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ኢታ ኪታቡዉም ኻና አላያቹዉ መክተቤሳ ኪታብዜዉ መዳዚዩቤ ዚቀደኹማ ፤ራኢቤ ፤

ኦኔቤ ሜጠቄቤ ዘልቲቀበጡ አዬ ረዉዳ ሙሜ ቀሎ ሜገልታኝ ገለታዉ መግባእቤ ሀረሪ 

ኪታባች ዪትከተቡማ ጌይ ጋርቤ መትጌበል ኤልበዩም ጠብኢ የኽኑማ ኪል ቃሪያች 

የቦርዱቤ ጪነዚዩዉ አገዱማ ሐፍ ዛዩ ጌስሲ ዲኒ ረመዳን ፤ጌስሲ አዩብ አብዱላሒ፤አደ 

ዋ ቁራሳ ዘያርነት ቢሮ መስኡላች ዋ ደላጊያችሌም ሚስጋኔ ተቦርደኹ ኢላኽ:: 

         

ከታቢዞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   አልላ መገን 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ሀረሪ ወሬግ ሲናን ኒላዉ አማረኛቤ ፈሊጣዊ አነጋገር ፤ኦሮሚፋቤ ጂቸማ /ሲጎ/ 

ሶማሊቤ…..ኢንግሊዝቤ /ኢድየምስ/Idiom/ ይሎሆል። ወሬግ ሲናን ሚንታ ዛነሳም ሐጪርቤ  

ወሬግ ሲናን ኮኦትቤ ላይ ጩቅቲያች መሳቤ ዪጠመሩማ ጩቅቲያችሶ ማእናዚዩ ሳኒ  

ማእናእዞዉ ዘይጊለጥማ ሒያች ዚትገለጡ ጩቅቲያች ቃጪ ሩሕዞዛጥ ማእናእ ዛላንታ። 

ኢስአሐዳች ወሬግ ሲናኑዉ  ሐል ሲናን ዪሉዩሆል ። ሐል ሲናን ዘይቤያዊ አነጋገር ዚኻነሳአ አን 

ወሬግ ሲናን መለሕኹ ዚመለሕኹቦ ሰበቡም አሐድ ሲናኑዉ ኡስጡቤ የሱቻዛል፤የጢማዛል 

ሐዋጅዞን ማንታ።   

ወሬግ ሳኒ ማእናዞ ቀሐታች ዪሺላለሙቦ ዚና መሐዋ አልታ የቁምሲዛል መሐዋ አልታ 

አማረኛቤ ጌጥ ኒላዛናንታ። ወሬግ መሐዋ ዚና መሐዋንታ። ኢዞኩትሶም ወሬግ ዘማን 

ኒቀልጥጢባ ዛና ላይነት ፤አንገት ሐፍ ናሽባዛና ወክቲዉ ያራል። ወሬግ ሲናኑም ኢዞኩትሶ፡፡ 

ወሬግ ሲናን ኑቀዩዛና ጩቅቲያቹዉ አላይ ማእናእ ዪስጡኩታ ነትዋቅሪባማ ቁቡሉዉ 

ኒመልባዛናንታ። ዪዞም አሐድ ጩቅቲ አልታ ጩቅቲያቸዉ መስሳ መጥመድቤ አስሊዞቤ 

ዚትለመደቤ ቃጪ ማእናእ ዪስጡኩታ ያኛል። ይዞም ጩቅቲያች ማእናዚዩዉ ኪለዛየዱ 

ዪሊቅቦዛል ሔላንታ። ሚሳሌ ኢን ኒርባ ቃም ሐረቂንታ ወላላኪን ኢን ደረቅ ዛነሳአ ኢንዞ 

ዚደረቃ ባይቲሌ መልታዋ ሐያእ ዘሌላ ባይቲሌንታ ኢን መረቤ ኪል አላይ ማእናእ መስጣ 

ኩፎኝ ዘዉ ዪላል።  

ሀረሪ ወሬግ ሲናናች ፊዝቤ በጂህንተዩ። የዲንቂዛል ፊዝቤ ጊእዝቤ ዛላችባህ አማረኛቤ 

በጅህቤ ዪትማሰላሉ ፤ሶማሌዉ ፤ስልጤ ፤ወለኔ ዋ ኦሮሞ ሐረሪባህ ተቃጠሮት ዛለያችባህ 

ባህሲ አላሽኹም።  

ሀረሪ ሲናን በሐሪንታ። ጌይ ሲናን ቢዳሮትዞው ያርዛሉ ቁራሳችቤ አሐድዞ  ወሬግ ሲናናቺን 

ተዩ። ሀረሪ ወሬግ ሲናናች አትታይ ዋ ወቅቲው፣ ሩኹብቲ ዋ ሺብሺብቲው፣ ናር ዋ ኑቡሩው 

ሐፍቲ ሞሻቤ ኢስበልበላት ሲፋችቤ ዚሴሰናቺንተዩ። ሀረሪ ወሬግ ሲናናች ሀረሪ  መሐድ ኩት 

 

 

 

ቡእቲ 



ዋ ነትዞው፣ ዳይ ሐዋዚያ ዋ ዲነት ጌይዞው፣ ዲን ዋ ሌስ መእነዊያዞው፣ሺርቲዞዋ 

ሺኪፍቲዞው፣ ቢዳሮትዞዋ ሲነትዞው አሳስ ሞሻቤ  ዚሶሰማቺን  ተዩ። ኢስበልበላት ሊሕዳኝ 

ዋ አሸኸል ዛለዩ ሀረሪ ወሬግ ሲናናች ሐሳዋው፣ ገልጌቡው፣ ሲናኑው የጢሙዛሉ ሐዋጃቺን 

ተዩ።  

ወሬግ ሲናን ዋ አላይ ኮኦት ዋ ሺኢሽቲ ጩቅቲያችቤ ዚትኤሰሳች ፈርቂዚዩ መሬመጥ ዛልበና 

ኩልሉ ዱብሌ አልታ ሺኢሽቶሽ ጩቅቲያች ዲርቂ ወሬግ ሲናን ዩኹኑሜሉ። ቄሕ ኢራዝ፤ቀላ 

ጋር ሳኒ ማእናእት ዪስጣሉማ ኩልሉ ዱብሌይ ጩቅቲያች /ሽኢሽቶች/ ጩቅቲያች ወሬግ 

ሲናን  ዩኹኑሜሉ። ወላላኪን ወሬግ ሲናን ፎክሎሬነት ፤ሉይ ሲሪ ሹሙቅ ማእና ዪስጢዛል ፤

ዚኻነሳ ኮታኛች ሞኽ ዛኒ ፊዝ ማእና ዚዩዊት ዪስጣሉ። ኢስ አሐድ ጊር አሐድ ጩቅቲማ 

ወሬግ ሲናን ኩትቤ ዪትነሰዛሉም ሐል፡፡  

አስሊ ወሬግ ሲናኑዉ ጌይ ሲናንቤ ኢስአሐድ ሚሳላችሶዉ ሀረሪቤ ፤መፌረስቲዞዉ አህመራ 

ሲናንቤ አሽኾ ዪሌ ሰበብዞም መፍረኬቤንታ፡፡ አላይታ ኢፈርኪ ጊር ኦሮሞቤም ባድዚና 

ዲላጋ ሲናንታማ መፌረስቲ መደበል ናረቤዉ አልፈረኹም፡፡ 

ሀረሪ ወሬግ ሲናኑዉ ሚንሌ መሳመትሌ ሐፍ ሐፍ አኜኽ ቲሉኝ ዛኹ ሐረቃቼ አህመራ ዋ 

ኦሮሚፋ ዛጡም ሙሉቤ ተሳመታ  መሬቤ አኑኽ ሚንሌ አኑኽ ሚንሌ አንሳምቲ ዪሊ 

ሒጮት ቤንታ።  አላያች ዪዉ መረቤ ኢላዋ አሲር አልፋች የሊቆሌ ዪፈርካሉ። አኻ 

ወክቲዞን ሚንሌ ባነጊሩም ኡምማ ባባች ዚማነት ሲና ያሩ የደግሱ ሐንቲያቹዉ ኩቱብቤ 

አልትዌረሱናምማ ሀረሪ ኪታብ ጋራች ዚኛ /ላይብራሪ/ ዚተዩ ኡምማ ባባች አልላ ፊት 

ኪልገበኡ ኢጂ ቆፍዚና ዘንቂሬ አሐድ ጋርሌ ቀጠጡ ነሳምቲ ሌንታ። አላዩኽ ባነጊር ሆጂ ጌይ 

ሲናን ኢላዋ 12 ፈስሊ መትለመድ ኤገለማ ዲባየቤም ሑስኒዚኛ አኽኻ 2012 ሜገልሌ ሀረሪ 

ሲናንቤ ዲግሪቤ መግበርቲ መሰጠሌ ተሾቀለማ ሐል። ኪታባችዚዩ ሲናንዚኛዉ አሌቆትሌ 

ጊዲር አታጮት ሐለዩ ማንታ።     

ሀረሪ ወሬግ ሲናን ቢዝሐ ሰበብዞ ሚንታ ባነጊር  ቲቀሾ ደቺ ዋ ኡምመትቤ ዪ አይና ቢዝሐ 

ዚትሔጀሳአ ሰበብዞ ሀረሪያች በጂህ ሲናንናች ፊራኮት ፤ባድዜ በጂህ መሐድ መሐድናች 

ኒባሮት ባድዜ ዚትሊያዩ መሐዲናች አሲማ ዋ ዚጉቲ መጋለ ኩትቤ ዪትዋኸቡቤ ዛል ፡

ሀረሪያች ዲንቤ ፤ኢልሚቤ ዱቅ ባሎት፤ሀረሪያች በጂህ ባድ ኡስጡ ዋ ቃጪ ቲጃረሌ ፤ዲንሌ 

፤ኢልሚሌ ዋለሎት ቤንታ፡፡ ዲባየቤ ሐረር ጌይ አወልቤ ሜገል መሐድ መሐዲናችሌ አሲማ 

ዋ መጋላ መኽነዜቤ በጂህ ሉኋች ዪሴነንቤ፤በጂህ ቃጪ ባዳች ዚነበሩቤማ ዚያራ ዛሻችቤ 

ዚነሰኦ ኢቆት ቤንታ፡፡  



ሀረሪ ወሬግ ሲናን በሐሪንታ። ጌይ ሲናን ቢዳሮትዞው ያርዛሉ ቁራሳችቤ አሐድዞ ሀረሪ  ወሬግ 

ሲናናቺን ተዩ ። ሀረሪ ወሬግ ሲናናች አትታይ ዋ ወቅቲው፣ ሩኹብቲ ዋ ሺብሺብቲው፣ ናር ዋ 

ኑቡሩው ሐፍቲ ሞሻቤ ኢስበልበላት ሲፋችቤ ዚሴሰናቺንተዩ። ሀረሪ ወሬግ ሲናናች ሀረሪ  

መሐድ ኩትዋ ነትዞው፣ ዳይ ሐዋዚያ ዋ ዲነት ጌይዞው፣ ዲን ዋ ሌስ መእነዊያ ዞው፣ሺርቲዞ ዋ 

ሺኪፍቲዞው፣ ቢዳሮትዞዋ ሲነትዞው አሳስ ሞሻቤ ዚሶሰማቺን ተዩ። ኢስበልበላት ሊሕዳኝዋ 

አሸኸል ዛለዩሀረሪ ወሬግ ሲናናች ሐሳዋው፣ ገልጌቡው፣ ሲናኑው የጢሙዛሉ ሐዋጃቺን ተዩ።  

ሀረሪ  ወሬግ ሲናናች ሐጪር ሐጪር ሲናን ሐረግቤ ዚሰከካችማ ቀልቢቤ ዪትለሐድዛልቺን 

ተዩ።   

ሀረሪ ወሬግ ሲናናችዛጥ ዚአጃኢብ አጃኢብ  ነሔጃበል፡፡ ደቺ ሺር ቲልዛልነት ሳይንሲ 

ቁረቤት አገኜዉ ደቺ ቲሊጥዛትነት ያ ደቺ ሺርቤም ደቺ ዪሊጣል ያቤም ሰአች ሰአቹዉ 

ዩልዱማ ወክቲ ዪሊጣል ዪቤም ዪመሻል ዪዛኛል ደቺ ሺር ባያቤም ደቺ ሌጣ ዪሎዛል 

ሳሌንታ፡፡ 

ዲባያቤም ሐርፊ ተርቲብቤ ሞረድ ዚትከተባንታ። ኢናዋ ቢዝሐዞቤ ወሬግ ሲናናቼዉ ሐርአት 

ጁዝቤ ሲአአድኾዉ፡፡ ጊሽ ሚን ዪዲጃል ዪታወቁሜልማ ዛልባኩትቤ ጀባእ ባኹኹ ፤

ቲቀርዛኹ ኸጣእ ተረኸበጊር ሙሉቤ ዲነቴ ነትማ ጢብቲኹ መቅናናንቲ ራኢኾዉ 

መትቄበልሌ ራዲ ዋ ጠብቢን ተኝ ፤ኪል ቂራአዞ ነሻተኹ ጦኛም ቂራአ።   

ከታቢዞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ሀረሪ ኡምመት ቢሊስነትሶዉ መዬቀንሌ ጠብ ጠያር ኹኖትሌ ዚዌጠኔዉ ኩሉብ ኩሽኩሽቲቤ 

ዚወናግ ሲጃ ዚናሬዩማ ኡምመትሲዩቤ  ሐ/ስላሴ ነፍጠኛ ሑኩማ ኦርኩትሶም ሙስሊም 

ነትሲዩቤ ዘቦረዴዉ ዚላት ዋ ኢስትእማሩዉ አላይ አበዋ ኢሐች ዚዩባሕ አረብ ራቢጠሌ 

የሲሙኩታ ኪል ሚስራ መዲና ዪሊጡኩታ ዚትመለሑ ሀረሪ ሙጃሒዲናችቤ አሐድዚዩን 

ናሩ፡፡ ኢዞሶደቤ ጋር ዋ ወልዴ ዘላዩቤ አረብ ራቢጣም መቦአቤ ጊዲር ኩሽኩሽ ዛኙማ 

ሚስረቤ በጂሕ ሀረሪ በቀኛቸዉ ጊዲር ጊርጋራ ያኙ ዚናሩ ፤ ኢትዩጽያቤም ነፍጠኛ በሳሳች 

ዪትኺታተሉዩዛል ጂማቤ በጂህ ዲን መድረሳቸዉ መኤሰስማ መትሌመድቤ ፤ድሬደዋቤም 

አባዲር መድረሳዉ ኢስታድነትቤ ነፍሲ ዪዘሪኩታ ዛዩ ኢላ አልላ ፊት ዪገቡቄሲ ሀረር ዋ 

ሀረሪያቹዉ ዘልረሰኡ ሙጃሒድ ኢስታድ መሐመድ ኢስማኢልሌ ሱት ጀነት የስጣዩ ኪላኹ 

ኪታብዜ ሐዲያ ተኽኒለዩ፡፡ 

ከታቢዞ   
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ሓ ዛያ አፍ    (ስ)     በሌሎች መጥፎ ደርሶ ለመስማት የጓጓ 

ሐለለዉ ባያ     (ግ)      ተሸለኩልኮ መሔድ 

ሐለስ አረዴ    (ግ)    በዘፈን ማወደስ፤ ኢላ አኺር መስደብ 

ሐለብ ረጋጣ      (ስ)      ከርዳዳ ጸጉር 

ሐለኝ         አለኝ 

ሐለኝ ሐሊማ (ስ)      እዩልኝ ባይ ጉረኛ 

ሐለኝ አቦባ(ስ)       አለኝ  አለኝ ባይ 

ሐለዉ ሐለዉ   (ስ)    ወዲሒና ወዲያ ማለት 

ሐለዉ ባያ     (ግ)      ሹልክ  አለ     

ሐለዉ ኣሻ     (ግ)     ይዞ አፈተለከ 

ሐለፍ ሐለፍ  (ስ)     ፈጠን ፈጠን ብሎ መሄድ 

ሐሉ ለሐዳ   (ግ)     ቅም ቋጠረ 

ሐሉ ሞጫ (ግ)      መበቀል፤ ቂም መወጣት 

ሐላ መሐል(ስ)       ዉግዝና መልካም አመል ስርአት 

ሐላል        ማረድ 

ሐላል መሸሕ(ስ)     የማረጃ ትልቅ ቢለዋ 

ሐላል ሞሻ  (ግ)      የሚታረደወን ከነነፍሱ ማረድ 

ሐላል          የተፈቀደ 

ሐላል ኢን ጪገር(ስ)    ከሙስና ዉጪ የተገኘ ሐብት      

ሐላል ኻሲቢናች   (ስ)      በላባቸዉ የሚኖሩ 

ሐላል ወልዲ  (ስ)    በጋብቻ የተወለደ ልጅ  

     � 
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ሐላል ወልዲ    (ስ)    ኪንታሮት 

ሐላል ዊዚእ    (ስ)      በትክክል ተሰርቶ የተፈራ ሐብት 

ሐላክ  ኻና   (ግ)     አደጋ ገጠመዉ 

ሐልበኝ በል   (ግ)      አስታዉስ 

ሐልበኝ ባይ ነቦዩ(ስ)      ያልተነገረዉ ተነገኝ ብሎ የሚያወራ  

ሐልኹ ሐልኹ ባይ (ግ)     ልታይ ባይ 

ሐልኹ ባይ (ስ)         ደጋፊ  

ሐልዞ ሐሊም    (ስ)         መልካም ጠባይ 

ሐመም ባያ (ግ)       ተስገበገበ 

ሐመም ዋ ሐስስ(ስ)     መቅበዝበዝ፣ለሐብት፣መርመጥመጥ 

ሐመድ       አመድ 

ሐመዳ ረመድ (ስ)      ያጣ የነጣ 

ሐመዳ ፊጫ ዚትላቀጣ  (ስ)    ተመሳሳይ ሰዎች ተገናኙ 

ሐመዳም (ስ)    ወዝ የሌለዉ ሰዉ       

ሐመድ ሐፈሳ(ግ)     ያለዉጤት ቀረ፣የረዳው ሰው ሲከደው 

ሐመድ ለበሳ(ግ)      ተጎሳቆለ 

ሐመድ መኽራ (ስ)      ዋጋ የሌለዉ  

ሐመድ ሙዳይ  (ስ)      ስጋራ ማጥፊያ 

ሐመድ አፎቻ(ስ)    የማይሻሻል ጓደኛ ያለዉ   

ሐመድ ኢሕዞ ቲምባኾ (ስ)   ተመሳሳይ ሰዎች አንዱ ከሌላዉ የማይሻል 

ሐመድ ኻና   (ግ)      ወደመ 

ሐመድ ዋ ፊጫ ዚትላቀጣ (ግ)    የሚመሳሰሉ ሰዎች 

ሐመድ ጦር ( ስ  )    ቁሻሻ  ተሸካሚ   

ሐመድ ፈጫ(ስ)      እንደ ሕጻን ሆነ (ትልቁ ዳቦ ሊጥ ሆነ) 
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ሐመድዞ ወጣ (ግ)      ተጎሳቆለ    

ሐሚ ዋ ኸሚ   (ስ)       ላለፈዉና ለወደፊቱ መጨነቅ 

ሐማሳ ቀሊል(ስ)     ስሜት አልባ 

ሐማሳ በጂሕ    (ስ)     ባለ ብዙ ስሜት  

ሐማት ሞኦት(ስ)           ሙሽሪት ለሙሽራ እናት የምለግሰዉ የሰፌድ ስጦታ 

ሐማቺ ጌይ (ስ)       የአማች ወገን 

ሐማቺ አይቂበር (ስ)    ለአማቾችህ ምስጥርሕን አትግለጥ 

ሐሜአ ሙሩሩቅ ባያ    (ግ)     ጉልበቴ ተሟጠጠ  

ሐምቡርጢ ወተር  (ስ)       የእምብርት ጅማት 

ሐምቢስ አዳ (ስ)      ጎታች ባሕል 

ሐምባ ለቃማ   (ስ)     ትራፊ ለቃሚ 

ሐምባ በላኣ (ግ)      ትራፊ የሚበላ 

ሐምባ ዘሌላ(ስ)         ያለዉን አሟጦ የሚወስድ ፤ሖዳም 

ሐምዲ ቀሊል   (ስ)       ምስጋና ቢስ /ለፈጣሪ/ 

ሐምዲ አገበኣ  (ግ)      ምስጋና አቀረበ /ለፈጣሪ/ 

ሐምዲ ዘዩቅ     (ግ)   ምስጋና የማያውቅ /ለፈጣሪ/ 

ሐሞር ሔራ    (ስ)      ሥርዓተ ፆታ 

ሐሰስ ሐመም (ስ)       መቅበዝበዝ 

ሐረ ዋ ሚሕኒ   (ስ)       ያልተለመደ ማድረግ 

ሐረም       አረም 

ሐረም ለበሴዉ      (ግ)      መሬቱ በአረም ተሸፈነ 

ሐረም መሔረም     (ግ)     ሳርዋ ሐረበ መንቀል 

ሐረም ፈለሐ    (ግ)      አረም በብዛት በቀለ 

ሐረቅ        ዘመድ / አካል ፤ገላ/ 
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ሐረቅ ሐላ   (ግ)      ዘመድ አለዉ 

ሐረቅ ለበሳ     (ግ)     ዘመድ ሲሞት ዘመዳሞች የሚለብሱት አለባበስ 

ሐረቅ ሊባሻ    (ስ)      በደረት ነጠላ መልበስ 

ሐረቅ ቀበጣ   (ግ)      ረዳት አጣ፣ወገን አጣ 

ሐረቅዞ ቀብ ባያ   (ግ)      ከመስራት የተነሳሰዉነቱ ዛለ   

ሐረቅ በሸበሽ    (ስ)     ባለ ብዙ አጋር 

ሐረቅ በጂሕ    (ስ)     ዘመደ ብዙ 

ሐረቅ ቡሳ    (ስ)     ጡንጫ 

ሐረቅ ከት    (ስ)      ክንፍ 

ሐረቅ ዘሌላ    (ስ)      አሕሊ ዘሌላ 

ሐረቅ ገዘኣ     (ግ)      ዘመድ አበጀ 

ሐረቅዞ ሐጪርታ    (ግ)      ደሐ ነዉ  

ሐረካ         እንቅስቃሴ 

ሐረካ ቀበጣ     (ግ)      እንቅስቃሴ አጣ 

ሐረካ ኣሻ      (ግ)     ለስራ መንቀሳቀስ 

ሐረካም ኤላ   (ግ)      እንቅስቃሴ የለዉም   

ሐረግ        ሐረግ 

ሐረግ መሰሪቤ መትነሳእ     (ግ)     በደራሽ ዉሐ መወሰድ 

ሐረግ መቆጫ     (ግ)     ለታመመ የሚደረግ ፀሎት 

ሐረግ መገድ (ግ)        በአድባር ጉዳይ ሲሳካ ተመልሶ  

      ለመምጣጥ ቃል መግባት 

ሐራም         ክልክል/ዉግዝ/ 

ሐራም መብላእ      (ግ)      ዉግዝ ስራ የተሰማራ      

ሐራም አጫ     (ግ)      አረጀ  
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ሐራስ        አራስ 

ሐራስ ተን     (ስ)        አራስ ሲትወልድ የትታጠነዉ ስርአት  

ሐራስ  መዉጣእ      (ግ)     የአራስ የመዉጫ ቀን 

ሐራስ መትጌበል   (ግ)      መታረስ 

ሐራስ  ኢናይ   (ስ)       የባሕል አዋላጅ  

ሐራስ ገንጎራ   (ስ)       ሐይለኛ ፤ቁጡ 

ሐራስ ፋታሕ   (ስ)         የአራስ ምርቃት 

ሐራራ        ሱስ 

ሐራራ ለሐዴዉ      (ግ)     ሱስ ያዘዉ 

ሐራራ ኻነቤዉ    (ግ)      ሱስ ሆነበት   

ሐራራ ወጣ      (ግ)      የሚፈልገዉን ማድረግ 

ሐራሺ          አራሽ  

ሐራሺ በርኸዳዶዉ  (ስ)       አምራች አራሽ 

ሐራሺ ቢሲ (ስ)      የሚበላ የፍሬ አይነት 

ሐራሺ ኒፍጢ   (ስ)      የተክል አይነት 

ሐራሺ ዱቡጮ    (ስ)       ተድበልብሎ የሚጎረስ ጉርሻ 

ሐራሺ ገበታ    (ስ)    አፍ  ሰፊ  

ሐራሺ ገዳድ (ስ)     ግትር ነገር የማይገባዉ  

ሐራሺ ጫያ     (ስ)      የገበሬ ጎጆ 

ሐር አሼዉ   (ግ)      ሸረከተዉ 

ሐርሺ         እርሻ  

ሐርሺ ሐበሮ  (ስ)        የእርሻ እናት  

ሐርሺቤ ሐደራ    (ግ)     ሳይሆን ቀረ  

ሐርሺ መሐዋ      (ስ)       የአራሽ መገልገያ መሳሪያ 
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ሐርሺ አተዋቅ  (ስ)        ያልሰለጠነ ፤ቆቅ 

ሐርሺ አፎቻ   (ስ)     የእርሻ እድር 

ሐራሽ ኢማረት  (ስ)        የእርሻ ምርት ካሽ ክሮብ 

ሐርሺ ወንደቅ  (ስ)      የእርሻ  ሰራተኛ 

ሐርሺ ፉር  (ስ)       የእርሻ አይጥ  

ሐርቆት ኤሰበቤዉ (ግ)     እንደፈለገዉ እየተጠቀመበት ነዉ 

ሐርቢ      ጦርነት 

ሐርቢ ሔላ    (ስ)       የጦር እቅድ 

ሐርቢ መሐዋ    (ስ)       የጦር መሳሪያ 

ሐርቢ መርከብ   (ስ)         የጦር መርከብ 

ሐርቢ ወለገት    (ስ)     የጦር ሜዳ 

ሐርቢ ዶኒ    (ስ)     የጦር ጀልባ 

ሐርቢ ጆጎል    (ስ)         ምሽግ 

ሐርቢ ጠያራ    (ስ)         የጦር አዉሮፕላን 

ሐርአት      አራት 

ሐርአት ኢጊርቤ መሌጣ     (ግ)    በዳዴ መሔድ 

ሐርአት ገረብ አፎቻ   (ግ)     በአራት በኩል ያለ ጎረቤት  

ሐርአት ተበት መትጋፈርቲ    (ግ)   የፍጥነት እርምጃ ዉድድር      

ሐርአት ዳብሊ   (ስ)       መስቀለኛ መንገድ 

ሐርአት ጂሓች    (ስ)         አራቱ አቅጣጫዎች 

ሐርዳ        የዉስጥ እግር 

ሐርደዞ ማጃ (ግ)      ገድዳም መሆን 

ሐርደዞ በረድ (ስ)       ገዳም ያልሆነ 

ሐርደዞ ዊይ (ስ)      ገድ አለዉ 
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ሐርደዞዉ ሚይ ዚጦራ  (ስ)     ሲሳይ ዪዞ የምመጣ 

ሐርዳ መብዛሕ  (ስ)        በአንድ ቦታ ላይ ሰዉ የተመላለሰበት     

ሐርዳ መብደር  (ስ)   ቀደም ብሎ የተማረ፤የሄደ፤የቀደመ 

ሐርዳ ረዚን  (ስ)      ቀርፋፋ 

ሐርዳ ሩጥጣ (ስ)     ገዳም 

ሐርዳ መትኼተል  (ግ)      ፈለግ መከተል 

ሐርዳ ነጪሕ   (ስ)    ገደ ቢስ 

ሐርዳ ከፈፋ  (ስ)        ሰዉ የምመላለስበት ቦታ ሰዉ ረገብ ሲል  

ሐርዳ ከፊፍ  (ስ)      ኮቴዉ የማይሰማ 

ሐርዳቤ ጪባ  ዞጦራ (ስ)      ገዳም 

ሐርዳዞ ዘይቲሰመእ (ስ)       ኮቴው የማይሰማ 

ሐርዳዞዉ ዚሐፈሶ  (ስ)       የማያርፍ ኢዚም ኢዚያም የምዞር      

ሐርዶፋቤ ሌጣ    (ግ)     በፈጣን እርምጃ መሔድ  

ሐርገብ ሑርጉፍ ባያ   (ግ)     ጉንፋን እንዲሻለው ተመኘለት 

ሐርፊ      ፊደል 

ሐርፊ መንቀል    (ግ)     ፍደል መማር 

ሐርፊ መጥራሕ    (ግ)      ፍደል ቆጠረ 

ሐርፊ ሰበራ   (ግ)     ንባብ አበላሸ 

ሐርፊ ኪታብ   (ስ)       የፊደል መማሪያ መፅሐፍ 

ሐርፊ ገበታ    (ስ)      የፊደል ገበታ 

ሐሸማ       አሸማ/  የፀጉር ጌጥ 

ሐሸማ አላ   (ስ)      መልካም  አሻማ ያላት  

ሐሸማ አጎድሪ (ስ)       የሥጋ ክፍል 

ሐሸማ ደርቢሲ   (ስ)        ትንሽ አሻማ ያላት 
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ሐሸር ቀሕዋ    (ስ)     ከቡና ገለባ የሚፈላ ባሕላዊ ሻይ 

ሐሸር በሸር      (ስ)     ተራ ምግብ ዝባዝንኬ   

ሐሺ  ኡን   (ስ)       የቡሐ ድንጋይ 

ሐቀን ዋ ዘገን ወር    (ስ)      ቁም ነገር የሌለዉ ወሬ 

ሐቃቃ ሞሻ   (ግ)      ለተወለደ ልጅ የሚደረግ ጸሎት      

ሐቃቃ ወልዲ    (ስ)        ትንሽ ልጅ      

ሐቅ        ሐቅ  

ሐቅ ሐቅ መሳነን  (ግ)      እውነቱን መገላለጥ 

ሐቅ መሴነን  (ግ)     እውነት መናገር 

ሐቅ መክለሕ   (ግ)     የሠሩት መጥፎ ሥራ መጋለጥ 

ሐቅ ወጠቤዉ     (ግ)      ግፍ ወጣበት 

ሐቅ ዋ ባጢል    (ስ)      እዉነትና ዉሸት  

ሐቅ ዛላ         (ስ)       ባለመብት 

ሐቅ የልሐዳ    (ግ)      ግፍ ይዉጣበት 

ሐቅ ጊረገበሌዉ    (ግ)     እንደስራዉ አገኘ   

ሐቅቤ መሌጣ    (ግ)      በሐቅ መስራት   

ሐቅቤ መቃነን    (ግ)   እውነቱን  ማግኘት 

ሐቅቤ ገበአ      (ግ)      አረፈ፣ሞተ 

ሐቅዞው ሜመድ   (ግ)   እቅጩን መናገር፣ቁርጡን መናገር 

ሐቅዞዉ መረሶ     (ግ)      ድርሻዉን ወሰዱበት 

ሐቅዞዉ አቴወቃ    (ግ)     እዉነታዉን አሳወቀ  

ሐበለት አንገት      (ስ)    መቃ አንገት   

ሐበሪ ደድ        (ስ)        ጊዜአዊ ፍቅር 

ሐበቃማ አሰቼው    (ግ)     በሚገባ አስረዳው 
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ሐበቅ ሐበቅ አሼኝ     (ግ)     አወደ ሽታዉ ከሩቅ ተጣራ 

ሐበቅ ለበቅ  (ስ)     የማይታኘክ ስጋ፤ ሰዉ የሚያስቸግር    

ሐበቅ ኣሻ   (ግ)      ሸተተ 

ሐበበ ባያ   (ግ)       እቃ ለመፈለግ ወዲና ወዲያ ማለት 

ሐበብ ባያ   (ግ)      በሐይል ነፈሰ 

ሐቡ         መቅኒ 

ሐቡ ሲናን   (ስ)     ዋና ቁም ነገር  

ሐቡ ተሕሲብ   (ስ)    ፍሬ ነገር   

ሐቡ ዘሌላ አጥ (ስ)       ዉለታ የማያዉቅ 

ሐቡ ዛላ  (ስ)     ዉለታ አዋቃ 

ሐቡዞው መቦረድ  (ግ)      ማስቸገር(ሁሌ እርዳታ በመለመን) 

ሐቡዞዉ መምጠጥ   (ግ)      በሰዉን ላብ መጠቀም  

ሐቢ ቀሊል    (ስ)      ስራ ፈት 

ሐቢ ዶኝ   (ስ)       ሊቀ መንበር 

ሐቢ ዋ ሑብቢዞ    (ስ)     ትኩረቱና ተግባሩ 

ሐባር ኡድ   (ስ)       ሑሌም የሚረገም  

ሐባር ኣሻ    (ግ)      መራገም 

ሐባይ ኹኖት    (ግ)      ነጭ ቀለም ያለዉ ፈሳሽ 

ሐብሐብ ረንጂ  (ስ)      ሮዝማ ወደ ቢጫ የሚደላ ቀለም 

ሐታም አሩዝ  (ስ)         ከፈታች እንደገና እንደአዲስ ሙሽራ ያገባች 

ሐታም ጆግ   (ስ)     በቅርቡ አግብታ ጎዳና ላይ የምትቆም 

ሐታም ጋር   (ስ)      አዲሲ አግቢ ቤት 

ሒኒቅ ባየዉ  (ግ)      ስርቅ አለዉ 

ሐናትሴቤ መኽቱት ዚጦርቲ (ስ)     ገድ ያላት ሴት 
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ሐንቆት       መቀነት 

ሐንቆት አገዳ  (ግ)    ተነሳሳ 

ሐንቆት ፈተሓ  (ግ)      ሰረቀ 

ሐንቆትኸሹ አጥቢቂ(ስ)       ጠንከር በይ 

ሐንበጥ ሐንበጥ   (ስ)       እየተዘረጋ መዉጣት      

ሐንቡርጢ      እንብርት 

ሐንቡርጢ ዘሌላ (ስ)       ሖዳም  

ሐንቡርጢ ወተር   (ስ)       የእምብርት ጅማት 

ሐንቡርጢቤ ላአይ ኡኻት  (ስ)      የማያጠግብ ስራ፤ምግብ 

ሐንቡርጢዞቤ ቃነነቤዉ  (ግ)    ሆዱን ረገጠዉ 

ሐንባ ዘሌልባ ገበታ (ስ)    ለባለቤቱ የማይበቃ ምግብ 

ሐንቦላ መሐጤዉ   (ግ)     አይኑ አበጠ 

ሐንቲ ጋር   (ስ)        የግል ቤት 

ሐንደቃ መንደቃ (ስ)    ኮረኮንቺ  

ሐንጀማ ቁቅ     (ስ)         የሚያነጅብ  

ሐንጀማ ቂሊስ (ስ)   በአፉ ብቻ የሚሸነግል እንጂ በተግባር የሌለ 

ሐንጄ ባይ  (ስ)    አመለ ሸጋ 

ሐንጉልላ        አንጎል 

ሐንጉልላ መርገገብ   (ግ)      መመከር 

ሐንጉልላ መብላእ   (ግ)      መነዝነዝ 

ሐንጉላ መኚት    (ስ)      መደንዘዝ፤መፍዘዝ 

ሐንጉልላ መውኽብ (ግ)      ምክር መስማት  

ሐንጉልላ ሙሉእ  (ስ)    ብልሕ  

ሐንጉልላ ሺር ሞሻ   (ግ)     በነገር ማዞር 
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ሐንጉልላ ቁቡል    (ስ)        ሞኝ 

ሐንጉልላ ቆፍ     (ስ)         ሞኝ 

ሐንጉልላ ዘሌላ   (ስ)      አንጐለ ቢስ  

ሐንጉልላ ዘይጦራ  (ስ)       የማይመስል ነገር 

ሐንጉልላ ዚዛየደቤዉ  (ስ)    ብልሕ 

ሐንጉልላ ዛላ    (ስ)       አዋቂ/ ብልሕ  

ሐንጉልላዉ ማሐጤዉ   (ግ)    ናላዉን አዞረዉ 

ሐንጉልላ  ሺር ባያ  (ግ)      ዞረበት 

ሐንጉልላ ኩፉት    (ስ)        የነቃ 

ሐንጉር       መብል/ እንጥል/ 

ሐንጉር  መቆጫ   (ግ)      እንጥል ማስቆረጥ 

ሐንጉር  ሚስቃላ  (ስ)       የምግብ መዉረጃ     

ሐንጉር  ሱችና ሰጣ   (ግ)     ምግብ ተበላሸ 

ሐንጉር  በሪ ቁሻሽ   (ስ)       በሰዉ እንጀራ መመቀኘት 

ሐንጉር  ቡቅ  (ስ)       በአንድነት ተያይዞ የወዳደቀ 

ሐንጉር  ተኽ ባያ  (ግ)     ምግብ ተበላሸ 

ሐንጉር  አረገዛ   (ግ)      ምግቡ ተስማማዉ     

ሐንጉር  ኣጥ  (ስ)      የአዳም  አጥንት  

ሐንጉር  የረግዚላሜል  (ግ)     ያስመልሰዋል 

ሐንጉር  የትሖሪበኹ   (ግ)     እስከ መጨረሻዉ የምትበሉትን አትጡ 

ሐንጉር  ጋር   (ስ)      ምግብ ቤት 

ሐንጉር  ጎፈራ     (ግ)      የምግብ መበላሸት 

ሐንጉር  ጡጥ አጫ   (ግ)     የምግብ መበላሸት 

ሐንጉር  ፈለሐ    (ግ)      የምግብ መበላሸት 
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ሐንጉር  ፊጃ      (ስ)    ምግብ  ለስራ 

ሐንጉር መልሐድ    (ግ)      የሰወው ጉሮሮ መዝጋት/ መመቅኘት/  

ሐንጉር መቆፈል    (ግ)          በሰው እንጀራ ውስጥ ጣልቃ መግባት 

ሐንጉር መትቆፈል   (ግ)     ምግብ ዘጋኝ     

ሐንጉር ቁሻሽ        (ስ)       ሰውን ለገንዘብ የሚያስቸግር 

ሐንጉር ቂራጦት      (ስ)     የምግብ እጥረት 

ሐንጉር በሪ ቃነነቤኝ    (ግ)    መላ አሳጣኝ 

ሐንጉር በሪ    (ስ)     ላንቃ 

ሐንጉር አልቲካሐሌዉም  (ግ)     የምግብ አለመስማማት 

ሐንጉር ኣጥ   (ስ)       የአዳም  አጥንት 

ሐንጉር ወተር     (ስ)        የምግብ ቧንቧ 

ሐንጉር ዘጋሕ  (ግ)     ሆዳም ለብቻዉ ብቻ የሚበላ 

ሐንጉር ደማና    (ስ)         የምግብ ዋስትና    

ሐንጉርቤ መቃነን   (ግ)     የሰውን እንጀራ መዝጋት 

ሐንጉርዞዉ መቆፈል  (ግ)     የሌላዉን ስራ ማስቆም 

ሐንጉርዞዉ አበሰላ   (ግ)      ጉዳዩን በዘዴ አሳካ  

ሐንጉሽ ባያ     (ግ)      ገመጠ 

ሐንጎ ኻና  (ስ)    የተመኘዉን ማጣት 

ሐንጎራ ጊጂፍ (ሰ )    በአንገት ስር ልጆችን የሚየሳብጥ በሽታ 

ሐንጨለል ባየቤዉ      (ግ)     አቀፈዉ 

ሐንጨጭኻዉ ቢላእ     (ሰ)       የማይቻለዉ ከቻልክ እንደማለት ነዉ   

ሐኘኝ ባያ  (ግ)       በብርድ መንቀጥቀጥ 

ሐኝ ኣሻ   (ግ)       ገመጠ 

ሐኪለኝ አሐኪለኻኽ    (ግ)     እከክልኝኛ አክለሐለዉ   
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ሐዋዝ ጋር      (ሰ)        ብዙ ሰዉ ያለበት ቤተሰብ 

ሐው ባያ   (ግ)      ንፋስ በሐይል ነፈሰ 

ሐውሊ ኩቱብ   (ሰ)        ልቦለድ 

ሐዉ ሐዉ ባዬዉ   (ግ)      ተቅበዘበዘ 

ሐዉሊ      ጉዳይ 

ሐዉሊዞ የሻኽላ    (ግ)     በጉዳዩ ይወጠር 

ሐዉሊዞቤ  ዘሌላ   (ሰ)      በጉዳዩ ዉስጥ የሌለ    

ሐዉላን ሐዉሊ     (ሰ)     በራሳቸዉ ጉዳይ የተጠመዱ 

ሐያ ዋ ሑሽመት    (ሰ)    መልካም ስነምግባር    

ሐያትሶ ጬለማ   (ሰ)     ሕይወቱ ተበላሸ  

ሐያእ        ክብረ 

ሐያእ መቅበጥ    (ግ)      ስርአት ማጣት 

ሐያእ ቀሊል   (ሰ )    ክብረ ቢስ ባለጌ 

ሐያእ በጂሕ   (ሰ )      ሰው አክባሪ 

ሐያእ ዘሌላ   (ሰ )     እፍረተ ቢስ 

ሐያእ ዛላ     (ሰ)     ስነስርአት ያለዉ 

ሐያእ ዋ ሑሽማት ቀሊል  (ሰ)    ስነስርአት የሌለዉ  

ሐዬ ሐዬ    (ሰ)      አደራ አደራ 

ሐዬ በል ሲማእ   (ግ)     አሺ በል አዳምጥ 

ሐዬ ባያ    (ግ)       አደራ ሰጠ    

ሐይ        ወተት 

ሐይ  ሑባ     (ሰ)     በጣም የነጣ 

ሐይ መስቻ   (ሰ)         መደሰት 

ሐይ ሲች    (ሰ)        በል በል ቀጥል  
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ሐይ ሲን      (ሰ)     የወተት ጥረስ 

ሐይ ቀመና   (ሰ)     የተበላሸ ወተት    

ሐይ ቀዳዳ     (ሰ)     የወተት ቅል 

ሐይ ቃሕዋ    (ሰ )    የወተት ሻይ 

ሐይ ባዱ     (ሰ)       ስልባቦት 

ሐይ ቦኡ  (ሰ )     የወተት እደላ 

ሐይ ዘር     (ሰ)     የከበሮ ዓይነት (ትልቁ) 

ሐይ ዚጠፋ ጢጃ   (ሰ)     የወፈረ 

ሐይዋን ሐይ   (ሰ)     ባሕላዊ የሀረር አመት በአል 

ሐዲ       ወሰን /ገደብ/  

ሐድዲ ተማጃ   (ግ)      ከመጠን አለፈ  

ሐድዲ ዘሌላ ቄሲ    (ሰ)     ስፍር ቁጥር የሌለዉ 

ሐድዲቤ ቃጪ    (ሰ)     ከልክ ያለፈ  

ሐድዲቤ ዚገረጣ   (ሰ)     ዋልታ ረገጥ 

ሐድዲቤ ዞጥጣ    (ሰ)     መረን የለቀቀ 

ሐድዳር ሐሰዋ     (ሰ)     የቆየ ወሬ 

ሐዲድ ጋንበሪ    (ስ)    በጠንካራ ብረት የተሰራ የዉጭ በር 

ሐዲ ዲንታ   (ግ)     ጠንካራ ነዉ 

ሐጋይ ሞሻ   (ግ)      መሬት ማለስለስ 

ሐጋይ ዋ መካባ   (ሰ)       ሳር ዋ አረምን መንቀል 

ሐጢሽ       ማንጠስ 

ሐጢሽ በልጠኽ (ሰ )       በቀላሉ መገላገል  

ሐጢሽቤ ቀርሺ (ሰ )       በቀላሉ ገንዘብ ማግኘት 

ሐጪ         ጀርባ 
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ሐጪ ሞራእ     (ግ)      ዞረበት ተቀየረበት 

ሐጪ ሰጣ  (ግ)       ዝም ማለት አለማገዝ አለመፍቀድ   

ሐጪ ስጥ    (ግ)     በመጣሕበት ተመለስ 

ሐጪ በሰር     (ሰ)     የጀርባ አከባቢ ያለ ስጋ 

ሐጪ ኣጥ    (ሰ )     የጀርባ አጥንት 

ሐጪ ኡር     (ግ)      ከዚሕ ሒድ 

ሐጪ ኤሔር  (ሰ )      በስተጀርባ 

ሐጪ ኤሔርቤ ሞረድ  (ግ)      መደበቅ 

ሐጪ ዋ ቁለን  (ሰ)     ሖድና ጀርባ መሆን 

ሐጪ ዋ ከርሲ መኽና   (ግ)    መቀያየም 

ሐጪሌ ሐጪ መኚት  (ግ)     መንጋለል 

ሐጪሌ ሐጪ ሌጣ    (ስ)    በሆድ  መንፏቀቅ     

ሐጪቤ ሞረድ    (ግ)     ሰዉን መንከባከብና መርዳት  

ሐጪር መቆጠልቲ   (ስ)     አጭር ርዕስ 

ሐጪር ዊቂር    (ስ)     አጭር ግጥም 

ሐፈር ፈታ   (ሰ)     ስግብግብ ስበላ የሚሻማ 

ሐፈርፈታ አጩሎ   (ግ)      አፈርሳታ አዉጫጪኝ 

ሐፈሴዉ     (ግ)     ከአደጋ ፤ከችግር ታደገዉ 

ሐፈሽ ደበን    (ሰ)     በዛ ጥም       

ሐፊሽ ኹኖት   (ግ)   ወፍራል ለፈሳሽ  

ሐፍ       ማንሳነት፤ መነሳሳት 

ሐፍ ሐፍ አሼ  (ግ)      ወኔ መስጠት 

ሐፍ ባየቤው    (ግ)      ተነሳበት፣አመመው፣ተቆጣው 

ሐፍ አሼዉ     (ግ)   አነሳዉ፤ደገፈዉ 
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ሐፍ ጨቅ     (ሰ)      እየተነሱ መፍረጥ 

ሐፍቲቤ ቀራ (ስ)     ግብ ሳይደርስ ቀረ 

ሐፍቲ ደባት  (ሰ)       ቅድመ ቅጥያ 

 

 

� 

 

ሑሕ ባያ      (ግ)    በንዴት አረረ 

ሑሉፍ      ማለፍ 

ሑሉፍ  አሻሌዉ     (ግ)   ረዳዉና አሻሻለዉ 

ሑሉፍ  አሻቤው   (ግ)      አስተላለፈበት፣ክፉን ጊዜ አሳለፈበ 

ሑሉፍ መታሻ   (ግ)   መለላለፍ 

ሑሉፍ ባየሌው    (ግ)   አለፈለት፣አገኘ 

ሑሉፍ ባየቤው     (ግ)     አለፈበት፣ተቸገረ፣ተጋባበት 

ሑሉፍ ባያ     (ግ)   አለፈ 

ሑሉፍ አሻ     (ግ)   መከራ መሳለፍ 

ሑሉፍ ዛያ   (ቅ)      ቀደም ስል 

ሑላ ገረም አሾ   (ግ)      አምታታበት   

ሑል ሰኚ     (ሰ)     የጎመን ዘር    

ሑል ዋ ጎጋ መኽና     (ግ)    ለሰዉ ብሎ መጎሳቆል ፤መጎዳት     

ሑልቁም አትለሐድ   (ግ)    አትተክዝ  

ሑልበት መረኽ   (ሰ)       የአቢሽ ወጥ 

ሑማ መግደል     (ግ)    ኦኔ መግደል 

ሑምሑም ባያ   (ግ)      ስምጥ ስምጥ አለ 
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ሑምሹኽ ባያ   (ግ)   ተቦረዱ ጤሐኑ ኡሱሌ 

ሑምቦቤ ሌጣ   (ግ)    በአራት እግር መሔድ  

ሑምናዉ መዝራረግ     (ግ)   አቅምን ሟሟጠጥ 

ሑስራ መራ     (ግ)     የሚያሳቅቅ፤አንጎል የሚረብሽ ሑኔታ  

ሑር መሰልቲ   (ግ)      ቆንጆ 

ሑስኒ ወልዲ    (ስ)     የከተማ/ የወንዝ/ ልጅ 

ሑረል ኤይኒ    (ስ)     ውብ ሴት (የገነት) 

ሑርሩማ ቦኣ    (ግ)      ሸፈተ/ ጫካ ገባ 

ሑርዲ       ብጫ 

ሑርዲ ሐሪር   (ሰ)     የሀረሪ ባሕላዊ ሱሪ የሚሰፋበት  

ሑርዲ አፍ  (ሰ)       የሀረሪ ሴቶች ሱሪ ጫፍ 

ሑርዲ ኡፍ   (ሰ)       ቢጫ ወፍ 

ሑርዲ ኢንጪ  (ሰ)     እርድ  

ሑርዲ ኤለድ   (ሰ)     ቢጫ አበባ 

ሑሽመት ቀሊል  (ሰ)     ባለጌ 

ሑቢ ጠለፌዉ   (ግ)      ተመስጦ መጨፈር   

ሑባብ       እባብ 

ሑባብ መሼለዴ   (ግ)      አዲስ ቆዳ መቀየር እባብ እንደምቀይረዉ 

ሑባብ ሼልዲ     (ሰ)     አባ ጨጓሬ 

ሑባብ ቂንቢቻ   (ሰ)     እባብ በክረምት የምቀይረዉ ቆዳ 

ሑባብ ወልዲ ቂንቢቻ  (ሰ)    ተመሳሳይ ሰዎች ተገናኙ 

ሑባብ ዋ ሒፊኝ ዚትዋለዳ  (ሰ )      ተመሳሳይ ሰዎች ተገናኙ 

ሑት ሑዳ   (ሰ)       የወፍ አይነት 

ሑንኩቻ ሑንኩች  (ሰ )    ዲርምስምስ 
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ሑንኩች ባያ   (ግ)    አረጀ 

ሑይ        ሕይወት ያለዉ ፤ሕያዉ 

ሑይ ሐያትቤ (ሰ )    ሕይወት ያለ  

ሑይ ዋ ሙትቤ ዘሌል ኻን  (ግ)   በሕይወትና በሞት መካከል ያለ   

ሑይቤ ሐል     (ግ)     በሕይወት አለ 

ሑይቤ ቆረረሌዉ    (ግ)    በሕይወቱ ደረሰለት 

ሑይዞ ዚሞታ    (ሰ)      በቁመናዉ የሞተ 

ሑይዞ ዚቀበራ   (ሰ)     በቁመናዉ የተቀበለ     

ሑይዞ ዛል     (ሰ)     ያልተለወጠ    

ሑጃ           ማስረጃ 

ሑጃ  አሸቤዉ    (ግ)   ምስክር መቅጠር  

ሑጃ መላቤዉ (ግ)   ማስረጃ ቆጠረበት 

ሑጃ አዲጃ      (ግ)   ማስረጃ አቀረበ 

ሑጃን ሑጅ     (ሰ)       የተወጋጋ 

 

A 

 

ሒሕ ሞሻ  (ግ)       አበገነ  

ሒራር በግ ባያ  (ግ)      ተቆጣ 

ሒልቂ         ቁጥር 

ሒልቂ መትማለእ     (ስ)     በጎደለ ቦታ ማሟያ ማድረግ 

ሒልቂቤ መቦኣ   (ግ)      እዉቅና  ማግኘት 

ሒልቂቤ አልመቦአ   (ግ)     ክብር አለማግኘት  

ሒልቂቤም አቴስባ     (ግ)     ዋጋ አትስጠዉ    
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ሒልፊ ፊት      (ሰ)     በሰዉ ንግግር ስሕተት መፈለግ 

ሒማ መግደል      (ግ)    ወኔ መስበር 

ሒምላል ኻና     (ግ)   ተስተጓገለ  

ሒስቲ ዋ ሐሲድ  (ሰ)      ምቀኛና ምቀኝነት    

ሒራር        ንዴት 

ሒራር ለሐዴዉ   (ግ)     ንዴት ያዘዉ    

ሒራር በግ ባያ    (ግ)      ተቆጣ      

ሒራር ዋ ሚራር   (ሰ)      በንዴት መብገን  

ሒራር ገንፈል ባያ   (ግ)     በንዴት በገነ  

ሒራር ጠለፌዉ   (ግ)      በንዴት ተብገነገነ 

ሒራር ፊጋ      (ሰ)      በንዴት መራወጥ  

ሒራብ አተዋቅ    (ሰ)      ለሊት ተነስታ ስራ የምትሰማራ 

ሒርሚ       ዉግዝ 

ሒርሚ መብለእ   (ግ)  እርሙን በላ፣ለሞተ ዘመዱ፣ሳያለቅስ ቀረ 

ሒርሚዞው አጫ   (ግ)   እርሙን አወጣ፣ለዘመዱ አለቀሰ 

ሒርጊ          ምክክር      

ሒርጊቤ መቆጫ   (ግ)      ዉሳኔ መስጠት   

ሒርጊ ዋ ሚርጊ   (ሰ )       ተወያይቶ መወሰን 

ሒርጊ ጋር       (ሰ)        ምክር ቤት 

ሒሮ አቴሸቲ      (ግ)      ሌሎች በሰዉ ላይ ማስጮሕ 

ሒስቲሌ ሒስቲ መትጋፈር    (ግ)     መመቀኛኘት 

ሒቃ         እርባና   

ሒቃ አላሻም   (ግ)   አልተጠቀመም    

ሒቃ ኤላም     (ግ)     እርባና የሌቀዉ 
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ሒቃ ኸተሬዉ   (ግ)   እንዳይሻሻል ማድረግ   

ሒቅ ሒቅ ባያ    (ግ)     ስቅስቅ ብሎ አለቀሰ    

ሒቅ ባዬዉ    (ግ)      ስርቅ አለዉ    

ሒቅ ዪላ ቄሲ ኤዴዉ  (ግ)     ቋቅ እስኪለዉ ነገረዉ    

ሒባ ዋ ዲቢ     (ሰ)     ግርማ ሞገስ     

ሒት ባያ      (ግ)      ወግድ አለ 

ሒነቅ ሒነቅ ባያ   (ግ)     ስቅ ስቅ ብሎ ማልቀስ 

ሒናጭ ወረም    (ሰ )    መጥፎ አነጋገር ሲነገር የሚባለዉ  

ሒን ጢሊፍ አሻ    (ግ)     መጥለፍ 

ሒንቂፍቲ ኻነቤዉ    (ግ)   እንቅፋት ሆነበት 

ሒንና          ሒና 

ሒንነ ዋ ሐኑን     (ሰ)        የሒና ተክል መሐከሉ ላይ ያለችዉ አበባ 

ሒንና ለሐደሌዉ     (ግ)   መስመር መያዝ    

ሒንና መቃባእ     (ግ)         በሀረሪ ሰርግ ሒና የመቀባት ስነ ሰርአት    

ሒንና ኡኻት  (ሰ)     በሰርግ ቀናት የሚጋገር እንጀራ 

ሒንና ጌል   (ሰ)       የሴት ሚዜ 

ሒንዲርቲ መስላሕ (ሰ)    በዳንስ ላይ የሚሽከረከር 

ሒንዲርቲ ኣጥ (ሰ)        ቁርጭምጪሚት     

ሒንዲርቲ ፊት (ሰ)        ተርብ  

ሒጃብ  ጥላ     ሽፍን    

ሒጃብ ለቤስቲ  (ግ)    ተሸፋፈነች 

ሒጃብ ተገለጠሌዉ (ሰ)   ድብቁ ተገለጠለት  

ሒጃብ ኻነቤዉ   (ግ)   እንቅፋት፤ጥላ ሆነበት    

ሒጥ ባይቲ   (ግ)    ስፌት መስፋት  
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ሒጭቅ ባያ  (ግ)    ማመናጨቅ    

ሒፍቂ       እቅፍ    

ሒፍቂ ቁሉእ (ሰ)     በጀርባ የሚታዘል ቅል  

ሒፍቅቤ መልሐድ    (ግ)     በእቅፍ መያዝ    

ሒፍዚቤ ሞቃ      (ግ)      ሳያነበዉ ሳያየዉ ያዉቀዋል 

ሒፍዚዞ ዪሊጣል    (ግ)     አያገናዝብም 

 

   c  

ሓል      አመል ፤ሑኔታ 

ሓል ሲናን  (ስ)     ዘይቤያዊ አነጋገር  

ሓል ኻናቤዉ     (ግ)      አመል ሆነበት 

ሓልዞ ደኢፍንታ  (ስ)      ደሐ ነዉ 

ሓልዜ ተደራት    (ግ)      ባሕሪዋ  ያማልላል፤ይማርካል  

ሓልዞ ሐሊሚንታ (ስ)    አመለ ሸጋ ነዉ 

ሓር ዘጋሕ      (ሰ)     አርበ ሰፊ 

ሓር ጠባብ     (ሰ)     አርበ ጠባብ 

ሓዲር ዋ ናዲር (ሰ)     ጥራጥሬ 

ሓጃ       ጉዳይ 

ሓጃ  መላሌዉ   (ግ)     ጉዳዩ ሞላ፣ተሳካለት 

ሓጃ  መልሐድ   (ግ)      ጉዳይ ማጋጠም 

ሓጃ  መቦረድ   (ግ)      ጉዳይ መጨረስ 

ሓጃ መንበርቲ  (ግ)      ጉዳይ መኖር 

ሓጃ መክፈል   (ግ)     ጉዳይ መጨረስ 

ሓጃ መዉጣእ  (ግ)      ጉዳይ ማስጨረስ 
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ሓጃ መፍጃ    (ግ)      ጉዳይ መፈፀም 

