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О СОЗДАТЕЛЕ СЛОВАРЯ НОВОНАХИЧЕВАНСКОГО ДИАЛЕКТА 
 

 
Кеворк Симонович Джалашьян родился 23 сентября 

1893 года в селе Чалтырь в семье крестьянина-бедняка. В 
1907 году окончил церковно-приходскую школу в 
селе Чалтырь. Один из его учителей выхлопотал для него 
стипендию Нахичеванского-на-Дону армянского 
благотворительного общества и в том же году Кеворк 
поступил в Нор-Нахичеванскую духовную семинарию, где 
среди других предметов изучал армянский язык у 
профессора Р. Ачаряна. По окончании учебы в 1913 году 
ему, лучшему ученику семинарии, была предоставлена 
стипендия для получения высшего образования по 
армянской филологии, с условием работать по окончании 
курса педагогом в той же семинарии. В том же году             
К. Джалашьян был направлен на учебу в Париж, в 
университет Сорбонна, к одному из лучших специалистов 

по армянской филологии того времени профессору Антуану Мейе. Отучившись год, летом 
1914 года Кеворк вернулся домой на каникулы, но вскоре началась Первая мировая война, 
лишившая его возможности вернуться во Францию и продолжить учебу. В том же году он 
был призван на военную службу, однако впоследствии был от нее освобожден по 
близорукости. В 1918 году К. Джалашьян поступил на филологический факультет 
Ростовского университета, где обучался с перерывами до 1921 года, но был вынужден 
оставить учебу по причине бедственного материального положения (после смерти отца на 
его иждивении находились мать, нетрудоспособная сестра и малолетний брат). Оставив 
занятия филологией, он избрал специальность экономиста и в 30-е годы учился в заочном 
институте при Госплане СССР.  

Неравнодушный по характеру, непримиримый к любому проявлению 
несправедливости и лжи, он всегда занимал активную жизненную позицию.  В 1920 году                 
К. Джалашьян вступил в партию большевиков, был секретарем партийной организации 
села Чалтырь, активно способствовал разоблачению банды Гадзиевых (об этом он 
подробно рассказывает в своей автобиографии), поддерживал тесную связь с Александром 
Мясникяном, был знаком с Мартиросом Сарьяном, Мариэттой и Магдалиной Шагинян, Ер. 
Шахазизом, Р. Ачаряном и многими другими передовыми людьми того времени.  

В разные годы Кеворк Симонович жил и работал в Армении, Москве, Туле, в Крыму, 
где наряду со своей основной работой занимался также журналистской деятельностью. В 
1925 году К. Джалашьян работал в редакции газеты «Советская Армения» в г. Ереване, в 
1926 – 1929 гг. – в райисполкоме Мясниковского района Ростовской области, затем с     
1932 года – во Всесоюзном объединении «Союзтабаксырье» в г. Москве и в тресте 
«Крыммолоко» в г. Симферополе.  

Масштаб его личности был настолько широк, что он обладал глубокими познаниями в 
разных областях науки, подчас далеких друг от друга: филологии, медицине, экономике, 
политике, сельском хозяйстве, изучал труды Мичурина, писал статьи по сельскому 
хозяйству и экономике. Им написаны воспоминания о прожитой жизни объемом в                              
5 школьных тетрадей, работы о партизанском движении, о Лукашине (С. Срабионяне), 
Александре Мясникяне. 
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Переехав на жительство на полуостров Крым в 1938 г., он разделил печальную судьбу 
переселенцев и в 1944 г. вместе с проживающими в Крыму крымскими татарами, греками, 
болгарами и армянами был сослан в Сибирь. Там К. Джалашьян работал в редакции газеты 
«Краснокамская звезда» г. Краснокамска. Попав в Сибирь поневоле, став переселенцем по 
национальному признаку, он долго добивался реабилитации и лишь спустя много лет смог 
вернуться на родину.  
 Несмотря на тяжелые жизненные обстоятельства и необходимость постоянно менять 
место жительства и род деятельности, он всегда оставался верен своему предназначению – 
изучению новонахичеванского диалекта. Более сорока лет К. Джалашьян занимался сбором 
материалов для исследования родного диалекта, по крупицам собирал слова, устойчивые 
обороты и фразеологизмы, уточнял значение и этимологию слов, изучал грамматическую 
структуру и фонетические особенности диалекта, занимался исследованием и 
систематизацией фольклора донских армян. Собранный материал он аккуратно записывал 
убористым каллиграфическим почерком в обычные школьные тетради. Записи обновлял, 
переписывал по несколько раз, дополнял старые записи новым материалом и с готовностью 
делился с другими исследователями накопленным им богатством. В разные периоды 
собранными материалами К. Джалашьяна пользовались академик Владимир Бархударян, 
автор книги «История армянской колонии Новая Нахичевань», академик Рачия Ачарян, 
автор работы «Исследования новонахичеванского (крымского) диалекта» (в предисловии к 
своему труду Р. Ачарян подробно рассказывает о помощи, оказанной ему К. Джалашьяном 
при написании работы), чалтырские исследователи новонахичеванского диалекта                    
Х. Поркшеян, Ш. Шагинян, М. Люледжиян и др. 

Будучи разносторонне одаренным человеком, К. Джалашьян смог проявить себя в 
разных сферах жизни, но главным трудом всей его жизни, захватившим его целиком и 
полностью, стал «Толковый словарь новонахичеванского диалекта», в работе над которым 
он в полной мере проявил дарование лингвиста. 

Многолетняя трудоемкая работа по созданию словаря была завершена в 1961 году. В 
том же году К. Джалашьян отправил подготовленный к печати рукописный материал в 
Ереван, где ему было обещано, что словарь будет напечатан и издан. Рукописный вариант 
словаря получил высокую оценку ереванских ученых. В выписке из протокола заседания 
сектора лингвистики и диалектологии Института языка, датированной 16-м июля 1963 года 
и подписанной академиком Э. Агаяном, отмечается, что «…Словарь новонахичеванского 

диалекта К. Джалашьяна представляет собой весьма ценный труд. Имея необходимую 

лингвистическую подготовку и прекрасно владея родным диалектом, автор почти 

полностью охватил весь словарный состав диалекта и дал обоснованное и безошибочное 
толкование слов. Труд К. Джалашьяна – ценный вклад в армянскую диалектологию. 

Исходя из вышеизложенного, сектор лингвистики и диалектологии единогласно решил 
представить его к изданию…». Кроме того, в протоколе было особо отмечено, что 

«…словарь новонахичеванского диалекта К. Джалашьяна является уникальным в своем 

роде и представляет собой настоящий высокопрофессиональный научный труд…».  
Однако печатание и издание словаря затягивались. В начале 60-х годов в Институте 

языка и диалектологии при Академии наук Армении произошла смена руководства. Новые 
люди, возглавившие институт, решили отложить издание словаря до того времени, когда 
институт приступит к изданию серии словарей, затем все же было принято решение 
отпечатать 500 экземпляров словаря на ротапринте, но и этого не было сделано. Из 
переписки К. Джалашьяна с ученым секретарем Института языка и диалектологии при 
Академии наук Армении Эммануилом Тер-Акопяном (первое письмо от Тер-Акопяна 
датировано октябрем 1961 года, а сама переписка обрывается с кончиной К. Джалашьяна в 
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1966 году) видно, как сильно он переживал за судьбу словаря. В одном из последних 
писем, уже отчаявшись и потеряв всякую надежду на издание словаря в Ереване, 
он потребовал вернуть рукопись, но получил отказ. В 1966 году К. Джалашьян скончался, 
так и не увидев свой труд изданным при жизни.  

В Историко-этнографическом музее села Чалтырь Мясниковского района создан архив 
К. Джалашьяна, где наряду с документами и личными вещам, переданными в музей его 
родственниками, хранятся несколько десятков тетрадей с рукописными текстами 
предварительно набросанных черновиков для будущего словаря, черновые записи по 
грамматике и фонетике новонахичеванского диалекта. Даже этот небогатый материал дает 
представление о широте охвата и глубине научного подхода при работе над словарем.  

За последние годы усилиями многих 
небезучастных людей значительная часть 
окончательного рукописного варианта словаря, 
отправленного в Ереван в 1961 году, была обнаружена 
и доставлена в Чалтырь. В 2006 г. по просьбе директора 
Историко-этнографического музея Мясниковского 
района Анаит Даглдиян к поискам словаря 
подключился президент Академии наук Армении 
Фаддей Саргсян, совершавший в то время визит в 
Ростов-на-Дону и посетивший также музей в                 
с. Чалтырь. После долгих поисков в архивах Института 
языка им. Р. Ачаряна Национальной академии наук 
Республики Армения было найдено 389 отпечатанных 

на машинке страниц окончательного варианта словаря, охватывающих лишь слова на 
буквы А, Б, Г и частично Д. Папки с бесценным материалом доставил из Армении 
настоятель церкви Сурб Амбарцум села Чалтырь священник Тер-Тадеос. В 2012 году в 
библиотеке Института языка им. Р. Ачаряна были обнаружены третья и четвертая тетради 
оригинала рукописи словаря, охватывающие слова начиная с буквы Х (лишь малая часть) и 
заканчивая словами на последнюю букву армянского алфавита Ф. Об этом стало известно 
находившемуся в то время в Армении студенту магистратуры «Зарубежное 
регионоведение» Южного федерального университета г. Ростова-на-Дону Андранику 
Нагапетяну. Годом позже, во время своего повторного посещения Армении, он передал 
директору Института армянского языка кандидату филологических наук Виктору 
Липаритовичу Катваляну официальное обращение администрации Мясниковского района 
Ростовской области с просьбой оказать содействие в передаче копий рукописи словаря. 
Благодаря отзывчивости и готовности помочь В. Л. Катваляна, А. Нагапетян отсканировал 
в библиотеке Института языка 381 страницу рукописного варианта словаря и доставил их в 
Историко-этнографический музей Мясниковского района. Рукописи окончательного 
варианта словаря, включающие слова на буквы Д (бóльшая часть слов), З, Э, Ы, Тh, Ж, И, Л 
и Х (бóльшая часть слов) так и не были найдены, но, благодаря сохранившимся 
черновикам, переданным в Историко-этнографический музей с. Чалтырь родственниками 
К. Джалашьяна, удалось восстановить практически все слова на вышепречисленные буквы. 

Огромный труд по набору словаря на компьютере с черновиков К. Джалашьяна 
приложил краевед и исследователь новонахичеванского диалекта Сурен Саркисович 
Атаманян, житель с. Крым, отдавший 5 лет жизни, по его собственному признанию, крайне 
увлекательному и познавательному занятию по работе над набором словаря. 

Словарь содержит около 9000 слов и устойчивых выражений. Нами добавлено более 
1500 слов и устойчивых выражений, отсутствовавших в словаре К. С. Джалашьяна. В 
русскоязычной части словаря приводятся также данные, касающиеся этимологии, форм и 
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произношения слов в восточноармянском, западноармянском языках и диалектах 
армянского языка. 

Основные характеристики этого капитального труда, позволяющие судить о его 
уникальности, следующие:  

а) при классификации новонахичеванского диалекта К. Джалашьян опирался на 
исследования академика Р. Ачаряна, развив и обогатив их более подробным анализом как 
фонетических особенностей так и словарного состава диалекта. По этой классификации, 
составленной на основе различий в фонетике и лексике, диалект подразделяется на две 
группы: первую, бóльшую по численности группу составляют схожие говоры жителей г. 
Новый Нахичеван, сёл Большие Салы, Султан Сала и Несветай, вторую – говоры сёл 
Чалтырь и Крым (Топти). Говоры первой группы К. Джалашьян определяет как основной 
диалект, а говоры жителей сёл Чалтырь и Крым – как субдиалект; 

б) в предисловии к словарю дан подробный фонетический анализ новонахичеванского 
диалекта и выделены особенности его звукового состава;  

в) отмечается, что чалтырский и крымский говоры сохранили трёхстепенную систему 
древнеармянских согласных, при этом глухие согласные перешли в звонкие, а звонкие – в 
глухие, в то время как в говоре города Новый Нахичеван, сёл Большие Салы, Султан Сала 
и Несветай древнеармянские трёхстепенные согласные перешли в двухстепенные, при этом 
глухие согласные исчезли и перешли в придыхательные; 

г) приводятся различные варианты произношения слов в сёлах и городе Новый 
Нахичеван;  
д) дается этимология большинства заимствованных слов; 
е) приводятся устаревшие и вышедшие из употребления слова;  
ж) даются слова, отражающие реалии прежних времен с подробным толкованием их 

значений;  
з) приводятся основные формы спряжений и склонений, а также удвоенные и 

неправильные формы слов;  
и) приводятся примеры устойчивых оборотов;  
к) даются синонимы и антонимы отдельных слов;  
л) словарь написан в соответствии с принятым в диалектологии правописанием. 

 
Арташес Даглдиян 
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ВЫПИСКА 
 

из протокола заседания сектора лингвистики и диалектологии 
Института армянского языка от 16-го июля 1963 г. 

 

Слушали         Обсуждение «Словаря новонахичеванского диалекта» К. Джалашьяна. 
 Присутствовали тов. Р. Костанян, А. Григорян, Р. Мурадян, Р. Баграмян. 
 

Постановили  Словарь новонахичеванского диалекта К. Джалашьяна представляет собой весьма ценный труд. 
Автор добросовестно собрал, систематизировал и с большим профессионализмом исследовал 
лексические единицы диалекта, применив научный подход при переводе слов и снабдив 
большинство из них убедительными и наглядными примерами. Имея необходимую 
лингвистическую подготовку и прекрасно владея родным диалектом, автор почти полностью 
охватил весь словарный состав диалекта и дал обоснованное и безошибочное толкование слов. 
Труд К. Джалашьяна – ценный вклад в армянскую диалектологию. Особая ценность словаря 
состоит в том, что слова транскрибированы в соответствии с их произношением в диалекте и 
сопровождены обширными сведениями по грамматике.  
Словарь новонахичеванского диалекта К. Джалашьяна является уникальным в своем роде и 
представляет собой настоящий высокопрофессиональный научный труд.  
Исходя из вышеизложенного, сектор лингвистики и диалектологии единогласно решил 
представить его к изданию. 

 

Заведующий сектором проф.      Э. Агаян 
Секретарь              Т. Даниэльян 

    

Выписка 
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ՀԱՄԱՌՈՏ ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆՀԱՄԱՌՈՏ ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆՀԱՄԱՌՈՏ ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆՀԱՄԱՌՈՏ ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՆՈՐՆՈՐՆՈՐՆՈՐ-ՆԱԽԻՋԵՒԱՆԻ ԲԱՐԲԱՌԻ ԲԱՌԱՐԱՆԻՆԱԽԻՋԵՒԱՆԻ ԲԱՐԲԱՌԻ ԲԱՌԱՐԱՆԻՆԱԽԻՋԵՒԱՆԻ ԲԱՐԲԱՌԻ ԲԱՌԱՐԱՆԻՆԱԽԻՋԵՒԱՆԻ ԲԱՐԲԱՌԻ ԲԱՌԱՐԱՆԻ ՄԱՍԻՆՄԱՍԻՆՄԱՍԻՆՄԱՍԻՆ 
 

Նոր-Նախիջևանի բարբառի բառարանը, որ ներկայացնում եմ Հայաստանի 

Գիտությունների Ակադեմիայի Լեզվի Ինստիտուտին, ես ձեռնարկեցի կազմել հետևյալ 
առթիվ: 1958 թ. ժողովրդական նկարիչ Մարտիրոս Սարյանը, այցելելով իր ծննդավայր 

Նոր-Նախիջևանը և նրա շրջակայքում գտնվող Մյասնիկյան ռայոնը, ցանկություն էր 

հայտնել, որ ռայոնի կենտրոն Չալթր գյուղում կազմակերպվի ռայոնական 

ազգագրական թանգարան՝ նպատակ ունենալով փրկել կորստից Նոր-Նախիջևանի 

հայ գաղութի նախկին կուլտուրական ժառանգության անհետացող մնացորդները: 

Մեր հարգելի վաստակավոր հայրենակցի այդ առաջարկը արձագանք գտավ 

Մյասնիկյան ռայոնի և Ռոստով քաղաքի (որի մի մասն է կազմում ներկայումս նախկին 

Նոր-Նախիջևան քաղաքը) հայ մտավորականների որոշ շրջաններում: Տեղեկանալով 

այդ կուլտուրական ձեռնարկության մասին՝ որոշեցի ես էլ իմ լուման մտցնել այդ 

հանրօգուտ գործի մեջ և ձեռնարկեցի կազմելու այս բառարանը:  

Բայց դեռ շատ տարիներ դրանից առաջ, երիտասարդական հասակում, երբ ես՝ 
աշակերտելով հանգուցյալ պրոֆ. Հր. Աճառյանին և պրոֆ. Մեյեին՝ մտադիր էի 

նվիրվել հայ լեզվագիտության աշխատանքին, սկսել էի նյութեր հավաքել Նոր-

Նախիջևանի բարբառի ուսումնասիրության համար: Այդ նյութերի մի մասը 

ժամանակին պետք եղան պրոֆ. Աճառյանին, երբ նա կազմում էր իր գավառական 

բառարանը և Նոր-Նախիջևանի բարբառի քննությունը: Իսկ հետագայում, երբ 1932թ. 

ես տեղափոխվեցի Երևանից Մոսկվա՝ ժամանակավորապես թողնելով Երևանում 

ծանոթների մոտ այդ նյութերը և մի շարք հազվագյուտ գրքեր, այդ բոլորը անհետ 

կորավ:  

Առաջին համաշխարհային պատերազմը և հետագա կյանքի պայմանները 

ստիպեցին ինձ փոխել մասնագիտությունս, այլևս հնարավորություն չունեցա 

զբաղվելու լեզվագիտական ու բարբառագիտական աշխատանքով, և միայն 

վերոհիշյալ առիթը դրդեց ինձ ձեռնարկելու ներկա աշխատությունը:  

Այս բառարանը կազմելիս ես նպատակ եմ դրել ընդգրկել մեր գաղութի բարբառի 

ամբողջ բառապաշարը՝ անկախ նրանից, թե ինչ ծագում ունեն այդ բառերը, բնիկ 

հայկական են, թե փոխառյալ օտար լեզուներից: Բայց ռուսերենից փոխառյալ բառերի 

միայն այն մասն է ընդգրկված, որի ուրիշ հավասարազոր հոմանիշը չկա բարբառում, 

կամ որ անհրաժեշտ է Ռ. Պատկանյանի գրվածքները և այլ գրավոր նյութեր 

հասկանալու համար: Այլ կերպ չէր կարելի վարվել, որովհետև ներկայումս գաղութի 

բնակիչների մեջ սովորություն է դարձել, առանց դրա կարիքն ունենալու, անխտիր 

խառնել իրանց խոսակցության մեջ բազմաթիվ ռուսերեն բառեր:  

Հաշվի առնելով տեղական ընկերներից շատերի ցանկությունը, ես աշխատեցի ըստ 

հնարավորության ցույց տալ նաև փոխառյալ բառերի ծագումը, որպեսզի ընթերցողը 

կարողանա, առանց մասնագիտական բառարաններ քրքրելու, որ անշուշտ մատչելի չէ 

շատ շատերին, գաղափար կազմելու, թե նոր-նախիջևանցոց նախնիքն անցյալում որ 

հարևան ազգերի հետ շփում ու հարաբերություն են ունեցել, և որպիսի ազդեցություն է 

գործել այդ շփումը նրանց բարբառի վրա:  

Նոր-Նախիջևանի բարբառով խոսում է նախկին Նոր-Նախիջևան քաղաքի և 

այնտեղից Տագանրոգ, Նովոչերկասկ, Դոնբաս, Կրասնոդար և այլուր տեղափոխված և 
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այժըմվա Մյասնիկյան ռայոնի Չալթր, Թոփտի, Սուլթան Սալա, Մեծ Սալա և Նիսվիթա 

գյուղերի բնակչությունը, որի նախնիքը 1778թ. գաղթել են Խրիմից:  

Այս բարբառը պատկանում է հայ բարբառների «կը» ճյուղին: Նա միատարր չէ, 

ունի մի ենթաբարբառ, որով խոսում է Չալթր և Թոփտի գյուղերի բնակչությունը, և որը 

տարբերվում է հիմնական բարբառից թե իր հնչյունական և թե որոշ չափով նաև 

ձևաբանական ու բառապաշարի առանձնահատկություններով: Այդ 

տարբերությունները ցույց են տրված բառարանում բառերի կողքին փակագծի մեջ 

դրված պայմանական նշաններով (Ն), որ նշանակում է հիմնական բարբառին հատուկ 

ձևը, բառը կամ իմաստը, և (Չ), որ նշանակում է Չալթրի և Թոփտիի ենթաբարբառին 

հատուկ ձևը, բառը կամ իմաստը: Բառարանում բերված են նաև այն 

արտահայտությունները, որոնք ցույց են տալիս բառերի տարբեր առումներն ու 

իմաստի նրբությունները (տես, օրինակ, աչք, անգաջ, սիրտ և այլ բառեր):  

Բարբառն ու ենթաբարբառը հիմնականում տարբերվում են իրարից հնչյունական 

կազմով: Հիմնական բարբառն ունի երկաստիճան, իսկ ենթաբարբառը եռաստիճան 

բաղաձայնական սիստեմ.  
 

Հայերեն արտասանվում են  
 
Գրական Նոր-Նախիջևանի հիմնական բարբառում Չալթրի և Թոփտիի ենթաբ.  
 

բ (բան)   բ (բան)   պ (պան)      

գ (գտնել)   գ (գըդնէլ)   կ (կըդնէլ) 

դ (դուռ)   դ (դուռ)   տ (տուռ)  

ծ (ծեծել)   ձ (ձէձէլ)   ձ (ձէձէլ) 

կ (կերակուր)  գ (գէրագուր)   գ (գէրագուր) 

ձ (ձայն)   ձ (ձան)   ծ (ծան) 

ճ (ճանճ)   ջ (ջանջ)   ջ (ջանջ) 

պ (պատ)   բ (բադ)   բ (բադ)  

ջ (ջուր)   ջ (ջուր)   ճ (ճուր) 

տ (տուն)   դ (դուն)   դ (դուն) 
 

զ, թ, ժ, լ, խ, հ, ղ, մ, ն, շ, չ, ռ, ս, վ, ր, ց, փ, ք, ֆ բաղաձայնները և յ կիսաձայնը 

արտասանվում են գրականի նման: Բառի սկզբում ղ հնչյունին փոխարինում է խ-ն 

(Ղուկաս – Խուգաս):  

Ուրեմն, Նոր-Նախիջևանի բարբառը խլազուրկ է և ունի 24 բաղաձայն: Սակայն 

խուլ բաղաձայնները պահված են երկու բացառիկ դեպքերում – երբ նրանք հաջորդում 

են «ս» և «շ» հնչյուններին (օրինակ՝ սպանէլ, ստագ, իսկը, ասծու և այլն):  

Չալթրի և Թոփտիի ենթաբարբառը ունի 29 բաղաձայն, նույն թվում նաև խուլեր, 

բայց այստեղ հայերենի հնչեղ բաղաձայնները դարձել են խուլ, իսկ խուլերը – հնչեղ:  

Բարբառն ու ենթաբարբառը ձայնավոր հնչյուններով չեն տարբերվում իրարից: 

Նրանք ունեն վեց ձայնավորներ – ա, է, ը, ի, ու, օ, որոնք արտասանվում են գրականի 

նման: ե և է, ո և օ հնչյունները նույնացել են, ինչպես նաև արդի գրականում, և 

արտասանվում են է և օ:  

Համառոտ բացատրականՀամառոտ բացատրականՀամառոտ բացատրականՀամառոտ բացատրական նորնորնորնոր-նախիջեւանի բարբառի բառարանինախիջեւանի բարբառի բառարանինախիջեւանի բարբառի բառարանինախիջեւանի բարբառի բառարանի մասինմասինմասինմասին 
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Երկբարբառներ հնումը կային՝ շատ քիչ բացառությամբ՝ միայն օտար լեզուներից 

փոխառյալ բառերի մեջ, բայց ներկայումս նրանք վերածված են պարզ ձայնավորների 

(օրինակ՝ հնումը – թյություն, այժմ Նոր-Նախիջևանում՝ – թիթին, Սալայում՝ – թիթուն, 

Չալթրում՝ – թութուն և այլն):  

Բառարանը կազմված է հնչյունական ուղղագրությամբ՝ տառադարձության 

ելակետ ունենալով գրական հայերենի տառերի արտասանության եղանակը, 

ընդգրկելով բարբառի և ենթաբարբառի հնչյունական առանձնահատկություններն ու 

տարբերությունները: Բառերի հնչման ճիշտ պատկերը տալու նպատակով գրված է 

ամեն տեղ, ուր որ նա հնչվում է, «ը» տառը, որ գրական լեզվում սովորաբար չի գրվում:  

Բարբառն ու ենթաբարբառը ունեն նաև որոշ, թեև ոչ շատ, ձևաբանական 

տարբերություններ: Օրինակ՝ բարբառում գործածվող բայական «իմ» վերջավորության 

տեղ որոշ բայերում ենթաբարբառն ունի «ում» (օրինակ՝ գառնիմ – գառնում, գըգըդնիմ 

– կըկուդնում, գըդէսնիմ – գըդէսնում, գըմըդնիմ – գըմուդնում և այլն):  

Որոշ տարբերություններ, թեև նույնպես ոչ շատ մեծ, կան նաև բառապաշարի մեջ 

և ոչ միայն բարբառի ու ենթաբարբառի միջև, այլ մասամբ նաև նրանց պատկանող 

առանձին բնակավայրերի բնակչության բառապաշարի միջև: Օրինակ՝ Չալթր և 

Թոփտի գյուղերի բնակիչները խոսում են միևնույն ենթաբարբառով, բայց Չալթրում 

գործածում են լուձ, որ նշանակում է 1) լուծ, 2) հողի տարածության չափ 1600 քառ. 

սաժենի, իսկ Թոփտիում նույն իմաստներով գործածում են մօյսա բառը, Չալթրում –

գալ (կալ), Թոփտիում – հարման, Չալթրում – կարի (գարի), Թոփտիում – առփա և 

այլն:  

Այս երևույթը հավանորեն բացատրվում է նրանով, որ Խրիմի հայ 
գաղթականությունը սկզբնապես բաղկացած է եղել ոչ թե միայն անիցիներից, այլ նրա 

մեջ եղել են նաև Հայաստանի այլ տեղերից գաղթած հայեր:  

Բառարանը կազմելիս ես ունեցել եմ երկու տեսակ աղբյուրներ – բանավոր ու 

գրավոր: Առաջինը գաղութի խոսակցական բարբառն է, որ ես անձամբ լավ գիտեմ, 

որովհետև ծնվել ու մեծացել եմ Չալթր գյուղում, սովորել եմ Նոր-Նախիջևանում, սերտ 

կապ եմ ունեցել նաև մյուս գյուղերի հետ:  

Բարբառում կան հնավանդ ու գործածությունից ընկած բառեր, որոնք 

բառարանում ցույց են տրված աստղանիշով: Երբ դրանց իմաստի մասին 

անվստահություն եմ ունեցել, ստուգել եմ տեղում ծերունիներից հարցնելով: Նույն 

կերպով ստուգել եմ բույսերի, դեղերի, հիվանդությունների անունները և այլ սպեցիֆիկ 

իմաստ ունեցող բառերը:  

Գրավոր աղբյուրներս են Ռաֆայել Պատկանյանի Նոր-Նախիջևանի բարբառով 

գրած երկերը և անցյալում Նոր-Նախիջևանում հրատարակված պարբերականներում 

տեղական բարբառով գրված նյութերը: Դրանք օգտագործել եմ՝ նախապես ստուգելով 

նրանց հնչյունական ճշտությունը, որովհետև շատ դեպքերում նրանց 

տառադարձությունը սխալ է, իսկ Ռ. Պատկանյանի գրվածքների հին 

հրատարակության երեք հատորների մեջ կան շատ չուղղված վրիպակներ: Սխալներ 

կան նաև այն բառարանում, որ կցված է Ռ. Պատկանյանի երկերի երկրորդ հատորին:  

Բառարանում տրված են նաև խոսքի մասերի քերականական նշումներ: Այդ 

արված է այն նպատակով, որ բառերի իմաստն ու ֆունկցիան խոսքի մեջ ճիշտ 

ըմբռնվեն: Օրինակ՝ բայի միևնույն ձևը երբեմն կարող է ունենալ և ներգործական և 

Համառոտ բացատրականՀամառոտ բացատրականՀամառոտ բացատրականՀամառոտ բացատրական նորնորնորնոր-նախիջեւանի բարբառի բառարանինախիջեւանի բարբառի բառարանինախիջեւանի բարբառի բառարանինախիջեւանի բարբառի բառարանի մասինմասինմասինմասին
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կրավորական կամ չեզոք նշանակություն. աղդօդէլ կարող է նշանակել կեղտոտել և 

կեղտոտվել:  
Անցած ամառվա տկարությունս հնարավորություն չտվեց ինձ սրբագրել 

բառարանըս, և ես ստիպված եմ ներկայացնել նրա սևագրությունը, որ ունի հետևյալ 
թերությունները. 1) աշխատանքի ընթացքում ավելի ուշ ավելացրած մի շարք բառեր 

այբուբենական կարգով իրենց տեղում չեն կամ չի բացատրված նրանց իմաստը գրելու 

տեղ չլինելու պատճառով, 2) բառերի գործածության նմուշներ շատ անգամ չեն 

բերված, որպեսզի սևագրությունը կազմելիս դրա համար ժամանակ չկորցնեմ, 3) նույն 

նկատառումով սևագրության մեջ չեմ մտցրել բառերի որոշ ձևեր, ինչպես, օրինակ՝ այն 

մակբայները, որոնք կազմվում են բայերից՝ անորոշ դերբային ավելացնելով «էն» 

(վազէլէն, ուդէլէն և այլն) և անցյալ դերբային կցելով – ցային (Ն), ծային (Չ) 

(վազաձցային (Ն), վազաձծային (Չ), գէրաձցային (Ն), գէրաձծային (Չ) և այլն) և «վը» 

(է՛գաձօվը և այլն) վերջավորությունները: Այդ թերությունները ի նկատի եմ ունեցել 
լրացնել բառարանը սրբագրելիս և իհարկ է պիտի լրացնեմ, երբ այն սրբագրեմ՝ հաշվի 

առնելով նաև այն ցուցմունքները, որ անհրաժեշտ կհամարի անել ինձ Լեզվի 

Ինստիտուտը:  
 

Կ.Ս. Ջալաշյան 

 
 

ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԱԽԱԳԻՏԵԼԻՔ ԲԱՌԱՐԱՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐՀԱՄԱՌՈՏ ՆԱԽԱԳԻՏԵԼԻՔ ԲԱՌԱՐԱՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐՀԱՄԱՌՈՏ ՆԱԽԱԳԻՏԵԼԻՔ ԲԱՌԱՐԱՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐՀԱՄԱՌՈՏ ՆԱԽԱԳԻՏԵԼԻՔ ԲԱՌԱՐԱՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 
 

Նոր-Նախիջևանի բարբառով խոսում էին Խրիմի նախկին հայ գաղութի 

բնակիչները, որոնք գաղթելով Հարավային Ռուսաստան՝ 1780 թ. հիմնեցին Դոն գետի 

ափին Նոր-Նախիջևան քաղաքը և նրա շրջակայքում Չալթր, Թոփտի, Փոքր Սալա, Մեծ 
Սալա և Նիսվիթա գյուղերը: Նույն բարբառով այժմ խոսում են այդ գաղութի 

բնակիչները: 19-րդ դարի երկրորդ կեսից սկսած՝ Նոր-Նախիջևան քաղաքը 

աստիճանաբար կորցրեց իր տնտեսական նշանակությունը, և բնակիչների զգալի 

մասը հետզհետե ցրվեց Հարավային Ռուսաստանի այլ վայրեր – Ռոստով, Տագանրոգ, 

Նովոչերկասսկ, Արմավիր, Կրասնոդար, Դոնբաս և այլուր՝ տարածելով իր հետ նաև իր 

բարբառը:  

Ինչպես հայտնի է՝ Խրիմի հայ գաղութի բնակիչների մեծ մասը կազմել են Անի 

քաղաքից դուրս եկած գաղթականները: Կան նաև տեղեկություններ, որ բացի 

անեցիներից Խրիմում եղել են նաև Հայաստանի այլ վայրերից ու տարբեր 

ժամանակներում գաղթած հայեր: Երկար ժամանակ միասին ապրելով՝ այդ 

գաղթականները բնականաբար յուրացրել են անեցի մեծամասնության բարբառը, բայց 

ոչ բոլորովին: Նրանց մի մասը, հատկապես այն մասը, որ գյուղական ծագում է 

ունեցել, որոշ չափով պահել է իր բարբառի առանձնահատկությունը: Հավանորեն այդ 

է պատճառը, որ զգալի տարբերություն կա քաղաքի և Չալթր ու Թոփտի գյուղերի 

խոսվածքների մեջ: Թե հնչյունական կազմով և թե մասամբ նաև ձևաբանության ու 

բառապաշարի առանձնահատկություններով Նոր-Նախիջևանի բարբառը բաժանվում 

է երկու մասի: Մեծ մասը կազմում են քաղաքի, Մեծ Սալա, Փոքր Սալա և Նիսվիթա 

գյուղերի խոսվածքները, որոնք նույնպես նման են իրար ու տարբեր առաջիններից:  

Համառոտ նախագիտելիք բառարանից օգտվելու համարՀամառոտ նախագիտելիք բառարանից օգտվելու համարՀամառոտ նախագիտելիք բառարանից օգտվելու համարՀամառոտ նախագիտելիք բառարանից օգտվելու համար 
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Համաձայն Եր. Շահազիզի բերած թվական տվյալների (տես նրա «Նոր-

Նախիջևանը և նոր-նախիջևանցիք» աշխատությունը), Ղրիմից դուրս գալիս 

գաղթականների ընդհանուր թիվը եղել է 12598 հոգի, որից քաղաքաբնակ 11418, 

գյուղացի 1180 հոգի, իսկ Չալթր և Թոփտի գյուղերի բնակիչները առանձին վերցրած 

չնչին փոքրամասնություն են կազմել գաղթականների մեջ: Ուրեմն Խրիմի և նրա 

ժառանգ Դոնի հայ գաղութի հիմնական բարբառը եղել և մնում է այն, որով խոսել են և 

այժմ էլ խոսում են Նոր-Նախիջևան քաղաքի (որը այժմ միացել է Ռոստովի հետ և 

կազմում է Պրոլետարական շրջանը) և Մեծ Սալա, Փոքր Սալա և Նիսվիթա գյուղերի 

բնակիչները: Իսկ Չալթր և Թոփտի գյուղերի խոսվածքը կազմում է նրա 

ենթաբարբառը:  

Լրիվ միօրինակություն չի եղել և չկա ոչ հիմնական բարբառի և ոչ էլ 
ենթաբարբառի մեջ: Ռ. Պատկանյանի գրվածքներից երևում է, որ սրանից մի դար 

առաջ քաղաքի բնակիչների մեջ կային ընտանիքներ, որոնք պայթուցիկ 

բաղաձայնների արտասանության ձևով տարբերվում էին մյուսներից. օրինակ՝ «բարև» 

բառը արտասանում էին «փարէվ», «բառ»-ը «փառ» և այլն: Իսկ այժմ բայի 

բացասական ձևի սահմանական ներկան քաղաքում երկու տեսակ է. մեկն ասում է 
«չիմ անի», մյուսը – «չանիմ», իսկ Սալաներում – «չին անիմ»: Ենթաբարբառը առավել 
անաղարտ պահպանված է Չալթրում, որովհետև նրա բնակչությունը ծագմամբ ավելի 

միատարր գյուղական է (Չալթրը կազմված է Խրիմի երկու գյուղերի – Չալթրի և 

Օրթալանի կամ Հորթալանի միացմամբ), իսկ Թոփտի գյուղի բնակիչների մեջ գաղթի 

ժամանակ խառնվել են նաև Հին Խրիմ քաղաքի բնակիչներից շատերը, որ նույնպես 

թողել է իր հետքը Թոփտիի խոսվածքի մեջ. օրինակ՝ «գալ» բայը ենթաբարբառում 

արտասանվում է «կալ», բայց Թոփտիում կան ընտանիքներ, որոնք արտասանում են 

«քալ», ինչպես քաղաքում:  

Չնայած այդ մասնավոր շեղումներին՝ բարբառի և ենթաբարբառի հնչյունական 

տարբերությունը շատ որոշ է: Ահա նրա պատկերը՝ համեմատած գրաբարի 

հնչյունական կազմի հետ.  

 

Ձայնավորներ գրաբարում    ա   ե   է   ը   ի   ո   ու  - 

Նոր-Նախիջևանի բարբառ     ա   -   է   ը   ի   -   ու  օ 

Չ-ի և Թ-ի ենթաբարբառներ   ա   -   է   ը   ի   -   ու  օ 
 

Երկբարբառներ գրաբարում   այ   ավ   եա   եայ   եաւ   եւ   իւ   ոյ   ուա  

Նոր-Նախիջևանի բարբառ   --     --       --      --       --      --   --    --      --  

Չ-ի և Թ-ի ենթաբարբառ            --     --      --      --       --      --   --    --      --  

 

Բաղաձայներ գրաբարում       բ պ փ գ կ ք դ տ թ ձ ծ  ց ջ ճ չ զ ս ժ շ խ ղ հ լ  մ ն ռ ր վ  

Նոր-Նախիջևանի  բարբառ     բ  -  փ գ -  ք դ  -  թ ձ -  ց ջ  - չ զ ս ժ շ խ ղ հ լ  մ ն ռ ր վ ֆ յ 
Չ-ի և Թ-ի  ենթաբարբառ          բ պ փ գ կ ք դ տ թ ձ ծ ց ջ ճ չ զ  ս ժ շ խ ղ հ լ մ ն ռ ր վ ֆ յ 
 

Համառոտ նախագիտելիքՀամառոտ նախագիտելիքՀամառոտ նախագիտելիքՀամառոտ նախագիտելիք    բառարանից օգտվելու համարբառարանից օգտվելու համարբառարանից օգտվելու համարբառարանից օգտվելու համար
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Գրաբարի «ե» և «ո» հնչյունները այս բարբառում, ինչպես և գրական լեզվում, 

վերացած են. Առաջինը դարձել է «է» կամ «յէ», երկրորդը «օ» կամ «վօ»: Բարբառում, 

ինչպես նաև գրական լեզվում, ավելացել է «օ» հնչյունը և տառը, որ առաջ է եկել միջին 

հայերենում ու փոխարինել է հին հայերենի «աւ» երկբարբառին:  

Գրաբարի երկբարբառները վերածվել են կամ պարզ ձայնավորների, ինչպես՝ այս > 

աս, աւր > օր, գրեա > գրէ և այլն, կամ ձայնավոր – բաղաձայն խմբերի, ինչպես՝ 
առաւատ > առաւօդ > առավդուն, բարեաւ > բարէվ, բարօվ, հիւանդ > հիվանդ և այլն: 

Այնպես որ Նոր-Նախիջևանի բարբառը երկբարբառ հնչյուններ բնավ չունի: 

Բաղաձայն հնչյունները գրաբարի համեմատությամբ կրել են հետևյալ 
փոփոխությունները: Խուլ պայթուցիկ պ, կ, տ, ծ, ճ հնչյունները հիմնական բարբառում 

դարձել են հնչեղ. օրինակ՝ պատ > բադ, կատու > գադու, տուն > դուն, ծառ > ձառ, ճանճ 

> ջանջ: Այնպես որ հին հայերենի եռաստիճան բաղաձայները դարձել են 

երկաստիճան, բարբառը խլազուրկ: Իսկ Չալթրի և Թոփտիի ենթաբարբառը խլազուրկ 

չէ, նա պահել է հին հայերենի եռաստիճան բաղաձայնական սիստեմը: Բայց այստեղ 

հին հայերենի հնչեղ պայթուցիկները դարձել են խուլ, իսկ խուլերը – հնչեղ. Ինչպես 

օրինակ՝ բան > պան, պապ > բաբի, գալ > կալ, կաշի > գաշի, դուռն > տուռ, տեսանել > 

դէսնել, ձայն > ծան, ծանր > ձանդռ, ջուր > ճուր, ճանաչել > ջանչնալ, ջաշնալ և այլն: 

Ավելացել է «փ» բաղաձայնը, որ հին հայերենում չկար, իսկ «յ» կիսաձայնը, որ հին 

հայերենում կազմում էր երկբարբառներ, դարձել է բաղաձայն: Մյուս բաղաձայնները 

պահված են բարբառում այնպես, ինչպես նրանք հնչվում էին հին հայերենում և 

հնչվում են այժմ գրական լեզվում: Այս ընդհանուր օրենքներից կան մասնավոր 

բացառություններ, որոնք ցույց են տրված բառարանում համապատասխան տեղերում:  

Նպատակ ունենալով տալ միաժամանակ նաև ճիշտ հնչյունական նկարագիրը՝ 
բառարանը կազմված է ոչ թե սովորական ուղղագրությամբ, այլ հնչյունական լեզվի 

տառադարձությունը: Ուրեմն հայերենի հնչեղ և խուլ պայթուցիկ բաղաձայնները 

տառադարձվում են ռուսերենի և ֆրանսերենի համեմատությամբ հետևյալ կերպ.  
 

Հայերեն         բ  պ  գ  կ  դ  տ  ձ   ծ   ջ   ճ 

Ռուսերեն      б  п   г   к  д   т  дз  ц дж  ч 

Ֆրանսերեն   b  p  g  q  d    t  dz  tz dj   tj  
 

Նույն նպատակով ամեն տեղ գրված է «ը» տառը, որ հնչվում է, բայց սովորաբար չի 

գրվում:  

Այս հանգամանքը կարևոր է ի նկատի ունենալ, մանավանդ ոչ մասնագետներին, 

հատկապես Նոր-Նախիջևանի բարբառով գրված տեքստեր կարդալիս, որոնք առանց 

բացառության գրված են ոչ հնչյունական ուղղագրությամբ և ճիշտ չեն ներկայացնում 

բառերի հնչումը:  

Բառարանը պարունակում է բարբառում գործածվող կամ հնում գործածված, իսկ 

այժմ գործածությունից ընկած բոլոր բառերը՝ թե բնիկ հայերեն և թե փոխառյալ այլ 
ժողովուրդներից, որոնց հետ շփում է ունեցել հայ ժողովրդի այս հատվածը իր 

պատմական կյանքի ընթացքում: Այդ փոխառությունները բազմաթիվ են: Սակայն 

Համառոտ նախագիտելիքՀամառոտ նախագիտելիքՀամառոտ նախագիտելիքՀամառոտ նախագիտելիք    բառարանից օգտվելու համարբառարանից օգտվելու համարբառարանից օգտվելու համարբառարանից օգտվելու համար 
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նրանք (շատ չնչին բացառությամբ) չեն կարողացել բարբառի քերականական 

կառուցվածքի վրա, որ ոչ միայն պահպանել է իր ինքնուրույն գոյությունը, այլև հաճախ 

օգտագործել է օտար փոխառություններ իբրև ատաղձ՝ ենթարկելով իր կանոններին, 

ինչպես ցույց է տրված բառարանի համապատասխան տեղերում: Հնարավորության 

չափով ցույց է տրված փոխառյալ բառերի ծագումը: Թուրքերենից առնված բառերի 

բարբառում գործածական ձևի կողքին տրված է (քիչ բացառությամբ) բառի այն ձևը, որ 

նա ունի օսմանյան գրական լեզվում, որ մեզանում սովորաբար կոչվում է տաճկերեն, 

թեև տաճիկ ժողովրդի լեզվի հետ ոչ մի կապ չունի, ոչ էլ պարսկերենի հետ, որից 

ծագում է «տաճիկ» բառը:  

Ամեն դեպքում, երբ հիմնական բարբառի և ենթաբարբառի միջև կա որևէ 

տարբերություն, այդ ցույց է տրված պայմանական համառոտագրությամբ: Բառերի 

կողքին տրված են նրանց հոլովման ու խոնարհման հիմնական, զուգահեռ կրկնակ և 

անկանոն ձևերը: Բառերի իմաստի զանազան նրբությունները կամ նրանց 

գործածությունը հատուկ ոճային արտահայտությունների մեջ բերված են բառերի 

առանձին տողերով: Քերականական որակումներն արված են՝ ելակետ ընդունելով ոչ 

թե բառերի ձևը, այլ նրանց դերը նախադասության մեջ:  

Բառարանին կից տրվում է նաև Նոր-Նախիջևանի բարբառի քերականական 

կառուցվածքի ուրվագիծը՝ նշելով Չալթրի և Թոփտիի ենթաբարբառի 

տարբերությունները հիմնական բարբառից:  
 

Կ.Ս. Ջալաշյան 

ՀամառոտագրոթյուններՀամառոտագրոթյուններՀամառոտագրոթյուններՀամառոտագրոթյուններ եվեվեվեվ պայմանականպայմանականպայմանականպայմանական նշումներնշումներնշումներնշումներ
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ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈԹՅՈՒՆՆԵՐՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈԹՅՈՒՆՆԵՐՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈԹՅՈՒՆՆԵՐՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎԵՎԵՎԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇՈՒՄՆԵՐՆՇՈՒՄՆԵՐՆՇՈՒՄՆԵՐՆՇՈՒՄՆԵՐ 
 

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 

ած.    ածական անուն   прилагательное 

անգլ.   անգլերեն    английский яз. 

անեզ.   անեզական    не имеющий единств. числа 

աս.    ասորերեն    ассирийский яз. 

ար.    արաբերեն    арабский яз. 

արհ.   արհամարհական իմաստով уничижительное значение 

բ.ա.   բայ անցողական    переходный глагол 

բ.ա., բ.անդր.  բայ անդրադարձ   возвратный глагол 

բ.անկ.   բայ անկանոն   неправильный глагол 

բ.կար.   բայի կարողական ձեվը  форма возможности глагола 

բ.կր.   բայ կրավորական   страдательный залог 

բ.ն.    բայ ներկործական    действительный залог 

բ.չ.    բայ չեզոք    средний залог 

բ.պկս.   բայ պակասավոր   недостаточный глагол 

բ.փոխ.  բայ փոխադարձ   возвратный глагол 

գ.    գոյական անուն   существительное 

գերմ.   գերմաներեն    немецкий яз. 

դ.    դերանուն    местоимение 

եբր.   եբրայեցի    древнееврейский яз.   

երգ.   երգիծական իմաստով  сатирическое значение 

զենդ.      զենդերեն     зендский яз. 

թ.     թվական անուն    числительное 

թաթ.    թաթարերեն     крымскотатарский яз. 

թ. թուրք.   թուրքերեն     турецкий яз. 

Թոփտի.  գործածակ. է միայն Թոփտիում   употр. только в с. Крым (Топти) 

իտ.    իտալերեն     итальянский яз. 

լատ.   լատիներեն     латинский яз. 

խպտ.   խպտիերեն    коптский яз. 

ծծկ.   ծածկախոսական իմաստով  жаргонное сл. 

ծղր.    ծաղրական իմաստով   ироническое значение 

կպ.    կապ      связка 

հայ.    հայերեն     армянский яз. 

հեգ.   հեգնական     ироническое, насмешливое знач. 

հմմտ.   համեմատել     сравнение 

հուն.   հունարեն    греческий яз. 

հվք.   հավաքական    собирательное слово 

ձ.    ձայնարկություն    междометие 

մանկ.   մանկական լեզվով    детский яз. 

մկ.     մակբայ     наречие 
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մսն.    մասնիկ      частица 

(Ն)     գործածական է Նոր-     употр. в говоре г. Н. Нахичеван, 

    Նախիջևանի և Մեծ-Սալա,   сёл Б. Салы, Султан Сала, 

    Փոքր-Սալա, Նիսվիթա    Несветай 

    գյուղերում            

(Նխջ)    գործածական է միայն քաղաք.    употр. только в говоре г. Н. Нахич.  

նխտ.    նախատական իմաստով    бранное слово 

նխ.    նախդիր      предлог 

շ.  շաղկապ      союз 

ուկռ.   ուկրաիներեն     украинский яз. 

(Չ)    Չալթրի և Թոփտի          употр. в говоре с. Чалт. и Крым 

    ենթաբարբառով 

Չալթր   գործածական է միայն Չալթրում  употр. только в говоре с. Чалтырь 

պահլ.   պահլավերեն  пехлевийский яз.   

պարս.   պարսկերեն      персидский яз. 

ռուս.   ռուսերեն      русский яз. 

օժ.     օժանդակ      вспомогательное слово 

Սալա.   գործածական է միայն    употр. только в говоре с. Б. Салы  

    Մեծ-Սալա և Փոքր-Սալա    и Султан Сала 

վր.     վրացերեն      грузинский яз.  

փոխ. աս.   ասորերենից      заимств. из ассиро-вавилон. яз. 

փոխ. ար.   արաբերենից     заимств. из араб. яз. 

փոխ. թաթ.   թաթարերենից          заимств. из татарского яз. 

փոխ. թուրք.   թուրքերենից       заимств. из турецкого яз. 

փոխ. պարս.     պարսկերենից     заимств. из персидского яз. 

փոխ. ռուս.   ռուսերենից             заимств. из русского яз. 

փոխ. իմ.  փոխաբերական իմաստով   в переносном значении 

օր.     օրինակ      например 

ֆր.     ֆրանսերեն      французский яз. 

*     բառ կամ ձև, որ արդեն    слово или форма слова, вышедшая 

    գործածությունից ընկած է,   из употр. или известная  

    կամ որ միայն ծերերը գիտեն   только пожилым людям 

<      ծագում է նախկին ձևից        происходит от старой формы     

>     հին ձևը, որից ծագել է    старая форма, от которой  

    ներկա ձևը      произошла новая форма  

(լ), (ն), (ս)   կարելի է հնչել և չհնչել   может произноситься или  
          опускаться 

հվք.    հավաքական     собирательное значение  

կպ.    կապ       связка  
 
 
 
 

ՀամառոտագրոթյուններՀամառոտագրոթյուններՀամառոտագրոթյուններՀամառոտագրոթյուններ եվեվեվեվ պայմանականպայմանականպայմանականպայմանական նշումներնշումներնշումներնշումներ
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ 
НОВОНАХИЧЕВАНСКОГО ДИАЛЕКТА 

 
Составление словаря новонахичеванского диалекта, который я представляю Институту 

языка при Академии наук Армении, я предпринял в связи со следующими событиями: в 
1958 году народный художник СССР Мартирос Сарьян, находясь с визитом в г. Новая 
Нахичевань, городе, где он родился, посетил также близлежащий Мясниковский р-н и 
выразил пожелание, чтобы в Чалтыре, в центральном селе района, был организован 
районный этнографический музей с целью сохранения остатков исчезающего культурного 
наследия армянской общины. Предложение нашего уважаемого и прославленного земляка 
нашло отзвук в определённых кругах армянской интеллигенции района и Ростова-на-Дону 
(в пределах которого находится ныне бывший город Новая Нахичевань). Узнав об этом 
культурном мероприятии, я также решил внести свою лепту в это общественно полезное 
дело и принялся за составление данного словаря. 

Однако ещё много лет назад до этого события, будучи молодым человеком и обучаясь 
у ныне покойных проф. Р. Ачаряна и проф. А. Мейе, я намеревался посвятить себя 
изучению армянской филологии и начал собирать материалы для исследования 
новонахичеванского диалекта. Часть этих материалов использовал в свое время проф.        
Р. Ачарян при составлении диалектного словаря и написании работы «Исследования 
новонахичеванского диалекта», однако впоследствии, после моего переезда в 1932 году из 
Еревана в Москву, собранный мной материал и несколько редких книг, оставленных на 
временное хранение у знакомых, бесследно исчезли. 

Первая мировая война и последующие жизненные события вынудили меня поменять 
специализацию. Мне не представилось больше возможности заниматься исследованиями в 
области языкознания и диалектологии, и только вышеупомянутый повод побудил меня 
взяться за эту работу. 

При работе над словарем я стремился охватить в полном объёме лексический состав 
диалекта нашей общины и включить в него как исконно армянские, так и заимствованные 
слова из других языков. Что касается заимствований из русского языка, то в словарь 
включены только те слова, которые не имеют в диалекте равнозначной замены или же 
необходимы для понимания сочинений Р. Патканяна и других письменных материалов, 
написанных на диалекте. Поступить по-другому не было возможности, поскольку в 
настоящее время среди жителей нашей общины стало привычным без разбора и без всякой 
на то надобности употреблять в своей речи многочисленные русские слова.  

Учитывая пожелания многих моих друзей, я, по возможности, старался давать 
этимологию заимствованных слов, чтобы читатель мог, не прибегая к помощи 
специальных словарей, что, несомненно, для многих недоступно, составить представление 
о том, с какими народностями контактировали предки новонахичеванцев и какое 
воздействие оказали эти контакты на диалект. 

На новонахичеванском диалекте говорят ныне в городе Новая Нахичевань, а также в 
Таганроге, Новочеркасске, Донбассе, Краснодаре, куда переселилась со временем часть 
жителей Новой Нахичевани, жители сёл Мясниковского района Чалтырь, Крым (Топти), 
Большие Салы, Султан Сала и Несветай, предки которых были переселены из Крыма в 
1778 году. 

Новонахичеванский диалект относится к ветви «кы» армянских диалектов. В диалекте 
нет единообразия. Он состоит из основного диалекта и субдиалекта жителей сёл Чалтырь и 
Крым (Топти), который отличается от основного диалекта по звуковому составу и имеет 
некоторые особенности в морфологии и лексике. Различия в произношении даны в словаре 

в скобках рядом со словом и условно обозначены (Ն) для слов, форм и значений основного 
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диалекта и (Չ) для слов, форм и значений субдиалекта сёл Чалтырь и Крым (Топти). В 
словаре приводятся также устойчивые выражения, передающие разные значения и оттенки 
слов. Основной диалект и субдиалект отличаются преимущественно по звуковому составу. 
Основной диалект имеет двухстепенную систему согласных, субдиалект – трёхстепенную.  

 
ФОНЕТИКА АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА 

 
Восточноарм. литер. яз.   Основн. диал. Нов. Нахич.         Субд. с. Чалт. и Крым                          
 

բ (բան) бан           բ (բան) бан         պ (պան) пан 

գ (գտնել) гтнел         գ (գըդնէլ) гыднэл       կ (կըդնէլ) кыднэл 

դ (դուռ) дурр          դ (դուռ) дурр         տ (տուռ) турр 

ծ (ծեծել) цецел         ձ (ձէձէլ) дзэдзэл       ձ (ձէձէլ) дзэдзэл 

կ (կերակուր) керакур      գ (գէրագուր) гэрагур     գ (գէրագուր)  гэрагур 

ձ (ձայն) дзайн         ձ (ձան) дзан         ծ (ծան) цан 

ճ (ճանճ) чанч          ջ (ջանջ) джандж       ջ (ջանջ) джандж 

պ (պատ) пат          բ (բադ) бад         բ (բադ) бад 

ջ (ջուր) джур          ջ (ջուր) джур         ճ (ճուր) чур 

տ (տուն) тун          դ (դուն) дун         դ (դուն) дун 

 
Согласные զ (з), թ (тh), ժ (ж), լ (л), խ (х), հ (հ), ղ (хъ), մ (м), ն (н), շ (ш), չ (чh), ռ (рр), ս 

(с), վ (в), ր (р), ց (цh), փ (пh), ք (кh), ֆ (ф) и полугласный յ (й) произносятся также как в 

литературном армянском языке. В начале слова звук «ղ» (хъ) перешёл в «խ« (х) – Ղուկաս – 

Խուգաս (Хъукас – Хугас).  
Таким образом, основной новонахичеванский диалект насчитывает 24 согласных и не 

имеет глухих согласных, однако последние сохранились только в двух случаях, когда они 

следуют после звуков «ս» (с) и «շ» (ш), напр. սպանէլ спанэл, ստագ стаг, իսկը искы, 

ասծու асцу и т.д.  
Субдиалект сёл Чалтырь и Крым (Топти) насчитывет 29 согласных, включая глухие, 

однако здесь звонкие согласные перешли в глухие, а глухие перешли в звонкие.  
В произношении гласных между основным диалектом и субдиалектом нет различий. 

Оба имеют по 6 гласных: ա (а), է (э), ը (ы), ի (и), ու (у), օ (о), которые произносятся также 
как и гласные в литературном армянском языке. В диалекте, также как и в современном 

литературном языке, произошло отождествление гласных ե (е) и է (э), перешедших в է (э), 

и гласных ո (во) и օ (о), перешедших в օ (о). 
В прежние времена дифтонги произносились редко, как правило в заимствованных 

словах, а в настоящее время они полностью исчезли и перешли в простые гласные, напр.: 

раньше произносили թյություն тhютhюн, а ныне в Новой Нахичевани говорят թիթին 

(тhитhин), в с. Большие Салы թիթուն (тhитhун), в Чалтыре թութուն (тhутhун) и т.д. 
Словарь составлен в соответствии с фонетическим написанием. За основу взяты нормы 

литературного произношения армянских букв, учитывающие особенности произношения и 
различия между основным диалектом и субдиалектом. Для передачи более полной 
звуковой картины везде, где произносится звук «ы», пишется буква «ы», которая в 
литературном языке, как правило, не отображается на письме. 

Краткая характеристика толкового словаря 
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Основной диалект и субдиалект имеют явные, хотя и немногочисленные, 
морфологические различия, например, вместо употребляемого в основном диалекте 

окончания презенса глагола в первом лице իմ (им), в субдиалекте употребляется окончание 

ում (ум): գառնիմ – գառնում (гаррним – гаррнум), գըգըդնիմ – կըկուդնում (гыгыдним – 

кыкуднум), գըդէսնիմ – գըդէսնում (гыдэсним – гыдэснум), գըմըդնիմ – գըմուդնում 
(гымыдним – гымуднум) и т.д. 

Явные различия, также немногочисленные, имеются в лексике, причем не только 
между основным диалектом и субдиалектом, но отчасти между лексическими единицами 
разных населенных пунктов. К примеру, жители сёл Чалтырь и Крым (Топти) говорят на 

одном говоре, однако в Чалтыре употребляют слово լուձ лудз со значением а) ярмо, б) мера 
земельной площади в 1600 квадратных саженей, а в с. Крым (Топти) в этом значении 

употребляют слово մօյսա мойса. В Чалтыре говорят գալ гал – гумно, в с. Крым հարման 

hарман, в Чалтыре կարի кари – ячмень, с. Крым առփա аррпhа, и т.п. Это явление 
объясняется, возможно, тем, что первоначально армянская община в Крыму состояла не 
только из выходцев из Ани, но также переселенцев из других регионов Армении. 

При составлении словаря я пользовался двумя источниками – устным и письменным. 
Основной источник – это разговорная речь жителей армянской общины, которым я хорошо 
владею, поскольку родился и вырос в селе Чалтырь, учился в Новой Нахичевани и имел 
тесные связи с другими сёлами.  

В диалекте есть устаревшие и вышедшие из употребления слова, которые отмечены в 
словаре звездочкой. При возникновении сомнений относительно значений этих слов, я 
уточнял их у местных стариков. Таким же образом я уточнял названия растений, лекарств, 
болезней и прочих слов, имеющих специфические значения. Письменным источником 
служили произведения Р. Патканяна, написанные на новонахичеванском диалекте, а также 
статьи на местном диалекте, печатавшиеся в прежние времена в периодических изданиях в 
городе Новая Нахичевань. Я пользовался ими, предварительно уточняя правильность 
звучания слов, т.к. во многих случаях их транскрибирование не передаёт точного звучания 
слов, а в старых изданиях сочинений в трёх томах Р. Патканяна есть много неисправленных 
опечаток. Неточности есть также в словаре, который прилагается к третьему тому 
сочинений Р. Патканяна. 

В словаре даются также грамматические категории частей речи. Они приводятся для 
правильного понимания значений и функций слов в речи, т.к. одно и то же слово может 

иногда иметь действительный, пассивный или средний залог, как например глагол աղդօդէլ 
(ахъдодэл), который может означать կեղտոտել – пачкать и կեղտոտվել – пачкаться. 
Прошлогодняя болезнь не позволила мне откорректировать словарь, поэтому я вынужден 
представить черновой вариант словаря, который имеет следующие недостатки: 1) ряд слов, 
включенных в словарь позже, уже в ходе работы над словарем, расположены не по 
алфавиту или же не даётся их толкование из-за отсутствия достаточного места в словаре,           
2) во многих случаях я не привожу примеры употребления слов, чтобы не тратить время на 
ведение черновика, 3) по этой же причине я не раскрываю значение некоторых слов, как, 

например, наречий с суффиксом «эн» (վազէլէն вазэлэн, ուդէլէն удэлэн и т.д.), причастий 
прошедшего времени глагола с послеслогом «сайин» (вазадзсайин, гэрадзсайин), а также 

причастий прошедшего времени с окончанием «овы» (էգաձօվը эгадзовы) и т.д. Эти 
недостатки я намеревался устранить при правке, и я их, разумеется, устраню при 
последующей работе над словарем, с учетом тех замечаний, которые Институт языка 
посчитает необходимыми сделать относительно словаря. 

 

К.С. Джалашьян 

Краткая характеристика толкового словаря  
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ СЛОВАРЁМ 
 

 На новонахичеванском (крымском) диалекте говорили армяне, жившие в давние времена 
на полуострове Крым. Переселившись на юг России в 1779 г., они основали на берегу реки 
Дон город Новая Нахичевань, а в его окрестностях сёла Чалтырь, Крым (Топти), Большие 
Салы, Султан Сала и Несветай. Ныне на новонахичеванском диалекте говорят жители этой 
армянской общины. Начиная со второй половины Х1Х-го века, город Новая Нахичевань 
стал постепенно терять своё экономическое значение и со временем часть его населения 
переселилась в другие города и регионы Юга России, в частности в Ростов-на-Дону, 
Таганрог, Новочеркасск, Армавир, Краснодар, Донбасс и т.д., распространяя также и свой 
диалект. 
 Как известно, большинство жителей армянской общины п-ва Крым составляли 
переселенцы из города Ани. Кроме того, имеются сведения, что кроме анийцев в Крыму 
жили также армяне, прибывшие в разное время из других регионов Армении. Естественно, 
что живя долгое время вместе с анийцами, эти переселенцы частично усвоили диалект 
составлявших большинство анийцев. Часть переселенцев, имевшая сельское 
происхождение, сохранила в определенной степени своеобразие своего диалекта. Вероятно, 
именно это является причиной того, что наблюдается значительное различие между речью 
города и сёл Чалтырь и Крым (Топти). По своеобразии морфологии, звукового и 
лексического состава новонахичеванский диалект подразделяется на две группы; первую, 
бóльшую по численности группу составляют схожие говоры жителей г. Новая Нахичевань, 
сёл Большие Салы, Султан Сала и Несветай, вторую группу – говоры сёл Чалтырь и Крым 
(Топти). 
 По приведённым Ер. Шахазизом количественным сведениям (см. его труд «Новая 
Нахичевань и новонахичеванцы»), при выходе из Крыма число переселенцев составляло 
12598 человек, из которых городские жители насчитывали 11418, а жители сёл 1180 
человек, причем отдельно взятые жители сёл Чалтырь и Крым (Топти) составляли 
незначительную часть переселенцев, таким образом, основной диалект армянской общины 
Крыма и его наследника – армянской общины на Дону, был и остается тот, на котором 
говорили и говорят ныне в г. Новая Нахичевань (в 1928 г. Новая Нахичевань был 
объединён с Ростовом-на-Дону и сегодня находится в пределах Пролетарского р-на 
города), сёлах Большие Салы, Султан Сала и Несветай, а говор жителей сёл Чалтырь и 
Крым (Топти) является субдиалектом.  
 Полного единообразия не было и нет ни в основном диалекте, ни в субдиалекте. Из 
сочинений Р. Патканяна видно, что еще в Х1Х веке среди городских жителей были семьи, 
которые отличались от других употреблением придыхательных согласных, например: 
«բարեվ» (барев) произносили как «փարեվ» (пhарев), слово «բառ» (барр) произносили как 

«փառ» (пhарр) и т.д. 
 Сегодня отрицательная форма глагола в настоящем времени имеет в городе две формы: 

одни говорят «չիմ անի» (чhим ани), другие «չանիմ» (чhаним), а в сёлах Большие Салы и 

Султан Сала «չին անիմ» (чhин аним). Субдиалект в селе Чалтырь сохранился более 
чистым, поскольку его население имеет однородное сельское происхождение. Чалтырь 
образован выходцами из крымского села Орталан, а с. Крым (Топти) образовано жителями 
двух населённых пунктов п-ва Крым – села Топлу и города Старый Крым, говор которых 
также оказал влияние на язык переселенцев из с. Топлу, напр. «գալ» (гал) произносится в 

субдиалекте «կալ» (кал), однако в с. Крым есть семьи, которые произносят «քալ» (кhал) 
как в городе. Кроме указанных частных отклонений, прослеживаются другие явные 
фонетические различия между диалектом и субдиалектом. Ниже приводится картина 
различий в сравнении со звуковым составом грабара. 
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Гласные 

Грабар                             ա  ե  է  ը  ի  ո  ու  - 

Основной диалект      ա  -  է  ը   ի  -  ու  օ 

Субдиал. Чалт. Крым    ա  -   է  ը  ի  -   ու  օ 
 
Дифтонги 

Грабар    այ  աւ  եա  եայ  եաւ  եւ  իւ  ոյ  ու  ա  
Основной диал.           -      -      -      -        -      -    -    -     
Субд. Чалт., Крым      -      -      -      -        -      -    -    -    
 

Согласные 

Грабар                    բ  պ  փ  գ  կ  ք  դ  տ  թ ձ ծ ց  ջ  ճ  չ  զ  ս  ժ  շ  խ  ղ  հ  լ  մ  ն  ռ  ր  վ  

Основной диал.     բ   -   փ  գ  -   ք  դ   -   թ ձ -  ց  ջ  -  չ  զ  ս  ժ  շ  խ  ղ  հ  լ  մ  ն  ռ  ր  վ  ֆ  յ  
Субд. Чалт. Кр.     բ  պ   փ գ  կ  ք  դ  տ  թ ձ  ծ ց  ջ ճ  չ  զ  ս  ժ  շ  խ  ղ  հ  լ  մ  ն  ռ  ր  վ  ֆ  յ 
 

Звуки грабара «ե» и «ո» в новонахичеванском диалекте, также как и в литературном 

армянском языке, исчезли. Первый перешел в «է» или в «յէ», а второй в «օ» или в «վօ». В 

диалекте, также как и в литературном языке, прибавилась буква и звук «օ», которая 

возникла в среднеармянском языке и заменила древнеармянский дифтонг «աւ». 

 Дифтонги грабара перешли или в простые гласные, как например այս > աս, աւր > օր, 

գրեա > գրէ и т.д., или в группы гласные/согласные: առաւաւտ > առաւօտ > առավդուն, 

բարեաւ > բարեվ, բարօվ, հիւանդ > հիվանդ и т.д. Таким образом, в новонахичеванском 
диалекте дифтонги отсутствуют.  
 Согласные звуки в сравнении с грабаром претерпели следующие изменения: глухие 

звуки պ (п), կ (к), տ (т), ծ (ц), ճ (ч) перешли в основном диалекте в звонкие, например: 

պատ > բադ (пат > бад ), կատու > գադու (кату > гаду), տուն > դուն (тун > дун), ծառ > 

ձառ (царр > дзарр), ճանճ > ջանջ (чанч > джандж). Таким образом, в основном диалекте 
древнеармянские трёхстепенные согласные перешли в двухстепенные, а глухие звуки 
исчезли, в то время как субдиалект сёл Чалтырь и Крым (Топти) сохранил глухие звуки и 
трёхстепенную систему древнеармянских согласных, но здесь древнеармянские звонкие 

звуки перешли в глухие, а глухие перешли в звонкие, напр.: բան > պան (бан > пан), պապ 

> բաբի (пап > баби), գալ > կալ (гал > кал), կաշի > գաշի (каши > гаши), դուռն > տուռ 

(дуррн > турр), տեսնել > դէսնէլ (теснел > дэснэл), ձայն > ծան (дзайн > цан), ծանր > 

ձանդըռ (цанр > дзандырр), ջուր > ճուր (джур > чур), ճանաչել > ջանչնալ, ջաշնալ 
(чаначhел > джанчhнал, джашнал) и т.д. Добавился согласный «ֆ» (ф), которого в 

древнеармянском не было, а полугласный «յ» (й), который образовывал в древнеармянском 
дифтонги, перешел в согласный звук. Остальные согласные сохранили в диалекте то же 
звучание, которое они имели в древнеармянском языке и имеют в современном 
литературном армянском языке. Эти общие правила имеют частные исключения, которые 
представлены в словаре в соответствующих местах.  
 Желая воспроизвести правильное звучание фонем, мы составили словарь исходя из 
фонетического звучания слов, а не в соответствии с привычной орфографией, основываясь 
при этом на транскрипцию древнеармянского и современного литературного языков. Так, 
звонкие и глухие взрывные согласные в сравнении с русским и французским языками 
транскрибируются следующим образом: 

Краткие сведения для пользования словарем  
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Армянский  բ  պ  գ  կ  դ  տ  ձ  ծ   ջ   ճ 
Русский  б  п   г   к  д  т  дз  ц  дж ч     
Французский  b  p   g   q  d  t  dz  tz  dj  tj  
  

Для передачи более полной звуковой картины везде, где произносится звук «ы», 
пишется буква «ы», которая в литературном языке, как правило, не отображается на 
письме. 
 Это обстоятельство особенно важно иметь в виду неспециалистам при чтении текстов 
на новонахичеванском диалекте, орфография которого не соответствует фонетическому 
строю и неверно передает звучание слов. 
 В словаре представлены слова, как употребляемые в современном диалекте, так и 
вышедшие из употребления, как исконно армянские слова, так и заимствованные из языков 
тех народов, с которыми армянский народ соприкасался на протяжении долгого периода 
своей исторической жизни. Таких заимствований множество, но они, за небольшим 
исключением, не смогли повлиять на грамматическую структуру языка, который не только 
сохранил свое самостоятельное существование, но нередко использовал заимствованные 
слова как материал для построения языка, подчиняя их своим правилам. По мере 
возможности, в словаре дана этимология заимствованных слов. Слова, вошедшие в диалект 
из турецкого языка, даны, за небольшим исключением, в той форме, которую они имеют в 
османском литературном языке, который у нас называют обычно «таджикским», хотя он не 
имеет никакого отношения ни к таджикскому, ни к персидскому языкам, из которого 
происходит слово «таджик». 
 В случае, если между основным диалектом и субдиалектом есть какие-то расхождения, 
они обозначены условными знаками. Слова сопровождаются данными о формах спряжения 
и склонения, параллельно приводятся также удвоенные и неправильные формы слов. 
Многообразие смысловых оттенков слов а также их стилистическое употребление в 
выражениях даются под словами отдельной строкой. Грамматическое значение слов дано 
исходя из их роли в предложении, а не их формы.  
 

К.С. Джалашьян  
 

 
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЧАСТИ СЛОВАРЯ 

 
анат. – анатомия 
ант., антон. – антоним 
ар., араб. – арабский язык 
арам. – арамейский язык, 1000-2000 лет до нашей эры 
арм. сл. – армянское слово 
ассир., ассиро-вавилон.яз. – аккадский яз., 2000-3000 лет до н.э. 
бот. – ботаника 
бран. – бранное слово 
букв. – буквальное значение 
ввод.сл. – вводное слово 
в.г., возвр.г. – возвратный глагол 
вульг. – вульгарное слово 
гавар – уезд, провинция, область, населённая армянами 
г.д.з. – глагол действительного залога 
г.с.з. – глагол среднего залога 

Условные сокращения 
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г.стр.з. – глагол страдательного залога 
греч. – греческий язык 
груз., грузин. – грузинский язык 
детск. – детское слово, выражение  
диал. – диалектное слово 
д.з. – действительный залог 
ед. ч. – единственное число 
жарг. – жаргонное слово 
зоол. – зоология 
ирон. – ироническое слово 
крым.татар. – крымскотатарский язык 
лит.вост.арм., литер.вост.арм. – литературный восточноармянский язык 
лит.зап.арм., литер.зап.арм. – литературный западноармянский язык 
м. – местоимение 
м., межд. – междометие 
мед. – медицинское слово 
мн. ч. – множественное число  
н. – наречие 
п. – прилагательное 
п.г. – переходный глагол 
пали – язык индийской группы  
парфянский язык – язык иранской группы, ныне мёртвый, существовал в период от нач. 1- го 
тысячелетия до н. э. до V–VI вв. н. э. 
пехл., пехлев. – пехлевийский (среднеперсидский) язык, III–VII вв. н. э. 
перс. – персидский язык 
пер. перен. – переносное значение 
звукоподр. – звукоподражательное слово 
пр. – предлог 
презр. – презрительное слово  
прич. – причастие 
пр., произ., произн. – произношение слова 
пр.пр.вр. – причастие прошедшего времени 
пр.б.вр., пр.буд.вр. – причастие будущего времени 
с. – существительное 
с-з, сз – союз 
семит. яз. – семитские языки 
син., синон. – синоним 
с.з. – средний залог 
см. – смотри 
собир. – собирательное слово  
среднеарм. яз. – армянский язык XI–XVII вв. н. э. 
устар. – устарелое слово 
фригийский язык – VIII в. до н. э. – III в. н. э. 
шумерский язык – язык древних шумеров в Южном Междуречье, IV–III вв. до н. э. 
шутл. – шутливое слово 
ткж – также  
турец. – турецкий язык 
тюрк.яз. – тюркские языки (турецкий, крымскотатарский, кипчакский, казахский).  

Условные сокращения 
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(Н) – употребляется только в говоре г. Новый Нахичеван, сёл Большие Салы, Султан Сала, 
Несветай 
(Ч) – употр. только в говоре сёл Чалтырь и Крым (Топти) 
(Нхч) – употр. только в говоре г. Новый Нахичеван 
(Чалтырь) – употребляется только в говоре с. Чалтырь 
уст., устар. – устаревшее слово  
* – устаревшее слово  
ч. – числительное 
чст. – частица  
 

 
ПРОИЗНОШЕНИЕ БУКВОСОЧЕТАНИЙ  
В РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЧАСТИ СЛОВАРЯ 

 
h – придыхательный звук, как в английском языке 
тh – придыхательный звук 
чh – придыхательный звук 
цh – придыхательный звук 
кh – придыхательный звук 
ä  – переднеязычный звук «а» 
ö  – переднеязычный звук «о», как «ö» умляут в немецком языке  
ü  – переднеязычный звук «у», как «ü» умляут в немецком языке  
рр – передаёт звучание твёрдого, раскатистого звука «р», как в русском языке 
р  – передаёт звучание мягкого звука «р», как в английском языке 
хъ – передаёт мягкое звучание, как во французском языке 

 
 

УДАРЕНИЕ 
 

Ударение в словах диалекта падает, как правило, на последний слог, исключения из 
правил отмечены знаками ударения, напр. աաաա՛րունաձօրունաձօրունաձօրունաձօ՛վըվըվըվը, áрунадзóвы. 

Ударение никогда не падает на определённый артикль «ы», который ставится в конце 

слова, напр. մէմէմէմէմէմէմէմէ՛գըգըգըգը мэмэ;гы, իմիսնիիմիսնիիմիսնիիմիսնի՛նընընընը имисни;ны. 
Ударение никогда не падает на притяжательный артикль, который ставится в конце 

слова, напр. հէհէհէհէ՛դըսդըսդըսդըս  hэ;дыс, հէհէհէհէ՛դըդդըդդըդդըդ  hэ;дыд, հէհէհէհէ՛դըդըդըդը  hэ;ды  и т.д. 
В заимствованных из тюркских языков словах с окончанием на букву «ы», ударение 

ставится на последний слог, напр. բէլալըբէլալըբէլալըբէլալը՛  бэлалы;. 

Произношение буквосочетаний
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ԱԱԱԱ А 
 

ԱԱԱԱ, մսն. նույնիսկ։ 
А, чст. даже, даже если; лысэл а чhузэ идор вырайов даже слушать об этом не хочет, дзурр а 

гыдррэ ны, бэлны лалу чhэ даже если отрежет криво, не будет заметно.  

ԱԲԱՆՕՍԱԲԱՆՕՍԱԲԱՆՕՍԱԲԱՆՕՍ, ած. 1. շատ կարծր. 2. սաստիկ ժլատ, չզիջող. գործածվում է սովորաբար «քար» 

բառի հետ. քարքարքարքար-աբանօսաբանօսաբանօսաբանօս էէէէ, չիչիչիչի դաշվիդաշվիդաշվիդաշվի սաստիկ կարծր է, չի տաշվում. քարքարքարքար-աբանօսաբանօսաբանօսաբանօս էէէէ, ադօրմէնադօրմէնադօրմէնադօրմէն 
պանպանպանպան գառնըվիգառնըվիգառնըվիգառնըվի՞ սաստիկ ժլատ է, դրանից կարելի՞ է մի բան ստանալ. հուն. էբէնօս – մի տեսակ 

շատ կարծր սև փայտ է։  
АБАНОС, п. 1. твердый, крепкий. 2. перен. скупердяй; как правило, употр. со словом «кhар» 

(камень); кhар-абанос э, чhи дашви слишком твердый, не обтёсывается, кhар-абанос э, адормэн 
пан гаррныви? настолько cкуп, что зимой снега не выпросишь; греч. ebenos – эбеновое дерево; 

литер.вост.арм. աբանոս абанос – эбеновое дерево.  

ԱԲԸՌՋԱՆԱԲԸՌՋԱՆԱԲԸՌՋԱՆԱԲԸՌՋԱՆ, գ. ապարանջան, թանկագին մետաղներից շինած օղակաձև զարդ, որ կանայք 

կրում են ձեռքի վրա. պարս. աբրանջան – նույն իմ.։ 
АБЫРРДЖАН, с. браслет; от перс. abranġan – браслет; грабар ապարանջան апаранджан, 

среднеарм. яз. ապըռճան апыррчан и ապրջան апрджан, литер.вост.арм. ապարանջան 

апаранджан, литер.зап.арм. ապռջան (произ. абррджан) – браслет, в гаварах Алашкерт, Харберд, 

Муш, Себастия աբըռջան абыррджан, Акна էբըռջան эбыррджан, Хачин mբmրջօն äбäрджон, 

Зейтун աբուռջօն абуррджон, Мокс mռպընջmն äррпынджäн. 

ԱԲԸՍՊԸՐԱՁԱԲԸՍՊԸՐԱՁԱԲԸՍՊԸՐԱՁԱԲԸՍՊԸՐԱՁ, ած.գ. այն, ինչ որ պատվիրած է մի անձ մի ուրիշին կատարելու. 

աբըսպըրաձաբըսպըրաձաբըսպըրաձաբըսպըրաձ աբրանքաբրանքաբրանքաբրանք պատվիրած ապրանք, աբըսպըրաձըսաբըսպըրաձըսաբըսպըրաձըսաբըսպըրաձըս պէրիպէրիպէրիպէրի՞րրրր պատվիրած բանս բերի՞ր։ 
АБЫСПЫРАДЗ 1. пр.пр.вр. заказанный. 2. с. товар (с притяжат. артиклями: абыспырадзыс – 

товар, который я заказал, абыспырадзыд – товар, который ты заказал и т.д.); абыспырадз абранкh 
заказанный товар, абыспырадзыс пэрир? ты привёз (товар), который я заказал? 

ԱԱԱԱ՛ԲԸՍՊԸՐԱԲԸՍՊԸՐԱԲԸՍՊԸՐԱԲԸՍՊԸՐԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ , -ըդ, -ը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ պատվիրեցի, -իր, -

եց, -ինք, -իք, -ին. սրա հետ բայը կարող է դրվել բոլոր ժամանակներով. աբըսպըրաձօվըսաբըսպըրաձօվըսաբըսպըրաձօվըսաբըսպըրաձօվըս կըկըկըկը 
պէրէպէրէպէրէպէրէ, կկկկըըըը պէրէրպէրէրպէրէրպէրէր, պէրիծպէրիծպէրիծպէրիծ, պիտպիտպիտպիտ պէրէպէրէպէրէպէրէ և այլն։ 

ÁБЫСПЫРАДЗÓВЫС, -ыд, -ы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я заказал, ты 
заказал и т.д.; глагол может ставиться с наречием в любом времени; абыспырадзовыс кы пэрэ как 
только заказываю, он сразу привозит, абыспырадзовыс кы пэрэр как только я заказывал, он сразу 
привозил, абыспырадзовыс пэриц как только я заказал, сразу привёз, абыспырадзовыс пит пэрэ 
как только закажу, сразу привезёт и т.д.  

ԱԲԸՍՊԸՐԱՆՔԱԲԸՍՊԸՐԱՆՔԱԲԸՍՊԸՐԱՆՔԱԲԸՍՊԸՐԱՆՔ, գ. 1. պատվիրելի. 2. այն, ինչ որ պատվիրում է կատարել։ 
АБЫСПЫРАНКh, c. 1. поручение. 2. заказ; литер.вост.арм. ապսպարանք апспаранкh, 

литер.зап.арм. ապսպրանք (произ. абыспыранкh) – поручение. 

ԱԲԸՍՊԸՐԷԼԱԲԸՍՊԸՐԷԼԱԲԸՍՊԸՐԷԼԱԲԸՍՊԸՐԷԼ, բ.ն. պատվիրել մի գործ կատարել. պահլ. ապասպարամ – հանձնում եմ. մէգմէգմէգմէգ 
շուֆթշուֆթշուֆթշուֆթ գօշիգգօշիգգօշիգգօշիգ աբըսպըրէցիաբըսպըրէցիաբըսպըրէցիաբըսպըրէցի մի զույգ կոշիկ պատվիրեցի: 

АБЫСПЫРЭЛ, г.д.з. заказать, поручить купить или доставить что-либо; мэг джуфтh гошиг 
абыспырэцhи я заказал пару сапог; от пехлев. apaspāram – поручаю; грабар ապսպարել апспарел – 

поручать, литер.вост.арм. ապսպրել апспрел – сообщать, литер.зап.арм. ապսպրել (произн. 

абыспырэл) – поручать, в гаварах Муш, Салмаст, Ван ապըսպրել апыспрел, Ахалциха, Ереван 

աբըսպրէլ абыспрэл, Возм, Тбилиси ապըսպրիլ апысприл, Сучава աբըսբըրել абысбырел, Полис, 

Себастия աբըսբըրէլ абысбырэл, Акна, Зэйтун, Харберд աբըսբըրիլ абысбырил, Нор-Джуга 

աբսպարել абспарел, Горис, Карабах փըսպարէլ пhыспарэл, Агулис պըսպարիլ пыспарил, 

Родосто աբըսփրէլ абыспhрэл.  

ԱԲԸՍՊԸՐԷԼՈՒԱԲԸՍՊԸՐԷԼՈՒԱԲԸՍՊԸՐԷԼՈՒԱԲԸՍՊԸՐԷԼՈՒ, ած. այն, ինչ որ կարելի է կամ պետկ է ապսպրել: 
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ԱԱԱԱ    А ԱԲԸՍՊԸՐՎԷԼԱԲԸՍՊԸՐՎԷԼԱԲԸՍՊԸՐՎԷԼԱԲԸՍՊԸՐՎԷԼ

АБЫСПЫРЭЛУ, пр.буд.вр. то, что можно или нужно заказать, поручить изготовить, 
доставить. 

ԱԲԸՍՊԸՐՎԷԼԱԲԸՍՊԸՐՎԷԼԱԲԸՍՊԸՐՎԷԼԱԲԸՍՊԸՐՎԷԼ, բ.կր. գործածվում է միայն սահմանական ներկայի և անկատար    3-դ 

դեմքը – գաբըսպըրվիգաբըսպըրվիգաբըսպըրվիգաբըսպըրվի՞, գաբըսպըրվէգաբըսպըրվէգաբըսպըրվէգաբըսպըրվէ՞րրրր, հարցական ձևով՝ կարելի՞ է ապսպրել, կարելի՞ էր 

ապսպրել, իմաստով և բացասական չաբըսպըրվիչաբըսպըրվիչաբըսպըրվիչաբըսպըրվի, չէրչէրչէրչէր աբըսպըրվէրաբըսպըրվէրաբըսպըրվէրաբըսպըրվէր ձևերով որոնք նշանակում 

էն «չի կարելի ապսպրել, չէր կարելի ապսպրել»։   
АБЫСПЫРВЭЛ, г.стр.з. употр. только в 3-м лице изъявит. наклонения настоящ. вр. несоверш. 

вида в вопросит. форме; габыспырви? можно заказать? габыспырвэр? можно было заказать?, а 
также в отрицательной форме – чhабыспырви невоможно заказать, чhэр абыспырвэр невозможно 
было заказать. 

ԱԲԸՐՇՈՒՄԻ ՋՈՒՋՈՒԱԲԸՐՇՈՒՄԻ ՋՈՒՋՈՒԱԲԸՐՇՈՒՄԻ ՋՈՒՋՈՒԱԲԸՐՇՈՒՄԻ ՋՈՒՋՈՒ, գ. շերամի որդ: 

АБЫРШУМИ ДЖУДЖУ, с. шелковичный червь; литер.вост.арм. աբրեշում абрешум – шёлк; 

в гаваре Амшен աբռըշում абррышум – шёлк. 

ԱԲԼԱՔԱԹԱԲԼԱՔԱԹԱԲԼԱՔԱԹԱԲԼԱՔԱԹ (Ն), ԱԲԼԱԿԱՏԱԲԼԱԿԱՏԱԲԼԱԿԱՏԱԲԼԱԿԱՏ (Չ), գ. փաստաբան: 
АБЛАКhАТh (Н), АБЛАКАТ (Ч), с. адвокат; из рус. 

ԱԲԼԷԼԱԲԼԷԼԱԲԼԷԼԱԲԼԷԼ, տե՛ս աբուլ դալ։ 
АБЛЭЛ, см. абул дал. 

ԱԲԼԸՎԷԼԱԲԼԸՎԷԼԱԲԼԸՎԷԼԱԲԼԸՎԷԼ, տե՛ս աբուլ դըրվէլ։ 
АБЛЫВЭЛ, см. абул дырвэл. 

ԱԲԺՕՌՆԻԱԲԺՕՌՆԻԱԲԺՕՌՆԻԱԲԺՕՌՆԻ ՌՅԱԴՌՅԱԴՌՅԱԴՌՅԱԴ հնումը աժանագին ճաշարաններ բազարում կամ տոնավաճառում. 
ռուս. обжорный ряд – նույն իմ.։ 

АБЖОРРНИ РРЯД в старину, дешёвые трактиры на рынках или ярмарках; от рус. обжорный 
ряд, в том же значении. 

ԱԲՈՒԹԱԲՈՒԹԱԲՈՒԹԱԲՈՒԹ, գ. քայլ. մէմէմէմէգգգգ աբութաբութաբութաբութ դդդդէէէէղղղղ մի քայլ տարածություն, մոտիկ տեղ. փոխ թաթ.։ 
АБУТh, с. шаг; мэг абутh дэхъ недалеко, в двух шагах; крым.татар. (диал.) абыт – шаг.  

ԱԲՈՒԹԱԲՈՒԹԱԲՈՒԹԱԲՈՒԹ-ԱԲՈՒԹԱԲՈՒԹԱԲՈՒԹԱԲՈՒԹ, մկ. աբութաբութաբութաբութ-աբութաբութաբութաբութ քալէլէնքալէլէնքալէլէնքալէլէն անցավանցավանցավանցավ քօվէսքօվէսքօվէսքօվէս խոշոր քայլերով անցավ իմ 

կողքից։ 
АБУТh-АБУТh, н. широким шагом, широко шагая, торопливо; абутh-абутh кhалэлэн анцhав 

кhовэс широко шагая прошел мимо меня. 

ԱԲՈԱԲՈԱԲՈԱԲՈ՛ՒԼՒԼՒԼՒԼ ԴԱԼԴԱԼԴԱԼԴԱԼ, -դուվի (Ն), ԱԲՈՒԼԴԱԼԱԲՈՒԼԴԱԼԱԲՈՒԼԴԱԼԱԲՈՒԼԴԱԼ, -դուվի և ԱԲԼԷԼԱԲԼԷԼԱԲԼԷԼԱԲԼԷԼ, աբլէցի (Չ), բ.ն. արձակել, բաց 

թողնել. աբուլաբուլաբուլաբուլ գուդամգուդամգուդամգուդամ (Ն), գաբուլդամգաբուլդամգաբուլդամգաբուլդամ (Չ) արձակում եմ. աբուլաբուլաբուլաբուլ բիդբիդբիդբիդ դամդամդամդամ (Ն), բիդբիդբիդբիդ աբուլդամաբուլդամաբուլդամաբուլդամ (Չ) 

պիտի արձակեմ. չօրսչօրսչօրսչօրս ձարըձարըձարըձարը աբուլդալաբուլդալաբուլդալաբուլդալ (Չ) սանձարձակ դառնալ, ստահակություն անել։ 
АБУ;Л ДАЛ, абул дуви (Н), АБУЛДАЛ, абулдуви и АБЛЭЛ, аблэцhи (Ч), г.д.з. 1. отпускать, 

освобождать. 2. выпускать (из тюрьмы, клетки и т.п.). 3. распускать, давать волю, предоставлять 
свободу действий; абул гудам (Н), габулдам (Ч) отпускаю, освобождаю, абул бид дам (Н), 
бидабулдам (Ч) отпущу, освобожу, чhорс дзары абулдал (Ч) а) распоясаться, распуститься, б) 

запустить, привести в упадок (дом, хозяйство); в гаварах Амшен, Трапезунд ապոլ անէլ апол анэл и 

ապոլէլ аполэл, Сучава ապոլէլ аполэл, все в значении отпускать, освобождать.  
ԱԲՈԱԲՈԱԲՈԱԲՈ՛ՒԼՒԼՒԼՒԼ ԴԱԼԷՆԴԱԼԷՆԴԱԼԷՆԴԱԼԷՆ (Ն), ԱԲՈՒԼԴԱԼԷՆԱԲՈՒԼԴԱԼԷՆԱԲՈՒԼԴԱԼԷՆԱԲՈՒԼԴԱԼԷՆ (Չ), մկ. 1. արձակելով, բաց թողնելով. 2. ազատ իր 

կամքին թողնելով. չչչչուվանըուվանըուվանըուվանը քիչքիչքիչքիչ-քիչքիչքիչքիչ աբուլդալէնաբուլդալէնաբուլդալէնաբուլդալէն արիարիարիարի ասքօվասքօվասքօվասքօվ պարանը քիչ-քիչ բաց թողնելով 

արի այս կողմ. աբուլաբուլաբուլաբուլ դալէնդալէնդալէնդալէն՝ խօսքխօսքխօսքխօսք մըդիգմըդիգմըդիգմըդիգ չանէլչանէլչանէլչանէլ սօրվէցուցինքսօրվէցուցինքսօրվէցուցինքսօրվէցուցինք իր կամքին թողնելով՝ 
սովորեցրինք չհնազանվել։ 

АБУ;Л ДАЛЭН (Н), АБУЛДАЛЭН (Ч), н. 1. освобождая, отпуская. 2. давая волю; чhуваны 
кhичh-кhичh абулдалэн ари аскhов понемногу отпуская верёвку, двигайся сюда, абул далэн, 
хоскh мыдиг чhанэл сорвэцhуцhинкh распуская (давая волю), мы приучили (его) к 
непослушанию. 

ԱԲՈԱԲՈԱԲՈԱԲՈ՛ՒԼՒԼՒԼՒԼ ԴԸՐՎԱՁԴԸՐՎԱՁԴԸՐՎԱՁԴԸՐՎԱՁ (Ն), ԱԲՈՒԼԴԸՐՎԱՁԱԲՈՒԼԴԸՐՎԱՁԱԲՈՒԼԴԸՐՎԱՁԱԲՈՒԼԴԸՐՎԱՁ և ԱԲԼԸՎԱՁԱԲԼԸՎԱՁԱԲԼԸՎԱՁԱԲԼԸՎԱՁ (Չ), ած. 1. ազատ արձակված. աբուլաբուլաբուլաբուլ 
դըրվաձդըրվաձդըրվաձդըրվաձ գօվէրըգօվէրըգօվէրըգօվէրը փախանփախանփախանփախան բաց թողնված կովերը փախան. 2. սանձարձակ. աբուլաբուլաբուլաբուլ դըրվաձդըրվաձդըրվաձդըրվաձ, 

աբուլդըրվաձաբուլդըրվաձաբուլդըրվաձաբուլդըրվաձ, աբլըվաձաբլըվաձաբլըվաձաբլըվաձ դըղադըղադըղադըղա սանձարձակ տղա։ 
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ԱԲՈՒԼԱԲՈՒԼԱԲՈՒԼԱԲՈՒԼ ԴԸՐՎԱԴԸՐՎԱԴԸՐՎԱԴԸՐՎԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ ԱԱԱԱ    А

АБУ;Л ДЫРВАДЗ (Н), АБУЛДЫРВАДЗ и АБЛЫВАДЗ (Ч), пр.пр.вр. 1. освобождённый, 
отпущенный на волю. 2. перен. разнузданный, распоясавшийся; абул дырвадз говэры пhахан 
выпущенные на волю коровы разбежались, абул дырвадз, абулдырвадз, абулдывадз или 
аблывадз дыхъа разнузданный парень. 

ԱԲՈՒԼԱԲՈՒԼԱԲՈՒԼԱԲՈՒԼ ԴԸՐՎԱԴԸՐՎԱԴԸՐՎԱԴԸՐՎԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ԱԲՈՒԼԴԸՐՎԱԱԲՈՒԼԴԸՐՎԱԱԲՈՒԼԴԸՐՎԱԱԲՈՒԼԴԸՐՎԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ և ԱԲԼԸՎԱԱԲԼԸՎԱԱԲԼԸՎԱԱԲԼԸՎԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -դ, -ն, -

նէրուս, -նէրուդ, -նէրուն (Չ), մկ. քանի ավելի ազատ արձակվեցի, -իր, -ինք, -իք, -ին. աբուլաբուլաբուլաբուլ 
դըրվաձսայինդըրվաձսայինդըրվաձսայինդըրվաձսային նամուսընամուսընամուսընամուսը գօրուցգօրուցգօրուցգօրուց քանի ավելի ազատ արձակվեց, նամուսը կորցրեց։ 

АБУЛ ДЫРВÁДЗСАЙИС (Н), АБУЛДЫРВÁДЗСАЙИС и АБЛЫВÁДЗСАЙИС, -д, -н, -
нэрус, -нэруд, -нэрyн (Ч), н. по мере того как (чем больше) я распускаюсь, ты распускаешься и т.д.; 
абулдырвадзсайин намусы горуцh чем больше распускался (получал волю), тем больше терял 
совесть. 

ԱԲՈԱԲՈԱԲՈԱԲՈ՛ՒԼՒԼՒԼՒԼ ԴԸՐՎԷԼԴԸՐՎԷԼԴԸՐՎԷԼԴԸՐՎԷԼ, աբուլ գըդըրվիմ, աբուլ դըրվէցա (Ն), ԱԲՈՒԼԴԸՐՎԷԼԱԲՈՒԼԴԸՐՎԷԼԱԲՈՒԼԴԸՐՎԷԼԱԲՈՒԼԴԸՐՎԷԼ, գաբուլդըրվիմ, 

ԱԲԼԸՎԷԼԱԲԼԸՎԷԼԱԲԼԸՎԷԼԱԲԼԸՎԷԼ, աբլըվէցա (Չ), բ.կր. 1. ազատ արձակվել. 2. իր կամքին թողնըվել. աբուլաբուլաբուլաբուլ թօթօթօթօ չիչիչիչի դայիրդայիրդայիրդայիր 

(Ն), թօթօթօթօ չաբուլչաբուլչաբուլչաբուլ դայիրդայիրդայիրդայիր (Չ) (ներգործական ձև), աբուլաբուլաբուլաբուլ թօթօթօթօ չիչիչիչի դըրվէյիրդըրվէյիրդըրվէյիրդըրվէյիր (Ն), թօթօթօթօ չաբուլչաբուլչաբուլչաբուլ դըրվէյիրդըրվէյիրդըրվէյիրդըրվէյիր (Չ) 

(կրավորական ձև)։  
 АБУ;Л ДЫРВЭЛ, абул гыдырвим, абул дырвэцhа (Н), АБУЛДЫРВЭЛ, габулдырвим, 
АБЛЫВЭЛ, аблывэцhа (Ч), г.стр.з. 1. освободиться. 2. пер. распоясаться, распуститься, 
разнуздаться; абул тhо чhи дайир (Н), тhо чhабул дайир (Ч) нечего было (его) распускать 
(активный залог), абул тhо чhи дырвэйир (Н), тhо чhабулдырвэйир (Ч) нечего было тебе 
распускаться (пассив. залог).  

 ԱԲՈԱԲՈԱԲՈԱԲՈ՛ՒԼՒԼՒԼՒԼ ԴԸՐՎԷԼԷՆԴԸՐՎԷԼԷՆԴԸՐՎԷԼԷՆԴԸՐՎԷԼԷՆ (Ն), ԱԲՈՒԼԴԸՐՎԷԼԷՆԱԲՈՒԼԴԸՐՎԷԼԷՆԱԲՈՒԼԴԸՐՎԷԼԷՆԱԲՈՒԼԴԸՐՎԷԼԷՆ և ԱԲԼԸՎԷԼԷՆԱԲԼԸՎԷԼԷՆԱԲԼԸՎԷԼԷՆԱԲԼԸՎԷԼԷՆ (Չ), մկ. 1. ազատ արձակվելով. 

2. իր կամքին թողնելով։ 
 АБУ;Л ДЫРВЭЛЭН (Н), АБУЛДЫРВЭЛЭН и АБЛЫВЭЛЭН (Ч), н. 1. освобождаясь, 
отпускаясь. 2. перен. распускаясь, распоясываясь. 

 ԱԲՈՒԼԱԲՈՒԼԱԲՈՒԼԱԲՈՒԼ ԴՈՒՎԱԴՈՒՎԱԴՈՒՎԱԴՈՒՎԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ԱԲՈՒԼԴՈՒՎԱԱԲՈՒԼԴՈՒՎԱԱԲՈՒԼԴՈՒՎԱԱԲՈՒԼԴՈՒՎԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -դ, -ն, -նէրուս, - նէրուդ, -նէրուն 

(Չ), մկ. 1. քանի ազատ արձակեցի, -եցիր, -ից, -եցինք, -եցիք, -եցին. 2. քանի իր կամքին թողի, -

իր, ինք, -իք, -ին. բայը այս մակբայի հետ կարող է դրվել բոլոր ժամանակներրով. որ. 

աբուլդուվաձսայիսաբուլդուվաձսայիսաբուլդուվաձսայիսաբուլդուվաձսայիս կըկէշանակըկէշանակըկէշանակըկէշանա (ներկա), աբուլդուվաձսայիդաբուլդուվաձսայիդաբուլդուվաձսայիդաբուլդուվաձսայիդ կէշածավկէշածավկէշածավկէշածավ (կատարյալ), 
աբուլդուվաձսայինէրուսաբուլդուվաձսայինէրուսաբուլդուվաձսայինէրուսաբուլդուվաձսայինէրուս պիտպիտպիտպիտ կէշանանկէշանանկէշանանկէշանան (ապառնի)։  
 АБУЛ ДУВÁДЗСАЙИС (Н), АБУЛДУВÁДЗСАЙИС, -д, -н, -нэрус, -нэруд, -нэрyн (Ч), н. 1. 
по мере того как (чем больше) я отпускаю, ты отпускаешь и т.д. 2. пер. чем больше распускаю (даю 
волю) и т.д.; глагол может употр. с наречием во всех временах; абулдувадзсайис кыкэшана по 
мере того как даю ему волю, он наглеет (настоящ. вр.) абулдувадзсайид кэшацав по мере того как 
ты распускал его (давал ему волю), он наглел (прош. вр.) абулдувадзсайинэрус пит кэшанан по 
мере того как мы будем распускать их (давать им волю) они будут наглеть (буд. вр.).  

 ԱԲՈՒԼԴՈՒՎԱԱԲՈՒԼԴՈՒՎԱԱԲՈՒԼԴՈՒՎԱԱԲՈՒԼԴՈՒՎԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ , -ըդ, -ը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ արձակեցի, -ից, 

-եցինք, -եցիք, -եցին. աբուլաբուլաբուլաբուլ դուվաձօվսդուվաձօվսդուվաձօվսդուվաձօվս կընածկընածկընածկընած բառգէցավբառգէցավբառգէցավբառգէցավ հենց որ արձակեցի գնաց պառկեց։ 
 АБУЛДУВÁДЗОВЫС, -ыд, -ы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я отпустил, ты 
отпустил и т.д; абул дувадзовыс кынац барргэцhав как только я его отпустил, он пошел и прилёг.  

  ԱԲՈՒԽՏԱԲՈՒԽՏԱԲՈՒԽՏԱԲՈՒԽՏ, գ. ապուխտ, ոչխարի թիակ՝ համեմած սխտորով, չամանով ու աղով և 

չորացրաց. պահլ. ապուխտ – չեփած, հում։ 
 АБУХТ, с. вяленая баранья лопатка, приправленная чесноком, тмином и солью; от пехлев. 

apuxt – сырой, неварёный; грабар ապուխտ апухт, литер.вост.арм. ապուխտ апухт, литер.зап.арм. 

ապուխտ (произ. абухт) – вяленые или копчёные продукты. 

ԱԲՈՒՌԱԲՈՒՌԱԲՈՒՌԱԲՈՒՌ, գ. ամոթի զգացմունք, նամուս. պարս. աբ – ջուր + րու – երես = երեսի ջուր, 

պատվի զգացմունք։ 
 АБУРР, с. стыд; перс. ābrū – вода с лица; литер.зап.арм. ապուռ (произ. абурр) – стыд, в 

гаварах Тбилиси, Карабах, Мегри, Карин, Муш, Амшен, Урмия, Ван աբուռ абурр – стыд. 

 ԱԲՈՒՌԱԲՈՒՌԱԲՈՒՌԱԲՈՒՌ-ՉԱԲՈՒՌՉԱԲՈՒՌՉԱԲՈՒՌՉԱԲՈՒՌ, զ. խառնիխուռն թափվաց իրեր. փոխ. թուրք.։ 
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ԱԱԱԱ    А ԱԲՈՒՌՍԸԶԱԲՈՒՌՍԸԶԱԲՈՒՌՍԸԶԱԲՈՒՌՍԸԶ

 АБУРР-ЧhАБУРР и АБУРР-ЧhУБУРР, с. мешанина, всякая всячина, хлам, скарб; турец. abur 
cubur (абур джубур) – мешанина, всякая всячина (о еде), крым.татар. абур-чубур – всякая всячина, 

скарб, утварь, пожитки; в гаваре Ван ապուռ-ճուպուռ апурр-чупурр – всякая всячина, скарб.  

ԱԲՈՒՌՍԸԶԱԲՈՒՌՍԸԶԱԲՈՒՌՍԸԶԱԲՈՒՌՍԸԶ, ած. աննամուս, պատվի զգացմունք չունեցող. պարս. աբրու + թուրք. «սըզ» 

մասնիվը – նույն իմ.։ 
 АБУРРСЫЗ, п. бесстыжий, бессовестный; перс. ābrū – вода с лица, совесть + турец. аффикс 
отрицания «сыз», соответствующий арм. суффиксу отриц. «ан». 

 ԱԲՈՒՌՕՎԱԲՈՒՌՕՎԱԲՈՒՌՕՎԱԲՈՒՌՕՎ, ած. նամուսով. աբաբաբաբուռօվուռօվուռօվուռօվ գինմաշգինմաշգինմաշգինմաշտտտտ էէէէ պարկեշտ վին է. պարս. աբրու – նամուս, 

պատվի զգացմունք + հայ. գործիական հոլովի «ով» վերջավորությունը. հոմանիշը – նամուսօվ։  
 АБУРРОВ, п. 1. совестливый. 2. скромный; абурров гинмашт э скромная женщина; перс. ābrū – 
совесть, честь + окончание творит. падежа арм. яз. «ов»; синон. намусов.  
 ԱԲՈՒՐԱԲՈՒՐԱԲՈՒՐԱԲՈՒՐ, գ. ապուր, ջրալի կերակուր. գաթնաբուրգաթնաբուրգաթնաբուրգաթնաբուր, բինդբինդբինդբինդ աբուրաբուրաբուրաբուր, գգգգըլօրագըլօրագըլօրագըլօրագ աբուրաբուրաբուրաբուր, գունդգունդգունդգունդ 
աբուրաբուրաբուրաբուր, թութմաջթութմաջթութմաջթութմաջ աբուրաբուրաբուրաբուր, բուլղուրբուլղուրբուլղուրբուլղուր աբուրաբուրաբուրաբուր, մաձունօվմաձունօվմաձունօվմաձունօվ աբուրաբուրաբուրաբուր (տե՛ս այդ բառերը). աաաառչօվիդռչօվիդռչօվիդռչօվիդ աբուրըաբուրըաբուրըաբուրը 
նայէնայէնայէնայէ քեզ չվերաբերվող գործի մի խառնվիր. բբբբաղաձաղաձաղաձաղաձ աբուրաբուրաբուրաբուր եռանդ չունեցող մարդ։ 
 АБУР, с. суп; гатhнабур, бинд абур, гылораг абур, гунд абур (Н), кундабур (Ч), булхъур 
абур, мадзунов абур, тhутhмадж абур или кыррт-кыррт абур, матhах абур, эрушта абур, ануш 
абур, горгодабур (см. в сл.); аррчhовид абуры найэ не суй нос не в своё дело, бахъадз абур 
инертный, пассивный, безынициативный (человек), абури аман супница, посуда для супа; исконно 

арм. слово, грабар ապուր апур – свободный; еда, суп; жизнь, литер.вост.арм. апур ապուր – суп, 

литер.зап.арм. ապուր (произн. абур) – суп, в гаварах Карин, Мокс, Салмаст, Ван ապուր апур, 

Алашкерт, Ахалциха, Акна, Зейтун, Харберд, Амшен, Муш, Родосто, Себастия աբուր абур, Мараха 

ապուռ апурр, Тигранакерт mբուր äбур, Асланбек աբիւր абюр, Хачин աբույ абуй, все в значении 
суп, Айнтап, Арабкир, Мараш – плов, Карабах – корм для животных, в Полисе только в 

выражениях պաղաձ աբուր (пахьадз абур) и կերած ապուրը նայէ (кэрадз абуры найэ), в гаваре 

Ереван только в слове թանապուր тhанапур, в гаваре туркоязычн. армян Адана ապուր апур – суп. 

*ԱԲՐԱԱԲՐԱԱԲՐԱԱԲՐԱ (Ն), գ. քարի կտորներ, որոնք գործածվում են կշռվող ապրանքի ամանի 

ծանրությունը հավասարակշռելու համար։ 
*АБРА (Н), с. куски камня определенной массы, используемые для уравновешивания чаш 

весов при взвешивании товара; от араб. abra; грабар ապրայ апра – любые предметы, 

уравновешивающие чашу весов, литер.вост.арм. абра աբրա, литер.зап.арм. ապրա (произ. абра) – 

тара, упаковка; в гаварах Ереван, Муш, Себастия աբրա абра, Салмаст, Алашкерт աբռա абрра, 

Хачин աբրօ абро. 

 ԱԲՐԱՁԱԲՐԱՁԱԲՐԱՁԱԲՐԱՁ ԴԷՂԴԷՂԴԷՂԴԷՂ, գ. բնակավայր: 
АБРАДЗ ДЭХЪ, с. местожительство. 

ԱԲՐԱԱԲՐԱԱԲՐԱԱԲՐԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -դ, -ն, -նէրուս, -նէրուդ, -նէրուն, մկ. որքան ավելի ապրեցի, -իր, -ինք, -իք, 

-ին. աբրաձսայիսաբրաձսայիսաբրաձսայիսաբրաձսայիս աբրէլուաբրէլուաբրէլուաբրէլու հավէսըսհավէսըսհավէսըսհավէսըս գօրուցիգօրուցիգօրուցիգօրուցի որքան ավելի ապրեցի, այնքան ավելի կորուցի 

ապրելու ցանքությունս։ 
 АБРÁДЗСАЙИС, -д, -н, -нэрус, -нэруд, -нэрун, н. чем больше я живу, ты живёшь и т.д.; 
абрадзсайис абрэлу hавэсыс горуцhи чем больше жил, тем больше терял желание жить. 

 ԱԲՐԱՆՔԱԲՐԱՆՔԱԲՐԱՆՔԱԲՐԱՆՔ, գ. 1. ապրանք, մարդկային աշխատանքով ստեղծվող նյութական բարիքներ, 

որոնք բավարարում են անհատի կամ հասարակության կարիքները և կարող են ենթարկվել 
փոխանակման կամ գնման-վաճառման. 2. (գյուղերում) հացահատիկ կամ հացահատիկի 

ցանք. աաաաստարիստարիստարիստարի թաթավթաթավթաթավթաթավ չիկաչիկաչիկաչիկա, աբրանքնաբրանքնաբրանքնաբրանքնէէէէրըրըրըրը փփփփէէէէռադռադռադռադ ինինինին (Չ) այս տարի անձրև չկա, 

հացահատիկի ցանքսերը վատ են։ 
 АБРАНКh, с. 1. товар. 2. (в сёлах) пшеница, посевы пшеницы; астари тhатhав чhика, 
абранкhнэры пhэррад ин (Ч) в этом году дождей нет, посевы пшеницы плохие; исконно арм. 

слово, грабар ապրանք апранкh, литер.вост.арм. ապրանք апранкh – товар; имущество; скот, 

литер.зап.арм. ապրանք (произн. абранкh) – товар, Алашкерт, Ахалциха, Харберд, Муш, Полис, 

Сучава աբրանք абранкh, Возм հաբրանք hабранкh, Амшен, Зейтун աբրօնք абронкh, Агулис, 
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ԱԲՐԷԼԱԲՐԷԼԱԲՐԷԼԱԲՐԷԼ ԱԱԱԱ    А

Горис, Ереван, Карабах, Нор-Джуга, Салмаст, Тбилиси ապրանք апранкh, Мокс, Ван ապրանքյ 
апранкhй, все в знач. товар, домашний скот.  

 ԱԲՐԷԼԱԲՐԷԼԱԲՐԷԼԱԲՐԷԼ, -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. ապրել, շարունակել իր 

գոյությունը։ 
 АБРЭЛ, габрим, абрэцhа, абрадз, аброхъ, абрэлу, абрэ, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з. жить, обитать; 

исконно арм. слово, грабар ապրիլ април – жить, литер.вост.арм. ապրել апрел, литер.зап.арм. 

ապրիլ (произн. абрил) – жить, в гаварах Сучава աբրել абрел, Харберд, Алашкерт, Ахалциха, Акна, 

Муш, Полис, Родосто աբրիլ абрил, Зейтун աբրըլ абрыл, Тигранакерт mբրիլ äбрил, Мараха աբռէլ 
абррэл, Амшен աբռիլ абррил, Себастия ափրիլ апhрил, Акна, Асланбек արբիլ арбил, Нор-Джуга, 

Салмаст, Ван ապրել апрэл, Агулис, Карин, Мокс, Шемаха, Возм, Тбилиси ապրիլ април, Горис, 

Ереван, Карабах ապրէլ апрэл.  

 ԱԲՐԷՑԸՆԷԼԱԲՐԷՑԸՆԷԼԱԲՐԷՑԸՆԷԼԱԲՐԷՑԸՆԷԼ և ԱԲՐԷՑՈՒՆԷԼԱԲՐԷՑՈՒՆԷԼԱԲՐԷՑՈՒՆԷԼԱԲՐԷՑՈՒՆԷԼ, -ցունիմ, -ցուցաձ, -ցունօղ և -ցընօղ, -ցունէլու և -ցընէլու, -

ցո՛ւր, -ցուցէ՛ք (Ն), ԱԲՐԷՑԸՆԷԼԱԲՐԷՑԸՆԷԼԱԲՐԷՑԸՆԷԼԱԲՐԷՑԸՆԷԼ, -ցունում, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛կ (Չ), բ.ա. 

հնարավորություն տալ, օգնել ապրելու. ՕվանէսըՕվանէսըՕվանէսըՕվանէսը շադշադշադշադ տիժարութինտիժարութինտիժարութինտիժարութին քաշիցքաշիցքաշիցքաշից, ամաամաամաամա աբրէցուցաբրէցուցաբրէցուցաբրէցուց 
իրէնիրէնիրէնիրէն դըղօցըդըղօցըդըղօցըդըղօցը Հովհաննեսը շատ նեղություն կրեց, բայց հնարավորություն տվեց իր որդոցը 

ապրելու։ 
 АБРЭЦhЫНЭЛ и АБРЭЦhУНЭЛ, -цhуним, -цhуцhадз, -цhунохъ и -цhынохъ, -цhунэлу и -
цhынэлу, -цhур, -цhуцэкh (Н), АБРЭЦhЫНЭЛ, -цhунум, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhынэлу, -цhур, -
цhуцэк (Ч), п.г. обеспечивать, удовлетворять чьи-либо потребности, создавать условия для жизни; 
Ованэсы шад тижарутhин кhашицh, ама абрэцhуцh дыхъоцhы Ованес испытывал тяжелые 
лишения, но детей своих обеспечивал. 

ԱԲՐԸՎԷԼԱԲՐԸՎԷԼԱԲՐԸՎԷԼԱԲՐԸՎԷԼ, -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ձ. իր ապրուստի 

կարիքները հոգալով ապահովել իր գոյությունը. տիժարտիժարտիժարտիժար-միժարմիժարմիժարմիժար ասասասաս դարիդարիդարիդարի յալյալյալյալ աբրըվէցանքաբրըվէցանքաբրըվէցանքաբրըվէցանք այս 

տարի էլ մի կերպ պահպանեցինք մեր գոյությունը. գաբրըվիգաբրըվիգաբրըվիգաբրըվի՞ (բ. կար.) կարելի՞ է ապրել։ 
 АБРЫВЭЛ, габрывим, абрывэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з. жить 
удовлетворяя потребности в средствах к существованию; тижар-мижар ас дари йал 
абрывэцhанкh и этот год мы кое-как прожили, габрыви? хорошо живётся? 

 ԱԲՐԸՎԷՑԸՆԷԼԱԲՐԸՎԷՑԸՆԷԼԱԲՐԸՎԷՑԸՆԷԼԱԲՐԸՎԷՑԸՆԷԼ և ԱԲՐԸՎԷՑՈՒՆԷԼԱԲՐԸՎԷՑՈՒՆԷԼԱԲՐԸՎԷՑՈՒՆԷԼԱԲՐԸՎԷՑՈՒՆԷԼ, -ցունիմ, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցունօղ և -ցընօղ, - ցունէլու 

և -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛ք (Ն), ԱԲՐԸՎԷՑԸՆԷԼԱԲՐԸՎԷՑԸՆԷԼԱԲՐԸՎԷՑԸՆԷԼԱԲՐԸՎԷՑԸՆԷԼ, -ցունում, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցընէլու, -

ցո՛ւր, -ցուցէ՛կ (Չ.), բ.ա. օգնել ապրելու, այնպես անել, որ ապրի, պահպանի իր գոյությունը։  
 АБРЫВЭЦhЫНЭЛ и АБРЫВЭЦhУНЭЛ, -цhуним, -цhуцhи, -цhуцhадз, -цhунохъ и -цhынохъ, 
-цhунэлу и -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэкh (Н), АБРЫВЭЦhЫНЭЛ, -цhунум, -цhуцhи, -цhуцhадз, -
цhынохъ, -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэк (Ч), п.г. обеспечивать потребности, создавать условия для 
жизни. 

 ԱԲՐԻԼԱԲՐԻԼԱԲՐԻԼԱԲՐԻԼ, գ. ապրիլ ամիսը:  

 АБРИЛ, с. апрель; литер.вост.арм. ապրիլ април, литер.зап.арм. ապրիլ (пр. абрил); от латин. 
aprilis.  

 ԱԲՐԻՄԱԲՐԻՄԱԲՐԻՄԱԲՐԻՄ-ՉԱԲՐԻՄՉԱԲՐԻՄՉԱԲՐԻՄՉԱԲՐԻՄ, գ. երիցուք. ромашка, Matricaria inodore:  
 АБРИМ-ЧАБРИМ, с. бот. ромашка лекарственная, Matricāria chamomīlla; литер.вост.арм. 

ապրեմ-չապրեմ апрем-чhапрем – пупавка, в гаварах Евдокия, Хотрджур, Лори, Урмия ապրեմ-

չապրեմ апрэм-чhапрэм – ромашка. 

 ԱԲՐԻԱԲՐԻԱԲՐԻԱԲՐԻ՜ՍՍՍՍ , ՇԱՇԱՇԱՇԱ՜ԴԴԴԴ ԱԲՐԻՍԱԲՐԻՍԱԲՐԻՍԱԲՐԻՍ , ձ. կեցցե՜ս, կյանքդ երկար լինի (օրհնություն). դունդունդունդուն շադշադշադշադ աբրիսաբրիսաբրիսաբրիս 
(ըըըը)լալլալլալլալ (Ն) մեռնել։ 
 АБРИС!, ШÁД АБРИС!, м. браво!, молодец!, живи долго и процветай!; дун шад абрис 
(ы)лал (Н) приказать долго жить, скончаться. 

 ԱԲՐՈՒՍՏԱԲՐՈՒՍՏԱԲՐՈՒՍՏԱԲՐՈՒՍՏ, գ. ապրուստ: 

 АБРУСТ, с. житие, быт; литер.вост.арм. ապրուստ апруст, литер.зап.арм. ապրուստ (произн. 
абруст) – житие; быт.  

 ԱԳԱԳԱԳԱԳ, գ. թանկագին քար, որը գործածվում է իբրև զարդ։ 
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 АГ, с. драгоценный камень, используемый как украшение; исконно арм. слово, грабар ակն акн – 

глаз, источник света, отверстие, дыра, литер.вост.арм. ակ ак, литер.зап.арм. ակ (произн. аг) – 
драгоценный камень, источник, родник, ключ, в гаварах Алашкерт, Акна, Харберд, Карин, 

Себастия ագ аг, Возм ագ аг и ագնուք агнукh, Хачин օգ ог, Тигранакерт mգ äг, Ереван, Мокс, Муш 

ակ ак, Нор-Джуга, Ван ակն акн, Харберд, Шемаха ակնը акны, Тбилиси ակը акы, Агулис օկին 
окин, все в значении драгоценный камень. 
 ԱԳԱԼԱԳԱԼԱԳԱԼԱԳԱԼ (Չալթր), ած. տխմար։ 
 АГАЛ (Чалтырь), с. олух, балбес, простофиля. 

 ԱԳԱՍԱԳԱՍԱԳԱՍԱԳԱՍ-ՄԱԳԱՍՄԱԳԱՍՄԱԳԱՍՄԱԳԱՍ «պակաս» բառի տարբեր ձևերն են, որ գործածվում են իմաստի 

ուժեղացման համար միայն ագասագասագասագաս-մագասմագասմագասմագաս, ադադադադ էրէրէրէր բագասբագասբագասբագաս միայն այդ էր պակաս՝ 
արտահայտության մեջ։ 
 АГАС-МАГАС употр. только в выражении агас-магас, ад эр багас только этого не хватало; в 
гаваре Карабах ակաս-մակաս акас-макас – лишний, излишний. 

 ԱԳԻՇԱԳԻՇԱԳԻՇԱԳԻՇ, գ. տաշտին կպած խմորը քերելու գործիք՝ երկաթե մոտ երեք մատի լայնությամբ 

կեռ ծայրով. պարս. ագիշ – կեռ։ 
 АГИШ, с. скребок, металлическая лопатка с изогнутым концом и шириной в три пальца для 
соскабливания теста, прилипшего к стенкам корыта; от перс. āgīš; грабар ակիշ акиш, 

литер.вост.арм. ակիշ акиш, литер.зап.арм. ակիշ (произн. агиш) – скребок для теста, в гаварах 

Алашкерт, Асланбек, Зейтун, Харберд, Карин, Хачин, Муш, Родосто, Себастия ագիշ агиш, Акна 

mգիշ äгиш, Ахалциха, Ереван, Карабах ակիշ акиш, Агулис ակուշ акуш, Нор-Баязет ակիչ акичh, 

Адана էղիշ эхьиш. 

 ԱԳԼԷԶԱԳԼԷԶԱԳԼԷԶԱԳԼԷԶ, ած.գ. ապիկար, անճարակ (տղա)։ 
 АГЛЭЗ, с. бездарь, тупица (о юноше).  
 ԱԳԼԷԶԱԳԼԷԶԱԳԼԷԶԱԳԼԷԶ-ԲԸԳԼԷԶԲԸԳԼԷԶԲԸԳԼԷԶԲԸԳԼԷԶ (ծղր.), ած.գ. նախորդի կրկնական ձևն է նույն իմ.։ 
 АГЛЭЗ-БЫГЛЭЗ (ирон.), с. удвоенная форма предыдущего слова в том же значении. 

 ԱԳՆՕՑԱԳՆՕՑԱԳՆՕՑԱԳՆՕՑ (Չ), գ. մեղվի փեթակի դռնակ, որտեղից մեղուները ել-մուտ են անում։ 
 АГНОЦh (Ч), с. леток, отверстие в улье для влёта и вылета пчёл; исконно арм. слово, грабар 
ակն акн – глаз, источник света, отверстие, дыра. 

 ԱԳՈՒՄԱԳՈՒՄԱԳՈՒՄԱԳՈՒՄ ՕՐՕՐՕՐՕՐ (Նխջ), գ. տոնական օր. «ագումբ» բառն է, որ նշանակում է հավաքում։ 
 АГУМ ОР (Нхч), с. торжественный, праздничный день; грабар ակումբ акумб – стол, толпа, 

сбор, в гаварах Маниса, Полис, Себастия ագում օր агум ор, Акна, Сведия ագամ օր агам ор, Зейтун 

ագան օր аган ор – церковный праздник. 

 ԱԳՌԱԱԳՌԱԱԳՌԱԱԳՌԱ, -յի, -յէ, -յօվ, -նէր, -նէրու, -նէրէ, -նէրօվ, գ. ատամ. ագռաագռաագռաագռա հանէլհանէլհանէլհանէլ ատամ բսնել. 
ՍուրէնըՍուրէնըՍուրէնըՍուրէնը էրգվադէրգվադէրգվադէրգվադ ագռաագռաագռաագռա հանիլհանիլհանիլհանիլ էէէէ Սուրենին ծնոտին երկու ատամ է բսնել. ագռանագռանագռանագռան գըդռէլգըդռէլգըդռէլգըդռէլ 
կարողանալ. գուզիսգուզիսգուզիսգուզիս համահամահամահամա, ագռադագռադագռադագռադ չիչիչիչի գըդռիգըդռիգըդռիգըդռի(լլլլ ) ուզում ես, բայց չես կարող. ագռանագռանագռանագռան համրէլհամրէլհամրէլհամրէլ 
բնավորության թույլ կողմը գտնել. ՚՚նանանանա քուքուքուքու ագռադագռադագռադագռադ համրիլհամրիլհամրիլհամրիլ էէէէ. ագռանագռանագռանագռան հանէլհանէլհանէլհանէլ ատամը քաշել. 
ժաժաձժաժաձժաժաձժաժաձ ագռասագռասագռասագռաս հանէցիհանէցիհանէցիհանէցի այն ատամս, որ շարժվում եր, քաշեցի. ագռանագռանագռանագռան հարվէլհարվէլհարվէլհարվէլ ատամը թթուի 

տիպչելով՝ անախորժություն զգալ. լիմօնըլիմօնըլիմօնըլիմօնը ագռասագռասագռասագռաս հարվէցուցհարվէցուցհարվէցուցհարվէցուց լիմոնի թթուն ատամիս 

անախորժություն պատճառեց. ագռաագռաագռաագռա ունէնալունէնալունէնալունէնալ (մեկին վրան) ոխ ունենալ (մեկի դեմ). նանանանա քուքուքուքու 
վըրադվըրադվըրադվըրադ ագռաագռաագռաագռա ունիունիունիունի նա ոխ ունի քո դեմ. ագռանագռանագռանագռան սըխմէլսըխմէլսըխմէլսըխմէլ տոկալ (ցավի կամ դժվարություն). 

ագռասագռասագռասագռաս սըխմէցիսըխմէցիսըխմէցիսըխմէցի ուուուու սուսսուսսուսսուս գէցագէցագէցագէցա տոկացի ու լուռ կացա. ագռանագռանագռանագռան սըրաձսըրաձսըրաձսըրաձ գէնալգէնալգէնալգէնալ թշնաբար լարված 

կենալ. ագռանագռանագռանագռան սըրաձսըրաձսըրաձսըրաձ գէցիլգէցիլգէցիլգէցիլ էէէէ պատրաստ է վնասելու։ 
 АГРРА, агррайи, -йэ, -йов, -нэр, -нэру, -нэрэ, -нэров, с. анат.  зуб; агрра hанэл прорезываться 
(о зубах), Сурэны эргвад агрра hанил э у Сурена прорезались два зуба, агрран гыдррэл уметь, 
мочь (делать что-либо), гузис hама, агррад чи гыдрри(л) хочешь, но не можешь, агрран hамрэл 
найти слабые стороны, на кhу агррад hамрил э он нашёл твои слабые стороны, агрран hанэл 
вырвать зуб, жажадз агррас hанэцhи я вырвал шатающийся зуб, агрран hарвэл набить оскомину 
на зубах, лимоны агррас hарвэцhуцh от лимона у меня оскомина на зубах, агрра унэнал затаить 
злобу, на кhу вырад агрра уни он затаил на тебя злобу, агрран сыхмэл терпеть (боль, лишения), 
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агррас сыхмэцhи у сус гэцhа я стиснул зубы и не издал ни звука, агрран сырадз гэнал 
находиться в состоянии враждебности, агрран сырадз гэцhил э ждёт случая, чтобы навредить; 

грабар կայռի кайрри – зуб, литер.зап.арм. ակռա (произ. агрра), Нор-Джуга керрикh կեռիք, 

Шемаха кэррикh կէռիք, Горис կէռէք кэррэкh, Карабах կըէռէքյ кыэррэкhй, Агулис կառիքյ 
каррикhй, Тбилиси ակրէք акрэкh, Мараха, Возм, Мокс ակրա акра, Амшен, Муш, Сучава, 

Тигранакерт ագռա агрра, Алашкерт յագռա йагрра, Зейтун, Сведия ագռօ агрро, Полис աղռա 

ахърра, առղա аррхъа, Асланбек, Родосто, Себастия առղա аррхъа, Аварик ակառ акарр. 

 ԱԳՌԱՅԻԱԳՌԱՅԻԱԳՌԱՅԻԱԳՌԱՅԻ, ած. ատամի: 
 АГРРАЙИ, п. зубной. 

 ԱԳՌԱՅԻԱԳՌԱՅԻԱԳՌԱՅԻԱԳՌԱՅԻ ՀԷՔԻՄՀԷՔԻՄՀԷՔԻՄՀԷՔԻՄ, գ. ատամնաբույժ: 
 АГРРАЙИ hЭКhИМ, с. зубной врач, дантист.  

 ԱԳՌԱՅԻԱԳՌԱՅԻԱԳՌԱՅԻԱԳՌԱՅԻ ՑԱՎՑԱՎՑԱՎՑԱՎ, գ. ատամի ցավ: 
 АГРРАЙИ ЦhАВ, с. зубная боль. 

 ԱԳՌԱԲՈՒԼԻԳԱԳՌԱԲՈՒԼԻԳԱԳՌԱԲՈՒԼԻԳԱԳՌԱԲՈՒԼԻԳ (Նխջ), ԱԳՌԱՎՈՒՇԱԳՌԱՎՈՒՇԱԳՌԱՎՈՒՇԱԳՌԱՎՈՒՇ (Չ), ած. ատամները թափված, անատամ։ 
 АГРРАБУЛИГ (Нхч), АГРРАВУШ (Ч), п. беззубый, щербатый; литер.зап.арм. ակռապլիկ 

(произ. агрраблиг), в диалектах имеет формы ակռապլիկ акрраплик, ակռապուլիկ акррапулик, 

ակռավուշ акрравуш, ակռավոշ акрравош и ակռավուճ акрравуч – беззубый.  

 ԱԴԱԴԱԴԱԴ, ադօր, ադօրմէն, ադօվ, ադօրմօվ, ադօնք, ադօնցմէն, ադօնցմօվ, անշունչ առարկաների 

վերաբերմամբ գործածվում է նաև կրկնակի հոգնակի – ադօնքնէրըադօնքնէրըադօնքնէրըադօնքնէրը, -ուն, -էն, -օվ, գ. այդ։ 
 АД, адор, адормэн, адов, адормов, адонкh, адонцh, адонцhмэн, адонцhмов, указ. мест., употр. 
по отнош. к одушевл. и неодушев. предметам, находящимся в некотором отдалении от говорящего; 
по отнош. к неодуш. предм. употр. также удв. форма мн.ч. адонкhнэры, -ун, -эн, -ов.  тот, та, те; 

исконно арм. слово, грабар այդ айд, литер.вост.арм. այդ айд, литер.зап.арм. ատ (произн. ад) – тот, 

в гаварах Акна, Полис, Родосто, Сучава ադ ад, Карин ադ ад, իդի иди, Хачин ադ ад, էդ эд, իդօ идо, 

Амшен էդ эд, իդա ида, Алашкерт էդ эд, Муш էդ эд, ըդ ыд, իդա ида, ըդի ыди, Зейтун mդ äд, 

Харберд mդ äд, mդի äди, Ахалциха, Агулис, Цхна ատ ат, Мокс ատ ат, ատիկ атик, Ереван, 

Карабах, Мараха, Салмаст էտ эт, Ван էդա эда, Нор-Джуга էդ‘ эдh, Асланбек ա* аհհհհ; см. также ида. 

 ԱԴԱԱԴԱԱԴԱԱԴԱ, գ. կղզի. փոխ. թուրք.։ 
 АДА, с. остров; турец. ada, крым.татар. ада – остров.  

 ԱԱԱԱ՜ԴԱՄԴԱՄԴԱՄԴԱՄ, ձ. ա՜յ մարդ. աաաա՜դամդամդամդամ, գաժէգաժէգաժէգաժէ՞ իդօրիդօրիդօրիդօր գալաջինգալաջինգալաջինգալաջին անանանանէէէէլլլլ ա՜յ մարդ, մի թե արժե դրա մասին 

խոսել: Նույն բառն է նաև Ադամ հատուկ անունը, ծագում է սեմական լեզուներից, ներկա ձևով 

ու իմաստով անցել է մեզ թուրքերենի միջոցով։ 
 ÁДАМ!, межд. господь с тобой!; áдам!, гажэ идор галаджин анэл! господь с тобой, да разве 
стоит об этом говорить!; происх. от имени собственного Адам из семитских языков, современ. 
форма и значение заимств. из турецкого. 

 ԱԴԱՇԱԴԱՇԱԴԱՇԱԴԱՇ, գ. նույն անունը ունէցող մարդ. փոխ. թուրք.։  
 АДАШ, с. тёзка; турец. adaş (адаш), крым.татар. аддаш – тёзка, однофамилец; в гаварах Ван 

ատաշ аташ, Карабах, Муш, Карин, Мегри ադաշ адаш – тёзка.  

 ԱԴԲԷՍԱԴԲԷՍԱԴԲԷՍԱԴԲԷՍ , ԱԴԲԷՍՆԱԳԱԴԲԷՍՆԱԳԱԴԲԷՍՆԱԳԱԴԲԷՍՆԱԳ և ԱԴԲԷՍՆԱՅԻԳԱԴԲԷՍՆԱՅԻԳԱԴԲԷՍՆԱՅԻԳԱԴԲԷՍՆԱՅԻԳ, ած.մկ. 1. այդպիսի. 2. այդպես, այլ կերպով. 

գոյականաբար գործածվելիս հոլովվում է. ադբէադբէադբէադբէ՜սսսս դըղադըղադըղադըղա այդպիսի տղա. ադբէսնէրէնադբէսնէրէնադբէսնէրէնադբէսնէրէն հէռուհէռուհէռուհէռու 
գէցիրգէցիրգէցիրգէցիր այդպիսի մարդկանցից հեռու կաց։ 
 АДБЭС, АДБЭСНАГ и АДБЭСНАЙИГ 1. п. такой. 2. н. так, таким образом; склон. как сущ.; 
адбэс дыхъа! ох уж этот ребёнок, адбэснэрэн hэрру гэцhир держись подальше от таких (людей); 

литер.вост.арм. այդպես айдпес – так, այդպիսի айдписи – такой, литер.зап.арм. այդպէս (произн. 
айдбэс) – так.  

 ԱԴԲԷՍԱԴԲԷՍԱԴԲԷՍԱԴԲԷՍ-ԱԴԲԷՍԱԴԲԷՍԱԴԲԷՍԱԴԲԷՍ, մկ. այդպես շարունակելով, այդպիսով. ադբէսադբէսադբէսադբէս-ադբէսադբէսադբէսադբէս վէրչըվէրչըվէրչըվէրչը ադէթադէթադէթադէթ գըլագըլագըլագըլա 

այդպես շարունակելով հետո սովորություն կդառնա։ 
 АДБЭС-АДБЭС, н. так, таким образом; адбэс-адбэс вэрчhы адэтh гыла так со временем 
постепенно войдет в привычку.  
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ԱԱԱԱ    А ԱԴԲԷՍԱԴԲԷՍԱԴԲԷՍԱԴԲԷՍ ԲԱՆԲԱՆԲԱՆԲԱՆ ԷԷԷԷ ՆԸՆԸՆԸՆԸ

 ԱԴԲԷՍԱԴԲԷՍԱԴԲԷՍԱԴԲԷՍ ԲԱՆԲԱՆԲԱՆԲԱՆ ԷԷԷԷ ՆԸՆԸՆԸՆԸ (Ն) ԱԴԲԷՍԱԴԲԷՍԱԴԲԷՍԱԴԲԷՍ ՊԱՆՊԱՆՊԱՆՊԱՆ ԷԷԷԷ ՆԸՆԸՆԸՆԸ (Չ) եթե բանը այդպես է։ 
 АДБЭС БАН Э НЫ (Н), АДБЭС ПАН Э НЫ (Ч) ну, если дело обстоит так. 

 ԱԴԲԷՍԱԴԲԷՍԱԴԲԷՍԱԴԲԷՍ    ԷԷԷԷ    ՆԸՆԸՆԸՆԸ և ԱՄԷՍԱՄԷՍԱՄԷՍԱՄԷՍ    ԷԷԷԷ    ՆԸՆԸՆԸՆԸ այդ դեպքում: 

 АДБЭС Э НЫ и АМЭС Э НЫ значит, в таком случае, если так, тогда, следовательно. 

 ԱԴԳԻՑԱԴԳԻՑԱԴԳԻՑԱԴԳԻՑ, դ. դրանցից:  

 АДГИЦh, м. с того времени; адгицh джог кроме того; литер.вост.арм. դրանցից дранцhицh, 

литер.зап.арм. ատկե (произн. адгэ) – с того времени. 

