Անհրաժեշտության դեպքում գրիր մեծատառ:
1. հայաստանի հանրապետություն, ակսել բակունց, աշոտ երկաթ, դոնի ռոստով, բարձր
հայք, նյու յորք, վան գոգ, աղթամար կղզի, տամբովի մարզ, <<հացի խնդիր>> վեպ:
2. արտաքին գործերի նախարարություն, թարգմանչաց տոն, առաջին համաշխարհային
պատերազմ, առաջին աշխարհամարտ, բուլղարիայի հանրապետության ժողովրդա
կան ժողով, երևանի մատենադարան, <<հզոր հայրենիք>> կուսակցությունը,
<<իններորդ ալիք>> նկարը, ամերիկայի միացյալ նահանգներ:
3. արաբական միացյալ ամիրայություններ, նար- դոս, արա գեղեցիկ, արևելյան եփրատ,
գիտության և կրթության նախարարություն, սուրբ ծնունդ, երկրորդ համաշխարհային
պատորազմ, ամն-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատ և սենատ, նոբելյան մրցա
նակ, <<նաիրիտ>> գործարան, <<ամբոխները խելագարված> պոեմը:
4. աֆղանստանի իսլամական պետություն, սայաթ-նովա, դավիթ անհաղթ, արփա-սևան,
արևմտյան բեռլին, լեզվի պետական տեսչություն, զատկի տոն, երեսնամյա պատե
րազմ, լեհաստանի հանրապետության սեյմ, հայաստանի ազգային հերոս:
5. գերմանիայի դաշնային հանրապետություն, գամառ -քաթիպա, իվան ահեղ, էլզասլոթարինգիա, կենտրոնական աֆրիկա, սան ֆրանցիսկո, գլխավոր դատախազություն, համբարձման տոն, թոնդրակյան շարժում:
6. Մեծ բրիտանիայի և հյուսիսային իսլանդիայի միացյալ թագավորություն, եղիշե չա
րենց, հարավային ամերիկա, նիժնի նովգորոդ, մուղնու սուրբ գևորգ եկեղեցի, լա մանշ
նեղուց, արայի լեռ, նկարիչների միություն, վարդավառի տոն, հարյուրամյա պատե
րազմ:
7. Ռուսաստանի դաշնություն, հակոբ մելիք-հակոբյան , մխիթար սպարապետ, մեծ
մասիս, մաստարայի սուրբ հովհաննես, խրիմյան հայրիկ կաթողիկոս, պետական
համալսարան, ջրօրհնեքի տոն, հյուսիսային պատերազմ, հհ վճռաբեկ դատարան:
8. Խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների միություն, խոսե ռաուլ
կապաբլանկա, պետրոս առաջին,նոր արեշ, վասպուրականի մոկաց սուրբ մինաս, լա
պլատա(քաղաք), արարատյան դաշտ, բժշկական համալսարան, հաղթանակի տոն,
մեծ եղեռն:
9. բելառուսի հանրապետություն, ջորջ բուշ կրտսեր, սահակ պարթև, փոքր ասիա, ներ
քին թալին, սուրբ գևորգ եկեղեցի, լեոնարդո դա վինչի, արփա-սևան ջրատար, մեծ
կամ խաղախ օվկիանոս, եռյակ դաշինք:
10. կիլիկիայի հայկական պետություն, որոտանի լեռնանցք, տիգրան մեծ, մայր թերեզա,
մայր արաքս, մայնի ֆրանկֆուրտ, հարուն ալ ռաշիդ, հյուսիսային սառուցյալ օվկիա
նոս, վանի նահանգ, սրբազան դաշինք:
11. ստավրապոլի երկրամաս, սև ծով, մեծ մասիս լեռը, անկախ պետությունների համա
գործակցություն, <<մենք ենք մեր սարերը>> կինոնկարը, <<անհաղթ աքլոր>> կոնֆետ,
<<զինվորի մայր>> կազմակերպություն, աշխաըանքային կարմիր դրոշի շքանշան, ռդ
կառավարություն, անկախության օր:
12. կարսի բագրատունիների թագավորություն, ալ սպենդիարյանի անվան օպերայի և
բալետի պետական ակադեմիական թատրոն, մայրության և գեղեցկության տոն,
1917թ. Փետրվարյան հեղափոխություն, պատմության պետական թանգարան, փաոքի
առաջին աստիճանի շքանշան, <<հայոց աշխարհ>> թերթ, միավորված ազգերի կազմա
կերպություն, անանիա շիրակացի, ձենով օհան:

