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ЗУБОВРАЧЕ БНЫЙ, -ая, -ое ատամ
նաբուժական։

ЗУБРИ'ТЬ, зубрю, зубришь, зубрят 
(и зубришь, зубрят)* несов. что?
սերտել, անգիր անեի բերան անել 

(առանց Հասկանալու)։ ЗубрИТЬ урок 
դասը բերան անել։ || СОв. ВЫЗубрИТЬ,
-рю, -ришь, -рят.

ЗУБЧАТЫЙ, ■ЗЯ, -Of ատամնավորI 
Зубчатое колесо ատամնավոր անիվ։ 

ЗУД, -а քոր, մարմաչ։
ЗУДЕ'ТЬ, -ДЙТ, несов, քոր գալ, եռուքոր

գալ։
ЗЯ БНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, несов.

մրսել, սառչել, ցուրտ զգալ։ || СОв,
озябнуть, -ну, -нешь, -нут.

ЗЯТЬ, -ТЯ փեսա։

И 1. և, ուէ Наука И техника գիտու
թյուն և տեխնիկա։ 2. (также) Էի 
նաև։ Ия приеду С вами ես Էլ կգամ
ձեզ հետ։

И'БО (потому что, так как) որովհետև։ 
ИВА, -ы ուռենի, ուռի։ Плакучая ива

լացող ուռենի։
И ВОВЫЙ, -ЗЯ, -ое ուռենուք  ուռու։  
ИГЛА', -Ы 1■ (иголка) ասեղ։ 2. փուշ։

Иглы шиповника մասրենու փշեր։ 
ИГНОРИРОВАТЬ, -рую, -руешь, -ру- 

ют сов. и несов. кого? что? անտե
սեի հաշվի չառնեի արհամարհել։
Игнорировать чье-либо мнение մե
կի կարծիքը անտեսել։

И'ГО, -а լուծ։ Под ИГОМ լծի տակ։ 
ИГО'ЛКА, -И ասեղ։
ИГРА', -ы 1. խաղ։ Детские игры ման.

կական խաղեր։ Спортивные Игры 
սպոր տային մրցախաղեր։ 2, նվագ, 
նվագելը։ Игра НЗ рОЯЛв դաշնամուր 
նվագելը։

ИГРА'ТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов. 
1. во что? խաղալ։ ИгрЗТЬ В ШЭХМй- 
ТЫ շախմատ խաղալ։ 2. Что? Hd ЧЁМ? 
նվագել։ ИгрЗТЬ НЭ СКрИПКе չութակ 
նվագել։ ИгрЭТЬ ВЭЛЬС վալս նվագել։ 
3, кого? что? դեր կատարել, ներկա
յացնել։ Играть роль Гамлета Համ֊
լետի դերը կատարել։ || СОв. СЫГрЗТЬ,
-аю, -аешь, -ают.

ИГРО'К, -а 1. խ աղացող։ Игрок В ШЭХ- 
МЗТЫ շախմատ խաղացող։ 2. նվա֊
գող։ Хороший игрок на гитаре
լավ կիթառ նվագող։

И ГРУ'Ш КА, -И խաղանք, 
ИДЕА'ЛЬНЫЙ, -ая, -ое (отличный)

իդեալական, գերազանց։  ИдСаЛЬНЫв 

УСЛОВИЯ իդեալական պայմաններ։  
ИДЕЙНЫЙ, -ая, -ое գաղափարականէ

Идейная борьба գաղափարական
պայք արt

и
ИДЕОЛОТИЯ, -ИИ գաղափարախոսու

թյուն։ Марксистско-ленинская идео
логия մարք и-լենինյան գաղափարա
խոսություն։

ИДЕ'Я, -ей գաղափար, իդեա։ Пере
довые идеи առաչավոր գաղափար
ներ։

ИДИО'Т, -а ապուշ։
И ДОЛ, -а կուռք։
ИДТИ', иду, идёшь, идут, несов. գնալ,

գալ, ընթանալ։ ИДТИ ПвШКОМ ոտ
քով գնալ։

ИЕРО'ГЛИФ, -а հիերոգլիֆ, 
ЙЖДИВЕ'НЕЦ, -нца խնամառու, խնա-

մ արկ յալ։
ИЗ (изо) из кого? из чего? ‘■Դչից (֊ից)՛

Выйти ИЗ дому տնից դուրս գալ։ 
Один ИЗ двух երկուսից մեկը։ Сде- 
лать ИЗ дерева փայտից պատրաստել։ 
Изо всех СИЛ ամբողջ ուժով։

ИЗБА', -Ь1 խրճիթ։
ИЗБА'ВИТЬ, -влю, -вишь, -вят, сов. 

кого? что? от кого? от чего? (спасти) 
ազատել, փրկել։ Избавить ОТ ЗЗбоТ 
հոգսերից ազատել։ || НвСОв. ИЗбав-
лять, -яю, -яешь, -яют.

ИЗБА'ВИТЬСЯ, -влюсь, -вишься, -еят- 
ся, сов. от кого? от чего? (спастись,
избегнуть) ազատվել, փրկվել։ || Нв- 
соь. избавляться, -яюсь, -йешься, 
-яются.

ИЗБАВЛЯ'ТЬ см. избавить. 
ИЗБАВЛЯТЬСЯ см, избавиться.
ИЗБАЛО'ВАННЫЙ, -ая, -ое (каприз

ный) երես տված, երես առած։ Из- 
балованный ребёнок երես առած երե-
խա։

ИЗБАЛОВАТЬ см. баловать. 
ИЗБЕГАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.

кого? чего? խուսափել, խույս տտլ, 
խորշել։ ИзбвГЭТЬ ТРУДНОСТвЙ Դժ
վարություններից խույս տալ։ |{ ССв.



ИЗБЕГНУТЬ 00 ИЗГОЛОВЬЕ

избегнуть, -ну, -нешь, -нут и избе
жать, -егу, -ежйшь, -егут, 

ИЗБЕ'ГНУТЬ см. избегать. 
ИЗБЕЖАТЬ см. избегать. 
ИЗБИВА'ТЬ см. избить.
ИЗБИРА ТЕЛЬ, -ля ընտրող, Встреча 

депутата с избирателями դեպու
տատի հանդիպոլմը ընտրո ղների հետ։

ИЗБИРА ТЕЛЬНЫЙ, ая, -Ое ընտրա
կան։  Избирательный участок ընտ
րական տեղամաս։

ИЗБИРАТЬ см. избрать.
ИЗБИ'ТЬ, изобью, изобьёшь, изобьют, 

сов. кого? ծեծել, թակել։ \\  НвСОв. НЗби- 
вать, аю, -аешь, -ают. 

И'ЗБРАННЫЙ, -ая, -ое ընտիր,  Из
бранные сочинения Пушкина Պուշ-
կինի ընտիր երկերըt

ИЗБРАТЬ, -беру, -берёшь, -берут, 
СОв. кого? что? (выбрать) ընտրել։ 
Избрать президиум նախագահու
թյուն ընտրել։ || несов. избирать, -аю, 
-аешь, -ают.

ИЗБЫТОК, -тка 1■  (излишек) ավել
ցուկ, ավելորդ։ 2*  (обилие) առատու
թյուն, լիառատություն։  ИзбыТОК СИЛ 
ուժերի լիառատություն։

ИЗВЕРЖЕ НИЕ, -ия, ժայթքում,  Из
вержение вулкана հրաբխի ժայթ
քում։

ИЗВЕ'СТИЕ, -ия (сведение) տեղեկու
թյուն, լուր։  Передача последних
известий վերջին լուրերի հաղորդում։

ИЗВЕСТИТЬ, -ещу, -естйшь, -естят, 
соз. кого? о чём? (сообщить, уведо
мить) տեղեկացնել , իմաց տալ, հայտ-
նել, || н-хов. извещать, -аю, -аешь,
-ают.

