 زمان حالzamán-e hál  مضارعmazáre´
 زمان آيندهzamán-e ájande  مستقبلmostaghbal
předminulý  ماضى بعيدmází-je ba´íd
předpřítomný  ماضى نقلىmází-je naghalí
časem adv  در ظرف هاى زمانىdar zarfhá-je zamání
 به مرورbe-morúr
časně adv  زودzúd
ráno  صبح زودsobh-e zúd  بامدادbámdád  سحرsahar
 سحرگاهsahar-gáh  صبح دمsobh-dam
časnost f  زودىzúdí
časný adj  زودzúd  بامدادىbámdádí
(raný, n. o stadiu nemoci)  اوليهavvalije
(t. předčasný)  زود رسzúd-res  پيش رسpíš-res
(dočasný)  آنىání
časopis m  مجالتpl ar  مجلهmadžalle (pl madžalát)
časování n (gram.)  تصريفtasríf  صرفsarf
časovaný adj časovaná bomba  بمب ساعتىbomb-e sá´atí
časovat v impf (gram.)  صرف کردنsarf kardan
časový adj  زمانىzamání
sled  ترتيب زمانىtartíb-e zamání
časová jízdenka  بليت مدت دارbilít-e moddat-dár
úsek  برههborhe  حينhín  مدتmoddat
část f  بخشbachš  قسمتghesmat  قطعاتpl ar  قطعهghat´e (pl
ghate´át)  پاره اىpáre´í  پارچهpárče  اجزاءpl ar جزو
džoz´ (pl adžzá)  اجزاءpl ar  جزءdžozv (pl adžzá)  تکهtekke
 نصيبnasíb (zast.)  شمهšamme
částečně adv  تااندازه اىtá andáze-í  تاحدىtá hadd-í
částečný adj  جزئىdžoz´í  ناتمامná-tamám  ناقصnághes
částice f (fyz.)  ذراتpl ar  ذرهzarre (pl zarrát)  ريزچهrízče
(gram.)  اداواتpl ar  اداتadát (pl adavát)
částka f  ارقام،  رقومpl ar  رقمragham (pl roghúm, arghám)
 مبالغpl ar  مبلغmablagh (pl mabálegh)  وجوهpl ar  وجهvadžh (pl

Č
čádor m چادر
čaj m  چاىčáj

mází přítomný

budoucí

čádor (lehký světlý)

 چادرنمازčádor-namáz

 چاى درست کردنčáj dorost kardan
 چاى دم کردنčáj dam kardan
čaj o páté (/svačina)  عصرانهasráne
čajový adj  چايىčájí
čajová lžička  قاشق چاى خورىghášogh-e čáj-chorí
čajovna f  چاى خانهčáj-cháne
čalounění n  روکشrú-keš
čáp m (bílý)  لک لک سفيدlak-lak(-e sefíd)
čára f  خطوطpl ar  خطchat(t) (pl chotút)
(značení čarami, n. na silnici)  خطکشیchatt-keší
čárka f (gram.)  ويرگولvírgúl  کاماkámá
desetinná čárka  مميزmomajjez
uvařit čaj
(/spařit)

čaroděj m t. čarodějka f, čarodějník m, čarodějnice f

 جادوگرdžádúgar  ساحرsáher

čarodějnice f  جادوگرdžádúgar  ساحرهsáhere
čarování n  جادوگرىdžádúgarí  شعبده بازىšo´abade-bází
čarovat v impf  شعبده بازى کردنšo´abade-bází kardan

 جادو کردنdžádú kardan

čarovně adv  ساحرانهsáheráne
čarovný adj  جادويىdžádújí
čárový adj kód  خط نمادchat-e namád  رمزينهramzíne
čáry f, plx (kouzla)  جادوdžádú  چشم بندىčešm-bandí

 حقه بازىhoghghe-bází  فريبferíb  نيرنگnejrang
t. čáry máry  اسحارpl ar  سحرsehr (pl ashár)  وردverd
 افسونafsún
(pl viz čára)

vodžúh)

