щ

МЯТЕЖНИК

Мять
платье
հագուստը
ճմռթել,
|| cos. измять, изомну, изомнёшь,
изомнут и смять, сомну, сомнёшь,
сомнут.
МЯУ'КАТЬ, ает, -ают, несов. մլավել<
МЯЧ, -ё գնդակ, Футбольный МЯЧ ֆուտ,
բոլի գնդակ։ ИгрЭТЬ В МЯЧ գնդակ

А1ЯТЕ'ЖНИК. -а խռովարար (մարդ)t
МЯТЕ'ЖНЫЙ, -ая, -OS խռովարարս։֊
կան, խռովարար։

мятный,

-ЗЯ,

Мятные

"00

անանուխի,
անանուխի

капли

դազձիէ
կաթիլ-

հեր։

МЯТЬ, мну, мнёшь, мнут, несов. что?
տրորեի

ճմռեի

ճխլտել,

НАБУХНУТЬ

ճմռթել։

Мять постель անկողինը տրորելէ

խաղալ։

Н
НА на кого? на что? на ком? на чём?
где? куда? Վրա, Поставить на
СТОЛ դնել սեղանի վրա, КНИГЭ Ha
ПарТе գիրքը նստարանի վրա Է։
HAGA'T, -a ահազանգ. Бить в набат
-а

(нашествие)

ասպատակու
թյուն,
հարձակում,
արշավանք։
На*
бег кочевников քոչվորների աս պատակոլթ յո ւն,

НАБЕЛО (начисто, окончательно)
մաքուր. Переписать набело մաքուր
Я,

-НОЙ

առափնյա

փո

ղոց,

НАБИВАТЬ см. набить.
НАБИРАТЬ см. набрать.
НАБИРАТЬСЯ
см.
набраться.
НАБИТЬ, -бью, -бьёшь, -бьют, сов.
1֊
что?
чем?
(наполнить)
լցնել,
լիքը լցնել, խցկել, 2. что? на что?
(прибить)
խփեի
խփելով
ամրաց
նել, || несов. набивать, -аго, -аешь,
-ают.
НАБЛЮДАТЕЛЬ, -ЛЯ դիտող, դիտորդէ
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1- գի
տունակ,
դիտողական.
Наблюдатель
ный человек գիտունակ մարդ։ 2. դի
տելու, գիտական։ НабЛЮДЗТеЛЬНЫЙ
пункт դիտակետ։
НАБЛЮДАТЬ, -аю, -аегаь, -ают, несов.
что? за кем? за чем? դիտել, նայեի
հսկել, հետևել. Наблюдать затмение
СОЛНЦа արևի խավարումը դիտել։

НАБЛЮДАТЬСЯ, -ается, -аются,
НеСОв.
ունենալ։

2.
հավաքածու։
инструментов

Набор

слесарных

փականագործական

նկատվել.

պատահեի

НАБЛЮДЕ'НИЕ,

НАБО'РЩНК, -Ձ գրաշար։

НАБРА'СЫ ВАТЬ см. набросить.
НАБРА'СЫВАТЬСЯ см. наброситься.
НАБРАТЬ, -беру, -берёшь, -берут,
сов. է- кого? чего? что? (собрать)
հավաքել,

ժողովել

(որոշ

քանակու

Набрать
цветов
ծաղիկներ
հավաքել։ 2. ЧвгО? (ВЗЯТЬ) վերցնել(բավականաչափ), Паровоз набрал воды
շոգեքարշը ջուր վերցրեց, || НвСОв.
набирать, -аю, -аешь, -ают.
НАБРАТЬСЯ, -берётся, -берутся, сое.
թյամբ),

արտագրեի մաքրագրել,

НА'БЕРЕЖНА

-В
1*
հավաքում,
հավաքա
գրում,
ընդունելություն։
Набор
рзбоЧИ X բանվորների հավաքագրում։

գործի քների հավաքածու։

սւհազան գեք,

НАБЕ'Г,

НАБО'Р,

տեղի

-ИЯ դիտում, դիտո֊
ղություն f հսկում, հսկողություն։
НАБО ЙКА, -И կրնկատակ։
НА'БОК Կողքի վրա, մի կողմէ կողքիէ

հավաքվել, ժողովվել, կուտակվել։

|| несов. набираться, -ается, -аются.
НАБРО'СИТЬ, -ошу, -бсишь, -бсят,
сов. что? на кого? на что? վրան
գցել, գցել. Набросить шаль на пле
чи շալն ուսերին գցել, || НвСОв. набрасывать,
-аю,
-аешь,
-ают.
НАБРО'СИТЬСЯ,
-ошусь,
-осишься,
-осятся, сов. на кого? на что? (наки
հարձակվել,
նետ
нуться,
напасть)
վել (մեկի կամ մի բանի Վրա), Собака
набросилась на кошку շունը հար
Наброситься
ձակվեց
կատվի
վրա։
на пищу կեր ակրի վրա հարձակվել։
||
несов.
набрасываться,
-аюсь,
-аешься, -аются.
НАБРО'СОК, -ска 1. ուրվագիծ (նկարի),
НабрОСОК
ուրվանկար։
2%
ուրվագիր։
рассказа պատմվածքի ուրվագիր։
НАБУХАТЬ см. набухнуть.
НАБУ'ХНУТЬ, -нет, -нут, сов. ուռչեի
տռզել, ուռճանալ. На ДереВЬЯХ ПОЧКИ
набухли ծառերի վրա բողբոշները

НАВЕК
ուռճացել են։ || несов. набухать, -ает,
-йют.
НА BE'К \ (навсегда) Հավիտյան, Հսւ.
НАВЕ'КИ ) վիտենապես) առհավետ։
НАВЕ РНО J. (вероятно, по-видимо
му)
Հավանորեն,
Հավանաբար,
երևի,
ըստ
երևույթին։
2.
(верно, ТОЧНО,
определённо)
Հաստատապես,
որո
շակիորեն, անկասկած։

НАВЕРНЯКА'
(несомненно,
непре
менно,
обязательно)
Հաստատապես,
անկա սկա ծ, անշուշտ, անվրեպ։

НА ВЕРСТА'ТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
Что? ետ բերել, ետ շաՀելt 11 авс[) стать потерянное время կորցրած
ժամանակը ետ շահելէ || НвСОв. НЭВёр-

стывать, -аю, -аешь, -ают.
НАВЁРСТЫВАТЬ см. наверстать.
НАВЕ'РХ վերև, դեպի վերև։ Подняться
Наверх վերև բարձրանալ։
НАВЕРХУ'
վերևում,
վերևը,
Наверху
ветер վերևում քամի Է։
НАВЕ С, -а ծածկ, ծածկարան, չարդախ։
НАВЕСТИ*, -еду, -едёшь, едут, сов.
U что? на кого? на что? (напра
вить) ուղղել, դարձնել, նշան րոնել։
Навести прожектор на что-нибудь
լուսարձակը ուղղել որևէ բանի վրա։

2. кого? на что? Հագեցնել, шпшушд.
նել, Հղացնել, բերել։ НЗВССТП НЭ
мысль մտքի բերեր || несов. наводить,

-ожу, -бдишь, -бдят.
НАРГ.СТИ'ТЬ, -ещу, -естйшь, -естят,
СОв. КОгО? այցե/ել, այցելության ղալ,
Навестить больного друга Հիվանդ
բարեկամին այցելել։ || НвСОв. НЗвещать, -аю, -аешь, -ают.
НА BE'Ч НО (навсегда, навеки) ընդ֊
միշտ, առհավետ։ НавеЧНО Забыть
ընդմիշտ մոռանալ։

НАВЕЩА'ТЬ см. навестить.
НА'ВЗНИЧЬ մեշքի վրա, երեսնիվեր։
Упасть навзничь մեշքի վրա ընկնել։
НАВИГА ЦИЯ) -ии (судоходство, мореплавание) նավագնացություն։
НАВОДИ'ТЬ см. навести.
НАВОДНЕ'НИЕ, -ИЯ Հեղեղ, հեղեղում,
НАВОДНИ'ТЬ, -ню, -нйшь, -нят, сов.
что? чем? լցնել, Հեղեղել, ողողել։
Наводнить магазины товарами խա
նութները Լց^ել ապրանքներով։

II несов. наводнять, -яю,. -яешь,
-яют.
НАйОДИЯ'ТЬ см. наводнить.
НАВО З, -а գոմաղբ։
ЙА'ВОЛОЧКА, -и բարձերես, բարձի
երե Ut

НАВСЕГДА' ընդմիշտ, առմիշտ։
9 671
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НАВСТРЕ ЧУ, ընդառաշ։ Поехать на
встречу ընդառաջ գնալ։
НА'ВЫ К, -а ունակություն յ հմտու
թյուն, ընտելություն։

НАВЯЗАТЬ,
-яжу,
-яжешь,
сов. 1 что? (привязать) կապել,

-яжут,

ամրացնել։ 2. ЧШО? 4680? գործել
բավական քանակությամբ3. KOZO?
что? кому? чему? վզին դնել, վզին
փաթաթել։ || несов. навязывать,

-аю, *аешь, -ают.
НАВЯЗЧИВОСТЬ, -ти (назойливость)
աներե ипւթյոլն։

НАВЯ'ЗЧИВЫЙ, -ая, -ое (назойли
вый) աներես, ձանձրացնո ղ։ НаВЯЗЧИВЫЙ человек աներես մարդ։
НАВЯЗЫВАТЬ см. навязать.
НАГА'ЙКА, -и մտրակ.
НАГАР, այրուք, մուր։
НАГИБА'ТЬ см. нагнуть.
НАГИБА'ТЬСЯ см. нагнуться.
НА'ГЛОСТЬ,
-ТИ
լկտիություն,

լպիր

շություն, ան պա տկառո ւթյուն,

НА'ГЛЫЙ, -ая, -ое (нахальный)
լպիրշ՛ անպատկառ։ Наглая ложь
ան պատկառ սուտ։
ակնառու
վարար։

НАГЛЯ՛ДНО

կերպով,

լկտի,

ակներե֊

НАГЛЯ ДНЫЙ, -ая, -ое ?. (убедитель
ный, ОЧеВИДНЫЙ) ակնառու, ակներե,
Համոզիչ։ Наглядный ПрИМвр ակնшռու օրինակ։ 2, դիտողական, իրա
զննական։ Наглядные пособия Д/»шզննական պիտույքներ։

НАГНАТЬ, -гоню, -гонишь, -гонят.
СОв. КОгО? Что? (ДОГНаТь) Հասներ

Нагнать
беглеца
փախստականին
Հասնել, || несов. нагонять, -яю,
-яешь, -шот.
НАГНУТЬ, ■ну, -нёшь, -нут, сов. что?
կռացնել, թեքել, ծռել, խոնարՀեր

Нагнуть ветку ճյուղը կռացներ На
гнуть голову գլուխը խոնարՀեր
II несов. нагибать, -аю, -йешь, -ают.
НАГНУТЬСЯ, -нусь, -нёшься, -нутСЯ, сов. К кому? К чему? կռանալ,
թեքվել, ծռվեր || несов. нагибаться,

-аюсь, -аешься, -аются.
НАГОЙ, -ая, -ое (голый) մերկ,
НАГОНЯ'ТЬ см. нагнать.
НАГО'РЬЕ,
рЬЯ
լեոնաշխարՀ,

տկլոր։
բարձ-

րավանդակ։

НАГРА'ДА, -ы 1. պարգև- Заслужен
ная Награда արժանի պարգև։ Z. Հա
տուցում։

НАГРАДИТЬ,
-ажу,
-адйшь,
-адят,
сов. кого? за что? чем? պարգևատրել,
II несов. награждать, -зга, -аешь,
-ают.
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НАДОЕ'ДЛИ

ВЫЙ, -ая, -ое ձանձրալի։
ձանձրացուցիչ։
НаДОеДЛИВЫЙ
COбеседник ձանձրալի զրուցակից։

НАГРАЖДАТЬ см. наградить.
НАГРЕВА'ТЬ см. нагреть.
НАГРЕ'ТЬ, -ею, -ёешь, -ёют, сов.
что? տաքացնել, ջերմացնել։ jj нвСОв.
нагревать, -аю, -аешь, ают.
НАГРУБИ'ТЬ см. грубить.
НАГРУЖАТЬ см. нагрузить
НАГРУЗИ ТЬ, -ужу, -узишь, -узят,
сов. 1. что? кем? чем? բեռնել, բառ
նալ։ Нагрузить

баржу բեռնանավը

բեռնել։ 2. KOSO? ЧвМ? ծանրաբեռներ

Нагрузить общественной работой
Հասարակական
||
րաբեռներ

աշխատանքով
несов.
нагружать,
и к 1 внач. также

ծան

-аю,
гру
-аешь, -ают
зить,
гружу,
грузишь,
грузят.
НЛГРУ'ЗКА.
*И
1.
բեռնում,
բարձում,
բեռնավորում։ НаЧЭТЬ НЭГруЗКу барЖИ
սկսել
բեռնանավի
բարձումըէ
2,
բեռնվածություն,
ծանրաբեռնու
Большая нагрузка մեծ ծան
թյուն։
րաբեռնություն։
3.
բեռ։
БЫТЬ ПОД
нагрузкой բեռան տակ լինել։

НАД (надо) над кем? над чем?
վեր ևը։ Лететь над лесом թռչել
տառի
վրայռվ։
Над ГОЛОВОЙ

Վրա,
ան
գլխի

վեր Աո ւմ։

НАДЕВАТЬ см. надеть.
НАДЕ'ЖДА, -ы Հո յս։ Питать надежду
ая, -ое Հուսալի, վստա֊
Հելի, ապաՀով։ НаДёЖНЫЙ ПОМОЩ
НИК վստաՀելի օգնական։ Надёжное
убеЖИЩе ապաՀով ապասլդարան։
НАДЕ'ТЬ, -ёну, -ёнешь. -ёнут, сов.
что? на кого? на что? հագնել , հագ֊
ցընել, դներ НаДеТЬ ОЧКИ ակնոցը

|| несов. надевать. ՝аю. аешь,
-ают.
НАДЕЯТЬСЯ, -ёюсь -ёешься, -ёются,
несов. 1* на что? հույս դնել, հուսալ,
Հույս ունենալ։
Надеяться на случай
պատահականության
վրա
հույս
ность
ղնեյ
2. на кого? на что? վստահ
լինել,
վստահել։
НаДвЯТЬСЯ НЭ КОЛ֊
лектив կոլեկտիվին վստահել։ |j СОв.
понадеяться, -ёюсь, -ёешься, ёются.
НАДЗИРАТЕЛЬ, -ля Հսկի ի վերակա*
դնել։

ցու։

НАДЗО Р, -а հսկողություն, հսկում։
НАДМЕ'ННЫЙ, -ая, -ое (высокомер-

НАЕ'ЗДНИК, -а ձիավոր, Հեծյալ։
НАЁМ, Найма վարձում, վարձակալում։
НАЁМНИК, -Э վարձկան։
НАЁМНЫЙ, -ая, -oe վարձու, վարձով
աշխատող։

НАЕХТЬСЯ,
-ёмся,
-ёшься,
-естся,
-едимся, -едитесь, -едятся, сов. чем?
Чего? կուշտ ուտել, կշտանալ։ || Н€СОв.
наедаться, -аюсь, -аешься, -аются.
НАЖА'ТЬ, -жму, -жмёшь, -жмут, сов.
1. что? на что? սեղմել, Հուպ տալ։
Нажать кнопку электрического
ЗВОНКа

էլեկտրական

զանգի

2.