ИЗВЁСТКА, -И կրաշաղախг  
ИЗВЕ'СТНО հայտնի Է,  Об этом мне

известно ինձ այդ մասին հայտնի Է։  
ИЗВЕСТНОСТЬ, -ТИ հռչակ, համբավ,  

հայտնիություն։ ПОЛЬЗОВЭТЬСЯ ИЗ- 
вестностью հռչակ ունենալ,  

ИЗВЕ'СТНЫЙ, -ая, -ое 1 (знакомый) 
հայտնի, ծանոթ.  Известная всем 
песня բոլորին հայտնի երգt 2,  (зна- 
менитый) հայտնի, հռչակավոր, ակա
նավոր։  Известный писатель հռչա
կավոր գրող,

И ЗВЕСТЬ, -ти կիր։  Гашёная известь
հանգցրած կիր։

ИЗВЕЩАТЬ с At. известить. 
ИЗВЕЩЕНИЕ, -ИЯ 1. տեղեկացում,

ծանուցում։ 2. (сообщение, уВвДОМ- 
ление) ծանուցագիր։  ПоЛуЧИТЬ ИЗ- 
йещенйе ծանուցագիր ստանալ։

ИЗВИВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -ают-
-СЯ, Н?ССв. պռրվել, գալարվել։ || СОЗ,

извиться, изовьюсь, изовьёшься
ИЗОВЬЮТСЯ.

ИЗВИ'ЛИНА, -Ы (изгиб) գալար, պը- 
տույտ, ոլորք։ ИзВИЛИНЭ реКИ գե
տի ոլորք։ 

ИЗВИЛИСТЫЙ, -ая, -ое ոլորս, պը» 
տույտ, ոլոր֊մոլոր։ ИзВИЛИСТЭЯ ДО- 
РОГЗ ոլորապտույտ ճ անապարհ։ 

ИЗВИНЕ НИЕ, -ИЯ, ներողություն, նե
րում։ Прошу извинения ներողու
թյուն եմ խնդրում։

ИЗВИНИТЬ, -ню, нйшь, -нят, сов
кого? что9 (простить) ներել, Извините,

Пожалуйста ներեցեք, խնդրում եմէ
II несов. извинять, -яю, -яешь, -яют. 

ИЗВИНИТЬСЯ, -нюсь, -нйшься, нят- 
ся, сов. за что? перед кем? ներողու

թյուն խնդրել։ Извиниться перед
КеМ-НИбуДЬ մեկից ներողություն խըն-
դրել։ || несов. извиняться, -яюсь, 
-яешься, -яются.

ИЗВИНЯТЬ СМ. ИЗВИНЙТЬ.
Извиняться см. извиниться. 
ИЗВИТЬСЯ см, извиваться, 

ЗВЛЕКА'ТЬ см. извлечь.
ЗВЛЕ'ЧЬ, -еку, -ечёшь, -екут, сов. 

что? из чего? (вынуть, вытащить, 
вывести, достать) հանել, դուրս հա. 
նելէ Извлечь корень արմատը հանելէ 
|| несов. извлекать, -аю, -аешь, -ают. 

ИЗВНЕ' (снаружи) դրսից, 
ИЗВО'ЗЧИК, ~Ջ կառապանt
Изворотливый, -ая, -ое (наход

чивый, ЛОВКИЙ) հնարագետ, հնարա- 
մի տ } ճարպիկէ

ИЗВРАТИТЬ, -ащу, -атйшь, -атят,
СОв. ЧтО? (иСКаЗИТЬ) աղավաղել, 
խեղաթչուրելէ աղճատել։ ИзВрЭТИТЬ 
фаКТЫ փաստերը աղավաղելէ Извра» 
ТИТЬ ИСТИНУ ճշմարտությունը խե
ղաթյուրել։ || несов. извращать, -аю. 
-аешь, -ают.

ИЗВРАЩА ТЬ см. извратить. 
ИЗВРАЩЕ'НИЕ, -ия (искажение) աղա֊

վաղում, աղճատում, խեղաթյուրում։  
ИЗГИБ, -а գալար, ոլորք } ծալքt  
ИЗГНА НИЕ, -ИЯ 1* արտաքսում, վը ֊ 

տարում, աքսորում։ 2*  (ССЫЛКЗ) ս 'Ք՜  
ипр։ Жить В изгнании աքսորում  
ապրել ։

ИЗГНАТЬ, -гоню, -гонишь, -гонят, 
сов. кого? чтс/? из чего? откуда?

куда? (выгнать) վտարել, արտաքսել, 
աքսորել։ II несов. ИЗГОНЯТЬ, -ЯЮ,
-яешь, яют.

ИЗГОЛО'ВЬЕ, -ВЬЯ սնար, գլխավերև։ 
Положить в изголовье գլխավերևը 
դնել։



изгонять 9 1 И З М Е Н Я Т Ь

ИЗГОНЯ'ТЬ см. изгнать. 
И'ЗГОРОДЬ, -ДИ ցանկապատ։ 
ИЗГОТОВИТЬ, -влю, -вишь, -вят, 

сов. что? (сделать, выработать) պատ
րաստել, շինել, սարքել։ |j НвСОв.

изготовлять, -яго, -яешь, -яют. 
ИЗГОТОВЛЕ НИЕ, -ИЯ պատրաստում,

պատրաստելը։
ИЗГОТОВЛЯТЬ см. изготовить.
1. ИЗДАВАТЬ см. !■ издать.
2. ИЗДАВА ТЬ см. издать.
ИЗДАВНА վաղուց, վաղուց ի վերt 
ИЗДАЛЕКА' լ Հեռվից, հեռու տեղից։ 
И'ЗДАЛИ I Город виден издалека

(издали) քաղաքը երևում է հեռվից։
Приехать издалека հեռու տեղից
գալ,

ИЗДАНИЕ, -ИЯ 1՛ հրատարակում ,հրա- 
տարակելը. Издание книг գրքերի

հրատարակում։ 2» հրատարակություն։
Второе издание книги դրքհ երկրորդ
հրատարակո ւթյո ւն։ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО, -а հրատարակչու
թյուն։ Издательство „Луйс”
էէԼույս” հրատարակչություն։

1. ИЗДАТЬ, -дам, -дашь, -даст, -дадйм 
-дадите, -дадут, сов. что? 1. հրատա-

րակել, լույս ընծայել։ ИЗДЭГЬ ГЭЗвТу 
թերթ հրատարակել։ 2, (оПубЛИКО- 
вать, обнародовать) հրապարակել։ 
Издать НОВЫЙ закон նոր օրենք հրա֊ 
պարակել։ || НвСОв. ИЗДЗВатЬ, -ДЭЮ,
-даёшь, -дают.

2. ИЗДАТЬ, -дам, -дашь, -даст, -дадйм,
-дадйте, -дадут, сов. что? արձակել,
առաջացնել։ ИЗДЭТЬ ЗВуК ձայն
արձակել։ у несов. издавать, -даю, 
-даёшь, -дают.

ИЗДЕВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -ают- 
ся, несов. над кем? над чем? ծաղրել,

ծանակել։
ИЗДЕ'ЛИЕ, -ия (вещь, товар) արտա-

դրանք, շինվածք, գործվածք, բան
վածք, ապրանք։ Шерстяные из
делия թրդյա գործվածքներ։ ГОТО- 
вые изделия պատրաստի արտա
դրանքներ г

ИЗ ЗА из-за кого? из-за чего? /. ետևից, 
մյուս կողմիը։ Смотреть из-за дерева

ծառի ետևից նայել։ 2, պատճառով, 
Հետևանքով, համար։ ОпОЗДЗТЬ ИЗ- 
за ДОЖДЯ անձրևի պատճառով ուշա
նալ։

ИЗЛАГАТЬ См. ИЗЛОЖИТЬ.
ИЗЛЕ ЧИВАТЬ см. излечить.

