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ĉağjiri tl1, f.s. 1.1, bm.t. tökmək; pour. b.t.: ĉağji.
ĉağji f.s. 1.1, b.t.  ĉağjiri
ĉaxşi f.s. 7.4, b.t., var.  ĉəxşiri
ĉaxşiri f.s. 7.4, bm.t., var.  ĉəxşiri
ĉebi f.s. QsF, b.t.  ĉivıri
ĉebiri f.s. QsF, bm.t.  ĉivıri
ĉeĉĉijiri tl1, f.s. 1.1, bm.t. tökmək; pour. b.t.: ĉeĉĉiji.
ĉeĉĉiji f.s. 1.1, b.t.  ĉeĉĉijiri
ĉekiri tl1, f.s. 7.1, bm.t. (heyvan üçün yem) tökmək, səpmək; pour, disperse (fodder). b.t.: ĉekui.
ĉekui f.s. 7.1, b.t.  ĉekiri
ĉenq̂iri tl1, f.s. 7.1, bm.t. sürtərək dartmaq; drag b.t.: ĉenq̂ui.
ĉenq̂ui f.s. 7.1, b.t.  ĉenq̂iri
ĉeşkıi f.s. 7.10, b.t.  ĉeşkıri
ĉeşkıri var. ĉəşkıri ts., f.s. 7.10, bm.t. 1. yatmaq (şişkinlik); go down (swelling). 2. sakitləşmək; calm
down. b.t.: ĉeşkıi var. ĉəşkıi.
ĉeşq̂ində ts., f.s. 6.1, bm.t. yapışmaq; adhere, cling. b.t.: ĉeşq̂ini. İcbar forması: ĉeşq̂inkiri.
ĉeşq̂ini f.s. 6.1, b.t.  ĉəşq̂ində
ĉeşq̂inkiri tl1, f.s. 13.1, bm.t. yapışdırmaq; stick, glue. b.t.: ĉeşq̂inkui. ĉəşq̂ində feilinin icbar forması.
ĉeşq̂inkui f.s. 13.1, b.t.  ĉeşq̂inkiri
ĉezvıi f.s. QsF, b.t.  ĉivıri
ĉezvıri f.s. QsF, bm.t.  ĉivıri
ĉəfi f.s. 7.3, b.t.  ĉəfiri
ĉəfiri tl1, f.s. 7.3, bm.t. qoymaq; put. b.t.: ĉəfi.
ĉəxşi f.s. 7.4, b.t.  ĉəxşiri
ĉəxşiri var. ĉaxşiri tl1, f.s. 7.4, bm.t. başlamaq; begin, start. b.t.: ĉəxşi var. ĉaxşi.
ĉəkiri f.s. 7.1, bm.t., var.  ĉekiri
ĉəkui f.s. 7.1, b.t., var.  ĉekiri
ĉək̇ivıi f.s. 7.11, b.t.  ĉək̇ivıri
ĉək̇ivıri ts., f.s. 7.11, bm.t. pusquda durmaq, gizlənmək; lie in ambush, hide. b.t.: ĉək̇ivıi.
ĉəq̇q̇iri tl1, f.s. 7.2, bm.t. örtmək; close, cover. b.t.: ĉəq̇q̇ui.
ĉəq̇q̇ui f.s. 7.2, b.t.  ĉəq̇q̇iri
ĉəlkıi f.s. 7.10, b.t.  ĉəlkıri
ĉəlkıri ts., f.s. 7.10, bm.t. yerləşmək; be located, find room, settle. b.t.: ĉəlkıi. İcbar forması: ĉəlq̇iri.
ĉəlk̇iri tl1, f.s. 7.2, bm.t. hit, throw over, knock down. b.t.: ĉəlk̇ui.
ĉəlk̇ui f.s. 7.2, b.t.  ĉəlk̇iri
ĉəlq̇iri tl1, f.s. 7.2, bm.t. yerləşdirmək, otuzdurmaq; arrange, place, help to sit. b.t.: ĉəlq̇ui. ĉəlkıri feilinin
icbar forması.