ሓይ ባያ      (ሰ)        እፎይ አለ 

ሓጃ አልነባሮት  (ግ)     ጉዳዩን ችላ ማለት 

ሓጃ አካፈላ   (ግ)      ጉዳይ መፈጸመ 

ሓጃ ኻነቤዉ  (ግ)    ለጉዳይ መፈለግ   

ሓጃ ኻድ     (ሰ)     ለራስ ጉዳይ 

ሓጃ ወጣቤዉ    (ግ)      ጉዳዮን ተወጣበት 

ሓጃ ዋ ሑጅጃ    (ተ/ስ)         አንድን ጉዳይ ለማስፈጸም መንቀሳቀድ 

ሓጃ ዋ ፊጫ  (ተ/ስ)   የምትመኘዉን ነገር ማግኘት 

ሓጃ ዛላ      (ሰ)     ባለ ጉዳይ 

ሓጃ ፈጅ     (ሰ)     ጉዳይ ፈጻሚ 

ሓጃቤ ሐል   (ግ)     በስራ ላይ ነዉ 

d 

ሔለት አፈቃ     (ግ)      ሰነፈ 

ሔበሊት ሬዘንቲ    (ግ)      መዉለድ የደረሰች 

ሔክ ወሐጥ    (ሰ)     ሆዳም ቶሎ ቶሎ የምበላ 

e 

ሖሼይ ፈረስ   (ሰ)     አስቸካይ 

ሖክ ደር    (ስ)       ወዝአደር 

ሖጂሌ ሖጆ      (ስ)       ዛሬዉኑ 
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ለሐድ ገፈር   (ሱ/ደ)       ያዝ  ለቀቅ ማድረግ 

ለምባ ጣቄት  (ሰ)        የኩራዝ ማስቀመጫ ቦታ 

ለሽለሽ ባያ    (ግ)     ዘርበብ 

ለቀጭ ለቀጭ  (ሰ)      ተወዛወዘ 

ለቀጭ ባያ  (ግ)      ልፍስፍ አለ 

ለቅለቅ ባያ   (ግ)      ተነቃነቀ 

ለበስ ለበስ ባይቲ    (ግ)      በሑሉም ላይ የሚለጠፍ 

ለበቃ      ገረፈ ፤ለበሰ 

ለበቅ ባያ   (ግ)       ለበሳ 

ለበቅ ባይ      (ስ)        ከላይ የሚደረብ ነጠላ  

ለበቅ አሼዉ    (ግ)     ገረፈዉ 

ለተንቡር ዴራ  (ስ)    በመደብ ስር ያለ እቃ ማስቀመጫ 

ለከማን ለከም   (ሰ)     መጠጋጋት 

ለኽ ባያ      (ግ)     ኢመልማና በለአማ ደለገዉ 

ለዉ ለዉ ባያ   (ግ)      ወዲና ወዲያ ማለት 

ለዉ ኣሻ    (ግ)       በካስ አታለለዉ 

ለዉኒ በጂህ   (ሰ)      ባለ ብዙ ቀለም 

ለጅ ባያ     (ግ)       ዛለ    

ለጋ ለጋ  አሻ   (ግ)      ገና ጨዋታ 

ለጋ ለጋ  ባያ    (ግ)      መወዛወዝ  

ለፍ ለፍ      ከናፍርት 

     U 
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ለፍለፍ ከፊፍ (ስ)       ምስጥር የማይቋጥር 

ለፍለፍ መምጠጥ   (ግ)      መጎምዠት 

ለፍለፍ መታራ ሞት    (ሰ)    ከንፈራ ወፍራል 

ለፍለፍ መንኸስ    (ግ)      ቅም መያዝ 

 

H 

ሉሓ ጡሩሕ  (ሰ)       ተላላኪ 

ሉሉ አሻ  (ሰ)       በአፍ ያለዉን ጫት በዉሐ መዋጥ 

ሉፉእ ጎጋ     (ሰ)      የተዘጋጀ ቆዳ 

ሉሕ        መልእክት 

ሉሕ ሐል    (ሰ)      ተዋናይ Actor  

ሉሕ አንገት    (ሰ)     መቃ አንገት 

ሉሕቤ ጬሐራ   (ግ)      ሉሕ ላይቤ መክተብ 

ሉቁሽ ሉቁሽ ባያ    (ግ)     ታመመ 

ሉባ መኽና   (ስ)    የማይፈራ 

ሉኩ ዱፋን    (ሰ)      ድንክ አልጋ 

ሉኽ       መልእክት 

ሉኽ  ሰንዱቅ    (ሰ)     ፓስታ ሳጥን 

ሉኽ  አቦረዳ    (ሰ)     መልእክት አደረሰ 

ሉኽ በለኣ     (ግ)      መልእክት የማያደርስ 

ሉኽ አሚሩም አልፈራ    (ሰ)        መልእክት አድራሽ ማንንም አይፈራም 

ሉኹዉ አጠበቀማ ኤዴዉ     (ግ)     መልክቱን አስረግጦ ነገረዉ 

ሉጉምዞ ቀራ     (ግ)      ተለጎመ 

ሉጋም ሜሰብ    (ግ)      አፍ መለጎም 
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ሉጥ ሉጥ  (ሰ)        አዉደልዳይ 

ሉፍ ሉፍ ባይቲ   (ግ)     መለፍለፍ  

 

< 

ሊሕም ጂን  (ሰ )     ሳይታወቅ የምጎዳሕ አደገኛ ሰዉ  

ሊሕምቤ ቦኢ ሞኛ   (ግ)      ያለ ሰርግ ጋብቻ መፈጸም 

ሊሕዲ          የመቃብር ጉድጓድ 

ሊሕዲ አፍ ዛል   (ስ)       እጅግ ታሞ ወይም አርጅቶ ሊሞት የተዘጋጀ  

ሊሕዲ ዘይቲኸርላ   (ሰ)     መጥፎና ተንኮለኛ ሰዉ     

ሊሕዲ የልሐዳ   (ግ)     ከማይወጣዉ ችግር ያጋጥመዉ 

ሊሕዲ አፍ አፍቤ ጊረገባ (ስ)   ሞቶ የተመለሰ 

ሊሚ ሙርጃን  (ሰ)     የአንገት ጌጥ   

ሊሚ ቆር  (ሰ)     ጉንጫ ስርጉድ ያለ 

ሊም  ፋሕ  (ሰ)     ብልጭ ድርግም 

ሊቂሕ መግበእ  (ግ)      ብድር መመለስ 

ሊቃልቁማ ሌቁ   (ሰ)       የተለያየ እዉቀት መያዝ  

ሊባን ዘከር    (ስ)        በጣም የሚሸት እጣን 

ሊጅ ባዬዉ   (ግ)      ዛለ 

ሊግ ሊግ ባየዉ    (ግ)      ብርክ ቢርክ ተሰማዉ 

ሊፋእ ዛዬዉ  (ሰ)      በከንቱ ያለ ዉጤት የሚሰራ 
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� 

ላሕ         ቀላል ፡ያልጠነከረ 

ላሕ ላሕ  (ሰ )         ያልጠነከረ 

ላሕ ባያ      (ግ)      እሽታ እያሳየ ነወ    

ላሕ አሼወ   (ግ)     ለሰዉ ቦታ አለመስጠት 

ላሕቤ ተረኸባ    (ግ)     በቀላል ዋጋ 

ላሕቤ አገኘ    (ግ)     ያለችግር አገኘ 

ላሕቤ ገፈር    (ሰ)      ገንፎ    

ላሉ ከራማ      (ሰ)     ሉእላዊነት 

ላሊበላ ኩታ አዉ ባይቲ (ግ)     በጠዋቱ የሚጮህ 

ላም አረፋ   (ሰ)      ከብት እንጂ እስላም የማይታረድበት 

አረፋ      ይሁን  

ላቂ መቃረም   (ሰ)      ተማሪዎች በቁራን ትምህርት ቤት የሚበሉት 

ላዚም አተዋቅ  (ሰ)     ለሊት የሚጮህ  

ላአይ         ላይ 

ላአያ ተሐይ  ባያ   (ግ)      ወዲሕና ወደዚና ማለት 

ላአያን ላይ ሞረድ   (ሰ)     ደራርቦ ማስቀመጥ 

ላአያን ላይ ኻኑ     (ግ)      ተገማገሙ 

ላአይ ለፍኻዉ ተሐይ አቱሽ   (ግ)     ምንም ሳትናገር ሒድ 

ላአይ ላይ መሳነን     (ግ)     ለይምሰል መናጋገር 

ላአይ ላይ ሞሻ  (ሰ)         ማስመለስ  

ላአይ ላይ ኻኑ   (ግ)     ተጣሉ፤ከልብ ያልተዋደዱ 

ላአይ መረኽ  (ሰ)      እፍታ ለምግብ 
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ላአይ ሞረድ  (ሰ)       ፎጣ  

ላአይ ተሐይ  መሔጃ   (ግ)    የሚያስፈልገዉን አድራጊ  

ላአይ ተሐይ ባይቲ    (ግ)     ወዲያን ወዲሕ ማለት 

ላአይ አፍኻዉ ተሐይ አቱሽ   (ግ)     ዝም በል 

ላአይ ኻና (ግ)     አሸነፈ የበላይ ሆነ    

ላአይኻቤ የትፈጅ   (ግ)         የለበስከዉ ልብስ ለብሰኸዉ ይለቅብሕ  

ላአይዞም ተሐይዞም አፈር  (ሰ)    መቃብር 

ላይቤ ላይ ሞረድ   (ሰ)     ደራርቦ ማስቀመጥ  

 

f 

ሌሕጢ ዊሕጢ    (ስ)           ሆዱን የሚያስቀድም  

ሌል ሌልቤ ዚሌቅቲ (ስ)   ያለ ስርአት ያደቸት 

ሌይሊ       ለሊት 

ሌይሊ ላስ     (ሰ)     የሌሊት መላእክት   

ሌይሊ ዋ ላኡ    (ሰ)     ማታና መአልት  

ሌይሊ ጉር    (ሰ)     ሌሊት የሚያመሽ 

ሌጣ ኡጋ ዪመልዛል    (ሰ)    ከበሬታ ተሰሚ ሰዉ 
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መሐለቅ       ገንዘብ 

መሐለቅ መኮአ     (ግ)      ገንዘብ በብዛት ማፍሰስ 

መሐለቅ መዉቀጥ     (ግ)     ገንዘብ ማተም  

መሐለቅ መጣበቅ     (ግ)        ለሚጫወች በግንባር ገንዘብ መለጠፍ 

መሐለቅ ቃጠራ      (ግ)      ገንዘብ አጠራቀመ 

መሐለቅ አትሌሐዳ   (ግ)      ገንዘብ አስያዘ 

መሐለቅ  አሻ     (ግ)      ሐብት ማግኘት 

መሐለቅ  አታጫ     (ግ)      ገንዘብ ማዋጣት      

መሐለቅ ጠብኢ ሞሻ     (ግ)     ገንዘብ ማሳተም  

መሐልሌ ሹር መሔካ   (ግ)     እንደአገሩ ባሕል ማድረግ 

መሐሰስ ጌብ   (ሰ)     የሟሟሻ ጨርቅ የሚቀመጥበት 

መሐዋ        እቃ  

መሐዋ ሞሻ     (ግ)     በሰዉ መቀለድ ፤እንደሰዉ አለመቁጠር ፤መታለል 

መሐዋ ኻን      (ግ)      መቀለጃ ሆነ  

መሐዋዉ አትላሕዳ   (ግ)     እቃዉን አብረሕ ያዝ 

መሔረምቲ ጋር   (ሰ)       ማረሚያ ቤት 

ማሕቂ ዚናብ      (ሰ)     ዶፍ ዝናብ 

መለሳይ/ሱትሪ/  ነደባ   (ሰ)       በሀረሪ ቤት ያለ መደብ    

መለጋዞዉ ሪአ     (ግ)      የስራዉን የእጁን አገኘ 

መላ      መላ 

መለ ዋ መሊቻ ሞሻ    (ግ)     መፍቲሔ ማግኘት 

     � 
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መላ ሔዉሲ      (ሰ)     መላ  የሚያሳጣ 

መላ  መሐጣ     (ግ)      ብልሐት አገኘ 

መላ ሳይ   (ሰ)        አባ መላ 

መላ ቀሊል     (ሰ)     መፍኤ የሌለዉ 

መላ ቀበጣ   (ግ)      መፍትሔ አጣ 

መላ በለለቤዉ     (ግ)      የሚያደርገዉ አጣ 

መላ በዱ     (ሰ)     ዋጋ ቢስ  

መላ  አሻ  (ግ)      መፍትሔ አገኘ 

መላ  አቅ   (ሰ)      አባ መላ   

መላ  ዘሌላ  (ሰ)      ዋጋ ቢሲ  

መለኻዉ መሐጥ  (ግ)     መፍትሔ አምጣ 

መለዞ ባያ   (ግ)      ጉዳዬል አለማለት 

መለዞዉ ዘዬቅ  (ግ)      የሚበጀዉን የማያወቅ 

መስሩፍዞዉ የቀናል   (ግ)     የቤቱን ወጪ ይችላል    

መሲህ ጋር    (ስ)      ቤተ ክርስትያን 

መስሪ        ጎርፍ  

መስሪ  ዘዳጄዉ ቁሻሽ  (ሰ)    መጤ      

መስሪ  ዚነሰኤዉ   (ሰ)     የጠፋ የተበላሽ 

መስሪ ሖር   (ሰ)      ጎርፍ የጠረገዉ መንገድ  

መስሪሌ መስጣ   (ግ)      ደንታ ማጣት ችላ ማለት 

መስሪቤ መቦአ     (ግ)      እንዳልነበረ መሆን መጥፋት 

መስቃ  አሻ  (ግ)      አሾፈ  

መስኪን ፈዱል (ሰ)     የድሀ ተመጻዳቂ  

መሰኪድ ቢጢ  (ሰ)     መሰኪድ የሚወሰድ እንጀራ  
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መስኪድ ገሊ  (ሰ)       በመስኪድ የሚኖር 

መስኪድ ገሪ  (ሰ)      መስኪድን ቦዶ ማድረግ  

መስኸራ መልታ  (ሰ)     ቀላል አይደለም 

መረኽ        መረቅ 

መረኽ መስቲ   (ሰ)       የወጥ መጭለፊያ ቅል 

መረኽ ሰቻ     (ግ)      ተደሰተ 

መረኽ ደፋአ   (ግ)      ተጣላ 

መረጪ       አንጀት 

መረጪ መብላእ   (ግ)    ማሳዘን/ አንጀት መብላት 

መረጪ መውጣእ (ግ)    አንጀት መዘርገፍ    

መረጪ ማግዲ  (ስ)   አናዳጅ 

መረጪ አንዲድ  (ስ)   የሚያናድድ  

መረጪ  አቶሕሲ   (ስ)     በነገር የሚያበሳጭ 

መረጪ ደዋ    (ሰ)     እንጀራ 

መረጪ ጉዶር    (ሰ)     ሆዳም 

መረጪቤ መትፌቀር     (ግ)     ዘመድን ለመጥፎ መዳረግ     

መራ        ማየት 

መራ መንጠቅ   (ሰ)     አስጠሊ 

መራ ነቱ  (ሰ)        አስጠሊ 

መራቤ ጠፋ    (ግ)      በማየት ረካ 

መር መር      ሑለቱም ትክሻዎች 

መር መር ጦር   ( ተ/ስ)   በትክሻ መሸከም 

መር ኣሻ   (ግ)      የተበሰዉን ልብስ በሐይል መቅደድ 

መርመሬ ሬዘኔኝ     (ግ)      ደበረኝ 
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መርመር መርመር  (ስ)   ትክሻ መያያዝ  

መርመር መትፌቀር     (ግ)     እንደፈለጉት ማድረግ 

መርመር በሰር    (ሰ)     ማጅራት 

መርመር ዘሌላ (ሱ)    ቀላል ሰው 

መርመር ዘጋሕ    (ሱ)    ትከሻ ሰፊ 

መርባእ ባያ   (ግ)     ኢሽታዉን ሰጠ    

መርባእቤ ተጌባ    (ግ)     እግሩን አጣጥፎ መቀመጥ  

መርጦ ላሕላሕ    (ሰ)       ሽርጡን በስርአት የማያሸርጥ 

መርፊ መትሐጃ (ግ)    በሆስፒታል መርፊ መወጋት     

መርፊ ቁልፊ   (ሰ)         የመርፌ ቁልፊ 

መሸቃ መራ    (ግ)      ችግር ማየት 

መሻሕ      ቢለዋ 

መሻሑዉ ቂረን ሞሻ     (ግ)     መሳል  

መሻሕ መብላሕ    (ግ)      አደጋ ማዘጋጀት 

መሻሕ ሞራእ    (ግ)      ማስፈራራት 

መሽሐድ መዉጣእ   (ግ)      ለአደጋ መጋለጥ 

መሻወርቲ ፊጃ (ስ)    መዘዋወሪያ አበል   

መቀንጣ ቁሉእ    (ሰ)     መልካም ሽታ ያለዉ ቅል  

መቀጡቤ ዚገደራ ኣጥ   (ስ)       የሚነገረዉን የማይሰማ  

መቃነን መትጌባ ኸተርተኝ     (ግ)     እረፍት ነሳኝ    

መብሰልማ መክፈል    (ግ)     አብስሎ ምግብ ማስተናገድ 

መብለእ ሚዝ  (ስ)    የምግብ ጠረቤጰዛ 

መትፌቀር  በጂሕ  (ስ)   ተጫዋች 

መናጋ  ጌይ (ስ)    የመጨረሻ አለም 
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መንሺኻዉ ነጦር   (ግ)      ለሰርግሕ ያድርሰኝ 

መንጫ  ዛብ    (ሰ)     የመንጫ እንጨጥ     

መኘቅ ባያ    (ግ)      ተልፈሰፈሰ 

መኚት         መኝታ 

መኚት መሪ  (ሰ)      እንቅልፋም    

መኚት መቅበጥ  (ግ)      ለሰዉ መቅናት 

መኚት ተቆነጣ   (ግ)      እንቅልፍ ያዘዉ 

መኚት ኢራዝ    (ሰ)       ፒጃማ 

መኚትቤ ሐል    (ግ)      ነገሩን አላጤነም 

መኝ መኝ ዛያ     (ሰ)     ያልጠነከረ ላላለ ያለፍሬዎች  

መካ ዋላ ፎጣ   (ሰ)     ልዩ የሐርረ ፎጣ  

መክሪ  ዋ ማኪር   (ሰ)     አሻጥርና አሻጥረኛ 

መክሪ ቀደመቤዉ   (ግ)      መጥፎ ስራዉ ጣለዉ 

መኽቱት      ኩራዝ፤ ማሾ ወዘተ 

መኸቱት ሞረጃ    (ሰ)     የኩራዝ ማስቀመጫ እንጨት  

መኽቱት ሒራት  (ሰ)     ቢራቢሮ 

መኽቱት ጣቄት   (ሰ)     የኩራዝ ማስቀመጫ 

መኸዙ ሞት    (ሰ)     ልዩ የስፌት አይነት 

መዋራ ጌይ    (ሰ)         አኺራ 

መዉለድ ዚለመዱቦ    (ሰ)    የመጀመሪያ ልጅ    

መዝራእ ጌይ    (ሰ)     አዱኛ 

መዲ አደገሳ    (ግ)      ለመጻፍ ቀለም ነከረ  

መዲ ዋል      (ሰ)     ልጃገረድ   

መገስ ባድ     (ሰ)       መናገሻ 
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መገስ ጋር      (ሰ)       አዳራሽ 

መገረ ዋ ዊጌር   (ሰ)     የሀረር ጠባብ መንገድ 

መገራ አታሹ    (ግ)      መካረፍ 

መገን         መማለድ 

መገን ባይ    (ሰ)     ይቅር ባይ 

መገንታ ጦቀሱ      (ግ)     ይቀርታ መጠየቅ 

መገንታዉ ተገን    (ሰ)     ይቅርታ ባይን መቀበል 

መገንዉ ዘይሎ   (ሰ)       የቅር የማይባል 

መገኔይ መገን   (ሰ)     የጸሎት ስነ ስነስርአት 

መጊ ቃጠራ   (ግ)     መግል ቐጠረ 

መጊ ቡቅ ቡቅ ባያ  (ግ)   መግል መፍሰስ 

መጋላ        ገበያ 

መጋለቤ መሐዋ ገፍ ኻና  (ሰ)      በገበያ እቃ ጥንቡን ጣለ 

መጋለዞ ሞቃ   (ሰ)     ፈላጊዉ በዛ፤ደራለት 

መጋላ መሐዋ  (ሰ)    ሸቀጥ 

መጋላ ሞታ   (ሰ)     ገበያዉ ቀዘቀዘ       

መጋላ አሻ   (ግ)     ሸጠ 

መጋላ ኢሳት ኻና  (ሰ)     ዋጋ ናረ 

መጋላ ወልዲ  (ሰ)       ጎዳና ተዳዳሪ 

መጋላዉ ገደሎ   (ግ)      ገበያዉ ቀዘቀዘ 

መግደር ኡፍ   (ሰ)       የከብት ደረት 

መጣማ መረኽ    (ሰ)      መቆላመጥ 

መጣሪቃ መሐለቅ  (ሰ )     ስፌት ሰፊዎች የሚያዋጡት ገንዘብ  

መጥጣማ በጂሕ    (ስ)    አጋናኝ   (የሚያጋንን)  
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መጣሪቃ ሚይ     (ሰ)     አለላ የሚነሰነስበት ዉሐ  

መጣሪቃ ገበታ    (ሰ)     አለላ የሚነሰነስበት ገበቴ 

መጣራ ዱካን    (ሰ)     የሸቀጥ መደብት 

መጣር መኽና     (ግ)     ሸክም መሆን 

መጣር መክፈፍ     (ግ)      ሸክም መዉረድ 

 

 

� 

ሙ ዘይሊ ወራባ (ሰ )    የማይጠግብ ጅብ 

ሙለዋሕ ኢናጪ  (ስ)    የቂጣ መዳመጫ 

ሙቃ በረድ   (ሰ )    የሚይሞቅ የሚይበርድ ያልለየለት 

ሙሉሕ ሰኚ     (ስ)         ምርጥ ዘር 

ሙሉሉቅ ባያ   (ግ)     ሙክክ ብሎ በሰበሰ 

ሙሉእ ቱሩፍ    (ሰ)     የተትረፈረፈ መኖር 

ሙሉእ ጀዋብ   (ሰ)     ሙሉ መልስ 

ሙሉጅ ኡፍ (ሰ )     ዩትዋሸዛል    

ሙሉጣን ሙሉጥ  (ሰ)     የተፋፋቀ 

መሲባ      ያልታሰበ አደጋ 

ሙሲባ አረዳ  (ግ)     አደጋ ጣለ 

ሙሲባ አገኜዉ   (ግ)      አደጋ ገጠመዉ 

ሙሲባ ወረደቤዉ  (ግ)     ያልታሰበ አደጋ ገጠመዉ 

ሙሲባ ዲሌጋ  (ሰ)       የሸር ስራ 

ሙሲት ሬዘንቲ   (ግ)     እርጉዛ ደረሰች  

ሙስነት ሩኽሳ     (ሰ)       የእርግዝን ፍቃድ    
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ሙራድ ዋ ኢናድ   (ሰ)     አንዱ ያደረገዉን ማድረግ  

ሙርቲ ራኢ (ሰ)     የዉሳኔ ሐሳብ 

ሙርቲ ቀዉሊ (ሰ)    የዉሳኔ ቃል 

ሙርቲ አጥባቂ    (ሰ)       ቀጠሮ አክባሪ 

ሙርቲ መግባእ     (ሰ)       የዉሳኔ መስጫ ቀን 

ሙርቲ ሰጣ    (ግ)      ወሳኔ መስጠት 

ሙርጦ ዘላሹ    (ሰ)       ሳይጋበዝ የመጣ 

ሙቀደስ ባድ  (ስ)    ቅድስት አገር 

ሙቃም ሙቅ ሲናን   (ሰ)     የተፋፋመ ጥል  

ሙቃ በረድ  (ስ)    የማይሞቅ የማይበርድ 

ሙቅ ኢሽሽ  (ስ)     የነጠረ  ቅቤ 

ሙቅ ደቺ  (ስ)      ሞቃት መሬት 

ሙቅ መጋላ   (ሰ)        የደራ ገበያ  

ሙት       ሙት 

ሙት መብለእ    (ሰ)        ለቅሶ መቀመጥ 

ሙት መኚት   (ሰ)       በደንብ መተኛት  

ሙት መገራ (ሰ)      ለቅሶ ባለ መድረስ መኮራረፍ 

ሙት በለቹ   (ሰ)         ለቅሶ መቀመጥ 

ሙት ቱፍ ባዬዉ  (ሰ)      ከሞት ተረፈ 

ሙት አማና  (ሰ)        እናትና አባት የሌለዉ በአደራ የተሰጠ ልጅ  

ሙት አዳዋ   (ሰ )     ለቅሶ ያልደረሰና የተኳረፈ 

ሙት አፍቤ  (ሰ)       በሞት አፋፍ 

ሙት ዋ ሑይ መንበርቲ   (ግ)     በሞትና ሕይወት መሐል መኖር  

ሙት ዋ ሑይ ዛላ   (ሰ)     በደስታና በሐዘን ሰዉን የሚጠይቅ 
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ሙት ዋ ሑይቤ ዘሌል (ስ)     በሞትና ሕይወት መሐል መኖር       

ሙት ዋ ሙራድ ኢንጭ (ስ)     በሀረሪ ቤት ፎጣ የሚሰጣበት እንጀት 

ሙት የሕተፋ (ሰ )    ለሰዉ እንደመመሪያ ሙትን እይ  

ሙት ጋር   (ሰ)       የሐዘን ቤት 

ሙትሌ ሰጠ   (ግ)     እንዲሞት ማድረገ 

ሙኹኽ  ወልዲ (ሰ )    ብልሹ ልጅ 

ሙኻ ሰሪ (ሰ )        ትልቅ ተራራ 

ሙዝ ወቺ  (ስ)     የሙዝ ከነሙሉዉ ዘለላዉ 

ሙዝ ጉርማ  (ስ)     የሙዝ ተክል ወንዴ 

ሙዳ       የተበየነዉ ጊዜ  

ሙዳ  መላአ (ግ)      በቀጠሮያቸዉ ጊዜ አማሏ  

ሙዳ ሐላ     (ግ)      የጊዜ ገደብ አለዉ 

ሙዳ መላቤዉ   (ግ)      ጊዜዉ ደረሰ ሞተ 

ሙዳ ኻና    (ግ)      የተበየዉ ጊዜዉ አስደረሰ 

ሙዳ ዪመል ቄሲ   (ስ)      የተበየዉ ጊዜ እስኪደርስ 

ሙጢ ሐዋዝ      (ሰ)         ግለሰብ 

ሙጢዞ ሐሳዋ አሻ     (ግ)     አበደ 

ሙጎት መማሻ    (ግ)    የእዳ ስረዛ               

ሙጎት ዋ ገደብቲ  (ስ)    እዳና እገዳ       

ሙጡጡቅ አሼዉ  (ግ)    ሰደቤዉ  
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ሚሒዝ መላቅ  (ሰ )    የወንድ ሚዜ 

ሚሕራ      መደበኛ ስራ  

ሚሕራ መፍተሕ  (ስ)    ስራ መፍታት 

ሚሕራ ቀሊል  (ሰ )    ስራ ፈት 

ሚሕራ አሼኝ  (ግ)      ተመላልሶ ገንዘብ ፤እቃ ወሰደብኝ   

ሚሕራ ዋል    (ሰ)     ተግባራዊ መሖን  

ሚሕራ-ጋር     (ሰ)         የስራ ቦታ 

ሚሕጢ ቀላድ     (ሰ)       አስቸጋሪ ምጥ 

ሚላጅ አተዋቅ    (ሰ)       አተዋቅ የትዋለድለና 

ሚስራ ፊጫ    (ሰ)         የፉርኖ ዱቄት  

ሚስቃላ ዘራ   (ሰ)     እሚንት 

ሚስቃይዚዩ የልሐደዩ   (ሰ)    በቦታቸዉ  ይኑሩ 

ሚስባር አሻ   (ግ)     ተመቀኘዉ 

ሚስይዚዩ የጦረዩ   (ግ)      በቦታቸዉ ዪኑሩ 

ሚስጋና አሻ   (ግ)      አመሰገነ 

ሚራር ሞጫ   (ሰ)       ሐሞት ማዉጫ 

ሚራር ኪስ (ሰ )     የሀሞት ቀረጢት 

ሚሪ  መጤና   (ግ)     ግብር መጣል 

ሚሪ ወረቃ  (ስ)     የግብር ወረቀት  

ሚራቅ        ምራቅ 

ሚራቅ መምሰት   (ግ)     መጨነቅ መጠበብ  መማረር  

ሚራቅ ዞሐጡ     (ሰ)       የበሳል ሰው 

ሚራቅ ጣም    (ሰ)         ምግብ መስማማት 
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ሚራቅ መድረቅ  (ግ)    መደንገጥ 

ሚራቅ መጤማ  (ግ)    መስማማት  

ሚርቃና ሐሳዋ     (ሰ)      ተግባራዊ የማይሆን ንግግር 

ሚሸቲ አሼኝ     (ግ)      ተመላልሶ አጠቃኝ ወሰደብኝ 

ሚቺ መሐጤዉ   (ግ)      ንፋስ መታዉ 

ሚቺ ደዋ     (ሰ)         የምች መድሐኒት 

ሚና መጋላ    (ሰ)         የደራ ገበያ   

ሚና አይቢረስ (ሰ )    የተመኘነዉ ዪሳካ 

ሚናሚን ቺይሌ    (ሰ)       ሚን ዋ ሚን ቺይሌ  ባይቲ ሌንታ ፡፡  

ሚን አለፌኽ    (ሰ)      ምን አገባህ 

ሚን አሽ    (ሰ)      ወጣቶች 

ሚን አቦረዴዉ   (ሰ)       ምግብ ወዘተ  ምን ጨረሰዉ  

ሚን አቦረዴዉ    (ግ)     በጉዳዩ ምን አገባዉ 

ሚን ኤሰቤዉ  (ስ)    በጉዳዩ ሚን አገባዉ 

ሚን ዪማጅ   (ሰ)      ሚን ዪሻላል /የተሻለ 

ሚዛን የራሕጂ  (ሰ)     ሚዛን አጋደለ ወደ እዉነቱ መራ 

ሚና የሉኝ (ስ)        ዪሉኝታ 

ሚናሚና  (ስ)        የሖድ እቃ  

ሚይ      ውሐ 

ሚይ ሑርዲ (ሰ )        አቢሽ ከለር 

ሚይ ሊቂሕ    (ሰ)       የተዋስከዉን ቶሎ መመለስ 

ሚይ መላቅ  (ሰ )      የመስኖ ውሐ አከፋፋይ 

ሚይ መስቲ   (ሰ )     የዉሐ መጭለፊያ ቅል 

ሚይ መውቀጥ  (ስ)       የማይሆን ነገር ተመልሶ ጭቃ 
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ሚይ መገድ   (ግ)      በኩሬ ዉሐ ማጠራቀም 

ሚያን ሚይ    (ሰ)       ጣዕመ ቢስ 

ሚይ ሚይ ባያ    (ግ)      ጣዕም አጣ 

ሚይ ማገት      (ሰ)       የወሐ ቦይ 

ሚይ ሞኽና   (ግ)     በድንጋጤ ክው ማለት 

ሚይ ረንጂ    (ሰ)     በዉሐ የሚበጠበጥ ቀለም 

ሚይ  ረብረብ  (ሰ)      ሚርከፍከፍ 

ሚይ  ቁሉእ  (ሰ )    የዉሐ መጠጫ ቅል 

ሚይ ቀጠና   (ስ)      ነዝናዛ     

ሚይ ቃጠራ   (ግ)     አበጠ  

ሚይ ቃጠራ    (ግ)      ወጣትነት ጀመረ ጎረመሰ 

ሚይ በለኤዉ   (ግ)      ጠፋ ፤በዉሐ ተወሰደ 

ሚይ ቢሪቅ አየሌጠኽ   (ግ)     ጥጋብ አያጥፋሕ   

ሚይ ቱል ቱል ባያ    (ግ)     ዉሐዉ አንጠባጠበ 

ሚይ  ነባት   (ሰ )    የሚያድግ ሐብት 

ሚይ አሌጤዉ  (ግ)      በዉሐ ተወሰደ 

ሚይ ኡስጡ ሆርተላም  (ስ)   ከላይ የሚስማሙ በቅራኔ ዉስጥ ያሉ    

ሚይ ኢን    (ሰ )     የዉሐ ምንጭ 

ሚይ ኢጊር   (ሰ )     ዩትዋሸዛል የሚኮሳተር 

ሚይ ኻነሌዉ (ሰ)      ከአደጋዉ ዳነ፤ወጣ  

ሚይ ወለዳ    (ሰ)        ዉሐ አዠ 

ሚይ ወልዲ    (ሰ)       የሚታዘል ልጅ 

ሚይ ዋሐጤዉ  (ግ)    በዉሐ ተወሰደ  

ሚይ ዋ ኢሳት     (ሰ)       የማይስማሙ ሰዎችስ 
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ሚይ ዋ ኢኺይ ቀሬዉ የላ  (ሰ)        ሕይወቱ ይቀጥል 

ሚይ ዚፈጁቦ      (ሰ)        እድፋም 

ሚይ  ዘር   (ሰ)        የከበሮ አይነት 

ሚይ ዘሪኤዉ   (ግ)      እድፋም 

ሚይ ዚጦራ    (ግ)      ገዳም 

ሚይ  ዚቀላ   (ሰ)       እጅግ ብልጥ 

ሚይ  ጉር  ዪልባሜል (ሰ)    በጨዋታ መሐል የሚኮሳተር   

ሚይ ገዱ    (ሰ)      የዉሐ ጉድጓድ 

ሚይ ገፍ   (ሰ)         አልጌ 

ሚይ ጠላላ   (ስ)      የዉሐ እናት፤ሞኝ   

ሚይ ጨረር /መንጨሮር/  (ስ)      አሻንዳ  

ሚይሌ ዛያ ቀበጤው   (ግ)     ለመታገድ ፍጹም ያልቻለ 

ሚይሌ ዛያ ዘለገኜዉም   (ግ)    አይተርፍም ነበር 

ሚይቤ ቦኣ     (ሱ)   1.ጠፋ 2.ተበላሸ  

ሚይቤ ኡን ጊኝባ    (ግ)     ዝም በል 

ሚይቤ ዚዲጃ     (ስ)      በቀላሉ የተገኘ ገንዘብ 

ሚይቤ የትፈጅ   (ግ)      የለበስከዉ ልብስ ባንተ ላይ ይለቅ 

ሚዝ ኩባ    (ስ)      የጠረጼዛ ኳስ 

ሚጃ        እርምጃ 

ሚጃ ሐፍ ሞሻ   (ግ)      ለመሔድ መነሳት 

ሚጃ መንሰእ   (ግ)      እርምጃ መዉሰድ  

ሚጃ ነቀሉ   (ግ)      ተጋዙ 

ሚጃ አበደሩ    (ግ)     በፍጥነት ቀድሞ መሔድ    

ሚጃዉ ባያ      (ግ)     ሳይታይ መሔድ 
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ሚጊር መሰሳ     (ግ)      ለዘፈን ግጥም መግጠም፤ 

ሚጊጨ ቂፊኛ   (ግ)    ቅጽበታዊ አደጋ   

ሚጊጫ ነቱ   (ግ)    ድንግተኛ ሕመም    

ሚጢቅ ባያ     (ግ)     ልጥፍ ማለት 

ሚጪሪቅ አሻ    (ግ)     ምራቅን ማፈናጠር 

 

$ 

ማሐሰስ ጌብ   (ሰ)                               የምጣድ የማሰሻ ማስቀመጫ    

ማሕሪ      ሰማኒያ /የጋብቻ/ 

ማሕሪ መንሳእ   (ግ)      ጥሎሽ መቀበል 

ማሕሪ ጠረሐ     (ግ)      ሰማንያ ቆጠረ 

ማሕሪ አረዳ    (ግ)    ፈታ 

ማሕጉት ሞሻ    (ግ)     ዋግምት ማድረግ 

ማሊከል መዉት   (ስ)    የሞት መላእክት 

ማሊከል ሙልክ  (ስ)    ንጉሰ ነገስ 

ማር ሞጫ   (ግ)      የጆሮ ኮክ ማዉጣት 

ማን ዪወለኝ ዛያ  (ሰ)      አምባገነን    

ማንታዘይሎ (ስ)    ስም አይጠሬ  /ስሙ የማይነገር/    

ማንነት ሉጉምቲ  (ስ)    የማንነት ቀዉስ    

ማወርዲ ሚይ   (ሰ)         የጽጌረዳ ዉሐ ለመድሐኒት የሚሰጥ 

ማደት ወረሴ  (ስ)    ማዲያት በማዲያት ሆኘች 

ማጥ      አለም ሐብት 

ማጥ ሐዋዝ    (ሰ)       አለም አቀፍ ማሀበረሰብ 

ማጥ መጥበብ    (ግ)     እጅግ መጠበብ 
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ማጥ ቀበጣ   (ግ)      ደኸየ 

ማጥ ዛላ  (ስ)    ሐብታም 

 

h 

ሜሻ አሻዉ   (ግ)     ደጋግሞ አስቸገረዉ 

ሜሻ አሻዉሪ    (ግ)      ሰራ አስፈጻሚ 

ሜት ፎጣ      (ሰ)       አብረቅራቂና ብርማ ቀለም ያለዉ 

ሜገል ኢጊር   (ሰ)        መጀመሪያ የደረሰ  

    

i 

ሞለሕ ኡን (ስ)     የመሳያ ድንጋይ 

ሞቀሌ ሐበጣ   (ግ)      ለማወቅ ጓጓ 

ሞቄዉ   (ግ)      ተሰማዉ አነጀበ 

ሞቱል ቀፍላ (ሰ )     ድንገተኛ ሞት 

ሞያ ማለቃ     (ሰ)       የቀን ክፊያ 

ሞያ ዛላ    (ሰ)       ባለሞያ 

ሞያ ጋር   (ሰ)        ባለሙያተኞች የሚሰሩበት ቤት 

ሞይ ዲላጋ   ሰ    (ግ)      የቀን ስራ 
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ሰሕና ሰጋሪ   (ሰ)       የሀረር የጌጥ ስፌት 

ሰለፈ ሞኽነ     (ግ)     መዉለድ ያቆመች ሴት 

ሰሊጥ ማሕሻ    (ስ)      ሊሒል ወንጠፍ 

ሰሊጥ ናር    (ሰ)       አሲድ 

ሰሊጥዞ ወጣ    (ግ)     እጅግ ለፋ 

ሰላመት አጫ    (ግ)     ሰላት አጠናቀቀ 

ሰላም መታሻ   (ግ)    ሰላምታ መለዋወጥ 

ሰላም ባይ  (ሰ )     ጎብኚ 

ሰላት ቤሔር  (ሰ )    ከሰአት ቡሐላ  

ሰላት ቤሔር ኡኻት   (ሰ)     የሚያጠግብ የኋላ እንጀራ 

ሰላት ቤቀድ (ሰ )     ከሰአት በፊት 

ሰሚ        ሰማይ 

ሰሚ  ሐራ   (ሰ)      ተደሰተ ዋጋ መናር 

ሰሚ  ኒፋቅ    (ሰ)      ከሰሚይ የወረደ ሲሳይ  

ሰሚ ላአይቤ መንበርቲ   (ሰ)      መኩራራት 

ሰሚ ላይ መሌጣ    (ግ)      መኩራራት 

ሰሚ ነከአ    (ግ)      እጅግ ተደሰተ፤ሐብታም መሆን 

ሰሚ አሴቀላ     (ግ)     መካብ 

ሰሚ አራጫ      (ሰ)      ነገድጓድ 

ሰሚ ኢሳት   (ሰ)      መብረቅ 

ሰሚ ዋ ደቺን ተዩ     (ግ)     አይገናኙም 

ሰሚ ዚቆረሬዉ     (ግ)      ጉዳዩ ያለችግር የተፈጸመለት  

     � 
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ሰሚ ዚትከፈተሌዉ   (ግ)     ጉዳዩ የተሳካለት፤የተፈጸመለት 

ሰሚቤ መሌጣ   (ግ)      መኩራራት  

ሰሚቤ መትሜጠን      (ግ)     የሚይድርሱበት ቦታመንጠራራት 

ሰሚቤ ዚዲጃዉ ሰም   (ስ)     የማይቻለዉን ነገር መቀበል      

ሰሚዉ ደቺ አሼዉ   (ግ)         የማይቻለዉን ነገር እንደሚቻል መናገር 

ሰም         ዝምታ 

ሰም መታሻ     (ግ)     መኮራረፍ 

ሰም አሻ    (ግ)       ገደለ  

ሰም አሻ    (ግ)       በጉቦ ዝም እንዲልአደረገ 

ሰም አሼዉ   (ግ)      ባዶዉን ማስቀረት አምታታዉ 

ሰም አቴሼዉ   (ግ)      ዝም አሰኛ 

ሰምቤ ኺደን    (ግ)      በዝመታ እለፈዉ 

ሰምቲ ጌይ    (ሰ)         የሀረር አካባቢ ቦታ 

ሰምቲቤ ፊጃ    (ግ)      በዝመታ እለፈዉ 

ሰምዞ ቀራ     (ግ)     ጭጭ አለ ፤ተደነባበረ   

ሰሲጥዞ ወጣ   (ግ)     ተጎሳቆለ 

ሰስቤ መትረአ  (ግ)      በታችነት መታየት  

ሰሪ  ወጨራ (ሰ )     የሜዳ አሕያ 

ሰሪ  ገባ  (ሰ )      ሽፍታ 

ሰሪ መቆጫ    (ግ)     ከሩቅ ቦታ መምጣት (ተራራ አቋርጦ መምጣት) 

ሰሪ መቦአ     (ግ)      ሸፈተ      

ሰሪ ዋ ሳሞር   (ሰ )   ተራራና ሸንተረር 

ሰሪ ቄሲ ኻና   (ግ)      ጠብደል መሆን 

ሰሪ ቆጥ   (ሰ)       የተራራ ጫፍ 
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ሰሪ ባራ    (ሰ)       ጎሽ 

ሰሪቤ ዩርዲለኽ    (ግ)      ጉዳይሕ የከበደ ነዉ ላግዝሕ አልችልም 

ሰር ሰር በይ     (ግ)      ፈጠን ፈጠን ማለት  

ሰር ሰር አሻ     (ግ)      ተለተለ መዘልዘል 

ሰርከም ሐይ  (ሰ )    ትኩስ የታለበ ወተት 

ሰቀን ሞኽና     (ግ)      መዉለድ ያቆመች 

ሰቂ ሔልቂ   (ግ)      የሰራዉን ዉለታ የሚደረድር 

ሰቂ መቃነን    (ሰ)       መልካም ስራሕ ታደገህ 

ሰበሕ ኡን     (ሰ)     ባልጩት 

ሰበብ ናሬኝ(ሰ)        ላለማድረግ ያልሆነ ሰበብ የምደረድር 

ሰበብ አሻ    (ግ)      ምክንያት ማድረገ 

ሰበታ ሞጫ     (ግ)     የራሱን ስራ እንድሰራ/ለአድስ ተጋቢ/ ሟቋቋም  

ሰቢ ወልዲ    (ሰ)      በጀርባ የምታዘል ትንሽ ልጅ  

ሰብረ          ጽናት 

ሰብሪዉ ሲርሪ     (ስ)     ጽናትን በዉስጥ መያዝ 

ሰብሪ ቀበጣ     (ግ)     ትግስት ማጣት   

ሰብሪ ቀሊል    (ሰ)        ትግስት ማጣት 

ሰንታ በሪ  (ሰ )      ቅጥ አከባቢ ያለ ስንጥቅ  

ሰንጋ ኻና    (ግ)      ተኮላሸ 

ሰኚ ሞረጃ   (ሰ)       የዘር ማስቀመጫ ቦታ 

ሰኚ ቁርአን    (ሰ)         በመዝሪያ ጊዜ የሚደረግ ምርቃት 

ሰኸራት መጎደር   (ሰ)     ቶሎ አለማድረፋ 

ሰኽ ባዬዉ     (ግ)      ራሱን ሳተ 

ሰውዋር መለሳይ  (ሰ)     አብዮታዊ ጓድ 
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ሰያቅ መሐዋ   (ሰ)        የአንጥረኛ መሳሪያ 

ሰይሌ ሰይሌ      (ሰ)      መወዛወዝ 

ሰደቃ ባያ      (ግ)      የሌላዉን አባባል እንዳለ የሚቀበል 

ሰደቅ ባዬዉ   (ግ)      አንድን አደጋ በምክንያት መዳን 

ሰደቅ የለኽ     (ግ)      ይቅር ይበልሕ 

ሰገራ         ሰገራ 

ሰገረቤ መብካ     (ሰ)      ብቸኛ ሆኖ መሰቃየት 

ሰገራ ሑል   (ሰ)       የመድሐኒት ቅጠል 

ሰገራ ቱሉእ    (ሰ)     በመጸዳጃ ቤት የሚገኝ ትል 

ሰገራ ዚንቢ     (ሰ)     በመጸዳጃ ቤት ትልቅ ዝንብ 

ሰጥራ ሚዝ   (ሰ)     ሠንጠረዥ 

ሰፈር       ጉዞ  

ሰፈር  ሌጣ   (ግ)      ተጓዘ 

ሰፈር ቁርአን  (ሰ)       የሰፈር ወር ምርቃት 

ሰፈር ዚያራ    (ሰ)     በአድባራት የሚደረግ ጉብኝት 

ሰፈርቤ ሰፈር አይጊበበና    (ሰ)    አደጋ አያጋጥመን 

 

j 

ሱሉጥ ወገን/ገረብ     (ሰ)     ከአደጋ የዳነ 

ሱልሒ ወረዳ      (ግ)      እርቀ ሰላም ተደረገ 

ሱልዲ ኤለኙም      (ግ)      ጭራሽ ገንዘብ የለኝም 

ሱምሚ       መርዝ 

ሱምሚ ሲናን   (ሰ)       መጥፎ ንግግር 

ሱምሚ ኢንጪ   (ሰ)       የኪነን ዛፍ 
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ሱምሚ ዚሰችቲ ቡቺ   (ሰ)      ወዲሕና ወደዚያ የምትዞር 

ሱም       ስም 

ሱም ላአይቤ ሱም መድበል   (ሰ)    በደረጃ ላይ ደረጃ ማግኘት 

ሱም መስበር    (ግ)     የሌላዉን ስም ማበላሸት 

ሱም ሚጋኝ    (ግ)     ተዉላጣ ስል 

ሱም ሞጫ    (ሰ)     ለመጀመሪያ ልጅ የሚደረግ በአል 

ሱም ሱምቤ    (ሰ)     በጥቅቱ  

ሱም ቄሲ     (ሰ)       ትንሽ 

ሱም አይጠሩስ   (ሰ)       የመናፍት ስም   

ሱም ኸሻ      (ግ)      ሙገሳ መፈለግ 

ሱም ዋ ሳም ዛላ   (ሰ)     ስምና ዝና ያለዉ       

ሱም ደበል     (ሰ)       ተዉላጠ ስል 

ሱም ዳይ    (ሰ)       ሞክሼ 

ሱምቤ ሱም    (ስ)   እየቆነጠሩ መስጠት 

ሱስ መኽና     (ግ)      ሁሌም መናፈቅ    

ሱረ ዋ ሲፈትሶ ጠፈአ   (ግ)     በችግር መልኩ ጠፋ  

ሱቁል ሞት  (ሰ)      የሚሰቀል ስፌት 

ሱቡር ላይቤ ጠር    (ሰ)      በችግር ላይ ችግር 

ሱባጥ ዳይ   (ሰ)      በጋራ መክሰስ  መብላት 

ሱብሒ ኡፍ   (ሰ)       በለሊት ተነስታ ስራ የምትሰማራ 

ሱችና መሐጤ    (ግ)      ልጅ ወረደባት 

ሱና ዲጀቤ   (ግ)     የወር አበባ መጣባት 

ሱከር        ስኳር  

ሱከር ባራ  (ሰ)      ብስኩት   
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ሱከር ነባት (ሰ)      በስኳር የሚሰራ ከረሜላኸ 

ሱከር ነቱ   (ሰ)     የስኳር በሽታ      

ሱጉድ ሞት  (ሰ)     የእህል ማከፋፈያ ስፌት 

ሱጡር ላይቤ ጠር   (ሰ)   በችግር ላይ ችግር      

ሱጢ       ኮሶ 

ሱጢ ሱዋኽ   (ሰ)    ሱጢሳ ቲሰቻዛኽ  

ሱጢ ሪአ    (ግ)      ኮሶ ትል ማየት 

ሱጢ ዋሕሪ    (ሰ)   በሀረሪ አቆጣጠር የእስልምና 9 ወር 

 

R 

ሲላሕ ሐፍ ሞሻ    (ግ)      መሳሪያ ማንሳት 

ሲላሕ ሞገድ   (ግ)      መሳሪያ መታጠቅ 

ሲላሕ ፈተሐ   (ግ)      መሳሪያ ፈታ 

ሲሚንቶ ረንጂ    (ሰ)    የሲምንቶ ቀለም    

ሲሳ ለበሴዉ   (ግ)     አዋራ የለበሰዉ  

ሲርሪ        ምስጥር 

ሲርሪ መልሐድ     (ግ)      በሚስጥር መያዝ 

ሲርሪ መሮጀ   (ሰ)   የሰዉን ሚስጥር መስረቅ 

ሲርሪ ሲናን   (ሰ)    የምስጥር ቋንቋ 

ሲርሪ ቂርሐን   (ሰ)      ስውር ጥበቃ 

ሲርሪ ኻዱዉ ጠብ ሞሻ   (ሰ)  ራስን ማስተካከል 

ሲርሪ ዋ ቡን   (ሰ)        የሀረሪ የባሕል አምባሻና ቡና  

ሲርሪ ዋ ዛሒርቤ  (ሰ)   በምስጥርና በግልጽ  

ሲርሪ ገልጌብ  (ሰ )    ሚስጢረኛ ጓደኛ 
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ሲርሪ ፋታሕ   (ሰ)       የምርቃት ስነስርአት 

ሲሪቅ ባያ    (ግ)      ትን አለ   (ስርቅታ)  

ሲራን ሲር    (ሰ)       ስራን ስር  

ሲር       ስር 

ሲር መስደድ   (ሰ)       ስር መስደድ 

ሲር ተስራጃ    (ሰ)      ስር መስደድ  

ሲር ኣሻ     (ግ)      ቤት ከኋላዉ ዉሐ ስይዝ 

ሲር ገፈራ     (ግ)      ስር ማዉጣት     

ሲርሲር አሻ   (ግ)     አጥንትን ከስጋ መለየት 

ሲርቤ ተነቀላ      (ግ)     ከመሰረቱ መጣል 

ሲቃ ሞሻ        (ግ)      መተማመን/ መመካት 

ሲባ ኡስጡ ሰላት  (ስ)       የጋን መብራት 

ሲባኸል ሩዝ (ስ)      በምግብ ላይ የሚጨመር ቀለም 

ሲነ          ስነ 

ሲነ ሐንጉር    (ስ)     ሥነ-ምግብ 

ሲነ ሐያት    (ስ)     ሥነ-ሕይወት 

ሲነ ሊሕሳን    (ስ)     ሥነ-ልሳን 

ሲነ ላሉ    (ስ)      ሎጂክ 

ሲነ መደኒ    (ስ)     ሥነ-ዜጋ 

ሲነ ሊህሳን    (ስ)     ሥነ-ልሳን 

ሲነ ቀልቢ    (ስ)     ሥነ-ልቦና 

ሲነ ቆር      (ስ)      ሥነ-ውበት 

ሲነ አኽላቅ    (ስ)    ሥነ-ምግባር 

ሲነ አኽላቅ ቂባሎት    (ስ)    የሥነ-ምግባር ጉድለት 
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ሲነ አኽላቅ ዚትላበሳ    (ስ)    ሥነ-ምግበር ተላበሰ 

ሲነ አኽላቅ ደንቢ    (ስ)     የሥነ ምግባር ደንብ 

ሲነ ኡምመት    (ስ)     ሥነ-ሕዝብ 

ሲነ ዊቂር    (ስ)      ሥነ-ግጥም 

ሲነ ጠባ    (ስ)      ሥነ-ድምፅ 

ሲነ ጩቅቲ    (ስ)     ሥነ-ቃል 

ሲነ ኩቱብ    (ስ)     ሥነ-ፅሑፍ 

ሲነ ፈንኒ    (ስ)      ሥነ-ጥብበ 

ሲኒ ሞረጃ   (ሰ )    የሀረሪ የጌጥ ስፌት 

ሲኒ ዋ ቢሪሌ  (ሰ )   የሀረሪ የጌጥ ስፌት 

ሲናን        ንግግር ነገር 

ሲናን ሐል    (ግ)      ግጭት አለ 

ሲናን ሐቡ  (ስ)    ጪብጥ 

ሲናን ሐፍ አሻ      (ግ)      ለጥል መነሳሳት 

ሲናን ለሐደ    (ግ)      እየተነጋገረ ነዉ     

ሲናን ላቀጣ    (ግ)      ያለቦታዉ እየተናገረ የሚደበላልቅ    

ሲናን መሔካ   (ግ)      የያዘዉን ነገር የሚደጋግም 

ሲናን መሞቃ     (ግ)      ነገር ማሟሟቅ 

ሲናን መሳጣ    (ግ)      ነገር ማቀባበል 

ሲናን መሴደቅ     (ግ)     ነገር የሚያጠነጥን 

ሲናን መርገገብ     (ግ)     ምላሽ መስጠት 

ሲናን መሮጃ    (ግ)      ምስጥር መስረቅ፤ ጆሮ መጥባት 

ሲናን መሼደድ    (ግ)      ማባባስ 

ሲናን መቆጫ   (ግ)     እየተነጋገሩ እያለ ነገር Tመረጥ 
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ሲናን መቤረን   (ግ)      ነገሩን ግልጽ ማድረግ 

ሲናን መቤጃ   (ግ)      ነገርን ማስተዋል  

ሲናን መብረድ     (ግ)      ነገርን ማብረድ 

ሲናን መብዛሕ    (ግ)      ነገር ማብዛት 

ሲናን መትሔጠር   (ግ)     ነገሩን/ንግግሩን/ አሳጥረው፣ንግግሩን አብቃ 

ሲናን መትራወጥ     (ግ)     ነገር ወዲሕና ወዲሕ ማድረግ 

ሲናን መትባደሕ     (ግ)      ነገር ማመላለስ 

ሲናን መትዋለድ    (ግ)      መትባዛሕ 

ሲናን መትጊራገብ    (ግ)     ነገር ወዲሕና ወዲያ ማድረፋ 

ሲናን መትጋፈር    (ግ)      መሰዳደብ 

ሲናን መዉሐጥ   (ግ)      ነገር መሸሸ ለማብረድ  

ሲናን መዉቀጥ    (ግ)      ነገር ላይና ታች ማድረግ 

ሲናን መዴጃ    (ግ)      መጣላት 

ሲናን መጌረዝ   (ግ)     ወሬ ማርዘም 

ሲናን መግኛ     (ግ)     መስደብ 

ሲናን መጐደር     (ግ)      ነገር ማራዛም  

ሲናን መጤሐን    (ግ)      ነገር የሚያብጠለጥል 

ሲናን መፍራ      (ግ)      ከነገር መሸሽ 

ሲናን ሚጊር     (ግ)      የነገር ሐረግ 

ሲናን ማሕጠር   (ግ)      ነገር ማሳጠር  

ሲናን ማግፈር      (ግ)      ነገር ጣል ማድረግ 

ሲናን ሞሻ      (ግ)      መጣላት/ ፀብ ማንሳት/ መነታረክ 

ሲናን ሰኸራት    (ስ)     በነገር የሚያሰላች 

ሲናን ሲናን ባዬው     (ግ)     ነገር ነገር አለው 
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ሲናን ረሐብ (ስ)   ነገር ፈላጊ 