И?ЛЕЧИ'МЫЙ, -ая, -ое բուժելի, բը֊ 
ւէըշկելի։ Излечимая болезнь բու-

<էելի հիվանդություն։

ИЗЛЕЧИТЬ, -ечу, -ёчишь, -ёчат, сев.
Что? (вЫЛеЧИТЬ) Բ<էշԿեւ> բուժել։

II несов. излечивать, -аго, -аешь, 
-ают.

ИЗЛИШЕК, -ШКа (ИЗбЫТОК) ավելցուկ։  
ИЗЛИШЕСТВО, -а ավելորդություն,

շռա (լությո > ն, ան չավւ ա վորո ւթյո ւն t
ИЗЛИ'ШНИЙ, -яя, -ее (лишний) ավե

լորդ, Излишняя осторожность ավե-
լորդ զդո ւշո ւթյո ւն։

ИЗЛОЖЕНИЕ, ՝ия 7. (описание) շա
րադրանք, շարադրում։ Подробное 
изложение մանրամասն շարադրանք ։ 
2, փոխադրություն։ УчвНИК НаПИСЗЛ
хорошее изложение աշակերտը լավ
փոխադրություն գրեց։

ИЗЛОЖИТЬ, -ожу, -ожишь, -ожат, 
сов. что? (описать) շարադրել։ Крат- 
КО ИЗЛОЖИТЬ СВОЮ Просьбу Իր խըն- 
դիրքը համառոտ ակի շարադրել։ Ц HQ-

сов. излагать, -аю, -аешь, -ают. 
ИЗЛУЧАТЬ, -ает, -ают, несов. что?

ճառագայթել, ճառագայթներ ար
ձակել,  Излучать тепло ջերմություն  
ճաէւադա յթե լ։

ИЗЛЮБЛЕННЫЙ, -ая, -ое ամենա
սիրելի, նախընտրելի, նա խա սիրելի.

Излюбленное занятие նախասիրեի
զբ աղմունք։

ИЗМАРАТЬ см. марать. 
ИЗМЕЛЬЧИТЬ см. мельчить. 
ИЗМЕ'НА, -ы (предательство) դավա

ճանում, դավաճանություն։
ИЗМЕНЕ'НИЕ, -ИЯ փոփոխում, փոփո

խություն,  Внести изменения փոփո
խություններ մտցնել։

1. ИЗМЕНИТЬ, -меню, -мёнишь, 
-мёнят, сов. кого? что? փոխել, փո
փոխել։  Изменить характер բնավո
րությունը փոխել։  Ц НвСОв. ИЗМСНЯТЬ,
-яю, -яешь, -яют.

2. ИЗМЕНИТЬ, -меню, -мёнишь, -мён- 
ят, сов. кому? чему? (предать) դավա, 
ճաներ  Изменить другу րնկերոչը  
դավաճանել։  || НвСОв. ИЗМвНЯТЬ, -ЯЮ,
-яешь, -ягот.

ИЗМЕНИТЬСЯ, -енюсь, -ёнишься, 
-ёнятся, сов. փոխվել, փոփոխվել։ 
Измениться к лучшему դեպի լավը  
փոխվել։  || несов. изменяться, -яюсь, 
-яешься, -яются.

ИЗМЕННИК, -а դավաճան։
ИЗМЕ НЧИВЫЙ, -ая, -ое (непостоян

ный) փոփոխական, անհաստատէ ИЗ-
менчивая погода փոփոխական եղա
նակ,

1. ИЗМЕНЯТЬ см. 1. изменить.
2. ИЗМЕНЯТЬ см. 2- изменить.
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ИЗМЕРЕ'НИЕ, -ИЯ 1- չափում, չափելը։ 
Измерение расстояния տարածու
թյան չափում։ 2. չափում, չափt

ИЗМЕ'РИТЬ, -рЮ, -РИШЬ, -рят, СОв. 
кого? что? չափել։ Измерить длину
երկարությունը չափել։ Ц НвСОв. ИЗ-
мерять, -яю, -яешь, -шот. 

ИЗМЕРЯТЬ см. измерить. 
ИЗМУ'ЧИТЬ см. мучить. 
ИЗМУ'ЧИТЬСЯ см. мучиться. 
ИЗМЯ'ТЬ см. мять.
ИЗНА'НКА, -И շրջոնք, հակառակ երեսը, 

թարս կողմը Լզգեստի, գործվածքի 
և այլն}։

И ЗНА'ШИ ВАТЬ СМ. ИЗНОСИТЬ. 
ИЗНА'ШИВАТЬСЯ см: износиться. 
ИЗНЕМОГАТЬ см. изнемочь. 
ИЗНЕМОЖЕ'НИЕ, -ИЯ ուժասպառու

թյուն, սաստիկ հոգնածություն։
ИЗНЕМО'ЧЬ, -огу, -ожешь, -огут, сов.

от него? ուժասպառ լինել, ուժասպառ
վել։ Изнемочь ОТ усталости հոգ
նածությունից ուժասպառ լինել։
li несов. изнемогать, -аю, -аешь, 
-ают.

ИЗНОСИТЬ, -ошу, -бсишь, -бсят, сов. 
что? մայել։ || несов. изнашивать, 
-аю, -аешь, -ают.

ИЗНОСИТЬСЯ, -ОСИТСЯ, -ОСЯТСЯ, СОв.  
մաշվեր || несов. изнашиваться, -ает- 
ся, -аются.

ИЗНУРИ ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое հյուծիչ,
հոդնեցուցի չ, հալումաշ անող։  Изну- 
рительный Труд հո դնեցուցիչ աշխա
տանքt

ИЗНУРИТЬ, -рю, -рйшь, -рят, сов.
КОгО? ուժասպառ անել, հյուծել, հա
լումաշ անել։ Болезнь его изнурила 
հիվանդությունը նրան հյուծել Է։
II несов. изнурять, -яю, -яешь, -яют. 

ИЗНУРИТЬСЯ, -рюсь, -рйшься, -рят-
СЯ, СОЗ. ուժասպառ լինել, հյուծվել,  
հալումաշ լինել։ || НвСОв. ИЗНурЯТЬСЯ,
-яюсь, -яешься, -яются. 

ИЗНУРЯТЬ сж. изнурить. 
ИЗНУРЯТЬСЯ см. изнуриться. 
ИЗНУТРИ ներսից, միջի էյ, ներսի կող

մից։ Дверь закрыть изнутри դուռը
ներսից փակել։

ИЗНЫВАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов. 
от чего? (мучиться, томиться) տանջ
վել, Նվաղել։ Изнывать от жары
շոգից նվաղել։ || СО в. ИЗНЫТЬ, -НОЮ,
-ноешь, -ноют.

ИЗНЫТЬ см. изнывать.
ИЗОБИ'ЛИЕ, -ИЯ առատություն յ լիու-  

թյուն։ Изобилие ХЛеба հացի առա- 
տություն։

ИЗОБРАЖАТЬ см. изобразить. 
ИЗОБРАЖЕНИЕ, -ия /. պատկերում,  

նկարագրում։  Изображение дейст
вительности իրականության պատ
կերումը։ 2. պատկեր, նկարէ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (на-
ГЛЯДНЫЙ) արտահայտիչ, արտա
հայտչական, պատկերման, կերպա
վորման։  Изобразительные средства 
արտահայտչական միջոցներ։

ИЗОБРАЗИТЬ, -ажу, -азйшь, -азят, 
сов. кого? что? պատկերել։  || НвСОв. 
изображать, -аю, -аешь, -ают. 

ИЗОБРЕСТИ', -ету, -етёшь, -етут, сов.
Что? հնարել, գյուտ անել։  Изобрести 
НОВЫЙ прибор նոր սարք հնարել։
II несов. изобретать, -аю, -аешь, 
-Йют.

