
በዐማርኛ ድምፀ-ሞክሼ ቃላት 
ውስጥ የድምፀ-ሞክሼ ሆሄያት አጠቃቀም መድበል 

 
 
ድምፀ-ሞክሼ      ግእዝ     ዐማርኛ  የተጸውኦ/የነገር   ቅጽሎች እና 
ቃላት  ፍቺዎች     ስም፣ ግስ/  /ግስ፥ ስም ስሞች     ሌሎች ምሥርቶች  
 
ሐልዮ  ዝማሬ     ሐልይ፣ ሐለየ/    ማሕሌት    መሐልይ፥ ማሕሌታይ? 
ኀልዮ  ንድፈ-ሐሳብ፤ ዕሳቤ   ኀለየ/     ኀልዮት  
 
ሕብር  ቀለም፤ መልክ    ሕብር/     ሕብሬ፤ ሕብረ-ሰማይ  ሕብራም፥ ሕብራዊ  
ኅብር  ትብብር     ኀቢር፣ ኀበረ/    ኅብረት፤ ማኅበር    
ኅብር  ጥምር ፍቺ ያለው ቃል (ሐረግ)  ኀቢር፣ ኀበረ/     ኅብር ቅኔ   
 
ሓያ  አሓያ        /አሓያ   
ኻያ  ኹለት ጊዜ ዐሥር      /ኻያ      ኻያኛ  
 
ምሁር  በዕውቀት የጎለበተ፥ ሊቅ   ምሂር፣ መሀረ/    መምህር፣ ትምህርት  ምሁራዊ  
ምሑር  ይቅር የተባለ፤ ምሕረት ያገኘ   መሒር፣ መሐረ/   መሓሪ፣ ምሕረት 
 
መርሕብ  ሰፊ ሜዳ፤ አውላላ   ርሒብ፣ ርሕበ/   
መርኅብ  አስራቢ፤ የሚያስርብ   ርኂብ፣ ርኅበ/  /ራበ፣ ራብ ርኃብ (ረኃብ)   ርኁብ፣ ራብተኛ 
 
መሣሣት  መቅጠን፤ ዘርዛራ ወይም ሥሥ መኾን ሠሥዖ፣ ሠሥዐ/  /ሣሣ      ሥሥ 
መሣሣት  በሥሥት ወይም በጥንቃቄ መያዝ  ሠሥዖ፣ ሠሥዐ/  /ሣሣ  ሥሥት    ሥሡ፥ ሠሣች  
መሳሳት  ትክክል አለመኾን፤ አቅጣጫን አለማወቅ ስሒት፣ ስሕተ/  /ሳተ   ስሕተት    ሳች፣ አሳቻ 
 
መንጎል  መንቀያ፤ ከሥር መመንገያ   ነጊል፣ ነገለ/  /ነገለ       ነጋይ  
መንጐል  ወፍራም ንፍጥ       /ነጐለ   ነጐል    ነጐሌ፥ መንጐላም  
መንጐል  የቆዳ፥ ወረቀት፥ ወዘተ. መብሻ      /መንጐል   
 
መአት  እጅግ ብዙ    ምእት፣ መአተ/   ምእት ዓመት 
መዓት  ቍጣ      መዐት፥ መዓት/        መዓተኛ 
 
ሣለ   ምሥልን (ሠራ) ነደፈ    ሥዒል፣ ሠዐለ/    ሥዕል    ሠዓሊ፤ ሣይ 
ሳለ  ጠየቀ፤ ለመነ    ስኢል፣ ሰአለ/    ስእለት    ሰኣሊ፥ ሳይ 
ሳለ  ኡህ ኡህ አለ     ሰዓል፣ ሰዐለ/    ሳል    ሳይ 
ሳለ  መቍራጫ ጠረዝን አተባ   ስሒል፣ ሰሐለ/    ስለት    ስል፥ ስሑል 
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ድምፀ-ሞክሼ      ግእዝ     ዐማርኛ  የተጸውኦ/የነገር   ቅጽሎች እና 
ቃላት  ፍቺዎች     ስም፣ ግስ/  /ግስ፥ ስም ስሞች     ሌሎች ምሥርቶች  
 
ሠለቀ  አለገጠ፤ አፌዘ፤ ዘበተ   ሠሊቅ፥ ሠለቀ/    ሥላቅ    መሣለቂያ 
ሰለቀ  አደቀቀ         /ሰለቀ  ስልቅ፣ መሰለቂት  ሰላቂ 
 
ሠማ  (ምጣድ) ጋለ፥ ሞቀ    ሠምዐ/     ማሥሚያ    አሥሚ 
ሰማ  አደመጠ     ሰምዐ/     ሰሙ ንጉሥ፥ ስማ በለው  ሰሚ 
  
ሠመረ  ቀጥ አለ፤ ቀለለ    ሠሚር፥ ሠምረ/    መሥመር፥ ማሥመሪያ  አሥማሪ 
ሠመረ  ወደደ      ሠሚር፥ ሠምረ/    ሥምረት  
ሰመረ  ተሳካ     ሰሚር፥ ሰምረ/    ስምረት    ስሙር 
 
ሠረቀ  ወጣ፤ ብቅ አለ    ሠሪቅ፣ ሠረቀ/    ሠረቀ-ብርሃን፥ ምሥራቅ   
ሰረቀ  መነተፈ፤ በድብቅ ወሰደ    ሰሪቅ፣ ሰረቀ/    ስርቆሽ፣ ስርቂያ   ሰራቂ 
 
ሠረበ   ማገ፤ (ሥጋ ደምን፣ ወዘተ.) መጠጠ ሠሪብ፣ ሠረበ/    መሥረብ 
ሰረበ   ፈሰሰ፤ ተንሿሿ    ሰሪብ፣ ሰረበ/    አስራቦ   
 