 وقتvaght (pl oughát)  زمانzamán
(doba)  مواقعpl ar  موقعmoughe´ (pl movághe´)
časy pl  روزگارrúzegár  دورانdourán دورانها
douránhá  يومsg  ايامajjám
ve tři hodiny místního času  به وقت محلی۳ در ساعت

čas m  اوقاتpl ar

 تخصيصtachsís
 اغلبaghlab  اکثر اوقاتaksar oughát  بيشترbíštar
 غالباgháleban (neustále)  دم به دمdam be dam
jak často  چندوقت بچندوقتčand-vaght-be-čand-vaght
 به چه فواصل زمانىbe če favásel-e zamání
častý adj  کم فاصلهkam-fásele
Čečensko  چچنčečen  چچنستانčečenestán
Čech m t. Češka f  چکىčekí
Čechy plx  بوهمbohem  سرزمين چکsar-zamín-e ček
čejka f chocholatá (Vanellus vanellus)  خروس کولىchorús-e
vyhrazená částka

často adv

dar sá´at-e se be vaght-e mahalí

 چندوقتčand-vaght
 چندى بعدčand-í ba´d
před časem  چندى پيشčand-í píš
čas od času  گاه بگاهgáh-be-gáh  گاه گاهىgáh-gáhí
 گه گاهgah-gáh  گاه وبيگاهgáh-o-bígáh  گاهىgáhí گهى
gahí  چند وقت به چند وقتčand-vaght-be čand vaght
 وقت بوقتvaght-be-vaght  وقت و بیوقتvaght-o-bívaght  احياناehjánan
čas pokročil  وقت گذشته استvaght gozašte ast
čas vypršel  وقت سر رسيدvaght sar resíd
čas se vleče  وقت دير ميگذردvaght dír mígozarad
dávám ti čas do zítřka تا فردا به تو مهلت مىدهم
nějaký čas (portrvá)
za nějaký čas

koulí

čekající adj  منتظرmontazer
čekaná f na čekané شکارگاه
být na čekané

 درdar šekár-gáh
 در کمين نشستنdar kamín nešastan

čekání n  انتظارentezár
čekanka f  کاسنىkásní
čekárna f  اتاق انتظارotágh-e entezár
čekat v impf  انتظار داشتن \ کشيدنentezár dáštan (/kešídan)
 منتظر بودن \ شدنmontazer búdan (/šodan) صبر کردن

tá fardá be to mohlat mídaham

 فراغتfarághat  فراغfarágh
 وقت کردنvaght kardan
(příhodný čas /příležitost)  فرصتforsat
(/pravá chvíle, čas konat)  بزنگاهbezan-gáh
(gram.) čas minulý  زمان گذشتهzamán-e gozašte ماضى

 درنگ داشتنderang dáštan چشم داشتن
 متوقع بودن ازmotavaghghe búdan (az)
nechat čekat (/zdržet)  معطل کردنmo´attal kardan

(volný čas)

sabr kardan

udělat si čas (hov.)

češm dáštan (co)
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(fr.) čekat dítě

 بار داشتنbár dáštan  آبستن شدنábestan

šodan

 بهره گيرى کردنbahre-gírí kardan
 بهره بردنbahre bordan
čerstvost n  تازگیtázegí  طراوتtarávat
čerstvý adj  تازهtáze  تازه نفسtáze-nafas (svěží) شاداب
šádáb  تر و تازهtar-o-táze (prut)  ترtar
(čerstvě dozrálý)  نورسnou-ras
pobyt na čerstvém vzduchu  هواخوریhavá-chorí
čert m  شياطينpl ar  شيطانšejtán (pl šajátín)  ابليسeblís
(fr.) jdi k čertu! (/k čertu s tebou!)  خاک بر سرتchák bar
sar-at!  لعنت بر سر توla´nat bar sar-e to!
k čertu s tím  اهeh!
červ m  کرمkerm
červánky m, pl  شفقšafagh
červen m  ژوئنžu´an
červeň f  سرخىsorchí  قرمزىghermezí
červenat se v impf  سرخ شدنsorch šodan
červenec m  ژوئيهžu´je
červený adj  سرخsorch  قرمزghermez  گلگونgolgún
(kniž.)  احمرahmar
červená řepa  چغندرčoghondar
Červený kříž  صليب سرخsalíb-e sorch
Červený půlměsíc  هالل احمرhelál-e ahmar
červivý adj  کرموkermú  کرم خوردهkerm-chorde
čeření, čiření n (chem.)  تصفيهtasfije  تصفيه سازیtasfijesází  پااليشpáláješ
hladiny vody  زنجيرهzandžíre
čeřit, čiřit v impf (kapalinu)  صاف کردنsáf kardan
 پااليش کردنpáláješ kardan  تصفيه کردن \ نمودنtasfije
kardan (/namúdan)  پاالييدنpálájídan  پاالىp  پالودنpálúdan
(z něčeho)