аЗОБРЕТА'ТЕЛЬ, -ЛЯ գյուտարար։  
ЗОБРЕТА'ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (на

ходчивый) հնարագետ, հնարամիտ։
ИЗОБРЕТАТЬ см. изобрести. 
ЙЗОБРЕТЕ'НИЕ, -ИЯ գյուտ, հայա

նա դոր ծություն։
ИЗОЛИРОВАННЫЙ, -ая, -ое (обособ

ленный, отдельный, единичный)
մեկուսացված, առանձին,  առանձ
նակի։  Изолированная квартира մե֊  
կուսացված  (առանձնակի) բնակարան։

ИЗОЛИ РОВАТЬ, -рую, -руешь, -руют, 
сов. и несов. кого? что? (обособить, 
обособлять, отделить, отделять) մե-
կուսացնել, առանձնաց նել։  Изоли
ровать бОЛЬКОГО հիվանդին մեկոլ-  
սացնել։

ИЗОЛИ РОВАТЬСЯ, руюсь, -руешься, 
-руются, сов. и несов. (обособиться, 
обособляться, отделиться, отде
ляться) մեկուսանալ, առանձնանալ։

ИЗОЛЯТОР, -a U մեկուսիչ։  Изолятор 
ВЫСОКОГО напряжения բարձր լար
ման մեկուսիչ։ 2. մեկուսարան։
Изолятор для заразно больных
վարակիչ հիվանդների մեկուսարան։

ИЗОЛЯЦИЯ, -ИИ 1. մեկուսացում։  
Изоляция электрических проводов
Էլեկտրալարերի մեկուսացում։ 2. (иЗО- 
ЛЯТОр) մեկուսիչ։

ИЗ-ПОД из-под кого? из-под чего? шш-  
կից։  Из-под подушки բարձի տակից։

ИЗРАСХОДОВАТЬ см. расходовать. 
И'ЗРЕДКА (иногда) երբեմն, հազվա-

դեպ, մեկ֊մեկ է
ИЗРЕЧЕ'ИИЕ, -ИЯ ասացվածք ասույթ,  

իմաստալից խոսք։
ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (необык

новенный, восхитительный) զար
մանալի, հիանալի, ապշեցուցիչ։  Изу
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мительный талант ապշեցուցիչ տա~
ղանդ։

ИЗУМИ'ТЬ, -млю, -мйшь, -мят, сов. 
кого? чем? (удивить) զարմացնել,
հիացնել, զմայլեցնել, ապշեցնելէ

|| несов. изумлять, -яю, -яешь, -яют. 
ИЗУМИТЬСЯ, -млюсь, -мйшься, -мят-

СЯ, СОв. զարմանալ, հիանալ, զմայլ- 
վել, ապշել։  || НвСОв. ИЗуМЛЯТЬСЯ,
-яюсь, -яешься, -яются.

ИЗУМЛЕНИЕ, -ИЯ, զարմանք, զը-  
մայլանք, հիացում։  СмОТреТЬ С ИЗуМ- 
лением զարմանքով նայել։

ИЗУМЛЯ'ТЬ см. изумить.
ИЗУМЛЯ ТЬСЯ см. изумйться. 
ИЗУМРУ'Д, -а զմրուխտ։ 
ИЗУРО'ДОВАТЬ см. уродовать. 
ИЗУЧА'ТЬ см. изучйть.
ИЗУЧЕ'НИЕ, -ИЯ ուսումնասիրում, 

ուսումնասիրությոլն։ ИзУЧСНИС ДрСВ'՛ 
НИХ рукописей հին ձեռագրերի 
ուսումնա սիրում։

ИЗУЧИ'ТЬ, -учу, -учишь, -учат, сов.
1. HtJIO? սովորել, յուրացնել, ուսում-  
նասիրել։ ИзуЧИТЬ рвМвСЛО արհեստ  
սովորել։ 2 К080? ЧШО? ուսումնա- 
սիրել, քննել, հետազո տել։  ИзуЧНТЬ 
какой-либо вопрос որևէ հարց ուսում- 
նասիրել։  || несов. изучать, -аю, 
-аешь, -ают.

ИЗЪЯВИТЬ, -ЯВЛЮ, -ЯВИШЬ, -ЯВЯТ,
сов. что? (высказать, выразить)
հայտնել, արտահայտել։ ИЗЪЯВИТЬ Же- 
лание д անկություն հայտնել։ ||НвСОв. 
изъявлять, -яю, -яешь, -яют. 

изъявлять см. изъявить.
ИЗЪЯН, -а (повреждение, недоста

ток) վնասվածք, պակասություն, 
թերություն։

ИЗЪЯ'ТЬ, изыму, изымешь, изымут, 
сов. что? (исключить, устра
нить) հանել, վերացնել։  ИЗЪЯТЬ ИЗ 
продажи վաճառքից հանել։  ИЗЪЯТЬ 
НеДОСТаТКИ թերությունները վերԱյց-
նել։ || несов. изымать, -аю, -аешь, 
-ают.

ИЗЫМАТЬ СМ. ИЗЪЯТЬ.
ИЗЮ М, -а (-у) չամիչ։
ИЗЯЩНЫЙ, -ая, -ое նրբագեղ, գե֊

զեցիկ։

ИКРА', -Ы ձկնկիթ, խավիար։
ИЛ, -а տիղմ t
И'ЛИ կամ, թե։ Или сегодня, или завт

ра կամ այսօր, կամ վազը։
ИЛИСТЫЙ, -ая, -ое տղմոտ։ ИлИСТОв

ДНО տղմոտ հատակ։
ИЛЛЮМИНАЦИЯ, -ИИ հրավառու֊

թ յուն։

ИЛЛЮСТРАЦИЯ, -ИИ 1 * պատ կերա-
զարդում, նկարազարդում։ ИлЛЮСТра* 
ЦИЯ КНИГИ ԳՐՔԻ նկարազարդում։ 
2* (рИСуНОК) նկար, պատկեր (գրքում) 
ամսագրում և այլն)։ КНИГЗ С ИЛ- 
ЛЮСТраДИЯМИ պատկերազարդ գիրք։

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ, -ая, -ое
պատկերազարդված) նկարազարդ-
ված։

ИЛЛЮСТРИРОВАТЬ, -рую, -руешь, 
-руют, СОв. и несов. что? պատկերա
զարդել, նկարազարդել։

ИМЕ'НИЕ, -ИЯ կալվածք։

ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ (падеж) ուղղական
(հոլով)։

ИМЕННО Հենց, հատկապես: И.М6НКО 
так հենց այդպես։

ИМЕНОВАТЬ, -ную, -нуешь, -нуют, 
несов. кого? что? (называть) անվա֊
նել, կոչել, անունը դնել։ [[ С03. НйИМе-
ноаать, -ную, -нуешь, -нуют. 