 ԱԴԴԷՂԷՆԱԴԴԷՂԷՆԱԴԴԷՂԷՆԱԴԴԷՂԷՆ, Չալթրում նաև ԱԴԴԷՅԷՆԱԴԴԷՅԷՆԱԴԴԷՅԷՆԱԴԴԷՅԷՆ, մկ. այտեղից. հոգնակի ադդէղնէրէնադդէղնէրէնադդէղնէրէնադդէղնէրէն ձևը 

անորոշություն է տալիս իմաստին։ 
 АДДЭХЪЭН, в Чалтыре также АДДЭЙЭН, н. оттуда; форма мн. ч. аддэхънэрэн придаёт слову 
значение неопределённости. 

 ԱԴԴԷՂԸԱԴԴԷՂԸԱԴԴԷՂԸԱԴԴԷՂԸ, մկ. այդտեղ, դեպի այդտեղ, այդտեղում. ադդէղըադդէղըադդէղըադդէղը միմիմիմի էշտալէշտալէշտալէշտալ այդտեղ մի գնար. 

ադդէղըադդէղըադդէղըադդէղը ճուրճուրճուրճուր չիկաչիկաչիկաչիկա այդտեղում ջուր չկա. հոգն. ադդէղնէրըադդէղնէրըադդէղնէրըադդէղնէրը ձևը անորոշություն է տալիս 

իմաստին. ադդէղնէրըադդէղնէրըադդէղնէրըադդէղնէրը միմիմիմի փընդըռիփընդըռիփընդըռիփընդըռի(լլլլ) այդ և դրա նըման տեղերում մի փնտրիր. Չալթրում կա 

նաև ադդէյըադդէյըադդէյըադդէյը, ադդէյնէրըադդէյնէրըադդէյնէրըադդէյնէրը։ 
АДДЭХЪЫ, в Чалтыре также АДДЭЙЫ, н. там, в том месте; аддэхъы ми эштал туда не ходи, 

аддэхьы чур чhика там нет воды; форма мн. числа аддэхънэры, в Чалтыре также аддэйнэры 
придаёт слову значение неопределённости; аддэхънэры ми пhындырри(л) в тех местах не ищи; 

литер.вост.врм. այդ տեղ айд техъ, в гаваре Амшен էադտեղ äдтэхъ – там.  

 ԱԴԴԷՂԻԱԴԴԷՂԻԱԴԴԷՂԻԱԴԴԷՂԻ, ած. այնտեղի:  

 АДДЭХЪИ, п. тамошний, находящийся там.  

 ԱԴԷԹԱԴԷԹԱԴԷԹԱԴԷԹ, -ի, -է, -օվ, -նէր, -նէրու, -նէրօվ, գ. սովորություն, ընդունված կարգ. մէրմէրմէրմէր ադէթօվադէթօվադէթօվադէթօվ՝ 
մաշտումաշտումաշտումաշտու քօվէքօվէքօվէքօվէ անցաձանցաձանցաձանցաձ ադէննէրըադէննէրըադէննէրըադէննէրը պարէվպարէվպարէվպարէվ գուդանգուդանգուդանգուդան (Չ) մեր սովորությամբ՝ երբ որ անցնում են 

մարդու մոտից, բարևում են. արաբ. ադաթ, որից թուրք. ադէթ – նույն իմ.։ 
 АДЭТh, адэтhи, -э, -ов, -нэр, -нэру, -нэров, с. 1. адат, обычай, традиция. 2. привычка; мэр 
адэтhов, машту кhовэ анцhадз адэннэры парэв гудан (Ч) по нашим обычаям, принято 
здороваться с каждым встречным, адэтh анэл брать за правило (делать что-либо), адэтh лал войти 
в привычку, стать правилом, адэтh-мэдэтh обычай, традиция; араб. īdāda – закон, среднеарм. яз. 

ատէթ атэтh и ադաթ адатh, в гаварах Ван, Карабах mդmթ äдäтh, Полис, Амшен, Карин, Мокс, 

Себастия и т.д. ադաթ адатh – адат, обычай.  

 ԱԴԷԹԸԱԴԷԹԸԱԴԷԹԸԱԴԷԹԸ ԴԷՂԸԴԷՂԸԴԷՂԸԴԷՂԸ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ ձևականություն պահպանելու համար կատարել, բայց ոչ սըրտանց, 

օր. հրավիրել մի ազգականի, որի ներկայությունը իրոք ցանկալի չէ։   

 АДЭТhЫ ДЭХЪЫ АНЭЛ 1. поступать согласно принятому обычаю. 2. соблюдать правила 
приличия, не идущие от сердца, например, приглашать в гости родственника, чьё присутствие на 
самом деле нежелательно. 

 ԱԴԷԹԸԱԴԷԹԸԱԴԷԹԸԱԴԷԹԸ կամ ԱԴԷԹՕՎԱԴԷԹՕՎԱԴԷԹՕՎԱԴԷԹՕՎ, մկ. 1. ըստ սովորության. 2. (Ն) իսկական. հհհհացացացաց գգգգէրաձէրաձէրաձէրաձ քէնէրըքէնէրըքէնէրըքէնէրը 
ադէթըադէթըադէթըադէթը էրէսնէրըէրէսնէրըէրէսնէրըէրէսնէրը խաչխաչխաչխաչ գըհանինգըհանինգըհանինգըհանին երբ որ հաց են ուտում, ըստ սովորության երեսները 

խաչակնքում են. ադէթօվադէթօվադէթօվադէթօվ աֆիօնաֆիօնաֆիօնաֆիօն էէէէ ուուուու՜ (Ն) ախր իսկական օպիում է։ 
 АДЭТhЫ или АДЭТhОВ, н. 1. по обычаю, согласно обычаю. 2. (Н) настоящий, истинный; 
hацh гэрадз кhэнэры адэтhы эрэснэры хачh гыhанин по обычаю, перед едой принято 
креститься, адэтhов афион э у! (Н) да это же настоящий опиум! 

 ԱԴԷՆԱԴԷՆԱԴԷՆԱԴԷՆ, -ի, -է, -օվ, -նէրու, -նէրէ, -նէրօվ, գ. ժամանակ. հոլովվում է նաև այս ձևով –

ադէնվան, ադէնվանէ. ցուրդցուրդցուրդցուրդ ադէնիադէնիադէնիադէնի ռաստռաստռաստռաստ էգանքէգանքէգանքէգանք ցուրտ ժամանակի հանտիպեցինք. 

ածականների, դերանունների և բայերի հետ կազմում է մակբայներ. օր. ասասասաս ադէնըադէնըադէնըադէնը, ադադադադ ադէնըադէնըադէնըադէնը, 

դաքդաքդաքդաք ադէնըադէնըադէնըադէնը, էգաձէգաձէգաձէգաձ ադէնըադէնըադէնըադէնը, բառգէլուբառգէլուբառգէլուբառգէլու ադէննէրըդադէննէրըդադէննէրըդադէննէրըդ և այլն։ 
 АДЭН, адэни, -э, -ов, -нэру, -нэрэ, -нэров, с. время, пора, момент; имеет таккже другую форму 
склонения: адэнван, адэнванэ; в сочетании с прилагат., местоим. и глаголом образует наречия: ас 
адэны в это время, ад адэны в то время, дакh адэны в тёплое время, эгадз адэны по пути, 
барргэлу адэннэрыд во время вашего отхода ко сну, цhурд адэни рраст эганкh мы застали 
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ԱԴԷՆԱԴԷՆԱԴԷՆԱԴԷՆ-ԱԴԷՆԱԴԷՆԱԴԷՆԱԴԷՆ ԱԱԱԱ    А

холодные времена, мэмэг адэн иногда, временами; исконно арм. слово, грабар ատեան атйан – 

собрание, заседание суда, среднеарм. яз. ատեն атен и ատենն атенн – время, литер.зап.арм. ատեն 
(произн. адэн) – время, пора; слово сохранилось только в западноармянских диалектах: Сведия, 

Акна, Полис, Родосто, Арабкир, Евдокия, Харберд, Карин, Мараш ադեն аден, Зейтун ադին адин, 

Тигранакерт mդին äдин. 

 ԱԴԷՆԱԴԷՆԱԴԷՆԱԴԷՆ-ԱԴԷՆԱԴԷՆԱԴԷՆԱԴԷՆ, մկ. երբեմն. աաաադէնդէնդէնդէն-ադէնադէնադէնադէն կկկկըըըըտտտտօղամօղամօղամօղամ երբեմն դողում եմ։ 
 АДЭН-АДЭН, н. иногда, временами, порой, время от времени; адэн-адэн кытохьам иногда 

весь дрожу; литер.зап.арм. ատեն-ատեն (произн. адэн-адэн) – иногда.  

 ԱԴԷՆՕՎԱԴԷՆՕՎԱԴԷՆՕՎԱԴԷՆՕՎ և ԱԴԷՆՕՎԱԴԷՆՕՎԱԴԷՆՕՎԱԴԷՆՕՎ-ԺԱՄԱՆԱԳՕՎԺԱՄԱՆԱԳՕՎԺԱՄԱՆԱԳՕՎԺԱՄԱՆԱԳՕՎ, մկ. մի ժամանակ, սովորաբար այդպես են սկսում 

հեքիաթ պատմել։ 
 АДЭНОВ и АДЭНОВ-ЖАМАНАГОВ, н. однажды, некогда, в далёком прошлом (этими 

словами, как правило, начинаются сказки); литер.зап.арм. ատենով атенов (произ. адэнов), 

ատէնակով-ժամանակով (произн. адэнагов-жаманагов) – однажды. 

 ԱԴԻԳԸԱԴԻԳԸԱԴԻԳԸԱԴԻԳԸ, տե՛ս ադիվիգը: 

 АДИГЫ, м. тот; литер.зап.арм. ադիկա адика (произ. адига) – то, тот; см. ад, адивигы. 

 ԱԴԻԳԷԼԱԴԻԳԷԼԱԴԻԳԷԼԱԴԻԳԷԼ (Ն), բ.չ. գործերից ազատ ժամանակ ունենալ. ծագում է «ատակ» ածականից, որ 

նշանակում է «կարօղ»։ 
 АДИГЭЛ (Н), г.с.з. отдыхать, иметь свободное от дел время; от пехл. atāk – имеющий 

способность, возможность; грабар ատակ атак – умелый, способный, литер.вост.арм. ատակել 
атакел, литер.зап.арм. ատիկել (призн. адигэл) – уметь, в гаварах Ереван ատակէլ атакэл, Маниса 

ադիգէլ адигэл, Харберд ադիգիլ адигил, Акна, Сведия адгэл ադգէլ – отдыхать. 

 ԱԴԻՎԻԳԸ ԱԴԻՎԻԳԸ ԱԴԻՎԻԳԸ ԱԴԻՎԻԳԸ և ԱԴԻԳԸԱԴԻԳԸԱԴԻԳԸԱԴԻԳԸ, ադիվօր, ադիվօրմէն, ադիվօվ, ադիվօրմօվ, ադիվօնք, ադիվօնց, 

ադիվօնցմէն, ադիվօնցմօվ և սղված ձևով՝ ԱԴՎԻԳԸԱԴՎԻԳԸԱԴՎԻԳԸԱԴՎԻԳԸ, ադվօր, ադվօրմէն, ադվօրմօվ, ադվօնք, 

ադվօնց, ադվօնցմէն, ադվօնցմօվ.  այդ. ասվում է մի առարկայի կամ մարդու մասին, որի 

մասին արդեն խոսվել է. երբ խոսքը անշունչ առարկաների է վերաբերվում, գործածվում է նաև 

կրկնակի հոգնակի ադիվօնքնէրըադիվօնքնէրըադիվօնքնէրըադիվօնքնէրը, ադիվօնքնէրուն, ադիվօնքնէրէն, ադիվօնքնէրօվ և սղված 

ձևով – ադվօնքնէրըադվօնքնէրըադվօնքնէրըադվօնքնէրը, ադվօնքնէրուն, ադվօնքնէրէն, ադվօնքնէրօվ. ադվիգըադվիգըադվիգըադվիգը շտէշտէշտէշտէ օրնավօրօրնավօրօրնավօրօրնավօր մաշտմաշտմաշտմաշտ 
էէէէ ա՜յ, դա կարգին մարդ է. ադիվօնքնէրըադիվօնքնէրըադիվօնքնէրըադիվօնքնէրը պանիպանիպանիպանի բէտկբէտկբէտկբէտկ չիլալուչիլալուչիլալուչիլալու գըդօրնէրգըդօրնէրգըդօրնէրգըդօրնէր ինինինին (Չ) դրանք անպետք 

կտորներ են. ադիվօնցմէնադիվօնցմէնադիվօնցմէնադիվօնցմէն սախտսախտսախտսախտ գէցիրգէցիրգէցիրգէցիր դրանցից զգույշ կաց. գըդօրնէրըգըդօրնէրըգըդօրնէրըգըդօրնէրը թօփթօփթօփթօփ արաարաարաարա, 

ադիվօնքնէրէնադիվօնքնէրէնադիվօնքնէրէնադիվօնքնէրէն ալալալալ բանբանբանբան քխօշթըվիքխօշթըվիքխօշթըվիքխօշթըվի կտորները հավաքիր, դրանցից էլ բան կարելի է շինել. տե՛ս 

նաև անիվիգը, ասիվիգը։ 
 АДИВИГЫ и АДИГЫ, адивор, адивормэн, адивов, адивормов, адивонкh, адивонцh, 

адивонцհмэн, адивонцhмов, редуцированная форма АДВИГЫ, адвов, адвормэн, адвормов, 
адвонкh, адвонцh, адвонцhмэн, адвонцhмов, м. то, тот; употр. по отношению к неодушевл. 
предметам или людям, о которых упоминалось ранее; если речь идет о неодушевл. предметах, то 
употр. также удвоенная форма во множ. числе – адивонкhнэры, адивонкhнэрун, адивонкhнэрэн, 
адивонкhнэров и редуцированные формы – адвонкhнэры, адвонкhнэрун, адвонкhнэрэн, 
адвонкhнэров; адвигы штэ орнавор машт э этот вроде порядочный человек, адивонкhнэры пани 
бэтк чhилалу гыдорнэр ин (Ч) те куски (ткани и т.п.) ни на что не годятся, адивонцhмэн сахт 
гэцhир держись подальше от тех (людей), гыдорнэры тhопh ара, адивонкhнэрэн ал бан 
кhхоштhыви подбери кусочки, сгодятся на что-нибудь; литер.зап.арм. ադիկա адика (произн. 
адига) – то, тот; см. также анивигы, асивигы. 

 ԱԴԻՎՕՐԸԱԴԻՎՕՐԸԱԴԻՎՕՐԸԱԴԻՎՕՐԸ և ԱԴԻՎՕՐԻՆԸԱԴԻՎՕՐԻՆԸԱԴԻՎՕՐԻՆԸԱԴԻՎՕՐԻՆԸ, ադիվօրին(ն)էն կամ ադիվօրինմէն, ադիվօրինմօվ, 

ադիվօրնէրը, ադիվօրնէրունը, ադիվօրնէրուն(ն)էն կամ ադիվօրնէրունմէն, ադիվօրնէրուն(ն)օվ 

կամ ադիվօրնէրունմօվ. նույնը կա նաև սղված ձևով ԱԴՎՕՐԸԱԴՎՕՐԸԱԴՎՕՐԸԱԴՎՕՐԸ, ԱԴՎՕՐԻՆԸԱԴՎՕՐԻՆԸԱԴՎՕՐԻՆԸԱԴՎՕՐԻՆԸ և այլն. ստացական 

դերանուն է, որ գործածվում է անկախաբար, առանց ստացյալի. օր. երբ խոսակցության մեջ 

արդեն հայտնի է, որ խոսքը տան մասին է, տուն բառը չի կրկնվում և ադիվօրադիվօրադիվօրադիվօր դունըդունըդունըդունը ասելու 
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ԱԱԱԱ    А ԱԴԻՎՕՐԻՆԸԱԴԻՎՕՐԻՆԸԱԴԻՎՕՐԻՆԸԱԴԻՎՕՐԻՆԸ

փոխարեն ասվում է ադիվօրըադիվօրըադիվօրըադիվօրը, աաաադիվօրդիվօրդիվօրդիվօր դունէրըդունէրըդունէրըդունէրը ասելու փոխարեն ադիվադիվադիվադիվօօօօրնրնրնրնէէէէրըրըրըրը. տե՛ս նաև 

անիվօրը, ասիվօրը։ 
 АДИВОРЫ и АДИВОРИНЫ, адиворин(н)эн или адиворинмэн, адиворинмов, адиворнэры, 
адиворнэруны, адиворнэрун(н)эн или адиворнэрунмэн, адиворнэрун(н)ов или адиворнэрунмов; 
редуцированые формы АДВОРЫ, АДВОРИНЫ и т.д., его, её, их, притяж. мест., употребл. 
независимо, без определяемого слова, напр. если в разговоре уже известно, что речь идет о доме, то 
слово дом опускается, вместо адивор дуны говорится адиворы, вместо адивор дунэры говорится 
адиворнэры; см. также аниворы и асиворы. 

 ԱԴԻՎՕՐԻՆԸԱԴԻՎՕՐԻՆԸԱԴԻՎՕՐԻՆԸԱԴԻՎՕՐԻՆԸ, ադիվօրին(ն)ինը, ադիվօրին(ն)էն, ադիվօրին(ն)օվ կամ ադիվօրինմօվ, 

ադիվօրիննէրը, ադիվօրիննէրունը, ադիվօրիննէրուն(ն)էն, ադիվօրիննէրուն(ն)օվ կամ 

ադիվօրիննէրունմօվ. նույնը կա նաև սղված ձևով ԱԴՎՕՐԻՆԸԱԴՎՕՐԻՆԸԱԴՎՕՐԻՆԸԱԴՎՕՐԻՆԸ, ադվօրի(ն)նինը և այլն. 

նախորդ բառի սեռական հոլովից կազմված ստացական դերանուն է, որտեղ բաց են 

թողնված երկու ստացյալ. օր. ադիվօրադիվօրադիվօրադիվօր  դունինդունինդունինդունին թէփէնթէփէնթէփէնթէփէն  ասելու փոխարեն ասվում է 

ադիվօրինըադիվօրինըադիվօրինըադիվօրինը, երբ արդեն հայտնի է, որ խոսքը տան կտուրի մասին է, ադիվօրադիվօրադիվօրադիվօր դունէրունդունէրունդունէրունդունէրուն 
թէփէնէրըթէփէնէրըթէփէնէրըթէփէնէրը ասելու փոխարեն ասվում է ադիվօրիննէրըադիվօրիննէրըադիվօրիննէրըադիվօրիննէրը. այս ձևը շատ գործածական չէ, 

վորովհետև շփոթություն է առաջ բերում նախորդ բառի հետ բացառականի և 

գործիականի ձևերի մեջ. փակագծերի մեջ առնված (ն)-ն կարող է արտասանվել կամ 

չարտասանվել. տե՛ս նաև անիվօրինը, ասիվօրինը։ 
 АДИВОРИНЫ, адиворин(н)ины, адиворин(н)эн, адиворин(н)ов или адиворинмов, 
адивориннэры, адивориннэруны, адивориннэрунмэн, адивориннэрун(н)ов или адивориннэрунмов, 
редуциров. формы АДВОРИНЫ, адворин(н)ины и т.д., его, её, их, притяж. мест., образовано от 
формы род. падежа предыдущего слова, заменяет в речи два определяемых слова, напр. если в 
разговоре уже известно, что речь идет о крыше дома, то вместо адивор дунин тhэпhэн говорится 
адиворины, вместо адивор дунэрун тhэпhэнэры говорится адивориннэры; эти формы 
малоупотребительны, поскольку вносят путаницу между формами исходного и творительного 
падежей данного слова и представленного выше слова, звук «н», взятый в кавычки, может как 
произноситься, так и не произноситься; см. также аниворины, сиворины. 
 ԱԴԽԱԴԱՐԱԴԽԱԴԱՐԱԴԽԱԴԱՐԱԴԽԱԴԱՐ, ԱԴԽԸԴԱՐԱԴԽԸԴԱՐԱԴԽԸԴԱՐԱԴԽԸԴԱՐ և ԱԴԽԸԴԱՅԻԳԱԴԽԸԴԱՅԻԳԱԴԽԸԴԱՅԻԳԱԴԽԸԴԱՅԻԳ, ած.մկ. այդչափ, այդքան. գոյականաբար 

գործածվելիս հոլովվում է. ադխադարադխադարադխադարադխադար շադշադշադշադ մաշտմաշտմաշտմաշտ բէտկբէտկբէտկբէտկ չէչէչէչէ (Չ) այդքան շատ մարդ պեթք չէ. 

ադխադարադխադարադխադարադխադար ճուրըճուրըճուրըճուրը իիիի՞նչնչնչնչ բիդբիդբիդբիդ անիսանիսանիսանիս այդ չափ ջուրը ի՞նչ պիտի անես. ադխըդարօվադխըդարօվադխըդարօվադխըդարօվ կամ 
ադխըդայիգօվադխըդայիգօվադխըդայիգօվադխըդայիգօվ դունդունդունդուն քխօշտըվիքխօշտըվիքխօշտըվիքխօշտըվի՞ այդքանով տուն կարելի՞ է շինել. հայ. այդ, + ար. կադր – չափ, 

քանակ. տե՛ս նաև անխադար, ասխադար։ 
 АДХАДАР, АДХЫДАР и АДХЫДАЙИГ, н. столько, настолько, столько-то, такое-то 
количество; так; склоняется как сущ.; адхадар шад машт бэтк чhэ (Ч) столько людей не требуется, 
адхыдар чуры инч бид анис? зачем тебе столько воды?, адхадаров или адхыдайигов дун 
кhхоштыви? разве можно с таким количеством (стройматериалов, денег и т.п.) построить дом?; 

арм. այդ айд + араб.-турец. kadar – мера, количество, степень; см. также анхадар, асхадар; в гаварах 

Тбилиси էդխադա эдхада, Карабах էդխադամ эдхадам, Лори, Карин էդխըդա эдхыда, Нор-Баязет, 

Басен էդխըդար эдхыдар – столько.  

ԱԱԱԱ՛ԴՆԱԴՆԱԴՆԱԴՆԱ և ԱԱԱԱ՛ԴՆՈՒՄԴՆՈՒՄԴՆՈՒՄԴՆՈՒՄ (Չալթր), մկ. անդադար. աաաադնադնադնադնա գըհարցունուգըհարցունուգըհարցունուգըհարցունու անդադար հարցնում է. 

ռուս. одно – մեկ, միևնույն։ 
 ÁДНА и ÁДНУМ (Чалтырь), н. то и дело, постоянно; адна гыhарцhуну постоянно 
спрашивает; от рус. одно, одна. 
 ԱԴՔԱՆԱԴՔԱՆԱԴՔԱՆԱԴՔԱՆ, թ.դ.մկ. այդքան. աաաադքանդքանդքանդքան աբրանքըաբրանքըաբրանքըաբրանքը վըդէ՞խվըդէ՞խվըդէ՞խվըդէ՞խ բիդիբիդիբիդիբիդի բահիսբահիսբահիսբահիս այդքան ապրանքը ո՞րտեղ 

պիտի պահես. ադքանըադքանըադքանըադքանը գօգօգօգօկտկտկտկտէէէէ այդքանը բավական է. ադքանադքանադքանադքան չուզիսչուզիսչուզիսչուզիս նընընընը, միմիմիմի էշթալէշթալէշթալէշթալ եթե այթքան 

չես ուզում, մի գնա. իբրև դերանուն գործածվելիս հոլովվում է: 
 АДКhАН, н.м. столько, настолько, так; склоняется при употр. в функции местоим.; адкhан 
абранкhы выдэх биди баhис? где будешь хранить столько зерна?, адкhаны гоктэ этого 
количества достаточно, адкhан чhузис ны, ми эштhал если так сильно не хочется, не ходи; 

литер.вост.арм. и литер.зап.арм. այդքան айдкhан – столько, так; в гаварах Полис, Ван, Карабах, 
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Амшен и т.д. էդքան эдкhан, Харберд, Буланых ըդքան ыдкhан – столько; см. также анкhан, 
аскhан. 

 ԱԴՔԱՆԱԳԱՆԱԴՔԱՆԱԳԱՆԱԴՔԱՆԱԳԱՆԱԴՔԱՆԱԳԱՆ, թ.մկ. ամեն մեկը, կամ ամեն մեկին այդքան. աաաադքանագանդքանագանդքանագանդքանագան ստագստագստագստագ 
վաստըգէցանքվաստըգէցանքվաստըգէցանքվաստըգէցանք ամեն մեկս այդքան փող վաստակեց. ադքանագանադքանագանադքանագանադքանագան բբբբանէցանքանէցանքանէցանքանէցանք ամեն մեկս 

այդքան աշխատեց. թվական իմաստով առանձին գործածվելիս հոլովվում է, բայց հոգնակի չի 

գործածվում։  
 АДКhАНАГАН, ч.н.  столько-то, по столько-то (каждый, каждому, от каждого); адкhанаган 
стаг вастыгэцhанкh каждый из нас заработал столько-то денег, адкhанаган банэцhанкh каждый 
из нас работал столько-то; в функции числит. склоняется, но во множ. ч. не употр. 

 ԱԴՔԷՆԸԱԴՔԷՆԸԱԴՔԷՆԸԱԴՔԷՆԸ, մկ. այդ ժամանակ: 

 АДКhЭНЫ, н. тогда, в то время; синон. анкhэны; см. икhэны. 

 ԱԴՔՕՎԱԴՔՕՎԱԴՔՕՎԱԴՔՕՎ (Ն), ԱՏԿՕՎԱՏԿՕՎԱՏԿՕՎԱՏԿՕՎ (Չ), մկ.  դեպի այդ կողմ. աաաադքօվդքօվդքօվդքօվ գընացգընացգընացգընաց (Ն) դեպի այդ կողմ գնաց: 

 АДКhОВ (Н), АТКОВ (Ч), н.  туда, в ту сторону; адкhов гынацh (Н) пошёл в ту сторону. 

 ԱԴՔՕՎԸԱԴՔՕՎԸԱԴՔՕՎԸԱԴՔՕՎԸ (Ն) ԱՏԿՕՎԸԱՏԿՕՎԸԱՏԿՕՎԸԱՏԿՕՎԸ (Չ), մկ. այդ կողմում. ադքօվըադքօվըադքօվըադքօվը միմիմիմի փընդփընդփընդփընդըըըըռիռիռիռի(լլլլ) այդկողմում մի 

փնտրիր. հոգնակի ձևը ադքօվնէրըադքօվնէրըադքօվնէրըադքօվնէրը (Ն) ադկօվնէրըադկօվնէրըադկօվնէրըադկօվնէրը (Չ) իմաստի անորոշություն ունի։ 
 АДКhОВЫ (Н), АТКОВЫ (Ч), н. там, в том месте; адкhовы ми пhындырри(л) там не ищи; 
форма множ. ч. адкhовнэры (Н), адковнэры (Ч) имеет значение неопределённсти. 

 ԱԴՔՕՎԷՆԱԴՔՕՎԷՆԱԴՔՕՎԷՆԱԴՔՕՎԷՆ (Ն), ԱՏԿՕՎԷՆԱՏԿՕՎԷՆԱՏԿՕՎԷՆԱՏԿՕՎԷՆ (Չ), մկ. այդ կողմից. քամինքամինքամինքամին ադքօվէնադքօվէնադքօվէնադքօվէն քըփըչէքըփըչէքըփըչէքըփըչէ քամին այդ կողմից 

է փչում. հոգնակի ձևը ադքօվնէրէնադքօվնէրէնադքօվնէրէնադքօվնէրէն իմաստի անորոշություն է ցույց տալիս, օր. ադքօվնէրէնադքօվնէրէնադքօվնէրէնադքօվնէրէն 
մէգմէգմէգմէգ ձանձանձանձան մըմըմըմը քուքաքուքաքուքաքուքա (Ն) նշանակում է, թե ճիշտ հայտնի չէ, թե որ կողմից է գալիս ձայնը, այլ 
միայն մոտավորապես։ 
 АДКhОВЭН (Н), АТКОВЭН (Ч), н. оттуда, откуда-то оттуда; кhамин адкhовэн кhыпhычhэ 
ветер дует оттуда; форма мн. ч. адкhовнэрэн (Н), атковнэрэн (Ч) придаёт значение 
неопределённости; адкhовнэрэн мэг дзан мы кhукhа (Н) голос доносится откуда-то оттуда. 

 ԱԴՕՆՑՄԷՆԱԴՕՆՑՄԷՆԱԴՕՆՑՄԷՆԱԴՕՆՑՄԷՆ և ԻԴՕՆՑՄԷՆԻԴՕՆՑՄԷՆԻԴՕՆՑՄԷՆԻԴՕՆՑՄԷՆ, դ. դրանցից: 

 АДОНЦhМЭН и ИДОНЦhМЭН, м. от них; литер.вост.арм. դրանցից дранцhицh, 

литер.зап.арм. ատոնցմե (произн. адонцhмэ) – от них. 

 ԱԴՕՆՔԱԴՕՆՔԱԴՕՆՔԱԴՕՆՔ և ԻԴՕՆՔԻԴՕՆՔԻԴՕՆՔԻԴՕՆՔ, դ. դրանք: 

 АДОНКh и ИДОНКh, м. те; литер.вост.арм. դրանք дранкh, литер.зап.арм. ատոնք (пр. 

адонкh), Муш, Карин իդոնք идонкh, Нор-Джуга, Тбилиси, Полис էդոնք эдонкh – те. 

 ԱԴՕՐԱԴՕՐԱԴՕՐԱԴՕՐ և ԻԴՕՐԻԴՕՐԻԴՕՐԻԴՕՐ, դ. դրա: 

 АДОР и ИДОР, м. его, её; ему, ей; литер.вост.арм. դրա дра, литер.зап.арм. ատոր (произн. 

адор) – его, её. 

 ԱԴՕՐԱԴՕՐԱԴՕՐԱԴՕՐ ՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐ կամ ԱԴՕՐԱԴՕՐԱԴՕՐԱԴՕՐ ԴԷՅԻՆԴԷՅԻՆԴԷՅԻՆԴԷՅԻՆ այդ պատճառով։ 
 АДОР hАМАР или АДОР ДЭЙИН 1. для этого. 2. по этой причине; лит.зап.арм. ատոր 

համար (произн. адор հамар) – по этой причине. 

 ԱԴՕՐԸԱԴՕՐԸԱԴՕՐԸԱԴՕՐԸ, մկ. այդ օրը, այդ օրվա ընթացքում. ադօրըադօրըադօրըադօրը շադշադշադշադ պանպանպանպան դէսանքդէսանքդէսանքդէսանք այդ օրը շատ բան 

տեսանք։ 
 АДОРЫ, н. в тот день, в течение того дня; адоры шад пан дэсанкh в тот день мы много всего 
увидели.  

 ԱԴՕՐՎԱՆԱԴՕՐՎԱՆԱԴՕՐՎԱՆԱԴՕՐՎԱՆ, ած. այդ օրվա, այն, ինչ որ եղել է այդ օրը. նաև իբրև գոյական՝ հոդով. 

ադօրվանըադօրվանըադօրվանըադօրվանը, -ին, -էն, -օվ:  

 АДОРВАН, п. случившееся, произошедшее в тот день; склоняется как существит.: адорваны, 
-ин, -эн, -ов. 

 ԱԶԱԲԱԶԱԲԱԶԱԲԱԶԱԲ, ած. չամուսնացած (տղա, աղջիկ). գոյականաբար գործածվելիս հոլովվում է. փոխ. 

ար.։ 
 АЗАБ, п. неженатый; незамужняя; араб.-перс. āzāb – неженатый, незамужняя, литер.вост.арм. 

ազապ азап, литер.зап.арм. ազապ (произ. азаб) – неженатый, в гаварах Мокс, Агулис, Акна, Муш, 
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Полис, Аварик, Сасун, Амшен ազաբ азаб, Тбилиси, Ван, Ерзинджан, Ахалциха, Муш, Ереван, 

Карин ազապ азап, Карабах, Мегри ազափ азапh – неженатый; незамужняя. 

 ԱԶԱԴԱԶԱԴԱԶԱԴԱԶԱԴ, ած.մկ. ազատ, անարգել. ազադազադազադազադ մաշտմաշտմաշտմաշտ ազատ մարդ. ազադազադազադազադ աբրէլաբրէլաբրէլաբրէլ ազատ ապրել. 
պահլ. ազատ – ազնվական, պարս. ազադ – ազատ, անարգել. հայերենի մեջ մտած է հնումը 

պահլավերենից։ 
 АЗАД, п. свободный; азад машт свободный человек, азад абрэл жить свободно; пехлев. и 

перс. āzād – дворянин, свободный; грабар ազատ азат – свободный, литер.вост.арм. ազատ азат, 

литер.зап.арм. ազատ (произ. азад), в гаварах Алашкерт, Акна, Харберд, Карин, Шемаха, Полис, 

Родосто, Себастия, Сучава ազադ азад, Агулис, Ахалциха, Ереван, Карабах, Муш, Мараха, Возм, 

Нор-Джуга, Салмаст, Ван, Тбилиси ազատ азат, Асланбек ազա* азаh, Зейтун, Хачин ազօդ азод, 

Тигранакерт mզmդ äзäд – свободный.  

 ԱԶԱԴԱԱԶԱԴԱԱԶԱԴԱԱԶԱԴԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ , -ըդ, -ը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ ազատվեցի, -իր, -

վեցինք, -իք, -ին և այլն բոլոր ժամանակներով։ 
 АЗАДÁДЗОВЫС, -ыд, -ы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я освободился 
(избавился от чего-либо), ты освободился и т.д. во всех временах и лицах. 
 ԱԶԱԴԷԼԱԶԱԴԷԼԱԶԱԴԷԼԱԶԱԴԷԼ¹, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք, բ.ն. ազատություն տալ, փրկել կապանքից, 

նեղ վիճակից. մմմմէռնէլէէռնէլէէռնէլէէռնէլէ ազադազադազադազադիիիիցցցց ինձիինձիինձիինձի մահից փրկեց ինձ:  
АЗАДЭЛ¹, газадим, азадэцhи, -адз, -охь, -элу, -э, -эцhэкh, г.д.з. 1. избавлять, спасать.                         

2. отпускать, освобождать; мэррнэлэ азадицh индзи он спас меня от смерти.       
 ԱԶԱԴԷԼԱԶԱԴԷԼԱԶԱԴԷԼԱԶԱԴԷԼ², -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք, բ.չ. ազատվել, ազատություն ստանալ, 
փրկվել դժվար վիճակից. հափսէնհափսէնհափսէնհափսէն ազադէցաազադէցաազադէցաազադէցա բանտից ազատվեցի։ 

АЗАДЭЛ², газадим, азадэцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh, г.с.з. 1. обрести свободу.                               
2. избавиться от чего-либо обременительного; hапhсэн азадэцhа я спасся от тюрьмы; 
литер.вост.арм. ազատվել азатвел, литер.зап.арм. ազատիլ (произ. азадил) – освободиться. 

 ԱԶԱԴԼԱՄԱԱԶԱԴԼԱՄԱԱԶԱԴԼԱՄԱԱԶԱԴԼԱՄԱ, գ. ազատիչ, ազատող. օշտախըօշտախըօշտախըօշտախը նարանարանարանարա ազադլամաազադլամաազադլամաազադլամա էղավէղավէղավէղավ ընկերը նրան 

փրկեց. փոխ. թուրք.: 
 АЗАДЛАМА, с. освободитель, спаситель; оштахы нара азадлама эхъав друг стал его 
спасителем; из тюрк. яз.  
 ԱԶԱԴՈՒՄԱԶԱԴՈՒՄԱԶԱԴՈՒՄԱԶԱԴՈՒՄ, գ. ազատություն, փրկություն։ 
 АЗАДУМ, с. освобождение; спасение, избавление; Карабах ազատում азатум. 

 ԱԶԱԴՑԸՆԷԼԱԶԱԴՑԸՆԷԼԱԶԱԴՑԸՆԷԼԱԶԱԴՑԸՆԷԼ (Ն), ԱԶԱԴԾԸՆԷԼԱԶԱԴԾԸՆԷԼԱԶԱԴԾԸՆԷԼԱԶԱԴԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ն. ազատություն տալ:  
 АЗАДЦhЫНЭЛ (Н), АЗАДЦЫНЭЛ (Ч), г.д.з. 1. освобождать, избавлять от заключения, 
неволи. 2. освобождать от забот; Карабах ազադլամիշ անէլ азадламиш анэл – освобождать.  

 ԱԶԱԴՎԷԼԱԶԱԴՎԷԼԱԶԱԴՎԷԼԱԶԱԴՎԷԼ, -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէլիք, -վէ՛, -վէցէ՛ք, բ.կր.չ. 1. ազատվել, 
ազատություն ստանալ. 2. ծննդաբերել. զօռօվզօռօվզօռօվզօռօվ ազադվէցաազադվէցաազադվէցաազադվէցա իդաիդաիդաիդա բէլայէնբէլայէնբէլայէնբէլայէն հազիվ պրծա այդ 

փորձանքից. հարսըհարսըհարսըհարսը գազադվիգազադվիգազադվիգազադվի, կըպէրէկըպէրէկըպէրէկըպէրէ մէքադմէքադմէքադմէքադ դէսօքդէսօքդէսօքդէսօք դըղադըղադըղադըղա հարսը ծնում է մի սիրուն տղա. այս 

կրավորակերպ չեզոքը ունի նաև կարողական իմաստ. օր. իդավօրիդավօրիդավօրիդավօր իդդէղէնիդդէղէնիդդէղէնիդդէղէն գազադվիգազադվիգազադվիգազադվի՞ դրան 

կարելի՞ է ազատել այդտեղից։ 
 АЗАДВЭЛ, газадвим, азадвэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэликh, -вэ, -вэцhэкh, г.стр.с.з. 1. обрести 
свободу, освободиться. 2. избавиться от чего-либо; зорров азадвэцhа ида бэлайэн c трудом 
избавился от этой напасти. 3. рожать, разрешаться от бремени; hарсы газадви, кыпэрэ мзкhад 
дэсокh дыхъа невестка рожает, ребёночка славного родит, данная форма страдат. залога имеет 
также значение возможности: идавор иддэхъэн газадви? разве можно его оттуда освободить?; в 
гаваре Карабах ազադլամիշ ինիլ азадламиш инил – освобождаться. 

 ԱԶԲԱՐԱԶԲԱՐԱԶԲԱՐԱԶԲԱՐ, գ. ցանկապատած տեղ, սովորաբար տան մոտ կամ տան շուրջը, որի մեջ գտնվում 

են տնտեսության այլ գույքն ու շինությունները, բակ. փոխ. թաթ. աաաազբարօվզբարօվզբարօվզբարօվ մէմըմէմըմէմըմէմը անէլանէլանէլանէլ ամբողջ 

բակը փռել. աաաազբարօվզբարօվզբարօվզբարօվ մէմըմէմըմէմըմէմը լալլալլալլալ բակով մեկ փռվել, ցիրուցան լինել. ազբարօվազբարօվազբարօվազբարօվ մէմըմէմըմէմըմէմը վազէլվազէլվազէլվազէլ բակի 

մի ծայրից մյուսը վազել. մմմմէէէէգգգգ ազբարազբարազբարազբար մըմըմըմը ցօրէնցօրէնցօրէնցօրէն էղավէղավէղավէղավ բակը լիքը ցորեն ստացվեց. հոլովվում է 

կանոնավոր կերպով։ 
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ԱԶԳԱՆՈՒՆԱԶԳԱՆՈՒՆԱԶԳԱՆՈՒՆԱԶԳԱՆՈՒՆ ԱԱԱԱ    А

 АЗБАР, с. 1. двор, огороженный участок земли с домом и прилегающими к нему 
хозяйственными постройками. 2. приусадебный участок, огород; азбар-азбари по соседству, 
азбаров мэмы анэл раскидать, разбросать по всему двору, азбаров мэмы лал раскидаться, 
разбросаться по всему двору, азбаров мэмы вазэл носиться по двору из конца в конец, мэг азбар 
мы цhорэн эхъав весь двор заполнился зерном, чhэтhи азбар огород за пределами села; 

крым.татар. азбар – двор; в гаварах Амшен и Ардиал ազբար азбар – двор. 

 ԱԶԳԱՆՈՒՆԱԶԳԱՆՈՒՆԱԶԳԱՆՈՒՆԱԶԳԱՆՈՒՆ, գ. ազգանուն: 

 АЗГАНУН, с. фамилия; литер.вост.арм. ազգանուն азганун, литер.зап.арм. ազգանուն (произ. 

аскhанун); синон. лахъаб. 

 ԱԶԸԼՄԻՇ ԱԶԸԼՄԻՇ ԱԶԸԼՄԻՇ ԱԶԸԼՄԻՇ ԸԼԱԼԸԼԱԼԸԼԱԼԸԼԱԼ (Նխջ) ճմլվել, կոտրատվել, նազ անել. իիիի՞ նչնչնչնչ ազըլմիշազըլմիշազըլմիշազըլմիշ գըլասգըլասգըլասգըլաս, չալէչալէչալէչալէ դադադադա շթէշթէշթէշթէ 

ի՞նչ ես նազ անում, նվագիր էլի. թուրք. էզիլմէք – նույն իմ.։ 
 АЗЫЛМИШ ЫЛАЛ (Нхч) упрямиться, ломаться, заставлять себя уговаривать, просить; инчh 
азылмиш гылас, чhалэ да штhэ хватит ломаться, давай, играй; турец. nazlanmak (назланмак) – 
упрямиться, заставлять себя просить. 

 ԱԶԸԽԱԶԸԽԱԶԸԽԱԶԸԽ, գ. մթերքի պաշար. թուրք. ազըկ – մթերք, պարեն. հոլովվում է, հոգն. չունի։  
 АЗЫХ, с. продукты, съестные припасы; склоняется, не имеет форм множ. числа; турец. azık 
(азык) – продкуты. 

 ԱԶԻԶԱԶԻԶԱԶԻԶԱԶԻԶ, ած.մկ. քնքույշ, քնքուշորեն, փափկասուն. ազիզազիզազիզազիզ դըղադըղադըղադըղա քնքույշ վերաբերմունքի 

կարիք ունեցող աղա. դըղինդըղինդըղինդըղին ազիզազիզազիզազիզ մէձծուծիլմէձծուծիլմէձծուծիլմէձծուծիլ էէէէ աղային փափկասուն է մեծացրել. պարս. ազիզ – 

սիրելի։ 
 АЗИЗ, п. 1. нежный. 2. изнеженный. 3. дорогой, любимый; азиз дыхъа изнеженный ребёнок, 
дыхъин азиз мэдзцуцил э воспитала мальчика изнеженным; перс. aziz – дорогой, любимый; 
употребляется во всех арм. диалектах.  

 ԱԶԻԶԼԱՄԱԱԶԻԶԼԱՄԱԱԶԻԶԼԱՄԱԱԶԻԶԼԱՄԱ, մկ. փափկասուն. ազիզլամաազիզլամաազիզլամաազիզլամա մէձծաձմէձծաձմէձծաձմէձծաձ ախախախախճճճճիգիգիգիգ էէէէ փափկասուն մեծացած աղջիկ 

է. պարս. ազիզ + թուրք. լամա = թուրք. ազիզլամա – փափկասուն։ 
 АЗИЗЛАМА, п. изнеженный; азизлама мэдзцадз ахчиг э изнеженная девушка; турец. 
azizlama (азизлама) – изнеженный.    

 ԱԶԻՄԱԱԶԻՄԱԱԶԻՄԱԱԶԻՄԱ կամ ԱԶԻՄՔԱԱԶԻՄՔԱԱԶԻՄՔԱԱԶԻՄՔԱ (Ն), ԱԶԻՄԱԱԶԻՄԱԱԶԻՄԱԱԶԻՄԱ կամ ԱԶԻՄԿԱԱԶԻՄԿԱԱԶԻՄԿԱԱԶԻՄԿԱ (Չ), գ. աշնանացան ցորեն. ռուս. озимь – 

աշնանացան։ 
 АЗИМА или АЗИМКhА (Н), АЗИМА или АЗИМКА (Ч), с. озимка, озимая пшеница, 
засеваемая осенью; рус. озимь, озимка. 

 ԱԶԻԷԹԼԻԱԶԻԷԹԼԻԱԶԻԷԹԼԻԱԶԻԷԹԼԻ (Նխջ), ած. դժվար, նեղացուցիչ. թուրք. էզիյէթլի – նույն իմ.։ 
 АЗИЭТhЛИ (Нхч), п. тяжелый, мучительный, тягостный; турец. ezietly (эзийэтли) – тяжёлый, 
мучительный. 

 ԱԶԼՈՒԽԱԶԼՈՒԽԱԶԼՈՒԽԱԶԼՈՒԽ, տե՛ս ավուզլուխ: 

 АЗЛУХ, см. авузлух.  

 ԱԶՂԸՆԱԶՂԸՆԱԶՂԸՆԱԶՂԸՆ, ած. նիհար (հացահատիկ). փոխ. իմ. (Չ) նաև նիհար տղա. աստարվանաստարվանաստարվանաստարվան ցօրէնըցօրէնըցօրէնըցօրէնը 
ազղընազղընազղընազղըն էէէէ այս տարվա ցորենի հատիկները նիհար են, լեցուն չեն. բարդված է «ազ» արմատից, 

որ նշանակում է «չոր» (որից կրկնությամբ կազմված է «ազազուն» – «չորացած» ածականը) և 

«աղուն» – աղալու հացահատիկ բառերից. թերևս ծագած լինի «ազազուն»-ից միայն 

ձայնափոխությամբ – ազազուն-ազզուն-ազղուն-ազղըն՝ միջին «ա»-ի սղմամբ և «զ»-ն «ղ» -ի 

վերածվելով կրկնությունից խուսափելու համար։ 
 АЗХЪЫН, п. 1. тощий, худосочный, не налитой (о пшенице); астарван цhорэны азхъын э в 
этом году колосья пшеницы тощие. 2. (Ч) перен. худой, худощавый (о ребёнке); крым.татар. азгьын – 
худой, худощавый. 

 ԱԶՄԻՇ ԼԱԼԱԶՄԻՇ ԼԱԼԱԶՄԻՇ ԼԱԼԱԶՄԻՇ ԼԱԼ (Չ) նիհարել. սասասասա դըղդըղդըղդըղանանանան քանիքանիքանիքանի գգգգէէէէշշշշտտտտաաաա, ազմիշազմիշազմիշազմիշ գըլագըլագըլագըլա այս տղան քանի գնում 

նիհարում է. արմատն է «ազ» – չոր, «միշ» վերջավորությունը թուրքերենի անց. դերբ. մասնիկն 

է, որ շատ գործածական է այս բարբառում։ 
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ԱԱԱԱ    А ԱԶՆԻՎԱԶՆԻՎԱԶՆԻՎԱԶՆԻՎ

 АЗМИШ ЛАЛ (Ч) исудать, отощать (в результате болезни и т.п.); са дыхъан кhани гэшта, 
азмиш гыла этот ребёнок совсем исхудал; крым.татар. азмакь – худеть, тощать; см. миш.  

 ԱԶՆԻՎԱԶՆԻՎԱԶՆԻՎԱԶՆԻՎ (Նխջ), ած. լավ, ընտիր (ուտելիքի, խմիչքի, հագուստեղենի և այլ իրերի մասին). 

հին հայերենում «ազնիւ» նշանակում էր «տոհմիկ»։ 
 АЗНИВ, п. 1. (Нхч) изысканный, отборный, добротный (о еде, напитках, нарядах и т.п.). 2. 
женское имя. 3. употр. в словосочетании азнив йэрэха нежный, миловидный ребёнок; грабар 

ազնիվ азнив – знатный, родовитый, породистый, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ազնիվ азнив – 
честный, отборный, добротный. 

 ԱԹԱՄԱԼՈՒՍԱԹԱՄԱԼՈՒՍԱԹԱՄԱԼՈՒՍԱԹԱՄԱԼՈՒՍ (Նխջ), գ. ծաղ առավոտյան կիսախավար. ծագում է կրոնական առասպելի 

առաջին մարդու՝ Ադամի անունից։ 
 АТhАМАЛУС (Нхч), с. рассвет, утренняя заря; происходит от имени персонажа библейского 
сказания Адама. 

 ԱԹԱՄԱՄԷՐԳԱԹԱՄԱՄԷՐԳԱԹԱՄԱՄԷՐԳԱԹԱՄԱՄԷՐԳ    կամ ԱԹԱՄԷՐԳ ԱԹԱՄԷՐԳ ԱԹԱՄԷՐԳ ԱԹԱՄԷՐԳ (Նխջ), ած. բոլորովին մերկ (մարդ). ծագում է կրոնական 

առասպելի առաջին մարդու անունից, որ չի գիտակցել, թե ինքը մերկ է և միայն 

պատվիրազանցություն գործելուց հետո է նկատել, որ մերկ է։ 
 АТhАМАМЭРГ или АТhАМЭРГ (Нхч), п. обнажённый, нагой; происходит от имени первого 
человека на Земле Адама, персонажа библейского сказания, который не замечал своей наготы и 
осознал это лишь после грехопадения. 

 ԱԹԱՄԱՄՈՒԹԱԹԱՄԱՄՈՒԹԱԹԱՄԱՄՈՒԹԱԹԱՄԱՄՈՒԹ (Նխջ), գ. ծաղ երեկոյան կիսախավար. ծագում է կրոնական առասպելի 

առաջին մարդու՝ Ադամի անունից, որ արտաքսվելով դրախտից՝ մնում է շվարած երեկոյան 

կիսախավարի մեջ։ 
 АТhАМАМУТh (Нхч), с. сумерки; происходит от имени первого человека на земле Адама, 
персонажа библейского сказания, который после изгнания из рая очутился в сумрачном мире. 

 ԱԹԱՄՕՇԹԻԱԹԱՄՕՇԹԻԱԹԱՄՕՇԹԻԱԹԱՄՕՇԹԻ և *ԱԹԱՄՕՐԹԻԱԹԱՄՕՐԹԻԱԹԱՄՕՐԹԻԱԹԱՄՕՐԹԻ (Ն), ԱՏԱՄՕՇՏԻԱՏԱՄՕՇՏԻԱՏԱՄՕՇՏԻԱՏԱՄՕՇՏԻ և *ԱՏԱՄՕՐՏԻԱՏԱՄՕՐՏԻԱՏԱՄՕՐՏԻԱՏԱՄՕՐՏԻ (Չ), գ. մարդ, բառացի՝ 
Ադամի որդի, ինչպես համարում է կրոնակ. առասպելը բոլոր մարդկանց. աաաաթամօշթիթամօշթիթամօշթիթամօշթի՞ էէէէ ինչինչինչինչ 
ադիվիգըադիվիգըադիվիգըադիվիգը միթե դա մա՞րդ է. աթամօշթուսաթամօշթուսաթամօշթուսաթամօշթուս գյանքըգյանքըգյանքըգյանքը դանջանքդանջանքդանջանքդանջանք էէէէ աշխարքիսաշխարքիսաշխարքիսաշխարքիս էրէսըէրէսըէրէսըէրէսը մարդուս 

կյանքը տանջանք է այս աշխարհում. հոլովվում է – աթամօշթի(ս), -ու(ս), -ումէ(ս) կամ -

ու(ս)մէն, -ու(ս)մօվ. հոգնակի սովորաբար չի գործածվում։ 
 АТhАМОШТhИ и *АТhАМОРТhИ (Н), АТАМОШТИ и *АТАМОРТИ (Ч), с. человек 
(букв. сын Адама); атhамоштhи йэ инчh адивигы! да разве он человек!, атhамоштhус гйанкhы 
данджанкh э ашхаркhис эрэсы жизнь человека на земле – сплошное страдание, атамоштин 
умэтhов габри человек живёт надеждой; склоняется следующим образом: атамоштhи(с), -у(с), -

умэ(с) или -у(с)мэн, -у(с)мов; как правило, формы множ. ч. не употр.; литер.вост.арм. ադամորդի 

адаморди, литер.зап.арм. ադամորդի (произ. атhамортhи) – человек. 

 ԱԹԹԱՐԱԹԹԱՐԱԹԹԱՐԱԹԹԱՐ (Նխջ), գ. հնումը՝ անուշահոտություններ ու դեղեր ծախող վաճառական. ար. 

աթթար – պառֆյումեռ։ 
 АТhТhАР (Нхч), с. в старину, торговец благовониями и лекарствами; араб. attar – парфюмер, 
от котор. турец. attar – торговец лекарственными травами. 

 ԱԹԹԱՐՆՕՑԱԹԹԱՐՆՕՑԱԹԹԱՐՆՕՑԱԹԹԱՐՆՕՑ և ԱՓԹԱՐՆՕՑԱՓԹԱՐՆՕՑԱՓԹԱՐՆՕՑԱՓԹԱՐՆՕՑ (Նխջ), գ. հնումը՝ անուշահոտությունների ու դեղերի 

խանութ. ար. աթթար + հայ. տեղ ցույց տվող «նոց» մասնիկը։ 
 АТhТhАРНОЦh и АПhТhАРНОЦh (Нхч), с. в старину, магазин благовоний и лекарств; араб. 

attar, от котор. турец. attar + арм. частица «նոց» (ноцh) со значениям места. 

 ԱԹԼԱԱԹԼԱԱԹԼԱԱԹԼԱ ԴԱԼԴԱԼԴԱԼԴԱԼ (Նխջ) ցատկել. թուրք. աթլամակ – ցատկել: 
 АТhЛА ДАЛ (Нхч) скакать, прыгать; от турец. atlamak – прыгать. 

 ԱԹԼԱԱԹԼԱԱԹԼԱԱԹԼԱ-ԽԱՐԱՋԱԽԱՐԱՋԱԽԱՐԱՋԱԽԱՐԱՋԱ (Չ), գ. հնումը՝ մի տեսակ օրօրան զատկական զվարճության համար, որ 

երիտասարդները շինում էին այսպես. ուղղահայաց կանգնեցրած ու ծայրը հողի մեջ պինդ 

թաղած փայտի սյունի վերևի ծայրին անցկացնում էին մի սայլի անիվ, որ ազատ պատվում էր 

սյունի վրա, անիվի վրա հորիզոնական ուղղությամբ ամրացնում էին մի երկար ձող, որի երկու 
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ծայրերից կապում էին մի-մի երկար փոկի երկու ծայրերը, այնպես որ ձողի երկու ծայրերից 

կապած փոկերը գետնից քիչ բարձր ձևացնում էին մի-մի գոգավորություն, որի մեջ նստում էին 

երկու հոգի՝ հավասարակաշռելով իրար ծանրությունը, էրկու տղա ձեռքներին մի-մի ձող 

բռնած՝ ձողի մի ծայրը անիվի շառավիզների արանքը մտցնելով՝ պտտում էին անիվը և նրա 

հետ միասին նաև երկու նստողներին, վերջիններըն ավելի արագ էին պտտվում, քան 

պտտողները, որովհետև նրանք ավելի մեծ շրջան էին կատարում սյունի շուրջը, իսկ իներցիան 

հեշտացնում էր պտտողների աշխատանքը. թուրք. աթլա – ոստյուն + ար. խարաջա – դուրս 

գալ, շեղվել։ 
 АТhЛА-ХАРАДЖА (Ч), с. в старину, подобие карусели для пасхальных увеселений, которую 
молодежь мастерила следующим образом: на верхушку перпендикулярно установленного и прочно 
вбитого в землю деревянного столба надевали колесо от телеги, которое свободно вращалось на 
столбе, на колесе крепили длинный шест в горизонтальном положении, к обоим концам которого 
привязывали по ремню таким образом, чтобы ремни чуть-чуть не доходя до земли образовывали 
вогнутости, в которые садились по одному человеку уравновешивая друг-друга, а два парня 
вставляли концы шестов в спицы колеса и вращали его, вращая также сидящих людей; от турец. atlı 
karınca (атлы карынджа) – карусель.  

 ԱԹԼԸԱԹԼԸԱԹԼԸԱԹԼԸ (Ն), գ. թղթախաղի մեջ նշանակում է «թագուհի», բայց բառը թուրքերեն է և 

նշանակում է «ձիավոր». հոմանիշը – սութա։ 
 АТhЛЫ (Н), с. дама, игральная карта с изображением женщины; от турец. atlı (атлы) – 
всадник; синон. сутhа.  

 ԱԹԼԸԱԹԼԸԱԹԼԸԱԹԼԸ-ԽԱՐԱՎՈՒԼԽԱՐԱՎՈՒԼԽԱՐԱՎՈՒԼԽԱՐԱՎՈՒԼ (Նխջ), գ. հնումը՝ ձիավոր ոստիկան Նոր-Նախիջևանի մագիստրատին 

ենթակա. թուրք. աթ – ձի, աթլը – ձիավոր, կարավուլ – պահակ։ 
 АТhЛЫ-ХАРАВУЛ (Нхч), с. в старину, конный полицейский в магистрате г. Новая 
Нахичевань; турец. atlı (атлы) – всадник, karakol (каракол) – патруль, крым.татар. къаравул и 
харавул (диал.) – сторож, караульный. 

 ԱԹԽՈՒԼԱԽԱԹԽՈՒԼԱԽԱԹԽՈՒԼԱԽԱԹԽՈՒԼԱԽ, գ. թրթնջուկ, конский щавель, Rumex patentia. թուրք. աթ – ձի, կուլակ – 

ականջ, աթկուլակ – ձիու ականջ, կոչվում է այդպես տերևվների ձևվի պատճառով։ 
 АТhХУЛАХ, в с. Б. Салы также АТhЛУХЛАХ, с. бот. щавель конский, Rúmex confértus; 
крым.татар. аткьулакь – щавель конский (ат – лошадь, кьулакь – ухо). 

 ԱԹՕՌՔԱԹՕՌՔԱԹՕՌՔԱԹՕՌՔ, գ. աթոռ, որ ծառայում է վրան նստելու համար. հոլովվում է կանոնավոր – 

աթօռք, -ի, -է, -օվ, -նէր, -նէրու, -նէրէ, -նէրօվ, նույնպես և դիմորոշ հոդով։ 
 АТhОРРКh, с. стул; склоняется по правилам: атhорркh, -и, -э, -ов, -нэр, -нэру, -нэрэ, -нэров; 

грабар աթոռ атhорр, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. աթոռ атhорр, в гаварах Амшен աթոռ атhорр, 

Хачин աթոր атhор, Харберд, Мокс, Родосто, Сучава, Тигранакерт աթօռ атhорр, Тбилиси աթուռ 

атhурр, Акна, Асланбек աթէօռ атhöрр, Муш ատոռք аторркh, Алашкерт ատոռ аторр, Салмаст 

աթոռք атhорркh, Ахалциха, Карин աթօռք атhорркh, Агулис աթուռք атhурркh, Нор-Джуга աթոռք 

атhорркh и առթոք арртhокh.  

 ԱԺԱՆԱԺԱՆԱԺԱՆԱԺԱՆ, ած.մկ. քիչ արժող, քիչ փող վճարելով. աժանաժանաժանաժան միսինմիսինմիսինմիսին շօռվանշօռվանշօռվանշօռվան անջուրանջուրանջուրանջուր գըլագըլագըլագըլա 

աժանագին մսի խաշուն յուղալի չի լինում. աժանաժանաժանաժան կընէծիկընէծիկընէծիկընէծի քիչ փող վճարելով գնեցի. պարս. 

արժան – արժանավոր, աժանագին. հականիշը – թանգ։ 
 АЖАН 1. п. дешёвый, недорогой. 2. н. дёшево, недорого; ажан мисин шоррван анджур гыла 
от дешёвого мяса бульон жирным не бывает, ажан кынэци купил по дешёвке; от пехлев. aržān – 

дешёвый, малоценный; грабар արժան аржан, литер.вост.арм. էժան эжан, литер.зап.арм. աժան 

ажан, Ахалциха, Акна, Харберд, Карин, Полис, Родосто, Себастия, Сучава աժան ажан, Асланбек 

աժա ажа, Нор-Джуга յերժան йержан, յեժժան йежжан и յեժան йежан, Ереван, Мараха, Салмаст, 

Тбилиси էժան эжан, Карабах էժան эжан, իժան ижан, Шемаха էյժան эйжан, Алашкерт, Муш 

յէժան йэжан, Агулис, Ван էժmն эжäн, Возм հէժան hэжан, Горис իժան ижан, Амшен էժօն эжон; 

антон. тhанг – дорогой. 
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 ԱԺԱՆԳԷԳԱԺԱՆԳԷԳԱԺԱՆԳԷԳԱԺԱՆԳԷԳ, ած.մկ. բավականաչափ աժանագին, բավականաչափ աժան գինով. աժանգէգաժանգէգաժանգէգաժանգէգ 
աբրանքաբրանքաբրանքաբրանք ռաստռաստռաստռաստ էգավէգավէգավէգավ աժանագին ապրանք հանդիպեց. ասասասաս ժումինժումինժումինժումին աժանգէգաժանգէգաժանգէգաժանգէգ կընէծիկընէծիկընէծիկընէծի այս 

անգամ բավականաչափ աժան գնեցի. նախորդ բառին կցված է «գէգ» մասնիկը, որ նշանակում 

է «մի քիչ» բավականաչափ. հականիշը – թանգգէգ։ 
 АЖАНГЭГ 1. п. достаточно дешёвый. 2. н. дешевле, подешевле; ажангэг абранкh рраст эгав 
нашёл товар подешевле, ас жумин ажангэг кынэци на этот раз я купил подешевле; антон. тhанггэг – 

дороговато; литер.зап.арм. աժանկեկ (произ. ажангэг), в гаварах Полис, Арабкир, Евдокия, 

Харберд, Себастия աժանկեկ ажанкек. 

 ԱԺԱՆԻԱԺԱՆԻԱԺԱՆԻԱԺԱՆԻ, ած. արժանի, արժանավոր, որևէ բան ստանալու իրավունք ունեցող. բարիբարիբարիբարի 
փըսագիփըսագիփըսագիփըսագի աժանիաժանիաժանիաժանի էղավէղավէղավէղավ իրավամբ ստացավ բարի պսակ. աժանիաժանիաժանիաժանի էէէէ ադադադադ բախտինբախտինբախտինբախտին արժանավոր է, 

իրավունք ունի այդ բախտը ձեռք բերելու. պահլ. արժան – արժանի. աժանիաժանիաժանիաժանի չիլասչիլասչիլասչիլաս կամ չիլաքչիլաքչիլաքչիլաք 
(ավելացվում է ապառնի դերբայը այն բայի, որի պատճառով է արվում նախատինքը – ձէձէլու, 

գօդռէլու և այլն) չարժանանաս, -աք, այսինքն՝ մեռնիս, -իք, չարժանանաս, -աք մյուս անգամ 

անելու նույնը։  
 АЖАНИ, п. достойный, заслуживающий чего-либо; бари пhысаги ажани эхъав удостоился 
счастливого брака, ажани э бахтин достоин своего счастья; ажани чhилас или чhилакh зарнэлу, 
годррэлу и т.д. не дай бог тебе (вам) ударить, разбить и т.д. (употр., как правило, с причастной 
формой глагола в буд. врем., выражая упрёк или порицание): перс. aržān – дешёвый, малоценный.  

 ԱԺԱՆՆՕՑԱԺԱՆՆՕՑԱԺԱՆՆՕՑԱԺԱՆՆՕՑ, ած. քիչ աժող. աաաաժաննօցժաննօցժաննօցժաննօց հալավհալավհալավհալավ աժանագին հագուստ. աժաննօցաժաննօցաժաննօցաժաննօց մաշտմաշտմաշտմաշտ (փոխ. 

իմ.) մարդ, որին հեշտությամբ կարելի է կաշառել. հականիշը – թանգնոց։  
 АЖАННОЦh, п. дешёвый, малостоящий; ажанноцh hалав дешёвая одежда, ажанноцh машт 

продажный человек; литер.вост.арм էժանանոց эжананоцh и էժաննոց эжанноцh, литер.зап.арм, 

աժաննոց ажанноцh; антон. тhангноцh. 

 ԱԺԸՆՆԱԼԱԺԸՆՆԱԼԱԺԸՆՆԱԼԱԺԸՆՆԱԼ, բ.չ. էժանանալ: 
 АЖЫННАЛ, г.с.з. дешеветь; литер.вост.арм. էժանանալ эжананал; литер.зап.арм. աժաննալ 
ажаннал, в гаварах Полис, Себастия աժննալ ажыннал – дешеветь. 

 ԱԺԸՆՑԸՆԷԼԱԺԸՆՑԸՆԷԼԱԺԸՆՑԸՆԷԼԱԺԸՆՑԸՆԷԼ և ԱԺԸՆՑՈՒՆԷԼԱԺԸՆՑՈՒՆԷԼԱԺԸՆՑՈՒՆԷԼԱԺԸՆՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԱԺԸՆՑԸՆԷԼԱԺԸՆՑԸՆԷԼԱԺԸՆՑԸՆԷԼԱԺԸՆՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. էժանացնէլ: 
 АЖЫНЦhЫНЭЛ и АЖЫНЦhУНЭЛ (Н), АЖЫНЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. удешевлять. 

 ԱԺԱՆՈՒԹԻՆԱԺԱՆՈՒԹԻՆԱԺԱՆՈՒԹԻՆԱԺԱՆՈՒԹԻՆ, գ. աժանություն, գների իջեցում. հականիշը – թանգութին։ 
 АЖАНУТhИН, с. дешевизна; антон. тhангутhин.  

 ԱԺԴԱՀԱՐԱԺԴԱՀԱՐԱԺԴԱՀԱՐԱԺԴԱՀԱՐ և ԱՐԴԻՀԱՐԱՐԴԻՀԱՐԱՐԴԻՀԱՐԱՐԴԻՀԱՐ (Ն), ԱՐԴԻՀԱՐԱՐԴԻՀԱՐԱՐԴԻՀԱՐԱՐԴԻՀԱՐ և ԱՐԴԻՀԱՐԱՐԴԻՀԱՐԱՐԴԻՀԱՐԱՐԴԻՀԱՐ-ՕՑՕՑՕՑՕՑ (Չ), գ. վիշապ. պարս. աժդահա – 

նույն իմ.։ 
 АЖДАhАР и АРДИhАР (Н), АРДИhАР и АРДИhАР-ОЦh (Ч), с. дракон; перс. aždahâ (аждаhа) – 

дракон; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. աժդահա аждаhа – дракон; исполин. 

 ԱԺԷԼԱԺԷԼԱԺԷԼԱԺԷԼ, -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, հրամայական չունի, բ.չ. արժել, գին ունենալ. աղէգաղէգաղէգաղէգ ձիձիձիձի յէյէյէյէ, 

ամաամաամաամա դուվաձդուվաձդուվաձդուվաձ ստագիդստագիդստագիդստագիդ չաժիչաժիչաժիչաժի(լլլլ) (Ն) լավ ձի է, բայց քո վճարած փողի չափ արժեք չունի. իդաիդաիդաիդա 
բըզդիգբըզդիգբըզդիգբըզդիգ բանինբանինբանինբանին համարհամարհամարհամար գաժէգաժէգաժէգաժէ՞ գըռէվգըռէվգըռէվգըռէվ անէլանէլանէլանէլ այդ փոքրիկ բանի մի՞թէ բավարար պատճառ է կռիվ 

անելու. պահլ. արժիտան – արժել, գին ունենալ։  
 АЖЭЛ, -им, -эцhа, -адз, -охъ, -элу, г.с.з. стоить, иметь цену; не имеет повел. накл.; ахъэг дзи э, 
ама дувадз стагид чhажи(л) (Н) хорошая лошадь, но таких денег не стоит, ида быздиг банин 
hамар гажэ гыррэв анэлу! (Н) да разве стоит спорить из-за такого пустяка!; пехл. aržītan – 

стоимость; грабар արժել аржел, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. արժել аржел, Шемаха аржил 

արժիլ, Нор-Джуга աժժել ажжел, Сучава, Ван աժել ажел, Ахалциха, Акна, Ереван, Карин, Амшен, 

Полис, Родосто, Себастия, Асланбек աժէլ ажэл, Горис, Харберд աժիլ ажил, Агулис աժիլ ажил, 

նաժիլ нажил, Салмаст mժել äжел, Мараха mժէլ äжэл, Алашкерт, Тигранакерт mժիլ äжил, Муш ըժե 

ыже, Тбилиси աժէնալ ажэнал.  

 ԱԺԷԼՈՒԱԺԷԼՈՒԱԺԷԼՈՒԱԺԷԼՈՒ, աց. արժեք ունեցող. աժէլուաժէլուաժէլուաժէլու պանպանպանպան չէչէչէչէ արժեք ունեցող բան չէ։ 
 АЖЭЛУ, п. имеющий стоимость; ажэлу пан чhэ дешёвая вещь. 
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ԱԺԷՑԸՆԷԼԱԺԷՑԸՆԷԼԱԺԷՑԸՆԷԼԱԺԷՑԸՆԷԼ ԱԱԱԱ    А

 ԱԺԷՑԸՆԷԼԱԺԷՑԸՆԷԼԱԺԷՑԸՆԷԼԱԺԷՑԸՆԷԼ և ԱԺԷՑՈՒՆԷԼԱԺԷՑՈՒՆԷԼԱԺԷՑՈՒՆԷԼԱԺԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԱԺԷՑԸՆԷԼԱԺԷՑԸՆԷԼԱԺԷՑԸՆԷԼԱԺԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ն. 1. գնահատել, արժեքը որոշել. 2. 

արդարացնել կատարած ծախսերը կամ վրան դրված հույսերը. ալայալայալայալայ ունիմունիմունիմունիմ-չունիմըսչունիմըսչունիմըսչունիմըս նայէցաննայէցաննայէցաննայէցան 
ուուուու աժէցուցինաժէցուցինաժէցուցինաժէցուցին քսանքսանքսանքսան հազարհազարհազարհազար մանէթմանէթմանէթմանէթ ամբողջ գույքս նայեցին ու գնահատեցին քսան հազար 

ռուբլի. խարջըվաձինխարջըվաձինխարջըվաձինխարջըվաձին գօրագօրագօրագօրա աժէցուցաժէցուցաժէցուցաժէցուց մաշտըմաշտըմաշտըմաշտը մարդը լրիվ արդարացրեց, իզուր չարավ իր 

կատարած ծախսերը, վայելուչ կերպով կատարեց (խնջույքը, հարսանիքը և այլն)։ 
 АЖЭЦhЫНЭЛ и АЖЭЦhУНЭЛ (Н), АЖЭЦhЫНЭЛ (Ч), г.д.з. 1. оценивать, определять 
стоимость. 2. возмещать затраты; алай уним-чhунимыс найэцhан у ажэцhуцhин кhсан hазар 
манэтh произвели ревизию всего моего имущества и оценили в двадцать тысяч рублей, 
харджывадзин гора ажэцhуцh машты сполна возместил расходы (на свадьбу, застолье и т.п.). 
 ԱԺՄԸՍԱԺՄԸՍԱԺՄԸՍԱԺՄԸՍ , մկ. այժմ, հիմա։  

АЖМЫС, н. теперь, ныне, сейчас; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. այժմ айжм – теперь, 

сейчас; образовано от формы древнеарм. яз. այս ժամ айс жам – ныне, теперь.  

 ԱԺՄԸՍԱԺՄԸՍԱԺՄԸՍԱԺՄԸՍ ԴԱՀԱԴԱՀԱԴԱՀԱԴԱՀԱ և ԱԺՄԸՍԱԺՄԸՍԱԺՄԸՍԱԺՄԸՍ ԴԸՀԱԴԸՀԱԴԸՀԱԴԸՀԱ, մկ. դեռ մինչև այժմ. թ. դահա – դեռ, այլևս։  
АЖМЫС ДАhА и АЖМЫС ДЫhА, н. до cих пор, пока что; арм. այժմ айжм – теперь, сейчас 

+ турец. dahа – ещё, пока еще, уже.  
 ԱԺՆԻՔԱԺՆԻՔԱԺՆԻՔԱԺՆԻՔ, ած. արժանի. գործածվում է միայն աժնիքաժնիքաժնիքաժնիք չիլասչիլասչիլասչիլաս անեծքի մեջ, որ նշանակ. է 

«չարժանանաս» (որևէ բայի ապառնի դերբայի հետ)։ 
 АЖНИКh, п. достойный; употр. в проклятии ажник чhилас чтоб ты был недостоин (с 
причастием будущ. времени любого глагола). 
 ԱԺՈՒՄԱԺՈՒՄԱԺՈՒՄԱԺՈՒՄ 1. գ. արժեք. 2. աց. արժանի, պատկանյալ. իիիիրրրրէէէէնննն աժումինաժումինաժումինաժումին գօրագօրագօրագօրա բբբբըըըըզդիզդիզդիզդիգգգգ էէէէ (Ն) իր 

արժեքի համեմատությամբ փոքր է. աժումաժումաժումաժում կկկկինըինըինըինը դասդասդասդաս նընընընը՝ գուդամգուդամգուդամգուդամ եթե պատկանած գինը տաս, 

կտամ. արմատը պահլավերենից է, «ում»-ը հին հայերենի գոյականակերտ ումն ածանցն է։ 
 АЖУМ 1. с. стоимость. 2. п. достойный; надлежащий; ирэн ажумин гора быздиг э (Н) 
слишком маленький (товар), не стоит таких денег, ажум кины дас ны, гудам продам, если 
заплатишь достойную цену; корень слова из языка пехлеви, «ум» – редуцированная форма 
окончания существ. древнеарм. языка «умн». 
 ԱԺՈՒՄԱԺՈՒՄԱԺՈՒՄԱԺՈՒՄ-ՉԱԺՈՒՄԸՉԱԺՈՒՄԸՉԱԺՈՒՄԸՉԱԺՈՒՄԸ, ած.գ. արժանավորն ու անարժանը, ամեն մարդ, տեղից վեր կացողը. 

ալայալայալայալայ աժումաժումաժումաժում-չաժումըչաժումըչաժումըչաժումը վըրադվըրադվըրադվըրադ գալաջիգալաջիգալաջիգալաջի գանէգանէգանէգանէ, սուդէրսուդէրսուդէրսուդէր քըփըչէքըփըչէքըփըչէքըփըչէ տեղից վեր կացողը խոսում է քեզ 

վրա, սուտեր է փչում։ 
 АЖУМ-ЧhАЖУМЫ, п. любой, всякий, всяк кому не лень; алай ажум-чhажумы вырад 
галаджи ганэ, судэр кhыпhычhэ всяк кому не лень клевещет на тебя и слухи распускает.  
 ԱԼԱԼԱԼԱԼ¹, մկ. հենց որ. ալալալալ քիչքիչքիչքիչ մըմըմըմը ուժուժուժուժ գառնումգառնումգառնումգառնում, ջէրմըսջէրմըսջէրմըսջէրմըս նօրէննօրէննօրէննօրէն գըբաշլայվիգըբաշլայվիգըբաշլայվիգըբաշլայվի հենց որ մի քիչ 

կազդուրվում եմ, ջերմս նորից սկսվում է։ 
 АЛ¹, н. только, как только; ал кичh мы уж гаррнум, джэрмыс норэн гыбашлайи только 
начинаю выздоравливать, как снова начинается лихорадка; крым.татар. але и аля – только, как 
только. 
 ԱԼԱԼԱԼԱԼ² և ԱԱԱԱ, ձայնավորով վերջացող բառից հետո յալյալյալյալ կամ յայայայա. հետադաս շաղկապ. ես, էլ. դունդունդունդուն 
ալալալալ, յէսյէսյէսյէս ալալալալ կամ դունդունդունդուն աաաա, յէսյէսյէսյէս աաաա դու էլ, ես էլ, նաքանաքանաքանաքա յալյալյալյալ կամ նաքանաքանաքանաքա յայայայա նրանք ևս։ 
 АЛ² и А, постпозит. частица. тоже, также; после слов, оканчивающихся на согласную меняет 
форму на йал или йа; дун ал (Н), тун ал (Ч) или дун а (Н), тун а (Ч) ты тоже, йэс ал или йэс а я 
тоже, накhа йал или накhа йа они тоже; исконно арм. слово, грабар այլ айл, литер.вост.арм. էլ эл, 

литер.зап.арм. ալ ал, в гаварах Агулис, Акна, Родосто, Сучава, Нор-Джуга, Шемаха ալ ал, Карин, 

Полис ալ ал и ա а, Харберд ալ ал и ըլ ыл, Мокс, Хачин ալ ал и էլ эл, Горис, Ереван, Карабах, 

Амшен, Мараха, Возм, Салмаст, Ван, Тбилиси էլ эл, Ахалциха, Асланбек, Себастия ա а, Алашкерт, 

Муш լէ лэ и էլ эл, Тигранакерт mլ äл и լէ лэ, Антиохия իլի или.  

 ԱԼԱԼԱԼԱԼ³, ած. կարմիր, կարմրություն. ալըալըալըալը էրէսէնէրէսէնէրէսէնէրէսէն գըգաթիգըգաթիգըգաթիգըգաթի երեսը շատ կարմիր է, այսինքն՝ շատ 

առողջ է, բառացի՝ կարմրությունը երեսից ծորում է կաթիլ-կաթիլ. փոխ. թուրք.։ 
 АЛ³, п. ярко-красный, алый; алы эрэсэн гыгатhи пышет здоровьем; перс. al, турец. al, 
крым.татар. ал – ярко-красный, алый; среднеарм. яз. ալ ал – ярко-красный, в гаварах Ван, Карабах, 

Тигранакерт, Карин, Урмия, Партизак ալ ал – ярко-красный.  
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ԱԱԱԱ    А ԱԼԱՇԱԼԱՇԱԼԱՇԱԼԱՇ-ԹԱԼԱՇԹԱԼԱՇԹԱԼԱՇԹԱԼԱՇ ՄԸՆԱԼՄԸՆԱԼՄԸՆԱԼՄԸՆԱԼ

 ԱԼԱՇԱԼԱՇԱԼԱՇԱԼԱՇ-ԹԱԼԱՇԹԱԼԱՇԹԱԼԱՇԹԱԼԱՇ ՄԸՆԱԼՄԸՆԱԼՄԸՆԱԼՄԸՆԱԼ 1. կորչել. 2. կորչել, մահանալ: 
 АЛАШ-ТhАЛАШ МЫНАЛ 1. растеряться. 2. пропасть, сгинуть; самбэкин дэран кынацин, 
алаш-тhалаш мынацhин (строка из народной песни о событиях военного времени) отправились в 
самбекскую балку и все до одного полегли. 

 ԱԼԱԼԱԼԱԼ-ԱՐՈՒՆԱՐՈՒՆԱՐՈՒՆԱՐՈՒՆ, ած. արյունաթաթախ. աաաանբնբնբնբէէէէսսսս զարգիցզարգիցզարգիցզարգից օրօրօրօր, էրէսըէրէսըէրէսըէրէսը ալալալալ-արունարունարունարուն արավարավարավարավ Այնպես 

խփեց, որ երեսը արյունաթաթախ արավ. թուրք. ալ + հայ. արյուն։ 
 АЛ-АРУН, п. окровавленный, залитый кровью; анбэс заргицh ор, эрэсы ал-арун арав так 

ударил, что кровь залила всё лицо, ал-арун лал обливаться кровью; турец. al + арм. արյուն арйун. 

 ԱԼԱԼԱԼԱԼ-ԳԷԼԻՆԳԷԼԻՆԳԷԼԻՆԳԷԼԻՆ, գ. հին ժամանակվա եղանակ, որ նվագում էին հարսանիքին՝ հարսին 

ծնողների տնից դուրս բերելիս. թուրք. ալմակ – առնել, գէլին – հարս։ 
 АЛ-ГЭЛИН, с. старинная свадебная мелодия, которую исполняли во время проводов невесты 
из родительского дома; турец. almak (алмак) – брать, al – бери, gelin (гэлин) – невеста (букв. «бери 

невесту»); в гаваре Амшен ալ-գելին ал-гелин, в том же значении. 

 ԱԼԱԳՕՁՈՒՄԱԼԱԳՕՁՈՒՄԱԼԱԳՕՁՈՒՄԱԼԱԳՕՁՈՒՄ, գ. սաստիկ փոթորիկ. «ալեկոծումն» բառն է՝ իմաստը փոխված։ 
 АЛАГОДЗУМ, с. ураган, буря; литер.вост.арм. ալեկոծում алекоцум – волнение.  

 ԱԼԱՄԱՆԱԼԱՄԱՆԱԼԱՄԱՆԱԼԱՄԱՆ, ած. ոտքերի վարի մասը սպիտակ (ձի, եզ). թ. ալա – խայտաբղետ + հայ. «ման» 

մասնիկը։ 
 АЛАМАН, п. белый окрас нижней части ноги лошади, вола; аламан ци каурый, конь светло-
каштановой, рыжеватой масти с белой примесью и чёрным хвостом; турец. ala (ала), крым.татар. 
ала – пестрый, пегий + арм. частица «ман».  

 ԱԼԱՅԱԼԱՅԱԼԱՅԱԼԱՅ, ած.գ. բոլոր, ամբողջ, ամեն. աաաալայլայլայլայ մաշթիմաշթիմաշթիմաշթիքքքքըըըը (Ն), աաաալայլայլայլայ մաշմաշմաշմաշտիկտիկտիկտիկըըըը (Չ) բոլոր մարդիկ. 

ալայըալայըալայըալայը, -ըս, -ըդ ամենքը, -ս, -դ. ալայալայալայալայ դունըդունըդունըդունը ամբողջ տունը. ալայալայալայալայ դէղըդէղըդէղըդէղը ամեն տեղ. մմմմէգէգէգէգ ալայալայալայալայ մըմըմըմը 

բազմաթիվ. մէգմէգմէգմէգ ալայալայալայալայ մըմըմըմը դըղադըղադըղադըղա բազմաթիվ տղայք. թուրք. ալայ – բազմություն։ 
 АЛАЙ 1. с. все. 2. с. каждый. 3. м. весь, вся, всё; алайы все, алайыс все мы, алайыд все вы, 
мэг алай мы множество, бесчисленное количество; мэг алай мы дыхъа скопище детей, алай 
маштhикhы (Н), алай маштикы (Ч) все, все люди, алай дуны весь дом, алай дэхъы везде, 
повсюду, алайы мэгдэхъ, алайыс мэгдэхъ все вместе, сообща, гуртом; турец. alay (алай), 

крым.татар. алай – толпа, все; среднеарм. яз. ալայ алай – все, в гаварах Ван, Сведия, Амшен ալայ 
алай – все, всё, Карин ալայ алай – только. 

 ԱԼԱՅԱԼԱՅԱԼԱՅԱԼԱՅ-ՄԱԼԱՅՄԱԼԱՅՄԱԼԱՅՄԱԼԱՅ, մկ. բոլորովին, ամբողջովին. աաաալայլայլայլայ-մալայմալայմալայմալայ յյյյօօօօխխխխ էղավէղավէղավէղավ բոլորովին փչացավ. 

փոխ. թուրք.։ 
 АЛАЙ-МАЛАЙ, н. 1. полностью, целиком, весь. 2. всего-навсего; алай-малай йох эхъав весь 

испортился; турец. alay-malay (алай-малай) – все вместе, сообща, в гаваре Амшен ալայ-մալայ алай-
малай – всего-навсего. 

 ԱԼԱՅԱԽԱԼԱՅԱԽԱԼԱՅԱԽԱԼԱՅԱԽ, ած. ոտքերի ստորին մասը սպիտակ (ձի). թուրք. ալա – խայտաբղետ, այակ – 

ոտք։ 
 АЛАЙАХ, п. белый окрас нижней части ноги лошади; турец. ala, крым.татар. ала – пёстрый, 
разноцветный, турец. ayak (айак), крым.татар. аякъ – нога. 

 ԱԼԱՅՕՎԱԼԱՅՕՎԱԼԱՅՕՎԱԼԱՅՕՎ, մկ. ամենքըս, -ըդ, -ը միասին, բազմությամբ. ալայօվալայօվալայօվալայօվ էլլանքէլլանքէլլանքէլլանք կընածինքկընածինքկընածինքկընածինք ամենքս 

միասին ելանք գնացինք. թուրք. ալայ – բազմություն + հայ. գործիականի «ով» մասնիկը։ 
 АЛАЙОВ, н. сообща, все вместе; алайов элланкh кынацинкh мы все вместе вышли и пошли; 
турец. alay, крым.татар. алай – толпа + окончание творит. падежа арм. яз. «ов». 

 ԱԼԱՆԳԱԼԱՆԳԱԼԱՆԳԱԼԱՆԳ-ԱԼԱՆԳԱԼԱՆԳԱԼԱՆԳԱԼԱՆԳ¹, ած. 1. ոչ միագույն կամ միատար (դաշտ, արտ). 2. մկ. տեղ-տեղ. 

աստարվանաստարվանաստարվանաստարվան ցանէրըցանէրըցանէրըցանէրը ալանգալանգալանգալանգ-ալանգալանգալանգալանգ ինինինին այս տարվա ցանքսերը խայտաբղետ են. ցօրէնինցօրէնինցօրէնինցօրէնին մէչըմէչըմէչըմէչը 
ալանգալանգալանգալանգ-ալանգալանգալանգալանգ փուշփուշփուշփուշ փըսնիլփըսնիլփըսնիլփըսնիլ էէէէ ցորենի մեջ տեղ-տեղ փուշ է բուսնել։ 
 АЛАНГ-АЛАНГ¹ 1. п. неоднородный, поредевший, с проплешиной (о засеянном поле). 2. н. 
местами, кое-где. 3. пятнами, располагаясь в виде пятен; астарван цhанэры аланг-аланг ин 
посевы этого года с проплешиной, цhорэнин мэчhы аланг-аланг пhуш пhыснил э в посевах 
пшеницы местами проросли колючки. 
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ԱԼԱՆԳԱԼԱՆԳԱԼԱՆԳԱԼԱՆԳ-ԱԼԱՆԳԱԼԱՆԳԱԼԱՆԳԱԼԱՆԳ ԱԱԱԱ    А

 ԱԼԱՆԳԱԼԱՆԳԱԼԱՆԳԱԼԱՆԳ-ԱԼԱՆԳԱԼԱՆԳԱԼԱՆԳԱԼԱՆԳ² (Նխջ), մկ. անգործ. ալանգալանգալանգալանգ-ալանգալանգալանգալանգ մանմանմանման քուքաքուքաքուքաքուքա (Ն) անգործ ման է գալիս. 

նույն իմ. կա նաև (Չ) լընկլընկլընկլընկ-լընկլընկլընկլընկ բառը (տե՛ս). թերևս երկուսն էլ ծագում են պարս. լինկ – ոտք 

բառից։ 
 АЛАНГ-АЛАНГ² (Нхч), с. бездельник; аланг-аланг ман кhукhа (Н) болтается без дела; в 
этом значении в Чалтыре употребляется лынк-лынк; возможно, оба слова происходят от перс. lənk – 
нога; см. лынк-лынк кhалэл (Ч). 

 ԱԼԱՆՉԷՐԼԷՄԻՇԱԼԱՆՉԷՐԼԷՄԻՇԱԼԱՆՉԷՐԼԷՄԻՇԱԼԱՆՉԷՐԼԷՄԻՇ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ խեղկատակություն անել, տարօրինակ բաներ անել։ 
 АЛАНЧhЭРЛЭМИШ (Ы)ЛАЛ паясничать, кривляться.  

 ԱԼԱՇԱԱԼԱՇԱԱԼԱՇԱԱԼԱՇԱ, գ. կռտած ձի. փոխ. թաթ. հոմանիշը – մալի։ 
 АЛАША, с. зоол. мерин, кастрированный жеребец; крым.татар. алаша – мерин; синон. – мали.  

 ԱԼԱՉԻԼԱԱԼԱՉԻԼԱԱԼԱՉԻԼԱԱԼԱՉԻԼԱ (Նխջ), մկ. ակամա, ուզեմ-չուզեմ, ուզես-չուզես, ուզե-չուզե, ուզենք-չուզենք, 

ուզեք-չուզեք, ուզեն-չուզեն. թվում է, թե սա գըլա-չիլա, լա-չիլա, լինի-չլինի բառերի 

աղավաղված ձևն է։ 
 АЛАЧhИЛА (Нхч), н. нехотя, поневоле, хочешь не хочешь; искажённая форма от гыла-чhила, 
ла-чhила, лини-чhлини. 

 ԱԼԱՋԱԱԼԱՋԱԱԼԱՋԱԱԼԱՋԱ և ԱԼԱՋԱԱԼԱՋԱԱԼԱՋԱԱԼԱՋԱ-ԲՈՒԼԱՋԱԲՈՒԼԱՋԱԲՈՒԼԱՋԱԲՈՒԼԱՋԱ, ած. խայտաբղետ. թուրք. ալաջա – նույն իմ.։ 
 АЛАДЖА и АЛАДЖА-БУЛАДЖА, п. пёстрый, разношёрстный; турец. alaca (аладжа) – 
пёстрый, разношёрстный, крым.татар. аладжа – пёстрый, аладжа-буладжа – очень пёстрый; 

среднеарм. яз. ալաճա алача – пёстрый, в гаварах Ван ալաջա аладжа, Полис ալաճա алача или 

ալաճա-պուլաճա алача-пулача, Карабах, Амшен mլmջm äлäджä, Карин, Джавахк, Салмаст, 

Амасия ալաճա алача – пёстрый. 

 ԱԼԱՋԱԱԼԱՋԱԱԼԱՋԱԱԼԱՋԱ-ԽԱՌՂԱԽԱՌՂԱԽԱՌՂԱԽԱՌՂԱ, գ. կաչաղակ. փոխ. թուրք.։  
 АЛАДЖА-ХАРРХЪА, с. зоол. сорока; турец. alaca karga (аладжа карга) – грач. 

 ԱԼԱՋԱԽԱԼԱՋԱԽԱԼԱՋԱԽԱԼԱՋԱԽ, գ. ստանալիք փող ապառիկ տված ապրանքի համար. փոխ. թուրք.։ 
 АЛАДЖАХ, с. долг, который надлежит получить; турец. alacak (аладжак) – долг; кредит, 
крым.татар. аладжакь – долг.  

 ԱԼԱՖՌԱՆԳԱԼԱՖՌԱՆԳԱԼԱՖՌԱՆԳԱԼԱՖՌԱՆԳ և ԱԼԱՖՌԱՆԳԱԱԼԱՖՌԱՆԳԱԱԼԱՖՌԱՆԳԱԱԼԱՖՌԱՆԳԱ, մկ. ըստ ֆրանսիականի: 
 АЛАФРРАНГ и АЛАФРРАНГА, н. по-французски, по-европейски; литер.зап.арм. 

ալաֆրանկա (произ. алафранга) – по-французски, по-европейски; от итал. à la franco – по 

французски; в гаварах Карабах ալափռանգի алапhрранги, Карин ալաֆրանգի алафранги, Полис 

ալաֆրանգա алафранга – по-французски, по-европейски. 

 ԱԼԲԱՍՏԻԱԼԲԱՍՏԻԱԼԲԱՍՏԻԱԼԲԱՍՏԻ (Նխջ) ջիների մի ցեղը ըստ ժողովրդական սնահավատության։  
 АЛБАСТИ (Нхч) демон в женском обличье; «…Меч или пояс людей, увидевших «албаст» 
(владычицу морей) или по другому «дзови мар», надо положить на роженицу, чтобы ребёнок 
быстрее и легко появился на свет…» (Ер. Шахазиз); крым.татар. албасты – родильная горячка; см. 
также дзови мар. 

 ԱԼԲՕՎԱԼԲՕՎԱԼԲՕՎԱԼԲՕՎ (Չալթր), ած. քիչ դառնահամ (ջուր)։  

 АЛБОВ (Чалтырь), п. горьковатый (о вкусе воды); крым.татар. албав – горьковатый. 

 ԱԼԷՀԱՐԱԼԷՀԱՐԱԼԷՀԱՐԱԼԷՀԱՐ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Նխջ) զարհուրել. պարս. ալ + հայ. հար, որ «հարկանել» – զարնել բայի 

արմատն է. տե՛ս ալք։ 
 АЛЭhАР (Ы)ЛАЛ (Нхч) ужаснуться, содрогнуться от страха; перс. al – злой дух + арм. հար, 

корень глагола հարկանել hарканэл – бить; см. также алкh.  

 ԱԼԷՄԱԼԷՄԱԼԷՄԱԼԷՄ, տե՛ս խաչ-ալէմ։ 
 АЛЭМ, см. хачh-алэм. 

 ԱԼԷՄԱԼԷՄԱԼԷՄԱԼԷՄ-ԱՇԽԱՐՔԱՇԽԱՐՔԱՇԽԱՐՔԱՇԽԱՐՔ, գ. բոլոր մարդիկ, ամենքը. ար. ալամ, որից թ. ալէմ – աշխարհ։ 
 АЛЭМ-АШХАРКh, с. все, весь мир, белый свет; араб. alam – мир, вселенная; в гаварах Ван 

ալամ աշխարք алам ашхаркh, Полис ալեմ աշխարը алэм ашхары, Карабах mլmմ աշխարք äлäм 

ашхаркh – весь мир, Малатия ալէմ алэм, Амшен, Полис, Себастия и т.д. ալամ алам – все.  
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ԱԱԱԱ    А ԱԼԷՄԱԼԷՄԱԼԷՄԱԼԷՄ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ

 ԱԼԷՄԱԼԷՄԱԼԷՄԱԼԷՄ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ ազդվել, վնաս կրել. ալէմալէմալէմալէմ չանէլչանէլչանէլչանէլ չազդվել, վնաս չկրել (ցրտից, սովից, 

դժվարությունից և այլն). ար. ալամ – ցավ, տանջանք։ 
 АЛЭМ АНЭЛ страдать, мучиться, терпеть лишения; алэм чhанэл не страдать, не мучиться (от 
лишений, голода, холода и т.п.); турец. elem (елем) – страдание, из араб. 

 ԱԼԷՎԱԼԷԱԼԷՎԱԼԷԱԼԷՎԱԼԷԱԼԷՎԱԼԷ, ած. այլանդակ. հավանորեն հին հայերենի «այլևայլ» բառն է։ 
 АЛЭВАЛЭ, п. уродливый, безобразный; возможно, происходит от древнеарм. այլեվայլ 
айлэвайл – разный; в гаварах Сасун, Урмия ալեվալե алевале – уродливый, безобразный. 

 ԱԼԷՖԱԼԷՖԱԼԷՖԱԼԷՖ, գ. բոց. պարս. ալէվ – բոց, որից թուրք. ալէֆ – նույն իմ.։ 
 АЛЭФ, с. пламя; алэфи мэчh лал  страдать, мучиться; перс. alev, от которого турец. alev 

(алев), крым.татар. алев – пламя; в гаварах Ван, Карин ալաֆ алаф, Карабах, Мегри ալավ алав, 

Амшен ալէվ алэв – пламя. 

 ԱԼԷՖԱԼԷՖԱԼԷՖԱԼԷՖ-ԱԼԷՖԱԼԷՖԱԼԷՖԱԼԷՖ (վառէլ), մկ. բոցավառ (վառվել)։ 
 АЛЭФ-АЛЭФ, н. употр. в выражении алэф-алэф варрэл пылать, гореть ярким пламенем. 

 ԱԼԷՖԱԼԷՖԱԼԷՖԱԼԷՖ-ԳԸՐԱԳԳԸՐԱԳԳԸՐԱԳԳԸՐԱԳ, ած. սաստիկ տաք (ասվում է հիվանդի ջերմության մասին)։ 
 АЛЭФ-ГЫРАГ, п. жар, повышенная температура тела при болезни. 

 ԱԼԷՖԼԷՄԻՇԱԼԷՖԼԷՄԻՇԱԼԷՖԼԷՄԻՇԱԼԷՖԼԷՄԻՇ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ բոցավառվել. թուրք. ալէֆլէնմէք – բոցավառվել։ 
 АЛЭФЛЭМИШ (Ы)ЛАЛ 1. воспламеняться. 2. перен. вспылить, прийти в ярость; турец. 
alevlenmek, крым.татар. алевленмек – восламеняться; раздражаться.  

 ԱԼԸՇՄԻՇԱԼԸՇՄԻՇԱԼԸՇՄԻՇԱԼԸՇՄԻՇ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ ընտելանալ, վարժվել. թուրք. ալըշմակ – նույն. իմ., ալըշմիշ – 

ընտելացած։ 
 АЛЫШМИШ (Ы)ЛАЛ привыкать к чему-либо, свыкаться с чем-либо; турец. alışmak 

(алышмак) – привыкать; в гаварах Ван ալըշմիշ ըլլալ алышмиш ыллал, Карабах ալըշմիշ ընիլ 
алышмиш ынил – привыкать. 

 ԱԼԸՇՎԷՐԻՇԱԼԸՇՎԷՐԻՇԱԼԸՇՎԷՐԻՇԱԼԸՇՎԷՐԻՇ, գ. առուտուր. փոխ. թուրք.։ 
 АЛЫШВЭРИШ, с. торговля, купля-продажа; турец. alışveriş (алышвериш), крым.татар. алыш-
вериш – купля-продажа, торговля; в гаварах Тбилиси, Карин, Харберд, Карабах, Ван, Амшен и т.д. 

ալըշվերիշ алышвериш – торговля. 

 ԱԼԹԸԱԼԹԸԱԼԹԸԱԼԹԸ, գ. վեգ (գառ) խաղալու ժամանակ գառ նետելու հերթով երկրորդը: 

 АЛТhЫ, с.  второй в очереди при бросании игральной кости (биток) в игре в кости (бабки). 

 ԱԼԹՈՒՆԱԼԹՈՒՆԱԼԹՈՒՆԱԼԹՈՒՆ (Ն), գ. ոսկի: 

 АЛТhУН (Н), с. золото; турец. altın (алтын) – золото. 

 ԱԼԹՈՒՆՋԻԱԼԹՈՒՆՋԻԱԼԹՈՒՆՋԻԱԼԹՈՒՆՋԻ (Ն), գ. ոսկէրիչ: 
 АЛТhУНДЖИ (Н), с. ювелир, золотых дел мастер; из турец.  

 ԱԼՀԱԼԷՄԱԼՀԱԼԷՄԱԼՀԱԼԷՄԱԼՀԱԼԷՄ, ԱԼԼԱԼԷՄ ԱԼԼԱԼԷՄ ԱԼԼԱԼԷՄ ԱԼԼԱԼԷՄ և ԱԼԼԷՄԱԼԼԷՄԱԼԼԷՄԱԼԼԷՄ, մկ. կարծեմ թե, երևի, հավանորեն. ար. ալլահ ալիմ – 

նույն իմ., իսկ բառացի նշանակում է «աստված գիտե»։ 
 АЛhАЛЭМ, АЛЛАЛЭМ и АЛЛЭМ, н. кажется, видимо, вероятно; от араб. allah alim – бог 

знает, в гаварах Полис, Ван, Карабах ալլհալէմ аллhалэм – кажется, вероятно.  

 ԱԼՄԱՍԱԼՄԱՍԱԼՄԱՍԱԼՄԱՍ և ԷԼՄԱՍԷԼՄԱՍԷԼՄԱՍԷԼՄԱՍ , գ. գոհար. ար. ալ – որոշյալ հոդ, մաս – գոհար, ալմաս – գոհարը, որից 

թուրք. էլմաս – գոհար։ 
 АЛМАС и ЭЛМАС, с. алмаз, бриллиант; араб. almass – бриллиант, от котор. турец. elmas – 

бриллиант; в гаварах Полис էլմաս элмас, Ван ալմասդ алмасд – бриллиант.  

 ԱԼՆԻԱԼՆԻԱԼՆԻԱԼՆԻ, տե՛ս անլի: 

 АЛНИ, см. анли. 

 ԱԼՈՒՐԱԼՈՒՐԱԼՈՒՐԱԼՈՒՐ, գ. ալյուր. ալուրալուրալուրալուր անէլանէլանէլանէլ աղալ։ 
 АЛУР, с. мука; алур анэл молоть зерно; исконно арм. слово, грабар ալիւր алюр, 

литер.вост.арм. ալյուր алюр, литер.зап.арм. ալիւր алюр, Акна, Асланбек, Горис, Мокс ալիւր алюр, 

Мараха, Шемаха, Салмаст, Ван mլիւր äлюр, Амшен, Алашкерт, Ахалциха, Карин, Муш, Полис, 

Нор-Джуга, Родосто, Себастия, Сучава, Тбилиси ալուր алур, Ереван, Харберд ալիր алир, 
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ԱԼՈՒՐՕԴԱԼՈՒՐՕԴԱԼՈՒՐՕԴԱԼՈՒՐՕԴ ԱԱԱԱ    А

Тигранакерт mլիր äлир, Карабах ալլէր аллэр, Хачин էլիյ элий, Зейтун էլէյ элэй и էլէր элэр, Возм 

յէլօր йэлор, Румыния լուր лур. 

 ԱԼՈՒՐՕԴԱԼՈՒՐՕԴԱԼՈՒՐՕԴԱԼՈՒՐՕԴ, ած. ալյուրոտ, վրան ալյուր թափված կամ մեջը ալյուր խառնված։ 
 АЛУРОД, п. запачканный мукой, смешанный с мукой. 

 ԱԼՈՒՐՕԴԷԼԱԼՈՒՐՕԴԷԼԱԼՈՒՐՕԴԷԼԱԼՈՒՐՕԴԷԼ¹, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -օդէ, -օդէցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. ալյուրոտ անել, վրան 

ալյուր թափել կամ քսել:  
 АЛУРОДЭЛ¹, галуродим, алуродэцhи, -адз, -охъ, -элу, -одэ, -одэцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 
запачкать мукой, смешать с мукой.  

 ԱԼՈՒՐՕԴԷԼԱԼՈՒՐՕԴԷԼԱԼՈՒՐՕԴԷԼԱԼՈՒՐՕԴԷԼ², -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -օդէ՛, -օդէցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. ալյուրոտվել, 
ալյուրոտ դառնալ. չեզոք իմաստով գործածվելիս կարող է ընդունել նաև կրավորակ. «վ» 

ածանցը – ալուրօդվիմ, ալուրօդվէցա և այլն։ 
 АЛУРОДЭЛ², галуродим, алуродэцhа, -адз, -охъ, -элу, -одэ, -одэцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з. 
испачкаться мукой; может принимать суфф. страдат. залога «в»: галуродвим, алуродвэцhа и т.д. 

 ԱԼՉՈՒԱԼՉՈՒԱԼՉՈՒԱԼՉՈՒ¹, գ. մի տեսակ մանր, թթու սալոր. պարս. ալուչա – սալոր։ 
 АЛЧhУ¹, с. бот. алыча, сорт мелкой кислой сливы; из перс.; в гаваре Карабах ալչու алчhу – 

сорт мелкой кислой сливы.  

 ԱԼՉՈՒԱԼՉՈՒԱԼՉՈՒԱԼՉՈՒ², գ. վեգի մի կողմը. հակառակ կողմը կոչվում է թավ. ալչոալչոալչոալչո՞ււււ յէյէյէյէ, չէնէչէնէչէնէչէնէ թավթավթավթավ էէէէ վեգի ո՞ր 

կողմը դեպի վեր է ընկել «վեգ» խաղի մեջ. թաթ. ալչու – նույն իմ.։ 
 АЛЧhУ², с. вогнутая боковая сторона игральной кости (бабки) в положении стоя; если кость  
становится в эту позицию, то кидающий получает вознаграждение, равное размеру денег на кону; 
алчhу йэ, чhэнэ тhав э? какая сторона выпала?; противоположная выпуклая сторона называется 
тhав (Н), тав (Ч); крым.татар. алчы – вогнутая боковая сторона игральной кости; в гаварах 

Тбилиси, Карабах, Карин ալչու алчhу, в том же значении. 

 ԱԼՔԱԼՔԱԼՔԱԼՔ (Նխջ), գ. ըստ ժողովրդական հավատալիքների՝ չար ոգի, որ աշխատում է վնասել 
երեխաների ու նրանց մայրերի. պարս. ալ – նույն իմ. տե՛ս նաև ալեհար։ 
 АЛКh (Нхч), с. злой дух, творящий зло по отношению к детям и их матерям; перс. āl ал – злой 

дух; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ալք алкh – злой дух; см. также алэhар.  

 ԱԱԱԱ՜ԽԽԽԽ, ձ. ա՜խ, բացականչություն, որ արտահայտնում է զանազան զգացմունքներ – վախ, 

զարմանք, հիացմունք, բաղձանք, զայրույթ։ 
 АХ!, м. ах! ох!, возглас удивления, сожаления, печали, тоски, страха, восхищения, страстного 

желания; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ախ ах, в том же значении. 

 ԱԽԱՉԸԱԽԱՉԸԱԽԱՉԸԱԽԱՉԸ (Նխջ) խաչը վկա (ահա խաչը)։ 
 АХАЧhЫ (Нхч) вот тебе крест; от ահա аhа – вот и խաչ хачh – крест. 

 ԱՂԱՑՔԱՂԱՑՔԱՂԱՑՔԱՂԱՑՔ (Ն), ԱՂԱԾԿԱՂԱԾԿԱՂԱԾԿԱՂԱԾԿ (Չ), գ. մեծ պաս բարեկենդանից մինչև զատիկ. աղ + հաց։ 
 АХЪАЦhКh (Н), АХЪАЦК (Ч), с. великий пост от масленицы до пасхи; от աղ ахъ – соль и 

հաց hацh – хлеб. 

 ԱԽԸՆԴԻԱԽԸՆԴԻԱԽԸՆԴԻԱԽԸՆԴԻ, աց.մկ. արագահոս (ջուր), արագ (հոսել). աաաախընդիխընդիխընդիխընդի ճճճճուրուրուրուր էէէէ, գգգգըըըըվախվախվախվախէէէէնամնամնամնամ մմմմէէէէչըչըչըչը 
մըդնմըդնմըդնմըդնէէէէլուլուլուլու արագահոս ջուր է, վախենում եմ մեջը մտնել. անբանբանբանբէէէէսսսս ախընդիախընդիախընդիախընդի գգգգըըըըվազիվազիվազիվազի վօրվօրվօրվօր, մմմմէէէէչչչչըըըը 
մուդնումմուդնումմուդնումմուդնում նընընընը, բիդբիդբիդբիդ դանէդանէդանէդանէ այնպես արագ է հոսում, որ եթե մեջը մտնեմ, պիտի տանե. թուրք. 

ակընդը – արագ հոսանք։ 
 АХЫНДИ 1. п. быстрый (о течении реки). 2. н. быстро (течь). 3. перен. старательно, усердно; 
ахынди чур э, гывахэнам мэчhы мыднэлу слишком быстрое течение, боюсь в воду заходить, 
анбэс ахынди гывази вор, мэчhы муднум ны, бид данэ течение такое быстрое, что если войду в 

воду, унесёт; турец. akıntı (акынты) – поток, течение, напрасный труд, крым.татар. акьынты – поток, 

течение; в гаварах Полис ախընթը ахынтhы, Ван ախընթի ахынтhи, Аварик ախնդի ахнди – поток, 

течение.  
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ԱԱԱԱ    А ԱԽԸՌԱԽԸՌԱԽԸՌԱԽԸՌ

 ԱԽԸՌԱԽԸՌԱԽԸՌԱԽԸՌ, մկ. ախր, չէ՞ որ. ախըռախըռախըռախըռ յէսյէսյէսյէս քէզիքէզիքէզիքէզի առչօվէնառչօվէնառչօվէնառչօվէն ասիասիասիասի չէ՞ որ ես քեզ առաջուց ասեցի. ար. 

ախըր – վերջ, վերջին, ախիրա – վերջապես, որից նաև պարս. և թուրք. ախըր – վերջ, վախճան, 

վերջապես։ 
 АХЫРР, сз. ведь, же; ахырр йэс кhэзи аррчhовэн аси ведь я тебя предупреждал; араб. axər – 
конец, от которого перс. axər, турец. ahır (аhыр) – в конце концов; употр. во всех арм. диалектах, 

Амшен, Ван, Карабах, Карин ախըր ахыр, Ченкилер, Тбилиси, Урмия ախար ахар и т.д. – ведь, же. 

 ԱԽԸՌԲԱԼԸԽԱԽԸՌԲԱԼԸԽԱԽԸՌԲԱԼԸԽԱԽԸՌԲԱԼԸԽ (Նխջ), գ. մոտիկ ազգակցություն. թուրք. ակրաբալըկ – նույն իմ.։ 
 АХЫРРБАЛЫХ (Нхч), с. близкое родство; турец. akrabalık (акрабалык) – родство.  

 ԱԽԸՌԶԱՄԱՆԱԽԸՌԶԱՄԱՆԱԽԸՌԶԱՄԱՆԱԽԸՌԶԱՄԱՆ, ած. շատ չար (տղա). գըգըգըգըրարարարագգգգ-ախըռզամանախըռզամանախըռզամանախըռզաման դդդդըղաըղաըղաըղա յէյէյէյէ սաստիկ չար տղա է. 

ար. և պարս. ախըր – վերջ + պարս. զաման – ժամանակ = ժամանակի վերջ, կործանում։ 
 АХЫРРЗАМАН, с. бесёнок, чертёнок, шалун (о проказливом ребёнке); гыраг-ахыррзаман 
дыхъа йэ бесёнок, чертёнок (о ребёнке); турец. ahır zaman (аhыр заман) – конец света.  

 ԱԽԹԱՐԱԽԹԱՐԱԽԹԱՐԱԽԹԱՐ-ԳԻՆԴԷՐԳԻՆԴԷՐԳԻՆԴԷՐԳԻՆԴԷՐ (Ն), ԱԽԹԱՐԱԽԹԱՐԱԽԹԱՐԱԽԹԱՐ-ԳՅՈՒՆԴԷՐԳՅՈՒՆԴԷՐԳՅՈՒՆԴԷՐԳՅՈՒՆԴԷՐ (Նխջ), ԱԽՏԱՐԱԽՏԱՐԱԽՏԱՐԱԽՏԱՐ-ԳՈՒՆԴԷՐԳՈՒՆԴԷՐԳՈՒՆԴԷՐԳՈՒՆԴԷՐ (Չ), ած. 

տակնուվրա, քրքրված. թաթ. ախտար գյունդէր – նույն իմ.։ 
 АХТhАР-ГИНДЭР (Н), АХТhАР-ГЮНДЭР (Нхч), АХТАР-ГУНДЭР (Ч), п. разворошенный, 
перевёрнутый вверх дном; крым.татар. акътар тёнтер – разворошенный. 

 ԱԽԹԱՐՄԻՇ ԱՆԷԼԱԽԹԱՐՄԻՇ ԱՆԷԼԱԽԹԱՐՄԻՇ ԱՆԷԼԱԽԹԱՐՄԻՇ ԱՆԷԼ (Ն), ԱԽՏԱՐՄԻՇ ԱՆԷԼԱԽՏԱՐՄԻՇ ԱՆԷԼԱԽՏԱՐՄԻՇ ԱՆԷԼԱԽՏԱՐՄԻՇ ԱՆԷԼ (Չ), բ.ն. թափել (հեղուկ). աաաամանօվմանօվմանօվմանօվ գաթըգաթըգաթըգաթը 
ախտարմիշախտարմիշախտարմիշախտարմիշ արավարավարավարավ ամանով կաթը թափեց. թուրք. ակդըրմակ – հոսեցնել, թափել։ 
 АХТhАРМИШ АНЭЛ (Н), АХТАРМИШ АНЭЛ (Ч), г.д.з. перевернуть, опрокинуть; аманов 
гатhы ахтармиш арав опрокинул миску с молоком; крым.татар. акътармакъ – перевернуть. 

 ԱԽԹԱՐՄՈՒՆՔԱԽԹԱՐՄՈՒՆՔԱԽԹԱՐՄՈՒՆՔԱԽԹԱՐՄՈՒՆՔ (Նխջ), գ. ախտարք, սնապաշտական գուշակություն կամ բժշկություն. 

պարս. ախտար – աստխ։ 
 АХТhАРМУНКh (Нхч), с. 1. гадание. 2. целительство; пехл. axtar, axtarmār – звездочёт, 
предсказатель. 

 ԱԽԼԱԽԼԱԽԼԱԽԼ, գ. դռան փական, գոց. հին հայերենի «աղխ» բառն է։ 
 АХЛ, с. дверной замок; исконно арм. слово, грабар աղխ ахьх и ախ ах – замок, кольцо, 

среднеарм. яз. ախ ах – замок, засов, литер.зап.арм. ախլանք ахланкh – замок, кольцо, Муш, 

Ахалциха, Амшен ախ ах – дверной замок, Себастия ախլը ахлы – замок, Акна ախիկ ахик – 

дверной замок, Багеш, Бинкян, Евдокия, Кюрин, Ченкилер, Никомедия, Себастия ախլանք ахланкh – 
цепь для запирания двери снаружи; см. также ахлэл. 

 ԱԽԼԱԹԱԽԼԱԹԱԽԼԱԹԱԽԼԱԹ և ԱՀԼԱԹԱՀԼԱԹԱՀԼԱԹԱՀԼԱԹ (Ն), ԱՀԼԱԹԱՀԼԱԹԱՀԼԱԹԱՀԼԱԹ (Չ), գ. վայրի մանր տանձ. թուրք. ախլաթ – նույն իմ.։ 
 АХЛАТh и АhЛАТh (Н), АhЛАТh (Ч), с. мелкая дикая груша; турец. ahlat – дикая груша; 

Полис ախլատ ахлат, Ван ախլաթ ахлатh, Нор-Джуга ահլաթ аhлатh – вид груши. 

 ԱԽԼԷԼԱԽԼԷԼԱԽԼԷԼԱԽԼԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. փականով գոցել (դուռը)։ 
 АХЛЭЛ, гахлим, ахлэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. запирать дверь на замок; 

грабар աղխ ахьх и ախ ах – замок; кольцо, в гаварах Акна, Харберд, Амшен ախէլ ахэл – запирать 

дверь, Себастия, Ченкилер, Никомедия ахлэл ախլէլ – запирать дверь снаружи на цепь, Базар Гюх, 

Никомедия, Бинкян, Евдокия, Кюрин, Ченкилер, Себастия ախլանք ахланкh – дверная цепь, Акна 

ախիկ ахик – дверной засов, замок; см. также ахыл. 

 ԱԽԼԸՎԷԼԱԽԼԸՎԷԼԱԽԼԸՎԷԼԱԽԼԸՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, մյուս ձևերը չունի. նախորդի կրավորական ձևն է. 

սահմանական ներկայի երր. դեմքը ունի նաև կարողական իմաստ հարցական կամ բացաս. 

ձևով գործածվելիս. գախլըվիգախլըվիգախլըվիգախլըվի՞ կարելի՞ է գոցել միթե. չախլըվիչախլըվիչախլըվիչախլըվի գոցել չի կարելի։ 
 АХЛЫВЭЛ, гахлыви, -вэцhав, -вадз, -вэлу, других форм не имеет, г.стр.з. запираться; 3-е лицо 
изъявительн. наклон. наст. вр. при употр. в вопросит. или отрицат. форме имеет также значение 
возможности: гахлыви? запирается?, чhахлыви не запирается. 

 ԱԽՄԱԽԱԽՄԱԽԱԽՄԱԽԱԽՄԱԽ (Նխջ), ած. հիմար, տխմար. ար. ահմակ – նույն իմ.։ 
 АХМАХ (Нхч), п. глупый, бестолковый; араб. ahmak, от котор. турец. ahmak – дурак, тупица; 

среднеарм. яз. и литер.зап.арм. ախմախ ахмах – глупый.  
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ԱԽՄԱԽՈՒԹԻՆԱԽՄԱԽՈՒԹԻՆԱԽՄԱԽՈՒԹԻՆԱԽՄԱԽՈՒԹԻՆ ԱԱԱԱ    А

 ԱԽՄԱԽՈՒԹԻՆԱԽՄԱԽՈՒԹԻՆԱԽՄԱԽՈՒԹԻՆԱԽՄԱԽՈՒԹԻՆ (Նխջ), գ. 1. հիմարություն, հիմար մարդու հատկություն. 2. հիմար 

վարմունք. ար. ահմակ + հայ. «ություն» գոյականակերտ ածանցը։ 
 АХМАХУТhИН (Нхч), с. 1. глупость, бестолковость. 2. легкомыслие; турец. ahmak + суффикс 
арм. сущ. «утhин». 

 ԱԽՇԸՄԻՇ ԱԽՇԸՄԻՇ ԱԽՇԸՄԻՇ ԱԽՇԸՄԻՇ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ կամ ԱՇԽԸՄԻՇ ԱՇԽԸՄԻՇ ԱՇԽԸՄԻՇ ԱՇԽԸՄԻՇ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ շտապել. թուրք. աշըխմակ – շտապել։ 
 АХШЫМИШ (Ы)ЛАЛ или АШХЫМИШ (Ы)ЛАЛ спешить, торопиться; крым.татар. 
ашыкьмакь – спешить, торопиться. 

 ԱԽՇԸՄԻՇ ԱԽՇԸՄԻՇ ԱԽՇԸՄԻՇ ԱԽՇԸՄԻՇ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԷՆԼԱԼԷՆԼԱԼԷՆԼԱԼԷՆ կամ ԱՇԽԸՄԻՇ ԱՇԽԸՄԻՇ ԱՇԽԸՄԻՇ ԱՇԽԸՄԻՇ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԷՆԼԱԼԷՆԼԱԼԷՆԼԱԼԷՆ, մկ. շտապելով։ 
 АХШЫМИШ (Ы)ЛАЛЭН или АШХЫМИШ (Ы)ЛАЛЭН, н. торопясь. 

 ԱԽՉԻԳԱԽՉԻԳԱԽՉԻԳԱԽՉԻԳ (Ն), ԱԽՃԻԳԱԽՃԻԳԱԽՃԻԳԱԽՃԻԳ, -ի, -է, -օվ, -նէր, -նէրու, -նէրօվ (Չ), գ. 1. աղջիկ. 2. դուստր, աղջիկ 

զավակ. դիմորոշ հոդով գործածվելիս եզակիում հոլովվում է նաև այսպես – ախչըգան, 

ախչըգանմէն, ախչըգանմօվ. ինչպէսինչպէսինչպէսինչպէս դէսօքդէսօքդէսօքդէսօք, խէլօքխէլօքխէլօքխէլօք ախչիգախչիգախչիգախչիգ էէէէ ինչպիսի սիրուն, խելոք ախջիկ է. 

իմիմիմիմ ախչիգըսախչիգըսախչիգըսախչիգըս դըհադըհադըհադըհա բըզդիգբըզդիգբըզդիգբըզդիգ էէէէ իմ դուստրը դեռ փոքր է։ 
 АХЧhИГ (Н), АХЧИГ, -и, -э, -ов, -нэр, -нэру, -нэров (Ч), с. 1. девочка. 2. девушка. 3. дочь, 
дочка; при употр. с артиклями в ед. ч. склон. след. образом: ахчhыган, ахчhыганмэн, ахчhыганмов; 
инчhпэс дэсокh, хэлокh ахчhиг э какая красивая и послушная девочка, им ахчhигыс дыhа 
быздиг э моя дочка ещё маленькая; кhаладз ахчhиг ухажёрка, девушка, за которой ухаживает 

ухажёр; грабар աղիջ ахьидж – девочка, девушка, среднеарм. яз. ախչիկ ахчhик, литер.вост.арм. 

աղջիկ ахъджик, литер.зап.арм. աղջիկ (произн. ахчhиг), Амшен, Полис ախջիգ ахджиг, Муш 

ախջ‘իկ ахджhик, Тигранакерт mխչիգ äхчhиг, Алашкерт ախջըիգ ахджыиг, Асланбек ախջիգ 

ахджиг и ախջիյ ахджий, Ахалциха, Ереван, Мокс, Нор-Джуга, Ван, Тбилиси ախչիկ ахчhик, 

Агулис, Салмаст ախչիկյ ахчhикй, Карин, Шемаха, Родосто, Себастия, Сучава ախչիգ ахчhиг, 

Горис ախճիկ ахчик, Карабах ախճիգյ ахчигй, Возм ախչեյկ ахчhейк, Мараха ախչիկյ ахчhикй и 

ախչիյ ахчhий, Хачин աչգին ачhгин, Харберд աչխին ачhхин, Акна աշխընագ ашхынаг, աշխի 

ашхи и աչիգ ачhиг.  

 ԱԽՉԻԳԴԷՍԱԽՉԻԳԴԷՍԱԽՉԻԳԴԷՍԱԽՉԻԳԴԷՍ (Ն), ԱԽՃԻԳԱԽՃԻԳԱԽՃԻԳԱԽՃԻԳԴԷՍԴԷՍԴԷՍԴԷՍ (Չ), գ. հնումը՝ այցելություն, որ կատարում էին կանայք որևէ 

աղջկա՝ իրենց աղայի համար հարսնացու ընտրելու համար. ախճիգդէսախճիգդէսախճիգդէսախճիգդէս էշտալէշտալէշտալէշտալ այդպիսի 

այցելություն կատարել։ 
 АХЧhИГДЭС (Н), АХЧИГДЭС (Ч), с. смотрины, которые в старину устраивали женщины, 

выбирающие невесту для сына; ахчигдэс эштал идти на смотрины; лит.зап.арм. աղջիկտես (произ. 
ахчhикдэс) – смотрины. 

 ԱԽՉԻԳԻԱԽՉԻԳԻԱԽՉԻԳԻԱԽՉԻԳԻ (Ն), ԱԽՃԻԳԻԱԽՃԻԳԻԱԽՃԻԳԻԱԽՃԻԳԻ    (Չ), ած. աղջկա։ 
 АХЧhИГИ (Н), АХЧИГИ    (Ч), п. девичий; ахчиги hалав одежда для девочек (девушек). 

        ԱԽՉԻԳՈՒԹԻՆԱԽՉԻԳՈՒԹԻՆԱԽՉԻԳՈՒԹԻՆԱԽՉԻԳՈՒԹԻՆ (Ն), ԱԽՃԻԳՈՒԹԻՆԱԽՃԻԳՈՒԹԻՆԱԽՃԻԳՈՒԹԻՆԱԽՃԻԳՈՒԹԻՆ (Չ), գ. կուսություն, անարատություն: 
 АХЧhИГУТhИН (Н), АХЧИГУТhИН (Ч), с. девичество, девственность. 

 ԱԽՊԱՐԱԽՊԱՐԱԽՊԱՐԱԽՊԱՐ, գ. եղբայր. հոլովվում է երկու կերպով – ախպօր, ախպօրմէ, ախպօրմօվ, 

ախպըրդիք, ախպըրդօց, ախպըրդօցմէ, ախպըրդօցմօվ և ախպարի, -է, -օվ, -նէր, -նէրու, -նէրէ, -

նէրօվ. երկու դեպքում էլ կարող է գործածվել նաև հոդով։ 
 АХПАР, с. брат; склоняется двумя способами: ахпор, ахпормэ, ахпормов, ахпырдикh, 
ахпырдоцh, ахпырдоцhмэ, ахпырдоцhмов и ахпари, ахпарэ, ахпаров, ахпарнэр, ахпарнэру, 
ахпарнэрэ, ахпарнэров; в обоих случаях может употребл. также с артиклями; исконно арм. слово, 

грабар աղբայր ахьбайр и եղբայր йехьбайр, литер.вост.арм. եղբայր йехъбайр, литер.зап.арм. 

աղբար (произ. ахпар), в гаварах Акна, Асланбек, Полис, Себастия ախբար ахбар, Сучава ախբ‘ար 

ахбhар, Агулис, Ахалциха, Карин, Родосто ախպար ахпар, Мокс, Алашкерт, Ереван, Карабах, 

Муш, Шемаха, Нор-Джуга, Салмаст, Ван, Тбилиси ախպէր ахпэр, Тигранакерт ախփէր ахпhэр, 

Горис, Мараха ախպըէր ахпыэр, Возм ախբեր ахбер, Амшен ախբէր ахбэр, Хачин ախբ‘այ ахбhай. 

 ԱԽՊԸՐԴԻՔԱԽՊԸՐԴԻՔԱԽՊԸՐԴԻՔԱԽՊԸՐԴԻՔ, գ. եղբայրներ:  
 АХПЫРДИКh, с. братья. 
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ԱԱԱԱ    А ԱԽՊԱՐԱԽՊԱՐԱԽՊԱՐԱԽՊԱՐ-ԱԽՊԱՐԱԽՊԱՐԱԽՊԱՐԱԽՊԱՐ

 ԱԽՊԱՐԱԽՊԱՐԱԽՊԱՐԱԽՊԱՐ-ԱԽՊԱՐԱԽՊԱՐԱԽՊԱՐԱԽՊԱՐ, մկ. եղբայրաբար, եղբոր պես. ախպարախպարախպարախպար-ախպարախպարախպարախպար քօրձքօրձքօրձքօրձ բըռնէցէքբըռնէցէքբըռնէցէքբըռնէցէք 
եղբայրաբար աշխատեցեք։ 
 АХПАР-АХПАР, н. дружно; по-братски; как братья; ахпар-ахпар кhордз быррнэцhэкh 
работайте дружно, как братья. 

 ԱԽՊԱՐՈՒԹԻՆԱԽՊԱՐՈՒԹԻՆԱԽՊԱՐՈՒԹԻՆԱԽՊԱՐՈՒԹԻՆ, գ. եղբայրություն, եղբոր հատուկ վարմունք. աաաադդդդ իիիի՞նչնչնչնչ ախպարութինախպարութինախպարութինախպարութին էէէէ 
արաձըդարաձըդարաձըդարաձըդ այդ ի՞նչ եղբայրություն է, որ դու անում ես կամ արիր։ 
 АХПАРУТhИН, с. братство, благородные поступки, свойственные братьям; ад инчh 
ахпарутhин э арадзыд! как же неблагородно ты поступил! 

 ԱԽՍԱՅԱԱԽՍԱՅԱԱԽՍԱՅԱԱԽՍԱՅԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -դ, -ն, -նէրուս, -նէրուդ, -նէրուն, մկ. քանի կաղում եմ, կաղացի, -իր, -

ինք, -իք, -ին, կաղամ, -աս և այլն բոլոր ժամանակների նշանակությամբ։ 
 АХСАЙÁДЗСАЙИС, -д, -н, -нэрус, -нэруд, -нэрун, н. по мере того как (чем больше) хромаю, 
хромал и т.д. во всех лицах и временах.  

 ԱԽՍԱՅԱԱԽՍԱՅԱԱԽՍԱՅԱԱԽՍԱՅԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ , -ըդ, -ը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ կաղում եմ, կաղացի, -

իր, -ինք, -իք, -ին և այլն բոլոր ժամանակներով։ 
 АХСАЙÁДЗОВЫС, -д, -ы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я захромал, ты 
захромал и т.д. во всех лицах и временах.  

 ԱԽՍԱՅԷԼԱԽՍԱՅԷԼԱԽՍԱՅԷԼԱԽՍԱՅԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, բ.չ. կաղալ. ար. ակսահ – թույլ ոտքերով, որից թուրք. 

ակսամակ – կաղալ. վերջավորությունը հայերեն է։ 
 АХСАЙЭЛ, гахсайим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, г.с.з. хромать; турец. aksamak (аксамак), 
крым.татар. акьсамакь – хромать. + окончание глагола арм. яз. «эл». 

 ԱԽՍԱՅԷԼԷՆԱԽՍԱՅԷԼԷՆԱԽՍԱՅԷԼԷՆԱԽՍԱՅԷԼԷՆ, մկ. կաղալով. ախսայէլէնախսայէլէնախսայէլէնախսայէլէն փախավփախավփախավփախավ կաղալով փախավ։ 
 АХСАЙЭЛЭН, н. прихрамывая, ковыляя; ахсайэлэн пhахав убежал прихрамывая. 

 ԱԽՍԻԱԽՍԻԱԽՍԻԱԽՍԻ (Նխջ), ած. թարս բնավորություն ունեցող. փոխ. ար.։ 
 АХСИ (Нхч), п. упрямый, строптивый, несговорчивый; из араб.  

 ԱԽՏԱԱԽՏԱԱԽՏԱԱԽՏԱ (Չ), մկ. այնքան: 
 АХТА (Ч), н. настолько, так; ахта hамов эр ор, сахъ гэра было настолько вкусно, что я всё 
съел.  

 ԱԽՈՒՎԱԽԱԽՈՒՎԱԽԱԽՈՒՎԱԽԱԽՈՒՎԱԽ, գ. վիշտ ու ցավ. օրէրըսօրէրըսօրէրըսօրէրըս ախուվախօվախուվախօվախուվախօվախուվախօվ անցանանցանանցանանցան մեր կյանքը վիշտ ու ցավի մեջ 

անցավ։ 
 АХУВАХ, с. ахи, охи, аханье, оханье (выражение скорби, печали, сожаления, боли); орэрыс 
ахувахов анцhан жизнь моя прошла в скорби и печали; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ախուվախ 
ахувах, в том же значении.  

 ԱԽՔԱԴԱԽՔԱԴԱԽՔԱԴԱԽՔԱԴ (Ն), ԱԽԿԱԴԱԽԿԱԴԱԽԿԱԴԱԽԿԱԴ (Չ), ած.գ. 1. ընչազուրկ, չունևոր. 2. մուրացկան։ 
 АХКhАД (Н), АХКАД (Ч) 1. п. бедный, обездоленный. 2. с. нищий; исконно арм. слово, грабар 

աղքատ ахькhат, литер.вост.арм. աղքատ ахъкhат, литер.зап.арм. աղքատ (произн. ахкhад), 

Ахалциха, Муш, Салмаст ախքատ ахкhат, Ереван, Мараха, Тбилиси ախկատ ахкат, Агулис 

ախկաթ ахкатh, Мокс, Возм, Ван ախքյատ ахкhйат, Родосто, Сучава ախքադ ахкhад, Горис, 

Карабах, Шемаха, Нор-Джуга ախկադ ахкад, Акна, Харберд, Карин, Полис ախգադ ахгад, 

Алашкерт, Себастия ախգըադ ахгыад, Зейтун, Хачин ախքօդ ахкhод, Асланбек ախգա* ахгаh, 

Тигранакерт mխքmդ äхкhäд. 

        ԱԽՔԱԴԱԽՔԱԴԱԽՔԱԴԱԽՔԱԴ ԽԷԼՔԽԷԼՔԽԷԼՔԽԷԼՔ (Ն), ԱԽԿԱԴԱԽԿԱԴԱԽԿԱԴԱԽԿԱԴ ԽԷԼՔԽԷԼՔԽԷԼՔԽԷԼՔ (Չ), ած. սակավամիտ, աղքատամիտ:  
 АХКhАД ХЭЛКh (Н), АХКАД ХЭЛКh (Ч), п. скудоумный, безмозглый. 
 ԱԽՔԱԴԱԽՔԱԴԱԽՔԱԴԱԽՔԱԴ ՀՕՔԻՀՕՔԻՀՕՔԻՀՕՔԻ (Ն), ԱԽԿԱԴԱԽԿԱԴԱԽԿԱԴԱԽԿԱԴ ՀՕՔԻՀՕՔԻՀՕՔԻՀՕՔԻ (Չ), ած. հոգով աղքատ: 
 АХКhАД hОКhИ (Н), АХКАД hОКhИ (Ч), п.  нищий духом. 
 ԱԽՔԱԴՆԱԼԱԽՔԱԴՆԱԼԱԽՔԱԴՆԱԼԱԽՔԱԴՆԱԼ, -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Ն), ԱԽԿԱԴՆԱԼԱԽԿԱԴՆԱԼԱԽԿԱԴՆԱԼԱԽԿԱԴՆԱԼ, -նամ, -ծա, -ծաձ, 

-ծօղ, -նալու, -ծի՛ր, -ծի՛կ (Չ), բ.չ. ախքատանալ, ընչազուրկ դառնալ։ 
 АХКhАДНАЛ, -нам, -цhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Н), АХКАДНАЛ, -нам, -ца, -

цадз, -цохъ, -налу, -цир, -цик (Ч), г.с.з. беднеть, нищать; литер.вост.арм ախքատանալ ахъкhатанал, 

литер.зап.арм ախքատանալ (произ. ахкhаданал) – беднеть. 
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ԱԽՔԱԴՆԱԼԷՆԱԽՔԱԴՆԱԼԷՆԱԽՔԱԴՆԱԼԷՆԱԽՔԱԴՆԱԼԷՆ ԱԱԱԱ    А

 ԱԽՔԱԴՆԱԼԷՆԱԽՔԱԴՆԱԼԷՆԱԽՔԱԴՆԱԼԷՆԱԽՔԱԴՆԱԼԷՆ (Ն), ԱԽԿԱԴՆԱԼԷՆԱԽԿԱԴՆԱԼԷՆԱԽԿԱԴՆԱԼԷՆԱԽԿԱԴՆԱԼԷՆ (Չ), մկ. աղքատանալով, ընչազըրկվելով. կրկնակի 

ձևով ախքադնալէն-ախքադնալէն (Ն), ախկադնալէն-ախկադնալէն (Չ): 
 АХКhАДНАЛЭН (Н), АХКАДНАЛЭН (Ч), н. беднея, обездоливаясь; удвоен. форма 
ахкhадналэн-ахкhадналэн (Н), ахкадналэн-ахкадналэн (Ч). 

 ԱԽՔԱԴՈՒԹԻՆԱԽՔԱԴՈՒԹԻՆԱԽՔԱԴՈՒԹԻՆԱԽՔԱԴՈՒԹԻՆ (Н), ԱԽԿԱԴՈՒԹԻՆԱԽԿԱԴՈՒԹԻՆԱԽԿԱԴՈՒԹԻՆԱԽԿԱԴՈՒԹԻՆ (Չ), գ. աղքատություն, չքավորի վիճակ։ 
 АХКhАДУТhИН (Н), АХКАДУТhИН (Ч), с. нищета, обездоленность.  
 ԱԽՔԱԴՈՒԹԻՆԱԽՔԱԴՈՒԹԻՆԱԽՔԱԴՈՒԹԻՆԱԽՔԱԴՈՒԹԻՆ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Н), ԱԽԿԱԴՈՒԹԻՆԱԽԿԱԴՈՒԹԻՆԱԽԿԱԴՈՒԹԻՆԱԽԿԱԴՈՒԹԻՆ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Չ) մուրացկանություն անել:  
 АХКhАДУТhИН АНЭЛ (Н), АХКАДУТhИН АНЭЛ (Ч) попрошайничать.  

 ԱԽՔԱԴՑԱԱԽՔԱԴՑԱԱԽՔԱԴՑԱԱԽՔԱԴՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ԱԽԿԱԴԾԱԱԽԿԱԴԾԱԱԽԿԱԴԾԱԱԽԿԱԴԾԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -դ, -ն, -նէրուս, -նէրուդ, -նէրուն (Չ), մկ. 

քանի աղքատանում իմ, աղքատացա, -անամ և այլն. աաաախքադցաձխքադցաձխքադցաձխքադցաձսսսսայինէրունայինէրունայինէրունայինէրուն քքքքէէէէշացանշացանշացանշացան քանի 

աղքատացան, չարացան։ 
 АХКhАДЦhÁДЗСАЙИС (Н), АХКАДЦÁДЗСАЙИС, -д, -н, -нэрус, -нэруд, -нэрун (Ч), н. по 
мере того как (чем больше) беднею и т.д.; ахкhадцhадзсайинэрун кhэшацhан чем больше 
беднели, тем больше озлоблялись. 