 تيرهtíre  خانوادهcháneváde
 خانواده سهرهcháneváde-je sahre
 ناکnák  فکfak(k)

čeleď f (biol. kategorie)
(čeleď) pěnkavovití

 آروارهárváre
 چانهčáne
čelit v impf (čemu)  رو به رو بودن باrú-be-rú búdan (bá)
 رو بودن بهrú búdan (be)  مقابله کردن باmoghábele
kardan (bá)  مقابله شدن باmaghábele šodan (bá)
 مقاومت کردن در برابرmoghávemat kardan (dar barábar-e)
 دچار بودن \ شدنdočár(-e...) búdan (/šodan)
 پايدارى کردنpajdárí kardan مواجه بودن \ شدن
čelist f

dolní čelist

movádžeh búdan (/šodan)

čelně adv  از جلوaz dželou
čelní adj (n. lalok) پيشانى

 شاخ به شاخšách-be-šách
píšání

 شاخ به شاخšách-be-šách  از جلوaz dželou
 حمله جبهه اىhamle-je džebhe-í
čelný adj  برجستهbar-džeste  بزرگترينbozorgtarin
čelo n  پيشانىpíšání (zast.)  جبينdžabín (sálu)  صدرsadr
v čele (tabulky)  در صدرdar sadr(-e) (n. jít) در پيشاپيش
(dar) píš-á-píš (jako vedoucí, n. delegace)  در راسdar ra´s
posadit se do čela  باال نشستنbálá nešastan
umístit se v čele skupiny  در صدر گروه قرار گرفتنdar
(náraz)
útok

sadr-e gorúh gharár gereftan

čelem vzad!

 عقب گردaghab gard

čenich m  بينىbíní  پوزpúz  پوزهpúze
čenichání n  استشمامestešmám  استنشاقestenšágh
čenichat v impf  بو کردن \ کشيدنbú kardan (/kešídan) بوييدن
bújídan

čep m (dveří)  پاشنه درpášne(-je dar)
čepel f  تيغهtíghe  لبهlabe  المlám
čepelka f  تيغ ريش تراشtígh(-e ríš-taráš)  ژيلتžílet
čepice f  کالهkoláh  کپىkepí
čerň f (t. černava, černé mraky)  سياهىsijáhí
černobílý adj  سياه وسفيدsijáh-o-sefíd
černoch m t. černoška f  سياه پوستsijáh-púst سياه
(ádam-e) sijáh

černoši pl

 سياهانsijáhán

černokněžník m  جادوگرdžádúgar
černoška f ( زن سياهzan-e) sijáh
černošský adj  سياه پوستىsijáh-pústí
černý adj  سياهsijáh  سيهsijah مشکى

(p páláj)

česání n (sklizeň) برداشت
(ve slož.)

