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In the highly developed field of Persian-English lexicography a major gap 
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Chapter 1  

Introduction  

In the field of Persian language study, many textbooks, dictionaries, and 

reference books exist for speakers of English. But no Persian-English dictionary 

exists to help English-speaking students of and experts in Persian navigate the 

significant amount of slang and argot in Persian. This register of language appears 

in its purest forms on the streets of Iran, and also in Persian language radio and 

television broadcasting in Iran and abroad. Furthermore, Persian slang and argot 

appear in Persian prose fiction, in Persian screenplays, and on the Internet. In 

short, Persian argot and slang constitute a significant and almost ubiquitous part 

of the Persian language. This study attempts to fill the cited gap in Persian 

language resources for speakers of English language. 

In a dictionary that aims to collect slang the first priority is to define and 

delimit this term. A complicated chore for the compiler of a slang lexicon is the 

differentiation of colloquialisms from slang especially in cases where mass media 

and technology have condensed the half-life phase needed for slang terms to work 

their way into everyday colloquial speech. According to Jonathan E. Lighter, in 

Random House History of the American Slang, vol. 1, (1980), the efficiency of 

daily broadcasting media in disseminating anything including new words and 

meanings was “one of the most significant linguistics development of the 

twentieth century” one which has “had a profound effect on the history of many 
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slang terms.” To illustrate this point he presents the term “A-OK” which was 

uttered famously by astronaut Alan B. Shepard, Jr. on May 5, 1961 and in the 

space of 15 minutes entered the vocabulary of millions of television viewers and 

others. Even though “A-OK” might not fit everyone’s definition of slang, yet the 

point is well made that any word, including a slang term, can now find its way 

into the vocabulary of millions all over the globe in a very short time.  

On its own, “slang” is a linguistic phenomenon and a linguistics term, in 

the same way verbs, nouns, adjectives and other language related terms are 

linguistic jargon. If one accepts that slang is a universal concept, then its 

definition in one language (English) should hold true of all that is termed slang in 

another language (Persian). Many linguistic terms for concepts which have long 

been recognized universally, have been shown to be lacking in many languages 

including Persian. In Sarraf (1998), for instance, the fluid situation of stress in 

Persian has been showcased where the word "تکيه"  /takiye/ has been used to refer 

to stress in general, and no differentiation made between emphatic stress 

(intensifying the stressed vowel by lengthening it) or pitch stress (lowering the 

frequency of the stressed vowel). 

The lack of a clear concise term often raises confusion among all the 

different terms applied to one observable fact. In this regard, another distinction 

needs to be made regarding “colloquialisms”, a term that has also been used to 

refer to slang.  
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As for the distinction between colloquialisms and slang, Lighter (1980) 

cogently argues that the clearest dissimilarity between the two lies in the fact that 

speakers typically appear to use slang intentionally, often for the reason that to do 

so is considered fashionable. Conversely, colloquialisms are stylistically 

inconspicuous, the exact opposite of slang which generates a big-bang upon being 

utilized within the framework of received English. Yet any such distinction gets 

blurry when the object is to compile a synchronic lexicon. If one agrees with 

Lighter (1980) that colloquialisms begin life as slang and then pervade the sphere 

of everyday language over time, it becomes obvious how delicate the task of 

differentiating one from the other is. 

As Lighter (1980) postulates, the public in general, in the English 

speaking world at least, use slang when they mean “bad language” and even 

though everyone knows what slang is, no one seems to be able to define it. A 

subscription to this “bad language” theory has given rise to a more clear-cut 

definition, albeit not all encompassing, one that finds “slang” synonymous with 

“four-letter words”.1  

The editors of Webster’s Third New International Dictionary (Merriam-

Webster 1961)و seeking to establish criteria to use in inclusion and exclusion of 

slang terms, noted that: “... there is no completely satisfactory objective test for 

slang, especially in application to a word out of context. No word is invariably 

                                                 
1 Similarly, Lighter (1980) writes that the general public believes that slang is whatever that is not 
in the dictionary, or even in print. 
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slang, and many standard words can be given slang connotations or used so 

inappropriately as to become slang.” 

On the etymology of the term “slang”, Lighter (1980) is of the opinion 

that: “Arising, apparently, in the English underworld of the eighteenth century, 

the noun slang in a linguistic sense first referred specifically to the half-secret 

argot of pickpockets, thieves and other professional criminals.” 

Lighter (1980) is not the only one who has this opinion. In fact as far back 

as 1785, A Classical Dictionary of the Vulgar Tongue, (Grose 1963) was the first 

dictionary to define slang as “cant language”. Lighter (1980) however disagrees 

with the narrow definition which Grose hints at, i.e. slang is the same as “criminal 

argot”. Lighter (1980) prefers a “considerably broader semantic category.” In 

order to restrict the entries for his dictionary and quoting Dumas and Lighter 

(1978), Lighter (1980) defines slang as: 

“... an unorthodox, non-technical popular vocabulary composed especially 

of novel-sounding synonyms for standard English words and phrases; it is 

often associated with youthful, raffish, or otherwise undignified 

individuals, who are presumed to use it for its often striking connotations 

of impertinence, irreverence, or objection of polite conventionality.” 

Grose (1963) shows that by early 19th century, the word “slang” 

semantically included any popular, urban expression that illustrated the user to be 

vulgar, disreputable or ignorant. There have been much mudslinging and name 

calling contest as well as trying to pin the advent of slang on the “underworld” 
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(Partridge 1970). However the scope of the current study is limited to the 

definition of slang and does not extend to socio-linguistic baggage that has, 

rightly or wrongly, been and continues to be associated with this term.  

According to Eble (1996), slang is: “an ever changing set of colloquial 

words and phrases that speakers use to establish or reinforce social identity or 

cohesiveness within a group or with a trend or fashion in society at large.” Eble 

(1996) further writes: “Slang seems to be part of any language used in ordinary 

interaction by a community large enough and diverse enough to have identifiable 

subgroups.” 

Newman (1964) writing about slang among the Zuni, defines it as: “low-

valued words and expressions which enjoy only a brief period of currency” 

Eble (1996), Partridge (1970) believe that “The origin of the word “slang” 

is unknown. Its resemblance in sound and figurative meaning to the noun and 

verb sling and the occurrence of apparently the same root in Scandinavian 

expressions referring to language suggest that the term slang is a development of 

a Germanic root from which the current English Sling is derived” 

However, Eble (1996) also agrees with Klaeber (1926) that another 

possibility to the root of “slang” could be the truncation of genitive phrases like 

beggar’s language or rogue’s language, whereby the genitive s and the first 

syllable of language form a new word.2 

                                                 
2 It may very possibly be that slang is formed by the joining of and then truncating the phrase 
slanted language or street language; the same way brunch, skort, spork have been coined.  
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On the first appearance of “slang”, McNight (1923) records it as being 

observed first in the eighteenth century, referring to the specialized vocabulary of 

the underworld groups and being synonymous with “cant”, “flash”, and “argot”.  

Even though the first appearance of slang has been recorded to go back 

three centuries, it still eludes definition. One reason for this may be attributed to 

the social and psychological complexities that slang captures that make it difficult 

to define (Eble 1996).  

Eric Partridge, who is "perhaps the century's best-known collector of 

unconventional English," (Lighter 1994), has written extensively on slang. The 

following is an excerpt from Partridge (1993) as appearing in Crystal (1995): 

“According to the British lexicographer, Eric Partridge (1894-1979), 

people use slang for any of at least 15 reasons:  

1. In sheer high spirits, by the young in heart as well as by the 

young in years; 'just for the fun of the thing'; in playfulness or 

waggishness. 

2. As an exercise either in wit and ingenuity or in humor. (The 

motive behind this is usually self-display or snobbishness, 

emulation or responsiveness, delight in virtuosity). 

3. To be 'different', to be novel.  

4. To be picturesque (either positively or - as in the wish to avoid 

insipidity - negatively). 

5. To be unmistakably arresting, even startling. 
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6. To escape from clichés, or to be brief and concise. (Actuated by 

impatience with existing terms.)  

7. To enrich the language. (This deliberateness is rare save among 

the well-educated, Cockneys forming the most notable 

exception; it is literary rather than spontaneous.) 

8. To lend an air of solidity, concreteness, to the abstract; of 

earthiness to the idealistic; of immediacy and appositeness to 

the remote. (In the cultured the effort is usually premeditated, 

while in the uncultured it is almost always unconscious when it 

is not rather subconscious.)  

9a. To lesson the sting of, or on the other hand to give additional 

point to, a refusal, a rejection, a recantation;  

9b. To reduce, perhaps also to disperse, the solemnity, the 

pomposity, the excessive seriousness of a conversation (or of 

a piece of writing);  

9c. To soften the tragedy, to lighten or to 'prettify' the inevitability 

of death or madness, or to mask the ugliness or the pity of 

profound turpitude (e.g. treachery, ingratitude); and/or thus to 

enable the speaker or his auditor or both to endure, to 'carry 

on'.  
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10. To speak or write down to an inferior, or to amuse a superior 

public; or merely to be on a colloquial level with either one's 

audience or one's subject matter.  

11. For ease of social intercourse. (Not to be confused or merged 

with the preceding.)  

12. To induce either friendliness or intimacy of a deep or a 

durable kind. (Same remark.)  

13. To show that one belongs to a certain school, trade, or 

profession, artistic or intellectual set, or social class; in brief, 

to be 'in the swim' or to establish contact.  

14. Hence, to show or prove that someone is not 'in the swim'.  

15. To be secret - not understood by those around one. (Children, 

students, lovers, members of political secret societies, and 

criminals in or out of prison, innocent persons in prison, are 

the chief exponents.)  

Out of Partridge’s “fifteen important impulses behind the use of slang,” 

Crystal (1995) considers numbers 13 and 14 to be the most significant. 

The historical difficulty to define slang drove Dumas and Lighter (1978) 

to question its validity as a “linguistics” term and reject its classical definition. 

They posited the following four identifying conditions for slang: 

1. Its use will greatly and negatively impact the dignity of formal or 

serious speech (including writing). 
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2. Its use implies the user’s close familiarity with the class of people who 

use the term and who are considered the class lower in status 

responsibility. 

3. Its use is prohibited in ordinary discourse with those enjoying higher 

status or responsibility. 

4. It replaces the widespread synonym in order to (a) protect the user 

from the discomfort caused by the widespread entry or (b) to save the 

user from discomfort or annoyance caused by having to elaborate 

further. 

In conclusion, Dumas and Lighter (1978) write that “when something fits 

at least two of the criteria, a linguistically sensitive audience will react to it in a 

certain way. This reaction which cannot be measured is the ultimate identifying 

characteristic of true slang.” 

On reviewing the above criteria, Eble (1996) is of the opinion that none is 

formal, since “slang is not distinct in form”, and that number 3 may be considered 

loosely based on meaning. Yet all four take into consideration the social 

relationship of the participants, with the ultimate identifying characteristic being 

the shared understanding between them. Eble (1996) further argues that the 

formulation created by Dumas and Lighter necessitates the “type of lexis called 

slang be recognized for its power to effect union between speaker and hearer.” 

Eble is of the opinion that Dumas and Lighter are right in the final analysis in that 

“slang cannot be defined independent of its function and use.” 
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Recently a slew of publications have been available to researchers which 

are totally Internet based. After thorough research, the following definitions were 

collected for slang: 

1. Informal language consisting of words and expressions that are not 

considered appropriate for formal occasions; often vituperative or 

vulgar. e.g.: "their speech was full of slang expressions" (WordNet 

Search, 3.0) 

2. A characteristic language of a particular group (as among thieves), 

e.g.: "they don't speak our lingo" (Ibid). 

3. The use of highly informal words and expressions that are not 

considered standard in the speaker's dialect or language. Slang is 

often highly regional, specific to a particular territory, a certain 

subculture, such as musicians, and members of minority groups. 

(Wikipedia, 2007). 

4. The ever-evolving bastardization of the written and spoken language 

as a result of social and cultural idolization of uneducated, 

unintelligible celebrities. (Urban Dictionary, 2007). 

5. Slang is the continual and ever-changing use and definition of words 

in informal conversation, often using references as a means of 

comparison or showing likeness. (Ibid). 

6. Jargon, used playfully to prevent outsiders from intercepting the 

actual meaning. It is a contraction for "slandering". (Ibid). 



 11 

7. Street language; Whole sentences, phrases or words with meanings 

which are unique to a given neighborhood, street, area, or group 

within a culture. (Ibid). 

8. Informal/popular language usage that functions to establish/reinforce 

in-group identity and cohesiveness; characteristically specialized, 

stylized, substandard, and transitory. (CSA, 2007). 

9. A particular form of colloquial language used by certain social 

groups. (Campsall, 2007). 

10. Casual Language. Informal English. (LITES, 2006). 

11. An informal nonstandard vocabulary composed of invented words, 

changed words, and exaggerated or humorous figures of speech. (The 

learning Page, 2002). 

12. Informal speech composed of newly coined words or expressions or 

of common words and expressions whose meanings are changed or 

extended; popular speech. (Reading Writing Frameworks, 1999). 

13.  Speech used by social or professional peer groups for in-group 

communication; jargon; cant; argot. (Ibid). 

14. Nonstandard use of language; very casual speech or writing. Words, 

expressions, and usages that are casual, vivid, racy, or playful 

replacements for standard ones, and are often short-lived (fad 

expressions), and are usually considered unsuitable for formal 

contexts. (5th Grade Literary Terms, 2005). 
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15. Casual conversation among friends; as such, it is inappropriate for use 

in formal and informal writing, unless it is placed in quotation marks 

and introduced for a specific rhetorical purpose. (Reader’s Choice, 

2004). 

16. Slang can be described as informal, nonstandard words or phrases 

(lexical innovations) which tend to originate in subcultures within a 

society. Slang expressions often embody attitudes and values of group 

members (Microsoft Encarta 97 Encyclopedia). 

Curiously, The Double-Tongued Dictionary 2007 which is an online 

lexicon for “fringe English, focusing on slang, jargon, and new words,” claims 

that it: “records undocumented or under-documented words from the fringes of 

English, with a focus on slang, jargon, and new words. This site strives to record 

terms and expressions that are absent from, or are poorly covered in, mainstream 

dictionaries.” This website lacks a definition for the term slang. This could either 

be due to their policy of adhering to “undocumented or under-documented words” 

or, as this author suspects, the elusive nature of the term slang. 

Hotten (1859) offers one of the oldest definitions of slang: “Cant and 

Slang are universal and world-wide. By their means is often said in a sentence 

what would otherwise take an hour to express.” In this definition the focus is 

mainly the brevity rather than the “vulgarity” aspect of slang. yet he goes on to 

add the low-class stereotype after several pages of digressions to the above 

definition. 
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The stigma once associated with slang has over time dissipated; Hayakawa 

(1941) has called it the “poetry of everyday life”, which is trendsetting in and of 

itself. Ever since the onset of the 20th century, language critics have been more 

and more inclined to be tolerant of slang. A prior trendsetter in this regard was 

Walt Whitman who in 1888 referred to slang as: “wholesome fermentation” and 

“escape from bald literalism”. The followers of this trend have used slang to mean 

“popular neologisms which refresh and replenish the language.” (Dumas & 

Lighter 1978). Linguistically speaking, this is the point of view that seems most 

logical to subscribe to. As Lighter (1980) writes: “Only the most reactionary 

stylist would today subscribe to the judgment of John C. Hodges (repeated as 

lately as 1967) that ‘slang is the sluggard’s way of avoiding the search for the 

exact, meaningful word.” 

In searching for the elusive meaning of “slang”, the first place to look is 

always the dictionary which purportedly provides answers to any vocabulary 

related questions. In defining slang, at times dictionaries become circular3. That is 

they refer the user to a synonym and then back again.  

The Merriam-Webster Online dictionary (MWOD) provides the following 

information in response to a search for slang: “Etymology: origin unknown/ Date: 

1756/ 1: language peculiar to a particular group: as a: ARGOT b: JARGON/ 2: an 

informal nonstandard vocabulary composed typically of coinages, arbitrarily 

changed words, and extravagant, forced, or facetious figures of speech”. In 
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looking up the synonymous terms; Argot and Jargon that MWOD provided for 

slang, these explanations are encountered for each respectively: “Etymology: 

French/ Date: 1842/an often more or less secret vocabulary and idiom peculiar to 

a particular group”. “Etymology: Middle English, from Anglo-French jargun, 

gargon/ Date: 14th century/1 a: confused unintelligible language b: a strange, 

outlandish, or barbarous language or dialect c: a hybrid language or dialect 

simplified in vocabulary and grammar and used for communication between 

peoples of different speech 2: the technical terminology or characteristic idiom of 

a special activity or group 3: obscure and often pretentious language marked by 

circumlocutions and long words”4. 

The Oxford Online Dictionary (OOD), quoting the Compact Oxford 

English Dictionary (COED), provides the following definitions for slang and 

argot respectively: “informal language that is more common in speech than in 

writing and is typically restricted to a particular context or group. / ORIGIN of 

unknown origin”. “the jargon or slang of a particular group. / ORIGIN French.” 

In trying to further define “slang”, an option to consider is to study its 

classification and/or function. In this regard, Berlitz (1982) is of the opinion that: 

“Slang, jargon, and argot are variations of the same linguistic phenomenon: a 

specialized language or vocabulary used by members of a particular group for 

                                                                                                                                     
3 In regards to “circularity in dictionaries” please see chapter 2. 
4 Note the stark difference in stigma attached in definitions 1a and 1b and 3 as opposed to the 
sterile definitions in 2. 
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ease of expression, usually devised with the intent of restricting understanding to 

members of the group.” This classification, minus the last part (usually …), not 

only appears to be accurate, but also helps in cases such as the current dictionary 

where the borders between each label and the next are not clear enough for 

tagging, and inclusion/exclusion purposes. Moving on, Berlitz (1982) in regards 

to the universality of these phenomena believes that: “Underworld code languages 

exist in metropolitan areas throughout the world.” it is interesting that he sees the 

need for including “metropolitan” in this explanation. As obviously the 

underworld is most prevalent in cities, therefore the logical conclusion is that the 

bigger the city, the bigger the underworld and the greater the vocabulary of the 

underworld. Another quote from Berlitz (1982) puts the proliferation of slang in 

English language in perspective: “There are over a million words in English, and 

100,000 of them are considered slang.” If this is true, then slang takes up 

approximately 10% of the vocabulary in the English language.  
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Chapter 2  

Literature Review  

 
Persian slang and argot have enjoyed significant lexicographical attention 

since 2000, with the publication of glossaries, dictionaries and ethnographical 

surveys dealing with the subject (Ekrami, 2005; Fahimi, 2002; Moshiri, 2001; 

Mostasharnia, 2002; Nabavi, 2001; Najafi, 1999; Parchami, 2003; Sama’i, 2003).  

As to why this surge in the interest in slang, argot and secret language 

took place, one can list such factors as the Islamic Revolution in 1978, the Iran-

Iraq war (from 1980 to 1988), the colloquialization of the Persian discourse 

through movies and the popularity of the Internet. In addition, television in Iran 

promulgates the latest and freshest slang, argot and secret language terms by 

placing them within screenplays, comedy shows, and series. Many old school 

Iranians bemoan this trend for reasons which have to do with the nature of history 

of the Persian language and its literature.5 

 

                                                 
5 This is evidenced in Internet postings: http://www.shafighi.com, http://www.aftab.ir/, 
http://sedaye-iranian.blogsky.com  
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PREVIOUS STUDIES ON SLANG DICTIONARIES 

In Chapter 1 we looked into the definitions of the terminology in the 

English speaking world in the 21st century, and how the definitions have evolved 

over time. In this regard the study will delve a little more into the terminology and 

its accuracy in dealing with argot and slang. Also it will look at the classification 

systems used and presents an authoritative definition/classification system. In 

order to limit the list of headwords to actual argot and slang terms, a working 

definition is a must. 

In order to unequivocally present the type of organization needed for such 

a dictionary and an accurate picture of the field, this author attempted to find and 

catalog all the previous dissertations dealing with the subject of Slang 

Dictionaries. Curiously, only one was uncovered, i.e.: Lighter (1980), which was 

used as a template for the current study, and being the sole precedent in this field, 

enjoys an unusual amount of notice.  

In studying the situation of slang in Persian language, a summary of the 

history of the Persian language is presented below. 

HISTORY OF PERSIAN LANGUAGE 

The Persian language, or the New Persian language, appears on the Iranian 

plateau in about 9th century CE. This new language, which is currently in use in 

Iran, Afghanistan and Tajikistan/Uzbekistan, is the latest historical stage in the 

evolution of the language. Old Persian, which is associated with the Achaemenid 
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Empire (ruled 559-330 BCE), being the first stage and the second stage is Middle 

Persian or Pahlavi, associated with the Sasanid Empire (ruled 224-651 CE). 

New Persian exhibits surprisingly little change from texts in existence 

from the 10th century CE. Association of the language with conservative royal 

courts being one reason for this lack of change over time. Those courts, from the 

Samanid dynasty in the 10th century to the Qajar dynasty (ruled from 1795 to 

1921/5), sponsored and supported a literary tradition in Persian which still 

survives with minor stylistic changes. 

Thus it should not be too far-fetched if one postulates that some of the 

attention accorded to colloquial and slang registers of Persian is due to the 

developments in the 20th century and accelerated with the fall of the monarchy 

and the court (the original custodians of the language). 

Turning our focus back to the definitions of slang6 in English, presented 

above, one may suggest a universal origin and universal characteristics about this 

phenomenon, but according to Hillmann (2007), “... the parameters of the notion 

of slang in Persian may differ from those in English. Consequently, a dictionary 

of Persian slang may include items which might not fulfill the definition of slang 

in American English.” A reason for this becomes clear in Najafi’s (1999) writing 

about distinct “written” and “spoken” registers in Persian, wherein the written 

register contains both “literary” and “formal” registers, and the “spoken” register 

                                                 
6 For the purpose of this study, to adhere to brevity, the term “slang” is used as a blanket term 
covering “argot” and “secret language terms” too. In specific cases distinctions are made between 
each as noted. 
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consists of “conversational” and “colloquial/slang” registers. However, both the 

“written” and “spoken” registers share a “standard” register. According to 

Hillmann (2007): “That ‘standard’ register presumably includes shared 

vocabulary (this author’s emphasis), morphology and syntax.” Additionally, in 

comparing and contrasting Persian and American English, Hillmann (2007) notes:  

“Because of distinct phonological and grammatical differences between 

‘written’ and ‘spoken’ registers of Persian, differences between informal 

and formal speech, literary and colloquial speech, etc. are not parallel with 

lesser distinctions among such registers in American English. In other 

words, the English terms ‘conversational’, ‘colloquial’ and ‘slang’ are not 

coterminous with their closest Persian equivalents. ... (S)ome elements of 

‘spoken’ or ‘colloquial’ Persian, which would not constitute ‘slang’ in 

English have the character of ‘slang’ in Persian. In fact the term āmiyāne 

 appears to denote a language-specific register which includes both [عاميانه]

colloquial and slang elements.” 

Hillmann (2007), in order to highlight the complexities of defining “slang” 

in Persian, presents the following list derived from Emami (2006), Sadri-Afshar 

(2004), Servat & Anzabinezhad (1987) and Servat & Anzabinezhad (1998): 

 
  slangy“= امانه عاميانه، عو) سبک، زبان) (٢(پر از لغات التی، التی ) ١(

  slang = زبان عاميانه ) ٣(زبان التی ) ٢(زبان خاص، لوتر ) ١(

 argot = زبان التی ) ٢(، زبان صنفی، زبان اقشار )زبان خاص يک گروه(=لوتر ) ١(



 20 

  idiomatic = رايج، عاميانه ) ٢(مصطلح ) ١(

 = ........... street speak  

  idiom = اصطالح، تعبير، گروه واژه 

 cant = ن حرفه ای، اصطالح زبا

  literary language = زبان کتابی 

   spoken language= زبان گفتاری 

  street slang = زبان التی 

  colloquial/conversational language = محاوره ای /زبان محاوره ای

  written language = زبان نوشتاری 

  vulgar, colloquial = عاميانه 

  vulgarism =  کلمه مستهجن کلمه بی ادبانه،

   dialect= گويش، لهجه 

  uncouth, pertaining to riffraff = التی 

  lingo = لهجه محلی 

   patois= لهجه محلی 

  conversation, dialog = محاوره 

  conversational, colloquial = محاوره ای 

  colloquial = محاوره ای، گفتاری، گفتاری خودمانی 

  colloquialism = طالح محاوره ای يا گفتاری، زبان عاميانه واژه يا اص

  catchphrase =ورد زبان، تکيه کالم، شعار هميشگی "
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This list suggests that what constitutes the “spoken” and “colloquial” 

register and what is understood by “slang” are specific to Persian and have roots 

in both diachronic and synchronic differences between the language registers.  

An early compiler of slang in Persian, Mohammad Ali Jamalzadeh (1892-

2007) published a collection of short stories in 1921 called “Yeki Bud Yeki 

Nabud” [Once upon a time] which contain features of colloquial Persian. The six 

short stories that appear in this collection deal with social and political conditions 

in Iran at that time. Jamalzadeh therein combined a simple writing style with 

colloquial vocabulary, and measured humor, to enhance the impact of his 

writings, making his stories such as “Yeki Bud Yeki Nabud” and “Farsi Shekar 

Ast” [Persian is Sugar] even more poignant than otherwise would be the case.  

The hostile public reaction to this book in Iran affected Jamalzadeh to the 

degree that for the next twenty years he refrained from publishing activities. He 

began publishing again in the 1940s.7 Although Jamalzadeh continued to criticize 

the court and the clergy, some of his works of this period lack his originally 

unique Persian style. In 1963, Jamalzadeh compiled the first dictionary of 

colloquial Persian, called Farhang-e Loghat-e ‘Amiyane which impacted later 

works such as Contemporary Dictionary: Consisting of Colloquial Words and 

Phrases and New and Current Words in the Works of Contemporary Persian 

                                                 
7 His works in these years include: Sahra-ye Mahshar [Armageddon] (1947), Talkh-o Shirin 
[Bitter and Sweet] (1955), Kohne va Now [Old and New] (1959), Qair az Khoda Hichkas Nabud 
[None Existed Except God] (1961), Asman-o Risman [The Blue Yonder and Rope] (1965), Qesse-
ha-ye Kutah Bara-ye Bachcheha-ye Rish-dar [Short Stories for Bearded Children, i.e.: for Adults] 
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Authors by co-compilers Servat and Anzabinezhad (1987). Wherein it is stated 

that the book is a continuation of Jamalzadeh’s work. 

In the 1930s Sadeq Hedayat, published a series of collections of short 

stories with colloquial Persian vocabulary and spelling. His works (specifically in 

Buf-e Kur [The Blind Owl]) feature a hybrid prose style on the part of its first 

person narrator who speaks in the formal register about himself but reports the 

speech of other characters in a wholly colloquial register laden with slang. The 

same slang, collected in Najafi (1999), already feels dated and obsolete when 

presented to the reader out of context.8 However within Buf-e Kur, the slang poses 

no great difficulty to the reader. This shows that the same slang that within 

spoken discourse is unfamiliar/hard to get, within written discourse is quite at 

home in the contemporary language. Here is substantiation for the fact that slang 

starts out as spoken stigmatized language and in time finds its way into 

mainstream language.  

After Hedayat, Sadeq Chubak (1916-1998) in his novel: Sang-e Sabur 

[The Patient Stone] (1966), used vocabulary from colloquial and regional dialects. 

In regards to translating this work into English, the translator, M. R. 

Ghanoonparvar (2008) has this to say about rendering slang from the source 

language (L1) to slang in the target Language (L2): 

                                                                                                                                     
(1974), and Qesse-ye Ma be Akhar Rasid [Thus Ends Our Story] (1979) were written during this 
phase of his literary activity. 
8 Najafi (1999) extensively cites different works by Hedayat in his dictionary. 
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“Most characters in the novel speak in Shirazi dialect, but there are also 

idiosyncrasies in the speech patterns of each character. In trying to convey 

a sense of the "sub-standard" speech of the characters into English 

comparable to the original, I would have to also pay attention to their 

socio-economic and educational standing. Initially, I tried to render them 

as some sort of southern dialect in the United States, but soon gave this up 

and devised certain artificial substandard patterns for some of the 

characters.” 

In addition, Simin Daneshvar is still another author whose respective 

work: Savushun is replete with slang. Ghanoonparvar (2008), who also translated 

this work, notes:  

“What is important is to be aware of language registers including 

syntactical and lexical variations. One could, at times, translate some 

Persian slang into English slang, for example, but again all aspects should 

be taken into consideration. There are, for instance, slang terms that are 

culture-specific and might evoke the wrong impression when they are used 

in translation.” 

In his own collaboration on the translation of Kanizu by Moniru 

Ravanipur, this author faced similar difficulties in dealing with Ravanipur’s 

copious use of regional and dialectal slang. Not having a dictionary of slang at 

hand at the time proved a real handicap. In regards to producing regional slang 

dictionaries, the Persian language is still lagging behind general slang 

dictionaries. At time of need, a translator can resort to the available dictionaries 

that treat slang in Persian language, this include the following works. 
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Among these are: Servat and Anzabinezhad (1987) and their 

Contemporary Dictionary, as well as Najafi (1999), whose more ambitious, two 

volume work is firmly based upon reflections of colloquial speech in printed 

Persian. Both these works however suffer from a gap spanning a few decades that 

exists between the most recent colloquial slang not yet published in works of 

prose, and those that are. The gap has been better bridged by: Ekrami (2005); 

Fahimi (2002); Moshiri (2001); Mostasharnia (2002); Nabavi (2001); Parchami 

(2003) and Sama’i (2003). 

SLANG IN PERSIAN DICTIONARIES  

In “Sālon-e Šeš; Yāddāshthā-ye Ruzāne-ye Zendān” [Salon 6; Daily Notes 

of Prison] by Nabavi (2001), approximately 700 entries, are covered. The book 

has two sections: (1) daily notes of prison life during an eight month 

imprisonment of the author and (2) the 700 list of prison slang and jargon. This 

work can be called the result of the ultimate in fieldwork. As the author actually 

lived the life and talked the talk for the duration of the imprisonment. In this 

work, each entry has phonetic transcription, a definition/explanation, and at times 

synonyms and a sample sentence in context. No other lexicographical information 

is provided, neither is a transcription table. Nabavi (2001) uses the term " واژگان

"عاميانه  [commoner’s vocabulary], which is a very accurate umbrella term that can 

refer to argot and all secret languages and be synonymous with slang. The mere 

fact that Nabavi uses vocabulary and not language in his definition takes care of 

the issues that arise when such terminology is used within other higher registers 
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of Persian. In such cases a conflict between the terminology used to refer to slang 

(for which many posit "زبان عاميانه"  [commoners’ language]) and the terminology 

used to refer to register (colloquial language) is averted. 

“Farhang-e Estelāhāt-e Āmiyāne-ye Javānān” [Dictionary of Slang 

Expressions of Young People] by Moshiri (2001), studies 1500 slang terms in use 

by Persian speaking youth. In this work each entry has phonetic transcription. Part 

of speech is include for each entry as are synonyms and example sentences 

explaining the entry. The book does have a transcription table and a list of 

abbreviations which greatly help the reader in using the dictionary. Beyond using 

the term "اصطالحات عاميانه"  [slang/commoners’ expressions], Moshiri (2001) does 

not treat the terminology of slang in Persian.  

Volume 1 of the eight volume: An Encyclopedia of the War Front by 

Fahimi (2002) treats “idioms, explanations and proper names” in use by those 

who took part in the Iran-Iraq war (1980-1988). In this volume more than 8,000 

terms, expressions and proper nouns are presented, of which a good portion can 

be classified as slang and argot. None of the entries has phonetic transcription, or 

any other lexicographical data. The only exception being sample in context and 

synonyms included for some of the entries. According to the author the work is an 

attempt to preserve and present the “culture” of the war front.  

In the work: How is our young generation speaking? by Mostasharnia 

(2002), a 69 page booklet of eclectic slang terms, collected unsystematically, 150 

entries presented, are not arranged alphabetically. They are divided into three 
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sections: (1) Nouns, (2) Noun and Verb compounds, and (3) Classification by 

Subject. For each entry, no transcription, etymology, domain of use is presented. 

The author’s personal interpretations are presented without any evidence 

whatsoever, and there is no bibliography included. In the introduction, 

Mostasharnia (2002), in referring to the phenomenon otherwise known as “slang” 

uses “language of youth”. Also she has this to say about the choice of 

terminology: “In socio-linguistics jargon, the term “slang” is used for vocabulary, 

idioms and phrases which are coined by a specific group and find their way into 

mainstream “colloquial language” [زبان محاوره]. In foreign (western) languages this 

term is used to refer to the “language of machos” [زبان الت ها].” This serves to show 

that in Persian there is a difference between colloquial language and slang, and 

that the phrase “language of the youth” has been used for a subsection of slang. 

And that contrary to Najjafi (1999), “language of machos” [زبان الت ها], is not 

synonymous with “slang in Persian”, at least not for Mostasharnia.  

Another recent work that studies slang, “Pas Kuchehā-ye Farhang” [Back 

Streets of Culture], by Parchami (2003), includes approximately 12000 

headwords, (even though on the cover and within the introduction the number 

15000 appears in this regard). The book is arranged alphabetically. Phonetic 

transcriptions are provided randomly. From the usual array of lexicographical 

information, part of speech, etymology, cross references, and citations are 

missing. Some entries however, are afforded an example sentence. A bibliography 

list is included within the introduction, though the emphasis has been more on the 
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authors, rather than the works, and the newest works on the list are: Shamlu 

(1982), Servat & Anzabinezhad (1998) and Najafi (1999). According to the 

author, field research by the way of surveys, and word collection from different 

sites such as universities, barracks, and dormitories was also used in collecting the 

data. Parchami (2003) uses both “colloquial words” [لغات عاميانه] as well as 

“commoners’ expressions, allusions and catchphrases” [اصطالح، کنايه و تکيه کالم عاميانه]. 

The separation of vocabulary, expressions, and idioms from language per se is a 

step towards the right direction in naming and studying slang in Persian. In 

addition Parchami uses lengthy words “contemporary oral catchphrases” [ تکيه

 and “today’s colloquial commoners’ expressions and [کالمهای شفاهی معاصر

catchphrases” [اصطالح و تکيه کالم عاميانه شفاهی امروزه]. The inclusion of 

contemporary/today is an important fact when writing about such a liquid concept 

as slang, since it narrows down the field considerably. However again, the words 

colloquial and commoners’ are thrown into the mix.  

English, American and Australian Slangs by Gholi (2003), studies slang 

terms and defines them in English language. The intended user however is a 

Persian speaker who is studying English. The work does not present any 

lexicographical information other than a definition. The sections however cue the 

user to the origin of a term as the sections are titled: American Slang, Australian 

Slang, etc. At the end two sections compares American and English slang in 

general and in specific contexts. There is no bibliography included. Gholi (2003) 

uses [اصطالحات عاميانه و روزمره] “commoners’ and daily expressions” to refer to slang. 
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“Farhang-e Estelāhāt-e Āmiyāne: Farsi be Englisi” [Dictionary of Slang 

Expressions: Persian-English] by Sanaye’i (2003) is another Persian-English 

dictionary that uses the term “commoners’ expressions” [اصطالحات عاميانه]. This 

work which renders Persian slang into English slang, includes 1800+ entries 

arranged alphabetically (Persian) and the Persian slang is defined in English by an 

English slang and no other lexicographical information has been presented. The 

intended user is a Persian speaker studying English language. at times the reader 

may be left wondering what a given definition means and may need to look up the 

English slang definition in another dictionary. A five item reference list is 

included at the end of the book. Sanaye’i systematically uses “slang” and 

“colloquial” to differentiate between the English equivalents, but not for the 

Persian entries.  

A Persian Dictionary of Argot by Sama’i (2003) is a 116 page booklet 

studying slang and argot terms related to the youth in Iran. Each entry has a 

phonetic transcription and cross-reference. Many entries have a sample in context. 

A bibliographical list that includes more specialized works on Persian slang 

(“Sālon-e Šeš; Yāddāshthā-ye Ruzāne-ye Zendān” [Salon 6; Daily Notes of 

Prison] by Nabavi (2001), “Farhang-e Estelāhāt-e Āmiyāne-ye Javānān” 

[Dictionary of Slang Expressions of Young People] by Moshiri (2001), and An 

Encyclopedia of the War Front, by Fahimi (2002)). This book does include a 

section dealing with the sociolinguistic aspect of slang and at the end has sections 

that categorize the collected slang terms into relevant areas of usage and also 
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synonymous terms. Sama’i (2003) uses "لغات زبان مخفی"  [secret language words] in 

his dictionary to refer to both “argot” and “slang”. Sama’i explains that he has 

coined the phrase "زبان مخفی"  [secret language] for “argot”. This work has about 530 

entries of argot and secret language used by youth in Tehran, all of which have 

been included within the Persian-English Dictionary of Slang (PEDS). This work 

had a great impact in raising public awareness about Persian argot and slang in 

Iranian society. It was reprinted six times in four months, and became very sought 

after. Its fame was even attested to by BBC in a special article.9 Excerpts of this 

work are frequently encountered in blogs on the internet.10 This helps in 

understanding how quickly the term "زبان مخفی"  [secret language], has been 

established in the Persian language and how problematic it is when the distinction 

between "زبان مخفی"  [secret language] used to refer to the words that originated from 

argot, and "زبان مخفی"  [secret language] used to refer to argot are blurred. In a 

survey that Sama’i presents of similar dictionaries, he classifies works like 

Jamalzadeh (1962), Amini (1999), Shamlu (1978-1982), Najafi (1999) and Servat 

& Anzabinezhad (1998), as all dealing with "زبان عاميانه"  [commoners’ language]11 

and not "زبان مخفی"  [secret language] as he defines it. Sama’i does concede that 

Nabavi (2001) deals exclusively with argot and that Fahimi (2002) has a section 

on “code expressions” that is possible to define as argot. However, the totality of 

                                                 
9 See http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2003/12/031209_pm-pa-makhfi.shtml   
10 See http://www.yekpanjare.com/2003/11/782.php , 
http://www.goodreads.com/book/show/894503._ , http://itiran.net/archives/000125.php , 
http://www.persian-language.org/Group/Criticism.asp?ID=253&P=6  
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entries in Fahimi (2002) can and should be considered as argot and slang. 12 The 

collection of entries in Fahimi (2002) deals with the vocabulary of a specific 

group (active and ex-military personnel) use them for communication purposes 

which outsiders cannot decipher. This is not any different from the “youth 

language” that Sama’i has compiled and studied. 

In continuing his survey of works on slang, Sama’i turns to Moshiri 

(2001) whose work he cites as a compilation of "اصطالحات رايج عاميانه"  [prevalent 

commoners’ expressions] and "اصطالحات جاهلی"  [macho expressions]13. Sama’i 

writes: “Of the total 1180 entries in the (Moshiri 2001) dictionary, approximately 

80 have connections to secret language. The majority of the dictionary’s entries 

deal with "اصطالحات رايج و قديمی عاميانه ای"  [prevalent or old routine commoners’ 

expressions]. 

In “Mardomshenāsiye Estelāhāte Khodemāni” [The Anthropology of 

Common Slangs] by Ekrami (2005), almost 2000 slang terms used by Iranian 

youth have been collected and studied. For each headword, the phonetic 

transcription and an equivalent/explanation is consistently provided. At times 

samples within context and synonymous terms have also been recorded. The book 

does not provide any other lexicographical information regarding the entries. An 

extensive introduction and conclusion deals with sociolinguistic theory and 

                                                                                                                                     
11 The meaning “commoners” is the actual translation of »عاميانه«  although it is commonly 
translated as “colloquial/informal”. 
12 Sama’i (2003) defines “secret language” as solely used to avoid the laws or norms of the 
society. Thus he does not consider terms not filling this purpose as argot. 
13 Macho is the nearest term that can be found to represent »ی/جاهل«  in English. 
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aspects of the study of slang. The book has a 40 item reference list, which 

includes only Mostasharnia (2002), Sama’i (2003), and Parchami (2003). Also no 

transcription table has been included in this work. Ekrami (2005) uses " اصطالحات

"خودمانی  that can be translated as “informal expressions”; however he himself 

translates it as: “common slangs”14. He agrees with Sama’i in that the youth 

“create special vocabulary and expressions to be secretive and to keep their 

actions or thoughts secret.” Ekrami also uses "اصطالحات و واژگان مخفی و خودمانی"  [secret 

and informal expressions and vocabulary]. He further explains his choice  اصطالحات

)خودمانیو واژگان  ) to mean “a collection of colloquial words and expressions that a 

specific group of people use to express and transmit meaning and personal/private 

messages without recourse to any formalities.” Again, using "واژگان مخفی"  [secret 

vocabulary], in line with Nabavi’s "واژگان عاميانه"  [commoner’s vocabulary], makes 

more sense than using “language” instead of “vocabulary.” 

Farhang Moaser’s one-volume Kimia Persian-English Dictionary by 

Emami (2006), is the newest addition to the Persian-English dictionary line. This 

dictionary is originally intended for Persian speakers who study English language 

as well as Persian-English translators. The dictionary treats a collection of about 

30,000 entries, presenting the full assortment of lexicographical information 

desired. In this work, Emami (2006), the term “colloquialism” [گفتار] has been used 

to identify entries dealing with argot, slang, secret language and all the above 

mentioned registers. Examples are:  

                                                 
14 This is a direct quote from the book’s English title. 
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 Watery, weak, wishy washy   آب زيپو

  an alcoholic beverage, booze  آب شنگولی

  Sister, sis   آبجی

  to shed tears  آبغوره گرفتن

  syphilis   آتشک

  badly cut and bruised, beaten up  آش و الش(

  in its original packaging, brand new  آکبند آک

  speckled, spotted, leopard   آالپلنگی

  popcorn   چس فيل

  a show of self importance   چسی

  mobile phone, cell phone   چسی فون

 foul language   ليچار

  unmarried, single, bachelor   يالقوز

  big, large, outsize, ungainly   يغور

 inadequately clothed, shabby-genteel, poor   يک ال قبا

 

The foregoing list shows that no one single term has yet been agreed upon 

by speakers of Persian to refer to the phenomena that “slang” covers. However it 

can be seen that “slang” does exist in Persian and its characteristics are the same 

as “slang” in English. Maybe data from Persian is not enough evidence to jump to 

the conclusion that “slang” is a universal linguistic phenomenon, but it sure points 

to this conclusion. 
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SLANG IN PERSIAN LANGUAGE TEXTBOOKS  

It used to be true that a language teaching textbook was not an ideal place 

to look for slang. However changes in the field of Foreign Language Education, 

and the emphasis placed on the use of authentic texts and in-context teaching, 

have changed the format of many language textbooks. In the case of the English 

language (American or British), instances of slang are intentionally introduced as 

early as possible. Therefore, this author undertook the task of checking Persian 

language textbooks for occurrences of slang terms.  

It was observed that despite recent lexicographical attention to 

colloquial/slang registers of the contemporary Persian dialect of Iran, linguistic 

and textbook writing on the subject continues to highlight the "کتابی"  

[written/literary] register of the language. Examples of such textbooks published 

or currently available in America are: Stilo et al (2005), Farzad (2004), Thackston 

(1993), Lambton (1960) and Lazard (1957). Stilo (2005), the most recent among 

these, as well as Farzad (2004), illustrate the approach that they stay away from 

including any “stigmatized” (slang) vocabulary whatsoever in the work.  

In Dastur-e Zabān-e Āmiyāne-yr Fārsi. [Grammar of slang/Colloquial 

Persian] by Vahidian Kamyar (1964) the characteristics of the colloquial 

language, as well as slang are studied. Given the lukewarm reception this work 

has received among the elite “grammarians” of Iran, it can be inferred that 
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educated native speakers of Persian continue to think of colloquial forms as 

substandard or “incorrect”.15 

At the same time, some recent Persian language textbooks exist that do not 

give preference to one register over the other. They employ authentic texts and 

endeavor to deal with colloquialisms/slang that is present in such unedited texts as 

teaching material. PEDS has culled vocabulary from authentic as well as semi-

authentic texts in the following textbooks and readers on all of which this author 

had varying degrees of collaboration: Persian Conversation(s) (2009), Persian 

Fiction Reader: Second Edition (2000), Persian in Context (2004), Persian 

Listening (2008), Persian Newspaper Reader: Second Edition (2000), Persian 

Vocabulary Acquisition (2003) and Reading Iran Reading Iranians: Second 

Edition Revised (2002). Persian in Context, for example introduces true instances 

of the slang concept, with which PEDS deals. Also Persian Listening features a 

detailed comparison of colloquial and literary registers and forms in Persian.  

 

                                                 
15 Compare with: allusions to slang/argot quoted from Walt Whitman and his followers in Chapter 
1: “wholesome fermentation”, “escape from bald literalism” and “popular neologisms which 
refresh and replenish the language.”  
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Chapter 3 

Method 

 

In order to better illustrate exactly what was collected and why, here is a 

recap of what we so far looked at and what can be safely said to be slang. As 

noted in Chapter 2, PEDS features many entries that will satisfy a Persian/Iranian 

conception of “slang”, which is arguably broader than an American English 

definition. The chief factor in the greater breadth of a Persian conception of 

“slang” in comparison with an American difference has to do with the greater 

differences in Persian with regard to American English between literary and 

colloquial registers of the language and the status which the literary register has 

enjoyed as a prescriptive standard. The choice of terminology used by various 

scholars as presented in Chapter 2 displays the affinity that many educated native 

speakers [Mostasharnia (2002), Parchami (2003), Gholi (2003) and Ekrami 

(2005)] have in considering the colloquial register somewhat substandard, too 

informal (read offensive) and at times difficult to understand and/or incorrect.16 

Consequently, PEDS includes among its 15,000+ headwords, in addition to 

                                                 
16 This further blurs the borders between slang and plain colloquialism. 
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expected entries highlighting significant slang, argot and secret language terms, 

expressly colloquial words and phrases. 

The Persian-English Dictionary of Slang (PEDS) is based upon the 

compiler’s selection of approximately 15,000 head words, collected primarily 

through library research and from the sources mentioned above. From each source 

all of the entries that fit the concept of slang and argot as presented earlier were 

selected.  

PEDS addresses a shortcoming in Persian lexicography. Even though 

many Persian-English dictionaries exist that shed light on the issues learners and 

users alike may face when dealing with the Persian language, the most recent 

being Emami (2006), none present argot and slang actively and extensively. 

PEDS fills this gap in the field. 

Furthermore, among the most recent Persian-Persian studies that address 

argot and slang either solely or as part of the language body, e.g.; Ekrami (2005), 

Fahimi (2002), Moshiri (2001), Mostasharnia (2002), Nabavi (2001), Najafi 

(1999), Parchami (2003), and Sama’i (2003), no one work has so far attempted to 

collect the recorded argot and slang in one place. By addressing this additional 

issue, PEDS hopes to, at least for the bilingual user, to solve the problem created 

by the need to have several dictionaries at hand in order to work with argot and 

slang.  

In the following section the procedures of the current study in selecting 

and the data collection method are presented. 
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In the process of collecting entries for this work, a wide range of argot, 

slang and secret language including those of drug traffickers, pickpockets, prison 

inmates and other professional criminals has been surveyed and included. 

Included too are similar terminologies in circulation among the Iranian youth, 

prison inmates, war veterans and students. 

If a brand/trade name has found a slang sense, it too has been included; 

however not many of these were found.17 In the case of proverbs, the intention has 

been to include those that are still considered slang/argot by average native 

speaker from the everyday usage proverbs which native speakers readily 

understand. Since at times even the most off color, colloquial language may be 

just another form of colloquialism and not slang or argot, this extent of 

colorfulness does not certify it as slang. Furthermore, as in the process of 

language evolution, argot and slang eventually find their way into the mainstream 

of language and over time become established and “the language”, PEDS focuses 

on current slang, argot and secret language terms that are still considered new and 

mint by all native speakers who do not belong to the language community in 

question. However in some cases older slang terms which are at present thought 

of as colloquialisms and are well understood by native speakers have been 

included. Such items were found to have been in general excluded from major 

dictionaries and their meanings per se would not be obvious to non-natives 

without prior knowledge. Curse words have been excluded as these rarely have a 
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slang sense Lighter (1980). On the other hand, the most mundane vocabulary can 

achieve a colorful offensive sense once it evolves into slang. 

ADDRESSING GENERAL ISSUES IN A BI-LINGUAL DICTIONARY  

In setting up a frame work for this dictionary, a survey of studies on the 

topic of lexicography was used. Based on practicality, Zgusta (1988) was arrived 

at as the main guideline. This article provides some good examples in the areas 

most relevant to slang: culture, society and meaning. It also deals with Pragmatics 

and lexicography (anaphority/cataphority and indexicality). Under the pragmatic 

aspects of the dictionaries, the author lists the following three items:18 

1. Cultural setting, which influences choices like including pictures or 

words for definitions. 

2. Equivalence in bi-lingual dictionaries with English, this aspect deals 

with the problem of lack of one-to one meaning correspondence.  

3. Lexicographic definitions, a much debated issue, dealing with what 

constitutes “lexicographic” definitions, and what does not. This in turn 

gives rise to the following three difficulties for the lexicographers: 

a. Circularity, which means a reader of a dictionary, is referred to 

words that are in definitions for an entry in a circular fashion, 

and without being able to break the cycle and get to the root of 

the meaning. 

                                                                                                                                     
17 See "وايتکس"  [Whitex] in the "و"  section of chapter 4. 
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b. Explaining obscurum per obscurius, this means that in some 

cases an entry, which is obscure, is defined by a word, which is 

more obscure. 

c. Hyperonymic regression, means when looking up successive 

words in an entry’s definition, one is led away from the 

original framework and continues to move towards an 

ultimately philosophical one. 

In outlining the framework of PEDS, the above points have been taken 

into consideration and implemented to the extent possible. According to Zgusta 

(1988), the two overall perspectives: (1) pragmatic components, in the target 

language and (2) pragmatic components in the language of the definition need to 

be the focus of a lexicographer equally. Here the three aspects of pragmatics 

introduced above will be re-listed again and explained: (1) Cultural setting, (2) 

Equivalence, (3) Definition problems.  

A lexicographical survey of slang and argot, as well as secret language, is 

closely dependent on these three topics therefore they will be expounded on here.  

Cultural Setting; attention paid to the culture of the target language by some 

researchers on some languages (Zoque and Yoligu-Matha) focuses on leaving out 

racial, ethnic, religious slurs in dictionaries. However, four letter words are now 

found in all except elementary school dictionaries, according to the, Zgusta 

(1988), this could either be due to the fact that the principles of descriptive 

                                                                                                                                     
18 The explanation for each item is provided by this author. 
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exhaustiveness are taking precedence over the taboos of the society, or the 

societal taboos have changed. Zgusta (1988) refrains to choose between the two 

explanations; it could be quite possible that both are correct to some degree. 

Equivalence in a Bilingual Dictionary; Zgusta (1988) claims that the most 

pragmatically effective equivalent of a word in a bilingual dictionary is a 

translational one, an exact equivalent or a counterpart of the target language 

lexical unit in all respects, having the same denotations, same stylish levels, 

collocations etc. Since such cases are few, lexicographic practice is becoming 

more and more concerned with how to handle partial, incomplete equivalences. 

Lexicographic Definitions; Zgusta (1988) avoids using explanation or 

description in favor of definition for what constitutes the meaning of a lexical 

item in a dictionary. For this he cites the following three main problems: (1) 

Circularity, (2) Explaining obscurum per obscurius, (3) Hyperonymic regression. 

In explaining Circularity, Zgusta (1988) talks about how in order to avoid 

problems some lexicographers have proposed the use of restricted vocabulary in 

definitions. This means using only a basic word list for the definitions in a 

dictionary. The assumption behind this list is that there are actually a number of 

words (2000 in the case Webster’s Collegiate Dictionary) that everybody knows 

or should know, and as such these are fit to be used for defining the more difficult 

words or entries. Even though Zgusta (1988) claims that this method poses other 

problems, he does not mention what these maybe. Zgusta (1988) does mention 
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that the main problem is the necessity of having undefined primes19, or primes 

defined in non-restricted vocabulary. In the explanation given for Explaining 

obscurum per obscurius and hyperonymic regression the Zgusta (1988) only 

provides examples.  

Zgusta (1988) advises that a dictionary should make good use of pragmatic means 

to overcome the three problems cited above. According to him, the intensive use 

of indexicality (the pronoun “you”) is permissible as a pragmatic mean to 

overcome the said problems20. The author states that the way a dictionary deals 

with these problems is in addition good for displaying the syntactic pattern of the 

entry and additionally avoids the use of heteronyms, another problematic issue for 

definitions that lexicographers have to address. The fact that the use of deictic 

“you” is called for or not, is debated, especially in the area of offensive language, 

where it is avoided in the dictionary in the definitions of sexual words of strong 

caliber and terms of abuse and “vituperation”. Zgusta (1988) affirms that in 

addition to avoiding “you” the “odious ‘him’” should also be avoided, and they, 

them or someone be used.21 It should be borne in mind that the use of such 

reflexives brings up other problems, where the antecedent of these anaphora gets 

mixed up. Therefore trying to avoid the use of he/him at all costs and not being 

concerned with the need for including he/him is another instance where Zgusta 

                                                 
19 Prime here is being used in a mathematical sense, i.e. the prime numbers, which are not 
divisible to any other numbers except themselves and one, therefore prime words are not reducible 
to any other ones. 
20 One of which is the avoidance of “sexist” he/him. 
21 In PEDS “sb.” (somebody) has been consistently implemented. 
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(1988) warns lexicographers to be watchful of. This issue may not seem to be too 

relevant to Persian language dictionary, but in a Persian-English dictionary, it 

finds significance. 

Selection Sources 

PEDS has resulted from an archival approach to headword selection and 

compilation as opposed to field research or corpus method compilation. In other 

words, it has used published sources for headwords and entries, specifically: 

Ekrami (2005), Fahimi (2002), Moshiri (2001), Mostasharnia (2002), Nabavi 

(2001), Najafi (1999), Parchami (2003) and Sama’i (2003). In addition instances 

of slang, argot and secret language were culled from films and television, for 

example: Kuche ye Aghaghiya, Marmulak, and Marriage Iranian Style. In 

conducting Internet searches, blogs, emails, and chat rooms were screened and 

provided interesting data within the context. Samples of these are: http://usa-

khafan.com/, and http://1000shab.com/ .  

In arriving at a final list of headwords, all the entries from the above cited 

works were culled into one master list. In the case of "و"  section (Chapter 4), this 

list was then vetted against the dictionary designated as “exclusion dictionary”, 

which is Moin (1992). The logic behind this selection is that in an eight volume 

older Persian-Persian dictionary (Moin), all the newer current slang terms that 

have come into circulation since the production of the dictionary would not be 

found.. Using this method an almost 350 entry, finalized list for the letter "و"  was 
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reduced to a list of 200 entries. This process of narrowing down the final 

candidates for the dictionary will be replicated for the current master list. This 

procedure requires that the lexicographical information for each entry to be filled 

in prior to checking the list against the exclusion dictionary. The reason is that by 

just comparing the headword, many similarities maybe found that cannot be 

excluded out of hand. As is the case with slang terms, an old existing word will 

acquire a new meaning. Conversely a newly found slang term might be found to 

have been recorded previously with the exact same sense in one of the exclusion 

dictionary. Given the fact that slang terms continue to change over time. There is 

a real need to establish a cut-off time beyond which newer concepts, senses, and 

changes will not be considered. The time required to collect, translate and 

keyboard all the relevant lexicographical information is not small, yet for an 

approximately 33% of the list, if the letter "و"  can be considered a valid criteria, 

this time is practically throw-away time. There simply is no other way to skip this 

stage. 
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Chapter 4 

Dictionary Format and Sample Entries 

This section consists of a presentation of the stages of work in compiling 

the dictionary, as well as the presentation of the material that will make up the 

actual dictionary. Also presented will be the physical characteristics of each 

building block of the dictionary. Moreover the symbols and abbreviations used in 

classifying the relevant data are presented. Lastly as an example of the format 

current Persian-English dictionary, a sample letter ( "و" ) is presented. 

THE MAJOR STAGES OF WORK 

In compiling the the dictionary, the work was divided into the following 

major phases:  

(1) Compilation of a master list, this was accomplished using published 

sources only. The spelling for each entry was left as recorded in the source, and 

not changed to " شکسته"  or phonetic or eye dialect spelling. Spelling raises the most 

issues as one item may be recorded with either a different spelling or in " شکسته"  

[broken] Persian. 

(2) Gathering and input of the lexicographical information, for each 

item on the master list, the information provided with each item in the original 
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source, without any alteration, was placed next to its relevant item on the master 

list. 

(3) Sorting the master list alphabetically, sorting brought repetitious 

headwords next to each other and helped in pinpointing redundant items and 

thinning down the master list. 

(4) Checking the lexicographical information for each entry, in detail 

(carefully screening each item for accuracy in transcription, part of speech, etc. 

and providing and or editing missing/incorrect information), 

(5) Cross checking the master list with the designated exclusion 

dictionary, Moin (Persian-Persian 6 vol.). After cross-checking the master list 

with all three exclusion dictionary, any entry that was found to have been covered 

by these dictionary with the exact same sense was then removed from the list. 

What was not taken out of the master list included: variations in spelling not 

found in the exclusion dictionary, senses and concepts not covered by the 

exclusion dictionary. The same entry may exist in the exclusion dictionary in the 

literal sense only. Therefore this stage of the work is not a simple mechanical 

process. An example would be: "وجود داشتن"  [lit. to exist, slang: to have the 

courage/guts]. All the work that had gone into creating the master list items that 

are removed in this stage is basically thrown away, as there is no short cut for this 

stage of the work. 

(6) Final resorting and formatting, each entry and its lexicographical 

information are formatted to reflect homogeneity, and meet the overall framework 

parameters. Basically the work is done at this stage, however further proof 

readings remain. 
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NECESSARY LEXICOGRAPHICAL INFORMATION22 

 
Headword/Entry. Each headword, word, phrase or an affix presented in 

the Perso-Arabic script, is set at the beginning of the left hand margin. All 

headwords appear in the alphabetical order standard among Persian-Persian 

dictionaries. In the case of phrases that make up an entry, the most important or 

least changing word in the phrase is usually identified and the whole phrase is 

entered under that word. In the cases were cross references have been tracked 

down, they are indicated. When an entry has a numeral, it has been spelled out 

and accordingly alphabetized.  

