل وانش, نگی هالس
 اخالق وشت هر, ئاکار
 ادرار ميز

  تناسلی-ادراری   زاوزیـميزی 
 ادراک زانينپ, کردنست پ هه
 ارادی ويستۆخ

 یثار زگماکی
 ارزن ڵگا ,ن هرز هه
 ارگان ندام هکوئ ,ندام هئ
 ارگان تنفسی ناسه هندامی ه هئ
 ارگان جنسی ندامی زاوزی هئ
 ارگان گوارشی رس هندامی ه هئ

 اريب وت هچ, الر
 اريتروسيت نی سووری خو هکۆخ

 اساس بنچينه, بنکه
 استئوماالسی رمی هشک نم ,رمی هک نسئ

 استاندارد ئاسايی



 استخوان شهپ, نسقائ ,سکئ
 استخوان افروختگی سکمينی ئ هپ

 هاستخوان آهيان نيشت هی ت هو هران هخالی گ
 استخوان تبسی سکمينی ئ هپ

 استخوان ساق پا مه ه هق ,ۆڵساق ,لووالق
 استخوان فک تحتانی وه هی ژير هو هران هخالی گ, وه  هی ژير هويالگ هش
 استخوان فک فوقانی وه هر هی س هو هران هخالی گ, وه هر هی س هويالگ هش
 استخوان کتف ی شان هف هد
 استخوان لگن کۆک,  ه جوول هسمت, ۆکو

 استخوان مالج وان هپورگی ناوچ
 استخوان نرمی رمی هشک نم ,رمی هسک نئ

 استسقاء ماس هزک, ئيسقا
 استفراغ وه هرشان
 استفراغ خون زيزۆپتۆهي ,وه هن رشانخو, نی خو هو هرشان
 استقامت بدن ش هزی له
 اسلوب وازش
 اسهال ئيسهال, رهۆ ش هزک, سکچوون, ناو چوون هه
 اسيد ترش, سيد هئ

 اسيد آستيک سرکه
 اشعه تيشک

 اشعه ايکس تيشکی ئيکس
 شيدیاشعه خور ) تاو  هرۆخ( تيشکی تاو 
 اشعه دادن تيريژدان ,تيشکدان
 اشعه درمانی رمانی هتيشک د

 اشعه ماوراء بنفش وش هن هتيشکی ژوور و
 اشک سکفرم
 طکاکصا کخشانل

 افه وزنضا ش هری قورسايی ل ه س هچوون
 طرابضا ويیش هپ, وانش, رپۆه خد
 اعتياد خووگرتووی ,ربوویف
 ب حسیصااع ست هی ه همارگ هد
 ب شوکیصااع رکاوی هی د همارگ هد
 ب مختلطصااع  ه هی تيک همارگ هد
 اب مرکزیصاع ندی هی ناو همارگ هد
 اب مغزیصاع شکیی م همارگ هد

 اعمال ارادی يی هکردۆلی خ هکردارگ
 اعمال غير ارادی يی هکرد هنۆی خ هکردارگ

 اغماء شی ناسروشتیۆهب
 اکزما پيزوک, بيرو
 اکسير يرئيکس ,مايه



 اکسيژن ئوکسيژن
 اکولوژی ژیۆئيکول

 التهاب ودان هه, کردنو  هه
 التهاب ريوی لکی هوکردنی سيپ هه

 التيام ژسار
 الکتروليت ليتۆلکتر هئ

 الکتريسته ليکتريسته هئ, با هکار
 الکل لۆلک هئ

 الياف ڵريشا
 بیصالياف ع رکاوی هی دريشا
 يی هالياف ماهيچ ی ماسولکهريشا
 الياف نباتی کی هی رووريشا
 امتناع زی پارۆخ
  انتقالیضامرا تا هشی پۆخ هن
  سرايتیضامرا ۆشی گيرۆخ هن

 امالح ێخو
 امالح معدنی ی کانزايیخو
 امواج لۆپ هش
 امواج انعکاسی ر هکد هرت هلی بۆپ هش
 وتصامواج ماورای  نگ هروو د هلی سۆپ هش

 انبساط وه هپانبون
 انتشار خش هپ, وه هوکردنب ,وه هبونو ب

 انتقال وه هگواستن
 انتقال حرارتی رمی هی گ هو هگواستن
 وتیصانتقال  نگ هی د هو هگواستن
 انجماد بستن
 انحراف الدان

 انحناء مياو هچ ,هيلی, وانه هک
 اندام ندام هئ

 انرژی ئينرژی, وزه
 انسان ۆڤمر, ئينسان

 انسولين نسولين هئ
 انطباق زيانسا
 انعقاد  هم ه هد
 انعقاد خون نی خو هم ه هد

 ضانقبا وه هگيربون
 انکسار وه هشکان
 انگشت کلگ ,قامک
 )سبابه ( انگشت اشاره  کلک

 )دوم ( انگشت انگشتر  وانه هقامکی کلک



 انگشت شست وره هقامکه گ
 )کوچک ( انگشت کهين  تووته هزرن

 سط انگشت و راست هقامکی ناو
 اورژانس کوتوپری, شی فريارکاری هب
 ايدز يدز هئ

 

 
 ب

 باد زخ ,م هر هو, سئاما
 باد آور ر هنبا ه ,بادار
 بادآوردن م کردن هر هو, ماسيان, ماسين
 )الکتريسته ( بار لکتيريتی هزی ئه) ی  هو هکوبوون(,  هبارگ
 باردار زک پر, دووگيان, ئاوس

 ومتربار ووا پ هستانی ه هپ
 باز )ت گر هد هزن هۆنی هيدرۆ ي هی شيميايی ک هماد( باز 
 بازو بازوو, باسک, ۆڵق