ሠራን  አበጀን፤ አደረግን    ሠሪዕ፣ ሠርዐ/  /ሠራ  ሥራ፣ ሠራተኛ   ሠሪ፣ ሥሪት  
ሰራን  ዝንጉርጉር፤ ገብስማ ፈረስ/አውራ ዶሮ     /ሰራን 
 
ሠራዊት  ዋና አግዳሚ፤ ርብራብ   ሠርዌ/     የድንኳን ሠራዊት  
ሰራዊት  የጦር ኀይል፤ ጭፍራ   ሰርዌ/     ጦር ሰራዊት   
 
ሠረየ  መርዝን (መድኀኒትን) ቀመመ   ሠርዮ፣ ሠረየ/    ሥራይ    መሠሪ 
ሰረየ  ይቅርታን አደረገ    ሰርይ፣ ሰረየ/    ስርየት፣ ማስተሰሪያ 
 
ሠረገ  ወደ ውስጥ ገባ    ሠረገ/     ሠርጎ-ገብ   ሠራጊ  
ሰረገ  የጋብቻ ድግስን አዘጋጀ    ሰሪግ፣ ሰረገ/    ሰርግ    ሰርገኛ፥ ሰራጊ 
 
ሣቅ  በደስታ መንከትከት   ሥሒቅ፣ ሠሐቀ/ /ሣቀ  አስሥቂኝ   ሣቂታ 
ሳቅ  ሳውቅ      ዐዊቅ፣ ዖቀ/  /ዐወቀ  ዕውቀት    ዐዋቂ፣ ዕውቅ 
 
ሠባ  ወፈረ፤ ጮመየ     ሠቢሕ፣ ሠብሐ/   ሥብ፣ ሥባት 
ሰባ  ሰባት ጊዜ ዐሥር    ሰብዓ/     ሰባ ሊቃናት   ሰባኛ   
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ድምፀ-ሞክሼ      ግእዝ     ዐማርኛ  የተጸውኦ/የነገር   ቅጽሎች እና 
ቃላት  ፍቺዎች     ስም፣ ግስ/  /ግስ፥ ስም ስሞች     ሌሎች ምሥርቶች  
 
ሥብሐት  ውፍረት     ሠቢሕ፣ ሠብሐ/ /ሠባ  ሥብ፣ ሥባት   ሠቢ 
ስብሐት  ምስጋና     ሰብሖ፣ ሰብሐ/    ስብሐት ለአብ   ስቡሕ 
 
ሥንበጣ  ሥንጠራ፤ ልበጣ    ሠጺር፣ ሠጸረ/  /ሠነበጠ  ሠንባጭ፣ ሥንባጭ  ሥንብጥ 
ስንበጣ  በትንሹ አካልን ስንቈርጥ (ስናቈስል) በጢሕ፣ በጥሐ/  /በጣ  መብጣት፣ መብጫ  ብጥ   
 
ሠነየ   ቆነጀ፤ ዐማረ     ሠንዮ፣ ሠነየ/     ሠኔ፣ ሠናይ፣ ሠናይት  
ሰነየ  ኹለተኛ ቀንን ኾነ    ሰንይ፣ ሰነየ/    ሰኞ 
 
ሥንጥር  ቀጪን ሥንጣቂ     ሠጺር፣ ሠጸረ/  /ሠነጠረ  ሥንጠራ፣ ሠንጣራ  ሠንጣሪ 
ስንጥር  ጥረት ስናደርግ፤ ስንሞክር  ጽዒር፣ ጽዕረ/  /ጣረ   ጥረት    ጣሪ 
 
ሥንጠራ  የመሠንጠቅ ሥራ፤ ሥንጥር ማውጣት ሠጺር፣ ሠጸረ/  /ሠነጠረ ሥንጥር    ሠንጣሪ 
ስንጠራ  ጥሪ ስናደርግ    ጸሪሕ፣ ጸርሐ/  /ጠራ  ጥሪ፣ መጥሪያ   ጠሪ 
ስንጠራ  ስንጸዳ፤ ከጕድፍ፣ ወዘተ. ስንላቀቅ ጸርይ፣ ጸርየ/  /ጠራ  ጥራት፣ ማጣሪያ   አጥሪ፣ አጣሪ 
 
ሥንጠቃ  የመፍለጥ፣ የመለያየት ሥራ  ሠጢቅ፣ ሠጠቀ/ /ሠነጠቀ መሠንጠቂያ፣ ሥንጥቅ  ሥንጥቃት 
ስንጠቃ  ጥቃት ሲደርስብን   ጠቂዕ፣ ጠቅዐ/  /አ(ተ)ጠቃ ጥቃት    አጥቂ፣ ተጠቂ 
 
ሣይ  ሠዓሊ     ሥዒል፣ ሠዐለ/  /ሣለ   ሥዕል     
ሳይ  ስመለከት       /ዐይን፣ ዐየ  ዕይታ    ዐዪ፥ አሳዪ  
 
ሠየመ   ሾመ፤ ማዕረግ ሰጠ    ሠይም፣ ሤመ/    ሥዩም    ሥየማ፣ ሠያሚ 
ሠየመ   ፈጨ፤ ሞላ፤ አዘጋጀ    ሠይመ፣ ሤመ/        ሥይም 
ሰየመ   ስም አወጣ    ሰምይ፣ ሰመየ/     ስም፣ ስያሜ   
 
ሣጠራ  የቀርክሓ ቅርጫት       /ሣጠራ      ባለሣጠራ 
ሳጠራ  እንዲጠልል (እንዲነጻ) ሳደርግ   ጸርይ፣ ጸርየ/  /ጠራ  ጥራት፣ ማጣሪያ   አጥሪ፣ አጣሪ 
 
ሣጥን  የዕቃ (የገንዘብ) ማስቀመጫ  ሣጹን/     ቍም ሣጥን 
ሳጥን  (ነድ፥ ወዘተ.) ሳጨስ   ዐጢን፥ ዐጠነ/  /ዐጠነ  ዕጣን፣ ማዕጠንት  ዐጣኝ፣ ያጣኝ 
 
