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սոյն աշխատութիւնս

ի յիշատակ հանգուցելոց

մօրս՝ ՀՌԻՓՍԻՄԷ (Գրաճեան) ԵԱՂՈՒՊԵԱՆԻ

եղբայրներս՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ եւ ԿԱՐԱՊԵՏ

ԵԱՂՈՒՊԵԱՆՆԵՐՈՒ

որոնք նահատակուեցան Յորդանանու արեւելակողմ

Սիւրիոյ անապատներուն մէջ։

A 11029:22



ԵՐԿՈՒ Խ0ՍՔ

Հայերէն տառերով ԹՐՔԵՐԷՆԷ-Հայերէն բառա
րանի մը զդալի պէտքը տեսած ըլլալով 9-10 տարիներ
առաջ սոյն գործին պատրաստութեան սկսայ : Ինծի

համար բաւական մեծ դժուարութիւն ունէր գործին

սկիզրի մասը, այն է հայերէն տառերով թրքերէն
բառերը դասաւորել իսկ նշանակութեանց ստուգու
թեան մէջ յոյժ օգտուած եմ Միհրիի (Միհրան Ա
բիկեանի) եւ Զէքիի (Պետրոս Կարապետեանի) Օսմա
ներէնէ-Հայերէն բառագրքերէն: Սոյն բառագրքոյկս
պիտանի է առհասարակ ամէ՛ն Հայու՝ որքան ատեն

որ Հայաստան մը կայ՝ դրացի ունենալով Թուրքերն
ու Թաթարները, Պարսիկն ու Քուրտերը եւ Արաբնե
րը։ Զի ԹՐՔԵՐԷՆԷ — Հայերէն սոյն բառարանը կը
պարունակէ վերոյիշեալ ազգաց լեզուներէ մեծաքա
նակ բառեր :

Գրքիս վերջամասին չորս էջերը նմոյշներ կան

մէյ մէկ էջ՝ ԹՐՔԵՐԷՆԷ — Հայերէն — Անգլիերէն,

ՀԱՅԵՐԷՆԷ-Թրքերէն, ՀԱՅԵՐԷՆԷ-Թրքերէն-Անգլիե
րէն, ու ԱՆԳԼԻԵՐԷՆԷ-Հայերէն-Թրքերէն անտիպ
բառարաններէս, զոր լոյս կ'ընծայեմ յարմար ատեն
ր :

Հետեւեալ
Վ

համառօտադրութիւնները գործածած
եմ.- Փ

- այս գիծը վերի բառը չկրկնելու համար
ԷԹ. էթմէք
0Լ. օլմագ
*

արաբերէն 'այն գրի նշան
արաբերէն հէմզէի նշան



Հայ

ԹՐՔԵՐԷՆԷ ՀԱՅԵՐԷՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Ա

ԱԳ ճերմակ, սպիտակ
ԱԳ ՏԷՆԻԶ Միջերկրական
ծով
'ԱԳԱ՛ԻՏ կրօնքի սկզբունք
'ԱԳԱՊ թոռ, ընդհուպ
ԱԳԷԼԼ նուազագոյն
ԱԳԷԼԼԻ առ նուազն
ԼԱ ԱԳԷԼԼ ամենաքիչը
'ԱԳԷՊ յաջորդիւ
ՏԷՐ 'ԱԳԷՊ անմիջապէս
ԱԳԸՆԹԸ հոսանք, յոր

'ԱԳԸՊԷԹ վերջ, վախ
ճան, ելք,
ԱԳԹԱՐՄԱԳ փոխադրել,
վրան թափել, լեցնել
ԱԳԹԷ0Ր դերասան
'ԱԳԻԼ խելացի, խոհեմ,
իմաստուն
'ԱԳԻԼԱՆԷ խոհեմաբար

'ԱԳԼ խելք, միտք, բա

'ԱԳԼԷՆ խելքով, մըտ
քէ, բանականութեամբ
ԱԳԼԻ իմացական, բա
նական
'ԱԳԼԼԸ խելացի, խոհեմ,
անաւոր

'ԱԳԼՍԸԶ անմիտ, անխո
հեմ, անխելք
ԱԳՃԸԼ ճերմկեկ
ԱԳՄԱԳ հոսիլ, վազել

ԱԳՇԱՄԼԱՅԸՆ երեկոյին
ԱԳՉԷ դրամ
ԱԳՍԱ ծայրագոյն
ԱԳՍԱ Ի ՇԱՐԳ Ծայրա
գոյն Արեւելք (Ճաբոն,

ԱԳՇԱՄ երեկոյ, իրիկուն
ԱԳՇԱՄԼԱՄԱԳ
ընել, գիշերել
ԱԳՍԱԳ կաղ, թերի
ԱԳՍԱԹՄԱԳ կաղացնել,
թերի ձգել
ԱԳՍԱՄԱԳ կաղալ, թերի

ԱԳՍԱՄ մասեր, բաժա
նումներ, կտորներ
ԱԳՍԸՐՄԱԳ փռնգտալ
ԱԳՎԱՄ ցեղեր,
վուրդներ, ազգեր
ԱԳՏԷՄ յառաջագոյն, ա
ւագ, կանուխ *
ԱԳՏԷՄՃԷ նախապէս,

կանխաւ, առաջուընէ
ԱԳՏԷՍ ամենանուիրական
ԱԳՐԱՆ ընկերներ, նը
մաններ
ԱԳՐԷՊ կարիճ, ալաք ժ .

ԱԶ քիչ, սակաւ, դոյզն
ԱԶԱ անդամ(ներ), գոր
ծարան(ներ)
ԱԶԱԼԸԳ անդամակցու
թիւն
ԱԶԱԼԹՄԱԳ ք ի չց ն ել,

ԱԶԱՃԸԳ քիչ մը, քչիկ

երեկայ

ժողո



ԱԶԱ -6 ԱԹԻ

ԱԶԱԼՄԱԳ քիչնալ, պակ
սիլ
'ԱԶԱՄԷԹ մեծութիւն,
վեհութիւն
'ԱԶԱՄԷԹԼԻ մեծամիտ,

փքացող
'ԱԶԱՊ ԷԹ. տանջել,

չարչարել
ԱԶԱՏ ազատ, արձակեալ
ԱԶԱՏԼԱՄԱ արձակուած
գերի, փրկուած
ԱԶԱՏԼԱՄԱԳ արձակել,
արձակուրդ տալ
ԱԶԱՏԷ ազատ, արձակ
ուած

ԱԶԱՐ յանդիմանութիւն,

վիշտ
ԱԶԱՐԼԱՄԱԳ յանդիմա
նել, արդողել
'ԱԶԷՄ ամենամեծ, գըլ
խաւոր

ԱԶԸԳ սնունդ, կեր
ԱԶԸՄՍԱՄԱԳ քիչ հա
մարել, արհամարհել:
ԱԶԸՇՄԱԳ իրարու սըրտ
մտիլ
'ԱԶԻԶ սուրբ, սիրելի,

'ԱԶԻՄ մեծ, հոյակապ
'ԱԶԻՄ 0Լ. երթալ, մեկ
նիլ, մեծ ըլլալ
'ԱԶԻՄԷԹ երթալ, երթ,
չու, ճամբորդութիւն
'ԱԶԼ պաշտօնազ ո ւ ր կ,

ԱԶԼԸԳ նուազութիւն,
քիչութիւն, սղութիւն

ա: կատաղի, մոլորալ
ԱԶՂԸՆԼԱՇՄԱԳ
ղիլ, զայրանալ

կատա

ԱԶՄԱԳ մոլորիլ, կատղիլ
ԱԶՈՒ ժանիք (ակռայ)
ԱԶՈՒ ՏԻՇԻ աղօրիք ակ
ԱԶՎԻՅԱԹ
նութիւններ } գանգատ
ներ
ԱԶՏԸՐՄԱԳ մոլորեցնել,

ԱԶՐԱՅԻԼ
րեշտակ
ԱԹ ձի, գրաստ
ԱԹԱ նախնիք, ծնողք
ԱԹԱԼԷԹ անգործութիւն
ԱԹԳԸ թեզան
ԱԹԷՇ կրակ, հուր, ջեր
մութիւն, կրակ ըրէ՛
ԱԹԷՇ ԱԼՄԱԳ բռնկիլ
ԱԹԷՇԼԷՄԷՔ բռնկել, կը
րակի տալ, գրգռել
ԱԹԷՇԼԷՆՄԷՔ զայրանալ,

բռնկիլ
ԱԹԷՇՆԱՔ
ցասկոտ

ԱԹԷՇՓԱՐԷ կայծ, կրակի
կտոր
ԱԹԷՇՓԷՐԷՍԹ

ԱԹԷՇՖԷՇԱՆ հրաբուխ,

հրացայտ
ԱԹԷՊԷ ս ե մ
ԱԹԸԼՄԱԳ ն ե տ ո ւ ի լ,
ձգուիլ, երկարիլ
ԱԹԸՇ արձակում, ձգում
ԱԹԸՇՄԱԳ իրարու նե

'ԱԹԹԱՐ համեմավաճառ,

ամբաստա

հոգ եառ հը

կ ր ա կ ո տ,

կրակա

փերեզակ
ԱԹԻ եկող, ապագայ
ԱԹ ԻԶ ԶԻՔՐ յետագայ,

ԱԹ ԻԼ ՊԷՅԱՆ յետա



ԱԹԻ - -- ԱԼԳ{
գրեալ, վարը յիշուած
ԱԹԻՏԷ վաքր Հետե -
եալ
ԱԹԻԳ ճարպիկ
'ԱԹԻԴ հին, վաղեմի
ԱԹԻՅԷ պարգեւ, շնորհ,

ընծայ
ԱԹԼԱՄԱ ընդ ո ս տ ո ւ մ,

փախցուկ

ԱԹԼԱՄԱԳ նետուիլ, ըն
ո ստե

ԱԹԼԱՍ սնդուս
ԱԹԼԱՍԻ Ատլանտեան
ԱԹԼԸ ձիաւոր

ԱթrԱԳ նետել,կել, ձգել
ԵԻՒՐԷԿԻ ԱԹՄԱԳ սիր
տը բաբախել
Թ0Փ ԱԹՄԱԳ սնանկա

ՀԱՐՖ ԱԹՄԱԳ թշնա
մանել, խօսք նետել
ՃԱՆ ԱԹՄԱԳ փափա
քիլ, անձկալ
ՐԷՆԿ ԱԹՄԱԳ գունա
տիլ, տժգունիլ

ԱԹՄԱՃԱ բազէ
'ԱԹՈՒՖԷԹ կարեկցու
թիւն

ԱԹՈՒՖԷԹԼՈՒ կարեկից,
գթասիրտ, ողորմած
ԱԹՎԱՐ բարք, ընթացք,

եղանակներ
'ԱԹՖ յօդ, վերագրում
'ԱԹՖ ԷԹ. վերագրել
'ԱԹՖ Ը ՆԱԶԱՐ ԷԹ. ակ
նարկ նետել
ԱԺՏԷՐ վիշապ
'Ա'ԻԼԷ ընտանիք,
'Ա՛ԻՏ վերաբերող,

արձա

կին

'Ա'ԻՏ 0Լ.

հասոյթներ
ԱԼ վարդագոյն *
տոհմ, զարմ
Ա'ԼԱ աւելի բարձր, լա
ւագոյն, վերին
ԱԼԱ՛ բարձրութիւն, ըստ
'ԱԼԱԳԱ յարաբերութիւն,

առընչութիւն
'ԱԼԱԳԱ ԷԹ. հաղորդակ
ցիլ, սիրահարիլ
'ԱԼԱԳԱՏԱՐ շահակից,
հաղորդակից, ընկեր
ԱԼԱԹ գործիքներ գոր
ծարաններ (մարմնոյ)
ԱԼԱՃԱ պիսակաւոր, մա
նուսա

ԱԼԱՃԱԳ առնելիք, գան
ձելիք

վերաբերիլ,

1
ա ու,

ԱԼԱՃԱԳԼԸ առնելիքուոր,
պարտապահանջ

'ԱԼԱՄԷԹ նշան, երե
Լ/w թ
'ԱԼԱՄԷԹ Ի ՖԱՐԸԳԷ զա
տորոշ նշան
ԱԼԱՅ խումբ, գ ո ւ ն դ,
թափոր
'ԱԼԱՅԻՄ նշաներ, երե

'ԱԼԱՅԻՄ Ի ՍԷՄԱ ծիա
ծան, երկնակամար
ԱԼԱՎԷՐԱ ա ռ ո ւ տ ու ր,

ԱԼԱՖՐԱՆԿԱ եւրոպական
ԱԼԳԸՇ ծափահարութիւն
խանդավառութիւն
ԱԼԳԸՇԼԱՄԱԳ ծափահա
րել, խանդավառել



ԱԼԷ -Տ- ԱԼՏ

'ԱԼ ԷԼ 'ԱՏԷ սովորակա- | ԱԼԹԸ վեց
նին պէս ԱԼԹԸՆՃԸ վեցերորդ
ԱԼ ԷԹ ԹԱՀԳԻԳ ճշմար- ԱԼԹՄԸՇ վաթսուն
տիւ, իրօք * ԱԼԹՈՒՆ ոսկի, ոսկեղէն
'ԱԼ ԷԼ ԻԹԹԻՍԱԼ անընդ

ԱԼ ԷՍ ՍԷՎԻՅԷ ընդհան

ԱԼԷԹ գործիք, գործա
րան (մարմնի)
'ԱԼԷՄ տիեզերք, ա շ -
խարհ, վիճակ
'ԱԼԷՄԹԱՊ աշխարհ լու

'ԱԼԷՆԷՆ յայտնի, ծա
նօթ, ի լուր աշխարհի
'ԱԼԷՆԻ յայտ յանդիման
ԱԼԷՎ բ ոց
ԱԼԷՎԼԷՆՄԷՔ բորբոքիլ,
բռնկիլ
ԱԼԸ Գ0ՄԱԳ վար դնել
ԱԼԸ ՎԷՐՄԷՔ գնել, առ

ԱԼԸԳ ապուշ
ԱԼԸՆ ճակատ, յառաջա
կողմ
ԱԼԸՆ ԵԱԶԸՍԸ ճակա
ԱII Աք ր
ԱԼԸՆՄԱԳ զգած ո ւ ի լ,

ԱԼԸՇ ՎԷՐԻՇ առեւտուր
ԱԼԸՇԸԳ վարժ, սովո

ԱԼԸՇՄԱԳ ս ով ո ր իլ,
վարժուիլ
ԱԼԹ տակ, ստորին
ԱԼԹ 0ԼՄԱԳ յաղթուիլ,

ԱԼԹԻՒՍԹ 0Լ. յուզուիլ,

ԱԼԻ բարձր, վսեմ
'ԱԼԻԼ կոյր, ախտաւոր,
հիւանդ
'ԱԼԻՃԷՆԱՊ վեհանձն, ազ
նուոգի
'ԱԼԻՄ գիտուն, հմուտ
'ԱԼԻՄԱՆԷ հմտաբար,

գիտնաբար

'ԱԼԻՇԱՆ մեծայարգ, մե
ծանուն

'ԱԼԻՊԱԽԹ մեծաբախտ,

բարձրադիրք

ԱԼԼԱՀ Աստուած
ԱԼՄԱԳ առնել,

ԱԹԷՇ բռնկել

Ե0Լ ճամբայ ընել, ըն

ստանալ

ԻՒՐԷՔ ողոքել, մխի
թարել

ԱԼՄԱՆԻԱ Գերմանիա
ԱԼՉԱԳ ցած, նուաստ,

կարճ

ԱԼՉԱԳԼԱՆՄԱԳ ցածնալ,

խոնարհիլ
ԱԼՉԱԳԼԸԳ ստորնութիւն
ԱԼՉԱԼՄԱԳ ցածնալ, խո
նարհիլ

ԱԼՉԸ գաճ
ԱԼՉԸԼԱՄԱԳ գաճով ծե
փել
ԱԼՏԱԹՄԱԳ

պատրել -

ԱԼՏԱՆՄԱԳ խաբուիլ

խա բել,



ԱԼՏԸՐՄԱԳ զգածուիլ, ԱՀՍԷՆ ամենագեղեցիկ *
առնել տալ լաւագոյն

ԱԽԶ առնել, ստանաչ, ԱՀՎԱԼ վիճակներ, պա
գանձել լ:":. խոստումԱԽԶ ՈՒ Ի ԹԱ առեւտուր

} ջ

դաշինք
ԱԽԷՐ ուրիշ, այլ

'ԱՀՏ ԷԹՄԷՔ ուխտել,
ԱԽԸՐ վերջ, վերջին խոստանալ

ԱԽԻՐԷՆ վերջերս տակարան:: վ:: բնու- | ,ԱՀՏ Ը ՃԷՏԻՏ Նոր Կը
թիւնք տակարան

ԱԽԼԱՖ յաջորդներ, գա
լիք սերունդ
ԱԽՇԱՊ փայտաշէն

ԱԽՈՒՐ ախոռ
ԱԽՊԱՐ լուրեր,

կութիւններ
ԱԽՐԷԹ գալ աշխարհ

ԱԽՐԷՍ համր, անխօս

ԱԿԵԱՀ տեղեակ, ծանօթ,
հմուտ

ԱՀ ո՛հ, հառաչանք
ԱՀԱՏ միաւորներ, ան
հատներ, մէկ, Կիրակի
ԱՀԱՏԻՅԷԹ միութ ի ւ ն;
մէկ համ ըլլալ -

ԱՀԷՆԿ ներդաշնակութիւն
երաժշտութիւն
ԱՀԷՍԹԷ յամր, մեղմ
ԱՀԸՊՊԱ բարեկամներ *
սիրելիներ

ԱՀՄԱԳ տխմար, ապուշ
ԱՀՄԷՐ կ ա ր մ ի ր
ԱՀՊԱՊ բարեկ ա մն ե ր ,
բարեացակամ
ԱՀՊԱՊԼԸԳ մտերմութիւն

տեղե

ՎԷԼԻ Ի 'ԱՀՏ գահաժա
ռանգ, թագաժառանգ

'ԱՀՏԷՆ ուխտով, դաշ
նագրութեամբ
'ԱՀՏԼԱՇՄԱԳ դաշնակ
ցիլ, ուխտակցիլ
'ԱՀՏՆԱՄԷ դաշնագիր,

ուխտագիր
ԱՀՐԱՐ ազատք, ազնուա
կաններ, ազատական

ԱՀՔԵԱՄ վճիռներ, հը
րամաններ, տրամադը
րութիւն
ԱՀՖԱՏ թ ո ռներ
ԱՂ ուռկան, ճերմակ
ԱՂԱ տէր, աղա, վերա
կացու, ներքինի
ԱՂԱԼԸԳ վերա կ ա ց ո ւ
թիւն, տէրութիւն
ԱՂԱՃ ծառ, ատաղձ
ԱՂԱՃԼԸԳ ծառաստան
ԱՂԱՐԹՄԱԳ ճերմկցնել
ԱՂԱՐՄԱԳ ճերմկ ն ա լ ,
լուսնալ
ԱՂԵԱՐ ուրիշներ, այլք,

ԱՂԸ թ ո յն
ԱՂԸԶ բ ե ր ան
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ԱՂԸԶԱ ԱԼՄԱԳ յիշատա- ճապարել

կել, ակնարկել ԱՃԷԼԷԹԷՆ աճապարան
ԱՂԸԶԸ Պ0ԶՄԱԳ հայհո- քով, փութով
յել, լուտանք տեղալ
ԱՂԸԶԼԱՆՄԱԳ Հասուննայ
ԱՂԸԼ փ ա ր ա խ
ԱՂԸԼԱՆՄԱԳ թունաւոր

ԱՂԸՐ ծանր, կամաց
ԱՂԸՐՊԱՇ լ ու ր ջ
ԱՂԸՐԼԱՇՄԱԳ ծանրա

ԱՂԸՐԼԸԳ ծանրութիւն,
բեռ, լրջութիւն
ԱՂԼԱԹՄԱԳ լացնել, ող
բացնել
ԱՂԼԱՄԱԳ լալ, ողբալ
ԱՂԼԱՇՄԱԳ միատեղ ող
բալ, լալ
ԱՂՄԱԳ վերանալ, ելնել
ԱՂՆԻՅԱ հարոստներ,

ԱՂՈՒՇ գիրկ
ԱՂՈՒՍԹՕՍ Օգոստոս
ԱՂՐԷՊ ամենազարմանա
լի, օտարոտի
ԱՂՐԸ ցաւ

ԱՂՐԸԹՄԱԳ ցաւցնել
ԱՂՐԸՄԱԳ ցաւիլ
ԱՃ անօթի

ԱՃԼԸԳ անօթութիւն
ԱՃԱՅԻՊ զարմանալի

ապիկարութիւն
ԱՃԶ անկարողութիւն,

տարօրինակ

ԻԶՀԱՐ Ը ԱՃԶ անկա
րող ըլլալ
'ԱՃԷԼԷ աճապարանք, ա

'ԱՃԷՄ Պարսիկ

'ԱՃԷՄԻ խակ, անվարժ

ԱՃԷՄԻՍԹԱՆ Պարսկաս
տան

ԱՃԷՆԹԱ գործակատար

'ԱՃԷՊ զարմանալի, արղ
եօք

ԱՃԸ լեղի, ցաւ, կսկիծ
ԱՃԸ ԱՃԸ դառնագին

ԱՃԸ ՍԷ0Զ դառն խօսք

ԱՃԸԼԸԳ դառնութիւն

ԱՃԸՄԱԳ ցաւիլ, մեղ
քընալ, դառնանալ

ԱՃԸԳՄԱԳ անօթենալ

ԱՃԸԹՄԱԳ ցաւցնել, վըշ
տացնել

ԱՃԸՆՄԱԳ վշտանալ, ցա
ւիլ
'ԱՃԻԶ անկարող, տկար,

ապիկար

'ԱՃԻԶԱՆԷ անկարողա
բար, խոնարհաբար
ԱՃԻԶԻ անկարողիս, նը
ւաստիս, ինծի
ԱՃԻԼ արագ, ընդ փոյթ
ԱՃԻԼԷՆ շուտով, փու
թով
Ա'ՄԱ կոյր
ԱՄԱԼ Ը ՐՈՒՍՈՒԼ Գործք
Առաքելոց
Ա'ՄԱԼ գործք, գործեր
ԱՄԱՆ ո՛հ, օգնութի՞ւն,
զգո՛յշ
ԱՄԱՏԷ պատրաստ
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ԱՄԷՐԻԳԱ Ամերիկա, Նոր
Աշխարհ

Մ. ԱՄԷՐԻԳԱ Միացեալ
Նահանգներ

ԱՄԷԼ գ ո ր ծ, աշխա
տանք, գործել, վարել,
փորերթութիւն
ԱՄԷԼԷ գործաւորներ,

'ԱՄԷԼԷՆ արդիւն քո վ,
գործով, գործնականա
պէս, արդիւնաւոր
ԱՄԷԼԻ գործնական, ի
ական
ԱՄԷԼԻՅԱԹ վիրահատա--

ԱՄԷՏԻՅԷ ներածութեան
մաքս

ԱՄԷՏՇԻՒՏ երթեւեկ
'ԱՄԻԳ խոր, խորին
'ԱՄԻԼ 0ԼՄԱԳ վարուիլ,
գործել, ազդել
ԱՄԻՆ ամէն, այո
ԱՄԻՐ պետ, գլուխ, հը
րամայող
ԱՄԻՐԱՆԷ պետավայել,

ԱՄՄԱ բայց, սակայն
'ԱՄՄԷ հօրաքոյր
'ԱՄՈՒՃԱ հօրեղբայր
ԱՄՈՒՏ սիւն,
'ԱՄՈՒՏԻ ուղղ ա ձ ի գ ,

ԱՅ Լուսին, ամիս
ԱՅԱ՛ արդեօք, ինչպէս
ԱՅԱԳ ոտք, քայլ, ալատ

ԱՅԱԳ ԳԱՊԸ

կոշիկ

գերան

ոտնաման,

ԱՅԱԳԼԱՆՄԱԳ ապստամ
բիլ, ոտք ելնել
ԱՅԱԳԼԸ շարժուն, ոտա
նաւոր
ԱՅԱԳՏԱ յոտնկայս, ա

ԱՅԱԶ բաց ու չոր ցուրտ,
պայծառ
ԱՅԱԶԼԱՆՄԱԳ ցրտանալ,
պաղիլ, բացուիլ
Ա'ՅԱՆ բաց, երեւելիք
'ԱՅԱՐ կշիռ, յարգի
ԱՅԱՐԹՄԱԳ մոլորցնել,
ապականել, եղծել

մար
ԱՅԸ, ԱՅՈՒ ա ր ջ
ԱՅԸԳ սթափած, արթուն
ԱՅԸԼԹՄԱԳ սթափեցնել
ԱՅԸԼՄԱԳ սթափիլ
ԱՅԸՐԹՄԱԳ զատել, որո
շել, զանազանել
ԱՅԸՐՄԱԳ զատել, բաժ--
նել, որոշել
ԱՅԻՆ ծէս,

թիւն, սովորոյթ
ԱՅԻՆԷ հայելի
*ԱՅՆ աչք, ակն, յար եւ
նման

ԻՂՄԱԶ Ը ԱՅՆ
գոցել, անտեսել

ԱՅՆԷՆ նոյնութեամբ,

յար եւ նման
ԱՅՈՒ, ԱՅԸ արջ, ապուշ

'ԱՅՊ թերութիւն, պա
կասութիւն, ամօթ

ԱՅՊ ՍԱՅՄԱԳ ամօթ սե
պել . - -

արարողու

աչք
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ԱՅՎԱ սերկեւիլ ԱՆՂԱՐԻԷ ձրի գործ,

ԱՅՏԸՆԼԱՄԱԳ լուսնալ բռնի աշխատանք

ԱՅՐԸ զատ, ուրիշ ԱՆՃԱԳ միմիայն, հա
ԱՅՐԸԼԸԳ անջատում, զիւ, սակայն

բաժանում ԱՆՄԱԳ յիշել, յիշատա
ԱՅՐԸԼՄԱԳ զատուիլ, կել

բաժնուիլ ԱՆՊԱՐ ամբար, լցարան

ԱՆ ժամանակ, ատեն, ԱՆՊԱՐԼԱՄԱԳ ամբարել,

վայրկեան լեցնել

ԱՆ ՊԷ ԱՆ ժամէ ժամ, 'ԱՆՊԷՐ յամպար
այժմիկ 'ԱՆՊԷՐԻՅԷ քաղցրօղի,

ԱՆՍԸԶԸՆ յանկարծ

'ԱՆ ԱՍԼ ի բնէ, հիմնա
պէս

'ԱՆ ԳԱՍՏԻՆ դիտմամբ
'ԱՆ ԵԷՏՏ ձեռքով

ԱՆԱ մայր, գլխաւոր
ԳԱՅԸՆ ԱՆԱ զոքանջ
ՊԷ0ՅԻՒՔ ԱՆԱ մամ
ՍԻՒ ՏԱՆԱ ստնտու,

դայեակ
ԱՆԱԼԸԳ մայրութիւն,

խորթ մայր
ԱՆԱԽԹԱՐ բանալի

րըրներ

ԱՆԱՏ0ԼԸ Անատօլու
ԱՆԸՐՄԱԳ զուալ, պոռչ
տալ

ԱՆԹԻԳԱ հնութիւն
ԱՆԻՏԷ իսկոյն

ԱՆԻՍ0Ն (եէնէսուն) ա
նիսոն
ԱՆԼԱԹՄԱԳ հասկցնել
ԱՆԼԱՄԱԳ հասկնալ, ի
մանալ -

Կա: --

նուշօղի

ԱՆՏ երդում, ուխտ
ԱՆՏ ԻՉՄԷՔ ուխտել
'ԱՆՏԷԼԻՊ սոխակ, :

ԱՆՏԸՐՄԱԳ յիշեցնել՝
ԱՇ ապուր, կերակուր
ԱՇԱՂԸ վար, ստորին
ԱՇԱՅ Ը ՐԱՊՊԱՆԻ Սբ.
Հաղորդութիւն
'ԱՇԱՅԻՐ ցեղեր, տոհմեր

ԱՇԳ սիրահարութիւն,
սէր, տռփանք -

'ԱՇԳ ԷԹՄԷՔ սիրահարիլ
ԱՇԳԸՆ անդին անցած
ԱՇԸ պատուաստ
ԱՇԸԼԱՄԱ պատուաստ
եալ, փոխանցիկ
ԱՇԸԼԱՄԱԳ պատուաս
տել, փոխանցել
'ԱՇԸԳ սիրահար
ԱՇԸԳ 0Լ. սիրահարիլ
'ԱՇԸԳԱՆԷ սիրահարա
կան, սիրով
ԱՇԸՆՄԱԳ մաշիլ, Հալիլ
ԱՇԸՐՄԱԳ գողնալ, ու
տել, փախցնել
ԱՇԻԱՆԷ բ ո յն
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ԱՇԻՐԷԹ ցեղ, տոհմ ԱՊՏԱԼ մուրացկան
ԱՇԻՔԵԱՐ ակներեւ, ծա- | ԱՊՏԷՍ լուացում
նօթ, յայտնի
ԱՇՃԸ խոհարար
ԱՇՃԸԼԸԳ խոհարարութ.
ԱՇՄԱԳ անդին անցնիլ

ԱՇՆԱ ծանօթ, տեղեակ
ԱՇՆԱԼԸԳ ծանօթութիւն,

կատակ

'ԱՇՈՒՐԷ անուշապուր
ԱՇՈՒՐԸ չափազանց
ԱՉ բ ա ց
ԱՉԸԳ բաց , յստակ,
ԱՉԸԳ ԿԷ0Զ աչալուրջ
ԱՉԸԳ ՄԷՇՐԷՊ անպար
կեշտ

ԱՉԸԳԼԸԳ յատակութիւն,
պարզութիւն
ԱՉԸԼՄԱԳ

ԱՉՄԱԳ բանալ, սփռել,
յայտնել
ԷԼ ԱՉՄԱԳ մուրալ
ԿԷ0Զ ԱՉՄԱԳ սթափել
ՖԱԼ ԱՉՄԱԳ
բանալ, — խօսիլ

ԱՉՏԸՐՄԱԳ բանալ տալ
ԱՊ ջուր, արցունք
ԱՊԱՆ0Զ ոպնիազ
ԱՊԱՏ շէն, հոյակապ
ԱՊԱՏԱՆ շէն, ծաղկեալ
ԱՊԷՆ հօր կողմէ
ԱՊԷՍ ի զուր, անօգուտ
'ԱՊԻՏ ծառայ, գերի
'ԱՊԻՏԱՆԷ ծառայական,

ծառայաբար
ԱՊԼԱ մեծ քոյր
ԱՊԼԱԳ

-

բոլորադէմ
ԱՊԼ0ԳԱ պաշարում

պարզուիլ,

բաղդը

ԱՊՏԷՍԹԽԱՆԷ արտաքնոց
ճեմիշ, հարկաւոր
ԱՊ0ՆԷ բաժանորդ
*ԱՍԱ մական, ցուպ
ԱՍԱՆ դիւրին, հեշտ
ԱՍԱՅԻՇ խաղաղութիւն
ԱՍԱՊԷ ջ ի ղ
ԱՍԱՊԻ ջղային
ԱՍԱՐ գործեր, նշաններ
ԱՍԱՖԻ իշխանական

ԱՍԳԸ փոկ, վարագոյր,
առկախ, կախեալ
'ԱՍԸ ապստամբ, անհը

ԱՍԸԼԸԳ ապստամբու
թիւն, դիմադրութիւն
ԱՍԸԼՄԱԳ կախուիլ, յա
մառիլ, առկախիլ
ԱՍԹԱՐ ծածկոցք,

ԱՍԹԱՐԼԱՄԱԳ աստաոով
պատել, - ծածկել
ԱՍԻԹԱՆԷ Կ. Պոլիս
ԱՍԻՒՄԱՆ երկինք
ԱՍԼ արմատ, բուն, հիմ
բնագիր
ՖԻԼ ԱՍԼ սկիզբէն իբնէ
ԱՍԼԱ ոչ երբէք
ԱՍԼԶԱՏԷ ազնուա ծ ի ն ,

ազնուական

ԱՍԼԷՆ էապէս, ի բնէ
ԱՍԼԻ գլխաւոր, արմա

հիմնական

անհիմն

տական,

ԱՍԼՍԸԶ
ԱՍԻԼ ազնուական, բուն
ԱՍՄԱ որթ, կախուած
ԱՍՄԱԳ կախել
ԱՍՈՒՏԷ անդորր, խաղաղ
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ԱՍՏԸՐՄԱԳ կախել տալ
'ԱՍՐ դար, ժամանակ
ԱՍՔԷՐ զինուոր, զօրք

'ԱՍՔԷՐ ԵԱԶՄԱԳ զին

'ԱՍՔԷՐԻ զինուորական

'ԱՍՔԷՐԼԻՔ զինուորու
թիւն
ԱՎ որս, երէ
ԱՎՃԸ որսորդ
ԱՎՃԸԼԸԳ որսորդու
թիւն

ԱՎԱԶ ձայն
ԱՎԱՐԷ
տամ, վտարեալ
ԱՎԸԹՄԱԳ պատրել
ԱՎԸՆՄԱԳ սուտ յոյսով

ԱՎՍԹՐԻԱ Աւստրիա
ԱՎԻԶԷ ջահ

ԱՎԼԱՄԱԳ որսալ, խաբել
ԱՎՈՒՃ ափ, մէկ բուռն
ԱՎՈՒՃԼԱՄԱԳ ափին մէջ
առնել
ԱՎՈՒՐԹ թուրծ
ԱՎՈՒՐԹԼԸ մեծաբան,

խրոխտ
-

'ԱՎՏԷԹ վերադարձ
'ԱՎՏԷԹ ԷԹՄԷՔ վերա
դառնալ

'ԱՎՐԷԹ կին,

ԱՎ0ԳԱԹ
օրէնսգէտ
ԱՏ անուն,

ԱՏԱ կղզի

ԱՏԱԼԱՐ ՏԷՆԻԶԻ Արշի

անգործ, տար

կողակից

փաստաբան,

համբաւ

պեղաքոս, Եգէեան ծով
'ԱՏԱԼԷԹ արդարութիւն
ԱՏԱՊ սովորոյթք, օրէնք
'ԱՏԱՎԷԹ թշնամութիւն,

ատելութիւն

'ԱՏԷԹ սովորութիւն, սո
վորոյթ
ԱՏԷԹ ԷԹ.

ԱՏԷԹԱ
միջոց

ԱՏԷՄ մարդ, էակ
ԱՏԷՄԻ մարդկային

սովորիլ

սովորաբար *

ԱՏԷՄԼԻՔ մարդկու
թիւն

'ԱՏԷՄ ոչնչութիւն, չը
գոյութիւն
'ԱՏԷՄ ԳԱՊՈՒԼ ոչ ըն
դունելի
'ԱՏԷՄԻ ոչնչական

ԱՏԷՄԻՅԷԹ մարդկութիւն
ԱՏԸՄ քայլ
'ԱՏԻ սովորական, պարզ

գռեհիկ

ԱՏԻԼ արդարադատ, ար
դար

'ԱՏԻԼԱՆԷ արդարավա
յել, անաչառ
'ԱՏԼ արդարութիւն

'ԱՏԼԻՅԷ դատական

ԱՏԼԻՅԷ ՆԱԶԸՐԸ դա
տական Նախարար

ԱՏՈՒ թշնամի, ոսոխ
'ԱՏՏ համրել, թուել
ԱՏՏ ԷԹ. Համարել, նը
կատել
'ԱՐ ամօթ, ամաչում
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ԱՐ ԷԹՄԷՔ խպնիլ, ԱՄ- ԱՐԵԷԹԻ առժամանակ

մըչնալ եայ, անբուն
'ԱՐԼԱՆՄԱԳ ամօթահա- ԱՐԶ հող, արտ, երկիր
րիլ, շիկնիլ ԱՐԶԻՅԷ հողային, երկ
ԱՐԱ՛ կարծիքներ, քուէ- րային

ներ 'ԱՐԶ առաջադրել, յայտ
ԱՐԱ ՍԸՐԱ երբեմն, մերթ նել, լայնութիւն

ընդ մերթ 'ԱՐԶԸՀԱԼ աղերսագիր,

ԱՐԱՎԷՐՄԷՔ դադար տալ խնդրագիր

ԱՐԱ միջոց ԱՐԶՈՒ փափաք, տենջ

ԱՐԱՊԱ կառք , սայլ ԱՐԶՈՒ ՉԷՔՄԷՔ բաղձալ,

ԱՐԱՊԱՃԸ կառապան, տենջալ

սայլորդ ԱՐԶՈՒԼԱՄԱԳ փափաքիլ

ԱՐԱԶԻ հողեր, արտեր | ԱՐԶՈՒՔԷՇ փափաքող
ԱՐԱԹՄԱԳ խուզարկել ԱՐԷՊ Արաբ
տալ 'ԱՐԷՊԻ արաբական, ա

զատել, բաժնել 'ԱՐԷՊԻՍԹԱՆ Արաբիա
ԱՐԱԼԱՄԱԳ անջատել,

ԱՐԸ մեղու
միջամտել

ԱՐԱԼԸԳ ժամանակ, մի
ջոց

ԱՐԱՄԱԳ փնտռել
նել, ցանկալ
ԱՐԱՅԻՇ զարդ
ԱՐԱՆԸԼՄԱԳ փնտռուիլ,

պահանջուիլ

ԱՐԱՇՏԸՐՄԱԳ խուզար
կել, քննել
ԱՐԳԱ կռնակ,

ԱՐԳԱՏԱՇ ընկեր
ԱՐԳՈՒՐԻ խոտորնակ,

կողմնակի

'ԱՐԵԷԹ փոխ

բան

'ԱՐԵԷԹԷՆ իբր փոխ

, որո

ետեւ,

տրուած

ԵԱՊԱՆ ԱՐԸՍԸ վայրի
մեղու, պիծակ -

ԷՇԷՔ ԱՐԸՍԸ իշամե

ՕՂՈՒԼ ԱՐԸՍԸ

'ԱՐԸԶ պատահած
ԱՐԸԶ 0Լ. պատահիլ,

ծագիլ
ԱՐԸԶԱ պատահար, ար
կած, փորձանք
ԱՐԸԹՄԱԳ մաքրել
ԱՐԹԸԳ աւելորդ,

ԱՐԹԸՐՄԱԳ աւելցնել
ԱՐԹՄԱԳ աւելնալ,
ճիլ, բազմանալ

մեղ

ալ,

MAAա
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ԱՐԻ զերծ , ազատ

ԱՐԻԶԷ նամակ
ԱՐԻՖ իմաստուն, գիտ
ցող, իրազեկ
ԱՐԻՖԱՆԷ խոհեմաբար,

գիտակցօրէն

ԱՐՂԸՆ նիհար, վտիտ,

խոնջած

ԱՐՄԱ զինանշան
ԱՐՄՈՒՏ տանձ

ԱՐՆԱՎՈՒՏ Ալպանիացի
ԱՐՇ գահ

ԱՐՇ ԷԹՄԷՔ խոյացնել,

յառաջանալ

ԱՐՇԸՆ կանգուն

ԱՐՇԸՆԼԱՄԱԳ

նով չափել

ԱՐՈՒՍ հարս
ԱՐՊԷՏԷ կռիւ, վէճ
ԱՐՍԱ անշէն գետին

ԱՐՍԸԶ անամօթ, անա
ռակ

ԱՐՍԸԶԼԸԳ անամօթու
թիւն
ԱՐՍԼԱՆ առիւծ

ԱՐՏ ետեւ, վերջ
ԱՐՏԸ ՍԸՐԱ ետեւէն

ԱՐՓԱ գարի

'ԱՔԻՍ անդրադարձող,

հակառակ

'ԱՔՍ հակադարձ, հակա
ռակ
ԱՔՍ ԷԹՄԷՔ ցոլանալ,

հնչել

կանգու

'ԱՔՍԻՆԷ ընդհակառա
կը
ՊԷՐ 'ԱՔՍ ընդհակառա
կը
ՊԻԼ ԱՔՍ ընդհակառա

կը
ԱՔՍԻ հակառակ, ձախող

ԱՔՍԻԼԻՔ հակառակու
թիւն
ԱՓ ԱՇԻՔԵԱՐ բոլորովին

ակներեւ

ԱՓԱՐՄԱԳ

կորզել

ԱՓ0ԼԷԹ ուսանոց
ԱՖԱԳ հորիզոններ, աշ
խարհ
ԱՖԱԹ

կածներ

ԱՖԷԹ աղէտ, պատահար,

ԱՖԷԹԶԷՏԷ

ԱՖԷՐԻՆ կեցցե՛ս

ԱՖԻԹԱՊ արեգակ

ԱՖԻՅԷԹ առողջութիւն

ԱՖԻՅԷԹ 0ԼՍՈ՛ՒՆ ա
նո՛ւշ ըլլայ

ԱՖԻ0Ն ափիոն

'ԱՖՎ ներում, թողու
թիւն, արձակում

'ԱՖՎ ԷԹՄԷՔ ներել, ա
զատ կեցնել

ԱՖՐԻԳԱ Ափրիկէ

ԱՖ0ՐՈԶ նզովք, բանա
դրանք

յափշտակել ֆ

աղէտներ , ար

արկածեալ
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Բ գրին տեղ Փ գիրը քանդակիլ
գործածուած է ԳԱԶԸՅԷ խնդիր, յառա

ջադրութիւն
ԳԱԶԸՆԹԸ քերուկ, քեր

Գ ուած

ԳԱԶԻՆ0 զբօսարան, խաԳԱԱՐ յատուկ ղարան
ԳԱԳԸՇՏԸՐՄԱԳ կռփել, ԳԱԶՄԱ բրիչ
խթել, մխել
ԳԱԳՄԱԳ զարնել, հրել,

մխել

ՊԱՇԱ երեսին զարնել

ԳԱԳՈՒԼԷ կակուլիա
ԳԱԶ սագ
ԳԱԶԱ

ԳԱԶԱԳ խազախ, զինուոր

ԳԱԶԱԶԷՏԷ արկածեալ
ԳԱԶԱԷՆ դիպուածով
ԳԱԶԱՆ կաթսայ

ԳԱԶԱՆՃԸ կաթսայա
գործ

ԳԱԶԱՆՃ շահ, վաստակ
ԳԱԶԱՆՄԱԳ շահիլ, ստա
նալ
ԳԱԶԱՆՏԸՐՄԱԳ
ցնել

ԳԱԶ'ԱՍՔԷՐ շէրիի դա

գիւղախումբ,

շահե

տաւոր
ԳԱԶԶԱԶ մետաքսավա
ճառ

ԳԱԶԷԼ չոր տերեւ
ԳԱԶԸԳ ցեց, ձող
ԳԱԶԸԹՄԱԳ փորել, բը
րել, քանդակել տալ
ԳԱԶԸԼՄԱԳ փորուիլ, ԳԱԹ'Ի վճռական,

ԳԱԶՄԱԳ փորել,
ղել, քանդակել
ԳԱԹ ծալք, խաւ, յարկ,

ԳԱԹ ԷԹՄԷՔ կտրել,
խզել, բառնալ, ընթա
նալ
ԳԱԹԱՅԻՖ հաստեայ
ԳԱԹԱՐ Հար, երամակ,

կառախումբ

ԳԱԹԱՐԼԱՄԱԳ շար կազ

ԳԱԹ'ԷՆ ամենեւին, եր
բէք
ԳԱԹԸ վճռական, կըտ
րուկ

ԳԱԹԸԳ ուտելիքները
ԳԱԹԸ կարծր, խիստ,
յոյժ
ԳԱԹԸԼԱՆՄԱԳ թանձրա
նալ

ԳԱԹԸԼԸԳ թանձրութիւն
ԳԱԹԸԼՄԱԳ խառնուիլ,
միանալ, կցուիլ

ԳԱԹԸՇՏԸՐՄԱԳ միացը
նել, յաւելուլ, խառնել
ԳԱԹԸՐ ջորի

ալե

հա
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տիչ րէնք

ԳԱԹ'ԻՅԷՆ վերջնականա- | ԳԱԼ խօսք, զրոյց
պէս - ԳԱԼԱ ԱԼՄԱԳ բերան

ԳԱԹԻԼ սպաննող, մար- առնել, խօսիլ

դասպան ԳԱԼԷՆ խօսքով

ԳԱԹԻՖԷ թաւիշ

ԳԱԹԼ ԷԹՄԷՔ սպաննել,

գլխատել

ԳԱԹԼԱՄԱ ծալք
ԳԱԹԼԱՄԱԳ ծալլել, ծը
ռել, կրկնել
ԳԱԹԼԱՆՄԱԳ ծալլուիլ,
ծռել, հանդուրժել
ԳԱԹՄԱԳ միացնել, խառ
նել, ընկերակցիլ
ԳԱԹՄԷՐ ծալք,

ծոյ
ԳԱԹ0ԼԻՔ Կաթոլիկ
ԳԱԹՐԱՆ կուպր

ԳԱԹՐԷ կաթիլ

ԳԱ'ԻԼ 0ԼՄԱԳ հաւանիլ,

շատանալ
ԳԱԻՄ կանգնած,

ցած , ուղղաձիգ

ԳԱ'ԻՄ 0ԼՄԱԳ կանգուն
մնալ, կենալ

ԳԱ'ԻՄԷ ուղիղ,

դրամ

ԳԱ'ԻՄԷՆ հաստատ, ուղ
ղահայեաց

ԳԱ'ԻՄՄԱԳԱՄ (գայմա
գամ)

ղապահ

ԳԱԻՄՄԱԳԱՄԼԸԳլ տե
ղակալութիւն

ԳԱ'ԻՏԷ հիմ , կանոն, օ

ծալլա

կե

թղթա

տեղակալ, տե

ԳԱԼ'Ա բերդ, ամրոց
ԳԱԼ'ԱՊԷՆՏ բերդարգել,

կալանաւոր

ԳԱԼԱ ԳԱԼՄԱԳ

մնալ

ԳԱԼԱՅ անագ

ԳԱԼԱՅԼԱՄԱԳ անագել,

պատել

ԳԱԼԱՅՃԸ

նագօծող

ԳԱԼԳԱՆ վահան

ԳԱԼԳԸՇՄԱԳ
ձեռնարկել

ԳԱԼԳՄԱԳ ելնել, կանգ
նիլ, վերնալ
ԳԱԼԷՄ գրիչ, դուր, գը
րասենեակ

ԳԱԼԷՄԷ ԱԼՄԱԳ գրի առ
նել, նկարագրել
ԳԱԼԷՄԷ ԿԷԼՄԷԶ աննկա
րագրելի, աննշան բան

ԳՈՒՐՇՈՒՆ ԳԱԼԷՄ մա
տիտ

ԳԱԼԷՄԹՐԱՇ գրչահատ,

ղմելի
ԴԱԼԷՄՔԵԱՐ քանդակա
գործ

ԳԱԼԷՆՏԷՐ տէրվիշ, ան
փոյթ
ԳԱԼԸՆ հաստ, թանձր

ԳԱԼԸՆԼԱՇՄԱԳ հաստնալ

ապշա ծ

անագիչ, -
ելնել,

|
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ԳԱԼ0Շ սարմուճակ
ԳԱԼՖԱ օգնական, փոխ
վարժապետ, վարպետ
ԳԱՀԹ սով
ԳԱՀԻՐԷ Գահիրէ

ԳԱԼԸՆԼԸԳ հաստութիւն, ԳԱՀՎԷ սուրճ
թանձրութիւն ԳԱՀՎԷ ԱԼԹԸ նախաճաշ
ԳԱԼԸՊ կաղապար, ձեւ, | ԳԱՀՎԷԽԱՆԷ սրճարան
հատոր ԳԱՀՐ վիշտ, նուաճել,

ԳԱԼԸՊԼԱՄԱԳ կաղապա- վշտանալ

րել ,յարդարել ԳԱՀՐԷՄԱՆ դիւցազն,

ԳԱԼԻԼ նուազ, սակաւ կտրիճ քաջ

ԳԱԼԻ0Ն պատերազմա- ԳԱՄԱ դաշոյն, սեպ
նաւ ԳԱՄԱՇՄԱԳ շլանալ,

ԳԱԼՄԱԳ մնալ, կենալ, խտտղիլ

զրկուիլ ԳԱՄԱՇՏԸՐՄԱԳ խտղը

ԳԱԼՉԱ զիստ, ազդր, տիլ, շլացնել
բարձ, երանք ԳԱՄԷԹ հասակ,

ԳԱԼՊ սիրտ, կեդրոն, ԳԱՄԷՐ լուսին

կեղծ ԳԱՄԸՇ եղէգ, ցօղուն

ԳԱԼՊԶԷՆ դրամանենդ, ԳԱՄՈՒՍ ովկիանոս, մեծ

խարդախիչ բառարան

ԳԱԼՊԷՆ ի սրտէ, սրտով ԳԱՄՉԸ խարազան, մըտ
ԳԱԼՊԻ արտագին, ջերմ, րակ

արտային ԳԱՄՉԸԼԱՄԱԳ մտրակել,

ԳԱԼՊՈՒՐ խարբալ, մաղ խարազանել

ԳԱԼՊՈՒՐԼԱՄԱԳ մաղել | ԳԱՄՊԻՅԱԼ փոխ գիր,

ԳԱԼՏԸՐԸՄ քարայատակ փոխանակագիր

ԳԱԼՏԸՐՄԱԳ վերցնել, ԳԱՄՊԻՅ0 փոխանակա
-

բարձրացնել գին

ԱՅԱՂԱ-ապստամբեցը- ԳԱՄՊՈՒՐ կուզ, սապա

ԷԼ ԳԱԼՏԸՐՄԱԳ զար- | ԳԱՅԱ ժայռ, քար
նել ԳԱՅԸԳ նաւակ

ԳԱԼՓԱԳ խոյր, գլխա- ԳԱՅԸԳՃԸ մակուկավար
նոց, գլխարկ ԳԱՅԸՆ աներձագ, տագր

ԳԱՅԸՆ ԱԹԱ աներ

ԳԱՅԸՆ ՎԱԼԻՏԷ զոքանջ
ԳԱՅԸՆ ՊԱՃԸ տալ

ԳԱՅԸՇ փոկ, սահումն

ԳԱՅԸՐԸՃԸ խնամածու,
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հոգաբարձ ԳԱՆԱ'ԱԹՔԵԱՐ ժուժկալ,

ԳԱՅԸՐԸԼՄԱԳ հոգաց- գոհացող

ԳԱՅԸՐՄԱԳ խնամել, հո
գալ, տեղաւորել
ԳԱՅՂԱՆԱ ձուարդ

ԳԱՅՂՈՒ հոգ
ԳԱՅՄԱԳ սահիլ,

թաքիլ
ԳԱՅՄԱԳ սեր, ծուծ

ԳԱՅՄԱԳԼԱՆՄԱԳ
կա զել, մածնուլ
ԳԱՅՆԱԳ աղբերակ, կըց
ուած

ԳԱՅՆԱԹՄԱԳ եռացնել

ԳԱՅՆԱՄԱԳ եռալ, բըղ
խիլ, կցուիլ
ԳԱՅՆԱՐՃԱ ջերմուկ

ԳԱՅՍԸ ծիրանի

ԳԱՅՍԵՐ կայսր

ԳԱՅՏ արձանագրութիւն,

հոգ, կապ
ԳԱՅՏ Ը ՀԱՅԱԹ մինչ ցը
մահ

ԳԱՅՏՍԸԶ անհոգ

ԳԱՅՏԸՐՄԱ հեշտ, զառի
վար, սահեցում *

ԳԱՅՏԸՐՄԱԳ սահեցնել,

պաշտօնէ ձգել
ԳԱՆ ԱՂԼԱՄԱԳ
արցունք թափել

ԳԱՆԸ ՍԸՃԱԳ սիրուն
ԳԱՆԸ Ս0ՂՈՒԳ
ճելի

ԳԱՆԱ'ԱԹ գոհացում, հա
մողում

սայ

սեր

արիւն

տհա

ԳԱՆԱԹՄԱԳ արիւն հանել

ԳԱՆԱԼ ջրանց

ԳԱՆԱՄԱԳ արիւնիլ, ար
իւն հոսիլ
ԳԱՆԱՏ թեւ, փեղկ
ԳԱՆԱՓԷ բազմոց

ԳԱՆԱՐԵԱ դեղձանիկ

ԳԱՆԹԱՐ կենդինար
ԳԱՆԹԱՐԱ կամուրճ

ԳԱՆ գոհ, հաճոյ
ԳԱՆԻ 0ԼՄԱԳ գոհանալ,

ԳԱՆՃԱ ճանկ, կեռ

ԳԱՆՃԱԼԱՄԱԳ կեռով

բռնել
ԳԱՆՄԱԳ համոզուիլ,

ԳԱՆՈՒՆ կանոն, օրէնք,

տաւիղ

ԳԱՆՈՒՆԷՆ ըստ օրինի,

կանոնի
ԳԱՆՈՒՆԻ օրինական,

ԳԱՆՈՒՆՆԱՄԷ օրինա
գիրք, կանոնագիր
ԳԱՆՉԷԼԱՐԻԱ դիւանա
տուն, պետ
ԳԱՆՊՈՒՐ կուզ, այա ապա

տող

ԳԱՆՏԸՐՄԱԳ համոզել,

յագեցնել

ԳԱՆՏԻԼ ջահ, կանթեղ

ԳԱՇ յօնք

ԳԱՇ ՉԱԹՄԱԳ յօնքերը
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պռատել

ԳԱՇԱՂԸ քերիչ
ԳԱՇԱՂԸԼՄԱԳ

յարդարել
ԳԱՇԸԳ դգալ
ԳԱՇԸՆՄԱ քերուըտուք,

մարմաջ

ԳԱՇԸՆՄԱԳ քերուիլ
ԳԱՉ քանի՞ ,որչափ

ԳԱՉԱԳ փախստական
ԳԱՉԱԳՃԸ մաքսանենգ
ԳԱՉԱՄԱԳ փախուստ,

խուսափանք
ԳԱԶԱՆ երբ, փախչող

ԳԱՉԳԸՆ փախստական,

փախուկ

ԳԱՉԸԳ փախուկ

քերիչով

ԳԱՉԸՆՄԱԳ փախչիլ,

խոյս տալ
ԳԱՉԸՇՄԱԳ խուսափիլ
ԳԱՉԸՐՄԱԳ փախցնել,

մարիլ

ԳԱՉՄԱԳ խոյս տալ,

փախչիլ

ԳԱՊ աման, անօթ, պատ
եան

ԳԱՊԱ թանձր, բիրտ, գը
ռեհիկ

ԳԱՊԱԳ դդում
ԳԱՊԱԼ սահմանեալ գործ

ԳԱՊԱԼԱՇՄԱԳ կոշտա

ԳԱՊԱԼԸԳ բրտութիւն

ԳԱՊԱՀԱԹ յանցանք, թե
րութիւն

ԳԱՊԱՀԱԹԼԸ յանցաւոր

ԳԱՊԱՐԹՄԱ քանդակ
ԳԱՊԱՐԹՄԱԳ

չափազանցել

ԳԱՊԱՐՃԸԳ պալար, պըղ
պըջակ

ԳԱՊԱՐՄԱԳ ուռիլ, փը

ԳԱՊԶ ԷԹՄԷՔ

ԳԱՊԻԶ 0ԼՄԱԳ
թիւն ունենալ
ԳԱՊԻԼ ընդունակ, կարե
լի
ԳԱՊԻԼԷ ցեղ
ԳԱՊԻԼԻՅԷԹ
կութիւն,

թիւն
ԳԱՊԻՀ տգեղ

ԳԱՊԼԷ առաջ, նախքան
ԳԱՊՈՒԳ կեղեւ, փոկոճ

ԳԱՊՈՒԳԼԱՆՄԱԳ կեղեւ
բուսնիլ

ԳԱՊՈՒԼ ԷԹ. ընդունիլ,

հաւանիլ

ԳԱՊՈՒՐՂԱ կող,
ռակ, նաւու կմախք

ԳԱՊՐ գերեզման

ԳԱՊՐԻՍԹԱՆ գերեզմա
նատուն

ԳԱՍԱ դրամարկղ

ԳԱՍԱԹՈՒՐԱ սուին
ԳԱՍԱՊԱ աւան

ԳԱՍԱՎԷԹ անձկութիւն,

ցաւ

ԳԱՍԱՎԷԹԼԷՆՄԷՔ վըչ
տակրիլ

ուռեցնել,

ստանալ }

պնդու

ընդունա
կարելիու

պա
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ԳԱՍԷՄ ԷԹ. երդնուլ
ԳԱՍԸԳ աճուկ, երանք

ԳԱՍԸԳ ԵԱՐԸՂԸ աճուկի

ցաւ

ԳԱՍԸԳ ՊԱՂԸ աղէկապ

ԳԱՍԸԼ դալար, գարեխոտ

ԳԱՍԸՐՂԱ մրրիկ

ԳԱՍԻՏԷ տաղ, տաղերգ

ԳԱՍՆԱԳ շրջանակ, մաղ
ԳԱՍՄԱԳ սեղմել, կարճե
ցընել

ԳԱՍՍԱՄ բաժանող

ԳԱՍՍԱՊ մսավաճառ

ԳԱՍՍԱՊԼԸԳ մսագործու
թիւն
ԳԱՍՍԱՐՃԸ թափիչ, լը

ԳԱՍՏ դիտում, ձգտում

ԳԱՍՏ ԷԹ. մտադրել,

դաւ գործել
ԳԱՍՏԷՆ դիտմամբ

ԳԱՍՐ կարճեցնել, սահ
մանել, դղեակ

ԳԱՍՐ Ը ԵԷՏՏ թողուլ,

լքանել
ԳԱՎ աբեթ
ԳԱՎԱԳ կաղամախի
ԳԱՎԱ'ԻՏ կանոններ, քե
րականութիւն

ԳԱՎԱԼ սրինգ
ԳԱՎԱՆ0Զ խաւեակ
ԳԱՎԱՖ կօշկավաճառ
ԳԱՎԻ զօրաւոր,

տատ, պինդ

ԳԱՎԼ ԷԹ. պայման դը
նել -

հաս

ԳԱՎԼԷՆ խօսքով
ԳԱՎԼԱԳ կեղեւը թափած
ԳԱՎԼՆԱՄԷ պայմանա
դիր
ԳԱՎՄ ցեղ, ժողովուրդ
ԳԱՎՈՒԳ խոյր, փաթթոց
ԳԱՎՈՒՆ սեխ
ԱՂԱՃ ԳԱՎՈՒՆԸ կիտ
րոն

ԳԱՎՈՒՇՄԱԳ միանալ,

յարիլ, զիրար գտնել
ԳԱՎՈՒՇՏԸՐՄԱԳ միա
ցընել, կպցնել
ԳԱՎՈՒՐՄԱ խորոված

միս -

ԳԱՎՈՒՐՄԱԳ աղանձել
խորովել ,այրել

ԳԱՎՍԻ աղեղնաձեւ

ԳԱՎՍ աղեղ, կամար
ԳԱՎՎԱՍ բարապան, ՄԱՄ-ո

ԳԱՎՐԱՄԱԳ բռնել, շըր
ջապատել

ԳԱՎՐՈՒԼՄԱԳ աղանձիլ,

այրիլ
ԳԱՏԱՐ չափ, քանակ,

մինչեւ
ԳԱՏԷՀ բաժակ

ԳԱՏԷՄ ոտք, բարօրու
թիւն
ԳԱՏԷՄԷ աստիճան

ԳԱՏԷՐ նախախնամու
թիւն, ճակատագիր
ԳԱՏԸ դատաւոր
ԳԱՏԸԼԸԳ

թիւն
դատաւորու
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ԳԱՏԸՆ կին, տիկին սահմանել
ԳԱՏԻՄ վաղեմի, նախնի, ՊԻ ԳԱՐԱՐ անհանգիստ,
հին անորոշ

ԳԱՏԻՄԻ վաղուց, հինէն
ԳԱՏԻՐ կարող, հզօր
ԳԱՏՐ արժէք, յարգ
ԳԱՏՐՇԻՆԱՍ գնահատող
ԳԱՐ ձիւն

ԳԱՐ ԵԱՂՄԱԳ ձիւնել
ԳԱՐԱ սեւ, մութ
ԳԱՐԱ ԱՂԱՃ կնձնի
ԳԱՐԱ ԳՈՒՇ արծիւ
ԳԱՐԱ ԹԱՎՈՒԳ կեռնեխ
ԳԱՐԱ ՃԻԿԷՐ լեարդ
ԳԱՐԱ Պ0ՅԱ արջասպ

ԳԱՐԱԼԱՄԱԳ սեւցնել
ԳԱՐԱԼԸԳ սեւութիւն
ԳԱՐԱՂ0Լ պահնորդ զին
ուոր

ԳԱՐԱՂ0ԼԽԱՆԷ պահա
կանոց

ԳԱՐԱՃԱ սեւկեկ, այծ
եայմ

ԳԱՐԱՄԱՆ Կիլիկիա

ԳԱՐԱՆԹԻՆԱ քառասնօր
եայ արգելարան
ԳԱՐԱՆԼԸԳ մթութիւն,
մութ, խաւար
ԳԱՐԱՆՖԻԼ մեխակ

ԳԱՐԱՎԱՆԱ մեծ կաթսայ
ԳԱՐԱՊԷԹ

թիւն
ԳԱՐԱՊԻՆԱ կարբին

չափ

ԳԱՐԱՐ ՎԷՐՄԷՔ որոշել,

ազգականո Լա

ԳԱՐԱՐԹԸ աղօտութիւն,

մթութիւն

ԳԱՐԱՐԼԱՇՏԸՐՄԱԳ մի
ասին որոշել
ԳԱՐԱՐՄԱԳ սեւնալ, թը
թըննալ
ԳԱՐԶ ԷԹ. փոխ տալ
ԳԱՐԶԷՆ իրր փոխ
ԳԱՐԸ կին, կողակից

ԳԱՐԸՆՃԱ մրջիւն

ԳԱՐԸՆ փոր

ԳԱՐԸՆՏԱՇ եղբայր

ԳԸԶ քոյր
ԳԱՐԸՇ թիզ
ԳԱՐԸՇԸԳ խառնակ, շը
փոթ

ԳԱՐԸՇԸԳԼԸԳ շփոթու
թիւն, խառնակութիւն

ԳԱՐԸՇԼԱՄԱԳ թիզովչա
փել

ԳԱՐԸՇՏԸՐԸՃԸ բանսար
կու, խառնակիչ
ԳԱՐԸՇՏԸՐՄԱԳ
նել, խառնակել
ԳԱՐԹ դահ, օթեկ, հին

ԳԱՐԹ քարտ,

մակ

ԳԱՐԹԱԼ արծիւ
ԳԱՐԹԼԱՇՄԱԳ դահնալ,

օթեկնալ

ԳԱՐԹԼԸԳ օթեկութիւն
ԳԱՐԻ ՀԱ միտք, գաղա
փար

ի Musruա

բաց նա
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ԳԱՐԻՅԷ դիւղ ԳԱՓԱԹՄԱ փակուած *

ԳԱՐԻՅՈՒՆ ընթերցող- | ԳԱՓԱԹՄԱԳ դոցել, խը

ԳԱՐԻՆ մօտաւոր, ընկեր

ԳԱՐԻՆԷ նշանակ, զօ
րութիւն, իմաստ
ԳԱՐԻՊ մօտ, մերձաւոր,

գրեթէ
ԳԱՐԼԸ ձիւնոտ
ԳԱՐԼԸԳ սառնարան, ձիւ

ԳԱՐՂԱ ագռաւ
ԳԱՐՂԱՇԱԼԸԳ շփոթու
թիւն, թոհուբոհ
ԳԱՐՆ դար, սերունդ

ԳԱՐՇՈՒ դէմ, հանդի
ման, հակառակ
ԳԱՐՇՈՒ Գ0ՅՄԱԳ Հա
կառակիլ, դիմադրել

ԳԱՐՇՈՒ ԿԷԼՄԷՔ »
ԳԱՐՇՈՒ ՏՈՒՐՄԱԳ »

ԳԱՐՇՈՒԼԱՄԱԳ դիմաւո
րել
ԳԱՐՇՈՒԼԱՇՄԱԳ համա

կըշռել
ԳԱՐՇՈՒԼԸԳ փոխարէն,
հատուցում, պատաս
խան
ԳԱՐՊ0Ն բնածուխ

ԳԱՐՓՈՒԶ ձմերուկ
ԳԱՓԱԳ կափարիչ, խուփ

ԿԷ0Զ ԳԱՓԱՂԸ աչքի

կոպ

ՏԻԶ ԳԱՓԱՂԸ կողոփոց
ԳԱՓԱԼԸ փակուած, ծած
կուած, ամպամած

ԳԱՓԱՄԱ պարեգօտ, եփ
ուած միս

ԳԱՓԱՄԱԳ փակել, գո
ցել, ծածկել
ԿԷ0Զ ԳԱՓԱՄԱԳ ան
տես ընել

ԳԱՓԱՆԸԳ գոց,

փակ

ԳԱՓԱՆՄԱԳ
փակուիլ

ԳԱՓԸՇՄԱԳ յափշտակ
ուիլ, խափուիլ
ԳԱՓԸՇ յափշտակութիւն

աւար

ԳԱՓԸՇՄԱԳ
փըշտակել
ԳԱՓԼԱՄԱ
դրուագ,

ԳԱՓԼԱՄԱԳ պատել, ծած
կել, շրջապատել
ԳԱՓԼԱՆ վագր

ԳԱՓԼԸՃԱ ջերմուկ

ԳԱՓՄԱԳ խլել, կորզել,

յափշտակել

ԳԱՓՈՒ դուռ, ելք
ԳԱՓՈՒՃԸ դռնապան
ԳԱՓՈՒ Ե0ԼՏԱՇԸ պաշ
տօնակից

ԳԱՓՍ0Լ
ղինձէ սկահ
ԳԱՓՏԱՆ նաւապետ

ԳԱՓՏԸՐՄԱԳ խլել տալ
ԳԱՓ0Թ վերարկու, լօ

մթին,

գոցուիլ,

խլել,

ծածկոյթ,
Au u lm Ա ru.

յա

պատիճ , պը
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դիկ -
ԳԸԹԱԼ մարտ, կռիւ,

ԳԱՖԱ ծոծրակ, գլուխ, կոտորած
գանձ, միտք ԳԸԹԸՐՏԱՄԱԳ շաչելԳԱՖԱՏԱՐ մտերիմ, հա
մախոհ

ԳԱՖԷՍ վանդակ,
ԳԱՖԹԱՆ

ԳԱՖԻԼԷ

ԳԱՖԻՅԷ յանգ (

ԳԱՖԻՅԷԼԻ
ճարպիկ
ԳԸԶ աղջիկ, կոյս
ԳԸԶԱՄՈՒԳ վարդախտ
ԴԸԶԱՐԹՄԱԳ կարմրցը
նել, խորովել
ԳԸԶԱՐՄԱԳ կարմրիլ,
շիկնիլ, խորովիլ
ԳԸԶԸԼ կարմիր, շէկ
ԳԸԶԸՇՄԱԳ իրարու զայ

բորբոքիլ
ԳԸԶԸՇՏԸՐՄԱԳ իրարու
դէմ գրգռել
ԳԸԶՂ ԸՆ կարմրած, զայ
րացած
ԳԸԶՂ ԸՆԼԸԳ կարմրու
թիւն, զայրոյթ
ԳԸԶՄԱԳ կարմրիլ, ջեռ
նուլ, զայրանալ
ԳԸԶՏԸՐՄԱԳ տաքցնել,
բարկացնել, գրգռել
ԳԸԹ հազուագիւտ
ԳԸԹԼԸԳ սով
ԳԸԹԱ մաս, չափ, հատ,
հատուած, կտրօն

ցանկ
վերարկու,

կարաւան, ԱՔա

յանգաւոր,

րանալ,

ԳԸԼ մազ, հեր
ԳԸԼԱՂՈՒԶ առաջնորդ,
ուղեցոյց, միջնորդ
ԳԸԼԱՂՈՒԶԼԱՄԱԳ առաջ
նորդել, միջնորդել
ԳԸԼԸԳ կերպարան, հա
գուստ, կերպ
ԳԸԼԼԷԹ սակաւութիւն,

նուազութիւն
ԳԸԼԸՃ սուր, թուր
ԳԸԼԸՃՃԸ սրագործ
ԳԸԼԸՖ

կոյթ
ԳԸԼՄԱԳ ընել, կատարել
ԳԸԼՉԸԳ ձուկի ոսկր,
փուշ

ԳԸԼՏԸՐՄԱԳ ընել տալ
ԳԸՂԸԼՃԸՄ կայծ
ԳԸՃԸԳԼԱՄԱԳ խտղտել
ԳԸՃԸՐՏԸ կրճաել,

պատեան, ծած

* Tշա
ռաչիւն

ԳԸՃԸՐՏԱՄԱԳ կրճտել
ԳԸՄԸԼՏԱՄԱԳ շարժիլ,
խախտիլ

ԳԸՅԱՍ համեմատել,
նարկել, ապստամբու
թիւն

ԳԸՅԱՄԷԹ յարութիւն,
աղմուկ
ԳԸՅԱՌ համեմատել,
բաղդատել, կանոն
ԳԸՅԱՍԻ կանոնաւոր
ԳԸՅԱՖԷԹ կերպարանք,
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զգեստ

ԳԸՅԷ հօխա, 2. Տ3 բնտ.

ԳԸՅԸ եզերք, ծովափ

ԳԸՅԸԼԸ յօշուած, ման
րուած
ԳԸՅԸՄ յօշուածք
ԳԸՅՄԱ
դուած միս
ԳԸՅՄԱԳ յօշել, մանրել,

չխնայել

ԳԸՅՄԷԹ արժէք, զին
ԳԸՅՄԷԹԼԻ յարգի, ար
ժէքաւոր, թանկ
ԳԸՆ պատեան

ԴԸՆԱ հինայ

ԳԸՆԱԴԸՆԱ քինքինայ

ԴԸՆԱՄԱԳ

հեգնել

ԴԸՇ ձմեռ
ԳԸՇԼԱ ձմերանոց
ԳԸՇԼԱՄԱԳ ձմերել
ԳԸՇՐ կեղեւ,
փոճոկ, խեցի
ԳԸՉ ետեւ, նաւուն խել
քը, գաւակ
ԳԸՊԼԷ հարաւակողմ

ԳԸՊԹԻ Ղփտի

ԳԸՍԱ կարճ, համառօտ,

կոկիկ
ԳԸՍԱԹՄԱԳ կարճեցնել,

յօշուած } ջար

պարսաւել,

Համառօտել

ԳԸՍԱՃ աքծան } սեղմե
լիք *

ԳԸՍԱՃԼԱՄԱԳ աքծանով

ԳԸՍԳԱՆՃ նախանձ

է

պատեան,

ԳԸՍԳԱՆՄԱԳ նախանձիլ,

խնայել -

ԳԸՍԸԳ սեղմ, ճնշեալ

ԳԸՍԸԼՄԱԳ սեղմուիլ,

նեղուիլ
ԳԸՍԸՐ ամուլ

ԳԸՍԴ բաժին, սեփական
ԳԸՍՄ, ԳԸՍՄԷԹ : մաս,
սեռ, դաս, վիճակ, բա
ժանում

ԳԸՍՄԷՆ մասամբ

Գ.ԸՍՍԷ պատմութիւն
ԳԸՍՏԸՐՄԱԳ ուժգ ին

սեղմել
ԳԸՍՐԱԳ մատակ ձի,

զամբիկ

ԳԸՎԱՄ գոյացութիւն,
կայք, կշիռ
ԳԸՎԸՐՃԸԳ գռուզ, գան
գուր, ոչխար
ԳԸՎԸՐՄԱ խծիպ, գռոյզ
ԴԸՎԸՐՄԱԳ ոլորել, ծալք
շինել
ԳԸՎՐԸԼՄԱԳ ոլորիլ,

գալարիլ

ԳԸՎՐԸՄ ծալք, ոլորք,

գալարում

ԳԸՎՐԱԳ պիրկ,
կամ, ոլորած

կար

ԳԸՏԷՄ հնութիւն, ա
ռաջնութիւն

ԳԸՐ դաշտ, գորշ

ԳԸՐԱ'ԱԹ ընթերցում,

կարդալ

ԳԸՐԱ'ԱԹԽԱՆԷ ընթեր
ցատուն } գրադարան
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ԳԸՐԱԼ թագաւոր
ԳԸՐԱԼԻՉԱ թագուհի
ԳԸՐԱԼԼԸԳ
թիւն
ԳԸՐԱՂԸ եղեամ
ԳԸՐԱՆԹԱ գորշ
ԳԸՐԳ քառասուն
ԳԸՐԳԸՆՃԸ քառասուն
երորդ
ԳԸՐԸԳ կոտրած, ճեղք,

ԳԸՐԸԼՄԱԳ կոտրիլ, կո
րիլ, սրդողիլ
ԳԸՐԼԱՆՂԸՃ ծիծեռնակ
ԳԸՐՂԸՆ կոտորած, վըչ
տացած, արտաբեկ
ԳԸՐՄԱ բեկում, ծալք,
փութ
ԳԸՐՄԱԳ կոտրել,
ջել,

վշտացնել

ԳԸՐՄԸԶԸ կարմիր, շէկ
ԳԸՐՊԱՃ մտրակ, խարա
զան

ԳԸՐՊԱՃԼԱՄԱԳ մտրա
կել, խարազանել

ծալլել, զեղջել,

ԳԸՐՓՄԱԳ կտրել, քըշ
տել, յապաւել, աչք
ընել
ԳԸՓԸՐՏԸ եռացում,

շարժում
ԳԸՓԸՐՏԱՄԱԳ եռալ,

շարժիլ
ԳՈՒԳԼԱ ալաճուճապա
տանք, կոկիկ

թագաւորու

ԳՈՒԶՈՒ գառնուկ
ԳՈՒԶՈՒ ԳՈՒԼԱՂԸ թըր
թընջուկ

ԳՈՒԶՈՒՄ սիրելիս
ԳՈՒԹԸ տուփ
ԳՈՒԹՊ բեւեռ, աւաջ
նորդ
ԳՈՒԹՐ կողմ, տրամա
գիծ

ՆԸՍՖ ԳՈՒԹՐ շառա
ւիղ
ԳՈՒԼ գերի, ծառայ
ԳՈՒԼԱԳ ականջ, կոթ
ԳՈՒԼԱՃ գրկաչափ
ԳՈՒԼԱՃԼԱՄԱԳ
չափել

ԳՈՒԼԼԷ գագաթ, աշտա
րակ

ԳՈՒԼԸՆՃ խիթք
ԳՈՒԼԻՊԷ խրճիթ
ԳՈՒԼԼԱՆԸՇ գործածում
ԳՈՒԼԼԱՆՄԱԳ գործա
ծել, կառավարել
ԳՈՒԼԼԸԳ ծառայութիւն,

պահականոց

ԳՈՒԼՓ կոթ,

պատճառանք

ԳՈՒՃԱԳ գիրկ, տրցակ
ԳՈՒՃԱԳԼԱՄԱԳ գրկել,

փարիլ

ԳՈՒՄ աւազ, փոշի
ԳՈՒՄԱՇ կերպաս
ԳՈՒՄԱՐ բաղդախաղ
ԳՈՒՄԱՐԽԱՆԷ խաղա
րան

ԳՈՒՄԱՐՊԱԶ խաղամոլ

4

գրկա

ունկն,
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ԳՈՒՄՐԱԼ խարտեաշ, րանալ

շէկ ԳՈՒՎՎԷԹԼԻ զօրաւոր,

ԳՈՒՄՐԸ տատրակ հզօր

ԳՈՒՅՈՒ հոր, գուփ ԳՈՒՏՈՒԶ կատղած, խա
ԳՈՒՅՈՒՄՃԸ ոսկերիչ
ԳՈՒՅՈՒՏԱԹ արձանա
գրութիւնք
ԳՈՒՅՐՈՒԳ պոչ, ագի,

տտուն, ծայր
ԴՈՒՆՆԷՓ կանեփ
ԳՈՒՆՏԱԳ խանձարուր
ԳՈՒՆՏՈՒԶ կուզ, սապա
տող, կողբ
ԳՈՒՇ թռչուն
ԳՈՒՇ ԻՒԶԻՒՄԻ
ԳՈՒՇԱԳ գօտի
ԳՈՒՇԱԹՄԱԳ մէջքը կա
պել, ափածանիլ, շըր

ԳՈՒՇԼԸԳ
լոյս
ԳՈՒ'ՈՒՏ ԷԹ.
բազմիլ
ԳՈՒՊՈՒՐ կապարճ, պատ
եան, խողովակ

ԳՈՒՊՊԷ գմբէթ
ԳՈՒՍԸՆՏԸ

փախուք

ԳՈՒՍՄԱԳ փախել
ԳՈՒՍՈՒՐ թերութիւն,
յանցանք, մնացորդ

ԳՈՒՎՎԷ զօրութիւն, կա
րողութիւն, խորհուրդ
ԳՈՒՎՎԷԹ ոյժ, զօրու

ԳՈՒՎՎԷԹԼԷՆՄԷՔ զօ

գինձ

այգ, արշա

նստիլ,

փսխում,

ծան

ԳՈՒՏՈՒԶԼԸԳ կատաղու
թիւն, խածանութիւն
մոլեգնիլ
ԳՈՒՏՈՒՐՄԱԳ կատղիլ,

ԳՈՒՏՈՒՐՄԸՇ կատղած,

մոլեգին
ԳՈՒՏՍ, ԳՈՒՏՍԻՅԷԹ :
սրբութիւն
ԳՈՒՏՍԸ ՇԷՐԻՖ Ս. Ե
րուսաղէմ

ՐՈՒՀ ԻՒԼ ԳՈՒՏՍ Ս.
Հոգի, Գաբրիէլ

ԳՈՒՏՏՈՒՍ սուրբ

ԳՈՒՏՐԷԹ կարողութիւն
ԳՈՒՐԱԳ չոր, ցամաք
ԳՈՒՐԱ' քուէ, վիճակ,

քուէարկութիւն
ԳՈՒՐԱ' վիճակ ձգել
ԳՈՒՐԱՏԱ հին
ԳՈՒՐԹ գայլ, որդ, թըր
թուր
ԳՈՒՐԹԱՐԱՆ ազատող
ԳՈՒՐԹԱՐԸՃԸ ազատիչ,

փրկիչ
ԳՈՒՐԹԱՐՄԱԳ ազատել,

փրկել

ԳՈՒՐԹԸԼՄԱԳ ազատիլ,

պրծիլ

ԳՈՒՐԸՆԹԸ ցնորանք,
մտածութիւն, խէթ
ԳՈՒՐՄԱԳ լարել, կանգ
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նիլ, խոկալ շոհել
ԳՈՒՐՆԱԶ խորամանկ Գ0ԼԱՆ փոկ
ԳՈՒՐՇՈՒՆ կապար, գըն
դակ -

ԳՈՒՐՈՒ չոր, վտիտ,

ԳՈՒՐՈՒԹՄԱԳ չորցնել,

ԳՈՒՐՈՒԼՄԱԳ լարուիլ,
կազմուիլ, գոռոզանալ
ԳՈՒՐՈՒՄԱԳ չորնալ,
ցամքիլ, նիհարնալ
ԳՈՒՐՊԱՂԱ գորտ
ԳՈՒՐՊԱՆ ողջակէզ, զոհ
ԳՈՒՐՊԱՆ ԷԹ. զոհել,

զենուլ
ԳՈՒՐՊԱՆ 0Լ. զոհ ըլլալ
ԳՈՒՐՊԻՆՏԷ մերձ, մօտ
ԳՈՒՖԱ կողով
Գ0ԳԼԱՄԱԳ հոտոտել
Գ0ԳԼԱՇՄԱԳ զիրար հո

Գ0ԳՄԱԳ հոտիլ, բուրիլ,

նեխիլ
Դ0ԳՄԸՇ հոտած, նեխած
Գ0ԳՈՒ

նեխ

Գ0Գ0Զ անկուտի

Գ0ԶԱ պատեան,

ընկոյզ
Գ0ԶԱԳ շոճիի պիստակ
Գ0Լ բազուկ, ճիւղ, թեւ,

հոտ, բուրում,

բժոժ,

Գ0ԼԱ ոսլայ, շոհ
Գ0ԼԱԼԱՄԱԳ ոսլայել,

Գ0ԼԱՅԼԱՆՄԱԳ դիւրա
նալ, յառաջանալ
Գ0ԼԱՅԼԸԳ դիւրութիւն
Գ0ԼԹՈՒԳ անութ
Գ0ԼԹՈՒԳ - ՍԱՆՏԱԼԵԱ
ՍԸ թիկնաթոռ

Գ0ԼԼԱՄԱԳ դիտել, հըս
կել
Գ0ԼՃԸ պահակ,

հսկող
Գ0ԼՃԸԼԸԳ պահակութիւն
Գ0ԼՉԱԳ թաթպան
Գ0ՂԱ դոյլ
Գ0ՂԱԼԱՄԱԳ հալածել
Գ0ՂՄԱԳ վռնտել
Գ0ՂՈՒՇ մեծ սրահ, պա

Գ0ՃԱ ամուսին,

ծեր

Գ0ՃԱ-ԳԱՐԸ պառաւ, է
րիկ-կնիկ
Գ0ՃԱՅԱ ՎԱՐՄԱԳ ա

Գ0ՃԱՅԱ ՎԷՐՄԷՔ կար
գել
Գ0ՃԱՄԱԳ ծերանալ
Գ0ՃԱՄԱՆ հսկայ, մեծ
Գ0ՄԱԳ դնել, սահմանել
Գ0ՄԱՆՏԱ հրամանատա

Աէտ,

այր,

րութիւն
Գ0ՄԱՆՏԱՆ հրամանա
տար, գլխաւոր
Գ0ՄIIն.ՏԱՐ հրամանա
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տար, հազարապետ Գ0ՆՖԷՐԱՆՍ ժողով,

Գ0ՄԷՏԻԱ կատակերգու- խորհրդակցութիւն
թիւն, դեր Գ0ՇՄԱԳ ընթանալ, վա
Գ0ՄԻՍԷՐ պատուիրակ, | . զել, լծել 1

յանձնակատար Գ0ՇՈՒՄ լուծք, սպասք
Գ0ՄԻՍԻ0Ն յանձնաժո- | Գ0ՇՏԸՐՄԱԳ վազեցնել,
ղով լծել տալ
Գ0ՄԻՍԻ0ՆՃԸ յանձնա- | Գ0Չ խոյ
կատար Գ0ՎԱՆ կոթառ, փեթակ
Գ0ՅԸ նսեմ, մթին, թան- | Գ0ՐԳԱԳ երկչոտ, վախ
ձըր կոտ

Գ0ՅԸՆ ծոց, գոգ Գ0ՐԳՄԱԳ վախնալ, եր
Գ0ՅԸԼՄԱԳ դրուիլ, խո- կընչիլ
յանալ, պշնուլ Գ0ՐԳՈՒ վախ, երկիւղ,

Գ0ՅՈՒՆ ոչխար վտանգ

Գ0ՆԱԳ իջեւան, դադար | Գ0ՐԳՈՒԹՄԱԳ վախցնել
Գ0ՆԱԳ ԷԹՄԷՔ իջեւա- | Գ0ՐԳՈՒՆՃ երկիւղալի,
նիլ, օթեւանիլ սոսկալի
Գ0ՆԸՇՄԱԳ տեսակցիլ,

խօսակցիլ

Գ0ՆԹՐԱԹ0 պայմանա--
գիր, շնագիր

Գ0ՆԿՐԷ վեհաժողով

Գ0ՆՄԱԳ դրուիլ,

մանուիլ

Դ0ՆՃ կօշիկի սրունք

Գ0ՆՇԻՄԷՆԹ0 բեռնագիր
Դ0ՆՇՈՒ դրացի
Գ0ՆՇՈՒԼԸԳ դրացիու
թիւն
Գ0ՆՍ0Լ0Ս հիւպատոս
Գ0ՆՍ0Լ0ՍԽԱՆԷ հիւ

Գ0ՆՏՈՒՐԱ կօշիկ
Գ0ՆՏՈՒՐԱՃԸ կօշկա
կար, կօշկավաճառ

սահ

Գ0ՐԸՄԱԳ բաւական ըլ
լալ, պաշտպանել
Գ0ՐՈՒԳ ազոխ, ժուռ
Գ0ՐՍԱՆ ծովահէն

Գ0ՐՏ0Ն լար, շղթայ
Գ0ՓԱՐՄԱԳ փրցնել, խը
զել, խլել
Գ0ՓՄԱԳ փրթիլ, խզիլ,

ծագիլ

Գ0ՓՉԱ կոճակ
Գ0ՓՉԱԼԱՄԱԳ կոճկել

Դ գիրին տեղ Թ գիրը

գործածուած
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Ե

ԵԱ՛ ո՛վ, կամ, թէ որ,
հապա

ԵԱ ՐԱՊՊԻ Ո՞վ Տէր
ԵԱԳԱ օձիք, եզերք, կողմ
ԵԱԳԱԼԱՄԱԳ բռնել, ձեր
բակալել
ԵԱԳԱՐՄԱԳ պաղատիլ
ԵԱԳԸ խարան
ԵԱԳԸ ԱՉՄԱԳ խարան
դնել
ԵԱԳԸՃԸ կիզիչ
ԵԱԳԸՆ մօտ, մերձ
ԵԱԳԻՆ ստուգութիւն
ԵԱԳԻՆԷՆ ստուգապէս
'ԱԳԼԱ ԵԱԳԻՆ 0Լ. հա
ւատ ընծայել

ԵԱԳԸՇԸԳ վայելք
ԵԱԳԸՇԸԳԼԸ վայելուչ
ԵԱԳԸՇՄԱԳ վայելել,
պատշաճիլ

-

ԵԱԳԸՇՏԸՐՄԱԳ վայլե
ցընել
ԵԱԳՄԱԳ այրել, վառել
ԵԱԳՈՒԹ յակինթ
ԵԱԳՈՒՊ Յակոբ
ԵԱԶԸ գիր, տառ, հովիտ
ԷԼ ԵԱԶԸՍԸ ձեռագիր
ԵԱԶԸԳ մե՛ղք
ԵԱԶԸԼԸՇ գրուածք
ԵԱԶԸԼՄԱԳ արձանագըր
ուիլ, գրուիլ
ԵԱԶԸԽԱՆԷ գրասենեակ
ԵԱԶԸՃԸ դրագիր :
ԵԱԶԸՆ ամառը

1

ԵԱԶԼԱՄԱԳ ամառը ան
ցընել

ԵԱԶԼԸԳ ամառանոց, ա
մառնային
ԵԱԶՄԱ ձեռագիր, տըպ

ԵԱԶՄԱԳ գրել ,արձանա
դրել
ԵԱԹԱԳ անկողին,
հիճ, որջ
ԵԱԹԱՂԱՆ դաշոյն
ԵԱԹԸՇՄԱԳ պարզուիլ,
խազազիլ

ԵԱԹԸՇՏԸՐՄԱԳ ի աղա
ղեցնել, պարզել
ԵԱԹԸՐՄԱԳ պառկեցնել,
դնել
ԵԱԹՂԸՆ պառկած, փը
տած

ԵԱԹՄԱԳ պառկիլ, նըն
ջել, հիւանդանալ, խա
րըսխել

ԱԳԼԱ ԵԱԹՄԱԳ
մոզուիլ

ԵԱԼ բաշ
ԵԱԼԱԳ գուռ, կուր
ԵԱԼԱՄԱԳ լզել, լափել
ԵԱԼԱՆ սուտ, կեղծ ,

ԵԱԼԱՆՃԸ ստախօս, կեղծ
ԵԱԼԱՆՃԸԼԸԳ ստախօսու
սութիւն
ԵԱԼԹԱԳ շողոմարար
ԵԱԼԹԱԳԼԱՆՄԱԳ շողո
մել
ԵԱԼԸ ծովեզր, ծովափ
ԵԱԼԸՆ մերկ
ԵԱԼԸՆԸԶ մինակ, առան
ձին, միմիայն
ԵԱԼԸՆԸԶՃԱ առանձինն
ԵԱԼՉԸՆ ողորկ
ԵԱԼՎԱՐՄԱԳ պաղատիլ
ԵԱԼՏ ԸԶ դրուադ, օծոյթ

մա

հա
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ԵԱԼՏԸԶԼԱՄԱԳ ոսկեզօ- կցիլ
ծել ԵԱՅ աղեղ, զսպանակ

ԵԱԼՏԸԶԼԸ ոսկեզօծ ԵԱՅԱՆ հետեւակ, հետի
ԵԱԼՏԸԶՃԸ դրուագիչ, ոտն, տկար

ոսկեզօծիչ ԵԱՅԳԱՄԱԳ լուալ
ԵԱԽ0Տ կամ, թէ
ԵԱԽՆԻ մսախառն ապուր

ԵԱԽՇԻ լաւ, բարի
ԵԱՀԵԱ Յովակիմ
ԵԱՀՈԴՎ ո՛վ դու
ԵԱՂ իւղ, ճարպ
ԻՉ ԵԱՂԸ ճարպ, ճրա
դու

ԵԱՂԸԶ գորշասեւ
ԵԱՂԸՇԼԸ անձրեւոտ
ԵԱՂԼԱՄԱԳ իւղոտել
ԵԱՂԼԸ իւղոտ, պարարտ

ԵԱՂՃԸ իւղավաճառ
ԵԱՂՄԱ աւարառութիւն,
կողոպուտ
ԵԱՂՄԱ ԷԹ. աւարել
ԵԱՂՄԱԳ տեղալ, անձրե

ԵԱՂՄԱՃԸ աւարառու
ԵԱՂՄՈՒՐ անձրեւ
ԵԱՂՄՈՒՐԼԸ անձրեւոտ
ԵԱՂՄՈՒՐԼԸԳ
տոկ, կրկնոց, անձրե

- Ա Ա
ւանո

ԵԱՄԱ կարկտան, կար
կատ,

ԵԱՄԱԳ օգնական, համա
խոհ

ԵԱՄԱԼԱՄԱԳ կարկտել

ԵԱՄԱԼԸ կարկտած
ԵԱՄԱՄԱԳ կարկտել, դը
նել
ԵԱՄԱՆ ահարկու, խիստ
ԵԱՄԱՆՄԱԳ հետեւիլ,

ԵԱՅԸԼՄԱԳ տարածուիլ,

ցրուիլ
ԵԱՅԼԱ ամարանոց, արօ
տավայր
ԵԱՅԼԱՄԱԳ ամարել, ցը
րել
ԵԱՅԼԸՄ հրացանի ար

ԵԱՅՂԱՐԱ գանչիւն, ճիչ,
աղմուկ
ԵԱՅՄԱԳ տարածել, ցըր

ԵԱՆ կող, կողմ, քով
ԵԱՆ ԿԷԼՄԷՔ յենուլ, ըն
կողմանիլ
ԵԱՆ ՊԱԳՄԱԳ խեթիւ նա

ԵԱՆ-ՔԷՍԻՃԻ քսակահ --
ԵԱՆԱԳ այտ

ԵԱՆԱՇՄԱԳ մօտենալ,
մերձենալ
ԵԱՆԱՐ-ՏԱՂ հրաբուխ
ԵԱՆԳ0 արձագանգ
ԵԱՆԸԳ այրած, զրկեալ,
այրած տեղ
ԵԱՆԸԼԹՄԱԳ սխալեցնել
ԵԱՆԸԼԹՄԱՃ հանելուկ
ԵԱՆԸԼՄԱԳ սխալիլ, վը--
րիպիլ -

ԵԱՆԸԼՄԱԶ անսխալ
ԵԱ'ՆԻ այսինքն, ինչպէս
ԵԱՆNԸՇ սիալ, վրիպակ
ԵԱՆՂԸՆ հրդեհ, այրած
ԵԱՆՖԸՐԻ քովնտի, խե
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ԵԱՆՄԱԳ այրիլ, վնաս- կ ԵԱՎՈՒԳԼԱՄԱԳ նշանել
ուիլ ԵԱՎՐՈՒ ձագ
ԵԱՇ արտասուք, թաց, | ԵԱՎՐՈՒԼԱՄԱԳ ձկնել,

