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acı yapraq odda yanar, gözünü yandırıb yaxar, bir ucundan duman qalxar, bir ucundan atəş baxar.
(tapmaca). (tütün)

acı yarpaq doğrandı, paktlərə qablandı, bazarlara yollandı. (tapmaca).(tütün)
acunda qarımaq bilməyən? (tapmaca) (sevgi)
açaram yatar, bağlaram qaçar. (tapmaca). (dəgirman)
adam deyil danışar. (kitab)
adam deyil əl ayağı var, gülməli qara üzü var. (tapmaca). (biçin: meymun)
adam deyil əl ayağı var, şaşıq nədir, qaravəlli işi var. (qaravəlli: tanınmaz). (tapmaca).(biçin: meymun)
adam deyil hey qaçır, teşə deyil səs salır, torpağa can o verir, adamların canıdır. (tapmaca).(su)
adası var canı yox. (tapmaca). (qəbir)
adı birsədə, min boya çalar. (tapmaca). (boya fırçası)
adı var özü yox. (tapmaca). (söz)
ağ at bilən qara at, birbirinin izində, birbirini qovalar tüm yaratıq gözündə. (tapmaca). (gündüz. gecə).
ağ atım axmaz, qayadan qopmaz. (tapmaca).(kərtənkələ)
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ağ dağlara qoyun yayılır. .(tapmaca). (yazı)
ağ dəryanın suyun qızdır, üzü tamam ağca buzdur. (tapmaca). (sütün qaymağı).
ağ köynəklərim ağ değil, ağ köynək geyər çağ değil, oynayırdım, güləridim, niyə könlüm şad değil.
ağ qıza əl uzatdım, saçı yumşaq. (tapmaca).(pambıq)
ağ motal ağzı yox, içində ağ sarı çox. (tapmaca). (yumurta).
ağ otun alasına, gün düşdü talasına, elədə quş olarmı, yemverəməz balasına. (tapmaca). (çəkirgə)
ağ saqqal biriyəm, buynuzları iriyəm, mən keçdiyim yollardan, qoyun quzu gətirəm. (tapmaca).(keçi)
ağ sandığı açıldi, göydən ışıq saçıldı. (tapmaca). (günəş)
ağ üzdə qara tuxum.(tapmaca).(yapraq : vərəq, yazi) . (xal)
ağac başında ağca yumaq. (tapmaca).(qar)
ağac başında bir torba un. (tapmaca). (iydə)
ağac başında bir torba unum. (tapmaca).(igdə)
ağac başında buğlu qoca. (tapmaca).(əzgil)
ağac başında darı qurusu, dağarcıqdır sözün doğrusu, içi dolu bal qurusu. (tapmaca). (əncir)
ağac başında düzülər, əl vursab qanı süzülər. (tapmaca). (qaratut)
ağac başında qarqa, ağzı dolu qoğurqa. (tapmaca). (xaşxaş)
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ağac başında qırmızı qız. (tapmaca).(zoğal)
ağac başında qırmızı yumaq. (tapmaca). (alma)
ağac başında palçıqlı qarı. (tapmaca). (əzgil)
ağac başında sarı t orba, içi dolu tuxumlar. (tapmaca). (əncir)
ağac başında sarı yemiş. (tapmaca). (xurma)
ağac başında sarı yumaq, üstünə səpilib ağ sumaq. (tapmaca). (heyva)
ağac başında tüklü yumaq. (tapmaca). (şafdalı)
ağac başındda tüklü yumaq, bir üzü ağ, bir üzü sarı. . (tapmaca).(şaftalı)
ağac deyil yaprağı var, köynək deyil tikilər. (tapmaca). (yazı)
ağaca çıxdım adamınan, bir nəlbəki badamınan, nə dili var nə ağzı, söz danışır adamınan. (tapmaca).(
pitik, kitab)

ağacda yaqut dənəsi. (tapmaca). (gilas)
ağacım budaq aça, meşədə budaq açar, topraqsız yerdə bitər, yarpaqsız budaq açar. (tapmaca). (maral
buynuzu).

ağacım var dəvədən böyük, yemişi var sərçədən kiçik, qabığı var ağudan aci. (tapmaca). (qoz, girdəkan)
ağacın tutmaq olmaz, ötirindən yatmaq olmaz. (ötirindən: ətrindən). (tapmaca).(qızıl gül)
ağaclardan seçilir, ayda bir don biçilir, bircə kərəm əkilir, yetdicə il biçilir. (tapmaca). (yonca)
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ağappağdır, qar deyil, çörək olmaz un deyil. (tapmaca). (toz. şəkər)
ağappağın yasturğan, yer üzüni qaplturğan. (yasturğan > dəsdərxan). (tapmaca). (qar)
ağca motal ağzı yox, tikişi yox qatı yox. (tapmaca). (yumurta).
ağdır donu yoxdur canı, uzun çadır dınaqları,yerə batır barmaqları. (tapmaca).(çadır)
ağdır pənir deyil, quyruğu var sıçan deyil. (tapmaca). (qımızı tırp)
ağızdan çıxar yaxanı tutar. (bilməcə). (söz).
ağrısız dərsiz ağladar.(tapmaca). (soğan)
ağul dolu ağca quzum, yapsam qapı yoxca quzum. (tapmaca). (ağız. diş).
ağul dolu ağça quzu, qapını yapsam, yoxca quzu. (yapsam: qapsam) (yoxca: yoxdu) (tapmaca) (diş-ağız).
ağzı aşağı tökülməz, qırağı çəpər sökülməz. (tapmaca). (göz).
ağzı bağlı bir təndirim var, içi iki çörək tutar. (tapmaca).(fındıq, qoz)
ağzı çəlikdən, saqqalı sapda. (çəlikdən: polddan). (tapmaca).(iğnə, sap)
ağzı var danışmaz yüz ağac vur çığırmaz.(tapmaca). (balıq)
ağzı var dibi bağlı, dərisi var tükü yox. (tapmaca). (qıncar qabı).(qıncar: xənçər)
ağzı yox, dişi çox (tapmaca) (ərə).
ağzın açar ağu saçar, hançı görsə oraq, qaçar. (ağu: zəhər). (tapmaca). (ilan)
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ağzın aşağı tutaram dolar, yuxarı tutaram boşalar. (tapmaca).(papaq)
axar gedər izi yox, deşər keçər tozu yox. (tapmaca). (qayıq).
axşam açılar, irt yumular. (tapmaca).(yorqan, döşək)
axşam baxdım çoxudu, irt qalxdım yoxudu. (irt: səhər). (tapmaca).(ulduz).
axşam çağında, ərik bağında, uçardı bir quş, edərdi qar qar. (tapmaca). (qarqa)
axşam doğular, irtin yer oynar, axşam yığılar, səhər dağılar. (irtin: səhərçağı). (tapmaca). (cücə)
axşam oldu yorulduq, irtəsiydi dilildik. (irtəsiydi : sabahısıydı). (tapmaca).(yuxu)
axşam yığılar səssicə, irt dağılar küylücə. (irt: səhər) . (tapmaca). (toyuq cücə )
ala aldandı, başı çullandı, qaşığa mindi, qıçı sallandı. (tapmaca). (rişdə)
ala qapı zəncir sapı, beş budağı bir yaprağı. (qadana: zəncir). (tapmaca). (əl, barmaq)
alaca ha alaca, səpdirmişəm yamaca, düz dırmaşar ağaca. (tapmaca).(lobya)
alaca hay alaca, çıxıb qondu ağaca, alaca bir ev tikdi, nə qapı qoydi nə baca. (tapmaca). (barama qurdu)
alaca məzar obanı gəzər. (tapmaca). (ələk)
alacaha balaca, sərilmişəm yamaca, düz dırmaşaq ağaca. (tapmaca). . (loba. lobyə)
alalar hay alalar, ərkək dişi balalar. (tapmaca). (arı)
alalvandı gül kimi, qanadı var tül kimi, uçur bağda çəməndə, çox yüngüldür tük kimi. (tül: tor).
(tapmaca). (bal arısı).
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alan zarır, almayan azır. (zarır: bezir). (arvad)
alçacıq qapıq, evrəni çapır (tapmaca) (başmaq).
alçacıq quyu, dambıldır suyu. (tapmaca).( damcı. çəkə)
alçaq damdan qar yağar (tapmaca) (ələk-un)
alçaq damdan qar yağar(tapmaca). (ələk).
alçaq damdan qar yağar, çevrəsi taxda taxda. (tapmaca).(ələk qəlbir)
aldım bir dənə, açdım min dənə. (tapmaca).(nar)
aldım qazan saldım quyruq, əridi qazan qaldı quyruq. (tapmaca).(başmaq)
alqırmızı donu var, soyuq düşcək donuyar. (tapmaca). (soğan)
allah əhbər dərəsində, qıl çıxıb devrəsində. . (yanıtmaca). (ağız. saqqal)
almalıdır , tutarı yok , kullanılır, yiyəsi yok, işdənilir saxlacı yok, əldən verdin dönməsi yok. (tapmaca).
(ödün. çağ. zaman)

alpartının bağında, gül budağında, yel vurar yelləndirər, sırqaları qulağında. (tapmaca).(gilənar, gilas)
altı aşıq boyu var, hər gecədə toyu var.(tapmaca). (çirağ. lampa).
altı ayda bir qarış, bir ayda altı qarış. (tapmaca). (taxıl).
altı çəpər üstü çəpər, içində qaş göz oynayar. (tapmaca). (güzgü)

7

altı daş üsdü daş, oturub bir ağ otaqda, qoyun deyər ot otlar, touq deyər yumurlar. (tapmaca). (tosbağa)
altı daş üstü taxda, səggiz ayaq iki baş. (tapmaca). (vəl taxdası, iki öküz).
altı daşdır daş deyil, üstü daşdır daş deyil, mal davar kimi otlar, onunla yoldaş deyil. (tapmaca).(
tosbağa)

altı daşdır daş deyil,üstü daşdır daş deyil, davar kimi otlayar, onlarla yoldaş deyil. (tapmaca). (tosbağa.
bağa. qaplumbağa.)

altı dəniz, üstü od. (tapmaca). (qəlyan. nargilə)
altı dəri üstü dəri, içində bir ovuc darı. (tapmaca). (əncir)
altı qabıq üsdü qabıq, içində yaşır tafda. (tafda:sıx toxumuş). (tapmaca). (fındıq)
altı qamış üstü keçi. (tapmaca).(çust (başmaq çeşiti)
altı od, üsdü su. (tapmaca). (simavar)
altı sümük üstü sümük, oturub bir ağ otaqda, qoyun deyil otlayır, toyuq deyil yumurtlur.
(tapmaca).(tosbağa)

altı taxda, üstü taxda, arasında çəlik balta. (çəlik: polad). (tapmaca). (qılınc).
altı taxda, üstü taxda, içi yaşıl paxla. (tapmaca).(püsdə)
altın gümüş, birbirini izləmiş (tapmaca) (gün. ay).
ammaz ummaz, yerə düşsə sınmaz. (tapmaca). (yarpaq)
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anamınki bir qarış, dədəminki yapışqan. (tapmaca). (döş).
anası beşikdə, özü bazarda gəzir. (tapmaca). (üzüm)
anası yayma xatun, atası əprin qoca, ellər gözəli, evlər dəlisi. (tapmaca).(üzüm yaprağı, bzasə (şarabı).
anasın yeyər balasın udar ( bilməcə). (toyuğ. yumurta).
anasından geyim baş, balasından yağlı aş. (tapmaca). (pambıq. pambığın kiçik dənəsidən olan yağlı yem.
çiğit)

araba gedər tozu yox, havadadır qanadı yox, ipək toxur üzü yox. (tapmaca). (hörümcək, toratan)
araba gedər tozu yox, suda üzər izi yox, yer altında qışlamış, dərisi var tükü yox. (tapmaca). (zəli)
ardı ağ aldı (önü) qara . (tapmaca) . (axşam)
ardı qara aldı ağ. (tapmaca) . (danirt: səhər sübh)
ardıcan (dalıcan) gedsən, səndən qaçar, ondan qaçsan, dalınca çapar. (tapmaca) (kölgə).
arslan ürək özün oda vurar. (tapmaca). (kəpənək)
asda gəlir izi yox, şıllaq atır tozu yox. (tapmaca).(balıq)
asdı (altı) bulağ içməli, üsdü gür ot biçməli (tapmaca) (qoyun) .
astı sarı, üstü sarı, süycü dadlı, içi darıq (darıq : dənə) (tapmaca) (encir).
aşağı əyərəm tökülmz, qırağı çəpərdi sökülməz, yerində sarımsaq əkilməz. (tapmaca). (göz)
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aşağı gəlir işi var, yuxarı gedir yükü var. (tapmaca).(qaşıq)
aşığın qan ayağı, qan əli qan ayağı, aşıq bir nə görüb, üç başı üç ayağı. (nə: şey) (tapmaca). (inək. bizov.
süt sağıcı)

aşıq eldən yuxarı, cıda teldən yuxarı , quşlarda hansı quşdur, dizi beldən yuxarı. (cıda: başın təpəsin biz
uca duran saç, bəzək). (tapmaca). (çəkirgə)
aşıq gördü bir üzü, bir altı var, bir üzü, o nəçidirki, bir burnu var, qırx gözü. (tapmaca). (çarıq)
aşıqam budağ açar, meşədə, budağ açar, topraqsız yerdə, yarpaqsız budağ açar. (tapmaca). (maral
buynuzu).

aşıl tağım var, alqırmızı otağım var, boz paltarımda, göy qurşağım var. (tapmaca). (qarpız)
aşmaz, uçmaz, düşsə, beli sınmaz. (tapmaca).(yarpaq)
aşmaz, uçmaz, yerə düşsə, beli sınmaz (tapmca) (bayraq)
at deyil qaçar, meşə degil səs salar. (tapmaca). (axar çay)
atam həyətdə yatar, kölgəsin uzaqda atar (tapmaca). (tağ).
atamda bir qarış, anamda kipləmə. (yanıtmaca). (namazda kişilər ayaqların aralı qoymalıdır, qadınlar
ayaqların kip qoymalıdırlar)

atamın minbir donu var, doludur içi əşrəfi, nə qatlamaq, nə saymaq olar. (tapmaca).(göy, ulduzlar)
atamın oğludur, aman mənim qardaşım deyil. (tapmaca) (mən özüm).
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atamın yeddi oğlu var, yeddisidə bir boyda, bir üzləri ağ, bir üzləri qaradır. (tapmaca).(yedicə: həfdə).
(günlər)

ataya dəyəməz, babaya dəyər, xalaya dəyəməz, əmiyə dəyər, dərəyər dəyməzə dəyər. (tapmaca). (dodaq)
atdan uca itdən alçaq, içi yündü üstü saçaq. (tapmaca). (at yəhəri).
atdan uca, itdən alçaq. (tapmaca).(yəhər).
atdığı ox görünməz, dəlib keçər deşilməz. (tapmaca). (göz).
atdım atana dəğdi kotana, suda balığa, düzdə ceyrana. (tapmaca).(ıldırım)
avın alsan mırıldar, sığallasan xoruldar. . (tapmaca). (pişik)
avlu dağdır pambıqdan ağır. (tapmaca). (qar)
ay gedir il gedir, gecə gündüz yol gedi. (tapmaca). (su)
ay nənə bizə yağ göndər, inəkləri sağ göndər, çalxanmamış nehrədən, ərinməmiş yağ göndər. (tapmaca).
(bal?).