ሲናን ቀበጣ   (ግ)      የሚያሳብቀዉ ነገር ያጠ    

ሲናን ቀጠር ቆጭ ሞሻ   (ግ)     ንግግርን በመሐል የሚያቋርጥ 

ሲናን በለቹ    (ስ)      ብዙ ነገር መናገር ለማያደርገዉ 

ሲናን በረዳ     (ግ)     ጥሉ በረደ 

ሲናን በጂሕ   (ስ)       ነገረኛ 

ሲናን ቡል ቡልንታ(ስ)    ቋንቋ በደንብ ይችላል 

ሲናን ባራ   (ግ)      ጥሉ በረደ 

ሲናን   ተላቀጣ   (ግ)      ነገሩ ተደበላለቀ  

ሲናን ተስራጃ      (ግ)      ነገሩ ተስፋፋ    

ሲናን ተፈጀ   (ግ)     ነገር አለቀ 

ሲናን ነደዳ (ግ)     ነገሩ ተባባሰ 

ሲናን አልቲዋሐጠሌኙም    (ግ)     ጉዳዩ አላሳመነኝም 

ሲናን አመለጤዉ    (ግ)      ምስጥር አወጣ 

ሲናን አሞሴዉ   (ግ)      ነገር አንገሸገሸኝ    

ሲናን አሳስ     (ስ)       ሰዋሰው 

ሲናን አቦረዳ     (ግ)      ንግግሩን ጨረሰ 

ሲናን አተቤርና    (ግ)      ነገሩን ግልጽ አታድርግ 

ሲናን  አፍ አሻ    (ግ)      ነገሩ  መንገድ ተገኘለት 

ሲናን አቴሼታ   (ግ)      አጨዋወተችዉ      

ሲናን አትላሐዳ    (ግ)      ነገር አሳበቀ 

ሲናን አጎደራ   (ግ)     ማሰላቸት     

ሲናን አጤሐና   (ግ)      ነገር አብላላ 

ሲናን ኡስጡ ቦኡ   (ግ)      በነገር ዉስጥ መግባት 
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ሲናን ኣሻ     (ግ)      አምባጓሮ አነሳ 

ሲናን ኣዉ   (ስ)         የነገር አባት፤የጉዳዩ ባለቤት 

ሲናን ኣጫ   (ግ)      መናገር ጀመረ 

ሲናን ኸለቃ   (ግ)     ጥል ፈጠረ 

ሲናን ወቀጣ      (ግ)      ብዙ ተናገረ/ ለፈለፈ 

ሲናን ዘይዊጠላ     (ግ)      ነገር የማይወጣለት ዱዳ 

ሲናን ደልላጊ     (ስ)        ነገረኛ 

ሲናን ዲቃላ ሞሻ     (ግ)   የሲኖዛል ሲናን ጉቲቤ ሲናን  

ሲናን ዲጀቤዉ    (ግ)      ተጣላ 

ሲናን ድርሬ አጫ    (ግ)      ነገር ግልጥ አደረገ 

ሲናን ገባእ ባይቲ  (ግ)     ተጣድፎ ወሬ ለሰው መንገር 

ሲናን ገኛ     (ግ)     ነገር ጣል አደረገ 

ሲናን   ጊዲር      (ሰ)      ነገር የሚያበዛ 

ሲናን ጋራች      (ስ)       ነገረኛ ቤተሰብ 

ሲናን ጋር ዛሸቤዉ   (ስ)        ነገረኛ  

ሲናን ጋር    (ስ)        የወሬ ቋጥ 

ሲናን   ጌርዚ   (ስ)   ነገር የሚያጠነጥን 

ሲናን ጌይ    (ስ)      የነገር ቦታ 

ሲናን ጠረሐ     (ግ)      ነገሩን መረመረ 

ሲናን ጫሕ  ሞሻ    (ግ)      ነገሩን ማሰራጨት 

ሲናን ጬሐራ     (ግ)      ነገር መለኮስ  

ሲናን ፈራ    (ግ)      ከነገሩ መራቅ 

ሲናን ፈተቅ ሞሻ    (ግ)      ነገሩን ችላ ማለት 

ሲናን ፈጃ     (ግ)     ነገር ጨረሰ 
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ሲናን ፊት ኣሻ   (ግ)      ጉዳዩ መንገድ ተበጀለት 

ሲናን ፋጫ     (ግ)      ነገር ፈለገ 

ሲናን ፎረሓ     (ግ)      ነገር አውጣጣ 

ሲናንቤ አትኜባ   (ግ)      በጉዳዩ ላይ ቸል አትበል 

ሲናንሌ መሮጣ   (ግ)     ለነገር መቸኮል 

ሲናንሌ ቀር ዋ ቀናዋ  አሻ   (ግ)    ነገሩን ማስተካከል 

ሲናንሌ ጢረፍዞ      (ስ)      ጉዳዩ በአጭሩ     

ሲናንሌ ጪን መገድ   (ግ)     ለጥል መነሳሳት 

ሲናንቤ ሐሉ     (ግ)    አየተነጋገሩ ነው/ እየተጨቃጨቁ ነው 

ሲናንቤ ለሐዴኝ     (ግ)      በነገር ወጠረኝ 

ሲናንቤ መሕጃ (ግ)     በነገር መጎንተል 

ሲናንቤ መሰካ   (ግ)      ከነገር መሸሽ 

ሲናንቤ መቃነን  (ግ)      ሳይታሰብ ጠብ ውስጥ መግባት 

ሲናንቤ መትሔጫ      (ግ)     በነገር ሰዉን መጉዳት 

ሲናንቤ መኚት    (ስ)      መዘናጋት 

ሲናንቤ ሚይ ሜስብ     (ግ)     ጥሉን ማብረድ 

ሲናንቤ ሲናን መድበል   (ግ)     ነገሩን ማባባስ 

ሲናንቤ ኮኦት ሊራ ሞረድ    (ግ)    ነገሩን ተወዉ 

ሲናንቤ  ዋልኹቦ   (ግ)     ነገሩን ተዉኩት 

ሲናንኻሌ ሐምባ ሒደግላ    (ግ)     በሆድሕ ያለዉን ሁሉ አታዉራ 

ሲናንኻሌ ገበር ሐላ      (ግ)    ለንግግርሕ ዲጋፍ አለዉ 

ሲናንኾቤ ሲናን አልመድበል   (ግ)    ንግግርን ይቀበሉሕ 

ሲናንዞ ሬዘና   (ግ)      ነገሩ ከበደ 

ሲናንዞ ኡን ኻና     (ግ)     ነገሩ ጠጠረ፤ ነገሩ ከበደ 
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ሲናንዞሌ ኡጋ  አሻሌዉ     (ግ)  ተስተካክላል 

ሲናንዞሌ ኡጋ ሐላ   (ግ)     ለነገሩ መፍቻ መንገድ አለዉ 

ሲን      ጥርስ 

ሲን መስበር     (ግ)      በደንብ ስራዉን መለማመድ 

ሲን መትዌቀጥ   (ግ)      የጥርስ ንቅሳት 

ሲን መፎካ     (ግ)     ጥርስ ማጽዳት 

ሲን ሞራእ   (ግ)      መቀላለድ ፤በጣም መቀራረብ  

ሲን ሲትራ    (ስ)     ጥርሰ ፍንጨት 

ሲን ረኺስ    (ስ)       ዝም ብሎ የምስቅ 

ሲን በጣሕ    ስ )    ጊዲር ኤቀድ ሲን 

ሲን ታጅ  (ስ)       አርተፊሻል ጥርስ 

ሲን ካሩ  (ስ)       ፊንጭት 

ሲን ዚሰበሩቦ  (ስ)      በጣም ልምድ ያለዉ 

ሲን ደዋ  (ስ)         ስጋ 

ሲን ጊልጊል    (ስ)      ድርብ ጥርስ 

ሲን ፊርጊጭቲ   (ስ)       ፈገግታ 

ሲንዜዉ ዚሪኤ      (ስ)       የምትገለፍጥ ሴት 

ሲካ መሐለቅ (ስ)     ዋጋዉ የዉረደ ገንዘብ  

ሲካ ኻንቲ (ግ)    ባል ሳታገባ ቀረች 

ሲደድ አሳዲ      (ስ)         ተባሮ አባራሪ 

ሲድስተ አፌት ቃል   (ስ)     ሙሉ ጤንነት 

ሲጣ ሴና ገበቲ ንዳ (ስ)      አንድ ነገር ሰጥቶ ቡኋላ የሚቆጭ  

ሲጣ በጂሕ   (ስ)     ቸር      

ሲጥ አሼዉ      (ግ)     ሲጥጥ ማድረግ 
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ሲጥሌ ዊጥ      (ግ)    ማዋከብ  

 

 

k 

ሳሒል ወንጠፍ (ስ)   ትልቅ ምንጣፍ 

ሳሳ ረኺስ  (ስ)       ሳቅ የሚያበዛ 

ሳር መንጫ   (ግ)      ሳርን ከእርሻ ማረም 

ሳር ፈጥ ሀፍ ባያ     (ግ)      መመንደግ 

ሳተል ቃም   (ስ)       አጠቃላይ ሰዉነት   

ሳተል ቃም አፌት (ስ)       ሙሉ ጤንነት 

ሳቲ       ሰባት /ሳምንት 

ሳቲ ሐንቆት የስጠሸ      (ስ)      ትልቅ ትግስት ይስጥሽ 

ሳቲ ሚይ  መሰቻ (ስ)      ብዙ ያዬ ያወቀ 

ሳቲ በቅላ     (ስ)      የሚለበስ ነጠላ  

ሳቲ አሕሊ     (ስ)      እስከ 7 ዘር የሚገናኙ ዘመዶች   

ሳቲ አብሱማ      (ስ)      የልጅ ልጅ ሰባተኛ ደረጃ  

ሳቲ አዛብ  (ስ)    ገሐነም 

ሳቲ አፌት    (ስ)     ሙሉ ጤንነት 

ሳቲ አፍ መሴነን   (ግ)   የራስን ቃል መለዋወጥ 

ሳቲ ኡጋ    (ስ)       ዟሪ ፤የትም የምዞር 

ሳቲ ጋር መረኽ      (ስ)       አንድ ቦታ ላይ የማይረጋ፤ 

ሳቲ ጋር መቦአ   (ግ)      መዞር 

ሳቲ ጋር ሱጢ    (ስ)         ቤት ለቤት የሚዞር      

ሳቲ ፊት    (ስ)       የማይወስን ፤ቁርጥ ዉሳኔ የሌለዉ 
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ሳቲሌ ሰናቢ አልቀጠና    (ግ)    ለጊዜዉ መንከባከብ ጥሩ መኖን 

ሳቲሌ ሳቲ   (ስ)      ለሑለት ሳምንት 

ሳት አሕሊ    (ስ)      በሰባት የ´በድን ቀረጎ‹ ሐ 

ሳይ ደበል    (ስ)    ሑለት እሕትማማቾችን ያገቡ ወንዶች 

ሳይቤ ሳይ    (ስ)       ጥጋብና የተትረፈረፈ 

 

� 

ሴም ገራድ (ስ)     የበሬ አራጆች ሐላፊ 

ሴረቤ መዉጣእ  (ግ)     ከገደብ ማለፍ 

ሴራ መቦአ   (ግ)    ድንበር መግባት 

ሴራ መዳመስ   (ግ)      ገደብ ማለፍ   

ሴና ሌቲ   (ግ)    ከወንድ ጋር መኮብለል 

ሴና ቦቲላ   (ግ)      ከወንድ ጋር ያለጋብቻ መኖር 

ሴና አልባም   (ግ)     ብዙ ብዙ ያያ 

 

l 

ሶመን መጋላ (ስ)     የጾም ወር የደራ ገበያ 

ሶመን ሺርሺር    (ስ)     የፆል ወር ሽርሽር 

ሶመን ደርቢ (ስ)    ልጆች የሚሰሩት ቤት 

ሶሳ ጋር    (ስ)      ሙሸራ ለጊዜዉ የሚሰራ ቤት 

ሶር ጂጂር    (ስ)       በፆም 15 የምደረግ የምግብ ለዉጥ 

ሶብላ ስር    (ስ)         የማይተማመኑበት 
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ረሐብ       ረሐብ 

ረሐብ ሐንጉር     (ስ)       ችግር ቀን የረዳ 

ረሐብ ቁቅ ባይቲ   (ግ)      ከመጠን በላይ መራብ 

ረሐብ ኡኻት    (ስ)      በመከራ የተገኘ ልጅ 

ረሐን ሶች (ስ)     የአምላክን  ለሚያወድስ የሚባልለት  

ረሕማ በረኹ   (ስ)     በማያገባዉ የሚገባ ፤ጥልቅ የሚል 

ረሚም ኣሻ   (ግ)      በብዛት ሰዉን መፍጀት 

ረሳሱዉ ሔለቀቤዉ     (ግ)     ተኮሰበት    

ረቃ ረቆ  (ስ)       ጠባዩ የሚያስጠላ ጅል 

ረኸብ ረኸብ ሞሻ    (ግ)      ስራን ለይምስል በስንፍና መስራት  

ረዚን       ከባድ 

ረዚን ሲናን (ስ)       አሳሳቢ  ንግግር 

ረዚን ኡዙን    (ስ)       ቶሎ የማይሰማ 

ረዛ ኣሻ   (ግ)       መቆለፍ 

ረዲ ሞረድ   (ግ)     በሐሰት ሰዉ ላይ ማላከክ 

ረጋ አሻ     (ግ)       ምስክር ጠራ 

ረጋ ዋ ሚጋኝ   (ስ)   ማመንና መክዳት 

ረጋነት መዉጣእ   (ግ)     መመስከር 

 

m 

ሩሕ       መንፈስ 

ሩሐ ቀልቢ    (ስ)       እብድ 

     � 
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ሩሑም ኤልባ    (ግ)      ሕይወት የሌለዉ፤ጉልበት የለዉም  

ሩሑዉ መርሳእ    (ግ)     ራሱን ዘነጋ 

ሩሑዉ መትራሰእ   (ግ)      ራሱን አዝናና 

ሩሑዉ ሩሕቤ መግፈር     (ግ)     በራስ ላይ መዘዝ ማምጣት 

ሩሔ ባይ  (ስ)   ለራሱ ብሎ የሚያሲብ 

ሩሔ አበሌኝ    (ግ)      መንፈሴ አንቢ አለ  

ሩሔዉ አጬኝ     (ግ)      ነብሴን አወጣኝ፤አስጨነቀኝ፤ 

ሩሕ ሐዋዝ ኛ(ስ)        ግለሰብ 

ሩሕ ሐዋዝ ኦርሜሽ (ስ)      የግል በጎ አድራጎት 

ሩሕ መሰጣ     (ግ)      መሰዋት 

ሩሕ መሪኝ      (ስ)     ቅርብ ጓደኛ  

ሩሕ መታጫ      (ግ)      በጣም መዋደድ/ነፍስ መጠፋፋት 

ሩሕ ሞቃ   (ግ)      ጤና ማግኘት፤አቅም ማወቅ 

ሩሕ አሻ   (ግ)       ተሻለዉ 

ሩሕ አታጩ    (ግ)        እጅግ ዪዋደዳሉ  

ሩሕ አጫ    (ግ)      ገደለ 

ሩሕ ዋይ  (ስ)      ፍራቻ 

ሩሕ ዘረኣ      (ግ)      ተሻለዉ 

ሩሕ ጊረገበቤዉ     (ግ)      ነፍስ ተመለሰጭ ተሸለዉ 

ሩሕሌ መብካ      (ግ)      ለራስ ማሰብና መጨነቅ 

ሩሕቤ ሐል     (ግ)      ተጨንቋል፤ በጠና ታሟል 

ሩሕቤ መቆረር      (ግ)      እጅግ ታሞ፤ተቸግሮ ደረሰለት      

ሩሕቤ መትሜለክ    (ግ)      በራስ መተማመን 

ሩሕቤ መንቆረር    (ግ)      በከፍተኛ ጉጉት መጠበቅ 
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ሩሕኻ በራሕ ቱሸኽ     (ግ)     ለራዝሕ እዘን 

ሩሕኻቤ ተኻተር     (ግ)     በራስሕ ተቋቋም       

ሩሕኻዱው መስጣ     (ግ)    መሰዋት 

ሩሕኻዱው መቆነጥ   (ግ)     መግደርደር 

ሩሕኻዱዉ መራ     (ግ)      ራስን መገምገም  

ሩሕዞ ወጣ    (ግ)      ሞተ 

ሩሕዞሌ ዪልዛል    (ግ)      ለራሱ ሲል 

ሩሕዞቤ ቦረደቤዉ   (ግ)     በራሱ ላይ ደረሰበት 

ሩሕዞቤ አያ አሻ     (ግ)     ለራሱ አወቀበት 

ሩሕዞቤ ወሩም ኤላ     (ግ)     ራሱን ኣያዉቅም 

ሩሕዞቤ ፋጬዉ      (ግ)     እራሱ ፈለገዉ 

ሩሕዞው ረሰኣ     (ግ)      ራሱን ዘነጋ/ 

ሩሕዞው አጬው    (ግ)      ፍዳውን አሳዩት/ አሰቃዩት 

ሩሕዞው ኣቃ      (ግ)      ነፍሱን አወቀ/ ማንነቱን አወቀ 

ሩሕዞዉ አልወለዳም      (ግ)     ራሱን መሰል ልጅ አልወለደም 

ሩሕዞዉ አኽኻ ሪአ    (ግ)    ማንነቱን አሁን አወቀ 

ሩሕዞዉ ኣጫ     (ግ)      ራስን ማግለል   

ሩሕዞዉ ወለዳ   (ግ)      ራሱን መሰል ወለደ 

ሩሕዞዉ ደለሐ   (ግ)      አበደ  

ሩሕዞዉ ጠለአ    (ግ)     ራሱን አስጠላዉ 

ሩሕዞዉ ፈረካ    (ግ)      ራሱን መቻል 

ሩሚ ከሊም    (ግ)      ትልቅ ምንጣፍ  

ሩባብ ዋ ሒፍኝ ዚትዋለዳ  (ስ)     ተመሳሳይ ሰዎች  

ሩጣ በርቲዞቤ የምሐጠና  (ግ)     ገድ ማግኘት 
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ሩጣ ቡን (ስ)       የተሸለ ኑሮ የምኖር ሐብታም    

 

� 

ሪራም ዩቅበኙሜል   (ግ)      ፈጽሞ አይረዳኝም 

ሪኡኝ ሪኡኝ  (ቅ)    እዩኝ እዩኝ 

ሪዝቂ  ዋ ቂስሚ (ቅ)      ምንዳና ሲሳይ     

( 

ራሐ ኣሻ  (ግ)      መዝናናት 

ራሕማ በረኹ (ቅ)       በማያገባዉ ገብቶ የሚዳክር 

ራቲባ ኻንቲ    (ግ)      አሮጊት ሆ“ መዉለድ አቆመች 

ራዲ ኻና      (ግ)      ፊቃደኛ መሆን 

ራጋ ሲናን   (ቅ)      የአዋቂ ንግግር 

ራጋ ሶመን     (ስ)         በሀረሪ የእስልምና 7ኛ ወር መጠሪያ  

ራጋ ሹቅሊ      (ስ)      የማይሆን ጊዜ ያለፈበት     

ራጋ ቀላል    (ስ)       እንደልጅ የሚሆን ሽማግሌ 

ራጋ አርካይ    (ስ)      የጃጄ ሽማግሌ 

ራጋ ኹኺ     (ስ)       ሎሚ መሳይ ፍሬ 

ራጋ ወልዲ      (ስ)       ብልሕ ልጅ    

ራጋ ገፈራ   (ግ)      ሽምግልና ላከ 

ራጋ ፈስ (ስ)        የጅብጥላ/ ፈንገስ/ 

ራጋቤ ፈተሖ    (ግ)     ተጎደቆለ 
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. 

ሮሮ አሻ     (ግ)      ማነጀብ  

ሮጂ መላቅ (ቅ)       አወናባጅ 

ሮጂ ሱለም   (ቅ)         አስቀያሚ ረጅም ሰዉ   

   

  

 

 

ሸሐት        ሽንት 

ሸሐት ለሐዴኝ    (ግ)      ሽንት ወጠረኝ    

ሸሐት መግፈር    (ግ)      በጣል ማስፈራት 

ሸሐት ቆነጤዉ   (ግ)      ሽንት ወጠረዉ   

ሸሐት በሪ (ስ)         የሽንት መሽኛ አካል    

ሸሐት ቢሪቅ አቴሼዉ    (ግ)     እጅግ አስፈራራዉ 

ሸሐት ቢሪቅሌ  (ቅ)   በጣም መፍራት       

ሸሐት  አፈቃ    (ስ)        የሽንት መሽንያ 

ሸሐት አትጌፈሬዉ    (ግ)     አስፈራራዉ   

ሸሒድ ኻኛ   (ግ)      ተሰዋ       

ሸሐት ገፈረ   (ግ)      ፈራ  

ሸለብ ሞሻ     (ግ)      ንቅልፍ ያዝ ማድረግ  

ሸለብ አሼዉ    (ግ)      አቆላልፎ አሰረዉ    

ሸሪ ዋ አሽራር    (ቅ)        ተንኮለኛና ተንኮሉን  

ሸሪያ መዋለል   (ግ)      ለክስ መዟዟር  

ሸርጢ አሻ     (ግ)      ተወራረደ 

     Z 
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ሸርፎ ተፌቀረ   (ግ)      የገበጣ ጨዋታ መጫወት 

ሸቃ ቀደዳ     (ግ)     ቦይ ቀደደ 

ሸተት ባያ   (ግ)       ወረድ ማለት 

ሸተን በተን  (ስ)      መበታተን 

ሸንጎ ሸንጎቤ ሐሉ   (ግ)     እየተጨዋወቱ ነዉ በወሬ   

ሸንጎ ኣሻ   (ግ)       ተጨዋወተ በወሬ 

ሸኪ ለምባ   (ቅ)    ተጠራጣሪ 

ሸኪ አሻ    (ግ)       ጠረጠረ 

ሸኪ ዋ ሺርኪ  (ቅ)   መጠርጠርና አከሌ ማለት 

ሸኸኽ ባያ    (ግ)      ኮሽታ መስማት የደረቀ ቅጠል  

ሸኸኽ ኣሻ     (ግ)      መጥበስ ለስጋ 

ሸጥ ባያ    (ግ)       ዘነጠ 

ሸጥ አሻ     (ግ)      አሰመረ 

ሸጥ አሼዉ   (ግ)      ገረፈዉ 

ሸጥ ኣሻ    (ግ)       መጻፍ 

ሸፈፍ አሻ    (ግ)      ጠበሰ 

ሸፍ አሻ    (ግ)       አረደ ፡አቃጠለ በእሳት 

 

n 

ሹሕ  ገፈረ     (ግ)      በጣል ፈራ 

ሹሙቅቲ ቄጠል   (ስ)      አዲስ መምሕር ት/ቤት የምይዘዉ መግረፊያ      

ሹሩባን ሹሩፍ  (ቅ)      የተሸራረፈ 

ሹር ኩታ ተላቀጣ    (ግ)      ተሞላቀቀ 

ሹር ኩት መትሔወሰ    (ግ)     ነገር መደበላለቅ፤መሞላቀቅ 
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ሹር ኻና    (ግ)      ሟሟ 

ሹሻ ሞሻ    (ግ)      የአካል  መሰባበር  

ሹንቡራ ሰኚ    (ስ)      የሚጣፍጥ ጫት 

ሹንኩርታ ሐመኩ   (ግ)      አስቀያሚ ልጅ 

ሹካ መስበር     (ግ)      በጉልበት አስደረገዉ 

ሹኽ ሹኽ ባይ   (ግ)      አንሾካሻኪክ 

 

o 

ሺሕሼራ ዚትኮአ ኢሺሽ  (ግ)    ተጋቢዋ መጥፎ አቻ ገጠማት 

ሺሕሼራ ጀጎል (ቅ)      የማይመኩበት 

ሺሽቲ ገዱ     (ግ)      ገበጣ ጨዋታ  

ሺሊም አሻ    (ግ)      እንቅልፍ ወሰደዉ አሰረዉ  

ሺም ምንቤ (ቅ)       ወዲሕን ወዲያ ማለት 

ሺም ሺሪግ (ቅ)    አጠላልጠ ማሰር 

ሺም ባቲ     (ግ)      ቲሪክ ጠፈአ ሞቲ 

ሺምቂቅ ባዬዉ   (ግ)      ሽምቅቅ አለዉ 

ሺረቤ ሺኪፍ በል    (ግ)     ይመችሕ   

ሺራ ቢሲ    (ግ)      የጋሮ አታክልት 

ሺራ ደቺ    (ግ)      ለጥ ያለመሬት 

ሺራቤ ሺኪፍ በይ   (ግ)      የትመቸሽ  

ሺር ሺር ባያ     (ግ)      ተዝናና 

ሺር ባየቤዉ   (ግ)      ዞረቤት 

ሺር ባዮ   (ግ)       ከበቡት 

ሺር ገርገብ በል   (ግ)     ነቃ በል 
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ሺር ገርገብ አሾ   (ግ)      ማስታመል  

ሺርቲ አፎቻ    (ስ)       የአከባቢ ማሐበረሰብ    

ሺሽቲ በሰር   (ስ)      አጥንት የሌለዉ ስጋ 

ሺቅ ነቅ    (ስ)       ነቅነቅ     

ሺበት ቤሔር ሸበኸት  (ስ)     እንደሕጻን  የሚሆን ሽማግሌ 

ሺብሪያ ጎይታ   (ስ)      ሊ/መንበር  

ሺኒነሕ ባያ    (ግ)      ተሸከረከረ 

ሺንሺን ኢራዝ      (ስ)      ሽንሽን ልብሽ 

ሺኢሽቲ ሽላል      (ስ)        የሴቶች የልብስ አይነት 

ሺኢሽቲ ጥላቅቤ ፈተሐ      (ግ)    በሰማንያ ፈታ 

ሺኪፍ ባያ   (ግ)      ኮፈስ አለ 

ሺደ ዋ ነዳ   (ግ)     እጅግ መናደድ  

ሺፊፍ ባያ   (ግ)      ሽፍ አለ 

 

   p 

ሻልዳ ጋር    (ስ)        የመላጭያ ማስቀመጫ ስፌት  

ሻማ ቲሪክ   (ስ)      ረጂሙ የቤት መብራት 

ሻማ ዳን   (ስ)        የሻማ ማስቀመጫ 

ሻምላ ሚረት  (ስ)       ግርግዳ እንባይባጨር የሚለጠፍ 

ሻን መትሔበጥ   (ግ)      አለአዋቂ ሳሚ 

 

q 

ሼኽ ሑሴን ሳር    (ስ)      ሳር የጠጅ ሳር 

ሼይጣን አቁሕ    (ግ)     ያልተረጋጋ፤ተንኮለኛ 



 

 

 ሐረሪ ወሬግ ሲናናች 

 :��� ;<=> �,?@.� 

66 
        ;�� ��� ���� 

ሽሽቲ ገዱ    (ግ)     የገበጣ ጨዋታ 

 

r 

ሾሕ አሌጤዉ     (ግ)      ጠኔ ያዘዉ 

ሾሕ አትጌፈሬዉ     (ግ)      አስቀዘነዉ      

ሾሕቤ ሾሕ ኻና   (ግ)      ቅዘን በቅዘን ሆነ 

ሾርቆቅ አሾ     (ግ)      በመሬት ላይ ጎተቱት 

ሹሮ  መልክ    (ግ)      የሹሮ/ ቤጅ /ቀለም 

ሾተል መገድ    (ግ)      መታጠቅ 

ሽሽቲ ገዱ    (ግ)     የገበጣ ጨዋታ 

 

 

ቀሐት ሰጣ     (ግ)      ልጅ ዳረ 

ቀሐት አቦረዳ      (ግ)     ልጅ ዳረ 

ቀሕ አሻ   (ግ)       ብዙ ማስለፍለፍ 

ቀሕ አፈር ሞሻ    (ግ)      ወለልን በቀይ አፈር ማሳመር 

ቀሕራን ኑስ    (ስ)         በችግር ላይ ችግር የተጨመረበት 

ቀሕዋ መሀለቅ    (ስ)      ለተስካር የሚዋጣ ገንዘብ 

ቀለሌም ቀላ     (ስ)      ረጅም ፎቅ  

ቀለም መስበር   (ግ)      በትምህርት መመረቅ 

ቀለም ሰበራ      (ግ)      ተመረቀ 

ቀለም ረሳስ    (ስ)      እርሳስ    

ቀለም ቀባራ      (ስ)       የሚጣፊጥ ጫት 

ቀለም ጌይ     (ስ)      የመፃፊያ ብእር ማምጫ ቦታ  

     \ 
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ቀለብ አሻ      (ግ)      ቀለበ 

ቀለዉ ላዋ   (ቅ)      አንድ ቦታ የማይረጋ የሚዞር 

ቀላ መስል  (ቅ)         የፎቅ መወጣጫ 

ቀላ ሚርካብ   (ቅ)         የፎቅ መወጣጫ 

ቀላ አባት   (ስ)       ሰገነት  

ቀላ ጋር     (ስ)       ፎቅ    

ቀሌ መስል  (ስ)       የፎቅ መወጣጫ 

ቀልቢ      መንፈስ 

ቀልቢ  ሐዋ    (ግ)     ልቤ ተረጋጋ     

ቀልቢ ሒዲር ሞኽና   (ግ)     ያለማወላወል ዝግጁ መሆን 

ቀልቢ መሰቀል  (ግ)      አለመረጋጋት 

ቀልቢ መሰበር    (ግ)     ሞራል መስበር 

ቀልቢ መሳመት     (ግ)     ልቦናን መሰብሰብ 

ቀልቢ መስማእ     (ግ)     በልቦና መስማት 

ቀልቢ መስከን     (ግ)      መረጋጋት    

ቀልቢ መስኪን   (ግ)      ልቦናዉ የበታችነት የሚሰማዉ     

ቀልቢ መስካ     (ግ)      ቀልበ ቢስ 

ቀልቢ መረቤ    (ግ)      በልቦና ማየት   

ቀልቢ መቃነን     (ግ)     ቀልብ አለመረጋጋት    

ቀልቢ መቄረሕ      (ግ)      ሞራል መጠበቅ    

ቀልቢ መትቀለብ     (ግ)     ፋታ ማጣት   

ቀልቢ መትነሳእ    (ግ)         ከመዉደድ ልቦናዉ የሸፈተ ያልተረጋጋ  

ቀልቢ መትነካእ   (ግ)      ማበድ 

ቀልቢ መትኛወር   (ግ)      የልቦና መወስወስ 
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ቀልቢ መንሳእ    (ግ)      ልብ መማረክ 

ቀልቢ መንታ      (ስ)      እብደት 

ቀልቢ መኽሻ     (ግ)      በልብ መመኘት 

ቀልቢ መዝጋሕ    (ግ)      ልቦናን ያስፋን 

ቀልቢ መዳራእ     (ግ)     ሞራል መስበር 

ቀልቢ መጋዛ     (ግ)      ልቡ ሸፈተ 

ቀልቢ መግደል      (ግ)     ልቦናን ማጣት 

ቀልቢ መጣጠፍ      (ግ)      ሰዉ ስራ ከጨረሰ በላእ የሚነደ 

ቀልቢ ሙሉእ    (ስ)       ልበ ሙሉ 

ቀልቢ ሞሻ    (ግ)     1 አስታዉስ ድፈር 3 ቡዳ በላዉ 

ቀልቢ ሰከበዉ     (ግ)      እብድ ተሰማዉ 

ቀልቢ ሱቁል   (ግ)      ልቦናዉ ያልተረጋጋ 

ቀልቢ ሳፊ    (ስ)      የዋሕ  

ቀልቢ ሩሙድ    (ስ)     ያልሰከነ ሰው 

ቀልቢ ራሕ   (ስ)         የሚዝንና የማይጨነቅ 

ቀልቢ ቀብ ዛያ   (ግ)     በልቦና የተመኙትን 

ቀልቢ ቁሉብ     (ግ)      ቀልቢ ቢስ 

ቀልቢ ቁዋ      (ግ)      ድፍረት 

ቀልቢ ቂባጭ    (ግ)      ዝንጉነት 

ቀልቢ ቂናኣ፡   (ስ)      ልበ ንጹሕ 

ቀልቢ ቃር ሞሻ      (ግ)      አሳዘነኝ 

ቀልቢ ቃተን   (ስ)        ልቦናዉ ያልተሰበሰበ የሚዘነጋ 

ቀልቢ ቆፍ    (ስ)      ቀልበ ቢስ፣ ዝንጉ 

ቀልቢ በልላ      (ስ)       ልቦና የሌለዉ 
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ቀልቢ ባዉ   ስ )     የማይጨነቅ  

ቀልቢ ቦቲ      (ግ)      ወደድንኳት 

ቀልቢ ተማረኻ   (ግ)      ልቡ ተማረከ 

ቀልቢ ተሻቢሓ   (ግ)      ልቦናዉ ተቃወሰ 

ቀልቢ ተቀለባ     (ግ)      ቀልቡ ተማረከ 

ቀልቢ ቱጃር   (ስ)      የማይጨነቅ 

ቀልቢ ነቱ   (ስ)      እብደት 

ቀልቢ ነዚፍ   (ስ)         የዋሕ 

ቀልቢ አሐድ (ስ)      1 ልቡና የተሰበሰበ 2 የማይጨነቅ 

ቀልቢ አልመርገዝ    (ግ)     ልብ መዋለል 

ቀልቢ አማነት    (ስ)       ደሕንነት 

ቀልቢ አሻ     (ግ)     አስታወሰ፣ልብ አለ 

ቀልቢ አሼው    (ግ)      ዓይኑን ጣለበት 

ቀልቢ አቴስቤ   (ግ)     በልቦና አታኑር /ርሳዉ/ 

ቀልቢ ኡሽ    (ግ)      ልብ ግዛ  

ቀልቢ ኡሽለኝ   (ግ)      ምስክሬ ነሕ 

ቀልቢ ኡጋቤ መንበርቲ   (ግ)     ለመኔድ ማሰብ     

ቀልቢ ከቢሪንቴ    (ግ)     ልቦና ያዉቃል 

ቀልቢ ኪታብ      (ስ)      በልብ ማነብነብ መያዝ     

ቀልቢ ኮኦት    (ስ)       ወላዋይ 

ቀልቢ ዘልቶያ      (ስ)        ቀልቡ በአንድ ያልረጋ 

ቀልቢ ዘይኒሰአ   ስ )      የማይወደድ 

ቀልቢ ዘገሕ    (ስ)       ልበ ሙሉ ቻይ 

ቀልቢ ዚመሰራ   (ስ)      በልቦናዉ ያለ     
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ቀልቢ ዛል ቁልሁወላሑ   (ስ)      በልቦና ያለዉን አፍ ዪናገራል   

ቀልቢ ዛልባ   (ስ)       ቡዳ ያለበት 

ቀልቢ ዞደቀቤው   (ስ)      የወደደው ነገር  

ቀልቢ የስጠኽ     (ግ)      ልቦና ይስጥሕ 

ቀልቢ የራዋ     (ግ)      ልቦናን ያረጋዉ      

ቀልቢ የሬሕሳ     (ግ)     ርሕሩሕ መሆን 

ቀልቢ ደረቅ     (ግ)      ጨካኝ 

ቀልቢ ዳለን   (ስ)      የሌለዉን የምመኝ  

ቀልቢ ጀብሪ ሞሻ     (ግ)     ማረጋጋት 

ቀልቢ ጊዛዛ    (ቅ)         ልቦና መጠበቅ 

ቀልቢ ጠሊላ   (ስ)      የዋሕ 

ቀልቢ ጡሉእ  (ስ)        ልቦናን መጉዳት 

ቀልቢ ጪልማ (ስ)      ልቦናዉ የጨለመ 

ቀልቢ ጪንቂ (ስ)          የመንፈስ ጭንቀት 

ቀልቢ ፈከሕ   (ስ)      ፈገግታ ያለው 

ቀልቢ ፉቱሕቤ ተቄበሌኝ  (ግ)     በደስታ ተቀበለኝ 

ቀልቢቤ መልሐድ   (ግ)      በልብ መያዝ 

ቀልቢቤ መዝመዘም      (ግ)     በልቦና የሰዉን መመኘት 

ቀልቢቤ የሕደር    (ግ)     በልቦና ማኖር 

ቀልቢኤ ተኛወራ      (ግ)     ልቤ ወዲሕና ወደዚያ ተናወዘ 

ቀልቢኻቤ ለሐድ   (ግ)      በልቦናሕ ያዘዉ 

ቀልቢዉ መቄረህ     (ግ)     የሰዉን ሞራል መጠበቅ 

ቀልቢዉ የስኪና    (ግ)      ልቦናን ያረጋጋዉ      

ቀልቢዉ የሬሕሳ   (ግ)      ርሕራሔ ይሰማዉ    
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ቀልቢዞ ሐፍ ባያ   (ግ)      ለመሔድ ተነሳሳ 

ቀልቢዞ ሰካ      (ግ)     ልቡ እዚሕ አይደለም 

ቀልቢዞ ረገአ    (ግ)      ልቡ ተረጋጋ 

ቀልቢዞ ተሰቀላ   (ግ)      ሐሳብ ያዘዉ 

ቀልቢዞ ተነሰአ    (ግ)      ልቡ ከነፈ 

ቀልቢዞ አለሰከናም   (ግ)      ልቡ አላረፈም 

ቀልቢዞ አለፎያም    (ግ)      ልቦናዉ ያልተረጋጋ 

ቀልቢዞ አረገዛ      (ግ)      ተረጋጋ 

ቀልቢዞ ወደዴ   (ግ)      አፈቀራት 

ቀልቢዞ ዋለላ   (ግ)      ልቡ አልሰከነም 

ቀልቢዞ ዘው ባየቤው   (ግ)     ከጀለ 

ቀልቢዞ ዚትነሰአ    (ስ)     ቀልበ ቢስ 

ቀልቢዞ ዚጠመሳ    (ስ)     ዝንጉ ረሺ 

ቀልቢዞ ዚጠፈአ    (ስ)     ቀልበ ቢስ 

ቀልቢዞቤ አሴነኔኝ   (ግ)      ከልቡ አነጋገረኝ 

ቀልቢዞው ማረኼው   (ግ)     ልቡን ማረከው /አስደሰተው 

ቀልቢዞዉ ነሰታ    (ግ)      እጅግ ወደዳት 

ቀልቤ ቄጫ   (ግ)     ልቦናዬ ተመመ    

ቀልቤ ቦቲ      (ግ)      ወደዳት 

ቀልቤ ወደቀቤዉ   (ግ)      እጅግ ወደድኩት 

ቀልቤዉ አልዘመዴኙም    (ግ)     አልተስማማኝም 

ቀልቦ ቀልቦ  (ስ)      ባሕላዊ ጨዋታ 

ቀመር ሻሽ    (ስ)      በጣም ቆንጆ   

ቀመና ኻና     (ግ)      ዚበለላ ሐይ 
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ቀም ቀም ባዬዉ    (ግ)      ለመብላት ፤ለማግኘት ጓጓ 

 ቀም ቀም ባይቲ   (ግ)      ለመብላት መጎምዠት 

ቀምቀም ባዬዉ    (ግ)      ቋመጠ 

ቀምቲ ቆባራ   (ስ)         የሚጣፍጥ ጫት 

ቀስ ቀስ ባያ   (ግ)      ከት ብሎ መሳቅ 

ቀስቀሳ አሻ   (ግ)      ማደን 

ቀስቲዉ መሐጣ  (ግ)     ኢላማዉን መታ 

ቀረሸ አሻ      (ግ)     ቆረሰ 

ቀሩ         ዉጋት 

ቀሩ ለሐዴኝ   (ግ)      ንቅናቄ አቃተኝ በዉጋት መሰማት 

ቀሩ ቦአቤኝ    (ግ)      ዉጋት ወሰማዉ    

ቀሩ ኣጫ     (ግ)      ዉጋት አወጣ 

ቀራ     መቃ 

ቀራ ሐሊ    (ስ)      የሚፃጣፍጥ ከረሜላ 

ቀራ ሐመድ  (ስ)      ዋጋ የሌለዉ 

ቀራ ቀራ መትፌቀር (ስ)    ልጆት   እንደፈረስ የሚጎትቱት 

ቀራ ቀራ ሞሻ    (ግ)     እሕል አገዳ መደባደብ 

ቀራ ቡስኩት    (ስ)       ደረቅ ብስኩት ክሬም አልባ 

ቀራ ቡቅ   (ስ)        ሸንበቅ 

ቀራ በቀል  (ስ)    ልጆች እንደ ፈረስ የሚጎትጉት 

ቀራሩ ቀራ  (ስ)       እጀግ ቀጫጪን ስር ሆኖ የማይቆረጥ ማሰሪያ 

ቀራን  ቀር  (ስ)         የማይገጣጠሙ    

ቀር      1 ነጠላ ሻ 2 ቀንድ 

ቀር ሐዋዝ  (ስ)         ግለሰብ 
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ቀር ቀሕ ባያ  (ግ)      በአፍጢሙ ተደፋ 

ቀር ቀረብ መቄረሕ    (ግ)     ይመጣል ብሎ በተስፋ መጠበቅ 

ቀር ቀሬ  (ስ)       አጠገቤ 

ቀር ቀር   (ስ)       ልብስ መስፋት 

ቀር አሻ    (ግ)       ልብስ መስፋት   

ቀር አቴጬዉ     (ግ)      አናደደዉ 

ቀር አጫ   (ግ)       ጎለመሰ 

ቀር ኢን   (ስ)      አይነ ቁራኛ 

ቀር ኢንጪ አልመንደድ  (ቅ)     ያለ ረዳት መስራት ዉጤት አይመጣም  

ቀር ኢጊር   (ቅ)      በተስፋ መጠበቅ ፡ነጠላ ጫማ 

ቀር ከበል አልመክለሕ  (ቅ)        ያለ ረዳት መስራት ዉጤት አያመጣም 

ቀር ዋ ቀናዋ  ሞሻ      (ግ)    ለነገር ምክንያት መደርደር 

 ቀር ገረብ መሔጃ   (ግ)     መቅበጥበቅ፤ በጎን በኩል ማየት     

ቀርሺ  ፎጣ    (ስ)      የሀረር ልዩ ፎጣ 

ቀርቃ መሐጣ      (ግ)      መደኽየት 

ቀርቤ ማሕጃ    (ግ)      በነገር መጎንተል 

ቀርና ፈቀር  (ስ)      ከእኩያ ጋር መጫወት 

ቀርጠም  አሼዉ   (ግ)      ቆረጠዉ 

ቀርጣእ ደቺ   (ስ)    ያልታረሰ ጠንካራ መሬት 

ቀርጣእቤ ቀራ    (ግ)    ተቀጨ 

ቀርጨም አሻ   (ግ)      ነከሰዉ 

ቀባራ ኢንጪ  (ስ)   ለሐዘን ሐዘንተኛ ቤት የሚወሰድ እንጨት 

ቀብ ቀብ ባያ   (ግ)   ተንጠባጠበ 

ቀብ ባያ     (ግ)   ከተፍ አለ  
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ቀብ አሻ     (ግ)      ያዘ ቀለበ  

ቀብቲ መሐለቅ   (ስ)      በአል ለማዘጋጀት የሚዋጣ ገንዘብ 

ቀነኒ ቀመና    (ስ)       ተሞላቆ የተበላሸ 

ቀነኒ በዱ      (ስ)      ተቀማጥሎ ያደገ ፤አደብ ያልገዛ    

ቀነኒ ወልዲ    (ስ)    የተሞላቀቀ ልጅ 

ቀና  ቄሲ  (ስ)      እጅፋ በጣም 

ቀና  ኡጋ  (ስ)      መልካም መንገድ 

ቀናዋ         ጭራ 

ቀናዋ በሰር  (ስ)       ጭራ አከባቢ ያለ ስጋ 

ቀናዋ መኽና     (ግ)      የሰዉ ስር መዞር 

ቀናዋ መጣለል     (ግ)      አደብ ገዛ፤ መፍራት ፤ማክበር 

ቀናዋ አቴጬዉ    (ግ)      መናደድ 

ቀናዋ ደም   (ስ)       ነገር የማይፈራ ሐይለኛ እልሐኛ 

ቀናዋ ጉዶር    (ስ)      የወፍ አይነት 

ቀናዋ ጠርጠር   (ስ)         የአከርንሪና ከስጋዉ ጋር የተገናኘቤት 

ቀንጨሬ ቁቅ   (ስ)           ማደግ ያልቻለ ከጓደኛቹ ጋር እኩል ያልሆነ  

ቀኚት ኢጂ    (ስ)    አለኝታ 

ቀኝ ሑር     (ስ)       ዘመሚት 

ቀዩና አሹ     (ግ)      ጋደም ማለት 

ቀደራ      ዋጋ ፤ክብር  

ቀደራ መቅበጥ    (ግ)      ክብር አለመስጠት 

ቀደራ ሞሻ     (ግ)   ክብር መስጠት    

ቀድረ ዋ ቂያስ    (ቅ)   ክብርና ዋጋ 

ቀድረ ዋ ቂያስ  ቀበጣ   (ግ)     ክብርና ደረጃ ማጣት 
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ቀድረዞ ወጠቤዉ      (ግ)   የሰራዉ ግፍ ወጣበጥ  

ቀድራ ቀሊል    (ቅ)      የተደረገለት ዉለታ የማያዉቅ 

ቀጠር     የደረሰ ቡቃያ 

ቀጠር ቆጭ   (ስ)       በሴት እድል መጫወት፤መቀጨት 

ቀጠር ዚጠፋ ወጨራ    (ስ)  የጠገቤ 

ቀጠርኻ የብሰል     (ግ)   እደግ ተመንደግ  

ቀጠጡ መሳመት    (ግ)   አንድን ነገር ለማሳካት መረባረብ 

ቀጣ ሙራ  (ስ)   በመሐል የተቋረጠ 

ቀጥ ባየማ ቀራ  (ግ)      እንዳለ ቀረ 

ቀጥ ባያ ሌጠ  (ግ)   ቀጥ ብሎ መሄድ 

ቀጥ አሻ    (ስ)       ክር መቆረጥ  

ቀጨም ሞሻ    (ስ)   ያዘ   

ቀጩ በርበሪ    (ስ)   ቃሪያ 

ቀጪን       ቀጭን 

ቀጪን  ዱፍ   (ስ)      ትንሽ ችግር  

ቀጪን ቁርአን   (ስ)    የልመና መስተንግዶ 

ቀጪን ቄጠል   (ስ)             የእተማረ የሚያስተምር ተማሪ የሚይዛት አለንጋ  

ቄጠል ለሐዳ  (ግ)        አየተመረ የማስተማር ማእረግ ያገኘ ተማሪ ማእረግ   

ቀጪን ነደባ   (ስ)       በሀረር ቤት ያለች ትንሽዬዋ መደብ 

ቀጪን ኡኻት  (ስ)         ኮሳሳ 

ቀጪን ኢጊር    (ስ)   መልክተኛ 

ቀጪን ጎፍታ    (ስ)     አለቃ 

ቀጭ ሞሻ      (ግ)   ማኘክ 

ቀፈት         ግንባር 
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ቀፈታን ቀፈት ሞሻ  (ግ)      እርስ በርስ ማጣላት 

ቀፈት መሐለቅ   (ስ)      ሴቶች ከሻሻቸዉ ሰር የሚያስቀልጡት ገንዘፋ 

ቀፈት መሐጥ ሞሻ   (ግ)      ማምታታት   

ቀፈት ዘርገፍ   (ስ)       የግንባር ጌጥ 

ቀፈትቤ ኢሺሽ ዪላሕሲዛል  (ስ)    ቆርቆዳ 

 

' 

ቁለን ቀጭ   (ስ)      እስከ አንገቷ ፀጉራን የልትቆርጥ 

ቁሉሉ ላም     (ስ)   ቀር ዘሌሌ 

ቁሉእ መጠን   (ስ)   ቁሉማ ሙሩር ዚታዉ ዛጠኖ፡፡ 

ቁል ቁል    (ስ)          በትንሽ በትንሹ መብላት ሻ2 ጥሬ መብላት 

ቁል በሰር    (ስ)      ጥብስ 

ቁልቁል ባዬዉ   (ግ)     ቋመጠ 

ቁልጡም ጌሲ   (ስ)       እጅግ  ከጉልበት በታች የረዘመ   

ቁልፊ ኑዱል   (ስ)     የልብስ ቁልፍ መሰኪያ  ቦታ 

ቁልፊ ጎይዉ  (ስ)    የግምዣ ቤት ሓላፊ 

ቁመና  ዩሽለና   (ግ)      ጉዳያችን በቶሎ ይሳካልን 

ቁሙጥ ባያ    (ግ)      ቁጢጥ አለ 

ቁሙጦ ሐጄዉ   (ግ)      አደገኛ እሾሕ 

ቁማይ ቄሲ (ቅ)       ትንሽ 

ቁማይ ገዳላ  (ቅ)    ትልቁ ጣት 

ቁማይዚዩ የልሐደዩ  (ግ)     በጉዳያቸዉ ይግቡ 

ቁም ቁም  (ቅ)    በትንሽ በትንሽ  መቆረጣጠም 

ቁም ባያ   (ግ)       ነቆረ 
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ቁሩብ በሰር    (ስ)     ሙዳ ስጋ 

ቁሩፋን ቁሩፍ   (ቅ)      የተላላጠ 

ቁራን ቁር    (ስ)      የስጋ አይነት 

ቁራን ቁጠር (ቅ)      የተቆጣጠረ 

ቁር ቁር      (ቅ)      ሰለሌላዉ ምንል የማይሰማዉ  

ቁርአን       ቅዱስ ቁርአን 

ቁርአን መቀጡ   (ቅ)      ተስካር የሚደረግበት ድስት  

ቁርአን መኽተም   (ግ)   ቁርአን በሙሉ አንብቦ መጨረስ 

ቁርአን አሻ      (ግ)      ለሞተ ሰዉ ተዝካር ማብላት 

ቁርአን አያም   (ስ)       የተስካር ቀን 

ቁርአን ዲዲ    (ስ)   ትምሕርት የማይገባዉ 

ቁርአን ገበታ   (ስ)    የቁርአን ገበቴ 

ቁርአን ጋር     (ስ)    የተስካር ቤት 

ቁርአን ጌይ     (ስ)         የሐይማኖት ት/ቤት 

ቁሻሹዉ ቁማሽ      (ስ)    ዋጋ የሌለዉ ዋጋ የስገኝ 

ቁሻሽ መሳመት     (ግ)      በቀላሉ መሰብሰብ 

ቁቅ ባቲ     (ግ)      ዶሮ መሳካካት 

ቁቅ ባያ      (ግ)      በጣም ተራበ 

ቁብላ ቃተን   (ቅ)       ያለእድሜዉ የረዘመ 

ቁብላ ኻን      (ግ)      ግብዳ መሖን 

ቁብዞቤ ሚይ ዚጦራ    (ግ)     ገዳም 

ቁኒ ወሐጣ   (ግ)      ለብቻዉ የሚበላ ሆዳም 

ቁኒ የቲም    (ስ)       እናት የሞተችበት 

ቁኒ ደላል    (ስ)     ሱቅ በደረቴ 
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ቁኒቤ መሌጣ      (ግ)          የደረሰበትን ሐዘን መቋቋም አለመቻል   

ቁኒቤ መቦአማ መዉጣእ   (ግ)     ደረስ ብሎ መዉጣጥ 

ቁኒቤ ዚሞታ   (ግ)     በቁሙ የሞተ 

ቁኒዞ ሐደራ   (ግ)    እንቅልፍ በአይኑ አልዞረም 

ቁንቁን ጪገር  (ስ)         ከርዳዳ 

ቁንቤ አትቤክተኝ      (ግ)     እጅግ አስከፋችን  

ቁዱዳን ቁዱድ    (ስ)       የተቀዳደደ 

ቁዱድ          የተቀደደ 

ቁዱድ ላይቤ ጠር   (ቅ)      በችግር ላይ ችግር 

ቁዳ        እዉቅና መስጠት 

ቁዳ  አሻሌዉ    (ግ)      እዉቅና መስጠት ማመስገን   

ቁዳ አልሞሻ    (ግ)      ለሰዉ መልካም የማያስብ 

ቁዳ ቀሊል   (ቅ)        የሰዉን ችሎታና ዉለታ እዉቅና የማይሰጥ 

ቁዳ ጫት   (ስ)       ጣፋጭ ጫት 

ቁድራ ሲፍ     (ስ)      በራሱ የሚወረወር ሰይፍ/ሚሳይል / ወዘተ 

ቁጡራን ቁጠር     (ቅ)      የተያያዘ 

ቁጢ       ቅጠል 

ቁጢ ቀሕዋ   (ስ)       ከቡና ቅጠል የሚሰራ ሻይ 

ቁጢ ቀላ   (ስ)      በሀረሪ ቤት የዘር ማስቀመጫ ፎቅ 

ቁጢ ቁጢ  አሻ   (ግ)      የልጆች በቅጠል የሚደባደቡት 

ቁጩ ቁጩ (ስ)    የተቆራረጠ 

ቁጩ ቁጩ ከረቡ (ስ)   የተቆራረጠ የከረቦ አመታት 

ቁፉል ሲናን   (ስ)         የምስጥር ንግግር 
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4 

ቂሊ ቂሊቤ  (ቅ)      ጥቅት በጥቂቱ 

ቂልቂል አሻ  (ግ)      እጅ ማጨብጨብ 

ቂልቃይ ገፈራ    (ግ)      ፈራ ፤ቅዘን መልቀቅ 

ቂልባ ገበኣ   (ግ)    1.ወደ መስገጃ አቅጣጫ ዞረ 2.ፈር ያዘ 

ቂሚጭ ባያ     (ግ)      ቁጢጥ አለ 

ቂማ       ዋጋ 

ቂማ  ቀሊል (ቅ)      ዋጋ ቢስ 

ቂማ አሼዉ    (ግ)      ዋጋ ሰጠዉ 

ቂማ አጨሌዉ   (ግ)      ዋጋ አወጣለት 

ቂማ ዘሌላ (ቅ)       ዋጋ ቢስ 

ቂማዞ አላሸሌዉም    (ግ)     ከቁብ አልቆጠረዉም 

ቂማዞ አልሰጤዉም   (ግ)     ቦታ አልሰጠዉም 

ቂማዞዉ ሰጤዉ   (ግ)     ደበደበዉ    

ቂማጣሪ       ለፍላፊ 

ቂማጣሪ ቁጢ   (ስ)      እጸ ፋሪስ 

ቂማጣሪ ቁጥጢ ዞለአ(ቅ)      ለፍላፊ 

ቂም ባየቤዉ    (ግ)      ጢም አለበት ልብሱ ተስማማዉ 

ቂምቢስቲ ቄሲ   (ቅ)      ትንሽ 

ቂሳስ ሞሻ     (ግ)      ሐብት ማባከን 

ቂሳሲ ሞጫ   (ግ)      ሐብት እንዳይባክን ማድረድ 

ቂሳስ ኻና     (ግ)      ያለጥቅም መቅረት፤ ባከነ 

ቂረን ቂረን ባያ   (ግ)      ቀረና/ ሸተተ/ 

ቂረን አሻ   (ግ)      ብረቱን ሳለ 
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ቂራ ሰማዊ (ስ)        በግንባራቸዉ ላይ ስንጥቀቅ ያለባቸዉ 

ቂርቂር  ሐርገብ    (ስ)       ሐይለኛ የሚያስል ሳል 

ቂሽና ኡድ   (ቅ)       በሰዉ ላይ የሚገለፍጥ 

ቂሽና ኡድቤ መቃነን   (ግ)     መዋረድ 

ቂቅ ባያ      (ግ)      እጅግ ተጨነቀ፤ታነቀ 

ቂባባ መሐሰስ   (ግ)      ምጣድ ሟሟሻ  

ቂብላ ቃተን    (ቅ)       የማያስተዉል ፤ ፈዛዛ ፤ ሞኝ 

ቂንጢ ለቃማ    (ቅ)            ሉካንዳ የሚሰራ ፤አጥንትና ስጋ የሚለያይ 

ቂንጢር ቆጭ   (ስ)       ነፍሳት  

ቂንጪፍ ባዬው    (ግ)      ዘገነነዉ 

ቂያማ አበቀላ     (ግ)      ትልቅ ረብሻ አስነሳ 

ቂያስ ነሰኣ     (ግ)      ግምት መዉሰድ 

ቂያስ ዘሌላ ቄሲ     (ቅ)      ልክ የሌለዉ 

ቂጥ ቁጥ ባዬዉ    (ግ)      ተንቀጠቀጠ 

ቂጫቤዞ አልሔሰቤዉም    (ግ)    ጉዳዩን በቁም ነገር አልቆጠረዉም 

 

