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ДУ'МА, -Ы (МЫСЛЬ) միտք, մտածմունք,
խոհ։

ДУ'МАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов. 
О КОМ? О чём? над чем? մտածել, խոր
հել: || сов. подумать, -аю. -аешь, 
-ают.

ДУ'НУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов. փլել։ 
ДУПЛО', -а 1. Փչակ, Дупло дерева

ծառի փչակ։ 2» խոռոչ Լատամի)։
ДУРА'К, -а հիմար, տխմար։
ДУРА ЧИТЬ, -чу, чишь, -чат, несов.

К020? Հիմարի տեղ դնել, հիմարաց
նել* 1| сов. одурачить, -чу, *чишь, 
-чат.

ДУ'РНО (плохо, нехорошо, скверно) 
վատ, վատ կերպովt Дурно пахнет
վատ հոտ Է գալիս։

ДУРНО'Й, -ая, -ое (плохой, нехоро
ший, скверный) վատ, տգեղ։ Дурные
ПрИВЫЧКИ վատ սովորություններ։

ДУТЬ, дую, дуешь, дуют, несов. Փչեր 
С моря дует сильный ветер ծովից
ուժեղ քամի Է փլում։

ДУХ, -а հոգի։ 2, ոգիt В духе времени
Ժամանակի ոգով։ 

ДУХИ , -OB օծանելիք , դուխի։
ДУХО ВКА, -И էեռոց*

ДУХО ВНО հոգեպես։
ДУХО'ВНЫЙ, -ая, -ое հոգեկան։ Ду. 

ховные потребности հոգեկ ш ն պ ա֊
հանձներ։

ДУХОВО'Й, ая, -бе փողային։ ДухО-
ВОЙ ОрКеСТр փողածին նվագախումբէ

ДУХОТА՛, -Ы տոթ։

УШ, душа ցնցուշ։
УША', -й հոգի։ От всей души ամրոդք

հոգով ( սր աով^է 
ДУШЕ' ВНЫЙ, -ая, -ОС հոգեկանt հ/i- 

գոլ։ Душевный ПОКОЙ հոգեկան հան. 
գըստությո ւն։

ДУШИСТЫЙ, -ая, -ос- (ароматный.
Паху‘1ИЙ) հոտավետ, անուշահոտ} 
անու՛րս բույր, բուրավետ։ ДуШИСТЫе 
ЦВеТЫ անուշահոտ ծա զիկներ։

ДУШИТЬ, душу, душишь, душач: 
несов. кого? кто? խեղդել։ || сов. 

задушить, -душу, -душишь, -душат. 
ДУ'ШНО տոթ Է։ В комнате Душно

սենյակում տոթ Է։ 
ДУ'ШНЫЙ, -ЗЯ, -ое հեղձուցիչ, տոթ։

Душный вечер տոթ երեկո։
ДУЭ'ЛЬ, -ЛИ մենամարտ։

ДУЭ'Т, -а զուգերգէ զուգանվագ։ 
ДЫМ, -а (-у) ծուխ։ 
ДЫМИТЬ, -МЙТ, -МЯ1, несов. ծխալ, 

մխալ, ծուխ անել։ ПвЧЬ ДЫМИТ վա
ռարանը ծխում Է։ || сов. надымить, 
-мйт, -мят.

ЗЫМОХО'Д, -а ծխանցք, ծխնելույզ։ 
Ы'НЯ, "И սեխ։

ДЫРА', -Ы ծակ, անցք։ 

ДЫРЯ ВЫЙ, -ая, -ое ծակծկված, ծակ։
Дырявый карман ծակ գրպան։ 

ДЫХА НИЕ, -ИЯ շնչառուՔյուն, շունչ> 
ДЫШАТЬ, дышу, дышишь, дышат,

НеСОв. շնչեի շունչ քաշել։
ДЯ'ДЯ? -И հորեղբայր, քեռի (մորեղ. 