թարմ ծնիլ
ԵԱՇԱ՛ կեցցե՛ս
ԵԱՇԱԹՄԱԳ ապրեցնել
ԵԱՇԱՄԱԳ ապրիլ
ԵԱՇԱՅԸՇ կենցաղ, ապ
րելակերպ
ԵԱՇԱՆԸԼՄԱԳ ապրիլ
ԵԱՇԱՐՄԱԳ արտասուել,
թացոտիլ, թրչիլ
ԵԱՇԼԸ տարիքոտ
ԵԱՇՄԱԳ քօղ, լաչակ
ԵԱՊԱՆ ամայի,
պատ, անմշակ
ԵԱՊԱՆԱ ԱԹՄԱԳ անկա
րեւոր համարել
ԵԱՊԱՆԻ վայրենի
ԵԱՊԱՆ ՃԸ օտարական
ԵԱՍ սուգ
ԵԱՍԱԳ արգիլուած, օ
րէնք
ԵԵ ՍԷՄԻՆ յասմիկ
ԵԱՍԸ հարթ, տափակ

անա

ԵԱՍԸԼԱՆՄԱԳ տափակ
նալ
ԵԱՍ ԼԸ սգաւոր
ԵԱՍՏԱՆՄԱԳ կռթնիլ,

յենուլ
ԵԱՍՏԸԳ բարձ
ԵԱՎԱՆ անհամ, անճարպ,

տգեղ
ԵԱՎԱՇ մեղմ, ծանր
ԵԱՎԱՇՃԱ կամացուկ,

յամր
ԵԱՎԷՐ օգնական, թիկ

ԵԱՎՈՒԳ խօսքկապ
ԵԱՎՈՒԶ խիստ, ժանտ

ԵԱՏ ԷԹՄԷՔ յիշել
ԵԱՏԸՐՂԸ օտարացած
ԵԱՏԸՐՂԱՄԱԳ ուրանալ
ԵԱՏԻԿԵԱՐ յիշատակ
ԵԱՐ բարեկամ, սիրելի,

օգնական
ԵԱՐԱ վէրք
ԵԱՐԱԹՄԱԳ ստեղծել
ԵԱՐԱԼԱՄԱԳ վիրաւորել
ԵԱՐԱԼԱՆՄԱԳ վիրաւոր
ուիլ
ԵԱՐԱՄԱԳ օգտակար ըլ
լալ , ծառայել
ԵԱՐԱՄԱԶ անպիտան, A--

նըզգամ, խեռ
ԵԱՐԱՆԼԸԳ բարեկամու
թիւն, կատակ
ԵԱՐԱՆՄԱԳ աչք մտնել,

օգտակար ըլլալ
ԵԱՐԱՍԱ ջղջիկ, մաշկա
թեւ
ԵԱՐԱՏԱՆ ստեղծող
ԵԱՐԱՏԸԼՄԱԳ ստեղծուիլ
ԵԱՐԱ օդտակար, կարող,

յաջողակ
ԵԱՐԸՄ կէս
ԵԱՐԸ ԿԻՃԷ կէս գիշեր
ԵԱՐԸԳ ճեղք, ճեղքուած
ԵԱՐԸԼԱՄԱԳ կէսին հաս
նիլ
ԵԱՐԸՆ վաղը
ԵԱՐԸՇ մրցում
ԵԱՐԸՇ ԷԹ. մրցիլ
ԵԱՐՄԱԳ ճեղքել
ԵԱՐՏԱ եարտ
ԵԱՐՏԸՄ օգնութիւն, նը
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պաստ |
անա

ԵԱՐՏԸՄ ԷԹ. օգնել, սա- | ԵԷԹՄԻՇ եօթանասուն
տարե | ԵԷԹՄԻՇԻՆՃԻ եօթանա
ԵԱՐՏԸՄՃԸ օգնական, սուներորդ
սատար ԵԷԼ հով, փուք, յօդա
ԵԱՐՓՈՒԶ խնկածաղիկ
ԵԱՓԱՂԸ բուրդ, գզաթ
ԵԱՓԸ, ԵԱՓՈՒ շինու
թիւն, կազմ
ԵԱՓԸԼՄԱԳ շինուիլ
ԵԱՓԸՃԸ շինող, որմնա
դիր
ԵԱՓԸՇԳԱՆ
ձանձրաց rr ւցիչ
ԵԱՓԸՇԸԳ փակչած
ԵԱՓԸՇՄԱԳ փակչիլ,
կպչիլ
ԵԱՓՄԱ շինծու, Ա II

կպչուն,

ԵԱՓՄԱԳ շինել, ընել,
յօրինել, հիմնել, կա
տարել
ԵԱՓՐԱԳ տերեւ
ԵԱՓՐԱԳԼԱՆՄԱԳ տե
րեւ արձակել

-

ԵԱՖԱ Յոպպէ -

ԵԱՖԹԱ պիտակ, ազդ
ԵԷԶՏԱՆ Աստուած
ԵԷԹԷՐ բաւ է
ԵԷԹԻՄ որբ
ԵԷԹԻՄԽԱՆԷ որբանոց

- ԵԷԹԻՇՄԷՔ հասնիլ, բա
ւել, հասուննալ
ԵԷԹԻՇՄԻՇ հասած, չա
չափահաս

ԵԷԹԻՇՏԻՐՄԷՔ հասցը
նել, կրթել, յառաջ
բերել
ԵԷԹԻՔ հասուկ
ԵԷԹՄԷՔ բաւել
ԿԻՒՃ ԵԷԹՄԷՔ կարո

ցաւ
ԵԷԼԷՔ բաճկոն, փետուր,
ԵԷԼԹԷՆՄԷՔ միտել, յա
րիլ
ԵԷԼ ԼԻ փքաւոր, ,

ԵԷԼՄԷՔ վազել
ԵԷԼՔԷՆ առագաստ
ԵԷԼՔԷՆ ԿԷՄԻՍԻ
գաստանաւ

ԵԷԼՓԱԶԷ հովահար
ԵԷԼՓԱԶԷԼԷՆՄԷՔ Հգվա
հարիլ
ԵԷԿԷՆ եղբօրորդի,

ռորդի
ԵԷՀՈՒՏԻ Հրէայ
ԵԷՄԷՆ Եէմէն, շնորհք
ԵԷՄԷՆԻ հողաթափ
ԵԷՄԷՔ կրել,
վատնել, կերակուր,
ճաշ

ԵԷՄԻՆ աջ , երդում
ԵԷՄԻՇ պտուղ, միրգ
ԵԷՄԻՇՃԻ մրգավաճառ
ԵԷՄԼԷՄԷ կեր, խանձ
ԵԷՄ ԼԻՔ մսուր
ԵԷՅԷՃԷՔ, ԵԷՅԻՆԹԻ կե
րակուր
ԵԷՆԻ նոր, արդի, վեր
ջին

ԵԷՆԻՏԷՆ նորէն
ԵԷՆԻԼԷԹՄԷՔ
տալ

ԵԷՆԻԼԷՄԷՔ նորոգել
ԵԷՆԻԼՄԷՔ յաղթուիլ,
կորսնցնել

ցաւոտ

- 1 -

քե

ուտել,

նորոգել
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ԵԷՆԻՉԷՐԻ Եէնիչէրի
ԵԷՆԿԷ մեծ եղբօր կին
ԵԷՆԿԷՃ խեցգետին
ԵԷՆՄԷՔ ուտուիլ, յաղ
թել
ԵԷՇԷՐՄԷՔ կանանչանալ
ԵԷՇԻ Լ ԼԷՆՄԷՔ X

ԵԷՇԻ ԼԼԻՔ կանաչութիւն,
դալար, ընդեղէն
ԵԷՍԻՐ դիւրին, գերի
ԵԷՎՄ օր
ԵԷՎ ՄԷՆ ՖԻ ԵԷՎՄԷՆ օ
րէ օր
ԵԷՎՄԻ օրական, օրը
ԵԷՎՄԻՅԷ աւուրչէք, օ
րական

ԵԷՏԷՔ ԱԼՄԱԳ ետեւէն

ԵԷՏԷՔԼԻ աւելի ունեցող
ԵԷՏԻ եօթ
ԵԷՏԻՆՃԻ եօթերորդ
ԵԷՏԻՐՄԷՔ կերցնել
ԵԷՐ երկիր, գետին, տեղ
պաշտօն

ԵԷՐ ԷԹՄԷՔ զետեղել
ԵԷՐ ԹՈՒԹՄԱԳ տեղ լե
ցնել -

ԵԷՐԻ ՎԱՐ արժանի է
ԵԷՐԻՆԷ փոխանակ
ԵԷՐԼԷՇՄԷՔ տեղաւորիլ
Պ0Շ ԵԷՐԷ ի զուր
ԵԷՐԼԷՇՏԻՐՄԷՔ դնել,

ԵԷՐԼԻ տեղացի
ԵԷՔ մէկ, մի
ԵԷՔԵԱՆԷ միակ
ԵԷՔԹԱ միակ,

տիկ
ԵԷՔԻՒՆ գումար

մէկհա

ԵԷՔԻՒՆԷՆ ընդ ամենը
ԵԷՔՍԱՆ 0Լ. հիմնայա
տա կըլլալ
ԵԷՔՏԻԼ միասիրտ
ԵԷՔՏԻԿԷՐ իրար
ԵԷՔՓԱՐԷ միակտուր
ԵԸԳԱՄԱԳ լուալ
ԵԸԳԱՆՄԱԳ լուացու իլ
ԵԸԳԸԳ փլած ,աւերակ
ԵԸԳԸԼՄԱԳ փլիլ
ԵԸԳԸՄ կործանում, քան
դում
ԵԸԳՄԱԳ փլցնել,
դել, յաղթել
ԵԸԼ տարի
ԵԸԼԱՆ օձ
ԵԸԼԱՆԳԱՎԻ օձապտոյտ
ԵԸԼԱՆ ԵԱՍՏԸՂԸ նուիճ
ԵԸԼԱՆՃԸԳ օձացաւ
ԵԸԼԼԱՄԱԳ տարիներ ան
ցընել
ԵԸԼԼԸԳ տարեկան, տա

ԵԸԼՂԸՆ վախցած, խրտ
չած
ԵԸԼՄԱԳ վախնալ, խրտ

քան

լ
ԵԸԼՏԸԶ աստղ, բաղդ
ԵԸԼՏԸԶ ՊԷ0ՃԷԿԻ կայ
ծակ, լուսատտուն
ԵԸԼՏԸՐՄԱԳ վախցնել,
խրտչեցնել
ԵԸՂԸԼՄԱԳ դիզուիլ
ԵԸՂԸՆ կոյտ, դէզ
ԵԸՂԸՆԹԸ հաւաքոյթ,

ժողով
ԵԸՂՄԱԳ դիզել, ժողվել
ԵԸՐԱԳ, ԻՐԱԳ հեռու
ԵԸՐԹԸԼՄԱԳ պատռիլ
ԵԸՐԹԸՃԸ գիշատիչ
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ԵԸՐԹՄԱԳ պատռել
ԵԸՐԹՄԱՃ պատառուած,

ճեղք
ԵԸՐԼԱՆՄԱԳ երգել, կան
չել
ԵԻԿԻԹ կտրիճ, քաջ, արի
ԵԻԿԻԹԼԷՆՄԷՔ արիանալ
ԵԻԿԻԹԼԻՔ կտրիճութիւն
ԵԻԿԻՐՄԻ քսան
ԵԻԿԻՐՄԻԼԻՔ քսաննոց
ԵԻԿԻՐՄԻՆՃԻ քսաներորդ
ԵԻՆԷ դարձեալ, վերստին
ԵԻՎ ի ծիպ ,ակօս
ԵԻՎԼԻ խծպուած,

սաւոր
ԵԻՒԶ հարիւր
ԵԻՒԶ երես, դէմք, մա

ակօ

կերեւոյթ, համարձա
կութիւն
ԵԻՒԶ ԹՈՒԹՄԱԳ սկսիլ,

դառնալ
ԵԻՒԶ ՊՈՒԼՄԱԳ համար
ձակիլ
ԵԻՒԶՍԻԶ աներես, Աu/տ

նամօթ
ԿԻՒԼԷՐ ԵԻՒԶ խնդու
մերես

ԵԻՒԶԻՒՔ մատանի
ԵԻՒԶԼԷՇՄԷՔ երես երե
աի գալ
ԵԻՒԶԼԻՔ երես, հարիւր
նոց

ԵԻՒԶՄԷ լողալ, մորթը
հանելը
ԵԻՒԶՄԷՔ լողալ, մորթը
Հանել
ԵԻՒԶԿԷՃ լողակ
ԵԻՒԶՊԱՇԸ հարիւրապետ
ԵԻՒԶՏԻՐՄԷՔ լողացնել,
ջուրը իջեցնել, մոր

թոտել
ԵԻՒՃԷ բարձր
ԵԻՒՃԷԼՄԷՔ բարձրանալ
ԵԻՒՆ բուրդ, աար, բուր
դէ
ԵԻՒՆ ԼԸ բուրդոտ
ԵԻՒՐԷՔ սիրտ, գութ,
քաջութիւն, փափաք,
հոգի
ԵԻՒՐԷՔ ԱՉՄԱԳ սփո
փել, գաղտնիք տալ
ԵԻՒՐԷՔ ՎԷՐՄԷՔ խրա
խուսել
ԵԻՒՐԷՔԼԷՆՄԷՔ արիա

ԵԻՒՐԷՔԼԻ քաջ, ողորմած
ԵԻՒՐԷՔՍԻԶ անգութ,
երկչոտ
ԵԻՒՔՍԷՔ բարձր
ԵԻՒՔՍԷՔԼԻՔ բարձրու
թիւն
ԵԻՒՔՍԷԼՄԷՔ բարձրա
նալ, սաւառնիլ, վերա
նա

Ե որ աո
ԵՈՒԹԳԸՆՄԱԳ կլնել,

կրել
ԵՈՒԹՄԱԳ կլնել, հաւա
տալ, կրել
ԵՈՒԹՈՒՄ ումպ
ԵՈՒԹՏԸՐՄԱԳ կլնել տալ,
խաբել, պատրել
ԵՈՒԼԱՐ պախուց
ԵՈՒԼԱՖ վարսակ
ԵՈՒՄԱԳ կծիկ, լուալ
ԵՈՒՄՄԱԳ գոցել, խփել
ԵՈՒՄ ՈՒՇԱԳ կակուղ,
փափուկ, հեզ

ԵՈՒՄՈՒՇԱԹՄԱԳ կակ
ղեցնել
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ԵՈՒՄՈՒՇԱՄԱԳ
նալ, կակղանալ
ԵՈՒՄԱՐԹԱ հաւկիթ, ձու
ԵՈՒՄՈՒՐԹԼԱՄԱԳ ածել
ԵՈՒՄՐԸԳ կռուփ
ԵՈՒՄՐԸԳԼԱՄԱԳ կռփել,

ԵՈՒՄՐԸՃԱԳ ժանտախտ
ԵՈՒՆԱՆԻՍԹԱՆ Յունաս
տան

ԵՈՒՆՄԱԳ լուացուիլ
ԵՈՒՎԱ բոյն
ԵՈՒՎԱԼԱՄԱԳ բոյն դնել
ԵՈՒՎԱՐԼԱԳ բոլորակ,

հեզա

կլոր
ԵՈՒՎԱՐԼԱՄԱԳ գլորել
ԵՈՒՍՈՒՖ Յովսէփ
ԵՈՒՐՏ հայրենիք, կալ
ուած

ԵՈՒՖ փուճ, ի զուր
ԵՈՒՖ ԷԹ. փճացնել
ԵՈ՛ՒՖ ՍԱՆԱ վա՛յ քեզ
ԵՈՒՖԳԱ բարակ, նուրբ,

Ե0Գ, Ե0Ղ ոչ,

Ե0Գ ԷԹՄԷՔ ոչնչացնել
Ե0ԳՍԱ ապա թէ ոչ
Ե0ԳԱՐԸ վեր, վերնա
կողմ, վերին
Ե0ԳԼԱՄԱ խուզարկու
թիւն
Ե0ԳԼԱՄԱԳ զննել,

Ե0ԳԼԸԳ չգոյութիւն
Ե0ԳՈՒՇ վառիվեր
Ե0ԳՍՈՒԼ չքաւոր
Ե0Լ ճամբայ
կերպ, միջոց,

րոյթ

ոչնչու

Հե

, ուղի,
սովո

| Ե0Լ ԹԷԶՔԷՐԷՍԻ անցա
գիր

մտնել
Ե0Լ ՎԷՐՄԷՔ արձակել,
ճամբել -

Ե0ԼԸՆԱ սիրոյն, համար
Ե0ԼԸՅԼԱ ըստ պատշաճի

Ե0ԼԱՄԱԳ ղրկել, յղել
Ե0ԼԼԸ կերպով, ձեւով
Ե0ԼՃԸ ճամբորդ, ու

Ե0ԼՃԸԼԸԳ ճամբորդու
թիւն
Ե0ԼՄԱԳ խլել, փետտել
Ե0ԼՍԸԶ
յարմար
Ե0ԼՏԱՇ ուղեկից
Ե0ՂՈՒՆ հաստ, թանձր,

անկարգ, ան

կոշտ - -

Ե0ՂՈՒՐԹ մածուն
Ե0ՂՈՒՐԹՃԸ մածուն շի
նող
Ե0ՂՈՒՐՄԱԳ շաղուել
Ե0ՆՂԱ տաշեղ
Ե0ՆՃԱ առտոյտ
Ե0ՆՄԱԳ տաշել
Ե0ՍՄԱ շնորհագեղ
Ե0ՍՈՒՆ մամուռ, ջրոսպ
Ե0ՐԸԼՄԱԳ յոգնիլ
Ե0ՐԹԸ տօն -

Ե0ՐՂԱԼԱՄԱԳ
ընթանալ
Ե0ՐՂԱՆ վերմակ, օթոց
Ե0ՐՂՈՒՆ յոգնած, խոնջ
Ե0ՐՄԱԳ յոգնեցնել, գու
շակել

ընդոստ
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ԶԱՀՄԷԹ ԷԹ. նեղութիւն
Զ տալ

ԶԱՀՄԷԹԼԻ դժուար, աշ
խատեցուցիչ

ԶԱԹ տէր, անձ, էու- | ԶԱՀՄԷԹՍԻԶ անաշխատ,
թիւն, նիւթ դիւրին
ԶԱԹԸ 'ԱԼԻԼԷՐԻ Դուք
ԶԱԹԸ ՇԱՀԱՆԷ Սուլթա
նը
ԶԱԹԷՆ էապէս, արդէն,

բնականաբար
ԶԱԹԻ անձնական, էա
կան
ԶԱ'ԻԳԷ ճաշակելիք
ԳՈՒՎՎԷ Ի- ճաշակելու
զգայարանք

ԶԱ'ԻԼ անհետացած, կոր
սուած, անցեալ
ԶԱ'ԻԼ 0ԼՄԱԳ անհետա
նալ, կորսուիլ
ԶԱ'ԻՏ աւելցող,

լորդ ,աւելի
ԶԱ'ԻՐ այցելու, ուխտա
ւոր
ԶԱԼԻՄ

աւե

անիրաւ, բռնա
ւոր
ԶԱԼԻՄԱՆԷանգութաբար,

բռնի
ԶԱԼԻՔԷ այդպէս
ԶԱԽԻՐԷ պաշար, պարէն,

ԶԱՀԻՊ գացող
ԶԱՀԻՊ 0Լ. երթալ, հե
տեւիլ, կարծել
ԶԱՀԻՐ ակներեւ, յայտ

ԶԱՀԻՐԷՆ
դուրսէն
ԶԱՀԻՐ 0Լ. երեւան գալ
ԶԱՀՄԷԹ նեղութիւն

արտաքուստ,

ԶԱՂԼԱՄԱԳ սրցնել
ԶԱՃ արջասպ
ԶԱՃ ԵԱՂԸ
թթու
ԶԱՄԳ, ԶԱՄՂ բ էժ
ԶԱՄԳԼԱՄԱԳ խէժով ծե
փել
ԶԱՄԻՆ երաշխաւոր
ԶԱՄՊԱԳ, ԶԷՆՊԱԳ շու
,ան

ԶԱՅԻ կորսուած
ԶԱՅԻ ԷԹ. կորսնցնել
ԶԱՅԻ' 0Լ. կորսուիլ
վնաս
ԶԱՆԿԸՐ ԶԱՆԿԸՐ սաստ
կօրէն
ԶԱՆԿԸՐՏԱՄԱԳ սաստիկ
դողալ, թնդալ
ԶԱՆՆ կարծիք, կարծել
ՀԻՒՍՆ Ի ԶԱՆՆ վստա
հութիւն, բարի կար
ծիք
ՍՈՒ Ի ԶԱՆ կասկած,
գէշ կարծիք, խէթ

ԶԱՆՆԻՅԱԹ կարծիքներ,

ԶԱՆՈՒ ծունգ, ծունր
ԶԱՆՈՒԶԷՏԷ ծնրադրած
ԶԱՊԸԹԱ բռնող, օրէնք,
կապ, ոստիկանութիւն
ԶԱՊԹ բռնել, սանձել,
տիրել, ըմբռնել, ար
ձանագրել

ծծմբական
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ԶԱՊԹԻՅԷ ոստիկան, m IIա

տիկանական
ԶԱՊԹԻՅԷ ՆԱԶԸՐԸ Ոս
տիկանութեան Նախա
րար
ԶԱՊԹՆԱՄԷ տեղեկագիր,

արձանագրութիւն
ԶԱՊԻԹ սպայ
ԶԱՊԻԹԼԻՔ սպայութիւն
ԶԱՊՈՒՆ, ԶԷՊՈՒՆ տկար,
անզօր, նիհար
ԶԱՊՈՒՆԼԱՄԱԳ նիհարա
նալ /

ԶԱՎԻՅԷ անկիւն, խուց
ԶԱՎԻՅԷ Ի ԳԱ'ԻՄԷ ուղ
ղանկիւն
ԶԱՎԻՅԷ Ի ՄԻՒՃԷՍՍԷՄԷ
հաստատ անկիւն
ԶԱՎԻՅԷ Ի ՀԱՏՏԷ փութ
անկիւն
ԶԱՎԻՅԷ Ի ՏԱԽԻԼԷ ներք
սամուտ անկիւն
ԶԱՏԷ ծնեալ, ծնած, ազ

ՔԻՇԻԶԱՏԷ ազնուական
ԶԱՏԷԼԻՔ ազնուականու
թիւն, մեծանձնութիւն
ԶԱՏԷԿԵԱՆ
ներ
ԶԱՐ թաղանթ, մաշկ,

վարագոյր,

ազնուական

նուրբ *

բաղդ
Զ0Ր ԶԱՐ բռնի
ԶԱՐԼԸ բաղդաւոր
ԶԱՐԱ վնաս, կորուստ
ԶԱՐԱՐ ԷԹ. վնասուիլ
ԶԱՐԻ երկրագործ,

սերմանող
ԶԱՐԻՖ վայելուչ, սիրուն
ԶԱՐԻՖԱՆԷ վայելչաբար

ԶԱՐԻՖԼԻՔ նրբութիւն
ԶԱՐԿԱՆԱ ձուկ
ԶԱՐՊԽԱՆԷ փողերանոց
ԶԱՐՖ պահարան
ԶԱՐՖԸՆՏԱ միջոցին
ԶԱՔԻ մաքուր, սուրբ
ԶԱՔԻՐ յիշող, յիշատա
կող, դասերգու
ԶԱՖԷՐ յաղթանակ, յաղ
թութիւն
ԶԱՖԷՐԵԱՊ յաղթական,

յաջող
ԶԷԼԶԷԼԷ երկրաշարժ
ԶԷԼԻԼ անարգ, նուաստ

ԶԷՀԱՊ գնալ, կարծիք
ԶԷՀԷՊ ոսկի
ԶԷՀՐ, ԶԷՀԻՐ թոյն, ծա
ղիկ
ԶԷՀՐ ԶԷՆՊԷՐԷՔ խիստ
դառն
ԶԷՀՐԼԷՄԷՔ թունաւորել
ԶԷՀՐԼԻ թունաւոր
ԶԷՃԷՐԷ աքսոր, արգիլ
ուած

ԶԷՃՐ արգիլում, բռնու
թիւն
ԶԷՃՐԷՆ բռնի
ԶԷՄԱՆ ժամանակ, ատեն,

ԶԷՄԱՆԷ արդի ժամանակ
ԶԷՄԶԷՄԷ մրմունջ, ա
ղօթք, մնջիւն
ԶԷՄԻՆ երկիր, գետին,
հող, յատակ, հիմ, ի
մաստ

ԶԷՄՀԷՐԻՐ սաստիկ ցուրտ
ԶԷՄՄԱՄ բամբասող

-

ԶԷՄՊԷՐԷՔ զսպանակ
ԶԷՅԹ ձէթ, իւղ
ԶԷՅԹՈՒՆ ձիթապտուղ
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ԶԷՅԹՈՒՆ ԱՂԱՃԸ ձիթե- ՊԻ ԶԷՎԱԼ անմահ, յա
նի ւիտենական

ԶԷՅԹՈՒՆ ԵԱՂԸ ձէթ

ԶԷՅԼ յաւելուած,
րոտ, քղանցք
ԶԷՅԼԷՆ իբր յաւելուած
ԶԷՆ կին, զարնող, խօ
սող
ԶԷՆԿԻՆ հարուստ
ԶԷՆԿԻՆԼԷՆՄԷՔ հարըս
տանալ, ճոխանալ
ԶԷՆԿԻՆԼԻՔ հարստու
թիւն, ճոխութիւն
ԶԷՆՃԷՖԻԼ կոճապղպեղ
ԶԷՆՃԻ խափշիկ
ԶԷՆՃԻՐ շղթայ

շարել

ԶԷՆՊԻԼ զամբիւղ
ԶԷՊԱՆ լեզու, բարբառ,
ծայր
ԶԷՊԱՆԻ սատանայ
ԶԷՊԷԼԼԱՅԻ ճիւաղաձեւ,

ԶԷՊԻՊ չամիչ
ԶԷՊՀ մորթել,

զենուլ
ԶԷՊՈՒՆ, ԶԱՊՈՒՆ, տը
կար, անզօր, նիհար
ԶԷՊՈՒՐ Սաղմոս
ԶԷՎԱԼ անկում, անհե
տացում, կէսօր
ԶԷՎԱԼ ՊՈՒԼՄԱԳ կոր
ծանիլ, ձախողիլ
ՊԱՏ ԷԶ ԶԷՎԱԼ կէս
օրէ ետք
ԳԱՊԼ ԷԶ ԶԷՎԱԼ կէս
օրէ առաջ

քy im mա

զոհել,

ԶԷՎԱԼԼԸ թշուառ, մե՛ղք
ԶԷՎԱԼՓԷԶԻՐ անցաւոր *
ձախող

ԶԷՎԳ ճաշակ, հաճոյք,
զուարճութիւն, ծաղր
ԶԷՎԳ ԷԹՄԷՔ զուարճա
նալ, զբօանուլ
ԶԷՎԳԷ ԱԼՄԱԳ ծաղրել
ԶԷՎԳԼԷՄԷՔ >

ԶԷՎԶԷՔ թեթեւամիտ,

սնամիտ

ԶԷՎԶԷՔԼԻՔ թեթեւամը
տութիւն
ԶԷՎԶԷՔԼԷՆՄԷՔ թեթե
ւանալ
ԶԷՎՃ զուգակից, այր,

ամուսին
ԶԷՎՃԷ կին, կողակից,
ԶԷՎՃԷՅՆ այր ու կին
ԶԷՎՃԻՅԷԹ ամուսնաւո
րութիւն
ԶԷՏԷԼԷՄԷՔ վնասել
ԶԷՏԷԼԷՆՄԷՔ վնասուիլ
ԶԷՐ' սերմանել, մշակու
թիւն
ԶԷՐ ԷԹՄԷՔ սերմանել,

մշակել
ԶԷՐԱՖԷԹ վայելչութիւն,
վայելչախօսութիւն
ԶԷՐԻԱ միջոց, պատըր
ուակ, առի
ԶԷՐԻՆ- ոսկեղէն,
զօծ
ԶԷՐՏԱԼԸ ծիրան, պար

ոսկե

կուկ
ԶԷՐՏԷՉԱՎ քրքում, դե
ղին կոճ

ԶԷՐՏԻՒՇԹ Զրադաշտ
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ԶԷՐՐԱ' երկրագործ ԷՀԼ Ի ԶԸՐԱ'ԱԹ հողա
ԶԷՐՐԷ հիւլէ, մասնիկ գործներ
ԶԷՔԵԱ ուշիմութիւն, l ԶԸՐԱ'ԻՅԷ երկրագործա

ԶԷՔԵԱ մաքրութիւն
ԶԷՔԵԱԹ ողորմութիւն
ԶԷՔԵԱՎԷԹ ուշիմութիւն
ԶԷՔԻ սրամիտ, հանճար,

ուշիմ
ԶԷՔԻ մաքուր, սուրբ
ԶԸԼԼ ստուեր, շուք
ԶԸԼԼԷԹ, ԶԻՒԼԼ նուաս
տութիւն
թիւն
ԶԸՄՄԷԹ, ԶԻՄՄԷԹ ըս

պարտաւորութիւն
ԷՀԼ Ի ԶԸՄՄԷԹ պար
տաճանաչ, հարկատու
ԻՊՐԱՅԸ- անպարտ ար
ձակել
ՎԱՃԻՊԷԻ- ստանձնու
թիւն,
պարտաւորութիւն
ԶԸՄՄԻ հարկատու
ԶԸՄՊԱ գայլիկոն, ծակիչ
ԶԸՄՓԱՐԱ արելու փոշի
ԶԸՆԿԸՐ ԶԸՆԿԸՐ գողք
ԶԸՆՏԱՆ բանտ, զընդան
ԶԸՊ ՉԸԳՏԸ յոխորտ,

յանկարծ
ԶԸՊ ՍԸՉՐԱՄԱԳ յիմա
րարար ցատկել
ԶԸՏՏ հակառակ, ատելի
ԶԸՏՏԸՆԱ ԿԻԹՄԷՔ հա
կառակիլ, չախորժիլ
ԶԸՏՏԻՅԷԹ հակառակու
թիւն, հակակրութիւն
ԶԸՐԱ'ԱԹ հողագործու
թիւն, մշակութիւն

*անարգու

պարտ անձին,

ԶԸՐԶ0Փ փախուկ, թե
թեւսօլիկ
ԶԸՐԸԼՏԱՄԱԳ ճռընչել,
շշնչել
ԶԸՐԸԼՏԸ շշունչ
ԶԸՐԼԱԳ կանչող, ճչող
ԶԸՐԼԱՄԱԳ զոալ
ԶԸՐՀ զրահ
ԶԸՐՀԼԸ զրահաւոր
ԶԸՐՆԸԽ զարինայ
ԶԸՐՓ ատագ, յանկարծ
օրէն
ԶԸՓԸՐ մտափախ, մոլե

ԶԻ ԳԸՅՄԷԹ թանկագին
ԶԻԼ ծնծղայ
ԶԻԼ ԳԱ'ՏԷ Լուսնային
11րդ ամիս
ԶԻԼ ԵԷՏՏ տէր, սեփա
կան

-

ԶԻԼ ՀԻՃՃԷ Լուսնային
12րդ ամիս
ԶԻՀՆ միտք, յիշողու
թիւն
ԶԻՀՆԻ մտաւորական
ԶԻՄԱՄսանձ

ԶԻՄԷՏԽԱԼ մասնակից
ԶԻՅԱՏԷ աւելի, շատ, ա
ւելորդ, յաւելում
ԶԻՅԱՏԷ ԷԹ. աւելցնել
ՀԱՏՏԷՆ ԶԻՅԱՏԷ չա
փազանց, կարի

ԶԻՅԱՏԷԼԷՇՄԷՔ աւել
նալ, աճիլ
ԶԻՅԱՏԷԼԻՔ առաւելու
թիւն
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ԶԻՅԱՏԷՃԷ քիչ մը աւելի չութիւն
ԶԻՅԱՏԷՍԻՅԼԷ կարի, ԶԻՐԱ որովհետեւ, վա
յոյժ, ... միատեղ աըն զի

ԶԻՅԱՆ վնաս, կորուստ | ԶԻՐՎԷ գագաթ
ԶԻՅԱՆ ԷԹ. վնասել ԶԻՒ'ԻՒՄ կարծիք, գա
ԶԻՅԱՆ ՉԷՔՄԷՔ վնաս ղափար
կրել ԶԻՒԼԱԼ ջինջ, անոյշ
ԶԻՅԱՆԼԸ վնասուած, վը- (ջուր)
նասակար ԶԻՒԼՖ խոպոպիք
ԶԻՅԱՆՍԸԶ անվնաս, ան- | ԶԻՒԼ ՀԱԼ Երեւակ
մեղ , լաւ ԶԻՒՀՐԷ Արուսեակ
ԶԻՅԱՐԷԹ այցելութիւն, | ԶԻՒՄԻՒՐՐԻՏ, ԶԻՒՄ

ԶԻՅԱՐԷԹՃԻ
- ուխտաւո

2ԻՅԱՐԷԹԿԵԱՀ ուխտա
վայր
ԶԻՅԱՖԷԹ ուրախութիւն,
խնջոյք ,

ԶԻՅՆԷԹ զարդ, վայել
չութիւն, հանդէս
ԶԻՅՆԷԹԼԷՄԷՔ զարդա
րել, պճնել
ԶԻՅՆԷԹԼԻ զարդարուն,
շքեղ, հանդիսաւոր
ԶԻՅՐԷՔ ուշիմ, սրամիտ,
մտացի

ԶԷՅՐԷՔԼԻՔ ուշիմու
թիւն, մտացիութիւն
ԶԻՅՐ ՈՒ ԶԷՊԷՐ տակն
ու վրայ
ԶԻՅՐՏԷ ստորեւ, յետա

այցելու,

լայ
ԶԻՅՖՕՍ ունայն, պա
րապ

ԶԻՆՀԱՐ զգոյշ
ԶԻՇԱՆ պատուաբեր,
փառաւո
ԶԻՊԻԼ * ԶԻՊԼ աղբ
ԶԻՎԷՐ զարդ, վայել-

ՐԻՒՏ զմրուխտ

ԶԻՒՄՐԷ դաս, խումբ,
դասակարգ

ԶԻՒՅԻՒՐԹ չքաւոր, աղ

ԶԻՒՅԻՒՐԹԼԻՔ չքաւո- րութիւն, անկուտիու
թիւն
ԶԻՒՊՏԷ սեր, հիւթ,
ծուծ, կոգի
ԶԻՒՊՏԻ հիւթեղէն, կո
գեղէն
ԶԻՒՐԱՖԷ ընձուղտ
ԶԻՒՐՐԱ երկրագործներ
հողագործներ
զաւակունք
ԶԻՒՐՐԻՅԷԹ սերունդ,
ԶԻՔԻՈՒՐ արուներ
ԶԻՔՐ յիշել, զրուցել,
համբաւ, գովեստ
ԶԻՔՐ Ի ՃԷՄԻԼ գովեստ,

բարեխօսութիւն
ԶԻՔՐԻ 0ԼՄԱԳ վրայով
խօսիլ

ԶԻՖԹ ձիւթ
ԶԻՖԹԻ ձիւթային
ԶԻՖԹԼԷՄԷՔ ձիւթով ծե
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փել
ԶՈՒԼՃԷԼԱԼ Վսեմն Աստ
ուած

ԶՈՒԼՄ անիրաւութիւն,
հարստահարութիւն
ԶՈՒԼՄԷԹ մթութիւն,

ի աւար
ԶՈՒԼՄԷՆ անիրաւաբար,

բռնի
ԶՈՒԼՈՒՄԱԹ
բռնութիւն
ԶՈՒՀՐ կէսօր
ԳԱՊԼ ԷԶ ԶՈՒՀՐ կէս
օրէ առաջ
ՊԱ'Տ ԷԶ-կէսօրէ ետք
ԶՈՒՀՈՒՐ ԷԹ. յառաջ
գալ, պատահիլ
ԶՈՒՀՈՒՐԱԹ պատահա
կան
ԶՈՒՊՈՒՆ, ԶԸՊՈՒՆ ըզ
գեստ
ԶՈՒՐ բաղդ
ԶՈՒՐՆԱ փող, շեփոր
ՏԱՎԸԼ ԶՈՒՐՆԱ թըմ
փուկ Ա- շեփոր

ԶՈՒՐՆԱՃԸ շեփորահար

խաւար,

ԷԶ ԳԱՏԻՄ վաղուց, հի
նէն
ԷԶԱՆ աղօթքի հրաւէր,

կոչնակ
ԷԶԷԼԼ ամենախոնարհ
ԷԶԷԼԻ յաւիտենական,

անսկիզբ
ԷԶԻԼՄԷՔ ճզմուիլ
ԷԶԻՆՄԷՔ նուազիլ, գուր
գուրալ -

ԷԶԻՅԷԹ նեղութիւն,
տանջանք - Ք. «

ԷԶԻՔ
նող
ԷԶՄԷՔ ճզմել

-

ԷԶՀԱՐ ծաղիկներ
արտասանութիւն
ԷԶՊԷՐ դոց, սրտանց,

ԷԶՊԷՐԼԷՄԷՔ գոց ընել
ԷԶՎԱՃ կողակիցներ
ԷԶՔԻՅԱ սուրբեր,

շիմներ -

ԷԶՏԻՐՄԷՔ ճզմել տալ
ԷԹ միս

-

ԷԹ ՍՈՒՅԸ մսաջուր
ԷԹԷՐ Եթեր
ԷԹԷՔ քղանցք
ԷԹՄԷՔ, ԻԹՄԷՔ կատա
րել, ընել
ԷԹՄԷՔ, ԷՔՄԷՔ հաց,

աստակ

ԷԹՄԷՔՃԻ Հացագործ
ԷԹՏԻՐՄԷՔ ընել տալ
ԷԹՐԱՖ կողմեր, բոլոր
տիք
ԷԼ, ԵԼ օտար, ցեղ, եր

rmLա

ճզմուած, վարա-: -
* .
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կիր, տոհմ, ժողովուրդ
ԷԼ ձեռք, ափ, միջոց,

ԷԼ ԱԹՄԱԳ բռնանալ
ԷԼԻ ՓԷՔ, ԷԼԻ ՍԸԳԸ
կծծի, ժլատ

ԷԼ ՉԷՔՄԷՔ ձգել, քաշ
ուիլ
ԷԼ Վ ԷՐՄԷՔ օգնել, բա

ԷԼ ՎՈՒՐՄԱԳ սկսիլ,
ձեռնարկել, ծափել
ԷԼՏԷ
րաստ

ԷԼ ԱՄԱՆ օգնութիւն,

թողութիւն
ԷԼ ԵԷՎՄ այսօր, այժմ
ԷԼ ԱՆ այժմ, տակաւին
ԷԼ ՀԱԳԳ Արդարադատը,
Տէրը, ճշմարտիւ
ԷԼ ՀԱՄՏՈՒԼԻԼ ՈՒԼԼԱՀ
փառք Աստուծոյ
ԷԼ ՀԱՍԸԼ վերջապէս
ԷԼՊԷԹԹԷ անշուշտ, հար

առձեռն , պատ

կաւ
ԷԼ ՎԷՏԱ

ԷԼԳԱՊ մականուն, մակ
դիր
ԷԼԶԷՄ ամենակարեւոր,
անհրաժեշտ

ԷԼԶԷՄԻՅԷԹ անհրաժեշ
տութիւն
ԷԼԷԶԶ խիստ անոյշ, Այա

մենահամեղ

ԷԼԷԹՄԷՔ տանիլ, մաղել

ԷԼԷՄ վիշտ, տառապանք,
ցաւ
ԷԼԷՄՆԱՔ վշտահար, ցա

հրաժեշտ,

ւալի
ԷԼԷՄԷ մաղուած, խար
բումը
ԷԼԷՄԷՔ մաղել, խարբել
ԷԼԷՔ մաղ
ԷԼԷՔԹՐԻԳ ելեքտրակա
նութիւն
ԷԼԹԱՖ բարութիւնք, ազ
նուութիւնք,
ներ
ԷԼԹԻ ներ
ԷԼԻՄ տխրալից,

գին
ԷԼԼԷՄԷՔ ձեռնել, դպիլ,
հպիլ
ԷԼԼԷՇՄԷՔ ձեռք թոթ
վել, բարեւել
ԷԼԼԻ յիսուն
ԷԼԼԻՆՃԻ յիսուներորդ
ԷԼ ՀԱՆ երգեր, եղանակ
ներ *

ԷԼՉԻ դեսպան, հիւպա

ԷԼՊԻՍԷ հագուստ,
դերձ, զգեստ
ԷԼՍԻՆԷ լեզուներ, բար

շնորհ

ցաւա

Հան

ԷԼՎԷՐԻՇԼԻ բաւարար,
յարմար

-

ԷԼՎԻՅԷ դրօշներ, գաւա
ռակներ

ԷԼՏԻՎԷՆ ձեռնոց
ԷԼՖԱԶ բառեր
ԷԽԱՍՍ ամենահարազատ,

ամենաժլատ
ԷԽՈՒ, ԷԽ եղբայր
ԷԿԷՐ, ԷՅԷՐ եթէ
ԷԿԷՐՉԻ եթէ,

ԷՀ լաւ, բաւ է

երբէք,
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ԷՀԱԼԻ ժողովուրդ, բը- ցանքներ
-

նակիչներ ԷՄԱՆ ապահովութիւն,

ԷՀԷՄՄ ամենակարեւոր
ԷՀԷՄՄԻՅԷԹ կարեւորու
թիւն
ԷՀԼ բնակիչ, տէր, յա
ջողակ կին
ԷՀԼ Ի ԳՈՒՊՈՒՐ ննջեց

ԷՀԼ Ի ՖԷՍԱՏ խառնակիչ
ԷՀԼ ՈՒԼԼԱՀ սուրբ
ԷՀԼԻ ընտանի
ԷՀԼԻՅԷԹ արժանաւորու
թիւն, յաջողակութիւն
ԷՀՎԷՆ աժան, դիւրագին
ԷՀՎԷՆԻՅԷԹ
թիւն
ԷՀՐԱՄ բուրգ
ԷՃԱՆԻՊ օտարականներ
ԷՃԶԱ՛ մասեր, դեղեր
ԷՃԶԱԽԱՆԷ դեղարան
ԷՃԶԱՃԸ դեղագործ
ԷՃԷԼ մահաժամ, մահ

ԷՃԷԼԼ ամենավսեմ
ԷՃԻՆՆԻ չար ոգի, դեւ
ԷՃԻՐ վարձկան
ԷՃԼՏԷՆ պատճառաւ
ԷՃՀԷԼ ամենատգէտ
ԷՃՄԱ'ԻՆ ամենքը,

աժանու

բո
լորը
ԷՃՆԱՍ տեսակներ, սե

ԷՃՆԱՏ բանակներ , զօ
րախումբեր
ԷՃՆԷՊԻ օտարական, օ
տար

ԷՃՍԱՄ մարմիններ
ԷՃՎԻՊԷ պատասխաններ
ԷՃՏԱՏ նախածնողք
ԷՃՐԱՄ մարմիններ, յան

խնայել, թողութիւն
ԷՄԱՆԷԹ աւանդ,

հովութիւն
ԷՄԱՆԷԹԷՆ աւանդօրէն

ԷՄԱՆԷԹՃԻ աւանդ ապահ

ԷՄԱՐԷ նշան
ԷՄԶԻՐՄԷՔ կաթ տալ
ԷՄԶԻՔ պտուկ, ծծակ

ԷՄԷԼ ակնկալութիւն,
յոյս, փափաք, իղձ
ԷՄԷՔ աշխատանք, ջանք

ԷՄԷՔՏԱՐ աշխատաւոր

ապա

ԷՄԹԸ'Ա - ապրանքներ,

վաճառքներ
ԷՄԻՆ ապահով, վստահ,
-

տեսուչ, հսկող

ԷՄՄԷՔ ծծել
ԷՄՐԻ հրամայող, պետ,

իշի ան
ԷՄՃԻՔ պտուկ, ծծակ,

ծիծ
ԷՄՆԻՅԷԹ վստահութիւն
ԷՄՆԻՅԷԹԼԻ
րիմ, վստահելի
ԷՄՆԻՅԷԹՊԱԽՇ վստահ,
Հաւատ ընծայելի
ԷՄՍԱԼ օրինակներ, ա
ռակներ, նմաններ
ՏՈՒՐՈՒՊԸ- նշանաւոր
խօսքեր, առակներ

ԷՄՍԱԼՍԸԶ աննման
ԷՄՎԱԹ մեռելներ
ԷՄՎԱԼ ապրանքներ,

ինչքեր, ստացուածք
ԷՄՏԻՐՄԷՔ ծծել տալ,
ծիծ տալ
ԷՄՐ
գործ

Հաւատա

հրաման, խնդիր,
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ԷՄՐՆԱՄԷ հրամանագիր
ԷՅՎԱՀ եղո՛ւկ, աւա՛ղ
ԷՅԱԼԷԹ նահանգ
ԷՅԱՄ օրեր, ատեն, ժա
մանակ
ԷՅԷ, ԷԿԷ խարտոց
ԷՅԷԼԷՄԷՔ խարտոցել,

ԷՅԷՐ թամբ
ԷՅԷՐԼԷՄԷՔ թամբել
ԷՅԹԱՄ որբեր
ԷՅԻ րարի, լաւ, աղէկ
ԷՅԻ ԷԹՄԷՔ առողջացը
նել, բուժել
ԷՅԻ 0ԼՄԱԳ ապաքինիլ,
աղէկ ըլլալ
ԷՅԻԼԷՇՄԷՔ աղէկնալ
ԷՅԻԼԻՔ բարութիւն
ԷՅԻԼԷՇՏԻՐՄԷՔ աղէկ

ԷՅԻԼՄԷՔ ծոիլ
ԷՅԻՃԷ լաւ կերպով
ԷՅԻՐՄԷՔ մանել
ԷՅԼԷՄԷՔ զբօսցնել, ու
շացնել
ԷՅԼԷՆՃԷ զբօսանք, ժա
մանց

ԷՅԼԷՆՄԷՔ զբօանուլ
ԷՅԼԷՆՏԻՐՄԷՔ զբօսցը
նել , ուշանալ
ԷՅՄԷՔ ծռել
ԷՅԼՈՒԼ Սեպտեմբեր
ԷՅՎԱԼԼԱՀ շնորհակալ
ԷՅՐԻ, ԷԿՐԻ ծուռ, թեք
եմ, մնաք բարով
ԷՅՐԻԼԻՔ ծռութիւն
ԷՅՐԻԼՄԷՔ ծռիլ
ԷՆ ամենէն
ԷՆ լայնք, լայնութիւն
ԷՆԼԻ լայն

ԷՆԼԻԼԷԹՄԷՔ լայնցը
նել

ԷՆԱ՛Ի անձնախնդիր, ինք
նահաւան

ԷՆԱ՛ԻՅԷԹ անձնամոլու
թիւն, եսութիւն
ԷՆԱՆԻՅԷԹ եսութիւն
ԷՆԹԱՐԻ հազ թmt-1յ arr * պա
րեգօտ
ԷՆԹՐԻԳԱ
թիւն
ԷՆԻՆ հեծեծանք
ԷՆԻՇԹԷ քեռայր
ԷՆԿԷԼ

մեքենայու

խոչընդոտ * ար
գելք
ԷՆԿԷՐԷՔ իժ
ԷՆԿԻՆ ցած, նուաստ,
բաց , ընդարձակ

ԷՆԿԻՆԱՐ կանկար
ԷՆՃԱՄ վերջ, վերջա
պէս, վախճան
ԷՆՃԻՒՄԷՆ ժողով
ԷՆՄԷ կաթուած, իջ
ուածք ,անկում
ԷՆՄԷՔ իջնալ, հանդար
տիլ
ԷՆՍԱԼ սերունդներ
ԷՆՊԻՅԱ մարգարէներ
ԷՆՎԱ' տեսակներ, որակ
ներ, պէսպէս
ԷՆՏԱԶԷ գործիք, չափ,

կանգուն
ԷՆՏԱԽԹ ԷԹ. նետել, ար
ձակել
ԷՆՏԱՄ հասակ, անդամ,

ԷՆՏԱՄՍԸԶ տձեւ
ԷՆՏԻՇԷ մտածում, մը
տատանջութիւն

ԷՆՏԻՇՆԱՔ մտատանջ,



ԷՆՏ ԷՍԿ-47

ԷՆՏԻՐՄԷՔ իջեցնել
ԷՆՖԷՍ ամենաազնիւ
ԷՆՖԻՅԷ քթախոտ
ԷՇ ընկեր, նման
ԷՇԳԸՅԱ
աւազակներր
ԷՇԷՏՏ ամենասաստիկ
ԷՇԷՐՐ ամենաշատ
ԷՇԷՔ էշ, աւանակ
ԷՇԻՆՄԷՔ փորել
ԷՇԻՔ սեմ, պատշգամ
ԷՇԽԱՍ անձինք, մարդիկ
ԷՇՄԷՔ փորել
ԷՇՐԱՐ չարեր
ԷՇՐԱՖ ազնուականներ
ԷՇ Բարտասուք
ԷՇՔԵԱԼ ձեւեր, կերպա
րանք
ԷՇՖԱԳ

ապստամբներ,

այգեր, արշա
լոյսներ, կարեկցու
թիւն
ԷՊ հայր
ԷՊԷՎԷՅՆ ծնողք
ԷՊ'ԱՏ Ը ՍԷԼԷՍԷ
տարածութիւնք
ԷՊԷ մանկաբարձ կին
ԷՊԷ ԿԻՒՄԷՃԻ մոլոշ
ԷՊԷՏ յաւիտեան
ԷՊԷՏ ԻՒԼ ԱՊԱՏ յաւիտ
եանս յաւիտենից
ԷՊԷՏԱ երբէք, յաւէտ
ԷՊԷՏԷՆ յաւիտեանս
ԷՊԷՏԻ յաւիտենական
ԷՊԷՏԻՅԷԹ յաւիտենակա
նութիւն
ԷՊԼԷՀ ապուշ, տխմար
ԷՊԼԷՀԱՆԷ տխմարօրէն
ԷՊԼԷՀԻՅԷԹ
թիւն
ԷՊՆԱ որդիք , մարդիք

երեք

տխմարու

|

ԷՊՆԱՅ Ը ՃԻՆՍ մարդ

ԷՊՆԻՅԷ շէնքեր
ԷՊՐԻՇԻՒՄ մետաքս դեր
ձան, թել
ԷՊՐՈՒ յօնք
ԷՊՔԷՄԻՅԷԹ
թիւն
ԷՍԱԹԻՐ առասպելներ
ԷՍԱԼԷԹ
թիւն
ԷՍԱԼԷԹԷՆ
րաշխաւոր

ԷՍԱԼԻՊ մեթոտներ,

ղանակներ
ԷՍԱՍ հիմունք
ԷՍԱՍԷՆ սկիզբէն
ԷՍԱՍԻ հիմնական
ԷՍԱՐԷԹ գերութիւն
ԷՍԷՆ, -ԼԻՔ ողջ, ողջու
թիւն
ԷՍԷՐ յիշատակ,

երկ ,արդիւնք
ԷՍԷՖ ցաւ, վիշտ
ԷՍԷՖ ԷԹ. ցաւիլ
ԷՍԹԱՂՖԻՐՈՒԼԼԱՀ քաւ
լիցի, բնաւ
ԷՍԹԷՐ ջորի, գրաստ
ԷՍԹԷՐԼԻ ձիաւոր
ԷՍԻ՛ ԼԷ հարցումներ
ԷՍԻՐ գերի
ԷՍԻՐԿԷՄԷՔ խնայել
ԷՍԼԱՖ նախորդներ, նախ
նիք
ԷՍԿԻ, ԷՍՔԻ հին վաղե
մի, նախկին , մաշած
ԷՍԿԻԹՄԷՔ հինցնել, ան
ցընել
ԷՍԿԻՃԻ Հնակարկատ, հը
նավաճառ

համրու

ազնուականու

անձամբ ե
ե

հետք,



ԷՍԿ ԷՏԷ-48

ԷՍԿԻՄԷՔ հիննալ, ժա
մանց ընել, մաշիլ
ԷՍՀԱՄ բաժիններ, ար
ժեթուղթք
ԷՍՄԱՆ արժէք, գիներ
ԷՍՄԷՔ փչել
ԷՍՄԷՐ մութ, թուխ
ԷՍՆԱ՛ ատեն, միջոց, ա
ռիթ
ԷՍՆԱՆ ակռաներ,

րիքներ
ԷՍՆԱՖ արհեստներ, ար
հեստաւոր

ԷՍՆԷՄԷՔ յօրանջել, ա

ԷՍՆԻՅԷ գովեստներ
ԷՍՊ ձի
ԷՍՊԱՊ պատճառներ, մի
ջոցներ
ԷՍՊԱԳ յառաջագոյնս *
նախընթացներ

Աm tuՄա

ԷՍՎԱԳ փողոցներ, պո
ղոտաներ, շուկաներ
ԷՍՎԱՊ հագուստ, հան
դերձներ
ԷՍՎԷՏ սեւ
ԷՍՐԱՐ գաղտնիքներ, հա
շիշ
ԷՎ տուն, շէնք, ընտա
նիք

ԷՎԱԽԸՐԷ վերջին
ԷՎԱԽԻՐ վերջեր, վախ
ճաններ
ԷԼ ԷԹ այո
ԷՎԷԹԼԷՄԷՔ

ԷՎԼԱ՛ ամենաառաջ, նախ
ընտրելի
ԷՎԼԱՏ զաւակ, որդի
ՎԼԱՏԻՅԷԹ որդիութիւն

շտապել,

ԷՎԼԷՔ ակօս
ԷՎԼԷՆՄԷՔ, ամուսնանալ
ԷՎ ԼԻ ամուսնացեալ
ԷՎԼԻՅԱ բարեգործ մար
դիկ, սուրբեր
ԷՎՀԱՄ ցնորքներ, կաւա
կածներ

ԷՎՃ բարձրագագաթ, հե
ռակէտ
ԷՎՃ Ի 'ԱԼԱ ամենաբար
ձըր կէտը
ԷՎՍԱԹ միջինք
ԷՎՍԱՀ հանգամանքներ,
ԷՎՎԷԼ նախ, առաջին,
սկիզբ

առաջ

ԷՎՎԷԼԱ առաջին, նախ
ԷՎՎԷԼԻՅԱԹ
րերք, սկիզբներ
ԷՎՎԷԼԻՅԷԹ առաջնու
թիւն
ԷՎՎԷԼՃԷ նախապէս
ԷՎՎԷԼՔԻ նախկին, նախ

նախատա

ընթաց
ԷՎՐԱԳ թուղթեր, պաշ

ԷՎՐԱԳ 0ՏԱՍԸ դիւանա
տուն

ԷՎՐ0ՓԱ Եւրոպա
ԷՏԱ՛ ԷԹ. վճարել, կա
տարել, գեղգեղանք
ԷՏԱԹ մասնիկներ, գոր
ծիք
ԷՏԷՊ կրթութիւն, քաղա
քավարութիւն, բանա
սիրութիւն
ԷՏԷՊԻՅԱԹ գրականու
թիւն, կրթական
ԷՏԷՊԼԻ բարեկիրթ
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ԷՏԷՊՍԻԶ անկիրթ ԷՐՄԷՂԱՆ ընծայ, նուէր
ԷՏԷՎԱԹ գործիքներ, ԷՐՄԷՆԻ Հայ
մասնիկներ ԷՐՄԷՆԻԼԻՔ Հայութիւն
ԷՏԻԼՄԷՔ ըլլուիլ, եղա- | ԷՐՄԷՆԻՃԷ հայերէն
նիլ, կատարուիլ ԷՐՄԷՆԻՍԹԱՆ Հայաստան
ԷՏԻՆՄԷՔ ստանալ, տէր
դառնալ, սովորիլ, գըտ
նել
ԷՏԻՊ գրագէտ,
ցած, պարկեշտ
ԷՏԻՊԱՆԷ բարեկրթօրէն,

գրագիտօրէն
ԷՏԻՊԷ գրագիտուհի,

կրթեալ
ԷՏՆԱ՛ ամենավար, նը
ւաստագոյն
ԷՏՎԱ՛ ախտեր
ԷՐ ամուսին, մարդ, կա
նուխ

զարգա

ԷՐԹԷՍԻ յաջորդ, հե
տեւեալ
ԷՐՔԷՆ կանուխ
ԷՐԶ պատիւ, ընտանիք,

բրինձ
ԷՐԶԱԳ ուտեստեղէն,

ԷՐԷՆ հասնող, ժամանող
ԷՐԻԹՄԷՔ հալեցնել
ԷՐԻՄԷՔ Հալիլ
ԷՐԻՇՄԷՔ հասնիլ,
մանիլ
ԷՐԻՇՏԻՐՄԷՔ հասցնել,

կարողացնել
ԷՐԻՔ սալոր
ԷՐԻՔ ԱՂԱՃԸ սալորենի
ԷՐԻՔԷ գահ ,աթոռ
ԷՐԿԷՆ ամուրի
ԷՐԿԷՆԼԻՔ ամուրիու
թիւն
ԷՐՀԱՆ գրաւներ

ժա- .

ԷՐՄԷՔ հասնիլ, հասուն

նալ
ԷՐՊԱՊ տէրեր, վարպետ,
* ձեռնհաս

ԷՐՊԷ'Ա չորս
ԷՐՎԱՀ հոգիներ ,ոգի
ներ
ԷՐՔԵԱՆ հիմեր, սիւներ,

սովորոյթք
ԷՐՔԵԱՆ Ը ՀԱՐՊԻՅԷ ըս

ԷՐՔԷՃ արու այծ
ԷՐՔԷՔ արու, էրիկ մարդ
ԷՐՔԷՔԼԻՔ արու ըլլալ,
արութիւն
ԷՔԵԱՊԻՐ մեծամեծներ,

աւագանիներ

ԷՔԵԱՐԻՄ մեծայարգ ան
ձինք
ԷՔԻԶ երկուորեակ, զոյգ
ԷՔԻՆ ցանք
ԷՔԻՆՃԻ հողագործ
ԷՔԻՏԷՆ կրկին, վճռա
կանապէս

ԷՔԼ ԷԹՄԷՔ ուտել
ԷՔՄԷԼ ամենակատարեալ
ԷՔՄԷՔ ցանել, հաց,

ԷՔՄԷՔՃԻ հացագործ
ԷՔՇԻ թթու
ԷՔՇԻՄԷՔ խմորիլ, թըթ
ուիլ
ԷՔՍԷՐ ամենաշատ
ԷՔՊԷՐ ամենամեծ
ԷՔՍԷՐԻՅԱառհասարակ,

յաճախ
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ԷՔՍԷՐԻՅԷԹ մեծամաս- | Է0ԼՉՄԷՔ չափել
նութիւն Է0ԼՏԻՒՐՄԷՔ մեռցնել
ԷՔՍԻԼՄԷՔ պակսիլ, նը- | 'Է0ՀՏԷ յանձնառութիւն,
ւաղիլ վրայ, անձ, տէր
ԷՔՍԻՔ պակաս, թերի
ԷՔՍԻՔԼԻՔ պակասու
թիւն, թերութիւն

ռատաձեռն

Է0Զ հարազատ, նիւթ,
ծուծ, բնութիւն
Է0ԶԷՆՄԷՔ դուրգուրալ
Է0ԶԼԻ արիասիրտ, հիւ
թեղ
Է0ԶԿԷ բացի, ուրիշ
Է0ԶՐ չքմեղանք, պատ
ճառանք, թերութիւն
Է0ԹԷ անդին, մէկդի,

Է0ԹԷՏԷՆ ՊԷՐՈՒ վաղուց
անտի
Է0ԹԷՔԻ անդիի, միւսը
Է0ԹԻՒՇՄԷՔ խօսիլ, ճըռ
ւողել
Է0ԹԻՒՐԻՒ պատճառաւ,
մասին
Է0ԹՄԷՔ խօսիլ, հնչել,
երգել ՝
Է0ԹՏԻՒՐՄԷՔ խօսել տալ
հնչեցնել
Է0ԼԷԹ ժանտախտ,
տորած, մահ

Է0ԼԻՒ մեռել
Է0ԼԻՒՄ մահ
Է0ԼԻՒՄ ԼԻ մահացու, ան
ցաւոր
Է0ԼՄԷՔ մեռնիլ
Է0ԼՄԻՒՇ մեռած
Է01ՉԷՔ չափ

-

Է0ԼՉԻՒ չափ, սահման

կո

'Է0ՄՐ, 'Է0ՄԻՒՐ կեանք,
կենցաղ
Է0ՄՐ ՍԻՒՐՄԷՔ
րիլ, կեանք վարել
Է0ՅԷ, Է0ԿԷ խորթ, ան
հարազատ

Է0ՅԷ ԱՆԱ, խորթ մայր
Է0ՅԷ ԳԱՐՏԱՇ խորթ եղ

ապ

բայր
Է0ՅԷ ՊԱՃԸ խորթ քոյր

Է0ՅԷ ՊԱՊԱ խոր թհայր
Է0ՅԻՒԹ, Է0ԿԻՒԹ խը
րատ, մխիթարանք
Է0ՅԻՒԹԼԷՄԷՔ խրատել,
մխիթարել
Է0ՅԻԻԹՄԷ սովրեցնել
Է0ՅԻՒՃԻՒ գովող, փա
ռաբանող, գովաբան

Է0ՅԻՒՆՄԷՔ պարծենալ,
պարծիլ

Է0ՅԼԷՅԻՆ կէսօրուան
Է0ՅԼԷ կէսօր
Է0ՅԼԷ այդպէս, այնպէս
Է0ՅԼԷ ԻՍԷ ուրեմն
Է0ՅԼԷՃԷ այդպէսով
Է0ՅԼԷՍԻ
նանկ

Է0ՅՄԷՔ գովել
Է0ՅՐԷԹՄԷՔ սովրեցնել
Է0ՅՐԷՆՄԷՔ սովրիլ, ուս
նիլ
Է0ՅՐԷՏԻՃԻ սովրեցնող,

դաստիարակիչ

Է0Ն առաջք, ճակատ, ա
ռաջակողմ

Է0ՆԻՒՄԻԶՏԷՔԻ

ատանկ, ա

յառա
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ջիկայ
Է0ՆԻՒՆԻ ԱԼՄԱԳ արգի
լել, խափանել
Է0Տ մաղձ -

Է0ՏԷՄԷՔ վճարել
Է0ՏԷՇՄԷՔ փոխարինել,

Է0ՏԻՆՃ փոխ
Է0ՐԹԻՒ ծածկոց
Է0ՐԹԻՒԼԻՒ ծածկուած,

Է0ՐԹԻՒԼՄԷՔ ծածկուիլ,
գոցուիլ
Է0ՐԹԻՒՆՄԷՔ վրան առ
նել, սքողել
Է0ՐԹՄԷՔ գոցել, ծածկել
Է0ՐԻՒԼՄԷՔ հիւսուիլ
Է0ՐԻՒՄՃԷՔ ՊԷ0ՃԷՅԻ
աարդ, մամուկ
Է0ՐԿԻՒ հիւսք, հիւս
ուածք
Է0ՐՄԷՔ հիւսել, մանել
Է0ՐՆԷՔ օրինակ, նմոյշ,
տիպ
Է0ՐՍ սալ
Է0ՐՍԷԼԷՄԷՔ ճմռթկել,
չարչրկել, մաշեցնել
Է0ՐՏԷՔ բադ

վորութիւն

վորութեան
Է0ՐՖԻ բռնի
'Է0ՐՖԻՅԷ բռնաւորա

ԻՏԱՐԷ Ի — պաշարման
վիճակ

Է0ՔՉԷ գարշապար,

րունկ
Է0ՔՍԻԶ որբ

կը

Է0ՔՍԻՒՐԻՒՔ հարբուխ,
հազ

Է0ՔՍԻՒՐՄԷՔ հազալ
Է0ՓԻՒՇ համբոյր, պագ
Է0ՓԻՒՇՄԷՔ
ուիլ -

զիրար, ողջագուրել
Է0ՓԻՒՇՏԻՐՄԷՔ համ
բուրել տալ զիրար,
հաշտեցնել
Է0ՓՄԷՔ
պագնել
Է0ՖՔԷ, Է0ՎՔԷ բարկու
թիւն, զայրոյթ
ԷՖ'ԱԼ գործեր, արդիւնք
ներ, արարք

համբուր

համբուրել,

ԷՖԶԱԼ առաքինութիւն
ներ } շնորհքներ } նա
խապատիւ
ԷՖԶՈՒՆ առաւել, աւելի
ԷՖԷՆՏԻ տիար, էֆէնտի
ԷՖՂԱՆ ողբեր, կոծ, հե
ծութիւն
ԷՖՍՈՒՆ դիւթութիւն,
խաբէութիւն
ԷՖՍՈՒՍ զրկանք, ափսոս
ԷՖՐԱՏ անհատներ, զին
ուորներ
ԷՖՐԷՆՃԻ եւրոպական
ԷՖՔԵԱՐ միտքեր, գա
ղափարներ, խորհըր
դածութիւններ

Ը

ԸԼԸԳ գաղջ

ԸԼԸՃԱ ջերմուկ
ԸԼԸՄԱԳ պաղիլ, գաղջիլ
ԸԽՎԱՆ եղբարք, աղբարք
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ԸՆՉԳԸՐԸԳ հեծեծանք
ԸՆՉԳԸՐՄԱԳ հեծել
ԸՇԸԳ լոյս, ճրագ
ԸՇԸԳԼԱՆՄԱԳ լուսաւոր
ուիլ
ԸՇԸԼԱԹՄԱԳ փայլեցնել
ԸՇԸԼԱՄԱԳ փայլիլ, շը
լանալ
ԸՍԵԱՆ ապստամբու
թիւն, անզգամութիւն
ԸՍԸԹՄԱ ջերմախտ
ԸՍԸԹՄԱԳ ջեռուլ, տաք
ցընել
ԸՍԸՆՄԱԳ տաքնալ
ԸՍԸՐԸԳ խած
ԸՍԸՐՂԱՆ խածան
ԸՍԸՐՄԱԳ խածնել
ԿԷ0Զ ԸՍԸՐՄԱԳ սիրել
ԸՍԼԱԴ թաց, թրջած
ԸՍԼԱԹՄԱԳ թացոտել,

թրջել
ԸՍԼԱՄԱԳ
թրջել
ԸՍԼԸԳ աոյլ, սուլումն
ԸՍԼԸԳԼԱՄԱԳ սուլել
ԸՍՄԱՐԸՇ ապսպրանք
ԸՍՄԱՐԼԱՄԱԳ ապսպրել
'ԸՍՄԷԹ համեստութիւն,

ԸՍՄԷԹԼՈՒ
համեստափայլ
ԸՊՐԸԳ շռինճ
ԸՐԳ երակ, արմատ, ցեղ
ԸՐԶ պատիւ, ընտանիք
ԷՀԼ Ի ԸՐԶ, պատուա
ւոր

ա: աշխատաւոր, մըշա

ԸՐՄԱԳ գետ, առու, գե
տակ

թացոտել,

Համեստ,

'ԸՖՖԷԹ համեստ, պար
կեշտութիւն
'ԸՖՖԷԹԼՈՒ համեստա
րարոլ, ազնուափայլ

- --

Թ

ԹԱ մինչ, անդին
ԹԱՔԻ մինչեւ որ,

պէսզի
ԹԱ'ԱՄ կերակուր, ճաշ,

ուտելիք
ԹԱԳԱԹ կարողութիւն,
կար, ոյժ
ԹԱԳԱԹՍԸԶ անկարող,
անզօր, ուժաթափ
ԹԱԳԵԻՏ արձանագրել,
կապել, պայմանել
ԹԱԳԸԼՄԱԳ կառչիլ, անց
նիլ, ծաղրել
ԹԱԳԸՄ կարգ ) սարք,
դաս, սալաս, խումբ
ՊԻՐ ԹԱԳԸՄ կարգ մը,

որ

խել մը
ԹԱԳԸՆՄԱԳ վրան կա
խել, զարդարել, կրել
ԹԱԳԸՐՏԱՄԱԳ եռալ, դը
ղըրդալ
ԹԱԳԹԻ կտրել, Հատ

նել, չափել
ԹԱԳԻՊ հետեւիլ, հա

ԹԱԳԻՏ կապել, խըրթ
նաբանութիւն
ԹԱԳԼԱ թաւագլոր
ԹԱԳԼԻԼ նուազեցնել
ԹԱԳԼԻՊ ձեւել, նմանե
ցնել, յեղաշրջել
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ԹԱԳՄԱԳ անցնել, դնել,
կառչել

-

ԹԱԳՊԻԼ համբուրել
ԹԱԳՊԻՀ չհաւնիլ, եպե
րել
ԹԱԳՍԻԹ մաս, կտոր ը
նել, բաժնեվճար
ԹԱԳՍԻՄ բաժնել, բաժա
նում
ԹԱԳՎԱ երկիւղածութիւն
ԷՀԼ Ի ԹԱԳՎԱ աստ
ուածավախ

ԹԱԳՎԻՄ ուղղել, օրա
ցոյց, տոմար
ԹԱԳՎԻՅԷ
զօրացնել ,ամրացնել
ԹԱԳՏԻՄ առաջարկել,

ԹԱԳՏԻՄԷ առաջարկ, ըն
ծայ
ԹԱԳՏԻՍ սրբագործել,

նուիրագործել
ԹԱԳՏԻՐ գնահատել, են
թադրութիւն, պարա
գայ, ճակատագիր
ԹԱԳՏԻՐԻ ճակատագրա
կան, ենթադրական
ԹԱԳՐԻԶ ներբողել, դըր

հաստատել,

ԹԱԳՐԻՊ մօտենալ, մօ
տեցնել
ՊԻՐ ԹԱԳՐԻՊ կերպով
մը

ԹԱԳՐԻՊԷՆ մօտաւորա
պէս, գրեթէ
ԹԱԳՐԻՐ խոստովանիլ,

ԹԱԶԵԻ կորսնցնել
, ԹԱԶԵԻԳ ճնշել, նեղել,
ստիպել

ԹԱԶԷ թարմ, նոր, մատ
ղաշ

ԹԱԶԷԼԷՄԷՔ նորոգել,
դալարեցնել
ԹԱԶԷԼԷՆՄԷՔ նորոգուիլ,
դալարիլ
ԹԱԶԸ քերծէ, որսի շուն
ԹԱ'ԶԻԼ պաշտօնանկ ընել
ԹԱ'ԶԻՄ մեծարել
ԹԱ'ԶԻՅԷ միաիթարել

ԹԱԶԻՅԷՆԱՄԷ մխիթա
րագիր
ԹԱԶԻՊ հարստահարել,
նեղել, տանջել
ԹԱԶԻՐ յանդիմանել
ԹԱԶ'ԻՖ տկարացնել,

կրկնել
ԹԱԶՄԻՆ տուժել, կո
չում, երաշխաւորել
ԹԱԶՄԻՆԱԹ հատուցում,
տուգանք
ԹԱԹ, ՏԱՏ ճաշակ, քիմք,
Համ

ԹԱԹԱՐԻՍՏԱՆ Թաթա

ԹԱԹԵԻՊ ազնուացնել,

ԹԱԹԻԼ արձակուրդ տալ
ԹԱ'ԹԻՐ անուշահոտ ը
նել
ԹԱԹԼԸ
քաղցր, քաղցրաւենի
ԹԱԹԼԸԼԱՇՄԱԳ համե
ղանալ ,անուշնալ
ԹԱԹԼԻԳ ամուսնաթող
ընել, արձակել կինը
ԹԱԹՀԻՐ մաքրել
ԹԱԹՊԻԳ նմանեցնել, հա
մեմատել, կիրառու
թիւն

*
անոյշ, համեղ,
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ԹԱԹՊԻԳԱԹ նմանու- | ԹԱԽԼԻՍ փրկել, ազատել
թիւն, կիրարկութիւն, | ԹԱԽԼԻՖ յաջորդեցնել
հրահանգ - ԹԱԽՄԻՆ ենթադրել, գին

ԹԱԹՊԻԳԷՆ նմանաբար, կտրել, կարծիք

համաձայն ԹԱԽՄԻՆԷՆ ենթադրելով

ԹԱԹՏԸՐՄԱԳ ճաշակել դիցուք թէ, գրեթէ
տալ

ԹԱԻՊ զղջացող

ԹԱԻՐ թռչող, թռչուն
ԹԱ'ԻՖԷ նաւազ, խումբ,
սեռ, -

ԹԱԼԱՆ աւար, յափշտա
կութիւն
ԹԱԼԱՇ աճապարանք,

ձագ, կռիւ
ԹԱԼԷ'ԱԹ տեսիլ,
պարանք, ծագում

ԹԱԼԷՊ ԷԹ. պահանջել,
ուզել, փափաքիլ
ԹԱԼԷՊԷ ուսանող
ԹԱԼԹԻՖ մեծարել, պատ
ուել, գզուել
ԹԱԼԻ (ԹԱԼԷՀ) բաղդ,
ճակատագիր, ծագող

ԹԱ'ԼԻՖ կախել, յետա
ձգել, կախագիր
ԹԱԼԻԼ պատրուակել
ԹԱԼԻՄ կրթել, մարզել,

ԹԱԼԻՊ 0Լ.
փաքիլ
ԹԱԼԻՊԱԹ
հիներ
ԹԱԽԹ գահ

ԹԱԽԹԱ տախտակ, թի
թեղ
ԹԱԽԹԸՐԷՎԱՆ գահաւո

կեր

ուզել, փա

աշակերտու

րակ

ԹԱԽԼԻՅԷ ազատ արձա
կել, պարպել

-

ԹԱԽՍԻՍ յատկացնել
ԹԱԽՍԻՍԱԹ յատկացուած

ԹԱԽՏԻՇ խառնել, վըր-
դովում
ԹԱԽՐԻՊ աւերել, կործա
նել
ԹԱԽՖԻՖ թեթեւցնել
ԹԱՀԳԻԳ ճշդել,
գել, քննել
ԹԱՀԳԻՐ
նախատել

ԹԱՀԶԻՆ
տրտմեցնել
ԹԱՀԹ տակ, ներքեւ
ԹԱՀԹԱՆԻ ստորին, ըս
տորերկրեայ
ԹԱՀԻՆ կնճիթի հիւթ
ԹԱՀԻՐ մաքուր
ԹԱՀԼԻԼ լուծել, լուծում
ԹԱՀԼԻՖ երդնուլ տալ
ԹԱՀՄԻՏ գովել, փառա

*Ա1n r1

արհամարհել,

վշտացնել 1

բանել
ԹԱՀՍԻԼ ուսանիլ, սով
րիլ, ստանալ, գանձել
ԹԱՀՍԻԼՏԱՐ հաւաքիչ
ԹԱՀՍԻՆ
հաւնիլ
ԹԱՀՎԻԼ փոխել
ԹԱՀՏԻՏ սահմանել, սահ

մանափակել

ԹԱՀՐԻՐ գրել
ԹԱՀՐԻՐԱԹ

գնահատել,

գրութիւն,
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ի

նամակ
ԹԱՀՐԻՐԻ գրութեամբ,
գրաւոր
ԹԱՀՐԻՔ շարժել, գըր
դըռել
ԹԱՀՔԻՄ ամրացնել
ԹԱՂԵԻՐ փոխել -
ԹԱՂ ԼԻԹ սխալեցնել, մո
լորեցնել
ԹԱՂՇԻՅԷ ծածկել, քօ
ղարկել
թ ԱՂ ՇԻՇ օտար բան խառ
նել
ԹԱՂՏԻՅԷ
անուցանել
ԹԱՂՐԻՊ վտարել
ԹԱՃ պսակ, խոյր, թագ

սնունդ տալ,

ԹԱ'ՃԻԶ ձանձրացնել,
նեղել
ԹԱ ՃԻԼ աճապարել,

փութացնել

ԹԱՃՏԱՐ թագակիր, վե
Հապետ
ԹԱՄԱ ագահութիւն,
անյագութիւն, տեն
ջանք

ԹԱՄԱ'ՔԵԱՐ ագահ, ան
յադ
ԹԱ'ՄԻԳ խորը չափել
ԹԱ'ՄԻՄ ընդհանրացր

ԹԱ'ՄԻՏ մկրտել
ԹԱ'ՄԻՐ նորոգել, նորո
գութիւն
ԹԱՄՂԱ, ՏԱՄՂԱ դրոշմ,
կնիք

ԹԱՄՂԱԼԱՄԱԳ դրոշմել
ԹԱՄՄ ճիշդ, լման, ամ
բողջ, կատարեալ

ԹԱ'ՅԻՆ որոշել, յատկա
ցընել, կարգել, ռոճիկ
ԹԱ'ՅԻՊ այպանել, պար
սաւել
ԹԱՆԶԻՄ կարգադրել,
շարել, յօրինել, շինել
ԹԱՆԶԻՄԱԹ բարեկար
գութիւնք

-

ԹԱՆԸԹՄԱԳ ծանօթացը
նել, ճանչցնել
ԹԱՆԸՄԱԳ ճանչնալ,
գիտնալ, խոստովանիլ
ԹԱՆԸՇՄԱԳ զիրար ճանչ
նալ
ԹԱՆԹԱՆԱ շքեղութիւն,
ցոյց, դղրդիւն
ԹԱՆՊՈՒՐ փանդիռ, կի
թառ
ԹԱՆՏԸՐ թոնիր
ԹԱՆԿՐԸ Աստուած
ԹԱՇ, ՏԱՇ քար, վէմ,
ժայռ
ԹԱՇ 0ՃԱՂԸ քարահանք
ԹԱՇ ՔԷՍԻԼՄԷՔ քարա
նալ, կարկամիլ
ԿԷ0Զ ԹԱՇԸ արջասպ
ՃԷՀԷՆՆԷՄ ԹԱՇԸ դը
ժոխաքար

ԹԱՇԱԳ, ՏԱՇԱԳ ամոր
ձիք, երկւորիկ
ԹԱՇԳԸՆ լեփլեցուն, զե
ղուն, լիրբ
ԹԱՇԸԹՄԱԳ կրել տալ
ԹԱՇԸՐՄԱԳ դուրս թա
փել, յորդել
ԹԱՇԼԱՄԱԳ քարկոծել
ԹԱՇՃԸ քարակոփ, քար
ծախող
ԹԱՊ տիպ, տպում, բը
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նաւորութիւն
ԹԱՊ' ԷԹՄԷՔ տպել
ԹԱՊԱԳ, ՏԷՊՊԱՂ խաղա
խորդ, պնակ
ԹԱՊԱԳԱ թերթ, ծալք,
խաւ, կարգ, տուփ
ԹԱՊԵԱ մարտկոց
ԹԱՊԻ' հպատակ, տպագ
րիչ
ԹԱՊԻ 0Լ. հետեւիլ, հը
պատակի
ԹԱՊԻ 'ԱԹ բնութիւն, բը

ԹԱՊԻ'ԱԹ ԷԹ. վարժուիլ,

սովորիլ
ԹԱՊԻԱԹ ՍԱՀԻՊԻ ճա
շակի տէր

ԹԱՊԻ'Ի բնականաբար,

բնական

ԹԱՊԻՊ բժիշկ
ԹԱՊԻՐ

չել
ԹԱՊԼԱ սեղան
ԹԱՊԼԱՔԵԱՐ շրջուն կար
կանդակ ծախող

ԹԱՊԽ ԷԹ. եփել
ԹԱՊՈՒԹ դագաղ
ԹԱՊՈՒՐ
վաշտ
ԹԱՍ գաւաթ, տաշտ
ԹԱՍԱՐԼԱՄԱԳ մտանկա
րել, կարծել
ԹԱՍԹԻՐ գրել, շարել
ԹԱՍԻՊ դժուարացնել
ԹԱՍԼԱԳ նախագիծ,

կոշտ
ԹԱՍԼԱՄԱԳ կերպարանել
ԹԱՍԼԻՀ խաղաղեցնել
ԹԱՍԼԻՊ խաչել,

ԹԱՍՀԻՀ ճշդել,

անուանել, կո

գումարտակ *

շտկել,

սրբագրել
ԹԱՍՄԱ անուր
ԹԱՍՄԻՄ մտադրել, որո
շել
ԹԱՍՆԻ' կեղծել, գոր-
ծել, շինել
ԹԱՍՆԻՖ կարգաւորել,

խմբագրել
ԹԱՍՎԻՊ ուղիղ սեպել,

հաւանիլ
ԹԱՍՎԻՐ պատկերացնել,

ԹԱՍՐԻ փութացնել
-

ւերացնել
ԹԱՍՏԻՐ հանել, գլուխը
դնել
Թ ԱՍՐԻՀ պարզել, լու

ԹԱՍՐԻՖ խոնարհել, հո
լովել
ԹԱՍՖԻՅԷ ջնջել, մաքրել,

զտել
ԹԱՎ դաւ, նենգ, յարմա
րութիւն
ԹԱՎԱ տապակ
ԹԱՎԱՆ ձեղուն,

ԹԱՎԱՆ ԻՉԻ ձեղնամէջ,

վերնայարկ
ԹԱՎԻԼ երկայն
ԹԱ'ՎԻԶԷՆ իբր
ցում, հմայիչ
ԹԱՎԼԱՄԱԳ պարարտա

ԹԱՎԼԱՆՄԱԳ պարարտա
նալ
ԹԱՎԼԸ պարարտ
ԹԱՎՇԱՆ նապաստակ
ԹԱՎՈՒԳ հաւ

*u m.Այ II

- tu in mL
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ՀԻՆՏ ԹԱՎՈՒՂԸ հնդ
ահաւ

թԱՎՈՒԳՃԸ հաւաբոյծ,
Հաւ վաճառո
ԹԱՎՈՒՄ ԳՈՒՇԸ սիրա

ԹԱՎՍԸՄԱԳ տկարանալ
ԹԱՎՍԻԼ կցել,
րում

տղաբե

ԹԱՎՍԻՅԷ յանձնարարել
ԹԱՎՍԻՅԷՆԱՄԷ յանձնա
րարագիր
ԹԱՎ Ր ընթացք, վարք
ԹԱ ՏԱՏ համրել, թուել
թԱՏԻԼ չափաւորել, բա
րեփոխել
ԹԱՐԱՊԼՈՒՍ Տրիպոլի
ԹԱՐԱՖ կողմ, հայեացք
ԹԱՐԱՖՏԱՐ կողմնակից,
կուսակից
ԹԱՐԶ կերպ, ձեւ, եղա
նակ, տարա
ԹԱՐԹԸՇՄԱԳ

ԹԱՐԹՄԱ կշիռ, կշռում
ԹԱՐԹՄԱԳ կշռել
ԹԱՐԻԳ ճամբայ, կերպ,
միջոց, եղանակ
ԹԱՐԻԳԷԹ
թիւն,

աղանդ

ԹԱՐԻԽ թուական, թիւ,
պատմութիւն
ԹԱՐԻՖ բացատրել, նը
կարագրել, որոշել
ԹԱ'ՐԻՖԷ սակացուցակ,
ԹԱՐԼԱ արտ

ԹԱՐԽԱՆԱ թանրիճ
ԹԱՐՀ ԷԹ. հանել, ձգել

մրցիլ,

միաբանու
եղբայրութիւն,

ԹԱՐՄԱՐ ԷԹ.
վրայ ընել
ԹԱՐՏ ձգել, թողուլ, վը

տակն ու

ռընտել, արտաքսել
ԹԱՓԱ խէց, խցան
ԹԱՓԱԼԱՄԱԳ խցել
ԹԱՓԸՆՄԱ ալաշտում
ԹԱՓԸՆՄԱԳ
երկրպագել
ԹԱՓՄԱԳ պաշտել
ԹԱՓՈՒ կալուածագիր

պաշտել )

ԹԱՓՈՒ ՔԵԱՂԸՏԸ կալ
ուածաթուղթ
ԹԱՖՍԻԼ պարզել, բա
ցատրել, մանրամասնել
ԹԱՖՍԻԼԱԹ
թիւն, մանրամասնու
թիւն
ԹԱՖՍԻԼԷՆ մանրամաս
նօրէն
ԹԷ'ԱԳԳՈՒՏ կապուիլ

բացատրու—

ԹԷ'ԱԳՈՒՊԷՆ յաջորդա
բար

ԹԷ'ԱԹԸ փոխանակել,

իրարու տալ
ԹԷԱԹՐ0 թատրոն
ԹԷ'ԱԼԱ Բարձրեալն Աստ
ուած

ԹԷ'ԱԼԻ բարձրացնել
ԹԷ'ԱԼԼԻՒՄ ուսնիլ, սով
րիլ
ԹԷ'ԱԼԼԻՒԳ վերաբերիլ,
կախո ւմ

ԹԷ'ԱԼԼԻՒԳԱԹ ազգա
կաններ

ԹԷ'ԱՀՀԻՒՏ կնքել, ըս
տանձնել

ԹԷ'ԱՃՃԻՒՊ զարմանալ
ԹԷ'ԱՄԻՒԼ սովորութիւն,
դործառնութիւն
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ԹԷ ԱՄՄԻՒՄ ընդՀանրա
նալ
ԹԷ ԱՄՄԻՒՏ դիտում,

կանխամտածութիւն
ԹԷ ԱՅՅԻՒՆ որոշուիլ,

երեւան գալ
ԹԷ ԱՅՅԻՒՇ ապրիլ, ապ
րուստ
ԹԷ ԱՆՆԻՒՏ
թիւն, յամառիլ
ԹԷ ԱՇՇՈՒԳ
րութիւն, սիրահարիլ

յամառու

սիրահա

ԹԷ ԱՍՍՈՒՊ մոլեռան
դութիւն
ԹԷ ԱՎԻՒՆ իրարու օգ
նութիւն
ԹԷ ԱՏՏԻ հարստահարու
թիւն
ԹԷ ԱՐՈՒԶ իրարու Հա
կառակիլ, պատահիլ
ԹԷ ԱՐՐՈՒԶ թշնամու—
թիւն, հակառակիլ
ԹԷ ԱՖՖԻՒՆ նեխութիւն
ԹԷԳԱԹԻՒԼ զիրար սպան
նել
ԹԷԳԱԼԼԻՒՊ յեղաշրջում
ԹԷԳԱՅՅԻՒՏ
թիւն, ի նամք
ԹԷԳԱ'ԻՒՏ պաշտօնէ քաշ
ո, իլ, հանգիստ
ԹԷԳԱ ԻՒՏ ՄԱԱՇԸ հան
գըստեան թոշակ
ԹԷԳԱՊԻՒԼ փոխարինել,
համապատասխանել

ԹԷԳԱՊՊՈՒԶ պնդութիւն,

ամփոփում
ԹԷԳԱՊՊՈՒԼ ընդունիլ,
րնդունելութիւն
ԹԷԴԱՍՍԻՒՄ բաժնուիլ
Թl:ԴԱՏՏԷՍԻ սուրբ ըլլալ

Հոգածու

ԹԷԳԱՏՏԻՒՄ յառաջդի
մութիւն, կանխել
ԹԷԳԱՏՏԻՒՍ սրբութիւն
թԷԳԱՐՐՈՒՊ մօտենալ
ԹԷԳԱՐՐՈՒՐ
ուիլ, որոշուիլ
ԹԷԵԷՍՍԻՒՐ դիւրանալ,
լրում
ԹԷԶ, ԹԻԶ սուր, շուտ,
արագ, կանուխ

ԹԷԶԼԷՆԷՔ արտորալ
թԷԶԱՀԻՒՄ խռնել, ամ
փոփում
ԹԷԶԱՀԻՒՐ
յայտնութիւն
ԹԷԶԱՄՄԻՒՆ ստանձնում
ԹԷԶԱՅԻՒՏ աւելնալ, itա

Հաստատ

երեւում,

ճիլ
ԹԷԶԱՏՏ
թիւն
թԷԶԱՐՐՈՒ՝
ոնարհում

թԷԶԱՐՐՈՒՐ վնասուիլ
ԹԷԶԵԻԼ յաւելուած, su

ւելցնել
ԹԷԶԵԻՆ զարդարել
ԹԷԶԵԻՏ աւելցնել
թԷԶԵԻՖ ծաղրել, ծաղր

հակառակու

պաղատիլ

ԹԷԶԷԼԶԻՒԼ սարսել,

շարժել
ԹԷԶԷՅՅԻՒՆ պճնուիլ,

զարդ
ԹԷԶԷՎՎԻՒՃ ամուսնու
թիւն
ԹԷԶԷՔ թբիք, քակոր
ԹԷԶՊԻՐ գրել արձա
նագրել
ԹԷԶՎԻՃ ամուսնացնել
ԹԷԶՎԻՐ սուտ խօսիլ,

քաու թի: ն
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ԹԷԶՔԵԱՐ յիշատակել արակել
ԹԷԶՔԻՅԷ պարկեշտու- | ԹԷԷՏՏԻՒՊ կրթուիլ,
թիւնը քննել կրթութիւն
ԹԷԶՔԻՐ յիշեցնել
ԹԷԶՔԻՐԷ նամակ, գիր,
վկայական
ԹԷԷԵԻՏ զօրացնել, հաս
տատել
ԹԷԷԵԻՏԷՆ հաստատելով
ԹԷԷԶԻ նեղուիլ, նեղել
ԹԷԷԼԻՖ խմբագրել, յօ
րինել, երկ
ԹԷԷԼԻՖՔԷՐՏԷ յօրինած,

ԹԷԷԽԻՐ յետաձգել, յա
պաղել
ԹԷԷԽԻՒՐ յետաձգուիլ,
յապաղում
ԹԷԷՀՀԻՒԼ ամուսնու
թիւն, ամուսնանալ
ԹԷԷՃԻԼ
կարաձզ ել
ԹԷԷՄԻՆ վստահ եցնել, ե
րաշխաւորել
ԹԷԷՄԻՆԱԹ երաշխաւ ՄT

րութիւն * գրաւական
ԹԷԷՆԻՍ իգականացնել }

ուշացնել *եր

ընտելացնել
ԹԷԷՍԻՍ հիմնել, հաս

ԹԷԷՍԻՐ ազդել, ազդե
ցութիւն
ԹԷԷՍՍԻՒՐ ազդուիլ, ըզ
զածուիլ, ցաւիլ
ԹԷԷՍՍԻՒՖ ցաւիլ, ցաւ
ԹԷԷՎԻԼ մեկնել
խել, մեկնութիւն
ԹԷԷՏԻՅԷ վճարել, վը
ճարում
ԹԷԷՏԻՊ կրթել, դաստի

, կան

ԹԷԹԱՊՈՒ յաջորդում
ԹԷԹԱՊՈՒԳ նմանիլ, հա
մանմանութիւն
ԹԷԹԱՎԻՒԼ երկնցնել,

ձեռնձգութիւն
ԹԷԹԷՊՊԻՒ՚ խուզարկել,

հետազօտութիւն
ԹԷԹԻՒՄՄԷ լրացուցիչ
ԹԷԹԻՔ, ԹԷԼԹԻՔ ձգան,
արթուն
ԹԷԹՄԻՄ
մնցնել
ԹԷԹՎԻՃ թագադրել
ԹԷԼ դերձան, թել, լար ,
նեարդ

լրացնել , լը

ԹԷԼ ՉԷՔՄԷՔ հեռագ
րել
ԹԷԼԱԴԳԸ անուանել
ԹԷԼԱԳԳԻՒՊ անուանուիլ
ԹԷԼԱԳԸ պատահում, մի
ացում -
ԹԷԼԱԹԹԻՒՖ քաղցրու
թիւն, շնորհ
ԹԷԼԱԹԻՒՄ
ծփանք

ԹԷԼԱ'ԻՒՊ դեր կատարել
ԹԷԼԱՀՈՒԳ կցել, իրա
րու միանալ
ԹԷԼԱՇ շփոթ,

րանք

ԹԷԼԱՍՈՒԳ փակչիլ
ԹԷԼԱՖԻ վերստանալ
ԹԷԼԳԻՆ ուսուցանել, 1
ւանդել անձամբ
ԹԷԼԳԻՊ մականուանել
ԹԷԼԶԻԶ քաղցրացնել
ԹԷԼԷԶԶԻՒԶ սիրել, հա

բաղխում,

արտօ
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ճոյք առնել, ախորժիլ հաստատուած

ԹԷԼԷՂՐԱՖ հեռագիր ԹԷՀԱԼԻՒՖ երդում ա
ԹԷԼԷՂՐԱՖԽԱՆԷ հե- | ռաջարկել
ռագրատուն ԹԷՀԱՃԻՒՄ յարձակում
ԹԷԼԷՊՊԻՒՍ հագնիլ ԹԷՀԱՃՃԻՒՄ ծաւալիլ,
ԹԷԼԷՎՎԻՒՆ գունափո- մեծանալ
խութիւն, յողդողդու- | ԹԷՀԱՃՃԻՒՐ քարանալ
թիւն ԹԷՀԱՄՄԻՒԼ համբերու
ԹԷԼԷՖ կորուստ, մեռ- թիւն, համբերել, կրել
եալ ԹԷՀԱՅՅԻՒԶ նշանաւոր
ԹԷԼԷՖ ԷԹՄԷՔ փճացը- | ըլլալ, արժանանալ
նել ԹԷՀԱՅՅԻՒՐ զարմանալ,

