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naar i.s. 3 su yığmaq üçün dəmirdən düzəldilmiş qab; iron pot used to ladle water. cəm: naarımırdır.
nagıd i.s. 4 geniş tumanın bədəndə örtdüyü hissə; the body part covered by a wide skirt. cəm: nagıdırdır.
naxış i.s. 3 bəxt, tale; fortune. cəm: naxışırdır.
nargomuş i.s. 3 gecəquşu; bat. cəm: nargomuşurdur.
naşx̂iri tl1, f.s. 5.1, bm.t. ovxarlamaq; sharpen. b.t.: naşx̂ui.
naşx̂ui f.s. 5.1, b.t.  naşx̂iri
nəç i.s. 4 pendir tutulan zaman ondan süzülən su; sewage water during cheese production. cəm: nəçirdir.
nəfə i.s. 3 ətək; skirt. cəm: nəfəd.
nəxkiri tl1, f.s. 7.1, bm.t. smell, sniff. b.t.: nəxkui.
nəxkui f.s. 7.1, b.t.  nəxkiri
nəḣnə i.s. 4 tüpürcək; saliva. cəm: nəḣnəd.
nək̇id i.s. 4 bel; back (of the body). cəm: nək̇idirdir.
nərət i.s. 3 şam ağacı; pine tree. cəm: nərətirdir.
nəşkiri tl1, f.s. 7.1, bm.t. sürmək; drive. b.t.: nəşkui.
nəşkui f.s. 7.1, b.t.  nəşkiri.
nəşq̇iri tl1, f.s. 7.2, bm.t. bala atmaq; have a miscarriage. b.t.: nəşq̇ui.
nəşq̇ui f.s. 7.2, b.t.  nəşq̇iri
nii v.h.: niy+ i.s. 4 peyin; manure, feces. cəm: niyirdir.
nixer i.s. 4, naxır; cattle. cəm: nixerdir.
nixervan i.s. 3 naxırçı; cattle herder, cowboy. cəm: nixervanır.
nik i.s. 3 diz; knee. cəm: nikirdir.
nik̇az sif. sürüşkən; slippery.
nimż i.s. 3 bit; louse. cəm: nimżirdir.
nimżxer i.s. 1, i.s. 2 bitli adam; person having lice. cəm: nimżxerir.
nimżilkiri tl1, f.s. 7.1, bm.t. yellətmək; rock, shake, swing. b.t.: nimżilkui.
nimżilkui f.s. 7.1, b.t.  nimżilkiri
nin i.s. 3 pişik; cat. cəm: ninirdir.
ninig i.s. 3 kiprik; eyelash. cəm: ninigirdir.
niy+ v.h.  nii
niş i.s. 4 özək; core. cəm: nişirdir.
nişi f.s. 7.4, b.t.  nişiri
nişiri tl1, f.s. 7.4, bm.t. geyinmək; put on. b.t.: nişi
niż i.s. 3 saç ayrımı; separation of the hair. cəm: niżab.
niżab i.s. 3 çörəyin üstünü təmizləmək üçün quş tükündən hazırlanmış əşya; a tool mad of feathers, used
to clean the upper surface of a bread. cəm: niżabırdır.
noğul sif. bulanlıq; muddy.
nuk i.s. 3 saman; straw. cəm: nukurdur.
nuk̇ i.s. 3 dolu; hail. cəm: nuk̇urdur.
nuk̇ur i.s. 3 siçan; mouse. cəm: nuk̇urdur.
nuqa i.s. 3 inovça, novcuk; gutter, drainpipe. cəm: nuqaad.
nuqobuz i.s. 3 qurudulmuş meyvə; dried fruit. cəm: nuqobuzurdur.
nuq̇a i.s. 3 ayaqyolu; toilet. cəm: nuq̇ad.
nüş i.s. 4 ilik; marrow. cəm: nüşürdür.
nüż i.s. 4 bal; honey. cəm: nüżürdür.