 باسن تگ هتي, سمت
 بافت تان, بافت

 باقيمانده پاشماوه
 باکره کچينی, کچ, باکره
 بال نج هپ, بال

 باند پيچی کردن بانداژ
 ل بای سکسوا دوو جينسباز

 بچه ڵمندا, ڵمنا
 بحران نگانه هت, يران هق
 بخار م هه
 بخار آب مئاو هه
 بخيه خيه هب ,ڵ هق هت
 بخيه زدن دانخيه ل هب, دان لڵ هق هت
 بد اخالق د ئاکار هب
 بدبين  شبينی هر
 بدن ش هل
 برانکارد برانکار, ره هسب هد

 برداشتن بکارت  دانن پ هپ, بن پژانن
 برس فلچه
 برگ  هگ
 برونز نزۆبر

 برونش ناسه هی ه هبوريچ
 بريدن ين ب
 بسامد لۆپ هش



 بستری نگر نو, فتو هک
 بستن نطفه رسکان,گرسيان 

 بشر ۆڤمر,ر  هش هب, م هئاد, ميزاد هئاد
 بعد دووری ,ند هه هر

 بعد بينايی کاتاچاوب, دوور بينی
 بعد حقيقی  هقين هدووريی راست

 بلعيدن قوت دان
 بلغم م هغ هب ,تخ
 بلغور ساوار, دانوو, يشۆبر
 بلوک ست  هرب هب

 بن دندان هاروو 
 بناگوش ێبنه گو

 بند آمدن ينب ههات ,سيان هب
 بنياد بنچينه
 بنيادی يی هبنچين

 بو نۆب
 بو کردن ن کردنۆب

 بواسير سيريی هماي, سيری هبوي, بواسير
 بوی بدن و پا يشبوک, يشهکۆب
 بی اشتهايی  ئشتيايی ناساقب
 بی حال ق هم ه رب,  حالب
 بی حس ست ه هب ,ز هب ,س
 بی مزه  تامب

 بيدار ر هو هخ, ئاگا ,وريا
 هضبي ی گون هلکه

 یضبي هيله
 بيمار شۆخ هن
 بيمارستان شخانهۆخ هن
 بيماری شیۆخ هن
 یثبيماری ار شی زگماکۆخ هن
 بيماری عفونی تايی هشی پۆخ هن
 بيماری قند کر هشی شۆخ هن, ند هشی قۆخ هن

  ئينسولين هستراوه ب هشنی ن ه چـند  هشی قۆخ هن
 نوع غير وابسته به -بيماری قند 

 انسولين
  نوع وابسته به انسولين-بيماری قند   ئينسولين هستراوه ب هشنی ب ه چـند  هشی قۆخ هن
  ايمنیصبيماريهای نق نی هئيم) کزيی (قسی  هکانی ن هشيۆخ هن
 بيماريهای واگيردار تايی هپشی ۆخ هن
 بين مهره ها کان هرۆوان من
 بينا ماۆس هب

 بينی ۆپ هک ,لوت



 بيهوش  ۆ خب, شۆهب
 بيهوش شدن ش چوونۆ ه هل, وه هبووران ,بوونۆ خب , چوونۆر خ ه س هل

 

 
 پ
 

 )از مچ به پايين ( پا  قاچ, پ
 )تمام پا ( پا  الق
 پادزهر ژارب
 پاشنه پا قومپاژنه, ی پ هپاژن
 پايه بنکه
  )Polyuria(پرادراری  زياد بوونی ميز ,ر ميز کردنۆز

 پراش الدان
 پرتو تيشک

 پرتو درمانی رمانی هتيشک د
 پرخاشگری رانی ه ش ,نگزه هج ,تيزو
 )Polyphagia(پرخوری  سیچل, ر خواردنۆز, ر خوریۆز
 پرده بکارت ی کچينی هرد هپ
 ده گوشپر ێی گو هرد هپ

  )Polydipsia(پرنوشی  وه هر خواردنۆز, تی هتونياي
 پروستات ستاتۆپر

 پزشک دوکتور 
 پزشکی پزيشکی
 پس گردن پووق مل, پشتی مل

 پستان سينگ, مک هم
 پستاندار گواندار 

 پشت  پشت 
 پشت شکم مازگ

 پشه فانهۆت , هشوولم
 پالستر سپ هچ, باندی برين

 الکت خونپ نکانی خو هل هپ
 پلک لک هپ ,پيلوو

 پماد شيلراو, م کر ,م هه هم
 پنبه کهۆل

 پنومونی سنگ خيزان, پزو
 پهلو که  هل هک

 پهنا پانايی
 پودر ئارده , رده هگ
 پوست ستپ
 پوست رفتگی ست چوونپ



 پوک پووک ,یناوخا
 پيشاب زاراو, ميز

 پيشانی تويل , ناوچاوان
 پيشگيری رگری هب
 پيوند ندام چاندن هئ

 

 
 ت
 

 تابش هڕگو , هشۆدر
 ير مخرب ثتا ری خراپ هککارت
 تامپون زی قايدهپار ,نۆتامپ, واری ژنانه هن

 تب ب هت, و هت, ياو
 تب داشتن  ياوا بوون هل

 تب کردن ياو کردن
 تب نوبه رز و ياو هل, ڕۆ هبس
 تبادل  ۆڕ وگڵئا ,وه هرينۆگ

 تبخال ياومز ,تاميسک
 تبخير م بوون هل ه ه هب
 ش قلبپت په ه ر هد , هکوت هد
 تپش  هکوت,  هپ هر
 تجاوز ژیستر هد