česat

bar-dášt  جمع آورىdžam´-ávarí
_ _گيرىgírí _ _چينىčíní

v impf (češe/česá, česal, češ/česej)

 شانه کردنšáne kardan (mú)
 برداشت کردنbar-dášt kardan
 بردارp  برداشتنbar-dáštan (p bar-dár)
(datle)  خوشه چينى کردنchúše-číní kardan
Česko n ( کشور چکkešvar-e) ček
Československo n  چکوسلوواکىčekoslovákí
 کشور چکسلواکىkešvar-e čekoslovakí
český adj  چکىčekí  چکček
jazyk (/čeština)  زبان چکىzabán-e ček
Česká republika  جمهوری چکdžamhúrí-je ček
česnek m  سيرsír
čest f  شرفšaraf  عزتezzat (t. pocta)  افتخارeftechár
(důstojnost)  حرمتhormat  کراماتpl ar  کرامتkarámat (pl
karámát)  شرافتšeráfat (prestiž)  حيثيتhejsijjat
(dobré jméno)  آبروáberú
(rodiny, přen. t. ženy v rodině)  نواميسpl ar  ناموسnámús (pl
(vlasy, t. česat se) مو
(sklízet)

آدم

meškí

 قرهghare (asfaltový)  قيرگونghírgún
černé uhlí  زغال سنگzoghál-e sang
černý kašel  سياه سرفهsijáh-sorfe
čerpací adj stanice  بنزين فروشىbenzín-forúší پمپ بنزين
(ve slož., tmavý)

pomp-e benzin

 تلمبهtolombe  پمپpomp
 زمين گرمايىzamin-germájí
čerpání n (pumpou)  تلنبه زنیtolombe-zaní تلمبه زدن
tolombe-zadan  کشاندنkešándan
(fin.)  صرفsarf
fondů  صرف وجوهاتsarf-e vodžúhát
čerpat v impf (pumpou)  تلمبه زدنtolombe zadan باال آوردن
bálá ávardan  کشاندنkešándan
palivo  سوختگيرى کردنsúcht-gírí kardan
vodu  آب برداشتنáb bar-dáštan  آب کشيدنáb kešídan
čerpadlo n

tepelné čerpadlo

navámís)

(mravní integrita)

 درستىdorostí  پاکدامنىpák-dámaní
 سرافرازىsar-afrází  سربلندىsar-

(hrdost, vznešenost)
bolandí

obstát se ctí ve zkoušce

از آزمون سربلند بيرون آمدن

az ázmún sar-boland bírún ámadan

smysl pro čest
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 غيرتghajrat

 فحشهای ناموسیfohšhá-je námúsí
 قتلهای ناموسیghatlhá-je námúsí
(zdv.) mít tu čest (navštívit)  شرفياب شدنšaraf-jáb šodan
 مشرف شدن به حضورmašraf šodan (be hozúr-e)
 افتخار داشتن بهeftechár dáštan (be)
mít tu čest účastnit se  شرف حضور داشتنšaraf hozúr
dáštan mám tu čest Vám oznámit محترما عرض ميدارد که

 امرamr (pl omúr)
 جنايتdženájat  جرمdžorm  بزهbaza(/e)h
místo činu  محل وقوع جرمmahall-e voghú´-e džorm
odporný čin  خبايثpl ar  خبيثهchabíse (pl chabájes)
Čína f  چينčín
Číňan m t. Číňanka f  چينىčíní
Čingischán m  چنگيزخانčengíz-chán
činidlo n (chem.)  عواملpl ar  عاملámel (pl avámel)
činit v impf (konat)  انجام دادنandžám dádan به عمل آوردن
be amal ávardan  کنp  کردنkardan (p kon)  سازp ساختن
harakat (pl harakát)  امورpl ar