 ԱԽՔԱԴՑԱԱԽՔԱԴՑԱԱԽՔԱԴՑԱԱԽՔԱԴՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ (Ն), ԱԽԿԱԴԾԱԱԽԿԱԴԾԱԱԽԿԱԴԾԱԱԽԿԱԴԾԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -ըդ, -ը, -ցաձնէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ), 

մկ. հենց որ աղքատացա և այլն. ախքադցաձնէրօվըախքադցաձնէրօվըախքադցաձնէրօվըախքադցաձնէրօվը ալայալայալայալայ բարէգամնէրըբարէգամնէրըբարէգամնէրըբարէգամնէրը մօռցանմօռցանմօռցանմօռցան նացանացանացանացա հենց որ 

աղքատացան՝ բոլոր բարեկամները մոռացան նրանց։ 
 АХКhАДЦhÁДЗОВЫС (Н), АХКАДЦÁДЗОВЫС, -ыд, -ы, -цhадзнэровыс, -нэровыд, -нэровы 
(Ч), н. как только я обеднел, ты обеднел и т.д.; ахкhадцhадзнэровы алай барэгамнэры моррцhан 
нацhа как только обеднели, все друзья о них забыли. 

 ԱԽՔԱԴՑԸՆԷԼԱԽՔԱԴՑԸՆԷԼԱԽՔԱԴՑԸՆԷԼԱԽՔԱԴՑԸՆԷԼ կամ ԱԽՔԱԴՑՈՒՆԷԼԱԽՔԱԴՑՈՒՆԷԼԱԽՔԱԴՑՈՒՆԷԼԱԽՔԱԴՑՈՒՆԷԼ, -ցունում և -ցունիմ, -ցընում և ցընիմ, -ցուցի, 

ցուցաձ, -ցունօղ և -ցընօղ, -ցունէլու և -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛ք (Ն), ԱԽԿԱԴԾԸՆԷԼԱԽԿԱԴԾԸՆԷԼԱԽԿԱԴԾԸՆԷԼԱԽԿԱԴԾԸՆԷԼ, -ծունում, -

ծուծի, -ծուծաձ, -ծընօղ, -ծընէլու, -ծո՛ւր, -ծուծէ՛կ (Չ), բ.ա. աղքատացնել, ընչազուրք անել։  
 АХКhАДЦhЫНЭЛ или АХКhАДЦhУНЭЛ, -цhунум и -цhуним, -цhынум и -цhыним, -цhуцhи, 
-цhуцhадз, -цhунохъ и -цhынохъ, -цhунэлу и -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэкh (Н), АХКАДЦЫНЭЛ, -
цунум, -цуци, -цуцадз, -цынохъ, -цынэлу, -цур, -цуцэк (Ч), п.г. обеднять, обездоливать.  

 ԱԽՔԱԴՑԸՆԷԼԷՆԱԽՔԱԴՑԸՆԷԼԷՆԱԽՔԱԴՑԸՆԷԼԷՆԱԽՔԱԴՑԸՆԷԼԷՆ և ԱԽՔԱԴՑՈՒՆԷԼԷՆԱԽՔԱԴՑՈՒՆԷԼԷՆԱԽՔԱԴՑՈՒՆԷԼԷՆԱԽՔԱԴՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ԱԽԿԱԴԾԸՆԷԼԷՆԱԽԿԱԴԾԸՆԷԼԷՆԱԽԿԱԴԾԸՆԷԼԷՆԱԽԿԱԴԾԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. աղքատացնելով. 

ածանցված է բայի անցողականից. գործածվում է նաև կրկնված ձևով։ 
 АХКhАДЦhЫНЭЛЭН и АХКhАДЦhУНЭЛЭН (Н), АХКАДЦЫНЭЛЭН (Ч), н. обедняя, 
обездоливая; употр. также в удвоенной форме. 

 ԱԽՔԱԴՑՈՒՑԱԱԽՔԱԴՑՈՒՑԱԱԽՔԱԴՑՈՒՑԱԱԽՔԱԴՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ԱԽԿԱԴԾՈՒԾԱԱԽԿԱԴԾՈՒԾԱԱԽԿԱԴԾՈՒԾԱԱԽԿԱԴԾՈՒԾԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -դ, -ն, -նէրուս, -դ, -ն (Չ), մկ. 

քանի աղքատացնում եմ, աղքատացրի, աղքատացնեմ և այլն բոլոր ժամանակներով։  
 АХКhАДЦhУЦhÁДЗСАЙИС (Н), АХКАДЦУЦÁДЗСАЙИС, -д, -н, -нэрус, -нэруд, -нэрун (Ч) 
н. по мере того как (чем больше) обедняю (обездоливаю) и т.д., во всех лицах и временах. 

 ԱԱԱԱ՛ԽՔԱԴՑՈՒՑԱՁՕԽՔԱԴՑՈՒՑԱՁՕԽՔԱԴՑՈՒՑԱՁՕԽՔԱԴՑՈՒՑԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ (Ն), ԱԱԱԱ՛ԽԿԱԴԾՈՒԾԱՁՕԽԿԱԴԾՈՒԾԱՁՕԽԿԱԴԾՈՒԾԱՁՕԽԿԱԴԾՈՒԾԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -ըդ, -ը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -

նէրօվը (Չ), մկ. հենց որ աղքատացնում եմ, աղքատացրի, աղքատացնեմ և այլն բոլոր 

ժամանակներով։  
 ÁХКhАДЦhУЦhАДЗÓВЫС (Н), ÁХКАДЦУЦАДЗÓВЫС, -ыд, -ы, -нэровыс, -нэровыд, -
нэровы (Ч), н. как только обедняю (обездоливаю), обеднял, буду обеднять и т.д., во всех лицах и вр.  

 ԱԱԱԱ՛ԾԿԸՐԱՁՕԾԿԸՐԱՁՕԾԿԸՐԱՁՕԾԿԸՐԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -ըդ, -ը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը (Չալթր), մկ. հենց որ արձակում 

եմ, արձակեցի, արձակեմ և այլն բոլոր ժամանակներով (լծված ձիերին կամ եզներին լուծից). 

ածկըրաձօվըսածկըրաձօվըսածկըրաձօվըսածկըրաձօվըս բառգէցավբառգէցավբառգէցավբառգէցավ հենց որ լուծից արձակեցի՝ պառկեց։ 
 ÁЦКЫРАДЗÓВЫС, -ыд, -ы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы (Чалтырь), н. как только распряг, 
распрягу (запряжённых лошадей или волов) и т.д. во всех врем.; ацкырадзовыс барргэцhав как 
только я освободил (вола) от упряжи, он сразу прилёг. 
 ԱԾԿԸՐԷԼԱԾԿԸՐԷԼԱԾԿԸՐԷԼԱԾԿԸՐԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛կ (Չալթր), բ.ն. լուծից արձակել. արձակել բառն 

է՝ ձևափոխված հնչյունների տեղափոխությամբ։ 
 АЦКЫРЭЛ, гацкырим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэк (Чалтырь), г.д.з. распрягать, 

освобождать от упряжи; литер.вост.арм. արձակել ардзакэл, литер.зап.арм. արձակել (произ. 
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ԱԱԱԱ    А ԱԱԱԱ՛ԾԿԸՐՎԱՁՕԾԿԸՐՎԱՁՕԾԿԸՐՎԱՁՕԾԿԸՐՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ

арцhакэл) – освобождать, развязывать; диалектная форма ацкырэл возникла вследствие 
перестановки согласных звуков; этимол. см. арцhыгэл. 

 ԱԱԱԱ՛ԾԿԸՐՎԱՁՕԾԿԸՐՎԱՁՕԾԿԸՐՎԱՁՕԾԿԸՐՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, -նէրօվը (Չալթր), մկ. հենց որ լուծից արձակվում է, արձակվեց, -վեցին, 

արձակվի, -վեն և այլն բոլոր ժամանակներով (ձիերը կամ եզները)։  
 ÁЦКЫРВАДЗÓВЫ, -нэровы (Чалтырь), н. как только распрягается, свобождается от упряжи, 
ярма (о лошадях или волах), освободился от упряжи и т.д., во всех временах.  

 ԱԾԿԸՐՎԷԼԱԾԿԸՐՎԷԼԱԾԿԸՐՎԷԼԱԾԿԸՐՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, մյուս ձևերը և առաջին երկու դեմքերը չունի 

(Չալթր), բ.կր. 1. լուծից արձակվել (ձիերի կամ եզների մասին, իսկ երբեմն կատակով նաև 

մարդկանց մասին). 2. լծասարքը քակվել. գէսգէսգէսգէս ջամփանջամփանջամփանջամփան էգանքէգանքէգանքէգանք, ծինծինծինծին ածկըրվէցավածկըրվէցավածկըրվէցավածկըրվէցավ կես 

ճանապարհն անցանք, ձիու լծասարքը քակվեց։ 
 АЦКЫРВЭЛ, гацкырви, -вэцhав, -вадз, -вэлу (Чалтырь), не имеет других форм, а также форм 
1-го и 2-го л. ед. и мн. числа, г.стр.з. 1. распрягаться, освобождаться от упряжи, ярма (о лошадях, 
волах, в шутку также о людях). 2. развязываться (об упряжи); гэс джампhан эганкh, цин 
ацкырвэцhав мы проехали полдороги, когда у лошади развязалась упряжь.  

 ԱԱԱԱ՜ՀՀՀՀ, ձ. արտահայտում է զանազան զգացմունքներ. աաաա՜հհհհ, ինչինչինչինչ էրէվէլիէրէվէլիէրէվէլիէրէվէլի բախչաբախչաբախչաբախչա յէյէյէյէ ահ, ինչ լավ 

պարտեզ է. աաաա՜հհհհ, մէմըմէմըմէմըմէմը ուզաձիսուզաձիսուզաձիսուզաձիս բէսբէսբէսբէս բիդբիդբիդբիդ լալալալա՞ աջաբաջաբաջաբաջաբ ա՜հ, իմ ուզածի պես պիտի լինի արդյոք մի 

օր. աաաա՜հհհհ, պանպանպանպան էէէէ շտէշտէշտէշտէ ա՜հ, առանձին երևելի բան չէ։ 
 Аh!, м. ах! эх!, выражает различные эмоции; аh, инчh эрэвэли бахчhа йэ ах, какой красивый 
сад! аh, мэмы узадзис (или узацhадзис) бэс бид ла аджаб эх, будет ли хоть раз как мне хочется! 
аh, панэ э штэ да, ничего особенного! 

 ԱՀԱՀԱՀԱՀ, գ. վախ. ահըահըահըահը մահէնմահէնմահէնմահէն կէշկէշկէշկէշ էէէէ (ասացված) վախը ավելի վատ է, քան մահը։ 
 Аh, с. страх; аhы маhэн кэш э страх страшнее смерти; грабар ահ аh, лит.вост.арм. и 

лит.зап.арм. ահ аh – страх, в больш. диал. ահ аh, Агулис, Хачин, Зейтун օհ, Акна այհ айh, Харберд 

այ ай, Мокс, Возм, Нор-Джуга, Салмаст ախ ах, все в знач. страх.  

 ԱՀԻԴՕՂԱՀԻԴՕՂԱՀԻԴՕՂԱՀԻԴՕՂ (Ն), ԱՀԻՏՕՂԱՀԻՏՕՂԱՀԻՏՕՂԱՀԻՏՕՂ և ԱՖԻԴՕՂԱՖԻԴՕՂԱՖԻԴՕՂԱՖԻԴՕՂ (Չ), մկ. վախից դողալով. ահիդօղահիդօղահիդօղահիդօղ նըստիլնըստիլնըստիլնըստիլ էէէէ վախից 

դողալով նստել է։ 
 АhИДОХЪ (Н), АhИТОХЪ и АФИДОХЪ (Ч), н. дрожа от страха; аhидохъ ныстил э сидит 

дрожа от страха; литер.вост.арм. ահուդող аhудохъ, литер.зап.арм. ահուդող (произн. аhутhохъ). 

 ԱՀԷՆԳԱՀԷՆԳԱՀԷՆԳԱՀԷՆԳ (Նխջ), գ. ներդաշնակություն. պարս. ահանգ – նույն իմ.։ 
 АhЭНГ (Нхч), с. гармония, созвучие, лад; перс. āhang – гармония; грабар ահանգ, 

литер.вост.арм. ահանգ аhанг – гармония. 

 ԱՀԷՍԹԷԱՀԷՍԹԷԱՀԷՍԹԷԱՀԷՍԹԷ (Ն), ԱՀԻՍՏԷԱՀԻՍՏԷԱՀԻՍՏԷԱՀԻՍՏԷ (Չ), մկ. առանց շտապելու. պարս. ահէսթէ – կամաց, 

աստիճանաբար։ 
 АhЭСТhЭ (Н), АhИСТЭ (Ч), н. спокойно, не спеша; аhистэ машт (Ч) степенный человек; 
перс. aheste – медленно, от котор. турец. aheste – медленный, спокойный.  

 ԱՀՌԷԼԱՀՌԷԼԱՀՌԷԼԱՀՌԷԼ, -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, բ.չ. սաստիկ վախենալ, սարսափել. < ահ-առ-ել. անբէսանբէսանբէսանբէս 
ահռէցաահռէցաահռէցաահռէցա, վօրվօրվօրվօր գօվդասգօվդասգօվդասգօվդաս փուշփուշփուշփուշ-փուշփուշփուշփուշ էղավէղավէղավէղավ այնպես սարսափեցա, ոի մարմինս փշաքաղվեց։ 
 АhРРЭЛ, гаhрим, аhррэцhа, -адз, -охъ, -элу, г.с.з. ужаснуться; анбэс аhррэцhа, вор говдас 
пhуш-пhуш эхъав я так сильно испугался, что по телу мурашки побежали; этимол. см. аh; 

лит.вост.арм. ահահարել аhаhарел – ужасать, ահահարվել аhаhарвел – ужасаться, в диалектах 

имеет формы ահռել аhррел, ահառիլ аhаррил, ահռիլ аhррил, ահռվիլ аhррвил, ահմռիլ аhмррил – 
ужаснуться. 

 ԱՀՌԷԼՈՒԱՀՌԷԼՈՒԱՀՌԷԼՈՒԱՀՌԷԼՈՒ, ած. ահռէլի, ահ ազդող. ահռէլուահռէլուահռէլուահռէլու բանբանբանբան էրէրէրէր անիվիգըանիվիգըանիվիգըանիվիգը ահռէլի բան էր այն. ապ. 

դերբայ ՝ գոյականի հետ դարձած ածական։  
 АhРРЭЛУ, пр.буд.вр. страшный, ужасный, жуткий; аhррэлу бан эр анивигы это было нечто 
ужасное; при употр. с сущест. выполняет функцию прилаг. 
 ԱՀՌԷՑԸՆԷԼԱՀՌԷՑԸՆԷԼԱՀՌԷՑԸՆԷԼԱՀՌԷՑԸՆԷԼ և ԱՀՌԷՑՈՒՆԷԼԱՀՌԷՑՈՒՆԷԼԱՀՌԷՑՈՒՆԷԼԱՀՌԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԱՀՌԷՑԸՆԷԼԱՀՌԷՑԸՆԷԼԱՀՌԷՑԸՆԷԼԱՀՌԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. սարսափեցնել։ 
 АhРРЭЦhЫНЭЛ и АhРРЭЦhУНЭЛ (Н), АhРРЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. ужаснуть. 
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ԱՁԱՁԱՁԱՁ ԱԱԱԱ    А

 ԱՁԱՁԱՁԱՁ, գ. այծ. աձէրըաձէրըաձէրըաձէրը էգանէգանէգանէգան բարկացավ, խռովեց. աձէրըդաձէրըդաձէրըդաձէրըդ կընածիկընածիկընածիկընածի՞նննն բարկությունդ անցա՞վ, 

հանգստացա՞ր։  
 АДЗ, с. зоол. козёл; коза; адзэры эган а) обиделся, б) спать пора, адзэрыд кынацин? а) ну что, 
успокоился, б) ну что, сон прошёл?; исконно арм. слово, грабар այծ айц – коза, литер.вост.арм. այծ 

айц, литер.зап.арм. ած (произн. адз), Карин, Себастия, Сучава աձ адз, Хачин աձ адз и էձ эдз, 

Асланбек աձ адз и ազ аз, Алашкерт, Амшен էձ эдз, Возм յէծ йэц, Агулис այծ айц, Ахалциха, Цхна 

ած ац, Тигранакерт mձ äдз, Ереван, Карабах, Мокс, Муш, Мараха, Нор-Джуга, Салмаст, Тбилиси, 

Ван էծ эц.  

 ԱՁԻԱՁԻԱՁԻԱՁԻ, ած. այծի։  
 АДЗИ, п. козий;  
 ԱՁԻԱՁԻԱՁԻԱՁԻ ԲԱԼԱԲԱԼԱԲԱԼԱԲԱԼԱ, գ. ուլիկ։  
 АДЗИ БАЛА, с. зоол. козлёнок. 

 ԱՁԻԱՁԻԱՁԻԱՁԻ ԳԱԹԳԱԹԳԱԹԳԱԹ, գ. այծի կաթ: 
 АДЗИ ГАТh, с. козье молоко. 
 ԱՁԻԱՁԻԱՁԻԱՁԻ ՄԻՍՄԻՍՄԻՍՄԻՍ , գ. այծի միս։  
 АДЗИ МИС, с. козлятина. 

 ԱՁԱՁԱՁԱՁ ԷԼԼԷԼԷԼԼԷԼԷԼԼԷԼԷԼԼԷԼ սկսել ձու ածել (հավի մասին). աձաձաձաձ էլլաձօվըէլլաձօվըէլլաձօվըէլլաձօվը հենց որ սկսեց ձու ածել (հավը)։ 
 АДЗ ЭЛЛЭЛ начинать нестись (о курице); адз элладзовы как только курица начала нестись, 
начинает нестись, начнёт нестись и т.д.; см. адзэл. 

 ԱՁԱԱՁԱԱՁԱԱՁԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -էրուն, մկ. քանի ածում է, ածեց, ածե և այլն բոլոր ժամանակների եզակի, 

հոգնակի երրորդ դեմքի նշանակությամբ։ 
 АДЗÁДЗСАЙИН, -эрун, н. по мере того как (чем больше) несётся, будет нестись (о курице) и 
т.д. во всех временах в 3-м лице ед. и мн. ч.  
 ԱՁԱՄԱՆԱՁԱՄԱՆԱՁԱՄԱՆԱՁԱՄԱՆ, գ. հավերի համար ձու ածելու տեղ, որ սովորաբար լինում է մի արկղ կամ 

կողով, հնումը նաև փեթաք (տե՛ս այդ բառը)՝ մեջը հարդ կամ խոտ դրած, վրան էլ մի բունգալ 
(տե՛ս այդ բառը)։ 
 АДЗАМАН, с. гнездо, место, где куры-несушки несут яйца, обычно ящик или корзина, а в 
прежние времена также «пhэтhакh» (см. в словаре), дно которого выстилают соломой или сеном, на 
которое кладут «бунгал» (см. в словаре); литер.вост.арм. ածաման ацаман, литер.зап.арм. ածաման 
(произ. адзаман), в том же знач. 

 ԱՁԷԼԱՁԷԼԱՁԷԼԱՁԷԼ, -է, -ից, -աձ, -օղ, -էլու, բ.ն. ձու ածել. հրամայականը գործածական չէ։ 
 АДЗЭЛ, гадзэ, адзицh, -адз, -охъ, -элу, г.д.з. нестись, нести яйца (о птицах); в повелит. наклон. 
не употребл.; исконно арм. слово, грабар ածել ацел – приносить, литер.вост.арм. ածել ацел, 

литер.зап.арм. ածել (произн. адзэл) – нестись, класть яйца, Ван ածել ацел, Нор-Джуга, Салмаст, 

Ахалциха, Горис, Ереван, Карабах, Мараха ածէլ ацэл, Шемаха, Тбилиси ածիլ ацил, Агулис ածիլ 
ацил и նածիլ нацил, Алашкерт, Хачин, Муш, Сучава աձել адзел, Акна, Карин, Полис, Себастия, 

Асланбек աձէլ адзэл, Зейтун, Амшен, Харберд աձիլ адзил, Возм ըծէլ ыцэл, Мокс ըծիլ ыцил, 

Шатах ծել цел, Родосто հաձէլ hадзэл, Тигранакерт հmձէլ häдзэл, все в значении нестись. 

 ԱՁԷԼԷՆ ԱՁԷԼԷՆ ԱՁԷԼԷՆ ԱՁԷԼԷՆ և ԱՁԷԼԷՆԱՁԷԼԷՆԱՁԷԼԷՆԱՁԷԼԷՆ----ԱՁԷԼԷՆԱՁԷԼԷՆԱՁԷԼԷՆԱՁԷԼԷՆ, մկ. ածելով-ածելով. աձէլէնաձէլէնաձէլէնաձէլէն վադէցավվադէցավվադէցավվադէցավ ածելով նիհարեծ։ 
 АДЗЭЛЭН и АДЗЭЛЭН-АДЗЭЛЭН, н. несясь, откладывая яйца; адзэлэн вадэцhав (курица) 
исхудала от частой носки яиц. 

 ԱՁԷԼՈՒԱՁԷԼՈՒԱՁԷԼՈՒԱՁԷԼՈՒ, ած. 1. այն (ձուն), որ (հավը) պիտի ածի. 2. այն (հավը), որ պիտի ձու ածե. աձէլուաձէլուաձէլուաձէլու 
հավգիթըհավգիթըհավգիթըհավգիթը գէրաձգէրաձգէրաձգէրաձ ծօրէնինծօրէնինծօրէնինծօրէնին չաժիչաժիչաժիչաժի(լլլլ) այն ձուն, որ (հավը) պիտի ածե, չարժի նրա կերած ցորենին. 

աձէլուաձէլուաձէլուաձէլու հավըհավըհավըհավը աձամանըաձամանըաձամանըաձամանը կըկուդնուկըկուդնուկըկուդնուկըկուդնու (Չ) այն հավը, որ պիտի (ձու) ածե, ածամանը կգտնի։ 
 АДЗЭЛУ, пр.буд.вр. 1. яйцо, которое должна снести курица. 2. курица, которая должна снести 
яйцо; адзэлу hавгитhы гэрадз цhорэнин чhажи(л) овчинка выделки не стоит (букв. яйцо, которое 
снесёт курица, не стоит скормленного зерна), адзэлу hавы адзаманы кыкудну (Ч) несушка своё 
гнездо найдёт. 
 ԱՁԻԼԱՁԱՁԻԼԱՁԱՁԻԼԱՁԱՁԻԼԱՁ, ած. վրայի բուրդը քերած (հում կաշի, որիծ հնումը տրեխներ էին 

պատրաստում)։ 
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ԱԱԱԱ    А ԱՁԻԼԷԼԱՁԻԼԷԼԱՁԻԼԷԼԱՁԻԼԷԼ

 АДЗИЛАДЗ, пр.пр.вр. очищенный от шерсти (о сыромятной коже, из которой в старину 
изготавливали чарыки). 

 ԱՁԻԼԷԼԱՁԻԼԷԼԱՁԻԼԷԼԱՁԻԼԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛կ (Չ), բ.ն. քերել վրայի բուրդը (կաշիի մասին). 

մմմմէքադէքադէքադէքադ գաշիգաշիգաշիգաշի աձիլէծէքաձիլէծէքաձիլէծէքաձիլէծէք, չառչառչառչառօօօօխխխխ գարինքգարինքգարինքգարինք մի հատ կաշվի բուրդը քերեծեք, տրեխի պատրաստենք. 

«ածիլել» բառը մնածել է միայն այս իմաստով, իսկ մարդկանծ ածիլելու իմաստով գործածվում 

է պարսկերենիծ առնված թըրաշ բառը։ 
 АДЗИЛЭЛ, гадзилим, адзилэцhи, адзиладз, -охъ, -элу, -э, -эцhэк (Ч), г.д.з. соскабливать шерсть 
с кожи, шкуры; мэкhад гаши адзилэцэкh, чhаррох гаринкh соскоблите шерсть с кожи, сошьём 

чарыки; литер.вост.арм. ածիլել ацилел – брить; в новонахич. диалекте древнеарм. глагол ածիլել 
ацилел сохранился только в вышеприведённом значении, а в значении бриться употребл. 
заимствованное из перс. языка слово тhыраш (Н), тыраш (Ч).  

 ԱՁՈՒՆԱՁՈՒՆԱՁՈՒՆԱՁՈՒՆ (հավ), ած. շատ ձու ածող։ 
 АДЗУН и АДЗАН, п. яйценоская курица; литер.вост.арм. ածան ацан, литер.зап.арм. ածան 
(произ. адзан) – яйценоский. 

 ԱՂԱՂԱՂԱՂ, գ. աղ, նատրիոնի քլորուկ, որ գործածվում է կերակուրների մեջ իբրև անհրաժեշտ 

բաղադրիչ. աաաաղըղըղըղը փախաձփախաձփախաձփախաձ էէէէ կերակուրը շատ աղի է. յյյյաաաա աղըաղըաղըաղը բագասբագասբագասբագաս էէէէ, յայայայա մաղըմաղըմաղըմաղը կամ աղն է 

պակաս, կամ մաղը – ասում են այն հարևանի գալը տեսնելով, որ աշխատում է իր պետքերը 

հոգալ ուրիշի հաշվին։ 
 АХЪ, с. поваренная соль; ахъы пhахадз э еда пересолена, йа ахъы багас э, йа махъы вечно 

побирается (о соседе, букв. то сита нет, то соли нет); исконно арм. слово, грабар ալ ал – соль; 

литер.вост.арм. и литер.зап.арм. աղ ахъ, в больш. диал. աղ ахь, Зейтун, Хачин охь օղ, Тигранакерт 

mղ äхъ.  

 ԱՂԱԱՂԱԱՂԱԱՂԱ, գ. 1. պարոն. 2. հարկանքի մակդիր, որ դրվում է իրենց ավելի հասակավոր մարդու 

անունից հետո. վերջին դեպքում Նխջ գործածվում է նաև կրճատված «ա» ձևով. օր. Օվանէս 

աղա կամ Օվանէս-ա, Թաթյօս աղա, Թաթյօս-ա և այլն. փոխ. թուրք.։ 
 АХЪА, с. 1. ага, господин, хозяин, высокопоставленный чиновник. 2. старший брат. 3. 
господин (при обращении к старшему по возрасту); в городе, присоединяясь к имени собственному 
старшего по возрасту или уважаемого и почитаемого человека, употр. также в сокращённой форме 
«а»; Ованэс ахъа или Ованэс-а, Тhатhйос ахъа или Тhатhйос-а и т.д.; турец. ağa (ахъа) – хозяин, 

господин, старший брат; литер.зап.арм. աղա ахьа, употребл. во всех западноармянских диалектах в 
значении хозяин, господин. 

 ԱՂԱԼԱՂԱԼԱՂԱԼԱՂԱԼ, -ամ, -ացի, -ացօղ, -ալու, -ա՛, -ացէ՛ք (Չ. -ացէ՛կ), բ.ն. աղալ, հացահատիկը տրորելով 

ալյուր անել. յյյյէսէսէսէս աղաաղաաղաաղա, տտտտունունունուն աղաաղաաղաաղա, մմմմէէէէրրրր ճաղաճկըճաղաճկըճաղաճկըճաղաճկը վօվօվօվօ՞վվվվ գաղագաղագաղագաղա եթե ամենքս աղա դառնանք ու 

չաշխատենք, ապա մեր գործը ո՞վ կըշինե։  
 АХЪАЛ, гахъам, ахъацhи, -ацhадз, -ацhохъ, -алу, -а, -ацhэкh (Ч. -ацhэк), г.д.з. молоть, дробить 
зерно, превращая его в муку или в крупу; йэс ахъа, тун ахъа, мэр чахъачкы вов гахъа? я ага, и ты 

ага, а кто же будет нашу муку молоть?; исконно арм. слово, грабар աղալ ахьал – молоть, 

литер.вост.арм. и литер.зап.арм. աղալ ахъал – молоть, в большинстве диалектов ахьал աղալ, 
Карабах, Шемаха աղիլ ахьил, Зейтун, Хачин աղօլ ахьол, Тигранакерт mղmլ äхъäл.  

 ԱՂԱԼԷՆԱՂԱԼԷՆԱՂԱԼԷՆԱՂԱԼԷՆ, մկ. աղալով. սաղսաղսաղսաղ քըշէրըքըշէրըքըշէրըքըշէրը աղալէնաղալէնաղալէնաղալէն անցուցիանցուցիանցուցիանցուցի ամբողջ գիշերը անցկացրի աղալով։ 
 АХЪАЛЭН, н. намалывая; сахъ кhышэры ахъалэн анцhуцhи всю ночь провёл за намолотом 
(зерна и т.п.). 

 ԱՂԱԼՈՒԱՂԱԼՈՒԱՂԱԼՈՒԱՂԱԼՈՒ և ԱՂԱԼԻՔԱՂԱԼԻՔԱՂԱԼԻՔԱՂԱԼԻՔ, ած. այն, ինչ որ պետք է աղալ. աղալուաղալուաղալուաղալու աբրանքաբրանքաբրանքաբրանք չիմընացչիմընացչիմընացչիմընաց, ալայըալայըալայըալայը 
աղացիաղացիաղացիաղացի աղալու հացահատիկ չմնաց, բոլորը աղացի։ 
 АХЪАЛУ и АХЪАЛИКh, пр.буд.вр. предназначенный для намолота; ахъалу абранкh 
чhимынацh, алайы ахъацhи зерна для намолота не осталось, я всё намолол; литер.вост.арм. и 

литер.зап.арм. աղալու ахъалу, в том же значении.  

 ԱՂԱԼՈՒԱՂԱԼՈՒԱՂԱԼՈՒԱՂԱԼՈՒ ՔԱՐՔԱՐՔԱՐՔԱՐ, տե՛ս ջաղացքի քար։ 
 АХЪАЛУ КhАР, см. джахъацhкhи кhар. 
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ԱՂԱԼՉԷՔԱՂԱԼՉԷՔԱՂԱԼՉԷՔԱՂԱԼՉԷՔ ԱԱԱԱ    А

 ԱՂԱԼՉԷՔԱՂԱԼՉԷՔԱՂԱԼՉԷՔԱՂԱԼՉԷՔ, գ. աղլավարձ. հոլովվում է կանոնավոր, բայց հոգնակի չունի։ 
 АХЪАЛЧhЭКh, с. плата за намолот; склоняется по правилам, но не имеет мн. ч.  

 ԱՂԱՁԱՂԱՁԱՂԱՁԱՂԱՁ, ած. աղած, աղը դրած (ուտելեղեն), որ չփչանա։  
 АХЪАДЗ, пр.пр.вр. посоленный, приправленный солью. 

 ԱՂԱԱՂԱԱՂԱԱՂԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի աղում եմ, աղեցի, աղեմ և 

այլն բոլոր ժամանակների նշանակությամբ։ 
 АХЪÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) солю, 
солил, посолю и т.д. во всех лицах и временах. 

 ԱԱԱԱ՛ՂԱՁՕՂԱՁՕՂԱՁՕՂԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -ըդ, -ը, -աղաձնէրօվըս, -ըդ, -ը, մկ. հենց որ աղում եմ, աղեցի, աղեմ և այլն, 

բոլոր ժամանակների նշանակությամբ. աաաաղաձնէրօվըդղաձնէրօվըդղաձնէրօվըդղաձնէրօվըդ բաղբաղբաղբաղ դդդդէէէէղղղղ տտտտըրըրըրըրէէէէքքքք հենց որ աղացիք՝ սառը 

տեղ դրեք։ 
 ÁХЪАДЗÓВЫС, -ыд, -ы, -ахъадзнэровыс, -ыд, -ы, н. как только солю, посолил и т.д., во всех 
лицах и вр.; ахъадзнэровыд бахъ дэхъ тырэкh как только посолите, положите в холодное место. 

 ԱՂԱՄԱՆԱՂԱՄԱՆԱՂԱՄԱՆԱՂԱՄԱՆ, գ. աման, որի մեջ պահում են աղը։ 
 АХЪАМАН, с. солонка; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. աղաման ахъаман – солонка.  

 ԱՂԱՉԱԱՂԱՉԱԱՂԱՉԱԱՂԱՉԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի աղաչում եմ, աղաչեցի, 

աղաչեմ և այլն, բոլոր ժամանակների իմաստով. աղաչաձսայիսաղաչաձսայիսաղաչաձսայիսաղաչաձսայիս դըհադըհադըհադըհա ավէլիավէլիավէլիավէլի կէշութինկէշութինկէշութինկէշութին արավարավարավարավ 
քանի աղաչեցի՝ ավելի վատություն արավ։ 
 АХЪАЧhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. чем больше упрашиваю 
(умоляю), упрашивал, буду упрашивать и т.д. во всех лицах и временах; ахъачhадзсайис дыhа 
авэли кэшутhин арав чем больше я его упрашивал, тем злее он становился. 

 ԱՂԱՉԱԱՂԱՉԱԱՂԱՉԱԱՂԱՉԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -ըդ, -ը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, մկ. հենց որ աղաչում եմ, աղաչեցի, աղաչեմ 

և այլն բոլոր ժամանակների նշանակությամբ. աաաաղաչաձօվըսղաչաձօվըսղաչաձօվըսղաչաձօվըս գըգագօղնագըգագօղնագըգագօղնագըգագօղնա հենց որ աղաչում եմ, 

կակողում է. աղաչաձօվըսաղաչաձօվըսաղաչաձօվըսաղաչաձօվըս գագօղգագօղգագօղգագօղծծծծավավավավ հենց որ աղաչեցի, կակղեց։ 
 АХЪАЧhÁДЗОВЫС, -ыд, -ы, -нэровыс, -нэровыд, н. как только упрашиваю (умоляю), 
упрашивал и т.д. во всех лицах и временах; ахъачhадзовыс гыгагохъна как только начинаю 
упрашивать, он сразу смягчается, ахъачhадзовыс гагохъцав как только я стал упрашивать, он 
сразу смягчился и т.д. 

 ԱՂԱՉԱՆՔԱՂԱՉԱՆՔԱՂԱՉԱՆՔԱՂԱՉԱՆՔ, գ. աղաչանք, խոնարհվելով ներկայացրած խնդիր։  
 АХЪАЧhАНКh, с. мольба; грабар աղաչանք ахьачhанкh, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. 

ахъачhанкh աղաչանք – мольба. 

 ԱՂԱՉԱՆՔԱՂԱՉԱՆՔԱՂԱՉԱՆՔԱՂԱՉԱՆՔ-ԲԱՂԱԴԱՆՔԲԱՂԱԴԱՆՔԲԱՂԱԴԱՆՔԲԱՂԱԴԱՆՔ (Նխջ) նույնը կրկնակի ձևով՝ իմաստի ուժեղացման համար։ 
 АХЪАЧhАНКh-БАХЪАДАНКh (Нхч) удвоенная форма слова «ахъачhанк», усиливающая 
значение. 

 ԱՂԱՉԷԼԱՂԱՉԷԼԱՂԱՉԷԼԱՂԱՉԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք, բ.չ. սաստիկ խնդրել մեկի գութը շարժելու 

համար:  

 АХЪАЧhЭЛ, гахъачhим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh, г.с.з. просить, упрашивать, 

умолять; грабар աղաչել ахьачhел – просить, умолять, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. աղաչել 
ахъачhел – умолять, в гаварах Хачин, Муш, Нор-Джуга աղաչել ахьачhел, Карин, Ахалциха, Ереван, 

Полис, Родосто աղաչէլ ахьачhэл, Алашкерт աղաջ‘էլ ахьаджhел, Возм, Зейтун, Амшен, Шемаха 

աղաչիլ ахьачhил, Салмаст mղmչել äхъäчhел, Мараха mղmչէլ äхъäчhэл, Тигранакерт mղmչիլ 
äхъäчhил, Агулис ըղաչիլ ыхъачhил, Себастия ախչէլ ախչէլ, Горис, Карабах ղաչանք անիլ 
хьачhанкh анил, Аварик աղանչէլ ахьанчhэл. 

 ԱՂԱՉԷԼԱՂԱՉԷԼԱՂԱՉԷԼԱՂԱՉԷԼ-ԲԱՂԱԴԷԼԲԱՂԱԴԷԼԲԱՂԱԴԷԼԲԱՂԱԴԷԼ (Նխջ) նույնը կրկն. ձևով՝ իմաստի ուժեղացման համար. աղաչէցինքաղաչէցինքաղաչէցինքաղաչէցինք-
բաղադէցինքբաղադէցինքբաղադէցինքբաղադէցինք, ամաամաամաամա ֆայդաֆայդաֆայդաֆայդա չէղավչէղավչէղավչէղավ աղաչեցինք-բաղատեցինք, բայց օգութ չեղավ։ 
 АХЪАЧhЭЛ-БАХЪАДЭЛ (Нхч) удв. форма гл. «ахъачhэл», усиливающая значение слова. 
ахъачhэцhинкh-бахъадэцhинкh, ама файда чhэхъав мы просили, умоляли, но всё впустую. 

 ԱՂԱՉԷԼԷՆԱՂԱՉԷԼԷՆԱՂԱՉԷԼԷՆԱՂԱՉԷԼԷՆ, մկ. աղաչելով. աղաչէլէնաղաչէլէնաղաչէլէնաղաչէլէն մընացմընացմընացմընաց տուռինտուռինտուռինտուռին առչօվըառչօվըառչօվըառչօվը աղաչելեն մնաց դռան առաջ։ 
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ԱԱԱԱ    А ԱՂԱՋԱԱՂԱՋԱԱՂԱՋԱԱՂԱՋԱ

 АХЪАЧhЭЛЭН, н. умоляя, упрашивая; ахъачhэлэн мынацh туррин аррчhовы умоляя стоял 
перед дверью. 

 ԱՂԱՋԱԱՂԱՋԱԱՂԱՋԱԱՂԱՋԱ, ած. քիչ ավելի մեծ. ասասասաս ամանըամանըամանըամանը անգիցանգիցանգիցանգից աղաջաաղաջաաղաջաաղաջա յէյէյէյէ այս ամանը քիչ ավելի մեծ է, 

քան մյուսը։ 
 АХЪАДЖА, п. побольше, чуть больше; ас аманы ангицh ахъаджа йэ эта миска чуть больше 
той. 

 ԱՂԱՎԱՐԻԱՂԱՎԱՐԻԱՂԱՎԱՐԻԱՂԱՎԱՐԻ և ԱՂԱՎԱՐՔԻԱՂԱՎԱՐՔԻԱՂԱՎԱՐՔԻԱՂԱՎԱՐՔԻ, մկ. աղայի պես։ 
 АХЪАВАРИ и АХЪАВАРКhИ, н. по-барски; в гаварах Тбилиси, Буланых, Хотрджур, Амшен 

и т.д. աղավարի ахъавари – по барски. 

 ԱՂԱՐՕԴԱՂԱՐՕԴԱՂԱՐՕԴԱՂԱՐՕԴ, գ. օշինդրի մի տեսակն է, բարձմենյակ, горькая полынь. Artemisia absinthium. 

կազմված է «աղու» և «արօդ» բառերից։ 
 АХЪАРОД, с. бот. полынь горькая, двудомная, Artemisia absinthium; образовано от աղու ахъу – 

горький и արոտ арот – трава; синоним –  джушан. 

 ԱՂԱՐՕԴԱՂԱՐՕԴԱՂԱՐՕԴԱՂԱՐՕԴ-ԱՎԷԼԱՎԷԼԱՎԷԼԱՎԷԼ, տե՛ս ջուշան-ավէլ։ 
 АХЪАРОД-АВЭЛ, см. джушан авэл. 

 ԱՂԱՑԱՁԱՂԱՑԱՁԱՂԱՑԱՁԱՂԱՑԱՁ, ած. որորելով մանրացրած փոշու նման (հացահատիկ, համեմներ)։ 
 АХЪАЦhАДЗ, пр.пр.вр. молотый, размолотый (о зерне, приправах и т.п.). 

 ԱՂԱՑԱԱՂԱՑԱԱՂԱՑԱԱՂԱՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. իմ, քո, նրա, մեր, ձեր, նրանց 

աղալու ընթացքում կամ աղալու ժամանակ. աաաաղացաձղացաձղացաձղացաձսսսսայիսայիսայիսայիս չամանինչամանինչամանինչամանին ֆօդըֆօդըֆօդըֆօդը ավավավավէէէէլիլիլիլի փփփփըըըըռվռվռվռվէէէէցավցավցավցավ 

քանի աղացի՝ չամանի հոտը ավելի ու ավելի տարածվեց։ 
 АХЪАЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
намолачиваю (размалываю) и т.д.; ахъацhадзсайис чhаманин фоды авэли пhыррвэцhав чем 
больше я молол, тем больше всё вокруг пропитывалось запахом тмина. 

 ԱՂԱՑԱԱՂԱՑԱԱՂԱՑԱԱՂԱՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ , -ըդ, -ը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ աղում եմ և այլն, բոլոր 

ժամանակների նշանակությամբ. աղացաձօվըդաղացաձօվըդաղացաձօվըդաղացաձօվըդ կըպէրիսկըպէրիսկըպէրիսկըպէրիս դունդունդունդուն հենց որ աղացիր կբերես տուն։ 
 АХЪАЦhÁДЗОВЫС, -ыд, -ы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только намолачиваю и т.д. 
во всех врем.; ахъацhадзовыд кыпэрис дун как только намолотишь, сразу вези домой. 

 ԱՂԱՑՎԷԼԱՂԱՑՎԷԼԱՂԱՑՎԷԼԱՂԱՑՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, մյուս ձևերը և առաջին երկու դեմքերը չունի, բ.կը. 

տրորվելով մանրանալ փոշու նման (հացահատիկները, համեմները և այլն). չամանըչամանըչամանըչամանը չօրցուրչօրցուրչօրցուրչօրցուր, 

վօրվօրվօրվօր աղացվիաղացվիաղացվիաղացվի չամանը չորացրու, որ աղացվի. սահմանական ներկայի և անկատարի եզակի 

երր. դեմքը հարցական և բացասական ձևով խոնարհվելիս ունի նաև կարողական իմաստ. 

թացթացթացթաց ցօրէնըցօրէնըցօրէնըցօրէնը գաղացվիգաղացվիգաղացվիգաղացվի՞ թաց ցորենը հնարավո՞ր է աղալ, ադիվիգըադիվիգըադիվիգըադիվիգը ձէռքիձէռքիձէռքիձէռքի ջաղացքօվջաղացքօվջաղացքօվջաղացքօվ չէրչէրչէրչէր 
աղացվէրաղացվէրաղացվէրաղացվէր ձեռքի աղարիքով դա հնարավոր չէր աղալ։ 
 АХЪАЦhВЭЛ, гахъацhви, -вэцhав, -вадз, -вэлу, не имеет других форм спряжения и форм 1-го 
и 2-го лица ед. и мн. ч., г.стр.з. молоться, размалываться (о зерне, приправах и т.п.); чhаманы 
чhорцhур, вор ахъацhви высуши тмин, чтобы можно было смолоть; форма ед. числа 3-го лица 
изъявит. наклонения наст. вр. несоверш. вида при употр. в вопросит. или отрицательной форме 
имеет также значение возможности: тhацh цhорэны гахъацhви? разве можно молоть мокрое 
зерно?, адивигы дзэрркhи джахъацhкhов (в Ч. цэррки чахъачков) чhэр ахъацhвэр невозможно 
было молоть это ручной мельницей. 

 ԱՂԳՕՐԱՂԳՕՐԱՂԳՕՐԱՂԳՕՐ, մկ. լավ. աղեգ – լավ և որ – բառերի համատեղումն է:  

 АХЪГОР, н. хорошо, что; редуциров. форма от աղէգ ахьэг – хорошо и որ вор – что. 

 ԱՂԴԱՂԴԱՂԴԱՂԴ, գ. աղտ, կեղտ։ 
 АХЪД, с. грязь; исконно арм. слово; грабар աղտ ахьт – грязь, литер.вост.арм. աղտ ахът, 

литер.зап.арм. աղտ (пр. ахъд), в гаварах Себастия, Ахалциха, Акна, Карин, Амшен, Полис, Родосто 

աղդ ахъд, Сучава ախդ ахд, Асланбек աղ* ахъh, Агулис էխտ эхт, Горис յէղտ йэхът, Нор-Джуга 

յեխտ йехт, Карабах յէխտ йэхт, Зейтун, Хачин օղդ охъд. 

 ԱՂԴԱԱՂԴԱԱՂԴԱԱՂԴԱ, գ. եռացնելով թանձրացրած շաքարաջուր. փող. թուրք.։ 
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ԱՂԴԳՕՐՈՒՍՏԱՂԴԳՕՐՈՒՍՏԱՂԴԳՕՐՈՒՍՏԱՂԴԳՕՐՈՒՍՏ ԱԱԱԱ    А

 АХЪДА, с. густой сахарный сироп, полученный путём уваривания; турец. ağda (ахъда) – 
густой сироп, паста (из виноградного сока или сахара с лимоном). 

 ԱՂԴԳՕՐՈՒՍՏԱՂԴԳՕՐՈՒՍՏԱՂԴԳՕՐՈՒՍՏԱՂԴԳՕՐՈՒՍՏ, ած. մութ գույնի (գործվածք), որի կեղտոտվելը չի նկատվում։ 
 АХЪДГОРУСТ, п. ткань темноватого цвета, на которой грязь не заметна; от աղտ ахът – грязь 

и կորուստ коруст – потеря.  

 ԱՂԴՕԴԱՂԴՕԴԱՂԴՕԴԱՂԴՕԴ, ած. կեղտոտ, անմաքուր։  
 АХЪДОД, п. грязный, нечистый. 

    ԱՂԴՕԴԱՂԴՕԴԱՂԴՕԴԱՂԴՕԴ-ԲԲԲԲԸՂԴՕԴԸՂԴՕԴԸՂԴՕԴԸՂԴՕԴ, տե՛ս աղդօդ-գըղդօդ: 
 АХЪДОД-БЫХЪДОД, см. ахъдод-гыхъдод. 
 ԱՂԴՕԴԱՂԴՕԴԱՂԴՕԴԱՂԴՕԴ-ԳԸՂԴՕԴԳԸՂԴՕԴԳԸՂԴՕԴԳԸՂԴՕԴ, ած. կեղտոտ, անմաքուր: 
 АХЪДОД-ГЫХЪДОД, п. грязный, немытый, неопрятный.  

 ԱՂԴՕԴԱՂԴՕԴԱՂԴՕԴԱՂԴՕԴ-ՄԱԼԱՂԱՅՄԱԼԱՂԱՅՄԱԼԱՂԱՅՄԱԼԱՂԱՅ կամ ԱՂԴՕԴԱՂԴՕԴԱՂԴՕԴԱՂԴՕԴ-ՄԱԼԱՂԱՁՄԱԼԱՂԱՁՄԱԼԱՂԱՁՄԱԼԱՂԱՁ, ած. կեղտոտած, քայքայված: 
 АХЪДОД-МАЛАХЪАЙ или АХЪДОД-МАЛАХЪАДЗ, п. грязный, немытый (о человеке), 
замызганный, заношенный (об одежде).  

 ԱՂԴՕԴԱՁԱՂԴՕԴԱՁԱՂԴՕԴԱՁԱՂԴՕԴԱՁ, ած.մկ. 1. կեղտոտած. 2. կեղտոտված. անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ 

դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ: 
 АХЪДОДАДЗ, пр.пр.вр. 1. грязный. 2. испачкавшийся; при употребл. с существит. выполняет 
функцию прилаг., с глаголом – наречия. 

 ԱՂԴՕԴԱԱՂԴՕԴԱԱՂԴՕԴԱԱՂԴՕԴԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. 1. քանի կեղտոտում եմ, 

կեղտոտեցի, կեղտոտեմ և այլն բոլոր դեմք. ու ժամանակներով. 2. քանի կեղտոտվեցի և այլն 

բոլոր դեմքերով ու ժամանակներով. ածանցված է «աղդոդել» բայից, որ և ներգործական 

իմաստ ունի և ունի չեզոք, դրա համեմատ այս շարունական մակբայն էլ ունի և ներգործական 

և չեզոք իմաստ. նույնը վերաբերվում է նաև հաջորդ մակբային։ 
 АХЪДОДÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. 1. д.з. по мере того как (чем 
больше) пачкаю, пачкал и т.д. во всех лицах и врем. 2. с.з. по мере того как (чем больше) пачкаюсь, 
пачкался и т.д. во всех лицах и вр.; производная форма от глагола «ахъдодэл», имеющего значение 
как действит. так и среднего залога, данное наречие длительного действия также имеет значения 
вышеуказанных залогов, то же самое относится и к нижеследующему наречию. 

 ԱԱԱԱ՛ՂԴՕԴԱՁՕՂԴՕԴԱՁՕՂԴՕԴԱՁՕՂԴՕԴԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -ըդ, -ը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. 1. բ.ն. հենց որ կեղտոտում եմ, 

կեղտոտեցի, կեղտոտեմ և այլն բոլոր դեմքերով ու ժամանակն. 2. բ.չ. հենց որ կեղտոտվում եմ, 

կեղտոտվեցի, կեղտոտվեմ և այլն բոլոր դեմքերով ու ժամանակներով. տե՛ս նաև նախորդ բառի 

բացատրությունը։ 
 ÁХЪДОДАДЗÓВЫС, -ыд, -ы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. 1. д.з. как только пачкаю, 
испачкаю и т.д. во всех лицах и врем. 2. с.з. как только пачкаюсь, испачкался, испачкаюсь и т.д. во 
всех лицах и временах; см. комментарий к предыдущему слову. 

 ԱՂԴՕԴԷԼԱՂԴՕԴԷԼԱՂԴՕԴԷԼԱՂԴՕԴԷԼ¹, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. կեղտոտել:  
 АХЪДОДЭЛ¹, гахъдодим, ахъдодэцhи, ахъдодадз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 
пачкать, загрязнять. 

 ԱՂԴՕԴԷԼԱՂԴՕԴԷԼԱՂԴՕԴԷԼԱՂԴՕԴԷԼ², -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. կեղտոտվել:  
 АХЪДОДЭЛ², гахъдодим, ахъдодэцhа, ахъдодадз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з. 
пачкаться; литер.вост.арм. աղտոտել ахьтотел, литер.зап.арм. աղտոտիլ (произн. ахъдодил). 

 ԱՂԴՕԴԷԼԷՆԱՂԴՕԴԷԼԷՆԱՂԴՕԴԷԼԷՆԱՂԴՕԴԷԼԷՆ, մկ. 1. կեղտոտելով. 2. կեղտոտվելով։ 
 АХЪДОДЭЛЭН, н. 1. пачкая. 2. пачкаясь. 

 ԱՂԴՕԴԷՑԸՆԷԼԱՂԴՕԴԷՑԸՆԷԼԱՂԴՕԴԷՑԸՆԷԼԱՂԴՕԴԷՑԸՆԷԼ կամ ԱՂԴՕԴԷՑՈՒՆԷԼԱՂԴՕԴԷՑՈՒՆԷԼԱՂԴՕԴԷՑՈՒՆԷԼԱՂԴՕԴԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԱՂԴՕԴԷՑԸՆԷԼԱՂԴՕԴԷՑԸՆԷԼԱՂԴՕԴԷՑԸՆԷԼԱՂԴՕԴԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. այնպես անել, որ 

կեղտոտվի. սրանից էլ ածանցվում են մակբ. աղդօդէցուցաաղդօդէցուցաաղդօդէցուցաաղդօդէցուցա՛ձսայիսձսայիսձսայիսձսայիս և այլն և 

աղդօդէցուցաաղդօդէցուցաաղդօդէցուցաաղդօդէցուցա՛ձօվըսձօվըսձօվըսձօվըս և այլն նախորդների ձևով։ 
 АХЪДОДЭЦhЫНЭЛ или АХЪДОДЭЦhУНЭЛ (Н), АХЪДОДЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. 
способствовать загрязнению; наречные формы – ахъдодэцhуцháдзсайис и ахъдодэцhуцháдзовыс. 
 ԱՂԴՕԴՈՒԹԻՆԱՂԴՕԴՈՒԹԻՆԱՂԴՕԴՈՒԹԻՆԱՂԴՕԴՈՒԹԻՆ, գ. կեղտոտություն։ 
 АХЪДОДУТhИН, с. грязь, загрязнение. 
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ԱԱԱԱ    А ԱՂԷԳԱՂԷԳԱՂԷԳԱՂԷԳ

 ԱՂԷԳԱՂԷԳԱՂԷԳԱՂԷԳ (Ն), ած.մկ. 1. լավ. 2. առողջ. ԱռշագըԱռշագըԱռշագըԱռշագը աղէգաղէգաղէգաղէգ դըղադըղադըղադըղա յէյէյէյէ Արշակը լավ տղա է. բաբասբաբասբաբասբաբաս 
աղէգաղէգաղէգաղէգ էղավէղավէղավէղավ, մէրմէրմէրմէր հէքիմըհէքիմըհէքիմըհէքիմը աղէգաղէգաղէգաղէգ արավարավարավարավ հայրս առողջացավ, մեր բժիշկը առողջացրեց. դունդունդունդուն էգաէգաէգաէգա, 

մէմըմէմըմէմըմէմը աղէգաղէգաղէգաղէգ յալյալյալյալ արիարիարիարի տուն եկա, մի լավ հանգստացա. աղէգաղէգաղէգաղէգ սօյէնսօյէնսօյէնսօյէն գէրանքգէրանքգէրանքգէրանք, խըմէցինքխըմէցինքխըմէցինքխըմէցինք մի լավ 

կերանք, խմեցինք. հոմանիշը – ըռինդ։ 
 АХЪЭГ (Н) 1. п. хороший. 2. п. здоровый. 3. н. хорошо; синоним – ырринд (Ч); Арршагы 
ахъэг дыхъа йэ Аршаг хороший парень, бабас ахъэг эхъав, мэр hэкhимы ахъэг арав мой отец 
выздоровел, наш врач вылечил, дун эга, мэмы ахъэг йал ари я вернулся домой и вволю отдохнул, 

ахъэг сойэн гэранкh, хымэцhинкh мы от души поели и выпили; среднеарм. яз. ахъэк աղէկ, 

литер.зап.арм. աղեկ (произн. ахъэг) – хорошо, хороший, употр. в западноармянских диалектах 

ветви «кы», а также в гаварах Ахалциха в форме փեք-աղեկ пhекh-ахъек – очень хорошо, Агулис, 

Мегри, Хой աղէկ ахъэк – хорошо. 

 ԱՂԷԳԱՂԷԳԱՂԷԳԱՂԷԳ-ԸՌԻԸՌԻԸՌԻԸՌԻ՞ՆԴՆԴՆԴՆԴ (Չ) ինչպե՞ս եք, լա՞վ եք. տե՛ս նաև ըռինդ։ 
 АХЪЭГ-ЫРРИНД? (Ч) как поживаете? как дела?; см. также ырринд. 

 ԱՂԷԳՆԱԼԱՂԷԳՆԱԼԱՂԷԳՆԱԼԱՂԷԳՆԱԼ, -նամ, -ցա, -ցաձ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Ն), բ.չ. 1. լավանալ. 2. առողջանալ։ 
հավանհավանհավանհավան աղէգցավաղէգցավաղէգցավաղէգցավ եղանակը լավացավ. աղէգնամաղէգնամաղէգնամաղէգնամ նընընընը՝ ասասասաս ինձիինձիինձիինձի խըրադխըրադխըրադխըրադ գըլագըլագըլագըլա եթե առողջանամ, 

սա ինձ խրատ կլինի. հոմանիշը – ըռինդնալ։ 
 АХЪЭГНАЛ, гахъэгнам, ахъэгцhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Н), г.с.з. 1. 
улучшаться. 2. поправляться, выздоравливать; син. ырринднал (Ч); hаван ахъэгцhав погода 
улучшилась, ахъэгнам ны, ас индзи хырад гыла если выздоровею, мне это будет уроком; 

среднеарм. яз. աղէկնալ ахьэкнал – поправляться, литер.зап.арм. աղեկնալ (произ. ахъэгнал), в 

гаварах Ахалциха, Агулис, Мегри, Хой աղեկանալ ахъеканал – улучшаться.  

 ԱՂԷԳՆԱԼԷՆԱՂԷԳՆԱԼԷՆԱՂԷԳՆԱԼԷՆԱՂԷԳՆԱԼԷՆ (Ն), մկ. 1. լավանալով. 2. առողջանալով. քիչքիչքիչքիչ-քիչքիչքիչքիչ աղէգնալէնաղէգնալէնաղէգնալէնաղէգնալէն՝ հավանհավանհավանհավան վէրչըվէրչըվէրչըվէրչը 
ալայալայալայալայ-մալայմալայմալայմալայ բացվէցավբացվէցավբացվէցավբացվէցավ քիչ-քիչ լավանալով՝ եղանակը հետո բոլորովին պարզվեց. գամացգամացգամացգամաց-
գամացգամացգամացգամաց աղէգնալէնաղէգնալէնաղէգնալէնաղէգնալէն՝ վօթքիվօթքիվօթքիվօթքի էլլաէլլաէլլաէլլա կամաց-կամաց առողջանալով՝ ոտի ելա. գործածվում է նաև 

կրկնված ձևով՝ աղէգնալէնաղէգնալէնաղէգնալէնաղէգնալէն-աղէգնալէնաղէգնալէնաղէգնալէնաղէգնալէն, որ ցույց է տալիս «աղէգնալու» աստիճանական լինելը։ 
 АХЪЭГНАЛЭН (Н), н. 1. улучшаясь. 2. поправляясь, выздоравливая; кhич-кhич ахъэгналэн 
hаван вэрчhы алай-малай бацhвэцhав постепенно меняясь, погода совсем улучшилась, гамацh-
гамацh ахъэгналэн вотhкhи элла постепенно выздоравливая я встал на ноги; может употр. в 
удвоенной форме ахъэгналэн-ахъэгналэн, указывая на длительное действие.  

 ԱՂԷԳՆԱԼՈՒԱՂԷԳՆԱԼՈՒԱՂԷԳՆԱԼՈՒԱՂԷԳՆԱԼՈՒ և ԱՂԷԳՆԱԼԻՔԱՂԷԳՆԱԼԻՔԱՂԷԳՆԱԼԻՔԱՂԷԳՆԱԼԻՔ (Ն), ած. 1. լավանալու, որ կարող է լավանալ. 2. 

առողջանալու, որ կարող է առողջանալ. ապ. դերբայն է, որ գոյակ. հետ գործածվելով՝ ստանում 

է ածականի իմաստ ու դեր. ասասասաս գինինգինինգինինգինին աղէգնալուաղէգնալուաղէգնալուաղէգնալու գինիգինիգինիգինի չէչէչէչէ այս գինին լավանալու գինի չէ. 

ասիվիգըասիվիգըասիվիգըասիվիգը աղէգնալուաղէգնալուաղէգնալուաղէգնալու հիվանդհիվանդհիվանդհիվանդ չէչէչէչէ սա առողջանալու հիվանդ չէ. գոյականաբար՝ հոլովվում է։ 
 АХЪЭГНАЛУ и АХЪЭГНАЛИКh (Н), пр.буд.вр. 1. то, что должно улучшиться. 2. тот, кто 
должен выздороветь; ас гинин ахъэгналу гини чhэ это вино лучше не станет, асивигы ахъэгналу 
hиванд чhэ этот больной не поправится; склоняется как существ. 

 ԱՂԷԳՈՒԹԻՆԱՂԷԳՈՒԹԻՆԱՂԷԳՈՒԹԻՆԱՂԷԳՈՒԹԻՆ    և ԱՂԳՈՒԹԻՆԱՂԳՈՒԹԻՆԱՂԳՈՒԹԻՆԱՂԳՈՒԹԻՆ (Ն), գ. 1. լավություն, լավ որակ. 2. բարիք, որ արվում է 

ուրիշին. 3. ուրախություն (հարսանիք, խնջույք). դունդունդունդուն նարանարանարանարա դէսքինդէսքինդէսքինդէսքին միմիմիմի նայինայինայինայի, աղէգութինըաղէգութինըաղէգութինըաղէգութինը նայէնայէնայէնայէ 

դու նրա արդաքինին մի նայիր, որակը նայիր. դիրացինըսդիրացինըսդիրացինըսդիրացինըս ինձիինձիինձիինձի մէձմէձմէձմէձ աղէգութինաղէգութինաղէգութինաղէգութին արավարավարավարավ 

հարևանս ինձ մեծ լավություն արավ. աղէգութինըդաղէգութինըդաղէգութինըդաղէգութինըդ յէյէյէյէ՞փփփփ բիդբիդբիդբիդ անիսանիսանիսանիս հարսանիքդ (խնջույքդ կամ 

մի ուրիշ ուրախություն) ե՞րբ պիտի անես. 2. և 3. իմաստով գործածվում է նաև Չալթրում։ 
 АХЪЭГУТhИН и АХЪГУТhИН (Н), с. 1. достоинство, положительное качество.    2. 
благодеяние. 3. радость, веселье, пиршество (о свадьбе, застолье); дун нара дэскhин ми найи, 
ахъэгутhины найэ не смотри на внешний вид, смотри на качество, дирацhиныс индзи мэдз 
ахъэгутhин арав сосед оказал мне добрую услугу, ахъэгутhиныд йэпh бид анис? когда 
устраиваешь (свадьбу, застолье и т.п)?; во 2-м и 3-м значениях употр. также в сёлах Чалтырь и 
Крым (Топти).  

 ԱՂԷԳՈՒԹՅԱՆԱՂԷԳՈՒԹՅԱՆԱՂԷԳՈՒԹՅԱՆԱՂԷԳՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱԴԻՔԱՇԽԱԴԻՔԱՇԽԱԴԻՔԱՇԽԱԴԻՔ վաստակներդ լավ բանի համար ծախսեք (օրհնություն)։  
 АХЪЭГУТhЙАН АШХАДИКh жертвуйте деньги на благие дела (благословение). 
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ԱՂԷԳՑԱԱՂԷԳՑԱԱՂԷԳՑԱԱՂԷԳՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ ԱԱԱԱ    А

 ԱՂԷԳՑԱԱՂԷԳՑԱԱՂԷԳՑԱԱՂԷԳՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Ն), մկ. քանի առողջացա, -ցար, 

-ցավ, -ցանք և այլն, կամ քանի առողջանում եմ, -ես, -է, -ենք, -եք, -են, կամ քանի պիտի 

առողջանամ, -աս, -ա-անք, -աք, -ան. շարունակական մակբայը ածանցվում է անցյալ 
դերբայից, բայց նրա իմաստը համաձայնվում է հաջորդ բայի ժամանակին. օր. աղէգցաձսայիսաղէգցաձսայիսաղէգցաձսայիսաղէգցաձսայիս 
շտաըսշտաըսշտաըսշտաըս քուքաքուքաքուքաքուքա քանի առողջանում եմ՝ ախորժակս բացվում է (ներկա), աղէգցաձսայիսաղէգցաձսայիսաղէգցաձսայիսաղէգցաձսայիս շտահըսշտահըսշտահըսշտահըս 
քուքարքուքարքուքարքուքար քանի առողջանում էի՝ ախորժակս բացվում էր (անկատար), աղէգցաձսայիսաղէգցաձսայիսաղէգցաձսայիսաղէգցաձսայիս շտահըսշտահըսշտահըսշտահըս 
էգավէգավէգավէգավ քանի առողջացա՝ ախորժակս բացվեց (կատարյալ), աղէգցաձսայիսաղէգցաձսայիսաղէգցաձսայիսաղէգցաձսայիս շտահըսշտահըսշտահըսշտահըս փիթփիթփիթփիթ քաքաքաքա 

քանի առողջանամ՝ ախորժակս պիտի բացվի (ապառնի). այսպես են բոլոր սրա նման 

մակբայները։ 
 АХЪЭГЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Н), н. по мере того как я 
выздоравливаю, ты выздоравливаешь и т.д., или по мере того как я выздоравливал, ты 
выздоравливал и т.д.; образовано от формы прич. прош. вр., согласуется со врем. смысл. глагола 
предложения: ахъэгцhадзсайис штаhыс кhукhа по мере того как выздоравливаю, приходит 
аппетит (наст. вр.), ахъэгцhадзсайис штаhыс кhукhар по мере того как я выздоравливал, 
появлялся аппетит (пр. вр. несов. вид), ахъэгцhадзсайис штаhыс эгав по мере того как я 
выздоравливал, появлялся аппетит (прош. вр. сов. вид), ахъэгцhадзсайис штаhыс пhитh кhа по 
мере того как буду выздоравливать, появится аппетит (будущ. время), таковы все наречия, 
образованные подобным образом. 

 ԱԱԱԱ՛ՂԷԳՑԱՁՕՂԷԳՑԱՁՕՂԷԳՑԱՁՕՂԷԳՑԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -ըդ, -ը, -նէրօվըս, -ըդ, -ը (Ն), մկ. հենց որ առողջանում եմ, առողջացա և 

այլն բոլոր ժամանակն. ածանցված է անց. դերբայից, բայց նախորդի նման իմաստի ժամանակը 

կախված է նրան հաջորդող բայից. օր. աղէգցաձօվըդաղէգցաձօվըդաղէգցաձօվըդաղէգցաձօվըդ գըմօռնասգըմօռնասգըմօռնասգըմօռնաս դուվաձդուվաձդուվաձդուվաձ խըրադըսխըրադըսխըրադըսխըրադըս հենց որ 

լավանում էս՝ մոռանում էս իմ տված խրատը, աղէգցաձօվըդաղէգցաձօվըդաղէգցաձօվըդաղէգցաձօվըդ գըմօռնայիրգըմօռնայիրգըմօռնայիրգըմօռնայիր դուվաձդուվաձդուվաձդուվաձ խըրադըսխըրադըսխըրադըսխըրադըս 
հենց որ առողջանում էիր՝ մոռանում էիր իմ տված խրատը, աղէգցաձօվըդաղէգցաձօվըդաղէգցաձօվըդաղէգցաձօվըդ մօռցարմօռցարմօռցարմօռցար դուվաձդուվաձդուվաձդուվաձ 
խըրադըսխըրադըսխըրադըսխըրադըս հենց որ առողջացար մոռացար իմ տված խրատը, աղէգցաձօվըդաղէգցաձօվըդաղէգցաձօվըդաղէգցաձօվըդ բիդբիդբիդբիդ մօռնասմօռնասմօռնասմօռնաս 
դուվաձդուվաձդուվաձդուվաձ խըրադըսխըրադըսխըրադըսխըրադըս հենց որ առողջանաս՝ պիտի մոռանաս իմ տված խըրատը. այսպես են բոլոր 

սրա նման կազմված մակբայները: 

 ÁХЪЭГЦhАДЗÓВЫС, -ыд, -ы, -нэровыс, -ыд, -ы (Н), н. как только я выздоравливаю, ты 
выздоравливаешь и т.д. во всех лицах и вр.; образовано от формы глаг. прош. времени, время 
наречия, как и в предыдущем случае, зависит от времени смысл. гл. предл.; ахъэгцhадзовыд 
гыморрнас дувадз хырадыс как только выздоравливаешь, забываешь о моём совете, 
ахъэгцhадзовыд гыморрнайир дувадз хырадыс как только ты выздоравливал, забывал о моём 
совете, ахъэгцhадзовыд моррцhар дувадз хырадыс как только ты выздоровел, забыл о моём 
совете, ахъэгцhадзовыд бид морнас дувадз хырадыс как только выздоровеешь, забудешь о моём 
совете; таковы все наречия, образованные подобным образом. 

 ԱՂԷԳՑԸՆԷԼԱՂԷԳՑԸՆԷԼԱՂԷԳՑԸՆԷԼԱՂԷԳՑԸՆԷԼ կամ ԱՂԷԳՑՈՒՆԷԼԱՂԷԳՑՈՒՆԷԼԱՂԷԳՑՈՒՆԷԼԱՂԷԳՑՈՒՆԷԼ, -ցունում կամ -ցունիմ, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցունօղ կամ -

ցընօղ, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛ք (Ն), բ.ա. 1. լավացնել, այնպես անել, որ լավանա որակը. 2. առողջածնել։ 
 АХЪЭГЦhЫНЭЛ или АХЪЭГЦhУНЭЛ, -цhунум или -цhуним, -цhуцhи, -цhуцhадз, -цhунохъ 
или -цhынохъ, -цhур, -цhуцhэкh (Н), п.г. 1. улучшать. 2. вылечивать. 

 ԱՂԷԼԱՂԷԼԱՂԷԼԱՂԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -էլիք, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ). բ.ն. 1. աղ ցանել վրան կամ մեջը 

աղ խառնել, որ չփչանա. 2. փոխ.իմ. շատ խիտ ցանել (սերմերը). ձձձձուգըուգըուգըուգը ջուրէնջուրէնջուրէնջուրէն հանաձօվըդհանաձօվըդհանաձօվըդհանաձօվըդ բիդբիդբիդբիդ 
աղիսաղիսաղիսաղիս ձուկը պետք է աղել ջրից հանելուց հետո. ադքանադքանադքանադքան սըխսըխսըխսըխ քըցանվիքըցանվիքըցանվիքըցանվի՞, աղէցիրաղէցիրաղէցիրաղէցիր ուուուու՜ միթե 

կարելի է այդքան խիտ ցանել (սերմերը), ախր աղեցիր։ 
 АХЪЭЛ, гахъим, ахъэцhи, -адз, -охъ, -элу, -эликh, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. солить. 2. 
перен. сажать часто (о семенах и т.п.); дзугы джурэн (в Ч. цугы чурэн) hанадзовыд бид ахъис как 
только вынешь рыбу из воды, сразу посоли, адкhан сых кhыцhанви?, ахъэцhир у! разве можно 
так часто сажать (семена и т.п.), ты же не соль сыпешь?; см. ахъ. 

 ԱՂԷԼԷՆԱՂԷԼԷՆԱՂԷԼԷՆԱՂԷԼԷՆ և ԱՂԷԼԷՆԱՂԷԼԷՆԱՂԷԼԷՆԱՂԷԼԷՆ-ԱՂԷԼԷՆԱՂԷԼԷՆԱՂԷԼԷՆԱՂԷԼԷՆ, մկ. աղելով. տտտտունունունուն աղէլէնաղէլէնաղէլէնաղէլէն յօխյօխյօխյօխ բիդբիդբիդբիդ անիսանիսանիսանիս իդաիդաիդաիդա գաշինգաշինգաշինգաշին դու 
աղելով պիտի փչացնես այդ կաշին. աղէլէնաղէլէնաղէլէնաղէլէն-աղէլէնաղէլէնաղէլէնաղէլէն անքանանքանանքանանքան աղիաղիաղիաղի արիրարիրարիրարիր օրօրօրօր, ուդէլուուդէլուուդէլուուդէլու պպպպանանանան չէչէչէչէ 
աղելով-աղելով այնքան աղի արիր, որ անկարելի է ուտել։ 
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ԱԱԱԱ    А ԱՂԷԼՈՒԱՂԷԼՈՒԱՂԷԼՈՒԱՂԷԼՈՒ

 АХЪЭЛЭН и АХЪЭЛЭН-АХЪЭЛЭН, н. соля, посыпая солью; тун ахъэлэн йох бид анис ида 
гашин ты испортишь шкуру всё время посыпая солью, ахъэлэн-ахъэлэн анкhан ахъи арир ор, 
удэлу пан чhэ ты так пересолил, что невозможно есть. 

 ԱՂԷԼՈՒԱՂԷԼՈՒԱՂԷԼՈՒԱՂԷԼՈՒ, ած. այն ինչ որ կարելի է կամ պետք է աղել. ապառնի դերբայ է, որ գոյականի 

հետ գործածվելիս դառնում է ածական. աաաաղղղղէէէէլուլուլուլու խխխխըըըըյարյարյարյար աղելու վարունգ. խընձօրըխընձօրըխընձօրըխընձօրը աղէլուաղէլուաղէլուաղէլու պպպպանանանան 
չէչէչէչէ խնձորը աղելու բան չէ, չի կարելի աղել։ 
 АХЪЭЛУ, пр.буд.вр. то, что можно или нужно посолить; с сущ. становится прил.; ахъэлу 
хыйар огурцы, которые нужно посолить, хындзоры ахъэлу пан чhэ яблоки не солят.  

 ԱՂԷՔԱՂԷՔԱՂԷՔԱՂԷՔ, -ի, -է, -օվ, -նէր, -նէրու, -նէրէ, -նէրօվ, գ. աղիք, մարդու և գենդանիների 

գործարանների մի մասը. աաաաղէքըղէքըղէքըղէքը գըդռէլէնգըդռէլէնգըդռէլէնգըդռէլէն դարավդարավդարավդարավ մեծ դժվարությամբ տարավ (ուժից վեր 

ծանրություն)։ 
 АХЪЭКh, ахъэкhи, ахъэкhэ, ахъэкhов, -нэр, -нэру, -нэрэ, -нэров, с. анат. кишка; ахъэкhы 
гыдррэлэн дарав понёс надрываясь (о неподъёмном грузе); грабар աղի ахьи – кишка, 

литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ахьикh աղիք – кишка, в гаварах Карин, Алашкерт, Ахалциха, 

Ереван, Хачин, Муш, Себастия, Тбилиси աղիք ахьикh, Мокс, Ван, Салмаст աղիքյ ахьикhй, Нор-

Джуга աղիկ ахьик, Тиигранакерт mղիք äхъикh, Зейтун աղըք ахьыкh, Акна աղէք ахьэкh, Возм 

աղեյքյ ахьейкhй, Карабах աղեյնքյ ахьейнкhй. 

 ԱՂԻԱՂԻԱՂԻԱՂԻ, ած. 1. աղած. 2. աղի համ ունեցող. աղիաղիաղիաղի ձուգձուգձուգձուգ (Ն), աղիաղիաղիաղի ծուգծուգծուգծուգ (Չ) աղած ձուկ. աբուրըաբուրըաբուրըաբուրը 
աղիաղիաղիաղի յէյէյէյէ ապուրը աղի է, աղի համ ունի։  
 АХЪИ, п. 1. солёный. 2. пересоленный; ахъи дзуг (Н), ахъи цуг (Ч) солёная рыба, абуры ахъи 
йэ суп пересолен; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. աղի ахъи.  

 ԱՂԻԱՂԻԱՂԻԱՂԻ-ՁՈՒԼՁՈՒԼՁՈՒԼՁՈՒԼ, ած. սաստիկ աղի համ ունեցող. «ձուլ»-ը, որ առանձին չի գործածվում, հին 

հայրենի «ձույլ» (ձուլված) բառն է։ 
 АХЪИ-ДЗУЛ, в с. Крым АХЪИ-ЗУЛ, п. пересоленный; «дзул» самостоятельно не употр; 

грабар ձոյլ дзуйл – литой, литер.вост.арм. ձույլ дзуйл, литер.зап.арм. ձոյլ дзуйл – литой.  

  ԱՂԻԳԷԳԱՂԻԳԷԳԱՂԻԳԷԳԱՂԻԳԷԳ, ած. մի քիչ աղի, բավական աղի։ 
 АХЪИГЭГ, п. солоноватый. 

 ԱՂԻՋԱԱՂԻՋԱԱՂԻՋԱԱՂԻՋԱ, տե՛ս աղիգէգ։  
 АХЪИДЖА, см. ахьигэг.  

 ԱՂԼԻԱՂԼԻԱՂԼԻԱՂԼԻ և ԱՂԼԸԱՂԼԸԱՂԼԸԱՂԼԸ, Չալթրում նաև ԱԼՂԸԱԼՂԸԱԼՂԸԱԼՂԸ, ած. այն (երբ արդեն հայտնի է, թե խոսքը որ մարդու 

կամ առարկայի մասին է). աղլիաղլիաղլիաղլի մաշթըմաշթըմաշթըմաշթը էգավէգավէգավէգավ այն մարդը եկավ. որոշյալ հոդ 

առնելով՝գործածվում է իբրև գոյական և հոլովվում է. աղլընըաղլընըաղլընըաղլընը վըդէվըդէվըդէվըդէ՞խխխխ էէէէ այն բանը ո՞րտեղ է. 

աղլընէնաղլընէնաղլընէնաղլընէն հիչհիչհիչհիչ խաբէրխաբէրխաբէրխաբէր ունիունիունիունի՞սսսս այն մարդուց որևէ տեղեկություն ունի՞ս։ 
 АХЪЛИ и АХЪЛЫ, в Чалтыре также АЛХЪЫ, п. вышеупомянутый, тот, тот самый; ахъли 
маштhы эгав пришёл тот самый человек (о котором недавно упоминалось в речи); с определ. 
артиклем выполняет функцию существит. и склоняется соответствующим образом; ахълыны 
выдэх э? где он? (предмет, о котором упоминалось ранее), ахълынэн hичh хабэр унис? есть какие 
нибудь вести от него? (от человека, о котором упоминалось ранее), ахълы паны (жарг.) половой 
орган (мужчин и женщин). 

  ԱՂՈՒԱՂՈՒԱՂՈՒԱՂՈՒ¹, ձ. (մանկ.) դեռ խոսքը չսովորած երեխայի թոթովանք։ 
 АХЪУ¹, м. (детск.) агу, лепет младенца; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. աղու ахъу – агу. 

 ԱՂՈՒԱՂՈՒԱՂՈՒԱՂՈՒ² 1. ած. դառն. 2. գ. թույն. թուրք. աղու – թույն։ 
 АХЪУ² 1. п. горький (вкус). 2. с. отрава; турец. ağu (ахъу) – яд, отрава; употр. во всех 
западноармянских диалектах.  
 ԱՂՈՒԱՂՈՒԱՂՈՒԱՂՈՒ-ԶԷՀԻՐԶԷՀԻՐԶԷՀԻՐԶԷՀԻՐ, ած. սաստիկ դառնահամ. տե՛ս զէհիր։ 
 АХЪУ-ЗЭhИР, п. очень горький и солёный; см. зэhир.  

 ԱՂՈՒԱՂՈՒԱՂՈՒԱՂՈՒ-ԼԷՂԻԼԷՂԻԼԷՂԻԼԷՂԻ, տե՛ս աղու զէհիր: 

 АХЪУ-ЛЭХЪИ, см. ахьу-зэhир. 
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ԱՂՈՒԱՂՈՒԱՂՈՒԱՂՈՒ ՄԱԶԴԱՔԻՄԱԶԴԱՔԻՄԱԶԴԱՔԻՄԱԶԴԱՔԻ ԱԱԱԱ    А

 ԱՂԱՂԱՂԱՂՈՒՈՒՈՒՈՒ ՄԱԶԴԱՔԻՄԱԶԴԱՔԻՄԱԶԴԱՔԻՄԱԶԴԱՔԻ, գ. մի տեսակ բույս է, որի կաթնանման դառնահամ հյութը կաուչուկ է 

պարունակում։ Հնումը գյուղացի մանուկները հավաքում էին այդ հյութը իրենց ձեռքի ափի 

մեջ, արևի տակ գոլորշիացնելով՝ թանձրացնում, ծամում ու թքում նրա դառնությունը և իրենց 

համար ծամոն էին շինում։ Դրանից էլ ստացվել է բույսի անունը (տե՛ս մազդաքի). ռուս. 

ժողովրդական լեզվով կոչվում է петров батог. 
 АХЪУ МАЗДАКhИ, с. бот. козлобородник луговой, Tragopogon pratensis, горький млечный 
сок которого в старину дети набирали в свои ладони, сок, испаряясь под лучами солнца, 
затвердевал, а дети, разжёвывая твёрдый комок и выплёвывая горький сок, превращали оставшуюся 
массу в жевательную резинку; см. маздакhи. 

        ԱՂՈՒԱՂՈՒԱՂՈՒԱՂՈՒ ՓԷԼԻՆՓԷԼԻՆՓԷԼԻՆՓԷԼԻՆ (Ն), գ. օշինդր, բարձվենյակ: 
 АХЪУ ПhЭЛИН (Н), с. бот. полынь горькая, Artemísia absínthium; от рус полынь. 

 ԱՂՈՒԼԷՄԻՇԱՂՈՒԼԷՄԻՇԱՂՈՒԼԷՄԻՇԱՂՈՒԼԷՄԻՇ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ դառն համ ստանալ։ 
 АХЪУЛЭМИШ (Ы)ЛАЛ приобретать горький привкус; в гаваре Карабах աղուլամիշ ինիլ 
ахъуламиш инил, в том же значении. 
 ԱՂՈՒՅՎԱՁԱՂՈՒՅՎԱՁԱՂՈՒՅՎԱՁԱՂՈՒՅՎԱՁ, ած. 1. մթագնած (դեմք, եղանակ). 2. նույնը բայի հետ – մակբայ. թուրք. աղու – 

թույն + հայ. -վ-ած։ 
 АХЪУЙВАДЗ, пр.пр.вр. потемневший, помрачневший (о лице, погоде); с глаголом выполняет 
функцию наречия; турец. ağu (ахъу) – яд + арм. суффиксы -в-адз. 

 ԱՂՈՒՅՎԱԱՂՈՒՅՎԱԱՂՈՒՅՎԱԱՂՈՒՅՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, մկ. քանի մթագնում է, մթագնեց, և այլն. հավանհավանհավանհավան աղույվայձսայինաղույվայձսայինաղույվայձսայինաղույվայձսային 
քամինքամինքամինքամին գամածծավգամածծավգամածծավգամածծավ (Չ) քանի մթագնեց եղանակը՝ այնքան քամին մեղմացավ։ 
 АХЪУЙВÁДЗСАЙИН, н. по мере того как (чем больше) темнеет и т.д.; hаван 
ахъуйвадзсайин кhамин гамаццав (Ч) по мере того как темнело, ветер затихал. 

 ԱՂՈՒՅՎԱԱՂՈՒՅՎԱԱՂՈՒՅՎԱԱՂՈՒՅՎԱ՛ՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸ, մկ. հենց որ մթագնում է, մթագնեց, մթագնի և այլն բոլոր ժամանակների 

երրորդ դեմքով. էրէսըէրէսըէրէսըէրէսը աղույվաձօվըաղույվաձօվըաղույվաձօվըաղույվաձօվը իմացիրիմացիրիմացիրիմացիր օրօրօրօր պանպանպանպան դալուդալուդալուդալու չէչէչէչէ հենց որ նրա երեսը մթագնեց՝ 
հասկացիր, որ ոչինչ չպիտի տա։ 
 АХЪУЙВÁДЗОВЫ, н. как только темнеет (мрачнеет), потемнело, стемнеет и т.д. во всех 
временах и лицах; эрэсы ахъуйвадзовы имацhир ор пан далу чhэ как только его лицо мрачнеет, 
сразу становится ясно, что ничего у него не выпросишь. 

 ԱՂՋՈՒՐԱՂՋՈՒՐԱՂՋՈՒՐԱՂՋՈՒՐ (Ն), ԱՂՃՈՒՐԱՂՃՈՒՐԱՂՃՈՒՐԱՂՃՈՒՐ (Չ), գ. մեջը աղ լցված ջուր։ 
 АХЪДЖУР (Н), АХЪЧУР (Ч), с. подсоленная вода.  

 ԱՂՎԱԱՂՎԱԱՂՎԱԱՂՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, մկ. քանի աղվում է, աղվեց, աղվի և այլն բոլոր ժաման. երր. դեմքի 

նշանակությամբ։ 
 АХЪВÁДЗСАЙИН, н. по мере того как (чем больше) солится, солилось и т.д. во всех временах 
в 3-м лице. 

 ԱԱԱԱ՛ՂՎԱՁՕՂՎԱՁՕՂՎԱՁՕՂՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, -նէրօվը, մկ. հենց որ աղվում է, աղվեց և այլն բոլոր ժամանակների եզակի և 

հոգնակի երրորդ դեմքով։ 
 ÁХЪВАДЗÓВЫ, -нэровы, н. как только солится, будет солиться и т.д. во всех врем. ед. и мн. 
числа 3-го лица. 

 ԱՂՎԷԼԱՂՎԷԼԱՂՎԷԼԱՂՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, մյուս ձևերը և առաջին երկու դեմքերը չունի, բ.չ. աղ 

առնել իր մեջ. ձուգըձուգըձուգըձուգը աղէգաղէգաղէգաղէգ աղվէցավաղվէցավաղվէցավաղվէցավ (Ն) ձուգը լավ աղվեց, աղ ծծեց իր մեջ. գաղվիգաղվիգաղվիգաղվի՞ կարելի է 

աղել (կարողական)։ 
 АХЪВЭЛ, гахъви, ахъвэцhав, -вадз, -вэлу, не имеет других форм, а также форм 1-го и 2-го лица 
ед. и мн. числа, г.с.з. просолиться, пропитаться солью; дзугы ахъэг ахъвэцhав (Н) рыба хорошо 
просолилась, гахъви? солится? 

 ԱՂՎԷՆԻՔԱՂՎԷՆԻՔԱՂՎԷՆԻՔԱՂՎԷՆԻՔ, գ. աղավնի. հոգնակի – աղվէնիքնէր։ 
 АХЪВЭНИКh, с. зоол. голубь; мн. число ахъвэникhнэр; грабар աղավնի ахьавни – голубь, 

литер.вост.арм. աղավնի ахьавни, литер.зап.арм. աղաւնի ахьавни – голубь, Хачин աղվmնի 

ахъвäни, Полис աղավնի-խուշ ахъавни-хуш, Акна, Родосто աղվընի ахьвыни, Зейтун աղվընը 

ахьвыны, Себастия աղվընիգ ахъвыниг, Харберд աղվընիգյ, ахьвынигй, Тигранакерт mղվընիք, 
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ԱԱԱԱ    А ԱՂՕԴԱՂՕԴԱՂՕԴԱՂՕԴ

äхъвыникh, Алашкерт յեղվընեգ йэхьвынег, Мокс, Муш էղվընիկ эхьвыник, Агулис ըղօնի ыхьони, 

Ереван, Нор-Джуга աղունիկ ахьуник, Тбилиси աղունակ ахьунак, Горис, Ван յէղունիկ йехьуник, 

Салмаст յէղունիկյ йэхьуникй, Возм յէղունեյկ йехьунейк, Партизак եղվընագ ехьвынаг. 

  ԱՂՕԴԱՂՕԴԱՂՕԴԱՂՕԴ, ած. աղի մեջ թաթխված կամ վրան աղ թափված։ 
  АХЪОД, п. покрытый солью, смешанный с солью.  

 ԱՂՕԹԱԱՂՕԹԱԱՂՕԹԱԱՂՕԹԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի աղոթում եմ, աղոթեցի, 

աղոթեմ և այլն բոլոր դեմքերի ու ժամանակների նշանակությամբ (խոսքը հիվանդների 

բժշկության համար աղոթելու մասին է). աաաաղօթաձղօթաձղօթաձղօթաձսսսսայինայինայինային գօրինջգօրինջգօրինջգօրինջ գուդագուդագուդագուդա (Չ) քանի աղոթում է՝ 
շարունակ հորանջում է։ 
 АХЪОТhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
заговариваю болезнь, заговорил болезнь и т.д. во всех л. и вр.; ахъотhадзсайин гориндж гуда (Ч) 
чем больше заговаривает болезнь, тем больше зевает и т.д. 

 ԱՂՕԹԱԱՂՕԹԱԱՂՕԹԱԱՂՕԹԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -ըդ, -ը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, մկ. հենց որ աղոթում եմ, աղոթեցի, աղոթեմ 

և այլն բոլոր դեմքերի ու ժամանակն. նշականությամբ. աղօթաձօվըաղօթաձօվըաղօթաձօվըաղօթաձօվը հիվանդըհիվանդըհիվանդըհիվանդը թէթէվցավթէթէվցավթէթէվցավթէթէվցավ հենց 

որ աղոթեց՝ հիվանդի վիճակը լավացավ։ 
 АХЪОТhÁДЗОВЫС, -ыд, -ы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только заговариваю болезнь 
заговорил, заговорю и т.д. во всех лицах и временах; ахъотhадзовы hиванды тhэтhэвцhав как 
только заговорил болезнь, больному стало лучше. 

 ԱՂՕԹԱՐԱՆԱՂՕԹԱՐԱՆԱՂՕԹԱՐԱՆԱՂՕԹԱՐԱՆ (Նխջ), գ. հորիզոնի արևելյան կողմը. բարբառի մեջ մտած է գրական լեզվից՝ 
եկեղեցու միջոցով։ 
 АХЪОТhАРАН (Нхч), с. восток; заимств. из литер.яз. через церковный; лит.вост.арм. и 

лит.зап.арм. աղօթարան ахьотhаран – рассвет; восток. 

 ԱՂՕԹԷԼԱՂՕԹԷԼԱՂՕԹԷԼԱՂՕԹԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. հիվանդի վրա աղոթք անել, 
որով հնումը պառավները իբր թէ բժշկում էին հիվանդությունը։ 
 АХЪОТhЭЛ, гахъотhим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з. заговаривать 
болезнь, как правило, в старину заговоры читали пожилые женщины. 

 ԱՂՕԹԷԼԷՆԱՂՕԹԷԼԷՆԱՂՕԹԷԼԷՆԱՂՕԹԷԼԷՆ, մկ. աղոթելով. մմմմէձանէձանէձանէձան աղօթէլէնաղօթէլէնաղօթէլէնաղօթէլէն աղէգաղէգաղէգաղէգ արավարավարավարավ թօռինթօռինթօռինթօռին նանը աղոթելով 

առողջացրեց իր թոռին։ 
 АХЪОТhЭЛЭН, н. заговаривая болезнь; мэдзан ахъотhэлэн ахъэг арав тhоррин бабушка 
излечила внука заговаривая болезнь. 

 ԱՂՕԹՔԱՂՕԹՔԱՂՕԹՔԱՂՕԹՔ (Ն), ԱՂՕՏԿԱՂՕՏԿԱՂՕՏԿԱՂՕՏԿ (Չ), գ. աղոթք, խնդիր, որ հավատացյալը ուղղում է իր պաշտած 

երևակայական աստուծուն։ 
 АХЪОТhКh (Н), АХЪОТК (Ч), с. 1. молитва. 2. заговор (от болезней); грабар աղօթք 

ахьотhкh, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. աղօթք ахьотhкh – молитва, Возм աղօթ ахьотh, 

Ахалциха, Амшен, Мокс, Родосто, Салмаст, Сучава, Тигранакерт, Хачин աղօթք ахьотhкh, Карабах, 

Муш, Мараха, Нор-Джуга աղօթկ ахьотhк, Себастия աղօթգ‘ ахьотhгh, Акна, Харберд, Карин, 

Полис աղօթգ ахъотhг, Ереван, Шемаха, Тбилиси աղօտկ ахьотк, Алашкерт աղօդ‘գ‘ ахьодhгh, 

Агулис, Горис աղութք ахьутhкh, Асланбек աղէօ* ахъöh, Ван աղօթք ахотhкh и աղօց ахьоцh, 

Зейтун mղէօթք äхъöтhкh, mղէօցք äхъöцhкh. 

 ԱՂՕԹՔԱՂՕԹՔԱՂՕԹՔԱՂՕԹՔ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Ն) ԱՂՕՏԿԱՂՕՏԿԱՂՕՏԿԱՂՕՏԿ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Չ) աղոթել, խնդրել իր աստուծուց օգնություն ու 

փրկություն։ 
 АХЪОТhКh АНЭЛ (Н), АХЪОТК АНЭЛ (Ч) 1. молиться. 2. заговаривать болезнь. 

 ԱՂՕԹՕՂԱՂՕԹՕՂԱՂՕԹՕՂԱՂՕԹՕՂ 1. ած. երբ գործածվում է գոյականի հետ իբրև մակդիր. 2. գ. երբ գործածվ. է 

անկախ. աղոթելով հիվանդների բժշկությամբ պարապող (սովորաբար անում էին պառավ 

կանայք, բայց երբեմն նաև տղամարդիկ)։ 
 АХЪОТhОХЪ 1. п. заговаривающий болезнь (при употр. с сущест.). 2. с. знахарь (при 
независимом употр.); как правило, знахарями были пожилые женщины, в редких случаях также 
мужчины.  
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ԱՃՈՒՈՒՏԱՃՈՒՈՒՏԱՃՈՒՈՒՏԱՃՈՒՈՒՏ ԱԱԱԱ    А

 ԱՃՈՒՈՒՏԱՃՈՒՈՒՏԱՃՈՒՈՒՏԱՃՈՒՈՒՏ (Չ), ած.գ. աղոտ հող, շոռ. թուրք. աջը – դառն + հայ. «ուտ» մասնիկը։ 
 АЧУУТ (Ч), с. солончаковая почва с высокими грунтовыми водами; турец. acı (аджы) – горечь 
+ арм. частица «ут».  

 ԱՄԱԱՄԱԱՄԱԱՄԱ և ՀԱՄԱՀԱՄԱՀԱՄԱՀԱՄԱ, շ. բայց, սակայն. ար. ամմա – նույն իմ.։ 
АМА и hАМА, сз. но, только, однако, же; араб. amma, от кот. турец. ama, крым.татар. амма – 

но, однако; среднеарм. яз. ամա ама и համա hама, литер.зап.арм. ամա ама – но, однако, в гаварах 

Мокс, Хотрджур, Шатах, Шемаха համա hама, Ван, Тбилиси, Партизак, Муш, Амшен, Урмия и т.д. 

ամա ама, Карабах, Ерзинджан ամմա амма – но, однако. 

 ԱՄԱԱՄԱԱՄԱԱՄԱ՜ՆՆՆՆ¹, ձ. օգնություն. փոխ թուրք. ամանըամանըամանըամանը գիդիգիդիգիդիգիդի՞սսսս (Ն), ամանըամանըամանըամանը կկկկիդիիդիիդիիդի՞սսսս (Չ) փորձանքի 

զգուշացնելու արտահայտություն։ 
 АМАН!¹, м. ох!, ах!, помогите!, на помощь!; аманы гидис? (Н), аманы кидис? (Ч) выражение, 
предостерегающее от опасности; турец. aman – ох! ах! боже!, крым.татар. аман – пощада, милость; 

употр. во всех диал., Ван, Карабах и т.д. ամա՜ն аман! – ох!, ах!  

 ԱՄԱՆԱՄԱՆԱՄԱՆԱՄԱՆ², գ. անոթ, որի մեջ կարելի է որևէ բան լցնել կամ պահել՝ շինված զանազան 

նյութերից – կավից, մետաղից, փայտից և այլն։ 
 АМАН², с. чашка, миска, изготовленная из различных материалов – глины, металла, дерева и 

т.п.; исконно арм. слово, грабар ամանալ аманал – наливать, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. 

աման аман, в большинстве диалектов աման аман, Возм, Тигранакерт mմmն äмäн, Зейтун, Хачин 

ամօն амон, Амшен օմօն омон. 

 ԱՄԱՆԱՄԱՆԱՄԱՆԱՄԱՆ-ՉԱՄԱՆՉԱՄԱՆՉԱՄԱՆՉԱՄԱՆ, գ. անեզ. հավաքական անուն ամանների, որ սակայն գործածվում է նաև 

հոգնակի. ամանէղէնամանէղէնամանէղէնամանէղէն պանէրպանէրպանէրպանէր։ 
 АМАН-ЧhАМАН, с. собир. посуда, кухонная утварь; употр. также во множ. числе; аманэхъэн 
панэр кухонная утварь; литер.зап.арм. աման-չաման аман-чհаман – кухонная утварь; употр. во 
всех армянских диалектах. 

 ԱՄԱՆԼԸՎԱԱՄԱՆԼԸՎԱԱՄԱՆԼԸՎԱԱՄԱՆԼԸՎԱ, գ. աման լվանալու լաթ. հոմանիշը – բըդգըլվա։ 
 АМАНЛЫВА, с. тряпка для мытья посуды; в гаварах Карабах, Ван, Карин, Сасун, Муш 

ամանլըվա аманлыва – тряпка для мытья посуды; синоним быдгылва. 

 ԱՄԱՌԱՄԱՌԱՄԱՌԱՄԱՌ, գ. տարվա չորս եղանակներից ամենատաքը. հոլովվում է երկու ձևով – ամառի, 

ամառվան։ 
 АМАРР, с. лето; формы склонения – амарри, амаррван; исконно арм. слово, грабар ամառն 

амаррн, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ամառ амарр – лето, в больш. диал. ամառ амарр, Шемаха, 

Агулис ամառնը амаррны, Карабах ամըէռնը амыэррны, Горис ամառը амарры, Возм համառ 

hамарр, Зейтун ամօռ аморр, Амшен օմառ омарр, Хачин ամօյ амой. 

 ԱՄԱՌ ԱԴԷՆԱՄԱՌ ԱԴԷՆԱՄԱՌ ԱԴԷՆԱՄԱՌ ԱԴԷՆ, ԱՄԱՌ ԺԱՄԱՌ ԺԱՄԱՌ ԺԱՄԱՌ ԺԱՄԱՆԱԳԱՄԱՆԱԳԱՄԱՆԱԳԱՄԱՆԱԳ, ԱՄԱՌ ԲԱՐԻ ՕՐԱՄԱՌ ԲԱՐԻ ՕՐԱՄԱՌ ԲԱՐԻ ՕՐԱՄԱՌ ԲԱՐԻ ՕՐ, ԱՄԱՌԸ ԱՄԱՌԸ ԱՄԱՌԸ ԱՄԱՌԸ և ԱՄԱՌՕՎԱՄԱՌՕՎԱՄԱՌՕՎԱՄԱՌՕՎ, մկ. 

գործածվում են իբրև ժամանակ ցույց տվող մակբայներ։ 
 АМАРР АДЭН, АМАРР ЖАМАНАГ, АМАРР БАРИ ОР, АМАРРЫ и АМАРРОВ, н. летом, 
в летнее время, в летнюю пору. 

 ԱՄԱՌՎԱՆԱՄԱՌՎԱՆԱՄԱՌՎԱՆԱՄԱՌՎԱՆ «ամառ»-ի սեռական հոլովն է, որ գոյակ. մոտ դառնում է ածական. ամառվանամառվանամառվանամառվան 
հալավհալավհալավհալավ ամառվա հագուստ. անկախ գործածվում է իբրև գոյական ու հոլովվում է։ 
 АМАРРВАН, п. летний; форма род. падежа слова «амарр»; с сущ. станов. прилаг.; амаррван 
hалав летняя одежда; при незави. употр. выполняет функцию сущ. и склон.  

 ԱՄԱՌՎԱՆԱՄԱՌՎԱՆԱՄԱՌՎԱՆԱՄԱՌՎԱՆ ՉԱՉԱՉԱՉԱՆԱՆԱՆԱՆԱ, գ. դանդաղկոտ մարդ. բառացի՝ ամառվա սահնակ։ 
 АМАРРВАН ЧhАНА, с. медлительный, заторможенный человек (букв. летние сани). 

 ԱՄԱՌՎԱՆԷԱՄԱՌՎԱՆԷԱՄԱՌՎԱՆԷԱՄԱՌՎԱՆԷ, մկ. ամառվանից. ծծծծըմէռվանըմէռվանըմէռվանըմէռվան հալավըդհալավըդհալավըդհալավըդ աաաամառվանէմառվանէմառվանէմառվանէ հազիրհազիրհազիրհազիր բիդբիդբիդբիդ անիսանիսանիսանիս ձմեռվա 

հագուստդ ամառվանից պիտի պատրաստես։ 
 АМАРРВАНЭ, н. с лета; цымэррван hалавыд амаррванэ hазир бид анис готовь зимнюю 
одежду летом. 

 ԱՄԲԱՄԲԱՄԲԱՄԲ, գ. ամպ, խտացած գոլորշի օդի վերին շերտերում։ 
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ԱԱԱԱ    А ԱՄԲԱԳԱՄԲԱԳԱՄԲԱԳԱՄԲԱԳ

 АМБ, с. облако, туча; амби кун голубой; исконно арм. слово, грабар ամպ амп, литер.вост.арм. 

ամպ амп, литер.зап.арм. ամպ (произ. амб) и ամբ (произ. ампh), в гаварах Агулис, Алашкерт, 
Акна, Ахалциха, Харберд, Карин, Карабах, Мокс, Муш, Мараха, Полис, Себастия, Салмаст, Ван, 

Сучава, Тбилиси, Горис ամբ амб, Возм ամպ амп, Ереван ամբ амб и անբ анб, Родосто անբ анб, 

Тигранакерт mմբ äмб, Хачин, Амшен, Зейтун օմբ омб.  

 ԱՄԲԱԳԱՄԲԱԳԱՄԲԱԳԱՄԲԱԳ 1. ած. անապակ, սերը չզատած կաթի միջից. ամբագամբագամբագամբագ մաձունմաձունմաձունմաձուն մածուն, որ 

պատրաստված է չզատված կաթից. 2. մկ. ամբագամբագամբագամբագ մագըշտէլմագըշտէլմագըշտէլմագըշտէլ առանց սերը զատելու մակարդել 
կաթը. զենդ. անապա – անջուր, ջուր չխառնած։  
 АМБАГ, п. цельный (о молоке); амбаг мадзун мадзун из цельного молока, амбаг магыштэл 

заквашивать цельное молоко; пехлев. anāpak – не содержащий воды; грабар անապակ анапак – не 

содержащий воды, литер.вост.арм. անապակ анапак, литер.зап.арм. անապակ (произ. анабаг) – 

чистый, цельный, Тбилиси անապակ анапак, Акна անբագ анбаг – истинный, Карин ամբակ амбак, 

Ахалциха ամպակ ампак, Родосто անբագ анбаг, Харберд, Полис ամբագ амбаг в знач. невкусный 

(о мясе и жидкой пище), Асланбек անբա* анбаh, Амшен օմբագ омбаг – чёрствый (о хлебе), 

Тигранакерт mմբmգ äмбäг – без сахара (о чае, кофе), Себастия ամբըբուգ амбыбуг и ըմբըբուգ 
ымбыбуг – невкусный.  

 ԱՄԲԱՋԱՌԱՄԲԱՋԱՌԱՄԲԱՋԱՌԱՄԲԱՋԱՌ և ԱՄԲԱՋԱՌԻԱՄԲԱՋԱՌԻԱՄԲԱՋԱՌԻԱՄԲԱՋԱՌԻ, տե՛ս անբաջառ: 
 АМБАДЖАРР и АМБАДЖАРРИ, см. анбаджарр. 

 ԱՄԲԱՐԴԸԳՎԱՆԱՄԲԱՐԴԸԳՎԱՆԱՄԲԱՐԴԸԳՎԱՆԱՄԲԱՐԴԸԳՎԱՆ (Չալթըր), տե՛ս անբարդըգվան: 
 АМБАРДЫГВАН (Чалтырь), см. анбардыгван.  

 ԱՄԲԱՁԱՄԲԱՁԱՄԲԱՁԱՄԲԱՁ, ած. 1. ամպամած, ամպով պատած. էրգինքըէրգինքըէրգինքըէրգինքը ամբաձամբաձամբաձամբաձ էէէէ երկինքը ամպամած է. 2. 

փոխ.իմ. մթագնած (դեմք). ամբաձամբաձամբաձամբաձ հավահավահավահավա յէյէյէյէ էրէսըէրէսըէրէսըէրէսը երեսը մթագնած, մռայլ է։ 
 АМБАДЗ, п. 1. облачный, покрытый тучами; эргинкhы амбадз э небо покрыто тучами. 2. 
перен. мрачный, угрюмый (о лице); амбадз hава йэ эрэсы лицо чернее тучи. 

 ԱՄԲԱԱՄԲԱԱՄԲԱԱՄԲԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, մկ. քանի ամպամած է դառնում, դառձավ, դառնա և այլն երկինքը. 

ամբաձսայինամբաձսայինամբաձսայինամբաձսային հէդէնհէդէնհէդէնհէդէն ալալալալ քամինքամինքամինքամին խաթիցավխաթիցավխաթիցավխաթիցավ (Չ) քանի երկինքը ծածկվեց ամպերով՝ այնքան 

քամին սաստկացավ։ 
 АМБÁДЗСАЙИН, н. по мере того как (чем больше) тучи сгущаются, сгущались, будут 
сгущаться и т.д.; амбадзсайин hэдэн ал кhамин хатhицhав (Ч) по мере того как тучи сгущались, 
усиливался ветер.  

 ԱԱԱԱ՛ՄԲԱՁՕՄԲԱՁՕՄԲԱՁՕՄԲԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, մկ. հենց որ ամպում է, ամպեց և այլն. աաաամբաձօվըմբաձօվըմբաձօվըմբաձօվը հավանհավանհավանհավան դաքդաքդաքդաքծծծծավավավավ հենց որ 

ամպեց, եղանակը տաքացավ։ 
 ÁМБАДЗÓВЫ, н. как только тучи сгущаются, сгущались и т.д.; амбадзовы hаван дакhцав 
как только тучи сгустились, сразу потеплело. 

 ԱՄԲԱՐԱՄԲԱՐԱՄԲԱՐԱՄԲԱՐ, գ. շտեմարան, շինություն, որտեղ պահում են հացահատիկների և այլ պաշարը. 

պարս. անբար, որից թուրք. ամբար – շտեմարան, զանազան ապրանքներ պահելու համար։ 
АМБАР, с. амбар, помещение для хранения запасов зерна; пехл. anbār – запас; грабар ամբար 

амбар, лит.вост.арм. ամբար амбар, лит.зап.арм. ամբար (пр. ампhар) и համբար (пр. hампhар), в 

больш. диалектов ամբար амбар, Алашкерт ամբար амбар и անբար анбар, Сучава ամբար амбар и 

համբար hамбар, Мокс, Возм ամբmր амбäр, Ван mմբmր äмбäр, Тигранакерт ամբառ амбарр, 

Зейтун ամբօյ амбой и ամբօր амбор, Амшен ամբօյ амбой. 

 ԱՄԲԷԼԱՄԲԷԼԱՄԲԷԼԱՄԲԷԼ, ունի միայն երրորդ դեմքը, դերբայներիծ միայն անորոշն ու անցյալը, բ.չ. երկինքը 

ծածկվել ամպերով։ 
 АМБЭЛ, употр. только в 3-м л., из глагольных форм имеет инфинитив и форму прош. вр, г.с.з. 
сгущаться (о тучах). 

 ԱՄԲՌԷ ԱՄԲՌԷ ԱՄԲՌԷ ԱՄԲՌԷ (Նխջ), գ. մի տեսակ հոտավետ նյութ կաշալոտների աղբի մեջ, որ գործածվում է 

պառֆյումեռիայի մեջ. ար. ամբրա – նույն իմ.: 
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ԱՄԲՕԴԱՄԲՕԴԱՄԲՕԴԱՄԲՕԴ ԱԱԱԱ    А

 АМБРРЭ (Нхч), с. амбра, смолистое ароматическое вещество, образующееся в 
пищеварительных органах кашалота и используемое в парфюмерии; араб. anbar, от котор. франц. 
ambre, рус. амбрэ, в том же значении. 

 ԱՄԲՕԴԱՄԲՕԴԱՄԲՕԴԱՄԲՕԴ, ած. ամպոտ, ամպամած։ 
 АМБОД, п. облачный, пасмурный. 

 ԱՄԷՆԱՄԷՆԱՄԷՆԱՄԷՆ, ած. ամեն, յուրաքանչյուր. ժամանակ ցույց տվող հետադաս ադէն, ամիս, դարի, 

իրգուն, շափաթ, քըշէր, օր բառերի և օրերի անունների հետ կազմում է մակբայ։ 
 АМЭН, п. всякий, каждый; образует наречия времени в сочетании со словами адэн (время), 
амис (месяц), дари (год), иргун (вечер), шапатh (неделя), кhышэр (ночь), ор (день), а также в 
сочетании с днями недели; амэн машт каждый человек, амэн мэгы каждый, всякий, амэн инчh 

всё, всё что угодно, амэн дэхъ повсюду, везде; исконно арм. слово, грабар ամէն амэн – весь, всё, 

литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ամեն амэн – всякий, каждый, в гаварах Ереван, Тбилиси ամէն 
амэн, Ахалциха, Горис, Харберд, Карин, Хачин, Карабах, Полис, Себастия, Нор-Джуга, Сучава 

ամմէն аммэн, Родосто անմէն анмэн, Возм համմէն hаммэн, Амшен էմէն эмэн, Акна էմմէն эммэн, 

Салмаст ըմմէն ыммэн, Тигранакерт ըմմըն ыммын, Мараха ըմմըին ыммыин и զըմմըին зыммыин, 

Асланбек ըամմէն ыаммэн, Мокс հըմէն hымэн, Ван հըմէն hымэн и զըմէն зымэн, Агулис ամման 

амман, Карабах օմէն омэн, Мегри օմմէն оммэн, Мужамбар, Тавриз հումմուն hуммун. 

 ԱՄԷՆԱՄԷՆԱՄԷՆԱՄԷՆ ԱՆՔԱՄԱՆՔԱՄԱՆՔԱՄԱՆՔԱՄ, մկ. միշտ, շարունակ։ 
 АМЭН АНКhАМ, н.  постоянно, каждый раз. 

    ԱՄԷՆԱՄԷՆԱՄԷՆԱՄԷՆ ԴԱՐԻԴԱՐԻԴԱՐԻԴԱՐԻ, մկ. ամեն տարի։ 
 АМЭН ДАРИ, н.  ежегодно, каждый год. 

    ԱՄԷՆԱՄԷՆԱՄԷՆԱՄԷՆ ԴԱՐՎԱՆԴԱՐՎԱՆԴԱՐՎԱՆԴԱՐՎԱՆ, ած. ամեն տարվա։ 
 АМЭН ДАРВАН, п.  ежегодный. 
    ԱՄԷՆԱՄԷՆԱՄԷՆԱՄԷՆ ԻՐԳՎԱՆԻՐԳՎԱՆԻՐԳՎԱՆԻՐԳՎԱՆ, մկ. ամեն երեկո։ 
 АМЭН ИРГВАН, н.  ежевечерне, каждый вечер. 

    ԱՄԷՆԱՄԷՆԱՄԷՆԱՄԷՆ ԻՐԳՎԱՆՎԱՆԻՐԳՎԱՆՎԱՆԻՐԳՎԱՆՎԱՆԻՐԳՎԱՆՎԱՆ, ած. ամեն երեկոյան։ 
 АМЭН ИРГВАНВАН, п.  ежевечерний. 

    ԱՄԷՆԱՄԷՆԱՄԷՆԱՄԷՆ ՍԱԲԱԽՏԱՆՍԱԲԱԽՏԱՆՍԱԲԱԽՏԱՆՍԱԲԱԽՏԱՆ, մկ. ամեն առավոտ։ 
 АМЭН САБАХТАН, н.  ежеутренне, каждое утро. 

    ԱՄԷՆԱՄԷՆԱՄԷՆԱՄԷՆ ՍԱԲԱԽՏԱՆՎԱՆՍԱԲԱԽՏԱՆՎԱՆՍԱԲԱԽՏԱՆՎԱՆՍԱԲԱԽՏԱՆՎԱՆ, ած. ամեն առավոտյան։ 
 АМЭН САБАХТАНВАН, п.  ежеутренний. 

    ԱՄԷՆԱՄԷՆԱՄԷՆԱՄԷՆ ՕՐՕՐՕՐՕՐ, մկ. ամեն օր։ 
 АМЭН ОР, н.  ежедневно, каждый день, ежесуточно. 

    ԱՄԷՆԱՄԷՆԱՄԷՆԱՄԷՆ ՕՐՎԱՆՕՐՎԱՆՕՐՎԱՆՕՐՎԱՆ, աժ. ամենօրյա։ 
 АМЭН ОРВАН, п.  ежедневный, каждодневный, ежесуточный. 

    ԱՄԷՆԱՄԷՆԱՄԷՆԱՄԷՆ ՔԸՇԷՐՔԸՇԷՐՔԸՇԷՐՔԸՇԷՐ, մկ. ամեն գիշեր։ 
 АМЭН КhЫШЭР, н.  еженощно, каждую ночь. 

    ԱՄԷՆԱՄԷՆԱՄԷՆԱՄԷՆ ՔԸՇԷՐՎԱՆՔԸՇԷՐՎԱՆՔԸՇԷՐՎԱՆՔԸՇԷՐՎԱՆ, ած. ամեն գիշեր կատարվող։ 
 АМЭН КhЫШЭРВАН, п.  еженощный. 

 ԱՄԷՆԷՎԻՆԱՄԷՆԷՎԻՆԱՄԷՆԷՎԻՆԱՄԷՆԷՎԻՆ, մկ. բնավ, ոչ մի կերպ, ոչ մի պարագայում. գործածվում է բացասակ. բայի 

հետ. ամէնէվինամէնէվինամէնէվինամէնէվին խայիլխայիլխայիլխայիլ չէղավչէղավչէղավչէղավ ոչ մի կերպ չհամաձայնվեց։ 
 АМЭНЭВИН, н. совсем, никак, вовсе, так и не; употребл. с глаголами в отрицат. форме; 

амэнэвин хайил чhэхъав так и не согласился; грабар ամենեւին аменевин, в гаваре Карабах 

ամինովին аминовин – совсем, никак, вовсе. 

 ԱՄԷՍԷՆԸԱՄԷՍԷՆԸԱՄԷՍԷՆԸԱՄԷՍԷՆԸ, տե՛ս ադբէսէնը. 
 АМЭСЭНЫ, см. адбэсэны. 

 ԱՄԸՆՉՆԱԼԱՄԸՆՉՆԱԼԱՄԸՆՉՆԱԼԱՄԸՆՉՆԱԼ, -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Ն), ԱՄԸՇՆԱԼԱՄԸՇՆԱԼԱՄԸՇՆԱԼԱՄԸՇՆԱԼ, -նամ, -ծա, -ծաձ, -

ծօղ, -նալու, -ծի՛ր, -ծի՛կ (Չ), բ.չ. ամաչել. գգգգամըշնամամըշնամամըշնամամըշնամ ասէլուասէլուասէլուասէլու ամաչում եմ ասել. քէզիմէնքէզիմէնքէզիմէնքէզիմէն 
գամըշնամգամըշնամգամըշնամգամըշնամ քեզանից ամաչում եմ։ 
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ԱԱԱԱ    А ԱՄԸՇՆԱԼԱՄԸՇՆԱԼԱՄԸՇՆԱԼԱՄԸՇՆԱԼ

 АМЫНЧhНАЛ, гамынчhнам, -цhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Н), АМЫШНАЛ, 
гамышнам, амышца, амышцадз, амышцохъ, -налу, -цир, -цик (Ч), г.с.з. стесняться, смущаться, 

робеть; гамышнам асэлу стесняюсь сказать, кhэзимэн гамышнам стесняюсь тебя; грабар ամաչել 
амачhел, литер.вост.арм. амачhел ամաչել, литер.зап.арм. ամչնալ амычhнал – стесняться, в гаварах 

Нор-Джуга ամանչել аманчhел, Ереван ամանչէլ аманчhэл, Тбилиси ամանչիլ аманчhил, Ахалциха, 

Карин ամընչէլ амынчhэл, Ван ամչնալ амчhнал, Муш, Мараха, Возм, Салмаст ամչընալ амчhынал, 

Алашкерт ամճընալ амчынал, Мокс, Тигранакерт mմչընալ äмчhынал, Родосто, Сучава ամընչնալ 
амынчhнал, Хачин ամmշնօլ амäшнол, Шемаха համանչիլ hаманчhил, Зейтун ամըչնօլ амычhнол, 

ամըշնօլ амышнол, Акна, Асланбек, Харберд, Полис, Себастия ամըշնալ амышнал, Амшен 

օմչընալ омчhынал, Горис, Карабах հըմանչիլ hыманчhил, Аварик հումանչէլ hуманчhэл.  

 ԱՄԸՇՆԱԼԱՄԸՇՆԱԼԱՄԸՇՆԱԼԱՄԸՇՆԱԼ (Չ), տե՛ս ամընչնալ (Ն):  

 АМЫШНАЛ (Ч), см. амынчhнал (Н).  

 ԱՄԸՇՑԸՆԷԼԱՄԸՇՑԸՆԷԼԱՄԸՇՑԸՆԷԼԱՄԸՇՑԸՆԷԼ և ԱՄԸՇՑՈՒՆԷԼԱՄԸՇՑՈՒՆԷԼԱՄԸՇՑՈՒՆԷԼԱՄԸՇՑՈՒՆԷԼ, -ցունում կամ -ցունիմ, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցունօղ կամ -

ցընօղ, -ցունէլու կամ -ցընէլու, -ցո՛ւր, ցուցէ՛ք (Ն), ԱՄԸՇԾԸՆԷԼԱՄԸՇԾԸՆԷԼԱՄԸՇԾԸՆԷԼԱՄԸՇԾԸՆԷԼ, -ծունում, -ծուծի, -ծուծաձ, -

ծընօղ, -ծընէլու, -ծո՛ւր, -ծուծէ՛կ (Չ), բ.ա. ամաչեցնել։ 
 АМЫШЦhЫНЭЛ и АМЫШЦhУНЭЛ, -цhунум или -цhуним, -цhуцhи, -цhуцhадз, -цhунохъ 
или -цhынохъ, -цhунэлу или -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэкh (Н), АМЫШЦЫНЭЛ, -цунум, -цуци, -
цуцадз, -цынохъ, -цынэлу, -цур, -цуцэк (Ч), п.г. смутить, привести в смущение. 

 ԱՄԸՇՔՕԴԱՄԸՇՔՕԴԱՄԸՇՔՕԴԱՄԸՇՔՕԴ (Ն), ԱՄԸՇԿՕԴԱՄԸՇԿՕԴԱՄԸՇԿՕԴԱՄԸՇԿՕԴ (Չ), ած. ամաչկոտ, ամենքից կամ ամեն բանից ամաչող, 

անհամարձակ։ 
 АМЫШКhОД (Н), АМЫШКОД (Ч), п. застенчивый, робкий, стеснительный; литер.вост.арм. 

ամաչկոտ амачhкот, литер.зап.арм. ամչկոտ (произ. амычhкод).  

 ԱՄԸՐՆԱԼԱՄԸՐՆԱԼԱՄԸՐՆԱԼԱՄԸՐՆԱԼ, -նամ, -ցա, -ցաձ, -ծօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Չ. -ծի՛կ), բ.չ. 1. կարծրանալ. 2. 

հաստատուն դիրք ստանալ. 3. բարեկեցիկ տնտեսական վիճակ ստեղծել իր համար. 4. 

կազդուրվել հիվանդությունից հետո. ֆօղըֆօղըֆօղըֆօղը ամըրցիլամըրցիլամըրցիլամըրցիլ էէէէ, չիչիչիչի փօրվիփօրվիփօրվիփօրվի(լլլլ) հողը պնդածել է, չի 

փորվում. կէղիկէղիկէղիկէղի մէձէրըմէձէրըմէձէրըմէձէրը ամբէսամբէսամբէսամբէս ամըրցիլինամըրցիլինամըրցիլինամըրցիլին իրէնցիրէնցիրէնցիրէնց դէղըդէղըդէղըդէղը, վօրվօրվօրվօր հընարհընարհընարհընար չիքաչիքաչիքաչիքա ժաշցընէլուժաշցընէլուժաշցընէլուժաշցընէլու գյուղի 

իշխանավորները այնպես ամրացել են իրանց տեղում, որ հնար չկա շարժելու. քուքուքուքու վաստագըդվաստագըդվաստագըդվաստագըդ 
աղէգաղէգաղէգաղէգ էէէէ, դունդունդունդուն աղէգաղէգաղէգաղէգ ամըրցարամըրցարամըրցարամըրցար քո վաստակը լավ է, դու բարեկեցիկ վիճակի հասար. 

հիվանդութինըհիվանդութինըհիվանդութինըհիվանդութինը անցավանցավանցավանցավ, նանանանա շինդըշինդըշինդըշինդը գամացգամացգամացգամաց-գամացգամացգամացգամաց գամըրնագամըրնագամըրնագամըրնա հիվանդությունն անցավ, նա հիմա 

կամաց-կամաց կը կազդուրվի։ 
 АМЫРНАЛ, гамырнам, амырцhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Ч. -цик), г.с.з. 1. 
твердеть. 2. перен. занять твёрдую позицию. 3. перен. встать на ноги, достичь материального 
благосостояния. 4. перен. набраться сил, окрепнуть после болезни; фохъы амырцhил э, чhи 
пhорви(л) земля затвердела, невозможно копать, кэхъи мэдзэры амбэс амырцhил ин ирэнцh 
дэхъы, вор hынар чhикhа жашцhынэлу местная власть так приросла к своим креслам, что их 
невозможно сдвинуть с места, кhу вастагыд ахъэг э, дун ахъэг амырцhар у тебя хороший доход, 
ты заметно преуспел, hивандутhины анцhав, на шинды гамацh-гамацh гамырна болезнь 

прошла, теперь он потихоньку будет поправляться; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ամրանալ 
амранал – крепнуть, твердеть, укрепляться. 

 ԱՄԸՐՑԱԱՄԸՐՑԱԱՄԸՐՑԱԱՄԸՐՑԱ՛ՁՍԱՁՍԱՁՍԱՁՍԱՅԻՍՅԻՍՅԻՍՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի ամրացա, -ցար, -ցավ, 

-ցանք, -ցաք, -ցան, կամ քանի ամրանում եմ, ես, է, ենք, եք, են, կամ քանի ամրանում էի, էիր, 

էր, էինք, էիք, էին, կամ քանի ամրանամ, -աս, -ա, -անք, -աք, -ան՝ նայած թե սրա հետ բայը ինչ 

ժամանակով է դրված. օր. ամըրցաձսայիսամըրցաձսայիսամըրցաձսայիսամըրցաձսայիս մօռցամօռցամօռցամօռցա, ամըրցաձսայիսամըրցաձսայիսամըրցաձսայիսամըրցաձսայիս գըմօռնամգըմօռնամգըմօռնամգըմօռնամ, ամըրցաձսայիսամըրցաձսայիսամըրցաձսայիսամըրցաձսայիս 
գըմօռնայիգըմօռնայիգըմօռնայիգըմօռնայի, ամըրցաձսայիսամըրցաձսայիսամըրցաձսայիսամըրցաձսայիս բիդբիդբիդբիդ մօռնամմօռնամմօռնամմօռնամ։ 
 АМЫРЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) я 
набирался сил и т.д. во всех лицах в зависимости от времени смыслового глагола предлож.; 
амырцhадзсайис моррцhа, амырцhадзсайис гыморрнам, амырцhадзсайис гыморрнайи, 
амырцhадзсайис бид моррнам.  
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ԱԱԱԱ՛ՄԸՐՑԱՁՕՄԸՐՑԱՁՕՄԸՐՑԱՁՕՄԸՐՑԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ ԱԱԱԱ    А

 ԱԱԱԱ՛ՄԸՐՑԱՁՕՄԸՐՑԱՁՕՄԸՐՑԱՁՕՄԸՐՑԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -ըդ, -ը, -նէրօվըս, -ըդ, -ը, մկ. հենց որ ամրանում եմ և այլն բոլոր դեմք., 

թվերի ու ժամանակն. նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը:  
 ÁМЫРЦhАДЗÓВЫС, -ыд, -ы, -нэровыс, -ыд, -ы. н. как только я окреп (набрался сил), окрепну 
и т.д. во всех лицах, числах и временах в соотв. с формой смысл. глаг. предл. 

 ԱՄԸՐՑԸՆԷԼԱՄԸՐՑԸՆԷԼԱՄԸՐՑԸՆԷԼԱՄԸՐՑԸՆԷԼ և ԱՄԸՐՑՈՒՆԷԼԱՄԸՐՑՈՒՆԷԼԱՄԸՐՑՈՒՆԷԼԱՄԸՐՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԱՄԸՐՑԸՆԷԼԱՄԸՐՑԸՆԷԼԱՄԸՐՑԸՆԷԼԱՄԸՐՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. ամրացնել բոլոր իմաստներով. 

տե՛ս ամըրնալ։ 
 АМЫРЦhЫНЭЛ и АМЫРЦhУНЭЛ, (Н), АМЫРЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. укреплять (во всех 
значениях); см. амырнал. 

 ԱՄԻԱՄԻԱՄԻԱՄԻ (Նեսվետայ), գ. հորեղբայր: 

 АМИ (Несветай), с. дядя, брат отца; турец. ammi (амми) – дядя со стороны отца; в гаварах 

Карабах, Шемаха, Карин, Урмия, Амшен и т.д. ամի ами – дядя, брат отца. 

 ԱՄԻՍԱՄԻՍԱՄԻՍԱՄԻՍ, գ. ամիս, տարվա տասներկուերորդ մասը։ 
 АМИС, с. месяц; исконно арм. слово, грабар ամիս амис, лит.вост.арм. и лит.зап.арм. ամիս 

амис, в большинстве диалектов ամիս амис, Тигранакерт mմիս äмис, Мараха амыис ամըիս, Зейтун 

ամըս амыс, Амшен օմիս омис, Карабах ամըէս амыэс.  

 ԱՄԻՍԱԳԱՆԱՄԻՍԱԳԱՆԱՄԻՍԱԳԱՆԱՄԻՍԱԳԱՆ, ած. ամսական. ամիսագանամիսագանամիսագանամիսագան հախհախհախհախ ամսական ռոճիկ, շխատավարձ. 

ամիսագանամիսագանամիսագանամիսագան քիրաքիրաքիրաքիրա ամսական բնակարավարձ։ 
 АМИСАГАН, п. месячный; амисаган hах месячный оклад; амисаган кhира месячная 
квартплата.  

 ԱՄԻՍԷԱՄԻՍԷԱՄԻՍԷԱՄԻՍԷ-ԱՄԻՍԱՄԻՍԱՄԻՍԱՄԻՍ, մկ. ամեն ամիս։ 
 АМИСЭ-АМИС, н. из месяца в месяц. 

 ԱՄԻՍԸԱՄԻՍԸԱՄԻՍԸԱՄԻՍԸ-ՁԱՐԸՁԱՐԸՁԱՐԸՁԱՐԸ, մկ. ամբողջ ամսվա ընթացքում. իիիի՞նչնչնչնչ գգգգէէէէցիլցիլցիլցիլ իսիսիսիս իդաիդաիդաիդա դէղըդէղըդէղըդէղը ամիսըամիսըամիսըամիսը-ձարըձարըձարըձարը ի՞նչ 
ես կացել այդտեղ ամբողջ ամսվա ընթացքում։ 
 АМИСЫ-ДЗАРЫ, н. весь месяц, целый месяц; инчh гэцhил ис ида дэхьы амисы-дзары? ты 
что застрял там на целый месяц?  

 ԱՄԻՍՆԷՐՕՎԱՄԻՍՆԷՐՕՎԱՄԻՍՆԷՐՕՎԱՄԻՍՆԷՐՕՎ, մկ. ամիսներով, մի քանի ամսվա ընթացքում:  

 АМИСНЭРОВ, н. месяцами. 

 ԱՄԻՐԱԱՄԻՐԱԱՄԻՐԱԱՄԻՐԱ, գ. այս բառը գործածությունից ընկնելով՝ մնացել է Չալթրում իբրև ազգանուն. ար. 

ամիր – հրամանատար։ 
 АМИРА, с. слово вышло из употр., сохранилось в с. Чалтырь как основа фамилии; араб. amir – 

командир; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ամիրա амира – а) наместник,     б) богатый и 
влиятельный армянин в Стамбуле. 

 ԱՄՄԷԱՄՄԷԱՄՄԷԱՄՄԷ՜ՆՆՆՆ, ձ. եղիցի՛, ճիշմարիտ է. տոնախմբությունների մեջ այս բառով են 

պատասխանում բարեմաղթություններին. եբր. ամէն – նույն իմ.՝ փոխ առնված կրոնի միջոցով։ 
 АММЭН!, м. аминь; истинно, верно; в праздники этим словом отвечают на добрые пожелания; 
древнеевр. āmēn – истинно, верно; заимств. из церковного яз.  

 ԱՄՈՒՐԱՄՈՒՐԱՄՈՒՐԱՄՈՒՐ, ած. 1. ամուր, պինդ, կարծր. 2. քաջառողջ. 3. փոխ.իմ. տնտեսապես լավ 

վիճակում. 4. մկ. պինդ, հաստատուն. 5. մկ. (Նխջ) բարձրաձայն. աաաամուրմուրմուրմուր փադփադփադփադ պինդ, կարծր 

փայտ, ամուրամուրամուրամուր մաշտմաշտմաշտմաշտ քաջառողջ, դիմացկուն մարդ, փոխ. իմ. տնտեսապես բարեկեցիկ մարդ. 

ամուրամուրամուրամուր նիստնիստնիստնիստ օրօրօրօր, չչչչըըըըյնիսյնիսյնիսյնիս պինդ նստիր, որ չընկնես. ամուրամուրամուրամուր գանչէգանչէգանչէգանչէ (Նխջ) բարձրաձայն կանչիր. 

փփփփօօօօրըրըրըրը ամուրամուրամուրամուր էէէէ փորկապություն ունի։  
 АМУР 1. п. крепкий, твёрдый, прочный. 2. п. здоровый. 3. п. перен. состоятельный, 
материально обеспеченный. 4. н. твёрдо, устойчиво, непреклонно, крепко. 5. н. (Нхч) громко; амур 
пhад крепкая, твёрдая древесина, амур машт а) крепкий, выносливый человек, б) состоятельный 
человек, амур нист ор, чhыйнис сядь крепко, чтобы не упасть, амур ганчhэ (Нхч) кричи громко, 

пhоры амур э у него запор; грабар ամուր амур, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ամուր амур, 

Ахалциха, Акна, Харберд, Карин, Родосто, Себастия ամուր амур, Возм համուր hамур, Мокс 
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ԱԱԱԱ    А ԱՄՈՒՐԱՄՈՒՐԱՄՈՒՐԱՄՈՒՐ-ԱՄՈՒՐԱՄՈՒՐԱՄՈՒՐԱՄՈՒՐ

հmմուր häмур, Амшен օմուր омур, Асланбек էմիւր эмюр, Хачин ամույ амуй, Сучава ամբուր 

амбур, Муш յամբուր йамбур.  

 ԱՄՈՒՐԱՄՈՒՐԱՄՈՒՐԱՄՈՒՐ-ԱՄՈՒՐԱՄՈՒՐԱՄՈՒՐԱՄՈՒՐ (Նխջ), մկ. բարձրաձայն. աաաամուրմուրմուրմուր-ամուրամուրամուրամուր գալաջիգալաջիգալաջիգալաջի գանինգանինգանինգանին խոսում են 

բարձրաձայն։ 
 АМУР-АМУР (Нхч), н. громко; амур-амур галаджи ганин громко разговаривают. 

 ԱՄՈՒՐԳԷԳԱՄՈՒՐԳԷԳԱՄՈՒՐԳԷԳԱՄՈՒՐԳԷԳ, ած.մկ. բավական ամուր՝ բոլոր իմաստներով. տե՛ս ամուր։ 
 АМУРГЭГ 1. п. достаточно крепкий, прочный (во всех значениях). 2. н. достаточно крепко; 

среднеарм. яз. ամրկեկ амркек, литер.зап.арм. ամուրկեկ (произн. амургэг). 

 ԱՄՈՒՐՈՒԹԻՆԱՄՈՒՐՈՒԹԻՆԱՄՈՒՐՈՒԹԻՆԱՄՈՒՐՈՒԹԻՆ, գ. ամրություն, որակը այն ամենի, ինչ որ ամուր է։ 
 АМУРУТhИН, с. крепость, прочность, твёрдость. 

 ԱՄՕԹԱՄՕԹԱՄՕԹԱՄՕԹ 1. գ. ամոթի, անպատշաճության գիտակցություն. 2. ած. անպատշաճ, 

պախարակելի. ամօթամօթամօթամօթ չունիչունիչունիչունի (Ն), ամօթնամօթնամօթնամօթն ալալալալ չիդէչիդէչիդէչիդէ (Չ) ամոթի գիտակցություն չունի. ինչպէսինչպէսինչպէսինչպէս ամօթամօթամօթամօթ 
պանպանպանպան էէէէ իդաիդաիդաիդա ինչ ամոթալի, անպատշաճ բան է այդ։ 
 АМОТh 1. с. стыд. 2. с. позор. 3. п. постыдный, позорный; амотh чhуни (Н), амотhн ал чидэ 

(Ч) стыда не знает, инчhпэс амотh пан э ида какой стыд!, какой позор!; грабар ամոթ амотh, 

литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ամոթ амотh – стыд, в большинстве диалектов ամոթ амотh, в 

гаварах Агулис, Тбилиси ամութ амутh, Тигранакерт mմօթ äмотh, Асланбек էմէօ* эмöh, Карабах 

համօթ hамотh, Горис համութ hамутh.  

 ԱՄՕԱՄՕԱՄՕԱՄՕ՜ԹԹԹԹ կամ ԱՄՕԱՄՕԱՄՕԱՄՕ՜ԹԹԹԹ ԷՐԷՍԻԴԷՐԷՍԻԴԷՐԷՍԻԴԷՐԷՍԻԴ, ձ. բացականչություն, որով դատապարտվում է 

պախարակելի վարմունքը։ 
АМОТh! или АМОТh ЭРЭСИД!, м. позор!, стыд и срам!  

 ԱՄՕԹԱԱՄՕԹԱԱՄՕԹԱԱՄՕԹԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի ամոթում եմ, ամոթեցի, 

ամոքեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ 

պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. օր. ամօթաձսայիսամօթաձսայիսամօթաձսայիսամօթաձսայիս դըհադըհադըհադըհա քէշացավքէշացավքէշացավքէշացավ, քըքէշանաքըքէշանաքըքէշանաքըքէշանա, քըքէշանարքըքէշանարքըքէշանարքըքէշանար, 

փիթփիթփիթփիթ քէշանաքէշանաքէշանաքէշանա և այլն։ 
 АМОТhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
стыжу и т.д., во всех лицах, числах и временах в соотв. с формой смысл. гл. пр.; амотhадзсайис 
дыhа кhэшацhав, кhыкhэшана, кhыкhэшанар, пhитh кhэшана чем больше я его стыдил, тем 
больше он озлоблялся, чем больше я его стыжу, тем больше он озлобляется и т.д.  
 ԱՄՕԹԱԱՄՕԹԱԱՄՕԹԱԱՄՕԹԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ , -ըդ, -ը, -նէրօվըս, -ըդ, -ը, մկ. հենց որ ամոթում եմ, ամոթեցի, ամոթեմ և 

այլն. բայը սրա հետ կարող է դրվել ներկա, անկատար, կատարյալ և ապառնի 

ժամանակներով, եզակի և հոգնակի թվով ու բոլոր դեմքերով, և ըստ այնմ մակբայն էլ ստանում 

է համապատասխան նշանակություն. օր. ամօթաձօվըսամօթաձօվըսամօթաձօվըսամօթաձօվըս քխէլօկնաքխէլօկնաքխէլօկնաքխէլօկնա, քխէլօկնարքխէլօկնարքխէլօկնարքխէլօկնար, խէլօկծավխէլօկծավխէլօկծավխէլօկծավ, փիթփիթփիթփիթ 
խէլօկնախէլօկնախէլօկնախէլօկնա հենց որ ամոթում եմ՝ խելոքանում է, հենց որ ամոթում էի՝ խելոքանում էր, հենց որ 

ամոթեցի՝ խելոքացավ, հենց որ ամոթեմ՝ պիտի խելոքաա։ 
 АМОТhÁДЗОВЫС, -ыд, -ы, -нэровыс, -ыд, -ы, н. как только стыжу, пристыдил, пристыжу и 
т.д.; глаг. может употребл. с данным наречием во всех врем. в ед. и мн. ч. во всех лицах, при этом 
наречие получает соответств. знач. врем. в зависимости от форм гл.; амотhадзовыс кhыхэлокна, 
кhыхэлокнар, хэлокцав, пhитh хэлокна как только я стыжу его, он становится послушным, как 
только я стыдил его, он становился послушным и т.д. 