ayağı qanad açar, yanqu görsə qaçar, torpaqsız yerdə bitər, yarpaqsız budaq açar. (yanqu
adam).(tapmaca). (maral buynuzu)

ayağı var qaçmayır, qanadı var uçmayır. (tapmaca). (yengəc, xərçəng)
ayağı yoxdur qaça, qanadi yoxdur uça. (tapmaca).(bulut)
ayaqısızdır qaçarmış , qanatsıdır uçarmış. (tapmaca). (bulut)
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ayaqsız qaçar, qanatsız uçar. (tapmaca). (yalan)
az gedər ha çox, gecə gündüz yol gedər, bir qarışca yol gedər. (tapmaca).(beşik)
az qoyursun 'sal' deyir, çox qoyursun 'al' deyir (tapmaca) ( tərazı). (sal: artır). (al: əksit).
az qoyursun sal deyir, çox qoyursun al deyir (tapmaca) ( tərazı)
az oturub çox görər. (tapmaca). (elçi)
azan oxur namaz qılmaz, arvad alır kəbin kəsməz. (tapmaca). (xoruz)
babamda var, balıqda var, yemişdə yok, bağımda var. (tapmaca). (''ba'' biçiyi (hərfi)
babanın bir atı var dindirmək olmaz, bir qaçısı var endirmək olmaz.(tapmaca). (ıldırım)
bacadan asdım, götündən basdım. (tapmaca). (qıfıl)
badam arasında bir umman gördüm. (tapmaca).(göz)
bağda bitər tağı yox, sıxıb sıxsan yağı yox. (tapmaca).(bibər)
bağda sürünər gəzər, az az gözə görünər, oxşayar bir yumağa, qorxuram əl vurmağa. (tapmaca).(kirpi).
bağda sürünər gəzər, gözə az az görünər, oxşayar bir yumağa, qorxuram əl vurmağa. (tapmaca).(kirpi)
bağda tabbıldar, suda şabbıldar. (tapmaca).(balta, balıq)
bağda uçar irt irtin, bizə verər yazdan ötər.(irt irtin: səhər səhər). (ötər: xəbər). (tapmaca). (qaranquş)
bağdan gəlir bağlı xanım, əlləri xınalı xanım. (tapmaca). (kəklik)
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bağrı qara yarıq başı, gedər gələr tökər yaşı. (tapmaca). (yazac. qələm)
bahalıdır dəğəri, hamı çəkər öğürün. (öğürün: minnətin). (tapmaca).(zəfran)
baxarsan düz üzünə, görünərsən gözünə.(tapmaca). (güzgü, ayna)
baxıram uzaqdan, görünür yaxında. (tapmaca). (dağ)
baxsan onun üzünə, görünərsən gözünə. (tapmaca).(güzgü, ayna)
balaca bacaq, altı bir ocaq. (tapmaca).(cəhrə)
balaca bir quşam mən, hər yerə qar yağıb, soyuqdan donmuşam mən, dən gəzirəm cik cik, görməsin
məstan pişik. (tapmaca). (sərçə)
balaca çaxmaq daşı, yandırar dağı daşı. (tapmaca).(günəş)
balaca günbəz qapısı yox. (tapmaca). (yumurta).
balaca kişi ağzında dişi, hey çəpər toxur. (tapmaca).(biz)
balaca quyu, pıqqıldar suyu. (tapmaca).(samavar)
balaca yuva hər nə keçsə otar. (tapmaca).(ağız).
balacayam sarıyam, deməyinki darıyam, sizə çörək oluram, əkinləri yarıyam. (tapmaca). . (buğda)
balacayam, deməyinki darıyam, sizə çörək olaram, əkinlərin barıyam. (tapmaca).(buğda)
balaların yığar başına, cızza cız ağlaki ağla. (tapmaca). (səmavar)
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baldan dadlı, ağudan acı. (tapmaca). (söz. gəp).
baldan dadlı, baltadan ağır (tapmaca). (yuxu).
baldan süycü, baltadan ağır, ələ düşməz, tartavacda çəkilməz, bazarlarda satılmaz. (tartavacda: tərəzidə).
(tapmaca). (yuxu).
balta ilə çapılmaz, piçaq ilə dilibməz. (dilibməz: dilim dilim olmaz).(tapmaca). (söz).
balta vurdum limçəyə, səsi getdi gəncəyə. (tapmaca).(göygurutusu)
barmağı soxdum gözünə, ağzın açdı üzümə, iki qeyçi var çarpzı, sıxsan parçalar parçanı.
(tapmaca).(qayçı)

barmağıma almas gözlər ilan sarılıb. (tapmaca).(üzük)
basaram çezər. (tapmaca). (havalı tuluq)
basdırmışam iki toyuq, biri isdi, biri soyuq. (tapmaca).(yay. qış)
başa yapışıq, bir sapsız qaşıq. (tapmaca). (qulaq)
başdan od tutub yanar, dibindən qaynar.(tapmaca). (qəlyan)
başı yerdə, quyruğu göydə. (tapmaca). (cayan: əğərəb)
başın kəsərsən oturub ağlarsan. (tapmaca). (soğan)
başın qırdım qanı yox, cücələrinin sanı yox. (tapmaca).(darı)
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başına kələm bağlayar, ürəyi şişib ağlayar, oğul uşağını yığıb, yağlıq alıb ağlayar. (yağlıq: dəsmal).
(tapmaca).( samavar)

başına sancılıb daraq, başı daranmır ancaq. (tapmaca). (hop hop, bubbu)
başında od tutub yanar, gurlayıb dibində qaynar. (tapmaca). (çilim. qəlyan).
başında tom saçları, lay lay geyər donları, qızıl sarı dənləri. (tapmaca). (qarqıdalı (məkə. mısır)
başında var budağı, gəzir məşəni dağı. (tapmaca). (maral)
başını buladıqca burnu şişər. (tapmaca). (yumruq).
başını kəsdim qanı yox, yumurtasın sayı yox. (tapmaca). (qarışqa)
batan durdu, yatan durmadı. (tapmaca) (ölən)
bazarda qabqara, evdə qıpqırmızı. (tapmaca). (kömür)
bazarda satılmaz, çəkiyə gəlməz, onda dadlı nə olmaq.(tapmaca). (yuxu)
bazarda yemiş gördüm, çərdəgi dəmirdəndi. (tapmaca).(şişkabab)
bazardan aldım bir dənə, içində var min dənə. (tapmaca). (nar)
bazarlarda satılmaz, tərəzidə çəkilməz, baldan şirin dadı var. (tapmaca). (yuxu)
beli qıltay, başı kümtay . (kümtay: küptay) (tapmaca) . (qarışqa)
beş beş anası, beş beş balası, onu bilməyən , sən gay balası. (tapmaca). (əl barmaqlar).
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beş dərviş bir quyuya daş atır. (tapmaca). (ağız, barmaqlar)
beş qardaşa beş qardaş , içində biri , baş qardaş , işləyirlər ağızbir, birbirindən xoş qardaş . (baş qardaş:
baş barmaq). (tapmaca). (beş barmaq). {beş doğana beş doğan, içində biri , baş doğan, işləyirlər
ağızbir, birbirinə xoş doğan. (doğan: qardaş) }

beş olsada barmağı, yox bir dənə dırnağı. (tapmaca) (əlcək)
beş yuvuya bir qapı. (tapmaca). (əlcək)
bərkdir daş degil, dörd qıçlıdır inək degil, yumurtlayır toyuq degil . (tapmaca). (tosbağa).
bilmədik hardan gəldi, ətdən sümükdən gəldi, oraqla ha doğradıq, yenidən birdən gəldi. (tapmaca).
(saqqal)

bir adamda iki yırtıq. (ağız. amcıq)
bir ağ otağım var, qapısı yox. (tapmaca). (yumurta)
bir ağac var gümüş çalar yaprağı, altun çalar yemişi. (tapmaca). (iğdə)
bir ağac yıxılıb qolsuz budaqsız, bir quş onu yeyir dilsiz dodaqsız. (tapmaca).(qar. günəş)
bir ağacım var beş budağı, hər budaqda bir sadac. (sadac: sədəf). (tapmaca). (bilək, barmaqlar, dırnaqlar )
bir ağacım var dam boyda, yemişi gavalı boyda. (tapmaca).(qoz ağacı)
bir ağacım var qolsuz budaqsız, ona çıxan qalar əlsiz ayaqsız. (tapmaca). (qılınc)
bir ağacım var oniki budağı, hər budağın dörd zolağı, üç yüz altmış altı yarpağı, hər yarpağın bir üzü
qara, bir üzü ağ. (zolağı: zuğu). (tapmaca). (il. ildə aylar. günlər. gecə gündüz)
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bir ağacım var oniki şaxa, hər ağacı otuz yapraq, yapraqların yarısı qara yarısı ağ. (tapmaca). (il. oniki
ay. otuz gün. onbeşi günüz, onbeşi gecə)

bir ağacım var otuz yapraqlı, bir üzü ağ, bir üzü qara. (tapmaca). (gecə, gündüz)
bir ağzı var sən qoyusan doymuru, yüz gözü var doldurusan dolmuru. (bir ağzı var qoysan doymaz, yüz
gözü var yedirdisən dolmuru). (tapmaca) (ələk)

bir alaca ipim var, nərə uzatsam gedər. (gedər gedər yorulmaz, uzar uzar darılmaz, yatar durar doyulmaz)
(tapmaca) . (göz).

bir almam var ağacda top toğurdan qızılca, parçalasan ikkiyə, altun mıncıq doyunca. (tapmaca). (anar:
nar )

bir anam var qapaqlı, dörd qırağı saçaqlı. (tapmaca). (göz).
bir aşıqlıq boyu var, hər axşamın toyu var. (bir aşıqca boyu var, hamı axşam toyu var). (toyu : yığıncağı).
(tapmaca). (çırağ. şam). (hər axşam hamı ışıq çevrəsinə yığışar)

bir at aldım yox yerişi, nə erkəkdir nə dişi, nə yayı görür nə qışı. (tapmaca). (göbələk)
bir atım var cilovda durmaz, gecə gedər gündüz yorulmaz. (tapmaca).(ay)
bir atım var dərində, arpa yerir sərində, gecə gündüz yol gedir, yerindədir yerində. (tapmaca). (dəgirman)
bir atım var dərində, bağlamışam sərində, gecə gündüz yol gedər, yerindədir yerində. (tapmaca).(yel
dəgirmanı).

bir atım var dərində, bağlamışam sərində, gecə gündüz yol gedər, yerindədir yerində. (tapmaca). (saat)
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bir atım var minə bilmirəm, ağzın açsa qaça bilmirəm. (tapmaca).(arslan)
bir atlı qaçar, beşi qovar. (tapmaca).(iğnə. əl).
bir ayağın asıb durar, bir ayağın basıb durar, hər bazara barıb durar (tapmaca) ( tərazı).
bir badam arasında bir umman gördüm. (tapmaca).(göz)
bir balaca boytu var, dam dolusu ışığı. (tapmaca).(lampa)
bir balaca boyu var, alqırmızı donu var, qu tükündən yüngül olar. (tapmaca).(ənnab)
bir balaca boyu var, alqırmızı donu var. . (tapmaca).(zoğal)

bir balaca boyu var, dam dolusu toyu var. (tapmaca). (çiraq)
bir balaca boyu var, dünya boyu donu var. (tapmaca).(iğnə)
bir balaca boyu var, ıldırmdan suyu var, əl vursan qudurar, hər bir yerə od vurar. (tapmaca). (tapança).
bir balaca boyu var, qımızıdan donu var.(tapmaca). (iydə)
bir balaca boyu var, qırmızı donu var. (tapmaca).(kömür közü)

bir balaca boyu var, yamanca bir odu var. (tapmaca). (istiyod)
bir balaca boyu var, yandırılsa ışıqlar. (ışıqlar: ışıq saçar). (tapmaca).(lampa)
bir balaca cürədi, düsə cana yandırır. (tapmaca). (birə)
bir balaca cürədi, düsə cana yandırır. (tapmaca). (birə)
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bir balaca dolçadır, iğnə soxar gücü var. (tapmaca).(üsgük)
bir balaca evim var, nə istədin ondadır, içində qışdır, eşiyində yazdı. (tapmaca).(soğuducu)
bir balaca fanusam, kibritsizdə yanaram, nə yerdiyəm nə göydə, havada sallanıram. . (tapmaca).(ışıq.
lamp)

bir balaca görünür, yer üzünü bəzəyir. (tapmaca). (günəş)
bir balaca xallıdı, üstü qızıl allıdı, qoydu bizim dolçuya, şirin sarı dadlıdi. (tapmaca). (bal arısı)
bir balaca qurquşum, vurdu yıxdı igidi. (tapmaca). (güllə)
bir balaca odacıq, içi dolu ağ mıncıq. (tapmaca). (ağız. dişlər)
bir balaca sandıqca, içi dolu ağ mıxca. (tapmaca).(kibrit)
bir bardaqda, iki boyalı su. (tapmaca). (yumurtnın ağı, sarısı).
bir çatım var, hey yığıram qurtarmır. (tapmaca).(yol)
bir çirağı var, bəzir dağı daşı. (tapmaca). (günəş)
bir çobanım var min qoyunu otarar. (tapmaca).(ülgüc)
bir çobanım var, bir sürü qoyunu, gündüzlər yatar, gecə otlar. (tapmaca).(ay, ulduz)
bir çuval unum dəğirman görməyib, içində odun var balta görməyib, sarılıb ətləsə, qayçı görməyib.
(tapmaca). (igdə , iydə)

bir dam durur qapısız (tapmca) (qarpız)
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bir damı var, tək dirəyi. (tapmaca). (göbələk)
bir daşım var, suya salsam əriyir torbada bəkirir. (tapmaca). (qurud).
bir dəgirmanım var dişlənə bilsə dartar. (tapmaca).(ağız).
bir dənədə iki su, nə ağ sarıya qarışar, nə sarı ağa. (tapmaca). (yumurta)

bir doğalaq dışı var, altından yoldaşı var, onu bilən yigidin, başı bilən usu var. (doğalaq: dövirək. girdə.
şar). (dışı : görnüşü.). (tapmaca). (ay. gün)

bir donum var tikişi yox. (tapmaca).(dəri).
bir dəvəm var qaldıraq, həmmə yeri yaltırat. (qaltıraq: dik. döşlü).(yaltırat: yalaqlar. hamarlar). (tapmaca).
(tıraxtur.)

bir evdə iki qardaş var, ha gedirlər birbirinə çata bilmirlər. (tapmaca).(ayaqıar).
bir evdə iki qız, biri balta, biri buz.

bir evim var bir dirəkli. (tapmaca). (göbələk)
bir göz qırpımında min ağaclıq yol gedər. (tapmaca). (beyin, xiyal).
bir il əkərlər yetdi il biçərlər. (tapmaca).(yonca)
bir ılxım var öğməli, üstü qızıl dügməli, hər kim onu tapmasa, bir cüt öpüş verməl. (öğməli: sevməli.
(ılxım: heyvan). (tapmaca).(balıq)
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bir ılxım var öğməli, üstü qızıl dügməli, hər kim onu tapmasa, bir cüt öpüş verməl. (öğməli: sevməli.
(ılxım: heyvan). (tapmaca).(balıq)

bir ilikdir bir sümükdür bir dəri, dünya onun vuqunu. (tapmaca).(kəllə, paça)
bir itim var hürər, hürər, burnu şişər. (tapmaca).(cəhrə)
bir kiçik qapır, evrəni gəzər. (qapır. qapıyan: məzar). (evrəni: dünyanı). (tapmaca). (başmaq)
bir kilimim var minbir naxışı, yelbaba süpürür güzü qışı. (tapmaca). (yel)
bir kişi gördüm, şaşqın baxışda gördüm, igirmi dörd ulduzu, dörd ayı altda gördüm. (tapmaca).(at
ayağında taxı, çivi). (taxı: nal). (çivi: mıx)

bir kişi var əli ülgclü, meşəli dağdan qıl endirir. (tapmaca).(başın qırxılması)
bir kişinin dörd çağını var, biri yaşıl obiri al, biri sarı, biri ağ. (tapmaca).(çağınlar. fəsillər)
bir köprü altda iki baca. (tapmaca).(burun)
bir küpüm var saçaqlı, yetdi bacası var, üçü qoşa, biri tək. (qoşa: cüt).(tapmaca).(ağızda dişlər). (göz,
burun, qulaq,ağız).