ИМЕ'ТЬ, -ею, -ёешь, -ёют, несов. кого? 
что? (обладать) ունենալ։ Иметь
право իրավունք ունենալ։

ИМПЕРАТОР, -а կայսր։
ИМПЕ'РИЯ, *ИИ կայսրությո ւն։ РиМ- 

ская империя Հռոմեական կայսրու
թյուն։

И'МПОРТ, -а ներմուծում։ 
И'МПОРТНЫЙ, -ая, -ое ներմուծական, 

ներմուծման։ ИмПОрТНЫв ТОВарЫ ներ-
մո լծակ^սն ապրանքներi

ИМУ'ЩЕСТВО, -а գույք։ Беречь го
сударственное имущество պետական
գույքը պահ պանել։

ИМ У'ЩИ Й, -его (богатый) ունևոր
(մարդ)։

И МЯ, имени անուն։ фамилия, ИМЯ 
и отчество ազգանուն, անուն և
հայրանուն։

ИНА'ЧЕ (и иначе) U այլ կերպ։ Иначе
говоря այլ կերպ ասած։ 2. այլապես, 
հակառակ դեպքում, թե չէ։ БбГИ,
иначе опоздаешь վազիր, թե չէ կու֊
շան աս։

ИНВАЛИД, -а հաշմանդամ։ ИНВЭЛИД 
Отечественной ВОЙНЫ Հայրենական
պատերազմի հաշմանդամ։

ИНВЕНТА'РЬ, -ря գույք, կահույք
(հի մն ար կութ յան , կա ղմակեր պո ւ-
թյան և այլն)։

ИНДЕ'ЕЦ, -дёйца հնդկացի, կարմրա
մորթ։

ИНДИА'НКА, -И 1. հնդկացի կին,
2, հնդկուհի։

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ, -ая, ое (лич
ный) անհատական։ ИНДИВИДУЗЛЬНОв 
ХОЗЯЙСТВО անհատական տն տե ип ւ.»
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թյուն։ Индивидуальный ПОДХОД ան
հատական մոտեցում։

ИНДИ'ЕЦ, -дёйща \ հնդիկ, հնդկաս- 
ИНДУ'С, -а ) տանցիէ
ИНДУ'СКА, -и հնդկուհի, 
ИНДУСТРИАЛИЗА ЦИЯ, -ии ինդուս.

տրացում։ ИнДуСТрИаЛИЗЭЦИЯ СвЛЬ- 
СКОГО хозяйства գյուղատնտեսու
թյան ինդուստրացում։

ИНДУСТРИА ЛЬНЫЙ, -ая, -ое (про
мышленный) աբգյունաբեր ակսւն, ին֊ 
դուստր ի ար

ИНДЮК, -а հնդկաքաղաղ, հնդկա
հավ (արու)/

ИНДЮ'ШКА, -и (индейка) հնդուհավ,
հնդկահավ։

И'НЕЙ, -ея եղյամ։
ИНЖИР, -а 1. թուզ։ 2. թզենի, 
ИНИЦИАТИ^ ВА, -Ы նախաձեռնություն։ 

Проявить инициативу նախաձեռ
նություն -հանդես բերել։

ИНИЦИАТОР, -3 նախաձեռնող։ 
ИНОГДА" երբեմն, մերթ ընդ մերթ։ 

Мы иногда встречаемся մենք երբեմն
հանդի պո ւմ ենք։

ИНОЙ, -ая, -бе {другой) ուրիշ, այր
ИНЫМИ СЛОВаМИ ГОВОРЯ այլ խոսքե- 
րով ասած։

ИНОСТРАНЕЦ, -НЦЗ о տարերկրացի։ 
ИНОСТРАННЫЙ, ая, -ое 1* օտար-

երկ ր յա։ Иностранная делегация
о տ ար ե րկր յա պա տ վի ր ակո ւթ յո ւն ։
2* արտասահմանի, ար տա սահման յան։
Иностранные товары արտասահման֊
յան ապրանքներ։

ИНСПЕКТОР» -а տեսուչ։ ФИНЭНСО- 
ВЫЙ инспектор ֆինանսական տե
սուչ։

ИНСТИНКТ, -а բնազդ, Инстинкт 
самосохранения Ի ն р պ ш  հ պ ш ն п լ-
թյան բնազդ։

инстинктивно բնազդաբար։ 
ИНСТРУКТИ РОВАТЬ, -рую, ֊руешь, 

-руют, сов. а несов. коев? что? հրա- 
հանդել, Н ,сов. также проинструк
тировать, -рую, -руешь, -руют. 

ИНСТРУ КТОР, -а հրահանգիչ, Инст
руктор райкома комсомола կոմերիտ
միության շրջկոմի հրահան գիԼէ

ИНСТРУКЦИЯ, -ИИ հրահանդ։ 
ИНСТРУМЕ'НТ -а գործիք։ ПЛОТНИЧНЫЙ

Инструмент ատաղձագործա՛կան գոր
ծիք։ Музыкальный инструмент եՐա-
ժրշտ ական գործիք, նվագարանл

ИНТЕЛЛИГЕНТ, -а մտավորական,
ինտելիգենտ։

ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ, -ая, ое (обра- 
зованный, культурный.) ֆնտելի֊
դեն ւո, կրթված, կուլտուրական: ИН"

теллигентный человек ինտելիգենտ
մարդ։

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, -ИИ մտավորա֊
կանութ յուն , ինտելիգենցիա։ Перв-
довая русская интеллигенция առա
ջավոր ռուս ինտելիգենցիաէ

ИНТЕРВА'Л, -а (промежуток) միշոց,
ժամանակամիջոց, տարածություն, 
ինտերվալ։

ИНТЕРЕХ, -а հետաքրքրություն։ Bbl- 
звать интерес հե տաքրքր ութ յուն
առաջ բերեր

ИНТРЕРЕ'СНО (занимательно) 1* Հե ֊
տ աքրքրաբար, Հե տաքրքիբ) հե տա֊ 
քրքիր կերպով։ 2, հե տաքրքիր Է։

ИНТЕРЕСНЫЙ, -ая, -ое (заниматель՛ 
НЫЙ, любопытный) հետաքրքիր, հե'
տաքրքր ական, հետաքրքրաշարժ։ ИII՜

тересная книга հետաքրքրական գիրք։ 
ИНТЕРЕСОВАТЬ, -сую, -суешь, -суют'

НвСОв. КОгО? հետաքրքրել, հե inшքոր,՜ 
քըրոլթյուն շարժեր

ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ, -суюсь, -суешь
ся, -суются, несов. кем? чем? հետա
քրքրվել։ Интересоваться наукой и 
техникой գիտությամբ և տեխնիկա
յով հետաքրքրվեր

ИНТЕРНАЦИОНА ЛЬНЫЙ, -2Я, -Oe . 
и (международный) միջազգային ։ 
Интернациональные связи միջազգա
յին կապեր։ 2. ինտերնացիոնալ։ Ин-
тер национальное воспитание
տեր նացիոնալ գա и տիար ակո ւթ յուն ։

ИНТОНАЦИЯ, -ИИ արտասանական
երանգ աՎորում, ին տոնացիա։

ИИФЕ'КЦИЯ, -ИИ վարակ։ 
ИНФМНУТИ'В, -а անորոշ դերբայ։ 
ИНЦИДЕ'НТ, -а միջադեպ։ Погра- 

НИЧНЫЙ инцидент սահմանային մի*
ջադե պ։

ИППОДРО'М, -а ձիարշավարան։ 
ИРОНИ ЧЕСКИЙ, -ая, -ое հեգնական,

Ироническая улыбка հեգնական Ժը-
պիտ։

ИРО'НИЯ, -ии հեգն անք, ծաղրանք։ 
ИРРИГА'ЦИЯ, -ии (орошение) ոռո

գում ։
ИСКАЖАТЬ см. исказить. 
ИСКАЖЕ'НИЕ, -ИЯ աղճատում, աղա

վաղում, խեղաթյուրում։ Искажение 
фактов փաստերի խեղաթյուրում։

ИСКАЗИТЬ, -ажу, -азйшь, -азят, 
СОв. что? (извратить) աղավաղել, 
աղճատել, խեղաթյուրել։ ИСКЭЗИТЬ 
СМЫСЛ միտքը աղավաղեր jj НвСОв.
искажать, -аю, -аешь, -ают.