Pronunciation. For every headword the pronunciation appears between 

slash marks (//) using the transcription system unique to the dictionary. Syllables 

are not parsed in the transcription.  

Meaning. After the pronunciation, the meaning or the equivalent of each 

entry is given. In the cases where one entry has more than one meaning, these are 

numbered. In regards to providing meaning, the goal is to provide a word for a 

word and a phrase for a phrase, avoiding meanings where a word is explained by 

a phrase, sentence or longer. However in some cases this proves inevitable. Since 

                                                 
22 In drafting the design of the current dictionary the lay out from the SerboCroatian-English 
Colloquial Dictionary by Šipka (2000) and  Tagalog Slang Dictionary by Zorc and San Miguel 
(1991), both published Dunwoody Press, were considered and to some extent implemented.  
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literal translation would not work for slang terms, in some cases explanations 

appear.  

Function/Grammar Tags. Where it is necessary to differentiate between 

a noun and a verb and whenever the translation cannot be used to shed light on the 

grammatical function of the headword, abbreviations are used to provide such in 

formation.  

Usage Tags. Many slang terms hark back to certain groups, criminals, 

military, college students, etc. Whenever such usage has been evidenced to fall 

primarily within any one group, the relevant Usage Tag, in italics, is presented for 

the entry. 

Etymologies. In cases where tracking etymology is possible, this is 

recorded inside brackets after the Function Tags. Since most slang are often 

untraceable, thus the gap in the etymology tracing. 

Cross References. Synonyms, antonyms, and variants are presented in 

Persian as Cross reference usually after the Etymology information. 

Sample in context. A model dictionary provides examples of each term 

appearing in context. However in the case of slang and argot, in many instances it 

is extremely difficult to find a record of the item being used in an authentic 

context. In the case of the current dictionary, some of the sources had not 

provided any such samples. This necessitates further field/library research for 

locating authentic samples. 
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Citations. Monolingual, encyclopedic type dictionaries provide citations 

for every entry, usually gleaned from printed sources. In the case of slang, little 

printed sources exist that can be cited. In the current dictionary citations have 

been left out. 

 

THE FORMAT OF PROVIDED LEXICOGRAPHICAL INFORMATION  

In this section the physical characteristics of the finished product are 

presented. In putting PEDS together the following framework has been adhered 

to23: 

The headword/main entry is presented in Persian script in size 14, 

Times New Roman font and bold, at the left margin of each column.  

The definition information starts on the next line is indented and includes:  

1) /pronunciation/ in size 12, Times font, and utilizes the phonetic 

transcription system specially designed for this dictionary, based on 

the current systems in use for Persian-English dictionaries. 

2)  Function| is in size 12, Times font, italicized, and deals with the part 

of speech/Grammatical function of the headword and is separated from 

the rest of the definition information by a: | (vertical line). 

                                                 
23 The font, size and style of each relevant piece of information follows  what is presented here 
exactly. 
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3) Usage| is in size 12, Times font, italicized, and deals with the 

usage/domain of the headword and is separated from the rest of the 

definition information by a: | (vertical line). 

4) etymology| is in size 12, Times font, italicized, and deals with the 

origin of the headword and is separated from the rest of the definition 

information by a: | (vertical line). 

5) Literal translation| is in size 12, Times font, italicized, and presents 

the word-for-word translation of the headword and is separated from 

the rest of the definition information by a: | (vertical line). 

6) Definition| is in size 12, Times font, bold, and presents either an 

English equivalent or an explanation for the headword and is separated 

from the rest of the definition information by a: | (vertical line). 

7) Sample/context| is in size 10 Persian Times New Roman font, and 

presents the headword in a context/sample sentence and is separated 

from the rest of the definition information by a: | (vertical line). 

8) The Synonyms/Variants is in size 10, Persian Times New Roman font, 

italicized, and presents synonyms and/or variants of the headword and 

is the last part of definition. 

The data is presented in a one-column format, the headwords presented in 

alphabetical order, top to bottom and left to right. Each page starts with a 

headword at the top, which acts as a guide in searching for a main entry in 

alphabetical order. In cases where a headword has more than one meaning or 
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grammatical function, the extra information has been included on a fresh line at 

the bottom of the first/earlier entry’s information. The logic behind this is to 

provide an easy-to-search, user-friendly format that places an emphasis on the 

headword and avoids long columns with numbered definitions which is easy to 

miss or confuse. When an entry has two or more closely related meanings, e.g.: 

dealing with the same group of referents, a semicolon separates each meaning. 

Commas, on the other hand, have been used to show continuation or exact 

synonymy. When more than one spelling is attributed to a headword, these are 

provided as a separate headword, in order to avoid referring the user to other 

headwords, and are also placed within the synonym/variant section of the 

definition to ensure the user understands that more than one type of spelling is 

available for that specific headword. Presenting the headword and the main 

definition in bold font provides for a speedy search and locate operation by the 

user. In keeping with the trend in the field of Persian lexicography, stress has not 

been marked as it is predictable based on the grammatical function of each word. 

Neither was it deemed necessary to provide syllabification for each headword as 

the Persian language phonetic rules posit that a syllable can be only of the shape: 

CV(C)(C)(C), and is therefore predictable by using the pronunciation 

transcription which provides the unwritten vowels. In drafting the definitions the 

compiler has intentionally stayed away from providing the meaning through 

“equivalent” English slang definitions. Slang terms usually make up a string of 

terminology that could be construed as synonyms yet are functionally and socio-
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linguistically different. Thus the task of finding exact matches for each slang term 

is prohibitive in one language, let alone over two languages. For this reason all the 

meanings have been delivered using the most common English equivalent, one 

that encompasses all the variants under its umbrella. In regards to providing 

citations for each entry, the task proved so massive that for the purpose of this 

outline it has been called off. Added to the difficulty surrounding citations is the 

fact that most argot and (true) slang basically appear in oral form of the language 

only. Therefore it cannot be accurately referenced or cited. 

SYMBOLS 

In this section the symbols that have been used in the dictionary are 

introduced. The section is made up of two parts:  

1) The Transcription Table that is used for the purpose of 

transcribing the Persian headwords into phonetic transcription in 

order to aid in their pronunciation. Given the fact that many 

argot and most slang terms are very fresh in the Persian 

language, even native speakers of Persian usually need some 

sort of pronunciation aid in reading/pronouncing them when 

these are encountered in text as opposed to oral language, i.e.: 

their natural environment. 

2) The Abbreviations are used throughout the dictionary in order to 

save page space. The included list is intended for the user to 
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decipher the “code” used in abbreviating the terms needed to 

explain and expand upon the headwords. 

Transcription table 

A bilingual dictionary (or even monolingual one) needs a solid system for 

transcription. For this purpose, recent as well as respected and well-established 

Persian-English and Persian-Persian dictionaries were screened in order to select a 

transcription system. In selecting the system for representing the Persian 

phonemes and symbols the following transcription models used were studied and 

compared: Emami (2006), Sama’i (2003), Anvari (2002), Sadri Afshar (2004) and 

Moin (1992). Minor differences among the transcription systems were found. The 

system utilized by Sadri Afshar (2004), a standard one-volume Persian-Persian 

dictionary was used as the basis for the PEDS transcription system. Some changes 

were made to the system; the inclusion of the short version of the historically long 

vowels: /â/, /û/, /î/, and also the alternative long /o:/ was not needed for the 

transcription system used in the present dictionary. Nor is it necessary to display 

/an/ and /on/ individually. Table 3.1 below displays all the transcription systems 

mentioned above including the system devised for the current dictionary in the 

left column. In this table the main points of difference are shown with highlights 
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and dark grey cells are used to show gaps in the transcription system of the 

referenced24 works.  

                                                 
24 This does not mean that there are some words in the dictionary that have incomplete phonetic 
transcription; it means that lexicographers differ on how to represent a sound (usually a vowel) 
phonetically. A common example is the representation of "غ"  and "ق"  which in four of the 
referenced works is displayed with the same icon (/q/ or /γ/), but Emami (2006) prefers to use /q/ 
for "ق"  and /ğ/ for "غ."  
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Table 3.1 
PEDS Emami (2006) Sama'i (2003) Sadri Afshar (2004) Anvari (2002) Moin (1992)   

   an   ً 
   on   ٌ 
a a a a a a َ 
o o o o o o ُ 
e e e e e e ِ 
ā ā  ā ā ā بلند (ا/آ(  
  â â    کوتاه(آ(  

ow ow ow ow  ow  بلند(ُا( 
   o:    ُ)بلند( 
 ء ’ ’ ' ? ' '
 ا  ’    '
    -āw  -او  
 u     وا 
 i     یا 
 i:     کشيدهی ا 

b b b b b b ب 
p p p p p p پ 
t t t t t t ت 
s s s s s s ث 
j j jˇ j j jˇ ج 
č č č č č č چ 
h h h h h h ح 
x x x x x x خ 
d d d d d d د 
z z z z z z ذ 
r r r r r r ر 
z z z z z z ز 
ž ž ž ž ž ž ژ 
s s s s s s س 
š š š š š š ش 
s s s s s s ص 
z z z z z z ض 
t t t t t t ط 
z z z z z z ظ 
 ع ’ ’ ' ? ' '
q ğ q q q γ غ 
f f f f f f ف 
q q q q q γ ق 
k k k k k k ک 
g g g g g g گ 
l l l l l l ل 

m m m m m m م 
n n n n n n ن 
u  u u u ū و 
   û    کوتاه(و(  
v v v v v v و 
h h h h h h ه 
    -o[w]  -ُو 
    -vā  -وا  
i  i i i ī ی 
   î    کوتاه(ی(  
y y y y y y ی 
ā   ā  ā ٰی  
    -ey  ِی 
    -iyā  -يا  
    -iya  -َي-  
t  t t  t ة 
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Abbreviations 

The following is a list of abbreviations used in the dictionary: 

Function/Grammar 

adj.  adjective, adjectival 

adv.  adverb, adverbial 

cf.  compare 

colloq.  colloquial, colloquially, colloquialism 

conj.  conjunction 

def.  definition 

derog.  derogatory, derogatorily 

euph.  euphemism, euphemistic, euphemistically 

fig.  figurative, figuratively 

fr.  from 

hist.  historically 

hum.  humorous, humorously 

imper.  imperative, imperatively 

interj.  interjection 

intrans.  intransitive, intransitively 

lit.  literal, literally 

n. phr.  noun phrase 

n.  noun 

occ.  occasional, occasionally 
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ono.  onomatopoeia 

orig.  originally 

p.  page 

pass.  passive 

phr.  phrase 

pl.  plural 

pp.  pages 

prec.  preceding, the preceding entry 

prep.  preposition 

pron.  pronoun 

prost.  prostitution related slang 

quot.  quotation 

ref.  refer, reference, referring 

sing.  singular 

suff.  suffix 

syn.  synonym, synonymous, synonymously 

trans.  transitive 

v.  verb 

v.phr.  verb phrase 

vi.  intransitive verb 

vt.  transitive verb 

var.  variant 
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Language/Dialect25 

A  Arabic 

Boj.  Bojnurd 

dial.  dialect 

E  English 

ety.  etymology 

F  French 

fr.  from 

G  German 

Gil.  Gilaki 

Gr  Greek 

Kr.  Koran 

L  Latin 

Qaz.  Qazvin 

R  Russian 

T  Turkish 

Teh.  Tehran 

Va.  Varamin 

 

                                                 
25  The dialects of Bojnurd, Gilan, Qazvin and Varamin, are the ones that appeared in the section 

»و« . Other dialects will be added to the list as they are encountered in the data. 
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Usage/Domain 

AF.  Air Force 

Arm.  Army 

auto.  automotive slang 

av.  aviation slang 

Basij.  Basiji (people’s militia/mobilized resistance force) slang  

Bus.  bus drivers’ slang 

cf.  compare 

cin.  cinema slang 

colloq.  colloquial, colloquially, colloquialism 

Comitt. Islamic Police now obsolete (Islamic Revolution’s Committee) 

cont.  continuously 

crim.  criminal slang 

def.  definition 

derog.  derogatory, derogatorily 

dial.  dialect, dialectal 

ety.  etymology 

euph.  euphemism, euphemistic, euphemistically 

fig.  figurative, figuratively 

fr.  from 

gamb.  gambler’s slang 

hist.  used historically 



 59 

hosp.  hospital slang 

hum.  humorous, humorously 

interj.  interjection 

IRGC  Islamic Revolution’s Guard Corps 

Jahad.  Reconstruction Corps (Jahad-e Sazandegi) 

journ.  journalism, journalistic slang 

lit.  literal, literally, literary 

med.  medical slang 

mil. av. military aviator’s slang 

Mil.  military slang, military 

mus.  musicians’ slang 

n. phr.  noun phrase 

n.  noun 

narc.  narcotics slang 

naut.  nautical slang 

Nav.  navy 

obs.  obsolete 

occ.  occasional, occasionally 

orig.  originally 

p.  page 

phr.  phrase 

Polic.  police 
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pop.  popular, popularly 

pp.  pages 

prec.  preceding, the preceding entry 

pris.  prison slang 

prost.  prostitution related slang 

quot.  quotation 

que.  query 

r.r.  railroad slang 

ref.  refer, reference, referring 

rest.  restaurant slang 

Revo.  related to the 1978 Islamic Revolution in Iran 

sl.  slang 

sb.  someone 

sth.  something 

stu.  students’ slang 

syn.  synonym, synonymous, synonymously 

Taxi.  taxi drivers’ slang 

theat.  theatrical slang 

trans.  transitive 

truck.  truckers’ slang 

usu.  usually 

var.  variant 
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War.  related to the Iran-Iraq war 

Whv.  whoever 

w.  with 
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SAMPLE LETTER “VĀV”  

Here follow sample dictionary pages presenting words beginning with the 

letter "و"  [vāv], the third to the last letter in the Persian alphabet. About 200+ 

entries appear in the sample dictionary section. The entries present an assortment 

of argot, slang and secret language words, phrases, and sentences, some with 

retorts and replies to retorts. 

After utilizing exclusion dictionary (Moin 1992) out of the 200+ total 

entries less than 15 entries are from Najafi. A total of 45 entries deal with 

military/war concepts. In general the areas most presented in the /vav/ section 

where form prison, military, and the Persian language and its dialects. The youth 

and teenage slang were underrepresented in this section. 
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 و
 

 
 و ما رميتی

/va māramayti/ Mil.;War.| fr. A.,Kr.| and you did not throw/shoot (you did 

not throw when you threw, it was god who did) Enfal:17| said of: bullets 

and shots fired/ scored (show of humbleness by declaring it was god's 

aim which scored the hit, not mine) 

 

 وابده

/vābede/ imper.| Let go!| Ignore! Let go!| بی خيال  

pris.| calm down, don't take it seriously|  

 

 واجب الحج

/vājebolhaj/ adj.| Mil.;War.| One who should make the pilgrimage| one 

who has been paid, rich, one who can afford the pilgrimage 

 

 واجب الزکات

/vājebozzakāt/, /vājebolzakāt/ adj.| Mil.;War.| One who should be given 

alms| one who has not been paid, poor, alms recipient 
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 واحد اتل متل

/vāhed-e atal matal/ n.| Mil.;War.| fables unit| intelligence unit| ،واحد آشپزخانه

خالصواحد آب سازی، واحد ا  

 

 واحد اخالص

/vāhed-e exlās/ n.| Mil.;War.| sincerity unit| intelligence unit| ،واحد آشپزخانه

 واحد اتل متل، واحد آب سازی

 

 واحد آب سازی

/vāhed-e āb sāzi/ n.| Mil.;War.| water production unit| intelligence 

unit|واحد آشپزخانه، واحد اتل متل، واحد اخالص 

 

د آشپزخانهواح  

/vāhed-e āšpazxāne/ n.| Mil.;War.| kitchen unit| intelligence unit| واحد آب

 سازی، واحد اتل متل، واحد اخالص

 

 واحد بوق

/vāhed-e buq/ n.| Mil.;War.| (car) horn unit| propaganda unit| واحد جنجال و

 هياهو
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 واحد جنجال و هياهو

/vāhed-e janjāl o hayāhu/ n.| Mil.;War.| loud noise unit| propaganda 

unit|واحد بوق 

 

 واحد جواد

/vāhed-e javād/ n.| Teh. | Javad (measurement) unit| small scale; 

centimeters over square meters, cm/m2 

 

 واحد شمر

/vāhed-e šemr/ n.| Mil.;War.| The acronym "ر.م.ش".  [N.B.C.] also spell out 

the name "شمر"  who killed Hussein, the grandson of the Propphet 

Mohammad at Karbala| Nuclear/ Biological/ Chemical Unit 

 

 واحد شورته

/vāhed-e šorte/ n.| Mil.;War.| fr. E. shorts| shorts (wearing) unit| a unit of 

Basij. working against flooding with sandbags/shovels wearing only 

underwear (shorts) 
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 واحد قمر بنی هاشم

/vāhed-e qamare banihāšem/ n.| Mil.;War.| Qamar bani Hashem was 

Hussien’s step brother who lost his arms and legs at Karbala before being 

killed| a (combat engineer) unit made up of handicapped veterans  

 

 وارد سياست نشدن

/vāred-e siyāsat našodan/ imper.| Mil.;War.|not getting into politics| don't 

talk behind others’ backs 

 

 وارد فلسفه شدن

/vāred-e falsafe šodan/ v.| Mil.;War.| getting into philosophy| to get into 

detail; talk too much; twisting sth. simple into a complex issue| دوباره وارد

 فلسفه شد

 

 وارنگ کردن

/vārang kardan/ v.|to do the opposite(?)| to show regret/remorse 

 

 واره خانه

/vāre xāne/ n.| appetite(?) house/place| France 
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 وارو سبز شدن

/vāru sabz šodan/ v.| Teh.| grow in reverse| to regress, to go down| همه ترقی

!کردند و به نوايی رسيدند، تو وارو سبز شدی وبی نوا شدی و واترقيدی  واترقيدن |

 

 وارين فورين

/vāri furin/ v.| Gil.| to destroy 

 

 واز و ولنگ

/vāz-o veleng/ adj.| Teh.| too big, large, or wide; huge; out of 

proportion| الگل و گشاد، درندشت، دنگ  

 

 وازده

/vāzade/ adj.| pris.|reject| a prisoner who has retreated from his 

position|جازده 

 واسمه ای

/vāsme'i/ adj.|from "باسمه ای"  from Tur. /bāsma(-e)/ [reproduction by 

printing/stamping] | not good, useless, borrowed| باسمه ای، الکی 
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ندنواسه خر ياسين خوا  

/vāse xar yāsin xāndan/, /vāse-ye ~/ v. phr.| to recite "Yasin" (chapter 

from Koran) for a donkey| to lecture the ignorant 

 

 واسه خودش کارت می فرسته

/vāse xodeš kārt mifreste/ v. phr.| he sends himself a card| self loving|  از

 خود راضی بودن

 

اطی ای، واسه ما آبجی فاطی ایواسه هر کی ق  

/vāse har ki qāti'i vāse mā ābji fāti'i/ pris.| If others think of you as crazy, 

we think of you as sister Fāti| I am not scared of you 

 

 واسين ديسين

/vāsin disin/ v.| Gil.| to put on make up 

 

 واشر

/vāšer/ adj.| fr. E. washer| washer| irresolute person; one who is used by 

others| دوست ما هم که واشره، منتظره ديگران از اون استفاده کنن 
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 واشر اگزوز پاره شدن

/vāšer(-e) egzoz pāre šodan/ Mil.;War.| torn exhaust pipe washer| to be 

shell shocked| موج گرفتن 

 

سوختهواشر سر سيلندر   

/vāšer(-e) sar silandr-e suxte/ adj.| blown cylinder-head gasket| an 

insult| سوخته؟ سيلندر سر روا ش بگم چی تو به من آخه  

 

 واشور

/vāšur/ adj.| Teh. spare set of clothes (to wear while washing everyday 

clothes)| irresolute person 

 

 واعدوالهم ماستطعتم من قوه

/va'a'edu lahom mastata'tom men qovva/ Mil.;War.| fr. A., Kr.| prepare for 

them whatever is in your power| guardsman (this verse is written on the 

IRGC chest emblem) 

 

 واق واق کردن

/vāq vāq kardan/ v.| to bark| to talk nonsense| چرندو پرند گفتن 
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 واقعًا که

/vāqe'an ke/ interj.| really!| said to show anger or disgust 

 

 واکس زدن

/vāks zadan/ v.| fr. Russ. /vāksa/ (shoe polish)| to polish (shoe)| to repeat 

what someone has said 

 

 واکس مو

/vāks-e mu/ n| fr. Russ. /vāksa/ (shoe polish)| hair polish| hair dye| رنگ مو 

 

زدن~ نجون باد: واکس  

/bādenjun vāks zadan/, /bādemjun ~/ v.| fr. Russ. /vāksa/ (shoe polish)| to 

use shoe polish on eggplants| to do sth. Useless 

 

 واکسی

/vāksi/ n.| fr. Russ. /vāksa/ (shoe polish)| shoe shine boy| black person, 

smooth talker, salesman| زبان، فروشنده تاجرسياهپوست، چرب  

 

 واگردان

/vāgardān/ n.| Teh.| setback, reversal 
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 وال کيچ

/vāl kič/ adj.| Gil.| wide mouthed| دهن گشاد 

 

 واالمقام

/vālā maqām/ adj.| exalted, honorable| stylish, well dressed| شيکپوش 

 

...واليوم ا  

/vayyom a.../ n.| the day of …| theology teacher| معلم دينی 

 

 وانت بار

/vānet bār/ n.| pick-up truck| people's luggage carrier| بارکش مردم 

 

 وانت شدن

/vānet šodan/ v.| to turn into a pickup van; alluding to “pick-up” through 

translation| to become skilled at sth.| !حسابی وانت شدی ها  

 

 وانت

/vānet/ adj.| pickup van; alluding to “pick-up” through translation| 

skilled at sth.| تازه وانت شده بود که بازنشتش کردن   
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 وای به حال آنکه مرد

/vāy be hāle ānke mord/ v. phr.| Woe to the one who died| one who dies 

will be soon forgotten 

 

 وايتکس

/vāyteks/ adj.| fr. E. Whitex (bleach brand)| Clorox| a clean, immaculate 

person who usually wears light colors 

 

 وايسا

/vāysā/ v.| fr. "بايست" ) [halt/stop]| wait up, stop 

 

 وبالولدين احسانا

/va belvāledayn-e ehsānān/ Mil.;War.| fr. A., Kr.| be kind to (your) 

parents| an indirect way to request leave during the war 

 

 وجب زدن

/vajab zadan/ v.i.| to measure with open palm| to be strict| سختگير 

 

 وجدان کده

/vojdān kade/ n.| conscience-place| bathroom|    توالت، دستشويی  
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 وجعلنا خواندن دشمن

/vaja'alnā xāndane došman/ Mil.;War.| fr. A., Kr.| to recite "vaja'alna" 

( ٩سوره يس آيه .  سدا و من خلفهم سدا واغشيناهم فهم اليبصرونوجعلنا من بين ايديهم ), by citing this 

verse, one is thought safe from being seen| said when bullets shot at the 

enemy did not score| هدشمن هم وجعلنا خواند  

 

ردنوجعلنا را از ياد نب  

/vaja'alnā rā az yād nabordan/ Mil.;War.| fr. A., Kr.| not forgetting 

"vaja'alna"| reminder to each other, to cite the prayer to keep safe.|  آيه

! را فراموش نکنی)وجعلنا(  

 

 وجود داشتن

/vujud dāštan/ v.| to have existence| to be daring, to have guts|   ت داشتنجرا  

 

 وحشتناک

/vahšatnāk/ adv.| terribly| a lot, very much| هفت سيلندر |چاکرتيم وحشتناک 

 

 ودودک

/vudvudak/ n.| restless, uneasy| بی آرام و قرار 

 



 74 

 ور داشتن

/var dāštan/ v.t.| carried off| to lose self control due to pride, excitement 

or imagination| رت داشته؛ يابو ورت داشته؛ خياالت ورت داشتهخيلی و  

 

 ور يامفت

/ver-e yāmoft/ n.| nonsense, cheap talk| nonsense, cheap talk| بلوف، هجو 

 

ش~ به يک : ور  

/be yek vareš/ Teh.| to the/one side of it| expression of disdain: my ass!| به

 جهنم، به تخمم

 

~يک : ور  

/yek var/ adv.| Teh.| one way| non-stop|همين جور، همين طور 

 

 وّراج

/verrāj/ adj.| talkative|  reporter; TV anouncer| پرگو، پرچانه، پر حرف؛ خبرنگار؛

 مجری تلويزيون

 

 وّراج بی صدا

/verrāje bisedā/ n.| silent talkative| book.| کتاب 
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 ورامينی دولخ

/varāmini dulax/ n.| Mil.;War.| fr. Va.| dust storm 

 

 وربيفتی

/var biyofti/ v.| may you die!| بميری 

 

 ورُتل

/vartol/ n.| head saboteur 

 

 ورجکيده

/varjakide/ v.| collected, compiled 

 

 ورچّپه

/varčappe/ adj.| Boj.| upside-down 

 

 ورچّوپو

/varčavvpo/ adj.| up side down 

 

 وردس

/vardas/ n.| at hand|  assistant, helper|  وردست  
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 وردل

/var-e del/, /var del/ prep.| Teh.| at heart| near, next to, extremely 

close|بغل دست؛ ور دست 

 

 ورزشکار

/varzeškār/ adj.| pris.| athlete| one who uses sleeping drugs| تحت نظری 

 

 ورق آخر

/varaq-e āxar/ n.| the last card| the last chance 

 

 ورقه فوالدی

/varaqe-(y)e fulādi/ n.| Mil.;War.| steel plate| extremely hard cutlet or 

hamburger patties| صفحه کالچ 

 

 ورکش

/varkeš/ n.; interj.| Mil.;War.| var. of tarkesh (shrapnel)| used to warn 

others of incoming shrapnel| ترکش 
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مش دادنورمالغه را د  

/varmalāqe rā dameš dādan/ v.| Teh.| fr. "ورمال آقا را دمش دادن"  [help Mr. 

Varmal (conma)]|  to escape, run away| زدن بچاک، در رفتن، |دختره ورمالغه را دمش داد

 بند جيم را اجرا کردن، جيم شدن

 

 ورود ممنوع

/vurud mamnu'/ adj.| one way| a stern, forbidding person 

 

 ورودی جهنم

/vorudi-ye jahanam/ n.|entry (visa) to hell| marriage certificate| قباله عقد 

 

ارياتزو  

/vazzāriyāt/ n.| Teh.| referring to "Vazzāriyāt" (a chapter from the Koran) 

that is in name similar sounding to "زاری"  [/zari/ (crying)]| drudgery, 

pains, toil; disrepair| !به يک حال وزارياتی بود رنج، صدمه، زجر، گرفتاری، مخمصه، مکافات، |

، والذاريات دخمصه   

 

 وز وَزک

/vezvezak/ adj.| one who talks too much 
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 وزغ

/vazaq/ adj.| toad| one who has big, protruding eyes 

 

 وزن خودش نبودن

/vazn-e xodaš nabudan/ v.t.| Mil.;War.| not be his own weight| used to 

indicate a wounded veteran with pieces of shrapnel left in his body| نا

 خالصی داشتن، مرد آهنی

 

 َوزه

/vaze/ adj.| shrew; cunning; sly| ناقال 

 

 وّزه

/vezze/ adj.| pris.| pest, pesky harassing person| مزاحم، سمج |يارو خيلی وزه است 

 

 وزير بهداشت

/vazir-e behdāšt/ n.| Mil.;War.| minister of health| sb. in charge of the 

public baths 
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 وزير پست

/vazir-e post/ n.| Mil.;War.| minister for post| one who cont. had mail 

from home or was writing letters home 

 

تلفنوزير پست و تلگراف و   

/vazir-e posto telegrāf-o telefon/ n.| Mil.;War.| minister of 

(telecommunications) post, telegraph and telephone| personnel from 

communications, signals or observer units 

 

 وزير جنگ

/vazir-e jang/ n.| minister of war| mother in law 

 

 وزير جنگ خانه

/vazir-e jang-e xāne/ n.| the house minister of war| lady of the house, 

housewife 

 

 وزير جنگ عراق

/vazir-e jang-e arāq/ n.| Mil.;War.| Iraq's Minister of War| a kicking, shell 

shocked mule 
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 وزير دفاع

/vazir-e defa'/ n.| misiter of defense| mother in law; brother in law 

 

 وزير کار

/vazir-e kār/ n.| minister of labor| well known unemployed/idle person 

 

 وسايل اضافی

/vasāyel-e ezāfi/ n.| Mil.;War.| extra/unnecessary equipment| said of: 

backpack, its contents, first aid kit, etc. alluding to the fact that Basij. 

fighters would not require such equipment as they would become 

martyrs immediately upon entering the battle ground 

 

 وسايل پذيرايی

/vasāyel-e pazirāyi/ n.| Mil.;War.| host(ing) necessities| bullets and 

shrapnel to which the guests were treated at the fronts 

 

ل حاج باقروساي  

/vasāyel-e hāj bāqer/ n.| Mil.;War.| Hajj Baqer's equipment, the name 

indicates a person in the home town/neighborhood of the fighters to whose 

occupation reference is being made| requesting diesel fuel 
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 وسط حرف ما تاکسی نگير

/vasat-e harf-e mā tāksi nagir/ v. phr.| Don't call a cab while I am 

speaking| don't interrupt 

 

 وسط خال

/vasat-e xāl/ n.| bull’s eye| the point, issue, topic; bull’s eye| ،طرف خيلی تيزه

 اصل مطلب |همون اول ميزنه وسط خال

 

 وصله تقوايی

/vasle-ye taqvā'i/ n.| Mil.;War.| patch of virtue| said of patches sewn on 

torn battledress/fatigues 

 

 وصله نچسبيدن

/vasle načasbidan/ v.| Teh.| patch not sticking/holding| accusations not 

being true of sb.| بينی و بين اهللا همچه وصله هايی به شما نمی چسبد 

 وضع توپ

/vaz tup/, /vaz-e tup/ adj.| rich 
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عش خيلی درامهوض  

/vaz'eš xeyli derām-e/ adj.| his situation is very dramatic| sad, depressed; 

poor 

 

 وضعش کشمشه

/vaz'eš kešmeš-e/ adj.| his situation is "raisin"| messed up situation 

 

 وضعش کويت است

/vaz'eš koveyt ast/ adj.| his situation is "Kuwait"| very good situation 

 

 وضعيت پنج پنج

/vaz'iyat(-e) panj panj/ adj.| Mil.;War.| situation: five five| OK; great; on 

target 

 

 وضعيت ِدرام

/vaz'iyat(-e) derām/ adj.| situation dramatic| bad situation 

 

 وضعيت زرد

/vaz'iyat(-e) zard/ adj.| Mil.;War.| situation: yellow| to be ill; possibility 

of an attack and danger of death 
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 وضعيت سفيد

/vaz'iyat(-e) sefid/ adj.| Mil.;War.| situation: white| situation normal; 

said of hospitals etc. where white uniforms are worn 

 

 وضعيت سه است

/vaz'iyat se ast/ adj.| situation "three"| bad situation 

 

 وضعيت عملياتی

/vaz'iyat(-e) amaliyāti/ adj.| Mil.;War.| situation: operational| to have 

diarrhea; difficult physical situation; abnormal conditions| داشتن.اس.اس  

 

 وضعيت قرمز

/vaz'iyat(-e) qermez/ n.| Mil.;War.| situation: red| danger; dangerous 

situation; bad situation 

 

 وضعيت قرمز بودن

/vaz'iyat qermez budan/ v. phr.| situation is red| everything to be in a 

mess 
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 وضعيت نهائی

/vaz'iyat(-e) nahā'i/ adj.| Mil.;War.| situation:final| imminent danger; 

red alert 

 

 وضو به جماعت

/vuzu be jamā'at/ n. phr.| group ablutions| getting others wet by 

splashing water during washing/ ablutions 

 

 وضو به جماعت گرفتن

/vuzu be jamā'at gereftan/ v.phr.| Mil.;War.| group ablutions| getting 

others wet by splashing water during ablutions| وضو می گيرم به جماعت!  

 

 وطن دار

/vatan dār/ adj.|pris.| country holder/lover| Afghan prisoner; also an 

Afghan who considers him/herself owner of everything 

 

  وطنی شدن

/vatani šodan/ v.| Mil.;War.| to become "of/from the homeland"| to obtain 

leave and go home 
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 وعده ووده

/va'de vude/ n.| Teh.| promises and such| appointment to meet 

secretly|قرارو مدار |کارش وعده ووده با زن و دختر های مردم بود 

 

 وفاتو، جيم بده جمالتو، سيم بده صفاتو

/vafāto jim bede jamāleto sim bede safāto/ pris.| a rhyming way of 

greeting each other and professing affection 

 

دنوق در آم  

/vaq dar āmadan/ v.| Boj.| to be crushed 

 

 وق وقتيم

/vaq vaq/ ono.| we are your (dog) barking sound| said to show humility 

to someone|پالونتيم؛ چمنتيم؛ سم پاتيم؛ سمتيم؛ عرعرتيم؛ نعلتيم 

 

!وقت خوردن، خاله خواهرزاده را نمی شناسه  

/vaqt-e xordan xāle xāharzāda ro nemišnāse/, /xārzāde/ at eating time, 

aunts don't recognize their own nieces/nephews| said to a glutton. sb. 

who is busy eating 
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 وقت سر خاراندن نداشتن

/vaqt-e sar xārāndan nadāštan/ no time to scratch the head| to have too 

much work to do 

 

يشوقت گرگ و م  

/vaqt-e gorgo miš/ adv.| the time for wolves and sheep| early morning; 

sunset 

 

 وقت گل نی

/vaqt-e gol-e ney/ adv.| Teh.| when reeds bloom| never| هيچ وقت 

 

 وقت گير آوردی

/vaqt gir āvordi / que.| You found time?| said to sb. who is saying or 

doing sth. at the wrong place/time 

 

 وقت نياز

/vaqt-e niyāz/ adv.| Mil.;War. |time for need| prayer time 
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 وقتی جاده ات صاف شد

/vaqti jādat sāf šod/ pris.| when your road is paved| when your problem 

is solved 

 

 وقيده چشم

/vaqide češm/ adj.| a mix of "وقيح"  and "دريده" |  shameless, impudent; smn 

wth. protruding eyes.|بی حيا 

 

 وکيل

/vakil/ adj.| lawyer| one who is very nosy 

 

 وکيل بند

/vakil-e band/ adj.| pris.| lawyer of the section| a prisoner chosen by 

officials to control other prisoners 

 

 وکيل مدافع

/vakil modāfe/ n.| lawyer for the defense| one who thinks s/he is in 

charge of everything| همه کاره 
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 وکيل وصی

/vakil vasi/ n.| estate lawyer/executive| nosy| فضول 

 

 ول افسکی

/velofski/ adj.| languid, slack, slow| شل و ول 

 

 ول کِن معامله نيستی

/vel kon-e mo'āmele nisti/ said to sb. who keeps repeating sth. 

 

 ول وشو

/vel vešo/ adj.| disordered, chaotic|آشفته 

 

 ول ولينگ

/vel veling/ adj.| crooked, not true| کج و معوج 

 

 ول وياز

/vel viyāz/ n.| about to yawn, yawning 

 

 ول وياس شدن

/vel viyās šodan/ v.| to become coy 
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 ولتاژش رفته باال

/voltāžeš rafte bālā/ v.| to get angry, excited 

 

 ولدالزنا

/valadozzenā/ n.| Teh.| illegitimate child| bastard (used also as a 

compliment)| نگاه به قيافه مظلومش نکنيد، يک ولدالزنايی است که نپرسيد 

 

 ِولِده

/velede/ v.| let (it) go 

 

 ِوِلل

/velel/ v.| let it go| take no notice, ignore; let (it) go 

 

 وِلِلش

/veleleš/ v. phr.| let it go| take no notice, ignore; let (it) go 

 

 ولنجک

/velenjak/ n.| pris.| referring to Velenjak ( anice upperclass neighborhood 

of Tehran)| nice clean place in prison; nice place for fun 
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  وازولنگ و

/veleng-o vāz/ adj.| loose, easy (girl/woman)| بی بندو بار 

/velengo vāz/ adj.| Teh.| too big, large, or wide; huge; out of 

proportion| گل و گشاد، درندشت، دنگال 

 

 ولنگی باز

/velengi bāz/ adj.| loose, easy (girl/woman); irresponsible| یبی بندو بار، الابال  

smoker; opium addict| دودی، ترياکی   

 

 ولو

/velo/ adj.| jobless; idle 

 

 ولوله به پا شدن

/velvele be pā šodan/v., pass.| the row to be started 

 

 ولوله جادو

/velvele jādu/ adj.| naughty, noisy person|   ،شلوغ وروره جادو  

 

 ُولوم

/volum/ n.| fr. E. volume| noise, cries 
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 ولوم دادن

/volum dādan/ v.| fr. E. volume| to give volume| used to ask sb. to speak 

loudly| ولوم بده 

 

 ُولُونک

/volvunak/ adj.| noisy, bustling person 

 

 ولٌی لمن واالکم

/valiyyon leman vālākom/ Mil.;War.| fr. A., Kr.| your guardians 

(authorities), honor them| command tent 

 

 وندر

/vandar/ n.| Qaz.| spider 

 

 ونگ

/vang/ adj.| incapable 

 

 ونوس

/venus/ n.| fr. Gr. Venus| beauty 
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 وول وولک

/vulvulak/ n.| Teh.| an itch that needs to be scratched; sexual need| دردش

بود، ابنه، خارشکبود  |چه بود؟ وول وولک داشت؟ خارشک داشت؟ ابنه داشت؟  

 

 ويالون زدن

/viālon zadan/ v.| to play the violin| to be an addict 

 

 ويالون زنی

/viyālon zani/ v.| playing the violin| the act of smoking opium 

 

 ويت دادن

/vit dādan/ v.| Teh.| to open the way for sb.; to stand back; to create the 

opportunity for sb.| راه دادن، ميدان دادن 

 

 ويتامين

/vitāmin/ n.| "nice" girl 

adj.| pris.| fr. F. vitamin| vitamin| young pretty boy; also used as an 

insult 
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تمام" ب"ويتامين   

/vitāmine be tamām/ n.| Mil.;War.| full vitamin "B"| stew with all 

ingredients 

 

 ويتامين پ

/vitāmin-e pe/ n.| fr. F. vitamin| vitamin P| having a friend at 

"court"/high places; having money; being shameless| اگر ويتامين پ داری کارت

 |درسته وگرنه برو ته صف

 

 ويتامين من

/vitāmin man/ adj.| fr. F. vitamin man| said of sb. fat, chubby 

 

 ويترين

/vitrin/ adj.| fr. F. vitrine: showcase| showcase| to put on too much make 

up and display one's self 

 

 ويترين به هم زدن

/vitrin be ham zadan/ v.| to disarrange the showcase| to beat up 
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 ويترين دار

/vitrindār/ adj.| having a showcase| having glasses/sunglasses/a mask on 

 

 ويجه ماله آدم گيجه

/vije māl-e 'ādam-e gije/ pris.| cheap cigarette is for cheap/confused 

people 

 

 ويد دادن

/vid dādan/ v.| Teh.| to open the way for sb.; to stand back; to create the 

opportunity for sb.|راه دادن، ميدان دادن 

 ويرانگر

/virāngar/ n.| destroyer| the mayor's office| اين اداره که شهرداری نيست، ويرانگر شده

|است شهرداری، شرداری   

 

 ويز ويز ميرزا

/viz viz mirzā/ n.| Mil.;War., hum.| whistling bullets and shrapnel 

 

 ويزا

/vizā/ n.| fr. F. visa| ablutions for prayer 
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 ويزا فرستادن

/vizā ferestādan/ v.| Mil.;War.| sending visas| asking those who were 

highly devout for intercession in becoming martyred; leaflets dropped 

by Iraqi planes asking Iranian troops to "take the leaflets to their 

Iraqi brothers (surrender themselves)" 

 

گرفتنويزای عبور  

/vizā-ye 'ubur gereftan/ v.| Mil.;War.| to obtain transit visa| making 

ablutions for prayers; becoming a martyr 

 

 ويزويز

/viz viz/ n.| pris.| making noise; talk nonsense| امت ويزويز |آقايون ويزويز نکنن 

 

 ويژ

/viž/ adj.| idle; jobless 

interj.| reply to /žu/ 

adv.| Teh., Ono.| very fast movement| وقتی حامله بود می ديدم يک چيزی گلوله می شود مثل

 موشک ويژ از اين ور شکمش می رود آن ور

n.| pris.| brand of cigarette| سيگار ويژه |سيگار ويژه مخصوص آدمهای کالس پائين است 
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 ويّژ بابا

/vižž-e bābā/ n.| pris.| daddy’s darling| عزيز بابا 

 

غوي  

/viq/ n.| Teh.| scream| جيغ و ويغ 

 

 ويک اند

/vikend/ n.| fr. E. weekend| weekend 

 

 ويولون

/viyolon/ n.| Mil.;War.| violin| machinegun; any type of weapon 

 

 ويولونيست

/viyolonist/ n.| fr. F. violinist| a person who dances to his own music 
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Chapter 5 

The Preliminary Master List of Dictionary Headwords 

The full headword list of PEDS appears below in three columns from left 

to right. The order as sorted by MS Word, is that of Arabic language, which  

places the letter (ه) before the letter (و). This issue will be addressed in the 

dictionary proper and the words will appear in the order correct for Persian 

language. Also, before completing the entry field information after each 

headword, this master list will be checked against the exclusion dictionary (Moin 

1992) that were used for the "و"  letter in the previous chapter to identify older 

words not contemporary slang or argot by definition. In the list below the order is 

from top to bottom and left to right starting from the left margin of the page. Each 

letter starts on a new page, therefore if a letter has very few entries, e.g.: "ژ" , the 

page will display only one column. The rest of the page is left blank in order to 

start the next letter on a fresh page. In addition when an entry is made up of 

several words and spills over to the next line or lines, the subsequent lines have 

been indented to help in distinguishing the beginning of each new entry. 
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 »ا«
  

 اب داشتن
 اب رو آتش ريختن
 اب و رنگ دادن
 ابتدا به ساکن

 ابدی
 َابِر ُمرده

 ابرام سبيل
 ابرام عشقی
 ابرام گاو کش

 ابرقو
 ابرو آمدن
 زیابرو پاچه ب
 ابرو تابيدن

 ابرو خم نکردن
 ابرو در هم کشيدن

 ابرو زدن
 ابرو قمر بنی هاشم

 ابرو کج کردن
 ابروی قمری

 ابری بودن هوا
 ابريشم

 ابلسيلون
 ابليس

 ابن الوقت
 ابن ملجم
 ابو دردا
 ابو طياره
 ابو قراضه
 ابو لک لک
 ابوالحسن
 ابوالعلم

 ابوالفضول
 ابوالقوزی
 ابوالهول

 ابول
 ابول دماغ

 لیابو
 ُابی

 اپل عقب افتاده
 ُاپن
 اتاق

 اتاق اعزام
 اتاق بی کرايه

 اتاق تفکرات
 اتاق خصوصی

 اتاق خواب
 َاَتر زدن

 ُاترخان رشتی
 اتريش

 اتصالی کردن
 اتم اوتوم

 اتم شکافتن
 اتو
 ُاتو

 اتو استاپ زدن
 اتو زدن
 اتو زدن

 اتو کشيده
 اتو کشيده حرف زدن

 اتو مرسی
 اتو مرسی

 اتوبان
 اتوبوس 

 ١١بوس خط اتو
 اتوبوس دو طبقه

 اتول 
 اتول خان رشتی

اتوی شلوار کسی خربزه قاچ 
 کردن

 اتيش کردن
 اتيکت

 اتيکت نداشتن
 اتينا

 اثر يونجه بهاری
 اجاره باال خونه

 اجاره نشين خوش نشين
 اجاق کور
 اجباری

 اجر و ُقرب
 َاجق َوجق

 اجل برگشته
 اجل معلق
 اجالفی

 اجلش سر رسيده
 اجّنه

 ال ترّجیاجّی مّجی 
 احتياج به بخار بيشتر داشتن

 احد
 احدالّناس
 احساس

 احمد چوچک
 احمد فالوده
 احمق الدوله

 اخ کردن
 َاخ و اوخ

 اخ و پيف کردن
 اخ و تف

اخ و تفش را پيش مرغ هم نمی 
 اندازد

 اخت و جور
 اختر خمير
 اختالس

 اختالط کردن
 اخته بودن
 اخته کردن
 اخالق سگ
 اخالق سگ

 اخم و تخم کردن
 اخم و تخم کردن

 اخه گرفتن
 اخيه کشيدن

 ادا اصول در آوردن
 ادا و اصول

 ادارۀ ماليات بر جيب
 َادايی

 ادب از بی ادب آموز
 ادبگ جين
 ادبی شدن

 ادعای ريش سفيدی کردن
 ادکلن رشتی
 ادکلن سنگر

 ارا
 اراجيف
 اراذل

 ارباب حجت
 ارباب رعيتی
 ارتش سّری
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 ارث بابا خواستن
 ارث پدر طلب داشتن

 رجينالا
 ارحم ترحم
 ُارد دادن

 اردشير دراز دست
 اردک

 اردک بودن
 اردک رفتن، غاز آمدن

 اردنگی
 ارزان خری انبان خری

 ارزانی
ارزن به روی کسی ريختن و 

 پايين نيامدن
 ارزنی از خرمنی
 ارزونی خودت
 ارشميدس زمان

 ارقد
 ارکستر سمفونيک

 اره اوره
 اره ِکش

 اره موتوری
 ارو دادن
 تارواح بابا

 ارواح خبيثه
 )ارواح همين(اروای مين 

 مرده هام) ح(اروای
 از اسب رو از صاحبش جو
 از اين رو به آن رو شدن

 از اين ستون به آن ستون فرجه
 از اين شاخ به آن شاخ پريدن

 از اين شاخه به آن شاخه پريدن
از اين گوش گرفتن و از آن گوش 

 در کردن    
 از آب در آمدن
 از آب در آوردن

  آب رنگ گرفتناز
 از آب کره گرفتن

 از آب گرفتن
 از آب گل آلود ماهی گرفتن

 از آب و گل در آمدن
 از باران به ناودان گريختن

 از بته به عمل اومده
 از بز نر شير دوشيدن
 از بس کوتاه آمدی

 از بس مرطوبه آدم زنگ می زنه
 از بن دندان
 از بن دندان

 !از بی کفنی زنده ايم
 ه ماندناز بی کفنی زند
 از بيخ عرب

 از بيخ عربه
 از پا افتادن
 از پا انداختن
 از پا در آمدن
 از پا ننشستن

 از پاپ کاتوليک تر
 از پاشنه در کندن

 از پر کاله کسی گذشتن
 از پس شاشيدن
 از پس می شاشد

 از پشت خنجر زدن
 از پشت کوه آمدن

 از پنج انگشتش هنر می ريزد
 از پوست بدر آمدن
 از ترس خشکيدن

 از تعجب شاخ در آوردن
 از تک و تا افتادن
 از تک و تا نيافتادن

 از تو حرکت از خدا برکت
 از توبره و آخور خوردن

 از جنگ برگشته
 از جنگل آمازون فرار کرده

 از جيب خوردن
 از چاله به چاه افتادن

 از چشم افتادن
 از چشم کسی افتادن

 از چشمش خون می باره
 از چيز سر در آوردن

  رفتناز حال
 از حساب پرت بودن
 از خجالت آب شدن

 از خدا بی خبر
 از خر افتادن
 از خر َجسته

 از خر شيطان پايين آمدن
 از خر مرده کندن

  از خر می پرسند چهارشنبه کی 
 است   

 از خرس موئی غنيمته
 از خرس مويی کندن
 از خرس هم مويی

 از خنده روده بر شدن
 از خنده ريسه رفتن
 از خود بدر شدن
 از خود درآوردن
 از خود شاکی
 از خود متشکر
 از خودمونه

 از در تو نمی آيد
 از در عقب

 از در عقب صندلی جلو

 از دست برآمدن
 از دست رفته

 از دست کسی خون چکيدن
 از دستش در رفته

 از دل و دماغ افتادن
 از دم

 از دماغ در آمدن
 افتادن) يا شير(از دماغ فيل 

 از دنده چپ بلند شده
 هان افتادناز د

 از دهان گاو بيرون آمدن
 از دور بوسه زدن

 از دور پارس می کنه
 از دور جيغ می زند

 از دور داد زدن
       از دولتی سر کسی به جايی 

 رسيدن    
 از ديو دو سر نترسيدن
 از ديو دو سر نمی ترسد
 از ديوار صاف باال رفتن
 از ديوار کسی باال رفتن

 از راه به در بردن
  به در کردناز راه

 از راه دل وارد شدن
 از رده خارج
 از رو رفتن
 از رو نرفتن

 از روی شکم حرف زدن
 از روی شکم سير کار کردن

 از روی معده حرف زدن
     از ريش بر داشتن و به سبيل 

 چسباندن   
 از ريش کسی دست برداشتن

 از زير بوته به عمل آمده
 از سايۀ خود فراری

 از َسر
 ناز سر باز کرد
 از سر بگير

 از سر پا دوران شدن
 از سر خانه افتادن

 از سر در رفته
 از سر دود بلند شدن
 از سر زياد بودن

 از سر گرفتن
 از سر وا کردن

 از سردی مثل يخچال
 از سرش هم زياد است

 از سکه افتادن
 از سوراخ سوزن در رفتن

 از سير تا پياز
 از شاخی به شاخی پريدن
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 گفتناز شکر خوشتر به کسی ن
 !از شما عباسی از ما رقاصی

 از شير مادر حالل تر
 از شير مرغ تا جان آدميزاد

 از غالف برآمدن
 از غوره گی مويز شدن

 از قافله عقب ماندن
 از قبرس آمده

 از قحطی فرار کرده
 از قلم افتادن
 از قلندر هويی
 از کار افتادن

 از کاه کوه ساختن
 از کره مريخ آمده

 از کف دادن
 ابليس مشهورتر استاز کفر 

 از کوره در رفتن
 از کون آسمان افتاده

 از کون آوردن
  از کی تا حاال آلبالو خشکه آمده 

 جزء ميوه ها    
 از کی تا حاال شما هم آره

 از کيسه رفتن
 !از کيسۀ خليفه می بخشه

 از گرد راه رسيدن
 از گل نازکتر نگفتن
 از گور کافر سياه تر

 از الم تا کام
 نمی آيداز ما بر 

 از ما بهتران
 از ماه تا به ماهی

 از ُمخ خالص
 از مرحله پرت

 از موزه در رفته
 از ميدان در کردن

 از نان شب واجب تر
 از نفس افتادن
 از نفس انداختن

    از نوکيسه قرض نکن، قرض 
 !کردی خرج نکن    

 از هر انگشتش هنر می ريزد
 از هفت خوان رستم گذشتن

 از همه آجيلی
  بل گرفتناز هوا

 از هوا تغذيه کردن
 !از هول هليم افتاد تو ديگ

 اّز و جز کردن
 از يک چشمه آب می خورند

 !از يک گل بهار نمی شه
 ِازاِبزا
 ُازبک

 ازش ميره
 ُازگل

 ازين دندان
 اژدر
 اس

 اس کردن
 اساسی
 اسب
 اسب
 اسب

 اسب تاختن
 اسب جان

 اسب جو خورده
 اسب چوبی
 اسب درشکه
 اسب دوانی
    م کرده پی نعلش می اسب را گ

 !گرده       
 اسب سرکش
 اسب عربی

 اسب و کراوات
 اسباب چينی

 اسباب دردسر شدن
 اسباب َدغَمسه

 اسبی
 اسپنده
 اسپيد

 اسپيد 
 !استاد منی
 استارت

 استارت زدن
 استانداره

 استخاره نکن
 استخوان ترکاندن

 استخوان خرد کردن
 استخوان دار

 استخوان سبک کردن
  زخماستخوان الی
 استخوانی

 استشکالی نداره
 استفراغ کوه

 استوک
 استيلش زنگ زده

 اسخف
 ُاسُخف

 اسخوف يا اسمول
 اسداهللا يکتاس

 ِاسقاطی
 اسقف اعظم

 ِاسکاچ
 اسکار گرفتن

 اسکروچ
 ُاسُکل
 اسکلت

 اسکلت برقی
 اسکلت برقی

 اسکن
 اسکن

 اسکن اورت
 اسکناس

 اسکناس اتو کشيده
 اسکناس سی و پنج تومانی

 قسطیاسکناس 
 اسکول

 اسکول کردن
 اسکی موزی

 اسُگل
 اسگل شخصی

 اسلحه زن
 اسلحۀ سرد

 اسم بر روی سنگ کندن
 اسم در کردن

 اسم شپشش منيژه خانم است
 ِاسمال

 ِاسمال بی کله
 اسمول
 اسمی

 اسهال زمين
 اسهال زمين

 ُاسولولو
 اسيدی
 اسيدی

 اسير و ابير
 اسيران خاک 

 ِاشانتيون
 ِاشتب ِمشتب
 فظیاشتباه تحت ل
 اشتباه لپی

 اشتپ
 اشتر دل داشتن

 ُاشُتلم
 اشعث

 اشک بر
 اشک تمساح

 اشک توی آستين داشتن
 اشک چشم

 اشک در آوردن
 اشکال تراشی
 اشکال فنی

 اشکش دم مشکش است
 ُاشُکل

 ُاشُکلک
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 ُاشکول
 اشکول تپه
 ُاشکول تّپه

 اشکی
 اشگش دم مشگشه

 اشنو داری
 اصغر آقا

 اصغر ترقه
 اصغر قاتل
 یاصغر يه کت

 اصغر يه المپ
 اصفهانی

 اصل آش چغندر است
 اصل جنس
 اصل خالف
 اصل کاری

 اصول دين پرسيدن
 اضافه کاری
 اطفار ريختن

 اطفاری
 اطل
 اّطل

 اطوار درآوردن
 اطواری
 ُاعجوبه
 اعزام

 اعصاب خط خطی
 اعصاب خورد کردن

 اعصاب مگسی
 اعصاب نخود و کشمش
 اعصابش خاش خاشيه

 اعالميه
 اعالميه کردن

  بخيراغور
 اف جی اس

 اس. جی. اف
 افاده 

 افاده فروشی
 افاده ها طبق طبق

 افت داشتن
 افت کالس

 افتاد تو تسبيح
 افتادگان

 افتادن فک
 افتادن فک

 افتادن کاری روی غلتک
 افتخار ملی
 افسار تمدن

 افسار کسی را در دست داشتن
 افسار گسيخته

 َافسايد

 افسر نگهبان
 افشاگری
 َافشنه
 افعی

 رافعی دو س
 افغانستان
 افغانستانی

 افغانه
 افغانی شدی

 افغانی لنگ کردن
 افقی

 افقی برگشته
 افقی شدن
 افالطون

 افالطون کاری بودن
 افالک نشينان

 افليج
 َافندی پيزی

 افه
 افه

 َافه آمدن
 ِاِفه خرکی

 افيل
 افيل 

 اقتصادی
 اقدس

 اقدس چهار چشم
 اقور بخير
 اقيانوس

 اکبر دستپاچه
 اکبر سالخ
 اکبر گری
 ِاکبيری
 اکتيو

 اکِر دوکِر
 اکران دير

 ُاکی
 اکی يوسان

 اکيپ
 اکيوسان

 اگر بگه ماست سفيده من می گم 
 سياهه     

 اگر پشت گوشت را ديدی ديدی
 اگر ترشی نخوری يک چيزی می 

 شی     
 اگر تو ختمی ما شب هفتيم

   اگر تو ختمی ما هفتيم، چهليم، 
 ساليم     

 اگر تو مادری من عمه هستم
 اگر خاله ام ريش داشت آقا دائيم 

 !بود     

        اگر خير داشت اسمشو می 
 گذاشتند خيرالّله     

 اگر دير آمدم شير آمدم
 اگر الالئی بلدی چرا خوابت نمی 

 !بره     
 اگر لجه کالهش کجه

  اگر من بگويم ماست سفيد است 
 او می گويد سياه است     

 دست اگر نخورديم نون گندم ديديم
 !مردن     

اگر هفت تا دختر کور داشته باشه 
 !يک ساعته شوهر می ده     

 اگزوز
 اگزوز

اگه بابا ننشو نديده بود ادعای 
 !پادشاهی می کرد

 اگه بيل زنی، در کون خودتو بيل 
 بزن     

  اگه تو ختمی، ما هفتيم، چهليم، 
 ...ساليم      

 اگه می چلونديش يک کيلو شيره 
 ی اومددر م     

     اگه ندادی، به ديوار بگو بره 
 عقب    

       اگه ندادی، کون تو بذار رو 
 خاکستر     

اگه يه پالون بذاری رو کولش صد 
 کيلو بار می بره    

 ِال ِبل جيم ِبل
 اّلا بختکی
 اّلا و لّله

 االخون واالخون
 االخون والخون شدن

 االغ
 االغ مشد حسن

 االف
 البرز
 الپر
 الِپر
 لتماس نکنا

 اّلتوک
 ُالخ
 اِلخی

 ُالدرم َبلدرم
 الدرم بلدرم کردن

 الدنگ
 الدورم بلدورم کردن

 َالَشتی
 الف بچه
 ُالف دونی
 الف کرده
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 الفرار
 الفيه شلفيه

 الک
 الک دولک
 )ها/ا(الک دولک

 الکتريسيته جاری
 الکه هلکه
 الکه هلکه
 الکی خوش
 اهللا بختکی
 اهللا وکيلی

 الّلهم بير بير
 ير بيرالّلهم ب

 الم شنگه
 الماس آب

 ِالمنتش خرابه
 َالنگه

 النگوات نشکنه
 النگوهات نشکنه

 ِاله ِبله کردن
 َاله َوله

 الهی پير شی
 الو

 الو گرفتن
 الواتی
 الواط
 اليچ

 ام الجواد
 اّم الجواد
 ام الفساد
 ام چوب

 ام يجيب خواندن
 پی.جی.ام

 ام، پی، تری آرنولد
 امام حسين يکی بود ولی شمر و 

 يزيد بسيار است      
 امام زاده بی معجزه

 امام عمل
 امام عمل

 امان از دوغ ليلی ماستش کم بود 
 آبش خيلی       

 امان بريدن
 امانتی
 امپاس
 امپالس

 ُامِت ويزويز
 امت ويزويز جديدًا گيزگيز شدن، 

شاشوها پشت همه حرف می       
 زنن      

 امروز و فردا
 امروزی

 امشی زدن
 امل
 اّمل
 لتیام

 ُاّمه نشستن
 امور خالی
 امور خالی
 امير دّکه

 امين آبادی
 امين آبادی

 ان آقا
 َان آقا
 َان آقا
 ان بار
 ِان بار
 ان بر

 ِان پی ُا
 ان تا
 ان تا
 ِان تا

 َان ترکمون
 ان ترکيب
 َان ترکيب
 َان چوبک
 ان دفعه
 ان دفعه
 َاِن دماغ
 ان دماغ
 َان دماغ
 َان دودی