-bir kürədi üzündə, pidəsi pişər, acısıda var, dadlısıda. (bilməcə). (ağız. dil).
bir qabım var içi dolu ağ yarmaca, salsan orda olar parça parça. (tapmaca).(ağızda dişlər).
bir qabım var içi dolu ağ yarmaca, salsan orda olar parça parça. (tapmaca).(ağızda dişlər).
bir qalada bir parça ət. (tapmaca).(dil).
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bir qalaq almas, sanamaq olmaz. sanamaq: saymaq. (tapmaca). (ulduzlar)
bir qalı toxumuşaq, nə ərişi nə arğacı var, aranda qala bilməz, dağlarda ağacı var. (tapmaca).(gecə)
bir qamçım var vura bilmərəm. (tapmaca).(ilan).
bir qara quşuşum var havada, uçar dönər qanadı yox. (tapmaca).(bulud)
bir qaraca dən olur, dağı daşı yandırır. (tapmaca).(isdiot)
bir qarımış yer qazır. (tapmaca).(damcı)
bir qılıca yumağım var, yetdi dəlik, deşiyi var. (tapmaca). (kəllə).
bir qocayan qoç olur, bir qocayan boşalır (boş olur) (qoç: bilgə, ağır)
bir quşum iki qanadlı, ha uçar, yerində qalar. (tapmaca).( qapı)
bir quşum var alaca, getdi qondu ağaca, özünə bir yuva qurdu, nə qapı qoydu nə baca.
(tapmaca).(balqabaq)

bir quşum var alaca, uçar qonar ağaca, ağacda bir ev tikər, nə qapı qoyar nə baca. (tapmaca). (barama
qurdu)

bir quşum var qolsuz qanatsız, mən onu vurdum topsuz tüfəhsiz, mən onu pişirdim odsuz, mən onu yedom dilsiz
dodaqsız. (tapmaca). (hava)

bir quşum var taxda dəmir, yumurtası adam dəlir. (tapmaca). (tüfəng).
bir quşum var üzər suda, dura bilməz heç quruda, dərisində pulları, saqqalı yox buğu var. (tapmaca).
(buğlu balıq).
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bir quşum var, bir qanadı ağ, biri qara. (tapmaca).(gecə gündüz)
bir quşum var, iti uçar. (tapmaca). (oysuq, xəyal)
bir qutum var özü açılır özü yumulur. (tapmaca).(ürək).
bir quyum var qıraqları tük çəpər. (tapmaca).(kirpik).
bir meşəm var kəsdiqcə uzanar. (tapmaca).(saqqal).
bir nəlbəki nardanası, ələ gəlməz bir danasi. (tapmaca).(mənqəldə od, qor)
bir oğlan var biçində, sarı sümbül içində.(tapmaca). (buğda)
bir ovuc əğnim var, hamısı qaşqa. (qaşqa: bir boya içində başqa zolaq boyalar. -zolaq: uzunuzadısıya).
(tapmaca).(lobya dənəsi)

bir öküzüm var, çivi yüklü. (çivi: mıx). (tapmaca). (kirpi)
bir öküzüzüm var iğlənmiş ət yeyər. (tapmaca).(ayı)
bir palazım var çırpabilmərəm, daşları xırdadır sana bilmərəm. (tapmaca).(yerlə üstündəkilər)
bir para atlar, çəməndə otlar, çağı gələndə, dimdigi çatlar. (tapmaca). (pambıq)
bir sandıqca dolu çivə. (çivə: mıxca). (tapmaca). (ağız. dişlər)

bir səbətdə iki toyuq, biri isti biri soyuq. (tapmaca). (ay ilə günəş)
bir soru var, sorduğunda, doğru yanıt verilməz. (tapmaca) (yuxlamısan?)
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bir sürü atlar çiməndə otlar, çağı yetir dərisi patlar. (tapmaca).(pambıq)
bir sürü çiməndə otlar, çağı çatsa, dərisi çatler. (tapmaca).(pambıq)
bir tabaq alma yarına qalmaz. (tapmaca).(ulduz)
bir tabaq təzə bətəzə yaşdır, qurumaz nəmdi çürüməz. (tapmaca).(dil)
bir tayada yetdi bulaq, ikisi şor, ikisi şora yaxın, biri şirin biri ağu. (ağu: zəhər . (tapmaca). (göz, burun,
ağız, qulaq suyu).

bir təndirim var bir çörək tutur. (tapmaca).(dil, ağız)
bir toyuğum var, yer altında yumurtlar. (tapmaca). (yeralması)

bir usdam var bez toxuyar, kimsə onu geyənməz. (tapmaca). (hörümcək, toratan toru).
bir üzülməz ipim var, nərə uzatsam yetər. (tapmaca) (göz).
bir yağlı böyrək çuvaldan çıxdi, xor ha xor kişi ağzına tıxdı. (tapmaca).(siçan, pişik)
bir yemişdir balaları içində. (tapmaca).(nar)
bir yemişim var yeməseydim ölərdim, indi olsa yemərəm, yeməsəmdə ölmərəm. (tapmaca).(ana sütü).
bir yıl əkərlər, yedi il biçərlər. (tapmaca). (yonca)
bir yumru üzü var, quyruqlamasan dama girməz. (tapmaca).(qaşıq)
birbirin görməzlər. (tapmaca). (gecə gündüz)

24

bircə canım var, getdi qayıtmadı. (tapmaca). (soluq, nəfəs)
bircə damcı unu var, alqırmızı donuvar. (tapmaca). (iydə)

bircə dinləməz, mincə dinlədər .(tapmaca) (radyo).
biri beşikdə, biri yeşikdə, biri qucaqda, biri bucaqda. (bilməcə). (uşaq. qız).

biri gedər gəlməz, biri yatar durmaz . (tapmca) (tüstü-kül)
biri gedər gəlməz, biri yatar durmaz. (tapmaca). (tüstü. kül)
biri getdi, biri batdı, biri başın tovladı. (tapmaca). (yel, su, su yanında olan bitgi)

birin tiksən toprağa, bir ovucluq dən verər. (tapmaca). (buğda)
biz bizidik min qızıdıq, bizi üzdülər, ipə sapa düzdülər. (tapmaca).(gül çələngi)
biz bizidik, yüz qızıdıq, bizi pozdular, ipə düzdülər. (tapmaca).(ipə düzüzlmüş əncir qurusu)
bizdə bir kişi var boyu bir qarış, saqqalı iki qarış. (tapmaca). (kötük süpürgə)
bizdə bir kişi var təpəsi dəlik. (tapmaca). (pinc, buxari)
bizdə bir kişi var, ağzında iki dişi var. (tapmaca).( maşa)
bizdə bir kişi var, buynuzunda dörd dişi var. (tapmaca).(yaba)
bizdə bir kişi var, dəmirdən dişivar. (tapmaca).(yün ağacı)
bizdə bir kişi var, qırxəlli dişi var, taxta ilə işivar. (tapmaca).(ərə)
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bizdə bir kişi, qırxiki dişi var.(tapmaca).(daraq)
bizdə bir quyu var, içində sərin suyu, suyu içilməz, barı biçilməz. (tapmaca). (növüd, nəft)
bizdə bir quyu var, içində sərin yağı var, qarnında ilan balası, ağzında od dənəsi. (tapmaca). (çıraq.
növüd. piltə. ot)

bizdə bircə kişi, hər gələnə əl verir. (tapmaca).(qapı sapı)
bizdə dörd gəlin var, dördüdə bir boyda. (tapmaca).(evin dörd duvarı)
bizə qonaq gəlibdir, ona quzu kəsmişik , nə qonağın dişi var, nə quzunun sümüyü. (tapmaca). (uşaq, ana
döşü)

bizidik bizləridik, otuziki qızıdıq, gah əzildik üzüldüq, bir taxcaya düzüldük. (tapmaca). (dişlər)
bizim evdə bir quyu, içində ağca suyu, suyun içində ilan, ilanın göü ışıldar, gecəni bizə göndər.
(tapmaca).(lampa)

bizim evdə düşüb yatıb, qulaqların qısıb yatıb, təpik vurdum oyanmadı, elə bildim porsuq yatıb.
(tapmaca). (motal)

bizim evdə yusuf yatıb, qulaqların qısıb yatıb.(tapmaca). (qeyçi)
bizim qonşumuz dədəminən qardaşıdı , mənnəndə qardaşıdı , mənim oğlumunanda qardaşıdı , bəs bu
necə qardaşıdı (tapmaca) (qar daşımaq)
bizim qonşumuz dədəminən qardaşıdı , mənnəndə qardaşıdı , mənim oğlumunanda qardaşıdı , bəs bu
necə qardaşıdı (qar daşımaq: qardaş olmaq). (yahatmaca).
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biziydik bizləridik, otuz iki qıziydik, gah əzildik düzüldük, bir taxcaya düzüldük. (tapmaca). (otuz iki
diş)

bolluca tağ atar, topraqda yaşar, qoyma yetişsin , kal kal dər apar. (tapmaca).(xiyar)
bosdanda top kimidir, ağabbağ qar kimidir, üsdüsdə geyib donu, soyuq kəsməsin onu. (tapmaca).
(kələm)

bosdanda var ağ arvad, paltar geyib qatbaqat. (tapmaca).(kələm)
bostanda var bir kişi, sancılıb yerə ox kimi. (tapmaca).( yerkökü)
bostanda var bir kişi, yerə keçb çivi kimi. (çivi kimi: mıx kimi). (tapmaca).(yerkökü)
bostanda var gumbul kosa, üsdü bozdur içi ala , əzsən dolar qanla kasa. (ala: qırmızı). (tapmaca).(?)
boyası qaranlıqda ağdır, ipək kimi yumşaqdır. (tapmaca). (pambıq)
boyu bənzər əriyə, qaçar girər dəliyə. (tapmaca).(siçan)
boyu uzun aracdı, yiyəsinə dayaqdır. (tapmaca). (qıçlar).
bu dərə kömürdəndi, keçən gün ömürdəndir, bəyə bir yümək gəldi, özəyi dəmirdəndir. (özəyi: içi).
(tapmaca).(kabab)

bu gələn necə xandi, yaxşı bax necə candi, əlli iki qızı var, oniki oğlu. (yeddi: həfdə). (tapmaca). (yeddi.
ay. il)

bu gün adınadır, işlər uvandınadır, qaradan ağ boyandı, tap görək adı nədi. (adınadır: cumadır).
(tapmaca).(baş tükünün ağarması)
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bu hançı yoldur giriş qapı yapılar, çıxış yolu axdarsanda tapılmaz. (tapmaca). (bu tapmacanın özü)
bu quşa bax qabqara, səsib dağlalara, bircə sözü var var, hey danışır qar qar. (tapmaca). (qarqa)
bu tapmacanı nə sən taparsan nədə mən, biz örtük dalısi söyləşirik, örtük düşərək nə sən qalarsan nədə
mən. (xəyyam)
buğlu, saqqalsız. (tapmaca) (pişik).
buğu var saqqalı yox. (tapmaca) (pişik)
buxari ha buxari, buxarıdan yuxari, buxarıdan bir oğlan çıxdı, çıxan onlan yuxari. (tapmaca).(tüstü).
buxarı ha buxarı, tüstü qalxar yuxarı, kəddə bir oğlan gördüm, əğni alvan çuxali. (əğni: geyimi).
(tapmaca). (xoruz)

bulud bulud içində, göydən yerə od yağdı, bizdə onun içində. (tapmaca). (günəş)

bunu sənə dirəyim. (yanıtmaca). (göz)
bura gələn hacıdır, aş pişirən bacıdır, zuğ atar yarpaqlanmaz, görək nə ağacıdır. (tapmaca). (keçi
buynuzu).

burda şaxır qılıcı, orda çınlır ucu. (tapmaca) (ıldırım).
burdan girər ordan çıxar, quyruğunda sapı var. (tapmaca).(iğnə)
buyanı çəpər oyanı çəpər, içində atlı gəzər. (tapmaca). (göz).
buyanı daş oyanı daş. içində qırx əlli baş. (tapmaca). (yunaq. hamam)
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buynuzu var qoç deyil, qanadlıdır quş deyil, qanadında bəni var , qanı yox gəvəsi var. (bəni: xalı).
(gəvəsi: cəsədi). (tapmaca). (kəpənək)

cam sındı xanım qana boyandı. (tapmaca). (nar)
canı qırmızı, başı göy. (tapmaca). (yerkökü)
canı var qanı yox, yer üzündə sanı yox . (tapmaca) . (qarışqa)
canlı qaçar, cansız qovalar (tapmaca). (at arabası).
cansız gələr gözünə, özün göstərməz üzünə. (tapmaca). (səsin qayıtması)
cansız, dinlərdi, qolsuz, yazardı, dilsiz, sözlərdi

cansız, dinlərdi, qolsuz, yazardı, dilsiz, sözlərdi .(tapmaca) (zəbtsovt).
cıqqılı quyu, iki rəh suyu. (tapmaca). (yumurta)
çal damdan qar yağar. (çal: alçaq). (tapmaca). (ələk)

çayevində işləyir, hərdən şəkər dişləyir. (tapmaca). (qənd qeyçisi)
çeğnənər çeğnənər utulmaz. (tapmaca). (saqqız)
çevrəsi dəri içində ağca suyuq. (suyuq: maya) (tapmaca).(nehrə)
çevrəsi dəri içində ağca suyuq. (suyuq: maya) (tapmaca).(nehrə)
çevrəsi mərmər, içində bülbül oynar. (tapmaca). (dil)
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çəkdikcə qısalar. (tapmaca). (siqara)
çəkidə çəkilməz, bazarda satılmaz, baldan dadlı dadı var, yemək olmaz canı var. (çəkidə: tərazıda).
(tapmaca).(baş, tüklər).

çəkidə yüngül dəğərdə ağır, ağıdan acı, baldan şirin.(tapmaca). (yuxu) .
çəkidə yüngül, dəğərdə ağır. (tapmaca).(qızıl)
çəkiyə gəlməz bazara girməz, yoxam desən, üzüvə gülməz. (yoxam desən: qəbul edməsən). (tapmaca).
(yuxu)

çiçək üsdə vızhavızla uçan quşum, özünə pətək toxur içi teyxa dadlı olur. (tapmaca). (arı-pətək)
çiğin saldım, pişigin aldım (tapmaca) (your (xəmir)-çörək).
çıxar ağaca sallanar, dərin dama tullanar. (tapmaca). (rişdə)
çil toyuq çilmə toyuq, başın kəsdim qanı yox, yumurtasının sanı yox. (qadana: zəncir). (tapmaca). (balıq,
tuxumu)

çil toyuq, çil çil toyuq, başın kəsdim qanı yox, cücələrin sanı yox. (tapmaca). (xaşxaş)
çox verilər, az edilər (tutular) (tapmaca) (söz).
çoxlu tağ atar, torpada yatar, qoyma yetişsin kak kal dər apar. (tapmaca).(xiyar)
çöldə dağdır, pamıq yalı ağdır, öyə gələr suya dönər. (tapmca) (qar)
çörək yesən mənlə ye, yeməyin dadın çıxat. (çörək: yemək). (tapmaca). (duz)
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çul var çölmək var, otaqların bölmək var, səksən səkiz düğündən, doxsan doqquz ilmək var. . (tapmaca).
(balıq toru).