urážky na cti
vraždy ze cti

trestný čin

mohtaraman arz mídárad ke

 آبرومندانهáberú-mandáne  از روى انصافaz
 درست کارانهdorost-káráne شرافتمندانه
šeráfat-mandáne (náb.)  حالل وارhalál-vár
čestný adj (dobrý, poctivý)  درست ودل پاکdorost-o-del-pák
 درست کارdorost-kár  درست کردارdorost-kerdár
 درستdorost  آبرودارáberú-dár  آبرومندáberú-mand
 با شرفbá-šaraf  شرافتمندšeráfat-mand پاکسرشت
pák-serešt  شريفšaríf  نجيبnadžíb  امينamín
 خوش حسابchoš-hesáb (přímý)  سرراستsar-rást
(spravedlivý)  با انصافbá ensáf  حق شناسhagh-šenás
(způsob)  درست کارانهdorost-káráne
(určený k poctě)  با افتخارbá eftechár  افتخارeftechár
(např. o stráži)  تشريفاتىtašrífátí
čestné slovo  قول شرفghoul-e šaraf
čéška f  کاسه زانوkáse-je zánú  کشککkaškak
Češka f ( زن چکىzan-e) čekí
čeština f  زبان چکىzabán-e čekí
četa f (voj.)  دستهdaste  جوخهdžúche
popravčí četa  جوخه اعدامdžúche-je e´dám
četař m  گروهبان يکمgorúhbán jekkom
četba f  خواندنchándan
četnický adj četnická stanice  ژاندارمرىžándármerí
četnictvo n  ژاندارمرىžándármerí
četník m t. četnice f  ژاندارمžándárm
četný adj  فراوانfaráván  فراوانىfarávání  زيادzijád
 عديدهadíde  متعددmota´added  کثيرkasír
či konj  ياjá
čí pron  مال کىmál-e kí
čibuk m  پيپpíp
čidlo n  حس گرhes-gar  دريافتگرdarjáft-gar
číhající adj  کمين کنندهkamín-konande (kniž.) مترصد
čestně adv

rú-je ensáf

sáchtan (p sáz)

 اقدام بعمل آوردنeghdám be amal ávardan
 توبه کردنtoube kardan
činit si nárok  طلب دادن \ کردنtalab dádan (/kardan)
(rovnat se)  مساوى بودن باmosáví búdan (bá)
částku (/stát, vyžádat si náklady, jaké) هزينه در بر
 )…( داشتنhazíne dar bar dáštan
činit se v impf  زحمت کشيدنzahmat kešídan
(t. začít se činit)  به تکاپو افتادنbe takápú oftádan
činitel m (aktér)  عمالpl ar  عاملámel (pl ommál)  فاعلfá´el
 اکتورaktor (vládní)  مقامmaghám
(faktor)  سازهsáze  عواملpl ar  عاملámel (pl avámel)
činky f, pl  هالترhálter  وزنهvazne (malé)  دمبلdambel
činnost f  فعاليتfa´álijjat  عملکردamal-kard  اعمالpl ar عمل
amal (pl a´mál)  اشتغالešteghál  کسب و کارkasb-o-kár
(horečná)  تکاپوtakápú  جنب و جوشdžomb-o-džúš
vyvíjet činnost  فعاليت داشتن \ کردنfa´álijjat dáštan (/kardan)
činný adj (aktivní)  عاملámel  فعالfa´ál
být činný  فعاليت کردنfa´álijjat kardan
(gram.)  معلومma´lúm
činorodý adj  سرزندهsar-zende
činovník m t. činovnice f  فعالfa´ál  کنشگرkonešgar
 صاحب منصبsáheb-mansab  دست اندرکارdast-andarkár  رجلpl ar  رجالredžál (pl redžel)
čínský adj  چينىčíní
činže f  حق االجارهhagh-ol-edžáre  کرايهkeráje
čip m  تراشهtaráše  چيپčíp
čípek m (med.)  شيافšijáf
děložní čípek (anat.)  زهدانگردنzehdán-gardan
 گردن رحمgardan-e rahem
čipernost f  سرزندگىsar-zendegí
čiperný adj  سرزندهsar-zende  فرزferz  چاالکčalák
čipový adj čipová karta  کارت هوشمندkárt-e húšmand
 کارت چيپدارkárt-e číp-dár
čírka f obecná (zool. Anas crecca)  خوتکاchutká
čirost f  صافىsáfí
čirý adj (průzračný)  صافsáf  زاللzolál  شفافšaffáf
(přen., hov. naprostý)  محضmahz
kroky