 َان کردن کسی
 ان گور

 مالی کردنَان 
 اِن مّلا

 انا مايه دار
 انار انبر

 انار تی تی
 انباری زدن

 انباری يه کيلويی داره
 انبر کردن
 انبر کردن
 انبر کردن

 انتر
 انتر

 انترکيب
 انترناشنال
 انترناشی
 انتقالی
 انتگرال
 انتگرال

 انتگرالشو بگير

 انتيک
 انجام

 انجم شاعران مرد
 انجيری

 اند
 ِاند
 ِاند

 اند چيزی بودن
 اند کاری بودن
 اند کاری بودن
 ِاند کاری بودن

 اند مرام
 انداختن
 انداختنی

 انداز بر انداز کردن
 اندازه َپشيزی ارزش نداره

 اندازه قبر بچه
 اندازه کوپن حرف زدن

 اندام
 اندر خم يک کوچه بودن

 اندک
 ِاندی

 انرژيش زيادی کرده
 انشتين

 ُانق منکره
 انقالب فرهنگی
 انُقلت آوردن

  منکرانکر و
 انکراالصوات
 انکره القافيه

 انگار از دماغ فيل افتاده
 انگار از ناف پايين آمده
 انگار توی سرش زده اند

 انگار خانه خاله است
 انگار شکمبه شيردان گاو ترکيده

 انگار عصا قورت داده
 انگار مويش را آتش زده اند

 انگار نه انگار
 انگشت به دندان گزيدن

 انگشت به دهان
        يا (ه دهان گزيدن انگشت ب

 )خائيدن         
 انگشت به شير زدن
 انگشت بيست و يکم

 انگشت پا تو چشم رفتن
 انگشت در چشم فرو کردن

 انگشت را خوردن
 انگشت ششم
 انگشت ششم
 انگشت شمار

 انگشت کوچک گرفتن
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 انگشت ليسيده
 انگشت نما

 انگشت نما شدن
 انگشت نمای خلق شدن

 انگشتر بردن
  پاانگشتر

 انگل 
 َانگلستان
 انگليس
 َانگليس
 انگليس
 انگليسی
 انگور

 انگور 
 انگور پير
 انگور چشم

 انگور نو آورده
 انگوری
 انگولک
 انگولک

 انگولکچی
 انگولکی کردن

 انيشتن
 انيشتن را گذاشته توی جيبش

 اه و هوه کردن
 اهل بخيه است

 ...)فالن(اهل بخيه است 
 اهل بخيه بودن

 )س(اهل بيت 
 لاهل حا
 اهل حال
 اهل دل

 اهل دود و دم
 اهل قلم

 اهل کتاب
 اهل کوفه

 اهلش نيست
 اهن و تلپ

 اهه بيا
 او هاش مثبت

 اوا
 ِاوا

 اوا اديسون
 اوا جاذبه
 اوا خواهر

 اواخر چيزی بودن
 اواخر کاری بودن

 اوباش
 )گيلکی(اوبون دماغ 

 اوپتيک
 اوپرای گاو

 اوپس
 اوپس
 اوپنه؟
 اوت
 اوت

 اوتور، بابا
 اوچ

 ثانيهاوچ 
 اوچيکتيم
 اوچيکتيم
 اوخيش
 اودوس

 اور
 اور زدن

 اوراقت می کنم
 اوراقتيم 
 اوراقی
 اورت

 اورت خرج کردن
 اورتريب شده

 اورژانس
 اورمدتر

 اوز اوز کردن
 اوزگل
 اوِزينا
 اوس
 اوس

 اوس شخص
 اوس کردن
 اوسا بدوش

 اوستا برسون
 اوستا چسک
 اوستا کريم
 اوستا لق لق

 اوسک
 اوش تورمز
 اوشکول

 وشگولا
 اوشگول بازی

 اوشين
 اوشين

 اوضاع بی ريخته
 اوضاع پسه
 اوضاع خيط
 اوضاع خيطه

 اوضاع قمر اندر عقرب
 اوضاع کشمشيه
 اوضاع مگسيه
 اوضاع ميزونه

 اوف شدن
 اوفتيم

 اوقات تلخ کردن
 اوقه درد

 اوقی
 اول آفتاب

 اول پند آنگه بند
 !اول پياله و بد مستی
 اول رفيق دوم طريق

  نيازاول نماز آخر
 اول وجود دوم سجود

 اوالد بادام است اوالد اوالد، مغز 
 بادام       

 اولتيماتوم
 اولدرم بلدرم کردن

 اولندش
 اوليتی

اون موقع که به لواشک می گفتی 
     الف دوشک، ما اين کاره      
 !بوديم، بابا     

 اوناقوال
       اونايی که اينجا بودن رفتن، 

 فتن، پولشو کارگر شرکت ن        
دادن رفتن، بيخ کار گذاشتن         
 رفتن، چن تا بودن رفتن       

        اونايی که ما زديم، شما رو 
 ميزشون می رقصيدی        
 اوهوع
 اوور
 اووره

 اويارقلی
 اوين

 ای اس پی ان
 ای امان
 ای امان

 ای دم بريده
 ای هويج
 ای هويج
 ای واّلا
 ای ول

 ه ولتای ول به ولت، وولی ب
 اياغ
 اياق

 ايام مبادا
 ايبيش

 ايتس خيال نيس
 ايدز مزمن

 ايراد کس ترکی
 ايرادی بنی اسرائيلی

 ايران خودرو
 ايران خودرو
 ايران مترو
 ايران ول
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 ايرانِول
 ايرانی صحبت کردن

 ايز گم کردن
 ايزوگام
 ايست

 ايستگاه
 ايستگاه

 ايستگاه شکم
 ايستگاه کردن
 ايستگاه گرفتن

 ايسکيلدی
 چوخو مکوايقدر 

 ايکبيری
 ايکی ثانيه
 ايکی ثانيه
 ايکی ثانيه
 ايکی ثانيه
 ايگارس

 ايگاره سی
 ايل قاجار
 ايله و بيله

 اين به آن در
 اين به آن در

 اين پا و آن پا کردن
 اين پاش به آن پاش می گويد زّکی

 اين تن بميره
 اين تو بميری از آن تو بميری ها 

 نيست     
 اين چون اون
 آن چون اين. اين چون آن

 اين حرفها برای فاطی تنبون نمی 
 !شه     

 اين خيابون را بگير و برو
   اين درسا رو کجا خوندی فاطی 

 جون     
 اين دست آن دست کردن

 اين دستش به اون دستش می گه 
 ُگه نخور     

 اين دنده به آن دنده شدن
 اين دو نفس

 اين دو هزاری مال تو
 اين فينگی

 ه حشر لنگ استاين قافله تا ب
 اين کاره

 اين کاله آن کاله کردن
 اين گوی و ميدان

 اين گوی، اين نفس کش
 اين مرده به اين شيون نيرزد
 اين منم؟ تيتيش مامانی به تنم

 اين هلو و اين گلو
 اين همه چريدی دنبه ات کو؟

 اين همه چمچمه زدی حلوات کو؟
 اين هوا

 اين و باش
 اينترنت

 اينجا کويته
 اينجو نجو
 اينشتن
 اينکاره

 اينها برای ما تنبان نمی شود
 اينو تو کتت فرو کن

 ايُول
 ايُول آوردن
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 آب 
 آب از آب تکان نخوردن

 آب از آسياب افتادن
 آب از چشم کسی گرفتن

 آب از چک و چانه کسی سرازير 
 شدن     

 آب از دريا بخشيدن
 !آب از دستش نمی چکه

 !آب از سرش گذشته
 يين نرفتنآب از گلو پا

 آب از گلوی کسی بريدن
 آب از لب و لوچه سرازير شدن

 آب از ناخنش نمی چکه
 آب استخر

 آب الک کردن
 آب انار

 آب باريکه
 آب باز

 آب بر سر کسی ريختن
 آب بر می داره

 آب بستن
 آب بلبلی
 آب بندی

 آب به آب شدن
 افتادن] يا شمر[آب به دست يزيد 

 آب به دل
 آب به زير پوست آمدن

 ب به زير کسی ريختنآ
 آب بيار

 آب پاکی ريختن
 آب پرتقال

 آب پرتقالی آدم
 آب تراش کردن

 آب تربت
 آب ترترو
 آب تلخ

 آب تو دلش تکان نخورده
 آب تو شير کردن

 آب تو يک جوب نرفتن
 آب توبه سر کسی ريختن

 آب توی سوراخ مورچه ريختن
 آب جو

 آب جو اسالمی
 آب جيل

 آب چرخ کن
 آب چلو

 را کشيدنآب چيزی 
 آب چين

 آب حمام تعارف کردن
 آب حوضی
 آب حيات
 آب خانه

 آب خشک کن
 آب خنک خوردن

 آب خوردن
 آب خوش از گلويش پايين نمی ره

 آب دار
 آب در جوی آمدن
 آب در چيزی کردن

 آب در دهان خشک شدن
 آب در ديده نداشتن
 آب در شراب کردن
 آب در شير داشتن

 آب درش پيدا
 آب دزدک
 آب دمبل

 ب دندان خوردنآ
 آب دهان مرده
 آب دوغ خياری

 آب ديده
 آب ديزی

 آب را آب کشيدن
 آب را با چنگال خوردن
 آب را به هم گره زدن

 آب را زير هفت طبقه زمين ديدن
 آب رفتن

 آب رو شيميايی کردن
 آب روروک

 آب روشنايی است
 آب روغن چک کردن

 آب زرشک
 آب زيپو

 آب زير پوست رفتن
 آب زير کار

 ير کاهآب ز
 آب ِسفت کردن

 آب سوار
 آب سياه

 آب شدن
 آب شدن زهره
 آب َشنگولی
 آب صابون
 آب صفت

 آب طالی طبيعی
 آب ظرفشويی

 آب عوض کردن
 آب قليان

 آب کاری 
 آب کردن

 آب کردن دختر
 آب کشيده
 آب کوهه
 آب کيلويی
 آب گازدار

 آب گرمکن نفتی
 آب گره زدن

 آب گوشت بی گوشت
 آب گوشت خور

 آب َلمبو
 آب ماستی

 آب می خوره
 آب نکشيده
 آب نمک

 آب هفت گری
 آب هندونه فروشی

 آب هويج
 آب هويج
 آب و آتش

 آب و تاب دادن
 آب و جارو کردن
 آب و رنگی داشتن

 آب و روغن قاطی کردن
 آب و گل داشتن
 آب و نون  دار

 آب و هوا
 آب ورز
 آب يخی

 آباد
 آبجی 

 آبجی اش سر کاره
 آبجی پسر

 آبجی خاک انداز
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 آبجی خانم
 آبجی قدقدو

 آبجيت تيغ کشی يادت داده
 آبجيش پارتی شه

 آبخورش کسی از جايی کنده شدن
 آبخوف
 آبدال
 آبرفته

 آبرو داشتن
 آبرو شيميايی کردن

 آبرو فروختن
 آبرو مثقالی هزار تومان

 آبروی هيئت
 آبروی هيئت را بردن
 آبروی هيئت را بردن

 آوريت= آبريت 
 آبغوره چالندن

 گرفتنآبغوره 
 آبکش کردن

 آبکی
 آبگوشت به باال

 آبگوشتی
 آبيته
 آپاچی
 آپاچی

 آپار شدن
 آپارتمان يک مبله

 آپارتی
 آپوزيت

 آپولو هوا کردن
 آت آشغال

 آت و آشغال
 آتا و اوتا
 آتارتوتور
 آتش انداز

 آتش با آتش خاموش کردن
 آتش به پا کردن

 آتش به جان کسی زدن
 آتش به جان گرفته
 باريدنآتش به گور کسی 

 آتش بيار
 آتش بيار معرکه

 آتش پا
 آتش پاره
 آتش دزدها
 آتش زبان

 آتش زدن به مال
 آتش زير خاکستر
 آتش سر قليان
 آتش سوزاندن
 آتش گردان

 آتش مزاج
 آتش و اسفند
 آتش و پنبه
 آتشخانه
 آتشی

 آتشی لباس
 آتو 

 آتو دادن
 آتيش به جون گرفته

 آتيش تند
 آتيش خور کردن
 آتيش سيگارتيم

 تيش مزاجآ
 آتيشپاره
 آتيشی

 آج و واج
 آجان

 آجان و آجان کشی
 آجر پاره
 آجر چينی

 آجر رو آجر گذاشتن
 )نان(آجر شدن 

 آجری
 آجری

 آجيل دادن يا آجيل گرفتن
 آجيل مشگل گشا
 آجيلش کوک بود

 آچار
 آچار پيچ گوشتی

 آچار فرانسه
 آچار کشی
 آچارِکش
 آُچس
 آچمز

 )A4(آچهار 
 آخ جون
 آخ و واخ

 آخدا
 آخر

 آخر چيزی بودن
 آخر دست
 آخر عمری

 آخر کاری بودن
 آُخرش پر نمی شه

 آخِرشِه
 آخور آخری
 آخور چرب
 آخور خشک
 آخورش پره

 آخوند مفت که گير آمد موشهای 
 خانه را بايد با هم عقد کرد        

 آخوندک
 آخی

 آخيش اوخيش
 آدامس
 آدامس

 آدم اجاق کور
 آدم استخوان دار

 آدم آشموغ
 یآدم آهن

 آدم با کله 
 آدم بدرگ

 آدم بگو بخند
 آدم بی خود
 آدم بی خون

 آدم بی سر و پا
 آدم بی معنی
 آدم جان کن
 آدم ِجلف

 آدم چاک پاره
 آدم چوله
 آدم چوله
 آدم حسابی

 آدم خاک شير مزاج
 آدم خاکی
 آدم خشک
 آدم خور

 آدم خيلی سه پيچه
 آدم دودی

 آدم دير جوش
 آدم ديروزی

 آدم شيش در چهار
  عتيقهآدم

 آدم عصا قورت داده
 آدم عوضی
 آدم فروش
 آدم فروش
 آدم فضايی
 آدم قحطی

 آدم کار درست
 آدم کپ کرده
 آدم کردن
 آدم کلنگی
 آدم کله شق
 آدم کوکی

 !آدم گدا اين همه ادا؟
 آدم ماشينی

 آدم مصنوعی
 آدم مقوايی
 آدم نجوش
 آدم نچسب
 آدم نديده
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 آدم نديده
 آدم وار
 آدم يبس

 آدم يک دنده
 آدم يک رگه

 آدمس دهن مردم شدن
 آدمس دوزاری
 آدمشو دارم

 آدمک 
 آدمک چوبی

 آدميزاد تخم مرگ است
 آذی

 آرا و پبرا
 آرام پز

 آرامگاه مرغ و جوجه
 آرايشگاه متحرک

 آرپاره
 آرپی جی زن

 آرتيست
 آرتيست بازی

 آرد
 دهن داشتن] توی[آرد به 

 آرد به دهن گرفتن
 آرد نخودچی

 آردل
 آرزو به دل

 و به گورآرز
 آرسن لوِپن
 آَرک َبرک

 آرماتور بندی
 آرنولد

 آرنولد فشرده
 آره واره
 آزاده

 آزار داری
 آژان ديده
 آژير االغ
 آژير بکش
 آژير خطر
 آژير زرد
 آژير سفيد

 آس
 آس آوردن

 آس رو کردن
 آس گيالن
 آس محله
 آس و پاس
 آسانسور
 آسانسيون
 آسته باش

 آستين باال زدن

 آستين پوستين
  خودآستين سر

 آسفالت سابی
 آسفالت يقه

 آسمان به زمين نيامدن
 آسمان ُجل

 آسمان خراش
 آسمان ريسمون بافتن

 آسمان عزا گرفته
 آسمان ُغُرمبه

 آسمان و ريسمان
 آّسه 

 آّسه برو آّسه بيا
 آسه برو آسه بيا که گربه شاخت 

 نزنه      
آسوده کسی که خر نداره از کاه و 

 جوش خبر نداره         
 شيتدپرسآسو

 آسی پاسی
 آسياب به نوبت
 آسياب سياه
 آسياب گردان
 آسيب پذير

 آش ابو َدردا
 آش آلو خوردن
 )کسی را(آش آلو کردن 
 آش با جاش
 آش پرهيز
 آش پشت پا

 آش خود را با قاشق خود خوردن
 آش خور

 آش در هم جوش
 آش دهان سوز

 آش دهان سوز نبودن
 آش سرخه حصار 
 آش شله قلمکار

 آش کشکی
  گوشتآش

 آش نخورده دهان سوخته
 آش و الش

 آش و الش شدن
 آشتالو
 آشغال

 آشغال ِتکس
 آشغال خور
 آشغال کله
 آشغوالنس

 آشمال
 آشنا

 آشنا روشنا
 آشورواشور

 آشون فاشون
 آشی 

 آشيخ روباه
 آغ

 آغا پنبه
 آغا محّمد خان

 آفت 
 آفتاب از کدام طرف در اومده

 آفتاب آمد دليل آفتاب
 نآفتاب بدم خدمتتو
 آفتاب به آفتاب

 آفتاب به آفتاب چهل قدم
 آفتاب پرست
 آفتاب گرفتن

 آفتاب گز کردن
 آفتاب لب بوم
 آفتاب لب بوم
 آفتاب محض
 آفتاب مهتاب
 آفتاب نديده
 آفتاب نزده
 آفتاب نشين

 آفتابش زرد شده
 !آفتابه خرج لحيمه
 !آفتابه خرج لحيمه

 آفتابه دزد
 آفتابۀ خشک

 آفتابۀ ننشو گرو گذاشته
 فتابیآ

 آفتابی شدن
 آفتابی شدن
 آفتابی شدن
 آفريقايی
 آفسايد
 آفسايده
 آفيس

 آق 
 آقا

 آقا باال سر
 آقا باال سر
 آقا بله چی
 آقا توپی

 آقا جون جوجه ای
 آقا چسونه

       آقا رو از نماز جمعه آوردن 
 زندون    

 آقا سيروس
 آقا شيره

 مهندسه! آقا
 آقای با غين
 آقای ثانيه ای
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 آقای غذا
 قای گرفتارآ

 آقای گل
 آقای مطالعه
 آقای ملّون

 آقايونا
 آقايی
 آک

 آکاردئون
 آکازيون
 آکبند
 آَکل
 آکله

 آکله فرنگی
 آکله ی شتری

 آکواريوم
 آگراندسمان کردن

 آل آروادی
 آل و آجيل
 آل و آدم

 آالبوال ديدن
 آالپلنگی
 آالچوچو
 آالچيق

 آالخون و واالخون
 آالسکا

 آالف و الوف
 آالگارسون

 دآالُم
 آلبالو گيالس

 آلبالو گيالس چيدن
 آلت عبادت

 آلش َدگِش کردن
 آلفره
 آلمان

 آلن ُدلن
 آلنگ دولنگ

 آله وردی خودمونه
 آلو بخارا

 )گيلی(آلوخ َفک 
 آلوده شده
 آلونک

 آلونک نشين
 آماده باش

 آمار
 آمار

 آمار دادن
 آمار داشتن

 آمار کسی الشی شدن

 آمار گرفتن
 آمارو بگير
 آمازونی
 االآمپر ب

 آمپر جبهه
 آمپراژ

 آمد کردن
 آمد و نيامد

 )از کسی(آمدن 
 ...)به شخصی يا چيزی(آمدن 
 آمّلا

 آموزشگاه
 آموزشی

 آميز عبدالطمع
 آميز قلمدون
 آميز والده

 آن باال هوا چطوره
 آن دنبه را گربه برد

 آن روی ورق را نخواندن
 آن کارد
 آن کوال

 !آن ممه را لولو برد
 آن ورش پيدا

 آنا
 ناسآنا

 آناناس
 آناناس ماالفاين

 آنتريک
 آنتن
 آنتن

 آنتن دادن
 آنتن دسمال
 آنتن کج

 آنتن ماهواره
 آنتن می ده
  بودن-آنتن، رو

 آنتنش کجه
 آنتنی سه پستون

 آنتوت
 آنتی بيوتيک

 آنتی حال
 آنتيک
 آنتيک
 آنجا
 آنجلو

 شد) يا چله(آنچه رشته بودم پنبه 
 آُنرمال

 !آنقدر مار خورده تا افعی شده
 آنکادر

 آنگوا
 آنگول

 آنگوالئی
 آنی مانی

 آهک بی بخار
 آهن
 آهن

 آهن ربا
 آهنگ بند تمبونی

 آهو پا
 آهو دل

 آواز ابو عطا
 آواز خر در چمن

 آواز دهل
 !آواز دهل شنيدن از دور خوشه

 آواز سر دادن
 آواز کوچه باغی

 آواکس
 آوانس
 آويزان
 آويزان
 آويزون
 آويزون
 آويزون

 آويزون از پا
 مآويزونتي

 آويزۀ گوش
 آی زکی
 آی گفتی
 آيفون
 آيفون

 آيکيوش صفره
 آيم و سايم
 آينه بخت

 آينه بدن نما
 آينه بغل پاترول

 آينه دار
 آينه دق داماد

 آينه دق عروس
 آينه صاف نبودن
 آينه طرف خودت

 آينه محل
 آينۀ ِدق
 آيه آمدن

 آيه و حلوا
 آيه و مايه
 آيه وايه
 آيۀ يأس

 آيۀ يأس خواندن
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  »ب«
  

  
  ب ب 
 ِب زدن
 با اتيکت
 با اتيکت

  با اين صحبت هات َان کردی تو 
 مخ ما رفت   

 با آب حمام دوست گرفتن
 با آب و تاب

 با آبکش آب آوردن
 با آتش بازی کردن

 با آتش پختن
 با آژانس رفت و آمد کردن

 با آفتاب در آمدن
 با باد و بروت
 با بچه طرفی

 با پای خود به زندان رفتن
 با پرستيژ

 با پنبه سر بريدن
 با پنبه سر می برد
 با پوست خوردن
 با توپ پر آمدن
 با توپ و تشر 

 با ُجر بزه
 با چشم آلبالو گيالس چيدن

 با چماق
 با چماق

 با چنگال آب خوردن
 با حال
 با حال
 با حالی

   با حلوا حلوا کردن دهن شيرين 
 نمی شه   

 با خانمان
 با خانواده
 با خط يازده
 ر بودنبا خود در گي

 با خود قهر بودن
 با خودنويس جدول حل کردن

 با خون جگر
 با ُدم خود گردو شکستن
 با ُدم شير بازی کردن
 با دم کسی بسته شدن
 با دم گردو شکستن

 با دماغ خود قهر بودن

 با دمش گردو می شکند
 با دنده سنگين حرکت کن

 با دنده سنگين رفتن
 با دندۀ سنگين

 با دهن پر حرف نزن
  آمدنبا سر

 با سر خود بازی کردن
 با سر دويدن

 با سوزن چاه کندن
 با سيلی صورت را سرخ کردن

 با شاخ گاو در افتادن
 با شاه فالوده نخوردن

 با صفا
 با صفت

 با عصا راه رفتن
 با عينک

 با عينک هويج خوردن
 با قاعده

 !با کدخدا بساز، ده را بتاز
با کسايی دعوا کردم که 
 بودشورتشون برات پالتو 

  با کسايی دعوا کردم که کتشون 
 برات پالتو بود   

 با کسی پريدن
 با کسی تيلت خوردن
 با کسی راه نيامدن

 با کالس
 با کالس

 با کله آمدن
 با گرگ دنبه می خوره با چوپان 

 !گريه می کنه   
 با گوز بعدی پرواز داره

 با مايه
 با مايی

 با مرده در حال فرار لواط کرده
 ال فرار لوات کردهبا مردۀ در ح

 با مزه
 با من آهوئی نکن

 با مواد آمده با لواط بر می گرده
 با نمک

 با نوار خام رقصيدن
 با نوار خام رقصيدن
 با نور پايين رفتن

 با نوک پنجه راه رفتن

 با هر سازی رقصيدن
 با هر گلی خاريست

 با هم جيجی باجی بودن
 با هم کره ايم يا مامان؟

 با هم ندار بودن
 هم يه جوهريمبا 

 با همه بله با ما هم بله
 با همه پالس با هم پالس

 با واشر
 با واشر ببند

 با وجود
 با وفا

 با يک تير دو نشان
با يک دست نمی توان دو هندوانه 

 برداشت   
 !با يک گل بهار نمی شه

 با يک من عسل نمی شه خوردش
 باء
 باب

 باب دندان
 بابا اکتشاف
 بابا ای واهللا

 بابا آدم
 ابا باکالسب

 بابا برقی
 بابا بزرگ بودن

 بابا بزرگ زخمی شده
 بابا حافظه

 بابا دست خوش
 بابا ده شاهی
 بابا شکوفه
 بابا َشَمل
 بابا قوری

 بابا لنگ دراز
 بابا لنگ دراز
 بابا نرده بوم

 بابا ننه اين کاره
 بابا ننه دار

 بابا ننه مايه دار
 بابا نوئل

 تو ديگه کی هستی؟! بابا
 مسارهباباش تي

 بابام صاف شد
 بابونه
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 باتری قلمی
 باج به شغال دادن

 باج دادن
 باج سبيل

 باج سبيل گرفتن
 باج گير

 باد
 باد آورده 

 باد آورده را باد می برد
 باد به پرچمی

 باد به پشت خوردن
 باد به پشت خوردن

 باد به دست
 باد به َغبَغب انداختن
 باد به قمپز آوردن

 باد پيما
 باد خفه کن

 خفه کنباد 
 باد خوردن
 باد در سر

 باد در غبغب انداختن
 باد در کف

 باد در کاله انداختن
 باد در گلو انداختن

 باد دست
 باد سام
 باد شدن
 باد شکم
 باد کردن
 باد کردن
 باد کردن

 باد کردن 
 باد کسی خالی شدن

 باد گلو
 باد نکن می ترکی

 باِد هوا
 باد هوا خوردن

 باد و بروت
 باد و َدم
 دبادابا
 بادالو
 بادبزن

 بادبزن جيگر
 بادبزن جيگر

 بادپا
 بادش خالی شد
 بادش خوابيد

 بادکنک
 بادمجان
 بادمجان

 بادمجان بم

 بادمجان بم آفت نداره
 بادمجان پای چشم کاشتن

 بادمجان دلمه
 بادمجان دور قاب چين
 بادمجان واکس زدن

 بادمجون واکس کردن
 بادمجون واکس کن

 بادنجان باددار
 ور قاب چينبادنجان د
 بادی گارد
 بار بستن

 بار خود را بستن
 بار داشتن
 بار زدن

 بار شيشه
 بار کج

 بار کج به منزل نمی رسه
 بار و بنديل

 باران
 بارانی

 بارت بورت
 بارت شيشه اس

 بارش را بار کردن
 بارش کردن
 بارش نيست
 بارش هست
 بارفيکس
 باروتی

 باری به هر جهت
 باريک بين

 باريکتر از مو
 ودن در خانهباز ب

 باز خريدن
 باز خنديديم بهش

 بازار آزاد
 بازار خارجی
 بازار خوابيده

 بازار داغ
 بازار سياه

 بازار سيد اسماعيل
 بازار شام

 بازار گرم کردن
 بازار گرمی

 بازار گرمی کردن
 بازار مسگرها
 بازار مشترک
 بازار مکان

 بازاری
 بازاری های تهران

 بازالت
 بازداشت

 بازداشتگاه
 اشتیبازد

 بازو شکن
 بازو گشادن

بازی اشکنک داره سر شکستنک 
 !داره       

 بازی با مرگ
 بازی با مرگ

 !بازی بازی با ريش هم بازی
 بازی دادن

 بازی در آوردن
 بازيگوش
 باسمه ای
 باسمه ای

 باشگاه تار عنکبوت
 باشگاه تار عنکبوت

 باشگاه عنکبوت سازی
 باضافه هشتصد
 باطری سازی آدم

 باطل شده
 باغ ارم

 باغ رنگين
 باغ وحش
 باغ وحش
 باغت آباد

 باقالی
 باقالی به چند من؟

 باقلوا
 باکيش نيست
 بال بال زدن

 بال به بال کسی دادن
 بال در آوردن
 بال کشيدن

 بال و پر دادن
 بال و پر شکستن

 باال انداختن
 باال باال می پره

 باال باال ها
 باال بلند

 باال پايين کردن
 باال پوش
 نه را اجاره دادهباال خا

 باال دست
 باال شهری
 باال غيرتًا

    باال می ری؟ دوتا نارگيل بنداز 
 پايين    

 باال نشين 
 باال نشين کم خرج است

 باالبان
 باالتر از صفرا
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 باالسر
 باالش تاب داره

 باالنس زدن
 باالی چشمت ابروست
 باالی سر جا داشتن
 باالی کسی در آمدن

 باليدن
 بامب چه
 بامبول

 بامبول در آوردن
 )يا سوار کردن(بامبول زدن 

 بامبولک
 بامچه
 بامشاد

 باند بازی
 بانک اطالع رسانی

 بانک مرکزی
 بانک مرکزی

 بانکداری
 بايد ببينيم آخرش ُکت تِن کيه

 بايکوت کردن
 بايگانی کردن

 ببخشيد شب بود سبيالتو نديدم
 بُبر صدا رو
 ببر کاغذی

 ِبُبری
 ببعی
 َببعی
 ببو
 ببو
 ببو
 بو گالبیب

 ببو گالبی
 بپا

 بپا نّچای
 بپا نسوزی

 بپا نفتی نشی
 بپا نفتی نشی

 بپا نيفتی
 بپر

 بپر اونجا
 بپر باال

 بپر تو گلو
 بپوکی
 ِبت

 بت ابوالهول
 ِبِت ِبت
 بتعريف
 بتمرگ
 بتول
 بتول

 بتول
 بتون آرمه
 بتونه کاری
 بتی جکسون
 بتی محمودی
 بجان آمدن

 بجوش
 بچاپ بچاپ

 بچرخ تا بچرخيم
 هبچ
 بچه

 ٢١بچه 
 بچه انگور

 بچه اون جوری
 بچه آرنولد
 بچه با صفا
 بچه بازی
 بچه بغلی

 بچه پاستوريزه
 بچه پايتخت

 بچه پرورشگاهی
 بچه پولدار

 بچه ترساندن
 بچه توپی
 بچه تيز

 بچه حاجی
 بچه حکم طوطی دارد

 بچه خنگ
 بچه خوشگل
 بچه دماغو
 بچه راکفلر
 بچه راکفلر
 بچه َرپ

 بچه ريش دار
 ريقوبچه 

 بچه ژيگول
 بچه ساالری
 بچه سوسول
 بچه شانزليزه
 بچه شکالتی
 بچه فوفو
 بچه فيل

 بچه فيلسوف
 بچه قنداقی
 بچه کامبيز

 بچه گنجشک
 بچه گول زنک
 بچه گير آوردن

 بچه مامانی
 بچه مايه دار
 بچه مثبت

 بچه مثبت
 بچه محل

 بچه مدرسه
 بچه مزّلف
 بچه مزّلف
 بچه مطرح
 بچه مکتبی
 بچه ناف

  ننهبچه
 بچه ننه

 ٠٢١بچۀ 
 بچۀ پيغمبر
 بچۀ ريشدار
 بچۀ ياالخانم
 بخاری پيکان
 بخت النصر
 بخت النصر
 بخت برگشته

 بختک
 بُخشکی شانس

 بخواب
 بخواب بابا
 بخواب بابا

 بخواب لحاف يخ کرد
 بخواب، لحاف يخ کرد

 بخواب، معامله
 بخور آش، نشکن جاش

 بخور بخور
 بخور پا نميده
 بخور و بچاپ

       بخواب کار منه خدا بخور و 
 نگهدار منه       

 بخور و نمير
 بخوره تو سرت

 بخيل
 بخيه بر روی کار

 بخيه به آب دوغ زدن
 بد

 بد پک و پوز
 بد پيله
 بد پيله

 بد تا کردن
 بد ترکيب
 بد جنس
 بد چشم
 بد خلق
 بد خواه

 بد خوراک
 بد دک و ُپز

 بد دل
 بد دهن
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 بد دهنی خواندی
 بد ذات
 بد رگ
 تبد ريخ
 بد زبان

 بد شگون
 بد عنق
 بد قدم
 بد قلق
 بد قول
 بد گل

 بد گونيا
 بد لعاب
 بد لگام
 بد مزاج
 بد نظر
 بد نقش
 بد نما
 بد نهاد

 بد و بيراه
 بدانگ
 َبدبده
 بدَبيار

 بدبياری
 بدتر از کفر ابليس

 بدک نيست
 بدل خربزه
 بدن خور

 بدن خور کسی خوب بودن
 بدن نما

 بده بستان
 بدون رو در بايستی

 بدون معطلی
بذار اول تو پيت حلبی بگوزم، بعد 

 بگو به فالنم      
بذار اونايی که زدی از بيمارستان 

 مرخص بشن      
 بذار تو آب نمک، اومدم

 بر آب آمدن
 بر باد رفته

 بر چهار ميخ کشيدن
 بر حرف افتادن

 بر خاکستر سياه نشستن
 بر خر خود سوار شدن

 ُبر خوردن
 َبر خوردن

 بر روی چشم
 بر روی دست بردن
 بر روی يخ نوشتن

 ُبر زدن
 بر سر آمدن

 بر سر خويش بودن
 بر سر کسی زدن

 بر سر کسی کاله گذاشتن
 بر سنگ زدن

 َبر کردن
 بر گذشته ها صلوات

 بر و بچه ها
 ِبّر و ِبّر
 َبر و رو
 بر وفق

 بر يخ هواله کردن، بر يخ نوشتن
 برات خوابی ديدم
 برات شدن به دل

 برادر تنی
 در دينیبرا

 برادران اهل عمل
 ُبراق

 ُبراق شدن
 برام کال زدن
 برانداز کردن

 برای خر ياسين خواندن
  برای خودش کارت پستال پست 

 می کنه       
 برای ديوار حرف زدن

 !برای کسی بمير که برات تب کنه
 برای کسی زدن

 برای کسی سوختن
 برای الی جرز خوب ست

     برای همه جيمبو برای ما هم 
 جيمبو       

 برايش تره خرد نمی کنه
 برآورد
 برآيند
 َبرَبر

 بربرپک
 بربری

 بربری خور
 برج

 برج افتخار
 برج ايفل

 برج زهر مار
 برج لک لک ها

 برج ميالد
 ُبرجعلی

 برچسب زدن
 برزخ

 برزنگی
 برزو

 برزو گوزو
 برزو گوزو

 برست

 برست
 برشتوک

 برف
 برف انبار کردن
 برف آب دادن

 هدبرف پاکن می خوا
 برف پيری

 برف پيری بر سر کسی نشستن
 برفک

 برفک زدن
 برفک زدن
 برفکی شدن

 برفوش
 برق از چشم پريدن
 برق از سر پريدن

 برق از سه فاز پريدن
 برق آسا
 برق زدن

 برق سه فاز
 برق گرفتن
 برق گرفته
 برقش رفته

 برقی
 برگ چغندر
 برگ خزان
 برگ سبز

 برگ سبز نشان دادن
 برگ گل

 تنبرگ مرخصی گرف
 برگشتن ورق

 برنامه
 برنامه

 برنج وارفته
 ُبرنزه
 بّره

 برهنه خوشحال
 برهوت

 برهوت معرفت
 برو

 برو با ولی ات بيا
 برو بابا
 برو بچ

 برو برگرد نداره
 برو بزار باد بياد
 برو بوق بزن
 برو بوق بزن
 برو بيا داشتن
 برو پاتو بشور
 برو پی کارت
 برو تو خودت

 برو تو کرش نزن تو پرش
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  تو َکِفشبرو
 برو تو نخش

 برو جلو آب بند نشو
 برو جلو آب بندی شو
 برو جلو آژير بکش
 برو جلو بوق بزن
 برو جلو بوق بزن
 برو جلو گاز بده

 برو جلو، بوق بزن
 برو دايی تو بيچاره کن

 برو در تو بذار
 برو در هم

 برو ديروز بيا
 برو سر کوچه داد بزن

 برو شوش
 برو غاز بچران
  تو بدهبرو قسط کوِن

 برو کشکت را بساب
 برو کنار بزار باد بياد

  برو يه لنگی وايستا در مستراح 
 تا آزاد بشی      

 برو، دارمت
 برو، غيژ
 بروبرو

 بروز دادن
 بروشور

 بروی خودت نيار
 بريدن
 بريدن

 بريدن از کسی
 بريدن از هم
 بريدن تب

 بريدن دعوا
 بريدن ُسخن

 بريده
 بريده

 بريز تو
 بريز و بپاش
 بريزين پايين

 بريف
 بريم بابا

 بريم رو زرورق
 بريم رو زرورق
 بريم فلوت زنی

 برين، باهاش خونه درست کنيم، 
 بشاش توش شنا کنيم        

 بز
 بز
 بز

 ُبز اخفش
 بز امام رضا را تا غروب نچراندن

 بز آوردن
 بز آوردن
 بز باز

 بز بياری
 بز پخته
 بز چرانی
 بز چموش

 بز حاضر دزد جاضر
 بز خر

 بز خری
 بز خری
 بز دل

 بز رقصاندن
 بز ُکش
 بز گالش
 بز گرفتن
 بز لجباز
 بز مرده

 بزار در کوزه آبش را بخور
 بزباش

 بزرگ محله
 بزش رفته
 بزغالف
 بزغاله

 بزغالوف
 بزک دوزک
 بزک کردن

 بزمجه
 بزن

 بزن بريم
 بزن بغل
 بزن بغل

 بزن به چاک
 بزن به چاک

 بزن به سيم آخر
 بزن بهادر

 لهبزن بهادر مح
 بزن تا روشن شوی

 بزن تو دنده
 بزن تو رگ

 بزن تو رگ بی خيالی
 بزن جاده خاکی
 بزن در رويی
 بزن رو ترمز
 بزن رو ترمز

 بزن روشن شی
 بزن زنگ

 بزن شاد شی
 بزن قدش
 بزن قدش

 بزن کانال يک

 بزن گاراژ
 بزن و ببند

 بزن و برقص
 بزن و بکوب

 بزنگ
 بزنيم زمين

 بساز
 بساز و بفروش

 وردنبساط در آ
 بست نشستن

 بستن
 بستنی
 بستنی
 بستنی
 بستنی

 بستنی زمستان
 بسته شدن پرونده

 ِبش باد
 بشر
 بشر

 بشقاب چوب کردن
 بشکن بشکن
 بشکن زدن

 بشکه
 بشکه

 بشکه شهرداری
 بشمار سه

 بشنو ولی باور نکن
 بشين بابا

 بشين تو جوب
 بشين کنار

 بطيل
 بع بعی
 بع بعی
 ُبغ کردن
 بغداد آباد

 بغداد خراب
 غدادم خرابهب

 بفهمی نفهمی
 بقالی پزشکی

 بقبقو
 بکس و باد کردن
 بکسوات می کند

 بُکش بُکش
 بکش کنار بابا

 بکش و خوشگلم کن
 ُبکش و خوشگلم کن

 بَکن
 بگذار باد بياد

 بگذار زنده بمانم
 بگرد تا بگرديم
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 بگو و بخند
 بگو و مگو
 بگير بگير
 بگير و ببند
 بل بل زدن

 بل بله گوش
 بل گرفتن

 )گيلکی( گوش َبل
 بال

 بال به سر کسی آوردن
 بال گردان

 بال گردان کسی شدن
 بال گرفته

 بال نسبت شما
 بالی آسمانی
 بالی جون

 باليی به روز کسی آمدن
 بلبشو
 بلبل
 بلبل
 َبلَبل
 ُبلبل
 بلبل

 بلبل درخت نارگيل
 بلبل شاه طهماسب

بلبل هفت بچه می گذارد يکی بلبل 
 می شود      

  خر عرعر کندبلبالن خاموش و
 بلبله
 َبلَبلی

 بلبلی کردن
 َبَلته
 بلعُت
 بلغور

 بلغور کردن
 بلک کارد

 بلند پروازی
 بلند کردن
 بلند گو

 بلند گو قورت دادن
 بله برون

 بله قربان چی
 بله قربان گو

 بلوا
 بلور بارفتن

 بلوری
 ُبلوف
 بلول
 بليت

 بمال و برو
 بمب افکن

 بمب ساعتی
 بمبی

 بمير و بدم
 بميرم برات
 بن بست
 بنازم
 بنال
 بنال
 بنُجل

 بنجل آب کردن
 بند

 ٢٠٩بند 
 ٢٤٠بند 
 ٢٦٩بند 
 ٣٢٥بند 
 ٣٥٠بند 
  هوا خواری٤بند 

 بند انگشتی
 بند آب دادن

 بند باز
 بند بودن دست

 بند پ
 بند پوتينتم

 بند تنبان گردن
 بند تنبان مرتاض

 بند تنبونی
 بند جيم

 بند جيم و دال
 بند دل پاره شدن

 دنبند را آب دا
 بند شدن در جايی

 بند کردن
 بند ليفه سست بودن

 بند نسوان
 بند و بساط
 بنداز و درو
 بندر شاه

 بنز
 بنز افغانی
 بنز افغانی
 بنز سوار

 بنزين تمام کرده
 بنزين تمام کرده

 بنزين زدن
 بنزين ژيگول
 بنزين سبز

 بنگ
 بنگول
 بنگی
 بنگی
 بنگی

 بنی هندل
 بنياد مرسدس

 بنياد مستکبران
 ارهبنييه ند

 به امان خدا گذاشتن
  تاخير فاز pبه اندازه 

 به اندازۀ کله
 به اندازۀ کوپن

 به انگشت آوردن
 به اين تربت قسم

 به اين در و آن در زدن
 به اين سوی تجلی قسم

 به اين صحبتها نمی خوری
 به آب باريک ساختن

 به آب چسبيدن
 به آب خنديدن
 به آب دادن

 به آب و آتش
 سوختنبه آب و آتش ديگری 

 به آخر رسيدن
 به آن راه زدن
 به باد دادن

 به بخت لگد زدن
 به بله می گه خه خه
 به بن بست رسيدن

 به به و چه چه
 به بيراهه رفتن

 به پای هم
 به پت پت افتادن

 به پخته
 به پر کسی بر خوردن
 به پر متکا بر خوردن
 به پر و پا چسبيدن
 به پشت سگ بستن
 به پوست افتادن

 به پول سياه
 به پول نزديک کردن

 به پير و پيغمبر
 به پيسی افتادن
 به پيسی خوردن

 به تخته زدن
 به تريج قبا

 به تن گريه کردن
 به ته ديگ خوردن
 به تيپ هم زدن
 به تير گاو زدن
 به جان آمدن

 به جای آوردن
 به جلز و ولز افتادن

 به جهّنم
 به جيب زدن



 115 

 به چاپ به چاپ
 به چاک زدن

 به چپش
 نبه چشم آمد

 به چشم کشيدن
   به حرف گربه سياه بارون نمی 

 آيد   
 به حساب آوردن
 به حساب رسيدن

 به حول و وال 
 به خاک سياه نشاندن

 به خاکی زدن
 به خال زدن

 به خدا رسيدن
 به خر گفته زکی
 به خرج رفتن
 به خط پايان

 به خود گرفتن
 به خورد دادن
 به خون تشنه
 به داد آوردن

 يوار بشنوهبه در می زنه که د
 به درد خوردن

 به درد الی جرز می خوره
 به دردسر افتادن

 به درک واصل شدن
 به درک واصل شدن

 به دست خود کفن ساختن
 به دست راست خفتن
 به دست و پا افتادن

 به دعای گربه
 به دق آوردن
 به دل افتادن

 به دل برات شدن
 به دل گرفتن

 به دلش صابون زده
 به دم بستن
 )يا زدن(ستن به دم گاو ب

 به دماغ کسی بر خوردن
 به دندان خوش آمدن

 به دهان افتادن
 به دهن شير رفتن

 به ديوار گفتن
 به راه انداختن
 به راه آوردن
 به رخ کشيدن
 به رگ زدن

 به رگ غيرت خوردن
 به رو آوردن

    به روباه گفتند شاهدت کيست؟ 
 گفت دنبم    

 به روت قسم
 به روح قبله

 ادنبه روز سگ افت
 به روغن سوزی افتادن

 به ريش خنديدن
 به زبان
 به زدن

 به زمين انداختن رو
 به ساز کسی رقصيدن

 به سايز گوزت نمی خوره
 به سايز گوزت نمی خوره

 به سايز نخوردن
 به سر رفتن
 به سر زدن

 به سر کشيدن
 به سر و کول پريدن

 به سگش می گوييم مستر
 به سه شماره
 به سه شماره
 به سوی چراغ

 به سيد خون ندادن
 به سيم آخر زدن

 به شکم صابون زدن
 به صفرش ده بر يک
 به صفرش ده بر يک
 به عالم هپروت رفتن
 به عزائيل باج ندادن

 به عکس کارتت نمی خوره
 به قيفت نمی خوره
 به قيلی ويلی افتادن

 به کارت عکست نمی خوری
 به کالباس کل عّباس گفتن

 به کاهدان زدن
 صيدنبه کدام ساز رق

 به کرسی نشاندن
 به کسی انداختن

 به کسی آويزان شدن
 به کسی رفتن

 به کسی رو دست زدن
 به کسی قهو قجری دادن

 به کّله اش زده
 به کّله کسی افتادن

 به کنار کشيدن
 به کوچه علی چپ زدن
 به کوچۀ علی چپ زدن
 به کور چشمی کسی

 به گردن افتادن
 به گردن گرفتن

 به گروه خونت نمی خوره
 به گروه خونی
 به ِگل نشسته

 به ُگل نشسته
 به گند کشيدن
 به گند کشيدن

 به گوز گوز انداختن
 به لعنت خدا نيرزيدن

 به مادر مرده ها آموختن
 به مانند کارد و پنير

 به مرغشان کيش نمی شه گفت
 به مرگ می گيره تا به تب راضی 

 بشه   
 به موت قسم
 به موت قسم

    ِاشکل به موال، همه تو کار ما 
 انداختن   

 به موی بند نبودن
 به ناف کسی بستن
 به نعل و ميخ زدن

 به نمک خود خوردن
 به هچل افتادن
 به هدر رفتن
 به هر در زدن

 به هر سازی رقصيدن
 به هزار دليل

 به هزار زحمت
 به هم افتادن
 به هم انداختن
 به هم بافتن
 به هم پريدن

 به همديگر پاس دادن
 تقيم نبودنبه هيچ صراطی مس

 به يک پول سياه نمی ارزد
 به يک تير دو نشان زدن

 بهادر
 بهادر

 بهار خواب
 بهداری
 بهداری

 بهروز گاگول
 بهش برخورد
 بهش برسی
 بهشت پنهان
 بهشت پنهان

 بهلول
 بو آشنا

 بو فروش
 بو گندو
 بوبرنگ

 بوبز
 بوبز

 بوبولی
 بوجور
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 بوجور تا
 بوجورتا

 بود و نبود
 بوزينه

 بوسه خرکی
 می آيدبوش 

 بوعلی سينا
 بوق
 بوق
 بوق

 بوق آسياب
 بوق بزن
 بوق بند

 بوق حمام
 بوق زدن
 بوق زدن

 بوق سحر 
 بوق سگ
 بوق علی
 بوقلمون

 بوقلمون صفت
 بوقلمون صفت

 بوقه
 بوکسوات
 بولدوز

 بوم غلتون
 بوم غلطون

 بوی الرحمان
 بوی آمپول می ده
 بوی بهشت آمدن
 بوی بهشت دادن

 بوی حلوا
 بوی ژاپن می ده
 بوی گل می آيد
 بوی مال می ده
 بويش می آيد

 بی اتيکت
 بی اتيکت
 بی اشکل

 بی اصل و نصب
 بی باعث و بانی

 بی بته
 بی بخار

 بی برو برگرد
 بی بند

 بی بند و بار
 بی بو 
 بی بوته
 بی بی
 بی بی

 بی بی چلچله

 بی بی سی
 بی بی سی
 بی بی سی

 بی بی قصه گو
 بی بی کالش

 بی پدر
 بی پرده
 ژبی پرستي
 بی ترمز
 بی جربزه
 بی جنبه

 بی چاک و دهن
 بی چشم و رو

 بی چفت و بست
 بی چک و چانه
 بی چون و چرا

 بی حال
 بی حيا

 بی خاصيت
 بی خانمان
 بی خايه

 بی خی خی
 بی خيال
 بی خيال

 بی خيالش
 بی خيالی طی کن

 بی خيل
 بی داد

 بی دال و ذال
 بی در و پيکر

 بی درد
 بی دست و پا

 بی دق
 بی دماغ

  دندانبی
 بی دنگ و فنگ

 بی راه
 بی رگ
 بی رگ

 بی رگ و ريشه
 بی رنگ و بو
 بی رو درواسی

 بی روغن سرخ کردن
 بی ريخت
 بی ريخت

 بی ريختی اوضاع
 بی ريف

 بی ساسات
 بی ستون

 بی سر و پا
 بی سر و زبان

 بی سر و صدا
 بی سّکه

 بی سيم چی
 بی شيله و پيله

 بی صفت
 بی ظرفيت
 بی عرضه

  بينی يا سه تار بی عينک تار می
 يا گيتار    

 بی غل و غش
 بی فک و فاميل

 بی فی
 بی قواره

 بی کس و کار
 بی کالج
 بی کالج
 بی کالچ
 بی کالس
 بی کالس
 بی کاله
 بی کّله
 بی مايه

 بی مايه فطير است
 بی مخ

 بی معرف
 بی معرفت
 بی مغز

 بی مالحظه 
 بی مالقات
 بی ناخون
 بی ناموس
 بی نمک
 بی هراس
 بی هوا

  وجودبی
 بی وجود
 بی وجود

 بی وز و وز
 بيا برو

 بيا تو باغ
 بيا تو خط

 بيابان برهوت
 بيات

 بيافرايی
 بيت الحال

 بيج
 بيخ پيدا کردن
 بيخ پيدا کردن
 بيخ قبرستان

 بيد چه
 بيدار مغز
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 بيدار مغز
 بيرابير

 بيراهه رفتن
 بيرون گرفت

 بيست
 بيست بيست
 بيست سوالی

 بيست و نه بيل و يک خاک انداز
 بيست و يک آوردن

 بيسکويت
 بيسکويت

 بيسکويت ترکی
 بيسکويت ترکی

 بيسکويتی
 بيسم زدن

 بيشتر از کوپنت صحبت می کنی
 بيشين بابا

 بيغ
 بيغوری

 بيق
 بيق

 بيق بودن
 ِبيَقد حال دادی

 بيک
 بيکار الّدوله
 بيکارالدوله

 بيگدار به آب زدن
 بيل انداز
 بيل بيک
 بيل بيل

 بيل بيلک
 بيل غذا بر

 نگبيل ف
 بيل مکانيکی

 بيالخ
 بيلبورد
 بيلستان
 بيلمز
 بيلمز

 بيليارد بازی کردن
 بيمّزه
 بينوا

 بينی و بين اهللا
 بينيم بابا

 بيهوده خواهی
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»پ«
    

  
  پ. پ

 پا از گليم خوش دراز کردن
 پا آوار
 پا برهنه

 پا برهنه وسط حرف دويدن
 پا بند
 پا بند

 پا به بخت
 پا به بخت خود زدن

 پا به پا 
  به پا رفتنپا

 پا به رکاب
 پا به زا

 پا به سال گذاشتن
 پا به ماه 

 پا به ماه بودن
 پا بوس

 پا تو کفش کردن
 پا توی يک کفش کردن

 پا چپ
 پا چراغی
 پا چراغی
 پا خوردن
 پا دادن
 پا دادن
 پا دادن

 پا در رکاب
 پا در کفش کردن

 پا در هوا
 پا در يک کفش کردن

 پا دراز
 پا رو پا گذاشتن

  ی پا بند نبودنپا رو
 پا روی پا انداختن

 پا َسُبک
 پا سوخته

 پا سوز شدن
 پا شکسته

 پا شو تا شو
 پا طالئی
 پا طالئی
 پا فشاری

 پا کج

 پا کوتاه
 پا گذاشتن روی دم سگ

 پا گرفتن
 پا لب گور
 پا لگد کن
 پا لنگيدن
 پا مرغی
 پا منبری
 پا منقلی
 پا می ده

 پا می شم، ولی بختم خوابيده
 پا می شی
 پا وا شدن

 پابرجا
 پابرچين

 پابند
 پابيار

 پاپ کورن
 پاپاتی کردن

 پاپاخ
 پاپاسی
 پاپاسی
 پاپتی

 پاپتی راه رفتن
 پاپوش
 پاپوش

 پاپوش درست کردن
 پاپی بودن
 پاپی شدن

 پاپيچ
 پاپيش گذاشتن
 پاپيون کردن
 پاپيون کردن
 پات روسيمه

 پاتختی
 پاترس
 پاترول

 پاترولش پره
 پاتق 
 پاتک

 روش هاپاتوق دالر ف
 پاتيل بودن
 پاتيل شدن

 پاجوش
 پاچال

 پاچه باال زدن
 پاچه بزی
 پاچه پاره

 پاچه خواری
 پاچه خور
 پاچه گير

 پاچه گيری
 پاچه ور ماليده
 پاچه ورماليده
 پاد در ميانی

 پاداش
 پادِرش

 پادشاه وزوزک
 پادگان عجب شير

 پارازيت
 پارازيت
 پارازيت

 پارازيت دادن
 پاراشوت
 پارتی
 پارتی 
 تی بازیپار

 پارريکال
 پارس

 پارس خودرو
 پارس خودرو

 پارسال دوست امسال آشنا
 پارسی کوال

 پاره آجر انداختن
 پاره سنگ

 پارو دم سايده
 پارو زدن
 پاريکال

 پاس بخش
 پاس کار

 پاس کاری
 پاس کردن
 پاس وارن
 پاسبان ديده

 پاسبزه
 پاستوريزه
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 پاستوريزه
 پاستوريزه

 پاسيو
 پاش بيفته

 پاش خوابيده
 اشرپ

 پاشنه باال کشيدن
 پاشنه خوابيده

 پاشنه خونه را کنده
 پاشنه دهنه کشيدن

 پاشنه ساييده
 پاشنه طال

 پاشنه کسی را کشيدن
 پاشنۀ دهن را کشيدن

 پاشو تا شو
 پاک باخته

 پاک باز بودن
 پاک خودش را باخته

 پاک عرب
 پاک عرب شدن
 پاک قاطی کرده

 پاکت
 پاکدانی
 پاکستان
 پاکستان
 پاکوتا

 النپا
 پاالن خرد جان
 پاالن گذاشتن

 پاالنچه
 پاالنش کج است

 پالون خر
 پالونتيم

 پالونش يکوِری است
 پاليشر
 پاليشر 
 پام درش

 پاناسونيک
 پاناسونيک

 پاندا
 پانسيون
 پانکی
 پانکی

 پاورچين
 پاورچين پاورچين

 پای آنها روی پا بند نمی شود
 پای برهنه نرو تو مسجد

 پای بسته
 پای بند تن

 خاک کردنپای 
 پای در دامن

 پای در کفش کسی کردن
 پای رشتی
 پای سخن

 پای فرو کشيدن
 پای کسی نشستن

 پای کشيدن
 پای ملخه

 پايت را به اندازه گليمت دراز کن
 پايکوبی

 پايگاه مجرمين
 پايم
 پايه

 پايه باش
 پايه بودن
 پايه خوار

 پاييز
 پايين شهر

 پايين شهری
 پباده شو با هم بريم

  هم بريمپباده شو به
 َپِپ

 َپِپ شدن
 َپِپ کوچولو

 پپسی باز کردن برای خود
 پپه
 پپه
 پپول
 پپول
 پت
 پت
 پت
 ِپت

 پت و پيش
 پت و مت

 پتانسيل داشتن
 پتروس

 پتل پورت
 پته

 پته اش روی آب افتاده
 پته رو آب انداختن

 پتو دول
 پتياره
 پچ پچ
 پخ

 پخ پخو
 پخته

 پخته خوار
 پخته رأی
 پخش و َپال

 پخمه
 پخمولک

 پّخی
 پخی خوردن
 ُپخی نبودن

 پدافند
 پدر آمرزيده

 پدر بزرگ تير بار
 پدر دار
 پدر داگ

 پدر در آمدن
 پدر در آوردن

 پدر ژپتو
 پدر سوختگی

 پدر شاطر
 پدر صلواتی

 پدر کسی را در آوردن
         يا (پدر کسی را در آوردن 

 )سوزاندن     
 پدرش درآمد

 پر
 پر

 پر از باد
 پر از خالی
  گير کردنپر به پر
 پر توپ

 پر جبرئيل
 پر چانه
 پر دادن

 پر در آوردن
 پر رو

 پر رودگی
 پر زرق و برق
 پر شدن پيمانه
 پر فيس و افاده

 پر قيچی
 پر کسی را آتش زدن

 پر کالغی
 پر هارت و تورت

 پر و بال زدن
 پر و پا قرص

 پر و پاچه گرفتن
 پر و پوشال کسی ريختن

 پر و پيمان
 َپر وزن
 پراندن
 دنپرپر ز
 پرپری

 پرپوت شدن
 پرت

 پرت بودن
 پرت و پال
 پرچانگی
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 پرچم
 پرچم اتاقتونو تو وايتکس کردن