1 

ቃሕ ሞሻ (ግ)       በነገር ማሰላቸት 

ቃሕ ባያ     (ግ)      በነገር ብዛት ደከመዉ  

ቃሕሪ አሰለቤዉ   (ግ)      እጅግ ተናደደ  

ቃሕራን ቃሕሪ    (ቅ)      ብሶት የተሰማዉ 

ቃላ ዋ ቂላ  (ስ)      አሉባልታ 

ቃላ ጀበር    (ስ)    ወይና ደጋ 

ቃም        አካል /ገላ 
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ቃማ በሰር  (ስ)         የስጋ ዘመድ 

ቃማ በሰር አሕሊ    (ስ)    በስጋ የሚገናኝ ዘመድ 

ቃሜ ሙሩሩቅ ባያ    (ግ)     ተስባበራ ባይቲቤ  

ቃሜ ጤሐና     (ግ)     ሰዉነቴ ተሰባበረ 

ቃሜዉ ዌረሬን   (ግ)     ሰዉነቴኝ ነዘረኝ 

ቃም ሐረቅ     (ስ)   የሰዉነት አካል 

ቃም መሞታ    (ግ)     ሰዉነት መደንዘዝ 

ቃም መስባበር     (ግ)     የሰዉነት መሰባበር  

ቃም መቄጫ      (ግ)   በሰዉነት ዉስጥ መሰራጨት 

ቃም መትቁጫጫ (ግ)   ሰዉነት መሰባበር 

ቃም መንደድ     (ግ)     ሰዉነቴ እጅግ ሞቆኛል 

ቃም መፍታታሕ   (ግ)   የሰዉነት ማፍታታት 

ቃም አሻ      (ግ)    ሰዉነቱ ተመለሰ 

ቃም ኻነቤው      (ግ)     ልማድ ሆነበት 

ቃም የነፍጊዛላች  (ስ)         ሰዉነት ገንቢ ምፋቦች    

ቃም ጦጦእ ባያ      (ግ)      የሰዉነት ማበጥ  

ቃምቤ ሚይ አልመሌጣ  (ግ)    ዝም አትበል ተናገር    

ቃምዞ ቁይ አሻ  (ግ)      ሰዉነቱ አበጣ 

ቃምዞ በሰር ረገፋ     (ግ)     እጅግ ከሳ  

ቃምዞ ኢሳት ኻና     (ግ)     በጣም አተኮሰዉ 

ቃምዞ ዘይሒጫ    (ስ)      ለዘመዱ የማይቆጭ  

 ቃምዞ ጊረገባ   (ግ)      ሰዉነቱ ተመለሰ 

ቃምዞሌ ዘይቲሐጭ   (ግ)     ለወገኑ የማይቆጭ 

ቃምዞዉ በለኤዉ     (ግ)     ሰዉነቱ ከሳ 
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ቃሲም ዳኛ      (ስ)     ወሳኝ ዳኛ 

ቃቅ ቃቅ ባቲ     (ግ)      ዶሮ አስካካች 

ቃቅ ባያ      (ግ)      እየጮሁ መናገር 

ቃነናቤው   (ግ)      ቆመበት (ለፍትወት ቋመጠ) 

ቃኑር          ሕግ 

ቃኑኒያ መትኻተርቲ      (ስ)     ሕጋዊ መከላከያ    

ቃኑኒያ ሚጃ   (ስ)      ሕጋዊ እርምጃ    

ቃኑኒያ አማሰሎት   (ስ)      ሕጋዊ ሽፋን 

ቃኑኒያ አርራ   (ስ)      ሕጋዊ መድረክ 

ቃኑኒያ ወራሽ      (ስ)      ሕጋዊ ወራሽ   

ቃኑኒያነት      (ስ)      ሕጋዊነት 

ቃኑና ኡጮት  (ሱ)   ሕግ አወጣጥ    

ቃኑና ደማን      (ስ)      የሕግ ዋስትና     

ቃኑን  መኻለፍ     (ስ)      ሕግ መጣስ 

ቃኑን   (ሱ)              ሕግ 

ቃኑን ሐታፊ   (ስ)      ሕግ አማካሪ  

ቃኑን ለአይነት   (ሱ)      የህግ የበላይነት 

ቃኑን መምደድ   (ስ)      ሕግ ማመንጨት  

ቃኑን መሸረፍ   (ስ)      ሕግን መጣስ    

ቃኑን መትቄረሕ   (ስ)      ሕግ ማስከበር    

ቃኑን መትጌደር   (ስ)      ሕግ ማስከበር 

ቃኑን መኻለፍ   (ስ)      ሕገ ወጥ ስራመስራት     

ቃኑን መዳመስ    (ሱ)   ሕግ መተላለፍ 

ቃኑን መዳረእ   (ስ)      ሕግን መዳፈር   
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ቃኑን ሚሕቃፍ   (ስ)      የሕግ ማቀፍ 

ቃኑን ሜሽኛ      (ስ)      የሕግ ባለሙያ  

ቃኑን ቂርሐን     (ስ)       የሕግ ጥበቃ 

ቃኑን ቢላይ     (ስ)         ያለ ህግ 

ቃኑን አመዲ      (ስ)      ሕግ አዉጪ 

ቃኑን አሜሕሪ   (ስ)     ሕግ አስፈፃሚ 

ቃኑን አትቄሕሪ   (ስ)       አቃቤ ሕግ 

ቃኑን አትጌድሪ      (ስ)      ሕግ  አስከባሪ    

ቃኑን አደበኛ      (ስ)      የሕግ ታራሚ    

ቃኑን አገዳር    (ስ)      ሕግ አክባሪ 

ቃኑን ኡጋቤ      (ስ)      በሕግ አግባብ 

ቃኑን ኡጋቤ መድለግ (ስ)     በሕግ አግባብ መስረት 

ቃኑን ኡጮት  (ስ)      ሕግ አወጣጥ  

ቃኑን ኣቂ     (ሱ)      የህግ ምሁር 

ቃኑን ኣጪ ቃም  (ሱ)   ሕግ አውጪ አካል    

ቃኑን ኣጪ      ሕግ አዉጪ 

ቃኑን ኤቃቢ (ስ)      አቃቤ ሕግ  

ቃኑን ኺድማ  (ሱ)   ሕግ አገልግሎት 

ቃኑን ወበር  (ሱ)    የሕግ ጠበቃ    

ቃኑን የመዲ /ያጪ (ሱ)   ሕግ አዉጪ 

ቃኑን ዪኻልፊ ዲላጋ መድለግ  (ስ)     ሕግ ወጥ ስራ መስራት 

ቃኑን አጫጫ (ሱ)      ህግ አውጪ 

ቃኑን ደማና  (ስ)      የሕግ ደሕንነት    

ቃኑን ጡሕኑን  (ስ)      የሕግ ረቂቅ 



 

 

 ሐረሪ ወሬግ ሲናናች 

 :��� ;<=> �,?@.� 

84 
        ;�� ��� ���� 

ቃኑን ፈራሲ    (ስ)      ሕግ ተርጓሚ 

ቃኑን ፈራሲ ቃም (ስ)      ሕግ ተርጓሚ አካል    

ቃኑንቤ ቃጪ      (ስ)      ከሕግ ዉጪ   

ቃኑንቤ ቃጪ ሌጦት    (ስ)      ሕገ ወጥ አካሄድ  

ቃኑንቤ ኡሱነት ሐቅ     (ስ)     በሕግ የሰውነት መብት    

ቃኑንዞ ከታራ      (ስ)      ከታራ አንቀጽ በአንቀጽ    

ቃኒእ ዋ ማኒእ  (ስ)       አመለ ሸጋ 

ቃንጣ ሔልቂ     (ስ)       ሴታ ሴት ማድቤት የሚገኝ    

ቃኛ መኞ   (ስ)       አፍረተ ቢስ 

ቃኝ ቀሊል     (ስ)     አፍረተ ቢስ 

 

s 

ቄሓ ጠይ    (ስ)      አለላ 

ቄሕ ኢን ሞራእ    (ግ)      መቆጣት 

ቄብ አቁሕ    (ስ)     ትንሽ እንቁላል 

ቄጠል መስቀል   (ስ)      ማስፈራራት  

ቆር በጂሕ    (ስ)       ቆንጆ 

ቆር ቢላሽ      (ስ)       ቆንጆ ብትሆንም አቻዉን ያላገኘ 

ቆር አትጋፈሮት    (ስ)     የቁንጅና ውድድር 

ቆሻ መስቲ   (ስ)      የሊጥ ማፈሻ   

ቆሻ ባሬ    (ስ)         የሊጥ ማብኪያ 

ቆቃ ባላ      (ስ)        እንጨት ድልድል    

ቆታ ኣሻ    (ስ)      ተፎካከረ 

ቆዳ ኣሻ      (ግ)      ስለት መግባት 



 

 

 ሐረሪ ወሬግ ሲናናች 

 :��� ;<=> �,?@.� 

85 
        ;�� ��� ���� 

ቆጭማ ጢመስ   (ቅ)      ቁርጡን እወቅ  

ቆጮ ጊር ደም ዘይዊጠባ (ስ)     ስግብግብ 

ቆፍ      ባዶ /ራቁት/ 

ቆፍ አሾ      (ግ)      አራቆቱት 

ቆፍ አጮ     (ግ)      ዶዉን አስቀሩት 

ቆፍ አፍ   (ቅ)                                    ዝም በሎ 

ቆፍ ኢጂዞ ቀራ  (ግ)      ያለገንዘብ አስቀሩት 

ቆፍ መኽና      (ግ)   ባዶ ወይም ራቁቱን መሆን 

ቆፍ ዋ ቃኝ (ቅ)         በሐፍረት መሸማቀቅ     

ቆፍ ደቺ     (ቅ)         ግንባታና አዝርት የሌለበት መሬት 

ቆፍዜ ዘገኜ ቀሐት    (ቅ)   ድንግልና የታጣባት 

 

 

 

 

በሐር       በሕር 

በሐር ሖሮፋ    (ስ)         የጌጥ መስሪያ ማእድን       

በሐር ማዱ      (ስ)     የባሕር ማዶ 

በሐር ተማጃ      (ግ)     ባሕር ማዶ ሔደ       

በሐር ቱፍ ባዬዉ   (ግ)     ከአደጋ የዳነ 

በለቅ ባያ    (ግ)      ዉሓ ሞልቶ ፈሰሰ 

በለቹ መስሪንታ     (ስ)      ሰርግ በፍጥነት የሚያልቅ ነዉ  

በለቹ ድስጢ    (ስ)     የሰርግ መደገሻ ትልቅ ድስት 

በላሕ ኢን    (ስ)      ሰላይ 

     ] 
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በላእ ዋ በሊያ     (ስ)         አደጋና ጣጣ   

በሰር ሞጫ  (ስ)       የስጋ ማዉጫ ብረት 

በሰር ቱሉእ አጫ    (ግ)     ስጋዉ ተበላሸ ፤በከተ   

በሰር ዋ መታራ ሞት    (ስ)    የሀረሪ የስጋ መያዣ ስፌት 

በረ ዋ በሐር   (ስ)         ከባሕር ማዶ 

በረድ      በረድ 

በረድ ኡኻት  (ስ)     የሰላም ኑሮ 

በረድ ኢን     (ስ)       በቁጣ አይን ማየት 

በረድ ኢንቤ መሔጃ     (ግ)     መቆጣት 

በረድ ጂን     (ስ)     የማይታወቅ አደገኛ ሰዉ 

በሪ          በር  

በሪ ሚክፋች    (ስ)     የድርሰት መክፈቻ ፤መግቢያ    

በሪ ቃጪ    (ስ)      ባላገር 

በሪ ነደባ ጋንበሪ   (ስ)     በሀረሪ ቤት ያለዉ መቀመጫ 

በሪ አፍ    (ስ)      የመንገድ ዳር 

በሪ ኤቀድ      (ስ)     ከጀጎል ፊት ለፊት 

በሪ ጋር      (ስ)     የሀረር ጆጎል መግቢያ ዉስጥ ያለ ቤት  

በሪ ጎይታ    (ስ)      የሀረር ጆጎል መግቢያ በር ሐላፊ 

በራር  ወጣ    (ግ)      ከነገሩ ነፃ ወጣ 

በሪእ ባያ    (ግ)      ከነገሩ ፈጽሞ የለሁበትም 

በራሕ ሰሪ      (ስ)     የነጣ ደረቅ መሬት 

በራሕቲ  ኢን     (ስ)      በርሕራ ማየት 

በራሕቲ ቀሊል   (ስ)     ርሕራሔ የሌለዉ 

በራሳ ጌይ      (ስ)     የመፃፊያ አፈር ማምጫ ቦታ 
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በርቲ መልሐድ     (ግ)      ማርጀት 

በርቲ መጤመስ    (ግ)      የተተማመኑበትን መከልከል፤ 

በርቲ ሞረጃ    (ስ)     በሀረሪ ቤት የብትር ማስቀመጫ 

በርቲ ጦር      (ስ)         ያልተማረ 

በርጫ ኑራ ኸዚር     (ስ)      ጠዋት ከ4 እስከ 6 ሰአት 

በርጫ ዋሪ    (ስ)       ከማለዳዉ 5-6 ሰአት 

በሸቅ አሻ      (ግ)     ሰበረ 

በቀል ኩላይ     (ስ)        ጪን በሰር  አልታ ቁሩብ 

በቅለቤ በቅላ    (ስ)     መቶ በመቶ እርግጠኛ 

በቅላ ኢጊር      (ስ)      ብዙ እግር ያለዉ ነፍሳት 

በተር በተር ባያ     (ግ)      ተንገዳገደ 

በተት ባያ     (ግ)      ሮጠ ተቅበዘበዘ 

በት በት ባያ     (ግ)      ተርበተበተ 

በኒ አደም   (ስ)      የሰዉ ልጅ 

በንጂ በላኣ      (ስ)       ለፍላፊ 

በኸተል ቡኹት    (ስ)     ጥንብ የጠነሞ 

በዛንበዝ ኻና     (ግ)      ጃጀ 

በያን ኻና   (ግ)       ግልጽ ወጣ     

በይእ ሜመድ  (ግ)      ዋጋ መናገር 

በይ ዋ ሺራእ  (ስ)       ዋጋ መነጋገር 

በደኒ በደኒ  አሹ   (ግ)      በኮት መደባደብ 

በዳራ ፈረዝ     (ስ)        የሚጋልብ ፈረስ 

በጂሕ ፈረዝ መሰል   (ግ)      ብዙ የማይሆን ነገር ማሰብ 

በግ በግ ረንጂ     (ስ)     ፈካ ያለ ቀለም 
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በግ አሻ    (ግ)      አነጋ ፤አመሽ 

በጥቤ ቀራ     (ግ)      ለፍቶ ዋጋ ሳያገኝበት ቀረ 

 

E 

ቡሕ ባያ      (ግ)      በሐይል መፍሰስ 

ቡሉል ወልዲ    (ስ)     ብልሹ ልጅ 

ቡል ባያ   (ግ)       በነነ ለጪስ ለዱቄት 

ቡል ኣሻ  (ግ)       አጨሰ 

ቡሱል ሑርዲ      (ስ)     ደማቅ ቢጫ   ቀለም  

ቡሱል ቄሕ    (ስ)     ደማቅ ቀይ  ቀለም  

ቡሱል ወሪቅ      (ስ)       ደማቅ አረንጓዴ ቀለም 

ቡሩሕ ባላ    (ስ)     የደፈረሰ ዉሐ   

ቡሩጅ         ግርማ ሞገስ  

ቡሩጅ  ሔጁሎ   (ግ)      የኮከብ መጽሐፍ ታየለት      

ቡሩጅ ኪታብ      (ስ)      የኮከብ መጽሐፍ 

ቡሩጅዞ ተጠመሳ     (ግ)      ግርማ ሞገሱ ጠፋ 

ቡሩጅዞዉ ነሳአቤዉ    (ግ)     ግርማ ሞገሱ አጠፋበት   

ቡሩጅዞዉ አልፈረኾም   (ግ)     ግርማ ሞገሱ አይቻልም  

ቡራቀ ኣሻ     (ግ)      ጨፈረ 

ቡርሐና ሳር   (ስ)     የሚሰራጭ ሳር    

ቡቅ         መቃ 

ቡቅ መንቀል    (ግ)     ሙሽሪት ከተሞሸረችቤ ወደ ራሷ ቤት መሄድ 

ቡቅ ሸሐት መቴሻ    (ግ)    እጅግ ማስጨነቅ የሚገባበት ቦታ ማሳጣት 

ቡቅ በሪ ሐታም    (ስ)     አዲስ  ያገባች 
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ቡቅ ቡቅ   (ስ)       የተንቦቀቦቀ መዉረድ 

ቡቅቤ ባረጋ   (ስ)     በትንሽ ነገር የሚÅነብር 

ቡብ አሻ   (ግ)       መታ የልጆች ንግግር 

ቡቱሉፍ ባያ    (ግ)      ድንገት ሰመጠ 

ቡቺ         ዉሻ 

ቡቺ ሸሐት  ዛሸቤ  (ስ)     ያለጋብቻ ግብረ ስጋ ግንኑነት የምታደርግ  

ቡቺ ኡፍ    (ስ)      አርካሽ 

ቡቺ አርራት    (ስ)       ባሕላዊ መድሐኒት 

ቡቺ ከርሲ    (ሱ)    ካለፈው የማይማር 

ቡቺ ኢሽቂ   (ስ)     ለጊዜዉ ብቻ መዉደድ 

ቡቺ ጡሉእ      (ስ)         ቶሎ የሚሽር ቁስል 

ቡቺዉ በለቹዜቤ ቀበጤ  (ስ)      መገኘት ባለበት ቦታ ያልተገኘ 

ቡን       ቡና 

ቡን መስሎላሕቲ     (ስ)      የሀረሪ ባሕላዊ የቡና ጀበና 

ቡን መቅላ     (ስ)      በሀረሪ ባሕል የሚደረግ የቡና መቆላት 

ቡን መቆነጥ    (ስ)            በሀረሪ ባሕል የሚደረግ የቡኛ አዘገጃጀት 

ቡን ሮጂ     (ስ)      የቀለበት ጣት 

ቡን ቀላ     (ስ)      የቡና ፍሬ ማስቀመጫ ፎቅ 

ቡን ቱር    (ስ)       ከቅቤ ጋር የሚዘጋጅ የቡና ጀንፈላ 

ቡን ኢንጪ   (ስ)       የቡና ግንድ 

ቡን ዋ ሲርሪ   (ስ)     ለበአል የሚዘጋጅ ልዩ ቡናና አምባሻ  

ቡን ገበታ   (ስ)        የተቆላ ቡና ማስቀመጫ ገበቴ 

ቡን ጋር    (ስ)       መጠጥ ቤት 

ቡን ፋታሕ     (ስ)     የቡና ምርቃት 
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ቡኞቤ መሐጣ   (ግ)     በቦክስ መምታት 

ቡኽ አሻ      (ግ)      አጨሰ 

ቡኽራ ደቺ    (ስ)     መስኖ የሌለው እርሻ መሬት 

ቡኽራ ሐርሺ     (ስ)       መስኖ ያልሆነ እርሻ       

ቡኽራ መቃሕ    (ስ)      ስራ ከጨረሰ ቡኋላ ለስራ የሚነሳ ሰዉ 

ቡጡጥ ኣሻ      (ግ)      ሆዱ አስቀመጠዉ 

ቡጥሳን ቡጡስ    (ስ)       የተበጣጠሰ 

ቡጭቡጭ ኣሻ   (ግ)     ኮተኮተ 

ቡፋ አሻ      (ግ)      እሳትን በንፋስ መስጫ ማቀጣጠል  

ቡፋ ያሻል   (ግ)      ቀጥቃጭ ሖነ   

ቡፋንታ      (ስ)       ዝም ብሎ የማያደርገዉን መናገር 

ቡፍ ቡፍ ሞሻ      (ግ)      ልብስ ስታጠብ አረፋ መወጣጥ 

ቡፍ ባያ      (ግ)      ኩፍ አለ 

 

- 

ቢሊጭ ቢሊጭ      (ስ)      ማብረቅረቅ  

ቢሊት መሐከክ    (ስ)     ፍቃደኝነትን አለማሳየት   

ቢሊጭ ባያቤዉ      (ግ)   ተናደደ 

ቢሊጭ ዲርጊም     (ስ)       ቢልጭ ድርግም 

ቢላ ኢሺእ መሌጣ   (ስ)     ማንን ፈሪቼ መሆን 

ቢላሽ መሐለቅ      (ስ)       ያለስራ የተገኘ ገንዘብ 

ቢላሽ ኻና     (ግ)     ተቀጨ 

ቢለ በላ     (ግ)      ደወለ 

ቢሲ         ፍሬ 
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ቢሲ ዋ ቢሳያ   (ስ)        ፍራፍሬ    

ቢስ በል     (ስ)      ድመት ማባረር 

ቢስ ባዩ     (ስ)       ድገመዉ ማለት      

ቢሲንካ ያሲን    (ስ)     ለመሰላቸት የሚሰነዘር አባባል 

ቢስሚላ የኽተራ   (ስ)     አምላክ መጥፎን ነገር 

ዪያዝብንቢረት  ወቀጣ   (ግ)     ቀጥቃጭ ሖነ     

ቢረት ገፍ    (ስ)     ዝገት 

ቢሪር ባያ   (ግ)       ሮጠ 

ቢሪቅ ባላ    (ስ)       ከላይ ቆንጆ መሳይ የማይረባ  

ቢሪቅ ባኹሉሸ     (ስ)     የሚያብረቀርቅ 

ቢሪቅ ኢልላሜኽ     (ግ)     ለዚሕ ቅንጣት ቦታ አልሰጠዉም 

ቢሪጃን ቢሪጅ    (ስ)     ደንባራ 

ቢራቅ ቀልቢ   (ስ)       ደፋር 

ቢራቅ ቢሊጭ     (ስ)      ማብለጭለጭ ለመብረቅ 

ቢር      መራራጥ 

ቢር ቢር    (ስ)      መርገብገብ    

ቢር ቸፍ   (ስ)        ወዲያን ወዲሕ መሯሯት 

ቢር ዋ ቢሪር      (ስ)        ወዲሕና ወደዚያ መሯሯት      

ቢርቢሳ ኦር አቦቾዉ     (ስ)     ጀግና ወንድ   

ቢርዚ ፈለሐ   (ግ)      ብርዙ ደረሰ 

ቢርዛዝ         ሕልም 

ቢርዛዝ ባዉ    (ስ)       የማይሰራ ብዙ የሚመኝ 

ቢርዛዝ ኡኻት     (ስ)       የማይገኘዉን መመኘት 

ቢርዛዝ ገበአ     (ግ)      የሞተ ሰዉ በሕልም ታየ 
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ቢርዲ          ብርድ 

ቢርዲ ቢርዲ ባዬዉ    (ግ)     ብርክ ተሰማዉ  

ቢርዲዞ አልወጠሌኙም     (ግ)     ሰቀቀኑ አልለቀቀኝም 

ቢርጂጂ ባያ      (ግ)      ተደነጋገረ 

ቢሻ           ማስቲካ 

ቢሽሻ ሙዳይ    (ስ)     የሀረሪ የማስቲካ ማስቀመጫ ስፌት 

ቢሽሻ መምሼና     (ግ)      ማስቲካ ማኘክ 

ቢሽሻ መረጅ     (ስ)       የማስቲካ መለጠፊያ የቤት ጌጥ   

ቢቅ ባያ      (ግ)      ብቅ አለ   

ቢቲኝ ባያ     (ግ)      ብትን አለ 

ቢታ መሉግ   (ስ)         ያለችግር በቀላሉ  

ቢትኝ ኣሻ   (ስ)      ተበተነ 

ቢቶ ጋያ   (ስ)        ግራኝ          

ቢናያ ወልዲ  (ስ)      ቡሉል ወልዲ 

ቢኝ ቢቲኝ     (ስ)     የተበታተነ 

ቢኝ ቢኝ    (ስ)       መነስነስ 

ቢጢ ቢጢ      (ግ)     የሀረሪ ትኝሽዬ ስፌት  

ቢጢሊቅ  አሼዉ    (ግ)      ገደለዉ 

ቢፋ አሹቦ     (ግ)      ለምርቃት በአፍ ዉሐ  መርጨት  

 

t 

ባሐ ቀፈት   (ስ)         ግንባረ ሰፊ  

ባሕ ባያ      (ግ)      ዉሓ በሐይል መፍሰስ 

ባላ መሴሐጥ   (ግ)      ማነጀብ 
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ባላ ኒቅኒቅ      (ግ)      ፉከራ ማድረግ 

ባሳ አጫ    (ግ)       ያልተለመደ አዲስ ነገር ማድረግ    

ባራ      በሬ 

ባራ ሞይ      (ስ)       ጥንድ በሬ የሚያክል መሬት 

ባራ ቀልቢ      (ስ)       የሚደነብር  

ባራ ኢን ዞሐጣ    (ስ)     ባለጌ 

ባራ ወለዳ ደባይ      (ስ)      በሬ ወለደ ንግግር 

ባሬቤ ዚቀራ ቆሻ ኹኑ     (ግ)     ረጅም እድሜ ይስጥህ 

ባቡሱከር  ፎጣ     (ስ)     የሀረሪ የፎጣ አይነት 

ባኒያል ፎጣ     (ስ)     የሕንድ የፎጣ አይነት 

ባኹ ባይ    (ስ)       አንድ ከደረሰ ቡኋላ ብዬ ነበር ባይ 

ባኹሉሽ     (ስ)      ለምሰል መናገር 

ባኻ ኡኻት      (ስ)       ስጋገር አየር የገባበት እንጀራ 

ባዉ ኢቢእ    (ስ)       በጣም ትንሽ 

ባዛይ ጢጃ      (ስ)       ሴት አሳዳጅ  

ባዮ ዋ ባይቲ     (ስ)     አሉባልታ 

ባድ       አገር 

ባድ ቀነኤዉ    (ግ)     አገሩ ተስማማዉ 

ባድ ቦረዳ      (ግ)      ያለመዉን አገኘ 

ባድ ኡሱእ   (ስ)      የአገሩ ሰዉ 

ባድ ወዳዳ    (ስ)      ሐገር ወዳድ 

ባድ ዱፉን    (ስ)         መላዉ አገር 

ባድ ገራ   (ግ)       ሀገር ተራቆተ 

ባድ ገፈራ      (ግ)      ከአገር ለቄ ሔደ 
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ባድቤ ተነቀላ      (ግ)      ከአገር ለቆ ወጣ 

ባጢል ሰበተቤዉ    (ግ)      ጥፋተኛ ተባለ 

ባጢል ቢርራ   (ግ)      የደረሰብሕ አደጋ ለመጥፍ አይስጥሕ 

ባጢል ዙሑቅ      (ስ)       መጥፎዉን ደግ ያድርግልሕ 

ባጢል ጡኝዞ በረሳ     (ግ)     የመጥፎ አድራጊ ድርጊቱ ወደቀ  

ባጣ ኣሻ     (ግ)      በወዘ 

ቤሳ ኤላም (ግ)     ሳንቲም የለዉም 

 

D 

ቦሕ ባያ  (ግ)       ዉሐ በሐይል መፍሰስ 

ቦባህ ሊባነት      (ስ)     ብዙ ጭስ ያለዉ እጣን አይነት 

ቦራ መሐጤዉ   (ግ)     መልካም ሽታ አወደዉ 

ቦርታ ኤሰበበዉ   (ግ)      ወጊድ አለዉ     

ቦብ አሻ   (ግ)       ዘረፈ 

ቦቦሕ ባያ   (ግ)       በሐይል ፈሰሰ 

ቦና ገሊ      (ስ)       ስራ ፈት 

ቦን ሒራት    (ስ)     የማይረባ ስራ 

ቦዝ ቦዝ ኻና   (ግ)     መለፍለፍ 

ቦጮላ መረኽ   (ስ)        ጭምልቅ መረቅ 
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ተሐይ ለአይ ባይቲ   (ግ)      መመላለስ  

ተሐይ ጋር    (ስ)     ሽንት መሽኛ ብልት 

ተሊስ ኻና (ግ)     ዝንጉ ሆነ 

ተላንተል አሹ(ግ)     ተረዳድቶ በሙቀጫ መዉቀጥ 

ተል ባያ (ግ)      ጥንብዝ አለ 

ተረረም አሻ    (ግ)      የተኩስ እሩምታ መታ 

ተረኽ ዘላሾ ቆሻ     (ስ)     ሞኝ  

ተራና ቀሊል    (ስ)    ዉለታ ቢስ 

ተራና ዘዩቅ   (ስ)       ዉለታ ቢስ 

ተር ሌጣ      (ግ)     ቀጥታ መሔድ 

ተር አሻ      (ግ)     ያለስሕተት ማንበብ 

ተርቲባት መግባእ    (ግ)     መስመር መያዝ 

ተቀዩር ዚኻና  (ስ)    ደህና ሆነ እብድ የማይባል  

ተቅራሪጫ ኻና    (ግ)      አልተማላም ተጓደለ  

ተተእ ባያ   (ግ)      በጥድፊያ መዉጣት  

ተን        ጭስ 

ተን ተን ሞሻ     (ግ)     ማድቤት ምግብ መስራት 

ተን ተን ባያ      (ግ)      ምግቡ ሽታ አለዉ 

ተን ተን አሻ   (ግ)      እሳቱ ተቀጣጠለ 

ተን ተን ኢንጪ    (ስ)     ለአራስ ማጠኛ እንጨት 

ተንካከኡ (ግ)     ተቀያየሙ 

ተን ወጠቤዉ     (ግ)      በጣም ተናደደ   

     ^ 
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ተንቡር ዴራ (ስ)      ነደባ ስር የሚገኝ ማስቀመጫ 

ተካ ተካ    (ስ)       እንዴታ 

ተኸናማ ተጌባ     (ግ)      ተናዶ ቁጭ አለ 

ተኽ ባያ    (ግ)      ወጡ ተበላሻ  

ተኽ ተኽ ባያ  (ግ)      መንተክተክ 

ተወከል በል      (ግ)      በድፍረት አድርግ     

ተዉ ተዉ ባያ  (ግ)      ተዉተረተረ 

ተዉበት ባያ    (ግ)      ንሰሐ ገባ 

 

u 

ቱለም ኣጥ ዘቲዋሐጥ (ግ)      መላ ዘሌሌ 

ቱልኩፍ ባያ    (ግ)      ሰመጠ 

ቱስ ባያ   (ግ)       በምስጥር ተናገረ/ተነፈሰ 

ቱሽ አሻ    (ግ)       ቀብ ብሎ ፈሳ 

ቱል ቱል ባያ   (ግ)      ፈለቀ ለዉሓ 

ቱኹና ዚቀበቲ    (ግ)      የባለገች 

ቱኻንኩታ ተኸና   (ግ)      ተናዶ ተቀመጠ 

ቱፍ ዛዩቦ ዲነት(ስ)       የሚያድግ የሚስፋፋ ሐብት 

ቱፍቲ ሰጦ   (ግ)      ተመረቀ   

 

G 

ቲላሕዳ ዚቀበቲ ዊጪቲ   (ስ)    እዚሕና ኢዚያ የሚወራጭ 

ቲሪክ          መብራት 

ቲሪክ አትላሐዳ   (ግ)      መብራት ማብራት 
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ቲሪክ ጊር አሼኝ    (ግ)     መብራት ነዘረኝ 

ቲርኪ ሚርኪ     (ስ)        ዝባዝንኬ  

ቲሮ ዋ ቲሚሮ     (ስ)     የተናቀ ስራ የሚሰራ  

ቲቤ ላይ ኡኻት     (ስ)     የማያጠግብ እንጀራ  

ቲች በል   (ግ)       ዝንብ አባርር    

ቲኒ ኡኻት    (ስ)      የበለስ እንጀራ   

ቲንቦ አጄስ    (ስ)     ሲጃራ የሚያጤስ  

ቲንፋሽ       ትንፋሽ 

ቲንፋሸ መታጫ   (ግ)   ናፍቆት መወጣጣት  

ቲንፋሸ መትቆጫ   (ግ)      ልብ ክፉኛ መምታት  

ቲንፋሸ ወተር    (ስ)     የትንፋሸ ቱቦ  

ቲንፋሸ ጋር    (ስ)      ላንቃ    

ቲንፋሸኻዉ ለሐድ   (ግ)      ዝም በል    

ቲንፋሽ መትልሐድ     (ስ)     የሳይነስ በሽታ    

ቲንፋሽ ሞጫ     (ግ)      መዝናናት 

ቲንፋሽ ወተር      (ግ)     የትንፋሽ ቧንቧ  

ቲንፋሽ ገኛ   (ግ)     መሔድ አልቻለም 

ቲንፋሽቤ ተጋበቤዉ    (ግ)     በትንፋሽ ተላለፈበት 

ቲኝ ቲኝ    (ስ)       ነገር መፈለግ   

ቲእ ማሕመጥ (ግ)      ለመርዳት መነሳት  

ቲክ ባይቲ (ግ)       አንድ ነገር ስር ሁሌም የሚሮጥ    
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5 

ታአብ           ችግር ፡መከራ 

ታአብ አምሪ አገኜዉ    (ግ)    አስቸጋሪ ነገር ገጠመዉ  

ታአብ አሻ   (ግ)      አስቸገረ 

ታአብቤ ቦአ    (ግ)      ተቸገረ 

ታኮ አረዳ   (ግ)      አንቅፋት አስቀመጠለት 

ታኮ አሺን   (ስ)       ባለተረገዝ ጫማ 

ታኽቤ ተራኤ (ግ)      ሬብ 

ታጅ መጣለል    (ስ)      የንፋስን አከባበር 

 

v 

ቶያ       ጎረቤት 

ቶያ መላቅ    (ስ)      የሰፈር ሹም 

ቶያ አፎቻ    (ስ)     ሰፈርተኛ 

  

ቸ 

ቸሕ ቸሕ    (ስ)      የልጆች የአንገት ጌጥ 

ቸሕ ቸሕ አሻ (ግ)      በታተነ 

ቸሕ አሻ    (ግ)       በተነ 

ቸም አሻ   (ግ)       የሚያሰክር መጠጥ መጠጣት  

ቸቸሕ ባያ (ግ)       ወዲሕና ወዲያ መሮጥ  

ቸፍ  ኻና  (ግ)       በጣም የተዋጣለት 

ቸፍ ኡጋ    (ስ)       በሀረር መንገዶች ድንጊያ የበዛበት    
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ቸፍንታ     (ግ)       ጎበዝ ነዉ   

    

w 

ቹእ ባያ  (ግ)       በሬዉ አሰማራ 

 

 

x 

ቻሕ ቻሕ    (ስ)      መበታተን 

ቻስ ባያ     (ግ)      ወሻ ሌላዉን እንዲነክስ መላክ 

ቻባ አሻ     (ግ)      ማሐተም ማድረፋ 

ቻባቤ መሐጤዉ (ግ)      በእርግጫ መምታት 

 

 

 

ነሕደር ባይ    (ስ)    አድር ባይ 

ነሲብ         እድል 

ነሲብ መቆመስ      (ግ)      እድሉ ሰመረ   

ነሲብ መብለል   (ግ)     እድሉ ተበላሸ 

ነሲብ ቀሊል      (ስ)     እድለ ቢስ 

ነሲብ ቀነኤዉ      (ግ)     እድሉ ሰመረ   

ነሲብ ባያ     (ግ)      እዱሉን ሞከረ 

ነሲብ አለፌዉ   (ግ)      እድሉ ሰመረ  

ነሲብ ኩትቤ      (ስ)       እንደ እድል 

ነሲብዞቤ መኪና ሌጠቤዉ    (ግ)     እድሉ ተበላሸ  

     , 
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ነሲብዞዉ ነሰአ   (ግ)      እድሉን ሞከረ 

ነስሪ ኡፍ    (ስ)      ንስር አሞራ 

ነቅሊ አሻ    (ግ)      ኮፒ ማድረት 

ነቢ      ነቢይ 

ነቢ ሰድዳባ    (ስ)     የቀለበት ጣት 

ነቢ ሳም    (ስ)         ከፍየል/በግ/ስራ የተመረጠዉ 

ነቢ በቀሌይ    (ስ)     የማሪያም ፈረስ 

ነቢ ኑሕ ኩርራ     (ስ)     ከተላከበት ቶሎ የማይመለስ 

ነቢ አብሱም    (ስ)     ተገርዞ የተወለደ 

ነቢ አጣቢኛ    (ስ)     ትንሻ ጣጥ 

ነቢ ወዳዳ      (ስ)      የነብይ አፍቃሪ 

ነቢ ዋፍ    (ስ)      ሬጌ የጸጉር አሰራር 

ነቢ ደሐር    (ስ)     እንሾሽላ 

ነቢ ዲድ    (ስ)      ወሐቢ 

ነቢ ጋር    (ስ)       የነቢያች ማወደሻ ቤት  

ነቱ ዋ ነዙ   (ስ)       በሽታና መከራ  

ነቱ ጋር      (ስ)         ሑሌም የሚታመም 

ነአለት ሞረድ    (ግ)       እርግማን ማዉረድ 

ነዝሪ መለአ  (ግ)      ቃሉን ፈፀመ 

ነዝሪ ባያ    (ግ)      ቃል ገባ 

ነደባ        መደብ 

ነደባ አፍ    (ስ)      የመደብ ጫፍ 

ነደባ ዴራ    (ስ)     የግርግዳ ቁምሳጥን 

ነደባ ገዳላ   (ስ)      ሰነፍ 
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ነዲ ቡሉኽ   (ስ)     ጎረመሰ 

ነጃት ወጣ    (ግ)      ዳነ 

ነጋድራስ    (ስ)      ዋን ነጋዴ 

ነግበለሽ ሚሽቴ     (ስ)       እቤቱ አንበሳ የሚሆን 

ነጪሕ         ነጭ 

ነጪሕ አፈር    (ስ)     ነጭ አፈር 

ነጪሕ ዊዚእ     (ስ)       በትክክለኛ የተገኘ ሐብት    

ነጪህ ዚለበሳ     (ግ)      አባት 

ነጪሕዞዉ ኤዳ   (ግ)     ግልጹን ተናገረ 

ነጭኾዋ ኒጫ    (ስ)     እንደኔዉ አታልይይዉ 

ነፊ ዘሌላ    (ስ)      ዋጋ የሌለዉ 

ነፍሲ      ነፍስ 

ነፍሲ መስጣ   (ግ)      ሕይወት መሰዋት 

ነፍሲ መኽሻ     (ግ)     የነፍስ ፍላጎት 

ነፍሲ ማር       (ስ)     ልባሽ ጨርቅ 

ነፍሲ አማጀቤዉ      (ግ)     ስሜቱ  አሻ ነፋ    

ነፍሲ ዘራቤዉ      (ግ)      እንደገና አነሳዉ   

ነፍሲም ኤልባ   (ግ)      ሕይወቱ አለፈች  

ነፍሲቤ ሐል     (ግ)     በሞትና ሽረት ዉስጥ ነዉ  

ነፍሲቤ ቆረረሌዉ     (ግ)     በሕይወቱ ፤በችግሩ ደረሰለት 

ነፍሲዞቤ ዘማጃ     (ግ)      ስሜታዊነት ያልበገረዉ 

ነፍሲዞዉ አጫሌ     (ግ)      በጣም ወደዳት 

ነፍሲዞዉ አጬዉ    (ግ)      ነዘነዜዉ 

ነፍስ መስጣ (ግ)      ሕይወት መሰዋት  
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2 

ኑሕ ኩራ   (ስ)      ተልኮ ቶሎ የማይመለስ 

ኑቁላን ኑቁል    (ስ)     ወልቅልቅ የወጣ 

ኑር ዋ ለዛ   (ስ)       ዉበትና ለዛ   

ኑር ዩሽለኽ    (ግ)     የበላኸዉ ይስማማሕ 

ኑዱላን ኑዱል    (ስ)     የተበሳሳ 

ኑዱል ጣቄት    (ስ)     ዴራ አታይቤ  ዛል 

ኑግደነት ሌጡ (ግ)      መንገድ ወጡ 

ኑግደነት ቦኡ (ግ)      በእንግድነት መጡ 

ኑግደዞቤ ሒራት ዪፋጭዛል  (ግ)    ስግብግብ 

ኑጫን ኑጭ    (ስ)     የተባጨረ 

" 

ኒላ አታይ መቦረድ   (ግ)     ያለሙት ማግኘት 

ኒቀል አብቅል    (ስ)     እያፈረሱ መገንባት 

ኒቅ ዋ  ሺቅ   (ስ)     መነቃነቅና መንቀሳቀስ 

ኒብሪ ኢሳት ኻና      (ግ)     ኑሮ ተወደደ 

ኒብሪ ጬለመቤዉ    (ግ)     ኑሮ ጨለመበት ተቸገረ   

ኒብሪዞ ሚያል ሚይ ኻና   (ግ)     ኑሮዉ ተበላሸ 

ኒከሐን ኒካሕ   (ስ)       ቅጠል አይነት 

ኒካሕ አረዳ (ግ)       ፈታ 

ኒካሕ ኣሻ   (ግ)       ሰማንያ አሰረ 

ኒዊጫን ኒጪጭ    (ስ)     ተለዋዋጭ 

ኒያ መግደል(ግ)       ተስፋ መቁረጥ 
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ኒያ በረሳ     (ግ)      ተስፋ መሰበር 

ኒያ ተመላሌዉ   (ግ)      ተስፋዉ ተሟላ 

ኒያ ዋ ኔትቤ      (ስ)       በተስፋና ምኞት 

 

S 

ናሕ ናሕ      (ስ)       የሀረሪ የጌጥ ስፌት 

ናረ ዋ ሐራ   (ስ)        አሉባልታ 

ናሻዋ ነቲሻዉ መሞሳ (ግ)     የምናደርገዉን ማሳጣት 

ናዚ ናዚ ሞሻ   (ግ)     ብትንትን ማዉጣጥ 

ናዬ ላዚም      (ስ)      ሴታ ሴት  የሆነ ወንድ 

ናዮ ኻና    (ግ)       ሴታ ሴት የሆነ ወንድ 

ናጌይቲ     (ስ)         ሴታ ሴት የሆነ ወንድ   

ናጥ ባያ   (ግ)       የጥሩምባ ድምጽ 

 

_ 

ኘም ኘም ባያ     (ግ)      አጉረመረመ 

ኘም አሻ    (ግ)       እንክት አድርጎ መብላት 

ኘቅ አሻ     (ግ)      አስረገዘ 

ኘኽ ኘኽ ባያ  (ግ)     ድምጹ ጎረና 

ኙፍ ኘፍ ባያ  (ግ)      ተነፋነፈ 

 

y 

ኛቅ ባያ (ግ)       ሕፃኑ አለቀሰ 
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ኜባማ ኒቀሕባ    (ግ)      ቀስ ብለህ በነገሩ አስብበ 

 

 

 

አሐድ      አንድ 

አሐድኩት ሞኽና    (ግ)      እንደድሮዉ አይደለም ተለወጠ 

አሐዱም አልታም (ቅ)       ግዴለም 

አሐዴ ሞሻ    (ግ)      መገጣጠም 

አሐድ  ቀልቢ   (ቅ)         መረጋጋት  

አሐድ  አፍ  ሞኽና   (ግ)     እንድ አቀም መያዝ  

አሐድ  ኢጂ    (ቅ)       በብቸኝነት ያለረዳት 

አሐድ አሐድሌ  (ቅ)         አንድ በአንድ 

አሐድ አፍ መሴነን     (ግ)     ተመሳሳይ ቃል መናገር 

አሐድ አፍ መኽና     (ግ)     ተመሳሳይ ቃል መናገር 

አሐድ ኡድቤ ዞቀጦ አረማሙ  (ቅ)    ተመሳሳይ ነገሮች 

አሐድ ኢጊርቤ አቃነኔዉ    (ግ)    አስቸገረዉ    

አሐድ ኩት ሞኽና     (ግ)     መታመም 

አሐድ ኮኦት አታሹ     (ግ)     ተጣሉ 

አሐድ ጊሩም    (ቅ)      አንዴም 

አሐድ ጊር      (ተ/ግ)      አንዴ 

አሐድ ጊርቤ    (ተ/ግ)      በአንዴ 

አሐድ ጋር ኡሱእ   (ቅ)       የአንድ ቤተሰብ ሰው 

አሐድ ጢፊት     (ስ)     አምስት ብር 

     � 
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አሐድ ፊት ሞኽና   (ግ)      አንድ መስመር መያዝ 

አሐድዋ ኮኦት መታሻ    (ግ)     ቃል መመላለስ (በኃይል) 

አሐድዞቤም ዘሌል     (ስ)      በምኑም የሌለ  

አሕሊ         ዘመድ 

አሕሊ መትካፈል    (ግ)     ለአንድ ወገን ወግኖ በዘዴ መገላገል 

አሕሊ መውኸብ (ግ)      መዛመድ/ ለጥቅም/  

አሕሊ ሞሻ  (ግ)      ዘመድ ማድረግ 

አሕሊ ሲናን        ለዉጭ የማይነገር ፤ነገሩን ማቀዝቀዝ  

አሕሊ ሳመታ    (ግ)      ዘመድ ሰበሰበ (ለአቤቱታ) 

አሕሊ ቂሕረኛ   (ግ)     የዘመዱን ዉድቀት የሚመኝ 

አሕሊ በጂሕ    (ቅ)      ዘመደ ብዙ 

አሕሊ አሴመኣ  (ግ)     ለቤተዘመድ ስሞታ አሰማ 

አሕሊ ኩፎኝ መድበል   (ግ)     ከዘመድ ጋር ተቀላቀለ   

አሕሊ ኻና     (ግ)     ተዛመደ 

አሕሊ ወዳዳ  (ቅ)         ዘመድ የሚወድ 

አሕሊ ዋ ነሰብ  (ስ)       ዘመድና ወገን 

አሕሊ ዘሌላ    (ስ)       ዘመድ አልባ 

አሕሊ ዪመስሊ ሙሲባ       የዘመዱን ዉድቀት የሚመኝ 

አሕሊ ዲላጋ    (ስ)   አንዱን አስበልጦ መስራት ሥራ 

አሕሊ ገፈራ    (ግ)      ዘመድ ላከ 

አሕሊ ጋደኛ    (ቅ)      የዘመዱን ዉድቀት የሚመኝ 

አሕሊ ፋታሕ   (ስ)        የሟች አርባ ቀን  

አሕላችዞዉ አጠበቃ   (ግ)     ዘመዶቹን በደንብ ያዘ 

አሕሌ ባይ  (ቅ)         ዘመድ ወዳጅ 
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አሕልቤ ሰካ     (ግ)      ከዘመድ ወጣ 

አሕልቤ ቦአ  (ግ)      ከዘመድ ተቀላቀለ 

አሕልቤ ወጠአ     (ግ)      ከዘመድ መገለል 

አሕዲ        ቃለ /ማሐላ 

አሕዲ ቦአ      (ግ)      ሐል መግባት 

አሕዲ አዳመሳ      (ግ)      ሐል  አፈረሰ 

አለማኖት ዘዩቅ    (ቅ)       ሰዉን የማያምን  ስስታም 

አሕዲ  ሰበራ    (ግ)     ቃል አፈረሰ 

አሕዲ  በለአ     (ግ)      ቃል አፈረሰ 

አሕዲ ዋ ዋእዲ   (ቅ)      ቃልና እምነት 

አለጋ ኢጅ ቦአ      (ግ)      በባእድ እጅ ወደቀ 

አለጋ ጉዲስ   (ስ)       ከዘመዱ በፊት ለባእድ የሚሆን 

አለጥ ሙሉጥ   (ስ)         ያጣ የነጣ ድሐ 

አለፍኻዉ ቲነሳኽ     (ግ)     እድልሕን ትሞክራለሕ     

አሊ ቀፈት    (ስ)      የአንበሳ ግምባር 

አላ ሸንኮር   (ስ)      ሸንኮራ  

አላ ኩልሉ ሐል     (ስ)     ለማንኛዉም 

አላ ጉበደን    (ስ)    ተሰብስቦ የማሽላ አገዳ  የመብላት በአል 

አልላ        አምላክ 

አላቤ ተሬገዛ   (ግ)     በፈጣሪ ተማመነ፤ተመካ 

አላን አላ አሻ      (ግ)      አጉረመረመ 

አላይ ኻና     (ግ)     ተለወጠ 

አላይቤ ሐል     (ግ)      በሌላ ነገር ዉስጥ ተዘፈቀ    

አላይቤ ቦአ      (ግ)      በሌላ ጣጣ ገባ 
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አላይዞዉ አትሔጅ     (ግ)     ሌላዉን አትይ ራስሕን ሁን 

አል ቡሱል   (ቅ)       ሞኝ 

አልለቤ ተቆጫ     (ግ)   በፈጣሪ መመካት 

አልላ ሉኽ ዲጀቤዉ    (ግ)   ሞተ  

አልላ መገን   (ስ)      አመሰግናነሁ 

አልላ ባያጊር    (ቅ)      ፈጣሪ ካለ ካሳካዉ  

አልላ አልላ    (ስ)         የሀረር የሰርግ ዝግጅት 

አልላ አልላ      (ስ)      አስገራሚ ነገርን ለመግለጽ የሚባል  

አልላ አቦረዴዉ   (ግ)     በፈጣሪ ቸርነት ለማእረግ በቃ   

አልላ አጬዉ     (ግ)      በአላሕ እርዳታ ዳነ 

አልላ ኢንዞ የረኽ      (ቅ)   አደራ አደራ በፈጠሪ ይሑንብሕ 

አልላ ኢጂዞ ዘጋሕ   (ቅ)        ፈጣሪ ቸር ነዉ  

አልላ ዘቀኔዉ   (ቅ)      አምላክ ያስተካከለዉ ሸጋ   

አልላ ዘይፊር   (ቅ)        ፈጣሪን የማይፈራ 

አልላ ዛኝ    (ቅ)        እንደ አምላክ 

አልላ የቅናእ   ቅ )      ፈጣሪ መልካሙን ያሳየዉ 

አልላ የታወና   (ቅ)       አምላክ ይታደገን 

አልላ ጋፊ     (ስ)       ቅዱስ ሰዉ 

አልላ ጋፋ ጫያ    (ስ)     አድባር 

አልላ ፈሪ      (ስ)     ፈሪሐ ፈጣሪ  

አልላ ባያ ጊር  (ቅ)   አምላክ ፈቃድ ከሆነ 

አልላ ኡሱእ   (ስ)        የአላሕ ሰው 

አልላ ኩፎኝ መርጋገብ      (ግ)     ወደ ፈጣሪ መመለስ 

አልላ ኩፎኝ መግበእ     (ግ)     መሞት 
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አልላ ዋ ነቢው ባይቲ    (ግ)    (በአላሕና በነቢዩ ስም)    

አልላ ፊትሌ (ቅ)      ለአላሕ ብዬ 

አልላሌ መሕደር   (ግ)      ለፈጣሪ ማደር 

አልላሌ መጋፈር   (ግ)     ፈጣሪ መተው (ነገርን) 

አልላሌ ሰጤ     (ግ)      አልላሕ በደሉን ተናገረ 

አልላቤ ተሬገዝ      (ግ)      በአላሕ ተማመን 

አልላዉ ዛያ ዩቀሐል     (ቅ)          ከዘመዶቹ ዉጪ ሌሎች ዪመጸወቱታል  

አልሎዉ ሚን ኡኹኒ     (ቅ)     እንደሚሆነዉ ያሳጣዉ  

አልሎዉ አልሎዉቤ  (ቅ)      በስንት መከራ  

አልሙጅ መርማጅ     (ቅ)      ያልተሻለ  

አልተኝ ተኝ    (ስ)      ያለ አቅም መንጠራራት 

አልዛኛጊር ሚሼት   (ስ)       አንድ ችግር ካላለፍ እንደምሽት ና   

አልደላጊ      (ስ)      ስራ ፈት 

አመል        ጸባይ/ አመል/ 

አመል መምኸኽ   (ግ)      ብልሹ አመል  

አመል መቅጣእ     (ግ)      በመጥፎ አመል ራስን ማሰቃየት 

አመል ሞሻ     (ግ)     ሱስን ፤የለመደዉን እያደረገ ነዉ 

አመል ኻነቤዉ     (ግ)     ሱስ ሆነበት 

አመልዞ የፋጫ     (ግ)      የስራዉ ያግኝ  

አመልዞ ዱስ      (ስ)       ሸጋ አመል አለዉ 

አመርጣሳ ኒካሕ      (ስ)      ወድያዉኑ የተጫጩት ስለያዩ  

አመት ቀነአ    (ስ)          አመቱ ጥሩ ነዉ  

አሚር      ንጉስ 

አሚር  ነደባ    (ስ)      የቤቱ ባለቤት መቀመጫ  መደብ 
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አሚር ሐዮዉ    (ስ)      የአሚር መንገሻ የንግስና ስነስርአት 

አሚር ሲካ   (ስ)     ዋጋዉ የቀነሰ ገንዘብ 

አሚር ነደባ ጣቄት   (ስ)      በአሚር መደብ ላይ ያለ ማስቀመጫ 

አሚር ኒብሪ    (ስ)       የተትረፈረፈ ኑሪ 

አሚር ጋር      (ስ)     ቤተ መንግስት 

አሚር ጎዝ    (ስ)       በአሚር በሕግ  

አሚን ባይ    (ስ)         ምርቃት ተቀባይ 

አሚን ወንደቅ    (ስ)     ታማኝ ሰራተኛ  

አሚን ዛሊም      (ስ)       እያመንከዉ የሚጎዳሕ 

አማነትቤ መትላያ   (ግ)      በሰላም መገላገል  

አማና       አደራ 

አማና በላአ   (ግ)      አደራ የማይጠብቅ 

አማና አቦረዳ   (ግ)      የተሰጠዉን ተልእኮ ፈጸመ      

አማና ወልዲ    (ስ)     በአደራ የተሰጠ ልጅ 

አማን ገበታ   (ስ)       ሙሽራ ቤት ምግብ የሚወስዱበት ትልቅ ገበቴ   

አምሪ       ትእዛዝ 

አምሪ ሰጣ     (ግ)      ትእዛዝ አስተላለፈ    

አምሪ ተሐይቤ መንበርቲ     (ግ)     በትእዛዝ ስር መኖር 

አምሪ አቃነን     (ግ)     ትእዛዝ ፈጸመ 

አምሪ አኻለፍ      (ግ)      ትእዛዝ አለመፈጸም   

አምሻሸቤ   (ግ)       የጊዜ ማሳለፊያ አደረጋት 

አምባ ኑጉስ    (ስ)      ትልቅ ጣፋጭ ማንጎ 

አሰረሌ ዚደለጋ      (ግ)      ለትርፋት የሰራደ 

አሰራ  አሻቤዉ     (ግ)      ስር ሰደደቤት 
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አሱ ሹር    (ስ)       በርበሬ መከፋፈል 

አሲያ ዊጢን    (ስ)      ተጀምሮ ማለቂያ የሌለዉ 

አሳሐ  አሻሌዩ   (ግ)      መንገድ መጠቆም ማሳየት 

አሳስ ገኛ     (ግ)     መሰረት መጣል 

አሳር ዛላ   (ስ)       መልካም ነገር የሚያስገን 

አሳይ       የሐዘን ልብስ 

አሳይ መጦራ    (ግ)       ባል የሞተባት ለ4ወራት የሚትቀመጠዉ  

አሳይ ሞረድ   (ግ)     ባል የሞተባት ለ4ወራት ሐዘናን ጨርሳ ስትወጣ 

አሳይ ፋታሕ     (ስ)             የባል የሞተባት ለ4ወራት ሐዘናን ስጨርስ ያለ ተስካር  

አስሊ ዋ አሳስ  ዘሌላ   (ስ)    ማንነቱ የምታወቅ 

አስራር አሼ    (ግ)      በስዉር መስረቅ 

አስጣ ሰጣ     (ግ)      ምልክት ሰጠዉ       

አረብ         አረብ 

አረብ  ቲኒ   (ስ)       ትናናሽ በለሽ 

አረብ  አብሱም     (ስ)       የሴትን ቂንጥር በትንሹ መቁረጥ 

አረብ ሙዝ     (ስ)      ፓፓዬ 

አረብ በርበሪ    (ስ)      ቆንዶ 

አረብ  ኢኽይ    (ስ)      በቆሎ 

አረብ ከሞን      (ስ)      ከሞን 

አረብ ዱባ    (ስ)      አጁሬ ዘኩኒ  

አሩዝ        ሙሽራ 

አሩዝ  መላቅ    (ስ)     ሚዜ 

አሩዝ  መቦአ    (ግ)      መሽራ መሆን 

አሩዝ  አሩዝ  ሞሸ    (ግ)     ግብረ ስጋ መፈጸም 
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አሩዝ  ከሎይታ  (ስ)       የሙሽራ ቆብ 