dadlı olur bal deyil, bağ kimidir bağ deyil, rəngi ağdır qara deyil. (tapmaca). (qaymaq)
dağ başında bir damcı qan, hər yanı yaşıl orman. (tapmaca).(şahtut)
dağ dərəni aşar, çoğunları dolaşar, anasına çatanda, səssiz ona qoğuşar. (çoğunları: dünyaları). (tapmaca).
(ırmaq, çay)

dağ dərəni aşar, dünyaları dolaşar, anasına çatanda, səssiz ona qovuşar. (tapmaca). (axar çay)
dağdan bir qab aş yumaladım, bir dənəsidə yerə tökülmədi. (aş: yemək). (tapmaca). (nar)
dağdan daşdan qan gəlir, qıvrılmış ilan gəlir, qabağında durmayın, qudurmuş aslan gəlir. (tapmaca).(sel)
dağdan endim daşdan endim, göz bilən qaşdan endim. (tapmaca). (yaşık. göz yaşı).
dağdan gelir, taştan gelir, eyerlenmiş aslan gelir. (tapmaca). (sel)
dağdan gələr daşan gələr, bir qudurmuş aslan gələr. (tapmaca).(külək, yel)
dağdan gəlir bir bizov, bir burnu var qırx gözü. (tapmaca).(çarıq)
dağdan gəlir dağ camışı, bacarırsan sağ camışı, alma armud, əzgil yeyər, dağda mənəm xan deyər.
(tapmaca). (ayi)

dağdan gəlir dağ kimi, qolları budaq kimi, aşır daşır aşağı, anqırı ulağ kimi. (tapmaca). (sel)
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dağdan gəlir göyçək xanım, əlləri xınalı xanım, dindirsən oxur , dindirməsən dinəc xanım. (dinəc: dinc.
sakit). (tapmaca).(kəklik)

dağdan gəlir qızxanm,heç danışmır biriynən. (tapmaca). (kəklik)
dağdan gəlir tüsbətüs, başmaqları al boya, paltarları yeddi tüs. (tüsbətüs: rəhbərəh).(tüs: rəh). (tapmaca).
(göyqurşağı)

dağdan gəlir, daşdan gəlir, bir kükrəmiş aslan gəlir (tapmaca).(sel)
dağdan salıram sınmır, daşdan salıram sınmır,bir yumruq vururam sınır. (tapmaca). (soğan)
dağdan yerə sallanar, hərnə versən aldanır. (tapmaca).(uşaq)
dağlar döğüşür, od yerə düşür. (bilməcə). (bulut. şimşək).
dalında qalası var. (tapmaca). (tosbağa)
dalıva qoyum dincəl. (tapmaca). (balış)
dam dambıldar, su gumbuldar, heyva çalar nar oynar. (tapmaca).(göygurultusu, doli)
dam gumbuldur, su şappıldır, yuva çalar nar oynar. (tapmaca). (göy gurultusu, yağış, külək, dolu)
dam üsdə çatı qırğı. (tapmaca).(qaş)

dam üsdə daylaq oynar, yerə dəğər oyular. (daylaq. at balası). (tapmaca). (dolu).

dam üsdə dənə dingildər. (tapmaca).(dolu)
dam üsdə yağlı fətir, gücün çatır ged gətir. (tapmaca). (ay)
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dam üstündə şırıldar. (tapmaca). (novdan)
damdan düşdü ölmədi, suya düşdü öldü. (tapmaca). (kağız)

dan atar ban batar. (tapmaca). (günəş)
danışıram dəmirdən, səs gəliri kəndirdən. (tapmaca).(tilfun)
daş xırıldar, su şırıldar, taxda çalar, dən oğular.(tapmaca).(dəgirman)
daşdandı dəmirdəndi, acıtı yoğurdandi. (acıtı: mayası). (yoğurdandi: xəmirdəndi). (tapmaca). (dəgirman)

daşı daşlara çaxdım, pambığı yaxdım. (tapmaca).(çaxmaq qoru)
dayağın yerə tikər, başından yağ axar. (bilməcə) (kəndir. fitil) .
dayım uzun, qurşağı qısa. (qurşağı: körpü altı oyqları. (tapmaca). (çay, körpü)
degirmansı gurlayar, çalmaz qanat uçuşar. (tapmaca). (uçaq).
degirmansı gurlayar, çalmaz qanat uçuşar. (tapmaca). (uçaq). (degirmansı: degirman kimi)
deyə bilməz sözünü, tez yandlrar özünü. (tapmaca). (qovurqa
deyin haçan sular donar, yerə ağ ağ quşlar qonar. (tapmaca). (qış)
dədə çöldə yatar, ayaqların uzaqa atar. (tapmaca). (tağ)
dəgirmana dən gəldi, gələn ona bənd oldu, səksən ayaq qırx buynuz, bir mismara bənd oldu. (tapmaca).
(kotan.qayış. öküzlər. onbaş öküz)
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dəgirmana dən gəlir, durun görün kim gəlir, toxunmayın çuvala, dartılmamış un gəlir. (tapmaca). (iydə)
dəğ dəğ desən dəğməz, dəğmə desən dəğər. (anıya dəğməz, babıya dəğər, sənə dəğməz, mənə dəğər.
(bilməcə). (dodaq).

dənizdə bir oyu gördüm, üstündə var dambaca, yeriyir yavaş yavaş, tapmacadı tapmaca. (oyu: kölgə.
qaraltı). (tapmaca).(gəmi)

dənizdə bir oyu gördüm, üstündə var dambaca, yeriyir yavaş yavaş, tapmacadı tapmaca. (oyu: kölgə.
qaraltı). (tapmaca).(gəmi)

dənizdə gəmi süzər, getmə ged altın üzər. (tapmaca). (pambıq (paxda) dalası, dəriş maşını)
dənizdən bir balıq çıxdı adı yox, şirinlikdən yemək olmaz dadı yox (tapmaca). (uşaq)
dənizdən bir balıq tutdum, qolsuz qanadsız, otruma gətdim qabsız qacqsız, görənlər dedilər, bəh bəh
gözəldir. (tapmaca). (yaxşı söz)
dərdə davası var bunun, başda sağası var bunun, qıncar ilə deşik deşik, gör nə ağuru var bunun. (sağası:
səfası) (ağuru: cəfası). (qıncar: xənçər) (tapmaca). (şan bal)

dərdə qalxan, üstündə yorqan, asdaca təprən, börküvə qurban. (tapmaca). (nehrə)
dərdə qalxan, üstündə yorqan, asta təprən börküvə qurban. (tapmaca). (nehrə, tuluq). .
dərisi zolaq zolaq, meşələr ona oylaq, yaxın gedsən mırıldar, nə ulaqdır, nə oğlaq. (tapmaca). (qaplan,
pələng)

dəyər desəm dəyməz, dəyməz desəm dəyər. (dəgər desəm dəgməz, dəgməz desəm dəğər). (tapmaca).
(dodaq).
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diki çıxanda ıldırım, enəndə yıxılar. (tapmaca). (dovşan)
dilidə var, ağzıda, heç danışmır biriylə. (tapmaca). (quş)
dişi iricə, hara gedisən bu yarı gecə. (tapmaca).(qaban)
diz boyu çuxurcuq. (tapmaca). (qonçuqlu edik, ayaqqab. qalış.)
dizə çöküm, sənə töküm. (yanıtmaca). (afdafa ləyəyən)

doldurduqca boşalar. (tapmaca) (deşik idiş (dəlik qab).
dolu gedər boş gələr, təprətdikcə xoş gələr. (yanıtmaca).
dolu gedər boş gələr. (tapmaca).(qələm)
dona bürünməz gözə görünməz. (tapmaca).(ruh)
dona bürünməz, gözə görünməz, dildən üzülməz, mən qalaram o gedər.(tapmaca).(səs)
dona bürünməz, gözə görünməz. (tapmaca) (səs).
dosdum mənə nar göndərdi, çalxamamış süt qatıqdan çalxanmış yağ göndərdi. (tapmaca). (qoyun
quyruğu)

döğsən döğülməz, gözə görünməz, gəzib ölçər evrəni. (tapmaca). (yel).
dörd ağa qardaş, birbirinə ərməz. (bilməcə). (araba təkərləri).
dörd çapar, birin açar, birin yapar . (tapmaca). (yapar: qapar. bükər)
dörd dərviş bir quyuya su tökər. (tapmaca).(inək əmcəyi. süt).
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dörd gözlü bir bulaq, suyu ağ. (tapmaca). (inək əmzikləri)
dörd qardaşa bir papaq. (tapmaca). (dörd bucaq)

dörd qardaşı var qaçar, birbirinə çatmaz. (tapmaca). (çərxlər)

dörd qardaşım var, dörddə bir boyda. (tapmaca). (dörd duvar)
dörd oxçu, bir güdüyə ox atar. (tapmaca) (sığır. dörd döşü. dol)
dördü yerdə, dördü göydə. (tapmaca). (maralın dörd ayağ. iki buynuzu.iki qulağı)
döyərsən səs salar, dolanır qorxmaz, illəri ayları sayar. (tapmaca). (saat)
durmadan gəzib köçər, ölüm onun durağı. (tapmaca). (külək. yel)
dümdüzüydü meşədə, evdə başqa peşədə, üsdə kündə uzanar, özünə köynək qazanar. (tapmaca).
(üstündə yoğur (xəmir) açan taxda).

dünya durunca dursa, işin bitirməz köçər. (tapmaca) (işçil kişi)
el yatmışda, çalpanqulağ yatmamış. (hamı yatmış, çalpanqulağ yatmamış). (tapmaca) (it).
eşidəsən sözünü, həm görəsən, özünü. (tapmaca) (telvizya).
eşikdə sağdı, pambıqdan ağdır, dönər suya qar qalmaz. (tapmaca).(qar)
eşiyi qızıl boyalı, içi badam üstədi. (tapmaca).(fındıq)
eşiyi quru durmuş, çuxurunda su durmuş. (tapmaca). (su qabı. küzə, səhəng)
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ev içində yoğun kürə, içində odun yanar, yaş girər quru çıxar, uşaqlar tabağa yığar. (tapmaca).(təndir)
evdə durub bir kişi, nənəmlədi hərişi. (tapmaca). (cəhrə).
evimizdə bir kişi var, bir şələ saqqalı var. (tapmaca).(süpürgə)
evimizə elçi gəldi, sözləb berir, anlam yox, minəni bir bədov at, ama, onun canı yox, seviş verdik iki
qoyun, əti varda, süngü yox.(sözləb berir: söz danışır). (bədov: iti gedən) (seviş : sovğat.
hüdü. hidyə).(qoyun: qucaq). (süngü: sümüyü. gəmiyi). (tapmaca). (çağa. sallancaq. ana
gövəsi). (çağa: uşaq). (sallancaq: yırqanan beşik). ( gövəsi: kökəsi, köksü. məməsi)

evrən kələfin nə sən açarsan nədə mən, bu tapmacanı nə sən taparsan nədə mən, yaşqa dalısı söyləşirik,
yaşqa düşüsə nə sənqalrasan nədə mən. (evrən: dünya). (yaşqa: örtük. pərdə). (ömər
xəyyam). .

evrən onun içindədir. (evrən: dünya). (tapmaca).(göz)
əğnində yaşıl parça,damarları görsənir. (tapmaca).(yarpaq)
əğri üyrü hara gedisən, təpəsi dəlik sən nə deyisən. (tapmaca).(tüstü. baca).
əkdim noxudu, çıxdı sögüdü, yarpağı tut, barı armıd. (tapmaca). (pambıq gülü, kolu)

əkdim palıt, çıxdı şapalıd, içindən bir zuğ çıxdı, nə palıtdır, nə şapalıd. (tapmaca).(qatır).
əkmişdim palıd çıxdı, şapalıt ortasında qoz çıxdı, nə palıddı nə şapalıt. (tapmaca).(qatır)
əl dəğilməz, ama sınar. (tapmaca). (söz. qovl)
əl əkir, göz dərir, dil oxur.(tapmaca). (yazı)
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əl ilə tutmaq olmaz, göz ilə görmək olmaz. (tapmaca). (yel. külək)
ələk boyda üzü var, yüz əllicə gözü var, ağzı yuxarı baxar, altında yağış yağar. (tapmaca). (cəhrə).
ələnmez, ocaq başına gələməz (tapmaca). (tərə yağ. kərə.)
əli yox ayağı yox qapı açır. (tapmaca).(külək, yel)
əli yox şəkil çəkir, dişi yox dişləyir. (tapmaca). (şaxda)
əli yox, baltası yox, körpü salar yarlara (dərələrə). (bilməcə). (buz)

əlim bilə əkərim, dilim bilən biçərim. (tapmca) (yazı :xətt)
əlimdə ət, gözüm göldə, qulağım səsdə. (tapmaca). (qoyun sağanın durumu)
əlimə alaram uzanar, yerə qoyaram yığılar. (tapmaca).(kotan zənciri)
əlimlə əkərəm dilimlə biçərəm. (tapmaca). (yazı)
əlivə verim donbal. (tapmaca). (süpürgə)
əllə səpilər, ağzıla yığılar. (tapmaca). (yazış. oxuş)
əlləməsən durmaz, yaşlamasan keçməz. (tapmaca).(iğnə sap)
əlləməsən durmaz, yaşlamasan keçməz. (yanıtmaca). (iğnə sap)
əlsiz ayaqsız dırmanar bardıvan. (bardıvan: nərdivan). (tapmaca). (incə qurd).
əlsiz ayaqsız şəkil çəkir (tapmaca). (şaxda)
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əlsiz maşınsız toxucu. (tapmaca). (hörümçək. toratan)
ərəblər ay ərəblər, ayağında corablar, yuxarı başa qoymayın, yuxarı başı pozuqlar. (pozuqlar: cərablar).
(tapmaca).(toyuq)

ərkək dişisi balalar. (tapmaca).(qarışqa)
ət dirəgin başında, dəmir deşikli papaq. (ət dirək : barmaq). (tapmaca).(üsgük)
ətdən şiş qızıldan kabab. (tapmaca).(üzük)
ətdir, əzilməz, onsuz nərsə deyilməz. (bilməcə). (dil).
ətin qoyar sümüyün yeyər. (tapmaca). (diş qurdu)
ətindən kabab olmaz, qanında kasa dolmaz. (tapmaca). (nar)
ətlə sümük balta sapı, beş yaprağı bir budağı, al deyən açılar, ver deyəndə yumular. (tapmaca).(əl).
əyri boyun sarı dimdik, güdək ayaq, yaşıl papaq, suda gəzər sarı papaq. (tapmaca). (ördək)
əzan çəkər, namaz qılmaz, arvad alar kəbin salmaz. (tapmaca).(beçə).
əzərsən ölməz, döğərsən ölməz, atsan suya canı çıxar. (tapmaca). (kağaz).
əzilməz, üzülməz, min ilə çürüməz.(tapmaca). (yaxşı ad, san)
əzizim bir anası, hərənin öz anası, quşlarda hansıdır o, yüz bala bir anası. (tapmaca). (arı)
əzizim biri iki, sağı solu biri iki, bir görək gördüm, dördü üçdü biri iki. (görək: əlamət). (tapmaca). (əlin
barmaqları, bükükləri)
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əzizim dəmirdəndi, keçən gün ömürdəndi, aşıq bir yemiş yemiş, sapağı dəmirdəndi . .
(tapmaca).(şişkabab)

əzizim doqquz günə, doqquz ay doqquz günə, qaranlıqdan kim çıxar, doqquz ay doqquz günə.
(tapmaca).(təzə doğulmuş uşaq)