 تجزيه وه هک کردنل, وه هجيا کردن
 تجويز کردن نوانن, نواندن

 تحول رانۆگ
 صصتخ ریۆپسپ

 تخم  هيلکه گون 
 تخم شپش رشک

 تخمدان  دانۆڤت , هدان همۆت
 خميرت وين بوون هه, ترشان
 تراخم راخوم هت, که هئا ,ک هئاو
 تراکم هووژه, یپ
 تراوش ه هد,  ۆڕهچ
 تراوش کردن يان هد , کردن هرۆچ

 ترس ترسی هم, سام ,ترس
 ترش ترش
 ترشح زخم کيماو, زووخ, ئاخو
 ترشح کردن نن هد ,رانۆچ
 ترقوه  هم ه هچ

 ترک ش ه هق, يشت, قاش



 رک برداشتن ت لشان هق, يش برنت
 ترک سيگار ره هالنانی جگ هو
 ترکيب نان هو هکپ
 تزريق کردن شاندن هرزی و هد, دانرزی ل هد

 تسکين يافتن ئارام بوون, دامرکيان
 صتشخي ناسين, ديار کردن 
 تشريح توی ,تويکاری
 تشعشع تيريژدان ,تيشکدان

 تشنج کرژ بوون,  هپل هش
 هيچهتشنج ما کرژ بوونی ماسوولکه

 تشنگی تی  هتونياي
 فيهصت وه هپاک کردن

, کان هگ هق بوونی ر هستور و ر هئ, ر هنقبوئنی خو هر
 لب عروقصت زۆسکليرۆئاتر

 تطابق سازيان
 تعادل نگ ههاوس
 تعريق ق کردن هعار
 تعفن نيبوون هگ, نانل هروو ه هک, نين هگ
 يه کردنذتغ  دانشت پچ, ر کردنت
 تغيير ينۆڕگ
 تغيير تدريجی ی هر هب هر هانی بۆڕگ
 تغيير نسبی  ی هانی ريژۆڕگ

 تف م هئاود, تف
 تفاوت جياوازی

 تفکر بير
 تقارب وه هک نزيک کردنل
 تقطير پاندنۆدل

 ثرتکا ر بوونۆز, زاوزی
 تکانه ژ ههيو,ر ههاند
 يرثتک ر بوونۆز
 تلخ ڵتا

 تميز نخاو, پاک
 تن ندام هئ, ش هل

 تناسلی زاوزی
 تندرست ساغ ,شساغ هل ,ندروست هت
 تندرستی شساغی  هل

 تنزيب گازی بانداژ
 تنفس ناسه هه
 تنفسی يی هناس هه
 تنوع رۆراوجۆج



 تهوع وانش هد ,التن ه تيکڵد
 تواتر يتا هيتا ه هه ,سا هسا پ هپ

 توازن نگ ههاوس
 توالد زک و زا

 توان سنج وزپه
 توپی ند هرب هس
 تورم ئاماس, نام هپ ,م هور
 توليد نانل ه هم هرع, نانبار ه هو

 تومور رۆتوم, ناسور
 تيرگی ديد ش بوون هش چاوو رپ
 تيفوس تا هگران ,يی هوت هک
 تيمارستان تخانه ش

 

 
 ی
 

 ابتث رۆگ هن

 

 
 ج
 

 به زمينذجا رافرين ,وی هشانی ززی راکه
 جامد ق هی ر هماد, قه هر, رۆگ هن
 جان يانگ

 جان دادن گيان دان
 جاندار ر هب هگيان ل, گياندار

 جبران ۆڵت ,وی هر هق, اقیت
 امذج پيس, گوری ,گول

 امخانهذج گولخانه
 امیذج کوتياتی, پيسی, گوری, گولی
 بذج گرت ,شانراک
 ب و دفعذج شانرک هشان و دراک, شهره و کگ

 جراحت برين 
 جراحی  راحی هج ,برينکاری ,کاری هشت هن
 جرب یۆر هگ, یڕ هگ, ڵگا
 جرم رژه هه
 جرم اتم مۆت هرژی ئ هه

 جعبه کمک های اوليه کی هشقوتوی فريای پ
 جگر رگ هج

 جگر سفيد ريه, سی



 جلق گان همشت,  هم هکابل
 جماع گان
 جمجمه شک پوش م ,ر هی س هکاس
 جنازه رم  هت
 جناغ مه ه هچ
  )Sex(جنس  سجين, توخک, ند هزاي
 جنين م هل هئاو, پز

 جهاز زگا هد, جهاز
 جوسنج ووا پ هستانی ه هپ

 جوش  هب هئاز, زيپکه
 جوش زدن کولک دان, ورزريای , دان ل هزيپک
 جيوه جيوه

 

 

 چ
 

 چاق و هل هق
 چاق شدن و بوون هل هق

 چانه زنج, ن هدارز ,چناکه
 چرب ور هچ
 چربی وری هچ
 کچر زيرگ, کچ
 چسب سپ  هچ

 چسب زخم سپ هچ, باندی برين
 چسبناک لينج, نیلک
 چشايی ژهچ

 چشم چاو
 چشيدن شتن  هچ
 چگالی يیچ
 چالغ ل هش
 )هندسه ( چند وجهی  ند سوچيی هچ
 چهره ت هرووم ,روو, م و چاو هد
 چوب پنبه  هکۆولچ, رۆد هپ هت

 چين کۆپير, چين

 

 
 ح
 

 حاد حاد, تيژ
 حالب  بوريی ميز,ۆميزر



 حامل لگر هه
 حامله زک پر , دووگيان, ئاوس
 حبوبات ويله هدان

 حجم باره هق, بارست
 حرارت رمی هگ
 حرارت سنج ورماپ هگ
 حرارتی رمايی هگ

 حرکت  ت هک هر هح,  هجوو
 حرکت موجی لیۆپ هی ش هو هبزوتن

 حس  ست  هه
 حساسيت وری هست هه,ستياری هه

 هحشر ميروو
 حشيش شيش هح
 بهصح ژهۆسير , هی سورک هسوريژ، سبه هح

 حل شدن تاويان, بوونئاو 
 حل کردن تاويان ,تواندن
 حالل ر هژينک هبو ه, ر هتوين

 حلق قورک
 حنجره  هقورقوراگ, قورک
 حيات يات هح, ژيان, ژين

 