አሩዝ መዋለል   (ግ)      የሙሽራ ሽርሸር 

አሩዝ መዉጣእ   (ግ)     የሙሽሮች መልስ 

አሩዝ መግባእ     (ግ)     ሙሽራ ሙሽሪትን ዪዞ መዉጣት   

አሩዝ ቄጠል   (ስ)       የሙሽራ አለንጋ 

አሩዝ ጋር    (ስ)      የጫጉላ ቤት  

አሬይ  አሬይ ኡፍ     (ስ)      ቱርካዝ ቀለም ያላት ወፍ  

አሬይ ናዚ     (ስ)      አብረቅራቂ ልብስ  

አሬይ አሬይ   (ስ)        ቱርካዝ ቀለም 

አርራ ባያ    (ግ)      ዘራፍ አለ 

አርራት       ምላስ  

አርመላ ወልዲ    (ስ)     የተበላሸ ልጅ 

አርራት  ዱላሉ     (ስ)       ሲናገር ቃላት በደምብ የማይወጣለት 

አርራት መሸሕ    (ስ)     ምላሳም 

አርራት ሰበሕ    (ስ)     ተሳዳቢ 

አርራት ቀጣፊ    (ስ)     ምላሳም 

አርራት ጉዶር    (ስ)      ተሳዳቢ 

አርራት ዚልሒጭ     (ስ)     የምላስ ወለምታ  

አርራትሶ ዩሙቱሜል    (ግ)    ምላሰኛ      

አርራትሶዉ ሰኢድ    (ስ)     መልካም ተናጋሪ  

አርራትቤ ሐቲፍ ከለሐ   (ግ)    ሳያስበዉ እዉነቱን የሚናገር  

አርካይ ራጋ    (ስ)       የጃጀ ሽማግሌ 

አሹራ ሹር   (ስ)       ለአሹራ በአል የሚዘጋጅ ልዩ ገንፎ   

አሺር ዳይ    (ስ)      የክፍል ጋደኛ 
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አሺን ጋር    (ስ)      የጫማ ማስቀመጫ 

አሺን ሞሻ     (ግ)      ተገዥ ማድረግ 

አሻ ቀጪኔ    (ስ)       ቀጭኔ     

 አሻሌዉ      (ግ)      ከኋላዉ አሴረበት 

አሼይ አሼይ    (ስ)      ተለዋዋጭ 

አሽኬ ቡን መቅላ      (ስ)      እርጋታ የሌለዉ 

አሽኹ ባይ   (ስ)       ያደረገዉን ፤የሰጠዉ አደረኩኝ ባይ 

አቅሊ       ብልሐት 

አቂል ባሊኽ     (ስ)      አዋቂ ፤በሳል 

አቅሊ  መትጋዘእ    (ግ)     አዉቀት መለዋወጥ  

አቅሊ  መግኛ      (ግ)     መላ ማግኘት 

አቅሊ  መፋጫ      (ግ)      መላ ፍለጋ 

አቅሊ መቅበጥ    (ግ)      ሞኝነት፤ አለማሰብ 

አቅሊ መዉኸብ   (ግ)      ምክር መፈለግ፤ ዘዴ መሻት 

አቅሊ ቆፍ   (ስ)      ሞኝ 

አቅሊ በጣሕ    (ስ)      ብልሐት የሌለዉ  

አቅሊ አጥሚስ    (ስ)      አምታታዉ 

አቅሊ ዚዛየደቤዉ      (ስ)    ብልሕ 

አቅሊ ዩጡራዛል  (ቅ)      አሳማኝ 

አቅሊቤ መሌጣ   (ግ)      በዘዴ መሔድ 

አበሰ ዋ አጀጃ     (ቅ)      ገዳፋና ግዳጅ       

አበቀላ        ችግኝ 

አበቃላ ኤሰበ     (ግ)     ችግኝ ማፍላት 

አበቃራ ሉሕ    (ስ)      የቁርአን ትምሕርት የሚማሩበት ሎሐ 
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አበቃራ መጣበቅ   (ግ)     በቁርአን ት/ቤት የመጀመሪያ ምረቃ  

አቡራ አሻ      (ግ)      መረመረ 

አብባ         ወንድም 

አብባ መጦራ     (ግ)     ለሙሽራ የሚወሰድ ስጦታ    

አብባ ሙዝ    (ስ)       ሙሽራ ቤት የሚወሰድ ሙዝ 

አብባ ሰላት     (ስ)      ሰላት በጊዜ የማይሰግድ    

አብባ ሳቲ ቀር    (ስ)     ሳላ 

አብባ ጋዝ     (ስ)       የጦር መሪ 

አብባ ጌይ      (ስ)       አሰሪ  

አብባ ጦርቲ   (ግ)      ለሙሽራዉ ስጦታ ወሰደች 

አባር ቄሲ ሰጤኝ     (ግ)      ትንሽ  ሰጠኝ 

አባቱዉ ሸራ     (ስ)      መኖሪያ ቤትን የንግድ ማእከል መሆን 

አብዳላ ቡደላ   (ስ)       ያላገቡ የአላሕ ባሪያዎች    

አቦረዴና ሐምዲ   (ስ)       መልካም ረመዳን አደረሰን 

አቦች        ባል /ወንድነት    

አቦች መማሽቲማ   (ስ)       ወንዶች የሚጫወቱባት ሴት 

አቦች መንከስታ    (ስ)      ሴታ ሴት ወንድ 

አቦች አርመላ    (ስ)     ከሚስቱ ጋር የተለያየ ባል 

አቦች ኢለሌሑ      (ስ)      የወንድን ቃል አሜን ብላ የሚትቀበል ሴት 

አቦች ኻና   (ግ)      ጀገነ 

አቦች ገዳላ      (ስ)      ወንዳ ወንድ ሴት 

አቦችነት ቀበጣ    (ግ)     የፍትወት አቅም አጣ 

አቦዉ ዚማናም (ቅ)         ዘመድ ያልሆነ ዝም ብሎ የማይታወቅ 

አቦዶ አላሽቲለኝ      (ግ)      ተገቢዉ ቦታ አለመስጠት 
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አተሒያት ቄሲ     (ስ)       ደጋግመሕ ሰላም በልልኝ  

አተዋቅ        ዶሮ  

አተዋቅ ሐንጉላ (ስ)    ሞኝ 

አተዋቅ ላዚም   (ስ)     በለሊት የሚጮሕ ሰዉ   

አተዋቅ በሰር መቀጡ ዘትሚላ (ስ)    ዋጋ የሌለዉ 

አተዋቅ ነደባ  (ስ)           በሀረሪ ቤት ከትንሻ መደብ ያለች ቦታ 

አታይ        ቦታ 

አታይ  አሸሌዉ     (ግ)      ቦታ አሰጠዉ       

አታይ መስጣ    (ግ)      ክብር መስጠት 

አታይ መቦረድ     (ግ)      አላማ ማሳካት 

አታይ ሞሻ     (ግ)      በተገቢዉ ቦታ  መደልደል    

አታይ አልመስጣ  (ግ)      ዋጋ እንደሌለዉ መቁጠር  

አታይ አቦረዳ  (ግ)     ለፍጻሜ አደረሰ  

አታይ አታይዞዉ ኤዳ    (ግ)    ልክ ልኩን ተናገረ      

አታይ ዘሌላ   (ቅ)       ክብር የሌለዉ 

አታይ ዚቦረዲ ወልዲ  (ቅ)     ለጋብቻ የደረሰ ልጅ 

አታይዞቤ ኤሉም    (ግ)      በድሮ አቋሙ የለም 

አታይዞቤ ዛል  (ቅ)        የማይለወጥ 

አታይዞንታ  (ግ)       ይገባዋል  

አትሬገዞማ ሌጡ   (ግ)   ደብድበዉት ጥለዉት ሔዱ 

አትሬግዛማ ተጌብ    (ግ)      አዉርደሕ ተቀመጥ 

አኑዉ ዚሪቲ    (ስ)      ድብብቆሸ ጨዋታ 

አናርሸ ዋ ተፈጅሺ    (ስ)    ያለ አቅም መንጢራራት 

አንቀር መሕጠብ    (ስ)     በሐረሪ ጋብቻ  ባሕላዊ ጫወታ 
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አን          እኔ 

አን ቢሌይ ማን ሐል  (ቅ)      ያለእኔ ዘርዶ አይብቀል 

አን አን ባይቲ     (ቅ)       ያለ አቅም መንጠራራት 

አን ኡቃኽ     (ቅ)      ያለ እኔ ማን ያዉቃል 

አን ዛኾ     (ስ)      ግትር 

አንሌ አንሌ ባይቲ (ቅ)       ለኔ ለኔ ማለት፤የራስን ማቀደም 

አንሌም አንሌም   (ቅ)      መወደድ እየተሻሙ መግዛት  

አንሳይ የቦለኹ  (ግ)      ገዳም ያጋጥምሕ 

አንባሮት ችሎት ዚቃነንቲ    (ግ)    ሲናንሌ ዚቃነንቲ 

አንቲፈረክ ባያ     (ግ)     ያዙኝ ልቀቁኝ ማለት 

አንገት        አንገት 

አንገቴ ነትቆጭ      (ግ)      አሻፈረኝ አላ 

አንገቴዉ ኢስጣኽ     (ግ)     አንገቴን ለካራ      

አንገት ሐፍ ሞሻ    (ግ)      መፈወስ 

አንገት ሎኮ    (ስ)         አንገት መቃ 

አንገት መስበር     (ግ)      ፈርቶ አደብ ማድረግ 

አንገት መስጣ   (ግ)      በራስ መተማመን  

አንገት መቃነን     (ግ)      ማነጀብ መጎረር  

አንገት መትቆጫ    (ግ)      መጥፎ በመስራት ማፈር  

አንገት መንቀር     (ስ)      ደንደስ 

አንገት መንጫ    (ስ)       የአንገት ጌጥ ያልለበሰች 

አንገት መድፋእ (ግ)      ማቀርቀር 

አንገት መጐደር     (ግ)     ማነጀብ  

አንገት ሙሉእ      (ስ)     ሙሉ እምነት 
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አንገት ሜሰብ     (ግ)      ቀስ ብሎ መግባት   

አንገት ቁኑን    (ቅ)      በሙሉ ልብ 

አንገት ቁጭ   (ቅ)      ጥፋተኝነት የሚሰማዉ 

አንገት ቂባጭ   (ቅ)      ተሐይነት መሰማእ  

አንገት ነትቆጭ ባያ    (ግ)     ፈጽሞ አለ 

አንገት አቃነና   (ግ)      ዘነጠ 

አንገት አቅናእ  (ስ)      የአንገት መሸማቀቅ 

አንገት ዛጥ    (ስ)      የአንገት ጌጥ 

አንገትቤ ላይ ሐሳዋ (ስ)      ለይምሰል መናጋገር 

አንገትዞዉ መሐጦ (ግ)    ማጅራቱን መቱት  

አንፈሪራ ኻና   (ግ)      ተሸበረ  

አኻ ራወቲ   (ግ)      ሰለጠነች 

አኻ በረደሌዉ  (ግ)      ጥጋቡ በረደለት  

አኻቤል አኻ      (ግ)     ከአሑን ከአሁን 

አኽ ባያ      (ግ)     አንቅሮ መትፋት  

አወል         ድሮ /ቀድሞ 

አወል ናሩዉ አጥቢቅ  (ስ)      ወግ አጥባቂ 

አወል አዳ     (ስ)        ማእድ ቤት 

አወልቤ ቀረቤኽ   (ግ)      እንደድሮ መሆን አልፎብሐል  

አዋን ዘቦረዳ  (ስ)      የደረሰ አትክልት 

አዋንዞቤ ዞቆጮ ሙዝ     (ስ)      ራግነትቤ ዚሞታ 

አው አው መትታሻ   (ግ)      መጣላት 

አዉ         አባት 

አው ሓጂ    (ስ)      ባል 
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አው አርጆን አርጆን    (ስ)    ቀንድ አወጣ 

አዉ ዋ ኢሊል    (ግ)      ተጣሉ 

አዉራ ገማሳ    (ስ)      የተለየ አልጋ 

አዉቤ  አፈዘዜኝ    (ግ)      በጩኸት አደነቆረኝ     

አውዞ ዚሞተቤው    (ስ)       አባት የሌለው (ለልጅ ወይም ለንብረት) 

አዉዞ ወልዲ     (ስ)        በምግባሩ እንደአባቱ የሆነ    

አዉዞቤ ዚቆጮ      (ስ)     በመልኩአባቱን ቁርጥ      

አዉዞቤ የዋል    (ግ)     በራሱ ላይ መከራዉ የምጣበት    

አዚም ወረደቤዉ    (ግ)     ከባድ ድብርት 

አዛን ዘላሹቦ    (ስ)     ከጋብቻ ዉጪ የተወለደ ልጅ 

አዛእ ዋ አዛብ አገኜዉ    (ግ)     ችግርና መከራ ገጠመዉ 

አዛእ ዚኻኑ አሚር    (ስ)     ዘሊል አታይ ዘናሬዩ አሚር 

አየ ዋ አቂባ    (ስ)      ጥንካሬና ዘላቂነት ያለዉ 

አያ ዘሌላ    (ስ)       ጥንካሬ የሌለዉ 

አያ ዪፋጭበኻል     (ግ)     ያለፈሐል 

አያም       ቀን  

አያም አልቀረቤዉ   (ግ)     አልተረፈም ተጎዳ 

አያም ዲጀሌዉ   (ግ)      ቀኑ ደረሰ 

አያምቤ ኩሩእ ሌቃ    (ግ)     እደግ ተመንደግ 

አያምዞ ኻና     (ግ)      ሞተ  

አያምዞ ዪሪዝናል    (ግ)     ቀኑ ይደብራል ፤ይከብዳል 

አይሚሽ አይዛኝ  (ቅ)      ወዲያዉኑ 

አይሞቅ አይቢረድ  (ቅ)       ስንፍና የሌለበት 

አይቀብጦ ቀርሺ ፎጣ    (ስ)     የትም የምታየዉ ሰዉ  
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አይነበጎ ኢራዝ    (ስ)       የተሸነሸነ ልብስ 

አይና በጎ    (ስ)      ጨጓራ አጠገብ ያለ የስጋ ክፍል 

አይኩ ኡኹኒ (ቅ)         እንደሚያደርገዉ ያሳጣዉ 

አይኩ ዛኝ   (ቅ)         እንዴት 

አይዴ ኡቡኢ ባያ    (ግ)      ተርበደበደ 

አደብ ቀሊል    (ስ)     ስራአት የሌለዉ 

አደብ ዋ ሸረፍ    (ስ)      ስነስርአትና ክብር  

አደብ ዘሌላ    (ስ)     ስነ ስርአት የሌለዉ 

አዱኚት ሐል አሽቲባ    (ግ)     ሐብት አጣ 

አዱኛ ጋር ቦቲላ    (ግ)      ሐብት አገኘ 

አዱዉ በዳረዞቤ     (ስ)       እቃን በሚፈለገዉ በቦታዉ ማኖር 

አዲል ነጋሺ      (ስ)      ፍትሐዊ መሪ       

አዳዋ ወኸባ   (ግ)      ጠላት ገዛ 

አዳዋ ገዘኣ   (ግ)      ጠላት ገዛ 

አዳ አሼ     (ግ)      ግርዛታን መክፈት 

አጀግ  አጀግ    (ስ)     መንገር ያዝ የሚደርገዉ 

አገላ ጌይ ሲናን     (ስ)       ያራዳ ቋንቋ 

አገበሪ አይስክበና   (ግ)     ዘለመድኾዉ አትኒደጉ 

አገበሪኾ አይቄጭበኹ   (ግ)    አገልጋይ የነበረዉ መለዉጥ 

አገኝ ቢሎት መትገኛ   (ግ)   ለጥቅም ብሎ አደጋ ዉስጥ መግባት 

አጋላ ጊንቢሊጭ    (ስ)       ጂምናዚየም/መገለባበጥ 

አጋላ ጌይ ሲናን   (ስ)         የምስጥር  ቋንቋ 

አጋም ቢሲ    (ስ)     የሚበላ ፊሬ  

አጋም ፋራሕ   (ስ)     ጠይም ቆንጆ 



 

 

 ሐረሪ ወሬግ ሲናናች 

 :��� ;<=> �,?@.� 

119 
        ;�� ��� ���� 

አጋጉል ኻና    (ግ)      ተስተጓገለ 

አግሪ አግሪ   (ስ)         ጋሻ ይዞ በዱላ መደባደብ    

አግራ ወረም     (ስ)     የሀረሪ የጌጥ ስፌት 

አግራ ወረም      (ስ)        ጦርና ጋሻ 

አጠኝ ሑል    (ስ)     የመድሐኒት ቅጠል 

አጣቢኛ ቢርኺ      (ስ)      በጣት ላይ ክፍልፋይ 

አጣቢኛዜዉ ላብ አሽቲ    (ስ)    በጣት መፈረም 

አጭ ዋ መጭ   (ቅ)      ማመናጨቅ 

አፈር       አፈር 

አፈራ ቀጠር መኽና    (ግ)     መደህየት 

አፈራ ፊጫ    (ቅ)      መጎሳቆል      

አፈር ሐፈሳ    (ግ)      ባዶ መቅረት 

አፈር ለበሳ      (ግ)      ተቀበራ 

አፈር መሰላ   (ግ)      ተጎሳቆለ 

አፈር መርገገብ   (ግ)     አፈር በጉድጋድ መመለስ 

አፈር መብላእ     (ግ)      መሞት፤ያለዉጤት መቅረት  

አፈር መብላእ     (ግ)      ተሰርቶ ያለዉጤት መቅረት  

አፈር መትማረኽ      (ግ)     የአፈር መሸርሸር 

አፈር መቼቻ     (ግ)     አፈር ማስተካከር 

አፈር መኽና   (ግ)      ተጎሳቀለ 

አፈር ሚሕዳር   (ቅ)      በችግር መኖር 

አፈር ሞይ    (ቅ)         ጎስቋላ ኑሮ 

አፈር ቀብ ቀብ አሻ   (ግ)      ፊዝቤ ሐረሬታ 

አፈር በለኣማ ሐፍ ባያ    (ግ)     እንደገና ነፍስ ዘራ 
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አፈር በለኤዉ     (ግ)     ብረቱ  በአፈር ዛገ 

አፈር በላማ ሐፍ ባያ     (ግ)     አንሰራራ 

አፈር ቢላእ      (ግ)      ሙት 

አፈር አርገገባ      (ግ)     በቀብር ላይ የቁፋሮ አፈር መመለስ 

አፈር አትቤለኦ     (ግ)      በደንብ ደበደቡት 

አፈር አፈር  መሪኝ     (ስ)     የልጅነት የወንድ ጓደኛት  

አፈር አፈር ዋ ጌልነት       የልጅነት የሴት ጓደኛ  

አፈር አፈር መትፌቀር   (ግ)     መጫወት 

አፈር አፈር ሞሻ      (ግ)      መጫወት 

አፈር ኻና    (ግ)      ደኸያ 

አፈር ወሰን   (ቅ)      ወሰን 

አፈር ወናግ (ስ)       ፈሪ  

አፈር ዚፈጄዉ   (ግ)     የተጎሳቆለ 

አፈር ደባ      (ስ)     ቀብሪ የርገብጎዛል አፈር 

አፈር ጣር    (ስ)      አዉደ አመት 

አፈር ፈጠነቤዉ   (ግ)      ሞተ 

አፈር ፊት    (ቅ)         መጥፎ ጎን የምያብጠለጥል 

አፈር ፊት መፋጫ   (ግ)      ነገር ፍለጋ 

አፈር ፈጄው   (ግ)      ተጎሰቆለ 

አፈር ፈጠነቤው   (ግ)      ሞት አጣደፈው 

አፈር ፊጫ ኻና     (ግ)      መደንገጥ 

አፈርዞ አሴነነዉ     (ግ)      በሐገሩ የሞተ 

አፈርዞ ከለሔዉ    (ግ)     በሐገሩ የሞተ 

አፈኛ    (ቅ)       ለፍላፊፋ 
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አፉም ዩቄል    (ግ)      ቋንቋ አይችልም 

አፋን ቀቢ  (ስ)       አደራ የማይጠብቅ 

አፌት         ጤንነት 

አፌት ለበሰ (ግ)      ጤና ማግኘት    

አፌት ሊበስ   (ግ)      ጤና አግኝ 

አፌት ረሐን   (ስ)       ሰነፍ 

አፌት ቃም    (ስ)       ሙሉ ጤንነት 

አፌት ቃም ወተር   (ስ)       የጤና መንፈስ       

አፌትቤ የፍተሐሽ      (ስ)     በሰላም ልጅ ተገላገይ 

አፍ       አፍ 

አፌቤ ነሰኺበኝ   (ግ)      ለማለት የተነሳኑት ብለኸዋል 

አፍ ሐልባ     (ግ)     ነገረኛ 

አፍ ሓሰሳ     (ግ)      አሐድ ሺኢ መስጠቤ 

አፍ ለሐዳ   (ግ)      አጭበረበረ፤ አታለለ 

አፍ ለሐዳ    (ግ)      ዝም አለ 

አፍ ለፍለፍቤ    (ግ)     ሁሌም የምናገረዉ  

አፍ ላይቤ አፍ መድበል    (ግ)     የበለጠ ነገረኛ ሆነ    

አፍ መሐጥ ሞሻ   (ግ)      ነገር ማዋከብ 

አፍ መሉእ    (ስ)      በሙሉ ልብ  መናገር  

አፍ መሉግ  (ስ)      የአፍ ወለምታ       

አፍ መስጣ   (ግ)     ማደፋፈር 

አፍ መሩር   (ስ)       መጥፎ ተናጋሪ 

አፍ መሺራባ   (ግ)      ነገር ማወሳሰብ 

አፍ መቄረሕ   (ግ)          ሰዎች መሐከል ተቀምጦ ወሬ አዳማጭ 
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አፍ  መብለል     (ግ)      ለማያጠግብ መቅመስ    

አፍ መብለእ    (ግ)      በማያገባዉ እየገባ መናገር የሚፈልግ 

አፍ መቦአ      (ግ)      መታማት 

አፍ መተገድ     (ግ)      መኮላተፍ 

አፍ መትሌሐድ   (ግ)      አፍ ማስያዝ 

አፍ መትካፈት   (ግ)      በነገር መጎሻሸም   

አፍ  መታሰብ     (ግ)      መጎራረስ 

አፍ መትጊራገብ    (ስ)     መልስ መመላለስ በመሰዳደብ 

አፍ መትጋፈር     (ግ)     እርስ በርስ በነገር  መበሻሻቅ 

አፍ መንጨሮር      (ስ)       እንደመጣለት ዝም ብሎ የምናገር 

አፍ መክፈት     (ግ)      መለፍለፍ 

አፍ መዳገም      (ግ)      መናገር መከልከል 

አፍ መጋመል     (ግ)     ዝም ማሰኘት አደብ መግዛት 

አፍ  መግኛ     (ግ)      አይዞሕ ባይ ማግኘት 

አፍ መግፈር     (ግ)      ለነገር የሚቸኩል     

አፍ መጤማ      (ግ)      ለቅምሻ መብላት  

አፍ ሙለእ መሴነን    (ግ)     ሳይፈሩ በሙሉ ልብ  መናገር  

አፍ ሙሩር     (ግ)      ስናገር ነገሩ የማይጥም 

አፍ ሙሩግ   (ግ)      እየተሰደበ ምላሽ የማይሰጥ. 

አፍ ሚንሻር   (ስ)       ነገረኛ 

አፍ ሜሰብ     (ግ)     ወኔ መስጠት 

አፍ ሞራእ    (ግ)      መቃለድ 

አፍ ሞቃ      (ግ)      ቋንቋ ማወቅ 

አፍ ሞኽና    (ግ)      ቃል አቀባይ መሆን 
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አፍ ሱምሚ      (ስ)     መጥፎ ነገር የሚናገር 

አፍ  ረዚን   (ስ)       ረጋ ያለ ተረጋግቶ የሚናገር 

አፍ  ሮጂ    (ስ)      ሰዉ የሚናገረዉን መልሶ የሚናገር     

አፍ ረጆ    (ስ)      እንደ መጣለት የምናገር 

አፍ ቀረባ   (ስ)       ለፍላፊ   

አፍ ቁለን      (ስ)       ነገረኛ 

አፍ  ቃበአ      (ግ)     በአፍ የሚሸነግል 

አፍ ቄሕሪ     (ግ)      ስያወሩ ወሬ የሚያዳምጥ     

አፍ ቆፍ     (ስ)       ያለ ተግባር ዝም ብሎ የሚናገርረ  

አፍ ቆፍቤ ሌጣ    (ስ)       ምንም ሳይቀምስ ሔደ 

አፍ በለቹ      (ስ)       በአፉ የሚሸነግል 

አፍ በቅበቅ   (ስ)         በተግባር የሌለና በአፉ የሚለፈልፍ  

አፍ በደና    (ስ)      አፉ ልክ የሌለዉ 

አፍ ቢላይ ዘሌላ     (ስ)       በአፉ እንጂ በተግባር የሌለ  

አፍ ናእናእ አትኹን      (ግ)     በአፍ ሸንጋይ አትሁን 

አፍ አሞሴዉ     (ግ)      ቋንቋ አቃተዉ 

አፍ አጫ     (ግ)      ቁስሉ የመግል ቦታ አወጣ 

አፍ አጫ   (ግ)       ነገርኛ ሆነ  

አፍ አፍ  መምላእ    (ግ)      መስፈሪያዉን ሙሉ ማድረግ፤ 

አፍ አፍ መምሐጥ  (ግ)      ማዋረድ 

አፍ አፍዞዉ ባዮ    (ግ)      ሌላኛዉ እንዳይናገር ማድረግ 

አፍ ኡጉድ      (ስ)         ኮልታፋ 

አፍ ኢንጪ     (ስ)      ግትር 

አፍ ከረቡ      (ስ)      ወረኝኛ በአፉ የሚደልል 
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አፍ ከፈታ     (ግ)      ስድብ ጀመረ/ንግግር ጀመረ 

አፍ ኩፉት      (ስ)      እንደ መጣለት የምያወራ  

አፍ ኸፊፍ     (ስ)       ነገር የማይቋጥር ለፍላፍ 

አፍ ወናግ     (ስ)       አፈ ጮሌ 

አፍ ወኸባ     (ግ)      የሚናገርለት ሰዉ ማበጀት 

አፍ ወጥጤው     (ግ)      መስማማቱን ገልጣል     

አፍ ዋ ቲንፋሽ መትካሐል   (ግ)    መስማማት       

አፍ ዋ ኡፍ  መቅበጥ    (ግ)     ለችግር  መላ ማጣት     

አፍ ዋ ኡፍ ሞሻ     (ግ)      መላ መምታት 

አፍ ዋ ኡፍ ዚሌላ     (ቅ)     መላ የሌለዉ  

አፍ ዋ ኡፍዞዉ አሞሳ       መፍትሔዉ አልታወቀም 

አፍ ዋ ኢጂ      (ስ)      ምግብ  

አፍ ዋ ኢጂ አሻ   (ግ)     ምግብ   በላ 

አፍ  ዘጋሕ    (ስ)   ´   ዝም ብሎ የመጣለትን የሚያወራ 

አፍ  ዱስ      (ስ)      አፈ ቅቤ   

አፍ  ጉፉር      (ስ)       ነገረኛ  

አፍ ዘሌላ   (ስ)       መናገር የተሳነዉ 

አፍ ዚልሕጭ      (ቅ)       የአፍ ወለምታ 

አፍ ዚከፈታ    (ቅ)       ለነገር የሚዞር 

አፍ ዛላ      (ስ)      ነገረኛ 

አፍ የሶምኒ    (ግ)      ዝም በል  

አፍ ዪቅዛል       ሌላ ቋንቋ የምችል 

አፍ ዱፍ    (ቅ)       ወሬ የምያዞር 

አፍ ዲጃ    (ስ)       ማእድ ቤት 
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አፍ ጀሎ    (ስ)       እርኩስ 

አፍ ገፍ     (ስ)      አስጠሊ ንግግር  የሚናገር 

አፍ ጉፉር    (ስ)         እንደ መጣለት የምናገር 

አፍ ጊዲር    (ስ)       ነገረኛ  

አፍ ጡጥ አፍ ጢርቅም   (ስ)        በዝምታ ነገሩን ተወዉ 

አፍ ፊጫ ሞኽና       እጅጉን ደነገጠ  

አፍ ፓለቲካ     (ስ)       የአፍ ብቻ  

አፍሌ  አታይ ሔጅ       አይተሕ ተናገር    

አፍሌ  ዛረዴ አፋት   (ስ)      የምትቀባጥር 

አፍሌ ባይቲ     (ግ)      ለምሰል መናገር 

አፍሌ አፍ  መምላእ   (ግ)    ቀረብ ብሎ  መነጋገር 

አፍሌ አፍ  መሳጣ   (ግ)      ልብ ለልብ ማዉራት 

አፍሌ ከራቱል አላ   (ግ)      መናገር ዪቻላል በስራ አሳይ 

አፍሌ ዘለቃኜዉቤ    (ግ)     ሳያፍር      

አፍሌ ዚባ ሞሻ   (ግ)     አፍሕን ዝጋ 

አፌቤ ሐል    (ግ)     ለመናገር የፈለጉትና አልታወስ አለኝ       

አፍቤ ሒንሶ      (ግ)      አፍ እንዳዘኑ ማስመሰል 

አፍቤ መመን    (ግ)      በቃል የተነገረዉን ማመን 

አፍቤ መግኛ    (ግ)      በአፉ ሸዉዶ የፈለጉትን ማግኘት 

አፍቤ ሞጫ     (ግ)      ተናገረ ፤ነገረ  

አፍቤ  መዉጣእ   (ግ)      ቃል መግባብ አደርጋለዉ ማለት 

አፍቤ ሲናን  መፋጫ   (ግ)     ነገር ነገር ዪለዋል 

አፍቤ ቢላይ ከርሲዞቤ መልታ   (ግ)   በአፉ ነዉ  እንጅ ከልቡ አይደለም   

አፍቤ ዘዩጫ     (ስ)       ፀያፍ ነገር 



 

 

 ሐረሪ ወሬግ ሲናናች 

 :��� ;<=> �,?@.� 

126 
        ;�� ��� ���� 

አፍቤ ዛረዶ አፋት  (ቅ)       ነገር ፈላጊ ነገረኛ 

አፍኻሌ አታይ ሔጅላ   (ግ)     ዝም ብለሕ አትናገር  

አፍኻዉ አቆፍሊ    (ግ)      ዝም በል 

አፍዜ ቀለም  (ስ)        ቆንጆ አፍ ያላት 

አፍዞ ሙሉግ ባየቤዉ    (ግ)    የአፍ ወለምታ 

አፍዞ ቢረት ጋር ዩዳምሳል  (ግ)     እጅግ ነገረኛ ነዉ 

አፍዞ ዩለሐል    (ግ)     በማያገባዉ ገብቶ የሚናገር 

፣ሎ፣አፍዞ ዪማሕጢዛል    (ግ)     አፉ ዪገማል 

አፍዞ ጋር   (ስ)       ብዙ ቋንቋ የሚያዉቅ 

አፍዞ ፊጫ ኻና   (ግ)      እጅግ ደነገጠ       

አፍዞቤ ሚይ ዚጦራ   (ግ)    መልካም ነገር አብሳሪ 

አፍዞቤ ሚይ ይቀላል   (ግ)     እጅግ ነገረኛ ነዉ 

አፍዞቤ ሰመር ዛልባ    (ግ)    ሲናገር ያዝ ያዝ የሚያደርገዉ      

አፍዞቤ ቀበጤዉ    (ግ)      በራሱ ምክንያት ጉዳዩ ተበላሸ     

አፍዞቤ በራሳ ሐልባ    (ግ)    ሲናገር ያዝ ያዝ የሚያደርገዉ 

አፍዞቤ አረደሌዉ    (ግ)      በቅልጥፍና ምላሽ የሚሰጥ 

አፍዞቤ ኤመዴኝ     (ግ)      እራሱ ነገረኝ  

አፍዞቤ ዘለቃኜዉቤ     (ቅ)      ሳያፍር     

አፍዞቤ የዋል     (ግ)      የተባለዉ አይድረስ 

አፍዞቤ ደቺ አላረዳም   (ግ)     ሑሌም ማስታወስ     

አፍዞቤ ጮሖት ሐልባ    (ግ)     ያለምክንያት የሚናደድ  

አፍዞዉ  ለሐዳ   (ግ)     ዚም አለ 

አፍዞዉ አትሌሐዴዉ      (ግ)     ዝም አሰኘዉ     

አፍዞዉ ከፈታ   (ግ)      መሳደብ ጀመረ 
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አፍዞዉ ወኸቤዉ     (ግ)     እጅ መንሻ ሰጠ 

አፍዞዉ ዘለታይቤ ዚሸረፋ   (ግ)     እንደመጣለት የሚናገር 

አፍዞዉ ዚቱቃ    (ስ)         ንግግሩ እንግዳ ነዉ 

አፍዞዉ ዩላሐል    (ግ)      መለፍለፍ ይፈልጋል 

አፍዞዉ ዱስ ቃበኤዉ   (ግ)     እጅ መንሻ ሰጠ 

አፍተል ጌይ   (ስ)       ዜይላ  

አፍላላ ሞረጃ    (ስ)      የሀረር ጀበና ማስቀመጫ 

አፍላላ ኡፍፋ      (ስ)         የሀረር ጀበና መክደና     

አፍላላ ጌይ    (ስ)       የሀረር ጀበና  ማስቀመጫ 

አፍዲጃ         ማእድ ቤት 

አፍዲጃ መሪ    (ስ)      ከኩሽና የማይታጣ 

አፍዲጃ አየዶ    (ስ)       ከኩሽና የማይታጣ   

አፍዲጃ ኡን    (ስ)     ዲስጢ ዪትጌባ ሺሽቲ ኡን 

አፍዲጃ ኢናጪ   (ስ)         ማገዶ 

አፍጂጃ ወልዲ    (ስ)     ከኩሽና የማይታጣ 

አፍጢር ቀሪብ    (ስ)      ለጾም ፍቺ ሰዉን ማስጠበቅ 

አፎቻ መሐለቅ     (ስ)        ለእድር የሚሰጥ ገንዘብ 

አፎቻ ቦአ   (ግ)      እድር ገባ 

 

 

� 

ኡላን ኡላ   (ስ)       አልቅጥ 

ኡመቴ ባይ    (ስ)       ለሕዝቡ የሚያስብ 

ኡማ ዘሌቅታ      (ስ)       የተቀማጠለ ልጅ 
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ኡምሪ ጉዶር     (ስ)      የእድሜ ባለጸጋ 

ኡምሪ በረካ     (ስ)       ረጅም እድም 

ኡሱእ         ሰዉ 

ኡሱእ ሐቅ መኽተር   (ግ)     የሰዉን ላብ መከልከል 

ኡሱእ ሐንጉርቤ መቃነን     (ግ)     መመቅኘት 

ኡሱእ ሐንጉርቤ መቦአ   (ግ)     በሰዉ ስራ ምቀኛ መሆን 

ኡሱእ ሐዉሊቤ ኤሉም   (ግ)     በሰዉ ጉዳይ የሌለ 

ኡሱእ ለአይቤ ሸሓት ሞሻ    (ስ)    ሰውን በመናቅ ማንቋሸሽ 

ኡሱእ ላይቤ   (ግ)      ሰዉ ባለበት 

ኡሱእ መልሐድ    (ግ)      መታረቅ መሻት 

ኡሱእ መምሰል    (ግ)      ከሰዉ ጋር መኖር 

ኡሱእ  መሰበር    (ግ)     ሰዉን ማዋረድ 

ኡሱእ መሶል   (ግ)      ሰዉ መሳይ በሸንጎ  

ኡሱእ  መራዋ     (ግ)      ቀልቢዞዉ ጠብቲ     

ኡሱእ መትላሐድ    (ግ)      ሰዉን ማጋጨት 

ኡሱእ መንበርቲ    (ግ)      መተማመኛ ሰዉ አለዉ       

ኡሱእ መግፈር   (ግ)      ለስምነት ሽማግሌ መላክ 

ኡሱእ ሲናንቤ መቦአ   (ግ)     በማይመለከትሕ ነገር መግባት 

ኡሱእ ቀራ      (ግ)      ሰዉ አልመጣም 

ኡሱእ ቀድራ     (ግ)      የሰዉ ደረጃ፤ከበሬታ  

ኡሱእ በሰር መብላእ   (ግ)     ሰዉን ማማት    

ኡሱእ አንገትቤ መቃነን   (ግ)     ማስጨነቅ/ ማስገደድ/  

ኡሱእ  አሻሌዉ    (ግ)     ረዳት አደረገለት 

ኡሱእ አፍ መቦአ    (ግ)      በሰዉ ዘንድ በመጥፎ መነሳት፤ 
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ኡሱእ ኢን  መልሐድ   (ግ)    ማወናበድ 

ኡሱእ ኢን  መጎለብ    (ግ)     ማወናበድ 

ኡሱእ ኢጂ መግኛ    (ግ)     ሽምግልናን አለመቀበል 

ኡሱእ ኢጂ     (ስ)       ጥንቆላ  

ኡሱእ ኢጂ መራ     (ግ)     መለመን 

ኡሱእ ኢጂ መቄራሕ      (ግ)    መለመን 

ኡሱእ ኢጂ ቦአ    (ግ)     ሌሎች እያስታመሙት ነዉ 

ኡሱእ ኢጅ መሔጃ      መለመን     

ኡሱእ ኢጅ መንኸስ    (ግ)     ዉለታ የማያዉቅ    

ኡሱእ ኤቀድቤ  (ቅ)         ሰዉ ባለበት 

ኡሱእ ከርሲ መግራ   (ግ)     ሰዉን ማስቀየም 

ኡሱእ ኻና    (ግ)     ተሻሻለ 

ኡሱእ ኼጃ    (ግ)      ሰዉን መናቅ 

ኡሱእ ወልዲ   (ስ)       1 የሰዉ ልጅ 2 ከበሬታ ያለዉ 

ኡሱእ ወኻባቤዉ    (ግ)       ሌላ ሰዉ አደጋ እንዲያደርስበት አዘጋጀለት 

ኡሱእ ዊዚእ መብላእ    (ግ)     የሰዉን ላብ መብላት 

ኡሱእ ጋር መዳመስ   (ግ)     ባልና ሚስት ማጣላት 

ኡሱእ ፊት መቃነን    (ግ)     ሌላዉ  መለመን 

ኡሱእሌ መስበር    (ግ)      ከሌላዉ ስዉ ተንቆ መታየት 

ኡሱእሌ መቅበጥ    (ግ)      ለሰዉ ተብሎ ስሕተትን ማለፍ 

ኡሱእሌ ገዱ ዪኸርዛል   (ግ)     ለሰዉ መጥፎ የሚሸርብ  

ኡሱእቤ መሔጃ   (ግ)      በሌላዉ ላይ ትችት መሰንዘር 

ኡሱእቤ መትሬገዝ´    (ግ)    በሰዉ መተማመን 

ኡሱእቤ መትቦረድ   (ግ)     አንድን ጉዳይ በሰዉ መጨረስ 
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ኡሱእቤ ሞረድ   (ግ)         የራስን ጉዳይ ሌለዉ እንድፈጽመዉ መተዉ 

ኡሱእቤ ሸሐት ሞሻ     (ግ)     ሰዉን መናቅ 

ኡሱእቤ አዮርዲለና     (ግ)    ሰዉ አያስለምነን 

ኡሱእቤ ወር መሌጠ    (ግ)     በሌላ ወሬ መመራት 

ኡሱእቤ ዘኒ ሞረድ   (ግ)     በሰዉ ላይ ማላላከክ 

ኡሱእኤ ባይ    (ስ)     ለዘመዱ የሚያስብ  

ኡሱኦዉ ባይቲ    (ግ)      ድረሱልኝ ማለት 

ኡሱኽ ዛጥ ቢሲ   (ስ)       የሚበላ የፍሬ አይነት 

ኡስጡ        ዉስጥ  

ኡስጡ ከዶ    (ስ)           ዉስጡን የማይታወቅ ፤ምስጥረኛ ሰዉ 

ኡስጡኻድዉ ሞረእ   (ግ)     የራስን ምስጥር መግለፅ  

ኡሩስ          እራስ 

ኡሩሴ ፈገገቤኝ    (ግ)     ማሰብ አቃተኝ 

ኡሩሴሌ የኽኒ   (ቅ)      ፈጽሞ አልቀበልም 

ኡሩሴቤ  ዲጀቤኝ   (ግ)     በዋና ፍላጎቴ መጣብኝ 

ኡሩስ  ሐፍ  ሞሻ   (ግ)     ከበሽታ ሻል ብሎ መነሳት    

ኡሩስ  ላአይቤ ሞረድ   (ግ)     መንከባከብ 

ኡሩስ  መልሐድ   (ግ)    መደነቅ 

ኡሩስ  መርገገብ   (ግ)      የተረሳዉን ማስታወስ    

ኡሩስ  መቀጡ   (ስ)     ራሰ ትልቅ 

ኡሩስ  መቅበጥ    (ግ)      መሞኘት 

ኡሩስ  መብለእ   (ግ)     ናላ ማዞር  

ኡሩስ  መድገግ     (ግ)      ራስ ሐይለኛ መታመም 

ኡሩስ  መግኛ    (ግ)     ክፉኛ መታመም 



 

 

 ሐረሪ ወሬግ ሲናናች 

 :��� ;<=> �,?@.� 

131 
        ;�� ��� ���� 

ኡሩስ  መፍለጥ     (ግ)     ራስ ምታት    

ኡሩስ  መፍረክ   (ግ)     ራስን መቻል 

ኡሩስ  ሜሰብ    (ግ)     ቀስ ብሎ መግባት 

ኡሩስ  ሞለሕ     (ግ)     ነገር የማያገባዉ 

ኡሩስ  ቁሉሉ     (ስ)      ፀጉራ የተላጨች 

ኡሩስ ቁሉእ    (ስ)      በራስ የሚታዘል ቅል 

ኡሩስ መቃነን    (ግ)      ኩራት መሰማት 

ኡሩስ መትጋዛ    (ግ)     ከሰዉ ጋር መመካከር 

ኡሩስ ሙሉጥ      (ስ)       ራሰ በራ 

ኡሩስ ሙሎዮ     (ስ)       ራሰ ጠማማ 

ኡሩስ ሚዱ      (ስ)     ማበጠሪያ      

ኡሩስ ሞረድ     (ግ)      መተኛት፤ለመተኛት መጋደም 

ኡሩስ ሺር ሞሻ      (ግ)      ሌላዉን በነገር መደወክ 

ኡሩስ ኡሩስሶዉ መሐጤዉ    (ግ)     አፋጠጠዉ 

ኡሩስ ኩፉት    (ስ)       ጸጉራን ያልተከንነበች   

ኡሩስ ዘሌላ    (ስ)       የማያስብ 

ኡሩስ ዚገደረቤዉ   (ግ)      ብልሕ 

ኡሩስ ጉሉብ    (ስ)     ጸጉራን የተከናነበች 

ኡሩስ  ጊዲር      (ስ)     ራሰ ትልቅ  ብልሐተኛ    

ኡሩስ  ጌይ አሕሊ    (ስ)      የአባት ወገን ዘመድ 

ኡሩስ  ጌይ    (ስ)      ራስጌ 

ኡሩስ  ጠቢቅ   (ስ)       አስቸጋሪ 

ኡሩስ  ጫት      (ስ)      ቀንበጥ ጫት 

ኡሩስ  ፈለሕ     (ግ)      ራሴን እጅግ አመመኝ 
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ኡሩስሶ ተመሐጣ    (ግ)      በነገሩ ተደወከ 

ኡሩስሶ ተመለጣ    (ግ)     ራሰ በራ 

ኡሩስሶሌ ፈሩሎ    (ግ)      ለሕይወቱ ያሰጋል 

ኡሩስሶቤ ተን ወጠቤዉ    (ግ)     እጅግ ተናደደ 

ኡሩስሶቤ የዋል     (ግ)     መጥፍ ነገር በሰሪዉ ላይ ዪድረስ 

ኡሩስሶቤ ዲጀቤዉ    (ግ)     በራሱ ላይ ደረሰበት 

ኡሩስሶቤ ጊረገባቤዉ           የሰራዉ ግፍ ተመልሶ አጠቃዉ 

ኡሩስሶዉ ቀበራ     (ግ)     ረሱን ሰወረ 

ኡሩስሶዉ ቀበጥኾ    (ግ)     የት እንደገባ አጣሑት 

ኡሩስቤ  መቆጠል    (ግ)     በራስ ላይ እንደጌጥ መሰካት 

ኡሩስቤ  መዛለል    (ግ)     በራስ አሽቀንጥሮ መጣል 

ኡሩስቤ  አጥዞ  (ቅ)         ከነሁለመናዉ 

ኡሩስቤ  ኢላ ሐርደዞ  (ቅ)     ከእግር እስከ ራሱ 

ኡሩስቤ ሞረድ    (ግ)      በደስታ መቀበል መንከባከብ 

ኡሩሶዉ ደለሐ     (ግ)      ፌንት መሆን 

ኡሪ መዉጣእ     (ግ)      መጨረሻ መሆን 

ኡርቲ ጉቲቤ    (ስ)      እኩለ ለሊት  

ኡቅበኝ አቱቅበኝ  (ቅ)      እያወቅ እንዳላወቅ ሑን 

ኡን      ድንጋይ 

ኡን ሉኽ    (ስ)      የቁራ መልክተኛ  

ኡን ሌሕጡ     (ስ)       የማይሖን ነገር የሚነገር 

ኡን ሌጥ የሌጥበኽ     (ግ)     እባብ ያግኝሕ 

ኡን መዉሐጥ  (ግ)      ነገሩም መቻል 

ኡን በላእ ባዮ   (ግ)      ድንጋይ ተወራወሩ 
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ኡን ነኸሳ  (ግ)      ችግርን  ቻለ 

ኡን ኑፉቅ      (ስ)     ኡን ተሐይ    

ኡን አድዳለሔኝ   (ስ)         ነገር ጣል አደረገብኝ 

ኡን ኡርዱቦ  (ስ)      ነገሩን ተዉት 

ኡን ኢን ከፈታ   (ግ)     ማንም ነቃ አወቀ 

ኡን ኻና  (ግ)       በጣም ግግር ሆነ 

ኡን ዩርዲለኽ    (ግ)      ያንተን ነገር አንገፈገፈኝ 

ኡን ዴጅ     (ስ)       ሑባብ  

ኡን ጉሉብ   (ስ)      የመድሐኒት ቅጠል    

ኡን ጦራ   (ግ)       ይቅርታ ለመነ 

ኡን ጫያ   (ስ)         ረጅም ጊዜ ያኑርሕ 

ኡንቀቤ ኡና ልባ  (ግ)     ዝል በል 

ኡንቃ  ሼኽ   (ስ)      ጫት የማይቅም 

ኡኩር ኤሰበ  (ግ)      ችግር አፈላ 

ኡኻት       እንጀራ 

ኡኻት መሳደድ    (ግ)     ምግብ መፈለግ 

ኡኻት መስቀሰቅ   (ግ)      እንጀራን በቢለዋ ከምጣድ ማንሳት 

ኡኻት መብረድማ መብላእ    (ግ)    በአደብ ፤ስርአት ይዞ መኖር      

ኡኻት መፋጫ    (ግ)     እንጀራ መፈለፋ 

ኡኻት ሞኦት    (ስ)     የእንጀራ መያዣ ስፌት 

ኡኻት ቆር   (ስ)         የምቾት ዉበት 

ኡኻት ኼጃ     (ግ)      በስራዉ ላይ ቀለደ 

ኡኻት ወጠሌዉ    (ግ)     ሰራ አገኘ 

ኡኻት ጋር    (ስ)     ሐብታም ቤተሰብ  
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ኡኻት ጋር ወልዲ    (ስ)     ከሐብታም ቤተሰብ የተወለደ 

ኡኻት ጎሖይ ኻነቤዉ    (ግ)     ጠገበ 

ኡኻትሶቤ አፈር ሜሰብ   (ግ)     በስራ ላይ መቀለድ 

ኡኻትሶዉ አመሰራ    (ግ)     ሰራ ወጣለት 

ኡኻትቤ ኡኻት     (ስ)       ከስራም ተጨማሪ ስራ ማግኘት  

ኡኻትኻድቤ መትፌቀር   (ግ)     በሰራ መቀለድ 

ኡኻትዞዉ አበሰላ   (ግ)      ተለማምጦ የፈለገዉን አገኘ 

 ኡዙን      ጆሮ 

ኡዙኔ ቢል ቢል ባያ   (ግ)     ጆሮዬ አቃጨለ     

ኡዙን መልሐድ   (ግ)     አሳፋሪ ነገር ላለመስማት መጣር 

ኡዙን መስበር    (ግ)     ማፈር 

ኡዙን መስጣ     (ግ)     በጥሞና መስማት 

ኡዙን መሬዘን     (ግ)      መስማት ተሳነዉ 

ኡዙን መቃነን     (ግ)      ለመስማት መጓጓት 

ኡዙን መትቄበጥ   (ግ)      የሚነገር ማሳጣት 

ኡዙን መኽና     (ግ)      ሰላይ መሆን 

ኡዙን መግኛ     (ግ)      ሰሚ ማግኘት ፡አይዞህ ባይ መኖር 

ኡዙን ማር      (ስ)       የጆሮ ኮክ 

ኡዙን ሞሻ     (ግ)     ሰበብ ማድረግ 

ኡዙን ቢልቢላ   (ስ)        የጆሮ ጌጥ     

ኡዙን ቢጢ     (ስ)     የጆሮ ጉትቻ ማንጠልጠያ  

ኡዙን ቦሩ     (ስ)     ጆሮ ጋሻ    

ኡዙን ነደላ   (ግ)     ታወቀ 

ኡዙን አልመስጣ     (ግ)      አልመስማእ 
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ኡዙን ከሳ      (ስ)      የጆሮ መስሚያ ታምቡር 

ኡዙን ኩር    (ስ)         የጆሮ ጉትቻ መሰክያ ቦታ 

ኡዙን ኪሪፍ     (ስ)       የጆሮ የላይኛዉ ጫፍ 

ኡዙን ዘሌለ     (ግ)    መስማት የተሳነዉ 

ኡዙን ዚኛምም አልታ    (ግ)    ክብራንን ይነካል    

ኡዙን ዛጥ    (ስ)      የጆሮ ጌጥ 

ኡዙንሌ ዪሪዝናል     (ግ)     ለመስማት ይቀፋል 

ኡዙንቤ ከሳ አረዳ     (ግ)     እንዳልሰማ ሆነ 

ኡዙንቤ ከርሲ ሞሻ   (ግ)     በጆሮ ማዳመጥና መሸምደድ 

ኡዙንቤ ጡጥ ሜሰብ   (ግ)     እየሰሙ እንዳልሰሙ መሆን 

ኡዙንዞ ተደፈና   (ግ)     በደንብ አይሰማም 

ኡዙንዞዉ ለሐዳ    (ግ)     ላለመስማት ጣረ 

ኡዙንዞዉ ኤሰበሌዉ   (ግ)    የልብ ልብ መስጠት 

ኡድ      አዉድማ 

ኡድ መሳመት      (ግ)      የእሕል ክምር መሰብሰብ 

ኡድ መዉቀጥ     (ግ)     የእሕል ክምር መዉቃት 

ኡድ ረብረብ      (ስ)      በአረፋ ጊዜ የሚዘንብ ዝናብ 

ኡድ በትሪ      (ስ)       የእሕል ክምር መወቂያ በትር 

ኡጉል ሑዱግ   (ቅ)      ተጀምሮ ያላለቀ 

ኡጋ          መንገድ /መፍትሔ/ 

ኡጋ ለሐዳ      (ግ)     ፈር ያዘ 

ኡጋ ሌጡቦ      (ግ)      ታማ 

ኡጋ ሌጣ     (ግ)     ጉዞ ወጣ 

ኡጋ መምሰክ      (ግ)      መንገድ መምራት 
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ኡጋ መስጣ     (ግ)      መፍትሔ መጠቆም  

ኡጋ መቅበጥ   (ግ)      ለጉዳዩ መግቢያ ማጣት 

ኡጋ መቆጫ      (ግ)      መንገድ ማጋመስ 

ኡጋ መትሌሐድ    (ግ)     ቦታ፤መንገድ ማስያዝ 

ኡጋ መጋለቤ ቀራ    (ግ)       ሳይበቅ እንደላ በቦታዉ የቀረ ፤እንደወጣ ቀረ 

ኡጋ መፋጫ     (ግ)      መፍትሔ መፈለግ 

ኡጋ ሚሽቲ     (ስ)     ዘዋሪ 

ኡጋ ሜሰብ     (ግ)      ማስተካከል 

ኡጋ ቀደዳ     (ግ)      መንገድ ከፈተ 

ኡጋ  ቦአ   (ግ)      መንገድ ጀመረ 

ኡጋ ቢላይ  (ቅ)         ያለምክንያት 

ኡጋ  ተማሐጠቤ   (ግ)     መንገድ ተምታታት 

ኡጋ አረአ     (ግ)      መራ ፡ጠቆመ 

ኡጋ አረዳ (ግ)       ጣለ ናቀ 

ኡጋ አሻ     (ግ)      መስመር ያዘ፤ሰመረ 

ኡጋ አቀነዉ   (ግ)      መንገድ ማሳየት 

ኡጋ ኡሱእ    (ስ)     ሴተኛ አዳሪ 

ኡጋ  ከፈተ    (ግ)     ማሳያ ሆነ፤መፍትሔ አሳየ 

ኡጋ ኸተሬዉ   (ግ)     ምክንያት አሳጣዉ  

ኡጋ ኻዱዉ መልሐድ     (ግ)     በራስ መንገድ መሔድ 

ኡጋ ወልዲ     (ስ)      ዲቃላ 

ኡጋ ዘሌላ ሲናን      (ስ)      መላቅጡ የማይታወቅ  

ኡጋ ዘጋሐሌዉ    (ግ)     የፈለገዉን ለማድረግ ተመቸዉ  

ኡጋ ዛላ         (ስ)       መንገድ የሚያሳልፍ አሳላፊ 
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ኡጋ ዞጣኣ     (ግ)      ብልሹ 

ኡጋ የቀናል    (ግ)     መንገድ መሪ 

ኡጋ ዪጠርጋል    (ግ)     መንገድ ይከፍታል 

ኡጋ ያጭ መሪኝ   (ስ)      መጥፎ ጓደኛ ፤ መካሪ 

ኡጋ ደለሐ     (ግ)     ከትክክለኛ መንገድ መዉጣጥ 

ኡጋ  ፋጨሌዉ     (ግ)     መፍትሔ ፈለገለት 

ኡጋሌ ኡጋ መዋለል    (ግ)     ዘዋሪ መሆን  

ኡጋቤ መቅራ     (ግ)      እንደወጡ መቅረት፤መቀሰፍ 

ኡጋቤ ቂኝ ባያ     (ግ)     በመንገድ ላይ የሚገተር 

ኡገቤ ቀራ   (ግ)      ያለመዉ ቦታ ሳይደርስ ተቀጨ  

ኡጋቤ ቃነነቤኝ     (ግ)      መንገድ ከለከለኝ 

ኡጋቤ ወጠአ     (ግ)      መስመሩን ሳተ 

ኡጋቤ ዚመሸቲላ    (ስ)      ዘ ዋ ሪ 

ኡጋቤ ተቃበጡ    (ግ)      በመንገድ አልተገናኙም 

ኡጋቤ  ተቃበጡ     (ግ)    በመንገድ ተጣሉ 

ኡጋኻዉ መሐጥ   (ግ)      ዞር በል 

ኡጋወ ኮኦት አትታይ ሞሻ   (ግ)    አንድን ነገር መለየት 

ኡጋዉ ዚጣለሉሎ   (ግ)      መንገዱም ጨርቅ ያድርግልሕ 

ኡጋዞቤ ነእ    (ግ)      በስርአቱ በተለመደዉ ና 

 

ኡፍ        አፍንጫ /ወፍ 

ኡፋ አፍ  መቅበጥ   (ግ)       መላ ማጣጥ 

ኡፌቤ የወጣእ    (ግ)       በጭራሽ ዪቅሪብኝ 

ኡፍ  ለሐዳ   (ግ)      ወፍ ያዘ 
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ኡፍ  ለሐዳ    (ግ)       በጣም ሐብታም ሖነ’ 