əziziyəm ay doğar, bulut altdan ay doğar, o nədir atası beşikdə, qızı çox uşaq doğar . (tapmaca). (üzüm)
əziziyəm kəsən ağlar, ala don kəsən ağlar, ölmüş qoyun ağlamaz, doğruyub kəsən ağlar.
(tapmaca).(soğan)

gecə bağlanır, gündüz sallanır. (tapmaca). (qapı cəfdəsi, sürgüsü)
gecə baxdım çoxuydu, ertə baxdım yoxuydi (tapmaca). (ulduz).
gecə çağında göl qırağında, deyin görək nə edir, qur qur, dalbadal. (tapmaca). (qurbağa)
gecə çağında, göl qırağında, nədirki edər qur qur. (tapmaca).(qurbağa)
gecə durar, günüz sallanar. (gecə dikə uzanar, gündüz sallanar ). (dikə uzanar: uzanıb dik durar) (tapmaca)
(qapı sürməsi)

gecə düzülər, gündüz pozular. (tapmaca). (ulduzlar)
gecə gündüz birbirin qovalar. (tapmaca). (sarqac: saat qolları)
gecə qulluqçu gündüzlər xanım, gecə büzüşər, gündüz düzüşər. (tapmaca). (yorqan, döşək)
gecə səpdim yuxunu, irtə gördüm yoxudu. (irtə: səhər). (tapmaca). (ulduzlar)
gecə səpilər, gündüz yığılar. (tapmaca). (ulduzlar)
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gecə yumular, irt açılar. (irt: səhər) (tapmaca).(sarmaşıq gülü)
gedən kərvan oyandi, göylər al qırmızı boyandi, azançı azan verdi, el yuxudan oyandı. (tapmaca).
(xoruz)

gedən lələk gələn lələk, bir ayaq üsdə duran lələk. (tapmaca). (qapı)
gedər gedər izi yox, dayanmağa dizi yox. (tapmaca) (kölgə)
gedər gedər yerində, qızıl köhər belində, gecə gündüz yol gedir, genə durub yerində. (tapmaca).
(dəgirman)

gedər gedər yorulmaz, uzar uzar darılmaz, yatar durar doyulmaz. (bir alaca ipim var, nərə uzatsam
gedər. (gedər gedər yorulmaz, uzar uzar darılmaz, yatar durar doyulmaz) (tapmaca) . (göz).
gedər gələr ayaqı yox, adam vurar əli yox. .(tapmaca). (ilan)
gedər gələr yol almaz. (yol almaz: yol sürməz. artlamaz. teyy edməz). (tapmaca). (sallancaq. kuf).
gedər öndə tuxumu qara, saqqalı uzun beyoğlu. (tuxumu qara: haramzada). (tapmaca). (keçi )

geyər gedər izi yox, nə dəd bilər nə kitir, mən gedərəm o gələr. (kitir > kədər). (tapmaca).(kölgə)
geyik gözlü qələm qaş, ondan olar dadlı aş. (geyik: ceyran). (tapmaca). (lobya)
gəldik adamiylə, bir boşqab badamiylə, nə dili var nə ağzı, danışır adamiylə.
gələndə kefin soruşmaz. (tapmaca).(əzrail)
gəlib gedər hər ildə, hər dördüdə say (bir. başqa) qılıqda (tapmaca). (ilin dörd carnı (fəsli). (gəlib keçən,
dəğib keçən, dəlib keçən dərdlər yox olsun.
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gəlirdim kətdən, səs verdi bəkdən, ağzı sümükdən, saqqalı ətdən. (tapmaca). (xoruz)
gənclikdə olar qara, qocalıqda oxşar qara. (tapmaca).(saqqal)
gizliləri açan o, deyib qaçar gizlənər. (bilməcə). (dil).
göbək göbəyə, sixi dəliyə. (sixi: dəgirman daşının orta ağacı) (tapmaca). (dəgirman daşı)
görən deyir cansızam, mən qan soran qansızam, gölməcələr yurdluğum tapın hansı vızvızam. (tapmaca).
(ağcaqanad).

görnüşü yoğun çatı, əl ayaqsız çapı çalı. (tapmaca). (ilan)
götün verər ərəbə, başın qoyar hürməyə. (tapmaca). (tat)
gövdəsi var qanı yox. (tapmaca). (arı)
gövdəsi yerdə, saqqalı göydə. (tapmaca).(turp)
göy geyimi ılım yuvası var bunun, iğnə ilə dəlik deşik, gör nə geyimi var bunu. (tapmaca). (arı-pətək)
göy örtügünə iynə batmaz, qayçı kəsməz, çəki çəkməz. (çəki: tərazıda). (tapmaca).(göy)
göy üzü damar, damar, göydən yerə bolluq yağar. (bolluq: bərəkət). (tapmaca). (yağış)
göy üzündən itər, nə atı var nə qanı. (tapmaca).(gün)
göy yeyib altın sıçar (törər) (tapmaca) (ipək qurdu).
göyçək biri dağları gəzər, adıda dağları bəzər, başında ağac gəzər. (tapmaca).(maral)
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göyçək gözlü qapılar gəzər. (tapmaca).(it)
göydə gedər yerə enməz. (tapmaca).(tüstü).
göydən bir ağac düşdü, barsız budaqsız, onu bir quş yaladı dilsiz dodaqsız. (tapmaca). (qar günəş)
göydən bir dadlı dənə düşdü, toyuqlar ora yığışdı. (tapmaca).(tut)
göydən düşər dığırlanar, vur başından otur gəmir. (tapmaca). (qoz. girdəkan)
göydən düşər sınmaz, oda düşər yanmaz, suya düşər batmaz. (tapmaca). (kölgə)
göydən gələ gələ, düşər yerə girdə girdə, bunun adı nədir, çoxlu oynamışlar, yorğun arğın olmuşlar.
(tapmaca).(qar)

göydən gələr millənər, yerə dəğər dillənər. (tapmaca). . (qoz. girdəkan)
göydən gəlir ərmişlər, kürkün yerə sərmişlər, oncaki oynamışlar, yırpı yoğur olmuşlar. (tapmaca).
(quşbaşı qar)

göydən gəlir hənir hənir, yerə düşü girdə dəmir, daşla sındır, dişinlə gəmir. (tapmaca).(qoz. girdəkan)
göydən gəlir yel kimi, yerə dəgir tel kimi. (tapmaca).(günəş ışığı)
göyə atdım, tutmadı, oda saldım , düdmədi (tütmədi. yanmadı), yelə verdim, almadı. (tapmaca).(?).
göz olmasa baxılmaz, səs olmasa asılmaz. (tapmaca) (saat. qulaq).

göz olmasa baxılmaz, səs olmasa asılmaz. (tapmaca) (saat. qulaq). keçə ertiyə, ertəyə keçə olan gün hansı.
(tapmaca) (bugün).
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göz olmasa baxılmaz, səs olmasa asılmaz. (tapmaca) (saat. qulaq).

göz olmasa baxılmaz, səs olmasa asılmaz. (tapmaca) (saat. qulaq). keçə ertiyə, ertəyə keçə olan gün hansı.
(tapmaca) (bugün).

gözləri var başı var, nə tükü var nə qastı var, ayağı yox dili yox, dərisində pulu var. (pulu: piləyi).
(tapmaca). (balıq)

gözlərində çırağı var, dişlərində qarmağı. (tapmaca).(qurd)
gözü bənzər ceyrana, qulluqçudur yaluqa, kişi çıxsa üstünə, başın əğməz yağuya. (yaluqa: insana).
(yağuya: düşman). (tapmaca). (at)

gözü yaltırar, içi qaltıray) (gözü parlayar, içi çalxayar) (tapmaca) (otaraba (ot+araba). maşın).
gözü yaltırar, içi qaltıray. (gözü parlayar, içi çalxayar) (tapmaca) (otaraba. maşın).
gözü yox qulağı yox, korları aparır. (tapmaca). (çəlik. əsa)
gözün baxa baxa girdi götüvə. (yanıtmaca). (tuman)
gur gur edər, uçar gedər, yurtdan yurda varın iltər. (tapmaca) (uçaq).
gücü alır incə teldən, salıt verir hər yerdən, adam deyil danışır, odda deyil alışır. (salıt: xəbər).
(tapmaca).(radyo)

gücü yel,ölümü su. (gücü yeldən,ölümü sudan). (tapmaca) .(od).
gülsüz olar yemişi, dadlı dadlı dənəsi (tapmaca) (encir).
gülsüz olar yemişi, şirin şəkər dənəsi. (tapmaca). (şahtut)
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gün batandan son oylanır, gün çıxmamış boyanır.
gün batandan son oylanır, gün çıxmamış boyanır.

gün çıxanda yoxalır, gün batanda çoxalır. (tapmaca).(ulduzlar)
gün çıxar gülər, axşam mürgülər. (tapmaca).(günəbaxan)
gündüz gedər dolana, gecə girər gözüvə. (tapmaca). (yuxu)
gündüz gəzər obanı, gecə sancar dabanı. (tapmaca). (süpürgə)

gündüz gəzir obanı, gecə sancır dabanı
gündüz gəzir obanı, gecə sancır dabanı
gündüz girər kisiyə, gecin çıxar eşiyə. (gecin: gecə) . (tapmaca). (ulduz)
gündüz yatar yuvada, gecə gəzər obada. (tapmca) (kor sıçan. gecə quşu)
gündüz yatar, gecə uçar, çox quşlardan yeyin qaçar. (tapmaca). (gecə quşu)
gündüzlər dolanar, gecələr ağzı açıq yatar. (tapmaca). (ayaqqabı. başmaq)
gündüzlər gülər, gecələr mürgülər. (tapmaca). (günəbaxan)
günüz yatar, gecə gəzər obada. (tapmaca). (gecə quşu)
ha gedər hu gedər, bir qarış yol gedər. (tapmaca). (beşik, nənni)

ha gedər hu gedər, bir qarışca yol. gedər. (tapmaca).(qapı)
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ha gedər hu gedər, bircə qarış yol gedər. (tapmaca). (beşik).
hacılar haca gedər, çalışar gecə gedə, bir yumurtanın içində, yüzdən artıq cücə gedər. (tapmaca). (nar) .
hacılar həcə gedər, çalışar gecə gedər, bir yumrta içində, əlli cücə gedər. (tapmaca). (nar)
haça üsdə küp, küpün üsdə top. (tapmaca).(qıçlar, gövdə, baş)
hala ha hala, örkən dolaşdı ağaca qola. (tapmaca). (sarımsaq)
hala hala arxan dolaşdi kolla. (tapmaca). (sarmaşıq)
halalar ay halalar, dağda ceyran balalar, quşlardan hançı quşdur, yumurtasız balalar. (tapmaca). (tovuz
quşu)

halalar ay halalar, dağda doğşan balalar, ayağından su içər, dimdigindən balalar. (tapmaca).(çəltik)
halalar ay halalar, dağda kəklik balalar, nə çiçigi böyür, nə böyük balalar. (tapmaca).(daş)
hallanar qallanar, qızıllar sallanar. (tapmaca). (zoğal)
hamını yedirdər özü yeməz. (tapmaca). (dəgirman)
hançı anadır öz uşağın əmər. (tapmaca). (dəniz)
hançı ikidir üç olmaz. (tapmaca). (gecə gündüz)
hansı onikidir, onüç olmaz. (tapmaca). (ilin ayları )
hapışdırım, hopışdırım, çatdağıva yapışdırım. (yanıtmaca). (yamaq)
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hədyəbani hüdyəbani, altı ayağı, iki dabanı. (tapmaca). (çəki.tərazı)
hələbdə kişmiş, hələbi pişmiş, quru girmiş, ölüşgəyi çıxmış. (yanıtmaca). (ərişdə)
həm dərili, yaz əkili, ya dərili. (tapmaca). (pambıq)
həməşə göz önündə, heçin görəməzsən. (tapmaca). (gələcək)
həmmə nəyi aytdınğız, sonğundada tapdınğız, əllərizə gül bitsin, doğru yanıt yazdınğız. (tapmaca yanıtı.
(yanıtı: cəvabi) (aytdınğız: söylədiniz)

həp beləkəy boyu bar, yeti qabat donu bar (bilməcə). {boyu qısadır, yedi dənə kürkü (qabığı) var (soğan)}.
həpini donatır, özü lüt yatır. (tapmaca) (iğnə).

hər nə versən aldanar , göydən yerə sallanar. (tapmaca) (?).

hər nədən geridə gəlir, hər nəyin qabağın alır. (tapmaca) . (ölüm)
hər yana düşə səs salmaz. (tapmaca).(ay ışığı)
hər yerdə güdüb durar, istəyirsə tutub udar (tapmaca) (ölüm).
hər yetdi başın kəsərəm, nə qanı çıxar nə canı. (tapmaca).(dırnaq )

hərsində iki evrən, birisin+ tapsan obirin itirərsən. (evrən: dünya). (tapmaca). (ay ilə günəş)
həsənxan xəsdədi, qolları qəfəsdədir, nə göydədi nə yerdə, uçan qalı üsdədi. (tapmaca). (piç. buxari)
hörüklənər ürküşər, yağış yağsa tükrüşər. (tapmaca) (bulut. bürküt) . (burulub dağanar, yağış yağdıqca
bitinər, qurtular)
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hulalar ay hulalar, çöldə dovşan balalar, ayağından su içər, dimdigindən balalar. (tapmaca). (başaq.
sümbül )

hulalayu hulala, ağzı yaşıl piyala, alt ağzundan su içər, üst ağzundan balalar. (tapmaca). (bayrama
gövərtilən səməni)

humay çıxma yoxuşdur, humay qanadlı quşdur, hamıdan salıt aldım, çiçəksiz nə yemişdir. (salıt: xəbər).
(tapmaca). (yeralma)

huri hurini dindirər, pərini huri dindirər, bizim evdə üç dilsiz, bir birini dindirər. (tapmaca).(tar, kaman,
qaval)

huru hurunu, huru pərini dindirir, ağacın üç armudu, biri birin dindirir. (tapmaca). (göy. günəş. ay)
xançı tavuğu, yolçu artığıyla keçinər
içdiyim benzindi, ayağım rezindi. (tapmaca).(otombil)
içi darı, eşiyi sarı. (tapmaca). (əncir)
içi qara yarıq başı, gedər gələr tökər yaşı. (tapmaca). (qələm)
içi qırmızı şirin, paltarları yaşıl qalın. (tapmaca). (qarpız).
içi qırmızı, eşiyi qara, içinə qoysan isti olar. (yanıtmaca). (qalış)
içi sarı, eşiyi boz, üstü yemiş altı qoz. (tapmaca). (şafdalı)
içində buz şaxda var, nə qoysan təzə saxlar. (tapmaca). (soğuducu). (yəxcəl)
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igirmi çubuq ətdəndir, həpsinin ucu sadacdır. (sadacdır: sədəfdir). (tapmaca). (barmaqlar, dırnaqlar).

igirmi dəlik buyanda, igirmi dəlik oyanda. (tapmaca).(çarıq)
iğnə gözündən baxar, bütün çoğunu yaxar. (çoğunu: cihanı). (tapmaca). (tüfəh).
iğnə gözündən baxaram, tüm evrəni yaxaram. (tapmaca). (tüfəng).
iğnə yurdundan baxaram, istədigimi yıxaram. (yurdundan: bacasından). (tapmaca). (topanca)
iğnəsi çox, düz yeri yox. (tapmaca).(kirpi)
iğnəsi çox, tikəni yox, əti dərman özü heyvan. (tapmaca). (kirpi)
iğnəsi yox tikəni çox, əti əm özü yılxı. (əm: dərman). (yılxı: heyvan). (tapmaca). (kirpi)
iki düyb ağacım var, biri öl, biri quru. (düyb: təməl. əsas. əsası ). (öl: höl. yaş). (tapmaca) . (yaz. qış.).

iki ekiz, ağır engil. (tapmaca) ( tərazı). (engil: yüngül).
iki ekiz, ağır. engil. (engil: yengil. yüngül). (tapmaca) ( tərazı).
iki evin döğülər nağarası. (tapmaca).(xına)
iki kürküm var, on qardaş bürünür. (tapmaca). (əlcək)
iki kürküm var, on qardaşa çatar, bunu kim tapar. (tapmaca).(əlcək)
iki siçan oyunbaz, girdi dəligə çıxmaz. baxıcı dugəl duva yaz.(tapmaca). (haçar).
iki yandan oxusan, anlam birdir çaşmasan (tapmaca) (kiyik) (: geyik)
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iki yapraq bir təndə, gəzər yazda çəməndə. (tapmaca). (kəpənək)
ikidir, nədir? hər kimə gələr: doğumla ölüm!
ikisi bir ağacın barı, biri dadlı biri mor. . (tapmaca).(üzüm. boza: şərab)
ilim ilim dügməsi, ilim xatun dügmsi, səksənsəggiz düğündə, doqsqn doqquz dügməsi. (tapmaca). (balıq
toru)

ılım ılım düğməsi ılım xatın düğməsi, hər kim onu tapmasa, yeddi ilin xəsdəsi. (tapmaca). (üzərlik).
ilkin dörd ayaqlı, sonra iki ayaqlı, aylar keçir il keçir, dolaşıq üç ayaqlı. (tapmaca).(uşaqlı, gənclik,
qocalıq)

ilkin varıdı yeyirdim, yeməseydim ölərdim, indidə var yemərik, yeməsəkdə ölmərk. (ilkin: əzəl).
(tapmaca). (ana sütü).