pokání

motarased

 کمين کردنkamín kardan
 در کمينdar kamín(-e…) búdan
(/nešastan)  مترصد بودنmotarased(-e...) búdan
čich m  بويايىbújájí  شامهšámme  شمšamm
(kniž.)  مشامmašám
čichání n  استشمامestešmám  استنشاقestenšágh
čichat v impf  بو کردن \ کشيدنbú kardan (/kešídan) بوييدن
bújídan  استشمام کردنestešmám kardan
čili konj  به اصطالحbe esteláh
čilost f  چاالکىčálákí  جنب و جوشdžomb-o-džúš
čilý adj  چاالکčalák  سرزندهsar-zende  زنده دلzende-del
 با نشاطbá nešát
(obchod)  گرمgarm
být čilý (o obchodech)  رونق داشتنrounagh dáštan
čin m  کردارkerdár  کنشkoneš  کارkár  اعمالpl ar  عملamal
(pl a´mál)  افعالpl ar  فعلfe´l (pl af´ál)  حرکاتpl ar حرکت
číhat v impf

(na) بودن \ نشستن

čiření n (viz čeření)
číselný adj  رقمىraghamí

 عددىadadí
 شماره رمزšomáre-je ramz
číslice f  اعدادpl ar  عددadad (pl a´dád)  ارقام،  رقومpl ar رقم
číselné heslo

ragham (pl roghúm, arghám)

čislicový adj  رقمىraghamí  عددىadadí  ديجيتالdidžitál
číslo n  شمارهšomáre  نمراتpl ar  نمرهnomre (pl nomarát)

 اعدادpl ar عدد
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adad (pl a´dád)

 عدد صحيحadad-e sahíh
 شمارšomár
jednotné číslo  مفردmofrad
množné číslo  جمعdžam´
(přen., hov., dareba)  شيطانšejtán  ناقالnágholá
číslovat v impf  نمره بندى کردنnomre-bandí kardan
 شماره گذارى کردنšomáre-gozárí kardan برشمردن

 پاکسازىpák-sází  پاکيزه سازیpákíze-sází
 نظافتnezáfat (kapaliny)  پااليشpáláješ  تصفيهtasfije
(chem., oděvů)  خشک شويىchošk-šújí
čitatel m  صورت کسرsúrat-e kasr
čitelný adj t. čitelně adv  خواناcháná  خوش خطchoš-chat
čížek m  سهره سبزsahre-je sabz
článek m (v časopise)  مقالتpl ar  مقالهmaghále (pl maghálát)
 نوشتارneveštár pod čarou  پاورقىpá-varaghí
(smlouvy)  موادpl ar  مادهmádde (pl mavád)  فقراتpl ar فقره
čištění n

celé číslo

(gram.)

bar-šomordan

číslovka f  شمارهšomáre  اعدادpl ar عدد
číst v impf (čte, četl, čti)  خواندنchándan

adad (pl a´dád)

faghare (pl fagharát)

 قرائت کردنghará´at kardan
čistec m (bot. Stachys levandufollia)  چاى کوهىčáj kúhí
 گل کوفتهgol-e kúfte  توکليجهtú-kolídže
čištění n (povrchu)  تميزکارىtamíz-kárí  نظافتnezáfat
(chemické č. oděvů)  خشک شويىchošk-šújí
(skvrn)  لکه گيرىlakke-gírí
odpadních vod  تصفيه پسابtasfije-je pas-áb
čisticí adj  پاک سازpák-sáz
čistič m bavlny  پنبه زنpambe-zan
(čisticí prostředek)  پاک سازpák-sáz  زدايشگرzedáješ-

řetězu زنجير

 دانهdáne-je zandžír
 پيل گالوانىpíl-e gálvání
člen m t. členka f  اعضاءpl ar  عضوozv (pl a´zá)  اهالىpl ar اهل

(nahlas, odříkávat)

(el.) galvanický článek
ahl (pl ahálí)