 
 خ
 

 خاراندن خوراندن
 خارش ئالوش, خوريان 
 خاريدن خوريان, خوران 
 يتصخا ديارده, خوو
 خال ڵخا

 صخال نبژو, ن خاو, پاک 
 خام کال, خاو
 خايه لکه گونه

 خروپف پرخه
 خسته ماندوو

 خسته شدن ماندوو بوون
 خشخاش نار هکۆک, شخاش هخ

 خشک وشک
 خشن توند, هڕتوو
 خط ت هخ ,يل هه
 خط افقی تی ئاسويی هخ



 خط عمودی تی ستوونی هخ
  مايلخط تی الر هخ

 خفگی گی هف هخ, خنکان
 خفيف سووک

 خلط م هغ هب ,تخ
 خمير ددان می ددانکر
 خواب  و هخ
 خواب آلودگی تی هوالوي هخ
 خواب پريشان ۆ پاشۆئاش
 خواب ديدن و دين هخ, و ديتن هخ
 )ago(خود  ۆخ
 خود ايمنی نی ه ئيمۆخ
 خودخواه بايیۆخ, سن هپۆخ
 یخودکش  کوشتنۆخ, کوژیۆخ

 خوراک شتچ, نی هم هخوارد
 خوراکی نی هم هخوارد
 خون نخو

 ضخون حي پيسار
 خون دماغ رسکاندن, ن لوتخو
 خون گرفتن ت کردن هجام هح, ن گرتن خو
 خونابه وناوه, ناوخو
 خونريزی ن ريژیخو
 خونريزی مغز ن ريژی ميژیخو, شکین ريژی مخو
 خونسرد ۆخ هکاو, ن ساردخو
 خونين ناویخو
 خيال گومان, ڵيا هخ
 خياالتی تیيا هخ

 

 
 د
 

 داروخانه رمانخانه هد
 د سرفهضداروی  خهۆوای ک هد

 دامپزشکی پزيشکی ماالت
 دانش زانست
 دايره ره هم هچ , هلق هح, دايره

 دپرسيون ماتی, داهيزان, بينی هش هر ,موکه هشی خۆخ هن
 درپوش ند هر هس
 درجه پله
 درد ئيش



 درد چشم گل
 درد زايمان برينه, رژان هب, ژان

 درد شکم ژانی زک, زک ئيشه
 درد کردن ژان کردن, هاتنه ئيش, ئيشان
 درد کمر پشت ئيشه, نگ هه هک, برک
 درد گرفتن ئيشان

 دردناک شدارئ
 دررفتگی رچوويی هد
 درمان رمان هد
 دفاع رگری هب
 دفع رکردن هد, شانرک هد

 دگرديسی فراژی
 دگم اووشکه ب

 دل ڵد
 دلهره سام,راوکه  هد
 دماسنج ورماپ هگ

 دماغ ۆپ هک ,لوت
 دماغ ژی هم ,شکم

 دمل کولک, کوان
 دنبالچه ليژ هک, کليجه, قلينچکه
 دندان ددان

 )کرسی ( دندان آسيا  کاکيله, ددانی خرينه
 دندان پيش پ هک, ددانی پيش
 ن دائمدندا يی هميش هددانی ه

 دندان درد ددان ئيشه
 دندان شيری ددانی شيری

 دندان عقل قل هددانی ع
 دندان کرم خورده ميان تهی ۆڵقر

 دندان کشيدن شانددان ک
 نوعیصدندان م ددانی دستکرد

 دندان نيش رگ هددانی و
 دندانپزشک دوکتوری ددان 

 دندانساز ددان ساز 
 دنده راسو  هپ
 دهان زار, م هد

 دهليز و هرير, داالن
 دوا  وا هد

 )نی عشر ثا( دوازدهه  گری هی دوانز هريخو
 دی اکسيد کربن ربون دی ئوکسيد هک
 ديابت ند هشی قۆخ هن, کر هشی شۆخ هن



 دياگرام ی گرافيکيی هخش ه ن,دياگرام
 ديد سنج وسوما پ
 ديدن ديتن

 ديزنتری ديزانتری
 تریديف خوناق, ه خ همل, ک  هخروز

 دينامومتر وز په
 ديوانه تش

 

 
 ذ
 

 ات  ذ سروشت , خو
 ات الريهذ شی سیۆخ هن,  ئاوسانسی

 ره بينذ هورکبين, ورده بين
 هنذ بير, هزر, ين هز
 هنیذ کی ههزر ,کی هين هز

 وب کردنذ وه هتوان, تواندن
 وحياتينذ وشکاوی, دووژينه

 

 
 ر
 

 رابطه جنسی ی جينسی هپيوند
 راديوآکتيو کتيو ه ئۆرادي
 راس ر هس

هريخ هريخ, ی راست ۆ  راست روده ی دوا ۆ
 ران ران
 رباط ند هپيو, ر هنديو هب,  هلک هراي
 رحم زامال, دانمندا
 رسانا ر ه ريب,ر هيين هگ