 پرچم انفرادی
 پرچم انفرادی
 پرچم بهداری
 پرچه شدن
 پرچيدن

 پرخاشجوی
 پرده برداری
 پرده پوشی

 پرده پوشی کردن
 پرده دريدن

 پرده هميشه آويزان
 پرژکتور
 پرژکتور

 پرس شدن
 پرسپکتيوش کجه

 ر دهکدهپرستا
 پرستيژ

 پرستيژ باال
 پرسش از همه

 پرسه زدن
 پرش داشتن
 پِرشو واکن
 پرفسور
 پرکنده
 پرگار

 پرگار فقرا
 پرنده پر نمی زند

 پرندۀ عزادار
 پرنديات
 پرنسس
 پروار

 پرواز از اردوگاه
 پرواز داشتن
 پرواز کردن

 پروژه
 پروفسور

 پروفسور بالتازار
 پروفيل
 پروندن

 پرونده به در آوردن
 ونده خرابپر

 پرويز
 پری چهر

 پريدن آفتاب
 پريوش

 پز عالی جيب خالی
 پز مايل
 ُپزسيون

  روستايی٤٠٥پژو 

 پژو حسرتی
 پژو حسرتی
 پژو کارمندی
 پس انداختن

 پس انداز دراز مّدت
 پس َپسکی

 پس پسون پريروز
 پس پسون پيرارسال

 پس زده
 پس شاشيدن
 پس شاشيدن
 پس کوچه

 پس مون تلو دادن
 پسان فردا

 ست فطرتپ
 پستان به تنور چسباندن

 !پستان مارش را گاز گرفته
 پستايی
 پسته

 پسته خندان
 پستی و بلندی

 پسر اتول خان رشتی
 پسر احمد کاشی، همچی می زنم 

       تا قم بشاشی، ساده می       
 خوای يا خاشخاشی، می زنم       
 از کمر تاشی      

 پسر امامزاده
 پسر بچه نقلی
 پسر حاجی

 سر خالهپ
 پسر خاله

 پسر خاله دسته ديزی
 پسر خاله راک فلره

 !پسر خانۀ دسته ديزی
 پسر راکفلر
 پسِر راکفلره
 پسر سناتور
 پسر شجاع

 پسر کاُکل زری
 پسر کو ندارد نشان از پدر، بزن 

 گردن مادرش بر تبر      
 پسی
 پسی

 پشت بام کّله
 پشت بند

 پشت بند آس بودن
 پشت بندش اکمل است

  زدنپشت پا
 پشت پا زدن

 پشت چراغ قرمز موندن
 پشت چشم نازک کردن

 پشت در پشت
 پشت دست داغ کردن
 پشت دست گزيدن

 پشت سر صفحه گذاشتن
 پشت سيبيل سبز شدن

 پشت کارچين
 پشت کاری را گرفتن
 پشت کسی باد خوردن
 پشت کسی را داشتن

 پشت کنکوری
 پشت کوه قاف
 پشت کوهی
 پشت گرمی

 پشت گل لگد کردن
 ِت گلیپش

 پشت گوش انداختن
 پشت گوش انداختن

 پشت گوش پهن شدن
 پشت گوش خاراندن
 پشت گوش ديدن
 پشت گوش فراخ
 پشت ميز نشين
 پشت هم انداز

 پشت هم اندازی
 پشت و روت می کنم

 پشت و روش معلوم نيست
 پشت و روی سکه

 پشت ويترينی
 پشت يخ نوشتن
 پشتش باد خورده
 پشتش قرص است

 پشتک زدن
 انی مرکزپشتيب

 ِپشک انداختن
 ِپشِکل

 ِپشِکل فروش اتريشی
 پشکل نشان

 پشگل داخل مويز کردن
 پشم

 پشم الدين کشکولی
 پشم آدم آهنی
 پشم بودن
 پشم پراندن

 پشم در کاله نداشتن
 پشم ريختن
 پشم شيشه

 پشم هايش ريخته
 پشم و پيليش ريخته

 پشمالو
 پشمک
 پشمک
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 پشمک
 پشمی

 پشمی خالخال پشمی
 پشنه
 پشه

 پشه را تو هوا نعل زدن
 پشه را در هوا زدن

 پشه زدن
 پشه گلويش را زده

 پشيز
 پفالو
 پفتال
 پفک

 پفک کله
 پفک نمکی

 پفيوز
 پک و پوز
 پک و پوز

 پکر
 پکر شدن

 پکی زدن زير خنده
 پکی زدن زير گريه

 پکيدن
 پل

 پل پل
 پل خر بگيری

 پالتين چسباندن
 پالس
 پالس

 پالس پالس
 پالس پالس
 پالس شدن

 سيدیپال
 پَلخی
 پلفسل
 پلکيدن

 پلنگ پرواز
 پلنگ خو

 پلنگ خونه
 پلنگ دماغ 

 پلنگ صورتی
 پلنگ طبيعت
 پله ُپِله ُگالخ
 پلوس بريدن
 پلوس بريدن
 پليس محله

 پمپاژ 
 پناباد

 پنالتی به خود زدن
 پنبه به گوش

 پنبه کردن رشته ها

 پنبه و آتش
 پنبۀ لحاف کهنه باد دادن

 پنتی
 پنج کار کردن

 تومانی بزرگپنجاه 
 پنجه آفتاب

 پنجه تيز کردن
 پنجول
 پنچ

 پنچ زاری
 پنچر

 پنچرتيم
 پنچرگيری قطار

 پنکه سّيار 
 پنهان
 پنير
 پنير
 پنير
 پنير

 پنيِر ُخرد کردن
 پهلو خالی کردن

 پهلو زدن
 پهلو گرفتن
 پهلو نهادن
 پهلوان پنبه
 پهلوان سفره

 پهلوان کوچه خالی
 پهن پا زدن

 پهن جای مخ داره
 دنپهن ش

 پهن شدن آفتاب
 پوارو
 پوپک
 پوتر

 پودر شدن
 پودر شدن
 پودنگ
 پورتک

 پوز باريک
 پوز خوردن
 پوز زدن
 پوز زنی

پوزکسيونش به سمت چپ راهنما 
 می زنه     

 پوست از سر کندن
 پوست انداختن

 پوست پياز
 پوست خر

 پوست خر کن
 پوست خر و دندان سگ

 پوست خربزه زير پا انداختن

 خود کشيدنپوست سگ به روی 
 پوست شپش
 پوست طبل

 پوست کاغذی
 پوست کرگردن
 پوست کلفت

 پوست کلفت تر از خر
 پوست کندن
 پوست کنده

 پوست کنده گفتن
 پوست گاو 
 پوست موز

 پوست هندوانۀ مرغ تک زده
 پوست و استخوان

 پوستر روی ديوار شدن
 پوستر کردن

 پوشک
 پوف
 پوک
 پوک
 پوکه

 پوکه پران
 پوکه پران
 پوکوندن

 لپو
 پول از جنگ برگشته

 پول بی سکه
 پول پارو کردن

 پول پرست
 پول چايی

 پول دارها به کباب، بی پول ها به 
 !بوی کباب      

 پول ساز
 پول علف خرس نيست

 پول غول است و ما بسم اهللا
 پول غول است و ما بسم اهللا

 پول کم، سليقه بسيار
 پول من

 پول و مول
 پولش از پارو باال می رود

 پولکی
 پونز نباتی
 پووارو
 پی تن

 پی گرفتن
 پی نخود سياه فرستادن

 ام. پی. ام. پی
 پياده اند

 پياده بودن
 پياده بودن در کاری

 پياده کردن
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 پياده نظام عزرائيل
 پياز

 پياز خرد نکردن به ريش کسی
 پياز داغ

 پياز داغش زياد می کند
پياز هم خود را داخل ميوه ها 

 کرده
 پيام بازرگانی می ده

 يامبری اّدعاپ
 پيت

 پيتزا يمورتا
 پيچ 

 پيچ پيچک
 پيچ پيچی

 پيچ گوشتی
 پيچ گوشتی

 پيچ و مهره شل
 پيچ و مهره شل بودن

  را دست کسی دادن-پيچ، سر
 پيچازی
 پيچوندن
 پيچوندن

 پيچيدن به پر و پا
 پيچيدن به پر و پای کسی

 پيدا
 پيدايش نيست

 پير آلمانی
 پير آلمانی
 پير دختر

 پير در آمدن
 ير دلپ

 پير دو سو

 پير کشيدن
 پير کفتار
 پير معرکه
 پير و پاتال

 پيراهن بودن
 پيراهن چاک
 پيراهن عثمان
 پيراهن عثمان

 پيراهن عثمان را آويزان کردن
 پيرزن شاه عبدالعظيم

 پيرسوک
 پيزوری

 پيست اسکی
 پيسی

 !پيش از آخوند منبر نرو
 پيش انداز

 پيش پا افتاده
 پيش دستی کردن

 پيش دهنی
 !ش رو خاله، پشت سر چالهپي

 پيش فنگ
 !پيش قاضی و ملق بازی

 پيش کش
 پيش کوره لوچه
 پيش لنگ انداختن

 پيش مرگ
 پيش مرگ رفتن

 پيش نماز نا مسلمان
 پيشانی بلند

 پيشانی داشتن
 پيشانی سفيد

 پيشانيش مثل زمين فوتبال

  پيشنماز که قر بده پس نماز چه 
 خواهد کرد          
 پيشی

 پيشی 
 ی گرفتنپيش

 پيف باف
 پيف پيفو

 پيک
 پيک گرفتن

 پيکاسو
 پيکان روستا

 پيکی
 پيل
 پيل

 پيل افکن
 پيل بر نردبان بردن

 پيله
 پيله کردن

 پيمانه پر شدن
 پيمانه کشيدن
 پينکی رفتن
 پينکی زدن
 پينکی زدن
 پينوکيو
 پينوکيو
 پينوکيو

 پينوکيو آدم شد تو نشدی
 پيه
 پيه

 پيه به تن ماليدن
 دنپيه گرگ مالي

 پيول
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  »ت«
  

  تا اال انشااهللا
 تا آخرش را خواندن

 تا بگم ِف ميگه فرحزاد
 تا به تا

 تا بوق سگ، تا بوق سحر
 تا پاشی تا می شه

 تا پدر نشوی قدر پدر ندانی
 تا پول ندهی آش نخوری

 تا تنور گرمه نون را بچسبون
 تا خرخره خوردن

     تا سردش نشه دستش رو تو 
 جيبش نمی کنه   

 تا فيها خالدون
 تا کردن

 تا کردن با کسی
 تا کنی تا می شه
 تا گلو زير قرض

 تا لنگ ظهر
 تا ميشه می شينه
 تا هم فيها خالدون

 تاب
 تاب آوردن

 تاب برداشتن
 تاب داره
 تاب زدن

 تابستان پدر يتيمان است
 تابل
 تابل
 تابل
 تابلو
 تابلو

 تابلو 
 تابلو بازی در نيار

 تاپ
 تاِپ تاپ
 تاپ تاپ

 پ دارهتا
 تاپ و توپ

 تاپاله
 تاپاله
 تاپاله

 تاپاله چسبانيدن
 تاپو

 تاتار شاخدار

 تاتی تاتی
 تاج

 تاج جهان
 تاج سر

 تاج سر کسی بودن
 تاج گل بر سر کسی زدن

 تاجی
 تاخت زدن
 تار زدن

 تار عنکبوت ته جيبشه
 تار و مار

 تار و مار کردن
 تاراندن
 تارَتنک
 تارالتان

 تاريخ مصرفش گذشته
 کورکیتاريکی 

 تازه به دوران رسيده
 تازه جوش کهنه دم

 تازه دم
 تازه کار

 تازه کيسه
 تازی اسد خان

 تاس بينی
 تاسيده

 تافتۀ جدا بافته
 تاق و توق

 تاقچه باال گذاشتن
 تاکسی برگشتی
 تاکسی ديواری

 تاکسی سرويس خصوصی
 تاالن تاالن
 تاالنچی
 تاناکورا
 تاناکورا
 تانک

 تانک ُهل شده
 تانکر شهرداری

 تاوان
 تاول
 تاول

 تايتانيک
 تايرا رو عوض کرده، مثل تريلی 

 حبس می کشه      

 تايی
 تأخير بردار

 تأخير فاز داره
 تب خال می زنی

 تب داشتن
 تبريز
 تبصره
 تپال

 تپاندن
 تپق
 تپل

 ُتپل و ُمپل
 تپنگوز

 تپه
 تپه

 ُتپولوف
 تپوندن

 تپۀ نريده باقی نذاشته
 تپۀ نريده باقی نگذاشته است

 َتته
 تته َپته کردن
 تجديد مطلع

 تجديدی
 تحت نظری

 تحفه
 تحفۀ طال

 تحم خروسی
 تحويل گرفتن
 تحويل نگرفتن
 تخت بارگاه
 تخت تبارک
 تخت جمشيد
 تخت خواب

 تخت خواب ابدی
 تخت خوابيدن

 تخته
  سر تخته ) گيلکی(تخته سر بنه 

 نهاده      
 تخته کردن
 تخته کردن

 تخته گاز رفتن
 تختۀ سالخورده

 سه التختۀ 
 َتِخرمه
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 تخس 
 ُتخس کردن تو بندا

 تخس و نفهم
 ُتُخل ُبُخل کردن

 تخليه اطالعاتی کردن
 تخم اديسون
 تخم اديسون

 تخم افکندن در شوره زار
 تخم ترتيزک

 تخم جن
 تخم حرام
 تخم حالل
 تخم ُدل ُدل

 تخم دل مصطفی
 تخم دو زرده می کند؟
 تخم کسی راکشيدن

 تخم گذاشتن
 تخم لق انداختن

  مرغ پرتاب کردنتخم
 تخم مرغ دو زرده
 تخم مرغ زير پاشه
 تخم مرغ موکت شده
 تخم مورچه خوردی

 تخم مول
 تخم نا بسم اله

 تخماتيک
 تخمش از هند آمده

 تخمی
 تخمی

 تر دماغ بودن) يا(تر بودن دماغ 
 تر دل

 تر دماغ
 تر زبان
 ِتر زدن
 ِتر زدن
 تر کار

 تر و تميز
 تر و چسبان

 تر و خشک سوختن
  خشک کردنتر و

 تر و خشک کردن کسی
 تر و فرز
 ترابری
 تراشيده
 ترافيک

 ترافيک عضله
 تراکتور
 ترب

 ترب و شلغم در مالی کاشتن
 ترَتليس
 ترتوريا

 ترتيب دادن
 تردست

 ترسيدم، مامانم اينا
 ترش

 ترش کردن
 ترشت نکنه

 ترشرو
 ترشی انداختن

 ترشی رو گذاشته جلوی مريض
 ترشيده
 ترشيده

 ترشيده شدن
 يع گرفتنترف
 ترقه

 ترقه است
  سيلندر٢ترک 

 ترک بيلمز
 ترک خوردن

 ترک ده سيلندر
 ترک دو طبقه

 ترک هفت طبقه
 ترکستان
 ترکستان
 ترکش

 ترکش ابولفضلی
 ترکش پلو

 ترکش رهايی بخش
 ترکش ساتوری
 ترکش صلواتی

 ترکمون
 ترکمون زدن

 ترکه ای
 ترکيدن

 ترگل ورگل
 ترمال

 ترمز بريدن
 ترمز بريدن

 يدهترمز بر
 ترمز دستی کشيدن

    تره به تخمش می ره ابولی به 
 باباش     

   تره به تخمش می ره حسنی به 
 !باباش     

 تره خرد کردن
 تره خرد نکردن

     تره خريدم قاتق نانم بَشد قاتل 
 جانم شد     

 ترياک مدرن
 تريپ
 تريپ
 تريپ

 تريپ خفن
 تريپ داشتن
 تريپ زدن

 تريپ ورداشتن
 ِتريدن
 لیتري

 تريلی
 تريلی

 تريلی پايان تحصيلی
 تريونف

 تزج
 تزريقی
 تس تسو

 تس و ِمس
 تسبيح

 تسبيح انداز
 تسبيح آب کشيدن

 تسبيح دستم
 تسمۀ پروانه
 تسمۀ مطبوع
 تش خيس

 تشت و آب خواه
 تشخيص

 تشر
 تشر زدن
 تشريفات
 تشمه

 تشنه به خون
 تشنه به خون

 تصادفی
 تصادفی
 تصادفی

 تصفيه خانه بدن
 ه پاره کردنتعارف تّک

 تعارف شاه عبد العظيمی
 !تعارف کم کن و بر مبلغ افزا

 تعارف الهيجانی
 تعاونی پخش آسپرين

 تعزيه گردان
 تعطيل
 تعطيل

 تعطيل بودن مخ
 تعقيب سايه ها

 تغار
 تغار ترشی

      تغاری بشکنه ماستی بريزه، 
جهان گردد به کام کاسه         
 ليسان
 تف

 تف تف کردن
 تف تفی
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 باالتف سر 
 تف کردن و توش شنا کردن

 تفاله
 تفسير حسن خانی

 تفلون
 ُتفلون
 تفلون
 تفلونه

 تفنگ حسن موسی
 تق به توقی خورد

 تق تق ميرزا
 تق تقی
 تق و لق

 تق و لق شدن
 تقاص پس دادن

 تّقش درآمد
 َتُقل زدن
 تقل کردن

 تّقه
 تقوا دان

 تقی بی ناموس
 تقی کوب
 تقی مال

 تک
 تک آس
 تک بلی
 تک پا
 اره راه رفتنتک پ
 تک پر

 تک پران
 تک پران
 تک پری

 تک چرخ زدن
 تک چرخ زدن

 تک خور
 تک زدن
 تک المپ
 تک لول
 تک لول

 تک مضراب زدن
 تک و تا

 تک و توک
 تک و دو کردن

 تکاور
 تکاور

 )تک آور(تکاور 
 تکاوری
 تکتور

 تکروی کردن
 تکليف
 تکنسين

 تکنولوژی
 تکنيک

 تّکه انداختن
 تّکه پرانی
 کردنتّکه تّکه 

 تکی
 تکيده
 تکيده

 تکيه بر پشتی داده
 تگرگی
 تگری

 تگری زدن
 تگری زدن
 تگری زدن
 تگری زدن
 تگزاس

 تل
 تل
 َتل

 تل باال
 تل فروش

 َتلباز
 تلپ شدن
 تلپ شدن

 ِتِلپاتی حرف زدن
 تلّپی

 تلخ حرف زدن
 تلخ زبان
 تلخ سخن
 تلخ کام
 تلخکی
 تلخکی

 تلسکوپ
 تلفن پيچ کردن
 تلفن عمومی
 تلفن کارتی

 تلفنی
 تلق تولوف
 تلق و تولوق

 تلک و پلک کردن
 تلگرافی
 تلّلانی

 تللی زدن
 تلنبار
 تلنگر

 تلنگش در رفت
 تلنگه
 تلنگور

 تله خواب
 تله موش

 تلو تلو خوردن

 تلو تلو خوردن
 تلويزيون با حجاب

 تلويزيون بدن
 تلويزيون رنگی
 تلويزيون محجبه

 تليت
 تليف کردن
 تمام عيار
 تمام کردن
 تمبر هندی

 تمبيدن
 تمرکيدن

 تمرين کردی صدات خوب شده
 تمساح
 تن باز

 تن بکار دادن
 تن به کار دادن

 تن پخته
 تن پوش
 تن تنانی
 تن دادن
 تن لش

 تناب دادن
 تنبان

 تنبل خان
 تنبل مرو به سايه، سايه خودش 

 !می آيه     
 تنبون بدون کش

 تند
 تند مزاج

 تنديس شدن
 تنش می خارد
 تنگ افتدن
 تنگ آفتاب

 گ چشمتن
 تنگ طال

 تنگ نظر 
 تنگيدن

 تنها تنها خوردن
 تنها خور
 تنور شور
 تنوری
 ته بندی
 ته تغاری

 ته جيب سوراخ بودن
 ته چيزی را باال آوردن

 ته خيار
 ته ديگ عدس پلو

 ته ديگی
 ته ديگی
 َته سيگار
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 ته سيگاری
 ته سيگال

 ته کاری بودن
 ته کشيدن
 ته کفشتيم

 ته کيسه باال آمدن
 آوردنته و تو در 

 تهاجم فرهنگی
 تهاجم فرهنگی

 تهديدها
 ته ران=تهران 
 ١١تهران 
 ٤٢تهران 

 تهران الف
 تهران دال
 تهران ول

 تهويۀ مطبوع
 تو  خماری گذاشتن

  قدم١٨تو 
 تو آ ب و نمک خواباندن

 تو آب نمک خوابيده
 تو آستينش است

 تو آش ترش هم پيداست
 تو آفسايد
 تو آفسايد

 تو باغ نبودن
 زدمتو برجکش 

 تو برو غاز بچرون
 تو بگو ِف من می گم فرحزاد

 تو بميری
 تو بميری، زدم

 تو بورس
 تو پاچه کردن
 تو پيت گوزيدن
 تو پيچ خوبم

 تو جلد کسی رفتن
 تو جيبش شپش معلق می زند

 تو چنته داشتن
 تو حال زدن
 تو حس رفتن
 تو خاکی رفتن
 تو خاکی زدن
 تو خال زدن

 تو خط اينکار نباش
 نتو خط بود

 تو خط نبودن
 تو خط ويژه بودن

 تو خطه
 تو خطه

 تو خماری ماندن
 تو خواب انجام دادن

 تو خودش
 تو خودش می ريزه

 تو دار
 تو دل برو
 تو دل برو

 تو دل خالی کن
 تو دهن شير رفتن

 تو ذوق زدن
 تو رئيسی، رئيس نيستی، خانوم 

 رئيسی    
 تو رگ زدن
 تو رگ زدن
 تو رگ زدن

 تو رگی
 تو رگی

 رو سننهتو 
 تو رو سننه

 تو رو ننه زائيده، ما رو زن بابا؟
 تو رو ننه زاييده ما رو زن بابا؟

 تو روی کسی وايسادن
 تو زرد
 تو زرد

 تو زرد از آب در آمدن
 تو سر سگ بزنی ريخته

 تو سر مال زدن
 تو سری خور

تو سری خور ضد ضربه با نه ماه 
 ضمانت   

 )سی+ تو (= تو سی 
 تو شلنگ شنا کردن

 تو عالم هپروت
 تو فاز ديگه س
 تو فرم بودن
 تو فوت بودن

 تو کار وارد بودن
 تو َکت کسی زدن

 تو کتری
 تو کتش نمی ره
 تو کف ماندن
 تو کف ماندن

 تو کِفَتم
 تو کفی

يک داری، بيا . کا. تو که می گی آ
 جيرۀ دولتی تو بگير    

    تو که می گی با گوز بابام هوا 
 يرۀ دولتی ابری می شه، بيا ج    
 !تو بگير     

  تو که می گی رينگ بابام شمش 
   طالست، بيا جيرۀ دولتی تو     
 بگير    

 تو کی رو زدی که من از جلوش 
 در رفتم   

 تو گل مونده
 تو التی؟ نه بابا، شوکوالتی

 تو الک خود بودن
 تو لب شدن

 تو لبی
 تو لک بودن
 تو لک رفتن

 تو مخ تيليت کردن
 فتنتو مخ کسی ر
 تو مود بودن

 تو ميری
 تو نباشی يار من
 تو همين مايه ها

 تو يکی خف
 توالت فرنگی
 توبره گداها
 توبۀ گرگ
 توبۀ نصوح

 توپ
 توپ

 توپ بستن به مال
 توپ بودن
 توپ پره

 توپ تو خالی
 توّپ توپ

 توپ جم کن
 توپ در کردن

 توپ زدن
 توپ شورلت
 توپ فوتبال
 توپ فوتبال

 توپ مرواری
 توپر

  استتوپش پر
 )تپلف(توپولوف 

 توپی دِر قلعه
 توپی زن
 توپيدن
 تور

 تور انداختن
 تور بهلول

 تور تور کردن
 تور زدن کسی

 کلثوم ُخله) گيلکی(تور کلثومی 
 نازی ُخله) گيلکی(تور نازی 

 تورگی
 توش نون داره

 توشله
 توضيحات اضافی
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 توفيق اجباری
 توکتش نمی ره

 توکی توکی، نوکی نوکی
 توله سگ

 سگتوله 
 توّمون

 تون به تونی
 تون چويی

 تونل جهنمی
 توی آجيل چس فيل را پيدا کردی

 توی آفسايدی
 توی جلد کسی افتادن
 توی خماری گذاشتن

 توی خود ريختن
 توی ذوق کسی زدن

 توی زير زمين بادبادک هوا کردن
 توی شش و بش ماندن
 توی نخ کار خود بودن

 توی هچل انداختن
 تی تی
 تی تی
 تی تی
 اتتی فد
 تيبکس
 تيبيس
 تيپ

 تيپ افغان کش
 تيپ خسته

 تيپ خسته زدن
 تيپ زدن

 تيپ سلقون

  هم زدن-تيپ، به
 تيپا

 تيتيش
 تيتيش مامانی

 تير
 تير تپر

 تير چراغ برق
 تير در کردن

 تير غيب خورده
 تير کردن
 تير کشيدن

 تير ه سنگ خوردن
 تير يا تيری به تاريکی انداختن

 تيره بخت
 تيريپ

 تيريپی نيست
 يريت خورت

 تيريد خور
 تيريکس

 تيز
 تيز بازی
 تيز بودن
 تيز بين
 تيز پا

 تيز و بز
 تيزش کردم

 تيزی
 تيزی 
 )تيزی کش(تيزی 

 تيزی کش
 تيزی کشيدن

 تيشه به ريشۀ کسی زدن
 تيغ تيغ
 تيغ تيغ
 تيغ زدن
 تيغ زدن
 تيغ زن
 تيغ زن

 تيغش می بره
 تيغی

 تيغی زدن
 تيغی می زنيم

 تيغيدن
 تيک زدن

 تيکه
 هتيّک

 تيکه پراندن
 تيکۀ حسابی

 تيل تيلی
 تيله
 تيله

 تيله بازی
 تيله کردن
 تيله ميله
 تيليت

  کردن-تيليت، اعصاب کسی را
  کردن-تيليت، مخ کسی را

 تيمار خوار
 تيمور لنگ

 تيميز
 تيوتر
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»ث«
   

  
  ثريا
  ثقيل
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  »ج«
  

  
 جا افتاده

 جا پا گذاشتن
 جا تره و بچه نيست
 جا تنگ کن پشت بام

 ا خالی دادنج
 جا خالی رفتن
 جا خالی کردن

 جا خوردن
 جا خوش کردن

 جا داشتن
 جا زدن
 جا زده

 جا صابونی
 جا َکَنعُبُد و جا َکَنسَتعين

 جا گرم کردن
 جا ماندن

 جا مغولک باز
 جابجا کنعبد، جابجا کنستعين

 جات می اندازم
 جاجول

 جاجی ارزانی
 جاده آسفالتی
 جاده صاف کن

 جاده لغزنده است
 اده هزارج

 جادو جنبل
 جادو زبان

 جادۀ خاکی رفتن
 تو که منو جذب کردی! جاذبه

 جار زدن
 جارچی
 جارچی

 جارو برقی
 جارو برقی
 جارو فّراشی

 جارو کش خيابان
 جاسبن
 جاسک

 جاسوس دو جانبه
 جاسوسک
 جاسويچی
 جاش سبزه

 جاف
 جاف 
 جاکت

 جالب انگيز ناک
 جالی 

 جام جهان نما
 جام کردن

 ردنجامه نمازی ک
 جان باز خريدن

 جان بجان کسی کردن
 جان به سر

 جان به عزرائيل ندادن
 جان به لب آمدن

 جان به لب رسانيدن
 جان جانی
 جان حيوان
 جان خراش

 جان در يک قالب
 جان شکر
 جان شکن
 جان فرسا
 جان کالم
 جان کندن

 جان کوچيکه
 جان موال

 !جان
 جانا

 جانماز آب کشيدن
 جاهل

 جای از شکر ِسفت تر
 جای سوزن انداختن نيست

 جايش گرم است
 جايی

 جايی را جارو کردن
 جايی که عرب نی می انداخت

 جبهه گرفتن
 جت

 ِجت فانتوم
 جخت

 جد و امجد
 جدولی
 جر زدن

 جر گرفتن
 جر واجر کردن

 ُجربزه
 جرت قوز

 جرتی جرتی
 جردن جنوبی
 جرس دار

 جرقه
 جريان

 جريمه کردن
 جّز جگر

 جّز جگر زدن
 جز جيگر زدن

 ز قلیج
 جزغاله

 جزک دادن
 جزمی
 جزيره
 جزيره
 جسد
 جسد
 جسد

 جسوف
 جشن تولد صدام

 جعبه ابزار
 جعبه جادويی

 جعبه ساز و آواز
 جعبه کمک های اوليه

 جعفر
 جعفر فرنگی
 جعفر قشقری

 جعل با معامله اش کرده
 جغجغه

 جغجغه خوردن
 جغد

 جغد انگشت
 جغد توی شکم کسی بودن

 جغله
 جغله پغله

 جغه
 جفات
 ادجف
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 جفت پا پريدن توی احساسات
 جفت شش آوردن
 جفت شش آوردن
 جفت شش زدن

 جفت شيش آوردن
 جفت کردن

 جفت و بند کردن
 جفت و جور کردن

 جفت و طاق بازی کردن
 جفتش دوتاست
 جفتش يکی است

 جفتک چهارکشی بازی کردن
 جفته طاق

 جفری
 جفنگ

 جفنگ گفتن
 جفنگيات
 ِجق ِجقی

 جقله
 جقه دار
 َجقول
 نجقوند
 َجک
 ُجک

 جک جواد
 ُجک نگو

 َجک و جوِنَور
 جکبک
 ُجِکر

 جگر آسام
 جگر بند

 جگر تافته
 !جگر تو

 جگر جگر دگر دگر
 جگر خر

 جگر خراش
 جگر خوار
 جگر خواره
 جگر خوردن
 جگر خون
 جگر دار

 جگر سوخته
 جگر سوز
 جگر طال

 جگر گوشه
 جگر مرغی

 جگر هيوال خورده
 جگرتو می خورم
 جگرکی باز کردن

 جگری
 َجّل الخاِلق

 َجل َجل
 جل جلمبر
 ُجل و َپالس

 ُجل و پالس جمع کردن
 جال دادن

 جالب جگر
 جّلاد

 جالی دل
 جلب
 جلبک

 جلد 
 جلد شرف

 جلد ناموسی
 جلز و ولز

 جلز و ولز کردن
 جلغونک بازی

 جلف
 جلقونک بازی
 جلو در آمدن

 جلو کسی بند شدن
 جلوبندی به هم زدن

 جلوی پای کسی سنگ انداختن
  کسی لنگ انداختنجلوی
 جليقه

 جماعت بنی هندل
 جماعت ويز ويز

 جمال باز
 جمال بی نقطه
 جمال بی نقطه

 جمالُت
 جمالت پيف پاف
 جمالُت پيف پاف

 جمالُت عشق است
 جمالتو جمال عشقی

 !جمش کن
 جمشيد
 جمشيد

 جمع کردن
 جمع کن

 جن
 جن بو داده
 جن زده شده

 جن گير
 جن و بسم الّله
 جناب تيمسار

 جنازه
 جناغ شکستن
 جنب رو به رو

 جنجال
 جنس
 جنس

 جنس
 جنس آب کردن
 جنس باد کرده
 جنس ُبنُجل

 جنس خارجی
 جنس را انداختن

 جنس لطيف
 جنس مخالف

 جنَسش خورده شيشه داره
 جنقولک بازی در آوردن

 ُجنگ
 جنگ اعصاب
 جنگ برف ها

 جنگ پشه با حبشه
 جنگ دو سر دارد

 جنگ زده
 جنگ زرگری
 جنگل آمازون

  موالجنگل
 جنگلی

 جنگولک بازی
 جنگی

 جنوب آفريقا
 جنود کبريا

 جّنی 
 جهان بين
 جهان تاب
 جهان سوم

 جهان سياه کردن
 جهان طال
 جهان نورد
 جهت اطالع

 جهنم
 جهّنم دّره

 جهود
 جهود بازی

 جهود خون ديده
 !جهود، خون ديده

 جو فروش گندم نما
 جو گرفتن
 جو گندمی
 جوئينت

 جواب بی ربط دادن
 رکی به ُترکیجواب ُت

 جواب دندان شکن
 جواب ديوانه
 جواب سر باال
 جواب موشکی

 !جواب های، هوئه
 جوات
 جوات
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 جوات
 جوات مبيل

 جواد
 جواد

 جواد ُارجينال
 جواد بازاد
 جواد بازار

 جواد تايتانيک
 جواد تو ترک
 جواد تو ترک
 جواد مخفی
 جواد مخفی

 جواده
 جواده
 جوان

 جوان بودن
 جوان روغن نباتی

 ان زير آفتابجوان
 جواهر
 جوج
 جوج
 جوجه
 جوجه

 جوجه اردک زشت
 جوجه اسهالی

    جوجه امسالی اومده به جوجه 
پارسالی جيک جيک ياد می         
 ده        

 جوجه پر کنده
 جوجه تيغی
 جوجه تيغی

 جوجه خروس
 جوجه خروس تجويز کردن

 جوجه َرپ
 جوجه رنگی

 جوجه زير سبد نمی ماند
 جوجه فرنگی

 فکلیجوجه 
 جوجه ُفُکلی
 جوجه فنچ

 جوجه کاکلی
 جوجه کباب
 جوجه کشی
 جوجه الته

 جوجه ماشينی
 جوجه مربی

 جوجه مشهدی
 جوجه هميشه زير سبد نمی ماند

 جوجو
 جوجو داشتن
 جور کردن

 جور کسی را کشيدن
 جور واجور
 جوراب پيشه
 جوراب سياه
 جوراب گيپور
 جوش آفرين
 جوش آوردن
 جوش خوردن
 جوش دادن

 زدنجوش 
 جوش و جال
 جوشکار
 جوشکار

 جوشکاری
 جوشی
 جوشی

 جوشی زياد شده
 جوعلنق

 جوّل و پالس
 )مازندرانی(جولی 
 جون

 !جون اين سبيل ها، زارت
 !جون به عزرائيل نمی ده

 جون تو
 جون جونی
 جوِن داداش
 جون سخت

 جون قسطی به عزرائيل می دهد
 جونئيت
 جوِنَور

 )جوهرو(جوهر رو 
 )یگيلک(جوونمرگ شده 

 جوی خون
 جوی خون به راه انداختن

 جوی و جر
 جويده حرف زدن

 جی
 جی اف
 جی تی

 جی جی باجی
 جيب بر

 جيب پاکتر از دهان مال
 جيب چون بانک
 جيب چون بانک

 جيب گلی
 جيب مثل بانکه

 جيبش از کون مال هم پاکتر است
 جيبش تار عنکبوت بسته

 جيتال فيتال
 جيرجير

 جيرجير کردن

 جيرجيرک
 جيرجيرک

 جيره کسی را به ريخ کشيدن
 جيرينگی
 جيرينگی

 !جيّزه
 جيزی باال کشيدن
 جيش، بوس، الال

 جيغ
 جيغ

 جيغ باندو
 جيغ بنفش
 جيغ بنفش
 جيغ جيغو
 جيغ زدن
 جيغيل

 جيفۀ دنيا
 جيک ثانيه
 جيک ثانيه
 جيک ثانيه

 جيک در نياوردن
 جيک زدن

 !جيک کسی در نياد
 جيک و پيک

 جيک و پيکشان يکيست
 جيکجيک و ما

 جيگر
 جيگر

 !جيگر جيگره، ديگر ديگره
 جيگر شير داشتن

 جيگر طال
 جيگرت رو بخورم درش درش

 جيگول
 جيم جمالتو
 جيم شدن
 جيم شدن
 جيم شدن
 )بستن(جيم فنگ 

 جيم کاف تو عشقه
 جيمبو

 جيمبو گفتن
 جيمی

 جينا لولو
 جينگال
 جينگوله
 جينگيل

 جينگيال مستون
 جينگيلی بال
 جينگيلی بال
 مستونجينگيلی
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»چ«
    

  
 چائيدن
 چائيدی

 چاپ زدن
 چاپ و چاخان

 چاپ و چوپ کردن
 چاپاچاپ
 چاپانچی
 چاپچی
 چاپگو

 چاپلوسی
 چاپی

 چاپيدن
 چاچول

 چاچول باز
 چاخان پاخان
 چاخان کردن

 چاخچور
 چاخچوری 

 چادر به کمر بستن
 چادر چرخاندن

 چادر قلعۀ زن است
 چار پايه زدن
 چار پهلو شدن

 چار پيچ
 يابان زدن موی سرچار خ

 چار ديواری
 چار ديواری اختياری
 !چار ديواری اختياری

 چار شونه
 چار قد

 چار ميخ کردن
 چار نعل
 چارپا

 چارپايه زن بودن
 چارتايی اومدن

 چارچا زدن
 چارچنگولی

 چارشاِخش بريد
 چارلز غالمحسين

 چاروادار
 چارواداری
 چاغال باز

 چاغال شخصی
 چاغاله بادام

 چاغاله حسن خان
 چاق بودن دماغ

 چاق پفکی
 چاق سالمتی

 چاق سالمتی کردن
 چاق کردن دعوا
 چاق کردن قليان

 چاق و چله
 چاق و چله

 چاقال
 چاقال

 چاقالو بادام
 چاقو چاقو کردن

 چاقو دستشو نمی ُبره
 چاقو دسته کردن
 چاقو فروختن

 چاقوی بی دسته ساختن
 چاقوی ماست بری

 چاک در رفته
 چاک دهن را چفت کردن

 ک زدنچا
 چاک و بست

 چاکرتم
 چاکرتيم اينا

 چاکس
 چال باش
 چال کردن

 چاله ميدانی
 چاله و چوله زندگی

 آخر را انداختن) يا زنخ(چانه 
 چانه اش را تخم مرغ بسته

 چانه پالستيکی
 چانه زدن
 چانه زدن
 چانه ُشل

   چانه ی خود را زرده تخم مرغ 
 انداختن      

 !چاه کن هميشه ته چاهه
 چاه ويل

 چاه ويل است

 چای آژان ديده
 چای بال مگسی

 چای بخوريم يا خجالت
 چای بنايی

 چای بيار معرکه
 چای پاسبان ديده

 چای دوم
 چای دوم پوست بکن

 چای شيرين
 چای عصبانی
 چای عصبانی

 چای نخورده فاميل شده
 چايمان

 چايی شيرين
 چايی شيرين

 چاييدن
 چپ

 چپ افتادن
 چپ اندر قيچی
 چپ اندر قيچی

 اندر قيچی رفتنچپ 
 چپ پر

 چپ تابيدن
 چپ چپ به کسی نگاه کردن

 چپ ُچس
 چپ دادن

 چپ را از راست شناختن
 چپ زدن
 چپ شدن

 چپ کسی پر بودن
 چپ لولک

 چپ و راست کردن
 چپاندن
 چپری

 چپش ُپره
 چپش قرصه
 چپش قرصه

 ُچپق
 چپق ترانزيستوری
 چپق چاق کردن

 چپک
 چپکی
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 َچپو کردن
 چپوچی
 ُچپوق
 چپول
 چپول
 چپول
 ُچپون
 چپی
 چپی 
 چت
 چت
 چت

 چت اوغلی
 چت اوغلی
 چت زدن
 چت کردن
 چت کردن
 ِچت کردن
 َچت کردن
 ِچت کردن

  کردن-چت، مخ کسی را
 چتخال
 چتر

 چتر 
 چتر انداختن

 چتر باز
 چتر باز
 چتر باز

 چتر باز کردن
 چتر بازی

 چتر بازی کردن
 چتر بسته
 چتر شدن
 چترال
 چترال
 چترال

 چترال پترال
 نشستنچتری 
 چتقال
 چتَول
 چتينا

 چخ چخی
 چخلصتيم
 چخماقی

 چرا پس چند تا
 !چرا توپچی نشدی

 چرا دماغی
 چراغ
 چراغ

 چراغ باال 
 چراغ چشم

 چراغ خاموش
 چراغ خاموش حرکت کردن
 چراغ خاموش حرکت کردن

 چراغ خانه
 ...)مثل (چراغ خانه دزدها 

 چراغ دادن
 چراغ دادن

 چراغ روشن
 چراغ زدن
 چراغ سبز

 غ علیچرا
 چراغ قرمز

 چراغ قرمز ديزی
 چراغ قرمز طوالنی

 چراغ قرمز نشان دادن
 چراغ کور
 چراغ مغان
 چراغ مفان
 چراغ موشی
 چراغخانه دار

 چراغدار
 چراغش سبز شده

 چرب آخور
 چرب پهلو
 چرب دست
 چرب زبان

 چرب کردن سبيل
 چرب و چيلی
 چرب و چيلی
 چرت بلبلی
 چرت پريدن
 چرت زدن
 چرت زدن
 رتچرت و پ
 چرتکه 

 چرتکه انداختن
 چرتی
 چرتی
 چرچيل

 چرخ پنجم درشکه
 چرخ جمع کردن

 چرخ و چال
 چرخ و فلک

 چرخش می چرخد
 َچرس
 چرسی
 چرسی
 چرکتاب

 چرم
 چرم همدون

 چرند

 چرند و پرند
 چره کردن
 چّره کردن
 چروک
 چريکی
 چزغاله
 چزوندن
 ُچس افاده

 ُچس بالق تپه
 چس پس طهارت
 چس چس کردن
 چس خفه کن

  دود کردنچس
 چس عمه

 چس مال کردن
 چس مثقال
 ُچس مثقال
 چس نفس
 ِچس و پس
 چسان فسان

 چسان فسان کردن
 چسب
 چسب 

 چسب راضی
 ُچسک
 چّسکی
 چسکی

 ُچسه ُچسه
 چسونه

 چسی آمدن
 چسی آمدن
 چسی آمده
 چسی بايل
 ُچسی بايل
 چسی فون
 چسيدن

 چسيدن مخ
 چسيفون
 چش بند

 چش شهال
 چشات خيلی شهالست

 مردهچشات منو 
 چشاش آلبالو گيالس می چينه

 چشاش سگ داره
 چشت درآمد

 چشم
 چشم

 چشم انداز
 چشم آب دادن

 چشم آب نخوردن
 چشم آدم را در می آورد
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 چشم آهو
 چشم باباقوری
 چشم بادامی

 چشم باز غيب می گويد
 چشم بازار در آوردن

 چشم بر پشت پا داشتن
 چشم برداشتن

 چشم بسته زير آبی می ره
 يب گفتنچشم بسته غ
 چشم بلبلی

 چشم به در خشک شدن
 چشم به راه

 چشم به راه بودن
 چشم به راه داشتن
 چشم به هم زدم

 چشم پاره
 چشم پاک

 چشم پشت ويترين
 چشم پفکی
 چشم پالش
 چشم پوشی

 چشم پوشيدن
 چشم پيش

 چشم تلسکوپی
 چشم تنگ

 چشم تو چشم
 چشم تيغه ای
 چشم چاره
 چشم چران
 چشم چرانی

 يدنچشم چشم را ند
 چشم چشم رو نمی بينه

 چشم چشم کردن
 چشم چهار تا شدن

 چشم خروسی
 چشم خوردن
 چشم داشتن

 چشم در چيزی ماندن
 چشم درويش کردن

 چشم دريده
 چشم ديدنت را ندارم

 چشم را آب دادن
 چشم رسيدن
 چشم روشنی

 چشم زخم کردن
 چشم زدن
 چشم زهره
 چشم ژاپنی
 چشم سفيد
 چشم سگی

 چشم شهالئی

 چشم شور
 چشم شيطان کور

 چشم غره 
 چشم غالم دادن
 چشم فرو بستن

 چشم کسی برق زدن
 چشم کف پات
 چشم کالغی
 چشم گاوی

 چشم گربه ای
 چشم گرسنه

 چشم گرم شدن
 چشم گرم کردن

 چشم لشگر
 چشم نخودی
 چشم نخودی
 چشم نرگسی

 چشم هشت کردن
 چشم و ابرو آمدن

 چشم و چار
 چشم و چراغ

 چشم و دل پاک
 ر چشم و دل سي

 چشم و دل سير است
 چشم و گوش

 چشم و گوش باز
 چشم و گوش بسته
 چشم و گوش بسته
 چشم و هم چشمی
 چشم ور قلمبيده
 چشم ور نداشتن
 چشم وق زده
 چشم يدکی

 چشماشو گذاشته تو ويترين
 چشمايش کاج مهدآباد است

 چشمت کور
 چشمت کور و دندت نرم
 چشمش به دست مردم
 چشمش را خون گرفته

 تهچشمش گرف
 چشمگير

 چشمه 
 چشمها را گرفته

 چشمهايش باباقوری ميره
 چشمی کردن

 چطور مطوری
 ؟!چطوری، َان

 ُچُغک
 ُچُغلی
 چغندر
 چغولی

 چفت نداشتن
 چفتينا؟
 َچفور
 َچفوک
 چق چق
 چقلی

 چک برگشتی
 چک برگشتی
 چک بی محل
 چک تب دار
 چک و چانه

 چکاندن
 چکش زدن

 چکشی
 چکشی

 چکشی جواب دادن
 چککی

 نچکمه شد
 چکه

 چکه کردن
 چکی

 چگور بگوری
 )يا راه انداختن(چل و چو کردن 

 چالق
 چلغوز
 چلغوز

 چلغوز انداختن
 چلمن
 چلو
 چمبه

 چلغوز: چمپلغوز
 چمن

 چمنتيم
 چمنتيم
 چمنتيم
 چمنکتيم
 چمنه

      قضيه ...چن تا المپ سوخت؟
 چراغونی پارساله     
 چنج
 چنج

 چند قاشق خوردی
 چند مرده حالجی

 با شماچند،چندم 
 چندش آور

 چندک
 چنيم

 چنيم کردن
  اگه چهل درجه هم ! چه جهوديه

 تب داشته باشه، دو درجه اش     
 رو هم به کسی نمی ده    
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 چه چه کردن
 چه خر گاوی
 چه خيالی يه؟

 !  چه خاجه علی-چه علی خاجه 
 فرقی نمی کند     

 چه غلطها
 چه کشکی چه پشمی

 چه کالسی
 چه هچل هفتی
 ناسیچه هيکل ق

 چهار عمل اصلی
 چهار ميخ کشيدن
 چهارچوب مالحيدر

 چهل گيس
 چو انداختن

 چوب تو آستين کسی کردن
 چوب خط
 چوب شور

 چوب کبريت
    چوب معلم گله، هر کی نخوره 

 !خله       
 چوبکاری کردن

 چوبله
 چوخ

 چوخ پول
 چوخ پول

 چوق
 چوق

 چوق الف
 چول

 چی توز
 چياکشی
 چيچک

 چيز خور شدن
 کردنچيز خور 
 چيز فهم

 چيزی بارش نيست
 چيزی به هم بستن

 چيزی شدن
 !چيزی که عوض داره گله نداره

 چيزی ماسيدن
 چيزی می ماسه

 چيشتان باال
 چيفتن

 چيليم زدن
 چيليم زدن

 چين از ابرو گشادن
 چينکتو ببند

 چينگ چينگ کردن
 چينی

 چيه شدن
چيه، هنوز داری دنبال اضافه اش 

می گردی؟       
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»ح«
    

  
 حاتم طايی
 حاج آخوند

 حاجی
 حاجی بازاری
 حاجی جّبار

 حاجی حاجی مّکه
 حاجی فيروز

 حاجی لک لک
 حاجی لک لک
 حاجی مقّوا

 حاجی يک کالم
 حاجيت

 حاشيه رفتن
 حاشيه طال

 حاصل ازدواج فاميلی
 حاصل ازدواج فاميلی

 حاضر جواب
 حاضر خور
 حاضر يراق
 حافظ اسد
 حافظ اسد

 حال
 حال آمدن
 حال بده
 حال بياد

 حال پخش کردن
 حال پخش کردن

 حال دادن
 حال دادن
 حال دادن
 حال داری
 حال کردن
 حال گرفتن
 حال گرفتن

 حال گيری  
 حال گيری کردن
 حال گيری کردن

 حال و احوال کردن
 حال و حول
 حال يونايتد

 ضده/ حال
 ضده زدن/حال

 -حال، با
 -حال، ضد
  زدن-حال، ضد

  داداش!حاال تازه افتاديم تو کفی
 حاال حاالها

 حالش را داشتن
 حالشو ببر

 حالی به حالی
 حالی به حالی
 حالی کردن

 حاليته
 حامد

 حامله بودن
 حبس بلند گو می کشه

 حبس تخته
 حبس خواب می کشه

 حبس کشيدن
 حبسشو می کشم، خودشو نکشم؟

 حبه را قبه کردن
 حپلی

 حجاب باطنی
 حذف نهايی

 حرام می خوری اون هم شلغم
 حرج
  خوردن زيادحرص
 حرضت

 حرف از کسی در آوردن
 حرف استرليزه نشده
 حرف اضافه روده

 حرف آبکی
 حرف بو دار

 حرف پرت و پال
 حرف پرنده

 حرف پوست کنده
 !حرف پيشکی، مايۀ شيشکی

 حرف تو کتش نمی رود
 حرف جويده
 حرف چکشی

 حرف حرف می آورد
 حرف حرف مياره، باد برف مياره

 حرف حساب
 !حرف حق تلخه

 حرف حق مثل ته خياره
 حرف در آوردن

 حرف در دهان کسی گذاشتن
 حرف دو پهلو

 حرف را آويزه گوش کردن
 حرف را پيچاندن
 حرف را خوردن

 !حرف راست را بايد از بچه شنيد
 حرف راست سرش نمی شه

  حرف زدن بلد نيستی، نزدن رو 
 که بلدی       

 حرف سبز کردن
 حرف سرد

 حرف شنوی
 ازحرف صد تا يک غ
 حرف قلمبه سلمبه

 حرف کشيدن
 حرف گوشه دار

 حرف مفت
 حرف من درآوردی

 حرف نداشتن
 حرف نوک زبون
 حرف نيش دار

 حرف يوميه اش رو بلد نيست
 !حرفات مفت، کفشات جفت

 حرفت را قيچی کن
 حرفت مفت، کفشت جفت

 حرفش چسبيد
 حرفش دو تا شدن

 حرفش را به کرسی نشاند
 حرفهای ک دار
 !ه با متوليهحرمت امامزاد
 حروم لقمه
 حزب الهی
 حزب باد

 حزب باد بودن
 حس
 حّس

  بودن-حس، تو
 حساب

 حساب بردن
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       حساب به دينار، بخشش به 
 !خروار        

 حساب بی حساب
 حساب تسويه کردن

 حساب حاج هادی زغالی
 حساب حسابه کاکا برادر
 حساب قناق کهنه است
 حساب کهنه پاک کردن

 حساب و کتاب
 !ابش با کرام الکاتبين استحس

 حسابی
 حسرت به دل
 حسش نيست
 حسش نيست

 حسن
 حسن اشکی
 حسن تاکسی

 حسن جق جقه
 حسن چلچله
 حسن خوبی

 حسن شيره ای
 حسن کبابی
 حسن کچل

 حسن هفت رنگ
 حسنعلی جعفر

 حسود به مقصود نرسد
 حسود هرگز نياسود

 حسين بلبل
 حسين پلنگ
 حسين خيار
 حسين دهاتی
 حسين زاپاتا
 حسين ژاپنی

 حسين شورشی
 حسين صافکار
 حسين فرفره
 حسين فيله

 حسين گاردانی
 حسينقلی خانی

 حسينی شد
 حسينيه
 حضرت

 حضرت عباسی
 حضرت عمل
 حضرت مقوا

 حضور بی حضورم
 حفاظتی

 حق البوق
 حق البوق

 حق التسريع
 حق به جانب

 حق به حق دار رسيدن
 حق حساب

 حق کسی را خوردن
 حق ناشناس
  کشويیحق و حساب

 حّقانه
 حقه

 حقه باز
 حقوق بگير
 حکيم فرموده
 حل المسائل
 حل و عقد

 حالج گرگ شده
 حالجی کردن
 حالل زاده

 حالل زاده نمی بيند
 حّلال مشکالت

 حالل وار
 حلب پاره
 )گيلکی(حلب سر 
 حلبی آباد
 حلزون
 حلزونی
 حلفدانی
 حلق آويز

 حلقه به گوش
 حلقه به گوش

 حلقه گم شده داروين
 َحلِّه

 حلوا بودن
 حلوا پخش کردن

 حلوا حلوا
 حلوا حلوا کردن

 حلوا خور
 حلوا خوردن

 حلوات را بخورم
 حلوايی
 حّليدن

 حمال باشی

 حمال برقی
 حمال يک پا

 حمام
 حمام زنانه

 حمام زنانه شده است
 حمامک مورچه داره

 !حموم بی عرق نمی شه
 حمومک مورچه داره

 حميد دستپاچه
 حناش رنگ نداره

 حواس پرتی
 حواس کسی پرت بودن

 حواسش نيست
 حواصيل

 حواله روی يخ
 حواله روی يخ

 حواله سر خرمن
 حورستان

 حوری بهشت
 حوری شور
 حوری شور

 حوصله دماغم را ندارم
 حوصله سر آمدن
 حوصله سر رفتن

 حول و حوش
 حوله

 حوله بدن خدمتتون
 حيات خلوت

 حيدر
 حيرون و ويرون

 حيز
 حيص و بيص

  آواز تو را حيف آنها که مردند و
 نشنيدند       

حيف که کوچيکی، اعالميه ختمت 
 رو کوچيک می چسبونن قد        
 ديفار       

 حيف نون
 حيف و ميل
 حيله پيله
 حيوان
 حيوان
 حيوان

حيوونکی
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»خ«
    

  
 )مخفف خان باجی(خاباجی 

 خاتم البنگيا
 خاج 

 خاج پرست
 خاج پرست

 خاخل
 خار اوغلی

 خار با خرماست
 پيراهنخار 

 خاِر چشم
 خار خسک

 خار در جگر شکستن
 خار راه

 خار راه کسی شدن
 خار شدن
 خار نهادن
 خارپشت

 خارج زدن
 خارجه ای
 خارش داره
 خاطر جمع
 خاطر خواه

 خاطرات سبز
 خاک

 خاک اّره گندم
 خاک انداز

 خاک بالين کسی شدن
 خاک بر آوردن
 خاک بر سر

 )گيلکی(خاک به گور 
 خاک پا

 خاک پاتم
 پاک کردنخاک 

 )ليسيدن(خاک ديوار خوردن 
 خاک روی شست ريختن

   خاک زير پای مورچه زير پای 
 منی       

 خاک کردن
 خاک کسی شدن

 خاک مرده پاشيدن
 خاک می ده روش

 خاک نشين

 خاکستر نشين
 خاکشير

 خاکشير مزاج
 خاکی

 خاکی باش
 خال باز

 خال جوش
 خال خال بنفش راه راه

 خال خالی
 خال دادن

 سياهخال 
 خال هاشمی

 خالص
 خاله
 خاله

 خاله اش جوشه
 خاله خاک انداز
 خاله خانباجی
 خاله رورو
 خاله رورو
 خاله ريزه
 خاله ريزه
 خاله زنک

 خاله سوسکه
 خاله کوکومه
 خاله گردن
 خاله ماستی
 خاله وارث
 خاله وارس
 خاله وارفته

 خالی
 خالی   

 خالی بستن
 خالی بند
 خالی بند
 خالی بند 
 خالی بندی
 خالی بندی

 خالی بندی  
 خالی بندی کردن
 خالی بندی کردن

 خام

 خام شدن
 خام کردن

 خان
 خان زاده

 خانم رئيس
 خانم مارپل
 خانم مارپل
 خانه ارواح
 خانه آبادان

 خانه به دوش
 خانه بی در و پيکر

 خانه تکانی
 خانه خاله يا خانه عمه

 خانه خراب
 خانه خراب

 خانه را روی سر گذاشتن
 خانه زاد

 خانه زبنور
 خانه قمر خانم
 خانه کلنگی
 خانه ماهی

 خانه نان دادن
 خانه نشين
 خانه نقلی

 خانه ی بخت
 خانه يکی
 خانۀ اميد
 خانۀ تيمی

 خانۀ خرس و باديۀ مس؟
 خانۀ شغال
 خايه سوز

 خب به جمالت
 خبر بيار جبهه

 خبر چين
 خبر گزاری

 خبر گزاری تاس
 خبر نگار

 خبر نگار شرکت برق
 خبرت
 خبردار

 خبرش بيايد
 خبرگزاری تاس
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 خپل
 خپيد

 ختم خالی
 ختم روزگار
 ختم کالم
 ختم کالم
 خجسته

 خخ کردن
 خدا
 خدا
 خدا

 خدا از دهنت بشنود
 خدا بزرگه

 خدا بساز کار من
 خدا به آدم دست داده
 خدا به آدم عقل داده

 خدا به دور
 خدا بهت چشم داده

 خدا بود
 خدا تومان

 !خدا خر را شناخت شاخش نداد
    دا خواسته است اگر حضرت خ

 عباس بگذارد     
 خدا داده به فالنی
 خدا را بنده نبودن
 خدا عوضت بده
 خدا کريم است

 خدا گير
 خدا نصيب نکند

 خدا وکيلی
 خدا يکی، خانه يکی، يار يکی

 خدا يکی، زن يکی
 خداتا
 خداتم

 خداييش
 خدمت کسی رسيدن
 خديجه خبر چين

 خر
 خر
 خر

 خر از پل گذشتن
 افسار گسيختهخر 

 خر آخور خود را گم نمی کنه
 خر آسياست
 خر با تشديد
 خر بازار

 خر به خراسان بردن
 خر به خراسان بردن
 خر بيار باقاال بار کن

 خر پوش
 خر پول

 خر پول
 خر پير و افسار رنگين؟

 خر پيش او افاطونه
 خر پيشت انيشتنه

 خر پيوندی
 خر تب کرده
 خر تو خر

 خر تو خر بودن
 ...)خرس (خورده خر تير 

 خر حمالی
 خر خالی يورقه می رود
 خر خفته جو نمی خورد

 خر خوان
 خر خود را از پل گذراندن

 خر خود را راندن
 خر خون

 )خرس داری(خر داری 
 .خر داغ می کنند

 خر در چمن
 خر در ِگل

 خر را با نمد داغ کردن
 خر رنگ کردن

 خر زخمی
 خر زدن
 خر زدن
 خر زن
 خر زور
 خر سبيل

 سواری کردنخر 
 خر شدن
 خر شوت

 خر شيطان شدن
 خر عيسی به آسمان نميره

 خر فهم
 خر کريم را نعل کردن

 خر کشی
 خر کّله

 خر کوبيسم
 خر کيف
 خر کيف

 خر کيلومتر شمار
 خر گدا

 خر گردن
 خر گير آوردن

 !خر ما از کرگی دم نداشت
 خر ما زائيده
 خر ماهی
 خر مايه
 خر مراد

 خر َمرد رند
 ش هاخر مصالح فرو

 خر مصری
 خر مگس

 خر مگس معرکه
 خر مگس معرکه شدن

 خر ميان ده
    خر همون خره پالونشم همون 

 پالون     
 خر ورزشکار

    خر، همان خره پاالنش عوض 
 شده      

 خراب 
 خراب رفيق
 خراب شدن
 خراب کردن

 خراباتی
 خرابتم
 خرابتيم

 خرابی بار آوردن
 خرازی
 خراميدن

د پای لرزش خربزه که خوردی باي
 !هم بشينی        

 خربزۀ شيرين مال شغاله
   خربزۀ شيرين نصيب کفتار می 

 شه         
 خرت و پرت
 خرج اتينا
 خرج دادن
 خرج دارد

 خرج کور است
 خرچنگ قورباغه

 خرچوبی
 خرچونه
 خرخر

 خرخر تو
 خرخره جويدن
 خرد خاکشير
 خرد شيشه

 خرد شيشه داشتن
 خرد و خمير

 خردل
 خرده پا

 ده حسابخر
 خرده فرمايش
 خرده فروش
 خرده گرفتن

 خرس
 خرس را به رقص آوردن

 خرس گنده
 خرس وسط
 خرسمبک
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 خرش ميره
 خرطوم