ИСКАЛЕ'ЧИТЬ см. калечить. 
ИСКАТЬ ищу, ищешь, ищут, несов.
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кого? что? чего? փնտրել, որոնել։ 
Искать повода առիթ փնտրեք։ 

ИСКЛЮЧА'ТЬ см. исключйть. 
ИСКЛЮЧЕНИЕ, -ИЯ и հեռացում, 

հեռացնելը, վտարում, վտարելը, հա.
նում, հանելը։ Исключение из соста-
ва կազմից հանելը։ 2. բացառություն։ 
За исключением բացառությամբէ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 1. (лишь, только)
բացառապես, միայն։ ЗаНИМЗТЬСЯ ИС- 
ключительно наукой զբաղվել բա.
ցառա պե и գիտությամբ։ 2. բացա.
ռիկ։ Исключительно способный ре
бёнок բացառիկ ընդունակ երեխա։

ИСКЛЮЧИ ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ?. բա.
ցառիկ։ ИсКЛЮЧИТеЛЬНЬЮ права բա
ցառիկ իրավունքներ։ 2. (небывалый,
необыкновенный) արտակարգ, բա. 
ցառիկ։ В исключительном случае
բացառիկ դեպքում։

ИСКЛЮЧИТЬ, -чу,, -чйшь, -чат, сов.
1. кого? что? из чего? откуда? (уда
лить) հանել, հեռացնել։ ИСКЛЮЧИТЬ 
ИЗ списка ցուցակից հանել։ ИСКЛЮ
ЧИТЬ ИЗ кружка խմբակից հեռացնել։
2. что? (устранить) բացառել։ || НвСОв. 
исключать, -аю, -аешь, -ают.

ИСКОВЕ'РКАТЬ см. коверкать. 
ИСКОПА'ЕМОЕ, -ого 1. հանածո, По

лезные ископаемые օգտակար հա-
նածոներ։ 2» բրածո։

ИСКОРЕНИТЬ, -ню, -нйшь, -нят„ сов. 
что? (устранить, уничтожить, истре
бить) արմատախիլ անել, իսպառ 
վերացնել, ոչնչացնել, բնաչնշել։ ИС-
коренить все недостатки բոլոր թե-
բութ յուններն իսպառ վերացնել։ || Н6"
сов. искоренять, -яю, -яешь* -яют. 

ИСКОРЕНЯ ТЬ см. искоренить 
ИХКРА, -Ы կայծ։
И'СКРЕННЕ անկեղծորեն, I оворить 

искренне անկե ղծորեն ասել։
ИСКРЕННИЙ, -яя, -ее (чистосердеч

ный, правдивый) անկեղծ։ Искреннее
признание անկեղծ խո иտովանու- 
թյուն։

1. ИСКУПА ТЬ см. купать.
2. ИСКУПАТЬ см. искупйть. 
ИСКУПАТЬСЯ см. купаться. 
ИСКУПИТЬ, -уплю, -упишь, -упят,

СОЗ. что? քավել։ Искупить свою 
вину Իր մեղքը քավելг || НвСОв. 
искупать, -аю, -аешь, -ают. 

ИСКУСИТЬ см. искушать.
ИСКУСНО (умело) հմտորեն, վարպե- 

տորեն։
ИСКУ'СНЫЙ, -ая, -ое (умелый)<*/л*ш, 

ճար տար։ ИСКуСНЫЙ МЭСТер հմուտ 
վար պե տ։

ИСКУ ССТВЕННО արՀես-տականПրեն,
արհևստական կեր՛պով։

ИСК У ССТ ВЕННЫЙ, -ая, ое ար հես. 
տական? Искусственное орошение

արհեստական ոռոգում։
МС К У'ССТ ВО, -а արվեստ։ Изобрази* 

тельное искусство կերպարվեստI 
ИСКУССТВОВЕ Д, -а արվեստագետ։ 
ИСКУШАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов. 

Кого? (соблазнять) գայթակղել/
գայթակղեցնել, հրապուրել։ || СОв.
искусить, -ушу, -усйшь, -усят. 

ИСКУШЕНИЕ, -ия 1. գայթակղումt
2. (соблазн) գայթակղություն։ 

ИСПАРЕ'НИЕ, -ИЯ 1. գոլորշիացում։
2. (пар) գոլորշի։ Вредные испаре
ния վնասակար գոլորշիներ։

ИСПАРИТЬСЯ, -рйтся, -рятея, сов.
գոլորշիանալ։ |) НвСОв. ИСПарЯТЬСЯ,
-яется, -яются.

ИСПАРЯТЬСЯ см. истгарйться. 
ИСПА'ЧКАТЬ см. пачкать. 
ИСПА'ЧКАТЬСЯ см. пачкаться. 
ИСПЕ'ЧЬ ем. печь.
ИСПОДТИШКА' (СКРЫТНО) գաղտնա- 

բար, գողտուկ, ծա ծո լկ г
ИСПОЛИ'Н, -а (великам, богатырь)

հսկա՛։
ИСПОЛНЕ'НИЕ, -ИЯ կատարում, իր ա- 

գործում։ Исполнение обязанностей
պարտակ անությունն ձր ի կա ա արում ։

ИСПОЛНИТЕЛЬ, -ЛЯ կատարող։ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. գոր- 

ծաղիր։ Исполнительный комитет 
գործադիր կոմիտե։ 2f (старательный)
ճշտակատար, ճշտա պ՛ահ։ ИСцОЛ-
нительный работник ճշտակատար
աշխատվո՛ղ։

ИСПОЛНИТЬ, -ню, -нишь> -нят, 
-*» сов. чтоԳ (выполнить) կատարելt 

Исполнить свое обещание Իր խոս-
տ ո՛ւմ ը կա տ արեր || НвСОв. ИСПОЛНЯТЬ,
-яю, -яешь, -яют.

ИСПОЛНИТЬСЯ, -нится, -нятся, сов.
/. (ОСуЩеСТВИТЬСЯ) կատարվել, իրա֊
գործվել։ Твое желание исполни
лось քո ց ան կո ւթ յո ւն ը կատարվեցէ
2* кому? чему? լրանալ։ Исполнилось 
50 лет լրացաՎ 50^ տարին։ ք| несов. 
исполняться, -яется, -яются. 

исполнять см. испблмть. 
ИСПОЛНЯТЬСЯ см. исполниться. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, -ия օգտաղոթ•

ծում, օգտագործելիք
ИСПО'ЛЬЗОВАТЬ, -зую, -зуешь зу- 

ют, сов. и несов. кого?'что? ՛՛ գտա գոր
ծեր Использовать передовой опыт
առաջավոր փորձն օզտա գոր ծեր

ИСПО'РТИТЬ СМ. портить.
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ИСПО'РТИТЬСЯ см. портиться. 
ИСПРА'ВИТЬ, -влю, -вишь, -вят, соя.

кого? что? ուղղել, շտկել, սարքեր 
Исправить ошибку սխալն ուղղեր || 
несов. исправлять, -яю, -яешь, -яют. 

ИСПРА'ВИТЬСЯ, -влюсь, -вишься,
-ВЯТСЯ, сов. ուղղվել, շտկվեր || неССв 
исправляться, -яюсь, -йешься,
-яются.

ИСПРАВЛ Е'НИЕ, -ИЯ ուղղում, շտկում։ 
ИСНРЛВЛЯ'ТЬ см. исправить. 
ИСПРАВЛЯТЬСЯ см. исправиться. 
ИСПРО'БСВАТЬ см. пробовать. 
ИСПУ'Г, -а (-у) վախ, սւհ, երկյուղ։ В 

испуге (с испугу) վախից։ 
ИСПУГАТЬ см. пугать. 
ИСПУГАТЬСЯ см. пугаться. 
ИСПЫТА'НИЕ, -ия 1. (проверка) փոր

ձում, փորձարկում։ Испытание НО
ВОГО прибора նոր սարքի փորձար
կում։ 2. (экзамен) քննություն։ При
ёмные ИСПЫТаНИЯ ընդունելության 
քննություններէ 3. (неСЧаСТЬв) փոր
ձություն, փորձանք։ Тяжёлое испы
тание ծանր փորձություն։

ИСПЫТАННЫЙ, -ая, -ое (проверен
ный, надёжный) փորձված, հմուտ, 
վստահելի։ Испытанный боеЦ փորձ- 
ված մարտիկ։

ИСПЫТАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов. 
кого? что? (проверить) փորձարկել, 
փորձելէ Испытать НОВЫЙ мотор նոր
շարժիչը փորձարկել։ ИсПЫТаТЬ СВОИ 
СИЛЫ իր ուժերը փորձել։ J| НвСОв.
испытывать, -аю, -аешь, -ают. 