ԹԷԼԷՖ 0ԼՄԱԳ փճանալ
ԹԷԼԷՖԱԹ վնաս, կո
րուստներ
ԹԷԼԷՖ0Ն հեռաձայն
ԹԷԼԷՖՖԻՒԶ արտասա
նութիւն, հնչում
ԹԷԼԹԻՔ ձգան, սթափ
ԹԷԼԽԻՍ Համառօտ տե
ղեկագիր
ԹԷԼՄԻ' փայլեցնել
ԹԷԼՄԻԶ աշակերտ
ԹԷԼՎԻՆ գոյն տալ, ներ
կել
ԹԷԼՎԻՍ աղտոտել, պըղ
ծել
ԹԷԽԱԹԹԻՒՐ յիշել, մը

ԹԷԽԱԼԻՒՖ տարբերու
թիւն, անյարմարու
թիւն
ԹԷԽԱԼԼԻՒՖ տարբերիլ,

փոփոխիլ
ԹԷԽԱՄՄԻՒՐ խմորիլ
ԹԷԽԱՅՅԻՒԼ երեւակա
յութիւն
ԹԷԽԱՍՍԻՒՍ մասնաւո
րիլ
ԹԷՀԱԳԳՈՒԳ ճշդուած,

ապշիլ

ԹԷՀԱՍՍԻՒԼ յառաջ գալ
ԹԷՀԱՎՎԻՒԼ փոխուիլ,
փոփոխում

ԹԷՀԱՏՏԻՒՍ յաօաջ գալ,
ծագիլ
ԹԷՀԱՐԷԹ մաքրութիւն
ԹԷՀԱՐՐԻ փնտռտուք,
խուզարկութիւն
ԹԷՀԶԻԶ շարժիլ
ԹԷՀԷՃՃԻ հեդնել
ԹԷՀԷՅՅԻՒՃ գրգռիլ
ԹԷՀԻ պարապ, ունայն
ԹԷՀԻՅԷ պարպել, պատ
րաստել

ԹԷՀԻՏԷՍԹ ունայնաձե
ռըն, չքաւոր
ԹԷՀՆԻՅԷԹ
րութիւն, շնորհաւորել
ԹԷՀՎԻՅԷ օդաւորել
ԹԷՀՎԻՆ վար զարնել, ա
ժանցնել, թեթեւցնել
ԹԷՀՏԻՅԷ ընծայել, նուի

շնորհ Ա Լ Ir

րել
ԹԷՀՏԻՏ սպառնալ, ըա
պառնալիք

ԹԷՂԱԼԼԻՒՊ յաղթել,
բռնակալութիւն
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ԹԷՂԱՆՆԻ երգել, գեղ- պէս, լիովին -
գեղել ԹԷՄԱՄԻ կատարելու
ԹԷՂԱՅԵԻՒՐ փոխուիլ, թիւն,
այլափոխիլ
ԹԷՃԱՀԻՒԼ անգէտ ձեւա
նալ
ԹԷՃԱՍԻՒՐ համարձակիլ
ԹԷՃԱՎՈՒԶ անցնիլ, յար
ձակում
ԹԷՃԶԻՅԷ մասերու բաժ
նել
ԹԷՃԷԼԼԻ ճակատագիր,

յայտնութիւն
ԹԷՃԷՄՄԻՒ գումարում,
հաւաքոյթ, նիստ
ԹԷՃԷՆՆԻՒՆ յիմարանալ,
խելազարիլ
ԹԷՃԷՍՍԻՒՄ մարմին առ
նել, անձնաւորիլ
ԹԷՃԷՍՍԻՒՍ լրտեսել,
դիտել, լրտեսութիւն
ԹԷՃԷՍՍԻՒՏ մարմին առ
նել, մարմնանալ
ԹԷՃԷՐՐԻՒՏ հեռացում,
առանձնութիւն

ԹԷՃԼԻՏ կազմել, կապել
ԹԷՃԿԷՐԷ պատգարակ
ԹԷՃՀԻԶԱԹ հանդեր
ձանք, սպառազինու
թիւն
ԹԷՃՄԻԼ պճնել
ԹԷՃՎԻԶ օրինաւոր նը
կատել } թուլատրել
ԹԷՃՐԻՊԷ փորձութիւն,
փորձել
ԹԷՃՐԻՏ հեռացնել, մեր
կացնել
ԹԷՄԱՄ կատարեալ, լը
ման, լրումն, ճիշդ

ԹԷՄԱՄԻՅԷԹ ամբողջու
թիւն
ԹԷՄԱՄԻՅԼԷ ամբողջովին
ԹԷՄԱՄԼԱՄԱԳ
ջացնել
ԹԷՄԱՅԻՒԼ միտում, հա
կիչ
ԹԷՄԱՇԱ տեսարան, դի
տել
ԹԷՄԱՇԱԿԵԱՀ
րան
ԹԷՄԱՍԽՈՒՐ ծաղրել
ԹԷՄԱՍԻՒԼ նմանութիւն

ամբող

տեսա

ԹԷՄԱՍՍ հպիլ, դպիլ,
շօշափում
ԹԷՄԱՏԻ երկարցնել, շա
րունակութիւն
ԹԷՄԵԻԶ դատողութիւն,
զատել
ԹԷՄԶԻԳ
զըքտել

ԹԷՄԶԻՃ խառնել
ԹԷՄԷԹԹԻՒ հարկ, շահ,
տուրք, վաստակ
ԹԷՄԷԼ հիմ, խարիսխ
ԹԷՄԷԼ ԱԹՄԱԳ հիմ դը
նել
ԹԷՄԷԼԼԻ հիմնական

պատռել, բը

ԹԷՄԷԼԼԻՒՔ տիրանալ,

ունենալ
ԹԷՄԷՅՅԻՒԶ նշանաւոր
ըլլալ
ԹԷՄԷՆՆԱ բարեւում
ԹԷՄԷՆՆԻ խնդրել, մաղ
թել
ԹԷՄԷՍՍԻՒՔ
մուրհակ

յարիլ,
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ԹԷՄԷՎՎԻՒԼ հարստանալ | ԹԷՅԷՄՄԻՒՆ բարենշան

ԹԷՄԷՎՎԻՒՃ ծփալ, սեպել

տարուբերիլ ԹԷՅԷՄՄԻՒՆԷՆ բարեբեր

ԹԷՄԷՏՏՈՒՀ գովասանք, | սեպելով
պարծենալ ԹԷՅՍԻՐ դիւրացնել

ԹԷՄԷՏՏԻՒՆ քաղաքա- ԹԷՆ մարմին, մեռ
կրթութիւն ԹԷՆԱԳԳՈՒՏ քննադատել

ԹԷՄԷՔՔԻՒՆ բնակիլ
ԹԷՄԻԶ մաքուր, յատակ *

ընտիր

ԹԷՄԻԶԼԻՔ մաքրութիւն
ԹԷՄԻԶԼԷՄԷՔ մաքրել
ԹԷՄ ԼԻՀ աղել, աղուոր
ցընել
ԹԷՄԼԻՔ տիրացնել, տէր
ընել
ԹԷՄՀԻԼ
տալ

ԹԷՄՀԻՐ կնքել
ԹԷՄՃԻՏ փառաբանել
ԹԷՄՄԷ վերջացաւ
ԹԷՄՄՈՒԶ Յուլիս
ԹԷՄՇԻՅԷԹ քալեցնել
ԹԷՍ ՍԻԼ նմանիլ, հետե
ւիլ ,առակ
ԹԷՄՏԻՀ երկնցնել, եր
կարել
ԹԷՄՐԷՅԻ որքիւն

պայմանաժամ

ԹԷՄՐԻՆ վարժեցնել,

վարժութիւն
ԹԷՄՔԻՆ լրջութիւն, զե
տեղել
ԹԷՅԱԳԳՈՒԶ աչալրջու
թիւն
ԹԷՅԱԳԳՈՒՆ մօտ ըլլալ,
դիտել
ԹԷՅԶԷ մօրաքոյր
ԹԷՅԷԼ կար
ԹԷՅԷԼԼԷՄԷՔ
կցել

կարել,

ԹԷՆԱԳՈՒԶ հակասու
ւն

ԹԷՆԱԳՈՒՍ պակասում,

նուազիլ
ԹԷՆԱԶՈՒՐ իրարու նա
յիլ
ԹԷՆԱՀԻ վախճան, վեր
ջաւորութիւն
ԹԷՆԱՍԻՒԼ սիրել, սի
րում
ԹԷՆԱՍԻՒԽ կերպարա
նափո ութիւն
ԹԷՆԱՍԻՒՊ համեմատու
թիւն
ԹԷՆԱՍԻՒՐ աջակցութիւն
ԹԷՆԱՍՍՈՒՐ քրիստոն
եայ ըլլալ
ԹԷՆԱՎԻՒԼ ուտել,

շակել
ԹԷՆԳԸԹ կէտադրել
ԹԷՆԳԸՀ մաքրել, զեղ
ջել, յապաւել
ԹԷՆԳԸՀԱԹ զեղջ
ԹԷՆԳԸՅԷ մաքրել, գը
րեխ ընել
ԹԷՆԳԸՍ պակսեցնել
ԹԷՆԳԸՏ քննադատել
ԹԷՆԶԻԼ իջեցնել
ԹԷՆԶԻՀ մաքրել, թո
ղութիւն տալ
ԹԷՆԶԻՐ խրատ տալ, ազ

ԹԷՆԶԻՖ մաքրել, մաք

ճա
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րողութիւն կազմակերպել
ԹԷՆԷԶԶԻՒԼ զիջանիլ, | ԹԷՆՍԻԳԱԹ կազմակեր
խոնարհիլ պութիւնք
ԹԷՆԷԶԶԻՒՀ օդափոխու
թիւն, զուարճանալ
ԹԷՆԷՇՇԻՒՐ տարածում
ԹԷՆԷՊՊԻՒ' բղխիլ, բըղ
խում
ԹԷՆԷՊՊԻՒԹ բուսնիլ
ԹԷՆԷՎ ՎԻՒ գունաւորիլ,
պէսպիսութիւն
ԹԷՆԷՎ ՎԻՒՐ լուսաւո
րում
ԹԷՆԷՔԷ թիթեղ, թանագ
ԹԷՆԷՔԷՃԻ թիթեղագործ
ԹԷՆԷՖՖԻՒԶ ազդեցու
թիւն -

ԹԷՆԷՖՖԻՒՍ շնչել
ԹԷՆԷՖՖԻՒՐ խորշիլ,
դարշիլ
ԹԷՆԹԷ վրան, հովանի

-

ԹԷՆԿ, ՏԷՆԿ նեղ, ան
ձուկ, հակ
ԹԷՆԿԵԱՐ բարակ
ԹԷՆ ՀԱ մինակ, առան
ձին, մենաստան
ԹԷՆՃԻՐԷ կաթսայ, սան
ԹԷՆՄԻԳ գրել, մատենա
գրել
ԹԷՆԻՅԷ աճեցնել, տոկոս
դնել
ԹԷՆՆՈՒՐ, ԹԱՆՏԸՐ թո
նիր, հնոց
ԹԷՆՇԻԹ զուարթացնել
ԹԷՆՊԱՔԻՒ ծխախոտ,

թէմպաքի
ԹԷՆՊԷԼ ծոյլ, դանդաղ
ԹԷՆՊԻՀ խրատել, խօ
սիլ, պատուէր
ԹԷՆՍԻԳ ղասաւորել,

ԹԷՆՍԻՊ յարմարցնել
ԹԷՆՍԻՐ քրիստոնեայ ը
նել
ԹԷՆՍԸՖ դասաւորել
ԹԷՆՎԻՄ քնացնել
ԹԷՆՎԻՆ «ն»ի ձայն տալ
ԹԷՆՎԻՐ լուսաւորել
ԹԷՆՔԻԼ պատժել, նուա
ճել
ԹԷՆՔԻՀ պսակել, ա
մուսնացնել
ԹԷՆՔԻՐ անորոշ ընել
ԹԷՆՖԻԶ ազդել, գոր
ծադրել
ԹԷՆՖԻՍ մաքրել ,ազնը
ւացնել
ԹԷՆՖԻՐ խորշիլ
ԹԷՇԱԽԽՈՒՍ անձնաւո
րիլ, ճանչցուիլ
ԹԷՇԵԻ յուղարկել
ԹԷՇԷՅՅԻՒԽ ծերանալ
ԹԷՇԷՊՊԻՒՀ նմանիլ
ԹԷՇԷՊՊԻՒՍ սկսիլ, ձեռ
նարկել, փարիլ
ԹԷՇԷՎՎԻՒՇ խառնուիլ,
շփոթութիւն
ԹԷԷՏՏԻՒՏ սաստկանալ
ԹԷՇՇԷՐՐԻՒՖ մեծարուիլ
ԹԷՇԷՔՔԻ գանգատիլ,
գանգատ

ԹԷՇԷՔՔԻՒԼ կազմա
կերպուիլ, ձեւանալ
ԹԷՇԷՔՔԻՒՐ շնորհակալ
ըլլալ, շնորհակալու
թիւն
ԹԷՇԽԻԱ ճանչնալ, մատ
նացոյց ընել
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ԹԷՇՀԻՐ ցուցնել, նշա- l ԹԷՊԱՍՍՈՒՐ հեռատե
նա: որ ըլլալ , ցուցա- սութիւն, մտադրու
հանդէս թիւն
ԹԷՇՃԻ քաջալերել
ԹԷՇՄԻԼ պարունակել
ԹԷՇՄԻՄ հոտոտեցնել
ԹԷՇՆԷ ծարաւի
ԹԷՇՊԻՀ նմանցնել, նը
մանութիւն
ԹԷՇՎԻԳ հրահրել, խը
րա: ուսել, յորդորել
ԹԷՇՏ տաշտ
ԹԷՇՏԻՏ շեշտել, ՄԱ Ա Imա

կացնել
ԹԷՇՐԻՀ անդամազննու
թիւն, անդամահատել
ԹԷՇՐԻՆ Ի ԷՎՎԷԼ Հոկ
տեմբեր
ԹԷՇՐԻՆ Ի ՍԱՆԻ Նոյեմ
բեր
ԹԷՇՐԻՔ ընկերացնել
ԹԷՇՐԻՖ հրամմել,
ԹԷՇՐԻՖԱԹ
թիւն
ԹԷՇՔԻԼ
կազմել
ԹԷՇՔԻԼԱԹ կազմակեր
պութիւն
ԹԷՇՖԻՅԷ
ժշկել
ԹԷՊԱ'Ա հպատակներ
ԹԷՊԱ'ԻՅԷԹ հպատակու
թիւն, հետեւիլ
ԹԷՊԱ'ԻՒՏ
հեռանալ
ԹԷՊԱՅԻՒՆ հակառակու
թիւն, անջատում
ԹԷՊ'ԱՆ հետեւելով
ԹԷՊԱՇԻՐ կաւիճ
ԹԷՊԱՊԷԹ բժշկութիւն

գալ
արարողու

կազմակերպել,

բուժել, բը

հեռացում,

ԹԷՊԱՏԻՒԼ փոխանակու
թիւն
ԹԷՊԱՏԻՒՐ նետուիլ, մը
տաբերել
ԹԷՊԵԻԶ օրինակել
ԹԷՊԷԼԼԷՇ արգել
ԹԷՊԷԽԽԻՒՐ շոգիանալ,

խնկուիլ
ԹԷՊԷՅՅԻՒՆ
ուիլ, երեւան գալ
ԹԷՊԷՍՍԻՒՄ ժպտիլ, ժը

հաստատ

պիտ
ԹԷՊԷՏՏԻՒԼ փոփոխում,

փոփոխիլ

ԹԷՊԷՐՐԻՒՔ յիշատակ,

օրհնութիւն ստանալ
ԹԷՊ'ԻՏ հեռացնել, վա
նել
ԹԷՊԼԻՂ հաղորդել, Հաս

ցընել
ԹԷՊԽԻՐ շոգիացնել, խըն
կել
ԹԷՊՃԻԼ փառաբանել,

մեծարել
ԹԷՊՇԻՐ աւետարանել,
յայտնել, աւետել
ԹԷՊՏԻԼ փոփոխել, փո
խանձել, լրտես
ԹԷՊՏԻԼ Ի ԳԸՅԱՖԷԹ
ծպտեալ

ԹԷՊՏԻԼ Ի ՀԷՎԱ օդափո
խութիւն
ԹԷՊՏԻԼԷՆ փոխանակ,

ծպտեալ

ԹԷՊՐԻՅԷ չքմեղանալ
ԹԷՊՐԻՔ շնորհաւորել,

շնորհաւ որութիւն
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ՔԺԷՍԱԼԻՒՀ հաշտութիւն | ԹԷՍՀԻԼ դիւրացնել
մԺԷՍԱԼԼԻՒԹ բռնանալ ԹԷՍՀԻԼԱԹ դիւրութիւն
Ք ԷՍԱՀՈՒՊ տէր ելնել, ներ
պաշտպանել ԹԷՍՃԻԼ արձանագրել
ԹԷՍԱՄԻՒՀ ներողամը- | ԹԷՍՄԻՅԷ անուանել, կո
տութիւն, քարղցրու- չել
թիւն ԹԷՍՆԻՅԷ երկրորդու
ԹԷՍԱՎԻ հաւասարութիւն
ԹԷՍԱՎՎՈՒՐ երեւակա
յել, յղանալ, խոր

ԹԷՍԱՏԻՒՄ բաղխում,

ընդհարում
ԹԷՍԱՏԻՒՖ հանդիպում
ԹԷՍԱՏՏԻ փորձանք,

ԹԷՍԳԸՅԷ ոռոգել
ԹԷՍԳԻԼ ծանրացնել
ԹԷՍԷԼԼԻ մխիթարել,

մխիթարութիւն
ԹԷՍԷԼԼԻՒՄ առնել, ըս
տանձնել, ընդունիլ
ԹԷՍԷԼՍԻՒԼԷՆ յաջոր
դարար } կարգաւ
ԹԷՍԷՃՃԻՒՏ պաշտել,

երկրպագել
ԹԷՍԼԻՄ տալ, յանձնել,
ընդունիլ, բարեւել,
վճարում -

ԹԷՍ ԼԻՄ 0ԼՄԱԳ անձնա
տուր ըլլալ
ԹԷՍԼԻՄԱԹ վճարմունք
ԹԷՍԼԻՄԻՅԷԹ անձնատը
րութիւն,
թիւն
ԹԷՍԼԻՅԷԹ մխիթարու
թիւն, սփոփել
ԹԷՍԼԻՍ երրորդութիւն
ԹԷՍԽԻՆ ջեռուցանել,

տաքցնել

հպատակու

թիւն, երկրորդել
ԹԷՍՊԻԼ ղրկել, ճամբայ
դնել
ԹԷՍՊԻՀ համրիչ, փառա

ԹԷՍՎԻՅԷ հարթել, վը
ճարել, կարգադրել
ԹԷՍՎԻՏ սեւցնել,
րագրել
ԹԷՍՐԻ փութացնել
ԹԷՍՐԻՐ ուրաի ացնել
ԹԷՍՔԻՆ լռեցնել, խաղա
ղեցնել
ԹԷՎԱԴԳԸ զգուշանալ
ԹԷՎԱԳԳՈՒՖ կանգ առ
նել, կախում ունենալ
ԹԷՎԱԶՈՒ՚ խոնարհիլ,

խոնարհութիւն
ԹԷՎԱԹԹԻՒՆ
թիւն

ԹԷՎԱԹՈՒՐ
թիւն,
թիւն
ԹԷՎԱԹՈՒՐԷՆ աւանդօ
րէն,
թեամբ
ԹԷՎԱԼԻ յաջորդել
ԹԷՎԱԼԻՒՏ սերումն
ԹԷՎԱՀՀՈՒՇ ահաբեկիլ,

ծը

բնակու

աւանդու
տարաձայնու

տարաձայնու

խրտչիլ
ԹԷՎԱՊԻ հպատակներ,

կուսակիցներ
ԹԷՎԱՍՈՒԼ հասնիլ, մի
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անալ ԹԷՎ ԼԻՏ ծնիլ, պատճա
ԹԷՎԱՍՍՈՒԹ միջամտել, ռել
միջամտութիւն ԹԷՎՀԻՇ սոսկացնել,

ԹԷՎԱՍՍՈՒԼ միանալ, խրտչեցնել
հասնիլ, կցել
ԹԷՎԱՐԻԽ թուականներ,

պատմութիւնք
ԹԷՎԱՐԻՒՍ ժառանգել
ԹԷՎԱՐԻՒՏ ժամանում,

զուգադիպութիւն
ԹԷՎԱՖՈՒԳ յարմարու
թիւն
ԹԷՎԱՖՈՒՐ

ԹԷՎԳԸԹ ժամանակ որո
շել
ԹԷՎԳԸՐ մեծարել, մե

ԹԷՎԶԸՖ պաշտօն տալ,

պարտք դնել
ԹԷՎԶԻ' բաժնել, բաշխել
ԹԷՎԶԻՀ լուսաբանել
ԹԷՎԷԼԼԻՒՏ ծնունդ, ծը
նիլ, յառաջ գալ
ԹԷՎԷՀՀԻՒՄ կասկած
ԹԷՎ ԷՂՂԻՒԼ զբաղում
ԹԷՎԷՃՃԻՒՀ համարում,
դառնալ
ԹԷՎՎԷՄ երկուորեակ
ԹԷՎԷՍՍԻՒ' ընդլայնել,

ընդարձակել
ԹԷՎԷՍՍԻՒԼ միջնորդ ըլ

բազմու

լալ
ԹԷՎԷՐՐԻՒՍ ժառանգել
ԹԷՎԷՔՔԻՒԼ վստահիլ,
ապաւէն
ԹԷՎԹԻՆ բնակեցնել
ԹԷՎ.ԼԻՅԷԹ հոգաբար
ձութիւն

ԹԷՎՀԻՏ միացնել, մէկ
ըլլալ , միութիւն
ԹԷՎՃԻՀ շնորհել,

ուղղել
ԹԷՎՃԻՀԱԹ
բաշխութիւն
ԹԷՎՊԷ զղջում

տալ,

պաշտօնա

ԹԷՎՊԷՔԵ:ԱՐ ապաշխա
րող
ԹԷՎՊԻԽ յանդիմանել,

սաստել

ԹԷՎՍԻԳ ամրացնել,

հաստատել

ԹԷՎՍԻԹ միջամտել,

միջնորդել տալ
ԹԷՎՍԻՄ անուանել, դը
րոշմել

ԹԷՎՍԻՖ նկարագրել,
որակել
ԹԷՎՏԻ' աւանդ ձգել,
յանձնել, հրաժեշտ տալ
ԹԷՎՐԱԹ Հին Կտակարան
ԹԷՎՐԻՄ տարափոխիլ,

ծիւրիլ
ԹԷՎՐԻՍ ժառանգեցնել,
ժառանգ կարգել
ԹԷՎՔԻԼ փոխանորդ ը
նել
ԹԷՎՖԻԳ Համաձայնեցը
նել, յաջողութիւն
ԹԷՎՖԻԳԱԹ
թիւններ
ԹԷՎՖԻԳԷՆ համաձայն,
համեմատ, ըստ
ԹԷՎՖԻՐ բազմացնել
ԹԷՏԱՎԻ բժշկել, դար

յաջողու



ԹԷՏ
ԹԷՐ-67

մանել
ԹԷՏԱՎԻՒԼ
թիւն
ԹԷՏԱՖՈՒ պաշտպանել
ԹԷՏԳԻԳ զննել, քննել
ԹԷՏԷՆՆԻ յետադիմել
ԹԷՏԷՐՐԻՒՍ ուսնիլ, դաս
առնել

շրջաբերու

ԹԷՏՀԻՇ սոսկացնել,
զարհուրեցնել
ԹԷՏՊԻՐ հնարք, ճար,
միջոց
ԹԷՏՐԻՃԷՆ աստիճանա
բար
ԹԷՏՐԻՍ դաս տալ ,դաս
տիարակել
ԹԷՏՖԻՆ քրտինք, թաց,

ԹԷՐ քրտինք, թաց, թարմ
ԹԷՐԼԻ քրտնած
ԹԷՐԱԳԳԸ յառաջդ իմել ,
յաւաջդիմութիւն
ԹԷՐԱԶԸ կշիռ
ԹԷՐԱՀՀԻՒՄ մեղքնալ,
գթալ, կարեկցութիւն
ԹԷՐԱՆԷ երգեցողութիւն
ԹԷՐԱՎԷԹ թարմութիւն,
զովութիւն
ԹԷՐԱՔԻՒՄ
դիզուիլ
ԹԷՐԳԻՄ գրել, հաշուել
ԹԷՐԶԻ դերձակ
ԹԷՐԶԻԼ խայտառակել
ԹԷՐԶԻԼԻՔ
թիւն
ԹԷՐԷ կոտեմ
ԹԷՐԷ ԵԱՂԸ կարագ, կո

հաւաքում,

դերձակու

գի

ԹԷՐԷԹԹԻՒՊ կազմուիլ,
յառաջ զալ

ԹԷՐԷՆՆԻՒՄ երգ, երգել
ԹԷՐԷՏՏԻՒՏ տատամաիլ,
վարանում
ԹԷՐԷՔԷ մեռելին ստաց
ուածքը
ԹԷՐԷՔՔԻՒՊ
կութիւն, կազմուիլ
ԹԷՐԷՖՖԻՒ՝ վերանալ,
բարձրանալ
ԹԷՐԹԻՊ կազմուիլ, շա
րել, հնարք, դեղագիր
ԹԷՐԼԷՄԷՔ քրտնիլ
ԹԷՐԽԻՍ
արտօնել
ԹԷՐՃԷՄԱՆ թարգման
ԹԷՐՃԷՄԷ թարգմանու
թիւն, թարգմանել
ԹԷՐՃԷՄԷ Ի ՀԱԼ կենսա
գրութիւն

-

ԹԷՐՃԻՀ գերազանց սե
պել
ԹԷՐՄԷՆԹԻ խէժ
ԹԷՐՄԻՄ նորոգել
ԹԷՐՊԻՅԷ կրթել, համե
մել,
թիւն
ԹԷՐՊԻՅԷԼԻ կրթուած,
Համեմուած

ԹԷՐՍ նիրհակ,
ռակ, չար, աղբ
ԹԷՐՍԱՆԷ նաւարան
ԹԷՐՍԻՄ գծել, գծագրել,

պարունա

հրաման տալ,

դաստիարակու

Հակա

գրել
ԹԷՐՍԼԷՄԷՔ աղբել
ԹԷՐՎԻՃ ջատագովել *
օգնել, արտօնել

վարԹԷՐՏԻՏ մերժել,
առնել
ԹԷՐՔ ձգել, թողուլ, լը
քել
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ԹԷՐՔ Ի ՀԱՅԱԹ մեռնիլ
ԹԷՐՔԻ թամբի փոկ
ԹԷՐՔԻՊ բաղադրել,

ի օաք

ԹԷՐՖԻ՝ բարձրացնել
ԹԷՐՖԻ'ԷՆ բարձրացմամբ
ԹԷՓԷ բլուր, գագաթ
ԹԷՓԷԼԷՄԷՔ կոխոտել
ԹԷՓՍԻ, ԹԷՊՍԻ ափսէ
ԹԷՔ միակ, մէկ հատիկ,
որպէսզի
ԹԷՔԵԱԼԻՖ առաջարկ
ներ, տուրքեր
ԹԷՔԵԱՍԻՒԼ զառանցու
թիւն
ԹԷՔԵԱՍԻՒՖ խտանալ,

մթննալ
ԹԷՔԵԷ (ԹԷՔՔԷ)
նաստան, վանք
ԹԷՔԶԻՊ սուտ հանել

մե

ԹԷՔԷ նոխազ
ԹԷՔԷ'ԻՒԼ ալքոհօլանալ
ԹԷՔԷԼԼԻՒՄ արտասա
նել, խօսիլ
ԹԷՔԷԼԼԻՒՖ պարտք,

յոգնութիւն, կեղծիք
ԹԷՔԷՄՄԻՒԼ կատարե
լութիւն, լրանալ
ԹԷՔԷՄՄԻՒՆ դարանա
մուտ ըլլալ
ԹԷՔԷՊՊԻՒՐ պարծիլ,

փքանալ

ԹԷՔԷՍՍԻՒՐ շատնալ
ԹԷՔԷՍՍԻՒՖ խտացում
ԹԷՔԷՎՎԻՒՆ գոյացում,
ձեւանալ
ԹԷՔԷՏՏԻՒՐ վշտանալ
ԹԷՔԷՐ անիւ
ԹԷՔԷՐԼԷՄԷՔ թաւալիլ,
գլորել

ԹԷՔԷՐԼԷՆՄԷՔ թաւալիլ,
գլորիլ
ԹԷՔԷՐԼԷՔ անուակ
ԹԷՔԷՐՐԻՒՐ կրկնու
թիւն, կրկնել
ԹԷՔԻՆ Հանդարտ, մէկ
Հատ

ԹԷՔԼԻԼ պսակ դնել, թա
գադրել
ԹԷՔԼԻՄ խօսեցնել
ԹԷՔԼԻՖ առաջարկել, ա
ռաջարկ -

ԹԷՔԼԻՖՍԻԶ ընտանի
ԹԷՔՄԷ, ԹԷՓՄԷ կիցք
ԹԷՔՄԷԼԷՄԷՔ կից տալ
ԹԷՔՄԻԼ լման, կատար
եալ
ԹԷՔՄԻԼԷՆ ամբողջովին
ԹԷՔՆԷ տաշտ, նաւ
ԹԷՔՊԻՐ մեծցնել
ԹԷՔՍԻՐ շատցնել
ԹԷՔՍԻՖ ստուարացնել
ԹԷՔՏԻՐ պատժել, պա
տիժ, վշտացնել
ԹԷՔՐԱՐ կրկնել, կրկին
ԹԷՔՐԱՐԷՆ դարձեալ,

կրկնել
ԹԷՔՐԱՐԼԱՄԱԳ նորէն

կրկնել
ԹԷՔՐԻՀ զզուեցնել
ԹԷՔՐԻՄ մեծարել, յար
գանք

ԹԷՔՖԻԼ երաշխաւոր ընել
ԹԷՔՖԻՆ պատանքել
ԹԷՔՖԻՐ քաւել
ԹԷ0ՀՄԷԹ յանցանք
ԹԷ0ՀՄԷԹԼԻ յանցաւոր
ԹԷ0ՐՓԻՒ, ՏԷ0ՐՓԻՒ քե
րիչ
ԹԷՖԱԶՈՒԼ աւելորդ
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ԹԷՖԱԽԻՒՐ պարծանք ԹԸԳԱՆՄԱԳ ի ցուիլ,
ԹԷՖԱԽԽԻՒՐ պարծանք, գոցուիլ
պարծենալ, պանծալ ԹԸԳԸՐՏԱՄԱԳ դղրդել
ԹԷՖԱՐԸԳ մէկ հատիկ, | ԹԸԳՄԱԳ մտցնել, մխել
չքնաղ ԹԸԼԸՍԸՄ հմայք, յու
ԹԷՖԷՀՀԻՒՄ հասկացո- ռութք
ղութիւն, ըմբռնել ԹԸՂ թուր, հերիւն
ԹԷՖԷՆՆԻՒՆ ուսնիլ, | ԹԸՂԼԱՄԱԳ ծակել
զարգանալ ԹԸՅՆԷԹ բնութիւն, զան
ԹԷՖԷՐՐՈՒ'ԱԹ մանրա- գուած
մասնութիւնք ԹԸՆԼԱՄԱԳ հնչել, գան
ԹԷՖԷՐՐԻՒԳ զատուիլ, չել
ցրուիլ ԹԸՆՄԱԳ ուշ դնել, խօ
ԹԷՖԷՐՐԻՒՃ զբօսնուլ, սիլ
զուարճանալ, պտոյտ
ԹԷՖԷՔՔԻՒՐ խորհուրդ,
մտածել
ԹԷՖԹԻՀ բանալ
ԹԷՖԹԻՇ քննել, խու
զարկել
ԹԷՖԹԻՇԻՅԷ քննիչ,խու
զարկու
ԹԷՖԽԻՄ մեծացնել
ԹԷՖՀԻՄ ծանուցանել
ԹԷՖՍԻՐ մեկնել, բա

ԹԷՖՍԻՐԷ մեկնութիւն,
մեկնիչ
ԹԷՖՐԻԳ զատել, ընտ
րել, զանազանել
ԹԷՖՐԻԳԱ անջատում,

թերթօն
ԹԷՖՐԻԶ պարպել, տալ,

ծախել
ԹԷՖՐԻՇ կահաւորել
ԹԷՖՐԻՏ եզականացնել,

մեկուսացնել
ԹԸԳ լի,
խճողեալ
ԹԸԳԱՄԱԳ խցել

լեցուն * նեղ *

ԹԸՆՂԸՐՏԱՄԱԳ շաչել,
կանչել
ԹԸՊԳԸ նման, ճշդիւ
ԹԸՊՊ բժշկութիւն
ՖԷՆՆ Ի ԹԸՊՊ բժշկու
թիւն

ԹԸՊՊԷՆ բժշկական
ԹԸՊՊԻՅԷ բժշկական
դպրոց

ԹԸՐՄԱԼԱՄԱԳ մագլցիլ,
ճանկռտել
ԹԸՐՆԱԳ եղունգ, սմբակ,
չակերտ
ԹԸՐՓԱՆ մանգաղ
ԹԻԹԻԶ նեղսիրտ
ԹԻԹԻԶԼԷՆՄԷՔ սրտնեղիլ
ԹԻԼՔԻ, ՏԻԼՔԻ աղուէս,
խորամանկ

-

ԹԻՃԱՐԷԹ վաճառակա
նութիւն, շահ
ԹԻՃԱՐԻՅԷ վաճառակա
նական

-

ԹԻՄԱՐ ԷԹ. դարմանել,
մշակել
ԹԻՄԱՐԽԱՆԷ յիմարանոց
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ԹԻՄՈՒՐ, ՏԷՄԻՐ
կաթ, խարիսխ
ԹԻՄՍԱԼ պատկեր
ԹԻՄՍԱՀ կոկորդիլոս
ԹԻՍԱ' ինն
ԹԻՐԵԱՔԻ (ԹԷՅՐԷՔԻ)

ԹԻՐԷ դերձան, պղտոր
ԹԻՐԻԶ շերտ, եզր
ԹԻՐԻՏ Հացաթան
ԹԻՐՇԷ մագաղաթ
ԹԻՒԼ շղարշ
ԹԻՒԹԻՒՆ
ծուխ
ԹԻՒԹԻՒՆՃԻ ծխավաճառ
ԹԻՒԹՄԷՔ ծխիլ
ԹԻՒԹՍԻՒ ծուխ, ծխում
ԹԻՒԹՍԻՒԼԷՄԷՔ ծուխի

ծխել
ԹԻՒՃՃԱՐ վաճառական

(ներ)
ԹԻՒՄՍԷՔ բարձրիկ, կո
րընթարդ, ցցուն
ԹԻՒՄՍԷԼՄԷՔ ուռիլ,

ցցուիլ
փետուր }ԹԻՒՅ

ստիւ
ԹԻՒՅԼԷՆՄԷՔ մազոտիլ,

ստիւ բուսնիլ

եր

ծխախոտ,

տալ,

մազ,

ԹԻՒՎԱՆ կար, կարո
ղութիւն
ԹԻՒՐԱՊ, ԹՈՒՐԱՊ հող,

երկիր
ԹԻՒՐԱՊԻ հողային
ԹԻՒՐԷՀԱԹ զրաբանու
թիւն
ԹԻՒՐԷՄԷՔ աճիլ, բազ
մանալ
ԹԻՒՐՊԷ շիրիմ, դամ
բարան

ԹԻՒՐՔ, Թուրք
ԹԻՒՐՔՃԷ թրքերէն
ԹԻՒՐՔԻԱ Թուրքիա, |
Տաճկաստան
ԹԻՒՐՔԻՍԹԱՆ Թուրքիս
տան

ԹԻՒՐՔԼԷՇՏԻՐՄԷՔ թըր
քացնել
ԹԻՒՐՔԻ երգ -

ԹԻՒՔԷԹՄԷՔ հատնիլ,

լմնցնել, սպառել
ԹԻՒՔԷՆՄԷՔ հատնիլ,

լմննալ, սպաո իլ
ԹԻՒՔԻՒՐՄԷՔ թքնել
ԹԻՒՔՄԷ (ՏԻՒՅՄԷ) կո
ճակ
ԹԻՒՔՐԻՒՔ թուք
ԹԻՒՖԷՔ հրացան, զէնք
ԹԻՒՖԷՔՃԻ զինագործ
ԹԻՓԻ փուք
ԹԻՔԷՆ փուշ
ԹԻՔՍԻՆՄԷՔ զզուիլ,

գարշիլ
ԹԻՖԹԻՔ ծո ւատ, այծ
եայ
ԹԻՖԹԻՔԼԷՆՄԷՔ գզիլ,

ծուատիլ
ԹԻՖ0 ժանտատենդ
ԹՈՒԶ, ՏՈՒԶ աղ
ԹՈՒԶԼԱՄԱ աղածոյ
ԹՈՒԶԼԱՄԱԳ աղել
ԹՈՒԶԼԸ աղի,

աուղ
ԹՈՒԶԼԸԳ աղաման
ԹՈՒԹ թութ, բռնէ՛

աղած,

թիՒթԱՄ փունջ, բուռն
կոթ
ԹՈՒԹԳԱԼ սոսինձ
ԹՈՒԹԳԱԼԼԱՄԱԳ
աընձել

յլm
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ԹՈՒԹԵԱ զինկ ԹՐԱՇ ածիլել, տաշող,
ԹՈՒԹԸԼՄԱԳ բռնուիլ քերծող

ԹՈՒՀԱՖ

ԹՈՒԹԸՇՄԱԳ բռնկիլ
ԹՈՒԹ ԱՂԱՃԸ թթենի
ԹՈՒԹԻ ԳՈՒՇԸ թութակ
ԹՈՒԹՂՈՒՆ բռնուած,

մոլի
ԹՈՒԹՄԱԳբռնել, ձերբա
կալել, պահել, գրաւել,
Հետեւիլ, սանձել
ԵԱՐԸՇ ԹՈՒԹՄԱԳ
մրցիլ
ԵԻՒԶ — սկսիլ
ԷԼ - օգնել
ԿԷ0Զ - հաւնիլ, վըս
տահիլ
ՏԻ ԼԻՆԻ -- լռել
ԹՈՒԼ երկայնութիւն
ԹՈՒԼՈՒՄ տիկ
ԹՈՒԼՈՒՄՊԱ ջրահան
ԹՈՒԼՈՒՄՊԱՃԸ ջրհան
: -
կիր

տարօրինակ
ԹՈՒՀՖԷ ընծայ, պարգեւ
ԹՈՒՂԵԱՆ յորդում,
պըստամբիլ
ԹՈՒՂԼԱ աղիւս, աղիւսէ
ԹՈՒՂՐԱ (Թուրա) Սուլ
թանի կնիքը
ԹՈՒՃ, ԹՈՒՆՃ անագա
պղինձ
ԹՈՒՐՇԸ, ԹԻՒՐՇ թը
թու , պահածոյ
ԹՈՒՐՈՒՆՃ թուրինչ
ԹՈՒՐՖԱՆՏԱ թարմ պը
տուղ
ԹՐԱՄՓԱ փոխանակել
ԹՐԱՄՓԷԹԱ թմփուկ
ԹՐԱՄՓԷԶԱ թմփկիկ

mugա

ԳԱԼԷՄԹՐԱՇ զմելի
ԹՐԱՇ 0ԼՄԱԳ ածիլուիլ
ԹՐԷՆ կառաշար
Թ0Գ լուծ, լծան, ման
եակ
Թ0Գ, Տ0Գ կուշտ
Թ0ԳԼՐԳ, Տ0ԳԼԸԳ կըշ
տութիւն
Թ0ԳՄԱԳ թակ, գրթակ
Թ0ԳՈՒՇՄԱԳ ծեծուը
տիլ , ընդհարիլ
Թ0Զ փոշի, խարտուք
ԳՈՒԼԱԳ Թ0ԶԸ քունք .
Թ0ԶԱՐՄԱԳ փոշիանալ
Թ0ԽՈՒՄ, ԹՈՒԽՄ սերմ,
Հունտ

Թ0ԽՈՒՄ ԷՔՄԷՔ

Թ0ԽՈՒՄԼԸԳ սերմնցու,

սերմ

արու
Թ0ՄՐՈՒԳ կոճղ,
տուկ, բանտ

Թ0ՍՈՒՆ առոյգ
Թ0ՍՊԱՂԱ կրեայ
Թ0ՐՆ0 դարուձիկ,
խարակ
Թ0ՐՈՒՆ թոռ
Թ0ՐՊԱ պարկ
Թ0ՐՓԻԼ ծովառումբ
Թ0 Փ գունդ, կլոր, պու
րակ, թնդանօթ
Թ0Փ ԱԹՄԱԳ ռումբ ար
ձակել, սնանկանալ
Թ0ՓԱ ԹՈՒԹՄԱԳ
բակոծել
Թ0ՓԱԳ կլոր
Թ0ՓԱԼ կաղ

պը

ճա

ռըմ
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Թ0ՓԱՃ հոլ, շռնչան
Թ0ՓԱՐԼԱՄԱԳ ժողովել
Թ0ՓԸ ամենը, բոլորը
Թ0ՓԼԱՄԱԳ ժողովել,
հաւաքել
Թ0ՓԼԱՆՄԱԳ հաւաքուիլ
Թ0ՓԼՈՒ գնդասեղ
Թ0ՓԽԱՆԷ թնդանօթա
րան
Թ0ՓՃԸ թնդանօթաձիգ,
սնանկ
Թ0ՓՈՒԳ կոճղ, պճեղ,
Թ0ՓՈՒԶ բիր, մահակ
խրուտ

միահաղոյն
Թ0ՓՐԱԳ հող, ցամաք,
երկիր

Ժով գրուած օտար բա
ռերը Ճին մէջ փնտռէ

Ի

Ի'ԱՆԷ հանգանակութիւն,

Ի'ԱՇԷ կերակրել, ապրե
ցընել
Ի'ԱՏԷ վերադարձնել
Ի'ԱՐԷ փոխ տալ
ԻԳԱ պատճառել, յա
րուցանել
ԻԳԱՄԷ դատ բանալ,

կանգնիլ
ԻԳԱՄԷԹ բնակիլ
ԻԳԱՄԷԹԿԵԱՀ բնակարան
ԻԳԹԱ' կտրել
ԻԳԹԻԶԱ
պէտք

ԻԳԹԻԹԱՖ քաղել
ԻԳԹԻՊԱՍ ընդօրինակել

հարկ տեսնել,

ԻԳԹԻՍԱՄ բաժնել, բաժ

ԻԳԹԻՍԱՏ խնայողութիւն
ԻԳԹԻՏԱՐ կարողութիւն
ԻԳԹԻՐԱՊ մօտենալ
ԻԳՆԱ' համոզել
ԻԳՊԱԼ բաղդ, բարեբաղ
դութիւն
ԻԳՏԱՄ աշխատիլ, ոտք
դնել, ջանք
ԻԳՐԱԶ փոխ տալ
ԻԳՐԱՐ խոստովանիլ,

խոստովանութիւն
ԻԶ հետք
ԻԶԱ'ԱԹ
սընցնել
ԻԶԱԳԷ ճաշակեցնել
Ի ԶԱԶ մեծցնել
ԻԶԱԼԷ ջնջել
ԻԶԱՀ բացատրել
ԻԶ'ԱՃ նեղել
Ի'ԶԱՄ ղրկել, մեծցնել

վատնել, կոր

տողութիւն
ԻԶ'ԱՆԼԸ կիրթ, վարժ,

մտացի

ԻԶԱՖԷԹ կապակցութիւն,

կցել
ԻԶԶԷԹ փառք, պատիւ,

մեծութիւն
ԻԶԶԷԹ ԷԹ. յարգել, մե
ծարել
ԻԶԶԷԹ Ի ՆԷՖՍ անձնա
սիրութիւն
'ԻԶԶԷԹԼՈՒ մեծարգոյ,

ԻԶ'ԹԻՐԱՊ յոյզ, տառա
պանք, ցաւ
ԻԶԹԻՐԱՐ

պէտք
անմիջական
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- ԻԶԼԱԼ մոլորեցնել մութիւն
ԻԶՀԱՐ, ԸԶՀԱՐ ցոյց | ԻԹԹԻՊԱ հետեւիլ
տալ, յայտնել ԻԹԹԻՊԱԳ նմանցնել,

ԻԶՄԻՀԼԱԼ փճացում, | ճշտութիւն
կործանում ԻԹԹԻՍԱ ոնդարձակեԻ::::::ա-,ա-|"::::::***
տօնութիւն

ր

ԻԶՆՆԱՄԷ արտօնագիր
ԻԶՏԻ ՀԱՄ բազմութիւն,
խռնել
ԻԶՏԻՅԱԹ
ճիլ
ԻԶՏԻՎԱՃ ամուսնութիւն,

ԻԹ շուն
Ի'ԹԱ տալ
ԻԹԱ'ԱԹ հնազանդիլ, ըզ
գաստութիւն
ԻԹԱԼԷ երկնցնել, շողո
մել
ԻԹԱԼԻԱ Իտալիա
ԻԹԱԼԻԱՆՃԱ Իտալերէն
ԻԹ'ԱՄ կերակրել
'ԻԹԱՊ յանդիմանութիւն
'ԻԹԱՊ ԷԹՄԷՔ յանդիմա

աւելնալ , ա

նել
ԻԹԱՐԷ թռցնել

թիւն
ԻԹԹԻԼԱ', ԸԹԹԸԼԱ գի
տակցութիւն, տեղեկա
նալ
ԻԹԹԻԽԱԶ ձեռք առնել,

համարել, նկատել

ԻԹԹԻՀԱՊ նուէր ստանալ
ԻԹԹԻՀԱՏ միանալ, մի

-ՎԷ ԹԷՐԱԳԳԸ Միու
թիւն եւ Յառաջդի

ԻԹԹԻՍԱԼ կցել, կից
ԻԹԹԻՍԱՖ օժտուիլ

ԻԹԹԻՐԱՏ կանոնաւորու
թիւն

-

ԻԹԹԻՖԱԳ միանալ, հա
մաձայնիլ

ԻԹԹԻՖԱԳԻՅԷԹ համա
ձայնութիւն, միու
թիւն
Ի ԹԻԳԱՏ հաւատալ, հա
ւատալիք
ԻԹԻԶԱՄ մեծարել, եր
թալ
ԻԹԻԶԱՐ չքմեղացնել,

ԻԹԻԼԱ բարձրանալ
ԻԹԻԼԱՖ համաձայնու
թիւն, Համաձայնիլ
Ի'ԹԻՄԱՏվստահիլ, վըս

Ի'ԹԻՅԱՏ սովորիլ
Ի'ԹԻՆԱ գուրգուրալ,
խնամել
ԻԹԻՇՄԷՔ,

հրել զիրար

յարգ, վարկ
ԻԹԻՊԱՐԷՆ սկսեալ
ԻԹԻՊԱՐԻ ենթադրական
ԻԹԻՐԱԶ առարկութիւն,
դիտողութիւն
Ի ԹԻՐԱՖ խոստովանիլ,

ԵԻԹԻՇՄԷՔ
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ճանչնալ 'ԻԼԱՎԷԼԻ յաւելուածով
ԻԹԻՒՐՄԷՔ, ԵԻԹԻՐՄԷՔ | ԻԼԳԱ նետել, թելադրու
կորսնցնել թիւն
ԻԹԼԱԳ, ԸԹԼԱԳ անուա- | ԻԼԶԱՄ համոզել, յանձ
նել, արձակել նել, վարձել
ԻԹԼԱՖ փճացնել, սպան
նել
ԻԹՀԱՄ ամրաստանել
ԻԹՀԱՄՆԱՄԷ ամբաստա
նագիր
ԻԹՄԱՄ լրացնել
ԻԹՄԻ'ԻՆԱՆ մտային ան
դորրութիւն
ԻԹՄԷՔ, ԵԻԹՄԷՔ հրել,

կորսուիլ
ԻԹՖԱ՛ մարել
ԻԹՖԱԻՅԷ հրշիջական
ԻԼԱ ԱԽԸՐԻ ՀԻ մինչեւ
վերջը, եւայլն
Ի'ԼԱ ԷԹՄԷՔ բարձրա
ցընել

ԻԼԱՀԷ չաստուածուհի,

դիցուհի
ԻԼԱՀԷԹ աստուածութիւն
ԻԼԱՀԻ աստուածային,
երգ, օրհներգ
ԻԼԱՀԻՅԷ աստուածային
ԻԼԱՀԻՅԷԹ աստուածու

թիւն
ԻԼԱՀԻՅՈՒՆ աստուածա
բաններ
'ԻԼԱՃ դեղ, դարման
Ի ԼԱՄ ծանուցագիր *

յայտնել
Ի ԼԱՆ ազդ , յայտարարել
ԻԼԱՆՆԱՄԷ
րութիւն
'ԻԼԱՎԷ յաւելուլ, աւել
ցընել

յայտարա

Ի ԼԷ, ԼԷ հետ, եւ
ԻԼ ԷԼ ԱՆ մինչեւ այսօր
ԻԼԷՐՈՒ յառա՛ջ, ապա
դայ
ԻԼԷՐՈՒ ԿԷԼՄԷՔ յառաջ
գալ
ԻԼԷՐՈՒՏԷ յետոյ, ա
պագային

ԻԼԷՐՈՒԼԷԹՄԷՔ
ջացնել
ԻԼԷՐՈՒԼԷՄԷՔ
նալ
ԻԼԹԻԶԱՄ ստանձնել,

վարձակալութիւն
ԻԼԹԻԶԱՄՃԸ վարձակալ
ՊԻԼ ԻԼԹԻԶԱՄ յատկա
պէս

ԻԼԹԻՀԱԳ միանալ, յա-
րիլ
ԻԼԹԻՃԱ ապաստանիլ
ԻԼԹԻՄԱՍ խնդիրք, խնդ
րել
ԻԼԹԻՅԱՄ բուժիլ
ԻԼԹԻՊԱՍ երկդիմութիւն,

շփոթութիւն
ԻԼԹԻՍԱԳ կցիլ, միացում
ԻԼԹԻՖԱԹ յարգանք, մե

յառա

յառաջա

ծարել
ԻԼԹԻՖԱԹԼԸ մեծարող,

քաղ:յր
ԻԼԻՇԻՔ առնջութիւն,
կապ, արգելք, առնե
լիք
ԻԼԻՇՄԷՔ միանալ, կըց
ուիլ, դպիլ
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Ի ԼԻՇՏԻՐՄԷՔ միացնել,
կցել, կառչել

-

Ի ԼԻՔ ծուծ, կոճակ
i: ԼԻՔ ԼԷՄԷՔ կոճկել
Ի Լ ԼԱ այլ միայն, հապա
Ի Լ ԼԷԹ ախտ, ցաւ, պատ
ճառ

Ի ԼՀԱԳ մասնակից ընել,

ԻԼՀԱՄ ներշնչում
Ի ԼՂԱ ջնջել, չգոյացնել
Ի ԼՄ գիտութիւն, տեղե

Ի ԼՄ Ի ԱՐԶ
տութիւն
ԻԼՄ Ի ՀԱԼ կրօնագիտու

Ի ԼՄ ՈՒ ԽԱՊԷՐ ստացա
գիր, ծանուցագիր
ԻԼՄԷՔ հանգոյց
ԻԼՍԱՔ կցել, միացնել
ԻԼՔ անդրանիկ, առաջին
ԻԼՔ ՊԷՀԱՐ Գարուն
ԻԼՔԻՆ նախ
ԻԽԱՖԷ վախցնել
ԻԽԹԱՐ ազդարարել, ծա

ԻԽԹԸՅԱՐ ծեր, տարի

երկրագի

քոտ
ԻԽԹԸՅԱՐԼԱՄԱԳ ծերա
նալ
ԻԽԹԸՅԱՐԼԸԳ ծերութիւն
ԻԽԹԸԼԱԹ յարաբերու
թիւն, խառնուիլ
ԻԽԹԻԼԱԼ խանգարում,

յեղափոխութիւն
ԻԽԹԻԼԱՖ հակառակու
թիւն, վէճ, խտիր
ԻԽԹԻՅԱՐ ընտրութիւն,

ընտրել

ԻԽԹԻՅԱՐԻ

կամաւոր
ԻԽԹԻՍԱՄ թշնամանալ,

վէճ
ԻԽԹԻՍԱՍ մասնագիտա
նալ, անձնուիրութիւն
ԻԽԹԻՐԱ' հնարել, գիւտ
ԻԽԹԻՖԱ' պահուիլ, վախ
նալ
ԻԽ ԼԱ՛ պարպել
ԻԽ ԼԱԼ վնասել, խանգա
րել
ԻԽ ԼԱՍ անկեղծութիւն
ԻԽՊԱՐ լուր տալ, զեկոյց
ԻԽՊԱՐՆԱՄԷ ազդարարա
կան
ԻԽՐԱՃ հանել, հանում
ԻԽՐԱՃԱԹ արտօնութիւնք

ընտրանօք,

Ի ՀԱԼԷ յանձնել, վաճա
ռել
ԻՀԱԹԷ պաշարել, հըմ
տութիւն
ԻՀԳԱԳ տէր ելնել
Ի ՀԵԱ կեանք տալ, մը
շակել
ԻՀԶԱՐ ներկայացնել,

պատրաստել
ԻՀԹԻԶԱԶ շարժում, թըր
թըռում
ԻՀԹԻԶԱՐ զգուշանալ,

ԻՀԹԻԼԱՄ երազափոր

ԻՀԹԻՃԱՊ ամչնալ, ծած
կուիլ
ԻՀԹԻՄԱԼ կարելիութիւն,
ենթադրել
ՒՀԹԻՄԱԼԱԹ հաւանակա
նութիւնք
ԻՀԹԻՄԱԼԷՆ կարելի է,
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հաւանականօրէն ԻՀՔԵԱՄ պնդել, ամրա
ԻՀԹԻՄԱՄ գուրգուրալ, ցընել

հոգատարութիւն ԻՂԶԱՊ զայրացնել

ԻՀԹԻՅԱԹ պահեստի, ԻՂԹԻՅԱՊ աներեւութա

ԻՀԹԻՅԱԹ ԱՍՔԷՐԻ պա- | ԻՂԹԻՇԱՇ խառնակու
հեստի զօրք թիւն
ԻՀԹԻՅԱԹԷՆ կանխա- | ԻՂԹԻՍԱՊ յափշտակու

ԻՀԹԻՅԱԹԻ պահեստիա
կան
ԻՀԹԻՅԱԹՔԵԱՐ խնայող,

ԻՀԹԻՅԱՃ պէտք, կարո

ԻՀԹԻՇԱՄ վեհութիւն,

ԻՀԹԻՍԱՍ զգացում, ըզ

ԻՀԹԻՍԱՊ հաշուիլ, հարկ,

տուրք
ԻՀԹԻՎԱ՛ պարունակել
ԻՀԹԻՏԱ մահմետական

ըլլալ
ԻՀԹԻՐԱԳ այրել
ՀԹԻՐԱԶ զգուշանալ
ԻՀԹԻՐԱՄ յարգել, յար
գանք
Ի ՀԼԱՔ ոչնչացնել, ԱTԱԱԱրա

կեցնել
ԻՀՄԱԼ յետաձգել,

ԻՀՍԱՆ պարգեւել, շնորհ
ԻՀՍԱՍ զգալ, զգացնել
ԻՀՏԱ պարգեւել, ընծա
յել
Ի ՀՏԱՍ հնարել, հաստա
տել
ԻՀՐԱԳ վառել, այրել
ԻՀՐԱԶ ստանալ, վայելել

ան

ԻՃԱՊ պէտք ըլլալ,

ԻՂՄԱԶ քթթել, գոցել,

ԻՂՎԱ՛ խաբել, մոլորե
ցընել
ԻՂՏԱ սնունդ տալ
ԻՂՐԱԳ ընկղմել, չափա
զանցութիւն
ԻՂՖԱԼ պատրել, խաբէ
ութիւն
Ի'ՃԱԶ անկարողացնել,

սքանչելիք
ԻՃԱԶ համառօտել
ԻՃԱԶԷՆ համառօտակի

ԻՃԱԶԷԹ հաւանութիւն
ԻՃԱԶԷԹՆԱՄԷ արտօնա
գիր

պա
հանջել
ԻՃԱՊԷԹ պատասխանել,

ընդունիլ
ԻՃԱՏ հնարել
ԻՃԱՐ վարձու տալ
ԻՃԱՐԱԹ վարձքեր
ԻշհԱՐԷ վարձք, վարձել
ԻՃԹԻԼԱՊ քաշել, գրա
ւել
ԻՃԹԻՀԱՏ կռուիլ, ճըգ
նիլ
ԻՃԹԻ ՄԱ հաւաքուիլ,
նիստ

ԻՃԹԻՆԱՊ հեռու կենալ,
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ԻՃԹԻՍԱՍ լրտեսել
ԻՃԹԻ ՍԱՐ համարձակիլ,

յանդգնիլ
ԻՃԹԻՎԱՐ մօտենալ, դը
րացի ըլլալ
ԻՃԹԻՐԱ՛ համարձակիլ
ԻՃԹԻՐԱՐ քարշել, որո
ճալ
ԻՃԼԱ՛ փայլեցնել,

ԻՃԼԱԼ վսեմացնել, փառք
ԻՃՄԱ՛ միաձայնութիւն
ԻՃՄԱԼ ամփոփոյթ, քա

վը

ղել
ԻՃՄԱԼԷՆ ամփոփօրէն,

Համառօտիւ
ԻՃՊԱՐ ստիպել, բռնա

ԻՃՐԱ՛ կատարել, ընել,
գործադրութիւն
ԻՃՐԱԱԹ գործադրու
թիւնք
ԻՄԱ ակնարկել
Ի'ՄԱԼ գործել, արտադ
րել, շինել
Ի ՄԱԼԱԹ ձեռագործք,

շինութիւնք
ԻՄԱՄ հոգեւոր, երէց
ԻՄԱՆ ապահովութիւն,
խնայումն, հաւատք
ԻՄ ԱՆ ուշադրութիւն
Ի'ՄԱՐ շէնցնել, մշակել
ԻՄԶԱ ստորագրութիւն
ԻՄԶԱԼԱՄԱԳ ստորագրել
ԻՄԹԻԶԱՃ համաձայնու
թիւն
ԻՄԹԻՀԱՆ քննութիւն,

փորձել
ԻՄԹԻՅԱԶ մենաշնորհ,

զատուիլ
ԻՄԹԻՆԱ' զլանալ, արգի
լել, մերժում
ԻՄԹԻՆԱՆ բարիք ընել ու
ըսել
ԻՄԹԻՍԱԼ հետեւիլ, հա
մակերպիլ
ԻՄԹԻՏԱՏ երկարիլ, ձըգ
տում

ԻՄԼԱ՛ լեցնել, գրել, ուղ
ղագրութիւն
ԻՄՀԱ՛ ոչնչացնել, չնչել
ԻՄՀԱԼ ատեն տալ
ԻՄՍԱՔ ծոմ, պահք, հե
ռու կենալ
ԻՄՏԱՏ օգնութիւն, օգ
նել
ԻՄՏԻ արդ, ուրեմն
ԻՄՐԱՐ անցնել
ԻՄՐԷՆՄԷՔ հաւանիլ, ըս
քանչանալ
ԻՄՓԷՐԱԹՕՐ կայսր
ԻՄՓԷՐԱԹ0ՐԻՉԱ կայս

ԻՄՔԵԱՆ կարելիութիւն
ԻՄՔԵԱՆՍԸԶ անկարելի
ԻՅ, ԻԿ իլ
ԻՅՆԷ ասեղ
ԻՅՆԷԼԻՔ ասեղանոց
ԻՅՆԷԼԷՄԷՔ ծակոտել,

խայթել
ԻՅՐԷՆԹԻ զզուանք
ԻՅՐԷՆՄԷՔ զզուիլ, գար
շիլ
ԻՆ որջ
ԻՆ'ԱՄ բարիք ընել, պար
գեւել
'ԻՆԱՅԷԹ բարութիւն, ո
ղորմութիւն
ԻՆԱՅԷԹ ԷԹՄԷՔ ողոր
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միլ, շնորհել -

'ԻՆԱՅԷԹԷՆ կարեկցա
բար, իբր շնորհ
'ԻՆԱՅԷԹԼՈՒ կարեկից,

գթած
ԻՆԱՆ ՄԱԳ հաւատալ
ԻՆԱՍ ընտելացնել
'ԻՆԱՏ յամառութիւն
'ԻՆԱՏՃԸ յամառ
ԻՆԱՐԷ լուսաւորել
ԻՆԳԸԹԱ կտրուիլ, ընդ
միջում
ԻՆԳԸԼԱՊ յեղափոխու
թիւն, փոփոխուիլ
ԻՆԳԸՊԱԶ պնդութիւն
ԻՆԳԸՍԱՄ բաժնուիլ
ԻՆԳԸՐԱԶ անկում, կոր
ծանում

ԻՆԶԱԼ իջեցնել
ԻՆԶԸՄԱՄ աւելցուիլ,

ԻՆԶԸՊԱԹ կարգապահու
թիւն
ԻՆԷՔ կով
ԻՆԹԱԳ խօսեցնել
ԻՆԹԱՃ արտաբերել
ԻՆԹԻԳԱԼ փոխանցել
ԻՆԹԻԳԱՄ վրէ ժ
ԻՆԹԻԳԱՄՃԸ վրէժխըն
դիր
ԻՆԹԻԳԱՏ քննադատել
ԻՆԹԻԶԱՄ կարգի դնել,

կանոնաւորութիւն
ԻՆԹԻԶԱՐ սպասել, ԱM

նէծք
ԻՆԹԻԽԱՊ ընտրել, ընտ
րութիւն
ԻՆԹԻԽԱՊԱԹ ընտրու
իւնք

ԻՆԹԻՀԱ՛ վերջ, վերջա

նալ
ԻՆԹԻՀԱԴ վերջնական
ԻՆԹԻՀԱԼ բանագողու
թիւն
ԻՆԹԻՀԱՐ անձնասպանու
թիւն
ԻՆԹԻՇԱՐ տարածուիլ .
հրատարակութիւն
ԻՆԹԻՊԱՀ արթնութիւն,
արծարծում
ԻՆԹԻՍԱՊ յարաբերու
թիւն, պատկանիլ
ԻՆԹԻ ՍԱՐ ինքնօգնութիւն
ԻՆԹԻ ՖԱ պակասութիւն
ԻՆ'ԻԳԱՐ կապուիլ, գու
մարուիլ, կազմուիլ
ԻՆԻԼԹԻ հռնդիւն,

ծեծանք
ԻՆԻԼԷՄԷՔ հեծել
ԻՆԿԻԼԻԶ Անգլիացի
ԻՆԿԻԼԻԶՃԷ անգլիերէն
ԻՆԿԻԼԹԷՐՐԱ Անգլիա
ԻՆՀԱ՛ հաղորդել
ԻՆՀԻԶԱՄ պարտութիւն
ԻՆ ՀԻԼԱԼ
կում
ԻՆՀԻՏԱՄ կործանում
ԻՆՃԷ նուրբ, բարակ

Հե

լուծ ում, քա

ԻՆՃԷԼԷՄԷՔ նրբանալ,

ազնուանալ
ԻՆՃԻԶԱՊ քաշել, գրաւել,

քարշում
ԻՆձԻթՄԷՔ վնասել, ցաւ
ցընել, խոցել
ԻՆՃԻԼ Ի ՇԷՐԻՖ

ԻՆՃԻՄԱՏ սառիլ, պնդիլ
ԻՆՃԻՄԷՔ շտակրիլ,

ի ոցուիլ

ԻՆՃԻՐ (Հայըր) թուզ

Աւե
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ԻՆՃՈՒ մարգարիտ
ԻՆՇԱ՛ կերտել,
կանի
ԻՆՇԱ'ԻՅԷ շէնքի յատուկ
ԻՆՇԱԼԼԱՀ եթէ տէրը կա
մի
ԻՆ ՇԻԳԱԳ
պատռուիլ
ԻՆՊԱԹ բուացնել
ԻՆՊԻԳ թորակ
ԻՆՊԻՍԱԹ պարզել, տա
րածուիլ
ԻՆՍ էակ, ոք
ԻՆՍԱՆ մարդ, էակ
ԻՆՍԱՆԻ մարդկային
ԻՆՍԱՆԻՅԷԹ
թիւն
ԻՆՍԱՖ դութ, խիղճ
ԻՆՍԱՖԼԸ գթած, խըղ
ճամիտ
ԻՆՍԱՖՍԸԶ անդութ, ա
նիրաւ
ԻՆՍԻԼԱՔ հետեւիլ

նամա

բաժնու իլ,

մարդկու

ԻՆՏ ԱԼԼԱՀ Աստուծոյ
քով
'ԻՆՏԻՄՏԷ ըստ իս
ԻՆՏԻՖԱ' վռնտուիլ, ան

ԻՆՔԵԱՐ ուրանալ

ԻՆՔԻԼԱՖ յայտնութիւն,
բացուիլ
ԻՆՔԻՍԱՐ կոտրիլ, անի
ծել
ԻՆՖԱԳ սնուցանել
ԻՆՖԱԶ ազդեցնել
ԻՆՖԻ'ԱԼ սրդողիլ, զայ
րոյթ
ԻՆՖԻՔԵԱՔ

թողուլ
ԻՆՖԻՍԱԼ բաժնուիլ, հը

զատուիլ,

րաժարում
ԻՆՖԻՍԱԽ լուծուիլ
ԻՆՖԻՐԱԳ զատուիլ
ԻՆՖԻՐԱՏ մենութիւն
ԻՇ գործ
ԻՇԱ'Է տարաձայնել
ԻՇ'ԱԼ վառել * բորբո
քեցնել
ԻՇ'ԱՐ ցուցնել, գրել,
զեկոյց
ԻՇԱՐԱԹ գրութիւնք
ԻՇԱՐԷԹ նշան, ցոյց տալ,

հրաման
ԻՇԷՄԷՔ միզել
ԻՇԹԷ ահաւասիկ
ԻՇԹԻԳԱԳ ածանցում
ԻՇԹԻՀԱ՛ (Իշթահ)
խորժակ, ցանկանալ
ԻՇԹԻՀԱՐ գիտցուիլ,
հոչակ
ԻՇԹԻՄԱԼ պարունակել
ԻՇԹԻՂԱԼ զբաղիլ
ԻՇԹԻՅԱԳ փափաք,

ԻՇԹԻՄԱՄ հոտոտել
ԻՇԹԻՊԱՀ նմանիլ, կաս

ԱՄտ

կա

կածիլ
ԻՇԹԻՐԱ գնել
ԻԹԻՇՔԵԱ գանգատիլ,

|
գանգատ
ԻՇԻԹՄԷՔ, ԷՇԻԹՄԷՔ
| լսել
ԻՇԼԷՄԷ ձեռագործ, բան
ուած

ԻՇԼԷԹՄԷՔ շահու տալ,
բանեցնել
ԻՇԼԷՄԷՔ գործել ,աշ
խատիլ, բանիլ, թա
փանցել
ԻՇԼԷՔ գործունեայ,
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վարժ, բանու կ, գոր- ԻՊԱՏ վանել, հեռացնել
ծօն 'ԻՊԱՏԷԹ աղօթել, պաշ
ԻՇՀԱՏ ծանուցանել, վը- տամունք

կայ ընել 'ԻՊԱՏԷԹԽԱՆԷ աղօթա

ԻՇՀԱՐ հռչակաւոր ընել
ԻՇՂԱԼ զբաղեցնել

ԻՇՃԻ ԼԻՔ

թիւն
ԻՇՄԱՐ նշան
ԻՇՊՈՒ ներկայ, այս
ԻՇՍԻԶ անգործ
ԻՇՍԻԶԼԻՔ
թիւն
ԻՇՐԱԳ ծնիլ,
ծագիլ
ԻՇՐԱՊ խմցնել, յայտնել
ԻՇՐԱՔ ընկերացնել,

բազմաստուածութիւն
'ԻՇՐԷԹ արբեցութիւն
ԻՇՔԷՄՊԷ քաղիրթ
ԻՇՔԷՆՃԷ չարչարանք,

նեղութիւն
ԻՇՖԱ՛ բժշկել
ԻՇՖԱԳ ողորմիլ, գթալ
ԻՉ ներքին, փոր, մէջ
ԻՉ ԵԱՂԸ ճարպ, ճրա
դուց
ԻՉԷՐՈՒ ներքին, ներս
ԻՉԻՆ ներսէն
ԻՉԻՐՄԷՔ խմցնել, զար
նել
ԻԶԻՒՆ համար, յաղագս
ԻՉԿԻ ըմպելիք
ԻՉԿԻՃԻ արբեցող գինե

գործաւորու

անգործու

լուսնիլ,

մոլ
ԻՉՄԷՔ արբենալ, խը
մել, ծխել
ԻՊԱՀԱ թուլատրել, շը
նորհել

րան * տաճար

'ԻՊԱՐԷ նախադասութիւն
տող, խօսք
'ԻՊԱՐԷԹ 0Լ. բաղկանալ
ԻՊԳԱ հաստատել, պա
հել
ԻՊԶԱԼ ջամբել, շռայլել
ԻՊԹԱԼ ջնջել, եղծել
ԻՊԹԻԶԱԼ
շատնալ

ԻՊԹԻՆԱ ԷՆ յենլով, հե
տեւաբար

ԻՊԹԻՍԱՄ ժպտիլ
ԻՊԹԻՏԱ՛ սկիզբ, սկսիլ
ԻՊԹԻՏԱԷՆ նախ, ըս
կըսելով
ԻՊԹԻՏԱ՛Ի նախնական
ԻՊԹԻՏԱԻՅԷ սկզբնական
ԻՊԹԻՏԱՐ փութալ, ձեռ
նարկել
ԻՊԻՔ կատար
ԻՊԼԱՂ հասցնել
ԻՊԼԻՍ դեւ
ԻՊՀԱՄ անորոշութիւն,

մթնիլ
ԻՊՆ որդի
ԻՊՇԱՐ աւետել
ԻՊՏԱ' հնարում,

ծել
ԻՊՏԱԼ փոխել
ԻՊՐԱ

անպարտագիր

ԻՊՐԱԶ ցուցնել , յայտնել
ԻՊՐԱԼԱՇՄԱԳ զիրարան
պարտ ընել
ԻՊՐԱՄ պնդել

ստորնանալ *

ստեղ

ընել,անպարտ
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ԻՍԳԱԹ կոտրել, զրկել
ԻՍԷ իցէ, ալ, եթէ, իսկ
ԻՍԹԱՆՊ0Լ Կ. Պոլիս
ԻՍԹԱՐ գրել
ԻՍԹԷՄԷՔ
հանջել
ԻՍԹԷՔ ախորժակ, կամք
ԻՍԹԸԼԱՀ (Ըսթըլլահ) ոճ

ԻՍԹԻ ԱՆԷ օգնութիւն
խնդրել
ԻՍԹԻ'ԱՊ պարունակել
ԻՍԹԻԱՏԷ ետ ուզել, ԱՄՄ

վորիլ
ԻՍԹԻ ԱՐԷ փոխ առնել,

ԻՍԹԻԳԱՄԷԹ ուղղու

ԻՍԹԻԳԱՆ մօտ գալ, ի
րազեկ ըլլալ
ԻՍԹԻԳԼԱԼ անկախ ըլլալ

ուզել, պա

ԻՍԹԻԳԼԱԼԻՅԷԹ անկա
խութիւն
ԻՍԹԻԳՊԱԼ աալագայ,

դիմաւորել

ԻՍԹԻԳՊԱԼԷՆ ապագային
ԻՍԹԻԳՏԱՄ ջանալ
ԻՍԹԻԳՐԱԶ փոխ առնել,

'ԻՊՐԱՆԻՃԷ Եբրայեցե- փոխառութիւն
րէն -

ԻՍԹԻԳՐԱՐ հաստատուիլ
'ԻՊՐԷԹ օրինակ, խրատ | ԻՍԹԻԶԱՀ բացատրու
ԻՍ մուր թիւն ուզել, հարց
ԻilԼԷՆՄԷՔ մրոտիլ ԻՍԹԻԶԱՄ փքանալ, մեծ
'ԻՍԱ Յիսուս ցընել
ԻՍԷՎԻ Յիսուսեան, ԻՍԹԻ ԶԱՆ հրաման Amtա

Քրիստոնեայ զել
ԻՍԱԳԷ մղել, տանիլ ԻՍԹԻԶԱՏԷ յաւելում
ԻՍԱԼ հասցնել խնդրել
ԻՍԱԼԷ հոսեցնել, թափել | ԻՍԹԻ ԶԱՐ թողութիւն
ԻՍԱՊԷԹ հանդիպում խնդրել
ԻՍԳԱ՛ ջրել, ոռոգել ԻՍԹԻԶԼԱԼ մեղքնալ

ԻՍԹԻԶՔԵԱՐ մտաբերել
ԻՍԹԻԹԼԱ
ըլլալ
ԻՍԹԻԹՄԱՄ լրացնել
ԻՍԹԻ'ԼԱ վերանալ, տի
րել
ԻՍԹԻԼԱՄ հարց, տեղե
կութիւն ուզել
ԻՍԹԻԼԶԱՄ |տրամադ
րել, պահանջել
ԻՍԹԻԽԼԱՍ ազատել
ԻՍԹԻԽԼԱՖ յաջորդ կար
գել
ԻՍԹԻԽՊԱՐ իմանալ, տե
ղեկութիւն
ԻՍԹԻԽՏԱՄ
նել, ծառայել
ԻՍԹԻԽՐԱՃ հանել, գու

ԻՍԹԻԽՖԱՖ չնչին սեպել
ԻՍԹԻՀԳԱԳ իրաւունք,

արժանիք

ԻՍԹԻՀԳԱՐ արհամարհել
ԻՍԹԻՀԵԱ՛ ամչնալ, կեն
դանանալ

ԻՍԹԻՀԶԱ՛ ծաղրել, ծաղր
ԻՍԹԻՀԶԱՐ

վերահ Ա Ա II A

ծառայեցը

պատրաստել
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ԻՍԹԻՀԼԱԼ օրինաւոր սե
պել
ԻՍԹԻՀԼԱՔ վատնել
ԻՍԹԻՀՄԱՄ լոգնալ
ԻՍԹԻՀՍԱԼ ձեռք բերել,

տիրանալ
ԻՍԹԻՀՍԱՆ հաւնիլ
ԻՍԹԻՀՔԵԱՄ ամրացը
նել, ամրութիւն
ԻՍԹԻՀՖԱԶ պահել, սեր

ԻՍԹԻՂՏԱ անիլ
ԻՍԹԻՂՐԱԳ ընկղմիլ
ԻՍԹԻՂՐԱՊ զարմանալ
. ԻՍԹԻՂՖԱՐ թողութիւն
խնդրել
ԻՍԹԻՃԱՊ

պատճառել

ԻՍԹԻՃԱՊԷԹ ընդունիլ,

պատասխանել

ԻՍԹԻՃԱՐ վարձել
ԻՍԹԻՃԼԱՊ գրաւել, քա

տրամադրել,

շել
ԻՍԹԻՃՄԱ' ամբարել
ԻՍԹԻՃՎԱՊ հարցաքըն
նութիւն
ԻՍԹԻՄԱ' լսել, ունկընդ
րել
ԻՍԹ'ԻՄԱԼ գործածու
թիւն, գործածել
ԻՍԹԻՄԶԱՃ կարծիքը
հասկնալ, համաձայնիլ
ԻՍԹԻՄԼԱՔ տիրանալ
ԻՍԹԻՄՏԱՏ օգնութիւն
խնդրել
ԻՍԹԻՄՐԱՐ շարունակու
թիւն
ԻՍԹԻՆԱՏ ապաւէն, յե
նուլ
ԻՍԹԻՆԱՏԷՆ յենլով

| ԻՍԹԻՆԱՏԿԵԱՀ յենա
րան, փաստ
ԻՍԹԻՆԱՖ վերաքննու
թիւն
ԻՍԹԻՆԱՖԷՆ վերաքննու
թեամբ
ԻՍԹԻՆԱՖԻՅԷ վերաքըն
նական
ԻՍԹԻՆԹԱԳ հարցաքըն
նութիւն, հարցաքննել
ԻՍԹԻՆԹԱՃ եզրականա
ցընել
ԻՍԹԻՆՊԱ հարցնել, լուր
ուզել
ԻՍԹԻՆՍԱԽ ընդօրինակել
ԻՍԹԻՆՔԵԱՀ ետ կենալ
ԻՍԹԻՇ ԱՐ հարցնել
ԻՍԹԻՇԱՐԷ խորհրդակ
ցիլ
ԻՍԹԻՇՀԱՏ վկայութիւն
ուզել
ԻՍԹԻՇՀԱՐ հռչակել
ԻՍԹԻՇՄԱՄ հոտոտել,

զգալ
-

ԻՍԹԻՇՖԱ բժշկութիւն
խնդրել
ԻՍԹԻՊԱԳ մրցում
ԻՍԹ'ԻՊԱՐ օրինակ առնել
ԻՍԹԻՊԱՏ անհաւանական
սեպել
ԻՍԹԻՊԳԱ՛ յարատեւումը
խնդրել
ԻՍԹԻՊՇԱՐ աւետիս առ
նել
ԻՍԹԻՊՏԱԼ փոխանակել
ԻՍԹԻՊՏԱՏ բռնակալու
թիւն
ԻՍԹԻՊՐԱ մաքրուիլ,

զերծիլ
ԻՍԹԻՍԱՏ երջանկանալ



ԻՍԹ ԻՍՂ-83

ԻՍԹԻՍԳԱ (Սըսգա) ջըր

ԻՍԹԻՍԳԱԼ խորշիլ, հա
կակրիլ
ԻՍԹԻՍԼԱՄ մահմետա

ԻՍԹԻՍՀԱՊ պաշտպանել }
ստացում
ԻՍԹԻՆՍԱ բացառութիւն
ԻՍԹԻՄՆԱԴ բացառիկ
ԻՍԹԻՄՆԱԴՅԷԹ բացա
ռիկութիւն
ԻՍԹԻՍՆԱՏ յենուլ
ԻՍԹԻՎԱ

թիւն

ԽԱԹԹ Ը հասարակած

ԻՍԹԻՏԱ խնդրել, խընդ
րագիր

թիւն

ԻՍԹԻՏԱՆԱՄԷ խնդրա

հաւասարու

գիր

ԻՍԹԻՏԱՆԷ փոխ առնել
ԻՍԹԻՏԱՏ ընդունակու
թիւն

ԻՍթԻՏԱրԷ

դառնալ

ԻՍԹԻՏԼԱԼ հետեւցնել

կլորնալ,

ԻՍԹԻՏՐԱՃ բարձրա--
ցում, բաղ
ԻՍԹԻՏՐԱՔ իմանալ,

հասկնալ

ԻՍԹԻՐԱԳ գողնալ
ԻՍԹԻՐԱՀԱԹ հանգստա
ն
ալ

ԱԱԹԻՐԳԱՊ մրցութիւն
ԻՍԹԻՐԶԱԳ ուտեստ ճա
րել

ի ԻՍԹԻՐԶԱԼ խայտառակ

համարել

ԻՍԹԻՐՀԱՄ
աղաչանք
ԻՍԹԻՐՀԱՆ գրաւ առնել
ԻՍԹԻՐՃԱ աղաչել, խընդ
րել
ԻՍԹԻՐՇԱ՛
նել
ԻՍԹԻՐՏԱՏ ետ առնել
ԻՍԹԻՔՄԱԼ լրացնել, լը
րում
ԻՍԹԻՔՆԱՀ զննել, տեղե

ԻՍԹԻՔՇԱՖ երեւան հա
նել
ԻՍԹԻՔՊԱՐ հպարտանալ
ԻՍԹԻՔՍԱՊ ստանալ, շա
հիլ
ԻՍԹԻՔՐԱ՛ վարձել
ԻՍԹԻՔՐԱՀ զզուիլ

ԻՍԹԻ'ՖԱ՛ հրաժարիլ
ԻՍԹԻՖԱ գանձել, ստա
նալ
ԻՍԹԻՖԱՏԷ օգուտ քաղել,

հասկնալ

ԻՍԹԻՖԹԱՀ (Սիֆթահ)
բանալ, առաջին, վաս
տակ
ԻՍԹԻՖՍԱՐ

հարցում
ԻՍԹԻՖՐԱՂ փոխել
ԻՍԼԱՀ, ԸՍԼԱՀ ուղղել,
բարեկարգել
ԻՍԼԱՀԱԹ բարեկարգու

ԻՍԼԱՄ մահմետական
ԻՍԼԱՄԻՅԷԹ մահմետա
կանութիւն
ԻՍՀԱԼ փորհարութիւն

ԻՍՂԱՐ փոքրացնել

պաղատիլ,

կաշառք Ա Մ.-

հարցնել,
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ԻՍՄ անուն, համբաւ
ԻՍՄԷՆ անունով, ան

ուանական

ԻՍՄԱ լսեցնել
ԻՍՆԱՏ վերագրել

ԻՍՆԱՏԱԹ ամբաստանու

թիւնք
ԻՍՆԷՅՆ երկու, Երկու
շաբթի

ԻՍՊԱԼ ղրկել
ԻՍՐԱ՛ ղրկել
ԻՍՐԱԻԼ (ԻՍՐԱՅԷԼ) Իս
րայէլ
ԻՍՐԱՐ պնդել, յամառիլ
ԻՍՐԱՖ մախել, շռայլու
թիւն
ԻՍՐԱՖՃԸ մսխող, շռայլ

ԻՍՔԵԱԹ համոզել, լը
ռեցնել

ԻՍՔԵԱՆ բնակիլ, բնակե
ցընել
ԻՍՔԷԼԷ նաւահանգիստ
ԻՍՔԷՄԼԷ
րան

ԻՍՓԻՐ ձիապան
ԻՍՓԻՐԹ0 գինիի ոգի,

ալքօհօլ
ԻՏԱՄԷ շարունակութիւն
Ի'ՏԱՄ մեռցնել, մահ
Ի ՏԱՏ պատրաստել
Ի'ՏԱՏԻ նախապատրաս
տական
ԻՏԽԱԼ ներածել
ԻՏԽԱԼԱԹ ներածութիւն
ԻՏՄԱՆ տեւականութիւն,

աթոռ * նստա

ԻՏՏԻ'Ա' պահանջել, յա
ւակնիլ, պնդել

-

ԻՏՏԻ'ԱՃԸ յամառ, յա
ւակնոտ

ԻՏՐԱՐ մէզ, միզել
ԻՏՐԱՔ հասկնալ, իմա

ԻՐԱԳ, ԵԸՐԱԳ հեռու
ԻՐԱԳԼԱՆՄԱԳ հեռանալ
ԻՐԱԳԼԸԳ
թիւն
ԻՐԱՅԷ ցուցնել
ԻՐԱՆ Պարսկաստան
ԻՐԱՍ պատճառել

տաբերել, եկամուտ
ԻՐԱՏԷ կամենալ,
ման

ԻՐԱՏԷԹ կամք
ԻՐԶԱ՛ հաճեցնել
ԻՐԹԻԳԱ վերանալ
ԻՐԹԻԶԱԳ սնանիլ,

հեռաւորու

հրա

ապ

րիլ
ԻՐԹԻՀԱԼ վախճանիլ
ԻՐԹԻՀԱՆ գրաւ առնել

ԻՐԹԻՃԱ՛ աղաչել, յու
սալ
ԻՐԹԻՃԱԼԷՆ անպատրաս
տի
ԻՐԹԻՊԱԹ
թիւն, սէր
ԻՐԹԻՍԱՄ պատկերանալ,
գծուիլ
ԻՐԹԻՍԱՏ դիտել

ԻՐԹԻՔԵԱՊ մեղանչել,

եղծում
ԻՐԹԻՖԱ բարձրութիւն
ԻՐԻ խոշոր

ԻՐԻԼԷՇՄԷՔ խոշորնալ

կապակցու
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ԻՐԻՆ թարախ ԻՒՄԻՏ յոյս
ԻՐՃԱ դարձնել, վերա- ԻՒՄԻՏ ԷԹՄԷՔ յուսալ
ծել
ԻՐՄԻՔ կորկոտ
ԻՐՇԱՏ ուղղափառու

ԻՐՍ ժառանգաւորութիւն
ԻՐՍԷՆ
թեամբ
ԻՐՍԻ ժառանգական
ԻՐՍԱԼ ղրկել
ԻՐՍԱԼԱԹ առաքումներ
ԻՐՔԵԱՊ հեծցնել
'ԻՐՖԱՆ գիտութիւն, ծա
նօթութիւն
ԻՒԶԷՆԿԻ ասպանդակ
ԻՒԶԷՐԼԻՔ սպանդ, փե

ԻՒԶԻՒԼՄԷՔ նեղուիլ,
ճմլիլ, ցրուիլ
ԻՒԶԻՒՄ խաղող, չամիչ
ԻՒԶԻՒՆԹԻՒ
նեղութիւն
ԻՒԶՄԷՔ նեղել, ընկճել
ԻՒԶՐԷ, ԻՒԶԷՐԷ վրայ,
համար, համեմատ
ԻՒԹԻՒ արդուկ, ողոր
կում
ԻՒԹԻՒԼԷՄԷՔ
ողորկել
ԻՒԹԻՒՃԻ
ղորկող
ԻՒԼՖԷԹ ընտանութիւն,
յարաբերութիւն,
վորութիւն
ԻՒԼՔԵԱ (Էօլքեա) երկիր
ԻՒԼՈՒՀԻՅԷԹ
ծութիւն
ԻՒՃՈՒՐ վարձքեր
ԻՒՃՐԷԹ վարձք, թոշակ

ժառանգու

տաղտուկ,

արդկել,

արդկող, ո

քիmա

ԱugI ԱmrwA-ԱՄա

ԻՒՄԻՏՎԱՐ յուսալից
ԻՒՄՄԷԹ միակրօն ազգ
ԻՒՅԻՒԹՄԷՔ մանրել, ա
ղալ
ԻՒՆ համբաւ
ԻՒՆՍԻ ընտանի
ԻՒՆՍԻՅԷԹ ընտանութիւն
'ԻՒՆՎԱՆ տիտղոս, մակ
դիր
ԻՒՇԷՆՄԷՔ դժկամակիլ
ԻՒՇԻՒԹՄԷՔ մսեցնել,

պաղ զգալ
ԻՒՇԻՒՄԷՔ մսիլ
ԻՒՉ երեք
ԻՒՉԻՒՆՃԻՒ երրորդ
ԻՒՍԹ վրայ, երես, վե
րին
ԻՒՍԹ ՊԱՇ հագուստներ
ԻՒՍԹԷ ԿԷԼՄԷՔ գիր
նալ, վրայ հասնիլ

ԻՒՍԹԱՏ, (Ուսթա) վար
պետ, ճարտար
ԻՒՍԹԻՒՆ գերազանց
ԻՒՍԹԻՒՆ ԿԷԼՄԷՔ գերա
զանցել
ԻՒՍԹԻՒՆ ՔԷ0ՅԻՒ հա
րեւանցի
ԻՒՍԹԻՒՆԼԻՔ առաւելու
թիւն
ԻՒՍԹԻՒՎԱՆԷ գլան
ԻՒՐԻՒՄԷ հաչիւն
ԻՒՐԻՒՄԷՔ հաչել, ոռնալ
ԻՒՐՓԷՐՄԷՔ ուռիլ, քըս
տըմնիլ
ԻՒՐՔԷՔ վախկոտ, խըր
տըչող
ԻՒՐՔԻՒԹՄԷՔ վախցնել
ԻՒՐՔՄԷՔ խրտչիլ, վախ
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նալ
ԻՒՖԻՒՐՄԷՔ փչել
ԻՒՖԼԷՄԷՔ շունչ փչել
ԻՔԷՆ պահուն, երբ
ԻՔԹԻՆԱՀ խորազննել
ԻՔԹԻՍԱՊ ստանալ,

հիլ
ԻՔԹԻՖԱ՛ բաւել

ԻՔԻՆՃԻ երկրորդ
ԻՔԻՆՏԻ երեկոյեան պահ
ԻՔՄԱԼ լրացնել, ամբող
ջացնել
ԻՔՍԱՐ շատցնել
ԻՔՐԱՀ զզուանք, զզուիլ,
բռնադատել
ԻՔՐԱՄ մեծարել, զեղչ
ԻՓ չուան
ԻՓ ՈՒՃԸ պատրուակ, ԱՄ

ռիթ

ԻՓԷՔ ՊԷ0ՃԷԿԻ շերամ
ԻՓԼԻՔ դերձան, թել
ԻՓՐԷԹՄԷՔ շփումով մա
շեցնել
ԻՓՐԷՆՄԷՔ շփումէ մա
շիլ

ԻՖԱԳԱԹ բուժուիլ, ա

ԻՖԱԶԷ զարգացնել, եր
ջանկացնել
ԻՖԱԹԷ վատնել, փախցը
նել
ԻՖԱՏԷ զրուցել, խօսք,
յայտնել
ԻՖԹԱՐ ընթրել Րամա
զանին
ԻՖԹԻԹԱՀ բանալ,

* ԱՄա4

ըս

կիզբ, բացում
ԻՖԹԻԽԱՐ պարծենալ
ԻՖԹԻՐԱ զրպարտութիւն
ԻՖԹԻՐԱԳ զատուիլ
ԻՖԼԱՀ մշակել, երջան
ութիւն

ԻՖԼԱՍ սնանկանալ
ԻՖԼԱՍԻՅԷԹ սնանկու
թիւն
ԻՖՀԱՄ իմացնել
ԻՖՆԱ՛ անցնել, փճացնել
ԻՖԼԱ՛ տարածել, տարա

ԻՖՍԱՏ գրգռել, խանգա
րել
ԻՖՐԱԹ չափազանցել

Լ

ԼԱ ոչ
ԼԱԳԱՊ մականուն
ԼԱԳԸՐՏԸ խօսք
ԼԱԵԷԶԱԼ անանց, յաւի

ԼԱԵԷՆԳԱԹԸ շարունակ
ԼԱԵԷՄՈՒԹ անմահ
ԼԱԶԸՄ պէտք, հարկ
ԼԱԶԸՄ ԿԷԼՄԷՔ հարկ ըլ
լալ
ԼԱԶԸՄԷ պէտք, պարտք
ԼԱԹԻՆՃԷ Լատիներէն
ԼԱԹԻՖ աղուոր, գեղե
ցիկ, հանճարեղ
ԼԱԹԻՖԷՃԻ կատակասէր
ԼԱ՛ԻՀԱ տեղեկագիր, ծը
րագիր
ԼԱԻՒՊԱԼԻ անհոգ,

փոյթ
ԼԱԼ համր, մունջ
ԼԱԼ 0ԼՄԱԳ համր ըլլալ

ան
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ԼԱԼԱ մանկածու,
տիարակ
ԼԱԼԷ, ԼԱ'Լ կակաչ, ա
նուր, կարմիր
ԼԱՀԶԱ րոպէ
ԼԱՀԸԳ միացած, այժմու
ԼԱՀԸԳ 0Լ. միանալ
ԼԱՀԸԳԷ յաւելուած

դաս

ԼԱՀՄ միս
ԼԱՀՈՒԹ աստուածու

ԼԱՀՈՒՐԻ Հնդկական

ցփսի

ԼԱՂԸՄ (Լահամ) ական,

ԼԱՂԸՄ ԱԹՄԱԳ
պայթեցնել
ԼԱՂՎ ԷԹ. ջնջել
ԼԱՃՎԷՐՏԻ կապուտակ,

ԼԱՄԷՔԵԱՆ անտեղ, ան
տուն

ԼԱՄԻՍ շօշափող
ԳՈՒՎՎԷԷ Ի ԼԱՄԻՍԷ
շօշափելիք

ԼԱՄՓԱ (Լամպա) լամ
պար, ճրագ
ԼԱՅԸԳ արժանի, արժա
նաւոր

-

ԼԱՆԷԹ անէծք
ԼԱՆԷԹԼԷՆՄԷՔ անիծել
ԼԱՇԷ դիակ, դի
ԼԱՇԷՔՔ անտարակոյս
ԼԱՊԻՍ 0Լ. հագնիլ
ԼԱՊԻՒՏՏ անհրաժեշտ
ԼԱՍԹԻԳ խէժ, ռետին
ԼԱՍԹԻԳԼԻ առաձիգ
ԼԱՎԱՆՏԱ նարդոս
ԼԱՓԱ խիւս, ծեփելիք
ԼԱՓՉԸՆ կիսակօշիկ