ቀረጸ   ድምፅን ቀዳ    ቀሪጽ፣ ቀረጸ/        ቀራጺ  
ቀረጸ    ምስል አወጣ     ቀሪጽ፣ ቀረጸ/    ቅርጽ    ቀራጺ 
ቀረፀ   ቀረጥ ተቀበለ፤ ቈረጠ     ቀረፀ/     ቀረፅ፥ ቀረጥ   ቀራፂ፥ ቀራጭ   
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ድምፀ-ሞክሼ      ግእዝ     ዐማርኛ  የተጸውኦ/የነገር   ቅጽሎች እና 
ቃላት  ፍቺዎች     ስም፣ ግስ/  /ግስ፥ ስም ስሞች     ሌሎች ምሥርቶች  
 
ቅሥም  አውላ፤ ከአበባ የተሰበሰበ ፈሳሽ  ቀሢም፣ ቀሠመ/ /ቀሠመ  ቀሠማ፣ መቅሠሚያ  ቀሣሚ  
ቅስም  ውስጣዊ ጥንካሬ (ግፊት)     /ቅስም 
 
ብልኅ  አስተዋይ፤ ዐዋቂ፤ ጮሌ   በሊኅ፣ በልኀ/    ብልኀት፣ ብልኅነት  ብልኀተኛ  
ብልኽ  ብነግርኽ፤ ባሳውቅኽ   ብሂል፣ ብህለ/  /አለ   ያለው፣ ይሉኝታ   ባይ 
 
ብሥል  ምስልን/ሥዕልን ብሠራ   ሥዒል፣ ሠዐለ/  /ሣለ   ሥዕል    ሠዓሊ፤ ሣይ 
ብስል  የተቀቀለ፤ የተጠበሰ፤ ጥሬ ያልኾነ  በሲል፥ በሰለ/  /በሰለ   በሰላ፥ ብሳይ   አብሳይ 
 
ተሠቃይ  ተበዳይ፤ ታማሚ    ሣቅዮ፣ ሣቀየ/  /አ(ተ)ሣቀየ ሥቃይ    አስሠቃይ  
ተሰቃይ  ተንጠልጣይ    ሰቂል፣ ሰቀለ/  /ሰቀለ  ሰቀላ፣ ስቅለት፣ መስቀል  ሰቃይ፥ ሰቃሊ  
 
ትስብእት ሰው መኾን፤ በሰው መልክ መግዘፍ ሰቢእ፣ ሰብአ፣ ሰብእ/   ሰብእና    ሰብአዊ 
ትስብዕት ሰባትነት፤ ሰባተኛነት፤ ሰባት ዕጥፍ ሰብዖ፣ ሰብዐ/ 
 
አለለ  የደስታ ጩኸትን አስሰማ   አልሎ፣ አለለ/    እልልታ    እልል ባይ  
አለለ  (አህያ፥ ወዘተ.) ለወሲብ ከጀለ  አልሎ፣ አለለ/        አለሌ 
ዐለለ  (ሣርን) አቀለመ    ዐልሎ፥ ዐለለ/    ዐለላ    ዐላይ  
 
አልቅት  አበድር     ለቅሖ፣ ለቅሐ/  /አ(ተ)ለቀተ ልቆ    አለቃች  
ዐልቅት  ደም-መጣጭ የውሃ ውስጥ ትል  ዐልቅት/         ዐልቅታም  
   
አላቢ  ከገላ ጨውማ ውሃ አስመንጪ  ልሂብ፥ ልህበ/  /ላብ፣ አላበ ላብ-ዐደር   ላባም 
ዐላቢ  ወተት ከጡት አውጪ   ሐሊብ፣ ሐለበ/    ሐሊበ-ድንግል   ታላቢ  
ዐላቢ  አነጣጣሪ፤ ጥይት አጕራሽ     /ዐለበ 
ዐላቢ  ምልክት አድራጊ       /ዐለበ  ዕልባት 
 
አልባ  ዜሮ፤ ባዶ፤ ምንም የሌላት   አልቦ/         ባል-አልባ 
ዐልባ  ከጡት ወተት አውጥታ   ሐሊብ፣ ሐለበ/  /ዐለበ      ዐላቢ 
ዐልባ  አነጣጥራ፤ ጥይት አጕርሳ     /ዐለበ   
ዐላባ  ምልክት አድርጋ       /ዐለበ  ዕልባት 
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ድምፀ-ሞክሼ      ግእዝ     ዐማርኛ  የተጸውኦ/የነገር   ቅጽሎች እና 
ቃላት  ፍቺዎች     ስም፣ ግስ/  /ግስ፥ ስም ስሞች     ሌሎች ምሥርቶች  
 
አልቦ  ባዶ፤ ዜሮ፤ ምንም የሌለው  አልቦ/          
ዐልቦ  የእግር ጌጥ       /ዐልቦ      ባለ-ዐልቦ 
ዐልቦ  ከጡት ወተት አውጥቶ   ሐሊብ፣ ሐለበ/  /ዐለበ      ዐላቢ 
ዐልቦ  አነጣጥሮ፤ ጥይት አጕርሶ     /ዐለበ       ዐላቢ  
ዐላቦ  ምልክት አድርጎ       /ዐለበ  ዕልባት 
 
አለት  ታላቅ ድንጋይ       /አለት       አለታም  
ዐለት  ዐልጋ     ዐለት/     ዐለተ-ማርያም  
 
እልፍ  ዐሥር ሺ    እልፍ/     እምአእላፍ    
ዕልፍ  ያለፈ፤ የቀረ     ኀሊፍ፣ ኀለፈ/  /ዐለፈ  ዐለፌታ፣ ዕልፊት  ዕላፊ፥ ኀላፊ 
 
አመመ  በደቦ ሥራ ቀዳሚን ኾነ    አምሞ፣ አመመ/   እማም     
አመመ  የማያቋርጥ ድምፅ አስሰማ   አምሞ፣ አመመ/   እምምታ    አማሚ 
አመመ  «እማዬ፥ እምዬ፥ እማማ» አለ   እም/     እማማ፣ እም ቄስ  እምዩ  
ዐመመ  አካልን ጐዳ    ሐሚም፣ ሐመመ/   ሕመም    ሕመምተኛ 
 