խատ հարստացում, շահ։

վոր Էք պետք է, անհրաժեշտ *

сть,
00՜

կոճակը

что? чего? մղել, քամԼր
Нажать
виноградного
соку
խաղո
ղի
Հյութ
մղել։
||
несов. нажимать,
-аю, аешь, -ают.
НАЖДА’К, -а զմռնիտ, Հղկաքար,
НАЖДА'ЧНЫЙ, -ая, -ое զմռնիտի,
Հղկաքարի։ Наждачная бумага զըսեղմեր

մըռնիտի թուղթ, Հղկաթուղթ։

НА'ДО (нужно, необходимо) հարկա֊

НАДОЕДАТЬ см надоёсть-

կադիր։

НАДСТРО'ЙКА, -И վերնաշենք։
НАДУВА'ТЬ см. надуть.
НАДУВНО'Й, -ая, -бе փչովի։ Надув
ной Матрас փչովի ներքնակ։
НАДУ ТЬ, -ую, -уешь, -уют, сов. что?
փլել, փչեավ լցնել, ուռեցնել։ Надуть мяч գնդակը փլել։ || несов.
надувать, -аю, -аешь, -ают.
НАДЫМИ'ТЬ см. дымить.
НАЕДА'ТЬСЯ см. наесться.
НАЕДИНЕ' մենակ, իրար հետ մենակ,

НАЖИВА, -Ы հեշտ եկամուտ, անաշ»

НЫЙ) գոռոզյ ամբարտավան։

НОСТИ ըստ անհրաժեշտության»

НАДОЕСТЬ, -ём, -ёшь, -ест, -едим,
-едите, -едят, сов. кому? чем? ձան֊
ձրացնել, տաղտկացնել։ НаДОеСТЬ
вопросами հարցերով ձանձրացներ |j
несов. надоедать, -аю, -аешь, -ают
НАДОЛГО երկար Ժամանակովг
НАДПИСАТЬ, -ишу, -ишешь, -йшут, сов.
Что? На Чём? վրան գրել, մակագրել։
Надписать свою фамилию на тет
ради տետրի վրա իր ազգ.սնունը
|| несов. надписывать, -аю,
գրել։
-аешь, -ают.
НАДПИ'СЫВАТЬ см. надписать.
НА'ДПИСЬ, -СИ մակագրություն, մա

երկուսո վ առանձնացած։

Հույս տա ծել у հուսալ։

НАДЁЖНЫЙ,

НА'ДОБНОСТЬ,
-ти
(необходш
потребность) կարիք, պահ անի «փ֊
հրաժեշտությոլն։
По
Мере
Н

НАЗВАНИЕ

НАЖИ'М, -а ճնշում, սեղմում։
НАЖИМА ТЬ см. нажать.
НАЗА'Д ետ, դեպի ետ։ Отодвинуть
Назад ետ քաշել, ետ տաներ
НАЗВА'НИЕ, -ИЯ անուն, անվանում։
Название журнала ամսագրի անուն։

НАИМЕНОВАНИЕ, -ИЯ (название)

Название учреждения հիմնարկու֊

անուն,

թյան անվանումt

НАЗВАТЬ,
-зову,
-зовёшь,
-зовут,
сов. кого? что? кем? чем? անվանել,
կոչէլ
։
Назвать Левоном Լեռն կո2՝
լեր
кого?
что?
անունը
տալ,
թվել, ասեր Назвать главные реки
СССР
ՍՍՀՍ.ի
գլխավոր
գետերը
թվել։ I! несов. называть, -аю, -аешь,
-ают.
НАЗВАТЬСЯ, -зовусь, -завёшься, -зо
вутся,
СОв.
Кем?
Чем?
անվանվել,
կոչվել, անուն կրեր || НвСОв. НЭЗЫВаТЬся, -аюсь, -аешься, -аются.
НАЗИДА'НИЕ, -ия (наставление) խը֊
րատ։

НА'ЗЛО

(и

назло)

(наперекор)

Ի

հե

ճուկս, հակառակ։

НАЗНАЧА'ТЬ см. назначить.
НАЗНАЧЕ'НИЕ, -ИЯ 1՛ նշանակում,
կարգում, նշանակելը, կարգելը։ Назначение пенсии թոշակ նշանա.
կելը։

2.

գեր,

կոչում,

նշանակություն,

նպատակ։

НАЗНА'ЧИТЬ, -чу, -чишь, -чат, сов.
1. что? (наметить, установить, опре
նշանակեի
որոշել,
կարգել,
делить)
Назначить
срок
ժամկետ
նշանա֊
կել:
2. кого? кем? նշանակել (պաշ.
տոնի. աշխատանքի՛}։ НаЗНЗЧИТЬ
кого-нибудь директором школы
մեկին դպրոցի դիրեկտոր նշանակել։

|| несов. назначать, -аю, -аешь,
-ают.
НАЗО ЙЛИВОСТЬ, -ТИ աներե սոլթյուն,
պնգերե սություն։

НАЗО'ЙЛИВЫЙ,
-ая,
-ое
(надоед
ливый, навязчивый) պնդերես, աներե ս։

НАЗРЕВАТЬ см. назрёть.
НАЗРЕТЬ, -ёет, -ёют, сов. հա սուն ш֊
Вопрос
Назрел
նալ,
հասնել։

հար֊

ցը հասունացել Է։ \\ НвСОв. НЭЗреВЙТЬ,

-ает, -ают.
НАЗЫВАТЬ см. назвать.
НАЗЫВАТЬСЯ см. назваться.
НАИБО ЛЬШИЙ, -ая, -ее ամենամեծ։
НАИ'ВНОСТЬ, -ТИ պարզամտություն,
միամ տություն։

НАИВНЫЙ, -ая, -06 միամիտ է պարզա
միտ։ Наивный ребёнок միամիտ
երե խա։

НАИВЫ СШИЙ, -ая5 -ее ամենաբարձր,
բարձր ագո ւյն։

НАИЗУСТЬ անգիր, բերանացիt- BbiyЧИТЬ наизусть անգիր անելէ
НАИЛУ'ЧЦШЙ, -ая, -ее ամենալավ,
լավագույնէ

НАКЛЕИТЬ
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НАЗВАТЬ

անվանում։

НаИМвНОВаНИЯ

предметов առարկաների անունները,
НАИМЕНОВАТЬ см. именовать.
НАИМЕ'НЬШИЙ, -ая, -ее ամենափոքրդ
փոքրագույն։

НАИСКОСОК I շեղ, շեղակի։
НА'ИСКОСЬ j
НАИХУДШИЙ, -ая, -ее ամենավատ,
վատագոլյն, վատթարագոլյն։

НАЙТИ', -йду, -йдёшь, -йдут, сов. когс/?
Что? գտնել, հայտնաբերել։ || НвСОв.
находить, -ожу, -одишь, -ОДЯТ.
НАЙТИ'СЬ, -йдусь, -йдёшься, -йдутся,
сов. գտնվել։ ПрОПЭЖа НаШЛЭСЬ կո
րուստը գտնվեց։ || несов. находиться,
-ожусь, -одишься, -бдятся.
НАКАЗА'Н И Е, -ия պատիժ։ Заслу
женное наказание արժանի պատիժ։
НАКАЗАТЬ, -ажу, -ажешь, -ажут,
СОв. кого? за что? պատժել, II несов
наказывать, -аю, -аешь, -ают.
НАКА'ЗЫ ЗАТЬ см. наказать.
НАКА'ЛИВАТЬ см. накалйть.
НАКАЛИВАТЬСЯ см. накалиться.
НАКАЛИТЬ, -лю, -лишь, -лят, сов
что? շիկացնել։ || несов. накалять,
-яю, -яешь, -яют и накаливать,
-аю, -аешь, -ают.
НАКАЛИТЬСЯ,
-лйтся,
-лятся,
сев.
շիկանալ։ |[
несов. накаляться, -яется, -йются.
НАКАЛЯТЬ см. накалйть.
НАКАЛЯТЬСЯ см. накалйться.
НАКАНУНЕ 1. նախորդ օրը։ 2, նախօր
յակին, նախօրեին։

НАКАЧАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
Чего? ЧтО? պոմպով քաշել, պոմպով
լցնել։
|| несов. накачивать, -аю,
-аешь, -ают.
НАКА'ЧИВАТЬ см. накачать.
НАКИ'ДКА, -И թիկնոց։
НАКИ ДЫВАТЬ см. накйиуть.
НАКИДЫВАТЬСЯ см. накинуться.
НАКИНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов.
что? на кого? на что? (набросить)
վրան գցեի գցեր Накинуть на себя
ПЛаЩ թիկնոցն իր վրա գցեր || НвСОв.
накидывать, -аю, -аешь, -ают.
НАКИ'НУТЬСЯ, -нусь, -нешься, нутся, сов. на кого? на что? (набросить
ся) հարձակվել, վրան նետվել (մեկի
կամ մի բանի)։ || несов. накйдываться, -аюсь, '-аешься, -аются.
НАКЛАДЫВАТЬ см. наложить.
НАКЛЕВЕТАТЬ см. клеветать.
НАКЛЕ'ИВАТЬ см. наклеить.
НАКЛЕЙ ТЬ, -ею, -ёишь, -ёят, сов.
что? на что? սոսնձով Կպցնել (վը-
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НАКЛОН

),

,

բան
կպցնել, փակցնել НаКЛвИТЬ
афишу на стену աֆիշր փ՛ակցնել
պատին՛ || несов. наклеивать, -аю,
-аешь, -ают.
НАКЛО'Н, И թեքվածք, թեքություն։
1. НАКЛОНЕНИЕ, -ия թեքում, թեքելը, խոնարհում, խոնարհելը։

2.

НАКЛОНЕ НИЕ, -ИЯ եղանակ
Повелительное
наклонение

(բայի)։
հրամա

յական ե ղան ակ։

НАКЛОНИТЬ, -ОНЮ, -бнишь, -онят,
СОв. WO? թեքել, խոնարհել, հակել։

У несов. наклонять, -яю, -яешь,
-ЙЮ1.

НАКЛОНИТЬСЯ, -онюсь, -бнишься,
-Таятся, сов. к кому? к чему? над
Кем? над чем? թեքվել, խոնարհվել,
էակվել։ || несов. наклоняться, -яюсь,
-яешься, -яются.
НАКЛО ННОСТЬ, -ти (склонность) հա
կում, հակվածություն։ НаКЛОННОСТЬ
К научной деятельности գիտական
գործունեության հակում։

НАКЛО'ННЫЙ, -ая, -ое թեք, շեղ,
НАКЛОНЯТЬ см. наклонить.
НАКЛОНЯТЬСЯ см. наклониться.
НАКОВАЛЬНЯ, -НИ սալ, զնդան։
НАКОНЕ'Ц վերջապես, ի վերջո։
НАКОНЕ'ЧНИК, -а ծայր, ծայրապա֊
նակ, ձ՜այրաեալէ

НАКОПИТЬ СМ. КОПИТЬ.
НАКОПЛЕ'НИЕ, -ИЯ կուտակում, գի.
զում, կուտակելը, դիզելը։

НАКОПТИТЬ СМ. коптить.
НАКОРМИТЬ СМ. кормить.
НАКРАХМАЛИТЬ см. крахмалить.
НА'КРЕП
КО
(прОЧНО)
ամուր,
պինդ,
НАКРОШИТЬ см. крошйть.
НАКРЫВАТЬ
см.
накрыть.
НАКРЫВАТЬСЯ
см.
накрыться.
ЙАКРЫ'ТЬ,
-рою,
-роешь,
-роют,
сов. кого0 что? чем? ծածկել, վրան
ծածկել.
Накрыть
ребёнка
одея
лом երեխային վերմակով ծածկել։
|| несов. накрывать, -аю, -аешь,
-ёют.
НАКРЫТЬСЯ, -роюсь, -роешься, -ро
ются, сев. чем? ծածկվել, || несов.
накрываться, -аюсь, -аешься, -аются.
АЛАГА'ТЬ, см. наложить.
АЛА'ДИТЬ, -ажу, -адишь, -адят
сое. что? 1. կարգի բերել, կարգա
վորել, սարքել. Наладить машину
մեքենան
կերպեի

կարգի

բերել։

հաջողեցնել,

րել։ Наладить
արտադրանքի

2,
գլուխ

կազմա
բե

выпуск продукции
բացթողումը

կազմա֊

НАМАРАТЬ
կերպեր || несов. налаживать, -аю,
-аешь, -ают.
НАЛАДИТЬСЯ, -ДИТСЯ, -ДЯТСЯ, Q06.
կարգավորվեք յ կանոնավորվել, կար*•
գի ընկնել։ Занятия наладились
պար us պմո ւն քները ԿաՐդք1 ընկան։

|| несоь. налаживаться, -ается -аются.
НАЛА'ДКА, *И կարգավորումг
НАЛАЖИВАТЬ см. наладить.
НАЛАЖИВАТЬСЯ см. наладиться.
НАЛЕ'ВО դեպի ձախ, ձախ։
НАЛЕГКЕ' առանց բեռի, թեթև։ Отнрабиться в дорогу налегке առանց
բեռի ճանապարհ ընկներ

1, НАЛЁТ, -а (атака, нападение) հարձակում։
ВОЗДУШНЫЙ Налёт օղային
հարձակում։

2о НАЛЁТ, *а բարակ շերսг, փառt
НАЛЕТАТЬ см. налетёть.
НАЛЕТЕТЬ -ечу, -етйшь, -етят, сов.
на кого? на что? հանկարծակի հաբ.
ձակվել, վրա պրծներ || несов. нале
тать, -аю, -аешь, -ают.
НАЛИВАТЬ см. налйть.
НАЛИВНО'Й, -ая, -ое լցնովի, լցովի,
НАЛИНОВАТЬ см. линовать.
НАЛИТЬ, -лью, -льёшь, -льют, сов.
что? чего? լցնեի ածեր Налить
гостю чаю հյուրին թեյ լցնել. || несов
наливать, -аю, аешь, -ают.
НАЛИЦО' առկա է, ներկա է։
НАЛИЧИЕ, -ия (существование, при
сутствие) առկայություն, ներկայություն, գոյություն։

НАЛОВЧИТЬСЯ, -чусь, -чйшься, -чат՛
i СЯ, СОв. հմտանալ, վարժվեր
НАЛО'Г, -а հարկ: Подоходный налог
եկա մ տահարկ։

НАЛО'ГОВЫЙ,
-ая,
-ое
հարկային.
НАЛОГОПЛАТЕ ЛЬЩИК, -а հարկա
տու։

НАЛОЖИТЬ,
-ожу,
-бжишь,
бжат,
сов.
что?
на
что?
վրան
դնել,
դներ Наложить заплату կարկա
տան դներ 2. чтО? ЧСЗО? դնել (որոշ
քանակությամբ), դիզել, դարսել, լըց֊
ներ Наложить в чемодан белья
սպիտակեղենը լցնել ճամպրուկը։

|| несов. накладывать, -аю, -аешь.
-ают.
НАМАГНИТИТЬ, -нйчу, -нйтишь,
-НЙТЯТ, СОв. что? մագնիսացներ || Н£намагничивать,
-аю,
-аешь,
сов.
-ают.
НАМАГНИ ЧИВАТЬ см. намагнйтить.
НАМА'ЗАТЬ см. мазать.
НАМАРАТЬ см. марЗть.
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НАМЁК

В

НАПАДЕНИЕ, -ИЯ հարձակում, հար•

АМЁК» -3 ակնարկ, ակնարկություն։
Art ЕКАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.

ձակվելը։

на кого? на что? ակնարկել։ Ц сов.

НАПА ДКИ, -док (придирки, обвине
ния)
հարձակումներ,
մեղադրանք-

намекнуть, -ну, -нёшь, нут.
АМЕКНУ'ТЬ см. намекать.
АМЕРЕВА'ТЬСЯ, -аюсь, -аешься,
аются, несов. (предполагать) մտա֊
դըրվհլ,

մ

տադրութ

յուն

нападкам
վեր

ունենալ,

մը֊

տաղիր լէնել։
tn ա վորո ւթ յո ւն ։

НАМЕ'РЕННО դիտավորյալ կերպով,
դի տ մամ բ։

НАМЕТИТЬ, -ёчу, -ётишь, -ётят, сов.
Что? 1. նշան դնել, նշան անել, նչելէ

определять,
ունենալ,

пла
ծրագրել,

մտադրվել։ |1 НвСОв. НамёЧаТЬ, -310,

-аешь, -ают.
НАМЕЧАТЬ см. наметить.
НАМНОГО (значительно, очень) շատ

АПА'РНИК, -а զուգընկեր։
АПА'СТЬ, -аду, -адёщь, -адут, сов.
на кого? на что? հարձակվել։ || несов.
нападать, -аю, -аешь, -ают.
НАПЕ'В, а եղանակ, մձղՕդի։ Весёлый
напев ուրախ եղանակ։
НАПЕВАТЬ, -йю, -йешь, -ают, несов.
ЧШО? երգել (ցածր ձայնով, կիսա
ձայն}։
НАПЕРЕГОНКИ* առաչկտրուկի։ Бе
жать наперегонки առաջկտրուկի
վազել։
НАПЕРЁД (заранее, предварительно)
առաջուց, նախապես։

НАПЕРЕКО'Р кому? чему? հակառակ,
ընդդեմ։ Наперекор желаниям ցան-

ավելի, շատ։

НАМОКАТЬ см. намокнуть.
НАМО КНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов.

կութ յոձւներին հակառակ։

НАПЁРСТОК, -тка մատնոց։
НАПЕЧАТАТЬ см. печатать.
НАПИВАТЬСЯ см. напиться.
НАПИ'ЛЬНИК, -а խարտոց,
НАПИСАТЬ см. писать.
НАПИТОК, -тка խմիչք, ըմպելիք,
НАПИТЬСЯ, -пыЬсь, -пьёшься, -пьют
ся, СОв. կուշտ խմել, խմել, ծարավը

թրջվել, Դացանսղ։ || НвСОв. НаМОКЭТЬ,

-аю, -аешь, ают.
НАМО'РДНИК, -а դնչակալ,
НАМО РЩИТЬ см. морщить.
НАМОРЩИТЬСЯ см. морщиться.
НАМОТАТЬ см. мотать.
НАМО'ТКА, И г, փաթաթում, կծկում։
2. փաթաթվածք, կամ։

հագեցնել։ 2. խմել հարբել։ || НвСОв.

НАМОЧИТЬ СМ. МОЧИТЬ.
НАМЫ ЛИТЬ см. мылить.
НАНЕСТИ', -есу, -есёшь, -есут, сов.

напиваться, -аюсь, -аешься, -аются.
НАПЛЫ В, -а հորդում, խռնում, հեղեղt
Наплыв заявлений դի մուռերի հե֊

1֊ что? чего? Ր^րել (մեծ քանակ։, լ.