ական

ԼԱՔԻՆ բայց, սակայն
| ԼԱՖ պարապ խօսք, խօ
սակցութիւն
ԼԱՖԶ բառ
ԼԱՖԶԱՆ (Լաֆազան) ու
նայնախօս, սնապարծ

ԼԷԶԱ՛ԻԶ հաճոյքներ
ԼԷԶԶԷԹ Համ, ճաշակ,

հաճոյք
ԼԷԶԶԷԹԼԷՆՄԷՔ համե

ԼԷԶԶԷԹՍԻԶ անհամ
ԼԷԶԻԶ համեղ, անուշա
Համ

ԼԷԹԱՖԷԹ քաղցրութիւն,
դեղեցկութիւն
ԼԷԿԷՆ, ԼԷՔԷՆ կոնք
ԼԷՀ անոր համար, ի նը
պաստ

ԼԷՀՃԷ լեզու, բառարան,
երես
ԼԷՀԷՄ մածուցիկ, կցում
ԼԷՀԷՄԼԷՄԷՔ մածուցնել,
կցել
ԼԷՄԷԱՆ ԷԹ - փայլատա
կել
ԼԷՄՍ ԷԹՄԷՔ շօշափել
ԼԷՅԼ գիշեր
ԼԷՅԼԷՔ արագիլ
ԼԷՅԼԻ գիշերային, գի
շերօթիկ
ԼԷՆԿԷՐ խարիսխ
ԼԷՇ դիակ
ԼԷՇՔԷՐ զօրք, բանակ
ԼԷՊ շրթունք, եզր
ԼԷՊԱԼԷՊ թաթաղուն
ԼԷՊԷՆ կա թ
ԼԷՊԼԷՊԻ աղած սիսեռ
ԼԷՎԱԶԸՄԱԹ պիտոյք
ԼԷՎՀԱ պիտակ, տախտակ
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ԼԷՏԷԼ — ատեն
1ԷՐԶԱՆ 0Լ. դողդոչիլ
ԼԷՔԷԼԷՆՄԷՔ արատաւո
րիլ
1ԷՔԷ բիծ, արատ
ԼԷ0Ք զմուռ, խէժ
ԼԷՖՖ ԷԹ. ներփակել
ԼԷՖՖԷՆ ներփակ
ԼԻԷՃԼ — համար, վասն
ԼԻԹՐԱ լիտր
ԼԻՄԱՆ նաւահանգիստ
ԼԻՄ0Ն լեմոն
ԼԻՄ0ՆԱԹԱ լեմոնջուր
ԼԻՅԱԳԱԹ արժանաւորու
թիւն
ԼԻՊԱՍ հագուստ, զգեստ
ԼԻՍԱՆ լեզու , բարբառ
ԼԻՍԱՆԱ ԿԷԼՄԷՔ բամ

ԼԻՍԱՆԷՆ բերանացի
ԼԻՐԱ ոսկի
ԼԻՒԶԻՒՄ պէտք, հարկ
ԼԻՒԶԻՒՄԼԸ հարկաւոր,
պիտանի
ԼԻՒՃՃԷ ծովամէջ
ԼԻՖ թել, նիարդ
ԼՈՒԹՖ շնորհ, բարերա

ԼՈՒԹՖԷՆ իբր շնորհ, ե
թէ հաճիք
ԼՈՒՂԱԹ բառարան
ԼՈՒՂԷԹ ՔԻԹԱՊԸ բառա
րան
ԼՈՒՂԷԹ բառ, լեզու
ԼՈՒ՚ՊԻՅԱԹ խաղեր, դե
րեր
Լ0ԳԱՆԹԱ ճաշարան
Լ0ԳՄԱ պատառ
Լ0ԳՄԱՆ Լոգման
Լ0ՃԱ օթեակ

ԽԱԳԱՆԻ կայսերական
ԽՍԶԻՆԷ գանձ, մթերա
նոց, ընդունարան- Ի ԽԱՍՍԷ կայսերա
- Ի ՄԱԼԻՅԷ կառավա
ԽԱԶԻՆԷՏԱՐ գանձապահ,

ԽԱԹԱ սխալ, վրիպակ,

ԽԱԹԱՐ վտանգ
ԽԱԹԱՐՆԱՔ վտանգաւոր
ԽԱԹԷՄ մատանի, կնիք,

ԽԱԹԸՐ միտք, յարգ,

յիշողութիւն
ԽԱԹԸՐ ԵԱՓՄԱԳ կամքը
ընել
ԽԱԹԸՐ ՍԱՅՄԱԳ ակնա
ծիլ
ԽԱԹԸՐԱ Թ0ԳԸՆՄԱԳվի
րաւորել
ԽԱԹԸՐԷ յիշատակ, յարգ
սէր, խոհ
ԽԱԹԸՐԸՆԸԶ ԻՉԻՒՆ ձեր

ԽԱԹԸՐԼԱՄԱԳ յիշել, մը

ԽԱԹԸՐՇԻՆԱՍ հաճոյա
կատար
ԽԱԹԸՐՏԱ ԳԱԼՄԱԳ մը
տաբերել, յիշել
ԽԱԹԸՐՏԱՆ ՉԸԳՄԱԳ

ԽԱԹԹԱԹ գրող, գեղագիր
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ԽԱԹԹ գիր, գիծ, թել
ԽԱԹԹ Ը ԻԹԻՏԱԼ հասա
ակած

ԽԱԹԹ Ը ՀԻՒՄԱՅՈՒՆ
Հրովարտակ

ԽԱԹԹ Ը ՏԷՍԹ ձեռագիր
ՀԻՒՄՆ Ի ԽԱԹԹ գեղա
գրութիւն

ԽԱԹԹԻ գծային
ԽԱԹԻՄԷ իլք, վերջաբան
իյԱԹԻՆ թլփատող
ԽԱԹԻՊ ատենաբան, բե
մասաց

ԽԱԹՄ վերջացնել
ԽԱԹՆ թլփատել
ԽԱԹՎԷ քայլ
ԽԱ՛ԻՆ մատնիչ, չար
ԽԱ՛ԻՆԼԻՔ նենգութիւն
ԽԱ'ԻՖ վախցող
ԽԱԼ քեռի, մօրեղբայր
ԽԱԼԷ (Հալա) մօրա
քոյր, հօրաքոյր

ԽԱԼԱԹ պարան
ԽԱԼԱՅԻԳ սպասուհի
ներ, աղախիններ
ԽԱԼԳ ժողովուրդ, մար
դիկ
ԽԱԼԷԼ վնաս
ԽԱԼԷՖ յաջորդ
ԽԱՅՐ ԽԱԼԷՖ
զաւակ

ՆԱԽԱԼԷՖ չար զաւակ
ԽԱԼԷՖԷՆ յաջորդաբար
ԽԱԼԸ (Հալը) գորգ
ԽԱԼԹ խառնել
ԽԱԼԻ պարապ, անմշակ,

ԽԱԼԻ ԳԱԼՄԱԳ խոպան

մնալ
ԽԱԼԻ 0ԼՄԱԳ դադրիլ

բարի

ԽԱԼԻԳ Ստեղծիչ, Արարիչ
ԽԱԼԻԳԸՅԷԹ արարչու
թիւն
ԽԱԼԻԼ բարեկամ
ԽԱԼԻՃ ծովածոց, ջրանցք
ԽԱԼԻՍ մաքուր, զուտ
ԽԱԼԻՍԱՆԷ անկեղծօրէն
ԽԱԼԻՏ մշտնջենաւոր
ԽԱԼԻՖԷ յաջորդ, փոխա
նորդ
ԽԱԼԼԱԳ ստեղծող
ԽԱԼԽԱԼ օղակ, մանեակ
ԽԱԼՎԷԹ առանձնութիւն
ԽԱԼՎԷԹԽԱՆԷ մենարան
ԽԱԽԱՄ Րաբունի
ԽԱՀ ՆԱԽԱՀ կամայ եւ

ԽԱՀԻՇ փափաք, իղձ
ԽԱՀԻՇԿԷՐ փափաքող
ԽԱՃԱԼԷԹ ամաչում
ԽԱՃԱԼԷԹ ՉԷՔՄԷՔ շիկ
նիլ, ամչնալ
ԽԱՃԻԼ ամօթահար
ԽԱՄ խակ, տհաս, ան
թափ, անվարժ
ԽԱՄԷ գրիչ
ԽԱՄԻՍ հինգերորդ
ԽԱՄԻՍԷՆ հինգերորդ
ԽԱՄԼԱՄԱԳ տկարանալ
ԽԱՄԼԸԳ անվարժութիւն
տհասութիւն
ԽԱՄԽԱԼԱԹ համբակ
ԽԱՄՈՒՇ լուռ
ԽԱՄՈՒՐ խմոր, հում,

հայս
ԽԱՄՈՒՐՔԵԱՐ թխող,

ԽԱՄՍԷ հինգ
զանգող
ԽԱՄՍԻ ձուկ
ԽԱՅԱԼ երեւակայութիւն
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պատկեր * ուրուական
ԽԱՅԱԼ ԷԹ. երեւակայել է
ԽԱՅԱԼ ՖԷՆԱՐԸ մոգա

ԽԱՅԱԼԻ երեւակայական
ԽԱՅԱԼ ՓԷՐԷՍԹ ցնորա
պաշտ

ԽԱՅԷ (Հայա) ամորձիք
ԽԱՅԼԱԶ, ՀԱՅԼԱԶ ծոյլ
ԽԱՅԼԻ, ԽԱՅԼԸ շատ մը
ԽԱՅԼԸՃԱ բաւական
ԽԱՅՄԷ (Հայմա) վրան,
տաղաւար -

Խ Ա՛ ՅՐ բարիք, ոչ, բարի
ԽԱՅՐ ԷԹՄԷՔ բարիք ը
նել
ԽԱՅՐԱԹ բարութիւնք
ԽԱՅՐԱԹԽԱՆԷ բարեսի
րական հաստատութիւն
ԽԱՅՐԱԹԽԱՀ բարեգործ,

բարեսէր
ԽԱՅՐԱԹԽԱՀԼԸԳ բարե
սիրութիւն
ԽԱՅՐԻՅԷ օգտաւէտ, բա
րի
ԽԱՅՐԼԱՇՄԱԳ աւարտել
ԽԱՅՐԼԸ օգտակար, բարի
ԽԱՅՐՍԸԶ անպիտան, ա
նօգուտ
ԽԱՅՐՏՈՒ Ա օրհնութիւն
ԽԱՆ պանդոկ, իջեւան

ԽԱՆ կարդացող, կանչող
ԽԱՆ իշխան, արքայ
ԽԱՆԷ տուն, ընտանիք,
խորշ, գիծ
ԽԱՆԷՆՏԷ երգիչ,

թող
ԽԱՆԷՏԱՆ
գերդաստան

ԽԱՆԸՄ տիկին, օրիորդ

աղօ

ազնուական,

ԽԱՆՃԸ պանդոկապետ
ԽԱՆՉԷՐ դաշոյն

ԽԱՆՍԱԼԱՐ սեղանայար
դար
ԽԱՆՏԷ ծիծաղ, ժպիտ,

ԽԱՆՏԷԳ (Հէնտէք) փոս,

խրամ '
ԽԱՇԷՊ ատաղձ, փայտ
ԽԱՇԸՐՏԸ սօսաւիւն, շը
չիւն
ԽԱՇԼԱՄԱ խաշած միս
ԽԱՇԼԱՄԱԳ խաշել, ծե
ծել, այրել
ԽԱՇԼԱՆՄԱԳ այրիլ, վը
նաաուիլ

ԽԱՇԽԱՇ միկոն, խաշխաշ
ԽԱՉ Խաչ

ԽԱՉՎԱՐԻ ի աչաձեւ
ԽԱՊ քուն
ԽԱՊԱՍԷԹ չարագործու
թիւն, նենգութիւն
ԽԱՊԷՐ լուր, տեղեկու
թիւն, ստորոգելի
ԽԱՊԷՐ ԷԹ. լուր տալ
ՊԻԽԱՊԷՐ անտեղեակ

ԽԱՊԷՐԻ 0Լ. տեղեակ ըլ
լալ
ԽԱՊԷՐԼԷՇՄԷՔ թղթակ
ցիլ
ԽԱՊԷՐՃԻ բանբեր, լրա
բեր
ԽԱՊԷՐՏԱՐ տեղեակ, գի
տակ

ԽԱՊԻՍ չարագործ
ԽԱՊԻՐ տեղեակ, հմուտ
ԽԱՊԿԵԱՀ ննջարան, ան
կողին -
ԽԱՍԱ կտաւ
ԽԱՍԱՐԷԹ վնաս, կո
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rm i Mյ Irr ԽԱՐԱՊ ԷԹ. աւերել, եղ
ԽԱՍԱՐՏԻՏԷ արկածեալ, ծանել
վնասուած ԽԱՐԱՊԱԹ աւերակներ,

ԽԱՍԹԷ հիւանդ գինետուն
ԽԱՍԹԷԼԻՔ հիւանդու
թիւն
ԽԱՍԹԷԼԷՆՄԷՔ հիւան
դանա
ԽԱՍԹԷԽԱՆԷ հիւանդա
նոց
ԽԱՍԹԷՄԻԶԱՃ հիւանդոտ
ԽԱՍԻՄ, ԽԱՍՄ թշնամի,
ոսոխ, հակառակորդ
ԽԱՍԻՍ ժլատ, գձուձ, ա
նարգ
ԽԱՍԻՍIԻՔ ժլատութիւն,
կծծութիւն
ԽԱՍԻՍԷ յատկութիւն
ԽԱՍՍ աւագանի, սեփա
կան, անխառն
ՊԻ ԼԽԱՍՍԷ յատկապէս
ԽԱՍՍԷԹԷՆ յատուկ կեր
պով
ԽԱՍՍԸՅԷԹ յատկութիւն
ԽԱՎ աւ, աղուամազ
ԽԱՎԵԱՐ ձկնկիթ, քո
ռիտ
ԽԱՎԼԸ թաւ, անձեռոց
ԽԱՎՐԱ (Հավրա) Հրէից

ԽԱՏԷՄԷ ծառաներ, ըս
պասաւորներ

ԽԱՏԻՄ ծառայող, ներ
քինի
ԽԱՐ փուշ
ԽԱՐԱՃ հարկ, տուրք
ԽԱՐԱՃԿԻՒԶԱՐ հարկա

ԽԱՐԱՊ
ծանում

աւերում, կոր

ԽԱՐԱՊԷ աւերակ
ԽԱՐԱՊԻՅԷԹ կործանում,

աւերում
ԽԱՐԱՐ մեծ պարկ
ԽԱՐԷ կերպաս
ԽԱՐԷԼԷՆՄԷՔ ծածանիլ
ԽԱՐԸԼԹԸ աղմուկ, ժխոր
ԽԱՐԹՈՒՃ փամփուշտ
ԽԱՐԻԳ ԻՒԼ 'ԱՏԷ արտա

ԽԱՐԻ ԹԱ քարտէս, յա
տակագիծ
ԽԱՐԻ Ճ դուրս, արտաքին
ԽԱՐԻՃ Ի ԳԸՍՄԷԹ քա

ԽԱՐԻՃԷՆ դրսէն, ար
տաքնապէս
ԽԱՐԻ ՃԻ արտաքին
ԽԱՐԻՃԻՅԷ ՆԱԶԸՐԸ Ար
տաք. Գործ. Նախարար
ԽԱՐԻՊ աւերող
ԽԱՐԻՖ աշուն
ԽԱՐԿԻՒՇ նապաստակ
ԽԱՐՃ ծախս, շաղախ
ԽԱՐՃ ԷԹ. ծախսել, վատ
նել
ԽԱՐՃ Ը 'ԱԼԷՄ ընթացիկ
ԽԱՐՃԱՄԱԳ ծախսել
ԽԱՐՃԸՐԱՀ ճամբու ծախս
ԽԱՐՃԼԸԳ մանրուք
ԽԱՐՄԱՆ, ԽԸՐՄԷՆ կալ,

դէզ
ԽԱՐՄԱՆ ՍԱՎԸՐՄԱԳ հո

1 ԽԱՐՆՈՒՊ եղջիւր
ԽԱՐՇՈՒՖ կանկար
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ԽԱՔ հող
ԽԱՔԻ հողաշէն
ԽԱՔԻՓԱՅ ձեր մեծու
թեան
ԽԱՔՏԱՆ երկիր, աշխարհ
ԽԱՖԹԱՆ պարեգօտ, վե

ԽԱՖԻ գաղտնի, թաքուն
ԽԱՖԻՃԷ գաղտուկ
ԽԱՖԻՅԷ լրտես, գաղտնի
ոստիկան

ԽԱՖԻՖ թեթեւ, թեթե
ւամիտ
ԽԱՖԻՖԼԻՔ թեթեւու
թիւն
ԽԱՖՖԱՖ (Գավաֆ) կօշ
կավաճառ

ԽԷԼԱՍ փրկութիւն, ա
զատութիւն
ԽԷԼԱՍ ԷԹ. փրկել
ԽԷԼԱՍ 0Լ. փրկուիլ,
պրծիլ
ԽԷԼԱՍՔԵԱՐ Փրկիչ
ԽԷԼԷՃԱՆ մտատանջու
թիւն
ԽԷՆՏԱՆ 0Լ. խնդալ,
ժպտիլ
ԽԷՍՍ հազար
ԽԷՎՖ վախ, երկիւղ
ԽԷՎՖ ԷԹ. վախնալ
ԽԷՎՖԷՆ վախէն
ԽԸԶ արագութիւն, ուժ
գընութիւն
ԽԸԶԸՐ Ս. Գէորգ
ՐՈՒԶԸ — Ս. Գէորգի
տօն

ԽԸԶՄԷԹ, ԽԸՏՄԷԹ ծա
ռայութիւն, պաշտօն
ԽԸԶԼԸ արաղ, ուժգին
ԽԸԼԳԱԹ արարչութիւն,

բնութիւն
ԽԸԼԳԱԹԷՆ բնութեամբ
ԽԸԼԳԻ բնածին, բնական
ԽԸՄԽԸՄ ռնգախօս, թոյլ
ԽԸՅԱՆԷԹ
թիւն, չարութիւն
ԽԸՅԱՐ վարունգ, ընտ
րութիւն
ԽԸՅԱՐՇԷՆՊԷ կասիտ
ԽԸՆԶԸՐ արու խոզ
ԽԸՆՃԱԽԸՆՃ լեփլեցուն
ԽԸՇԸԼԹԸ սոյլ, շչիւն

դաւաճանու

ԽԸՇԸԼՏԱՄԱԳ սուլել,

շչել
ԽԸՇԸՐՏԸ խարշափ, աօ
սաւիւն
ԽԸՇԸՐՏԱՄԱԳ խարշա
փել , եռալ

ԽԸՇՄ բարկութիւն, ցա
սում

ԽԸՇՄԼԱՆՄԱԳ բարկա

ԽԸՇՄՆԱՔ զայրացած
ԽԸՍԸՄ ազգական
ԽԸՍԸՄԼԸԳ ազգականու
թիւն, խնամութիւն
ԽԸՍՍԷԹ ժլատութիւն,

կծծիութիւն
ԽԸՏԻՎ Խտիւ
ԽԸՏՄԷԹՃԻ սպասաւոր,

ծառայ
ԽԸՐԳԱ վերարկու
ԽԸՐԸԼԱՄԱԳ խորդալ,

խռկալ
ԽԸՐԸԼՏԸ խրնդիւն, կը

ԽԸՐԹԼԱԳ խռչափող
ԽԸՐԹՄԸՐԹ չնչին իրք
ԽԸՐՉԸՆ յամառ, անըն
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ԽԸՐՍ ԸԶ դող , աւազակ
ԽԸՐՍԸԶ ԵԱԹԱՂԸ գողի
որջ
ԽԸՐՍԸԶԼԱՄԱ գողօն
ԽԸՐՍ ԸԶԼԸԳ գողութիւն
ԽԸՐՓԱԼԱՄԱԳ խոշտան
գել, չարչարել
ԽԻԹԱՄ վերջ, վախճան
ԽԻԹԱՊ բանախօսութիւն
ԽԻԹԱՊ ԷԹ. խօսք ուղղել
ԽԻԹԱՊԷԹ ատենախօսու
թիւն
ԽԻԹԱՊԷՆ ուղղելով
ԽԻ ԼԱՖ հակառակ, Այ m Lifi

ԽԻԼԱՖԷԹ յաջորդութիւն
ԽԻՐԷԼԷՆՄԷՔ շուարիլ,

ԽԻՖՖԷԹ, ԽԸՖՖԷԹ թե
թեւութիւն
ԽԻՒԼԱՍԱ ծուծ, համա
ռօտութիւն- Ի ՔԷԼԱՄ մէկ խօս
քով, համառօտիւ
ԽԻՒԼԱՍԱԹԷՆ

ԽԻՒՆՆԱԳ, (Հիւննագ)

ԽԻՒՆՔԵԱՐ (Հունքեար)

ԽԻՒՏԱ Աստուած
ԽԻՒՏԱՏԱՏ

ԽԻՒՏԷ'Ա նենգութիւն
ԽՈՒԹՈՒՐ ԷԹ. յիշել,

մտաբերել
ԽՈՒԹՊԷ քարոզ,
թանք, աղօթք
ԽՈՒԼԳ բնութիւն, բարք,

ԽՈՒԼԵԱ երազ, ցնորք,

Համառօ

աստուածա

մաղ

ԽՈՒԼՈՒՍ

մտախաբութիւն
ԽՈՒԼԵԱ ԷԹ. երազել
ԽՈՒԼԷՖԱԼԸԳ քարտու

ԽՈՒԼՈՒՍ ՉԱԳՄԱԳ
ղոմել
ԽՈՒՄԱՐ բաղդախաղ,

ԽՈՒՄՊԱՐԱ պայթուցիկ

ԽՈՒՄՍ մէկ հինգերորդ
ԽՈՒՄՍԱՆ երկու հինգե

շո

րորդ
ԽՈՒՅ բնութիւն, սովո
րութիւն
ԽՈՒՅ ԷԹ. սովորիլ
ԽՈՒՅ ԹՈՒԹ. նեղանալ
ԽՈՒՅԼԱՆՄԱԳ դժկամա
կիլ
ԽՈՒՅԼԸ յամառ, մոլի
ԽՈՒՅՍԸԶ չար
ԽՈՒՅՍԸԶԼԱՆՄԱԳ նեղ
աըրտիլ, մոլորիլ
ԽՈՒՆԱԼՈՒՏ արիւնաթա
թախ
ԽՈՒՆԽԱՐ արիւնարբու
ԽՈՒՆՐԻԶ արիւնռուշտ,

արիւնահեղ
ԽՈՒՊ անոյշ, գեղեցիկ
ԽՈՒՊՐԷ հմտութիւն,

տեղեկութիւն
ԷՀԼ Ի ԽՈՒՊՐԷ փորձա
ուու, հմուտ

ԽՈՒՍՈՒՄԷԹ թշնամու

վէճ
-

ԽՈՒՍՈՒՍ յատկութիւն,
գործ, խնդիր
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ԽՈՒՍՈՒՍԱ մասնաւ որա- կաք -

պէս Խ0Շ ԿԷՉԻՆՄԷՔ սիրով

ԽՈՒՍՈՒՍԻ մասնաւոր, կենակցիլ
առանձին Խ0Շ ԿԷ0ՐՄԷՔ չհակա
ԽՈՒՍՈՒՍԻՅԷԹ մասնա- | ռակիլ
ւորութիւն, սէր
'ԱԼԷԼ — նամանաւանդ
ՊԱ - X

ԽՈՒՍՈՒՖ լուսնի խաւա
րում
ԽՈՒՐԱՖԷ առասպել, ան

ԽՈՒՐՄԱ արմաւ
ԽՈՒՐՄԱ ԱՂԱՃԸ
ւենի
ԽՈՒՐՇԻՏ արեգակ
ԽՈՒՐՈՒՃ ելք, ապստամ
բիլ
ԽՈՒՐՏԷ մանրուք, նուրբ
(ԽՈՒՐՏԷՎԱԹՃԸ) ման
րավաճառ

ԽՈՒՐՏԷՊԻՆ մանրադէտ,

ԽՈՒՐՏՈՒԽԱՇ ջարդ ու
փուշր
ԽՈՒՐՐԷՄ
ւարթ
ԽՈՒՖՖԱՇ ջղջիկ, սեկե
մուկ
ԽՐԻՍԹԻՅԱՆ քրիստոնեայ

արմա

ուրախ, զը

ԽՐԻՍԹԻՅԱՆԼԸԳ քրիս
տոնէութիւն
Խ0Թ0Զ ցցունք, թաղ
հար, խոյր
Խ0ՃԱ, ԽԱՃԷ ուսուցիչ,

դաստիարակ
Խ0ՃԱԼԸԳ դաստիարա
կութիւն
իյ0Շ բարի, լաւ, Հաճելի
Խ0Շ ԿԷԼՏԻՆԻԶ բարի ե

Խ0Շ ՊՈՒԼՏԸԳ բարի տե
սանք
Խ0ՇԸՆԱ ԿԻԹՄԷՔ հաւ
նիլ, սիրել

Խ0ՇՃԱ ԳԱ ԼԸՆ մնաքբա
րով

Խ0ՇԱՄԷՏԻ բարեգալուստ
Խ0ՇԱՊ (Խօշաֆ) մրգա
թան
Խ0ՇԼԱՆՄԱԳ սիրել, հա
ճիլ
Խ0ՇՆԷՎԱ քաղցրանուագ
Խ0ՇՆԻՒՄԱ բարենշան -

Խ0ՇՆՈՒՏ գոհ, գոհա-
ցած -

Խ0ՇՆՈՒՏԼԸԳ գոհունա-
կութիւն
Խ0ՇՏԻԼ զուարթերես
Խ0ՎԱՐՏԱ (Հօվարտա)
զեղխ, շռայլ
Խ0ՎԱՐՏԱԼԸԳ ցոփու
թիւն, զեղխութիւն
Խ0Տ ՊԷ Խ0Տ անձամբ,

ինքնաբերաբար
Խ0Տ ՓԷՍԷՆՏ ինքնահա
ւան, Հաւակնոտ
Խ0Տ ՓԷՐԷՍԹԼԻՔ եսասի

Խ0Ր ցած, թշուառ, հէք
Խ0Ր ՊԱԳՄԱԳ արհամար
հել
Խ0ՐԱԹԱ զուարճախօսու
թիւն
Խ0ՐԹԼԱԳ ուրուական
Խ0ՐԹՈՒՄ կնճիթ, պա
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տիճ
| ,է::

ԽՕՐԹՈՒՄ թաթառ ԿԷԼԻՆ հարս
Խ0ՐԼԱՄԱԳ արհամար- | ԿԷԼԻՆՃԻՔ մկնհարսուկ
Հել ԿԷԼԻՇ գալուստ
Խ0ՐԼԸԳ հէքութիւն, լըք
եալ
Խ0Ր0Զ աքաղաղ, աքլոր
Խ0Ր0ԶԼԱՆՄԱԳ գոռոզա
նալ

ԿԱԶ կազ, քարիւղ
ԿԱԶԷԹԱ լրագիր
ԿԱԶԷԹԱՃԸ լրագրող, լը
րագրավաճառ

ԿԱԶԷԼԼԷՆՄԷՔ տերեւա
թափ ըլլալ
ԿԱԼՎԱՆԻՅԷԹ գալվանու
թիւն
ԿԱՆԿՐԷՆ փտացում
ԿԱՐԿԱՐԱ խաղաջ, ողո
ում

ԿԱՐՏԻ ԱՆ պահնորդ
ԿԵԱՀ մերթ, պահ, տեղ
ԿԵԱՀՏԱ ՊԻՐ երբեմն
ԿԷԶԻՃԻ պտտող, անցորդ,

շրջող
ԿԷԶԻՆԹԻ պտոյտ, նա
խերգանք
ԿԷԶԻՆՄԷՔ պտտիլ, շըր
ջիլ,
ԿԷԶՄԷՔ
ԿԷԶՄԷ պտոյտ

-

ԿԷԶՏԻՐՄԷՔ պտտցնել
ԿԷԹԻՐԹՄԷՔ բերել տալ
ԿԷԹԻՐՄԷՔ բերել
ԿԷԼԷՃԷՔ գալիք, ապա

ճամբորդել, ածել
X

ԿԷԼԻՐ հասոյթ, եկամուտ
ԿԷԼՄԷՔ գալ, հասնիլ,

յարմարիլ
ԷԼՏԷՆ -- կարենալ
ՔԷՆՏԻՆԷ — սթափիլ
ԿԷՃ ուշ, վաղ
ԿԷՃԻՔՄԷՔ ուշանալ
ԿԷՃԻՔՏԻՐՄԷՔ ուշացը
նել, յապաղել
ԿԷՄ սանձ
ԿԷՄԻ նաւ
ԿԷՄԻՃԻ
ւորդ
ԿԷՅԻՆՄԷՔ հագնիլ
ԿԷՆԶ (Կէնիզ) քթափող
ԿԷՆԻՇ լայն, ընդարձակ,

համբերող
ԿԷՆԻՇԼԷՆՄԷՔ լայննալ,

ընդարձակիլ
ԿԷՆԻՇԼԻՔ լայնութիւն,

ընդարձակութիւն
ԿԷՆԻՐՄԷ զգայռում
ԿԷՆԻՐՄԷՔ զգայռել
ԿԷՆՃ երիտասարդ
ԿԷՆՃԷԼՄԷՔ երիտասար

ԿԷՆՃԼԻՔ երիտասարդու
թիւն
ԿԷՉԷՆ անցեալ

ԿԷՉԻՃԻ անցաւոր

ԿԷՉԻՄ ապրուստ, անցք
ԿԷՉԻՆՄԷ ապրուստ, մահ

ԿԷՉԻՆՄԷՔ ապրիլ,
ւակնիլ, մեռնիլ

ԿԷՉԻՆՏԻՐՄԷՔ ապրեցր

նաւավար , նա

յա

նել, հոգալ
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ԿԷՉԻՏ անցք, կիրճ, հուն,

ցոյց
ԿԷՉԻՒՐՄԷՔ անցնել, ա- զատիլ
ԿԷ0ԶՏԷՆ — զննել
ՍԷ0Զ — համոզել
ՏԻՇ — յաղթել
ԿԷՉԿԻՆ անցած

ԿԷՉՄԷ ագուցիկ
ԿԷՉՄԷՔ անցնել, թա
փանցել, հրաժարիլ,

զրկուիլ
ԿԷՉՄԻՇ անցեալ, նըն
ջեցեալ
ԿԷՊԷ յղի
ԿԷՊԷԼԻՔ յղութիւն
ԿԷՊԷՐՄԷՔ սատկիլ
ԿԷՎԷԶԷ շատախօս
ԿԷՎԷԶԷԼԻՔ շատախօսու
թիւն
ԿԷՎԻՇ որոճալ
ԿԷՎՇԷԹՄԷՔ թուլացնել
ԿԷՎՇԷՔ թոյլ, լոյծ, տը
կար, դանդաղ
ԿԷՎՇԷՔԼԻՔ թուլութիւն,
տկարութիւն
ԿԷՏԱ մուրացիկ
ԿԷՏԻՔ խրամ, անցք,
կիրճ, առանձնաշնորհ
ԿԷՐԷՔ պէտք, պարտ է,
թէ
ԿԷՐԷՔՄԷՔ պարտ ըլլալ,
վայլել
ԿԷՐԻԼՄԷՔ պրկիլ
ԿԷՐԻՊԱՆ օձիք
ԿԷՐՄ տաք, ջերմ
ԿԷՐՄԷՔ պրկել
ԿԷՐՄԻ փոյթ, եռանդ
ԿԷՐՉԷՔ ճշմարիտ
ԿԷՐՉԻ թէպէտեւ

| ԿԷՐՏԱՆԼԸԳ մանեակ
ԿԷՐՏՈՒՆ երկինք
ԿԷ0Զ աչք, ակն, նժար,
ծակ, խորշ, դարակ
ԿԷ0Զ ԳԱՓԱՂԸ կոպ,

թարթիչ
ԿԷ0Զ ԷԹՄԷՔ նշան ընել
ԿԷ0Զ ԷՎԻ ակնապիճ
ԿԷ0Զ ՏԻՔՄԷՔ տենչալ
ԿԷ0ԶԷԹՄԷՔ հսկել, դի

ԿԷ0ԶԻՒՔՄԷՔ երեւիլ
ԿԷ0ԶԼԷՄԷՔ դիտել, նա
յիլ
ԿԷ0ԶԼԻՒՔ ակնոց
ԿԷ0ԹԻՒՐՄԷՔ տանիլ,
կրել, հանդուրժել
ԿԷ0Լ լիճ
ԿԷ0ԼԿԷ ստուեր, շուք
ԿԷ0ԼԿԷԼԷՆՄԷՔ ստուե

ԿԷ0ՄԻՒԼՄԷՔ թաղուիլ

ԿԷՕՄՄԷ գանձ, թաղում
ԿԷՕՄՄԷՔ թաղել
ԿԷ0ՄՐԻՒՔ մաքս
ԿԷ0Յ երկինք
ԿԷ0ՄՐԻՒՔՃԻ մաքսաւոր
ԿԷ0ՅԱ իբր թէ
ԿԷ0ՅԻՒՍ կուրծք, լանջք
ԿԷ0ՅԻՒՍԼԷՄԷՔ կուրծք
տալ, դիմաւորել
ԿԷ0ՅԻՒՍԼԻՔ կրծքնոց,

ԿԷ0Ն կաշի
ԿԷ0ՆԱ տեսակ, կերպ, ե
ղանակ

ԿԷ0ՆԱԿԷ0Ն տեսակ տե
սակ, զանազան
ԿԷ0ՆԻՒԼ կամք } փափաք,
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յօժարութիւն
ԿԷ0ՆԻՒԼ ԱԼ. ողոքել
ԿԷ0ՆԻՒԼ ԳԸՐ. վշտացնել
ԿԷ0ՆԻՒԼ ԵԱՓ. գոհացը
նել
ԿԷ0ՆԻՒԼ ՎԷՐ. սիրել,
սիրահարիլ
ԿԷ0ՆԻՒԼԼԻ կամաւոր,

յօժար
ԿԷ0ՆՏԷՐՄԷՔ ղրկել
ԿԷ0Չ գաղթ, տեղափո
խութիւն
ԿԷ0Չ ԷԹՄԷՔ գաղթել,
չուել
ԿԷ0ՉԷՊԷ գաղթող
ԿԷ0ՉՄԷՔ գաղթել, մեռ
նիլ, փլիլ

սերունդ
ԿԷ0ՍԹԷՐԻՇ ցոյց,
ւոյթ, տեսք
ԿԷ0ՍԹԷՐՄԷՔ
երեւցնել
ԿԷ0ՎՏԷ մարմին, իրան
ԿԷ0ՐԷ համեմատ, ըստ
ԿԷ0ՐԻՒԼՄԷՔ տեսնուիլ,
կատարուիլ
ԿԷ0ՐԻՒՄ տալ, տեսու
թիւն
ԿԷ0ՐԻՒՄՃԷ տալ
ԿԷ0ՐԻՒՆԻՒՇ երեւոյթ

երե

ցուցնել )

ԿԷ0ՐԻՒՆՄԷՔ երեւնալ,

տեսնուիլ
ԿԷ0ՐԻՒՇՄԷ տեսակցու
թիւն
ԿԷ0ՐԻՒՇՄԷՔ տեսակցիլ
ԿԷ0ՐՄԷՔ տեսնել, ընել,
կրել, համարել
ԿԷ0ՐՏԻՒՐՄԷՔ ընել տալ
տեսնել

ԿԸՃԸԳԼԱՄԱԳ խտտղել
ԿԸՃԸԳԼԱՆՄԱԳ խտտղիլ
ԿԸՃԸՐՏԸ կրճիւն
ԿԻԶԼԷՄԷՔ պահել, ծած
կել
ԿԻԶԼԷՆՄԷՔ
թաքչիլ
ԿԻԶԼԻ գաղտնի, թաքուն
ԿԻԹ, ԿԷԹ գնա՛
ԿԻԹՄԷՔ երթալ
ԿԻՃԷ, ԿԷՃԷ գիշեր
ԿԻՃԷԼԷՄԷՔ օթեւանել
ԿԻՃԷԼԷՅԻՆ գիշերանց

ԿԻՃԷԼԻՔ գիշերանոց,

ԿԻՅԻՄ, ԿԷՅԻՄ հագուստ,
կապուստ

ԿԻՅԻՆՄԷՔ հագնիլ, հագ
ուիլ
ԿԻՊԻ պէս, նման, երբ
ԿԻՏԻԼՄԷՔ երթալ
ԿԻՏԻՇ գնացք, երթ, ըն

պահուիլ,

թացք, վարք
ԿԻՏԻՇՄԷՔ, ԿԻՃԻՇՄԷՔ
քերուիլ
ԿԻՐԱՆՊԷՀԱ թանկագին
ԿԻՐԵԱՆ ողբացող
ԿԻՐԵԷ ողբ, լաց
ԿԻՐԻՇՄԷՔ միջամտել,

ձեռնարկել
ԿԻՐԻՖԹԱՐ մատնուած,

ենթակայ
ԿԻՐՄԷՔ մտնել
ԿԻՐՏԱՊ յորձանք
ԿԻՒԶ աշուն
ԿԻՒԶԱՐ անցք
ԿԻՒԶԷԼ գեղեցիկ, աղէկ,
սիրուն, լաւ
ԿԻՒԶԷԼԼԷՇՄԷՔ գեղե
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ԿԻՒԶԷԼՃԷ աղէկ մը
ԿԻՒԶԷՇԹԷ տոկոս,
ցած
ԿԻՒԶԷՐԱՆ անցնող, ան
ցած

ԿԻՒԶԻՏԷ ընտրեալ
ԿԻՒԹՄԷՔ հովուել, Աiյա
րածել, տածել
ԿԻՒԼ վարդ
ԿԻՒԼԱՊ վարդաջուր
ԿԻՒԼԱՊՏԱՆ վարդաջու

ԿԻՒԼԻՍԹԱՆ վարդանոց
ԿԻՒԼԻՒՄՍԷՄԷՔ ժպտիլ
ԿԻՒԼԻՒՆՃ ծաղր, ծանակ
ԿԻՒԼԼԷ գնդակ
ԿԻՒԼՄԷ խնդուք, ժպիտ,
ծիծաղ
ԿԻՒԼՄԷՔ խնդալ, ծաղ
րել, վայելել
ԿԻՒԼՏԻՒՐՄԷՔ խնդացը
նել
ԿԻՒՀԷՐ գոհար
ԿԻՒՀԷՐՉԻԼԷ
աղբորակ
ԿԻՒ Ճ դժուար աշխատանք
ոյժ
ԿԻՒՃԷՆՄԷՔ
արդողիլ

ԿԻՒՃԷՆՏԻՐՄԷՔ վշտա
ցընել
ԿԻՒՃԼԷՇՄԷՔ դժուարա
նալ
ԿԻՒՃԼԻՔ դժուարութիւն

ան

բորակ,

շտանալ,

ԿԻՒՄԱՆ տարակոյս,
կարծիք
ԿԻՒՄԻՒՇ արծաթ, ար
ծաթէ
ԿԻՒՄԻՒՐՏԻ դղրդիւն,
պոռոչիւն

ԿԻՒՄԻՒՐՏԷՄԷՔ մռնչել,
դղրդել
ԿԻՒՅԷ, ԿԻՒՎԷ ուտիճ,
ցեց

-
ԿԻՒՅԷՆԻԼՄԷՔ վստահ
ուիլ
ԿԻՒՅԷՆՄԷՔ վստահիլ
ԿԻՒՅԷՐԹԷ տախտակա
մած նաւու

ԿԻՒԷՐՃԻՆ աղաւնի
ԿԻՒՆ օր, տիւ, ժամա
նակ, արեւ
ԿԻՒՆ ՊԱԹԸ արեւմուտք
ԿԻՒՆ Տ0ՂԸ արեւելք
ԿԻՒՆԱՀ մեղք
ԿԻՒՆԱՀՔԵԱՐ մեղաւոր
ԿԻՒՆԱՀՔԵԱՐԼԸԳ մեղա

ԿԻՒՆԷՇ արեգակ, արփի,
արեւ
ԿԻՒՆԼԻՔ օրական
ԿԻՒՆՏԷԼԻՔ աւուրչէք
ԿԻՒՆՏԻԶ ցորեկ
ԿԻՒՊՐԷ աղբ
ԿԻՒՊՐԷԼԷՄԷՔ աղբել
ԿԻՒՎԷ ցեց, ուտիճ
ԿԻՒՎԷՆՄԷՔ վստահիլ
ԿԻՒՎԷՅԻ փեսայ
ԿԻՒՏԷՐԻ եղջերուի մորթ
քեմուխտ
ԿԻՒՐԷՇ (Կիւլէշ) մարտ,
մենամարտ

ԿԻՒՐԷՇՃԻ մարտիկ, ըմ
բիշ
ԿԻՒՐԷՇՄԷՔ գօտեմար
տիլ
ԿԻՒՐԻՒԼՏԻՒ
ժխոր

ԿԻՒՐԻՒԼՏԷՄԷՔ թնդալ,
գոռալ

աղմուկ,
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ԿԻՒՐԼԷՄԷ որոտում
ԿԻՒՐԼԷԹՄԷՔ թնդացնել
ԿԻՒՐԼԷՄԷՔ որոտալ
ԿԻՒՐՃԻ Վրացի
ԿԻՒՐՈՒՀ խումբ, դաս,

ԿԻՒՖԹԻՒԿԻՒ
զրոյց

ասուլիս,

Հ

ՀԱ՛ ՊԸՐԱ օ՞ն
ՀԱԳԱ՛ԻԳ ճշմարտութիւն
ներ
ՀԱԳԱՐԷԹ
արհամարհանք
ՀԱԳԳ ճշմարտութիւն,
Աստուած, իրաւունք
ՀԱԳԳ ԳՈՒԼԸ յոպոպ
ՀԱԳԳ ԷԹ. տիրանալ, ի
ՀԱԳԳ ԹԷ'ԱԼԱ Բարձրեա
լըն Աստուած

ՀԱԳԳԱՆԻՅԷԹ ուղղամը
տութիւն, արդարու
թիւն
ՀԱԳԳԷՆ արդարօրէն, ի
ՀԱԳԳԸՆՏԱ մասին, նը
կատմամբ

ՀԱԳԳՓԷՐԷՍԹ ճշմարտա
սէր, իրաւասէր
ՀԱԳԻԳԱԹ
թիւն, անկեղծութիւն,
իրօք
ՀԱԳԻԳԱԹԷՆ
պէս, իրօք
ՀԱԳԻԳԻ ճշմարիտ, իրա
կան, իսկական
ՀԱԳԻՐԱՆԷ խոնարհաբար

անարգանք,

ճշմարտու

ճշմարտա
}

ՀԱԳԼԱՄԱԳ ի գլուխ հա
նել, յաղթել, վաստկիլ
ՀԱԳԼԱՇՄԱԳ հաշիւը փա
կել
ՀԱԶԱ այս, սա
ՀԱԶԱԳԷԹ ճարտարու
թիւն

ՀԱԶԱՐԷՆ հնդիկ եղէգ,
կնիւն
ՀԱԶԶ ԷԹ. ախորժիլ,
սիրել

ՀԱԶԷՐ ԷԹ. քաշուիլ,
զգուշանալ
ՀԱԶԸԳ ճարտար, հմուտ
ՀԱԶԸՐ պատրաստ, ներ
կայ
ՀԱԶԸՐԼԱՄԱԳ պատրաս

ՀԱԶԸՐԼԱՆՄԱԳ պատ
րաստուիլ

ՀԱԶԸՐԼԸԳ պատրաս
տութիւն

ՀԱԶԸՐՃԷՎԱՊ պատրաս

ՀԱԶԸՐՈՒՆ ներկաներ
ՀԱԶԻՄ զգուշաւոր, խո
Հեմ

ՀԱԶԻՄ յաղթող, նուա
ճող
ՀԱԶԻՆ տխուր
ՀԱԶՄ մարսողութիւն
ՀԱԶՄ ԷԹ. մարսել
ՀԱԶՐԷԹ վսեմութիւն,
ներկայութիւն
ՀԱԶՐԷԹԼԷՐԻ Դուք .
ՀԱԶՖ ԷԹ. կրճատել,
ջնջել
ՀԱԹԱՊ փայտ
ՀԱԹԹԱ մինչդեռ, մին
չեւ իսկ -
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ՀԱԹԹԱՊ փայտավաճառ
ՀԱ՛ԻԶԱ հարսնցու
ՀԱԻԶ 0Լ. տիրանալ,

վայելել
ՀԱ՛ԻԼԷ պատահար, ար
կած
ՀԱԼ վիճակ, գործ, ներ
կայ, այլայլում, կա
րողութիւն
ՖԻԼ ՀԱԼ իսկոյն
ՀԱԼՊՈՒՔԻ մինչդեռ
ՀԱԼԱ տակաւին
ՀԱԼԱԹ պարան
ՀԱԼԱԼ արդար , օրինա
ւոր
ՀԱԼԱԼ ԷԹ. նուիրել, նե
րել
ՀԱԼԱԼԼԸԳ ներողութիւն
ՀԱԼԱՎԷԹ քաղցրութիւն
ՀԱԼԳԱ օղակ, շրջանակ
ՀԱԼԳԱՎԻ օղակաձեւ
ՀԱԼԷԹ վիճակ, պարա
զայ
ՀԱԼԷՊ Բերիա
ՀԱԼԻՄ հեզ, խոնարհ
ՀԱԼԻՄԼԷՆՄԷՔ հեզանալ
ՀԱԼԻՅԷՆ ներկայիս
ՀԱԼԼ ԷԹ. լուծել, քա
կել, հալեցնել
ՀԱԼԼԱՃ գզիչ
ՀԱԼԼԱՆՄԱԳ կազդուրել,
սփոփել
ՀԱՃԱԹ ալէտքեր
ՀԱՃԱՄԷԹ (Աճամէթ) ցը
տում, արիւնաքարշ
ՀԱՃԶ արգելք, միջամտել
ՀԱՃԶՆԱՄԷ արգելագիր
ՀԱՃԷԹ պէտք, կարիք
ՀԱՃԷԹ ԿԷ0Ր. պէտք ըզ
գալ

ՀԱՃԷԹ ՄԷՍՍ ԷԹ. պէտք
զգացուիլ
ՀԱՃԷՐ քար- Ի ԹՈՒԹԵԱ
րաքար- Ի ՀԱՃԻՄ արծաթի
փորակատ
— ԻԼ ՃԷՎՎ երկնաքար
— ԻԼ ՎԷԼԱՏԷ արծուա
քար

ՀԱՃԻ մահտեսի, ուխտա
ւոր
ՀԱՃԻԶ արգիլող, միջա
մըտո
ՀԱՃՃԷ մահտեսի կին,

ուխտաւորուհի

ՀԱՃՐ արգիլել
ՀԱՄԱԳԱԹ ապերախտու
թիւն, տխմարութիւն
ՀԱՄԱ՛ԻԼ (Համայլը)
պահպանակ

ՀԱՄԻ պաշտպան
ՀԱՄԻԶ թթու, կծու
ՀԱՄԻԶԻՅԷԹ թթուու
թիւն
ՀԱՄԻԼ կրող, տանող
ՀԱՄԻԼ 0Լ. կրել, առնել

արու

ՀԱՄԻՅԷԹ հայրենասի
րութիւն, խանդ, ազ

ՀԱՄԼ բեռ
ՀԱՄԻՏ գովաբանող
ՎԱԶ' Ը ՀԱՄԼ տղաբե
րութիւն
ՀԱՄԼԱՃԸ թիավարապետ
ՀԱՄ ԼԷ յարձակում, ճիգ
ՀԱՄՄԱԼ բեռնակիր
ՀԱՄՄԱԼԻՅԷ
րողչէք

բեռնակը
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ՀԱՄՄԱԼԼԸԳ բեռնակրու
թիւն
ՀԱՄՄԱՄ բաղնիք, ջեր
մուկ
ՀԱՄՄԱՄՃԸ բաղնեպան
ՀԱՄՏ փառք, գոհութիւն,-
գոհանալ
ԼԷՀ ԻՒԼ ՀԱՄՏ փառք

ՀԱՄՐԱ կարմիր
ՀԱՂՅ ո՛հ, անտարակոյս,
այո՛
ՀԱՅԱ ամօթ, ամօթիաա
ծութիւն
ՀԱՅԱՍԸԶ անամօթ
ՀԱՅԱԹ կեանք
ՀԱՅԱԹԻ կենսական
ՀԱՅԳԸՐՄԱԳ պօռալ
ՀԱՅԶ տեղ, միջոց, դաշ
տան

ՀԱՅԸՖ մե՛ղք, եղո՛ւկ
ՀԱՅԼԱԶ ծոյլ, անփոյթ
ՀԱՅՅ կենդանի
ՀԱՅՍԻՅԷԹ կացութիւն,
դիրք, զգացում
ՀԱՅՎԱՆ կենդանի, անա
սուն, գրաստ
ՀԱՅՎԱՆԱԹ կենդանիներ
ՀԱՅՎԱՆԻ կենդանական
ՀԱՅՎԱՆԻՅԷԹ կենդանի
ութիւն
ՀԱՅՏԻ՞ օ՛ն, օ՞ն անդր,
շուտ
ՀԱՅՏՈՒՏ աւազակ
ՀԱՅՐԱՆ հիացած, ապ
ածՀ

ՀԱՅՐԷԹ հիացում, զար
մացում
ՀԱՅՖԱ ափսոս
ՀԱՆԷՖԻ ուղղափառ

ՀԱՆԷՔ խօսք, քիմք
ՀԱ՞ՆԻ, ԳԱ՞ՆԻ ո՞ւր
ՀԱ՞ՆԿԸ, ԳԱ՞ՆՂԸ ո՞ր
ՀԱՇԱ քաւ լիցի, քաւ
ՀԱՇԱՐԸ չարաճճի
ՀԱՇԷՐԱԹ որդեր, սրի
կաներ
ՀԱՇԻՅԷ եզր, լուսանցք,
ընտանիք
ՀԱՇԻՇ հաշիշ
ՀԱՇՄԷԹ վեհութիւն
ՀԱՇՄԷԹԼՈՒ վեհափառ
ՀԱՇՇԱՇ հաշիշամոլ
ՀԱՇՎԻՅԱԹ անպիտան
խօսքեր

ՀԱՉԱՆ ՔԻ երբ որ
ՀԱՊԷՇ Խափշիկ
ՀԱՊԷՇԻՍԹԱՆ Ապիսինիա
ՀԱՊԻԼ Աբել
ՀԱՊԻՊ բարեկամ
ՀԱՊԻՍ բանտարկող
ՀԱՊԼ չուան, լար, յղու
թիւն
ՀԱՊՊ հատ, կուտ, ունդ,
դեղհատ
ՀԱՊՊԷ կուտ, հատ
ՀԱՊՍԽԱՆԷ բանտ
ՀԱՍԱՆԷԹ բարութիւնք
ՀԱՍԱՊԷ հարսանիթ
ՀԱՍԱՏ հասկաքաղ, հըն
ձել
ՀԱՍԱՖԷԹ ողջմտութիւն,
կորովամտութիւն
ՀԱՍԷՆ, ՀԱՍԱՆ գեղե
ցիկ, ընտիր
ՀԱՍԷՆԱԹ բարութիւնք
ՀԱՍԷՊՒՅԼԷ պատճառաւ
ՀԱՍԷՏ նախանձ
ՀԱՍԸԼ արդիւնք, ար
տադրեալ
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ՎԷԼ ՀԱՍԸԼ վերջապէս
ՀԱՍԸԼԱԹ բերք, հա

ՀԱՍԸՐ փսիաթ
ՀԱՍԻՏ նախանձող
ՀԱՍՈՒՏ նախանձոտ
ՀԱՍՊԸՀԱԼ վիճակը յայտ
նել
ՀԱՍՊԻ ձրի
ՀԱՍՍԱՍ, ՀԷՍՍԱՍ ըզ
գայուն
ՀԱՍՐ պաշարել, յատկա
ցընել
ՀԱՍՐԷՆ սոսկապէս, յա
տուկ
ՀԱՍՐԷԹ կարօտ, անձ
ութիւն
ՀԱՍՐԷԹՔԷՇ կարօտցած
ՀԱՎԱ՛, ՀԷՎԱ՛ օդ, մըթ
նոլորտ, եղանակ, կը
լիմա -

ՀԱՎԱ-ՃԻՎԱ շեկխարի
ՀԱՎԱ՛ԻՃ պէտքեր
ՀԱՎԱԼԷ յանձնել, յղել,
փոխանձել, ուղղել
ՀԱՎԱԼԷԹԷՆ փոխանցու
մով
ՀԱՎԱԼԷԼԻ հակած, փո
խանցեալ
ՀԱՎԱԼԷՆԱՄԷ հատուց
ման գիր
ՀԱՎԱԼԻ բոլորտիք
ՀԱՎԱՍՍ Ը ԽԱՄԻՍԷ հինգ
զգայարանք
ՀԱՎԱՏԻՍ դէպքեր, լու
րեր
ՀԱՎԱՐԻՅՈՒՆ առաքեալ
ներ

ՀԱՎԶԷ սահման, երկիր
ՀԱՎԷՆ (Հավան) սանդ

ՀԱՎԸԶ աւազան
ՀԱՎ ԼԸ բակ, գաւիթ
ՀԱՎԼԻՃԱՆ խօլնչան
ՀԱՎԻ ներփակող, պա
րունակող
ՀԱՎԻՅԷ դժոխք
ՀԱՎԼԱՄԱԳ հաչել, ոռ-.
նալ
ՀԱՎՈՒՃ ստեպղին
ՀԱՎՎԱ Եւա
ՀԱՏԷՍ նորութիւն, պա
տահար, եղելութիւն
ՀԱՏԻ առաջին
ՀԱՏԻ առաջնորդ
ՀԱՏԻՍ նոր, լուր, ա

ՀԱՏԻՏ երկաթ,

բուռն
ՀԱՏՏ ծայր, սահման,
եզր, իշխանութիւն
ՀԱՏՏ Ը ԶԱԹԸՆՏԱ ար
դէն, էապէս
ՀԱՏՏԱՏ երկաթագործ
ՊԻ ՀԱՏՏ անսահման
ՀԱՏՏԷ սուր, թելահան
ՀԱՐԱՄ արգիլուած, ա
պօրինի, նուիրական
ՀԱՐԱՄԻ աւազակ, գող
ՀԱՐԱՍԷԹ մշակել, Հեր
կել
ՀԱՐԷՄ իսլամի կին, սըր
բավայր, գաւիթ
ՀԱՐԷՔԷ շարժում, ձայ
նանիշ
ՀԱՐԷՔԷԹ շարժում, մեկ
նում , ընթացք- Ի ԱՐԶ երկրաշարժ
ՀԱՐԷՔԷԹԷ ԿԷԼ. յուզել,
կանգնիլ, շարժիլ
ՀԱՐԸՆ խոնջած

սուր,
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ՀԱՐԻԳ հրդեհ ՀԷԼԱՔ 0Լ. փճանալ,

ՀԱՐԻՍ մշակող, պահ- վատնիլ
պանող, ցանկացող ՀԷԼԷ նամանաւանդ, վեր
ՀԱՐԻՐ մետաքս ջապէս

ՀԱՐՇԷՖ կանկար ՀԷԼԷԶ0Ն պտուտակ, խր
ՀԱՐՊ պատերազմ ռընջալ
ՀԱՐՊԷՆ պատերազմով
ՀԱՐՖ դիր, բառ, խօսք,
մասնիկ
ՀԱՐՖԻՅԷՆ գիր առ գիր,

բառ ԱԱ Մ. բառ
ՀԱՔԷԶԱ ասոր նման
ՀԱՔԻ պատմող
ՀԱՔԻՄ դատաւոր, իշ
խող, պետ
ՀԱՔԻՄԱՆԷ դատաւորա
կան, իշխանական
ՀԱՔԻՄԻՅԷԹ
րութիւն
ՀԱՔՔԵԱՔ փորագրիչ
ՀԱՖԸԶ պահող, յիշող,

դատաւո

կոյր
ՀԱՖԸԶԷ յիշողութիւն
ՀԱՖԹԱ, ՀԱՖԹԷ եօթ
նեակ, շաբաթ
ՀԱՖԹԱԼԸԳ շաբթական
ՀԱՏԻՏ թոռ
ՀԱՖՐ ԷԹ. փորել,
ղել, բրել
ՀԱՖՐԻՅԱԹ պեղումներ
ՀԷ այո -

ՀԷԶԱՐ հազար
ՀԷԶԷՅԱՆ
շանք, զառանցել
ՀԷԶԻՄԷԹ պարտութիւն
ՀԷԶԼԻՅԱԹ ծաղրաբանու

պե

բանդագու

թիւնք
ՀԷԼԱՔ կորուստ փճացում
ՀԷԼԱՔ ԷԹ. փճացնել,
վատնել

ՀԷՃԱ՛ (Հէճէ) վանք
ՀԷՃԷԼԷՄԷՔ հեգել
ՀԷՃԻՆ տաճիկ ուղտ
ՀԷՄ նաեւ, կից, թէ
ՀԷՄՏԷ նաեւ
ՀԷՄԱՆ իսկոյն, գրեթէ,

ուստի
ՀԷՄ'ԱՍՐ ժամանակակից
ՀԷՄԷՖՔԵԱՐ գաղափա
րակից

ՀԷՄՀԱԼ վիճակակից
ՀԷՄՃԻՆՍ տեղակից, հա
մասեռ

ՀԷՄՃԻՎԱՐ դրացի
ՀԷՄՄԷԶՀԷՊ կրօնակից,

համակրօն
ՀԷՄՄԷՇՐԷՊ համաբարոյ
ՀԷՄՇԷՀՐԻ հայրենակից,

ՀԷՄՇԻՐԷ քոյր
— ԶԱՏԷ քեռորդի
ՀԷՄՏԷՐՏ ցաւակից
ՀԷՄՐԷՆԿ համագոյն
ՀԷ՛Յ ո՛վ, ո՛հ, ո՞

ՀԷՅ՛ԷԹ վիճակ, մարմին,
դաս, խումբ, աստղա
բաշխութիւն
ՀԷՅԷՃԱՆ յուզում, գըր

ՀԷՅՊԷ, ՀԷԿՊԷ պայու
սակ
ՀԷՅՊԷԹ պատկառանք, ահ
ՀԷՅՊԷԹԼԻ ահաւոր,

պատկառելի
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ՀԷՅՔԷԼ տաճար, արձան
ՀԷՅՔԷԼԹՐԱՇ արձանա
գործ
ՀԷՆԿԵԱՄ ատեն, ժամա
նակ
ՀԷՆԿԵԱՄԷ խառնակու
թիւն, կռիւ, աղմուկ
ՀԷՆՈՒԶ տակաւին, դեռ,

ՀԷՆՏԷՍԷ երկրաչափու
թիւն
ՀԷՆՏԷՍԻ երկրաչափական
ՀԷՇԱՇԷԹ բխրականու
թիւն
ՀԷՎԱ իղձ, փափաք, ցան
կութիւն
ՀԷՎԱԼԱՆՄԱԳ օդ առնել,
օդանալ

-

ՀԷՎԱԻ օդային, երկնա
գոյն
ՀԷՎԱՓԷՐԷՍԹ ունայնա

ՀԷՎԷՆԿ կապոց, շարոց
ՀԷՎԷՍ փափաք, ցան
կութիւն
ՀԷՎԷՍՔԵԱՐ փափաքող,

եռանդուն
ՀԷՎ ԼՆԱՔ սարսափելի,

ահարկու
ՀԷՏԱՅԱ պարգեւներ, ըն
ծաներ

ՀԷՏԷՖ նշաւակ, ենթա
կայ
ՀԷՏԻՅԷ ընծայ, պարգեւ
նուէր, գին
ՀԷՏԻՅԷԹԷՆ իբր ընծայ,
նուէր
ՀԷՏՄ փլցնել, քանդել
ՀԷՐԱՐԷԹ տաքութիւն,

ջերմ

ՀԷՐԱՐԷԹԼԻ ջերմ, տաք,

ջերմագին
ՀԷՐ ամեն, իւրաքանչիւր
ՀԷՐՆԷ ինչ որ, ոեւէ
ՀԷՐ ՆԷ ԳԱՏԱՐ որչափոր
ՀԷՐ ՆԷՐՏԷ ուր որ
ՀԷՐ ՔԻՄ ով որ
ՀԷՐԶԷԽ0Ր ունայնախօս
ՀԷՐԻՖ, ՀԱՐԻՖ արուես
տակից, ընկեր, մարդ,

պարզամիտ
ՀԷՔՔ, ՀԱՔՔ ԷԹ. փո
րագրել, քերել
ՀԷՓ ամբողջ, բոլոր, հա
մաձայն
ՀԷՔԻՄ բժիշկ
ՀԸՄԱՐԻՅԷԹ իշութիւն
ՀԸՆԱ, ԳԸՆԱ հինայ
ՀԸՆԹԱ ցորեն, հատիկ
ՀԸՐՍ ցասում, բարկու
թիւն, տենչ
ՀԸՐՍԼԱՆՄԱԳ ցասնուլ,

զայրանալ
ՀԸՐՖԷԹ արուեստ
ՀԸՖԶ ԷԹ. պահել, սեր
տել, գոց ընել
ԹԱՀԹ ԷԼ — ընդ հըս
կողութեամբ

ՀԻԶԱ ուղղութիւն, հան
դէպ
ՀԻԼԱԼ մահիկ
ՀԻԼՄ հեզութիւն
ՀԻԼՄԻՅԷԹ խոնարհու
թիւն, հեզութիւն
ՀԻՃԱԶ Հիճազ
ՀԻՃԱՊ ամօթ, ամաչում,

քօղ
ՀԻՃՎ ծաղր, երգիծաբա
նութիւն
ՀԻՃՎԻՅԷ ծաղրական,
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երգիծական տպաւորութիւնք
ՀԻՃՐԱՆ բաժանում, ան- | ՀԻՏԱՅԷԹ փրկութիւն
ջատում, թարախ ՀԻՏՏԷԹ բարկութիւն,

ՀԻՃՐԷԹ գաղթ, գաղթել արութիւն

ՀԻՄԱՅԷԹ պաշտպանու- | ՀԻՏՏԷԹԼԷՆՄԷՔ բարկա
թիւն, հովանի նալ

ՀԻՄՄԷԹ շնորհ, խնամք,
Հոգ
ՀԻՅԼԷ նենգ, խարդա
խութիւն
ՀԻՅԼԷՊԱԶ, նենգաւոր,

խաբեբայ

ՀԻՅԼԷՔԵԱՐ կեղծաւոր
ՀԻՅՆ ատեն, միջոց
ՀԻՆՏ, ՀԻՆՏԻՍԹԱՆ Հնդ
կաստան

ՀԻՆՏԻ Հնդիկ
— ՃԷՎԻԶԻ հընդընկոյզ
ՀԻՉ ոչ, ոչինչ
ՀԻՉ 0ԼՄԱԶՍԱ եթէ եր
բէք
ՀԻՊԷ (Հիպա)
պարգեւել
ՀԻՍԱՊ հաշիւ, թուաբա
նութիւն
'ԱԼԷԼ ՀԻՍԱՊ առ հա

նուէր,

շիւ
ՀԻՍԱՊԻ հաշուական, խը

ՀԻՍԱՊՍԸԶ անթիւ, ան
համար

ՀԻՍԱՐ բերդ, պարիսպ
ՀԻՍՍ ԷԹ. զգալ, իմա
նալ, զգացում
ՀԻՍՍԷ բաժին,

բաժնեթուղթ
ՀԻՍՍԷՏԱՐ բաժնեկից,
ընկեր, մասնակից
ՀԻՍՍԻՅԱԹ զգացմունք,

մաս,

ՀԻՏՏԷԹԼԻ բարկացոտ
ՀԻՒԶՆ վիշտ, ցաւ, տրտ
մութիւն
ՀԻՒՃՃԷԹ փաստ, ապա
ցոյց, մուրհակ
ՀԻՒՃՆԷԹ թերութիւն,
վատաձայնութիւն
ՀԻՒՃՈՒՄ
յարձակիլ
ՀԻՒՃՐԷ խցիկ, խուց,
խորշ
ՀԻՒՃՐԷՎԻ խցիկաւոր,

խորշաւոր
ՀԻՒՄԱՅՈՒՆ
կան, օրհնեալ
ՀԻՒՆԷՐ հնարք, գիտու
թիւն, հմտութիւն
ՀԻՒՆԷՐՎԷՐ ճարտար,
հմուտ, քաջարուեստ
ՀԻՒՄՆ գեղեցկութիւն
ՀԻՒՍՆ Ի ԳԱՊՈՒԼ բարի
ընդունելութիւն
ՀԻՒՍՆ Ի ԶԱՆՆ համակ
րանք

ՀԻՒՍՆ Ի ԽԱԹԹ գեղա
գրութիւն
ՀԻՒՄՆ Ի ՀԱԼ բարեկեցի
կութիւնն, բարի վարք
ՀԻՒՍՆԱ՛ գեղեցիկ
ՀԻՒՍԷՅՆ գեղեցիկ
ՀԻՒՎԻՅԷԹ իսկութիւն
ՀԻՒՐՄԷԹ յարգանք, պա
տիւ, սէր, արգելք
ՀԻՒՐՄԷԹԷՆ իբր յար

յարձակում,

արքայա
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գանք, ի պատիւ
ՀԻՒՐՄԷԹԼՈՒ մեծայարգ

ՀԻՒՐՄԻՒԶՏ որմիզդ
ՀԻՒՔԻՒՄԷԹ կառավա
րութիւն, իրաւասու
թիւն
ՀԻՒՔՄ ԷԹ. կառավարել,
իշխել, դատապարտել
ՀԻՒՔՄԷՆ զօրութեամբ
ՀԻՒՔՄԻՒՆՃԷ ըստ օրի
նի, համեմատ
ՀԻՒՔՄՍԻԶ անզօր, եղծ
եալ, աննշան
ՀԻՒՔՄՏԱՐ թագաւոր,

իշխան, վեհապետ

ՀԻՒՔՄՐԱՆ 0Լ. իշխել,

գերիշխել
ՀԻՒՔՔԵԱՄ դատաւորներ
ՀԻՔԵԱՅԷ պատմութիւն,
վէպ, պատմել
ՀԻՔՄԷԹ իմաստութիւն,

խորհուրդ,

բնագիտութիւն
ՀՈՒԳՈՒԳ իրաւաբանու
թիւն, իրաւունք
ՀՈՒԶՈՒԶԱԹ հաճոյքներ

պատճառ,

ՀՈՒԼՈՒԼ անցնիլ, մա
րիլ, հասնիլ
ՀՈՒՄՄԱ ջերմախտ,

տենդ
ՀՈՒՄՐԷ կարմրութիւն,

օձացաւ

ՀՈՒՇ ուշ, խելք, միտք
ՀՈՒՇԵԱՐ ուշիմ, մտացի
ՀՈՒՊՈՒԹ իջնել, անկում
ՀՈՒՊՈՒՊ փչել, փչում
ՀՈՒՊՈՒՊԱԹ
հատեր, արմտիք

:ՈՒՊՈՒՐ ուրախութիւն

կուտեր,

ՀՈՒՏՈՒՏ սահմաններ
ՀՈՒՐԻ յաւէրժահարս
ՀՈՒՐՈՒՖԱԹ բառեր
ՀՈՒՐՐ, ՀԻՒՐՐ ազատ
ՀՈՒՐՐԻՅԷԹ
թիւն
Հ0ԳԳԱ կաղամար
Հ0ԳԳԱՊԱԶ ձեռնածու,

խարդախ

Հ0ԳՆԱ գրեխ

ազատու

ՂԱԶԱԼ քնարերգ
ՂԱԶԱՊ բարկութիւն,

զայրոյթ
ՂԱԶԱՊ ԷԹ. զայրանալ
ՂԱԶԱՊՆԱՔ ցասկոտ,

բարկացոտ

ՂԱԶԷԼԼԷՆՄԷՔ տերեւա
թափիլ
ՂԱԶԷՊԼԷՆՄԷՔ բարկա
նալ, զայրանալ
ՂԱԶԻ իսլամ պատերազ

մող
ՂԱ՛ԻԼԷ զբաղում, աղէտ,

ՂԱԻԼԷԼԻ զբաղեցուցիչ,

ՂԱԻՊ բացակայ, անե
րեւոյթ, կորսուած
ՂԱ՛ԻՊ 0Լ. կորսուիլ
ՂԱԴՊԷ գաղտնիք
ՂԱԼԱԹ սիալ, թիւր
ՂԱԼԷԵԱՆ եռանդ, եռալ
ՂԱԼԷՊԷ յաղթութիւն,
լեցուն, յաղթել
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ՂԱԼԷՊԷ ՉԱԼ. յաղթանա
կել .
ՂԱԼԷՊԷԼԻՔ բազմութիւն
ՂԱԼԻ սուղ, թանկ
ՂԱԼԻՊ յաղթող, հզօրա
գոյն
ՂԱԼԻՊ ԿԷԼՄԷՔ յաղթել
ՂԱԼԻՊԱ կարծեմ
ՂԱԼԻՊԱՆԷ յաղթական,

յաղթողաբար
ՂԱԼԻՊԻՅԷԹ յաղթութիւն
ՂԱՂԱ, ԿԱԿԱ կտուց
ՂԱՂԱԼԱՄԱԳ կտցահարել
ՂԱՄԶԷ նայուածք
ՂԱՄԶԼԱՄԱԳ մատնել
ՂԱՄՄ տրտմութիւն, հոգ
վիշտ, ցաւ
ՏԷՖ' Ի ՂԱՄՄ զբօսնուլ
ՂԱՄՄԱԶ մատնիչ, քսու
ՂԱՅԵՈՒՐ աշխատասէր,
ժրաջան
ՂԱՅԷ հոգ, զբաղում
ՂԱՅԷԹ խիստ, վախճան,

ՂԱՅԷԹԼԷ
զանց

ՂԱՅՊ կորսնցնել, անե

ՂԱՅՊՈՒՊԷԹ բացակա
յութիւն, անհետացում
ՂԱՅՐԷԹ ջանք, աշխա
տանք, փոյթ
ՂԱՅՐԷԹ ԷԹ. ջանալ
ՂԱՅՐԷԹՔԷՇ աշխատա
սէր, ջանասէր
ՂԱՅՐԻ ա՛լ, այլ, ուրիշ
ՂԱՅՐԻՀԻՒՄ եւ այլք
ՂԱՆԻ առատ, հարուստ

ՂԱՆԻՄԷԹ առատութիւն,
աւար

շատ, չափա

ՂԱՍԻՊ յափշտակող, գը
րաւող
ՂԱՍՊ ԷԹ. գրաւել, զըր
կել, յափշտակել
ՂԱՎՂԱ կռիւ, կագ, վէճ
ՂԱՎՂԱ ԷԹ. կռուիլ,
մարտնչիլ
ՂԱՎՂԱՃԸ կռուասէր
ՂԱՏՏԱՐ բռնաւոր, Հա
րըստահարիչ, չարա
գոր
ՂԱՏՏԱՐԼԸԳ բռնութիւն,
անիրաւութիւն
ՂԱՏՐ բռնաբարութիւն,

զրկում
ՂԱՐԱԶ նպատակ, դի
տում, ոխ
ՂԱՐԱԶՔԵԱՐ դիտումնա
ւոր, ոխակալ
ՂԱՐԱՊԷԹ օտարութիւն,

տարօրինակութիւն
ՂԱՐԳ ընկղմել, լնուլ
ՂԱՐԻՊ տարօրինակ, զար
մանալի, օտար
ՂԱՐՊ արեւմուտք, արեւ
մար, Եւրոպա
ՂԱՐՊԷՆ արեւմուտքէն
ՂԱՐՊԻ արեւմտեան, եւ
րոպական
ՂԱՖԼԷԹ մոռացութիւն,
անփութութիւն
ՂԱՖԼԷԹԷՆ մոռացումով,
յանկարծակի
ՂԱՖԻԼ անզգոյշ, անգէտ,

յանկարծ
ՂԱՖԻԼԱՆԷ
բար
ՂԱՖԻՐ քաւող
ՂԱՖՈՒՐ ներող

անզգուշա
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ՂԸՅԱՊ բացակայութիւն
ՂԸՅԱՊԷՆ X

ՂԸՅԱՊԻ X

ՂԸՊԹԷ բարի նախանձ
ՂԸՊԹԷ ԷԹ. նախանձիլ
ՂԸՏԱ՛ սնունդ, բաժին
ՂԸՏԱԼԱՆՄԱԳ սնիլ

ՂԸՐԹԼԱԳ, ԽԸՐԹԼԱԳ
խռչափող, կոկորդ
ՂԸՐՈՒՇ, ՂՈՒՐՈՒՇ ղու
րուշ, դահեկան
ՂՈՒՐԱՊԻՅԷ քաքար
ՂՈՒՐԷՄԱ պարտատէր
ներ

ՂՈՒՐՈՒՊ արեւմար
ՂՈՒՐՈՒՊ ԷԹ. մարը

մտնել
ՂՈՒՐՈՒՐ պարծենալ,
փքանալ, մեծամտու
թիւն
ՂՈՒՐՊԷԹ օտարութիւն,

ՂՈՒՖՐԱՆ թողութիւն,

Ղ0ՆՉԷ ծիլ, կոկոն

Ճ

ՃԱԶԻՊ քաշող, գրաւող
ՃԱԶԻՊԷԼԻ գրաւիչ, հրա
պուրիչ
ՃԱ'ԻԶ օրինաւոր, ար
դար, պատշաճ, ներելի
ՃԱ'ԻԶԷ պարգեւ, չակերտ
ՃԱԼԻՊ գրաւիչ, գրաւող
ՃԱԼԻՍ աթոռակալ, բազ
մող
ՃԱՀԻԼ անգէտ, անփորձ

ՃԱՀԻԼԱՆԷ անգիտաբար
ՃԱՀԻԼԻՅԷԹ տգիտութիւն
ՃԱՀԻՏ ջանացող, աշխա
տող, ուրացո
ՃԱՀՏ աշխատիլ, ջանալ,

ուրանալ
ՃԱՂ ցանց, ճաղ
ՃԱՄ ապակի, փիւրեղ,
հայելի, գաւաթ
ՃԱՄԷՏԱՆ պահարան

ՃԱՄԻ' ժողովարան, մըզ
կիթ
ՃԱՄԻ ԸՅԷԹ
կութիւն
ՃԱՄՈՒՍ գոմէշ
ՃԱՅԿԵԱՀ վայր, կայա
րան

ՃԱՅՄԱԳ ընկրկիլ, փոխել
հրաժարիլ
ՃԱՅՏԸՐՄԱԳ ընկրկեցը

ՃԱՆ հոգի, անձ, աշխոյժ,

ՃԱՆ ԱԹՄԱԳ փափաքիլ,
ապաստանիլ

ՃԱՆ ԱԼՄԱԳ հոգին առ
նել, մեռցնել
ՃԱՆ ԳՈՒՐԹ. փրկել
ՃԱՆ ԵԷՐԻ էական կէտ
ՃԱՆ ՉԷՔՄԷՔ հոգեվարիլ
ՃԱՆ ՍԸԳԸՆԹԸՍԸ սըրտ
նեղիլ
ՃԱՆԱՆ սիրելիներ, Հո
գիներ, տարփածու
ՃԱՆԸ ԵԱՆՄԱԳ վնաս

բովանդա

ուիլ
ՃԱՆԸ ՉԸԳՄԱԳ յոգնիլ
ՃԱՆԸ ՓԷՔ տոկուն
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րագործ
ՃԱ-ՆԻՇԻՆ տեղապահ
ՃԱՆԻՊ կողմ
ՃԱՆԻՊԻ կողմնակի
ՃԱՆԼԱՆՄԱԳ կենդանա
նալ, ոգեւորիլ
ՃԱՆԼԱՆՏԸՐՄԱԳ կենդա
նացնել, ոգեւորել
ՃԱՆԼԸ շնչաւոր, կորո
վի, իմաստալից, կեն
սական
ՃԱՆԽԸՐԱՇ աղիողորմ
ԻՔԻ ՃԱՆԼԸ յղի
ՃԱՆՊԱԶ լարախաղաց,

ձիավաճառ, խորամանկ
ՃԱՆՍԻՓԱՐԱՆԷ անձնը
ւիրաբար
ՃԱՆՍՈՒԶ հոգեկէզ
ՃԱՆՎԷՐ գազան
ՃԱՆՏԱՆ ի սրտէ,

մագին
ՃԱՆՖԷԶԱ ոգեւորիչ
ՃԱՆՖԷՍ անդուռ
ՃԱՊԱ ձրի
ՃԱՊԷՃԱ Aty i/AԱfi m i- անդ

ՃԱՍՈՒՍ լրտես, դէտ
ՃԱՎԻՏԱՆԻ
կան, յաւէտ
ՃԱՏԱԼ0Ս չարաճճի, վը
րէժխնդիր
ՃԱՏԸ կախարդ, հրապու
րիչ
ՃԱՏՏԷ պողոտայ, փողոց
ՃԱՐ ՉԷՔՄԷՔ յայտարա
րել
ՃԱՐԻ ընթացող, ներկայ
ՃԱՐԻ 0Լ. ընթանալ, գո

ջեր

յաւիտենա

ՃԱՐԻՅԷ աղախին, հարճ

ՃԱՐՃԱՐ շատախօս
ՃԱՖՃԱՖԼԸ շքեղ
ՃԷԶԱ՛ պատիժ, հետեւու

թիւն
ՃԷԶԱԻՐ կղզիներ, Ալ
ճէրիա
ՃԷԶԻՐԷ կղզի,

գետք
ՃԷԶՊ ԷԹ. գրաւել, գլել,
հրապուրել
ՃԷԶՎԷ սրճաման
ՃԷԶՐ արմատ
ՃԷԶՐ տեղատուութիւն
ՃԷԼԱԼ վսեմութիւն, վե
հութիւն
ՃԷԼԱՏԷԹ ասպետութիւն,

քաջութիւն
ՃԷԼԻԼ վսեմ, փառաւոր,
շքեղ, բարձր
ՃԷԼԼԱՏ դահիճ
ՃԷԼՊ գրաւել, կոչնագիր
ՃԷԼՍԷ նիստ
ՃԷՀԱԼԷԹ տգիտութիւն,

անփորձութիւն
ՃԷՀԷՆՆԷՄ դժոխք

տեղէն
ՃԷՀԻՄ դժոխք
ՃԷՀԼ տգիտութիւն
ՃԷՀԼԷՆ անգիտակցաբար
ՃԷՀՏ ջանք
ՃԷՃԻՄ բանուած կապերտ
ՃԷՄԱ'ԱԹ ժողովուրդ,
հասարակութիւն
ՃԷՄԱԼ գեղեցկութիւն
ՃԷՄ'ԱՆ ընդ ամենը
ՃԷՄ' գումար, յոգնակի,
յաւելում

Միջա
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ՃԷՄ, ԷԹՄԷՔ գումարել
ՃԷՄ' 0ԼՄԱԳ գումար
ուիլ, հաւաքուիլ
ՃԷՄՄ բազմութիւն
ՃԷՄԷԼ ուղտ
ՃԷՄԻ' համայն, բոլոր
ՃԷՄԻԼ գեղեցիկ, սիրուն
ՃԷՄԻԼԷ գեղեցկուհի,
խօսք

ՃԷՄԻՅԷԹ գումարում,

կերութիւն
ՃԷՅՇ բանակ, զօրք
ՃԷՅՊ (Ճէպ) գրպան, օ
ձիք, ծոց
ՃԷՅՐԱՆ վիթ
ՃԷՆԱԶԷ մեռնիլ, դագաղ
ՃԷՆԱՆ սիրտ
ՃԷՆԱՊ մեծութիւն, անձ
ՃԷՆԱՊԸ ՀԱԳԳ Աստուած
ՃԷՆԷՐԱԼ զօրապետ
ՃԷՆԻՆ սաղմ
ՃԷՆՆԷԹ արքայութիւն,
դրախտ

ՃԷՆՆԷԹՄԷՔԵԱՆ բարե
յիշատակ
ՃԷՆՈՒՊ հարաւ
ՃԷՆՈՒՊԻ հարաւային
ՃԷՆՏԷՐԷ ճմլող մեքենայ
ՃԷՆՔ պատերազմ
ՃԷՆՔԼԷՇՄԷՔ պատերազ
միլ
ՃԷՊԷԼ լեռ
ՃԷՊԷԽԱՆԷ մթերանոց
ՃԷՊՀԷ ճակատ
ՃԷՊՊԱՐ բռնաւոր
ՃԷՊՐ բռնութիւն,
պել, գրահաշիւ
ՃԷՊՐԷՆ բռնի
ՃԷՊՐԻ մեծութիւն, խո

ստի

ՃԷՍԱՐԷԹ համարձակու
թիւն
ՃԷՍԷՏ մարմին
ՃԷՍԹԷ ՃԷՍԹԷ
կուտակ, մաս առ մաս
ՃԷՍԻՄ մեծ, վիթխարի
ՃԷՍՈՒՐ քաջ, համարձակ
ՃԷՎԱԶ օրինաւոր, ար
տօնութիւն
ՃԷՎԱ, ՃԻՎԱ սնդիկ
ՃԷՎԱՀԻՐ գոհար
ՃԷՎԱՀԻՐՃԻ գոհարավա
ճառ

ՃԷՎԱՊ պատասխան
ՃԷՎԱՊ ՎԷՐ.