 خرطوم فيل
 )خرفت(خرف 
 ِخرِکش

 خرکی بودن
 خرگوش
 خرمن

 خرمن سوخته
 خروس
 خروس

 خروس بی محل
 خروس جنگی
 خروس خوان
 خروس قندی
 خروس وزن

 خروسش می خواند
 خروسک
 خريت
 خز
 انه مّلیخز

 خزر تفلون
 خزوک
 خزيدن
 خس

 خستگی ناپذير
 خسته نکشی بايد بکشی

 خش
 خشايار

 خشايار شا
 خشبی

 خشت انداختن
 خشت به قالب زدن

 خشت مال
 خشت ماليدن

 خشتک
 خشتک

 خشتک پاره کردن
 خشتک پلشت

 خشک
 خشک

 خشک 
 خشک جان
 خشک دست
 خشک مثانه
 خشک مغز
 خشک ناخن

 خشک و خالی
 خشک وتر

 کنمخشکت می 
 خشکش زد

 خشکه پز
 خشم دريا
 خشم شب

 خشی 
 خط استوای بدن
 خط استوای بدن

 خط آس
 خط آهن

 خط پا کرده
 خط تعارف
 خط تعارف
 خط خطی
 خط خطی

 خط خطی کردن
 خط دادن
 خط دادن
 خط دادن

 خط در ميان کار کردن
 خط دکتری
 خّط مقدم
 خط مقدم
 خط می ده
 خط ميخی

 خط و چوب خط
 خط و نشان کشيدن

 ازدهخط ي
 خطر از بيخ گوشم گذشت

 خطری
 خطش را خواندن

 خطی
 خطی
 خف

 خف بگير
 خفاش

 خفت چسبيدن
 خفتن 

 خفتن در خاک
 خفن
 خفن
 خفن

 خفن بازار
 -خفنت، تريپ

 خفنگ
 خفه بمير
 خفه خون

 خفه کار کن
 خفه کردن
 خفه کردن

 خل 
 خل مزاج
 خل و چل

 خل وضع
 خالص
 خالف
 خالف

 خالف سنگين
 خالفی داری
 تنخالفی داش

 خلف
 خلناک
 خلوت
 خلوک

 خم به ابرو نياوردن
 خم رنگرزی

 خمار
 خماری
 خمره

 خمسه آل عبا 
 خميده است

 خمير
 خنازيل

 خندق بال
 خنده

 خنده خوش تقی
 خنده نخودی

 خندون
 خندۀ قبا سوختگی

 خنزر پنزر
 ِخِنس و ِفِنس

 خنشتی
 خنک
 خنک
 خنک
 خنگ
 خنگول

 َخو
 خو کردن

 خواب اتوبوسی
 نخواب از آب درآمد
 خواب اشکبوسی

 خواب بودن
 خواب بی تعبير است

 )خر گوشی(خواب خرگوش 
 خواب خرگوشی

 !خواب ديدی خير باشد
 خواب ديو است

 خواب زن چپ است
 خواب سنگين
 خواب کتابی
 خواب نداشتن

 خوابگاه
 خوابگاه
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 خواجه
 خواجه حرمسرا
 خوار و خفيف

 خواستن توانستن است
 !خواهر شوهر عقرب زير فرشه

 ن غريبخواهرا
 خوب از پس برآمدن

 خود حساب
 خود خوری
 خود درگير

 خود را آويزان کردن
 خود را به آب و آتش زدن

 خود را به کوچه علی چپ زدن
 خود را به موش مردگی زدن

 خود را به هچل انداختن
 خود را خراب کردن
 خود را خيس کرده

 خود را کشتن
 خود را کلنگ زدن
 خود را گم کردن
 نخود را نجس کرد

 خود زنی
 خود زنی کردن

 خود سر
 خود شيرينی
 خود فروخته
 خود فروشی
 خود نويس

 خودت يا بچۀ شکمت 
 خودتو آب هويج نکن

 خودخواه
 خودش است و دو گوشش

 خودش ميگه هيکله
 خودکار

 خودکار قرمز
 خودم جا، خرم جا

 خور و پف
 خوراک
 خوراک
 خوراک

 خوراک بره
 خوراک مرغ
 خوراک مغز

 خوراکی
 خورجين

 خورد پس يقه اش
 خورد تو ديوار

 خوردن آش با جاش
 خوردنک و خفتنک

 خوردی
 خورشت اموات

 خورشت چمن
 خورشت دل ضعفه
 خورشت وحشت

 خورشيد
 خورشيد سوخته

 خوره
 خوره

 خوش استقبال و بد بدرقه
 خوش استيل
 خوش اشتها
 خوش اندام

 خوش بر و رو
 خوش برخورد

 خوش بين
 خوش تيپ جکُسن

 نخوش تيپ مک کوئي
 خوش حساب

 خوش خط و خال
 خوش خيال
 خوش دست
 خوش دماغ
 خوش رقصی
 خوش رکاب
 خوش ريش

 !خوش زبان باش در امان باش
 خوش صحبت

 خوش ظاهر بد باطن
 خوش قدم
 خوش قلم

 خوش گوشت
 خوش نداشتن
 خوش نشين

 خوش و بش  کردن
 خوشا به حال ماهی

 خوشان و نوشانوشان بودن
 خوشانس
 خوشخواب
 خوشرو
 خوشگل

 وشمزهخ
 خوشمزه گی

 خوشنام
 خوشه چين

 خوشی زير دلش زده
 خوک

 خوک کار
 خوکچۀ هندی

 خولی
 خون به جوش آمدن
 خون جگر خوردن

 خون جلوی چشم را گرفتن

 خون در شيشه کردن
 خون دل خوردن
 خون را مکيدن

 خون زن شوم است
 خون ساز

 خون سگ شوم است
 خون سياوش

 خون سياوش به جوش آمد
 خون عمه
 ف کردنخون کثي

 خون کسی را به شيشه کردن
 خون گريه کردن

 خون نامه 
 خون نداشتن

 خونخوار
 خونسرد
 خونگرم

 خونه خالی
 خونۀ شغال خرابه

 خونۀ طوياليی
 خونين و مالين
 خيابان دو طرفه
 خيابان دو طرفه
 خيابان زرع کن

 خيابان شهيد بع بع
 خيابان متر کردن
 خيابان متر کن

 خيار
 خيار 
 خيار 
 مبرخيار چ

 خيار سبز
 خيار شور
 خيار شور
 خيار شور

 خيار عزادار
 خيار عضالنی

 خيار قلمی
 خيال برداشتن
 خيال پختن

 خيال پلو چرب ترک
 خيال پلوست

 خيال خام پختن
 خيالبافی

 خيالی نيست
 خيالی نيست
 خيت شدن
 خير سر
 خير نديده
 خيرت قبول

 خيره
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 خيره چشم
 خيس عرق

 خيط
 خيط شدن
 خيط کردن

 خيطه
 جفت پات تو پيته... ه خيط

 خيطی باال آوردن
 خيطی کاشتن

 خيک
 خيک

 خيک آرد
 خيک بار

 خيک پر باد
 خيک ممد

 خيکی
 خيکی

 خيلی آبادی
 خيلی آمار می گيری

 خيلی با حالی
 خيلی بارشه

 خيلی باال آب می خوره
 خيلی بيسته
 خيلی پستی
 خيلی توپ
 خيلی تيزه

 خيلی جوجه ای 
 خيلی خوراکه

  با ما بپریخيلی دوست داری
 خيلی ساالری

 خيلی شوتی
 خيلی فهمی
 خيلی کرتيم
 خيلی کسه
 خيلی مامان
 خيلی مامانی
 خيلی مرسی
 خيلی مشت
 خيلی مشتيه
 خيلی ميزونی

 خيلی ناراحتی، رضايت شاکی تو 
 بگير       

 خيلی ويلی رفتن
خيمه کرده
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  »د«
  

  
 خ. س. د

 دائی بزرگ
 دائی حسن

 داد سخن دادن
 دادا
 باالدادا 

 دادگستر
 دادم زير بغلش
 دادن غريبون
 دار و ديزی
 دار و ندار

 داراراخ باش
 داردار کردن

 دارداری بودن
 دارغاز

 دارقوز آباد
 دارکوب

 دارکوب زبله
 دارم برات
 دارمت
 دارندگی

 !دارنديگست و برازندگی
 دارو گير
 داروخانه
 داروغه

 داريه ُدنبکی
 داش

 داش علی
 داش علی بده بغلی

 یداش مشت
 داشته باش

 داشم
 داشی
 داغ
 داغ

 داغ بازی
 داغ به دل کسی گذاشتن

 داغ به دل نهادن
 داغ به دل يخ گذاشتن

 داغ تازه کردن
 داغ چيزی به دل کسی ماندن

 داغ دل تازه کردن
 داغ ديدن

 داغ کردن
 داغ و درفش

 داغمه
 داغون شدن
 داغون کردن

 داف
 داف

 داف تيس
 داف تيس

 دافی
 دافی ُدخ

 کج کردن) گيلکی(دال گردن 
 داالمب و دولومب
 داالنگ و دولونگ

 دالی
 داّلی

 دامات افاضات
 داماد خانه
 داماد خدا

 داماد سر خانه
 دامان کسی گرفتن

 دامان وجود
 دامبله گوشت

 دامبو
 دامبولی
 دامبولی

 دامن آلوده
 دامن با کسی بستن
 دامن به آتش زدن

 دامن به دندان گرفتن
 دامن خشک
 دامن دامن
 دندامن ز

 دامن سبز
 دامن سفيد
 دامن کشان
 دامن کشيدن
 دامن گير

 دانشجوی سه خطی
 دانشمند خاموش

 دانگول
 دانگی

 دانه ديدی دام نديدی

 دانۀ درشت برچيدن
 داوود پلنگ
 داوود جنگی
 داوود خطر

 دايرة المعارف
 دايره سرخ

 دايره الجورد
 دايناسور

 دايه
 دايه مهربانتر از مادر

 دايی
 ندايی جان ناپلئو

 دبدبه کبکبه
 دبش
 ِدبش

 دبل زی
 دبنگ
 َدَبنگ
 َدَبنگوز

 دبه
 دبه

 دبه دبه
 دبه در آوردن
 دبه در آوردن

 دبوری
 دپرس
 ُدپينگ

 دختر بنز
 دختر ترشيده
 دختر چرب

 دختر حاج کمالون
 دختر خاله
 دختر سعدی
 دختر سعدی
 دختر فرخ لقا

   دختر کريم شيره ای که نيست، 
  استدختر امير تيمور هند       

 دختر کش پيرزن خفه کن
 دختر ُکِش پيرزن خفه کن

 دختر کوره
 دختر نقش

 دختر، تخم ترتيزک است
 دخل چيزی را آوردن
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 دخمصه
 دخی
 ُدخی

 ُدخی دولک
 َدَدر 

 ددر رفتن
 ددری

 ددری شدن
 َدَدم وای
 ددنگ

 در افکار غوطه ور شدن
 در آفسايد بودن

 در باغ بی انگور رو ببند
 ندر باغ سبز نشان داد

 در باغ نبودن
 در بسته

 در بسته سخن گفتن
 در بند چيزی نبودن

 در بند عشق اسير شدن
 در به تخته خوردن

 در به چه پاشنه است
 در به در

 در به روی پاشنه بودن
 در به روی خود بستن

 در به هم زدن
 در پا قرض گرفتن

 در َپست
 در پناه تو

 در پوست غلتيدن
 در پوست کسی افتادن

 جيدندر پوست نگن
 در پيت
 در پيت
 در پيت

 در پيت بودن
 در پيتی
 در پيتی

 در تاريکی تير رها کردن
 در تاريکی رقصيدن

 در تخته کردن
 در تشک پر قو خوابيدن
 در تنور چوبی نان پختن

 در جا زدن
 در جلد کسی رفتن

 !در جنگ حلوا تقسيم نمی کنند
 دِر جهنم نشسته است

 در جيبش تار عنکبوت بسته
 زم شاشيدندر چاه زم

 در چاه زمزم شاشيدن
 در چاه کسی افتادن

 در چنته

 در خانه باز بودن
 در خانه شلوغ است

 !در خانه هر چه، مهمان هر که
 در خط چيزی افتادن
 در خماری ماندن

 در خواب خرگوشی فرو رفتن
 در خواب ديدن

 در خون خويش شدن
 در دهن افتادن

 در را از پاشنه در آوردن
 در رفتن
 کسی ايستادندر روی 

 در زمستان يک پاره ُجل بهتر از 
 صد دسته گل     

     در زمستان يه جل بهتر از يه 
 !دسته گله    

 !در زمستان، الو، به از پلو
 در زير لب

در شهر نی سواران بايد سوار نی 
 شد    

 در طاق نهادن
 در عالم هپروت

 در عروسی با آبکش آب آوردن
 در غير اينصورت

 ی بودندر کار کس
 دِر کوزه گذاشتن

 در گاراژ 
 در گاراژ باز بودن
 در گل فرو رفتن

 دِر گيوه
 دِر گيوه گشاد 

 در ماليدن
 دِر مسجدی

 در نمک خوابيده 
 در َهچل افتادن
 در هر صورت
 در هر صورت

 در هفت آسمان يک ستاره دارد
 در و تخته به هم جور بودن

 دّر يتيم
 دراز بی خاصيت
 دراز بی قواره

  علیدراز
 دراز گردن
 دراز لندهور

 دراز نفسی کردن
 درازگوش
 دراکوال
 دراکوال
 دراکوال
 درَاندشت

 درآمدی
 درب داغون

 درب و داغون
 َدربس، درَبست

 درخت
 درخت

 درخت بيد
 درخت عرعر
 درخت مراد
 درخشان
 درخشيدن

 درد استخوان شکن
 درد بی درمان

 درد چيزی به چشم انسان رفتن
 درد دادن

 درد دل کردن
 درد گرفتن

 درد و بالت بجونم
 دردانه

 دردانۀ حسن کبابی
 دردسر

 دردکش متحرک
 دردونه

 درز پيدا کردن
 درز کردن
 درز گرفتن
 درز گرفتن

 درز گرفتن مطلب يا کالم
 درش را بگذار
 درشکه چی

 درشکه دارتيم
 درک تعريف فشار 

 درک سياه
 درگير
 درگير 

 درگير ادبتيم
  شدن-درگير، با خود

 دَرندشت
 درهم و برهم
 درو کردن
 درو کردن

 دروازه ی قزوين
 دروغ در آستين داشتن

 دروغ دسته نقاشی
 دروغ سوپر لوکس

 دروغ سيزده
 دروغ شاخدار
 دروغ مصلحتی

 درويش
 درويش بلبل
 دری وری
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 دريا
 دريا دل
 دريا دل

 دريا را خشک کردن
 دريا لگد می زند

 دريا ماسته
 درياچه نمک
 دريای سياه

 دريده
 دريده

 ريده دهند
 دزان کفته

 دزد با عذر موجه
 دزد بازار

 دزد باش و مرد باش
 !دزد حاضر و بز حاضر

 دزد سر گردنه
 دزد عروسکها

 دزد لحاف
 !دزد ناشی به کاهدون می زنه

 دزد و دغل
 دزدکی

 دزدگير طبيعی
 دزدگير طبيعی

 دزدی و آن هم شلغم؟
 ِدِس

 دس فرمونش تعطيله
 دسبند کون بند می کنن، می برن

 دست
 دست از پا خطا کردن
 دست از پا درازتر

 دست از سر برداشتن
 دست از سر گرفتن
 دست افشانی کردن

 دست اکبر
 دست انبری
 دست انداختن

 دست اندار روده
 دست انداز
 دست انداز
 دست اول
 دست آخر
 دست آالت
 دست آمدن
 دست آهنی
 دست آويز
 دست باال

 دست باال دست
 دست باال کردن
 هادندست بر چشم ن

 دست بر سر و روی کسی کشيدن

 دست بر قضا
 دست برداشتن

 دست بردن در چيزی
 دست بزنی می شکند

 دست بسته
 دست بند

 دست به آب
 دست به جيب بودن
 دست به جيب شدن

 دست به حنا
 دست به دامن

 دست به دست کردن
 دست به دست کنيد زير پا له نشه

 دست به دست گشتن
 دست به دندان گزيدن

  دهان رسيدندست به
 دست به دهن بودن
 دست به ريش گرفتن
 دست به سر کردن

 دست به سر و صورت کشيدن
 دست به سياه و سفيد نزدن

 دست به سينه
 دست به عصا

 دست به عصا راه رفتن
 دست به کار شدن

 دست به کمر
 دست به کمر

 دست به کمر ايستادن
 دست به گردن زدن

 دست به يقه
 دست به يقه شدن

 کیدست به ي
 دست به يکی داشتن
 دست بوس آمدن

 دست بی تو
 دست بی نمک

 دست بيل
 دست پاچه
 دست پاک

 دست پرورده
 دست پشت سر نداشتن
 دست پيش کسی گرفتن

 دست پيش گرفتن
 دست ترازو

 دست تهی، روی سياه
 دست تو آستين کسی زدن

 دست تو جيب
        دست چپ و راست خود را 

 نشناختن       
 دست چرب

 چسبناکدست 

 دست چين
 دست خدا

 دست خوش
 دست دادن
 دست داشتن

 دست در دست
 دست در عصا

 دست در گلو کردن
 دست دراز

 دست دست کردن
 دست دستی
 دست دوم

 دست راست
 دست راست از چپ نمی شناسد

 دست رد به سينه زدن
 دست رو شدن

 دست روی دست گذاشتن
 دست روی دلم نگذار

 دست زدن
 ندست زير بال کسی گرفت

 دست سبک
 دست سفيد

 !دست شکسته وبال گردنه
 دست شما مرسی
 دست شما مرسی

 دست شيطان را از پشت بسته
 دست طال
 دست غيب
 دست فرمان

 دست فالنی به دهنش می رسه
 دست کج
 دست کجی

 دست کسی را از پشت بستن
 دست کسی را خواندن
 دست کسی را خواندن

 دست کسی را در حنا گذاشتن
 دست کشيدن

 کفچه کردندست 
 دست کم

 دست کم گرفتن
 دست گرمی
 دست گل

 دست گل بر آب دادن
 دست گل به آب دادن

 دست گير شدن
 دست الف

 دست الی در گرفتن
 دست مريزاد

 دست مشت بودن
    دست می دی باهاس انگشتاتو 

 بشماری       
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 دست نشانده
 دست نگه داشتن

 دست نمک نداشتن
 دست ننه ات درد نکند

 خنگ را بسته دست هر چی 
 دست و بال کسی باز شدن

 دست و پا جمع کردن
 دست و پا چلفتی

 دست و پا دار بودن
 دست و پا شکسته
 دست و پا شکسته
 دست و پا گم کرده

 دست و پا گير
 دست و پات را اره کن
 دست و پنجه نرم کردن

 دست و دل باز
 دست و دل باز بودن

 دست و دل کسی به کار نرفتن
 دست و رو شسته
 دست و رو شسته

 دست يافتن
 دست يکی شدن

  حساب کردن-دست، با
 دستبند

 دستت بيست
 دستت درست
 دستت درست
 دستت طال
 دستت طال
 دستت وزير

 دستته؟
 دستش به دهنش می رسه

 دستش چسب دارد
 دستش خالصی داره

 دستش کجه
 !دستش نمک نداره

 دستشويی
 دستک دنبک

 دستک زن پس کاروان
 دستک و ُدمبک

 اریدستک
 دستَکش را در کردن

 دستگاه
 دستگاه شدن

 دستم به دامنت
 دستم تو تشطه

 دستم نمک نداره
 دستمال
 دستمال

 دستمال انداختن
 دستمال به دست

 دستمال به مهر بستن
 دستمال پهن کردن

 دستمال دستش کرده
 دستمال زدن
 دستمال زن

 دستمال سينۀ باباها
 دستمال کش

 دستمال گدايی شهادت
  فن حريفدستمال همه
 دستمال يزدی

 دستمال يزدی داره
 دستمالچی
 دستماليسم
 دستماليسم
 دستمزد

 دسته اش گذاردن
 دسته بندی کردن

 دسته بيل
 دسته بيل

 دسته تاجر 
 دسته جغ جغه

 دسته چاقو ساختن
 دسته هونگ
 دسته هونگ

 دستهايش را از پشت بسته
 دستۀ گل
 دستی
 دستی

 دستی دستی
 دستی را کشيدن

 دسر ازدواج
 دسر ازدواج
 دسشويی آخر

 دسی
 دشت اول
 دشت کوير

 دشمنت خودنويس باشه
 َدشول

 دعوای تقلبی
 دعوايی
 دغل باز
 َدغمسه
 دغوز

 دفاع من تومن
    برگ از ٢٠ برگی که ٤٠دفتر 
 وسطش کنده شده باشد     

 دفتر دستک
 دفتر مشق پزشک
 دفترچه خاطرات

 دفرمه
 دق دل

 دق دل خالی کردن
 دق کردن
 دق مرگ 
 دقيانوس

 دقيقه شمردن
 دقيقه نود
 دقيقه نود

 دک
 دک شدن
 دک کردن
 دک کردن
 دک و پز

 دک و دنده 
 دک و دنده خرد کردن

 دک و دهن
 دک و دهن پايين آوردن

 دک و دهن نداشتن
 دکان باز کردن
 دکان رنگ رزی

 دکان معلم
 دکتر

 دکتر بعد از اين
 دکتر خصوصی

 دکتر دولتی
 دکتر عروسکی
 دکتر مصدق

        مهندس ها رو نريزين دکتر
 کوچه، می خوايم ديپلم شونو      
 ببينيم     
 دکل
 دکل
 دکل
 دکل

 ِدکالماسيون
 دکمه اخالص

 دکمۀ اضافه حقوق
 دکمۀ تقوا

 دکور
 دکور

 دکور بوتيک
 دکور عوض کردن

 دکور کسی را پايين آوردن
 دکور کسی را عوض کردن

 دکوراتور
 دکوراسيون

 دکوری
 دکی
 دگم

 دگه هوا
 دگوری

 دگوری پگوری
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 دل
 دل

 دل از حال رفتن
 دل از دست دادن
 دل ای دل کردن
 دل آب کردن

 دل بردن
 دل بری
 دل بريدن

 دل به دريا زدن
 دل به دل راه داره

 دل به دل لوله کشی داره
 دل به دل لوله کشی داره

 دل به کار ندادن
 دل به کاری دادن
 دل به يخ بستن
 دل پايين ريختن

 دل پر خون
  پر زدندل

 دل پر کشيدن
 دل پری داشتن

 دل ترکيدن
 دل تو دل نبودن
 دل چرکين شدن
 دل خالی کردن
 دل خالی کردن
 دل خالی کردن

 دل خسته
 دل خنک شدن
 دل خواستن

 دل خوشکنک
 دل خوشی

 دل خون شدن
 دل دادن

 دل دادن و قلوه گرفتن
 دل دادن و گرفتن

 دل دار
 دل داشتن

 دل داغ شدن
 دل درد
 دل دريا

 ل دل کردند
 دل دوختن

 دل را صابون زدن
 دل رحم

 دل روشن
 دل زنده

 دل سپردن
 دل سر رفتن

 دل سنگ داشتن
 دل سوزی کردن

 دل شب
 دل شکستن
 دل شکسته 
 دل شور زدن
 دل شير داشتن
 دل شيشه ای

 دل ضعيف بودن
 دل غشه

 دل فرو ريختن
 دل قايمی

 دل کباب شدن
 دل کسی را زدن

 دل کسی را گرفتن
 دل برکندن) يا(دل کندن 

 دل کوچولو
 دل گرفتن
 دل گنده

 دل مثل سير و سرکه می جوشد
 دل مرده

 دل موش پوست پلنگ
 دل نازک
 دل نهادن

 دل و جگر زليخا
 دل و دماغ

 دل و دماغ نداشتن
 دل و روده باال آوردن
 دل و روده به هم آمدن

 دالر
 دالر

 دالر بازی
 دالر هفت سين

 دالک کاغذ
 دالل

 دلباخته
 بودندلباز 
 دلبر

 دلتنگ
 دلخ
 ُدَلخ

 دلدار بودن
 دلسرد شدن
 دلسوختن
 دلسوخته

 دلش پر است
 دلش حال آمدن
 دلش صاف است
 دلش طاقچه ندارد

 دلش گرفته
 دلش مثل درياست

 دلقک
 دلقک، چرک نويس آدم

 دلگران بودن
 دلگرم بودن

 دلگير
 دلم خنک شد

 دلم را خون کرد
 دلم کباب شد

 دله
 دله

 دله داف
 دله داف

 له دزدی کردند
 دلواپسی

 دلی از عزا در آوردن
 دلی پر داشتن
 دليت کردن

 دم از حقيقت زدن
 دم االغ 
 دم بخت 

 دم بخت بودن
 دم بريده
 دم بريده
 دم بستی

 دم به تله ندادن
 دم جارو

 دم جنباندن
 دم چرب کردن
 دم خور بودن

 دم دادن
 دم در آوردن

 دم دراز
 دم دروازه بگير
 دم دست بودن

 دم دمکی
 دم را روی کول گذاشتن

 دم را غنيمت دان
 دم روی کول گذاشتن

 دم ريز
 دم زدن

 دم شاخ درآوردن
 دم شغال جويدن

 دم شيطان
 دم طرف

 ُدم علم کردن
 دم غنيمت شمردن

 دم قيچی
 دم قيچی کردن

 دم کسی را خوردن
 دم کسی را ديدن
 دم کسی را گرفتن

 دم کلفت
 دم کنی
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 دم گرفتن
 دم مار

 دم موش
 تگاهدم و دس

 دمار از کسی در آوردن
 دماغ
 دماغ
 دماغ

 دماغ آفسايدی
 دماغ آالسکا کردن
 دماغ باد داشتن

 دماغ باال
 دماغ باال رفتن

 دماغ پختن
 دماغ پينوکيو

 تر دماغ بودن) يا(دماغ تر بودن 
 دماغ تيز داشتن
 دماغ چاق بودن
 دماغ خوراندن

 سر دماغ بودن) يا(دماغ داشتن 
 دماغ سر باال

 ختندماغ سو
 دماغ سوخته
 دماغ سوخته
 دماغ عقابی

 دماغ فيل داره
 دماغ قلمی

 دماغ کفگيری
 دماغ کوفته ای
 دماغ لولۀ آفتابی
 دماغ موشکی
 دماغت چاقه

 دماغتو بگيرم بند کفشت باز می 
 شه          

 دماغش پر باده
 دماغش تو آفسايده
 دماغش تو آفسايده
 دماغش تو آفسايده

 ! مياددماغش را بگيری جانش در
    دماغش رو بگيری جونش در 

 ميره           
 دماغشو بگيری می ميره

 دماغو
 دماغی

 دماغی کشيدن
 دمامه
 ُدمب

 َدمبکی
 دمبه

 دمپايی ابری
 دمپايی ابری

 دمپايی آزاد
 دمپايی واکس زدن

 دمت با صفا
 دمت جيز
 دمت حق

 دمت ديزی سه نفره
 دمت را می چينم

 َدِمت غيژ
 دمت قير 
 دمت قيژ

 مت قيژد
 دمت گرم
 دمت گرم

  زيرت نرم-دمت گرم 
 دمت گوشکوب

 دمت ويژ
 دمدمی بودن
 دمدمی مزاج
 دمر خوابيدن
 دمرو خوابيدن

 دمسوار
 دمش را ببين
 َدمش را ديدن

 ُدمش را گره کردن
 دمص

 دمغ شدن
 دمنگ و سه سنگ بودن

 دمی
 دنبال کردن

 دنبال کسی کردن
 دنبال نخود سياه رفتن

 رستادندنبال نخود سياه ف
 دنبال نخود سياه فرستادن

 دنباله
 دنبه
 دنبه
 دنج
 دندان

 دندان بر جگر نهادن
 دندان بر کشيدن
 دندان تيز کردن
 دندان خرگوشی
 دندان در آورد

 دندان روی جگر بگذار
 دندان سپيد کردن

 دندان سفيد
 دندان شکن

 دندان طمع کردن
 دندان قروچه

 دندان کند بودن
 دندان کندن

 دندان گراز
 ندان گردد

 دندان گرد بودن
 دندان گرد بودن

 دندان گير
 دندان مزد

 دندان نمودن
 دندت نرم

 دندش جا نميره
 دنده اش جا نمی ره
 دنده به کار دادن

 دنده پنج
 دنده پهن

 دنده خالص
 دنده کج

 دنده هوايی
 دنده ی اسب
 دندون گرد

 دنگ
 دنگ و فنگ

 دنيا در سرم می چرخد
 دنيا دست کيه

 دنيا دل
 ! دمش درازهدنيا

 دنيا ديده
 دنيا را دوستی گرفتن

 !دنيا محل گذره
 دنيا وفا ندارد

 !دنيا، دار مکافاته
 دنيای توپ گرو
 دنيايی ديگر

 ده پنجی
 َده کرتيم

 ده مرده حالج است
 ده مرده گوی

 دهاتی
 دهان به دهان

 دهان بی چاک و بست
 دهان بين
 دهان پاره
 دهان پر کن
 دهان چاک

 دهان چفت کردن
 ان دريدهده

 دهان کاله
 دهان گرم
 دهان گيره

 دهان لق بودن
 دهان مثل دروازه
 دهان مثل ماهی
 دهانش باز ماند
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 دهانش بو شير می ده
 دهانش چاک نداشتن
 دهانش چفت نداره

 دهانش را طال بگيرند
 دهانم آسفالت شد

 دهخدا
 دهلش دريده

 َدهلی
 دهن جمع کن

 دهن دره
 دهن دريده

 دهن سرويس
 دهن شل

  قرصدهن
 دهن کجی
 دهن گشاد
 دهن الچه
 دهنت بچاد

 دهنت صاف شد
 دهنش آب افتادن
 دهنش آرد گرفته

 !دهنش چاک و بست نداره
 دهنش وامانده

 دهنی
 دو اسب کاالسکه
 دو اسبه تاختن

 دو آتشه
 دو بر 
 دو بر 

 دو به دست آمدن
 دو به هم زدن

 دو پا
 دو پهلو حرف زدن

 دو پول 
 دو تا شدن لباس

 چکش خوردهدو تومنی 
 دو چشم چهار کردن

 دو چشمش شده چشمه
 دو خم

 دو خم گرفتن
 دو در
 دو دره

 دو دره باز
 دو دره باز
 دو دره باز

 دو دره بودن
 دو دره کردن
 دو دره کردن

 دو دستماله رقصيدن
 !دو دستماله می رقصه

 دو دستی چسبيدن

 دو دستی خوردن
 دو دل
 دو دل

 دو دل بودن
 دو دل کردن
 دو دوزه باز

 دو دوزه باز بودن
 دو ذوقی

 دو رگه بودن
 دو رنگی
 دو رو

 دو زاريش آنتن نمی ده
 دو زاريش پنج زاريه

 دو زانو نشستن
 دو سر حاکم

 دو سره بار زدن
 دو سالم گفتن

 دو شاخۀ محبت
 دو شلوار لی
 دو ضربه زدن

 دو طبقه
 دو طبقه

 ُدو علی گالبی آمدن
 دو قدم بيشتر نرو
 دو قرانيت کجه

 دو قلو
 !و قورت و نيمش باقيهد

 دو قورت و نيمش هم باقيست
 دو ال پهنا
 دو لول
 دو مرغ

 دو موتور
 دو موتوره
 دو نبش
 دو نبش
 دو نقطه
 دو نقطه

 دو نيمۀ سيب
 دو هاف تايم عقب
 دو و نيم نصف شب

 دوا
 دوا خور
 دوا خور
 دوا درمان

 دوبل زی ذی
 دوبله کردن

 دوپينگ ترک ها
 دوپينگ کردن

 دوچرخه
 بی باکدوچرخه 

 دود از سر برآمدن

 دود از سر برخاستن
 دود از کله برخاستن

 !دود از کنده بلند می شه
 دود اگزوزتيم

 دود چراغ خوردن
 دود سيگارتيم

 دود شدن و به هوا رفتن
 دود کش

 دود کش سيار
 دودره باز
 دودره شدن
 دودره کردن

 دودکش
 دودمان کسی را بر باد دادن

 دودول
 دودی
 دور

 د مستی؟دور اول و ب
 دور سر گرداندن
 دور سه فرمان

 دور کد
 دور کونت سيم خاردار کشيدی

 دور گرفتن
 دوران
 دوربين
 دوردونه

 دورش را خط کشيدن
 دوره افتادن
 دوره انداختن

 دورۀ آخرالزمان
 دورۀ عهد بوق
 دوری و دوستی

 دوز و کلک
 دوزاری

 دوزاری اش کجه
 دوزاری چسبی
 دوزاری کج

 دوزاريش افتاد
 ش با چتر می آيددوزاري

 دوزاريش دو الست
 دوزاريش دير می افته

 دوزاريش را حبس ابدی داده
 دوزاريش سياه است

 دوزاريش شاهيه
 دوست جونی جونی

 دوست دانا و بی زبان
 دوستاق

 دوستت دارم فرقون فرقون
 دوستی خاله خرسه
 دوستی خاله خرسه

 دوسيه
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 دوش گرفتن
 دوشيدن

 دوغ
 دوغ در خانه ترش است

          و دوشاب در نظرش دوغ 
 !يکيست      

 دوغ وحدت
 دوقوز آباد
 دوگوله

 دوال دوال راه رفتن
 دولتی خور

 دولک
 دولک

 دولوکس
 دّومندش

 دون پاشيدن
 دوندگی

 دوندون سوراخ کن
 دونه ای کردن
 دونه تسبيح
 دوو ُمنُگل
 دوو منگول
 ديب دمينی
 ديبای منقش

 ديپ شت
 ديپورت
 ديد زدن

 ديدار به ديدار
 ديدار به قيامت

 ديده به جهان گشودن
 دير پز
 دير پز

 دير جوش
 ديزل
 ديش

 ديشب تو آب نمک خوابيدی
 ديشلمه
 ديشلمه
 ديفار

 ديکتاتور
 ديکته کردن
 ديگ زود پز
 ديگ سوخته

 ديگ مال نصرالدين
 ديگان سرد بودن

 ديگر حناش رنگ نداره
 ديگه بريدم

 ديگه پشماش ريخته

 ديالق
 ديلماج
 ديمی

  کردنديمی کار
 دين هدی
 ديه ای
 ديو زاد

 ديو صفت
 ديو هفت سر

 ديوار
 ديوار چين

 !ديوار حاشا بلنده
 ديوار رو

 ديوار شکن
 ديوار صوتی شکن
 ديوار کوتاه داشتن

 ديوار گوشتی
 ديوار موش دارد

 ديوان
 ديوان متحرک

 ديوانۀ کسی بودن
ديويس
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»ذ«
  

 ذات نداشتن
 ذاتش ناپاک است

 ذاق و ذوق
 نذرت پرت کرد
 ُذّرت پرت کردن

 ِذرت و پرت کردن
 َذره بين
 ذغال

 ذغال اخته
 ذغال اخته

 ذغال فروش
 ُذق ُذق کردن

 ِذّله آمدن
 ِذله کردن
 ذليل مرده
 ذوالفقار
 ذوالفقار

 ذوب شدن در چيزی
 ذوق زده
  ذوق کردن
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  »ر«
  

  
 ِر دادن
 ر دادی

 ت. پ. ر
 رابط بهداری
 رابين هود
 رابين هود

 راپرت
 راپرت چی

 رت دادنراپ
 راحت

 راحت را بکش و برو
 رادار
 رادار

 راديات جوش آورده
 رادياتور جوش آوردن

 راديکال
 راديو

 راديو بی بی سی
 راديو فقرا

 راديوی چشم آزار
 راديوی فقرا

 راز بقا
 راز بقا

 راست حسينی
 راست راست

 راست راستکی
 راست و ريست کردن

 راستا حسينی
 راستقيم
 راستکار

 )چربیبی (راسته گوشت 
 راستياتش
 راضی باش

 راکت پينگ پونگ
 رامتيم، خامتيم، کرتيم، خرتيم

 ران ملخ
 راندوو

 رانندگان جهنمی
 راننده باکالس

 راه افتادی
 راه انداز
 راه انداز

 راه باز است

 راه باز و جاده دراز
 راه بريدن

 راه به سر بردن
 راه حل آسپيرينی

 راه خفته
 راه دادن
 راه دادن
 راه داره

      داره يه جفت شيش بقليم راه 
 توش     

 راه داره؟
 !راه دويده، کفش دريده

 راه را به سر بردن
 راه راست
 راه راه
 راه زدن

 راه قرض کردن
 راه ندادن
 راه نمودن
 راه و بيراه
 راهنما زدن
 راهنما زدن
 راهنما زدن
 رای باز

 رأی کسی را زدن
 ُربدوشامبر اموات

 ربه کا
 َرپ باکالس
 رپ مخفی
 رپ مخفی
 رپ مهاجر
 رپتو پتو

 رپتو پتو، زير پتو
 َرَپک
 رپه ته
 رته ته
 رج قاره

 رج و ريسه کردن
 رجز خوانی
 رحيم ننه

 رخت بر بستن
 رخت بر خر نهادن

 رخش

 رد کردن
 رّد کسی را گرفتن

 ردبيل
 رده پنجمی
 رديف شد

 رديف کردن
 رژه رفتن
 رساندن
 رستم

 !رستم است و يک دست اسلحه
 رسيده
 رسيور

 سيور بازیر
 رشته دراز است

 رشته ها پنبه شدن
 رشيد

 رشيد خان
 رشيد خان
 رطوبت

 رفت تو باقاليا
 رفتم تو سايتش 
 رفتن تو بحر

 رفتنی
 رفته تو الک خودش

 رفته رفته
 رفته صاف کاری

 رفتی حاجی حاجی مکه
 رفع حاجت
 رفع حاجت

 رفع و رجوع
 رفلکس
 رفو کن
 رفوزه

 رفيق باز
 رفيق تو رگی
 رفيق فاب

 رفيق فابريک
 رفيق فابريک
 رفيق فابريک
 رفيق نيمه راه

 رقاص پای نقاره
 ِرِقِت

 رقص با گرگ ها
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 رقص خرکی کردن
 رقص شتری
 رقمی نيست

 ُرک
 رک و پوست کنده

 رکاب کش
 رکب خوردن
 رکب زدن
 رکبی زدن
 رکبی زدن
 رکبی زن

 رگ
 رگ به رگ شدن

 رگ ترکی
 رگ خواب کسی را داشتن

 رگ خود را زدن
 تنرگ نداش

 رگ و ريشه
  زدن-رگ، تو

 رگبار بستن
 رگالتور

 ُرل بازی کردن
 رله

 رله کردن
 رله کردن
 رله کن
 رمانتيک
 ُرمانتيک
 رموک
 رميدن
 رند

 رنگ باختن
 رنگ عوض کردن

 رنگ کردن
 رنگ نداره

 رنگ نداشتن حنا
 رنگ و بو

 رنگ و وارنگ
 رنگرز
 رنگرز
 رنگزده

 رنگش مثل گچ شده
 رنگکی

 رنگی کردن
 انرنگين کم

 رنو تحصيل کرده
 رنو تحصيل کرده

 رو اعصابم قدم نزن
 رو انداختن

 رو آتی
 رو آنتن بودن

 رو آنتن بودن
 رو بانده
 رو براه

 رو به قبله
 رو به موت بودن
 رو پا بند نبودن

 رو پاشنه چرخيدن دروازه
 رو ترش کردن

 رو دست خوردن
 رو دست زدن

 رو دست کسی بلند شدن
 رو راست

 شدنرو سر کسی خراب 
 رو سفيد
 رو سياه

 رو شاخ بودن
 رو شدن دست

 رو ُفرم
 رو فرم بودن
 رو قرصی
 رو کردن

 رو کسی حساب کردن
 رو کم کنی

 رو مخم اسکی می کنه
 رو مغزم پاتيناژ می ره

 رو يخ خنديدن
 روال

 روان پاک
 روباه

 روباه بازی
 روباه بازی در آوردن

 !روبرو خاله، پشت سر خاله
 روتو کم کن
 انروح سرگرد

 روحانی
 روحيه شاد
 رودخانه

 رودخانه ديواری
 رودر افتادن

 روده
 روده بر شدن
 روده دراز

 روده راست در شکم نداشتن
 روده سگ

      روده کوچک روده بزرگ را 
 خورد       

 !روز از نو روزی از نو
 روز باز خواست

 روز بهار هفت بار نهار
 روز خوشيته

 روز رو

 روز واقعه
 روز واقعه

  فسادروزنۀ
 روزۀ بی نماز، عروس بی جهاز، 

 !قرمۀ بی پياز       
 روزۀ کله گنجشکی

 روزۀ گنجشکی گرفتن
 !روزی به قدمه

 روس بچه
 روسری
 روسری

 روسری آبی
 روشن دل
 روشن سر

 روشن فکر مآب
 روشنت می کنم
 روضه خواندن

 روغن از خاک کشيدن
 روغن از ريگ کشيدن
 روغن به ريگ ريختن

 اد کردنروغن داغ را زي
 روغن ريزی داشتن
 روغن سوزی افتادن

 روغن قد
 روغندان
 روغندان

 روگير شدن
 روم به ديفال
 روم به ديوار

 روی آب افتادن
 روی آب خنديدن
 روی برج نبودن

 روی پوست پياز راه رفتن
 روی تخم مرغ راه رفتن

 روی حال آمدن
 روی دنده چپ افتادن
 روی سر راه رفتن

 روی سگ را باال آوردن
 روی سگ کسی را باال آوردن

 روی غلتک افتادن
 روی کسی به زمين نهادن

 ُرويای شيرين
 رويم به ديوار

 ری کردن
 ريا دون

 ريّپ آمدن
 ريپ زدن

 ريپ می زنه
 ريخت

 ريخت کسی را عوض کردن
 ريدمون
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 ريدن به قفل
 ريده

 ريده به خودش
 ريده به دروازه
 ريده شده بهش

 ريدی به قمه، اونم چه همه
 نريديش
 ريديشن
 ريديفه

 ريز ديدن
 ريز ديدن
 ريز علی

 ريز می بينم
 ريز می بينمت
 ريزه خوار

 ريزه خوانی کردن
 ريزه ميزه

 ريسک کردن

 ريسمان دو سر دارد
 ريسمون و آسمون را بر هم بافتن

 ريسه رفتن
 ريسيور

 ريش باباتم
 ريش بزی

 ريش به کسی بستن
 ريش چمن فوتبالی
 ريش چمن فوتبالی

  آمدنريش چيزی در
 ريش درآوردن

 ريش ريش کردن
 ريش سفيد

 ريش سکۀ مرد است
 ريش کندن
 ريش گاو

 ريش گاو بودن
 ريش گرو گذاشتن

 ريش نادری
 ريش وجب کردن
 ريشخند کردن

 ريشش پيش من گرو است
 ريشه دار

 ريشه کسی را سوزاندن
 ريغ رحمت سر کشيدن

 ريغماسی
 ريقو، ريقونه

 ريقونه
 ريقونه

 ريگ به کفش داشتن
 يگ دندان شکنر

 ريلکس
 ريليفه، هماهنگش کن

ريو ريو
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  »ز«
 

  
  ت- ز -ز 

 ز ذال
 ِز ِز
 ت. ت. ز
 .ذ. ز

 زا به راه
 زائيدن

 زائيده گائيده
 زابرا شدن
 زابرا کردن

 زابل
 زابل
 زابلو
 زاپاس
 زاپورت
 زاتول
 زاخار
 زاخار
 زاخاز
 زارت
 زارت

 زارت و پورت
 زارتنقلی خان

 زاغ زدن
 نزاغ سياه چوب زد

 زاغ و زوغ
 زاغارت
 زاغارت
 زاغارت

 زاغه نشين
 زاغول
 زاغول
 )غول+ زاغ (زاغول 
 زاغی
 زال

 زال ممد
 زال مّمد

 زال و زاتول
 زالزالک
 زالزالک

 زالو
 زالو

 زالو 

 زالو صفت
 زانو غم بغل کردن

 زانوی شتر
 زاهدان
 زاييده

 زبان آتشين
 زبان باز

 زبان بازی
 زبان بسته

 زبان بند آمدن
 هان نگرفتنزبان به د

 زبان بين المللی
 زبان چرب

 زبان در آوردن
 زبان در کشيدن

 زبان دراز
 زبان دراز کردند

 زبان ريختن
 زبان ريز
 زبان زد

 زبان زد شدن
 زبان زرگری
 زبان کوتاه

 زبان گاز گرفتن
 زبان گنجشک خوردن

 زبان مادر شوهر
 زبان مو آوردن

 زبان نفهم
 زبان نيش دار

 زبانکده
 زبانکده

 گاهزبان
 زبانم الل

 زبانم مو در آورد
 زبر و زرنگ

 زبل خان
 زبيل
 زپرتی
 ِزِپرتی
 زپرتی

 زپِل هورت
 زپلشک
 ِزت زياد

 زجر کش
 ُزحل

 زحمت دادن
 زخم زبان زدن
 زخم و زيلی
 زد به چاک
 زد به خالش
 زد تو پرش
 زد تو پرم
 زد و بند

 زدم به قالپاق اش
 زدن جدول

 زده به سرش
 زده به سيم آخر

 يلوتزده رو پ
 زدی به جدول
 زدی به درخت

 زدی تو موتورش
 زدی تو نخاعش

 زدی ضربتی ضربتی نوش کن
 زديم نگرفت

 زذايی
 زر اومدی

 زر آمدی قورمه سبزی
 زر خريد
 زر خريدن
 زر زدن

 زر زر کردن
 زر زرو
 زر نزن
 زرافه
 زرافه

 زرافه 
 زرافه بودن
 زرپ و زرپ

 زرت
 زرِت قمصور
 زرت و پرت

 زرت و زورت
 صور شدزرتش قم

 زرتش قمصور شد
 زرتی
 زرتينا
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 زرد روئی کشيدن
 زرد کردن
 زرد کردن
 زرد کردن
 زردچوبه
 زردمبو

 زرده کردن
 زرزر ِاَلَمه
 زرشک
 زرشک
 زرگنده
 زرنجه

 !زرنگی زياد فقر مياره
 زره پوش

 زشت
 زعفران

 زعفرانی باش
 زعفرانی بودن

 زغال
 زغال اخته
 زغال کردن
 زفت و زيره
 ِزق ِزق نکن

 دَزقنبو
 زکل
 زکی

 زکيسه
 زگيل
 زگيل
 زگيل

 زل زدن
 زلزله

 زلف دم اردکی
 زلفعلی

 زلم زيمبو
 زلم زيمبو
 زلم زيمبو
 زلم زيمبو

 زليخا
 زليخاتيم
 َزمبلوغ
 ُزُمخت

 زمين به آسمان دوختن
 زمين به آسمان رسيدن

 زمين خوردتيم
 زمين خوردتيم

 زمين را از زير پايش کشيدن
 زمين را به آسمان دوختن

 ر پاتمزمين زي
 زمين زيلو و آسمان جل

 زمين گرم

 زمين گير
 زمين و زمان يکی کردن

 زن بردن
 زن چادری
 زن ذليل

 زن ريش دار
 زن ساالری
 زن سعدی
 زن صفت

 زن صيغه ای
 زن يکی خدا يکی

 زنا از راه دور کرده
 زنبه
 زنبور
 زنجاب
 زنجان

 زنجموره
 زنجير کردن
 زنجير وار
 زنجيری
 زنجيری

 یزنجيری امين آباد
 زنچ

 زنخ زدن
 زندگی شاهونه

 زنده دل
 زنده دل

 زنده شور خانه
 زنده شور خانه

 زندوزا
 زندون

 زندون آلکاتراس
 زندون دندون

 زنگ
 زنگ خطر
 زنگ زدن
 زنگ زده

 زنگ زيست
 زنگ شيمی
 زنگ ناهار

 زنگ نگارش
 زنگی
 زنيکه

     من چاقو کشيدم ! زنيکه فالن
تو چی که خيانت ! اينجا        
 کردی؟

 ه در رفتهز
 زه زدن

 زهر چشم
 زهر خنده
 زهر مار

 زهر ماری
 زهر مينا

 زهر هالهل
 زهره اش ترکيده

 زهره کسی آب شدن
 زُهل

 زهوارش در رفتن
 زوار در رفته
 زّوار گيری
 زّوارگيری

 زود از کوره در رفتن
 زود پز
 زود پز

 زود جور آمدن
 زود جوش

 زور بی خود زدن
 زور چپون
 زور خانه

  پيشهزور داری حرفت
 زور سر باال گفتن

 زورخانه
 زولبيا
 زولبيا

 زولبيا باميه
 زوم کردن
 زوم کردن

 زومبه
 زون

 زی تاب
 زی ذی
 زی ذی
 زی زی

 زی زی گولو
 زی زی گولو
 زی زی گولو
 زی زی يار

 زيبايی
 زيپ
 زيپ

 زيپ خود را کشيدن
 زيپ دهان کشيدن
 زيپو کسی را زدن

 زيت
 زيد
 زيد
 زيد
 زيد

 زيدافسکی
 زيدوفسکی

 يدوفسکیز
 زيدی
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 زير ابرو برداشتن
 زير انداز

 زير آب زدن
 زير آب زدن
 زير آب زدن

 زير آبی
 زير آبی رفتن
 زير بار رفتن

 زير پا خالی کردن
 زير پا علف سبز شدن

 زير پا نشستن
 زير پای آوردن

 زير پای کسی خربزه گذاشتن
 زير پای کسی را کشيدن

 زير پل خواب
 زير پل کسی زدن

 زير تشکی
 جلکیزير 

 زير چشمت بادمجون می کارم
 زير چيزی زاييدن

 زير خاکی
 زير خاکی
 زير درو

 زير دوش کشيدن
 زير ديپلم

 زير ذره بين گرفتن
 زير راديکال
 زير راديکالی

 زير زبون کشيدن
 زير زيرکی
 زير سؤال
 زير سايه
 زير سبيلی

 زير سرش بلند شده
 !زير سرش بلنده

 زير شالش را قرص کردن
  زدنزير قول خود

 زير کاسه نيم کاسه ايست
 زير لبی

 زير لفظی

 زير منگنه گذاشتن
 زير نگين

 ٨زير هشت؛ زير 
 زير و رو کشيدن

 زير و زبر
 زيراکس باش

 زيراکس بگيرم ازت
 زيرشو سشوار کشيدن
 زيره به کرمان بردن

 زيز بابا
 زيز بابا

 زيغ و زيغ کردن
 زيکزاک
 زيکزاک
 زيلو خور

 زيلو خوری
 زين دوچرخه

 بزين
زينب
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  »ژ«

  
 ژاپن
 ژاپنی
 ژاپنی
 ژاَکت
 ژست

 ژست آب دوغ خياری
 ژست آبدوغ خياری

 ژله
 ژنرال
 ژنيز

 ژوليت
 ژوليده
 ژيان
 ژيان

 ژيان تحصيل کرده
 ژيان تحصيل کرده

 ژيگول
 ژيگول

 ژيگول توالت
  ژيگول توالت
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  »س«
  

  
 س را بپا

 سؤال پيچ کردن
 سؤال علمی

 سؤال فيثاقورثی
 سؤال های اشکی

 سابيدن
 سابيدی بابا
 ساپورت
 سات اليت
 ساچمه ای
 ساچمه پلو
 ساچمه پلو

 ساخت و پاخت کردن
 ساخت وطن

 ساختمان کلنگی
 ساختن
 ساختن

 ساده بودن
 ساده جگر
 ساده دل
 ساده لوح

 سار
 سار از درخت پريد

 سار بودن
 سار ساخ
 سار گل
 سارا ِول
 ساراول

 ساز مخالف زدن
 سازمان آب
 سازمان آب
 ب کبريتسازمان چو
 سازمان راه

 سازمان سنجش
 سازمان گوشت
 سازمان گوشت

 ساسبه
 ساسی

 ساشيدی
 ساطور زدن
 ساطوری

 ساعت چنده

 ساعت خواب
 ساعت ديدن

 ساعتش نم دارد
 ساعتش نم داره

 ساعته
 ساق دوش

 ساقی
 ساقی ماهيچه
 ساقی مرّخصی

 ساقی مو
 ساک زدن
 ساکوتی

 ٢٠٠٠سال 
 ٢٠٠٠سال 

 لسال به سال دريغ از پارسا
 سال دمپختکی

 ساالد
 ساالد فصل

 ساالر
 ساالر
 ساالر

 ساالر نيستی، ساالدی
 سالتو
 سالن

 سالن اعدام
 سالن رژيم گرفته
 سالن رقص پشه

 سالهای دور از آب
 سالهای عهد بوق

 سالوار
 سالوار

 سالی به دوازده ماه
 سام

    ... سام عليکم و از اين حرفها 
 سلومتی و اينا      

 سام و ليک
  بودنسامان

  سامان شير کن، به شکار شغال 
 رو         

 سامانتا فاکس
 سامورايی

 ساناز

 سانتال مانتال
 سانتور

 سانتی مانتال
 سانتی مانتال

 سانتياگو
 سانجور کردن
 سانجون کردن
 ساندويچ شدن

 ساندويچ مغز خورده
 ساواک
 ساواکی
 سايبان
 سايپا
 سايپا

 سايت اليت
 سايز عقب

 سايه 
 هسايه ات دو نزن
 سايه با تير زدن

 سايه زن
 سايه سنگين بودن
 سايه سنگين بودن

 سايه شما هم کم نشه
 سايه صفت
 سايه نشين
 سايۀ دست
 سبز شدن

 سبزه چريدن بر خاک
 سبزی پاک کردن
 سبزی پاک کن

 سبک
 سبک سنگين کار کردن

 سبک شدن
 سبيل

 سبيل از بناگوش در رفته
 سبيل پارتی

 سبيل چخماقی
 سبيل چکشی

 گيزیسبيل چن
 سبيل خنجری
 سبيل در رفته
 سبيل در سبيل
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 سبيل فرمان دوچرخه
 سبيل کسی را دود دادن

 سبيل کلفت است
 سبيل گرو گذاشتن

 سبيلش را چرب کردن
 سبيلش را چرب می کند

 سپر انداختن
 سپر بالتم
 ِسِپِلشت

  سپلشت آيد و زن زايد و مهمان 
 عزيز هم برسد          

 سپلشک آمدن
 سپيد دندان

 پيدۀ صبحس
 ست بودن
 ست کردن

 ستارگان جبهه
 ستاره

 ستاره شناس
 ستاره شناس
 ستاره عشق

 ستارۀ زحل است
 ستارۀ سهيل

 ستارۀ سهيل است
 ستره
 ستم
 ستم
 ستم

 ستم کردن
 ستم نکن
 ستون
 ستون
 ستون

 ستون پنجم
 ستون پنجم
 ستون خانه

 ستون مسجد شاه
 ستيزه کار

 سجر
 سجل احوال محله
 سجل باطل کردن

 زنی سخت خوریسخت 
 ُسخلو

 سخن به دهان گشتن
 سد اسکندر
 ِسِدسکی

 سر از پا نشناختن
 سر از تخم در نياوردن
 سر از غم در آوردن

 سر آب رفتن
 سر آوردن

 سر بار کسی بودن
 سر باری
 سر باکو

 سر باال جواب دادن
 سر بردن
 سر بزرگ
 سر بزنگاه
 سر بزنگاه

 سر به تن زيادی کرده
 سر به تن نيارزيدن

  به جهنم می زندسر
 سر به خليفه زدن
 سر به خليفه زدن

 سر به داران
 سر به راه

 سر به راه بودن
 سر به زير 

 سر به زير بودن
 سر به سر کسی گذاشتن

 سر به سر گذاشتن
 سر به سنگ خوردن
 سر به صحرا نهادن

 سر به عقب کسی گذاشتن
 سر به فلک

 سر به نيست کردن
 سر به هوا

 ذاشتنسر بی شام به زمين گ
 سر پل

 سر پل خر گيری
 سر پالم
 سر پيت
 سر پيچ

 سر پيری معرکه گيری
 سر پيری و داغ اميری
 سر تا پا گوش شدن

 سر تراشيدن
 سر تق
 سر تنگ

 سر تو الک خود داشتن
 سر تو هر سوراخی کردن

 سر تير
 سر تير زدن

 سر جمع حساب کردن
 سر جهاز کسی بودن

 سر چراغ
 سر حال بودن

 سر حق سنگين است
 سر خارون

 سر خر
 !سر خر باش صاحب زر باش

 سر خلوتيان

 سر خور
 سر خويش گرفتن

 سر داروغه شکستن
 سر در آوردن

 سر در بازار بودن
 سر در کردن
 سر در گم
 سر دِرش
 سر دستی
 سر دماغ

 سر دماغ بودن
 سر دواندن

 !سر را با پنبه می برد
 سر رشته گم کردن
 سر رشته نداشتن
 سر رفتن حوصله

 ن آريايیسر زمي
 سر زنی
 سر زنی

 سر زير آب کردن
 سر سالم

 سر سام گرفتن
 سر سبز

 سر سبک کردن
 سر سبيل شاه نقاره زدن

 سر سری
 سر سال

 سر سالمتی
 سر سنگين
 سر سنگين
 سر سنگين
 سر سيلندر
 سر سيلندر

 سر شاخ شدن
 سر شب الت هاست

 سر شکسته
 سر صبحی
 سر طاس 

 سر فدای شکم
 سر قبر پسر شجاع

 ی گريه کن که مرده توش سر قبر
 باشد    

 سر قوز افتادن
 سر کارت گذاشته

 سر کاری
 سر کچل و عرقچين

 سر کسی را زير آب کردن
 سر کالفه گم کردن

 سر کيسه را ُشل کردن
 سر کيسه کردن
 سر کيسه کردن
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 سر کيف آمدن
 سر کيف بودن