բայր)։
ДЯ ТЕЛ, -тла փայտփորիկ։

Е

ЕВРЕ'Й, -ёя հրեա,
ЕВРЕ'ЙКА, -и հրեուհի,
ЕГО', ЕЁ նրա։ Его брат и его сестра

նրա եղբայրն ու քույրը։ Её ТОВЗрИЩ 
И её ПОДРуга նրա ընկերն ու ընկերու» 
հին։

ЕДА', -Ь1 1. (пища) ուտելիք։ ВкуСНЭЯ 
еда համեղ ուտելիք։ Z, ուտելըt 

ЕДВА' (насилу, еле) հազիվ, դժվարու
թյամբ։ Едва ли հազիվ թե։ 

ЕДИНЕ'НИЕ, -ИЯ (СОЮЗ) միություն, 
միավորում։ ЕДИНвНИе СИЛ ուժերի 
միավորումէ
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ЕДИНИЦА, -ы միավոր. Единица из
мерения չափի միավոր։ 

ЕДИНИ'ЧНЫЙ, -ая, -ое (единствен
ный) եզակի։ Единичный случай
եզակի դեպք։

ЕДИНОГЛАСНО (единодушно) միա-
ձայն, միա բերան։

ЕДИНОГЛАСНЫЙ, -ая, -ое (едино
душный) միաձայն։ 

ЕДИНОДУШНО միահամուռ կերպովդ 
համ՛եր աշխ որ են ։

ЕДИНОДУ ШНЫЙ, -ая, -ое միահա.
մուռ, համերաշխ։
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ЕДИНОЛИЧНИК, -Я մենատնտես, 
ЕДИНООБРАЗИЕ, -ИЯ, միատեսակու

թյուն, միօրինակությունt
ЕДИНООБРА ЗНЫЙ, -ая, -ое միաաե-

սակ, միօրինակ։
ЕДИНСТВЕННО (только) միակ, մի֊ 

միայն, Единственно верное решение 
вопроса հարցի միակ ճիշտ լուծումը։ 

ЕДИ НСТВЕННЫЙ, -ая, -ое միակ, 
եզակի։ Единственный сын родите
лей ծնողների միակ որդին։ ЕДИЫСГ՝ 
венное ЧИСЛО եզակի թիվ։

ЕДИ НСТВО, -а միասնություն, միաս
նականություն, ընդհանրություն, հա
մերաշխություն։ Единство партии 
կուսակցության միասնություն։ ЕДИН
СТВО мнений կարծիքների ընդհանրու-
թյուն։

ЕДИ'НЫЙ, ЭЯ, -ое միասնական։ Еди
ным фронтом միասնական ճակատովէ 

Е'ДКИЙ, -ая, -ое այրիչ, կծու, դառը. 
Едкий ДЫМ կծու (դառը) ծուխ։

ЁЖ, ежа ոզնի։
ЕЖЕВИ'КА, -И 1. մոշ, 2. մոշենի, 
ЕЖЕГО'ДНО ամեն տարի, 
ЕЖЕГО'ДНЫЙ, -ЭЯ, -ое ամենամյա, 
ЕЖЕДНЕ'ВНО ամեն օր, 
ЕЖЕДНЕ'ВНЫЙ, -ая, -ое ամենօրյա։

Ежедневная газета ամենօրյա թերթ, 
ЕЖЕМЕСЯЧНО ամեն ամիս, 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ, -ая, -ое ամեն

ամսյա, ամսական,
ЕЖЕМИНУТНО ամեն րոպե, 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ամեն շաբաթ,
Еженедельный, -ая, -ое շաբա֊

թակա ն. Еженедельный журнал շա-
բաթական հանդեսt

ЁЖИТЬСЯ, ёжусь, ёжишься, ёжатся, 
несов. от чего? կծկվել, կուչ գալ, 
ЁЖИТЬСЯ от холода ցրտից կուչ գալ։ 
II сов. съёжиться, -жусь, -жишься, 
-жатся.

ЕЗДА', -Ы երթեեկություն, երթևեկելը, 
դնացություն (փոխադրամիջոցով)։

Е'ЗДИТЬ, езжу,, ездишь, ездят, несоь. 
(ехать) на ком? на чём? в чём!? գնալէ

դալ (փոխադրամիջոցով^,
ЕЗДО'К, -а- (наездник) ձիավոր, հեծ֊ 

յար
Е'ЛЕ (едва, насилу) հազիվ, հազիվ

հազ, Еле успел հազիվ հասցրեցի, 
ЁЛКА, -и I. (ель) եղևնի, г. տոնածառ։ 

Игрушки ДЛЯ ёлки տոնածառի խա
ղալիքներ։

EJ10'ВЫЙ, -ая, -ое եղևնոս Еловый лес
եղևնու անտառ։

ЁЛОЧНЫЙ, -аЯ> -Ое տոնածառի։
ЕЛЬ, ёЛИ եղևնի։
ЕЛЬНИ'К, -ai ղևնու անտառ, եղևնուտ։ 
ЁМКИЙ, -ая, -ое (вместительный) տա-