ղեղ։

թյամբ), բերել հավաքել, կ՛րտել։

2. что? (отметить, начертить) նշել,
գծել,
գծանշել։
3.
ЧП10?
(прИЧИНИТЬ)
հասցնել,

պատճառել։

НЯНвСТИ

УДЗр

Հարված հասցնել։ || НвСОв. НЭНОСИГЬ,

-ошу, -осишь. -бсят.
НАНИМАТЬ см. нанять.
НАНОСИТЬ см. нанести.
НАНЯТЬ, найму, наймёшь, наймут,
СОв.
КОгО?
Что?
վարձել,
վարձով
վերցնել։
Нанять
рабОЧИХ
բանվորներ վարձել։ НаНЯТЬ КОМНЭТу սեն.
յակ վարձել։ ]| несов. нанимать,
-аю,
-аешь, -ают.
НАОБОРОТ I. հակ առա կ կողմից։
2. հակառակ, Делать всё наоборот
ամեն

ինչ

հակառակն

անել։

կշտամբանքներ։
ПоДВвргаТЬСЯ
հարձակումների
են
թարկ,

ներ,

НАМЕРЕНИЕ, -ЙЯ մտադրություն, գի-

2. (предполагать,
нировать)
նկատի

НАПОМИНАТЬ

3.

հակառակն։

НАОТРЕ'З (решительно, безоговороч
но) կտրականապես, կտրուկ կերպով։
НАЙАДА'ТЬ см. гапасть,
НАПАДА'ЮЩИЙ, -его հարձակվող։

ընդ՞՛

НАПОВАЛ տե ղնուտե ղը, մի հարվա
ծով Լս պանել)։ УбИТЬ НВПОВЗЛ տեղն
րւ տեղը սպանել։
НАПОДОБИЕ кого? чего, նմանութամբ,
նման, նմանվող, պես,

НАПОИТЬ СМ. ПОИТЬ.
НАПОКА'З ր ցույց,

ցուցադրելու

(ցույց

տալու) համար։

НАПО'ЛНИТЬ, -ню, -нишь, -нят, сов.
что? чем? (заполнить) լիքը լցնել,
լցնել.
Наполнить авторучку черни
лами ինքնահոսը թանաք լցնել։ || несов. наполнясь, -яю, -яешь, -яют.
НАПО ЛНИТЬСЯ, -нвтся, -нятся, сов.
кем? чем? լիքր լցվել։ լցվեր || несов.
наполняться, -яется, -яются.
АПОЛНЯ'ТЬ см. наполнить.
АПОЛНЯ'ТЬСЯ см. наполниться.
АПОЛОВН'НУ կիսով չափ, կիսատ։
АПОМИНА'НИЕ, -ИЯ հիշեցում, հի
շեցնելը:

НАПОМИНАТЬ см. напомнить.
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НАПОМНИТЬ

НАРАВНЕ' с кем? с чем? հավասար,
հավասար կերպով, հավա սարապես։
Наравне со всеми բոլորի հետ հա
վա սար։
HAPACXBA'T ՒէՒԺլով, իրար ձեռ֊

НАПО'МНИТЬ, -ню, -нишь. -нят; сов.
кого? что? кому? О КОМ? О чём? Հի
շեցնել։ Напомнить о собрании Հի
շեցնել Ժողովի մասինt I! нвсов. на
поминать, -аю, -аешь, -ают.
НАПО'Р, -а (давление) ճնշում. Напор

քից խլելով,

ВОДЫ IP ի ճնշում։

НАПОРИСТЫЙ, -ая, -ое (настойчиВЫЙ) համառ, հաստատակամ։

НАПРА'ВИТЬ, -влю, -вишь, -вят, сов.
1.
что? на кого?на что? ուղղել,
նել, Направить удар на противника

դարձ

Հարվածք, ուղղել Հակառակորդի վ/,ա,

г. кого? что? куда? (послать, от
править)
ուղարկել,
հղել։
НапраВИТЬ на новую работу նոր աշխա.
տանքի ուղարկել, j] НвСОв. НЗПрЗВ-

лять, -яю, -яешь, -яют.
НАПРА'
ВИТЬСЯ,
-влюсь,
-вишься»
-вятся, сов. к кому? к чему? куда?
ուղղվել, ուղևորվեի գնալ։ || Н£СОв.

направляться, -яюсь, -яешься, -яются.
НАПРА ВЛЕ'НИ Е, -ИЯ ուղղություն։
В направлении города քաղաքի ուղ
ղությամբ։

НАПРАВЛЯ ТЬ см. направить.
НАПРАВЛЯТЬСЯ см. направиться.
НАПРА'ВО դեպի աչ, աջ, աջ կողմում։
ВАПРА'СНЫЙ, -ая, -ое (бесполезный,
безуспешный)
զուր,
Իղուր,
ապար
դյուն, Напрасные старания զուր
ջանքեր։

НАПРИМЕ'Р օրինակի Համար, օրինակ։
НАПРОКА'Т վարձով։ Взять что-либо
напрокат ձի բան վարձով վերցնել։
НАПРО'ТИЬ 1. դիմածը, դեմը, դեմու
դեմ։ Напротив был лес դիմացը ան.
տառ Էր։ 2. (наоборот) ընդհակառակն։
НАПРЯГАТЬ, аю, -аешь, -ают, не
сов. что? լարել, ձգել, պրկել։ Н0ГфЯгать внимание ուշադրությունը լա
րել, || сов. напрячь, -ягу, яжешь,
-я гут.
НАПРЯГАТЬСЯ, -фось, -аешься,
-аются, несов. լարվել, ձգվել, պրկվել։
|| сов. напрячься, -ягусь, -яжошься,
-ягутся.
НАПРЯЖЕНИЕ, -ия շ. լարում,
Напряжение
լարելը,
լարվելը։
ուժերի լարում։ 2, լարվածություն,
լարում. Ток высокого напряжения
բարձր լարվածության հոսանք։

НАПРЯЖЁННЫЙ, -ая, -ое լարված,
НАПРЯ'ЧЬ см. напрягать.
НАПРЯ'ЧЬСЯ см. напрягаться.
НАПУГАТЬ см. пугать.
НАПЫЛИТЬ см. пылйть.

НАРЦИСС

СИЛ

НАРВАТЬ см. нарывать.
НАРЕ'ЗКА, -И (резьба) 1. պարուրակում, ս՚կո սում։ 2* պարուր ակ, ակոս։
НАРЕЗНОЙ, -ЙЯ, -бе պարուրակավոր,
ակոսավորt Нарезное ружьё ակոսա
վոր հրացան։
НАРЕКАНИЕ,
-ия
(упрёк,
порица
ние) կշտամբանք, հանդիմանությունէ
պա խարակում։
1. НАРЕ'ЧИЕ, -ИЯ բարբառ։
2. НАРЕ'ЧИЕ, -ИЯ մակբայ։
НАРИСОВАТЬ см. рисовать.
НАРКО'З, -а 2- թմրեցում, նարկոզ։
2, թմրոդե ղ։

НАРКОТИ

ЧЕСКИЙ,

-ая,

ое

թմրեց

նող, անզգա/и/ցնո ղ։

НАРО Д, -а ժո ղովուրդ։
НАРОДНО ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ,
-аЯ, -Ое Ժո ղովրղա-դեմոկրատականէ
НАРО ДНОСТЬ, -ТИ 2. (народ) ժողո-

վուրդ։ 2v Ժողովրդայնություն։
НАРОДНЫЙ -ЗЯ, -Ое Ժողովրդականt
Народные
танцы
ժողովրդական
պա֊
,'եր

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ, -ия ազգաբնակչություն։

НАРО'ЧНО Ա (намеренно, с целью)
դիտմամբ,
2*

դիտավորյալ

կերպով*

(в ШуТКу) կատակով։

НАРУЖНОСТЬ, -ти /. (внешность)
ար

տաքին

,

наружность
2է

արտաքին

ружность

ար

տաքին

տեսք։

դուրեկան
կողմ,
դր
սի

здания

շենքի

ПрИЯТНЗЯ
արտաքին։
կողմ։
Нзարտաքին

կո ղմո։

НАРУЖНЫЙ, -ая, -ое (внешний) արտաքին, դրսի, երեսի։

НАРУ'ЖУ դեպի դուրս, դուրս։
НАРУШАТЬ см. нарушить.
НАРУШАТЬСЯ см. нарушиться.
НАР УШЕ'НИЕ, -ИЯ խախտում,
գարում՛
Нарушение
правил

խան
կանոն

ների խախտում,

НАРУШИТЬ, -шу, шишь, -шат; сов.
что?
2խախտել,
խանգարել։
На
рушить
порядок
կարգը
խանգարել։
2. դրժել։ Нарушить ДОГОВОр պայմա
նագիրը
դրժել,
||
несов.
нарушать,
-аю, -аешь, -ают.
НАРУ'ШИТЬСЯ, -шится, -шатся, сов.
խախտվել, խանգարվել։ |ք НвСОвг

нарушаться, -йется, -аются.

НАРЦИ'СС, -а նարգիզ,
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НАРЫ
НА'РЫ,

Нар

տախտամած

(քնելու

հա֊

մար)։

НАРЯ'Д,

-а

!•

կարգագիր,

1.

КО ВОЗМОЖНО որքան Հնարավոր է՛

թարա֊

НА'СКОРО (наспех) շտապ կերպովդ
շտապ։ НаСКОрО ПОвСТЬ շտապ ոլտեյէ

գե и տ։
գրութւու ն։ ПоДПИСЭТЬ
գագիրր ստորագրելւ 2, կարգախումբէ

2.
(ПОЛНОСТЬЮ, целиком) ամքաղ.
ջովին, ամբողջապես։

НАСКО'ЛЬКО որքան, որ չափ։ НаСКОЛЬ

НАРЫ՛ В, -а թարախապալար։
НАРЫВАТЬ, -ает, -ают, несов.
խակալել։ || сов. нарвать, вёт, -вут.
1. НАРЯ'Д, -а (одежда) Հագուստ, ըզ֊
2.

НАСТИЧЬ

կարգա-

Наряд

կար֊

НАСКОЧИТЬ,
-очу,
-бчишь,
-очат,
СОв. на кого? на что? I. բախվել, դիպ.
չել,

Հանկարծ

дерево

на

վերակարդ։ Наряд МИЛИЦИИ միլի֊

ձակվել,

ցիայի կարգախումբ։

скакивать,

НАРЯДИ ТЬ, -яжу, -ядишь, -ядят,
сов. кого? во что? кем? զուգել, զար.
գարել, շորեր Հագցնել։ jj НвСОв.

наряжать, -аю, -аешь, -ают.
2. НАРЯДИ'ТЬ, -яжу, -ядишь, -ядят,
СОв. кого? что? կարգել, վերակարգել,
նշանակել։ || НвСОв. НарЯЖЭТЬ, -8Ю,
-аешь, -ают.
НАРЯДИТЬСЯ,
-яжусь,
-Аадшься,
-ядятся. сов. в кого? во что? кем?

դրա Հետ միասին, միաժամանակ։

1. НАРЯЖАТЬ CM. 1- нарядить.
2. НАРЯЖАТЬ см. 2• нарядить.
НАРЯЖАТЬСЯ см. нарядиться,
НАСАДИТЬ см. насаждать.
НАСАЖДАТЬ, -аю, -аешь, -ают, не
сов. что? (внедрять, распрост; аНЯТЬ) արմատավորել, տարածել։

|| сов. насадйть, -адйшь, -адят.
НАСЕ'ДКА, -И թուխս։
НАСЕКО МОЕ, ОГО միշատ,
НАСЕЛЕ'НИЕ, -ИЯ է. բնակչություն։
Население города քաղաքի բնակչու.
թյուն.

2, բնակեցում, բնակեցնելը։

НАСЕЛЁННЫЙ, -ая, -ое բնակեց.
ված, խիտ բնակեցված։

НАСЕЛИ ТЬ, -лю, -лишь, -лят, сов.
что? кем? чем? բնակեցնել։ || несов.
населять, -яю, -яешь, -яют.
НАСЕЛЯТЬ см. населить.
НАСИ'ЛИЕ, -ИЯ բռնություն։
НАСИ'ЛУ (едва) զոռով, Հազիվհազ։
НАСИ'ЛЬНО բռնությամբ, զոռով, բռնի
կեր պո վ։

НАСИ'ЛЬСТ ВЕННЫЙ, -ая, -ое բոնի,
НАСКА’КИВАТЬ см. наскочить.
НАСКВОЗЬ /. միջով, միջաթափանց։
Просверлить доску насквозь տախտ ակը միջաթափանց շաղափելէ

-аю,

-аешь,

-ают.

НАСКУ'ЧИТЬ, -чу, -чишь, -чат, сов.
кому? чем? (надоесть) ձանձրացներ
НАСЛАДИТЬСЯ, -ажусь, -адйшьсЕ
-адятся, СОв. чем? Վայելել, Հաճույք
ստանալ, Հաճույք զ գալ։ || нвСОб.
наслаждаться,
-йюсь,
-аешься,
-аются.

НАСЛАЖДАТЬСЯ ем. насладиться.
НАСЛАЖДЕ'НЙЕ, -ИЯ մեծ Հաճույք,
վայելք։

НАСЛЕ'ДИЕ, -ИЯ ժառանգությոմէ-,
Литературное наследие Абовявг

զուգվել, զարդարվել, Հագնվել։ || «£-

сов.
наряжаться,
-аюсь,
-аешься,
-аются.
НАРЯДНЫЙ,
-ая,
-ое
շքեղ,
զարգար,
ված,
գեղեցիկ
Հագնված։
НарЯДНОв
платье շքեղ զգեստ։
НАРЯДУ' с кем? с чем? (наравне) Հետ,
Наряду
С
ЭТИМ
միասին,
կողքին։

վրա

դիպչել։
НаСКОЧИТ^
ծառին
դիպչել։
2, Հար.
պրծնել։ ||
несов. HS

Աբովյանի գրական ժառանգությունը։

НАСЛЕ ДНИК, -а ժառանգ։
НАСЛЕДОВАТЬ, -дую, -дуешь, -дуют,
СОв. и несов. что? ժառանգել, ժառան
գություն ստանալ։ || сов. такясе унас
ледовать, -дую, -дуешь, -дуют.
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ, -ТИ ժառան
գականություն։

Н АСЛ Е'ДСТ ВО, -а ժառանգությունդ
НАСМЕХАТЬСЯ, -аюсь, -аешься,
-аются, несов. над кем? над чем?
ծա դրել, մեկի վրա ծի ծա ղե լ։

НАСМЕ ШКА, -И ծաղրանք, ծաղրէ
НА'СМОРК, -а Հարբուխ։
НАСОРИТЬ см. сорить.
НАСОС, ■а պոմպ։ Качать воду насо
сом ջուրը քաշել պոմպով։
НА'СПЕХ (наскоро) շտապ, շտասլ կեր
պով, հապճեպորեն։

НАСТАВАТЬ см. настать.
НАСТАВЛЕ'НИЕ, -и я 1. (поучение,
совет) խրատ։ 2. (руководство, инст
рукция) ՀրաՀանգ։
НАСТАИВАТЬ см. настоять.
НАСТА'ТЬ, -анет, -анут, сов. (начать
ся, наступить) գալ, վրա հասնել,
մոտենալ {Ժամանակի մասին)< НЗСТа-

ло
ло

время Ժամանակը
лето ամառը եկավ
вать, -ает, -ают.
НА'СТЕЖЬ
լայն
բաց
բաց

(պատուհանի,

եկել

||

Է։
несов.

արած,

գռան

Наста*
наста
բոլորովին

և

այլնի

մա սին)։

НАСТИГАТЬ см. настйчь.
НАСТИ'ЧЬ, -йгну, -йгнешь, -йгнут^
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НАСТОЙЧИВО

НАСУЩНЫЙ, -ая, -ое կենսական,

сов. кого? что? (догнать) Հասնել,
վրա հասնել, ետևից հասնել։ \\ несов-

խիստ

настигать, -аю, -йешь, -ают.

ТрвбНОСТЬ կենսական պահանջ։

НАСТО' ЙЧИВО

հա Г Ш ill ւ: I ч կ ш մп ր են ,

համառորեն։

НАСТОЙЧИВЫЙ, -ая, -ос հս/սաատակամ, համառ։ НаСТОЙЧИВЫЙ ЧвЛОВеК հաստատակամ մարդ։

НАСТОЛЬКО այնքան, այնչափ։
НАСТО'ЛЬНЫЙ, -ЭЯ, -ое սեղանի։
Настольные часы սեղանի Ժամա.
д"ча>
НАСТОЯ ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (настой
чивый, упорный) համա,г։ НЭСТОятельное
требование
համառ
պա.
հանջ։

НАСТОЯ'ТЬ, -ой, -ойшь. оят, сов.
Нй Чём? պնդել, համաոււրեն պահան.
շեր Настоять на своём Իր ասածը
պնդեր || несов. настаивать, -аю,
-аешь, -ают.
НАСТОЯ'ЩИЙ, ая, -ее ? (тепереш
ний)
ներկա,
այժմյան.
Настоящее
время ներկա Ժամանակ։ 2. (ПОДЛИН
НЫЙ,
действительный.,
истинный)
իսկական։
Настоящая
дружба
իս
կական

բարեկամություն։

(ЭТОТ,

3.

данный) այս. տվյալ։
НАСТРА'ИВАТЬ см. настроить.
НАСТРОЕНИЕ, -ИЯ տրամադրություն։
НАСТРО'ИТЬ, -6к>, -бишь, -бят, сов.
что? լարել։ Настроить пианино
դաշնամուրը
դրել,

2.

լարել։

լարել։

против

մեկին

КОгО?
իր

տրամա.

