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sa1 say bir; one.
sa2 əv. bu; this.
saga z. bu vaxtı; then, this time.
sakıl i.s. 4 uzunboğaz corab; stocking. cəm: sakıldır.
salabe sif. solaxay; left-handed
sam i.s. 4 saman çöpü; straw. cəm: samırdır.
sami sual neçə dəfə; how many times.
san i.s. 4 gecə; night. cəm: sandır.
san-q̇ət i.s. 4 gecə-gündüz; a night and a day. cəm: san-q̇ətirdir.
sar əv. biri, bir nəfər; one, one of them.
sarıx z. birisi gün; the day after tomorrow.
sarıxi sif. birisi günün; of the day after tomorrow.
sasaxkiri tl1, f.s. 7.1, bm.t. sakitləşdirmək; calm, quiet, soothe. b.t.: sasaxkui.
sasaxkui b.t.  sasaxkiri
sa-sarı z. bir-bir; one by one.
saŝıxkiri f.s. 7.1, bm.t., var.  taŝıxkiri
saŝıxkui f.s. 7.1, b.t., var.  taŝıxkiri
seil z. bura, burada; here.
senk̂ili i.s. 2 soldış (q. c.); bridesmaid. cəm: senk̂ilin.
s(ə)+ v.h.  də2
səfə sif. axmaq, sadə, fərsiz; stupid, simple-minded.
səḣlətir z. indi; now.
səḣlədədə i.s. 3 xanım böcəyi, para büzən; kind of beetle. cəm: səḣlədədəd.
sətkə z. bir az; a little
sıb sif. yaşıl (rəng); green.
sıgazı i.s. 3 kisə; handbag. cəm: sıgazıd.
sılg i.s. 4 çovdar; rye. cəm: sılgırdır.
sımzır i.s. 4 kömür; coal. cəm: sımzırdır.
sın-sın var.  sin-sin
sin z. bir dəfə; once.
sin-çinəga z. bir vaxtlar, bir zamanlar; sometime, at one time.
sinilli z. birdən, birdən-birə, qəflətən; suddenly, immediately.
sin-sin var. sın-sın z. hərdənbir; occasionally, sometimes.
siżi1 f.s. 1.1, b.t.  siżiri1
siżi2 f.s. 1.1, b.t., var.  şiżiri1
siżiri1 var. şiżiri tl1, f.s. 1.1, bm.t.1. qatmaq, qarışdırmaq; add, stir, mix. 2. idiom. qızışdırmaq; stir up. b.t.:
siżi var. şiżi. frazeol.: siżiri-liżiri – qarışdırmaq; mix.
siżiri2 f.s. 1.1, bm.t., var.  şiżiri1
soa1 yiy.h.2, erq.h.: sui i.s. 4 kənd; village. cəm: sobur.
soa2 əv. sizin (ailəyə aid); your (family-related).
somı i.s. 3 düyə; unborn kid of an animal. cəm: somıd.
sorŝındə tl1, f.s. 2.2, var. sorŝundə f.s. 2.3, bm.t. soruşmaq; ask. b.t.: sorŝıni var. sorŝuni.
sorŝıni f.s. 2.2, b.t.  sorŝındə
sorŝundə f.s. 2.3, var.  sorŝındə
sorŝuni f.s. 2.3, b.t.  sorŝındə
suxt̂a i.s. 1, i.s. 2 şagird; pupil. cəm: suxt̂ad.
sui yiy.h.1, erq.h.  soa1
suk̇ra i.s. 3 kasa; cup, bowl. cəm: suk̇rad.
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sulux i.s. 4 birinci sağım süd; beastmilk. cəm: suluxurdur.
sunḣo i.s. 4 zökəm; snuffles, head cold. cəm: sunḣod.
sur(a)+ var. sur(ə)+ v.h.  zur
suvaj var.  ŝuvaj
sus i.s. 3 güvə (həşarət); moth. cəm: susurdur.
sustkiri tl1, f.s. 7.1, bm.t. halsızlaşdırmaq (səbəb, əsas günəş, istilikdir); make drowsy, make unmotivated
(due to sun or heat). b.t.: sustkui. sustk̂ui feilinin icbar forması.
sustkui f.s. 7.1, b.t.  sustkiri
sustk̂ui ts., f.s. 8.1, bm.t. halsızlaşmaq (səbəb, əsas günəş, istilikdir); be drowsy, be unmotivated (due to
sun or heat). b.t.: sustq̇i. İcbar forması: sustkiri.
sustq̇i f.s. 8.1, b.t.  sustk̂ui