կուտակ

պատաս
խանել
ՃԷՎԱՊԻՅԷ պատասխա
նական
ՃԷՎԱՊԼԱՇՄԱԳ թղթակ
ցիլ
ՃԷՎԱՊՆԱՄԷ պատաս
խանագիր
ՃԷՎԶ, ՃԷՎԻԶ ընկոյզ
ՃԷՎԷԼԱՆ հոսիլ, յորդիլ,
շրջիլ, շրջան
ՃԷՎՀԷՐ գոհար,
թիւն, նիւթ
ՃԷՎՎ Ի ՀԷՎԱ մթնոլորտ
ՃԷՎՏԷԹ ազնուութիւն,

ՃԷՎՐ հարստահարութիւն
ՃԷՎՖ խոռոչ
ՃԷՏԷԼ վէճ, հակառակու
թիւն
ՃԷՏԻՏ նոր
ՃԷՏՎԷԼ գծիչ,
աղիւսակ
ՃԷՏՏ հաւ, նախահարք
ՃԷՏՏԷ մար, նախամարք

էու

ջրանցք,
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ՃԷՐԱՀԱԹ վէրք, թարախ
ՃԷՐԷՅԱՆ ընթանալ, հո

ՃԷՐԻՀ վիրաւոր
ՃԷՐԻՄԷ տուգանք, յան
ցանք
ՃԷՐԻՏ (Ճըրըտ) նիզակ,

ՃԷՐԻՏԷ թերթ, օրա
թերթ, լրաթերթ, տու
մար
ՃԷՐՀ ԷԹ. հերքել, վիրա

ՃԷՐՐԱՀ վիրաբոյժ
ՃԷՐՐԱՀԻ վիրաբուժական
ՃԷՖԱ՛ վիշտ,
պանք, զրկանք
ՃԷՖԱՔԵԱՐ տանջող,

հարստահարիչ
ՃԷՖԱՔԷՇ տառապեալ
ՃԻԼԱ յղկում, օծան,

Աm tu /ԱԱՄա

փայլ
ՃԻԼԱԼԱՄԱԳ յղկել, օ
ծանել
ՃԻԼԱԼԸ յղկուած
ՃԻԼՎԷ պչրանք, յայտ
նութիւն
ՃԻԼՏ հատոր, մորթ,
կազմ

ՃԻԼՏԼԷՄԷՔ կազմել
ՃԻԼՏԼԻ կազմուած
ՃԻԿԷՐ թոք եւ լեարդ
ԱԳ ՃԻԿԷՐ թոք
ԳԱՐԱ ՃԻԿԷՐ լեարդ
ՃԻԿԷՐՍՈՒԶ արտակէզ
ՃԻԿԷՐ ՓԱՐԷ հոգեհատոր
ՃԻՀԱԶ հանդերձանք
ՃԻՀԱՆ աշխարհ, տիե
զերք

ՃԻՀԱՆԹԱՊ աշխարհ,

լուսաւորո
ՃԻ ՀԱՆԿԻՐ աշխարհակալ
ՃԻ ՀԱՆՏԱՐ X

ՃԻՀԱՆՆԻՒՄԱ աշխար
հացոյց, դիտարան
ՃԻՀԱՏ իսլամի պատե
րազմ
ՃԻՀԷԹ կողմ, պատճառ,
տեսակէտ
ՃԻՃԻ աղուոր, խաղալիկ
ՃԻՃԻԼԻ պճնուած
ՃԻՄՆԱՍԹԻՔ մարմնա

ՃԻՆԱՅԷԹ ոճիր, եղեռն
ՃԻՆԻՎԻԶ Ճենովացի, ու
շիմ
ՃԻՆՆ դեւ, ոգի
ՃԻՆՆԻ դիւահար, ոգեկան
ՃԻՆՍ ցեղ, տեսակ, տոհմ
սեռ, ազնիւ
ՃԻՆՍԻ ցեղային,
մային
ՃԻՆՍԻՅԷԹ համացեղու
թիւն
ՃԻՆՈՒՆ խելայեղութիւն
խենդութիւն
ՃԻՊ խիստ, մինչ
ՃԻՊԱԼ լեռներ
ՃԻՊԻԼԼԷԹ բնութիւն
ՃԻՊԻԼԼԷԹՍԻԶ տմարդի
ՃԻՊԻՆԼԻՔ արսկապան
ՃԻՍՄ մարմին, նիւթ
ՃԻՍՄԱՆԻ աշխարհական
ՃԻՎԱՆ երիտասարդ
ՃԻՎԱՐ դրացի, մօտաւոր
ՃԻՎԷԼԷՔ առոյգ, ուղտի
ձագ
ՃԻՎՃԻՎ
ձագ
ՃԻՎՃԻՎ ԼԻ ոգեւորեալ

եքr m *-

ճռուողում,
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ՃԻՏԱԼ վէճ, կռիւ
ՃԻՏՏԷՆ լրջօրէն, իրօք
ՃԻՏՏԻ իրօք, լուրջ, ի
րական
ՃԻՐ0 փոխանցում
ՃԻՒԶ" մաս, կտոր, տարր
տետր, վանկ
ՃԻՒԶԱՄԼԸ
լոյծ, բորոտ
ՃԻՒԶ՛Ի մաս մը, աննշան
ՃԻՒԶ"ՏԱՆ պայուսակ,

ՃԻՒԼԼԱՀ (Ճուլհա)

ՃԻՒՀԷԼԱ տգէտներ
ՃԻՒՃԷ թզուկ, կարճուկ,

ՃԻՒՄԱ'Ա Ուրբաթ
ՃԻՒՄԱ'Ա ԷՐԹԷՍԻ Շա

անդամա

Մ.Ա

բաթ
ՃԻՒՄԼԷ համայն, ամ
բողջութիւն, դաս,

խօսք

ԷԶՃԻՒՄԼԷ ի մէջ այլոց
ՃԻՒՄԼԷԹԷՆ ամբողջո
վին
ՃԻՒՄՀՈՒՐ ամբոխ, հան
րութիւն
ՃԻՒՄՀՈՒՐԻՅԷԹ հանրա
պետութիւն
ՃԻՒՆՀԱ յանցանք
ՃԻՒՊՊ հոր, բանտ
ՃԻՒՊՊԷ վերարկու
ՃԻՒՍԹ ՈՒ ՃՈՒ փնտըռ
տուք
ՃԻՒՎԱԼՏՈՒԶ, (Չըվալ
տըզ) միսաթ, մեծ ասեղ
ՃԻՒՏԱ հեռու, անջատ
ՃԻՒՐԷԹ համարձակիլ,
յանդգնիլ

ՃԻՒՐՄ յանցանք
ՃԸԶԸՐՏԱՄԱԳ ճռնչել
ՃԸԶԸԳ, ՃԸԶԳԸ դիծ,
հոգի
ՃԸԶԼԱՄԱԳ խշխալ, ճը
ռընչել
ՃԸԼԳ, ՃԸԼԽ
անցուկ, ժողխ
ՃԸԼԸԶ խեղճ, ճզղան
ՃԸՂԸԼԹԸ ճռուողում
ՃԸՆՊԸԶ մաղխիլ
ՃԸՎԱ (Ճիվա) սնդիկ
ՃԸՎԸԳ լոյծ, Հեղուկ,
մածան

ՃԸՎԸԼՏԱՄԱԳ ճռուողել
ՃԸՎԸԼՏԸ ճռուողիւն
ՃԸՐՃԸՐ ծղրիթ, շատա

հոտած,

խօս

ՃԸՐԹԼԱԳ անձնագով
ՃԸՐԹԼԱՄԱԳ ճռնչել
ՃՈՒՄՊԱ ելք, զառիվեր
ՃՈՒՅ գետակ, վտակ
ՃՈՒՇ եռացում, յորդ
ՃՈՒՇԱՆ յորդող, եռա
ցող
ՃՈՒՐՃՈՒՆԱ խեղկատա
կութիւն
Ճ0ՂՐԱՖԻԱ
գրութիւն
Ճ0ՇԳՈՒՆ յորդ, զեղուն
Ճ0ՇՄԱԳ յորդիլ, յուզ

աշխարհա
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ՄԱԳՍՈՒՄ

կասկածուած
Մ ՄԱ'ԶՈՒԼԻՅԷԹ պաշտօ

նանկութիւնՄԱ ջուր, հեղուկ, օշա- ՄԱԶՈՒՐ անմեղադիր,
***

ներելիր
ՄԱ' — հետ, քով, միա

ՄԱԱՇ թոշակ, ռոճիկ,
ամսական
ՄԱ'ԱՏԱ բացի, զատ
ՄԱԳԱՄ եղանակ, երգ,
դիրք, իբր
ՄԱԳԱՍ մկրատ
ՄԱԳԱՐԱ (Պագարա)
ՄԱԳԱՐՆԱ դդմաճ
ՄԱԳԹՈՒ կտրուած,

վերջնական

ՄԱԳԹՈՒ'ԷՆ

ՄԱԳԹՈՒԼ
մեռել
ՄԱԳՈՒԼ խելացի, խո
Հեմ, բանաւոր
ՄԱԳՊՈՒԼ ընդունուած,
ընդունելի, յարգի
ՄԱԳՊՈՒԼԻՅԷԹ ընդու
նելութիւն

ՄԱԳՍԱՏ նպատակ, դի

բաժնուած,

կտրուած *

սպաննուած *

ՄԱԳՐՈՒՆ մօտ, մօտիկ
ՄԱԶԱՐՐԱԹ վնաս
ՄԱ'ԶԷՐԷԹ թողութիւն,
չքմեղանք
ՄԱԶԻ անցեալ

ՄԱԶՀԱՐ առարկայ, ար
ժանի

ՄԱԶՆՈՒՆ կարծուած,

ՄԱԶՊԱԹԱ տեղեկագիր
ՄԱԶՊՈՒԹ պինդ, ամ
փոփ, գրուած
ՄԱԹ ԷԹՄԷՔ յաղթել,

ՄԱԹԷՄ սուգ

ՄԱԹԷՄԼԻ ագաւոր
ՄԱԹԼԷՊ ստանալիք, պա
հանջ, նպատակ
ՄԱԹԼՈՒՊ
պահանջ, խնդրած
ՄԱԹՈՒՀ ցնորած
ՄԱԹՈՒՖ
վերագրուած
ՄԱԹՊԱ'Ա տպարան
ՄԱԹՊԱԽ խոհանոց
ՄԱԹՊՈՒ տպուած
ՄԱ'ԻԼ 0Լ. հակիլ, յօժա
րիլ, միտիլ, սիրել
ՄԱ'ԻՅՅԷԹ հետեւորդ,
ուղեկցութիւն
ՄԱ'ԻՇԷԹ կենցաղ, ապ
րուստ
ՄԱԼ ապրանք,

ՄԱԼ ԷԹՄԷՔ ստանձնել,
վերագրել, տիրանալ
ՄԱԼԱ ծեփիչ
ՄԱԼԱՄԱԼ լեցուն
ՄԱԼԱՆԻՀԱՅԷ անվերջ
ՄԱԼԻՒՄ ծանօթ, յայտնի
ՄԱ'ԼԻՒՄԱԹ ծանօթու
թիւնք, հմտութիւն,
տեղեկութիւն

ստացուած,

դարձուած,

ստաց
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ՄԱԼԻՔ տէր, ստացող
ՄԱԼԻՔԻՅԷԹ սեփականա
տիրութիւն
ՄԱ'ԼՈՒԼ կոյր, հիւանդ,
ախտացած
ՄԱԽԱԹ, ՄԻԽԱԹ մեծ ա

ՄԱԽԶԷՆ

ՄԱԽԼՈՒԳ արարած, ըս
տեղծուած
ՄԱԽ ԼՈՒԹ խառնուած,

խառն

ՄԱԽՄՈՒՐ խմորուած,
թմրած, գինեհար
ՄԱԽՍՈՒՍ յատկացուած,

սեփական,յատուկ,

դիտմամբ
ՄԱԽՏՈՒՄ որդի, զաւակ
ՄԱԽՐԷՃ ելք, յայտարար
ՄԱԽՐՈՒԹԻ կոնաձեւ
ՄԱԽՖԻ ծածուկ, գաղտնի
ՄԱԿՆԷԶԻԱ մակնէզիա
ՄԱՀ ամիս, լուսին
ՄԱՀԱԼԼ (Մահալ) տեղ,

վայր
ՄԱՀԱԼԼԷ թաղ
ՄԱՀԱԼԼԷՊԻ (Մուհալլէ
պի) դոնդող
ՄԱՀԱԼԼԻՅԷ տեղային,

ՄԱՀԶ, ՄԱՀԶԱ զուտ,
լոկ, միմիայն
ՄԱՀԶՈՒԶ ախորժած,
դոհ, ուրախ
ՄԱՀԶՈՒԶԻՅԷԹ հաճու
թիւն, գոհունակութիւն
ՄԱՀԶՈՒՆ տրտում, վըշ
տացած
ՄԱՀԶՈՒՆԱՆԷ տխրագին,

տխրալի

ՄԱՀԶՈՒՆԻՅԷԹ տրտմու
թիւն, տխրութիւն
ՄԱՀԶՈՒՐ արգելուած
ՄԱՀԹԱՊ (Մահիթապ)
լուսնի լոյա, հեգնու
թիւն
ՄԱՀԻՅԷ ամսական
ՄԱՀԻՅԷԹ գոյութիւն,
էութիւն ՚

ՄԱՀԻՐ վարպետ,

տար

ՄԱՀՃՈՒՊ հեզ, խոնարհ,

ՄԱՀՃՈՒՊԻՅԷԹ
թիւն,
թիւն
ՄԱՀՄԷՏԷԹ գովութիւն,

ՄԱՀՄՈՒԶ թթուած, խը
ան, բիտ

ՄԱՀՄՈՒԶԼԱՄԱԳ խթել,

բտել
ՄԱՀՇԷՐ ԿԻՒՆԻՒ վեր
ջին-դատաստանի օր

ՄԱՀՊԷՍ բանտ, արգելա
րան

ՄԱՀՊՈՒՍ բանտարկեալ
ՄԱ'ՀՈՒՏ ու ե տուած, ո
րոշ, ծանօթ
ՄԱՀՍՈՒԼ բերք, ստաց
ուած, խորհուրդ
ՄԱՀՍՈՒԼԱԹ բերք, ար

ճար

ամօթահարու

դիւնքներ
ՄԱՀՍՈՒԼՏԱՐ բերրի,

արդիւնաւէտ
ՄԱՀՍՈՒՊԷՆ հաշուած,

ի հաշիւ

ՄԱՀՎ ԷԹ. փճացնել
ՄԱՀՏՈՒՏ սահմանուած
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ՄԱՀՐԷՄ թաքուն, գաղտ- | ՄԱՅԱՍԸԼ թութք
նի, մտերիմ ՄԱՅԸՍ Մայիս
ՄԱՀՐԷՄԱՆԷ գաղտնօ- ՄԱՅԽ0Շ թթուաշ
րէն, մտերմական ՄԱՅՄՈՒՆ կապիկ
ՄԱՀՐՈՒՄ զրկուած, ՄԱՆԱ նշանակութիւն,
զուրկ իմաստ
ՄԱՀՐՈՒՄԻՅԷԹ զրկանք
ՄԱՀՐՈՒՍԷ շրջապատ
ուած, քաղաք
ՄԷՄԱԼԻՔԻ —
աստան

ՄԱՀՔԷՄԷ դատարան
ՄԱՀՔԻՒՄ դատապարտ
ուած

ՄԱՀՔԻՒՔ փորագրուած

Տաճ

ՄԱՂԱՐԱ այր, քարան
ձաւ

ՄԱՂԼՈՒՊ յաղթուած,

ՄԱՂՄՈՒՄ տրտմած,

ՄԱՂՏԱՆՕՍ ազատքեղ
ՄԱՂՏՈՒՐ
ուած, զրկեալ
ՄԱՂՐԸՊ արեւմուտք
ՄԱՂՐՈՒՐ հպարտ, սէգ,
խաբուած -

ՄԱՂՖԻՐԷԹ թողութիւն,
քաւութիւն
ՄԱՃԱՐԻՍԹԱՆ Հունգա

բռնադատ

րիա
ՄԱ ՃՈՒՆ շաղուած,
մորտ, խիւս
ՄԱՄՈՒԼ գործուած,
բանուած, օրինակ
ՄԱՄՈՒՐ շէնցուած, շէն
մշակուած
ՄԱՅԱ, ՄԱՅԷ խմոր,
հայս, նիւթ, հիմ
ՄԱՅԱԼԱՆՄԱԳ խմորիլ

ՄԱՆԱՍԹԸՐ մենաստան
ՄԱՆԱՎՃԸ մրգավաճառ
ՄԱՆԳԱՖԱ թանձրամիտ
ՄԱՆԶՈՒՄ

ՄԱՆԶՈՒՄԷ

ՄԱՆԷՆ բարոյապէս,

նշանակութեամբ
ՄԱՆԷՆՏ նման
ՄԱՆԷՎԻ բարոյական
ՄԱՆԷՎՐԱ
խաղ, հնարք
ՄԱՆԹԱՐ սունկ
ՄԱՆԹԸԳ
թիւն, խօսք, լեզու
ՄԱՆԹԸԳԻ դատողական,

ՄԱՆԻ' արգելք, արգիլող
ՄԱՆԻ'Ա արգելք
ՄԱ'ՆԻՏԱՐ նշանակալից
ՄԱՆԿԱԼ վառարան, կը
րակարան
ՄԱՆԿԸՐ լումայ, դանկ
ՄԱՆՍԸՊ պաշտօն
ՄԱՆՏԱ գոմէշ

ՄԱՇԱ ունելի
ՄԱՇԱԼԼԱՀ ապրիս
ՄԱՇԼԱՀ (Մէշլահ) տա
ռատոկ
ՄԱՇՈՒԳ սիրահարած
ՄԱ'ՈՒՆԱ կաւառ
ՄԱՊԱ ԱՏ

ոտանաւոր

դրութիւն,

մարզանք,

շարունակու
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թիւն, յաջորդ, հետե

ՄԱՊԱԳԸ մնացորդ
ՄԱՊԷՅՆ միջեւ, անջըր
պետ, միջոց
ՄԱ'ՊԷՏ աղօթավայր,
ռատուն

ՄԱ'ՊԷՐ անցք
ՄԱ'ՊՈՒՏ
Աստուած

ՄԱՍԱ սեղան
ՄԱՍԱԼ առասպել, վէպ,

առակ

ՄԱՍԼԱՀԱԹ գործ
ՄԱՍԼՈՒՊ խաչուած՞
կախուած

ՄԱՍԽԱՐԱ խեղկատակ,

միմոս, ծիծաղելի
ՄԱՍԽԱՐԱԼԸԳ խեղկա
տակութիւն
ՄԱ'ՍՈՒՄ անմեղ,
նուկ
ՄԱՍՈՒՐԱ եղեգնիկ
ՄԱՍՐԱՖ ծախս
ՄԱՎԻ կապոյտ
ՄԱՏԱՄ տիկին
ՄԱՏԱՄՔԻ քանի որ
ՄԱ'ՏԷՆ մետաղ, մատիտ
ՄԱ'ՏԷՆԻ մետաղային
ՄԱՏԷՐ մայր
ՄԱՏԷՐԱՆԷ մայրական
ՄԱ'ՏՈՒՄԻՅԷԹ չգոյու
թիւն
ՄԱՏՈՒՆ վար, ցած, ըս

պաշտուած }

մա

տորադաս
ՄԱՏՈՒՏ
նկատուած

ՄԱՏՏԷ նիւթ, հիւթ, ա
ոարկայ, խնդիր, յօդ
ուած, թարախ

համրուած,

ՄԱՏՏԷԹԷՆ նիւթապէս
ՄԱՏՏԻ նիւթական
ՄԱՐԱԶ ախտ
ՄԱՐԱՆԿ0Զ հիւսն, ա

ՄԱՐԹ Մարտ
ՄԱ'ՐԻՖԷԹ հնարք, գի
տութիւն, ծանօթու
թիւն, միջոց, արուեստ
ՄԱՐՈՒԼ հազար
ՄԱՐՈՒԶ ենթակայ
ՄԱՐՍ կրկնակ, կրկին
ՄԱՐՓՈՒՃ (Մարպուշ)
ծխափող
ՄԱՔԻՆԱ մեքենայ
ՄԱՖԷՎԳ վերին, գերա
դաս

ՄԷ'ԱԼ նշանակութիւն,

ՄԷ'ԱՐԻՖ գիտութիւնք,

կրթութիւն
— ՆԱԶԸՐԸ կրթական
նախարար

ՄԷԳԱԼԷ խօսք, ճառ
ՄԷԳԱՏԻՐ չափեր,
ժէք, յարգ
ՄԷԶԱԳ ճաշակ
ՄԷԶԱՀԻՄ նեղութիւնք,

յոգնութիւնք
ՄԷԶԱՄԻՐ Սաղմոսներ,

արինգներ
ՄԷԶԱՏ աճուրդ
ՄԷԶԱՐ գերեզման
ՄԷԶԱՐԼԸԳ գերեզմաննոց
ՄԷԶԷ համադամ, ճաշակ,

ծաղր
ՄԷԶԻՅՅԷԹ արժանիք, ա
ռաքինութիւն
ՄԷԶՀԷՊ կրօնք, աղանդ,
կարծիք, ուղի

ար
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հ: ՄիԶՃ ԷԹ. խառնել
: ՄԷԶՄՈՒՄ պարսաւելի
ՄԷԶՄՈՒՐ Սաղմոս
ՄԷ ԶՈՒՆ ընթացաւարտ,

վկայեալ
ՄԷ՛ԶՈՒՆԷՆ աւարտելով,

արտօնութեամբ
ՄԷ՛ԶՈՒՆԻՅԷԹ
նութիւն

ՄԷԶՊԱՀ զենարան

ՄԷԶՊՈՒՐ յիշեալ, գըր
ուած

ՄԷԶՔԻՒՐ յիշեալ

ՄԷԹԱԼԻՔ մեթալիք
ՄԷԹԱՆԷԹ կարծրութիւն,

տոկունութիւն
: ՄԷԹԷՐԻՍ պատնէշ
ՄԷԹԻՆ ամուր, կարծր,
հաստատուն

ՄԷԹՆ բնագիր

ՄԷԹՊՈՒ'ԻՅԷԹ վեհապե-

տութիւն
ՄԷԹՐՈՒՔ ձգուած, թող
ուած

ՄԷԹՐ0 մեթր

ՄԷԼԱՅԻՔ հրեշտակներ

ի
ՄԷԼ'ԱՆԷԹ անիծեալ, ԱԱ

նըզգամութիւն

ՄԷԼԷՄԷՔ մայել, լալ,
բառաչել
ՄԷԼԷՔ հրեշտակ

ՄԷԼԷՔԷ ունակութիւն,
կարողութիւն
ՄԷԼԷՔԻՒԹ թագաւորու
թիւն, արքայութիւն
ՄԷԼԻՔ թագաւոր
ՄԷԼՃԱ ապաստանարան

- ՄԷԼ'ՈՒՆ անիծեալ
ՄԷԼՖՈՒՖԷՆ ներփակե

արտօ

լով
ՄԷԽՈՒՖ երկիւղալի, ԱԱ

ՄԷԿԷՐ եթէ ոչ, բայց ե
թէ, թէ
ՄԷՀԱՊԷԹ խոշորութիւն,

ահաւորութիւն
ՄԷՀԱՐԷԹ ճարտարու
թիւն
ՄԷՀԻՊ խոշոր, ահաւոր,
պատկառելի
ՄԷՀՄԱԷՄՔԷՆ
եղածին չափ
ՄԷՀՏ օրօրոց
ՄԷՃԱԶԻ փոխաբերական
ՄԷՃԱԼ կարողութիւն *
ոյժ
ՄԷՃԷԼԼԷ օրինագիրք
ՄԷՃԻՏ փառաւոր
ՄԷՃԻՏԻՅԷ 20 ղրուշ.
ՄԷՃԼԻՍ ժողով, ատեան,

ՄԷՃԼՈՒՊ
բերուած
ՄԷՃՀՈՒԼ անծանօթ, չը

կան

ՄԷՃՃԱՆԷՆ ձրիաբար

կարելի

առինքնուած,

ՄԷՃՄՈՒ գումարուած,

ՄԷՃՄՈՒ'Ա հաւաքածոյ,
ամբողջ
ՄԷՃՆՈՒՆ խենդ, ցնորա
միտ, յիմար
ՄԷ՛ՃՈՒՍԻ մոգ, կրակա
ալաշտ

ՄԷՃՊՈՒՐ ստիպեալ,
բռնի, անձնատուր
ՄԷՃՊՈՒՐԷՆ ստիպմամբ
ՄԷՃՊՈՒՐԻՅԷԹ ստիպում
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հարկ
ՄԷՃՏ ԷԹ. փառաբանել
ՄԷՃՐՈՒՀ վիրաւորեալ,

ՄԷՄԱԹ մահ
ՄԷՄԱԼԻՔ երկիրներ
ՄԷՄԷ ծիծ, ստինք
ՄԷՄԼԷՔԷԹ երկիր,

ՄԷՄԼՈՒ լեցուն, լի
ՄԷՄՀՈՒՐ կնքուած
ՄԷՄՆՈՒ' արգիլուած
ՄԷՄՆՈՒՆ շնորհապարտ,
շնորհակալ, գոհ
ՄԷՄՆՈՒՆԻՅԷԹ շնորհա
կալութիւն
ՄԷՄՇԱ՛ արտաքնոց, ճե
միշ
ՄԷ՛ՄՈՒԼ ակնկալուած
ՄԷ՛ՄՈՒՐ պաշտօնեայ
ՄԷ՛ՄՈՒՐԻՅԷԹ պաշտօն

ՄԷՄՏՈՒՀ գովաբան
ուած, գովելի
ՄԷՅԷԼԱՆ ԷԹ. հակամի
տիլ, յօժարիլ

ՄԷՅԼ իղձ, փափաք, մի
տում, սէր
ՄԷՅԼԻՅԱԹ իղձեր, փա

ՄԷՅԽԱՆԷ դինետուն
ՄԷՅԽ0Ր արբեցող

իշ

ՄԷՅՄԷՆԷԹ բարիք,

օրհնութիւն
ՄԷՅՅԱԼ հակամէտ, յօ
ժար

ՄԷՅՅԻԹ դիակ, մեռեալ
ՄԷ՛ՅՈՒՍ տը
ի ուր, յուսահատ
ՄԷ՛ՅՈՒՍԻՅԷԹ տխրու
թիւն, յուսահատու

տրտում,

թիւն
ՄԷՅՎԷ պտուղ
ՄԷՅՎԷ ՎԷՐՄԷՔ պտղիլ,

արդիւնաբերիլ
ՄԷՅՎԷՏԱՐ արդիւնաբեր,
պտղատու

ՄԷՅՏԱՆ ասպարէզ, մի
ջոց, հրապարակ
ՄԷՅՏԱՆ 10Գ. ասպարէզ
հրաւիրել
ՄԷՆ ԼԷՀ ԻՒԼ ԷՄՐ հրա
մայող
ՄԷՆ' արգելք
ՄԷՆ ԷԹՄԷՔ արգիլել
ՄԷՆԱՐԷ, (Մինարէ) մըզ
կիթի աշտարակ
ՄԷՆԱՖԻ' շահեր, օգուտ
ներ
ՄԷՆԳՈՒԼ փոխանցուած,
ըսուած
ՄԷՆԳՈՒԼԷ շարժուն
ՄԷՆԳՈՒՇ նկարուած
ՄԷՆԶԱՐԷ
տեսք
ՄԷՆԶԱՐԷԼԻ տեսարանա
ւոր
ՄԷՆԶԻԼ իջեւան, պանդոկ
ՄԷՆԷՔՇԷ (Մէնէվշէ) մա
նուշակ
ՄԷՆԿԷՆԷ մեքենայ, հըն
ձան

ՄԷՆՀԻ արգիլուած

տեսարան

ՄԷՆՆ շնորհ, բարիք,

ՄԷՆՇԷ՛ աղբիւր, ակն,
սկիզբ
ՄԷՆՍՈՒՃԱԹ մանուսա,

հիւսուածք
ՄԷՆՍՈՒՊ պատկանեալ
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նութիւն, կապ
ՄԷՆՊԱ' աղբիւր, ակն
ՄԷՆՏԻԼ թաշկինակ
ՄԷՆՖԱ'ԱԹ օգուտ, շահ
ՄԷՆՖԻ աքսորեալ, AmAuթա

րագիր
ՄԷՆՖԻ՛ԷՆ աքսորուելով
ՄԷՆՖՈՒԽ փչուած
ՄԷՆՖՈՒՐ զզուելի, խոր
շելի
ՄԷՇԱԳԳԱԹ նեղութիւնք
տառապանք, նեղութիւն
ՄԷՇԱԼԷ ջահ
ՄԷՇԳ ԷԹ. ուսնիլ, ճըգ
նիլ
ՄԷՇԷ, ՄԻՇԷ կաղնի,
անտառ

ՄԷՇՀԷՏ
վայր
ՄԷՇՀՈՒՏ
տեսած

ՄԷՇՀՈՒՐ (Մէնշուր) նը
շանաւոր, անուանի
ՄԷՇՂՈՒԼ զբաղեալ
ՄԷՇՂՈՒԼԻՅԷԹ զբաղում
գործ
ՄԷՇՃԷՐԷ
անտառ

ՄԷՇՎԷՐԷԹ խորհրդակ
ցութիւն, խորհուրդ
ՄԷՇՐԷՊ բնութիւն
ՄԷՇՐԸԳ արեւելք
ՄԷՇՐՈՒ
րինական
ՄԷՇՐՈՒԹԻՅԷԹ սահմա
նադրականութիւն
ՄԷՇՐՈՒՊԱԹ ըմպելիք

տեսնուած,

ծառաստան,

օրինաւոր, Օտ

ՄԷՇՔԻՒՔ կասկածելի
ՄԷՊԶՈՒԼ առատ
ՄԷՊԶՈՒԼԻՅԷԹ առատու
թիւն
ՄԷՊԼԱՂ դրամ, գումար
ՄԷՊՀԷՍ խօսք, ճառ,

նիւթ
ՄԷՊ'ՈՒՍ երեսփոխան,

պատուիրակ

ՄԷՊ'ՈՒՍԱՆ երեսփոխա
նութիւն
ՄԷՊՍՈՒԹ
սփռուած

ՄԷՊՆԻ յենլով, համար,
շինուած

ՄԷՊՏԷ՛ սկզբունք,
կիզբ, ակն

ՄԷՍԱ'Ի ջանքեր, ճիգեր
ՄԷՍԱՆԷ միզաման
ՄԷՍԱՐԻՖ, ՄԱՍԱՐԸՖ
ծախսեր
ՄԷՍԱՖԷ միջոց, տարա
ծութիւն
ՄԷՍԷԼ օրինակ,
առած

ՄԷՍԷԼԱ զոր օրինակ
ՄԷՍ՛ԷԼԷ խնդիր
ՄԷՍ'ԷՏԷԹ երջանկու
թիւն, երանութիւն
ՄԷՍԷՐՐԷԹ ուրախու
թիւն, բերկրութիւն
ՄԷՍԹ գինով, արբած,
մոյկ
ՄԷՍԹԱՆԷ արբածի պէս
ՄԷՍԹՈՒՐ ծածկուած
ՄԷՍԻՀ 0ծեալ, Մեսիա
ՄԷՍԻՀԻ Քրիստոնէական
ՄԷՍԻՐԷ զբօսավայր, ճե
մելիք
ՄԷՍԼԷՔ ընթացք, ասպա

ալարզուած }

ըս

առակ ի
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րէզ, սկզբունք
ՄԷՍՀ ԷԹ. օծել
ՄԷՍՃԻՏ աղօթարան ն
մատուռ

ՄԷՍՄՈՒ լսուած, ըն
դունելի
ՄԷՍՆԷՏ յենարան, դիրք,

պաշտօն -

ՄԷՍՈՒԼ պատասխանա

ՄԷՍ ՈՒԼԻՅԷԹ պատաս
խանատուութիւն
ՄԷՍՈՒՆ ազատ, ապա
հով, զերծ
ՄԷՍ'ՈՒՏ երջանիկ, բա
րեբաստիկ

ՄԷՍ ՈՒՏԻՅԷԹ
կութիւն
ՄԷՍՊՈՒԳ անցած, անց
եալ
ՄԷՍՍ ԷԹ. շօշափել, ըզ
դալ
ՄԷՍՏՈՒՏ սահմանուած,

փակ
ՄԷՍՐՈՒՐ

ՄԷՍՐՈՒՐԻՅԷԹ
խութիւն, զուարթու
թիւն
ՄԷՍՔԷՆ բնակարան
ՄԷՍՔԻՒՆ բնակուած
ՄԷ ՎԱ բնակարան
ՄԷՎԳԸ՚ (Մէվգի) դիրք,
տեղ, դասակարգ
ՄԷՎԳԸՖ կայարան
ՄԷՎԳՈՒՖ բանտարկեալ,
կախեալ, կտակ
ՄԷՎԳՈՒՖԻՅԷԹ
տարգելութիւն

երջան

ուրախ, զը

ուրա

բան

ՄԷՎԶՈՒ' դրուած, տըր
ուած

ՄԷՎԶՈՒՆ կշռուած, Հա

ւասար, չափաւոր

ՄԷՎԷՏՏԷԹ սէր, բա
րեկամութիւն
ՄԷՎԹ մահ
ՄԷՎԼԱ Տէր, Աստուած
ՄԷՎԼԱՆԱ Տէր մեր
ՄԷՎԼԷՎԻ տէրվիշ, միա
բան

ՄԷՎԼԻՏ ծնունդ, ծննդա

վայր
ՄԷՎ ԼՈՒՏ ծնած, ծը
նունդ
ՄԷՎՀԻՊԷ պարգեւ, նուէր
ՄԷՎ ՀՈՒՄ յերիւրուած,

ՄԷՎՃ ալիք, կոհակ
ՄԷՎՃՈՒՏ գոյ, ներկայ,

ՄԷՎ ՈՒՏ խոստացուած
ՄԷՎՍԻՄ եղանակ , ժա

ՄԷՎՍՈՒԳ
ւատ, հաւաստի, ստոյգ
ՄԷՎՍՈՒԼ հասած, միա
ցած
ՄԷՎՍՈՒԳ նկարագըր

ՄԷՎՏՈՒ՚ փոխ տրուած,

ՄԷՎՐՈՒՏ ժամանած
ՄԷՎՔԻՒԼ երաշխաւոր,

ՄԷՎՖՈՒՐ
շատ

ՄԷՏԱՐ

արժանահա

դարձ, շրջան,
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առանցք, միջոց մելու տեղ
ՄԷՏԷՆԻ քաղաքակիրթ, ՄԷՐՃԻՒՄԷՔ ոսպ
քաղաքական ՄԷՐՃՈՒ խնդրուած
ՄԷՏԷՆԻՅԷԹ քաղաքա- | ՄԷՐՊՈՒԹ կապուած, յա
կրթութիւն րակից, կցեալ
ՄԷՏԷՏ օգնութիւն
ՄԷՏԻՏ երկայն
ՄԷՏԻՆԷ քաղաք
ՄԷՏԽԷԼ մուտք, մաս
նակցութիւն
ՄԷՏՀ գովել, ներբող,

ՄԷՏՏ երկարել
ՄԷՏՐԷՍԷ դպրոց
ՄԷՏՖՈՒ արտաքսուած,
վճարուած
ՄԷՏՖՈՒՆ թաղուած
ՄԷՐԱ արօտավայր
ՄԷՐԱԳ հետաքրքրու
թիւն, հոգ, սէր
ՄԷՐԱԳԼԸ հետաքրքիր,
մտատանջ, սիրող
ՄԷՐԱՍԻՄ պաշտամունք,

ծէսեր
ՄԷՐԳՈՒՄ վերոգրեալ,

յիշեա
ՄԷՐԳՈՒՄԷ վերոգրեալ
ուհի
ՄԷՐԹԷՊԷ
կարգ
ՄԷՐԹԷՔ ձող, գերան
ՄԷՐԽԱՍԱ առաջնորդ
ՄԷՐՀԱՄԷԹ գութ, կա
րեկցութիւն
ՄԷՐՀԱՊԱ բարի եկար
ՄԷՐՀՈՒՄ հանգուցեալ
ՄԷՐՂՈՒՊ յարգուած,
սիրելի, հաճոյ .
ՄԷՐՃԱՆ բուստ
ՄԷՐՃԻ վերադարձ, դի

աստիճան,

ՄԷՐՄԷՐ մարմարիոն
ՄԷՐՊՈՒԹԷՆ կապակցօ
րէն, միատեղ
ՄԷՐՊՈՒԹԻՅԷԹ կապակ
ցութիւն, կախում
ՄԷՐՍԻՅԷ դրուատիք,

ՄԷՐՍՈՒԼ ղրկուած
ՄԷՐՍՈՒՄ
գրուած, թոշակ
ՄԷՐՏ մարդ, այր , կըտ
րիճ, վեհանձն
ՄԷՐՏԱՆԷ մարդաբար,

արիաբար
ՄԷՐՏՈՒՏ մերժուած, MAՄ
նարգ, խոտելի
ՄԷՐՔԷԶ կեդրոն, պահա

ՄԷՐՔԷՊ էշ, գրաստ, նաւ
ՄԷՔԵԱՆ վայր, բնակա
րան

ՄԷՔԹԷՊ դպրոց, ուսում
նարան

նկարուած,

ՄԷՔԹՈՒՄ ծածկուած,
գաղտնի

ՄԷՔԹՈՒՊ նամակ, գըր
ուած

ՄԷՔԹՈՒՊԼԱՇՄԱԳ նա
մակակցիլ
ՄԷՔՐՈՒՀ անարգ, գար
շելի
ՄԷ0ՀԻՒՐ, ՄԷ0ՀՐ, կը
նիք, դրօշմ, օժիտ
ՄԷՖԳՈՒՏ չգոյ
ՄԷՖԹՈՒՆ մոլի, հիա
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ցած թիւն

ՄԷՖԽԷՐԷԹ պարծանք, | ՄԻԽԱՆԻՔ մեքենագի

փառք, պատիւ տութիւն

ՄԷՖՀՈՒՄ իմացուած, ՄԻՀՄԱՆ (Մէհման) հիւր

իմաստ ՄԻՀՆԷԹ փորձանք, Աmuա

ՄԷՖ'ՈՒԼ արարուած, ռապանք

խնդիր ՄԻՀՎԷՐ առանցք
— ԸՆ ԻԼԷՅՀ տրական
— — 'ԱՆՀ բառական
-- - ԼԷՀ պատճառական- - ՄԱ'ԱՀ գործիա
կան- - ՄԻՆ Հ բացառական- - ՊԻՀ հայցական- - ՖԻՀ ներգոյական

ՄԸԳԵԱԴ չափ
ՄԸԳՆԱԹԸՍ մագնիս
ՄԸԳՏԱՐ չափ, քանա
կութիւն, համեմատու
թիւն
ՄԸԶՄԸԶ դանդաղկոտ
ՄԸԶՐԱԳ նիզակ
ՄԸԽ գամ, բեւեռ, սեպ
ՄԸԽ ԼԱՄԱԳ գամել
ՄԸՍԳԱԼ կշիռ, մթխալ
ՄԸՍՐ Եգիպտոս
ՄԸՍՐԱ' տուն, տողար
ժէք
ՄԸՐԸԼՏԱՄԱԳ մրմրալ,

տրտնչալ
ՄԻԶԱՃ խառնուածք, ԱԱտ

ռողջութիւն, բնութիւն
ՄԻԶԱՆ կշիռ, փորձ
ՄԻԼ մղոն
ՄԻԼԱՏ Ծնունդ
ՄԻԼԱՏԻՅԷ ծննդեան
ՄԻԼԻ0Ն միլիոն
ՄԻԼԼԷԹ ազգ, ժողովուրդ
ՄԻԼԼԻ ազգային
ՄԻԼԼԻՅԷԹ ազգայնու

ՄԻՀՐԱՊ խորան,, խորշ,

ՄԻ ՄԱՐ, ՄԱ'ՄԱՐ որմ
նադիր, ճարտարապետ
ՄԻ'ՅԱՐ փորձաքար
ՄԻՅԱՆ միջեւ, մէջ, մի
ջոց
ՄԻՅԱՆՃԸ միջնորդ
ՄԻՆ ՂԱՅՐ Ը ՀԱՏՏԻՆ չի

ՄԻՆԱ (Մինէ) կիտուա
ծանկար
ՄԻՆԷԼԷՄԷՔ կիտուածա
նկարել
ՄԻՆԷԼԻ կիտուածանկար
ուած

ՄԻՆԹԱԳԱ գօտի
ՄԻՆԻ ՄԻՆԻ փոքր
ՄԻՆՆԷԹ բարիք, յան
դիմանութիւն
ՄԻՆՆԷԹՏԱՐ երախտա

արտ
ՄԻՆՊԷՐ, (Մէմպէր) բեմ,
ամպիոն
ՄԻՆՎԱԼ կերպ, ձեւ
ՄԻՆՏԷՐ բարձ
ՄԻՇՄԻՇ միրգ, ծիրան
ՄԻՍԼ նման, անգամ
ՄԻՍԱԼ օրինակ, նման,
հրովարտակ, երազ
ՄԻՍԹԱՐ գրիչ
ՄԻՍԼԼՈՒ նման, պէս
ՄԻՄՔ անուշահոտ,
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մուշք
ՄԻ'ՏԷ ստամոքս
ՄԻՐ իշխան, պէյ, պետ
ՄԻՐԱԹ հայելի
ՄԻՐԱԼԱՅ գնդապետ
ՄԻՐԱՍ ժառանգութիւն
ՄԻՐԱՍԽ0Ր ժառանգ, ժա

ՄԻՐԻ պետական, արքու
նի գանձ

ՄԻՒ՛ԱԽԱԶԱ քննադա
տութիւն, սաստել
ՄԻՒԶԱՅԱԳԱ տագնապ,

նեղութիւն ,անձկու
թիւն
ՄԻՒԶԱՅԷՏԷ աճուրդ
ՄԻՒԶԱՔԷՐԷ խորհրդակ
ցութիւն, բանակցիլ
ՄԻՒԶԷ մուսիօն
ՄԻՒԶԷՅՅԷՆ զարդար
ուած

ՄԻՒԶԷՎՎԻՐ ստախօս,

զրպարտիչ

ՄԻՒ՛ԷԶԶԻՆ կանչող, իս
լամ դպիր
ՄԻՒ ԷԼԼԻՄ տրտում, ցա
ւագին

ՄԻՒ ԷԼԼԻՖ հեղինակ
ՄԻՒ՛ԷՃՃԷԼ
պայմանաժամաւոր
ՄԻՒ ԷՆՆԷՍիգական
ՄԻՒ՛ԷՍՍԷՍԷ հաստատու

թիւն
ՄԻՒ՛ԷՍՍԻՍ հիմնադիր
ՄԻՒ՛ԷՍՍԻՐ - ազդեցիկ,
ազդու, դործող
ՄԻՒ ԷՊՊԷՏԷՆ յաւիտեա

ուշացած,

նըս, ցկեանս
ՄԻՒ'ԷՏՏԱ տրուած, ի
մաստ, ծուծ, ոգի

ՄԻՒ ԷՐՐԻԽ պատմագիր
ՄԻՒԹԱԼԷ'Ա խորհրդա
ծութիւն, կարդալ
ՄԻՒԹԱԼԷՊԷ խնդրանք,
ուզել, պահանջում
ՄԻՒԹԱՏ սովորութիւն
ՄԻՒԹԱՐԷՔԷ զինադադար
ՄԻՒԹԷ'ԱԳԸՊ յաջորդող
ՄԻՒԹԷ'ԱԼ Բարձրեալն
ՄԻՒԹԷ'ԱԼԼԸԳ յատուկ,

ՄԻՒԹԷ'ԱԼԼԸԳԱԹ ազգա
կաններ, պատկանողներ
ՄԻՒԹԷ'ԱԼԼԷՄ ուսեալ,
կիրթ
ՄԻՒԹԷ'ԱՍԸ ապստամբ,
մբոստ

ՄԻՒԹԷ'ԱՍՍԸՊ կոյր,
մոլի, մոլեռանդ
ՄԻՒԹԷ'ԱՏՏԻՏ
մար, բազմաթիւ
ՄԻՒԹԷԳԱՊԻԼ համապա
տասխան, հանդէպ
ՄԻՒԹԷԳԱՏՏԻՄ յառա
ջադէմ, հին, նախորդ
ՄԻՒԹԷԳԱՐԻՊ իրարու
մօտ

ՄԻՒԹԷԶԱՄՄԻՆ պարու
նակող

ՄԻՒԹԷԶԱՅԻՏ աւելցող,
առաւե

ՄԻՒԹԷԶԱՐՐԻՐ
ուած

ՄԻՒԹԷ՛ԷԶԶԻ նեղուած
ՄԻՒԹԷ՛ԷՀՀԻԼ
նացած

ՄԻՒԹԷ՛ԷՍՍԻՐ յուղուած,
ազդուած
ՄԻՒԹԷ՛ ԷՍՍԻՖ
ցած, ցաւող

անհա

վնաս

ամուս

վշտա-
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ՄԻՒԹԷԼԷԶԶԻԶ ախորժող
ՄԻՒԹԷԽԱԼԼԻԳ
ուած, օժտեալ
ՄԻՒԹԷԽԱՍՍԻՍ մասնա
դէտ, սեփական
ՄԻՒԹԷՀԱԳԳԸԳ ստուգ
ուած, հաստատուած

ՄԻՒԹԷՀԱՄՄԻԼ համբե
րող , կրող, տանող
ՄԻՒԹԷՀԱՅՅԻԶ երեւե
լի, նշանաւոր
ՄԻՒԹԷՀԱՅՅԻԶԱՆ ե
րեւելիներ, մեծեր
ՄԻՒԹԷՀԱՅՅԻՐ հիա

եկած, զոյացած

ՄԻՒԹԷՀԱՏՏԻՍ բըղ
խած, սիրած, ծագած

ՄԻՒԹԷՃԱՆԻՍ
ցեղ, համասեռ
ՄԻՒԹԷՃԱՍԸՐ ,

ՄԻՒԹԷՃԱՎԸԶ անցնող,
անցու կ ) աւելի
ՄԻՒԹԷՄԱԻԶ
ւոր
ՄԻՒԹԷՄԱՍԻԼ
նման

ՄԻՒԹԷՄԱՏԻ
նակ, անընդհատ
ՄԻՒԹԷՄԱՏԻՅԷՆ շարու
նակաբար

ՄԻՒԹԷՄԷՆՆԱ խնդըր
ուած, մաղթած
ՄԻՒԹԷՄԷՏՏԻՆ
քակիրթ
ՄԻՒԹԷՄՄԻՄ լրացու
ցիչ, յաւելուածական
ՄԻՒԹԷՆԱԳԸԶ հակա

ստեղծ

համա

համար

նշանա

իրերա

շարու

քաղա

սական

ՄԻՒԹԷՆԱՀԻ վերջացող
ՆԱ ՄԻՒԹԷՆԱՀԻ ան
վերջ

ՄԻՒԹԷՆԱՍԸԼ սիրած,

սիրող
ՄԻՒԹԷՆԱՍԸՊ Համե

մատական, համաչափ
ՄԻՒԹԷՇԱՊԻՀ նման,

համապաշտօն

ՄԻՒԹԷՇԱՐԻՔ ընկերա
ից, մասնակից

ՄԻՒԹԷՇԷՊՊԻՍ սկսած,

ձեռնարկող
ՄԻՒԹԷՇԷՔՔԻՐ գոհա

ՄԻՒԹԷՊԱԳԸ մնացորդ
ՄԻՒԹԷՊԱՅԻՆ անջատ,

ՄԻՒԹԷՊԱՏԻԼ փոփոխա
կի
ՄԻՒԹԷՊԷՏՏԻԼ փոփո

ՄԻՒԹԷՍԱՎԻ հաւասար
ՄԻՒԹԷՍԱՎՎԷՐ խորհ
ուած, մտադրուած
ՄԻՒԹԷՍԱՏԸՖ հանդը
պած

ՄԻՒԹԷՍԱՐՐԸՖ կառա
վարիչ, տէր
ՄԻՒԹԷՍԷԼԼԻ մխիթար
ուած

ՄԻՒԹԷՍԷԼՍԻԼ շղթա
յաշա -

ՄԻՒԹԷՎԱԼԻՅԷՆ շա
րունակ
ՄԻՒԹԷՎԱԹԸՐ տարա
ձայնուած
ՄԻՒԹԷՎԷԼԼԻՏ ծնած,

ծնող
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ՄԻՒԹԷՎԷՃՃԻՀ կողմ, ընդհատ
կողմնակից, դարձած ՄԻՒԹԹԱՍԻ լայնածա
ՄԻՒԹԷՎԷՃՃԻՀԷՆ կող- | ւա
մէն, դէպի ՄԻՒԹԹԱՍԸՖ օժտեալ
ՄԻՒԹԷՎԷՖՖԱ հան- | ՄԻՒԹԹԷՀԻՄ յանցա

ՄԻՒԹԷՏԱԴԻՐ պատկա- | ՄԻՒԹԻ, ՄՈՒԹԻ հը
նող, դարձող նազանդ, խաղաղ
ՄԻՒԹԷՐԱԳԳԸ յառաջա- | ՄԻՒԺՏԷ աւետիս
դէմ, վերացող ՄԻՒԼԱԳԱԹ հանդպիլ,
ՄԻՒԹԷՐԱԳԳԸՊ ըսպա- տեսակցութիւն
սող, դիտուած ՄԻՒԼԱԶԸՄ կցորդ, ծա
ՄԻՒԹԷՐԱՔԻՄ հաւաք- | ռայող, յիսնապետ
ուած ՄԻՒԼԱՀԱԶԱ մտածել,
ՄԻՒԹԷՐԱՏԸՖ հոմա- դիտողութիւն
նիշ ՄԻՒԼԱՅԻՄ մեղմ, յար
ՄԻՒԹԷՐԷՏՏԻՏ տատամ- մար
սող , երկմիտ ՄԻՒԼԷՄՄԱ գոյնզգոյն,
ՄԻՒԹԷՐՃԷՄ թարգ- || խառն
մանուած ՄԻՒԼԷՎՎԷՍ խառնա
ՄԻՒԹԷՐՃԻՄ թարգմա- կիչ, խառն
նող ՄԻՒԼՔ, ՄԻԼՔ ստաց
ՄԻՒԹԷՔԷԼԼԻՄ | խօսող, ուածք, երկիր, կալ
Ա. դ էմք ուած

ՄԻՒԹԷՔԷՊՊԻՐ պար- | ՄԻՒԼ ՀԱԳԱԹ յարակից
ծենցող, հպարտ մասեր
ՄԻՒԹԷՔԷՏՏԷՐ տխրած, | ՄԻՒՀԷՆՏԻՍ երկրաչափ,

ՄԻՒԹԷՖԷՆՆԻՆ գիտուն,
ուսեա

ՄԻՒԹԷՖԷՐՐԻ'ԱԹ ման
րամասնութիւնք
ՄԻՒԹԷՖԷՔՔԻՐ խորհող
ՄԻՒԹԹԱԽԸԶ ձեռնար
կո

տրա:րs լաալ,

ՄԻՒԹԹԱՀԻՏԷՆ
ձայնութեամբ
ՄԻՒԹԹԱՍԸԼ կից, ան

միա

ՄԻՒՀԹԱՃ կարօտ
ՄԻՒՀԹԱՃԻՅԷԹ կարօ
տութիւն
ՄԻՒՀԹԷՄԻԼ կարելի,

հաւանական

ՄԻՒՀԹԷՎԻ պարունա
կող
ՄԻՒՀԹԷՐԻՄ յարգելի,
պատուական
ՄԻՒՀԼԷԹ ժամանակ,

պայմանաժ ամ

| ՄԻՒՀԼԻՔ վտանգաւոր,
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մահացու գոյն, համաձայնՄԻՒՀՐ կնիք |

ՄԻՒՄԱՐԷՍԷ վարժու
ՄԻԻՀՐԼԷՄԷՔ կնքել, | թիւն
ստորագրել ՄԻՒՄԶԻ ստորագրող
ՄԻԻՀՐՏԱՐ կնքապահ ՄԻՒՄԷՅԵԻԶ քննիչ, իՄԻՒՃԱԶԱԹ պատիժ, րաւարար
պատժել ՄԻՒՄԹԱԶ ;առանձնաշը
ՄԻԻՃԱՀԷՏԷ կռիւ, ջա
նա

ՄԻՒՃԱՀԻՏ կռուող, ջա
նացող
ՄԻՒՃԱՎԻՐ
կից, վանական
ՄԻԻՃԱՏԷԼԷ բանակոիւ,
վէճ
ՄԻՒՃԷԼԼԻՏ կազմարար
ՄԻՒՃԷՍՍԷՄ խոշոր,

ՄԻՒՃԷՏՏԷՏԷՆ նորէն
ՄԻՒՃԷՐՐԷՊ փորձառու,
փորձ
ՄԻՒՃԷՐՐԷՏ անմիջա
կան, մէկուսի, պարզ,
ուղղական

ՄԻԻՃԹԷՄԻԱ միացեալ
ճԷՄԱՀԻՐ Ի — Միաց
եալ Նահանգներ

ՄԻՒՃԻԶԷ հրաշք
ՄԻՒՃԻՊ, ՄՈՒՃԻՊ ազատ
ճառ

ՄԻՒՃՄԷԼ ամփոփ, հա
մառօտ, հակիրճ
ՄԻՒՃՊԻՐ ստիպող
ՄԻՒՃՐԻՄ յանցապարտ,
մեղաւոր } ոճրագործ
ՄԻՒՃՐԻՄԻՅէթ յանցա
պարտութիւն
ՄԻՒՄԱՆԷ Աթ արգելք,
էիմադրել
ՄԻՒՄԱՍԻԼ նման,

դրացի,

հան

նորհեալ, նշանաւոր
ՄԻՒ ՄԻՆ *աւատացեալ
ՄԻՒՄՔԻՆ (Միւմքիւն,
կարելի
ՄԻՒՅԷՄՄԷՆ բարեբախտ
ՄԻՒՅԷՍՍԷՐ յաջող,
դիւրին -

ՄԻՒՆԱԳԱՇԱ վէճ
ՄԻՒՆԱԳԱՍԱ նուաղուրդ
ՄԻՒՆԱԳԳԱՇ նկարուած
ՄԻՒՆԱՃԱԹ աղօթք, It
ղերս

ՄԻՒՆԱԶԱԱ կռիւ, վէճ
ՄԻՒՆԱՍԷՊԷԹ յարմա
րութիւն, համեմա
տութիւն
ՄԻՒՆԱՍԻՊ յարմար,
պատշաճ
ՄԻՒՆԱՏԻ մունետիկ
ՄԻՒՆԱՖԸԳ խառնակիչ,

ՄԻՒՆԳԱԹԸ կտրուած,
խզուած
ՄԻՒՆԳԱԼԸՊ փոխուած
ՄԻՒՆԳԱՍԷՄ բաժնուած
ՄԻՒՆԶԱՄՄ աւելցուած
ՄԻԻՆԶԷՎԻ ճգնաւոր,
մենակեաց

ՄԻԻՆԷԶԶԱՀ անարատ,
զերծ
ՄԻՒՆԷՃՃԻՄ աստղա
բաշխ

ՄԻԻՆԷՎՎԷՐ լուսաւոր
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եալ, լուսաւո դակցութիւն
ՄԻՒՆԹԱԶԱՄ կանոնա- | ՄԻՒՇԱՎԷՐ խորհրդա
ւոր կան

ՄԻՒՆԹԱԶԸՐ պատրաստ | ՄԻՒՇԱՐԷՔԷԹ ընկերակ
ՄԻՒՆԹԷԽԱՊ ընտրեալ ցութիւն, մասնակցիլ
ՄԻՒՆԹԷՇԻՐ հրատա- | ՄԻՒՇԱՐՈՒՆ ԼԷՅՀ յիշ
րակուող, ցրուող եալ
ՄԻՒՆԹԻՃ վերջացող, ՄԻՒՇԷՄՄԱ մոմազօծ

ՄԻՒՆԻՐ լուսատու, լու- ՄԻՒՇԷՎՎԷՇ խառնակ *
եեեյ լրց - անորոշ
ՄԻՒՆՀԱՍԸՐ յատկաց- ՄԻՒՇԷՎՎԻԳ քաջալե
եալ, սեփական րող, դրդող
ՄԻՒՆՀԷՏԻՄ փլած ՄԻՒՇԷՐՐԷՖ պատուը
ՄԻՒՆՃԷՄԻՏ սառուց- ւած, փառաւորեալ
եալ, սառած ՄԻՒՇԷՔՔԷԼ ձեւուած,
ՄԻՒՆՊԻԹ բերրի, բա- ձեւաւոր, մեծ
րեբեր ՄԻՒՇԹԱԳԳ ածանցուած
ՄԻՒՆՏԷՐԻՃ պարունա- ՄԻՒՇԹԷՀԻՐ նշանա
կող, գրուած ւոր ,անուանի
ՄԻՒՆՏԷՐԻՃԱԹ պարու
նակութիւնք -

ՄԻՒՆՖԱՍԸԼ զատուած,

ՄԻՒՆՖԷՍԻԽ եղծան
ուած, ջնջուած
ՄԻՒՆՖԷՐԻՏԷՆ զատ
զատ, առանձին
ՄԻՒՆՔԷՍԻՐ կոտրած,
վշտացած
ՄԻՒՆՔԻՐ ուրացող, ա
նաստուած

ՄԻՒՇԱՀԷՏԷ տեսնել,
նկատութիւն

ՄԻՒՇԱՇԱ փայլուն,
լուսափայլ } շքեղ
ՄԻՒՇԱՊԷՀԷԹ նմանու
թիւն
ՄԻՒՇԱՊԻՀ հանգոյն,
նման

ՄԻՒՇԱՎԷՐԷԹ խորհըր

ՄԻՒՇԹԷՄԷԼԱԹ պարու

ՄԻՒՇԹԷՐԷՔ ընկեր,
բաժնեկից
ՄԻՒՇԹԷՐԻ յաճախորդ,

ՄԻՒՇԹԷՔԻ գանգատող
ՄԻՒՇԻՐ ցուցիչ,

մանատար *

ջախտ

ՄԻՒՇՔԻԼ դժուար, կըն
ճիռ
ՄԻՒՊԱԼԱՂԱ, ՄԷՊԱԼԱ
ՂԱ չափազանցել
ՄԻՒՊԱՀԱԹ պարծանք,

հրա
մարա

պատիւ
ՄԻՒՊԱՀԱՍԱ խօսակ
ցութիւն, վիճիլ
ՄԻՒՊԱՀԻՍ ընդդիմա
խօս, խօսող
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ՄԻՒՊԱՅԱ'Ա գնում, գը
նեԼ

ՄԻՒՊԱՅԷՆԷԹ հակա
սութիւն, անջատում
հակասող

ՄԻՒՊԱՇԷՐԷԹ սկսիլ,

ձեռնարկել
ՄԻՒՊԱՇԻՐ ձեռնարկող
բարապան
ՄԻՒՊԱՍՍԸՐ հսկող,
արթուն, հսկիչ
ՄԻՒՊԱՏԷԼԷ փոխանա
կութիւն

-

ՄԻՒՊԱՏԷՐԷԹ սկսիլ
ՄԻՒՊԱՏԻՐ սկսող, փու
թացող

|

ՄԻՒՊԱՐԷԶԷ կռիւ, պայ
քար, մրցում
ՄԻՒՊԱՐԷՔ օրհնեալ

փոխուած

ՄԻՒՊԷՅՅԻԶ ընդօրինա
կող
ՄԻՒՊԷՅՅԻՆ յայտնող
ՄԻՒՊԷՇՇԻՐ աւետող,

աւետարանիչ
ՄԻՒՊԹԷԼԱ ենթակայ,
կրած, մոլի, գերի
ՄԻՒՊԹԷՏԱ սկսուած,

սկիզբ, ենթակայ
ՄԻՒՊԹԷՏԻ սկսնակ,

նորեկ
ՄԻՒՊՀԷՄ անորոշ, մը
թին
ՄԻՒՍԱ'ԱՏԷ թոյլտուու
թիւն, ներող
ՄԻՒՍԱ'ԻՏ թոյլատու,
յարմար, ներող
ՄԻՒՍԱԼԱՀԱ հաշտու

թիւն
ՄԻՒՍԱԼԷՄԷԹ խաղա
ղութիւն, անդորրու
թիւն
ՄԻՒՍԱՀԷՊԷԹ տէր ել
նել, խօսակցութիւն
ՄԻՒՍԱՄԷՀԱ ներողա
մտութիւն
ՄԻՒՍԱՄԷՐԷ երեկոյթ
ՄԻՒՍԱՊԱԳԱԹ մրցում,

մրցիլ
ՄԻՒՍԱՎԱԹ
րութիւն
ՄԻՒՍԱՏԷՄԷ զարնուիլ,
կռիւ, բաղխում

ՄԻՒՍԱՏՏԱԳ
ուած, վաւերուած
ՄԻՒՍԱՐԷ'ԱԹ յանդըգ
նիլ, համարձակու
թիւն, փութալ
ՄԻՒՍԱՖԷՐԷԹ հիւր ըլ
լալ, ճամբորդել
ՄԻՒՍԱՖԻՐ հիւր,

հաւասա

Հաստատ

ճամ

բորդ
ՄԻՒՍԷԼԼԱՀ զինուած
ՄԻՒՍԷԼԼԷՍ եռանկիւն,

եռակողմանի
ՄԻՒՍԷՄՄԱ կոչուած,

ծանօթ
ՄԻՒՍԷՅՅԻՊ արձակ,

անհոգ, անտէր
ՄԻՒՍԷՊՊԻՊ պատճառոզ

ՄԻՒՍԹԱԳԻԼԼ անկախ,

ինքնիշխան, սոսկ

ՄԻՒՍԹԱԳԻՄ ուղիղ,

պարկեշտ

ՄԻՒՍԹԱԳՊԷԼ ապագայ,
գալիք, ապառնի
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ՄԻՒՍԹԱ'ԻՏՏ ընդու- ՄԻՒՍԹԷՐԻՀ հանգիստ,
նակ, խելացի ի աղաղ

-

ՄԻՒՍԹԱԽՊԷՐ տեղե- ՄԻՒՍԹԷՐՀԱՄ խնդըր
կացուած ուած

ՄԻՒՍԹԱՀԱԳԳ իրաւա- | ՄԻՒՍԹԷՐՃԱ՛ խնդրուած
տէր, արժանի ՄԻՒՍԹԷՖԻՏ օգտուող,
ՄԻՒՄԹԱՀՍԷՆ սիրուած, շահող
գեղեցիկ
ՄԻՒՍԹԱՀՔԷ ամրաց
ուած *

ՄԻՒՍԹԱՀՖԸԶ պահա
պան, զօրք

ՄԻՒՍԹԱՂՆԻ անկարօտ,
դժուարահաճ
ՄԻՒՍԹԱՂՐԱԳ մխրճ

ՄԻՒՍԹԱ'ՃԷԼ փութով,
ստիպողական

ՄԻՒՍԹԱ'ՄԷԼ գործած

ՄԻՒՍԹԱՆԹԸԳ
քննիչ դատաւոր
ՄԻՒՍԹԷ'ԱՐ փոխ առնը

հարցա

ւած , առժամեայ, կեղծ
ՄԻՒՍԹԷՀԶԻ ծաղրող,

հեգնող

ՄԻՒՍԹԷ՛ՃԻՐ վարձող
ՄԻՒՍԹԷՇԱՐ խորհըր

ՄԻՒՍԹԷՄԼԷՔԵԱԹ գա
ղութներ, կալուածներ
ՄԻՒՍԹԷՆԷՏ յենլով,
կռթնած

ՄԻՒՍԹԷՊԱՆ յայտնի
ՄԻՒՍԹԷՊԻՏՏ բռնաւոր,
անկախ

ՄԻՒՍԹԷՏԱ խնդրուած,
խնդիրք

* ՄԻՒՍԹԷՏԻ աղօթող,

աղերսարկու

ՄԻՒՍԹԷՖԻ հրաժարող
ՄԻՒՍԻՆՆ տարիքոտ,

ծեր
-

ՄԻՒՍԼԻՄ մահմետա
կան, փրկուող
ՂԱՅՐԸ - ոչ-մահմե
ՄԻՒՍՊԷԹ հաստատ, դը

ՄԻՒՍՎԷՏՏԷ օրինակ,

- ծրագիր, նախագիծ
ՄԻՒՍՐԻՖ անառակ,
մախող, շռայլ
ՄԻՒՍՐԻՖԱՆԷ
րէն
ՄԻՒՍՐԻՖԼԻՔ շռայլու
թիւն
ՄԻՒՍՔԻՆ (Միսքին) լը
ռիկ, հէք, ողորմելի
ՄԻՒՍՔԻՆԼԷՆՄԷՔ ծու

ՄԻՒՍՔԻՐԱԹ ոգելիցըմ
պելիք
ՄԻՒՎԱԶԷՆԷ հաւասա

րակշռութիւն կշռե
լով
ՄԻՒՎԱԶԻ զուգահեռա

ՄԻՒՎԱՃԷՀԷ ներկայու
թիւն
ՄԻՒՎԱՍԷԼԷԹ
նում, միանալ
ՄԻՒՎԱՐԷՏԷ ժամանում,

շռայլօ

ժամա
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հաղորդակցութիւն ՄԻՒՏԷՎՎԷՐ կլոր, փո
ՄԻՒՎԱՖԱԳԱԹ հաճու- խադրեալ
թիւն, հաւանիլ, հա- ՄԻՒՏԷՊՊԻՐ զգոյշ, բա
ճիլ

- նիբուն, իմաստուն

ՄԻՒՎԱՖԸԳ յարմար, | ՄԻՒՏԷՊՊԻՐԱՆԷ զգու
համաձայն շաւոր, իմաստնաբար

ՄԻՒՎԷԶԶԱՀ յստակ, ո
րոշ
ՄԻՒՎԷԶԶԱՖ պարտա
ւոր, թոշակաւոր
ՄԻՒՎԷԶԶԻ ց րուող ,

ցրուիչ
ՄԻՒՎԷՃՃԱՀ ընդունե
լի, յարգի
ՄԻՒՎԷՍՎԻՍ կասկածոտ
ՄԻՒՎԷՔՔԷԼ փոխանորդ

ՄԻՒՎԷՔՔԻԼ փոխանոր
դող
ՄԻՒՎԷՖՖԱԳ յաջող
ՄԻՒՎԷՖՖԱԳԻՅԷԹ յա
ջողութիւն
ՄԻՒՏԱԳԳԸԳ մանրա
քըննին
ՄԻՒՏԱԽԷԼԷ միջամտել,

միջամտութիւն
ՄԻՒՏԱՀԷՆԷ շողոքոր
թութիւն
ՄԻՒՏԱՎԷՄԷԹ շարու
նակութիւն, յարատե
ւել
ՄԻՒՏԱՐԱ կեղծաւորու
թիւն
ՄԻՒՏԱՐԷՊԷ կռիւ,

մարտ ընկերակցու
թիւն
ՄԻՒՏԱՖԷ'Ա պաշտպա
նութիւն, ետ մղել
ՄԻՒՏԱՖԻ վանող,

պաշտպանող

ՄԻՒՏԷՐՐԻՍ դասատու,

ՄԻՒՏԷՐՐԻՍԼԻՔ դասա

ՄԻՒՏԻՐ տնօրէն, տե
սուչ
ՄԻՒՏԻՐԻՅԷԹ տեսչու
թիւն, վարչութիւն
ՄԻՒՏՏԱ'Ի դատախազ,

թեկնածու- Ի ՈՒՄՈՒՄԻ ընդ
ՄԻՒՏՏԷԹ ժամանակ,

միջոց ,առիթ
ՄԻՒՐԱԳԳԱՄ գրուած,

ՄԻՒՐԱԽԽԱԱ) լիազօր

ՄԻՒՐԱՃԱ'ԱԹ դիմել,

դիմում
ՄԻՒՐԱՅԻ կեղծաւոր
ՄԻՒՐԱՊԷՀԱ տոկոսաւոր
փոխ
ՄԻՒՐԱՍԷԼԷ թղթակցու
թիւն
ՄԻՒՐԱՏ նպատակ, կամք
իղձ
ՄԻՒՐԱՖԷ'Ա դատավա

րութիւն
ՄԻՒՐԷԹԹԷՊ կազմու ած,

շարուած
ՄԻՒՐԷՃՃԱՀ գերադա
սել, նախամեծար
ՄԻՒՐԷՊՊԱ' քառակուսի,
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քառանկիւն ՄԻՒՖԱԽԷՐԷԹ պարծիլ
ՄԻՒՐԷՍՍԷՄ նկարուած, | ՄԻՒՖԱՐԷԳԷԹ բաժնը
պատկերազարդ ւիլ, մեկնիլ, բաժա
ՄԻՒՐԷՔՔԷՊ բաղադըր- նում

ուած մելան ՄԻՒՖԷԹԹԻՇ քննիչ,

ՄԻՒՐԹԷՔԻՊ զիչանող, խուզարկիչ
վատ ՄԻՒՖԹԷՐԻԳ բաժնող,
ՄԻՒՐԹԷՖԻ բարձր ցիրուցան
ՄԻՒՐԻՏ հետեւորդ, ՄԻՒՖԹԷՐԻՀ հանդարտ,
ուզող ուրախ

ՄԻՒՐԻՒՎՎԷԹ մարդա- | ՄԻՒՖԹԻ իսլամ դեն
սիրութիւն, գութ պետ

ՄԻՒՐՂ թռչուն ՄԻՒՖԼԻՍ սնանկ
ՄԻՒՐՈՒՐ (միրուր) անց- խռովարար
նիլ ՄԻՒՖՐԷՏ եզակի, պարզ,
ՄԻՒՐՇԻՏ առաջնորդ զատ

ՄԻՒՐՍԷԼ ղրկուած, ա
ռաքեալ
ՄԻՒՐՏԱՐ աղտոտ, պիղծ
ՄԻՒՔԵԱԹԷՊԷ նամա
կակցութիւն

ՄԻՒՔԵԱԼԷՄԷ խօսակ
ցութիւն, զրուցատը
րութիւն
ՄԻՒՔԵԱՖԱԹ նուէր,
պարգեւ, վարձք

ՄԻՒՔԷ''ԱՊ վեցերես,

խորանարդ

ՄԻՒՔԷԼԼԷՖ հոյակապ,

պարտաւոր

ՄԻՒՔԷՄՄԷԼ կատար
եալ, շքեղ

ՄԻՒՔԷՏՏԷՐ տրտմած,

տխրած

ՄԻՒՔԷՐՐԷՄ յարգելի,

ՄԻՒՔԷՐՐԷՐ զտուած,

կրկին

ՄԻՔՆԷԹ կարողութիւն,
զօրութիւն
ՄԻՖԹԱՀ բանալի
ՄՈՒ'ԱԶԶԱՄ մեծցուած,

ՄՈՒ'ԱԶԶԷԶ սրբացած,

սիրելի
ՄՈՒԱԶԶԷՊ նեղուած
IՄՈՒ'ԱԹԷՊԷ յանդիմա
նել, սաստ
ՄՈՒ'ԱԹԹԱԼ պարապ,
անզբաղ, անմշակ
ՄՈՒԱԼԼԱԳ կախեալ,
առկախ

ՄՈՒ'ԱԼԼԻՄ դասատու,

մարզիչ, կրթիչ
ՄՈՒԱԽԽԷՐԷՆ յետոյ
ՄՈՒ'ԱՀԷՏԷ դաշնադը
րութիւն, դաշնակցիլ
ՄՈՒ'ԱՄԷԼԷ վարուիլ,
գործողութիւն, վար
մունք
ՄՈՒ'ԱՄՄԱ հանելուկ,

առեղծուած
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ՄՈՒ'ԱՄՊԷՐ անուշահո
տած

ՄՈՒ'ԱՅԷՆԷ քննել, զըն

ՄՈՒ'ԱՆԻՏ յամառ
ՄՈՒԱՇԷՐԷԹ հաղոր
դակցիլ, ընկերութիւն
թիւն, նպաստ, օգնել
ՄՈՒ'ԱՎԻՆ օգնական
ՄՈՒ'ԱՏԷԼԷ

թիւն
ՄՈՒ'ԱՏԻԼ
Համազօր
ՄՈՒ'ԱՖ
զատ, զերծ
ՄՈՒԳԱԼԼԻՏ
խեղկատակ
ՄՈՒԳԱՅԷՍԷ համեմա

ՄՈՒԳԱՅՅԷՏ հոգատար,
սահմանուած, կապ
ուած, գրուած
ՄՈՒԳԱՍԷՄԷ բաժանում
ՄՈՒԳԱՊԷԼԷ բաղդատել,

Համազօ
, Հաւասարու

հաւասար,

ներուած, եեցա

օրինակող,

փոխարինել, պատաս
խանել, դէմ
ՄՈՒԳԱՊԻԼ դէմ, փո
խարէն
ՄՈՒԳԱՎԱ թանձր

թուղթ
ՄՈՒԳԱՎԷԼԷ պայմանա
գրութիւն, դաշն
ՄՈՒԳԱՎԷՄԷԹ դիմադ
րութիւն
ՄՈՒԳԱՏՏԷՄ առաջ, նա
խընթաց, նախադաս
ՄՈՒԳԱՏՏԷՄԱ նախա
պէս
ՄՈՒԳԱՏՏԷՄԷ նախա

ՄՈՒԳԱՏՏԷՍ սուրբ, նը
ւիրական
ՄՈՒԳԱՏՏԷՐԱԹ ճակա
տագիր
ՄՈՒԳԱՐԷՆԷԹ մերձե
ցում, ընկերանալ
ՄՈՒԳԱՐԻՆ մերձ, մօտ
ՄՈՒԳԱՐՐԷՐ որոշուած
ՄՈՒԳԹԷԶԱ հարկ, տը
րամադրութիւն
ՄՈՒԳԹԷՊԷՍ քաղուած
ՄՈՒԳԹԷՏԻՐ կարող,
ձեռնհաս

ՄՈՒԳԻՄ բնակող, գըտ
նուող
ՄՈՒԳՆԻ' համոզիչ, բա

ՄՈՒԶԱՖՖԷՐ յաղթական
ՄՈՒԶԹԱՐԻ վ
եալ, խռովեալ
ՄՈՒԶԻԳԱ երգեհոն, նը

տառապ

ւագա. ումբ
ՄՈՒԶԻՐՐ վնասակար
ՄՈՒԹԱՆԹԱՆ փառա
ւոր, շքեղ
ՄՈՒԹԱՊԱԳԱԹ յարեւ
նմանութիւն, Համա

ձայնիլ
ՄՈՒԹԱՊԸԳ յարեւնման,

Համաձայն
ՄՈՒԹԱՎՎԱԼ երկայն,

ընդարձակ
ՄՈՒԹԱՏ սովորոյթ,

սովորական
ՄՈՒԹԱՖ մաղման, մա
նած

ՄՈՒԹԷԶԻՐ չքմեղացնող
ՄՈՒԹԷՄԷՏ վստահելի,
վստահած

|
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ՄՈՒ'ԹԷՊԷՐ պատուա
ւոր, երեւելի, ընդու
նելի
ՄՈՒ'ԹԷՏԻԼ բարեխա
ռըն, միջակ, չեզոք
ՄՈՒԹԷՐԻԶ հակառա
կող, ընդդիմախօս,

ՄՈՒԹԼԱԳ անհրաժեշտ,

ՄՈՒԹԼԱԳԱ անհրաժեշ
տօրէն, անպատճառ

ՄՈՒԹԼՈՒ երջանիկ
ՄՈՒԽԱԹԸՊ ատենաբան,
Բ. դէմք
ՄՈՒԽԱԼԷՍԷԹ
ծութիւն
ՄՈՒԽԱԼԷՖԷԹ հակառա
կութիւն, հակառակիլ
ՄՈՒԽԱԼԻՖ հակառակ,

հակառակո

ՄՈՒԽԱՅՅԷՐ ընտրանօք,
պայմանաւ

ՄՈՒԽԱՊԷՐԷ թղթակ
ցիլ, լրակցիլ
ՄՈՒԽԱՊԻՐ թղթակից,
լրատու

ՄՈՒԽԱՍԷՄԷ թշնամու
թիւն -

ՄՈՒԽԱՍԻՄ թշնամի
ՄՈՒԽԱՍՍԱՍ սահման
ուած, յատկացուած
ՄՈՒԽԹԱՍԱՐՊ համառօտ

ՄՈՒԽԹԱՐ թաղապետ,
ընտրուած, ազատ
ՄՈՒԽԹԷԼԻԹ խառն
ՄՈՒԽԹԷԼԻՖ զանազան,
տարբեր

ՄՈՒԽԹԷՐԻ' հնարիչ

անկեղ

ՄՈՒԽԹԻՐԷ զեկուցա
գիր, յիշատակ -

ՄՈՒԽԼԻՍ անկեղծ -

ՄՈՒԽԼԻՍԱՆԷ անկեղծօ
րէն
ՄՈՒԽՊԻՐ

մատնիչ

ՄՈՒՀԱԳԳԱԳ իրաւացի,
ստոյգ

- -

ՄՈՒՀԱԹ շրջապատուած
ՄՈՒՀԱԼ

լրատու,

դժուար ան
կարելի -

ՄՈՒՀԱՃԷՄԷ յարձա
կում, բաղխում
ՄՈՒՀԱՃԷՐԷԹ գաղթ,
գաղթել :

ՄՈՒՀԱՃԻՐ գաղթական
ՄՈՒՀԱՄՄԷՏ Մուհամ
մէտ, յոյժ գովելի
ՄՈՒՀԱՄՄԷՏԻ Մահմե
տական -

ՄՈՒՀԱՊՊԷԹ, ՄԷՀԱՊ
ՊԷԹ սէր, բարեկա
մութիւն - - -

ՄՈՒՀԱՍԷՊԷ հաշուե

ՄՈՒՀԱՍԷՐԷ շրջապա
տել , պաշարում
ՄՈՒՀԱՍԷՆԱԹ բարիք,

օգուտներ ,

ՄՈՒՀԱՎԷԼԷ յետաձգել
ՄՈՒՀԱՎԷՐԷ

-

խօսակցու
թիւն, խօսակցիլ
ՄՈՒՀԱՎՎԷԼ փոխանց
ուած, թողուած

-

ՄՈՒՀԱՐԷՊԷ պատերազմ
մարտ
ՄՈՒՀԱՐԻՊ ռազմիկ,
մարտիկ

-
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ՄՈՒՀԱՐՐԷՄ լուանային
1րդ ամիս :

ՄՈՒՀԱԻՐԻՍ ցանկացող
ՄՈՒՀԱՔԷՄԷ
դատաստան

ՄՈՒՀԱՖԱԶԱ պաշտպա

ՄՈՒՀԱՖԸԶ պաշտպան,

բերդապահ

ՄՈՒՀԻԳԳ արդարացի

ՄՈՒՀԻԳԳԱՆԷ արդարա
բար
ՄՈՒՀԻԹ մթնոլորտ,

միջավայր
ՄՈՒՀԻՄՄ կարեւոր
ՄՈՒՀԻՄՄԱԹ պիտոյք,

մթերք
ՄՈՒՀԻՄՄԷ խիստ կա

դատել,

րեւոր, դեղագիր

ՄՈՒՀԻՊՊ մտերիմ, բա
րեկամ, սիրելի
ՄՈՒՀԻՊՊԱՆԷ մտերմա
բար, բարեկամական

ՄՈՒՀՐԻԳ կիզիչ ,այրե
ցիկ
ՄՈՒՂԱՅԻՐ հակառակ
ՄՈՒՃԷՊԻՆՃԷ Համե
մատ, համաձայն, ըստ
ՄՈՒՃԻՊ պատճառող,

շարժառիթ
ՄՈՒՃԻՏ հնարիչ
ՄՈՒՄ, ՄՕՄ մոմ,
րագ

ՄՈՒՄԱ՛ԻԼԷՅՀ յիշեալ
ՄՈՒՄԱ'ԻԼԷՅՀԱ յիշեա
լուհի
ՄՈՒՄԱԻԼԷՅՀԻՄ յիշ
եալք

ՄՈՒՄԱԻԼԷՅՀԻՄԱ յիշ

ճը

ՄՈՒՄԵԱ մոմակ
ՄՈՒՄԼԱՄԱԳ մոմօծել
ՄՈՒՇԹՈՒԼԸԳ նուէր,

գտնոզչէք
ՄՈՒՍԱ մուսա, Մովսէս
ՄՈՒՍԱԼԼԱ աղօթավայր

ՄՈՒՍԱԼԼԱԹ նեղել,

բռնաւոր

ՄՈՒՍԱՄՄԷՄ մտադըր
ուած

ՄՈՒՍԱՆՆԱ' արուես
տակեալ, շինծու, կեղծ
ՄՈՒՍԱՆՏԱՐԱ մեծ պա

ՄՈՒՍԱՎՎԷՐ պատկե
րազարդ

ՄՈՒՍԱՐՐԱՀ բացորոշ,

պարզ

ՄՈՒՍԳԱ յուռութք
ՄՈՒՍԷՎԻ Մովսիսական

ՄՈՒՍԻԳԻ երաժշտու

ՄՈՒՍԼԸԳ աւազան, ծո
րակ -

ՄՈՒՍԻՊԷԹ չար, ապի- 1 արկած
ՄՈՒՍԻՐՐ պնդող,
մառող
ՄՈՒՍԻՐՐԷՆ պնդելով
ՄՈՒՎԱԳԳԱԹ
նակեայ, . առժամեայ

ՄՈՒՎԱԳԳԱԹԷՆ այժմէ
աբար, առժամապէս
ՄՈՒՖԱՍՍԱԼ ընդար
ձակ , մանրամասն

ՄՈՒՖԱՍՍԱԼԷՆ ընդար
ձակօրէն

յա

առժամա
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Մ0ԼԼԱ իսլամ կրօնական ՆԱԶԱՐԻՅԱԹ տեսու

տակ ՝ ՆԱԶԷՆԻՆ նրբին
Մ0Ղ0Լ Մոնկոլ
Մ0ՍԳ0Վ Ռուս
ՄՕՍԹՐԱ նմոյշ
Մ0ՏՈՒԼ խթան
Մ0Ր մոր, կապուտակ
Մ0ՐԱՐՄԱԳ կապուտա
կել

Ն

ՆԱ ԱՐէ գոչիւն, աղա
ղակ
ՆԱԳԱՐԱԹ կրկնակ,

դարձեակ
ՆԱԳԱՊԻԼ անկարելի, ա
նընդունակ
ՆԱԳԳԱՇ նկարիչ
ՆԱԳԸԶ ջնջող
ՆԱԳԸՍ պակաս, թերի
ՆԱԳԼ ԷԹ. պատմել,

փոխադրել
ՆԱԳԼԻՅԱԹ պատմու
թիւն, բեռ
ՆԱԳՇ ԷԹ. նկարել, նը
կարագրել
ՆԱԳՏ հնչուն, դրամ
ՆԱԳՏԷՆ հնչուն,

խիկ
ՆԱԳՏԻ դրամական
ՆԱԶ պչրանք, քնքշանք

կան

ՆԱԶԱՐ հայեացք, ակ
նարկ, նայիլ
ՆԱԶԱՐԷՆ ըստ, համե
մատ, նկատելով
ՆԱԶԱՐԸՄՏԱ ըստ իս

ՆԱԶԸՄ քերթող
ՆԱԶԸՐ նայող, դիտող,
վարիչ, նախարար
ՆԱԶԻԼ իջնալ, իջնող

ՆԱԶԻՐ տեսուչ, նման
ՆԱԶԻՔ փափուկ, ազ
նիւ, վայելուչ
ՆԱԶԻՔԵԱՆԷ քաղաքա
վարօրէն, փափկօրէն
ՆԱԶԻՖ մաքուր, ջինջ,

ՆԱԶԼԱՆՄԱԳ պչրիլ, ար

ՆԱԶԼԸ յարգի
ՆԱԶՄ ոտանաւոր, շա
րել
ՆԱԷՀԼ տմարդի, անար
ժան

ՆԱԹԷՄԱՄ
թերի
ՆԱԹԸԳ խօսուն, ասուն,

բանական
ՆԱԹԸԳԱ բանականու

ՆԱԹԸՐԱ բնութիւն,

ՆԱ'ԻԼ 0Լ. արժանանալ

փո անորդ
ՆԱԻՒՄԻՏ անյոյս
ՆԱ'Լ, ՆԱ'ԼՉԷ պայտ
ՆԱԼԷ ողբ, կոծ
ՆԱԼԼԱՄԱԳ պայտել
ՆԱ'ԼՊԷՆՏ պայտար
ՆԱԽԱԼԷՖ սրիկայ, ա
նարժան

անկատար *
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ՆԱԽ0Շ անհաճոյ ՆԱՆՔԷ0ՐԼԻՔ ապերախ

ՆԱԽ0ՇՆՈՒՏ դժգոհ տութիւն -

ՆԱԽ0ՇՆՈՒՏԻ դժգո- | ՆԱ'Շ դագաղ, դիակ
Հութիւն ՆԱՇԱՏ տխուր

ՆԱԿԵԱՀ յանկարծ
ՆԱԿԷՀԱՆ յանկարծակի
ՆԱՀԱԳԳ անիրաւ
ՆԱՀԻՅԷ (գաւառ, կողմ
ՆԱՀԻՖ նիհար, տկար

ՆԱՀՎ համաձայնութիւն
ՆԱՂՄԷ երգ, տաղ, եղա
նակ ,

-

ՆԱՄ
հռչա
ՆԱՄԱԼԻՒՄ անծանօթ

ՆԱՄԱՀՐԷՄ
ազատ

ՆԱՄԶԷՏ
ընտրելի
ՆԱՄԶԷՏԼԻՔ թեկնածու
թիւն, ընտրելիութիւն
ՆԱՄԷ նամակ, գիր
ՆԱՄԷՐՏ տմարդի, վաա

ՆԱՄԷՐՏԼԻՔ ապերախ
տութիւն, վատութիւն
ՆԱՄԻԶԱՃ հիւանդ, տը

անուն, համբաւ,

անարգել ջ

թեկնածու *

կար
ՆԱՄԻՒԹԷՆԱՀԻ անվերջ
անհ ուն

ՆԱՄԼԸ համբաւաւոր,

անուանի
- -

ՆԱՄՈՒՍ պատիւ, օրէնք
ՆԱՄՈՒՍՔԵԱՐ պատ
ուաւոր Ո -

ՆԱՄՏԱՐ անուանի
ՆԱՅ, ՆԷՅ եղեգն, սրինգ
Ն.ԱՆ հաց

-

1 ԱՆԷ, ՆԱՆԱ անանուխ
ՆԱՆՔԷՕՐ ապերախտ

ՆԱՇԻ յառաջ եկած
— ՏԱՆ ՆԱՇԻ պատ
ճառաւ

տարածող
ՆԱՉԱՐ անկար, անզօր,

ակամայ -

ՆԱՊԷՃԱ անպատշաճ,

ՆԱՊԷՏԻՏ աներեւոյթ,
անհետ

ՆԱՊՈՒՏ անգոյ, չգոյ
ՆԱՍ մարդիկ, հասա

րակութիւն
ՆԱՍԸԼ ինչպէս
ՆԱՍԸՐ կոշտ, կեղ, տես
ՆԱՍԸՐԼԱՆՄԱԳ կռշտա
նալ, կեղիլ
ՆԱՍԻ ՀԱԹ խրատ

ՆԱՍԻՊ բաժին, վիճակ
ՆԱՍՊ կարգել,
նում

ՆԱՍՐ օգնութիւն
ՆԱՍՐԱՆԻ Քրիստոնեայ
ՆԱՎԼՈՒՆ նաւողչէք

ՆԱՏԻՄ 0Լ. զղջալ
ՆԱՏԻՏԷ աննման, չքնաղ

ՆԱՏԻՐ հազուագիւտ

ՆԱՐԻՆ նրբին,

տկար

ՆԱՐԽ (Նըրգ) գին
ՆԱՐԿԻԼԷ կլկլակ

անուա

բարակ,
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ՆԱՓԱՔ անմաքուր
Ն ԱՖԱԳԱ ապրուստ
ՆԱՖԸ'Ա ՆԱԶԸՐԸ Հանր.
Շին. Նախարար
ՆԱՖԸԶ ազդեցիկ, ազ
դու
ՆԱՖԻ ջ օգտակար Թ շա
հաւոր
ՆԱՖԻԼԷ ոչինչ, շնորհ
Ն՞Է ի՞նչ, ո՞ր
ՆԷ ԻՍԷ ինչ եւ է
ՆԷ՞ՅԷ ինչո՞ւ, ի՞նչ
բանի

-

ՆԷ՞ՏԷՆ ի՞նչպէս, ին
չո՞ւ

ՆԷԶԱՀԷԹ մաքրութիւն
ՆԷԶԱՐԷԹ հսկել, տես
չութիւն, վարչութիւն,
նախարարութիւն
ՆԷԶԱՖԷԹ մաքրութիւն
ՆԷԶԼԷ հարբուխ
ՆԷԶՏ ըստ, քով, համե
մատ

ՆԷՀԱՐ ցերեկ
ՆԷՀԱՐԻ ցերեկօթիկ
վատութիւն

ՆԷՀԻ ԷԹ. արգիլել
ՆԷՀԱՖԷԹ տկարութիւն,
ՆԷՀՐ գետ

ՆԷՃԱԹ փրկութիւն
ՆԷՃԱՊԷԹ վսեմութիւն,
ազնուականութիւն
ՆԷՃԱՍԷԹ վատութիւն,
ազնուական
ՆԷՃԻՊ վսեմ, ազնիւ
ՆԷՃԻՍ վատ, պիղծ,
աղտոտ

ՆԷՃՃԱՐ (Նաճար) հիւսն
ՆԷՄ թացութիւն, ցօղ

ՆԷՄԱ աճիլ, մեծնալ,
տոկոս -

ՆԷՄԱԶ (Նամազ) աղօթք

ՆԷՄԼԷՆՄԷՔ թացոտիլ,
թրջիլ, խոնաւնալ
ՆԷՄՆԱՔ թաց, խոնաւ

նէՄՉԷ Աւստրիա
ՆԷՆՆԻ օրօր

*

ՆԷՇԱԹ ուրախութիւն
ՆԷՇԷ՛ կայտառութիւն *
զուարթութիւն

-

ՆԷՇԷ՛Թ յառաջ գալ
ՆԷՇԷ՛ԼԷՆՄԷՔ ախորժիլ,
համ առնել

ՆԷՇԷ՛էի ինդամիտ, զը
ւարթ

.
ՆէՇԹէԸ (Լէշտէր) նը:
դըրակ
ՆԷՇԻՏԷ տաղ, երգ

ՆԷՇՎՈՒՆԷՄԱ մեծնալ և
ծաղկիլ

.

ՆԷՇՐ հրատարակել, տա
րածել,

-

ՆէՇՐՅԱԹ հրատարա
կութիւնք

. . .
ՆԷՊԱԹ բոյս, տունկ ,

ՆԷՊԱԹԱԹ բոյսեր, -
տունկեր , .-

, :

'ԻԼՄ Ի — բուսաբա
նութիւն - - .