አመተ  አገልጋይን ኾነ     አመት/     አመቴ፣ አመተ-ማርያም 
ዐመተ  በጋብቻ ተዛመደ    ሐም፥ ሐማት/     ዐማት፥ ዐማች   ዐምቻ  
ዓመተ   ዓመትን (52 ሳምንታትን) ኾነ   ዓም፥ ዓመት/  /ዓመት  ዓመተ-ምሕረት    ዓመታዊ 
 
አማች  አደባዳቢ    መቲህ፣ መትሀ/  /መታ፥ አማታ ምት፣ ምች   መቺ 
ዐማች  የሰው ስም አጠፋች    ሐምይ፣ ሐመየ/  /ዐማ  ሐሜት፣ ሐሜታ፣ ማማት ሐሜተኛ 
ዐማች  ለወላጅ የልጂታቸው ባል   ሐሚው፣ ሐመወ/ /ዐማት  ዐምቻ     
ዐማች  ዐራጅ፥ ብልት አውጪ   ሐመተ፣ ሐማቲ (ትግ.) /ዐመተ  በጋማች     
 
አምና  እውነት ነው ብላ    አሚን፣ አምነ/  /አመነ  እምነት    አማኝ 
ዓምና  ያለፈው ዓመት    ዓም፥ ዓመት/    ካቻምና  
 
አማጭ  ትዳር መሥራቾችን አስተጫጭ   መጺእ፣ መጽአ/ /መጣ፥ አመጣ ምጣት፥ አስመጪ  መጤ 
አማጭ  በወሊድ (በሆድ ሕመም) የሚሠቃይ ምኂፅ፣ መኀፀ/  /ምጥ፣ አማጠ ማማጥ 
ዐማጭ  በኀይል ተቃዋሚ፤ አሻፈረኝ ባይ  ዐምፆ፣ ዐመፀ/  /ዐመፀ፣ ዐመፅ ዐመፃ    ዐመፀ(ጠ)ኛ 
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ድምፀ-ሞክሼ      ግእዝ     ዐማርኛ  የተጸውኦ/የነገር   ቅጽሎች እና 
ቃላት  ፍቺዎች     ስም፣ ግስ/  /ግስ፥ ስም ስሞች     ሌሎች ምሥርቶች  
 
አረረ  አዝመራ ሰበሰበ     አሪር፣ አረ፣ አረረ/   ማረራ    አራሪ፣ ማራሪ 
አረረ  (የጥጥ፥ ወዘተ.) ንድፍን ሸበለለ   አሪር፣ አረ፣ አረረ/   መታረሪያ 
አረረ  በጩኸት አለቀሰ    አሪር፣ አረ፣ አረረ/   እሪታ፣ አራራይ   እሪ ባይ 
ዐረረ  በእሳት ተቃጠለ፤ ከሰለ    ሐሪር፣ ሐረረ/    ዐራራ    ዐራሪ 
 
አራሪ  አዝመራ ሰብሳቢ    አሪር፣ አረ፣ አረረ/ /አረረ  ማረራ    ማራሪ 
አራሪ  ርኅሩኅ አድራጊ    ራኅርኆ፣ ራኅርኀ/ /ራራ  ርኅራኄ     ርኅሩኅ፣ ሩሩ 
ዐራሪ  የሚቃጠል፤ የሚከስል፤ የሚጠቍር ሐሪር፣ ሐረረ/  /ዐረረ  ዕሩር፣ ዕርርት   ዐራራ 
ዐራሪ  ዐላቂ፤ ደራቂ፤ ነጣፊ፤ ኵምትር ባይ ሐሪር፣ ሐረረ/  /ዐረረ      ዕራሪ 
 
አራራ  ርኅሩኅ አደረገ     ራኅርኆ፣ ራኅርኀ/ /ራራ  ርኅራኄ    ርኅሩኅ፣ ሩሩ  
ዐራራ  የተቃጠለ፤ የጠቈረ    ሐሪር፣ ሐረረ/  /ዐረረ   ዕሩር፣ ዐረሩ  
 
አራሽ  (በውሃ፥ ወዘተ.) አርጣቢ  ርሒስ፣ ርሕሰ/  /ራሰ  ማራሻ፣ አንጀት-አርስ  ራሽ 
ዐራሽ  ህያው ፍጡር የኰሳው   ሐሪው፣ ሐረወ/  /ዐራ  ዐር፥ ወፍ-ዐራሽ   ዐሮ፥ ዐሪላ  
ዐራሽ  ገበሬ      ሐሪስ፣ ሐረሰ/  /ዐረሰ  ዐርሶ-ዐደር፣ ዐርሶ-በሌ   ዕርሻ 
ዐራሽ  እመጫትን ቀላቢ    ኀርሶ፥ ኀረሰ፣ ኅራሲ/ /ዐረሰ  ዐራስ    ዐራስ ነበር 
 
አራቂ   የሚያሸሽ፥ ከልካይ   ርሒቅ፣ ርሕቀ/  /ራቀ   ርቀት    ሩቅ 
ዐራቂ  አስተካካይ፥ ቀጥተኛ አድራጊ  ዐረቀ/     ዕርቅ      
 
እሩቅ  ሩቅ ቦታ     ርሒቅ፣ ርሕቀ/  /ራቀ   ርቀት    ሩቅ  
ዕሩቅ  ያልተከፈነ፤ ልብስ-የለሽ   ዐሪቅ፣ ዐርቀ/    ዕርቃን    ዕራቍት፣ ራቍት  
 
አራቢ  የርባታ ሙያተኛ     ረቢሕ፣ ረብሐ/  /ረባ  ርባታ     ረቢ  
ዐራቢ  ቆዳን ፋቂ፤ ነት (ተንቤን) ሠሪ     /ዐረበ   ዐረብ     
 