ĉəlq̇i f.s. 7.2, b.t.  ĉəlq̇iri
ĉəlpi f.s.7.3, b.t.  ĉəlpiri
ĉəlpiri tl1, f.s.7.3, bm.t. yapışdırmaq, yamamaq; stick, glue, patch up, mend. b.t.: ĉəlpi.
ĉənk̇iğiri tl1, f.s. 1.3, bm.t. istəmədən tapdalamaq; accidentally stamp onto, crush. b.t.: ĉənk̇iği.
ĉənk̇iği f.s. 1.3, b.t.  ĉənk̇iğiri
ĉənk̇ilq̇iri tl1, f.s. 7.2, bm.t. qəsdən tapdalamaq; intentionally stamp on, crush b.t.: ĉənk̇ilq̇ui.
ĉənk̇ilq̇ui f.s. 7.2, b.t.  ĉənk̇ilq̇iri
ĉəşkıi f.s. 7.10, b.t., var.  ĉeşkıri
ĉəşkıri f.s. 7.10, bm.t., var.  ĉeşkıri
ĉıĝıi f.s. 1.4, b.t.  ĉıĝıri
ĉıĝıri tl1, f.s. 1.4, bm.t. çeynəmək; chew. b.t.: ĉıĝıi.
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ĉik̇iri tl1, f.s. 7.2, bm.t. (ip ilə) bağlamaq; bind, tie. b.t.: ĉik̇ui.
ĉik̇ui f.s. 7.2, b.t.  ĉik̇iri
ĉilvıi f.s. 7.11, b.t.  ĉilvıri
ĉilvılkiri tl1, f.s. 14.2, bm.t. çökdürmək, dağıdıb sökmək; cause to sink, destroy. b.t.: ĉilvılkui. ĉilvıri
feilinin icbar forması.
ĉilvılkui f.s. 14.2, b.t.  ĉilvılkiri
ĉilvıri ts., f.s. 7.11, bm.t. çökmək; sink, settle. b.t.: ĉilvıi. İcbar forması: ĉilvılkiri.
ĉim sual necə; how.
ĉimi qoş. ötrü, üçün; for, for the sake of, because of.
ĉimiżkiri tl1, f.s. 7.1, bm.t. yapışdırmaq; stick, glue. b.t.: ĉimiżkui.
ĉimiżkui f.s. 7.1, b.t.  ĉimiżkiri
ĉimpix̂iri tl1, f.s. 1.3, bm.t. yummaq, (gözlərini) qırpıb bağlamaq; blink (one’s eyes). b.t.: ĉimpix̂ui.
ĉimpix̂ui f.s. 1.3, b.t.  ĉimpix̂iri
ĉinĉi f.s. 1.1, b.t.  ĉinĉiri
ĉinĉiri tl1, f.s. 1.1, bm.t. qırpmaq; blink (one’s eye). b.t.: ĉinĉi.
ĉinx̂iri tl1, f.s. 5.1, bm.t. 1. gözləri yumaq; squint one’s eyes 2. frazeol. ĉinx̂ui-lək̇iṫq̇iri saman altından su
yeritmək. (demək: özünü yaxşı insan kimi göstərib gizlincə pisliklər etmək); pour water on the straw
from below (i.e. show oneself as a good person, but do bad things in secret). b.t.: ĉinx̂ui.
ĉinx̂ui f.s. 5.1, b.t.  ĉinx̂iri
ĉini qoş. kimi; like.
ĉip z. bir azca; a little.
ĉit̂t̂on var.  ĉütton
ĉivıi f.s. QsF, b.t.  ĉivıri
ĉivıri ts., f.s. QsF, bm.t. oturmaq; sit down, sit. b.t.: ĉivıi.
ĉoz i.s. 4 yaz; spring. cəm: ĉozurdur.
ĉüt̂t̂on var. ĉit̂t̂on sual nə qədər; how much.