դեմ

Насущная

НАСЧЁТ насчёт кого? насчёт чего?
մասին, վերաբերյալ, նկատմամբ։
НАСЧИТАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
что? հաշվեք, համրել« թվել։ || НеССв.
насчитывать, -аю, -аешь, ают.
НАСЧИТЫВАТЬ см. насчитать.
НАСЫПАТЬ, -шло, -г.лешь, -плют,
сов. что9 чего? 1- ածել, լցնել (սո
րուն

նյութերի

մասին)։

2,

-аешь, -ают.
НАСЫПАТЬ см. насыпать.
НАСЫПЬ,
-ПИ
լիր,

ւիրաթոլմբ,

տրամա-

-аю,

||

НАСЫТИТЬ,

ыщу,

-ытишь,

1
сов.
кого?
чем?
կշտացներ
чем? հագեցներ Насытить почву
ВОДОЙ հողը ւրով հագեցնել։ || НвСОв.

ոտքը

2,

տրորել։

наступает

-ЫТЯТСЯ, СОв. 1. կշտանալ, հագենար
чем? հագենար и несов. насыщать
ся, -аюсь, -аешься, -аются.
НАСЫЩАТЬ см. насытить.
2.

НАТА'ЛКИ ВАТЬСЯ см. натолкнуться.
1. НАТА'ПЛИ ВАТЬ см. 1 • натопить.
2. НАТА'ПЛИ ВАТЬ см. 2* натопйть.
НАТЕРЕТЬ, натру, натрёшь, натрут,
сов.
что?
чем?
1.
լավ
քսել,
բանով)։ 2. քսելով փայլեցներ Наге-

հարձակ.

բանակը

հար֊

уплю, -упишь, -упят.
2. НАСТУПА'ТЬ, -ает, -ают, несов. (на
ставать!
դալ,
վրա
հասնել,
սկսվել
իրադարձության,

երե.

վույթի
մասին)։
Наступают
ПрЯЗДНИКИ տոները սկսվում են։ || СОв.
наступить, -упит -упят.
1. НАСТУПИТЬ см. 1- наступать.
?. НАСТУПИТЬ см. 2. наступать.
1. НАСТУПЛЕНИЕ, -ия հարձա՛կում,

քսել,

հատակը

մաստիկայով

(մի

փայ.

-аю, -аешь, -&ют.

НАТИРАТЬ см. натереть.
НАТИСК,
-а
սաստիկ

ճնշում,

բուռն

գրոհ։

НАТКНУТЬСЯ, -нусь, -нёшься, -нутся,
сов. на кого? на что? (натолкнуться)
դրպլել, հանդիպեր || несов натыкать
ся, -аюсь, -аешься, -аются.

НАТОЛКНУТЬСЯ, -нусь, -нёшься,
-НуТСЯ, СОв. На КОгО? На Что? դիպչել,
դեմ առնել, հանդիպեր НаТОЛКНуТЬ
СЯ на препятстия արգելքների հան
դիպեր || несов. наталкиваться, -аюсь,
-аешься, -аются.
1. НАТОПИТЬ, -оплю, -бнишь, -опят,
СОв. ԳԾ10? վառելով լավ տաքացնել։

հարձակվելը։

2. НАСТУПЛЕ НИЕ, -ИЯ 4աԼԸ» վրա
հասնելը}
սկսվելը
(ժամանակի
դարձության , երևույթի մասին)#

շփել

реть ПОЛ мастикой հատակին մաստի-

ձակվում է։ || СОв. К 1 №04. НЭСТуПЙТЬ,

(ժամանակի,

НПО?

насыщать, -аю, -аешь, ают.

լեցնել (քսելով)։ || НвСОв. НЭТИраТЬ,

մեկի

-ытят,
2.

НАСЫТИТЬСЯ, -ыщусь, -ытишься,

НАСТУПА'ТЬ, -аю, -йешь, -ают,
несов. на кого? на что? 1■ կոխ տալ,
տրորել։ Наступать кому-либо на
Армия

հողա.

թումբ։

կա

վեր

ցանել,

շաղ տալ։ || несов НЭСЫПаТЬ, -ЭЮ,

ձակո ղական։

НОГу

ГЮ-

գեցած լոլծ։:ւ4թ։

НаСТрОИТЬ КОГО-НйбуДЬ

себя

անհրաժեշտ։

НАСЫЩАТЬСЯ см. насытиться.
НАСЫЩЕННЫЙ, -ая, -ое հագեցված,
հագեցած։ Насыщенный раствор Հա

несов.
настраивать,
-аешь, -ают.
НАСТУПА ТЕЛЬНЫЙ, -ая, ое Հար.
դրել։

1.

НАТОПИТЬ

,

իրա

Натопить

квартиру

տաքացներ

\\

-аю, -аешь, -ают,

несов.

բնակարանը

լավ

натапливать,
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НАТОПИТЬ
2, НАТОПИ'ТЬ, -оплю, -бпишь, -опят,
чего? Հալել,
հալել,,վ

СОв. что'?

պատրաստել (որոշ քանակությամբ),

Натопить воску մոմ հալեր || несов.
натапливать, -аю, -аешь, -ают.
НАТОЧИ ТЬ см. точить.
НАТОЩА К անոթի,
НАТРЕНИРОВА'ТЬ см- тренировать.
НАТРИЙ, -ИЯ նատրիում։
НА'ТРОЕ երեք մասի։ Разделить натрое
երեք մասի բաժանե;t

HАТУ'PA, -ы (характер) բնավորուխառնվածք։
НАТУРА'ЛЬНО
(естественно)
բնակա
թյուն,

նորեն

у

բնական

կերպով,

բնակա

նաբար։

НАТУРА'ЛЬКЫЙ, -ая, -ое բնական,
НАТЫКА ТЬСЯ см. наткнуться.
НАТЯ ГИВАТЬ см. натянуть.
НАТЯ НУТЫЙ, -ая, -ое 1- լարված,
ձգված,
պրկված.
Натянутая
стру
на
ձգված
լար,
2.
(напряжённый)
լարված։ Напряжённые отношения
լարված հարա բերո ւթյո ւններ, 3. (прИнуждённый, неестественный) ըրռ.
նազբո սիկ, ան բնական, շինծուt На-

вать, -аю, -аешь, -ают.
բախտին
ապավինելով,
պավեն,
բախտաբերի։
Отве-

բախւոա

ТИТЬ

наугад

բա

խտա

պս:վեն

պատաս

խանել։

НАУ'КА, -И գիտություն, Точные
ճշգրիտ գիտություններ։

н 1 знач. найтись, -йдусь, йдёщься
-йдутся.
НАХО ДКА, -И գտնված իր,
НАХОДЧИВОСТЬ, -ти Հն ար ш մտու֊
թյուն, Հնարագիտություն,
ճարտա
րամտի ւթյուն։
НАХО'ДЧИВЫЙ,
-ая,
-ое
(сообрази

тельный)

հնարամիտ,

հնարագետ,

НаХОДЧИВЫЙ

ճարտարամիտ։

ЧвЛОВвК

Հնար ամիս՜, մարդ։
НАЦЕ'ЛИВАТЬ см. нацелить.
НА.ЦЕ'ЛИТЬ, -лю, -лишь, -лят, сов.
что? նշան բոներ || несов. нацёливать, аю, -аешь, -ают.
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ, -ИИ
աղգայ֊
նացում, պետականացում՛
НаЦИОнализадия
фабрик
и
заводов
ֆաբրի
կաների և գործարանների
ազգայնա ցո ւմ t
НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ, рую,
-руешь, *руют, сов. и несов. что?
ազգայնացնել, պետականացնել։
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ* -ти (народность)
ազգություն։
НАЦИОНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое ազգաւին,

тянутая улыбка բռնազբոսիկ Ժըպիտ։
НАТЯНУТЬ, яну, -янешь, -янут,
сов.
что?
ձգել,
քաշել։
НаТЯНуТЬ
канат ճոպանը ձգել։ || нвСОв. ЯвТЯГИНАУГА'Д

НАЧИНАНИЕ

НЭуКИ

НАУТРО վաղը, առավոտ քան։
НАУЧИ ТЬ СМ. учить.
НАУЧИ ТЬСЯ см. учйться.
НА УЧНО գի տականորենէ
НАУЧНЫЙ, -ая, -ое գիտական։ Вы
полнять научную работу գիտական
աշխատանք կատարեր
НАУ'ШНИК, -а ականջակալ,
НАХА'Л, -а լկաի, լպիրշ, անպատ֊
կառ։
НАХЛЫНУТЬ, -нет, -ну 1 сов. <եղեղել, հորդել,

НАХМУ РИТЬ см. хмурить.
НАХЛ1У РИТЬСЯ см. хмуриться.
НАХОДИ ТЬ см. найти.
НАХОДИТЬСЯ, -ожусь. -бдишься,
-бдятся, несов. г. (обнаружиться, от
ыскаться) գտնվել. Нашлись желающие ցանկացո գներ գտնվեցին, 2, գըտնըվել, լ/՚ներ Находиться в комапДИрОГКе գործուղման մեջ ւինել։ || СОв.

НА'ЦИЯ, -ИИ ազգ,
НАЧА'ЛА,
начал
U
հիմունքներ,
добровольных началах կամավոր հի֊
մունքներովէ 2* (н^ЧаТКИ) տարերք.
Начала знаний գիտելիքների տա-

На

բերք,

НАЧА'ЛО, -а սկիզբ. Начало учебного
ГОДа ուսումնական տարվա սկիզբր։
НАЧА ЛЬНИК, -а պետ։
НАЧА'ЛЬНЫЙ, -ая, -ое ?. սկզբնա
կան, սկզբի. Начальный период
սկզբնական

НЫЙ,

շրջան։

НИЗШИЙ)

2,

(перВОНЗЧаЛЬ-

նախնական,

տարրա

Начальное образование տար
րական կրթություն։
НАЧА'ЛЬСТВО, -а ղեկավարություն,
իշխանություն , հր աման ատ արություն։
НАЧАТКИ, -KOB տարերք, սկզբնական
գիտելիքներ, НаЧЭТКИ ГрЭМОТЫ գրա
կան:

գիտության տարերք։

НАЧАТЬ, -чну, -чнёшь, -чнут, сов.
что? սկսեր || несов. начинать, -аю,
-аешь, -ают.
НАЧАТЬСЯ,
-чнётся,
-чнутся,
сов.
սկսվեր || несов. начинаться, -ается,
-аются.
НА'ЧЕРНО и ևագրորեն, „Է վերջնա
կան ձևով, սևագիր,

НАЧЕРТА'НИЕ, -ИЯ ուրվագիծ, ուր
վագիր,

НАЧЕРТИ ТЬ см. чертить.
НАЧИНА'НИЕ, -ИЯ ձեռնարկում, նա.
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НАЧИНАТЕЛЬ
խաձեռնում։ Полезное начинание

НЕБЛАГОУСТРОЕННЫЙ, -ая, -ое
անբարեկարգ։

օգտակար նախաձեռնում։

НАЧИНАТЕЛЬ, -ля (инициатор) риկըսո/ի նախաձեռնող, ձեռնարկո ղ։
НАЧИНА ТЬ см. начать.
НАЧИНА ТЬСЯ см. начаться.
НАЧИНА ЮЩИЙ, -его սկսնակ, նոՐ
սկսող։ Начинающий художник ըսկըսնակ նկարիչ։
НАЧИ НКА, -И լցվածք, խորիսխ, խո֊
րիզ։
НА*ЧИСТО /. (набело) մաքուր։ Пере
писать начисто մաքուր արտագրել
(մաքրաղրել)։ 2, (совсем, полностью)
բացեիբաց, բոլորովին։ НаЧИСТО OTказаться բոլորովին Հրաժարվել։
НАЧИСТОТУ' լ (откровенно) ան֊
НАЧИСТУ Ю j կեղծորեն։ Говорить
начистоту անկե ղծորեն խոսել։
НАЧИТАННЫЙ, -ОГО շատ կարդա֊
ցած։ Начитанный человек շատ կարղաց ած մ ար դ։

НАШ,

наша, наше մեր։ Наш
Наша столица մեր
մայրաքաղաքը։ Наше С6ЛО մեր դյու-

город

մեր քաղաքը։

անփուչթ, վ,նթի,

НЕБЫВА ЛЫЙ, -ая, -ое (невиданный,
НеобыЧНЫЙ)

չտեսնւէածք

Небывалый
ընթաց։
ընթաց հաջողություն։

успех

աննախ
աննախ

НЕВЕДОМЫЙ, -ая, -ое (неизвестный)
անհայտ, անծանոթ։

НЕВЕ ЖА, -и կոպիտ, անտաշ, անքա
ղաքավարի (մարգ)։

НЕВЕ'ЖДА, -Ы տգետ, անկիրթ (մարդ)։
НЕВЕЖЕСТВЕННЫЙ, -ая, -Ое տըգետ, անկիրթ, անուսում։

НЕВЕ'ЖЕСТВО, -а տգիտություն, ան
ուսումություն։

վատարիմ ։

НЕВЕРОЯТНО 1* անհավատալիորեն■՛
(чрезвычайно, очень) անասելի,
2.

խուժում ։

ВАЩУ'ПАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
ЧтО? շոշափել, շոշափե/я վ գտնել։

II несов. нащупывать, -аю, -аешь,
-ают.
НАЩУПЫВАТЬ см. нащупать.
НАЯВУ' Հարթմնի , արթուն ժամանակ։
НЕ ոչ, չ...է չ[ւ, }Է, մի Не МОЖвТ 6bITb չի
կարող պատահել։ Не ШЗЛИ չարու
թյուն մի արա։

սաստիկ,
չափազանց։
НбВврОЯТНО
ХОЛОДНО սաստիկ ցուրտ է։ НвРерО*
ЯТНО бОЛЬШОЙ չափազանց մեծ։

НЕВЕРОЯ ТНЫЙ, -ая ,-ое (неправдо
подобный) անՀավանական , ան Հա
Невероятный
случай
անվատալի։
Հավատալի դեպք։

НЕВЕСО’МОСТЬ,
-ТИ
անկշռություն։
стояние невесомости անկշռության

Со-

վիճակ։

ВЕБЛАГОВИ'ДН ЫЙ, ая. -ое դատա

НЕВЕСО'МЫЙ, -ая, -ое անքաշ, ան֊

պարտելի, անվայելուչ։

կշիռ,

НЕБЛАГОДАРНОСТЬ, -ТИ ապերախ

НЕВЕ'СТА, Ы Հարսնացուt
НЕВЕ'СТКА, -И Հարս,
НЕВЗГО'ДА,
-Ы

տություն, երախտամոռություն։

НЕБЛАГО ДА РНЫЙ, -ая, -ое անչնոր.

դժբախտություն,
խորդութւուն, անՀաշո ղությո ւն։

Հակալ, ապերախտ, երախտամոռ։

НЕБЛАГОЗВУЧНЫЙ, -ая, ое ան-

ձա.

НЕВЗРАЧНЫЙ,
-ая
-ое
(непригляд
ный, некрасивый)
անբարետես,
Не
взрачная внешность անբարետես

բարեհնչյուն, աններդաշնակt

НЕБЛАГОПОЛУЧНО անբարեհաջող
կերպով, անհաջող կերաով։

ար տաքին։

НЕБЛАГОПОЛУ ЧНЫЙ, -ая, -ое ան֊

НЕВЗЫСКА ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (не-

բարեՀաջո ղ, անհաշո ղ։

ТНЫЙ,

ая,

-Ое

ան

բարենպաստ, ան բարեպատեհ- Не-

условия

ТребОВатеЛЬНЫЙ)

անպահանջկոտ,

ան

խստապահանջ։
անբարե

նպաստ պայմաններ։

НЕБЛАГОРАЗУ МНЫЙ, -ая ,-Oe ան֊
խո Հև մ ։ Неблагоразумный посту
пок անխոՀեմ վարմունք։
НЕБЛАГОРОДНЫЙ, -ая, -ое անաղնիվ.