 سرنشينsar-nešín
 عضويت داشتنozvijjat dáštan
stát se členem  به عضويت درآمدنbe ozvijjat dar-ámadan
(mat.)  جمالتpl ar  جملهdžomle (pl džomelát)
(větný)  اجزاءpl ar  جزءdžoz´ (pl adžzá)
určitý  حرف تعريفharf-e ta´ríf  ارتيکلartíkl
členovec m členovci pl  بندپايانband-páján
členství n  عضويتozvijjat
člověk m  آدمádam  انسانensán  بشرbašar  آدميزادádamíposádky (n. lodi, letadla)
být členem

gar

 خشک شويىchošk-šújí
 تصفيه خانهtasfije-cháne
čistit v impf  پاک کردنpák kardan  تميز کردنtamíz kardan
 خالص کردنcháles kardan  زداp  زدودنze(/o)dúdan (p
ze(/o)dá)  نظافت کردنnezáfat kardan
(/prát) surovou vlnu  پشم ريسى کردنpašm-rísí kardan
(kapalinu)  پااليش کردنpáláješ kardan پاالييدن
pálájídan  پاالىp  پالودنpálúdan (p páláj)
 تصفيه کردن \ نمودنtasfije kardan (/namúdan)
čistka f  تصفيه کردنtasfije-kardan
etnické čistky  تصفيه نژادىtasfije-nežádí
čistokrevný adj  اصيلasíl  خالصcháles
čistopis m  پاکنويسpák-nevís
čistota f  پاکىpákí  نظافتnezáfat  تميزىtamízí
(průzračnost)  صفاءsafá (náb.)  عصمتesmat
 طهارتtahárat (mravní)  عفتefat (myšlení) خلوص
čistírna f (oděvů)

(odpadních vod)

zád

lidé pl

 مردمmardom

(jedinec)  افرادpl ar  فردferd (pl afrád) (kdosi)

 کسkas
 شخصšachs (pl ašchás)
(/osoba, numerativ)  نفرnafar  سرsar  تنtan
(hov.) člověče! (fam. oslovení)  باباbábá
človíček m  آدمکádamak
člun m  قايقghájegh (nákladní)  زورقzouragh
člunek m (tkalcovský)  ماکوmákú
čmárat v impf  بدخط نوشتنbad-chat neveštan
 خط خطى کردنchat-chatí kardan  شتاب نوشتنšetáb
(osoba) اشخاص

pl ar

neveštan

čmelák m  خر زنبورchar-zambúr
čmuchání n  استشمامestešmám  استنشاقestenšágh
čnět, čnít v impf (ční, čněl, čni) (nad)  بر, مشرف بودن به

cholús

čistotnost f  نظافتnezáfat
čistotný adj  نظيفnazíf
čistý adj  پاکpák  تميزtamíz

 بلند بودنboland búdan
 سر به فلک کشيدنsar be falak kešídan
(z, ze)  خارج شدن ازcháredž šodan (az)
čočka f (luštěnina)  عدسadas (opt.)  عدسىadasí
kontaktní čočky  عدسکadasak
čokoláda f  شکالت \ شوکوالتšokolát
čokoládový adj  شکالتىšokolátí
čolek m  سمندرsamandar
čorba f  شورباšúrbá
čoud m (hov.)  دودdúd
čouhat v impf  خارج شدن ازcháredž šodan (az)
čpavek m  آمونياکamóniják
čtenář m t. čtenářka f  خوانندهchánande (oslovený) مخاطب
mošref búdan (bar, be)

 نظيفnazíf
 خالصcháles  نابnáb
(bez příměsí)  صراحsaráh  بى شائبهbí-šá´ebe
(nevinný)  پاکيزهpákíze  بى گناهbí-gonáh معصوم
ma´súm  طاهرtáher  پاکدامنpák-dáman  با عفتbá efat
 بى غل وغشbí-ghal-o-ghaš (prostý, bezelstný) بى آاليش
(ryzí)

bí-áláješ

 حاللhalál (posvěcený)  مطهرmotahhar
 وجدان آسودهvodždán-e ásúde
(t. čistá mysl)  ضمير پاکzamír-e pák
čistá vlna  پشم خالصpašm-e cháles
čistý zisk  سود خالصsúd-e cháles
číše f  پيالهpijále  جامdžám  ساغرsághar (zř.)  پيمانهpejmáne
číšník m  گارسونgársón t. číšnice f  پيشخدمتpíš-chedmat
(v čajovně)  آبدارáb-dár (bás.)  ساقىsághí
(náb.)