ኡፍ  ለሐዳ      (ግ)       እንዳይገማዉ አፍንጫ ያዘ 

ኡፍ  በል    (ግ)       እሳት  እፍ በል 

ኡፍ  ባያ     (ግ)       መሰልቸት  

ኡፍ  ነካእ (ቅ)        በትንሹ  

ኡፍ  ነፈሐ    (ግ)       ኮራ  

ኡፍ  ኡፍ (ቅ)          እፍ እፍ  ማለት  

ኡፍ  ዋ አላፍ    (ስ)      አጋንቱንም ሰውኑም 

ኡፍ ቂራ      (ስ)       በአፍኝጫ ላይ ያለ ስንጥቅ 

ኡፍ በል       (ግ)       ንፍጥ መናፈጥ  

ኡፍ ባያ   (ግ)       ጠላ ራቀ  

ኡፍ ቴደኽ   (ግ)        ሰላምታዬ ይድረስህ ለማለት የሚባል 

ኡፍ ነቱ     (ስ)          የጉበት በሽታ 

ኡፍ ነዲ      (ስ)        የአፍንጫ ጫፍ   

ኡፍ ኑዱልቤ  (ቅ)        ያለዉዴዉ በግዴታ 

ኡፍ አለቃቁ     (ስ)      ቴሚር  

ኡፍ አፍ ዘሌላ     (ስ)       መላ የሌለዉ 

ኡፍ ኤመድተኝ     (ግ)       በዜዴ ተነገረኝ 

ኡፍ ዋ አፍ ሞሸ     (ግ)       መፍትሔ ማግኘት 

ኡፍ ደዋ   (ስ)          መድሐኒት አይነት      

ኡፍ ዱፍ ኤለም    (ግ)      ወፍ የለም 

ኡፍ ገዳላ     (ስ)       ወስፈንጥር 

ኡፍ ጠለቃ አሻ    (ስ)      ረቃ 

ኡፍ ጠላፋ    (ስ)       ወፎችን የሚበላ ወፍ 
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ኡፍ ጠባ   (ስ)        የሚያምር ጽምጽ 

ኡፍ ጡሉቅ ዩሽ    (ግ)      ሩሕዞዉ የታሊ 

ኡፍ ጩፉቅ   (ስ)        አፍንጫ ደፍጣጣ 

ኡፍሌ መጬቃ     (ግ)      መግማት ማስጠላት 

ኡፍቤ መሴነን     (ግ)       ሰዉ ላይ መዘነጥ፤ 

ኡፍቤ ሲናን መፋጫ   (ግ)      በትንሽ ነገር ጥል መፈለግ  

ኡፍቲ ቡቅ     (ስ)      የእሳት ማቀጣጠያ መቃ 

ኡፍኻቤ ጮሖት ሐልባ (ቅ)    ዝም ብሎ የሚናደድ 

ኡፍዞዉ ነፈሐ    (ግ)      ዘነጠ ኮራ 

ኡፍዞዉ የሐሻል      (ግ)       ፈጽሞ አይሳካለትም 

 

� 

ኢሔራን ኤቀድ  (ቅ)    በተከታታይ 

ኢሕ ባያ     (ግ)       የስቃይ ጣር      

ኢሕ ባይቲ      (ግ)       መራገም 

ኢሕ ዘየል    (ግ)      የማይራራ 

ኢሕቲ ቀሊል    (ቅ)         ርሕራሔ የሌለዉ 

ኢለኻኽ ዋ በለኝ  (ቅ)        እከክልኝ ላክልሕ 

ኢለዋ ኢላቤ    (ቅ)        እምቢ ብሎ  

ኢሊ ዱስ   (ስ)        ወለሌ ማር 

ኢሊማቤ ቦአ   (ግ)      በችግር ዉስጥ ገባ 

ኢላ ሐዲ   (ቅ)        እስከዚህ ድረስ 

ኢሌድ አሌድ ባይቲ   (ግ)    እንባ ተናነቀዉ 

ኢልሚዞዉ ሐለቤዉ   (ግ)      እዉቀት ተቀበለ 
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ኢመልማና ኻንቲ     (ግ)      ከመጠን ማለፍ    

ኢመይለብሶ ዚትፈጃ     (ስ)     ሰነፍ 

ኢመይኹን መገን     (ቅ)       ከመሆኑ በፊት መጠንቀቅ 

ኢመይገዴ ዚገደዴ  (ቅ)        ሳይቸግራት የቸገራት 

ኢመይጠርሆ ለቤክ      (ቅ)    በነገር ዉስጥ ጥልቅ የሚል 

ኢማም ጦር   (ስ)      በትክሻ መሸከምቅ  

አምሪ ሑሉፍ  ሞሻ      (ግ)      ትእዛዝ ሰጠ 

ኢምሪ አሻ   (ግ)      የቤት ስራ /ትእዛዝ መፈጸም 

ኢምቢ ዚኛት    (ቅ)       ሳይነጋ  

ኢሰል ዊረድ     (ቅ)          ነገሮች እየገነቡ ማፍረስ 

ኢሰከርሲ  ኻኑ    (ግ)       ተቀያየሙ 

ኢሳል ዚሌል   (ቅ)    በቁሙ የሞተ      

ኢሳት        እሳት 

ኢሳት መልሐድ    (ግ)       ፈፅሞ አለ 

ኢሳት መትላሐድ  (ግ)       ጥል ማስነሳት     

ኢሳት መግፈር     (ግ)       ማጣላት 

ኢሳት ሚይ ሜሰብ    (ስ)      ነገሩን ማብረድ 

ኢሳት ሜሰብ   (ግ)      ነገር ማባባስ  

ኢሳት በግ ባያ     (ግ)       እሳት ተቀጣጠለ 

ኢሳት ተላሐዳ     (ግ)       እሳት ተያያዘ  

ኢሳት አበቀላ    (ግ)       እጅግ ተናደደ  

ኢሳት ኻና    (ግ)       ተቆጣ 

ኢሳት ዋ ኢሳት ተላሐዳ    (ግ)     ሐይለኛ ሰዎች ተያያዙ 

ኢሳት ዚላሐሳ   (ቅ)       በጣም ብልጥ ፤አዋቂ ነዉ 
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ኢሳት ዞሐጣ     (ቅ)         ተናጋሪ አዋቂ 

ኢሳት ገፈረቤዉ    (ግ)      ነገሩን አባባሰዉ 

ኢሳት ጠለፌዉ    (ግ)       ተቃጠለ 

ኢሳት ጬሐራ   (ግ)       እሳት አቀጣጠለ     

ኢሳትባሕ ዪሊጥዛል    (ግ)      ችግር የሚፈጥር 

ኢሳትቤ መትፌቀር     (ግ)      በእሳት መቀለድ  

ኢሳትቤ መግኛ   (ግ)       ለችግር መዳረፋ 

ኢሳትቤ ሚይ ሜሰብ   (ግ)      ነገሩን ማብረድ 

ኢሳትቤ ሜሰብ    (ግ)           ሰዉን በችግር ዉስጥ የሚያስገባ 

ኢሳትቤ ቦአ     (ግ)      ጣጣ ዉስጥ ገባ 

ኢስላም ገናፊ      (ስ)       ተነፋነፍ ሱሪ 

ኢስታ ዘልታ   (ቅ)                       ሊሆንም ላይሆንም የሚችል 

ኢራዝ         ልብስ 

ኢራዝ  መፎካ   (ግ)       ልብስ ማጠብ 

ኢራዝ ሐረረቤዉ     (ግ)      ልብስ የለዉም 

ኢራዝ መሐጣ     (ግ)      ልብስ ሰፋ 

ኢራዝ መልቃለቅ   (ግ)      ልብስ ማጠብ 

ኢራዝ ሙዳይ  (ስ)             የሀረሪ የልብስ መያዣ ስፌት 

ኢራዝ ሞጫ   (ቅ)       ለሙሽሪት ልብስ መለገስ 

ኢራዝ ሞጫቤ ዩጭለኽ   (ግ)     በቀላሉ ተገላገይ 

ኢራዝ ቢላይ መሌጣ   (ግ)        ለሰዉ ሳይናገር በዉስጥ መጎዳት 

ኢራዝ ተነጫ  (ግ)           የልብስ ክር ተመዞ መዉጣጥ 

ኢራዝ ኡስጡቤ መሌጣ  (ግ)      መክሳት 

ኢራዝ ዚሐረረቤው   (ቅ)       ልብስ ያለቀበት 
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ኢራዝ የትሖሪበኹ  (ግ)       ልብስ አይግደሉባችሑ 

ኢራዝ ገኛ   (ግ)        አቤደ 

ኢራዝሌ ኣርዞ (ስ)        የልብሰ ግልባጭ  

ኢር           ጸሐይ 

ኢር መሌጣ     (ግ)      ጨለመ       

ኢር መምሐጥ   (ግ)       መድረቅ 

ኢር መምሸ      (ግ)       መምሸት 

ኢር መሞቃ     (ግ)       መዝናናት 

ኢር መስበር   (ግ)       ጸሐይ በረድ ስል 

ኢር መስጣ (ግ)       ማበላሸት 

ኢር መቦአ   (ግ)       የፀይሐ መጥለቂያ ጊዜ 

ኢር መዉጣእ      (ግ)       የፀሐይ መዉጫ 

ኢር ሜሰብ     (ግ)      በመቆየት ማሰልቸት   

ኢር ሰቼዉ    (ግ)       ደረቀ 

ኢር ሰወርዋራ    (ስ)       የፀሐይ ጨረር 

ኢር ሸሐን   (ስ)        የጸሐይ ጨረር  

ኢር ቢርቢርቤ    (ስ)       ጸሐይ መጥለቂያ ጊዜ 

ኢር ቦቲባ      (ግ)       እድል አለፈዉ ፡አመለጠዉ 

ኢር ኢሳል ወራባ    (ቅ)       በጠራራ ጸሐይ ጸያፍ የሚሰራ የማያፍር 

ኢር ኢሳልቲ ዚመሸቲባ   (ቅ)         ቀን የጨለመበት   

ኢር ኢጅ ሞረድ   (ግ)       ቶሎ ቶሎ መስራት    

ኢር ኩት ኡሙቀሻኽ    (ግ)      አትንኪኝ  አልነካሕም 

ኢር ወጠቲላ     (ግ)       አለፈለት፤እድል አገኘ 

ኢር ዋ ዱፍ  ዚሰቲ   (ቅ)      ያልረተረጋጋ  
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ኢር ዘትቄርዉ    (ቅ)    የማይበቅል 

ኢር ዚሰችታ    (ቅ)       ከተላከበት ቶሎ የማይመለስ 

ኢር ዚፈጅቴ     (ቅ)    የተቸገረች  

ኢር ዛት      (ስ)       ረሐብ 

ኢር የሞቀኝ      (ቅ)       እኔም ወጉ ይድረሰኝ    

ኢር ጦእ ባቲ    (ግ)       ጸሐይ ወገግ ብሎ ወጣ    

ኢርቤ ኢጂ ሞረድ   (ግ)   የሚታየዉን እዉነታ መካድ 

ኢር ኪልቱጭ    (ስ)      ምስራቅ 

ኢር ኪልቲቡእ    (ስ)      ምዕራብ 

ኢር ወጥጠሌው   (ግ)       አለፈለት 

ኢሺሸ መስቻ      (ግ)    የፈለገታን ማግኘት 

ኢሺሽ ከረቢ (ስ)         እርጥብ ከርቤ 

ኢሻራ ሱም    (ስ)       የብእር ሱም  

ኢሻራ ሲናን      (ስ)        የምልክት ቋንቋ 

ኢሼትቤ ቦኢ   (ስ)       ያለድግስ ማግባት 

ኢሽ በል    (ግ)       ዝንብ አባርር 

ኢሾት ዋል    (ቅ)       ተግባራዊ ማድረግ 

ኢቢእ ሐነቄው    (ግ)       እንባ ተናነቀዉ 

ኢቢእ መኮአ     (ግ)      እንባ ማፍሰስ 

ኢቢእ ዌረሬዉ     (ግ)       አንባ ተናነቀዉ  

ኢቢእዞ ቁርረቤ ሐል (ቅ)      በቀላሉ የሚያለቅስ 

ኢናይ ገበታ     (ስ)          ወደ ሙሽራ ቤት የሚወሰድ ገበቴ   

ኢናይ ገበጻ መንጨሮር ተሐይ ሞረድ  (ስ)     ልጃገረድነት የሌላት ሙሽራ 

ኢናይ ፋጡማ ዊዚእ´(ስ)       የመድሐኒት ተክል 



 

 

 ሐረሪ ወሬግ ሲናናች 

 :��� ;<=> �,?@.� 

144 
        ;�� ��� ���� 

ኢናድ ዋ ሙራድ      (ስ)       የእልህ ስራ 

ኢናፍ ታል    (ስ)          ወንዳ ገረድ  

ኢን           አይን 

ኢኔ ቢር ቢር ባያ     (ግ)      አይን መንገብገብ 

ኢኔቤ ዲጀቤኝ     (ግ)      በዋናዉ ጉዳይ መጣብኝ 

ኢኔዉ ኡጨኝ ባዮጊር ዘዩጭ      (ስ)      ሰነፍ 

ኢኑው መምሐጥ    (ስ)      በጨረፍታ ማየት 

ኢኑዉ ጎለቤዉ    (ግ)       በግልጽ አወናበደዉ 

ኢና አፈር   (ቅ)       የማይስማሙ ሰዎች 

ኢና ኡዙን ዘሌላ   (ቅ)       ሐይለኛ ዉዴታ የያዘዉ  

ኢን ሐሸም   (ቅ)          እንዳሌዩ መሖን 

ኢን መሉእ መሔጃ   (ግ)      በቁጣ አይን ማየት   

ኢን መልሐድ   (ግ)       አምታታዉ አታላይ 

ኢን መምሐጥ     (ግ)       ቶሎ የሚማርክ 

ኢን መሳመት   (ግ)      አይንን ያልሆነ ነገር አለማየት 

ኢን መስበር      (ግ)     አይንን ሰበር ማድረግ፤ማክበር       

ኢን መርገገብ      (ግ)      አይንን ያልሆነ ነገር አለማየት 

ኢን መቅበጥ     (ግ)       አይነ ስዉር መሆን 

ኢን መቆፈል   (ግ)       እንዳሌዩ መሖን 

ኢን መቼሐ    (ግ)     በአይን አንድን ነገር መፈለግ  

ኢን መክፈት     (ግ)       ነቃ 

ኢን መውጫጫ    (ስ)      ማፍጠጥ  

ኢን መዋለል   (ግ)       ብዙ ቦታማየት 

 ኢን መዉሐጥ   (ግ)      እፍረተ ቢስ 
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ኢን መግኛ    (ስ)      ዓይነን ጣል ማድረግ 

ኢን መግለል    (ግ)       የአይን ሞራ መግፈፍ 

ኢን መግኛ     (ግ)       ወዲሕና ወዲያ ማየት 

ኢን ሙሉቤ ሔጀ   (ግ)       ያለማፈር ማየት 

ኢን ማሕሻ     (ቅ)       አይነ አፋር 

ኢን ሞጫ   (ግ)        የሌላዉን እቃ ለማግኘት መቋመጥ  

ኢን ቀር መሔጃ   (ግ)      በጎን ማየት 

ኢን ቁሉጭ ላሉጭ   (ስ)       አይን ማቁለጭለጭ 

ኢን ቁፉልቤ    (ስ)       በጭፍን 

ኢን ቂራ    (ስ)        የግንባር ቅዳጅ 

ኢን ቂሬ    (ስ)          ሸዉሬ 

ኢን በላሕ     (ስ)       ያጋርዲዛል   

ኢን በልላ    (ስ)          አይነ ስዉር መሆን 

ኢን ቢርቢር     (ስ)       የአይን መርገብገብ 

ኢን ኑር     (ስ)        የአይን ቢሌን 

ኢን አልመሕሻ    (ስ)        ወዲያዉኑ መወሰን   

ኢን አሚሬይ      (ስ)      ትላልቅ አይን ያላት 

ኢን አጥፋ ኢናጉዳይ     (ስ)         ኢና የጠፍዛል እናጉዳይ 

ኢን ኢን ሞሻ      (ግ)     ቋመጠ/ ተመኘ 

ኢን ኤሰባ    (ግ)      ወደ ቀድሞዉ ቦታ ተመለሰ  

ኢን ከሳ    (ስ)        የአይን ሞራ 

ኢን ከዲጃ    (ስ)           በግንባር ላይ ሁለት ስንጥቅ ያለበት 

ኢን ዋ ቂረቤ መቲማመር (ቅ)      ተዋዶ ተስማምቶ መኖር 

ኢን ዋ ኡዙን ዘሌላ  (ቅ)      የማያስተዉል 
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ኢን ዘሌላ   (ስ)       ማየት የተሳነዉ 

ኢን ዘሌላቤ በርቲ መጤመስ  (ግ)      በችግር ላይ ችግር መፍጠር 

ኢን ዘልሐሸቤ (ቅ)          ሳያቅማማ 

ኢን ዚራረኛ   (ስ)        ሑሉ አማረሽ 

ኢን የበሊዛሉ  (ስ)        እጅግ የምያምር    

ኢን ዩመልዛል      (ስ)       ለአይን የሚማሪክ 

ኢን ዪዘምዲዛል     (ስ)        ለአይን አስደሳች 

ኢን ደረቅ    (ስ)       ሐፍረተ ቢስ 

ኢን ደዋ    (ስ)          ኩል 

ኢን ዲርቃት    (ቅ)          ሳያፍር 

ኢን ገለባ ከፈት (ቅ)          በፍጥነት 

ኢን ገለብ ሞሻ  (ግ)      እንዳላዩ መሆን 

ኢን ገብቲ   (ስ)          የአይን ሽፋን 

ኢን ጊኛኛ    (ግ)       በአይን መፈለግ 

ኢን ገፍ   (ስ)        የአይን አር  

ኢን ጉዶር   (ስ)        ቅንዝራልም 

ኢን ጠይ    (ስ)      የአይን ብሌንን የከበበዉ ጥቁር ክብ 

ኢን ጡፉእ  (ስ)      ማየት የተሳነዉ 

ኢን ጤቅ    (ስ)       ቡዳ    

ኢን ጪገር ዚሼለድቲ   (ቅ)    ባለጌ 

ኢን ጪገር ዱቡል    (ቅ)       ቅንድቡ የተጋጠመ 

ኢን ጫሕ    (ቅ)        በአይን መፈለግ 

ኢንሌ ወሬግ   (ቅ)        ለአይን የሚማርክ 

ኢንቤ  መቃየስ    (ግ)      በአይን መለካት መገመት 
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ኢንቤ  መፋጫ     (ግ)      በአይን ወዲህ መፈለግ    

ኢንቤ መሮጀ     (ግ)     መኮረጅ 

ኢንቤ መቦአ     (ግ)    ማርካት 

ኢንቤ ነከኤዉ    (ግ)    በአይን መጥቀስ 

ኢንቤ አልመቦአ    (ግ)       የማይማርክ 

ኢንቤ ኢን መኽዳእ    (ግ)   በግልጽና የታየዉን መክዳት 

ኢንቢ ዚኛት   (ቅ)        ወድያዉኑ 

ኢንኮይ ቢሲ      (ስ)      እንኮይ 

ኢንኻ ላይቤ ኢን ዲበል    (ግ)   አትኩረሕ እይ 

ኢንኻዉ መሐጤኽ    (ግ)   አየኸዉ ወይ 

ኢንኻዉ አንሪአኽ    (ግ)       ደግሜ አልይሕ ዞር በል 

ኢንዜ ተደራት      (ግ)    ዪዘምዳል 

ኢንዞ በርበሪ ኻና    (ግ)      አይኑ ቀላ     

ኢንዞ ዛላ ቢርራ  (ቅ)    ትራኮማ  

ኢንዞ ደም ለበሳ     (ግ)       መናደድ መመቅኘት 

ኢንዞቤ ነከኤዉ     (ግ)       በአይን ጠቀሰዉ 

ኢንዞቤ ጠፋ     (ግ)       በማየት ረካዳ 

ኢንዞዉ አሪኾም   (ግ)       ፈጽሞ አላየሑትም 

ኢን ገለባ ከፈት  (ቅ)    እጅግ በፈጠነ አኳሐን 

ኢንዶች        ሴት 

ኢንዶች መሪ    (ስ)       ሴት ስር የማይጠፋ 

ኢንዶች በደና    (ስ)        ሴቶች የተሰባሰቡበት 

ኢንዶች ኢለላሑ    (ስ)      የሴት ቃል የሚቀበል 

ኢንዶች ወልዲ      (ስ)        ስነ ስርአት የሌለዉ  
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ኢንጪ         እንጨት 

ኢንጪ በቀል    (ስ)       ቺኮ 

ኢንጪ ኢሺሻ   (ስ)        የአትክልት ቅቤ 

ኢኚእባማ ኢነሕቂበሓኽ   (ግ)     በጥሞና አስብበታለዉ    

ኢኺይ        እሕል 

ኢኺይ ሚይ    (ስ)       ሙሽራ ቤት የሚወሰድ ባሕላዊ ሽቶ 

ኢኺይ ሸኚ     (ስ)      የእሕል ዘር በአጠቃላይ 

ኢኺይ አላ      (ስ)        የእሕል አገዳ 

ኢኺይ ዋ ሚይዞ ተቦረዳ    (ግ)      ሞተ      

ኢኺይ ገዱ    (ስ)       የእሕል ጉድጓድ 

ኢኽስታች ዊጢን      (ስ)      እንደዘመዶችዋ የሚትሰራ 

ኢድሌ ዚቀበጦ ኢጣን     (ስ)        በተፈለገበት ቦታ የታጣ  

ኢጂ           እጅ 

ኢጂ  ሐሪር    (ስ)       ሌባ  

ኢጂ  ሊሒም    (ቅ)       ቸር 

ኢጂ  መሔጀ     (ግ)      መለመን 

ኢጂ  መርገገብ     (ግ)       ዉለታ መመለስ 

ኢጂ  መቅደም     (ግ)      እጅ መሰንዘር 

ኢጂ  መቅጠቀጥ   (ግ)      ማጨብጨብ   

ኢጂ ሐልበኝ      (ግ)       የሰዉ ዉለታ አለብን 

ኢጂ ሐጠሬዉ   (ግ)      የገንዘብ ችግር አላበት    

ኢጂ ሐጪ      (ስ)       አይበሉባ 

ኢጂ ሐጪር   (ቅ)       ድሃ 

ኢጂ ለቀቃ   (ግ)        እጅ መጠምዘዝ 
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ኢጂ መሐጣ   (ግ)       አጨበጨበ 

ኢጂ መማሽቲማ   (ግ)      ማንም እንደእቃ የሚጠቀምበት ሰዉ 

ኢጂ መስጣ    (ግ)       መማረክ 

ኢጂ መቄረሕ      (ግ)      መለመን 

ኢጂ መቦአ     (ግ)       በሀይል መታመ 

ኢጂ መትራሽ ሞሻ   (ግ)      ለጊዜዉ መንከባከብ ጥሩ መኖን 

ኢጂ መትጋፈር    (ግ)      ተደባደቡ 

ኢጂ መንበርቲ     (ግ)       ዉለታ መኖር 

ኢጂ መኽተር አሾ    (ግ)       እንደፈለጉት ፤አዘዙት 

ኢጂ መግባእ   (ግ)      ወለታ መመለስ 

ኢጂ መግኛ   (ግ)      እርቅን አለመቀበል 

ኢጂ መፍታተህ   (ግ)       መለማመድ 

ኢጂ ሙሉ      (ግ)       ኮኦት ኢጂ ሙሉእ 

ኢጂ ሚይ    (ስ)       ማስታጠቢያ ዉሐ 

ኢጂ ማሕቤ     (ስ)        ተለምኖ ተለማምጦ 

ኢጂ ማሕጠር     (ግ)       ማጣት ፤ደሕነት 

ኢጂ ሞሻ     (ግ)      በሌላ ሰዉ ድግምት ማድረግ 

ኢጂ ሰጪር      (ስ)        አብሮሕ እያለ የሚያስቸግርሕ 

ኢጂ ሱቡር   (ስ)        ዉለታ የማያወቅ     

ኢጂ ረዚን      (ስ)       ሰነፍ  

ኢጂ ቆፍ ሞኽና     (ግ)       ማጣት 

ኢጂ ቆፍዞ ሌጣ    (ግ)     ምንም  ሳይያዝ ሌላ ቦታ መሔድ 

ኢጂ ተናሰኡ    (ግ)       ሰላምታ መለዋወጥ 

ኢጂ ነሰአ    (ግ)       መጨበጥ 
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ኢጂ ናዉጢቤ    (ስ)       የራስን ጉዳይ በሌላ ሰዉ ማሰራት 

ኢጂ አማራ   (ስ)       በመዳፍ ላይ ያሉ ቀጫጭን መስመር 

ኢጂ አሴጤዉ     (ግ)       አሳመነዉ 

ኢጂ አሹቦ   (ግ)       ጥንቆላ ተደረገበት 

ኢጂ አደብ ኤላም    (ግ)      ሮጂ 

ኢጂ ኡድ    (ስ)       መዳፍ 

ኢጂ ኢጂ ሞሻ     (ግ)       ፈጠንቤ መድለግ 

ኢጂ ኢጂ ባያ     (ግ)        1. የተጠሌ አደራጎት 2. የተቤሌሻምግብ 

ኢጂ ኤሰቦ   (ግ)       ተቆጣጠሩት 

ኢጂ ከበል   (ስ)       እፍኝ  

ኢጂ ኻዱዉ ሞጫ (ግ)      ከነገሩ መዉጣጥ 

ኢጂ ኻድቤ መፋጫ   (ግ)      በራስ ላይ ችግር መፍጠር       

ኢጂ ዋ ኡሩስ   (ስ)       የተላላቆን እጅ መሳም  

ኢጂ ዩስጡሜል   (ግ)       አያምንም 

ኢጂ ጉሙል    (ስ)      ስስታም 

ኢጂ ጉዶር     (ስ)        ቸር  

ኢጂ ጌይ    (ስ)       ኢጅጌ 

ኢጂ ጠቢቅ    (ስ)      ሲሲታም 

ኢጂ ጣለላ    (ግ)       ለመደባደብ ልብሱን ሰበሰበ 

ኢጂ ፉቱሕ    (ስ)       ቸር 

ኢጂሌ ኢጂ መትላሐድ   (ግ)           እጅ ለእጅ መያያዝ/ መደጋገፍ 

ኢጂቤ መሌጣ     (ግ)       በመደለያ ጉይን ማስፈጸም 

ኢጂቤ መዉደቅ      (ግ)        ለጉዳይ መፈለግ በትእዛዝ ስር መሆን   

ኢጂቤ ሞረድ    (ግ)       እንካ ብሎ በእጁ ማቀበል 
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ኢጂቤ ኡርዲላ      (ግ)      ጉቦ ስጠዉ 

ኢጂቤ ኢጃ   (ቅ)       እጅ በእጅ 

ኢጂዉ መልሐድ    (ግ)       ስራ መከልከል     

ኢጂዞ አደብ አሌም     (ግ)     የእጅ አመል አለበት 

ኢጂዞ ኤሰባ    (ግ)       ንብረቱን ተቀበለ 

ኢጂዞ ዮላሐል    (ግ)          አታድርግ የተባለዉን የሚያደርግ  

ኢጂዞቤ ሰጤዉ    (ግ)       እራሱ አስረከበዉ 

ኢጂዞቤ ዛልባ     (ግ)      ሐብት ያለዉ 

ኢጂዞቤ ፋጬዉ   (ግ)       በራሱ ጥፋት ተከሰተ 

ኢጂዞዉ አጫ     (ግ)       በጉዳዩ እጁን አወጣ  

ኢጊር        እግር    

ኢጊር ሐርዳ መትኼተል      (ግ)      ፈለግ መከተል 

ኢጊር ሐፍ ሞሻ     (ግ)      ለመሔድ መንቀሳቀስ 

ኢጊር ሒጭና     (ስ)       የእግር ሕመም 

ኢጊር ሊጅ ባይቲ     (ስ)       የእግር መዛል 

ኢጊር መብዛሕ      (ግ)       መመላለስ    

ኢጊር መተገድ     (ግ)      የእግር መቆላለፍ 

ኢጊር መትሔጠር     (ግ)      የተለመደዉ ቦታ እአለመመላለስ 

ኢጊር መግኛ     (ግ)       በድንገት መድረስ 

ኢጊር መፍታተህ   (ግ)       መንሸራሸር 

ኢጊር ሞራእ     (ግ)       ሰዉን መናቅ    

ኢጊር ሞኽና    (ግ)       መላላክ  

ኢጊር ሞጫ    (ግ)       ዙረት መጀመር 

ኢጊር ረዚን    (ቅ)         ቀርፋፋ 
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ኢጊር ቁብ ሲፋን ኻና  (ግ)    ኒቃቂት  ወጣበት 

ኢጊር አረደሌዉ   (ግ)       እንቅፋት አስቀመጠለት 

ኢጊር አጫ   (ግ)      መዞር ጀመረ 

ኢጊር ኸጀጅ    (ግ)        በድንገት ረግጠኸየምታገኘዉ ሲሳይ 

ኢጊር ዘሌላ   (ስ)       እባብ 

ኢጊር ዘግቤ   (ስ)          ያለችግር በቀላሉ 

ኢጊር ድንጊሽሕ (ስ)          የእግር መደንዘዝ 

ኢጊር ገኜዉ  (ግ)       ድንገት መድረስ 

ኢጊር ጉሙል    (ቅ)       አደብ ያለዉ 

ኢጊር ጊጫ      (ስ)        እስካፋ 

ኢጊር ጌይ     (ስ)       እግርጌ 

ኢጊር ጌይ አሕሊ    (ስ)       የአባት በኩል ዘመድ 

ኢጊርቤ መኼጃ     (ግ)         የሰዉን ክብር መናቅ መጉዳት 

ኢጊርዞ ሙሉግ ባየቤዉ     (ግ)      የእግር ወለምታ 

ኢጊርዞቤ ወደቃ   (ግ)      ተለማመጠ 

ኢጊርዞቤ ፋጬዉ    (ግ)      ፈለገዉ እራሱ ሔጆ 

ኢጊጅ ኢጊጅ  (ስ)       ለመናገር የሚያዳግተዉ 

አጋም ቢሲ      (ስ)        የሚበላ ፍሬ  

ኢግርዞ ቀጠና      (ግ)       ተመላልሶ መጠየቅ   

ኢግርዞ ዱግ ኻና     (ግ)      እግሩ ደረቀ 

ኢጣን ሙዳይ   (ስ)        የእጣን ማስቀመጫ ስፌት 

ኢጥቃ መግኛ       (ግ)    ድል መስጠት 

ኢፋቀዞ ተነሰአ   (ግ)       እረፍት አጣ   

ኢፋቃ ቀብ      (ግ)    የያዘዉን የማይለቅ 
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ኢፍሪት የዴጅ    ( ተ/ግ )      የምመጣዉ መአት የምጣ 

 

{ 

ኣሪ ጌይ        (ስ)        መጥፎ ጎን 

ኣዉ       አባት 

ኣዉ ጌይ    (ስ)        የአባት ዘመድ  

ኣዉ ሐጂ    (ስ)       አባወራ/ባል/ 

ኣዉ ላዚም     (ስ)       የሰላት ጥሪ አድራጊ 

ኣዉ አርጆን    (ስ)      ቀንድ አዉጣ 

ኣዉ ኡመር    (ስ)       ጥንብ አንሳ 

ኣዉ ኩፉት      (ስ)        ቮልካኖ 

ኣዉ ወልዲ   (ስ)        በአባት የሚገናኙ ልጅ 

ኣዉ ዋ ኣይ ወልዲ   (ስ)          በእናትና አባት የሚገናኝ ልጅ 

ኣዉ ዘሌላ   (ስ)       ባለቤት የሌለዉ 

ኣዉ ገበታ      (ስ)            ለአባቶች የሚቀርብበት ገበቴ  

ኣዉ ፈጠን    (ስ)       ፈጥኖ ደራሸ 

ኣዉዞ ዚሞተቤዉ መሐዋ    (ስ)       ባለቤት ያጣ /ያልታወቀ/እቃ 

ኣይ       እናት 

ኣይ  አረማሙ   (ስ)           ለልጃ የማትጨነቅ 

ኣይ  አተዋቅ   (ስ)       ለልጃ የሚትጨነቅ 

ኣይ ሐሪር   (ስ)       ነፍሳት 

ኣይ ሐጂያ     (ስ)        ባለቤት/ምስት/ 

ኣይ ሳሌ    (ስ)        ከመቼዉ   
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ኣይ በቱላ      (ስ)         ነፍሳት 

ኣይ አወሌ   (ስ)        ከመቼዉ 

ኣይ ከርሲ    (ስ)       ርህሩህ 

ኣይ ከርሲ ገለማሙ  (ስ)       የእናት ሆድ ዥጉርጉር 

ኣይ ወለድ     (ስ)           ራቁቱን 

ኣይ ዋኼኔ’    (ስ)       ሑሌም የምታጠብ 

ኣይ ገዳላ    (ስ)       የቡና ተክል በሽታ 

ኣይ ጉሉብ  (ስ)          አፍንጫን ጭምር ሸፍኖ መልበስ 

ኣይ ጌይ     (ስ)       የእናት ዘመድ 

ኣይ ጎብ     (ስ)        ጠንኳራ እናት 

ኣይ ፋጥ   (ስ)         ሐር የምታፈትል 

ኣይዜ ገዱ    (ስ)       ቀበሮ 

ኣይዜሌ አይ   (ስ)         ከአዋቂዎች በላይ አዋቂ ነኝ ባይ 

ኣይዞ በለቹዉ ዚሪአ    (ስ)      ዲቃላ 

ኣይዞ በለቹዉ ዞለአ    (ስ)      ዲቃላ 

ኣይዞ ቤቀድ ዚትወለዳ    (ስ)      ከአዋቂዎች በላይ አዋቂ ነኝ ባይ 

ኣይዞ ዞለታኩትቤ      (ስ)     ራቁቱን 

ኣይዞ ዞለታኩትቤ ዛል      (ስ)       ሞኝ 

ኣጥ          አጥንት 

አጤ ኡስጡ ቦአ   (ግ)       ወደድከ 

ኣጣ ረባጥ    (ስ)       አጥንት ከነመጣጠሚያዉ  

ኣጣ ወተር      (ስ)          የሰዉነት  መገጣጠሚያዎች 

ኣጥ ሐላ   (ግ)        ዉለታ አዋቂ 

ኣጥ በሰር     (ስ)       በአጥንት ላይ ያለ ስጋ 
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ኣጥ ኡስጡ ሱስ      (ስ)       ሰዉን ሳይታወቅ የምጎዳ      

ኣጥ ኻነቤ     (ግ)       ሽሉ አጥንት ሆነ 

ኣጥ ኻና     (ግ)       ከሳ  

ኣጥ ወሐጣ    (ግ)       ነገሩን ቻለ 

ኣጥ ዘሌላ     (ስ)        ሙዝ 

ኣጥ ዛላ     (ስ)        ዉለታ አዋቂ 

ኣጥ ዪሰብሪዛል ሲናን   (ስ)       ሰዉን የሚጎዳ ንግግር   

ኣጥ ጦር   (ስ)        በሰር ዩጡሪዛል 

ኣጥቤ መቦአ   (ግ)       በቁምነገር ወሰድኩት 

ኣጥዞ ሐቡ ሐልባ    (ግ)      ዉለታ የምያዉቅ ሰዉ     

ኣጥዞ ወጣ    (ግ)       ክፉኛ ከሳ 

ኣጥዞ ዛሼዉኩት   (ቅ)          ልቦናዉ አንደመራዉ       

ኣጥዞቤ ኦሪንታ     (ግ)       መልካም ሰዉ ነዉ 

ኤሔር ኤሔር ባያ    (ግ)       ወደሓላ ማለት 

ኤላ           ጉዳት፤የዉሐ ማቆሪረ 

ኤላ ሚይ     (ስ)        የጉድጓድ ዉሐ 

ኤላ ቡርጩቅ    (ስ)       በዉሐ መንቦጫረቅ  

ኤላ ቦአቤዉ      (ግ)       ጉዳት ደረሰበት 

ኤላቤ ቦአ   (ግ)       በዉሐ ጉድጋድ ገባ 

ኤርጊሳ ሰጣ (ግ)      ለጊዜዉኢንዲጠቀሙበት እቃ መስጠት 

ኤቀድ           መሪ 

ኤቀድ  መላቅ    (ስ)       የሹሞች ሹም 

ኤቀድ  መግባእ    (ግ)       መጋፈጥ    

ኤቀድ ላም     (ስ)      ፊት መሪ  



 

 

 ሐረሪ ወሬግ ሲናናች 

 :��� ;<=> �,?@.� 

156 
        ;�� ��� ���� 

ኤክሲ አትሌጥ   (ግ)       በተገላቢጦሽ መሔድ 

 

 

B 

ኦር       መልካም 

ኦር አርራት     (ስ)        መልካም ንግግር 

ኦር አቦች     (ስ)        ጅግን ጎበዝ 

ኦር ኡጋ   (ስ)         መልካም መንገድ 

ኦር ዋ ኣሪ    (ስ)        መልካምና መጥፎ 

ኦር ጀዋብ      (ስ)        መልካም ምላሽር 

ኦር ጌይ   (ስ)       መልካም ጎን 

ኦር ፈጅ    (ስ)        ሁሌም በጎ ብቻ የምፈልግ  

ኦርቲ       ለሊት 

ኦርቲ ኡፍ    (ስ)      የለሊት ወፍ 

ኦርቲ ወናግ      (ስ)       ቀን ተኝቶ ማታ የምያመሽ 

ኦርቲ ፋት     (ስ)      ችፌ 

ኦኔ መግደል      (ግ)       ሞራል መግደል 

ኦኔ አሻ     (ግ)       ልባም ሖነ 

ኦይሌ ኻንቲ    (ግ)      ፈዘዘች 
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ከሕከሕ አሻ     (ግ)      ተካከሰ 

ከሎል ሞሻ     (ግ)       የቡና በሽታ    

ከም ፊርዲቤ    (ስ)       በስንት መከራ 

ከሳ ቢር   (ስ)         የሚበላ ፊሬ 

ከረቡ       ከበሮ 

ከረቡ  ከልካ      (ስ)        ወፍ ዝርያ 

ከረቡ መሐጣ     (ግ)       ነገር የሚያባብስ 

ከረቡ ጋራች      (ግ)       ነቢዩን አወዳሾች 

ከረቡ ጋር    (ስ)        የነቢዩን ማወደሻ ስፍራ 

ከረቡዞ ኢር ዪፈርኩሜል     (ግ)      ወሬዉ ይጋነናል 

ከረቢ ሲን    (ስ)         አርቲፊሻል ጥርስ 

ከርሲ         ሖድ 

ከርሲ  አሽቲ     (ግ)       አረገዘች 

ከርሲ  ኡስጡ ሲናን (ስ)      በምስጥር የያዙት 

ከርሲ  ኡን   (ስ)        ሆደ ደንዳና 

ከርሲ ´ቀደሜዉ     (ግ)       ለሆድ ያደረ 

ከርሲ ሐራሽ     (ስ)     ሖዳም   

ከርሲ ሊሒም   (ስ)        ሪሕሩሕ  

ከርሲ መሌጣ     (ግ)       ሖድ ማስቀመጥ 

ከርሲ መልቃለቅ     (ግ)       የመጨረሻ ልጅ    

ከርሲ መሬሐስ     (ግ)       እጅግ መደሰት 

     ` 
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ከርሲ መቅደም   (ግ)       ጥቅሙን የሚያሳድድ 

ከርሲ መቆጫ  (ግ)       ቆረጠለት 

ከርሲ መብለል     (ግ)       ሰዉን ማሳዘን 

ከርሲ መብላእ     (ግ)       ያባባል  

ከርሲ መብረድ (ግ)       መደሰት 

ከርሲ መብቀል   (ግ)       ማስቀየም 

ከርሲ መቦአ     (ግ)      መዉደድ ፤ደሕና መሆን    

ከርሲ መትብላሻ    (ግ)       ማስቀየም 

ከርሲ መንደድ     (ግ)       የሖድ  

ከርሲ መግራ     (ግ)      በሖድ መቀየም    

ከርሲ መጥበቅ   (ግ)       ርሕራሔ ማጣት 

ከርሲ መፍረክ    (ግ)       መቻል  

ከርሲ ሙሉእ  (ስ)       እርጉዝ 

ከርሲ ማሕረር   (ግ)      መናደድ 

ከርሲ ማሕዋ   (ግ)      መካስ    

ከርሲ ሞራእ  (ግ)       ሚስጥር መናገር 

ከርሲ ሞሻ  (ግ)        ማርገዝ  

ከርሲ ቀብሪንታ   (ስ)       ምስጥር አክባሪ 

ከርሲ ቁናጭ  (ስ)          ሆዳም 

ከርሲ ቁጭና (ስ)       የሆድ ቁርጠት 

ከርሲ ቂላ    (ስ)      ሆደ ባሻ 

ከርሲ ቆጨቤዉ    (ግ)      ተጣላዉ 

ከርሲ ቆፍ  (ስ)     ሆድ ባዶ 

ከርሲ ቡጭቡጭ    (ግ)       ሆነ ሩህሩህ 
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ከርሲ ቦአ     (ግ)       ወደድኩት 

ከርሲ አሌጤዉ   (ግ)       የሆድ ማስቀመጥ 

ከርሲ አልመፍረክ   (ግ)      አላስቻለዉም  

ከርሲ አማጀቤዉ   (ግ)       ጥቅም  አሻነፈዉ 

ከርሲ አረድቲ     (ግ)       ልጂ ማስወረድ 

ከርሲ አረአ  (ግ)       ምስጥሩን አሳየ 

ከርሲ አትሐወሬዉ    (ግ)      ሆዱን በጩቤወ 

ከርሲ አትጌበዉ    (ግ)       የሆድ ማስቀመጥ 

ከርሲ አገራ     (ግ)      ተቀየመ 

ከርሲ አጠበቀ    (ግ)       ከፋ 

ከርሲ ኡን (ስ)     ርሕራሔ የሌለዉ 

ከርሲ ኢሽሽ መስቻ  (ግ)       እጅግ መደሰት 

ከርሲ ከርቡ    (ስ)       ቦርጫም 

ከርሲ ዉጌር    (ስ)          በልብ መታረቅ 

ከርሲ ዘገሕ  (ስ)          ሆዳም 

ከርሲ የበሊዛል ሲናን  (ስ)       መጥጠ ተንገረኝ 

ከርሲ ዩላል    (ግ)       ማሳዘን  

ከርሲ ዩትረኸቡሜል (ግ)       ሰሪዞዉ ቱሐሜኽ 

ከርሲ ዱቡጮ (ስ)       ቦርጫም 

ከርሲ ዲርቃ    (ስ)          ድርቀት 

ከርሲ ገራ     (ግ)       ሆዴ ሻከረ 

ከርሲ ጊዲር      (ስ)          ሆዳም 

ከርሲ ጠቢቅ    (ስ)      የማይራራ 

ከርሲ ጡሉእ ሞኽና      (ግ)      እጅግ መናደድ መቸገር     
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ከርሲሌ መትገዛ      (ግ)       ለሆድ ተገዢ መሆን  

ከርሲሌ ከርሲ መኚት    (ግ)     ፊት ለፊት መተኛት   

ከርሲቤ ሐሌ      (ግ)       አረገዘች 

ከርሲቤ  መልሐድ   (ግ)       በምስጥር መያዝ 

ከርሲቤ  መብረድ   (ግ)       ፍላጎቱ ተሟላ 

ከርሲቤ  መትቄበል    (ግ)      ከልብ መቀብል 

ከርሲቤ  መዉጠእ     (ግ)     ከልብ መጥላት 

ከርሲቤ  መጥለእ   (ግ)       በእዉነት መጥላት 

ከርሲቤ ሞረድ     (ግ)      በሆድ ቅራኔ መያዝ     

ከርሲቤ ሲናን መልሐድ   (ግ)      በምስጥር መያዝ 

ከርሲቤ ቀረቤ     (ግ)       አረገዘች 

ከርሲቤ  ቀብ አላያል     (ግ)      አልጠገብኩም 

ከርሲቤ  አሽቲ   (ግ)       አረገዘች 

ከርሲቤ  ወልዲ መቅራ    (ግ)      አረገዘች 

ከርሲቤ  ወልዲ መኸኸቤ    (ግ)   አረገዘች 

ከርሲቤ  ዉጌር ሞኽና (ግ)    ከአንጀት መታረቅ 

ከርሲቤ ወደዳ (ግ)     ከልቡ ወደደ 

ከርሲቤ ዊጌር ሞኽና    (ግ)     በእዉነት መታረቅ     

ከርሲቤ ዛሉዉ አጫ      (ግ)      በሖዱ ያባዉን ተናገረ 

ከርሲቤ የንበር   (ግ)       በሆድ ቂም መያዝ 

ከርሲቤ ዪላሕዱሜል      (ግ)      ይናገራል   

ከርሲቤ ዱዋእ ሞሻ     (ግ)      ከልብ መመረቅ 

ከርሲዉ አገሬኝ   (ግ)       ሆዴን አሻከረኝ 

ከርሲዞ  ፈረካ  (ግ)       አስቻለዉ 
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ከርሲዞ ሐረራ   (ግ)      አንጀቱ አረረ፣በጣም ተናደደ 

ከርሲዞ ተማገዳ   (ግ)       ተናደደ 

ከርሲዞቤ ሲናን ሐልባ    (ግ)      ቅም ቆጠረ       

ከርሲዞቤ ዛሉዉ አጫ    (ግ)      የሖዱን ተናገረ 

ከርሲዞዉ ቲራሜኽ   (ግ)   ሰሪዞዉ ቱቃሜኽ 

ከርሲዞዉ አትሐወሬዉ      (ግ)      ሖዱን በጩቤ ሸረከተዉ 

ከርሲዞዉ ኻደሜዉ   (ግ)      ከልቡ አገለገለዉ 

ከርሴ ቡጭ ቡጭ ባያ     (ግ)      ሖዱ አያስችለዉም 

ከርሴ ዪፈርኩሜል    (ግ)    አያስችለኝም  

ከርሴዉ ሐሼን      (ግ)      ሖዴን ቆረጠን 

ከርሴዉ ለሐዴኝ      (ግ)      የሆድ ቁርጠት 

ከርሴዉ አበለሌኝ   (ግ)       አስቀየመኝ 

ከርሴዉ በለኤኝ   (ግ)       አሳሰበኝ 

ከርሴዉ አትሔመሌኝ (ግ)    ሖዴን አሳረረዉ 

ከርሴዉ አገሬኝ   (ግ)       መቀየም 

ከርከባቤ መቦአ (ግ)       ጣጣ ቦአ   

ከሽ ለብ    (ስ)        ሰካራም 

ከሽ ኣሻ   (ግ)        ተዝናና 2 ሰከረ 

ከበል መሐጣ     (ግ)       ነገር ሟሟቅ 

ከበል ኢንጪ      (ስ)        የእንጨት ማጫወቻ 

ከበድ ደረን    (ስ)        ከበፊቱ የባሰ   

ከቢር          አስተማሪ ፤ባሕላዊ ሐኪም 

ከቢር  መትጌባ  (ስ)      እግርን አቆላልፎ  መቀመጥ 

ከቢር  ሚይ  (ስ)      ከቢር ዉሐ    
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ከቢር  ሱባጥ     (ስ)        ት/ቤት የሚወሰድ  ካጀራ 

ከቢር  ደዋ    (ስ)       የበሀል መድሀኒት 

ከቢር  ጋር   (ስ)       የባሕል ት/ቤት  

ከብከባ ኣሻ    (ግ)      መንከባከብ       

ከብከብ ባያ (ግ)       ቅብቅብ አለ 

ከተንበሪ/ከታ በሪ/    (ስ)       የዉጭ በር 

ከት ባዬዉ   (ግ)      አፈተለከ 

ከት ከት   (ስ)       መሳቅ 

ከፈን          መገነዣ 

ከፈን መግኛ     (ግ)       እጅግ መዉደድ፤ማበድ 

ከፈን ቀብ     (ስ)        ፋታ ነሳኝ 

ከፈንቤ መርገገብ     (ስ)       ሞተ ተብሎ ከተገነዘ ቡኅላ ነፍሱ የተመለሰ 

ከፋራ ኢንጪ   (ስ)      ለሐዘን ቤት የሚወስድ እንጨት 

ከፍፋ ዋ ሚዛን   (ስ)       የዉሐ ልክ 

 

 

# 

ኩልሉ ጦር  (ስ)        ቻይ    

ኩማ ኩም     (ስ)          ሚሊዮን     

ኩም ቡሉል      (ስ)      መንከባለል 

ኩም ኩማ ኩም    (ስ)        ቢሊየን 

ኩሳር ኩታ ሐረራ    (ግ)       እጅግ አረረ፤ተናደደ  

ኩስ መቃነን      (ግ)       በቀላሉ መገንባት 

ኩሩምባይኻዉ ለሐስ   (ግ)      የማይቻል ነገር ነዉ  
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ኩሩእዞ ዩቃል    (ግ)     መኖሩ ብቻ ያኮራል ፤ያስተማምናል 

ኩሪ መሽረፍ      (ስ)        እድሉ የሰመረለት 

ኩሪ ነጃት ሸረፋ      (ስ)       የማይሆን ነገር  

ኩራ ላዚም   (ስ)        የሚለፈልፍ ሰዉ 

 ኩራ ቢሲ    (ስ)        የፍራፍሬ አይነት 

ኩራ ከክ የልበኽ    (ግ)       ዝም በል አትጩሕ 

ኩርሲዞቤ አዛለሎ      (ግ)      ከስልጣኑ አስወገዱድ 

ኩርሲዞቤት ሐል     (ግ)       በስልጣኑ ላይ ነዉ 

ኩር ኩር ባያ     (ግ)       ጉድ ጉድ አለ 

ኩሻ       እጮኛ  

ኩሸ ኩሸ ባያ      (ግ)       ነቅናቄ 

ኩሻ መሐለቅ    (ስ)      ለእጮኛ ገንዘብ  

ኩሻ መኽተር   (ስ)        የእጮኛ ቀለበት 

ኩሻ ቡሩቅ    (ስ)       የታጨች  የሚትለብሰዉ  

ኩሻ ጫት    (ስ)       ለማጨት የሚወሰድ ጫት 

ኩሻ ጫት አርገገቡ     (ግ)      የእጮኛ ስርአቱ ተበላሸ  

ኩሻ ጫት ኤሰቡሉ   (ግ)       አጩለት 

ኩሽ ዋ ኒቅ   (ስ)        ንቅናቄ 

ኩሽ ዋ ኩምቡሸ      (ስ)       ተነቃነቀ 

ኩባ ከባላ     (ስ)       ወፍራል እንጀራ 

ኩባ ኩባ አሾ   (ግ)       ቀለዱበት 

ኩቱብ ጬሐራ      (ስ)        ጽሑፍ ጫረ 

ኩቱፋን ኩቱፍ   (ስ)        የተቆራረጠ 

ኩቱፍ ወልዲ    (ስ)       ትናንሽ ልጆች 
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ኩት ኩትቤ መሌጣ   (ግ)     የጽጻን እየተንገዳገደ መሔድ 

ኩቹቦ ኻና      (ግ)      አጠረ ተጨረማመተ 

ኩድ        ኩላሊት    

ኩዴቤ ሺበት ሞጫ   (ግ)      እጅግ ተናደድኩት    

ኩዴቤ በቀልቲ      (ስ)       እጅግ አፈቀርኳት 

ኩድ ማሕረር    (ስ)        መበሳጨት 

ኩድዞቤ ቂንጪብ ዚበቀለቤዉ      (ስ)    ጨካኝ 

ኩፉት አሺን    (ስ)       ማሰሪያ የሌለዉ ጫማ 

ኩፉት ከርሲ      (ስ)        ለመዉደድ ዝግጁ የሆነ 

ኩፉት ጋር     (ስ)               ያልተቆለፈ ኦና ያልሆነ ቤት  

ኩፉት ፊት   (ስ)        በደስታ መቀበል 

ኩፋይ መጣጣ    (ስ)       በብዛት ሻይ ጠጪ 

ኩፍ መንታ    (ስ)       ሳንባ ነቀርሳ  

 

|  

ኪል ኪል   (ስ)        መኮርከር 

ኪሚስ ሚዳል    (ስ)       አምባሻ 

ኪስ መሐለቅ    (ስ)      የኪስ ገንዘብ 

ኪስ ዩስባሐል   (ግ)       ዪሻልበታል ፤ዪበልጠዋል 

ኪስሲ  ወልዲ    (ስ)       ዲቃላ 

ኪስሲ ወልዲ    (ስ)       በጎማ የሚሰራ ባራባሶ 

ኪራር ኩት ከረራ   (ግ)      ለፈለፈ   

ኪር ኪር ባያ     (ግ)       ከት ብሎ መሳቅ 

ኪርተት ነደባ     (ስ)           ከሀረሪ ቤት ጎዳ ዉስጥ  ያለ መደብ 

ኪቢስ ሚዳል    (ስ)       አምባሻ 
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ኪብሪ ያብስ    (ስ)       አጉል መኩራራት 

ኪብሪት ጬሐራ     (ግ)       ኪብሪት መትሌሐድ 

ኪታብ          መጽሐፍ 

ኪታብ ሔጁሉ        መፅሐፍ ተገለጠለት 

ኪታብ መጣበቃ (ስ)          የመጽሐፍ ማጣበቂያ 

ኪታብ ሞረጃ     (ስ)        የመፅሐፍት ማስቀመጫ 

ኪታብ ከፈቱሎ     (ግ)       መፅሐፍ ተገለጠለት 

ኪታብ ጦር   (ስ)        የተማረ 

ኪት ኪት    (ስ)        መወራረድ የእልሕ 

ኪች ባያ     (ግ)        ልብሱ ሲታጠብ አጠረ 

ኪኒ  ሚኒ    (ስ)        ነገር አታብዛ 

ኪዝ በለቹ     (ስ)        ዉሸተኛ  

ኪዝሌ ኪዝ መትጋፈር  (ግ)      ዉሸት መናገር 

 

} 

ካሕ ባያ   (ግ)        ልብሱ ደረቀ   

ካሕ ካሕ    (ስ)        መብል 

ካሕ ካሕ አሻ  (ግ)       መተኮስ  

ካሕፈያ ሉሕ   (ስ)       የቁርአን መማሪያ 

ካሕፈያ መጣበቅ   (ግ)       በሐይማኖት መመረቅ  

ካሱል መካባ (ስ)         የወሸት ምስክር 

ካስ መለቲ    (ግ)      ጊዜዉ ደረሰ 

ካሩ ፋራሕ    (ስ)       ካሩ ዚታማ ተስ ተቲሺ 

ካበ ኣሻ      (ግ)       ኮተኮተ 

 



 

 

 ሐረሪ ወሬግ ሲናናች 

 :��� ;<=> �,?@.� 

166 
        ;�� ��� ���� 

 

~ 

ኮርማ ኩፋይ (ስ)        ሻይ አብዚቶ የሚጠጣ 

ኮርማ ገዳላ  (ስ)       ወንዳወንድ ሴት 

ኮርቾቾሕ ባያ (ግ)       ሽመገለ በአፍጢሙ ወደቀ 

ኮታን  ኮኦት  (ስ)        የሀረሪ የባሕል ፍዋታ 

ኮታኝ ሉቁም  (ቅ)       ናሙና ጫት 

ኮታኝ ሺኢሽታኝ  (ቅ)          ከዚሕ ቡኋላ  

ኮንፈረንሳሌ ዪዋሊዛል   (ስ)     ዱሩዪ 

ኮኦት         ሑለት 

ኮኦት  መሻሕ     (ስ)        በሑለት ቢላዋ የሚበላ 

ኮኦት  ቀልቢ    (ስ)       ወላወለ  

ኮኦት  ፈረዝ አሰላ   (ግ)      ሑለት መላ ሆነ  

ኮኦት መላ ኻና      (ግ)      ወላወለ   

ኮኦት ቀልቢ መኽና      (ግ)         በአንድ ጉዳይ ላይ ያለ መርጋት 

ኮኦት ቻላ   (ስ)       ሁለትዮሽ  

ኮኦት አራት     (ስ)       ዉሸታም 

ኮኦት ኢን    (ስ)       ትንሽ ጫት 

ኮኦት ኢጂ    (ስ)       እጥፍ መስጠት  

ኮኦት ኢጂቤ መስጣ   (ግ)     በሙሉ ያለጉድለትመስጠት  

ኮኦት ኢጊርቤ መቃነን (ግ)      ራስን ችሎ መስራት 

ኮኦት ጋር ዘልቦአ   (ግ)       ሑለት ሚስት ያላገባ 

ኮኦት ጌይ   (ስ)        ይኼኛዉና መጪዉ አለም 

ኮኦት ፊት (ቅ)        አስመሳይ አወናባጅ 
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ኮኦትቤ አሐድ ሞኽና   (ግ)     በደስታ፤በሽታ፤በመጓጓት መሳት       

ኮኦትቤ አሐድዞዉ     (ቅ)         ከሑለት አንዱን አማራች 

ኮኦትቤ ዘሌል ኻና    (ግ)      ባዶ እጅ መዉጣት 

ኮኬዜዉ ለሐዴዉ   (ግ)      ማንቁርቱን ያዘዉ 

ኮኬዜዉ ባዩዉ     (ግ)       ማጅራቱን መታዉ 

 