ՆԷՊԱԹԻ բուսական,
բուսագէտ - Հ

ՆԷՊԷ'ԱՆ ԷԹ. բղխիլ , :
ՆԷՊԻ մարգարէ - - -

ՆԷՍԷՊ նախահարք, ազ
գական

ՆԷՍԻՄ զեփիւռ, օդ
ՆԷՍԼ սերունդ *

ՆԷՍԽ ԷԹ. ջնջել, ընդօ
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րինակել, գիր
ՆԷՍՆԷ առարկայ, իր,

բան
ՆԷՎ' տեսակ, գոյն
ՆԷՎ նոր
ՆԷՎԱ ձայն, եղանակ
ՆԷՎԱԶԻԼ հարբուխ
ՆԷՎԱԼԷ ուտեստ, շնորհ
ՆԷՎԻՃԱՏ նորահնար
ՆԷՎՃԻՎԱՆ պատանի,

դեռատի

ՆԷՎՊԷԹ (Լէօպէթ) կարգ
պահ, շրջան

ՆԷՎՊԷՀԱՐ գարուն
ՆԷՎՊԷՆԷՎ նորանոր

ՆԷՏԱՄԷԹ զղջում
ՆԷՏԻՄ զղջացող
ՆԷ՞ՐԷ ո՞ւր
ՆԷ՞ՐԷԼԻ ո՞ւր տեղացի
ՆԷ՞ՐԷՅԷ դէպի ո՞ւր
ՆԷ՞ՐԷՏԷ ո՞ւր
ՆԷ՞ՐԷՏԷՆ ո՞ւրկից
ՆԷՐՔԻՍ նարկիզ
ՆԷՐՏԻՒՊԱՆ աստիճան,

սանդուխ

ՆԷՖԱՍԷԹ ազնուութիւն
ՆԷՖԷՍ շունչ

-

ՆԷՖԷՍ ԱԼ.
նել, հանգչիլ
ՆԷՖԷՐ անհատ, զինուոր
ՆԷՖԹ նաւթ
ՆԷՖԻ ԷԹ. աքսորել
ՆԷՖԻՍ գեղեցիկ, ընտիր

շունչ առ

ՆԷՖԽ ԷԹ. շունչ փչել,

հոգի տալ
ՆԷՖՍ անձ, հոգի, ես,

նոյն իսկ, ցանկութիւն
ՆԷՖՍ ՓԷՐԷՍԹ անձնա
սէր 1 եսապաշտ

ՆԷՖՍԱՆԻՅԷԹ կողմնակ
ցութիւն ,ատելութիւն
ՆԷՖՍԻ անձնական, եսա
կան
ՆԸՇԱՏԸՐ անուշաղր
ՆԸՍԱՊ կատարելութիւն,
լրումն, հիմ
ՆԸՍՖ կէս
ՆԸՍՖԷԹ արդարասի

րութիւն
ՆԸՍՖԷՆ կէս առ կէս
ՆԻԳԱՊ քօղ
ՆԻԶԱ' կռիւ, վէճ
ՆԻԶԱՄ կարգ, կանոն,

օրէնք
ՆԻԶԱՄԷՆ ըստ կանոնի
ՆԻԶԱՄԼԸ կանոնաւոր
ՆԻԶՈՒԼ ԷԹ. իջնալ
ՆԻԹԷՔԻՄ քանի որ
ՆԻ ԻՄԷԹ բարութիւն,

հաց
ՆԻԻՄԷԹՏԱՐ երախտա
պարտ
ՆԻ Լ Նեղոս
ՆԻԼՈՒՖԷՐ հարսնամատ
ՆԻԿԵԱՀ ակնարկ
ՆԻՀԱՅԷԹ վերջ, վախ
ճան, ծայր
ԷՆ ՆԻՀԱՅԷ վերջապէս
ՆԻՃԷ ինչպէս, շատ

ՆԻՄ կէս, թերի
ՆԻՅԱԶ աղաչանք, պէտք
ՆԻՅԱԶ ԷԹ. աղաչել
ՆԻՅԱՊԷԹ դատաւորու
թիւն, տեղակալու

թիւն
ՆԻՅԷ ինչու
ՆԻՅԷԹ նպատակ * դիտա

ւորութիւն
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ՆԻՅԷԹ ԷԹ. միտքը դը
նել ,առաջադրել
ՆԻՆԷ մեծ մայր, մամ
ՆԻՇԱ, ՆԻՇԱՍԹԷ նշայ
ՆԻՇԱՆ նշան, հետք, շը

ՆԻՇԱՆԷ նշան, հետք
ՆԻՇԱՆԿԵԱՀ նպատակա
կէտ, նշանակէտ
ՆԻՇԱՆՃԸ նշանաձիգ
ՆԻՇԹԷՐ նշդրակ
ՆԻՇԻՆ բնակող
ՆԻՉԻՒՆ ինչու համար
ՆԻՍԱ, ՆԻՍՎԱՆ կանայք
ՆԻՍԱՆ Ապրիլ
ՆԻՍԵԱՆ

ՆԻՍՊԷԹ համեմատու
թիւն, վերաբերում
ՆԻՍՊԷԹԷՆ յատկապէս,
Համեմատ

ՆԻՏԱ գոչել ,աղաղակել
ՆԻՒՀԱՍ (Նահաս) պը
ղինձ

-

ՆԻՒՃԻՒՄ աստղեր
ԷՀԼ Ի - աստղագէտ
ԻԼՄ Ի - աստղագի
ՆԻՒՄԱ երեւցող, ցուցը
նող
:ՆԻՒՄԱՅԱՆ
ակներեւ
ՆԻՒՄԱՅԻՇ ցոյց
ՆԻՒՄՈՒՆԷ նմոյշ, օրի
նակ ՝
ՆԻՒՊՈՒՎՎԷԹ մարգա
րէութիւն
ՆԻՒՔԷՐ, ՆԷ0ՔԷՐ հարճ,
սպասաւոր

մոռնալ } մո

երեւցող *

ՆԻՒՔԻՒԼ չկամիլ, հրա
ժարիլ
ՆԻՔԵԱՀ պսակ, ամուս
նութիւն
ՆԻՔԵԱՀ ԷԹ. պսակել
ՆԻՔՆ (բարեհամբաւ
ՆԻՔՊԷԹ բարութիւն
ՆԻՖԱԳ խռով, ատելու
թիւն
ՆՈՒԹԳ ճառ, բանախօ
սութիւն
ՆՈՒԹԳ ԷԹ. ճառել, ԱՄ

տենախօսել
ՆՈՒԹԳԸ ԹՈՒԹ.
ըլլալ, կարկիլ
ՆՈՒՇ ԷԹ. ճնկել, խմել

համր

ՆՈՒՍԽԷ կտոր, մաս,

ՆՈՒՍՐԷԹ բաղդ, բա
րիք, օգնութիւն
ՆՈՒՐ լոյս
ՆՈՒՐԱՆԻ լուսեղէն, լու

ՆՈՒՖՈՒԶ ազդեցութիւն
ՆՈՒՖՈՒԶԼԸ ազդեցիկ
ՆՈՒՖՈՒՍ մարդահամար
անձեր

-

Ն0ԳԹԱ կէտ
Ն0ԳԹԱԼԱՄԱԳ կէտադ
րել, շեշտել
Ն0ԳՍԱՆ պակաս
Ն0ԹԱ ձայնանիշ
Ն0ԽՈՒՏ սիսեռ
ՆՕՄԷՐ0 թիւ,
ՆՕՄՕՍ օրէնք

համար
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Շ

ՇԱ'ԱՐԻՅԷ թելհայս

ԷԼ ՇԱԳԱՍԸ ձեռակա
տակ

ՇԱԳԱՃԸ կատակասէր
ՇԱԳԳ ճեղք, պատաել,

ճեղքել
ՇԱԳԳԱ տաժանելի
ՇԱԳԸՄԱԳ փայլատա
կել, շողալ
ՇԱԳԸՐՏԸ շաչում, ճըռ
ուողում
ՇԱԳԸՐՏԱՄԱԳ շաչել,

ՇԱԳՐԱԳ զուարթ, աղ
կաւոր
ՇԱԶ 0Լ. ուրախանալ
ՇԱԶԼԸԳ ուրախութիւն
ՇԱԹԱՖՃԸ փաղաքշող,

կեղծաւոր
ՇԱԹԸՐ ճարտար,

ՇԱԻՐ բանաստեղծ, քեր

յա

թող
ՇԱ'ԻՐԱՆԷ բանաստեղ
ծաբար

ՇԱԼ ցփսի
ՇԱԼՂԱՄ շողգամ
ՇԱԼՎԱՐ անդրավար
տիկ, տափատ
ՇԱԽ ճիւղ, ոստ, եղջիւր
ՇԱԽԼԱՆՄԱԳ ոստանալ,
կանգնիլ, սպառնալ
ՇԱիցՍ անձ, ես, անհատ

ՇԱԽՍԷՆ անձամբ

ՇԱԽՍԻ անհատական,

անձնական
ՇԱԽՍԻՅԱԹ անհատակա
նութիւն
ՇԱԿԻՐՏ աշակերտ, ու
սանող, թերավարժ
ՇԱԿԻՐՏԼԻՔ աշակեր
տութիւն
ՇԱՀ թագաւոր ,արքայ,

կայսր
ՇԱՀԱՆԷ կայսերական
ՇԱՀԶԱՏԷ կայսերազուն,

ՇԱՀԻՆՇԱՀ արքայից

արքայ
ՇԱՀԻՏ վկայ, ապացոյց,

ՇԱՀԻՏԼԻՔ վկայութիւն
ՇԱՀՆԱՄԷ պատմագիրք
ՇԱՀՆԷ
պետ
ՇԱՀՆԻՇԻՆ պատշգամ
ՇԱՀՊԱԶ գիշատիչ,

Հէն
ՇԱՄ Դամասկոս
ՇԱՄԱԹԱ աղմուկ
ՇԱՄԱԹԱՃԸ աղմկարար
ՇԱՄԻԼ պարունակող
ՇԱՄԻԼ 0Լ.
կել, պարփակել
ՇԱՄՄԷ հոտոտելիք
ԳՈՒՎՎԷ Ի -
տելիք

ՇԱՄՓԱՆԻԱ անուշօղի
ՇԱՅԱԳ ասուի
ՇԱՅԱՆ արժանի
ՇԱՅԷՍԹԷ արժանաւոր
ՇԱՅԷՏ եթէ, թերեւս,
գուցէ
ՇԱՅ'Ի 0Լ տարաձայնիլ

գիւղատնտես,

շա

պարունա

հոտո
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ՇԱՅԻ'Ա տարաձայնու- | ՇԱՐԳԸ երգ, խաղ
թիւն, լուր ՇԱՐԳԻ արեւելեան
ՇԱՆ համբաւ, հռչակ, ՇԱՐԹ պայման
իառք ՇԱՐԹԻՅԷ պայմանադը
ՇԱՆԼԸ համբաւաւոր, րական
հռչակաւոր ՇԱՐԹԼԱՇՄԱԳ պայմա
ՇԱՇ, ՇԱՇԸ շփոթ, շիլ
ՇԱՇԱ'Ա փայլ, շող, շը
քեղութիւն

-

ՇԱՇԱ ԳԱԼՄԱԳ ապշիլ,
շուարիլ
ՇԱՇԱԼԱՄԱԳ շուարիլ,
շփոթիլ
ՇԱՇԳԸՆ շփոթած, տըխ
մար
ՇԱՇԳԸՆԼԸԳ շփոթու
թիւն, տ ՛: մարութիւն
ՇԱՇԸԼԱՄԱԳ շլանալ
ՇԱՇԸԼԸԳ շլութիւն
ՇԱՇԸՐԹՄԱ շփոթ, ման
ուածապատ

ՇԱՇԸՐՄԱԳ շփոթիլ,

Ե0ԼԸ — մոլորիլ
շուարիլ

ՓՈՒՍՈՒԼԱՅԸ - ան
միտանալ

ՇԱՇՄԱԳ ապշիլ,
պիլ, շեղիլ
ՇԱՊ պաղլեղ
ՇԱՊԱՆ լուսնային 8րդ
ամիս
ՇԱՊՊ երիտասարդ
ՇԱՏ զուարթ, շէն, ու
րախ

ՇԱՏԱՆ շէն
ՇԱՏՄԱՆ երջանիկ, գոհ
ՇԱՏՈՒՐՎԱՆ ցայտարան
ՇԱՐԳ արեւելք
ՇԱՐԳԷՆ արեւելքէն

վրի

ՇԱՐԹՆԱՄԷ պայմանա
գիր
ՇԱՐԸԼՏԸ շաչիւն, կաղ
կաչիւն
ՇԱՓԳԱ գդակ, գլխարկ,
խոյր
ՇԱՓԳԱՃԸ գլխարկավա
ճառ

ՇԱՓԸՐՏԱՄԱԳ շաչել
ՇԱՓԼԱՄԱԳ շառաչել
ՇԱՓՇԱՓ շփացած, շր
պարուն

ՇԱՔԻՐ գոհացող, շնոր
հակալու
ՇԱՖԱԳ արշալոյս, վեր
ջալոյս
ՇԱՖԱԳ ՍԷ0Ք. լուսնիլ
ՇԱՖԻ բուժող, նպաս
տաւոր
ՇԷԳԱՎԷԹ աւազակու
թիւն, գողութիւն
ՇԷԹԱՐԷԹ զուարթու
թիւն, խեղակատակու
թիւն
ՇԷԹՄ թշնամանել, հայ

ՇԷՀԱՄԷԹ գիրութիւն
ՇԷՀԱՏԷԹ վկայութիւն,
մարտիրոսութիւն
ՇԷՀԻՄ աւշիմ, կորովա
միտ
ՇԷՀԻՏ նահատակ, մար
տիրոս
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ՇԷՀԻՏ 0Լ. նահատակիլ ՇԷՅԹԱՆ սատանայ

ՇԷՀԻՏԷՆ իբր նահա- ՇԷՅԹԱՆԼԸԳ սատանու

տակ, մարտիրոսաբար թիւն, դաւ

ՇԷՀԻՐ նշանաւոր ,ան- | ՇԷՅԽ պետ, ցեղապետ
ուանի ՇԷՅԽՈՒԽԷԹ ծերութիւն

ՇԷՀՊԷՆՏԷՐ հիւպատոս ՇԷՆ ուրախ, զուարթ,

ՇԷՀՊԷՆՏԷՐԼԻՔ հիւպա- | շէն
տոսութիւն ՇԷՆԱ'ԱԹ տձեւութիւն,

ՇԷՀՎԷԹ ցանկութիւն, | գարշութիւն
իղձ ՇԷՆԼԷԹՄԷՔ շէնցնել,

ՇԷՀՐ, ՇԷՀԻՐ քաղաք, զուարճացնել

ՇԷՀՐ ԷՄԱՆԷԹԻ քաղա- | ՇԷՆԼԷՆՄԷՔ շէննալ,

ՇԷՀՐ ԷՄԻՆԻ քաղաքա- ՇԷՆԼԻՔ բարգաւաճում,

ՇԷՀՐԻԵԱՐ կայսր ՇԷՇ վեց

ՇԷՀՐԼԻ քաղաքացի ՇԷՇԽԱՆԷ վեցանկիւն,

ՇԷՀՐԻՅԷ ամսական, թնդանօթ

(Շի՛իրիյէ) թելհայս ՇԷՊ գիշեր

ՇԷՃԱ'ԱԹ քաջութիւն ՇԷՊԱՆԷ գիշերոյթ, երե

ՇԷՃԱ'ԱԹԼԸ քաջ, կըտ- կոյթ
րիճ, արի ՇԷՊԱՊԷԹ պատանութիւն

ՇԷՃԻՐԷ ծառ, ազգագը- | ՇԷՊԷՔԷ ցանց, ուռկան,
րութիւն վանդակ

ՇԷՃԷՐԷԼԻ ծանօթ, ազ- | ՇԷՊԻՀ նման
զականաւոր ՇԷՊՆԷՄ ցօղ

ՇԷՃԻ' քաջ, յանդուգն ՇԷՎԳ փափաք, եռանդ,

ՇԷՄԱԼ հիւսիս խանդ

ՇԷՄԱԼԷՆ հիւսիսէն
ՇԷՄՍ արեւ, արեգակ
ՇԷՄՄԷ հոտառութիւն
ՇԷՄՄԱՍ լուսարար
ՇԷՄԱԼԻ հիւսիսային
ՇԷՄՍԻՅԷ հովանոց

ՇԷՄ'ՏԱՆ ջահակալ, աշ
տանակ

ՇԷՅ բան,
կայ, նիւթ
ԼԱՇԷՅ՛ ոչինչ
Չ0Գ ՇԷՅ զարմանալի՞

իր, առար

ՇԷՎԳԷ ԿԷԼ. խանդավա
ռիլ
ՇԷՎԳԼԻ փափաքոտ, ե
ռանդուն
ՇԷՎԳԼԷՆՏԻՐՄԷՔ քա
ջալերել, խանդավառել
ՇԷՎՎԱԼ լուսնային 10րդ
ամիս
ՇԷՎՔԷԹ վսեմութիւն,

վեհութիւն
ՇԷՎՔԷԹԼԻ
վեհափառ

վեհաշուք,
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ՇԷՎՔԷԹՄԷ՛ԱՊ
փառ
ՇԷՏԻՏ սաստիկ, բուռն,
խիստ
ՇԷՐ օրէնք
ՇԷՐԱ՛ԻԹ պայմաններ
ՇԷՐԱՊ գինի, ըմպելի
ՇԷՐԱՖԷԹ
նութիւն
ՇԷՐ'ԷՆ օրինական
ՇԷՐԷՖ փառք, պատիւ
ՇԷՐԷՖՊԱԽՇ պատուա
բեր

ՇԷՐԷՖԼԻ փառաւոր
ՇԷՐԻ'ԱԹ օրէնք
ՇԷՐԻ օրինական, օրի
նաւոր
ՇԷՐԻԹ ժապաւէն, լար

վեհա

ազնուակա

նել
ՇԷՐԻՐ չարագործ, ա

ՇԷՐԻՔ ընկեր , մասնա
կից

ՇԷՐԻՔԼԻՔ բաժնընկե
րութիւն
ՇԷՐԻՖ փառաւոր, ակա
նաւոր, իշխան
ՇԷՐՀ ԷԹ. արձանագրել,
պարզել, մեկնել
ՇԷՐՄ ամօթ
ՇԷՐՊԷԹ ըմպելիք, օշա
րակ

ՇԷՐՊԷԹ 0ԹԸ հմուկ,
գայլուկ
ՇԷՐՊԷԹԼԻՔ օշարակա
յին
ՇԷՐՊԷԹՃԻ օշարակավա
ճառ

ՇԷՐՐ չարիք, վնաս, չար

ՇԷՐՐԼԻ չար , կռուարար
ՇԷՔԷՐ շաքար
ՇԷՔԷՐ ԳԱՄԸՇԸ շաքա
րեղէգ
ՇԷՔԷՐ
րախտ
ՇԷՔԷՐ ԻՇԻ շաքարեղէն
ՇԷՔԷՐԼԷՆՄԷՔ շաքա
րանալ, համեղանալ
ՇԷՔԷՐԼԻ շաքարոտ, շա
քարաւոր

'ԻԼԼԷԹԻ շաքա

ՇԷՔԷՐՃԻ շաքարավա
ճառ

ՇԷՔԷՐՃԻԼԻՔ շաքարա
վաճառութիւն
ՇԷՔԼ ձեւ, կերպ, երե
ւոյթ, պատկեր
ՇԷՔՎԱ գանգատ, տըր

ՇԷՔՎԱ ԷԹ. գանգատիլ
ՇԷՔՎԱՃԸ գանգատող
ՇԷՔՎԱՆԱՄԷ գանգատա
գիր
ՇԷՔՔ տարակոյս, կաս
կած, երկբայութիւն
ՇԷՔՔ ԷԹ. կասկածիլ,
երկբայիլ

-

ՊԻ ՇԷՔՔ անտարակոյս
ՊԻԼԱ ՇԷՔՔ անկաս
կած

ՇԷ0ՅԼԷ ասանկ, այնպէս
ՇԷ0ՅԼԷՃԷ այսպէսով
ՇԷ0ՅԼԷՔԻ անանկ որ,

ահաւասիկ
ՇԷՖԱ'ԱԹ բարեն օսու
թիւն
ՇԷՖԱ'ԱԹ ԷԹ. բարեխօ

ՇԷՖԱ'ԱԹՃԸ բարեխօս
ՇԷՖԱԳ, ՇԷՖԷԳԱԹ գութ
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կարեկցութիւն, գորով
ՇԷՖԷԳԱԹԼԸ գթոտ, կա
րեկից

ՇԷՖԹԱԼԸ դեղձ- աղաճը դեղձենի
ՇԷՖԻ բարեխօս

ՇԷՖԻԳ գթած, կարեկից
ՇԷՖՖԱՖ թափանցիկ

ՇԸԳԳ Հատուած, խըն
դիր, կէտ, կողմ, բա
ժանում

ՇԸԳԸՐՏԱՄԱԳ հնչել
ՇԸՄԱՐԹՄԱԳ երես հա

ՇԸՄԱՐՄԱԳ
շպարիլ
ՇԸՐԱ, ՇԻՐԷ խաղմուզ,
անուշեղէն
ՇԸՐԸԼՏԸ խոխոջիւն

ՇԸՐԸԼՏԱՄԱԳ խոխոջել
ՇԸՐԼԱՄԱԳ խոխոջել
ՇԸՐԼ0Փ մածունով ձու

ՇԸՐՎԱՆԻ վերնայարկ
ՇԸՐՓԱՏԱԳ յանկարծ
ՇԻԳ շիք, կոկիկ, վայե

լրբանալ,

լուչ
ՇԻԳԱԳ երկպառակու
թիւն, վէճ
ՇԻԹԱՊ փոյթ, շտապ,
աճապարանք
ՇԻ ԻՐ ոտանաւոր, բա
ՇԻԹԱՊ ԷԹ. շտապել, ա
ճապարել

ՇԻԹԱՊԱՆ 0Լ. հասնիլ,
փութալ
ՇԻ'Ի Ալիական

ՇԻԼԹԷ անկողին, բարձ
ՇԻ'ԻՐԻՅԷ քերթուած,

բանաստեղծութիւն
ՇԻՄԱԼ, ՇԸՄԱԼ հիւսիս
ՇԻՄԷ բնութիւն
ՇԻՄՇԷՔ փայլակ
ՇԻՄՇԻՐ թուր, սուր
ՇԻՄՏԻ հիմա, այժմ
ՇԻՄՏԻՃԷՔ այժմիկ, հի
մակ
ՇԻՆԱՍ գիտցող, ճանչ
ցող
ՀԱԳԳ ՇԻՆԱՍ արդա
րախոհ

-

ՇԻՇ շամբոյր, սուր, ու
ռեցք, այտուց
ՇԻՇԷ սրուակ, շիշ
ՇԻՇԳ0, գէր, թոթոշ
ՇԻՇԷՔ գառնուկ
ՇԻՇԼԷՄԷՔ շամբրել,

խայթել
ՇԻՇՊ0ՂԱԶ որկրամոլ
ՇԻՇՄԱՆ գէր
ՇԻՇՄԱՆԼԱՆՄԱԳ գիրնալ
ՇԻՇՄԱՆԼԸԳ գիրութիւն
ՇԻՇԻՐՄԷՔ
փքացնել
ՇԻՇՔԻՆԼԻՔ փքացում,

ՇԻՊՀ նման
ՇԻՊՀ Ի ՃԷԶԻՐԷ թերա
կղզի
ՇԻՎԷ կերպ, ձեւ, ոճ,

պչրանք
ՇԻՎԷՔԵԱՐ պչրող
ՇԻՏՏԷԹ սաստկութիւն
ՔԷՍՊ Ի — սաստկանալ
ՇԻՏՏԷԹԼԷՆՄԷՔ

ՇԻՏՏԷԹԼԻ

ուռեցնել,

ցյքլ եյեոա

սաստիկ,
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բուռն, խիստ
ՇԻՐԱ գնում
ՇԻՐԱԶԷ կազմ, կարգ
ՇԻՐԷ խաղմուզ, համա
դամ
ՇԻՐԻՆ անուշ, քաղցր,

ՇԻՐԻՆԼԻՔ քաղցրութիւն
անուշութիւն
ՇԻՐԻՆԿԱ գրեխ
ՇԻՐՔԷԹ ընկերութիւն,
միութիւն
ՇԻՒ'Ա ճառագայթ
ՇԻՒ'ԼԷ բոց, նշոյլ
ՇԻՒ ԼԷՏԱՐ լուսարձակ,

ՇԻՒ ԼԷԼԷՆՄԷՔ փայլիլ,

ՇԻՒՀՐԷԹ, ՇԷ0ՀՐԷԹ
համբաւ, հռչակ, հgg

նուն

ՇԻՒՀՐԷԹՔԱՊ համբա
ւաւոր, ծանo

ՇԻՒՀՐԷԹԼԻ անուանի,

հռչակաւոր
ՇԻՒՄԱՐ թիւ, համար
ՊԻՇԻՒՄԱՐ անհամար,
անթիւ

հրապարակութիւն
ՇԻՒ'ՊԷ ճիւղ, մասնա
ճիւղ
ՇԻՒՊՀԷ կասկած, տա

ՇԻՒՊՀԷ ԷԹ. կասկածիլ,
երկբայիլ
ՇԻՒՊՀԷԼԷՆՄԷՔ կասկա
ծիլ
ՇԻՒՊՀԷԼԻ տարակուսելի
ՇԻՒՊՀԷՍԻԶ անտարա

կոյս, հաւաստի
ՇԻՒՐՈՒԹ պայմաններ
ՇԻՒՔՐ փառք, օրհնու
թիւն, գոհութիւն
ՇԻՒՔՐ ԷԹ. փառք տալ,
գոհանալ
ՇԻՒՔՐ Ի ՆԻ ԻՄԷԹ ե
րախտագէտ ըլլալ
ՇԻՒՔՐԱՆ գոհութիւն,
շնորհակալութիւն
ՇԻՒՔՐԱՆԻՅԷԹ երախ
տագիտութիւն
ՇԻՒՔԻՒՖԷ ծաղիկ
ՇԻՔԵԱՅԷԹ գանգատ
ՇԻՔԵԱՅԷԹՃԻ գանգա
տող
ՇԻՔԵԱՐ որս, արժէքա
ւոր
ՇԻՔԷՆ բեկանող
ՇԻՔԷՍԹ ԷԹ. կոտրել
ՇԻՔԷՍԹԷ
խզուած
ՇԻՖԱ ապաքինում, բու
ժում

ՇԻՖԱ ՊՈՒԼ. ապաքինիլ
ՇԻՖԱԵԱՊ ապաքինած
ՇԻՖԱՀԷՆ բերանացի
ՇԻՖԱՀԻ բերանացի, խօ
աուն

ՇԻՖԱՊԱՇԽ

ՇԻՖՐԷ գաղտնեգիր,

ծածկագիր
ՇԻՖՐԷԼԻ ծածկագրով
ՇՈՒ այս, այդ
ՇՈՒԳԳԱ նամակ,
տակ, թերթ
ՇՈՒՂԼ զբաղում, գործ
ՇՈՒՄՈՒԼ առնչութիւն,
բովանդակել

կոտրուած,

բուժարար,

պի



ՇՈՒ ՈՒՃ-146

ՇՈՒ 'ՈՒՆ -- ԱԹ
ճակներ, դէպքեր

ՇՈՒՊԱԹ Փետրուար
ՇՈՒՐԱ Հոս, աստ

ՇՈՒՐԱՅ Ը ՏԷՎԼԷԹ Պե
տական Խորհուրդ
ՇՈՒՐԻՇ խռովութիւն,

յոյզ
ՇՈՒՐՈՒՊ օշարակ
Շ0Լ այդ, այն
ՇՕՍԷ միջնուղի, խճուղի
Շ0ՐԱԳ աղտաղտուկ
Շ0ՐՊԱ, Չ0ՐՊԱ ապուր

վի

ՈՒ

ՈՒԳՈՒՊԷԹ
տանջանք
ՈՒԶԱԳ հեռու
ՈՒԶԱԳԼԸԳ
թիւն
ՈՒԶԱԹՄԱԳ
յապաղել
ՈՒԶԱՄԱԳ երկննալ, եր
կարիլ, տեւել

ՈՒԶԱՆՄԱԳ երկարիլ

պատիժ,

հեռաւ որու

երկնցնել,

ՈՒԶԼԱՇՄԱԳ համաձայ
նիլ
ՈՒԶԼԱՇՏ ԸՐՄԱԳ համա
ձայնեցնել

ՈՒԶՈՒՆ երկայն, երկար
ՈՒԶՈՒՆԼԸԳ երկայնու
թիւն
'ՈՒԶՎ անդամ
ՈՒԶՎԻ անդամային,

գործարանական

ՈՒԹԱՆՂԱՃ ամօթխած,
ամչկոտ |

ՈՒԹԱՆՄԱԳ ամչնալ
ՈՒԹԱՆՏԸՐՄԱԳ ամչցը
նել
'ՈՒԹԱՐԻՏ փայլածու
ՈՒԼԱՄԱԳ կցել, զօդել
ՈՒԼԱՆՄԱԳ կցուիլ, զօդ
ուիլ, միանալ
ՈՒԼԱՇՄԱԳ հասնիլ, մի
անա

ՈՒԼԱՇՏԸՐՄԱԳ
նել, միացնել
ՈՒԼՈՒ մեծ,
փարթամ, տէրեր

ՈՒԼՈՒԼԱՆՄԱԳ խոշոր
նալ
ՈՒԼՈՒԼԸԳ մեծութիւն,
փարթամութիւն
ՈՒԼՈՒՄԱԳ ոռնալ
'ՈՒԼՈՒՎՎ բարձրու
թիւն, մեծութիւն
-- Ը ՃԷՆԱՊ վեհանձ
նութիւն

'ՈՒԼՎԻ վեհ,

վերին
ՈՒԽԹ քոյր
ՈՒԽՈՒՎՎԷԹ եղբայրու
թիւն
ՈՒՂՈՒՐ ի սէր; ճամբայ,
բարենշան
ՈՒՂՈՒՐԼԸ
բարեբեր
ՈՒՂՈՒՐՍԸԶ
չարաբեր
ՈՒՂՈՒԼՏԸ խուլ ձայն
ՈՒՂՐԱՄԱԳ հանդպիլ,

կրել, ենթակայ ըլլալ
ՈՒՂՐԱՇՄԱԳ «քաքառիլ,
զբաղիլ, ճգնիլ
ՈՒՃ ծայր, եզր
ՈՒՃԼԱՆՄԱԳ հեռանալ,

հասցը

հսկայ,

բարձր,

բաղդաւոր,

դժբաղդ,
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ծայրոտիլ րեցնել, համաձայնե
ՈՒՃՈՒԶ աժան, դիւրա- ցընել -
գին | ՈՒՅՏԸՐՄԱ շինծու
ՈՒՃՈՒԶԼԱԹՄԱԳ աժան- | ՈՒՅՏԸՐՄԱԳ յարմարցը
ցընել նել, շինել , ճարել
ՈՒՃՈՒԶԼԱՄԱԳ աժան- | ՈՒՆ ալիւր
նալ ՈՒՆՈՒԹՂԱՆ մոռացկոտ
ՈՒՃՈՒԶԼԸԳ աժանու- | ՈՒՆՈՒԹՄԱԳ մոռնալ
թիւն ՈՒՆՈՒՏԸԼՄԱԳ մոռցը

ՈՒՄԸԼՄԱԳ | ակնկալուիլ
ՈՒՄՄԱԳ ակնկալել,

յուսալ
ՈՒՄՈՒՄ ընդհանուր,

հասարակութիւն
ԱԼ ԷԼ ՈՒՄՈՒՄ առ
հասարա

'ՈՒՄՈՒՄԷՆ ամբողջո
վին ,ընդհանրապէս
'ՈՒՄՈՒՄԻ
կային, հանրային
ՈՒՄՈՒՄԻՅԷԹ
ջութիւն, հանրութիւն
ՈՒՄՈՒՐ գործեր, խըն
դիրներ
ՈՒՅԱՆՄԱԳ արթննալ
ՈՒՅԳՈՒ քուն
ՈՒՅԼՈՒԳ զիստ, ազդր
ՈՒՅՂՈՒՆ յարմար, յա
ջող, պատեհ
ՈՒՅՂՈՒՆՍԸԶ

ՈՒՅՄԱԳ յարմարիլ, հա
մակերպիլ, հետեւիլ
ՈՒՅՈՒԶ բորոտ *

ՈՒՅՈՒԹՄԱԳ քնացնել
ՈՒՅՈՒՄԱԳ քնանալ
ՈՒՅՈՒՇԸԳ թմրած
համաձայնիլ
ՈՒՅՈՒՇՏԸՐՄԱԳ թըմ

հասարա

ամբող

անյար

ւիլ
'ՈՒՆՍՈՒՐ տարերք
ՈՒՇԱԳ
ւոր, ծառայ
ՈՒՇԱԳԼԸԳ տղայութիւն
սպասաւորութիւն
'ՈՒՇՐ տասանորդ
ՈՒՇՐՃԸ
հաւաք
ՈՒՉՄԱԳ թռչիլ, շոգիա
նալ
ՈՒՉՈՒՐԸՄ գահավէժ
ՈՒՊՈՒՏԻՅԷԹ հպատա
կութիւն, ծառայու
թիւնք, մեծարանք
ՈՒՍԹԱ վարպետ, ճար

տղայ, սպասա

տասանորդա

ՈՒՍԹԱԼԸԳ վարպետու
թիւն, նրբութիւն
ՈՒՍԹՈՒՐԱ ածելի
ՈՒՍԼԱԹՄԱԳ կրթել, ըզ
գօնացնել

ՈՒՍԼԱՆՄԱԳ կրթուիլ
խելօքնալ * զգօնանալ

-

ՈՒՍԼԱՆՏԸՐՄԱԳ զգօնա
ցընել, խելօքցնել
ՈՒՍԼԸ կիրթ, քաղաքա
վար, լուրջ, խոհեմ,
զդօն
ՈՒՍԼՈՒՊ կերպ, ձեւ, ե- -
ղանակ , ոճ
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ՈՒՍՈՒԼ եղանակ, կա- ՉԱԳԸՇՄԱԳ մրցիլ, ճըն
մաց, մեղմ, իդրու- կել
թիւն, արմատք ՉԱԳԸՐ խաժագոյ, բա
ՈՒՐ ուռեցք, այտուցք զէ
ՈՒՐՂԱՆ պարան ՉԱԳՄԱԳ գամել, մխել,

ՈՒՐՈՒՃ վերելք, համ- կռահել
բարձում, ելնել ՄԷՍ ԷԼԷՅԻ — հասկը

նալ, ամբառնալ ՉԱԳՏԸՐՄԱԳ գամել տալ,
ՈՒՐՖԱ Եդեսիա
ՈՒՖԱԳ փոքրիկ,
տիկ, փոքր
ՈՒՖԱԳԼԸԳ փոքրութիւն
մանրուք
ՈՒՖԱԼԹՄԱԳ փոքրացը
նել, մանրել
ՈՒՖԱԼՄԱԳ փոքրանալ,
պզտիկնալ
ՈՒՖԱՃԸԳ պզտիկ,

պըզ

մա
նըր
ՈՒՖԱՆԹԸ

ՈՒՖՈՒԳ հորիզոն
ՈՒՖՈՒԳ հորիզոնական
ՈՒՖՈՒՆԷԹ ժանտահո
տութիւն, նենգու
թիւն, բորբոքում

փշրանք,

ՉԱԳԱԼ շնագայլ
ՉԱԳԸ դանակ, զմելի
ՉԱԳԸԼ խիճ, կոպիճ
ՉԱԳԸԼՏԱԳ տտուն, ցեխ,
շաղախ

ՉԱԳԸՃԸ դանակագործ,

գինեմոլ

հասկցնել, զգացնել
ՉԱԹ ճարճատիւն
ՉԱԹԱԼ կնճիռ,
ռաքաղ , ճիւղաւոր
ուած

ՉԱԹԱԼԼԱՇՄԱԳ ճիւղա
ւորիլ, կնճռոտիլ
ՉԱԹԸ երդիք ,տանիք,

ՉԱԹԸԳ յար, կից

ՉԱԹԸՇՄԱԳ բաղխիլ ,
ՉԱԹԸՐՏԱՄԱԳ
տիլ -

ՉԱԹԸՐՏԸ ճարճատիւն
ՉԱԹԼԱԳ ճեղքոտ, ճեղք

ՉԱԹԼԱԹՄԱԳ պայթեցը
նել
ՉԱԹԼԱՄԱԳ ճեղքիլ,

պայթիլ
ՉԱԹՄԱ կանգնած, կազ
մած

պատա

ճարճա

ՏԷՐՄԷ — յարմարցը
ւած

ՉԱԹՄԱԳ զարնուիլ,

կանգնիլ
ԳԱՇ — պռատել
ՔԷՅՖ — ուրախանալ
ՉԱԹՏԸՐՄԱԳ ընդհատե
ցընել, կանծնեցնել
ՉԱԼ գորշախառն, աղօտ
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ՉԱԼԱՐ հնչող, զարնող
ՉԱԼԱՂԱՆ խայթիչ,

ՉԱԼԳԱՄԱԳ շարժիլ, լը
ւանալ
ՉԱԼԳԱՆԹԸ ծփանք

ՉԱԼԳԱՆՄԱԳ տատանիլ,
ծփալ
ՉԱԼԵԱԳԱ ԷԹ.
կալել
ՉԱԼԸ մացառ
ՉԱԼԸԳ քերած, ծուռ,
փախուկ, նման
ՉԱԼԸԼԸԳ

ցախաստան -
ՉԱԼԸՄ ցոյց, շպար, նը
ւագում .
ՉԱԼԸՇԳԱՆ աշխատասէր

ՉԱԼԸՇՄԱԳ աշխատիլ,

ՉԱԼԿԸ նուագարան, նը
ւագ
ՉԱԼԿԸՃԸ նուագածու
ՉԱԼՄԱԳ գողնալ, նուա
գել, զարնել, նմանիլ
ԷԼ — ծափահարել
ԵԷՐԷ — գետին զարնել
ՉԱԼՏԸՐՄԱԳ գողցնել,

ՉԱՂ հասակ, շրջան
նուագել, հնչեցնել
ՉԱՂԱՆ0Ս խեչեփառ

ՉԱՂԸԼԹԸ կաղկաչիւն,

խոխոչիւն
ՉԱՂԸԼՏԱՄԱԳ կարկա
չել
ՉԱՂԸՐՄԱԳ կանչել, պո
ռալ, երգել

Ո Լա

ձերբա

մացառուտ,

ՉԱՂԼԱ նուշ, տհաս
ՉԱՂԼԱԵԱՆ ջրվէժ, քա
րավազ

ՉԱՂԼԱՄԱԳ կարկաչել
ՉԱՄ ԱՂԱՃԸ շոճի, եղե
ւին
ՉԱՄԱՇԸՐ լուացք

ՉԱՄԱՇԸՐՃԸ լուացա
րար

ՉԱՄԼԸԳ եղեւենի
ՉԱՄՈՒՐ ցեխ, տիղմ,

շաղախ

ՉԱՄՈՒՐԼԸԳ ցեխոտ,

հեսկ
ՉԱՅ գետակ, թէյ
ՉԱՅԸՐ մարգագետին,

արօտ

ՉԱՅԸՐ ԳՈՒՇԸ առտոյտ

ՉԱՅԸՐԼԸԳ դալարիք,

ՉԱՅԼԱԳ ուրուր, ցին
ՉԱՆ զանգակ
ՉԱՆԱԳ պնակ
ՉԱՆԹԱ պայուսակ, մա
խաղ

ՉԱՆԿԸՐԹԸ շաչիւն, գան
չիւն
ՉԱՆԿԸՐՏԱՄԱԴ գանչել,

շաչելai: ճաշակ, Համ
ՉԱՇՈՒՏ լրտես
ՉԱՊԱ ճիգ, ջանք, մա
քառում

ՉԱՊԱԼԱՄԱԳ տքնիլ, աշ
խատիլ, մաքառիլ
ՉԱՊՈՒԳ շուտ, արագ

հռչակ
ՉԱՎՈՒՇ բարապան, վա
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րոցաւոր ՉԱՐՓԸՆՄԱԳ Ն ողբալ,

ՊԱՇ - Ա. վարոցաւոր զարնուիլ

ՉԱՎՏԱՐ հաճար ՉԱՐՓՄԱԳ զարնել, տը
ՉԱՏԸՐ վրան րոհիել, ենթարկել,

ՉԱՏԸՐ ՉԻՉԷԿԻ փողա- իւլել
ծաղիկ ԵԻՒՐԷՔ - տրոփել
ՉԱՏԸՐՃԸ վրանագործ ԿԷ0ԶԷ — տեսնուիլ,

ՉԱՏԸՐՆԻՇԻՆ վրանաբը- յատնուիլ

նակ
ՉԱՐ չորս
ՉԱՐ ՉԷՇՄԼԷ չորս աչ
քով, սիրով
ՉԱՐԳ, ՉԱՐԽ անիւ, մե
քենայ, երկինք, բաղդ
ՉԱՐԵԷՔ քառորդ
ՉԱՐԷ ճար, ելք, դարման
ՆԷ՛ՉԱՐԷ ի՞նչ օգուտ
ՉԱՐԷՃՈՒ կարօտ, խնդ
րող
ՉԱՐԷՍԱԶ օգնող
ՉԱՐԸԳ տրեխ

ՉԱՐԽ Ը ՖԷԼԷՔ երկինք,
անուածաղիկ
ՉԱՐԽՃԸ մեքենավար,

դանակ արող
ՉԱՐՄԸԽ պրկոց, խաչ,

կախաղան
ՉԱՐՇԱՖ սաւան

ՉԱՐՇԷՆՊԻՀ Չորեքշաբ
թի
ՉԱՐՇԸ, ՉԱՐՍՈՒ շուկայ

ՉԱՐՏԱԳ տաղաւար
ՉԱՐՓԸԳ ծռած, շեղած,
ծուռ *

ՉԱՐՓԸԼՄԱԳ զարնուիլ,
ծռիլ, ենթարկուիլ
ՉԱՐՓԸՇՄԱԳ բաղխիլ
ՉԱՐՓԸՆԹԸ բաղխիւն,
թնդիւն, տրոփ

ՉԱՐՓՏԸՐՄԱԳ գողցնել,

ենթարկել տալ, բաղ
խեցնել
ՉԱՓԱ մարկեղ
ՉԱՓԱԳ բիժ, ճպուռ
ՉԱՓԱԳԼԱՆՄԱԳ բժոտիլ

ՉԱՓԱԼԱՄԱԳ բրել, խառ
նել, մարկեղել
ՉԱՓԱՐԸԶ խոտորնակ
ՉԱՓԳԸՆ ստահակ, լիրբ
ՉԱՓԳԸՆԼԸԳ ստահակու
թիւն
ՉԱՓՐԱԶ խոտորնակ,

ուսընդանութ, կոճակ
ՉԱՔԷՐԻ ծառայական,

խոնարհ

ՉԷԹԷ հրոսախումբ, աս
պատակութիւն

ՉԷԹԻՆ դժուար, կարծր,
ամառ

ՉԷԹԻՆԼԷՇՄԷՔ
րանալ, խստանալ
ՉԷԼԷՆԿ պսակ, ցցունք
տէր, քաղցրաբարոյ
ՉԷԼԷՊԻ ազնուական,

ՉԷԼԹԻՔ որիզ, փոճակ
ՉԷԼԻԿ պողպատ
ՉԷՀՐԷ երես, դէմք
ՉԷՀՐԷ ԷԹ. խոժոռել
ՉԷՄԷՆԶԱՐ

դժուա

մարգագե



ՉԷՅ ՉԷՔ-151

ՉԷՅՆԷՄԷՔ ծամել- կո

ՉԷՅՆԷՆՄԷՔ
կոխոտուիլ
ՉԷՆԷ ծնօտ, կզակ, շա
տախօսութիւն
ՉԷՆԷ ՉԱԼՄԱԳ խօսակ
ցիլ
ՉԷՆԷԼԻ շատաի օս
ՉԷՆԹԻՔ տաշուած, փոր
ուած

ՉԷՆԿԷԼ ճանկեռ, կեռ
ՉԷՆԿԷԼԼԷՄԷՔ ճանկռել
ՉԷՆՊԷՐ շրջանակ, փաթ
թոց
ՉԷՇԻՏ տեսակ, գոյն, Փ
րինակ
ՉԷՇԻՏ ՉԷՇԻՏ
գոյն, պէսպէս
ՉԷՇՄ աչք, ակն
ՉԷՇՄԷ աղբիւր
ՉԷՇՆԻ համ, ճաշակ
ՉԷՇՆԻԼԷՆՄԷՔ Համե
ղանալ

-

ՉԷՎԻՐԹՄԷՔ դարձնել

ՉԷՎԻՐՄԷՔ դարձնել,

ԵԻՒԶ — մերժել, ար
համարհել
ԹԷՐՍ — շրջել
ՉԷՎԻՔ կոկիկ, ժիր, ա
րագ
ՉԷՎՐԷ շրջապատ, ծիր,
թաշկինակ
ՉԷՐԷԶ աղանդեր
ՉԷՐՉԻ փերեզակ, ման
րավաճառ

ծամուիլ,

գոյնըզ

ՉԷՐՔԷՍ Չարքէս
ՉԷՓ ձախ
ՉԷՓԻՃ, ՉԷՓԻՇ ամիկ,
ուլ
ՉԷՓՔԷՆ թիկնոցակ
ՉԷՔ նշանակագիր
ՉԷՔԻ կշռորդ
ՉԷՔԻԼՄԻՇ աղացուած
ԶԷՔԻԼՄԷՔ քաշուիլ,
կարճիլ, նահանջել,

կրել
ՉԷՔԻՃ մուրճ
ՉԷՔԻՃԼԷՄԷՔ ծեծել
ՉԷՔԻՆՄԷՔ քաշուիլ,
ակնածիլ
ՉԷՔԻՇՄԷՔ կռուիլ,
քաշկռտուիլ
ՃԱՆ — հոգեվարիլ
ՉԷՔԻՐԿԷ մարախ
ՉԷՔԻՐՏԷՔ կուտ, Հունտ
կորիզ, հատիկ
ՉԷՔՏԻՐՄԷՔ քաշել տալ,
հանել տալ
ՉԷՔՄԷՃԷ գզրոց
ՉԷՔՄԷՔ քաշել, հանել,
գրաւել, տարածել, եր
կարել, կրել, ծեծել,
շռել, գծել, տեւել,
ծխել
ԱՀ — հառաչել
'ԱՍՔԷՐ - զինուորա
գրել
ԳՈՒՐ'Ա — վիճակ քա
շել
ԷԼ — հրաժարիլ, կա
սիլ
ՆԷՖԷՍ - շունչ առնել
ՊԷՅԱԶԱ — ընդօրինա
կել
ՊԻՐԻՆԷ - նմանիլ
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ՍԻԼԱՀ - զէնք հանել
ՍՈՒՐԷԹ -- պատկեր
հանել, ընդօրինա
կել
ՔԻՒՐԷՔ — թիավարել
ՉԷ0ԶԻՒԼՄԷՔ քակուիլ
ՉԷ0ԶԻՒՔ քակուած,

լուծուած
ՉԷ0ԶՄԷՔ քակել, լուծել
ՉԷ0Լ անապատ
ՉԷ0ՄԻՒԼՄԷՔ

ՉԷ0ՄԼԷՔ պոյտ, աման

ՉԷ0ՄԼԷՔՃԻ բրուտ
-

ՉԷ0ՐԷՔ կարկանդակ
ՉԷ0ՐԷՔ ՕԹԸ արջնդեղ
ՉԷ0Փ շիւղ, փոճոկ
ՉԷ0Ր ՉԷ0Փ աղտեղու

ծալլա

թիւն, փոճոկ
ՉԷ0ՓԼԻՔ աղբանոց

ՉԷ0ՓԼԷՆՄԷՔ անանիլ,

զբաղիլ
ՉԷ0ՔՄԷՔ իջնել, նըս
տիլ, փլիլ
ՉԷ0ՔԻՒՆՏԻ մրուր,

նստոց

ՉԷ0ՔԻՒՔ իջած, նստած

ՉԸԳԱՐՄԱԳ հանել, ար
տաքսել, մղել, Հեծ
ցընել, հնարել, լու

հետեւցնել
ԶԷՎԳ — վայելել
ՊԱՇԱ — կատարելա
գործել, լրացնել
ՊԱՇՏԱՆ -- մոլորեց
նել
ՏԻՇ — ակռայ հանել
ՉԸԳԸԳՃԸ ոսկրաբոյժ

ՉԸԳԸՆ ծրար
ՉԸԳԸՆՏԸ ելք, ցցունք,
ցոյց
ՉԸԳԸՇ ճիգ, ՔԱԱՔԱMԱՄ

ՉԸԳԸՇՄԱԳ մրցիլ, սաս
տել, յարդարիլ
ՉԸԳԸՐԸԳ ճախարակ

ՉԸԳՄԱ ելք, վերնայարկ
սարաւան

ԵԷՆԻ ՉԸԳՄԱ նորա
Հաս, նորոյթ
ՉԸԳՄԱԳ ելնել, հաս
նիլ, խախտիլ, ծագիլ,
պատահիլ

-

Ե0ԼՏԱՆ — մոլորիլ,

շեղիլ
Պ0ՇԱ — ի դերեւ ել
նել
ՍԱՀԻՊ — տէր ելնել
ՉԸԳՄԱԶ անել, անվերջ
ՉԸԶԳԸ, ՉԸԶԸԳ գիծ,

հետք

ՉԸԶՄԱԳ գծել, ճեղքել
ՉԸԹԼԱԳ ճեղքուած
ՉԸԼՂԸՆ խելագար, բու
ռըն

-
ՉԸԼՏԸՐՄԱԳ ցնորիլ,

խելագարիլ
ՉԸՂ սահման, ձիւնա
կոյտ
ՉԸՂԸՐ շաւիղ

ՉԸՂԸՐԹՄԱ օծուն, սը
րասրինգ
ՉԸՂԸՐՄԱԳ կոչել, գո
չել, երգել
ՉԸՆԱՐ սօսի
ՉԸՆՂԸՐԱԳ զանգակիկ,

բոժոժ
ՉԸՆՂԸՐՏԱՄԱԳ հնչել
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ՉԸՊԼԱԳ մերկ փորձ, ցող
ՉԸՊՈՒԳ ծխափող, ոստ, ՉԻՆ Չինաստան
ձող, շերտ, տունկ ՉԻՆԳ0 զինկ
ՉԸՊՈՒԳ ԻՉՄԷՔ ծխել ՉԻՆԻ յախճապակի
ՉԸՊՈՒԳԼԱՄԱԳ գանա- | ՉԻՆԿԵԱՆԷ գնչու, խիստ
կոծել ժլատ

-

ՉԸՊՈՒԳՃԸ ծխափողա- | ՉԻՇ մէզ -

գործ ՉԻՇ ԷԹՄԷՔ միզել, շրել
ՉԸՐԱ ճրագ, լոյս
ՉԸՐԱԳ աշակերտ,
բակ - -

ՉԸՐԱԳՉԸԳՄԱԳ սովրիլ,
լրացնել, արձակել
ՉԸՐԱԳԼԸԳ աշակերտու

Համ

թիւն
ՉԸՐՓԸ կտուրք, մացառ
ՉԸՐՓԸՆՄԱԳ թեւերը
զարնել
ՉԸՐՓՄԱԳ զարնել, լը
ՉԸՓԸԼ ճպուոտ
ՉԸՓԼԱԳ, ՉԸՊԼԱԳ մերկ,

մերկացած
ՉԻԶՄԷ, ՃԻԶՄԷ մուճակ
ՉԻԹԱՐԻ մետաքսէ մա
նուսա -

ՉԻԹ ցանկ, նկարէն լաթ
ՉԻԹ ՉԷՔՄԷՔ ցանկա

ՉԻԹԻՄԷՔ գործել, հիւ
սել
ՉԻԼ պիսակ, փայլուն,
ՉԻԼԷ պահեցողութիւն,
զրկանք, կարժ
ՉԻԼԷՔ ելակ
ՉԻԼԻՆԿԻՐ դարբին
ՉԻՄԷՆԹ0 կրաղիւս
ՉԻՄՏԻՔ կսմիթ
ՉԻՄՏԻՔԼԷՄԷՔ կսմթել
ՉԻՅ Հում, տհաս, ան

ՉԻՉԷՔ ծաղիկ
ԱՅ ՉԻՉԷԿԻ արեւածա
ղիկ
ՍՈՒ ՉԻՉԷԿԻ սուտ ծա
ղիկ, (հիւանդու
թիւն

ՉԻՉԷՔԼԷՆՄԷՔ ծաղկիլ
ՉԻՉԷՔՃԻ ծաղկավաճառ
ՉԻՉԷՔԼԻ ծաղկաւէտ
ՉԻՊԱՆ պալար
ՉԻՉԷՔԼԻՔ ծաղկանոց
ՉԻՎԻ բեւեռ, փոյթ
ՉԻՎԻԼԷՄԷՔ բեւեռել,
-
գամել
ՉԻՎԻՏ լեղակ
ՉԻՐԻՇ շրէժ
ՉԻՐՔ աղտ, յանցանք
ՉԻՐՔԷՖ, ՉԻՐՔԵԱՊաղ
Amm mus ջու
ՉԻՒՆՔԻ որովհետեւ
ՉԻՐՔԻՆ տգեղ
ՉԻՒՐԻՒԹՄԷՔ փտեցը
նել, մաշեցնել
ՉԻՒՐԻՒՄԷՔ փտիլ, մա
շիլ, նեխիլ, հիւծիլ,
սպառիլ
ՉԻՒՐԻՒՔ փտած,

գանձելի,

անկար
ՉԻՖԹ զոյգ, լծան
ՉԻՖԹ ՍԻՒՐՄԷՔ
կել, մշակել

ան
անհաստատ,

Հեր
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ՉԻՖԹԷ զոյգ, կիցք, հը- վաղեմի
րացան Չ0ԳԼԱՇՄԱԳ շատնալ
ՉԻՖԹԷԼԻ կիցընկէց, Չ0ԳԼԸԳ շատութիւն,

/ առնակիչ յաճախ
ՉԻՖԹԼԷՇՄԷՔ զուգաւո
րիլ
ՉԻՖԹԼԻՔ ագարակ
ՉԻ ԳԹՃԻ ագարակապան,

հողագործ
ՉԻՖԹՃԻԼԻՔ
ծութիւն
ՉՈՒԳԱ ասուի
ՉՈՒԳԱՃԸ ասուեվաճառ
ՉՈՒԳԱՏԱՐ
տար

ՉՈՒԳՈՒՐ փոս, խրամ,
խորշ

ՉՈՒԳՈՒՐԼԱՆՄԱԳ փո
սանալ, խորանալ, ցած

Հողագոր

գործակա

նալ
ՉՈՒԳՈՒՐԼԱՇՄԱԳ փը
քանալ

ՉՈՒԳՈՒՐԼԸԳ խորու
թիւն, ցածութիւն
ՉՈՒԼ քուրձ
ՉՈՒԼ ԹՈՒԹՄԱԶ
Հաստատ

ՉՈՒԼԼԱՄԱԳ քրձաւորել
ՉՈՒԼՀԱ (Ճուլհա)
տայնանկ

ՉՈՒՎԱԼ պարկ
ՉՈՒՎԱԼՏՈՒԶ մխաթ
Չ0Գ շատ, բազում, կարի
ԱԶ Չ0Գ քիչ շատ
Չ0ԳՃԱ շատկեկ
Չ0Գ ՇԷՅ' զարմանա
լի՞
Չ0ԳՏԱՆ շատոնց
Չ0ԳՏԱՆՔԻ վաղուց,

ան

ry iքա

Չ0Գ0ԼԱԹԱ կոլոհատ
Չ0ԼԱԳ ձախլիկ
Չ0ԼՓԱ անյաջող
Չ0ՂԱԼՄԱԳ շատնալ
Չ0ՂԱԼԹՄԱԳ շատցնել
Չ0ՃՈՒԳ մանուկ, տղայ
Չ0ԼՈՒԳ Չ0ՃՈՒԳ ըն
տան

Չ0ՃՈՒԳԼԸԳ մանկու
թիւն, տղայութիւն
Չ0ՃՈՒԳՃԱ տղայաբար,

տղայօրէն
Չ0ՄԱՐ գամբռ
Չ0ՊԱՆ հովիւ
Չ0ՐԱԳ աղտաղտուկ
Չ0ՐԱՊ գուլպայ
Չ0ՐԱՊՃԸ գուլպայա
վաճառ
Չ0ՐՊԱ ապուր
Չ0ՐՊԱՃԸ հիւրատէր,

երեւելի

ՊԱԳԳԱԼ նպարավաճառ
ՊԱԳԸ, ՊԱԳԻ մնացորդ,
մնացած, վերջաբան
ՊԱԳԸԼՄԱԳ նայուիլ,

հոգացուիլ
ՊԱԳԸՅԷ մնացորդ

ՊԱԳԸՇՄԱԳ իրարու նա
յիլ
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ՊԱԳԸՐ պղինձ, պղնձէ
ՊԱԳԸՐՃԸ պղինձագործ
ՊԱԳԼԱ, ՓԱԳԼԱ բակլա
ՊԱԳՄԱԳ նայիլ, դիտել,
խնամել, նկատել
ՊԱԶ, ՊԱԶԸ երբեմն,
ոմանք, մաս մը
ՊԱԶԱՐ վաճառանոց, Կի
րակի
ՊԱԶԱՐԼԸԳ սակարկու
թիւն
ՊԱ'ԶԷՆ մերթ, երբեմն
ՊԱԶԻՐԿԵԱՆ վաճառա
կան
ՊԱԶՈՒ բազուկ
ՊԱԹԱԳ ճահիճ,
ւած

ՊԱԹԱԳՃԸ պարտական
ՊԱԹԱՐԵԱ հրետանի
ՊԱԹԸԳ խորասուզուած,

կորսը

մխուած
ՊԱԹԸԼ ունայն, սնոտի,

անվաւեր
ՊԱԹԸԼԼԸԳ ունայնու
թիւն
ՊԱԹԸՆԷՆ ներքին, ներք
նապէս

ՊԱԹԸՐՄԱԳ ընկղմել,
մխել, կորսնցնել
ՊԱԹԹԱԼ փուճ, անգոր
ծածելի, անգործ, քաջ
խոշոր
ՊԱԹՄԱԳ ընկղմիլ, կոր
սուիլ, մարիլ
ՊԱԹՄԱՆ լիտր
ՊԱԹՆ փոր,

գաղտնիք

ՊԱ'ԻՍ պատճառ
ՊԱ'ԻՏ Հեռու

ՊԱԼ մեղր, թիւ, միտք,

սերունդ,

ՊԱԼԱ բարձր, վսեմ, վեր
ՊԱԼԳ0Ն պատշգամ
ՊԱԼԵԱ հակ
ՊԱԼԷՆԱ կէտաձուկ
ՊԱԼԸԳ ձուկ
ՊԱԼԸԳՃԸ ձկնորս, ձըկ
նավաճառ
ՊԱԼԹԱ (Փալթա) կացին
ՊԱԼԹԱԼԱՄԱԳ կոտրել,
կտրել
ՊԱԼԹԱԼԸԳ անտառ
ՊԱԼԹԱՃԸ փայտահար,

ռահվիրայ
ՊԱԼԻՂ- Հասած,

չափահաս
ՊԱԼԼԱՆՄԱԳ մեղրանալ
ՊԱԼՂԱՄ մաղառ
ՊԱԼՂԱՄԻ

աւշային
ՊԱԼՄՈՒՄԸ մեղրամոմ
ՊԱԼՉԸԳ կաւ, տիղմ
ՊԱԼՏԸԶ քենի
ՊԱԼՏԸՐ զիստ, ազդր
ՊԱԼ0 պարահանդէս
ՊԱԼ0Ն օդապարիկ

հասուն,

մաղասային,

ՊԱԽԹ բաղդ

ՊԱԽԹԵԱՐ բաղդաւոր
ՊԱԽՇ ԷԹ. նուիրել,
պարգեւել, շնորհել
ՊԱԽՇԻՇ պարգեւ
ՊԱԽՈՒՍՈՒՄ մանաւանդ
ՊԱՀԻՍ խօսող
ՊԱՀԻՐ ակներեւ,

լող
ՊԱՀՍ վիճաբանութիւն,
խօսակցութիւն, նիւթ
ՊԱՀՍ ԱՉՄԱԳ ի օսակ
ցիլ, խօսք բանալ

փայ
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ՊԱՀՍ ԹՈՒԹՄԱԳ գրաւ
բռնել
ՊԱՀՐ ծով, չափ
ՊԱՀՐԻ ծով, չափական
ՊԱՀՐԻՅԷ ծովային, նա

ՊԱՂ այգի, պարտէզ

ՊԱՂ կապ, հանգոյց, յօդ
Պ0ՅՈՒՆ ՊԱՂԸ փող
կապ

ՊԱՂԸՇԼԱՄԱԳ պարգե
ւել, շնորհել
ՊԱՂԸՐՄԱԳ պոռալ
ՊԱՂԸՐՍԱԳ աղիք
ՊԱՂԹԷԹԷՆ յանկարծ

ՊԱՂԼԱՄԱԳ կապել, յատ
կացնել
ԵԱՂ — գիրնալ, պա
րարտանալ
ՊԷԼ - վստահիլ, ԱԱ
պաւինիլ

ՊԱՂԼԱՆՄԱԳ կապուիլ,

պայմանաւորիլ

ՊԱՂԼԸ կապուած, սահ
մանուած

ՊԱՂՃԸ այգեպան
ՊԱՂՉԷ պարտէզ,

րաստան

ՊԱՂՉԷՎԱՆ պարտիզպան
ՊԱՂՏԱՇ ծալլապատիկ
ՊԱՂՐ կուրծք,, փոր,
ընդերք, լեարդ
ՊԱՂՐԸՇՄԱԳ պոռչտալ,

ՊԱՃԱ երդիք, ծխնելոյզ
ՊԱՃԱԳ սրունք, բարձք
ՊԱՃԱՆԱԳ քենէկալ
ՊԱՃԸ քոյր
ՊԱՄԵԱ պամի

դա

ՊԱՅԱԹ օթեկ, հին
ՊԱՅԱՂԸ հասարակ, ըս

ՊԱՅԳՈՒՇ բու
ՊԱՅԸԼՄԱԳ նուաղիլ,
մարիլ, հիանալ
ՊԱՅԸՐ զառիվար, զա
ռիվեր
ՊԱՅԹԱՐ պայտար
ՊԱՅԻ ծախող

ՊԱՅՂԸՆ նուաղուն, մա
րած
ՊԱՅՐԱԳ դրօշակ,
ՊԱՅՐԱՄ տօն

ՊԱՆԱ ինծի
ՊԱՆԳԱ դրամատուն
ՊԱՆԳՆ0Թ թղթադրամ
ՊԱՆԵ0 լոգանք
ՊԱՆԻ շինող, հիմնող

ՊԱՆՏԱ նուագախումբ
ՊԱՆՏԷՐԱ դրօշ
ՊԱՆՔԷՐ

ՊԱՇ գլուխ, ծայր, ըս
կիզբ, հասկ,

* *** Հ

ՊԱՇ ՊԱՂԼԱՄԱԳ որոշել

ՊԱՇԱ ՎՈՒՐՄԱԳ հանդի
պիլ, դիմել
ՊԱՇԱԳ հասկ
ՊԱՇԱԳԼԱՆՄԱԳ հասկա

ւորիլ
ՊԱՇԳԱ բացի, զատ, ու

դրօշ

սեղանաւոր,

պետ,

րիՀ
ՊԱՇԳԱԼԱՇՄԱԳ
բերիլ, փոխուիլ
ՊԱՇԳԱԼԱՆՄԱԳ տարբե
րիլ, փոխուիլ
ՊԱՇԳԱՃԱ ուրիշ կեր

տար
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պով , ուրոյն ՊԱՍՄԱՃԸ տպածոյա
ՊԱՇԼԱՄԱԳ սկսիլ գործ, ծախող
ՊԱՇԼԱՆԿԸՃ սկիզբ, ըս- ՊԱՍՄԱԳ կոլւել, ճըն
կըզբնաւորութիւն շել, տպել, թեւակո
ՊԱՇԼԱՆՄԱԳ սկսուիլ խել

ՊԱՇԼԸԳ գլխանոց, կըն- | ՊԱՍՏԸՐՄԱ երշիկ, ա
դուղ, վարձք պուխտ

հԱՇԼԸՃԱ գլխաւորա- ՊԱՏԱՆԱ բուռ, ծեփ
բար, գլխաւոր

տօնատուն

ՊՈՒ ՊԱՊՏԱ այս մա
սին
ՊԱՊԸՆՏԱ
մամբ

ՊԱՊ Ը ԱԼԻ Բարձրագոյն
Դուռ
ՊԱՊԱ հայր, յարգելի
ՊԱՊԱԵԻԿԻԹ արի, քաջ,

կորովի -

ՊԱՊԱԼԸԳ հայրութիւն,
խորթ հայր
ՊԱՍԱՄԱԳ սանդուխի
աստիճան

ՊԱՍԱՐ տեսողութիւն,
աչք, կորով
ՊԱՍԳԸ ճնշում, մամուլ
ՊԱՍԳԸՆ ծանր, յարձա
կում
ՊԱՍԹ ԷԹ. պարզել, տա

ՊԱՍԹ0Ն

ցուպ
ՊԱՍԻԹ պարզ, մեկին,
տարածող, հարթ -

նկատ

գաւա զան ջ

ՊԱՍԻՐԷԹ հեռատեսու
թիւն, արթնամտու
թիւն
ՊԱՍՄԱ տպածոյ, տիպ

ՊԱՏԷՀՈՒ յետոյ
ՊԱՏԷՄ կաղին, նուշ
ՊԱՏԻ պատճառ

ՊԱՏԻՀԷՎԱ փուճ,
րապ, ձրի
ՊԱՏԻՆՃԱՆ պատնճան
ՊԱՏԻՅԷ անապատ, դաշտ

ՊԱՏԻՍԷՊԱ զեփիւռ

պա

ՊԱՐ բեռ, անգամ, ալը

ՊԱՐԱՆ անձրեւ
ՊԱՐԸՆՄԱԳ պատսպա
րիլ, կենակցիլ
ՊԱՐԸՇԸԳ հաշտութիւն

ՊԱՐԸՇՄԱԳ հաշտուիլ
ՊԱՐԻ գէթ, գոնէ, ստեղ
ծող
ՊԱՐԽԱՆԷ խումբ, խըմ
բավայր
ՊԱՐԿԵԱՀ ատեան
ՊԱՐԿԻՐ (Պէյկիր)
րաստ, ձի
ՊԱՐՈՒԹ վառօդ
ՊԱՐՊԱՐ բարբարոս
ՊԱՐՏԱԳ ջրաման
ՊԱՐ0ՄԷԹՐ0 օդաչափ
ՊԱՔԻՐԷ կոյս աղջիկ,

ՊԱՔՍԻՄԱՏ պաքսիմատ
ՊԷԳԱ տեւականութիւն,

յարատեւութիւն

գը
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ՊԷԳԱՅԱ մնացորդներ, ՊԷՀԱՆԷ, (Մահահա)

պարտքեր ատճառ, պատրուակ

ՊԷԵԱՊԱՆ ամայի, վայ- | ՊԷՀԱՏԸՐ քաջ, կտրիճ
րի տեղ ՊԷՀԱՐ գարուն
ՊԷԶ, ՊԷԶԶ լաթ, կը- | ՊԷՀԱՐԱԹ համեմներ
տաւ, գեղձ ՊԷՀԻՅԷ սիրուն, ազնիւ
ՊԷԶԷՄԷՔ զարդարել, | ՊԷՀՃԷԹ գեղեցկութիւն,
պճնել հրճուանք

ՊԷԶԷՔ հրախաղ, զարդ
ՊԷԶՄ ժողով, հաւաքոյթ
ՊԷԶՄԷՔ զզուիլ, ձանձ
անա

ՊԷԶՏԻՐՄԷՔ զզուեցնել,

ձանձրացնել
ՊԷԶՐ սերմ, հունտ
ՊԷԹԷՐ վատթար
ՊԷ՛ԻՍ, ՊԷ՛Ս վնաս, հոգ
ՊԷԼ բահ
ՊԷԼ մէջք, երիկամունք
ՊԷԼ ՔԷՄԻՅԻ ողնայար
ՊԷԼԱ՛ արկած, փորձանք
աղէտ
ՊԷԼԱՂԱԹ ճարտասանու
թիւն, հռետորութիւն
ՊԷԼԷՄԷՔ սրել
ՊԷԼԻ այո՛
ՊԷԼԻՂ ճարտասան, պեր
ճախօս

ՊԷԼԼԷԹՄԷՔ սովրեցը

ՊԷԼԼԷՄԷՔ սովրիլ, բա
հել, հերկել
ՊԷԼՍԷՄ, ՊԱԼՍԱՄ
լասան
ՊԷԼՃԻԳԱ Պելճիքա
ՊԷԼՏԷ քաղաք
ՊԷԼՔԻ թերեւս
ՊԷՀԱ, (Պահա)
արժէք,

թիւն

պա

գին,

գեղեցկու

ՊԷՀՐԷ մաս, բաժին
ՊԻ ՊԷՀՐԷ անկարող,
անմասն, զուրկ

ՊԷՃԱ պատշաճ, յարմար
ՊԷՃԱՅԻՇ փոփոխութիւն
ՊԷՃԷՐԻՔ կարողութիւն
ՊԷՃԷՐԻՔԼԻ կարող,

ճարպիկ

ՊԷՃԷՐԻՔՍԻԶ անկարող,

ապիկար

ՊԷՃԷՐՄԷՔ կարենալ,
յաջողիլ, ճարել
ՊԷՅ պէյ, իշխան
ՊԷՅ ԷԹՄԷՔ
վաճառել
ՊԷՅԱԶ ճերմակ,
քուր, սպիտակ
ՊԷՅԱԶԼԱՆՄԱԳ ճերմըկ
նալ
ՊԷՅԱԶԼԸԳ
թիւն, լոյս
ՊԷՅԱՆ յայտնել, որոշել,

որոշում
ՊԷՅԶԻ հաւ կթաձեւ
ՊԷՅԹ տուն, երկտողեակ
ՊԷՅԷՆՄԷՔ հաւնիլ, սի
րել
ՊԷՅԻՆՏԻՐՄԷՔ
ցընել
ՊԷՅՆ ուղեղ
ՊԷՆ ես

ՊԷՆԻ զիս

ծախել,

մա

սպիտակու

Հաւնե
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ՊԷՆԻՄ իմ ծում

ՊԷՆԻՄՔԻ իմինս ՊԷՍԼԷՄԷՔ սնուցանել,

ՊԷՆԱՄ անուանի բռնել

ՊԷՆԶ գոյն ՊԷՍԼԷՆՄԷՔ սնանիլ,

տիլ
ՊԷՆԶԷԹՄԷՔ նմանցնել
ՊԷՆԶԷՄԷՔ նմանիլ, ե
րեւիլ
ՊԷՆԷՔ բիծ
ՊԷՆԷՔԼԷՆՄԷՔ բծաւո
րիլ
ՊԷՆԼԻՔ քսութիւն
ՊԷՆՏ կապ, յօդուած,

թումբ
ՊԷՆՏԷ ծառայ, գերի

ՊԷՆՏԷՐ
նաւահանգիստ

ՊԷՇ հինգ
ՊԷՇԱՇԷԹ խնդութիւն,

զուարթութիւն
ՊԷՇԱՐԷԹ աւետարանել,

աւետիս
ՊԷՇԷՐ մարդ, էակ
ՊԷՇԷՐԻՅԷԹ մարդկու
թիւն , մարդիկ
ՊԷՇԻՆՃԻ հինգերորդ

ՊԷՇԻՐ աւետող
ՊԷՇԻՔ օրօրոց
ՊԷՊԷԿ մանկիկ
ԿԷ0Զ ՊԷՊԷԿԻ բիբ
ՊԷՍ, ՓԷՍ սոսկ, միակ,

բաւական

ՊԷՍԱՐԷԹ աչալրջութիւն

հիւպատոս,

ՊԷՍԹԷ կապուած, եղա
նակ

ՊԷՍԼԷԹՄԷՔ սնուցանել
տալ

ՊԷՍԼԷՄԷ աղախին, բու
-

ՊԷՍԼԻ պարարտ
ՊԷՍՄԷԼԷ յանուն Հօր
ՊԷՎԼ մէզ
ՊԷՏ՛ ԷԹՄԷՔ սկսիլ
ՊԷՏԱ'ԱԹ գեղեցկու
թիւն, նորութիւն
ՊԷՏԱՅԻ՝
ներ ,նորութիւնք

գեղարուեստ

ՊԷՏԷԼ փոխան, արժէք,
գին, բացայայտիչ

ՊԷՏԷԼԱԹ ցինուորա
տուրք, գիներ, փո
խարէններ

ՊԷՏԷԼԷՆ փո արէն, փո
խան

ՊԷՏԷԼՃԻ միջնորդ, փո
խարինորդ

ՊԷՏԷՆ մարմին, իրան,

կոճղ
ՊԷՏԷՆԻ մարմնային,

մարմնաւոր
ՊԷՏԷՆԼԻ մարմնեղ

ՊԷՏԷՎԻ վայրենի, վայ
րաբնակ
ՊԷՏԻ գեղեցիկ, գողտ
րիկ, նորաձեւ, հնարիչ
ԻԼՄ Ի ՊԷՏԻ գրագի
տութիւն, գեղեցկա
բանութիւն

ՊԷՏԻ ՀԻ ակներեւ, յայտ
նի
ՊԷՏԻՏ որոշ, երեւցած
ՊԷՏՆԱՄ չարանուն, ան
ուանարկ
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ՊԷՏՊԱԽԹ դժբաղդ բաղդաբար, շնորհիւ

ՊԷՏՊԱԽԹԼԸԳ դժբաղ- | ՊԷՐԷՔԷԹԼԻ օրհնեալ, ա
դութիւն ՄuԱ Աm

ՊԷՏՏՈՒ'Ա անէծք ՊԷՐԻՅԷ արարած, ժո
ՊԷՐ ԱՔՍ ընդ հակա- ղովուրդ -

ռակն ՊԷՐԻ՛ ազատ, զերծ,

ՊԷՐ ԳԱՐԱՐ հաստատ, անպարտ

կայուն ՊԷՐԿԻՒԶԱՐ յիշատակ,

ՊԷՐ ԹԱՐԱՖ մէկ կողմ, ընծայ
մէկդի ՊԷՐԿԻՒԶԻՏԷ ընտրեալ,

ՊԷՐ ԽՈՒՐՏԱՐ երջանիկ, ընտիր
ճոխ, մասնակից
ՊԷՐ ՀԱՅԱԹ կենդանի
ՊԷՐ ՀԷՎԱ ԷԹ. ցնդել,

ՊԷՐ ՃԷՍԹԷ ցայտուն,
երեւելի, նշանաւոր
ՊԷՐ ՔԷՄԱԼ լման, կա

ՊԷՐԱՅ համար
ՊԷՐԱ՛ԷԹ ազատութիւն,
անմեղութիւն
ՊԷՐԱԹ հրամանագիր,

արտօնագիր

ՊԷՐԱՊԷՐ հետ, միասին,

հաւասար
ՊԷՐԶԱԽ պարանոց, վիհ
ՊԷՐԷ սպի, ճմլածք,

ՊԷՐԷԼԷՄԷՔ խոցել, ճըմ

ՊԷՐԷԼԷՆՄԷՔ
րիլ,
ճմլիլ
ՊԷՐԷՔԵԱԹ օրհնութիւնք
բարիքներ
ՊԷՐԷՔԷԹ օրհնութիւն,
բարիք, առատութիւն
ՊԷՐԷՔԷԹ ՎԷՐՍԻՆ օրհ—
նեալ ըլլաս, բարե

վիրաւո
կապուտակիլ

:----- * * --s -ւ -- :

ՊԷՐՈՒ (Պէրրու) ցարդ,

ի վեր, ասդին
ՊԷՐՊԱՏ աւերեալ,

նիծեալ
ՊԷՐՊԷՐ սափրիչ,

տախոյզ

ՊԷՐՏ ցուրտ
ՊԷՐԱԳ յստակ, պայծառ
ՊԷՐՐԷՆ ցամաքէն
ՊԷՐՐԻՅԷ անապատ
ՊԷՔԵԱՐ ամուրի, կոյս
ՊԷՔԵԱՐԷԹ ամուրիու
թիւն, կուսութիւն
ՊԷՔԼԷՄԷՔ սպասել
ՊԷՔԼԷԹՄԷՔ սպասեցը

ՊԷՔՄԷԶ ռուփ
ՊԷՔՃԻ պահապան, պահ

ԱՄ

Հե

նորդ
ՊԷՔՐԻ արբեցող, գինե
մոլ
ՊԷ0ԼԻՒՆՄԷՔ բաժնուիլ,

զատուիլ
ՊԷ0ԼԻՒՔ ջոկատ, մաս,
բաժանում, խում բ
ՊԷ0ԼՄԷ բաժանում,

միջնորմ, խորշ
ՊԷ0ԼՄԷՔ բաժնել, զա
տել

-- -- : -
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ՊԷ0ՃԷՔ ճճի, որդ Պ ԻՀԱՏՏ անսահման
ՊԷ0ՅԻՒԹՄԷՔ մեծցնել, | ՊԻ ՀՈՒՏԷ պարապ,
չափազանցել փուճ, անօգուտ
ՊԷ0ՅԻՒՄԷՔ մեծնալ, ՊԻ ՂԱՐԱԶ անվնաս, ան
խոշորնալ, աճիլ, շահախնդիր
բարձրանալ ՊԻ ՆԱԶԻՐ աննման
ՊԷ0ՅԻՒՐԹՄԷՔ բառա- | ՊԻ ՇՈՒՄԱՐ անթիւ,
չեցնել անհամա

ՊԷ0ՅԻՒՔ մեծ, խոշոր, | ՊԻ ՉԱՐԷ անկարող, թըշ
վեհ, տարիք, աւագ
ՊԷ0ՅԻՒՔԼԻՔ մեծու
թիւն, վեհութիւն
ՊԷ0ՅԼԷ այսպէս, ասանկ
ՊԷ0ՅԼԷՃԷ այսպէսով,

ՊԷ0ՊՐԷՔ հաստեայ,

կարկանդակ
ՊԸԳՄԱԳ զզուիլ, գանիլ
ՊԸԶԱ'ԱՐ դրամագլուխ,
հմտութիւն
ՊԸԼՏԸՐ հերու ,անցեալ
տարի
ՊԸԼՏԸՐՃԸՆ լորամարգի
ՊԸՅԸԳ պեխ

ՊԸՉԱԳ դանակ, սուր
ՊԸՉԳԸ սղոց, յատոց,

ՊԸՐԱԳԸԼՄԱԳ ձգուիլ,
թողուիլ
ՊԸՐԱԳՄԱԳ ձգել, թո
ղուլ, լքել
ՊԸՐԶ0ԼԱ խորոված, կո
ղիկ
ՊԸՐ0Շ զարդասեղ, կըր
ծասեղ
ՊԻ ԹԱՐԱՖ անկողմնա
կալ
ՊԻ ԿԻՒՆԱՀ անմեղ
ՊԻ ՀԱԳԳԻՆ իրաւամբ,

ճշմարտապէս

ուառ, հէք
ՊԻ ՎԱՅԷ
ճար, չքաւոր
ՊԻ ՎԷՖԱ անհաստատ
ՊԻ ՔԷՍ անոք, անօգնա
կան

ՊԻԶ մենք, հերիւն
ՊԻԶԷ մեզի
ՊԻԶԻՄ մեր
ՊԻԶԻՄՔԻ մերը,

րինը
ՊԻԹ ոջիլ
ՊԻԹԻՄ վերջ,
բոյս
ՊԻԹԻՇԻՔ կից
ՊԻԹԻՇՏԻՐՄԷՔ
լծել, միացնել
ՊԻԹՄԷՔ բուսնիլ, աճիլ,
սպառիլ, վերջանալ

աղքատ, ան

մե

ծնունդ

կցել,

ՊԻԹԻՐՄԷՔ բուացնել,
լմնցնել, լրացնել, ըս
պաննել
ՊԻԼ ԱԽԸՐԷ վերջապէս
ՊԻԼ 'ԱՔՍ ընդհակառակը
ՊԻԶ ԶԱԹ անձամբ
ՊԻ Թ ԹԱԳՐԻՊ մօտաւո
րապէս , գրեթէ
ՊԻԹ ԹԱՊ' բնականաբար
ՊԻԹ ԹԷՄԱՄ ամբողջո
ին

ՊԻ Լ ԻԹԹԻՖԱԳ միաձայն
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միաբանելով
ՊԻԼ ԻՇԹԻՐԱՔ միատեղ,

մասնակից
ՊԻԼ ԼԱՀԻ Աստուած վը
կայ
ՊԻԼ ՃԻՒՄԼԷ համայն,

հանուր
ՊԻԼ 'ՈՒՄՈՒՄ առ հա

ՊԻԼ ՎԱՍԸԹԱ միջոցով,

միջնորդով

ՊԻԼ ՖԻ'ԻԼ գործով, ար
դիւնքով
ՊԻԼԱ ԹԷ՛ԷԽԻՐ
պա

ՊԻԼԱ ԹԷՇՊԻՀ չնմանի
ՊԻԼԱ ԹԷՐԷՏՏԻՒՏ ԱԱ

ՊԻԼԱ ԹԷՐԹԻՊ անպատ

րաստից

ՊԻԼԱ ԻՀՄԱԼ անմոռաց,

անյապաղ

ՊԻԼԱ ՀԱՐԱՔԷԹ անշարժ
ՊԻԼԱ ՇԱՐԹ անպայման

ՊԻԼԱ ՇԷՔՔ անկասկած
ՊԻԼԱ ՍԷՊԷՊ առանց
պատճառի, անպատճառ

ՊԻԼԱ ՎԱՍԸԹԱ առանց
միջնորդի
ՊԻԼԱ ՖԱՍԸԼԷ
Հատ

ՊԻԼԱ ՖԱՐԳ անխտիր

ՊԻԼԱՆՉ0 հաշուեցուցակ
ՊԻԼԱՐՏ0 գնդամուղ

անյա

անընդ

ՊԻԼԷԶԻՔ ապարանջան,

շրջանակ

ՊԻԼԷԹ տոմս, տոմսակ
ՊԻԼԷ հետ, միատեղ, իսկ
ՊԻԼԷՄԷՔ սրել

ՊԻԼԷՅԻ յեսան

ՊԻՐԼԷՇՄԷՔ միանալ

ՊԻԼԼՈՒՐ (Պէլլուր) ա
պակի

ՊԻԼԼՈՒՐԻ ապակեղէն

ՊԻԼՄԷՃԷ հանելուկ

ՊԻԼՄԷՔ գիտնալ, հա
նել, ճանչնալ, կարե
նալ
ՊԻԼՏԻՐՄԷՔ գիտցնել,

հաղորդել, ճանչցնել

ՊԻԼՏԻՔ ծանօթ

ՊԻՆ որդի
ՊԻՆ հազար

ՊԻՆ ՊԱՇԸ հազարապետ
ՊԻՆԼԻՔ հազարնոց

ՊԻՆԱ շէնք, շինութիւն
համար

ՊԻՆԱ ԷՆ 'ԱԼԷՅՀ հետե
ւաբար, ուստի

ՊԻՆԱ ՊԷՐԻՅՆ որով,

վասնորոյ
ՊԻՆԷՔ հեծան
ՊԻՆԷՔ ԹԱՇԸ հեծանա

քար

ՊԻՆԹ աղջիկ
ՊԻՆՄԷՔ հեծնալ

ՊԻՆՏԻՐՄԷՔ հեծցնել

ՊԻՇԻՐՄԷՔ եփել
ՊԻՉԻՄ «tեւ

ՊԻՉԻՄ ԼԻ ձեւաւոր

ՊԻՉԻՄՍԻԶ տձեւ

ՊԻՉԻՃԻ ձեւող, հնձող
ՊԻՉՄԷՔ ձեւել,, հնձել
ՊԻՊԷՐ, ՊԻՒՊԷՐ պղպեղ,

ՊԻՏԱՅԷԹ սկզբնաւորու
թիւն, սկիզբ
ՊԻՐ մէկ, միեւնոյն
ՊԻՐ ԱԶ քիչ մը
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ՊԻՐ ԳԱՉ մի քանի, քանի
մը
ՊԻՐ ՏԱՀԱ մէյ մըն ալ,
հատ մ'եւս, այլեւս
ՊԻՐ ՏԻՒՐԼԻ կերպով մը
ՊԻՐԻ մէկը
ՊԻՐԻՃԻՔ միակ, մէկ

ՊԻՐԻՆ ՃԻ առաջին,

մէկերորդ
ՊԻՐԼԻՔ միութիւն
ՊԻՐՏԷՆ մէկէն, յան

ՊԻՐԱ գարեջուր
ՊԻՐԱՏԷՐ եղբայր
ՊԻՐԱՏԷՐԱՆԷ եղբայրա
կան

ՊԻՐԼԷՇՄԷՔ միանալ
ՊԻՐԻՔՄԷՔ հաւաքուիլ,
դիզուիլ
ՊԻՐՈՒՏԷԹ պաղութիւն,
ցրտութիւն
ՊԻՒԶՄԷՔ փոթել, կծկել
ՊԻՒԶԻՒԼՄԷՔ փոթթը
ւիլ, կարկամիլ, կծկիլ
ՊԻՒԹԻՒՆ ամբողջ, բո
լոր, ամէն
ՊԻՒԹԻՒՆԼԷՆՄԷՔ ամ
բողջանալ
ՊԻՒԼԷՆՏ բարձր
ՊԻՒԼՈՒՂ հասունութիւն
ժամանում, արբունք
ՊԻՒԼՊԻՒԼ սոի ակ
ՊԻՒՀԹԱՆ զրպարտու
թիւն
ՊԻՒՅԻՒ թովք,
դիւթութիւն
ՊԻՒՅԻՒՃԻՒ թովչող,

դիւթիչ
կազմութիւն,

հմայք,

հմայող *
ՊԻՒՆԵԷ

կազմուածք
ՊԻՒՏՃԷ
ցակ, պիւտճէ
ՊԻՒՐԻՒՄԷՔ քօղարկել,
ծածկել, պատատել
ՊԻՒՐԻՒՆՄԷՔ քօղարկը
ւիլ, ծածկուիլ
ՊԻՒՐՀԱՆ փաստ,
ցոյց
ՊԻՒՐՃ
թիւն, աշտարակ
ՊԻՒՔԼԻՒՄ ծալք, ոլոր,
գալարիլ, ծռիլ, ման

ՊԻՒՔԻՒԼՄԷՔ ծալլուիլ,
գալարում
ՊԻՒՔՄԷ ծալք,
ւած, մանուած
ՊԻՒՔՄԷՔ ծալլել, գա
լարել, մանել, ծռել,
կրկնել
ՊՈՒ այս, հոտ
ՊՈՒՆԱ ասոր
ՊՈՒՆԸ այս, ասիկա
ՊՈՒՐԱ Հաս,
ՊՈՒԳԱՂԸ կապանք
ՊՈՒԶ սառ
ՊՈՒԶ ՊԱՂԼԱՄԱԳ
ռիլ
ՊՈՒԶԱՂԸ հորթ
ՊՈՒԹ (Փութ) կուռք,
արձան, զիստ, երանք
ՊՈՒԹԽԱՆԷ կռատուն
ՊՈՒԹՓԷՐԷՍԹ կռապաշտ
ՊՈՒԼԱՄԱԳ շաղախել
ՊՈՒԼԱՄԱՃ մածան
ՊՈՒԼԱՆԸԳ պղտոր, ա

ելեւմտացու

ապա

համաստեղու

ծալլը

Ա -I

ԱԱ

ղօտ
ՊՈՒԼԱՆԹԸ պղտորու
թիւն, խառնուք
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ՊՈՒԼԱՆՄԱԳ խառնուիլ պատուէր
պղտորիլ, աղօտիլ ՊՈՒՅՈՒՐՄԱԳ հրամայել
ՊՈՒԼԱՇԸԳ փոխանցիկ, հրամմել
տարափոխիկ, պիղծ, | ՊՈՒՆԱ ասոր
զարշ
ՊՈՒԼԱՇՄԱԳ փոխանցիլ,
վարակիլ, խառնուիլ
ՊՈՒԼԱՇՏԸՐՄԱԳ փո
խանցել, վարակել,

շաղախել
ՊՈՒԼԸՆՄԱԳ ներկայ ըլ
լալ, գտնուիլ, հնար
ուիլ
ՊՈՒԼԸՇՄԱԳ տեսակցիլ
ՊՈՒԼՂԱՐԻՍԹԱՆ Պուլ
կարիա
ՊՈՒԼՂՈՒՐ ձաւար
ՊՈՒԼՄԱԳ գտնել, հայ
թայթել
ՊՈՒԼՈՒԹ ամպ
ՊՈՒԽԱՐ շոգի,

ՊՈՒԽՈՒՐ խունկ
ՊՈՒԽՈՒՐԼԱՄԱԳ խնկել
ՊՈՒԽՈՒՐՏԱՆ խնկաման
ՊՈՒՀՐԱՆ
ճգնաժամ
ՊՈՒՂԱ ցուլ
ՊՈՒՂԶ բռնութիւն, հա
կակրութիւն, ատել
ՊՈՒՂՈՒ շոգի, գոլորշի
ՊՈՒՂՈՒԼԱՆՄԱԳ շոգի
անալ

ՊՈՒՂՏԱՅ ցորեն, հատիկ
ՊՈՒՃԱԳ անկիւն
ՊՈՒՄՊԱՐ (Մումպար)
աղիք, նախաղի
ՊՈՒՅՆՈՒԶ եղջիւր
ՊՈՒՅՈՒՐԸԼԹԸ հրամա
նագիր
ՊՈՒՅՈՒՐԸԳ

գոլորշի

տագնապ *

-

հրաման,

ՊՈՒՆԱԳ ղառամած, ցը
նորած
ՊՈՒՆԱՄԱԳ զառամիլ,

ցնդիլ
ՊՈՒՆ ՃԱ այսչափ
ՊՈՒ ՈՒՏ հեռաւորու
թիւն
ՊՈՒՉՈՒԳ կէս
ՊՈՒՍ ԷԹ. Համբուրել
ՊՈՒՍԷ համբոյր, համ
բուրող
ՊՈՒՏԱԳ ոատ, ուղէշ,
արակ

ՊՈՒՏԱԳԼԱՆՄԱԳ ոստ

ՊՈՒՏԱՄԱԳ կթել, յօ
տել, քշտել
ՊՈՒՏԱՅԸՃԸ կթող, յօ
տիչ, քշտող
ՊՈՒՏԱՄ կութք, յօտանք
ՊՈՒՐԸՇՄԱԳ պռստիլ,
խորշոմիլ, կծկիլ
ՊՈՒՐԸՇՏԸՐՄԱԳ պռըս
տել, կծկել
ՊՈՒՐՂԸ պտուտակ, շա
ղափ
ՊՈՒՐՂԸԼԱՄԱԳ պտու

ՊՈՒՐՄԱ ծալլածոյ, պը
տուտակ

ՊՈՒՐՄԱԳ ծալլել, ոլո
րել, մանել
Պ0Գ քաք, աղբ
Պ0Զ գորշ
Պ0ԶԱՐՄԱԳ աղօտիլ,
թ, անալ
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Պ0ԶԸԼՄԱԳ աւրուիլ,
գէշնալ, ջնջուիլ
Պ0ԶԸՇՄԱԳ գժտուիլ
Պ0ԶՂՈՒՆ աւրուած,

պարտութիւն
Պ0ԶՈՒԳ ապականած,

զեղծ, գէշ
ՊԱՇԸ Պ0ԶՈՒԳ ոչ
զինուորական
Պ0ԶՄԱԳ աւրել, սրբել
Պ0ԶՏԸՐՄԱԳ աւրել տալ,

փոխել տալ
Պ0Լ առատ, լեցուն, լայն
Պ0ԼԱԼՄԱԳ մեծնալ,

լայննալ
Պ0ԼԼԱՆՄԱԳ առատա
նալ, լայննալ
Պ0ԼԼԸԳ առատութիւն,

լայնութիւն
Պ0ԼՃԱ առատապէս,

լայնկեկ
Պ0ՂԱԶ կոկորդ, պարա
նոց, վիզ, նեղուց,
կիրճ, ուտեստ

Պ0ՂԱԶ ԻՉԻ Վոսփոր
Պ0ՂԱԶԼԱՄԱԳ մորթել,
զենուլ, խողխողել
Պ0ՂԱՉԱ կարկանդակ }

Պ0ՂԸԳ նուաղուն, խեղ
դուկ, խռպոտ
Պ0ՂԸԼՄԱԳ խեղդուիլ
Պ0ՂԸՇՄԱԳ խեղկատա
կիլ, խեղդել
Պ0ՂՈՒՄ հանգոյց, յօդ
Պ0ՂՄԱԳ խեղդել, հեղ
ձել
Պ0ՂՉԱԼԱՄԱԳ ծրարել
Պ0ՂՉԷ ծրար
Պ0Յ հասակ, երկարու

թիւն, մեծութիւն
Պ0ՅԱ գոյն, ներկ
Պ0ՅԱԹՄԱԳ ներկել տալ
Պ0ՅԱՄԱ ներկուած,

խարդախուած

Պ0ՅԱՄԱԳ ներկել, գու
նաւորել
Պ0ՅԸՆՏԸՐԸԳ լուծ
Պ0ՅԼԱՄԱԳ գերաչափել
Պ0ՅԼԸ
բարձր, մեծ
Պ0Շ դատարկ, սին, պա
րապ, թափուր, անբը
նակ, անգործ
Պ0ՆՃՈՒԳ ուլունք
Պ0Շ Պ0ՂԱԶ խեղկատակ,

շատախօս

հասակաւոր *

Պ0ՇԱԹՄԱԳ արձակել,

պարպել

Պ0ՇԱԼԹՄԱԳ թափել,

Պ0ՇԱՄԱԳ արձակել
Պ0ՇԱՆՄԱԳ արձակուիլ,
դատարկանալ, հոսիլ
Պ0ՍԹԱՆ պարտէզ, արտ,
սեխ, ձմերուկ
Պ0ՍԹԱՆՃԸ պարտիզ
պան, արտատէր

Պ0ՏՈՒՐ թզուկ, կարճ
Պ0ՏՐՈՒՄ գետնայարկ,
մառան

Պ0ՐԱ փոթորիկ, մրրիկ
Պ0ՐՃ պարտք
Պ0ՐՃԼԸ պարտական
Պ0ՐՈՒ փող, խողովակ
Պ0ՐՍԱ սակարան, պօր
MITAMA
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ծածկուիլ, թաքչիլ
ՍԱԳԼԱՆՊԱՃ պահուը

Ս տուկ

ՍԱ'ԱԹ ժամ, ժամացոյց,
ժամանակ

ՃԷՅՊ ՍԱ'ԱԹԸ գրպանի
ժամացոյց .