 ԱՄՕԹԷԼԱՄՕԹԷԼԱՄՕԹԷԼԱՄՕԹԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. ամոթել, անպատշաճ 

վարմունքը երեսովը տալ. աաաաղէգղէգղէգղէգ մըմըմըմը ամօթէցինքամօթէցինքամօթէցինքամօթէցինք արաձարաձարաձարաձ գօղութինինգօղութինինգօղութինինգօղութինին համարհամարհամարհամար մի լավ ամոթեցինք 

կատարած գողության համար։ 
 АМОТhЭЛ, гамотhим, амотhэци, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. стыдить; ахъэг 
мы амотhэцhинкh арадз гохъутhинин hамар мы его хорошенько пристыдили за воровство. 
 ԱՄՕԹԷԼԷՆԱՄՕԹԷԼԷՆԱՄՕԹԷԼԷՆԱՄՕԹԷԼԷՆ, մկ. ամոթելով, արած վատությունը երեսովը տալով. աաաամօթէլէնմօթէլէնմօթէլէնմօթէլէն կկկկընաընաընաընածծծծ 

ամոթելով հեռացավ. բայը սրա հետ էլ կարող է դրվել բոլոր ժաման., և ըստ այնմ մակբայն էլ 
ստանում է համապատասխան ժամանակի իմաստ. գործածվում է նաև կրկնված ձևով, որ ցույց 

է տալիս, որ ամոթելը տևողական է։ 
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ԱՅԱԱՅԱԱՅԱԱՅԱ ԱԱԱԱ    А

 АМОТhЭЛЭН, н. стыдя; амотhэлэн кынац пошёл стыдя; с этим наречием глагол может 
ставиться во всех врем., а наречие получает соответств. значение времени в зависимости от форм 
смысл. гл. предложения; употр. также в удвоенной форме, указывающей на длительное действие. 
 ԱՅԱԱՅԱԱՅԱԱՅԱ, գ. կավե ջրալի շաղախ, որ քսում են հողե հատակին՝ ծեփի վրայից։ 
 АЙА, с. замазка для земляного пола из жёлтой глины и конского навоза.  

 ԱՅԱՅԻԱՅԱՅԻԱՅԱՅԻԱՅԱՅԻ ԿՈՒՆԿՈՒՆԿՈՒՆԿՈՒՆ, ած. մանանեխագույն:  
 АЙАЙИ КУН, п. горчичный цвет. 
 ԱՅԱԶԱՅԱԶԱՅԱԶԱՅԱԶ, գ. ցրտություն, սառնամանիք. թուրք. այազ – պարզկա. այազայազայազայազ գաբէլգաբէլգաբէլգաբէլ սառույց 

գոյանալ (պատուհանների ապակիների վրա). այազայազայազայազ քաշէլքաշէլքաշէլքաշէլ սառչել (օր. տան պատերը)։ 
 АЙАЗ, с. мороз, стужа; айаз габэл покрываться льдом (об оконных стёклах), айаз кhашэл 
промерзать (о стенах дома и т.п.); турец. ayaz, крым.татар. аяз – мороз; в гаварах Ченкилер, 

Партизак, Амасия, Карчеван, Карин, Амшен, Карабах այազ айаз – мороз. 
 ԱՅԱԽԱՅԱԽԱՅԱԽԱՅԱԽ, գ. անիվի շառավիղ. թուրք. այակ – ոտք։ 
 АЙАХ, с. спица колеса телеги; турец. ayak (айак) – нога, подпорка, стойка. 
  ԱՅԱԽԱԲԻԱՅԱԽԱԲԻԱՅԱԽԱԲԻԱՅԱԽԱԲԻ, գ. ոտնաման. թուրք. այակ – ոտք, կաբը – աման։ 
 АЙАХАБИ, с. обувь; турец. ayakkabı (айаккабы) – обувь (ayak – нога, kapbı – сосуд), 
крым.татар. аякъкъап – обувь (аякъ – нога, къап – футляр, чехол). 
 ԱՅԱԽԴԱՇԱՅԱԽԴԱՇԱՅԱԽԴԱՇԱՅԱԽԴԱՇ (Ն), ԱՅԱԽՏԱՇԱՅԱԽՏԱՇԱՅԱԽՏԱՇԱՅԱԽՏԱՇ (Չ), գ. ուղեկից. թուրք. այակդաշ – նույն իմ., ծագում է այակ – 

ոտք բառից։ 
 АЙАХДАШ (Н), АЙАХТАШ (Ч), с. попутчик, спутник; турец. ayaktaş (айакташ), крым.татар. 
аякъдаш и аякъташ – попутчик.  
 ԱՅԱԽԼՕՐԱՅԱԽԼՕՐԱՅԱԽԼՕՐԱՅԱԽԼՕՐ, գ. արտաքնոց. բառի առաջին մասը թուրք. այակ – ոտք բառն է, երկրորդը յօլ – 

ճամբա։ 
 АЙАХЛОР или АЙАХЛОВ, с. уборная, отхожее место; бараб айахловэн пыштов кhашохъ 
(Ч) пустобрёх, пустомеля; турец. ayakyolu (айакйолу), крым.татар. аякъёл – уборная (аякъ – нога, 
ёл – дорога).  
 ԱՅԱԽԱՅԱԽԱՅԱԽԱՅԱԽ-ՉԱՆԱԽՉԱՆԱԽՉԱՆԱԽՉԱՆԱԽ, գ. ամանները լվանալու գործողությունը. այախայախայախայախ-չանախչանախչանախչանախ անէլանէլանէլանէլ ամանները 

լվանալ. բառի վերջին մասը թուրք. թանակ – պնակ, ափսե բառն է, իսկ այախ նշանակում է 

բաժակ։ 
 АЙАХ-ЧhАНАХ, с. мытьё посуды; айах-чhанах анэл мыть посуду; турец. ayaklı (аяклы) – 
фужер, çanak (чанак) – миска, чашка, крым.татар. аякь – бокал, чанакь – миска. 
 ԱՅԱՄԻՇԱՅԱՄԻՇԱՅԱՄԻՇԱՅԱՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ խնայել, ժլատություն անել. հացնհացնհացնհացն ալալալալ այամիշայամիշայամիշայամիշ գանէգանէգանէգանէ, թամամթամամթամամթամամ չիչիչիչի դադադադա(լլլլ) 
նույնիսկ հացը խնայում է, լրիվ չի տալիս. այամիշայամիշայամիշայամիշ չանէլչանէլչանէլչանէլ չխնայել, ժլատություն չանել:  
 АЙАМИШ АНЭЛ 1. скупиться. 2. экономить, расходовать расчётливо, экономно; hацhн ал 
айамиш ганэ, тамам чи да(л) даже хлеб экономит, выдаёт понемногу, айамиш чhанэл а) не 
скупиться, б) расходовать неэкономно. 

 ԱՅԱՄԻՇԱՅԱՄԻՇԱՅԱՄԻՇԱՅԱՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ խնայել իր աշխատանքը, աշխատանքից խուսափել. աաաայամիշյամիշյամիշյամիշ չիլալէնչիլալէնչիլալէնչիլալէն ջանք 

չխնայելով (աշխատել)։ 
 АЙАМИШ ЛАЛ уклоняться от работы; айамиш чилал не уклоняться от работы, айамиш 
чилалэн не жалея сил (работать).  
 *ԱՅԱՐԱՅԱՐԱՅԱՐԱՅԱՐ (Նխջ), գ. ոսկե և արծաթե իրերի որակը հաստատող կնիք, проба. փոխ. ար.։ 
 *АЙАР (Нхч), с. проба, клеймо на изделиях из благородного металла.  

 ԱՅԲԱՅԲԱՅԲԱՅԲ, գ. թերություն. փոխ. ար.։ 
 АЙБ, с. изъян, дефект, недостаток; араб. ayp (айп) – стыд; среднеарм. яз. այիպ айип, այպ айп 

и այիբ айиб – изъян; в гаварах Тбилиси, Нор-Джуга, Карабах, Аварик, Ван, Муш, Карин, Сасун, 

Урмия, Амшен այբ айб и այիբ айиб – а) стыд, б) изъян, недостаток.  

 *ԱՅԳՕԽՔԱՅԳՕԽՔԱՅԳՕԽՔԱՅԳՕԽՔ (Ն), *ԱԿՕԽԿԱԿՕԽԿԱԿՕԽԿԱԿՕԽԿ (Չ), գ. մեռելահաց, քելեխ՝ թաղումից հետո։ Բարդված է «այգ» 

առավոտ և «ողբ» բառերից և սկզբնապես նշանակել է «այգալաց» (թաղման հաջորդ 

առավոտվա սուգ), բայց հետո մոռացվել է այդ սովորության հետ միասին նաև բառի 

սկզբնական ծագումն ու իմաստը։ 
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ԱԱԱԱ    А ԱՅԻՄԱՅԻՄԱՅԻՄԱՅԻՄ-ԲԷՅԻՄԲԷՅԻՄԲԷՅԻՄԲԷՅԻՄ

 *АЙГОХКh (Н), *АКОХК (Ч), с. поминки; от այգ айг – рассвет и հող hохь – земля; грабар 

այգհողք айгhохькh, литер.зап.арм. այգօղք (айкhохкh), ագօղք (акhохкh) – поминки, Атапазар, 

Зейтун, Маниса, Муш, Машкерт, Себастия, Сведия, Кхи աքօխք акhохкհ, Амшен էքլաց экհлацհ – 

поминки, Себастия աքուէօղ акhуöхь – хлеб для поминок, Карабах իքնավըէղ икhнавыэхь, Ереван 

էքնաֆօղէք экhнафохьэкh, Нор-Джуга նագնախող нагнахохь, Буланых էքհող экhhохь, Шемаха 

ինքնահօղ инкhнаhохь и քնահօղ кhнаhохь.  

 ԱՅԻՄԱՅԻՄԱՅԻՄԱՅԻՄ-ԲԷՅԻՄԲԷՅԻՄԲԷՅԻՄԲԷՅԻՄ, ԱՅԻՆԱՅԻՆԱՅԻՆԱՅԻՆ-ԲԷՅԻՆԲԷՅԻՆԲԷՅԻՆԲԷՅԻՆ և ԱՅԸՄԱՅԸՄԱՅԸՄԱՅԸՄ-ԲԷՅԸՄԲԷՅԸՄԲԷՅԸՄԲԷՅԸՄ, մկ. հանկարծակի (զարթնել). թուրք. էյին-

բէյին – սարսափահար։ 
 АЙИМ-БЭЙИМ, АЙИН-БЭЙИН и АЙЫМ-БЭЙЫМ, н. внезапно (проснуться и т.п.); 

крым.татар. айын-бейин – растеряться, опешить; в гаваре Карин այիմ-բէյիմ айим-бэйим и ային-

բէյին айин-бэйин – внезапно (проснуться и т.п.). 

 ԱՅԻՆԱՅԻՆԱՅԻՆԱՅԻՆ-ՕՅԻՆՕՅԻՆՕՅԻՆՕՅԻՆ, ած. իր խոսքը փոխող, խաբեբա. թուրք. այըն օյուն – ոչ լուրջ, տղայական։ 
 АЙИН-ОЙИН, п. легкомысленный, безответственный, несерьёзный; айин-ойин галаджи 
анэл нести чушь, бредятину, айин-ойин панэр глупости, вздор; турец. ayın-oyun (айын-ойун) – 
ребяческий, несерьёзный, крым.татар. айын-оюн – проделки, уловки; в гаварах Ван, Карабах, Лори, 

Ченкилер, Тбилиси, Мегри, Нор-Баязет, Карин, Полис, Багеш, Ерзинджан ային-օյին айин-ойин – 
несерьёзный, ребяческий. 

    ԱՅԻՆԱՅԻՆԱՅԻՆԱՅԻՆ ՕՐԻՆՕՐԻՆՕՐԻՆՕՐԻՆ բնավ երբեք, Աստված չանի: 
 АЙИН ОРИН ни в коем случае; не дай бог; айн орин ор идигы нара асис не дай бог сказать 
ему об этом, айн орин ор на идигы имана не дай бог, он узнает об этом. 

 ԱՅԼԱԳԷՐԲԱՅԼԱԳԷՐԲԱՅԼԱԳԷՐԲԱՅԼԱԳԷՐԲ, ած. տգեղ, անճոռնի. <այլ + կերպ։ 
 АЙЛАГЭРБ, п. 1. уродливый, безобразный. 2. неряшливый (об одежде); от այլ айл – другой и 

կերպ кэрп – внешность; литер.вост.арм. այլակերպ айлакерп, литер.зап.арм. այլակերպ (произ. 
айлагэрб) – уродливый, необычный. 

 ԱՅԼԱԳԷՐԲՈՒԹԻՆԱՅԼԱԳԷՐԲՈՒԹԻՆԱՅԼԱԳԷՐԲՈՒԹԻՆԱՅԼԱԳԷՐԲՈՒԹԻՆ, գ. տգեղություն, տգեղ առարկաների տեսքը։ 
 АЙЛАГЭРБУТhИН, с. уродливость, отталкивающий внешний вид людей, вещей и предметов.  

 ԱՅԼԱԽԱՅԼԱԽԱՅԼԱԽԱՅԼԱԽ, մկ. սրա իմաստը ճիշտ արտահայտող բառ չկա հայերենում, մոտավորապես 

նշանակում է «ախր, չ՞է որ». թաթ. այլախ – ակներև։ 
 АЙЛАХ, н. ведь, же, жаль что; айлах ор жаль что, к сожалению, айлах ор уш имацhа жаль, 
что я поздно узнал; крым.татар. айлях – очень, особенно, неужто.  

 ԱՅԼԱՄԻՇ ՉԻԼԱԼԱՅԼԱՄԻՇ ՉԻԼԱԼԱՅԼԱՄԻՇ ՉԻԼԱԼԱՅԼԱՄԻՇ ՉԻԼԱԼ չամոթահարվել, չամաչել, անհարմար չզգալ, խղճի խայթ չունենալ. 
հոմանիշը – հայլամիշ չանէլ:  
 АЙЛАМИШ ЧhИЛАЛ не стыдиться, не испытывать смущения, стеснения, неловкости; синон. 
hайламиш чhанэл.  

 *ԱՅԼԱՆԴՐԱԱՅԼԱՆԴՐԱԱՅԼԱՆԴՐԱԱՅԼԱՆԴՐԱ, գ. երկար նեղ փոկ, որով կարում են տրեխի շուրճը՝ նրան ոտնամանի ձև 

տալու համար. նրան շարունակությունը կոչվում է «քօսէլէ» (տե՛ս այդ բառը). թաթ. այլանդուր 

– ոլորած։ 
 *АЙЛАНДРА, с. длинный узкий ремень, которым обшивали чарыки вкруговую, чтобы 
придать форму обуви, конец ремня, используемый в качестве завязки для чарыков, назывался 
«кhосэлэ» (см. в словаре); крым.татар. айландырув и айландырма – вращение. 

 *ԱՅԼԸԽԱՅԼԸԽԱՅԼԸԽԱՅԼԸԽ (Նխջ), գ. ամսական տոկոս, ամսական վարձ. թուրք. այ – ամիս, այլըկ – 

ամսական։ 
 *АЙЛЫХ (Нхч), с. месячное жалованье; турец. aylık (айлык) – месячное жалованье (ay – 
месяц, aylık – месячный). 

 ԱՅՂԸՌԱՅՂԸՌԱՅՂԸՌԱՅՂԸՌ, գ. չկռտած արու ձի. թուրք. այղըր – նույն իմ.։ 
 АЙХЪЫРР, с. жеребец, некастрированный конь; турец. ayğır (айхъыр) крым.татар. айгъыр – 

жеребец; в гаварах Полис, Ван, Карабах այղըռ айхьырр, Карин այղըր айхьыр – жеребец. 

 ԱՅՄԻՇԱՅՄԻՇԱՅՄԻՇԱՅՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ 1. զարթել քնից. 2. ուշքի գալ գինովությունից. 3. կազդուրվել 
(հիվանդությունից). թուրք. օյանմակ – արթնանալ, օյանմիշ – արթնացած։ 
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ԱՅՆԱՋԻԱՅՆԱՋԻԱՅՆԱՋԻԱՅՆԱՋԻ ԱԱԱԱ    А

 АЙМИШ ЛАЛ 1. проснуться. 2. прийти в чувство, в сознание, протрезвиться (после 
опьянения). 3. прийти в себя, вернуться к жизни (после болезни); турец. aymak (аймак), крым.татар. 

айынмакъ – приходить в себя, приходить в чувство, протрезвиться; в гаваре Карабах այիմիշ ինիլ 
айимиш инил – проснуться, прийти в себя.  

 ԱՅՆԱՋԻԱՅՆԱՋԻԱՅՆԱՋԻԱՅՆԱՋԻ, ած. ստախոս, խաբեբա. պարս. այինէ – հայելի, այնաջի – հայելի շինող կամ 

ծախող։ 
 АЙНАДЖИ, с. плут, хитрец; турец. aynacı (айнаджы) – изготовитель зеркал, хитрец, плут, из 

перс.; в гаваре Ван այնաջի айнаджи – изготовитель зеркал. 

 ԱՅՆԸԽԱՅՆԸԽԱՅՆԸԽԱՅՆԸԽ, ած. չհարբած, զգաստ, խելքը գլուխը. թուրք. այըկ, օյանըկ – արթուն։ 
 АЙНЫХ, п. 1. трезвый, в здравом уме. 2. бодрствующий; турец. ayık (айык) – трезвый; в 

гаварах Карабах այըխ айых, Ван այըղ айыхъ – трезвый.  

 ԱՅՍԻԱՅՍԻԱՅՍԻԱՅՍԻ՛ՆՔԸՆՆՔԸՆՆՔԸՆՆՔԸՆ, մկ. այսինքն:  

 АЙСИ;НКhЫН, н. то есть, а именно; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. այսինքն айсинкhн. 

 ԱՅՈՒԱՅՈՒԱՅՈՒԱՅՈՒ (Ն), ԱՅՈՒՎԱՅՈՒՎԱՅՈՒՎԱՅՈՒՎ (Չ), գ. արջ. այունայունայունայուն խախցուցխախցուցխախցուցխախցուց ԳարաբԳարաբԳարաբԳարաբէէէէդըդըդըդը, շաբաշըշաբաշըշաբաշըշաբաշը առավառավառավառավ վարթաբէդըվարթաբէդըվարթաբէդըվարթաբէդը 

մեկի աշխատանքի արդյունքը մյուսն է ուտում (բառացի՝ արջը խաղացրեց Կարապետը, նվերը 

ստացավ վարդապետը). թուրք. այու – արջ։  
 АЙУ (Н), АЙУВ (Ч), с. зоол. медведь; айун хахцhуцh Гарабэды, шабашы аррав вартhабэды 
один дело делает, а другой деньги получает (букв. Карапет станцевал с медведем, а деньги получил 

учитель); турец. ayı (айы), крым.татар. аюв – медведь; Тигранакерт и Полис այու айу – медведь. 

 ԱՅՎԱԱՅՎԱԱՅՎԱԱՅՎԱ, գ. սերկևիլ:  
 АЙВА, с. бот. айва; турец. ayva (айва); среднеарм. яз. հայվա hайва, из турец.  

 ԱՅՍՕՐԻԳԱՅՍՕՐԻԳԱՅՍՕՐԻԳԱՅՍՕՐԻԳ, գ. 1. ասորեստանցի, ասորի. 2. նիհար, հիվանդոտ: 

 АЙСОРИГ, с. 1. ассириец. 2. перен. тщедушный, хилый, болезненный. 

 *ԱՅՐԱՆԱՅՐԱՆԱՅՐԱՆԱՅՐԱՆ (Նխջ), գ. շիճուկ, մածունի և պանրի քամվածք. թուրք. այրան – թան։ 
 *АЙРАН (Нхч), c. сыворотка; турец. ayran – пахта. 

 ԱՆԱՆԱՆԱՆ, անօր, անօրմէն, անօվ, անօրմօվ, անօնք, անօնց, անօնցմէն, անօնցմօվ, դ. այն. անշունչ 
առարկաների մասին գործածվում է նաև կրկնակի հոգնակի անօնքնէրըանօնքնէրըանօնքնէրըանօնքնէրը, -նէրուն, -նէրէն, -

նէրօվ։ 
 АН, анор, анормэн, анов, анормов, анонкh, анонцh, анонцhмэн, анонцhмов, м. тот, та, то; те; в 
отношении неодушевл. предметов употр. также, форма множ. ч. анонкhнэры, -нэрун, -нэрэн, -

нэров; исконно арм. слово, грабар айн այն, среднеарм. яз. ан ան, литер.вост.арм. айн այն, 

литер.зап.арм. ան ан и անիկա (произн. анига) – тот, в гаварах Агулис, Родосто, Акна, Полис, 

Сучава, Цхна ան ан, Хачин ան ан, էն эн, ինօ ино, Карин ան ан, ինի ини, Амшен էն эн, ինա ина, 

Алашкерт, Ереван, Карабах, Мараха, Нор-Джуга, Салмаст, Ван, Тбилиси էն эн, Муш էն эн, ըն ын, 

ընի ыни, ինա ина, Тигранакерт էն эн, ընի ыни, ընիգի ыниги, Возм նահան наhан, новые 
диалектные формы ани, аник, аника, аникак, иник, ананк, ананкук, ананков, энэнцh, эман, эмал; см. 
также анивигы, анигы. 

 *ԱՆԱԱՆԱԱՆԱԱՆԱ, գ. մայր. փոխ. թուրք.։ 
 *АНА, с. мать; турец. ana (ана), крым.татар. ана – мать. 

 *ԱՆԱԲԱՇԱՆԱԲԱՇԱՆԱԲԱՇԱՆԱԲԱՇ ՕՉԽԱՐՕՉԽԱՐՕՉԽԱՐՕՉԽԱՐ, գ. մայր (ոչխար). թուրք. անա – մայր, բաշ – գլուխ, գլխավոր։ 
 *АНАБАШ ОЧhХАР, с. овцематка; крым.татар. анабаш – овцематка (ана – мать, баш – 
голова). 

 ԱՆԱՄՕԹԱՆԱՄՕԹԱՆԱՄՕԹԱՆԱՄՕԹ, ած. լիրբ, անպարկեշտ, ամոթի գիտակցություն չունեցող։ 
 АНАМОТh, п. наглый, бесстыжий, бессовестный; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. անամոթ 
анамотh – бесстыжий. 

 ԱՆԱՉՕՂԱՆԱՉՕՂԱՆԱՉՕՂԱՆԱՉՕՂ, ած.մկ. անհաջող. անաչօղանաչօղանաչօղանաչօղ կօրձկօրձկօրձկօրձ անհաջող գործ. քօրձըսքօրձըսքօրձըսքօրձըս անաչօղանաչօղանաչօղանաչօղ գընացգընացգընացգընաց գործս 

անհաջողական գնաց։ 
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ԱԱԱԱ    А ԱՆԱՉՕՂՈՒԹԻՆԱՆԱՉՕՂՈՒԹԻՆԱՆԱՉՕՂՈՒԹԻՆԱՆԱՉՕՂՈՒԹԻՆ

 АНАЧhОХЪ 1. п. неудачный, безуспешный. 2. н. неудачно, наперекосяк; аначhохъ кордз 
безуспешное дело, кhордзыс аначhохъ гынацh (Н), кордзыс аначhохь кынац (Ч) дело пошло 

наперекосяк; литер.вост.арм. անհաջող анhаджохъ, литер.зап.арм. անյաջող (произ. анhачhохъ).   

 ԱԱԱԱՆԱՉՕՂՈՒԹԻՆՆԱՉՕՂՈՒԹԻՆՆԱՉՕՂՈՒԹԻՆՆԱՉՕՂՈՒԹԻՆ, գ. ձախորդություն. անաչօղութինիանաչօղութինիանաչօղութինիանաչօղութինի հանդըբէլհանդըբէլհանդըբէլհանդըբէլ անաչողության հանդիպել։ 
 АНАЧhОХЪУТhИН, с. неудача, невезение; аначhохъутhини hандыбэл потерпеть неудачу; 

литер.вост.арм. անհաջողություն анhаджохьутhюн – неудача. 

 ԱՆԱՍՆԱԳԱՆԱՆԱՍՆԱԳԱՆԱՆԱՍՆԱԳԱՆԱՆԱՍՆԱԳԱՆ, ած. անասնական: 
 АНАСНАГАН, п. скотский, животный; анаснаган пhыррчhол отъявленный неряха; 

литер.вост.арм. անասնական анаснакан, литер.зап.арм. անասնական (анаснаган) – скотский. 

 ԱՆԱՍՆԱԳԱՆԱՆԱՍՆԱԳԱՆԱՆԱՍՆԱԳԱՆԱՆԱՍՆԱԳԱՆ ԳԸՐԱԳԳԸՐԱԳԳԸՐԱԳԳԸՐԱԳ, գ. սաստիկ չար տղա. աղավաղված բառ է. սկզբնական ձևը պետք 

է եղած լինի «անանցական (անշեջ) կրակ»։ 
 АНАСНАГАН ГЫРАГ, с. пострел, сорванец, озорник (о ребёнке); литер.вост.арм. 

անանցական ананцhакан, литер.зап.арм. անանցական (произ. ананцhаган) – негасимый.  

 ԱՆԱՐԱԴԱՆԱՐԱԴԱՆԱՐԱԴԱՆԱՐԱԴ, ած. 1. թերություն չունեցող. 2. բոլորովին առողջ. բահաձբահաձբահաձբահաձ խընձօրնէրըսխընձօրնէրըսխընձօրնէրըսխընձօրնէրըս 
անարադանարադանարադանարադ գէցիլգէցիլգէցիլգէցիլ ինինինին պահած խնձորներս մնում են առանց որևէ թերություն. հէքիմըհէքիմըհէքիմըհէքիմը նարանարանարանարա 
անարադանարադանարադանարադ արավարավարավարավ բժիշկը նրան բոլորովին առողջածրեց. <ան – բացասական մասնիկը + արադ – 

արատ, թերություն։ 
 АНАРАД, п. 1. чистый, безупречный, непорочный. 2. полностью здоровый; баhадз 
хындзорнэрыс анарад гэцhил ин яблоки, которые храню, совсем не испортились, hэкимы нара 
анарад арав врач полностью излечил его; грабар արատ арат – недостаток, изъян; литер.вост.арм. 

անարատ анарат, литер.зап.арм. անարատ (произн. анарад) – чистый, беспорочный, Ахалциха, 

Карин, Мараха, Салмаст, Тбилиси անարատ анарат, Полис, Алашкерт, Акна, Муш, Родосто, 

Себастия անարադ анарад, Асланбек անարա* анараh, Хачин անայօդ анайод, Ереван անարատ 

анарат и անարաթ анаратh, Тигранакерт mնmրmդ äнäрäд, Кесария и Энкюри անարադ анарад.  

  ԱՆԲԱԳԱՍԱՆԲԱԳԱՍԱՆԲԱԳԱՍԱՆԲԱԳԱՍ և ԱՄԲԱԳԱԱՄԲԱԳԱԱՄԲԱԳԱԱՄԲԱԳԱՍՍՍՍ , ած. չպակասող, որ միշտ կա, ներկա է. կինինկինինկինինկինին անբագասանբագասանբագասանբագաս էէէէ 
նարանարանարանարա քօվէնքօվէնքօվէնքօվէն գինի միշտ կա նրա մոտ. տունտունտունտուն խօմխօմխօմխօմ անբագասանբագասանբագասանբագաս իսիսիսիս նացանացանացանացա դունէնդունէնդունէնդունէն դու հո միշտ 

ներկա ես նըրանց տանը. <ան + պակաս։ 
 АНБАГАС и АМБАГАС 1. п. неиссякаемый, неисчерпаемый. 2. н. в достатке; кинин анбагас 
э нара кhовэн у него вино никогда не кончается, тун хом анбагас ис нацhа дунэн ты в их доме как 

будто прописался; литер.вост.арм. անպակաս анпакас, литер.зап.арм. անպակաս (произ. анбагас) – 
неиссякаемый; см. также багас.  
 ԱՆԲԱԴԻՎԱՆԲԱԴԻՎԱՆԲԱԴԻՎԱՆԲԱԴԻՎ և ԱՄԲԱԴԻՎԱՄԲԱԴԻՎԱՄԲԱԴԻՎԱՄԲԱԴԻՎ, ած.մկ. 1. պատիվ, հարգ չունեծող. 2. պատիվ չբերող, 

վիրավորական. անբադիվանբադիվանբադիվանբադիվ մաշթմաշթմաշթմաշթ էէէէ հարգանքի անարժան մարդ է. մաշտումաշտումաշտումաշտու ադբէսադբէսադբէսադբէս անբադիվանբադիվանբադիվանբադիվ 
խօսքխօսքխօսքխօսք գասվիգասվիգասվիգասվի՞ այդպիսի վիրավորական խոսք կարելի՞ է ասել մարդու. < ան + պատիվ։ 
 АНБАДИВ и АМБАДИВ, п. 1. бесчестный, недостойный. 2. оскорбительный; анбадив маштh 
э недостойный человек, машту адбэс анбадив хоскh гасви? разве можно так оскорблять 

человека?; литер.вост.арм. անպատիվ анпатив, литер.зап.арм. անպատիւ (произ. анбадив) – 
бесчестный. 

 ԱՆԲԱԴՋԱՌԱՆԲԱԴՋԱՌԱՆԲԱԴՋԱՌԱՆԲԱԴՋԱՌ և ԱՄԲԱԴՋԱՌԱՄԲԱԴՋԱՌԱՄԲԱԴՋԱՌԱՄԲԱԴՋԱՌ, Չալթրում նաև ԱՄԲԱՋԱՌԻԱՄԲԱՋԱՌԻԱՄԲԱՋԱՌԻԱՄԲԱՋԱՌԻ, մկ. անպատճառ, առանց որևէ 

խափանիչ պատճառ կամ պարագա մեջ բերելու. անբադջառանբադջառանբադջառանբադջառ բիդբիդբիդբիդ անիսանիսանիսանիս անպայման պիտի 

կատարես. անբադջառանբադջառանբադջառանբադջառ բիդբիդբիդբիդ էշտամէշտամէշտամէշտամ ինչ էլ որ լինի՝ կըգնամ. < ան + պատճառ։ 
АНБАДДЖАРР и АМБАДДЖАРР, в Чалтыре также АМБАДЖАРРИ, н. непременно, 

безусловно, обязательно, во что бы то ни стало; амбадджарр бид анис сделаешь во что бы то ни 

стало, амбадджарр бид эштам пойду непременно; литер.вост.арм. անպատճառ анпатчарр, 

литер.зап.арм. անպատճառ (произн. анбадджарр) – непременно.  

 ԱՆԲԱԽԹԱՆԲԱԽԹԱՆԲԱԽԹԱՆԲԱԽԹ և ԱՄԲԱԽԹԱՄԲԱԽԹԱՄԲԱԽԹԱՄԲԱԽԹ (Ն), ԱՆԲԱԽՏԱՆԲԱԽՏԱՆԲԱԽՏԱՆԲԱԽՏ և ԱՆԲԱԽՏԱՆԲԱԽՏԱՆԲԱԽՏԱՆԲԱԽՏ (Չ), ած. անբախտ, կյանքում 

հաճողություն կամ բարենպաստ պայմաններ չունեցող մարդ. ծագումը տե՛ս բախթ։  
 АНБАХТh и АМБАХТh (Н), АНБАХТ и АМБАХТ (Ч), п. несчастный; литер.вост.арм. 

անբախտ анбахт, литер.зап.арм. անբախտ (пр. анпhахт) – несчастный; этимол. см. бахт. 
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ԱՆԲԱՇԱՐՔԱՆԲԱՇԱՐՔԱՆԲԱՇԱՐՔԱՆԲԱՇԱՐՔ ԱԱԱԱ    А

 ԱՆԲԱՇԱՐՔԱՆԲԱՇԱՐՔԱՆԲԱՇԱՐՔԱՆԲԱՇԱՐՔ և ԱՄԲԱՇԱՐՔԱՄԲԱՇԱՐՔԱՄԲԱՇԱՐՔԱՄԲԱՇԱՐՔ, ած. 1. (մարդ), որ գործ կատարելու վարպետություն, շնորք 

չունի, եղանակը չգիտէ. անբաշարքանբաշարքանբաշարքանբաշարք մաշթմաշթմաշթմաշթ անշնորհք մարդ. 2. անշնորհ կերպով կատարված 

(գործ). ամբաշարքամբաշարքամբաշարքամբաշարք կօրձկօրձկօրձկօրձ. < ան + պաշարք։ 
 АНБАШАРКh и АМБАШАРКh, с. 1. бездарь, неумёха; амбашаркh маштh бездарь. 2. 
топорно выполненная работа; амбашаркh кордз топорная работа; этим. см. башарэл. 

 ԱՆԲԱՐԴԸԳՎԱՆԱՆԲԱՐԴԸԳՎԱՆԱՆԲԱՐԴԸԳՎԱՆԱՆԲԱՐԴԸԳՎԱՆ և ԱՄԲԱՐԴԸԳՎԱՆԱՄԲԱՐԴԸԳՎԱՆԱՄԲԱՐԴԸԳՎԱՆԱՄԲԱՐԴԸԳՎԱՆ (Չալթր), ած. անզուսպ, սանձարձակ մարդ. ծագումը 

տե՛ս բարդըգվէլ. ան – բացասական մասնիկ է։ 
 АНБАРДЫГВАН и АМБАРДЫГВАН (Чалтырь), п. вспыльчивый, несдержанный, 

необузданный; от пехл. anbārtavān – надменный; грабар անբարտավան анбартаван – 

высокомерный, лит.вост.арм. ամբարտավան амбартаван – надменный, высокомерный, Алашкерт, 

Ахалциха, Карин ամբարտավան амбартаван, Муш, Возм ամպարտավան ампартаван, Шемаха 

ամբարդավան амбардаван, Сучава ամբ‘արդավան амбhардаван, Ереван ամբարտավան 

амбартаван, Мараха, Салмаст, Ван ամպառտավան ампарртаван, Харберд ամփարդավան 

ампhардаван, Себастия ամբ‘արդըվան амбhардыван, Хачин անբ’այդավօն анбhайдавон, все в 
значении высокомерный; в некоторых диалектах слово приобрело иное значения; Двин – огромный, 
громадный (о доме), Евдокия – грубый, необразованный, в диалекте туркоязычных армян Адана 

ամբըրդավան амбырдаван – прожорливый; в чалтырском говоре произошло смешение по 

созвучию данного слова со словом պարտակվել партаквел (в диалекте բարդըգվէլ бардыгвэл) – 
исчезать, пропадать. 

 ԱՆԲԷՍԱՆԲԷՍԱՆԲԷՍԱՆԲԷՍ, ԱՄԲԷՍԱՄԲԷՍԱՄԲԷՍԱՄԲԷՍ , ԱՄԲԷՍՆԱԳԱՄԲԷՍՆԱԳԱՄԲԷՍՆԱԳԱՄԲԷՍՆԱԳ և ԱՄԲԷՍՆԱՅԻԳԱՄԲԷՍՆԱՅԻԳԱՄԲԷՍՆԱՅԻԳԱՄԲԷՍՆԱՅԻԳ, ած.մկ. այնպիսի, այնպես. ամբէսամբէսամբէսամբէս մաշտմաշտմաշտմաշտ 
դըհադըհադըհադըհա չիկաչիկաչիկաչիկա այնպիսի մարդ այլևս չկա. ամբէսամբէսամբէսամբէս չալիցչալիցչալիցչալից օրօրօրօր՝ լացըսլացըսլացըսլացըս էգավէգավէգավէգավ այնպես նվագեց, որ լացս 

եկավ։ 
 АНБЭС, АМБЭС, АМБЭСНАГ и АМБЭСНАЙИГ, н. так; такой, подобный; настолько; анбэс 
машт дыhа чhика таких людей больше нет, амбэс чhалицh ор, лацhыс эгав так играл, что у меня 

слезы на глаза навернулись; литер.вост.арм. այնպես айнпес, այնպիսի айнписи, литер.зап.арм. 

այնպես (пр. айнбэс), այնպիսի (айнбиси) – так, такой.  

 ԱՆԳԱԲԱՆԳԱԲԱՆԳԱԲԱՆԳԱԲ, ած. իրար հետ կապակցություն չունեցող. անգաբանգաբանգաբանգաբ խօսկէրխօսկէրխօսկէրխօսկէր գասէգասէգասէգասէ շտէշտէշտէշտէ ասում է էլի 

անկապ խոսքեր։ 
 АНГАБ, п. бессвязный, лишённый логической связи, последовательности; ангаб хоскэр гасэ 
штэ несет чушь как обычно; литер.вост.арм. անկապ анкап, литер.зап.арм. անկապ (произ. ангаб) – 
бессвязный.  

 ԱՆԳԱԴԱՐԱՆԳԱԴԱՐԱՆԳԱԴԱՐԱՆԳԱԴԱՐ, ած.մկ. չկատարված, չիրականացած. անգադարանգադարանգադարանգադար կօրձկօրձկօրձկօրձ չկատարված, 

չավարտված գործ. գըդագըգըդագըգըդագըգըդագը անգադարանգադարանգադարանգադար մընացմընացմընացմընաց կտակը չիրագործված մնաց։ 
 АНГАДАР, п. неисполненный, незавершённый; ангадар кордз незавершённое дело, гыдагы 
ангадар мынацh завещание осталось неисполненным; литер.вост.арм. անկատար анкатар, 

литер.зап.арм. անկատար (произн. ангадар) – неисполненный. 

 ԱՆԳԱԼԱՆԳԱԼԱՆԳԱԼԱՆԳԱԼ, ած.գ. անդամալույծ. գոյականաբար գործածվելիս հոլովվում է կանոնավոր. 

«անկյալ» բառն է։ 
 АНГАЛ, с. лежачий больной; в функции сущ. склоняется по правилам; литер.вост.арм. անկյալ 
анкйал, литер.зап.арм. անկյալ (произн. ангйал) – немощный, увечный; в гаварах Полис, Джавахк, 

Ван, Хотрджур անգյալ ангйал – лежачий больной.  

 ԱՆԳԱՋԱՆԳԱՋԱՆԳԱՋԱՆԳԱՋ, գ. ականջ. անգաջանգաջանգաջանգաջ դընէլդընէլդընէլդընէլ (Ն) անգաջանգաջանգաջանգաջ տընէլտընէլտընէլտընէլ (Չ) լսել և ուշադրություն դարձնել, 
իմանալ բանի էությունը. անգաջէանգաջէանգաջէանգաջէ անցունէլանցունէլանցունէլանցունէլ կամ անգաջէանգաջէանգաջէանգաջէ անցընէլանցընէլանցընէլանցընէլ (Ն), անգաջէանգաջէանգաջէանգաջէ անցընէլանցընէլանցընէլանցընէլ (Չ) 

իրէն արված կարգադրությունը լսել ու չկատարել. անգաջըանգաջըանգաջըանգաջը գանչէգանչէգանչէգանչէ ականջը խոսի, ասում են 

բացակա մարդու հիշելիս. անգաջըանգաջըանգաջըանգաջը ըյնէլըյնէլըյնէլըյնէլ կամ անգաջըանգաջըանգաջըանգաջը իյնէլիյնէլիյնէլիյնէլ կողմնակի լուրերից 

տեղեկանալ. անգաջըանգաջըանգաջըանգաջը ձանդըռձանդըռձանդըռձանդըռ էէէէ լսողությունը թույլ է, լավ չի լսում. անգաջըանգաջըանգաջըանգաջը ուլէլուլէլուլէլուլէլ լարել, 
դրդել, սադրել. անգաջըանգաջըանգաջըանգաջը ցըքէլցըքէլցըքէլցըքէլ (Ն), անգաջըանգաջըանգաջըանգաջը ծըկէլծըկէլծըկէլծըկէլ (Չ) կողմնակի կերպով, ուրիշի միջոցով 

տեղեկացնել. անգաջիդանգաջիդանգաջիդանգաջիդ օղօղօղօղ արաարաարաարա լավ մտքումդ պահիր, չմոռանաս. անգաջինանգաջինանգաջինանգաջին հասնէլհասնէլհասնէլհասնէլ հեռվից 
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ԱԱԱԱ    А ԱՆԳԱՋԳՕԹԱՆԳԱՋԳՕԹԱՆԳԱՋԳՕԹԱՆԳԱՋԳՕԹ

լսելով տեղեկանալ. մէգմէգմէգմէգ անգաջէնանգաջէնանգաջէնանգաջէն մըդնէլմըդնէլմըդնէլմըդնէլ, մէգալէնմէգալէնմէգալէնմէգալէն էլլէլէլլէլէլլէլէլլէլ լսածին կարևորություն չտալ ու 

չկատարել։ 
 АНГАДЖ, с. анат. ухо; ангадж дынэл (Н), ангадж тынэл (Ч) а) прислушиваться,                      
б) подслушивать, ангаджэ анцhунэл или ангаджэ анцhынэл (Н), ангаджэ анцhынэл (Ч) 
пропустить мимо ушей, ангаджы ганчhэ будь он добром помянут (при упоминании имени 
отсутствующего человека, которого вспоминают за добрый совет или доброе дело), ангаджы 
ыйнэл или ангаджы ийнэл дойти до слуха (о молве), ангаджы дзандырр э тугой на ухо, ангаджы 
улэл наушничать, подстрекать, науськивать, ангаджы цhыкhэл (Н), ангаджы цыкэл (Ч) довести 
(молву) до слуха окольным путём, через третьих лиц, ангаджид охъ ара заруби себе на носу, 
ангаджин hаснэл дойти до слуха (о молве), мэг ангаджэн мыднэл, мэгалэн эллэл в одно ухо 
вошло, в другое вышло, бараб ангадж кыднэл найти благодарного слушателя; исконно арм. слово, 

грабар ականջ акандж, литер.вост.арм. ականջ акандж, литер.зап.арм. ականջ (пр. аганчh), в 

гаварах Мокс, Ван ականջ акандж, Акна ագօնջ агондж, Ереван, Харберд, Карин, Полис, Родосто, 

Себастия, Сучава անգաջ ангадж, Ахалциха անկաճ анкач, Тбилиси անգաճ ангач, Муш անգանջ 

ангандж, Алашкерт յանգաջ йангадж, Нор-Баязет hանգաջ hангадж, Зейтун անգէջ ангэдж, Агулис 

անգուճ ангуч, Тигранакерт, Хачин mնգmջ äнгäдж, Салмаст mնգյաջ äнгйадж, Мараха mնգյաճ 

äнгйач, Карабах անգուճ ангуч и անջուգ анджуг, Аварик, Шемаха անգօջ ангодж, Нор-Джуга 

անգօճ ангоч, Амшен օնգօջ онгодж.  

 ԱՆԳԱՋԳՕԹԱՆԳԱՋԳՕԹԱՆԳԱՋԳՕԹԱՆԳԱՋԳՕԹ, գ. ականջի վարի բլթակը. < ականջ + կոթ։ 
 АНГАДЖГОТh, с. мочка уха; литер.вост.арм. ականջի կոթ аканджи котհ, литер.зап.арм. 

ականջակոթ (произ. аганчhаготհ) – мочка уха.  

 ԱՆԳԱՋԻԱՆԳԱՋԻԱՆԳԱՋԻԱՆԳԱՋԻ ԼՕԼՕՄԼՕԼՕՄԼՕԼՕՄԼՕԼՕՄ, գ. ականջի խխունջի եզերքը։ 
 АНГАДЖИ ЛОЛОМ, с. край ушной раковины. 

 ԱՆԳԱՋԻԱՆԳԱՋԻԱՆԳԱՋԻԱՆԳԱՋԻ ՓԱՌՓԱՌՓԱՌՓԱՌ, գ. թմբկաթաղանթ: 
 АНГАДЖИ ПhАРР, с. анат. барабанная перепонка (в среднем ухе). 

        ԱՆԳԱՋԻԱՆԳԱՋԻԱՆԳԱՋԻԱՆԳԱՋԻ ՔԱՔՔԱՔՔԱՔՔԱՔ, գ. ականջի թեժ, ականջակեղտ: 
        АНГАДЖИ КhАКh, с. ушная сера, грязь в ушах. 
 ԱՆԳԱՋՄՈՒԴԻԳԱՆԳԱՋՄՈՒԴԻԳԱՆԳԱՋՄՈՒԴԻԳԱՆԳԱՋՄՈՒԴԻԳ, գ. մի տեսակ միջատ է մոտ մի սանտիմետր երկարությամբ, բարակ 

մարմնով ու բազմաթիվ ոտքերով, որ իբր թե մտնում ու վնասում է մարդու ականջը, այդտեղից 

էլ ծագում նրա անունը. < ականջ-մուտ-իկ։ 
 АНГАДЖМУДИГ, с. зоол. уховёртка, насекомое с плоским телом длиной около сантиметра, 

которое проникает в человеческое ухо и наносит ему вред; литер.вост.арм. ականջամտուկ 
аканджамтук – уховёртка. 

 ԱՆԳԱՋՔՕՔԱՆԳԱՋՔՕՔԱՆԳԱՋՔՕՔԱՆԳԱՋՔՕՔ, գ. ականջի այն մասը, որ կպած է գլխին. հայ. ականջ + թուրք. քյօք – արմատ։ 
 АНГАДЖКhОКh, с. основание ушной раковины; турец. kök – корень. 

 ԱՆԳԱՐԱՆԳԱՐԱՆԳԱՐԱՆԳԱՐ, ած. կար չունեցող։ 
 АНГАР, п. бесшовный; литер.вост.арм. անկար анкар, литер.зап.арм. անկար (пр. ангар). 

 ԱՆԳԱՐԷԼԻԱՆԳԱՐԷԼԻԱՆԳԱՐԷԼԻԱՆԳԱՐԷԼԻ, ած. անկարելի, ինչ որ հնարավոր չէ անել։ 
 АНГАРЭЛИ, п. невозможный; невыполнимый; литер.вост.арм. անկարէլի анкарели, 

литер.зап.арм. անկարէլի (произ. ангарэли) – невозможный. 

 ԱՆԳԱՐՁԱԳԱՆԳԱՐՁԱԳԱՆԳԱՐՁԱԳԱՆԳԱՐՁԱԳ    «հանկարծակի» բառն է, որ գործածվում է միայն անեծքներում, առանց 

իմաստը հասկանալու. անգարձագանգարձագանգարձագանգարձագ մահմահմահմահ էլլէէլլէէլլէէլլէ վըրանվըրանվըրանվըրան. ասվում է նաև անշունչ առարկան. մասին, 

որոնք մեռնել չեն կարող. անգարձագանգարձագանգարձագանգարձագ մահմահմահմահ ուդիսուդիսուդիսուդիս կամ անգարձագանգարձագանգարձագանգարձագ ուդիսուդիսուդիսուդիս. այս դեպքում 

«անգարձագ»-ը ըմբռնվում է որպես գոյական։ 
 АНГАРДЗАГ смысл слова утрачен, употр. только в проклятиях: ангардзаг маh эллэ выран 
(также о неодуш. предметах), ангардзаг маh удис или ангардзаг удис; употр. в функции существ.; 

лит.вост.арм. հանկարծակի hанкарцаки – внезапно, неожиданно. 

 ԱՆԳԱՐՁԱԳԻԱՆԳԱՐՁԱԳԻԱՆԳԱՐՁԱԳԻԱՆԳԱՐՁԱԳԻ, մկ. անհապաղ, իսկույն. անգարձագիանգարձագիանգարձագիանգարձագի կընացկընացկընացկընաց, խաբէրխաբէրխաբէրխաբէր դարավդարավդարավդարավ իսկույն գնաց, 
լուր տարավ. հոմանիչը – գագարագի, աջէլէ։ 
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ԱՆԳԱՐՅԱԱՆԳԱՐՅԱԱՆԳԱՐՅԱԱՆԳԱՐՅԱ ԱԱԱԱ    А

 АНГАРДЗАГИ, н. немедленно, тотчас; ангардзаги кынацh, хабэр дарав тотчас отправился в 

путь и увёз новость; литер.вост.арм. հանկարծակի hанкарцаки – внезапно, неожиданно; синон. 
гагараги, аджэлэ. 

 ԱՆԳԱՐՅԱԱՆԳԱՐՅԱԱՆԳԱՐՅԱԱՆԳԱՐՅԱ (Նխջ), ած. գործի անընդունակ. հուն. անգառիա > թուրք. անգարյա – 

չվարձատրվող, իզուր աշխատանք։ 
 АНГАРЙА (Нхч), с. бездарь, человек, лишённый способностей; тур. angárya (ангарйа) – 

принудительные работы; в гаварах Полис, Карин, Тбилиси անգարյա ангарйа – бездарь.  

 ԱՆԳԷ ԷԴԷՎԱՆԳԷ ԷԴԷՎԱՆԳԷ ԷԴԷՎԱՆԳԷ ԷԴԷՎ (Ն), ԱՆԳԻՑ ԷԴԷՎԱՆԳԻՑ ԷԴԷՎԱՆԳԻՑ ԷԴԷՎԱՆԳԻՑ ԷԴԷՎ (Չ), Չալթրում նաև ԱՆԳԻՑԱՆԳԻՑԱՆԳԻՑԱՆԳԻՑ, ԱՆԳԻՍՏԷՎԱՆԳԻՍՏԷՎԱՆԳԻՍՏԷՎԱՆԳԻՍՏԷՎ, մկ. դրանից 

հետո։ 
 АНГЭ ЭДЭВ (Н), АНГИЦh ЭДЭВ (Ч), в Чалтыре также АНГИЦh, АНГИСТЭВ, н. затем, 
потом; после того, после этого. 

 ԱՆԳԻՆԱՆԳԻՆԱՆԳԻՆԱՆԳԻՆ (Ն), ԱՆԿԻՆԱՆԿԻՆԱՆԿԻՆԱՆԿԻՆ (Չ), ած. 1. որ գին չունի, չի գնեհատվում. 2. չափազանց թանգագին 

կամ սիրելի։ 
 АНГИН (Н), АНКИН (Ч), п. 1. малоценный, ничего не стоящий. 2. перен. бесценный, 

дорогостоящий; литер.вост.арм. անգին ангин (литер.зап.арм. анкhин) – бесценный. 

 ԱՆԳՈՒՇԹՈՒՄԱՆԳՈՒՇԹՈՒՄԱՆԳՈՒՇԹՈՒՄԱՆԳՈՒՇԹՈՒՄ (Ն), ԱՆԳՈՒՇՏՈՒՄԱՆԳՈՒՇՏՈՒՄԱՆԳՈՒՇՏՈՒՄԱՆԳՈՒՇՏՈՒՄ (Չ), ած. որ ուտում է, ուտում է և չի կշտանում: 

 АНГУШТhУМ (Н), АНГУШТУМ (Ч), п. ненасытный, жадный; литер.вост.арм. անկուշտ 

анкушт, литер.зап.арм. անկշտում (произ. ангштум) – ненасытный. 

 ԱՆԳՕՀՈՒՆԱԳԱՆԳՕՀՈՒՆԱԳԱՆԳՕՀՈՒՆԱԳԱՆԳՕՀՈՒՆԱԳ (Նխջ), ած. անբավական, դժգոհ. ան-գօհ-ուն-ակ։ 
 АНГОhУНАГ (Нхч), п. недовольный, неудовлетворённый; литер.вост.арм. անգոհունակ 
ангоhунак – недовольный. 

 ԱՆԳՕՀՈՒՆԱԳՈՒԹԻՆԱՆԳՕՀՈՒՆԱԳՈՒԹԻՆԱՆԳՕՀՈՒՆԱԳՈՒԹԻՆԱՆԳՕՀՈՒՆԱԳՈՒԹԻՆ (Նխջ), ած. անբավականություն։ 
 АНГОhУНАГУТhИН (Нхч), п. неудовлетворённость. 

 ԱՆԴԱԳԱՆԴԱԳԱՆԴԱԳԱՆԴԱԳ, ած. անհատակ, շատ խոր. ասվում է սովորաբար ծովի մասին. ան-տակ։ 
 АНДАГ, п. бездонный, очень глубокий (как правило, о море); литер.вост.арм. անտակ антак, 

литер.зап.арм. անտակ (произн. андаг) – бездонный. 

 ԱՆԴԱՇԱՆԴԱՇԱՆԴԱՇԱՆԴԱՇ, ած. 1. չտաշված. 2. փոխ.իմ. կոպիտ, անկիրթ. աաաանդաշնդաշնդաշնդաշ քարէքարէքարէքարէ դունդունդունդուն չտաշված քարից 

շինվաց տուն. ինչինչինչինչ անդաշանդաշանդաշանդաշ դըղադըղադըղադըղա յէյէյէյէ ինչ կոպիտ, անկիրթ տղա է։ 
 АНДАШ, п. 1. нетёсаный, неотёсанный. 2. перен. грубый, невоспитанный; андаш кhарэ дун 
дом из нетёсаного камня, инч андаш дыхъа йэ какой невоспитанный ребёнок; литер.вост.арм. 

անտաշ анташ, литер.зап.арм. անտաշ (произн. андаш) – неотёсанный. 

 ԱՆԴԱՌԱՆԴԱՌԱՆԴԱՌԱՆԴԱՌ, գ. անտառ: 

 АНДАРР, с. лес; литер.вост.арм. անտառ антарр, литер.зап.арм. անտառ (пр. андарр). 

 ԱՆԴԷՂԷՆԱՆԴԷՂԷՆԱՆԴԷՂԷՆԱՆԴԷՂԷՆ, մկ, այնտեղից. հոգնակի անդէղնէրէնանդէղնէրէնանդէղնէրէնանդէղնէրէն ձևը ցույց է տալիս, որ խոսողը ի նկատի 

ունի տեղը միայն մոտավոր ճշտությամբ. անդէղնէրէնանդէղնէրէնանդէղնէրէնանդէղնէրէն հիչհիչհիչհիչ էգօղէգօղէգօղէգօղ գագագագա՞ այն կողմերից որևէ եկող 

կա՞. Չալթրում կա նաև անդէյէնանդէյէնանդէյէնանդէյէն, անդէյնէրէնանդէյնէրէնանդէյնէրէնանդէյնէրէն ձևերը։ 
 АНДЭХЪЭН, н. оттуда; форма мн. ч. андэхънэрэн указывает на неопределённое место; 
андэхънэрэн hичh эгохъ га? оттуда хоть кто-нибудь вернулся?  

 ԱՆԴԷՂԸԱՆԴԷՂԸԱՆԴԷՂԸԱՆԴԷՂԸ, Չալթրում նաև ԱՆԴԷՅԸԱՆԴԷՅԸԱՆԴԷՅԸԱՆԴԷՅԸ, մկ. այնտեղ, այնտեղում. հոգն. – անդէղնէրըանդէղնէրըանդէղնէրըանդէղնէրը, Չալթրում 

նաև անդէյնէրըանդէյնէրըանդէյնէրըանդէյնէրը, ցույց է տալիս, որ տեղը հայտնի է միայն մոտավորապես։  
 АНДЭХЪЫ, в Чалтыре также АНДЭЙЫ, н. там, в том месте; форма множ. числа андэхънэры, 

в Чалтыре также андэйнэры, указывает на неопредел. место; литер.вост.арм. айнтехь այնտեղ, 

литер.зап.арм. անդի (произ. антhи); см. также антհин. 

 ԱՆԴԷՂԻԱՆԴԷՂԻԱՆԴԷՂԻԱՆԴԷՂԻ, ած. այնտեղի: 
 АНДЭХЪИ, п. тамошний; нездешний.  

 ԱՆԴԷՆԱՆԴԷՆԱՆԴԷՆԱՆԴԷՆ, գ. երևակայական աշխարհ, որտեղ ըստ կրոնական առասպելի, իբր թե ապրում 

են մահից հետո մարդկանց հոգիները. տե՛ս նաև անթի-աշխարք, թըրախթ, առքավութին, 
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ԱԱԱԱ    А ԱՆԴԷՆԸԱՆԴԷՆԸԱՆԴԷՆԸԱՆԴԷՆԸ

թըժօխք և լիմբօզ բառերը. անդէնէնանդէնէնանդէնէնանդէնէն վարվաձվարվաձվարվաձվարվաձ շրջապատի անցուդարձից տեղեկություն 

չունեցող, կարճամիտ (մարդ). բառացի նշանակում է «մյուս աշխարհից»: 
 АНДЭН, с. загробный мир; андэнэн варвадз узколобый, недалёкий, ограниченный человек 

(букв. из загробного мира); грабар անդէն андэн, среднеарм. яз. անտեն антен и անդին андин, 

литер.зап.арм. անդի (произ. антhи), в гаварах Партизак, Ахалциха, Арабкир, Мараш անդի анди, 

անդին андин – а) потусторонний мир, б) там; см. также анти-ашхаркh, тhырахтh, аркhавутhин, 

тhыжохкh и лимбоз.  

 ԱՆԴԷՆԸԱՆԴԷՆԸԱՆԴԷՆԸԱՆԴԷՆԸ, մկ. մյուս աշխարհում (մահից հետո)։ 
 АНДЭНЫ, н. в загробном мире, в потустороннем мире, на том свете; в гаварах Полис, 

Евдокия, Ван անդեն андэн, անդենի андэни – в загробном мире. 

 ԱՆԴԷՐԱՆԴԷՐԱՆԴԷՐԱՆԴԷՐ կամ ԱՆԴԷՐԱՆԴԷՐԱՆԴԷՐԱՆԴԷՐ-ԱՆԴԻՐԱԳԱՆԱՆԴԻՐԱԳԱՆԱՆԴԻՐԱԳԱՆԱՆԴԻՐԱԳԱՆ, ած.մկ. որ տեր ու պաշտպան չունի. անդէրանդէրանդէրանդէր դըղադըղադըղադըղա յէյէյէյէ 
կամ անդէրանդէրանդէրանդէր-անդիրագանանդիրագանանդիրագանանդիրագան դըղադըղադըղադըղա յէյէյէյէ տեր ու պաշտպան չունեցող տղա է. հարըհարըհարըհարը-մարըմարըմարըմարը մէռանմէռանմէռանմէռան, 

դըղանդըղանդըղանդըղան անդէրանդէրանդէրանդէր մընացմընացմընացմընաց կամ անդէրանդէրանդէրանդէր-անդէրագանանդէրագանանդէրագանանդէրագան մընացմընացմընացմընաց ծնողները մեռան, տղան անտեր, 

անպաշտպան մնաց. աաաանդէրնդէրնդէրնդէր մընամընամընամընա կամկամկամկամ անդէրանդէրանդէրանդէր մընամընամընամընա թէփէյէսթէփէյէսթէփէյէսթէփէյէս, -դ, -ն, թէփէնէրէսթէփէնէրէսթէփէնէրէսթէփէնէրէս, -դ, -ն 

(հրամայական ձևով). աաաանդէրնդէրնդէրնդէր մընալունմընալունմընալունմընալուն թէփէյէսթէփէյէսթէփէյէսթէփէյէս, -դ, -ն, թէփէնէրէսթէփէնէրէսթէփէնէրէսթէփէնէրէս, -դ, -ն (ապառնի դերբայից 

ածականի ձևով). աաաանդէրնդէրնդէրնդէր մընացաձըմընացաձըմընացաձըմընացաձը թէփյէսթէփյէսթէփյէսթէփյէս, -դ, -ն, թէփէնէրէսթէփէնէրէսթէփէնէրէսթէփէնէրէս, -դ, -ն (անցյալ դերբայից 

ածականի ձևով)։ 
 АНДЭР или АНДЭР-АНДИРАГАН 1. п. беспризорный, лишённый присмотра. 2. с. сирота; 
андэр дыхъа йэ или андэр-андираган дыхъа йэ беспризорный ребёнок, hары-мары мэрран, 
дыхъан андэр мынацh или андэр-андираган мынацh родители умерли, и ребёнок остался 

сиротой; употр. также в следующих проклятиях: андэр мына или андэр мына тhhhhэпhэйэс, -д, -н, 
тhэпhэнэрэс, -д, -н (в форме повел. накл.), андэр мыналун тhэпhэйэс, -д, -н, тhэпhэнэрэс, -д, -н (в 
функции прилаг., в форме причаст. буд. вр.), андэр мынацhадзы тhэпhэйэс, -д, -н, тhэпhэнэрэс, -

д, -н (в функции прилаг., в форме пр.пр.вр.), андэр шун бродячая собака; литер.вост.арм. անտեր 

антер и անտեր-անտիրական антер-антиракан, литер.зап.арм. անտեր и անտեր-անտիրական 

(произн. андэр и андэр-андираган) – беспризорный.  

 ԱՆԴԷՐԱՆԴԷՐԱՆԴԷՐԱՆԴԷՐ-ԹԷՐՄԱՇԹԷՐՄԱՇԹԷՐՄԱՇԹԷՐՄԱՇ, ած.մկ. նույն իմաստը ունի, ինչ որ նախորդ երկուսը՝ միայն ունի նաև 

անտարբերություն և քիչ արհամարհանքի նրբերանգ. տե՛ս նաև թէրմաշ։ 
 АНДЭР-ТhЭРМАШ, п. имеет то же значение, что и два предыдущих слова, но с оттенком 
некоторого пренебрежения и безразличия; см. также тhэрмаш. 

 ԱՆԴԷՐՈՒԹԻՆԱՆԴԷՐՈՒԹԻՆԱՆԴԷՐՈՒԹԻՆԱՆԴԷՐՈՒԹԻՆ, գ. տեր ու պաշտպան չունեցող մարդու կամ հասարակության վիճակ։ 
 АНДЭРУТhИН, с. беспризорность. 

 ԱՆԴԻԱՆԴԻԱՆԴԻԱՆԴԻ՜ (Չ) ահա, թե ինչու, ահա, ինչումն է բանը: 
 АНДИ! (Ч) так вот почему, так вот в чём дело; анди на чhэгав так вот почему он не пришёл; 
анди алай дэхъыс кhыцhави так вот почему у меня всё тело болит. 

 ԱՆԴԻԱՆԴԻԱՆԴԻԱՆԴԻ ՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐ (Չալթր), տե՛ս անդի։ 
 АНДИ hАМАР (Чалтырь), см. анди. 

 ԱՆԴՈՒՆԱՆԴՈՒՆԱՆԴՈՒՆԱՆԴՈՒՆ, ած. անտուն մարդ։ 
 АНДУН, п. бездомный, бесприютный. 

 ԱՆԴՈՒՆԱՆԴՈՒՆԱՆԴՈՒՆԱՆԴՈՒՆ-ԱՆԴԷՐԱՆԴԷՐԱՆԴԷՐԱՆԴԷՐ, մկ. 1. ապաստան ու պաշտպան չունեցող. 2. (բայի հետ) այդպիսի 

մարդու վիճակում. անդունանդունանդունանդուն-անդէրանդէրանդէրանդէր մէձամէձամէձամէձա անապաստան ու անպաշտպան պառավ. բաբինբաբինբաբինբաբին 
անդանդանդանդունունունուն-անդանդանդանդէէէէրրրր մմմմըըըընացնացնացնաց պապը անապաստան ու անօգնական մնաց։ 
 АНДУН-АНДЭР 1. п. бездомный, беспризорный. 2. с. сирота. 3. н. одиноко, неприкаянно (при 
употр. с глаголом); андун-андэр мэдза бездомная и беззащитная старушка, бабин андун-андэр 
мынацh старик остался без крова и заступника; литер.вост.арм. անտուն-անտեր антун-антер – 
бездомный.  

 ԱՆԶԱՎԱԳԱՆԶԱՎԱԳԱՆԶԱՎԱԳԱՆԶԱՎԱԳ, ած.մկ. 1. մարդ, որ զավակ չունի. 2. (բայի հետ) զավակ չունեցողի վիճակում։  
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ԱՆԶԱՎԱԳՈՒԹԻՆԱՆԶԱՎԱԳՈՒԹԻՆԱՆԶԱՎԱԳՈՒԹԻՆԱՆԶԱՎԱԳՈՒԹԻՆ ԱԱԱԱ    А

 АНЗАВАГ 1. п. бездетный. 2. н. без детей (при употр. с глаг.); литер.вост.арм. անզավակ 

анзавак, литер.зап.арм. անզավակ (произ. анзаваг) – бездетный. 

 ԱՆԶԱՎԱԳՈՒԹԻՆԱՆԶԱՎԱԳՈՒԹԻՆԱՆԶԱՎԱԳՈՒԹԻՆԱՆԶԱՎԱԳՈՒԹԻՆ, գ. անզավագ մարդու վիճակ։ 
 АНЗАВАГУТhИН, с. бездетность. 

 ԱՆԷԳԱՆԷԳԱՆԷԳԱՆԷԳ (խմօր), ած. առանց մակարդի շաղախված (խըմօր), այդպիսի խմորից 

պատրաստված խմորեղեն – անէգանէգանէգանէգ հացհացհացհաց, անէգանէգանէգանէգ կօմաջկօմաջկօմաջկօմաջ, անէգանէգանէգանէգ խաթլամախաթլամախաթլամախաթլամա և այլն։ հականիշը – 

էգուն. ան-եկ։   
 АНЭГ, п. бездрожжевой, не поднявшийся (о тесте); анэг хымор бездрожжевое тесто; из 
бездрожжевого теста готовят анэг hацh (пресный хлеб), анэг комадж (пресный комадж), анэг 
хатhлама (пресная лепёшка); литер.вост.арм. անեկ анек, литер.зап.арм. անեկ (произ. анэг) – не 

поднявшийся (о тесте); антон. эгун.  

 ԱՆԷԳԱՆԷԳԱՆԷԳԱՆԷԳ-ՈՒՆԷԳՈՒՆԷԳՈՒՆԷԳՈՒՆԷԳ, մկ. դանդաղ, անշտապ, թեթևակի: 

 АНЭГ-УНЭГ, н. потихоньку, полегоньку, не торопясь; анэг-унэг пан анэл не торопясь 
заниматься чем-либо, анэг-унэг кhалэл ковылять.  

 ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ, անիմ, արի, արաձ, անօղ, անէլու կամ անէլիք, արա՛, արէ՛ք, բ.ն. անել, կատարել 
որևէ գործ. սրանով կազմվում են ուրիշ բայեր. օր. աղէգութինաղէգութինաղէգութինաղէգութին անէլանէլանէլանէլ. սաբըռսաբըռսաբըռսաբըռ անէլանէլանէլանէլ և այլն. անէլ 
բայի միջոցով են կազմվում բոլոր այն բայերը, որոնք ծագում են թուրքերենի անցյալ դերբայից, 

ինչպես, օր. ախթարմիշախթարմիշախթարմիշախթարմիշ անէլանէլանէլանէլ, դուզէթմիշդուզէթմիշդուզէթմիշդուզէթմիշ անէլանէլանէլանէլ, փաթլամիշփաթլամիշփաթլամիշփաթլամիշ անէլանէլանէլանէլ և այլն։  
 АНЭЛ, ганим, аним, ари, арадз, анохь, анэлу или анэликh, ара, арэкh, г.д.з. делать, выполнять 

(работу и т.п.); исконно арм. слово, грабар առնել аррнел – делать, лит.вост.арм. անել анел, 

лит.зап.арм. ընել ынел, в гаварах Индия առել аррел, Нор-Джуга, Сучава, Ван անել анел, Агулис, 

Акна, Шемаха, Тбилиси անիլ анил, Ереван, Горис, Карабах, Родосто անէլ анэл, Салмаст mնել 
äнел, Мараха mնէլ äнэл, Мокс անիլ анил и էնիլ энил, Алашкерт, Муш, Хачин էնել энел, Ахалциха, 

Карин էնէլ энэл, Зейтун, Харберд էնիլ энил, Возм յէնիլ йэнил, Полис, Себастия, Тигранакерт, 

Асланбек ընէլ ынэл, Амшен ընիլ ынил, ընուլ ынул, Мегри արիլ арил, Аварик mլ äл; глагол «анэл» 

образует глаголы в сочетании с формами прич. прош. врем. тюркских глаголов, напр. ахтhармиш 
анэл – перевернуть, опрокинуть, дузэтhмиш анэл упорядочивать, приводить в порядок, 
пhатhламиш анэл – взрывать, а также в сочетании с инфинитивной формой глаголов русского 
языка, напр. аскаррбить анэл оскорбить, званить анэл звонить и т.д.  

 ԱՆԷԼԻՔԱՆԷԼԻՔԱՆԷԼԻՔԱՆԷԼԻՔ, գ. անելիք. անանանանէլիքըդէլիքըդէլիքըդէլիքըդ գարգարգարգար նընընընը ինչիինչիինչիինչի՞ դըհադըհադըհադըհա գէնէգէնէգէնէգէնէ չէրչէրչէրչէր անէյիրանէյիրանէյիրանէյիր կամ անէանէանէանէլիքըդլիքըդլիքըդլիքըդ գարգարգարգար՝ 
էղիլէղիլէղիլէղիլ էէէէ, ինչիինչիինչիինչի՞ դըհադըհադըհադըհա գէնէգէնէգէնէգէնէ չէրչէրչէրչէր անէյիրանէյիրանէյիրանէյիր եթե մտադրություն ունեիր անելու՝ ինչու՞ մինչև այժմ չէիր 

անում. այսպիսի ձևով և նպատակ կամ մտադրություն ունենալ իմաստով գործածվում են նաև 

շատ ուրիշ բայեր. օր. էշթալիքըդէշթալիքըդէշթալիքըդէշթալիքըդ գարգարգարգար նընընընը կամ էշթալիքըդէշթալիքըդէշթալիքըդէշթալիքըդ գարգարգարգար էղիլէղիլէղիլէղիլ էէէէ, բանէլիքըդբանէլիքըդբանէլիքըդբանէլիքըդ գարգարգարգար նընընընը և այլն. 
նույնը գործածվում է նաև հոգնակի երկրորդ և երրորդ դեմքերով. օր. անէլիքըանէլիքըանէլիքըանէլիքը գարգարգարգար էղիլէղիլէղիլէղիլ էէէէ 
(նրա), անէլիքնէրըանէլիքնէրըանէլիքնէրըանէլիքնէրը գարգարգարգար էղիլէղիլէղիլէղիլ էէէէ (նրանց) և այլն։  
 АНЭЛИКh, с. занятие, работа, дело; анэликhыд гар ны, инчhи дыhа гэнэ чhэр анэйир? или 
анэликhыд гар эхъил э, инчhи дыhа гэнэ чhэр анэйир? если ты собирался это сделать, почему до 
сих пор не сделал?, в такой же форме в знач. цели или намерения, употр. также ряд других 
глаголов, напр: эштhаликhыд гар ны или эштhаликhыд гар эхъил э если ты собирался 
(намеревался) пойти, банэликhыд гар ны если ты собирался (намеревался) работать и т.д., в этом 
же значении глаголы употр. также во мн. ч. во 2-м и 3-м лице; напр. анэликhы гар эхъил э он 
собирался (намеревался) сделать, анэликhнэры гар эхъил э они собирались сделать и т.д. 

литер.вост.арм. անելիք анеликh, литер.зап.арм. ընելիք ынеликh – дело, работа.  

 ԱՆԷԼԷՆԱՆԷԼԷՆԱՆԷԼԷՆԱՆԷԼԷՆ, մկ. անելով. անէլ բայի օգնությամբ կազմված բայերից էլ սրա նման մակբայներ 

են ստացվում. օր. սաբըռսաբըռսաբըռսաբըռ անէլէնանէլէնանէլէնանէլէն, կօղութինկօղութինկօղութինկօղութին անէլէնանէլէնանէլէնանէլէն և այլն։ 
 АНЭЛЭН, н. делая, совершая, выполняя что-либо; в роли вспомогат. глагола анэл образует не 
только глаголы, но также наречия, напр. сабырр анэлэн ожидая, кохъутhин анэлэн воруя, 
дахъылмиш анэлэн разрушая и т.д.  
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ԱԱԱԱ    А ԱՆԷԼՈՒԱՆԷԼՈՒԱՆԷԼՈՒԱՆԷԼՈՒ

 ԱՆԷԼՈՒԱՆԷԼՈՒԱՆԷԼՈՒԱՆԷԼՈՒ, ած. ինչ որ պետք է կամ կարելի է անել. ապ. դերբայ, որ գոյականի հետ 

գործածվելիս դառնում է ածական. անէլուանէլուանէլուանէլու բանբանբանբան. անէլուանէլուանէլուանէլու քօրձքօրձքօրձքօրձ. անէլուանէլուանէլուանէլու աշխադանքաշխադանքաշխադանքաշխադանք և այլն։ 
 АНЭЛУ, пр.буд.вр. то, что можно или нужно сделать, выполнить; анэлу бан, анэлу кhордз, 
анэлу ашхаданкh и т.д.; при употр. с существит. выполняет функцию прилаг.  

 ԱՆԷՁԱՆԷՁԱՆԷՁԱՆԷՁ, տե՛ս անիձ:  
 АНЭДЗ, см. анидз. 
 ԱՆԷՐԷՍԱՆԷՐԷՍԱՆԷՐԷՍԱՆԷՐԷՍ , ած. անամոթ, լիրբ, չամաչող. իիիինչնչնչնչ անէրէսանէրէսանէրէսանէրէս ախչիգնէրախչիգնէրախչիգնէրախչիգնէր ինինինին ինչպեսի անամոթ 

աղջիկներ են։ 
 АНЭРЭС, п. бесстыжий, наглый, развязный; инчh анэрэс ахчhигнэр ин что за бесстыжие 

девушки: литер.вост.арм. и литер.зап.арм. աներես анерес – бесстыжий. 

 ԱՆԷՐԷՍՈՒԹԻՆԱՆԷՐԷՍՈՒԹԻՆԱՆԷՐԷՍՈՒԹԻՆԱՆԷՐԷՍՈՒԹԻՆ, գ. լրբություն, անամոթ մարդու հատկություն. աաաադբէսդբէսդբէսդբէս պպպպանանանան ուզէնալուուզէնալուուզէնալուուզէնալու 
համարհամարհամարհամար անէրէսութինանէրէսութինանէրէսութինանէրէսութին բէտկբէտկբէտկբէտկ էէէէ այդպիսի բան խնդրելու համար մեծ լրբություն է հարկավոր։ 
 АНЭРЭСУТhИН, с. наглость, бесстыдство; адбэс пан узэналу hамар мэдз анэрэсутhин бэтк 
э надо иметь большую наглость, чтобы просить о таком. 

 ԱՆԷՐՑԱՔԱՆԷՐՑԱՔԱՆԷՐՑԱՔԱՆԷՐՑԱՔ (Ն), ԱՆԷՐԾԱԿԱՆԷՐԾԱԿԱՆԷՐԾԱԿԱՆԷՐԾԱԿ (Չ), գ. կնոջ եղբայրը. աներ + ձագ. հոմ. – խայնաղա։ 
 АНЭРЦhАКh (Н), АНЭРЦАК (Ч), с. шурин, родной брат жены; от աներ анэр – тесть + ձագ 

дзаг – детёныш; литер.вост.арм. աներձագ анердзаг, литер.зап.арм. աներձագ (произ. анэрцhакh) – 
шурин; синон. хайнахьа.  

 ԱՆԷՑՔԱՆԷՑՔԱՆԷՑՔԱՆԷՑՔ (Ն), ԱՆԷԾԿԱՆԷԾԿԱՆԷԾԿԱՆԷԾԿ (Չ). գ. անեծք, նզովք, չարամախթություն որևէ հանցանքի կամ 

պախարակելի վարմունքի համար. հականիշը – օռհնէնք։ 
 АНЭЦhКh (Н), АНЭЦК (Ч), с. проклятие; исконно арм. слово, грабар անէծ анэц, 

литер.вост.арм. անեծք анецкh, литер.зап.арм. անէծք (произн. анэдзкh), в гаварах Возм, Ван անէծք 

анэцкh, Алашкерт, Муш, Шемаха, Нор-Джуга անէծկ анэцк, Ахалциха, Зейтун, Карин, Мокс, 

Родосто, Хачин անէցք анэцhкh, Ереван, Карабах անէցկ анэцhк, Харберд, Полис, Сучава անէցգ 

анэцhг, Акна, Себастия անէսգ анэсг, Тигранакерт mնէձք äнэдзкh, Агулис, Горис անիծք аницкh, 

Тбилиси անիծկ аницк, Салмаст անէսքյ анэскhй, Асланбек անէս* анэсհհհհ, Аварик անիսկ аниск, 

Мараха анискй անիսկյ, Амшен օնիձք онидзкh, в гаваре туркоязычных армян Адана անէս анэс; 
антон. оррhнэнкh.   

 ԱՆԷՑՔԷՉՕՐ ԱՆԷԼԱՆԷՑՔԷՉՕՐ ԱՆԷԼԱՆԷՑՔԷՉՕՐ ԱՆԷԼԱՆԷՑՔԷՉՕՐ ԱՆԷԼ (Ն), ԱՆԷԾԿԷՉՕՐ ԱՆԷԼԱՆԷԾԿԷՉՕՐ ԱՆԷԼԱՆԷԾԿԷՉՕՐ ԱՆԷԼԱՆԷԾԿԷՉՕՐ ԱՆԷԼ (Չ) սաստիկ անիծել, որից իբր թե հյուծվում 

են մարդիկ. անեծք + չոր, այսինքն՝ չորացած, հյուծված։ 
 АНЭЦhКhЭЧhОР АНЭЛ (Н), АНЭЦКЭЧhОР АНЭЛ (Ч) проклинать так, чтобы человек 
иссох, дошёл до полного истощения. 

 ԱՆԸԶԳԱՄԱՆԸԶԳԱՄԱՆԸԶԳԱՄԱՆԸԶԳԱՄ (Նխջ), ած. անամոթ։ 
 АНЫЗГАМ (Нхч), п. наглый, бесстыжий; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. անզգամ анызгам – 
наглый.  

 ԱՆԹԱԹՌՈՒՄԱՆԹԱԹՌՈՒՄԱՆԹԱԹՌՈՒՄԱՆԹԱԹՌՈՒՄ (Ն) ԱՆՏԱՏՌՈՒՄԱՆՏԱՏՌՈՒՄԱՆՏԱՏՌՈՒՄԱՆՏԱՏՌՈՒՄ (Չ), մկ. անդադար, շարունակ. անթաթռումանթաթռումանթաթռումանթաթռում կուկակուկակուկակուկա 
թաթավըթաթավըթաթավըթաթավը շարունակ գալիս է անձրևը. ան-դադար-ում։ 
 АНТhАТhРРУМ (Н), АНТАТРРУМ (Ч), н. непрестанно, беспрерывно; антhатhррум кука 
тhатhавы дождь льёт не переставая; литер.вост.арм. անդադրում андадрум, литер.зап.арм. 

անդադրում (произн. антhатhрум) – непрестанно. 

 ԱՆԹԱՂԱՆԹԱՂԱՆԹԱՂԱՆԹԱՂ, ած.մկ. չթաղված. անթաղանթաղանթաղանթաղ մէռէլմէռէլմէռէլմէռէլ չթաղված մեռել: 
 АНТhАХЪ 1. п. непохороненный, не преданный земле. 2. н. не хороня; антhахъ мэррэл 
непохороненный покойник. 

 ԱՆԹԻ ԱՇԽԱՐՔԱՆԹԻ ԱՇԽԱՐՔԱՆԹԻ ԱՇԽԱՐՔԱՆԹԻ ԱՇԽԱՐՔ (Ն) ԱՆՏԻ ԱՇԽԱՐՔԱՆՏԻ ԱՇԽԱՐՔԱՆՏԻ ԱՇԽԱՐՔԱՆՏԻ ԱՇԽԱՐՔ (Չ), տե՛ս անդէն: 
 АНТhИ АШХАРКh (Н), АНТИ АШХАРКh (Ч), см. андэн.  

 ԱՆԹԻՅԷՆԱՆԹԻՅԷՆԱՆԹԻՅԷՆԱՆԹԻՅԷՆ (Ն) ԱՆՏԻՅԷՆԱՆՏԻՅԷՆԱՆՏԻՅԷՆԱՆՏԻՅԷՆ (Չ), մկ. այն կողմից. < այն-դի-էն. հոմանիշը – անքօվէն։ 
 АНТhИЙЭН (Н), АНТИЙЭН (Ч), н. оттуда; синон. анкhовэн. 



 

77 

ԱՆԹԻՆԱՆԹԻՆԱՆԹԻՆԱՆԹԻՆ ԱԱԱԱ    А

 ԱՆԹԻՆԱՆԹԻՆԱՆԹԻՆԱՆԹԻՆ (Ն), *ԱՆՏԻՆԱՆՏԻՆԱՆՏԻՆԱՆՏԻՆ (Չ), Չալթրում այժմ սրա փոխարեն գործածվում է անքօվանքօվանքօվանքօվ, անքօվըանքօվըանքօվըանքօվը, 

մկ. այն կողմ, այն կողմում. անթիանթիանթիանթի գընագընագընագընա այն կողմ գնա կամ մի կողմ գնա. անթինանթինանթինանթին գընացգընացգընացգընաց դեպի 

այն կողմը գնաց. անթինանթինանթինանթին իիիի՞նչնչնչնչ գագագագա այն կողմում ի՞աչ կա. հոմանիշը – անքօվ, անքօվը. այն-դի-ն։ 
 АНТhИН (Н), *АНТИН (Ч), в Чалтыре в наст. время вместо антин употр. анкhов, анкhовы, 
н. там, туда, в той стороне; антhин гына отойди в сторону, антhин гынацh пошёл туда, в ту 

сторону, антhин инчh га? что там есть?; синонимы – анкhов, анкhовы; литер.зап.арм. անդի (произ. 

антhи) – там, в гаварах Ахалциха անթին антhин, Акна օնթի онтhи, օթդի отhди, Амшен ինթուս 

интhус, Партизак, Арабкир, Мараш անդի анди, անդին андин – а) там, туда, б) потусторонний мир; 

этимол. смотри тhи (Н). 

 ԱՆԹԻՔԱԱՆԹԻՔԱԱՆԹԻՔԱԱՆԹԻՔԱ (Նխջ), ած. հազվագյութ. լատ. անտիկվուս, իտալ. անտիկա – նուն իմ.։ 
 АНТhИКhА (Нхч), п. исключительный; латин. antiquus, итал. antico – древний. 

 ԱՆԺՈՒՄԸԱՆԺՈՒՄԸԱՆԺՈՒՄԸԱՆԺՈՒՄԸ, մկ. այդ դեպքում: 

 АНЖУМЫ, н. в таком случае; тогда; от այն айн – тот + ժամ жам – время; в гаварах Тбилиси 

իժում ижум, Сучава անժումը анжумы, անժըմը анжымы – потом, после. 

 ԱՆԻԳԸԱՆԻԳԸԱՆԻԳԸԱՆԻԳԸ, տե՛ս անիվիգը։ 
 АНИГЫ, см. анивигы. 

 ԱՆԻՁԱՆԻՁԱՆԻՁԱՆԻՁ, Նխջ նաև ԱՆԷՁԱՆԷՁԱՆԷՁԱՆԷՁ, գ. ոջլի ձու, անիծ։ 
 АНИДЗ, в Нхч также АНЭДЗ, с. гнида, яйцо вши; исконно арм. слово, грабар անիծ аниц, 

литер.вост.арм. անիծ аниц, литер.зап.арм. անիծ (произ. анидз), в гаварах Агулис, Ереван, Мокс, 

Алашкерт, Ахалциха, Карин, Нор-Джуга, Салмаст, Ван, Тбилиси, Муш անիծ аниц, Акна, Харберд, 

Хачин, Муш, Полис, Родосто, Себастия, Сучава անիձ анидз, Возм анэйц անէյծ, Асланбек анидз 

անիձ и аниз անիզ, Шемаха հmնիծ häниц, Горис, Карабах հանէծ hанэц, Амшен օնիձ онидз, 

Зейтун անըձ аныдз, Тигранакерт mնիձ äнидз, Мараха անիծ аниц и անըյծ аныйц. 

 ԱՆԻՁԱԱՆԻՁԱԱՆԻՁԱԱՆԻՁԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ-ն, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի անիծում եմ և այլն բոլոր 

դեմք., թվ. ու ժամանակ. նշանակ., ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 АНИДЗÁДЗСАЙИС, -д, -н, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
проклинаю и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. предл.  

 ԱԱԱԱ՛ՆԻՁԱՁՕՆԻՁԱՁՕՆԻՁԱՁՕՆԻՁԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -ըդ, -ը, -օվըս, -ըդ, -ը, մկ. հենց որ անիծում եմ, անիծեցի և այլն բոլոր 

դեմք., թվ. ու ժաման. նշանակութ., ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ÁНИДЗАДЗÓВЫС, -ыд, -ы, -нэровыс, -ыд, -ы, н. как только проклинаю, проклял, прокляну и 
т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смыслового гл. предлож.  

 ԱՆԻՁԷԼԱՆԻՁԷԼԱՆԻՁԷԼԱՆԻՁԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛-էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), Նխջ նաև ԱՆԸՁԷԼԱՆԸՁԷԼԱՆԸՁԷԼԱՆԸՁԷԼ, բ.ն.չ. անիծել, 
անեծք ասել ուղված որևէ մեկին կամ որևէ առարկայի, կամ առանց դրան, այլ միայն իր սրտի 

մալձը թափելու համար, երբեմն նաև ուղղված ինքն իրեն։ 
 АНИДЗЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), в Нхч также АНЫДЗЭЛ, г.д.з. 

проклинать; исконно арм. слово, грабар անէծ анэц – проклятие, литер.вост.арм. անիծել аницел, 

литер.зап.арм. անիծել (произ. анидзэл), в гаварах Салмаст, Алашкерт, Нор-Джуга, Ван անիծել 
аницел, Ахалциха, Ереван, Карин аницэл անիծէլ, Шемаха, Тбилиси անիծիլ аницил, Сучава 

անիձել анидзел, Себастия, Асланбек անիձէլ анидзэл, Зейтун, Акна անիձիլ анидзил, Полис 

անիձէլ анидзэл и անըձէլ аныдзэл, Возм անըծիլ аныцил, Мокс mնըծիլ äныцил, Карабах ընէծիլ 
ынэцил, Амшен օնիձուշ онидзуш, Агулис անիծք տօլ аницкh тол. 

 ԱՆԻՁԷԼԷՆԱՆԻՁԷԼԷՆԱՆԻՁԷԼԷՆԱՆԻՁԷԼԷՆ, Նխջ նաև ԱՆԸՁԷԼԷՆԱՆԸՁԷԼԷՆԱՆԸՁԷԼԷՆԱՆԸՁԷԼԷՆ, մկ. անիծելով. օր. անիձէլէնանիձէլէնանիձէլէնանիձէլէն կուկակուկակուկակուկա, անիձէլէնանիձէլէնանիձէլէնանիձէլէն էգավէգավէգավէգավ, 

անիձէլէնանիձէլէնանիձէլէնանիձէլէն պիտպիտպիտպիտ կակակակա և այլն. գործածվում է նաև կրկնած ձևով անիձէլէնանիձէլէնանիձէլէնանիձէլէն-անիձէլէնանիձէլէնանիձէլէնանիձէլէն, որ ցույց է 

տալիս տևողական լինելը։ 
 АНИДЗЭЛЭН, в Нхч также АНЫДЗЭЛЭН, н. проклиная; с этим наречием глагол может 
ставиться во всех временах: анидзэлэн кука идёт проклиная, анидзэлэн эгав пришёл проклиная, 
анидзэлэн пит ка придёт проклиная, и т.д.; имеет также удвоенную форму анидзэлэн-анидзэлэн, 
указывающую на длительность действия. 



 

78 

ԱԱԱԱ    А ԱՆԻՁՎԱՁԱՆԻՁՎԱՁԱՆԻՁՎԱՁԱՆԻՁՎԱՁ

 ԱՆԻՁՎԱՁԱՆԻՁՎԱՁԱՆԻՁՎԱՁԱՆԻՁՎԱՁ, ած. 1. անիծված, որի վրա նզովք է դրված. 2. նզովքի արժանի. անիձվաձանիձվաձանիձվաձանիձվաձ դէղդէղդէղդէղ 

անիծված տեղ. անիձվաձանիձվաձանիձվաձանիձվաձ դունդունդունդուն անիծված տուն. հահահահա՛մամամամա անիձվաձանիձվաձանիձվաձանիձվաձ մաշտմաշտմաշտմաշտ էէէէ հահահահա՛՚ ա՛յ նզովքի 

արժանի մարդ է հա՜։ 
 АНИДЗВАДЗ, пр.пр.вр. 1. прóклятый. 2. заслуживающий проклятия; анидзвадз дэхъ 
прóклятое место, анидзвадз дун прóклятый дом, háма анидзвадз машт э hа? неужели он заслужил 
проклятие? 

 ԱՆԻՁՔԱՇ ԱՆԷԼ ԱՆԻՁՔԱՇ ԱՆԷԼ ԱՆԻՁՔԱՇ ԱՆԷԼ ԱՆԻՁՔԱՇ ԱՆԷԼ խիտ ատամներով սանրով մաքրել գլխի մազերը անիծներից։ 
 АНИДЗКhАШ АНЭЛ выгребать вшей из волос гребёнкой с густо посаженными зубъями; 
литер.зап.арм. անիծքաշ (произ. анидзкhаш) – пинцет для выдёргивания волос. 

 ԱՆԻՁՕԴԱՆԻՁՕԴԱՆԻՁՕԴԱՆԻՁՕԴ, ած. անիծոտ, որի վրա անիծ կա։ 
 АНИДЗОД, п. вшивый; литер.зап.арм. անծոտ (пр. андзод), в диалектах имеет формы անծոտ 

анцот, անծոտած анцотац, անիծուտ аницут – вшивый. 

 ԱՆԻՁՕԴԷԼԱՆԻՁՕԴԷԼԱՆԻՁՕԴԷԼԱՆԻՁՕԴԷԼ, -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. անիծոտ դառնալ, անիծներ 

ունենալ իր վրա. իդաիդաիդաիդա մախսումինմախսումինմախսումինմախսումին կըլօխըկըլօխըկըլօխըկըլօխը սաղսաղսաղսաղ անիձօդիլանիձօդիլանիձօդիլանիձօդիլ էէէէ վուվուվուվու այդ խեղջ երեխայի գլուխը ախր 

բոլորովին անիծոտվել է։ 
 АНИДЗОДЭЛ, -им, -эцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з. завшиветь; ида 
махсумин кылохы сахъ анидзодил э ву! да у этого бедного ребёнка вся голова во вшах! 
 ԱՆԻՍԷ ԱՆԻՍԷ ԱՆԻՍԷ ԱՆԻՍԷ և ԱՆԻՍԷ ՆԸԱՆԻՍԷ ՆԸԱՆԻՍԷ ՆԸԱՆԻՍԷ ՆԸ, շ. մինչդեռ. նանանանա ինձիինձիինձիինձի խափէլխափէլխափէլխափէլ գուզէգուզէգուզէգուզէ, անիսէանիսէանիսէանիսէ յէսյէսյէսյէս չօխտանչօխտանչօխտանչօխտան կիդիմկիդիմկիդիմկիդիմ նարանարանարանարա 
միտկինմիտկինմիտկինմիտկին մէչինըմէչինըմէչինըմէչինը նա ինձ ուզում է խափել, մինչդեռ ես վաղուց գիդեմ նրա մտադրությունը. հայ. 
այն + թուրք. իսէ – ստորադասական մասնիկը + նա – միջին հայերենի մասնիկը, որ 

բարբառում սղվելով՝ դարձել է նը։ 
 АНИСЭ и АНИСЭ НЫ, сз. между тем, в то время как; но, а; оказывается; на индзи хапhэл 
гузэ, анисэ йэс чhохтан кидим нара миткин мэчhины он меня обмануть хочет, но я давно уже 

знаю, что у него на уме; от այն айн – то + турец. ise (исэ) – а, же, если + частица среднеарм. языка 

«на», принявшая в диалекте форму «ны»; в гаваре Ерзинджан անիսէ анисэ, в том же значении. 

 ԱՆԻՍՕՆԱՆԻՍՕՆԱՆԻՍՕՆԱՆԻՍՕՆ, գ. մի տեսակ բույս է, որի սերմերը գործածվում են իբրև համեմ դեղ. Pimpinella 

anisum. hուն. անիսօն – նույն իմ.։  
 АНИСОН, с. бот. анис, Pimpinella anisum, однолетнее травянистое растение, пряность; греч. 
anison – кориандр; среднеарм. яз. անիսոն анисон, в гаварах Ахалциха, Карин, Полис, Родосто 

անիսօն анисон, Акна անասօն анасон и անասուն анасун, Себастия անիսուէօն анисуйон. 

 ԱՆԻՎԻԳԸԱՆԻՎԻԳԸԱՆԻՎԻԳԸԱՆԻՎԻԳԸ և ԱՆԻԳԸԱՆԻԳԸԱՆԻԳԸԱՆԻԳԸ, անիվօր, անիվօրմէն, անիվօվ կամ անիվօրմօվ, անիվօնք, անիվօնց, 

անիվօնցմօվ, կամ անվիգը, անվօր, անվօրմէն, անվօվ, կամ անվօրմօվ, անվօնք, անվօնց, 

անվօնցմէն, անվօնցմօվ: Եթե բառը անշունչ առարկայի է վերաբերվում, գործածվում է նաև 

կրկնակի հոգնակի ձևով – անիվօնքնէրը, անիվօնքնէրուն, անիվօնքնէրէն, անիվօնքնէրօվ, 

անվօնքնէրը, անվօնքնէրուն, անվօնքնէրէն, անվօնքնէրօվ, դ. այն. գործածվում է այն անձի կամ 

առարկայի մասին, որոնք արդեն հայտնի են նախորդ խոսակցությունից. օր. անիվիգըանիվիգըանիվիգըանիվիգը սուդսուդսուդսուդ 
խափանխափանխափանխափան էէէէ այն մարդը ստախոս է. անիվօնքնէրօվանիվօնքնէրօվանիվօնքնէրօվանիվօնքնէրօվ թամամթամամթամամթամամ չիչիչիչի լալալալա(լլլլ) նրանցով չի լրանալ։ 
 АНИВИГЫ и АНИГЫ, в с. Крым АНИВУГЫ, анивор, анивормэн, анивов или анивормов, 
анивонкh, анивонцh, анивонцhмэн, анивонцhмов или анвигы, анвор, анвормэн, анвов или анвормов, 
анвонкh, анвонцh, анвонцhмэн, анвонцhмов, м. тот; употр. в отношении одушевл. и неодуш. 
предметов, ранее упоминавшихся в разговоре; если слово относится к неодуш. предмету, то употр. 
также удвоенная форма мн. числа анивонкh, анивонкhнэры, анивонкhнэрун, анивонкhнэрэн, 
анивонкhнэров, анвонкhнэры, анвонкhнэрун, анвонкhнэрэн, анвонкhнэров; анивигы суд    хапhан э 
тот (человек) лжец, анивонкhнэров тhамам чи ла(л) этим (количеством и т.п.) не обойтись; 

литер.зап.арм. անիկա (произ. анига), Карин անիկ аник, Тигранакерт, Ван ընիկ ыник, Мокс էնիկ 

эник, Малатия էնիկի эники – тот.  

 ԱՆԻՎՕՐԸԱՆԻՎՕՐԸԱՆԻՎՕՐԸԱՆԻՎՕՐԸ, անիվօրինը, անիվօրիննէն կամ անիվօրինմէն, անիվօրիննօվ կամ 

անիվօրինմօվ, անիվօրնէրը, անիվօրնէրունը, անիվօրնէրէն, անիվօրնէրօվ կամ անվօրը, 

անվօրինը, անվօրիննէն կամ անվօրինմէն, անվօրիննօվ կամ անվօրինմօվ, ստացական 
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ԱՆԼԸՎԱԱՆԼԸՎԱԱՆԼԸՎԱԱՆԼԸՎԱ ԱԱԱԱ    А

դերանուն, որ գործածվում է առանց ստացյալի. օր. անանանանիվօրիվօրիվօրիվօր դըղանդըղանդըղանդըղան ասելու փոխարեն ասվում է 

անիվօրըանիվօրըանիվօրըանիվօրը երբ արդեն հայտնի է, որ խոսքը տղոց մասին է. անիվօրանիվօրանիվօրանիվօր դըղօցմէնդըղօցմէնդըղօցմէնդըղօցմէն ասելու տեղ 

ասվում է անիվօրնէրէնանիվօրնէրէնանիվօրնէրէնանիվօրնէրէն և այլն. երբ ստացական դերանունը հոգնակի է, իսկ ստորոգյալը 

եզակի, դերանունը ստանում է հետևյալ ձևերը – անիվօնցը, անիվօնցնինը, անիվօնցնէն, 

անիվօնցնօվ, իսկ երբ թե ստացականը և թե ստացյալը հոգնակի են – անիվօնցնէրը (անիվօնց 

դըղանէրը), անիվօնցնէրուն (անիվօնց դըղանէրուն), անիվօնցնէրէն (անիվօնց դըղանէրէն), 

անիվօնցնէրօվ (անիվօնց դըղանէրօվ)։ 
 АНИВОРЫ, аниворины, анивориннэн или аниворинмэн, анивориннов или аниворинмов, 
аниворнэры, аниворнэруны, аниворнэрэн, аниворнэров или анворы, анворины, анвориннэн или 
анворинмэн, анвориннов или анворинмов, притяж. мест., употр. без определяемого слова, 
вместо анивор дыхъан говорится аниворы, если из разговора уже известно, о ком идёт речь, 
вместо анивор дыхъоцhмэн говорится аниворнэрэн и т.д., если притяж. мест. стоит во множ. 
числе, а определяемое слово в ед. ч., местоимение получает следующие формы: анивонцhы, 
анивонцhнэры, анивонцhнэн, анивонцhнов, если местоим. и притяж. частица стоят во мн. числе, 
местоим. получает следующие формы: анивонцhнэры (анивонцh дыханэры), анивонцhнэрун 
(анивонцh дыхъанэрун), анивонцhнэрэн (анивонцh дыхъанэрэн), анивонцhнэров (анивонцh 
дыхъанэров). 

 ԱՆԼԸՎԱԱՆԼԸՎԱԱՆԼԸՎԱԱՆԼԸՎԱ, Չալթրում նաև ԱԼՆԸՎԱԱԼՆԸՎԱԱԼՆԸՎԱԱԼՆԸՎԱ, ած.մկ. երեսը չլվացած. անլըվաանլըվաանլըվաանլըվա դըղադըղադըղադըղա երեսը չլվացած 

տղա. անլըվաանլըվաանլըվաանլըվա քըքալէքըքալէքըքալէքըքալէ ման է գալիս առանց երեսը լվանալու։ 
 АНЛЫВА, в Чалтыре также АЛНЫВА, п. неумытый, грязный; анлыва дыхъа неумытый 

ребёнок, анлыва кhыкhалэ так и ходит неумытый; литер.вост.арм. անլվա анлва, литер.зап.арм. 

անլուա анлыва – немытый.  

 ԱՆԼԻ ԱՆԼԻ ԱՆԼԻ ԱՆԼԻ և ԱԼՆԻԱԼՆԻԱԼՆԻԱԼՆԻ, ած. առանց աղի. «ան-աղ-ի», բայց «աղ»-ը հին հայերենում հնչվում է «ալ», 

ուրեմն «ան-ալ-ի» ավելի հին է. անլիանլիանլիանլի մաշթմաշթմաշթմաշթ էէէէ (Նխջ) անհամակրելի մարդ է։ 
 АНЛИ и АЛНИ, п. пресный, несолёный; анли маштh э (Нхч) неприятный человек; исконно 

арм. слово, в древнеарм. языке слово «ахь» – соль звучало как «ал», таким образом, форма ան-ալ-ի 

(ан-ал-и) является более древней; грабар անաղի анахъи – несолёный, литер.вост.арм. անալի 

анали, литер.зап.арм. անալի анали и անլի анли, в гаварах Шемаха, անալի анали, Агулис, Горис, 

Карабах նալի нали, Харберд, Карин, Хачин, Полис, Родосто, Себастия, Салмаст անլի анли, Амшен 

օնլի онли, Зейтун անլը анлы, Сучава ալլի алли, Акна օլլի олли, Ереван ալանի алани, Ван, 

Тбилиси ալնի ални, Тигранакерт mլլի äлли, Мараха աննը анны.  

 ԱՆԼԻԶՈՒԱՆԼԻԶՈՒԱՆԼԻԶՈՒԱՆԼԻԶՈՒ (Չ), ԱՆԼՈՒԶՈՒԱՆԼՈՒԶՈՒԱՆԼՈՒԶՈՒԱՆԼՈՒԶՈՒ (Ն), ած. 1. որ լեզու չունի, չի կարող խոսել. 2. շատ համեստ, 

քիչ խոսող. անլիզուանլիզուանլիզուանլիզու հայվանինհայվանինհայվանինհայվանին միմիմիմի դանջիդանջիդանջիդանջի(լլլլ) անլեզու անասունին մի չարչարիր. խէլօքխէլօքխէլօքխէլօք, անլիզուանլիզուանլիզուանլիզու 
ախճիգախճիգախճիգախճիգ էէէէ (Չ) համեստ, քիչ խոսող աղջիկ է։ 
 АНЛИЗУ (Ч), АНЛУЗУ (Н), п. 1. немой, бессловесный. 2. немногословный, скромный; анлизу 
hайванин ми данджи(л) не мучай бессловесную скотину, хэлокh, анлизу ахчиг э (Ч) скромная, 

немногословная девушка; литер.вост.арм и литер.зап.арм. անլեզու анлезу – бессловесный. 

 ԱՆԽԱԴԱՐԱՆԽԱԴԱՐԱՆԽԱԴԱՐԱՆԽԱԴԱՐ, ԱՆԽԸԴԱՐԱՆԽԸԴԱՐԱՆԽԸԴԱՐԱՆԽԸԴԱՐ, ԱՆԽԸԴԱԱՆԽԸԴԱԱՆԽԸԴԱԱՆԽԸԴԱ, ԱՆԽԸԴԱՅԻԳԱՆԽԸԴԱՅԻԳԱՆԽԸԴԱՅԻԳԱՆԽԸԴԱՅԻԳ, ԱՆԽԸԴԱՐԻԳԱՆԽԸԴԱՐԻԳԱՆԽԸԴԱՐԻԳԱՆԽԸԴԱՐԻԳ և ԱՆԸԽՏԱԱՆԸԽՏԱԱՆԸԽՏԱԱՆԸԽՏԱ, ած.մկ. 

այնչափ, այնքան, այն աստիճան. անխըդաանխըդաանխըդաանխըդա լացիցլացիցլացիցլացից օրօրօրօր, աչքէրըաչքէրըաչքէրըաչքէրը ուռէցանուռէցանուռէցանուռէցան այնքան լացեց, որ 

աչքերը ուռեցան. հայ. այն + ար. կադըր – չափ, քանակ, աստիճան։ 
 АНХАДАР, АНХЫДАР, АНХЫДА, АНХЫДАЙИГ, АНХЫДАРИГ и АНЫХТА, н. 
настолько, столько, так, до такой степени; анхыда лацhицh ор, ачhкhэры уррэцhан так плакал, 

что глаза опухли; арм. отриц. част. ան ан + араб.-турец. kadar – мера, степень; среднеарм. яз. 

անխտար анхтар – столько, настолько, в гаварах Урмия, Тбилиси, Карабах էնղադա энхъада, 

Шемаха էնխըդէ энхыдэ, Гандзак, Нор-Баязет, Тигранакерт էնղադդար энхъаддар, Карин էնղըդի 
энхъыди – настолько. 

 ԱՆԽԷԼՔԱՆԽԷԼՔԱՆԽԷԼՔԱՆԽԷԼՔ, ած. անխելք, խելք չունեցող, հիմար։ 
 АНХЭЛКh, п. бестолковый, безмозглый, тупой; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. անխելք 
анхэлкh – глупый. 
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ԱԱԱԱ    А ԱՆԽԷԼՔՈՒԹԻՆԱՆԽԷԼՔՈՒԹԻՆԱՆԽԷԼՔՈՒԹԻՆԱՆԽԷԼՔՈՒԹԻՆ

 ԱՆԽԷԼՔՈՒԹԻՆԱՆԽԷԼՔՈՒԹԻՆԱՆԽԷԼՔՈՒԹԻՆԱՆԽԷԼՔՈՒԹԻՆ, գ. 1. հիմարություն. 2. հիմարաբար, առանց մտածելու արած գործ, 

վարմունք. նարանարանարանարա անխէլքութինըանխէլքութինըանխէլքութինըանխէլքութինը կիդիսկիդիսկիդիսկիդիս խօմխօմխօմխօմ նրա հիմար լինելը հո գիտես. ասասասաս անքամանքամանքամանքամ 
անխէլքութինանխէլքութինանխէլքութինանխէլքութին արիարիարիարի այս անգամ չմտածված գօրծ արի։  
 АНХЭЛКhУТhИН, с. 1. бестолковость. 2. оплошность; нара анхэлкhутhины кидис хом ты 
же знаешь, какой он бестолковый, ас анкhам анхэлкhутhин ари на этот раз я оплошал.   
 ԱՆԽԸՆԴԱՑԱՆԽԸՆԴԱՑԱՆԽԸՆԴԱՑԱՆԽԸՆԴԱՑ, ած. լավ օր, ուրախություն չտեսած (մարդ). շադշադշադշադ անխընդացանխընդացանխընդացանխընդաց ախչիախչիախչիախչիգգգգ էէէէ 
ՄայրամըՄայրամըՄայրամըՄայրամը Մարիամը մի լավ օր չտեսած աղջիկ է. ան-խինդ-աց։ 
 АНХЫНДАЦh, п. безрадостный, унылый; шад анхындацh ахчhиг э Майрамы Майрам 
безрадостная, унылая девушка. 

 ԱՆԽԸՋՄԸԴԱՆՔԱՆԽԸՋՄԸԴԱՆՔԱՆԽԸՋՄԸԴԱՆՔԱՆԽԸՋՄԸԴԱՆՔ, ած.մկ. 1. անխիղճ, խիղճ, գութ չունեցող. 2. անգթությամբ կատարված. 

իիիինչնչնչնչ անխըջմըդանքանխըջմըդանքանխըջմըդանքանխըջմըդանք մաշմաշմաշմաշտտտտիիիիկկկկ ինինինին ինչ անխիղճ մարդիք են. իդբէսիդբէսիդբէսիդբէս ալալալալ անխըջմըդանքանխըջմըդանքանխըջմըդանքանխըջմըդանք պպպպանանանան գարվիգարվիգարվիգարվի՞ 
այդպիսի անխիղճ բան կարելի՞ է անել. անխըջմըդանքանխըջմըդանքանխըջմըդանքանխըջմըդանք գըձէձէգըձէձէգըձէձէգըձէձէ դըղինդըղինդըղինդըղին անխղճորեն ծեծում է 

որդուն. ան-խիղճ-միտ-ք։ 
 АНХЫДЖМЫДАНКh 1. п. жестокий, безжалостный, бессердечный. 2. н. жестоко, 
безжалостно, бессердечно; инчh анхыджмыданкh маштик ин какие же они бессердечные люди, 
идбэс ал анхыджмыданкh пан гарви? разве можно так жестоко поступать?, анхыджмыданкh 
гыдзэдзэ дыхъин нещадно избивает своего ребёнка; литер.вост.арм. անխղջմտանք 
анххьджмтанкh – безжалостный.  

 ԱՆԽԻԱՆԽԻԱՆԽԻԱՆԽԻ-ԹԷՆԽԻԹԷՆԽԻԹԷՆԽԻԹԷՆԽԻ (Չալթր), մկ. ափեղ-ցփեղ. աաաանխինխինխինխի-թէնխիթէնխիթէնխիթէնխի գըզուրուցէգըզուրուցէգըզուրուցէգըզուրուցէ շտէշտէշտէշտէ ափեղ-ցփեղ 

խոսում է էլի։ 
 АНХИ-ТhЭНХИ (Чалтырь), н. нелепо, вздорно, несуразно; анхи-тhэнхи гызуруцhэ штэ несёт 
всякий вздор.  

 ԱՆԽՈՒՆԴՈՒՄԱՆԽՈՒՆԴՈՒՄԱՆԽՈՒՆԴՈՒՄԱՆԽՈՒՆԴՈՒՄ, ած. նույն իմաստն ունի, ինչ որ «անխընդաց»-ը. ան-խինդ-ումն, որտեղ 

արմատի «ի»-ն՝ սղվելու փոխարեն մնացել է՝ գտնվելով չորս բաղաձայների մեջ և ազդվելով 

հաջորդ վանկի «ու»-ից դարձել է «ու»:  
 АНХУНДУМ, п. безрадостный, унылый; ан-хинд-умн, где гласная «и», находясь между 
четырьмя согласными под влиянием последующей гласной «у» также перешла в «у»; см. 
анхындацh. 

 ԱՆՀԱԴՆՈՒՄԱՆՀԱԴՆՈՒՄԱՆՀԱԴՆՈՒՄԱՆՀԱԴՆՈՒՄ (Նխջ), ած. անսպառ, որ չի վերջանում. անհադնումանհադնումանհադնումանհադնում ուդէլիքուդէլիքուդէլիքուդէլիք անսպառ 

ուտելիք. «ան» բացասական մասնիկը + հատ («հատանել» – կտրել բայի արմատը) + «ան» 

բայածանցը։  
 АНhАДНУМ (Нхч), п. неисчерпаемый, неиссякаемый; анhаднум удэликh изобилие еды; 

литер.вост.арм. անհատնում анhатнум, литер.зап.арм. անհատնում (произ. анhаднум) – 
неисчерпаемый, неиссякаемый.  

 ԱՆՀԱՄԱՆՀԱՄԱՆՀԱՄԱՆՀԱՄ, ած. 1. անհամ, համ չունեցող. 2. քախցածություն չունեցող. անհամանհամանհամանհամ աբուրաբուրաբուրաբուր անհամ 

ապուր. անհամանհամանհամանհամ ծըմէրուգծըմէրուգծըմէրուգծըմէրուգ քաղցրություն չունեցող ձմերուկ։ 
 АНhАМ, п. 1. безвкусный, пресный, неаппетитный. 2. невкусный, несладкий; анhам абур 

невкусный суп, анhам цымэруг несладкий арбуз; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. անհամ анhам – 
невкусный, пресный. 

 ԱՆՀԱՄԱՐՑԱԳԱՆՀԱՄԱՐՑԱԳԱՆՀԱՄԱՐՑԱԳԱՆՀԱՄԱՐՑԱԳ, ած. մկ. 1. անհամարձակ, քաշվող, ամաչող. 2. քաշվելով, ամաչելով. 

անհամարցագանհամարցագանհամարցագանհամարցագ դըղադըղադըղադըղա ամաչկոտ տղա. անհամարցագանհամարցագանհամարցագանհամարցագ մօդգըցավմօդգըցավմօդգըցավմօդգըցավ քաշվելով, ամաչելով մոտեցավ։ 
 АНhАМАРЦhАГ 1. п. робкий, застенчивый, нерешительный. 2. н. неуверенно, робко, 
нерешительно; анhамарцhаг дыхъа застенчивый ребёнок, анhамарцhаг модгыцhав 

нерешительно подошёл; литер.вост.арм. անհամարձակ анhамардзак, литер.зап.арм. 

անհամարձակ (произн. анhамарцhаг) – робкий.  

 ԱՆՀԱՄԱՐՑԱԳՈՒԹԻՆԱՆՀԱՄԱՐՑԱԳՈՒԹԻՆԱՆՀԱՄԱՐՑԱԳՈՒԹԻՆԱՆՀԱՄԱՐՑԱԳՈՒԹԻՆ, գ. անհամարձակություն, ամաչկոտ: 
 АНhАМАРЦhАГУТhИН, с. робость, нерешительность.  

 ԱՆՀԱՄՈՒԹԻՆԱՆՀԱՄՈՒԹԻՆԱՆՀԱՄՈՒԹԻՆԱՆՀԱՄՈՒԹԻՆ, գ. 1. անհամություն. 2. փոխ.իմ. պախարակելի վարմունք կամ 

հարաբերություն մարդկանց միջև. աբուրինաբուրինաբուրինաբուրին անհամութինըանհամութինըանհամութինըանհամութինը աղըաղըաղըաղը քիչքիչքիչքիչ էղաձէնէղաձէնէղաձէնէղաձէն էէէէ ապուրի 
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ԱՆՀԱՄՓԷՐԱՆՀԱՄՓԷՐԱՆՀԱՄՓԷՐԱՆՀԱՄՓԷՐ ԱԱԱԱ    А

անհամությունը նրանից է, որ աղը քիչ է. հարսնիքինհարսնիքինհարսնիքինհարսնիքին մէչըմէչըմէչըմէչը խընամինխընամինխընամինխընամին քիչիմըքիչիմըքիչիմըքիչիմը անհամութինանհամութինանհամութինանհամութին 
արավարավարավարավ հարսանիքում խնամին մի քիչ անհամություն արավ, պախարակելի վարմունք թույլ 
տվեց իրան. մէչէրըմէչէրըմէչէրըմէչէրը անհամութինանհամութինանհամութինանհամութին էղիլէղիլէղիլէղիլ էէէէ նրանց հարաբերությունը վատացել է։ 
 АНhАМУТhИН, с. 1. пресность, безвкусность. 2. перен. непристойность, бесстыдство.                    
3. перен. раздор, разлад; абурин анhамутhины ахъы кhичh эхъадзэн э суп невкусный, потому что 
недосолен, hарсникhин мэчhы хынамин кhичhимы анhамутhин арав сват позволил себе на 
свадьбе некоторые вольности, мэчhэры анhамутhин эхъил э в их отношениях произошёл разлад.  

 ԱՆՀԱՄՓԷՐԱՆՀԱՄՓԷՐԱՆՀԱՄՓԷՐԱՆՀԱՄՓԷՐ, ած.մկ. 1. համբերել չկարողացող. 2. համբերել չկարողանալով. շշշշաաաադդդդ 
անհաանհաանհաանհամմմմփէրփէրփէրփէր մաշմաշմաշմաշտտտտ էէէէ շատ անհամբեր մարդ է. անհամփէրանհամփէրանհամփէրանհամփէր սաբսաբսաբսաբըըըըռռռռ գանէգանէգանէգանէ անհամբեր սպասում է։ 
 АНhАМПhЭР 1. п. нетерпеливый. 2. н. с нетерпением; шад анhампhэр машт э очень 

нетерпеливый человек, анhампhэр сабырр ганэ ждёт с нетерпеним; литер.вост.арм. անհամբեր 

анhамбер, литер.зап.арм. անհամբեր (произ. анhампhэр). 

 ԱՆՀԱՄՓԷՐՈՒԹԻՆԱՆՀԱՄՓԷՐՈՒԹԻՆԱՆՀԱՄՓԷՐՈՒԹԻՆԱՆՀԱՄՓԷՐՈՒԹԻՆ, գ. անհամբերություն։ 
 АНhАМПhЭРУТhИН, с. нетерпение. 
 ԱՆՀԱՍՈՒԹՔԱՆՀԱՍՈՒԹՔԱՆՀԱՍՈՒԹՔԱՆՀԱՍՈՒԹՔ (Ն), ԱՆՀԱՍՈՒՏԿԱՆՀԱՍՈՒՏԿԱՆՀԱՍՈՒՏԿԱՆՀԱՍՈՒՏԿ (Չ) 1. գ. չհասություն. 2. ած. չհաս. անհասութքինանհասութքինանհասութքինանհասութքին 
բադջառօվբադջառօվբադջառօվբադջառօվ իրավունքիրավունքիրավունքիրավունք չիչիչիչի դուվինդուվինդուվինդուվին փըսագէլուփըսագէլուփըսագէլուփըսագէլու չհասության (մոտիկ ազգականություն 

հարսնացուի և փեսացուի միջև) պատճառով թույլ չտվին պսակել. տածատածատածատածա փըսագըփըսագըփըսագըփըսագը 
անհասուտկանհասուտկանհասուտկանհասուտկ էէէէ դրանց ամուսնությունը չհաս է, անթույլատրելի է. տե՛ս բօրդ։ 
 АНhАСУТhКh (Н), АНhАСУТК (Ч) 1. с. недопустимость брака между близкими 
родственниками. 2. п. недопустимый, недозволительный; анhасутhкhин бадджаров иравункh чhи 
дувин пhысагэлу из-за близкого родства не позволили обвенчаться, таца пhысагы анhасутк э их 
венчание недопустимо; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հաս hас и հասություն hасутhюн – степень 

отдалённого родства, допускающая вступление в брак, литер.зап.арм. անհասութիւն анhасутhюн – 
недозволительность, недопустимость; см. также охты борд под словом борд.  

 ԱՆՀԱՎԱԴԱՆՀԱՎԱԴԱՆՀԱՎԱԴԱՆՀԱՎԱԴ, ած.մկ. 1. հեթանոս, այլակրոն, հավատ կամ կրոն չունեցող. 2. անխիղճ 

կերպով. թթթթուրքըուրքըուրքըուրքը անհավադանհավադանհավադանհավադ ասասասասկկկկ էէէէ թուրքը հեթանոս կամ այլակրոն ազգ է. ադադադադ մաշմաշմաշմաշտտտտըըըը 
անհավադանհավադանհավադանհավադ գգգգըըըըձէձէձէձէձէձէձէձէ իրէնիրէնիրէնիրէն դըղինդըղինդըղինդըղին այդ մարդը անխղճորեն ծեծում է իր որդուն։ 
 АНhАВАД 1. п. неверующий, атеист. 2. с. иноверец. 3. н. безжалостно, жестоко, нещадно; 
тhуркhы анhавад аск э турки иноверцы, ад машты анhавад гыдзэдзэ ирэн дыхъин он нещадно 
избивает cвоего сына; лит.вост.арм. անհավատ анhават, лит.зап.арм. անհավատ (произ. анhавад) – 
неверующий. 

 ԱՆՀԱՎԱՆԱՆՀԱՎԱՆԱՆՀԱՎԱՆԱՆՀԱՎԱՆ (Նխջ), ած. ծախնդիր, բանի չհավանող, մարդ չհավանող. շադշադշադշադ անհավանանհավանանհավանանհավան 
ախչիգախչիգախչիգախչիգ էէէէ, վախէնամվախէնամվախէնամվախէնամ՝ դունըդունըդունըդունը գըմընագըմընագըմընագըմընա շատ մարդ չհավանող աղջիկ է, վախենամ թե 

չամուսնացած մնա։ 
 АНhАВАН (Нхч), п. привередливый, разборчивый, придирчивый; шад анhаван ахчиг э, 
вахэнам, дуны гымына слишком привередливая девушка, боюсь, в девках останется; 

литер.вост.арм. անհավան анhаван – привередливый. 

 ԱՆՀԱՐԳԻԱՆՀԱՐԳԻԱՆՀԱՐԳԻԱՆՀԱՐԳԻ, ած. վատ, անարժան. անհարգիանհարգիանհարգիանհարգի մաշտմաշտմաշտմաշտ անարժան մարդ. անհարգիանհարգիանհարգիանհարգի համհամհամհամ վատ 

անախորժ համ. հոմանիշը – անշահ։ 
 АНhАРГИ, п. 1. бессовестный. 2. неприятный. 3. наглый, бесцеремонный; анhарги машт 

бессовестный человек, анhарги hам неприятный вкус; синоним – аншаh; лит.зап.арм. անհարկի 

(пр. анhарги) – неприличный, в гаваре Полис անհարկի анhарги – недостойный.  

 ԱՆՀԸՆԱՐԻՆԱՆՀԸՆԱՐԻՆԱՆՀԸՆԱՐԻՆԱՆՀԸՆԱՐԻՆ ՊԱՆՊԱՆՊԱՆՊԱՆ (Չ), գ. անիրագործելի գործ: 
 АНhЫНАРИН ПАН (Ч), с. несбыточное дело. 

 ԱՆՀՕԴԱՆՀՕԴԱՆՀՕԴԱՆՀՕԴ (Նխջ), ած. որ հոտ չունի. աաաանհօդնհօդնհօդնհօդ չիչագչիչագչիչագչիչագ բուրմունք չունեցող ծաղիկ։ 
 АНhОД (Нхч), п. непахучий; анhод чhичhаг непахучий цветок; литер.вост.арм. անհոտ анhот, 

литер.зап.арм. անհոտ (произ. анhод). 

 ԱՆՀՕՔԱՆՀՕՔԱՆՀՕՔԱՆՀՕՔ (Ն), ԱՆՖՕՔԱՆՖՕՔԱՆՖՕՔԱՆՖՕՔ (Չ), ած. 1. անհոգ, հոգս չունեցող. 2. ակնածություն չունեցող դեպի 

իրանից մեծերը։ 
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ԱԱԱԱ    А ԱՆՀՕՔԻԱՆՀՕՔԻԱՆՀՕՔԻԱՆՀՕՔԻ

 АНhОКh (Н), АНФОКh (Ч) 1. п. беспечный, беззаботный. 2. п. непочтительный к старшим.               

3. с. матерщинник, сквернослов; литер.вост.арм. անհոգ анhог, литер.зап.арм. անհոգ (произ. 

анhокh) – беззаботный, беспечный; этимол. см. hокh.  

 ԱՆՀՕՔԻԱՆՀՕՔԻԱՆՀՕՔԻԱՆՀՕՔԻ 1. ած. անգութ. աաաանհօքինհօքինհօքինհօքի մաշթմաշթմաշթմաշթ անգութ մարդ. 2. մկ. անգթաբար. անհօքիանհօքիանհօքիանհօքի 
քըչարչըգէքըչարչըգէքըչարչըգէքըչարչըգէ անգթաբար չարչարում է. < ան-հօգի։ 
 АНhОКhИ, п. 1. бездушный, бессердечный. 2. безжалостный; анhокhи маштh жестокий, 

бессердечный человек, анhокhи кhычhарчhыгэ изводит немилосердно; литер.вост.арм. անհոգի 

анhоги, литер.зап.арм. անհոգի (произ. анhокhи) – бездушный, бессердечный; этим. см. hокhи. 

 ԱՆՁԱԳԱՆՁԱԳԱՆՁԱԳԱՆՁԱԳ, ած. ծակ չունեցող. անձագանձագանձագանձագ հիլունհիլունհիլունհիլուն ծակ չունեցող ուլունք. տե՛ս նաև անօլօր։ 
 АНДЗАГ, п. не имеющий отверстий; андзаг hилун бусы без отверстий; лит.вост.арм. անծագ 

анцаг, лит.зап.арм. անծագ (произн. андзаг) – не имеющий отверстий; см. анолор. 

 ԱՆՁԱՐԱՆՁԱՐԱՆՁԱՐԱՆՁԱՐ, ած. 1. ծայր, վերջ չունեցող. 2. շարունակ, անվերջ. անձարանձարանձարանձար ջամփաջամփաջամփաջամփա անծայր 

ճանապարհ. անձարանձարանձարանձար քխընդաքխընդաքխընդաքխընդա շարունակ ծիծաղում է։ 
 АНДЗАР 1. п. бесконечный, бескрайний. 2. н. постоянно, бесконечно, всё время; андзар 
джампhа бескрайняя дорога, андзар кhхында постоянно смеётся; литер.вост.арм. անծայր анцайр, 

литер.зап.арм. անծայր (произ. андзайр) – бесконечный, бескрайний. 

 ԱՆՁԱՐԷՆԱՆՁԱՐԷՆԱՆՁԱՐԷՆԱՆՁԱՐԷՆ-ԱՆՁԱՐԸԱՆՁԱՐԸԱՆՁԱՐԸԱՆՁԱՐԸ, գ. անեզր տարածություն, անսահման լայնարձակություն: 

 АНДЗАРЭН-АНДЗАРЫ, с. безбрежный простор, бескрайняя ширь. 

 ԱՆՁԱՐԱՆՁԱՐԱՆՁԱՐԱՆՁԱՐ-ԱՆՋՕԹԱՆՋՕԹԱՆՋՕԹԱՆՋՕԹ շատ, անթիվ, անհամար. անձարանձարանձարանձար-անջօթանջօթանջօթանջօթ խալբալըխխալբալըխխալբալըխխալբալըխ լիակատար 

անկանոնություն, անձարանձարանձարանձար-անջօթանջօթանջօթանջօթ անէլուանէլուանէլուանէլու պանպանպանպան անսահման, անծայրածիր աշխատանք:  
 АНДЗАР-АНДЖОТh бессчётный, неисчислимый; андзар-анджотh халбалых полный 
беспорядок, андзар-анджотh анэлу пан работы непочатый край.  

 ԱՆՁԻՆԸԱՆՁԻՆԸԱՆՁԻՆԸԱՆՁԻՆԸ ՎԸՐԱՆՎԸՐԱՆՎԸՐԱՆՎԸՐԱՆ (Չալթր), ած.մկ. անարատ. գործածվում է պտուղների մասին. անձինըանձինըանձինըանձինը 
վըրանվըրանվըրանվըրան գէցիլգէցիլգէցիլգէցիլ էէէէ բահաձբահաձբահաձբահաձ հավօղըսհավօղըսհավօղըսհավօղըս բոլորովին անարատ մնում է իմ պահած խաղողը։ 
 АНДЗИНЫ ВЫРАН (Чалтырь), п. 1. чистый, натуральный (о продуктах питания). 2. чистый, 
девственный, нетронутый; андзины выран гэцhил э баhадз hавохъыс мой виноград совсем не 

испортился от хранения; литер.вост.арм. անծին анцин, литер.зап.арм. անծին (произн. андзин) – 

нетель, не телившийся.  
 ԱՆՆԱՄՈՒՍԱՆՆԱՄՈՒՍԱՆՆԱՄՈՒՍԱՆՆԱՄՈՒՍ, ած. աննամուս։ 
 АННАМУС, п. бессовестный. 

 ԱՆՇԱՀԱՆՇԱՀԱՆՇԱՀԱՆՇԱՀ, ած. վատ, անախորժ. աաաանշահնշահնշահնշահ համհամհամհամ անախորժ համ. անշահանշահանշահանշահ հավահավահավահավա անախորժ 

եղանակ. անշահանշահանշահանշահ մաշտմաշտմաշտմաշտ վատ, անարժան մարդ. թվում է թե այս բառը ծագում է ար. «ջահ» – 

արժանիք բառից, որ սխալ բացադրվելով՝ հետո դարձել է «շահ»։ 
 АНШАh, п. неприятный, отталкивающий; аншаh hам неприятный вкус, аншаh hава 

промозглая погода, аншаh маштh мерзавец, подлец; грабар շահ шаh – польза, прибыль, 

литер.вост.арм. и литер.зап.арм. անշահ аншаh – бесприбыльный, бесполезный, в гаварах Адана, 

Багеш, Карин, Полис, Сведия անշահ аншаh – плохой.  

 ԱՆՇԸՆՕՐՔԱՆՇԸՆՕՐՔԱՆՇԸՆՕՐՔԱՆՇԸՆՕՐՔ, ած.մկ. անշնորհք, տգեղ, անվայել. աաաանշընօրքնշընօրքնշընօրքնշընօրք մաշմաշմաշմաշտտտտ անշնորհք մարդ, 

անընդունակ որևէ գործի. անշընօրքանշընօրքանշընօրքանշընօրք հալավհալավհալավհալավ տգեղ կարված հագուստ. անշընօրքանշընօրքանշընօրքանշընօրք խընդալխընդալխընդալխընդալ տգեղ, 

անվայել կերպով ծիծաղել։ 
 АНШЫНОРКh 1. п. бесчестный, низкий, подлый. 2. п. неподобающий, неприличный, 
непристойный. 3. н. неподобающе, неприлично, непристойно; аншыноркh машт подлый, 
бесчестный человек, аншыноркh hалав неряшливая одежда, аншыноркh хындал непристойно 

смеяться; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. անշնորհք аншнорhкh – бездарный.  

 ԱՆՇԸՆՕՐՔՈՒԹԻՆԱՆՇԸՆՕՐՔՈՒԹԻՆԱՆՇԸՆՕՐՔՈՒԹԻՆԱՆՇԸՆՕՐՔՈՒԹԻՆ, գ. 1. հատկանիշը այն ամենի, որ տգեղ անվայել, անընդունակ է.                   

2. տգեղ, անվայել, անընդունակ աշխատանք, վարմունք։ 
 АНШЫНОРКhУТhИН, с. 1. бездарность, бесталанность. 2. грубая, топорная работа.                         
3. низость, подлость. 
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ԱՆՈՒՆԱՆՈՒՆԱՆՈՒՆԱՆՈՒՆ ԱԱԱԱ    А

 ԱՆՈՒՆԱՆՈՒՆԱՆՈՒՆԱՆՈՒՆ, գ. կոչում, որ տրվում են մարդկանց կամ առարկաներին՝ իրարից տարբերելու 

համար. աաաանուննուննուննուն-անունանունանունանուն (Նխջ), անունօվանունօվանունօվանունօվ-անունօվանունօվանունօվանունօվ մի առ մի թվելով. անունանունանունանուն դընէլդընէլդընէլդընէլ (Ն), անունանունանունանուն 
տընէլտընէլտընէլտընէլ (Չ) անուն տալ (երեխային, ընտանի կենդանուն և այլն). անունանունանունանուն հանէլհանէլհանէլհանէլ հռչակվել. անունանունանունանուն 
ունէնալունէնալունէնալունէնալ հարգ, կշիռ ունենալ հասարակության մեջ. անունըանունըանունըանունը աջըռէլաջըռէլաջըռէլաջըռէլ չարախոսությամբ 

վարկաբեկել. անունըդանունըդանունըդանունըդ բաքսիբաքսիբաքսիբաքսի անունդ պակասի, մեռնես, անունըանունըանունըանունը բաքսիբաքսիբաքսիբաքսի անունը պակասի, 

մեռնի. անունըանունըանունըանունը բաքսէլունբաքսէլունբաքսէլունբաքսէլուն մեռնելու արժանի մարդը. անունըանունըանունըանունը գօդռէլգօդռէլգօդռէլգօդռէլ վարկաբեկել. անունըանունըանունըանունը կօղկօղկօղկօղ 
հանէլհանէլհանէլհանէլ լուր տարածել, թե գող է. անունըանունըանունըանունը դալդալդալդալ անունը հիշել. քօքօքօքօ անունըդանունըդանունըդանունըդ գուդագուդագուդագուդա ասում է, թե դու 
ես, քեզ է հիշում. անունըդանունըդանունըդանունըդ վէրնավէրնավէրնավէրնա կամ անունըդանունըդանունըդանունըդ վէրնավէրնավէրնավէրնա աշխարքէնաշխարքէնաշխարքէնաշխարքէն մեռնես. անունըանունըանունըանունը վէրնավէրնավէրնավէրնա կամ 
անունըանունըանունըանունը վէրնավէրնավէրնավէրնա աշխարքէնաշխարքէնաշխարքէնաշխարքէն մեռնի. անունըանունըանունըանունը վէրնալունվէրնալունվէրնալունվէրնալուն մեռնելու արժանի մարդը. անունըանունըանունըանունը էլլէլէլլէլէլլէլէլլէլ 
վատ համբավ տարածվել (մեկի մասին). անունըանունըանունըանունը դուրդուրդուրդուր, փադըփադըփադըփադը առառառառ, գուլխունգուլխունգուլխունգուլխուն դուրդուրդուրդուր հենց որ 

անունը հիշես, ինքն էլ իսկույն կերևա (բառացի՝ անունը հիշիր, փայտն էլ վերցրու, գլխին 

խփիր). մաշթուսմաշթուսմաշթուսմաշթուս անունըանունըանունըանունը էլլաձէնէլլաձէնէլլաձէնէլլաձէն՝ աչքըաչքըաչքըաչքը էլլէէլլէէլլէէլլէ նընընընը ավէլիավէլիավէլիավէլի աղէգաղէգաղէգաղէգ էէէէ բարի համբավից զրկվելն ավելի 

վատ է, քան աչքից զրկվելը։  
 АНУН, с. 1. имя. 2. слава, известность. 3. название, наименование; анун-анун (Нхч), анунов-
анунов поимённо, анун дынэл (Н), анун тынэл (Ч) дать имя (ребёнку, домашним животным и 
т.п.), анун hанэл прославиться, приобрести известность, анун унэнал а) быть известным, б) иметь 
вес и уважение в обществе, ануны аджыррэл опорочить имя, ануныд бакhси чтоб ты сгнил, 
ануны бакhси чтоб он сгнил, ануны бакhсэлун заслуживающий забвения, погибели, ануны 
годррэл запятнать имя, ануны кохь hанэл опорочить, ославить кого-либо назвав вором, ануны 
дал упоминать имя, кhо ануныд гуда тебя упоминает, ануныд вэрна или ануныд вэрна 
ашхаркhэн чтоб ты сгнил, ануны вэрна или ануны вэрна ашхаркhэн чтоб он сгнил, ануны 
вэрналун заслуживающий погибели, ануны эллэл ославиться, приобрести дурную славу, ануны 
дур, пhады арр, гулхун дур лёгок на помине (букв: назови имя, возьми палку, дай по голове), 
маштhус ануны элладзэн, ачкhы эллэ ны авэли ахъэг э лучше потерять глаз, чем доброе имя; 

исконно арм. слово, грабар անուն анун, литер.вост.арм. անուն анун, в большинстве диалектов 

անուն анун, Горис, Карабах, Нор-Джуга անում анум, Тигранакерт mնուն äнун, Акна անիւն анюн, 

Антиохия էնէօուն энöун, Асланбек էնիւն энюн, Амшен օնուն онун, Шемаха անըմ аным.  

 ԱՆՈՒՆԱՎՕՐԱՆՈՒՆԱՎՕՐԱՆՈՒՆԱՎՕՐԱՆՈՒՆԱՎՕՐ և ԱՆՈՒՆՕՎԱՆՈՒՆՕՎԱՆՈՒՆՕՎԱՆՈՒՆՕՎ, ած. համբավ, հայտնի անուն ունեցող (մարդ)։ 
 АНУНАВОР и АНУНОВ, п. именитый, известный (человек).  

 ԱՆՈՒՇԱՆՈՒՇԱՆՈՒՇԱՆՈՒՇ, ած. քաղցր։ 
 АНУШ, п. 1. сладкий. 2. сладостный, приятный; от пехлев. anoš (анош) – нектар, напиток 

бессмертия; грабар անոյշ ануйш, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. անուշ ануш, в больш. диалектов 

անուշ ануш, Акна անիւշ анюш, Асланбек էնիւշ энюш, Амшен օնուշ онуш, Мараха աննօշ аннош. 

    ԱՆՈՒՇԱՆՈՒՇԱՆՈՒՇԱՆՈՒՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ քաղաքավարական ոճով՝ ուտել, խմել։ 
 АНУШ АНЭЛ 1. соблюдать правила этикета за столом. 2. есть с удовольствием. 

 ԱՆՈՒՇԱՆՈՒՇԱՆՈՒՇԱՆՈՒՇ ՔՕՔՔՕՔՔՕՔՔՕՔ, գ. մատուտակ։ 
 АНУШ КhОКh, с. бот. солодка голая, или лакричник, GlycyrrhíPza glábra, многолетнее 
травянистое растени семейства Бобовые. 

 ԱՆՈՒՇԱԲՈՒՐԱՆՈՒՇԱԲՈՒՐԱՆՈՒՇԱԲՈՒՐԱՆՈՒՇԱԲՈՒՐ, գ. անուշապուր, քաղցր մրգապուր (բալից, ծիրանաչրից) բրնձով կամ 

արիշտայով:  
 АНУШАБУР, с. сладкий суп из фруктов (вишни, кураги и т.п.), риса или лапши. 