ilmə ilmə ilməsi, ilmə xatın düğməsi, hər kim onu tapmasa, yetdi ilin xəstəsi. (tapmaca).( üzərlik)
incə qamış içində, oturmuşdu bir qoş (cüt) quş qapı, bir qonşudurlar, birbirini görməzlər.
(tapmaca).(gözlər)

incilər içrə yatan bir ağulu ilan durar. (tapmaca). (dişlər. acı dil)
iri qutu, gözü var, çox görməli, sözü var. (eşidəsən sözünü, həm görəsən, özünü) (tapmaca). (televizya).

iri qutu, gözü var, çox görməli, sözü var. . (tapmaca) (telvizya).

irt çağında , gilas bağında, uçurdu bir quş edirdi cik cik. (irt: səhər). (tapmaca). (gecə quşu)

50

irt çağında, gilas bağında, uçardi bir quş, deyərdi cih cih. (irt: səhər) (tapmaca). (sərçə)
irt durar dalıma minər. (irt: səhər).(tapmaca). (gödəcə, kot)
irt durdum haçaya mindim. (irt: səhər). (tapmaca).(şalvar)

irt durum dirəyim sənə.(irt: səhər). (yanıtmaca). (göz)
irtin durdum çiynimə mindi, boş apardım, dolu gətirdim. (irtin: səhər). (tapmaca). (güyüm)
irtin onu içirdik, içməyəndə doymurduq, indi onu içmirsək, içmirikdə doyuruq. (irtin: keçmişdə).
(tapmaca). (süt).

iş görəndə bağırar, toz torpağı somurar. (tapmaca). (tozalan).
ışıqdan ev, öğrəniş bizdən, öğrətiş sizdən. (tapmaca) (oxul. oxuvçu. oxutçu)
işlətməsən azalar, işlətdıqca çoxalar. (tapmaca). (bilgi, ilim).
işlətməsən azalar, işlətsən çoxalar. (tapmaca). (bilgi)
iyi başlayır kötü qurtarır. (iyi başlanır kötü daşlanır). (tapmaca). (yaşam)
kalın yemək olar, yetmişin yemək olmaz. (yetmişin: tuxumlusun). (tapmaca). (xiyar, qıra)

keçə ertiyə, ertəyə keçə olan gün hansı. (tapmaca) (bugün).
kəhligin qan əli qan ayğı, aşıq bir oyuq görüb, üç başı on ayağı. (oyuq: heybət. kölgəli qorxulu).
(tapmaca).(inək, bizov, süt sağan)

kəttə küttə boyu var, yeddi qavat donu var. (kəttə küttə: qısa yumalaq).(tapmaca). (soğan).
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kim göbəksiz doğulub. (tapmaca). (yumurta)

kimi deyər kimi edər (kimi aytar, kimi dartar). (aymaq: danışmaq).
kimsə tutmaq isdəsə, tikəni əlinə batar. (tapmaca).(kirpi)
kol başında darı qutusu. (tapmaca).(xaşxaş)
kolları gəzər pusa pusa, qıçları uzun əlləri qısa. (tapmaca).(doğşan)

kolunu tutmaq olmaz, iyindən doymaq olmaz. (tapmaca).(gül)
köhər atı minib gedər, səssizcə sinib gedər, çeşmədən su içməyə, qızları minib gedər. (sinib: gizlicə).
(tapmaca). (səhəng, saxsı su qabı).

kölükdə yatar, min qoy baxar. (tapmaca) (it).
könlüvə düşən nədir, dənizdən tüstü çıxır içində pişən nədir. (tapmaca). (qəlyan)
köpükləyən göy atım, yal quyruğu ağ atım. (bilməcə) (çay).
körpü altda dörd barmaq, tökür süt, yağ qeymaq. (tapmaca). (inək əmcəyi).
körpü altda dörd bulaq.(tapmaca).(inək əmcəyi).
körpü altdan saz gedər, qaqqıdaşar qaz gedər. (tapmaca). (su)
köynəyi göy özüdür sarı, nə buğdadı, nədə darı. (tapmaca). (məkə)
qabığa bükülu, içi uzun yeməli. (tapmaca).(badam)
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qabığı alqırmızı yastığım, ortasında uzun dirək, içində un bastığı. (tapmaca).(igdə)
qabığı taxda, içində yaşıl paxla. (tapmaca).(püsdə)
qabqaradı o qatmış, qılıncını uzatmış, qılınc sümük üstədir, sümük dirək üstədir. (tapmaca). (inəkbunuzlar)

qal deyirəm qalmayır, ged deyirəm gedməyir, özü yürəp bilməyir, günlə çıxıb günlə batar kölgələr.
(tapmaca). (kölgə).
qalxdım təpəyə, düşdüm küpəyə. (tapmaca).(ayaqlar, çəkmə)
qalxır güdəldir, yatır uzaldır. (tapmaca) (gün) .
qanadı var quş deyil, bunuzu var qoç deyil. (tapmaca). (kəpənək)
qanadı var uça bilməz, qurudada qaça bilməz. (tapmaca).(balıq)
qanadı var uçanmaz, qurudada qaçanmaz. (tapmaca). (balıq)
qanadı var uçmağa, iğnəsi var sancmağa, sevir işi əməyi, hər yerdə var çaqarı. (çaqarı hörməti).
(tapmaca). (bal arısı)

qanadı var uçmağa, iğnəsi var sancmağa. (tapmaca). (arı)
qanadı yox uçar. (tapmaca).(çapar)
qanadı yoxdur uçar, ayağı yoxdur qaçar. (tapmaca). (bulaq)
qanadlıdır quş deyil, ölüş başı kəsilməz, əti bulay yeyilməz. (bulay: mundar). (tapmaca).(balıq)
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qanadlıdır uçanmaz, quru yerdə qaçanmaz. (tapmaca). (balıq)
qapı bir qonşudurlar, bir birlərin görməzlər. (tapmaca). (göz) .
qapi qapi qıncır sapı, dörd budağı bir yarpağı. (zəncir: qıncır). (tapmaca).(sırqa)
qapi üsdə qaraca qol, əlin vurma dalıda dur. (tapmaca).(qıfıl)
qapıbir qonşudurlar, birbirini görmürlər. (tapmaca). (gözlər).
qara atı yağladım, qaya dibinə bağladım. (tapmaca). (tapanca).
qara bəy atdan endi, arvad uşaq sevindi. (tapmaca). (qazan).
qara eşək ağ palan, qapı qapı dolanar. (tapmaca).(saç)
qara kişi, ağ papaq. (tapmaca). (qara badımcan)

qara tabaq qaplar gəzər. (tapmaca). (sac)
qara toyuq qaqıldar qanadları şaqqıldar. (tapmaca).(barlı bulud)
qara toyuq qaqqıldar , qanadları şaqqıldar, uca ıldırım çaxar, dumanı dağa qalxar. (tapmaca). (tüfəng).
qara toyuq qaqqıldar, qanadları şaqqılday, bir qutunun içində, sabın suyu şaqqıldar. (tapmaca).(paltar
maşını)

qara toyuq qarnı yarıq. (tapmaca). (baca)
qaradı qarqa değil, qanadı var quş değil, iyi bilər it değil . . (tapmaca).(genə)
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qaradır ağ deyil, adamları oyatmaqda sivikdir. (tapmaca). (birə)
qaradır qırmızıdır, mırıqdır başı, soxaram çıxardaram, tökər göz yaşın. (mırıq: cırıq. yarıq) (yanıtmaca).
(qələm)

qaraxan atdan düşdü, üstünə el toplaşdı. (tapmaca). (qazan)
qarnım qarnıva, çivim dəligivə. (çivim: mıxım). (yanıtmaca). (əl dəgirmanı).
qaşığa mindi, qıçı sallandı (bilməcə) (əriştə. makaroni).
qaşığa mindi, qıçı sallandı (bilməcə) (əriştə.).
qaşıqda oturub, ayaqların sallar. (tapmaca). (rişdə. makaroni)
qat qat qalası, qan piyalası, üçdü anası, qaldı balası. (tapmaca). (buğda, saman)
qatar qatar yolgedər, başı bağlı igidlər. (tapmaca).(dəvə)
qatarlanıb gedərlər, bizə sağ qal obam deyərlər. (tapmaca). (durnalar)
qatarma qatar, yol üstünə düzülər, yol eninə yürüyər. (tapmaca). (qarışqa)
qatlaq qatlaq qatlama, hər qatı bir yadlama. (tapmaca). (incil pitik). (incil: çox dəğərli).

qatmadan ipək. (tapmaca).(hörüçək)
qaya dibində qaz gedər, qaqqıldaşar tez gedər. (tapmaca). (su)
qazıq üsdə qar durmaz. (qazıq: yekə çivi) (tapmaca). (yumurta)
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qecəsi açıq, gündüzü qapıq.(tapmaca). (gül çeşiti). (gündüzü qapanıq, qecələri açan, pambıq boyalı, ət rəngi
gül).

qəndə bənzər dadı yox, göydə uçar qanadı yox. (tapmaca). (qar).

qıllı ağzını açtı, çıplaq içine qaçtı (tapmaca) (corab , ayaq).
qıllı ağzını açtı, qılsız içine qaçtı. (tapmaca) (yaraq-yaruq).
qıllı çuval qılça geyər. (tapmaca).(corab, ayaq)
qıllı torba ət yüyə. (yüyə: lülə). (tapmaca).(corab, ayaq)
qırağı su, içi od. (tapmaca). (samavar)
qırx qırx bir otaq, içində tək bir otaq. (tapmaca). (kələm)
qırx qulağlı, iki ağızlı (tapmaca) (xurcun).
qırx paltarlı yumurta, dağdan düşsə qırılmaz, bir yumruqa əzilər. (tapmaca).(soğan)
qırmızı duvar üsdə ağ incilər düzülüb. (tapmaca). (dişlər)
qırmızı xoruz bağda, dimdiyi topraqda. (tapmaca). (turp)
qırmızı nar, hər evdə var. (tapmaca). (od). (tapmaca). (od).
qırmızıdır qırıqdır, burnun ucu cırıqdır, gedər gələr yaş eylər, iki könlü xoş eylər. (yanıtmaca). (qələm)
qırmızıdır qızıl deyil, quyruğu var siçan deyil. (tapmaca). (yerkökü)
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qısanda düşər işdən, açanda düşər işə. (tapmaca). (?)
qış boyu başın sallar, durmadan yuxlar (tapmaca) (korşapalaq)
qışda ağ gül, yazda su saçar, yel əsəndə tutmaqay qaçar. (tutmaqay : tutulmaz).(tapmaca) (bulut)
qışda yuxlar yalınqaç, yazda qoyar yaşıl saç. (tapmaca). (ağac)
qızıl qızıl üstə, qızıl duvar üstə, mən gəlincə qal işqab üstə. (işqab: duvar komodu). (tapmaca). (qıfıl) .
qızılların qızılı, bazar içrə satılmır, çoxlar gəzir dalıca, necə bulsun sanılmır. (tapmaca). (mutluluq).
(sanılmır: fikr olunanmır. ağla çatmır)

qolu dolu, acoları gözü, . (qolu : əli) (tapmaca) (saranğ: nərsəsinə sarınan.çimri. qıtmır. manağ. xəsis)
qolu var qıçı yoxdu,adı var sanı yoxdu, qarnı yırtıq canı yoxdu. (tapmaca).(köynək)
qovala gedməz, savala ötməz.(tapmaca). (qocalıq. qarılıq)
qovulsa yetişməz, boyun burmaz, uslayu desən əldə durmaz, qalxsa vurub yıxar, nə soğuq sayar, nə
soğuq vurar. (bilməcə). (soğuq. boran).
qoysan açılar, çəksən daralar. (tapmaca). (?)
qoyun deyil otlayır, quş deyil, yumurtlayır. (tapmaca).(ilan. qarışqa)
qoyun dərisi düzüldü tərsi, yumru küpəsi başi təpədi. (tapmaca).(papaq)
qulağ duymaz, göz görməz, burun qaçırmaz. (tapmaca) (iy. qoxu)
qulaq üsdə yumru quş. (tapmaca).(sırqa)
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qulaqları şəx durur, ovçuluqda sözü var. (tapmaca).(pişik)
qulaqları şəx olur, əlləri gödə, ayaqları çox uzun, çox sevir ovçuluğu.(tapmaca).(pişik)

quru ağacı oyarlar, üstünə tel qoyarlar, qulağını burarlar. (tapmaca). (telli çalqıç)
quru soxarsan yaş gələr, təprətdikcə xoş gələr. (yanıtmaca).(?))
quş yuvasından çıxdı, daha dönə bilmədi. (tapmaca). (söz).

quyruqlu kombara, yemək çəkər ambara. (tapmaca). (qaşıq).

lalalar aylalalar, laladan piyalalar, qol budağı çiçəklər, kökündən balalar. (tapmaca).(yeralma)
mal alsan malın olar, şanında balın olar, yazda yayda çulğanar, qışın gəlir yalın olar. (tapmaca). (torpaq)
meşədə böyümüş duvardan asılmış, əldə ağlar, eşidəni oxşar. oxşar dincəldər). (tapmaca). (tar. kamança)
meşədəki kişi nə erkəkdi nə dişi, papağı yekə ayağı təkbə. (tapmaca).(göbələk)
meşədi çəməndi oytağım mənim, özümdən yekədi papağım mənim. (oytağım: yerim). (tapmaca).(göbələk)
meşələr çölləri gəzər, yetişmiş yetişməmiş yemişlər üzər. (tapmaca). (ölüm)
mən aşiq bəyi keçdim, yoxsulu bəyi keçdim, altı qamış üz dəri, əlimdə çayı keçdim. (tapmaca).(çarığın
altı qanmış uzü keçi dərisi).

mən aşıq budağ atar, bu dağı o dağ atar, torpaqsız budağ atar. (tapmaca). (maral buynuzu)
mən aşıqam çiğ durmuş, pişməmiyibdi çiğ durmuş, yerlə göy arasında bircə dam durmuş.
(tapmaca).(dönərqanat. helikopter)

58

mən aşıqəm yüz yerdə, o göydədir bir yerdə, o yer olmaz keçməsin, salmaz bircə iz yerdə. (tapmaca).
(ay, bulut)

mən baxıram o yan qaçır. (tapmaca).(qulaq).

mən geddikcə o gedər. (məndə gedib baramən, oda gedib baradi). (tapmaca). (kölgə)

mən gedərəm o gedər (tapmca) (kölgə)

mən gedərəm o gedər, mən durursam o durar. (tapmaca). (kölgə)

mən gedərəm o qalar. (tapmaca). (ayaq izi)
mən gedirəm o gedir, qolumda çıq çıq edir. (tapmaca). (saat)
mən gedirəm o gedir, üstümü kölgə edir. (tapmaca). (çətir)

mən gedirəm o gəlir. (tapmca) (iz)

mən gedirəm oda gedir, mən qalıram oda qalır. (tapmaca). (kölgə)

mən gedirəm oda gedir. (tapmaca). (kölgə)
mən gidərim o gedər, önümde tıq tıq edər. (tapmaca). (çəlik. əsa)
mən qaçaram o qaçar, mən duraram o durar, mən köçərəm o qalar. (köçərəm: ölərəm). (tapmaca). (kölgə).
mən qalıram o gedər. (tapmaca). (səs)

məndə nərsə var, gəl deyirəm gəlmir, gəlmə deyirəm gəlir. (tapmaca). (birincindən M yoxdur, ikincində M
var)
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məni tək yeməzlər, mənsiz heç nə yeməzlər. (çörək: yemək) (tapmaca). (duz)
mənim beş qardaşım var, biri hərgün danışar, ikisi qulaq asar, ikisi.durub baxar (tapmaca).(ağız,qulaq,
göz).

