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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,
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նին տալ։ ВдаЛИ ЖвЛТееТ рожь հեռ
վում դեղեին է տալիս աշորան։ || СОв.
к 1 внач. пожелтеть, -ею, -ёешь, 
-ёют.

ЖЕЛТО'К, -тка դեղնուց։ Яичный жел-
ТОК ձվի դեղնուց։

ЖЁЛТЫЙ, -ЗЯ, -Об դեղին։
Ж ЕЛ У'ДО К, -дка ստամոքս։ 
ЖЕЛУ'ДОЧНЫЙ,- ֊ая, -ое иտամոք֊

սայինյ ստամոքսի։
ЖЁЛУДЬ, -ДЯ կաղինi խոզակաղին։ 
ЖЁЛЧЬ, -ЧИ մաղձ, լեզիւ 
ЖЕ МЧУГ, -а մարգարիտ։ 
ЖЕМЧУ'ЖНЫЙ, -ая, -ое մարգարտեI 
ЖЕНА', -Ы կին (ամուսին)։ 
ЖЕНА'ТЫЙ, -ая, -ое ամուսնացած

(տղամարդու մասին)։ ЖвНаТЫЙ МуЖ- 
ЧИНа ամուսնացած տղամարդ։

ЖЕНИ'ТЬ, женю, жёнишь, жёнят, 
СОв. и несов. кого? на КОМ? ամուս
նացնել, պսակել (տ ղամարդու մա սին)։
II сов. также поженить, -еню, 
-ёнишь, -ёнят.

ЖЕНИТЬСЯ, женюсь, женишься,
ЖеНЯТСЯ, СОв. U НеСОв. На КОМ? ամուս- 
նան ալ (տղամարդու մասին) ։ || СОв.
также пожениться, «енюсь; -ёнишь- 
-ся, -ёнятся.

ЖЕНИХ, •а փեսացոԼ) նշանած։ 
ЖЕ'НСКИЙ, -ая, -ое i• կանացիք կա

նանց։ Международный женский
ДеНЬ կանանց Միջազգային օրը։ Ж^Н- 
СКая Одежда կանացի Հագուստ։
2. իգական։ Женский род Իգական 
սեռ։

ЖЕ'НЩИНА, -ы Կին։ Замужняя жен-
ЩИНа ամուսնացած կին։

ЖЕРЕБЁНОК, -НКа քուռակ (ձիու)}
մ տրուկ։

ЖЕРЛО՛, -а փողաբերան։ ЖерЛО 
ПуШКИ թնդանոթի փո ղա բեր ան։

ЖЕ'РТВА, -Ы զոհ։
ЖЕ'РТВОВАТЬ, -твую, -твуешь, 

-твуют, несов. кем? чем? զոհել, զո- 
հաբերել։ Жертвовать собой իրեն 
զոհեր || сов. пожертвовать, -твую, 
-твуешь, -твуют.

ЖЁСТКИЙ, -ая, -ое 1. (твердый, креп
кий) կոշտ, կարծր։ ЖёСТКИЙ ДИВЭН 
կոշտ բազմոց։ 2. (сурОВЫЙ, реЗКИЙ) 
խիստ։ Жёсткие УСЛОВИЯ խիստ 
պայմաններ։

ЖЕСТО'КИЙ, -ая, -oe 1. (безжалост
ный, беспощадный) դաժան, անգութ։ 
Жестокие нравы դաժան ип վորույթ-
ներ (բարքեր)։ 2t դաժան} սաստիկյ 
խստաշունչ։ ЖеСТОКаЯ бОЛЬ սաս
տիկ ցավ։ Жестокий МОрОЗ խստա
շունչ սառնամանիք։

ЖЕСТО КО 1* դաժանորեն, դաժան կեր
պով։ 2* չարաչար, սաստիկ։ ЖеСТОКО 
ОШИбаТЬСЯ չարաչար սխալվել։ 

ЖЕСТО'КОСТЬ, -ТИ դաժանություն յ ան
գթություն։

ЖЕСТЬ, -ТИ թիթեղ։
ЖЕСТЯНО Й, -ая, -6е թիթեղյա, թի- 

թեղի։
ЖЕСТЯ НЩИК, -3 թիթեղագործ։ 
ЖЕЧЬ, жгу, жжёшь, жгут, несов. 