տունակ, անմարտունակ։

НЕБОС
ВО'Д,
-а
(небо)
երկնակամար։
НЕБРЕЖНОСТЬ,
-ТЙ
անփութություն։
НЕБРЕЖНЫЙ, -ая, -ое (неряшливый)

ЛОЖНЫЙ) անճիշտ, սխալ։ 2. անհա

НАШАТЫРЬ, -рЯ անուշադր։
НАШЕХТВЙЕ, -ИЯ արշավանք է ներ

благоприятные

НЕ*БО, -а երկինք։
НЁБО, -а քիմք։
НЕБОЕСПОСО БНЫЙ, -ая, -ое п չ մար

НЕВЕРНЫЙ, -ая, -ое (ошибочный,

ղը։

НЕБЛАГОПРИЯ

НЕВИННЫЙ

НЕВИ'ДАННЫЙ, -ая, -ое (необычай
ный, небывалый) չտեսնված, ար տասովոր։

НЕВИДИМЫЙ, ЭЯ, -Ое անտեսանելի։
աներևույթ։

НЕРИ'ННЫЙ, -ая, -ое 1. անմեղ,
2. (наивный) միամիտ,
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НЕВМЕША ТЕЛЬСТВО, -а չմիչամտե.
НЕВНИМАНИЕ, -ия
НЕВНИМА ТЕЛЬНОСТЬ, -ти J «р*

\ ան-

դրություն։

НЕВНИМА ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ос ш&ուշադիր

у

НЕГО’ДНЫЙ, -ая, -ое (непригодный,
ПЛОХОЙ) անպետք, ոչ պիտանի։

НЕГОДОВА'НИЕ, -ия (возмущение)
զայրույթ, վյւդովմունքt

НЕВОЗМО ЖНО 1. (слишком, очень)
չափազանց , անչափ։ 2* (НвЛЬЗЯ) չի
կարելի, անկարելի Է, անհնարին Է։
НЕВОЗМО ЖНЫЙ, -ая, -ое 1. (невы
полнимый,
неосуществимый)
ան.
կարելի,
անհնարին։
2.
(неВЫНОСИМЫЙ,
нестерпимый)
անտանելի,
սաստիկ։ Невозможный характер
բնավորություն։
3.
անթույլատրելի։

человек
МЫЙ
թյուն։

ПОКОЙ

ան

-ая, -ое անվրդով,
НеВОЗМуТИМЫЙ
մարդ։
Невозмути-

հանգիստ։
անվյւդով

անխռով

Հանգստու

НЕ ВО'ЛИТЬ, -лю, -лишь, -лят, несов.
кого? (принуждать) հարկադրելյ ըս֊
տիպեր

НЕВО'ЛЬНО
(непроизвольно,
нечаян
но)
ակամայից
յ
ակամայաբար
յ
բը֊
նսւզգա բար։
ինքնաբուխ,

НЕВООРУЖЁННЫЙ,
-ЗЯ.
-Ое
НЕВОСПИ ТАННЫЙ, -ЭЯ, -ое անդաստիաբակ, անկիրթ։

НЕВПОПАД ան պատեհ յ ան պ աաեհաբար, անտեղի, ոչ տեղին;

НЕВРЕДИМЫЙ, -ая, -се անվնաս,
չվնասվածյ անվթար։

НЕВЫНОСИ'МО 1* անտանելիորեն յ ան֊
տանելի։ НеВЫНОСИМО ЖЭрКО ան տանելի շոգ Է։ 2. անտանելի Է։

НЕВЫНОСИ МЫЙ, -ая, ое (нестер
пимый, НеСНОСНЫЙ) անտանելի, ան.
հանդուրժելիI Невыносимые боли ան.
տանելի ցավեր։

НЕВЫПОЛНИМЫЙ, -ая, -ое անիր ա֊
գործելի) անկատարելի։

НЕВЫРАЗИ'МО (очень, черезвычайНО) անասելիորեն յ անա սելի։

НЕВ ЫРАЗИ'МЫЙ, -ая, -ое անարտա.
հայտ ե լի, անասելի։ НеВЫраЗИМ06

НЕГОДОВА'ТЬ, -дую, -дуешь, -дуют,
несов. на кого? на что? против кого?
Против
Чего?
զայրանալ,
զայրույթ
զգալ։

НЕГРА'МОТНО
անգրագետ
կերպով,
անգրագետ։ Писать неграмотно անգրագետ գրել։

НЕГРА'МОТНОСТЬ,
-ТН
Iանգրագի
տություն։
Ликвидация
неграмот
ности անգրագիտության վերացում։
տ գիտություն։
2.
НЕГРА'МОТНЫЙ, -ая, -ое անգրագե տ։

НЕДА ВНО քիչ առաջ, վերջերս,
Он недавно здесь был նա քիչ առաջ

բնազ
անզեն։

նորերս։

այստեղ Էր։

НЕДАЛЁКИЙ, -ая, -ое г. (близкий)
ոչ
հեռու}
մոտիկ։
На
НеДалёКОМ
СТОЯНИИ ոչ հեռու տարածության

рЭС-

վրա։ В недалёком будущем մոտիկ
ապագայում։ 2, (оГрЭННЧеННЫЙ,

ПЫЙ)

НЕВО'ЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1* ակամայ
պա
տ
ահական։
2.
դական } ինքնաբերական։

НЕ'ГДЕ տեղ չկա։ Негде сесть նստելու
НЕГЛУ ПЫЙ, -ЭЯ, -Ое ոչ հիմար, բա֊

ժուժկալ, անզուսպ, սանձարձակ։

ВОЗМУТИ'МЫЙ,

НЕВЫСО'КИЙ, -ая, -ое (низкий) ոչ
բարձր, ցածր, ցածրահասակ։ НеВЫСОКИЙ мужчина ցածրահասակ տղա.

վական խելոք։

НЕВОЗДЕ РЖАННЫЙ, -ая, -ое ան-

անխռով,

պավորու-

տեղ չկա։

կալութ յուն , անզսպություն։

НЕ

տ

մարդ։

НвВНИМЭТСЛЬНЫИ

ցրված։

ученик անուշադիր աշակերտ։
НЕВНЯТНЫЙ, -ая, -ое (непонятный,
неясный) անհա սկան ալի} անպարզէ
НЕ'ВОД, -а ուռկան։
НЕВОЗДЕРЖАННОСТЬ, -ти անժուժ-

անտանելի
հանդուրժելի,

անասելի

թյուն։

լը, չխառնվելը։

սահմանափակ}

ГЛу-

կարճամիտ,

հիմ արավո ւն։

НЕДАЛЬНОВИ ДНОСТЬ, ТИ անհեռա*
տե սություն։

НЕДАЛЬНОВИ ДНЫЙ, -ая, -ое
ռատ ես։ Недальновидный человек

անհե.

անհեռատես մարդէ
НЕДА'РОМ իզուր չէ, զուր չէ> Недаром
ГОВОРЯТ իզուր չէ> որ ասում են։
НЕДВУСМЫ СЛЕННЫЙ, -ЭЯ, -ое աներկիմաստ } պարզէ

НЕДЕЙСТВИ

ТЕЛЬНЫЙ,

-ая,

-ое

ան

վավեր։

НЕДЕЛИ'МЫЙ -аЯ, -GO անբաժանելի։
չբաժանվող^

անտրոհելի։

НеДбЛИМЬЮ

ЧИСЛа ան բաժանելի թվեր։

НЕДЕ

ЛЬНЫЙ,

-ая,

մի շաբաթվա1 В седельный
մի շաբաթվա ընթացքում։

-ое
срок

շաբաթական,

НЕДЕ'ЛЯ, -И շաբաթ։ На неделю մի
շաբաթով։

НЕДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЙ, ая
-0€ անկարգապահդ

НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЙ
НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЙ, -ая,-ое
վատորակ} անորակ։

Н ЕДОБРОСО' В ЕСТ Н О

անբարեխղճո

րեն է անբարեխիղճ կերպով։

Н ЕДОБРОСО'ВЕСТНЫЙ, -ая, -ое ան.
բարեխիղճ, անփոլթաշան։
թեր ահա վատություն։
անվստահորեն
կածանքով} թերահավատությամբ։

յ

կաս

НЕДОВЕРЧИВЫЙ,

-ая,
-ое
(подозри
тельный, МНИТеЛЬНЫЙ) կասկածոտ,
կասկածամիտ)
անվստահություն
ար
տահայտող։
НЕДОВОЛЬСТВО, а գժգոհոլթյուն}
ան բավականություն։
НЕДОЕДА'НИЕ,
-ИЯ
թերասնում,
թերի
սնվելը։

НЕДОЗВОЛЕННЫЙ,
-ая,
-ое
прещённый)
անթույլատրելի,

լթուլ-

թերահաս,

թերահաս մրգեր։

НЕДОКОНЧЕННЫЙ,
ая,
-ое
վարտ: Недоконченное письмо անա-

անա

վարտ նամակt
НЕДО'ЛГО ոչ երկար, կ արճ ժամանակ t
Недолго думая առանց երկար մտա*
ծելու։
НЕДОМОГА'НИЕ, -ИЯ տկարություն}
թուլություն։

НЕДООЦЕ НИВАТЬ см. недооценить*
НЕДООЦЕНИ ТЬ, -еню, -ёнишь -ёнят»
сов. кого? что? թերագնահատել։ || Нв"
сов. недооценивать, -аю, -аешь»
-ают.
НЕДООЦЕНКА, -и թերագնահատում,
թերագնահատելը։

Н«.ДОПУСТИ'МО U (непозволительно)
անթույլատրելիորեն
անթույլատրե
}
լի
կերպովյ
անհանդուրժելիորեն։
2, անթույլատրելի Է, անհանգուրժե-

լի Է՛
НЕДОПУСТИМЫЙ, -ая, -ое (непозво
лительный)
անթույլատրելի,
ան
հանդուրժելի: Недопустимый постуПОК անթույլա տ րե լի արարք։

Н ЕДОРАЗУМЕ'НИЕ, ИЯ թյուր իմա.
ցություն ։

НЕДОРОГО Й, -ая, -ое (дешёвый) ոչ
թանկ, ոչ թանկադին, Էժանt

НЕДОСМА'ТРИ ВАТЬ см. недосмотреть.
НЕДОСМОТР, -а աչքաթողանք} աչքաթող անելը} աչքից փախցնելը։

НЕД ОСМОТР Е'ТЬ, -ОТрЮ, -0ТРИШЬ5 -ОТрят, сов. что? чего? за кем? за чем?
աչքաթող անել, աչքից վւախցնել։

2.

պակաս,

թյուն։
նակի

НеДОСТЭТОК

տոլյգ,

անարժանահավատ։

պակասոլ.

Времени ժամա
պակասություն։
3.
(беДНОСТЬ,
НуЖДа) աղքատություն, կարիք։ 'Герпеть недостатки կարիքի մեէ լինել։
НЕДОСТАЧА, -и պակասորդ։
НЕДОСТИЖИ'МЫЙ, -ая, -ое (неосуще
ствимый) անհասանեւի։
НЕДОСТОВЕРНЫЙ, -ая, -ое անըս.
верные

сведения

j

I

e

Д

անստույգ

лСТО-

տեղե

կություններ։

НЕДОСТО ЙНО 1՛ անարժանորեն, ան.
արժան կերպով։ 2, վայել չէ, արժան

(за

լատրված, արգելված։

НЕДОЗРЕ'ЛЫЙ,
-ая,
-ое
տհաս, խակւ Недозрелые фрукты

|| несов. недосматривать, -аю, -аешь*
-ают.
НЕДОСТАТОК, -тка 1. (изъян) թերու.
ЛИКВИДИթյուն,
պակասություն։
ровать недостатки թերությունները
վերացնել։

НЕДОВЕРИЕ, -ИЯ անվստահություն,
НЕДОВЕРЧИВО

НЕЖДАННЫЙ
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НЕДОСТО

ЙНЫЙ,

Ժան,

արժանի։

ոչ

-ая, -ое 1.
Недостойный

жения հարգանքի անարժան։
нравственный) անվայել, անազնիվ։
Недостойное поведение անվայել

2.

անար.

ува
(беЗ-

վարք:

НЕДОСТУПНЫЙ, -ая, -ое (неприступ
ный) անմատչելի, անմերձենալի։
НЕДОСЯГАЕМЫЙ, -ая. -ое (недосТНЖИМЫЙ, НеДОСТуПНЫЙ)

անհա

սա֊

անմատչելի։
НвДОСЯГаеМЭЯ
անհասանելի բարձունք։

նելի,

ВЫС ՝Ta
НЕДОУМЕВАТЬ, -аю, -аешь, -ают,
НеСОв. տարակուսել, զարմանալ։

НЕДОУМЕ'НИЕ, -ия (сомнение; удив
ление) տարակուսանք, զարմանք.
НЕ'ДРА, недр ընդերք։ Недра земли
1:

ր կրի ընդերքը։

НЕ'ДРУГ, а (враг) թշնամի, ոսոխ,
НЕДРУЖЕЛЮ'БНО (враждебно) ան.
բարյաղակամորեն, անբարյացակամ,

НЕДРУЖЕЛЮБНЫЙ, -ая, -ое անբա
րյացակամ, Недружелюбное сп и •ШеНИе
անբարյացակամ
վերաբեր
մունքւ

НЕДУТ, -а (болезнь) հիվանդություն,
տկարութ յուն։

НЕДУ’РНО (неплохо, удовлетворитель
но) ոչ վատ, բավական լավ։
НЕЕСТЕ СТВЕННО (принуждённо, не
искренно)
անբնական
կերպով,
ան
բնականորեն։

НЕЕСТЕ СТВЕННЫЙ, -ая, -ое (при
нуждённый, неискренний) անբնա֊
կան} շինծու։

НЕЖДА ННЫЙ, -ая, -ое (неожидан
ный, непредвиденный) անակնկալ,
անսպասելի Нежданный ГОСТЬ անա.
կընկաչ հյուր*
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нежелательный

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1* անցանկալիг 2, (нСПрИЯТНЫЙ)

անախորժ,

(ласково)

քնքշությամբ,

НЕЗАСЛУ

НЕ'ЖНОСТЬ,
-ти
(ласковость,
мяг
кость) քնքշություն, նրբություն։ Мйтеринская нежность մայրական
քնքշությո ւն։

НЕЖНЫЙ, -ая, -ое г. (ласковый)
նուրբ։
НвЖНОС
(քնքուշ)

2
նուրբ,
փափուկ։
նուրբ գործվածք։

обращение
վերաբերմունք։

НвЖНЭЯ

ТКЭНЬ

,

անմոռաանմոռանա֊

НЕЗАВЕРШЁННЫЙ, -ая, -ое անա.
վար տ, չավարտված։

НЕЗАВИ'ДНЫЙ, -ая, -ое (плохой)
նախանձելի. Незавидное положение

ան-

աննախանձելի դրություն։

НЕЗАВИСИМО
կերպով,

անկախորեն,

обстоятельств

անկախ

Независимо

անկախ։

от

հանգամանքներից

ան

կախ թյուն, ինքնուրույնություն;

НЕЗАВИ СИМЫЙ, -ая, -ое (самостоя
անկախ,
ինք
тельный,
свободный)
նուրույն։ Независимые страны ան֊

-ое

անիրա

НЕЗАУРЯ'ДНЫЙ,
-ая,
-ое (необыч
ный, выдающийся) արտասովոր, ոչ
սովորական։
Незаурядные
способ
ности ս.ր տ ա ип վոր ընդունակություն
ներ։

НЕ'ЗАЧЕМ կարիք չկա,
չկա։ Незачем ждать

պետք չէ, հարկ
Կ արիք չկա սպա

շատ առա 9։
ապօրինաբար,

НЕЗВА'НЫЙ, -ая, -ое անկոչ։ НезваНЫЙ ГОСТЬ անկոչ հյուր։
НЕЗДОРО'ВЫЙ, -ая, -ое ?. (болез
ненный, больной) անառողջ, վատ
առողջ, տկար։ 2, (вреДНЫЙ) անառողջ,
վնասակար։ Нездоровый климат
վնա սակար կլիմա։
НЕЗНАКО'МЕЦ, -мца անծանոթ (տղամարդ)։

НЕЗНАКОМКА, -И անծանոթ (կին),
КЕЗНАКО'МЫЙ, -ая, -ое (неизвест
ный) անծանոթ։ Незнакомые Люди
անծանոթ մարդիկ։
-ИЯ
չգիտություն,
նալը, չիմանալր։
НЕЗНАЧИТЕЛЬНО
աննշան
չնչին չափով։ НвЗНаЧИТвЛЬНО
ше աննշան չափով ավելի քիչ։

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ,
-ая,
-ое
Незначительная
նշան,
չնչին։
ница աննշան տարբերություն։
НЕЗРЕ'ЛЫЙ, -ая, -ое (неспелый) չհա-

կախ երկրներ։

НЕЗАДО'ЛГО քիչ առաջ, ոչ շատ առաջ։
Незадолго перед этим դրանից ոչ
ապօրինի

չափով,

МвНЬան

раз

(непоколебимо)

սասանորեն,
անսասան,
լիորեն, անխախտ։

НЕЗАКО'ННЫЙ, -ая, -ое ապօրինի,
անօրինական։ Незаконное решение

չգիտե

սա ծ, խակ, տհաս։

НЕЗЫБЛЕМО

կերպով։

ան
անխախտե

НЕЗЫ'БЛЕМЫЙ,
-ая,
-ое
(устойчи
вый, непоколебимый) անսասան, ան-

ապօրինի որոշում։

НЕЗАКОНОМЕРНОСТЬ, ТИ անօրի-

խախտ ։

նա չափութ յունէ

НЕИЗБЕ'ЖНО (неминуемо) անխուսա

НЕЗА КОНОМ Е'РНЫЙ, -ая -ое անօրի-

փելիորեն, անխուսափելի կերպով։

նա չափ։

НЕИЗБЕ'ЖНЫЙ,
-ая,
-ое
(неминуе
мый)
անխուսափելի։
НсИЗбвЖНЫв
ПОСЛеДСТВИЯ ան խոլսավւելի հետե-

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО (немедленно)
անձապաղորեն, անհապաղ։

НЕЗАМЕДЛИ ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (не
медленный) անհապաղ։ Незамедлительный ответ անհապաղ պատաս

վանքներ։

խան։

НЕЗАМЕНИ МЫЙ, -ая, -ое անփ„խա.
րինելի։ Незаменимый работник шЬփոխարինելի աշխատո ղ։

НЕЗАМЕТНО

-ая,

НЕЗНА'НЙЕ,

НЕЗАВИСИМОСТЬ, ТИ անկախոլ.