ИСПЫТЫВАТЬ см. испытать. 
ИССЛЕДОВАНИЕ, -ия (изучение)

Հետազոտում։ ուսումնասիրում։ Ис-
следование дела գործի ուսումնա
սիրում։ 2, (труд) հետազոտությունդ 
ուսումնասիրություն ։ աշխատու-
թյուն։ Исследование по истории 
армянского народа հետազոտու
թյուն հայ ժո ղո վրդի պա տ մութ յան 
շուրջը։

ИССЛ Е'ДОВАТЕЛЬ, -ЛЯ, հետազո-
տող։

ИССЛ Е ДО ВАТЬ, -дую, -дуешь, -дуют, 
сов. и несов. кого? что? /• (изучить,
Изучать) հետ ազոտել, ուսումնա սի*
րեր Исследовать законы природы
բնության օրենքները ուսումնասիրեր
г. (осмотреть, осматривать) զննել, 
քններ Исследовать больного հիվան
դին քններ

ИССЯ КАТЬ см. иссякнуть. 
ИССЯ'КНУТЬ, -нет, -нут, сов. (высох

нуть, ИСТОЩИТЬСЯ) ցամաքել, սպառ
վեր Вода в реке иссякла գետի

չուրը ցամաքել Էւ СиЛЫ ВрЭГЭ ИС
СЯКЛИ թշնամու ուժերը սպառվել են։
|| несов. иссякать, -ает, ают. 

ИСТЕКАТЬ см. истечь.
ИСТЕ'ЧЬ, -ечёт, -екут, сов. լրանալ, 

անցներ Срок военной службы ис
тёк զինվորական ծառայության ժամ
կետը լրացել է, || несов. «стекать, 
-ает, -ают.

И'СТИНА, ы (правда) ճշմար տութ յունt 
իսկություն։ СООТВвТСТВОВЭТЬ ИСТИКв 
ճշմարտության համապատասխաներ

И'СТИННЫЙ, -ая, -ое (настоящий, 
действительный) ճշմարիտ, իսկա- 
կան, ճիշտ։ Истинный Друг իսկական
բարեկամ։

ИСТО' к, -а ակունք։ От истока до устья
ակունքից մինչև գետաբերանը։

ИСТОЛКОВАТЬ, -кую, -куёшь, -куют,
СОв. ЧтО? մեկնաբանել, բացատրեր
II несов. истолковывать, -ываго, 
-ываешь, -ывают.

ИСТОЛ КО'ВЫ ВАТЬ см. истолковать. 
ИСТОЛО'ЧЬ см. толочь. 
ИСТОМИТЬСЯ СМ. ТОМИТЬСЯ, 
ИСТОПИМ'к, -а հնոցապան։  
ИСТО'РИК» *а պատմաբան։  
ИСТОРИОГРА'ФИЯ, -ИИ պատմագրու

թյուն։

ИСТОРИ ЧЕСКИЙ, -ая, -ое պատմա
կան։ Исторические решения пер-
ТИИ կուսակցության պատմական որո
շումներըt

ИСТО'РИЯ, -ИИ պատմություն։ ИсТОрИЯ 
Средних веков միջին դարերի պատ
մություն։

ИСТО'ЧНИК, -а 1. աղբյուր։ Источник 
минеральной ВОДЫ հանքային շրի
աղբյուր։ 2, ա ղբյուր, սկիզբ տվող»
Источник знаний գիտելիքների աղ
բյուր,

ИСТОЩАТЬ см. истощить. 
ИСТОЩАТЬСЯ СМ. ИСТОЩИТЬСЯ. 
ИСТОЩЕ'НИЕ, -ия t. (изнурение)

հյուծում, ուժասպառություն։ Полное 
истощение нервной системы ներ
վային համակարգի լիակատար հյու
ծում։ 2, սպառվելը, ծախսվելը։ ИС- 
ТОЩеНие средств միջոցների սպառ
վելը,

ИСТОЩИТЬ, -щу, -щйшь, -щат, сов.
КОгО? Что? հյուծել, ուժա սպառ 

անել։ Болезнь ИСТОЩИЛЭ еГО հիվան
դությունը նրան հյուծել է։ 2* Что?

(израсходовать, истратить, исчерпать)
սպառեի ծախսել։ ИСТОЩИТЬ ЭНврГИЮ 
էներգիան սպառեր || НвСОв. ИСТОЩАТЬ,
-аю, -аешь, -ают.
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ИСТ ОЩИ'ТЬСЯ, -щусь, щйшься, -щат-
СЯ, СОв. 1՝ հյուծվեի ուժասպառ լինել։ 
է. սպառվել, ծախսվել։ || неСОв. ИС
ТОЩАТЬСЯ, -аюсь, -йешься, -аютея. 

ИСТРАТИТЬ см. тратить. 
ИСТРЕБИТЕЛЬ, -ЛЯ 7. ոչնչացնող, 

բնաջնջող։ Истребитель грыЗуИОВ
կրծո ղներ ոչնչացնող։ 2. կործանիչ

(ինքնաթիռ)։ Реактивный истреби
тель ռեակտիվ կործանիչ։ 

ИСТРЕБИТЬ, -блю, -бЙШЬ, -6ЙТ, СОв. 
кого? что? (уничтожить) ոչնչաց
նել, բնաջնջել։ || НвСОв. ИСТребЛЯТЬ,
-йю, -йешь, -йют.

ИСТРЕБЛЕ’НИЕ, -ия (уничтожение)
ոչնչացում, բնաջնջում։

ИСТРЕБЛЯТЬ см. истребить. 
ЙСХО'Д, -а (конец) վախճան, վերջ։ 

Благополучный исход дела գործի
բարեհաջող վախճան։

ИСХО'ДНЫЙ, -ая, -ое (начальный)
ելման, ելակետային։ ИСХОДНЭЯ ТОЧ- 
К 3 ելակետ։

ИСЦЕЛИТЬ, -лю, -лйшь, -лят, сов. 
кого? что? (вылечить) բուժել, առող
ջացնել, ապաքինել։ ИсЦеЛИТЬ боЛЬ- 
НОГО հիվանդին առո ղջացնել։ || HSC06.
исцелять, -яю, -яешь, -яют. 

ИСЦЕЛИТЬСЯ, -люсь, лйшься՛ 
-ЛЯТСЯ, сов. (вылечиться) բուժվել, 
առողջանալ, ապաքինվել։ || НвСОв.
исцеляться, -яюсь, -яешься -яются. 

ИСЦЕЛЯТЬ см. исцелить. 
ИСЦЕЛЯТЬСЯ см. исцелйться. 
ИСЧЕЗАТЬ см. исчезнуть.

ИСЧЕ'ЗНУТЬ, -ну, -нешь, нут, сов 
(пропасть, скрыться) չքանալ, ան
հետանալ, կորչել։ || несов. исчезать, 
-аю, -аешь, -ают.

ИСЧЕРПАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
что? սպառել, վերջացնել։ ИсЧерПЭТЬ 
все средства բոլոր միջոցները սպա
ռել։ || несов. исчерпывать, -аю, 
-аешь, -ают.

ИСЧЕ'РПЫВАТЬ см. исчерпать. 
ИСЧЕРПЫВАТЬСЯ, -ается, -аклся,

несов. кем? чем? սպառվել, վերջանար 
ИСЧИ'СЛИТЬ, -лю, -лишь, -пят, сов. 

что? (вычислить) հաշվել, հաշ
վարկել։ || несов. исчислять, -яю 
-йешь, -йют.