кого? что? 7. այրել, վառել։ СоЛНЦе 
ЖЖёт ЛИЦО արևը դեմքը այրում է։ 
Жечь бумагу թուղթ վառել։ 2, դաղել։ 
Крапива жжёт եղինջը դաղում է։ 
|| сов. сжечь, сожгу, сожжёшь, 
сожгут.

ЖИ'ВО /. (оживлённо) աշխուժորեն, 
աշխույժ։ ЗаНЯТИЯ ПрОХОДИЛИ ЖИВО 
И интересно պարապմունքները անց
նում էին աշխույժ և հետաքրքիր։

(быстро, скоро) արագ, շտապով, 
շտապ։

ЖИВОЙ, -ЗЯ, -бе 1» կենդանի, ողշ։ 
Живое существо կենդանի էակ։ г. աշ
խույժ, ժիր, եռանդով լի։ ЖИВОЙ 
ребёнок աշխույժ (ժիր) երեխա։

ЖИВОПИСНЫЙ, -ая, -ое 1. (краси
вый, КраСОЧНЫЙ) գեղատեսիլ, գեղա
նկար, գեղեցիկ։ Живописная доро-
Га գեղանկար ճանապարհ։ 2, գեղա
նկարչականt, կեն դան ա գրական։ Жи*
вописная мастерская կենդանագրա
կան արհե и տանոց։

ЖИВОПИСЬ, -СИ նկարչություն յ գե
ղանկարչություն։

ЖИВО Т, -а փոր, որովայն։ 
ЖИВОТНОВО'Д, -а անասնա բույծ։ 
ЖИВОТНОВОДСТВО, -а անասնա

բուծություն։
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое

անասնաբուծական։ ЖИВОТНОВОД- 
ческий СОВХОЗ անասնաբուծական 
ип վխոզ։

ЖИВО’ТНОЕ, -ОГО կենդանի, անասուն։
ЖИВУЧИЙ, -ая, -ее (жизнеспособ

ный, ВЫНОСЛИВЫЙ) կենսունակ, դի
մացկուն։

ЖИ'ДКИЙ, -ая, -ое 1. հեղուկ, В жид
ком СОСТОЯНИИ հեղուկ վիճակում։
2. (не густой, водянистый) շրԻԿ> 
ջրալի։ Жидкое МОЛОКО շրա/ի կաթ։
3. (редкий) նոսր, ցանցառ։ ЖИДКИЙ 
Лес նոսր անտառ։

ЖИ'ДКОСТЬ, -ТИ հեղուկ։ 
ЖИ'ЗНЕННЫЙ, -ая, -ое կենսական, 

կյանքի։ Жизненные СИЛЫ կենսա
կան ուժեր։ Жизненные пути կյան
քի ուղիներ։
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ЖИЗНЕРА ДОСТНО կենս„ւրախորեն, 
ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ, -ая, -ое (ра 

ДОСТНЫЙ, бодрый, весёлый) կենս
ուրախ։

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ, -ти կենսու
նակություն,

Ж И ЗН ЕСПОСО' БН Ы Й, -ая, -ое կենս.
ունակ։

ЖИЗНЬ, -ни Կյանք, Связь школы с
ЖИЗНЬЮ դպրոցի կապը կյանքի Հետէ 

ЖИ'ЛА, -ы I• ւիլ> ւԻղ՛ երակ (հանքի), 
ЖИЛЕ'Т, -а \ բաճկոն, ժիլետ։ 
ЖИЛЕ'ТКА, -И/
ЖИЛЕ'Ц, -льда բնակի ի կենվոր։

Жильцы нового дома նոր տան կեն■
վորները։

ЖИ Л ИСТЫЙ, -ая, -ое ջիլոտ։ ЖиЛИС- 
ТОе МЯСО ջիլոտ միս,

ЖИЛИ'ЩЕ, -а բնակարան, կացարան։ 
ЖИЛИЩНЫЙ, -ЭЯ, -Ое բնակարանա

յին։ Жилищные условия բնակարա
նային պայմաններ։

ЖИЛОЙ, -ая, -ое բնակելի։ Жилой
ДОМ բնակելի տուն։

ЖИР, -а (-у) ճարպ, ճրագու։ ОвСЧИЙ 
ЖИр ոչխարի ճրագու։

ЖИРА'Ф, -а ընձուղտ։

ЖИРЕТЬ, •ею, -ёешь, -ёют, несов. (тол
стеть) գիրանալ, ճարպակալել։ || СОв.
ожиреть, -ёю, -ёешь, -ёют и разжи
реть, -ею, -ёешь, -ёют.