НЕЗАКОННО

ЖЕННЫЙ,

վացի, անարդարացի, անտեղիt

սելու։

НЕЗАБУДКА, -И անմոռուկ,
Н ЕЗАБЫВА'ЕМЫЙ, -ЭЯ, -Ое
նսւ(ի։
Незабываемые
ДНИ
ժ °Րե1"

(неПрИМСТЬ'ЫЙ)

անարժանա պե и , անտեղի։

քընք*

շաբար, քնքշորեն։

քնքուշ,
նուրբ

աննկատելի հետք։ 2.
աննշան, աչքի չընկնող։

НЕЗАСЛУЖЕННО անիրավացիորեն,

ան ցանկալի։

НЕ'ЖНО

НЕИЗВЕСТНЫЙ

աննկատելիորեն,

ան

թյուն, անորոշություն։

НЕИЗВЕСТНЫЙ,
-ая,
-ое
անհայտ,
անծանոթ։ НеИЗВе'ТНЫЙ OCTpOP ան

նկատելի կերպով*

НЕЗАМЕ ТНЫЙ, ая, -ое г. աննկատե.
լիi աննշմարելի։ НеЗЗМСТНЫЙ

НЕЙЗВЕ'СТНО հայտնի չէ, անհայտ է։
Неизвестно когда հայտնի չէ երբ։
Мне это неизвестно ինձ դա հայտնի
չէ՛
НЕИЗВЕСТНОСТЬ,
-ТИ
անհայտու

СЛСД

հայտ կղզի*
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НЕИЗГЛАДИМЫЙ
НЕИЗГЛАДИМЫЙ, -ая, -ое (незабы
ваемый) անջնջելի, անմոռանալի։
НЕИЗЛЕЧИ МЫЙ, -ая, -ое անբուժելի,
НЕИЗМЕ'ННЫЙ, -ая, -ое 1. (постоянНЫЙ) անփոփոխ, մշտական։
данный, верный) հավատարիմ, ան֊

2է

(пре-

դավաճան։

НЕИЗЪЯСНИ МЫЙ, -ая, -ое անԲաРНЫЙ,

-ая,

-ое

чрезвычайный)

ար
անհավատալի։

անչափ,

(невероят
տա

սովոր,

НвИМОВвр-

НЫЙ ХОЛОД արտասովոր ցուրտ։

НЕИСПОЛНИ

МЫЙ,

-ая,

-ое

(невыпол

нимый, неосуществимый) անիրագործելիէ

НЕИСПРАВИМЫЙ,

-ЭЯ,

-Ое

անուղ

ղելի։

НЕИСПРА'

ВНЫЙ,

-ая, -ое է.
Неисправный
քին,
վնասված։
бор անսարքին գործիք։ 2, (небрвЖ-

անսար

при

ный,
неаккуратный,
недобросовест
ный) անճշտա պահ, անճշտակատար։

НЕИССЯКА ЕМЫЙ, -ая, -ое )
,
НЕИСТОЩИ МЫЙ -ая, -ое } ըս'
НЕИСЧЕРПА ЕМЫЙ, -ая,-oej պառ,
անհատնում. Неиссякаемые запасы
-ая,

-ое

անհա

շիվ, անհամար։

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ, -ИИ չեզոքացում ,
չեզոքացնելը։

НЕЙТРАЛИТЕТ, -а չե զո ք ո ւթ յո ւն ։
НЕЙТРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1* չեզոք,
չեզոքություն պահ պան ո ղ։ НеЙТрЭЛЬные государства չեզոք պետություններ։ 2. չեզոք։ Нейтральный раствор
չեզոք լուծույթ։

1.

НЕ'КОГДА Ժամանակ
час
некогда
ես

չկա։
հիմա

Мне

СеЙժամանակ

չո ւնեմ ։

2.

(когда-то)
մի
ժամանակ,
Некогда здесь была го
СТеПЬ մի Ժամանակ այստեղ մերկ

НЕ'КОГДА

ժամանակովt

лая

անմարդամո տ։

НЕМА'ЛЫЙ, -ая, -ое 1< ոչ քիչ, բավա
կան շատ։ 2* ոչ փոքր, բավականին
մեծ։ Немалые успехи բավական մեծ
հաջո ղություններ։
НЕМЕДЛЕННО անմիջապես, իսկույն
ևեթ, իսկույնt

НЕМЕДЛЕННЫЙ, -ая. -ое (спешный,
срочный) անհապաղ, շտապ։ НеМвДленный отъезд շտապ մեկնում։
НЕМЕТЬ, -ею, -ёешь, -ёют, несов.
11
համրանալ,
պապանձվել։
2,
անզգայանալ։ || СОв. ОНемётЬ, -ёю,
-ёешь, -ёют.
НЕМЕЦ, -МЦа գերմանացի։
НЁМЕ'ЦКИЙ, -ая, -ое գերմանական։ НЕМИНУ ЕМЫЙ, -ая, -ое (неизбеж-

թմրել,

ВСТреча անխուսափելի հանդիպում։
liE'MKA, -И գերմանուհի։
НЁМНОТО (мало, слегка) մի քիչ, մի
փոքր, փոքր ինչ։ Немного устал
մի քիչ հոգնել եմ։

НЕМО'Й, -ая, -oe 1- համր։ 2. լուռ, անխոս։ Немой свидетель լուռ վկա։
НВ'МОЩНЫЙ, -ая, -ое (слабый, боль
ной) թույլ, տկար, անկարող։
НЕНАВИ ДЕТЬ, -Йжу, -ЙДИШЬ, -ЙДЯТ,
несов. кого? что? ատել,
НЕ'НАВИСТЬ, -ти ատելություն։ Питать
ненависть ատելություն տածել։
НЕНАДО ЛГО ոչ երկար Ժամանակով։
կարճ ժամանակով։ НеПаДОЛГО ОТсутствовать կարճ ժամանակով բացա֊
կայել։

տափաստան Էր։

НЕ*КОТОРЫЙ, -ая, -ое 1> (какой-то)^
որոշ, որոշ։ НвКОТОрОв ВрвМЯ մի որոշ
Ժամանակ։ 2* մի քանի, որոշ։ В HeKQторых странах որոշ (մի քանի) երկըր-

НЕНАСТНЫЙ, -ая, -ое (дождливый,
пасмурный)

անձրևային,

մառախլապատ։

НвНЗСТНЫИ

ամպամած,

ДСНЬ

մառախլա պատ օր։

НЕНА'СТЬЕ, -ТЬЯ անձրևային եղանակ,

ներում։

НрКРОЛО Г, -а մահախոսական։
НЕКСТАТИ ան պա տեհ ժաման ակ, ան

տեղ

չկա։

ես գնալու աեղ չունեմէ

մառախլապատ ու ցուրտ եղանակ։

НЕНАСЫТНЫЙ, -ЭЯ, -Ое անհագ, ան
կուշտ։

ժամանակ, անտեղի։

НЕ'КТО ոմն, ինչ-որ մեկը։
НЕ'КУДА
տեղ
Jim։
դնելու

НрЛЬЗЯ' չի կարելի, անկարելի Է։
НЕЛЮДИ МЫЙ, -ая, -ое մարդախույսJ

НЫЙ) անխուսափելի։ НеМИНуеМЭЯ

անհատնում պաշարներ ։

НЕИСЧИСЛИМЫЙ,

НЕЛО'ВКИЙ, -ая, -ое 1. (неуклюжий)
անշնորհք,
անճար
տար։
НеЛОВКИЙ
человек անշնորհք մարդ։ 2t (неудобный) անհարմար։ Попасть в нелов
кое положение անհարմար դրության
մեջ րնկնել։

ցատրելի, անմեկնելի։

ный,

НЕЛЕПОСТЬ, -ТИ անհեթեթություն։
НЕЛЕ'ПЫЙ, -ая, -ое անհեթեթ, ան
միտ։ Нелепый ответ անմիտ պատաս*
խան։

Неизлечимая боЛеЗНЬ անբուժելի հիվանդությո ւն։

НЕИМОВЕ

НЕНУЖНЫЙ

НЕНОРМА ЛЬНЫЙ, -ая, -ое աննոր.
Некуда
ПОЛОЖИТЬ
Мне
Некуда
ИДТИ

մալ։

НЕНУЖНЫЙ, -ая, -ое ոչ պետքականք

անհաբակավորֆ

անպետքt

ավե
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НЕОБДУМАННЫЙ
Ненужная

լորդ։

вещь
ոչ
պետքա
разговоры ավե

Ненужные
կան
իր։
լորդ խո սակցութ յուններ։

НЕОБДУ МАННЫЙ, -ая, -ое չմտածված, չկշռադատված։ НеобдуМЭН-

НЫЙ шаг չմտածված քայլ:
НЕОБИТА'ЕМЫЙ, -ая, -ое անբնակ,
անմարդաբնակ։ Необитаемый остров
անմարդաբնակ կղզի*

НЕОБОЗРИМЫЙ,
ծիր,

անսահման,

-ЭЯ,
-Ое
անեզր։

անծայրա

Необозри-

мые ПОЛЯ անծայրածիր դաշտեր։
НЕОБУ ЗДАННЫЙ, -ая, -ое սանձար.
ձակք անզուսպ։

НЕОБХОДИМОСТЬ, -ти (надобность
ПОТребНОСТь) անհրաժեշտություն։

НЕОБХОДИ МЫЙ, -ая, -ое (нужный)
СоЗДЭТЬ
Необходимые
условия
անհրաժեշտ
պայմաններ
ըսանհրաժեշտ։

НЕОБЪЯ ТНЫЙ, -ая, -ое (беспредельНЫЙ) անծայրածիր, ան սահման, անեզր:

անորոշություն։

НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ,
-ЭЯ,
-Ое
անո
րոշ։
Неопределённая
форма
гла
гола Բայի անորոշ ձևը։
НЕОПРОВЕРЖИ МЫЙ, -ая, -ое (не
оспоримый) անհերքելի, անժխտելի։
НЕОПРЯТНЫЙ, -ая, -ое (неряшлиանմաքրասեր,
փնթի։
НеОПрЯТВЫЙ)
НЫЙ ребёнок անմաքրասեր երեխա։
2.

անփո ւյթ կատարված, անփո ւյթ։

Неопрятная

работа

անփույթ

աշխա

տանք։

НЕО

ПЫТНЫЙ,

-ая, -ое անփորձ,
специалист

փորձ

չունեցող։ Неопытный
անփորձ մ ասն աղետ։

НЕОСПОРИМЫЙ,
-ая,
-ое
(неопро
вержимый,
бесспорный)
անվիճարկեւԻ, անվիճելի։ Неоспоримый факт

НеЗаурЯДНЫЙ)

արտասո֊

НЕОБЫ ЧНЫЙ, -ая, -ое (особенный)
НЕОГРАНИЧЕННЫЙ,

-ЭЯ,

ան

-ое

ան

Неогра

սահման։

ниченные права անսահմանափակ
НЕОДНОКРАТНО բազմիցս, հաճա
խակի։ Неоднократно предупреждать
բազմիցս նախազգուշացնել։
կրկնվող,

-ая»
հաճախակիi

-ое
բազ
Неодно

անզգուշու
անզգու

НЕОСТОРОЖНЫЙ, -ая. -ое (опрометНЕОСУЩЕСТВИМЫЙ,
-ая,
-ое
(не
сбыточный)
անիրագործելի։
НвОСуществимая мечта անիրագործելի երաНЕОТДЕЛИМЫЙ, -ая, -Ое ա ն բ ա ժ ш նեէի, ան ան ջա տ ե լի ։

НЕОТЛОЖНЫЙ, -ая, -ое (срочный)
շտապ։
НбОТЛОЖНЫЙ
реМОНТ անհետաձգելի վերանորոգում։
անհետաձգելի,

ЛуЧНЫЙ)

НЕОДОБРИ ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ան֊
НЕОДОЛИ'МЫЙ, -ая, -ое (могучий»
անհաղթահարելի,

հաղթելի։
Неодолимая
թահարելի ուժ։

անբաժան,

2*

անմեկին։

ան-

բացակայե լի , անընդհատ։ НеОТЛуЧ-

ное дежурство ան բացակայելի հեթ*

խր ա խո ւսական յ ան խր ա խո ւսե լի։

сила

ան
անհաղ

НЕОДУШЕВЛЁННЫЙ, -ая, -ое ան
շունչ, անկենդան։ Неодушевлённый
Предмет անշունչ առարկա։
НЕОЖИДАННО ան սպա и ե լի .որ են } ան

թա պահություն։

НЕОТРАЗИМЫЙ,

-ая,

-ое

անդիմա

դրելի։

НЕОХОТНО
դժկամորեն,
չկամենալով։
Неохотно согласиться դժկամորեն
համ աձայնվել։

НЕОЦЕНИМЫЙ,
-ая,
-ое
տելի։ Неоценимый вклад անգնա֊

անգնահա

հա տելի ավանդ։

ակնկալ կերպով, հանկարծակի։

НЕОЖИДАННЫЙ, -ая, -ое (непредвиДеННЫЙ) անսպասելի,

Неожиданная весть

НЕОСТОРОЖНОСТЬ,
-ТИ
թյուն։
По
неосторожности

НЕОТЛУ'ЧНЫЙ, -ая, -ое I. (нераз-

кратные напоминания բազմիցս կըրկընվող հիշեցումներ։

НеПОбеДИМЫЙ)

անզգու

զ անք։

իրավո ւնքներ։

и

անզգուշորեն,

ЧИВЫЙ) անզգույշ։

անսովոր, ոչ սովորական։

НЕОДНОКРАТНЫЙ,

ЖНО

շաբար, անզգուշության պատճառով։

վոր, ո չ-սովոր ական, ար տ ակար գ է

սահմանափակ,

НЕОСТОРО
շաբար։

НЕОБЫКНОВЕ ННЫЙ, -ая, -ое (неОбЫЧНЫЙ,

д

делённость положения դրության

ան վիճար կե լի փաստ։

տե ղծել։

մի

НЕПОДВИЖНЫЙ

անակնկալ։
անսպասելի

НЕПЕРЕДАВАЕМЫЙ, -ая, -ое ան֊
ար տահայտ ելի , ան պա տ մե լի։

НЕПОБЕДИМЫЙ, -ая, -ое անհաղթ ելի, ան պար տելի, անհաղթ։

լուր։

НЕОПИСУ'ЕМЫЙ, -ая. -ое աննկարա
գրելի յ անասելիt

НЕОПРЕДЕЛЁННО անորոշաբար, անո
րոշ կերպով։

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, -ТИ անորո
շություն, անորոշ դրություն։ НвОПрв-

НЕПОВОРОТЛИВЫЙ, -ая. -ое (мед
лительный. НеуКЛЮЖИЙ) դանդաղաշարժ, ծանրաշարժ։

НЕПОГО'ДА, -ы (ненастье) ՚խտ եղանակ։
НЕПОДВИЖНЫЙ, ая, ое անշարժ։

НЕПОДДЕЛЬНЫЙ
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НЕПОДДЕ'ЛЬНЫЙ,
-ая,
-ое
(под
линный, естественный, искренний)
անկեղծ, բնական։ Неподдельная раДОСТЬ անկեղծ ուրախություն։
НЕПОДКУПНЫЙ, -ая, -ое (честный)
անկաշառ, անկաշառելի։

НЕПОДРАЖА'ЕМЫЙ, -ая, -ое (велико
лепный, бесподобный, исключительաննման,
օրինակելի t
НЫЙ)

անզուգական,

անընդ-

НЕПОЗВОЛИ ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (неДОПУСТИМЫЙ) անթույլատրելի։
НЕПОКОЛЕБИМЫЙ, -ая, -ое (непре
клонный, СТОЙКИЙ) անսասան,
ան
հողդողդ, անդրդվելի։
НЕПОЛНЫЙ, -ая, -ое ԿԻ ишш- ոչ
լրիվt թերի։ Неполная средняя шко
ла ոչ լրիվ միջնակարգ դպրոց։
НЕПОМЕРНЫЙ, -аЯ. -Ое անչափ, լա
Непомерные
требова
փից
դուրս։
ния Լափից դուրս պահանջներ։
НЕПОНЯ ТЛИВЫЙ, -ая, -ое անհաս.
կացող, չհա սկացո ղ։
1*
անհա
սկան
ալիորեն,
անհասկանալի։ 2է անհա սկ անա լի Է,
հասկանալի չէ։ Мне это непонятно
դա ինձ հասկանալի չէ։

НЕПОНЯТНО

սկան

ալի

,

Не*

անըմբռնելի։

ПОНЯТНЫЙ ЯЗЫК անհասկ անողի լեզու։

Я. (странный, загадочный) տարօրի
նակ, առեղծվածային։
НЕПОПРАВИМЫЙ, -ая, -ое անուղ
ղելի։ Непоправимая ошибка ան-

թահարե լի , անդիմադրելի։

НЕПРЕРЬГВНО
անընդհատ.
НепрерызHO дул ветер անընդհատ քամի Էր փըչո ւմ ։

НЕПРЕРЫ'ВНЫЙ, -ая, -ое (беспрерывный) անընդհատ, անընդմիջելի։
НЕПРЕСТА'ННЫЙ, -ая, -ое (беспре
рывный, ПОСТОЯННЫЙ) անդադար, ան
ընդհատ, անդուր

НЕПРИВЕТЛИВЫЙ, -ая, ое ան֊
համ բույր
բույր։

,

ան

սիրալիր,

ան

բարեհամ֊

НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое
անհրապույր, անգրավիչ, անդուր։

НЕПРИВЫ ЧНЫЙ, -ая, -ое անսովոր,
Непривычная обстановка անսովոր
իրադրություն։

НЕПРИГЛЯДНЫЙ,
-ая, -ое (не
взрачны-"!, непривлекательный) ան֊
հրապո լյր խղճուկ, անշուք։
անպետք, ոչ պիտ անի։