    

 

ኸሚስ ሊራ             በየሐሙስ ቀን ለት/ቤት የሚከፈል ሳንቲም  

ኸሚስ ከረቡ    (ስ)            በአድባር በሐሙስ ቀን የሚመታ ከበሮ 

ኸሚስ ከረቢ   (ስ)        በየሐሙስ ቀን ለተማሪዎች የሚሰጥ ከርቤ    

ኸሳራ ኡድ      (ስ)        ብዙ ጊዜ የሚከስር 

ኸሳራ ከረቡ    (ስ)       ለአደጋ የሚሔድ 

ኸረፍ ኻንቲ    (ግ)       ጃጀች  

ኸርቂ ኻና   (ግ)       በዉሐ ተወሰደ 

ኸርኸራቤ መቦአ    (ግ)       ጣጣ ዉስጥ ገባ 

ኸሺ ዮላሉ      (ግ)       በሕገ ወጥ በመጣዉ ይኖራል 

ኸትመል ጊኒ    (ስ)      ፈርጥ ያለበት ሐብል 

ኸትሚ ጋር   (ስ)          የቁርአን መርቃት ስርአት 

ኸዚር         ገደኛ 

ኸዚር መጋላ   (ስ)       የደራ ገበያ     

ኸዚር ዋ ኢልያስ ኻኑ  (ግ)      የማይገናኙ ሰዎች 

ኸዚር ጫት    (ስ)         ቀይ ጫጥ 

ኸዝና መላቅ    (ስ)          ገንዘብ ያዥ 

     a 
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ኸዝና ኢጂ    (ስ)       ገንዘብ ያዥ 

ኸጥኸሹም መልታ    (ግ)             ሌላዉ የሚለዉን ደግሞ የሚል 

 

� 

ኹሉጭ ኹላንጣ                ሞኝና የታመመ 

ኹራን ኹር    (ስ)       የተቆፋፈረ     

ኹና ኹንቤ    (ቅ)          በቀላሉ እሺ የማይል 

ኹዱንዞ የብሰል    (ግ)       ተከድኖ ይብሰል 

ኹፊ አሺን      (ስ)        ተረከዝ ያለዉ ጫማ 

 

� 

ኺንጋ ሙራድ   (ስ)        የተሞገሰ ሰርግ 

ኺያር አሌቅ     (ግ)      ጥቅም አደዳጅ 

ኺያር አልሞሻ     (ግ)       ደንታ የሌለለዉ 

ኺያር ዘሌላ     (ግ)       ደንታ የማይሰጠዉ 

ኺያርዞዉ ዘዩቅ   (ግ)       ጥቅሙን የማያዉቅ 

 

� 

ኻነቤ አቆፍላ (ግ)      እሺ በለዉ ፤ዝም በል 

ኻነቤ ወክቲ መግደል   (ግ)     ነገር መጎተት 

 

� 

ኼይሪ         መልካም ስራ 

ኼይሪ ባይ    (ስ)       መልካም አሳቢ ፤አድራጊ 
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ኼይሪ ኡጋ      (ስ)         ቀና መንገድ   

ኼይሪ ጀዛእ     (ቅ)        አመሰግናለዉ  

 

 

 

 

ወሐቺ         ልጃገረድ 

ወሐቺ ቆር   (ስ)              ሁሌም የወጣት ፊት  ያላት የማታረጅ 

ወሐቺ በሰር    (ስ)       የመድሐኒት ተክል 

ወሐቺ አርመላ    (ስ)    ሳታገባ የቆየች  ልጃገረድ   

ወሐቺ ኣሚና     (ስ)       ያላገባች ሴት 

ወሊ ወራባ    (ቅ)        መሸፋፈን 

ወላ ሐዉላ    (ቅ)        በጉዳዩ የሌለ 

ወል ሑባብ    (ስ)       ዘንዶ 

ወልሐጥ ኣሸ   (ግ)      ዋጥ አደረገ 

ወልኪባብ     (ስ)     ባሕላዊ ኩራዝ ፤ጣፍ 

ወልዲ          ልጅ 

ወልዲ መቴረድ      (ግ)       ልጅ ማስወረድ 

ወልዲ ሚንጬራ     (ቅ)            ከዬት እንደ መጣ የማይታወወ  ዚዲጀቤዉ  

ወልዲ ሜጭ  (ስ)    ልጆችን የሚታልል   

ወልደ ሰጣ     (ግ)     ዳረ 

ወልዲ ሸፊእ   (ስ)    የልጅ ሞት 

ወልዲ ሺር ባዬዉ     (ግ)      ብዙ ልጆች አለዉ 

ወልዲ ቀረቤ   (ግ)      አረገዘች 

     P 
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ወልዲ ቀናሌዉ   (ግ)       ጥሩ ልጅ ያለዉ 

ወልዲ ቆጭ      (ቅ)      የመዉለጃ ጊዜዋ ያለፈባት ሴት  

ወልዲ አቦረደ   (ግ)       ልጅ መዳር  

ወልዲ አዉ    (ስ)       ባል 

ወልዲ አይ (ስ)          ሚስት 

ወልዲ ኣፍጎን    (ቅ)           የልጆች ንፅሕና መጠበቅያ ልብስ   

ወልዲ ወረደቤ    (ግ)       የልጅ ዉርጃ 

ወልዲ ጋር      (ቅ)          ብዙ ልጅ ያለበት ቤት 

ወልዲ ጋር (ስ)         ማሕጸን 

ወልዲ ፋይዳ     (ቅ)          መልካም ልጅ  

ወልዲዉ ዋሊድ     (ቅ)         ወላጆቹን የሚጦር ልጅ 

ወልዴ አየቴሽ   (ግ)        ከወላጅ በፊት ልጅ ሞቴ ልጄ አያሰኝ   

ወልዴ ዪሒጀኛል    (ግ)       ልጄ ይንከባከበኛል 

ወሲ ወኪል   (ቅ)         ዋስና ተያዥ    

ወሲያ ባዩ     (ግ)      አደራ ተሰጠ ኑዛዜ ተናዘዘ 

ወረም       ጦር 

ወረል ሞረጃ     (ቅ)       የጦር ማስቀመጫ 

ወረም ሐፍ አሻ   (ግ)      ጦርነት መቀስቀስ 

ወረም መቃነን   (ግ)      ጥል፤ነገር መፍጠር 

ወረም ኡፍቤ መቃነን      (ግ)        እረፍትና መረጋጋት መከልከል       

ወረም ኣበቀላ    (ግ)       ረብሻ ፈጠረ 

ወሪቅ ቦባ   (ቅ)             አመቱን ሁሉ ለምለም የሆነ 

ወራሪ ወረምዞ የምሐጠሸ      (ግ)      ወረራ የጋጥምሕ 

ወራባ        ጀብ 
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ወራበ ዋ ወጨራ    (ቅ)        የማስማሙ ሰ¬ዎች   

ወራበዞ ኣሕሊ ሐላ  (ግ)         ለአጥፊ ዘመድ የለዉም ሑሉም ገሸሽ ያደርገዋል 

ወራባ ሒራት  (ቅ)         ያለ ጊዜዉና ፤ሰአቱ የሚዞር 

ወራባ ሲናን      (ስ)        የጅብ ቋንቋ 

ወራባ ሸምሺያ     ስ )       እንጉይ 

ወራባ ሹር   (ስ)        ለጅብ የሚዘጋጅ ገንፎ     

ወራባ በለኤዉ   (ግ)       ኣጉል ሆነ 

ወራባ ሹንኩርታ   (ስ)        የመድሐንት ሱም 

ወራባ ኑዱል   (ስ)        የጅብ መዉጫ ቦታ   

ወራባ ኣሚር    (ስ)       የጅብ ንጉስ 

ወራባ ዚቄሕ     (ስ)        ወርቅ መሳይ አብረቅራቂ    

ወራባ ደርቢሲ      (ስ)        ሎሚ መሳይ ፊሬ 

ወራባዉ መትቤላ   (ግ)       ጉዳዮን ያለዉጤት መተዉ    

 ወሬግ         ጌጥ 

ወሬግ መሐዋ   (ስ)         የጌጥ እቃ 

ወሬግ ሲናን   (ስ)     ፈሊጣዊ አነጋገር  

ወሬግ ዘማን      (ስ)       የሚሞገስ ወቅት       

ወር         ወሬ 

ወሬ ወልቂጥ   (ቅ)       ወሬ የምወድ 

ወር  ወልቀምቲ     (ቅ)        ወሬ አመላላሽ 

ወር ሐላ   (ግ)        ያዉቃል 

ወር ላዌ    (ቅ)     ወሬ የሚያመላልስ   

ወር መሬት (ቅ)     ሳይታሰብ  

ወር መትጊራገብ (ግ)    ወሬ አመላላሽ   
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ወር ሻሕቲ  (ስ)        ፕሮፐጋንዳ 

ወር ቃንጣ  (ስ)        ክብ ፊት ያለዉ 

ወር አሌጡቦ   (ግ)       መጥፎ ወሬ አናፈሱበት 

ወር ኣሴመኣ      (ግ)       አስታወቀ  

ወር ኣሸሌ    (ግ)       ኣጫወታት 

ወር ኣሾ     (ግ)       እጅግ በጥሩ ነገር ተነገረ 

ወኽ አቴሽታ   (ግ)       አስደነቀችው/ አስገረመችው/  

ወኽቤ ቀራ   (ግ)       ተደነቀ/ ተገርሞ ዝም አለ/  

ወር ዘሌላ   (ቅ)        ጉዳዩን የማያዉቅ 

ወር የንበረኽ     (ግ)       ልብ ኣድርግ 

ወር ዴቅ /ዱቅ/   (ስ)       መረጃ አድራሽ 

ወር ጊቢት(ቅ)        ጋዜጣ 

ወርቤ ቀራ   (ግ)       ተግባራዊ ሳይሆን  

ወርዞ ቻሕ ባያ   (ግ)       ወሬዉ ተበተነ 

ወርዞዉ ኣገበኤ (ግ)       ርፖርት ሞሻ 

ወቃሊም ጪፍ ባያ   (ግ)       ወቃሊሞ ደረቀ 

ወቅሪ ሐለኝ ቢለፉ      (ቅ)         የሌለዉን ነገር የምመኝ   

ወቢ ሐንከላ  (ስ)       የተገለባቤጠ መሬት 

ወብ ኣሸ      (ግ)       በሐይል መምጣት  

ወተር        ጅማት 

ወተር መትበጠስ (ግ)      የሰዉነት ጅማት መበጣጠስ   

ወተር ቁይ  አሻ (ግ)      የሰዉነት ጅማት ማበጥ 

ወተርዞ ቃነና    (ግ)      እጅግ ተናደደ  

ወነዜዉ አደረቄኝ (ግ)       አሰለቸኝ 
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ወና ወና   (ግ)        የማያምር ስራ መስራት  

ወንጠፍ ሞረጃ  (ስ)   የምንጣፍ ማስቀመጫ እንጨት 

ወንጠፍ ተሐይ ሑባብ  (ቅ)     የማይታይ ጠላት   

ወንጠፍ ኢንጪ   (ቅ)        ምንጣፍ የሚቀመጥበት  

ወንጠፍ ኣሼዉ   (ግ)     ተረማመደበት እንደፈለገዉ አደረገዉ 

ወእዲ ሰበራ  (ግ)      ቃሉን አፈረሰ 

ወናጊንታ     (ግ)       ጎበዝ ነዉ፤ 

ወእዲ አቃነና (ግ)       ቃሉን አከበረ 

ወክቲ         ጊዜ 

ወክቲ ሰጤዉ      (ግ)       ጊዜ አገኘ ለማድረግ 

ወክቲ ኣሌጠቤዉ   ግ )    ጊዜ ኣሳለፈበት 

ወክቲ ኣገኛ (ግ)        ጌዜ የሰጠዉ 

ወክቲ ዲጀሌዉ (ግ)       ለማድረግ አጋጣሚ አገኘ 

ወክቲ ገኜዉ (ግ  )         ጊዜ የጣለዉ 

ወኽ ባቲ     (ግ)      ለማድነግ ለአስገራሚ የሚባለዉ 

ወዘና           ልብ 

ወዘነዞ ሐበጣ   (ግ)       ልቡ አበጠ/ ጎረመሰ/  

ወዘነቤ ማሕደር      (ግ)       በልብሕ ኣኑረዉ 

ወዘነና ኒዳ (ቅ)       ቆሽቴን ኣሳረረኝ 

ወዘነዞ መሐጣ (ግ)       ልቡ ዛለ 

ወዘነዞ ሞታ (ግ)       ሞራሉ ወደቀ 

ወዘና ቁብላ    (ስ)      ልበ ቢስ/ ፈሪ/  

ወዘነዞ ቃነና (ግ)       ለማድረግ ተቻኮለ 

ወዘነዞ ዩሙቱሜል    (ግ)      ልባም ነዉ  
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ወዘነዞ ዪትፈረኩሜል (ግ)      ልቡ አይቻልም 

ወዘነዞቤ ቃነነቤዉ   (ግ)    ልቡ ላይ ቆመበት አነቀዉ 

ወዘና ቀሊል (ቅ)       ፈሪ 

ወዘና  ኡሸ (ግ)        ልብ ግዛ 

ወዘና  ጠር (ቅ)        መደንገጥ 

ወዘና መሕጫ    (ስ)        የልብ በሽታ  

ወዘና መሞታ   (ግ)      መፍራት 

ወዘና መትቆጫ  (ግ)       የልብ ድካም መሰማት 

ወዘና መትነሳእ   (ግ)       መደወክ 

ወዘና መዉኸብ    (ግ)      ከፍራቻ ወጥቶ ጀግና መሆን 

ወዘና መግኛ   (ግ)      ወኔ ማግኘት 

ወዘና ሰጣ    (ግ)      ማበረታታት   

ወዘና ነቱ    (ስ)        የልብ በሸታ  

ወዘና ወተር   (ስ)       የልብ ጅማት       

ወዘና ዘሌሌ  (ቅ)       ፈሪ 

ወዘና ዘጋሕ    (ቅ)        ሆደ ሰፊ 

ወዘና ዛለ  (ቅ)    የማይፈራ 

ወዘና ዲካ  (ቅ)     ስናገር የምጮሕ 

ወዘና ዲግዲግ  (ቅ)        የልብ ትርታ 

ወዘና ጠር   (ቅ)      እጅግ ደነገጠ 

ወዘኔዉ ኣደረቄኝ     (ግ)      ስልችት አደረገኝ 

ወዚናዉ አዝጊሕ     (ግ)       ልብሕን አስፋ   

ወይዋታ ኣሻ     (ግ)      ተወሰወሰ 

ወደቃ ተስባበራ      (ግ)     ሳይረጋገጥ ማረጋገጫ መስጠት 
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ወድ ወዳ ሞሳ     (ግ)       መንከባከብ 

ወጃ ወጃእ  (ግ)       እየተወዛወዘ መሔድ 

ወገና ወገን ሞኽነ     (ግ)      መወገን    

ወጨራ           አሕያ 

ወጨራ ሚይ     (ቅ)       በአሕያ ተጭኖ የሚሸጥ ዉሐ 

ወጨራ ኩታ አዴለጌዉ    (ግ)     እንደ አሕያ አሰራዉ 

ወጨራ ኻና   (ግ)       ማንም ዪጠቀምበታል 

ወጨራ ዋ ወራባ  (ቅ)        የማይስማሙ 

ወጨራ ገፍ     (ቅ)     ጥቅም የሌለዉ 

ወጨራ ጊጊ      (ቅ)       የአሕያ ልጅ  

ወጨራ ፉዴላ  (ቅ)    በአሕያ ቅጥ ላይ የሚታሰር  

ወፍጪ ዋ መጂ  (ቅ)        የእልህ መፍጫ ድንጋይ  

 

> 

ዊሳ ሞይ    (ስ)         የሰላት ዉሐ  

ዊስሳ ቁሉእ    (ስ)     የሰላት ዉሐ መያዣ ቅል 

ዊስሳ ገበታ (ስ)     የሰላት ዉሓ ማስታጠቢያ  

ዊቅ ዊቅ   (ቅ)          መንጫጫጥ 

ዊዉ ባያ     (ግ)       ሮጠ፤ ላጥ አለ  

ዊዚእ           ላብ 

ዊዚእ መኮአ   (ግ)       ላቡን አፈሰሰ 

ዊዚዞቤ የሐድራል     (ግ)      በስራዉ ዪተዳደራል 

ዊዚዞዉ መረሶ    (ግ)      ሐቁን ከለከሉት 

ዊዚዞዉ ዮላል      (ግ)       በራሱ ዪተዳደራል 
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ዊይቤ ሒሪግ   (ስ)      ወዲያዉ እንደተዘጋጀ ፤ትኩስ  

ዊጅ         ልጅ 

ዊጅ ሊሕሲ  (ስ)         ጥፍሩን በአፉ የሚቆረጣጥም 

ዊጅ መላ   (ቅ)     መልካም መፍትሔ አለመስጠት    

ዊጅ ሹቅሊ   (ቅ)         የቸኮለ፤የማያተኩር 

ዊጅ ዋየል   (ቅ)        እንደ ትልቅ ሰዉ የሚሆን  

 

) 

ዋሕ ዘርጋሕ    (ቅ)          እየተዘረጋ መታጠፍ 

ዋሕሪ ቁቡል      (ስ)        ዘጠኝ ወር ሳይሞላዉ የተወለደ  

ዋሕሪ በቀልቲ     (ስ)      በጨረቃ መዉጫ የሚታመም 

ዋሕሪ ኑግዳ     (ስ)        የወር አበባ 

ዋሕሪ አጎበርቲ   (ግ)       ጨረቃ ደምቃ መዉጣጥ 

ዋሕሪ ፋታሕ    (ስ)       አርባኛዉ ተስካር 

ዋሾ ቢሻ    (ቅ)         የሚሞላቀቅ  

ዋቅ ባያ      (ግ)       ኣለቀሰ 

ዋቅ ዋ ዋቅ      (ቅ)       መንጫጫት 

ዋን ላይ   (ቅ)         ቅርጫፍ ላይ 

ዋንጫ ወለም (ስ)          ሌባ 

ዋይ  ዋሕሪ     (ስ)        ጭንቅና ዋይታ 

ዋይ ሐፈሳ   (ግ)      በራሱ እጅ በሽታ፤ችግር የፈጠረ 

ዋይ ኤዶት (ስ)      አቤቱታ 

የዋይ ኣጫ   (ግ)       ዋይታ ነገረ     

ዋይ ዋ ዌር     (ስ)         ጭንቅና ዋይታ 
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ዋፍ ኣሻ      (ግ)       አጎፈረ 

 

� 

ዉሐ ሰማዊ   (ስ)         ነጣ ያለ ሰማያዊ 

 

 

 

ዘሐን በሪ  (ስ)    የአይና ምድር መወጫ   

ዘለሮኦ ቁሉእ   (ቅ)    ያልሰለጠነ 

ዘለቅ መቀቅ (ቅ)        መዞር 

ዘለታይ መሐጤዉ  (ግ)   አደገኛ ቦታ መታዉ   

ዘለታይ ዚነደሎ     (ግ)       ለፍላፊ 

ዘለታይቤ መኮአ   (ግ)      በጋብቻ ፤ከማይመጥን ጋር መጋባት 

ዘለታይዞዉ ዚነደሎ   (ግ)      ለፍላፊ 

ዘለፎያ ጂን ጊርጊራ    (ቅ)    እርጋታ የሌለዉ   

ዘሊል ኻና    (ግ)      ተጎሳቆለ  

ዘሌል ዪፋጭዛል      (ቅ)       የሌለ ፈላጊ     

ዘልሐቢ መንጫ  (ቅ)       ለነገር በየቦታዉ የሚዞር     

ዘልቃጠራ ኣይፊተሐና      (ግ)    የሰራነዉ ሌላዉ አይወሰድብን 

ዘልቄጫ ጉዝ ኣይጊበበና   (ግ)      ያልታሰበ አደጋ አያሰማን  

ዘልበሌዉ ኣታይ መሐከክ   (ግ)   በማያገባዉ ነገር የሚገባ 

ዘልከተቦዉ መቅራእ   (ግ)     የተፈጥሮ እዉቀት ይስጥሕ 

ዘልኻኔዉቤ ዚኻኔዉ   (ግ)      ያለእድሜዉ የባለገ  

ዘልገኝኔዉ  ኣይፊለቀና  (ግ)   የሌሎች ገዳፋ እኛን አይምታን    

     * 
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ዘልፈጮ ፊጫ መንፈል      (ግ)     በማያገባዉ በሰዉ ስራ መግባት  

ዘማን ዘለጥ (ስ)     ዲቃላ 

ዘራን ዘር  (ስ)        ወንዝ ለወንዝ 

ዘራን ዘርቤ ዚዲጃ   (ስ)        ከዬት እንደመጣ የማይታወቅ  

ዘር ቢሲ     (ስ)          ወንዝ ዳር የሚበቅል  

ዘር ኢን  (ስ)           የመረጃ ምንጭ 

ዘርቤ ኡን መግኛ     (ግ)      ነገር ጣል አድርገሕ አወጣጣዉ 

ዘርቤ ደም ሐልባ     (ግ)      በነገሩ አትግባ ተወዉ 

ዘርጋሕ አሼዉ   (ግ)      ደብድቦ ጣለዉ 

ዘባድ አዱሩ    (ስ)        ጥሪኝ 

ዘካ መሪ  (ስ)         ምጽዋት አከፋፋይ 

ዘወ ባያ   (ግ)       አጋደለ 

ዘወ ባያማ ቦአ (ግ)       ሰተት ብሎ ገባ 

ዘዉ ዘዉ   (ስ)        መወዛወዝ     

ዘየፌሕሲ ሱጢ    (ቅ)          መፍትሔ የሌለዉ 

ዘይ ቢርኺ (ቅ)     ጸጉረ ልዉጥ   

ዘይ ዘልሚ ዳና (ቅ)    ለደስታ ደስ ለሐዘን ሐዘኔታ የማይሰማዉ  

ዘይ ዘርባሕ (ቅ)        ከማይመስልሕ ሰዉ 

ዘይሞቅ ዘይቢረድ (ቅ)          እርባና የሌለዉ  

ዘይሲክቦ ነጂስ      (ቅ)        ለማይቀር ችግር 

ዘይቢሰል መቀጡ   (ቅ)       ምክር የማይሰማ 

ዘይቲቆጭ ዘይቲቃጠር  (ቅ)    ዉሳኔ የሌለዉ 

ዘይዊጠባ ሐስቢቤ የቦእ     (ግ)      መቀመቅ ይግባ     

ዘይፋሕሲ ሱጢ     (ቅ)         ዉጤት የማያመጣ 
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ዘጀዛዉ ሰጤዉ   (ግ)      ልኩን አሳየዉ 

ዘጅሪዞ ወጣእ      (ግ)      ተጎሳቆለ   

ዘገን መዜገን      (ግ)       የሰርግ ድግስ መደገስ 

ዘገን ቀሕዋ (ቅ)     ብርዝ 

ዘገን ኤሰባ   (ግ)    አጨ 

ዘገዱ ኡንቃ (ቅ)          ኣክራሪ 

ዘግ ባየሌዉ     (ግ)      መደለያ ገንዘብ ሰጠዉ 

ዘግ ባያ    (ግ)        ተኛ   

ዘግ ባያ    (ግ)        መሐልለቅ ሰጣ 

ዘግ ዘርጋሕ አሾ   (ግ)     ደፉት ዘረጉት   

ዘግ ዘግ    (ስ)          መዝንናት 

ዘግ ደቺ   (ስ)        የተሰተንከለ መክፊት 

ዘፍ ባያ     (ግ)     ወደቀ 

ዘፍ ኣሾ     (ግ)       ጣሉት 

 

� 

ዙለን ዘሊል   (ስ)       አመዳም 

ዙሊ ኻነ    (ግ)        ተጎሳቆላ 

ዙሊ ዋ ዜጋ    (ግ)       አመዳም ዜጋ 

ዙሙዲን ዙሙድ  (ቅ)        የተሳሳበ 

ዙጥ ዙጥ ባያ      (ግ)       ስሔድ ቅጡን አወዛወዘ 
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ዚሐቢ መንጫ   (ቅ)    ለነገር ፤ለጥል የሚዞር  

ዚሒጦ ወናግ     (ቅ)         ወጊዉ አንበሳ 

ዚሌጣ ኢጊር   (ቅ)       ቀዳሚ እግር    

ዚመላ አዋሽቤ ዬስበሽ    (ግ)      የተትረፈረፈ ቦታ ተዳሪ 

ዚምቢ ጣሒር     ግ )         ከመጠን ያለፈ መጸዳዳት ፈላጋ  

ዚረት ኣይሪኣኹ   (ግ)      ችግርና አበሳ እንዳታዩ     

ዚር መታሻ      (ግ)       መፋለም 

ዚሼሞ ዚሼመቆ  (ቅ)       ያልታሰበ የተሰወረ  

ዚቃጠረማ ዚቆጫ   (ግ)       ጀምሮ የጨረሰ     

ዚቄሕ ዚቄሕቤ ወደቃ   (ግ)      አግቢዉ አቻዉን አገኘ 

ዚቅ ዚቅ    (ግ)       መበረታታት    

ዚቅ ገረብ ለበስቲ    (ግ)     የሀረሪ  ባሕላዊ ጌጠኛ በኩል ለበሰች 

ዚቅቤ ለሐዳ     (ግ)       አጥብቀሕ ያዘዉ    

ዚና መሐዋ      (ስ)        የጌጥ እቃ 

ዚናብ ባራ    (ግ)      ዝናቡ አባራ 

ዚንቢ       ዝንብ 

ዚንቢ ላይቤ ዱስ መክፈት    (ግ)     አለቦታዉ አታዉራ 

ዚንቢ ሞይ  (ቅ)          የአይን አር መወጫ   

ዚንቢ ሰለጣ    (ቅ)        በአንድ ላይ የተሰባሰቡ ዝንቦች 

ዚንቢ ሰዳዳ   (ስ)        የዝንብ ማባረሪያ  

ዚንቢ ቁልጡም      (ቅ)       በሰሊጥ የሚሰራ ጣፋጭ  

ዚንቢ ቃንጣ      (ቅ)        ዝንብ በብዛት ያለበት ቦታ 

ዚንቢ አትኹን    (ግ)    ጣልቃ አትግባ 
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ዚንቢ ኩሑል     (ቅ)           ዝንብ በአይን አከባቢ ሲሰባሰብ 

ዚንቢ ወሐቲ(ግ)       ኣረገዘች 

ዚንቢ ዚጃጃ      (ቅ)       የዝንብ ማባረሪያ 

ዚንቢኻዉ ሲጠኝ   (ግ)       ድል ስጠኝ 

ዚንቤ ጣሒር      (ቅ)       ከመጠን ባላይ መጸዳዳት የሚፈልግ 

ዚአብሱማ አብሱማ (ስ)      የልጅ ልጅ ልጅ ልጅ (አራተኛ)  

ዚኣብሱማ ከተማ     (ስ)      ሐሚስታኝ ዚወልዲሌ ወልዲ  

ዚኻነ ዋ ዘልኻና    (ስ)        የኖነና ያልሆነ 

ዚኻና ኻና     (ግ)       አንዴ   የሆነዉ ሆኞአል  

ዚወራባ ሰጣ    (ግ)             የጠፋ እቃ ላገኘ ወሮታ መክፈል 

ዚዋይ ሺሪርቲ  ( ቅ )    ተመሳሳይ ድግግሞሽ    

ዚዛበቤዉ ወራባ   (ቅ)       የነጋበት ጅብ 

ዚይቲሐፈሶ አታይቤ መትኮአ   (ግ)           ከማይመጥን ጋር ጋብቻ መፈጸም 

ዘይኬቢ ሸርሪ  (ቅ)           በሽታዉ ፤አደጋዉ ኣይመሌለስብሕ    

ዚደበባ ባራ    (ስ)       የከሳ በሬ    

ዚጦት ኢሕ አንድ እናት (ስ)              የእናትህን ጡት የጠባ ሌላኛዉ ወንድ 

ዚጦት ኢሕት አንድ እናት (ስ)           የእናትህን ጡት የጠባች ሌላኛዋ ሴት  

ዚጦት ኢናይ  (ስ)     ሳትወልድ ጡት ያጠባችሕ    

 

� 

ዛሒር         ግልጽ 

ዛሒር ሜመድ     (ግ)       ግልጽ መናገር 

ዛሒር ወጣ    (ግ)      ተጋለጠ 

ዛል ሺእ   (ቅ)        ተጨባጭ 
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ዛል ዘሌል  (ቅ)         ያለ የሌለ በአጠቃላል 

ዛልላ ቢራ  (ስ)             በአይን ላይ የሚወጣ ጥቁር ነገር    

ዛር ዛር መሴነን     (ግ)      በደመ ነብስ መለፍለፍ    

ዛሾኩት ዩኹንዛል      (ግ)     በሰዉ የሚነዳ 

ዛኸላ ቡርሐና    (ስ)       ጥጋበኛ 

ዛዬዉቤ አፋያ   (ግ)     በአቋሙ ጸና 

ዛገሩ ደምበሳይ  (ስ)          ጎሬላ 

 

� 

ዜት ረንጂ (ስ)        በጋዝ የሚበጠበጥ ቀለም 

ዜት ራንጂል   (ስ)        የኮከናት ዘይት       

ዜት ኸርዋእ      (ስ)       የጉሎ ዘይት 

ዜጋ ወልዲ    (ስ)      የደሃ ልጅ 

ዜት ዘይማርኺ      (ስ)        በዘይት የማይበላሽ  

ዜት ዘይቱን      (ስ)       የዌይራ ዘይት 

ዜጋ መዙጋ     (ስ)        ያጣ ደሐ 

 

 

 

 

የሐፍሳ ዚቀበጣ   (ግ)       ባከነ የሚታደገዉ አጣ 

የሲር ቢላ ተኣብ  (ስ)       ያለ ችግር 

የሲር ኻና     (ግ)      ተፈፀመ 

የሩኝ የሩኝ  (ቅ)      እዩኝ  እዩኝ 

     : 
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የነታው አፌታ    (ስ)      ያመመው ይፈወስልን 

የኽ አቤዉ ሐም አቤዉ   (ቅ)         እየተጋገዙ መስራት 

የኽኒ የኽኒ    (ስ)      በደምብ ኣለመስራት 

የዉመል ኸሚስ አያም ዘገኛ (ስ)     ከሕግ ዉጪ ገንዘብ ያገኘ      

የገሲ ቀልቢ   (ቅ)       መጥፎ ልቦና 

የገሲ ኢን   (ቅ)        ቡዳ      

የጠፍዛል ሲናን (ስ)        አርኪ መልስ 

የጠፍዛል ጀዋብ (ስ)    አርኪ ምላሽ 

 

� 

ዩልዛል ዚራሐቤዉ   (ስ)        ሆዳም በቃኝ የማያዉቅ 

ዩሎቤ ገደራ   (ስ)         እንጅ የላቀ /ለፈጣሪ/ 

ዩሎዛል ዚላኾ      (ግ)    ቶሎ ምላሽ የማያደርስ 

ዩሱፍ አፈንዲ    (ስ)          መንደሪን 

ዩርሳ ዚቀበጣ     (ቅ)       አባት ያጣ ፤ቂሳስ ዚኻና 

ዩኹናኩት ዚቀበጣ  (ቅ)       እንደሚሆነዉ ያሳጣዉ 

ዩዶቤ ዚገደራ   (ቅ)     ለመንገር የሚቸግር 

ዪ መራ      (ቅ)         በዚሕ ዙር 

ዪ ሲናንቤ ኡን ኡርጂባ   (ግ)   ዝም በል 

ዪ ወር ዘዩጨናንታ   (ግ)      የማንከተለዉ ፤የማንተግብረዉ ነዉ 

ዪቤ ዛሉ መልታ (ግ)     አደገኛ ነዉ 

ዪእ ሲናንቤ ቄሕ ጊኝባ (ግ)     ደም የትባቅላልዋ ሒደጋ 

ዪኸሾ ነቢዉ ረኸቡ   (ግ)      ያለመዉ ተሳካለት 

ዪዉ ኣቅሊ ዘይጦራንታ   (ግ)     የማይታመን ነዉ 
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ዪዲጅዛል የዴጅ    (ግ)      የምመጣዉ ይምጣ 

ዪዶቤ ዚገደራ    (ግ)       ለመናገር የሚከብድ 

 

+ 

ያ ሐፊዝ ወጡ    (ግ)       በጎዳና ላይ ተለማመኑ  

ያ ተማም   (ግ)       ይሕ ሑሉ 

ያ ነፍሲ  (ቅ)        በከፍተኛ ጣር 

ያ ፊርዲቤ  (ቅ)        በስንት መከራ 

ያሸቤነቤ በሪ   (ቅ)        መጥፎ ነገር አይድረስብን   

ያቢስ ኢብሳ      (ስ)        አመዳም የገረጠ 

ያኢ ቀመሌ      (ስ)       ነገር የሚያበዛ    

ያደ ኣሻ    (ግ)        ትዝ ኣለታ 

ዮሊዛል ዪራሕባዛል ( እ)        አልጠግብ ባይ 

ዮላ ወራበሌ ዚከልሐ   (ግ)      በራሱ ላይ መዘዝ ያመጣ 

 

 

 

ደም        ደም 

ደመል ከልብ (ስ)       በከንቱ የሞተ ፤የተገደለ 

ደም ሐቡ    (ስ)       ለጋ እድሜ ላይ ያለ 

ደም ሐንጉላ (ቅ)       አስቸጋሪ 

ደም መሐለቅ   (ስ)        የካሳ ገንዘብ 

ደም መሔለቅ     (ግ)       የዘር ግንድ መቁጠር 

ደም መሳቻ   (ግ)       መደባደብ 

     � 
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ደም መስጣ      (ግ)       የደም ልገሳ 

ደም መቃነን    (ግ)       የወር አበባ መቆም  

ደም መኮአ    (ግ)      እርስ በርስ ደም መፋሰስ 

ደም መዴጃ     (ግ)      የወር አበባ መምጣት 

ደም  መፍታሕ (ግ)       የልጅ  ዉርጃ 

ደም ማነስ   (ስ)         የደም ማነስ 

ደም ሞጫ   (ግ)       ደሙን ተዋጣ 

ደም መስቻ      (ግ)      እጅግ መጉዳት፤መፈንከት  

ደም መፍላሕ      (ግ)       እጅግ መናደድ 

ደም ማሕጠብ    (ስ)     በአረፈ በአል ጊዜ የሚዘልም ዝናብ 

ደም ቀረቤ     (ግ)       አረገዘች  

ደም ብዛት (ስ)       የደም ብዛት  

ደም ተማጃ      (ግ)       ከደሙ ንጹሕ ሆነ 

ደም ቱፍቤ  (ስ)        ለፍቶ 

ደምቤ ተሐጠባ   (ግ)       ብዙ ደም ፈሰሰዉ 

ደም ነቱ      (ስ)       የደም በሽታ 

ደም ኣትጌቤዉ     (ግ)       እጅግ አሳረረዉ 

ደም ኣፌተሔ      (ግ)    ልጅ ወረደባት 

ደም  ከልሐቤዉ (ግ)    ሐቅ  ተጣራበት   

ደም ወረደቤ   (ግ)    የልጅ ዉርጃ 

ደም ወተር    (ስ)      የደም ቧንቧ 

ደም ዋሕ ባያ      (ግ)      ደም በብዛት መፍሰስ 

ደም ዘይዉጠኣ   (ቅ)          ስስታም 

ደም ደማም   (ግ)       የደም ቧንቧ መቆረጥ 
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ደም ዚጠረሬዉ   (ግ)      ጨካኝ፤ ለጥፋት የተነሳ 

ደም ደም ባዬዉ      (ግ)       ነገር ነገር የሚለዉ    

ደም ዳይ   (ግ)       የደም ዝምድና ያለቸዉ  

ደም ፋጫ     (ግ)       ሐቅ መፈለግ 

ደምቤ መቃነን      (ግ)       እየተጣሉ እቦታዉ ደረሰ 

ደምቤ መቦአ     (ግ)      በጥል ዉስጥ መግባት  

ደምቤ መትሐጠብ    (ግ)      በጥሉ ገብቶ መደባደብ 

ደምቤ መድነበጥ    (ግ)      በደረሰበት ጉት መደንገጥ 

ደምዞቤ መልሐድ (ሞቀ)   (ግ)     በደም ግባቱ ማንነቱን መለየት  

ደም ሪቲ    (ግ)        የወር አበባ መጣባት 

ደምቤ ቦኣ     (ግ)      ተጣላ 

ደም ተኮኣ   (ግ)       በጥል ደም ፈሰሰ 

ደምቤ ተራኣ   (ግ)       ለመግደል በደም መማል 

ደምቤ ዚገኞ ሹንኩርታ   (ቅ)   በማያገባዉ የሚገባ   

ደምዜ ፊንጪቅ ባያ    (ግ)    የደም ግባት አለዉ 

ደምዞ ዪኪባል   (ግ)      በደም ግባቱ ዪታወቃል 

ደምዞዉ ፋጫ     (ግ)       ሐቅ ፍለጋ 

ደም  መቀራ      (ግ)       ልጅ መጸነስ 

ደምዞ ፈለሐ    (ስ)       ተናደደ 

ደምዞቤ መልሐድ    (ስ)      ሰውን በመልኩ መለየት 

ደምፈ ኣሻ    (ግ)       ደነፋ 

ደረቅ       ደረቅ 

ደረቅ ሐርገብ  (ስ)          ደረቅ ሳል 

ደረቅ ማሕ     (ስ)         በአፍ የምሸነግል 
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ደረቅ ሰሐቅ  (ስ)       የይምሰል ሳቅ 

ደረቅ ቀልቢ      (ስ)       ጨካኝ 

ደረቅ ቃሕዋ    (ስ)         ያለማባያ  የቀረበ  ቡና 

ደረቅ ኡኻት (ስ)     ደረቅ እንጀራ ያለወጥ ያለ 

ደረዞ ቀሊል (ስ)      ዚቦረዲ ገዳፋዉ አላይ በላይ አየዴጅ  

ደርማ         ወጣት 

ደርማ ሮሪስ   (ስ)          አለዉ አለዉ የሚል ወጣት 

ደርማ ሼኽ  (ስ)       ወራባ 

ደርማ ቀለጥ     (ስ)      መዘነጥ የሚወድ ወጣት 

ደርማ አልፍሮታም  (ስ)       የወጣትነት ድፍረት   

ደርማ ወሊ (ስ)        ሳያገባ የቆየ ወንድ 

ደርማ ፈለክቲ  (ስ)        የወጣትነት ትዝታ 

ደርሰል ሙኻለጣ (ቅ)    ማወናበድ   

ደርቢ  እንጪ    (ቅ)          ወራጅ እንጨት 

ደርቢ ጋር  (ስ)     በድንጋይ የተሰራ ቤት 

ደርጋ        ገጠር 

ደርጋ ቡቺ   (ስ)       ተኩላ 

ደርጋ ቲኒ   (ስ)       የልሰለጠነ 

ደርጋ ኡሱእ    (ስ)    የገጠር ሰዉ      

ደርጋ ወጨራ  (ስ)       ሜዳ ኣሕያ 

ደበል ቀጪን (ስ)       መኽተር ማቀፊያ 

ደበል ዲባያ (ቅ)          በተጨማሪም 

ደበን መለዬ   (ስ)       አገጭና ከናፍርት መካከል 

ደበን አብሽቅ     (ስ)        ጣፋጭ ባስቴ  
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ደባ ገርጎራ (ስ)         ግስላ 

ደባል         መጨፈር 

ደባል ረገጣ    (ግ)       ደነሰ 

ደባል ወረዳ    (ግ)       ደነሰ 

ደባይ ኒዊጭ   (ቅ)        ወንድምና እህትን ተለዋዉጠዉ የተጋቡ 

ደባን ዲቦ    (ቅ)          የአድባር ቤተሰብ ሰርግ ግዜ የከረቦ አመታት ስርአት 

ደቤሶ ፍራሕ    (ስ)        ምንጣፍ 

ደቺ       መሬት 

ደቺ ሐንቆት   (ስ)       የምድር ወገብ 

ደቺ ሑሉፍ ኣሻ   (ግ)      ጊዜ ማሳለፍ 

ደቺ ሑል  (ስ)          ፍልፈል 

ደቺ ሑም ባያ  (ግ)       ተደረመሰ 

ደቺ ሑሩብ ተለኽ     (ግ)      እድሜሕ ይጠር፤አይቅናኽ 

ደቺ ሑሽ    (ስ)        ሚስጥ 

ደቺ ሑቁፍ አሻ   (ግ)       የማይቻል ነገር ማድረግ 

ደቺ ሒንጊርጊርቲ    (ስ)       የመሬት መንቀቅጠቅ 

ደቺ ለሐዳ    (ግ)      ሸመገለ፤የመሬት ባለቤት ሆነ 

ደቺ ሌጣ   (ግ)        ጊዜዉ ሔዳል 

ደቺ መሐሰስ    (ግ)       የማይሆን ነገር እያለ ነዉ 

ደቺ መሐጤዉ    (ግ)       ደሕነት ተሰማዉ      

ደቺ መሌጣ     (ግ)       ጊዜዉ ሔዳል 

ደቺ መረጪ  (ስ)          ትል በመሬት ዉስጥ ያለ 

ደቺ መራ   (ግ)        ደሕነት ተሰማዉ     

ደቺ መሮሐቅ    (ግ)       ሰነፍ መሆን 
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ደቺ መሻ    (ግ)       ጊዜዉ መሽቷል 

ደቺ መኽና     (ግ)       ቻይ መሆን 

ደቺ መዉሐጥ    (ግ)       ሞተ 

ደቺ መዝጋሕ (ግ)       እንደ ፈለገዉ መሆን 

ደቺ መገራ   (ስ)          የወፍ ኣይነት 

ደቺ መጐደር   (ስ)          ሰፊ ቦታ 

ደቺ ማልቱቤ   (ቅ)         በቀን በቀን  

ደቺ ሞረድ      (ግ)      ገሸሽ ማድረግ፤ለቀቅ ማድረግ 

ደቺ ሰቼዉ   (ግ)      ሞተ 

ደቺ ሰከና    (ግ)       ጊዜዉ ተረጋጋ  

ደቺ ሪኣ     (ግ)     ጥጋቡ በረደለት 

ደቺ ሬዘና   (ግ)       ጊዜዉ ከበደ፤ደበረ 

ደቺ ሸር ባየቤዉ  (ግ)      ዞረገት 

ደቺ ሺር  አሻቤኝ   (ግ)      አዞረብኝ 

ደቺ ሺር በይቲ   (ግ)    የመሬትመዞር 

ደቺ ቁቡር     (ስ)      ትምሕርት የሚዘጋጅ ተማሪ 

ደቺ ቆንጡ ባያ   (ግ)      የማይሖን ነገር እየተወራ ነዉ 

ደቺ ቆጫ   (ግ)        ረዥም መንገድ ተጓዘ 

ደቺ ቆፉ መልታ   (ግ)       የሆነ ነገር ይሰማል ፤አለ   

ደቺ ቆፍቤ  ( ቅ )       ያለምንም ምክንያት 

ደቺ በረዳ    (ግ)      ጭር አለ 

ደቺ ቦኣ   (ግ)        ተመታ 

ደቺ ተሰቸኽ   (ግ)       እድሜሕ ይጠር፤አይቅናኽ 

ደቺ ተቀበሌዉ     (ግ)       በመሬት ላይ ወድቆ አደጋ ደረሰበት 
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ደቺ ተዉሐጠኽ     (ግ)       እፈር ፤በቁምሕ ተቀበር  

ደቺ ቱፍ ባይቲ    (ግ)       ረጅም ጊዜ መተኛት  

ደቺ ነቱ    (ስ)        የሚጥል በሽታ 

ደቺ ኒፋቅ  (ስ)    ከመሬት የሚወጣ ሲሳይ 

ደቺ ንቅንቅ      (ስ)       የመሬት  መንቀጥቀጥ   

ደቺ አላይ ኻና      (ግ)       ጊዜ ተለወጠ 

ደቺ አሌጠቤዉ      (ግ)       ጊዜ አሳለፈበት 

ደቺ አረዴ   (ግ)       ዋጋ አሳጣዉ 

ደቺ አሼዉ      (ግ)       አፈራረሱት 

ደቺ አዝጋገሐሌዉ    (ግ)      አመቻቸለት 

ደቺ አይቢቀኝ ባያ    (ግ)       ያዙኝ ልቀላኝ ኣለ   

ደቺ አይጢበበና     (ግ)       ተጨነቀ ተጠበበ       

ደቺ ኢሳት    (ስ)       ኢሳተ ገሞራ 

ደቺ ኢሳት ኻና     (ግ)       ሞቋል 

ደቺ ኣሌጠቤዉ      (ግ)       ጊዜዉን ወሰደበት  

ደቺ ኣረዳ     (ግ)      ቦታም አልሰጠዉም 

ደቺ ኣሸዉ   (ግ)       ኣጠፋዉ   

ደቺ ኣገኜኝ     (ግ)       ትንሽ ችግር ገጠመዉ 

ደቺ ኤሰባ     (ግ)      አፋጠጠዉ     

ደቺ ወሐጥታ   (ግ)       ክፉኛ ደነገጠ 

ደቺ ዛኛ      (ግ)       ነጋ  

ደቺ ዩሊጣል   (ግ)       ጊዜ ዪሔዳል   

ደቺ ዪሰካል   (ግ)       ጊዜ ዪሔዳል   

ደቺ ገርገብ ባየቤዉ    (ግ)      ዞረበት/ ተደናገረ 
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ደቺ ጋር   (ስ)          ምድር ቤት 

ደቺ ጋር      (ስ)      ምድር ቤት 

ደቺ ጠበቃ     (ግ)       ጊዜዉ ከፋ 

ደቺ ጠበቃ     (ግ)       ኑሮ አስቸጋሪ ሆነ 

ደቺ ጠበቤው   (ግ)       ጨነቀው 

ደቺ ጢልቤ      (ቅ)       ጸጥ ስል 

ደቺ ፈለሐ   (ግ)       ሞቀ 

ደቺ ፈጠነቤዉ    (ግ)       ሞተ   

ደቺ ፉዲቤ   (ቅ)         የትም ቦታ 

ደቺቤ መረጌዉ     (ግ)       በመሬት ፈጠፈጠዉ 

ደቺቤ በጠቅ ኣሼዉ    (ግ)     በመሬት ላይ ጣለዉ   

ደቺቤ ዘርጋሕ ኣሼዉ     (ግ)      ዘረረዉ 

ደቺቤ ፎኬዉ    (ግ)       በመሬት ላይ ጠፈጠፈዉ 

ደቺዉ ሰሚ ኣሸሌዉ   (ግ)     የማይሆን ነገር ማዉራት 

ደቺዉ ኢሼት ኼጅ     (ግ)      ተጠንቅቀሕ ተራመድ 

ደንቦበ ኣሻ     (ግ)       ፎከረ 

ደንታ        ደንታ 

ደንታ መራ   (ስ)        አዉቆ አበድ 

ደንታ ቀሊል   (ስ)          ደንታ ቢስ 

ደንታ ቂባጭ    (ስ)        ጉዳዬ የማይል 

ደንታ ኤላም   (ግ)      ጉዳዬ የማይል     

ደንፋ ኣሻ   (ግ)        ደነፋ 

ደኽ ኣሻ      (ግ)       ፈነከቱት 

ደወ ዋ ኣጢር   (ስ)          መድኒት   
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ደዋ  ኣሹቦ   (ግ)       ተደገመበት 

ደዉ        ፍየል 

ደዉ ሐይ    (ቅ)          ትንሽ የማይበቃ 

ደዉ ቀነዋ    (ቅ)       ኢዚሕም ኢዚያም የሚዞር 

ደዉ ኣርራት ዞለኣ    (ግ)      ለፍላፊ 

ደዉ ገፍ ዋ ጣይ ገፍ ዚትላቀጣ   (ግ)   ተመሳሳይ ሰዎች ተገናኙ 

ደድ        ፍቅር 

ደድ ረፊቅ  (ስ)        ፍቅረኛ 

ደድ አሕሊ      (ስ)       በጓደኝነት መዛመድ 

ደድ አብሪስ     (ስ)     ወሬ እያዞረ ሰዉ የሚያጣላ ምቀኛ 

ደድ ኢን   (ስ)         የፍቀር እይታ 

ደድ ኣሕሊ    (ስ)        የዉዴታ ዘመድ 

ደድ ዚጋል    (ስ)          የዉዴታ ወቀሳ 

ደድ ዳይ    (ስ)         ፍቅረኛ 

ደድ ገዘኤዉ      (ግ)      በፍቅር ተማረከ 

ደድሌ መትጋመስ    (ግ)       ለፍቅር የተዋደደ 

ደገድ አሻ     (ግ)       ትምሕርት ተሳሳተ 

ደጋእ ኣታሹ  (ግ)     በድንገት ተያዩ   

ደፋኾ ደፍ ኣየል    (ግ)       ምግባቹን እንዳይቆም ኑሩ 

ደፍ ባዬዉ    (ግ)     ተሻለዉ 

ደፍ ደፍ  (ስ)        መፈላለግ ወዲሕን ወዲያ ብሎ  
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ዱላ መርፊ     (ስ)      የቆዳ መስፊያ  

ዱላሉ ሞት      (ስ)       የሀረሪ የስፌት አይነት 

ዱል ዱላ      (ስ)       ድልድይ 

ዱል ዱል ጌይ    (ስ)         የተመቸ ኑሮ  

ዱልላ ሔጅ    (ስ)         አድርባይ 

ዱልላ ወስፊ   (ስ)         የቆዲ መስፊያ ወስፌ 

ዱልዱል     (ስ)        የቤት አግድም ተሸካሚ 

ዱሙሳን ዱሙስ   (ስ)       የፈራረሰ 

ዱሙጭቤ መሐጣ   (ግ)    በቦክስ መልታት 

ዱስ        ማር 

ዱስ ሚይ    (ስ)         ብርዝ   

ዱስ ሰቻ   (ግ)        ተደሰተ  

ዱስ ሪኽራኽ  (ስ)       ማር ሳይጣራ 

ዱስ ቃሕዋ    (ስ)      ቢርዝ 

ዱስ ቺፋ   (ስ)       ሰፈፍ 

ዱስ ኡኻት    (ስ)       የማር እንጀራ 

ዱስ ዋ ሙዝ   (ቅ)       በጣም የሚስማሙ 

ዱስ ዋሕሪ     (ስ)       የአዲስ ተጋቢዎች የሽርሽር ጊዜ  

ዱስ ዘር    (ስ)         የከበሮ ኣይነት 

ዱስ ዚጬኔ ወጨራ    (ስ)       ደረጃዉን ያላወቀ   

ዱስ ገጋ   (ስ)       የማር  

ዱስ ፈጅ    (ስ)       ዘማሚት 

ዱስቤ ጡሉቅ    (ስ)         በስኳርና ተነክሮ የሚበላ ፓስቲ 
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ዱራ        ገድ 

ዱራ ቦአሌዉ   (ግ)       ገድ ገባለት 

ዱራ ኡፍ (ስ)         በቀቀን 

ዱራ ወጣቤዉ     (ግ)      ገድ ወጣበት 

ዱቅቲ ደባት  (ሰ)      መዳረሻ ቅጥያ  

ዱባ        ዱባ   

ዱባ ሐበሪ ፎጣ (ስ)        የሀረሪዎች ፎጣ  

ዱባኩታ ዚደበባ  (ስ)         የገረጣ 

ዱባወ ጢፍርቤ ማሕጃ (ግ)   የወስጥ ጠላት አንዲይታይ ለማድረግ 

ዱታ ዛሻ ባራ (ቅ)         መመከር እምቢ ያለ 

ዱኚት በለጥተዩ     (ስ)        ሐብት አዘናጋዉ 

ዱካን ወንደቅ    (ስ)       የመደብር ሰራተኛ 

ዱካን ወደላ      (ስ)        የመደብር ሰራተኛ 

ዱዋእ ሮጂ     (ስ)       ምርቃት የሚቀበል 

ዱዱም መሻሕ  (ቅ)       አንድ ዉጤት የምያመጣ፤ድ  

ዱዳ ወስፊ   (ቅ)         የቆዳ መስፊያ 

ዱግ         መጣለት 

ዱግ ሞሻ (ግ)        በጣት መነቆር/ማኩረፍ 

ዱግ አሱ   (ስ)          ዱቁስ በርበሬ  

ዱግ ኻን    (ግ)  ከመሔድ የተነሳ የዉስጥ እግር መቆርፈድ 

ዱፉን        ድፍን 

ዱፉን ቁሉእ (ቅ)         ያልነቃ ያላወቀ 

ዱፉን ኡኻት     (ቅ)        ሙሉ እንጀራ ያልተቆሰረ 

ዱፉንዞ ዛል   (ቅ)        ምንም የማያዉቅዱፍ 
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ዱፍ        አየር 

ዱፍ መሐጤዉ    (ግ)       ምች መሐጣዉ 

ዱፍ መቦአ     (ግ)      በግንኙት መሐል ሳንካ መግባት 

ዱፍ መንሳእ      (ግ)       መዝናናት 

ዱፍ ሜሰብ     (ግ)       ንፋስ መስጠጥ 

ዱፍ አገኜው   (ግ)       ሰይጣን ለከፈው 

ዱፍ አፌጨቤው    (ግ)       ነፈሰበት (ጎዳው) 

ዱፍ ዋ ኢርሌ መሰጠ    (ግ)      መጎሳቆል     

ዱፍሌ መስጣ     (ግ)       መጉዳት 

ዱፍባሕ ዚደበላ    (ግ)      ያልተረጋጋ 

ዱፍቤ መጬሐ    (ግ)   አንድን ነገር ማሰራጨት ምስጥር ማዉጣት   

 

� 

ዲሊቅ ባያ  (ግ)       ሰርጉ ደመቅ አለ 

ዲሊቅ ኣሻ  (ግ)        የሰዉን  ጀርባን ዲለቅ 

ዲላጋ        ስራ 

ዲላገቤ ቀሩ    (ግ)      በስራ ተጠመዱ 

ዲላገቤ ተሻኸላ     (ግ)      በስራ ተጠመደ    

ዲላገዞ ዩጫ   (ግ)       ስራዉ ያዉጣዉ 

ዲላጋ  ጤሜዉ   (ግ)      ስራዉ ተስማማዉ 

ዲላጋ  ፋይዳ   (ቅ)     ለእርባን የሰራ 

ዲላጋ መሐዋ      (ስ)         የስራ እቃ 

ዲላጋ ሞሻ    (ግ)     ሆን ብሎ ሌላዉን መከታተል 

ዲላጋ ሞቀሌዉ      (ግ)      ስራዉ ደራለት 
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ዲላጋ ቀናሌዉ    (ግ)       ሰራዉ ተስማማዉ 

ዲላጋ በረደቤዉ     (ግ)       ስራዉ ቀዘቀዘ 

ዲላጋ ቢላሽ   (ስ)       የማይረባ ስራ 

ዲላጋ ኣዉ (ስ)         ኣሰሪ 

ዲላጋ ፈተሐ  (ግ)     ስራ ፈታ 

ዲልቅ ኣሼዉ   (ግ)     መሐጤዉ 

ዲልቤ ገበአ     (ግ)      ድል አድርጎ ተመለሰ 

ዲም ኣሼዉ (ግ)      አፈራረሰዉ መታዉ 

ዲሬ         ግልጽ 

ዲሬ መታመድ (ግ)     ግልጽን መነጋገር 

ዲሬ ኡጋ   (ስ)       የሚሸፍነዉ የሌለዉ መንገድ 

ዲሬ ኣሴነና  (ግ)      ግልጹን ነገረ 

ዲሬ ወጠኣ(ግ)      ግልጽ ወጣ 

ዲሬ ደቺ     (ግ)       ገላፃ መሬጽ  

ዲሬቤ ተራኡ(ግ)      በግላጭ ተገናኙ 

ዲሬቤ ኣገኜዉ(ግ)     ግላጭ ኣገኘዉ 

ዲሬዉ መሌጣ(ግ)      በሚታይ ጎዳና መሔድ 

ዲሬዞዉ ኣጬዉ   (ግ)      ግልፁን አወጣ 

ዲሬዞዉ ኤዳ  (ግ)       ግልፁን ተናገረ  

ዲርቂ ቱጃር   (ስ)        እንደ ሐብታም የምሆን 

ዲርቂ ወሐቺ  (ስ)         እንደ ልጃገረድ የምትሆን 

ዲርጊሽ ባያ  (ግ)        ወለምታ 

ዲሽ ኣሻ  (ግ)        ቁም  እስር 

ዲቢዞዉ አልፈረኬዉም  (ግ)    ግርማ ሞገሱን አልቻለዉም 
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ዲቤት ጋር     (ስ)        የመጻፊያ ቀለም መያዣ 