 سر گردنه
 سر گنجشک خورده

 سر گنده اش زير لحاف است
 يا بنفشسر گيجۀ االغی 

 سر مار به دست دشمن بکوب
 سر نخ رو بند کردن

 سر نگهدار
 سر هانری

 سر هم بندی کردن
 سر هم کردن

 سر و ته چيزی را بند آوردن
 سر و ته يکی

 سر و دست شکستن
 سر و زلف

 سر و صدا راه انداختی
 سر و کله زدن

 سر و گوش آب دادن
 سر و گوش جنباندن

 سر و گوشش می جنبد
 گندهُسر و ُمر و 
 سر و همسر

 سر و وضعش خوبه
 سر وقت کسی آمدن
 سراپا گوش بودن

 سرازير ميان بر زدن
 سرانجام گرفتن

 سرای غم
 سرب آلوده به هوا

 سرباز
 سرباز

 سرباز مشروط
 سربسته

 سرت گيج نره
 ِسرِتق

 سرخ زبان
 سرخ شدن
 سرخ کلگی
 سرخ کّلگی

 سرخابی شدن
 سرخپوست
 سرخردگی
 سرخلوتيان
 سرخوردن

 گرم روزگار چشيدهسرد و 
 سرد و گرم روزگار چشيده بودن
 سرش از تخم مرغ بيرون نيامده

  می زنه٢١سرش با تهش 
 سرش باد داره
 سرش باد داره

 سرش برق می زنه
 سرش برود قولش نمی رود
 سرش به تنش زيادی کرده

 !سرش به تنش زيادی می کنه
 سرش به تنش می ارزد
 !سرش به کالش می ارزه

 پنالتی می زنهسرش به کونش 
 سرش به کونش پنالتی می زنه
 !سرش بوی قرمه سبزی می ده

 سرش بی کاله مانده
 سرش تو کتابه

 !سرش توی حسابه
 !سرش توی الک خودشه

 سرش خلوت
 سرش درد می کنه
 سرش را به باد داد

 سرش را تو الک خودش کرده 
 سرش گرده

 سرش می خاره
 سرش نور افکنه

 سرطان
 سرطان

 سرطان ابرو
 رطان روحس

 سرقتی
 سرکار گذاشتن
 سرکار گذاشتن

 سرکاری
 سرکشی

 سرکه فروختن
 سرکوفت زدن

 ؟!سرکۀ مفت از عسل شيرين تره
    سرکۀ مفت شيرين تر از عسل 

 است        
 سرکۀ هفت ساله
 سرگيجه اسفناج
 سرگيجه االغی
 سرگيجه بنفش
 سرم خوردی

 سرم را بشکن حرفم را نشکن
 کنسرم را بشکن نرخم را مش

 سرما خوردگی
 سرما خورده

 سرمای گداُکِش سگ بغل کن
 سرمايۀ گدا
 سرمايی

 سرنا را از سر گشادش زدن
 سرنا را از سر گشادش می زنه

 سرنديپيتی
 سروان پرويز
 سرويس شدن

 سرويس کردن
 سريش
 سريش
 سريش
 سريش
 سس

 سعيدی
 سعيدی
 سفت

 سفر قندهار
 سفر قندهار رفته

 سفرة الفقرا
 گسترده استسفره خانه هميشه 
 سفره سياه نکن

سفرۀ بی نان جل است و کوزۀ بی 
 آب گل       

 سفرۀ درويشی
 سفيد

 سفيد بخت
 سفيد يا سيا

 سفيدی
 سفيدی يا سياه؟
 سفير کبير ايران
 سفيل و سرگردان

 سق زدن
 سق زدن

 سقای زمستان و آهنگر تابستان
 سّقش سياه است

 سقط شدن
 سقلمه

 ُسک ُسک، موچم
 سکرت
 سکه

 دن کارسکه بو
 سکه خوردن

 سکه رايج بالد اسالمی
 سکه زدن

 سکه يک پول کردن
 سکۀ رايج بالد اسالمی

 ُسکيدن
  پستون٣سکينه 

 سکينه خاله
 سگ
 سگ
 سگ

 سگ آقای پتی بل
 سگ باش، کوچک خانه نباش

 سگ پا
 سگ پا سوخته

 سگ پز
 سگ ترا می شناسم
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 سگ جون
 سگ چهار چشم

 سگ چهره
 سگ حسن دله
 سگ حسن َدله

 لوت گيرسگ خ
 سگ خور
 سگ خورد
 سگ خورد
 سگ دربار
 سگ دست

 سگ دهان بسته
 سگ دو 

 سگ دو زدن
 !سگ زرد برادر شغاله

 سگ سبيل
 سگ سبيل
 سگ سبيل

 سگ سوزن خورده
 سگ سير، قليه ترش

 سگ سيرابی
 سگ صفت

 سگ صورتش را ليس نمی زند
 سگ کيست که

 !سگ گر و قالدۀ زر؟
 سگ الس
 سگ الس
 سگ لرزه
 سگ محل
 ی زندسگ م

 سگ نگهبان
 سگ هار

 سگ و گربه
 سگش بهتر از خودشه

 سگهای ولگرد
 سگهای ولگرد

 سگی
 سالح خانم ها
 سالم از ماست

 سالم کج و کنجل
 َسالنه َسالنه

 سالنه سالنه رفتن
 سلسله جبال شتر

 سلط
 سلفوريک
 سلفيدن
 سلفيدن

 ُسلُق ُشلق است
 سلول

 سلول انفرادی
 سليطه

 سليقونی
 سم

 سم پاشی
 سم دار

 سم سم کردن
 سماق مکيدن
 سماق مکيدن

 سماور
 سمباده

 سمبل کردن
 سمبليزاسيون

 سمپاشی
 سمپاشی کردن

 ُسمتيم
 سمج

 سمساری
 سمند داری حق داری

 سمندون
 سمندون
 َسن اهللا
 سنبده

 َسنَبل کردن
 سنبل کردن
 سنج بوق

 سنجاق زدن
 سنجد
 سنجک
 سند باد

 سند می ذارم
 سندله پيچت می کنم

 سنسور
 سنگ
 ستسنگ ا

 سنگ انداختن
 سنگ آتش زنه

 سنگ بر دل نهادن
 سنگ بر دندان آمدن
 سنگ بر سبو زدن
 سنگ به سينه زدن

 سنگ پا
 سنگ پای قزوين
 سنگ تمام گذاشتن

 سنگ را بر سبوی زدن
 سنگ روی سنگ بند نشدن

 سنگ روی يخ
 سنگ روی يخ کردن
 سنگ زير دندان آمدن

 سنگ صبور
 سنگ مفت

 سنگ مفت، کالغ هم مفت
  مفت، گنجشک مفتسنگ

 سنگ مفت، ميوه مفت
 سنگ و سبو

 سنگدل
 سنگر سازان بی سنگر

 سنگله
 سنگها را وا کردن

 سنگواره
 سنگوب کردن
 سنگين بار زدن
 سنگين بودن
 سنگين گوش

 سنگين می کشيد
 سننه

 سنه نه
 سنوبلکس

 سه
 سه

 سه بازار
 سه پايی

 سه تا و نصفی
 سه تيغه
 سه تيغه

 سه دروغ بزرگ
 سه دندان

  رقمیسه
 سه ريالی
 سه سوت
 سه سوت
 سه سوت
 سه سوته
 سه شد
 سه شدن

 سه ضربه کردن
 سه فاز عقبه
 سه قاب زن
 سه کردن
 سه کردن
 سه کردن
 سه گرمه
 سه الم
 سه اليی

 )بر سياق دو لوکس(سه لوکس 
 سه نبش
 سه نکن

 سواد آخوندی
 سوادش نم کشيده
 سوار خرش شده

 سوار درخت انگور
 سوار فيل بودن

 ری شدنسوار کا
 سوار کسی شدن
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 سواره رو
 سوبسيد
 سوبله

 سوپ باستانی
 سوپ خقر

 سوپ سماقی
 سوپاپش پريد

 سوپاپش ترساند
 سوپر
 سوپر

 سوپر استار
 سوپر الماس

 سوپر تک صندلی
 سوپر جفت صندلی
 سوپر دو لوکس
 سوپر سه لوکس

 سوپر قلعه
 سوپر من

 سوپر موريز
 سوپريز

 سوت زدن
 سوت شد

 سوت و تيليتتم
 کورسوت و 
 سوتی

 سوتی باال آوردن
 سوتی دادن
 سوتی دادن
 سوتی دادن
 سوتی دادن
 سوتی دادن

 سوتی در کردن
 سوتی نده
 سوتيان
 سوتيدن

 سوخت شدن
 سوخول

 سود سوز آور
 پختن) سودای خام(سودا 
 سودان

 سور چران
 سور زدن به عزرائيل

 سور و سات
 سور و مور

 سوراخ
 سوراخ جورابتم
 سوراخ سنبه
 سوراخ فوری
 سوراخ موش
 سوراخ ها

 سوراخ و سنبه

 سوز سونی
 سوزمانی
 سوزن

 سوزنش گير کرده
 سوژه
 سوژه
 سوژه

 سوژه شدن
 سوسک

 سوسک 
 سوسک بی دم
 سوسک شدن
 سوسک شدن
 سوسک کردن
 سوسک کردن
 سوسک کردن

 سوسکی
 سوسکی بابا

 سوسکی باالنسی
 سوسلنگ
 سوسلنگ
 سوسمار 

 سوسمار خوار
 سوسن شدی

 سوسه
 سوسه آمدن

  آمدنسوسه
 سوسه دواندن

 سوسول
 سوسول

 سوسوناسی
 سوسياليستی
 سوفيا پاپی
 سوفيا لورن
 سوقولمه

 سوک سياه
 سوک شدن
 سوک شدن

 سوکس
 سوگولی
 سومالی
 سومالی

 سوهان اعصاب
 سوهان خور
 سوهان روح
 سوهان روح

 سويالرو
 سی

 سی الو وجودتيم
 سی ان
 سی ته

 سی جی
 سی چه
 سی سی

 سيا ساکتی
 سيا سوله
 سيا کار

 سيابازی در آوردن
 سياست

 سياسولی
 سيامک سنجراتی

 سياه برزنگی
 سياه پوست

 سياه دل
 سياه سبز

 سياه سوخته
 سياه کار

 سياه کاسه
 سياه کام

 سياه کردن
 سياه کردن

 سيب
 سيب ترش
 سيب خاکی
 سيب داری

 سيب زرد خوردن
 سيب زمينی
 سيب زمينی
 سيب زمينی

 سيب زمينی بی رگ
 سيب زمينی پشندی

 نی پشندیسيب زمي
 سيب زمينی موکت شده
 سيب زمينی موکت شده

 سيب سرخ
 سيب سرخ خوردن

 سيبوک
 سيبی که از وسط نصف شده

 سيبيل چرب کردن
 سيبيلش چهل بيله
 سيبيلش چهل بيله

 سيت
 سيته سيته

 سيتو سماقی
 سيتی سماقی
 سيتی کالس
 سيچه کفی

 سيخ
 سيخ

 سيخ زدن
 سيخ شدن با کسی

 سيخ و سنگ
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 سيخال مد
 سيخکی

 سيخکی زدن به کسی
 سيخونک
 سيخی
 سّيد
 سيد

 سيد اسکناس ها
 سّيد اسکناسها

 سيد قسطی
 سيد ميوه ها
 سّيدش کن

 سير آفاق و انفس
 سير و سرکه دل جوشيدن

 سيرابی
 سيرابی

 سيرمونی نداشتن
 سيريش

 سيريش بودن
 سيريش شدن

 سيزده
 سيستم

 سيسکا زينب
 سيسوز زدن
 سيط کردن
 سيفون

 سيفون بکش
 بکشسيفون را 

 سيفون رو بکش
 سيقون می خواهد

 سيکتير
 سيگ بار زدن

 سيگاری
 سيگاری

 سيگاری بارکردن
 سيگاری چاق کن

 سيلی
 سيلی

 !سيلی نقد به از حلوای نسيه
 سيم آخر

 سيم بکسل دادن
 سيم تحويلت بريده

 سيم ثانيه
 سيم ثانيه

 سيم ثانيه
 سيم ثانيه
 سيم ثانيه

 سيم خاردار
 سيم ظرفشويی

 سيم کش
 يش قاطی کردهسيم ها

 سيميالتور
 سين جيم
 سين جين
 سيندرال

 سينما رايگان
 سينمای کابل

 سينمای مجانی
 سينه دادن چيزی

 سينه ريز
 سينه سپر کردن
 سينه سوخته
 سينه کفتری
 سينی ِکش
 سيو کردن
سيوز کردن
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  »ش«
  

  
 ِش
 ذ. ش

 شاباجی
 شاباجی خله

 شاباش
     شارت و -شات و شوت کردن 

 کردنشورت        
 شاخ الماسی
 شاخ برآوردن
 شاخ به شاخ

 شاخ به شاخ پريدن
 )با کسی(شاخ به شاخ شدن 

 شاخ در جيب کسی گذاشتن
 شاخ درآوردن

 )به کسی(شاخ زدن 
 )در فوتبال(شاخ زدن 

 شاخ شانه کشيدن
 شاخ شکستن
 شاخ شکسته
 شاخ شمشاد
 شاخ طاليی

 شاخ غول را شکستن
 شاخ کسی را شکستن
 شاخ و برگ گذاشتن
 شاخ و دم داشتن

 شاخ و شانه کشيدن
 شاخ و شونه

 شاخدار
 شاخدار

 شاخدار نامرئی
 شاد و شنگول

 شادراز
 شارت و شورت کردن

 شارژ بودن
 شارژ کردن
 شارالتان
 شازده
 شاس

 شاس زدن
 شاس کول
 شاس ليت
 شاس ليت
 شاسکول

 شاسکول
 شاسکول

 شاسکوله مو
 شاسی اش کجه

 شاسی بلند
 شاسی بلند
 شاسی بلند

 ی کسی کج شدنشاس
 شاش جهود
 شاش جهود
 شاش خالی

 شاش کن عزيز
 شاش موش

 شاشو
 شاعر پيشه

 شاغالم
 شاغو
 شافتک
 شافتولی

 شافر کردن
 شافنر
 شافوت

  قانقرايا-شاقالوس 
 شاقوت
 شاقول
 شاکس
 شاکی

 شاکی شدن
 شاکی شدن

 شال ترس َمّمد
 شال کول

 شال و کاله کردن
 شال و يراق کردن
 شالوار آستين کوتاه

 ام جمعهش
 شام غريبان

 شام غريبان به دنيا آمدن
 شام يتيمان

 شامبو سکولی
 شامبوسکولی

 شامپکس
 شامپکس
 شامورتی

 شامورتی بازی
 شامی

 شانزليزه
 شانس اهللا

 شانس تو قابلمه بودن
 شانس خرکی

 شانسی 
 شانه باال انداختن

 شانه به شانه
 کردن) يا خالی(شانه تهی 

 شانه گير شدن
 شاه اندازی کردن

 شاه را از اسب پايين آوردن
 شاه کليد

 شاه لنگ درازه
 شاه می بخشه شيخ عليخان نمی 

 !بخشه     
 شاه وزوزک
 شاهد اکتشاف
 شاهد عينی
 شاهد عينی
 شاهد ماجرا
 شاهدونه
 شاهکار

 !شاهنامه آخرش خوشه
 شايد وقتی ديگر

 شب
 شب

 شب 
 شب اول قبر

 !شب بخير زن بابا
 شب بود سبيالت نديدم

 باغشب بيا 
 شب تاريک و چشمک

 شب چله
 شب چهره
 شب دامادی

 شب رو
 شب رو
 شب زده

 شب زفاف
 شب شبه
 شب شکن
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 شب عاشق، روز فارغ
 شب کور
 شب نامه

 شب نشينی
 شب وصال

 شبنم
 َشَپروتکا
 شپش

 شپش کسی منيجه خانم بودن
 شپش لحاف کهنه

 شپش منيژه خانم است
 شپشو
 َشپالق
 شتر
 شتر
 شتر

 شتر با بارش گم شدن
 تر بر نردبانش

 شتر ُبز در دهان
 ِشتر ِپتر

 شتر ديدی نديدی
 !شتر ديدی نديدی؟

 شتر را گم کرده پی افسارش می 
 !گرده      

 !شتر سواری دوال دوال نمی شه
 شتر سواری و خم خم؟

 شتر شاه عباس
 شتر قد

 ُشُتِر کاروان خورد زمين
 شتر کينه

 شتر گاو پلنگ
 شتر گربه

 شتر گربه حرف زدن
 رغشتر م

 شتر مرغ
 شتر وزن

 شتره
 شتری

 شتری به نعلبندش نگاه می کنه
 َشَتل
 شتل

 شتله گير
 شخ کردن
 شخصيت

 شخله پخله
 شده بند نسوان

 ِشر
 شّر تو جمع کن برو

 َشر خر
 شر شما کم

 شر کسی را کم کردن

 شّر و شور
 شر و ِور گفتن

      شراب مفت را قاضی هم می 
 !خوره        
 شرارتی
 شراهت
  در آوردنشرباز

 شربت سينه
 شربت عصبانی

 شرت
 شرت فيل
 شّرت کم

 شرتی پرتی
 شرتی شپکی

 شرجی
 شرخر
 شردر

 شردوسی شدی فعر می گی
 شرط و پی

 َشَرق
 شرکت ايران ول
 شرکت تکاول

 شرکت تهران ول
 شره

 شّره پّره
 شرور

 شريک دزد و رفيق قافله
 شسته رفته

 شش انگشتی
 شش تيغه
 شش دانگ

 شش دانگ حواس
 ر چهارشش د

 شش ماهه
 شش ماهه

 !شش ماهه به دنيا اومده
 شش و بش
 ِشش و ِبش

 شش و هشت زدن مخ کسی
 ششلول بند

 ُششه
 شصت پا رفتن توی چشم

 شصت دماغ
 شصتاد

 شصتش با خبره
 شصتم خبردار شد
 شطرنجی کردن
 شعبان بی مخ

 شعبون استخوانی
 شعر

 شعر بستن

 شعر گفتن
 شعر گفتن
 شعر نگو
 شعر و ور
 گشغال مر

 شغال مستی کردن
 شغل شريف

 شفتالو. شف. شف
 ِشفت

 شفته پلو
 شّق

 شق القمر کردن
 کردن) عصای مسلمين(شق عصا 
 شق و رق
 شقالوس
 شقايق
 شقايق

 شکار بودن
 شکار که سر تير آمد بايد زد

 شکارم از دستت
 شکر آب

 شکر آب کردن
 شکر پاش
 شکر خورد

 شکر زيادی خوردن
 شکر شور
 شکرک

 نداختنشکست در قطار ا
 شکسته بند

 شکالت
 شکالت بسيجی
 شکالت پيچ

 شکالتی
 شکم تا ناف سفره کردن

 شکم چرب خوردن
 شکم چرونی

 شکم چهار پهلو کردن
 شکم سرا

 شکم سفره کن
 شکم سير 
 شکم شل
 شکم شل

 شکم صابون زدن
 شکم گرسنه و آب يخ؟
 شکم گشنه، گوز فندقی

 شکمباره
 شکمت را سفره می کنم

 شکمش تو آفسايده
 شکمش مثل دبه است

 شکمو
 شکمی
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 شکوفه زدن
 شکوفۀ درخت زغال

 شل آقا
 شل خر
 شل علی

 شل کن و سفت کن درآوردن
 شل گرفتن
 شل و پل

 شل و پل شدن
 َشل و َپل شدن

 شل و ول
 شل و ول
 شّلاقی

 شالن شالن
 شلبه

 شلپ شلپ بوسيدن
 شلتاق
 شلخته
 شلش

 شلشلک
 شلغم
 شلغم
 شلغم
 شلغم
 شلغم

 شلکس
 َشَلم

 رباشلم شو
 شلم شوربا
 شلم شورتيم
 شلم شوره

 شلم شيمبون بودن
 شلم قورتکی

 شلنگ
 شلنگ انداختن
 شلنگ انداز
 شلنگ تخته
 شلنگ تخته

 شلنگ تخته انداز
 شله زرد
 شله زرد
 شلوار

 شلوار آستين کوتاه
 شلوار پيلی دار پوش

 شلوار جوادی
 شلوار خانوادگی
 شلوار خانواده
 شلوار خانواده
 شلوار گنده

  لوله تفنگیشلوار
 شلوار لی گم شده

 شلوار لی گم شده
 شلوار ميخی
 شلوارحمزه

 شلوارش دو تا شده
 شلوبه
 شلوغ

 شلوغش نکن
 شلی

 شما با گوز بعدی پرواز دارين؟
    شما شدی ناصرالدين شاه، ما 

 شديم کريم شيره ای     
 شماره شناسنامه کسی را دانستن

 شماره فکس خدا
 شماره فکس خدا

 فشتيمشمارۀ کف ک
 شمارۀ کفشتيم

 شمال شهر اون دنيا
 شمال شهر اون دنيا
 شمال شهر اون دنيا

 شمبل
 َشمَبلغوره
 شمبلقوتی
 شمبليله
 شمبليله

 شمبول قوتی
 شمر

 !شمر جلودارش نمی شه
 شمر ذی الجوشن

 شمر روزگار
 شمرده گفتن

 شمشير را کج بستن
 شمشير يار محمد خان

 !شناختی؟ دمت رو تکون بده
 شناسنامه

 ناسنامه ات را باطل می کنمش
 شناسنامه ات را بيار زير هشت

 شناگر ماهر
 شنبه يکشنبه

 شنبه يکشنبه پوشيدن
 شنتره

 شندر پندر
 شندر غاز
 َشنُدول

 شنگر فام
 شنگول
 شنگول

 شنگول بی فاميل
 شنگيدن
 شنور

 شه مات شدن
 شهر آرزوها

 شهر آرش
 شهر آشوب
 شهر هرت

 شهر هرت است
 شهرام بهرام کردن

 دارشهر
 شهردار

 شهردار شخصی
 شهرداری

 شهال
 شهال

 شهال شدن
 شهناز
 شهيدتم

بان لشهيدتم، عبدتم، بند کفشتم، خ
               گوزتم، بخار َانتم، غلومتم،          

 چمنتم        
 شهين
 شوت
 شوت
 شوت
 شوت

 شوت ُالفسکی
 شوت بودن
 شوت زاده
 شوُتفسکی
 شوتکس

 شوتی شيکی
 شوخ و شنگ
 انیشوخی شهرست

 شور بختی
 شور چشم

 شور زدن دل
 شوربی
 شورت
 شورت 

 شورت آستين بلند
 شورت پانکی

 شورت يقه اسکی
 شورش را درآوردن
 شورشو در آوردن

 شوروی
 شوروی
 شوروی
 شوش

 شوش 
 شوش برف آمدن

 شوش رفتن
 شوشی

 شوکوالت
 شوالن
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 شومبول
 شومبول
 شومپت
 شونگول

 شوهر دادن
 شوهر رفتن
 شوهر ويلون
 نهشوهرش آجا

 شويد
 شی بابا
 شياف
 شياف
 شيبابا

 شيپورچی
 شيپيشو
 شيتيل
 شيتيل
 شيتيل
 شيتيل
 شيتيله

 شيخ زنگوله به پا
 شيدا شدن
 شيداله
 شير
 شير
 شير
 شير

 شير آفريقايی
 شير برفی
 شير برنج
 شير برنج

 شير برنج وارفته
 شير بی يال و دم
 شير پاستوريزه
 شير پاک خورده

 شير پاک خورده
 شير پاکتی

 تو شيرشير 
 شير دل

 شير زخمی
 شير ژيان
 شير شدن
 شير شدن
 شير شکار

 شير علی قصاب
 شير فهم

 شير کاکائو
 شير کردن
 شير مادر
 شير مرغ
 شير مست

 شير مست شدن
 شير موز

 شير و خط کردن
 شيرآمدن

 شيردان کسی را بيرون کشيدن
 شيردون
 شيرکخانه

 شيره اش را کشيد
 شيره ای

 شيره ماليدن
 يیشيرهای آفريقا

 شيروانی متحرک
 شيری يا روباه

 شيرين
 شيرين
 شيرين

 شيرين آب کردن
 شيرين پلو
 شيرين پلو

 شيرين پلو
 شيرين زبان
 شيرين عسل
 شيرين کاشتن
 شيرين می زنه
 شيرين و فرهاد
 شيرينی بد اخالق

 شيش
 شيش در چهار
 شيش در هشت

 شيشکی
 شيشکی ول دادن

 شيشه
 شيشه خورده داشتن

 شيشه کشيدن
 شينتيمشيشه ما

 شيشه و تبر
 شيشه و سنگ

 شيشيم
 شيطان را درس دادن

 شيطون بال
 شيکار
 شيل

 شيلنگ
 شيله پيله داشتن

 شيمبل
 شيمبل

 شيمبل کسی را قيطان کردن
 شيمبول
 شيمبول
 شينده
 شينگی

 شيوه زدن
شيويل
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 صا ايران

 صابون به دل زدن
 صابونش به جامۀ ما خورده

 صاحابش اومد
 صاحب اختيار
 صاحب دار
 صاحب مرده

 صاحب هتل پياده رو
 صادراتی
 صادراتی

 صاعقه زده
 صاف کاری
 صاف کردن

 صاف و پوست کنده
 صاف و ساده
 صاف و صوف

 صافکاری
 صبر ِاَله

 صبر آمدن
 صبر عيوب

 !صبر کوتاه خدا سی ساله
   صبرکن، يه نيش تيليف بزنيم، 

 بريم           
 صحبت عاشقانه
 صحبت گل گفتن

 گرمصحت آب 
 صحرای کربال
 صحرای محشر
 صحنۀ قدور

 صد بار پستون ننه شو گاز گرفته
 صد پر

  صد تا مثل ما را می گذارد توی 
 جيبش     

 صد تا يه غاز
 صد چشمه کار کردن
 صد سال به اين سالها

 صد سال سياه
 صد من يک غاز

 صد و بيست
 )١١٠(صد و ده 
 صد و نه

 صد و هجده
 صد و هشتاد درجه گردش

  هفتصد و
 صد و هيجده
 صد و يازده
 صد و يازده

 صدا بر
 صدا مثل جوجه خروس

 صداش خوبه، قيمتش چنده؟
 صداشو در نيار

 صدام
 صداميه

 صدای ته چاه
 صدای خوکی

 صدای نتراشيده
 صدای نکره

 صدای هفت تير باباتيم
 صغری

 صغری کماندو
 صفا 

 صفا بوسی
 صفا تو عشق

 صفا دادن
 صفا سيتی
 صفا سيتی
  َسنبلصفا سيتی

 صفا سيتی کانذاينا
 صفا سيتی کتلت

 صفای تو 
 صفای قدم

 صفای مرامت
 صفای وجودت

 صفحه کج
 صفحه کالج

 صفحه گذاشتن

 صفدر زالو
 صفر
 صفر

 صفر کاشتن
 صفر کيلومتر
 صفر کيلومتر
 صفر کيلومتر
 صفر گير کرده

 صفره
 صفه کالج

 صّلابه
 صلواتی
 َصلواتی
 صلواتی

 صليب شکسته
 قلمکار نمی صنار جيگرک سفره 

 !خواد       
 صنار سه شئ
 صندلی دندان
 صندلی گوشتی

 صندوق
 صندوق پست
 صندوق رأی

 صندوق عقب پيکان
 صنوبر

 صوتی دادن
 صورت اسبی
 صورت االغی

 صورت برداشتن
 صورت تو تابلو می کنم

 صورت توی آفسايد
 صورت چروک

 صورت دست اندازی
 صورت کنجدی
 صورت گرفتن

 ردنصورت مسئله را پاک ک
صورتش ته ديگ عدس پلو است
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 صيغه رو

 ذ. ز. ض
 ضابلو
 ضابلو
 ضاقاط
 ضامن

 ضامن آهو
 ضامن چاقوتم

 ضامن حضرت عباس
 ضامنی
 ضايع
 ضايع
 ضايع
 ضايع

 ضايع بازی
 ضايع جان
 ضايع شدن
 ضايع کردن
 ضايع کردن
 ضبط صوت
 ضبط صوت

 ضحاک
 ضحاک
 ضّد آب
 ضد آب
 ضّد حال
 ضد حال

 ضّد حال زدن
  رتيلضد

 ضد کيلومتر
 ضد می زنی
 ضرب العجل
 ضرب شصت

 ضربه کاشته شده
 ضعف ريال

 ضعيف چزان
 ضعيف کش

  ضعيفه
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طاس گم کردن

 طاعونه
 طاغوتی
 طاق زدن
 طاق واز

 طاقچه باال گذاشتن
 طالب بودن
 طالب شدن
 طالب نيست
 طالع بين

 طاهره خانم
 طاهره خانم
 طاووس

 طاووس مست
 طايفه بنی هندل

 ايفۀ مغولط
 طبق خانم

 طبقه باال را اجاره دادن
 طبل تو خالی

 !طبل تو خاليست
 طبل خوار
 طبل دريدن

 طبل زير گليم
 طبلی مگه

 طبيعی
 طرح آبگوشتی

 طرف از دو تخته آزاده
 طرُف برد توی حمام زنانه

 طرُف بلند کردن
 طرف ُجکه

 طرف حساب بودن

 طرف خالی بازه
 طرف خيلی بی بو و بی خاصيته

  خيلی سينه زن دارهطرف
 طرف را برق گرفت

 طرف را ضربه فنی کرده
 طرف سوژه است

 طرف شدن
 طرف فالشر می زنه

 طرف کلنگه
 طرف کّلۀ خر خورده 

 طرف کم داره
 طرف گير داره
 طرف نخوديه
 َطفره رفتن

 طفلکی
 طفلی بابا
 طفيلی
 طفيلی
 طال

 طال 
 طال 

 طالی برنده
 طالی دانه سياه

 طالی دريا
 دهطالی رون
 طالی زرد
 طالی سبز
 طالی سفيد
 طالی سفيد
 طالی سياه

 طالی قرمز
 طاليی

 طاليی شده
 طاليی شده

 طلبکار
 طلبکار بی مدرک

 طلبه
 طلبه

 طلبه ای؟
 طلبه شدن
 طلبه شدن
 طناب پخته
 طناب پخته

 طناف
 طوطی
 طوطی
 طوطی
 طوطی

 طوطی را دهن توی گذاشتن
 طوطی وار

 طوطی وار يا طوطی واری
 طوفان
  شيره ایطوفان

 طوق بر گردن
 طوقی بريده

 طول عرض يکی داشتن
 طويله پاک کردن

طی کردن
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 ظالم بال

 ظالم دست کوتاه
 !ظالم دست کوتاه

 !ظالم هميشه خانه خرابه
 ظاهرالصالح

 ظريف و ضخيم
 ظريف و ضخيم

  ِظلِّ آفتاب
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 عاج از تو

 عاشق
 عاشق باز

 !عاشق بی پول بايد شبدر بچينه
 عاشق چشم وزق شدن

 عاشق شدی
 عاشقانه

 عاطل و باطل
 عاقبت به خير

 !عاقبت جوينده يابنده بود
 عاقبت کاهلی خاريست

 عاکله
 عالم ارواح

 عالم عاشورا
 عالم هپروت
 عاليجناب
 عای دنبه
 عايشه ای

 عباس
 عباس آقا

 عباس برقی
 عباس ميخ

 عّباسی
 عبد اهللا
 عبد اهللا
 عبداهللا
 عبدل
 عبدلی
 عتيقه
 يقهعت

 عجب تيکه ای
 عجب چيز آسيه
 عجب گاو خری

 عجق وجق
 !عجله، کار شيطونه

 عجمستان
 عجوبه
 عجوزه
 عدد

 ١عدد 
 عدد سيزده
 عددی بودن

 عددی نبودن
 عددی نيست

 عدل
      عدو شود سبب خير اگر خدا 

 !خواهد      
 عذب اوغلی

 !عذر بدتر از گناه
 ُعذرا کچل

 عرب سوسمار خور
 عربده کشيدن

 قصيدنعربی ر
 عرش را سير کردن

 عرض اندام
 عرعر

 عرعر کردن
 عرعرو

 عرق سگی
 عروس پشت پرده
 عروس دسته دار
 عروس دهاتی

 عروس راه بردن
 عروس فرنگی
 عروس قريش

 عروسک
 عروسک

 عروسک خيمه شب بازی
 عروسی تو کون کسی
 عروسيش تيمپويه

 عّز و جز
 عزت زياد
 عزرائيل

 عزرائيل برايش دانه می پاشد
 يل مرگعزرائ
 عزيز

 عزيز دردانه
 عزيز دل

 عزيز کرده
 عشق است
 عشق است
 عشق است
 عشق استيت

 عشق افالطونی

 عشق آباد
 عشق بلند گو
 عشق بلند گو
 عشق ترک

 عشق تو چروکم کرد
 عشق ريش
 عشق قاطری
 عشق الت

 عشق و حال
 عشق و حال

 عشقی
 عشقی بودن
 عشوه خرکی
 عشوۀ شتری

 عصا قورت دادن
 عصا قورت داده
 عصای پيری
 عصر حجر

 عصمت تو گچی می کنم
 )گيلکی(َعَطی مونه 

 عفت
 عفريته
 عفريته

 عفو مشروط
 عقاب

 عقاب آسيا
 عقب گرد

 عقده اش ترکيد
 عقده ای
 عقرب

 عقل از سر کسی پريدن
 عقل جن دارد

 عقل کل
 عقل کل

 عقل گنجشکی
 !عقل مردم به چشمشونه

 عقلت را عوض کن
 عقلش به چشمش است

 گ می برهعقلش پاره سن
 عقلش گرده

 عکاس آخرت
 عکس بده جنازه تحويل بگير
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 عالج واقعه قبل از وقوع بايد کرد
 عالف

 عالمت تعجب
 عالمه دهر

 علچ
 علف
 علف

    علف بايد به دهن بزی شيرين 
 بيايد       

 علف پلو
 علف پلو

 علف خرس
 علف خورش

 علف زير پا سبز شدن
 علف مزرعه تيم

 علم 
 َعَلم بر بام زدن

 لم غيب داشتنع
 علم يزيد
 علی اهللا

 علی بشکه
 علی بونه گير
 علی بی دست
 علی بی غم
 علی پخمک
 علی پروين
 علی تنوری
 علی خرسه
 علی درازه
 علی شاه
 علی شاه 

 علی قورباغه
 علی کنکوری

 علی موند و حوضش
 علی وبال
 علی ورجه

 عليته
 عليته

 عم قزی عم ُاقلی
 عمر

 عمر نوح
 عمر و عاص

 عمرًا
 عمرًا
 ُعمرًا

 عمرنات
 عمری

 عمری نشه
 عمقًا
 عمقلی
 عمقلی
 عمله
 عمله

 عمله فنی
 عملی

 عمليات
 عمه
 عمه
 عمو

 عمو سام
 عمو يادگار، خوابی يا بيدار
 عمودی بری افقی برگردی

 عمودی خوابيدن
 عناصر
 عنبر

 َعنر َعنر
 عنق مکسره
 عنق منکسر
 عنق منکسره

 َعنَقذی
 عنک کردن
 عنکبوت
 عهد بوق
 سعهد دقيانو

 عهد دقيانوس
 عهد روغن نباتی
 عهد شاه وزوزک
 عهد شاه وزوزک
 عهد شاه وزوزک

 عهد عتيق
 عهد قيف علی شاه
 عهد قيف علی شاه
 عهد کدخدا وزوزک

 عهد نوح

 عوام
 عور و ادا
 عوض بدل
 عوض دکش

 عوض و دو گز کردن
 عوضی

 عوضی ُاسکول
 عولی و قولی

 عيالوار
 عيش و نوش
 عين اجل معلق

 عين الدوله
 ين اهللاع

 عين اهللا
 عين برف
 عين برق
 عين بشکه

 عين تاکسی برگشتی
 عين تهرانه
 عين جت

 عين چک برگشتی
 عين خارج
 عين ريگ
 عين ساعت

 عين سال کبيسه ميمونه
 عين عّطاری
 عين علی
 عين فنر
 عين قير
 عين کنه

 عين کوپن باطله
 عين گاو

 عين ماست
 عين ماست

 عين ماه تابان
 عين مرغ سر کنده

  ته استکانیعينک
 عينه
 عينهو

عينهو خرس
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 )قاپ زدن(غاپ زدن 

 غار
 غار علی صدر
 غار علی صدر

 غار کاتال
 غار نشين
 غارالفين

 غارت گران
 غاز

 غاز چراندن
 غاز چرانی
 غاز ِچرون

 !غاز می چرونه
 غازولنگ

 غاغا
 غاغا لی لی

 غاغاله خشکه
 غاق
 غال

 غاليه ساز
 غّد

 غدقن
 غذاس خشم شب

  پر سر و صداغذای
 غذای دريايی
 غذای غربتی

 غرب زده
 غرب وحشی

 غربتی
 غربيله

 غرغر کردن
 ِغرِغره نکنی

 غرغرو
 غرق کاری شدن

 غزال تيز پا
 غزل آخر خواندن
 غزل خداحافظی

 غزل غورت
 غسل قند

 غش غش کردن
 غضنفر
 غضنفر
 غضنفر

 غل بر گردن نهادن
 غالف کردن
 غالم اکو

 غالم حلقه به گوش
 غالمحسين
 غلط اندازی

 غلط زيادی کردن
 غلط غلوط

 غلغله

 غلو
 غلومتيم
 غلومی

 !غليان بکشيم يا خجالت
 غليدن
 غمبرک

 غمبرک زدن
 غمپوز در کردن
 غمزۀ شتری

 غنچتم
 غنچۀ گل است
 غنچۀ لوسی

 غواص
 غورابچی

 غوره فشردن
 غوره گرفتن

 غوره نشده مويز شده
 غول

 غول بی شاخ و دم
 غول بيابانی

 غول چراغ جادو
 ول يک چشمغ

 غول يک چشم
غيبت باد بزن جيگره
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 فاب فا

 فاِب فاب
 فابريک
 فابريک

 فابه
 فاتحه

 فاتحه خواندن
 فاز باال
 فاز باال
 فاز دادن

 فاز و نولش يکی شده
 فاشيت

 فاشيست
 فاطمه اره
 فاطمه اره
 فاطمه اّره
 فاطمه خانم

 فاطمه غرغرو
 فاطی اره

 فاطی فرفره
 فاطی فرفره
 اندوفاطی کم

 فاکتور بگير
 فاکتور گرفتن

 فاکس
 فالگوش

 فالگوش اسرار
 فالوده
 فان فان
 فان فان
 فان فان
 فانتزی
 فانتزی
 فانگ

 فانوس به دست
 فانوس دار کسی بودن

 فايل
 فتح اله
 فتو زدن
 فتوکپی

 فتوکپی برابر اصل
 فتوی بهار شکين

 فتير

 فتير
 فتير

 فتير گراق
 فتيل
 فجيع

 فحش پاستوريزه
 يزهفحش پاستور
 فخری چسو
 فخری چسو

 فخن
 َفخن

 فخن 
 فدراسيون

 فدوی
 فر زدن
 فراخ

 فراخ آستين
 فراخ پيشانی
 فراخ روزی
 فراخ شلوار

 فراموش کردن تنفس
 فرت و فرت

 فرچه
 فرچه
 فرچه

 فرخوردن
 فردادن

 فردی بازی
 ِفِردی بازی

 فردين
 فرز

 فرزت کسی غمسور شدن
 فرزند خلف اتوبوس
 فرزند خلف اتوبوس

 تفرزند شي
 فرزين

 فرست کالس
 فرش آب کشيدن

 فرش تاس
 فرش زير پايتم
 فرش کاشان

 فرشته
 فرشته چالوسی من

 فرشتۀ نجات
 فرصت طلب

 فرفر
 فرفره
 فرفری
 فرق سر
 فرقان
 َفرقول
 َفرقون
 َفرک
 فرمال

 ُفرماليته
 فرمان اسب
 فرماندار

 فرمانده خانه
 فرمانده کسلر
 فرمانش بريد
 فرمت کردن

 فرمول 
 فرنگی
 و شيرينفرهاد 

 فرهنگ لغت
 فرو بردن

 فرو نشاندن
 فروختن
 فرودگاه
 فرودگاه

 فرودگاه پشه و مگس
 فروشنده بليط واحد

 فروشنده بودن
 فری
 فری

 فرياد زير آب
 فريبا

 فريبرز
 فريبک
 فريزر

 فزرتش قمصور شد
 فزرتی
 فس

 فس در رفتن
 فس شدن مخ کسی

 ِفس ِفس
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 فس فس کار
 فس فس کردن

 فس فسو
 فس کاری در آمدن

 فستيوال
 فسقلی
 فسک

 فسنجون می خوری
 فسيل
 فسيل

 فسيل شی
 فشار خونتم

 فشفشه
 فشن

 فشنگ پلو
 فشنگ پلو
 فشنگی

 فصل گل نی
 فضا نورد
 فضای سبز

 فضايی
 فضله
 فضول

     فضول را به جهنم بردند گفت 
 هيزمش تر است        
 فطيرچه

 فقط قد بلند کرده
 فقيه
 فک

 فک 
 فک افتادن

 فک پالستيکی
 اده کردنفک پي

 فک روی کفش افتادن
 فک زدن
 فک زدن
 فک زدن

 فک مک پای
 فک و فاميل

 فک و فاميل های هاچ
 فکت را پياده می کنم

 فکت را می آورم پائين
 فکر دانشگاهی 

 فکر کردن
 فکر کسی را خواندن

 !فکر نان کن که خربزه آبه
 فکر و ذکر

 فکرت کپک زده
 فکرش پر کار می کند

 فکستنی
 فکش گم شده

 کل کراواتیف
 ُفکلی 
 ُفل

 فل زدن
 فل فور
 فالپی
 فالش
 فالش

 فالش تانک
 فالشرت

 فالن اديسون
 فالن چيز حرف نداره

 فالن فالن شده
 فالن و بيسار

 فالنی تو دماغش يک تيرآهنه
 فالنی در خونش باز است

 فالنی ريش سفيده
 فالنی شب تو آب نمک خوابيده

 فالنی هيچی بارش نيست
 فلج شدن
 فلز ياب

 لسفه بافیف
 فلش بی تربيت

 فلفل 
 فلفل ريزه
 فلفل سبز

 فلفل فرنگی
 فلفل نمکی
 فلک زده

 فلکه بستن
 فلکه را ببند
 فلنگ بستن

 فلنگش در رفته
 َفَله

 فلوت
 فلوت زدن

 فلوتی
 فلوتی
 فلوره
 فلولی
 فنت
 فنت

 فنت کسی با افنات کسی خوردن
 فنتل
 فنتل

 فنتی نداره
 فنتيل

 فنتيل يا فنچ و فنچول
 فنج
 نچف

 فنچ

 فنچ
 فنچ باز

 فنچ بازی
 فنچول
 فنچول
 فند

 فندق
 فندقی

 فندک خدا
 فنر
 فنر

 فنر پريده
 فنرش در رفت

 فنقلی
 فوارۀ سر به زير

 فوت
 فوت آب

 فوت آب پرتغالی
 فوت شدن
 فوت فتو
 فوت فوت

 فوت فوت و کيش کيش کردن
 فوت کاسه گری

 فوت کردن
 فوت کن

 فوت کن فنا شيم
 فوت کوزه گری

 فوت و فن
 وتبالف

 فوتت کنم می افتی
 فوتش کن

 فوتش کنی سوت می شه
 فوتينا
 فوتينا

 فور و ليز درايو
 فورمت شد
 فوژ زدن
 فوفول

 فوفول بودن
 فول
 فول

 فول جواد سيستم
 فول جواد سيستم

 فول فول
 فوالد

 فولکس
 فولوت زنی

 فی زدن
 اس. جی. فی
 فيت

 فيتيله اش را بکش پايين
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 فيتيله کشيدن
 فيثاغورث
 فيزيک

 يس و افادهف
 فيسش خوابيده
 فيسش در آمد

 فيسی
 فيکس
 فيگور

 فيگور نيا
 فيل

 فيل را با مالقه آب دادن
 فيل سوشن

 فيل کفش مليتم
 فيل هوا کردن
 !فيل و فنجان

 فيلتر

 فيلتر بينی
 فيلتر بينی
 فيلتر پشمی
 فيلتر شنا
 فيلتر کش
 فيلتر کشی
 فيلسوف

 فيلش ياد هندوستان کرده
 فيلم

 فيلم آبگوشتی
 يلم آبگوشتیف

 فيلم آمدن
 فيلم بازی کردن
 فيلم خانوادگی

 فيلم سفيد
 فيلم سوپر
 فيلم سوپر

 فيلم سوپر
 فيلم فارسی
 فيلم کارتونی
 فيلم کردن

 فيلی
 فين

 فين فينی
 فينگلی

 فينگليش
 فينگيل

 فيها خالدون
 فيوز پريده

 فيوز سوزانده
 فيوز قالپاقش حد می زند

فيوزش پريده



 179 

»ق«
    

  
 قاب دزدی
 قاب دستمال
 قاب عکس

 قابش را دزديدن
 قابل بودن
 قابل ترّحم 

 قابلمه
 قابلمه
 قابلمه

 قابلمۀ سوراخ سوراخ
 قاپ

 قاپ زدن
 قاپ زن

 !قاپ قمار خونه است
 قاپ قمارخانه

 قاپيدن
 قات می زند

 قاتل بی اسلحه
 قاتلين برنج و روغن
 قاتمه راه پاره کردن

 قاته
 قاتی کردن

 قار و قور کردن شکم
 پات کردنقارا

 قاراپت
 قاراپه

 قاراشميش
 قاراشميش

 قارپوز
 قارط زدن
 قارط زدن

 قارقار کردن
 قارقارک
 قارقورور

        قاره ای که تازه دندان عقل 
 درآورده      
 قارون

 قازقولنج
 قازورات
 قاِشق

 قاشق تابستانی
 قاشق چايخوری

 قاشق راه  راه
 قاشق راه راه
 قاشق نشسته

 قاشق هر آش شدن
 یقاشق

 قاصدک مرگ
 قاضی

 قاضی شدن
 قاط داره
 قاط زدن
 قاط زدن
 قاط زدن

 قاط قاط کردن
 قاط و قوط

 قاطر
 قاطر

 قاطرچی
 قاطی
 قاطی

 قاطی پاطی
 قاطی داره
 قاطی داره

 قاطی داشتن
 قاطی کردن
 قاطی کردن
 قاطی کرده

 قاطی مرغ ها شدن
 قاف تا قاف

 قاف قاف 
 قافيه تنگ شدن
 قافيه را باختن

 قاق
 قاق
 قاق
 قاق

 قاقا لی لی
 )قاق و آلو خشکه(قاقالو خشکه 

 قاقالی
 قال گذاشتن
 قال و قيل

 قالب تهی کردن
 قالب کردن

 قالپاق
 قالپاق
 قالپاق
 قالتاق
 قالتاق

 قالی کچل
 قاليچۀ کرمان

 قامبو
 قانماز

 قانون جنگل
 قب
 َقبا

 قبا تنگ آمدن
 قبر بچه

 قبر کن تحصيلکرده
 ِقبراق

 قبض روح
 ُقُبل منقل
  و کج بسته بود، آوردنش قبله ر

 زندون     
 قپونی

 قپی آمدن
 ُقپی آمدن
 ُقپی آمدن

 قتلی
 قچار قچور
 قحطی زده

 ُقد
 قّد

 قد چيزی را زدن
 قد علم کرده
 قد قورباغه
 قد کشيدن
 قد کوپنی
 قد کوپنی
 قد گرفتن
 قد لندوک

 َقد مثل تير چراغ برق
 قد و نيم قد

 قّدش آب رفته
 قّدش سوخته

 قّدش مثل چناره
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 قّدش مثل نردبان شهرداری
 ُقدُقد

 قدقد کردن
 ُقدُقد نکن

 قدم باالی چشم
 قدم رو

 قدم روی چشم
 قدم علی

 قدم نو رسيده مبارک
 قديم نديم

 قر در کمر خشکيدن
 قر و غمزه
 قر و قاطی
 قر و قربيل
 قر و قميش

 قراضه
 قرآن به سر

 قربان صدقه رفتن
 قربانت بچسبم
 قربانت شوم
 قربون اون
    د کيفتيم تا پول داری قربون بن

 رفيقتم         
 قربون دايی

      قربون سبيالت که يک ورش 
 جسته يک ورش نجسته         

 !قربون سرت آقای ناشی
 بری) عمه ات(قربون عمت 
 قربون مرامت

 قربونت
 قربونت بچسبم

 قربيل بگير جلو رويت
 قرتان پرتان

 قرتی
 قرتی
 ِقرتی
 قرتی
 قرتی

 کيلومتری ٧قرتی ارامنه 
 قرتی قوال
 ِقرشمال

 قرص ماه
 قرصی
 قرصی

 قرض الپسنده
 ُقرق

 قرقره کردن
 قرقره نکن

 قرقی
 قرمز يواش
 قرمز يواش

 قرمزته
 قرمساق

 َقَرن
 قرنطينه
 ِقرنيا

 قره قاطی
 قره قوروت

 قره قوروت می فروشه
 قره کراق
 قره مايه
 قريکه
 قزل آرا

 قزل قورت
 قزل قورت کردن

 ُقزميت
 قزميت
 قزميت

 ساوتق
 قسر در رفتن

 قسطی حرف زدن
 قسطی حرف زدن

 قسم حضرت عباس
 ِقشِقرق
 ِقشمه
 قشنگ

 قشوشک بازی
 قشون شکست خوره

 قّصاب
 قصاب با سواد
 قصاب باسواد

 قصابی
 قصد دفع کردن
 قّصه بافی کردن

 قّصه حسين کرد شبستری
 قّصه کلثوم ننه

 قّصه نگو
 قصۀ چهل طوطی می گويی

 قضا قورتکی
 قضا و بال

 يه جنقا شدهقض
 قطار
 قطامه
 قّطامه

 ُقطره ای
 ِقطمير
 قفس

 قفل پيراهن
 قفل در
 قفل کت

 قفل کردن
 قفل کردن

 ُقل چماق
 ُقل ُچماق
 ُقل ُقل روم
 قل می کند

 قال
 قال کردن

 قّلاب
 قّلاده
 قالغ

 قلبم افتاد تو پاچم
 قلبم نخ کش شده

 قلّپه قلّپه
 ُقلّپی

 قلتشن ديوان
 ُقلدر

 قلدر سر سفره
 تراحقلدر مس
 قلفتی
 ِقلِق

 ِقلِقش اينه
 ُقلُقلک
 ِقلِقلک
 قلقلکی
 قلقلی
 قلقلی
 قلک
 قّلک

 قلک اعيان و اشراف
 قلک دکترها

 قلم
 قلم انداز

 قلم پايت را می شکنم
 قلم شدن

 قلم عفو کشيدن
 قلم فرسايی
 قلم کردن
 قلم کشيدن

 !قلم، دست دشمنه
 قلمبه
 قلمبه

 قلمبه سلمبه گفتن
 قلمبۀ نمک
 قلمدوش
 قلمی

 لندرق
 قلندر کارزار

 قلوچ
 قلونی

 قلوه کن کردن
 قلی
 قمبل
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 قمبلی
 قمبلی

 قمپز آمدن
 قمپز در کردن
 قمر در عقرب

 قمر مصنوعی وطنی
 قمقمه
 قمقمه
 قميش
 قميش
 قناس
 قنبرک
 ُقنبل

 ُقنبل فنگ
 ُقنبل هوا

 قند
 قند تو دل آب شدن

 قندک
 قه ثانيه
 قه ثانيه

 قهوه خانۀ قمبر
 قهوه قجری دادن

 قو
 نقوت بد

 قوت الَيموت
 قوچ

 قوچ علی
 قوذبيت

 قورباغه را به جای قناری رنگ 
 کردن           

 قوز باال قوز
 قوز کردن
 قوزميت

 قوطی بگير و بنشين
 قوطی کبريت

 قوقولی
 قولش سند است

 قولی
 قوم خرس

 قوم سر به داران
 قياف

 قيافه اش آس خشت
 قيافه اش بيست دقيقه عقب است

 قيافه اش داد می زند
 افه اش مثل چک برگشته استقي

 قيافه اوراق
 قيافه آب دوغ خياری

 قيافه تابلو
 قيافه چک برگشتی

 قيافه سيب زمينی آب پز
 قيافه شش در چهار
 قيافه شش در چهار

 قيافه کلنگی
 قيافه ُکلنگی

 قيافه کوپن باطل شده
 قيافه گرفتن

 قيافه ورود ممنوع

 قيامت کردن
 قيچ
 قيچی
 قيچی
 قيچی

 قيچی کردن
 چيت ما را نگرفتقي

 قيچيت می کنم
 قير
 قير

 قيصر
 قيصر

 قيصری
 قيف 

 قيف آمدن
 قيف خوشبختی
 قيف وارونه
 قيف وارونه
 قيفوالسيون
 قيفوالسيون

 قيفی
 قيقاج

 قيل و قال کردن
 قيلی ويلی رفتن
 قيلی ويلی شدن
 قيمه قيمه کردن

 قيمه و قرمه کردن
قيمه و قرمه کردن
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  »ک«
  

  
 کابرات گشاد

 کابين
 کابينه تشکيل دادن

 کاپشن
 کاپشن چرم
 کاپشن خر
 کاتيون
 کاج
 کاچه

 کاچی بعض هيچی
 !کاچی بهتر از هيچی است

 کاخ
 کاخ سفيد
 کاخ سفيد

 کاخ سلطنتی
 کاذيب
 کار

 کار از پيش بردن
 کار آمد
 کار باال

 کار باال گرفتن
 کار به دست کسی دادن

 کار بيخ پيدا کرده
 کار بيست
 کار بيست
 کار بيست

 چاق کنکار 
 کار حضرت فيل

 کار حّمام
 کار خسته کن
 کار خوابيدن

 کار خير
 کار درست
 کار درست
 کار درست
 کار ديمی

 کار راه انداز
 کار رفتن
 کار سازی

 کار سخت گرفتن
 کار کسی زار بودن
 کار کسی سکه بودن

 کار کشته
 کار کشته شدن

 کار کنتراتی به پستت خورده
 کار گرفتن

 کار گره زنی
 الیکار گل م
 کار لنگ

 کار لنگ شدن
 کار ماستمالی کردن

 کار می بيند
 !کار نشد نداره

 کار نون آب داری
 کار و بار سکه داشتن
 کار و کاسبی تخته شده

  کسی برفتن-کار، تو
  کسی بودن-کار، تو

 کارآگاه دريک
 کارآگاه کاستر
 کارآگاه کاستر
 کاربرات گشاد

 کاربراتش داغ کرده
 ادنکارت پستال برای خود د

 کارت زرد گرفتن
 کارت عکست به اين حرفها نمی 

 خوره       
 کارت قرمز گرفتن

 کارت يکه
 کارتش مچاله شده

 کارتن خواب
 کارتن خواب

  کارتن خواب سگ بغل کن گربه 
 متکای النتوری       
 کارتون
 کارتون

 کارتون خواِب سگ بغل
 کارتونک

 کارتينا الکوی
 کارچه
 کارخانه

 کارخانه چاخان
 ارخانه چاخانک

 کارخانه دروغ سازی

 کارخانه دود
 کارخانه ی خدا
 کارخانۀ حيات

 کارخانۀ فيتله سازی
 کارد به استخوان رسيدن

 کارد دستۀ خودش را نمی برد
 کارد سيرابی بری

 کارد و پنير
 کارد و پنير بودن
 کارد و چنگال

 کارد و خون بودن
 کاردش بزنی خونش در نمی آيد

 کاردی کردن
 ستهکارش بي

 کارش تمام
 کارش تمام

 کارش درسته
 کارش را ساختن
 کارش سکه شده
 کارش شلوغه
 کارش گرفته
 کارش گيره
 کارش لنگه
 کارگاه کاستر
 کارگر نشدن

 کارلوس
 کارمان در آمد
 کارمان در آمده

 کارمند شرکت ايران ول
 کارمند مترو

 کارمند منتظر الظافات
 کارها سه شده

 کاروانسرا
 کاری باری

 بودنکاری 
 کاری را پخته کردن
 کاری هزار گانی

 کاريدی
 کاريکاتور

 کاريکوت گرفتن
 کاس کردن

 کاست
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 کاسه
 کاسه چه کنم در دست داشتن

 کاسه زير نيم کاسه
 کاسه شکسته
 کاسه کوزه

 کاسه کوزه به هم ريخت
 کاسه کوزه به هم زدن

 کاسه کوزه تو جمع کن برو
 کاسه کوزه را سر کسی شکستن

  شدنکاسه کوزه يکی
 کاسه گدايی
 کاسه گردان
 کاسه ليس
  کسی گذاشتن-کاسه، تو
 کاسۀ خون

 کاسۀ داغ تر از آش
 کاسۀ داغ تر از آش بودن
 کاسۀ صبرش لبريز شد

 کاشتن
 کاشف به عمل آوردن

 کاشکی را کاشتند سبز نشد
 کاشونی
 کاشی
 کاغذ

 کاغذ بازی
 کاغذ دادن
 کاغذ سبز
 کاغذ سرخ
 کاف نزن

 کافه را به هم ريختن
 کافۀ قنادی

 کاکا 
 کاکا جون
 کاکاه سياه
 کاکتوس
 کاکتوس

 کاکتوس بو کرده
 کاکل
 کاکل

 کاکل زری
 کاکلی
 کاکلی
 کال 

 کال دهاتی بودن
 کالباس
 کالباس
 کاله

 کاليبر گشاد
 کامادو
 کامبيز

 کامبيز پارک ملت

 کامپيوتر
 کامپيوترش کار می کنه

 کامفيوز شدن
 کان لم يکن کردن

 کانادا درای
 کانال

 ٢انال ک
 ٣کانال 

 کانال دو
 کانال دو حرف زدن
 کانال دوم حرف زدن

 کانال سه
 کانال سه صحبت کردن

 کانال يک
 کاه را کوه کردن
 کاه گل فرنگی

 کاه گل لگد کردن
 کاه و يونجه ات دير شده

 کاهدان
 کاهدان

 کاهدانش پر
 کباب کردن

 کبری
 کبری کپک زده

 کبريت
 کبريت ايرانی

 کبريت بی خطر
 الیکبريت خ

 کبريت خالی
 کبک
 کبک
 کبکبه

 کبکت خروس می خواند
 !کبکش خروس می خونه

 کبوتر
 کبوتر پر قيچی

 ِکپ
 کپ

 کپ تخم مرغی
 کپ زدن
 کپ زدن
 کپ کردن
 کپ کردن
 کپاندن
 کپسول

 کپسول دادن
 کپسول هوا
 کپسول هوا

 کپک
 کپک

 کپک زدن

 کپل
 ُکپل

 کپل و مپل
 کپنک
 کپنک

 َکَپه بافعله است
 کپه گذاشتن

 یُکپ
 کپی

 کپيدن
 ُکپيدن
 کت
 َکت
 ُکت
 ِکت

 کت برون چاک
 !کت دن نه خبر؟

 کت و کلفت
 کت و کول

 کتاب
 کتاب شده متکاش

 َکتدی
 کتره
 کتره

 کتره ای
 کتره ای

 کتری برقی
 کتری برقی

 کتک 
 کتک خوردتيم

 کتک خوری اش ملسه
 کتل
 کتلت
 کتلت
 کتی 

 کتی کتی
 کثافت کاری

 کج بيل
 کج پالس
 کج تافتن
 کج حساب
 کج خلق
 کج خيال
 کج دست

 کج کاله خان
 !کج ميگه اما رج ميگه

 کج و کوله
 کج و معوج
 کج و ويل

 کجدار و مريز
 کجکی
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 کچل
 کچل