 رسوب ن هنيشت
 رفتار ويل  هر ,ئاکار
 رقيق شيناو

 رکود راوستان
 رگ مار هد, گ هر

 روح گيان, روح
 روده هۆريخ
هريخ  روده بزرگ ستوره ه ئ ۆ
 روده کوچک  هه باريکۆريخ

 روشنايی رووناکی



 روماتيسم باداری, روماتيزم
 )فلز( روی  توتيا, زينک

 رويا ون ديتن هخ
 ريزش مو رژانی توک

 ريش ريش, ن رد
 ريشه زخم   هرتخۆپ, خلهۆپ
 ريق ڵئيسها, فيره , قر
 ريه شووشی, سی, لک هسيپ

 

 
 ز
 

 زائيدن نزايي
 زاد و ولد  زی هزاو, زک و زا

 زادن زايين
 زانو کۆچ, ژنوو هئ

 زاويه شهۆگ, کاش, کونج
 زايمان زايين
 زبان   زمان
 )aphasia(زبان پريشی  تی ئاخافتن هواني هنات

 زجاجيه ه هشووش
 زخم زام ,برين

 زخم معده ده  هزامی گ
 زخمی بريندار

 زردی ک هر هز, قان هر هي ,ردی هز
 زکام سيو هپ ,ت هم هه

 زگيل بالووکه, بالووک
 زمان کات, سات, مان هژ

 زنای با محارم مالدا هندامی بن ه ئڵ ه گ هوندی سيکسی لپ, توالزی
 زندگی ژيان
 زهدان زامال , دانمندا
 زهر ژار, هر هژ

 بهآزهر وئاژار
 زير بغل ل هر باغژ, ل هنگ هبن ه

 

 
 ژ
 

 ژل ڵ هژ
  



 س
 

 سازمان بهداشت جهانی ی بيهداشتی جيهانی هريکخراو
 ساعد باسک ,بازو
 ساق بند وانه هپووز
 ساق پا ژن هب,لينگ, لگ هب, پووز
 سالک ک هسال
 سالم ساغ
 سايه چشم ری چاو هسيو
 سبزی وزی هس

 سبيل سمي
 ستون فقرات ی پشتگر, ی تور هبب, ی پشت هبب
 سر ر هس

 سرخ نای سوورينجک
 سرخک سورينچک ,سووريژه

 سردرد رژان هس ,شهرئ هس, شانرئ هس
 سرسام ف,رسام هس

 سرطان تان هر هس ,نچه هشيرپ
 سرطان ريه لک هتانی سيپ هر هس ,لک هی سيپ هنچ هشيرپ
 سرطان زا تان زا هر هس
 سرعت رايیخ
 سرعت نور رايی رووناکیخ
 سرفه زهۆق ,کفه ,خهۆک
 سرگيجه رسير هس, ژگ
 سرما خوردن کردنڕ هباپ ,رماخواردن هس
 سرماخوردگی ت هم هه

 سستی سستی, خاويی
 سطح رووکار ,روو ,بان
 سطح اشباع ی تيری هراد
 سطح جانبی روو هنيش هت

 سطح خشن رووی زبر
 سطح متوازی ريب هرووی ت
 سطح منحنی ماوه هرووی چ
 فليسس پووتک, کووفت

 سق دهان م هی د هئاسمانگ, ژک هم
 سقط جنين ل هپچرانی هاو ,بار بردنی ساوا هل ,کورتاژ

 سقط خودبخودی يیۆخ هبۆيشتنی خۆبار ر هل
 سکته  هکت هس
 سکته قلبی ڵی د هکت هس



 سکس سيکس
 سکسکه ره هنزگ
 سالمتی بدن شساغی  هل

 سالمتی بدن تی هساغ و سالم
 سلول روکهخ ,خانه, سيلول 

 سلول های خون نکانی خو هکۆخ
 سم ژار, هر هژ

 سمی هراوی هژ ,یژاراو
  ايمنیصسندرم نق نی همی کزيی ئيمۆندر هس
 سنگ آهک سل هردی ق هب
 سنگ آهن ردی ئاسن هب
 سنگ کليه ردی گورچيله هب
 يهذسوء تغ ریۆخ هند هگ

 مهضسوءها لوقمه
 سوختن سووتان
 سوراخ  کون

 سوراخ بينی لوتکونی 
 سوزاک ک هن هسوز
 سوزش  چ ,کزه
 سوزش دل ڵی د هقۆچ ,ڵی د هکز ,کزه هد
 سوزش معده کزه هدل
 سوزن رزی هد

 سوی چشم سوما 
 سياهرگ مار هد هش ڕه
 سياه زخم ر هب هش هر ,شه ڕهال
 سياه سرفه  هش هخه رۆک

 سيستم م هسيست
  تناسلی-سيستم ادراری   زاوزی-می ميز  هسيست
 سيستم دفاعی بدن ش هرگری ل همی ب هسيست
 بیصسيستم ع رز همی ئاو هسيست, ماری همی د هسيست
 سيستم گردش خون نرانی خو همی گ هسيست
 سيلندر ندر هسيل ,ک هلوول

 سينه ووپا ,سنک ,سينگ
 سينه پهلو م هزاترج, نیۆ پنوم , پزو ,سنگ خيزان

 زيتسينو کان هو کردنی سينوس هه

 

 
 ش
 

 شاش زيگم, زيم



 شاش کردن ز کردنيگم, ز کردنيم
 شامه نايیۆب

 شانه ربال هس ,شان
 شاهرگ گ هشار, مار هشاد
 شب کوری ریۆو ک هش
 شبکيه چشم ری چاوۆت
 شپش سپ هئ
 شپشک هو هک
 شتاب تاو ,توندی, زين هل
 شربت شاوۆخ
 شرمگاه رمگا هش ,دانرمووس هب ,هار هز
 شريان مار هد هر سوور هلگ هخٍون ه ,ر هبنخو
 )انگشت ( شست  کوژه هسپي
 شستشوی مغزی شکی م هو هدنۆش
 شش شووشی, سی, لک هسيپ
 شعور شۆه, ست هه
 شفا فا  هش