min dənə qoysam sığar, bir badam qoydum sığmadı . (tapmaca) . (qarışqa yuvası)
min üsdə min gedər, tükan bazara gedər, ata yatıb beşikdə, oğul bazara gedər. (tapmaca). (üzüm)
min üzü var tək asdarı tapılmaz. (tapmaca). (yalançı).
minbir oğul bir ata, hamısı minib bir ata. (tapmaca). (məkə)
mindirdilər ağaca, çıxartdılar yamaca, apardılar qoydular, nə qapı var nə baca. (tapmaca). (qəbir)
minlər iğnə topcağı, heçbirində deşik yok. (tapmaca). (kirpi)
mücürü ay mücürü, ilişdirdim ucunu, yetdi qatar ər dəvə, çəkə onun gücünü. (tapmaca).(kotan)
mücürü hay mücürü, ilişdirir ucunu, yeddi qatar yol gedər, çəkər onun gücünü. (mücür: yol çəkmədə
işlənən daş qırıntısı). (tapmaca). (kotan)

nağaraçı çalır ha çalır, nə nağarası var, nə çubuğu . (tapmaca). (ağacdələn )
nağaraçı nağara çalır, nə nağarası var, nə çubuğu. (tapmaca). (sığırçın)
narda var, narda var, nardan şirin harda var, əl tutmaz, piçaq kəsməz, ondan şirin harda var.
(tapmaca).(sevgi)

ne biter, ne eksilər, ne boyun büker, ne diz çöker.
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nə ağzı nə başi, nə gözü var nə qaşı,yeyər gülər xoş yaşar, bəzək elər yarbaşı. (tapmaca). (mıncıq)
nə baltadı nə kərki, hamı kəsərdən iti. (tapmaca). (us. ağıl)

nə dəd bilər nə kədər, mən gedərəm ogedər. (tapmaca). (kölgə)
nə dili var nə ağzı, nə tarı var nə sazı, hər yerdən salıt verir, oxuyur şən mahnı. (salıt: xəbər).
(tapmaca).(radyo)

nə dili var nə ağzı, nə tarı var nə sazı, hər yerən salıq verər, oxuyar xoş mahnılar. salıq. (tapmaca).
(radyo.)

nə dili var, nə ağzı, hey danışar adamla. (tapmaca).(bitik, kitab)
nə əli var nə ayağı, eşər tökər toprağı. (tapmaca).(tıraktur)
nə əli var nə ayağı, nə başı var nə qulağı, gah ağladar gah güldürər, qılınc deyil yarı bölər.
(tapmaca).(söz)

nə əlivar nə ayağı, qapı açar dəli sayaği. (tapmaca). (yel, külək)
nə əlli nə ayaqlı, nə başlı nə qulaqlı, keyin ağladıb keyin güldürər. (keyin: gah). (tapmaca). (söz. dil)
nə qapısı var nə bacası, içi dolu sərçə balası. (tapmaca).(qarpız tuxumu)
nə otu var, nə toprğı, başı göydə dibi yerdə, keçi gəzər hər yerində. (tapmaca).(qayalıq)
nə yılxudu o su içər döşündən, gecə gəzər gündüz qorxar o gündən. (yılxudu: heyvadur). (tapmaca). (gecə
quşu.)

nədəndi ha nədədəndi, ortasına od düşüb, gedin görü nədəndi. (tapmaca). (simavar)
61

nədəndiha nədəndir, demə incə bir teldir, pilov üsdə yurdu var, görən rəngi nədəndi. (tapmaca). . (zəfran)
nədənir ay nədəndir, bağrım içi odlanar, ağacında od yanar, yarpağı göy nədəndir. (tapmaca). (qızılgül)
nədir özü gedər, kölgəsi şişər. (tapmaca). (?)
nədirki boyanıbdır boyaqsız. (tapmaca). (qızıl gül)

nənəmlədi hərişi. (tapmaca). (cəhrə).
nənəvin dibinəcən, dədəvə bir qarış. (yanıtmaca). (namaz üsdə ayaqlar)
nənəyə dəyməz, dədəyə dəyər, xalaya dəyməz, bibiyə dəyər, deməyə dəyər, dedikə dəyməz, tanrıya
dəyməz, mallaya dəyər . (tapmaca). (dodaq)
nərədə göy alta düşər (tapmaca) (suda).
''o'' desən açılar, ''bı'' desən qapılar (tapmaca) . (dodaq) .
o görmür dan çağı, çox itidir qaynağı, gecələr qırır, çatır gündüz düşüb yatır. (tapmaca). (bayquş)
o hançı canlıdır heç səsi yox, qurbağa olmağa heç istəyi yox. (tapmaca). (balıq)
o hançı dağ olurki qarı əriməz. (tapmaca). (uca dağ)
o hansı izgəcdirki fırçası yox, rəngi yox qorxmaz qardan, buzdan qardan, qış günü pencəriyə vurar gözəl
naxışlar. (izgəcdirki: rəssam. nəqqaş). (tapmaca). (şaxda, soyuq)
o kimdir üç ayaqlı yerir. (qoca, çəlik)
o kimdir yeyər içər gözə görünməz. (tapmaca).(ana qarnındaki uşaq)
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o nə dirki qulağından kəsilir. (tapmaca). (it küçüyü).
o nədir adamda var adı yox. (tapmaca).(burnun altı)
o nədir alındıqca yayılır. (tapmaca) (öc).
o nədir başın kəsmədən yeriməz. (tapmaca).(qələm)
o nədir bir qolu var iki başı. (boynu birdir iki başı). (tapmaca). (iki başlı çomaq. yaraqla, siklə iki
daşşaq)
o nədir çəkildikcə qısalır. (tapmaca).(siqar)
o nədir dədəndə bir qarış, nənivə kipləmə. (tapmaca). (namaz qılanda ərkər iki ayaqların gərəh aralı, dişilə
gərək ayaqların kip saxlamalı)

o nədir dörddür, beş olmaz. (tapmaca). (il dördlüyü)
o nədir gedər dönməz, gələr aparar . (o yaşlıqdır gedər dönməz, bu yaşlılıq, gələr aparar. (yaşlıq: gənlik).
(yaşlılıq: qocalıq)

o nədir ışığı var, qızığı yox. (qızığı: istisi) (tapmca) (ay)
o nədir oda qoyanda yanır, suva qoyanda donur. (tapmaca). (mum)
o nədir onun ornun hər nə basa aladı, o nədir onun ornun heç nə basa alamaz. (ornun: yerin). (tapmaca).
(basa alamaq: dodurmaq).

o nədir özü gedər, kölgəsi qalar (tapmaca). (?)
o nədir səngörməsən, o görər. (tapmaca). (kələtçi: kəfənə çulqayan).
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o nədir sıxılmadan sıxır, yıxılmadan yıxır. (tapmaca) . (ölüm)
o nədir sümüksüz, bükdükcə bükülər, açdıqca açılar. (o nədir sümüksüz, hara büksən bükülər).
(bilməcə). (söz).
o nədir tüm dillərdə səslənər (tapmaca) (səs yanqısı)
o nədir uzandıqca qısalar. (tapmaca).(ömür)
o nədir yetmişiki dil bilir (tapmca). (saz)
o nədir, gedən yolu qayıtmaz,
o nədir, bir kərə gedər qayıtmaz.?
o nədir, min kərə gələr, qaytarmaz.?
o nədir ölməyi var dönməyi yox. (tapmaca). (?)
o nədirki baldan şirin, ağudan acı. (ağudan: zəhərdən). (tapmaca). (dil)
o nədirki başı yerdən nəm çəkər, qol qanadı havada əsər. (tapmaca).(ağturp)
o nədirki çömçəylə suvarmazlar. (tapmaca). (dəvə)
o nədirki dayanıbdır dayaqsız, o nədirki boyanıbdır boyaqsız, o nədirki ildə doğar ayaqsız. (tapmaca).
(göy ilan)

o nədirki dayanıbdır dayaqsız, o nədirki boyanıbdır boyaqsız. (tapmaca).(göy, yer)
o nədirki dəniz kimi bulanmaz, o olmasa bütün dünya dolanmaz. (tapmaca).(sevgi)
o nədirki dizlərindən asılır. (tapmaca). (qoyun)
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o nədirki əl vursan qanı tökülər. (tapmaca).(qırmızı tut)
o nədirki gedər gedər görünməz. (tapmaca). (düşünmə)
o nədirki gövdəsi var başı yox. (tapmaca). (yer qurdu).
o nədirki iğnəsiz sapsız toxur (tapmaca). (toratan)
o nədirki qorağı yox atışar, atışanda bibirinə qarışar. (qorağı: silah). (tapmaca).(bulut)
o nədirki özü ağ, balası sarı. (tapmaca). (süt, yağ).
o nədirki özü başına dolanar. (tapmaca).(dəgirman)

o nədirki tuxumsuz bitər. (tapmaca). (yeralma)
o nədirki uzağı yaxın elər . (tapmaca).(duyum: xəyal)
o nədirki üstü ocaq altı su. (tapmaca). (qəlyan)
o nədirki üzü var kölgəsi yox. (tapmaca). (su)
o nəmə dörd ayağı, ayaq sayın üçdə barmaq, barmaq sayın otuz dırnaq. (sayın: hər) (üçdə: üç dənə)
(tapmaca). (bir il-dörd çağun (fəsil)-hər çağunda üç ay-hər ayda otuz gün)

o nəmə, -ilkin gəzər dörd ayaq, ortac gəzər qoş ayaq, sonda gəzər üç ayaq. (tapmaca). (cocuq iməklərböyüyüb ayqda, qarır çəliklə yerir). (cocuq iməkləyər, böyüyüb ayqda gəzər, qarır çəliklə yürər)

o nөdir üzündə gedir, o nөdir üstündə gedir,o nөdir içində gedir. (tapmaca) . (o qayıqdır su üzündə gedir, o araba
yer üstündə gedir,o uçaqla quş hava içində gedir)
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o tayda yosan nədir, quyruğun qısan nədir, bir qoyunu yeyənməz, qırxını qıran nədir. (tapmaca). (qurd)

o yaka gedər bu yaka gedər, bez toxuyar . (tapmaca) . (toratan. hörümcək)
ocaq üsdə qaynayar, çuxurunda su durar. (tapmaca). (qori. çaydan)
ocaqsız pişər. (tapmaca).(pendir)
oda düşsə yanmaz, suya düşsə axmaz. (tapmaca).(kölgə)

odda yanmaz, suda batmaz.

odda yanmaz, suda batmaz. (tapmaca). (gecə quşu.)
odda yanmaz, suya batmaz, yayda ölər, qışda dönər. (tapmaca). (buz)
odda yanmır suda batmır.
odsuz ocaqsız qazanda pişər. (tapmaca). (pənir).
odsuz yanar, qanatsız uçar, ayaqsız qaçar. (tapmaca). (gün. yel. su)
odundu balta görməyib, undu dəgirman görməyib, dondi dərzi görməyib. (tapmaca).(iydə, igdə.)
ol nədir yoğunluğundan qırılar . (tapmaca) .(qıyın: zülm) (qıyın ipi yoğunluğundan qırılar) .

on iki dallı bir ağac, bir yanı qara bir yanı ağ. ( bilməcə). (ay. il. gecə. gündüz. ).
onki budaq ağacdır, otuz yaprağı vardır, buçuqları ağ qara . (tapmaca). (bir il. oniki ay. otuz gün)
ortalıqda gözəl gəzər, səs küyü kəndi bəzər. (tapmaca).(it)
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otayda çəpər, bu otayda çəpər, içində bəy atlı gəzər. (tapmaca). (göz).
otayda durub bir kişi, əlində dəmir şişi, deyir mənə bir at göndər, nə erkək olsun nə dişi. (tapmaca).
(gəmi)

otda yanmaz, suda batmaz (tapmaca) (?).
otda yanmaz, suda çaxmaz (tapmaca) (hələ buracan tapılmayıb).
oyan qaya, buyan qaya, içindəki ağ sarı. (tapmaca). (yumurta)
oyan pərçin, buyan pərçin, içində var gövərçin. (tapmaca). (göz)
oyanda daş buyanda daş, çində qırx əlli baş. (tapmaca). (xəznə) (qaplıca: hamam).
oyanı çəpər.buyanı çəpər, içində atlı çapar. (tapmaca). (tuluq içində ayran)
oyanı mərmər buyanı mərmər, içində bülbül oynər .(oynar). (tapmaca). (dişlər. dil).
oyanı pərçin buyanı pərçin, içində qara göyənçin. (tapmaca). (göz,kirpik, gözbəbəyi)

ölüm ölüm ölməsi, fatıcan xanım düyməsi, hər kim bunu bilməsə, yetdi tümən verməsi. (tapmaca).
(üzərlik)

ölümün sudan, gücün yeldən alar. (yel görər qaçar, su görər köçər. (tapmaca). (od)
öz sinini özü qazar. (tapmaca) (damcı)
özü bir barmaq, saqqalı qırq barmaq, özü dəmirdən saqqalı kəndirdən. (tapmaca).(iğnə)
özü bizərrə misri, hamı onun yesiri. (tapmaca). (pul).
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özü burada, saqqlı damda. (tapmaca). (tüsdü)
özü əğri, yolu düz. (tapmaca). (kotan. cüt)
özü gedər kölgəsi durar. (tapmaca). (söz)
özü özünə qəbir qazır. (tapmaca). (buğda).
özü taxda (təxdə) yeri qara, para para köksü var. (tapmaca). . (alala. lalə)
özü tapdı özün tutdu. (tapmaca).(ışıq, əyniştən).
özü toxdar (durar), kölgəsi uzar (tapmaca) (gün qabağında hər nə qoyulsa).
özü yatar, daşşaqları sallanar. (yanıtmaca). (üzüm)
özü yoxdək, tövşü oxdək (tövşü: səsi). (tapmaca) (çəkitgə).
özü yoxdu yanımda sandığıvar, evimdə baxıram o sandıq, eşidirəm görürəm lap özünü.
(tapmaca).(tilvizyon)

pambıq pambıq içində, pambıq sandıq içində, göydən yerə od düşdü, bizdə yandıq içində. (tapmaca).
(günəş)

pişirsə aş (yemək) olur, pişirməsə quş olur. (tapmaca) (yumurta)
püsdədir ha püsdədir, dil dodağı üstədi, o necə yemişdirki, çəgirdəgi üstədir. . (tapmaca). (fındıq)
rəhbərəhdir çəlnəg deyil, zolaqlıdır, pələng deyil , göylər geyər göy donu, öz belinə dolar onu. (çələnəg:
gül çəmbəri). (tapmaca). (göyqurşağı)
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saçın ucu gümüşdü, sal boynuva ilişdir,yemişlərin içində yarpaqsızı hançıdır. (tapmaca).(yeralması,
danbalan)

saçın ucu gümüşdür, sal boynuma ilişdir, yemişlərin içində, çiçəksiz nə yemişdir. (tapmaca). (yeralması)
saçın ucu gümüşdür, sal boynuna ilişdir, yemişlərdə yarpaqsız, tap gör necə yemişdir.
(tapmaca).(donbalan)

saqqalı uzun sallanar, dama daşa tullanar. (tapmaca). (keçi)
saqqalı var beyni yox. (tapmaca) (keçi)
saqqalı var bir qucaq, belində üçdörd quşaq. (tapmaca). (süpürgə)
salxım salxım sallanar, çox qaldıqca ballanar, göydə nərdüvan olsa, çıxar ordan sallanar.
(tapmaca).(üzüm)

sapsarıca yemişəm, ərəblərdən gəlmişəm, baldan dadlı dadım var, adda sanda adım var. (tapmaca).
(xurma)

sarı abası var bunun, üstü çopur, içi dilim dilim, gör nə dadı var bunun.(tapmaca). (portağal) .
sarı qaya üsdə ağ quş oturub. (tapmaca).(samavar. çaydan)
sarı sarı sandıqlar, içi dolu fındıqlar. (tapmaca). (balqabağ)
sarı sarı sandıqlar, içi dolu fındıqlar. (tapmaca). (qabaq borani)
sarı təpə, qara meşə. (tapmaca).(baş, tüklər).

səndə var məndə var, olarda yox bizdə var. (tapmaca). (cik: nuxdə)
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sıxışdırsan cırnaqlayıb qaçacaq. (tapmaca).(pişik)
sizindi, başqaları sizdən qatraq işlədir. (tapmaca) (ad)

somurtlasan xoruldar. (tapmaca) (qəlyan).