րո ղունակ։
ЁМКОСТЬ, -ти տարողություն, ЁМКОСТЬ 

буТЫЛКИ շշԻ տարողությունը,
ЕРУНДА', -ы (вздор, чепуха) դատարկ

բան, անմիտ (անիմաստ) բան, ան
հեթեթություն։

Е СЛИ եթե։ Если даже եթե նույնիսկ։ 
ECTE'CTBEHHO (конечно) բնակա֊

նա բար, իհարկե։
ЕСТЕ'СТВЕНННЫЙ, -ЗЯ, -Ое բնական, 

Естественные условия բնական պայ-
մաններ։

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, -ИЯ բնադիտու֊
թյուն։

1. ЕСТЬ, ем, ешь, ест, едйм, едите, едят, 
несов. кого? что? (кушать) ուտել, 
Есть с удовольствием հաճույքով 
ուտել, || сов. съесть, съем, съешь, 
съест, съедим, съедите, съедят.

2. ЕСТЬ (имеется, сущ€ствует) կա. Есть 
надежда հույս կա,

Е'ХАТЬ, еду, едешь, едут, несов. на 
ком? на чём? в чём? куда? գնալ,
դալ (փոխադրամիջոցով), ЕхЗТЬ НЗ 
машине մեքենայով գնալ,

ЕЩЁ U (опять) Էլ, ևս։ Ещё раз Щ
անդամ Էլ։ 2. (ПОКЭ) դեռ, դեռևս. 
Он ещё не пришёл նա դեռ չի եկել։

Ж

Ж VBA, -Ы դոդոշ։
ЖА БРЫ, жабр խռիկներ*
ЖА' ВОРОНОК, *НКа արտույտ։
ЖА ДНО ագահաբար, ագահորեն, ադա*- 

հությամ բ։

ЖА'ДНОСТЬ, ти 1. (алчность) ագահու

թյուն, անկշտություն, 2. (СКУПОСТЬ) 

ժլ ա տո ւթյո ւ ն ը ն չ ա ք ա  ղցո ւթյօ ւն։

ЖА'ДНЫЙ, -ая, -ое 1. (алчный) ադահ,


	К020? Հիմարի տեղ դնել, հիմարացնել* 1| сов. одурачить, -чу, *чишь, -чат.

	վատ հոտ Է գալիս։

	ПрИВЫЧКИ վատ սովորություններ։

	ուժեղ քամի Է փլում։

	Ժամանակի ոգով։ ДУХИ , -OB օծանելիք , դուխի։

	ДУХО ВНО հոգեպես։

	հանձներ։

	ВОЙ ОрКеСТр փողածին նվագախումբէ

	УШ, душа ցնցուշ։


	հոգով ( սր աով^է ДУШЕ' ВНЫЙ, -ая, -ОС հոգեկանt հ/i- գոլ։ Душевный ПОКОЙ հոգեկան հան. գըստությո ւն։

	Паху‘1ИЙ) հոտավետ, անուշահոտ} անու՛րս բույր, բուրավետ։ ДуШИСТЫе ЦВеТЫ անուշահոտ ծա զիկներ։

	սենյակում տոթ Է։ ДУ'ШНЫЙ, -ЗЯ, -ое հեղձուցիչ, տոթ։


	ДУЭ'Т, -а զուգերգէ զուգանվագ։ ДЫМ, -а (-у) ծուխ։ ДЫМИТЬ, -МЙТ, -МЯ1, несов. ծխալ, մխալ, ծուխ անել։ ПвЧЬ ДЫМИТ վառարանը ծխում Է։ || сов. надымить, -мйт, -мят.

	ДЫРА', -Ы ծակ, անցք։ ДЫРЯ ВЫЙ, -ая, -ое ծակծկված, ծակ։


	НеСОв. շնչեի շունչ քաշել։

	ДЯ ТЕЛ, -тла փայտփորիկ։

	Е

	նրա եղբայրն ու քույրը։ Её ТОВЗрИЩ И её ПОДРуга նրա ընկերն ու ընկերու» հին։

	ЕДА', -Ь1 1. (пища) ուտելիք։ ВкуСНЭЯ еда համեղ ուտելիք։ Z, ուտելըt ЕДВА' (насилу, еле) հազիվ, դժվարությամբ։ Едва ли հազիվ թե։ ЕДИНЕ'НИЕ, -ИЯ (СОЮЗ) միություն, միավորում։ ЕДИНвНИе СИЛ ուժերի միավորումէ

	եզակի դեպք։

	ձայն, միա բերան։

	մուռ, համերաշխ։



	Ж