ዲነታቹዉ ኣቄጬዩ     (ግ)      ከብቶችን ማሰራማት 

ዲነት          ሐብት 

ዲነት ሐቢ    (ስ)       ሐብቱን ለሰዉ የማያሳይ 

ዲነት መሪ    (ስ)      ሐብት አሳዳጅ   

ዲነት መግዛእ    (ግ)       ሐብት ማከማቸት 

ዲነት ነቢ  (ስ)       ሐብት አሳዳች 

ዲነት ኣጠፌዉ   (ግ)       ጠገበ 

ዲነት ዛላ   (ስ)          ባለሐብት 

ዲነት ገዘኣ      (ግ)      ሐብት አገኘ 

ዲነት ጌይ  (ስ)         ኢኮኖሚ 

ዲን         ሐይማኖት 

ዲን  ጂራብ   (ስ)    የተማረዉን በልቦናዉ የሚይዝ 

ዲን ዋ ሚንል    (ስ)       ሐይማኖት፤ ፤የሚፈራዉ የሌለዉ  

ዲን ዘር   (ስ)        የከበሮ አይነት  

ዲን ገሪ  (ስ)        ከሐይማኖት የራቀ    

ዲክካ ወገር  (ስ)       የሀረሪ  ቤት ጣሪያ   

ዲያ ዘሌላ  (ስ)          ካሳ የለሸ 

ዲዲ ታኽ (ስ)        ተቃዋሚ 

ዲፊኝ ዲርጊም  (ስ)       መፈነቃቀል 

 

% 

ዳሚ ዱስ   (ስ)        ጣዝማ ማር 

ዳና ቀራ (ስ)         በዳመና ቀናት ት/ቤት የሚወሰድ  
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ዳኢም አሩዝ     (ስ)         ሁሌም ዘናጭ 

ዳድ ደባት  (ስ)         የተለባበደ 

ዳጅ ዪመስሊ ሙሲባቤ   (ስ)       ወዳጃ መስሎ ጠላት 

 

� 

ዴራ        ጓዳ 

ዴራ ሶመን  (ስ)      በጓዳ  ተደብቆ ፆምን መፍታት 

ዴራ በሪ  (ስ)         የጓዳ በር 

ዴራ ኑዱል (ስ)        የጓዳ እቃ ማስቀመጫ 

ዴራቤ መትሌሔቅ  (ግ)      የሌላዉን እጅ አለማየት 

 

 

� 

ዶራ ሔዉሲ (ስ)       በጥባጭ 

ዶር ሞኽና   (ግ)       ጀግና 

ዶር ዶር (ስ)        ኣግርና  ኢጅን ኣንጠልጥሎ ተሸክሞ መሔድ 

ዶዶቤ ኣሌጦ     (ግ)   አንጠልጥለዉ ተሸክመዉት ወሰዱት 

ዶንቃ ላዚም   (ስ)        ነገር ሳይገባዉ ዝም ብሎ የምጮሕ 

ዶኾን ኡዙን    (ስ)       በደንብ የማይሰማ 

ዶኾን ጋራች(ስ)          ቡዳ 

ዶጊኞ ወልዲ (ስ)     የባለስጣን ልጅ 

ጀም ጀም    (ስ)     አፍን የሚያስቅስል በሽታ 

ጀራ ሌይሊ    (ስ)       ሌሊት የሚያመሽ 

ጀርጀራዉ ጂረን    (ስ)       የተበላሸዉን አስተካክልልን 
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ጀባእ ባያ    (ግ)       አስረከበ ነገረ 

ጀብሪ ሞሻ   (ግ)        ማረጋጋት 

ጀነት ሐራሺ  (ስ)       በላባቸዉ ፤በሐቅ የሚሰሩ 

ጀነት ኡፍ (ስ)         በጣም ቆንጆ 

ጀው ኣሻ   (ግ)       ጨለጠ 

ጀዛእ አገበኣ    (ግ)       አመሰገነ 

ጀዛዞዉ ሰጤዉ   (ግ)       የስራዉን ሰጠዉ  ፤ደበደበዉ   

ጀዛዞዉ ኣገኛ    (ግ)       የስራዉን አገኘ 

ጀጃ ኣሻ    (ግ)       ገጸጸ 

ጀፈርዞ ኣልገፈሬኙም    (ግ)      ሰንኮፍ አልለቀቀኝም  

 

� 

ጁማ ሊራ (ስ)       በኣርብ ቀን  የሚሰጥ ሳንቲል   

ጁማዱል በርኸድሌ   (ስ)      የሀረሪ  በአል 

ጁዝ መሐለቅ   (ስ)       በቁርአን ጌይ የሚከፈል ገንዘብ 

 

� 

ጂሩን ቀራ   (ግ)       ኑሮን ተበላሻ 

ጂኒ ቡሉ (ስ)          ደይታይ ጂራብ የሚያጠፋ 

ጂናም ቡቺም አልሶቼኝ    (ግ)     የማይደረገዉን አላደርግም 

ጂናም አሊ ጉድ    (ስ)      ያልታሰረ እብድነቱ ያልታወቀለት    

ጂናም አሼዉ  (ግ)       ኣናደደዉ 

ጂናምሌ ኡን መቄበል    (ግ)      ለነገረኛ ድንጋይ ማቀበል 

ጂናኢዝ ኣመራ   (ስ)       ጥንብ ኣንሳ 
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ጂን        ጂኒ 

ጂን መርፊ    (ስ)      ጭጎጊት (የሾሕ አይነት) 

ጂን ኣስላሕ (ስ)        አፍዝ አደንዝዝ 

ጂን ዱፍ  (ስ)       የሚሽከረከር ንፋስ 

ጂን ጊርጊራ (ስ)        እዚሕም እዚያም ማለት    

 

� 

ጃሕ ጃሕ   (ስ)         ደመቅመቅ 

ጃሙስ ሐይ   (ስ)        የፈረንጅ ላም ወተት 

ጃሙስ ባራ      (ስ)       የፈረንጅ ላም 

ጃስ ኣቦች        እንደወንድ የምትሆን 

ጃተኒቤ ቦኣ        ጣጣ ዉስጥ ገባ 

ጃንጃን ኻንቲ        ጃጀች 

ጃይ ነብ  (ስ)          ሩጣ ዚቴ 

ጃይ ዘበር  (ስ)        ከጸሐይ በኋላ የሚዘንብ ዝናብ 

ጅናም ኣሻ     (ግ)      አናደደዉ 

ጆት ወተር     (ስ)        የሐይል ሰጪ ጅማት 

 

 

@ 

ገለብ ሳም (ስ)        ከአስር ሰአት ቡኋላ    

ገለብ ኣሻ   (ግ)     ለበር መለስ አደረገ 

ገለብ ገለብ ኣሻ    (ግ)       መጠባበስ 
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ገለታ ቀሊል     (ግ)    ዉለታ ቢስ    

ገለታ አገባሌዉ(ግ)      አመሰገዉ      

ገሊ ዋ ጉፈት     (ስ)       ቤትና እርሻ 

ገልዘው ባያ     (ግ)       መንገጫገጭ 

ገልጌብ ኣሻ  (ግ)       ዉይይት አደረገ    

ገመል ኣሻ     (ግ)       ማጠፍ 

ገመሪ ሒርጊ   (ስ)   በዉይይት መሀል አለመግባባት ተፈጠረ   

ገሙ ጋር  (ስ)          ሰፊ ቤት 

ገረበ ዋ ጌሾ ዚትላቀጣ  (ቅ)      ተመሳሳይ ሰዎች ተገናኙ 

ገረብ         አቅጣጫ  ወገን 

ረብ ለሐዲ    (ግ)       ወገነ    

ገረብ አሻ     (ግ)     ወደ ራሱ ወገን መጡ 

ገረብ አገኛ     (ግ)       ሸርር አገኘ 

ገረብዞ ኻና     (ግ)       ወገነለት 

ገረብ ገረብ መኽና   (ግ)    ወገን ለይቶ መፋለም 

ገራ ተገብሊኛሽ   (ግ)     ቡኃላ ታመሰግኝኛለሽ    

ገራር         የሀረሪ  ቤት ኮርነስ 

ገራር ወደቀቤዉ      (ግ)      ፈታ 

ገራር የዉረድበኽ   (ግ)     መአት ዪወረድብሕ 

ገራባ ሐሪር (ቅ)        የእጮኛን ጫት ማሳደር 

ገራባ ፈጅ     (ስ)       ጫት በብዛት የሚቅም 

ገርገብ ዘላሼ ወፍጪ  (ስ)       ረቃ 

ገርገብ ዘየል     (ስ)        በዉሳኔዉ የሚጻና፤ 

ገበል መሐጥ   (ስ)        አግብታ የፈታች    
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ገበር ዲን     (ስ)       የኮኦት  ወስጠ ልብስ 

ገበታ         ገበቴ 

ገበታ ኹዱን     (ስ)       ሌላዉን ቀለብ መቻል ፤ማስተዳደር 

ገበታ ዋ ሞት  (ስ)          ታዛዥ ማድረግ 

ገበታ የዝጋሕ   (ግ)       ኑሩ ይመች ፤ይደላደል 

ገበታቤ ዚቀራ ሐምባ          የምትረፈረፍ ምግብ      

ገበታቤ ዚትኮአ ኢሽሽ (ቅ)      ተጋቢዋ መልካም አቻዋን አገኘች 

ገበእ ባያ   (ግ)       ወሬዉን ማድረስ/ 

ገበእ ባያ      (ግ)     ለምርቃት የሚቀርብ ጫትን ማስመረቅ 

ገብቲ ኤሔር ጣቄት (ስ)        ከበር ቡኋላ ያለ ማስቀመጫ 

ገናን ቀራ (ስ)        ማማሰያ       

ገናፊ         ሱሪ 

ገናፊ ላይ   (ስ)        ሱሪ ላይ የሚደረበዉ ክፍል 

ገናፊ አፍ      (ስ)             የሀረሪ  ሱሪ ጨፉ ላይ ያለ ጌጥ 

ገናፊ ወንባር   (ስ)        የሱሪ የላይኛዉ ክፍል 

ገንዚ ገራድ     (ስ)         የባሪያ አስተዳዳሪ  

ገንጎራ ወልዲ ቡሩቃቆ  (ስ)       እንደወላጁ የሆነ ልጅ 

ገንፈል ባያ    (ግ)           ለምግብ መበላሸጽ 2 በገነ 

ገው ዛያ ጋር (ስ)         ሰፊ ጋር 

ገደሙ ወልዲ     (ስ)       ለእናትዋ አንድዬ ልጅ 

ገደብ አዳመስቲ    (ግ)       ሪከርድ መስበር 

ገደብ ገዳላ (ስ)        ሰነፍ ገባሬ  

ገዲድ አፌት     (ስ)        ሑሌም ጤናማ መሆን 

ገዲድ ጫት     (ስ)       ትኩስ ጫት      
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ገዳፋ        አደጋ 

ገዳፈ መሐጤዉ (ግ)      አደጋ አጋጠመዉ    

ገዳፋ ገደብ    (ስ)      መዘዝ አምጪ  

ገገባ ኻነሌ      (ግ)      ከመጠን በላይ ወደዳት 

ገገባሌ ተሰጣ   (ግ)       ራሱን ሳተ 

ገፈር          ለቀቅ ማድረግ  

ገፈር ባያ   (ግ)        ተላቀቀ       

ገፈር ኣሼዉ   (ግ)      ተወት አደረገዉ 

ገፍ          አይነ ምድር 

ገፍ  ቀነኒ  (ስ)        ሳይኖረዉ መሞላቀቅ የሚፈልግ 

ገፍ  በለቹ (ስ)           ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ የሚያራ 

ገፍ  ዘለም      (ስ)         ከፈጎል ዙሪያ ዉጪ ያለ መሬት 

ገፍ ላይ ገማዶር    (ስ)         ንጽሕና የሌለዉ 

ገፍ መላቀጥ   (ግ)      እጅግ መፍራት 

ገፍ መቃባእ   (ግ)       ዋጋ ማሳጣት 

ገፍ መትቤላእ   (ግ)      በደምብ መደብደብ ፤ማሸነፍ 

ገፍ ቀባራ     (ስ)        ገንዘቡን ማጠራቀም እንጂ የማይጠቀምበት     

ገፍ በለኣ     (ግ)      ማራከስ ለእቃ 

ገፍ አትጌፈሬዉ    (ግ)      ፍራቻ ለቀቀበት       

ገፍ አንዶሊ  (ስ)       ነፍሳት      

ገፍ ኻና   (ግ)        ረከሰ 

ገፍ ዘለም   (ስ)        ከቤተሰቡ ባእድ የምወድ 

ገፍ ደላል     (ስ)        ያለ ትርፍ የምነግድ 

ገፍ ገዱ     (ስ)        ምንም የማይንቀሳቀስ ሰነፍ 
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ገፍ ገፈራ    (ግ)       ፈራ 

ገፍኻቤን ጋር ኢመርጋኽ    (ግ)      ምን ትጠቅመኛለሕ 

ገፍዞው በለኣ   (ግ)       ተደበደበ/ ተሸነፈ 

ገፍፋ ዘለም    (ስ)      በዋል ፈሰስ / ዋጋ ቢስ 

ገፍፋ ደቺ    (ስ)      የሰብል እርሻ መሬት 

ጉሉል መቅበጥ   (ግ)       ማረፊያ ማጣት  

ጉሉል ሞሻ   (ግ)       አደብ መግዛት 

ጉሉብ ሞት     (ስ)       የተለበደ ስፌት 

ጉሙላን ጉሙል (ስ)       የተታጠፈ    

ጉማ ዘሌላ   (ስ)       ካሳ የሌለዉ      

ጉሩም ጉሩም   (ስ)         አጉረመረመ    

ጉሩዝ  ኢናይ   (ስ)         ጸጉር ሰሪ    

ጉራ ጡጥ  (ስ)         ጉንጉን      

ጉራ ፈትሊ   (ስ)       ድርና ማግ    

ጉራጌ ሙዝ (ስ)          እንሰት 

ጉር ዘይሊ  (ስ)         ደራሸ ዉሐ    

ጉር ዪልባሜል (ግ)       አይሰማዉም    

ጉር ጉብ  (ቅ)          በተገላቢጦሽ    

ጉርደ ዋ ገረድ መላያ   (ግ)    መጥፎና ደጉን መለየት    

ጉርዱስ አባን (ስ)          ለመጽሔት ጽሑፍ የሚጽፍ 

ጉርጉብ ሲናንቤ ኤመዴዉ    (ግ)      በተገላቢጦሽ ነገረዉ 

ጉብ ባያ    (ግ)        በአንዴ ሰፈረበት    

ጉዝ        ደቦ 

ጉዝ ወጡ   (ግ)       ተሰብስበዉ ወጡ  
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ጉዝ ዋል   (ስ)      ተባባሪ 

ጉዝ ዋለሌዉ   (ግ)       ደቦ ተሰማራ 

ጉይ ባይቲ   (ግ)    አይለመደኝም ማለት እጅ መስጠት    

ጉይ አጥ     (ስ)       የጎን አጥንት 

ጉዱፍ አሚር   (ስ)       ቆሻሻ  ቦታ የማይታጣ       

ጉድ መሪ  (ስ)        የመጀመሪያ ባል       

ጉድ ጉድ ባቲ (ስ)       እንተንገዳገዱ መሄድ 

ጉገር ወጨራ   (ስ)       እንዳሻዉ የሚሆን    

ጉጉእ አሺሽ (ስ)       የረጋ ቅቤ    

ጉፉር ኢሳት (ስ)       የሰደድ ኢሳት    

ጉጉእ ከረቢ (ስ)        ደረቅ ከርቤ 

ጉጫን ጉጭ  (ስ)       የተገጫጨ    

ጉጭ በትሪ (ስ)         በአንድ በኩል የተድበለበለ ብትር 

ጉፉር ወጨራ (ስ)       ሲናገር ለከት የሌለዉ 

ጉፍ አሼዉ   (ግ)     ልኩን ነገረዉ       

ጉፍታ         ሻሽ 

ጉፍታ ሙዳይ  (ስ)       ልብስ ማስቀመጫ ስፌት    

ጉፍታ ሞገድ   (ስ)     በሀረሪ  ባሕል በሰርግ ቤት የሚሰራ የጸጉር አሰራር   

ጉፍታ ኢንዶች    (ስ)        ያገባች ሴት 

 

�     

ጊሊ ዋ ሰባሕ (ስ)        ሰምና ወርቅ       

ጊሊባን ጊሊብቤ (ስ)       ተንበርክኮ       

ጊሊቤ ላይ ሊባሻ  (ስ)      ሰዉነትን በሙሉ የማይሸፍን ልብስ    
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ጊሊብ         ጉልበት 

ጊሊብ ኡፍ (ስ)        የጉልበት ሎሚ       

ጊሊብ ጋንጃ  (ስ)        የጉልበት መገጣጠሚያ     

ጊሊብዞቤ ሚይ ኤሰባ    (ግ)    የሰነፈ       

ጊሊጭ ጊጭ አሼዉ    (ግ)       ጠፈጠፈዉ       

ጊስ ባዩዉ  (ግ)       ከጥጋብ የተነሳ አገሳዉ      

ጊር ባዩማ ሌጡ (ግ)      አብሮ በፍጥነት መሔድ 

ጊር ባያ    (ግ)        በኢንድነት በድንገት መክበብ    

ጊር አሼዉ (ግ)     ነዘረዉ 

ጊርጊራ ጣቄት  (ስ)       አሚር ነደባ ተሐይ ዛል 

ጊቢቻ አሻ     (ግ)        ሐይለኛ ቁጣ /አደመ    

ጊኝ ጊኝ  አሻ    (ግ)      ጣል ጣል ማድረግ    

ጊዚእ ናዉጢ    (ግ)       ቅረናት 

ጊዝማን በሪ ቁሻሽ   (ስ)        እቅድን የሚያበላሽ 

ጊዝማን በጂሕ (ስ)       ብዙ ምኞት ያለዉ    

ጊዝማንዞ መለአ     (ግ)       ፍላጎት መሳካት 

ጊዲር       ትልቅ 

ጊዲር ነደባ  (ስ)         ትልቁ መደብ  

ጊዲር አያም  (ስ)        በአል    

ጊዲር ከቢር (ስ)        የት/ቤት ዲይሬክተር 

ጊዲር ጋር   (ስ)         ትልቁ ቤት 

 

?     

ጋሚላ                   ግመል 

ጋሚላ ሐንቆት (ስ)         የጉበት በሽታ  

ጋሚላ ሐንቆት  (ስ)        ቀስተ ዳመና  
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ጋሚላ መርሰስ   (ስ)       የግመል መጫኛ    

ጋሚላ ኢን ዞሐጣ  (ስ)       ኢይነ ደረቅ    

ጋሚላ ጊጊ (ስ)         የግመል ልጅ    

ጋር          ቤት 

ጋራ አባት ባይቲ  (ስ)        ደጅና ቤት መሐል መዞር 

ጋር ሐዋዝ´     (ስ)       ቤተሰብ    

ጋር ሑዱግ (ስ)        ከባላሳ ጋር የተለያየ     

ጋር ሑጃ   (ስ)        የባለቤትነት ማስረጃ      

ጋር ለመድ ኡሪ  (ስ)        የቤት እንስሳት       

ጋር መሐዋ (ስ)        የቤት እቃ     

ጋር መልቃለቅ  (ስ)       ቀለም መቀባት      

ጋር መቆፈል   (ግ)      የግጥም ቤት መምታት 

ጋር መቼኸል   ( ገ)    ማግባት    

ጋር መክፈት    (ስ)              የግጥም ቤት መክፈት (ስንኝ መቋጠር) 

ጋር መኸዙ(ስ)         ባል 

ጋር መኽቱት  (ስ)       ሚስት  

ጋር መዳመሰ  (ግ)     መፋታት     

ጋር ሚረድ (ስ)    ግርግዳ  እንዳይባጨር የሚለጠፍ 

ጋር ሚርካብ   (ስ)         የፎቅ መወጣጫ 

ጋር ሞሸ   (ግ)        ማግባት    

ጋር ሱቁል     (ስ)        በግርግዳ የሚሰቀል እቃ 

ጋር ሩክሚ (ስ)        የቤት ማእዘን 

ጋር  ቀላ   (ስ)       በቤት ዉስጥ ያለ ፎቅ 

ጋር ቀናሌዉ    (ግ)       ጋብቻ መልካም ሆነለት 
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ጋር ቀፈት (ስ)        የመኖሪያ ቤት ፊት ለፊት  

ጋር በሪ (ስ)          የመኖሪያ ቤት በር 

ጋር ተዳምሲ  (ስ)       ባልና ሚስት የምታጣላ 

ጋር አምሪ  (ስ)        የማድ ቤት ስራ      

ጋር  አሸቤዉ  (ስ)       አመል መሆን      

ጋር አሻ  (ግ)        አገባ       

ጋር አባት  (ስ)        ደጅ   

ጋር አብባ  (ስ)         አባወራ    

ጋር አይ    (ስ)        እማወራ      

ጋር አደን  (ስ)         ድመት 

ጋር አጥቂ ወንደቅ (ስ)         እምነት የሌለዉ ሰራተኛ 

ጋር አፎቻ (ስ)         ጎረቤት    

ጋር ኡስጡ ሲናን(ቅ)       የቤተሰብ ነገር 

ጋር ኡሪ (ስ)         የቤት እንስሳት  

ጋር ኢራዝ (ስ)         የቤት ልብስ  

ጋር ኤሔር (ስ)         ጓሮ 

ጋር ኤቀድ (ስ)        ከቤቱ ፊት ለፍት 

ጋር ወለድ   (ስ)          በባሪያ የተወለደ    

ጋር ወልዲ  (ስ)        በስነ ስርአት ያደገ ልጅ     

ጋር ወንደቅ   (ስ)        የቤት ሰራተኛ 

ጋር ዊላጅ    (ስ)       መናፍስት    

ጋር ዘለም (ስ)        ባእድን ከዘመድ የሚያስበልጥ     

ጋር ዛላ   (ስ)        የቤት ባለቤት      

ጋር ዛሽቲ  (ስ)        ያገባች  
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ጋር የኩአል   (ቅ)        የሚትናገረዉን ያዉቃል    

ጋር ገሞጂ    (ስ)       የሚገማ እንጨት 

ጋር ገሪ ያኝ (ስ)          ቤቱን ወና የምያደርግ 

ጋር ገበአ   (ግ)      ሸምግሎ ቤት ዋለ      

ጋር ጉቲቤ ሲሳ አየረግፊዛል   (ስ)       ሐብታም የሆነ 

ጋር ጋንበሪ (ስ)        ቅርብ ጎረቤት 

ጋር ጋዘ    (ግ)       ቤት መቀየር     

ጋር ጪንቂ ኻና (ግ)    ሰዉ በዛ 

ጋርዞሌ ጠቢቂንታ   (ግ)     ለቤቱ አያወጣም እጁ ጥብቅ ነዉ  

ጋርዞቤ ዪትባለዛል   (ግ)      በቤቱ እንግዳዉ ጋር የሚጣላ 

ጋርዞዉ የሶችባ      (ግ)      ትዳሩን ያስወድደወ   

ጋርዞዉ የትዌዳ   (ግ)       ትዳሩን ያስወድደዉ 

ጋርዞዉ የዌርጊባ    (ግ)            ትዳሩን አጥብቆ የሚይዝ ዪሁን  

ጋርዞዉ የጤምባ   (ግ)           ትዳሩን አጥብቆ የሚይዝ ዪሁን 

ጋርዞዉ ዩራ    (ግ)       ትዳሩን ያጥብቅ 

ጋዝ         ዘመቻ 

ጋዝ ሌጣ (ግ)       ዘመተ 

ጋዝ አቄጫ  (ግ)       ጦር መራ  

ጋዝ አቄጭ  (ስ)       የጦር መሪ 

ጋዝ አባርጊ  (ስ)       በወሬ ሰዉን የሚፈታ       

ጋዝ ጋዝ ባያ (ግ)       አስጠላ 

ጋያ ተኽ ባቲ    (ግ)          ሺሻ ትንባሖ ሲያልቅ የሚያሰማዉ ድምጽ    

ጋፋ ቢራ     (ስ)         የስጋ አይነት 

ጋፋ ጪገር (ስ)       ሉጫ ያልሆነ ጠንካራ ጸጉር 
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ጌል ለጥቲ   (ግ)       ጓደኛ  አበጀች      

ጌይ        ሀረር 

ጌይ ሐምቡርጢ  (ስ)       የጆጎል ማእከላዊ ቦታ    

ጌይ ሐርሺ (ስ)        የሀረሪ  እርሻ       

ጌይ ሐንቆት (ስ)       ደራሸ የነቤረ      

ጌይ ለመድ (ስ)        የሀረር ባሕል የለመደ       

ጌይ ሊጂ (ስ)         የሀረሪ  ወንድ       

ጌይ መሐለቅ(ስ)       የሀረሪ  ገንዘብ       

ጌይ ሙዝ     (ስ)       ትናንሽ የሀረር ሙዝ 

ጌይ ሞት     (ስ)        የሀረር ስፌት 

ጌይ ሲናና (ስ)        የሀረሪ ቋንቋ       

ጌይ ሺርቲ (ስ)        የጆጎል ዙሪያ    

ጌይ ቀሐት (ስ)        የሀረሪ  ልጃገረድ    

ጌይ አባት    (ስ)       የሀረር ባሕላዊ ቤት ግቢ 

ጌይ አብሱም  (ስ)      ሙሉ በሙሉ የሴትን ቂንጢር መቁረጥ 

ጌይ አተዋቅ     (ስ)        የሰለጠነ 

ጌይ አዳ   (ስ)         የሀረሪ  ባሕል    

ጌይ ኡሱእ (ስ)        ሀረሪ    

ጌይ ኡኻት (ስ)        የሀረሪ  እንጀራ    

ጌይ ኢራዝ (ስ)        የሀረር ባሕላዊ ልብስ    

ጌይ ኢጣን   (ስ)        በሀረር የሚሰራ ልዩ እጣን 

ጌይ ኤለድ (ስ)        በሀረር የሚበቅል ቀይ አበባ     
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ጌይ ኹኑ  (ስ)        አብራቹ  ኑሩ  ተቆራኙ     

ጌይ ደውዋ    (ስ)      ባህላዊ መድሓኒት 

ጌይ ገበታ (ስ)         የሀረሪ  የእንጨት ሳሕን    

ጌይ ገንፊ (ስ)        የሀረር ባሕላዊ ልብስ    

ጌይ ጉሩዝ  (ስ)        የሀረሪ ባሕዊ ሹሩባ    

ጌይ ጋራች (ስ)        ቡዳዎች       

ጌይ ጋር (ስ)        የሀረር ባሕላዊ ቤት    

ጌይ ጡጥ  (ስ)         ሀረሪ ሳይሆን የሀረሪ ን ቋንቋዉን የሚችል      

ጌይ ፈጋል (ስ)                  በሀረር ጆጎል ዙሪያ ያለ እርሻ    

ጌይሌ ጌይ  (ስ)          የኮምፖልቻ መንገድ ላይ ያለቦታ    

 

 

�     

ጎሐ       ሑከት 

ጎሐ አሻ    (ግ)        መጮሕ    

ጎሐ አጥ  (ስ)         ትክሻ አከባቢ ያለ አጥንት 

ጎሐ ወተር  (ስ)        የትንፋሸ ቱቦ       

ጎሔ ወተሬ ላይቤ አትቃኒበኝ (ስ)      እንዳይናገር ሰዉን ማፈን 

ጎሖይ ኤሰባ (ግ)      ብርዝ መጥመቅ       

ጎሽ ሐራሺ   (ስ)       ከእርሻዉ የተባረረ አራሽ    

ጎብ ኡኻት (ስ)        ወፈር ያለ እንጀራ    

ጎዝ አቴሼዉ(ግ)      አይለመደኝም አሰኘዉ       

ጎጌ ከረራ (ስ)        የቆዳ መቆርፈድ   
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ጠለስ            ንጽሕና 

ጠለሰ ቀበጠ  (ግ)     ንጽሕና የሌለዉ       

ጠለስ ቀሊል  (ስ)        ስነ ስርአት የሌለዉ 

ጠለስ አመተላ   (ስ)       ንጽሕና የሌላት፤አስቀያሚ   

ጠለብ          ለብ ያለ ዉሐ 

ጠለብ ባያ   (ግ)    ለብ ያለ ዉሐ       

ጠለብ ኣሻ   (ግ)    ዋጋ አስማማ       

ጠለፌዉ ሌጣ   (ስ)       የፈለገዉን አግኝቶ የሚሔድ 

ጠለፍ ጠለፍ     (ስ)       ፈጠን ፈጠን    

ጠል ሐብ  አሻ     (ግ)    አጅግ አስፈላጊ ነገር     

ጠልጠል ቲሪክ    (ስ)            ተንጠልጣይ መብራት/ፎሮሳንት/ 

ጠልጠል አጥ  (ስ)        ያለስጋ ያለ አጥንት 

ጠረቅ ባያ    (ግ)       ለፈለፈ 

ጠረፍ ወጣ     (ስ)         የተካነ ከሁሉም መሻል 

ጠረፍቤ ሐል    (ስ)             ትንሽ ዪበቃዋል አንድን ነገር ለማድረግ    

ጠሽ ባያ   (ግ)        ተቃጠለ 

ጠሽ ኻና   (ግ)        አበደ 

ጠቅ አሻ   (ግ)     ነካዉ በነገር       

ጠቢቅ አምሪ አገኜዉ  (ግ)     ብርቱ ጉዳይ ገጠመሰዉ    

ጠባ       ድምጸ 

ጠባ መስጣ (ግ)       ድምጽ መስጠት       

ጠባ መትኻላ  (ግ)         ብቻዉን እንዳይሆን አብሮ መሆን  

     � 
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ጠባ ወተር (ስ)        የጽምጽ ቱቦ       

ጠባ ዲካ   (ስ)        ድምፁ ወፍራምና የምጮሕ   

ጠባቡ መሐደኛ    (ስ)      ጠባብ ብሔርተኝነት 

ጠባቡ ኪብረኛነት    (ስ)      ጠባብ ትምክተኝነት 

ጠባኻ አይጢፋእ     (ግ)      መረዋ ድምጽ ዪስጥሕ  

ጠብ ቢላ ጠለብ     (ስ)       ያለብዙ ዉጣ ወረድ የተዘጋጀ    

ጠይ       ጥቁር 

ጠይ ሰሪ    (ስ)        እሩቅ አገር 

ጠይ ቡዳ  (ስ)         ነፍሳት       

ጠይ ኡን (ስ)        ጥቁር ድንጋይ    

ጠይ ኢናዝ (ስ)        የሀረሪ  ባሕሌዊ ልብስ    

ጠይ ዚለበስቲ    (ስ)        እናት 

ጠይ ፈትሊ   (ስ)       ክርስቲያን    

ጠይቤ ጠይ (ስ)       ጥቁር በጥቁር       

 

�     

ጡሉቅ          መስመጥ 

ጡሉቅ ቀሚስ  (ስ)       ወገቡ ላይ ሸንሸን ያለበት     

ጡሉቅ ባይ መሰቲ  (ስ)        በማያገባዉ የሚገገባ    

ጡሉቅ ኢራዝ   (ስ)        ረጅም ልብስ    

ጡሉቅ ጡሉቅ መብላእ (ስ)       የመብል አይነት    

ጡሙር ሲን    (ስ)       በልጅነት የሚወጣ ጥርስ    

ጡሙር ሩሕ    (ስ)       ወይዋይታ የሚያበዛ       

ጡሙድ አሻ    (ግ)       መመቅኘት    
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ጡምጡምቤ ጪቃይ ሞጫ    (ግ)     የማይቻል ነገር መስራት    

ጡቁር ጠይ (ስ)         ሙሉ ጥቁር ያልሆና 

ጡንሱስ ጋር  (ስ)       ሰርግ ቤት    

ጡኝዞ በረሳ(ስ)        ግርማ ሞገሱ ተሰበረ    

ጡኡም ለመድ (ስ)        ጣፋጭ ወዳጅ       

ጡጥ        ጥጥ 

ጡጥ አሻ   (ግ)     ፈሳ       

ጡጥ አጫ  (ግ)     ምግቡ ተበላሸ    

ጡጥ አጫ  (ግ)        የልብስ ክር ተዘርግቶ ወጣ፤አረጀ 

ጡፋ በቀል (ስ)                 ጥጋበኛ       

ጡፋን ኻና  (ግ)     የባሕር ሞገድ መነሳት    

 

�     

ጢሕን አፈር (ስ)       የቀብር አፈር 

ጢለፍ አጣልፊ  (ስ)        አምታታዉ    

ጢሊ ቄሕሪ    (ስ)       ሰላይ 

ጢሊ ኢን (ስ)       የጥላቻ አይን       

ጢሊ ጠለፌዉ   (ስ)       ዳግም አይገኝም 

ጢላቅ አረዳ  (ግ)     ፈታ       

ጢሌይ ጢሌይ ሞኛ (ግ)    ግራ ማጋባት     

ጢል            ፀጥታ 

ጢል አሻ   (ግ)       አንድን ነገር  እንደማያዉቅ መሖን    

ጢልቃ ቦአቤኝ   (ግ)       ዉጋት ተሰማኝ 

ጢልቤ ነሰአ    (ግ)      ያለሰርግ ፤ወከባ አገባ 
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ጢሪ           ጥሬ 

ጢሪ ኡን (ስ)         ጠንካራ ድንጋይ 

ጢሪ ሑልበት (ስ)     ያልተቆላ አብሽ 

ጢሪ ጊረገባ  (ግ)      ወደ ሓላ ተመለሰ       

ጢሪዞ ዛል (ስ)        ያልሰለጠነ       

ጢርቂም ባያ(ግ)      ዝም አላ       

ጢሽ ባዬዉ (ግ)      ገረጣ    

ጢቅ ጢቅ   (ስ)       የተጠቀጠቀ 

ጢት  ነደባ (ስ)        ትንሻ መደብ 

ጢት ከቢር(ስ)        እየተማረ የሚያስተምር    

ጢት ጋር    (ስ)       ቲንሻ ክፍል 

ጢንጣን ሞሻ   (ስ)        ዛፎችን የሚገድል በሽታ       

ጢዝ          መብረር 

ጢዝ ባላ   (ስ)          ነፍሳት 

ጢዝ ባቲ   (ግ)        በራሪ ነፍሳት በረሩ    

ጢዝ ባያ   (ግ)      ሰከረ       

ጢጃ ላድቤ   (ስ)       በቅርብ የተወለደ‹ ጥጃ    

ጢፊር          ጥፍር 

ጢፊር ሐላ   (ግ)     ገንዘብ አለዉ    

ጢፊር ሜሰብ  (ግ)      አንድን ሰዉ በነገር መንካት  

ጢፊር ቀጪን  (ስ)       ሌባ       

ጢፊር አሻ (ግ)        ሐብት አገኘ 

ጢፊር ወልዲ(ስ)       የጥፍር መጥምጥ       
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ጢፊር ወሰኽ ቄስ  (ስ)        ትንሽ       

ጢፊር የብሰል  (ግ)    በሆድሽ የያሽዉ ልጅ ይደግ 

ጢፊር ገልላላ   (ስ)       ጊንጥ       

ጢፋአ ዳግ (ስ)        ለማጥፋት የተነሳ    

ጢፍጣፍ አገኜዉ  (ግ)    ቅዝቃዜ አገኘዉ    

ጣሒሩም አልቴ   (ግ)    የወር አበባ አለባት       

 

= 

ጣሕ        መታ ማድረግ 

ጣሕ ጣሕ  (ስ)          ካርታ፤       

ጣሕ ጣሕ  ሞሻ   (ግ)       መታ መታ ማድረግ    

ጣሕ ጣሕ ተፌቀራ    (ግ)      ካርታ ተጫወተ 

ጣሳ መሐጣ      (ግ)       ከሰረ 

ጣር          ጣር 

ጣር  አሻቤኝ   (ግ)       አሰለቸኝ 

ጣር ባያ   (ግ)     ምግብ ተንሸራሸረ     

ጣር ጣር  መላ    (ግ)      መበታተን 

ጣሺ ኩራ (ስ)       ነጭ አሞራ       

ጣቅ ላይ ሰላት     (ስ)       ንጽሕና የሌለዉ/ 

ጣቢእ  አሻ(ግ)      መሐተም አደረገ       

ጣና ቢሲ   (ስ)         የሚበላ የፍሬ አይነት 

ጣን ዘይቢቃ(ስ)        ጥቂት የማይበቃዉ       

ጣይ አስባሕ   (ስ)        ቡቃያ     

ጣይ ኢሺሽ   (ስ)       በላት የሚዘጋጅ ቅቤ  
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ጣጥ           ፈትለክ ብሎ መሔድ 

ጣጥ ባያ    (ግ)        አፈተለከ 

ጣጥ ጣጥ ባያ    (ግ)       ልታይ ልታይ አለ    

 

�     

ጦስ ጡንቡስኻ የወጣእ    (ግ)      ጦስሕን ይዉጣ   

ጦት ኡፍ (ስ)          የጡጥ ጫፍ 

ጦእ ባይቲ  (ግ)   የአበባና የብርሐን ፈካ ብሎ መዉጣት 

 

 

 

ጨረቃ አሾ (ግ)     በማይፈለገዉ የተቀለደበት 

ጨረቃ አሼ  (ስ)              ተጫዉተዉባት ያለ ዋጋ ተዋት 

ጨርራቃ ኣሻ   (ግ)       መጣር 

ጨርቂ ኻና  (ግ)     አፈጀ / አረጀ 

ጨርቤ ቦአ      (ግ)      ከማይወጣዉ ጣጣ ገባ 

ጨርቤብ አሻ  (ግ)     ጨለጠ       

ጨቅ ባያ   (ግ)        ወደቀ ፤ ተኛ 

ጨቅ ባያማ ኜአ   (ግ)    ሐይለኛ እንቅልፍ    

ጨቅ አሻ    (ግ)       ቢላዋ ሰካበት 

ጨቅ ጨቅ  አሻ   (ግ)       ሐብቱን እንዳለ መብላት    

ጨቅ ጨቅ (ስ)        ላለመቀበል ማቅማማት    

ጨበቆ ጩቡ (ስ)          ድዳ ቃላት በደንብ የማይወጣለትደ    

  

     b 
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�     

ጩማዞ ተጠመሳ  (ግ)       ጭራሽ ጠፋ 

ጩቅ አተል  (ግ)      ጭጭ በል    

ጩቅ ጩሉቅ አተል   (ግ)  ከአፍሕ  ፊደልም ሆነ ቃል እንዳወጣ ዝምበል 

ጩቅቲ ክታብ   (ግ)    መዝገበ ቃላት       

ጩቅቲኻዉ አሴም   (ግ)    ሐሳብን ግለጽ       

ጩጭ ለበሴዉ   (ግ)       እቃዉን ምስጥ ወረረዉ 

 

 

�    

ጪሊም አሸቤዉ   (ግ)      በጥፊ አጦዘዉ 

ጪላል ሞት(ስ)        ጃንጥላ       

ጪሌ ዋጩ   (ስ)        በጣም ጥቁር       

ጪልማ ሐካፋ (ስ)        ባለማወቅ የምትሰራዉ ስራ    

ጪመዞ ተጠመሳ   (ግ)       ደብዛው ጠፋ 

ጪሬር ቀብ ቀብ አሻ   (ግ)     ጓጓ 

ጪር ዛቲ አተዋቅ (ስ)     እንቁላል የማትጥል ዶሮ /የማትዉልድ   

ጪቃይ ለፉ   (ስ)        እራሱ ያደፈ 

ጪቅና መሐጤ     (ግ)       ልጅ ወረደባት    

ጪባ  ኡስጡ ኡሱኽ (ስ)        ስዉር ጠላት       

ጪን          ወገብ 

ጪን  ላይ (ስ)        ከወገብ በላይ    

ጪን  መገድ    (ግ)     መነሳሳት     

ጪን  በሰር    (ስ)        ሽንጥ    
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ጪን  ተሐይ  (ስ)        ከወገብ በታች       

ጪን መሐለቅ   (ስ)       በወገብ የሚያዝ ገንዘብ 

ጪን መትቆጫ   (ግ)     እጅግ መደንገጥ    

ጪን ቆጭ (ስ)         አጭበርባሪ    

ጪን ቆፍ     (ስ)        ድህነት 

ጪን ባሳ አዩር   (ግ)       የገንዘብ ችግር አይግጠመን 

ጪን ፈቱሕ   (ስ)       የገንዘብ ችግር አያጋጥመን 

ጪን ፈትታሐ   (ስ)        አጭበርባሪ ፤አታላይ    

ጪንቤ መቃነን   (ግ)    አወናበደዉ    

ጪንቤ መቃጠር      (ግ)      አጥብቀሕ  መያዝ    

ጪንቤ መትሌሐቅ      (ግ)      የማንንም  እጅ 

አለመጠበቅ ጪንቤ ሞገድ      (ግ)     አጥብቀሕ የምትይዘዉ  

ጪንኻዉ ሲበር     (ግ)       ጋደም በል 

ጪንዞ ተቆጫ    (ግ)      ደነገጠ       

ጪንዞቤ ቃነነቤዉ     (ግ)     የእቃ  ዋጋን መስበር    

ጪው ባያቤው   (ግ)    ጥርሱ ደነዘዘ       

ጪገር         ጸጉር    

ጪገር  መትናጫ   (ግ)      ሐይለኛ ድብድብ    

ጪገር  መንፋሕ   (ግ)       ጸጉር ማጎፈር       

ጪገር  ወጫፋ      (ስ)      ረጅም ዘጉር 

ጪገርዞ ቃነና  (ግ)      ተናደደ 

ጪፍ ባቲ      (ግ)       እጅግ ደከመች በስራ 

ጪፍ ባያ     (ግ)       የላብ መንቆርቆር 
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ጫሕ አሻ (አ)     ነገሩን ማሰራጨት     

ጫት         ጫት 

ጫቱዉ ሰለቤዉ  (አ)       ጫቱን ባዶ አደረገዉ  

ጫት መልቃለቅ    (ስ)         ጫት መቃም 

ጫት መርገገብ    (ስ)      መተጫጨቱ  ተተወ    

ጫት መንሳእ     (ስ)        መታጨት    

ጫት አጎባ ነቢ/አጎባራ ነቢ/   (ስ)       በአድባር ጫት አዳይ 

ጫት ገፍ (ስ)        ጫት አብዝቶ የምቅም 

ጫት ጉፈት   (ስ)        የጫት  ግንድ       

ጫት ፋታሕ   (ስ)        የጫት ምርሐት       

ጫትቤ ቦአ   (ግ)       ጫት መቃም    

ጫያ         ጥላ 

ጫያ መጥመስ     (ግ)       አፈዘዘዉ 

ጫያ ሱም መናወጥ    (ግ)     አርእስት በሌላ ሰዉ መወሰድ 

ጫያ ኻነቤኝ   (ግ)      ተመቀኘኝ፤አስተጓገለኝ     

ጫያ ዋል    (ስ)       ከግንዱ ላይ ያልበሰለ ፍሬ 

ጫያ ዘሌላ    (ስ)      ጥላ ቢስ ፤ኮቴዉ የማይሰማ    

ጫያ ዚማገዴዉ    (ግ)       ጥፊብ ያልቻለ    

ጫያቤ ሌቃ   (ግ)      በድሎት አደገ 

ጫያዞ መትቀበጥ  (ግ)       ጠፋ 

ጫያዞዉ ዘይመን   (ግ)      ተጠራጣሪ    
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ጬሁራን ጬሁር    (ስ)      የተቦጫጨረ       

ጬለመቤዉ    (ግ)       ተቸገረ 

ጬራን ጬር (ሰ)        ገደላ ገደል    

ጬር   ኡጋ    (ስ)       የፍሳሽ ቆሻሻ የሚሔድበት    

ጬር አፍ ቆረራ   (ግ)       አደገኛ ደረጃ ደረሰ  

 

 

ፈሕ አሻ   (ግ)        ለመብራት አበራ       

ፈለሐቤ   (ግ)        እንደምትሆነዉ አሳጣት 

ፈለመ ዋ ዚራ   (ስ)       መከራከርና መፎካከር  

ፈለማ ቂቅ   (ስ)       ግትር 

ፈለቅ  ፈለቅ   (ስ)       ተፍለቀለቀ       

ፈስ አትጌፈሬዉ     (ግ)       አስፈራራዉ    

ፈስሶዉ ዘይጥሪ   (ስ)      ምስጥር የማይጠብቅ    

ፈረቃ መንቆረር     (ግ)       ተራ መጠበቅ    

ፈረቃ ፈረቃቤ   (ግ)       በየተራ       

ፈረት ፈረት ባዬዉ   (ግ)       ፈራ       

ፈረንጂ ሐይ   (ስ)       የዱቄት ወተት 

ፈረንጂ አሩዚት    (ስ)      አሻንጉሊት    

ፈረዝ           ፈረስ 

ፈረዝ ሐይዙን    (ስ)      የፈረስ ልጅ    

ፈረዝ ላይቤ መዛፈል   (ግ)    ኢየተሸከረከሩ ቲርኢት ማሳየት

  

     ; 
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ፈረዝ መትጋፈር   (ግ)       የፈረስ  እሽቅድምድም 

ፈረዝ አላፉር  (ስ)        ማንን ፈርቼ       

ፈረዝ ኡዙን    (ስ)      ጫት ተክል ጥቁር ጥቁር ሲያወጣ 

ፈረዝ ኮራ      (ስ)        የፈረስ ኮሪቻ    

ፈረዝ ጪራ   (ስ)        የፈረስ ጭራ    

ፈረዝ´ ደባል    (ስ)        የፈረስ  ግልብያ    

ፈረጀት ወረዳ   (ስ)      መፍትሔ ተገኘ     

ፈርዳ ለፈቤ     (ስ)        የትም ቦታ ተፈልጎቤ       

ፈቀር መሰሳ    (ግ)       ዘፈነ 

ፈቀር ቀደዳ    (ግ)       ዘፈነ 

ፈቲር ፈቲት    (ስ)      ልጆች በገመድ የሚጫወቱት    

ፈቲት ቆጫ    (ግ)       በሬዉ ደነበረ 

ፈቲት አጎደረሌዉ   (ግ)        እንደፈለገዉ እንድሆን አመቻቸለት 

ፈቲትቤ ቦአ   (ግ)       ተጨነቀ       

ፈትራ         ፋታ 

ፈትራ ቀበጣ   (ግ)      ፋታ ማጣት    

ፈትራ በሰር  ሞሻ    (ግ)      ብትንትን ማድረግ    

ፈትራኸታራ   (ግ)       የያዘዉን የማይለቅ 

ፈንጂቤ ሜሰብ   (ግ)         ተሰቃዩን መስቀያ ገመድ ማስገባት 

ፈኽ ባያ(ባቲ)  (ግ)      ተናደደች  ለድመት መቆጣጥ    

ፈይ ፈዩ     (ስ)       ተጫዋች       

ፈደም ባይ    (ስ)      ይቅር ኢቀ         

ፈጅሪ ሰዲቅ ኑር      (ስ)    ለሊት የሚትወጣ ወርቅ መሳይ ጸሐይ    

ፈጠቅ አሻ   (ግ)       ዋጋ አልሰጠዉም        
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ፉር  ባያ   (ግ)        አበጠ ለሰዉነት    

ፉር  ፉር ባያ    (ግ)       ሰዉነቱ አባበጠ       

ፉር ሐማት (ስ)         ነፍሳት       

ፉር አሻ    (ግ)        ወደፊት መጣል 

ፉር ጋዛ     (ስ)       ወንጭፍ    

ፉቅራ ፈዛዛ  (ስ)        ጫት አብዝቶ 

የምቅም 

ፉቱሐን ፉቱሕ   (ስ)      የተፈታታ       

ፉቱሕ ቂራኣ    (ስ)      ስደ ንባብ 

ፉቱሕ ኩቱብ    (ስ)      ድርሰት 

ፉኞ ፉጡር      (ስ)      ቆር ዘሌሌቤ አማን ጋር ዛሽቲ    

ፉዲ           ቅጥ 

ፉዲ ለሐሳ    (ግ)       አጎብዳጅ 

ፉዲ መሞደድ (ግ)       ማፈንደድ 

ፉዲ መሳጣ    (ግ)       ከመጠን በላይ መዋደድ    

ፉዲ መሴሐቅ   (ግ)       ከመጠን በላይ መደሰት     

ፉዲ መትላሐስ   (ግ)       በጣም መዋደድ    

ፉዲ መግኛኛ   (ግ)      መዘነጥ ፤ማን እንደ እኔ ማለት 

ፉዲ መጣለቅ    (ግ)     እርስ በርስ ተዋዉቆ መናናቅ 

ፉዲ ማሕቤ   (ግ)       ተለምኖ    

ፉዲ ሞጫ    (ግ)     ሐብት ማግኘት ፤ተስማማዉ 

ፉዲ ሲጥ      (ስ)        አጎብዳጅ 
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ፉዲ ረዛ    (ስ)       ቂጠ ወፍራም    

ፉዲ ቆፍ      (ስ)        ያጣ የነጣ       

ፉዲ ነደባ     (ስ)        ኢመልማና ወደላ    

ፉዲ አሻ    (ግ)        ወፈረ       

ፉዲ ኮር    (ስ)       የቅጥ አጥንት    

ፉዲ ዘሌላ ቄሲ ወንባር    (ስ)    ሳይኖረዉ እንዳለ የሚያስመስል 

ፉዲ  ዳረት    (ስ)      ቂጡ በጣም ወፍራም      

ፉዲ ዱላሉ አጥ     (ስ)      የቅጥ አጥንት የሚያርፍበት  

ፉዲ ዳት    (ስ)        ሱሬ ከመቀመጫዉ የተለበደ 

ፉዲ ጊኝ ጊኝ    (ስ)     ሲሔድ ቂጡን ጣል ጣል የሚያደርግ 

ፉዲ  ፎሕሪ    (ስ)      ትናንሽ ትላትል 

ፉዲሌ ፉዲሌ መሌጣ   (ግ)      በሆድ  መንፏቀቅ    

ፉዲቤ መሴነን   (ግ)      መቅማጠር    

ፉዲኻ ኤስባ   (ግ)       ደንታም የለኝም 

ፉዲኻዉ ባየዉ    (ግ)       ዞር በል አለዉ 

ፉጂ ኸሳራ    (ስ)      ዙሩፍ ኡሱእ  

ፉጉ ኻና   (ግ)        እጅግ ከሳ ፤ አጽም መሰለ 

ፉጥ ባያ      (ግ)       ብቅ ብቅ ማለት  

 

M     

ፊሪግ ባያ    (ግ)       ነቃ       

ፊር ፊር ባያ     (ግ)       ተንፈራፈረ       

ፊሽ ፊሽ     (ስ)        ለፈሳሽ በቀጭኑ መፍሰስ 

ፊቅ በል     (ግ)       ዞር በል    
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ፊታ ሙራየት      (ስ)       በቀላሉ መግባባት    

ፊታን ፊት    (ስ)      ፊት ለፊት       

ፊት ሔጃ   (ግ)        አድሎ ማድረግ  

ፊት መሔጃ   (ግ)       አድሎ ማድረግ       

ፊት መላያ    (ግ)       ሰዉን በእኩልነት አለማየት 

ፊት መምለሕ   (ግ)       አድሎ ማድረግ       

ፊት መስጣ   (ግ)      ማቅረብ       

ፊት መርኸብ   (ግ)       አድሎ ማድረግ       

ፊት መቃጠር   (ግ)       ኮስተር ማለት       

ፊት መኽተር   (ግ)      አለመለሳለስ ኮስተር ማለት 

ፊት መግኛ     (ግ)       መግባባት       

ፊት መፋጫ (ግ)       መጠጋት መፈለግ    

ፊት ሚክፋች (ስ)     ለሙሸሪት በመልስ ጊዜ የሚሰጥ ለለበት 

ፊት ሚይ    (ስ)      መዉለድሳ ሜገል ዩጭዛል ሚይ    

ፊት ሞራእ   (ግ)       መለሳለስ ኮስተር አለማለት 

ፊት ሞሻ   (ግ)        ነገር መንገድ ሐያ     

ፊት ሰጤዉ    (ግ)       አቀረበዉ 

ፊት ረኸባ   (ግ)       ይሁንታ ማግኘት    

ፊት ቀበጣ     (ግ)       ፍት ነሳዉ 

ፊት ቁጡር    (ስ)      ኮስታራ       

ፊት ቂምቢጬ     (ስ)      ትንሽ ፊት ያለዉ     

ፊት ቂምጪር     (ስ)      ፈገግየማይል       

ፊት ቂርራ  (ስ)       ግንባር ላይ ያለ ስንጥቅ    

ፊት ቂዳጃ    (ስ)       ፍት ላይ ያለ ስንጥቅ    
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ፊት በሻሻ  (ስ)        ፈገግተኛ       

ፊት አልመስጣ   (ግ)      ፊት መንሳት    

ፊት አሻ   (ግ)       ነገር መንገድ ያዘ       

ፊት ኩፉት   (ስ)        በደስታ       

ፊት ኸተራ    (ግ)       ፍት መንሳት    

ፊት ኻዱዉ ሱጢ መትሜሰል (ስ)      መኮሳተር    

ፊት ዛሌ     (ስ)       ቆንጆ     

ፊት ጊፍራ    (ስ)      ፈንጣጣ አለበት    

ፊት ፊት   (ስ)         የተፈተፈተ ስጋና ቂጣ    

ፊት ፊንጪቅ ባያ   (ግ)       ደም ግባቱ አማረ 

ፊት ፋጫ    (ግ)       ለመቀራረብ መፈለግ  

ፊት      ፍት 

ፊትሶ ሐመድ ኻና    (ግ)       ደነገጠ 

ፊትሶ በርበሪ ኻና    (ግ)      ኢናዋ ዚቄሔዉቤ    

ፊትሶቤ መሐጣ    (ግ)       ጣለለት 

ፊትሶቤ መሌጣ    (ግ)       እንደ አመሉ ሰዉን መያዝ    

ፊትሶዉ ቤረቄዉ   (ግ)      ፊቱን አነኮተዉ      

ፊትሶዉ አተረፈ (ግ)      ራሱን ማዳን 

ፊትቤ መሌጣ     (ግ)       በጸባዩ ሰዉን መያዘ 

ፊትቤ መግኛ      (ግ)       እቃዉ ፊት ለፊት መጣል    

ፊትና ኸለቃ   (ግ)       ችግር መፍጠር  

ፊንዲጋ አሻ  (ግ)       መበርበር       

ፊንጪቅ አሻ (ግ)       አንቦጫረቀ    

ፊኝ ባያ (ግ)        ለፈሳሽ በቀጭኑ መፍሰስ    
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ፊዝ           ቀጥታ 

ፊዝ መኽተር (ስ)       ባለ አልማዝ  ቀለበት  

ፊዝ ባያ (ግ)        መልካም ሆነ ተስተካከለ    

ፊዝ አሻ    (ግ)       አስተካከለ 

ፊዝ ኡጋ    (ስ)       ቀጥተኛ መንገድ   

ፊዝቤ ተጌባ  (ግ)       በስርአት ተቀመጠ    

ፊዳእ ወጣ   (ግ)       ተሰዋ 

ፊዳእ  ባራ  (ስ)       ለሌሎች መስዋት የሚሆን       

ፊዳእኻ የዉጣእ  (ግ)      ጦስሕን ይዉጣ 

ፊጃን ጋር      (ስ)      የሀረር የጌጥ ስፌት 

ፊጃን ጌብ    (ስ)      መያዣ ያለዉ ቢርጪቆ    

ፊጋ አሻ     (ግ)       የደነበረ  

 

�    

ፋሕ ባያ   (ግ)        መብራት 2 ፈካ    

ፋሕ ፋሕ    (ስ)        መረቅ  

ፋል ተማሐጠቤዉ   (ስ)       የሚያደርገዉን ግራ ተምታታበት 

ፋር አሻ   (ግ)        እንጨት መፋቅ  

ፋይዶ አቦቾ    (ስ)     ኢንደ ወንድ የምትሆን ሴት    

ፋጫ ወልዲ    (ስ)      በስለት የተገኘ ልጅ 

 

�     

ፎይ ጪገር     (ስ)         ጥብቅ ምስጥር 

ፎጣ መዜገድ    (ስ)        ጥሪ ለሰርግ ማድረግ 
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ፓስታ ፉሩሩቅ    (ስ)         ያለ ስጋ የተሰራ ፓስታ      

ፓስታ ፌርኖ     (ስ)         ከእንቁላል ጋር የተሰራ ፓስታ     

 

 

 

ቫልቤ አገበአ     (ግ)       በዘመናዊ የባል ልብስ አገባ 

ቫም ቫምቤ አገበአ  (ግ)       በአጀብ አገባ 

ቬሎ ኢራዝ   (ስ)       የቬሎ ልብስ     
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