НЕПРИЕМЛЕМЫЙ,
-ая, -ое
նելի։ Неприемлемые условия ան֊

անընդու-

ընդունելի պա յմաններ։

НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ, ая, -Ое անձեռնմխելի, Неприкосновенный заНЕПРИЛИ ЧНЫЙ, -ая, ое անվայելուչ, ան պարկեշտ, ան պատշաճ։

րեն, անմիջապես, անմիջաբար։

НЕПОСРЕДСТВЕННОСТЬ,

ТИ

անմի

НЕПРИМЕТНЫЙ, -ая, -ое 1- (незаМеТНЫЙ) աննկատելի, աննշմարելի*

ջականություն։

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ, -ая, -ое ան.
միջական։ Непосредственный резульНЕПОСТОЯННЫЙ, ая, -ое (измен
чивый, неустойчивый) անհաստատ,
փոփոխական, անկայուն։

НЕПРА'ВИЛЬНО 1- (неверно) սխալ
կեր պով, սխալ։ 2* անկանոն կերպով։

НЕПРАВИЛЬНЫЙ, -ая, -ce է. անկա
նոն։ Неправильная дробь անկանոն
կոտորակ։ 2, (неверный) սխ՚-յլ, ան
ճիշտ։ Неправильное мнение սխալ
կարծիք։
НЕ ПРЕДВИДЕННЫЙ, -ая, -ое (не
ожиданный)
չնախատեսված,
անա֊
կընկալ. Непредвиденные трудности
-ое

անդրդվելի։

տարբերություն։

разница
2*

աննկատելի

(неЗаМСТНЫЙ,
աննշան,

աչքի

Heչընկ

նող։

НЕПРИМИРИМЫЙ,
-ая,
-ое
անհաշ
տելի, անհաշտ։ Непримиримая КЛЭСсовая
борьба
դասակարգային
անհաշտ պայքար։

НЕПРИСТУПНЫЙ,

-ая,

-Ое

անմատ

չելի, անառիկt

НЕПРИТВО РНЫЙ, -ая, -ое (искренНИЙ) անկեղծ։

НЕПРИЯ'ЗНЕННЫЙ,

-ая,

ое

անբար

յացակամ, ան բարեհաճ*

НЕПРИЯТЕЛЬ, -ля (противник)
թշնամի, հակառակորդ։ 2* թշնամու զորքերը։

անակնկալ դժվարություններ։

ая,

Неприметная
значительиый)

ТЭТ անմիջական արդյունք։

անսասան։

ման կկաinարեմ։

НЕПРЕМЕННЫЙ, -ая, -ое (обязатель
ный) պարտադիր։ Непременное уелоВИе պարտագիր պայմանt
НЕПРЕОДОЛИМЫЙ, -ая, -ое անհաղ,

ПЗС անձեռնմխելի պաշար։

ուղղելի սխալ։

НЕПОСРЕДСТВЕННО անմիջականո

НЕПРЕКЛО'ННЫЙ,
кий,
ТВёрДЫЙ)

НЕПРЕМЕННО
անպայման,
ւսնպատт
ճառ։ Непременно ВЫПОЛНЮ անպայ„

НЕПРИГО'ДНЫЙ, ая, -ое (негодный)

НЕПОНЯ ТНЫЙ, -ая, -ое 1- (неясный)
անհա

НЕПРИЯТЕЛЬСКИЙ

(стой
աննկուն,

НЕПРИЯ ТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое
веский) թշնամոս Неприятельские
СИЛЫ թշնամել ուժերը*

(вра-
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НЕПРИЯТНОСТЬ
НЕПРИЯТНОСТЬ, -ти անախորժու-

НЕСГОРАЕМЫЙ
НЕРАЗВИТО'Й,

НЕПРИЯ ТНЫЙ, -ая, -ое անախորժ,
տհաճ,
անհաճո,
անգար,
անդուրե
կան։
Неприятный случай անախորժ
դեպք:։ Неприятный ЧвЛОВвК տ Հաճ
մ արռւ
НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
անՀարատ և, կարճատև, կարճ։ Нз

непродолжительное время կարճ Ժա-

չզարգացա

ծ»

НЕРАЗГОВОРЧИВЫЙ, -ая, ое ^
կավախոս, քչախոս, լռակյացt

НЕРАЗЛ0ЖИ'МЫЙ, -ая, -ое անտա„րալուծելի։

НЕРАЗЛУ ЧНЫЙ, -ая, -ое անբաժան,
անմեկին,
անանջատ
է
НбраЗЛуЧНЫе
ИОДруГИ անբաժան ընկերուհիներ t

НЕРАЗРЕШИМЫЙ,

-ая, -ое անլուծ եանվճռելի.
Неразрешимые
про*
тиворечия անլուծելի հակ Ш U U ւթ յուն•
ներ է

մ ան ակով։

լի,

НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
արտադրողական։
НеПрОИЗВОանարտադրողական
труд
աշխատանք։
2.
(беСПОЛвЗНЫЙ)
ապարգյոլն,
անօգուտ։
Flei ! рОИЗВОДИТСЛ Ьная трата Времени ժամանակի ապար
դյուն վատնում։
НЕПРОИЗВО ЛЬНЫЙ, ая, ое ակա
մա, ինքնա բերական։
1,

-ОС

-ЗЯ,

անզարդ աց ած։

թյուն, տհաճո ւթյո ւն։

ան

ДИТеЛ'ЬНЫЙ

НЕПРОМОКА'ЕМЫЙ, -ая, -ое ան.
շրանցիկ։ НвПрОМОКавМЫЙ ПЛЭЩ ան
ջրանցիկ թիկնոց<

НЕПРОНИЦА ЕМЫЙ, -ая, -ое անթափանցիկ,
անթափանց,
Непроницаемый
լի։
փանցելի մառախուղ։

НЕРАЗРЫ ВНЫЙ, -ая, -ое (крепкий,
нерушимый)
անխզելի,
անքակտելի»
Неразрывные связи անխզելի կա*
պեր,

НЕРАЗУМНЫЙ, -ая, -ое անխոհեմ,
անմիտ, անխելամիտt

НЕРАСТВОРИМЫЙ, -ая, -ое
անլուծելի։ Нерастворимые веще-

չլուծվող,

СТВЗ չլուծվող նյութեր։

НЕРВ, -а նյարդ, ջիղ։
НЕРВИРОВАТЬ, -рую, -руешь, -руют,

անթափանցե
անթա

Нвсов.

туман

кого?

նյարդայնացնել,

ջղայ

նացնել։

НЕ

РВНЫЙ,

-ая, -ое նյարդային,
болезнь քղային

ջը.

զային։ Нервная
հիվանդություն։

НЕПРОСТИТЕЛЬНЫЙ, ая, -ое ան
ներելի։ Непростительная небреж
ность աններելի անփութություն։
НЕПРОХОДИ МЫЙ, -ая, -ое անանցա
նելի։ Непроходимая чаща անան-

НЕРЕ'ДКО (часто, зачастую) հաճախ,
Հաճախակի, շատ անդամ։

НЕРЕШИ
ТЕЛЬНО
անվճռականորենt
НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ, -ая, ֊Օսանվճռա֊

ցանելի թավուտ ։

НЕПРО ЧНЫЙ, -ая, ое 1• (ломкий,
խախուտ,
անդիմաдկուն,
դյուրաբեկ։
НвПрОЧНЫЙ
МОСТ
խախուտ
կամուրջ։
2.
(неуСТОЙЧИВЫЙ)
ան
կայուն, անհա и տ ա տ է НеПрОЧНЗЯ
дружба անհա и տ ա տ բարեկամություն։
ХруПКИЙ)

НЕПРОШЕНЫЙ, -ая, -ое անկոչ,
ան
ցանկալի։
կոչ հյուր։

НЕРАБОТОСПОСО

НеПрОШеНЫЙ

БНЫЙ,

ГОСТЬ
ЗЯ,

4>е

ան
ան

աշխատունակ։

НЕРАВЕНСТВО,

-а

անհավասարու

թյուն։

НЕРАВНОМЕ РНЫЙ, -ая, -ое անհավա սարա չափ, անհամաչափ։

НЕРАЗБОРЧИВО
/.
(неясно)
թեռնելի։
Писать
неразборчиво
ընթեռնելի
գրել։
ան խ ար ագար։

2»

անխտիր

անըն
ան
կերպով,

НЕРАЗБО'РЧИЗЫЙ, -ая, -ое 1. (не-

НЕРЖАВЕЮЩИЙ,
-ая,
-ое
վող։ Нержавеющая сталь չժանգոտվող պողպատէ

НЕРО'БКИЙ,

-ЗЯ,

-Ое

համարձակ,

ան

երկյուղ։

НЕРО' ВНЫЙ, -ая, -ое 1* անհարթ, խոր
դուբորդ։ 2է ծուռ, ծուռումուռ։ ան
հավասար, անհամա չափ։ НбрОВНЫЙ
ПуЛЬС անհամաչափ երակազարկ։
НЕРУШИ'МЫЙ, -ЗЯ, -Об անխախտե
լի, անխախտ։ Нерушимая дружба
народов СССР ՍՍՀՍ ժողովուրդների անխախտելի բարեկամությունt

НЕРЯ ШЛИВЫЙ, -ая, -ое (неопрят
ный, нечистоплотный) անմ աքր ա»
սեր,
փնթի,
^ш^^ш<ЬНеряшливая
ВНеШНОСТЬ թափթփված արտաքին։

НЕСБЬГ ТОЧНЫЙ, -ая, -ое (неосуще
ствимый)
անիրականանալի,
անիրա
գործելի։

ЯСНЫЙ) անընթեռնելի, անհա սկան ա-

НЕСВОЕВРЕМЕННЫЙ, -ая, -ое ան-

լի* Неразборчивый
почерк անընթեռ.
նելի ձեռագիրt 2. (нетребовательНЫЙ) ան խտրական , անխ տրաբարո^
անպահանջկոտ է

НЕСГОРА'ЕМЫЙ,
-ая,
-ое
անկեզ։ Несгораемый шкаф անկեզ

10 671

չժանգոտ

Ժամանակ, տարաժամ։

պահարանt

անկիզելի,
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НЕСКОЛЬКО
1. НЕ'СКОЛЬКО մի քանի։ Несколько

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ
1.

ШТуК մի քանի հատ։

2.

մեստ։ 2* ան պարկեշտ։

НЕСЛЫ ХАННЫЙ, -ая, -ое չլսված,
НЕСМЕ'ЛЫЙ, -ая, -ое фобкий) ան.
համարձակ։ Несмелые шаги անհամարձակ քայլերէ

НЕСМЕ ТНЫЙ, -ая, -ое անհաշիվ, անհամար, անթիվէ

НЕСМОЛКА ЕМЫЙ, -ая, -ое անլռելի,
չդադարո ղ։

НЕСМОТРЯ' на что? չնայած։
НЕСНО'СНЫЙ, -ая, -ое (невыносимый,
нестерпимый) անտանելի։
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ,
-яя,
-ее
ան չա փահաս։ Несовершеннолетний
ЮНОШа ան չափ ահա и պատանի։
НЕСОВЕРШЕННЫЙ, -ая, -ое 1. ոչ
կատարյալ, անկա տ ար , պակասավոր։
2. անկատար։ Несовершенный вид
ГЛаГОЛа Բայի անկա տ ար կերպ։

անհամատեղելի հա սկացո ւթյո ւններ։

несёшь,
несут,
куда? տանել, բե

несёт, несут, несов.
Курица Несёт яйца

1.

что?
հավը

НЕСТИСЬ,
несусь,
несёшься,
несутся, несов. (мчаться) սլանալ,
թռչել։

2. НЕСТИСЬ, несётся, несутся, несов.
Куры

ձու ածել։
են ածում։

ИбСуТСЯ

հավերը

НЕСЧАСТНЫЙ, -ая, -ое դժբախտ,
անբախտ, թշվառ։ НеСЧЗСТНЫЙ СЛуЧаЙ դժբախտ պատահար։
НЕСЧА'СТЬЕ, -ТЬЯ դժբախտություն։
К несчастью դժբախտաբար։
НЕТ 1. ոչ։ Нет, Я не могу ոչ, ես չեմ
րող։ 2. չկա։ Нет времени ժամանակ

ձու

կա

НЕТЕРПЕЛИ ВЫЙ, -ая, -ое անհամբեր, անհամբերատար։

НЕТЕРПЕ'НИЕ, -ИЯ անհամբերություն։
НЕТЕРПИМЫЙ, -ая, -ое անհանդուրНЕТО ЧНЫЙ, -ая, -ое անճիշտ, անճշգրիտ, անստույգ։

НЕТРЕ БОВАТЕЛЬНЫЙ, ая, -ое ան֊
պահանջկոտ , անխստապահանջ։

անհամաձայնու
թյուն,
տարաձայնություն։
2.
չհա
մաձայնվելը, մերժում։
НЕСОЗНАТЕЛЬНО անգիտակցաբար։
НЕСОЗНА ТЕЛЬНЫЙ, -ая -ое անդի,
-ИЯ

ребёнок

НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ,

НЕСОКРУШИМЫЙ, -ая -ое անխոր.
տ ակելի, անկործանելի, անընկ՜ճելի,

ան

ТИ

աշխատունակություն։

НЕТРУДОСПОСО БНЫЙ, -ая, -ое ան֊
աշխատունակ։

НЕУВАЖИТЕЛЬНЫЙ,
հարգելի,

անգիտակից երեխա։

тельной

-ая,

-ое

հարգելի։
По
причине
անհարգելի
ոչ

ան.

НеуВЗЖИ-

պատ

ճառով։

НЕУВЕ'РЕННО անվստահորեն։
НЕУВЕРЕННОСТЬ, -ТИ անվստահու

աննկուն։ Несокрушимая ВОЛЯ աննըկուն կամք։

НЕСОМНЕ'НИО (бесспорно, обязатель
но, непременно) անկասկած, անշուշա, անտարակույս, անպայման։

НЕСОМНЕННЫЙ (бесспорный) ան.
կա սկա ծեւի, անտարակուսեւի։

НЕСПОСОБНЫЙ, -ая -ое ան ընղու֊
ն ակ.

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ, -ТИ

что?

ժելի, անթույ/ատրելի։

НЕСОВМЕСТИ МЫЙ, -ая, -се անհամատեղելի։ Несовместимые понятия

տակից։ Несознательный

НЕСТИ',
ածել (ձու)<
ձու Է ածում։

НЕСКРОМНЫЙ, -ая, -ое է. անհա.
անլուր, անհավատալի։

несу,

кого?

րել, կրեր

2, НЕ'СКОЛЬКО (немного) միքիչ,փո֊
քըրինչ, մի փոքր։

НЕСОГЛАСИЕ,

НЕСТИ',
несов.

ան ար.

դ ար ո ւթյո ւն , անիր ավացիո ւթյո ւն ։

НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ, -ая, ՜-ое անարդար, անիրավացի, ա ն ար դար ա֊
մի ա ։

НЕСРАВНЕ ННЫЙ, -ая, -ое (превос
ходный,
замечательный)
անզուգա
կան յ աննման։ Несравненный талант
անզուգական տաղանդ։

НЕСТЕРПИ МЫЙ, -ая, -ое (невыноси
мый)
անտանելի,
անհանդուրժելի։
Нестерпимая боль անտանելի ցավ։

թյուն։

НЕУВЕ РЕННЫЙ, -ая, -ое անվստահ,
անվճռական։

НЕУДАЧА,

-и

անհաջողություն,

ձա

խորդություն։

НЕУДА

ЧНО

անհաջող

կեր

պո

վ,

ան

հաջող։

НЕУДА'ЧНЫЙ, -ая, -ое անհաշո ղ։
Неудачный пример անհաշող օրինակ։
НЕУДО'БН ЫЙ, -ая, -ое անհարմար։
Неудобное кресло անհարմար բազկ֊
աթոռ։

НЕУДО'БСТВО, -а անհարմարություն։
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (плохо)
ան բավարար։

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ, ая,
-ое
(плохой)
անբավարար։
Неудовлетворительный ответ անբավարար
պա տ ա и խան։
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НЕУЖЕЛИ
НЕУЖЕ'ЛИ (разве?) մի՞թե, իսկապե՜ս>
НЕУЖИ ВЧИВЫЙ, ая, -ое անհաշտ,
կռվարար> Неуживчивый характер
կռվարար բնավորությունէ

НЕУЗНАВАЕМЫЙ, -ая, -ое անճա.
նա չե չի։

НЕУКЛОННО (ПОСТОЯННО) անշեղորեն։
НЕУКЛО ННЫЙ, -ая, -ое (постоянны!՛;,
неизменный) անշեղ, անհող,у,ղդ։
НЕУКЛЮЖИЙ, -ая, -ее անճոռնի,
անշնորհք

,

անդյո

ւրաշարժ

,

ծանր

ա~

շարժ։

НЕУЛОВИМЫЙ,
լի,

անոր

-ая,

սելի։

'06

1*
անբռնե
աննշմարելի,
ան

2,

նկատելի։
Неуловимая
նկատելի տ ար բերո ւթյո ւն։
անպատեհ։

разница

ան

НЕУМЕСТНЫЙ, -ая, -Ое անտեղի,
НвуМеСТНЫЙ ВОПрОС ան

տեղի հարց։

НЕУМОЛИМЫЙ, -ЭЯ, -ое անողոք։
Неумолимый человек անողոք մարդ։
НЕУРОЖА'Й, -ая, վատ բերք, անբե
НЕУСИДЧИВЫЙ, -ая, -ое անն и տ ՛мշան։ Неусидчивый ученик անն и տա֊
շան աշակերտ։

НЕУСТА'ННЫЙ,

ая,

-ое

ПОСТОЯННЫЙ)

(неутоми
անդադար,

ան-

անակնկալորեն,

անզգու

շաբար, հանկարծակի։

НЕЧЕ'СТНЫЙ, -ая, -ое անազնիվ։
НЕЧЁТНЫЙ, -ая, -ое կենտ։ Нечётное
ЧИСЛО կենտ թիվ։

НЕЧИСТОПЛОТНЫЙ, ая, -ое (не
опрятный) անմաքրասեր, փնթի։
НЕ'ЧТО (ЧТО-ТО) ինլ-որ բան, մի բան։
Случилось нечто странное մի տար
օրինակ բան պատահեց։

НЕЯ'СНЫЙ, -ая, -ое U (тусклый)
աղոտ,
պղտոր։
2է
(НвОПреДелёнНЫЙ, смутный) ոչ պարզ, անպարզ,
անորոշ։

НИ 1՛ ոչ մի։ Ни минуты ոչ մի րոպեֆ
Ни разу ոչ մի անգամէ 2, ոչ,,, է
Ни ТО, НИ ЭТО ոչ ալս, ոչ ալն։
НИ'ВА, -Ы արտ։

НИГДЕ' ոչ մի տեղ,
НИ'ЖНИЙ,
-ЯЯ,

-ее

ներքևի,

ստորին,

ցածի։ Нижнее течение ստորին
հո սանք։

անդուլ պայքար։

НЕУСТО ЙЧИВОСТЬ, -ТИ անկայունու.
թյուն. անհա и տա տություն։

НЕУСТО ЙЧИВЫЙ, -ая, -ое անկա.