አርባ  አራት ጊዜ ዐሥር    አርብዓ/    የአርባ ጾም   አርባኛ  
ዐርባ  (ሴት) ቈርበትን ወደ ነት ለውጣ     /ዐረበ   ዐረብ፣ ባሕር ዐረብ  ዐራቢ 
 
አረገ   አደረገ፤ ሠራ    ደሪግ፣ ደረገ/     ድርጊት    አድራጊ፣ ድርጊያ  
አረገ   አረጀ           እርግና    አሮጌ  
ዐረገ   ወደ ላይ ወጣ፤ መጠቀ    ዐሪግ፣ ዐርገ/    ማዕረግ፥ ዕርገት   ዐራጊ  
 
አራጊ  አድራጊ፤ ሠሪ    ደሪግ፣ ደረገ/  /አደረገ  ድርጊት    ድርጊያ 
ዐራጊ  ወደ ላይ ወጪ፤ መጣቂ   ዐሪግ፣ ዐርገ/  /ዐረገ  ማዕረግ፥ ዕርገት  
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ድምፀ-ሞክሼ      ግእዝ     ዐማርኛ  የተጸውኦ/የነገር   ቅጽሎች እና 
ቃላት  ፍቺዎች     ስም፣ ግስ/  /ግስ፥ ስም ስሞች     ሌሎች ምሥርቶች  
 
አሰላ  የአርሲ ዋና ከተማ ስም    
አሰላ  ዐሰበ፤ ስሌት ተጠቀመ       /ስሌት  ስሌት    አስሊ 
አሰላ  ስል አደረገ፤ ስለት አወጣ  ስሒል፣ ሰሐለ/  /ሰላ  ስለት    ስል 
አሰላ  አበጀ፤ አሳመረ፤ አቀለጠፈ  ሰልሐ፣ ሰልሔ (ትግ.) /ሰላ  ዐንገተ-ሰላ   ሰላ-ገደድ 
ዐሰላ  የግንብ ቀጸላ       /ዐሰለ        
 
አሳማ  ሐሜት እንዲነገር አደረገ   ሐምይ፣ ሐመየ/  /ዐማ  ሐሜት፣ ሐሜታ፣ ማማት ሐሜተኛ 
ዐሣማ  ለሥጋ የሚረባ የቤት እንሰሳ   ሐሣማ/     የዐሣማ ሥጋ   ባለ ዐሣማ 
ዓሣማ  ዓሣ መሳይ፤ ጥቍር ጠይም  ዓሣ/   /ዓሣ  ዓሣ ነባሪ፣ ዓሣ አውጭ  
 
አሠመረ  አስወደደ     ሠሚር፥ ሠምረ/    ሥምረት  
አሠመረ  መሥመርን አበጀ    ሠሚር፥ ሠምረ/    መሥመር፥ ማሥመሪያ  አሥማሪ  
አሰመረ  እንዲሳካ አደረገ    ሰሚር፣ ሰምረ/  /ሰመረ  ስምረት    ስሙር 
 
አሰረ  ጠፈነገ      አሲር፣ አሰረ/    እስር ቤት፥ እስረኛ  እስር  
ዐሠረ  በቍጥር ዐሥር ኾነ    ዐሥሮ፥ ዐሠረ/  /ዐሥር  ዐሥራት    ዐሥረኛ 
 
አሠር  ፍለጋ፥ ዱካ    አሠር/          
ዐሠር  ገለባ      ሐሢር፣ ሐሠረ/    ዐሠር ውሃ    
 
አሳራችን  አስኰሳችን፤ ዕዳሪ አስወጣችን   ሐሪው፣ ሐረወ  /ዐራ  ዐር፣ ወፍ-ዐራሽ   ዐራም  
ዐሳራችን  መከራችን፤ ፈተናችን   ኀሲር፣ ኀስረ/  /ዐሳር      ዐሳረኛ  
 
አሣሽ  የሚያቀጥን፤ ዘርዛራ የሚያደርግ  ሠሥዖ፣ ሠሥዐ/  /ሣሣ  ሥሥ    ሥሥታም 
አሣሽ  በታላቅ ጥንቃቄ የሚያዝ   ሠሥዖ፣ ሠሥዐ/  /ሣሣ  ሥሥት    ሥሡ፥ ሠሣች 
ዐሣሽ  ፈላጊ፤ አባሽ፤ ዳሳሽ   ኀሢሥ፣ ኀሠ፣ ኀሠሠ/ /ዐሠሠ  ዐሠሣ፣ ማሠሻ  
ዓሣሽ  የአንቺ ዓሣ    ዓሣ/     ዓሣ ነባሪ   ዓሣማ 
 
አሠቃይ  አስሠቃይ፤ በዳይ፤ አሳማሚ  ሣቅዮ፣ ሣቀየ/  /አ(ተ)ሣቀየ ሥቃይ    ተሠቃይ (ተሣቀይ) 
አሰቃይ  አስሰቃይ፤ እንዲንጠለጠል አስደራጊ ሰቂል፣ ሰቀለ/  /ሰቀለ  ስቅለት፣ ሰቀላ፣ መስቀል  ተሰቃይ 
 
አሻሚ  የሚያወለዳ፤ የሚያራኵት፤ የሚያቃማ ሻማ (ትግ.)  /ሻማ  ሻሞ፣ ሽሚያ   ተሻሚ 
ዐሻሚ  ወፍራም ሹሩባን ሠሪ   ሐሢም፣ ሐሠመ/ /ዐሸመ   ዕሽማት፣ ዕሸማ   ዕሽም  
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ድምፀ-ሞክሼ      ግእዝ     ዐማርኛ  የተጸውኦ/የነገር   ቅጽሎች እና 
ቃላት  ፍቺዎች     ስም፣ ግስ/  /ግስ፥ ስም ስሞች     ሌሎች ምሥርቶች  
 