 شفا يافتن باش بوون, ساغ بوون ,چاک بوون
 شقيقه قاو

 شکسته شکاو, شکياک
 شکسته بند ند هسنخ ب
 شکم ورگ, زک
 لش ل هش
 شليدن ليان هش
 شنوا وا هژن هئ, ر هبيس

 شنوايی وايی هزن هبيسايی ئ
 شنيدن فتن هژن, بيستن
 شوره سر کراژ
 شوک کان هرات ,کۆش

 شياف شاف
 شيوع وه هبالوبوون

 

 
 ص

 
 داص نگ هد

 دای آهسته نفسص  همش
 رعص م هرک هپ, ف

 فراص زيلک, زراو
 فرابرص زيلک ب ,زراوب



 وتص نگ هد
 ورتص روو ,موچاو هد

 

 
 ض

 
 ربه ی مغزیض شکرپی م هز

 عفض ری هل, زی هب ,الوازی
 عيفض ر هل ,ز هب, الواز

 يق نفسض نگی ه ت هناس هه

 

 
 ط
 

 طاعون قه هماف, شه هالر
 طبيب دوکتوری ددان 

 طبيعت زاۆخ ,روشت هس
 طبيعی زايیۆخ, سروشتی
 طپش قلب ڵکوتانی د

 طحال کديد, سيپ
 طعم ژتام چ
 طفل زارو ,ڵمندا, ڵمنا
 طال ئالتون ,رز
 طول موج لۆپ هژيی شدر

 

 
 ع
 

 )قوی(عادت  ر بوویف ,خووگرتووی
 عامل کار ۆه
 عامل مساعد ر هکاری ياريدۆه
 مضعدم ه هارين هن

 یضعر داسويی
 عرق  هق هعار
 ارهصع شيره

 بصع گ هر, مار هد
 لهضع جورمالسقه, ماسووله

 وضع ندام  هئ
 عطسه پشمين, پژمين

 عفونت عفونت, و کردن هه



 عقل زاناِي, ق هع
 عقيم ر هبيب, زی هن ,زوک هن

 عکس العمل وه هکاردان, کارليک
 علت ۆه

 علم زانين ,زانست
 علمی زانياری, زانستی
 عمق قواليی
 عمل  ويل  هر ,ئاکار
 عمل جراحی رينکاریی ب هو هکرد, کاری هشت هی ن هو هکرد
 عمود ستوينی هئ
 عنبيه ی چاو هنگل
 رصعن ماک, وخمت

 رصعن تاييهکان هر هس هميتال, کان همياله بنچين
 ر مشترکصعن ش هتوخمی هاوب

 عوامل کار ۆه
 عينک چاويلکه

 

 
 غ
 

 غبار رد هگ ,ۆت
 غده رژين, لوو 

 غش بوورده 
 غشاء تويخ, تويک, رده هپ

 غشاء داخلی کی هتويکی ناو
 غشاء ريوی لکی هتويکی سيپ

 غشاء مخاطی نمی چ هرد هپ
 غشاء مغز شۆشکپی م هرد هپ, شکتويکی م
 غشی يی هبوور
 روفضغ کرکرووک, ژه ۆکورکور, تکهۆخرم, کرکراگه, کرکره

 غالت هوي هدان
 غالف رگری هب
 غلظت تی هستي هخ, ستی هخ
 غليظ ست هخ, س هخ
 غير ارادی ويست هنۆخ

 غير طبيعی ناسروشتی
 غير همجنس باز ناهاوجينس باز

 

 
 ف



 
 فاسد ل هند هگ

 فتق يی هقير, فيتق
 فتق دار ۆگون ک ,زۆق, رهق

 فرازترسی رزايی هترسی ب
 فراموشکاری  بير بردن هل
 فرق سر ر هی سپ هت
 فشار فشار, ستان هپ

 فشارخون نستانی خو هپ, نفشاری خو
 فشارسنج ووا پ هانی هست هپ
  )Apathy(فقدان احساسات  مساری هخ ,ساردید
 فک ئالووشه, ويلگه هش
 فک تحتانی وه هری ژ هويلگ هش
 فک فوقانی وه هر هی س هويلگ هش
 فکر بير
 فلج ئيفليچ, پله هش
 فلج اطفال ی زارويان هپل هش
 فلز فلز ,ڵتا هم
 فنی ری ههون, کنيکی هت
 فوالد ۆپ

 فونکسيون فونکسيون, کارکردن, کارکرد
 فيلتر وپال

 

 
 ق
 

 قائم ستوينی هئ
 قاعدگی ی ژنان هتی مانگان هعاد
 قبقب وگ هگ
 قدرت زه
 قدرت بينايی زی بينايیه
 صقر ب هح
 د حاملگیض صقر رين هن هنک هد, بی دژی ئاوسيی  هح
 قرنيه  هنگل
 به الريهخق گ ڕقو

 چشمقطره  دلوپی چاو
 قطره چکان ک  هئاودز
 قطع ت کردن هل, برين
 قعر مان هبن ,بن



 قفسه سينه رکی سينگ هلک ,ی سينگ هس هف هق
 قلب ڵد
 قلب و عروق کان همار ه و دڵد
 قلع يی هق, که هن هت

 قاميشه
بخش جلوی پا از زانو تا ( قلم پا 

 )قوزک 
 قلوه   هگورچيل

 قند خون نندی خو هق
 قوز مۆک, ڕکوو
 قوزی میۆک ,یڕکوو
 قولنج لنجۆق, لنجۆک

 قی چشم قی چاوۆريپ
 قيچی ست هق هم

 