ИСЧИСЛЯТЬ СМ. ИСЧИСЛИТЬ.
ИТА К այսպես ուրեմն, այսպի սովt 
ИТОТ, -а 1* հանրագումարt ПоДВвСТи 

ИТОГ հանրագումարի բերեր 2. (ВЫВОД.
результат) արդյունք, հետևանք/ 
Итоги спортивных соревнований
սպորտային մրցումների արդյո ւնք- 
ները։

ИТОГО՛ ընդամենը։
ИХ նրանց։ Их ДОМ И ИХ КВЭрТИра նը- 

րանց տունն ու բնակարանըt
ИША'К, -а (осёл) Էշ, ավանակ։
ИЮ'ЛЬ, ՝ЛЯ հուլիս։ в июле հուլիս

ամ սին։
ИЮ'ЛЬСКИЙ, -ая, -ое հուլիսյան, հու- 

լի սի է Июльские НОЧИ հուլիսյան
գիշերներ։

ИЮНЬ, -НЯ հունիս։
июньский, -ая, -ое հունի и յան f հու

նի սի է

К

К (ко) К кому? К чему? դեպի, մոտ։ 
Эта дорога ведет к морю այս ճա
նապարհը տանում Է դեպի ծովը։ 
Идти К товарищу ընկերոջ մոտ գը- 
նալ: ИДИ КО МНе եկ ինձ մոտ։ 

КАБА'Н, -а 7. վարազ։ 2. արու խոզ։
КАБИ НА, -ы խցիկ։ Кабина летчика

В самолёте օդաչուի խցիկը ինքնա
թիռում։

КАБИНЕТ, а ?. առանձնասենյակt 
Кабинет директора դիրեկտորի ա֊

ռէսնձն ա սենյակ։ 2. կա բինե տ։ ФиЗИ- 
ческий кабинет ֆիզիկայի կաբինետ։ 
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КАБЛУ К, -а կրունկ (կոշիկի)։ 
КАВАЛЕ'РИЯ, -ИИ հեծելազոր։ 
КАВЫ'ЧКИ, -чек չակերտներ, От

крыть КаВЫЧКИ չակերտները բան ալ։
КА ДРЫ, -ов կադրեր։ Готовить мо

лодые Кадры երիտասարդ կադրեր
պատրաս տել։

КА'ЖДЫЙ, -ая, -ое (всякий, любой)
յուրաքան չյուր, ամեն, ամեն մի։
Каждый день ամեն օր։ Каждый из
учеников աշակերտներից յուրա֊ 
քան չյուրը։

KA3A'PJtA, -Ы զորանոց։


	սերտել, անգիր անեի բերան անել (առանց Հասկանալու)։ ЗубрИТЬ урок դասը բերան անել։ || СОв. ВЫЗубрИТЬ,

	ЗУБЧАТЫЙ, ■ЗЯ, -Of ատամնավորI Зубчатое колесо ատամնավոր անիվ։ ЗУД, -а քոր, մարմաչ։

	գալ, ընթանալ։ ИДТИ ПвШКОМ ոտքով գնալ։

	ИЗВИ'ЛИНА, -Ы (изгиб) գալար, պը- տույտ, ոլորք։ ИзВИЛИНЭ реКИ գետի ոլորք։ ИЗВИЛИСТЫЙ, -ая, -ое ոլորս, պը» տույտ, ոլոր֊մոլոր։ ИзВИЛИСТЭЯ ДО- РОГЗ ոլորապտույտ ճ անապարհ։ ИЗВИНЕ НИЕ, -ИЯ, ներողություն, ներում։ Прошу извинения ներողություն եմ խնդրում։

	куда? (выгнать) վտարել, արտաքսել, աքսորել։ II несов. ИЗГОНЯТЬ, -ЯЮ,

	ИЗГОЛО'ВЬЕ, -ВЬЯ սնար, գլխավերև։ Положить в изголовье գլխավերևը դնել։

	ИЗМЕРЕ'НИЕ, -ИЯ 1- չափում, չափելը։ Измерение расстояния տարածության չափում։ 2. չափում, չափt

	երկարությունը չափել։ Ц НвСОв. ИЗ-

	ИЗНА'НКА, -И շրջոնք, հակառակ երեսը, թարս կողմը Լզգեստի, գործվածքի և այլն}։

	от него? ուժասպառ լինել, ուժասպառվել։ Изнемочь ОТ усталости հոգնածությունից ուժասպառ լինել։


	հոդնեցուցի չ, հալումաշ անող։ Изну- рительный Труд հո դնեցուցիչ աշխատանքt

	КОгО? ուժասպառ անել, հյուծել, հալումաշ անել։ Болезнь его изнурила հիվանդությունը նրան հյուծել Է։

	СЯ, СОЗ. ուժասպառ լինել, հյուծվել, հալումաշ լինել։ || НвСОв. ИЗНурЯТЬСЯ,

	ներսից փակել։

	շոգից նվաղել։ || СО в. ИЗНЫТЬ, -НОЮ,

	ИЗОБИ'ЛИЕ, -ИЯ առատություն յ լիու- թյուն։ Изобилие ХЛеба հացի առա- տություն։

	ГЛЯДНЫЙ) արտահայտիչ, արտահայտչական, պատկերման, կերպավորման։ Изобразительные средства արտահայտչական միջոցներ։

	Что? հնարել, գյուտ անել։ Изобрести НОВЫЙ прибор նոր սարք հնարել։

	մեկուսացված, առանձին, առանձնակի։ Изолированная квартира մե֊ կուսացված (առանձնակի) բնակարան։


	կուսացնել, առանձնաց նել։ Изолировать бОЛЬКОГО հիվանդին մեկոլ- սացնել։

	ИЗОЛЯТОР, -a U մեկուսիչ։ Изолятор ВЫСОКОГО напряжения բարձր լարման մեկուսիչ։ 2. մեկուսարան։

	վարակիչ հիվանդների մեկուսարան։


	Էլեկտրալարերի մեկուսացում։ 2. (иЗО- ЛЯТОр) մեկուսիչ։

	ИЗРЕЧЕ'ИИЕ, -ИЯ ասացվածք ասույթ, իմաստալից խոսք։

	кого? что? чего? փնտրել, որոնել։ Искать повода առիթ փնտրեք։ ИСКЛЮЧА'ТЬ см. исключйть. ИСКЛЮЧЕНИЕ, -ИЯ и հեռացում, հեռացնելը, վտարում, վտարելը, հա.

	ցառա պե и գիտությամբ։ 2. բացա.

	բացառիկ դեպքում։

	И'СКРЕННЕ անկեղծորեն, I оворить искренне անկե ղծորեն ասել։

	ИСКУСНО (умело) հմտորեն, վարպե- տորեն։

	արհեստական ոռոգում։

	ИСПОДТИШКА' (СКРЫТНО) գաղտնա- բար, գողտուկ, ծա ծո լկ г



	շարժիչը փորձարկել։ ИсПЫТаТЬ СВОИ СИЛЫ իր ուժերը փորձել։ J| НвСОв.

	Հետազոտում։ ուսումնասիրում։ Ис-

	տող։

	բարեկամ։

	СОв. ЧтО? մեկնաբանել, բացատրեր

	Источник знаний գիտելիքների աղբյուր,

	հյուծում, ուժասպառություն։ Полное истощение нервной системы ներվային համակարգի լիակատար հյուծում։ 2, սպառվելը, ծախսվելը։ ИС- ТОЩеНие средств միջոցների սպառվելը,

	В самолёте օդաչուի խցիկը ինքնաթիռում։

	ռէսնձն ա սենյակ։ 2. կա բինե տ։ ФиЗИ- ческий кабинет ֆիզիկայի կաբինետ։ 7 671

	պատրաս տել։

	учеников աշակերտներից յուրա֊ քան չյուրը։