somurtlasan xoruldar. (tapmaca). (təpəköz.qəlyan) .
söylə haçan ərir qar, baş qaldırır yaşıl otlar. (tapmaca). (yaz)
su dibində yatan, qara palçığa batan, həkim dərmana satan, ağzı qara gözü yox. (tapmaca). (zəli).
su içində üzərəm, sudan çıxsam ölərəm, əğnimdə pullu paltar, məni torla tutarlar. (tapmaca). (balıq)
suda balıq, başı yanıq. (tapmaca). (piltə)

suda bitər, suda itər. (tapmaca).(buz)
suda gəzər izi yox, dərisi var tükü yox. (tapmaca). (balıq)
suda oturar yumurta tökər. (tapmaca).(dügü)
sudan keçər islanmaz. (tapmaca). (kölgə).
sulu yerdə kişnər, susuz yerdə qışlar. (qışlar: oturar). (tapmaca).(gəmi)
susuz dəgirman işlər. (tapmaca).(ağızda dişlər).
susuz yerdən su çıxar. (tapmaca). (göz yaşı)
suya girdi dağıldı, sudan çıxdı yığılldı. (tapmaca). (at quyruğu)
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suya girər lillənər, sudan çıxar dillənər. (tapmaca). (qurbağa)
sümüksüzdür ətdəndir, acısı bibər basar., dadlısı balı basar. (bilməcə). (dil).

sürər gedər izi yox, yanar yandırar, közü yox. (tapmca) . (günəş)
şirin olur bal değil, yağ kimidir yağ değil, rəngi ağdır qar değil. (tapmaca). (qaymaq) .
taxcadan düşdü tap elədi, gül sənəm onu hap elədi.(tapmaca). (siçan, pişik) .
taxcadan düşüb tapp elədi, mərcan pişik onu hapb elədi. (tapmaca). (siçan, pişik)
talalar ha talalar, talalara yol salalar, nə erkəyi nə dişisi balalar . (tapmaca). (qatır)
tanca gələr, tüncə gedər.(tanca: səhər çağı) . (tüncə: axşam çağı). (tapmaca) .(günəş)
tanca gələr, tüncə gedər: səhər axşam.( tanca:. səhər).(tapmaca: günəş)
tanda çıxmış dışqarı, tündə girmiş içgəri. (tapmaca) . (gün)
tap bu nədir tapmaca, ayaqları yapmaca, gözləri balaca. (tapmaca). (dəvə)
tap nədir, tanış nədir, gül bahara gümüş nədir, nənəm toxuyar çuxali kətən. (tapmaca). (hörümcək. şeytan
toru).

tap tapbaca, gül yapbaca, məməsiz xatın, dişləri yox.(tapmaca). (toyuq)
tap topalı, o yanmasa yunaq qızmaz. . (yunaq: yuğnaq. hamam). (tapmaca). (topalı: təzəgi)

tapbaca tapdım baca, kəlbəli saqqallı qoca. (tapmaca).(keçi)
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tapmaca tapdım baca, türkün daşı dəlsə başı, tapar əlbət pasda baca.
qaşığa mindi, qıçı sallandı. (tapmaca). (əriştə).
tappılti tapış nədir, çatlağı var yapış nədir, usdam toxur gümüş kətən, gəlin görək bu iş nədir. .
(tapmaca).(yamaq)

toxdadar yolda saxlar, tam kiçilək bir bənək. (tapmaca). (cığ: nuxdə).
topraq degil daş , quru degil yaş , buynuzu var quş degil. (tapmaca). (kəpənək).
topraqda çıxar alaca, yapraqları görünər. (tapmaca).(qımızı turp)
tos toğalaq qızıl daş, tümün açun andən xoş. (tos toğalaq: gip girdə). (tümün açun: cümlə aləm). (andən :
ondan) (tapmaca) . (gün).

toyda düğündə gəzər, səsi hər yanı bəzər, qabırqası qatbaqat, gah yavaş gahda bərk. (tapmaca).
(qarman).

tökülür gözdən yığılmaz (tapmaca). (yuxu).
tutdan bizə köynək toxur (tapmaca) (ipək qurdu).
tündə çıxarş eşiyə, tanda girər deşiyə. (tapmaca). (ay)
tüstüsü var, odu yox. (tapmaca) (qayğı).
ucu iti, götü deşik. (tapmaca). (iğnə)
uçar quşdur qanatsız, pişər qızar ocaqsız, tutmağına topla tüfəh , utmağına dillə dodaq gərəkməz
.(tapmaca). (yel. hava. dəm)
72

uçmasa ölər. (tapmaca). (yel)
urar biçər orağı yox, yığar tıxa dımrığı yok, dəni döşü boluna, döğər oğar toxmağı yok. (tapmaca).
(kambayn)
uşaqlıqda ağ saqqal, gənclikdə al saqqa, qocalıqda qır saqqal. (tapmaca).(yüyürgən)
uzadım sənə, kefi mənə. (yanıtmaca). (çubuq)
uzaqdan baxar ağarar, yaxın gedirəm bağırar. (tapmaca).(dəniz)
uzaqdan baxdım heç çox, yaxına getdim bir çox. (tapmaca). (qarınca)
uzaqdan baxıram yaman çox,yaxına gedirəm heçnə yox. (tapmaca).(cin, duman, çən)
uzanıb yatar qoşayan, ondan ötər öy karvan. (qoşayan: paralel). (öykarvan: qatar). (tapmaca). (dəmir yolu.)
uzar uzar gedər, sonda yemişi gedər, anası üç yaşında, oğlu bazara gedər. (tapmaca).(möv, üzüm)
uzar uzar ip kimi, geri dönər küp kimi. (tapmaca). (balqabağı)
uzun boyu var, sarı saqqalı var. (tapmaca). (qamış).
uzun gedər dar küçə, içi dolu çorbiçə. (çorbiçə: qorqoduq). (tapmaca). (qarışqa yuvası)
uzun haci kök haci, duman başının tacı. (tapmaca).(dağ)
uzun qamış, ağızla yapış, üstü deşik, altı deşik. (tapmaca).(tütək)
uzun qamış, ağızla yapış, üstü deşik, altı deşik. (tapmaca).(tütək)
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uzun qızdı uzanar, irtələr bəzənər. (irtələr: səhərlər). (tapmaca).(sarmaşıq)
uzun oluq, dibi dəlik (tapmaca) (baca) .
uzun uzun bu yolun, baş ucuna çıxınmaz, çək qıraqsız bir dəniz, dibi itmiş bəllənməz, bu enginə dalanlar, içib
qanan görünməz. (engin: daldurum. uqyanus) . (tapmaca) . (bilim. elm)

uzun uzun uzanar, dolabları dolanar. (bilməcə). ( sırıq.).
uzun uzun uzanar, özünə köynək qazanar. (tapmaca). (oxlov)
uzun uzun uzanar, özünə saqqal qazanar. (tapmaca). (qamış)

uzun uzun uzanar, yetdidə bir bəzənər. (tapmaca). (şərit)
uzun uzun uzanır, kölgəsi yox. (tapmaca). (axar çay).
uzunca qız uzanar, özünə paltar qazanar. (tapmaca).(yaba)
uzunca qız uzanar, yeddidə bir bəzənər. (tapmaca). (sarmaşıq)
uzundu üzü, yastıdır başı, yanında durub iki yoldaşı, girsə quyuya gətirər yaşı, ağ köynəyi yaş eylər, iki
könlü xoş eylər. (yanıtmaca). (qələm)
uzunsovdu yumurta, xoşlanırsan yeyəndə, yay ayları bol olar. (tapmaca).(qohun, qıra)
üç ayaqlı qanday atın ağ dalada yeldirir, söz yetirir, buyruq atır, endirir. (tapmaca). (üç barmağın tutduğu
yazac)

üç bacı birbirin qoğalar. (tapmaca). (corab toxuma milləri)
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üç bulaq, biri dadlı, biri acı, biri şor. (tapmaca).(ağız, qulaq, göz).
üç görüb onbeş oxub. (oxub: oxuyarıq). (tapmaca). (ikindi saat üç)
üçü bizə yağdır, üçü uçuq bağıdır, üçü yığıb gətirər, üçü vurar dağıdar. (ayıl: fəsil. fəsl). (tapmaca). (ilin
ayılları)

üçü bizə yağıdir, üçü uçuq bağıdır, üçü yığar gətirər, üçü vurar dağıdar. yağıdir. (yağıdir: düşməndir).
(uçuq: cənnət) . (tapmaca). (ilin ayları)

üsdü əkin biçərlər, altı bulaq içərlər. (tapmaca). (qoyun).
üsdü taxda altı daş, səggiz ayaq, iki baş. (tapmaca). (gavına bağlana iki öküz). (gavın > qavahən).

üstü açıq, altı yağış. (tapmaca). (süzgəc. sumaqbalan).
üstü boz, içi qırmızı. (tapmaca). (şafdalı)
üstü sarı yoxadır, içi dadlı şəkərdir. (yoxadır: məxmərdir). (tapmaca). (şamama)
üstü yoxaq, içi şəkər, sarı paltar, ortadan yar. (yoxaq: məxmər). (tapmaca). (ərik)
üzü qırmızı, başı cırıq, yanında var iki yoldaşi, ağ köynəyi yaş eylər, iki könlü xoş eylər. (yanıtmaca).
(qələm)

üzü yarku, içi yakru. (yarku: parraq. oxşayıcı) . (yakru: küyrü. yaxan. yandıran.) . (tapmaca) . (ilan) .
vay dədəm papağım ağacda qaldı. . (tapmaca).(ağacda quruyub qalan qoz qabığı)
vurmazdan ağladar. (tapmaca). (soğan).
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yağını yalar ağlar, quyruğu bular ağlar. (tapmaca).(lampa)
yağış yağanda çimər yuyunar, yazda geyinər, qışda soyunar. (tapmaca).(ağac)
yağış yağanda çimər, yuğunar, yazda geyinər, qışda soyunar . (yaprağ. -yaz ağaca bürünər, güzdə yellə
sürünər). (tapmaca). (ağac)

yaxar dünyanı, özü yanmaz. (tapmaca). (?).
yalan ipə düzülməz, ayaq tutsa yerməz, min il mil ilə qalsa, yaxşı yaman çürüməz. (tapmaca).(yaxşı,
yaman)

yapışım qıraqlarından, qoyum içinə. (yanıtmaca). (çarıq)
yapraqlıdır ağac deyil , tikilidir köynək deyil , kişi ilə dartışar, yeri gəlsə dərd açar. (tapmaca). (pitik)
yarçıl ötər qayçılda, incidən qala içrə yatar. (yarçıl: yumşaq). (qayçıl: iti). (tapmaca). (dil).
yarpaqlıdır, ağac deyir (tapmaca). (kitab)
yaşlığında böyrək yalı, orta yaşda çörək yalı. (yaşlığında: gəncligində) (yalı: kimi). (çörək : girdə. çəmbər).
(tapmaca) (ay)

yatanda yumur yatır, ətin dərmana qatır, hər kim istir onu tuta, əli tikana batır. (tapmaca). (kirpi)
yatsa ölür gündüz deyir. (tapmaca).(kişi: adam).
yayda at oynadar, qışda düşər dilənməyə. (tapmaca).(qarışqa)
yayda donur, qışda ərir. (tapmaca). (qurud)

76

yayda gələr, qıçda köçər. (tapmaca).(bubbu)
yayda oynar, qışda düşər qapılara dilənməyə. (tapmaca).(atlı qarışqa)

yazda dolar, qışda donar. (tapmaca). (su. yağış. topraq)
yazda geyər yaşıl don, güzdə geyər qızıl don. (tapmaca). (doğa)
yazda yığar yemini, çox sevər öz əməgin, yeyib yatar yazadək , nədir adı tapın görək. (tapmaca).
(qarışqa)

yel görər qaçar, su görər köçər. (tapmaca). (od)
yeldən uçqur, yox ayaq qolu, gözə görünməz, çirağın yürgən yolu. (uçqur: iti uçan). (su değil, simdə axır, od
değil, çıraq yaxır) (tapmaca).(iliktirik.bərq).

yeldən uçqur, yox ayaq qolu, gözə görünməz, çirağın yürgən yolu. (su değil, simdə axır, od değil, çıraq
yaxır) (tapmaca). (iliktirik. bərq).

yer altda çullu yatar. (tapmaca).(soğan)
yer altında ala biz. (tapmaca).(yerkökü)
yer altında aslan yatar. (tapmaca). (saban (xış) demiri)
yer altında evləri, əyri büyrü yolları, nə incədir belləri. (tapmaca). (qarışqa)
yer altında gümüş keçər. (tapmaca). (yer altında axan kəhriz suyu)
yer altında qanlı küpə. (tapmaca). (çuğundur)

77

yer altında qızıl qamçı. (tapmaca).(ilan)
yer altında yağlı böyrək. (tapmaca). (siçan)
yer altında yağlı yağlı qamış. (tapmaca). (ilan)
yer sulanar, biri içər biri biçər. (tapmaca). (ot)
yer təkində qızıl qayış (tapmaca) (tut ağacının ildizi: kökü).
yer üzü damar damar, torpaq gülət güllər açar. (tapmaca).(yağış)
yer üzünün ağaclarının anası. (tapmaca).(torpaq)
yerdə dərədə durmuş, diş dişə vurmuş, dünyanı yemiş, acgöz oturmuş. (tapmaca). (dəgirman)
yerdən uçar, göydən yağar. (tapmaca). (bulut)
yerə vurdum baltanı, ağır gümüş xaltanı. (xalta: kisə). (tapmaca). (buğda)
yerə vurdum qazmanı, götdüm daşi qumu toprağı, yerdən bir oğlan çıxdı, bütün evrən xağanı.
(tapmaca).(su. bulaq)

yeri oyana gəl buyana, otuziki dənçiyə bir dəgirmançı. (tapmaca). (dişlər)

yerir izi bilinməz. (tapmaca) (qayıq)
yerişi tappır toppur, dırnağı səksən para. (tapmaca). (kotan)
yeriyər küpə, yeriməz küpə, min qalsa çürüməz küpə. (küpə: qızıl). (tapmaca).(yaxşı ad)

yeyilər utulmaz. (tapmaca). (saqqız).
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yoxdu başı gözü qulağı, yerir gecə gündüz ulağı. (tapmaca). (ölüm. yokluq).
yol üsdə bir gəlin oturub, gələn gedəni suvarır. (tapmaca). (bulaq)
yol üsdə qaynar qazan. (tapmaca). (qarışqa).
yol üsdə qazan qaynar. (tapmaca).(qarışqa)
yol üsdə yorqan döşək.(tapmaca). (koprü. yataq).
yol üsdə yorqun qatır, heçin durmaz hər gün yatır. (tapmaca). (körpü)
yoldan gələn acıdır, başındaki tacıdır, qolu var yaprağı yox, bilisənmi nə ağacıdır. (tapmaca). (maral
buynuzu)

yona barsan, güdəlir, döyə barsan sozulur (uzanır) .(tapmaca) (dəmir)

yonca yeyib məşrutəni alanlar kimidir. (tapmaca). (təbrizlilər)
yonduğunca yoğunlar. (tapmaca). (quyu.çuxur).
yonduqca yonulur, gütdikcə uzanır. (tapmaca). (quyu)
yubansada , küsmək bilməz nədir o, gəlib görüb işini, payın qapar gözləməz. (tapmaca). (ölüm)
yumru qız oba gəzər. (çəki: tərazı). (tapmaca). (çəki daşları)
yumru təkər barmağa keçər. (tapmaca).(üzük)
yumru yemiş, çəgirdəgi naxış, içi qırmızı eşiyi boz. (tapmaca). (şafdalı)
yumru yumru sarıdı, yumru gözü darıdı, gəzir bizim bağçada, üç yüddinin barıdı. (tapmaca). (cücə)
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yumruğun cırığıva. (yanıtmaca). (əin cibində)
yup yumru fındıqca, içi dolu mərcan. (tapmaca). (nar)
yüklü yürür, yüksüz, uyur. (yüklü: qurulu) . (tapmaca) (saat) .
yüz min çiçək bircə gül. (tapmaca).(ulduzla, ay)

80