 
 ک
 

 کابوس وه هش,  هک هتۆم
 کاتاراکت ئاوی مراوی

 کاسه زانو ژنوو هی ئ هکاس, کۆچ
 کاسه سر ر هی س هکاس, ره هکاژ, خۆکل
 کالبد ش هل
 کالری ریۆکا
 کام م هی د هئاسمانگ, الژک هم
 کاندوم سکپری هرگری ل هی ب هواد, مۆندۆک
 کبد رگ هج

 کبودی شين بوون
 کبودی پوست ستشين بوونی پ
 کتف شان و مل

 کربن تی هلوزی پ هخ,ن ۆرب هک
 کرم خوردگی دندان کون بوونی ددان, رزيانی ددان

 کرمک ک هکرم,  قونه هئاوير
 کزاز  هپ ڕه ێگو, کوپان هرد هد

 سالتک شیۆخ هن, ناساقی
 کشاله الران, ڵ هگ

 کشکک پا ژنو  هکالوی ئ
 کف دست ست هی د هر هب

 کلسيم مۆکالسي
 کليه گورچيله

 کم خونی نیم حو هک



 کمر ر هم هک , هک هل هک
 کميت تی هنداي هچ

 کهربا لکتريک هئ ,با هکار
 کهير لير
 کود شيميايی ينی شيميايی هپ
 وارکودک شيرخ له  هکورپ, مکه هرم هب

 کور ریکو
 کورتاژ ناو بردنی ساوا هل
 کورک ک هرۆک, ڵ هدم
 کوری ریکو
 کون قون
 فراصکيسه  زيلک ,زراو

 

 
 گ
 

 گاز گاز
 گاز باندپيچی گازی بانداژ

 گردش خون نينی خوۆر
 گردن ۆست هئ, مل
 گرما رما هگ, رمی هگ
 گرماسنج ورما پ هگ
 گلو قورگه, رو هگ
 گلو درد اقژانن, شهرو ئ هگ

 گلوکز زۆگولوک
 گلوکوم وز هئاوی س ,ش هئاوی ر

 گودی زير زانو فيسک هر
 گودی زير گلو  تينگیڵچا
 گوش چکهگو ,ێگو ,ۆگ
 گوشه دهان غاوه هل

 گونه گوپ
 گويچه های سفيد خون نکانی خو ه سپي هکۆخ
 گويچه های قرمز خون نکانی خو هکه سوورۆخ

 گيجگاه گاژگ ,اکهک ,جانگی
 گيجی ژ بوونگ ,ژیگ

 

 
 ل
 

 البراتور تاقيگه, يشگائازما



 الشه رم هت, ش هل
 اليه چين
 لب ول
 لبه راخ هق, وارل

 هثل ئاروو
 لخته ێگر, لک ,مه هل هد

 لخته خون ن خوێگر, نلکی خو
 لرز رمای تا هس, رز هل
 لقاح رين هپ

 لقاح واکسين, کوتان
  و پيسلک پيس,  هئال
 لکنت تی هپ هال
 لگن وزی سمت هح , هل هديز

 لمبر سمت
 لنز نزل, هاوينه
 لوزه ئالوو

 لوزی وزی هل
 لوسيون مکر
 لوله آزمايش وه هی تاقی کردن هلول

 ليف ڵريشا
 ليفی یريشا
 ليکوسيت نی سپی خو هکۆخ

 

 
 م
 

 ماده  ماده, سته هر هک
 ه اوليهماد تايی هر هی س هست هر هک
 ماده خام ی خاو هست هر هک

 ماده مخدر ر هی سرک هماد
 ماده معدنی کانزا
 ماساژ شتما, النش

 ماسک دهان ند هزارب
 ماهيچه جورمالسقه, ماسووله
 مايع شلئاو
 مايع کی  هئاو ,شل
 مايع آمنيوتيک دانومندای ن هشل
 مايل وت هچ, الر
 مايه حيات ی ژيان هماي
 مبتال گيرووده ,دوچار,  هموبت



 مبتال شدن دوچاربوون,  بوون هموبت
 مبنا بنکه 
 متجانس سازاوا

 متحرک ر هجوو, کۆبز
 متحول ک هگور

 صصمتخ پسپور
 العالضمتساوی ا کسانه هالي
 متعفن ن هگۆب
 متقاطع کتربر هي

 متوازن نگ ههاوس
 متورم ماسياو, ئاساو
 دنمتورم ش با کردن , ماسيان
 انهم پزدان ,دانميز
 ثلثم شۆ گس
 مجاری ادراری ۆر هزيم

 مجروح بريندار
 مجمع علمی ری ژانياریۆک
 مچ خرتک , ک هچ هم

 مچ دست ست هی د هجومگ
 محدب کوور
 محرک ک هرين هگ ,نبزو

 محلول ئاوگ ,گيراوه
 محور ره هو هت

 محيط ر هوروب هد, ژينگه
 مخ وه هشژی پم ,وره هژی گم

 مخاط چلم
 مخچه شکولهم, ژی بچوکم

 مخدر ر هسرک
 مخروط ک هقووچ
 مخطط هيلدر ,هيلکار
 مخلوط ئاويته
 مخملک تا هگران هسوور
 مدار گيژن

 مداربسته ِگژنی داخراو
 مدفوع ی هپ هچ, سل, گوو
 کرذم رن

 مراقبت های پزشکی چاوديری پزشکی
 مربع شۆچوار گ
 مردمک ی چاو هبيبيل
  قندضمر ند هشی قۆخ هن