ՏԻՎԱՐ ՍԱ'ԱԹԸ մեծ
ժամացոյց
ՍԱ'ԱԹՃԸ ժամագործ
ՍԱԳԱԹ վնասուած, կոտ
րած, խեղանդ ամ, սիսալ
ՍԱԳԱԹԼԱՄԱԳ վնասել,
խեղդել
ՍԱԳԱԹԼԸԳ վնաս, աւեր
ՍԱԳԱԼ մօրուք
ՍԱԳԱԼԱ ԿԻՒԼՄԷՔ շո

ՍԱԳԱԼԼԸ մօրուսաւոր
ՍԱԳԱՐ ճակտի նիշ, սպի
ՍԱԳԸԶ մազտաքէ, խէժ,

կիւ
ԳԱՐԱ ՍԱԳԸԶ խէժ
ՉԱՄ ՍԱԳԸԶԸ ռետին
ՏԱՄԼԱ ՍԱԳԸԶԸ մազ
տաքէ

ՍԱԳԸԶ ԱՂԱՃԸ հերձի
ՍԱԳԸԶԼԱՆՄԱԳ մած
նուլ
ՍԱԳԸՆ զգո՛յչ, մի
ՍԱԳԸՆՄԱԳ զգուշանալ
ՍԱԳԸՐՂԱ տիզ, շանա
ճըճի
ՍԱԳԻ ջրաբաշխ, մատ
ուըւակ

ՍԱԳԼԱՄԱԳ պահել, ծած
կել
ՍԱԳԼԱՆՄԱԳ պահուիլ,

ՍԱԳՍԸ ծաղկանոց, թա
ղար
ՍԱԳՍԸՂԱՆ
անծ եղ

ՍԱԳՍ0ՆԻԱ Սաքսօնիա
ՍԱԶ պրտու, կնիւն, նը
ւագարան

ԻՆՃԷ ՍԱԶ մեղմանը
ւագածութիւն

ՍԱԹԱՇՄԱԳ

յարձակիլ
ՍԱ'ԹԷՐ ծոթրին
ՍԱԹԸԼՄԱԳ ծախուիլ
ՍԱԹԸԼԸԳ ծախու
ՍԱԹԸՃԸ ծախող, ծա
խիչ, վաճառող
ՍԱԹԸՄ ծախում, ըն
թացք, վաճառում
ՍԱԹԸՇ վաճառք, ըսպա
ռել
ՍԱԹԼԸՃԱՆ կողացաւ

կաչաղակ,

յարիլ,

ՍԱԹՀ մակերես, երես,

մակարդակ
ՍԱԹՀԻ մակերեսային,

հարեւանցի
ՍԱթՀԻՃԷ հարեւանցիօ
րէն, վերիվերոյ
ՍԱԹՄԱԳ ծախել, վա
ճառել, կեղծել
ՍԱԹՈՒՆ վաճառում
ՍԱԹՈՒՐ սակուր, կըտ
րոց
ՍԱԹՐ տող, շար, գիծ

ՍԱ'Ի աշխատող, սուր
հանդակ

ՍԱ'ԻԳԱ մղող, տանող,
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թելադրութիւն հանող, յափշտակող,
ՍԱԻԼ հոսող, մուրաց- ժխտական -
կան, հարցնող, հեղուկ || ՍԱԼԻՍ երրորդ
ՍԱ՛ԻՍ (Սէյիս) կառա- | ՍԱԼԻՍԷ »
վարող, ձիապան ՍԱԼԻՍԷՆ »

ՍԱ'ԻՏ երջանիկ ՍԱԼԻՔ 0Լ. հետեւիլ,
ՍԱ՛ԻՐ ուրիշ, այլ, գա- ընթանալ
ցող, շրջող
ՍԱԼ տարի, լաստ
ՍԱԼ Ը ՃԷՏԻՏ նոր տա

ՍԱԼԱԽԱՆԷ զինարան
ՍԱԼԱՀ արդարութիւն,
բարութիւն
ՍԱԼԱՀԻՅԷԹ
թիւն, իրաւունք
ՍԱԼԱՄՈՒՐԱ աղաջուր
ՍԱԼԱԹԱ աղցան
ՍԱԼԳԸՄ ողկոյզ
ՍԱԼԵԱ լորձունք
ՍԱԼԵԱՆ տուրք, հարկ
ՍԱԼԵԱՆԿ0Զ խխունջ
ՍԱԼԷՊ աղուէս,

ՍԱԼԸ Երեքշաբթի
ՍԱԼԸՆՄԱԳ տատանիլ
ՍԱԼԸՆՏԸՐՄԱԳ
բերել, յապաղել
ՍԱԼԹ սոսկ
ՍԱԼԻՀ արդար, բարե
պաշտ, յարմար
ՍԱԼԻՀԱ ! բարեգործու
թիւն
ՍԱԼԻՄ զերծ, ապահով,
անեղծ, անվթար
ՃԷՄ'Ի ՍԱԼԻՄ կանո
նաւոր, յոգնակի

արտօնու

որ

տարու

ՍԱԼԻՄԷՆ ողջամբ ,ան
վըտանգ
ՍԱԼԻՊ խաչ, խաչող,

ՍԱԼԻՖ նախորդ, նախըն
1

— ԻՒԶ ԶԻՔՐ նախա
յիշեալ, վերոյգրեալ
— ԻՒԼ ՊԷՅԱՆ նախա
ծանօթ

ՍԱԼԹԱՆԱԹ թագաւո
րութիւն, շքեղութիւն
ՍԱԼԼԱՄԱԳ տատանել,
շարժել, ծածանել
ՍԱԼՄԱԳ ղրկել, երկա
րել, թոյլ տալ
ՍԱՅԷ - հովանաւորել
ՔԷ0Ք - արմատաւո
րիլ

ՍԱԼՆԱՄԷ տարեցոյց
ՍԱԼՍԱ համեմք
ՍԱԼՊ ԷԹ. խաչել, կախել
ՍԱԼՏԸՐՄԱԳ յարձակիլ
ՍԱԽԹԷ կեղծ, շինծու,

խարդախ

ՍԱԽԹԷՔԵԱՐ կեղծաւոր,
կեղծարար, նենգող
ՍԱԽԹԻՅԱՆ մարսկենի,

մորթ
ՍԱԽԻ առատաձեռն
ՍԱՀԱ, ՍԱՀԷ երես, մա
կերեւոյթ,
րակ, բակ
ՍԱՀԱՐԱ Սահարա
ՍԱՀԱՆ պնակ, սան
ՍԱՀԻ Լ եզերք, ափ
ՍԱՀԻՀ իրօք, ճշմարիտ

հրապա



ՍԱՀ ՍԱՅ-168

ՍԱՀԻՀԷՆ իրօք, ճշմար

ՍԱՀԻՊ
ընկեր
ՍԱՀԻՊ ՉԸԳՄԱԳ տէր ել
նել, պաշտպանել
ՍԷ0Զ ՍԱՀԻՊԻ
տարախօս, պատուա

ւոր
ՍԱՀԻՊՍԻԶ անտէր, լըք
ուած

ՍԱՀԻՖԷ էջ, երես
ՍԱՀԼԷՄԷՔ իրականացը
նել, վաւերացնել
ՍԱՀԼԷՇՄԷՔ իրականա
նալ, վաւերանալ, ըս
տուգիլ
ՍԱՀՆԷ շէնայ, տեսարան
ՍԱՀՐԱ դաշտավայր,

ՍԱՀՐԸՆՃ հոր, ջրամբար
ՍԱՂ ողջ ,առողջ ,վըս

տէր , ստացող,

ճար

տահելի, աջ

ՍԱՂ ԱԳՉԷ ողջ դրամ

ՍԱՂ ՍԷԼԻՄ ողջ եւ ա

ՍԱՂԱ ՊԱՂԼԱ. ապահո
վել
ՍԱՂԼԱԹՄԱԳ ողջացնել,

ՍԱՂԱԼՄԱԳ ողջննալ,
բուժիլ, ապաքինիլ
ՍԱՂԱՆԱԳ տեղատարափ,

թօն

ՍԱՂԸՐԼԸԳ խլութիւն
ՍԱՂԼԱՄ առողջ, ապա
հով, լաւ
ՍԱՂԼԱՄԱԳ ապահովել
յԱՂԼԱՄԼԸԳ առողջու

թիւն
ՍԱՂՄԱԳ կթել
ՍԱՃ երկաթաթերթ, կը
ռած

ՍԱՄԱՆ հարստութիւն,
կարողութիւն
ՍԱՄԱՆ յարդ
ՍԱՄԱՆԼԸԳ

ՍԱՄԷՏԱՆԻ երկնային
ՍԱՄԻ բարձր, վսեմ,

ունկնդիր
ՍԱՄԻ'Ա լսելիք, ականջ,
լսող
ՍԱՄԻՄ անկեղծ,

ՍԱՄԻՄԻ անկեղծ,
տագին, ջերմ
ՍԱՄԻՆ, ՍԱՄԻՆԷՆ ու
թերորդ

ՍԱՄԻ'ՈՒՆ ունկնդիր
ՍԱՄՄ ԵԷԼԻ քամի, խոր

յարդանոց,

զուտ

աըր

շակ
ՍԱ'Յ ԷԹ. ջանալ, աշ
խատիլ

ՍԱՅԱ վերնազգեստ
ՍԱՅԷ ստուեր, շուք,

շնորհ, դեւ
ՍԱՅԷ ՍԱԼՄԱԳ հովանա
ւորել
ՍԱՅԷՏԱՐ հովանաւոր,

ՍԱՅԸ թիւ
ՍԱՅԸԳԼԱՄԱԳ զառան

ցել
ՍԱՅԸԼՄԱԳ համրուիլ,

սեպուիլ
ՍԱՅԸՇ թուել, համրանք
ՍԱՅԸՇՏԸՐՄԱԳ թուել,

համրել
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ՍԱՅՂԸ ակնածութիւն ՍԱՆՏԸԳՔԵԱՐ գանձա
ՍԱՅՂԸԼԸ խոհեմ, ըզ- | պահ

գուշաւոր ՍԱՆՔԻ կարծես թէ, իբր
ՍԱՅՂԸՍԸԶ անխոհեմ, թէ
անզգոյշ ՍԱՉ մազ, հեր, վարս
ՍԱՅՄԱԳ թուել, համ- ՍԱՉԱԳ քիւ, ծոպ
րել, սեպել, ենթադը- | ՍԱՉԸԳ ցրուած, ցիր ու
րել, ակնածիլ ցան

ՍԱՆ յարգ ՍԱՉԸՇՏԸՐՄԱԳ ցրուել,
ՍԱՆԱ քեզի ցանել
ՍԱՆԱ'Ի արուեստական, ՍԱՉՄԱ գնդիկ * անի
շինծու մաստ

ՍԱՆԷՄ արձան ՍԱՉՄԱԼԱՄԱԳ զրաբա
ՍԱՆԹԻՄ հարիւրակ, նել
սանդիմ ՍԱՊԱՀ առաւօտ, վաղ
ՍԱՆԹԻՄԷԹՐ0 հարիւ- | ՍԱՊԱՀԼԱՅԸՆ Ա II Աք լ-Օա

րորդամեթր տուն

ՍԱՆԹՈՒՐ տաւիղ, քը- | ՍԱՊԸԳ առաջ, նախկին,
նար անցած

ՍԱՆԻ' կերտող, շինող, | ՍԱՊԸԳԱ վաղուց, վա
արարիչ տանցեալ
ՍԱՆԻ, ՍԱՆԻՅԷՆ երկ- || ՍԱՊԸԳԱԼԸ կասկածելի,
րորդ ատանուն

ՍԱՆԻՅԷ երկվայրկեան | ՍԱՊԸԳԸ ՎԷՃՀԼԷ ըստ

յարգի ՍԱՊԻ մանուկ, անհաս

ՍԱՆՃԱԳ գաւառ, դրօշ ՍԱՊԻ'ԷՆ եօթերորդ
— ՉԷՔՄԷՔ դրօշ պար- ՍԱՊԻԹ հաստատուն, ան
զել շարժ

ՍԱՆՃԸ խիթ ՍԱՊԻԹ ԳԱՏԷՄ հաստա
ՍԱՆՃԸԼԱՆՄԱԳ խթանիլ
ՍԱՆՃԸՄԱԳ խիթ կրել
ՍԱՆՄԱԳ կարծել, կը
ռահել, երեւակայել
ՍԱՆՍԷՕՐ գրաքննիչ
ՍԱՆՏԱԼ մակոյկ, մոյկ
ՍԱՆՏԱԼԵԱ աթոռ
ՍԱՆՏԱԼՃԸ թիավար,

մակուկավար
ՍԱՆՏԸԳ անտուկ, արկղ

տամիտ, անյողդողդ
ՍԱՊԻԹԷ հաստատուն

ՍԱՊԻԹ 0Լ. հաստատուիլ
ՍԱՊՈՒՆ օճառ
ՍԱՊՈՒՆՃԸ
ճառ

ՍԱՊՐ համբերութիւն
ՍԱՊՐ ԷԹ. համբերել,

Հանդուրժել
ՍԱՊՐԼԸ համբերող

օճառավա
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համբերատար

ՍԱՊՐՍԸԶ անհամբեր
ՍԱՎԱԹ մետաղանկար
ՍԱՎԱՇ վէճ, կռիւ, ճիգ
ՍԱՎԱՇՄԱԳ կռուիլ, մա
քառիլ
ՍԱՎԹ ձայն , երգ
ՍԱՎՄԱ արձակում
ՊԱՇՏԱՆ — հարեւանցի
ՍԱՎՄԱԳ ճամբել
ՍԱՎՈՒՇՄԱԳ անցնիլ
ՍԱՎՈՒՇՏԸՐՄԱԳ անցը
նել
ՍԱՎՈՒՐՄԱԳ ցնդել, հո
սել, ցրել
ՍԱՎՏԸՐՄԱԳ

ՍԱՏԱԳԱ ողորմութիւն
ՍԱՏԷ պարզ
ՍԱՏԷԼԻՔ պարզութիւն
ՍԱՏԷՃԷ պարզապէս
ՍԱՏԷՏԻԼ պարզամիտ
ՍԱՏԷՖ սատափ, խեցի
ՍԱՏԸԳ արդար, հաւա
տարիմ

ՍԱՏԸԳԱՆԷ արդարօրէն,

հաւատարմաբար
ՍԱՏԻՍ, ՍԱՏԻՍԷՆ վե
ցերորդ
ՍԱՏԻՐ 0Լ. յառաջ գալ,
ծագիլ
ՍԱՏՄԷ բաղխում, հար
ուած
ՍԱՐ գլուխ, կատար,

ՍԱՐԱՐՄԱԳ դեղնիլ,
տժգունիլ
ՍԱՐԳԸԹՄԱԳ կախել
ՍԱՐԳՄԱԳ կախուիլ
ՍԱՐԸ դեղին, խարտեաշ

|

ՍԱՐԸՄԹՐԱԳ
րակ

ՍԱՐԸԳ փաթթոց
ՍԱՐԸԼԸԳ դեղնութիւն,

դալուկ
ՍԱՐԸԼՄԱԳ փաթթուիլ,
կառչիլ, փարիլ, յարիլ
ՍԱՐԻԳ գող, ելուզակ
ՍԱՐԻՅԷ փոխանցիկ, տա
րափոխիկ

'ԻԼԷԼ Ի ՍԱՐԻՅԷ վա
րակիչ ախտեր

ՍԱՐՂԸ փաթթանք, պա
տան

ՍԱՐՄԱ փաթթած
ՍԱՐՄԱԳ շրջապատել,

փաթթել
ՍԱՐՄԱՇԸԳ բաղեղ, պա
տուտակ, պատաղիճ

ՍԱՐՄԱՇՄԱԳ իրարու
փարիլ

ՍԱՐՄԸՍԱԳ սխտոր
ՍԱՐՆԸՃ ջրամբար
ՍԱՐՍԱԳ տխմար,

պուշ, դողդոջ
ՍԱՐՍԸԼՄԱԳ
ցնցուիլ
ՍԱՐՍՄԱԳ ցնցել
ՍԱՐՏԷԼԱ հրձուկ, աղ
կեր
ՍԱՐՏԷԼԵԱ խորդենի
ՍԱՐՐԱՖ դրամափոխ,

ՍԱՐՐԱՖԻՅԷ սեղանաւո
րական, փոխողչէք
ՍԱՐՐԱՖԼԸԳ սեղանաւո
րութիւն
ՍԱՐՖ քերականութիւն,
մախում, սպառում

ՍԱՐՖ ԷԹ. ծախսել, ըս

դեղնո

-
սարսռիլ,
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պառե
ՍԱՐՖ Ը ՆԱԶԱՐ չտես
նել, անտեսել
ՍԱՔԻԹ լուռ
ՍԱՔԻՆ 0Լ. բնակիլ,
հանդարտ, խաղաղ
ՍԱՓ ցօղուն, կոթ, ծղօտ
ՍԱՓԱ զարտուղի, մէկ
դի
Ե0Լ ՍԱՓԱ մոլորած,
արտու

ՍԱՓԱ ՏԻՒՇՄԷՔ զար
տուղիլ, մոլորիլ
ՍԱՓԱՆ պարսատիկ
ՍԱՓԱՐԹԱ
դիմանութիւն
ՍԱՓԱՐՆԱ պարիլլեակ
ՍԱՓԸԳ խոտոր, մոլորած
ՍԱՓԸԹՄԱԳ շեղեցնել,

խելայեղել
Ե0ԼԸ — մոլորիլ,
ՍԱՓԼԱՄԱԳ միսել

սաստ, յան

ՍԱՓԼԱՆՄԱԳ մխրճիլ,

մխիլ
ՍԱՓԼԸ կոթաւոր, մըխ
ուած

ՍԱՓՄԱԳ մոլորիլ, շե
ղիլ, խոտորիլ
ՍԱՖ պարզ, վճիտ, զուտ,

պարզամիտ

ՍԱՖԻ պարզ, զուտ, ան
խաոն
ՍԱՖԼԸԳ
թիւն
ՍԱՖՍԱԹԱ իմաստակու
թիւն
ՍԱՖՎԷԹ յստակութիւն,

անկեղծութիւն
ՍԱՖՏԷՐՈՒՆ աներկմիտ,

պարզամիտ

պարզամտու

ՍԱՖՐԱ՛ մաղձ, դեղին
ՍԳԱՆՏԻԼ խորաչափ
ՍԳ0ՆՏ0 զեղչ
ՍԷ'ԱՏԷԹ երջանկութիւն,
երանութիւն
ՍԷԱ'ՏԷԹԼԻ երջանիկ, ե
րանելի
ՍԷ'ԱՏԷԹՍԻԶ
նիկ
ՍԷԳԱՄԷԹ խոթութիւն,
թերութիւն, վնաս
ՍԷԶԱ, ՍԷԶԱՎԱՐ արժա
նի, արժանաւոր
ՍԷԶԻՆԹԻ իմանալ, ազդ

ՍԷԶՄԷՔ իմանալ, զգալ
ՍԷԶՏԻՐՄԷՔ զգացնել,

իմացնել
ՍԷԹՐ ԷԹ. քօղարկել,
ծածկել, պահել
ՍԷԹՐԻ լօդիկ
ՍԷԼ, ՍԷՅԼ հեղեղ
ՍԷԼԱ, ՍԱԼԱ աղօթք,

հրաւէր
ՍԷԼԱՄ բարեւ,
խաղաղութիւն
ՎԷՍՍԷԼԱՄ վերջապէս
ՍԷԼԱՄԷԹ ողջութիւն,
փրկութիւն, զերծ
ՍԷԼԱՄԷԹԷ ՉԸԳ. փըրկ
rm1իլ ազատիլ
ՍԷԼԱՄԷԹԼԷ

ՍԷԼԱՄԼԱՄԱԳ բարեւել,

ՍԷԼԱՄԼԱՇՄԱԳ
ընել
ՍԷԼԱՄԼԸԳ ընդունելու
թիւն, հանդէս,

տրշգամ
ՍԷԼԱՍԷ (Թէլաթէ) Ե

ողջոյն,

ողջամբ,

բարեւ

պա
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րեքշաբթի, երեք
ՍԷԼԱՍԻՆ երեսուն

ՍԷԼԷՖ նախ, նախորդ
ՍԷԼԻՄ ողջ, զերծ, անա
րատ

'ԱԳԼ Ը ՍԷԼԻՄ խելա
ցիութիւն

ՍԷԽԱՎԷԹ առատաձեռ

նութիւն
ՍԷՀԱՊԷԹ պաշտպանու
թիւն
ՍԷՀԷՐ, ՍԱՀԷՐ
լոյս, արեւագալ
ՍԷՀԼ, (Սէհիլ) ճահճա
յին, դիւրին, հեշտ
ՍԷՀՄ բաժին, մաս
ՍԷՀՎ սխալանք, սխալ
ՍԷՀՎ ԷԹ. մոռնալ, սը
խալիլ
ՍԷՀՎԷՆ սխալմամբ
ՍԷՃՏԷ երկրպագութիւն

ՍԷՃՃԱՏԷ փռոց, օթոց
ՍԷՄ ԷԹ. լսել, ունկըն
դրել, ականջ
ՍԷՄԱ՛ երկինք
ՍԷՄԱԷՆ լսելով
ՍԷՄԱ'Ի լսողական, ան
կանոն

ՍԷՄԱՀԷԹ
նութիւն
ՍԷՄԱՎԱԹ երկինք
ՍԷՄԱՎԻ երկնաւոր, երկ
նային

ՍԷՄԷՆ գիրութիւն
ՍԷՄԷՐԷ

առատաձեռ

պտուղ, ար
դիւնք
ՍԷՄԷՐՃԻ թամբագործ
ՍԷՄԹ կողմ, ուղղու

թիւն, թաղ
ՍԷՄԻԶ գէր, պարարտ
ՍԷՄԻԶԼԷՆՄԷՔ պարար

ՍԷՄԻԶԼԻՔ պարարտու
թիւն, գիրութիւն
ՍԷՄԻՐՄԷՔ պարարտա
նալ, գիրնալ
ՍԷՅԵԱԼ, ՍԷՅԵԱԼԷ հե
ղուկ, հոսող, ծորան

ՍԷՅԵԱՀ ճամբորդ,

ՍԷՅԵԱՀԱԹ ճամբորդու
թիւն
ՍԷՅԵԱՐ մոլորուն, շար
ժուն, այցելու
ՍԷՅԵԱՐԷ մոլորակ
ՍԷՅԻՍ ձիապան
ՍԷՅԻՐԹՄԷՔ վազել, ըն
թանալ

ՍԷՅԷԼԱՆ հոսիլ, հոսում
ՍԷՅԼ հեղեղ
ՍԷՅՐ գնալ, դիտել, պը
տո տ, ուղեւորութիւն
հանդէս
ՍԷՅՐ Ի ՍԷՖԱԻՆ
ւարկութիւն

ՍԷՅՐԱՆԿԵԱՀ տեսարա
նաւոր, ճեմելիք
ՍԷՅՐԷՔ ցանցառ, նօսր

ՍԷՅՐԷՔԼԷՆՄԷՔ ծանծա
ղիլ, ցանցառիլ
ՍԷՅՐԷՔԼԻՔ ծանծաղու
թիւն, նօսրութիւն

դիտող
ՍԷՆ դուն
ՍԷՆԻ քեզ
ՍԷՆԻՆ քու

նա

մmՆա
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ՍԷՆԻՆՔԻ քուկդ, քու
կինդ

ՍԷՆԱ ԷԹ. գովել, փա

ՍԷՆԱ'ԱԹ, ՍԸՆԱ'ԱԹ ար
Հեստ

ՍԷՆԱ'ԱԹՔԵԱՐ
տաւոր
ՍԷՆԱ'Ի արուեստական

ՍԷՆԱՔԵԱՐ փառաբանող
գովող
ՍԷՆԷ տարի, ամ
ՍԷՆԷԼԻՔ տարեկան, մի
ամեայ :

ՍԷՆԷՎԻ տարեկան
ՍԷՆԷՎԻՅԷ տարեվճար

ՍԷՆԷՏ մուրհակ, նե
ցուկ, ապացոյց
ՍԷՆԷՏԼԷՇՄԷՔ մուրհա
կակցիլ
ՍԷՆԿ քար, ապառաժ
ՍԷՉԻՄ ընտրութիւն, ո
րոշել
ՍԷՉՄԷ ընտրանք, ընտիր
ՍԷՉՄԷՔ ընտրել, որոշել

ՍԷՊԱԹ հաստատամտու
թիւն
ՍԷՊԱԹ ԷԹ.
մնալ -
ՍԷՊԱՎԷԹ մանկութիւն
ՍԷՊԳԱԹ, ՍԷՊԳ անցնիլ,

յառաջագոյն * նախըն
թացութիւն
ՍԷՊԶԷ ընդեղէն, բանջա
րեղէն
ՍԷՊԶԷՃԻ, ՍԷՊԶԷՎԱԹ

ՍԷՊԶԷՎԱԹ

ղէնք

արհես

հաստատ

բանջարե

ՍԷՊԶԷՎԱԹԼԸ բուսեղէն
ՍԷՊԷՊ մի
ջոց, պատրուակ
ՍԷՊԷՊԻՅԷԹ , պատճա
ռանք, առիթ
ՍԷՊԷՊԼԷՆՄԷՔ
ՍԷՊԹ Շաբաթ
ՍԷՊԹ արձանագրել

ՍԷՊԻԼ ձրիաբաշխութիւն
ճանապարհ

ՍԷՊԻԼ ԷԹ. ձրի բաշխել
ՖԻ ՍԷՊԻԼ ՈՒԼԼԱՀ ձը
րի ի փառս Աստու
ծոյ

ՍԷՍ ձայն,

աղմուկ

ՍԷՍ ՉԸԳԱՐՄԱԳ ձայն
Հանել, պոռալ
ՍԷՍ ՎԷՐՄԷՔ ձայն տալ,
արթնցնել
ՍԷՍԼԷՆՄԷՔ ձայն հանել

ՍԷՎԱՊ վարձք, վարձա

ՍԷՎԱՊ ուղիղ, ճիշդ,
ուղղութիւն
ՍԷՎԳ ԷԹ. ղրկել, մղել
դրդել, մղում,

քում
ՍԷՎԳ ԷԹ ԹԱՊԻԱ բը
նազդում
ՍԷՎԳԻՅԱԹ առաքումներ

ՍԷՎԻԼՄԷՔ սիրուիլ
ՍԷՎԻՃԻ սիրող
ՍԷՎԻՄ ԼԻ սիրուն

պատճառ Պ

օգտուիլ

աղաղակ,

Աugru AԱՄա

ՍԷՎԻՅԷԹ հաւասարու
թիւն
ԱԼԷՍԷՎԻՅԷ առ հա

ՍԷՎԻՆՃ ցնծութիւն,
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ուրախութիւն
ՍԷՎԻՆՃԼԻ ուրախ, զը
ւարթ
ՍԷՎԻՆՄԷՔ ուրախանալ
ՍԷՎԻՆՏԻՐՄԷՔ
խացնել
ՍԷՎԻՇՏԻՐՄԷՔ փայփա
յել
ՍԷՎԿԻ սէր
ՍԷՎԿԻՒԼԻՒ սիրելի, սի
րական

ուրա

ՍԷՎՄԷ սէր
ՍԷՎՄԷՔ սիրել, ախոր
ժիլ
ՍԷՎՏԱ տենչ, սէր, սեւ
ՍԷՎՏԱԼԸ սիրահար
ՍԷՏԱ ձայն, արձագանգ
ՍԷՏԱ ՎԷՐ. ձայն տալ,

ՍԷՏԱԳԷԹ հաւատար
մութիւն, անձնուի
րութիւն
ՍԷՏԱԳԷԹՔԵԱՐ հաւա

ՍԷՏԱՐԷԹ եպարքոսու
թիւն
ՍԷՏԷՖ սատափ, խեցի
ՍԷՏԻՐ բազմոց
ՍԷՏՏ թումբ, արգելք,
պատուար

ՍԷՏՏ ԷԹ. գոցել, խփել,
փակել
ՍԷՐ գլուխ, գագաթ,
գլխաւոր, փափաք
ՍԷՐԱՀԷԹ պարզութիւն,

րացայայտութիւն
ՍԷՐԱՀԷԹԷՆ պարզօրէն,
բացայայտօրէն
ՍԷՐԱՅ
րանք, երգող

պալատ, ապա

ՍԷՐԱՓԱ վերէն վար,
ամբողջովին
ՍԷՐ'ԱՍՔԷՐ սպարապետ
ՍԷՐԷՆՃԱՄ տառապանք.
վա ճան, եյք
ՍԷՐԷՆ ՏԻՐԷԿԻ կայմ,
դերան
ՍԷՐԹ կարծր, խիստ,
կծու, յուզուած
ՍԷՐԹԼԷՇՄԷՔ կարծրա
նալ, կծունալ, յուզ
ուիլ
ՍԷՐԹԼԻՔ կարծրութիւն,
խստութիւն
ՍԷՐԻ արագ, շուտ
ՍԷՐԻ ԻՒԼ ՀԱՐԷՔԷ ա
րագաշարժ

ՍԷՐԻ'ԷՆ փութով,
տով
ՍԷՐԻՆ զով
ՍԷՐԻՆԼԷՆՄԷՔ
նալ
ՍԷՐԻՆԼԷՇՄԷՔ զովիլ
ՍԷՐԻՆ ԼԻՔ զովութիւն
ՍԷՐԻՐ գահ, մահիճ
ՍԷՐԼԷՎՀԱ վերնագիր,

խորագիր
ՍԷՐԽ0Շ արբած, գինով
ՔԷ0Ր ՍԷՐԽ0Շ թըմ

* - -շու

զովա

բըրած -
ՍԷՐԽ0ՇԼԸԳ արբեցո
ղութիւն, գինովու
թիւն
ՍԷՐԿԻ փռոց, ցուցահան
դէս
ՍԷՐԿԻՆ տարածուն
ՍԷՐԿԻՒԶԷՇԹ կենսագը
րութիւն, արկածներ
ՍԷՐՄԱՅԷ դրամագլուխ,
արժէգին
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ՍԷՐՄԱՅԷՏԱՐ դրամա- նել, սրսկել
տէր ՍԷՐՓՄԷ սրսկում
ՍԷՐՄԷՏԻ մշտնջենական
ՍԷՐՄԷՔ փռել, պարզել,
տարածել
ՍԷՐՆԱՄԷ վերնագիր,

խորագիր
ՍԷՐՉԷ ճնճղուկ
ՍԷՐՊԷՍԹ
կախ, անպարտ
ՍԷՐՊԷՍԹԼԻՔ
թիւն,
թիւն
ՍԷՐՍԷՄ ապուշ, տխմար
մար
ՍԷՐՍԷՄԼԷՄԷՔ ընդար
մանալ, թմբրիլ
ՍԷՐՍԷՄԼԻՔ տխմարու
թիւն, թմբրութիւն
ՍԷՐՍԷՐԻ թափառական,

շրջիկ -

ՍԷՐՎԷԹ հարստութիւն

ազատ, ան

ազատու
համարձակու

ՍԷՐՎԻ նոճի
ՍԷՐՏԱՐ հրամանատար,
պետ
ՍԷՐՐԱՃ, ՍԱՐՐԱՃ թամ

ՍԷՐՔԵԱԹԻՊ գրագրա
պետ, Ա. քարտուղար
ՍԷՐՔԷՇ յանդուգն, ան
հընազանդ

ՍԷՐՔԷՇԼԻՔ յանդգնու
թիւն, անհնազանդու
թիւն
ՍԷՐՓԻԼՄԷՔ պարզուիլ,
փռուիլ, աճիլ
ՍԷՐՓԻՆՏԻ ցնցուղ, տե
ղալ, արակում
ՍԷՐՓՄԷ արսկում
ՍԷՐՓՄԷՔ փռել, ցա

ՍԷՐՓՄԷՔ փռել, ցանել,

ՍԷՓԷԹ կողով
ՍԷՓԷԹՃԻ կողովագործ
ՍԷՓԻԼԷՄԷՔ յարդարել
ՍԷՓՄԷՔ սրսկել
ՍԷՓՔԷՆ սրսկում
ՍԷՔԹԷ արգելք, դադար
ՍԷՔԹԷՏԱՐ արգիլող,
դադրած, վնասուած
ՍԷՔԷՆԷ բնակիչներ, բը
նակչութիւն
ՍԷՔԻԶ ութ
ՍԷՔԻԶԻՆՃԻ ութերորդ
ՍԷՔՄԷՔ ցատկել, ոս
տոստել
ՍԷՔՍԷՆ ութսուն
ՍԷՔՏԻՐՄԷՔ ցատկեցը
նել, խաղցնել
ՍԷ0Զ խօսք, բան, խոս
տում, առարկութիւն
ՍԷ0Զ ԱԹՄԱԳ խառնել,
խածնել Ս

ՍԷ0Զ ԱՆԼԱՐ բանիմաց,
զգօն
ՍԷ0Զ գարըշաըրան խառ
նակիչ, րանսարկ. :
ՍԷ0Զ ԷԹՄԷՔ խօսիլ,

միաբանիլ -

ՍԷ0ԶԻ ԿԷՉՄԷՔ յիշել
ՍԷ0Զ ԿԷՉԻՐՄ I Բ ազդել
ՍԷ0Զ ՍԱԹյr ԱԳ
բանել
ՍԷ0Զ ՍԱՀԻՊԻ պատուա
ւոր, պերհառան
ՍԷ0Զ ՎԷՐՄԷՔ խոստա

պերճա

նալ
ՍԷ0Զ ՏԻՒՇՄԷՔ իրա
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ւունք ունենալ խօսելու
ՍԷ0ԶԼԷՇՄԷԲ խօսակ
ցիլ, միարոնիլ
ՍԷ0ԶՏԷ իբր թէ
ՍԷ0ՅԻՒԹ ուռի, ուռե
նի

-

ՍԷ0ՅԻՒՆՄԷՔ մուրիլ
ՍԷ0ՅԼԷԹՄԷՔ խօսեցը
նել, ըսել տալ

ՍԷ0ՅԼԷՄԷՔ խօսիլ, ը
սել, զրուցել
ՍԷ0ՅԼԷՇՄԷՔ խօսակ
ցիլ, բանակցիլ
ՍԷ0ՅՄԷՔ հայհոյել
ՍԷ0ՆԻՒՔ մարած

ՍԷ0ՆՏԻՐՄԷՔ մարեցը
նել
ՍԷ0ՊԷ կոնաձեւ
ՍԷ0ՔԻՒՆՏԻ

ՍԷ0ՔԻՒՔ քակուած, քա
կած

ՍԷ0ՔՄԷՔ քակել,
ծել, յաջողիլ, քանդել
ՍԷ0ՔՏԻՐՄԷՔ քակեցը
նել, քանդել տալ
ՍԷՖԱ, ՍԱՖԱ զուարճու
թիւն, հաճոյք
ՍԷՖԱ ԿԷԼՏԻՆԻԶ բարի
եկաք, մնաք բարի

ՍԷՖԱ ՊՈՒԼՏԸԳ
տեսանք
ՍԷՖԱ ՍԻՒՐՄԷՔ, ՍԷՖԱ
ԼԱՆՄԱԳ վայելել, զը
ւարճանալ

քակուած,

լու

բարի

ՍԷՖԱԼԷԹ թշուառու
թիւն
ՍԷՖԱՀԷԹ շռայլութիւն,
անմտութիւն

ՍԷՖԱՐԷԹ
թիւն
ՍԷՖԷՐ անդամ, ճամբայ,

ՍԷՖԷՐ ԷԹ. ճամբորդել
ՍԷՖԷՐԻ ճամբորդ, պա
տերազմական

դեսպանու

ՍԷՖԻԼ թշուառ, ստո
րին

ՍԷՖԻԼԼԻՔ թշուառու
թիւն
ՍԷՖԻՀ շռայլ, անմիտ,
զեղխ
ՍԷՖԻ ՀԱՆԷ շռայլօրէն,

ՍԷՖԻՆԷ նաւ
ՍԷՖԻՏ ճերմակ
ՊԱՀՐ Ը — Միջերկրա
կան

ՍԷՖԻՐ դեսպան

ՍԸԳ խիտ, հոծ, սեղմ,
միշտ
ՍԸԳԸ սեղմ, խիստ, բըռ
նութիւն, պինդ
ՍԸԳԸԼԱՄԱԳ զօրել, նե
ղել
ՍԸԳԸԼՄԱԳ նեղուիլ,
ձանձրանալ, ճմլուիլ
ՍԸԳԸՆՏԸ նեղութիւն,

ՍԸԳԸՇՄԱԳ խտացուիլ,

ՍԸԳԸՇՏԸՐՄԱԳ սեղմել,
նեղել, մուծանել
ՍԸԳԼԱԹՄԱԳ խտացնել,
կրկնել
ՍԸԳԼԷԹ ծանրութիւն,
տարողութիւն,

թիւն
նեղու
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ՍԸԳԼԸԳ խտութիւն ՍԸՅՐԸԼՄԱԳ սկրթիլ,
ՍԸԳՄԱԳ սեղմել, ճըն- ցտիլ
շել, նեղել, նետել ՍԸՆՃԱՊ սկիւռ
ՍԸԶԸ ցաւ, յօդացաւ
ՍԸԶԸԼԹԸ տրտունջ
ՍԸԶԸՆԹԸ ծորանք, թո
րում
ՍԸԶԼԱՄԱԳ ցաւիլ, կըա
կըծիլ
ՍԸԶՄԱԳ ծորիլ, թորիլ,
քրտնիլ
ՍԸԹՄԱ ջերմ, տենդ
ՍԸՀՀԷԹ առողջութիւն,
ճշդութիւն
ՀԸՖԶ Ը ՍԸՀՀԷԹ ա
ռողջապահութիւն

ՍԸՀՀԻՅԷ առողջապահա
կան
ՍԸՂԱՄԱԳ վերանալ,

սոթթել
ՍԸՂԱՆՄԱԳ սոթթուիլ

ՍԸՂ ԸՆՄԱԳ ապաստանիլ
ՍԸՂ ԸՇՄԱԳ սեղմիլ,

տանիլ
ՍԸՂ ԸՐ արջառ
ՍԸՂՏԸՐՄԱԳ սեղմեցը
նել, զետեղել
ՍԸՃԱԳ տաք, ջերմ, Ա ԱԱա

քութիւն
ՍԸՃԱԳԼԱՆՄԱԳ տաքնալ

ՍԸՃԱԳԼԸԳ տաքութիւն
ՍԸՄՍԱՐ միջնորդ
ՍԸՄՍԱՐԼԸԳ միջնորդու
թիւն
ՍԸՅԱՆԷԹ պաշտպանու

թիւն
ՍԸՅՐԸԳ սկրթած
ՍԸՅ ԸՐՄԱԳ սկրթել, ցը
տել

ՍԸՆԱՄԱԳ փորձել
ՍԸՆՄԱԳ պակսիլ, նուա
զիլ, հալիլ
ՍԸՆՖ, ՍԸՆԸՖ
դաս, տեսակ
ՍԸՉԱՆ մուկ
ՍԸՉԱՆ ՕԹԸ զառիկ
ՍԸՉՄԱԳ քաքնել
ՍԸՉՐԱՄԱԳ ցատկել,

ՍԸՊԵԱՆ մանուկներ
ՄԷՔԹԷՊ Ի — մանկա
պարտէզ, ծաղկոց.

ՍԸՎԱ ծեփ
ՍԸՎԱԼԱՄԱԳ ծեփել
ՍԸՎԱՃԸ ծեփիչ, ծեփող
ՍԸՎԱՄԱԳ ծեփել

ՍԸՎԱՆՄԱԳ ծեփուիլ
ՍԸՏԳ ճշմարտութիւն,

հաւատարմութիւն
ՍԸՐ ապակի, ջրդեղ, Aiք

նագ

ՍԸՐԱ կարգ, դաս, շըր
ջան, շարք

ԵԱՆԸ ՍԸՐԱ քով, հե

կարգ,

տը
ԱՐՏԸ ՍԸՐԱ ետեւէն

ՍԸՐԳԱԹ գողութիւն,

ՍԸՐԹ կռնակ, ետեւ,

թիկունք
ՍԸՐԹԱՐՄԱԳ դիմա
դրել, ազատել
ՍԸՐԹԼԱՄԱԳ շալկել
ՍԸՐԹԼԱՆ բորեան
ՍԸՐԸԳ գերան, ձող
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ՍԸՐԼԱՄԱԳ ոսկեզօծել, ւութիւն
անագել, օծանել ՍԻԹԷՄՔԵԱՐ անիրաւ,

ՍԸՐՄԱ ոսկեբանուած կեղեքիչ

ՍԸՐՊԻԱ Սերպիա
ՍԸՐՐ գաղտնիք, խոր
հուրդ
ՍԸՐՐ ԱԶՄԱԳ գաղտնիք
պարզել
ՍԸՐՐ 0ԼՄԱԳ անյայտ
մնալ, անհետիլ
ՍԸՐՐԷՆ գաղտնօրէն,

ծածուկ

ՍԸՐՐՏԱՇ ի որհդակից,

մտերիմ
ՍԸՐՖ սոմկ, միայն,

զուտ
ՍԸՓԱ աւանակ, քուրակ
ՍԸՖԷԹ ածական, մակա
նուն, որակ, հանգա
մանք
ՍԸՖՐ, ԶԸՖԸՐ զերօ,

պարապ

ՍԹԱԹԻՍԹԻՔ վիճակա
ցոյց
ՍԹԱՍԻ0Ն կայարան

ՍԹԱՎՐ0Ս խաչ
ՍԹԻՄ շոգի
ՍԹԻՄՊ0Թ շոգեմակոյկ

ՍԹՐԻՏԻԱ ոստրէ

ՍԻԶԷ ձեզի
ՍԻԶԻ ձեզ
ՍԻԶԻՆ ձեր

ՍԻԶԻՆՔԻ ձերինը, ձե
րը
ՍԻԶՃԷ ձեզ համար
ՍԻԹԱՅԻՇ գովեստ

ՍԻԹԱՅԻՇ ԷԹ. գովել
ՍԻԹԷՄ զրկանք, անիրա

ՍԻԹՈՒՆ սիւնակ, սիւն
ՍԻԼԱՀ հրացան, զէնք

ՍԻԼԱՀԱ ՍԱՐ., ՍԻԼԱՀԱ
ՏԱՎ զէնք քաշել

ՍԻԼԱՀԼԱՆՏԸՐՄԱԳ զի
նել
ՍԻԼԱՀԼԱՆՄԱԳ զինուիլ

ՍԻԼԻՃԻ յղկող, սրբող,

քերող

ՍԻԼՄԷՔ յղկել, սրբել,
քերել, մաքրել
ՍԻԼՍԻԼԷ սերունդ, տոհմ
շարք, շղթայ
ՍԻԼՔ աստիճան, ասպա
րէզ, դերձան

ՍԻԼՔՄԷՔ թօթովել
ԵԱԳԱ ՍԻԼՔՄԷՔ ձգել,

ՍԻԼՔԻՆՄԷՔցնցել, թօթ
վիլ
ՍԻԿԱՐԱ գլանիկ

ՍԻԿՈՒՐԹԱ ապահովա
գըրութիւն
ՍԻԿՈՒՐԹԱ ԷԹ. ապահո
վագրել

ՍԻԿՈՒՐԹԱԼԸ ապահո

վագրուած
ՍԻԿՈՒՐԹԱՅԱ Գ0Յ. ա
պահովագրել
ՍԻԿՈՒՐԹԱ ՍԷՆԷՏԻ ա
պահովագիր

ՍԻՀՐ դիւթութիւն, հը
մայք, հրապոյր
ՍԻՀՐ ԷԹՄԷՔ, ՍԻՀՐԼԷ
ՄԷՔ դիւթել, հմայել



ՍԻՀ ՍԻՒ--179

ՍԻՀՐՊԱԶ կախարդ, դիւ
թիչ, հմայ
ՍԻՀՐՊԱԶԼԸԳ կախար
դութիւն
ՍԻՃԻԼԼ արձանագրու
թիւն, տումար
ՍԻ ՃԻ Մ չուան, առասան,

լար
ՍԻՄ ՍԻՅԱՀ սեփ սեւ
ՍԻՄԻՏ բակեղ, օղակ,

մանրած
ՍԻՄԻՏՃԻ
ճառ

ՍԻՅԱԳ եղանակ,

կարգ
ՍԻՅԱՀ սեւ
ՉԷՇՄ Ի - սեւաչեայ
ՊԱԽԹ Ը -- դժբաղդ
ՊԱՀՐ Ը — Սեւ Ծով
ՍԻՅԱՀԼԱԹՄԱԳ
նել
ՍԻՅԱՀԼԱՆՄԱԳ սեւնալ
ՍԻՅԱՀԼԸԳ սեւութիւն
ՍԻՅԱՍԷԹ քաղաքակա
նութիւն, վարչութիւն,
տանջանք

ՍԻՅԱՍԷԹ ԷԹ. վարել
-

ԷՐՊԱՊ Ը — քաղաքա
գէտներ
ՍԻՅԱՍԷԹԷՆ քաղաքակա

բակեղավա

կերպ,

սեւցը

նասլէս
1JԻՅԱՍԻ քաղաքական,

վարչական

ՍԻՅԱՍԻՅՈՒՆ քաղաքա
գէտներ
ՍԻՆԷ կուրծք
ՍԻՆԷՔ ճանճ
ԱԹ ՍԻՆԷԿԻ
ճանճ,

ՍԻՆԻ ափսէ

շանա
ձիաստաց

ՍԻՆԻՐ ջիղ, նեարդ
ՍԻՆԻՐ 'ԻԼԼԷԹԻ ջղախտ
ՍԻՆՄԷՔ նուազիլ, թաք
չիլ, մարսել, վայլել
ՍԻՆՆ տարիք, ակռայ
ՍԻՆՆԻՆԻ ԱԼ. ծերանալ
ՍԻՆՃԷՖ եզերք, երէզ
ՍԻՆՏԻՐՄԷՔ
պահու

ՍԻՆՏԻԳԱ ընկերութիւն,
հոգաբարձութիւն
ՍԻՆ0Ր սահմանագիծ
ՍԻՉԻԼԻԱ Սիկիլիա
ՍԻ Ս մառախուղ,

մշուշ
ՍԻՍԼԷՆՄԷՔ միգանալ
ՍԻՎԱՍ Սեբաստիա
ՍԻՎԻԼ աշխարհական,

քաղաքային
ՍԻՎԻՇ խուսափում
ՍԻՎԻՇՄԷՔ կծիկը դնել,
սողալ
ՍԻՎՐԻ, ՍԻՖՐԻ ցից, սը
ածա

ՍԻՎՐԻԼՄԷՔ ցցուիլ, սը
րանալ
ՍԻՏԻՔ մէզ
ՍԻՐԱՅԷԹ փոխանցում,

մարսել,

մէգ,

ՍԻՐՔԷ քացախ
ՍԻՐՔԷՃԻ քացախավա
ճառ

ՍԻՒԱԼ, ՍԻՒՎԱԼ հար
ցում, հարց, խնդիր,
խնդրանք
ՍԻՒԱԼ ԷԹ. հարցնել
ՍԻՒԳՈՒԹ անկում, իյ
նալ
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ՍԻՒԶԻՒԼՄԷՔ թորիլ,
մզիլ, քամուիլ, սահիլ
ՍԻՒԶԿԷՃ քամոց, պար

ՍԻՒԶՄԷքամուած, պար
զում
ՍԻՒԶՄԷՔ պարզել, քա
մել, քննել
ՍԻՒԹ, ՍԻՒՏ կաթ
ՍԻՒԹՈՒՆ սիւնակ, սիւն
ՍԻՒԼԱՍԻ երրորդ, եր
րեակ
ՍԻՒԼԷՄԷՆ զառիկ
ՍԻՒԼԷՅՄԱՆ Սողոմոն
ՍԻՒԼԻՒՅԷՆ կապարի

կարմիր թթուածնատ
ՍԻՒԼԻՒՔ տզրուկ
ՍԻՒԼԻՒՔ ԷԹ. հետեւիլ,

ՍԻՒԼԼԷՄ (Սիւլլիւմ)
սանդուխ, աստիճան

ՍԻՒԼՍ մէկ երրորդ
ՍԻՒԼՍԱՆ երկու երրորդ
ՍԻՒԽԷՆ խօսք
ՍԻՒԽՈՒՆԷԹ ջեռուցում
ՍԻՒՄԻՒՔ խլինք
ՍԻՒՄՄԷ -Թ- ԹԷՏԱՐԻՔ
կանխամտածուած,

կեղծ
ՍԻՒՄՍԻՒՔ գլխիկոր,

ՍԻՒՄՔԻՒՐՄԷՔ խնջել
ՍԻՒՆԷՓԷ տխմար, ցրուն
ՍԻՒՆԿԷՐ սպունգ
ՍԻՒՆԿԷՐ ԹԱՇԸ չեչերակ
ՍԻՒՆԿԻՒ սուին
ՍԻՒՆԿԻՒԼԷՄԷՔ սուինել
ՍԻՒՆՄԷՔ առաձգիլ, եր
կարիլ
ՍԻՒՆՆԷԹ թլփատութիւն

ՍԻՒՆՆԷԹ 0Լ. թլփատ

ՍԻՒՆՆԻ ուղղափառ
ՍԻՒՆՊԻՒԼ յակինթ, սըմ
բուլ
ՍԻՒՊՀԱ աղօթք, օրհ
նութիւն, համրիչ
ՍԻՒՊՀԱՆ փառաբանու
թիւն
ՍԻՒՊՀԱՆ ԱԼԼԱՀ փա՞ռք
Տեառն

ՍԻՒՊՈՒԹ
թիւն
ՍԻՒՊՈՒԹԻ հաստատա

կան, դրական
ՍԻՒՍ զարդ
ՍԻՒՍԼԷՆՄԷՔ
ուիլ
ՍԻՒՍԼԻ զարդարուն
ՍԻՒՍՄԷՔ լռել
ՍԻՒՎԱՐԻ ձիաւոր,

ւապետ
ՍԻՒՏ, ՍԻՒԹ կաթ
ՍԻՒՏ ԱՆԱՍԸ
դայեակ

ՍԻՒՏԼԱՃ կաթնապուր
ՍԻՒՏՃԻ կաթնավաճառ
ՍԻՒՏ ՎԷՐՄԷՔ կաթտալ,

ծիծ տալ
ՍԻՒՐԱԹ արագութիւն

հաստատու

զարդար

նա

ստնտու,

ՍԻՒՐ'ԱԹԼԷ արագու
թեամբ

ՍԻՒՐԹԻՒՔ քսոտ, թա
փառիկ

ՍԻՒՐԹՄԷՔ քսել, շը
փել, թափառիլ
ՍԻՒՐԻԱ Սուրիա
ՍԻՒՐԻԱՆԻ Սուրիացի
ՍԻՒՐԻՒ խումբ, հօտ,
բազմութիւն
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ՍԻՒՐԻՒՃԻ սուրհանդակ,
ձիավար, կառապան
ՍԻՒՐԻՒՄԷՔ քշել
ՍԻՒՐԻՒՆՃԷՄԷ առկախ

վիճակ
ՍԻՒՐԻՒՆՄԷՔ քսուիլ,

թշուառանալ
ՍԻՒՐԻՒՆՏԻՐՄԷՔ թըշ

ՍԻՒՐԻՒՇՏԻՐՄԷՔ իրա
րու շփել, քսել
ՍԻՒՐԻՒՔԼԷՄԷՔ
լով տանիլ, սողալ
ՍԻՒՐԿԻՒ նիգ, լուծողա

քաշե

կան

ՍԻՒՐԿԻՒԼԷՄԷՔ նիգով
գոցել
ՍԻՒՐԿԻՒՆ աքսորեալ,
տարագիր, աքսոր
ՍԻՒՐԿԻՒՆ ԷԹ. աքսորել
ՍԻՒՐԿԻՒՆ 0Լ. աքսոր

ՍԻՒՐՄԷ ծարիր, փա
կանք, նիգ
ՍԻՒՐՄԷԼԻ ծարրաւոր,

ՍԻՒՐՄԷԼԷՄԷՔ ծարրել,
նիգով գոցել
ՍԻՒՐՄԷՔ քշել, վռնտել,

մղել , աքսորել, հեր
կել, տիւել, աճիլ
ԳԱՐԸՆ - փորերթու
թիւն
ԷԼ — քսել, շօշափել
'Է0ՄՐ — կենցաղավա

ԻԼԷՐԻ — առաջանալ,

քշել
ՍԻՒՓԻՒՐԻՒՃԻ աւլող,

աւելածու

ՍԻՒՓԻՒՐԻՒՆՏԻ աւլուք
ՍԻՒՓԻՒՐԿԷ աւել
ՍԻՒՓԻՒՐՄԷՔ աւլել
ՍԻՒՔԻՒԹ լուռ
ՍԻՒՔԻՒՆԷԹ լռութիւն,
լռել -

ՍԻՒՖԹԱՀ, ԻՍԹԻՖԹԱՀ

ՍԻՒՖԹԱՀԼԱՄԱԳ
խավաճառել
ՍԻՓԱՀԻ
հեծելազօրք
ՍԻՓԱՀԻԼԻՔ աւատակա
նութիւն
ՍԻՓԱՀՏԱՐ

ՍԻՓԱՐԸՇ ապսպրանք,

յանձնարարութիւն
ՍԻՓԱՐԸՇ ԷԹ. ապապը
րել, յանձնարարել
ՍԻՓԷՐ պատնէշ, արգել,

ա ժպար, պատսպարան
ՍԻՓԷՐ ԱԼ. պատնէշ ու
նենալ, պատսպարիլ
ՍԻՓԷՐԼԷՆՄԷՔ պատնէշ
կանգնիլ, ամրանալ
ՍԻՔՔԷ կտրած դրամ
ՍԿԱՐԱ խորովիք

նա

աւատական *

սպարապետ ջ

ՍՈՒ ջուր, հիւթ, գետ,
վտակ, փայլ
ԷԹ ՍՈՒՅԸ մսաջուր,

ՍՈՒ գէշ, չարիք
ՍՈՒ Ի ԳԱՍՏ դիտում,

ոճիր
ՍՈՒ Ի ԶԱՆՆ յոռետեսու
թիւն, կասկած
ՍՈՒ Ի ԻՍԹԻ ՄԱԼ եղ
ծում

ՍՈՒԶԻՇԼԻ կսկծագին,
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ցաւագին ՍՈՒՉՍԸԶ անմեղ, ան
ՍՈՒԼԱԹՄԱԳ ջուր տալ, | ՍՈՒՍԸԶԼԸԳ ծարաւ,

ջրել պապակ
ՍՈՒԼԱՄԱԳ ջրոտել, rwա պարտ

ռոգե ժՈՒՍՄԱԳ լռել
ՍՈՒԼԱՆՄԱԳ ջրոտիլ, ո- | ՍՈՒՍՏԸՐՄԱԳ լռեցնել
ռոգիլ ՍՈՒՎԱՐՄԱԳ ոռոգել,

ՍՈՒԼԹԱՆ Սուլթան, ջրել
կայսր, իշխանուհի ՍՈՒՏՈՒՐ ԷԹ. . յառաջ
ՍՈՒԼՀ հաշտութիւն, գալ, երեւիլ
խաղաղութիւն, իրա- | ՍՈՒՐԷԹ, ՍԻՒՐԷԹ օրի
ւախոհութիւն նակ, կերպ, ձեւ,

ՍՈՒԼ ՀԷՆ խաղաղու- տեսք, պատկեր, բանա
թեամբ, բարեկամօրէն ձեւ

սիրով ՍՈՒՐԷԹԱ երեւութա
ՍՈՒԼՀՃՈՒ հաշտարար, պէս, ԱԱ Մ. երեսս -
խաղաղասէր ՍՈՒՐԷԹԷՆ արտաքուստ
ՍՈՒԼՀՆԱՄԷ հաշտագիր
ՍՈՒՀՈՒԼԷԹ դիւրութիւն
ՍՈՒՀՈՒԼԷԹԼԻ դիւրին
ՍՈՒՀՊԷԹ, ՍԷ0ՀՊԷԹ
ընկերակցութիւն, խօ
սակցութիւն
ՍՈՒՃԸ ջրաբաշխ
ՍՈՒՆՄԱԳ ձօնել, մատա
կարարել, ընծայել
ՍՈՒՆՏԸՐՄԱ ձօն, մա
տակարարութիւն
ՍՈՒ'ՈՒՏ ԷԹ. ամբառ
նալ, ելնել
ՍՈՒՍ լռ է, լո՛ւռ
ՍՈՒՍ 0ԼՄԱԳ լռել
ՍՈՒՃՈՒԳ շարան, երշիկ
ՍՈՒՈՒՊԷԹ
թիւն
ՍՈՒՍԱՄԱԳ ծարաւիլ
ՍՈՒՉ յանցանք, մեղմ
ՍՈՒՉ ԷԹ. մեղք գործել
ՍՈՒՉԼԸ մեղաւոր, յան
ցաւոր

դժուարու

ՍՈՒՐԻ երեւութական,

նիւթական
ՍՈՒՖՐԱ սեղան, կերա
կուր
ՍՈՒՖՐԱ ԳՈՒՐ. սեղան
սարքել

ՍՈՒՖՐԱ ԹԱԳԸՄԸ ըս

ՍՈՒՖՐԱ ՊԷԶԻ փռոց,

ծածկոյթ
ՍՈՒՖՐԱՃԸ սպասաւոր
ՍՎԷՃ Շուէտ
ՍՎԻՉԷՐԱ Զուիցերիա
ՍՔԸԼԷԹ կմախք
ՍՓԱՆԱՔ չոմին
ՍՓԱՆԻԱ Սպանիա
Ս0ԳԱԳ, Զ0ԳԱԳ փողոց,

անցք

Ս0ԳԸԼՄԱԳ մտնել, մը
խել
Ս0ԳԸՇՄԱԳ միջամտիլ,

մտնել
Ս0ԳՄԱԳ մղել, խոթել,
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մտցնել, խայթել
Ս0ԳՈՒՄ միում
Ս0ԳՈՒՇՏԸՐՄԱԳ մըտ
ցնել
Ս0Լ ձախ, ձախ կողմ
Ս0ԼՄԱԳ թառամիլ
Ս0ԼՈՒԹՄԱԳ թառամել
Ս0ԼՖԱԹ0 ծծմատ
Ս0ՂԱՆ սոխ
Ս0ՂՈՒԳ, Ս0ՎՈՒԳ պաղ,
ցուրտ, զով,
բեր
Ս0ՂՈՒԳԼԸԳ ցրտութիւն
Ս0ՂՈՒԹՄԱԳ պաղեցնել
Ս0ՂՈՒԼՃԱՆ որդ, ճճի
Ս0ՂՈՒՄԱԳ պաղիլ, ցըր

Ս0ՄՈՒՆ բոլորակ, մեծ

հաց

Ս0ՄՈՒՐՄԱԳ ծծել
Ս0Յ ցեղ, տոհմ,

Ս0ՅԶԱՏԷ ազնուատոհմ
Ս0ՅԹԱՐԸ խեղկատակ,
միմոս
Ս0ՅԸԼՄԱԳ
ւիլ, կեղեւիլ

, Ս0ՅԸՃԸ կողոպտիչ

անտար

սեռ,

կողոպտը

Ս0ՅԸՆՄԱԳ հանուիլ,

մերկանալ
Ս0ՅՄԱԳ կողոպտել,
մերկացնել, հանել
Ս0Ն վերջ, վախճան,

վերջին
Ս0ՆՐԱ յետոյ, վերջ,
հետեւանք
ՊՈՒՆՏԱՆ Ս0ՆՐԱ այ
սուհետեւ

Ս0ՆՐԱՔԻ վերջինը

Ս0ոԱ
ջերմոց, վառարան

Ս0ՏԱ կալաքար, օշարակ
Ս0ՐԸՇ հարց, հարցում
Ս0ՐԸՇՄԱԳ իրարու հար
ցընել
Ս0ՐԸՇՏԸՐՄԱԳ հարց ու
փորձ ընել, փնտռել
Ս0ՐՄԱԳ հարցնել, ծծել
Ս0ՓԱ գաւազան, բիր,
ծեծ

Ս0ՓԱ ԱԹ. ծեծել, գա

Ս0ՖԸ մոլեռանդ, բարե
պաշտ

Ս0ՖԸԼԱՆՄԱԳ մոլեգնիլ
Ս0ՖԸԼԸԳ մոլեռանդու
թիւն, բարեպաշտու
թիւն

Վ

ՎԱԳԱ'Ա դէպք, եղելու
թիւն -
ՎԱԳԹ ժամանակ, ատեն,
միջոց
ՎԱԳԹԸՅԼԱ ատենօք
ՎԱԳԸ գտնուած, գոյ ,
տեղի ունեցած
ՎԱԳԸ'Ա իրօք, իրապէս,
յիրաւի
ՎԱԳԸ'Ա եղելութիւն,
դէպք, պատահար
ՎԱԳԸՖ տեղեակ,
մուտ, գիտակ,
կարար ,

ՎԱԳՖ կտակ, կտակել,
ընծայել, կենալ
ՎԱԳՖԻՅԷ կտակային,

կտակագիր

հը
կտա
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ՎԱ'Զ քարոզ, քարոզել
ՎԱԶ ԷԹ. դնել, սահ—
մանել, ընթացք
ՎԱԶ ԿԷԼ. հրաժարիլ,

դադարիլ
ՎԱԶԸ' դնող
ՎԱԶ'ԸՅԷԹ դիրք, կա
ցութիւն
ՎԱԶԻՀ պարզ, բացա
յայտ, որոշ

ՎԱԶԻՖԷ պաշտօն, պար
տականութիւն
ՎԱԶԻՖԷ ԷԹ. հոգ ընել
ՎԱԹԱՆ հայրենիք, բը
նագաւառ
ՎԱԹԱՆԻՅԷ Հայրենական

ՎԱԹԱՆՓԷՐՎԷՐ հայրե
նասէր -

ՎԱԹԱՆՏԱՇ հայրենակից
ՎԱ'ԻԶ, ՎԱ'ԸԶ քարոզիչ
ՎԱ'ԻԶԼԻՔ քարոզչու
թիւն
ՎԱԼԱՇԱՆ վսեմապա
տիւ, մեծափառ
ՎԱԼԻ նահանգապետ,

կուսակալ
ՎԱԼԻՏ հայր, ծնողք

ՎԱԼԻՏԷ մայր
ՎԱԼԻՏԷՅՆ ծնողք
ՎԱԼԼԱՀԻ Աստուած վը
կայ
ՎԱԽԻՄ, ՎԷԽԻՄ ահար
կու, ծանրակշիռ
ՎԱԿ0Ն բեռնակառք

յայտնութիւն }
ունայն

ՎԱՀԻՄԷ ցնորք, բան
դագուշանք

ՎԱՀԻՊ նուիրող, կտա
կող
ՎԱՀԻՏ մէկ, միակ, մի
ՎԱՀՇԷԹ վայրենութիւն,

սոսկում
ՎԱՀՇԻ վայրենի, գազա
նական
ՎԱՀՇԻՅԱՆԷ վայրենա
բար, վայրենի
ՎԱՀՇԻՅԷԹ վայրենու
թիւն

ՎԱՀՏԱՆԻ միաստուա
ծային
ՎԱՀՏԱՆԻՅԷԹ միաստ
ուածութիւն
ՎԱՃԻՊ պարտական, ան

ՎԱ՛Յ եղո՛ւկ, վա՛յ, ա՛յ
ՎԱՅԷՏԱՐ մասնակից

ՎԱՊԷՍԹԷ կապուած,

կախուած

ՎԱՍԱԹ միջինութիւն,

մէջտեղ
ՎԱՍԱԹԻ միջին
ՎԱՍԸԹԱ միջոց, միջ

ՎԱՍԸԼ հասնիլ, ժամա
նող, կցեալ
ՎԱՍԸՖ յայտնող, նկա
րագրող
ՎԱՍԻ լայնածաւալ, ըն

ՎԱՍԻՅԷԹ կտակ
ՎԱՍԼ ԷԹ. հասնիլ, կցել
ՎԱՍՖ ԷԹ. նկարագրել,
գովել, հանգամանք
ՎԱՎԷՅԼԱ գոռում գո
չում, վայնասուն
ՎԱՏ խոստում
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ՎԱՏ ԷԹ. խոստանալ
ՎԱ'ՏԷ պայմանաժամ
ՎԱՏԻ ձոր
ՎԱՐ կայ, գոյութիւն
ՎԱՐ ԷԹ. գոյացնել
ՎԱՐԱԳ թուղթ, տերեւ
ՎԱՐԱԳԱ պաշտօնա
թուղթ, նամակ
ՎԱՐԷՍԹԷ ազատ, զերծ
ՎԱՐԸՆԸՇ վարուիլ
ՎԱՐԻ նման, պէս, հան
գոյն
ՎԱՐԻԼ տակառ
ՎԱՐԻՅԷԹ հարստութիւն
ինչք
ՎԱՐԻՍ ժառանգորդ
ՎԱՐԻՏ ժամանող, եկած
ՎԱՐԻՏԱԹ հասոյթներ,

եկամուտներ
ՎԱՐԼԸԳ գոյութիւն
ՎԱՐՄԱԳ հասնիլ, եր
թալ, հագնիլ
ՖԱՐԳԸՆԱ ՎԱՐ. իմա
նալ, կռահել

ՎԱՓ0Ր շոգենաւ

ՎԱՖԹԻԶ ԷԹ. մկրտել
ՎԱՖԻ, ՎԷՖԻ բաւական
ՎԱՖԻՐ շատ, բազում
ՎԷ եւ, հետ, ու
ՎԷԳԱՅԻ՝ դէպքեր
ՎԷԳԱՐ, ՎԱԳԱՐ պատ
կառանք, լրջութիւն
ՎԷԳԱՐԼԸ պատկառելի
ՎԷԶԱՐԷԹ
թիւն
ՎԷԶԻՐ եպարքոս,

եպարքոսու

նա

ՎԷԶԻՐ Ի ԱԶԱՄ նախա
րարապետ

ՎԷԶԻՐԼԻՔ նախարարու

թիւն
ՎԷԶՆ կշիռ, ոտն, չափ,
.tեւ, կշռել
ՎԷԶՆԷՏԱՐ դանձապահ

Վ ԷԼԱՏԷԹ ծնունդ

ՎԷԼԷՎ մինչեւ իսկ
ՎԷԼԷՏ որդի, տղայ,

զաւակ
ՎԷԼԻ պաշտպան, սուրբ,

ՎԷԼԻ Ի ՆԻ ԻՄԷԹ բարե
րար

ՎԷԼԻՄԷ հարսնիք
ՎԷԼԻՏ ծնած, որդի
ՎԷԼԻՔԷՆ եւ սակայն
ՎԷԼՀԱՍԸԼ վերջապէս
ՎԷԼՎԷԼԷ աղմուկ, ժը
խոր, դղորդ
ՎԷԽԱՄԷԹ ահարկուու
թիւն, վտանգ
ՎԷՀԼԷԹԷՆ իսկոյն, ա
ռաջին ակնարկով

ՎԷՀՄ երեւակայութիւն,

կասկած

ՎԷՀՄԷՆ կասկածով
ՎԷՀՀԱՊ պարգեւիչ,

Աստուած

ՎԷՂԱՅՐԻՀԻՒՄ եւ այլք
ՎԷՃԱ' ցաւ
ՎԷՃՀ երես, եղանակ,
կերպ, պատճառ
ՊԷՐ ՎԷՃՀ Ի ՊԱԼԱ
վերը գրուածին պէս

ՎԷՊԱ համաճարակ,

ժանտախտ

ՎԷՊԱԼ չար հետեւանք,

մեղք -

ՎԷՍԱԹԷԹ միջնորդու
թիւն
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ՎԷՍԱՅԱկտակներ, պատ- | ՎԷՔԵԱԼԷԹՆԱՄԷ փոխա
ուէրներ նորդագիր
ՎԷՍԱՅԷԹ կտակ, ուխտ, ՎԷՔԻԼ փոխանորդ, ներ
խնամակալութիւն կայացուցիչ

ՎԷՍԻ ընդարձակ ՎԷՔԻԼԽԱՐՃ մատակա
ՎԷՍԻԳԱ հաւաստագիր, րար

մուրհակ, վկայագիր
ՎԷՍԻԼԷ առիթ,
ճառ, պատրուա
ՎԷՍՍԷԼԱՄ վերջապէս

ՎԷՍՎԷՍԷ կասկած, տա
րակոյս, հոգ
ՎԷՏԱ ԷԹ.

պատ

հրաժեշտ
տալ
ԷԼ ՎԷՏԱ' հրաժեշտ
ՎԷՏԱԼԱՇՄԱԳ հրաժեշտ
տալ
ՎԷՏԻ'Ա աւանդ
ՎԷՐԱ' ետեւ
ՎԷՐԱՍԷԹ
թիւն
ՎԷՐԹԱ
տիղմ
ՎԷՐԷՄ
քախտ

ՎԷՐԷՍԷ ժառանգորդներ

ՎԷՐԷՍԻՅԷ ապառիկ
ՎԷՐԻՄ ԼԻ պտղատու
ՎԷՐԿԻ տուրք, պարգեւ,

ՎԷՐՄԷՔ տալ, վերագրել

ժառանգու

վտանգ, վիհ,

հիւծախտ, թո

ԳՈՒԼԱԳ ՎԷՐ. մտիկ
ընել
ՄԱ'ՆԱ ՎԷՐ. նշանա
կել, մեկնել
ՇԱՆ ՎԷՐ. հռչակ հա
նել

ՎԷՔԵԱԼԷԹ փոխանոր
դութիւն

ՎԷՖԱ հաւատարմութիւն

ՎԷՖԱԹ մահ, վախճանիլ
ՎԷՖԱՍ ԸԶ անհաւատա
րիմ
ՎԷՖԱՏԱՐ հաւատարիմ,
Հաստատ

ՎԷՖԻՐ շատ, բազում
ՎԸԶ բզզում
ՎԸԶԸԼԹԸ բզզում, ան

ալիտան

ՎԸԶԸԼՏԱՄԱԳ բզղալ,

ՎԸԶԸՐ ՎԸԶԸՐ շուտով

ՎԻԳԱՅԷ պաշտպանու
թիւն, պահպանել
ՎԻԶԻԹԱ այցելութիւն
Ի'ԱՏԷ Ի - այցելել
ՎԻԼԱՅԷԹ նահանգ
ՎԻՃԱՀԷՆ դէմ դիմաց
ՎԻՃԱՀԻ ի ներկայու
թեան
ՎԻՃՏԱՆ խղճմտանք,

խիղճ

ՎԻՇՆԷ բալ, աւշարակ
ՎԻՇՆԷ ԱՂԱՃԸ բալենի

ՎԻՏԱ պտուտակ, գայ
լիկոն
ՎԻՏԱԼԸ պտուտակաւոր
ՎԻՐԱ միշտ, անդադար
ՎԻՐԱՆ աւեր, խոպան,
անշէն

ՎԻՐԱՆԷ աւերակ
ՎԻՒՃԻՒՀ երեսներ, ե
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րեւելիներ, կերպեր,

մասեր
ՎԻՒՃՈՒՊԻ ստիպողա- Տ

::::::“:::::ճուտՎ (Վի )
ՏԱ՛ ախտմարմին, գոյութիւն

ՎԻՒՍ'ԱԹ ընդարձակու
թիւն
ՎԻՒՍԹԱ միջին
ՎԻՒՍՈՒԼ հասնիլ, ժա
մանում

ՎԻՒՐՈՒՏ ժամանիլ
ՎԻՒՔԷԼԱ նախարար
ներ, փոխանորդներ
ՀԷՅ՛ԷԹ Ի նախարարա
կան ժողով

ՎՈՒԳՈՒ պատահում
ՎՈՒԳՈՒ՚ Ը ՀԱԼ եղելու
թիւն, իրողութիւն
ՎՈՒԳՈՒ ՊՈՒԼ. տեղի
ունենալ, ծագիլ
ԷՔՍԷՐ ԻԼ — յաճախա
դէպ
ՆԱՏԻՐ ԻՒԼ — հազ
ուադէպ
ՎՈՒԳՈՒ'ԱԹ եղելու
թիւններ, արկած, կո
տորած

Վ0ՅՎ0ՏԱ իշխան

ՏԱԳԻԳ նրբաքննին, բա
րակ, փափուկ
ՏԱԳԻԳԷ վայրկեան,

նրբութիւն
ՏԱԳԻԳԷՇԻՆԱՍ նրբա
քըննին
ՏԱԳԻԳԻ նրրին, ալիւր
ՏԱԶԼԸԳ կնտութիւն
ՏԱԹ Համ, ճաշակ
ՏԱԶ կունտ, ճաղատ

ՏԱԹԼԸ համեղ, քաղցր,

ՏԱԹԼԸԼԱՇՄԱԳ համեղ
նալ, քաղցրանալ
ՏԱԹԼԸԼԸԳ անուշութիւն
քաղցրութիւն
ՏԱԹՄԱԳ ճաշակել
ՏԱԹՍԸԶ անհամ,

խորժ
ՏԱԹՍԸԶԼԱՆՄԱԳ անհա
միլ
ՏԱԹՍՐԶԼԸԳ
թիւն,

թիւն
ՏԱԹՏԸՐՄԱԳ
ցրնել
ՏԱ'Ի աղօթող, հրաւի
րող, շարժառիթ
ԷՏ ՏԱ'Ի աղօթարար
ՏԱԻՄ միշտ, յարատեւ
ՏԱԻՄ ԻՒԼ ԷՎԳԱԹ յա
րաժամ
ՏԱԻՄԱ
պաղ

անա

անհամո Նա

ճաշակե

միշտ, անյա
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ՏԱԻՄԻ մշտակայ, մը- կան

նայուն ՀԱՐՊ Ը — ներքին պա
ՏԱ՛ԻՆ պարտատէր, պա-

-
տերազմ

հանջատէր ՏԱԽԻԼԻՅԷ ներքին
ՏԱԻՐ դարձող, վերա- 1. ՏԱԽԻԼԻՅԷՆԱԶԸՐԸ Ներ
բերեալ ին Գործոց նախարար
ՏԱԻՐ 0Լ. վերաբերիլ, :: մուտք, մտնել,դր- ոլ
«:::: ն ծ ՏԱՀԱ տակաւ, դեռ, ԱՄտԻՐԷ շրջա ակ, իր,

ե իթափ, յարկ, ճիւղ r-
ւել

ՏԱԻՐԷՎԻ շրջանակաձե | ՏԱՀԻ հանճար, խորա
ՏԱԼ ոատ, ճիւղ, բարու- թափանց

նակ, մերկ ՏԱՂ վէրք, խարան

ՏԱԼԼ 0Լ. ապացուցանել, ՏԱՂ լեռ

յայտնել w ԵԱնա՝ ՏԱՂ հրաբուխ

ՏԱԼԱԳ փայծաղ ՏԱՂԱՐՃԸԳ մախաղիկ

ՏԱԼԳԱՎՈՒԳ հացկատակ *::::: ցրուել,

ՏԱԼՂԱ ալիք, կոհակ
տարածել

Մr

ՏԱԼՂԱԼԱՆՄԱԳ ալեկո- ::րաո
ւիլ, բաժ

ծիլ, ծփալ Լ

ՏԱլլըճ տուգող, լու- | ::::::::::::***
ղորդ

ւզող, լ
ՏԱՂԸՏԸԼՄԱԳ ցրուիլ

ՏԱԼՂԸՆ մտախոհ, ա- ::::առ--
պուշ*-

ՏԱՂԻՍԹԱՆ լեռնային,
ՏԱԼՄԱԳ աուզիլ, բըռ- լեռնագաւառ
նուիլ ՏԱՂԼԱՄԱԳ կիզել, խա
ՏԱԼՏԸՐՄԱ թաթխուած :: կիզել, խ

ա:ու թաթխել, | ՏԱՂԼԸ լեռնցիԼ ՏԱՂԼԸԳ եռնային
ՏԱԽԻ նաեւ, հետը ՏԱՂՏԱՐ ::::::: այ
ՏԱԽԻԼ մտնող, ընկերա- րած
ցող, հաղորդակից ՏԱՂՏԱՂԱ հոգ, նեղու
ՏԱԽԻԼ 0Լ. մտնել, ըն- թիւն, զբաղ
կերանալ, մասնակցիլ ՏԱՄ որոգայթ, ծուղակ
ՏԱԽԻԼ ԷԹ. մտնել, ըն- | ՏԱՄ տանիք -

կերացնել ՏԱՄԱԳ քիմք*: **րապէս, | Տա:Աs փեսայյորքուստ ՏԱ եոաե . ոնութիւն
ԱԽԻԼԻ ներքին, տեղա- : :: բնութի
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ՇԱՀ — շնչերակ ՏԻՒԶ — անբաղդ
ՏԱՄԷԹ յարատեւութիւն | ՏԱՊԱՆՃԱ ատրճանակ,

ՏԱՄԷՃԱՆԷ մեծ շիշ, | ապտակ

հագաղակ

ՏԱՄԷՆ քղանցք, ստորոտ
ՏԱՄԼԱ կաթիլ, կաթ
ուած

ՏԱՄԼԱՄԱԳ կաթիլ
ՏԱՅԱԳ նեցուկ, ծեծ
ՏԱՅԱԹՄԱԳ դիմադրել,
կցել
ՏԱՅԱՄԱԳ կցել, յենուլ
ՏԱՅԱՆՄԱԳ յենուլ, տո
կալ, դիմանալ

ԳԱՊԱ -- շռայլ, առա

ՏԱՅԻՆ պարտատէր
ՏԱՆԱ հորթ
ՏԱՆԷ, ԹԱՆԷ հատ, հա
տիկ, կուտ
ՊԻՐ ՏԱՆԷՃԻՔ միակ
ՏԱՆԷԼԷՄԷՔ հատիկ հա
տիկ ընել
ՏԱՆԷԼԷՆՄԷՔ հատաւո
րիլ
ՏԱՆԷԼԻ հատիկ հատիկ
ՏԱՆԸՇԸԳ

ՏԱՆԸՇՄԱԳ հարցնել
ՏԱՆԻՇ գիտութիւն, ու
սում

ՏԱՆԿԱԼԱԳ տխմար, ան
հոգ
ՏԱՇԱԳ, ԹԱՇԱԳ ամոր
ձիք, երկւորիկ
ՏԱՇՐԱ դուրս, գաւառ
ՏԱՇՐԱԼԸ դրսեցի, գա
ւառացի

ՏԱՊԱՆ ներբան

հարցում,

ՏԱՎ խաղ, դաւ
ՏԱ'ՎԱ դատ, պահանջ,
խնդիր

ՏԱ'ՎԱ ԱՉՄԱԳ դատ բա
նալ
ՏԱ'ՎԱ ԷԹ. դատ վարել
ՏԱ'ՎԱ ՎԷՔԻԼԻ փաստա
բան

ՏԱ'ՎԱՃԸ դատախազ
ՏԱ'ՎԷԹ հրաւէր
ՏԱՎԷԹ ԷԹ. հրաւիրել
ՏԱ'ՎԷԹԻՅԷ հրաւիրա
գիր
ՏԱ'ՎԷԹՃԻ պատուիրակ,

ՏԱՎՈՒԹ Դաւիթ
ՏԱՏԱ ստնտու

ՏԱՏԱԼԸԳ ստնտուութիւն
ՏԱՏԱՆՄԱԳ հրապուր
ուիլ, սովորիլ
ՏԱՏԷՐ եղբայր
ՏԱՏՐԷՍ օգնող
ՏԱՐ նեղ, կախաղան
ՏԱՐԱ ԿԷԼ. նեղանալ
ՏԱՐԱ Պ0Ղ. նեղել
ԷԼԻ ՏԱՐ ժլատ

ՏԱՐ ԷԼ ԻՍԹԻՀԶԱՐ գոր
ծարան

ՏԱՐ ԷՇ ՇԱՖԱԳԱ որբա
նոց

ՏԱՐ ԷՇ ՇԻՖԱ յիմարա
նոց

ՏԱՐ ԷՍ ՍԱԼԹԱՆԱ մայ
րաքաղաք
ՏԱՐ ԷՍ ՍԷԼԱՄ դրախտ
ՏԱՐ Ը ԻՊԹԻԼԱ այս աշ
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խարհ

ՏԱՐ Ը ՊԱԳԱ գալ աշ
խարհ

ՏԱՐ Ը ՏԻՒՆԵԱ աշխար
հըս

ՏԱՐ Ը ՖԷՆԱ անցաւոր
աշխարհ

ՏԱՐՈՒԿԻՐ կռիւ, մարտ
ՏԱՐԱ թագաւոր, Դարեհ
ՏԱՐԱԳ սանտր, գզոց
ՏԱՐԱԹ շուք, ցոյց
ՏԱՐԱԼԹՄԱԳ նեղցնել
ՏԱՐԱԼՄԱԳ նեղնալ
ՏԱՐԱՃԸԳ նեղ ու փոքր
ՏԱՐԱՄԱԳ սանտրել
ՏԱՐԸ կորեկ
ՄՍԸՐ ՏԱՐԸՍԸ եգիպ

ՏԱՐԻՊ զարնող
ՏԱՐԸԼՄԱԳ արդողիլ
ՏԱՐԼԱՆՄԱԳ նեղնալ
ՏԱՐԼԸԳ նեղութիւն,
անձկութիւն
ՏԱՐՂԸՆ սրդողած
ՏԱՐՂԸՆԼԸԳ արտմաոու
թիւն, գժտութիւն
ՏԱՐՈՒ դեղ
ՏԱՐՉԸՆ կինամոն
ՏԱՐՊ զարնել, հարուած,
կոխել, բազմապատ
կութիւն

ՀԱՍԸԼ Ը ՏԱՐՊ ար

ՏԱՐՊ Ը ՄԷՍԷԼ առած
ՏԷԱՎԻ ՆԱԶԸՐԸ Դատա
կան Նախարար
ՏԷԼԱԼԷԹ աոաջնորդու
թիւն, նշանակել
ՏԷԼԼԱԼ (Թէլլալ) միջ
նորդ, մունետիկ -

ՏԷԼԼԱԼԼԸԳ միջնորդու
թիւն, միջնորդչէք
ՏԷԼԼԱՔ (Թէլլաք) լոգա
րար

ՏԷԼԻ խենդ, յիմար, յան
դուգն
ՏԷԼԻ 0Լ. խենդենալ
ՏԷԼԻՍԻ 0Լ. մոլին ըլ
լալ
ԶԸՐ ՏԷԼԻ խիստ յի
մար

ՏԷԼԻԳԱՆԼԸ երիտասարդ
ատան

ՏԷԼԻԳԱՆԼԸԼԸԳ երիտա
սարդութիւն
ՏԷԼԻ Լ առաջնորդ, ու
ղեցոյց
ՏԷԼԻԼԷՆՄԷՔ խենդենալ
ՏԷԼԻԼԻՔ խենդութիւն,
յիմարութիւն
ՏԷԼԻՔ ծակ, ծակած
ՏԷԼԻՔԼԻ ծակոտ
ՏԷԼՄԷՔ ծակել
ՏԷԽԱԼԷԹ մտնել, հը
պատակութիւն
ՏԷԿԻՆ, ՏԷՅԻՆ մինչեւ
որ, մինչ

ՏԷՀԱՆ (Տիհան) բերան
ՏԷՀԼԻԶ անդաստակ
ՏԷՀՇԷԹ սարսափ,

կում
ՏԷՀՇԷԹԼԷՆՄԷՔ սոսկալ

խարհ
ՏԷՀՐԷ, ՏԱՀՐԱ մանգաղ,
յօտիչ -

ՏԷՄ շունչ, վայրկեան,
արիւն
ՏԷՄ ԱԼՄԱԳ հանգչիլ

Ա mII
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ՏԷՄ ՎՈՒՐՄԱԳ յաւակ
նիլ, ծխել
ՏԷՄ ՉԷՔՄԷՔ փքանալ,

ծխել
ՏԷՄԱՏԷՄ պահ ընդ պահ
յաջորդաբար
ՏԷՄԷԹ խուրձ, տրցակ,
փունջ
ՏԷՄԷՔ ըսել, անուանել,
կոչել
ՆԷ՛ ՏԷՄԷՔ անշուշտ
ՏԷՄԻՆ քիչ մը առաջ
ՏԷՄԻՐ երկաթ
ՏԷՄԻՐԼԷՄԷՔ երկաթով

ՏԷՄՊԷՏԷՄ շարունակ,

յաջորդաբար
ՏԷՄՍԱԶ մտերիմ, հա
մա և ոհ

ՏԷՄՏԷՄԷ աղմուկ, ժը
խոր
ՏԷՄՔԷՇ երգակից, թըմ
բըրած
ՏԷՅԷՐԼԻ արժանի
ՏԷՅԻԼ ոչ, երբէք
ՏԷՅԻՇ փոխանակութիւն
ըսել
ՏԷՅԻՇԻՔ փոփոխութիւն
ՏԷՅԻՇՄԷՔ փոխել, փոխ
ուած -

ՏԷՅԻՇՏԻՐՄԷՔ փոխել,
փոխանակել

ՏԷՅԻՐՄԷՆ ջաղացք, ջը
րաղացք, աղօրիք

ՏԷՅԻՐՄԷՆ ԹԱՇԸ եր

ԵԷԼ ՏԷՅԻՐՄԷՆԻ հով
մաղա
ԷԼ ՏԷՅԻՐՄԷՆԻ ձեռ
նաղաց, երկան

ՏԷՅԻՐՄԷՆՃԻ ջաղացպան
ՏԷՅԻՐՄԻ բոլորակ, կը
լոր
ՏԷՅՄԷՔ
նիլ, դպիլ
ՆԱԶԱՐ - ակնահարիլ
ԿԷ0Զ -- X

ՏԷՅՆ պարտք,

ՏԷՅՆԷՔ գաւազան, ցուպ

հասարժել,

բիր
ՏԷՅՈՒ ըսելով, իբր, որ
պէսզի
ՏԷՅՏԻՐՄԷՔ դպցնել,
հասցնել, արժեցնել
ՏԷՆԱ ԷԹ ստորնութիւն,

վատութիւն
ՏԷՆԷՄԷՔ

ՏԷՆԻ ստորին, ցած, ա
նարգ
ՏԷՆԻԼԻՔ ցածութիւն,
անարգութիւն
ՏԷՆԻԶ ծով
ՏԷՆԻԶ ԹՈՒԹ. ծովահա
րիլ, նուաղիլ
ՏԷՆԻԼՄԷՔ ըսուիլ, կոչ

ՏԷՆԼԻ խոհեմ, խելացի,

զգաստ

ՏԷՆԿ հակ
ՏԷՆԿԼԷՇՄԷՔ
րակշռել
ՏԷՆՍԻԶ անխոհեմ
ՏԷՆՏԱՆ ակռայ, ժանիք
ՏԷՇԻՔ ծակեր
ՏԷՇՄԷՔ փորել, հերձել,

ճեղքել
ՏԷՊԻՐ գրագիր
ՏԷՊԻՍԹԱՆ դպրոց, դըպ
րատուն

հանգստանալ,

հաւասա
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ղախորդ, կաշեգործ
ՏԷՊՊԱՂԽԱՆԷ խաղա

ՏԷՊՊ0Յ զօրանոց, մթե
րանց

ՏԷՊՏԷՊԷ շքեղութիւն
ՏԷՍԱՍԷԹ նենգութիւն
ՏԷՍԹ ձեռք
ՏԷՍԹԱՆ վէպ, դիւցազ
ներգութիւն, վիպեր
գութիւն
ՏԷՍԹԷ փունջ, տրցակ,

ծրար

ՏԷՍԹԷՐԷ սղոց
ՏԷՍԹԷՐԷԼԷՄԷՔ կտրել,

ՏԷՍԹԷՔ նեցուկ, յենա
րան

ՏԷՍԹԷՔԼԷՄԷՔ նեցուկ

ՏԷՍԹԻ կուժ
ՏԷՍԹԿԵԱՀ գործասեղան
գործ

ՏԷՍԹՈՒՐ իշխան, հրա
ման, մէկդի
ՏԷՍԹՐԷՍ 0Լ. ձեռնհաս
ըլլալ, կարողանալ
ՏԷՍԻՍԷ խաղ, վարպե
տութիւն
ՏԷՍՍԱՍ շատ նենգաւոր
ՏԷՍՓ0Թ բռնակալ, ե
պիսկոպոս
ՏԷՎ դեւ, սատանայ,

ՏԷՎԱ՛ դարման, դեղ
ՏԷՎԱՄ շարունակութիւն
տեւողութիւն
'ԱԼ ԷՏ ՏԷՎԱՄ շարու
նակ

-

ՊԷՐ ՏԷՎԱՄ 0Լ.
րատեւել

ՏԷՎԱՄ ԷԹ. շարունակել

յա

ՏԷՎԱՄԼԸ յաճախող,

տեւական

ՏԷՎԱՄՍԸԶ անյարատեւ
ՏԷՎԷ ուղտ
ՏԷՎԷ ԳՈՒՇԸ ջայլամ
ՏԷՎԷ ՏԻՔԷՆԻ
փուշ
ՏԷՎԷՃԻ ուղտապան
ՏԷՎԷՏԷ ԳՈՒԼԱԳ աննը
շան

ՏԷՎԷՐԱՆ շրջան, ժամա
նակ
ՏԷՎԷՐԱՆ ԷԹ. դառնալ
ՏԷՎԷՐԱՆ ՍԻՒՐ. տիրել,
վայելել
ՏԷՎԻՐՄԷՔ
շրջել
ՏԷՎԼԷԹ տէրութիւն,
- պետութիւն
ՏԷՎԼԷԹԽԱՆԷ
րան, ապարանք
ՏԷՎՇԻՐՄԷՔ հաւաքել,
ժողվել, ծալլել
ՏԷՎՎԱՐ դարձող, թա

ուղտա

տապալել,

բնակա

ւալող
ՏԷՎՐ, ՏԷՎՐԱՆ ժամա
նակ ) շրջան * թաւա
լում, պտոյտ, ծիր,
փոխանցել

ՏԷՎՐ ԷԹ. դառնալ, շըր
ջիլ
ՏԷՎՐԷ շրջան, ընթացք
ՏԷՎՐԻԼՄԷՔ իյնալ, շըր
ջիլ
ՏԷՎՐԻՅԷ շրջուն, զօրք,
շարժուն
ՏԷՏԷ մեծ հայր, հաւ,
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պապ, տէվրիշ
ՏԷՏԻՐԿԻՆ վտարանդի
ՏԷՐ դուռ, նկատմամբ
ՏԷՐ ԱԳԱՊ իսկոյն
ՏԷՐ ԱՂՈՒՇ ԷԹ. գրկել
ՏԷՐ ԱՆՊԱՐ ամբարել,

մթերել
ՏԷՐԵԱ ծով
ՏԷՐԷ ձոր, հովիտ
ՏԷՐԷՃԷ աստիճան, սան
դուխ, չափ
ՏԷՐԷՃԷՍԻԶ անսահման,

անչափ

ՏԷՐԻ մորթ, մաշկ
ՏԷՐԻՆ խորունկ, խորա

ՏԷՐԻՆԼԷԹՄԷՔ խորունկ
ցընել
ՏԷՐԻՆԼԷՆՄԷՔ խորունկ
նալ
ՏԷՐԻՆԼԻՔ խորութիւն
ՏԷՐԿԵԱՀ առջեւ, դուռ,
մենաստան

ՏԷՐՀԱԼ իսկոյն
ՏԷՐՃ ԷԹ. պարունակել,
գրել
ՏԷՐՄԱՆ կարողութիւն,
դարման, դեղ
ՏԷՐՄԱՆՍԸԶ անկարող,

ՏԷՐՄԻՅԱՆ ԷԹ.
նել, պարզել
ՏԷՐՄԷ հաւաքուած
ՏԷՐՄԷՔ ժողվել, հաւա

յայտ

քել
ՏԷՐ'ՈՒՀՏԷ յանձնառու
թիւն
ՏԷՐՈՒՆ ներս, սիրտ,
մէջ
ՏԷՐՈՒՆԻ ներքին, սըր

ՏԷՐՊԷՆՏ կիրճ, կապան
ՏԷՐՊԷՏԷՐ թափառական
ՏԷՐՍ դաս
ՏԷՐՍԽԱՆԷ դասարան
ՏԷՐՎԻՇ աղքատ, վանա
կան
ՏԷՐՏ ցաւ, վիշտ, տա
ռապանք

ՏԷՐՏԷՍԹ ԷԹ. ձերբա
կալել, ձեռք անցնել
ՏԷՐՏԼԻ վշտահար, ախ
տաւոր

ՏԷՐՏԼԷՇՄԷՔ ցաւակցիլ,
վշտակցիլ
ՏԷՐՏՄԷՆՏ
տառապած

ՏԷՐՔ ԷԹ. իմանալ, ըզ

ՏԷՐՔԵԱՐ յայտնի

վշտահար }

ՏԷՐՔԷՆԱՐ ԷԹ. աւելա
գրել, գրկել
ՏԷՐՔԷՆԱՐ ԷՍ. հեռուէն
դիտել
ՏԷՓԷ բլուր
ՏԷՓԻՇՄԷՔ աքացել
ՏԷՓՄԷ, ՏԷՓԻՔ կից
ՏԷՓՄԷՔ կից տալ,
կըրկել, նորել
ՏԷՓՐԷԹՄԷՔ խախտել,
շարժիլ, դղրդիլ
ՏԷՓ0ԶԻԹ0 կանխավը
ճար, աւանդ
ՏԷՔ դաւ, խաղ, խաբէ
ութիւն
ՏԷՔ ԷԹ. դաւել, խաբել
ՏԷ0Լ զաւակ, սերմ, սաղմ
ՏԷ0ՅԻՒՇ կռիւ
ՏԷ0ՅՄԷՔ ծեծել,
բակոծել

ըն

ռըմ
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ՏԷ0ՆԷՔ դարձ, նահանջ, | ՏԷ0ՔՄԷՔ ձուլել, թա
փոփոխամիտ փել, ցանել, ձգել

ՏԷ0ՆԷՔ ՉԱԼ. նահանջել
ՏԷ0ՆԻՒՄ դարձ, արտա
վար, անգամ
ԿԻՒՆ ՏԷ0ՆԻՒՄԻ ա
րեւամարը, արեւա

ՏԷ0ՆԻՒՇ դարձ, շրջան,

վերադարձ
ՏԷ0ՆՄԷՔ շրջիլ, դառ
նալ, շեղիլ, փոխուիլ
ԿԷ0ԶԻ — աչքին խաղը
ՍԷ0ԶՏԷՆ — դրժել
ՊԱՇ — գլխու պտոյտ
ՏԷ0ՆՏԷՐՄԷՔ դարձնել,
շրջել, վարել
ՏԷ0Շ կուրծք, կող
ՏԷ0ՇԷԼԻ
կահաւորուած
ՏԷ0ՇԷՄԷ
կարասիք, նախաբան

ՏԷ0ՇԷՄԷՔ յատակել,

ՏԷ0ՇԷՆՄԷՔ հիւրասի

ՏԷ0ՇԷՔ անկողին
ՏԷ0ՐԹ չորս
ՏԷ0ՐԹ ԹԱՐԱՖՏԱՆ ա
մէն կողմէն
ՏԷ0ՐԹ ԿԷ0ԶԼԷ արթնօ
րէն, անհամբեր
ՏԷ0ՐԹ ՆԱ Լ Գ0Շ. քա
ռասմբակ վազել, սը
րարշաւ
ՏԷ0ՐՏԻՒՆՃԻ չորրորդ
ՏԷ0ՔՄԷ ձուլածոյ, ձու
լում
ՏԷ0ՔՄԷՃԻ ձուլող, ձու
լիչ

յատակուած

սալայատակ *

ՏԷ0ՔԻՒՆԹԻ մնացորդ
ՏԷՖ' արգիլել, վանում,

ՏԷՖ Ի ՂԱՄՄ
փարատել

ՏԷՖ 0՛ Լ կորսուիր
ՏԷՖԱ դարձ
եալ
ՏԷՖ'ԱԹ անգամներ
ՏԷՖ'ԱԹԷՆ քանի անգամ,

իսկոյն
ՏԷՖ'ԱԹԼԷ կրկնապէս,

քանիցս, կրկին
ՊԻՏ ՏԷՖԱԹ X

ՏԷՖԹԷՐ տետրակ, տու
մար, ցանկ
ՏԷՖԹԷՐ Ի ԽԱԳԱՆԻ պե
տական տումար

-

ԱՆԱ ՏԷՖԹԷՐԻ մայր

ԷԼ ՏԷՖԹԷՐԻ ձեռատե

հոգերը

անգամ,

տըր

ՏԷՖԹԷՐԻ տումարային

ՏԷՖԹԷՐԽԱՆԷ տումա
րատուն
ՏԷՖԹԷՐՏԱՐ համարա
կալ, հաշուակալ
ՏԷՖԻՆԷ թաղուած, գանձ
ՏԷՖՆ թաղում, թղել
ՏԷՖՆԻՅԷ թաղում, յու
ղարկաւորութիւն
ՏԸԳԳԷԹ (Տիգաթ) ուշա
դըրութիւն, նրբութիւն
ՏԸԳԳԷԹ ԷԹ. ուշադրու
թիւն ընել
ՏԸԳԳԷԹԼԻ զգոյշ, ու
շադիր

ՏԸԳԳԷԹԼԻՃԷ ուշի ու
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շով
ՏԸԳԳԷԹՍԻԶԼԻՔ անըզ
գուշութիւն
ՏԸԶԼԱԳ կունտ, ճաղատ
ՏԸԶԼԱՄԱԳ բզզալ
ՏԸՄԸՇԳ Դամասկոս
ՏԸՄԸՇԳԸ դամասկեան
ՏԸՇ դուրս, արտաքին
ՏԸՇԱՐԸ արտաքին
ՏԸՐԱԽԹ ծառ
ՏԸՐԸԼԹԸ
սնոտիք
ՏԻԳԱԳ նուրբ, նրբաղիք
ՏԻԶ ծունկ, ծունր
ՏԻԶ ԳԱՓԱՂԸ ծնկոսկր,
լիսեռն
ՏԻԶ ՉԷ0ՔՄԷՔ ծնրադ
րել
ՏԻԶ ՊԱՂԸ ծնգակապ
ՏԻԶԻ շարք
ՏԻԶԻԼՄԷՔ շարուիլ
ՏԻԶԼԻՔ տաբատ
ՏԻԶԿԻՆ սանձ,

նակ

ՏԻԶՄԷՔ շարել
ՏԻԹՐԷԹՄԷՔ դողացնել
ՏԻԹՐԷՄԷՔ դողալ
ՏԻԹՐԷՔ դողդոջուն
ՏԻԼ լեզու, բարբառ, լեզ
ուակ, սողնակ
ՏԻԼ սիրտ
ՏԻԼԱՐԱ սրտահաճոյ
ՏԻԼԻՐԱՆԷ արտոտ, արի
աբար

ՏԻԼԽԱՀ փափաք
ՏԻԼԽԱՍԹԷ արտաբեկ
ՏԻԼԽՈՒՆ սիրտը արիւ
նաթաթաւ
ՏԻԼԽՐԱՇ սրտախոց
ՏԻԼԿԻՐ վշտացած, սրր

տռտռուք,

երասա

դողած
ՏԻԼՇԱՏ ուրախ
ՏԻԼՇԻՔԷՍԹԷ արտաբեկ

ՏԻԼՊԱԶ լեզուանի, քա
ջաբան, զուարթացու
ցիչ
ՏԻԼՊԱԶԼԸԳ
նութիւն
ՏԻԼՊԷՆՏ սիրուն, մար
մաշ -

ՏԻԼՊԷՆՏՃԻ մարմաշա
վաճառ

ՏԻԼՊԷՐ սիրուն, սրտա
գրաւ
ՏԻԼՊԷՐԼԷՆՄԷՔ սիրուն
նալ
ՏԻԼՍԻԹԱՆ
անձկալի -

ՏԻԼՍՈՒԶ սրտակէզ
ՏԻԼՐԻՒՊԱ գրաւիչ, յան
կուցիչ
ՏԻԼՔԷՇ հրապուրիչ
ՏԻԼՔԻՒՇԱ զուարճալի
ՏԻԼՓԷԶԻՐ սրտահաճոյ
ՏԻԼՖԷՐԻՊ դիւթիչ, հը
մայիչ
ՏԻԼԷ ՉԸԳՄԱԳ լեզու ել
նել
ՏԻԼԷՄԷՔ խնդրել, բաղ
ձալ, փափաքիլ
ՏԻԼԷՆՃԻ մուրացկան
ՏԻԼԷՆՄԷՔ մուրալ

սրտագրաւ,

ՏԻԼԷՆՏԻՐՄԷՔ մուրա
ցընել
ՏԻԼԷՔ խնդրանք, փա
փաք, կամք
ՏԻԼԻՃԷՔ լեզուակ
ՏԻԼԻՆԷ ՎԷՐՄԷՔ Համ
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ՏԻԼԻՆԻ ՔԷՍՄԷՔ գոհա

ՏԻԼԼԷՐԷ ՏԻՒՇՄԷՔ վա
տահամբաւիլ
ՏԻԼԼԷՇՄԷՔ խօսակցիլ
ՏԻԿԷՐ ուրիշ, այլ, միւս
ՏԻՃԼԷ Տիգրիս
ՏԻՅԱՆԷԹ կրօնք
ՏԻՅԱՐՊԷՔԻՐ Տիգրանա

ՏԻՆ կրօնք, բարեպաշ
տութիւն
ՏԻՆԱՄԻԹ պայթուցիկ
ռումբ
ՏԻՆԻՅԷ կրօնական
ՏԻՆԷՄԷՔ մտիկ ընել,

լսել
ՏԻՆԼԷՆՄԷՔ հանգչիլ
ՏԻՆԿԻ Լ առանցք,

ՏԻՆՃ առոյգ, երիտա
սարդ, ուժեղ
ՏԻՆՃԼԻՔ աւուգութիւն
ՏԻՆՃԼԷՆՄԷՔ
նալ, կազդուրիլ
ՏԻՆՍԻԶ անկրօն, անհա

ՏԻՆ ՏԱՐ բարեպաշտ, կը
րօնասէր
ՏԻՆՓԷՐՎԷՐ կրօնասէր,

ՏԻՇ ակոայ, ատամն,

ժանիք
ՏԻՇ ԷԹԻ լինդ
ՏԻՇ ՊԱՏԷՄԻ նրբակե

ՏԻՇ 0ԹԸ եղեսպակ
ՏԻՇԼԷՄԷՔ կրծել, ատա
մացել
ՏԻՇԻ էգ, մատակ
ՏԻՇԼԻ ատամնաւոր

բեւեռ

առուգա

ՏԻՇԼԷՔ ժօռատ

ՏԻՇՃԻԼԻՔ ատամնաբու

ՏԻՊ յատակ,
տակ, նստուկ
ՏԻՊԱՃԷ նախաբան
ՏԻՊԷ ԿԻԹՄԷՔ ընկըղ
միլ, մանրազննել
ՏԻՊՃԻՔ հրացանի կոթ,
բուն
ՏԻՊՍԻԶ, անյատակ, ան
հիմն
ՏԻՎԱՆ ժողով, ատեան

ՏԻՎԱՆ ԳՈՒՐՄԱԳ խոր
հուրդ կազմել
ՏԻՎԱՆԸ ՀԱՐՊ
րազմական ատեան

ՏԻՎԱՆԷ խենդ, յիմար,
ապու

ՏԻՎԱՆԷԼԻՔ խենդու
թիւն, յիմարութիւն
ՏԻՎԱՆԽԱՆԷ սրահ, ճե
մելիք
ՏԻՎԱՐ պատ, որմ
ՏԻՎԱՐ ՉԷՔՄԷՔ պատ

քաշել
ՏԻՎԱՐՃԸ որմնադիր
ՏԻՎԻԹ թանաքաման,

ՏԻՏԱՐ աչք, դէմք, երես
ՏԻՐԱՅԷԹ իմաստութիւն

արմատ,

պատե

խելացիութիւն
ՏԻՐԱՅԷԹԼԻ խելացի,

ուշիմ
ՏԻՐԷՔ գերան, ձող,
կայմ, սիւն
ՏԻՐԻ կենդանի, ողջ, *Ա
ռոյգ, կարծր
ՏԻՐԻԼԹՄԷՔ կենդանա
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ցընել
ՏԻՐԻԼՄԷՔ կենդանանալ
ՏԻՐԻՂ ԷԹ. խնայել,
մերժել
ՏԻՐԼԻՔ համերաշխու
թիւն, կենցաղ
ՏԻՐԼԻՔ ԷԹ. համերաշ
խիլ, կենակցիլ
ՏԻՐԼԻՔՍԻԶ անհամե
րաշխ, անմիաբան
ՏԻՐՀԷՄ տրամ
ՏԻՐՍԷՔ արմուկ, մոյթ
ՏԻՒԶ հարթ, տափակ,
ճշմարիտ, պարզ
ՏԻՒԶ ԱՅԱԳ գետներես

հաւասարել, շտկել
ՏԻՒԶԷԼՄԷՔ հաւասարիլ,
բարւոքիլ, կարգադրը
ւիլ
ՏԻՒԶԷՆ
զարդ,

թիւն
ՏԻՒԶԷՆԼԷՆՄԷՔ կանո
նաւորել, յարդարել
ՏԻՒԶԷՆԼԻ կանոնաւոր,

ներդաշնակ
ՏԻՒԶԿԻՆ առողջ, կանո
նաւոր, հարթ
ՏԻՒԶՃԷ պարզապէս,

բաց

ՏԻՒԶՄԷ շինծու, կեղծ
ՏԻՒԶՄԷՔ շարել, յար
մարցնել, յօրինել
ՏԻՒԼԿԷՐ հիւսն
ՏԻՒԼԿԷՐԼԻՔ
թիւն
ՏԻՒԽԱՆ ծխախոտ
ՏԻՒՄԱՆ մուխ,
մշուշ, շոգի

դաւ, խաղ,

ներդաշնակու

հիւսնու

մէգ,

ՏԻՒՄԱՆԼԱՆՄԱԳ ծխիլ,
միզանալ, պղտորիլ
ՏԻՒՄԷՆ ղեկ
ՏԻՒՄԷՆՃԻ ղեկավար
ՏԻՒՄՊԷԼԷՔ թմբուկ
ՏԻՒՅԻՒՄ հանգոյց, կապ
ՏԻՒՅԻՒՄԼԷՄԷՔ Հան
գուցել
ՏԻՒՅԻՒՆ հարսնիք, տօն
ՏՒՅԻՒՆՃԻ հարսնեւոր
ՏԻՒՅՄԷ կոճակ
ՏԻՅՄԷԼԷՄԷՔ կոճկել
ՏԻՒՅՈՒՆ պարտքեր
ՏԻՒՆ երէկ

ՏԻՒՆԵԱՅԱ ԿԷԼ. ծնիլ
ՏԻՒՆԵԱՎԻ աշխարհա
կան
ՏԻՒՆՊԷՔ թմբուկիկ
ՏԻՒՆՔԻ երէկուան
ՏԻՒՇ (Տիշ)

ՏԻՒՇ ԿԷ0ՐՄԷՔ երազել
ՏԻՒՇ 0ԼՄԱԳ հանդիպիլ
ՏԻՒՇԻՒՇ անկում
ՏԻՒՇԻՒՆՃԷ
թիւն, հոգ
ՏԻՒՇԻՒՆՄԷՔ մտածել,
խորհիլ, հոգ ընել
ՏԻՒՇԻՒՆՏԻՐՄԷՔ մտա
ծեցնել, մտատանջել
ՏԻՒՇԻՒՐՄԷՔ վար ձը
գել, իջեցնել
ՏԻՒՇԿԻՒՆ անկեալ, ին
կած
ՏԻՒՇԿԻՒՆԼԻՔ
չքաւորութիւն
ՏԻՒՇՄԷՆ թշնամի
ՏԻՒՇՄԷՆԼԻՔ թշնամու
թիւն

երազ, ա

մտածու

անկում,
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ՏԻՒՇՄԷՔ իյնալ, տը- սակ մը
կարանալ, վիճակիլ, | ՏԻՒՐԿԷՐ հիւսն
նուազիլ, հանել
ԱՐԳԱՍԸՆԱ - հետա
պնդել
Ե0ԼԱ - ճամբայ ելնել
ԻՒՍԹԷ — յաղթել,
պնդել
ԽԱԹԸՐԱ — յիշել, մը
տաբերել
ԽԱՍԹԱ — հիւանդանալ
ՍԸՐԱՍԸՆԱ — պատեհ
ըլլալ
ՔԻՒՉԻՒՔ — ամաչել
ՏԻՒՉԱՐ մատնուած, են

ՏԻՒՉԱՐ 0Լ. հանդիպիլ,
կրել, մատնուիլ
ՏԻՒՊԱՐԱ, ՏԻՒՊԱԼԱդաւ
կրկին
ՏԻՒՊԱ ԱՃԸ
խարդախ
ՏԻՒՊՐ սրբան, ետեւ

ՏԻՒՍԹՈՒՐ օրինագիրք
ՏԻՒՎԷԼ տէրութիւններ
ՏԻՒՎԷԼԼ0 մենամարտ
ՏԻՒՏԻՒՔ սուլիչ, փող
ՏԻՒՏԻՒՔ ՉԱԼ. սուլել
ՏԻՒՐԶԻ Լիբանանցի
ՏԻՒՐԹԻՒ խթան

նենգաւոր,

ՏԻՒՐԹԻՒՃԻ խայթիչ,

դրդող
ՏԻՒՐԹՄԷՔ խայթել,
դրդել
ՏԻՒՐԻՒՄ պատառ
ՏԻՒՐԻՒՇՄԷՔ ծալլուիլ
ՏԻՒՐԻՒՍԹ ուղիղ, շի
տակ, առողջ
ՏԻՒՐԼԻՒ տեսակ
ՊԻՐ ՏԻՒՐԼԻՒ — տե

ՏԻՒՐՄԷՔ ծալլել
ՏԻՒՐՐ մարգարիտ
ՏԻՒՔԵԱՆ խանութ, կըր
պակ
ՏԻՔ ցից, ուղիղ, կան
գուն, սեպ, կարծր
ՏԻՔ ՍԷ0ՅԼԷՄԷՔ խիստ

խօսիլ
ՏԻՔ ՊԱԳՄԱԳ խիստ նա
յիլ
ՏԻՔ ՊԱՇ յամառ
ՏԻՔԷՆ փուշ, խոչ, խէթ
ՏԻՔԻՇ կար
ՏԻՔՄԷՔ կարել
ՏԻՔՍԻՆՄԷՔ զզուիլ, գա
նիլ
ՏԻՓԻ բուք, ձիւնամրրիկ
ՏԻՓԼ0ՄԱ վկայական
ՏԻՓԼ0ՄԱԹ դիւանագէտ
ՏՈՒ'Ա աղօթք, մաղ
թանք, օրհնութիւն
ՏՈՒ'Ա ԷԹ. աղօթել
ԽԱՅՐ ՏՈՒ'Ա օրհնու
թիւն
ՊԱԳԻ ՏՈՒԱԼԱՐ մը
նաք բարով
ՊԷՏ ՏՈՒ'Ա անէծք
ՏՈՒ'ԱՃԸ աղօթարար
ՏՈՒԳԱ դուքս
ՏՈՒԶԱԳ թակարդ
ՏՈՒԶԻՆԱ տաաուերկուք
ՏՈՒԹՄԱԳ բռնել, ձեր
բակալել, կեցնել, նը

ՏՈՒԼ այրի, որբեւայրի
ՏՈՒԼ ԳԱՐԸ այրի
ՏՈՒԽԹԷՐ դուստր, աղ
ջիկ
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ՏՈՒԽՈՒԼ մտնել, մուտք
ՏՈՒՅՂԸ զգացում
ՏՈՒՅՄԱԳ զգալ, իմա
նալ, լսել
ՏՈՒՅՈՒՐՄԱԳ զգացնել,

իմացնել
ՏՈՒՆ վար, ցած,
նարհ, ստորին
ՏՈՒՎԱԳ քօղ
ՏՈՒՏԱԳ շուրթ, շթունք
ՏՈՒՏՈՒ տանտիկAն, տի
կին, թութակ

ՏՈՒՐԱԳ դադար, կայան,
կայուն .