ВОИН անմեհեր ռազմիկ։
անամոք,

-ая,

-ое
անհագ,
НеуТОЛИМЭЯ

անամոքելի։

жажда անհագ ծարավ։
НЕУТОМИ МЫЙ, -ая, -ое անխոնչ,
անձանձիր, անգուլ։ НеуТОМИМЫЙ Пу*
тешественник
անձանձիր
ճանապար
հորդ։

НЕУЧТИВЫЙ,

•ая,

ое

անքաղաքավա

րի, անկիրթ։

НЕУЯЗВИМЫЙ, -ая, -ое անխոցելի։
НЕФТЕПРОВОД, а նավթամուղ։
НЕФТЬ, -ТИ նավթ։
НЕХОРО ШИЙ, -ая, -ее (плохой) վատ։
НЕ'ХОТЯ (неохотно) չուզենալով, դըժկամորեն։ Отвечать на вопросы неհարցերին

պատասխանել

դըժ-

կամորեն։

НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ, ТИ աննպատակահարմարո լթյուն։

НЕЦЕЛЕСООБРА ЗНЫЙ, -ая, -ое ան.
նպատակահարմար։

КИЙ забор
ЛЫЙ) ստոր։

ցածր

НИЗКОРОСЛЫЙ,

ցանկապատ։

-ая,

-ое

2.

(пОД-

ցածրահա

սակ, կարճահասակ։

վություն։

НИКА'К ոչ մի կերպ, ամենևին,
Я никак не могу остаться ես ոչ մի

բնավ,,

կերպ չեմ կարող մնալ։

յուն , անհաստատուն, անհա и տ ա տ ։

НЕУСТРАШИМЫЙ,
-ая,
-ое
(бес
страшный,
храбрый)
անվախ,
աներկյուղ, անվեհեր։ Неустрашимый
НЕУТОЛИМЫЙ,

низкий, -ая, -ое 1- ցածր, ցած։ НиЗ-

НИ ЗМЕННОСТЬ, -ТИ ցածրավայր։
НИЗОСТЬ, -ТИ ստորություն, անազնը-

դուլ, անխոնչ։ Неустанная борьба

ХОТЯ

НЕЧАЯННО

НИЗ, -Յ տակլւ, ցածը, ներքնամասը։

րո լ թյո ւն ։

мый,

НИЧТОЖНЫЙ

НИКАКОЙ, -ая, -ое ոչ մի։ Нет ни
какого сомнения ոչ մի կասկած չկաէ
НИКОГДА' երբեք, ոչ մի դեպքում։

никто,

никого,
никому,
никого,
никём, ни о ком ոչ ոք։ Никто не
знает ոչ ոք չգիտի։ Дома никого
не было տանը ոչ ոք չկար։

НИКУДА' ոչ մի տեղ։ СвГОДНЯ МЫ НИ-

куда не пойдём այսօր մենք ոչ մի
տեղ չենք գնա։

НИМА'ЛО 1 (ничуть) բոլորովին,
НИСКО'ЛЬКО յ ամենևին, բնավ,
НИ ТКА, -и լ թել. Катушка ниток
НИТЬ, -ТИ J մի կոճ թել։
НИЧЕГО' ոչինչ, բան չկա, վնաս չունի։
НИЧЕ'Й, -ЧЬЯ, -чьё ոչ ոքի չպատկա.
նո ղ։

НИЧКО'М երեսի վրա, երեսնիվայր։
НИЧТО', ничего, ничему, ничто, ничем,
НИ 0 Чём ոչինչ, ոչ մի բան։ Он НИЧвМ

не интересуется Ьш ոչ մի բանով չի
հե տ աքրքր վո ւմէ

НИЧТОЖЕСТВО, -а ոչնչություն։
НЙЧТО’ЖНЫЙ, -ая, -ое չնչին, ան.
նշան։ НиЧТОЖНаЯ ЧЭСТЬ չնչին մասը։

148

НИЧУТЬ
НИЧУ'ТЬ (нисколько^ нимало) բո.
լորովին, ամենևին, ոչ մի չափով,
բնավ։ Ничуть
չեմ ափսոսում։

не жалею բոլորովին

НУДНО
НОРА', -Ы բույն, որջ։
НО РМА, -Ы
մա։
Норма
քի

НИЧЬЯ' ոչ ոքի։ Игра закончилась

չափաքանակ։

2.

նոր.

արտադրան
սահմանված

Нормы поведения վարքի կանոններ։
կանոնավոր, բնական։ НорМЭЛЬНЙЯ
обстановка նորմալ իրադրություն։

ЩИЙ, -его մուրացկան։
2. НИ ЩИЙ, -ая, -ее աղքատ, մուրա֊

ցիկ, մուրացող։

НО (однако) բայց, սակայն, այլ։
НОВА ТОР, -а նորարար։ Новаторы
производства
արտադրության
նորա

HOC, -a քիթ։

НОСИЛКИ, -ЛОК պա տ գար ակ։
НОСИ'ЛЬЩИК, -а բեռնակիր (մարդ)։
НОСИ'ТЬ, ношу, носишь, носят, несов.
1.
КОгО? Что? Куда? տանել,
что?

2.

Կրել։

հագնել,

դնել։

բերել,

НОСИТЬ

ОЧКИ ակնոց դնել։

րարներ։

НОВАТОРСКИЙ, -ая, -ое նորարարս,֊
կան ։

НОВАТОРСТВО, -а նորարարություն։

НОСИТЬСЯ, ношусь, носишься, носят
ся, несов. (мчаться) սլանալ, վազվզել։
1. НОСО'К, -ска ծայր, քիթ (կոշիկի,
գուլպայի)։

НОВИ'Н КА, -и նորույթ, նորություն,
նոր բան։ Книжные НОВИНКИ նոր

2.

գրքեր։

НОВИЧО'К, -чка

է, նորեկ աշակերտ։

в чём? սկսնակ։

НОВОГОДНИЙ, -ЯЯ, -ее նոր տարվա,
ёЛКЗ

նոր

կարճ

գուլպա,

НО

-ы

ТА,

ձայնանիշ,

նոտա։

կիսա

ИгрПЬ

Ha HOBOСТрОЙКе նորակառույց ում աշխատել։
НО'ВОСТЬ, -ТИ նորություն։ НОВОСТИ
науки И техники գիտության և
տեխնիկայի նորություններ։

НОВЫ Й, -ая, -ое նոր։ Новый учеб
ный ГОД նոր ուսումնական տարի։
НОГА', -li ոտք։
НО ГОТЬ, -ТЯ եղունգ։ Постричь НОГТИ
եղունգները կտրելէ

НОЖ; -а դանակ։
НО'ЖКА, И г. ոտիկ։ 2, ոտք (կահույքի)։
Ножки стула աթոռի ոտքեր։
НОЖНИЦЫ, -ИЦ մկրատ։
НОЖО'ВКА, -И մետաղասղոց։
НОЗДРЯ', -Й ռունգ, քթաձակ։
НОЛЬ, -ля, (и нуль, -ля) զրոէ
HO'iYlEP, -a i. համար։ Номер автомо
биля ավտոմեքենայի համար՝ 2. սե֊
նիքում և այլն)։ ЗаНЯТЬ ОТДвЛЬНЫЙ
номер В Гостинице ւէ՚ււ՚աձին համար

շերելը, գիշերում, օթևանում։ ОСТАТЬ

գիշերանոց։

րա շինություն։ РабОТЭТЬ

(հյուրանոցում,

գիշերել, օթևանել, գիշերօթել։

НОЧЛЕ'Г, -а 1• գիշերելու տեղ։ 2. գի
СЯ на ночлег մնալ գիշերելու։
НОЧНО Й, -ая, -ое գիշերային, գիշեր.
վա։ Ночная сорочка գիշերաշապիկ!

НОВОРОЖДЁННЫЙ, -ая, -ое նորածին։
НОВОСЁЛ, -а նորաբնակ։
НОВОСТРОЙКА, -И նորակառույց, ն ո֊

(ւսենյակ) ղրաղեցնել կոյանոցում։

-СКЭ,

носков մի զույգ կի>

НОТА,
-Ы
հայտագիր,
նոտա։
Нота
Протеста բողոքի հայտագիր։
НОЧЕВАТЬ, -чую, -ч^ешь, -чуют, сов.

թյուն։

համար

К,

գուլպա։ Пара
սագուլպա։

2.

НОВОБРА'ЧНЫ Й, -ОГО նորապսակ։

НО ВО В ВЕДЕ'Н И Е, -ИЯ նորամուծուամանորի։
НОВОГОДНЯЯ
տարվա տոն ա ծառ։
НОВОЛУНИЕ, -ИЯ նորալուսին։

1.

НОСО

ПО HOTaM նոտաներով նվազել։

НОВОБРАНЕЦ, -НЦа նորակո չիկւ

նյակ,

չափաքանակ,

НОРМА'ЛЬНЫЙ, -ая, -ое նորմալ,

րո ւթյո ւն։

2.

չափ,

выработки

կարգ, նորմա, ընդհանուր կանոններ։

В НИЧЬЮ խաղը վերջացավ ոչ ոքի։

НИ'ША, -И որմնախորշ։
НИЩЕТА', -ы աղքատութ յուն , լքավո1. НИ

է.

բաղ֊

НОЧЬ, -чи գիշեր՛ Спокойной ночи
բարի գիշերէ

НО'ЧЬЮ գիշերը, գիշերով։
HO' ill А, -И բեռ, շալակէ
НОЯ'БРЬ, -ря նոյեմբեր։ Седьмое
ноября նոյեմբերի յոթը։
НОЯБРЬСКИЙ, -ЭЯ, -OG նոյեմբերյան։
НРАВ, -а (характер) բնավորություն։
Добрый Нрав լավ բնավորություն։
НРА'ВИТЬСЯ, -влюсь, -вишься, -вятся, несов. кому? դուր գար || сов.
понравиться, -влюсь, -вишься, -вятся.
НРАВОУЧЕНИЕ, -ия (поучение) բա.
րոյախոսոլթյուն, խրատi

НРА ВСТВЕННОСТЬ, -ти բարոյակա֊
նո ւթյուն։

НРАВСТВЕННЫЙ, -ая, -ое բաբո յա.
կան։

НРА'ВЫ,

-OB
(Обычаи)
բարքեր,
վորույթներ։ Старинные нравы հի-

սո

նավուրց բարքեր։

НУДНО /. անձրալիորեն, տաղտկո
րեն։ 2* ձանձրալի Է, տա ղտ կա լի Է(

НУДНЫЙ,
կալի։

միկվա, այս տարվա( Нынешнее по
коление այժմյան սհրունդր,

-ЗЯ, -Ое ձանձրալի, տաղտ
Нудный
рассказ
տաղտկալի

НЫРНУТЬ, -ну, -нёшь, -нут, сов.
սուզվել, սկվեր \\ НвСОв. НЫрЯТЬ, -ЯЮ,
-яешь, -яют.
НЫРЯ'ТЬ см. нырнуть.
1. НЫТЬ, ноет, ноют, несов. մղկտաի
մորմոքել,
կսկծալ,
ցավել։ Рана
ноет վերքը մղկտում է։
2. НЫТЬ, ною, ноешь, ноют, несов.
նվալ, նվնվալ, տրտնջալ г
НЮХ, -а Հոտառություն (կենդանիների)ւ
НЮХАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
ЧП10? հոտ քաշեէֆ հո տոտեր JJ СОв,
понюхать, -аю, -аешь, -ают.
НЯ'НЧИТЬ, -чу, -чишь, -чат, несов.
кого? երեխա խնամել, երեխա Шա֊
Հեր

պատմվածք։

НУЖДА , -Ы կարիք։ պահանջ։
НУЖДА ТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -аютСЯ, несов. ?• ԿարԻքԻ մեջ լինել։ 2. в
КОМ? в чём? կարիք ունենալ, կարիք
զգալ,

НУ'ЖНО (необходимо, следует, надо)
պետք է, հարկավոր է։

нужный,

ОБГОНЯТЬ
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НУДНЫЙ

•ая,

քական։ Нужная

-Ое
հարկավոր,
вещь պետքա-

պետ-

կան իր։

НУМЕРА'ЦИЯ,

-ИИ
համարակալում,
համարադրություն, համարագրում։

НУМЕРОВАТЬ, -рую, -руешь, -руют,
несов. кого? что? համարակալել։ || СОв.
занумеровать, -рую, -руешь, -руют
и
пронумеровать,
-рую,
-руешь,
-руют.
НЫ НЕШНИЙ, -яя, -ее այժմյան, հի.

НЯ НЬКА, -И \ դայակ։
НЯ НЯ, -и /

о
О (об, обо) о ком? о чём? մասին։ Рас
сказать О себе պատմել իր մասին։
Об ЭТОМ այդ մասին։ Обо МНе իմ մասին։
О'БА, обоих, обоим, обоими, об обоих
երկուսն
Էլ,
երկու։
Оба
Придут
երկուսն Էլ կգան։

ОБАЯНИЕ, -ия (очарование) հմայք,
Հր ա պույր։

ОБАЯТЕЛЬНЫЙ,
-ая, ое (очарова
тельный) հմայիչ, հրապուրիչ։
ОБВА'Л, -а 1■ փլուզում, փլչելը, 2. փըլվածք,
հյուս,
հուսին։
ГорНЫЙ обвал
լեռնային
փլվածք։
СнеЖНЫЙ
обвЗЛ
հուսին, ձնահյուս։

ОБВА'ЛЙВАТЬСЯ см. обвалиться.
ОБВАЛИТЬСЯ, -алится, -алятся, сов,
(обрушиться) փլչել։ փուլ գալ, թափ.
վեր Потолок обвалился առաստա,լյը
փուլ
եկավ.
Штукатурка
обвалилась
սվաղը թափվել Է։ jj несов. обвали
ваться, -ается, -аются.
ОБВА'РИВАТЬ см. обварйть.
ОБВАРИТЬ,
-арю,
-аришь,
-арят,
СОв. кого? что? 1. խաշել (եռման
հր ով); Обварить фрукты перед едой
ուտելուց առաջ մրգերը խաշեր 2, (оШ

парить)
շոգով

խաշել,

այրել

(եռման

և
այլն).
Обварить
ոտքը եռման ջրով այրեր \\ НвСОв.

ջրով,

кипятком

ногу
обваривать, -аю, -аешь, -ают.
ОБВЕНЧАТЬ см. венчать.
ОБВЕ'СИТЬ, -ёшу, -ёсишь, -ёсят, сов.
КОгО? թերակշռել, քաշի մեջ խաբեր

|| несов. обвешивать, -аю,
-ают.
ОБВЕ'ШИВАТЬ см. обвёсигь.
ОБВИНЕНИЕ, -ИЯ մեղադրանք, ա մ.
բա и տան ութ յուն։

ОБВИНИТЕЛЬ, -ЛЯ մեղադրող (մարդ)։
ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -Ое մեղադրական։

ОБВИНИТЬ, -ню, -нйшь, -нят, сов.
кого? в чём? մեղադրեր || несов. обви
нять, -яю, -яешь, -яют.
ОБВИНЯЕМЫЙ, -ОГО մե ղադր յալ։
ОБВИНЯТЬ см. обвинить.
ОБ ВОРА'ЖИ ВАТЬ см. обворожить.
ОБВОРОЖИТЬ, -жу, -жить, -жат,
сов. кого? (очаровать) հմայել, զմայ
լեցնել։ || несов. обвораживать, -аю,
-аешь, -ают.
ОБГОНЯТЬ см. обогнать,

-аешь,