አሽተኽ  አሽትተኽ፤ አነፍንፈኽ   ሸተተ፣ ሽታ(ትግ.) /ሸተተ፣ ሽታ ሽቱ፣ ሽቶ፥ ሽታዬ  ሸታች 
አሽተኽ  እሸት ኾነኽ፤ ፍሬአማ ኾነኽ  ሠውይ፣ ሠወየ፣ ሠዊት/ /እሸት፣ አሸተ እሸቴ፥ እሸቱ    
ዐሽተኽ  በመጫን ዳብሰኽ    ሐስይ፣ ሐሰየ/  /ዐሸ       ዐሺታ  
 
አባ  አባት፤ ባለቤት    አብ/     አባ ዳማ     
ዐባ  ደበቀ፤ ሸሸገ     ኀቢእ፣ ኀብአ/        ኅቡዕ 
 
አበላ  አጐረሰ፤ መገበ    በሊዕ፣ በልዐ/  /በላ  መብል፥ ብላቶ   በላተኛ 
ዐበላ  መፍሰስ፤ መጕረፍ፤ መናድ  ዐቢል፥ ዐበለ/    የደም ዐበላ    
ዐበላ  የዐይን ሞራ    ሐበለ፣ ሐበላ (ትግ.)   የዐይን ዐበላ 
 
አባሽ  ችግርን፣ ወዘተ. አግናኝ   ብኢስ፣ ብእሰ/  /ባሰ፣ አባሰ ብሶት፣ ባሰኽና   የባሰ፣ አብሶ 
አባሽ  ጠራጊ፤ አሟጣጭ፤ ወልዋይ  አብሶ፣ አባሲ፣ አበሰ/ /አበሰ  ምድር-አበስ፣ ማበሻ   
አባሽ  በዳይ፤ አበሳ አድራጊ   አብሶ፣ አባሲ፣ አበሰ/ /አበሳ  አበስኩ ገበርኩ   አበሰኛ 
ዐባሽ  ደበቅሽ፤ ሸሸግሽ    ኀቢእ፣ ኀብአ/  /ዐባ      ኅቡዕ 
 
አበዛ  አበረከተ     በዚኅ፣ በዝኀ/  /በዛ  ብዜት    ብዙ፣ አባዢ 
ዐበዛ  ጋጋሪ፤ ከሣሽ     ኀቢዝ፣ ኀበዘ/    የእንጀራ ዐበዛ  
 
አባይ  የታላቅ ወንዝ ስም፤ ፈለገ ግዮን       ነጭ (ጥቍር) አባይ    
ዐባይ  ዋሾ፥ ሐሰተኛ        /ዐበለ  ዕብለት    ዐባይ ሚዛን 
 
አተላ  ትላም አደረገ        /ትል   ትል፣ ትላትል፣ ትላበራ  ትላም  
ዐተላ  የጠላ፥ የቡና፥ ወዘተ. ዝቃጭ   ሐተለ፣ ሐተላ (ትግ.)        ዐተላም  
 
አተተ  ለየ፤ አገለለ፤ ነከረ    አቲት፣ አተተ/    አታት    አታች 
አተተ  ወለድ ከፈለ     አቲት፣ አተተ/    አታት     
ዐተተ  ርእሰ-ነገርን ተነተነ    ሐቲት፣ ሐተ፣ ሐተተ/   ሐተታ    ሐተተኛ፣ ዐታች 
 
አከለ  ጨመረ፤ አደገ፤ ከፍ አለ  አኪል፥ እክል/    ታከለ፣ ማከያ   አካይ 
አከለ   አቻን (ልክን) ኾነ    አኪል፥ አካሊ፣ እኩል/   እኩል፣ እኩያ፣ አኳያ  እኩሌታ  
ዐከለ   እንቅፋትን ኾነ        /ዐከለ፣ ዕክል  
ዐከለ   ሐዘንተኛን ኾነ        /ዐከለ፣ ዕክል     ዕክለኛ 
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ድምፀ-ሞክሼ      ግእዝ     ዐማርኛ  የተጸውኦ/የነገር   ቅጽሎች እና 
ቃላት  ፍቺዎች     ስም፣ ግስ/  /ግስ፥ ስም ስሞች     ሌሎች ምሥርቶች  
 
እክል   ጭምር     አኪል፥ እክል/    ታከለ፥ ማከያ    አካይ 
እክል  እኽል፤ ምግብ    አኪል፣ አከለ/    እኽል 
ዕክል  እንቅፋት፤ ችግር       /ዕክል      ዕክለኛ  
ዕክል  ሐዘን፣ ለቅሶ       /ዕክል       
 
አዋቂ  በውቂያ ሥራ ረጂ፤ ዐንገቱን ነቅናቂ  ወቂዕ፣ ወቅዐ/  /ወቃ   ውቂያ፣ መውቂያ   ውቅ 
ዐዋቂ  ባለ ዕውቀት፤ ጐልማሳ፤ መድኀኒተኛ  ዐዊቅ፤ ዖቀ/  /ዐወቀ   ዕውቀት    ዕውቅ፣ ታዋቂ 
 
አዞ  አዝዞ፣ ተፈጻሚ ቃልን ተናግሮ  አዝዞ፣ አዘዘ/  /አዘዘ  ትእዛዝ፣ ማዘዣ   አዛዥ፣ ታዛዥ 
አዞ  ኮምጣጣ እና ቅመማም እርጎ  አዞ (ትግ.)        አዞ በሌ 
ዐዞ  የወንዝ (የሐይቅ) አውሬ   ዐዝዞ፣ ዐዘዘ/?    ዐዞ-ሐረግ   የዐዞ እንባ  
 
እዝ  ግብረ-ኀይል፤ የታዘዘ   አዝዞ፣ አዘዘ/  /አዘዘ  ትእዛዝ፣ ማዘዣ   አዛዥ፣ ታዛዥ 
ዕዝ  የበራሪ ነፍሳት ድምፅ፤ ጥዝ  ሕንዝዝ/?  ሕንዢዥ (ትግ.)ዕዝታ    ዕዝ ባይ 
 