 مرهم م هله هم ,شيلراو
 مری   سوورانجک ,سورسورک

 ضمري شۆخ هن
  شدنضمري ش بوونۆخ هن
 خانهض مري ش خانهۆخ هن

 مزاج مگيز
 مزمن ن هخاي هدريژ
 مزه تام 
 مزه کردن شتن هچ

 مژگان ۆڵبژ, برژانگ
 مژه ۆڵبژ, برژانگ

 مس سفر, مس
 مستطيل الکيشه

 مسری تايی هپ
 مسکن ژان کوژ, ش بئ

 مسلول ئازاردار,  دارسيل
 مسن پير 
 مسواک ميسواک, ی ددان هفلچ
 مشابه کچوول
 مشبک کی هرۆت

 )یضريا( مشتق  رگرتوو هليو,  هگرت
 معادله هاوکيشه

 معالجه رکردن هس هچار
 معالجه کردن رمان کردن هد

 معاينه پزشکی پشکنينی پزشکی
 معتاد معتاد, وبا

 معدن کاراک ,کان
 معده ميعده, ده هگ
 مغز ژم, شک م
 مغز استخوان سکان هشکی يم, سقانخی ئۆم
 مغز پيشين وه هشژی پم ,وره هژی گم

 لصمف جومگه,  هجمگ
 مقعر ناوچال, قوپاو

 مقوی ر هزده
 مکعب ک هخشت, شپالو هش
 مگس شم

 مالج ر هی س هشلک, مالشک
 منحنی مياو هچ, لیه,وانه هک

 منشور پوازک
 منفرجه کراوه



 مننژيت شکی م هرد هو کردنی پ هه
 منی م ئاوۆت ,شاوات
 مهبل يی هزاوز  , هو هر هد, زی
 مهره یگري, رهۆم, هربب

 مهره های پشت کانی پشت هورۆم,  پشتیگري
 مو توک, قژ, موو
 موازنه نگ ههاوس
 موازی ر ههاوب
 موج ل هسيپ ,پيل ,لۆپ هش

 موش مشک
 ثمون وم

 مويرگ هچک هر ,گ هموير,مار هد هشين
 ميان شانه ها ناوشان
 ميزنای  ميزیبوري, ۆميزر
 ميکروب بۆميکر, خورک, خوره
 ميکروسکوپ وردبين

 ميگرين ری قورس ه س هژان
 ميل جنسی ستی جينسی هه

 مينای ددان مينای ددان

 

 
 ن
 

 نابينا رکو
 ناخن کۆينن

 ناراحتی پوست ستتی پ هناراح
 نازا سوو هئاو, کۆز هن

 ناسور رۆناس, تيراوی
 ناسور کردن وه  هکوالن,  هو هکوالندن
 ناشتا تال هزگی ب

 ناشنوا ڕ هک
 ناف ناوک
 صناق واو هنات ,ل هچ هنيو

 نامنظم کناريک و پ
 ادرزادیناهنجاری تکاملی م واوکاری زگماکی هکانی ت هئالوزي
 نای وا هی ه هبوري
 نايژه ناسه هی ه هبوريچ
 نبات ک هروو
 نباتی کی هروو
 ضنب دانل,  هترپ



 نخ دندان زوی ددان هد
 نخاع روک هناو ,کروک

 نر  رن
 نرمه گوش ۆبن گ, ۆی گ هرم هن
 نزله زوکام, رسوو هپ, تا هپ
 نژاد ز هگ هر

 نسج بافت, ۆتان و پ
 نسل چه هو
 نعوظ  ق هر
 نفخ وت هرچ هپ, با, فخ هن
 نفخ کردن با کردن , فخ کردن هن
 نفس پشوو, ناسه هه
 نفس تنگی کب هناس هه, نگی هس ت هف هن
 نقره وز
 نقطه جوش نيکو هپل
 وبذنقطه  رس هی ه هپل
 نمک ێخو
 نورم ستاندارد, رمۆن

 نوزاد ساوا, هکورپ
 نوسان ره هل
 نوع  هتۆگ, رۆج
 نوک پستان مک ه مێگو ,مک هکی منو
 نيتروژن ژنۆنيتر

 

 
 ه
 

 هادی ر هراب
 هاری هاری
 يانذه رگوتن هژب ,ورينه
 هسته ناوکه
 هسته اتم مۆت هی ئ هناوک
 هسته ای کی هناو
 هسته سلول ی سيلول هناوک

 م کردنضه بگاردن, هارين
 هماتوری ميز هن لبوونی خو

 هماتوکريت ون پخو
 )ی ضريا( همپايه  هاوپايه, ديلر هب

 همجنس هاوجينس
 همجنس باز باز ههاوزاي, هاوجينس باز



 همجنس بازی بازی ههاوزاي, هاوجينسبازی
 هموژن ست هکد هي
 هموسيت نی خو هکۆخ
 هموگلوبين بينۆگلۆمه
 هموليز نکانی سوری خو هکۆن چوونی خ ب هل
 هوا با, وا هه
 هواسنج ووا پ هه
 هورمون نۆرمۆه

 هوشيار شيار هو, ئاگا
 هيپوکسی تی ئوکسيژن هبرسي

 

 
 و
 

 واژن  هو هر هد, زاوزِي, زی
 واکسن واکسين ,کوتان
 وبا با هو ,ئاهو
 وجود بوون
 وخيم خراپ

 ورتيکال ستوينی هئ
 ورزش ڵ هپ هر, رزش هو
 ورم با کردن, لماسين هه

 هضورم بي باگونه
 ورم کردن ماسيان, م کردن هر هو, نبا کرد, لماسين هه
 وزارت بهداشت ندروستی هتی ت هزار هو

 وزن قورسی
 وهم يال هخ

 ويتامين ويتامين

 

 
 ی
 

 سهييائ رۆش هن
 ياخته خروکه ,خانه, سيلول

 ياخته شناس سيلول ناس
 يبوست زگ گيری, ناو گرتن هه, بز هق
 يد دۆي
 يرقان ردويی هز

 
 