 ԱՆՈՒՇԲԷՐԱՆԱՆՈՒՇԲԷՐԱՆԱՆՈՒՇԲԷՐԱՆԱՆՈՒՇԲԷՐԱՆ (Ն), ԱՆՈՒՇՊԷՐԱՆԱՆՈՒՇՊԷՐԱՆԱՆՈՒՇՊԷՐԱՆԱՆՈՒՇՊԷՐԱՆ (Չ), ած. քաղցրախոս ու կեղծավոր։ 
 АНУШБЭРАН (Н), АНУШПЭРАН (Ч), п. сладкоречивый, льстивый. 

 ԱՆՈՒՇԼՈՒԶՈՒԱՆՈՒՇԼՈՒԶՈՒԱՆՈՒՇԼՈՒԶՈՒԱՆՈՒՇԼՈՒԶՈՒ (Ն), ԱՆՈՒՇԼԻԶՈՒԱՆՈՒՇԼԻԶՈՒԱՆՈՒՇԼԻԶՈՒԱՆՈՒՇԼԻԶՈՒ (Չ), ած. քաղցրախոս ու կեղծավոր. աաաանուշնուշնուշնուշ լիզունլիզունլիզունլիզուն օցըօցըօցըօցը 
ձագէնձագէնձագէնձագէն գըհանէգըհանէգըհանէգըհանէ (Չ) (առած) քաղցր խոսքերով ամեն բան կարելի է անել։ 
 АНУШЛУЗУ (Н), АНУШЛИЗУ (Ч), п. сладкоречивый, льстивый; ануш лизун оцhы дзагэн 
гыhанэ (Ч) сладкими речами можно всего добиться (букв. сладкая речь даже змею из норы 
выманит). 

 ԱՆՈՒՇԱՆՈՒՇԱՆՈՒՇԱՆՈՒՇ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԱԼԱԼԱ կամ ԱՆՈՒԱՆՈՒԱՆՈՒԱՆՈՒ՜ՇՇՇՇ, ձ. պատասխան հյուրերի շնորհակալության խոսքերին։ 
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ԱԱԱԱ    А ԱՆՈՒՇԳԷԳԱՆՈՒՇԳԷԳԱՆՈՒՇԳԷԳԱՆՈՒՇԳԷԳ

 АНУШ (Ы)ЛА или АНУШ! м. ответ хозяев дома на слова благодарности гостей. 

 ԱՆՈՒՇԳԷԳԱՆՈՒՇԳԷԳԱՆՈՒՇԳԷԳԱՆՈՒՇԳԷԳ, ած. քիչ անուշ, բավական անուշ։ 
 АНУШГЭГ, п. сладковатый, достаточно сладкий. 

 ԱՆՈՒՇԷՂԷՆԱՆՈՒՇԷՂԷՆԱՆՈՒՇԷՂԷՆԱՆՈՒՇԷՂԷՆ, գ. հավաքական անուն է ամեն տեսակ քաղցրավենիքների, բայց հոլովվում 

է նաև հոգնակի. անուշէղէնանուշէղէնանուշէղէնանուշէղէն, -ի, -է, -օվ, -նէր, -նէրու, -նէրէ, -նէրօվ։ 
 АНУШЭХЪЭН, с. 1. сладости, лакомства. 2. десерт; склоняется также во мн. ч.: анушэхъэн, -

и, -э, -ов, -нэр, -нэру, -нэрэ, -нэров; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. անուշեղեն анушехьэн. 

 ԱՆՈՒՇԱՆՈՒՇԱՆՈՒՇԱՆՈՒՇ-ՄԱՆՈՒՇՄԱՆՈՒՇՄԱՆՈՒՇՄԱՆՈՒՇ, ած. քիչ և անախորժ քաղցրություն ունեցող։ 
 АНУШ-МАНУШ, п. приторный, слишком сладкий. 

 ԱՆՈՒՇՆԱԼԱՆՈՒՇՆԱԼԱՆՈՒՇՆԱԼԱՆՈՒՇՆԱԼ, -նա, -ցավ, -ցաձ, -նալու (Ն), ԱՆՈՒՇՆԱԼԱՆՈՒՇՆԱԼԱՆՈՒՇՆԱԼԱՆՈՒՇՆԱԼ, -նա, -ծավ, -ծաձ, -նալու (Չ), մյուս 

ձևերը և առաջին երկու դեմքերը չունի, բ.չ. քաղցրանալ։ 
 АНУШНАЛ, ганушна, анушцhав, анушцhадз, -налу (Н), АНУШНАЛ, ганушна, анушцав, 
анушцадз, -налу (Ч), г.с.з. становиться сладким; не имеет других форм, а также форм 1-го и 2-го л.; 

литер.вост.арм. անուշանալ анушанал, литер.зап.арм. անուշնալ анушнал – становиться сладким. 

 ԱՆՈՒՇՆԷԱՆՈՒՇՆԷԱՆՈՒՇՆԷԱՆՈՒՇՆԷ՜ՐՐՐՐ, ձ. Նոր-Նախիջևանցի սափրիչների շնորհավորանքն իրենց 

հաճախորդնէրին՝ սափրելուց հետո։ 
 АНУШНЭР! м. пожелания новонахичеванских парикмахеров своим клиентам после бритья.  

 ԱՆՈՒՇՈՒԹԻՆԱՆՈՒՇՈՒԹԻՆԱՆՈՒՇՈՒԹԻՆԱՆՈՒՇՈՒԹԻՆ, գ. քաղցրություն, քաղցր համ. աաաանուշութիննուշութիննուշութիննուշութին չունիչունիչունիչունի քաղցր համ չունի։ 
 АНУШУТhИН, с. сладкий привкус; анушутhин чhуни несладкий. 

 ԱՆՈՒՇՑԱԱՆՈՒՇՑԱԱՆՈՒՇՑԱԱՆՈՒՇՑԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ (Ն), ԱՆՈՒՇԾԱԱՆՈՒՇԾԱԱՆՈՒՇԾԱԱՆՈՒՇԾԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -նէրուն (Չ), մկ. քանի քաղցրանում է, 

քաղցրացավ, քաղցրանա և այլն բոլոր ժամանակն. եզ. և հոգն. երրորդ դեմքի նշանակ., ինչպես 

որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. զէրդալունզէրդալունզէրդալունզէրդալուն անուշծաձսայինանուշծաձսայինանուշծաձսայինանուշծաձսային տօռղայնէրըտօռղայնէրըտօռղայնէրըտօռղայնէրը գուդինգուդինգուդինգուդին, գէրանգէրանգէրանգէրան, 

բիդբիդբիդբիդ ուդինուդինուդինուդին քանի քաղցրանում է ծիրանը, ճնճղուկներն ուտում են, քանի քաղցրացավ՝ կերան, 

քանի քաղցրանա՝ պիտի ուտեն։ 
 АНУШЦhÁДЗСАЙИН (Н), АНУШЦÁДЗСАЙИН, -нэрун (Ч), н. по мере того как (чем 
больше) становится сладким, становился сладким, станет сладким и т.д. во всех временах ед. и мн. 
числа 3-го лица, в зависимости от форм смысл. глаг. предлож.: зэрдалун анушцадзсайин 
торрхьайнэры гудин, гэран, бид удин по мере того как поспевают абрикосы, воробьи их едят, по 
мере того как поспевали абрикосы, воробьи их ели и т.д. 

ԱՆՈՒՇՑԸՆԷԼԱՆՈՒՇՑԸՆԷԼԱՆՈՒՇՑԸՆԷԼԱՆՈՒՇՑԸՆԷԼ կամ ԱՆՈՒՇՑՈՒՆԷԼԱՆՈՒՇՑՈՒՆԷԼԱՆՈՒՇՑՈՒՆԷԼԱՆՈՒՇՑՈՒՆԷԼ, -ցունում և -ցունիմ, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցունօղ և -

ցընօղ, -ցունէլու և -ցընէլու, -ցընէլիք և -ցունէլիք, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛ք (Ն), ԱՆՈՒՇԾԸՆԷԼԱՆՈՒՇԾԸՆԷԼԱՆՈՒՇԾԸՆԷԼԱՆՈՒՇԾԸՆԷԼ, -ծունում, -

ծուծի, -ծուծաձ, -ծընօղ, -ծընէլու, -ծընէլիք, -ծո՛ւր, -ծուծէ՛կ (Չ), բ.ա. քաղցրացնել, քաղցր համ 

տալ, այնպես անել, որ քաղցր համ ստանա։ 
АНУШЦhЫНЭЛ или АНУШЦhУНЭЛ, -цhунум и -цhуним, -цhуцhи, -цhуцhадз, -цhунохъ и -

цhынохъ, -цhунэлу и -цhынэлу, -цhынэликh и -цhунэликh, -цhур, -цhуцhэкh (Н), АНУШЦЫНЭЛ, -
цунум, -цуци, -цуцадз, -цынохъ, -цынэлу, -цынэликh, -цур, -цуцэк (Ч), п.г. подслащивать; 

литер.вост.арм. անուշացնել анушацhнел, литер.зап.арм. անուշցնել анушцhынел.  

 ԱՆՉԱՅԱՆՉԱՅԱՆՉԱՅԱՆՉԱՅ-ՄՈՒՆՉԱՅՄՈՒՆՉԱՅՄՈՒՆՉԱՅՄՈՒՆՉԱՅ (Չալթր) գործածվում է միայն հետևյալ խոսքի մեջ. անբէսանբէսանբէսանբէս գըզարնիմգըզարնիմգըզարնիմգըզարնիմ 
օրօրօրօր, անչայանչայանչայանչայ-մունչայմունչայմունչայմունչայ չէչէչէչէ, բէտկինբէտկինբէտկինբէտկին բէսբէսբէսբէս այնպես կըխփիմ որ, ոչ թե թեթևակի (ռուսերեն՝ не как-

нибудь), այլ ինչպես որ պետք է։ 
 АНЧhАЙ-МУНЧhАЙ (Чалтырь) употр. в выражениях наподобие анбэс гызарним ор, 
анчhай-мунчhай чhэ, бэткин бэс я так ударю, что не как-нибудь, а по-настоящему. 

 ԱՆՉԱՓԱՆՉԱՓԱՆՉԱՓԱՆՉԱՓ, ած.մկ. չափազանց շատ. աաաասօրվանսօրվանսօրվանսօրվան թաթավըթաթավըթաթավըթաթավը անչափանչափանչափանչափ պպպպանանանան էրէրէրէր այսօրվա անձրևը 

չափազանց շատ էր. անչափանչափանչափանչափ գէրավգէրավգէրավգէրավ, գէնէգէնէգէնէգէնէ չիքըշտաչիքըշտաչիքըշտաչիքըշտածծծծավավավավ չափազանց շատ կերավ, նորից 

չկշտացավ։ 
 АНЧhАПh 1. п. чрезмерный, обильный. 2. н. чрезмерно; асорван тhатhавы анчапh пан эр 
сегодняшний дождь был крайне обильный, анчапh гэрав, гэнэ чикhыштацав съел чрезмерно 

много и снова не наелся; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. անչափ анчhапh – чрезмерный. 
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ԱԱԱԱ՛ՆՋԱՆՋԱՆՋԱՆՋԱ ԱԱԱԱ    А

 ԱԱԱԱ՛ՆՋԱՆՋԱՆՋԱՆՋԱ և ԱՆՋԱԽԱՆՋԱԽԱՆՋԱԽԱՆՋԱԽ, մկ. 1. միայն. 2. հազիվ. անջաանջաանջաանջա գալաջիգալաջիգալաջիգալաջի գանէգանէգանէգանէ միայն խոսակցությամբ է 

զբաղվում. անջաանջաանջաանջա բարտկէբարտկէբարտկէբարտկէ խալսիլխալսիլխալսիլխալսիլ էյիէյիէյիէյի՝ գէնէգէնէգէնէգէնէ բէտկբէտկբէտկբէտկ էղավէղավէղավէղավ բարտկբարտկբարտկբարտկ անէլանէլանէլանէլ հազիվ էի պարտքից 

ազատվել, նորից պետք եղավ պարտք վերցնել. թուրք. անջակ – միայն, հազիվ։ 
 ÁНДЖА и АНДЖАХ, н. только, только лишь, едва; анджа галаджи ганэ только и делает, что 
болтает, анджа барткэ халсил эйи, гэнэ бэтк эхъав бартк анэл только расплатился с долгами, как 
снова пришлось влезать в долги; турец. anca (анджа) и ancak (анджак) – только, едва, крым.татар. 
анджа (диал.) – только лишь, только; в гаварах Ван, Карабах, Полис, Карин, Себастия, Сведия и т.д. 

անճախ анчах, անջախ анджах – едва. 

 ԱՆՋԱԱՆՋԱԱՆՋԱԱՆՋԱ ՔԻՔԻՔԻՔԻ ԽՕՇԹԽՕՇԹԽՕՇԹԽՕՇԹ (Ն), ԱՆՋԱԱՆՋԱԱՆՋԱԱՆՋԱ ԿԻԿԻԿԻԿԻ ԽՕՇՏԽՕՇՏԽՕՇՏԽՕՇՏ (Չ), մկ. հազիվ իրոք, հազիվ է պատահել, որ 

իսկապես. աաաանջանջանջանջա քիքիքիքի խօշթխօշթխօշթխօշթ մմմմէէէէզիզիզիզի էգիլէգիլէգիլէգիլ իսիսիսիս, ադբէսադբէսադբէսադբէս շուդշուդշուդշուդ գգգգէէէէշթըցվիշթըցվիշթըցվիշթըցվի՞ հազիվ է պատահել, որ մի 

անգամ եկել ես մեզ մոտ, այդքան շուտ կարելի՞ է գնալ. թուրք. անջա – հազիվ, պարս. քի – որ, 

թե, հայ. ուղղորդ > խօշթ։ 
 АНДЖА КhИ ХОШТh (Н), АНДЖА КИ ХОШТ (Ч), н. 1. правду говоришь (говорят 
чихнувшему, якобы подтверждающему своим чиханием правоту слов, сказанных собеседником). 2. 
очень редко, в кои-то веки; анджа кhи хоштh мэзи эгил ис, адбэс шуд гэштhыцhви? в кои-то веки 
зашёл в гости и так быстро уходишь?; турец. anca (анджа) – едва, только, крым.татар. анджакъ – только, 

лишь только + перс. ki – якобы + арм. ուղղորդ ухъхъорд (в диалекте խօշթ хоштh).  

 ԱՆՋԱՇԱԳԱՆՋԱՇԱԳԱՆՋԱՇԱԳԱՆՋԱՇԱԳ, ած.մկ. առանց հաղորդության. աաաանջաշագնջաշագնջաշագնջաշագ մէռէլմէռէլմէռէլմէռէլ առանց հաղորդության մեռած 

մարդ. մաշթըմաշթըմաշթըմաշթը անջաշագանջաշագանջաշագանջաշագ մէռավմէռավմէռավմէռավ մարդը առանց հաղորդության մեռավ։ 
 АНДЖАШАГ 1. п. непричастившийся. 2. н. без причащения; анджашаг мэррэл 
непричащённый покойник, маштhы анджашаг мэррав умер без причащения; литер.вост.арм. 

անճաշակ анчашак, литер.зап.арм. անճաշակ (произ. анджашаг) – непричастившийся. 

 ԱԱԱԱՆՋԱՐՆՋԱՐՆՋԱՐՆՋԱՐ, ած.մկ. անճար, նեղության մեջ անօգնական մնացած. ծագումը տե՛ս ջար. անջարըանջարըանջարըանջարը 
գէրիլգէրիլգէրիլգէրիլ էէէէ փանջարըփանջարըփանջարըփանջարը (Նխջ) (առած) կարիքավորը պետք է սահմանափակի իր պահանջները, 
բառացի՝ նեղության մեջ գտնվողը կերել է այն բույսը, որ հայ. կոչվում է թայլ, ռուս. лебеда, լատ. 

Atriplex, իսկ Նխջ փանջար։ 
 АНДЖАР, п. беспомощный, бессильный; анджары гэрил э пhанджары (Нхч) нужда заставит 

калачи есть (букв. оказавшийся в нужде съел лебеду); литер.вост.арм. անճար анчар, литер.зап.арм. 

անճար (произ. анджар) – беспомощный; этим. см. джар. 

 ԱՆՋԱՐԱՆՋԱՐԱՆՋԱՐԱՆՋԱՐԱԳԱԳԱԳԱԳ (Նխջ), ած. անճարակ, միջոցներից զուրկ, անօգնական, դժվար վիջակից դուրս 

գալու անընդունական, լքված։ 
 АНДЖАРАГ (Нхч), п. беспомощный, бессильный; литер.вост.арм. анчараг անճարակ, 

литер.зап.арм. անճարակ (пр. анджараг). 

 ԱՆՋԸՐԳԱՁԱՆՋԸՐԳԱՁԱՆՋԸՐԳԱՁԱՆՋԸՐԳԱՁ, ած. նույն իմաստն ունի, ինչ որ նախորդը. անցյալ դերբայ, գոյականի հետ 

դարցած ածական։ 
 АНДЖЫРГАДЗ, пр.пр.вр. растерявшийся, опустивший руки, беспомощный; с существ. 

становится прил.; литер.зап.арм. անճրկած (произн. анджыргадз) – беспомощный. 

 ԱՆՋԸՐԳԱԱՆՋԸՐԳԱԱՆՋԸՐԳԱԱՆՋԸՐԳԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի անճարակում եմ, 

անճարակեցա, անճարկեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժամանակ. նշանակությամբ, ինչպես 

որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 АНДЖЫРГÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
теряюсь (опускаю руки) и т.д. во всех лицах, ч. и вр., в соотв. с формой смысл. гл.  

 ԱՆՋԸՐԳԷԼԱՆՋԸՐԳԷԼԱՆՋԸՐԳԷԼԱՆՋԸՐԳԷԼ, բ.չ. շվարել: 
 АНДЖЫРГЭЛ, г.с.з. растеряться, опустить руки; пехлев. čārak – средство, способ; грабар 

ճարակ чарак – средство, способ, лекарство, литер.зап.арм. անճարկիլ (анджаргил), в гаварах 

Амасия, Муш, Евдокия, Карин, Себастия, Сасун անճրկել анчыркел – растеряться. 

 ԱՆՋԸՐԳԷՑԸՆԷԼԱՆՋԸՐԳԷՑԸՆԷԼԱՆՋԸՐԳԷՑԸՆԷԼԱՆՋԸՐԳԷՑԸՆԷԼ կամ ԱՆՋԸՐԳԷՑՈՒՆԷԼԱՆՋԸՐԳԷՑՈՒՆԷԼԱՆՋԸՐԳԷՑՈՒՆԷԼԱՆՋԸՐԳԷՑՈՒՆԷԼ, -ցունում և -ցունիմ, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցունօղ և -

ցընօղ, -ցունէլու և -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛ք (Ն), ԱՆՋԸՐԳԷՑԸՆԷԼԱՆՋԸՐԳԷՑԸՆԷԼԱՆՋԸՐԳԷՑԸՆԷԼԱՆՋԸՐԳԷՑԸՆԷԼ, -ցունում, -ցուցի, -ցուցաձ, -
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ԱԱԱԱ    А ԱՆՋԸՐԳՈՒԹԻՆԱՆՋԸՐԳՈՒԹԻՆԱՆՋԸՐԳՈՒԹԻՆԱՆՋԸՐԳՈՒԹԻՆ

ցընօղ, -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛կ (Չ), բ.ա. այնպես անել, որ անճարակ դառնա, կորցնի իր 

վստահությունն իր վրա, դժվարությունների դեմ կռվելու ընդունակությունն ու կորովը. անբէսանբէսանբէսանբէս 
արավարավարավարավ օրօրօրօր, ալայալայալայալայ-մալայմալայմալայմալայ անջըրգէցուցանջըրգէցուցանջըրգէցուցանջըրգէցուց դըղինդըղինդըղինդըղին այնպես արավ, որ բոլորովին անճարակ դարձրեց 

տղային։ 
АНДЖЫРГЭЦhЫНЭЛ и АНДЖЫРГЭЦhУНЭЛ, -цhунум или -цhуним, -цhуцhи, -цhуцhадз, 

-цhунохъ или -цhынох, -цhунэлу или -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэкh (Н), АНДЖЫРГЭЦhЫНЭЛ, -
цhунум, -цhынох, -цhынэлу, -цhуцhэк (Ч), п.г. лишать воли; анбэс арав ор, алай-малай 
анджыргэцhуцh дыхъин так всё подстроил, что полностью лишил парня воли.  

 ԱՆՋԸՐԳՈՒԹԻՆԱՆՋԸՐԳՈՒԹԻՆԱՆՋԸՐԳՈՒԹԻՆԱՆՋԸՐԳՈՒԹԻՆ, գ. լքված մարդու վիճակ ու տրամադրություն. ձէրացաձսայիսձէրացաձսայիսձէրացաձսայիսձէրացաձսայիս 
անջըրգութինըանջըրգութինըանջըրգութինըանջըրգութինը գօխիցգօխիցգօխիցգօխից քանի ծերացա՝ լքվածությունը հախթեց ինձ. < ան-ճար-ակ-ություն. 

արմատի ծագումը տե՛ս ջար։ 
 АНДЖЫРГУТhИН, с. растерянность, уныние; дзэрацhадзсайис анджыргутhины гохицh 

чем больше старею, тем больше впадаю в уныние; литер.зап.арм. անճարակություն (произ. 

анджарагутhюн); этимол. см. джар.   

 ԱՆՋՈՒՐԱՆՋՈՒՐԱՆՋՈՒՐԱՆՋՈՒՐ, ած. 1. նիհար. 2. առանց յուղի (կերակուր). անջուրանջուրանջուրանջուր դըղադըղադըղադըղա նիհար տղա. անջուրանջուրանջուրանջուր 
աբուրաբուրաբուրաբուր առանց յուղի ապուր։ 
 АНДЖУР, п. 1. худой, тощий. 2. постный (о супе); анджур дыхъа исхудавший ребёнок, 

анджур абур постный суп без мяса и жира; литер.вост.арм. անջուր анджур, литер.зап.арм. անջուր 

(произ. анчhур) – безводный. 

 ԱՆՋՕՌՆԻԱՆՋՕՌՆԻԱՆՋՕՌՆԻԱՆՋՕՌՆԻ, ած. այլանդակ. ադբէսադբէսադբէսադբէս անջօռնիանջօռնիանջօռնիանջօռնի սուրաթսուրաթսուրաթսուրաթ դըհադըհադըհադըհա դէսաձդէսաձդէսաձդէսաձ չէյիչէյիչէյիչէյի այդպիսի այլանդակ 

դեմք դեռ չէի տեսել։ 
 АНДЖОРРНИ, п. безобразный, уродливый; адбэс анджоррни суратh дыhа дэсадз чhэйи 

никогда в жизни не видел такого уродливоого лица; литер.вост.арм. անճոռնի анчоррни, 

литер.зап.арм. անճոռնի (произ. анджоррни), в гаварах Акна, Асланбек, Полис, Родосто, 

Тигранакерт անջօռնի анджоррни, Нор-Джуга, Ахалциха, Ереван, Шемаха անճօռնի анчоррни, все 

в значении безобразный, уродливый. 

 ԱԱԱԱ՛ՆՍԸՀԱԹԸՆՍԸՀԱԹԸՆՍԸՀԱԹԸՆՍԸՀԱԹԸ, մկ. իսկույն, անհապաղ. անսըհաթըանսըհաթըանսըհաթըանսըհաթը հէքիմիհէքիմիհէքիմիհէքիմի դարաձդարաձդարաձդարաձ (ըըըը)լայիքլայիքլայիքլայիք նընընընը, աղէգաղէգաղէգաղէգ գըլարգըլարգըլարգըլար 

եթե իսկույն բժշկի տարած լինեիք, կառողջանար. այն + ար. սաաթ – ժամ։ 
 ÁНСЫhАТhЫ, н. тотчас, немедленно; ансыhатhы hэкhими дарадз (ы)лайикh ны, ахъэг 
гылар если бы сразу отвезли его к врачу, он бы выздоровел; арм. այն айн + араб. saat – часы. 

 ԱՆՎԱԽԱՆՎԱԽԱՆՎԱԽԱՆՎԱԽ, ած. վախ չունեցող, քաջ. անվախանվախանվախանվախ մաշտմաշտմաշտմաշտ քաջ մարդ։ 
 АНВАХ, п. храбрый, бесстрашный; анвах машт смельчак, храбрец; литер.вост.арм. и 

литер.зап.арм. անվախ анвах – бесстрашный. 

 ԱՆՎԱԽՈՒԹԻՆԱՆՎԱԽՈՒԹԻՆԱՆՎԱԽՈՒԹԻՆԱՆՎԱԽՈՒԹԻՆ, գ. քաջություն, անվախ մարդու հատկություն։ 
 АНВАХУТhИН, с. бесстрашие, храбрость. 

 ԱՆՎԱՅԼԱՑՔԱՆՎԱՅԼԱՑՔԱՆՎԱՅԼԱՑՔԱՆՎԱՅԼԱՑՔ (Ն), ԱՆՎԱՅԼԱԾԿԱՆՎԱՅԼԱԾԿԱՆՎԱՅԼԱԾԿԱՆՎԱՅԼԱԾԿ (Չ), ած. անվայել, տգեղ, ընդունված բարոյական 

նորմաների անհամապատասխան (վարմունք). հականիշը – վայլացքուն։ 
 АНВАЙЛАЦhКh (Н), АНВАЙЛАЦК (Ч), п. неподобающий, неприличный, непристойный (о 
поведении); антон. вайлацhкhун. 

 ԱՆՎԷՐՉԱՆՎԷՐՉԱՆՎԷՐՉԱՆՎԷՐՉ, ած.մկ. վերջ չունեցող, անընդհատ շարունակվող. աաաանվնվնվնվէէէէրչրչրչրչ քամիքամիքամիքամի վերջ չունեցող 

քամի. քամինքամինքամինքամին անվէրչանվէրչանվէրչանվէրչ քըփըչէքըփըչէքըփըչէքըփըչէ քամին շարունակ փչում է։ 
 АНВЭРЧh 1. п. бесконечный, безграничный. 2. п. беспрерывный. 3. н. бесконечно; анвэрчh 
кhами беспрерывный ветер, кhамин анвэрчh кhыпhычэ ветер дует беспрерывно; литер.вост.арм. 

անվերջ анвердж, литер.зап.арм. անվէրջ (произ. анвэрчh) – бесконечный. 

 *ԱՆՏԻԱԾԻԱՆՏԻԱԾԻԱՆՏԻԱԾԻԱՆՏԻԱԾԻ (Չալթր), ած. դսից եկած մարդ, ոչ տեղացի. < այն-դի-ացի – այն կողմի բնակիչ. 
հոմանիշը – դուսեցի։ 
 *АНТИАЦИ (Чалтырь), п. пришлый, не местный, чужой (человек); синон. дусэцhи (Н), тусаци 
(Ч); этимол. смотри тhи (Н).  
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ԱՆՑԱՁԱՆՑԱՁԱՆՑԱՁԱՆՑԱՁ ԱԱԱԱ    А

 ԱՆՑԱՁԱՆՑԱՁԱՆՑԱՁԱՆՑԱՁ, ած. անցած։ 
 АНЦhАДЗ, п.  прошедший (во всех значениях); анцhадз оры совсем недавно, на днях, анцадз 
дари в прошлом году. 

 ԱՆՑԱՁԱՆՑԱՁԱՆՑԱՁԱՆՑԱՁ-ԳԸՆԱՑԱՁԸԳԸՆԱՑԱՁԸԳԸՆԱՑԱՁԸԳԸՆԱՑԱՁԸ (Ն), ԱՆՑԱՁԱՆՑԱՁԱՆՑԱՁԱՆՑԱՁ-ԿԸՆԱԾԱՁԸԿԸՆԱԾԱՁԸԿԸՆԱԾԱՁԸԿԸՆԱԾԱՁԸ (Չ), գ. անցած-գնացածը։ 
 АНЦhАДЗ-ГЫНАЦhАДЗЫ (Н), АНЦhАДЗ-КЫНАЦАДЗЫ (Ч), с.  былое, минувшее. 

 ԱՆՑԱԱՆՑԱԱՆՑԱԱՆՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. ամեն անգամ, որ անցնում եմ, 

անցա, անցնեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանկների նշանակությամբ, ինչպես որ 

պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. աաաանցաձնցաձնցաձնցաձսսսսայինայինայինային գըգօդռէգըգօդռէգըգօդռէգըգօդռէ, գըգօդռէրգըգօդռէրգըգօդռէրգըգօդռէր, գօդռիցգօդռիցգօդռիցգօդռից ամեն անգամ 

անցնելիս կոտրում է, կոտրում էր, կոտրեց և այլն։ 
 АНЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (всякий раз, когда) 
я прохожу (мимо), проходил, пройду и т.д. во всех лицах, числах и врем., в соотв. с формой 
смыслового глагола предложения; анцhадзсайин гыгодррэ, гыгодррэр, годррицh всякий раз 
когда проходит мимо, ломает, всякий раз когда проходил мимо, ломал и т.д. 

 ԱԱԱԱ՛ՆՑԱՁՕՆՑԱՁՕՆՑԱՁՕՆՑԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -ըդ, -ը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ անցնում եմ, անցա, 

անցնեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ 

պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ÁНЦhАДЗÓВЫС, -ыд, -ы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я прохожу (мимо), 
прошёл, пройду и т.д. во всех лицах, числах и временах, в соотв. с формой смысл. глагола предл. 

 ԱՆՑՆԷԼԱՆՑՆԷԼԱՆՑՆԷԼԱՆՑՆԷԼ, -նիմ, -ա, -աձ, -նօղ, -նէլու, -ի՛ր, -ի՛ք, բ.չ. 1. անց կենալ (մի տեղից). 2. հանգչել 
(կրակը). 3. ոչնչանալ (արգանդի պտուղը, մեղուների պարը). 4. չափից ավելի հասունալով 

դատարկվել (ձմերուկը). 5. ավարտվել (օրը). 6. գերազանցել. (2, 3, 4, և 5 կետերի իմաստներով 

գործածվ. է միայն երր. դեմքով և ներկա, անկատար, կատարյալ, ապառնի ժամանակն.), ներկա 

դերբայ և հրամայական չունի. քօքօքօքօվվվվէէէէսսսս մմմմէէէէքադքադքադքադ մաշթմաշթմաշթմաշթ անցավանցավանցավանցավ կողքիցս մի մարդ անցավ. լամփըլամփըլամփըլամփը 
անցավանցավանցավանցավ ճրագը հանգչավ. ասասասաս ծըծըծըծըմմմմէէէէռռռռ մմմմէէէէգգգգ սէսէսէսէպպպպէէէէտտտտ մէղուսմէղուսմէղուսմէղուս անցավանցավանցավանցավ այս ձմեռ մի փեթակ մեղուներս 

ոչնչացան, մեռան. ձընէլուձընէլուձընէլուձընէլու գօվըգօվըգօվըգօվը փփփփիիիիթթթթ սադգսադգսադգսադգէէէէրրրր, բալանբալանբալանբալան փօրինփօրինփօրինփօրին մէչըմէչըմէչըմէչը անցուցինանցուցինանցուցինանցուցին օրօրօրօր, ազադէցավազադէցավազադէցավազադէցավ հղի 

կովը պիտի սատկեր, արգանդի հորթը փչացրին, որ փրկվեց. ասասասաս ծծծծըմէրուգըըմէրուգըըմէրուգըըմէրուգը անցաձանցաձանցաձանցաձ, բարբբարբբարբբարբըըըըվավավավաձձձձ 
էէէէ, ուդէլուուդէլուուդէլուուդէլու յարամիշյարամիշյարամիշյարամիշ չիչիչիչի լալալալա(լլլլ) այս ձմերուկը չափազանց հասունացած ու դատարկված է, ուտելու 

համար անպետք է. օրըսօրըսօրըսօրըս անցավանցավանցավանցավ հիչհիչհիչհիչ պպպպանանանան չարաձչարաձչարաձչարաձ իմ օրը անց կացավ առանց մի գործ անելու. 

մմմմէէէէրրրր ծծծծինինինին ծծծծէրէրէրէր ծծծծիյէնիյէնիյէնիյէն անցավանցավանցավանցավ մեր ձին ձեր ձիուն գերազանցեց (մրցման մեջ):  
 АНЦhНЭЛ, ганцhним, анцhа, анцhадз, анцhнохъ, -нэлу, -ир, -икh, г.с.з. 1. проходить, 
проезжать (мимо). 2. гаснуть (об огне). 3. погибать (о плоде в утробе, пчелиной семье).                          
4. испортиться от перезревания (об арбузе и т.п.). 5. закончиться (о дневном времени). 6. обгонять 
кого-либо в беге, ходьбе, езде и т.п. 7. проходить, пройти. 8. переходить, перейти. 9. перевалить (о 
возрасте). 10. проходить (о боли, жажде, времени); значения со 2-го по 5-е употр. только в 3-м лице, 
в соверш. и несоверш. видах наст. и буд. времени, не имеют форм причастия настоящ. вр. и 
повелит. наклонения; кhовэс мэкhад маштh анцhав мимо меня кто-то прошёл, лампhы анцhав 
лампа погасла, ас цымэрр мэг сэпэт мэхьус анцhав этой зимой у меня погибла целая пчелиная 
семья, дзынэлу говы пhитh садгэр, балан пhорин мэчhы анцhуцhин ор, азадэцhав стельная 
корова чуть было не околела, хорошо что плод в утробе умертвили и спасли её, ас цымэругы 
анцhадз барбывадз э, удэлу йарамиш чи ла(л) этот арбуз переспел и испортился, в пищу не 
годится, орыс анцhав hич пан чhарадз день прошёл впустую, мэр цин цэр цийэн анцhав наша 
лошадь обошла вашу (на скачках), дзарравыс анцhав жажда прошла, цhавы анцhав боль прошла; 

грабар անցանել анцhанел – проходить, литер.вост.арм. անցնել анцհнел, литер.зап.арм. անցնիլ 
анцհнил – перейти, переходить, проходить (о времени, боли и т.п.), в гаварах Хачин, Сучава 

անցնել анцhнел, Горис, Карабах ընցընէլ ынцhынэл, հընցընէլ hынцhынэл, Аварик հընցանէլ 
hынцhанэл, Ахалциха, Карин, Тигранакерт անցնիլ анцhнил, Зейтун անցնըլ анцhныл, Муш, Ван 

ընցնել ынцhнел, Мокс ընցնիլ ынцhнил, Ереван, Тбилиси անց կենալ анцh кэнал, Шемаха անց 

կանալ анцh канал, Нор-Джуга յանց կէնալ йанцh кенал, Амшен օնցնիլ онцhнил и օսնիլ оснил, 
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ԱԱԱԱ    А ԱՆՑՆԷԼԱՆՑՆԷԼԱՆՑՆԷԼԱՆՑՆԷԼ-ԴԱՌՆԱԼԴԱՌՆԱԼԴԱՌՆԱԼԴԱՌՆԱԼ

Асланбек, Харберд, Полис, Родосто, Себастия ասնիլ аснил, Цхна յունց կոլ йунцh кол, Салмаст 

ըսնել ыснел, Мараха ըսնէլ ыснэл, Акна օսնիլ оснил; см. также анцhунэл, анцhынэл.  

 ԱՆՑՆԷԼԱՆՑՆԷԼԱՆՑՆԷԼԱՆՑՆԷԼ-ԴԱՌՆԱԼԴԱՌՆԱԼԴԱՌՆԱԼԴԱՌՆԱԼ (Ն), ԱՆՑՆԷԼԱՆՑՆԷԼԱՆՑՆԷԼԱՆՑՆԷԼ-ՏԱՌՆԱԼՏԱՌՆԱԼՏԱՌՆԱԼՏԱՌՆԱԼ (Չ) երթևեկել, անցուդարձ անել:  
 АНЦhНЭЛ-ДАРРНАЛ (Н), АНЦhНЭЛ-ТАРРНАЛ (Ч) ходить туда-сюда. 

 ԱՆՑՆՆՕՂԱՆՑՆՆՕՂԱՆՑՆՆՕՂԱՆՑՆՆՕՂ-ԴԱՌՑՕՂԴԱՌՑՕՂԴԱՌՑՕՂԴԱՌՑՕՂ (Ն), ԱՆՑՆՆՕՂԱՆՑՆՆՕՂԱՆՑՆՆՕՂԱՆՑՆՆՕՂ-ՏԱՌԾՕՂՏԱՌԾՕՂՏԱՌԾՕՂՏԱՌԾՕՂ (Չ), գ. երթևեկող, անցուդարձ անող:  

 АНЦhНОХЪ-ДАРРЦhОХЪ (Н), АНЦhНОХЪ-ТАРРЦОХЪ (Ч), с. прохожий. 

 ԱՆՑՆԷԼԷՆԱՆՑՆԷԼԷՆԱՆՑՆԷԼԷՆԱՆՑՆԷԼԷՆ, մկ. անցնելով (անցնէլ բայի բոլոր իմաստներով)։ 
 АНЦhНЭЛЭН, н. проходя (во всех значениях глаг. анцhнэл). 

 ԱՆՑՆԷԼՈՒԱՆՑՆԷԼՈՒԱՆՑՆԷԼՈՒԱՆՑՆԷԼՈՒ, ած. անցնելու (բայի բոլոր իմաստներով). ապառնի դերբայ՝ գոյակ. հետ 

դարձած ածական։  
 АНЦhНЭЛУ, пр.буд.вр. глагола «анцhнэл» (во всех знач.), с сущ. становится прилаг. 
 ԱՆՑՈՒԳԱՆՑՈՒԳԱՆՑՈՒԳԱՆՑՈՒԳ (Նխջ), գ. անցյալ, ինչ որ անցել է. գործածվում է միայն անցուգըանցուգըանցուգըանցուգը մօռցուգմօռցուգմօռցուգմօռցուգ թօթօթօթօ (ըըըը)լալալալա 
ինչ որ անցել է, թող մոռացվի, անցյալը չհիշենք խոսքի մեջ։ 
 АНЦhУГ (Нхч), с. минувший; только в выраж. анцhугы моррцhуг тhо (ы)ла что было, то 
прошло, нечего старое ворошить. 

 ԱՆՑԸՆԷԼԱՆՑԸՆԷԼԱՆՑԸՆԷԼԱՆՑԸՆԷԼ կամ ԱՆՑՈՒՆԷԼԱՆՑՈՒՆԷԼԱՆՑՈՒՆԷԼԱՆՑՈՒՆԷԼ, -ունում կամ -ունիմ, -ուցի, -ուցաձ, -ունօղ կամ -ընօղ, -ունէլու 

կամ -ընէլու, -ընէլիք կամ -ունէլիք, -ո՛ւր, -ուցէ՛ք (Ն), ԱՆՑԸՆԷԼԱՆՑԸՆԷԼԱՆՑԸՆԷԼԱՆՑԸՆԷԼ, -ունում, -ուցի, -ուցաձ, -ընօղ, -

ընէլու, -ընէլիք, -ո՛ւր, -ուցէ՛կ (Չ), բ.ա. 1. անց կացնել (մի ափից մյուսը). 2. անցկացնել 
(ժամանակ). 3. հանգցընել, մարել (կրակը). 4. ոչնչացնել (պտուղը մոր արգանդում, մեղուների 

պարը). 5. անցկացնել (թելը ասեղի ծակից). անցընէլիքըդանցընէլիքըդանցընէլիքըդանցընէլիքըդ գարգարգարգար նընընընը՝ ինչիինչիինչիինչի՞ ասքանասքանասքանասքան ադէնադէնադէնադէն էէէէ չէրչէրչէրչէր 
անցընէյիրանցընէյիրանցընէյիրանցընէյիր հաբահաբահաբահաբա եթե մտադիր էիր անց կացնելու մյուս ափը (կամ կրակը հանգցնելու, կամ 

պտուղը ոչնչացնելու մոր արգանդում)՝ ապա ինչու՞ մինչև այժմ չէիր անց կացնում (չէիր 

հանգցնում և այլն): 
 АНЦhЫНЭЛ или АНЦhУНЭЛ, ганцhунум или ганцhуним, -унохъ или -ынохъ, -уцhи, -уцhадз, 
-унэлу или -ынэлу, -ынэликh или -унэликh, -ур, -уцhэкh (Н), АНЦhЫНЭЛ, ганцhунум, -ынохъ,              
-ынэлу, -ынэликh, -ур, -уцhэк (Ч), п.г. 1. перевезти с одного места в другое (груз и т.п.).                        
2. проводить (время, отпуск и т.п.). 3. тушить (огонь). 4. выключать (электричество, радио, 
телевизор и т.п.). 5. умертвлять (плод в утробе, пчелиную семью). 6. просовывать, продевать (нитку 
в игольное ушко и т.п.). 7. сепарировать молоко, выделять сливки из цельного молока; 
анцhынэликhыд гар ны, инчhи аскhан адэн э чhэр анцhынэйир hаба? если ты собирался 
перевезти груз (потушить огонь и т.д.) почему до сих пор не перевёз (не потушил и т.д.)?; гатh 
анцhынэл сепарировать молоко; грабар անցուցանել анцhуцhанел, литер.вост.арм. անցկացնել 
анцhкацhнел – переводить, перевозить, продевать, литер.зап.арм. անցունել анцհунэл и անցընել 
анцհынэл – проводить время, перевозить с одного места в другое, утолять жажду.  

 ԱՆՑԸՆԷԼԷՆԱՆՑԸՆԷԼԷՆԱՆՑԸՆԷԼԷՆԱՆՑԸՆԷԼԷՆ կամ ԱՆՑՈՒՆԷԼԷՆԱՆՑՈՒՆԷԼԷՆԱՆՑՈՒՆԷԼԷՆԱՆՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ԱՆՑԸՆԷԼԱՆՑԸՆԷԼԱՆՑԸՆԷԼԱՆՑԸՆԷԼԷՆԷՆԷՆԷՆ (Չ), մկ. անց կացնելով (մի կողմից 

մյուսը), անցկացնելով (ժամանակ), հանգցնելով (կրակը)։ 
 АНЦhЫНЭЛЭН или АНЦhУНЭЛЭН (Н), АНЦhЫНЭЛЭН (Ч), н. 1. перевозя, доставляя из 
одного места в другое. 2. проводя (время). 3. гася (огонь и т.п.).  

 ԱՆՑԸՆԷԼՈՒԱՆՑԸՆԷԼՈՒԱՆՑԸՆԷԼՈՒԱՆՑԸՆԷԼՈՒ կամ ԱՆՑՈՒՆԷԼՈՒԱՆՑՈՒՆԷԼՈՒԱՆՑՈՒՆԷԼՈՒԱՆՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն), ԱՆՑԸՆԷԼՈՒԱՆՑԸՆԷԼՈՒԱՆՑԸՆԷԼՈՒԱՆՑԸՆԷԼՈՒ (Չ), ած. 1. որ կարելի է անց կացնել, 
փոխադրել. 2. որ կարելի է հանգցընել. աաաասիվիգըսիվիգըսիվիգըսիվիգը ախընդիախընդիախընդիախընդի վազաձվազաձվազաձվազաձ ճճճճուրուրուրուր էէէէ, անցանցանցանցըըըընէլունէլունէլունէլու պպպպանանանան չէչէչէչէ սա 

արագահոտ ջրից անց կացնելու բան չէ. ասիվիգըասիվիգըասիվիգըասիվիգը ասպէսասպէսասպէսասպէս քիչքիչքիչքիչ ճճճճուրօվուրօվուրօվուրօվ անցունէլուանցունէլուանցունէլուանցունէլու գըրագգըրագգըրագգըրագ չէչէչէչէ սա 

այսքան քիչ ջրով հանգցնելու կրակ չէ։ 
 АНЦhЫНЭЛУ или АНЦhУНЭЛУ (Н), АНЦhЫНЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. 1. то, что можно или 
нужно перевезти. 2. огонь, который нужно погасить и т.д.; асивигы ахынди вазадз чур э, 
анцhынэлу пан чhэ эту быструю речку перейти невозможно, асивигы аспэс кhич чуров 
анцhунэлу гыраг чhэ этот огонь не потушить таким малым объёмом воды.  

 ԱՆՑՈՒՑԱԱՆՑՈՒՑԱԱՆՑՈՒՑԱԱՆՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. ամեն անգամ որ, քանի որ 

անց եմ կացնում (մի կողմից մյուսը), անցկացնում եմ (ժամանակ), հանգցընում եմ (կրակ), ունի 

նաև անկատարի, կատարյալի, ապառնի իմաստ՝ համաձայնվելով հաջորդող բայի ժամանակի 



 

89 

ԱԱԱԱ՛ՆՑՈՒՑԱՁՕՆՑՈՒՑԱՁՕՆՑՈՒՑԱՁՕՆՑՈՒՑԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ ԱԱԱԱ    А

ու եղանակի իմաստի հետ. օր. գըրագգըրագգըրագգըրագ անցուցաձսայիսանցուցաձսայիսանցուցաձսայիսանցուցաձսայիս գըվարբէդնամգըվարբէդնամգըվարբէդնամգըվարբէդնամ ադադադադ կօրձինկօրձինկօրձինկօրձին քանի ավելի 

հրդեհ եմ հանգցընում՝ հմտանում եմ այդ գործին (սահմ. ներկա). գըրագգըրագգըրագգըրագ անցուցաձսայիսանցուցաձսայիսանցուցաձսայիսանցուցաձսայիս 
ուժըսուժըսուժըսուժըս ալալալալ ավէլնարավէլնարավէլնարավէլնար նընընընը (թեական և ըղձական անցյալ) եթե ավելի հրդեհ հանգցնելով ույժս էլ 
ավելանար, (լավ կլիներ), որ ամեն անգամ հրդեհ հանգցնելով ույժս էլ ավելանար։ 
 АНЦhУЦhÁÁÁÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (всякий раз, 
когда, чем больше) перевожу (с одного места в другое), провожу (время), тушу (огонь) и т.д.; может 
выступать также в функци соверш. и несов. вида буд. вр., согласуясь с врем. и наклонен. смысл. гл. 
предлож., напр. гыраг анцhуцhадзсайис гыварбэднам ад кордзин чем чаще тушу огонь, тем 
больше навыков приобретаю в этом деле (изъяв. накл., наст. вр.), гыраг анцhуцhадзсайис ужыс ал 
авэлнар ны (условно-желательное наклонен. прош. вр.) как было бы хорошо, если бы каждый раз 
когда тушил огонь, прибавлялись силы.  

 ԱԱԱԱ՛ՆՑՈՒՑԱՁՕՆՑՈՒՑԱՁՕՆՑՈՒՑԱՁՕՆՑՈՒՑԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -ըդ, -ը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ անց կացրի (մի 

ափից մյուսը), անցկացրի (շաբաթը, ամիսը և այլն), հանգցրի (ճրագը, հրդեհը և այլն), մեռցրի 

(պտուղը մոր արգանդում) – նույնը երկրորդ և երրորդ դեմքերով եզակի և հոգնակի և բոլոր 

ժամանակներով։ 
 ÁНЦhУЦhАДЗÓВЫС, -ыд, -ы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы. н. как только я перевёз (с одного 
берега на другой и т.п.), провёл (неделю, месяц и т.п.), погасил (лампу, пожар, и т.п.), умертвил 
(плод в утробе и т.п.) во 2-м и 3-м лице ед. и мн. числа во всех временах.  

 ԱՆՑՎՕՐԱՆՑՎՕՐԱՆՑՎՕՐԱՆՑՎՕՐ (Նխջ), ած.գ. ճանապարհորդ։ 
 АНЦhВОР (Нхч), с. прохожий, путник; литер.зап.арм. անցուոր анцhвор – путник.  

 ԱՆՑՕՔԱՆՑՕՔԱՆՑՕՔԱՆՑՕՔ-ԱՆՑԱՁԱՆՑԱՁԱՆՑԱՁԱՆՑԱՁ (Չ), ած. սաստիկ քաղցաձ (անասունների մասին). մմմմէրէրէրէր գօվըգօվըգօվըգօվը անցօքանցօքանցօքանցօք-
անցաձանցաձանցաձանցաձ էգավէգավէգավէգավ դավարէնդավարէնդավարէնդավարէն մեր կովը սաստիկ քաղցաձ վերադարձավ հոտի միջից։ 
 АНЦhОКh-АНЦhАДЗ (Ч), п. изголодавшийся и исхудавший (о домашних животных); мэр 
говы анцhокh-анцhадз эгав даварэн наша корова вернулась из стада изголодавшей и исхудавшей. 

 ԱՆՑՕՔԱՆՑՕՔԱՆՑՕՔԱՆՑՕՔ-ԱՆՑՆԷԼԱՆՑՆԷԼԱՆՑՆԷԼԱՆՑՆԷԼ, -նի, -ավ, -աձ, -նէլու, ուրիշ ձևեր չեն գործածվում (Չ), բ.չ. սաստիկ սոված 

լինել (անասունների մասին)։ 
 АНЦhОКh-АНЦhНЭЛ, -ни, -ав, -адз, -нэлу, другие формы не употребл. (Ч), г.с.з. изголодаться 
и исхудать (о домашних животных). 

 ԱՆՓԸՍԱԳԱՆՓԸՍԱԳԱՆՓԸՍԱԳԱՆՓԸՍԱԳ, ած. չպսակված, ամուսնությունը եկեղեցական ծեսով չձևակերպված. 

անփըսագանփըսագանփըսագանփըսագ էրիգէրիգէրիգէրիգ-գընիգգընիգգընիգգընիգ ինինինին չպսակված ամուսիններ են. անփըսագանփըսագանփըսագանփըսագ էղանէղանէղանէղան էրիգէրիգէրիգէրիգ-գընիգգընիգգընիգգընիգ առանց 

եկեղեցում պսակվելու ամուսնացան։ 
 АНПhЫСАГ, п. необвенчанный, не оформивший брак по церковному обряду; анпhысаг эриг-
гыниг ин необвенчанные супруги, анпhысаг эхъан эриг-гыниг поженились не обвенчавшись. 

 ԱՆՔԱՄԱՆՔԱՄԱՆՔԱՄԱՆՔԱՄ (թվականների և ամեն, շատ, քիչ, առաջին, վերջին բառերի հետ), մկ. անգամ. 

հոմանիշները – հէղ, ժում. գործածվում է նաև գոյականաբար և հոլովվում է երկու ձևով – 

անքամանքամանքամանքամ, -ին, -էն, -օվ, -նէր, -նէրու, -նէրէ, -նէրօվ և անքամանքամանքամանքամ, -վան, -վանէ, -վանօվ, հոգնակին 

ուրիշ ձև չունի. պարս. անգամ – ժամանակ։ 
 АНКhАМ, н. раз; употр. с числит., местоим. и словами амэн – каждый, шад – много, кhичh – 
мало, аррчhи – первый, вэрчhи – последний, выполняет также функцию существ. и имеет два типа 
склонения: анкhам, -ин, -эн, -ов, -нэр, -нэру, -нэрэ, -нэров, и анкhам, -ван, -ванэ, -ванов; ас анкhам 
в этот раз, ан анкhамы в тот раз, мэг анкhам как-то раз, однажды; от перс. hangām – время; грабар 

անգամ ангам – раз, литер.вост.арм. անգամ ангам, литер.зап.арм. անգամ (пр. анкhам) – раз, Акна, 

Сучава անգ‘ամ ангhам, Ахалциха, Ереван, Карин, Себастия, Тбилиси անքամ анкhам, Тигранакерт 

mնքmմ äнкhäм; синон. hэхъ, жум. 

 ԱՆՔԱՄՎԱՆԱՆՔԱՄՎԱՆԱՆՔԱՄՎԱՆԱՆՔԱՄՎԱՆ, ած. նախորդի սեռական հոլովն է, որ գործածվում է իբրև ածական 

(դասական թվականների հետ)։ 
 АНКhАМВАН и АНКhЫМВАН, п. форма родит. падежа слова «анкhам», при употребл. с 
порядковыми числительными выполняет функцию прилагательного.  
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ԱԱԱԱ    А ԱՆՔԱՆԱՆՔԱՆԱՆՔԱՆԱՆՔԱՆ

 ԱՆՔԱՆԱՆՔԱՆԱՆՔԱՆԱՆՔԱՆ, թ.դ.մկ. այնքան. անքանանքանանքանանքան մաշտմաշտմաշտմաշտ գարգարգարգար օրօրօրօր, տուսըտուսըտուսըտուսը մընացիմընացիմընացիմընացի այնքան չատ մարդ կար, որ 

դուրսը մնացի. անքանանքանանքանանքան ուշացաուշացաուշացաուշացա վօրվօրվօրվօր, նաքանաքանաքանաքա աշտըխաշտըխաշտըխաշտըխ խալսիլխալսիլխալսիլխալսիլ էյինէյինէյինէյին այնքան ուշացա, որ նրանք 

արդեն վերջրացրել էին։ 
 АНКhАН, ч. столько, настолько, так; анкhан машт гар ор, тусы мынацhи было так много 
людей, что я остался на улице, анкhан ушацhа вор, накhа аштых халсил эйин я настолько 

опоздал, что они уже закончили; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. այնքան айнкhан – столько. 

 ԱՆՔԱՆԱԳԱՆԱՆՔԱՆԱԳԱՆԱՆՔԱՆԱԳԱՆԱՆՔԱՆԱԳԱՆ, թ.մկ. ամեն մեկը, ամեն մեկին, ամեն մեկից այնքան. աաաալայըլայըլայըլայը անքանագանանքանագանանքանագանանքանագան 
ստագստագստագստագ չունէյինչունէյինչունէյինչունէյին նրանցից ամեն մեկը այնքան փող չուներ. ալայինալայինալայինալային ալալալալ անքանագանանքանագանանքանագանանքանագան դուվիցդուվիցդուվիցդուվից ամեն 

մեկին էլ այնքան տվեց։ 
 АНКhАНАГАН, ч.н. столько, по столько-то (каждый, каждому, от каждого); алайы 
анкhанаган стаг чhунэйин ни у кого не было столько денег, алайин ал анкhанаган дувицh 
каждому дал по столько-то (денег и т.п.). 

 ԱՆՔԷՆԸԱՆՔԷՆԸԱՆՔԷՆԸԱՆՔԷՆԸ, մկ. այն ժամանակ: 
 АНКhЭНЫ, н. тогда, в то время; синон. адкhэны; см. икhэны. 

 ԱԱԱԱ՛ՆՔԸՄԱՆՆՔԸՄԱՆՆՔԸՄԱՆՆՔԸՄԱՆ, մկ. չլինի թե հանկարծ. չչչչիգօրցըվիիգօրցըվիիգօրցըվիիգօրցըվի անքըմանանքըմանանքըմանանքըման չլինի թե հանկարծ կորչի. հայ. 
ան – բացասակ. մասնիկը + պարս. գուման – կասկած = անգուման – անկասկած. անքըմանանքըմանանքըմանանքըման 
էղըլէղըլէղըլէղըլ էէէէ (Չալթր) կարծես թե անսպասելի բան է. անքըմանանքըմանանքըմանանքըման մէմըմէմըմէմըմէմը հազիվ մի անգամ, հազիվ 

երբեմն. անքըմանանքըմանանքըմանանքըման մէմըմէմըմէմըմէմը էգիլէգիլէգիլէգիլ էէէէ. անքըմանանքըմանանքըմանանքըման մէմըմէմըմէմըմէմը կուկակուկակուկակուկա։ 
 ÁНКhЫМАН, н. как бы не; иногда, редко; чhигорцhыви анкhыман даст бог не заблудится, 
анкhыман эхъыл э (Чалтырь) нежданный случай, событие, анкhыман мэмы редко, иногда, от 
случая к случаю, анкhыман мэмы эгил э в кои-то веки зашёл в гости, анкhыман мэмы кука 
заходит от случая к случаю; от пехлев.-перс. gumān – сомнение + арм. отриц. частица «ан»; грабар 

գուման гуман – сомнение, անգուման ангуман – неожиданно, нечаянно, среднеарм. яз. անգուման 

ангуман и անկուման анкуман, в гаварах Акна, Салмаст անգուման ангуман – неожиданно. 

 ԱՆՔՈՒՆԱՆՔՈՒՆԱՆՔՈՒՆԱՆՔՈՒՆ, ած. անքուն, անքնությամբ տառապող մարդ։ 
 АНКhУН, п. неспящий, страдающий бессонницей. 

 ԱՆՔՕՎԱՆՔՕՎԱՆՔՕՎԱՆՔՕՎ, մկ. դեպի այն կողմ. անքօվանքօվանքօվանքօվ կընածինկընածինկընածինկընածին դեպի այն կողմը գնացին. տե՛ս նաև ասքօվ, 

ադքօվ։ 
 АНКhОВ, н. туда, в ту сторону; анкhов кынацин пошли в ту сторону; см. также аскhов, 

адкhов; от այն айн – тот и քով кhов – сторона, употр. преимуществ. в западноарм. диалектах.  

 ԱՆՔՕՎԷՆԱՆՔՕՎԷՆԱՆՔՕՎԷՆԱՆՔՕՎԷՆ, մկ. այն կողմից. հոգնակի անքօվանքօվանքօվանքօվննննէրէնէրէնէրէնէրէն ձևը ցույց է տալիս տեղի 

անորոշություն. ձձձձանըանըանըանը անքանքանքանքօօօօվէնվէնվէնվէն քուքաքուքաքուքաքուքա ձայնը այն կողմից է գալիս (որոշ). ձանըձանըձանըձանը անանանանքքքքօվնէրէնօվնէրէնօվնէրէնօվնէրէն 
քուքաքուքաքուքաքուքա (անորոշ). տե՛ս նաև անքօվէն, ադքօվեն։ 
 АНКhОВЭН, н. оттуда, с той стороны; форма мн. ч. анкhовнэрэн указывает на 
неопределённое место; дзаны анкhовэн кhукhа (Н), цаны анкhовэн кука (Ч) голос доносится 
оттуда (определ.), дзаны анкhовнэрэн кhукhа (Н), цаны анкhовнэрэн кука (Ч) голос доносится 
откуда-то оттуда (неопред.); см. также анкhовэн, адкhовэн. 

 ԱՆՔԱՆՔԱՆՔԱՆՔՕՎԸՕՎԸՕՎԸՕՎԸ, մկ. այն կողմում. հոգնակի անքօվնէրըանքօվնէրըանքօվնէրըանքօվնէրը ձևը ցույց է տալիս, որ տեղը անորոշ է, 

միայն մոտավորապես հայտնի է. անքօվըանքօվըանքօվըանքօվը պանպանպանպան չիկաչիկաչիկաչիկա (որոշ), անքօվնէրըանքօվնէրըանքօվնէրըանքօվնէրը պանպանպանպան չիկաչիկաչիկաչիկա (անորոշ). 

տե՛ս նաև ասքօվը, ադքօվը։ 
 АНКhОВЫ, н. там, в том месте; форма множ. числа анкhовнэры указывает на 
неопределённое место; анкhовы пан чhика (определ. место) там ничего нет, анкhовнэры пан 
чhика (неопред. место) в тех местах ничего нет; см. также анкhовы, адкhовы. 

 ԱՆՔՕՐՁԱՆՔՕՐՁԱՆՔՕՐՁԱՆՔՕՐՁ    (Ն), ԱՆԿՕՐՁԱՆԿՕՐՁԱՆԿՕՐՁԱՆԿՕՐՁ (Չ), ած.մկ. անգործ, առանց որևէ գործ կատարելու. անկօրձանկօրձանկօրձանկօրձ մաշտմաշտմաշտմաշտ 
գործ չանող կամ չունեցող մարդ. անկօրձանկօրձանկօրձանկօրձ քըքալէքըքալէքըքալէքըքալէ անգործ ման է գալիս։ 
 АНКhОРДЗ (Н), АНКОРДЗ (Ч), 1. п. праздный, проводящий время в праздности.                               
2. безработный. 3. н. праздно, без дела; анкордз машт не работающий или безработный человек, 

анкордз кhыкhалэ болтается без дела; литер.вост.арм. անգործ ангорц, литер.зап.арм. անգործ 
(произ. анкhордз) – праздный. 
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ԱՆՕԼՕՐԱՆՕԼՕՐԱՆՕԼՕՐԱՆՕԼՕՐ ԱԱԱԱ    А

 *ԱՆՕԼՕՐԱՆՕԼՕՐԱՆՕԼՕՐԱՆՕԼՕՐ, ած. չոլորված. անօլօրանօլօրանօլօրանօլօր տէրծանտէրծանտէրծանտէրծան, անձագանձագանձագանձագ հիլունհիլունհիլունհիլուն, ասվաձասվաձասվաձասվաձ քըշարէքըշարէքըշարէքըշարէ, մաշտիքմաշտիքմաշտիքմաշտիք 
քըքագինքըքագինքըքագինքըքագին (Չալթր) (հանելուկ – «խաղող»)։ 
 *АНОЛОР, п. некрученый, невитой; отрицат. част. ան ан + ոլոր олор – кручение; анолор 
тэрцан, андзаг hилун, асвадз кhышарэ, маштикh кhыкhагин (загадка, отгадка – виноград) 
(Чалтырь). 

 ԱՆՕՆՑԱՆՕՆՑԱՆՕՆՑԱՆՕՆՑ, դ. նրանց: 

 АНОНЦh, м. их; среднеарм. яз. անոնց анонцh, литер.вост.арм. նրանց нранцհ, литер.зап.арм. 

անոնց анонцh – их; см. накhа.  

 ԱՆՕՆՑՄԷՆԱՆՕՆՑՄԷՆԱՆՕՆՑՄԷՆԱՆՕՆՑՄԷՆ, դ. նրանցից: 

 АНОНЦhМЭН, м. от (с, из) них; литер.вост.арм. նրանցից нранцհицհ, литер.зап.арм. 

անոնցմե анонцhмэ – от них; см. накhа. 

 ԱՆՕՆՔԱՆՕՆՔԱՆՕՆՔԱՆՕՆՔ, դ. նրանք: 

 АНОНКh, м. те; литер.вост.арм. նրանք нранкհ, литер.зап.арм. անոնք анонкհ – те, в гаварах 

Карин, Ширак, Джавахк, Хизан, Багеш էնոնք энонкh – те. 

 ԱՆՕՐԱՆՕՐԱՆՕՐԱՆՕՐ, դ. նրա, նրան: 

 АНОР, м. того, тому; среднеарм. яз. անոր анор – того, тому. 

 ԱՆՕՐԱՆՕՐԱՆՕՐԱՆՕՐ ՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐ դրա համար:  

 АНОР hАМАР для этого; литер.зап.арм. անոր համար анор hамар – для этого.  

 ԱՆՕՐԷՆԱՆՕՐԷՆԱՆՕՐԷՆԱՆՕՐԷՆ (Նխջ), ած.գ. անիրավ, անարդար գործ կատարող մարդ. առնված է գրականից. 

միմիմիմի՛ անիլանիլանիլանիլ անօրէնանօրէնանօրէնանօրէն, գըգըդնիսգըգըդնիսգըգըդնիսգըգըդնիս յէրյէրյէրյէրքքքքնավօրէննավօրէննավօրէննավօրէն (կրոնական աֆորիզմ) անիրավ, չարություն մի՛ 
անիր, թե չե աստված կպատժե։ 
 АНОРЭН (Нхч) 1. п. незаконный, несправедливый. 2. с. творящий неправое дело; ми анил 
анорэн, гыгыднис йэркhнаворэн (религиозная заповедь) не греши, иначе бог покарает; 

литер.вост.арм. и литер.зап.арм. անօրեն анорэн – противозаконный.  

  ԱՆՕՐԸԱՆՕՐԸԱՆՕՐԸԱՆՕՐԸ, մկ. անցյալ օր, անօրնէրըանօրնէրըանօրնէրըանօրնէրը – մի քանի օր առաջ (անորոշ)։ 
 АНОРЫ, н. недавно, анорнэры – недавно, несколько дней назад (неопр.). 

 ԱՆՕՐՎԱՆԱՆՕՐՎԱՆԱՆՕՐՎԱՆԱՆՕՐՎԱՆ, ած. անցյալ օրվա. անօրվանանօրվանանօրվանանօրվան մաշտըմաշտըմաշտըմաշտը այն մարդը, որ եկել էր անցյալ օր. 

անօրվանանօրվանանօրվանանօրվան խըրադըդխըրադըդխըրադըդխըրադըդ այն խրատը, որ տվել էիր անցյալ օր. գործածվում է նաև իբրև գոյական 

հոդով – անօրվանըանօրվանըանօրվանըանօրվանը, անօրվանօվանօրվանօվանօրվանօվանօրվանօվ և այլն։ 
 АНОРВАН, н. недавний; анорван машты человек, который недавно приходил; анорван 
хырадыд совет, который ты недавно дал; употр. также как существ. с артиклем – анорваны, 
анорванов и т.д. 

 ԱՆՕՐՎԱՆԱՆՕՐՎԱՆԱՆՕՐՎԱՆԱՆՕՐՎԱՆ ՎԷՐԻՎԷՐԻՎԷՐԻՎԷՐԻ (Նխջ), ԱՆՕՐՎԱՆԱՆՕՐՎԱՆԱՆՕՐՎԱՆԱՆՕՐՎԱՆ ՎԷՐԻՅԷՎԷՐԻՅԷՎԷՐԻՅԷՎԷՐԻՅԷ (Ն), ԱՆՕՐՎԱՆԱՆՕՐՎԱՆԱՆՕՐՎԱՆԱՆՕՐՎԱՆ ՎԷՐՅԷՎԷՐՅԷՎԷՐՅԷՎԷՐՅԷ (Չ), մկ. այն օրվանից 

ի վեր։ 
 АНОРВАН ВЭРИ (Нхч), АНОРВАН ВЭРИЙЭ (Н), АНОРВАН ВЭРЙЭ (Ч), н. с того дня и 
поныне. 

 ԱՆՖՕԿԱՆՖՕԿԱՆՖՕԿԱՆՖՕԿ (Չ), տե՛ս անհօք: 
 АНФОК (Ч), см. анhокh. 

 ԱՇԱՇԱՇԱՇ¹, գ. սերմի միջուկ. գուդինգուդինգուդինգուդին աշըաշըաշըաշը դըհադըհադըհադըհա ամըրցաձամըրցաձամըրցաձամըրցաձ չէչէչէչէ արևածաղկի սերմի միջուկը դեռ չի 

ամրացել. ցօրէնինցօրէնինցօրէնինցօրէնին կըլօխնէրըկըլօխնէրըկըլօխնէրըկըլօխնէրը դըհադըհադըհադըհա աշաշաշաշ առաձառաձառաձառաձ չինչինչինչին ցորենի հասկերը դեռ հատիկներ չունին, չեն 

լցվել. փոխ. թաթ.։ 
 АШ¹, с. семя, ядро, внутренняя часть плода, ореха и т.п.; гудин ашы дыhа амырцhадз чhэ 
семечки подсолнечника ещё не дозрели, цhорэнин кылохнэры дыhа аш аррадз чhин колосья 
пшеницы ещё не налились; крым.татар. аш – семя, доля, зародыш листьев в семени. 

 ԱՇԱՇԱՇԱՇ², գ. սնունդ. գործածվում է միայն հետևյալ անեծքի մեջ – աշաշաշաշ չիչիչիչի լալալալա գօվդայիդգօվդայիդգօվդայիդգօվդայիդ, -ին, -

նէրուդ, -նէրուն – սնունդ չլինի, օգուտ չտա քո, նրա, ձեր, նրանց մարմնին. պարս. աշ – 

ապուր։ 
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ԱԱԱԱ    А ԱՇԱՇԱՇԱՇ-ՅԱՓՐԱԽՅԱՓՐԱԽՅԱՓՐԱԽՅԱՓՐԱԽ

 АШ², с. еда, пища; употр. в проклятии аш чhи ла говдайид, -ин, -нэруд, -нэрун – чтоб не 
пошла (еда) тебе (ему, вам, им) впрок, а также в добром пожелании говдайид аш ла на здоровье; 
перс. aš (аш) – еда, от которого турец. aş (аш), крым.татар. аш – еда. 

 ԱՇԱՇԱՇԱՇ-ՅԱՓՐԱԽՅԱՓՐԱԽՅԱՓՐԱԽՅԱՓՐԱԽ (Ն), ԱՇԱՇԱՇԱՇ-ՅԱՊՌԱԽՅԱՊՌԱԽՅԱՊՌԱԽՅԱՊՌԱԽ (Չ), գ. սուսամբար։ 
 АШ-ЙАПhРАХ (Н), АШ-ЙАПРРАХ (Ч), c. бот. майоран, орегано, подвид душицы, Origanum 
majorana. 

 ԱՇԱԳԷՐԴԱՇԱԳԷՐԴԱՇԱԳԷՐԴԱՇԱԳԷՐԴ և ԱՇԿԷՐԴԱՇԿԷՐԴԱՇԿԷՐԴԱՇԿԷՐԴ, գ. աշակերտ. պահլ. աշագարտ – նույն իմ.։ 
 АШАГЭРД и АШКЭРД, с. ученик; ученица; учащийся школы; от древнепехлев. ašākert; 

грабар աշակերտ ашакерт – ученик, литер.вост.арм. աշակերտ ашакерт, литер.зап.арм. աշակերտ 

(произн. ашагэрд), Сучава աշագերդ ашагерд, Ереван աշագէրդ ашагэрд и աշկէրտ ашкэрт, 

Ахалциха, Карин, Мокс աշկէրտ ашкэрт, Шемаха աշագէրդ ашагэрд и շագիրդ шагирд, Муш, Нор-

Джуга աշկերտ ашкерт, Алашкерт աշկերդ ашкерд, Акна, Харберд, Полис, Родосто աշգէրդ 

ашгэрд, Салмаст, Ван աշկեռտ ашкеррт, Возм, Тбилиси աշկիրտ ашкирт, Мараха աշկէրթ ашкэртh, 

Агулис աշկառտ ашкаррт, Зейтун էշգիրդ эшгирд и էշգիյդ эшгийд, Себастия աշգէդ ашгэд, 

Тигранакерт mշգիրդ äшгирд, Хачин էշգէյդ эшгэйд.  

 *ԱՇԱՅԻՄԱՇԱՅԻՄԱՇԱՅԻՄԱՇԱՅԻՄ    (Չալթր) ած. շատակեր։  
 *АШАЙИМ (Чалтырь), п. прожорливый; перс. aš (аш) – еда, от котор. турец. aş (аш), 
крым.татар. аш – еда. 

 *ԱՇԸԽԱՇԸԽԱՇԸԽԱՇԸԽ (Նխջ), ած. սիրահարված. ար. աշիք, պարս. աշըղ – նույն իմ. տե՛ս նաև էշխ, 

էշխուն։ 
 *АШЫХ (Нхч), п. влюблённый; араб. ašq (ашк), от котор. перс. ešg (эшг) – влюблённый; см. 
также эшх, эшхун.  

 ԱՇԹԱՐԱՇԹԱՐԱՇԹԱՐԱՇԹԱՐ և *ԱՐԹԱՐԱՐԹԱՐԱՐԹԱՐԱՐԹԱՐ (Ն), ԱՇՏԱՐԱՇՏԱՐԱՇՏԱՐԱՇՏԱՐ և *ԱՐՏԱՐԱՐՏԱՐԱՐՏԱՐԱՐՏԱՐ (Չ), ած. արդար, անմեղ. մակդիր, փոքրիկ 

երեխաների. աշթարըաշթարըաշթարըաշթարը (Ն), աշտարըաշտարըաշտարըաշտարը (Չ) խեղճ երեխան, աաաա՜շթարըսշթարըսշթարըսշթարըս (Ն), աաաա՜շտարըսշտարըսշտարըսշտարըս (Չ) խեղճ, 

անմեղ մանկիկ (ցավակցաբար)։ 
 АШТhАР и *АРТhАР (Н), АШТАР и *АРТАР (Ч), п. невинный, безгрешный (о детях); 
аштhары (Н), аштары (Ч) бедный ребёнок, áштhарыс (Н), áштарыс (Ч) невинное дитя (говорится 
чадолюбиво), аштары мэхъаворы джогэл отличать плохое от хорошего; исконно арм. слово, 

грабар արդար ардар, литер.вост.арм. արդար ардар, литер.зап.арм. արդար (пр. артhар) – 

невинный, Нор-Джуга արդ‘ար ардhар, Акна, Асланбек, Ереван, Харберд, Карин, Амшен, Шемаха, 

Полис, Родосто, Себастия, Сучава, Тбилиси արթար артhар, Алашкерт, Муш արտար артар, Агулис 

առթար арртhар, Горис, Карабах, Мараха, Салмаст, Тигранакерт mրթmր äртhäр, Мокс, Ван mրտmր 

äртäр, Зейтун արդ‘որ ардhор и այդ‘օյ айдhой, Хачин այդ‘ոյ айдhой. 

 ԱՇԹԱՐԱՇԹԱՐԱՇԹԱՐԱՇԹԱՐ ՅԷՂՅԷՂՅԷՂՅԷՂ և *ԱՐԹԱՐԱՐԹԱՐԱՐԹԱՐԱՐԹԱՐ ՅԷՂՅԷՂՅԷՂՅԷՂ (Ն) ԱՇՏԱՐԻԱՇՏԱՐԻԱՇՏԱՐԻԱՇՏԱՐԻ ՅԷՂՅԷՂՅԷՂՅԷՂ և *ԱՐՏԱՐԻԱՐՏԱՐԻԱՐՏԱՐԻԱՐՏԱՐԻ ՅԷՂՅԷՂՅԷՂՅԷՂ (Չ), գ. հալած կարագ։ 
 АШТhАР ЙЭХЪ и *АРТhАР ЙЭХЪ (Н), АШТАРИ ЙЭХЪ и *АРТАРИ ЙЭХЪ (Ч), с. 
топлёное сливочное масло. 

 ԱՇԻԱՇԻԱՇԻԱՇԻ ԳԱԹԳԱԹԳԱԹԳԱԹ, տե՛ս գաթնաբուր չիչագ: 
 АШИ ГАТh, см. гатhнабур чhичhаг. 

 ԱՇԻԱՇԻԱՇԻԱՇԻ ՀԱՎԼԱՀԱՎԼԱՀԱՎԼԱՀԱՎԼԱ, գ. կոզինախ, արևածաղկի սերմերից պատրաստած քաղցրավենիք: 
 АШИ hАВЛА, с. козинаки, кондитерское изделие из семян подсолнечника. 

 ԱՇԼԱՄԱԱՇԼԱՄԱԱՇԼԱՄԱԱՇԼԱՄԱ (Նխջ), գ. 1. պատվաստ (բույսի վրա). 2. սրսկում (հիվանդության դեմ). աշլամաաշլամաաշլամաաշլամա 
անէլանէլանէլանէլ պատվաստել, սրսկել. թուրք. աշը, աշլամա – պատվաստ (թե՛ բույսի վրա և թե՛ 
հիվանդության դեմ)։  
 АШЛАМА (Нхч), с. 1. прививка (растений). 2. укол, прививка; ашлама анэл делать прививку, 
укол; турец. aşılama (ашылама), крым.татар. ашлама – прививка. 

 ԱՇԼԱՅԷԼԱՇԼԱՅԷԼԱՇԼԱՅԷԼԱՇԼԱՅԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -էլիք, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. շիթիլել, սածիլել, բույսը 

արմատով պոկել հողից և տնկել ուրիշ տեղ. թուրք. աշլամակ – պատվաստել. այստեղ բառի 

թուրք. հիմքին կցված է հայ. բայի -ել վերջավորությունը և ստացված կիսաթուրք – կիսահայ 
բայը խոնարհվում է հայերենի կանոններով։ 
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ԱՇԼՕՎԱՇԼՕՎԱՇԼՕՎԱՇԼՕՎ ԱԱԱԱ    А

 АШЛАЙЭЛ, гашлайим, ашлайэцhи, -адз, -охъ, -элу, -эликh, -э, -эцэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. 
пересаживать растение с корнем. 2. сажать рассаду (помидоров и т.п.); турец. aşlamak (ашламак), 
крым.татар. ашламакь – прививать; образовано от основы тюркского глагола + окончание глагола 
арм. яз. «эл», спрягается согласно правилам грамматики арм. языка. 

 ԱՇԼՕՎԱՇԼՕՎԱՇԼՕՎԱՇԼՕՎ (Չալթր), գ. փայտի երկար ու նեղ ավազան անասուններ ջրելու համար. հոմանիշը – 

հավութ, հավուզ. թաթ. աշլավ – նույն իմ.։ 
 АШЛОВ (Чалтырь), с. кормушка, поилка, корыто продолговатой и узкой формы для водопоя 
домашних животных и птиц; синон. hавутh, hавуз; крым.татар. ашлав – кормушка, ясли, корыто; 

литер.зап.арм. աշլով ашлов – поилка; место для водопоя животных у источника воды.  

 ԱՇԽԱԴԱԱՇԽԱԴԱԱՇԽԱԴԱԱՇԽԱԴԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի աշխատում եմ, 

աշխատեցի, աշխատեմ և այլն բոլոր դեմք., թվ. ու ժամանակներով՝ համաձայն նրան 

հաջորդող բայի ձևին. օր. աշխադաձաշխադաձաշխադաձաշխադաձսսսսայիսայիսայիսայիս հավհավհավհավէէէէսըսսըսսըսսըս քուքաքուքաքուքաքուքա, էգավէգավէգավէգավ, քուքարքուքարքուքարքուքար, փիթփիթփիթփիթ քարքարքարքար և այլն. 

համաձայն բայի ձևերին՝ մակբայի միևնույն ձևը ստանում է տարբեր իմաստ։ 
 АШХАДÁДЗСАЙИС, -д, -н, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
работаю и т.д., во всех лицах, числах и вр. в соотв. с формой смысл. гл. пр.; ашхададзсайис 
hавэсыс кhукhа, эгав, кhукhар, пhитh кhа, пhитh кhар чем больше работаю, тем больше хочется 
работать и т.д.  

 ԱՇԽԱԴԱՆՔԱՇԽԱԴԱՆՔԱՇԽԱԴԱՆՔԱՇԽԱԴԱՆՔ, գ. 1. աշխատանք, գործ. 2. վաստակ։ 
 АШХАДАНКh, с. 1. работа, труд, деятельность. 2. плата за труд; 3. занятие, служба, дело, 
ремесло. 4. усилия, хлопоты; этимол. см. ашхадэл. 

 ԱՇԽԱԴԱՎՕՐԱՇԽԱԴԱՎՕՐԱՇԽԱԴԱՎՕՐԱՇԽԱԴԱՎՕՐ, գ. աշխատավոր, աշխատ։ 
 АШХАДАВОР, с. труженик, работяга; литер.вост.арм. աշխատավոր ашхатавор – труженик.  

 ԱՇԽԱԴԷԼԱՇԽԱԴԷԼԱՇԽԱԴԷԼԱՇԽԱԴԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. աշխատել, գործ կատարել. 
2. վաստակ ստանալ. ամառըամառըամառըամառը շախշախշախշախտտտտինինինին սսսսէէէէմթմթմթմթէէէէրըրըրըրը կկկկընաընաընաընածծծծիլիլիլիլ էյիէյիէյիէյի աշխադէլուաշխադէլուաշխադէլուաշխադէլու, ժժժժէքէքէքէք ամիսամիսամիսամիս գէցագէցագէցագէցա, 

էփէջաէփէջաէփէջաէփէջա ստագստագստագստագ աշխադէցիաշխադէցիաշխադէցիաշխադէցի ամառը ածխահանքերի կողմերն էի գնացել աշխատելու, երեգ ամիս 

մնացի, բավականաչափ փող վաստակեցի. աշխադէլ բայը գլխավորապես երկրորդ իմաստով է 

գործածվում, իսկ առաջին իմաստով ավելի շատ գործածվում է «բանէլ»։ 
 АШХАДЭЛ, гашхадим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. работать, 
трудиться. 2. зарабатывать, получать плату за труд; употр., как правило, во 2-м знач., а в 1-м 
значении употр. глагол банэл (Н), панэл (Ч)); амарры шахтин сэмтhэры кынацил эйи ашхадэлу, 
жэкh амис гэцhа, эпhэджа стаг ашхадэцhи летом ездил на заработки на угольные копи, был там 

три месяца, заработал приличные деньги; от пехлев. axšāt – труд, лишения; грабар աշխատիլ 
ашхатил – уставать, литер.вост.арм. աշխատել ашхател, литер.зап.арм. աշխատիլ (произн. ашхадил) – 

работать, в гаварах Ахалциха, Возм, Тбилиси աշխատիլ ашхатил, Алашкерт, Салмаст, Нор-Джуга 

աշխատել ашхател, Ереван, Асланбек աշխադէլ ашхадэл, Сучава աշխադել ашхадел – уставать, 

Шемаха, Полис, Родосто աշխադիլ ашхадил, Агулис ըշխատիլ ышхатил, Зейтун աշխադըլ 
ашхадыл, Горис, Карабах ըշխադէլ ышхадэл и ըխշադէլ ыхшадэл, Мараха ախշատէլ ахшатэл и 

աշխատէլ ашхатэл, п-ов Крым ախշադէլ ахшадэл, Карин ախշադիլ ахшадил, Тигранакерт 

mշխmդիլ äшхäдил, Акна աշխըդիլ ашхыдил, Мокс mշխmտիլ äшхäтил, все в значении работать. 

 *ԱՇԽԱՆԱԱՇԽԱՆԱԱՇԽԱՆԱԱՇԽԱՆԱ, գ. խոհանոց. պարս. աշ – ապուր, կերակուր + խանէ – տուն = աշխանէ – 

խոհանոց։ 
 *АШХАНА, с. в старину, пристройка к дому с отдельным входом и большой печью (пhурр), в 
которой хранили также солому для печи; перс. ašxana – кухня (aš аш – еда + xane – дом); в гаварах 

Ерзинджан, Муш, Полис, Джавахк, Карабах աշխանա ашхана – кухня.  

 ԱՇԽԱՐՔԱՇԽԱՐՔԱՇԽԱՐՔԱՇԽԱՐՔ, գ. աշխարհ, երկրագունդ, աշխարհի որևէ մասը, երկիր. պահլ. խշաթրա – նույն 

իմ. աշխարքաշխարքաշխարքաշխարք դէսաձդէսաձդէսաձդէսաձ մաշթմաշթմաշթմաշթ (Ն), աշխարքաշխարքաշխարքաշխարք դէսաձդէսաձդէսաձդէսաձ մաշտմաշտմաշտմաշտ (Չ) փորձառու մարդ. աշխարքիսաշխարքիսաշխարքիսաշխարքիս էրէսըէրէսըէրէսըէրէսը 

աշխարհում. աշխարքինաշխարքինաշխարքինաշխարքին վօրբէսութինըվօրբէսութինըվօրբէսութինըվօրբէսութինը իմանալիմանալիմանալիմանալ աշխարհի չարն ու բարին ճանաչել. աշխարքաշխարքաշխարքաշխարք 
բէրէլբէրէլբէրէլբէրէլ (Ն), աշխարքաշխարքաշխարքաշխարք պէրէլպէրէլպէրէլպէրէլ (Չ) ծնել (երեխա). աշխարքաշխարքաշխարքաշխարք քալքալքալքալ (Ն), աշխարքաշխարքաշխարքաշխարք կալկալկալկալ (Չ) ծնվել: 
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ԱԱԱԱ    А ԱՇԽԸՄԻՇԱՇԽԸՄԻՇԱՇԽԸՄԻՇԱՇԽԸՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ

АШХАРКh, с. мир, земля, земной шар; ашхаркh дэсадз маштh (Н), ашхаркh дэсадз машт 
(Ч) бывалый, прошедший огонь и воду, ашхаркhис эрэсы на свете, во всём мире, ашхаркhин 
ворбэсутhины иманал познать добро и зло, ашхаркh бэрэл (Н), ашхаркh пэрэл (Ч) родить 
ребёнка, ашхаркh кhал (Н), ашхаркh кал (Ч) родиться, появиться на свет; древнеперс. xsatra – 

мир, земля; грабар աշխարհ ашхарh – мир, земля, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. աշխարհ 

ашхарh, в гаварах Ереван, Ван աշխար ашхар, Алашкерт, Акна, Ахалциха, Карин, Амшен, Муш, 

Полис, Нор-Джуга, Родосто, Сучава, Агулис, Тбилиси աշխարք ашхаркh, Возм ախշար ахшар, 

Асланбек աշխար* ашхарh, Харберд, Шемаха, Себастия ախշարք ахшаркh, Карабах աշխարք 

ашхаркh и ախշարք ахшаркh, Горис ышхаркh ըշխարք, Зейтун աշխօրք ашхоркh, Хачин աշխօյ 
ашхой, Тигранакерт mշխmրգ äшхäрг – мир, земля. 

 ԱՇԽԸՄԻՇԱՇԽԸՄԻՇԱՇԽԸՄԻՇԱՇԽԸՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ, տէ՛ս ախշըմիշ (ը)լալ: 
 АШХЫМИШ ЛАЛ, см. ахшымиш (ы)лал. 

 ԱՇԽԸՄԻՇՕՎԱՇԽԸՄԻՇՕՎԱՇԽԸՄԻՇՕՎԱՇԽԸՄԻՇՕՎ ԱՌՆԷԼԱՌՆԷԼԱՌՆԷԼԱՌՆԷԼ ինչ որ բան գնել հապճեպորեն: 
 АШХЫМИШОВ АРРНЭЛ покупать что-либо в спешке. 

 ԱՇԽԸՄԻՇԱՇԽԸՄԻՇԱՇԽԸՄԻՇԱՇԽԸՄԻՇ ՉԻԼԱԼԷՆՉԻԼԱԼԷՆՉԻԼԱԼԷՆՉԻԼԱԼԷՆ չշտապել (ինչ որ բանով զբաղվելիս): 
 АШХЫМИШ ЧhИЛАЛЭН не торопясь (заниматься чем-либо).  

 ԱՇԽԸՐՔԻՆԱՇԽԸՐՔԻՆԱՇԽԸՐՔԻՆԱՇԽԸՐՔԻՆ, մկ. շատ. աաաաստարիստարիստարիստարի աշխըրքինաշխըրքինաշխըրքինաշխըրքին ցօրէնըցօրէնըցօրէնըցօրէնը առինքառինքառինքառինք այս տարի շատ ցորեն 

ստացանք, ցորենի լավ բերք ստացանք. հոմանիշը – դունյային։  
 АШХЫРКhИН, н. много, обильно; астари ашхыркhин цhорэны арринкh в этом году мы 
собрали обильный урожай зерна. 

 ԱՇԽՕՐԹԱՇԽՕՐԹԱՇԽՕՐԹԱՇԽՕՐԹ (Չալթր), գ. շապիկի թևի անութի վրա կարված կտոր, որ լայնացնում է անութը և 

թույլ չի տալիս, որ աշխատանքի ժամանակ թևերը բարձրացնելիս շապիկի թևերը պատառվեն. 

բառի երկրորդ մասը անշուշտ հայերեն – «որդ» ածանցն է, թերևս սկզբի «աշխ»-ն էլ 
«աշխատանք»-ի արմատն է։ 
 АШХОРТh (Чалтырь), с. ластовица, вставка в рукаве под мышкой в мужской рубахе, чтобы 

рукава могли двигаться свободно и не рвались; вторая часть слова суффикс арм. яз. – որդ ворд, 
возможно, что начальный «ашх» – производное от корня слова «ашхаданкh»; литер.зап.арм. 

աշխորդ (произн. ашхортh) – кусок ткани прямоугольной формы, подшитый под мышкой рубахи, в 

гаварах Буланых, Себастия, Полис, Карин и т.д. աշխօրդ ашхорд – кусок ткани, подшитый под 
мышкой рубахи. 

 *ԱՇԿԱՐԱԱՇԿԱՐԱԱՇԿԱՐԱԱՇԿԱՐԱ (Նխջ), ած.մկ. ակնհայտնի, որի էությունը պարզ երևում է. աաաաշկարաշկարաշկարաշկարա բանբանբանբան էէէէ 
ակնհայտնի բան է. աշկարաաշկարաաշկարաաշկարա քխափէքխափէքխափէքխափէ ակնհայտնի կերպով խաբում է. պարս. աշկար – պարզ։ 
 *АШКАРА (Нхч), п. явный, очевидный; ашкара бан э очевидное дело, ашкара кhхапhэ явно 
лжёт; перс. (aškārā ашкара) – явный, от которого турец. aşikâr (ашикяр) – явный, aşikâre (ашикяре) – 
ясно, крым.татар. ашкяр – явный.  

 ԱՇՆԱՎՈՒԹԻՆԱՇՆԱՎՈՒԹԻՆԱՇՆԱՎՈՒԹԻՆԱՇՆԱՎՈՒԹԻՆ, գ. ծանոթություն. պարս. աշընա – ծանոթ + հայ. «ություն», հոլովվում է 

հայերենի կանոններով։ 
 АШНАВУТhИН, с. знакомство; ашнавутhин анэл а) знакомиться, б) общаться; перс. ašina 
(ашина) – знакомый, от котор. турец. aşina (ашина), крым.татар. ашна – знакомый + арм. -в-утhин; 
склоняется согласно правилам грамматики арм. яз. 
 ԱՇՉԻԱՇՉԻԱՇՉԻԱՇՉԻ (Ն), ԱՇՃԻԱՇՃԻԱՇՃԻԱՇՃԻ (Չ), գ. խոհարարուհի. պարս. աշ – կերակուր, չի – զբաղմունք ցույց տվող 

ածանց, աշչի – խոհարար։ 
 АШЧhИ (Н), АШЧИ (Ч), с. стряпуха; турец. aşcı (ашчы), крым.татар. ашчы – повар; в гаварах 

Ван աշչի ашчhи, Карабах աշփազ ашпhаз – стряпуха; см. аш. 

 ԱՇՏԸԽԱՇՏԸԽԱՇՏԸԽԱՇՏԸԽ (Չ), տե՛ս արթըխ (Ն): 
 АШТЫХ (Ч), см. артhых (Н). 

 ԱՈՒՌՄԱԼԱՈՒՌՄԱԼԱՈՒՌՄԱԼԱՈՒՌՄԱԼ (Չալթր), գ.հվք. գյուղատնտեսական ինվենտար։ Բառի երկրորդ կեսը 

անկասկած ար. «մալ» – գույք բառն է, հավանորեն սկզբի «աուռ»-ը աղավաղված «աուլ» բառն 

է, որ արևելյան թուրքերեն նշանակում է գյուղ. «աուլմալ»-ը կարող է դարձած լինել 
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ԱՉԱՌԱՉԱՌԱՉԱՌԱՉԱՌ ԱԱԱԱ    А

«աուռմալ»՝ խուսափելով «լ» հնչյունի կրկնությունից՝ մանավանդ որ բառի սկզբնական 

իմաստն էլ մոռացվել է։ 
 АУРРМАЛ (Чалтырь), с. сельскохозяйственный инвентарь; вторая часть слова, несомненно, 
арабское слово «mal» – имущество, вероятно, начальное «аурр» – искажённое тюркское слово «аул» – 
деревня, возможно, что слово «аулмал» перешло в «ауррмал» во избежание повторения звонкого 
согласного звука «л», тем более что первоначальное значение слова забыто.  

 ԱՉԱՌԱՉԱՌԱՉԱՌԱՉԱՌ (Ն), ԱՃԱՌԱՃԱՌԱՃԱՌԱՃԱՌ (Չ), գ. երկու տարեկան եզ, որ դեռ չի լծվում կամ նոր է սկսել լծվել. 
«արջառ» բառն է։ 
 АЧhАРР (Н), АЧАРР (Ч), с. двухгодовалый вол, которого ещё не запрягают, или недавно 

начали запрягать; грабар արջար арджар – домашний скот, литер.вост.арм. արջար арджар и աչար 

ачhар – бычок, литер.зап.арм. աջառ (пр. ачhарр) – двухгодовалый бычок, в гаварах Нор-Баязет 

արչառ арчhарр, Мараха арчhар արչար, Ереван, Карин, Нор-Джуга, Амшен, Шемаха աչառ ачhарр, 

Алашкерт, Муш, Возм աճառ ачарр, Мокс աճmռ ачäрр, Ван mճmռ äчäрр, Мужамбар аджэррн 

աջէռն, в том же в значении. 

 *ԱՉԸԽԱՉԸԽԱՉԸԽԱՉԸԽ, ած. խոշոր ու պարզ (գիր). թուրք. աչըկ – տարածված, խոշոր։ 
 *АЧhЫХ, п. разборчивый, чёткий, понятный (о почерке); турец. açık (ачык), крым.тат. ачыкъ – 
открытый, ясный, чёткий (о почерке). 

 ԱՉԽԱՌՆԱԱՉԽԱՌՆԱԱՉԽԱՌՆԱԱՉԽԱՌՆԱ (Ն), ԱՃԽԱՌՆԱԱՃԽԱՌՆԱԱՃԽԱՌՆԱԱՃԽԱՌՆԱ (Չ), մկ. առավոտը զարթնելուց հետո դեռ ոչինչ չկերած, ռուս. 

натощак. թաթ. աչխառնա – նույն իմ.։  
 АЧhХАРРНА (Н), АЧХАРРНА (Ч), н. натощак; ачхаррна хымэл (Ч) выпить натощак 
(лекарство); турец. aç karnına (ач карнына) – натощак, (турец. aç – голодный).  

 ԱՉԿԱԲԱՉԿԱԲԱՉԿԱԲԱՉԿԱԲ (Ն), ԱՃԿԱԲԱՃԿԱԲԱՃԿԱԲԱՃԿԱԲ (Չ), գ. աչքակապուկ կոչվող խաղը. աչկաբաչկաբաչկաբաչկաբ խաղալխաղալխաղալխաղալ տափկնոցի 

խաղալ:  
 АЧhКАБ (Н), АЧКАБ (Ч), с. игра в жмурки, в прятки; ачhкаб хахъал играть в жмурки. 

 ԱՉՄԱԱՉՄԱԱՉՄԱԱՉՄԱ (Ն), ԱՃՄԱԱՃՄԱԱՃՄԱԱՃՄԱ (Չ), գ. պատուհանի փեղկ, որ կարելի է բաց անել. թուրք. աչմակ – 

բանալ։ 
 АЧhМА (Н), АЧМА (Ч), с. створка окна; отглагольное существит. турец. глагола açmak 
(ачмак), крым.татар. ачмакь – открывать.  

 ԱՉՔԱՉՔԱՉՔԱՉՔ (Ն), ԱՃԿԱՃԿԱՃԿԱՃԿ (Չ), գ. 1. աչք, մարդու և կենդանիների տեսողության գործարանը. 2. ջրի ակ. 

3. շտեմարանի, պահարանի և այլն բաժանմունք. 4. ասեղի ծակ, որի մեջ անցկացնում են թելը. 

5. ապակուց շինած փոքրիկ աչքի նման ուլունք, որ հնումը կախում էին երեխաների վզից իբրև 

միջոց «չար աչքի» դեմ. 6. ած. ամենալավ, ընտիր. չչչչօօօօրվրվրվրվախիախիախիախինննն աչքըաչքըաչքըաչքը փագվիլփագվիլփագվիլփագվիլ էէէէ աղբյուրի ակը 

փակվել է. մմմմէէէէգգգգ աաաաճճճճկկկկ մըմըմըմը ցօրէնցօրէնցօրէնցօրէն բահիլբահիլբահիլբահիլ իմիմիմիմ (Չ) շտեմարանի մի բաժանմունքը լիքը ցորեն եմ պահել. 
ասէղիասէղիասէղիասէղի աչքըաչքըաչքըաչքը դէրցանդէրցանդէրցանդէրցան անցունէլուանցունէլուանցունէլուանցունէլու չիգըրցաչիգըրցաչիգըրցաչիգըրցա ասեղի աչքը չկարողացա թել անցկացնել. իդաիդաիդաիդա 
դըղինդըղինդըղինդըղին վիզըվիզըվիզըվիզը համայիլինհամայիլինհամայիլինհամայիլին քօվըքօվըքօվըքօվը մէքադմէքադմէքադմէքադ աչքաչքաչքաչք անցուրանցուրանցուրանցուր, նազարնազարնազարնազար չիչիչիչի դընինդընինդընինդընին այդ երեխայի վզի բժժանքի 

կողքին մի հատ աչք (ապակի) անցկացրու, որ աչքով չտան. սէխէրունսէխէրունսէխէրունսէխէրուն մէչիմէչիմէչիմէչի աաաաճկճկճկճկըըըը կկկկօխօխօխօխծծծծիլիլիլիլ ինինինին 

սեխերի միջի աչքը գողացել են. աղէգաղէգաղէգաղէգ աչքօվաչքօվաչքօվաչքօվ նայէլնայէլնայէլնայէլ (Ն) բարյացակամ վերաբերմունք ունենալ. 
աճկէնաճկէնաճկէնաճկէն սըպտըռէլսըպտըռէլսըպտըռէլսըպտըռէլ (Չ) աչքից վրիպել. աճկէնաճկէնաճկէնաճկէն սըպտըռծընէլսըպտըռծընէլսըպտըռծընէլսըպտըռծընէլ (Չ) սխալմամբ չնկատել, բաց թողնել. 
աչքաչքաչքաչք անէլանէլանէլանէլ (Ն), աճկաճկաճկաճկ անէլանէլանէլանէլ (Չ) աչքով նշան անել. աչքաչքաչքաչք բանալուբանալուբանալուբանալու չիդալչիդալչիդալչիդալ (Ն), աճկաճկաճկաճկ պանալուպանալուպանալուպանալու չիդալչիդալչիդալչիդալ (Չ) 

հանգստություն չտալ, անդադար անհանգստացնել. աչքաչքաչքաչք բըռնէլուբըռնէլուբըռնէլուբըռնէլու բանբանբանբան (Ն), աճկաճկաճկաճկ պըռնէլուպըռնէլուպըռնէլուպըռնէլու պանպանպանպան 

(Չ) արժեքավոր բան. աչքաչքաչքաչք դընէլդընէլդընէլդընէլ (Ն), աճկաճկաճկաճկ տընէլտընէլտընէլտընէլ (Չ) մտադրություն ունենալ. աչքաչքաչքաչք զարնէլզարնէլզարնէլզարնէլ (Ն) 

ցանկանալ, սիրահարվել. աչքաչքաչքաչք ունէնալունէնալունէնալունէնալ (Ն), աճկաճկաճկաճկ ունէնալունէնալունէնալունէնալ (Չ) ցանկանալ ձեռք բերել. աչքաչքաչքաչք 
չունէնալչունէնալչունէնալչունէնալ ցանկություն չունենալ. աչքէաչքէաչքէաչքէ անցունէլանցունէլանցունէլանցունէլ (Ն), աճկէաճկէաճկէաճկէ անցընէլանցընէլանցընէլանցընէլ (Չ) թռուցիկ կերպով նայել, 
ծանոթանալ, ստուգել. աչքէաչքէաչքէաչքէ էլլէլէլլէլէլլէլէլլէլ (Ն), աճկէաճկէաճկէաճկէ էլլէլէլլէլէլլէլէլլէլ (Չ) ատելի դառնալ. աչքէաչքէաչքէաչքէ դէսդէսդէսդէս, բէրանէբէրանէբէրանէբէրանէ գարօդգարօդգարօդգարօդ 
(ըըըը)լալլալլալլալ (Ն), աճկէաճկէաճկէաճկէ դէսդէսդէսդէս, պէրանէպէրանէպէրանէպէրանէ գարօդգարօդգարօդգարօդ լալլալլալլալ (Չ) տեսնել, բայց չկարողանալ ուտել. աչքէնաչքէնաչքէնաչքէն ըյնէլըյնէլըյնէլըյնէլ (Ն), 

աճկէնաճկէնաճկէնաճկէն ըյնէլըյնէլըյնէլըյնէլ (Չ) կորցնել իր հարգը մեկի առաջ. աչքէնաչքէնաչքէնաչքէն հանէլհանէլհանէլհանէլ (Ն), աճկէնաճկէնաճկէնաճկէն հանէլհանէլհանէլհանէլ (Չ) ատելի 

դարձնել. աչքէնաչքէնաչքէնաչքէն փախչէլփախչէլփախչէլփախչէլ (Ն) վրիպել աչքից, չնկատվել. աչքէնաչքէնաչքէնաչքէն փախցունէլփախցունէլփախցունէլփախցունէլ (Ն) չնկատել. աչքըաչքըաչքըաչքը 
առնէլառնէլառնէլառնէլ (ամէն բան) (Ն) (ամեն բան) հանձն առնել, (ամեն պայմանի) համաձայնվել. աչքըաչքըաչքըաչքը արունարունարունարուն 
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գօխէլգօխէլգօխէլգօխէլ (Ն), աճկըաճկըաճկըաճկը արունարունարունարուն գօխէլգօխէլգօխէլգօխէլ (Չ) աչքը արյունով լցվել. աչքըաչքըաչքըաչքը առաձինառաձինառաձինառաձին չափչափչափչափ (Ն) այնքան, որքան 

կարող ես ընդգրկել հայացքով. աչքըաչքըաչքըաչքը բաղէլբաղէլբաղէլբաղէլ (Ն), աճկըաճկըաճկըաճկը բաղէլբաղէլբաղէլբաղէլ (Չ) մտազբաղ ու անթարթ նայել՝ 
առանց ուղղելու հայացքը մի որոշ կետի. աչքըսաչքըսաչքըսաչքըս գըբաղէրգըբաղէրգըբաղէրգըբաղէր (Ն), աճկըսաճկըսաճկըսաճկըս գըբաղէրգըբաղէրգըբաղէրգըբաղէր (Չ) (հեգն.) 

կարոտել էի քեզ (ասում են նրան, որին չեն ուզում տեսնել). աչքըաչքըաչքըաչքը բանբանբանբան դէսնէլդէսնէլդէսնէլդէսնէլ (Ն), աճկըաճկըաճկըաճկը պանպանպանպան 
դէսնէլդէսնէլդէսնէլդէսնէլ (Չ) բան ձեռք բերել (չքավորը). աչքըաչքըաչքըաչքը բանալբանալբանալբանալ (Ն), աճկըաճկըաճկըաճկը պանալպանալպանալպանալ (Չ) ա) աչքաբացություն 

սովորեցնել (ուրիշին), բ) օգավել առիթից (ինքը). աչքըաչքըաչքըաչքը բացվէլբացվէլբացվէլբացվէլ (Ն), աճկըաճկըաճկըաճկը պածվէլպածվէլպածվէլպածվէլ (Չ) բան 

սովորել, փորձառություն ձեռք բերել. աչքըաչքըաչքըաչքը գաբվէլգաբվէլգաբվէլգաբվէլ (Նխջ) խաբվել. աչքըաչքըաչքըաչքը գուշթգուշթգուշթգուշթ (Ն), աճկըաճկըաճկըաճկը գուշտգուշտգուշտգուշտ 

(Չ) ագահություն չունեցող (մարդ). աչքըաչքըաչքըաչքը գօխէլգօխէլգօխէլգօխէլ (Ն), աճկըաճկըաճկըաճկը խօթէլխօթէլխօթէլխօթէլ (Չ) ապացույցը ներկայացնել ու 
ամոթել սուտ մեղադրողին. աչքըաչքըաչքըաչքը դառնալդառնալդառնալդառնալ (Ն), աճկըաճկըաճկըաճկը տառնալտառնալտառնալտառնալ (Չ) վախենալ ու հրաժարվել 
մրցությունից դիմադրելուց և այլն. աչքըաչքըաչքըաչքը զօրէլզօրէլզօրէլզօրէլ (Ն), աճկըաճկըաճկըաճկը զօրէլզօրէլզօրէլզօրէլ (Չ) լավ տեսողություն ունենալ. 
աչքըաչքըաչքըաչքը չիզօրէլչիզօրէլչիզօրէլչիզօրէլ թույլ տեսողություն ունենալ. աչքըաչքըաչքըաչքը էլլէլէլլէլէլլէլէլլէլ (Ն), աճկըաճկըաճկըաճկը էլլէլէլլէլէլլէլէլլէլ (Չ) աչքից զրկվել. էլլէէլլէէլլէէլլէ 
աչքըդաչքըդաչքըդաչքըդ (Ն), էլլէէլլէէլլէէլլէ աճկըդաճկըդաճկըդաճկըդ (Չ) կուրանաս. աչքըաչքըաչքըաչքը խաղալխաղալխաղալխաղալ (Ն), աճկըաճկըաճկըաճկը խաղալխաղալխաղալխաղալ (Չ) աչքի մկանների 

անգիտակցական կրճատումից աչքը թրթռալ, որ ըստ ժողովրդական սնահավատության 

չարագուշակ նշան է համարվում. աչքըաչքըաչքըաչքը ձագձագձագձագ էէէէ (Ն), աճկըաճկըաճկըաճկը ձագձագձագձագ էէէէ (Չ) ագահ է, չի կշտանում. աչքըաչքըաչքըաչքը 
դուռըդուռըդուռըդուռը (ըըըը)լալլալլալլալ (Ն) անհամբեր սպասել մեկին. աչքըաչքըաչքըաչքը դուսըդուսըդուսըդուսը (ըըըը)լալլալլալլալ (Ն), աճկըաճկըաճկըաճկը տուսըտուսըտուսըտուսը լալլալլալլալ (Չ) 

ընտանեկան կյանքից, տան գործերից խուսափել. աչքըաչքըաչքըաչքը դուսդուսդուսդուս քալքալքալքալ (Ն), աճկըաճկըաճկըաճկը տուստուստուստուս կալկալկալկալ (Չ) մեծ 

դժվարությամբ անել. աչքըաչքըաչքըաչքը մըդնէլմըդնէլմըդնէլմըդնէլ (Ն), աճկըաճկըաճկըաճկը մըդնէլմըդնէլմըդնէլմըդնէլ (Չ) սիրելի դառնալ. աչքըաչքըաչքըաչքը մութմութմութմութ գօխէլգօխէլգօխէլգօխէլ (Ն), 

աճկըաճկըաճկըաճկը մութմութմութմութ գօխէլգօխէլգօխէլգօխէլ (Չ) շտապելուց, բարկությունից և այլն բան չտեսնել. աչքըաչքըաչքըաչքը չօրսչօրսչօրսչօրս (ըըըը)լալլալլալլալ (Ն), 

աճկըաճկըաճկըաճկը չօրսչօրսչօրսչօրս լալլալլալլալ (Չ) լավ նայել շուրջը, լավ հսկել. աչքըաչքըաչքըաչքը ջամփանջամփանջամփանջամփան (ըըըը)լալլալլալլալ (Ն), աճկըաճկըաճկըաճկը ջամփանջամփանջամփանջամփան լալլալլալլալ (Չ) 

անհամբեր սպասել մեկի գալուն. աչքըաչքըաչքըաչքը ջուրջուրջուրջուր գըդռէլգըդռէլգըդռէլգըդռէլ (Ն), աճկըաճկըաճկըաճկը ճուրճուրճուրճուր գըդռէլգըդռէլգըդռէլգըդռէլ (Չ) երկար սպասել. 
աաաա՜չքըչքըչքըչքը լուսլուսլուսլուս (Ն), աաաա՜ճկըճկըճկըճկը լուսլուսլուսլուս (Չ) շնորհավորություն որևէ ուրախալի պատահմունքի առթիվ. 

աչքիլուսաչքիլուսաչքիլուսաչքիլուս (Ն), աճկիլուսաճկիլուսաճկիլուսաճկիլուս (Չ) ծննդաբերություն. աչքիլուսաչքիլուսաչքիլուսաչքիլուս (ըըըը)լալլալլալլալ (Ն), աճկիլուսաճկիլուսաճկիլուսաճկիլուս լալլալլալլալ (Չ) երեխա 

ծնվել (տրական հոլով խնդրով). աչքինաչքինաչքինաչքին լուսըլուսըլուսըլուսը թափէլթափէլթափէլթափէլ (Ն), աճկինաճկինաճկինաճկին լուսըլուսըլուսըլուսը թափէցընէլթափէցընէլթափէցընէլթափէցընէլ (Չ) 

մանրակրկիտ աշխատանք կատարել՝ տեսողությունը լարելով. աճկաճկաճկաճկ թարթէլութարթէլութարթէլութարթէլու խըդախըդախըդախըդա ադէնադէնադէնադէն (Չ) 

մի ակնթարթ. աչքինաչքինաչքինաչքին էրէվալէրէվալէրէվալէրէվալ (Ն), աճկինաճկինաճկինաճկին էրէվալէրէվալէրէվալէրէվալ (Չ) ա) կարծել թե տեսնում է այն, ինչ իրոք չկա 

աչքի առաջ, բ) ներկայանալ մեկին. աչքիաչքիաչքիաչքի(նննն) զարնէլզարնէլզարնէլզարնէլ (Ն), աճկիաճկիաճկիաճկի(նննն) զարնէլզարնէլզարնէլզարնէլ (Չ) աչքի ընկնել, 
նկատելի լինէլ, երեվալ. աչքինաչքինաչքինաչքին չէրէվալչէրէվալչէրէվալչէրէվալ (Ն), աճկինաճկինաճկինաճկին չէրէվալչէրէվալչէրէվալչէրէվալ (Չ) ա) (մեկին) խուսափել (մեկից), 

որ նա իրան չտեսնի, բ) (խարջաձխարջաձխարջաձխարջաձ ստագըստագըստագըստագը, քաշաձքաշաձքաշաձքաշաձ նէղութինընէղութինընէղութինընէղութինը) կարևորություն չտալ. աչքաչքաչքաչք 
չիբանալչիբանալչիբանալչիբանալ (Ն), աճկաճկաճկաճկ չիպանալչիպանալչիպանալչիպանալ (Չ) (մէգմէգմէգմէգ բանէբանէբանէբանէ) միայն դրանով զբաղվել. աչքըաչքըաչքըաչքը սիրիմսիրիմսիրիմսիրիմ (Ն), աճկըաճկըաճկըաճկը 
սիրիմսիրիմսիրիմսիրիմ (Չ) մեկին կամ մի բան ուրիշի հետ համեմատելով՝ գերադասություն տալու 

արտահայտություն է (առնում է հոդով սեռական հոլով խնդիր). աչքըաչքըաչքըաչքը վախէնալվախէնալվախէնալվախէնալ (Ն), աճկըաճկըաճկըաճկը 
վախէնալվախէնալվախէնալվախէնալ (Չ) ծստահությունը կորցնել՝ զգալով, որ չպիտի հաջողի. աչքըաչքըաչքըաչքը վըրանվըրանվըրանվըրան (ըըըը)լալլալլալլալ (Ն), 

աճկըաճկըաճկըաճկը վըրանվըրանվըրանվըրան լալլալլալլալ (Չ) շատ հավանել ու ցանկանալ ձեռք բերել. աչքըաչքըաչքըաչքը վըրանվըրանվըրանվըրան մնալմնալմնալմնալ (Ն), աճկըաճկըաճկըաճկը 
վըրանվըրանվըրանվըրան մընալմընալմընալմընալ (Չ) շատ հավանել, բայց չկարողանալ ձեռք բերել. աչքըդաչքըդաչքըդաչքըդ վըդէվըդէվըդէվըդէ՞խնխնխնխն էրէրէրէր (Ն), աճկըդաճկըդաճկըդաճկըդ 
վըդէվըդէվըդէվըդէ՞խնխնխնխն էրէրէրէր կամ վըդէվըդէվըդէվըդէ՞նննն էրէրէրէր (Չ) ինչո՞ւ առաջ չնայեցիր, չտեսար, նույնը ասվում է և երրորդ 

դեմքով և հոգնակի. աչքինաչքինաչքինաչքին փուշփուշփուշփուշ (ըըըը)լալլալլալլալ կամ էրէվալէրէվալէրէվալէրէվալ (Ն), աճկինաճկինաճկինաճկին փուշփուշփուշփուշ լալլալլալլալ կամ փուշփուշփուշփուշ էրէվալէրէվալէրէվալէրէվալ (Չ) 

ատելի լինել. աչքօվաչքօվաչքօվաչքօվ-աչքաչքաչքաչք չունէնալչունէնալչունէնալչունէնալ դէսնէլուդէսնէլուդէսնէլուդէսնէլու (Ն), աճկաճկաճկաճկ-աճկօվաճկօվաճկօվաճկօվ դէսնէլդէսնէլդէսնէլդէսնէլ չուզէնալչուզէնալչուզէնալչուզէնալ (Չ) սաստիկ ատել 
և բնավ ցանքություն չունենալ տեսնելու. աչքիաչքիաչքիաչքի իյնէլիյնէլիյնէլիյնէլ (Ն), աճկըաճկըաճկըաճկը ըյնէլըյնէլըյնէլըյնէլ (Չ) նկատելի լինել. աչքէրըաչքէրըաչքէրըաչքէրը 
լըցվէլլըցվէլլըցվէլլըցվէլ (Ն) լացակումել. աչքըաչքըաչքըաչքը արդուսունքարդուսունքարդուսունքարդուսունք (Ն), աճկըաճկըաճկըաճկը արդուսունքարդուսունքարդուսունքարդուսունք (Չ) լալով. աչքինաչքինաչքինաչքին ձարօվձարօվձարօվձարօվ նայէլնայէլնայէլնայէլ 
(Ն), աճկինաճկինաճկինաճկին ձարօվձարօվձարօվձարօվ նայէլնայէլնայէլնայէլ (Չ) թաքուն կերպով նայել. աչքըաչքըաչքըաչքը ձունգըձունգըձունգըձունգը բըռնէբըռնէբըռնէբըռնէ և հոգնակի – աչքէրըաչքէրըաչքէրըաչքէրը 
ձունգէրըձունգէրըձունգէրըձունգէրը բըռնէբըռնէբըռնէբըռնէ (Ն) (անեծք՝ իմաստը անհասկանալի). աչքըաչքըաչքըաչքը հանէլհանէլհանէլհանէլ (Ն), աճկըաճկըաճկըաճկը հանէլհանէլհանէլհանէլ (Չ) աչքից 

զրկել. աաաա՜չքնչքնչքնչքն ալալալալ հանէցիհանէցիհանէցիհանէցի՜, աաաա՜չքնչքնչքնչքն ալալալալ հանիհանիհանիհանի՜ցցցց (Ն), աաաա՜ճկնճկնճկնճկն ալալալալ հանէցիհանէցիհանէցիհանէցի՜, աաաա՜ճկնճկնճկնճկն ալալալալ հանիհանիհանիհանի՜ցցցց (Չ) շատ էլ 
լավ արի, շատ էլ լավ արավ, այս խոսքերով արտահայտում է խոսողը իր գոհունակությունը՝ 
հայտնելով թե ինչ է արել ինքը կամ մի երրորդ անձ. աչքիդաչքիդաչքիդաչքիդ սյուրմէնսյուրմէնսյուրմէնսյուրմէն քըթըռցունուքըթըռցունուքըթըռցունուքըթըռցունու (Ն), աճկիդաճկիդաճկիդաճկիդ 
սուրմէնսուրմէնսուրմէնսուրմէն քըթըռցունուքըթըռցունուքըթըռցունուքըթըռցունու (Չ) ա) շատ ճարպկությամբ ու աննկատելի է խլում (մանուկների մասին), 

բ) շատ ճարպիկ է (դողության մեջ): 
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АЧhКh (Н), АЧК (Ч), с. 1. глаз. 2. родник, источник, ключ. 3. секция, закуток на складе, в 
амбаре. 4. игольное ушко. 5. стеклянная бусинка в форме глаза, которую в старину вешали на шею 
ребёнка как средство от «злого глаза». 6. п. первосортный, отборный. 7. русло реки; чhорвахин 
ачкhы пhагвил э родник высох, мэг ачк мы цhорэн баhил им (Ч) храню в амбаре полный закуток 
зерна, асэхъин ачhкhы дэрцhан анцhунэлу чhигырцhа (Н) я не сумел продеть нитку в игольное 
ушко, ида дыхин визы hамайилин кhовы мэкhад ачhкh анцhур, назар чhи дынин повесь 
ребёнку на шею бусинку рядом с амулетом, чтобы не сглазили, сэхэрун мэчhи ачкы кохцил ин 
украли самые отборные дыни, ахъэг ачhкhов найэл (Н) смотреть доброжелательно, ачкэн 
сыптыррэл (Ч) ускользнуть от внимания, ачкэн сыптыррцынэл (Ч) упустить из внимания, ачhкh 
анэл (Н), ачк анэл (Ч) подмигивать, ачhкh баналу чhидал (Н), ачк паналу чhидал (Ч) не давать 
покоя, ачhкh быррнэлу бан (Н), ачк пыррнэлу пан (Ч) загляденье, глаз не оторвёшь, ачhкh 
дынэл (Н), ачк тынэл (Ч) глаз положить (на что-либо, кого-либо), ачhкh зарнэл (Н) или ачhкh 
унэнал (Н), ачк унэнал (Ч) возжелать (кого-либо, что-либо), ачк чhунэнал не возжелать чужого, 
не завидовать, ачhкhэ анцhунэл (Н), ачкэ анцhынэл (Ч) а) взглянуть мельком, краем глаза, б) не 
удостоить взгляда, ачhкhэ эллэл (Н), ачкэ эллэл (Ч) стать ненавистным, ачhкhэ дэс, бэранэ гарод 
ылал (Н), ачкэ дэс, пэранэ гарод лал (Ч) видит око, да зуб неймёт, ачhкhэн ыйнэл (Н), ачкэн 
ыйнэл (Ч) разочароваться в ком-либо, ачhкhэн hанэл (Н), ачкэн hанэл (Ч) возненавидеть, 
ачhкhэн пhахчhэл (Н) ускользнуть от внимания, остаться незамеченным, ачhкhэн пhахцhунэл (Н) 
упустить из виду, не заметить, ачhкhы аррнэл (Н) брать обязательства, соглашаясь на любые 
условия, ачhкhы арун гохэл (Н), ачкы арун гохэл (Ч) глаза налились кровью (от гнева, злости), 
ачhкhыд аррадзин чhапh (Н) столько, сколько можешь охватить взглядом, ачhкhы бахъэл (Н), 
ачкы бахъэл (Ч) застыть (о взгляде, примета, предвещающая приход незваного гостя), ачhкhыс 
гыбахъэр (Н), ачкыс гыбахъэр (Ч) скучал по тебе (говорят иронично тому, кого не хотят видеть), 
ачhкhы бан дэснэл (Н), ачкы пан дэснэл (Ч) дорваться до чего-либо, получить то, что ранее было 
недоступно, ачhкhы банал (Н), ачкы панал (Ч) а) раскрыть глаза кому-либо на что-либо, б) 
постичь, познать что-либо, ачhкhы бацhвэл (Н), ачкы пацвэл (Ч) а) прозреть, б) научиться чему-
либо, ачhкhы габвэл (Нхч) обманываться, ачhкhы гуштh маштh (Н), ачкы гуштh машт (Ч) не 
жадный, довольный своим достатком, ачhкhы гохэл (Н), ачкы хотhэл (Ч) тыкать в глаза 
доказательства стыдя за ложные слова, ачhкhы даррнал (Н), ачкы таррнал (Ч) разочароваться, 
потерять интерес к кому-л., чему-л., ачhкhы зорэл (Н), ачкы зорэл (Ч) иметь хорошее зрение, 
ачкы чhизорэл иметь слабое зрение, ачhкhы эллэл (Н), ачкы эллэл (Ч) лишиться глаза, эллэ 
ачhкhыд (Н), эллэ ачкыд (Ч) чтоб ты ослеп, ачhкhы хахъал (Н), ачкы хахъал (Ч) подёргивание 
глаз, нервный тик, который, согласно суеверным представлениям, считается недобрым знаком, 
ачhкhы дзаг э (Н), ачкы дзаг э (Ч) жадный, ненасытный, ачhкhы дурры (ы)лал (Н) высмотреть 
все глаза (в ожидании кого-то), ачhкhы дусы (ы)лал (Н), ачкы тусы лал (Ч) уклоняться от 
домашних дел и семейных забот, ачhкhы дус кhал (Н), ачкы тус кал (Ч) напрягаться, тужиться, 
ачhкhы мыднэл (Н), ачкы мыднэл (Ч) войти в доверие, завоевать чьё-либо расположение с 
определённой целью, ачhкhы мутh гохэл (Н), ачкы мутh гохэл (Ч) помутиться в глазах, утратить 
ясность мысли (от гнева, спешки), ачhкhы чhорс (ы)лал (Н), ачкы чhорс лал (Ч) а) смотреть в 
оба, проявлять бдительность, б) усердно искать что-либо, находиться в активном поиске чего-либо, 
в) глаза разбегаются (от большого выбора), ачhкhы джампhан (ы)лал (Н), ачкы джампhан лал 
(Ч) высмотреть все глаза (в ожидании кого-то), ачhкhы джур гыдррэл (Н), ачкы чур гыдррэл (Ч) 
проглядеть все глаза, заждаться, ачhкhыд лус (Н), ачкыд лус (Ч) поздравление по случаю 
радостного события, ачhкhилус (Н), ачкилус (Ч) радостное событие по случаю рождения ребёнка, 
ачhкhилус (ы)лал родить ребёнка, ачhкhин лусы тhапhэл (Н), ачкин лусы тhапhэцhынэл (Ч) 
напрягать зрение выполняя тонкую работу, ачк тhапhэлу хыда адэн (Ч) в одно мгновение, 
ачhкhин эрэвал (Н), ачкин эрэвал (Ч) мерещиться, привидеться, ачhкhи(н) зарнэл (Н), ачки(н) 
зарнэл (Ч) бросаться в глаза, быть заметным, ачhкhин чhэрэвал (Н), ачкин чhэрэвал (Ч) а) белый 
свет не мил, б) избегать, сторониться кого-либо, ачhкh чhибанал (Н), ачк чипанал (Ч) не смыкая 
глаз (работать), ачhкhы сирим (Н), ачкы сирим (Ч) выражение предпочтения при сравнении 
людей или вещей друг с другом, ачhкhы вахэнал (Н), ачкы вахэнал (Ч) потерять уверенность (из-
за неудач и т.п.), ачhкhы вахцhынэл или вахцhунэл (Н), ачкы вахцынэл (Ч) нагнать страху на 
кого-либо, заставить отказаться от каких-либо намерений, действий, ачhкhы выран (ы)лал (Н), 
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ачкы выран лал (Ч) облюбовать что-либо, желая приобрести, ачhкhы выран мынал (Н), ачкы 
выран мынал (Ч) облюбовать что-либо но не иметь возможности приобрести, ачhкhыд вырдэхн 
эр? (Н), ачкыд выдэхн эр или выдэн эр? (Ч) куда ты смотрел?, где были твои глаза? (также в 3-м 
лице мн.ч.), ачhкhин пhуш (ы)лал или эрэвал (Н), ачкин пhуш лал или эрэвал (Ч) мозолить 
глаза, ачhкhов-ачhкh чунэнал дэснэлу (Н), ачк-ачков дэснэл чузэнал (Ч) возненавидеть кого-
либо и не иметь желания видеть, ачhкhи ийнэл (Н), ачки ыйнэл (Ч) стать ненавистным, 
ачhкhэры лыцhвэл (Н) глаза налились слезами, ачhкhы ардусункh (Н), ачкы ардусункh (Ч) 
прослезиться, ачhкhин дзаров найэл (Н), ачкин дзаров найэл (Ч) смотреть украдкой, ачhкhы 
дзунгы быррнэ или ачhкhэры дзунгэры быррнэ (Н) проклятие, смысл неясен, ачhкhы hанэл (Н), 
ачкы hанэл (Ч) лишить глаза, ачhкhн ал hанэцhи! (Н), ачкн ал hанэцhи! (Ч) ай да я!, ай да 
молодец!, ачhкhн ал hаницh! (Н), ачкн ал hаниц! (Ч) ай да он!, ай да молодец! (возглас 
удовлетворения от успешно выполненного дела), ачкин дакh эрвынал (Ч) прийтись по душе, 
ачhкhид сюрмэн кhытhыррцhуну (Н), ачкид сурмэн кhытhыррцуну (Ч) а) ловкий и проворный 
(о ребёнке, который ловко и проворно отнимает что-либо), б) на ходу подмётки рвёт (о ловком 
воре), тhэкh ачк цыкэл (Ч) не разобрать, толком не разглядеть, ачкы дзагэл (Ч) а) бросаться в 
глаза, быть заметным, б) попрекать сделанным добром, оказанной услугой, ачкэн тhыррчhэл (Ч) 
опротиветь, ачhкhыс лус (Н), ачкыс лус (Ч) этого ещё не хватало (возглас, выражающий 
возмущение, неодобрение и т. п. по поводу чего-либо нежелательного), ачhкhин димацhы 
бэрэл (Н), ачкин тимацы пэрэл (Ч) представить, вообразить, ачкэры хыпhвэл (Ч) глаза 
слипаются, ачкэрэн гадзэры тhырран (Ч) искры из глаз посыпались, ачкhы джыздэл (Н), ачкы 
джыздэл (Ч) щуриться, ачhкhин тhоз пhычhэл (Н), ачкин тhоз пhычhэл (Ч) пускать пыль в 
глаза, ачhкhин дагов найэл (Н), ачкин дагов найэл (Ч) смотреть исподлобья, ачкhэры дус гал 
(Н), ачкэры тус кал (Ч) вытаращить глаза, ачкин ахъун аррнэл (Ч) вздремнуть; исконно арм. 

слово, грабар աչք ачhкh, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. աչք ачhкh, Мокс, Ахалциха, Возм, Ван, 

Сучава աչք ачhкh, Тигранакерт, Хачин mչք äчhкh, Амшен ачhг աչգ, Карин, Нор-Джуга աչկ ачhк, 

Ереван աչկ ачhк и աշկ ашк, Зейтун էչվէ эчhвэ, Тбилиси աչկ ачhк и աճկ ачк, Муш աճկ ачк, 

Шемаха աճկ ачк и աշկ ашк, Родосто, Салмаст աշք ашкh, Горис, Карабах, Мараха աշկ ашк, 

Харберд, Акна, Полис, Себастия աշգ ашг, Асланбек աշ* ашh, Цхна օշկ ошк, Адана օչչիկ очhчhик. 

 ԱՉՔԱՉՔԱՉՔԱՉՔ-ԱՉՔԱՉՔԱՉՔԱՉՔ (Ն), ԱՃԿԱՃԿԱՃԿԱՃԿ-ԱՃԿԱՃԿԱՃԿԱՃԿ (Չ), ած. օդով լի մանր բշտիկներ ունեցող, սպունգանման (հաց և 

այլն): 
 АЧhКh-АЧhКh (Н), АЧК-АЧК (Ч), п. имеющий пустоты (о хлебе и т.п.). 

 ԱՉՔԲԱՑԱՉՔԲԱՑԱՉՔԲԱՑԱՉՔԲԱՑ (Ն), ԱՃԿՊԱԾԱՃԿՊԱԾԱՃԿՊԱԾԱՃԿՊԱԾ (Չ), ած. աչքաբաց, չխաբվող, համարձակ։ 
 АЧhКhБАЦh (Н), АЧКПАЦ (Ч), п. 1. шустрый, сметливый, сообразительный. 2. хитрый. 

 ԱՉՔԻԱՉՔԻԱՉՔԻԱՉՔԻ ԽԸՅԱՍԽԸՅԱՍԽԸՅԱՍԽԸՅԱՍ (Ն), ԱՃԿԻԱՃԿԻԱՃԿԻԱՃԿԻ ԽԸՅԱՍԽԸՅԱՍԽԸՅԱՍԽԸՅԱՍ (Չ), գ. աչքաչափություն: 
 АЧhКhИ ХЫЙАС (Н), АЧКИ ХЫЙАС (Ч), с. глазомер. 

    ԱՉՔԻԱՉՔԻԱՉՔԻԱՉՔԻ ՀԷՔԻՄՀԷՔԻՄՀԷՔԻՄՀԷՔԻՄ (Ն), ԱՃԿԻԱՃԿԻԱՃԿԻԱՃԿԻ ՀԷՔԻՄՀԷՔԻՄՀԷՔԻՄՀԷՔԻՄ (Չ), գ. ակնաբույժ: 
 АЧhКhИ hЭКhИМ (Н), АЧКИ hЭКhИМ (Ч), с. окулист. 

 ԱՉՔԱՉՔԱՉՔԱՉՔ ՓՕՐՈՒՆՔՓՕՐՈՒՆՔՓՕՐՈՒՆՔՓՕՐՈՒՆՔ (Ն), ԱՃԿԱՃԿԱՃԿԱՃԿ ՓՕՐՈՒՆՔՓՕՐՈՒՆՔՓՕՐՈՒՆՔՓՕՐՈՒՆՔ (Չ), գ. իշախառանչ, արջուկ, ուղղաթևերի կարգի 

միջատ, սնվում է բույսերի սերմերով, արմատներով: 
 АЧhКh ПhОРУНКh (Н), АЧК ПhОРУНКh (Ч), с. зоол.  медведка обыкновенная, капустянка, 
насекомое, поражающее картофель и другие корнеплоды. 

 ԱՉՕՂԱՉՕՂԱՉՕՂԱՉՕՂ, ած.մկ. հաջող, հաջողակ. աչօղաչօղաչօղաչօղ դարիդարիդարիդարի հաջողակ տարի. քօրձըսքօրձըսքօրձըսքօրձըս աչօղաչօղաչօղաչօղ գընացգընացգընացգընաց գործս 

հաջող ընթացավ։ 
 АЧhОХЪ 1. п. удачный, успешный. 2. н. удачно, успешно; ачохъ дари удачный год, кhордзыс 
ачhохъ гынацh (Н), кордзыс ачhохъ кынац (Ч) мои дела сложились удачно; литер.вост.арм. 

հաջող hаджохь, литер.зап.арм. յաջող (пр. hачhохь) – удачный; этим. см. аджэл.  

 ԱՉՕՂԷԼԱՉՕՂԷԼԱՉՕՂԷԼԱՉՕՂԷԼ, բ.ն. հաջողակ անել. ասվաձասվաձասվաձասվաձ բանըդբանըդբանըդբանըդ աչօղէաչօղէաչօղէաչօղէ (Ն), ասվաձասվաձասվաձասվաձ պանըդպանըդպանըդպանըդ աչօղէաչօղէաչօղէաչօղէ (Չ) աստված 

հաջողություն տա քեզ. ասվաձասվաձասվաձասվաձ բանըբանըբանըբանը աչօղէաչօղէաչօղէաչօղէ (Ն), ասվաձասվաձասվաձասվաձ պանըպանըպանըպանը աչօղէաչօղէաչօղէաչօղէ (Չ) աստված 

հաջողություն տա նրան. գործածվում էին նաև հոգնակի. ասվաձասվաձասվաձասվաձ բանէրըբանէրըբանէրըբանէրը աչօղէաչօղէաչօղէաչօղէ 
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երախտագիտության արտահայտություն հնումը. ասվաձասվաձասվաձասվաձ աչօղէ աչօղէ աչօղէ աչօղէ բարեմաղթություն հնումը՝ 
սերմնացանին. տե՛ս նաև գէնթանի գէցիր։ 
 АЧhОХЪЭЛ, г.д.з. благоприятствовать, содействовать удаче, успеху; асвадз баныд ачhохъэ 
(Н), асвадз паныд ачhохъэ (Ч), асвадз баны ачhохъэ (Н), асвадз паны ачhохъэ (Ч) бог в помощь; 
употр. также в форме мн.ч. асвадз банэры ачhохъэ (в старину, добрые пожелания), асвадз 
ачhохъэ бог в помощь (в старину, добрые пожелания сеятелю); см. также гэнтhани гэцhир. 

 ԱՉՕՂՈՒԹԻՆԱՉՕՂՈՒԹԻՆԱՉՕՂՈՒԹԻՆԱՉՕՂՈՒԹԻՆ, գ. հաջողություն, գործին նպաստավոր ընթացք։ 
АЧhОХЪУТhИН, с. 1. удача. 2. удачи! (пожелание благоприятного хода дел). 

 ԱՉՕՂՎԱՁԱՉՕՂՎԱՁԱՉՕՂՎԱՁԱՉՕՂՎԱՁ, ած. հաջողված, նպաստավոր վերջ ունեցած (գործ և այլն). անցյալ դերբայ՝ 
գոյականի հետ դարցած ածական։ 

АЧhОХЪВАДЗ, пр.пр.вр. удачный, благоприятный, успешный; при употр. с существит. 
выполняет функцию прилагат. 

 ԱՉՕՂՎԱԱՉՕՂՎԱԱՉՕՂՎԱԱՉՕՂՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -էրուն, մկ. քանի հաջողվում է, հաջողվեց և այլն բոլոր ժամանակն. եզ. 

և հոգն. երր. դեմքի նշանակութ., ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 АЧhОХЪВÁДЗСАЙИН, -эрун, н. по мере того как (чем больше) везёт (удаётся, успешно 
завершается), везло и т.д. во всех врем. ед. и мн. числа 3-го л. в соотв. с формой смысл. гл. пр. 

 ԱՉՕՂՎԱԱՉՕՂՎԱԱՉՕՂՎԱԱՉՕՂՎԱ՛ՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸ, -նէրօվը, մկ. հենց որ հաջողվում է, հաջողվեց, հաջողվի և այլն բոլոր 

ժաման. եզակի և հոգնակի երր. դեմքի նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող 

բայի ձևը. աչօղվաձօվըաչօղվաձօվըաչօղվաձօվըաչօղվաձօվը գըմօռնագըմօռնագըմօռնագըմօռնա, աչօղվաձօվըաչօղվաձօվըաչօղվաձօվըաչօղվաձօվը մօռցավմօռցավմօռցավմօռցավ և այլն։ 
 АЧhОХЪВÁДЗОВЫ, -нэровы, н. как только везёт (удаётся, успешно завершается), будет везти 
и т.д. во всех врем. ед. и мн. числа 3-го л. в соотв. с формой смысл. глагола пр.; ачhохъвадзовы 
гыморрна, ачhохъвадзовы моррцhав.  

 ԱՉՕՂՎԷԼԱՉՕՂՎԷԼԱՉՕՂՎԷԼԱՉՕՂՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, մյուս ձևերը և առաջի երկու դեմքերը չունի, բ.չ. 
նպաստավոր ընթացք ու վերջ ունենալ, լավ արդյունք ունենալ։ 
 АЧhОХЪВЭЛ, гачhохъви, ачhохвэцhав, -вадз, -вэлу, не имеет других форм, а также форм 1-го 
и 2-го лица, г.с.з. удаваться, завершаться успешно, благоприятно.  

 ԱՉՕՂՎԷԼՈՒԱՉՕՂՎԷԼՈՒԱՉՕՂՎԷԼՈՒԱՉՕՂՎԷԼՈՒ, ած. հաջողվելու. ապ. դերբայ, որ գոյականի հետ գործածվելիս դառնում է 

ածական. աչօղվէլուաչօղվէլուաչօղվէլուաչօղվէլու կօրձկօրձկօրձկօրձ չէչէչէչէ այնպիսի գործ է, որ չի կարող հաջողվել։ 
 АЧhОХЪВЭЛУ, пр.буд.вр. (дело), которое может завершиться удачно, успешно; при употр. с 
существ. выполняет функцию прил.; ачhохъвэлу кордз чhэ безуспешное дело. 

 ԱՉՕՂՎԷԼԷՆԱՉՕՂՎԷԼԷՆԱՉՕՂՎԷԼԷՆԱՉՕՂՎԷԼԷՆ, մկ. հաջողվելով. անանանան ալալալալ համանհամանհամանհաման աչօղվէլէնաչօղվէլէնաչօղվէլէնաչօղվէլէն գէցաձգէցաձգէցաձգէցաձ չէչէչէչէ այդ գործն էլ շարունակ 

հաջողվող մի բան չէ, հաջողվելով չի ընթանում։ 
 АЧhОХЪВЭЛЭН, н. удаваясь, завершаясь удачно, успешно; ан ал hаман ачhохъвэлэн 
гэцhадз чhэ вряд ли это дело выгорит. 

 *ԱՉՕՆԱՉՕՆԱՉՕՆԱՉՕՆ (Չալթր), ած. ագահ, ծագաչք. ծագում է մի պառավի մականունից. այժմ գործածում 

են միայն ծերերը։ 
 *АЧhОН (Чалтырь), п. жадный, алчный; происходит от прозвища одного старика, в настоящее 
время слово употребляют только пожилые люди.  

 ԱՊԱՆԱՊԱՆԱՊԱՆԱՊԱՆ (Չ), գ. փոս, խրամատ, ջրհոր, որը փորվում է մարդու հասակով անձրևային կամ 

գետնաջրեր հավաքելու համար, օգտագործվել է կաթնամթերք պահելու, անասուններին ջուր 

խմեցնելու համար. ռուսերեն копанка – яма, ров: 
 АПАН (Ч), с. копанка, яма, использовалась для хранения молочных продуктов, а также для 
поения скота; от рус. копанка – яма, ров. 

 ԱՋԱՋԱՋԱՋ, գ. աճ, աճելություն, աճում. աջըդաջըդաջըդաջըդ վէրվէրվէրվէր չէլլէչէլլէչէլլէչէլլէ կամ չաջվիչաջվիչաջվիչաջվի աջըդաջըդաջըդաջըդ չաճիս, չմեծանաս (անեծք 

երեխաներին)։ 
 АДЖ, с. рост, развитие; аджыд вэр чhэллэ или чhаджви аджыд чтоб ты не вырос (проклятие 
в адрес детей); этимол. см. аджэл. 

 ԱՋԱԱՋԱԱՋԱԱՋԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -էրուն, մկ. քանի աճում է, աճեց, աճի և այլն բոլոր ժամանակների եզակի և 

հոգնակի երր. դեմքի նշանակ., ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։
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ԱԱԱԱ    А ԱՋԱՓԱՋԱՓԱՋԱՓԱՋԱՓ

 АДЖÁДЗСАЙИН, -эрун, н. по мере того как (чем больше) растёт, рос, будет расти и т.д., во 
всех времен. ед. и мн. числа 3-го лица в соотв. с формой смыслового гл. предлож. 

 ԱՋԱՓԱՋԱՓԱՋԱՓԱՋԱՓ (Ն), ԱՋԱԲԱՋԱԲԱՋԱԲԱՋԱԲ (Չ), մկ. արդյոք. ար. աջաբ – նույն իմ.։ 
 АДЖАПh (Н), АДЖАБ (Ч), н. разве, хоть; хотя бы; араб. aġab (аджаб); среднеарм. яз. աճապ 

ачап и աճափ ачапh – разве, литер.зап.арм. աճապ (произн. аджаб) – разве, хоть, в гаварах Ван, 

Тбилиси, Амшен, Аварик, Джавахк, Шемаха, Карабах աջաբ ачаб или աջապ ачап, Амасия 

աջապա аджапа – разве. 

 ԱՋԳՈՒՆԱՋԳՈՒՆԱՋԳՈՒՆԱՋԳՈՒՆ, ած. եփելուց ծավալը մեծացող (լոբի, ոսպ և այլն)։ 
 АДЖГУН, п. набухающий, увеличивающийся в объёме при варке (о фасоли и т.п.).  

 ԱՋԷԼԱՋԷԼԱՋԷԼԱՋԷԼ, -իմ, -էցա, աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. աճել, մեծանալ։ 
 АДЖЭЛ, -им, -эцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з. 1. расти. 2. Подниматься              
(о тесте). 3. набухать, увеличиваться в объёме (о рисе и т.п.). 4. прибавлять в весе, толстеть                    

(о человеке); исконно арм. слово, грабар աճել ачел – расти, литер.вост.арм. աճել ачел – расти, 

литер.зап.арм. աճիլ (произн. аджил) – расти, Ахалциха, Мокс, Муш, Шемаха, Возм, Тбилиси աճիլ 
ачил, Ереван աճել ачел, Сучава աջել аджел, Акна, Харберд, Карин, Полис, Родосто, Себастия աջիլ 
аджил, Асланбек աջէլ аджэл, Тигранакерт mջիլ äджил.  

 ԱՋԷԼԷՆԱՋԷԼԷՆԱՋԷԼԷՆԱՋԷԼԷՆ և ԱՋԷԼԷՆԱՋԷԼԷՆԱՋԷԼԷՆԱՋԷԼԷՆ-ԱՋԷԼԷՆԱՋԷԼԷՆԱՋԷԼԷՆԱՋԷԼԷՆ, մկ. շարունակելով աճել։ 
 АДЖЭЛЭН и АДЖЭЛЭН-АДЖЭЛЭН, н. расти не переставая. 

 ԱԱԱԱ՛ՋԷԼԷՋԷԼԷՋԷԼԷՋԷԼԷ (Ն), ԱԱԱԱ՛ՋԷԼԻՋԷԼԻՋԷԼԻՋԷԼԻ (Չ), մկ. շտապով, անհապաղ. ար. աջէլէ – նույն իմ.։ 
 ÁДЖЭЛЭ (Н), ÁДЖЭЛИ (Ч), н. немедленно, тотчас; араб. aġele (аджеле) – быстро, от 

которого турец. acele (аджеле), крым.татар. аджеле  – спешка; в гаварах Амшен աջալա аджала, 

Ван, Евдокия աճէլէ ачэлэ, Карабах ճէլլի чэлли – быстро, тотчас. 

 ԱՋԷԼՈՒԱՋԷԼՈՒԱՋԷԼՈՒԱՋԷԼՈՒ, ած. աճէլու. ապառնի դերբայ, որ գոյականի հետ գործածվելով դառնում է 

ածական. ադիվիգըադիվիգըադիվիգըադիվիգը աջէլուաջէլուաջէլուաջէլու ձառձառձառձառ չէչէչէչէ դա աճելու ծառ չէ, աճելու ընդունակ ծառ չէ։ 
 АДЖЭЛУ, пр.буд.вр. то, что может или должно вырасти; с сущ. выполняет функцию 
прилагат.; адивигы аджэлу дзарр чhэ это дерево не вырастет. 

 ԱՋԷՄԱՋԷՄԱՋԷՄԱՋԷՄ, գ. ոտար, ոտարերկրյա: 
 АДЖЭМ, с. чужой, иноплеменный; араб. aġem (аджем) – невежда, от которого перс. āġām 

(аджам) – иноплеменный, невежда; среднеарм. яз. աճամ ачам – перс; в гаварах Полис աճէմ ачэм, 

Ван mջmմ äджäм – перс.  

 ԱՋԷՄԻԱՋԷՄԻԱՋԷՄԻԱՋԷՄԻ, ած. անվարժ, տգետ. մէքադմէքադմէքադմէքադ աջէմիաջէմիաջէմիաջէմի պանպանպանպան էէէէ տգետների մեկն է. ար. աջէմիէ – 

պարսիկ, օտարազգի, անվարժ, տգետ։ 
 АДЖЭМИ, п. 1. невежественный, необразованный. 2. неопытный, неискушённый в делах; 
мэкhад аджэми пан э настоящий невежда; араб. aġem (аджем) – невежда, от котор. перс. āġām 

(аджам) – иноплеменной, невежда; среднеарм. яз. աճամ ачам – невежда, из перс, Полис աշէմի 

аджэми, Ван mջmմի äджäми – невежественный, неопытный.  

 ԱՋԷՑԸՆԷԼԱՋԷՑԸՆԷԼԱՋԷՑԸՆԷԼԱՋԷՑԸՆԷԼ և ԱՋԷՑՈՒՆԷԼԱՋԷՑՈՒՆԷԼԱՋԷՑՈՒՆԷԼԱՋԷՑՈՒՆԷԼ, -ցունում կամ -ցունիմ, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցունօղ կամ -ցընօղ, -

ցունէլու կամ -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛ք (Ն), ԱՋԷՑԸՆԷԼԱՋԷՑԸՆԷԼԱՋԷՑԸՆԷԼԱՋԷՑԸՆԷԼ, -ցունում, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցընօղ, -

ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛կ (Չ), բ.ա. այնպես անել, որ աճի։ 
 АДЖЭЦhЫНЭЛ и АДЖЭЦhУНЭЛ, -цhунум или -цhуним, -цhуцhи, -цhуцhадз, -цhунохъ 
или -цhынохъ, -цhунэлу или -цhынэлу, -цhунум, -цhур, -цhуцhэкh (Н), АДЖЭЦhЫНЭЛ, -
цhунум, -цhуцhи, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhынэлу, -цhунум, -цhур, -цhуцhэк (Ч), п.г. 
способствовать росту. 

 ԱՋԷՑՈՒՑԱՁԱՋԷՑՈՒՑԱՁԱՋԷՑՈՒՑԱՁԱՋԷՑՈՒՑԱՁ, ած. աճէցրած. անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ գործածվելով դառնում է 

ածական, իսկ առանձին գործածվում է նաև գոյականաբար և հոլովվում է կանոնավոր. քուքուքուքու 
աջէցուցաձաջէցուցաձաջէցուցաձաջէցուցաձ ձառըդձառըդձառըդձառըդ յէմիշյէմիշյէմիշյէմիշ դուվիցդուվիցդուվիցդուվից, իմիմիմիմ աջէցուցաձէսաջէցուցաձէսաջէցուցաձէսաջէցուցաձէս ֆայդաֆայդաֆայդաֆայդա չէղավչէղավչէղավչէղավ քո աճէցրած ծառը պտուղ 

տվեց, իմ աճէցրածից (աճէցրած ծառից) օգուտ չստացվեց։ 
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ԱՋԷՑՈՒՑԱԱՋԷՑՈՒՑԱԱՋԷՑՈՒՑԱԱՋԷՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ ԱԱԱԱ    А

 АДЖЭЦhУЦhАДЗ, пр.пр.вр. выращенный; с сущ. выполняет функцию прилагат., при независ. 
употр. – функцию сущ., склоняется согласно правилам; кhу аджэцhуцhадз дзаррыд йэмиш 
дувицh, им аджэцhуцhадзэс файда чhэхъав выращенное тобой дерево дало плоды, а от 
выращенного мной (дерева) – никакой пользы.  

 ԱՋԷՑՈՒՑԱԱՋԷՑՈՒՑԱԱՋԷՑՈՒՑԱԱՋԷՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի աճեցնում եմ, 

աճէցրի, աճէցնեմ և այլն։ 
 АДЖЭЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем 
больше) выращиваю, выращивал, буду выращивать и т.д.  

 ԱՋԸՌԱՁԱՋԸՌԱՁԱՋԸՌԱՁԱՋԸՌԱՁ, ած. կեղտոտած. անց. դերբայ, որ գոյակ. հետ գործածվելով դառնում է ած., իսկ 

առանձին գործածվում է նաև գոյականաբար և հոլովվում է կանոնավոր. աաաաջըռաձջըռաձջըռաձջըռաձ հացըդհացըդհացըդհացըդ ինքըդինքըդինքըդինքըդ 
գէգէգէգէ՛րրրր քո կեղտոտած հացը ինքդ կե՛ր. աջըռաձըդաջըռաձըդաջըռաձըդաջըռաձըդ ինքըդինքըդինքըդինքըդ գէգէգէգէ՛րրրր քո կեղտոտածդ ինքդ կե՛ր։ 
 АДЖЫРРАДЗ, пр.пр.вр. испачканный; с сущ. выполняет функцию прил., при независ. употр. – 
функцию существ., склоняется согласно правилам; аджыррадз hацhыд инкhыд гэр (в Ч. гир) ешь 
сам испачканный (тобой) хлеб; аджыррадзыд инкhыд гэр (в Ч. гир) сам испачкал, сам и ешь. 

 ԱՋԸՌԱԱՋԸՌԱԱՋԸՌԱԱՋԸՌԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի կեղտոտում եմ, 

կեղտոտեցի, կեղտոտեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի և ժամանակ. նշանակությամբ, ինչպես 

որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 АДЖЫРРÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
пачкаю, пачкал и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. глаг. предлож. 

 ԱԱԱԱ՛ՋԸՌԱՁՕՋԸՌԱՁՕՋԸՌԱՁՕՋԸՌԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -ըդ, -ը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ կեղտոտում եմ, 

կեղտոտեցի, կեղտոտեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. և ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես 

որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. օր. աջըռաձօվըսաջըռաձօվըսաջըռաձօվըսաջըռաձօվըս գըլըվանագըլըվանագըլըվանագըլըվանա հենց որ կեղտոտում եմ՝ 
լվանում է. աջըռաձօվըսաջըռաձօվըսաջըռաձօվըսաջըռաձօվըս լլլլըըըըվացվացվացվաց հենց որ կեղտոտեցի՝ լվաց և այլն։ 
 ÁДЖЫРРАДЗÓВЫС, -ыд, -ы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только пачкаю, пачкал, 
буду пачкать и т.д. во всех лицах, числах и временах в соотв. с формой смыслов. глагола; 
аджыррадзовыс гылывана, аджыррадзовыс лывацh и т.д. 

 ԱՋԸՌԷԼԱՋԸՌԷԼԱՋԸՌԷԼԱՋԸՌԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. կեղտոտել. ծագում է «աճառ» 

կամ «օճառ» բառից, որ նշանակում է սապոն, ուրեմն բառի սկզբնական իմաստը եղել է 

«սապոնոտ անել, սապոն քսել». սրանից կազմվում է կարողական ձևը գաջըռվիգաջըռվիգաջըռվիգաջըռվի՞, չաջըռվիչաջըռվիչաջըռվիչաջըռվի 

կարելի՞ է, չի կարելի կեղտոտել։ 
 АДЖЫРРЭЛ, гаджыррим, аджыррэцhи, аджыррадз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 
пачкать; в значении возможности гаджыррви? пачкается?, чаджыррви не пачкается; считается, 

что произошло от աճառ ачарр или օճառ очарр – мыло; грабар աճըռել ачыррел – мять, давить, 

литер.вост.арм. օճառել очаррел, литер.зап.арм. օճառել (произ. оджаррэл) – намыливать, в гаварах 

Евдокия, Зейтун, Харберд, Мараш, Полис, Сведия աջըռէլ аджыррэл – мять, давить, сжимать, 

Ченкилер, Никомедия աջըռէլ аджыррэл – намыливать, натирать мылом, Асланбек աջըռել 
аджыррел, Акна էջըռիլ эджыррил – намыливать, Хачин էջէռէլ эджэрэл – мять, давить, сжимать. 

 ԱՋԸՌԷԼԷՆԱՋԸՌԷԼԷՆԱՋԸՌԷԼԷՆԱՋԸՌԷԼԷՆ, մկ. կեղտոտելով. աջըռէլէնաջըռէլէնաջըռէլէնաջըռէլէն գէգէգէգէ՛ցիլցիլցիլցիլ էէէէ շարունակ կեղտոտում է։ 
 АДЖЫРРЭЛЭН, н. пачкая; аджыррэлэн гэ;цhил э постоянно пачкает. 

 ԱՋԸՌԹԱՁԱՋԸՌԹԱՁԱՋԸՌԹԱՁԱՋԸՌԹԱՁ, ած. կեղտոտած. < աճառ-ոտ-ած. տե՛ս նաև աջըռօդաձ։ 
 АДЖЫРРТhАДЗ, пр.пр.вр. запачканный; см. также аджырродадз. 
 ԱՋԸՌԹԱԱՋԸՌԹԱԱՋԸՌԹԱԱՋԸՌԹԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), մկ. քանի կեղտոտում եմ, 

կեղտոտեցի, կեղտոտեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի և ժամանակն. նշանակությամբ, ինչպես 

որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. օր. աջըռթաձսայիսաջըռթաձսայիսաջըռթաձսայիսաջըռթաձսայիս քըթէմուսցունուքըթէմուսցունուքըթէմուսցունուքըթէմուսցունու, աջըռթաձսայիսաջըռթաձսայիսաջըռթաձսայիսաջըռթաձսայիս 
թէմուսցուցթէմուսցուցթէմուսցուցթէմուսցուց և այլն։ 
 АДЖЫРРТhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), н. по мере того как (чем 
больше) пачкаю и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр.предлож.; 
аджырртhадзсайис кhытhэмысцhуну, аджырртhадзсайис тhэмусцhуцh и т.д. 
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ԱԱԱԱ    А ԱՋԸՌԹԱԱՋԸՌԹԱԱՋԸՌԹԱԱՋԸՌԹԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ

 ԱՋԸՌԹԱԱՋԸՌԹԱԱՋԸՌԹԱԱՋԸՌԹԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ , -ըդ, -ը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ կեղտոտում եմ, 

կեղտոտեցի, կեղտոտեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի և ժամանակ. նշանակությամբ, ինչպես 

որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. օր. աջըռթաձօվըսաջըռթաձօվըսաջըռթաձօվըսաջըռթաձօվըս թէմըսծուծթէմըսծուծթէմըսծուծթէմըսծուծ հենց որ կեղտոտում եմ՝ 
մաքրում է։ 
 АДЖЫРРТhÁДЗОВЫС, -ыд, -ы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только пачкаю, пачкал, 
буду пачкать и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смыслового гл. предлож.; 

аджырртհհհհадзовыс тhэмысцуц, аджырртհհհհáдзовыс кhытhэмысцуну и т.д. 

 ԱՋԸՌԹԷԼԱՋԸՌԹԷԼԱՋԸՌԹԷԼԱՋԸՌԹԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք, բ.ն. կեղտոտել. < աճառ-ոտ-ել։  
 АДЖЫРРТhЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh, г.д.з. пачкать, загрязнять. 

 ԱՋԸՌԹԷԼԷՆԱՋԸՌԹԷԼԷՆԱՋԸՌԹԷԼԷՆԱՋԸՌԹԷԼԷՆ, մկ. կեղտոտելով։ 
 АДЖЫРРТhЭЛЭН, н. пачкая, загрязняя. 

 ԱՋԸՌԹԷԼՈՒԱՋԸՌԹԷԼՈՒԱՋԸՌԹԷԼՈՒԱՋԸՌԹԷԼՈՒ, ած. կեղտոտելու, որ կարելի է կեղտոտել. ապառնի դերբայ, որ գոյականի 

հետ դառնում է ածական։ 
 АДЖЫРРТhЭЛУ, пр.буд.вр. то, что можно испачкать; при употр. с существит. выполняет 
функцию прилагательного. 

 ԱՋԸՌԹՎԱՁԱՋԸՌԹՎԱՁԱՋԸՌԹՎԱՁԱՋԸՌԹՎԱՁ, ած. կեղտոտված. անց. դերբայ, որ գոյակ. հետ գործածվ. դառնում է ածակ., 
իսկ առանձին գործածվելիս ստանում է գոյակ. իմաստ. աջըռթվաձաջըռթվաձաջըռթվաձաջըռթվաձ ծըմէրուգըծըմէրուգըծըմէրուգըծըմէրուգը գըդռէգըդռէգըդռէգըդռէ 

կեղտոտված ձմէրուկը կտրիր. աջըռթվաձըաջըռթվաձըաջըռթվաձըաջըռթվաձը թաբլէթաբլէթաբլէթաբլէ կեղտոտվածը նետիր։ 
 АДЖЫРРТhВАДЗ, пр.пр.вр. испачкавшийся; с сущ. выполняет функцию прил., при независ. 
употр. – сущ.; аджырртhвадз цымэругы гыдррэ, аджырртhвадзы тhаблэ. 

 ԱՋԸՌԹՎԷԼԱՋԸՌԹՎԷԼԱՋԸՌԹՎԷԼԱՋԸՌԹՎԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.կր.չ. կեղտոտվել. սրա անցյալ 
դերբայից էլ կազմվում են մակբայներ – աջըռթվաաջըռթվաաջըռթվաաջըռթվա՛ձսայիսձսայիսձսայիսձսայիս և աջըռթվաաջըռթվաաջըռթվաաջըռթվա՛ձօվըսձօվըսձօվըսձօվըս։ 
 АДЖЫРРТhВЭЛ, -им, -эцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.стр.ср.з. испачкаться; от 
формы прич. прош. вр. глаг. образуются наречия аджырртhвáдзсайис и аджырртhвáдзовыс. 

 ԱՋԸՌԹՎԷԼԷՆԱՋԸՌԹՎԷԼԷՆԱՋԸՌԹՎԷԼԷՆԱՋԸՌԹՎԷԼԷՆ, մկ. կեղտոտվելով։ 
 АДЖЫРРТhВЭЛЭН, н. пачкаясь, загрязняясь. 

 ԱՋԸՌՄԱՆՔԱՋԸՌՄԱՆՔԱՋԸՌՄԱՆՔԱՋԸՌՄԱՆՔ, ած. բավական կեղտոտ։ 
 АДЖЫРРМАНКh 1. с. грязь. 2. п. перен. скверный, гнусный. 

 ԱՋԸՌՄԱՆՔԳԷԳԱՋԸՌՄԱՆՔԳԷԳԱՋԸՌՄԱՆՔԳԷԳԱՋԸՌՄԱՆՔԳԷԳ, ած. բավական կեղտոտ: 

 АДЖЫРРМАНКhГЭГ, п. грязноватый. 

  ԱՋԸՌՎԱՁԱՋԸՌՎԱՁԱՋԸՌՎԱՁԱՋԸՌՎԱՁ, ած.մկ. կեղտոտված. անց. դերբայ, որ գոյակ. հետ գործածվելիս դառնում է 

ածական, բայի հետ մակբայ, իսկ անկախ գործածվ. գոյականի դեր է կատարում. օր. աջըռվաձաջըռվաձաջըռվաձաջըռվաձ 
հալավըդհալավըդհալավըդհալավըդ հանէհանէհանէհանէ կեղտոտված հագուստդ հանիր. աջըռվաձըաջըռվաձըաջըռվաձըաջըռվաձը գըլվանամգըլվանամգըլվանամգըլվանամ կեղտոտածը կլվանամ։ 
 АДЖЫРРВАДЗ, пр.пр.вр. испачкавшийся; с существит. выполняет функцию прилагат., с 
глаголом – наречия, при независимом употр. становится сущ.; аджыррвадз hалавыд hанэ сними 
испачкавшуюся одежду, аджыррвадзы гылванам я выстираю испачкавшуюся (одежду). 

 ԱՋԸՌՎԱԱՋԸՌՎԱԱՋԸՌՎԱԱՋԸՌՎԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի կեղտոտվում եմ և 

այլն բոլոր դեմքերով, թվերով և ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդ բայի ձևի։ 
 АДЖЫРРВÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
пачкаюсь и т.д., во всех лицах, числах и врем. в соотв. с формой смысл. гл. предл. 

 ԱՋԸՌՎԱԱՋԸՌՎԱԱՋԸՌՎԱԱՋԸՌՎԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ , -ըդ, -ը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ կեղտոտվում եմ, 

կեղտոտվեցի և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով և ժամանակներով, ինչպես որ պահանջում է 

հաջորդող բայի ձևը։ 
 АДЖЫРРВÁДЗОВЫС, -ыд, -ы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я пачкаюсь, 
испачкался и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр. 

 ԱՋԸՌՎԷԼԱՋԸՌՎԷԼԱՋԸՌՎԷԼԱՋԸՌՎԷԼ, -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.կր.չ. կեղտոտվել:  
 АДЖЫРРВЭЛ, гаджыррвим, аджыррвэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), 
г.стр.с.з. пачкаться. 

 ԱՋԸՌՎԷԼԷՆԱՋԸՌՎԷԼԷՆԱՋԸՌՎԷԼԷՆԱՋԸՌՎԷԼԷՆ, մկ. կեղտոտվելով: 
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ԱՋԸՌՎԷԼՈՒԱՋԸՌՎԷԼՈՒԱՋԸՌՎԷԼՈՒԱՋԸՌՎԷԼՈՒ ԱԱԱԱ    А

 АДЖЫРРВЭЛЭН, н. пачкаясь. 

 ԱՋԸՌՎԷԼՈՒԱՋԸՌՎԷԼՈՒԱՋԸՌՎԷԼՈՒԱՋԸՌՎԷԼՈՒ, ած. կեղտոտվելու (բան), որ կարող է կեղտոտվել. ապառնի դերբայ, որ 

գործածվելով գոյականի հետ դառնում է ածական. օր. ասասասաս աջըռվէլուաջըռվէլուաջըռվէլուաջըռվէլու հալավհալավհալավհալավ չէչէչէչէ սա 

կեղտոտվելու հագուստ չէ, չի կարող կեղտոտվել։ 
 АДЖЫРРВЭЛУ, пр.буд.вр. то, что может испачкаться; при употр. с сущ. становится 
прилагат.; ас аджыррвэлу hалав чhэ эта одежда не пачкается. 

 ԱՋԸՌՎԷՑԸՆԷԼԱՋԸՌՎԷՑԸՆԷԼԱՋԸՌՎԷՑԸՆԷԼԱՋԸՌՎԷՑԸՆԷԼ կամ ԱՋԸՌՎԷՑՈՒՆԷԼԱՋԸՌՎԷՑՈՒՆԷԼԱՋԸՌՎԷՑՈՒՆԷԼԱՋԸՌՎԷՑՈՒՆԷԼ, -ցունում կամ  -ցունիմ կամ -ցընիմ, -ցուցի, -

ցուցաձ, -ցունօղ կամ -ցընօղ, -ցունէլու կամ -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛ք (Ն), ԱՋԸՌՎԷՑԸՆԷԼԱՋԸՌՎԷՑԸՆԷԼԱՋԸՌՎԷՑԸՆԷԼԱՋԸՌՎԷՑԸՆԷԼ, -

ցունում, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛կ (Չ), բ.ա. կեղտոտվեցնել, այնպես 

անել, որ կեղտոտվի։ 
 АДЖЫРРВЭЦhЫНЭЛ или АДЖЫРРВЭЦhУНЭЛ, -цhунум, -цhуним или -цhыним, -цhуцhи, 
-цhуцhадз, -цhунохъ или -цhынохъ, -цhунэлу или -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэкh (Н), 
АДЖЫРРВЭЦhЫНЭЛ, -цhунум, -цhуцhи, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэк (Ч), п.г. 
способствовать загрязнению. 

 ԱՋԸՌՎԷՑԸՆԷԼԷՆԱՋԸՌՎԷՑԸՆԷԼԷՆԱՋԸՌՎԷՑԸՆԷԼԷՆԱՋԸՌՎԷՑԸՆԷԼԷՆ կամ ԱՋԸՌՎԷՑՈՒՆԷԼԷՆԱՋԸՌՎԷՑՈՒՆԷԼԷՆԱՋԸՌՎԷՑՈՒՆԷԼԷՆԱՋԸՌՎԷՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ԱՋԸՌՎԷՑԸՆԷԼԷՆԱՋԸՌՎԷՑԸՆԷԼԷՆԱՋԸՌՎԷՑԸՆԷԼԷՆԱՋԸՌՎԷՑԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. 

կեղտոտվեցնելով։ 
 АДЖЫРРВЭЦhЫНЭЛЭН или АДЖЫРРВЭЦhУНЭЛЭН (Н), АДЖЫРРВЭЦhЫНЭЛЭН 
(Ч), н. способствуя загрязнению. 

 ԱՋԸՌՎԷՑԸՆԷԼՈՒԱՋԸՌՎԷՑԸՆԷԼՈՒԱՋԸՌՎԷՑԸՆԷԼՈՒԱՋԸՌՎԷՑԸՆԷԼՈՒ կամ ԱՋԸՌՎԷՑՈՒՆԷԼՈՒԱՋԸՌՎԷՑՈՒՆԷԼՈՒԱՋԸՌՎԷՑՈՒՆԷԼՈՒԱՋԸՌՎԷՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն), ԱՋԸՌՎԷՑԸՆԷԼՈՒԱՋԸՌՎԷՑԸՆԷԼՈՒԱՋԸՌՎԷՑԸՆԷԼՈՒԱՋԸՌՎԷՑԸՆԷԼՈՒ (Չ), մկ. 

կեղտոտվեցնելու. ապ. դերբայ, որ գոյակ. հետ դառնում է ած., բայի հետ – մակբայ։ 
АДЖЫРРВЭЦhЫНЭЛУ или АДЖЫРРВЭЦhУНЭЛУ (Н), АДЖЫРРВЭЦhЫНЭЛУ (Ч), 

пр.буд.вр. то, что можно испачкать; с сущ. выполняет функцию прилагат., с глаг. – наречия. 

 ԱՋԸՌՎԷՑՈՒՑԱՁԱՋԸՌՎԷՑՈՒՑԱՁԱՋԸՌՎԷՑՈՒՑԱՁԱՋԸՌՎԷՑՈՒՑԱՁ, ած. կեղտոտվեցրած, կեղտոտվել տված: 
 АДЖЫРРВЭЦhУЦhАДЗ, п. испачканный. 

 ԱՋԸՌՎԷՑՈՒՑԱԱՋԸՌՎԷՑՈՒՑԱԱՋԸՌՎԷՑՈՒՑԱԱՋԸՌՎԷՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի 

կեղտոտվեցրի, կեղտոտվեցնում եմ, կեղտոտվեցնեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվ. և ժաման.՝ 
համաձայն հաջորդ բայի ձևի. օր. աջըռվէցուցաձսայիսաջըռվէցուցաձսայիսաջըռվէցուցաձսայիսաջըռվէցուցաձսայիս դըհադըհադըհադըհա խօռունգխօռունգխօռունգխօռունգ չամուռըչամուռըչամուռըչամուռը գըմուդնուգըմուդնուգըմուդնուգըմուդնու 

քանի կեղտոտվեցնում եմ, է՛լ ավելի խոր ցեխն է մտնում. աջըռվէցուցաձսայիսաջըռվէցուցաձսայիսաջըռվէցուցաձսայիսաջըռվէցուցաձսայիս դըհադըհադըհադըհա խօռունգխօռունգխօռունգխօռունգ 
չամուռըչամուռըչամուռըչամուռը մըդավմըդավմըդավմըդավ քանի ավելի կեղտոտվեցրի է՛լ ավելի խոր ցեխը մտավ։ 
 АДЖЫРРВЭЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем 
больше) позволяю пачкаться, делаю так, чтобы пачкался, и т.д., во всех лиц., чис. и вр., в соотв. с 
формой смысл. гл. предлож.; аджыррвэцhуцhадзсайис дыhа хоррунг чhамурры гымудну чем 
больше позволяю пачкаться, тем больше влезает в грязь, аджыррвэцhуцhадзсайис дыhа хоррунг 
чhамурры мыдав чем больше я позволял ему пачкаться, тем больше (он) влезал в грязь. 

 ԱՋԸՌՎԷՑՈՒՑԱԱՋԸՌՎԷՑՈՒՑԱԱՋԸՌՎԷՑՈՒՑԱԱՋԸՌՎԷՑՈՒՑԱ՛ՑՍՁՕՎԸՍՑՍՁՕՎԸՍՑՍՁՕՎԸՍՑՍՁՕՎԸՍ , -ըդ, -ը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ 

կեղտոտվեցրի և այլն բոլոր դեմք., թվ. և ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդ բայի ձևի։ 
 АДЖЫРРВЭЦhУЦhÁДЗОВЫС, -ыд, -ы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я 
позволяю пачкаться и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр. 

 ԱՋԸՌՕԴԱՋԸՌՕԴԱՋԸՌՕԴԱՋԸՌՕԴ, ած. կեղտոտ: < աճառ-ոտ, որ սկզբնապես նշանակել է «սապոնոտ»։ 
 АДЖЫРРОД, п. грязный, запачканный; см. аджыррэл. 

 ԱՋԸՌՕԴԱՁԱՋԸՌՕԴԱՁԱՋԸՌՕԴԱՁԱՋԸՌՕԴԱՁ, ած.մկ. կեղտոտած. անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ գործածվելով 

դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս կատարում է գոյականի 

դեր. օր. աջըռօդաձաջըռօդաձաջըռօդաձաջըռօդաձ հացհացհացհաց կեղտոտած հաց. աջըոօդաձաջըոօդաձաջըոօդաձաջըոօդաձ գէգէգէգէ՛ցիլցիլցիլցիլ էէէէ մնում է կեղտոտած. աջըռօդաձըաջըռօդաձըաջըռօդաձըաջըռօդաձը 
միմիմիմի ուդիուդիուդիուդի(լլլլ) կեղտոտածը մի՛ ուտիր. սրանից է առաջացել սղմամբ աջըռթաձաջըռթաձաջըռթաձաջըռթաձ ձևը։ 
 АДЖЫРРОДАДЗ, пр.пр.вр. запачканный; с сущ. выполняет функцию прилагат., с глаг. – 
наречия, при независ. употр. становится сущест.; аджырродадз hацh испачканный хлеб, 

аджырродадз гэ՛цhил э так и лежит весь в грязи; аджырродадзы ми уди(л), не ешь испачканный 
(хлеб и т.п.); от этой формы образована редуциров. форма аджырртhадз. 
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ԱԱԱԱ    А ԱՋԸՌՕԴԱԱՋԸՌՕԴԱԱՋԸՌՕԴԱԱՋԸՌՕԴԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ

 ԱՋԸՌՕԴԱԱՋԸՌՕԴԱԱՋԸՌՕԴԱԱՋԸՌՕԴԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի կեղտոտում եմ, էի, 

կեղտոտեմ, կեղտոտեցի և այլն բոլոր դեմքերով, թվ. ու ժամանակներով, ինչպես որ 

պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. սրանից է առաջացել սղմամբ աջըռթաաջըռթաաջըռթաաջըռթա՛ձձձձսսսսայիսայիսայիսայիս, -իդ, -ին, -ին 

և այլն մակբայական ձևերը։ 
 АДЖЫРРОДÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем 
больше) пачкаю и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. предл.; редуциров. 
формы – аджырртháдзсайис, -ид, -ин. 

 ԱՋԸՌՕԴԱԱՋԸՌՕԴԱԱՋԸՌՕԴԱԱՋԸՌՕԴԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ , -ըդ, -ը, -նէրօվըս, -ըդ, -ը, մկ. հենց որ կեղտոտեմ, կեղտոտում եմ, էի և 

այլն բոլոր դեմքերով, թվ. ու ժամանակն.՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. սրանից է 

առաջացել սղմամբ աջըռթաաջըռթաաջըռթաաջըռթա՛ձօվըսձօվըսձօվըսձօվըս, -ըդ, -ը և այլն մակբայական ձևերը։ 
 АДЖЫРРОДÁДЗОВЫС, -ыд, -ы, -нэровыс, -ыд, -ы, н. как только пачкаю, пачкал и т.д., во 
всех лицах, числах и временах, в соответст. с формой смысл. гл., редуцированные формы – 
аджырртháдзовыс, -ыд, -ы и т.д. 

 ԱՋԸՌՕԴԷԼԱՋԸՌՕԴԷԼԱՋԸՌՕԴԷԼԱՋԸՌՕԴԷԼ¹, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. կեղտոտել. սրանից է 

առաջացել սղմամբ աջըռթէլաջըռթէլաջըռթէլաջըռթէլ ձևը:  

 АДЖЫРРОДЭЛ¹, гаджырродим, аджырродэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 
пачкать; редуцированная форма аджырртhэл. 

 ԱՋԸՌՕԴԷԼԱՋԸՌՕԴԷԼԱՋԸՌՕԴԷԼԱՋԸՌՕԴԷԼ², աջըռօդէցա, -ցար, -ցավ, -ցանք, -ցան, ունի սղմամբ աջըռթէլաջըռթէլաջըռթէլաջըռթէլ ձևը, բ.չ. 
կեղտոտվել։ 
 АДЖЫРРОДЭЛ², гаджырродим, аджырродэцhа, -цhар, -цhав, -цhанкh, -цhан, г.с.з. пачкаться; 
редуцированная форма аджырртhэл. 

 ԱՋԸՌՕԴԷԼԷՆԱՋԸՌՕԴԷԼԷՆԱՋԸՌՕԴԷԼԷՆԱՋԸՌՕԴԷԼԷՆ, մկ. 1. կեղտոտելով. 2. կեղտոտվելով. սրանից սղմամբ առաջացել է 

աջըռթէլէնաջըռթէլէնաջըռթէլէնաջըռթէլէն։ 
 АДЖЫРРОДЭЛЭН, н. 1. пачкая, загрязняя. 2. пачкаясь, загрязняясь; редуциров. форма – 
аджырртhэлэн.  

 ԱՋԸՌՕԴԷՑԸՆԷԼԱՋԸՌՕԴԷՑԸՆԷԼԱՋԸՌՕԴԷՑԸՆԷԼԱՋԸՌՕԴԷՑԸՆԷԼ կամ ԱՋԸՌՕԴԷՑՈՒՆԷԼԱՋԸՌՕԴԷՑՈՒՆԷԼԱՋԸՌՕԴԷՑՈՒՆԷԼԱՋԸՌՕԴԷՑՈՒՆԷԼ, -ցունում կամ -ցունիմ, -ցուցի, -ցուցաձ, -

ցունօղ, -ցընօղ, -ցունէլու, -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛ք (Ն), ԱՋԸՌՕԴԷՑԸՆԷԼԱՋԸՌՕԴԷՑԸՆԷԼԱՋԸՌՕԴԷՑԸՆԷԼԱՋԸՌՕԴԷՑԸՆԷԼ, -ցունում, -ցուցի, -

ցուցաձ, -ցընօղ, -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛կ (Չ), բ.ա. կեղտոտվեցնել։ 
 АДЖЫРРОДЭЦhЫНЭЛ и АДЖЫРРОДЭЦhУНЭЛ, -цhунум и -цуhним, -цhуцhи, -цhуцhадз, 
-цhунохъ и -цhынохъ, -цhунэлу и -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэкh (Н), АДЖЫРРОДЭЦhЫНЭЛ, -
цhунум, -цhуцhи, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэк (Ч), п.г. способствовать 
загрязнению, делать так, чтобы пачкался. 

 ԱՋԸՌՕԴԷՑԸՆԷԼԷՆԱՋԸՌՕԴԷՑԸՆԷԼԷՆԱՋԸՌՕԴԷՑԸՆԷԼԷՆԱՋԸՌՕԴԷՑԸՆԷԼԷՆ և ԱՋԸՌՕԴԷՑՈՒՆԷԼԷՆԱՋԸՌՕԴԷՑՈՒՆԷԼԷՆԱՋԸՌՕԴԷՑՈՒՆԷԼԷՆԱՋԸՌՕԴԷՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ԱՋԸՌՕԴԷՑԸՆԷԼԷՆԱՋԸՌՕԴԷՑԸՆԷԼԷՆԱՋԸՌՕԴԷՑԸՆԷԼԷՆԱՋԸՌՕԴԷՑԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. 

կեղտոտվեցնելով, այնպես անելով, որ կեղտոտվի. աջըռօդէցընէլէնաջըռօդէցընէլէնաջըռօդէցընէլէնաջըռօդէցընէլէն դարավդարավդարավդարավ: 

 АДЖЫРРОДЭЦhЫНЭЛЭН и АДЖЫРРОДЭЦhУНЭЛЭН (Н), АДЖЫРРОДЭЦhЫНЭЛЭН 
(Ч), н. пачкая, загрязняя; аджырродэцhынэлэн дарав понёс (потащил) пачкая. 

 ԱՋԸՌՕԴԷՑՈՒՑԱԱՋԸՌՕԴԷՑՈՒՑԱԱՋԸՌՕԴԷՑՈՒՑԱԱՋԸՌՕԴԷՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի 

կեղտոտեցրի, կեղտոտեցնում եմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակներով՝ 
համաձայն հաջորդ բայի ձևի. աջըռօդէցուցաձսայինէրունաջըռօդէցուցաձսայինէրունաջըռօդէցուցաձսայինէրունաջըռօդէցուցաձսայինէրուն դըհադըհադըհադըհա խօռունգխօռունգխօռունգխօռունգ չամուռըչամուռըչամուռըչամուռը մըդարմըդարմըդարմըդար (Ն) 

քանի (նրանք քեզ) կեղտոտեցրին՝ դու ավելի ևս խոր ցեխը մտար։ 
 АДЖЫРРОДЭЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как 
(чем больше) пачкаю и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. глагола предлож.; 
аджырродэцhуцhадзcайинэрун дыhа хоррунг чhамурры мыдар (Н) чем больше тебя пачкали, 
тем больше ты влезал в грязь. 

 ԱՋԸՌՕԴԷՑՈՒՑԱԱՋԸՌՕԴԷՑՈՒՑԱԱՋԸՌՕԴԷՑՈՒՑԱԱՋԸՌՕԴԷՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ , -ըդ, -ը, -նէրօվըս, -ըդ, -ը, մկ. հենց որ կեղտոտեցնում եմ, 

կեղտոտտեցնեմ և այլն բոլոր դեմք., թվ. ու ժաման.՝ համաձայն հաջորդ բայի ձևի։ 
 АДЖЫРРОДЭЦhУЦhÁДЗОВЫС, -ыд, -ы, -нэровыс, -ыд, -ы, н. как только я позволяю 
пачкаться и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. глаг. пр.  

 ԱՋԻԱՋԻԱՋԻԱՋԻ-ԹԱՌԱԹԱՌԱԹԱՌԱԹԱՌԱ, գ. կոտեմ (ուտելի մի բույս). թուրք. աճը – դառն, թէրէ օթու – կոտեմ։ 
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ԱՋՈՒԳԱՋՈՒԳԱՋՈՒԳԱՋՈՒԳ ԱԱԱԱ    А

 АДЖИ-ТhАРРА, с. бот. клоповник посевной, кресс-салат посевной, цицма, Lepidium sativum; 
перс. tare – зелень, от которого турец. tere (тере) – кресс-салат, турец. acı (аджы) – горький. 

 ԱՋՈՒԳԱՋՈՒԳԱՋՈՒԳԱՋՈՒԳ, գ. աճուկ, երանք, երկու ոտքերի միջի տարածությունը, որտեղ նրանք միանում են 

մարմնի իրանին։ 
 АДЖУГ, с. анат. пах; грабар աճուկ ачук – пах, лит.вост.арм. աճուկ ачук, лит.зап.арм. աճուկ 

(произ. аджуг), в гаварах Ахалциха, Ереван աճուկ ачук, Акна, Адана, Арабкир, Харберд, Карин, 

Амшен, Полис, Родосто, Сучава աջուգ аджуг, Асланбек աջիւյ аджюй, աջիւ* аджюh, Зейтун էջուգ 
эджуг.  

 ԱՌԱԳԱՌԱԳԱՌԱԳԱՌԱԳ, գ. առակ, համառոտ պատմվածք, որ պարունակում է որևէ խրատական իմաստ. 

առգէառգէառգէառգէ-առագէառագէառագէառագէ էլլաձէլլաձէլլաձէլլաձ (Չալթր) անպատկառ, կապը կտրած, սանձարձակ. գուլխունգուլխունգուլխունգուլխուն առագառագառագառագ գաշթալգաշթալգաշթալգաշթալ 
(Ն), կըլօխինկըլօխինկըլօխինկըլօխին կամ կուլխունկուլխունկուլխունկուլխուն առագառագառագառագ կաշտալկաշտալկաշտալկաշտալ (Չ) դատարկ խոսակցությամբ զբաղեցնել, բառացի՝ 
գլխին առակ կարդալ։ 
 АРРАГ, с. притча, повествование назидательного содержания; арргэ-аррагэ элладз (Чалтырь) 
развязный, наглый, разнузданный, арргэ-аррагэ эллэл (Н) пышно разрастаться (о растениях), 
пышно подняться (о тесте), гулхун арраг гаштhал (Н), кылохин или кулхун арраг каштал (Ч) 
морочить голову, нести чушь; исконно арм. слово; грабар առակ аррак – пример, литер.вост.арм. 

առակ аррак, литер.зап.арм. առակ (произ. арраг) – притча, басня, Агулис, Алашкерт, Ахалциха, 

Ереван, Карин, Карабах, Шемаха, Возм, Нор-Джуга, Салмаст առակ аррак, Акна, Харберд, Амшен, 

Муш, Родосто, Себастия, Сучава, Тигранакерт առագ арраг, Тбилиси արակ арак, Зейтун առօգ 

аррог, все в знач. притча, Ван առակ аррак – позорный, Полис անգօց-առակ ангоцh-арраг – 
скандальный, позорный.  
 ԱՌԱԻՄԱՌԱԻՄԱՌԱԻՄԱՌԱԻՄ-ԹԱՌԱԻՄԹԱՌԱԻՄԹԱՌԱԻՄԹԱՌԱԻՄ, գ. այլանդակ դեմքով չար հոգի: 
 АРРАИМ-ТhАРРАИМ, с. бес, демон; «…Араим-тараимы показываются в ночь Нового года, 
забираясь в дома через дымоходы и выходя из печных дверей: у них длинные железные когти, они 
седовласы и бородаты…» (Ер. Шахазиз). 

 ԱՌԱՁԱՌԱՁԱՌԱՁԱՌԱՁ, ած. 1. առած, վերցրած. 2. (Նխջ) (տակը) այրված. անց. դերբայ՝ գոյականի հետ 

դարձած ածական. գգգգաթինաթինաթինաթին դադադադագգգգըըըը առաձառաձառաձառաձ էէէէ։ 
 АРРАДЗ, пр.пр.вр. 1. взятый, полученный, купленный. 2. (Нхч) пригоревший (о пище); с сущ. 
выполняет функцию прилаг.; гатhин дагы аррадз э молоко пригорело. 
 ԱՌԱՁԱՌԱՁԱՌԱՁԱՌԱՁ-ԸՆԳԱՁԸՆԳԱՁԸՆԳԱՁԸՆԳԱՁ, մկ. անսանձելի, համառորեն, ֆանատիկորեն (ինչ որ բան անել): 
 АРРАДЗ-ЫНГАДЗ, н. неудержимо, с упорством, с фанатизмом (делать что-либо). 

 ԱՌԱԱՌԱԱՌԱԱՌԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի առնեմ, առնում եմ, առի և 

այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակն.՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 АРРÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), н. по мере того как (чем больше) 
беру, брал и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр. 

 ԱԱԱԱ՛ՌԱՁՕՌԱՁՕՌԱՁՕՌԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -ըդ, -ը, -նէրօվըս, -ըդ, -ը, մկ. հենց որ առի, առնեմ, առնում եմ և այլն բոլոր 

դեմք., թվ. ու ժամանակ.՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. առաձօվըդառաձօվըդառաձօվըդառաձօվըդ փախիրփախիրփախիրփախիր հենց որ առնես, 

փախիր. առաձնէրօվըառաձնէրօվըառաձնէրօվըառաձնէրօվը քփախչինքփախչինքփախչինքփախչին հենց որ առնում էն՝ փախչում են: 
 ÁРРАДЗÓВЫС, -ыд, -ы, -нэровыс, -ыд, -ы, н. как только я брал, беру и т.д., во всех лицах, 
числах и врем., в соотв. с формой смысл. гл. пр.; аррадзовыд пhахир как только возьмёшь, сразу 
беги, аррадзнэровы кhпhахhчин как только берут, сразу убегают. 

 ԱՌԱԴՈՒՆԱՌԱԴՈՒՆԱՌԱԴՈՒՆԱՌԱԴՈՒՆ, տե՛ս առավդուն։ 
 АРРАДУН, см. арравдун. 

 ԱՌԱԴՎԱՆԱՌԱԴՎԱՆԱՌԱԴՎԱՆԱՌԱԴՎԱՆ, ած. առավոտյան։ 
 АРРАДВАН, п. утренний. 

 ԱՌԱԴՎԱՆԱՌԱԴՎԱՆԱՌԱԴՎԱՆԱՌԱԴՎԱՆ ՀԱՑՀԱՑՀԱՑՀԱՑ, п. նախաճաշ։ 
 АРРАДВАН hАЦh, с. завтрак. 
 ԱՌԱՄԱՌԱՄԱՌԱՄԱՌԱՄ-ԹԱՌԱՄԹԱՌԱՄԹԱՌԱՄԹԱՌԱՄ ՄԱԶՄԱԶՄԱԶՄԱԶ գզված, խճճված մազեր:  
 АРРАМ-ТhАРРАМ МАЗ космы, взъерошенные волосы.  

 ԱՌԱՆԱՌԱՆԱՌԱՆԱՌԱՆ (Չ), ԷՌԱՆԷՌԱՆԷՌԱՆԷՌԱՆ (Ն), գ. գոմ. փոխ. թաթ.:  
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ԱԱԱԱ    А ԱՌԱՆՑԱՌԱՆՑԱՌԱՆՑԱՌԱՆՑ

 АРРАН (Ч), ЭРРАН (Н), с. сарай, хлев; крым.татар. аран – сарай, хлев. 
 ԱՌԱՆՑԱՌԱՆՑԱՌԱՆՑԱՌԱՆՑ, նխ. սակավաթիվ նախդիրներից մեկն է, որ դրվում է անունից առաջ. օր. առանցառանցառանցառանց 
հացիհացիհացիհացի (նաև՝ առանցառանցառանցառանց հացհացհացհաց). առանցառանցառանցառանց հալավիհալավիհալավիհալավի (նաև՝ առանցառանցառանցառանց հալավհալավհալավհալավ). առանցառանցառանցառանց ինձիինձիինձիինձի. առանցառանցառանցառանց քէզիքէզիքէզիքէզի. 

առանցառանցառանցառանց ուդէլուուդէլուուդէլուուդէլու և այլն։ 
 АРРАНЦh, пр. без; один из немногочисленых предлогов армянского языка, ставится перед 
именем существит.: арранцh hацhи или арранц hацh без хлеба, арранцh hалави или арранцh 
hалав раздетый, без одежды, арранцh индзи без меня, арранцh кhэзи без тебя, арранцh удэлу не 

поев и т.д.; исконно арм. слово, грабар առանց арранцh – без, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. 

առանց арранцh – без.  
 ԱՌԱՆՑԱՌԱՆՑԱՌԱՆՑԱՌԱՆՑ ԳՈՒՆԳՈՒՆԳՈՒՆԳՈՒՆ (Ն), ԱՌԱՆՑԱՌԱՆՑԱՌԱՆՑԱՌԱՆՑ ԿՈՒՆԿՈՒՆԿՈՒՆԿՈՒՆ (Չ), ած. անգուն:   
 АРРАНЦh ГУН (Н), АРРАНЦh КУН (Ч), п. бесцветный. 

 ԱՌԱՉԱՌԱՉԱՌԱՉԱՌԱՉ, մկ. առաջվա ժամանակներում, հնումը։ 
 АРРАЧh, н. прежде, раньше, в прежнее время; кhичh аррачh недавно; исконно арм. слово, 

грабар առաջ аррадж – до, литер.вост.арм. առաջ аррадж, литер.зап.арм. առաջ (пр. аррачh) – до, 

раньше, в гаварах Тигранакерт առաչ аррачh, էռաչ эррачh, Агулис յառաջ йаррадж и առաչ аррачh, 

Мокс հmռաչ häррачh, Ахалциха, Горис, Карин, Ереван, Амшен, Карабах, Шемаха, Полис, Сучhава 

առաչ аррачh, Харберд, Себастия, Салмаст, Мараха mռmչ äррäчh, Тбилиси արաչ арачh, Ван mռmճ 

äррäч, Зейтун էռmչ эррäчh, Акна, Родосто էռէչ эррэчh, Асланбек mռmշ äррäш, Аварик հառաշկ 

hаррашк, Хачин արաչ арачh. 

 ԱՌԱՉՎԱՆԱՌԱՉՎԱՆԱՌԱՉՎԱՆԱՌԱՉՎԱՆ, ած. այն, ինչ որ եղել է առաջվա ժամանակներում, հնումը. առաչվանառաչվանառաչվանառաչվան 
մաշտիկըմաշտիկըմաշտիկըմաշտիկը հին ժամանակվա մարդիկ. առաչվանառաչվանառաչվանառաչվան յէմիշնէրըյէմիշնէրըյէմիշնէրըյէմիշնէրը այն պտուղները, որ կային կամ 

լինում էին հնումը։ 
 АРРАЧhВАН, п. 1. давний, давнишний, старинный, древний. 2. прежний, минувший, былой; 
аррачhван маштикы прежние люди, аррачhван йэмишнэры фрукты прежних времён; 

литер.зап.арм. առաջուան (произ. аррачhван) – давний, старинный.  

 ԱՌԱՉՎԱՆԷԱՌԱՉՎԱՆԷԱՌԱՉՎԱՆԷԱՌԱՉՎԱՆԷ, մկ. առաջուց։ 
 АРРАЧhВАНЭ, н. заблаговременно, заранее; литер.вост.арм առաջուց арраджуцh, 

литер.зап.арм. առաջուընէ (произн. аррачhвынэ) – заблаговременно, заранее. 

 ԱՌԱՊՆԻԿԱՌԱՊՆԻԿԱՌԱՊՆԻԿԱՌԱՊՆԻԿ (Չալթր), գ. մի տեսակ մտրակ՝ ձի քշելու համար։ 
 АРРАПНИК (Чалтырь), с. кнут, плеть для подстёгивания животных; рус. арапник. 

 ԱՌԱՍՓԷԼԱՌԱՍՓԷԼԱՌԱՍՓԷԼԱՌԱՍՓԷԼ (Նխջ), ած. խայտառակ, անբարոյական. առասփէլառասփէլառասփէլառասփէլ բանէրբանէրբանէրբանէր խայտառակ, 

անբարոյական գործ, վարմունք։ 
 АРРАСПhЭЛ (Нхч), п. непристойный, пошлый, безнравственный; арраспhэл банэр 

постыдные поступки, дела; исконно арм. слово, грабар առասպել арраспел – миф, легенда, 

литер.вост.арм. առասպել арраспел, литер.зап.арм. առասպել (произ. арраспhэл) – миф, легенда, в 

гаварах Нор-Джуга առասպել арраспел – похабный рассказ, Карин, Себастия առասպէլ арраспэл – 

миф, Тбилиси առասպիլ араспил – упрямый, своенравный, Родосто առասփէլ арраспhэл, 

Тигранакерт, Астрахань առասբէլ аррасбэл – непристойный. 

 ԱՌԱՎԴՈՒՆԱՌԱՎԴՈՒՆԱՌԱՎԴՈՒՆԱՌԱՎԴՈՒՆ, Չալթրում նաև ԱՌԱԴՈՒՆԱՌԱԴՈՒՆԱՌԱԴՈՒՆԱՌԱԴՈՒՆ, մկ. վաղ առավոտյան. իսկ քիչ ավելի ու 

ժամանակվա համար գործածվում է սաբախտանսաբախտանսաբախտանսաբախտան։ 
 АРРАВДУН, в Чалтыре также АРРАДУН, н. на рассвете, рано утром; для обознач. позднего утра 

употребляется тюркское слово сабахтан; грабар առավօտ арравот – рассвет, литер.вост.арм. առավօտ 

арравот, литер.зап.арм. առավօտ (произн. арравод), Ахалциха, Ереван, Карин առավօտ арравот, Нор-

Джуга առավօտէնց арравотэнцh, Мокс mռmւոտուն äррäвотун, Шемаха առօօտ арроот, Мараха, 

Салмаст առատուն арратун, Возм առավտօն арравтон, Сучава առվադու аррваду, Ван առատուն 

арратун, առավտուն арравтун, առատման арратман, Себастия առդըվանց аррдыванцh, Зейтун 

առդըվօնց аррдывонцh, Полис, Родосто առդու аррду, առդըվան аррдыван, Асланбек արդիւ аррдю, 

Акна առդօնց аррдонцh, առդիւ аррдю, Карабах ըռութանա ыррутhана, Горис ըռվըտանա ыррвытана, 
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ԱՌԱԴՎԱՆԱՌԱԴՎԱՆԱՌԱԴՎԱՆԱՌԱԴՎԱՆ ԱԱԱԱ    А

Тбилиси առուտէհան аррутэhан, առուտնիրը аррутниры, առուտվա аррутва, все в знач. рано утром, 

Мужамбар ըռվօտ ыррвот – утро, ըռվօտաց ыррвотацh – утром. 

 ԱՌԱԴՎԱՆԱՌԱԴՎԱՆԱՌԱԴՎԱՆԱՌԱԴՎԱՆ, ած. առավոտյան: 
 АРРАДВАН, п. утренний; аррадван кhун утренний (крепкий) сон. 

 ԱՌԷՔԱՌԷՔԱՌԷՔԱՌԷՔ¹ (Չ), ԱՌԻՔԱՌԻՔԱՌԻՔԱՌԻՔ (Ն), գ. 1. քիմք. 2. առաստաղ. աճկըաճկըաճկըաճկը առէքըառէքըառէքըառէքը ծըկաձծըկաձծըկաձծըկաձ բառգաձբառգաձբառգաձբառգաձ է (Չալթր) 

հիվանդ, գիտակցությունը կորցրած պառկած է։ 
 АРРЭКh¹ (Ч), АРРИКh (Н), с. 1. анат. нёбо. 2. потолок; ачкы аррэкhы цыкадз барргадз э 
(Чалтырь) лежит без сознания (о больном); грабар առիք аррикh – потолок, нёбо, среднеарм.яз. 

առիք аррикh – потолок, нёбо, литер.зап.арм. առիք аррикh – потолок, нёбо, в гаварах Ахалциха, 

Карин, Себастия Тигранакерт առիք аррикh, Харберд, Салмаст, Ван առիքյ аррикhй, Возм, Мокс 

հառիքյ hаррикhй, Алашкерт յառիկ йаррик, Хачин արիք арикh, Мараха առէքյ аррэкhй, Асланбек 

առէ аррэ, все в знач. нёбо, потолок. 

 ԱՌԷՔԱՌԷՔԱՌԷՔԱՌԷՔ² (Չ), գ. հնումը շրջիկ մանրավաճառ, որ սայլով շրջում էր գյուղի փողոցներում և իր 

ապրանքի անունը տալով՝ կանչում էր «առէք», որից ստացվել է նրա անունը. առէքըառէքըառէքըառէքը ամանամանամանաման-
չամանչամանչամանչաման գըձախէգըձախէգըձախէգըձախէ մանրավաճառը ամանեղեն է ծախում: 
 АРРЭКh² (Ч), с. бродячий торговец, лоточник, который в старину ездил на арбе по сельским 
улицам и, зазывая покупателей, кричал «аррэкh»! – берите!, покупайте!, от этого слова и произошло 
его название; аррэкhы аман-чаман гыдзахэ лоточник посуду продаёт.  

 ԱՌԼԱՄԻՇԱՌԼԱՄԻՇԱՌԼԱՄԻՇԱՌԼԱՄԻՇ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ ամոթահար լինել. արաբ. ար – ամոթ, որից թուրք. արլանմակ – 

ամոթահար լինել։ 
 АРРЛАМИШ (Ы)ЛАЛ опозориться; араб. ar – стыд, турец. arlanmak, крым.татар. арланмакь – 

стыдиться; в гаваре Полис առլամմիշ ըլլալ аррламмиш ыллал – устыдиться. 

 ԱՌԼԸԱՌԼԸԱՌԼԸԱՌԼԸ-ՄՕՌԼԸՄՕՌԼԸՄՕՌԼԸՄՕՌԼԸ (Չալթր), ած. սաստիկ կապտած՝ ուժեղ հարվածից, հիվանդությունից և 

այլն (ասվում է մարմնի մասին). վօտկինվօտկինվօտկինվօտկին էրէսըէրէսըէրէսըէրէսը ուռաձուռաձուռաձուռաձ էէէէ, առլըառլըառլըառլը-մօռլըմօռլըմօռլըմօռլը գըզարնէգըզարնէգըզարնէգըզարնէ ոտքի երեսը 

ուռած է, մութ կապույտ գույն ունի. թուրք. մօռ – մութ կապույտ + «լը» մասնիկ. «առլը»-ն 

հավանորեն նույն բառի կրկնակն է իմաստը ուժեղացնելու համար, բայց որովհետև կրկնակ 

բառերը սովորաբար «մ» հնչյունով են սկսվում, իսկ ներկա դեմքում «մօռլը»-ն «մ»-ով է 

սկսվում՝ կրկնակը փոխել է և՛ իր ձևը և՛ իր տեղը։ 
 АРРЛЫ-МОРРЛЫ (Чалтырь), п. посиневший (о коже от сильного удара, болезни и т.п.); 
воткин эрэсы уррадз э, аррлы-моррлы гызарнэ нога опухла, отдаёт синим; турец. mor (мор), 
крым.тат. мор – фиолетовый, лиловый + тюрк. оконч. прилагат. «лы»; вероятно, удв. форма 
образовалась для усиления значения, но поскольку удвоенные формы обычно начинаются со звука 
«м», а в данном случае слово моррлы также начинается со звука «м», его двойник аррлы изменил 
начальнуый звук «м» на «а» и переместился в начало словосочетания; см. также морр. 

 *ԱՌԽԱԴԱՇԱՌԽԱԴԱՇԱՌԽԱԴԱՇԱՌԽԱԴԱՇ (Նխջ), գ. ընկերալից. թուրք. արկադաշ – նույն իմ.։ 
 *АРРХАДАШ (Нхч), с. товарищ; турец. arkadaş (аркадаш) – товарищ. 

 ԱՌԽԱՆԱՌԽԱՆԱՌԽԱՆԱՌԽԱՆ, գ. պարան. թուրք. առկան – նույն իմ.։ 
 АРРХАН, с. верёвка; крым.татар. аркьан – волосяная верёвка, канат. 

 ԱՌԽԱԼՈՒԽԱՌԽԱԼՈՒԽԱՌԽԱԼՈՒԽԱՌԽԱԼՈՒԽ, գ. տղամարդու վերնազգեստ երկար քղանցքով և աստառով, նեղ թևքերով, 

կողամասից ճարմանդով. թուրք. արկալիկ բառից:  
 АРРХАЛУХ, с. кафтан, длиннополая верхняя мужская одежда на подкладке, с узкими 
рукавами и застежкой сбоку; турец. arkalık (аркалык) – вид безрукавки; употр. во всех 
западноармянских диалектах. 

 ԱՌՆԱՔԱՌՆԱՔԱՌՆԱՔԱՌՆԱՔ (Չ), գ. ամուսնու տղամարդ ազգական կնոչ համար։ 
 АРРНАКh (Ч), с. родственники со стороны мужа по отношению к его жене; в диалектах имеет 

формы առնաք аррнакh, առնանք аррнанкh и առնենք аррненкh. 

 ԱՌՆԷԼԱՌՆԷԼԱՌՆԷԼԱՌՆԷԼ, առնում (Նխջ նաև առնիմ), առի, առաձ, առնօղ, առնէլու, առնէլիք, ա՛ռ, առէ՛ք. բ.ն. 

1. առնել, վերցնել. 2. ամուսնանալ հետը. 3. գնել. 4. ստանալ. 5. (Նխջ) այրվել. 6. (Նխջ) գրավել. 
օր. առավառավառավառավ, ջէբըջէբըջէբըջէբը տըրիցտըրիցտըրիցտըրից վերցրեց, գրպանը դրեց. ՕվանէսըՕվանէսըՕվանէսըՕվանէսը ՄայրամինՄայրամինՄայրամինՄայրամին առիլառիլառիլառիլ էէէէ Հովհաննեսը 
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ամուսնացել է Մարիամի հետ. միսմիսմիսմիս առիառիառիառի միս գնեցի. կիրկիրկիրկիր առինքառինքառինքառինք նամակ ստացանք. գաթինգաթինգաթինգաթին դագըդագըդագըդագը 
առաձառաձառաձառաձ էէէէ կաթի տակը այրված է. թաքավօրինթաքավօրինթաքավօրինթաքավօրին սիրդըսիրդըսիրդըսիրդը առավառավառավառավ թագավորին սիրտը գրավեց։ 
 АРРНЭЛ, гаррнум, аррнум (в Нхч также гаррним, аррним), арри, аррадз, аррнохъ, аррнэлу, 
аррнэликh, арр, аррэкh, г.д.з. 1. брать. 2. брать в жёны. 3. покупать. 4. получать. 5. (Нхч) пригорать. 
6. (Нхч) покорять; аррав, джэбы тырицh взял и положил в карман, Ованэсы Майрамин аррил э 
Ованэс взял в жёны Майрам, мис арри я купил мяса, кир арринкh мы получили письмо, гатhин 
дагы аррадз э молоко пригорело, тhакhаворин сирды аррав покорила сердце короля, выра 
аррнэл (Н), аррчhов аррнэл (Ч) принять меры заранее, побеспокоиться о чем-либо заранее (см. 

выра), цэрркэн аррнэл отобрать у кого-либо что-либо; исконно арм. слово, грабар առնուլ аррнул, 

литер.вост.арм. и литер.зап.арм. առնել аррнэл, в гаварах Зейтун, Сучава аррнул առնուլ, Алашкерт, 

Муш, Нор-Джуга, Салмаст, Ван аррнел առնել, Ахалциха, Карин, Мараха, Полис, Родосто, 

Себастия, Ереван, Асланбек առնէլ аррнэл, Агулис, Акна, Харберд, Мокс, Шемаха, Возм, 

Тигранакерт առնիլ аррнил, Хачин արնել арнел, Тбилиси արնիլ арнил, Амшен առնուշ аррнуш, 

Индия առուլ аррул.  

 ԱՌՆԷԼԷՆԱՌՆԷԼԷՆԱՌՆԷԼԷՆԱՌՆԷԼԷՆ, մկ. առնելով, վերցնելով, գնելով։ 
 АРРНЭЛЭН, н. беря, получая, покупая. 

 ԱՌՆԷԼԻՔԱՌՆԷԼԻՔԱՌՆԷԼԻՔԱՌՆԷԼԻՔ, ած. գ. ստանալիք, ինչ որ պետք է ստանալ. աաաառնէլիքռնէլիքռնէլիքռնէլիք ստագստագստագստագ ստանալու փող. 

առնէլիքառնէլիքառնէլիքառնէլիք ունիմունիմունիմունիմ ստանալիք (փող) ունիմ։ 
 АРРНЭЛИКh, с. (долг, деньги), причитающиеся к получению; аррнэликh стаг деньги, 
причитающиеся к получению, аррнэликh уним мне должны денег; лит.вост.арм. и литер.зап.арм. 

առնելիք аррнеликh – причитающееся.  

 ԱՌՆԸՎԱՁԱՌՆԸՎԱՁԱՌՆԸՎԱՁԱՌՆԸՎԱՁ, ած. 1. առնված. 2. գնված. 3. (Նխջ) ցրտահար եղած, այրված. առնըվաձառնըվաձառնըվաձառնըվաձ բանըբանըբանըբանը 
բէթքբէթքբէթքբէթք էէէէ յէդյէդյէդյէդ ալալալալ դըրվիդըրվիդըրվիդըրվի ինչ որ առնված է, պետք է նաև վերադարձվի. առնըվաձառնըվաձառնըվաձառնըվաձ պանըպանըպանըպանը դունդունդունդուն ալալալալ բիդբիդբիդբիդ 
դարվիդարվիդարվիդարվի ինչ որ գնված է, պետք է, որ տուն էլ տարվի. վօթքէրըսվօթքէրըսվօթքէրըսվօթքէրըս ցուրդէնցուրդէնցուրդէնցուրդէն առնըվաձառնըվաձառնըվաձառնըվաձ ինինինին (Նխջ) 

ոտքերս ցրտահար են եղած. գաթինգաթինգաթինգաթին դագըդագըդագըդագը առնըվաձառնըվաձառնըվաձառնըվաձ էէէէ (Նխջ) կաթի տակը այրված է։ 
 АРРНЫВАДЗ, п. 1. взятый. 2. купленный. 3. (Нхч) замёрзший. 4. (Нхч) пригоревший. 5. 
усыновлённый; удочерённая; аррнывадз баны бэткh э йэд ал дырви долг следует возвращать, 
аррнывадз паны дун ал бид дарви купленный (товар) следует отвезти домой, вотhкhэрыс 
цhурдэн аррнывадз ин (Нхч) мои ноги замёрзли от холода, гатhин дагы аррнывадз э (Нхч) 
молоко пригорело, аррнывадз йэрэха усыновлённый ребёнок.  

 ԱՌՆԸՎԱԱՌՆԸՎԱԱՌՆԸՎԱԱՌՆԸՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, մկ. քանի առնվեց, առնվում է, առնվի և այլն, միայն երր. դեմքով ու 

բոլոր ժամանակն.՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 АРРНЫВÁДЗСАЙИН, н. по мере того как (чем больше) берётся (покупается), будет браться и 
т.д., только в 3-м лице во всех вр., согласуясь с формой смысл. глагола пр. 

 ԱԱԱԱ՛ՌՆԸՎԱՁՕՌՆԸՎԱՁՕՌՆԸՎԱՁՕՌՆԸՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, մկ. հենց որ առնվեց, առնվում է և այլն, միայն երրորդ դեմքով ու բոլոր 

ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. հալավըսհալավըսհալավըսհալավըս առնըվաձօվըառնըվաձօվըառնըվաձօվըառնըվաձօվը կկկկունըունըունըունը փօխիցփօխիցփօխիցփօխից 
հագուստս հենց որ գնվեց՝ իսկույն գույնը փոխեց. վօթքըսվօթքըսվօթքըսվօթքըս առնըվաձօվըառնըվաձօվըառնըվաձօվըառնըվաձօվը ուռէցավուռէցավուռէցավուռէցավ ոտքս հենց որ 

ցրտահար եղավ՝ ուռեց։ 
 ÁРРНЫВАДЗÓВЫ, н. как только берётся (покупается, пригорает, замерзает), будет браться и 
т.д., только в 3-м лице во всех временах, согласуясь с формой смысл. глагола; hалавыс 
аррнывадзовы куны пhохицh сразу после покупки моя одежда выцвела, вотhкhыс 
аррнывадзовы уррэцhав как только нога замёрзла, сразу опухла. 

 ԱՌՆԸՎԷԼԱՌՆԸՎԷԼԱՌՆԸՎԷԼԱՌՆԸՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէլիք, բ.կր.չ. գործածվում է միայն երր. դեմքը. 

1. առնվել. 2. գնվել. 3. առնվել իբրև կին. 4. (Նխջ) այրվել. 5. (Նխջ) ցրտահար լինել (տե՛ս նաև 

հարվէլ). ասօրասօրասօրասօր հացըհացըհացըհացը բէթքէնբէթքէնբէթքէնբէթքէն ավէլիավէլիավէլիավէլի առնառնառնառնըվըվըվըվէցավէցավէցավէցավ այսօր պետքից ավելի հաց առնվեց կամ գնվեց. 

իիիիդբէսդբէսդբէսդբէս հօվհօվհօվհօվ ախչիգախչիգախչիգախչիգ ալալալալ գառնըվիգառնըվիգառնըվիգառնըվի՝ էղիլէղիլէղիլէղիլ էէէէ դուրս է գալիս որ այդպիսի տգեղ աղջիկ էլ կարելի է կին 

առնել. գաթնաբուրինգաթնաբուրինգաթնաբուրինգաթնաբուրին դագըդագըդագըդագը առառառառնըվինըվինըվինըվիլլլլ էէէէ կաթնապուրի տակը այրվել է. վօթքէրըսվօթքէրըսվօթքէրըսվօթքէրըս ալալալալ ձէռքէրըսձէռքէրըսձէռքէրըսձէռքէրըս 
ալալալալ առնըվէցանառնըվէցանառնըվէցանառնըվէցան ցուրդէնցուրդէնցուրդէնցուրդէն ոտքերս էլ, ձեռքերս էլ ցրտահար եղան. ունի նաև կարողական 

իմաստ. գառնըվիգառնըվիգառնըվիգառնըվի՞ կարելի՞ է առնել. չառնըվիչառնըվիչառնըվիչառնըվի(լլլլ) չի կարելի առնել։ 
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ԱՌՆԸՎԷԼԷՆԱՌՆԸՎԷԼԷՆԱՌՆԸՎԷԼԷՆԱՌՆԸՎԷԼԷՆ ԱԱԱԱ    А

 АРРНЫВЭЛ, гаррныви, -вэцhав, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэликh, г.стр.с.з. 1. браться. 2. 
покупаться. 3. браться в жёны. 4. (Нхч) пригорать. 5. (Нхч) мёрзнуть (см. также hарвэл); употр. 
только в 3-м лице; асор hацhы бэткhэн авэли аррнывэцhав сегодня хлеба купили больше чем 
надо, идбэс hов ахчиг ал гаррныви, эхил э оказывается, можно брать в жёны даже таких 
некрасивых девушек, гатhнабурин дагы аррнывил э молочный суп пригорел, воткhэрыс ал 
дзэрркэрыс ал аррнывэцhан цhурдэн от мороза у меня замёрзли и ноги и руки; имеет также 
значение возможности; гаррныви? можно брать, можно купить?, чhаррныви(л) нельзя брать, 
нельзя купить. 

 ԱՌՆԸՎԷԼԷՆԱՌՆԸՎԷԼԷՆԱՌՆԸՎԷԼԷՆԱՌՆԸՎԷԼԷՆ, մկ. 1. առնվելով. 2. գնվելով. 3. այրվելով (տակը). 4. ցրտահարվելով. 

վըվըվըվըրայէնրայէնրայէնրայէն առնըվէլէնառնըվէլէնառնըվէլէնառնըվէլէն ալուրըալուրըալուրըալուրը աշաշաշաշթթթթըխըխըխըխ քիչքիչքիչքիչ մընացմընացմընացմընաց վրայից վերցնելով՝ ալյուրն արդեն քիչ մնաց. 

գգգգէէէէրագուրինրագուրինրագուրինրագուրին դագըդագըդագըդագը ամէնամէնամէնամէն անքամանքամանքամանքամ առնառնառնառնըըըըվէլէնվէլէնվէլէնվէլէն՝ ամաննամաննամաննամանն ալալալալ գըձագիգըձագիգըձագիգըձագի ամեն անգամ կերակրի տակը 

այրվելով՝ ամանն էլ կըծակվի. վօվօվօվօտկտկտկտկէրըսէրըսէրըսէրըս առնըվէլէնառնըվէլէնառնըվէլէնառնըվէլէն ալայալայալայալայ-մալայմալայմալայմալայ ուռուռուռուռէէէէցանցանցանցան ոտքերս 

ցրտահարվելով բոլորվին ուռեցան։ 
 АРРНЫВЭЛЭН, н. 1. беря. 2. покупая. 3. пригорая (о пище). 4. замерзая; вырайэн 
аррнывэлэн алуры аштhых кhичh мынацh муки совсем не осталось от частого расходования, 
гэрагурин дагы амэн анкhам аррнывэлэн, аманн ал гыдзаги от постоянного пригорания дно 
посуды может продырявиться, воткэрыс аррнывэлэн алай-малай уррэцhан от постоянного 
замерзания мои ноги совсем опухли. 

 ԱՌՆԸՎԷՑԸՆԷԼ ԱՌՆԸՎԷՑԸՆԷԼ ԱՌՆԸՎԷՑԸՆԷԼ ԱՌՆԸՎԷՑԸՆԷԼ կամ ԱՌՆԸՎԷՑՈՒՆԷԼԱՌՆԸՎԷՑՈՒՆԷԼԱՌՆԸՎԷՑՈՒՆԷԼԱՌՆԸՎԷՑՈՒՆԷԼ (Նխջ), բ.ա. 1. թույլ տալ, որ ցրտահարվեն 

(ոթքերը, ձեռքերը և այլն). 2. թույլ տալ, որ (կաթի և այլն) տակը այրվի։ 
 АРРНЫВЭЦhЫНЭЛ или АРРНЫВЭЦhУНЭЛ (Нхч), п.г. 1. позволять мёрзнуть (о ногах, 
руках и т.п.). 2. допускать, позволять, чтобы пригорело (молоко и т.п.).  

 *ԱՌՈՒԱՌՈՒԱՌՈՒԱՌՈՒ (Նխջ), գ. անձրևի ջրի ճամփա։ 
 *АРРУ (Нхч), с. водная дорожка от дождя; исконно арм. слово, грабар առու арру – речка, 

ручей, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. առու арру – ручей. 

 ԱՌՈՒԴՈՒՐԱՌՈՒԴՈՒՐԱՌՈՒԴՈՒՐԱՌՈՒԴՈՒՐ, գ. առևտուր, վաճառականություն. առուդուրառուդուրառուդուրառուդուր անէլանէլանէլանէլ վաճառականությամբ 

պարապել։ 
 АРРУДУР, с. торговля, коммерция, купля-продажа; аррудур анэл заниматься торговлей; 

литер.вост.арм. առուտուր аррутур, литер.зап.арм. առուտուր (произ. аррудур).  

 ԱՌՈՒԴՈՒՐԱԳԱՆԱՌՈՒԴՈՒՐԱԳԱՆԱՌՈՒԴՈՒՐԱԳԱՆԱՌՈՒԴՈՒՐԱԳԱՆ, ած. առևտրական. առուդուրագանառուդուրագանառուդուրագանառուդուրագան քօրձքօրձքօրձքօրձ վաճառական գործ, առևտրի 

վերաբերյալ գործ. առուդուրագանառուդուրագանառուդուրագանառուդուրագան մաշտմաշտմաշտմաշտ առևտրով պարապող մարդ։ 
 АРРУДУРАГАН, п. торговый, коммерческий; аррудураган кhордз коммерческая 
деятельность, аррудураган машт коммерсант, предприниматель.  

 ԱՌՉԷՎԱՌՉԷՎԱՌՉԷՎԱՌՉԷՎ և ԱՌՉՕՎԱՌՉՕՎԱՌՉՕՎԱՌՉՕՎ, մկ. 1. դեպի առաջ. աաաառչօվռչօվռչօվռչօվ էշէշէշէշտտտտալալալալ առաջ գնալ. 2. առաջադիմել։ 
 АРРЧhЭВ и АРРЧhОВ, н. 1. вперёд. 2. перед. 3. назад, тому назад (со словами, 
указывающими количество времени); аррчhов эштал а) пройти вперёд, б) преуспеть, 
продвинуться по служебной лестнице, аррчhов аррнэл (Ч) принять меры заранее, мэчкыс 
цhавэлу башлайицh, аррчhов арри, пан кhысэцhи выран когда схватило поясницу, сразу 
принял меры и растёр мазью, аррчhов ынгадз а) продвинутый, прогрессивный, передовой 
(человек), б) деловой, предприимчивый, в) наглый, развязный, г) развитый не по годам, 
«скороспелый» (о ребёнке), аррчhов кhашэл продвигать по служебной лестнице, аррчhов 
данэл продвигать, содействовать продвижению (дела и т.п.), дасы дари аррчов десять лет 

(тому) назад; исконно арм. слово, грабар առաջեվ арраджев, литер.вост.арм. առջեվ аррджев, 

литер.зап.арм. առջեւ (произ. аррчhэв) – вперёд.  

 ԱՌՉԷՎԷՆԱՌՉԷՎԷՆԱՌՉԷՎԷՆԱՌՉԷՎԷՆ և ԱՌՉՕՎԷՆԱՌՉՕՎԷՆԱՌՉՕՎԷՆԱՌՉՕՎԷՆ, մկ. 1. առաջից (տեղի իմաստով). 2. սկզբից, առաջուց (ժամանակ. 

իմաստով). առչօվէնառչօվէնառչօվէնառչօվէն քալէքալէքալէքալէ առջևից գնա. առչօվէնառչօվէնառչօվէնառչօվէն չիգդէյիչիգդէյիչիգդէյիչիգդէյի առաջուց չգիտէի։ 
 АРРЧhЭВЭН и АРРЧhОВЭН, н. 1. впереди, спереди. 2. сначала, раньше. 3. заранее; 
аррчhовэн кhалэ иди впереди, аррчhовэн чhигдэйи раньше я этого не знал, аррчhовэн имацhуцh 
известил заранее, аррчhовэн асэл предупреждать. 



 

110 

ԱԱԱԱ    А ԱՌՉԷՎԻԱՌՉԷՎԻԱՌՉԷՎԻԱՌՉԷՎԻ և ԱՌՉՕՎԻԱՌՉՕՎԻԱՌՉՕՎԻԱՌՉՕՎԻ

 ԱՌՉԷՎԻԱՌՉԷՎԻԱՌՉԷՎԻԱՌՉԷՎԻ և ԱՌՉՕՎԻԱՌՉՕՎԻԱՌՉՕՎԻԱՌՉՕՎԻ, ած. 1. այն, որ առաջի կողմումն է գտնվում. 2. այն, որ առաջիկայում 

պիտի լինի. առչէվիառչէվիառչէվիառչէվի կամ առչօվիառչօվիառչօվիառչօվի արաբանարաբանարաբանարաբան առաջի կողմում գտնվող սայլը. առչէվիառչէվիառչէվիառչէվի կամ առչօվիառչօվիառչօվիառչօվի 
շապատշապատշապատշապատ առաջիկա շաբաթ։ 
 АРРЧhЭВИ и АРРЧhОВИ, п. 1. передний, находящийся впереди. 2. предстоящий, грядущий; 
аррчhэви или аррчhови арабан идущая впереди телега, аррчhэви шапат или аррчhови шапат 
предстоящая неделя. 

 ԱԱԱԱ՛ՌՉԻՌՉԻՌՉԻՌՉԻ 1. թ. առաջին. 2. ած. առաջնակարգ, համբավավոր. աաաառչիռչիռչիռչի դունըդունըդունըդունը ննննաաաարաննրաննրաննրանն էէէէ առաջին 

տունը (տների կարգի մեջ) նրանն է. քաղաքինքաղաքինքաղաքինքաղաքին մէմէմէմէչչչչըըըը առչիառչիառչիառչի մաշմաշմաշմաշտտտտնննն էէէէ ամենահայտնի, 

ամենահամբավավոր մարդն է քաղաքում. էրկու իմաստով էլ գործածվ. է նաև անկախ՝ երրորդ 

դեմքի կրկնակի հոդ ընդունելով – առչինըառչինըառչինըառչինը, գոյականի դեր է կատարում և հոլովվում է. շշշշինդըինդըինդըինդը 
նանանանա չէչէչէչէ առչինըառչինըառչինըառչինը, նարամէննարամէննարամէննարամէն անցանանցանանցանանցան հիմա նա չէ ամենահամբավավորը, նրանից գերազանցեցին։ 
 ÁРРЧhИ 1. ч. первый. 2. п. перен. влиятельный, авторитетный; употр. также независ. с 
притяжат. артиклем 3-го л. в форме аррчhины, выполняя при этом функцию существит. и 
склоняясь; аррhчи дуны наранн э его дом первый (в ряду домов), кhахъакhин мэчhы аррчhи 
маштн э он самый влиятельный человек в городе, шинды на чhэ аррчhины, нарамэн анцhан он 

теперь не первый (не главный), его превзошли; исконно арм. слово, грабар առաջին арраджин, 

литер.вост.арм. առաջին арраджин, литер.зап.арм. առջի (пр. аррчhи) – первый, Ахалциха, Полис 

առչի аррчhи, առչէվ аррчhэв, Нор-Джуга առջ‘ի аррджhи, առջ‘նէկ аррджhнэк, Салмаст mռչէվ 

äррчhэв, Тбилиси արչի арчhи, արչիվը арчhивы, Асланбек mռչի äррчhи, Акна էռչէվ эррчhэв, 

Хачин արջ‘եվ арджhев, Горис, Карабах ըռաչին ыррачhин, Ван mռճին äррчин, Возм հէրչիվ 

hэрчhив, Мокс հէրճիվ hэрчив, Амшен այչիվ айчhив, այչի айчhи.  

 ԱՌՉԻԱՌՉԻԱՌՉԻԱՌՉԻ ԳԻՐԱԳԻԳԻՐԱԳԻԳԻՐԱԳԻԳԻՐԱԳԻ, տե՛ս գիրագի: 

 АРРЧhИ ГИРАГИ, см. гираги. 

 ԱՌՉԻԱՌՉԻԱՌՉԻԱՌՉԻ-ՄԷԳՈՒԹՄԷԳՈՒԹՄԷԳՈՒԹՄԷԳՈՒԹ (Ն), ԱՌՉԻԱՌՉԻԱՌՉԻԱՌՉԻ-ՄԷԳՈՒՑՄԷԳՈՒՑՄԷԳՈՒՑՄԷԳՈՒՑ (Չ), մկ. սկզբից, մի անգամից. առչիառչիառչիառչի-մէգութմէգութմէգութմէգութ 
չիջանչըցաչիջանչըցաչիջանչըցաչիջանչըցա մի անգամից չճանաչեցի. առչիառչիառչիառչի մէգուցմէգուցմէգուցմէգուց փէռադփէռադփէռադփէռադ էրէվցավէրէվցավէրէվցավէրէվցավ աճկիսաճկիսաճկիսաճկիս (Չ) սկզբում վատ 

երևաց աչքիս։ 
 АРРЧhИ-МЭГУТh (Н), АРРЧhИ-МЭГУЦh (Ч), н. сначала, сперва, поначалу, вначале; сразу; 

аррчhи-мэгутh чhиджанцhыцhа я не сразу узнал (его, её), аррчhи мэгуцh пhэррад эрэвцհհհհав 
ачкис (Ч) поначалу мне это не понравилось.  

 ԱՌՉԻՆԷԳԱՌՉԻՆԷԳԱՌՉԻՆԷԳԱՌՉԻՆԷԳ, գ. անդրանիկ, առաջին զավակ. < առաջին + իկ։ 
 АРРЧhИНЭГ, с. первенец, первый ребёнок; литер.вост.арм. առջինեկ аррджинек, 

литер.зап.арм. առջինեկ (произн. аррчhинэг), առջինակ (аррчhинаг), առջընեկ (аррчhынэг). 

 ԱԱԱԱ՛ՌՉԻՆԸՌՉԻՆԸՌՉԻՆԸՌՉԻՆԸ, մկ. ամենից առաջ, նախ. առչինըառչինըառչինըառչինը թաքավօրինթաքավօրինթաքավօրինթաքավօրին սիրդըսիրդըսիրդըսիրդը առավառավառավառավ նախ թագավորի 

սիրտը գրավեց: 

 ÁРРЧhИНЫ, н. во-первых, прежде всего, первым делом; аррчhины тhакhаворин сирды 
аррав первым делом завоевала сердце короля, энгы аррчины первым делом, в первую очередь.  

 ԱՌՉԻՐԳՎԱՆԷԱՌՉԻՐԳՎԱՆԷԱՌՉԻՐԳՎԱՆԷԱՌՉԻՐԳՎԱՆԷ և ԱՌՉԻՐԳՕՐԷԱՌՉԻՐԳՕՐԷԱՌՉԻՐԳՕՐԷԱՌՉԻՐԳՕՐԷ (Չալթր), մկ. վաղ երեկոյան, վաղ երեկոյից. առչիրգվանէառչիրգվանէառչիրգվանէառչիրգվանէ 
բառգէցավբառգէցավբառգէցավբառգէցավ կամ առչիրգօրէառչիրգօրէառչիրգօրէառչիրգօրէ բառգէցավբառգէցավբառգէցավբառգէցավ վաղ երեկոյան կամ վաղ երեկոյից պառկեց։ 
 АРРЧhИРГВАНЭ и АРРЧhИРГОРЭ (Чалтырь), н. рано вечером, ранним вечером; 
аррчhиргванэ барргэцhав или арчhиргорэ барргэцhав лёг спать рано вечером. 

 ԱՌՉՕՎԱՌՉՕՎԱՌՉՕՎԱՌՉՕՎ, տե՛ս առչէվ: 
 АРРЧhОВ, см. аррчhэв.  

 ԱԾՉՕՎԷՆԱԾՉՕՎԷՆԱԾՉՕՎԷՆԱԾՉՕՎԷՆ, մկ. նախապես։ 
 АРРЧhОВЭН, н. заранее; на адор вырайов аррчhовэн кидэр он знал об этом заранее. 

 ԱԾՉՕՎԷՆԱԾՉՕՎԷՆԱԾՉՕՎԷՆԱԾՉՕՎԷՆ ԱՍԷԼԱՍԷԼԱՍԷԼԱՍԷԼ առաջուց ասել։ 
 АРРЧhОВЭН АСЭЛ предупреждать, ставить в известность заранее. 

 ԱՌՉՕՎԸՍԱՌՉՕՎԸՍԱՌՉՕՎԸՍԱՌՉՕՎԸՍ, -ըդ, -ը, -նէրըս, -նէրըդ, -նէրը, մկ. իմ, քո, նրա, մեր, ձեր, նրանց առաջ. 

առչօվնէրըդառչօվնէրըդառչօվնէրըդառչօվնէրըդ էէէէ ձէր առաջ է գտնվում. առչօվըառչօվըառչօվըառչօվը անցաձանցաձանցաձանցաձ պանպանպանպան էէէէ կապը կտրած, անզուսպ (տղա, 
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աղջիկ) է. առչօվըառչօվըառչօվըառչօվը առնէլառնէլառնէլառնէլ միջոց ձեռք առնել (հրգեհի, հեղեղի, վատ սովորության կամ այլ 
չարիքի) դեմ։ 
 АРРЧhОВЫС, -ыд, -ы, -нэрыс, -нэрыд, -нэры, н. передо мной, перед тобой, перед ним и т.д.; 
аррчhовнэрыд э он перед вами, аррчhовы анцhадз пан э развязный, ранузданный, наглый, 
аррчhовы аррнэл принимать меры (против вредных обычаев, пожаров и т.п.).  

 ԱՌՍԸԶԱՌՍԸԶԱՌՍԸԶԱՌՍԸԶ    կամ ԱՌՍՈՒԶԱՌՍՈՒԶԱՌՍՈՒԶԱՌՍՈՒԶ, ած. 1. չամաչօղ, անամոթ. 2. (բույսերի մասին) դիմացկուն, 

տոկուն, վատ պայմաններում էլ աճող. թուրք. արսըզ – անամոթ։ 
 АРРСЫЗ или АРРСУЗ, п. 1. наглый, бесстыжий. 2. неприхотливый, выносливый (о 
растениях); турец. arsız (арсыз), крым.татар. арсыз – наглый; выносливый; в гаварах Ван, Карабах 

առսըզ аррсыз – бесстыжий.  

 ԱՌՓԱԱՌՓԱԱՌՓԱԱՌՓԱ, գ. գարի. բացի Չալթրից՝ գործածվում է բոլոր գյուղերում ու քաղաքում. թուրք. 

արփա – գարի։ 
 АРРПhА, с. бот. ячмень, употр. в городе и во всех сёлах кроме Чалтыря; турец. arpa (арпа) – 

ячмень; синон. кари (Чалтырь); в гаваре Ван արփա арпhа – ячмень. 

 ԱՌՓԱՉԸԽԱՌՓԱՉԸԽԱՌՓԱՉԸԽԱՌՓԱՉԸԽ, գ. մանր սոխ, որ ստացվում է սերմից առաջին տարին. թուրք. արփաջըկ – 

նույն իմ.։ 
 АРРПhАЧhЫХ, с. лук-севок, посевной лук; турец. arpacık soğanı (арпачык сохъаны) – 
посевной лук, крым.татар. арпачыкь – лук-севок.  

 ԱՌՔԱՌՔԱՌՔԱՌՔ, գ. այն գինը, որով վաճառականը գնել է իր ապրանքը։  
 АРРКh, с. продажная цена товара; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. առք арркh – продажная 
цена товара. 
 ԱՌՔԱՎՈՒԹԻՆԱՌՔԱՎՈՒԹԻՆԱՌՔԱՎՈՒԹԻՆԱՌՔԱՎՈՒԹԻՆ, գ. երկնքի արքայություն, արդար հոգիների հավիտենական բնակավայր 

ըստ կրոնական առասպելի։ 
 АРРКhАВУТhИН, с. рай; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. արքայություն аркhаютhюн – рай. 

 ԱՌՔԷԱՌՔԷԱՌՔԷԱՌՔԷ-ԱՌԱՔԷԱՌԱՔԷԱՌԱՔԷԱՌԱՔԷ ՀԱՆԷԼՀԱՆԷԼՀԱՆԷԼՀԱՆԷԼ տարածել (լուրեր և այլն): 
 АРРКhЭ-АРРАКhЭ hАНЭЛ распространять (слухи и т.п.). 

 ԱՌՕԽՉԱՌՕԽՉԱՌՕԽՉԱՌՕԽՉ (Ն), ԱՌՕԽՃԱՌՕԽՃԱՌՕԽՃԱՌՕԽՃ (Չ), ած. ռր հիվանդ չէ։ 
 АРРОХЧh (Н), АРРОХЧ (Ч), п. здоровый, не больной; исконно арм. сл., грабар առողջ 

аррохьдж – здоровый, литер.вост.арм. առողջ аррохьдж, литер.зап.арм. առողջ (пр. аррохчh), 

Ахалциха, Акна, Ереван, Родосто, Себастия, Тигранакерт, Сучава առոխչ аррохчh, Полис օխջ-

առողջ охдж-аррохчh, Алашкерт, Шемаха առօղճ аррохч, Тбилиси առուխչ аррухчh, Асланбек 

առէօխչ аррöхчh, Салмаст առվոխչ аррвохчh, Карабах ռըխճլէվ ррыхчлэв; см. также вохчh. 

 ԱՌՕԽՉԱՆԱԼԱՌՕԽՉԱՆԱԼԱՌՕԽՉԱՆԱԼԱՌՕԽՉԱՆԱԼ (Ն), ԱՌՕԽՃԱՆԱԼԱՌՕԽՃԱՆԱԼԱՌՕԽՃԱՆԱԼԱՌՕԽՃԱՆԱԼ, -ամ, -ացա, -ացաձ, -ացօղ, -անալու, -ացի՛ր, -ացի՛ք (Չ), 

բ.չ. առողջանալ, օրգանիզմի նորմա վիջակը վերականգնել։ 
 АРРОХЧhАНАЛ, гаррохчhанам (Н), АРРОХЧАНАЛ, гаррохчанам, аррохчацhа, 
аррохчацhадз, -ацhохъ, -аналу, -ацhир, -ацhикh (Ч), г.с.з. выздоравливать, поправляться после 

болезни; литер.вост.арм. առողջանալ аррохьджанал, литер.зап.арм. առողջանալ (произн. 
аррохчhанал). 

 ԱՌՕԽՉԱՆԱԼԷՆԱՌՕԽՉԱՆԱԼԷՆԱՌՕԽՉԱՆԱԼԷՆԱՌՕԽՉԱՆԱԼԷՆ (Ն), ԱՌՕԽՃԱՆԱԼԷՆԱՌՕԽՃԱՆԱԼԷՆԱՌՕԽՃԱՆԱԼԷՆԱՌՕԽՃԱՆԱԼԷՆ (Չ), մկ. առողջանալով. գամացգամացգամացգամաց-գամացգամացգամացգամաց 
առօխչանալէնառօխչանալէնառօխչանալէնառօխչանալէն օրինավօրօրինավօրօրինավօրօրինավօր ամըրցաամըրցաամըրցաամըրցա կամաց-կամաց առողջանալով կարգին կազդուրվեցա։ 
 АРРОХЧhАНАЛЭН (Н), АРРОХЧАНАЛЭН (Ч), н. выздоравливая; гамацh-гамацh 
аррохчhаналэн оринавор амырцhа постепенно выздоравливая, я достаточно окреп. 

 ԱՌՕԽՉԱԱՌՕԽՉԱԱՌՕԽՉԱԱՌՕԽՉԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ԱՌՕԽՃԱԱՌՕԽՃԱԱՌՕԽՃԱԱՌՕԽՃԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), մկ. 

քանի առողջացա, առողջանամ, առողջանում եմ, էի և այլն՝ բոլոր դեմքերով, թվերով ու 

ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 АРРОХЧhÁДЗСАЙИС (Н), АРРОХЧÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч) н. 
по мере того как выздоравливаю, выздоравливал, буду выздоравливать и т.д., во всех лицах, числах 
и временах, в соотв. с формой смысл. глагола предлож. 
 ԱՌՕԽՉԱՑԱՁԱՌՕԽՉԱՑԱՁԱՌՕԽՉԱՑԱՁԱՌՕԽՉԱՑԱՁ (Ն), ԱՌՕԽՃԱԾԱՁԱՌՕԽՃԱԾԱՁԱՌՕԽՃԱԾԱՁԱՌՕԽՃԱԾԱՁ (Չ), ած. առողջացած։ 
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ԱԱԱԱ    А ԱՌՕԽՉԱՑԱԱՌՕԽՉԱՑԱԱՌՕԽՉԱՑԱԱՌՕԽՉԱՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ

 АРРОХЧhАЦhАДЗ (Н), АРРОХЧАЦАДЗ (Ч),  пр.пр.вр.  исцелившийся, выздоровевший. 
 ԱՌՕԽՉԱՑԱԱՌՕԽՉԱՑԱԱՌՕԽՉԱՑԱԱՌՕԽՉԱՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ (Ն), ԱՌՕԽՃԱԾԱԱՌՕԽՃԱԾԱԱՌՕԽՃԱԾԱԱՌՕԽՃԱԾԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -ըդ, -ը, -նէրօվըս, -ըդ (Չ), մկ. հենց որ 

առողջանում եմ, առողջացա, առողջանաւմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակներով՝ 
համաձայն հաջորդող բայի ձևին. առօխչացաձնէրօվըսառօխչացաձնէրօվըսառօխչացաձնէրօվըսառօխչացաձնէրօվըս գըմօռնանքգըմօռնանքգըմօռնանքգըմօռնանք հէքիմինհէքիմինհէքիմինհէքիմին խըրադըխըրադըխըրադըխըրադը հենց որ 

առողջանում ենք, մոռանում ենք բժշկի խրատը։ 
 АРРОХЧhАЦhÁДЗОВЫС (Н), АРРОХЧАЦÁДЗОВЫС, -ыд, -ы, -нэровыс, -ыд (Ч), н. как 
только выздоравливаю, выздоровел и т.д., во всех лицах, числах и временах, в соответсв. с формой 
смыслового глагола предлож.; аррохчhацhадзнэровыс гыморрнанкh hэкhимин хырады как 
только выздоравливаем, сразу забываем о советах врача. 

 ԱՌՕԽՉԱՑԸՆԷԼԱՌՕԽՉԱՑԸՆԷԼԱՌՕԽՉԱՑԸՆԷԼԱՌՕԽՉԱՑԸՆԷԼ կամ ԱՌՕԽՉԱՑՈՒՆԷԼԱՌՕԽՉԱՑՈՒՆԷԼԱՌՕԽՉԱՑՈՒՆԷԼԱՌՕԽՉԱՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԱՌՕԽՃԱԾԸՆԷԼԱՌՕԽՃԱԾԸՆԷԼԱՌՕԽՃԱԾԸՆԷԼԱՌՕԽՃԱԾԸՆԷԼ կ (Չ), բ.ա. առողջացնել, 
այնպես անել, որ առողջությունը վերականգնվի։ 
 АРРОХЧhАЦhЫНЭЛ или АРРОХЧhАЦhУНЭЛ (Н), АРРОХЧАЦЫНЭЛ (Ч), п.г. исцелять, 
излечивать. 

 ԱՌՕԽՉԱՑՈՒՑԱԱՌՕԽՉԱՑՈՒՑԱԱՌՕԽՉԱՑՈՒՑԱԱՌՕԽՉԱՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ  (Ն), ԱՌՕԽՃԱԾՈՒԾԱԱՌՕԽՃԱԾՈՒԾԱԱՌՕԽՃԱԾՈՒԾԱԱՌՕԽՃԱԾՈՒԾԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, 

-ինէրուն (Չ), մկ. քանի առողջացնեմ, առողջացնում եմ, էի և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու 

ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 АРРОХЧhАЦhУЦhÁДЗСАЙИС (Н), АРРОХЧАЦУЦÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -
инэруд, -инэрун (Ч), н. по мере того как (чем больше) исцеляю, исцелял, буду исцелять и т.д., во 
всех лицах, числах и временах, в соотв. с формой смыслового гл. предл. 
 ԱՌՕԽՉԱՑՈՒՑԱԱՌՕԽՉԱՑՈՒՑԱԱՌՕԽՉԱՑՈՒՑԱԱՌՕԽՉԱՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ (Ն), ԱՌՕԽՃԱԾՈՒԾԱԱՌՕԽՃԱԾՈՒԾԱԱՌՕԽՃԱԾՈՒԾԱԱՌՕԽՃԱԾՈՒԾԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, 

-նէրօվը (Չ), մկ. հենց որ առողջացնեմ, առողջացնում եմ և այլն։ 
 АРРОХЧhАЦhУЦhÁДЗОВЫС (Н), АРРОХЧАЦУЦÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -
нэровыд, -нэровы (Ч) н. как только излечил и т.д. 

 ԱՌՕԽՉՈՒԹԻՆԱՌՕԽՉՈՒԹԻՆԱՌՕԽՉՈՒԹԻՆԱՌՕԽՉՈՒԹԻՆ¹ (Ն), ԱՌՕԽՃՈՒԹԻՆԱՌՕԽՃՈՒԹԻՆԱՌՕԽՃՈՒԹԻՆԱՌՕԽՃՈՒԹԻՆ (Չ), գ. առողջություն, առողջ մարդու վիճակ։ 
 АРРОХЧhУТhИН¹ (Н), АРРОХЧУТhИН и АРРОШТИН (Ч), с. здоровье; литер.вост.арм. 
առողջություն аррохъджутhюн, литер.зап.арм. առողջություն (произн. аррохчhутhюн). 

 ԱՌՕԽՉՈՒԹԻԱՌՕԽՉՈՒԹԻԱՌՕԽՉՈՒԹԻԱՌՕԽՉՈՒԹԻ՜ՆՆՆՆ² (Ն), ԱՌՕԽՃՈՒԹԻԱՌՕԽՃՈՒԹԻԱՌՕԽՃՈՒԹԻԱՌՕԽՃՈՒԹԻ՜ՆՆՆՆ (Չ), ձ. բարեմաղթական ձայնարկություն 

փըռընքտացողին ուղղված։ 
 АРРОХЧhУТhИН!² (Н), АРРОХЧУТhИН! и АРРОШТИН! (Ч), межд. будьте здоровы! 
(добрые пожелания чихнувшему). 
 ԱՌՕՍԱՌՕՍԱՌՕՍԱՌՕՍ գործածվում է միայն յայայայա առօսառօսառօսառօս գըլագըլագըլագըլա, յայայայա փառփառփառփառօօօօսսսս կամ կըլավանա, կարգի կգա, կամ 

բոլորովին կփչանա, ասվում է մարդկանց բարքի մասին։ 
 АРРОС употр. только в выражении йа аррос гыла, йа пhаррос будет либо лучше, либо хуже 
(o нравах и обычаях людей).  

 ԱՌՕՔԱՌՕՔԱՌՕՔԱՌՕՔ-ՓԱՌՕՔՓԱՌՕՔՓԱՌՕՔՓԱՌՕՔ, մկ. հանդիսավոր կերպով, շքեղությամբ։ 
 АРРОКh-ПhАРРОКh, н. торжественно, пышно; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. առոք-

փառոք аррокh-пhаррокh – торжественно, пышно; этимологию см. пhаркh. 

 ԱՍԱՍԱՍԱՍ, ասօր, ասօրմէն, ասօվ, ասօրմօվ, ասօնք, ասօնց, ասօնցմէն, ասօնցմօվ (Ն), ԱՍԱՍԱՍԱՍ , ասօր, 

ասօրմէն, ասօվ, ասօրմօվ, ասօնկ, ասօնծ, ասօնծմէն, ասօնծմօվ (Չ), դ. այս. անշունչ 

առարկաների վերաբերմամբ գործածվում է նաև կրկնակի հոգնակի ասօնքնէրըասօնքնէրըասօնքնէրըասօնքնէրը, -ուն, -էն, -օվ։  
АС, асор, асормэн, асов, асормов, асонкh, асонцh, асонцhмэн, асонцhмов (Н), АС, асор, 

асормэн, асов, асормов, асонк, асонц, асонцмэн, асонцмов (Ч), м. этот, эта, это, эти; в отношении 
неодушевлённых предметов употр. также удв. форма мн. ч. асонкhнэры, -ун, -эн, -ов; исконно арм. 

слово, грабар այս айс, среднеарм. яз. աս ас, ասոր асор, ասոնք асонкh, ասոնց асонцh, 

литер.вост.арм. այս айс, литер.зап.арм. աս ас – этот, в гаварах Асланбек, Акна, Полис, Родосто, 

Сучава աս ас, Карин աս ас, իսի иси, Ахалциха աս ас, իսիկ исик, Амшен իսա иса, Тигранакерт էս 

эс, իսի иси, Алашкерт, Горис, Ереван, Карабах, Мараха, Нор-Джуга, Салмаст, Тбилиси էս эс, Ван 

էսա эса; см. также са.  

 ԱՍԱՁԱՍԱՁԱՍԱՁԱՍԱՁ, ած. անցյալ դերբայ, որ գոյականի մոտ գործածվում է որպես ածական, իսկ 

առանձին գործածվելով կատարում է գոյականի դեր. աաաասաձսաձսաձսաձ խօսխօսխօսխօսկկկկըդըդըդըդ շիդագշիդագշիդագշիդագ էլլավէլլավէլլավէլլավ քո ասած 
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ԱՍԱԱՍԱԱՍԱԱՍԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ ԱԱԱԱ    А

խոսքը արդարացավ, ճշտվեց. ասաձըդասաձըդասաձըդասաձըդ շիդագշիդագշիդագշիդագ էլլավէլլավէլլավէլլավ ինչ որ ասացիր՝ ճշտվեց. գոյականաբար 

գործածվելիս ընդունում է հոդ և հոլովվում է, բայց հոգնակի ունի երկու իմաստ – ա) ասողները 

հոգնակի են, ասացյալը եզակի, բ) ասողը եզակի է, ասացյալը հոգնակի, բայց երկու իմաստն էլ 
արտահայտվում է միևնույն ձևով. ասաձնէրըսասաձնէրըսասաձնէրըսասաձնէրըս էլլավէլլավէլլավէլլավ կարող է նշանակել թե «իմ ասածները 

ճշտվեցան» և թե «մեր ասածը ճշտվեց», այս դիտողությունը վերաբերվում է այն 

գոյականակերպ գործածվող ածականներին, որոնք ծագում են ներգործական բայի անցյալ 
դերբայից։ 
 АСАДЗ, пр.пр.вр. сказанный; при употр. с существ. выполняет функцию прилаг., при 
независ. употр. – функцию существ; асадз хоскыд шидаг эллав твои слова оправдались, 
асадзыд шидаг эллав ты был прав; в функции существит. принимает притяжат. артикль и 
склоняется, но во мн. числе имеет два разных значения: а) субъект речи выступает во мн. числе, 
объект речи в ед. числе, б) субъект речи в ед. числе, объект речи во мн. числе, в обоих случаях 
употребляясь в одной и той же форме – асадзнэрыс эллав может означать а) «сказанное мной 
оправдалось», б) «сказанное нами оправдалось», данная особенность характерна для всех 
прилагательных, выполняющих функцию существ., а также для глаголов действит. залога, 
образованных от причастий прош. вр.  

 ԱՍԱԱՍԱԱՍԱԱՍԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի ասում եմ, ասացի, ասեմ և 

այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակ.՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 АСÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) я 
говорю, говорил, буду говорить и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр. 

 ԱԱԱԱ՛ՍԱՁՕՍԱՁՕՍԱՁՕՍԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ ասում եմ, ասացի և 

այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժաման.՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 ÁСАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я сказал, скажу и т.д., 
во всех лицах, числах и временах, в соотв. с формой смысл. глагола.  

 ԱՍԱՍԱՍԱՍ-ԱՆԱՆԱՆԱՆ կրկնակ դերանուն, որ գործածվում է ասասասաս-անանանան բէբէբէբէ՞թքթքթքթք էէէէ վօրվօրվօրվօր նախադասության մեջ և 

նշանակում է «զանազան պատվերակներ»։ 
 АС-АН то-сё, то да сё; удвоенная фоpма местоимения «ас», употр. в выраж. ас-ан бэтhкh э 
вор? означающего «разного рода отговорки», асэр-анэр асэл нести чушь.  

 ԱՍԷԼԱՍԷԼԱՍԷԼԱՍԷԼ, -իմ, -ի, -աձ, -օղ, -էլու, -էլիք, -ա՛, -է՛ք, բ.ն. ասել, բառերի միջոցով միտք 

արտահայտել. ասաձէնասաձէնասաձէնասաձէն ինչպես ասում է. ասաձնէրէնասաձնէրէնասաձնէրէնասաձնէրէն ինչպես ասում են. ասէլասէլասէլասէլ էէէէ կամ ասէլասէլասէլասէլ էէէէ վօրվօրվօրվօր 

նշանակում է որ. նարանարանարանարա ասաձէնասաձէնասաձէնասաձէն (Չալթրում նաև նարանարանարանարա սաձէնսաձէնսաձէնսաձէն) նրա ասելով. ուխտուխտուխտուխտ ասէլասէլասէլասէլ 
(Չալթր) ուխտագնացություն խոստանալ որևէ սրբավայր. սաձինսաձինսաձինսաձին բէսբէսբէսբէս (Չալթր) նպաստության 

մեջ միջանկյալ ձևով գործածվող բառեր, որոնք նշանակում են «ինչպես ասվում է» առանց 

ցույց տալու, թե ով է ասողը։ 
 АСЭЛ, в Чалтыре также СЭЛ, -им, -и, -адз, -охъ, -элу, -эликh, -а, -экh, г.д.з. 1. говорить, 
сказать. 2. сообщать; асадзэн согласно ему (ей), асадзнэрэн согласно им, асэл э или асэл э вор по 
сути, собственно говоря, в сущности, нара асадзэн (в Чалтыре также нара садзэн) согласно ему 
(ей), ухтh асэл (Чалтырь) дать обет совершить паломничество в святые места, садзин бэс (Чалтырь) 
как говорится, гасин-кhсин дэйин а) мало ли что говорят, б) в конце концов, асинкh ор скажем; 

исконно арм. сл., грабар ասել асел – говорить, литер.вост.арм. ասել асел, литер.зап.арм. ըսել ысел, 

в гаварах Хачин, Салмаст, Нор-Джуга, Муш, Сучава, Ван ասել асел, Ереван ասէլ асэл, Зейтун, 

Шемаха ասիլ асил, Тбилиси ասիլ асил, Муш, Алашкерт ըսել ысел, Ахалциха, Карин, Полис, 

Родосто, Акна, Мокс, Харберд, Возм, Тигранакерт ըսիլ ысил, Себастия, Асланбек ըսէլ ысэл, 

Горис, Карабах ասէլ асэл и ահիլ аhил, Агулис ահիլ аhил и նահիլ наhил, Амшен ասուշ асуш, 

Шатах սել сел.  

 ԱՍԷԼԷՆԱՍԷԼԷՆԱՍԷԼԷՆԱՍԷԼԷՆ, մկ. ասելով. ասէլէնասէլէնասէլէնասէլէն մընացմընացմընացմընաց ասելով մնաց (ընդ որում հասկացվում է, որ լսող 

չեղավ)։ 
 АСЭЛЭН, н. говоря; асэлэн мынацh остался неуслышанным (при этом слушатели имелись, но 
слушающих не нашлось). 
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ԱԱԱԱ    А ԱՍԷԼՈՒԱՍԷԼՈՒԱՍԷԼՈՒԱՍԷԼՈՒ

 ԱՍԷԼԻՔԱՍԷԼԻՔԱՍԷԼԻՔԱՍԷԼԻՔ, գ. այն, ինչ որ պիտի ասվի. աաաասսսսէէէէլիքլիքլիքլիք չունիմչունիմչունիմչունիմ. ապ. դերբայն է, որ գործածվ. է 

գոյականաբար, կարող է հոդ ընդունել ու հոլովվել. ասէլիքիդասէլիքիդասէլիքիդասէլիքիդ միայնմիայնմիայնմիայն գէսըգէսըգէսըգէսը ասիրասիրասիրասիր միայն կիսով 

չափ ասացիր ասելիքդ։ 
 АСЭЛИКh, с. то, что должно быть сказано; выполняет функцию сущест., принимает притяжат. 
артикль и склоняется; асэликh чhуним мне нечего сказать, асэликhид миайн гэсы асир ты сказал 
только половину того, что должен был сказать.  

 ԱՍԷԼՈՒԱՍԷԼՈՒԱՍԷԼՈՒԱՍԷԼՈՒ, ած.մկ. ասելու. ապառնի դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի 

հետ մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, կարող է հոդ ընդունել և 

հոլովվել. ասէլուսասէլուսասէլուսասէլուս անանանան էէէէ, վօրվօրվօրվօր ասել ուզածս այն է, որ. աաաասէլույէդսէլույէդսէլույէդսէլույէդ իիիի՞նչնչնչնչ ֆայդաֆայդաֆայդաֆայդա բիդբիդբիդբիդ լալալալա ինչ օգուտ 

պիտի լինի այն բանից, որ ուզում ես ասել. հոգնակին կարող է ունենալ երկու իմաստ, օր. 

ասէլունէրըսասէլունէրըսասէլունէրըսասէլունէրըս կարող է նշանակել «իմ ասելու բաները» և «մեր ասելու բանը». այսպես են բոլոր 

գոյականակերպ գործածվող ածականները, որ կազմված են ներգործական բայի ապառնի 

դերբայից։ 
 АСЭЛУ, пр.буд.вр. то, что должно быть сказано; с сущ. выполняет функцию прил., с гл. – 
функцию наречия, при незав. употр. – функцию сущ., принимает притяжат. артикль и склоняется; 
асэлус ан э вор хочу сказать, что, асэлуйэд инчh файда бид ла? какая польза от того, что ты 
скажешь?; мн. число может иметь два значения: форма асэлунэрыс может означать – а) то (мн.ч), о 
чём я хочу сказать, б) то (ед.ч), о чём мы хотим сказать, таковы все прилагат. в функции сущ.., 
образованные от причастий буд. вр. глаг. действит. залога. 

 ԱՍԷՂԱՍԷՂԱՍԷՂԱՍԷՂ, գ. ասեղ, մետաղէ գործիք, որով կարում են. ասէղասէղասէղասէղ ցըքէլուցըքէլուցըքէլուցըքէլու դէղդէղդէղդէղ չիքաչիքաչիքաչիքա (Ն), ասէղասէղասէղասէղ 
ծըկէլուծըկէլուծըկէլուծըկէլու դէղդէղդէղդէղ չիկաչիկաչիկաչիկա (Չ) հոծ բազմություն է հավաքում։ 
 АСЭХЪ, с. игла, швейная иголка; асэхъ цhыкhэлу дэхъ чhикhа (Н), асэх цыкэлу дэхъ чhика 

(Ч) яблоку негде упасть; исконно арм. слово, грабар ասեղն асехьн, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. 

асехь ասեղ, Алашкерт, Зейтун, Хачин, Салмаст, Ван, Возм ասեղ асехь, Мокс, Ахалциха, Горис, 

Амшен, Карабах, Мараха, Шемаха ասէղ асэхь, Ереван ասէղ асэхь и ասէխ асэх, Муш, Сучава 

ասեխ асех, Акна, Харберд, Карин, Полис, Родосто, Себастия, Асланбек ասէխ асэх, Тбилиси ասիղ 

асихь, Нор-Джуга ասուղ асухь.  

 ԱՍԷՂԻԱՍԷՂԻԱՍԷՂԻԱՍԷՂԻ, ած. ասեղի։ 
 АСЭХЪИ, п. игольный; асэхъи дзаг игольное ушко. 

 ԱՍԷՂԱՄԱՆԱՍԷՂԱՄԱՆԱՍԷՂԱՄԱՆԱՍԷՂԱՄԱՆ, գ. ասեղ պահելու փոքրիկ տուփ։  
 АСЭХЪАМАН, с. игольница, коробочка для хранения швейных иголок. 

 ԱՍԷՂԱՄԱՆԻԱՍԷՂԱՄԱՆԻԱՍԷՂԱՄԱՆԻԱՍԷՂԱՄԱՆԻ ԱՐՕԴԱՐՕԴԱՐՕԴԱՐՕԴ (Թոփտի), գ. ձիաձետ (բույս), хвощ ветвистый, Equisetum 
ramosissimum: 
 АСЭХЪАМАНИ АРОД (с. Крым), с. бот. хвощ ветвистый, Equisetum ramosissimum. 

 ԱՍԷՂՊԱՐԾԱՍԷՂՊԱՐԾԱՍԷՂՊԱՐԾԱՍԷՂՊԱՐԾ (Չ), գ. փոքրիկ բարձ, որի մեջ խրած պահում են մշտական գործածության մեջ 

գտնվող ասեղները։ 
 АСЭХЪПАРЦ (Ч), с. маленькая подушечка для повседневно используемых иголок. 

 ԱՍԷՂԱՍԷՂԱՍԷՂԱՍԷՂ-ԿՕՂԿՕՂԿՕՂԿՕՂ (Չ), գ. ճպուռ:  
 АСЭХЪ-КОХЪ (Ч), с. зоол. стрекоза. 

 ԱՍԸԱՍԸԱՍԸԱՍԸ-ԱՆԸԱՆԸԱՆԸԱՆԸ ՉԻԳԻԴՆԱԼԷՉԻԳԻԴՆԱԼԷՉԻԳԻԴՆԱԼԷՉԻԳԻԴՆԱԼԷ (Ն), ԱՍԸԱՍԸԱՍԸԱՍԸ-ԱՆԸԱՆԸԱՆԸԱՆԸ ՉԻԿԻԴՆԱԼԷՉԻԿԻԴՆԱԼԷՉԻԿԻԴՆԱԼԷՉԻԿԻԴՆԱԼԷ (Չ) առանց տարբերելու լավն ու 

վատը, թույլատրելին ու անթույլատրելին. ասըասըասըասը-անըանըանըանը կամ ասըդասըդասըդասըդ-անըդանըդանըդանըդ չիդէչիդէչիդէչիդէ (Չ) չի տարբերում, 

թե ինչ կարելի է և ինչ չի կարելի անել։  
 АСЫ-АНЫ ЧhИГИДНАЛЭ (Н), АСЫ-АНЫ ЧhИКИДНАЛЭ (Ч) не различая дозволенное и 
недозволенное; асы-аны чhидэ или асыд-аныд чhидэ (Ч) не различает дозволенное и 
недозволенное. 

 *ԱՍԸԼԶԱԴԷԱՍԸԼԶԱԴԷԱՍԸԼԶԱԴԷԱՍԸԼԶԱԴԷ (Նխջ), գ. ազնվական. ար. ասըլ – ծագում, ցեղ + պարս. զադա – որդի, ծնունդ։  
 *АСЫЛЗАДЭ (Нхч), с. аристократ; дворянин; турец. asılzade (асылзаде) – дворянин, 
аристократ; от араб. asyl – происхождение, род + перс. zada – урождённый.  

 ԱՍԹԱՌԱՍԹԱՌԱՍԹԱՌԱՍԹԱՌ (Ն), ԱՍՏԱՌԱՍՏԱՌԱՍՏԱՌԱՍՏԱՌ (Չ), գ. աստառ. փոխ. պարս: 



 

115 

ԱՍԹԸԽԱՍԹԸԽԱՍԹԸԽԱՍԹԸԽ ԱԱԱԱ    А

 АСТhАРР (Н), АСТАРР (Ч), с. подкладка, материал, пришиваемый к внутренней стороне 

одежды; от перс. āstar; грабар աստառ астарр, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. աստառ астарр. 

 ԱՍԹԸԽԱՍԹԸԽԱՍԹԸԽԱՍԹԸԽ (Ն), ԱՍՏԸԽԱՍՏԸԽԱՍՏԸԽԱՍՏԸԽ (Չ), գ. աստղ, մոլորակ։ 
 АСТhЫХ (Н), АСТЫХ (Ч), с. 1. звезда. 2. планета; астыхы тhэтhэв э приятный, 

располагающий к себе человек; исконно арм. слово, грабар աստղ астхь – звезда, литер.вост.арм. 

աստղ астхь, литер.зап.арм. աստղ (произ. астых), Агулис, Алашкерт, Ван, Мокс, Шемаха, Тбилиси 

աստղ астхь, Ахалциха աստղը астхьы, Ереван, Муш, Нор-Джуга աստխ астх, Горис, Карабах, 

Сучава ասթխ астhх, Возм ասդղ асдхь, Амшен ասդէղ асдэхь, Харберд ասդ‘ըխիգյ асдhыхигй, 

Асланбек ա*սխ аhсх, Полис ասդղը асдхьы, ասղը асхьы и ասղ асхь, Акна, Карин, Родосто, 

Себастия ասխ асх, Тигранакерт mսդղ äсдхъ, Салмаст ասղ‘ асхьh, Хачин օսթխ остhх и օսխ осх, 

Зейтун օսղ осхь, Мараха ասկ аск.  

 ԱՍԹԻՅԷՆԱՍԹԻՅԷՆԱՍԹԻՅԷՆԱՍԹԻՅԷՆ (Ն), ԱՍՏԻՅԷՆԱՍՏԻՅԷՆԱՍՏԻՅԷՆԱՍՏԻՅԷՆ (Չ), մկ. այս կողմից։ 
 АСТhИЙЭН (Н), АСТИЙЭН (Ч). н. отсюда; литер.зап.арм. ասդին (произ. астhин), и աստէն 
астэн – отсюда.  

 ԱՍԹԻՅԷՆԱՍԹԻՅԷՆԱՍԹԻՅԷՆԱՍԹԻՅԷՆ-ԱՆԹԻՅԷՆԱՆԹԻՅԷՆԱՆԹԻՅԷՆԱՆԹԻՅԷՆ (Ն), ԱՍՏԻՅԷՆԱՍՏԻՅԷՆԱՍՏԻՅԷՆԱՍՏԻՅԷՆ-ԱՆՏԻՅԷՆԱՆՏԻՅԷՆԱՆՏԻՅԷՆԱՆՏԻՅԷՆ (Չ), մկ. այս ու այն կողմից, դեսի-դենից։  
 АСТhИЙЭН-АНТhИЙЭН (Н), АСТИЙЭН-АНТИЙЭН (Ч), н. отсюда и оттуда; 

литер.зап.арм. ասդիեն-անդիեն (произн. астhиэн-антhиэн) – сверху донизу. 

 ԱՍԹԻՆԱՍԹԻՆԱՍԹԻՆԱՍԹԻՆ (Ն), ԱՍՏԻՆԱՍՏԻՆԱՍՏԻՆԱՍՏԻՆ (Չ), մկ. այս կողմը. ասթինասթինասթինասթին արիարիարիարի այս կողմ եկ: 

 АСТhИН (Н), АСТИН (Ч), н. здесь; астhин ари иди сюда; литер.зап.арм. ասդին (произ. 

астhин) – здесь, Ахалциха ասթին астhин, Амшен իսթուս истhус – здесь, в других диалектах в этом 

же значении употр. формы ասդին асдин, աստէն астэн; этимол. смотри тhи (Н). 

 ԱՍԹԻՆԱՍԹԻՆԱՍԹԻՆԱՍԹԻՆ-ԱՆԹԻՆԱՆԹԻՆԱՆԹԻՆԱՆԹԻՆ (Ն), ԱՍՏԻՆԱՍՏԻՆԱՍՏԻՆԱՍՏԻՆ-ԱՆՏԻՆԱՆՏԻՆԱՆՏԻՆԱՆՏԻՆ (Չ), մկ. այս կողմ-այն կողմ, դես ու դեն։ 
 АСТhИН-АНТhИН (Н), АСТИН-АНТИН (Ч), н. туда-сюда; там-сям; тут и там. 

 ԱՍԻԳԸԱՍԻԳԸԱՍԻԳԸԱՍԻԳԸ, տե՛ս ասիվիգը: 
 АСИГЫ, см. асивигы. 

 ԱՍԻՆՔԱՍԻՆՔԱՍԻՆՔԱՍԻՆՔ    ՕՐՕՐՕՐՕՐ ենթադրենք, ասենք թե, օրինակ։  
 АСИНКh ОР, в Чалтыре также СИНКh ОР скажем, предположим, допустим, к примеру.  
 ԱՍԻՎԻԳԸԱՍԻՎԻԳԸԱՍԻՎԻԳԸԱՍԻՎԻԳԸ և ԱՍԻԳԸԱՍԻԳԸԱՍԻԳԸԱՍԻԳԸ, ասիվօր, ասիվօրմէն, ասիվօվ կամ ասիվօրմօվ, ասիվօնք, ասիվօնց, 

ասիվօնցմէն, ասիվօնցմօվ կամ սղված ձևով ԱՍՎԻԳԸԱՍՎԻԳԸԱՍՎԻԳԸԱՍՎԻԳԸ, ասվօր, ասվօրմէն, ասվօվ կամ 

ասվօրմօվ, ասվօնք, ասվօնց, ասվօնցմէն, ասվօնցմօվ, դ. այս. ասվում է մի մարդու կամ 

առարկայի մասին, որ արդեն հայտնի է նախորդ խոսակցությունից. երբ խոսքը անշունչ 

առարկա է նաև կրկնակ հոգնակի – ասիվօնքնէրըասիվօնքնէրըասիվօնքնէրըասիվօնքնէրը, ասիվօնքնէրուն, ասիվօնքնէրէն, 

ասիվօնքնէրօվ կամ սղված ձևով – ասվօնքնէրըասվօնքնէրըասվօնքնէրըասվօնքնէրը, ասվօնքնէրուն, ասվօնքնէրէն, ասվօնքնէրօվ. 

տե՛ս նաև ադիվիգը, անիվիգը։  
 АСИВИГЫ и АСИГЫ, асивор, асивормэн, асивов или асивормов, асивонкh, асивонцh, 
асивонцhмэн, асивонцhмов, или в редуциров. форме АСВИГЫ, асвор, асвормэн, асвов или 
асвормов, асвонкh, асвонцh, асвонцhмэн, асвонцhмов, мест. этот, эта, это; употр. в отношении 
людей или предметов, о которых уже известно из предыдущего разговора; если речь идёт о 
неодушевлённых предметах, употр. удвоенная форма множ. числа асивонкhнэры, асивонкhнэрун, 
асивонкhнэрэн, асивонкhнэров, либо редуцирован. формы асвонкhнэры, асвонкhнэрун, 
асвонкhнэрэн, асвонкhнэров; литер.зап.арм. ասիկա (пр. асига) – этот; см. также адивигы, анивигы. 

 ԱՍԻՎՕՐԸԱՍԻՎՕՐԸԱՍԻՎՕՐԸԱՍԻՎՕՐԸ, ասիվօրինը, ասիվօրիննէն, ասիվօրիննօվ, ասիվօրնէրը, ասիվօրնէրունը, 

ասիվօրնէրուննէն, ասիվօրնէրուննօվ, կամ սղված ձևով ԱՍՎՕՐԸԱՍՎՕՐԸԱՍՎՕՐԸԱՍՎՕՐԸ, ասվօրինը, ասվօրիննէն, 

ասվօրիննօվ. ստացական դերանուն է, որ գործածվ. է առանց ստացյալի. օր. երբ հայտնի է որ 

խոսքը ձիու մասին է, ասիվօրասիվօրասիվօրասիվօր ծծծծինինինին ասելու տեղ ասվում է ասիվօրըասիվօրըասիվօրըասիվօրը, ասիվօրասիվօրասիվօրասիվօր ծծծծիինըիինըիինըիինը ասելու տեղ 

ասվում է ասիվօրինըասիվօրինըասիվօրինըասիվօրինը և այլն. տե՛ս նաև ադիվօրը, անիվօրը։  
 АСИВОРЫ, асиворины, асивориннэн, асивориннов, асиворнэры, асиворнэруны, 
асиворнэруннэн, асиворнэруннов или редуцир. формы АСВОРЫ, асворины, асвориннэн, 
асвориннов, притяж. мест.  этого, этой; употр. без определяемого слова; напр. если уже известно, 
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ԱԱԱԱ    А ԱՍԻՎՕՐԻՆԸԱՍԻՎՕՐԻՆԸԱՍԻՎՕՐԻՆԸԱՍԻՎՕՐԻՆԸ

что речь идёт о конкретной лошади, вместо асивор цин говорится асиворы вместо асивор циины 
говорится асиворины и т.д.; см. также адиворы, аниворы. 

 ԱՍԻՎՕՐԻՆԸԱՍԻՎՕՐԻՆԸԱՍԻՎՕՐԻՆԸԱՍԻՎՕՐԻՆԸ, ասիվօրինինը, ասիվօրինիննէն, -ինիննօվ, -իննէրը, -իննէրուն, -իննէրէն, 

ասիվօրիննէրօվ. նույնը նաև սղված ձևով ԱՍՎՕՐԻՆԸԱՍՎՕՐԻՆԸԱՍՎՕՐԻՆԸԱՍՎՕՐԻՆԸ, ԱՍՎՕՐԻՆԻՆԸԱՍՎՕՐԻՆԻՆԸԱՍՎՕՐԻՆԻՆԸԱՍՎՕՐԻՆԻՆԸ և այլն. նախորդ բառի 

սեռակ. հոլովից կազմված ստացական դերանուն է, որտեղ բաց են թողված երկու ստացյալ. օր. 

ասիվօրասիվօրասիվօրասիվօր ծծծծիինիինիինիին վօվօվօվօտկտկտկտկըըըը ասելու տեղ ասվում են ասիվասիվասիվասիվօօօօրինըրինըրինըրինը և այլն. տե՛ս նաև ադիվօրինը, 

անիվօրինը: 
 АСИВОРИНЫ, асиворинины, асиворининнэн, асиворининнов, асивориннэры, асивориннэрун, 
асивориннэрэн, асивориннэров, редуцированные формы АСВОРИНЫ, АСВОРИНИНЫ и т.д. 
притяж. мест. этого, этой; образовано от формы родит. падежа предыдущего слова, где опущены 
два определяемыех слова; напр: вместо асивор циин воткы говорится асиворины и т.д.; см. 
асиворины, аниворины. 

 ԱՍԼԱՍԼԱՍԼԱՍԼ, գ. իսկություն, ծագում. պպպպանինանինանինանին աաաասսսսլըլըլըլը իիիի՞նչնչնչնչ էէէէ ի՞նչ է բանի էությունը. արաբ. ասլը – 

արմատ, սկիզբ, ծագում։ 
 АСЛ, с. 1. суть, сущность. 2. происхождение; корень; панин аслы инч э? в чём суть дела?; от 
араб. asl – корень, основа, происхождение; среднеарм. яз. ասլ асл – cуть, из араб; см. также аслы.  

 ԱՍԼԱՆԱՍԼԱՆԱՍԼԱՆԱՍԼԱՆ, գ. առյուծ. փոխ. թուրք.:  

 АСЛАН, с. зоол. лев; турец. aslan – лев, храбрец, смельчак; среднеарм. яз. ասլան аслан – лев, 

литер.вост.арм. и литер.зап.арм ասլան аслан – лев, храбрец, в гаварах Харберд, Ван, Карабах, 

Карин, Полис, Амшен и т.д. ասլան аслан – лев.  

 ԱՍԼԱԱՍԼԱԱՍԼԱԱՍԼԱՆԻՆԻՆԻՆԻ ԳԱԹԳԱԹԳԱԹԳԱԹ, գ. ծծկ. օղի, բառացի՝ առյուծի կաթ։ 
 АСЛАНИ ГАТh, с. жарг. водка. 
 ԱՍԼԱՆԱՍԼԱՆԱՍԼԱՆԱՍԼԱՆ-ԽԱՓԼԱՆԽԱՓԼԱՆԽԱՓԼԱՆԽԱՓԼԱՆ, գ. կտրիճ, քաջ, ուժեղ: 
 АСЛАН-ХАПhЛАН, с. храбрец, удалец, смельчак; турец. aslan – лев, храбрец, смельчак; в 

гаваре Ван ասլան-ղափլան аслан-хъапhлан – храбрец, удалец. 

 ԱԱԱԱ՛ՍԼԸՍԼԸՍԼԸՍԼԸ, մկ. ի բնե, սկզբից ի վեր, սկզբնապես. մէրմէրմէրմէր ՆախշըվանըՆախշըվանըՆախշըվանըՆախշըվանը ասլըասլըասլըասլը ադբէսադբէսադբէսադբէս չէրչէրչէրչէր մեր 

Նախիջևանը սկզբնապես այդպես չէր. ծակումը տե՛ս ասլ։ 
 ÁСЛЫ, н. изначально, с самого начала; по природе своей; мэр Нахшываны аслы адбэс чhэр 
наш Нахичевань раньше не был таким, hацhы аслы йа чhор эр хлеб изначально был чёрствый; 
араб. asl – корень, происхождение; среднеарм. яз. ասլի асли – имеющий корни; чистокровный, 

знатный, в гаварах Джавахк ասլը аслы – изначально, Карабах, Амасия, Арабкир, Тбилиси, Карин 

ասլը аслы – происхождение; имеющий корни. 

 ԱՍԼԸԱՍԼԸԱՍԼԸԱՍԼԸ ԲԻՐԲԻՐԲԻՐԲԻՐ (Ն) ԱՍԼԱԲԻՐԱՍԼԱԲԻՐԱՍԼԱԲԻՐԱՍԼԱԲԻՐ (Չ), մկ. ոչ մի անգամ, երբեք. ասլաբիրասլաբիրասլաբիրասլաբիր ժամանագժամանագժամանագժամանագ չունէցաչունէցաչունէցաչունէցա. ար. 

ասլը – սկիզբ, թուրք. բիր – մեկ: 
 АСЛЫ БИР (Н), АСЛАБИР (Ч), н. ни разу, никогда; аслабир жаманаг чhунэцhа у меня ни 
разу не выпало свободного времени; араб. asl – основа, происхождение + турец. bir (бир) – раз. 
 ԱՍԼԸԱՍԼԸԱՍԼԸԱՍԼԸ-ՓԱՍԼԸՓԱՍԼԸՓԱՍԼԸՓԱՍԼԸ օգտագործվում է ասլըասլըասլըասլը-փասլըփասլըփասլըփասլը  մաշտմաշտմաշտմաշտ  արտահայտությունում, 

բոլորովին անպետք, ոչ մի բանին պետք չեղող մարդ, ասլըասլըասլըասլը-փասլըփասլըփասլըփասլը  պանպանպանպան անէլանէլանէլանէլ առանց  

ջանք թափելու , չուզենալով ինչ որ  բան անել , ասլըասլըասլըասլը-փասլըփասլըփասլըփասլը  չիկիդնալէչիկիդնալէչիկիդնալէչիկիդնալէ գործի բնույթը  

չիմանալ:  
 АСЛЫ-ПАСЛЫ употр. в выраж. аслы-пhаслы  машт  никчёмный , никудышный  
человек ,  аслы-пhаслы пан анэл делать что-либо спустя рукава , аслы-пhаслы  
чhикидналэ не зная сути дела. 
 ԱՍԽԱԴԱՐԱՍԽԱԴԱՐԱՍԽԱԴԱՐԱՍԽԱԴԱՐ, ԱՍԽԸԴԱԱՍԽԸԴԱԱՍԽԸԴԱԱՍԽԸԴԱ և ԱՍԽԸԴԱՅԻԳԱՍԽԸԴԱՅԻԳԱՍԽԸԴԱՅԻԳԱՍԽԸԴԱՅԻԳ, ած.մկ. այսչափ, այսքան. հայ. այս + ար. կադըր – 

չափ, քանակ, աստիճան. տե՛ս նաև ադխադար, անխադար։ 
 АСХАДАР, АСХЫДА и АСХЫДАЙИГ, н. столько, настолько; арм. այս айс + араб.-турец. 
kadar – мера, количество, степень; см. также адхадар, анхадар.  
 ԱՍԽԱԼԴԻԱՍԽԱԼԴԻԱՍԽԱԼԴԻԱՍԽԱԼԴԻ, մկ. քիչ մնաց. աաաասխալդիսխալդիսխալդիսխալդի չիգէրաձչիգէրաձչիգէրաձչիգէրաձ բիդբիդբիդբիդ մընայիմընայիմընայիմընայի քիչ մնաց չկերած պիտի մնաի. 

