
4.ԼԵԶՈՒ  LANGUAGE  լանգուիջ 

Դուք խոսո՞ւմ եք հայերեն:  

ռուսերեն  

անգլերեն 

գերմաներեն 

ֆրանսերեն 

իսպաներեն 

իտալերեն 

Do you speak Armenian? 

Russian 

English 

German 

French 

Spanish 

Italian 

դու յու: սփխք ւամինիըն 

րաշըն 

ինգլիշ 

ջը֊մըն 

ֆրենչ 

սփանիշ 

իթալիըն 

Ո՞րն է ձեր մայրենի 

լեզուն: 

What language do you 

speak? 

ուոթ լանգուիշ դու յու: 

սփխք 

Իմ մայրենի լեզուն 

հայերենն է: 

անգլերենն է: 

My native tongue is 

Armenian. 

English. 

մայ նէյթիվ թան իզ 

աւմինիըն 

ինգլիշ 

Ես չգիտեմ ֆրանսերեն: I don’t speak French այ դոունթ սփխք ֆրենչ 

Ես հասկանում եմ 

գերմաներեն: 

I understand German. այ անդըսթանդ ջը:մըն 

Ես մի քիչ գիտեմ 

անգլերեն: 

I speak a little English. այ սփխք ը լիթըլ ինգլիշ 

Ես հասկանում եմ 

իտալերեն, բայց 

չեմ կարող խոսել այդ 

լեզվով: 

I understand Italian but I 

don't 

speak it. 

այ անդըսթանդ իթալիըն, 

բըթ այ դո- 

ունթ սփխք իթ 

Ուզում եմ սովորել 

անգլերեն: 

I want to learn English այ ուոնթ թը լը:ն ինգլիշ 

Արդեն մեկ տարի է, ինչ 

սովորում եմ 

անգլերեն: 

I have been studying 

English for 

a year. 

այ հավ բխն սթադիինգ 

ինգլիշ ֆոր 

յ ի: 

Հիմա արդեն մի քիչ 

խոսում եմ անգլերեն: 

I can speak a little English 

now. 

այ քան սփխք ը լիթըլ 

ինգլիշ նաու 

Դուք լեզու հեշտությամբ 

եք սովորում: 

Are you good at 

languages? 

ա: յու: գուդ ըթ լանգուիջիզ 

Ես լեզուն լավ գիտեմ: I have a good command of 

the 

language. 

այ հավ ը գուդ քըմւսնդ ըվ 

դը լան- 

գուիջ 



Դուք ինձ հասկանո՞ւմ եք: Do you understand me? դու յու: անդըսթանդ մի: 

Ես հասկանում եմ ձեզ: I understand you. այ անդըսթանդ յու: 

Խնդրում եմ, մի քիչ 

դանդաղ խոսեք: 

Speak more slowly, please. սփխք մո: սլոուլի, փլխզ 

Ես ձեզ չեմ հասկանում: I don’t understand you. այ դոունթ անդըսթանդ յու: 

Ես ձեզ չեմ հասկանում: I don’t understand you. այ դոունթ անդըսթանդ յու: 

հիմւս հասկացա: Now I see. նաու այ սի: 

Դժվար է հայերեն 

սովորելը: 

 

Is it very difficult to learn 

Armenian? 

իզ իթ վերի դիֆիքըլթ թը 

լը:ն 

ա:մինիըն 

Դուք հստակ ե. վարժ եք 

խոսում անգլերեն: 

You speak English clearly 

and 

fluently. 

յու: սփխք ինգլիշ քլիըրլի 

ընդ 

ֆլոււընթլի 

Դուք հայերեն լավ եք 

խոսում: 

Your Armenian is good. յոր ա:մինիըն իզ գուդ 

Ձեզ համար դժվար է 

անգլերեն սովորելը 
Is it difficult for you to learn 

English? 

իզ իթ դիֆիքըլթ ֆոր յու: 

թը լը:ն 

ինգլիշ 

Չեմ կարծում, որ դժվար է: I don’t think so. այ դոունթ թինք սոու 

Ձեր աշխատանքն օգնում է 

լեզվին 

լավ տիրապեւոելուն, 

այնպես չէ՞: 

Your work helps you, doesn

’t it? 

յո: ուը:ք հելփս յու: 

դազընթ իթ 

Իհարկե օգնում է: Ես 

բանակցությունների 

ժամանակ հաճախ եմ 

խոսում 

անգլերեն: 

It certainly does. I often 

English at the talks. 

իթ սը:թընլի դազ. այ օֆըն 

սփխք 

ինգլիշ ըթ դը թո:քս 

 


