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 անտիկվարային խանութ 

գինու խանութ 

գրախանութ 

ա ր դո ւզար դեղեն 

կոմիսիոն խանութ 

հնագրավաճառի խանութ 

հրուշակեղեն 

մսի խանութ 

ոսկերչական խանութ (զարդեղեն) 

պարֆյումերիա 

նպարեղեն 

հացաբուլկեղեն 

կտորեղեն 

կոշկեղեն 

գլխարկներ 

ծաղիկներ 

 Curiosity shop 

Wine-shop; wine store 

Book-shop; Bookstore 

Fancy-goods store; 

haberdashery 

Commission shop 

Second-hand bookshop / 

bookseller’s 

Confectionery 

Butcher’s (shop) 

Jewelry / jeweller’s 

Perfumery 

Food store; grocery (store) 

Baker’s 

Draper’s 

Footwear 

Milliner’s 

Florist’s 

 քյուրիոզիթի շոփ 

վայն շոփ, վայն սթո: 

բուք-շոփ, բուքսթո: 

ֆանսի-գուդզ սթո:, հաբըդաշըրի 

քըմիշըն շոփ 

սեքընդ-հանդ բուքշոփ / 

բուքսելըրզ 

քընֆեքշընըրի 

բաչըրզ (շովւ) 

ջուլըրի / շուլըրզ 

փըֆյումըրի 

ֆուդ սթո:, գրոսըրի (սթո:) 

ptjeoq 

դրէյփըրզ 

ֆութուէը 

միլինըրզ 

ֆլորիսթս 

 հագուստեղեն 

ծխախոտ 

հերթապահ խանութ 

մանրածախ խանութ 

գրավատուն 

կրպակ 

տաղավար 

ցուցափեղկ 

ցուցապահարան 

ցուցանմուշ 

ցուցադրել 

ցուցադրվել 

հանրախանութ 

ինքնասպասարկում 

ինքնասպասարկման խանութ 

վաճառող, վաճառողուհի 

Ոսկերչական իրեր 

 Clothing 

Cigarettes and Tobacco 

shop with extended 

hours 

retail shop, retail store 

pawnshop; hock-shop (ամերիկ.) 

show-booth, boutique 

pavilion 

shop window 

show-case, glass-case 

exhibit 

display, set out, show 

to be on display 

department / general store 

self-service 

supermarket 

salesman, saleswoman 

 քլոդին 

սիգըրէթս ընդ թըբւսքոու 

շոփ ուիդ իքսթենդիդ բիզնիս 

աուըրզ 

րիթէյլ շոփ, րիթէյլ սթո: 

փո:նշոփ, հոք-շոփ 

շոու-բութ, բութիք 

փավիլյըն 

շոփ ուինդոու 

շոու-քէյս, գլաա-քէյս 

իգզըբիթ 

դիսփլէյ, սէթ աութ, շոու 

թը բի օն դիսփլէյ 

դիփա:թմընթ — ջէնըրըլ սթո: 

սէլֆ-սը:վիս 

սյուփը:մա:քիթ 

սէյլզման, սէյլզվումըն 

http://dictionary.advandcash.biz/wp-content/uploads/2014/07/2.5.pdf


զարդեղենի լրակազմ 

մանյակ 

ապարանջան 

մատանի 

կրծքազարդ 

Jewelery 

set of jewelery 

necklace 

bracelet 

ring 

brooch 

ջու:ըլըրի 

սէթ ըվ շու:ըլըրի 

նէքլէյս 

բրէյսլիթ 

Րինգ 

բրոուչ 

 ճարմանդ 

ակւսնջօղեր 

ուլունք 

մեդալիոն 

բացովի ճարմանդով մեդալիոն 

տղամարդու մատանի 

տղամարդու ճարմանդներ 

փողկապի քորոց 

կնիքով մատանի 

զարդատուփ 

թանկարժեք քար 

ադամանդ 

մարգարիտ 

փղոսկր 

մարջան 

շափյուղա 

զմրուխտ 

սուտակ 

նռնաքար 

մեղեսիկ (ամեթիստ) 

Փիրուզ 

արևակն (ծիածանաքար) 

սաթ 

 clasp 

earrings 

beads 

medallion 

locket 

man’s ring 

cuff links 

tiepin 

signet ring 

jewel box 

gem / precious stone 

diamond 

pearl 

ivory 

coral 

sapphire 

emerald 

ruby 

garnet 

amethyst 

turquoise 

opal 

amber 

 քլասփ 

իըրինգզ 

ԲԻ:ԴԳ 

միդալյըն 

լոքիթ 

մանզ րինՂ 

քաֆ-լիքս 

թայփին 

սիգնիթ րինգ 

ջու:ըլ բոքս 

ջեմ / փրիշիըս սթոուն 

դայըմընդ 

Фсч 

այվըրի 

քորըէ 

սաֆայը 

էմԸՈԸէԴ 

րոլ:բՒ 

գա:նիթ 

ամըթիսթ 

թը:քուա:զ 

օփըլ 

ամբը 

 հագուստեղեն 

ծխախոտ 

հերթապահ խանութ 

մանրածախ խանութ 

գրավատուն 

կրպակ 

տաղավար 

ցուցափեղկ 

ցուցապահարան 

ցուցանմուշ 

ցուցադրել 

ցուցադրվել 

հանրախանութ 

ինքնասպասարկում 

ինքնասպասարկման խանութ 

վաճառող, վաճառողուհի 

Ոսկերչական իրեր 

զարդեղենի լրակազմ 

մանյակ 

 Clothing 

Cigarettes and Tobacco 

shop with extended busin 

hours 

retail shop, retail store 

pawnshop; hock-shop (ամերիկ 

show-booth, boutique 

pavilion 

shop window 

show-case, glass-case 

exhibit 

display, set out, show 

to be on display 

department / general store 

self-service 

supermarket 

salesman, saleswoman 

Jewelery 

set of jewelery 

 քլոդին 

սիգըրէթս ընդ թըբաքոու 

շոփ ուիդ իքսթենդիդ բիզնիս 

աուըրզ 

րիթէյլ շոփ, րիթէյլ սթո: 

փո:նշոփ, հոք-շոփ 

շոու-բութ, բութիք 

փավիլյըն 

շոփ ուինդոու 

շոու-քէյս, գլսա-քէյս 

իգզըբիթ 

դիսփլէյ, սէթ աութ, շոու 

թը բի օն դիսփլէյ 

դիփաւթմընթ — ջէնըրըլ սթո: 

սէլֆ-սըւվիս 

սյուփը:մա:քիթ 

սէյլզման, սէյլզվումըն 

ջու:ըլըոԻ 

սէթ ըվ շու:ըլըրի 



ապարանջան 

մատանի 

կրծքազարդ 

necklace 

bracelet 

ring 

brooch 

նէքլէյս 

բրէյսլիթ 

րինգ 

բրոուչ 

 էմալ, արծնապակի 

ոսկեջուր 

ոսկի 

 enamel 

gilding / gilt 

Gold 

 ինամըլ 

գիլդին, գիլթ 

գոուլդ 

 արծաթ  silver  սիլվը 

 պլատին, լուսնոսկի  platinum  փլաթինիըմ 

 Ամեն փայլուն ոսկի չէ:  All thatrglitters is not gold.  օ:լ դաթ գլիթըրզ իզ նօթ գոուլդ 
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