թուրք. ազ կալդը – նույն իմ.: 
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ԱՍԿԱՍԿԱՍԿԱՍԿ ԱԱԱԱ    А

 АСХАЛДИ, н. чуть было не; асхалди чhигэрадз бид мынайи чуть было не остался без обеда; 
турец. az kaldı (аз калды) – чуть было не.  

 ԱՍԿ ԱՍԿ ԱՍԿ ԱՍԿ (Չ), տե՛ս ասք:  
 АСК (Ч), см. аскh.  
 ԱՍԿԻՑ ԷԴԷՎԱՍԿԻՑ ԷԴԷՎԱՍԿԻՑ ԷԴԷՎԱՍԿԻՑ ԷԴԷՎ, մկ. սրանից հետո։ 
 АСКИЦh ЭДЭВ, н. отныне, впредь; литер.зап.арм. ասկից аскицh – отныне. 

 *ԱՍՄԱԱՍՄԱԱՍՄԱԱՍՄԱ, գ. այս բառը մնացել է Նոր-Նախիջևանում միայն որպես ազգանուն. թուրք. ասմա – 

խաղողի որթ: 
 *АСМА, с. слово сохранилось в г. Новая Нахичевань только как основа фамилии; турец. asma – 
виноградная лоза. 

 ԱՍՄՈՒՆՔԱՍՄՈՒՆՔԱՍՄՈՒՆՔԱՍՄՈՒՆՔ (Նխջ) գործածվում է միայն ասմունքէնասմունքէնասմունքէնասմունքէն, ասմունքնէրէնասմունքնէրէնասմունքնէրէնասմունքնէրէն որ նշանակում է 

«ինչպես ասում է, ինչպես ասում էն»։ 
 АСМУНКհհհհ (Нхч) употр. только формы асмункhэн, асмункhнэрэн как говорится. 

 ԱՍՊԷՍԱՍՊԷՍԱՍՊԷՍԱՍՊԷՍ, ԱՍՊԷՍՆԱԳԱՍՊԷՍՆԱԳԱՍՊԷՍՆԱԳԱՍՊԷՍՆԱԳ և ԱՍՊԷՍՆԱՅԻԳԱՍՊԷՍՆԱՅԻԳԱՍՊԷՍՆԱՅԻԳԱՍՊԷՍՆԱՅԻԳ 1. ած. այսպիսի. 2. մկ. այսպես. տե՛ս նաև ադբէս, 

անբէս։  
 АСПЭС, АСПЭСНАГ и АСПЭСНАЙИГ 1. п. такой. 2. н. так; аспэс-анбэс и так и этак; см. 
также адбэс, анбэс.  
 ԱՍՎԱՑՔԱՍՎԱՑՔԱՍՎԱՑՔԱՍՎԱՑՔ (Ն), ԱՍՎԱԾԿԱՍՎԱԾԿԱՍՎԱԾԿԱՍՎԱԾԿ և ԱՍԱՎԱԾԿԱՍԱՎԱԾԿԱՍԱՎԱԾԿԱՍԱՎԱԾԿ (Չ), գ. ասացվածք: 
 АСВАЦhКh (Н), АСВАЦК и АСАВАЦК (Ч), с. поговорка; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. 

ասացվածք асацhвацкհ – поговорка.  

 ԱՍՎԱՁԱՍՎԱՁԱՍՎԱՁԱՍՎԱՁ¹, ած.գ. «ասաձ»-ի կրավորակերպ ձևն է. գոյականաբար գործածվում է միայն 

երրորդ դեմքով։ 
 АСВАДЗ¹, п. сказанный; в функции существ. употр. только в 3-м лице.  
 ԱՍՎԱՁԱՍՎԱՁԱՍՎԱՁԱՍՎԱՁ², աստուձու, աստուձումէն, աստուձօվ. հոգնակի չունի, գ. աստված, գերագույն 

էակ ու ամեն ստեղծող՝ ըստ կրոնի. ասծուասծուասծուասծու բարինբարինբարինբարին պատասխան բարևողին. ասվաձասվաձասվաձասվաձ դադադադա ա) 

բարեմաղթություն «աստված տա», բ) մերժողական պատասխան մուրացկանին. ասվաձասվաձասվաձասվաձ հէռիհէռիհէռիհէռի 
անէանէանէանէ կամ ասվաձասվաձասվաձասվաձ չանէչանէչանէչանէ աստված մի արասցե, աստված ոչ անե. ասվաձասվաձասվաձասվաձ օղօրմաձօղօրմաձօղօրմաձօղօրմաձ էէէէ աստված 

անօգնական չի թողնի (հուսադրական խոսք). ասվաձասվաձասվաձասվաձ օղօրմէօղօրմէօղօրմէօղօրմէ հօքունհօքունհօքունհօքուն ասվում է մեռած 

մարդկանց հիշելիս. ասվաձասվաձասվաձասվաձ օղօրրմէօղօրրմէօղօրրմէօղօրրմէ քօվիքօվիքօվիքօվի մէռէլնէրունմէռէլնէրունմէռէլնէրունմէռէլնէրուն մեռած անարժան մարդու հիշելիս. 

ասվաձասվաձասվաձասվաձ առօղչութինառօղչութինառօղչութինառօղչութին դադադադա (Ն), ասվաձասվաձասվաձասվաձ առօղճութինառօղճութինառօղճութինառօղճութին դադադադա (Չ) առողջության բարեմաղթություն. 

ասվաձասվաձասվաձասվաձ սիրդիդսիրդիդսիրդիդսիրդիդ մուրադըմուրադըմուրադըմուրադը դադադադա նպատակիտ հասնես. աստուձուաստուձուաստուձուաստուձու բադիջբադիջբադիջբադիջ (Նխջ) չար երեխա. 
ասվաձայինասվաձայինասվաձայինասվաձային իիիի՛րրրր դուվաձդուվաձդուվաձդուվաձ օրըօրըօրըօրը ամեն օր, ամեն աստուծու օրը կամ աստուծու տված ամեն օր: 
 АСВАДЗ² и АСТВАДЗ, астудзу, астудзумэн, астудзов, с. Бог; не имеет форм мн. ч.; асцу 
барин добрый день (ответ на приветствие), асвадз да а) дай бог (доброе пожелание), б) бог подаст 
(отказ на просьбу попрошайки подать милостыню), асвадз hэри анэ упаси боже, избави бог, асвадз 
чhанэ не дай бог, упаси боже, асвадз охъормадз э господи помилуй, асвадз охъормэ hогун упокой 
господи душу его (при упоминании имени усопшего), асвадз охъормэ кhови мэррэлнэрун упокой 
господи души покоящихся рядом с ним (при упоминании имени недостойного усопшего), асвадз 
аррохчhутhин да (Н), асвадз арохчутhин да (Ч) дай бог здоровья, асвадз сирдид мурады да да 
исполнит бог твои желания, астудзу бадидж (Нхч) сущее наказание (о непослушном ребёнке), 
асвадзайин ир дувадз оры каждый божий день, сирди гора гуда аствадз бог воздаёт каждому по 

заслугам; заимств. из фригийского языка; грабар աստուած аствац, среднеарм. яз. աստուած 

аствац, литер.вост.арм. աստված аствац, литер.зап.арм. աստուած аствадз, в гаварах Агулис, Мокс, 

Возм, Нор-Джуга, Ван աստված аствац, Алашкерт, Муш աստվաձ аствадз и ասվաձ асвадз, 

Тбилиси աստվաձ аствадз, աստուձ астудз, Ереван աստվաձ аствадз и աստօձ астодз, Амшен, 

Тигранакерт ասդվաձ асдвадз, Ахалциха, Карин, Мараха, Салмаст ասված асвац, Асланбек, 

Харберд, Полис, Родосто, Себастия, Сучава ասվաձ асвадз, Горис, Карабах աստուծ астуц, Шемаха 

աստօծ астоц, Хачин ասվօձ асводз, Акна ասվաձ асвадз и ասբաձ асбадз, Ван ասպած аспац, 

Зейтун ասբ‘ոձ асбhодз.  
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ԱԱԱԱ    А ԱՍՎԱՁԱՁԻՆԱՍՎԱՁԱՁԻՆԱՍՎԱՁԱՁԻՆԱՍՎԱՁԱՁԻՆ

 ԱՍՎԱՁԱՁԻՆԱՍՎԱՁԱՁԻՆԱՍՎԱՁԱՁԻՆԱՍՎԱՁԱՁԻՆ, գ. Աստվածածին. գործածվում է իբրև տոնի և եկեղեցու անուն: 
 АСВАДЗАДЗИН, с. 1. Богородица. 2. Успение Богородицы (церковный праздник).  

 ԱՍՎԱՁԱՄԱՐԱՍՎԱՁԱՄԱՐԱՍՎԱՁԱՄԱՐԱՍՎԱՁԱՄԱՐ, գ. Աստվածամայր, Աստվածածին։ 
 АСВАДЗАМАР, с. Богоматерь, Богородица.  

 ԱՍՎԱՁԱՍՎԱՁԱՍՎԱՁԱՍՎԱՁ ՈՒԳԱՈՒԳԱՈՒԳԱՈՒԳԱ (երդում) սղված ձևն է «աստված վկա» խոսքի։ 
 АСВАДЗ УГА бог свидетель (клятва); литер.вост.арм. աստված վկա аствац вка, 

литер.зап.арм. աստված վկա (произ. аствадз вга) – бог свидетель.  

 ԱՍՎԱԱՍՎԱԱՍՎԱԱՍՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, մկ. «ասաձսային»-ի կրավորակերպն է, գործածվում է միայն եզակի 

երրորդ դեմքով։ 
 АСВÁДЗСАЙИН, н. по мере того как (чем больше) говорится, говорилось, будет говориться и 
т.д., употр. только в 3-м л. ед. ч. 

 ԱԱԱԱ՛ՍՎԱՁՕՍՎԱՁՕՍՎԱՁՕՍՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, մկ. «ասաձօվը» մակբայի կրավորական կերպն է, գործածվում է միայն 

եզակի երրորդ դեմքով։  
 ÁСВАДЗÓВЫ, н. как только говорится, говорилось, будет говориться и т.д., употр. только в 3-
м л. ед. ч. 

 ԱՍՎԷԼԱՍՎԷԼԱՍՎԷԼԱՍՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.կր. գործածվում է միայն եզակի երրորդ դեմքով. 

անձնական դերբայ և հրամայական չունի. ներկայի և անկատական եզակի երրորդ դեմքը թե 

դրական, թե բացասական և թե հարցական ձևով ունի նաև կարողական իմաստ. գգգգասվիասվիասվիասվի 
կարելի է ասել. չասվիչասվիչասվիչասվի(լլլլ) չի կարելի ասել. գասվիգասվիգասվիգասվի՞ կարելի՞ է ասել։ 
 АСВЭЛ, гасви, асвэцhав, -вадз, -вэлу, г.стр.з. говориться; употр. только в 3-м л. ед. ч., не имеет 
личных форм а также повелит. накл.; в 3-м л. ед. числа наст. вр. несоверш. вида, утвердит., отриц. и 
вопросительная формы имеют также значение возможности; гасви говорится, можно говорить, 
часви(л) не говорится, нельзя говорить, гасви? говорится?, можно говорить?; литер.вост.арм. 

ասվել асвел, литер.зап.арм. ըսվիլ ысвил.  

 ԱՍՎԷԼԷՆԱՍՎԷԼԷՆԱՍՎԷԼԷՆԱՍՎԷԼԷՆ, մկ. ասվելով. հօսհօսհօսհօս-հօնհօնհօնհօն ասվէլէնասվէլէնասվէլէնասվէլէն փըռվէցավփըռվէցավփըռվէցավփըռվէցավ այստեղ-այնտեղ ասվելով 

տարածվեց։ 
 АСВЭЛЭН, н. говорясь; hос-hон асвэлэн пhыррвэцhав передаваясь то там то здесь (молва) 
разнеслась повсюду.  

 ԱՍՏԷՂԷՆԱՍՏԷՂԷՆԱՍՏԷՂԷՆԱՍՏԷՂԷՆ, Չալթրում նաև՝ ԱՍՏԷՅԷՆԱՍՏԷՅԷՆԱՍՏԷՅԷՆԱՍՏԷՅԷՆ, ԱՍՏԷՅՆԷՐԷՆԱՍՏԷՅՆԷՐԷՆԱՍՏԷՅՆԷՐԷՆԱՍՏԷՅՆԷՐԷՆ, մկ. այստեղից. hոգն. աստէղնէրէնաստէղնէրէնաստէղնէրէնաստէղնէրէն, 

աստէյնէրէնաստէյնէրէնաստէյնէրէնաստէյնէրէն ձևը ցույց է տալիս, որ տեղը հայտնի է միայն մոտավորապես, բայց ոչ բոլորովին 

ճիշտ. տե՛ս նաև ադդէղէն, անդէղեն։ 
 АСТЭХЪЭН, в Чалтыре также АСТЭЙЭН, АСТЭЙНЭРЭН, формы мн. числа астэхънэрэн, 
астэйнэрэн указывают на неопределёное место; см. также аддэхъэн, андэхъэн. 

 ԱՍՏԷՂԸԱՍՏԷՂԸԱՍՏԷՂԸԱՍՏԷՂԸ, Չալթրում նաև՝ ԱՍՏԷՅԸԱՍՏԷՅԸԱՍՏԷՅԸԱՍՏԷՅԸ, մկ. այստեղ, այստեղում. հոգնակի – աստէղնէրըաստէղնէրըաստէղնէրըաստէղնէրը, 

աստէյնէրըաստէյնէրըաստէյնէրըաստէյնէրը ձևը ցույց է տալիս, որ տեղը հայտնի է միայն մոտավորապես. տե՛ս նաև ադդեղը, 

անդեղը։ 
 АСТЭХЪЫ, в Чалтыре также АСТЭЙЫ, СТЭЙЫ, СТЭХЪЫ, н. здесь, тут; формы мн. ч. 
астэхънэры, астэйнэры, указывают на неопредел. место; см. также аддэхъы, андэхъы; среднеарм. 

яз. ըստեղ ыстехъ – здесь, литер.вост.арм. այստեղ айстехъ, литер.зап.арм. աստեղ астехъ, Карабах, 

Муш, Ван ըստեղ ыстэхъ, Шатах, Карин ըստախ ыстах, Тбилиси, Борчалу ըստի ысти – здесь. 

 ԱՍՏԷՂԻԱՍՏԷՂԻԱՍՏԷՂԻԱՍՏԷՂԻ, ած. այստեղի, տեղացի: 
 АСТЭХЪИ, п. здешний, местный; астэхъи hавохъы hам чhуни местный виноград 
безвкусный. 

 ԱՍՔԱՍՔԱՍՔԱՍՔ (Ն), ԱՍԿԱՍԿԱՍԿԱՍԿ (Չ), գ. ազգ, ցեղ, տոհմ. պահլ. ազգ – ճյուղ։ 
 АСКh (Н), АСК (Ч), с. 1. род, племя. 2 нация; народ; от пехл. azg – ветвь; грабар ազգ азг – род, 

племя, литер.вост.арм. ազգ азг, литер.зап.арм. ազգ (произ. аскh), в гаварах Амшен, Ахалциха, 

Харберд, Карин, Муш, Возм, Родосто, Нор-Джуга, Себастия, Салмаст, Сучава ասք аскh, Алашкерт, 
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ԱՍՔԱԳԱՆԱՍՔԱԳԱՆԱՍՔԱԳԱՆԱՍՔԱԳԱՆ ԱԱԱԱ    А

Мараш, Шемаха, Тбилиси ասկ аск, Агулис, Ереван ազգ азг, Карабах ազկ азк, Акна, Полис ասգ 

асг, Асланбек աս* асh, Зейтун օզգ озг и ոսգ‘ осгh. 

 ԱՍՔԱԳԱՆԱՍՔԱԳԱՆԱՍՔԱԳԱՆԱՍՔԱԳԱՆ (Ն), ԱՍԿԱԳԱՆԱՍԿԱԳԱՆԱՍԿԱԳԱՆԱՍԿԱԳԱՆ (Չ), ած.գ. ազգական, ազգակից. հոմանիշը – սօյ։ 
 АСКhАГАН (Н), АСКАГАН (Ч) 1. п. родственный. 2. с. родственник; синон. сой. 

литер.вост.арм. ազգական азгакан, литер.зап.арм. ազգական (пр. аскhаган) – родственник. 

 ԱՍՔԱԳԱՆՈՒԹԻՆԱՍՔԱԳԱՆՈՒԹԻՆԱՍՔԱԳԱՆՈՒԹԻՆԱՍՔԱԳԱՆՈՒԹԻՆ (Ն), ԱՍԿԱԳԱՆՈՒԹԻՆԱՍԿԱԳԱՆՈՒԹԻՆԱՍԿԱԳԱՆՈՒԹԻՆԱՍԿԱԳԱՆՈՒԹԻՆ (Չ), գ. ազգականություն, ազգակցություն. 

հոմանիշը – սօյութին։ 
 АСКhАГАНУТhИН (Н), АСКАГАНУТhИН (Ч), с. 1. родство. 2. родня; синон. сойутhин. 

 ԱՍՔԱՆԱՍՔԱՆԱՍՔԱՆԱՍՔԱՆ, թ.դ.մկ. այսքան. տե՛ս նաև ադքան, անքան։ 
 АСКhАН, м. столько; см. также адкhан, анкhан; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. այսքան 
айскhан – столько.  

 ԱՍՔԱՆԱԳԱՆԱՍՔԱՆԱԳԱՆԱՍՔԱՆԱԳԱՆԱՍՔԱՆԱԳԱՆ, թ.մկ. ամեն մեկը, ամեն մեկից, ամեն մեկին այսքան. տե՛ս նաև 

ադքանագան, անքանագան։ 
 АСКhАНАГАН, н. по столько-то (каждый, каждому, от каждого); см. адкhанаган, анкhанаган. 

 *ԱՍՔԷՐԱՍՔԷՐԱՍՔԷՐԱՍՔԷՐ (Ն), ԱՍԿԷՐԱՍԿԷՐԱՍԿԷՐԱՍԿԷՐ (Չ) բառի իմաստը մոռացված է, գործածվում է միայն ասքէրիասքէրիասքէրիասքէրի բէսբէսբէսբէս մեծ 

բազմությամբ. թուրք. ասքեր – զորք։ 
 *АСКhЭР (Н), АСКЭР (Ч) значение слова забыто, употр. только в выраж. аскhэри бэс 
толпясь, скапливаясь в одном месте; турец. asker, крым.татар. аскер – воин, войско. 

 ԱՍՔԻՑԱՍՔԻՑԱՍՔԻՑԱՍՔԻՑ ԷԴԷՎԷԴԷՎԷԴԷՎԷԴԷՎ (Ն), ԱՍԿԻԾԱՍԿԻԾԱՍԿԻԾԱՍԿԻԾ ԷԴԷՎԷԴԷՎԷԴԷՎԷԴԷՎ (Չ) այսուհետև։ 
 АСКhИЦh ЭДЭВ (Н), АСКИЦ ЭДЭВ (Ч) впредь, в дальнейшем. 

 ԱՍՔՕՎԱՍՔՕՎԱՍՔՕՎԱՍՔՕՎ (Ն), ԱՍԿՕՎԱՍԿՕՎԱՍԿՕՎԱՍԿՕՎ (Չ), մկ. դեպի այս կողմ. տե՛ս նաև ադքօվ, անքօվ։ 
 АСКhОВ (Н), АСКОВ (Ч), н. сюда; см. также адкhов, анкhов. 

 ԱՍՔՕՎԱՍՔՕՎԱՍՔՕՎԱՍՔՕՎ-ԱՆՔՕՎԱՆՔՕՎԱՆՔՕՎԱՆՔՕՎ (Ն), ԱՍԿՕՎԱՍԿՕՎԱՍԿՕՎԱՍԿՕՎ-ԱՆՔՕՎԱՆՔՕՎԱՆՔՕՎԱՆՔՕՎ (Չ), մկ. այս կողմ-այն կողմ, դես-դեն։  
 АСКhОВ-АНКhОВ (Н), АСКОВ-АНКhОВ (Ч), н. туда-сюда. 

 ԱՍՔՕՎԷՆԱՍՔՕՎԷՆԱՍՔՕՎԷՆԱՍՔՕՎԷՆ-ԱՆՔՕՎԷՆԱՆՔՕՎԷՆԱՆՔՕՎԷՆԱՆՔՕՎԷՆ (Ն), ԱՍԿՕՎԷՆԱՍԿՕՎԷՆԱՍԿՕՎԷՆԱՍԿՕՎԷՆ-ԱՆՔՕՎԷՆԱՆՔՕՎԷՆԱՆՔՕՎԷՆԱՆՔՕՎԷՆ (Չ), մկ. դեսից-դենից. ասքօվէնասքօվէնասքօվէնասքօվէն-
անքօվէնանքօվէնանքօվէնանքօվէն ջարջարջարջար-ջուրջուրջուրջուր արիարիարիարի դեսից-դենից ճարեցի։  
 АСКhОВЭН-АНКhОВЭН (Н), АСКОВЭН-АНКhОВЭН (Ч), н. отовсюду; аскhовэн-
анкhовэн джар-джур ари собрал, раздобыл, достал (вещи и т.п.) отовсюду. 

 ԱՍՔՕՎԸԱՍՔՕՎԸԱՍՔՕՎԸԱՍՔՕՎԸ (Ն), ԱՍԿՕՎԸԱՍԿՕՎԸԱՍԿՕՎԸԱՍԿՕՎԸ (Չ), մկ. այս կողմում, այստեղ. հոգն. ասքօվնէրը (Ն), ասկօվնէրը 

(Չ) այս կողմում (անորոշ). տե՛ս նաև ադքօվը, անքօվը։ 
 АСКhОВЫ (Н), АСКОВЫ (Ч), н. здесь, тут; формы мн. числа аскhовнэры (Н), асковнэры (Ч) 
где-то здесь; см. также адкhовы, анкhовы. 

 ԱՍՕՐԱՍՕՐԱՍՕՐԱՍՕՐ¹, դ. դրան. նախդրական հոլովի «սա»-ի ձև:  

 АСОР¹, м. этого, этой; форма предл. падежа местоимения «са». 

 ԱՍՕՐԱՍՕՐԱՍՕՐԱՍՕՐ², մկ. այսօր:  

 АСОР², н. сегодня; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. այսօր айсор – сегодня. 

 ԱՍՕՐԱՍՕՐԱՍՕՐԱՍՕՐ-ԱՆՕՐԱՆՕՐԱՆՕՐԱՆՕՐ, մկ. սրան-նրան: 

 АСОР-АНОР, н. тому-этому, того-этого, всякого, кого ни попадя; литер.вост.арм. սրան-նրան 

сран-нран, литер.зап.арм. ասօր-անօր асор-анор – всякого, кого ни попадя. 

 ԱՍՕՐԱՍՕՐԱՍՕՐԱՍՕՐ-ՎԱՂԸՎԱՂԸՎԱՂԸՎԱՂԸ, մկ. մոտ օրերում։ 
 АСОР-ВАХЪЫ, н. в ближайшие дни. 

 ԱՍՕՐՎԱՆԱՍՕՐՎԱՆԱՍՕՐՎԱՆԱՍՕՐՎԱՆ, ած. այսօրվա, ինչ որ եղավ այսօր. ասօրվանասօրվանասօրվանասօրվան քամինքամինքամինքամին այսօր փչող քամին. բայց 

որոշիչը կարող է գործածվել նաև առանց որոշյալի և հոդ ընդունելով՝ գոյականի դեր կատարել. 
օր. առանց «քամի» բառը կրկնելու ասել ասօրվանըասօրվանըասօրվանըասօրվանը։ 
 АСОРВАН, п. сегодняшний, нынешний; асорван кhамин сегодняшний ветер; может употр. 
также без определяемого слова, принимая артикль и выполняя при этом функцию существ.: напр. 
вместо асорван кhамин говорится асорваны. 
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ԱԱԱԱ    А ԱՍՕՐՎԱՆԱՍՕՐՎԱՆԱՍՕՐՎԱՆԱՍՕՐՎԱՆ-ՎԱՂՎԱՆՎԱՂՎԱՆՎԱՂՎԱՆՎԱՂՎԱՆ

 ԱՍՕՐՎԱՆԱՍՕՐՎԱՆԱՍՕՐՎԱՆԱՍՕՐՎԱՆ-ՎԱՂՎԱՆՎԱՂՎԱՆՎԱՂՎԱՆՎԱՂՎԱՆ, ած. այն, որ պիտի կատարվի մոտ օրերում. ասօրվանասօրվանասօրվանասօրվան-վաղվանվաղվանվաղվանվաղվան 
ձընէլուձընէլուձընէլուձընէլու գօվգօվգօվգօվ մոտ օրերում ծնելու կով. նույն միտքը կարելի է արտահայտել նաև մակբայի 

միջոցով – ասօրասօրասօրասօր-վաղըվաղըվաղըվաղը ձընէլուձընէլուձընէլուձընէլու գօվգօվգօվգօվ որ քերականորեն ավելի ջիշտ է, որովհետև առաջին ձևի 

մեջ իսկապես ստացվում է, որ «ասօրվան-վաղվան»-ը «գօվ»-ի որոշիչն է. տրամաբանորեն սա, 

իհարկե, անհեթեթություն է, բայց բարբառում այդ ձևը գործածվում է։ 
 АСОРВАН-ВАХЪВАН, п. предстоящий, то, что должно произойти в ближайшие дни; 
асорван-вахъван дзынэлу гов корова, которая должна отелиться в ближайшие дни; ту же мысль 
можно передать с помощью наречия асор-вахъы дзынэлу гов, что с точки зрения грамматики 
более правильно, поскольку в первом предложении форма «асорван-вахъван» выступает как 
определение к слову «гов», что с логической точки зрения является абсурдным, однако в диалекте 
употребляется именно эта форма. 

 ԱՎԱՎԱՎԱՎ¹, գ. ցանց, ուռկան, որով ձուկ են որսում. թաթ. ավ – նույն իմ.։ 
 АВ¹, с. сеть, невод, приспособление для ловли рыб; крым.татар. ав – сеть, невод. 

 ԱՎԱՎԱՎԱՎ² (Նխջ), գ. որս. փոխ. թուրք։ 
 АВ² (Нхч), с. охота; турец. av – охота; в гаварах Ван, Карабах ավ ав – охота. 

 ԱՎԱԶԱԳԱՎԱԶԱԳԱՎԱԶԱԳԱՎԱԶԱԳ, ած.գ. ավազակ, կողոպտիչ. համանիշը – հարամի։ 
 АВАЗАГ 1. с. разбойник, грабитель. 2. п. отчаянный, бедовый; синон. hарами; грабар ավազակ 

авазак – разбойник, литер.вост.арм. ավազակ авазак, литер.зап.арм. ավազակ (произ. авазаг) – 

разбойник, в гаварах Агулис, Ахалциха, Нор-Джуга, Салмаст ավազակ авазак, Ереван ավազակ 

авазак и ավազագ авазаг, Харберд, Муш, Себастия ավազագ авазаг, Полис գօղ-ավազագ гохь-

авазаг, Асланбек ավազայ авазай, Тигранакерт mվmզmգ äвäзäг, Хачин ավազօգ авазог и ավազուգ 
авазуг. 

 ԱՎԱԶԱԳՈՒԹԻՆԱՎԱԶԱԳՈՒԹԻՆԱՎԱԶԱԳՈՒԹԻՆԱՎԱԶԱԳՈՒԹԻՆ, գ. 1. ավազակի բնույթ. 2. ավազակի պարապմունք. ավազագութինավազագութինավազագութինավազագութին անէլանէլանէլանէլ 
ավազակությամբ պարապել։ 
 АВАЗАГУТhИН, с. 1. разбойничество, лиходейство. 2. разбой, грабёж; авазагутhин анэл 
грабить, разбойничать. 

 ԱՎԱԶԱԳՍԸՄԱԼԱՎԱԶԱԳՍԸՄԱԼԱՎԱԶԱԳՍԸՄԱԼԱՎԱԶԱԳՍԸՄԱԼ (Չ), ած. ավազակաբարո։ 
 АВАЗАГСЫМАЛ (Ч), п. разбойничий, похожий на разбойника; арм. ավազագ авазаг – 
разбойник + крым.татар. сыма – облик, образ, лицо.  

 ԱՎԱԶԱՆԱՎԱԶԱՆԱՎԱԶԱՆԱՎԱԶԱՆ (Նխջ), գ. երեխա մկրտելու ջրի անոթ. առնված է գրականից՝ կրոնի միջոցով։ 
 АВАЗАН (Нхч), с. купель, большая чаша, в которую погружают ребенка при крещении; 

литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ավազան авазан – купель. 

 ԱՎԱՐԱԱՎԱՐԱԱՎԱՐԱԱՎԱՐԱ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ ժամանակ խլելով գործից ետ ձգել. պարս. ավարա – վտարված, մոլորված, 

անգործ։ 
 АВАРА АНЭЛ утруждать кого-либо, причинять беспокойство, хлопоты, отнимая время и 
отвлекая от дел; от перс. āvāra – праздный; в гаварах Ерзинджан, Карабах, Партизак, Ван, Амасия, 

Аварик, Тбилиси, Шемаха, Джавахк ավարա авара – бездельник. 

 ԱՎԱՐԱԱՎԱՐԱԱՎԱՐԱԱՎԱՐԱ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ ժամանակ կորցնելով գործից ետ մնալ։  
 АВАРА (Ы)ЛАЛ отвлекаться от дел тратя время впустую.  

 ԱՎԱՐԴԷԼԱՎԱՐԴԷԼԱՎԱՐԴԷԼԱՎԱՐԴԷԼ, բ.ն. ավարտել: 
 АВАРДЭЛ, г.д.з. оканчивать, кончать (учебное заведение, учёбу); от пехл. āvart конец – 

окончание; грабар ավարտ аварт – окончание, литер.вост.арм. ավարտել авартел, литер.зап.арм. 

աւարտել (произ. авардэл) – оканчивать. 

 ԱՎԷԴԱՐԱՆԱՎԷԴԱՐԱՆԱՎԷԴԱՐԱՆԱՎԷԴԱՐԱՆ, գ. քրիստոնյաների սուրբ համարած չորս գրքերը, որոնց մեջ իբր թե գրված է 

Քրիստոսի կյանքի, գործունեության ու մահվան պատմությունը։ 
 АВЭДАРАН, с. церк. евангелие, собрание книг об учении и земной жизни Иисуса Христа; 

грабар աւետ авет – благая весть, лит.вост.арм. ավետարան аветаран, лит.зап.арм. աւետարան 

(произн. авэдаран) – евангелие. 
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ԱՎԷԴԻՍԱՎԷԴԻՍԱՎԷԴԻՍԱՎԷԴԻՍ ԱԱԱԱ    А

 ԱՎԷԴԻՍԱՎԷԴԻՍԱՎԷԴԻՍԱՎԷԴԻՍ , գ. կրոնական երգ, որ գյուղացի պատանիները հունվարի 6-ի երեկոյան տնից-

տուն ման գալով՝ երգում էին հնումը պատուհանների տակ. այդ տեսակ երեք ավետիսներ 

կային. ավէդիսավէդիսավէդիսավէդիս ասէլասէլասէլասէլ կամ ավէդիսավէդիսավէդիսավէդիս գանչէլգանչէլգանչէլգանչէլ ավէդիս երգել։  
 АВЭДИС, с. рождественские песни, гимны, посвященные Рождеству Христову, которые в 
старину исполняла деревенская молодёжь вечером 6-го января, шествуя от дома к дому; имелись 

три вида гимнов; авэдис анэл или авэдис ганчhэл петь рождественские песни; грабар ավետ авет – 

благая весть, литер.вост.арм. ավետիս аветис, литер.зап.арм. աւետիս (произн. авэдис) – благая 
весть.  

 ԱՎԷԼԱՎԷԼԱՎԷԼԱՎԷԼ, գ. ավել, գործիք, որով ավելում են։ 
 АВЭЛ, с. веник, метла; исконно арм. слово, грабар ավել авел – веник, литер.вост.арм. и 

литер.зап.арм. ավել авел, Алашкерт, Хачин, Муш, Ван, Нор-Джуга, Салмаст ավել авел, Ахалциха, 

Харберд, Карин, Полис, Родосто, Себастия, Асланбек, Акна ավէլ авэл, Ереван ավել авэл, ավիլ 
авил, Агулис, Зейтун, Амшен, Мокс, Возм, Тбилиси ավիլ авил, Мараха ավըըլ авыыл, Шемаха, 

Тигранакерт mվիլ äвил, Горис էվիլ эвил, Карабах էվիւլ эвюл. 

 ԱՎԷԼԻԱՎԷԼԻԱՎԷԼԻԱՎԷԼԻ, ած.մկ. ավելի, շատ, ավելորդ. գործածվում է նաև իբրև գոյական. կիլկիլկիլկիլօօօօյէնյէնյէնյէն ավէլիավէլիավէլիավէլի յէյէյէյէ. 

ավէլինավէլինավէլինավէլին առառառառ վըրայէնվըրայէնվըրայէնվըրայէն. ավէլիավէլիավէլիավէլի առիրառիրառիրառիր: 
 АВЭЛИ 1. н. более, больше. 2. ставится перед качественными прилагательными, образуя 
сравнительную степень: авэли дэсокh красивее, авэли ужов сильнее, авэли пацырр выше, авэли 
модиг ближе и т.д.; 3. п. лишний, излишний, избыточный; килойэн авэли йэ больше килограмма, 
авэлин арр вырайэн лишнее убери, авэли аррир ты взял больше (лишнее); исконно арм. слово, 

грабар աւելի авели, литер.вост.арм. ավելի авели, литер.зап.арм. աւելի авэли – больше; лишний, 

Нор-Джуга իվել ивел, իվելի ивели, Ереван, Шемаха ավէլ авэл, Акна էվէլ эвэл и էվըլի эвыли, 

Ахалциха, Тбилиси ավէլ авэл и ավէլի авэли, Амшен, Родосто, Сучава ավէլի авэли, Салмаст, Ван 

mվել äвел, Мараха mվիլ äвил, Карин, Полис էվէլ эвэл и էվէլի эвэли, Горис, Асланбек էվէլ эвэл, 

Харберд, Тигранакерт էվէլի эвэли, Хачин իվել ивел, Возм հավիլ hавил, Мокс հmվիլ häвил, 

Агулис, Зейтун, Карабах, Мараха իվիլ ивил.  

 ԱՎԷԼԻ ԲԱԳԱՍ ԽՕՍԿԱՎԷԼԻ ԲԱԳԱՍ ԽՕՍԿԱՎԷԼԻ ԲԱԳԱՍ ԽՕՍԿԱՎԷԼԻ ԲԱԳԱՍ ԽՕՍԿ (Չ) վիրավորական խոսք։ 
 АВЭЛИ БАГАС ХОСК (Ч) оскорбительное слово; авэли-багас хоск асэл оскорбить словом. 

 ԱՎԷԼՆԱԼԱՎԷԼՆԱԼԱՎԷԼՆԱԼԱՎԷԼՆԱԼ, -նա, -ցավ, -ցաձ, -նալու, բ.չ. ավելնալ, շատանալ, ավելի բազմաթիվ դառնալ. 
եզ. թվով ունի միայն երր. դեմք, իսկ հոգնակի բոլոր դեմքերը, հրամայական եզակի չունի։ 
 АВЭЛНАЛ, гавэлна, авэлцhав, авэлцhадз, -налу, г.с.з. увеличиваться, прибавляться, 
возрастать; в ед. ч. употр. только 3-е л., во мн. ч. – все лица; в ед. ч. не имеет повел. накл.; 

литер.вост.арм. ավելնալ авелнал и ավելանալ авеланал, литер.зап.арм. աւելնալ авэлнал. 

 ԱՎԷԼՆԱԼԷՆԱՎԷԼՆԱԼԷՆԱՎԷԼՆԱԼԷՆԱՎԷԼՆԱԼԷՆ, մկ. ավելանալով, ավելի բազմաթիվ դառնալով։ 
 АВЭЛНАЛЭН, н. увеличиваясь, прибавляясь, возрастая.  

 ԱՎԷԼՆԱԼՈՒԱՎԷԼՆԱԼՈՒԱՎԷԼՆԱԼՈՒԱՎԷԼՆԱԼՈՒ ած. ավելանալու, ինչ որ պիտի ավելանա. ապառնի դերբայն է, որ գոյակ. 

հետ գործածվելով դառնում է ածական, իսկ անկախ գործածվելով գոյականի դեր է կատարում. 

օր. աաաավէլնվէլնվէլնվէլնաաաալուլուլուլու ցօրցօրցօրցօրէէէէնընընընը իիիի՞նչնչնչնչ բիդբիդբիդբիդ անիսանիսանիսանիս. ավէլնալունավէլնալունավէլնալունավէլնալուն բիդբիդբիդբիդ աղամաղամաղամաղամ: 
 АВЭЛНАЛУ, пр.буд.вр. то, что может или должно увеличиться, возрасти; с существ. 
выполняет функцию прилагат., при независ. употр. – сущ.; авэлналу цhорэны инчh бид анис? что 
будешь делать с излишком зерна?, авэлналун бид ахъам излишек намолочу. 

 ԱՎԷԼՎԱՑՔԱՎԷԼՎԱՑՔԱՎԷԼՎԱՑՔԱՎԷԼՎԱՑՔ (Ն), ԱՎԷԼՎԱԾԿԱՎԷԼՎԱԾԿԱՎԷԼՎԱԾԿԱՎԷԼՎԱԾԿ (Չ), գ. ավելացում: 
 АВЭЛВАЦhКh (Н), АВЭЛВАЦК (Ч), с. излишек, избыток, остаток; литер.вост.арм. (редкое 

сл.) ավելվածք авелвацкh – излишек. 

 ԱՎԷԼՎԱՑՔԱՎԷԼՎԱՑՔԱՎԷԼՎԱՑՔԱՎԷԼՎԱՑՔ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Ն), ԱՎԷԼՎԱԾԿԱՎԷԼՎԱԾԿԱՎԷԼՎԱԾԿԱՎԷԼՎԱԾԿ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Չ) ավելացնել իր ունեցածը, փող ետ ձգել։ 
 АВЭЛВАЦhКh АНЭЛ (Н), АВЭЛВАЦК АНЭЛ (Ч) делать накопления, откладывать деньги, 
создавать излишек чего-либо.  
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ԱԱԱԱ    А ԱՎԷԼՑԱՁԱՎԷԼՑԱՁԱՎԷԼՑԱՁԱՎԷԼՑԱՁ

 ԱՎԷԼՑԱՁԱՎԷԼՑԱՁԱՎԷԼՑԱՁԱՎԷԼՑԱՁ, ած. ավելացած. անց. դերբայ, որ գոյականի մոտ դառնում է ածական, իսկ 

առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ է ընդունում և հոլովվում է. ավէլցաձավէլցաձավէլցաձավէլցաձ 
ստագըստագըստագըստագը միմիմիմի խարջիխարջիխարջիխարջի(լլլլ) ավելացած փողը մի ծախսիր. ավէլցաձըավէլցաձըավէլցաձըավէլցաձը բահէբահէբահէբահէ ավելացածը պահիր։ 
 АВЭЛЦhАДЗ, пр.пр.вр. лишний, избыточный; с сущ. выполняет функцию прилагат., при 
незав. употр. – функцию сущ., принимает притяжат. артикль и склоняется; авэлцhадз стагы ми 
харджи(л) оставшиеся деньги не трать, авэлцhадзы баhэ излишек спрячь. 

 ԱՎԷԼՑԱՁԸԱՎԷԼՑԱՁԸԱՎԷԼՑԱՁԸԱՎԷԼՑԱՁԸ, գ. ավելցուկ։ 
 АВЭЛЦhАДЗЫ, с. излишек, избыток, остаток; авэлцhадзы гохъи тир излишек отложи в 
сторону; см. также авэлвацhкh (Н), авэлвацк (Ч). 

 ԱՎԷԼՑԱԱՎԷԼՑԱԱՎԷԼՑԱԱՎԷԼՑԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, մկ. քանի ավելանում է, էր, ավելացավ, ավելանա. եզակին 

առարկաների մասին միայն երր. դեմքով ու բոլոր ժամանակներով, հոգնակին մարդկանց 

մասին բոլոր դեմքերով ու ժամանակներով. ավէլցաձսայինէրուսավէլցաձսայինէրուսավէլցաձսայինէրուսավէլցաձսայինէրուս, -նէրուդ, -նէրուն։ 
 АВЭЛЦhÁДЗСАЙИН, н. по мере того как (чем больше) остаётся излишек, оставался излишек 
и т.д.; в отнош. неодуш. предметов ед. число употр. только в 3-м л. во всех вр., в отнош. одуш. 
предметов мн. число употр. во всех лицах и вр.; авэлцhадзсайинэрус, -нэруд, -нэрун, по мере того 
как нас становится больше и т.д. во всех временах. 

 ԱԱԱԱ՛ՎԷԼՑԱՁՕՎԷԼՑԱՁՕՎԷԼՑԱՁՕՎԷԼՑԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ (միայն երր. դեմք), իսկ հոգնակին բոլոր երեք դեմքերով. 

ավէլցաձնէրօվըսավէլցաձնէրօվըսավէլցաձնէրօվըսավէլցաձնէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը. մկ. հենծ որ ավելանա, ավելանում է, էր, հենց որ 

ավելանանք (թվով), -աք, -ան, ավելանում ենք, եք, են և այլն, բոլոր դեմքերով ու 

ժամանակներով, համաձայն հաջորդ բայի իմաստի։ 
 ÁВЭЛЦhАДЗÓВЫ (только в 3-м л.), н. как только остаётся излишек, оставался и т.д.; формы 
мн. числа употр. во всех 3-х лицах: авэлцhадзнэровыс, -нэровыд, -нэровы, как только нас 
становится больше и т.д., во всех лицах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр. 

 ԱՎԷԼՑՈՒԳԱՎԷԼՑՈՒԳԱՎԷԼՑՈՒԳԱՎԷԼՑՈՒԳ (Նխջ), գ. ավելցած մնացորդ։ 
 АВЭЛЦhУГ (Нхч), с. остаток, излишек; литер.вост.арм. ավելծուկ авелцук – остаток. 

 ԱՎԷԼՑԸՆԷԼԱՎԷԼՑԸՆԷԼԱՎԷԼՑԸՆԷԼԱՎԷԼՑԸՆԷԼ կամ ԱՎԷԼՑՈՒՆԷԼԱՎԷԼՑՈՒՆԷԼԱՎԷԼՑՈՒՆԷԼԱՎԷԼՑՈՒՆԷԼ, -ցունում կամ -ցունիմ, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցունօղ կամ -

ցընօղ, -ցունէլու կամ -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛ք (Ն), ԱՎԷԼՑԸՆԷԼԱՎԷԼՑԸՆԷԼԱՎԷԼՑԸՆԷԼԱՎԷԼՑԸՆԷԼ, -ցունում, -ցուցի, -ցընօղ, -

ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛կ (Չ), բ.ա. ավելացնել, այնպես անել, որ ավելանա, ծավալը մեծանա կամ 

թիվը շատանա։ 
 АВЭЛЦhЫНЭЛ или АВЭЛЦhУНЭЛ, -цhунум или -цhуним, -цhуцhи, -цhуцhадз, -цhунохъ или 
-цhынохъ, -цhунэлу или -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэкh (Н), АВЭЛЦhЫНЭЛ, -цhунум, -цhуцhи, -
цhуцhадз, -цhынохъ, -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэк (Ч), п.г. 1. добавлять, прибавлять, увеличивать 
(объём или количество чего-либо). 2. откладывать деньги, делать накопления. 3. оставлять излишек 

чего-либо; стаг авэлцhынэл откладывать деньги; литер.вост.арм. ավելացնել авелацhнел, 

литер.зап.арм. ավելցնել авэлцhынэл – увеличивать.  

 ԱՎԷԼՑԸՆԷԼԷՆԱՎԷԼՑԸՆԷԼԷՆԱՎԷԼՑԸՆԷԼԷՆԱՎԷԼՑԸՆԷԼԷՆ կամ ԱՎԷԼՑՈՒՆԷԼԷՆԱՎԷԼՑՈՒՆԷԼԷՆԱՎԷԼՑՈՒՆԷԼԷՆԱՎԷԼՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ԱՎԷԼՑԸՆԷԼԷՆԱՎԷԼՑԸՆԷԼԷՆԱՎԷԼՑԸՆԷԼԷՆԱՎԷԼՑԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. ավելացնելով։ 
 АВЭЛЦhЫНЭЛЭН или АВЭЛЦhУНЭЛЭН (Н), АВЭЛЦhЫНЭЛЭН (Ч), н. 1. увеличивая в 
объёме или количестве. 2. делая накопления, оставляя излишек чего-либо. 

 ԱՎԷԼՑԸՆԷԼՈՒԱՎԷԼՑԸՆԷԼՈՒԱՎԷԼՑԸՆԷԼՈՒԱՎԷԼՑԸՆԷԼՈՒ կամ ԱՎԷԼՑՈՒՆԷԼՈՒԱՎԷԼՑՈՒՆԷԼՈՒԱՎԷԼՑՈՒՆԷԼՈՒԱՎԷԼՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն), ԱՎԷԼՑԸՆԷԼՈՒԱՎԷԼՑԸՆԷԼՈՒԱՎԷԼՑԸՆԷԼՈՒԱՎԷԼՑԸՆԷԼՈՒ (Չ), ած. ինչ որ պետք է կամ 

կարելի է ավելացնել. ապառնի դերբայ, որ գոյականի հետ գործածվելիս դառնում է ածական, 

իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ է ընդունում ու հոլովվում է. 

ավէլցունէլուավէլցունէլուավէլցունէլուավէլցունէլու ստագըդստագըդստագըդստագըդ միմիմիմի խարջիխարջիխարջիխարջի(լլլլ) փողը, որ պիտի ավելացնես մի ծախսիր, ավէլցընէլուդավէլցընէլուդավէլցընէլուդավէլցընէլուդ 
բահէբահէբահէբահէ ինչ, որ պիտի ավելացնես, պահիր։  
 АВЭЛЦhЫНЭЛУ или АВЭЛЦhУНЭЛУ (Н), АВЭЛЦhЫНЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. 1. то, что 
можно или нужно увеличить в объёме, количестве. 2. то, что можно или нужно оставить в излишке. 
3. (деньги), которые нужно отложить; с сущест. выполняет функцию прилагат., при независимом 
употр. – функцию существ., принимает притяжат. артикль и склоняется; авэлцhынэлу стагыд ми 
харджи(л) не расходуй деньги, которые нужно отложить, авэлцhынэлуд баhэ спрячь (деньги), 
которые нужно отложить. 
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ԱՎԷԼՑՈՒՑԱՁԱՎԷԼՑՈՒՑԱՁԱՎԷԼՑՈՒՑԱՁԱՎԷԼՑՈՒՑԱՁ ԱԱԱԱ    А

 ԱՎԷԼՑՈՒՑԱՁԱՎԷԼՑՈՒՑԱՁԱՎԷԼՑՈՒՑԱՁԱՎԷԼՑՈՒՑԱՁ, ած. ավելացրած. անցյալ դերբայ, որ գոյականի մոտ դառնում է ածական, 

իսկ անկախ գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ է ընդունում ու հոլովվում։ 
 АВЭЛЦhУЦhАДЗ, пр.пр.вр. 1. увеличенный в объёме или количестве. 2. лишний, 
оставленный в излишке. 3. отложенный (о деньгах); с сущ. выполняет функцию прилаг., при 
независимом употр. – функцию сущ., принимает артикль и склоняется.  

 ԱՎԷԼՑՈՒՑԱԱՎԷԼՑՈՒՑԱԱՎԷԼՑՈՒՑԱԱՎԷԼՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի ավելացնում եմ, 

ավելացնեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվ., ու ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 АВЭЛЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем 
больше) оставляю излишек (откладываю деньги) и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с 
формой смысл. гл. предл. 

 ԱՎԷԼՑՈՒՑԱԱՎԷԼՑՈՒՑԱԱՎԷԼՑՈՒՑԱԱՎԷԼՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ , -ըդ, -ը, -նէրօվըս -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ ավելացնում եմ, 

ավելացնեմ, էի, ավելացրի և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակներով՝ համաձայն 

հաջորդող բայի ձևին։  
 АВЭЛЦhУЦhÁДЗОВЫС, -ыд, -ы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только оставляю 
излишек и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр.  

 ԱՎԷԼՕՔՕՎԱՎԷԼՕՔՕՎԱՎԷԼՕՔՕՎԱՎԷԼՕՔՕՎ, մկ. ավելի քան. դդդդուվաձիսուվաձիսուվաձիսուվաձիս խըդախըդախըդախըդա ավէլօքօվավէլօքօվավէլօքօվավէլօքօվ յէդյէդյէդյէդ պպպպէրիցէրիցէրիցէրից վերադարձրեց ավելի 

քան իմ տվածի չափ. ավէլ-օք-ով, որտեղ գործիական հոլովի վերջավորությունը կրկնված է։ 
 АВЭЛОКhОВ, н. с излишком; авел-окh-ов (с удвоенной формой окончания творит. падежа); 
дувадзис хыда авэлокhов йэд пэрицh вернул (долг и т.п.) с излишком. 

 ԱՎԷՐԱՎԷՐԱՎԷՐԱՎԷՐ, ած. 1. քանդված. ավէրավէրավէրավէր դունդունդունդուն քանտված տուն. 2. բութ. ավէրավէրավէրավէր տտտտանագանագանագանագ բութ դանակ։ 
 АВЭР, п. 1. развалившийся, разрушившийся; авэр дун развалившийся дом. 2. тупой, неострый; 
авэр танаг тупой нож, авэр-малах неопрятный, неряшливый; от пехл. avēr – разрушенный, грабар 

ավեր авер – разрушенный, литер.вост.арм. ավեր авер, литер.зап.арм. աւեր авэр – разрушенный, в 

гаварах Алашкерт ավեր авер, Мокс mվերակ äверак, Салмаст ավերակ аверак, Ахалциха ավերակ 

авэрак, Муш ավերագ авэраг, Аварик յէվէր йэвэр, Возм, Салмаст, Тбилиси ավիր авир.  

 ԱՎԷՐԱԳԱՎԷՐԱԳԱՎԷՐԱԳԱՎԷՐԱԳ, գ. ավերակ։ 
 АВЭРАГ, с. развалины; инчh э са, анийи авэраг э инчh э? это что, аниййские развалины? 
(говорят о доме, строении, находящихся в полуразваленном состоянии) 

 ԱՎԸՐԴԱՁԱՎԸՐԴԱՁԱՎԸՐԴԱՁԱՎԸՐԴԱՁ, ած. քանդած. անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ գործածվում է իբրև ածական, 

իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ է ընդունում և հոլովվում է. 

ավավավավըըըըրդաձրդաձրդաձրդաձ դունըդունըդունըդունը խխխխօօօօշթիցշթիցշթիցշթից քանդած տունը շինեց. ավավավավըըըըրդաձըրդաձըրդաձըրդաձը խխխխօօօօշթիցշթիցշթիցշթից քանդածը շինեց. < ա-վեր-

ատ-ած։ 
 АВЫРДАДЗ, пр.пр.вр. разрушенный, разваленный; с сущ. становится прилаг., при незав. 
употр. – существит., принимает притяжат. арт. и склон.; авырдадз дуны хоштhицh восстановил 
разрушенный дом, авырдадзы хоштhицh восстановил разрушенное. 

 ԱՎԸՐԴԱԱՎԸՐԴԱԱՎԸՐԴԱԱՎԸՐԴԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի քանդեմ, քանդում եմ, 

էի և այլն բոլոր դեմքերով, թվ. ու ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 АВЫРДÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как разрушаю, 
разрушал и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. глагола. 

 ԱԱԱԱ՛ՎԸՐԴԱՁՕՎԸՐԴԱՁՕՎԸՐԴԱՁՕՎԸՐԴԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -ըդ, -ը, -նէրօվըս, -ըդ, -ը, մկ. հենց որ քանդեմ, քանդում եմ, էի, 

քանդեցի և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժաման.՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 ÁВЫРДАДЗÓВЫС, -ыд, -ы, -нэровыс, -ыд, -ы, н. как только разрушаю (разваливаю), разрушу 
и т.д., во всех лицах, числах и временах, в соотв. с формой смыслового глагола.  

 ԱՎԸՐԴԷԼԱՎԸՐԴԷԼԱՎԸՐԴԷԼԱՎԸՐԴԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. քանդել. <ա-վեր-ատ-ել։ 
 АВЫРДЭЛ, гавырдим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. разрушать, 

разваливать; литер.вост.арм. ավերել аверел, литер.зап.арм. աւերել авэрэл – разрушать.  

 ԱՎԸՐԴԷԼԷՆԱՎԸՐԴԷԼԷՆԱՎԸՐԴԷԼԷՆԱՎԸՐԴԷԼԷՆ, մկ. քանդելով։ 
 АВЫРДЭЛЭН, н. разрушая, разваливая. 
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ԱԱԱԱ    А ԱՎԸՐԴԷԼՈՒԱՎԸՐԴԷԼՈՒԱՎԸՐԴԷԼՈՒԱՎԸՐԴԷԼՈՒ

 ԱՎԸՐԴԷԼՈՒԱՎԸՐԴԷԼՈՒԱՎԸՐԴԷԼՈՒԱՎԸՐԴԷԼՈՒ, ած. ապ. դերբայ, որ գոյակ. հետ դառնում է ածակ., իսկ առանձին 

գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ է առնում և հոլովվում է. աաաավըրդէլուվըրդէլուվըրդէլուվըրդէլու դունդունդունդուն տուն, 

որ պետք է քանդել. ավըրդէլունավըրդէլունավըրդէլունավըրդէլուն անանանան չէրչէրչէրչէր այն չէր, որ պետք էր քանդել (այլ մի ուրիշը)։ 
 АВЫРДЭЛУ, пр.буд.вр. то (строение и т.п.), которое нужно снести; при употр. с сущест. 
выполняет функцию прилагат., при независимом употр. – функцию существ., принимает притяж. 
артикль и склон.; авырдэлу дун дом, который нужно снести, авырдэлун ан чhэр не то (строение и 
т.п.) надо было снести. 

 ԱՎԸՐԴՎԱՁԱՎԸՐԴՎԱՁԱՎԸՐԴՎԱՁԱՎԸՐԴՎԱՁ, ած. «ավըրդաձ»-ի կրավորակերպն է, ընդունում է միայն երրորդ դեմքի հոդ։ 
 АВЫРДВАДЗ, пр.пр.вр. развалившийся, разрушившийся; пассив. форма причастия 
«авырдадз», принимает артикль только 3-го л. 

 ԱՎԸՐԴՎԱԱՎԸՐԴՎԱԱՎԸՐԴՎԱԱՎԸՐԴՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, մկ. ունի միայն երրորդ դեմքի ձևերը. «ավըրդաձսային»-ի 

կրավորակերպն է։ 
 АВЫРДВÁДЗСАЙИН, н. по мере того как разрушается (разваливается) и т.д, во всех 
временах; имеет только формы 3-го лица; пассив. форма наречия «авырдадзсайин». 

 ԱՎԸՐԴՎԱԱՎԸՐԴՎԱԱՎԸՐԴՎԱԱՎԸՐԴՎԱ՛ՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸ, մկ. ունի միայն երրորդ դեմքի ձևերը. «ավըրդաձօվը»-ի 

կրավորակերպն է: 
 АВЫРДВÁДЗОВЫ, н. как только разрушается и т.д. во всех времен., имеет только формы 3-го 
лица; пассив. форма наречия «авырдадзовы». 

 ԱՎԸՐԴՎԷԼԱՎԸՐԴՎԷԼԱՎԸՐԴՎԷԼԱՎԸՐԴՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.կր. «ավըրդէլ»-ի կրավորականն է, ունի միայն 

երր. դեմքի ձևերը, չունի անձնական դերբայ և հրամայական. < ավեր-ատ-վել։ 
 АВЫРДВЭЛ, гавырдви, -вэцhав, -вадз, -вэлу, г.с.з. разрушаться; пассивная форма гл. 
«авырдэл», имеет только формы 3-го лица, не имеет личных форм и повел. накл.  

 ԱՎԸՐԴՎԷԼԷՆԱՎԸՐԴՎԷԼԷՆԱՎԸՐԴՎԷԼԷՆԱՎԸՐԴՎԷԼԷՆ, մկ. «ավըրդէլէն»-ի կրավորակերպն է։ 
 АВЫРДВЭЛЭН, н. разрушаясь, разваливаясь; пассив. форма наречия «авырдэлэн». 
 ԱՎԸՐԴՎԷԼՈՒԱՎԸՐԴՎԷԼՈՒԱՎԸՐԴՎԷԼՈՒԱՎԸՐԴՎԷԼՈՒ, ած. «ավըրդէլու»-ի կրավորակերպն է, ընդունում է միայն երր. դեմքի հոդ։ 
 АВЫРДВЭЛУ, пр.буд.вр. то, что может разрушиться, развалиться; пассив. форма прич. 
«авырдэлу»; принимает притяж. артикль только 3-го л. 

 ԱՎԸՐԷԼԱՎԸՐԷԼԱՎԸՐԷԼԱՎԸՐԷԼ, տե՛ս ավըրվէլ:  
 АВЫРЭЛ, см. авырвэл. 

 ԱՎԸՐՎԱԱՎԸՐՎԱԱՎԸՐՎԱԱՎԸՐՎԱ՛ՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸ, ավըրվաձնէրօվը, մկ. 1. հենց որ ավերվի, քանդվի. 2. հենց որ բթանա 

(գործիքի կըտրող մասը). 3. հենց որ վատանան իրար հետ, կամ հենց որ ավերվեց, քանդվեց և 

այլն երր. դեմք. եզ. ու հոգն. բոլոր ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 АВЫРВÁДЗОВЫ, авырвадзнэровы, н. 1. как только разрушается, разваливается.  2. как только 
затупляется (о режущей части инструмента). 3. перен. как только портятся отношения и т.д. в ед. и 
мн. числе во всех временах в соотв. с формой смысл. глагола пр. 

 ԱՎԸՐՎԱՁԱՎԸՐՎԱՁԱՎԸՐՎԱՁԱՎԸՐՎԱՁ և ԱՎՐԸՎԱՁԱՎՐԸՎԱՁԱՎՐԸՎԱՁԱՎՐԸՎԱՁ, ած.մկ. 1. ավերված, քանդված. 2. բթացած (գործիքի կտրող 

մասը). 3. փոխ.իմ. հարաբերությունը վատացած (մարդկանց միջև). աաաավըրվաձվըրվաձվըրվաձվըրվաձ սըհաթսըհաթսըհաթսըհաթ ավերված 

ժամացույց. ավըրվաձավըրվաձավըրվաձավըրվաձ դունդունդունդուն քանդված տուն. դանագինդանագինդանագինդանագին բէրանըբէրանըբէրանըբէրանը ավըրվաձավըրվաձավըրվաձավըրվաձ էէէէ դանակի բերանը 

բթացաց է. նաքանաքանաքանաքա մմմմէէէէչչչչէէէէրըրըրըրը ավըրվաձավըրվաձավըրվաձավըրվաձ ինինինին նրանց հարաբերությունը լավ չէ. անցյալ դերբայ է, որ 

գոյականի մոտ դառնում է ածական, բայի հետ մակբայ, իսկ անկախ գործածվելիս գոյական 

դեր է կատարում, երրորդ դեմքի հոդ ընդունում ու հոլովվում։ 
 АВЫРВАДЗ и АВРЫВАДЗ, пр.пр.вр. 1. развалившийся, разрушившийся. 2. сломавшийся. 3. 
затупившийся (об инструменте). 4. перен. разладившийся, испортившийся (об отношениях между 
людьми); авырвадз сыhатh сломанные часы, авырвадз дун развалившийся дом, данагин бэраны 
авырвадз э (Н), танагин пэраны авырвадз э (Ч) лезвие ножа затупилось, накhа мэчhэры 
авырвадз ин их отношения разладились; при употр. с существ. выполняет функцию прилагат., с 
глаголом – наречия, при независимом употр. – функцию существ., принимает. притяжат. артикль 3-

го лица и склоняется; литер.зап.арм. աւրուած (произн. авырвадз) – разрушившийся. 

 ԱՎԸՐՎԱԱՎԸՐՎԱԱՎԸՐՎԱԱՎԸՐՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ և ԱՎՐԸՎԱԱՎՐԸՎԱԱՎՐԸՎԱԱՎՐԸՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, մկ. 1. քանի ավերվի. 2. քանի բթանա. 3. քանի 

վատանա հարաբերությունը (մարդկանց մեջ), կամ քանի ավերվում է, ավերվեց և այլն. հոգն. 
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ԱՎԸՐՎԷԼԱՎԸՐՎԷԼԱՎԸՐՎԷԼԱՎԸՐՎԷԼ ԱԱԱԱ    А

ավըրվաձսայինէրունավըրվաձսայինէրունավըրվաձսայինէրունավըրվաձսայինէրուն կամ ավրըվաձսայինէրունավրըվաձսայինէրունավրըվաձսայինէրունավրըվաձսայինէրուն քանի ավերվեն, բթանան, 

հարաբերությունները իրար մեջ վատանան և այլն երր. դեմքով ու բոլոր ժամանակներով՝ 
համաձայն հաջորդող բայի իմաստի։ 
 АВЫРВÁДЗСАЙИН и АВРЫВÁДЗСАЙИН, н. 1. по мере того как (чем больше) 
разваливается и т.д. во всех временах. 2. по мере того как (чем больше) ломается. 3. по мере того 
как (чем больше) затупляется и т.д. во всех временах. 4. перен. по мере того как (чем больше) 
портятся отношения и т.д.; формы множ. числа авырвадзсайинэрун или аврывадзсайинэрун. 

 ԱՎԸՐՎԷԼԱՎԸՐՎԷԼԱՎԸՐՎԷԼԱՎԸՐՎԷԼ և ԱՎՐԸՎԷԼԱՎՐԸՎԷԼԱՎՐԸՎԷԼԱՎՐԸՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, -վէլիք, անձն. դերբայ և հրամ. չունի, 

ունի միայն երր. դեմքի ձևերը, բ.կր. 1. ավերվել, քանդվել. 2. բթանալ (գործիքի կտրող մասը). 3. 

փոխ.իմ. խանգարվել, վատանալ հարաբերությունը (մարդկանց մեջ). վերջին իմաստով կարող 

է գործածվել բոլոր դեմքերով, բայց միայն հոգնակի։ 
 АВЫРВЭЛ и АВРЫВЭЛ, гавырви, -вэцhав, -вадз, -вэлу, -вэликh, не имеет личных форм и 
повел. накл., употр. только в 3-м лице, г.стр.з. 1. разрушаться, разваливаться. 2. ломаться (о часах и 
т.п.). 3. затупляться (об инструменте). 4. размениваться (о деньгах). 5. перен. портиться (об 
отношениях между людьми), в этом значении может употр. во всех лицах, но только во множ. 
числе. 6. ухудшаться (о здоровье). 7. расстраиваться (о кишечнике); пhоры авырвэцhав кишечник 

расстроился, авырицh нара ррахин водка подкосила его здоровье; литер.вост.арм. ավերվել 
авервел – разрушаться, литер.зап.арм. աւրուիլ авырвил – разрушаться, ухудшаться (о здоровье), 
портиться (об отношениях), расстраиваться (о кишечнике); этимолог. см. авер. 

 ԱՎԸՐՎԷԼԷՆԱՎԸՐՎԷԼԷՆԱՎԸՐՎԷԼԷՆԱՎԸՐՎԷԼԷՆ և ԱՎՐԸՎԷԼԷՆԱՎՐԸՎԷԼԷՆԱՎՐԸՎԷԼԷՆԱՎՐԸՎԷԼԷՆ, մկ. 1. ավերվելով, քանդվելով. 2. բթանալով (գործիքը). 3. 

փոխ. իմ. խանգարվելով հարաբերությունը իրար մեջ։  
 АВЫРВЭЛЭН и АВРЫВЭЛЭН, н. 1. разрушаясь, разваливаясь. 2. ломаясь (о часах). 3. 
затупляясь (об инструменте). 4. перен. ухудшаясь, портясь (об отношениях между людьми). 5. 
размениваясь (о деньгах). 6. расстраиваясь (о кишечнике).  

 ԱՎԸՐՎԷԼՈՒԱՎԸՐՎԷԼՈՒԱՎԸՐՎԷԼՈՒԱՎԸՐՎԷԼՈՒ և ԱՎՐԸՎԷԼՈՒԱՎՐԸՎԷԼՈՒԱՎՐԸՎԷԼՈՒԱՎՐԸՎԷԼՈՒ, ած. ավերվելու. «ավըրվէլ» բայի բոլոր իմաստներով. 

ապառնի դերբայ, որ գոյականի մոտ դառնում է ածական, իսկ առանձին գործածվելիս 

գոյականի դեր է կատարում, ընդունում է երրորդ դեմքի հոդ և հոլովվում է։ 
 АВЫРВЭЛУ и АВРЫВЭЛУ, пр.буд.вр. глагола «авырвэл» во всех знач.; с сущ. станов. 
прилагат., при независ. употр. – сущ., принимает притяж. артикль 3-го л. и склон. 

 ԱՎԼԱԽԱՎԼԱԽԱՎԼԱԽԱՎԼԱԽ և ԱՎԼԱԽԳԷԳԱՎԼԱԽԳԷԳԱՎԼԱԽԳԷԳԱՎԼԱԽԳԷԳ, մկ. իրարից հեռու, որոշակի տարածության վրա, ինչ որ բանից 

որոշակի հեռավորության վրա: 
 АВЛАХ и АВЛАХГЭГ, н. поодаль, на некотором отдалении, на некотором расстоянии от чего-
либо, кого-либо; крым.татар. авлакъ – дальний, далеко. 

 ԱՎԼԱՁԱՎԼԱՁԱՎԼԱՁԱՎԼԱՁ, ած.մկ. 1. ավելով մաքրած (տեղ). 2. այն, ինչ որ հավաքված է ավելով (ադբ, 

հացահատիկ և այլն). անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ գործածվելիս դառնում է ածական, 

բայի հետ՝ մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս կատարում է գոյականի դեր, հոդ է առնում ու 

հոլովվում. աաաավլաձվլաձվլաձվլաձ գալգալգալգալ ավելած կալ. ավլաձավլաձավլաձավլաձ ցօրէնցօրէնցօրէնցօրէն ավելով հավաքած ցորեն. ավլաձըսավլաձըսավլաձըսավլաձըս նօրէննօրէննօրէննօրէն միմիմիմի 
փըռիփըռիփըռիփըռի(լլլլ) ավելով հավաքածս (ցորենը) նորից ցիրուցան մի՛ անիր։ 
 АВЛАДЗ, пр.пр.вр. 1. подметённый (пол, гумно). 2. выметенный (о мусоре, зерне и т.п.); при 
употр. с существ. выполняет функцию прилагат., с глаголом – наречия, при независ. употр. – 
функцию сущ., принимает притяж. артикль и склоняется; авладз гал подметённое гумно, авладз 
цhорэн выметенное зерно, авладзыс норэн ми пhырри(л). 

 ԱՎԼԱԱՎԼԱԱՎԼԱԱՎԼԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի ավելեմ, ավելում եմ, էի, 

ավելեցի և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. 

ավլաձավլաձավլաձավլաձսսսսայիսայիսայիսայիս չօփչօփչօփչօփ գանէգանէգանէգանէ քանի ավելում եմ, աղբոտում է. ավլաձավլաձավլաձավլաձսսսսայիսայիսայիսայիս չօփչօփչօփչօփ արավարավարավարավ քանի ավելեցի, 

նա աղբոտեց։ 
 АВЛÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) я 
подметаю, подметал, буду подметать и т.д., во всех лицах, числах и временах, в соотв. с формой 
смыслового глагола предл.: авладзсайис чhопh ганэ по мере того как я подметаю, он мусорит, 
авладзсайис чhопh арав чем больше я подметал, тем больше он мусорил. 



 

126 

ԱԱԱԱ    А ԱԱԱԱ՛ՎԼԱՁՕՎԼԱՁՕՎԼԱՁՕՎԼԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ

 ԱԱԱԱ՛ՎԼԱՁՕՎԼԱՁՕՎԼԱՁՕՎԼԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ ավելեմ, ավելում եմ, 

էի և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևի։  
 ÁВЛАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я подмёл, подмету и 
т.д., во всех лицах, числах и временах, в соотв. с формой смысл. глагола предл.  

 ԱՎԼԱՄԻՇԱՎԼԱՄԻՇԱՎԼԱՄԻՇԱՎԼԱՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ թավալգլոր գալ. թուրք. ավլանմակ – նույն իմ.:  
 АВЛАМИШ ЛАЛ валяться, кататься по земле; крым.татар. авнамакь – валяться. 

 ԱՎԼԷԼԱՎԼԷԼԱՎԼԷԼԱՎԼԷԼ, -իմ, էցի, -աձ, -օղ, -էլու, է, ՛-էցէ՛ք (Ն), ԱՎԼԷԼԱՎԼԷԼԱՎԼԷԼԱՎԼԷԼ, -էցէ՛կ (Չ), բ.ն. ավելել։ 
 АВЛЭЛ, гавлим, авлэцhи, авладз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), АВЛЭЛ, -эцhэк (Ч), г.д.з. 

подметать; исконно арм. слово, грабар ավելել авелел, литер.вост.арм. ավելել авелел, литер.зап.арм. 

ավլել авлэл, в гаварах Нор-Джуга ավիլել авилел, Сучава ավըլել авылел, Акна ավըլիլ авылил, 

Амшен ավիլուշ авилуш, Алашкерт, Хачин, Муш, Салмаст ավլել авлел, Ахалциха, Карин, Полис, 

Ереван ավլէլ авлэл, Тбилиси ավլիլ авлил и ավիլիլ авилил, Мокс mվլիլ äвлил, Себастия ալվէլ 
алвэл, Харберд ալվիլ алвил.  

 ԱՎԼԷԼԷՆԱՎԼԷԼԷՆԱՎԼԷԼԷՆԱՎԼԷԼԷՆ, մկ. ավելելով. ավլէլէնավլէլէնավլէլէնավլէլէն անքօվէնանքօվէնանքօվէնանքօվէն ասկօվասկօվասկօվասկօվ արիարիարիարի ավելելով այն կողմից դեպի այս 

կողմ արի։ 
 АВЛЭЛЭН, н. подметая, выметая; авлэлэн анкhовэн асков арии подметая, двигайся оттуда 
сюда. 

 ԱՎԼԷԼՈՒԱՎԼԷԼՈՒԱՎԼԷԼՈՒԱՎԼԷԼՈՒ, ած. ավէլէլու, որ պետք է ավելել. ապ. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է 

ածական, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է։ 
 АВЛЭЛУ, пр.буд.вр. то, что нужно подмести; при употр. с сущ. выполняет функцию прилагат., 
при незав. употр. – функцию существ., принимает притяж. артикль и склоняется. 

 ԱՎԼԸՎԱՁԱՎԼԸՎԱՁԱՎԼԸՎԱՁԱՎԼԸՎԱՁ, ած. «ավլաձ» կրավորակերպն է, ընդունում է միայն երրորդ դեմքի հոդ։ 
 АВЛЫВАДЗ, пр.пр.вр. подметённый, выметенный; пассивная форма прич. «авладз»; 
принимает притяж. артикль только 3-го лица.  

 ԱՎԼԸՎԱԱՎԼԸՎԱԱՎԼԸՎԱԱՎԼԸՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, մկ. «ավլաձսային»-ի կրավորակերպն է, հոգնակի չի գործացծվում, 

ունի միայն եզակի երրորդ դեմքի ձևը։ 
 АВЛЫВÁДЗСАЙИН, н. по мере того как подметается; пассивная форма наречия 
«авладзсайин», форма множ. числа не употр., имеет только форму 3-го лица ед. числа.  

 ԱԱԱԱ՛ՎԼԸՎԱՁՕՎԼԸՎԱՁՕՎԼԸՎԱՁՕՎԼԸՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, մկ. «ավլաձօվը»-ի կրավորակ. է, ունի միայն եզ. երր. դեմքի ձևը։ 
 ÁВЛЫВАДЗÓВЫ, н. как только подметается; пасс. форма наречия «авладзовы», имеет только 
форму 3-го лица ед. числа.  

 ԱՎԼԸՎԷԼԱՎԼԸՎԷԼԱՎԼԸՎԷԼԱՎԼԸՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, անձնական դերբայ և հրամայական չունի, 

գործածվում է երրորդ րեմքի ձևերով, բ.կր. ավելվել, ավելվելով մաքրվել։ 
 АВЛЫВЭЛ, гавлыви, авлывэцhав, -вадз, -вэлу, не имеет личных форм и повелит. накл., употр. 
только в 3-м лице, г.с.з. подметаться, выметаться.  

 ԱՎԼԸՎԷԼԷՆԱՎԼԸՎԷԼԷՆԱՎԼԸՎԷԼԷՆԱՎԼԸՎԷԼԷՆ, մկ. «ավլելեն»-ի կրավորակերպն է. սսսսըխըխըխըխ-սըխսըխսըխսըխ ավլըվէլէնավլըվէլէնավլըվէլէնավլըվէլէն փփփփօօօօրվրվրվրվէէէէցավցավցավցավ ալայալայալայալայ 
գալըգալըգալըգալը (Չ) հաճախակի ավելվելով փորվեց ամբողջ կալը։ 
 АВЛЫВЭЛЭН, н. подметаясь, выметаясь; пасс. форма наречия «авлэлэн»; сых-сых 
авлывэлэн пhорвэцhав алай галы (Ч) от частого подметания всё гумно в ямках. 

 ԱՎԼԸՎԷԼՈՒԱՎԼԸՎԷԼՈՒԱՎԼԸՎԷԼՈՒԱՎԼԸՎԷԼՈՒ, ած. «ավլէլու»-ի կրավորակերպն է, առնում է միայն երր. դեմքի հոդ։ 
 АВЛЫВЭЛУ, пр.буд.вр. то, что должно быть подметено; пасс. форма прич. «авлэлу», 
принимает артикль только 3-го лица. 

 *ԱՎԽՈՒՇԱՎԽՈՒՇԱՎԽՈՒՇԱՎԽՈՒՇ (Նխջ), գ. որսորդություն. թուրք. ավ – վորս, կուշ – թռչուն, ավ կուշու – բազե, 

որսի թռչուն։ 
 *АВХУШ (Нхч), с. охота, охотничий промысел; турец. av kuşu (ав кушу), крым.татар. ав къушу – 
ловчая птица (av – охота, kuş – птица).  

 ԱՎՈՒԶԼՈՒԽԱՎՈՒԶԼՈՒԽԱՎՈՒԶԼՈՒԽԱՎՈՒԶԼՈՒԽ, գ. սանձի երկաթ, որ դնում են ձիու բերանը նրան զսպելու համար. փոխ. 

թաթ.։ 
 АВУЗЛУХ и АЗЛУХ, с. грызло, железная часть удил, вкладываемая в рот лошади поверх 
языка; крым.татар. агъызлыкъ – грызло (крым.татар. авуз и агъыз – рот). 
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ԱՎՈՒՇԱՎՈՒՇԱՎՈՒՇԱՎՈՒՇ ԱԱԱԱ    А

 ԱՎՈՒՇԱՎՈՒՇԱՎՈՒՇԱՎՈՒՇ, ած. ապուշ։ 
 АВУШ, с. идиот, дебил; литер.вост.арм. ապուշ апуш, литер.зап.арм. ապուշ (произн. абуш) – 
слабоумный. 
 ԱՎՈՒՋԱՎՈՒՋԱՎՈՒՋԱՎՈՒՋ, գ. բուռ, ձեռքի ափ. փոխ. թուրք.։ 
 АВУДЖ, с. 1. горсть, пригоршня. 2. ладонь; турец. avuç (авуч), крым.татар. авуч – ладонь; 
горсть; в гаварах Амасия, Буланых, Полис, Джавахк ավուչ авучh, ավունջ авундж – горсть. 

 *ԱՎՈՒՐԱԳԱՆԱՎՈՒՐԱԳԱՆԱՎՈՒՐԱԳԱՆԱՎՈՒՐԱԳԱՆ (Նխջ), ած. ամենօրյա (հագուստ և այլն)։ 
 *АВУРАГАН (Нхч), п. повседневный, каждодневный (об одежде и т.п.). 

 *ԱՎՈՒՐՉԷՔԱՎՈՒՐՉԷՔԱՎՈՒՐՉԷՔԱՎՈՒՐՉԷՔ (Նխջ), գ. օրավարձ, օրական աշխատավարձ։ 
 *АВУРЧhЭКh (Нхч), с. подённая оплата. 
 *ԱՎՋԻԱՎՋԻԱՎՋԻԱՎՋԻ (Նխջ), գ. վորսորդ. թուրք. ավջը – նույն իմ.: 
 *АВДЖИ (Нхч), с. охотник; турец. avcı (авджы) – охотник. 

 *ԱՎՌԱԴԱՎՌԱԴԱՎՌԱԴԱՎՌԱԴ (Նխջ), գ. կնիկ, կին ամուսին. փոխ. թուրք.: 
 *АВРРАД (Нхч), с. жена, супруга; турец. avrat (аврат) – жена. 
 ԱՎՐԱՁԱՎՐԱՁԱՎՐԱՁԱՎՐԱՁ, ած. 1. ավերած, քանդած. 2. բթացրած (գործիք). անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ 

դառնում է ածական, իսկ առանձին գործածվելիս կատարում է գոյականի դեր, հոդ է առնում ու 

հոլովվում։ 
 АВРАДЗ и АВЫРДЫВАДЗ, пр.пр.вр. 1. разрушенный. 2. затупленный (об инструменте). 3. 
запущенный (о хозяйстве); с сущ. становится прил., при независимом употр. – существ., принимает 
притяж. артикль и склоняется; авырдывадз харалтhи (Ч) запущенное хозяйство.  
 ԱՎՐԱԱՎՐԱԱՎՐԱԱՎՐԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի ավերում եմ, ավերեցի, 

ավերեմ, բթացնեմ և այլն բոլոր դեմք., թվ. ու ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևի։ 
 АВРÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) я 
разрушаю (разваливаю, затупляю инструмент) и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой 
смыслового гл. пр. 

 ԱԱԱԱ՛ՎՐԱՁՕՎՐԱՁՕՎՐԱՁՕՎՐԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -րդ, -ը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ ավերում եմ, ավերեմ, 

ավերեցի, քանդեմ, բթացնեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակն.՝ համաձայն 

հաջորդող բայի ձևի։ 
 ÁВРАДЗÓВЫС, -ыд, -ы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только разрушаю (разваливаю, 
затупляю) и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр.  
 ԱՎՐԷԼԱՎՐԷԼԱՎՐԷԼԱՎՐԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէկ), բ.ն. 1. քանդել. 2. խանգարել, փչացնել. 
3. բթացնել գործիքը. 4. մանրել (փող). 5. ջնջել (գրածը). սըհաթըսսըհաթըսսըհաթըսսըհաթըս ավրէցիրավրէցիրավրէցիրավրէցիր ժամացույցս 

փչացրիր. կըրաձըսկըրաձըսկըրաձըսկըրաձըս ավրէցիավրէցիավրէցիավրէցի գրածս ջնջեծի. դանագինդանագինդանագինդանագին բէրանըբէրանըբէրանըբէրանը ավրիցավրիցավրիցավրից (Ն), տանագինտանագինտանագինտանագին պէրանըպէրանըպէրանըպէրանը 
ավրիծավրիծավրիծավրիծ (Չ) դանակի բերանը (սուր կողմը) բթացրեց. ավրէավրէավրէավրէ սասասասա ստագըստագըստագըստագը մանրացրու այս փողը։ 
 АВРЭЛ, гаврим, аврэцhи, аврадз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. разрушать, 
разваливать. 2. перен. вносить разлад в отношения. 3. затуплять инструмент. 4. разменивать деньги. 
5. стирать (написанное); сыhатhыс аврэцhир ты сломал мои часы, кырадзыс аврэцhи я стёр 
написанное (мной), данагин бэраны аврицh (Н), танагин пэраны аврицh (Ч) затупил лезвие 
ножа, аврэ (или авырэ) са стагы разменяй эти деньги; литер.вост.арм. аверел ավերել – разрушать, 

литер.зап.арм. աւրել аврэл – разрушать, стирать, разменивать деньги, растлевать, в гаварах Ереван 

ավէրէլ авэрэл, Муш, Салмаст ավրել аврел, Ван, Алашкерт ավիրել авирел, Родосто ավըրէլ 
авырэл, Мараха ավըիրէլ авыирэл, Ахалциха, Карин, Полис ավրէլ аврэл, Акна ավըրիլ авырил, 

Амшен ավիրուշ авируш, Тигранакерт, Мокс mվրիլ äврил, Себастия արվէլ арвэл, Харберд արվիլ 
арвил, Зейтун այվիլ айвил, аврил ավրիլ, Хачин այվել айвел, все в значении портить, стирать 
написанное, разменивать деньги, нарушать пост, растлевать; этимолог. см. авэр. 
 ԱՎՐԷԼԷՆԱՎՐԷԼԷՆԱՎՐԷԼԷՆԱՎՐԷԼԷՆ, մկ. 1. ավերելով. 2. փչացնելով. 3. ջնջելով (գրածը). 4. մանրացնելով (փողը). 

ավրէլէնավրէլէնավրէլէնավրէլէն գէգէգէգէ՛ցիլցիլցիլցիլ իսիսիսիս անընդհատ ավերում ես։ 
 АВРЭЛЭН, н. 1. разрушая, разваливая. 2. внося разлад в чьи-либо отношения. 3. разменивая 
деньги. 4. стирая (написанное); аврэлэн гэ;цhил ис только и делаешь, что разрушаешь (или 
вносишь разлад в отношения). 
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ԱԱԱԱ    А ԱՎՐԷԼՈՒԱՎՐԷԼՈՒԱՎՐԷԼՈՒԱՎՐԷԼՈՒ

 ԱՎՐԷԼՈՒԱՎՐԷԼՈՒԱՎՐԷԼՈՒԱՎՐԷԼՈՒ, ած. ավերելու, փչացնելու, բթացնէլու (գործիք), մանրելու (փող). ապառնի 

դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է 

կատարում, հոդ է առնում ու հոլովվում։ 
 АВРЭЛУ, пр.буд.вр. 1. (строение), которое нужно снести. 2. (отношения), которые можно 
расстроить. 3. (инструмент), который можно затупить. 4. (деньги), которые нужно разменять; с сущ. 
становится прилагат., при независимом употр. – функцию сущ., принимает артикль и склоняется. 

 ԱՏԱՄՕՇՏԻԱՏԱՄՕՇՏԻԱՏԱՄՕՇՏԻԱՏԱՄՕՇՏԻ (Չ), տե՛ս աթամօշթի (Ն): 
 АТАМОШТИ (Ч), см. атhамоштhи (Н).  

 ԱՏԱՎԱՏԱՎԱՏԱՎԱՏԱՎ (Չ), գ. հունձից հետո բսած խոտաբույս. ռուս. отава – նույն իմ.։ 
 АТАВ (Ч), с. отава, трава, выросшая в тот же год на месте скошенной; от рус. отава. 

 ԱՐԱԲԱԱՐԱԲԱԱՐԱԲԱԱՐԱԲԱ (Ն), ԱՐԲԱԱՐԲԱԱՐԲԱԱՐԲԱ (Չ), գ. 1. (Ն) կառք, սայլ. 2. (Չ) եզներ լծելու սայլ, իսկ ձիու սայլը 

կոչվում է դռօգդռօգդռօգդռօգ (Չ). արաբ.-պարս. և թուրք. արաբա – կառք, սայլ։  
 АРАБА (Н), АРБА (Ч), с. 1. (Н) экипаж, рессорная коляска для пассажиров. 2. (Ч) телега, 
запряжённая волами (телега, запряжённая лошадьми в Чалтыре называется дррог (от рус. дроги); 
дррабинов арба (Ч) большая решетчатая телега для возки снопов пшеницы (от южноукр. и 
южнорус. дробина – в том же значении); араб.-перс.-турец. araba – подвода, телега; употр. во всех 
армянских диалектах.  

 ԱՐԱԲԱԱՐԱԲԱԱՐԱԲԱԱՐԱԲԱ-ԱՐԱԲԱԱՐԱԲԱԱՐԱԲԱԱՐԱԲԱ, մկ. բազմաթիվ սայլերով (բերել)։ 
 АРАБА-АРАБА, н. телегами (грузить, возить).  

 ԱՐԱԲԱԽԱՓՍԻԱՐԱԲԱԽԱՓՍԻԱՐԱԲԱԽԱՓՍԻԱՐԱԲԱԽԱՓՍԻ (Ն) և Թոփտիի մի մասը, գ. բակի մեծ դուռ սայլի կամ կառքի համար. 

թուրք. արաբա – կառք, սայլ, կափամակ – փակել, գոցել։  
 АРАБАХАПhСИ (Н), частично также в с. Крым, с. широкие ворота для проезда телеги или 
экипажа во двор дома; турец. araba kapısı (араба капысы) – ворота (araba – телега + kapamak – 
закрывать).  

 ԱՐԱԲԱՋԱՄՓԱԱՐԱԲԱՋԱՄՓԱԱՐԱԲԱՋԱՄՓԱԱՐԱԲԱՋԱՄՓԱ (Նխջ), գ. փողոցի այն մասը, որտեղով երթևեկում են սայլերն ու կառքերը։ 
 АРАБАДЖАМПhА (Нхч), с. проезжая часть дороги для телег и экипажей. 

 ԱՐԱԲԱՋԻԱՐԱԲԱՋԻԱՐԱԲԱՋԻԱՐԱԲԱՋԻ (Նխջ), գ. կառապան, սայլապան. փոխ. թուրք.։ 
 АРАБАДЖИ (Нхч), с. извозчик, кучер; турец. arabacı (арабаджы) – извозчик, кучер. 

 ԱՐԱԼԱՇԱՐԱԼԱՇԱՐԱԼԱՇԱՐԱԼԱՇ (Ն), ԱՐԼԱՇԱՐԼԱՇԱՐԼԱՇԱՐԼԱՇ (Չ), ած.մկ. խառն (օրինակ՝ ցորեն ու գարի իրար հետ խառնած). 

թաթ. արալաշ – խառն։  
 АРАЛАШ (Н), АРЛАШ (Ч) 1. п. смешанный, перемешанный, неоднородный (напр. 
перемешанные пшеница и ячмень). 2. вразнобой, вперемешку (расставлять класть и т.п.); арлаш 
тынэл класть вперемешку, арлаш харрнэл смешивать разнородные вещи; крым.татар. аралаш – 
смешанный. 

 ԱՐԱԼԸԽԱՐԱԼԸԽԱՐԱԼԸԽԱՐԱԼԸԽ (Ն), ԱՐԼԸԽԱՐԼԸԽԱՐԼԸԽԱՐԼԸԽ և ԱՐԼԱԽԱՐԼԱԽԱՐԼԱԽԱՐԼԱԽ (Չ), գ. 1. նեղ անք, ճեղք. 2. մեջտեղ. 3. ժամանակամիջոց 

երկու դեփքերի միջև. թուրք. արալըկ – նեղ անք, մեջտեղ, միջոց ժամանակի։ 
 АРАЛЫХ (Н), АРЛЫХ и АРЛАХ (Ч), с. 1. щель, узкий проход. 2. середина. 3. интервал, 
отрезок времени; турец. aralık (аралык), крым.татар. аралыкъ – щель, отрезок времени; в гаварах 

Ван, Карабах արալըղ аралыхь – щель, отрезок времени. 

 ԱՐԱԼԸԽԴԱԱՐԱԼԸԽԴԱԱՐԱԼԸԽԴԱԱՐԱԼԸԽԴԱ (Ն), ԱՐԱԼԸԽՏԱԱՐԱԼԸԽՏԱԱՐԱԼԸԽՏԱԱՐԱԼԸԽՏԱ (Չ), մկ. 1. ի միջի այլոց. 2. ժամանակ առ ժամանակ. փոխ. 

թուրք.։ 
 АРАЛЫХДА (Н), АРАЛЫХТА (Ч), н. 1. между прочим. 2. время от времени; турец. aralıkta 
(аралыкта) – между прочим, время от времени. 

 ԱՐԱՁԱՐԱՁԱՐԱՁԱՐԱՁ, ած.մկ. արած, կատարած. անց. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, 

բայի հետ – մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ է առնում ու 

հոլովվում. արաձարաձարաձարաձ պանըդպանըդպանըդպանըդ արած բանդ, արաձըդարաձըդարաձըդարաձըդ մօռցաձմօռցաձմօռցաձմօռցաձ չիմչիմչիմչիմ արածդ չեմ մոռացել։ 
 АРАДЗ, пр.пр.вр. сделанный, выполненный; при употребл. с существит. становится 
прилаг., с глаголом – наречия, при независимом употр. – функцию существ., принимает 
притяжат. артикль и склоняется; арадз паныд сделанное тобой, арадзыд моррцhадз чhим я не 
забыл то, что ты сделал. 
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ԱՐԱԱՐԱԱՐԱԱՐԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ ԱԱԱԱ    А

 ԱՐԱԱՐԱԱՐԱԱՐԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի անում եմ, էի, արի և այլն 

բոլոր դեմք., թվ. ու ժամանակն.՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 АРÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) делаю, 
делал и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. предл. 

 ԱԱԱԱ՛ՐԱՁՕՐԱՁՕՐԱՁՕՐԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը. մկ. հենց որ անեմ, անում եմ և 

այլն բոլոր դեմք., թվ. ու ժաման.՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 ÁРАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я делаю, сделал, 
сделаю и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. предл.  

 *ԱՐԱՍԹԱՆԱՐԱՍԹԱՆԱՐԱՍԹԱՆԱՐԱՍԹԱՆ (Նխջ), գ. կոշկեղենի վաճեռանոց։ 
 *АРАСТhАН (Нхч), с. обувные ряды. 

 *ԱՐԱՐՄՈՒՆՔԱՐԱՐՄՈՒՆՔԱՐԱՐՄՈՒՆՔԱՐԱՐՄՈՒՆՔ (Նխջ), գ. արարխ, վարմունք:  
 *АРАРМУНКh (Нхч), с. поступок, поведение; лит.вост.арм. и лит.зап.арм. վարմունք 
вармункh – поступок, поведение. 

 ԱՐԲԱՉԸԽԱՐԲԱՉԸԽԱՐԲԱՉԸԽԱՐԲԱՉԸԽ, գ. սայլակ (երեխայի խաղալու). թուրք. արաբաջըկ – նույն իմ.։ 
 АРБАЧhЫХ, с. 1. тележка (детская игрушка). 2. четырехколёсная деревянная детская коляска; 
крым.татар. арабачыкь – тележка, тачка.  

 ԱՐԴՈՒՍՈՒՆՔԱՐԴՈՒՍՈՒՆՔԱՐԴՈՒՍՈՒՆՔԱՐԴՈՒՍՈՒՆՔ, գ. արտասունք. արդուսունքիարդուսունքիարդուսունքիարդուսունքի բէսբէսբէսբէս շատ մաքուր, հստակ (ջուր)։ 
 АРДУСУНКh, с. слеза; ардусункhи бэс чистый как слеза (о воде); исконно арм. слово, грабар 

արտօսր артоср, литер.вост.арм. արտասունք артасункh, литер.зап.арм. արտօսր (пр. ардосыр), 

արտասուք (пр. ардасукh), արցունք (арцhункh), Шемаха, Нор-Джуга արտասունք артасункh, 

Ахалциха, Карин, Тбилиси արտսունք артсункh, Ереван, Сучава արդասունք ардасункh, Алашкерт 

արտսունք артсункh, Тигранакерт mրդըսունք äрдысункh, Агулис, Горис, Карабах ըռտասունք 

ырртасункh, Возм արտըսօնք артысонкh, Амшен այդըսունք айдысункh, Мокс, Ван առտսունքյ 
арртсункhй, Акна, Зейтун, Харберд, Полис, Родосто, Себастия արցունք арцhункh, Асланбек 

արցիւնք арцhюнкh, Хачин արձ‘ունք ардзhункh, Ван առցունքյ аррцhункhй, Мараха առսունք 
аррсункh. 

 ԱՐԴՕՐԱԼԱՐԴՕՐԱԼԱՐԴՕՐԱԼԱՐԴՕՐԱԼ, -ամ, -ացի, -ացաձ, -ացօղ, -ալու, -ա՛, -ացէ՛ք (Չ. -ացէ՛կ), բ.չ. շտապել։ 
 АРДОРАЛ, гардорам, ардорацhи, ардорацhадз, -ацhохъ, -а, -ацhэкh (Ч. -ацhэк), г.с.з. спешить; 

грабар արտորալ арторал, литер.вост.арм. արտորալ арторал, литер.зап.арм. արտորալ (произн. 

ардорал), в гаварах Харберд, Полис արդօրալ ардорал, Малатия, Себастия արտօրնալ арторнал, 

ադօրնալ адорнал, Кюрин արդօրնալ ардорнал, Акна ադիւրալ адюрал, Харберд, Чарсанчак 

ավդօրնալ авдорнал – спешить. 

 ԱՐԴՕՐԱԼԷՆԱՐԴՕՐԱԼԷՆԱՐԴՕՐԱԼԷՆԱՐԴՕՐԱԼԷՆ, մկ. շտապելով։ 
 АРДОРАЛЭН, н. спеша, торопясь. 

 ԱՐԴՕՐԱՑԱԱՐԴՕՐԱՑԱԱՐԴՕՐԱՑԱԱՐԴՕՐԱՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի շտապեմ, 

շտապում եմ, շտապեցի և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակներով՝ համաձայն 

հաջորդող բայի ձևին։ 
 АРДОРАЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
тороплюсь и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. глаг. пр. 

 ԱՐԴՕՐԱՑԱԱՐԴՕՐԱՑԱԱՐԴՕՐԱՑԱԱՐԴՕՐԱՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ շտապեմ, 

շտապում եմ, շտապեցի և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժաման.՝ համաձայն հաջորդող բայի 

ձևին. օր. արդօրացաձօվըսարդօրացաձօվըսարդօրացաձօվըսարդօրացաձօվըս վօտկըսվօտկըսվօտկըսվօտկըս քարիքարիքարիքարի զարգիզարգիզարգիզարգի հենց որ շտապեցի՝ ոտքս քարի խփեցի։ 
 АРДОРАЦhÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я спешу и 
т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл.; ардорацhадзовыс воткыс кhари 
зарги как только я заспешил, ударился ногой о камень. 

 ԱՐԴՕՐՑԸՆԷԼԱՐԴՕՐՑԸՆԷԼԱՐԴՕՐՑԸՆԷԼԱՐԴՕՐՑԸՆԷԼ կամ ԱՐԴՕՐՑՈՒՆԷԼԱՐԴՕՐՑՈՒՆԷԼԱՐԴՕՐՑՈՒՆԷԼԱՐԴՕՐՑՈՒՆԷԼ (Ն) ԱՐԴՕՐՑԸՆԷԼԱՐԴՕՐՑԸՆԷԼԱՐԴՕՐՑԸՆԷԼԱՐԴՕՐՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. շտապեցնել։ 
 АРДОРЦhЫНЭЛ или АРДОРЦhУНЭЛ (Н), АРДОРЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. торопить. 
 ԱՐԴՕՐՑԸՆԷԼԷՆԱՐԴՕՐՑԸՆԷԼԷՆԱՐԴՕՐՑԸՆԷԼԷՆԱՐԴՕՐՑԸՆԷԼԷՆ կամ ԱՐԴՕՐՑՈՒՆԷԼԷՆԱՐԴՕՐՑՈՒՆԷԼԷՆԱՐԴՕՐՑՈՒՆԷԼԷՆԱՐԴՕՐՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ԱՐԴՕՐՑԸՆԷԼԷՆԱՐԴՕՐՑԸՆԷԼԷՆԱՐԴՕՐՑԸՆԷԼԷՆԱՐԴՕՐՑԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. շտապեցնելով. 

գայնիլգայնիլգայնիլգայնիլ էէէէ կըլօխնէրուսկըլօխնէրուսկըլօխնէրուսկըլօխնէրուս վըրանվըրանվըրանվըրան արդօրցընէլէնարդօրցընէլէնարդօրցընէլէնարդօրցընէլէն (Չ) կանգնել է գլուխներիս վրա շտապեցնելով։ 
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ԱԱԱԱ    А ԱՐԴՕՐՑՈՒՑԱԱՐԴՕՐՑՈՒՑԱԱՐԴՕՐՑՈՒՑԱԱՐԴՕՐՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ

 АРДОРЦhЫНЭЛЭН или АРДОРЦhУНЭЛЭН (Н), АРДОРЦhЫНЭЛЭН (Ч), н. подгоняя, 
торопя; гайнил э кылохнэрус выран ардорцhынэлэн (Ч) стоит над душой подгоняя. 

 ԱՐԴՕՐՑՈՒՑԱԱՐԴՕՐՑՈՒՑԱԱՐԴՕՐՑՈՒՑԱԱՐԴՕՐՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի շտապեցնեմ, 

շտապեցնում եմ, շտապեցրի և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակներով՝ համաձայն 

հաջորդող բայի ձևին։  
 АРДОРЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -эрун, н. по мере того как (чем 
больше) тороплю и т.д., во всех лицах, чис. и вр., в соотв. с формой смысл. глаг. пр. 

 ԱՐԴՕՐՑՈՒՑԱԱՐԴՕՐՑՈՒՑԱԱՐԴՕՐՑՈՒՑԱԱՐԴՕՐՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ 

շտապեցնեմ, շտապեցնում եմ, շտապեցրի և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակներով՝ 
համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 АРДОРЦhУЦhÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только тороплю, 
торопил и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. предлож.  

 ԱՐԶԱԹԱՐԶԱԹԱՐԶԱԹԱՐԶԱԹ (Չ), տե՛ս արձաթ (Ն)։ 
 АРЗАТh (Ч), см. ардзатh (Н). 

 ԱՐԷՎԱՐԷՎԱՐԷՎԱՐԷՎ, -ի(ն), -է(ն), -օվ, հոգնակի չունի, գ. 1. արև. 2. փոխ.իմ. կյանք. 3. ած.արևոտ, առատ 

լույս ու ջերմություն ունեցող. արէվարէվարէվարէվ օրօրօրօր. տե՛ս նաև օր, օր-արէվ. արէվարէվարէվարէվ-արէվագարէվագարէվագարէվագ օրօրօրօր լուսապայծառ 

ու տաք օր. արէվըարէվըարէվըարէվը ասասասաս վօվօվօվօ՞րրրր քօվէնքօվէնքօվէնքօվէն ընձայէցավընձայէցավընձայէցավընձայէցավ ասօրասօրասօրասօր արևը այսօր ո՞ր կողմից ծագեց (ասում են 

հազվադեպ այցելուին). արէվիդարէվիդարէվիդարէվիդ մէռնիմմէռնիմմէռնիմմէռնիմ մատաղ լինեմ քեզ. արէվինարէվինարէվինարէվին չուվանըչուվանըչուվանըչուվանը գըդռէլգըդռէլգըդռէլգըդռէլ կամ 

արէվունարէվունարէվունարէվուն չուվանըչուվանըչուվանըչուվանը գըդռէլգըդռէլգըդռէլգըդռէլ սաստիկ տհաճել, չցանկանալ կատարել (որևէ աշխատանք, 

պատվեր, հանձնարարություն)։ 
 АРЭВ, арэви или арэвин, арэвэ или арэвэн, арэвов, во мн. ч. не употр. 1. с. солнце. 2. с. перен. 
жизнь, счастье. 3. п. солнечный, изобилующий светом и теплом; арэв ор солнечный день, арэв-
арэваг ор солнечный и тёплый день, арэвы ас вор кhовэн ындзайэцhав асор? каким ветрами? 
(удивление по поводу неожиданного появления кого-либо), арэвид мэррним душа моя, солнце 
моё, арэвин чуваны гыдррэл или арэвун чуваны гыдррэл отчаяться, пасть духом, арэвы 
ындзайицh солнце взошло, арэвы мар мыдав солнце зашло, кылохы арэв аррнэл получить 

солнечный удар; исконно арм. слово, грабар արեգ арег, արեւ арев, литер.вост.арм. արեվ арев, 

литер.зап.арм. արեւ арэв, в гаварах Алашкерт, Муш, Нор-Джуга, Ван արեվ арев, Харберд, Акна, 

Горис, Ереван, Карин, Полис, Карабах, Шемаха, Родосто, Себастия, Асланбек արէվ арэв, Салмаст 

mրեվ äрев, Аварик mրէվ äрэв, Агулис, Зейтун, Амшен, Тбилиси արիվ арив, Мараш, Мараха, 

Тигранакерт mրիվ äрив, Хачин այեվ айев, Сучава արեվելք аревелкh.  

 ԱՐԷՎԳՕԼԱՐԷՎԳՕԼԱՐԷՎԳՕԼԱՐԷՎԳՕԼ, ած. զաղջ, գոլ, քիչ տաք։ 
 АРЭВГОЛ, п. тепловатый, достаточно тёплый; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. արեվգոլ 
аревгол – согретый солнцем. 

 ԱՐԷՎԸՆՁԱՅՈՒՄԱՐԷՎԸՆՁԱՅՈՒՄԱՐԷՎԸՆՁԱՅՈՒՄԱՐԷՎԸՆՁԱՅՈՒՄ, գ. արևածագ։ 
 АРЭВЫНДЗАЙУМ, с. восход солнца. 

 ԱՐԷՎՄՈՒԹՔԱՐԷՎՄՈՒԹՔԱՐԷՎՄՈՒԹՔԱՐԷՎՄՈՒԹՔ (Ն), ԱՐԷՎՄՈՒՏԿԱՐԷՎՄՈՒՏԿԱՐԷՎՄՈՒՏԿԱՐԷՎՄՈՒՏԿ (Չ), գ. արևմուտք, արևմտյան կողմ։ 
 АРЭВМУТhКh (Н), АРЭВМУТК (Ч), с. запад; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. արեվմութք 
аревмутhкh – запад. 

 ԱՐԷՎՅԷԼՔԱՐԷՎՅԷԼՔԱՐԷՎՅԷԼՔԱՐԷՎՅԷԼՔ, գ. արևելք, արևելյան կողմ։ 
 АРЭВЙЭЛКh, с. восток; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. արեվելք аревелкh – восток. 

 ԱՐԷՎՈՒԱՐԷՎՈՒԱՐԷՎՈՒԱՐԷՎՈՒՆՆՆՆ, մկ. արևի տակ։ 
 АРЭВУН, н. на солнце, на солнцепёке. 

 ԱՐԷՎՈՒՆԱՐԷՎՈՒՆԱՐԷՎՈՒՆԱՐԷՎՈՒՆ-ՇՕԽՈՒՆՇՕԽՈՒՆՇՕԽՈՒՆՇՕԽՈՒՆ, ԱՐԷՎՈՒՆԱՐԷՎՈՒՆԱՐԷՎՈՒՆԱՐԷՎՈՒՆ-ՇՕՂՈՒՆՇՕՂՈՒՆՇՕՂՈՒՆՇՕՂՈՒՆ և ԱՐԷՎԻՆԱՐԷՎԻՆԱՐԷՎԻՆԱՐԷՎԻՆ-ՇՕԽՈՒՆՇՕԽՈՒՆՇՕԽՈՒՆՇՕԽՈՒՆ, մկ. բարակ արևի 

ջերմության մեջ։ 
 АРЭВУН-ШОХУН, АРЭВУН-ШОХЪУН и АРЭВИН-ШОХУН, н. на солнцепёке, под 
палящими лучами солнца.  

 ԱՐԷՎՕԴԱՐԷՎՕԴԱՐԷՎՕԴԱՐԷՎՕԴ, ած. տեղ, ժամանակ որ շատ լույս ու ջերմություն է ստանում արևից. արէվօդարէվօդարէվօդարէվօդ դէղդէղդէղդէղ 

արևոտ տեղ, արէվօդարէվօդարէվօդարէվօդ օրօրօրօր և այլն։ 
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ԱՐԷՎԱՐԷՎԱՐԷՎԱՐԷՎ-ԱՐԷՔԱԳԱՐԷՔԱԳԱՐԷՔԱԳԱՐԷՔԱԳ ԱԱԱԱ    А

 АРЭВОД, п. солнечный, освещённый солнцем; арэвод дэхъ солнечное место, арэвод ор 
солнечный день. 

 ԱՐԷՎԱՐԷՎԱՐԷՎԱՐԷՎ-ԱՐԷՔԱԳԱՐԷՔԱԳԱՐԷՔԱԳԱՐԷՔԱԳ, գ. արևոտ օր: 
 АРЭВ-АРЭКhАГ, с. солнечный день; см. арэкhаг. 

 ԱՐԷՔԱԳԱՐԷՔԱԳԱՐԷՔԱԳԱՐԷՔԱԳ գործածվում է միայն արէվարէվարէվարէվ-արէքագարէքագարէքագարէքագ (տե՛ս), արէքագէդարէքագէդարէքագէդարէքագէդ չիխընդասչիխընդասչիխընդասչիխընդաս    ուրախ կյանք 

չունենաս (անեծք)։ 
 АРЭКhАГ употр. только в словосочетании арэв-арэкhаг солнечный день, а также в проклятии 

арэкhагэд чhихындас чтоб не выпало тебе счастливых дней; грабар արեգակն арегакн – солнце, 

литер.вост.арм. արեգակ арегак, литер.зап.арм. արեգակ (произ. арэкhаг) – солнце, в гаварах Нор-

Джуга, Карин արեգ‘ակ арегhак, Тбилиси արեգագ арегаг, Ереван արեքակ арекhак, Сучава 

Харберд, Родосто, Тигранакерт արեքագ арекhаг – солнце, Полис արեվ-արեքագ арев-арекhаг – 

солнечный день, Возм արեգյmկ арегйäк, Ван արեկյmկ арекйäк, Зейтун արիգ‘օգ аригhог. 

 ԱՐԹԸԽԱՐԹԸԽԱՐԹԸԽԱՐԹԸԽ և ԱՇԹԸԽԱՇԹԸԽԱՇԹԸԽԱՇԹԸԽ (Ն), ԱՇՏԸԽԱՇՏԸԽԱՇՏԸԽԱՇՏԸԽ (Չ), մկ. արդեն, սրանից հետո. թուրք. արթըկ – նույն իմ.։  
 АРТhЫХ и АШТhЫХ (Н), АШТЫХ (Ч), н. уже; турец. artık (артык), крым.татар. артыкь – 

уже, больше, отныне, впредь; чhэ даhа аштых (Ч) еще чего не хватало; в гаварах Полис արթըխ 

артhых, Ван արթըղ артhыхъ – уже. 

 ԱՐԹԸԽԱՐԹԸԽԱՐԹԸԽԱՐԹԸԽ-ԱՐԹԸԽԱՐԹԸԽԱՐԹԸԽԱՐԹԸԽ (Ն), ԱՇՏԸԽԱՇՏԸԽԱՇՏԸԽԱՇՏԸԽ-ԱՇՏԸԽԱՇՏԸԽԱՇՏԸԽԱՇՏԸԽ (Չ), մկ. հենց հիմա: 
 АРТhЫХ-АРТhЫХ (Н), АШТЫХ-АШТЫХ (Ч), н. вот-вот, совсем скоро.  

 ԱՐԹՅՕԱՐԹՅՕԱՐԹՅՕԱՐԹՅՕ՞ՔՔՔՔ, շ. արդյո՞ք: 

 АРТhЙОКh?, сз. разве, ли; литер.вост.арм. արդյո՞ք ардйокh, литер.зап.арм. ա՞րդեօք ардйокh – 

разве, ли. 

 ԱՐԹՈՒՆԱՐԹՈՒՆԱՐԹՈՒՆԱՐԹՈՒՆ, ած. զգաստ, աչքաբաց։ 
 АРТhУН, п. 1. бдительный. 2. бодрствующий. 3. рано встающий. 4. перен. сметливый, 

сообразительный; исконно арм. слово, грабар հարթ-նուլ hартh-нул, հարթ-չիլ hартh-чhил – 

вскакивать с постели, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. արթուն артhун – бодрствующий; 

бдительный, Ереван, Алашкерт, Муш, Харберд, Полис, Родосто, Себастия արթուն артhун, 

Ахалциха, Карин, Нор-Джуга, Сучава, Тбилиси զարթուն зартhун, Агулис առթուն арртhун, 

զառթուն зарртhун, Тигранакерт mրթուն äртhун, Асланбек արթիւն артhюн, Ван mրթիւն äртhюн, 

Горис զարթիւն зартhюн, Акна արդ‘իւն ардhюн, Мараха, Шемаха զmրթիւն зäртhюн, Салмаст 

զmռթիւն зäрртhюн, Карабах զէրթուն зэртhун, Амшен զայթուն зайтhун, Возм հարթօն hартhон, 

Хачин այդուն айдун, Зейтhун այդ‘օն айдhон; см. также зартhун. 

 ԱՐԻԱՐԻԱՐԻԱՐԻ, ԱՐԻՑԷՔԱՐԻՑԷՔԱՐԻՑԷՔԱՐԻՑԷՔ, բ.պկս. ե՛կ, եկե՛ք. հին հայերեն «յառնել» – վեր կենալ, ոտքի ելնել բայի 

հրամայական «արի» ձևն է, որի հոգնակի «արի՛ք» ձևը դարձել է արիցէ՛ք. տե՛ս նաև էգի՛ր, 

էգիցէ՛ք (էգա բառի մոտ)։  
 АРИ, АРИЦhЭКh, недост.г. иди сюда, идите сюда; форма повел. наклон. древнеарм. глаг. 
յառնել hаррнел – вставать, подниматься на ноги, форма мн. число которого «арикh» перешла в 

диалекте в «арицhэкh»; в гаварах Алашкерт, Ахалциха, Ереван, Карин, Тбилиси արի ари, Ван արե՛ 
ареэ, Мокс արը՛ арыэ, Сведия mրէ՛ äрээ, Салмаст յmրի йäри, Мараха յmր йäр, все в значении иди 

сюда; см. также эгир, эгицhэкh. 

 ԱՐԻՇԱՐԻՇԱՐԻՇԱՐԻՇ¹ (Ն), գ. տարեկան (հացահատիկ). թաթ. արըշ – նույն իմ. հոմանիշը – ժիտնա։ 
 АРИШ¹ (Н), с. бот. рожь; синоним житна; крым.татар. арыш – рожь. 

 ԱՐԻՇԱՐԻՇԱՐԻՇԱՐԻՇ² կամ ԱՅԻՇԱՅԻՇԱՅԻՇԱՅԻՇ, գ. կառքի կամ սայլի մաս՝ փայտե երկար ձողեր, որոնց լծվում են ձիերը 

կամ եզները. ար. արիշ – նույն իմ.։ 
 АРИШ² или АЙИШ, с. оглобля, дышло, толстая деревянная жердь, прикреплённая к 
передней оси телеги при парной запряжке лошадей или волов; араб. arīš – оглобля, от которого 
турец. arış (арыш) – оглобля, дышло. 

 ԱՐԼԱԽԱՐԼԱԽԱՐԼԱԽԱՐԼԱԽ-ԱՐԼԱԽԱՐԼԱԽԱՐԼԱԽԱՐԼԱԽ (Չ), մկ. երբեմն-երբեմն, ժամանակ առ ժամանակ։ 
 АРЛАХ-АРЛАХ (Ч), н. время от времени, иногда. 
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ԱԱԱԱ    А ԱՐԼԸԽԱՐԼԸԽԱՐԼԸԽԱՐԼԸԽ

 ԱՐԼԸԽԱՐԼԸԽԱՐԼԸԽԱՐԼԸԽ, տե՛ս արալըխ: 
 АРЛЫХ, см. аралых.  

 ԱՐԼԸԽԷՆԱՐԼԸԽԷՆԱՐԼԸԽԷՆԱՐԼԸԽԷՆ, մկ. աշխատանքի ընդմիջումների ժամանակ: 

 АРЛЫХЭН, н. между делом, попутно, одновременно с чем-либо, в промежутках между чем-
либо; арлыхэн кhун а эхъав между делом успел и поспать. 

 ԱՐԼԸԽԱՐԼԸԽԱՐԼԸԽԱՐԼԸԽ-ԱՐԼԸԽԱՐԼԸԽԱՐԼԸԽԱՐԼԸԽ, մկ. տարածություն թողնելով (ինչ որ բան տեղադրել): 
 АРЛЫХ-АРЛЫХ, н. с промежутками (расставлять, располагать что-либо и т.п.). 

 ԱՐՁԱԹԱՐՁԱԹԱՐՁԱԹԱՐՁԱԹ (Ն), ԱՐԶԱԹԱՐԶԱԹԱՐԶԱԹԱՐԶԱԹ (Չ), գ. 1. արծաթ, սպիտակ, չժանգոտող մետաղ, որ թանգ է 

գնահատվում հին ժամանակներից ի վեր. 2. ած. արծաթից շինած. արձաթարձաթարձաթարձաթ մադնիմադնիմադնիմադնի (Ն), արզաթարզաթարզաթարզաթ 
մադնիմադնիմադնիմադնի (Չ) արծաթ մատանի։ 
 АРДЗАТh (Н), АРЗАТh (Ч) 1. с. серебро, благородный металл. 2. п. серебряный, 
изготовленный из серебра; ардзатh мадни (Н), арзатh мадни (Ч) серебряное кольцо; исконно арм. 

слово, грабар արծաթ арцатh, литер.вост.арм. արծաթ арцатh, литер.зап.арм. արծաթ (произ. 

ардзатh), Ахалциха, Горис, Карин, Карабах, Шемаха, Нор-Джуга արծաթ арцатh, Алашкерт, Акна, 

Харберд, Муш, Полис, Себастия, Сучава, Родосто արձաթ ардзатh, Агулис, Ереван, Мокс, Мараха, 

Салмаст, Ван առծաթ аррцатh, Тбилиси էրծաթ эрцатh, Тигранакерт mրձաթ äрдзатh, Асланбек 

արձա* ардзаh, Амшен այձաթ айдзатh, Зейтун, Хачин այձօթ айдзотh.  

                                ԱՐՁԱԹԱՐՁԱԹԱՐՁԱԹԱՐՁԱԹ ԹԷԼԹԷԼԹԷԼԹԷԼ (Ն), ԱՐԶԱԹԱՐԶԱԹԱՐԶԱԹԱՐԶԱԹ ԹԷԼԹԷԼԹԷԼԹԷԼ (Չ), գ. 1. արծաթյա թել, 2. արծաթյա լար (կիթառի) 
        АРДЗАТh ТhЭЛ (Н), АРЗАТh ТhЭЛ (Ч), с. 1. серебряная нить. 2. струна (гитары). 

        ԱՐՁԱԹԷԱՐՁԱԹԷԱՐՁԱԹԷԱՐՁԱԹԷ (Ն), ԱՐԶԱԹԷԱՐԶԱԹԷԱՐԶԱԹԷԱՐԶԱԹԷ (Չ), ած. արծաթից շինած. արձաթէարձաթէարձաթէարձաթէ գօդիգօդիգօդիգօդի (Ն), արզաթէարզաթէարզաթէարզաթէ կօդիկօդիկօդիկօդի (Չ) 

արծաթե գօտի։ 
 АРДЗАТhЭ (Н), АРЗАТhЭ (Ч), п. серебряный, изготовленный из серебра; ардзатhэ годи (Н), 
арзатhэ коди (Ч) серебряный пояс. 

 ԱՐՁԱԹԷՂԷՆԱՐՁԱԹԷՂԷՆԱՐՁԱԹԷՂԷՆԱՐՁԱԹԷՂԷՆ (Ն), ԱՐԶԱԹԷՂԷՆԱՐԶԱԹԷՂԷՆԱՐԶԱԹԷՂԷՆԱՐԶԱԹԷՂԷՆ (Չ), գ. արծաթեղեն։ 
 АРДЗАТhЭХЪЭН (Н), АРЗАТhЭХЭН (Ч), с. изделия из серебра.  

        ԱՐՁԱԹԻԱՐՁԱԹԻԱՐՁԱԹԻԱՐՁԱԹԻ ԳՈՒՆԳՈՒՆԳՈՒՆԳՈՒՆ (Ն), ԱՐԶԱԹԱՐԶԱԹԱՐԶԱԹԱՐԶԱԹ ԿՈՒՆԿՈՒՆԿՈՒՆԿՈՒՆ (Չ), ած. արծաթագույն:  
 АРДЗАТhИ ГУН (Н), АРЗАТhИ КУН (Ч), п. серебристый (цвет). 

ԱՐՁԱՁԱՐՁԱՁԱՐՁԱՁԱՐՁԱՁ, ած.մկ. արծած, վրայից կրծած (բույս). անց. դերբայ, որ գոյականի հետ 

գործածվելիս դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի 

դեր է կատարում, երր. դեմքի հոդ է առնում ու հոլովվում է. ցօրէնըցօրէնըցօրէնըցօրէնը արձաձարձաձարձաձարձաձ էէէէ ցորենը արծող է 

եղել. արձաձըարձաձըարձաձըարձաձը շադշադշադշադ չէչէչէչէ ինչ որ արծել են շատ չէ։ 
 АРДЗАДЗ, пр.пр.вр. поеденный, потравленный (о посевах, траве); цhорэны ардзадз э посевы 
пшеницы поедены, ардзадзы шад чhэ поедено (посевов) немного; с существит. выполняет 
функцию прил., с глаг. – нареч., при незав. употр. – функ. сущ., принимает артикль и склон.  

ԱՐՁԱԱՐՁԱԱՐՁԱԱՐՁԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -էրուն, մկ. քանի արծում է, արածեց և այլն բոլոր ժաման. երր. դեմքի եզ. և 

հոգն. ձևերով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 АРДЗÁДЗСАЙИН, -эрун, н. по мере того как пасётся и т.д., во всех врем. в 3-м лице ед. и мн. 
ч. в соотв. с формой смысл. гл. предл. 

ԱԱԱԱ՛ՐՁԱՁՕՐՁԱՁՕՐՁԱՁՕՐՁԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, ա՛րձաձնէրօ՛վը, մկ. հենց որ արծում է, արածե, արածեց և այլն բոլոր 

ժաման. եզ. և հոգն. դեմքի ձևերով, համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 ÁРДЗАДЗÓВЫ, áрдзадзнэрóвы, н. как только пасётся (поедает посевы, траву), будет пастись и 
т.д., во всех врем. 3-го л. ед. и мн. числа, в соотв. с формой смысл. гл. пр. 

ԱՐՁԷԼԱՐՁԷԼԱՐՁԷԼԱՐՁԷԼ, -է, -ից, -աձ, -օղ, -էլու, առաջին երկու դեմքերի և հրամայականի ձևերը կարող են 

գործածվել միայն ծղր. իմ., բ.ն. 1. կրծելով ուտել բույսերը. 2. բ.չ. սնվել բույսեր ուտելով. օր. 

յէզէրըյէզէրըյէզէրըյէզէրը արձիլարձիլարձիլարձիլ ինինինին ցօրէնըցօրէնըցօրէնըցօրէնը եզերն արծել են, կերել են ցորենի բույսերը. յէզէրըյէզէրըյէզէրըյէզէրը գարձինգարձինգարձինգարձին եզերն 

արծում են, արծելով են զբաղված։ 
 АРДЗЭЛ, гардзэ, ардзицh, ардзадз, -охъ, -элу, г.ср.з. 1. поедать траву. 2. пастись, поедая 
подножный корм; йэзэры ардзил ин цhорэны волы поели пшеницу, йэзэры гардзин волы пасутся; 
формы 1-го и 2-го лица, а также повел. накл. могут употр. только в ироническом значении в 
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ԱՐՁԷԼԷՆԱՐՁԷԼԷՆԱՐՁԷԼԷՆԱՐՁԷԼԷՆ ԱԱԱԱ    А

отношении людей; исконно арм. слово, грабар արածիլ арацил – пастись, лит.вост.арм. արածել 
арацел, лит.зап.арм. արածել (пр. арадзэл) – пастись, Ван արածել арацел, Ереван արածէլ арацэл, 

Нор-Джуга արածացնել арацацhнел, Шемаха արածիլ арацил, Салмаст արածալ арацал, Мараха 

առածալ аррацал, Горис, Карабах ըրածէլ ырацэл, Агулис ըրածիլ ырацил, Ахалциха, Карин արծէլ 
арцэл, Тбилиси արծիլ арцил, Муш, Сучава արձել ардзел, Родосто, Себастия, Асланбек արձէլ 
ардзэл, Зейтун արձըլ ардзыл, Акна, Харберд արձիլ ардзил, Алашкерт արձալ ардзал, Тигранакерт 

mրձիլ äрдзил, Хачин այձել айдзел, Амшен այձուշ айдзуш, Мокс էրէծալ эрэцал – пастись.  

 ԱՐՁԷԼԷՆԱՐՁԷԼԷՆԱՐՁԷԼԷՆԱՐՁԷԼԷՆ, մկ. արծելով. արձէլէնարձէլէնարձէլէնարձէլէն էգանէգանէգանէգան արծելով եկան։ 
 АРДЗЭЛЭН, н. пасясь, поедая траву; ардзэлэн эган шли, поедая траву.  

 ԱՐՁԷԼՈՒԱՐՁԷԼՈՒԱՐՁԷԼՈՒԱՐՁԷԼՈՒ, ած. 1. որ կարելի է կամ պետք է արածել, ուտել. արձէլուարձէլուարձէլուարձէլու արօդարօդարօդարօդ. 2. արածելով 

զբաղվելու. արձէլուարձէլուարձէլուարձէլու դէղդէղդէղդէղ արծելու տեղ. արձէլուարձէլուարձէլուարձէլու ժամանագժամանագժամանագժամանագ արծելու ժամանակ. արձէլուարձէլուարձէլուարձէլու հայվանհայվանհայվանհայվան 

կենդանի, որ կարող է արծել. ապ. դերբայ, որ գոյակ. հետ դառնում է ած., բայի հետ – մակբայ, 
իսկ առանձին գործածվ. գոյակ. դեր է կատարում, երր. դեմքի հոդ է առնում և հոլովվ. է. 

արձէլուարձէլուարձէլուարձէլու արօդնէրըարօդնէրըարօդնէրըարօդնէրը անքօվնանքօվնանքօվնանքօվն ինինինին արծելու հատկացված արոտները այն կողմում են. արձէլունէրըարձէլունէրըարձէլունէրըարձէլունէրը 
անքօվնանքօվնանքօվնանքօվն ինինինին արծելու հատկացվածներն այն կողմում են. յէզէրըյէզէրըյէզէրըյէզէրը արձէլուարձէլուարձէլուարձէլու կընածինկընածինկընածինկընածին։ 
 АРДЗЭЛУ, пр.буд.вр. 1. (трава), которую можно или нужно скормить животным. 2. (скот), 
который нужно пасти или который должен пастись; ардзэлу арод трава, которую можно или нужно 
поесть, потравить, ардзэлу дэхъ место, где можно пастись, ардзэлу жаманаг время, когда можно 
пастись, ардзэлу hайван скот, который должен пастись; с существит. выполняет функцию прилаг., 
с гл. – наречия, при независимом употр. – функцию существ., принимает притяж. артикль 3-го лица 
и склон.; ардзэлу ароднэры анкhовн ин трава для поедания находится там, ардзэлунэры анкhовн 
ин (трава) для поедания находится там, йэзэры ардзэлу кынацин волы ушли пастись. 

ԱՐՁԷՑԸՆԷԼԱՐՁԷՑԸՆԷԼԱՐՁԷՑԸՆԷԼԱՐՁԷՑԸՆԷԼ կամ ԱՐՁԷՑՈՒՆԷԼԱՐՁԷՑՈՒՆԷԼԱՐՁԷՑՈՒՆԷԼԱՐՁԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԱՐՁԷՑԸՆԷԼԱՐՁԷՑԸՆԷԼԱՐՁԷՑԸՆԷԼԱՐՁԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. 1. արածեցնել, արծել տալ, 
ուտել տալ (բույսերը). 2. արծելով բույսերը ուտելով զբաղվեցնել անասուներին։  
 АРДЗЭЦhЫНЭЛ или АРДЗЭЦhУНЭЛ (Н), АРДЗЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. позволить животным 
потравить (посевы, траву). 2. пасти животных. 

ԱՐՁԷՑԸՆԷԼԷՆԱՐՁԷՑԸՆԷԼԷՆԱՐՁԷՑԸՆԷԼԷՆԱՐՁԷՑԸՆԷԼԷՆ կամ ԱՐՁԷՑՈՒՆԷԼԷՆԱՐՁԷՑՈՒՆԷԼԷՆԱՐՁԷՑՈՒՆԷԼԷՆԱՐՁԷՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ԱՐՁԷՑԸՆԷԼԷՆԱՐՁԷՑԸՆԷԼԷՆԱՐՁԷՑԸՆԷԼԷՆԱՐՁԷՑԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. արծեցնելով. 

արձէցընէլէնարձէցընէլէնարձէցընէլէնարձէցընէլէն քըշէքըշէքըշէքըշէ, դարդարդարդար ճըրէլուճըրէլուճըրէլուճըրէլու արծեցնէլէն քշի՛ր, տա՛ր ջուր խմելու։  
 АРДЗЭЦhЫНЭЛЭН или АРДЗЭЦhУНЭЛЭН (Н), АРДЗЭЦhЫНЭЛЭН (Ч), н. пася, позволяя 
пастись; ардзэцhынэлэн кhышэ, дар чырэлу пася, гони на водопой. 

 ԱՐՁԷՑԸՆԷԼՈՒԱՐՁԷՑԸՆԷԼՈՒԱՐՁԷՑԸՆԷԼՈՒԱՐՁԷՑԸՆԷԼՈՒ կամ ԱՐՁԷՑՈՒՆԷԼՈՒԱՐՁԷՑՈՒՆԷԼՈՒԱՐՁԷՑՈՒՆԷԼՈՒԱՐՁԷՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն), ԱՐՁԷՑԸՆԷԼՈՒԱՐՁԷՑԸՆԷԼՈՒԱՐՁԷՑԸՆԷԼՈՒԱՐՁԷՑԸՆԷԼՈՒ (Չ), ած.մկ. արծեցնելու. ապ. 

դերբայ որ գոյականի մոտ դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ, իսկ առանձին 

գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ է առնում ու հոլովվում է. արձէցունէլուարձէցունէլուարձէցունէլուարձէցունէլու դէղէրդէղէրդէղէրդէղէր. 

արձէցունէլուարձէցունէլուարձէցունէլուարձէցունէլու դէղէրէսդէղէրէսդէղէրէսդէղէրէս անքօվանքօվանքօվանքօվ. արձէցընէլունէրէսարձէցընէլունէրէսարձէցընէլունէրէսարձէցընէլունէրէս անքօվանքօվանքօվանքօվ. գօվէրունգօվէրունգօվէրունգօվէրուն արձէցընէլուարձէցընէլուարձէցընէլուարձէցընէլու դարինդարինդարինդարին: 
 АРДЗЭЦhЫНЭЛУ или АРДЗЭЦhУНЭЛУ (Н), АРДЗЭЦhЫНЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. 1. (трава), 
предназначенная для поедания, потравы. 2. (скот), который нужно пасти. 3. (место), где можно или 
нужно пасти; при употребл. с сущ. выполн. функцию прил., с гл. – наречия, при незав. употр. – 
функцию сущ., принимает притяж. артикль и склоняется; ардзэцhынэлу дэхъэр места, где можно 
пасти скот, ардзэцhынэлу дэхьэрэс анкhов, ардзэцhынэлунэрэс анкhов дальше от того места, где 
будем пасти, говэрун ардзэцhынэлу дарин коров погнали пастись. 

 ԱՐՁԷՑՈՒՑԱՁԱՐՁԷՑՈՒՑԱՁԱՐՁԷՑՈՒՑԱՁԱՐՁԷՑՈՒՑԱՁ, ած. 1. արծեցրած, ուտել տված (բույս). 2. արծելով զբաղվեցրած (անասուն, 

արոտավայր, ժամանակ). անցյալ դերբայ, որ գոյակ. հետ դառնում է ածական, իսկ անկախ 

գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ է առնում և հոլովվում. արձէցուցաձարձէցուցաձարձէցուցաձարձէցուցաձ ցօրէնըսցօրէնըսցօրէնըսցօրէնըս 

այն ցորենը, որ ես գովերին արծել եմ տվել. արձէցուցաձարձէցուցաձարձէցուցաձարձէցուցաձ գօվէրըսգօվէրըսգօվէրըսգօվէրըս ա) այն գովերը, որոնց ես 

արծեցրել եմ կամ արծեցնում եմ, բ) որոնց մենք արծեցնում կամ արծեցրել ենք. ադօնքադօնքադօնքադօնք իմիմիմիմ 
արձէցուցաձնէրըսարձէցուցաձնէրըսարձէցուցաձնէրըսարձէցուցաձնէրըս չինչինչինչին դրանք այն (կովերը) չեն, որոնց ես եմ արծեցնում կամ եմ արծեցրել։ 
 АРДЗЭЦhУЦhАДЗ, пр.пр.вр. 1. поеденный, потравленный (о посевах, траве). 2. пасущийся, 
занятый пастьбой (о скотине). 3. выделенный для пастьбы (о месте, времени); с существ. становится 
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ԱԱԱԱ    А ԱՐՁԷՑՈՒՑԱԱՐՁԷՑՈՒՑԱԱՐՁԷՑՈՒՑԱԱՐՁԷՑՈՒՑԱ՛՛՛՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ

прил., при незав. употр. – сущ., принимает прит. арт. и склон.; ардзэцhуцhадз цhорэныс посевы 
пшеницы, которыми я скормил животных, ардзэцhуцhадз говэрыс а) коровы, которых я пасу (или 
пас), б) коровы, которых мы пасём (или пасли), адонкh им ардзэцhуцhадзнэрыс чhин это не те 
(коровы и т.п.), которых я пасу (или пас). 

 ԱՐՁԷՑՈՒՑԱԱՐՁԷՑՈՒՑԱԱՐՁԷՑՈՒՑԱԱՐՁԷՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի արծեցնում եմ և 

այլն բոլոր դեմք. թվ. ու ժաման.՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 АРДЗЭЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем 
больше) пасу, пас и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр. 

 ԱՐՁԷՑՈՒՑԱԱՐՁԷՑՈՒՑԱԱՐՁԷՑՈՒՑԱԱՐՁԷՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ , -ըդ, -ը, -նէրօվըս, -ըդ, -ը, մկ. հենց որ արծեցրի, արծեցնում եմ, 

արծեցնեմ և այլն բոլոր դեմք., թվ. ու ժամանակն.՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 АРДЗЭЦhУЦhÁДЗОВЫС, -ыд, -ы, -нэровыс, -ыд, -ы, н. как только я пасу и т.д., во всех 
лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. глаг. предл.  

 ԱՐՁԸՎԱՁԱՐՁԸՎԱՁԱՐՁԸՎԱՁԱՐՁԸՎԱՁ, ած. «արձաձ»-ի կրավորակերպն է։ 
 АРДЗЫВАДЗ, пр.пр.вр. 1. поеденный, потравленный (о траве, посевах). 2. выпасенный (о 
скотине); пассив. форма причастия «ардзадз». 

 ԱՐՁԸՎԱԱՐՁԸՎԱԱՐՁԸՎԱԱՐՁԸՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, մկ. «արձաձսային»-ի կրավորակերպն է։  
 АРДЗЫВÁДЗСАЙИН 1. по мере того как (чем больше) пасётся, пасся и т.д. 2. по мере того 
как (чем больше) поедается (о посевах, траве); пасс. форма нар. «ардзадзсайин». 

 ԱՐՁԸՎԱԱՐՁԸՎԱԱՐՁԸՎԱԱՐՁԸՎԱ՛ՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸ, մկ. «արձա՛ձօվը»-ի կրավորակերպն է։  
 АРДЗЫВÁДЗОВЫ, н. 1. как только (трава, посевы) поелись, потравились. 2. как только (скот) 
выпасся и т.д. во всех временах; пассив. форма наречия «ардзадзовы». 

 ԱՐՁԸՎԷԼԱՐՁԸՎԷԼԱՐՁԸՎԷԼԱՐՁԸՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, անձն. դերբ. և հրամ. չունի, ունի միայն երր. դեմքի 

ձևերը բոլոր ժամանակն., բ.կր. արածվել, ուտվել (բույսերի մասին)։ 
 АРДЗЫВЭЛ, гардзыви, ардзывэцhав, -вадз, -вэлу, не имеет личных форм и повелит. наклон., 
употр. только в 3-м лице во всех временах, г.стр.з. поедаться (о посевах, траве). 

 ԱՐՁԸՎԷԼԷՆԱՐՁԸՎԷԼԷՆԱՐՁԸՎԷԼԷՆԱՐՁԸՎԷԼԷՆ, մկ. արծվելով, կրծվելով և ուտվելով (բույսերի մասին)։ 
 АРДЗЫВЭЛЭН, н. поедаясь (о траве). 

 ԱՐՁԸՎԷԼՈՒԱՐՁԸՎԷԼՈՒԱՐՁԸՎԷԼՈՒԱՐՁԸՎԷԼՈՒ, ած. որ կարող է արծվել և ուտվել (բույսերի մասին). ապառնի դերբայ, որ 

գոյականի հետ դառնում է ածական, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, 

առնում է երրորդ դեմքի հոդ և հոլովվում է. ադօնքադօնքադօնքադօնք չինչինչինչին արձըվէլունէրըարձըվէլունէրըարձըվէլունէրըարձըվէլունէրը դրանք չեն, որ պիտի 

արծվեն, ուտվեն (բույսերի մասին)։ 
 АРДЗЫВЭЛУ, пр.буд.вр. (трава), которую можно или нужно скормить животным; при употр. 
с существ. выполняет функцию прилаг., при независ. употр. – функцию сущест., принимает 
притяжат. артикль 3-го лица и склоняется; адонкh чhин ардзывэлунэры это не та (трава), которую 
нужно скормить животным. 

