ÊÝ¹ñ³éáõÃÛáõÝ
µ³í³ñ³ñ»É – Ç±ÝãÁ -- å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
¹³í³×³Ý»É – áõ±Ù , ÇÝãÇ±Ý – Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ
»ñ³Ëï³å³ñï ÉÇÝ»É – áõ±Ù , ÇÝãÇ±Ý – ÍÝáÕÝ»ñÇÝ, µ³ËïÇÝ
Ç ëå³ë ¹Ý»É – ÇÝãÇ±Ý -- ·áñÍÇÝ
ËÃ³Ý»É – Ç±ÝãÁ-- ·áñÍÁÝÃ³óÁ
ËáãÁÝ¹áï»É--Ç±ÝãÁ—ûñ»ÝùÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ
Í³ÝáÃ³Ý³É—áõ±Ù Ñ»ï, ÇÝãÇ±Ý—ÑÛáõñÇ Ñ»ï, ¹ÇÙáõÙÇÝ
Ï³ëÏ³Í»É—ÇÝãÇ±Ý--×ßÙ³ñï³óÇáõÃÛ³ÝÁ
Ï³ñáï»É—áõ±Ù, ÇÝãÇ±Ý—ÍÝáÕÝ»ñÇÝ, Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ
Ñ³ÙÁÝÏÝ»É—ÇÝãÇ±Ý—Çñ³ñ, ÏÇñ³ÏÇ ûñí³Ý
Ñ³Ý¹Çå»É – áõ±Ù, ÇÝãÇ±-- ÁÝÏ»ñáçÁ, ¹Åí³ñáõÃÛ³Ý
ÑëÏ»É—áõ±Ù, ÇÝãÇ±Ý – Ñ³×³ËáõÙÝ»ñÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»É – ÇÝãÇ±Ý – ÙñóáõÛÃÇÝ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É – ÇÝãáõ±Ù -- ³Û¹ ·áñÍáõÙ
Ý»ñáÕáõÃÛáõÝ ËÝ¹ñ»É – áõÙÇ±ó – Ù»Í»ñÇó
Ý»ñáÕáõÃÛáõÝ ³ë»É – áõ±Ù – Ýñ³Ý
Ýí³·»É – Ç±Ýã, ÇÝãá±í --¹³ßÝ³Ùáõñ, ¹³ßÝ³Ùáõñáí ÏáÝó»ñï Ýí³·»É
ßÝáñÑ³Ï³É ÉÇÝ»É – áõ±Ù, áõÙÇ±ó, ÇÝãÇ±Ý, ÇÝãÇó – ù»½, ù»½ÝÇó, µ³ËïÇÝ, µ³ËïÇó
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»É – áõ±Ù, ÇÝãÇ±Ý -- µ³ñ»Ï³ÙÇÝ, µ³ËïÇÝ
ëÇñ³Ñ³ñí»É – áõ±Ù, ÇÝãÇ±Ý -- ³ÕçÏ³Ý, ³ñí»ëïÇÝ
íÏ³Û»É – Ç±ÝãÁ -- ³Û¹ »Ý íÏ³ÛáõÙ ÷³ëï»ñÁ
ï³é³å»É – ÇÝãÇ±ó -- ³ÝùÝáõÃÛáõÝÇó
ï»ÕÛ³Ï ÉÇÝ»É – ÇÝãÇ±Ý – ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ
÷áËí»É – ÇÝãÇ± -- ·áÉáñßáõ
÷áË³ñÇÝí»É – ÇÝãá±í – Ù»Ï áõñÇßáí
ÇÝÓ
ù»½
Ù»½
Ó»½

+

Ñ»ï, Ñ³Ù³ñ, å»ë, ÝÙ³Ý, íñ³, Ùáï

Ññ³Å³ñí»É
¹³¹³ñ»É
Ëáõë³÷»É
ËáõÛë ï³É
í³Ë»Ý³É
+ µ³í³ñ³ñ»Éáõó, ·Ý³Éáõó
Ñá·Ý»É
½·áõß³Ý³É
³Ù³ã»É
Ñ»éáõ ÉÇÝ»É
û·Ý»É
å³ïñ³ëïí»É
ÁÝ¹áõÝ³Ï ÉÇÝ»É
Å³Ù³Ý³ÏÝ ¿
Ñ³ñÏ ãÏ³
Ï³ñÇù ãÏ³

+µ³í³ñ³ñ»Éáõ, ·Ý³Éáõ

Ýå³ëï»É
Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³É
Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý³É

Ð³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ
ì. ÐÛáõ·áÛÇ§ Âßí³éÝ»ñÁ¦ óáõó³¹ñí»ó Ñ»éáõëï³óáõÛóáí:
§Î³ÛÍ»ñÁ¦ Ï³ñ¹³óíáõÙ ¿....
Î³ñå³ïÝ»ñÁ µ³ñÓñ ¿:
²Éå»ñÁ ·»Õ»óÇÏ µÝáõÃÛáõÝ áõÝÇ:
²Õ áõ Ñ³ó Ù³ïáõóí»ó:
ì³ñ áõ ó³ÝùÁ ëÏëí»É ¿:
ºÉáõÛÃ ÏáõÝ»Ý³ Արամոն կամ Անդրեն։

³Ù»Ý
³Ù»Ý ï»ë³Ï
³Ù»Ý ÙÇ
³Ù»Ý áù
áã ÙÇ
áã áù
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ áù

ï³ñµ»ñ
½³Ý³½³Ý
ÇÝã- ÇÝã
µ³½Ù³ÃÇí
ÙÇ ß³ñù
³ÝÃÇí
ï»ë³Ï-ï»ë³Ï
³ÛÉ¨³ÛÉ

Կենդանիների

+»½³ÏÇ

+Ñá·Ý³ÏÇ

ձագերը

ոչխարի ձագ – գառ
կովի ձագ – հորթ
այծի ձագ – ուլ
գայլի ձագի – գուրգեն
առյուծի ձագ – կորյուն
ձիու ձագ – մտրուկ, քուռակ
էշի ձագ – քուռակ
արջի ձագ – քոթոթ
կատվի ձագ – կատվաձագ
հավի էգ ձագ – վառեկ
ուղտի ձագ – կոզռակ
խոզի ձագ – գոճի, խոճկոր
շան ձագ – լակոտ
աղավնու արու ձագ – վարուժնակ

Խմբեր
ձկների – վտառ
օձերի – վտառ
ոչխարների – հոտ
դելֆինների – հոտ
կետերի – հոտ
կղզիների – կղզեխումբ, արշիպելագ
կովերի – նախիր
ձիերի – երամակ
թռչունների – երամ
մեղուների – պարս
փղերի – ջոկ
աստղերի – բույլ
գայլերի – ոհմակ
ուղտերի – քարավան
խոզերի – բոլուկ
մարդկանց – ամբոխ,ազգ,ժողովուրդ,ցեղ,տոհմ, ընտանիք
այծերի – հորան
որսաշների – ասպականի
նավերի – տորմիղ
ծաղիկների – փունջ