 کچل باميه
 کچل تنوری
 کچل خان
 کچل شدن
 کچل کردن

 کچل مو فرفری
 ُکد

 کدخدا
 کدخدا منش

 کدخدای محله شدن
 کدکس
 کدو
 کدو

 کدو تنبل
 کدو تنبل

 ِکر
 ِکر

 کر خودت
 النيهکِر ف

 ُکراوغلی
 !کرايه نشين خوش نشينه

 کرايه يورقان
 کربال
 کربيت
 ُکرت
 کرتيم
 کرتيم
 کرک

 کرک انداختن يا کلک انداختن
 کرک و پرم ريخت

 ُکرُکر
 ِکرِکر بودن
 کرکر کردن

 کرکره رو بکش پايين
 کرکری

 کرکری خواندن
 کرکس
 کرکی
 کرگدن

 کرل خواندن
 کرم

 کرم داشتن
 کرم ريختن

 کرم ساقه خوار
 کرم کار
 کرم کتاب
 کرم گاگول

 کرمان
 کرمان

 کرمانشاه
 کرمانشاه

 کره
 کره
 کره
 کره

 کره ای
 کره خر حرامزاده، خر پيوندی

 کره خوردن
 کره خوری
 کره الزم
 کره ماهی

 ُکری خووندن
 کريا

 کريستال
 کريستف کلمب
 کريستف کلمب

 کريم پوست کلفت
 کريم شيره ای

 ُکريوس
 کز

 کزش باال آمده
 کس مغز

 ولکست
 کسله کشی
 َکسی بودن

 کسی را با خاک يکسان کردن
 کسی را برای کاری شير کردن

 کسی را تکوندن
 کسی را رنگ کردن

 کسی را گرفتن
 کش آمدن صورت
 کش تنبان کوتاه

 کش دادن
 کش دود 
 کش رفتن

 ِکش شورت تم
 کش غيطان
 کش کشو

 کش و قوس
 کشاله رفتن
 کشتارگاه

 کشته مرده
 کشتۀ مرام

 مکشتۀ مرامتي
 کشتی غرق شدن

 کشتی ما را جون بکن
 کشتيار کسی شدن
 کشف آمريکا نيست

 کشک
 کشک 

 کشک بادمجان
 کشک سائيدن
 کشک سابيدن
 کشک گرفتن

 کشکه
 کشکول

 کشکول درويشی
 کشکی
 کشمش
 کشمشی
 کشور

 گل و بلبل) مملکت(کشور 
 کعب االخبار

 کف
 کف بر

 کف خواب
 کف خيابانی

 کف دست بو کردن
 کف دست خاريدن

 ف رفتنک
 کف ريختن
 کف زن

 کف غليظ کردن
 کف کردم
 کف کردن
 کف کردن
 کف گرگی

 کف گرگی زدن
 کف لمه کردن

 کف و خون باال مياری
 کفتار
 کفتار
 کفتر
 کفتر
 کفتر

 کفتر باز
 کفتری
 کفتيم

 کفر ابليس
 کفر کسی را درآوردن

 کفر گفتن
 کفران نعمت زوال نعمت است

 کفرش باال آمدن
 )درآمدنيا (کفرش باال آمدن 
 کفش آفتاب نديده

 کفش برنده
 کفش بريد
 کفش بال

 کفش قايق
 !کفشات جفت، حرفات مفت

 کفشم آب بندی شد
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 کفشم آب بندی شد
 کفشهای ميرزا نوروز

 کفگير ته ديگ
 کفگير خورده
 کفگير زدن
 کفم بريد

 کفن
 کفن پوسانيدن

 کفن زمين
 کفنت می کنم

 کفی
 کفی کفشتم
 کک پراندن

 نکک تو تنبون افتاد
 کک تو جيبش سه قاب می اندازد

 کک در شلوار کسی افتادن
 کک نگزيدن

 ککش نمی گزد
 َکِکه
 کل

 کل تپوک
 کل سر

 کل سر تو جيجو زد
 کل عباس
 َکل عباس
 کل کل
 َکل َکل

 کل کل کردن
 کل کل کردن
 کل مجور
 کل و زره

 کل و ُکشتی
 کال
 کال

 کال برداشتن
 کالچ
 کالس
 کالس
 کالس

 کالس اومدن
 کالس باال
 کالس بذار
 کالس پايين
 کالس داشتن
 کالس داشتن
 کالس گذاشتن
 کالس گذاشتن
 کالس گذاشتن

 -کالس، با
 -کالس، بابا با
 -کالس، بی

 کالسيک
 کّلاش

 کالشينکف
 کالغ
 کالغ

 کالغ پر
 کالغ پر رفتن
 کالغ جمع کن

 کالغ خوش خبر
 کالغ سياه

 کالغ ِکش کن
 کالغ کيش کن
 کالغ کيش کن

 کالغ نما
 نکالفه شد

 کالفه مجلس
 کالن
 کالن

 کالنتر کش
 کالنتر محل

 کاله
 کاله

 کاله باالتر گذاشتن
     ) يا سر يا به سر(کاله بر سر 

 کسی گذاشتن      
 کاله بر عکس گذاشتن

 کاله بردار
 کاله بی پشم

 کاله پس معرکه
کاله : کاله تقی را سر نقی گذاشتن

 علی را سر ولی گذاشتن     
 کاله تو هم رفتن

 ه را هوا انداختنکال
 کاله سر کسی گذاشتن

 کاله شهری
 کاله قرمزی
 کاله قرمزی
 کاله قرمزی
 کاله قرمزی

 کاله کج گذاشتن
 کاله کج ها

 کاله کاله کردن
 کاله کاله کردن
 کاله گذاشتن
 کاله مخملی

 کالهت را قاضی کن
 کالهش پشم ندارد
 کالهش پشم نداره

 کالهش در خانۀ باد است
 کلبۀ درويشی

 پسکلچا

 ُکُلر
 کّلش بوی قرمه سبزی می ده

 کلفت
 کلفت بار کسی کردن

 کلفت گو
 کلفتی نان را بگير و نازکی کار را

 کلک رشتی
 کلک کار را کندن
 کلک کسی را کندن

 کلک مرغابی
 کلکرد

 کلکسيون اموات
 کلکسيون اموات
 کلکسيون جوش
 کلکسيون مرض
 کلکسيون مصيبت
 کلکسيون ميکرب

 کلکولک
 کلم
 کلم
 کلم
 لم پيچک

 کلمبه
 )گيلکی(کلِمجين دماغ 

 کلمن
 کلنجار رفتن با کسی

 کلنگ
 کلنگ می ره

  زدن-کلنگ، خود را به
 کلنگی
 کلنگی
 کلنگی
 کلنگی
 کله

 کله اش باد داره
 کله اش بوی جوراب می دهد

 کّله اش بوی قرمه سبزی می دهد
 کله اش گرم بودن يا شدن

 کله به کفن
 کله پاچه
 کله پاچه

 دنکله پاچه خور
 کله پاچه شدن

 کله پاچه کسی را بار گذاشتن
 کله پز

 کله پزی
 کله پوک

 کله تخم مرغی
 کله توپی
 کله حسن
 کله خر
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 کله خر
 کله خر

 کله خربزه
 کله خشک
 کله خوردن

 کله درد
 کله رشتی
 کله سحر

 کله سوت کشيدن
 کله شتری
 کله شق
 کله کدو
 کله کدو
 کله کردن
 کله کشک
 کله کود

 کله گاز گرفتن
 له گچیک

 کله گنجشک خوردن
 کله گنجشکی خورده

 کله گنده
 کله گنده ها

 کله ماهی خور
 کله ماهی خورده
 کله مثل ماهی

 کله مثل مرغ کرچ
 کله مهتابی

 کله مورچه خوردن
 کلوتيم
 کلوچه

 کلوخ چينی کردن
 کلور
 َکلون

 کلۀ آفتاب
 کلۀ پر باد داشتن

 کليپس
 کليد
 کليد
 کليد
 کليد

 کليد بهشت
 کليد بهشت
 کليد زدن
 کليد کردن
 کليد کردن
 کليد کردن

 کليد که نيست شاه کليده
 کليد نوشابه
 کليد هر قفل
 کم آوردن
 کم آوردن

 کم آوردن
 !کم بخور هميشه بخور
 !کم بگو سنجيده بگو

 کم پدر و مادر
 کم خرج باال نشين

 کم خون
 کم داره
 کم داره

 کم داشتن
 کم ريال

 کم نياوردن
 کمانچۀ حالجی

 کماندو
 مبود داشتنک

 کمپانی احساس
 کمپانی اخالق

 کمپانی استخوان
 کمپانی استخوان

 کمپانی دماغ
 کمپلت
 کمپلت
 کمپوت

 کمپوت جوشی
 کمپوت خواب خورده

 کمپوت هلو
 کمد

 کمد آقای ووپی
 کمد ديواری

 کمدی
 کمر

 کمر باريک
 کمر بستن

 کمر شکسته
 کمر شکن

 کمر کاری را شکستن
 کمربند انگشت

 کمربند تيم
 ند يقهکمرب

 کمرنگ حال دادن
 کمک فنرش شله

 کمک هاش عينه ايندامينه
 کمکيش لنگه

 کمی با حال بودن
 کمی تا قسمتی

 کميت لنگ شدن
 کميتۀ امدادی

 کمين گاه
 کن فيکن

 کن فيکون شدن يا کردن
 کنار آمدن

 کنتاک کردن

 کنتاک کردن
 کنتکس
 کنجه
 کنده

 کنده آب دادن
 کندوک

 کندی يره
 کنس

 کنسرت شکم
 ت شکمکنسر

 کنسرو آدم
 کنسرو آدم

 کنسل
 کنسول گری افغانستان

 کنف شدن
 ِکِنف شدن

 کنفلکس تونکا
 کنکور

 کنگر خوردن و لنگر انداختن
 کنه

 کنه 
 کنه دار
 کنه شدن

 کنيز حاج باقر
 کنيز کفگير خورده

 کواال
 کوبيدن
 کوبيده
 کوبيده
 کوبيسم
 کوپن

 کوپن اضافه شدن
 کوپن باطل شده

 کوپن باطله
 کوپن پ
 کوپن پ

 کوپنش ُپره
 کوتاه آمدن
 کوتاه پايان

 کوتوله
 کوتوله واويال
 کوج ميشی

 کوچه آشتی کنان
 کوچه بازاری
 کوچه بن بست
 کوچه بی آرزو

 کوچه دادن
 کوچه علی چپ
 کوچه متر کردن
 کوچول موچول

 کوچولو
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 کوچولو
 کوچۀ بی عاقبت

 کودک نواز
 کودکستان باز کردن

 کور باطن
 کور بّقال

 جاقکور بودن ا
 کور خواندن
 کور خوندی
 کور سگ
 کور سو
 کور کاسه
 کور کورانه
 کور و کچل
 کورت گيری

 کورچه
 کورمال کورمال

 کورموشو
 کوره آتش

 کوزت
 کوسه
 کوسه

 !کوسه و ريش پهن
 کوفت

 کوفت کردن
 کوفت کردی
 کوفته برنجی
 کوفته تبريزی
 کوفته قلقلی
 کوفته کاری

 کوفته کاکيجی
 کوفته وارفته
 نکوک پر بود

 کوک در رفتن
 کوک کردن
 کوِک کوک

 کوک و کلک
 کوکتل
 کوکی
 کول

 کول کردن
 کوالژ
 کوالک

 کوالک کردن
 کولی

 کولی است
 کولی بازی

 کولی قر شمال
 کون بند می خوای؟

     کون سياه و سفيد، لب خزينه 
 معلوم می شه      
 کوه

 کوه اسکناس
 کوه کندن
 کوه گوشت
 کوه نمک
 کوهان
 کويت
 کويت

 ندهکويتش گ
 کوير لوت
 کوير لوت

 کويره
 کويره

 کی به کی است
 !کی در نمکدون رو را کرد؟

 تی. بی. کی
 کيا و بيا
 کياکاليی
 کيان تاير

 کيپ تا کيپ
 کيت کت
 کيس
 کيس

 کيسه بوکس
 کيسه پرداز
 کيسه کش
 کيسه ِکش
 کيسۀ َان
 کيسۀان

 کيفت کوکه
 کيفور
 کيفول

 کيفيت آيينه
 کيگايی
 کيلپس

 کيلد شدن دهان
 ومتر که نمی ندازه، خالی ببندکيل

 کيلويی
 کيلويی
 کيليپس

 کيليک کردن
 کيميا

 کيميای سعادت
 کيميای سعادت
 کينگ کونگ

 کينه ای
 کينه شتری
کيو دادن
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  »گ«
  

  
 )مثل گاراژ(گاراژ 

 گاراژ زدن
 گارُپوز

 گارد گرفتن
 گاری

 گاری چی
 گاريچی
 گاريکی

 گاز اشک آور
 گاز اشک آور

 گاز دادن
 يکگاز کربن
 گازانبرکی

 گازشو گرفت
 گازيدن
 گاس 

 گاف داد
 گاگول
 گاگول
 گاگول
 گاگول

 گال گرفتن
 گالش
 گالنی
 گاله
 گاله

 گاله دوالب
 گاله را ببند

 گاليور
 گام

 گاماز
 گاماس گاماس

 گامبالو
 گامبو
 گامبو

 گامبولی
 گامبيا
 گامبيا
 گامبيا

 گاه گداری
 گاو

 گاو اسرائيلی
 گاو بستن

 گاو بندی داشتن
 بی شاخ و دمگاو 

 گاو پيشانی سفيد
 گاو چران
 گاو خر

 گاو خوش آب و علف
 گاو خوش علف

 گاو زاييده
 گاو شيرده

 گاو عباس آباد
 گاو عليشاه
 گاو عليشاه

 گاو کسی زاييد
 گاو کشان
 گاو نر

 گاو نه من شير است
 !گاو ُنه من شير

 گاو نه من شيرده
 گاو هلندی

 گاوبندی کردن
 گاومون زاييده

 گاوميش
 رگب
 گپ

 گپ زدن
 گپور

 گت شدن
 گج
 گچ
 گچ

 گچ ديوار
 گدا
 گدا

 گدا آهنی
 گدا آهنی
 گدا بازار

 گدا بازی در آوردن
 گدا جوش

 گدا حيا ندارد
گدا رو که رو بدی صاحبخونه می 

 !شه    
 گدا فانتزی
 گدا گدور

 گدا گدوله
 گدا گشنه
 گداگودور

 ُگدال
 گدای سامره

 گدای سر کوچه
 گدای کتک خور

 کلفتگدای گردن 
 گدای نمره

 گذرش به جايی افتاد
 گذشت کردن

 گر
 گر و گر
 گراز
 گربه
 گربه

 گربه از بغل افکندن
 گربه خور

 گربه در بغل داشتن
 گربه را دم حجله کشتن

    گربه رقصانی -گربه رقصاندن 
 کردن       

 گربه رقصانی
 !گربه شب سموره

 گربه صفت
 گربه عابد

 گربه عابد بودن
 گربه کوره

 رتضی علیگربه م
 گربه مزه

 گربۀ آشپزخانه
 گرخيدن
 گرخيدی

 گرد
 گرد آلود

 گرد بر آوردن از چيزی
 گرد شدن چشم

 گرد کردن
 گرد و خاک بلند کردن
 گرد و خاک بلند کردن

 گرد و خاک کردن
 گردالی
 گردآلو
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 گردش کردن
 ِگرَدکی
 ِگردله

 گردن شکسته
 گردن غاز
 گردن قو

 گردن کج کردن
 گردن کج کردن

 گردن کش
 گردن کلفت
 گردن گرفتن
 گردن گالبی
 گردن گالبی
 گردن نهادن

 گردنش را گرفتن
 گردنگير شدن

 گردنه
 ِگرده
 گردو

 گردو بازی
 گردوئی را گنبد کردن

 َگردی
 گردی

 گرسنه چشم
 گرفتار
 گرفتن

 گرفتن خاکريز
 گرفته

 گرفتی مارو
 گرگ

 گرگ آشتی
 گرگ باران ديده
 گرگ باران ديده
 گرگ باران ديده

 ر لباس ميشگرگ د
 گرگ هميشه گرسنه است

 گرگ و ميش
 گرگر کردن

 گرگم و گله می برم
 گِرگوری

   گرم آوردی دعوا، سرد آوردی 
 دعوا      

 گرم بودن کله کسی
 گرم شدن جگر
 گرم شدن سر
 گرم گرفتن

 گرم و سرد چشيدن
 گرما بخش سيار

 گرميدن
 گرميدن

    يا بر جبين يا بر (گره بر ابرو 
 انداختن يا زدن) یپيشان      

 گره بر آب زدن
 گره خوردن
 گره کردن

 گرهبان گارسيا
 گروگانتيم

 گروه خون متفاوت
 گروه ضربت

 ٢گروهبان 
 گروهبان پارتيا
 گروهبان زانتيا
 گروهبان گارسيا
 گروهبان يک

 گروهک
 گری

 گری گوری
 گری گوريا

 گريپ
 گريپ گردن

 گريپاژ
 گريپاژ کرده

 گريز به صحرای کربال زدن
 يم کردنگر

 گريه از ته دل
 گريه پيچه
 گريونيک

 گز نکرده پاره مکن
 گزارش هفتگی

 گزليک
 گستاخ
 گشاپو
 گشاد
 گشاد

 گشاد باز
 گشاد بازی

 گشت بی آزار
 گشتاپو
 گشتاپو
 ِگشتاپو
 گشتاپو

 گشنه پلو
 گشنه پلو
 گشنه گدا

 گشنه و آب يخ؟
 گل
 گل

 گل از گلشن شکفتن
 گل افتادن

 )بتيا صح(گل انداختن اختالط 
 گل انداختن صورت

 گل آفتاب گردان
 گل آقا
 گل آقا

 گل باقالی
 )گل باقاال(گل باقالی 

 گل به بوستان بردن
 گل بی عيب خداست

 گل پرپر
 گل پرپر

 گل پشت و رو نداره
 گل تازه کردن

 گل دوزخ
   گل زن و شوهر را از يک تغار 

 !برداشته اند    
 گل سر بسته
 گل سر سبد
 گل سر سبد
 گل شبرنگ
 گل کاشتن
 گل کردن

 گل گرفتن دررو
 گل گفتن
 گل گفتی

 َگل َگل کردن
 ِگل لگد کردن

 ُگل موال
 گل نگيد
 گل نوبر

 گل و گشاد
 گالب
 گالب

 گالب برويتان
 گالب به رويتان

 گالب تلخ
 گالب دره

 گالبی
 گالبی
 گالبی
 گالبی

 گالبيش کردم
 گلبانگ محمدی

 گلچين
 گلدان

 گلشن عشرت
 گلگيرش سفيد شد

 ُگُلم
 گلن

 ُگله ای کردن
 گلوگير آمدن
 گلوگير شدن
 گلوله شدن
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 گلوله کردن
 گلوله نمک

 گلويش گير کرده
 گلی به جمالت

 گليم خور را از آب بيرون کشيدن
 گم کردن خود

 ُگم َگل
 گم و گور کردن
 گم و گور کردن

 ُگمُپل
 گمرک مردگان
 گناه شستن

 )يا باد آور(گنج باد آورد 
 نيستگنج بی مار و گل بی خار 

 گنج قارون
گنجشک با باز پريد افتاد و ما 

 !تحتش دريد
 گنجشک دل

 گنجشک روزی
 ُگنجله

 گند زدايی
 گند زدن
 گند زده
 گند زده
 گند ماغ

 گندش باال آمدن
 گندش درآمد

 گندش را درآورده است
 !گندم از گندم برويد جو ز جو

 گندم شادانه
 گندم نمای جو فروش بودن

 گنده باقالی
 گنده باقالی
 گنده بک
 ُگنده بک
 گنده بگ
 گنده دماغ
 گنده گوزی
 گنده گويی
 گنده الت
 گنديده

 گنزالس بازی
 گه زدن و اه نگفتن

 گه مرغی
 گاو) گيلکی(گو کردن 
 گوجه سبز

 گوجه فرنگی
 گود زور خانه

 گودزيال
 گور بابای اقدس
 گور به گور شده

 گور به گوری
 گور خر

 گور خر بی غل و غش
 گور ديوانه ها

 نداشتنگور 
 گوِرگور
 گوريل

 گوريل انگوری
 گوز باال تپه

 گوز به مخ اصابتيان
     به ) يا چه دخلی(گوز چه کار 

 شقيقه دارد      
 گوز داده، قبضو گرفته

 گوز دماغ
 گوز را داد و قبض را گرفت

گوز رو در کون پلنگ می خواد 
 !بدزده

 گوز کد بانو صدا ندارد
 گوز کالغ

 گوز مال شدن
 گوز ملخی

 گوزمال شدن، کردن
 گوزميخ
 گوزيدن

 گوزيدن مخ
 گوزيدی

 گوزيديشن
 گوسالۀ مادر حسن

 گوسفند
 گوسفند انداز
 گوسفند دارتيم

 گوش
 گوش
 گوش

 گوش ايستادن
 )يا داشتن(گوش بر فرمان بودن 

 گوش بربری
 گوش برداری
 گوش بريدن
 گوش بريدن
 گوش بزرگ
 گوش بلبلی

 گوش به زنگ
 گوش به زنگ بودن

 شگوش تا گو
 گوش تيز کردن

 گوش خر
 گوش خراش

 گوش خواباندن
 گوش داشتن
 گوش دراز

 گوش دراز
 گوش سوراخ کن
 گوش شيطان کر

 گوش مّلی
 گوش ملی گير آوردن
 گوش ملی گير آوردن
 گوش و دماغ کردن

 گوش وايسادن
 گوش يخی
 گوشاری
 گوشت
 گوشت

 گوشت تلخ
 گوشت تلخی
 گوشت خوب

   گوشت را از ناخن نمی شه جدا 
 !کرد        

 گوشت را بايد از بغل گاو بريد
 گوشت را به دست گربه سپردن

 گوشت سفيد
 گوشت سگ

 گوشت قربانی
 گوشت قرمز
 گوشت کوب
 گوشتکوب
 گوشتکوب
 گوشتکوب

 گوشتکوب خورده
 گوشش بدهکار نيست

 گوشش مث آينه بغل ماکه
 گوشمالی

 گوشه کنايه زدن
 گوشه گير

 گوشی دستمه
 گوف
 گوف
 گوف
 گوگل
 ری مگوریگوگو

 گوگولی
 گوگولی مگولی

 گول
 گول خور

 گول ماليدن
 گوالخ
 گوالسه

 گوله کردن
 گوله نمک
 گولو گولو
 گون گوال

 گونی زغال
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 گوهر آبگوشت
 گوی از آب برداشتن
 گوی از ميان ربودن

 گوی گير
 گياه بام شدن
 گيتار زدن

 گيج
 گيج گيج کردن

 گيج گيجی
 گيجعليف

 گير

 گير افتادن
 گير آوردن

 ازارگير ب
 گير بودن پا
 گير دادن
 گير دادن
 گير دادن

 گير سه پيچ
 گير سه پيچ
 گير سه پيچ
 گير شدن

 گير نده
 گيرپاچ
 گيرپاژ
 گيرمز

 گيره سر پنجه رمز دار
 گيره گشاد
 گيس بريده

 گيگيل
 گيگيله
 گينگيلی
گينگيلی
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  »ل«
  

  
 لئوناردو
 لئوناردو

 الپ
 الپوشانی

 الت
 الت آسمان جل
 دنالت بازی درآور

 الت فهميده
 الت کم آوردن
 الت کم کبريت

 الت و لوت و آسمان جل
 الجون
 الچاد

 الرج بودن
 الس خشکه
 الس زدن

 السيبيلی در کردن
 الش گاواش
 الش گاواش
 الش گذاشتن
 الش گوشت
 الش ميم

 الش واگاش
 الشتور
 الشخور

 الشخوری
 الشو
 الشو

 الشو مراد
 الشی
 الشی

 الفالفلی بودن
 الک پشت
 الکردار

 الل پت پت
 الل را چه به اذان گفتن؟

 الل مونی گرفتن
 الال داشتن
 الال کردن

   الالئی ميدونی چرا خوابت نمی 
 !بره؟        
 الله زار

 اللۀ پرپر
 الم تا کام صحبت نکردن

 الماها
 المپ
 المپ
 المپ

  آسمان٥٠٠المپ 
 المپ بسکتباليست
 المپ پر مصرف
 المپ کم مصرف

 المذهب
 المروت
 المشکل
 النتوری
 النۀ کالغ

 الو
 الو ترکاندن
 الو تو الو

  ترکاندن-الو، برای يکديگر
  ی شدن-الو، تيريپ
 الوازيه
 الوازيه
 الويز

 الی دست کسی فرستادن
 الی سبيل گذاشتن
 الی منگنه گذاشتن

 الَيَت چسبک
 الَيَتَچسَبک
 اليی بازی

 اليی رد کردن
 اليی کشيدن
 اليی کشيدن
 اليی کشيدن

 اليی کن
  از لب برداشتنلب

 لب برچيدن
 لب بود که دندان آمد

 لب پر شدن
 لب تر کردن
 لب روزی
 لب شتری
 لب شتری

 لب قيطونی
 لب کالم

 لب گزيدن
 لب مرز

 لب و لوچه
 گريه (لباس به تنش زار می زنه 

 )می کنه       
 لباس پلو خوری

 لباس دولتی
 لباس گدا

 لبخند ژوکند
 لبريز شدن

 لبنيات
 لبو
 لبو
 لبو
 وفروشیلب

 لبۀ تيغ
 لبۀ تيغ

 لبۀ مرگ
 لبيک گفتن

 ُلپ ُلپ خوردن
 لپ لپ خوری
 َلت خوردن
 لت و پار

 لت و پار شدن
 لج انداختن

 لج کسی را درآوردن
 لج و لج بازی

 لجن
 لجن 

 لجن تور
 لجن مال کردن

 لچر
 لچک
 لحاف

 لحاف را با چنگال گرفتن
 لحاف کش
 لحاف کش
 لخت کردن
 لخت و پتی
 لخه مجاره
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 پتیلر پا
 لرد

 لرزانک
 لش

 لش تاکسی
 لش کش

 لشکر ديزی
 لطف کردن

 لطمه خوردن
 لطيفه
 لعبت
 َلغ

 لغ و لوغ
 لغز بار کردن
 لغز خواندن
 لغز لطيفه
 لغز نغز
 لغوزه

 لف لف خوردن
 لف و ليس کردن

 لفت دادن
 لفت و ِلش کردن

 لفت و لعاب داشتن
 لفت و ليسی

 لفيدن
 لفيدن

 لقمه را دور سر چرخاندن
 ه کردنلقمه لقم

 لقمۀ بزرگتر از دهان برداشتن
 لقمۀ چپ کردن

 لقمۀ چرب
 لقمۀ دهان سگ شدن

 لک زدن به قيمت
 لک زدن جگر
 لک زدن دل

 لک لک
 لک لک کردن

 لک و فال
 لکاته بودن

 لکنته
 لکنته

 لکه رفتن
 لگام ريز رفتن

 لگد به بخت خود زدن
 !لگد به گور حاتم زده

 لگن
 لگن

 لگن
 لگن
 َلِله
 ِلم

 را ياد گرفتنلم چيزی 
 لمس
 لمکده
 لمکده
 لموک
 لميدن

 لن ترانی
 لن ترانی گفتن

 لندهور
 لندهور
 لنگ

 ُلنگ انداختن
 لنگ در هوا بودن

 ِلنگ دراز
 لنگ ظهر

 لنگ لنگان آمدن يا رفتن
 لنگ می زنه
 لنگ و پاچه
 لنگر انداختن
 لنگش کن
 لنگه در

 لنگه کفش
 لنگه کفش پلو
 لنگه کفش کهنه

 لنگه لنگه
 شتنلنگه ندا
 لنگه هم
 لنگی

 له له زدن
 له و په

 له و لورده
 لهستان
 لهستان

 لو
 لو دادن
 لو دادن
 لو رفتن
 لوتی
 لوتی

 لوتی خور
 لوچ

 لوچ کردن
 لودر سفره

 لورل هاردی
 لوس بازی

 لوستر
 لوطی

 لوطی خور شدن
 لوطی شم شم

 لوکس
 لوکوموتيو

 ِلِول
 لول باال

 لول بودن
 لوالی دست
 لولت می کنم
 لوله اگزوز
 لوله آفتابه
 لوله تفنگی

 لوله راه رفتن
 لوله شدن
 لوله کردن

 لوله کشی بدن
 لولو خورخوره
 لولو سر خرمن
 لولو سر خرمن

 لولۀ راهن
 لوند
 لی

 لی لی به الالش گذاشتن
 لی لی پوت
 لی لی پوت
 لی لی کردن
 لی لی کردن

 ليته
 ليچاره گفتن

 ليز 
 )گيلکی(ليسکه 
 ليفلوش
 ليالج

 ليالج است
  از چشم مجنون بايد ديدليلی را

 ليم
 ليم ليم
 ليمو
 ليمو

 ليمو شيرين
 ليمو شيرين
 ليمو شيرين

ليمويی
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  »م«
  

  
 ذ. م

 مؤمن مسجد نديده
 مؤمن مسجد نديده

 ما با هم نداريم
 ما بچۀ فيروز بهرام نيستم

ما به درختايی ريديم که تو برگش 
 بودی    

 ما بوديم و اينا، مامانم اينا
  قمارخونه ايمما خودمان قاپ

 ما خودمون قاپ قمارخونه ايم
 ما را سياه کرده

 ما را کاشته
 ما را گرفتن
 ما را گرفته
 ما را گرفتی

سه دس، صبح و ظهر و ... ما رو 
    عصر، نخود لوبيا عدس،       
    آچار پيچ گوشتی انبردس،      

کبری اقدس، پس کی  صغری      
 می گی بس؟      

  رفتيم سيزده بدرما رو باش با کی
 ما رو به پوست پيازی فروختی

 ما رو خود کشی کردن
 ما رو خون دماغ کردی

 ما رو زدی به پات
 ما رو قال گذاشت

 ما سياه خدايی هستيم
 ما شدن

 ما قبل تاريخ
 ما که سير شديم، کون لق هرچی 

 گرسنه اس   
 ما می گيم خر نمی خواهيم پاالن 

 خر عوض می شه    
   اين دو حالت، قليان مائيم ميان 

 بکشيم يا خجالت       
 ماتش بردن؛ ماتش زدن

 ماتيشکه
 ماجراجو

 ماچ مالی کردن
 ماچه

 مادر به عزا
 مادر زن سيگار

 مادر شوهر
 مادر شوهر بيد

 مادر عاشق بی عار است
 مادر فرزند کش
 مادر فوالد زره

 مادر قاسم
 مادر کافی

 بايد " زن بابا"مادر که نيست با 
 !ساخت      

 مادر مرده
 مادر نزائيده
 مادر هفت تا
 مادر وهب
 مادر يتيمان

 مادرش برايش جيب ندوخته
 مادمازل

 مادۀ سی و هفتی
 مار

 مار به او بزند ستم به مار است
 مار ترانزيستوری

 مار خوردن
 مار خورده افعی شده
 مار خوش خط و خال

 مار در آستين پروراندن
 مار را تو جيبش می اندازه

 زخمیمار 
 مار عينکی

 مار که پير شد افعی می شود
 مار گزيده

     مار گزيده از ريسمان سياه و 
 !سفيد می ترسه     

 مار گيه
 مار ماهی

 !مار مهره، هر ماری نداره
 مارمولک

 مارمولک صفت
 مارمولی

 مارو باش رو ديوار کی يادگاری 
 نوشتيم       

 مازندران
 ماست
 ماست

 ماست بند
 ماست بند

 ت بندیماس
 ماست خور

 ماست خورده
 ماست کش
 ماست ِکش

 ماست کيسه ای
 ماست کيسه کردن
 ماست مالی کردن
 ماست مالی کردن
 ماست ماليزاسيون
 ماست ماليزاسيون

 ماست ها را کيسه کردن
 ماستش خيلی شل است
 ماستشو کيسه کرده
 ماستيدن؛ ماسيدن

 ماسک 
 ماسک زدن
 ماسماليزه
 ماسيون

 ماش هر آش
 يين شهریماشين پا

 ماشين حساب
 ماشين حساب
 ماشين دودی
 ماشين دودی
 ماشين رو

 ماشين زمان
 ماشين عروس
 ماشين گوشتی
 ماشين اليی

 ماشين مشتی ممدلی
 مافنگی
 مافيا
 ماکار

 ماکارونی نپخته
 مال
 مال

 مال اين حرفا نيستی
 مال اين حرفها نيستی
 مال اين حرفها نيستی
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 مال بد بيخ ريش صاحبش
 مال برو

 ل بودنما
 مال خر
 مال خر

 مال خر 
 مال دنيا وبال آخرته

 مال زمان سنگ
 مال عهد بوق

 مال عهد دقيانوس
 مال عهد شاه وزوزک
 مال مرده وفا ندارد

 مال مفت از عسل شيرين تر است
 مال مفت صرافی ندارد
 مال مفت و دل بی رحم

 مال ناف تهران
 مال نيست

    مال يه ديقه (مال يه دقيقه شه 
 )شه     

 ماالسيدی
 مالش بر دانش

 ماله کشی
 ماله کشيدن

 مالی
 مالی نيست
 ماليات دادن
 ماليخوليايی

 ماليده
 ماليده
 ماليدی
 ماليدی

 ماليدی به ديوار گلی
 ماليديشن

 ماما جيم جيم
 ماماچه
 ماماچه
 ماماقوی
 مامان

 مامان باالنس
 مامان بزرگ

 مامان تا، سامانتا
 مامان دوز

 مامان منو نديدی
 !مامان
 قيمت سيگاری چنده؟! مامان

 مامانم اينا
 مامانم اينا
 مامانم اينها

 مامانی
 مامانی
 مامانی

 ماموت
 ماموت
 مامور

 مامی ش از آمريکا برگشته
 ماندال
 مانِدال
 مانکن
 مانی
 ماه

 ماه پاره
 ماه پشت ابر نماندن

 ماه پيشونی
 ماه زخم معده

 ماه زير ابر نمی ماند
 ماه شب چهاردهم

 چهماه عسل مور
 ماه قاتل
 ماه معتاد

 ماهتابش رنگ ندارد
 ماهواره
 ماهواره
 ماهواره

 ماهی با گذرنامه
 ماهی تابه

 ماهی دودی
 ماهی سفيد

 ماهی گيری تو کارون
 مايع آشوب

 مايه
 مايه

 مايه تيله
 مايه تيله
 مايه دار
 مايه دار

 مايه را خايه کردن
 مايه رو آب کردی؟

 مايه کاری
 مايه کاری

 مأخذ
 یمأمور باز

 مأمور شهرداری
 مأمور شهرداری

 مبال
 مبصر

 مبصر چهار ساله
 مبل نشيمن

 مت
 متال
 متال

 متاليک
 متدّيوث

 متراژ خيابان
 متراژ لخی

 مترس
 مترسک

 مترسک سر جاليز
 کرج-مترو تهران

 متلک
 مته به خشخاش گذاشتن

 متۀ مغز
 مث تريلی حبس می کشه
 مث يابو حبس می کشه
 مثال ابر بهار گريستن

 اداممثال ب
 مثبت

 مثل ابابيل
 مثل ابر بهار

 مثل ابر بهاری
 مثل ابر سياه
 مثل ابريشم

 مثل ابليس از الحول گريختن
 مثل ابن سعد
 مثل اتيوپی

 مثل اجل معلق
 مثل اجنه
 مثل اره

 مثل اژدها
 مثل اسب
 مثل اسپند

 مثل استخوان
 مثل اسفند، مثل اسفند بر آتش

 مثل اسکلت
 مثل اسکلت

 مثل اشتر در ِگل
 ثل اشکم

 مثل اشک تمساح
 مثل اشک چشم

 مثل اطلس
 مثل افعی

 مثل اقاقيای هندی
 )يا خر(مثل االغ 
 مثل الف

 مثل الف کوفی
 مثل الماس
 مثل اليزابت
 مثل انار

 مثل انار ترکيدن
 مثل انبان
 مثل انتر
 مثل انتر

 مثل انگشت ليسيد
 مثل اهل کوفه
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 مثل اينکه آپولو هوا می کنه
  دادهمثل اينکه بند به آب

 مثل اينکه پی آتش آمده
 مثل اينکه کشتی هايش غرق شده
 مثل اينکه مويش را آتش زدند

 مثل ايوب
 مثل آب 

 مثل آب امله
 مثل آب جفت
 مثل آب حمام
 مثل آب حنا

 مثل آب حوض
 مثل آب حيات

 مثل آب خوردن
 مثل آب دهن مرده

 مثل آب زر
 مثل آب زيپو

 مثل آب سيرابی
 مثل آب ظرفشويی

 کاهمثل آب 
 مثل آب کله پاچه
 مثل آب و آتش
 مثل آب و روغن
 مثل آب و شکر

 مثل آبکش
 مثل آبنوس

 مثل آبی که روی آتش بريزند
 مثل آتش

 مثل آتش افروز
 مثل آتش بر قلۀ کوه

 مثل آتش پاره
 مثل آتش سرخ شدن

 مثل آتش و پنبه
 مثل آتش و سپند

 مثل آدم
 مثل آدم

 مثل آدم حرف زدن
 مثل آدم سر به هوا

 ثل آدم مقوائیم
 مثل آرد

 مثل آستين رنگرز
 مثل آسمان غرغره

 مثل آسمون
 مثل آسمون خراش
 مثل آش شله قلمکار

 مثل آش قجرها
 مثل آغوز
 مثل آفتاب
 مثل آفتاب
 مثل آکله
 مثل آل

 مثل آلو
 مثل آهک

 مثل آهک وارفته
 مثل آهن
 مثل آهو
 مثل آهو

 مثل آوار روی سر خراب شدن
 مثل آينه

 مثل آينۀ  دق
 مثل باد
 مثل باد

 مثل باد و پشه
 مثل بادام

 مثل بادبادک
 مثل بادبادک
 مثل بادمجان

 مثل بادمجان بم
 شدن) يا بنفش(مثل بادنجان سياه 

 مثل باران
 مثل باروت

 مثل بازار شام
 مثل بازار مسگرها

 مثل باغ ارم
 )مرغ(مثل باغ کبوتر 
 مثل بام غلتان

 مثل بت ابولهول
 مثل بچه

 مثل بچه آدم
 ثل بچه پيغمبرم

 مثل بچه شوهر
 مثل بچه ها

 مثل بچه يتيم ها
 مثل بچۀ آدم

 مثل بچۀ شوهر
 مثل بخت النصر

 مثل بختک
 مثل برادر
 مثل برادر

 مثل برج باروت
 مثل برج زهر مار

 مثل برزنگی
 مثل برف
 مثل برق

 مثل برق گرفته
 مثل برگ بيد

 مثل برگ خزان
 مثل برگ درخت
 مثل برگ گل

 مثل بره
 ه دو مادرهمثل بّر
 مثل بز

 مثل بز اخفش
 مثل بزغاله خنديدن

 مثل بزمجه
 مثل بشکه
 مثل بلبل
 مثل بلبل

 مثل بلبل چه چه زدن
 مثل بلندگو قورت داده ها

 مثل بلور
 مثل بنات النعش
 مثل بند تنبان
 مثل بنفشه
 مثل به پخته
 مثل بهشت
 مثل بهلول
 مثل بوق

 مثل بوق درشکه
 مثل بوقلمون

 ت هامثل بوقلمون صف
 مثل بيابان
 مثل بيد

 مثل بيد لرزيدن
 مثل بيل

 مثل بيل دراز
 مثل بيل و بّنا
 مثل پاره آجر

 مثل پارو
 مثل پاشنۀ شتر

 مثل پاالن
 مثل پاالن خردجان

 مثل پتک
 مثل پدر يزرگ

 مثل پر
 مثل پر پرستو
 مثل پر حواصل

 مثل پر قو
 مثل پر کاه
 مثل پر کالغ

 مثل پرده به در ماندن
 نبوریمثل پردۀ ز
 مثل پرگار
 مثل پسته
 مثل پشکل

 مثل پشم گوسفند
 مثل پشه و باد

 مثل پفک
 مثل پلنگ

 مثل پلو تو دوری
 مثل پنبه

 مثل پنبۀ شاشو شدن
 مثل پنجره
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 مثل پنجۀ آفتاب
 مثل پنير
 مثل ِپهن

 مثل پوست
 مثل پوست پياز
 مثل پوست خر

 مثل پوست خربزه
 مثل پول
 مثل پياز

 مثل پيالۀ خون
 ن عثمانمثل پيراه

 مثل پيراهن عمر
 مثل پيه دان
 مثل تابداری

 مثل تابلو نقاشی
 مثل تابوت خشکه

 مثل تاپاله
 مثل تاپو

 مثل تاتوره
 مثل تار ريسمان
 مثل تار عنکبوت

 مثل تازی
 مثل تافتون
 مثل تانک

 مثل تانکر آب
 مثل تپانچه

 مثل تخت بزازان
 مثل تخت روان

 مثل تخته
 مثل تخته

 مثل تخم ترتيزک
  تخم چشممثل

 مثل تخم ماهی
 مثل ترازو

 مثل ترازو دو سر
 مثل ترقه
 مثل ترکه
 مثل ترياک
 مثل تسمه
 مثل تغار

 مثل تگرگ
 مثل تگزاس
 مثل تنباکو

 مثل تنگ بلور
 مثل تنگ طال

 مثل تنور
 مثل تو گودی ها
 مثل توبرۀ گدا

 مثل توبرۀ گداها
 مثل توپ

 مثل توپ صدا می ده

 مثل توپ ماندن
 مثل توتيا

  تيرمثل
 مثل تير چراغ برق

 مثل تير رفتن
 مثل تير شهاب

 مثل تيشۀ رو به خود
 مثل تيغ
 مثل ثريا

 مثل جاجيم
 مثل جادوگرها
 مثل جارو برقی

 )جاروب فراشی(مثل جاروب 
 مثل جام طاليی

 مثل جامع اصغهان
 مثل جان آدميزاد

 مثل جانخانی
 مثل جبه خانه

 مثل جت
 مثل جزغاله

 مثل جغد
 مثل جگر زليخا
 مثل جگر سياه

 مثل ُجل
 )قاب شو(مثل جل ظرفشويی 

 )جن بو داده(مثل جن 
 مثل جنگ خر فروشان

 مثل جنگل باز
 مثل جنگل موال

 مثل جهنم
 مثل جهود
 مثل جو

 مثل جوالدوز
 مثل جواهر
 مثل جوجه

 مثل جوجه تيغی
 مثل جوجۀ مرغ

 مثل جوزا
 مثل جوکيها
 مثل چاه ويل
 مثل چتر باز
 مثل چراغ

 زدانمثل چراغ د
 مثل چراغ سوختن

 مثل چرخ آسيا
 مثل چرم

 مثل چرم همدان
 سوزن) چشمۀ(مثل چشم 

 مثل چشم آهو
 مثل چشم ترکان
 مثل چشم خروس

 مثل چشم مور
 مثل چک برگشتی

 مثل چنار
 مثل چنبر

 مثل چنبر دف حلقه بر گوش
 مثل چنگ
 مثل چوب
 مثل چيت

 مثل حاتم طائی
 )طی(مثل حاتم طائی 

 مثل حارث
 باتمثل حب ن
 مثل حباب
 مثل حرمله
 مثل حرير

 مثل حلقۀ خاتم
 مثل حلقۀ ميم

 مثل حلوا
 مثل حلوا بی نمک

 مثل حمال ها
 مثل حمام

 مثل حمام زنانه
 مثل حمامی ها

 مثل خاتون پنجره
 مثل خاصه ململ

 مثل خاک
 مثل خاک انداز جلو افتادن

 مثل خاکشی
 خميره) ماما(مثل خاله 

 مثل خاله خرسه
 مثل خاله خمره

      مثل خاله سوسکه، مثل خاله 
 قورباغه     

 مثل خانم ها
 مثل خانۀ خدا

 مثل خانۀ زنبور
 مثل خايۀ حالج

 مثل خر
 مثل خر آسيا

 )در گل ماندن(مثل خر بريخ 
 مثل خر زخمی
 مثل خرچنگ
 مثل خرد جان
 مثل خردل
 مثل خرس

 مثل خرس تير خورده
 مثل خرس خونسار

 مثل خرگوش
 مثل خرما

 مثل خروس
 ثل خروس جنگیم
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 مثل خزاد کن
 مثل خشت

 مثل خشخاش
 مثل خط جن
 مثل خط خر
 مثل خط مير
 مثل خالل
 مثل خمره

 مثل خمرۀ اتوکشی
 مثل خنجر

 مثل خندۀ برق
 مثل خواهر
 مثل خورشيد
 مثل خوک
 مثل خون
 مثل خون

 مثل خون کبوتر
 مثل خون ناحق
 مثل خون و برق
 مثل خونۀ خاله

 مثل خيار
 مثل خيک
 مثل خيمه
 مثل دال

 مثل دايره
 مثل دبه

 مثل دبۀ روغن چراغ
 مثل دختر کور
 مثل در شاهوار

 مثل درخت
 مثل دريا

 مثل دست چنار
 مثل دست خر

 مثل دستۀ جارو
 مثل دستۀ گل
 مثل دم مار
 مثل دنبه

 مثل دندان فيل
 مثل دهاتی ها

 مثل دهان ناخوش ها
 مثل دو طفالن مسلم

 مثل دود
 مثل دوک

 مثل دوک سياه
 يگمثل د

 مثل دينار
 مثل ديو سفيد

 مثل ديوار
 مثل ديوار
 مثل راديو
 مثل رباب

 مثل رخش
 مثل رستم

 مثل رستم در حمام
 مثل ُرَطب
 مثل رعد

 مثل رقاص ها
 مثل رنکو
 )آرايش(مثل رنگ 
 مثل روباه

 مثل رودخانه
 مثل رودۀ عمر

 مثل روز
 مثل ريش بز

 مثل ريشۀ درخت
 مثل ريگ

 )زاغۀ گوسفند(مثل زاغه 
  زالومثل

 مثل زانوی شتر
 مثل زر

 مثل زرافه
 مثل زردچوبه

 مثل زره
 )هندی(مثل زعفران قاين 

 مثل زغال
 مثل زفت
 مثل زقوم
 مثل زلزله
 مثل زمرد

 مثل زمهرير
 مثل زن آبستن

 مثل زن بچه مرده
 مثل زن ها
 مثل زنجير
 مثل زندان
 مثل زهر

 مثل زهر مار
 مثل زهر هالهل

 مثل زير
 مثل زيلو
 مثل ژله

 ل ساعتمث
 مثل ساعت کار کردن

 مثل سايه
 مثل ستاره سهيل
 مثل سر بريان
 مثل سر گردنه
 مثل سرطان
 مثل سرکه

 مثل سرکه جوشيدن
 مثل سرکه هفت ساله

 مثل سرمه

 مثل سرنا
 مثل سرو

 مثل سرو سهی
 مثل سرو سهی
 مثل سريش
 مثل سقز

 مثل سکه بر زر
 مثل سگ
 مثل سگ

 مثل سگ پا سوخته
 ا گرفتنمثل سگ پاچه همه ر
 مثل سگ جان کندن
 مثل سگ حسن دله
 مثل سگ دهان بسته

 مثل سگ زوزه کشيدن
 مثل سگ سالخ خانه

 مثل سگ سوزن خورده
 مثل سگ قاسم آباد

 مثل سگ الس
 مثل سگ السی

 مثل سگ له له زدن
 مثل سگ موس موس کردن
 مثل سگ موس موس کردن

 مثل سگ نازی آباد نه غريبه می 
   نه خويش (شناسه نه آشنا      
 )می شناسد نه بيگانه     

 مثل سگ هار
 مثل سگ هرزه مرس

 مثل سگ هفت جان دارد
 مثل سگ و گدا
 مثل سگ و گربه
 مثل سنان بن َاَنس

 مثل سنان بن َاَنس بودن
 مثل سندان
 مثل سنگ
 مثل سنگ

 مثل سنگ آسيا
 مثل سنگ پا

 مثل سنگ پای قزوين
 مثل سنگ صبور

 مثل سوراخ سوزن
  موشمثل سوراخ
 مثل سوزن
 مثل سوسک
 مثل سوسن

 مثل سوفيالورن
 مثل سيب زمينی
 مثل سيب سرخ

 مثل سيبری
 مثل سيخ ايستادن

 مثل سير
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 مثل سير تو سرکه جوشيدن
 مثل سيماب

 مثل شاخ آهو
 مثل شاخ شمشاد
 مثل شاخ گوزن
 مثل شاخۀ گل
 مثل شاستی

 مثل شاش خر
 مثل شاش موش
 مثل شاگرد مکتبی
 مثل شام غريبان

 ل شانهمث
 مثل شاه پريون
 مثل شاه موشها
 مثل شاهدانه

 مثل شاهزاده ها
 مثل شب

 مثل شب ابری
 مثل شبح
 مثل شبنم
 مثل شبه
 مثل شتر

 مثل شتر بر نردبان
 مثل شتر شاه

 مثل شتر شاه عباس
 مثل شتر مرغ

 مثل شرر
 مثل شست
 مثل شفته
 مثل شفق
 مثل شقايق
 مثل شکر
 مثل شکر

 مثل شکم قاقم
 یمثل شکم ماه
 مثل شکمبه
 مثل شکوفه
 مثل شله

 مثل شله قلمکار
 مثل شلِّۀ گلی

 مثل شمر
 مثل شمشاد
 مثل شمشير

 مثل شمشير خطيب
 مثل شمع
 مثل شير
 مثل شير

 مثل شير آب انبار
 مثل شير برفی
 مثل شير برنج

 مثل شير برنج بی نمک

 مثل شير دايه
 مثل شير ژيان
 مثل شير علم

 مثل شير علی قصاب
 مثل شير مادر
 مثل شير مرغ

 مثل شير و شکر
 مثل شير و عسل
 مثل شير و می
 مثل شيرخشت
 مثل شيرۀ خنک

 مثل شيشه
 مثل شيطان

مثل صابون سلطانی بر کسی 
 ماندن

 مثل صاعقه
 مثل صبح

 مثل صحرای کربال
 مثل صدای خر

 مثل صدف
 مثل صراحی
 مثل صنوبر

 مثل ضبط صوت
 مثل طاعون
 مثل طاووس

 )طاووس مست(مثل طاووس 
 ثل طبقم

 مثل طبل
 )طبلۀ عطار(مثل طبل 
 مثل طال

 مثل طنبور
 مثل طوطی

 مثل طوق لعنت
 مثل طومار
 مثل طويله
 مثل عاج

 مثل عباس دوس
 مثل عجوزه
 مثل عدس

 مثل عرب عنيزه
 مثل عرعر
 مثل عروس
 مثل عروس

 مثل عروس قريشی ها
 مثل عروس قلندران

 مثل عروسک
 مثل عزرائيل
 مثل عسل

 ه هامثل عصا قورت داد
 مثل عقاب
 مثل عقرب

 )عقرب جراره(مثل عقرب 
 مثل عقرب کاشان

 )عقيق يمن(مثل عقيق 
 مثل علف هرزه
 مثل علم بر بام
 مثل علم عيد
 مثل علم يزيد

 مثل علی بهانه گير
 مثل علی کماجی

 مثل ُعَمر
 مثل ُعمِر حباب
 مثل عمر سعد

 مثل َعمروبن عبود
 مثل عنکبوت
 مثل عهد بوق
 مثل عهد گل

  عوج بن عنقمثل
 مثل غربال

 مثل غريب ها
 مثل غليواج
 مثل غنچه
 مثل غول
 مثل غول

 مثل غول بی شاخ و دم
 مثل فاخته
 مثل فرزين

 مثل فرش کرمان
 مثل فرشته
 مثل فرفره
 مثل فشفشه
 مثل فشنگ
 مثل َفصيل
 مثل فعله ها
 مثل فلفل
 مثل فنجان
 مثل فنر

 مثل فواره
 مثل فوالد
 مثل فيل
 مثل فيل

 کوچکهمثل فيل 
 مثل فيل منگلوسی

 مثل فيل هميشه بايد به سرش زد
 مثل فيل و فنجان
 مثل قاب دستمال
 مثل قاپ قمارخانه
 مثل قاشق نشسته

 مثل قاطر
 مثل قاطرچی ها

 مثل قاقم
 مثل قالی کاشان
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 مثل قاو
 مثل قبای بعد از عيد

 مثل قبر
 مثل قبر بچه

 مثل قرص ماه
 مثل قرقی

 مثل قشون بی سردار
  شکست خوردهمثل قشون

 مثل قصۀ چهل طوطی
 مثل قطامه
 مثل قفس
 مثل قناری
 مثل قند

 مثل قندرون
 مثل قوچ
 مثل قوطی

 مثل قوم بنی اسرائيل
 مثل قوم تاتار

 مثل قير
 مثل قيطان

 مثل کارد مطبخ
 مثل کارد و پنير
 مثل کاروانسرا
 مثل کاسه خون

 مثل کافور
 مثل کامپيوتر

 مثل کاه
 مثل کاه و کهربا

 يتمثل کبر
  مثل گوگرد-مثل کبريت 

 مثل کبريت احمر
 مثل کبک

 )کبک دری(مثل کبک 
 مثل کبوتر
 مثل کدو

 مثل کدو تنبل
 مثل کرک ِبه

 مثل کرم خاکی
 مثل کرم معده

 مثل کره
 مثل کره

 مثل کريم شيره
 مثل کشک

 مثل کشکول عزرائيل
 مثل کف دست

 مثل کف دست شناختن
 مثل کف موسی

 مثل کفتار
 مثل کفگير

 کلممثل 
 مثل کماج

 )کمان حالج(مثل کمان 
 مثل کنه
 مثل کنه

 مثل کنه چسبيدن
 !مثل کنيز مال باقر
 مثل کوچ کولی

 مثل کوره
 )کورۀ حدادی(مثل کوره 
 مثل کوفته
 مثل کوه 

 مثل کوه ابوقبيس
 مثل گاله

 مثل گاو پيشونی سفيد
 مثل گاو سيستانی
 مثل گاو شيرده

 مثل گاو نه من شيرده
 مثل گچ ديوار

 ثل گرازم
 مثل گراز تير خورده
 مثل گربه براق شدن

 مثل گربه بودن
 مثل گربه دزده
 مثل گربه کوره

 مثل گربۀ نوروزی
 مثل گردن غاز

 مثل گرگ
 مثل گرگ گرسنه

 مثل گل
 مثل گل

 مثل گل سرخ
 مثل گل شکفتن

 )از هم باز شدن(مثل گل شکفتن 
 مثل گل گاو زبان
 مثل گل محمدی
 مثل گالبتون
 مثل گلوله

 مثل گلولۀ توپ
 مثل گنج قارون
 مثل گنجشک

 مثل گندم
 مثل گندم برشته

 مثل گندم روی تابه
 مثل گنه گنه
 مثل گوسفند

 مثل گوسفند سر بريده
 مثل گوگرد احمر

 مثل گوی
 مثل گياه بام
 مثل الشخور

 مثل الشه مرده
 مثل الک پشت

 مثل اللکای خروس
 مثل الله

 مثل النۀ زنبور
 مثل لب شتر

 مثل لبو
 ثل لشکر شکست خوردهم

 مثل لعل
 مثل لنگه کفش
 مثل لوله آفتابه
 مثل لولۀ آفتابه
 مثل ليرۀ ترک

 مثل ليلی و مجنون
 مثل ماتم زده ها

 مثل مادر
 مثل مادر هفت تا

 مثل مار
 مثل مار

 مثل مار به خود پيچيدن
 مثل مار دم کوفته

 مثل مار زخم خورده
 مثل مار زده ها

 مثل مار سر کوفته
 گزيدهمثل مار 

 مثل مار گزيده
 مثل مارک نخورده ها

 مثل مارمولک
 مثل ماست

 مثل ماسوره
 مثل ماشين حساب
 مثل ماما خميره

 مثل ماه
 مثل ماه سپهر

 مثل ماه شب چهارده
 مثل ماه نو
 مثل ماهی

 مثل ماهی دودی
 مثل مجسمه

 مثل مجسمۀ ابوالهول
 مثل مجنون
 مثل مخمل

 مثل مربای آلو
 مثل مرجان
 مثل مرده

 ثل مرده شورم
 مثل مردۀ متحرک
 مثل مرغ پر کنده
 مثل مرغ حق

 مثل مرغ کتانه رفتن
 مثل مرمر

 مثل مرواريد
 مثل مس
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 مثل مست ها
 مثل مسجد
 مثل مشک

 مثل مشک سقا
 مثل مغز خر
 مثل مغول
 مثل مگس
 مثل مالئکه
 مثل ملخ

 مثل مهتاب
 مثل مهدی حمال

 مثل موتور کار کردن
 مثل مور

 مثل مور و ملخ
  مورچه سواریمثل

 مثل موش
 مثل موش آب کشيده

 مثل موش روی قالب صابون
 مثل موش کور
 مثل موشک
 مثل موم

 مثل موم نرم شده
 مثل موم و مرهم
 مثل موی در چشم
 مثل موی زنگی

 مثل ميت
 مثل ميخ

 مثل ميمون
 مثل ناخن خشکه

 مثل نار
 مثل ناقوس

 مثل نان گدائی
 مثل نان گدايی

 مثل نان نامادری
 ان و سوزنمثل ن

 مثل ناودان
 مثل نبات

 مثل نخود در شله زرد
 مثل نخود هر آش

 مثل نخودچی
 مثل نردبان

 مثل نردبان دزدها
 مثل نرگس شهال

 مثل نسترن
 مثل نقره

 مثل نقش شاهنامه
 مثل نگار
 مثل نمد

 مثل نمد در همه
 مثل نمرود
 مثل نمک

 مثل نهنگ
 مثل نی
 مثل نی

 مثل نی قليون
 مثل نيشتر
 سوزمثل نيم
 مثل هالو

 مثل هفت خوان رستم
 مثل هلو

 مثل هلوی پوست کنده
 مثل هند جگرخوار

 مثل هندو
 مثل هونگ
 مثل هويج

 مثل وايتکس
 مثل وروجک

 مثل وزغ
 مثل وکيل مدافع

 مثل ونوس
 مثل يابو
 مثل ياس
 مثل ياس
 مثل ياس
 مثل ياقوت
 مثل يخ

 مثل يخ وارفت
 مثل يخچال

 مثل يک تکه ماه
 لمثل يه دسته گک

 مثل يوخا
 مثل يوز

 مثل يوسف
 مثنوی گفتن

 مثنوی هفتاد من کاغذ
 مثون

 مج مجا
 مجددًا يک شاهی

 مجسمه
 مجسمۀ ابوالهول
 مجسمۀ بالهت
 مجسمۀ حماقت
 مجسمۀ ونوس

 مجلس
 مجلس گردان
 مجلس گرم کن

 مجنون
 مچ باز کردن

 َمچ بودن
 مچ کسی را گرفتن

 مچ گرفتن
 مچاله

 مچل بودن
 مچل بودن
 مچل کردن

 چولَم
 محبت خاله خرسه

 محبت کانتری
 محرم اسرار

 محشر
 محصل

 محل سگ نگذاشتن
 محلب

 محله برو بيا
 محيط
 مخ
 مخ
 مخ
 مخ

 مخ بد کار کردن
 مخ بودن
 مخ پر

 مخ پنچر کردن
 مخ تاب داشتن

 مخ تعطيل
 مخ تعويض کردن

 مخ تو قوطی کبريت گذاشتن
 مخ توش دستی نهادن

 مخ تيليت کردن
 مخ جويدن
 مخ خوردن

 خ راحتم
 مخ زدن
 مخ زدن
 مخ زدن
 مخ زنی

 مخ ساييدن
 مخ سوت کشيدن
 مخ عيب داشتن
 مخ کار گرفتن

 مخ کسی را پياده کردن
) فرغون(مخ کسی را تو فرقان 

 گذاشتن
 مخ کسی را تو فرقون کردن

 مخ کسی را تيليت کردن
 مخ کسی را چت کردن

 مخ کسی را در فرقون ريختن
 مخ کسی را کار گرفتن

  کار گرفتنمخ کسی را
 مخ ما رو تيليت کردی
 مخ مارو کار گرفتی

 مخ مخه
 مخ نيست کامپيوتر است
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 مخ ولگرد
 مخابراتی

 مخبر
 ُمَخت پوک است
 مخترع شلوار

 مخش آکه
 مخش بوغ آزاد می زنه

 مخش پاره سنگ برداشته
 مخش تاب داره

 ُمخش تو آفسايده
 مخش رو تو فرقون گذاشتن

 مخش رو ريختن تو فرقون تا من 
 بيام        

 ُمخش رو ريختن تو هاون کوبيدن
 مخش رو ريخته تو قابلمه

 مخش شش کار ميکنه
 مخش کليد داره

 مخش گرده
 مخلصات پتاسيم
 مخلصات پتاسيم

 مخلصيم
 مخلصيم

     مخلصيم دربست تو راهی هم 
 سوار نمی کنيم           
 مخمسه

 مخمو ساندويچ کرده
 مداد
 مداد

 مداد نوکی
 آويزانمداد هميشه 

 مدرسه
 مدرسه
 مدرسه

 مدفوع زنبور
 مدل عقب
 مدنگ

 مدير مدرسه
 مذاکره
 مراحم

 مراقب امتحان
 مراقبت ويژه

 مراکش
 مراکش
 مرام
 مربا
 مربا
 مربا

 مربای هويج
 مربع

 مرتيکه
 مرحمت شما سر نره

 مرخص
 مرخصی

  ساعته٨مرخصی 
 مرد

 مرد آهنی
 مرد رندی

 مرد ساالری
 مرد شش ميليون دالری

 مرد عمل
 مرد ميدان
 مرد نامرئی

 مرد و مردانه
 مرداب

 ُمردم از خوشی
 ُمردم از گردن کلفتی

 َمردم آزار
 َمردم دار
 َمردم گريز

 مردنی
 مرده 

 مرده از گور در رفته
 مرده پرست
 مرده خور

 مرده خوری
 مرده شور

 مرده شور بوشورتت
 مرده کش
 مرده ليک

 مرده متحرک
 َمرده و قولش

 َمردونه
 کسی بودنمردۀ چيزی يا 

 مردۀ سيار
 مردۀ گور

 َمردی
 مردی برای تمام فصول
 مردی برای تمام فصول

 مرغ
 مرغ از قفس پريدن

 مرغ آبکشيده
 مرغ آمريکايی
 مرغ به خاک

 مرغ بی استخوان
 مرغ پا کوتاه
 مرغ چاغ
 مرغ حق

 مرغ درست کن
 مرغ دل

 مرغ را به شغال سپردن
 مرغ سرکنده

 مرغ سياه بی نفس

 مرغ کرچ
 مرغ گر

 مرغ ماشينی
 مرغ همسايه غازه
 !مرغ همسايه غازه
 مرغ يک پا دارد

 مرغ يک پا داشتن
 !مرغ يه پا داره

 مرغابی
 مرغی که انجير می خوره نوکش 

 !کجه        
 مرگ

 مرگ چيزی بودن
 !مرگ خر عروسی سگه

 مرگ دوش
 مرگ من

 !مرگ می خوای برو گيالن
 مرواريد

 مرواريد غلتان
 مريخی

 مزاحم بی نقطه
 زخرفم

 مزخرف الدين شاه
 مزد در کف گذاشتن

 مزدور
 مزرعه دارتيم

 مزقانچی
 مزگولی
 ُمزَّمل

 مزه به چنده
 مزه پراندن
 مزه پراندن

 مزه دهان را فهميدن
 مزه ريختن

 مزۀ کاه دادن
 مژژژ
 مس

 مس مس
 مسئول متراژ

 مسافر خط يازده
 مسافر در راه
 مسافر زدن
 مست خواب

 مستراح
 مستراح

 مستراح دهان
 ستراح شدنم

 مستضعف
 مستکبر

 مستمع آزاد
 مستوفی الممالک
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 مستی است و راستی
 !مسجد نساخته گدا درش ايستاده

 مسخره
 مسکين
 مسلسل

 مسلسل وار
 مسن اگزوز

 ُمسهل
 مسواک گران شدن
 مسواک گران کردن

 مسير مالياتی
 مشت
 مشت
 مشت

 مشت گره کردن
 مشت و درفش
 مشت و سندان

 مشتوک
 مشتولوق

 مشتی
  باشَمشتی
 مشد
 مشد

 مشدی
 مشدی کوال
 مشدی کوال

 مشروبات الکلی
 مشروطه خواه
 مشعل آسمان

 مشقاتو نوشتی
 مشقش کردن
 َمشک پر باد

 ...)يا خيک (مشک پر باد 
 مشک در آستين نهفتن

 ُمشک و کافور
 مشکُت برم
 مشکل پسند
 مشکل گشا
 مشکوک

 مشکوک زدن
 مشنگ
 مشنگ
 مشون

 مصّبت و شکر
 مصيبت
 مصيبت
 مصيبت

 مضمون کوک کردن
 مطالب تو دستم آمد

 مطبخی
 مطرب

 مطلب را شکافتن
 مطلب گرفتن

 معامله
 معبر زدن

 معترض الدوله
 معدن چربی

 معراج
 معرفت تو عشقست

 معرکه است
 معرکه کردن
 معرکه گرفتن
 معرکه گير

 معرکه گيری
 معلله

 معلم الل
 معمار آخرت
 معمار آخرت

 مغز
 مغز آدم پياده می کنه

 مغز تابدار
 مغز خر خورده
 مغز خر خورده

 مغز صفر کيلومتر
 مغز کسی را خوردن

 مغز گچی
 مغز نخودی
 مغز نخودی
 مغز نداره

 مغز نويسنده
 مغزش چهارگوش است

 مغزش سوت کشيد
 مغلطه کردن

 مفت باشد، کوفت باشد
 مفت گران بودن

 مفت گرونه
 مفتش
 مفتکی
 مفتی

 مفتی و صرافی؟
 مفرغ شيرين

 مفلس
 داستمفلس در امان خ

 مفلوک
 مفنگی
 مفنگی

 مقام مسئول
 مقدماتی
 مقر آمدن
 مقوا خواب

 مک
 مکافات

 مکافات
 مکان
 مکان

 مکش سيفه
 مکش مرگ ما

 مگر اينجا قصابخانه است
 مگر آش داغ در دهن داری؟

 مگر پشت گوشم داغ الزم دارد
 مگر پول را قيچی می کنند

 مگر جوال کاه است
 مگر خارش داری؟

 مگر خم رنگرزيست؟
 گر زبانت درد می آيدم

 مگر سر گردنه است
 را داغ کرده ) يا کله ام(مگر سرم 

 اند؟      
 مگر ما از زن پدريم

 مگس
 مگس پراندن

 مگس را تو هوا زدن
 مگس عهد رستم

 مگس که له نمی کنيم
 مگس و پشه
 مگس وزن
 مگسی شدن

 مگسيه
 مال دو پياز

  مال شدن چه آسان آدم شدن چه 
 مشکل    

 مال کردن
 مّلا کردن
 مال لغتی
 مالباجی

 مالبنويس
 مالتشو زياد کن

 مالخور
 مالخور
 مالصدرا

 مالقات دوچرخه
 مالقات زنانه
 مالقات شرعی
 مالقات عاطفی
 مالقات مردانه
 مالقات ويژه

 مالقاتی
 مالکردن

 ماللی نيست
 مالنصرالدين

 ملچ و ملوچ کردن
 ملخ
 ملخ
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 ملخ
 ملخ

 ملخ پرانی
 ملخ ها نشستند

 ملخی
 ملس
 ملس

 ملعبه دست
 ملکه باغ وحش
 ملکه وقاحت

 ملنگ
 ملو

 ملوچ
 ملودی
 ملوس

 ملوسک
 ملّون

 ملی پوش
 مّلی ِکش

 ممد آمريکايی
 ممد کلی

 مملکت حسينعلی خانی
 مموش

 من اينجا خليفه در بغداد
 من بر
 من بر

 من بميرم تو بميری
 من توشم

 من در آن پيدا
 من در مقوا
 من درآوردی
 من سرد کن
 من گرم کن

ن می گم انف، تو نگو انف، بگو م
 انف     

 !من می گم نره تو می گی بدوش
 منار

 مناری
 منافقين
 منبر

 منبر رفتن
 منت پور
 منت کش

 منتهای درجه رفتن
 منتوش

  من توش-منتوش 
 مند باال
 منزل

 منشور
 منشور
 منشی

 منطقه کوهستانی
 منقار
 منقلی

 منقليات
 منگ
 منگل
 منگل

 منگه کردن
 ُمنُگول
 دنمنم ز

 منهدم بشی
 منو بشاژ

 منو نشسته خورد
 منون
 منيجه
 منيجه
 منير
 منير
 منير

 منيژه خانم
 مه لقاء
 مهتاب

 مهتاب و کتان
 مهتابی
 مهتابی

 مهدی پلنگ
 مهدی زنگی

 مهدی ماهيتابه
 مهر باطل شده زدن

 مهرداد چوبی
 مهره ای نيستی

 مهره بودن
 مهره مار
 مهرۀ مار

 !مهرۀ مار داره
 مهمان ناخوانده

 مهمالت سر هم بافتن
مهمون ناخونده خرجش پای 

 !خودشه
 مهندس
 مهندس

 مهندس استخراج بچه
 مهندس بيگلی

 مهندس پياز باغ
 مهندس راه و ساختمان

 مهندس فاضالب
 مهندس کشاورزی
 مهندس ماشين
 مهندس ناظر
 مهندس ناظر

 مو

 مو از ماست بيرون کشيدن
 مو اسکاج

 مو بر اندام راست شدن
 دنمو بر زبان آم

 مو به مو
 مو درآوردن زبان

 مو دم اسبی
 مو روخ

 مو ريختن
 مو زنگ زده
 مو سيخی
 مو شکافی
 مو فرفری
 مو فرفری
 مو قشنگ

 مو الی درزش نميره
 مواّدی
 موارد
 موال
 موال

 موال کردن
 موبايل بزرگ

 موتور
 موتور آورده پايين
 موتور داغ کردن
 موتور داغ کردن
 موتور دود کردن

 موتور ديزلی
 ور ديزلیموت

 موتور رو
 موتور ريپ زدن
 موتور سوخته
 موتور سوزانده
 موتور نکشيدن

  کسی زدن-موتور، به
 موتورش تازه تعميره

 موتورش سه کار می کند
 موتورم سوخته

 موج الفرار
 موج منفی

 موجی
 موچول
 ُموُچول
 مود

  شخص بودن-مود، در
 مودی

 موذ مار
 موذمار
 موذمار

 مور الی درزش نمی رود
 مور شدنمور 
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 مور و ملخ
 مورچه

 مورچه چيه که فشار خون داشته 
 باشه         

      مورچه چيه که کله پاچه اش 
 باشه          

 مورچه خاک به سر
 مورچه راه انداختن

 مورد
 مورد
 مورد 

 مورد داره
 موزۀ نمک

 موزی
 موزی

 موزی شمال
 موزی موس کردن

 موزيانه
 موسی قلمی

 موش
 موش 

 موش آب کشيده
 موش تو آش انداختن

 موش دواندن
 موش ديوار

 موش روی قالب صابون
 موش کور

 موش کور بخوردش
 موش مرده
 موش موشی
 موش و گربه
 موشک ايرانی

 موشکاف
 موشه دايان
 موضوع

  موقعی که تو به تاپاله می گفتی 
 نون خامه ای، ما اين کاره         
 !بوديم        
 موکت

 موکت زير پا
 مول
 موالژ
 لتی ميليونیمو

 مولتی ويتامين
 مولی
 موند

 مونيتور
 موها را در آسياب سفيد کردن

 موها را صفا دادن
 موهاش عين پينوکيو می مونه

      موهاش يکی بود يکی نبود، 
 سرش هيچ کس نبود          

 موهای فلفل نمکی
 موی از زبانش بر آمدن

 موی آدم آهنی
 موی تن سيخ شدن

 موی دماغ
 موی دماغ

  شکافتنموی
 موی گربه

     مويش را در آسيا سفيد کرده 
 است         

 مويی از سر کسی کم نشدن
 می برمت جزيرۀ اسميت

 می ُبّره
 می تونی گم شی

 می جوشه
 می جوله
 می چايی

 می حرفيدم
 می خوامت

 می خوامت با همه دردسرهات
    می دهم شناسنامه ات را باطل 

 کنند    
 می رينگه
 می زنه باال
 می سازه
 می شنگه
 می شنگه

 می شينی  وا می شه
 می شينی می شوره
 می شينی می شوره
 می شينی وا ميشه
 می گم سگ بياره

 می لوله
 ذی. می

 ميان کالمتان شکر
 ميانه به هم زدن

 ميتسوبيشی
 ميتسوبيشی

 ميثم
 ميچوچ
 ميخ
 ميخ
 ميخ

 ميخ 
 ميخ پيچ

 ميخ در طويلتيم
 ميخ شدن
 ميخ شدن

 ميخ طويله
 يلهميخ طو

 ميخ طويلۀ پای خروس
 ميخ کوبيدن
 ميخ مارشال
 ميخ نشو
 ميخ نعل

 ميخوای سوسکت کنم
 ميد اين ننه
 ميد اين ننه

 ميدان خالی کردن
 ميدان شش روز به عيد

 ميدان مرحوم ببعی
 ميدان مين، دادگاه نورنبرگ

 ميراث خرس به کفتار می رسد
 ميراث فرهنگی
 ميرزا بنويس
 ميرزا بنويس
 ميرزا چغندر

 ميرزا عبدالطمع
 ميرزا غضب
 ميرزا قشمشم
 ميرزا قلمدون
 ميرفندرسکی
 ميرفندرسکی

 ميره مباد خوشت مياد
 ميز تلخی

 ميز و نيمکت
 ميزان
 ميزون

 ميزونه ميزونه
 ميش پاک
 ميش پاک
 ميکروب

 ميکروب خوش تيپ
 ميکسر

 ميل به چپ
 ميل به راست

 ميل گرد چهارده
 ميالد فرشته
 ميله پرچم
 ميلۀ پرچم

 فميلي
 مينی بربری
 مينی بوس

 !ميون حق و باطل چهار انگشته
 !ميوۀ خوب نصيب شغال ميشه

ميوۀ دل
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  »ن«
  

  
 نا آگاه

 نا بسم اهللا
 نا ندارِه راه برود

 نا نداشتن
 نابغه
 نابغه

 ناپلئون
 ناتو
 ناتو

 ناتو بودن
 ناتور

 ناتور زدن
 ناجنس

 ناخن به دندان گرفتن
 ناخن تيز کردن
 ناخن جنگی
 کناخن خش
 ناخن زدن

 ناخنش عين بيل است
 ناخنک

 ناخنک زدن
 ناخنکی

 )گيلکی(ناخوشی بگير 
 ناداخ
 نادخ

 نارگيل
 نارنجک

 نارنجک دستی
 نارنجی
 نارنجی
 نارنگی

 نارو زدن
 نارو زدن
 ناز دار بال
 ناز دخی

 ناز شصت اومدن
 ناز شصتت
 ناز شصتت
 ناز صدا

 !ناز عروس به جهازه
 ناز لوببه
 ناز نازو

 ناز نفست
 از نفستن

 ناز و نعمت
 نازش به جهازش است

 نازک کمر
 نازک نارنجی

 نازکشی
 نازنازی

 نازنازی، پوسِت پيازی
 نازنين

 نازولی ببه بودن
 نازی

 نازی آباد
 نازيال

 نازيال گودزيال
 ناسور شدن

 ناسوس
 ناشر
 ناشی

 ناصر خسرو
 ناطق نوری
 ناظر بند
 ناظر شب

 ناظری خوران
 ناف
 ناف
 ناف

 ناف انداختن
  شمرونیناف
 نافرم

 نافش را با چيزی بريدن
 نافم تو پپيشونيت

 ناقص الخلقه
 ناقال

 ناقوس کليسا
 ناک اوت
 ناک اوت

 ناک اوت شدن
 ناکار کردن
 ناکجا آباد

 ناکس
 ناله

 ناله شدن
 نالوتی
 نالوطی

 نالۀ غاز خواندن
 ناليفه

 نام در کردن
 نامبر

 نامبر وان
 نامراد بی الف
 نامراد بی الف

 نامرد
  روزگارنامرد

 نامردی کردن
 ناميزون

 نان آجر کردن
 نان آجر کردن

  نمير-نان بخور
 نان بده
 نان بده

 نان بده، فرمان بده
 نان ُبر
 نان بر

 نان بريدن
 نان به آب تر کردن

   ) به پشت شيشه(نان به شيشه 
 ماليدن     

 نان به کسی قرض دادن
 نان به نرخ روز خوردن

 نان پتی
 نان پشت شيشه ماليدن

 نان تو روغن
 نان خور
 نان دانی

 نان در تنور چسباندن
 نان در تنور سرد بستن

 نان در سفرۀ کسی گذاردن
 نان زير کباب

 نان سواره و او پياده
 نان فتوکپی

 نان فرانسوی
 نان قرض دادن

 نان کور
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 نان کور، آب کور
 نان و آبدار
 نان و پنير
 نان و دندان

 نان و نمک خوردن
 ناناز

 نانش آجر شد
 نانش به گلو فرو نمی رود

 نانش تو روغنه
 نانش را آجر کردن
 نانش نمک ندارد

 نانی
 نانی

 نايلون
 نبات
 نبّريده
 نبشی
 نپخته

 نتراشيده و نخراشيده
 نجسی خوردن

 نجوش
 نجويده حرف زدن

 نجيب
 نچايی
 نچايی
 نچسب
 نحس
 نخ
 نخ

 نخ پخته
 نخ دادن
 نخ دادن
 نخ سفيد
 نخ لنگ
 نخ نما

 نخ نما شدن
 يامدننخ ن

  کسی بودن-نخ، تو
  کسی رفتن-نخ، تو
 نخاع

  کسی زدن-نخاع، تو
 نخاله

 نخراشيده
 نخست وزير

 نخند بچه ات دلقک می شه
 نخند، مسواک گرون ميشه

 نخوانده مال
 نخود
 نخود
 نخود 

 نخود تو آش

 )مثل(نخود توی شله زرد 
 نخود زاده
 نخود سياه
 نخود مغز
 نخود نخود

 نخود هر آش
 نخود همه آش

 نخودچی سرقاپق
 نخودچی ُگل وا می کند

 نخودی
 نخودی
 نخودی
 نخودی

 نخودی خنديدن
 نخورده مست

   نخورديم نون گندم، ديديم دست 
 مردم          

 ندا
 ندار

 ندارکات
 نداری

 نداری، راحتی
 ندامتی

 ندانم کاری
 ندزد و نترس

 نديد بديد
 نرخ باال
 نرخ زن

 نرخش باالست
 نردبان جهنم
 انردبان دزد

 نردبان دزدها
 نردبان شهرداری
 نردبان، پله پله

 نردبون آغل چغک
 نرفته
 نرک
 نرگدا
 نرگدا

 نرگدا جنگی
 نرگدا دولتی
 نرگدا شاخدار

 نرگدای استخوان بدست
 نرگدای جنگی

 نرگدای هشت موتوره
 نرگس
 نرگسی

 نرم کردن
 نرمال

 نره بيمار
 نره خر

 نره خر کشمش
 نره غول

      تو نزار ميل گاردنم رو بزارم
 دهنت     

 نزده می رقصد
          نزنی ما رو، نزنی ما رو، 

 گيالسيم ما      
 نسق گرفتن

 نسناس
 نسناس

 نسوخته می پيچم
 نسيم قلچماق

 نسيه حرف زدن
 نسيه کار کردن

 نشئه
 نشادر اعالء

 نشاشيده شب درازه
 !نشاشيدی شب درازه
 نشکنه النگوهات

 نشوندن
 نصفش زير زمينه

 لهنطام فتي
 نطقت کور شده

 نظام جديد
 نظام دنيا
 نظر بازی
 نظر بلند
 نظر تنگی
 نظر زدن

 نظماش خوابيد
 نعش کش

 نعشه
 نعل

 نعل انداختن
 نعل پوش

 نعل خر مرده را کندن
 نعل وارونه زدن

 نغمۀ بازار
 نغمۀ داوودی

 نفتی
 نفتی نشی

 نفتی يا وزير نفت
 نفر بر
 نفربر
 نفربر

 نفربر چهارپا
 نفربر نارنجی

 س از جای گرم در می آيدنف
 نفس حق

 نفس کسی به شماره افتادن
 نفس کش
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 نفس کش طلبيدن
 نفس کشيدن يادش رفت

 نفس من بيدی
 نفس منی

 نفسش از جای گرم بلند می شود
 نفسش باال نمی آيد

 نفسش به شماره افتاد
 نفسوک

 نفله
 نفله

 نفله ات می کنم
 نفوس بد زدن

 نق زدن
 نق نقو

 نقد را عشق است
  داغنقره

 نقره داغ کردن
 نقش آوردن
 نقش بر آب
 نقش بر آب

 نقش بر آب شدن
 نقش بر آب کردن

 نقش بر زمين
 نقشۀ جغرافيايی انداختن

 نقطۀ عطف
 نقل مجلس

 نقلعلی
 نقلی

 نقلی، مقلی
 نک و نال

 نکبت
 نکبت
 نکره

 نگهبان روستا
 نگو و نپرس
 نگون بخت
 نگون تشت
 نم پس دادن
 نم پس ندادن
 نم نگرفتن

 نمنم 
 نم نمک

 نماز جعفر طّيار خواندن
 نمازی کردن

 نمالی
 نماينده واکس شفق

 نماينده واکس شکوفه
 نمد سياه با صابون سفيد نشود

 نمدک
 نمره اش بيست است

 نمره بيار

 نمره کفش دادن
 نمره کفشتم
 نمره کيلويی
 نمره ناپلئونی

 نمک
 نمک به حرام

 نمک به زخم پاشيدن
 نمک پرورده
 نمک خوردن

 خوردن و نمکدان شکستننمک 
 نمک روی آتش

 نمک ريختن
 نمک شناس
 نمک طعام
 نمک کور

 نمک گير شدن
 نمکدان
 نمکدان
 نمکدان
 نمکدان

 نمکدان بی نمک
 نمکی
 نمکی

 !نمی بينم
 نمی بينمت

    نمی تونی بکشی، خاموش کن 
  آخه از . بگذار پشت گوشت      
پشت گوشم می افته، پس دوال      
  پشت گردنتشو بگذار     

 نميشه، اگه بشه چی ميشه
 ننچی
 ننر
 ننه

 ننه بابا گوشفيل فروش
 ننه جون رفتن

 ننه حوا
 ننه خانمی شله پز

 ننه سنگر
 ننه قمر

 ننه من غريبم درآوردن
 ننه ُنه تا
 نه بابا

 نه به داره نه به باره
 !نه پشت دارم نه مشت

 نه جو، نه دو
نه چک زديم نه چونه عروس آمد 

 هبه خان    
 نه خبر

 نه دال داره، نه ذال
 نه سر پياز نه ته پياز

 نه سيخ بسوزه نه کباب

 نه شهد عسل و نه نيش زنبور
 نو قبا
 نوا

 نوار خالی گوش کردن
 نوار مجردی

 نوارش گير داره
 نوبر

 نوبرش رو آوردن
 نوبرشو آورده

 نوبری
 نوچ

 نوچ شدن
 نوچه
 نوح
 نوخط

 نود و نه تومان نيست
 ننوده به شيش ماليد

 نور افکن
 نور باال
 نور باال

 نور باال زدن
 نور چشم

 نور چشمی
 نور ديده
 نور ديده
 نور علی

 نور علی نور 
 نورافکن
 نوشابه

 نوشابه هم برات باز کنم
 !نوشدارو بعد از مرگ سهراب

 نوک پا
 نوک چيدن

 نوک خامه ای
 نوک زبونمه

 نوک قلمش باد داده
 نوکر بابات غالم سياه
 واجبنوکر بی جيره و م

 نوکر دولت
 نوکر شکم
 نوکر هوايی

 نوکرتيم
 نوکرتيم

 نوکرتيم دربست
 نوکرم
 نوکيا

 نوکيسه
 نوکيسه شدن

 نول زدن
 نام سياه شود) گيلکی(نوم سياببو 

 نام افتاده) گيلکی(نوم فکت 
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 نون بده،فرمون بده
 نون بربری کوچک

 نون برنجی
 نون توشه

 نون خالی خور
 نون خورده و نمکدان شکسته

 زير کبابنون 
 نونش آجره

 نونش تو روغنه
 نونوار

 نونوار بودن
 نوۀ حاج آقا کوچصفهانی

 نوۀ سيد مقواست
 نی

 نی دودی
 نی قليان
 نی قليون
 نی نی

 نی نی کوچولو

 نی نی گاو
 نی نی گاو

 نيرو
 نيرو

 نيروی کيفی
 نيست در جهان

 نيستی
 نيش باز کردن

 نيش پا
 نيش ترمز
 نيش زدن

 نيش عقرب
 نيش گون
 اشنيش ن

 نيش نيش
 نيشت را ببند
 نيشتو ببند
 نيشدار

 نيشش باز بود

 نيک محضر
 نيکی و پرسش

 نيم سوخته
 نيم شاهی
 نيم کت
 نيم کت
 نيم کره
 نيم کالج
 نيم وجبی
 نيمچه

 نيمرخش شبيه فتحعلی شاهه
 نيمرو
 نيمرو

 نيمه شب
 نيمه شب
 نيمه شب

نيناش ناش
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  »و«
  

  
 وا دادن
 وابده

 !وابده، بی خيال
  الحجواجب

 واجب الزکات
 واحد اتل متل
 واحد جواد

 وادی خاموشان
 وارد شدن

 وارد معقوالت
 وارسی کردن

 وارفتگی
 وارفتن
 وارفته

 وارنگ کردن
 واره خانه
 وارونه
 واريز

 وارين فورين
 وازدن
 وازده
 واسطه

 واسمه ای
 واسه خر ياسين خواندن

 واسه خودش کارت می فرسته
 واسه هر کی قاطی ای، واسه ما 

 آبجی فاطی ای       
 واسين ديسين

 واشر 
 واشور
 وافور

 واق واق کردن
 واکس زدن
 واکس مو
 واکسی
 وال کيچ
 واالمقام

 والذاريات خواندن
 وان حمام
 وانت بار
 وانت شدن
 وانت شدن

 وانفسا
 وای به حال آنکه مرد

 وايتکس
 وايسا
 وبال

 وبال گردن شدن
 وجب زدن
 وجدان درد
 وجدان کده
 وجدان کده

 د داشتنوجو
 ودودک
 ور رفتن
 ور زدن

 ور يامفت
 وّراج

 وّراج بی صدا
 وّراجی

 ورافتادن
 ورانداختن
 وربيفتی
 ورپريدن
 ورپريده
 ورُتل

 ورجکيده
 ورجکيده

 َورجه ُورجه
 ورجه ورجه کردن

 ورچّپه
 ورچّوپو
 )وردست(وردس 

 وردی جهنم
 ورزشکار
 ورشکسته
 ورق آخر

 ورق برگشتن
 ورقلمبيده
 ورماليدن
 ورماليده
 وروجک

 ورود ممنوع
 ورور کردن

 وروره جادو
 وز وز کردن
 وز وز نکن
 وز وَزک

 وزغ
 َوزه
 وّزه

 وزوزی
 وزير جنگ

 وزير جنگ خانه
 وزير دفاع
 وزير کار

 وسط حرف ما تاکسی نگير
 وسط خال

 وصله به کسی زدن
 وصله پينه

 وصله چسباندن
 وصله ناجور
 وضع توپ

 وضعش خيلی درامه
 وضعش کشمشه
 ستوضعش کويت ا
 وضعيت ِدرام

 وضعيت سه است
 وضعيت قرمز

 وضعيت قرمز بودن
 وضو به جماعت

 وطن دار
 وعده سر خرمن

  وفاتو، جيم بده جمالتو، سيم بده 
 صفاتو       

 وق در آمدن
 وق زده
 وق وق

 وقت برابر با طالست
 وقت خوردن، خاله خواهرزاده را 

 !نمی شناسه      
 وقت سر خاراندن نداشتن

  ميشوقت گرگ و
 وقت گل نی

 وقت گير آوردی
 وقتی جاده ات صاف شد
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 وقيح
 وقيده چشم

 وکيل
 وکيل بند

 وکيل مدافع
 وکيل وصی

 ول
 ول افسکی
 ول ُافسکی
 ول کردن

 ول کِن معامله نيستی
 ول معطل

 ول معطل بودن
 ول وشو

 ول ولينگ
 ول وياز

 ول وياس شدن
 ولتاژش رفته باال

 ولچر
 ولخرج
 ِولِده
 ِوِلش
 ولگرد

 لِوِل
 وِلِلش
 ولنجک

 ولنگ و واز
 ولنگار

 ولنگی باز
 ولو

 ولو شدن
 ولوله

 ولوله به پا شد
 ولوله جادو

 ُولوم
 ُولُونک
 وليعهد
 ...وليوم ا
 وندر
 ونگ

 ونگ و ونگ بچه
 ونگ ونگ

 ونوس
 وول زدن

 وول می زنه
 ويالون زنی

 ويتامين
 ويتامين

 ويتامين پ
 ويتامين پ
 ويتامين من

 ويترين
 ويترين به هم زدن

 ويترين تو رو بهم می زنم
 ويترين دار

 ويجه مال آدم گيجه
 وير

 ويراژ
 ويراژ دادن
 ويرانگر
 ويرانگر

 ويزا
 ويزويز

 ويژ
 ويژ

 ويّژ بابا
 ويالن

 ويالن زدن
ويولونيست
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  »ه«
  

  
 هاپو

 هاپولی کردن
 هاِتّريد
 هاتوتو

 هاج زنبور عسل
 هاج و واج

 هاج و واج ماندن
 هاچ زنبور عسل

 هار شدن
  و پورتهارت
 هاردی

 هارمونی
 هارمونيک زدن

 هاری
 هاش، دو، ُا، وجود

 هافهافو
 هافهافو
 هاک فين
 هاک فين
 مورچه داره؟... هالتون 

 هاله پنج شنبه
 هالو
 هالو

 هالو چمبل
 هالو شش انگشتی

 هالو قنبر
 هالو گير آوردن
 هالو هفت شنبه

 هانيکويی
 های

 های کالس
 های کالس
 های ِلول
 هايرون
 هپروت

 ل هپوهپ
 هپلی

 هپلی هپو
 هپو

 هتک و پتک پاره شدن
 هتکم پتک شد

 َهَتل

 هتل
 هتل بلوار
 هتل شدن
 هتل مس
 هَتل مس
 هتل مس

 هتل هوتولو، بترس از آدم کوتولو
 هجايی بودن
 َهچل هفت
 َهَدرن َپَدرن

 هديه
 َهر از َبر تشخيص ندادن

 هر جا سنگه به پای احمد لنگه
 !هر جا که آشه کل فراشه

 ه نمک خوردی نمکدون هر جا ک
 !نشکن    

 هر جايی
 !هر چه پول بدی آش می خوری

 هر چيز که خوار آيد يک روز به 
 کار آيد     

 هر دم از اين باغ بری می رسد، 
 تازه تر از تازه تری می رسد    

 هر دم خيال
 هر دو پا را در يک کفش کردن

 !هر دودی از کباب نيست
 هر ديگی را چمچمه ايست

 !ی آمدی دارههر رفت
 !هر که بامش بيش برفش بيشتر

 هر که بد کند بد بيند
 هر که کوشيد برد

 هر کی به فکر خويشه کوسه به 
 !فکر ريشه    

    هر کی می گه نون و پنير، تو 
 يکی سرتو بذار بمير    

 هر کی هر کی
         هر کی هندونه می خوره، 

 پوستاشم جمع می کنه    
  خودت زدیهر گلی بزنی به سر
 هر گلی بوئی دارد
 هر لری بازاری

 هر ننه قمر
 هر و تر

 ِهر و ِتر
 هرتی پرتی

 !هرجا خرسه، جای ترسه
 هرچه باداباد

 !هرچه به يللی بياد به تللی می ره
 هرچه خورده نريده

  هرچه در ديگ است به چمچمه 
 !مياد       

 !هرچه رشتيم پنبه شد
 !هرچه عوض داره گله نداره

 ! گم نره، ميگه بدوشهرچه می
 هرچی باداباد

 هردمبيل
 هردمبيلی
 هرز پريدن
 هرزه پوش
 هرزه چانه
 هرزه درا
 هرکول
 هرکول

 هرمون َگَزک
 ِهرِهر کردن

 ِهرِهر و ِکرِکر
 ُهرُهری

 ُهرُهری مذهب
 ِهّری

 هزارپدره
 هزارتا چاقو بسازه يکيش دسته 

 !نداره        
 هستم

 هستمت
 هستمت

 هسته تف کردن
 رماهسته خ

 ُهش
 هشت گرو نه

 هشت َمن و ُنه شاهی
 ...)هميشه (هشتش گرو نه است 

 هشلهف
 هف خط

 هفِت بيجار
 هفت پشت
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 هفت تا جون داره
 هفت جد
 هفت خان
 هفت خط

 هفت خط روزگار
 هفت خم خسروی
 هفت قران در ميان

 هفت کچالن
 هفت کچلون

 هفت کفن پوساندن
 هفت کّله

 هفت کوه در ميان
  آمدنهفت ماهه به دنيا

 هفته بيجار
 هق هق
 هل پوک
 هالک
 هالکه

 ُهلفدونی
 َهله هوله

 هلو
 هلو
 ُهلو
 هلو

 !هلو برو تو گلو
 هلو بيا تو گلو
 هلو پوست کنده
 هلوست صورتش
 هلوی بی پوست

 هم جا پالسه
 هم جوهريم
 هم چشمی
 هم خرج
 هم سفره/ هم پرواز/ هم خرج
 هم ريش
 هم ريش
 هم سفره

 هم فال و هم تماشا
 ا خالدونهم فيه
 هم قطار

 هم لحاف و هم تشک
 )!تشک(هم لحافه هم دشک 

 هم ور کردی
 هم واليتی

 همای رحمت
 همت از تو قوت از خدا

 همچی می زنم تا قم بشاشی
  همچی می زنم که عرش خدا به 

 لرزه در بياد         
 همچی می زنمت که باکارتک از 

 کف خيابون جمعت کنن         

 رينیهمچی می زنمت که ب
 همرکاب
 همکار

 همه اش پا خوره است
 همه اش مال خودته، هل نزن

 همه آقايوِن التا
 همه چيز تموم
 همه چيز خانم

 همه حرفهايش رج است
 همه را آِلن دلن می گيره، ما رو 

 يداهللا گدا      
        همه را برق می گيرد ما را 

 خاطرات اديسون      
 همه را برق می گيرد، ما را چراغ

 نفتی      
 همه را به يک چشم ديدن
 همه را به يک چوب راندن

 همه را رنگ می کند
      همه را فيوز می گيره ما رو 

 پفيوز     
همه رو برق می گيره ما رو چس 

 اديسون      
همه رو برق می گيره ما رو قبض 

 برق      
 همه رو برق می گيره ما رو ننۀ 

 اديسون      
 همه فن حريف

  فن حريف استهمه
 همه قافلۀ پس و پيشيم
 همه کاره و هيچ کاره

 همه التيا
همه می زنن خون در مياد، ما می 

 زنيم شاش در می آد؟      
 همه هنری

 همون موقع که لوله اگزوز خاور 
   رو می گرفتی، می گفتی         
 حسن بيا قليون بکشيم        

 هميشه آويزان
 !هميشه خره خرما نمی رينه

 هميشه سبز
 هميشه فراری

 همين هلو، همين گلو
 ِهن

 ِهن ِهن
 هند جگر خوار
 هند جيگر خوار

 هندل قفل
 هندوانه گذاشتن
 هندوانه نبريده

 هندونه
 هندونه به شرط چاقو

 هندونه زير بغل گذاشتن
 هندی بازی در مياره

 هنری کيِسنِجِره
 هنِزر پنِزر
 هنگ کرده

 هنوز بچه ای
 ی ات بياهنوز بچه ای برو با ول

 هنوز پايش آب بندی نشده
 هنوز پشت لبت سبز نشده
 هنوز دهنش بوی شير ميده

 َهنی
 ُهَو َببو

 هوا ابريه
 هوا باف
 هوا باف
 هوا َپسه

 هوا خورده
 هوا خوری
 هوا دادن

 هوا دلش گرفته
 هوا گرفته
 هوا گرفته
 هوا منصور

 هواپيما
 هواپيماش می َپره

 هواخواه
 هوار
 هوار
 هوارتا
 هوارتا

 هواشناس
 هواشو داشته باش

 هواکش
 هوای بهاری

 هوای کسی را داشتن
 هوايی
 هوايی

 هوايی شدن
 هوايی شده

 هوچی
 هوچی کردن
 هوخشتره
 هوروت
 هوشنگ

 هوشنگ خان
 هوشنگ خان
 هوشنگتيم

 هول انداختن
 هول نشو
 هولکی
 هوو
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 هوی
 ِهّوی

 هوی متال
 هويج
 هويج
 هويج

 هويج فرنگی
 هويجوری

 هويره
 می فرستههی موج منفی 

 هيئت چش قرمزها
 هيأتی

 هيپی
 هيتلر

 هيتلر دستشويی
 هيتلر دستشويی

هيچ بغالی نمی گه ماست من 
 !ترشه

 !هيچکاره و همه کاره
 هيچی بارش نيست

 هيدروژن
 هير و وير

 هيز
 هيزم تر به کسی فروختن

 هيزم جهنم
 هيزم کشی کردن

 هيس
 هيکل

 هيکل هفت
 هيکلش کتاب شعر بود
 ودهيکلش کتاب شعر ب

  هيکلين چوخ دی، غيرتين يوخ 
 دی         
 ِهيها
هيوال
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  »ی«
  

  
 يا پشت يا مشت

 يا حسين
 !يا خدا يا خرما
 يا ضامن مرگ
 يا علی مدد
 يا غريب آقا

 يا کوچه گردی يا خانه داری
 يا مرگ يا استقالل
 !يا مرگ يا اشتها
 يا مشت يا پشت

 يابو
 يابو
 يابو

 يابو برش داشته
 يابو دولتی

 ابو علفیي
 يابو علفی
 ياتاقان زده

 ياتاقان سوزاندن
 ياتاقان سوزونده
 ياجوج و ماجوج
 ياختۀ ساختمان

 يادخانه
 يادياره

 يار با وفا
 يارا

 ياردان قلی
 ياردان قلی بيگ

 ياردانُقلی
 يارو
 يارو

 يارو از لوس آنجلس آمده
 يارو با خودش هم قهره
 يارو با سند زنده است 
 يارو بارش باد کرده

 ارو تاب دارهي
 يارو تخته سه الست

 يارو ته سيگاره
 يارو جوش آورد

 يارو جوکه
 يارو خر خونه
 يارو خر ِکيِف

 يارو خيلی ترش کرده
 يارو خيلی فيلمه

 يارو رو بردن اتاق عرعر
 يارو رو تا سه بشماری مرده

 يارو رو کنف کردم
 يارو سکته ايه
 يارو سگ داره

 يارو سوار ديواری شده است
 کرک زدهيارو ش

 يارو شوته
 يارو غذاش تو قوطی يه

 يارو قصابه
 يارو قيصره
 يارو کاشيه

 يارو کره ای شده
 يارو کف کرده

 يارو کوسه است
  عقبه، شيکمش ٢٠يارو کونش 

 يه ربع جلو      
 يارو گوشتش ناپِز

 يارو مثل سگ می دود
 يارو هوايی شده

 ياسين به گوش خر می خونيم
 ياسين خواندن

 باياقوت و و
 يال اسب

 يال و کوپال به هم زدن
 ياّلا

 ياالنچی
 ياالنسا
 يالتاق
 يالغوز
 يالقوز
 يانشاخ
 يانکی
 ياهو
 ياهو
 ياور

 ياور هميشه مومن
 ُيبس
 ُيبس

 ُيبس آقا

 ُيبس آقا
 ُيبوست

 يبوسيانوف
 يتيمچه
 يحتمل
 يخ

 يخ در بهشت
 يخ رو آب کردن

 يخ کنی
 يخ نکنی
 يخچال
 يخچال

 يخچال سوپر دولوکس
  فرنگیيخچال
 يخده
 ُيخدور
 ُيخال

 يخال بودن با کسی
 يخال رفتن
 يخمک

 يخنعلی بّقال
 يخول

 يخۀ تو هم گيره
 يخيدن

 يد بيضا نمودن
 يد طولی
 يدک کش
 ير به ير

 ير به ير شدن
 يرقان تپه

 يرگه
 يره
 يره
 يره

 يزدی
 يزيد
 يزيد

 يزيد بازی
 يزيد بودن
 يزيد شدن
 يزيد شدن
 يزيد طور
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 يزيدکاری
 ل پشمیيشمی خال خا

 يعقوب
 يعقوب وار
 يغنعلی بقال

 ُيغور
 ُيفسک

 يقلبی يا يلقبی
 يقلوی

 يقلوی به دست
 يقلوی به دست

 يقه باال
 يقه چاک
 يقه فری

 يک
 يک

 يک الف بچه
 !يک انار و صد بيمار

 يک انگور و صد زنبور
 يک بار مصرف
 يک بار مصرف
 يک بام و دو هوا

 يک بخته
 يِک بزن

 يک پا فيلسوفه
 يک پا هوا

 يک پا و دو پا کردن
 يک پاپاسی نداشتن

 يک پارچه آقا
 يک پاش تو هواست
 يک پاش لب گوره

 يک پای کار می لنگه
 يک پياله کمتر
 يک پيچش شِل

 يک تب و يک مرگ
 يک تخته اش کمه
 يک تير و دو نشان

 يک تيکه پوست و استخوان
 يک جا بند نمی شه
 يک جا خشکش زده

 يک جو
 يک جين

 يک چيزيش ميشه
  حرف از ننه عروس بشنويک

 يک خط در ميان
 يک در و دو سرا

 يک در يک
 يک دست بازی کردن

 يک دست بودن
   يک دستم سپر بود و يک دستم 

 شمشير      

 يک دل و هزار سودا
 يک دنده

 يک دنده اش کم است
 يک دنده کم داشتن

 يک دنيا
 يک دنيا پول
 يک دو کردن

 يک ربع به هفت
 يک ربع عقبه
 ونده عقربه اش بيفتهيک ربع م
 يک رشته
 يک رنگ
 يک رو

 يک روال
 يک روح در دو جسم

      يک رودۀ راست تو شکمش 
 نيست      

 يک روز ميهمان و صد تا دعاگو
 يک روند

 يک ريز گفتن
 يک ستاره توی آسمان
 يک سر و دو گوش
 يک سر و دو گوش

 يک سر و هزار سودا
 يک سر و يک کاله

 اپيتان يک سگ دارم خال خالی ک
 استقاللی     

 يک سگ دارم سه گوشه کاپيتان 
 آبی پوشه     

      يک سنگ و چهل کالغ، يک 
 چوب چهل چراغ     

 يک سيم کم داره
 يک شب بخواب

 يک شبه ره صد ساله پيمودن
 يک شقه

 يک صحنه
 يک عمر گدايی شب جمعه را گم 

 کرده      
 يک فاز عقب است
 يک فاز کم دارد
 ک صبريک فوت و ي

 يک ُقلپ آب هم روش
 يک کاره

 يک کاسه چی، صد تا سه قابچی
 يک کاسه کاچی و صد تا سرناچی

 يک کاسه کردن
 يک کاسه کردن

 يک کبريت
 يک کتی

 يک کالغ چهل کالغ
 يک کالم

 يک کلمه از مادر عروس بشنو
 يک کله راه رفتن

 يک کليده
 يک گره

 يک گل در کيسه داشتن
 يک گله
 يک القبا
 يک المپ
 يک المپی
 يک المپی

 يک لبش آسمان را فرش می کند 
 ن را جارويو يک لبش زم      

 يک َلخت
 يک لقمه نون بربری من بخورم 

 يا اکبری     
 يک لنگ خيس

 يک لول
 يک متر روشنايی

  يک مرده به نام به که صد زنده 
 !به ننگ     

 يک مسلمان چند جهود؟
 يک مشت آدم الت پر کبريت و کم 

 کبريت     
 يک معدن صفا

 يک َمن اومده، ده من رفت
 يک موتوره

 يک مويز و چهل قلندر
 !يک می بره يکی می دوزه

 يک نخ سيگار
 يک نخودچی بذار بخوابم

 يک نه بگو، نه ماه رو دل نکشی
 يک نوشابه برای خودت باز کن

 يک هوائی
 يک و ِب کردن
 يک و دو کردن
 يک واّيلی کردن

 يک وجبی
 يک وجبی
 ی رفته توی کوزهيک ور

يک وقت از سوراخ سوزن تو می 
 رود و از در دروازه تو نمی رود

 يک يک
 يکدستی

 يکدستی خوردن
 يکدستی زدن

 يکدل
 يکدندگی

 يکشنبه، دوشنبه
 يکه بزن
 يکه بزن

 يکه خوردن
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 يکه خوردن
 يکه شانس

 يکهو
 يکی از هزار

 يکی بگو دو تا بشنو
 يکی بگو يکی بشنو
 يکی به دو کردن

 ه نعل می زنه يکی به ميخيکی ب
 يکی بود يکی نبود
 يکی بود يکی نبود

يکی نداند فکر می کند پسر 
 پيغمبر

 يکی يکدونه
 يل سيستان
 يالنه سالنه

 يلخی
 يلدا

 يلقوز
 يللی تللی

 يله انداختن
 يلی کردن

 ينف
 ينف
 ينگه

 يه بعدی
 !يه پا چارق، يه پا گيوه

 يه تخته اش کمه
 يه تکونی دادن
  نی بگير با خودت يه جعبه شيري

 آشتی کن    
 يه چيزی ميگه ها
 يه چيزيت ميشه

 يه خاکريز برو جلو
 !يه دست صدا نداره

 يه دسته گل
 يه دستی زدن

يه روز صحبت کن، اونم روز ملی 
 شدن آدامس خروس    

 يه روز عاشقه يه روز فارغه
 يه زنگ به خودت بزن

 يه سر حاکم
 يه سرکشی به خود بکن

 يه ِشه هی
 شيشکی واسه اش بستم، طاق يه 
 بازار اومد پايين   

 يه ضرب
  يه طوری نگاه می کنی يعنی تو 

 ما رو آره   
 يه قرونی را تو هوا زدن

 يه کاری نکن پشت و روت کنم
 !يه کاسه چی صدتا سرناچی

 يه کتی
     يه کفشش نوحۀ خونه يکيش 

 سينه می زنه    
 !يه کالغ و چهل کالغ

 يه گله اسب
 ی زغاليه گون

 !يه مو از خرس غنيمته
 !يه مويز و چهل قلندر

 يه نمه
 يه ننه صد تا بابا

 يه وری
 يه يه يه 
 يهودی
 يهودی

 يهودی سرگردان
 يهويی

 آ. اس. يو
 آ. اس. يو

 يواش
 يواشکی
 يوبسيانف
 يوخ بابا
 يوخون
 يورتمه

 يورتمه رفتن
 يورتمه ميره

 يورغه
 يوسف صديق خود را

 يوسف کنعان
 يوغون
 ویيوگوسال

 يول
 يول
 يول

 يول پايين
 يول تپه
 يول تپه
 يول علی
 يوم االدا
 يوم الگدا
 يومورتا

 يونجه پلو
 يونجه پلو

 يونی
يويو
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Chapter 6 

Conclusions 

 

This study has investigated the notions about “slang”, in both English and 

Persian languages, its definitions, nuances and works that aimed at collecting and 

studying it. A comparison between all the definitions in Persian proposed for 

slang, indicates the preference of choosing the Persian terms:  "واژگان" [vocabulary] 

over "زبان"  [language] and "خودمانی"  [informal/familiar], (literally: “among 

ourselves”) over "مخفی"  [secret] or " عاميانه"  [vulgar/colloquial] which is derived 

from " عامی"  [commoner/illiterate/uneducated person/vulgar/popular/laic]. The fact 

that for each sub-culture, group or secret society, these words, phrases and 

expressions are “informal” is clear enough distinguish these phenomena from 

merely colloquial, vulgar or secretive26 registers of the standard language. 

 

 

 

                                                 
26 It must be reiterated here that what is usually meant by secret language, refers to a meaning that 
is secret within usually normal, everyday terms and concepts, and there is nothing secret in the 
word or phrase itself. This is totally different from a secret (code) language that is used in secret 
communications, by military, governments or criminals where there is a secret code handbook that 
regulates the use of this coded language. 
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In conclusion, some of the major points of interest that require special 

attention will be revisited. These points deal with: (1) general and specific 

dictionary compilation issues that arise in a Persian slang dictionary, (2) the 

stages involved in compiling the dictionary, and (3) recap of the issues regarding 

slang terminology in Persian. 

SLANG DICTIONARY COMPILATION ISSUES 

In compiling a slang dictionary, some issues are evident prior to the start 

of work. These issues are as follows: 

Corpus method, in using the Corpus method, dictionary compilers 

usually set out to collect and archive an ever-increasing data-base of words and 

lexical items and their citations. Using this information and based on the 

frequency of appearance of a word in the public domain, the compilers will 

choose the final master list.  

Dictionary does not know best. Often, in the case of freshly minted slang 

terms, published dictionaries may not be the first place to start. Generally 

dictionary compilers in trying to be all inclusive add the master list of previous 

dictionaries to their own indiscriminately. This will result in presenting an 

inaccurate picture of the contemporary slang terms, their use and frequency.  
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Limiting the framework of the dictionary will be a difficult task as the 

fluidity between slang, argot, colloquialism, jargon, proverbs and four letter 

words makes it difficult to assign concrete borders to the framework.  

Slang to slang translation is almost impossible. In a bi-lingual dictionary, 

when presenting definitions for each slang entry, some believe that each slang 

term in the source language should be matched to an equivalent slang term in the 

target language. This not only drastically complicates the process, its value as a 

reference tool is also questionable.  

Software issues; in today’s world, dictionary compiling, like other forms 

of publishing, has to utilize computers. Even though computers make the life a 

lexicographer very much easier than it used to be just a few years ago let alone a 

decade or more27, conversely, software issues when they occur (and occur they 

will) can really complicate matters.  

The origin is hard to discern. After compiling the master list and when 

filling in the lexicographical data, this remains one of the hardest pieces of 

information to accurately and surely present. Since slang terms usually start from 

the colloquial register, unless they are from a foreign language, brand name, 

proper noun it is not easy to provide the origin of a term. 

                                                 
27 Sort, wordcount, cut and pasting huge chunks of text, automatic pagination, moving the text up 
and down when new text is inserted, word search, find and replace are just a small sample of how 
easy today’s lexicographers have it. 
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The date of creation is hard to pinpoint. This piece of information, similar 

to the Origin, is difficult and again unless special information (borrowings from a 

foreign language, brand name, proper noun or allude to a poem) they will be hard 

to date. 

ISSUES RAISED BY /VĀV/ SECTION 

All the issues discussed above, have been observed with more or less 

severity in generating the /vāv/ section of PEDS.  

Corpus method is not applicable to Persian slang collection. In the case 

of Slang terms in the Persian language, only recently has a limited number of 

sources become available that introduce slang to the general public and record 

them in such a way that they can be accessed again and again. These sources are 

Internet blogs, movies and television productions. Dictionaries, glossaries and 

word lists dealing with slang can also be added to the above sources. It is 

noteworthy that none of these sources provides an actual, authentic sample of the 

slang term in question. Very rarely, one might come across a posting on the 

Internet’s sites like Youtube that is an unscripted and captures the slang usage in a 

natural context. 

Dictionary does not know best. In regards to Persian slang, published 

dictionaries are not the first place to start. Persian dictionary compilers in trying to 

be all inclusive add the master list of previous dictionaries to their own 
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indiscriminately. This will result in presenting an inaccurate picture of the 

contemporary slang terms, their use and frequency.  

Limiting the framework of the dictionary proved a difficult task as the 

fluidity between slang, argot, colloquialism, jargon, proverbs and four letter 

words in Persian made it difficult to assign concrete borders to the framework. 

Najafi (1999) is a point in case, where slang, argot, colloquialism, jargon, 

proverbs and four letter words have all been included. 

Slang to slang translation proved impossible. A point in mind is 

Sanaye’i (2003), which frequently requires the reader to resort to another 

dictionary in the target language (English) to understand the slang from the source 

language (Persian). 

Software issues; one simple command in Microsoft Word sorts the master 

list alphabetically. This command worked very well for English, and may also 

work for Arabic, but for Persian, it still uses the Arabic alphabetical order, which 

up to the publishing stage can pose a problem. 

The date of creation proved hard to pinpoint. This piece of information, 

similar to the Origin, is difficult and again unless special information (borrowings 

from a foreign language, brand name, proper noun or allude to a poem) they will 

be hard to date. 

The origin was hard to discern. Since slang terms usually start from the 

colloquial register, unless they are from a foreign language, brand name, proper 
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noun or in the case of Persian language allude to a poem, it is not easy to provide 

the origin of a term. 

The date of creation proved hard to pinpoint. This piece of information, 

similar to the Origin, is difficult and again unless special information (borrowings 

from a foreign language, brand name, proper noun or allude to a poem) they will 

be hard to date. 

THE MAJOR STAGES OF WORK 

In compiling the the dictionary, the work was divided into the following 

major phases:  

(1) Compilation of a master list, this was accomplished using published 

sources only. The spelling for each entry was left as recorded in the source, and 

not changed to " شکسته"  or phonetic or eye dialect spelling. Spelling raises the most 

issues as one item may be recorded with either a different spelling or in " شکسته"  

[broken] Persian. 

(2) Gathering and input of the lexicographical information, for each 

item on the master list, the information provided with each item in the original 

source, without any alteration, was placed next to its relevant item on the master 

list. 



 224 

(3) Sorting the master list alphabetically, sorting brought repetitious 

headwords next to each other and helped in pinpointing redundant items and 

thinning down the master list. 

(4) Checking the lexicographical information for each entry, in detail 

(carefully screening each item for accuracy in transcription, part of speech, etc. 

and providing and or editing missing/incorrect information), 

(5) Cross checking the master list with the designated exclusion 

dictionary, Moin (Persian-Persian 6 vol.). After cross-checking the master list 

with all three exclusion dictionary, any entry that was found to have been covered 

by these dictionary with the exact same sense was then removed from the list. 

What was not taken out of the master list included: variations in spelling not 

found in the exclusion dictionary, senses and concepts not covered by the 

exclusion dictionary. The same entry may exist in the exclusion dictionary in the 

literal sense only. Therefore this stage of the work is not a simple mechanical 

process. An example would be: "وجود داشتن"  [lit. to exist, slang: to have the 

courage/guts]. All the work that had gone into creating the master list items that 

are removed in this stage is basically thrown away, as there is no short cut for this 

stage of the work. 

(6) Final resorting and formatting, each entry and its lexicographical 

information are formatted to reflect homogeneity, and meet the overall framework 
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parameters. Basically the work is done at this stage, however further proof 

readings remain. 

RECAP AND CONCLUSIONS ON THE NATURE OF PERSIAN SLANG 

The findings of this study have the following theoretical implications for 

research on slang and lexicographical approaches to the Persian language: (1) 

they serve as a starting point for future research both inside Iran and abroad and 

(2) they show by example what the design of a practical Persian-English 

dictionary of slang should look like. The fields of second or foreign language 

teaching and learning and Persian instruction are an area where “slang” has been 

underrepresented. Colloquial and non-prescriptive registers that have hitherto 

been shunned in educational texts have shown indications that great instructional 

values are inherent in them.  

This study presented, good practices in lexicography, formatting, outlines, 

and presentational features of a sample bi-lingual dictionary.  
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