čisté svědomí

mochátab

čtení n

 خواندنchándan

(studium)  مطالعاتpl ar

(přednes)  قرائتghará´at
 مطالعهmotála´e (pl motála´át)

čtivý adj  خواندنىchándaní
čtrnáct num  چهاردهčahár-dah
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čtverák m (zast.) شوخ

 شياطينpl ar شيطان

 آدمádam-e šúch  رندrend
šejtán (pl šajátín)

čtvercový adj  مربعmorraba´  چارگوشčahár-gúš
čtverec m  مربعmorraba´  چهارگوشčahár-gúš خانه
čtvereční adj (mat.)  مربعmorraba´
čtvrt f  ربعrob´

cháne

 سه ربعse-rob´
 يک ربع از ظهر گذشتهjek rob´ az zohr
gozašte čvrt na sedm  شش وربعšeš-o-rob´
tři čtvrtě na deset  يک ربع به ده ماندهjek-rob´ be dah
mánde  ده و ربع کم استdah-o-rob´ kam (ast)
čtvrť f (města)  بخشbachš  کوىkúj  شهرکšahrak
 محالتpl ar  محلهmahalle (pl mahallát)
čtvrtek m  پنج شنبهpandž-šambe
večer  شب خيراتšab-e chejrát
čtvrtfinále n  يک چهارم نهايىjek-čhárom-nahájí
čtvrtina f ( يک چهارمjek) čahárom  ربعrob´
čtvrtletník m  فصلنامهfasl-náme
čtvrtý num (t. za čtvrté)  چهارمčahárom  چهارمينčaháromin
(ar.)  رابعrábe´ za čtvrté  رابعاrábe´an
čtyřcípý adj  چهارگوشčahár-gúš (hov.)  چارگوشčár-gúš
čtyři num  چهارčahár (hov.)  چارčár (kusy)  چارتاčár tá
(lidé)  چهار نفرčahár nafar  چهار تنčahár-tan
čtyřicátý num  چهلمčehelom  چهلمينčehelomin
čtyřicet num  چهلčehel (hov.)  چلčel
tři čtvrtě

čtvrt na jednu

(náb.) čtyřicetidenní období n. meditace, truchlení (přen. t.
mnoho)

 چلهčelle

čtyřkolák m  چهارچرخهčahár-čarche
čtyřnohý adj  چارپاčár-pá
čtyřrohý adj  چارگوشčár-gúš
čtyřstěn m  چهاروجهىčahár-vadžhí
čtyřstranný adj  چارسوčár-sú  چارپرčár-par
čtyřúhelník m  چهارگوشčahár-gúš چارگوش
čtyřverší n  رباعياتpl ar  رباعىrobá´í (pl robá´ijját)
čuba f  ماده سگmáde-sag
čubka f viz čuba
(hov, vulg.)

čár-gúš

 زن بى عفتzan-e bí-efat

čumák m  پوزpúz  پوزهpúze
čumět v impf (hov., vulg.) (zírat) شدن

 خيرهchíre šodan
 نظر باختن باnazar
báchtan (bá) (pást se očima)  چشم چرانى کردنčešmčerání kardan (nestoudně)  چشم دراندنčešm darándan
čupřina f  کاکلkákol
čurání n  جيشdžíš  ادرارedrár  دفع ادرارdaf´-e edrár
čurat v impf  شاشيدنšášídan  شاش کردنšáš kardan
 ادرار کردنedrár kardan  بول کردنboul kardan
 پيشاب کردنpíš-áb kardan
chtít se čurat  شاش داشتنšáš dáštan  جيش داشتنdžíš
نظر دوختن

nazar dúchtan (po)

dáštan

čutora f (hov.) (cestovní láhev)  قمقمهghomghome
čvachtat se v impf  شلپ شلوپ کردنšalap-šalup kardan
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