ЖИ РНЫЙ, -ая, -ое յուղալի, ճարպոտ։ 
Ж и'Т ЕЛЬ, -ЛЯ բնակիչ։ ГОРОДСКОЙ ЖИ-

тель քաղաքի բնակիչ։

ЖИТЕЛЬСТВО, -а բնակություն, Мес
то жительства բնակության վայր, 
բնակավայր։

ЖИТЬ, живу, живёшь, живут, несов. 
ապրել։ Долго ЖИТЬ երկար ապրել։

ЖМУ'РИТЬ, -рю, -ришь, -рят, несов. 
что? կկոցել։ Жмурить глаза աչքերը 
կկոցեր II сов. зажмурить, -рю, 
-ришь, -рят.

ЖМУ'РИТЬСЯ, -рюсь, -ришься, 
-рятся, несов. (щуриться) աչքերը 
կկոցեր Жмуриться от солнца աՐե-
վ_ից աչքերը կկոցեր || СОв. ЗаЖМурИТЬ-
ся, -рюсь, -ришься, -рятся.

ЖМУ РКИ, -рок աչքակապուկ (խաղ)։ 
Играть В жмурки աչքակապուկ խա
ղար

ЖНЕ'ЙКА, -и հնձիչ մեքենա,
ЖНЕЦ, -а հնձվոր,
ЖНИ'ЦА, -Ы հնձվորոլհի,
ЖрЕ'БИЙ, -ия վիճակ։ Бросать жре

бий վիճակ գցել։
ЖУЖЖА ТЬ, -жжйт, -жжат, несов.

բզզալ, տզզալ։
ЖУК, -а բզեզ’ Майский жук մայիս֊

յպն բզեզ։
ЖУРАВЛИ'НЫЙ, -ая, -ое կռունկի, 
Ж УРА'В ЛЬ, -ля կռունկ։
ЖУРНА Л, -а 1. հանդես, ամսագիր, 

ժուռնալ։ ЕжвМеСЯЧНЫЙ ЖурНЭЛ ամ
սական հանդեսէ 2. մատյան։ КлЭС- 
СНЫЙ журнал դասամատյան։

ЖУРНАЛИ'СТ, -а լրագրող։ 
ЖУРЧА'ТЬ, -чйт, -чат, несов. կարկաչել, 

խոխոջեր Ручей журчит վաակը 
կարկաչում Էէ

ЖУ'ТКИЙ, -ая, -ое սարսափելի, զար-
հուրելի։

ЖУТКО 1 • սարսափելիորեն։ 2. սար
սափելի Է) վախենալի Է։ Мне ЖуТКО 
սարսա՛փում եմյ վախենում եմ։

ЗА и за кем? за чем? ե տևը, այն կողմը։ 
Пойти за кем-либо գնալ մեկի ետև֊ 
ՎԻց> Разбить палатки за рекой
վրանները խփել գետի այն կողմըւ
2- за кого? за что? համար, հանուն. 
Бороться за мир խաղաղության հա
մար պայքարեր 3. за что? համար,
պատճառով. Ценить за честность
ազնվութան համար գնահատեր

ЗАВА'ВА, -ы (развлечение, игра) զը-
վարճությունք զվարճանքf խաղ։ ДвТ- 
СКИ6 ЗабаВЫ մանկական զվարճանք• 
ներ։

3
ЗАБАВЛЯ ТЬ, -яю, -яешь, -яют, несов.

кого? (развлекать) զվարճացներ 
ЗАБАВЛЯ ТЬСЯ, -яюсь, -йешься, 

-яются, несов. чем? (развлекаться)
զվարճանալ։

ЗАБА'ВНЫЙ, -ая, -ое զվարճալի, ծի
ծաղելի, Забавные картинки զը-
վարճաչի նկարներ։

ЗАБАСТО'ВКА, -И գործադուլ, ОбъЯ- 
вить забастовку գործադուլ հայտш-
ր արել։

ЗАБИВА ТЬ см. забить.
ЗАБИРА'ТЬ см. забрать.
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