አዛባ  አዛነፈ፤ ሳያስተካክል አጋጠመ   ዘቢሕ፣ ዘብሐ/  /ዘባ፣ ተዛባ     ዝብ፣ አዛቢ 
ዐዛባ  የከብት እበት፥ በጠጥ እና ፋንድያ ዐዝቦ፣ ዐዘበ/        ዐዛባም  
 
እዝነ-ልቦና ምናባዊ ድምፅ መስሚያ   እዝን/          
ዕዝነ-ልቦና እእምሮን የሚነካ ሐዘን   ሐዚን፥ ሐዝ(ዘ)ነ/ /ዐዘነ  ሐዘን    ሐዘንተኛ፣ ዐዛኝ 
 
አዘዘ  ተፈጻሚ ቃልን ተናገረ    አዝዞ፣ አዘዘ/    ትእዛዝ፣ ማዘዣ   አዛዥ፣ ታዛዥ 
ዐዘዘ  ተትረፈረፈ፤ አለቅጥ ዐየለ   ዐዝዞ፣ ዐዘዘ/    ዐዛዜ  
 
አያት  የወላጅ-ወላጅ       /አያት  ቅድም-አያት  
ዐያት  ተመለከታት       /ዐይን፣ ዐየ ዕይታ  
 
አደመ  ዐፈር-ለበስ ካብን/ቤትን ሠራ  ህድሞ፣ ሀደመ (ትግ.) /እድሞ       
ዐደመ  ለሤራ ተባበረ     ዐድሞ፥ ዐደመ/    ታዳሚ፣ ዕድም    ዕድመኛ 
 
አደራ  (ሸማኔ) ድርን ዘረጋ፤ አዘጋ  ድር (ትግ.)  /ድር  ድር፣ ማድሪያ   አድሪ 
አደራ  አጋለ፤ አደመቀ፤ አሻፈደ     /ደራ  ድሪያ፣ ድራት   ተዳሪ 
አደራ  አዘባ፤ ለመጠ፤ ሰፊ አደረገ  ደርዖ፣ ደርዐ/  /ደራ      ደሪ 
ዐደራ  በእምነት የተሰጠ እቃ፥ ወዘተ.   ኀዲር፣ ኀደረ/  /ዐደረ  ባላደራ    ዐደራ በሊታ  
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ድምፀ-ሞክሼ      ግእዝ     ዐማርኛ  የተጸውኦ/የነገር   ቅጽሎች እና 
ቃላት  ፍቺዎች     ስም፣ ግስ/  /ግስ፥ ስም ስሞች     ሌሎች ምሥርቶች  
 
አዳይ  አድልዎን አድራጊ   ደሊው፣ ደለወ፣ አድለወ/ /አደላ  አድሎ፥ አድልዎ    
ዐዳይ  አከፋፋይ፤ ደልዳይ፤ አስሰራጪ  ዐደለ፣ ዕድል (ትግ.) /ዐደለ፣ ዕድል በድሉ (በዕድሉ)፣ ማደያ  ዕደላ፣ ዕድለኛ 
 
አደገ  ገዘፈ፤ ተለቀ     አዲግ፥ አደገ/    እድገት፥ ማደጎ   አዳጊ 
ዐደገ  ነጻ ለቀቀ     ኀዲግ፣ ኀደገ/    መታደጊያ   ታዳጊ፣ ትድግና 
 
አደፈ  ቆሸሸ፤ በጭቅቅት ተበከለ      /እድፍ  እድፍ፣ እድፈት   አዳፊ፣ እድፋም  
ዐደፈ  ወለወለ፤ ጠረገ    ኀድፎ፣ ኀደፈ/    ማደፊያ     
 
አጋች  ወተት የሚይዝ ጡት    ግዕት/   /ግት፣ ጋተ ግት፣ ማገቻ   ግታም 
ዐጋች  ዕጎቻ የሚይዝ    ዐጊት፣ ዐገተ/  /ዐገተ   ዋስ ዐጋች፣ ዕጎቻ  ዕግት 
 
አጋይ  የሚያሞቅ፤ የሚያተኵስ   ጕሒል፣ ጕሕ(ጐሐ)ለ/ /ጋለ፥ አጋለ ግለት፣ ማጋያ   ጋይ 
ዐጋይ  ኮትኳች፤ ዐፈር ገልባጭ   ሐጊል፣ ሐገለ/   /ዐገለ  አትክልት ዐጋይ፣ ማገያ  ዕግል 
ዐጋይ  የመከር (የበጋ) ወቅት   ሐግይ፣ ሐገየ፣ ሐጋይ/   የሐጋይ ጤፍ    
 
አጣሪ  መርማሪ፤ አጥላይ   ጸርይ፣ ጸረየ፣ አጽረየ/ /ጠራ  ጥራት    አጥሪ   
ዐጣሪ  በቁመት (በመጠን) የሚአንስ  ኀጺር፥ ኀጸረ/  /ዐጠረ  ምኅጻር፣ ዐጭሬ   ዐጭር፣ ዕጥር ምጥን 
ዐጣሪ  ከለላ ሠሪ    ሐጺር፥ ሐጸረ/  /ዐጠረ  ዐጥር፣ ዐጠራ   ዕጥር፣ ዐጥራም 
 
አጠራ  መረመረ፤ አጠለለ   ጸርይ፣ ጸረየ፣ አጽረየ/ /ጠራ  ጥራት    አጥሪ 
ዐጠራ  ዐጥር ሥራ፤ ከለላ ግንባታ  ሐጺር፥ ሐጸረ/  /ዐጠረ  ዐጥር፣ ማጠሪያ   ዕጥር፣ ዐጥራም 
 