ՏՈՒՐԷՆՏԻՇ
խոհական
ՏՈՒՐԸԼՄԱԳ
կենալ
ՏՈՒՐԸՇ
դիրք

ՏՈՒՐՂԸՆ լուռ, կայուն,

ՏՈՒՐՄԱԳ կենալ,
նիլ, սպասել
ՏՈՒՐՆԱ կռունկ
ՏՈՒՐՊԻՆ հեռադիտակ
ՏՈՒՐՏԸՐՄԱԳ կեցնել
Տ0Գ, Թ0Գ կուշտ, յագ
Տ0ԳԹ0Ր բժիշկ
Տ0ԳՈՒԶ ինն

Տ0ԳՈՒԶԸՆՃԸ իններորդ
Տ0ԳՈՒՄԱ
հիւսուածք
Տ0ԳՈՒՄԱԳ բանիլ, հիւ

խո

հեռատես,

դադրիլ,

կեցուածք,

կայ

բանուածք,

սել
Տ0ԳՈՒՆԱԳԼԸ
ցայտուն
Տ0ԳՈՒՆՄԱԳ դպչիլ, վը
նասել } զգածուիլ

դպող,

Տ0ԳՈՒՇՄԱԳ ընդհարիլ
Տ0ԳՍԱՆ յիսուն
Տ0ԼԱՄԱ մատնաշուրթն,
լաչակ
Տ0ԼԱՄԱԳ ոլորիլ,

Տ0ԼԱՄՊԱՃ ոլորուն
Տ0ԼԱՅԸ նկատմամբ,

շրջապատ

Տ0ԼԱՆՄԱԳ ոլորիլ, շըր

շըր

ջիլ
Տ0ԼԱՆՏԸՐՄԱԳ խաբել
Տ0ԼԱՆՏԸՐՃԸ խաբեբայ
Տ0ԼԱՇԸԳ խառնակ, շը
փոթ
Տ0ԼԱՇՄԱԳ շրջիլ, պը
տըտի
Տ0ԼԱՇՏԸՐՄԱԳ շրջե
ցընել, պտտցնել
Տ0ԼԱՊ անիւ, նենգ, ըզ
բաղում, պահարան
Տ0ԼԱՊ ԳՈՒՐՄԱԳ թա
կարդ լարել, դաւել
Տ0ԼԱՊ ՉԷՎՐՄԷՔ ըղբա
ղիլ
Տ0ԼՂՈՒՆ լի, լեցուն
Տ0ԼՄԱԳ լեցք, լեցուիլ
Տ0ԼՈՒ լի,
ռատ, կարկուտ
Տ0ԼՏԸՐՄԱԳ լեցնել
Տ0ՂՄԱԳ ծնիլ, ծագիլ

լեցուն, ԱՄա

Տ0ՂՈՒՇ ծնունդ, ծա
գում
Տ0ՂՌՒՐՄԱԳ ծնել, ծը
նանիլ
Տ0ՂՐԱՄԱ ջարդուած,

յօշուած
Տ0ՂՐԱՄԱԳ յօշօտել,
մանրել, ջարդել
Տ0ՂՐԱՄԱՃԸ ատաղձա
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գործ
Տ0ՂՐԸ ուղիղ, շիտակ,
ճիշդ, ճշմարիտ, պար
կեշտ
Տ0ՂՐԸԼԹՄԱԳ
շտկել
Տ0ՂՐԸԼՄԱԳ շտկիլ, ուղ
ղուիլ
Տ0ՄԱԹԷՍ

ուղղել,

ոսկեխնձոր,

լոլիկ
ՏՕՄԱԹԷՍ ՓԷՔՄԷԶԻ լո
լիկի ռուփ
Տ0ՄՈՒՐՃԸԳ պտուկ
Տ0ՅԸՐՄԱԳ
կշտացնել

Տ0ՅՄԱԳ կշտանալ, յա
գենալ .
Տ0Ն.. լուացք, վարտիք,

յագեցնել,

AuAu fa.
* :

Տ0ՆԱԹՄԱԳ զարդարել,
- պճնել

- -
լուսավառութիւն
Տ0ՆՄԱԳ սառիլ
Տ0ՆՈՒԳ սառած, աղօտ,
նաեմ

Տ0ՆՈՒԳԼԱՄԱԳ աղօտիլ
Տ0ՆՈՒԶ, ՏՕՄՈՒԶ խոզ
Տ0ՆՈՒԶԼԱՆ կոհադնդիռ
Տ0ՆՏՈՒՐՄԱ պաղպա
ղակ

Տ0ՆՏՈՒՐՄԱՃԸ պաղպա

Տ0ՆՏՈՒՐՄԱԳ սառեցնել
ՏՕՍԹ բարեկամ, սիրե
լի, տարփածու
ՏՕՍԹԱՆԷ բարեկամա

s6յիլը բարեկամու
թիւն

ՐԱԳԱՄ թուանշան, թիւ,
թուաբանութիւն
ՐԱԳԱՄ ԷԹ. թուագրել
ՐԱԳԳԱՍ պարող, ճօճա
նակ
ՐԱԳԸ, 'ԱՐԱԳ օղի
ՐԱԳԻԳ նուրբ, գորովա
լից
ՐԱԳԻՊ մրցակից, նա
խանձորդ, հսկող
ՐԱԳՍ ԷԹ. պարել
ՐԱԶԸ յօժար, հաճոյ,

գոհ
ՐԱԶԸ ԷԹ. յօժարեցնել,
Հաճեցնել, գոհացնել
ՐԱԶԸ 0Լ. յօժարիլ, հա
ճիլ, հաւանիլ
ՐԱ՛ԻՀԱ բոյր, անուշա

ՐԱԻՀԱԼԸ բուրումնա
ւէտ

-

ՐԱ"ԻՃ ընթացիկ, յար
մար
ՐԱԽՆԷԼԷՆՄԷՔ վնաս
ուիլ
ՐԱԽՆԷՏԱՐ վնասուած
ՐԱՀ ճամբայ, ուղի
ՐԱՀԱԹ հանգիստ, հան
գըստութիւն, դիւր
ՐԱՀԱԹ ԷԹ. հանգստա
նալ, հանգչիլ
ՐԱՀԱԹ ՏՈՒՐ. հանդար
տիլ
ՐԱՀԱԹԼԱՆՄԱԳ առող
ջանալ, ապաքինիլ
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ՐԱՀԱԹԼԸԳ առողջու
թիւն, հանգստութիւն
ՐԱՀԱԹՍԸԶ ապառողջ,
անհանդարտ, տկար
ՐԱՀԻՄ գթած, ողորմած
ՐԱՀԻՊ քահանայ, կրօ
նաւոր
ՐԱՀՄ գութ, գթութիւն,
արգանդ, կապ
ՐԱՀՄ ԷԹ. գթալ, երկիր
երթալ
ՐԱՀՄԱՆ ողորմած
ՐԱՀՄԷԹ ողորմութիւն,
անձրեւ
ՐԱՀՄԷԹ. 0Գ. ողորմու
թիւն խնդրել, օրհնել
ՐԱՀՄԷԹԼԻ հանգուցեալ,

ՐԱՀՄԻ արգանդային,

ներքին
ՐԱՀՆԻՒՄԱ ուղեցոյց
ՐԱՀՊԷՐ առաջնորդ
ՐԱՀՎԱՆ ցայտակ ձի
ՐԱՀՎԱՆ ԿԻԹ. ցայտագ
նալ
ՐԱՂԻՊ յարզ ող, փափա
քող, սիրող
ՐԱՂՄԷՆ հակառակ որ,
ի հեճուկս
ՐԱՂՊԷԹ յարգանք, պա
տիւ, փափաք
ՐԱՂՊԷԹ ԷԹ. յարգել,
պատուել, փափաքիլ
ՐԱՂՊԷԹԼՈՒ յարգելի,
սիրելի
ՐԱՃԻ խնդրող, խնդրար
կու, վերաբերեալ
ՐԱՃԻ' 0Լ. պատկանիլ,
վերաբերիլ
ՐԱՄԱԶԱՆ լուսնային

9րդ ամիս
ՐԱ'ՆԱ գեղեցիկ, լաւ
ՐԱՊԸԹԱ կապ, առընչու
թիւն, կարգ
ՐԱՊԸԹԱ 0Լ. կապակ
ցիլ
ՐԱՊԸԹԱԼԸ յանգաւոր,

կանոնաւոր

ՐԱՊԸԹԱՍԸԶ անկարգ,

անկապակից
ՐԱՊԹ կապակցութիւն,

արձանագրութիւն
ՐԱՊԹ ԷԹ. կապել, զօդել
ՐԱՊԻ'ԷՆ, ՐԱՊԻ՝ չոր
րորդ - .րiո՞s:ր, ատ.:
ՐԱՊՊԱՆԻ Տէրունական
ԱՇԱՅ Ը ՐԱՊՊԱՆԻ Ս.
Հաղորդութիւն :
ՐԱՊՊԱՆԻՅԷԹ
ծութիւն
ՐԱՍԱՏ դիտել, լրտեսել
ՐԱՍԱՏԽԱՆԷ դիտարան
ՐԱՍԹ

ղիղ, աջ, արդար, յա

Աստուա

Հանդպում } ---

ջող
ՐԱՍԹ ԿԷԼ. հանդպիլ,
պատահիլ, յաջողիլ
ՐԱՍԹ ԿԷԹԻՐՄԷՔ հան
դըպեցնել, յաջողեցը
նել
ՐԱՍԻՄ նկարող, գծագրիչ
ՐԱՍԻՄԷ օրէնք, սովո
րոյթ
ՐԱՏՏԷ պահ, ատեն, կէտ
միջոց
ՐԱՔԻՊ հեծնող, հեծնալ
ՐԱՖ դարակ
ՐԷ'ԱՅԱ հպատակներ,

| ժողովուրդ
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ՐԷԳԱՊԷԹ մրցում, մըր
ցիլ, նախանձ
ՐԷԶԱԼԷԹ խայտառակու
թիւն, անուանարկու
թիւն
ՐԷԶԻԼ խայտառակ,
մօթալի, անպատիւ
ՐԷԶԻԼ ԷԹ. խայտառակել
ՐԷԶՄ պատերազմ, կը

ՐԷ՛ԻՍ պետ, նախագահ,
ատենապետ

ՐԷՀԱ ազատութիւն

ՐԷՀԱ ՊՈՒԼՄԱԳ ազատիլ

ՈԱՄա

ՐԷՀԵԱՊ 0Լ. ճամբայ
գտնել

-

ՐԷՀԻՆ գրաւ ,աւանդ
ՐԷՀՆ գրաւ, աւանդ,

պատանդ

ՐԷՀՆ ԷԹ. աւանդ ձգել
ՐԷՀՊԷՐ առաջնորդ
ՐԷՃԱ, ՐԻՃԱ խնդրանք,
աղաչանք, յոյս
ՐԷՃԱ ԷԹ. խնդրել, աղա
չել
ՐԷՃԷՊ լուսնային 7րդ ա
միս
ՐԷՄԶ նշան, ակնարկու
թիւն, գաղտնիք

ՐԷՄԼ աւազահմայու
թիւն, աւազ
ՐԷ՛Յ քուէ, ձայն, խոր
հուրդ , կարծիք
ՐԷ՛Յ ԱԼՄԱԳ քուէ ստա
նալ

ՐԷ՛Յ ՎԷՐՄԷՔ քուէ տալ,
հաւանիլ
ՐԷՆԿ գոյն, կերպ, նենգ
ՐԷՆԿ ԱԼՄԱԳ գոյն ըս

տանալ, նենգել
ՐԷՆԿ ՐԷՆԿ 0Լ. գունա
ւորիլ
ՐԷՆԿԵԱՄԻԶ երփներանգ
ՐԷՆԿԵԱՐԷՆԿ գոյնըզ
գոյն
ՐԷՆԿԻՆ նկարուն, վայե
լուչ, ազնիւ
ՐԷՆԿԻՒՆԻ ՎԷՐՄԷՄԷՔ
չիմացնել
ՐԷՆԿՍԻԶ տժգոյն, ան
գոյն, գունատ
ՐԷՆՃ տառապանք, վիշտ,

ցաւ
ՐԷՆՃԻՏԷ վնասուած, կե
ղեքուած, վշտացած
ՐԷՆՃՊԷՐ աշխատաւոր,

վարձկան, մշակ
ՐԷՆՃՊԷՐԼԻՔ բանւորու
թիւն, մշակութիւն
ՐԷՆՏԷ քերիչ
ՐԷՇԱՏ ուղեգնաց,

ղահաւատ

ՐԷՉԷԹԱ դեղագիր
ՐԷՉԻՆԱ ռետին
ՐԷՊԻ գարուն
ՐԷՊԻ՝ ԻՒԼ ԱԽԸՐ լուս
նային 4րդ ամիս

ՐԷՊԻ ԻՒԼ ԷՎՎԷԼ լուս
նային 3րդ ամիս

ուղ

գաթ
ՐԷՍ Ի ՄԱԼ դրամագը
լուխ
ՐԷ՛Ս Ի ՍԷՆԷ տարեգլուխ
ՐԷՍԱԼԷԹ առաքելութիւն
ՐԷՍՄ նկար, գծագրու
թիւն, պատկեր, օրէնք
ծէս, տուրք
ՐԷՍՄ ԷԹ. նկարել, պատ
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կերել
ՐԷՍՄՃԻ նկարիչ, պատ
կերահան

ՐԷՍՄԷՆ պաշտօնապէս,

հանդիսապէս
ՐԷՍՄԻ պաշտօնական,

հանդիսաւոր, ձեւական
ՐԷՍՄԻՅԱԹ
կանութիւնք, ձեւակեր
պութիւնք
ՐԷՍՄԻՅԷԹ պաշտօնակա
նութիււն
ՐԷՍՈՒԼ Առաքեալ
ՐԷՍՈՒԼԻ Առաքելական
ՐԷՍՍԱՄ նկարիչ

պաշտօնա

ՐԷՍՍԱՄԼԸԳ նկարչու
թիւն
ՐԷՎԱ արժան, պատշաճ
ՐԷՎԱՃ ՎԷՐՄԷՔ քշել
ՐԷՎԱՃԼԸ յարմար, ըն
թացիկ
ՐԷՎԱՃՍԸԶ անյարմար
ՐԷՎԱՆ 0Լ. երթալ
ՐԷՎԻՅԷԹ հեռատեսու
թիւն, մտախոհութիւն
ՐԷՎԻՇ ընթացք, գնացք,

ՐԷՎՆԱԳ փայլ, շքեղու
թիւն
ՐԷՎՆԱԳԵԱՊ փայլուն,
լուսաւոր
ՐԷՏԻՖ հետեւող, պա
հեստի զօրք

ՐԷՏԻՖ 0Լ. պահեստի
ըլլալ
ՐԷՏՏ ԷԹ. մերժել, վա
նել, հերքել
ՐԷՏՏԻՅԷ մերժողական,

ՐԷՔԶ ԷԹ. տնկել, կանգ

նել, մխել
ՐԷՖ՝ բարձացում, բառ
նալ, զօրութիւն
ՐԷՖ՝ ԷԹ. բարձրացնել,
վերցնել
ՐԷՖ' Ի ՏԱ'ՎԱ գանգա
տիլ
ՐԷՖԱՀ բարօրութիւն,

դիւրակեցութիւն
ՐԷՖԹԱՐ գնացք, ըն
թացք
ՐԷՖԹԻՅԷ տուրք արտա
ծութեան
ՐԷՖԻԳ ընկեր, ընկերա
կից, մեղսակից
ՐԷՖԻԳԼԻՔ ընկերութիւն
ՐԸԳԳԷԹ նրբութիւն,
գութ
ՐԸԳԳԷԹԷՆԿԻԶ ողորմե
լի, խղճալի
ՐԸԳԳԻՅԷԹ գերութիւն
ՐԸԶԳ սնունդ,

ՐԸԽԹԸՄ քարափ
ՐԻ'ԱՅԷԹ յարգանք, պա
տիւ, համարում

ուտեստ

ՐԻ ԱՅԷԹ ԷԹ. յարգել,
ակնածիլ
ՐԻԶԱ հաւանութիւն, հա
ճութիւն
ՐԻԶԱ ԿԷ0ՍԹ. հաւանիլ,
Հաճ

ՐԻԶԱ ՎԷՐ. Հաճիլ, ար
տօնել
ՐԻՃԱԹ, ՐԻՃՈՒ՝
հանջում, դարձ
ՐԻՅԱ շողոքորթութիւն,

ՐԻՅԱ ԷԹ. շողոքորթել
ՐԻՅԱԶԻԷ կրթական
ՐԻՅԱԶԻՅԱԹ թուագի

նա
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տութիւնք,

թիւն
ՐԻՅԱՍԷԹ ատենապետու

ուսողու

թիւն, նախագահու
թիւն -

ՐԻՅԱՔԵԱՐ կեղծաւոր,

շողոքորթ
ՐԻՅԱՔԵԱՐԼԸԳ կեղծա
ւորութիւն, շողոքոր
թութիւն -

ՐԻՖԱԹԼՈՒ մեծապա
տիւ
ՐԻՒ՛ԷՍԱ պետեր, նախա
գահներ ,

ՐԻՒԳԱ տոմս, ձեոագիր
ՐԻՒԹՊԷ, ՐԻՒԹՊԷԹ աս
տիճան, կարգ

- -

ամենաՐԻՒԹՊԷԹԼՈՒ -

պատիւ, աստիճանաւոր
ՐԻՒՃՀԱՆԻՅԷԹ առաւե

ՐԻՒՇՏԻՅԷ խելահասու
թիւն
ՄԷՔԹԷՊ Ի — երկրոր-
դական վարժարան

ՐԻՒՍՈՒՄԱԹ տուրքեր
ՐԻՒՍՎԱՅ խայտառակ,

անուանարկ

ՐԻՒՍՎԱՅ ԷԹ. խայտա
ռակել
ՐԻՒՍՎԱՅԼԸԳ խայտա
ռակութի ւն -

ՐԻՒՔՆ սիւն, հիմ, էա
կէտ
ՐԻՒՖԷԳԱ ընկերներ
ՐՈՒ երես, դէմք, մակե
րեւոյթ
ՐՈՒ ՊԷ ՐՈՒ
դէմ
ՐՈՒԶ օր, ցերեկ

դէմ առ

ՐՈՒԶ ՈՒ ՇԷՊ ցերեկ ու
գիշեր
ՐՈՒԶ Ը ՃԷԶԱ՛ պատժոյ
օր

ՐՈՒԶԿԵԱՐ հով, ճակա
տագիր, ժամանակ

ՐՈՒԶՆԱՄԷ օրացոյց, օ

ՐՈՒԹՈՒՊԷԹ խոնաւու
թիւն
ՐՈՒԽՍԱԹ արտօնութիւն
հրաման

ՐՈՒԽՍԱԹՆԱՄԷ
նագիր, հրամանագիր
ՐՈՒՀ հոգի, կեանք,

ՐՈՒՀ ԻՒԼ ԳՈՒՏՍ Ս.

արտօ

Հոգի
ՐՈՒՀ ՈՒԼԼԱՀ

-
Սուրբ

Հոգի
ԳԱԹՐԱՆ ՐՈՒՀԸ կըպ
րոգի
ԹՈՒԶ ՐՈՒՀԸ քլորա
ջրատ

ՐՈՒՀԱՆԻ կղերական,
- հոգեւոր

ՐՈՒՀԱՆԻՅԷԹ հոգեւո

ՐՈՒՀԼԱՆՏԸՐՄԱԳ ոգե
ւորել
ՐՈՒՀՊԱՆ քահանայ, կը
ղեր
ՐՈՒՀՊԱՆԻՅԷԹ կղերա
կանութիւն
ՐՈՒՄ Յոյն
ՐՈՒՄԱՆԻԱ Րումանիա
ՐՈ՛ՒՅԱ երազ, անուրջ
ՐՈ՛ՒՅԱ ԿԷ0ՐՄԷՔ երա
զել
ՐՈ՛ՒՅԷԹ ԷԹ. տեսնել,
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քննել, վարել
ՐՈՒՆԻՒՄԱ երեւնալ, ե
րեւալ
ՐՈՒՇԷՆ լուսաւոր, յըս
- տակ, պայծառ
ՐՈՒՍ Րուս
ՐՈՒՍԻԱ Րուսիա
ՐՈՒՍԻՅԱՀ սեւերես,

յանցաւոր
ՐՈՒ՛ՈՒՍ գլուխներ, ար

ՐՈՒՊ" քառորդ
ՐՈՒՊԱ հագուստ, զգեստ
ՐՈՒՊԱՀ աղուէս
ՐՈՒՊԱՐ բաղդատութիւն
ՐՈՒՊԱՐ ԷԹ. բաղդատել
ՐՈՒՊԻՅԷ քառորդնոց
Ր0ՄԱ Հռովմ
Ր0ՄԱԼԸ Հռովմայեցի

Փ

ՓԱ ոտք, յատակ
ՓԱԳԼԱ, ՊԱԳԼԱ բակլայ,
ՓԱԳԼԱՎԱ ծալլածոյ

-

ՓԱԶԱՐ Կիրակի, շուկայ
ՓԱԶԱՐ ԷՐԹԷՍԻ Երկու
շաբթի
ՓԱԶԱՐՃԸ փերեզակ,

վաճառող
ՓԱԹԱԳ ծեծ
ՓԱԹԷՆԹԱ վաւերագիր
ՓԱԹԸՐՏԱՄԱԳ աղմուկ
հանել
ՓԱԹԸՐՏԸ աղմուկ, թո
փիւն, կռիւ
ՓԱԹԼԱԳ ճայթող, պատ
ռած

ՓԱԹԼԱԳ ՎԷՐ. երեւան
ելնել
ՓԱԹԼԱՄԱԳ պայթիլ,
պատառ -

ՓԱԹԼԱՆԿԸՃ ճայթուցիկ
ՓԱԹԼԻՃԱՆ պատինճան
ՓԱԹՐԻԳ պատրիարք
ՓԱԹՐԻԳԽԱՆԷ պատրի

ՓԱԼԱ թուր -

ՓԱԼԱԶ սագի ձագ:
ՓԱԼԱՄՈՒԹ խոզկաղին
ՓԱԼԱՆ համետ, կոր
դիւն
ՓԱԼԱՆԳԱ ցցապատնէշ
ՓԱԼԱՍԳԱ փամփշտակալ

ՓԱԼԹ0 լօդիկ, վերար
կու
ՓԱՂՈՒՐԻԱ խեչեփառ
ՓԱՄՈՒԳ բամպակ
ՓԱՅ բաժին, մաս
ՓԱՅ ՊԻՉՄԷՔ եզրակա
ցընել, հետեւցնել
ՓԱՅԱՆ վերջ, ծայր
ՓԱՅԷ աստիճան, կարգ
ՓԱՅԹԱԳ թիւրոտն, սա
Հուն

ՓԱՅԻԹԱԽԹ մայրաքա
ղաք
ՓԱՅԼԱՄԱԳ բաշխել,

դէմ խօսիլ
ՓԱՅԼԱՇՄԱԳ բաժնուիլ
ՓԱՅՄԱԼ ոտքի կոխան
ՓԱՅՏ0Ս բանթող, դա
դար
ՓԱՆԱՅԸՐ տօնավաճառ
ՓԱՆԶԷՀՐ դեղթափ
ՓԱՆԹԱԼ0Ն տաբատ
ՓԱՆՃԱՐ բանջար
ՓԱՇԱ փաշա

-
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ՓԱՇԱԼԸԳ փաշայութիւն ղալ, յղկիլ
ՓԱՉԱ ոտք, սրունք, պը- | ՓԱՐԼԱԹՄԱԳ փայլեցը
ճեղապուր նել, յղկել -

ՓԱՉԷՎՐԱ լաթ, քուրջ, | ՓԱՐԼԱՄԷՆԹ0 խորհըր
ցնցոտի դարան

ՓԱՉԷՎՐԱճԸ լաթահա- | ՓԱՐՄԱԳԼԸԳ ցանկապատ
ւ:աք ՓԱՐՄԱԳ մատ, մատնա

ՓԱՊԷՆՏ ոտնակապ, կա- | չափ
պանք ԱՏՍԸԶ — մատնեմատ
ՓԱՊԷՍԹԷ ոտքը կապ- ՇԷՀԱՏԷԹ — ցուցա
ուած մատ

ՓԱՊՈՒՃ հողաթափ, չը- ՊԱՇ - բոյթ
մուշկ ՍԷՐՉԷ — ճկոյթ
ՓԱՊՈՒՃՃԸ կօշկակար 0ՐԹԱ -- միջնամատ
ՓԱՍ ժանգ ՓԱՐՄԱՂԸ 0Լ. մասնակ
ՓԱՍԳԱԼԵԱ տօն
ՓԱՍԼԱՆՄԱԳ ժանգոտիլ
ՓԱՍՊԱՆ պահապան
ՓԱՍՏԸՐՄԱ երշիկ, ա
պուխտ
ՓԱՏԻՇԱՀ

արքայ
ՓԱՐԱ փարա,

փող, ստակ
ՓԱՐԱՍԸԶ անփող,

կըտոր, ձրի
ՓԱՐԷ բաժին, մաս, կը
տոր, Հատ

ԵԷՔՓԱՐԷ միակտոր

թագաւոր,

կտոր *

ան

ՓԱՐԷԼԷՄԷՔ յօշոտել,

բզքտել
ՓԱՐԷԼԷՆՄԷՔ յօշոտուիլ,

ՓԱՐԸԼԹԸ փայլ, աղօտ
լոյս
ՓԱՐԸԼՏԱՄԱԳ փայլիլ,

փայլատակիլ
ՓԱՐԼԱԳ փայլուն, գե
ղեցիկ
ՓԱՐԼԱՄԱԳ փայլիլ, շո-

ցիլ -
ՓԱՐ0ԼԱ կարգա օս, նը

ՓԱՓԱ. պապ
ՓԱՓԱԳ գդակ, խոյր
ՓԱՓԱԶ քահանայ
ՓԱՓԱՂԱՆ թութակ
ՓԱՔ մաքուր, սուրբ
ՓԱՔԷԹ ծրար
ՓԱՔԼԱՄԱԳ մաքրել
ՓԱՔԻԶԷ անարատ, մա
քուր
ՓԱՔՏԱՄԷՆ ողջախոհ,

ժուժկալ
ՓԷԹԷՔ փեթակ
ՓԷԺՄԻՒՐՏԷ
անշուք
ՓԷԼԷՆՔ վագր
ՓԷԼԷՍԷՆՔ ռետին
ՓԷԼԹԷ դոնդող
ՓԷԼԹԷՔ թոթով, կակա
զող
ՓԷԼԹԷՔԼԷՄԷՔ կակա
զել, թոթովել
ՓԷՀԼԻՎԱՆ ըմբիշ, ա

անկեալ,
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խոյեան
ՓԷՅ ՏԷՐ ՓԷՅ հետզհետէ
ՓԷՅՂԱՄ պատգամ, լուր

ՓԷՅՆԻՐ պանիր
ՓԷՅՏԱ ԷԹ. արտադրել,
ճարել
ՓԷՅՏԱ 0Լ. գոյանալ, ե
րեւան ելնել
ՓԷՅՔ (Փէյիք)
եակ, հետեւակ
ՓԷՆԱԿԵԱՀ ապաստան
ՓԷՆԱՀ ապաւէն,

ւինութիւն
ՓԷՆՃ հինգ
ՓԷՆՃԷՐԷ պատուհան
ՓԷՆՃՇԷՆՊԻՀ Հինգշաբ
թի
ՓԷՆՉԷ

արբան

ապա

ճիրան,

թաթ
ՓԷՆՉԷ ԱԹ. ճանկռթել
ՓԷՆՊԷ, ՓԷՄՊԷ վարդա
գոյն
ՓԷՇ, ՓԻՅՇ առաջք, առ
ջեւ
ՓԷՇԹԱԽԹԱ

ՓԷՇԹԸՄԱԼ, ՓԻՒՇԹԸ
ՄԱԼ ղենջակ
ՓԷՇԻՆ կանխիկ, նախ
ՓԷՇԿԻՐ անձեռնոց

ճանկ,

հաշուասե

ՓԷՉԷԹԱ X

ՓԷՍԷՆՏ գովասանք,

ՓԷՍԷՆՏ ԷԹ. գովել,
հաւնիլ
Խ0Տ ՓԷՍԷՆՏ ինքնա
Հաւան

ՓԷՏԷՐ հայր
ՓԷՏԷՐԱՆԷ հայրական,

ՓԷՐ փետուր, թեւ, թըռ
չող
ՓԷՐԱՔԷՆՏԷ ցիրուցան,
շփոթ
ՓԷՐԷՍԹ սիրող
ԻԳՊԱԼ ՓԷՐԷՍԹ բաղ
դախնդիր

ՓԷՐԷՍԹԻՇ սէր, երկըր
պագութիւն
ՓԷՐԷՆՏԷ թաւագլորում
ՓԷՐԹԷՎ ճառագայթ,

ՓԷՐԹԷՎԷՆՏԱԶ լուսար
ձակ

ՓԷՐԹԷՎՍՈՒԶ ոսպնեակ,
խոշորացոյց
ՓԷՐԻ յաւերժահարս }
պարիկ

ՓԷՐԻՇԱՆ շփոթ, կոր
ծանած, աւերեալ
ՓԷՐԻՇԱՆԻ կործանում
ՓԷՐԿԷԼ, ՓԷՐԿԵԱՐ կար
կին

ՓԷՐՀԻԶ ծոմ, պահք,
ժուժկալութիւն
ՊԷ0ՅԻՒՔ ՓԷՐՀԻԶ մեծ
պահք

ՓԷՐՀԻԶ ԹՈՒԹ. ծոմ,
պահք բռնել
ՓԷՐՀԻԶՔԵԱՐ ծոմա
պահ, ժուժկալ
ՓԷՐՉԷՄ վարս, ցցունք
ՓԷՐՉԷՄԼԷՆՄԷՔ վար

ՓԷՐՍ խոժոռ
ՓԷՐՍԷՆԿ կերպարանք,

կշիռ
ՓԷՐՎԱ ակնածութիւն,
երկիւղ
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ՊԻ ՓԷՐՎԱ
ժպիրհ

ՓԷՐՎԱԶ շրջանակ, թը
ռիլ
ՓԷՐՎԱՆԷ ցայգաթիթեռ,
անուակ

ՓԷՐՎԱՍԸԶ անպատկառ
ՓԷՐՎԷՐ սիրող, տածող
ՓԷՐՎԷՐՏԷ ձեռնասուն,

խնամեալ
ՓԷՐՏԱԶ յօրինող, զար
դարող
ՓԷՐՏԷ վարագոյր, քօղ,

թաղանթ,

ՓԷՐՏԱՀ յղկում, փայ
լիւն
ՓԷՐՏԱՀԼԱՄԱԳ յղկել
ՓԷՔ խիստ, կարծր,
պինդ, ամուր
ԵԻՒՐԷԿԻ ՓԷՔ կարծ
րասիրտ

ԷԼԻ ՓԷՔ ժլատ, ագահ

ԿԷ0ԶԻՒ ՓԷՔ յանդու
գըն
ՊԱՇԸ ՓԷՔ պինդ գը
լուխ, յամառ

անզգոյշ,

արարուած,

եղանակ

ՓԷՔԻԹՄԷՔ ամրացնել,
պնդացնել
ՓԷՔԼԷՇՄԷՔ ամրանալ,
պնդանալ
ՓԷՔԻՇՏԻՐՄԷՔ ամրա
ցընել
ՓԷՔԼԻՔ կարծրութիւն,

ՓԷՔՄԷԶ ռուփ
ՓԷՔՍԻՄԱՏ պաքսիմատ
ՓԸԽԹԸ թանձր
ՓԸԽԹԸԼԱՆՄԱԳ
րանալ, մածնուլ

թանձ

ՓԸՆԱՐ, ՓՈՒՆԱՐ
բիւր, ակն
ՓԸՐԹԸ կահկարասի
ՓԸՐԼԱՆԹԱ բիւրեղ, շո
ղակն
ՓԻԼԱՎ փիլաւ ,եղինձ
ՓԻԼԻՃ վառեակ
ՓԻՅԱԶ սոխ
ՓԻՅԱԶ ՎԷՐ.

աղ

շողոքոր
ել

ՓԻՅԱՆԳ0

նութիւն
ՓԻՅԱՆ0 դաշնակ
ՓԻՅԱՍԱ հրապարակ,

գին
ՓԻՅԱՏԷ

ՓԻՆԹԻ գձուձ, զազիր
ՓԻՆԹԻԼԷՄԷՔ գէշնալ,

գձձիլ
ՓԻՇ, ՓԷՇ առաջք
ՓԻՇԹԱԽԹԷ

ՓԻՇԻՒՐՄԷՔ եփել

վիճակահա

հետեւակ, հե

գործասե

ՓԻՇԿԵԱՀ առջեւ, ներ
կայութիւն
ՓԻՇԿԻՆ եփուն, հա
սուն, փորձառու
ՓԻՇՄԷՔ եփիլ, հասուն
նալ
ՓԻՇՔԷՇ ընծայ
ՓԻՍԳ0ՓՕՍ եպիսկոպոս
ՓԻՍ աղտոտ
ՓԻՍԹ բե՛ստ
ՓԻՍԻ կատու
ՓԻՍԻՔ կատուիկ
ՓԻՍԼԷՄԷՔ աղտոտել
ՓԻՍԼԻՔ աղտոտութիւն
ՓԻՏԷ շօթ
ՓԻ ՐԱՅԻՇ զարդ, զար
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դարանք

ՓԻՐԷ լու, լուիճ
ՓԻՐԷԼԷՆՄԷՔ լու փըն

ՓԻՐԻՆՃ բրինձ, արոյր
ՓԻՒՇԹԸՄԱԼ, ՓԷՇԹԸ
ՄԱԼ ղենչակ
ՓԻՒՍԿԻՒԼ ծոպ
ՓԻՒՍԿԻՒՐՄԷՔ
ժայթքել
ՓԻՒՐ լի
ՓԻՒՐԻՒԶ թելատ, խառ
նակութիւն
ՓԻՒՐՍԻՇ հարցում
ՓԼԱԹԻՆԱ բլաթին

սրսկել,

ՓԼԱՆ ծրագիր , յատա
կագիծ
ՓՈՒԼ նամակադրոշմ,
թեփ, դրամ, աստի
ճան

ՓՈՒՍ մէգ, մառախուղ
ՓՈՒՍՄԱԳ թաքչիլ,

ՓՈՒՍՈՒԼԱ կողմնացոյց,
պիտակ, երկտող
ՓՈՒՍՈՒԼԱՅԸ ՇԱՇ. մո
լորիլ, շուարիլ
ՓՈՒՓԱ յետսակողմ նա
ւուն

ՓՐԱՍԱ պրաս
ՓՐԷՆՍ իշխան
ՓՐԷՆՍԷՍ իշխանուհի
ՓՐՈՒՍԻԱ Բրուսիա
ՓՐ0ԹԷՍԹԱՆ բողոքա
կան

ՓՐ0ԹԷՍԹ0 բողոք
ՓՐ0Թ0Գ0Լ ատենագրու
թիւն, դաշնագիր
ՓՐ0ԿՐԱՄ ծրագիր, ցու
ցակ, յայտադիր

Փ0Թ բոթ
Փ0ԹԱ հալոց, բով
Փ0ԹՈՒՐ տափատ
Փ0ԼԱՏ պողպատ
Փ0ԼԻԹԻԳԱ քաղաքակա
նութիւն, քծնիլ
Փ0ԼԻԹԻԳԻՅԷ քաղաքա
կան

Փ0ԼԻՉԱ փոխանակագիր
Փ0ԼԻՍ ոստիկան
Փ0ՃԱԼԱՄԱԳ երեւիլ
Փ0ՄՊՈՒԼ թոթոշիկ
Փ0ՅՐԱԶ բուք, քամի,
հիւսիս
Փ0ՅՐԱԶԼԱՄԱԳ փչել
Փ0ՍԹ մորթ, աթոռ,
պաշտօն

Փ0ՍԹԱ թղթատար
Փ0ՍԹԱԼ տրեխ, հողա
թափ
Փ0ՍԹԱԽԱՆԷ նամակա
տուն

Փ0ՍԹԱՃԸ նամակաբաշխ
Փ0ՐԹՈՒԳԱԼ նարինջ
Փ0ՐԹՈՒԳԱԼ Փորթուկալ

Ք

ՔԵԱԶԻՊ խաբեբայ, սը
տախօս, կեղծ
ՔԵԱԹԻՊ գրագիր, քար
տուղար, գրագէտ
ՔԵԱԹԻՊԼԻՔ քարտու
ղարութիւն
ՔԵԱ'ԻՆ բնակող, գըտ
նուող, եղած
ՔԵԱ'ԻՆԱԹ տիեզերք,

արարածք
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ՔԵԱՀԻՆ քուրմ, քահա
նայ
ՔԵԱՂԸՏ թուղթ, թերթ
ՔԵԱՂԸՏՃԸ թղթավաճառ
ՔԵԱՄԻԼ խելահաս, լը
ման,

ՔԵԱՄԻԼԷՆ խելահասօ
րէն, կատարելապէս
ՔԵԱՆՈՒՆ Ը ԷՎՎԷԼ Դեկ
տեմբեր
ՔԵԱՆՈՒՆ Ը ՍԱՆԻ Յուն

ՔԵԱՇԻՖ գտնող,

րող, խուզարկիչ
ՔԵԱՇՔԻ երանի թէ, ի
ցիւ թէ
ՔԵԱՊԷ Մէքքէի տաճա

հասուն

Հնա

րը
ՔԵԱՊԻՐ մեծ, անդրանիկ
ՔԵԱՊՈՒՍ մղձաւանջ
ՔԵԱՍԷ գաւաթ,

ՔԵԱՐ վաստակ, շահ }

գործ, ազդեցութիւն
ՔԵԱՐԼԸ շահաւոր
ՔԵԱՐԿԷՀ գործատուն
ՔԵԱՐԿԻՐ քարաշէն
ՔԵԱՐՎԱՆ կարավան
ՔԵԱՖԻ բաւական, բաւ
ՔԵԱՖԻՐ մեղանչող, ու
րացող

բաժակ

ՔԵԱՖՖԷ ամբողջ, բո
լոր, ամեն
ՔԵԱՔԻՒԼ (Քէնքիլ) խո
պոպիկ
ՔԷԶԱ նմանաբար, նոյն
պէս
ՔԷԶԶԱՊ ստախօս, խա
բող, ժանտաջուր
ՔԷ՛ ԷՆՆԷՀՈՒ իբր թէ
ՔԷԹԱՆ, ՔԷԹԷՆ քթան,

ՔԷՄՄԻՅԷԹ

վուշ
ՔԷԹԽԻՒՏԱ վարիչ, փո
խանորդ, վերակացու
ՔԷԹՄ ԷԹ. ծածկել, պա
հել
ՔԷԼ գոնջ, գոնջութիւն
ՔԷԼԱՄ խօսք,
ռաջադրութիւն
ՔԷԼԷՊՉԷ ձեռակապ, գայլ
ՔԷԼԷՔ լաստ, նեխ
ՔԷԼԷՓԻՐ դողօն, աւար
ՔԷԼԻՄԷ բառ, խօսք
ՔԷԼԼԷ գանկ, գլուխ, հա
տոր
ՔԷԼՊ շուն
ՔԷԼՊԷԹԱՆ մեծ ունելի
ՔԷՀԵԱ գիւղապետ, վե

ՔԷՀԱՆԷԹ քրմութիւն,
քահանայութիւն, գու
շակութիւն
ՔԷՀԼԷ ոջիլ
ՔԷՀԼԷԼԷՆՄԷՔ ոջիլոտիլ
ՔԷՀՐԻՒՊԱ սաթ
ՔԷՀՎԱՐԷ օրօրոց
ՔԷՄԱԼ կատարելութիւն,
հասունութիւն,
ղանգ, արժէք
ՔԷՄԱՆ ջութակ, աղեղ
ՔԷՄԱՆՃԸ ջութակահար
ՔԷՄԱՆՉԷ ջութակիկ
ՔԷՄԱՆՔԷՇ ջութակա
հար, աղեղնաւոր
ՔԷՄԱՔԵԱՆ եղածին պէս
ՔԷՄԷՐ գօտի, կամար
ՔԷՄԹԷՐԻ ծառայականս

բան, ա

In tԱՄտ

քանակու
թիւն, թիւ
ՔԷՄԻՔ ոսկր
ՔԷՅՖ զուարճութիւն,
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ուրախութիւն, վիճակ,

գինով
ՔԷՅՖԻՅԷԹ եղելութիւն,
խնդիր, գործ, սեռ

ՔԷՅՖԼԷՆՄԷՔ ուրախա
նալ

ՔԷՅՖԼԻ ուրախ
ՔԷՅՖՍԻԶ հիւանդ, տը
կար -

ՔԷՅՖՍԻԶ 0Լ. հիւանդա
նալ

ՔԷՆ'ԱՆ Քանան
ՔԷՆԱՐ եզերք, ափ, եզր,

լուսանցք
ՔԷՆԻՖ, ՔԷՆԷՖ ճեմիշ,
արտաքնոց, հարկաւոր

ՔԷՆՏԻ ինք
ՔԷՆՏԻՐ չուան
ՔԷՇԱՔԷՇ քաշքշում,
վէճ, մաքառում
ՔԷՇԻՇ քահանայ
ՔԷՇԿԷԿ հերիսայ
ՔԷՇԻՏԷ ԷԹ. քաշել
ՔԷՇՇԱՖ գտիչ, հնարիչ,
խուզարկող, մեկնիչ
ՔԷՇՖ ԷԹ. գտնել, հը
նարել, խուզարկել
ՔԷՇՖԻՅԱԹ խուզարկու
թիւնք
ՔԷ՛ՈՒԼ ալգոհոլ,
ՔԷՉԷ թաղիք, գորգ
ՔԷՉԷԼԷՆՄԷՔ ընդարմա
նալ
ՔԷՉի այծ
ՔԷՊԱՊ խորոված
ՔԷՊԱՊՃԸ խորոված միս
ծախող
ՔԷՊԻՐ մեծ, չափահաս
ՔԷՍԱՖԷԹ մթութիւն

բարկ

ՔԷՍԱՏ դադրած, նուազ
ՔԷՍԱՏԼԸԳ դադարում
ՔԷՍԷՐ ուրագ
ՔԷՍԷՔ կտրած, ուժա
թափ

ՔԷՍԻԼՄԷՔ կտրուիլ,
դադարիլ, փոխուիլ
ՔԷՍԻՄ կտրածք, վարձք
ձեւ

ՔԷՍԻՇՄԷՔ պայմանակ
ցիլ, միաբանիլ
ՔԷՍԻՐ շատ, բազում,

ՔԷՍԻՖ խիտ, անթափանց
ՔԷՍԿԻ կտրոց, սրութիւն
ՔԷՍԿԻՆ սուր, խիստ,
կծու
ՔԷՍԿԻՆԼԷՆՄԷՔ սուր
նալ
ՔԷՍԿԻՆԼԻՔ սրութիւն,
կծուութիւն
ՔԷՍՄԷՔ կտրել, ձեւել,
սպաննել, որոշել
ԱԳԼԸ — համոզուիլ
ՍԷ0ԶԻՒ - ընդմիջել
ՔԷՍՊ ԷԹ. ստանալ, շա
Հիլ
ՔԷՍՏԻՐՄԷՔ կտրել տալ,
վճռել, որոշել
ՔԷՍՐ կոտորակ, կոտ
րել, բեկանել
ՔԷՍՐԷԹ շատութիւն,

յաճախութիւն

ՔԷՍՐԷԹ ԻՒԶՐԷ շատ,
բազում , յաճախ
ՔԷՎՔԷՊ աստղ
ՔԷՏԷՐ հոգ, վիշտ, ցաւ,

փորձանք
ՔԷՏԷՐ ԷԹ.
ցաւիլ

հոգ ընել *
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ՔԷՏԷՐԼԷՆՄԷՔ հոգ ը
նել, ցաւիլ
ՔԷՏԷՐԼԻ տրտմած, տը
խուր, վշտահար
ՔԷՏԻ կատու

ՔԷՐԱՀԷԹ
զզուանք

ՔԷՐԱՄԷԹ առաւելու
թիւն, հրաշք
ՔԷՐԷՄ ազնուութիւն,
շնորհ, բարութիւն
ՔԷՐԷՄՔԵԱՐ գթած, ո
ղորմած, առատաձեռն

ՔԷՐԷՍԹԷ նիւթ, ատաղձ
ՔԷՐԷՎԻԶ կարօս
ՔԷՐԹԷ աստիճան, առիթ
ՔԷՐԹԻՔ կտրած, փոր
ուած

ՔԷՐԹԷՆՔԷԼԷՐ մողեզ

գարշանք,

ՔԷՐԻՀ քարշելի, զըզ
ուելի

նիւ
ՔԷՐԻՄԷ աղջիկ, դուս
տըր, ազնիւ գործ

ՔԷՐՏԷ շինած, կերտած,

հեղինակած
ՔԷՐՐԷ անգամ, կրկին
ՔԷՐՓԻՉ աղիւս
ՔԷՓԱԶԷ խայտառակ
ՔԷՓԱԶԷԼԷՆՄԷՔ խայ
տառակիլ
ՔԷՓԱԶԷԼԻՔ խայտառա
կութիւն
ՔԷՓԷՆԷՔ թիթեռնիկ
ՔԷՓԷՔ թեփ, թմբուկ
ՔԷՓՉԷ շերեփ
ՔԷՔԷ թոթով, կակազոտ
ՔԷՔԷԼԷՄԷՔ թոթովել
ՔԷՔԼԻՔ կաքաւ

ՔԷՔՐԷՄԷՔ կծուիլ, խըմ
ուիլ, թթուիլ
ՔԷ0Զ հրատ
ՔԷ0ԹԷՔ ծեծ
ՔԷ0ԹԻՒ գէշ, վատ
ՔԷ0ԹԻՒԼԷՇՄԷՔ վատա

ՔԷ0ԹԻՒԼԻՔ վատութիւն
գէշութիւն
ՔԷՕԹՐԻՒՄ անդամալոյծ
ՔԷ0ԼԷ ստրուկ, գերի
ՔԷ0ԼԷԼԻՔ ստրկութիւն,

գերութիւն
ՔԷ0ՄԻՒՐ ածուխ
ՔԷ0ՄԻՒՐՃԻ ածխավա
ճառ

ՔԷ0Յ գիւղ
ՔԷ0ՅԼԻ գիւղացի
ՔԷ0ՇԷ, ՔԻՒՇԷ անկիւն
ՔԷ0ՇԷԼԻ անկիւնաւոր
ՔԷ0ՇԿ գահ, հովանոց,

աշտարա
ՔԷՕՍԷ քարձ, անմօրուս
ՔԷ0ՍԷԼԷ կաշի
ՔԷ0ՍԹԷՔ շղթայ, ոտ
նակապ

ՔԷ0ՍԹԷՔԼԷՄԷՔ ոտնա
կապել
ՔԷ0ՍԹԷՊԷՔ խլուրդ
ՔԷ0Ր կոյր, բութ
ՔԷ0ՐԼԷՆՄԷՔ կուրանալ
ՔԷ0ՐԼԻՔ կուրութիւն
ՔԷ0ՐԻՒՔ փքոց, ծած
կոյթ .

ՔԷ0ՐԻՒՔԼԷՄԷՔ հովա
հարել, փքոցել
ՔԷ0ՐՓԷ մատաղ, մատ
ղաշ

ՔԷՕՐՖԷԶ ծոց, խորշ
ՔԷ0ՓԷՔ շուն
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ՔԷՖԷՆ, ՔԷՖԻՆ պատանք
ՔԷՖԷՆԼԷՄԷՔ պատանել
ՔԷՖԻԼ երաշխաւոր
ՔԷՖԻԼ Ի ՊԻԼՄԱԼ դրա
մական երաշխաւոր
ՔԷՖԻԼ Ի ՊԻՆՆԷՖՍ անձ
նական երաշխաւոր

ՔԷՖՖ փրփուր
ՔԷՖՖԿԻՐ պարզուտ
ՔԻ որ ,թէ
ՔԻԶՊ սուտ, յերիւրանք
ՔԻԹԱՊ գիրք, մատեան
ՔԻԹԱՊԷԹ - դրականու
թիւն, գրագիտութիւն,

ՔԻԹԱՊԻ գրական, գրա

ՔԻԹԱՊԽԱՆԷ գրատուն,

ՔԻԹԱՊՃԸ գրավաճառ
ՔԻԹԼԷՄԷՔ կղպել
ՔԻԹՐԷ խէժ, կռէզ
ՔԻԼ, ԿԻԼ կաւ
ՔԻ ԼԱՐ մաուան

ՔԻԼԻՄ սփռոց, կապերտ

ՔԷ0ՓԷՔ ՊԱԼԸՂԸ շանա- | ՔԻԼԻՍԱ եկեղեցի
ձուկ ՔԻԼԻՏ փականք
ՔԷ0ՓԻՒՐՄԷՔ ծփալ, | ՔԻԼԻՏԼԷՄԷՔ կղպել,

փրփրալ գոցել
ՔԷ0ՓԻՒՔ ծուխ, փըր- ՔԻՄ ով , որ, թէ

- փուր ՔԻՄԷՍՆԷ ոք, անձ, էակ,

ՔԷ0ՓՐԻՒ կամուրջ ոչ ոք
ՔԷ0Ք արմատ ՔԻՄԻԱ տարրաբանու
ՔԷ0ՔԼԷՆՄԷՔ արմատա- թիւն -

նալ ՔԻՄԻԱԿԷՐ տարրաբան
ՔԷՖԱԼԷԹ երաշխաւո- ՔԻՄԻԱՎԻ տարրաբանա
րութիւն - կան

ՔԷՖԱԼԷԹՆԱՄԷ երաշ- ՔԻՆ, ՔԷՆ ոխ, ատելու
խաւորագիր թիւն -

ՔԷՖԱՐԷԹ քաւութիւն ՔԻՆԱՅԷ փոխանունու
թիւն, ակնարկ, հեգնել
ՔԻՆԷԹ կապ, յօդ
ՔԻՇԻ անձ, մարդ, ոք
ՔԻՇԻԶԱՏԷ պատուաւոր,

ՔԻՇՆԷՄԷՔ խխնչալ, վը
րընջել
ՔԻՇՆԻՇ գինձ
ՔԻՊԱՐ սիրուն, ազնուա
կանք, մեծեր
ՔԻՊԱՐԼԱՇՄԱԳ սիրուն
նալ, ազնուանալ, մեծ
նալ

մեծութիւն
ՔԻՊՐԻԹ լուցկի, ծծումբ
ՔԻՍԷ քսակ
ՔԻՍՊԻ ստացական
ՔԻՍՎԷ հագուստ
ՔԻՐ աղտ, կեղտ
ՔԻՐԱ վարձք
ՔԻՐԱԶ կեռաս
ՔԻՐԱԼԱՄԱԳ վարձել
ՔԻՐԱՃԸ վարձուոր,

վարձակալ
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ՔԻՐԷՃ կիր քըր, մանր, աննշան
ՔԻՐԷՄԻՏ եփաղիւս, ՔԻՒՍԹԱԽ յանդուգն, ա
կղմինտր նամօթ, լիրբ
ՔԻՐԻՇ աղի, լար, հե- | ՔԻՒՍԹԱԽԼԸԳ յանդըգ
ծան նութիւն, լրբութիւն

ՔԻՐԻՇԼԷՄԷ հեծան
ՔԻՐԼԷՄԷՔ աղտոտել
ՔԻՐՓԻ ոզնի

-

ՔԻՐՓԻՔ թարթիչ
ՔԻՒԹԻՒՊ գիրքեր
ՔԻՒԹԻՒՊԽԱՆԷ գրադա
րան, գրատուն
ՔԻՒԹԻՒՔ բուն, կոճղ,

ՔԻՒԹԻՒՐՏԻՒ դղրդիւն,

ՔԻՒԹԼԷ զանգուած, հա
տոր

ՔԻՒԼ մոխիր
ՔԻՒԼԱՀ գլխանոց
ՔԻՒԼԻՒՆՔ տաշեղ, քա
րուրագ
ՔԻՒԼԼԻ համայն, ամ
բողջովին , բազում
ՔԻՒԼԼԻՅԷ համալսարան
ՔԻՒԼԼԻՅԷՆ ամբողջովին
ՔԻՒԼՖԷԹ նեղութիւն,
աշխատանք, ընտանիք
ՔԻՒՀԷՅԼԱՆ երիվար
ՔԻՒՀՆԷ հին, հինցած
ՔԻՒՀՆԷԼԷՆՄԷՔ հիննալ
ՔԻՒՄԷ դէզ, կոյտ, շեղջ,
խուրձ
ՔԻՒՆՀ էութիւն, ծուծ,
հիմ
ՔԻՒՇԱՏ բացում
ՔԻՒՇԱՏԷ բացուած
ՔԻՒՉԻՒԼՄԷՔ պզտիկնալ
փոքրանալ

ՔԻՒՉԻՒՔ պզտիկ, փո

ՔԻՒՍԻՒ անհաշտութիւն,
խէթ, հեռ
ՔԻՒՍԿԻՒՆ

սրդողած
ՔԻՒՍՄԷՔ սրդողիլ, նե

ՔԻՒՍՈՒՐԱԹ կոտորակ
ներ
ՔԻՒՍՈՒՖ արեւի խաւա
րում
ՔԻՒՍՊԷ կոպտոն
ՔԻՒՍՏԻՒՐՄԷՔ
ցընել, սրդողեցնել
ՔԻՒՐԷՔ թի, թիակ
ՔԻՒՐԷՔՃԻ թիավար
ՔԻՒՐՏ Քուրտ
ՔԻՒՐՍԻ աթոռ,

բեմ
ՔԻՒՐՐԷՎԻ գնդաձեւ
ՔԻՒՐՔՃԻ մուշտակավա
Ճ Agsrt

ՔԻՒՔԻՒՐՏ ծծումբ
ՔԻՒՔՐԷՄԷՔ փրփրիլ

զայրանալ
ՔԻՒՖ մգլոտութիւն
ՔԻՒՖ ՊԱՂ. մգլոտիլ
ՔԻՒՖԷ կողով
ՔԻՒՖԹԷ
գունտ
ՔԻՒՖԼԷՆՄԷՔ մգլիլ
ՔԻՒՖԼԻ մգլոտած
ՔԻՒՖՐԱՆ Հայհոյու
թիւն, ուրացութիւն
ՔԻՖԱՅԷԹ բաւականու
թիւն, բաւել

անհաշտ,

նեղա

գահ,

ծեծուած,
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0ԼԹԱ կարթ
0ԼՂՈՒՆ հասած, հա

0 սուն

0ԼՄԱԳ ըլլալ, պատա

0, 0Լ այն, անիկա, նոյն
0ՆԱ անոր
0ՆԸՆ անոր
0Գ նետ
ՕԳԳԱ հօխա
ՕԳԳԱԼԸ ծանր
0ԳԻԱՆՈՍ ովկիանոս
0ԳԼԱՂԸ գլան
0ԳՈՒԹՄԱԳ կարդացը
նել, սովրեցնել
0ԳՈՒՄԱԳ կարդալ, սով
րիլ, երգել
0ԳՈՒՄԸՇ ուսեալ, կար
դացող
0ԳՈՒՆԱԳԼԸ ընթեռնլի
0Թ խոտ
0ԹԱԳ մեծ վրան
0ԹԼԱԳ արօտավայր
0ԹԼԱԹՄԱԳ արածել
0ԹԼԱՄԱԳ աչքի տդեղ
դնել, շողոքորթել
0ԹԼԸԳ յարդանոց
0ԹՈՒԶ երեսուն
0ԹՈՒԶԸՆՃԸ երեսնե
րորդ
0ԹՈՒՐԸՇ նիստ, նըս
տւած

ՕԹՈՒՐԹՄԱԳ նստեցնել

0ԹՈՒՐՄԱԳ նստիլ, բնա
կիլ, խրիլ
0Լ այն, անիկա
0ԼԱՂԱՆ ըլլալիք, եղած
0ԼԱՆ եղող, պատահա
կան

հիլ, գտնուիլ, յարմա
րիլ, հասուննալ
0ԼՄԱՏԸԳ չեղած, ան
կարելի, անօրինակ
0ԼՄՈՒՇ եղած, կարելի,
Հասուն

0ԼՈՒԳ խողովակ, կոյու
ղի,- հասած, եղած
0ԼՈՒՐ կ'ըլլայ, կ'ըն
դունիմ, կարելի, լաւ
0ԼՏՈՒԳՃԱ եղածին չափ,
բաւական
0ՄՈՒԶ ուս
ՕՄՈՒԶԼԱՄԱԳ ուս առ
նել
ՕԽ օ՛հ, ի՞նչ, աղէկ
0ԽՇԱՄԱԳ գգուել, փայ
փայել
0ՂԱԼԱՄԱԳ չփել, փայ
փայել
ՕՂԼԱԳ ուլ
0Ղ1ԱՆ տղայ,

0ՂՄԱԳ շփել
0ՂՈՒԼ որդի, զաւակ
ՕՂՈՒԼ ԱՐԸՍԸ մեղուա

մանչ

ձագ
0ՂՈՒԼԼԸԳ զաւակու
թիւն, զաւակ, որդե
գիր
0ՂՈՒՇՏԸՐՄԱԳ շփել

կարան, հնոց, տոհմ,

միաբանութիւն
0ՃԱԳԼԸԳ խոհանոց
0ՃԱԳՃԸ հնոցպան
0ՅԱ ժանեակ
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0ՅԼԸՄ խոռոչ ՕՍՈՒՐՈՒԳ փուքս
0ՅՂԱԼԱՄԱԳ շուլլել 0ՎԱ դաշտ
0ՅՄԱ քանդակ, փորա- | ՕՎԱՃԸԳ փոքր դաշտ
գրութիւն 0ՎՈՒՆՄԱԳ մխիթար
0ՅՄԱԳ քանդակել, փո- | ուիլ
րել 0ՏԱ սենեակ, դիւան
0ՅՄԱԳ ցեղ, գերդաս- | 0ՏԱՃԸ սենեկապան
տան, խումբ 0ՏՈՒՆ փայտ
0ՅՆԱԳ յօդուած, շար- | 0ՐՏՈՒ բանակ
ժուն, անհաստատ ՕՐՏՈՒԿԵԱՀ բանակա
0ՅՆԱԹՄԱԳ շարժեցնել, տեղ
խաղցնել, խաբել
0ՅՆԱՄԱԳ շարժիլ, խա
ղալ, պարել, խաղ ը
նել, բաղխում
0ՅՈՒԳ փորուած
0ՅՈՒՄ ծակ, խոռոչ
0ՅՈՒՆ խաղ , դաւ, ներ
կայացումն, նենգ, կա

0ՅՈՒՆՃԱԳ ի աղալիք
0ՅՈՒՆՃԱԳՃԸ խաղալիք
ծախող
0ՅՏԸՐՄԱԳ փորել, քան
դակել տալ
0Ն տաս

0ՆԸԼՄԱԳ բուժիլ
0ՆԸՆՃԸ տասներորդ
0ՆՊԱՇԸ տասնապետ
0ՆՄԱԳ առողջանալ
0ՆՈՒՐՂԱ ողնայար
0ՊԱ մեծկակ վրան
0ՊՈՒՐ շատակեր
ՕՍԱՆՃ ձանձրոյթ
ՕՍԱՆՃԼԸ ձանձրալի
ՕՍԱՆՄԱԳ ձանձրանալ
ՕՍՄԱՆ 0սման

ՕՍՄԱՆԼԸ Օսմանցի
ՕՍՈՒՐՄԱԳ տզզել, փու
քըս հանել

0ՐԱ Հոն, այնտեղ
ՕՐԱԳ մանգաղ, հունձք
0ՐԱԳՃԸ հնձող
0ՐԹԱ մէջք, միջին, մէջ
տեղ, կեդրոն
0ՐԹԱԳ ընկեր, բաժնե
կից
ՕՐԹԱԳԼԸԳ ընկերակցու
թիւն
ՕՐԹԱՆՃԱ միջին
0ՐՄԱՆ անտառ
0ՐՈՒՃ ծոմ
0ՖԼԱՄԱԳ Հառաչել

Ֆ

ՖԱԳ որոգայթ, ծուղակ
ՖԱԳԱԹ բայց, սակայն
ՖԱԳԻՐ աղքատ, կարօտ
ՖԱԳԻՐԱՆԷ աղքատօրէն
ՖԱԳՐ աղքատութիւն,

չքաւորութիւն
ՖԱԶԸԼ առաքինի,

ՖԱԶԻԼԷԹ
1 թիւն

առաքինու

| ՖԱԶԻԼԷԹԼՈՒ արժանա



ՖԱԶ ՖԱՐ-217

պատիւ, առաքինի
ՖԱԶԼԱ
լորդ, մնացորդ
ՖԱԹԻՀ բացող,

երկրակալ
ՖԱ՛ԻԳ գերակայ, գերա
զանց
ՖԱ'ԻԳ 0Լ. գերեկայիլ,

ՖԱ'ԻԶ տոկոս, շահ, զե
ղուն, յաջող
ՖԱ'ԻԼ ընող, հեղինակ
ՖԱ'ԻԼԻՅԷԹ
ութիւն
ՖԱ՛ԻՏԷ օգուտ, շահ, դի
տողութիւն
ՖԱ'ԻՏԷԼԻ օգտակար, շա

տիրող,

Հաւո

ՖԱ՛ԻՏԷՄԷՆՏ շահաւէտ
ՖԱ՛ԻՏԷՍԻԶ անօգուտ,
անշահ

ՖԱԼ գուշակութիւն
ՖԱԼԱ ՊԱԳ. բաղդ կար
դալ, գուշակել
ՖԱԼԱԳԱ ծեծ, գանակո

ՖԱԼՃԸ բաղդախօս, հար
ցուկ
ՖԱԽՐ պարծանք, փառք,

ալատիւ
ՔԷՍՊ ՖԱԽՐ հպար
տանալ, պարծիլ

ՖԱԽ ՐԻ պատուակալ,

ձրի
Դ,ԱՀԻՇ չափազանց, 1rwIII
րապայման
ՖԱՀՄԻ բնածխային
ՖԱՂՖՈՒՐԻ յախճապակի
ՖԱՃԻ'Ա եղեռն, ոճիր,
աղէտ

առաւել 1 աւե- :

գործունէ

ՖԱՄԻԼԻԱ ընտանիք
ՖԱՅԹ0Ն բաց կառք
ՖԱՆԷԼԱ ասուեակ
ՖԱՆԹԱԶԵԱ ցոյց,

ղութիւն
ՖԱՆԻ անցաւոր
ՖԱՆՈՒՍ փանոս, լապ

շքե

ՖԱՇ ԷԹ. հրապարակել
ՖԱՇ 0Լ. հրապարակիլ
ՖԱՊՐԻԳԱ գործարան
ՖԱՍԸԼԷ ընդհարում,
միջոց, անջրպետ
ՊԻԼԱ ՖԱՍԸԼԷ անընդ
հատ

ՖԱՍԸԳ խռովարար, չար

ՖԱՍԻՏ խռովարար, թե
րի, կեղծ
ՖԱՍԼ ղլուխ,
բաժանում, հատուած,

անգամ,

արար, լուծել
ՖԱՍՈՒԼԵԱ լուբիա
ՖԱՐԳ տարբերութիւն,

զանազանութիւն

ՖԱՐԳԸՆԱ ՎԱՐ. հասկը

ՖԱՐԶ պարտականու
թիւն
ՖԱՐԶԷՆ պարտական,

ենթադրելով
ՖԱՐԹ չափազանցութիւն
ՖԱՐԷ մուկ

-

ՖԱՐԻՂ ձգող, ձեռնթափ
ՖԱՐԻՂ 0Լ. ձգել, քաշ
ուիլ
ՖԱՐՍԱԽ փարսախ
ՖԱՐՍԻ Պարսկերէն
ՖԱՐՖԱՐԱ անձնագով,

մեծաբան
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ՖԷԶԱ՛ ասպարէզ
ՖԷԹԱՆԷԹ ուշիմութիւն

-

ՖԷԹՀ ԷԹ. յաղթել, բա
նալ
ՖԷԹՎԱ վճիռ
ՖԷԼԱՀ բարօրութիւն,

երանութիւն

ՖԷԼԱՔԷԹ արկած, դէպք

ՖԷԼԷՔ երկինք, բաղդ

ՖԷԼՍԷՖԷ փիլիսոփայու
թիւն
ՖԷԽԱՄԷԹ բարձրապատ
ուութիւն
ՖԷԽԱՄԷԹԼՈՒ բարձրա
պատիւ
ՖԷՀԱՄԷԹ հմտութիւն

ՖԷՀԱՇԷԹ անառակու
թիւն
ՖԷՀՄ ԷԹ. իմանալ, ըմ

ՖԷՅԶ զարգացում, ա
ռատութիւն, շնորհ
ՖԷՅԶ ՊՈՒԼ. զարգանալ,

ՖԷՅԷԶԱՆ յորդում

ՖԷՅԼԷՍ0Ֆ փիլիսոփայ
ՖԷՆԱ անցաւորութիւն,

ՖԷՆԱ ՊՈՒԼՄԱԳ անցնիլ,

չքանալ
ՖԷՆԱԼԱՇՄԱԳ
նալ, գէշնալ,

վա ԱT Aքա

ծանրա
նալ
ՖԷՆԱԼԸԳ վատութիւն,
գէշութիւն,
թիւն
ՖԷՆԱ լապտեր
ՖԷՆՆ գիտութիւն,

տկարու

ար

ուեստ, ուսում

ՖԷՆՆԷՆ գիտութեամբ
ՖԷՆՆԻ գիտական
ՖԷՆՏ հնար, նենգութիւն
ՖԷՍ գլխարկ

ՖԷՍԱՀԷԹ պարզութիւն,

սահունութիւն

ՖԷՍԱՏ խռովութիւն, ա
պականութիւն

ՖԷՍԱՏՃԸ խռովարար

ՖԷՍԽ ԷԹ. ջնջել, լուծել
ՖԷՎԳ վերին, վեր
ՖԷՎԳԷԼ'ԱՏԷ արտասո
վոր
ՖԷԶԳ ԷԼ ՀԱՏՏ արտա

ՖԷԶԳ ԷԼ ՂԱՅԷ չափա
զանց

ՖԷՎԳԱՆԻ վերնայարկ,

վերին

ՖԷՎԷՐԱՆ բղե ում, ցայ
տում

ՖԷՎԹ ԷԹ.
փախցնել
ՖԷՏԱ զոհ, նուէր, զո
հողութիւն

ՖԷՏԱԻ անձնուրաց, զո
հող, յեղափոխական
ՖԷՏԱՔԵԱՐ անձնուէր

ՖԷՐԱՀ զուարթ,
սուն

ՖԷՐԱՀԼԱՆՄԱԳ զուար
թանալ, զովնալ

ՖԷՐԱՀՖԷԶԱ զուարթա
ցընող
ՖԷՐԱՂ փոխանցում, վա
ճառում

ՖԷՐԱՂԱԹ ձգել, թողուլ

մեռցնել,

օդա
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հրաժարիլ
ՖԷՐԱՃԷ կրկնոց
ՖԷՐԱՄՈՒՇ մոռնալ
ՖԷՐԵԱՏ ԷԹ. ողբալ,

ալ
ն:րիդ մարաջախտ
ՖԷՐԻԳԼԻՔ մարաջախ
աութիւն
ՖԷՐԻՇԹԷ հրեշտակ, գր
ւարթուն
ՖԷՐԻՊ գրաւիչ, խաբող
ՖԷՐԻՏ միակ, եզական
ՖԷՐՄԱՆ հրաման, հրո
վարտակ
ՖԷՐՏ անձ, անհատ, ան
զոյզ:
ՖԷ1ՏԱ վաղը, հետեւեալ
օր

ՖԷՐՏԱՍԸ հետեւեալ, յա
ջորդ
ՖԷՐՏԻՅԷԹ անհատակա
նութիւն
ՖԸԳԸՐՏԱՄԱԳ եռալ
ՖԸԳՀ օրինագիտութիւն
ՖԸԳՏԱՆ չգոյութիւն
ՖԸԳՐԱ հատուած, պատ
մութիւն
ՖԸԹՆԷԹ ուշիմութիւն
ՖԸԹՐ ծոմը լրացնել
ՖԸԹՐԷԹ բնութիւն, ըս
տեղծում
ՖԸԹՐԻ բնական, բնածին
ՖԸՇԸՐՏԱՄԱԳ խոխոչել
ՖԸՉԸ տակառ
ՖԸՍԳ խռովութիւն, չա
րութիւն
ՖԸՍԳԻՅԷ շատրուան
ՖԸՍԸԼՏԱՄԱԳ փափսալ
ՖԸՍԸԼՏԸ փափսուք, շը
շուկ

ՖԻ'ԻԼ

ՖԸՍԹԸԳ ալիստակ
ՖԸՐԳԱ կուսակցութիւն,
խումբ
ՖԸՐԳԷԹ բաժանում
ՖԸՐԼԱԹՄԱԳ թռուցնել
ՖԸՐԼԱՄԱԳ թռչիլ
ՖԸՐՉԱ խոզանակ
ՖԸՐՉԱԼԱՄԱԳ խոզանա
կել
ՖԻԹ հաւասար
ՖԸՐՍԱԹ առիթ, պատե
հութիւն
ՖԻԹ ՎԷՐ. դրդել, գըր
գըռել

ՖԻԹՆԷ խառնակութիւն,

յոյզ
ՖԻԹՆԷԼԷՄԷՔ խառնա
կել, երկպառակել
ՖԻԹՆԷԼԻՔ խառնակչու
թիւն, դաւ

գործ, արար,
գործողութիւն, բայ
ՊԻԼ ՖԻ'ԻԼ գործով,

իրօք
ՖԻ'ԻԼԷՆ գործով, իրօք
ՖԻ'ԻԼԻ գործնական, ի
ՖԻԼ փիղ
ՖԻԼ ՏԻՇԻ փղոսկր
ՖԻԼԱՆ, ՖԻՒԼԱՆ
ինչ, այն ինչ
ՖԻԼԻԶ ընձիւղ, ծիլ
ՖԻԼԷՄԷՆՔ Հոլանտա

այս

ՖԻԼԻԶԼԷՆՄԷՔ բողբո
բոջիլ, ծլիլ
ՖԻԼ ԱՍԼ բնականէն, ըս
կիզբէն
ՖԻ Լ ՎԱԳԸ արդարեւ
ՖԻ Լ0 նաւատորմ
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ՖԻՀՐԻՍԹ ցանկ, ցուցակ
ՖԻՂԱՆ ողբ, կոծ, լաց,
աղաղակ -

ՖԻՂԱՆ ԷԹ. ողբալ, կո
ծել, լալ
ՖԻՅԱԹ գին, գիներ
ՖԻՆ ՃԱՆ ակահ, գաւա
թիկ
ՖԻՇԷՆՔ, ՖԻՇԷՔ փամ
փուշտ

ՖԻՇԷՆԿԼԻՔ փամփշտա
կալ
ՖԻՍԹԱՆ զգեստ,
գուստ, շրջազգեստ
ՖԻՏԱՆ բոյս, նորատունկ
ՖԻՐԱՇ անկողին
ԷՍԻՐ Ի ՖԻՐԱՇ հիւանդ
ՖԻՐԱՍԷԹ ուշիմութիւն
ՖԻՐԱՐ ԷԹ. փախչիլ,

խուսափիլ

ՖԻՐԱՐԻ փախստական
ՖԻՒԹԻՒՎՎԷԹ մեծանձ
նութիւն
ՖԻՒԹԻՒՎՎԷԹԼՈՒ մեծ
անձն, առատաձեռն

ՖԻՒԹԻՒՀԱԹ յաղթու
թիւն, նուաճում
ՖԻՒԹՈՒՐ ԿԷԹ. թուլա
նալ
ՖԻՒՃՃԷԹԷՆ յանկարծ

հա

ՖԻՒՃՈՒՐ անառակու
թիւն
ՖԻՒՐՈՒԽԹ վաճառել,

ծախել

ՖԻՔՐ միտք, գաղափար,
կարծիք
ՖԻՔՐԻՅԷ մտային
ՖՈՒԳԱՐԱ աղքատներ
ՖՈՒԳԱՐԱԼԸԳաղքատու

թիւն
ՖՈՒՐԹՈՒՆԱ փոթորիկ
ՖՈՒՐՈՒՆ բուռ, հնոց
ՖՈՒՐՍԱԹ առիթ, պա
տեհութիւն
ՖՐԱՆԳ ֆրանկ
ՖՐԱՆՃԷԼԱ հաց
ՖՐԱՆՍԱ Գաղղիա
ՖՐԱՆՍԸԶ Գաղղիացի
ՖՐԱՆՍԸԶՃԱ գաղղիերէն
ՖՐԷՆԿ եւրոպացի
ՖՐԷՆԿԻՍԹԱՆ Եւրոպա
Ֆ0Թ ՕԿ, ԱՖ լուսանկար,

ատկե
Ֆ0Թ0ԿՐԱՖԽԱՆԷ լուսա

Ֆ0Թ0ԿՐԱՖՃԸ լուսանը
կարիչ, պատկերահան
Ֆ0ՍՖ0Ր լուսածին, փոս

Ֆ0ՏՈՒԼ նկան
Ֆ0ՐՄԱ ծալք, չափ



Անտիպ

ԹՐՔԵՐԷՆԷ-ՀԱՅԵՐԷՆ եւ ԱՆԳԼԻԵՐէՆ
-

Բառարանէս նմոյշ էջ մը

ԱԼԹԸ վեց six

ԱԼԹԸՆՃԸ վեցերորդ
sixth

ԱԼԹՄԸՇ վաթսուն
sixty

ԱԼԹՈՒՆ ոսկի, ոսկեղէն
gold golden

'ԱԼԻ բարձր, վսեմ high,
sublime,

'ԱԼԻԼ կոյր, ախտաւոր,
հիւանդ blind, sick,
diseased

'ԱԼԻՃԷՆԱՊ վեհանձն, ազ
նուոգի grand, majestic

ԱԼԻՄ գիտուն, հմուտ
learned, erudite

'ԱԼԻՄԱՆԷ
գիտնաբար
learnedly

'ԱԼԻՇԱՆ մեծայարգ, մե
ծանուն

royal

'ԱԼԻՊԱԽԹ մեծաբախտ,

բարձրադիրքof exalted
fortune

ԱԼԼԱՀ Աստուած God
ԱԼՄԱԳ առնել, ստանալ
to take, to procure, to
obtain, to get

Հմտաբար ջ

wisքly

ոnost noble

ԱԹԷՇ բռնկել to be
inflamed

Ե0Լ ճամբայ ընել, ըն
թանալ to travel,
to go

ԻՒՐԷՔ ողոքել, մխի
թարել to console,
to solace

ԱԼՄԱՆԻԱ Գերմանիա
Germany

ԱԼՉԱԳ ցած,

կարճ low, mean,
stingy, short

ԱԼՉԱԳԼԱՆՄԱԳ ցածնալ,

խոնարհիլ to come
dowո, to հսmble

ԱԼՉԱԳԼԸԳ ստորնութիւն
lowness, meanness

ԱԼՉԱԼՄԱԳ ցածնալ, խո
նարհիլto become low,
to stoop,

ԱԼՉԸ գաճ
Paris

նուաստ,

plaster of

ԱԼՉԸԼԱՄԱԳ գաճով ծե
փել to cover with
plaster -



Անտիպ

ՀԱՅԵՐԷՆԷ-ԹՐՔԵՐԷՆ եւ ԱՆԳԼԻԵՐԷՆ

Բառարանէս նմոյշ էջ մը

ՀԱՄԲԱՒ իւն, նամ, շէօհ
րէթ fame, reputation,
celebrity

ՀԱՄԲԱՒԱԲԵՐ խապէր
ճի herald

ՀԱՄԲԱՒԱՒՈՐ նամտար,
մէշհուր renown,

famous, celebrated

ՀԱՄԲԵՐԱՏԱՐ սապրլը
patient, tolerant

ՀԱՄԲԵՐԵԼ սապր էթ
մէք, թէհամմիւլ էթ.
to take patience, to
endure, to tolerate

ՀԱՄԲԵՐՈՒԹԻՒՆ սապր,

թէհամմիւլ patience
tolerance

ՀԱՄԲՈՅՐ էօփիւշ, պու
սէ kiss

ՀԱՄԲՈՒՆ ասլա՛ at all,

never

ՀԱՄԲՈՒՐԵԼ էօփմէք,

պուս էթ. to kiss

ՀԱՄԵՂ լէզիզ, թաթլը
delicious

ՀԱՄԵՂԱՆԱԼ թաթլը
լանմագ to become
savoury

ՀԱՄԵՂՈՒԹԻՒՆ թաթլը
լըգ, լէզիզլիք good

taste, deliciousness

ՀԱՄԵՄ պէհարաթ spices

ՀԱՄԵՄԱՏ կէօրէ, կիպի,
րուպար, գըյաս aS,

according

ՀԱՄԵՄԱՏԱԲԱՐ նիսա
պէթէն, կէօրէ, գըյա
սէն comparatively,
proportionally

ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ գըյասի,

պէնզէր comparative,
proportional

ՀԱՄԵՄԱՏԵԼ
րուպար, նիսապէթ,
թէթապուգ, պէնզէթ
մէ, ույղընլըգ to
match, to compare, to
collate

գըյաս ,

ՀԱՄԵՄԱՒՈՐ պէհարաթ
լը aromatical, spicy

ՀԱՄԵՄԵԼ պէհարլամագ
թէրպիյէ էթ. to spice,
to dress

ՀԱՄԵՍՏ մահճուպ, է
տէպլի modest



Անտիպ

ՀԱՅԵՐԷՆԷ-ԹՐՔԵՐէՆ

Բառարանէս նմոյշ էջ մը
-

ՀԱՄԵՍՏԱՆԱԼ մահճուպ

օ
լ.

թէվազու էթ.

ՀԱՄԵՍՏՈՒԹԻՒՆ մահ
ճուպիյէթ, թէվազու',

հիլմիյէթ

ՀԱՄԵՏ սէմէր

ՀԱՄԱՌ0ՏԵԼ իճմալ էթ.
գըսա քէսմէք

ՀԱՄԱՌ0ՏԻՒ. իճմալէն,
գըսսաճա

ՀԱՄԱՌ0ՏՈՒԹԻՒՆ դը
սալըգ, իճմալ, իխթի
սար

ՀԱՄԱՍԵՌ պէնզէր, հէմ
ճինս,

ՀԱՄԱՍԵՐ սօյտաշ

ՀԱՄԱՍՓԻՒՌ մէնչուր,
հէր եէրտէ

ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ 'ումումի,
հէր եէրտէ, տէրեա

ՀԱՄԱՐ նօմէրօ, սայը,
հիսապ, թէֆթիշ, սը
րա, իչիւն

ՀԱՄԱՐԱՌՈՒ մուհասէ
պէճի

ՀԱՄԱՐԱՏՈՒ հիսապվէր
մէ

ՀԱՄԱՐԵԼ ֆարզ
սայմադ

էթ.

ՀԱՄԱՐԻԼ զանն էթ.

ՀԱՄԱՐԻՒՆ հէմտէմ

ՀԱՄԱՐՁԱԿ սէրպէսթ,
գօրգուսըզ ,աչը է

ՀԱՄԱՐՁԱԿԻԼ ճէսարէթ
էթ.

-

ՀԱՄԱՐՁԱԿՈՒԹԻՒՆ սէր
պէսթլիք, ճէսարէթ,

աչըդլըզ

ՀԱՄԱՐՄԱՏ հէմէսաս

ՀԱՄԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ իլմ

ի հիսապ

ՀԱՄԱՐՈՒԵՍՏ հէմէսնաֆ

ՀԱՄԱՑԵՂ սօյտաշ

ՀԱՄԲԱԿ եէնի, ,աճէմի

ՀԱՄԲԱՌՆԱԼ

գալտըրմագ

ՀԱՄԲԱՐ անպար

ՀԱՄԲԱՐԵԼ
էթ.

ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ մի'րաճ,
գալտըրմա

եօգարը

տէրանպար



Անտիպ

ԱՆԳԼԻԵՐԷՆԷ-ՀԱՅԵՐԷՆ եւ ԹՐՔԵՐԷՆ

Բառարանէս նմոյշ էջ մը

Abate էպէյթ՛ իջեցնել,
քիչնալ էքսիլմէք, Նll

զալմագ

Abattoir էպէ'թուար զե
նարան սալախ ա ն է

Abb էպ առէչ ա ր ղ ան
թ է լ ի
Abba է՛պէ հայր, երէց
փէտէր, րահիպ

Abbess է՛պ է ս մայրա
պետ րահիպէ

Abbey է՛պ ի վանք մա
նաաթըր

Abbot է՛պըթ վանահայր
պաc րահիպ

Abbreviate էպրի՛վիէյթ
ամփոփել իճմալ էթ.

Abbreviation -վիէյ'c ըն
համառօտութիւն իխ
թիսար

Abdicate է պ՛տ ի ք էյ թ
հրաժարիլ իսթիֆա է:
Abditory -տի՛թըրի մը
թերանոց մախզէն

Abdomen էպտo՛մըն փոր
որովայն գարըն

Abduce էպտիուս վտա
րել, քշել ս ի ւ ր մ է ք,
տէֆ՝ էթմէք
Abduct էպտըքթ՛ կ որ
զել, տանիլ ղասպ էթ.
ալկիթմէք

թ

Ably էյպ'լի ձեռնհասօ
րէն մուգթէտիրանէ
Abnegation էպնիկէյ՛ Շըն

ինքեար

Abnormal -նօր՛մըլ ան

զամսըզ, թապի'ի տէ
յ ի լ
Abiding էպայ՛տինկ մը
նայուն պագի

Ability էպի՛լիթի կարո
ղութիւն իգթիտար

Abintestate էպի ն'թ էս
թ է յ թ անկտակ ժա
ռանգող վասիյէթ ս ի զ
վարիս
Abjection -նէքշըն գըձ
ձութիւն ալչագլըգ
Abjuration -ճուրէյ'c ը ն
ուրացում իրթիտատ

Ablactation -լէքթէյ՛cըն
ծիծէն կտրելը սիւտ
տէն (մէմէ) քէսմէք
Ablative էպ՛լէթիվ բա
ցառական մէֆ'ու լ ը ն
*անh

Ablaze է պլէյզ բոց ա
վառ եանմագտա

Able էյ՛պլ կարող, ձե
մուգթէտիյւ

Ablution -լու շըն լուա
ցում ապտէսթ

ուրացում

ռընհաս
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