አጠባ  የጡት (የጡጦ) ወተት መገበ   ጠቢው፣ ጠበወ፣ አጥበወ/ /ጠባ  አጥቢ    ጠቢ  
ዐጠባ  በውሃ የማጽዳት ሥራ   ኀፂብ፣ ኅፅበት፣ ኀፀበ/ /ዐጠበ   ዕጥበት፥ ዐጣቢ   ዕጣቢ 
 
አጠና  ጥናት አደረገ፤ ተረዳ፤ መረመረ  ጸኒዕ፣ ጸንዐ፤ አጽንዐ/ /አጠና  ጥናት    አጥኚ 
አጠና  አጠነከረ፤ አበረታ   ጸኒዕ፣ ጸንዐ፤ አጽንዐ/ /ጠና  አጣና    ጥኑ፥ ጽኑ  
ዐጠና  ዕጣን የማጨስ ተግባር   ዐጢን፣ ዕጣን፣ ዐጠነ/ /ዐጠነ  ዕጣን    ዐጣኝ 
 
አፍላ  ፍልቅልቅ አድርግ    ፈሊሕ፣ ፈልሐ/  /ፈላ  ፍላት፣ ፍላሎት   ፍል 
አፍላ  በብዛት አሳድግ       /ፈላ  ችግኝ ማፍያ   ፍል 
ዐፍላ  ጐልማሳ     ፍሒል፣ ፈሐል፣ ፈሐለ/   ዐፈሌ  
ዐፍላ  ትኵስ (ጕልበት፣ ስሜት)፤ ብርቱ ፍሒል፣ ፈሐል፣ ፈሐለ/       ዐፍለኛ 
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ድምፀ-ሞክሼ      ግእዝ     ዐማርኛ  የተጸውኦ/የነገር   ቅጽሎች እና 
ቃላት  ፍቺዎች     ስም፣ ግስ/  /ግስ፥ ስም ስሞች     ሌሎች ምሥርቶች  
 
አፍራ  ፍሬ ስጥ፤ አብቅል፤ ውለድ  ፈርይ፥ ፈር(ረ)የ/ /አፈራ  ፍሬ፣ ፍሬ-ሕይወት  አፍሪ፣ ፍሬያማ 
ዐፍራ  ተሽኰርምማ፤ ተሸማቅቃ   ኀፊር፥ ኀፈረ/  /ዐፈረ  ዐይን-ዐፋር    ዐፋሪ 
 
አፍሶ  አፍስሶ፤ አንጠባጥቦ፤ ደፍቶ  ፈሲስ፣ ፈሰ፣ ፈሰሰ/ /ፈሰሰ  ፈሳሽ፣ ፍሳሽ፣ ፈሰስ  ፍስ፣ አፍሳሽ 
ዐፍሦ  ዝቆ አንሥቶ፤ ጥርግ አድርጎ ወስዶ ሐፈሠ/   /ዐፈሠ   ዐፈሣ    ዐፋሽ 
 
ከሠሠ  ዕንጐቻን ጋገረ፤ ሊጥን በትንሹ አሰፋ ኀሠሠ/ካሠሠ (ትግ.) /ከሠሠ  መክሠሥ    ከሣሽ 
ከሰሰ  ለፍርድ አቀረበ     ከሰሰ፣ ክሲ፣ ክሶ (ትግ.) /ከሰሰ   ክስ፥ ከሳሽ፥ ተከሳሽ   
 
ከሣሽ  መክሠሥ (ዕንጐቻ) ጋጋሪ  ኀሠሠ/ካሠሠ (ትግ.) /ከሠሠ  መክሠሥ     
ከሳሽ  ለፍርድ አቅራቢ       /ከሰሰ  ክስ፣ ተከሳሽ    
ከሳሽ  ቀጠንሽ፤ ሰለለሽ፤ መነመንሽ     /ከሳ  ክሳት፣ መክሻ   ከሲታ፣ ከሺ 
 
ከሣች  ገላጭ፤ አስመልካች   ከሢት፥ ካሣቲ፣ ከሠተ/ /ከሠተ  ክሥተት፥ ተከሥተ  ከሣቴ 
ከሳች  ቀጠነች፤ ሰለለች፤ መነመነች     /ከሳ  ክሳት፣ መክሻ   ከሲታ፣ ከሺ 
 
ውሕደት  መቀላቀል፤ አንድ መኾን   ዋሕዶ፥ ዋሕድ፣ ዋሐደ/ /ተዋሐደ ተዋሕዶ    ውሑድ 
ውኅደት  ማነስ፤ መመናመን   ውኂድ፣ ውኅደ/    ውኅደት    ውኁድ 
 
ውሑዳን  የአንድነት ደጋፊዎች   ዋሕዶ፥ ዋሕድ፣ ዋሐደ/ /ተዋሐደ ተዋሕዶ፥ ውሕደት  ውሑድ   
ውኁዳን  ጥቂቶች፤ አናሳዎች   ውኂድ፣ ውኅደ/    ውኅደት    ውኁድ 
 
ግእዝ   የቋንቋ ስም፤ የዜማ ስም   ግእዝ/ 
ግእዝ  የዋየል ቅጥል የሌለው ፊደል  ግእዝ/ 
ግዕዝ  የጉዞ (የሕይወት) አቅጣጫ፤  

ባሕርይ፤ ኹነት    ግዒዝ፥ ግዕዘ/    አግዓዝያን፥ አጋዕዝት  ግዑዝ   
 
ፈሣ  ደስ ተሰኘ     ፈሥሖ፣ ፈሥሐ/   ፍስሓ፣ ትፍሥሕት 
ፈሳ  ዕምቅ አየርን በፈገራ (በሬብ) አስወጣ ፈሲው፥ ፈሰ(ስ)ወ/   ፈስ፣ መፍሻ፣ አስፌስ  ፈሺ፣ ፈሳም 
ፈሳ  (ቅል፣ ሽንኵርት) ሟሸሸ  ፈሲው፥ ፈሰ(ስ)ወ/   ያሮጊት ፈስ  
ፈሳ  (ሰው የተማረውን) ዘነጋ      /ፈሳ 
 
 