 ԱՐՁԸՎԷՑԸՆԷԼԱՐՁԸՎԷՑԸՆԷԼԱՐՁԸՎԷՑԸՆԷԼԱՐՁԸՎԷՑԸՆԷԼ կամ ԱՐՁԸՎԷՑՈՒՆԷԼԱՐՁԸՎԷՑՈՒՆԷԼԱՐՁԸՎԷՑՈՒՆԷԼԱՐՁԸՎԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԱՐՁԸՎԷՑԸՆԷԼԱՐՁԸՎԷՑԸՆԷԼԱՐՁԸՎԷՑԸՆԷԼԱՐՁԸՎԷՑԸՆԷԼ (Չ) «արձէցունէլ»-ի, (առաջին 

իմաստով) կրավորակերպն է։ 
 АРДЗЫВЭЦhЫНЭЛ или АРДЗЫВЭЦhУНЭЛ (Н), АРДЗЫВЭЦhЫНЭЛ (Ч) пасти; пассив. 
форма глагола «ардзэцунэл» в 1-ом значении.  

 ԱՐՄԱՆՔԱՐՄԱՆՔԱՐՄԱՆՔԱՐՄԱՆՔ, տե՛ս զարմանք։ 
 АРМАНКh, см. зарманкh. 

 ԱՐՄԸՆՆԱԼԱՐՄԸՆՆԱԼԱՐՄԸՆՆԱԼԱՐՄԸՆՆԱԼ, -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Չ. -ցի՛կ), բ.չ. զարմանալ։ 
АРМЫННАЛ, гармыннам, армынцhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Ч. -цhик), г.с.з. 

удивляться, изумляться, поражаться; исконно арм. слово, грабар արմանալ арманал, 

литер.вост.арм. и литер.зап.арм. զարմանալ зарманал, Себастия, Ереван, Шемаха, արմանալ 
арманал, Асланбек, Акна արմընալ армынал и արմըննալ армыннал, Полис արմըննալ армыннал, 

Карабах ырманал ըրմանալ, Алашкерт, Ахалциха, Шемаха, Нор-Джуга, Сучава, Агулис զարմանիլ 
зарманил, Тбилиси արմընալ армынал и զարմանալ зарманал, Мокс, Возм զmրմmնալ зäрмäнал, 

Салмаст զmրմանալ зäрманал, Зейтун զարմանոլ зарманол, զայմանօլ займанол, Хачин զայմանօլ 
займанол. 
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ԱՐՄԸՆՆԱԼԷՆԱՐՄԸՆՆԱԼԷՆԱՐՄԸՆՆԱԼԷՆԱՐՄԸՆՆԱԼԷՆ ԱԱԱԱ    А

 ԱՐՄԸՆՆԱԼԷՆԱՐՄԸՆՆԱԼԷՆԱՐՄԸՆՆԱԼԷՆԱՐՄԸՆՆԱԼԷՆ, մկ. զարմանալով։ 
 АРМЫННАЛЭН, н. удивляясь, изумляясь, поражаясь. 

 ԱՐՄԸՆՆԱԼՈՒԱՐՄԸՆՆԱԼՈՒԱՐՄԸՆՆԱԼՈՒԱՐՄԸՆՆԱԼՈՒ, ած. զարմանալի. ապ. դերբայ, որ գոյակ. հետ դառնում է ածական, իսկ 

առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, առնում է երրորդ դեմքի հոդ և հոլովվում 

է. արմըննալուարմըննալուարմըննալուարմըննալու բանբանբանբան էէէէ. արմընալունարմընալունարմընալունարմընալուն անանանան չէչէչէչէ։ 
 АРМЫННАЛУ, пр.буд.вр. то, что может удивить, изумить; с сущ. выпол. функцию прилаг., 
при независ. употребл. – функцию существ., принимает артикль 3-го л. и склон.; армынналу бан э 
удивительное дело, армынналун ан чhэ это не то, что может удивить. 

 ԱՐՄԸՆՑԱՁԱՐՄԸՆՑԱՁԱՐՄԸՆՑԱՁԱՐՄԸՆՑԱՁ, ած. զարմացած. անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ կարող է գործածվել իբրև 

ածական, բայի հետ իբրև մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր կատարել, հոդ 

առնել և հոլովվել. արմընցաձարմընցաձարմընցաձարմընցաձ գընայիգընայիգընայիգընայի էրէսըսէրէսըսէրէսըսէրէսըս զարմացած նայում է երեսիս. արմարմարմարմըըըընցաձըսնցաձըսնցաձըսնցաձըս 
դէսավդէսավդէսավդէսավ, խընդացխընդացխընդացխընդաց տեսավ իմ զարմանալը, ծիծաղեց. արմընցաձէնարմընցաձէնարմընցաձէնարմընցաձէն պէրանըպէրանըպէրանըպէրանը պածպածպածպած մընացմընացմընացմընաց 

զարմանքից բերանը բաց մնաց։ 
 АРМЫНЦhАДЗ, пр.пр.вр. удивлённый, изумлённый; с сущ. станов. прилаг., с глаг. – 
наречием, при независ. употр. – сущ., принимает прит. арт. и склон.; армынцhадз гынайи эрэсыс 
удивлённо смотрит на меня, армынцhадзыс дэсав, хындацh увидел моё удивление и засмеялся, 
армынцhадзэн пэраны пац мынацh от удивления у него рот раскрылся. 

 ԱՐՄԸՆՑԱԱՐՄԸՆՑԱԱՐՄԸՆՑԱԱՐՄԸՆՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի զարմանում եմ, 

զարմացա, զարմանամ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակն.՝ համաձայն հաջորդող 

բայի ձևին։ 
 АРМЫНЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
удивляюсь и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр. 

 ԱՐՄԸՆՑԸՆԷԼԱՐՄԸՆՑԸՆԷԼԱՐՄԸՆՑԸՆԷԼԱՐՄԸՆՑԸՆԷԼ կամ ԱՐՄԸՆՑՈՒՆԷԼԱՐՄԸՆՑՈՒՆԷԼԱՐՄԸՆՑՈՒՆԷԼԱՐՄԸՆՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԱՐՄԸՆՑԸՆԷԼԱՐՄԸՆՑԸՆԷԼԱՐՄԸՆՑԸՆԷԼԱՐՄԸՆՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. զարմացնել, զարմանք 

պատճառել։ 
 АРМЫНЦhЫНЭЛ или АРМЫНЦhУНЭЛ (Н), АРМЫНЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. удивлять, 
изумлять. 

 ԱՐՄԸՆՑԸՆԷԼԷՆԱՐՄԸՆՑԸՆԷԼԷՆԱՐՄԸՆՑԸՆԷԼԷՆԱՐՄԸՆՑԸՆԷԼԷՆ, ԱՐՄԸՆՑՈՒՆԷԼԷՆԱՐՄԸՆՑՈՒՆԷԼԷՆԱՐՄԸՆՑՈՒՆԷԼԷՆԱՐՄԸՆՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ԱՐՄԸՆՑԸՆԷԼԷՆԱՐՄԸՆՑԸՆԷԼԷՆԱՐՄԸՆՑԸՆԷԼԷՆԱՐՄԸՆՑԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. զարմացնելով։ 
 АРМЫНЦhЫНЭЛЭН, АРМЫНЦhУНЭЛЭН (Н), АРМЫНЦhЫНЭЛЭН (Ч), н. удивляя. 

 ԱՐՄԸՆՑԸՆԷԼՈՒԱՐՄԸՆՑԸՆԷԼՈՒԱՐՄԸՆՑԸՆԷԼՈՒԱՐՄԸՆՑԸՆԷԼՈՒ կամ ԱՐՄԸՆՑՈՒՆԷԼՈՒԱՐՄԸՆՑՈՒՆԷԼՈՒԱՐՄԸՆՑՈՒՆԷԼՈՒԱՐՄԸՆՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն), ԱՐՄԸՆՑԸՆԷԼՈՒԱՐՄԸՆՑԸՆԷԼՈՒԱՐՄԸՆՑԸՆԷԼՈՒԱՐՄԸՆՑԸՆԷԼՈՒ (Չ), ած. զարմացնելու. 

ապ. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ած., բայի հետ մակբ. արմընցընէլուարմընցընէլուարմընցընէլուարմընցընէլու մաշտմաշտմաշտմաշտ ա) մարդ, 

որ կարող է զարմացնել, բ) մարդ, որին կարելի է զարմացնել. նանանանա ինձիինձիինձիինձի արմընցընէլուարմընցընէլուարմընցընէլուարմընցընէլու էգիլէգիլէգիլէգիլ էրէրէրէր 

նա եկել էր ինձ զարմացնելու։ 
 АРМЫНЦhЫНЭЛУ или АРМЫНЦhУНЭЛУ (Н), АРМЫНЦhЫНЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. 1. то, 
чем можно удивить. 2. тот, кто может удивить. 3. тот, кого можно удивить; при употр. с сущест. 
выполняет функцию прилагат., с глаголом – наречия; армынцhынэлу машт а) человек, который 
может удивить, б) человек, которого можно удивить, на индзи армынцhынэлу эгил эр он пришёл, 
чтобы удивить меня. 

 ԱՐՄԸՆՑՈՒՑԱԱՐՄԸՆՑՈՒՑԱԱՐՄԸՆՑՈՒՑԱԱՐՄԸՆՑՈՒՑԱ՛ՁՍՁՍՁՍՁՍԱՅԻՍԱՅԻՍԱՅԻՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի զարմացրի, 

զարմացնում եմ, զարմացնեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակնէրով՝ համաձայն 

հաջորդող բայի ձևին։ 
 АРМЫНЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем 
больше) я удивлял и т.д., во всех лицах, числах и вр. в соотв. с формой смысл. гл. 

 ԱՐՄԸՆՑՕՂԱՐՄԸՆՑՕՂԱՐՄԸՆՑՕՂԱՐՄԸՆՑՕՂ, ած. զարմացնող. անձնական դերբայ, որ կարող է գործածվել նաև 

գոյականաբար. արմընցօղըսարմընցօղըսարմընցօղըսարմընցօղըս (ըըըը)լալլալլալլալ զարմացած ձևանալ։ 
 АРМЫНЦhОХЪ, п. удивлённый, поражённый, изумлённый; употр. также как сущ.; 
армынцhохъыс (ы)лал притворяться удивлённым. 

 ԱՐՈՒՆԱՐՈՒՆԱՐՈՒՆԱՐՈՒՆ, գ. 1. այրուն. 2. անասունների հիվանդություն, որ բժշկելու համար հնումը այրուն 

էին բաց թողնում. արունարունարունարուն անէլանէլանէլանէլ (մարդու) սաստիկ վրդովել, բարկացնել, արյունը պղտորել. 
արունարունարունարուն (ըըըը)լալլալլալլալ ա) սաստիկ վրդովվել, բարկանալ, այրունը պղտորվել, բ) հնումը արուն կոչված 
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ԱԱԱԱ    А ԱՐՈՒՆԱՐՈՒՆԱՐՈՒՆԱՐՈՒՆ-ԹԱՐԱԽԹԱՐԱԽԹԱՐԱԽԹԱՐԱԽ

հիվանդություն (որ իրոք գոյություն չունի) ստանալ (անասունների մասին). արունարունարունարուն առնէլառնէլառնէլառնէլ 
(մարդկանց) այրուն բաց թողնել, որով հնումը իբր թե բժշկում էին հիվանդներուն. արունըարունըարունըարունը 
գօլօխըգօլօխըգօլօխըգօլօխը զարնէլզարնէլզարնէլզարնէլ (Ն), արունըարունըարունըարունը կըլօխըկըլօխըկըլօխըկըլօխը զարնէլզարնէլզարնէլզարնէլ (Չ) սաստիկ վրդովմունքից, բարկությունից 

հիվանդանալ. արունարունարունարուն-քըրդինքքըրդինքքըրդինքքըրդինք թափէլթափէլթափէլթափէլ (Ն), արունարունարունարուն-քըրդինքքըրդինքքըրդինքքըրդինք վօթէլվօթէլվօթէլվօթէլ (Չ) մեծ ջիգ ու աշխատանք 

գործադրէլ։ 
 АРУН, с. 1. кровь. 2. болезнь животных, которую в старину лечили кровопусканием, отрезали 
часть уха коровы или барана, пускали кровь и били палкой по отрезанному уху, чтобы вызвать 
сильное кровотечение; арун анэл разгневать, вывести из себя, арун (ы)лал а) разгневаться, выйти 
из себя, б) (о животных) заболеть болезнью, которая в старину называлась «арун», но которой в 
действительности не существует, арун аррнэл пускать кровь (в старину от разных болезней людей 
лечили кровопусканием), аруны голохы зарнэл (Н), аруны кылохы зарнэл (Ч) кровь ударила в 
голову, арун-кhырдинкh тhапhэл (Н), арун-кhырдинкh вотhэл (Ч) работать до кровавого пота, 

дакh арунов машт вспыльчивый человек; исконно арм. слово, грабар արիւն арюн, литер.вост.арм. 

արյուն арюн, литер.зап.арм. արիւն арюн, в гаварах Асланбек արիւն арюн, Агулис, Карабах mրիւն 

äрюн, Ахалциха, Алашкерт, Акна, Карин, Амшен, Мокс, Муш, Полис, Нор-Джуга, Родосто, 

Себастия, Сучава, Ван, Тбилиси արուն арун, Горис, Ереван, Харберд արին арин, Шемаха առուն 

аррун, Салмаст էրիւն эрюн, Мараха էօռիւն öррюн, Тигранакерт mրին äрин, Зейтун էյին эйин и 

էրին эрин, Возм յէրօն йэрон, Хачин էյին эйин, Аварик յէռըն йэррын.  

 ԱՐՈՒՆԱՐՈՒՆԱՐՈՒՆԱՐՈՒՆ-ԹԱՐԱԽԹԱՐԱԽԹԱՐԱԽԹԱՐԱԽ, գ. այրունախառն թարախ։ 
 АРУН-ТhАРАХ, с. кровь с гноем. 

ԱՐՈՒՆԱՐՈՒՆԱՐՈՒՆԱՐՈՒՆ-ՋՈՒՐՋՈՒՐՋՈՒՐՋՈՒՐ (Ն), ԱՐՈՒՆԱՐՈՒՆԱՐՈՒՆԱՐՈՒՆ-ՃՈՒՐՃՈՒՐՃՈՒՐՃՈՒՐ (Չ), գ. այրունոտ ջուր։ 
 АРУН-ДЖУР (Н), АРУН-ЧУР (Ч), с. вода с кровью. 

 ԱՐՈՒՆԱՁԱՐՈՒՆԱՁԱՐՈՒՆԱՁԱՐՈՒՆԱՁ, ած. 1. այրուն հանած. 2. այրուն դուրս եկած (մարմնի մի որևէ տեղից). անց. 

դերբայ, որ գոյակ. հետ դառնում է ածակ., բայի հետ մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս 

գոյականի դեր է կատարում, առնում է երր. դեմքի հոդ և հոլովվում է. ունի թէ ներգործ., թէ 

չեզոք նշանակ. արունաձարունաձարունաձարունաձ մադմադմադմադ այրունոտ մատ. արունաձնէրունարունաձնէրունարունաձնէրունարունաձնէրուն ջարջարջարջար քըսէցիքըսէցիքըսէցիքըսէցի այրունոտ 

տեղերին դեղ քսեցի. վօտկըվօտկըվօտկըվօտկը արունաձարունաձարունաձարունաձ գըվազէգըվազէգըվազէգըվազէ թօզէրունթօզէրունթօզէրունթօզէրուն մէչըմէչըմէչըմէչը: 

 АРУНАДЗ, пр.пр.вр. окровавленный, кровоточащий (о ране); с сущ. становится прилаг., с гл. – 
наречием, при независимом употр. – существ., принимает артикль 3-го лица и склон.; арунадз мад 
окровавленный палец, арунадзнэрун джар кhысэцhи я обработал кровотаточащие (раны), воткы 
арунадз гывазэ тhозэрун мэчhы носится в пыли с окровавленной ногой. 
 ԱՐՈՒՆԱԱՐՈՒՆԱԱՐՈՒՆԱԱՐՈՒՆԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -էրուն, մկ. քանի այրունոտում է, այրունոտեցավ և այլն եզ. և հոգն. 

երր. դեմքով, բոլոր ժամանակն. ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. նույնը ներգործ. 

իմաստով գործածվում է բոլոր դեմքերով։ 
 АРУНÁДЗСАЙИН, -эрун, н. по мере того как (чем больше) окровавливается и т.д., во всех вр. 
в ед. и мн. ч. 3-го л., в соотв. с формой смысл. гл. пр.; в действ. зал. употр. во всех лицах. 

 ԱԱԱԱ՛ՐՈՒՆԱՁՕՐՈՒՆԱՁՕՐՈՒՆԱՁՕՐՈՒՆԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, արունաձնէրօվը, մկ. 1. հենց որ արյունոտվեց. 2. հենց որ նա 

արյունոտեց (վերքը, վնասված տեղերը). չեզոք իմաստով գործածվում է միայն երր. դեմքով, 

իսկ ներգործ. իմաստով (տե՛ս հետևյալ բայը) – բոլոր դեմք., թվ. ու ժամանակն. 

նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջէ հաջորդող բայի ձևը։ 
 ÁРУНАДЗÓВЫ, арунадзнэровы, н. 1. как только кровоточит (о ране). 2. как только запачкал 
кровью; в ср. залоге употр. только в 3-е лице, а в действит. залоге – во всех лицах, числах и врем. в 
соотв. с формой смыслового глагола предложения. 

 ԱՐՈՒՆԷԼԱՐՈՒՆԷԼԱՐՈՒՆԷԼԱՐՈՒՆԷԼ, -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, բ.չ. 1. արյուն դուս գալ մարմնի վնասված տեղից. ունի 

միայն երրորդ դեմքի ձևերը բոլոր ժամանակներով եզակի և հոգնակի, անձնական և ապառնի 

դերբայ և հրամայական չունի. ալայալայալայալայ մադէրըսմադէրըսմադէրըսմադէրըս արունէցանարունէցանարունէցանարունէցան բոլոր մատներիցս արյուն դուս 

ծորեց. 2. կատարյալը – արունէցի, մյուս ձևերը նախորդի նման, ներկա դերբայ – արունօղ. 

հրամ. -է՛-էց՛էք (Չ. էցէ՛կ), բ.ն. արյուն հանէլ՝ վնասելով մարմնի որևէ մասը։ 
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ԱՐՈՒՆԷԼԷՆԱՐՈՒՆԷԼԷՆԱՐՈՒՆԷԼԷՆԱՐՈՒՆԷԼԷՆ ԱԱԱԱ    А

 АРУНЭЛ, гаруни, -эцhав, -адз, -элу 1. г.с.з. кровоточить; имеет только формы 3-го лица во 
всех временах мн. и ед. числа, не имеет личных форм, прич. буд. вр. и повелит. наклон.; алай 
мадэрыс арунэцhан все мои пальцы кровоточат. 2. г.д.з. пускать кровь; форма совер. вида прош. 
времени – арунэцhи, остальные формы как у гл. среднего залога; форма прич. наст. вр. – арунохъ, 
формы повелительного наклонения – арунэ, арунэцhэкh (Ч. арунэцhэк). 

 ԱՐՈՒՆԷԼԷՆԱՐՈՒՆԷԼԷՆԱՐՈՒՆԷԼԷՆԱՐՈՒՆԷԼԷՆ, մկ. 1. շարունակ արյուն ծորելով (չեզոքաբար). 2. շարունակ արյուն ծորել 
տալով (ներգործաբար)։ 
 АРУНЭЛЭН, н. 1. с.з. кровоточа. 2. д.з. позволяя кровоточить.  

 ԱՐՈՒՆԷՑԸՆԷԼԱՐՈՒՆԷՑԸՆԷԼԱՐՈՒՆԷՑԸՆԷԼԱՐՈՒՆԷՑԸՆԷԼ կամ ԱՐՈՒՆԷՑՈՒՆԷԼԱՐՈՒՆԷՑՈՒՆԷԼԱՐՈՒՆԷՑՈՒՆԷԼԱՐՈՒՆԷՑՈՒՆԷԼ, -ցունում կամ -ցունիմ, -ցունօղ կամ -ցընօղ, -

ցուցաձ, -ցունէլու կամ -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛ք (Ն), ԱՐՈՒՆԷՑԸՆԷԼԱՐՈՒՆԷՑԸՆԷԼԱՐՈՒՆԷՑԸՆԷԼԱՐՈՒՆԷՑԸՆԷԼ, -ցունում, -ցընօղ, -ցուցաձ, 

-ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛կ (Չ), բ.ա. այնպես անել, որ մարմնի վնասված տեղից արյուն դուս ծորի։ 
 АРУНЭЦhЫНЭЛ или АРУНЭЦhУНЭЛ, -цhунум или -цhуним, -цhуцhи, -цhуцhадз, -цhунохъ 
или -цhынохъ, -цhунэлу или -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэкh (Н), АРУНЭЦhЫНЭЛ, -цhунум, - цhуцhи, 
-цhуцhадз, -цhынохъ, -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэк (Ч), п.г. пускать кровь, делать так, чтобы 
кровоточил. 

 ԱՐՈՒՆԼԸՎԱԱՐՈՒՆԼԸՎԱԱՐՈՒՆԼԸՎԱԱՐՈՒՆԼԸՎԱ, ած. արյունլվա, արյունաթաթախ։  
 АРУНЛЫВА, п. кровоточащий, залитый кровью. 

 ԱՐՈՒՆՋԱՐԹԱՐՈՒՆՋԱՐԹԱՐՈՒՆՋԱՐԹԱՐՈՒՆՋԱՐԹ և ԱՐՈՒՆՋԱՇԹԱՐՈՒՆՋԱՇԹԱՐՈՒՆՋԱՇԹԱՐՈՒՆՋԱՇԹ (Ն), ԱՐՈՒՆՃԱՐՏԱՐՈՒՆՃԱՐՏԱՐՈՒՆՃԱՐՏԱՐՈՒՆՃԱՐՏ և ԱՐՈՒՆՃԱՇՏԱՐՈՒՆՃԱՇՏԱՐՈՒՆՃԱՇՏԱՐՈՒՆՃԱՇՏ (Չ), գ. որևէ ուժեղ 

հարվածից մարմնի այդ տեղում մակարդված արյուն, որ մնում է հյուսվածքի մեջ. < արյուն + 

ջարդ։ 
 АРУНДЖАРТh и АРУНДЖАШТh (Н), АРУНЧАРТ и АРУНЧАШТ (Ч), с. кровавое месиво; 

от այրուն айрун – кровь + ջարդ джард – бойня.  

 ԱՐՈՒՆՋԸԲԱՂԱՐՈՒՆՋԸԲԱՂԱՐՈՒՆՋԸԲԱՂԱՐՈՒՆՋԸԲԱՂ, ած. արյունթաթախ. < արյոն + ճապաղ։ 
 АРУНДЖЫБАХЪ, п. кровоточащий, залитый кровью; от արյուն арйун + ճապաղ чапахъ 
(литер.зап.арм. произн. джабахъ) – расплющенный.  

 ԱՐՈՒՆՕԴԱՐՈՒՆՕԴԱՐՈՒՆՕԴԱՐՈՒՆՕԴ, ած. արյունոտ, վրան արյուն քսված, թափված։ 
 АРУНОД, п. окровавленный, запачканный кровью. 

 ԱՐՈՒՆՕԴԱՁԱՐՈՒՆՕԴԱՁԱՐՈՒՆՕԴԱՁԱՐՈՒՆՕԴԱՁ, ած. արյունոտ արած, արյունոտ եղած. անց. դերբայ, որ գոյակ. հետ 

դառնում է ած., բայի հետ – մակբայ, իսկ առանձին գործածվ. գոյակ. դեր է կատարում, հոդ 

առնում և հոլովվում. աաաարունօդաձրունօդաձրունօդաձրունօդաձ հալավնհալավնհալավնհալավնէէէէրըդրըդրըդրըդ հանէհանէհանէհանէ արյունոտ եղած կամ արած շորերտ 

հանիր. արունօդաձնէրարունօդաձնէրարունօդաձնէրարունօդաձնէրըըըըդդդդ հանէհանէհանէհանէ արյունոտած կամ արյունոտված (շորերդ) հանիր, բայց 

այստեղ հոգնակին կարող է վերաբերվել ոչ միայն շորերին այլև արյունոտ անողին, այսինքն՝ 
արունարունարունարունօօօօդաձդաձդաձդաձ հալավնհալավնհալավնհալավնէէէէրըդրըդրըդրըդ կարող է նշանակել «այն շորերդ, որ դու արյունոտել ես, կամ 

արյունոտվել են» և «այն շորերդ կամ շորդ, որ դուք արյունոտել եք». այդպես էլ 
արունօդաձնէրըդարունօդաձնէրըդարունօդաձնէրըդարունօդաձնէրըդ կարող է նշանակէլ (շորերդ), որ դու արյունոտ ես արել կամ որոնք 

արյունոտվել են». կա նաև արունօդվաձարունօդվաձարունօդվաձարունօդվաձ ձևը, որ քիչ գործածական է։ 
 АРУНОДАДЗ, пр.пр.вр. окровавленный, залитый кровью; с сущ. становится прил., с глаг. – 
наречием, при независимом употр. – существ., принимает притяжат. артикль и склоняется; 
арунодадз hалавнэрыд hанэ сними запачканную кровью одежду, арунодадзнэрыд hанэ сними 
испачканную (тобой) кровью (одежду), в данном случае форма множ. числа причастия может 
относиться не только к одежде, но и к лицу, испачкавшему её кровью, таким образом, арунодадз 
hалавнэрыд может означать «одежда, которую ты запачкал кровью» или «одежда, которая 
запачкалась кровью» или « одежда, которую вы запачкали кровью»; таким же образом 
арунодадзнэрыд может означать «одежда, которую ты запачкал кровью» или «одежда, которая 
запачкалась кровью»; есть также форма арунодвадз, которая имеет редкое употребление. 

 ԱՐՈՒՆՕԴԱԱՐՈՒՆՕԴԱԱՐՈՒՆՕԴԱԱՐՈՒՆՕԴԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -էրուն, մկ. քանի արյունոտվի, արյունոտվում է, էր և այլն բոլոր 

ժամանակների եզակի և հոգնակի երր. դեմքով, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. 

ծագում է «արունոդէլ» բայի չեզոք իմաստից. կա նաև արունարունարունարունօօօօդվադվադվադվա՛ձսայինձսայինձսայինձսային ձևը, որ ավելի քիչ 

գործածական է։ 
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ԱԱԱԱ    А ԱՐՈՒՆՕԴԱԱՐՈՒՆՕԴԱԱՐՈՒՆՕԴԱԱՐՈՒՆՕԴԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ

 АРУНОДÁДЗСАЙИН, -эрун, н. по мере того как (чем больше) окровавливается и т.д., во всех 
вр. ед. и мн. числа в 3-м лице, в соотв. с формой смысл. гл. предл.; образовано от глаг. средн. залога 
«арунодэл», есть также редко употребляемое форма арунодвáдзсайин.  

 ԱՐՈՒՆՕԴԱԱՐՈՒՆՕԴԱԱՐՈՒՆՕԴԱԱՐՈՒՆՕԴԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի արյունոտեցնեմ, -

ցրի, -ցնում եմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակ.՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. 

ծագում է «արունօդէլ» բայի ներգ. իմաստից։ 
 АРУНОДÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
окровавливаю, окровавливал и т.д., во всех лицах, числах и временах, в соответств. с формой 
смыслового глагола предложения; образовано от гл. действ. залога «арунодэл». 

 ԱՐՈՒՆՕԴԱԱՐՈՒՆՕԴԱԱՐՈՒՆՕԴԱԱՐՈՒՆՕԴԱ՛ՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸ, -նէրօվը, մկ. հենց որ արյունոտվի, արյունոտվում է, էր, արյունոտվեց 

և այլն բոլոր ժամանակների եզակի և հոգնակի երրորդ դեմքով՝ համաձայն հաջորդող բայի 

ձևին. ծագում է «արունօդէլ» բայի չեզոք իմաստից. կա նաև արունօդվաարունօդվաարունօդվաարունօդվա՛ձօվըձօվըձօվըձօվը ձևը, որ քիչ 

գործածական է։ 
 АРУНОДÁДЗОВЫ, -нэровы, н. как только окровавливается, окровавился и т.д., во всех 
временах ед. и мн. числа 3-го лица, в соотв. с формой смысл. гл. предлож.; наречие гл. ср. залога 
«арунодэл», имеется также редко употребляемая форма арунодвáдзовы.  

 ԱՐՈՒՆՕԴԱԱՐՈՒՆՕԴԱԱՐՈՒՆՕԴԱԱՐՈՒՆՕԴԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենծ որ արյունոտ 

արի, անեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակ.՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. 

ծագում է «արունօդէլ» բայի ներգործ. իմաստից։ 
 АРУНОДÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я окровавливаю 
и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соот. с форм. смысл. гл. предл.; наречие гл. действит. залога 
«арунодэл». 

 ԱՐՈՒՆՕԴԷԼԱՐՈՒՆՕԴԷԼԱՐՈՒՆՕԴԷԼԱՐՈՒՆՕԴԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք, բ.ն. 1. արյունոտել, արյունոտ անել. 2. 

նույն ձևերով բացի կատար., որ լինում է արունօդէցա, -ցար, -ցավ, -ցանք, -ցաք, -ցան, բ.չ. 
արյունոտվել. չեզոք իմաստով կա նաև արունօդվէլարունօդվէլարունօդվէլարունօդվէլ ձևը, որ քիչ գործածական է. վերջինը ունի 

նաև կարողական իմաստ. գարունօդվիգարունօդվիգարունօդվիգարունօդվի՞. չաչաչաչա՛րունօդվիրունօդվիրունօդվիրունօդվի(լլլլ) – կարելի՞ է արյունոտել, չի կարելի 

արյունոտել։ 
 АРУНОДЭЛ, гарунодим, арунодэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh 1. г.д.з. окровавливать. 2. 
г.с.з. окровавливаться; формы прош. вр. – арунодэцhа, -цhар, -цhав, -цhанкh, -цhакh, -цhан; имеется 
также редко употребляемая форма гл. ср. залога арунодвэл, кроме того, данный глагол имеет также 
значение возможности: гарунодви? пачкается кровью?, чháрунодви(л) не пачкается кровью; 

литер.вост.арм. արյունոտել арйунотел – окровавить, литер.зап.арм. արյունոտել (произ. 

арйунодэл) – окровавить, արյունոտիլ (пр. арйунодил) – окровавиться. 

 ԱՐՈՒՆՕԴԷԼԷՆԱՐՈՒՆՕԴԷԼԷՆԱՐՈՒՆՕԴԷԼԷՆԱՐՈՒՆՕԴԷԼԷՆ, մկ. 1. արյունոտելով. 2. արյունոտվելով։ 
 АРУНОДЭЛЭН, н. 1. окровавливая. 2. окровавливаясь, кровоточа. 

 ԱՐՈՒՆՕԴԷՑԸՆԷԼԱՐՈՒՆՕԴԷՑԸՆԷԼԱՐՈՒՆՕԴԷՑԸՆԷԼԱՐՈՒՆՕԴԷՑԸՆԷԼ և ԱՐՈՒՆՕԴԷՑՈՒՆԷԼԱՐՈՒՆՕԴԷՑՈՒՆԷԼԱՐՈՒՆՕԴԷՑՈՒՆԷԼԱՐՈՒՆՕԴԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԱՐՈՒՆՕԴԷՑԸՆԷԼ ԱՐՈՒՆՕԴԷՑԸՆԷԼ ԱՐՈՒՆՕԴԷՑԸՆԷԼ ԱՐՈՒՆՕԴԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. արյունոտցնել, 
այնպես անել, որ արյունոտվի։ 
 АРУНОДЭЦhЫНЭЛ и АРУНОДЭЦhУНЭЛ (Н), АРУНОДЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. 
окровавливать. 

 ԱՐՈՒՆՕԴԷՑՈՒՑԱՁԱՐՈՒՆՕԴԷՑՈՒՑԱՁԱՐՈՒՆՕԴԷՑՈՒՑԱՁԱՐՈՒՆՕԴԷՑՈՒՑԱՁ, ած. արյունոտեցրած, արյունոտ արած. նախորդ բայի անց. դերբայն 

է, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս 

գոյականի դեր է կատարում, հոդ առնում և հոլովվում է. արունօդէցուցաձարունօդէցուցաձարունօդէցուցաձարունօդէցուցաձ հալավիսհալավիսհալավիսհալավիս վըրանվըրանվըրանվըրան լէքէլէքէլէքէլէքէ 
մընացմընացմընացմընաց արյունոտեցրած շորիս վրան բիծ մնաց. արունօդէցուցաձիսարունօդէցուցաձիսարունօդէցուցաձիսարունօդէցուցաձիս լէքէնէրըլէքէնէրըլէքէնէրըլէքէնէրը չիթէմըսծանչիթէմըսծանչիթէմըսծանչիթէմըսծան 

արյունոտեցրածիս բծերը չմաքրվեցին. արունօդէցուցաձարունօդէցուցաձարունօդէցուցաձարունօդէցուցաձ թաբլաձթաբլաձթաբլաձթաբլաձ գէգէգէգէ՛ցիլցիլցիլցիլ ինինինին։ 
 АРУНОДЭЦhУЦhАДЗ, пр.пр.вр. окровавленный; с сущ. выполняет функцию прилаг., с глаг. – 
наречия, при независимом употр. – функцию сущ., принимает артикль и склон.; арунодэцhуцhадз 
hалавис выран лэкhэ мынацh на запачканной (мной) кровью одежде осталось пятно, 
арунодэцhуцhадзис лэкhэнэры чhытhэмысцан на запачканной (мной) кровью (одежде) пятна не 
выстирались, арунодэцhуцhадз тhабладз гэ;цhил ин так и лежит (одежда), запачканная кровью. 
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ԱՐՈՒՆՕԴԷՑՈՒՑԱԱՐՈՒՆՕԴԷՑՈՒՑԱԱՐՈՒՆՕԴԷՑՈՒՑԱԱՐՈՒՆՕԴԷՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ ԱԱԱԱ    А

 ԱՐՈՒՆՕԴԷՑՈՒՑԱԱՐՈՒՆՕԴԷՑՈՒՑԱԱՐՈՒՆՕԴԷՑՈՒՑԱԱՐՈՒՆՕԴԷՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի 

արյունոտեցրի և այլն, բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակներով՝ ինչպես որ պահանջում է 

հաջորդող բայի ձևը։ 
 АРУНОДЭЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем 
больше) пачкаю кровью и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр.  
 ԱՐՈՒՆՕԴԷՑՈՒՑԱԱՐՈՒՆՕԴԷՑՈՒՑԱԱՐՈՒՆՕԴԷՑՈՒՑԱԱՐՈՒՆՕԴԷՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ 

արյունոտեցնեմ, արյունոտեցնում եմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակներով՝ 
ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 АРУНОДЭЦhУЦhÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только 
пачкаю кровью и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр. 
 ԱՐՎԱՁԱՐՎԱՁԱՐՎԱՁԱՐՎԱՁ, ած.մկ. կատարված, իրագործված. անց. դերբայ, որ գոյականի հետ գործածվում է 

ածականաբար, բայի հետ իբրև մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատար. 

երր. դեմքի հոդ է առնում և հոլովվում է. արվաձարվաձարվաձարվաձ բանէրբանէրբանէրբանէր կատարված գործեր. ադադադադ արվաձնէրունարվաձնէրունարվաձնէրունարվաձնէրուն 
էդէվըէդէվըէդէվըէդէվը փէռադփէռադփէռադփէռադ գըլագըլագըլագըլա այդ արված գործերի վերջը վատ կլինի. աաաարվաձըրվաձըրվաձըրվաձը արվաձարվաձարվաձարվաձ մընացմընացմընացմընաց և այլն 

(մակբայաբար). այս ձևը ունի նաև ներկայի իմաստ, և արվաձարվաձարվաձարվաձ նշանակում է թե՛ անցյալում 

կատարված և թե՛ ներկայում կատարվող։ 
 АРВАДЗ, пр.пр.вр. сделанный, выполненный, осуществлённый; с существ. выполняет 
функцию прилаг., с глаголом – наречия, при независ. употр. – функцию сущ., принимает притяжат. 
артикль 3-го лица и склоняется; арвадз банэр сделанные дела, ад арвадзнэрун эдэвы пhэррад 
гыла эти поступки (дела) будут иметь плохие последствия, арвадзы арвадз мынацh (в знач. 
наречия) что сделано, то сделано; у данной причастной формы есть также значение наст. времени: 
арвадз может означать как сделанный, выполненный (прич. прош. вр.), так и делающийся, 
выполняющийся (прич. наст. вр.). 

 ԱՐՎԱԱՐՎԱԱՐՎԱԱՐՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -էրուն, մկ. քանի արվում է (կատարվում է), արվեց, արվի և այլն, բոլոր 

ժամանակների եզակի և հոգնակի երրորդ դեմքի նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է 

հաջորդող բայի ձևը։ 
 АРВÁДЗСАЙИН, -эрун, н. по мере того как (чем больше) делается (выполняется), делалось и 
т.д., во всех вр. ед. и мн. числа 3-го лица, в соотв. с формой смысл. глагола пр. 

 ԱԱԱԱ՛ՐՎԱՁՕՐՎԱՁՕՐՎԱՁՕՐՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, -նէրօվը, մկ. հենց որ արվի (կատարվի), արվում է և այլն բոլոր ժամանակ. 

եզ. և հոգն. երրորդ դեմքի նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. 

կօղութինըկօղութինըկօղութինըկօղութինը արվաձօվըարվաձօվըարվաձօվըարվաձօվը բէտկբէտկբէտկբէտկ էէէէ փընդըռէլփընդըռէլփընդըռէլփընդըռէլ կօղինկօղինկօղինկօղին գողությունը կատարվելուց անմիջապես հետո 

պետք է փնտրել գողին։ 
 ÁРВАДЗÓВЫ, -нэровы, н. как только делается (выполняется), будет сделано и т.д., во всех вр. 
ед. и мн. числа 3-го л., в соотв. с формой смысл. глагола; кохъутhины арвадзовы бэтк э 
пhындыррэл кохъин вора надо искать сразу после кражи. 

ԱՐՎԷԼԱՐՎԷԼԱՐՎԷԼԱՐՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, անձնական դերբայ և հրամայական չունի, խոնարհվում 

է միայն երրորդ դեմքով, բ.կր. արվել, կատարվել, իրականալ. ներկայի և թե անկատարի թե 

դրական, թե բացասական և թե հարցական ձևերը ունին նաև կարողական իմաստ. գարվիգարվիգարվիգարվի 

կարելի է անել, չարվիչարվիչարվիչարվի(լլլլ) չի կարելի անել. գարվիգարվիգարվիգարվի՞ կարելի՞ է անել. գարվէգարվէգարվէգարվէ՞րրրր հաբահաբահաբահաբա մի՞թե կարելի 

էր անել։ 
 АРВЭЛ, гарви, арвэцhав, -вадз, -вэлу, г.стр.з. делаться, выполняться, осуществляться; не имеет 
личных форм и повел. накл., склон. только в 3-м л. наст. вр. несов. вида, утверд., отриц. и вопрос. 
формы имеют также знач. возможности: гарви делается, можно делать, чhарви(л) нельзя делать, 
гарви? делается?, выполняется, можно делать?, гарвэр hаба? разве можно было так делать? 

ԱՐՎԷԼԷՆԱՐՎԷԼԷՆԱՐՎԷԼԷՆԱՐՎԷԼԷՆ, մկ. արվելով, կատարվելով։ 
 АРВЭЛЭН, н. делаясь, выполняясь. 

 ԱՐՑԱԳԱՐՑԱԳԱՐՑԱԳԱՐՑԱԳ, ած.մկ. արձակ, չզբաղեցրած, ընդարձակ. աաաարցագրցագրցագրցագ դէղդէղդէղդէղ ազատ և ընդարձակ տեղ. 

արցարցարցարցաաաագգգգ նըստէլնըստէլնըստէլնըստէլ առանց նեղվելու նստել. հականիշը – նէղվացք, նէղվէլէն: 
 АРЦhАГ 1. п. свободный, незанятый. 2. п. просторный. 3. н. свободно, просторно; арцhаг дэхъ 
свободное, просторное место, арцhаг ныстэл сидеть свободно, не в тесноте; от пехлев. harzak – 
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ԱԱԱԱ    А ԱՐՑԱԳՈՒՄԱՐՑԱԳՈՒՄԱՐՑԱԳՈՒՄԱՐՑԱԳՈՒՄ

свободный; грабар արձակ ардзак – свободный, лит.вост.арм. արձակ ардзак, лит.зап.арм. արձակ 
(пр. арцhаг) – свободный; антонимы – нэхъвацhкh, нэхъвэлэн. 

 ԱՐՑԱԳՈՒՄԱՐՑԱԳՈՒՄԱՐՑԱԳՈՒՄԱՐՑԱԳՈՒՄ օգտագործվում է արցագումինարցագումինարցագումինարցագումին հինգշապտինհինգշապտինհինգշապտինհինգշապտին բառակապակցության մեջ – 

ծաղիկներ տնկելու օր: 
 АРЦhАГУМ употр. в словосочетании арцhагумин hингшаптин – день посадки цветов; 

литер.вост.арм. արձակում ардзакум – освобождение, распускание, литер.зап.арм. արձակում 
(произ. арцhагум) – освобождение; расторжение брака. 

 ԱՐՑԸԳԱՁԱՐՑԸԳԱՁԱՐՑԸԳԱՁԱՐՑԸԳԱՁ, ած.մկ. ազատ թողած. անց. դերբայ, որ գոյակ. հետ դառնում է ածակ., բայի հետ – 

մակբայ, իսկ առանձին գործածվ. գոյակ. դեր է կատարում, հոդ է առնում ու հոլովվում է. 

արցըգաձարցըգաձարցըգաձարցըգաձ յէզյէզյէզյէզ լուծից ազատ թողած եզ. արցըգաձնէրուսարցըգաձնէրուսարցըգաձնէրուսարցըգաձնէրուս մէքադըմէքադըմէքադըմէքադը փախավփախավփախավփախավ լուծից ազատ 

թողածների (եզների) մեկը փախավ. յէզէրունյէզէրունյէզէրունյէզէրուն արցըգաձարցըգաձարցըգաձարցըգաձ գարձէցունունգարձէցունունգարձէցունունգարձէցունուն։ 
 АРЦhЫГАДЗ, пр.пр.вр. распряжённый, освобождённый от упряжи, ярма; при употр. с сущ. 
становится прил., с глаг. – наречием, при независимом употр. – существит., принимает притяж. 
артикль и склоняется; арцhыгадз йэз распряжённый вол, арцhыгадзнэрус мэкhады пhахав один 
из распряжённых (волов) сбежал, йэзэрун арцhыгадз гардзэцhунун волов пасут без ярма. 
    ԱԱԱԱ՛ՐՑԸԳԱՁՕՐՑԸԳԱՁՕՐՑԸԳԱՁՕՐՑԸԳԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ արձակեմ, 

արձակում եմ, էի, արձակեցի և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակներով, ինչպես որ 

պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ÁРЦhЫГАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только распрягаю, 
распряг и т.д., во всех лицах, числах и врем., в соотв. с формой смысл. гл. пред.  

ԱՐՑԸԳԷԼԱՐՑԸԳԷԼԱՐՑԸԳԷԼԱՐՑԸԳԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է, ՛-էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. արձակել, արձակուրդ տալ 
(աշակերտներին), լուծից ազատ թողնել (եզներին, ձիերին). տե՛ս նաև ածկըրէլ (Չ)։  
 АРЦhЫГЭЛ, гарцhыгим, арцhыгэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. отпускать 
(школьников на каникулы). 2. распрягать, освобождать от упряжи, ярма (волов, лошадей); пехлев. 
harzak – свободный; грабар արձակ ардзак – свободный, литер.вост.арм արձակել ардзакел – 

освобождать, литер.зап.арм արձակել (пр. арцhагэл) – освобождать, распрягать, в гаварах Сучава 

արցագել арцhагел, Ереван արցագէլ арцhагэл, Полис, Родосто, Себастия արցըգէլ арцhыгэл, Карин 

արցըկէլ арцhыкэл, Акна, Харберд արցըգիլ арцhыгил и արցգիլ арцhгил, Муш հարցգել hарцhгел, 

Тигранакерт mրցըգիլ äрцhыгил, Алашкерт հարծկել hарцкел, Мараха առծակել аррцакел, Салмаст, 

Ван առցկել аррцhкел, Мокс mռցկիլ äрцhкил, Возм ըրցկիլ ырцhкил, Агулис ըռզmկիլ ыррзäкил, 

Амшен ացքրուշ ацhкhруш, Зейтун աձգիլ адзгил, все в знач. освобождать; см. также ацкырэл (Ч). 

ԱՐՑԸԳՎԱՁԱՐՑԸԳՎԱՁԱՐՑԸԳՎԱՁԱՐՑԸԳՎԱՁ, ած. «արցըգաձ»-ի կրավորակերպն է։ 
 АРЦhЫГВАДЗ, пр.пр.вр. освободившийся; распрягшийся; пасс. форма пр. «арцhыгадз». 

ԱՐՑԸԳՎԷԼԱՐՑԸԳՎԷԼԱՐՑԸԳՎԷԼԱՐՑԸԳՎԷԼ, -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.կր. արձակվել 
(դպրոցից, աշխատանքից և այլն)։ 
 АРЦhЫГВЭЛ, гарцhыгвим, арцhыгвэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.стр.з. 
1. освобождаться (от учёбы, работы и т.д.). 2. распрягаться; литер.вост.арм. արձակվել ардзаквел, 

литер.зап.арм. արձակուիլ (произн. арцhагвил) – освобождаться.  

 ԱՐՔԱՆԴԱՐՔԱՆԴԱՐՔԱՆԴԱՐՔԱՆԴ (Նխջ), գ. արգանդ, ծննդաբերության կանացի ներքին գործերեն. առնված է 

գրական լեզվից։ 
 АРКhАНД (Нхч), с. анат. матка; исконно арм. слово, грабар արգանդ арганд – матка, 

литер.вост.арм. արգանդ арганд, литер.зап.арм. արգանդ (произ. аркhантh) – матка, Акна, Нор-

Джуга արգանդ арганд, Алашкерт արկանտ аркант, Агулис, Тбилиси արքանդ аркhанд, Шемаха 

արքանդ аркhанд, հարքանդ hаркhанд, Ахалциха արքանթ аркhантh. 

ԱՐՕԴԱՐՕԴԱՐՕԴԱՐՕԴ, գ. վայրի կամ ցանօվի խոտաբույս։ 
 АРОД, с. 1. трава. 2. подножный корм; исконно арм. слово, грабар արօտ арот – трава, 

литер.вост.арм. արոտ арот, литер.зап.арм. արօտ (произн. арод) – трава, пастбище, в гаварах 

Ереван, Карин, Мокс, Возм, Салмаст, Ван արօտ арот, Алашкерт, Амшен, Муш արօդ арод, Карабах 

արուտ арут, все в значении пастбище. 
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ԱՐՕԴԷՂԷՆԱՐՕԴԷՂԷՆԱՐՕԴԷՂԷՆԱՐՕԴԷՂԷՆ ԱԱԱԱ    А

ԱՐՕԴԷՂԷՆԱՐՕԴԷՂԷՆԱՐՕԴԷՂԷՆԱՐՕԴԷՂԷՆ, գ. արոտեղէն, կանաչ բուսականություն:  
 АРОДЭХЪЭН, с. зелень, зелёная трава, растительность. 

ԱՐՕԴՕԴԱՐՕԴՕԴԱՐՕԴՕԴԱՐՕԴՕԴ, ած. մեջը շատ արոտ բուսած (տեղ), մեջը շատ մոլախոտ բուսած (արտ)։ 
 АРОДОД, п. травянистый, покрытый травой, сорняком (о поле, огороде). 

ԱՑԽԻԱՑԽԻԱՑԽԻԱՑԽԻ-ՔԱՑԽԻՔԱՑԽԻՔԱՑԽԻՔԱՑԽԻ ՊԱՆՊԱՆՊԱՆՊԱՆ (Չ), ած.  անուտելի: 
 АЦhХИ-КhАЦhХИ ПАН (Ч), п. 1. несьедобный, безвкусный. 2. перен. дурной, порочный (о 
поведении); ацhхи-кhацhхи машт гнилой, подлый человек. 

ԱՓԱՓԱՓԱՓ, գ. ձեռքի ափ, բուռ. գործածվում է միայն ափըափըափըափը ըյնէլըյնէլըյնէլըյնէլ ձեռքը ընկնել (բոլոր դեմքերով)։ 
 АПh, с. ладонь; употребл. только в выраж. апhы ыйнэл попасть в руки; исконно арм. слово, 
грабар ափ апh, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ափ апh – ладонь. 

ԱՓԱԼԱՓԱԼԱՓԱԼԱՓԱԼ-ԹԱՓԱԼԹԱՓԱԼԹԱՓԱԼԹԱՓԱԼ, մկ. հապճեպ. փոխ. թուրք.: 

 АПhАЛ-ТhАПhАЛ, н. сломя голову, торопливо, поспешно; в гаварах Ван, Амшен ափալ-
թափալ апhал-тhапhал – торопливо, быстро, из турец. 

 *ԱՓԱԽԱՓԱԽԱՓԱԽԱՓԱԽ, գ. եղբայր բառի փաղաքշական ձևն էր. գործածվում էր միայն կոչական ափախըսափախըսափախըսափախըս՝ 
ուղղված մեծ երիտասարդների կողմից մանուկներին (ոչ միայն իրենց եղբորը)։ 
 *АПhАХ, с. братик, уменьшительно-ласкательная форма от «ахпар» – брат; в старину 
употреблялось молодыми людьми в форме апhахыс в качестве обращения к младшим по возрасту 
мальчикам, но не к родным младшим братьям. 

 *ԱՓԱՆՍԸԶԱՓԱՆՍԸԶԱՓԱՆՍԸԶԱՓԱՆՍԸԶ (Նխջ), մկ. հանկարծ, անակնկալ. փոխ. թուրք.։  
 *АПhАНСЫЗ (Нхч), н. внезапно, неожиданно; турец. apansız (апансыз) – внезапно. 

ԱՓԱՍՏԱՆԱՓԱՍՏԱՆԱՓԱՍՏԱՆԱՓԱՍՏԱՆ կամ ԱՓԱՍՏԱՆԱՓԱՍՏԱՆԱՓԱՍՏԱՆԱՓԱՍՏԱՆ ԴԷՂԸԴԷՂԸԴԷՂԸԴԷՂԸ (Նխջ), մկ. անակնկալ, անսպասելի կերպով. փոխ. թաթ.։ 
 АПhАСТАН или АПhАСТАН ДЭХЪЫ (Нхч), н. внезапно, вдруг; крым.татар. апансыздан – 
внезапно, вдруг.  

ԱՓԷՂԱՓԷՂԱՓԷՂԱՓԷՂ-ՑԸՓԷՂՑԸՓԷՂՑԸՓԷՂՑԸՓԷՂ, մկ. վայրիվերո, անիմաստ (խոսել)։ 
 АПhЭХЪ-ЦhЫПhЭХЪ, н. невразумительно, невнятно (говорить, объяснять); литер.вост.арм. 

и литер.зап.арм. ափեղցփեղ апhехьцhпhехь – невразумительно, невнятно. 

 *ԱՓԻԳԱՓԻԳԱՓԻԳԱՓԻԳ-ԽՈՒՓԻԳԽՈՒՓԻԳԽՈՒՓԻԳԽՈՒՓԻԳ (մէռնէլմէռնէլմէռնէլմէռնէլ) (Նխջ), մկ. հանկարծամահ։ 
 *АПhИГ-ХУПhИГ (Нхч), н. внезапно; апhиг-хупhиг мэррнэл внезапно скончаться. 

 ԱՓՈՒՌԱՓՈՒՌԱՓՈՒՌԱՓՈՒՌ-ՍՈՒՓՈՒՌՍՈՒՓՈՒՌՍՈՒՓՈՒՌՍՈՒՓՈՒՌ, մկ. 1. հանկարծակի, անսպասելիորեն. 2. անկապ, անմիտ (խոսել):  
 АПhУРР-СУПhУРР 1. н. вдруг, ни с того ни с сего, некстати. 2. н. бестолково, бессвязно 

(говорить, делать что-либо). 3. п. бестолковый, несобранный, расхлябанный; Тбилиси ափուռ-

չուփուռ апhурр-чhупhурр, Джавахк ափուռ-ճուպուռ апhурр-чупурр, Кесария, Малатия, Партизак, 

Кхи, Буланых, ափուռ-ցուփուռ апhурр-цhупhурр – а) домашний скарб, б) бестолково, бессвязно 
(говорить), в) неразбериха.  

 ԱՓՈՒՌԴՈՒՄԱՓՈՒՌԴՈՒՄԱՓՈՒՌԴՈՒՄԱՓՈՒՌԴՈՒՄ-ՍՈՒՓՈՒՌԴՈՒՄՍՈՒՓՈՒՌԴՈՒՄՍՈՒՓՈՒՌԴՈՒՄՍՈՒՓՈՒՌԴՈՒՄ, տե՛ս ափուռ-սուփուռ:  
 АПhУРРДУМ-СУПhУРРДУМ, см. апhурр-супhурр. 

ԱՔԱՀԱՔԱՀԱՔԱՀԱՔԱՀ (Ն), ԱՔԱՖԱՔԱՖԱՔԱՖԱՔԱՖ (Չ), ած. ագահ. հոմանիշը – ձագաչք։ 
 АКhАh (H), АКhАФ (Ч), п. жадный, ненасытный, прожорливый; акhаф-акhаф удэл жадно 

есть; синоним – дзагачhкh (Н), дзагачк (Ч); грабар ագահ агаh – жадный, ненасытный, 

литер.вост.арм. ագահ агаh, литер.зап.арм. ագահ (произ. акhаh) – жадный, ненасытный, в гаварах 

Муш ագահ агаh, Харберд, Тбилиси ագահ агаh, Алашкерт, Карин, Нор-Джуга ագ‘ահ агhаh, 

Шемаха ակահ акаh, Амшен, Родосто, Сучhава աքահ акhаh, Акна աքայհ акhайh, Зейтун ագ‘օհ 

агhоh, Полис անքահ анкhаh и անքա анкhа, Асланбек անքա анкhа, в гаварах туркоязычных армян 

Адана անքահ анкhаh, Ангора անքա анкhа.  

ԱՔԱՀՈՒԹԻՆԱՔԱՀՈՒԹԻՆԱՔԱՀՈՒԹԻՆԱՔԱՀՈՒԹԻՆ, ԱՔԱՖՈՒԹԻՆԱՔԱՖՈՒԹԻՆԱՔԱՖՈՒԹԻՆԱՔԱՖՈՒԹԻՆ (Ն), ԱՔԱՖՈՒԹԻՆԱՔԱՖՈՒԹԻՆԱՔԱՖՈՒԹԻՆԱՔԱՖՈՒԹԻՆ (Չ), գ. ագահություն, ագահ մարդու 

բնույթ, հատկություն։ 
 АКhАhУТhИН, АКhАФУТhИН (Н), АКhАФУТhИН (Ч), с. алчность.  

ԱՔԱԱՔԱԱՔԱԱՔԱՑԻՑԻՑԻՑԻ (Ն), ԱԱԱԱԿԱԾԻԿԱԾԻԿԱԾԻԿԱԾԻ (Չ), գ. ագահություն, ագահ մարդու բնույթ, հատկություն։ 
 АКhАЦhИ (Н), АКАЦИ (Ч), с. бот. акация,  
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ԲԲԲԲ Б ԱՖԱՆԱՖԱՆԱՖԱՆԱՖԱՆ-ԹՈՒՖԱՆԹՈՒՖԱՆԹՈՒՖԱՆԹՈՒՖԱՆ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ

 ԱՖԱՆԱՖԱՆԱՖԱՆԱՖԱՆ-ԹՈՒՖԱՆԹՈՒՖԱՆԹՈՒՖԱՆԹՈՒՖԱՆ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ ինչ որ պատճառով աղմուկ բարձրացնել, կռիվ սարքել:  
 АФАН-ТhУФАН АНЭЛ поднимать шум, скандалить. 

*ԱՖԱՋԱՆԱՖԱՋԱՆԱՖԱՋԱՆԱՖԱՋԱՆ (Նխջ), ած. նեղսիրտ. փոխ. պարս.։ 
 *АФАДЖАН (Нхч), п. обидчивый; из перс. 

*ԱՖԷԹԱՖԷԹԱՖԷԹԱՖԷԹ (Նխջ), գ. փորձանք, աղետ. փոխ. ար.։ 
 *АФЭТh (Нхч), с. беда, горе; турец. afet – стихийное бедствие, крым.татар. афет – бедствие, 
катастрофа, из араб.  

ԱԱԱԱ՜ՖԷՐԻՄՖԷՐԻՄՖԷՐԻՄՖԷՐԻՄ (Ն), ԱԱԱԱ՜ՖԷՐԸՄՖԷՐԸՄՖԷՐԸՄՖԷՐԸՄ (Չ), ձ. կեցցե՛ս, բռա՛վո. պարս. աֆերի – նույն իմ.։ 
ÁФЭРИМ! (Н), ÁФЭРЫМ! (Ч), м. молодец, браво; перс. aferim (афэрим) – браво, от котор. 

турец. áferim – браво; Ван աֆարըմ афарым, Полис աֆէրիմ афэрим, Карабах mֆmրըմ äфäрым, в 

диалектах имеет также формы աֆարիմ афарим, աֆֆարիմ аффарим. 

 ԱՖԷՌԹԱՖԷՌԹԱՖԷՌԹԱՖԷՌԹ (Նեսվետայ), մկ. ճարպկորեն, արագորեն: 
 АФЭРРТh (Несветай), н. проворно, расторопно, быстро; афэрртh анэл делать что-либо 
быстро, расторопно; синон. чhалтh. 

ԱՖԻՏՕՂԱՖԻՏՕՂԱՖԻՏՕՂԱՖԻՏՕՂ, տե՛ս ահիդօղ։ 
 АФИТОХЪ, см. аhидохъ.  

*ԱՖԻՕՆԱՖԻՕՆԱՖԻՕՆԱՖԻՕՆ, գ. խաշխաշի հյութը, օպիում. հուն. օպիօն > լատ. օպիում – նույն իմ.։ 
 *АФИОН, с. опиум, сок мака; араб.-перс. afijūn, греч. opion – сок мака; среднеарм. яз.աֆիօն 

афион, в диалектах имеет формы աֆիօն афион, ափիօն апhион, из греч.  
 

ԲԲԲԲ Б 

 
    ԲԱԲԱԲԱԲԱԲԱԲԱԲԱԲԱ, գ. հայր. փոխ. թուրք.։ 
 БАБА, с. отец; перс. bābā – отец, от которого турец. baba, крым.татар. баба – отец; среднеарм. 

яз. պապա папа – отец, в гаварах Буланых, Тбилиси, Карин, Партизак, Сасун, Ван, Тигранакерт, 

Урмия բաբա баба, Амшен բաբալ бабал, բաբօլ бабол – отец. 

*ԲԱԲԱԼԸԽԲԱԲԱԼԸԽԲԱԲԱԼԸԽԲԱԲԱԼԸԽ, գ. խորթ հայր. գործածությունից ընկած է. Չալթրում մնացել է ազգանունի 

մեջ. թուրք. բաբալըկ – նույն իմ.։ 
 *БАБАЛЫХ, с. отчим; слово вышло из употребления, в Чалтыре сохранилось как основа 

фамилии; турец. babalık (бабалык), крым.татар. бабалыкъ – отчим, в гаваре Амшен բաբալուղ 

бабалухъ – тесть. 

ԲԱԲԱԿՈՒՄԲԱԲԱԿՈՒՄԲԱԲԱԿՈՒՄԲԱԲԱԿՈՒՄ-ՄԱՄԱԿՈՒՄՄԱՄԱԿՈՒՄՄԱՄԱԿՈՒՄՄԱՄԱԿՈՒՄ (Չ), գ. կռաբանջար, խտուտ:  

 БАБАКУМ-МАМАКУМ (Ч), с. бот. одуванчик, Taráxacum. 

 ԲԱԲԱՅԿԱԲԱԲԱՅԿԱԲԱԲԱՅԿԱԲԱԲԱՅԿԱ (Չ), գ. թիակ (նավակի). բաբայկաբաբայկաբաբայկաբաբայկա քաշէլքաշէլքաշէլքաշէլ թիավարել։ 
 БАБАЙКА (Ч), с. весло (лодки); бабайка кhашэл грести; рус. бабайка – весло. 

 ԲԱԲԷՆԱԳԱՆԲԱԲԷՆԱԳԱՆԲԱԲԷՆԱԳԱՆԲԱԲԷՆԱԳԱՆ, ած. նախնիքներից մնացած։ 
 БАБЭНАГАН, п. 1. древний, стародавний. 2. отцовский, дедовский; литер.вост.арм. 

բաբելական бабелакан, литер.зап.арм. բաբելական (произ. пhапhэлаган) – вавилонский. 

 ԲԱԲԸՆՁԱՁԲԱԲԸՆՁԱՁԲԱԲԸՆՁԱՁԲԱԲԸՆՁԱՁ, ած.մկ. սաստիկ մրսած. բբբբաբընձաձաբընձաձաբընձաձաբընձաձ դունդունդունդուն էգավէգավէգավէգավ սաստիկ մրսած տուն եկավ։ 
 БАБЫНДЗАДЗ, пр.пр.вр. озябший, замёрзший, окоченевший от холода; бабындзадз дун эгав 
пришёл домой окоченевший от холода. 

ԲԱԲԸՆՁԷԼԲԱԲԸՆՁԷԼԲԱԲԸՆՁԷԼԲԱԲԸՆՁԷԼ, -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է, ՛-էցէ՛ք, բ.չ. 1. սաստիկ մրսել. 2. հրամայական 

եզակի և հոգնակի բաբընձէբաբընձէբաբընձէբաբընձէ՛, բաբընձէցէբաբընձէցէբաբընձէցէբաբընձէցէ՛քքքք կամ բաբընձվէբաբընձվէբաբընձվէբաբընձվէ՛, բաբընձվէցէբաբընձվէցէբաբընձվէցէբաբընձվէցէ՛քքքք ձևերը նշանակում են 

նաև «ձայնդ կտրի՛ր», «ձայներըդ կտրեցե՛ք». հին հայերենի «պապանձիլ» բայն է, որ ուներ 

միայն այս վերջին իմաստը։ 
 БАБЫНДЗЭЛ, гыбабындзим, бабындзэцhа, бабындзадз, бабындзохъ, бабындзэлу, бабындзэ, 
бабындзэцhэкh, г.д.з. 1. зябнуть, мёрзнуть. 2. формы повел. накл. ед. и мн. ч. бабындзэ, 
бабындзэцhэкh или бабындзвэ, бабындзвэцhэкh означают также «замолчи», «замолчите», 
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ԲԱԲԸՆՁԷՑԸՆԷԼԲԱԲԸՆՁԷՑԸՆԷԼԲԱԲԸՆՁԷՑԸՆԷԼԲԱԲԸՆՁԷՑԸՆԷԼ ԲԲԲԲ Б

бабындзви лизуйид кhокhы чтоб язык у тебя отсох; исконно арм. слово, грабар պապանձիլ 
папандзил – онеметь, литер.вост.арм. պապանձել папандзел, литер.зап.арм. պապանձիլ (произн. 

бабандзил) – онеметь, замолчать, в гаварах Салмаст, Ван պապանձվել папандзвел, Мокс 

պmպmնձիլ пäпäндзил, Шемаха, Тбилиси պապանձվիլ папандзвил, Ереван պապանձվէլ 
папандзвэл, Мараха պապանձըվէլ папандзывыэл, Ахалциха, Карин պապանծիլ папанцил, 

Алашкерт, Муш պաբանձել пабандзел, Агулис պպանձիլ ппандзил, պպանձվիլ ппандзвил, 

Карабах պպանձվէլ ппандзвэл, Харберд բաբանձիլ бабандзил, Зейтун բաբանձըլ бабандзыл, 

Хачин բmբmնձիլ бäбäндзил, Полис, Родосто, Себастия բաբընձիլ бабындзил, Сучава բաբընձել 
бабындзел, Горис պմբանձվէլ пмбандзвэл, Асланбек բաղբընձիլ бахьбындзил. 

ԲԱԲԸՆՁԷՑԸՆԷԼԲԱԲԸՆՁԷՑԸՆԷԼԲԱԲԸՆՁԷՑԸՆԷԼԲԱԲԸՆՁԷՑԸՆԷԼ կամ ԲԱԲԸՆՁԷՑՈՒՆԷԼԲԱԲԸՆՁԷՑՈՒՆԷԼԲԱԲԸՆՁԷՑՈՒՆԷԼԲԱԲԸՆՁԷՑՈՒՆԷԼ, -ցունում կամ -ցունիմ, ցուցաձ, -ցուցի, -ցունօղ 

կամ -ցընօղ, -ցունէլու կամ -ցընէլու, -ցու՛ր, -ցուցէ՛ք (Ն), ԲԱԲԸՆՁԷՑԸՆԷԼԲԱԲԸՆՁԷՑԸՆԷԼԲԱԲԸՆՁԷՑԸՆԷԼԲԱԲԸՆՁԷՑԸՆԷԼ, -ցունում, -ցուցաձ, -

ցուցի, -ցընօղ, -ցընէլու, -ցու՛ր, -ցուցէ՛կ (Չ), բ.ա. սաստիկ մրսեցնել։ 
 БАБЫНДЗЭЦhЫНЭЛ или БАБЫНДЗЭЦhУНЭЛ, -цhунум или -цhуним, -цhуцhи, -цhуцhадз, 
-цhунохъ или -цhынохъ, -цhунэлу или -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэкh (Н), БАБЫНДЗЭЦhЫНЭЛ, -
цhунум, -цhуцhи, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэк (Ч), п.г. довести до замерзания.  

ԲԱԲԻԲԱԲԻԲԱԲԻԲԱԲԻ, գ. 1. պապ, հոր կամ մոր հայրը. 2. ձեր մարդ. բաբիյիսբաբիյիսբաբիյիսբաբիյիս անքօվըանքօվըանքօվըանքօվը էշտասէշտասէշտասէշտաս. բաբիյիսբաբիյիսբաբիյիսբաբիյիս 
անքօվիանքօվիանքօվիանքօվի գուշտըգուշտըգուշտըգուշտը էշտասէշտասէշտասէշտաս (անեծք) պապուս կողքը, այսինքն՝ գերեզման երթաս, մեռնես. բբբբաբիյիսաբիյիսաբիյիսաբիյիս 
դարվանդարվանդարվանդարվան կամ բաբուսբաբուսբաբուսբաբուս դարվանդարվանդարվանդարվան պապուս տարվա, այսինքն՝ շատ հին։ 
 БАБИ, с. 1. дедушка. 2. дед, старик; бабийис анкhовы эштас или бабийис анкhови гушты 
эштас (проклятие, букв. – чтоб ты лёг на кладбище рядом с моим дедом), бабийис дарван или 
бабус дарван древний, стародавний; от пехлев. pāp (пап) – отец; грабар պապ пап – дед, дедушка, 

литер.вост.арм. պապի папи, литер.зап.арм. պապի (пр. баби) – дед, дедушка, Мокс, Нор-Джуга, 

Ахалциха, Ереван, Карин, Мараха, Шемаха, Тбилиси պապ пап, Горис պապի папи, Карабах պապ 

пап и պապըէ папыэ, Муш պաբ паб, Харберд, Амшен, Родосто, Себастия, Сучва բաբ баб, Агулис 

պօպի попи, Ван պապիկ папик, Салмаст պապիկյ папикй, Хачин բօբ боб, Сведия բուբ буб – все в 

значении дедушка, Алашкерт պաբ паб, Зейтун բօբ боб, Тигранакерт բmբ бäб – все в значении отец.  

 ԲԱԲԻՅԻԲԱԲԻՅԻԲԱԲԻՅԻԲԱԲԻՅԻ, ած. պապենական: 
 БАБИЙИ, п. 1. дедовский. 2. перен. устаревший, старомодный; бабийи галаджи старомодные 
разговоры. 

 ԲԱԲԻՅԻԲԱԲԻՅԻԲԱԲԻՅԻԲԱԲԻՅԻ ԱԳՌԱԱԳՌԱԱԳՌԱԱԳՌԱ, գ. սիսեռ, որը ատամի ձև ունի: 
 БАБИЙИ АГРРА, с. бот. чина посевная, или горох-зубок, или угловой горох, имеющий форму 
зуба, Lathyrus sativus. 

 *ԲԱԲՈՒԳԲԱԲՈՒԳԲԱԲՈՒԳԲԱԲՈՒԳ (Նխջ), գ. խեղճ ծերուկ։ 
 *БАБУГ (Нхч), с. дряхлый, жалкий старик; в гаварах Евдокия, Харберд, Буланых, Муш, Ван 

պապուգ папуг – жалкий старик.  

 *ԲԱԲՈՒԹԲԱԲՈՒԹԲԱԲՈՒԹԲԱԲՈՒԹ (Չ), գ. վաղեմի սայլերի մասերից մեկն էր՝ «ո» տառի ձևով, որ դրվում էր սայլի 

առջևի անիվների առանցքի վրա։  
 *БАБУТh (Ч), с. дугообразная деталь у старых телег, установленная на оси передних колёс. 

 ԲԱԳԱՍԲԱԳԱՍԲԱԳԱՍԲԱԳԱՍ 1. ած. պակաս, ավելի քիչ. 2. գ. պակասորդ, պակասող քանակ. 3. ած. խելագար. 

տե՛ս նաև բաքսօրթ, խէլքէբագաս։ 
 БАГАС 1. п. неполный. 2. п. недостаточный. 3. п. недостающий, отсутствующий. 4. с. перен. 
придурок, недоумок, дебил. 5. с. нехватка, недостача. 6. н. недостаточно; багас дэхъ чhунэнал не 

иметь изъянов, ад эр багас этого только не хватало, хэлкhэн багас недоумок; грабар պակաս пакас – 

неполный, недостающий, литер.вост.арм. պակաս пакас, литер.зап.арм. պակաս (произн. багас) – 
неполный, Агулис, Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, Карабах, Мокс, Мараха, Шемаха, Ван, 

Салмаст, Нор-Джуга, Тбилиси պակաս пакас, Тигранакерт պmգmս пäгäс, Алашкерт, Муш պագաս 

пагас, Полис, Асланбек, Харберд, Амшен, Родосто, Сучава, Себастия բագաս багас, Сведия բmգուս 

бäгус, Зейтун, Хачен բագօս багос – неполный. 
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ԲԲԲԲ Б ԲԱԳԱՍԲԱԳԱՍԲԱԳԱՍԲԱԳԱՍ-ԲԱԳԱՍԲԱԳԱՍԲԱԳԱՍԲԱԳԱՍ

 ԲԱԳԱՍԲԱԳԱՍԲԱԳԱՍԲԱԳԱՍ-ԲԱԳԱՍԲԱԳԱՍԲԱԳԱՍԲԱԳԱՍ, մկ. ամեն անգամ պակաս (լցնել, կշռել, չափել և այլն)։ 
 БАГАС-БАГАС, н. недостаточно (наливать, взвешивать, измерять и т.п.). 

 ԲԱԳԱՍԳԷԳԲԱԳԱՍԳԷԳԲԱԳԱՍԳԷԳԲԱԳԱՍԳԷԳ, ած.մկ. մի քիչ պակաս, բավական պակաս։ 
 БАГАСГЭГ, н. маловато, достаточно мало. 

 ԲԱԳԱՍՈՒԹԻՆԲԱԳԱՍՈՒԹԻՆԲԱԳԱՍՈՒԹԻՆԲԱԳԱՍՈՒԹԻՆ, գ. 1. չափից կամ քանաքից պակաս լինելը. 2. որակական թերություն. 3. 

խելագարություն. չչչչիչափաձիչափաձիչափաձիչափաձ ալալալալ գէրէվագէրէվագէրէվագէրէվա բագասութինըբագասութինըբագասութինըբագասութինը առանց չափելու էլ երևում է պակաս 

լինելը. աղաղաղաղէէէէգգգգ ձիձիձիձի յէյէյէյէ, մմմմէէէէգգգգ բագասութինբագասութինբագասութինբագասութին մըմըմըմը չունիչունիչունիչունի լավ ձի է, ոչ մի թերություն չունի. բագասութինբագասութինբագասութինբագասութին 
ունիունիունիունի սասասասա մաշթըմաշթըմաշթըմաշթը խելագարված է այս մարդը։  
 БАГАСУТhИН, с. 1. нехватка, недостача, недочёт. 2. изъян, дефект, недостаток. 3. перен. 
тупость, дурость, придурь; чhичhапhадз ал гэрэва багасутhины даже без замера видно, что не 
хватает, ахъэг дзи йэ, мэг багасутhин мы чhуни хороший конь, ни одного изъяна, багасутhин уни 
са маштhы этот человек с придурью; Амшен բագասուտին багасутин – нехватка, скудоумие. 

 ԲԱԳԼԱԲԱԳԼԱԲԱԳԼԱԲԱԳԼԱ (Ն), ՊԱԳԼԱՊԱԳԼԱՊԱԳԼԱՊԱԳԼԱ (Չ), գ. լոբի. Նոր-Նախիջևանում այս բառը նշանակում է մի տեսակ 

խոշոր լոբի, որ Չալթըրում կոչվում էր «ֆալի պագլա», այսինքն՝ գուշակության համար 

գործածվող լոբի. սովորական լոբին քաղաքում կոչվում է «լօբիյա». Չալթըրն ու Թոփտին 

«լօբիյա» բառը չունին. ար. բագլա – լոբի։ 
 БАГЛА (Н), ПАГЛА (Ч), с. бот. фасоль, Phaséolus; в г. Новый Нахичеван «багла» означает 
крупную фасоль, которая в Чалтыре называется фали пагла, т.е. фасоль для гадания; обычно в 
городе фасоль называют лобийа, а в Чалтыре и с. Крым (Топти) слово лобийа не употр.; пэраны 
пагла чhитырчыви (Ч) болтливый, словоохотливый; от араб.-перс. baqla; грабар բակլայ бакла, 

литер.вост.арм. բակլա бакла, литер.зап.арм. բակլա (пр. пhагла) – бобы, в гаварах Алашкерт բագլա 

багла, Нор-Джуга բ‘ակլա бhакла, Агулис, Тбилиси բակլա бакла, Ахалциха, Карин, Сучава բ‘ագլա 

бhагла, Мокс բmկլm бäклä, Муш բագլագ баглаг, բանգլա бангла, Зейтун բ‘ագլօ бhагло, 

Тигранакерт բmգլm бäглä, Горис պmկլm пäклä, Карабах պէկլա пэкла, Акна, Себастия բ‘այլա 

бhайла, Ван բmյլ бäйл, Возм բmհլm бähлä, Асланбек փայլա пhайла, Салмаст բmղլm бäхълä, 

Родосто փաղլա пhахьла, Полис փախլա пhахла, Шемаха փmխլm пhäхлä.  

 ԲԱԴԲԱԴԲԱԴԲԱԴ, գ. պատ. բադբադբադբադ բըռնէլբըռնէլբըռնէլբըռնէլ (Ն), բադբադբադբադ պըռնէլպըռնէլպըռնէլպըռնէլ (Չ) պատ շինել, կառուցել. բադբադբադբադ չիչիչիչի լըսիլըսիլըսիլըսի(լլլլ) (Չ) 

բոլորովին չի լսում, պատի նման խուլ է. բադէբադբադէբադբադէբադբադէբադ ըյնէլըյնէլըյնէլըյնէլ դես ու դեն ընկնել փնտրելով. բադէրըբադէրըբադէրըբադէրը 
անգաջանգաջանգաջանգաջ ունինունինունինունին (ծծկ.) թաքուն լսող կարող է լինել, պետք է զգուշանալ. բադէրըբադէրըբադէրըբադէրը էլլէլէլլէլէլլէլէլլէլ սաստիկ 

զայրանալ. բադբադբադբադ քաշէլքաշէլքաշէլքաշէլ ցանկապատել. հահահահա նարանարանարանարա ասիլասիլասիլասիլ իսիսիսիս, հահահահա բադինբադինբադինբադին նրան խրատելն անօգուտ 

է, միյևնույնն է, թե պատին ասես։ 
 БАД, с. 1. стена. 2. забор; бад быррнэл (Н), бад пыррнэл (Ч) возводить стену, забор,  бад чhи 
лыси(л) (Ч) глухой как тетерев, бадэбад ыйнэл носиться по всему дому (в поисках чего-либо), 
бадэбад вазэл (Ч) носиться сломя голову, бадэры ангадж унин и у стен есть уши, бадэры эллэл 
прийти в ярость, бад кhашэл огораживать, hа нара асил ис, hа бадин как об стену горох, что в 

лоб, что по лбу, бад чhикиднал (Ч) ничего не знать, ни сном ни духом не ведать; грабар պատ пат 

– круг, окружность, литер.вост.арм. պատ пат, литер.зап.арм. պատ (произ. бад) – стена, Ахалциха, 

Ван, Горис, Ереван, Карин, Карабах, Мокс, Мараха, Нор-Джуга, Салмаст, Тбилиси պատ пат, 

Алашкерт, Муш պադ пад, Харберд, Полис, Родосто, Себастия, Сучава բադ бад, Тигранакерт բmդ 

бäд, Асланбек բադ бад и բա* баh, Зейтун, Хачин бод բօդ, Сведия буд բուդ, все в знач. стена, 

Амшен бад բադ – изгородь.  

 ԲԱԴԱՀԱՁԲԱԴԱՀԱՁԲԱԴԱՀԱՁԲԱԴԱՀԱՁ, ած. պատահած (մարդ, տեղ, գործ և այլն). անցյալ դերբայ՝ գոյականի հետ 

դարձած ածական։ 
 БАДАhАДЗ, пр.пр.вр. 1. случайно, неожиданно встретившийся, попавшийся на пути (о 
человеке). 2. неожиданно случившийся, произошедший (о событии); при употр. с сущ. выполняет 
функцию прилагат.; бадаhадз пан происшествие, неприятное событие. 

 ԲԱԴԱՀԱԲԱԴԱՀԱԲԱԴԱՀԱԲԱԴԱՀԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. ամեն անգամ, որ 

հանդիպեմ, հանդիպում եմ, հանդիպեցի և այլն։ 
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ԲԱԴԱՀԱԲԱԴԱՀԱԲԱԴԱՀԱԲԱԴԱՀԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ ԲԲԲԲ Б

 БАДАhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. 1. всякий раз когда (кто-то) 
попадается мне на пути, попадался на пути и т.д. 2. всякий раз, когда со мной происходит 
неприятный случай, происходил неприятный случай и т.д. 

 ԲԱԴԱՀԱԲԱԴԱՀԱԲԱԴԱՀԱԲԱԴԱՀԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ հանդիպեցի և 

այլն։ 
 БАДАhÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. 1. как только (кто-то) 
неожиданно попадается мне на пути, попался на пути и т.д. 2. как только со мной происходит 
неприятный случай и т.д.  

 ԲԱԴԱՀԷԼԲԱԴԱՀԷԼԲԱԴԱՀԷԼԲԱԴԱՀԷԼ և ԲԱԴԱՀՎԷԼԲԱԴԱՀՎԷԼԲԱԴԱՀՎԷԼԲԱԴԱՀՎԷԼ, -իմ, -վիմ, -էցա, -վէցա, -աձ, -վաձ, -օղ, -վօղ, -էլու, -վէլու, 

հրամայական չունի, բ.չ. 1. պատահել, դիպվածով տեղի ունենալ. 2. հանդիպել. բանբանբանբան 
բադահէցավբադահէցավբադահէցավբադահէցավ, չիգըրցաչիգըրցաչիգըրցաչիգըրցա քէզիքէզիքէզիքէզի քալուքալուքալուքալու (Ն) դեպք պատահեց, չկարողացա գալ քեզ մոտ. էգաձէգաձէգաձէգաձ 
ադէնըսադէնըսադէնըսադէնըս մէքադմէքադմէքադմէքադ մաշթմաշթմաշթմաշթ բադահէցավբադահէցավբադահէցավբադահէցավ գալու ժամանակս մի մարդ հանդիպեց ինձ։ 
 БАДАhЭЛ, гыбадаhим, и БАДАhВЭЛ, гыбадаhвим, -эцhа, -вэцhа, -адз, -вадз, -охъ, -вохъ, -элу, 
-вэлу, г.ср.з. 1. случаться, происходить (неожиданно). 2. встретить кого-либо (случайно, 
неожиданно), столкнуться с кем-либо (случайно); не имеет повелит. накл.; бан бадаhэцhав, 
чhигырцhа кhэзи кhалу (Н) произошла неприятность и я не смог к тебе зайти, эгадз адэныс 
мэкhад маштh бадаhэцhав по пути я неожиданно встретил знакомого; грабар պատահ патаh – 

случай, литер.вост.арм. պատահել патаhел – случаться, происходить, литер.зап.арм. պատահիլ 
(произ. бадаhил) – случаться, происходить, случайно встретить кого-либо, в гаварах Карин, 

Шемаха, Тбилиси պատահիլ патаhил, Ереван պատահէլ патаhэл, Карабах պտահէլ птаhэл, Мокс 

պmտmհիլ пäтähил, պmտmխիլ пäтäхил, Алашкерт պատայել патайел, Муш պադայել падайел и 

պադահրել падаhрел.  

 ԲԱԴԱՀՄՈՒՆՔԲԱԴԱՀՄՈՒՆՔԲԱԴԱՀՄՈՒՆՔԲԱԴԱՀՄՈՒՆՔ, գ. դեպք։ 
 БАДАhМУНКh, с. случай, происшествие; литер.вост.арм. պատահմունք патаhмункh, 

литер.зап.арм. պատահմունք (произн. бадаhмункh) – случай, происшествие. 

 *ԲԱԴԱՆԲԱԴԱՆԲԱԴԱՆԲԱԴԱՆ, գ. ըմբիշ. թուրք. բէդէն – թիկնեղ, ուժեղ մարդ։ 
 *БАДАН, с. атлет, силач; перс. badan – тело, от котор. турец. beden – тело, туловище. 

 ԲԱԴԱՆԻԲԱԴԱՆԻԲԱԴԱՆԻԲԱԴԱՆԻ, ած. պատանի: 

 БАДАНИ, с. юноша; грабар պատանի патани – юноша, литер.вост.арм. պատանի патани, 

литер.зап.арм. պատանի (произ. бадани) – юноша.  

 ԲԱԴԱՆՔԲԱԴԱՆՔԲԱԴԱՆՔԲԱԴԱՆՔ, գ. պատանք, մեռելի փաթաթոց։ 
 БАДАНКh, с. саван для обёртывания покойника; исконно арм. слово, грабар պատան патан – 

ткань для обёртывания, литер.вост.арм. պատանք патанкh – саван, литер.зап.арм. պատանք (пр. 

баданкh) – саван для обёртывания покойника, Алашкерт, Шемаха պատան патан, Агулис, Ахалциа, 

Горис, Карин, Нор-Джуга, Салмаст, Мараха, Тбилиси պատանք патанкh, Муш պադանք паданкh, 

Мокс պատանքյ патанкhй, Тигранакерт բmդmնք бäдäнкh, Харберд, Полис, Родосто, Сучава 

բադանք баданкh, Карабах պատէնքյ патэнкhй, Асланбек բադէնք бадэнкh, Зейтун, Хачин, Амшен 

բադօնք бадонкh, Сведия բmդիւնք бäдюнкh. 

 ԲԱԴԱՇԲԱԴԱՇԲԱԴԱՇԲԱԴԱՇ ԷՇՏԱԼԷՇՏԱԼԷՇՏԱԼԷՇՏԱԼ (Չ) խաղը (գնդակախաղ) սկսելուց առաջ երկու մրցող խմբերից մի-մի 

ներքայացուցիչ առանձնանալով՝ որոշում էին մի պայմանական նշան, որ պետք էր գուշակել, և 

որ խմբի ղեկավարն որ ճիշտ գուշակեր, այն խումբն էր սկսում խաղը. այդ երկու 

ներկայացուցիչների արածը կոչվում էր բադաշբադաշբադաշբադաշ էշտալէշտալէշտալէշտալ։ 
 БАДАШ ЭШТАЛ (Ч) договариваться, приходить к соглашению (перед началом игры в мяч, 
лапту и т.п.); в старину, перед началом игры в мяч по одному представителю из обеих команд 
выходили вперёд для бросания жребия, чтобы выявить команду, которая должна начать игру, 
действие, которое разыгрывали представители двух команд называлось бадаш эштал; турец. 
badaşmak (бадашмак) – договариваться.  

 ԲԱԴԱՇԲԱԴԱՇԲԱԴԱՇԲԱԴԱՇ ԽՈՒՌՄԻՇԽՈՒՌՄԻՇԽՈՒՌՄԻՇԽՈՒՌՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Նխջ) ծալապատիկ նստել. թուրք. բաղդաշ – ծալապատիկ։ 
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ԲԲԲԲ Б ԲԱԴԱՌԲԱԴԱՌԲԱԴԱՌԲԱԴԱՌ-ԲԱԴԱՌԲԱԴԱՌԲԱԴԱՌԲԱԴԱՌ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ

 БАДАШ ХУРРМИШ АНЭЛ (Нхч) сидеть по-турецки, сидеть, поджав под себя ноги; турец. 
bağdaş (бахъдаш) – манера сидеть поджав пол себя ноги, сидение по-турецки.  

 ԲԱԴԱՌԲԱԴԱՌԲԱԴԱՌԲԱԴԱՌ-ԲԱԴԱՌԲԱԴԱՌԲԱԴԱՌԲԱԴԱՌ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ պատառոտել։  
 БАДАРР-БАДАРР АНЭЛ разорвать на куски, разодрать в клочья; литер.вост.арм. պատառ-

պատառ անել патарр-патарр анел, литер.зап.арм. պատառ-պատառ անել (произн. бадарр-бадарр 
анел) – разодрать в клочья. 

 ԲԱԴԱՌԲԱԴԱՌԲԱԴԱՌԲԱԴԱՌ-ԲԱԴԱՌԲԱԴԱՌԲԱԴԱՌԲԱԴԱՌ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ պատառոտվել։ 
 БАДАРР-БАДАРР (Ы)ЛАЛ разодраться в клочья.  

 ԲԱԴԱՍԽԱՆԲԱԴԱՍԽԱՆԲԱԴԱՍԽԱՆԲԱԴԱՍԽԱՆ, գ. պատասխան. առնված է գրական լեզվից։ 
 БАДАСХАН, с. ответ; от пехлев. pāt-saxuan; грабар պատսախան патсахан – ответ, 

литер.вост.арм. պատասխան патасхан, литер.зап.арм. պատասխան (произн. бадасхан) – ответ, в 

гаварах Алашкерт, Муш պադասխան падасхан, Мокс պmտmսխան пäтäсхан, Ахалциха, Агулис, 

Ереван, Карин, Мараха պատասխան патасхан, Тигранакерт բmդmսխmն бäдäсхäн, Шемаха, 

Сучава, Себастия բադասխան бадасхан, Зейтун բադասխօն бадасхон. 

 ԲԱԴԱՐԱՔԲԱԴԱՐԱՔԲԱԴԱՐԱՔԲԱԴԱՐԱՔ, գ. պատարագ։ 
 БАДАРАКh, с. 1. литургия, обедня. 2. торжество по случаю радостного события; дуни 
бадаракh новоселье, бадаракh анэл праздновать новоселье; грабар պադարագ падараг – дар, 

подношение, литер.вост.арм. պատարագ патараг, литер.зап.арм. պատարագ (пр. бадаракh) – 

литургия, обедня, Ахалциха, Нор-Джуга, Ереван, Карин, Мараха, Салмаст, Тбилиси պատարաք 

патаракh, Ван պատարաքյ патаракhй, Алашкерт, Муш պադարագ‘ падарагh, Шемаха պադարաք 

падаракh, Харберд, Амшен, Полис, Родосто, Себастия, Сучава բադարաք бадаракh, Тигранакерт 

բmդmրmք бäдäрäкh, Асланбек բադարաք бадаракh, բադարա* бадараh, Зейтун բադայօք бадайокh, 

Сведия բmդmրիւք бäдäрюкh, в гаваре туркоязычных армян Энкюри բադարակ бадарак, все в 
значнии литургия.  

 ԲԱԴԱՐԱՔՑՈՒԲԱԴԱՐԱՔՑՈՒԲԱԴԱՐԱՔՑՈՒԲԱԴԱՐԱՔՑՈՒ (Ն), ԲԱԴԱՐԱԿԾՈՒԲԱԴԱՐԱԿԾՈՒԲԱԴԱՐԱԿԾՈՒԲԱԴԱՐԱԿԾՈՒ (Չ), ած. պատարագի հատկացված (գինի, ալուր): 
 БАДАРАКhЦhУ (Н), БАДАРАКЦУ (Ч), п. предназначенный для литургии (о вине, муке для 
просфир и т.п.). 

 ԲԱԴԳԱՆԱՁԲԱԴԳԱՆԱՁԲԱԴԳԱՆԱՁԲԱԴԳԱՆԱՁ, ած. ինչ որ ըստ արդարության պետք է հատկացվի մեկին. անցյալ դերբայ, 
որ գոյականի հետ դառնում է ածական, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է 

կատարում, հոդ առնում (երրորդ դեմքի) և հոլովվում է. քէքէքէքէզիզիզիզի բադգանաձբադգանաձբադգանաձբադգանաձ փայըփայըփայըփայը տտտտունունունուն առիրառիրառիրառիր, 

ինձիինձիինձիինձի բադգանաձնբադգանաձնբադգանաձնբադգանաձն ալալալալ ինձիինձիինձիինձի դուրդուրդուրդուր քեզ հասնող բաժինը դուն առիր, ինձ հասնողն էլ ինձ տուր. 

անցյալ դերբայը և նրանից առաջացող ածականը այս բարբառում ունի նաև ներկայի իմաստ, և 

բադգանաձբադգանաձբադգանաձբադգանաձ նշանակում է նաև «պատկանող»։ 
 БАДГАНАДЗ, пр.пр.вр. причитающийся по справедливости; с существит. выполняет функцию 
прилаг., при независимом употр. – функцию сущ., принимает притяжат. артикль 3-го лица и 
склоняется; кhэзи бадганадз пhайы тун аррир, индзи бадганадзн ал индзи дур свою долю ты 
взял, а мою – отдай мне; в новонахичеванском диалекте форма прич. прошедшего времени может 
иметь значение как прошедшего, так и настоящего времени. 

 ԲԱԴԳԱՆԷԼԲԱԴԳԱՆԷԼԲԱԴԳԱՆԷԼԲԱԴԳԱՆԷԼ, -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, ներկա դերբայ և հրամայական չունի, գործածվում են 

միայն երրորդ դեմքի ձևերը, բ.չ. պատկանել մեկին, նրա սեփականությունը լինել. դիմազուրկ 

գըբադգանիգըբադգանիգըբադգանիգըբադգանի ձևը նշանակում է «արդարությունը պահանջում է». մէձէրունմէձէրունմէձէրունմէձէրուն խըրադըխըրադըխըրադըխըրադը մըդիգմըդիգմըդիգմըդիգ անէլանէլանէլանէլ 
գըբադգանիգըբադգանիգըբադգանիգըբադգանի իրավացի կլինի լսել մեծերի խրատը. խարիբխարիբխարիբխարիբ մաշթօցնմաշթօցնմաշթօցնմաշթօցն ալալալալ մաշտումաշտումաշտումաշտու դէղդէղդէղդէղ տընէլտընէլտընէլտընէլ 
գըբադգանիգըբադգանիգըբադգանիգըբադգանի չքավորներին էլ պետք է մարդատեղ դնել. բացասական չիչիչիչի բադգանիբադգանիբադգանիբադգանի(լլլլ) ձևը 

Չալթրում դարձել է գըբադգըբադգըբադգըբադ չանիչանիչանիչանի(լլլլ), որ հետևանք է բառի կազմության սխալ մեկնության. 

«պատկանել»-ը երկու մասի բաժանելով ստացվել է «պատ-կ-ա-նել». վերջինը համարվել է 

«անել» բայը, իսկ ներկայի «կ» մասնիկը միացել է արմատին և ստացվել է գըբաղգըբաղգըբաղգըբաղ չանէլչանէլչանէլչանէլ։ 
 БАДГАНЭЛ, гыбадгани, -эцhав, -адз, -элу, не имеет глаг. форм наст. вр. и повел. накл., употр. 
только формы 3-го л.; г.с.з. 1. принадлежать кому-либо, быть чьей-либо собственностью. 2. 
соответствовать, подходить, быть к лицу; безлич. форма гыбадгани означает «следует, надлежит»; 
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ԲԱԴԳԱՆՑԸՆԷԼԲԱԴԳԱՆՑԸՆԷԼԲԱԴԳԱՆՑԸՆԷԼԲԱԴԳԱՆՑԸՆԷԼ ԲԲԲԲ Б

мэдзэрун хырады мыдиг анэл гыбадгани следует прислушиваться к советам старших, хариб 
маштhоцhн ал машту дэхъ тынэл гыбадгани нищих тоже следует считать за людей; отрицат. 
форма чhи бадгани(л) в Чалтыре перешла в гыбад чани(л) вследствие перестановки согласных и 
разделения на две части глагола «патканэл», в котором вторая часть слова была принята народной 
этимологией за глагол «анэл», а срединная буква «к» («г») была принята за частицу глаг. формы 
наст. врем. и присоединена к основе, в результате возникла форма гыбад чhанэл; грабар 

պատկանիլ патканил – подходить, соответствовать, литер.вост.арм. պատկանել патканел – 

принадлежать, литер.зап.арм. պատկանիլ (произн. батканил) – принадлежать; подобать, 

соответствовать, в гаварах Нор-Баязет, Шемаха պատկանիլ патканил – подходить, быть к лицу. 

 ԲԱԴԳԱՆՑԸՆԷԼԲԱԴԳԱՆՑԸՆԷԼԲԱԴԳԱՆՑԸՆԷԼԲԱԴԳԱՆՑԸՆԷԼ կամ ԲԱԴԳԱՆՑՈՒՆԷԼԲԱԴԳԱՆՑՈՒՆԷԼԲԱԴԳԱՆՑՈՒՆԷԼԲԱԴԳԱՆՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԲԱԴԳԱՆՑԸՆԷԼԲԱԴԳԱՆՑԸՆԷԼԲԱԴԳԱՆՑԸՆԷԼԲԱԴԳԱՆՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. վճռել մեկի օգտին. 

օրէնքըօրէնքըօրէնքըօրէնքը նարանարանարանարա բադգանցուցբադգանցուցբադգանցուցբադգանցուց դատարանը վճռեց նրա օգտին։ 
 БАДГАНЦhЫНЭЛ или БАДГАНЦhУНЭЛ (Н), БАДГАНЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. принимать 
решение в чью-либо пользу; орэнкhы нара бадганцhуцh суд вынес решение в его пользу. 

 ԲԱԴԳԱՆՑՈՒՑԱԲԱԴԳԱՆՑՈՒՑԱԲԱԴԳԱՆՑՈՒՑԱԲԱԴԳԱՆՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը. մկ. հենց որ վճռում 

եմ, վճռեցի, վճռեմ և այլն (մեկի օգտին) բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակ., ինչպես որ 

պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 БАДГАНЦhУЦhÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только решаю в 
чью либо пользу и т.д., во всех лицах, числ. и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр.  

 ԲԱԴԳԷՐԲԱԴԳԷՐԲԱԴԳԷՐԲԱԴԳԷՐ, գ. պատկեր, դիմանկար. բբբբադգէրադգէրադգէրադգէր քաշէլքաշէլքաշէլքաշէլ նկարել, լուսանկարել. բադգէրբադգէրբադգէրբադգէր քաշվէլքաշվէլքաշվէլքաշվէլ 
լուսանկարվել. բադգէրբադգէրբադգէրբադգէր քաշօղքաշօղքաշօղքաշօղ լուսանկարիչ. պահլ. պատկար – նույն իմ.։ 
 БАДГЭР, с. картина, портрет; бадгэр кhашэл а) рисовать, б) фотографировать, бадгэр 
кhашвэл фотографироваться, бадгэр кhашохъ фотограф; от пехлев. patkar; грабар պատկեր 

паткер – картина, портрет, лит.вост.арм. պատկեր паткер, лит.зап.арм. պատկեր (произ. бадгэр), в 

гаварах Нор-Джуга պատկերք паткеркh, Салмаст պատկերքյ паткеркhй, Ван պատկերքյ паткеркhй 

и պատկեռքյ паткерркhй, Ахалциха, Ереван, Карин պատկէրք паткэркh, Агулис, Шемаха պատկէր 

паткэр, Мараха պատկէրքյ паткэркhй, Аварик պատկէրք патhкэркh, Тбилиси պատկիր паткир, 

Мокс պատկիրք паткиркh, Сучава բադգեր бадгер, Хачин, Амшен բադգէր бадгэр, Себастия 

բադգէր бадгэр и բադգէրք бадгэркh, Тигранакерт բmդքէր бäдкhэр, Зейтун բադգիյ бадгий и 

բադգիր бадгир, Полис բադգէրք бадгэркh, բադգէնք бадгэнкh, Акна, Родосто բարգէնք баргэнкh, 

Алашкерт, Муш պադվէրք падвэркh, в гаваре туркояз. армян Энкюри բարկետ баркет.  

 ԲԱԴԷԲԱԴԲԱԴԷԲԱԴԲԱԴԷԲԱԴԲԱԴԷԲԱԴ-ՏՈՒՊԷՏՈՒՊՏՈՒՊԷՏՈՒՊՏՈՒՊԷՏՈՒՊՏՈՒՊԷՏՈՒՊ ՎԱԶԷԼՎԱԶԷԼՎԱԶԷԼՎԱԶԷԼ (Չալթր) դես-դեն վազվռտել տան մեջ։ 
 БАДЭБАД-ТУПЭТУП ВАЗЭЛ (Чалтырь) метаться туда-сюда по всему дому. 

 ԲԱԴԷԼԲԱԴԷԼԲԱԴԷԼԲԱԴԷԼ (Նխջ) գործածվում է միայն ներկայի և կատարյալի բացասական եզակի երրորդ 

դեմքը, բ.չ. պկս. զորել, ույժ ունենալ. լուզուսլուզուսլուզուսլուզուս չիչիչիչի բադիլբադիլբադիլբադիլ ասէլուասէլուասէլուասէլու լեզուս չի զորում, չի կարողանում 

ասել. ուժըսուժըսուժըսուժըս չիբադիցչիբադիցչիբադիցչիբադից դէմդէմդէմդէմ դընէլուդընէլուդընէլուդընէլու ույժս բավական չեղավ դիմադրելու, չկարողացա դիմադրել: 
 БАДЭЛ (Нхч), недост.г.с.з. мочь, иметь силы; употр. только отриц. форма наст. и буд. времени 
3-го лица ед. числа; лузус чhи бадил асэлу у меня язык не поворачивается сказать такое, ужыс 
чhибадицh дэм дынэлу у меня не хватило сил сопротивляться. 

 ԲԱԴԷՄԲԱԴԷՄԲԱԴԷՄԲԱԴԷՄ, գ. նուշ. պարս. բադամ, որից թուրք. բադէմ – նուշ։ 
 БАДЭМ, с. бот. миндаль; перс. badem – миндаль, турец. badem – миндаль; в гаварах Карабах, 

Джавахк բադամ бадам – миндаль. 

 *ԲԱԴԷՄԷ ՄԷԶԷԲԱԴԷՄԷ ՄԷԶԷԲԱԴԷՄԷ ՄԷԶԷԲԱԴԷՄԷ ՄԷԶԷ (Ն), *ԲԱԴԷՄՕՎ ՄԷԶԷԲԱԴԷՄՕՎ ՄԷԶԷԲԱԴԷՄՕՎ ՄԷԶԷԲԱԴԷՄՕՎ ՄԷԶԷ (Չ), գ. նուշից պատրաստած քաղցրավենիք։ 
 *БАДЭМЭ МЭЗЭ (Н), *БАДЭМОВ МЭЗЭ (Ч), с. сладкое кушанье в виде шариков из яичного 
белка, смешанного с сахаром, толчёным миндалём и лапшой; перс. badem – миндаль, от которого 
турец. badem ezmesi (бадем езмеси) – толчёный миндаль. 

 ԲԱԴԷՎԲԱԴԷՎԲԱԴԷՎԲԱԴԷՎ, գ. կանանց շնորհավորական հավաքույթ նորածին երեխայի մոր մոտ։ 
 БАДЭВ, с. торжество по поводу рождения ребёнка, отмечаемое женщинами; пехлев. pativ – 

честь, почёт; грабар պատիվ патив – честь, почёт, литер.вост.арм. պատիվ патив, литер.зап.арм. 

պատիւ (произн. бадив) – честь, в гаварах Агулис, Ахалциха, Ереван, Карабах, Мокс, Мараха, 
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ԲԲԲԲ Б ԲԱԴԸՆՔԱՁԲԱԴԸՆՔԱՁԲԱԴԸՆՔԱՁԲԱԴԸՆՔԱՁ

Салмаст, Тбилиси պատիվ патив, Алашкерт, Муш, Шемаха պադիվ падив, Сучава բադիւ бадив, 

Асланбек, Зейтун, Харберд, Полис, Тигранакерт բmդիվ бäдив, Себастия բադիվ բադիվ – утратив 

основное значение, все означают «накрывать стол в честь гостя», Нор-Джуга պատիվ патив, в 

гаваре туркоязычн. армян Айнтап бадив բադիվ – торжество. 

 ԲԱԴԸՆՔԱՁԲԱԴԸՆՔԱՁԲԱԴԸՆՔԱՁԲԱԴԸՆՔԱՁ, ած. պատանքի մեջ փաթաթած (մեռել). անց. դերբայ, որ գոյականի հետ 

գործածվում է իբրև ածական։ 
 БАДЫНКhАДЗ, пр.пр.вр. завёрнутый в саван (о покойнике); с сущ. станов. прил. 

 ԲԱԴԸՆՔԷԼԲԱԴԸՆՔԷԼԲԱԴԸՆՔԷԼԲԱԴԸՆՔԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է, ՛-էցէ՛ք, բ.ն. պատանքով փաթաթել մեռելին։ 
 БАДЫНКhЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh, г.д.з. заворачивать покойника в саван; 
этимол. см. баданкh. 

 ԲԱԴԸՆՔՎԷԼԲԱԴԸՆՔՎԷԼԲԱԴԸՆՔՎԷԼԲԱԴԸՆՔՎԷԼ գործածվում է երկու իմաստով հետևյալ ձևերը. 1. կատարյալի եզակի երր. 

դեմքը «բադընքվէցավ» – պատանքելու գործողությունը կատարվեց (դիմազուրկ իմաստով). 2. 

ներկայի և անկատարի եզ. երր. դեմքերը դրական, բացաս. և հարցական ձևերով գըբադընքվիգըբադընքվիգըբադընքվիգըբադընքվի՞ 
կարելի՞ է պատանքել, գըբադընքվէգըբադընքվէգըբադընքվէգըբադընքվէ՞րրրր կարելի՞ էր պատանքել, չէրչէրչէրչէր բադընքվէրբադընքվէրբադընքվէրբադընքվէր կարելի չէր կամ 

չպետք էր պատանքել, գըբադընքվիգըբադընքվիգըբադընքվիգըբադընքվի կարելի է պատանքել և այլն. սրանք դիմազուրկ ձևեր են և 

ունին կարողական իմաստ: 
 БАДЫНКhВЭЛ употр. в двух значениях в следующих формах: 1. соверш. вид ед. число 3-е л. 
в безлич. форме «бадынкhвэцhав» – был завёрнут в саван. 2. несов. вид, наст. вр., ед. число 3-е л. в 
утверд., отриц. и вопр. формах гыбадынкhви? заворачивается?, можно заворачивать?, 
гыбадынкhвэр? заворачивался?, можно было заворачивать?, чhэр бадынкhвэр не заворачивался, 
нельзя было заворачивать, гыбадынкhви можно заворачивать, и т.д.; утверд. формы также имеют 
значение возможности. 

 ԲԱԴԸՌԴԱՁԲԱԴԸՌԴԱՁԲԱԴԸՌԴԱՁԲԱԴԸՌԴԱՁ, (Չ) նաև՝ ԲԱԴԸՌԹԱՁԲԱԴԸՌԹԱՁԲԱԴԸՌԹԱՁԲԱԴԸՌԹԱՁ, մկ.ած. պատառոտած. անց. դերբայ, որ գոյակ. հետ 

դառնում է ած., բայի հետ մակբայ, իսկ անկախ գործածվելիս գոյականի դեր է կոտարում, հոդ է 

առնում ու հոլովվ. է. բբբբադըռդաձադըռդաձադըռդաձադըռդաձ հալավնէրըդհալավնէրըդհալավնէրըդհալավնէրըդ գարգըդգարգըդգարգըդգարգըդէէէէլուլուլուլու դուրդուրդուրդուր պատառոտածներդ կարկատել 
տուր. երկու դեպքում էլ հոգնակին ունի երկու տարբեր իմաստ. բադըռդաձբադըռդաձբադըռդաձբադըռդաձ հալավնհալավնհալավնհալավնէէէէրրրրըըըըդդդդ 

նշանակում է կամ «շորերդ, որ դու պատառոտել ես» կամ «շորդ, որ դուք պատառոտել եք». 

նույնպես և բադըռդաձնէրըդբադըռդաձնէրըդբադըռդաձնէրըդբադըռդաձնէրըդ նշան. է կամ «քո պատառոտածները» կամ «ձեր պատառոտածը». 

բադըռդաձբադըռդաձբադըռդաձբադըռդաձ նշանակում է նաև «պատառոտված» (չեզոք բայից)։  
 БАДЫРРДАДЗ, в (Ч) также БАДЫРРТhАДЗ, пр.пр.вр. 1. рваный; с существит. выполняет 
функцию прилаг. с гл. – наречия, при независим. употр. – функцию существит., принимает прит. 
арт. и склон.; бадыррдадз hалавнэрыд гаргыдэлу дур отдай порванную одежду в починку, 
бадырдадзнэрыд гаргыдэлу дур отдай в починку порванную тобой (одежду); мн. число может 
иметь два разных значения: бадыррдадз hалавнэрыд может означать «одежда, которую ты 
порвал», или «одежда, которую вы порвали»; таким же образом бадыррдадзнэрыд может означать 
«одежда, которую ты порвал» или «одежда, которую вы порвали»; бадыррдадз или бадырртhадз 
имеет также знач. наст. вр. – «порвавшийся», образовано от гл. ср. залога. 

 ԲԱԴԸՌԴԱԲԱԴԸՌԴԱԲԱԴԸՌԴԱԲԱԴԸՌԴԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ԲԱԴԸՌԹԱԲԱԴԸՌԹԱԲԱԴԸՌԹԱԲԱԴԸՌԹԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), 

մկ. քանի պատառոտում եմ, պատառոտեմ, պատառոտեցի և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու 

ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 БАДЫРРДÁДЗСАЙИС (Н), БАДЫРРТhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), 
н. по мере того как (чем больше) я рвал, рву, буду рвать и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с 
формой смысл. гл. предл. 

 ԲԱԲԱԲԱԲԱ՛ԴԸՌԴԱՁՕԴԸՌԴԱՁՕԴԸՌԴԱՁՕԴԸՌԴԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ (Ն), ԲԱԲԱԲԱԲԱ՛ԴԸՌԹԱՁՕԴԸՌԹԱՁՕԴԸՌԹԱՁՕԴԸՌԹԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը 

(Չ), մկ. հենց որ պատառոտեմ, պատառոտում եմ, պատառոտեցի և այլն բոլոր դեմքերով, թվ. ու 

ժաման., ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 БÁДЫРРДАДЗÓВЫС (Н), БÁДЫРРТhАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -
нэровы (Ч), н. как только я рву, порвал и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой 
смысл. глаг. пр.  
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ԲԱԴԸՌԴԷԼԲԱԴԸՌԴԷԼԲԱԴԸՌԴԷԼԲԱԴԸՌԴԷԼ ԲԲԲԲ Б

 ԲԱԴԸՌԴԷԼԲԱԴԸՌԴԷԼԲԱԴԸՌԴԷԼԲԱԴԸՌԴԷԼ¹, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, է, ՛-էցէ՛ք, (Չ) նաև ԲԱԴԸՌԹԷԼԲԱԴԸՌԹԷԼԲԱԴԸՌԹԷԼԲԱԴԸՌԹԷԼ, բ.ն. պատառոտել, 
կտոր-կտոր անել (հագուստ, թուխթ և այլն). < պատառ-ոտ-ել: 
 БАДЫРРДЭЛ¹, гыбадыррдим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh, в (Ч) также БАДЫРРТhЭЛ, 

г.д.з. рвать; литер.вост.арм. պատառոտել патарротел, литер.зап.арм. պատռտել (произн. 
бадыррдэл) – рвать. 

 ԲԱԴԸՌԴԷԼԲԱԴԸՌԴԷԼԲԱԴԸՌԴԷԼԲԱԴԸՌԴԷԼ², -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, -էլիք, (Չ) նաև ԲԱԴԸՌԹԷԼԲԱԴԸՌԹԷԼԲԱԴԸՌԹԷԼԲԱԴԸՌԹԷԼ, բ.չ. պատառոտվել. անձն. 

դերբ. և հրամայակ. չունի, գործածվում է միայն բոլոր ժաման. եզ. և հոգն. երր. դեմքով. ասասասաս 
շաբիքըսշաբիքըսշաբիքըսշաբիքըս բադըռդէլիքբադըռդէլիքբադըռդէլիքբադըռդէլիք չունիչունիչունիչունի այս շապիկս շատ դիմացկուն է, չի պատառոտվում։ 
 БАДЫРРДЭЛ², гыбадыррди, -эцhав, -адз, -элу, -эликh, в (Ч) также БАДЫРРТhЭЛ, г.с.з. 
рваться, не имеет личных форм и повелит. накл., употр. только в ед. и мн. ч. в 3-м лице во всех вр.; 
ас шабикhыс бадыррдэликh чуни эта рубашка ноская, не рвётся. 

 ԲԱԴԸՌԴԷԼԷՆԲԱԴԸՌԴԷԼԷՆԲԱԴԸՌԴԷԼԷՆԲԱԴԸՌԴԷԼԷՆ, (Չ) նաև ԲԱԴԸՌԹԷԼԷՆԲԱԴԸՌԹԷԼԷՆԲԱԴԸՌԹԷԼԷՆԲԱԴԸՌԹԷԼԷՆ, մկ. 1. պատառոտելով. 2. պատառոտվելով. 

բադըռդէլէնբադըռդէլէնբադըռդէլէնբադըռդէլէն գէգէգէգէ՛ցիլցիլցիլցիլ էէէէ անընդհատ պատառոտում է. բադըռդէլէնբադըռդէլէնբադըռդէլէնբադըռդէլէն ուջարէցանուջարէցանուջարէցանուջարէցան շաբիքնէրըսշաբիքնէրըսշաբիքնէրըսշաբիքնէրըս 
պատառոտվելով վերջացան շապիկներս. բադըռդէլէնբադըռդէլէնբադըռդէլէնբադըռդէլէն մէմըմէմըմէմըմէմը էղարէղարէղարէղար ինչքան ուզեցիր, ինչքան 

կարողացար՝ լիուլի պատառոտեցիր. այս ձևով գործածվում են կատարյալի եզակի և հոգնակի 

երկրորդ և երրորդ դեմքերը – մէմըմէմըմէմըմէմը էղարէղարէղարէղար, մէմըմէմըմէմըմէմը էղավէղավէղավէղավ, մէմըմէմըմէմըմէմը էղաքէղաքէղաքէղաք, մէմըմէմըմէմըմէմը էղանէղանէղանէղան։ 
 БАДЫРРДЭЛЭН, в (Ч) также БАДЫРРТhЭЛЭН, н. 1. рвя, разрывая. 2. рвясь; бадыррдэлэн 
гэ;цhил э постоянно рвёт (одежду и т.п.), бадыррдэлэн уджарэцhан шабикhнэрыс мои сорочки 
так часто рвались, что закончились, бадыррдэлэн мэмы эхъар ты изодрал всё, что только смог, в 
этой форме употр. 2-е и 3-е лицо соверш. вида ед. и мн. числа – мэмы эхъар, мэмы эхъав, мэмы 
эхъакh, мэмы эхъан. 

 ԲԱԴԸՌԴԷԼՈՒԲԱԴԸՌԴԷԼՈՒԲԱԴԸՌԴԷԼՈՒԲԱԴԸՌԴԷԼՈՒ, (Չ) նաև ԲԱԴԸՌԹԷԼՈՒԲԱԴԸՌԹԷԼՈՒԲԱԴԸՌԹԷԼՈՒԲԱԴԸՌԹԷԼՈՒ, ած. 1. որ կարող է պատառոտվել. 2. որ կարելի է 

կամ պետք է պատառոտել. առաջին իմաստը ծագում է «բադըռդէլ» չեզոք բայից, երկրորդը – 

«բադըռդէլ» ներգործական բայից. երկուսն էլ համապատասխան բայերի ապառնի դերբայներն 

են՝ գոյականի հետ գործածված ածականաբար. ասասասաս շաբիքըսշաբիքըսշաբիքըսշաբիքըս բադըռդէլուբադըռդէլուբադըռդէլուբադըռդէլու բանբանբանբան չէչէչէչէ այս շապիկս 

շատ դիմացկուն է, պատառոտվելու բան չէ. իդաիդաիդաիդա թուխտէրըթուխտէրըթուխտէրըթուխտէրը բադըռդէլուբադըռդէլուբադըռդէլուբադըռդէլու պանէրպանէրպանէրպանէր ինինինին այդ թղթերը 

անպէտք են, պետք է պատառոտել։ 
 БАДЫРРДЭЛУ, в (Ч) также БАДЫРРТhЭЛУ, пр.буд.вр. 1. то, что может порваться. 2. то, что 
можно или нужно порвать; 1-е знач. образовано от гл. ср. залога «бадыррдэл», 2-е – от гл. действ. 
залога «бадыррдэл», обе формы являются причастиями буд. времени глагола, выполняющими при 
этом функцию прилагат. при употреблении с существ.; ас шабикhыс бадыррдэлу бан чhэ эта 
рубашка ноская, не порвётся, ида тhухтэры бадыррдэлу панэр ин эту бумагу можно рвать.  
 ԲԱԴԸՌԴՎԷԼԲԱԴԸՌԴՎԷԼԲԱԴԸՌԴՎԷԼԲԱԴԸՌԴՎԷԼ, -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վէլու, -վէ, ՛-վէցէ՛ք, (Չ) նաև ԲԱԴԸՌԹՎԷԼԲԱԴԸՌԹՎԷԼԲԱԴԸՌԹՎԷԼԲԱԴԸՌԹՎԷԼ, բ.չ. 1. 

պատառոտվել, նույն իմ. ինչ որ չեզոք «բադըռդէլ» բայը, և գործածվում է նույն ձևերով. 2. 

փոխ.իմ. իր հնարավորությունից ավելի շքեղ ապրել, չափազանց մեծ ծախսեր անել։ 
БАДЫРРДВЭЛ, -вим, -вэцhа, -вадз, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh, в (Ч) также БАДЫРРТhВЭЛ, 

г.стр.с.з. 1. рваться; употребл. в тех же значениях и формах что и глагол среднего залога 
«бадыррдэл». 2. перен. из кожи вон лезть, чтобы обеспечивать достаток; литер.вост.арм. 

պատառոտվել патарротвел, литер.зап.арм. պատռվիլ (бадррывил) – рваться. 

 ԲԱԴԻԲԱԴԻԲԱԴԻԲԱԴԻ-ԲՕՂՕՋԲՕՂՕՋԲՕՂՕՋԲՕՂՕՋ, ած.գ. տնից դուրս չեկող, հասարակությունից խուսափող, անհամարձակ. 

< պատ + բօղօջ. տե՛ս նաև բօղօջ։ 
 БАДИ-БОХЪОДЖ 1. п. нелюдимый, необщительный. 2. с. домосед; см. бохъодж.  

 ԲԱԴԻԼԲԱԴԻԼԲԱԴԻԼԲԱԴԻԼ, գ. 1. բույսի ցողուն. 2. բանջարեղենի տերևուք: 
 БАДИЛ, с. 1. стебель растений. 2. ботва корнеплодов. 
 ԲԱԴԻՆՋԲԱԴԻՆՋԲԱԴԻՆՋԲԱԴԻՆՋ (Ն), ՊԱԴԻՆՋՊԱԴԻՆՋՊԱԴԻՆՋՊԱԴԻՆՋ (Չ), գ. պատիճ (ոսպի, լոբու և այլ բույսերի)։ 
 БАДИНДЖ (Н), ПАДИНДЖ (Ч), с. бот. стручок (чечевицы, фасоли и т.п.); исконно арм. 

слово, грабар պատիճ патич – шелуха, кожура, литер.вост.арм. պատիճ патич, литер.зап.арм. 

պատիճ (произн. бадидж) – стручок; шелуха, кожура, оболочка, в гаварах Ван պատիճ патич – 

бобовый стручок, Мокс պատիճ патич – зелёная фасоль, Евдокия բօդիջ бодидж – зелёные бобы, 
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Баберд բmջիդ бäджид – зелёные бобы, Сведия բջէջ бджэдж – зелёная кожура фасоли или бобов, 

Нор-Джуга պաճուճ пачуч – зелёная кожура фасоли или бобов, Буланых, Харберд բաջուգ баджуг – 

съедобная кожура фасоли, бобов и других растений, Казах, Тбилиси պաճիճ пачич, Ереван 

պաճուճ пачуч – гамаши, гетры, в редуцир. форме в гаварах Ереван, Двин, Карабах պաճ пач – 

внешняя оболочка пшеницы; согл. Р. Ачаряну, форма բադինջ бадиндж в новонахичеванском 

диалекте происходит от древней формы патич պատիճ, а պադինջ падиндж в чалтырском говоре 

происходит от ещё более древней протоформы բատիճ батич. 

 ԲԱԴԻՋԲԱԴԻՋԲԱԴԻՋԲԱԴԻՋ, տե՛ս Աստուձու բադիջ՝ ասվաձ բառի տակ։ 
 БАДИДЖ, с. наказание; грабар պատիժ патиж – наказание, кара, литер.вост.арм. պատիժ 

патиж, литер.зап. арм. պատիժ (пр. бадиж) – наказание, Тбилиси պատիժ патиж, Агулис պատիժ 

патиж, պատիճ патич, Шемаха բադիժ бадиж, Асланбек, Харберд բադիժ бадиж, բադիջ бадидж, 

Салмаст պատիշքյ патишкhй, Ахалциха, Ереван, Карин, Мокс, Мараха, Нор-Джуга, Ван պատիճ 

патич, Алашкерт, Муш պադիջ падидж, Зейтун, Полис, Родосто, Себастия բադիջ бадидж, Акна 

բադինջ бадиндж. 

 ԲԱԴԻՎԲԱԴԻՎԲԱԴԻՎԲԱԴԻՎ, գ. պատիվ. բադիվբադիվբադիվբադիվ անէլանէլանէլանէլ հրամցնել, առաջարկել որևէ ուտելիք կամ խմիչք. կինիկինիկինիկինի 
բադիվբադիվբադիվբադիվ արավարավարավարավ գինի առաջարկեց։  
 БАДИВ, с. честь; почёт, уважение; бадив анэл потчевать, угощать едой, вином; кини бадив 
арав потчевал вином; бадив дал оказывать уважение, бадивы вар цыкэл уронить свою честь,  
бадивы вар зарнэл уронить чью-либо честь; литер.вост.арм. պատիվ патив, литер.зап.арм. պատիւ 
(произн. бадив); этимол. см. бадэв. 

 ԲԱԴՄԱՁԲԱԴՄԱՁԲԱԴՄԱՁԲԱԴՄԱՁ, ած. պատմած: 
 БАДМАДЗ, пр.пр.вр. рассказанный.  
 ԲԱԴՄԸՎԱՁԲԱԴՄԸՎԱՁԲԱԴՄԸՎԱՁԲԱԴՄԸՎԱՁ, տե՛ս բադմաձ: 
 БАДМЫВАДЗ, см. бадмадз.  
 ԲԱԴՄԷԼԲԱԴՄԷԼԲԱԴՄԷԼԲԱԴՄԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է, ՛-էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. պատմել (հեքիաթ, իրողություն 

և այլն)։ 
 БАДМЭЛ, гыбадмим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. рассказывать; 

исконно арм. слово, грабар պատումել патумел – рассказывать, литер.вост.арм. պատմել патмел, 

литер.зап.арм. պատմել (пр. бадмэл), Ахалциха, Ереван, Карин պատմէլ патмэл, Агулис, Мокс, 

Тбилиси պատմիլ патмил, Амшен բադմուշ бадмуш, Мараха պատմըէլ патмыэл, Алашкерт 

պադմել падмел, Шемаха պադմիլ падмил, Сучава բադմել бадмел, Родосто, Себастия բադմէլ 
бадмэл, Зейтун բադմիլ бадмил, Тигранакерт բmդմէլ бäдмэл. 

 ԲԱԴՄՈՒԹԻՆԲԱԴՄՈՒԹԻՆԲԱԴՄՈՒԹԻՆԲԱԴՄՈՒԹԻՆ, գ. պատմություն: 

 БАДМУТhИН, с. 1. история. 2. рассказ, повествование; литер.вост.арм. պատմություն 

патмутhюн, литер.зап.арм. պատմություն (произн. бадмутhюн) – история; рассказ, в гаваре Амшен 

բադմուտին бадмутин – рассказ. 

 ԲԱԴՅԱԲԱԴՅԱԲԱԴՅԱԲԱԴՅԱ, գ. բնական կարիքների համար գործածվող աման. պարս. բադիյէ – թաս։ 
 БАДЬЙА, с. ночной горшок; дынгицh бадьйан переборщил, хватил через край, перегнул 
палку; перс. badiye – чаша, таз, от котор. турец. badya – сосуд, крым.татар. бадие – ночной горшок; 

в гаварах Тбилиси, Аварик, Карабах, Нор-Баязет, Ван, Урмия բադյա бадьйа – пятилитровый сосуд.  

 ԲԱԴՈՒՀԱՍԲԱԴՈՒՀԱՍԲԱԴՈՒՀԱՍԲԱԴՈՒՀԱՍ , գ. պատուհաս, աղետ. պահլ. պատուֆրաս – պատիժ։ 
 БАДУhАС, с. беда, несчастье; пехлев. pātūfrās – кара; грабар պատուհաս патуhас – кара, 

наказание; литер.вост.арм. պատուհաս патуhас, литер.зап.арм. պատուհաս (произн. бадуhас) – 

беда, Ахалциха, Карин, Тбилиси պատուհաս патуhас, Мараха, Салмаст, Ван պատուխաս патухас, 

Муш, Шемаха պադուհաս падуhас, Мокс պmտուխաս пäтухас, Зейтун բադուհօս бадуhос, Сведия 

բmդիհուս бäдиhус, Горис, Карабах պտըհաս птыhас, все в значении беда, несчастье, Адана 

բադուհաս бадуhас – некрасивый человек. 
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 ԲԱԴՋԱՌԲԱԴՋԱՌԲԱԴՋԱՌԲԱԴՋԱՌ, գ. պատճառ. բադջառբադջառբադջառբադջառ բըռնէլբըռնէլբըռնէլբըռնէլ (Ն), բադջառբադջառբադջառբադջառ պըռնէլպըռնէլպըռնէլպըռնէլ (Չ), բադջառբադջառբադջառբադջառ բէրէլբէրէլբէրէլբէրէլ (Ն), 

բադջառբադջառբադջառբադջառ պէրէլպէրէլպէրէլպէրէլ (Չ) արդարանալու համար իր վարմունքի պատասխանատվությունը մի ուրիշի 

վերագրել։ 
 БАДДЖАРР, с. 1. причина. 2. повод, предлог; бадджарр быррнэл (Н), бадджарр пыррнэл (Ч) 
или бадджарр бэрэл (Н), бадджарр пэрэл (Ч) сваливать вину на кого-л., ида баджарров по этой 
причине, гардж хэлкhи бадджарр или бэла не от большого ума (об  опрометчивом, необдуманном 

поступке); грабар պատճառ патчарр – причина, повод, литер.вост.арм. պատճառ патчарр, 

литер.зап.арм. պատճառ (произ. баччарр) – причина, повод, в гаварах Агулис, Ахалциха, Мараха, 

Шемаха, Нор-Джуга, Тбилиси պատճառ патчарр, Карин պաճճառ паччарр, Себастия, Тигранакерт 

բադջառ бадджарр, Ереван, Мокс պաճառ пачарр, Муш պաջառ паджарр, Сучава բաջառ баджарр.  

 ԲԱԴՋԷԼԲԱԴՋԷԼԲԱԴՋԷԼԲԱԴՋԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, է, ՛-էցէ՛ք (Նխջ), բ.ն. պատժել։ 
 БАДДЖЭЛ, гыбадджим, бадджэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Нхч), г.д.з. наказывать; грабар 

պատժել патжел, литер.вост.арм. պատժել патжел, литер.зап.арм. պատժել (произ. батчэл), 

Тбилиси պատժիլ патжил, Нор-Джуга պատժել патжел, պատըճել патычел, Сучава բաջել баджел, 

Шемаха պադիժիլ падижил, Ахалциха պատճէլ патчэл, Карин պաճճէլ паччэл, Агулис պատըճիլ 
патычил, Акна, Полис, Себастия պաջջէլ паджджэл. 

 ԲԱԴՌԱՁԲԱԴՌԱՁԲԱԴՌԱՁԲԱԴՌԱՁ, ած.մկ. 1. պատառած («բադռէլ» ներգործական բայից). 2. պատառված 

(«բադռէլ» չեզոք բայից). երկուսն էլ անցյալ դերբայ են, որ գոյականի հետ դառնում են ածական, 

բայի հետ – մակբայ, առանձին գործածվելիս գոյականի դեր են կատարում. տե՛ս բադըռդաձ. 

բադռաձբադռաձբադռաձբադռաձ դավուլդավուլդավուլդավուլ գաղտնիք չպահող, թուլբերան. էրէսըէրէսըէրէսըէրէսը բադռաձբադռաձբադռաձբադռաձ համեստություն չունեցող, լիրբ։ 
 БАДРРАДЗ, пр.пр.вр. 1. порванный (от гл. действ. залога «бадррэл»). 2. порвавшийся (от 
глагола среднего залога «бадррэл»); с существ. выполняет функцию прилагат., с глаголом – 
наречия, при независимом употр. – функцию сущ.; бадррадз давул болтливый, эрэсы бадррадз 

наглый, развязный; литер.вост.арм. պատռած патррац, литер.зап.арм. պատռած (произн. бадррадз) – 
порванный; см. бадыррдадз. 

 ԲԱԴՌԱԲԱԴՌԱԲԱԴՌԱԲԱԴՌԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. 1. (ներգործաբար) քանի 

պատառեցի, պատառեմ, պատառում եմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակ.՝ 
համաձայն հաջորդող բայի ձևին. 2. (չեզոքաբար) քանի պատառվի, պատառվեց և այլն բոլոր 

ժամանակ. եզակի և հոգնակի երրորդ դեմքով։ 
 БАДРРÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. 1. (в знач. действ. залога) по мере 
того как (чем больше) я рвал, рву, буду рвать и т.д., во всех лицах, числах и временах, в соотв. с 
формой смысл. гл. предложения. 2. (в знач. средн. залога) по мере того как (чем больше) рвётся, 
будет рваться и т.д., во всех временах 3-го лица в ед.. и мн. числе.  

 ԲԱԲԱԲԱԲԱ՛ԴՌԱՁՕԴՌԱՁՕԴՌԱՁՕԴՌԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. 1. (ներգործաբար) հենց որ 

պատառեցի, -եցիր, կամ պատառում եմ, ես և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակներով՝ 
համաձայն հաջորդող բայի ձևին. 2. (չեզոքաբար) քանի պատառվում է, պատառվի և այլն բոլոր 

ժամանակների եզակի և հոգնակի երր. դեմքով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։  
 БÁДРРАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. 1. (в знач. действит. залога) 
как только я рву, порвал и т.д., во всех лицах, числах и временах, в соотв. с формой смысл. гл. 
предложения. 2. (в знач. средн. залога) как только рвётся, будет рваться и т.д., во всех врем. 3-го 
лица в ед.. и мн. числе в соотв. с формой смыслового глагола предложения. 

 ԲԱԴՌԷԼԲԱԴՌԷԼԲԱԴՌԷԼԲԱԴՌԷԼ¹, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, է, ՛-էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. պատառել։ 
 БАДРРЭЛ¹, гыбадррим, бадррэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. рвать; кылохы 
бадррэл разбить голову; грабар պատառ патарр – ломоть хлеба, պատառել патаррел – рвать на 

куски, литер.вост.арм. պատառել патаррел, литер.зап.арм. պատռել (пр. бадррэл) – рвать, 

Ахалциха, Ереван պատռէլ патррэл, Тбилиси պատռիլ патррил, Алашкерт, Муш պադռել падррел, 

Полис, Родосто բադռէլ бадррэл, Сведия բադռիլ бадррил, Амшен բադռուշ бадрруш, Сучава 

բադռել бадррел, Себастия բառռէլ баррэл, Акна բառռէլ баррэл, բայռռէլ байррэл, Карин պառռէլ 
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паррэл, Мараха պառռէլ паррэл – рвать, Ван պատռել патррел, Мокс պատռիլ патррил – 
надламываться. 

 ԲԱԴՌԷԼԲԱԴՌԷԼԲԱԴՌԷԼԲԱԴՌԷԼ², -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, բ.չ. պատառվել. անձնական դերբայ և հրամայական չունի, 

գործածվում է միայն բոլոր ժամանակների եզակի և հոգնակի երրորդ դեմքով։ 
 БАДРРЭЛ², гыбаддрри, бадррэцhав, -адз, -элу, г.с.з. 1. рваться. 2. прорваться (о дамбе, запруде 
и т.п.). 3. лопаться; не имеет личных причастых форм и повелит. накл., употр. только в ед. и мн. 

числе 3-го л. во всех временах; литер.вост.арм. պատռել патррел и պատռվել патррвел, 

литер.зап.арм. պատռել (произ. бадррэл) – рваться.  

 ԲԱԴՌԷԼԷՆԲԱԴՌԷԼԷՆԲԱԴՌԷԼԷՆԲԱԴՌԷԼԷՆ, մկ. 1. պատառելով (ներգործաբար). 2. պատառվելով (չեզոքաբար)։ 
 БАДРРЭЛЭН, н. 1. рвя (действ. залог). 2. рвясь (средн. залог). 

 ԲԱԴՌԷԼՈՒԲԱԴՌԷԼՈՒԲԱԴՌԷԼՈՒԲԱԴՌԷԼՈՒ, ած. 1. որ կարելի է կամ պետք է պատառել (ներգործական «բադռէլ» բայից). 

2. որ մաշվելուց կարող է պատառվել կամ պիտի պատառվի ինքը առանց ուրիշի 

ներգործության (չեզոք «բադռէլ» բայից). երկուսն էլ ապառնի դերբայ են գոյականի հետ 

դառձած ածական. բադռէլուբադռէլուբադռէլուբադռէլու թուխթթուխթթուխթթուխթ անպետք թուղթ, որ պետք է պատառել. շաբիքըսշաբիքըսշաբիքըսշաբիքըս բադռէլուբադռէլուբադռէլուբադռէլու 
յէյէյէյէ շապիկս հին, մաշված լինելով՝ շուտով պիտի պատառվի. երկուսն էլ անկախ գործածվելիս 

գոյականի դեր են կատարում. համեմ. բադըռդէլու. բադռէլուբադռէլուբադռէլուբադռէլու բանբանբանբան էէէէ (Ն), բադռէլուբադռէլուբադռէլուբադռէլու պանպանպանպան էէէէ (Չ) 

(փոխ. իմ.) համբերությունից դուրս գալու, վրդովմունքից ու զայրույթից տրաքվելու բան է 

(«բադռէլ» չեզոք բայից): 
 БАДРРЭЛУ 1. то, что можно или нужно порвать (прич. буд. вр. гл. действит. залога 
«бадррэл»). 2. то, что может порваться (прич. буд. вр. гл. сред. залога «бадррэл»); с сущ. выполняет 
функцию прилагат.; бадррэлу тhухтh а) бумага, которую нужно рвать, б) бумага, которая может 
порваться, шабикhыс бадррэлу йэ моя рубашка вот-вот порвётся; при независ. употр. обе формы 
выполняют функцию сущ.; бадррэлу бан э (Н), бадррэлу пан э (Ч) хоть лопни, хоть тресни (прич. 
буд. времени глагола среднего залога «бадррэл»). 

 ԲԱԴՌԸՎԱՁԲԱԴՌԸՎԱՁԲԱԴՌԸՎԱՁԲԱԴՌԸՎԱՁ, ած. նույն իմաստն ունի և նույն կերպ է գործածվում, ինչ որ «բադռաձ»-ը 

(չեզոք բայից)։ 
 БАДРРЫВАДЗ, п. порванный; порвавшийся; имеет то же значение и употребление что и 
форма «бадррадз» (прич. глагола ср. залога).  

 ԲԱԴՌԸՎԱԲԱԴՌԸՎԱԲԱԴՌԸՎԱԲԱԴՌԸՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, մկ. նույն իմաստն ունի և նույն կերպ է գործածվում, ինչ որ 

«բադռաձսային» (չեզոքաբար)։ 
 БАДРРЫВÁДЗСАЙИН, н. по мере того как (чем больше) рвётся и т.д. во всех вр.; имеет то же 
значение, формы и употребл. что и форма «бадррадзсайин» (в ср. залоге).  

 ԲԱԲԱԲԱԲԱ՛ԴՌԸՎԱՁՕԴՌԸՎԱՁՕԴՌԸՎԱՁՕԴՌԸՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, մկ. թե իմաստով և թե գործածության ձևով նույնն է, ինչ որ 

«բադռաձօվը» (չեզոք բայից)։ 
 БÁДРРЫВАДЗÓВЫ, н. как только рвётся и т.д. во всех временах; имеет то же значение и 
формы что и наречие «бадррадзовы» (от гл. средн. залога). 

 ԲԱԴՌԸՎԷԼԲԱԴՌԸՎԷԼԲԱԴՌԸՎԷԼԲԱԴՌԸՎԷԼ, բ.չ. թե իմաստով և թե գործածության ձևով նույնն է «բադռէլ» չեզոք բայի հետ։ 
 БАДРРЫВЭЛ, г.с.з. имеет то же значение и те же формы что и глагол ср. залога «бадррэл»; 
литер.зап.арм. պատռվիլ (произ. бадррывил) – рваться. 

 ԲԱԴՌԸՎԷԼԷՆԲԱԴՌԸՎԷԼԷՆԲԱԴՌԸՎԷԼԷՆԲԱԴՌԸՎԷԼԷՆ, մկ. նույնն է, ինչ որ «բադռէլէն» (չեզոքաբար)։ 
 БАДРРЫВЭЛЭН, н. имеет то же знач. и формы что и «бадррэлэн» (в знач. ср. зал.). 

 ԲԱԴՌԲԱԴՌԲԱԴՌԲԱԴՌԸՎԷԼՈՒԸՎԷԼՈՒԸՎԷԼՈՒԸՎԷԼՈՒ, ած. թե իմաստով և թե գործածության ձևով նույնն է, ինչ որ «բադռէլու» 

(չեզոք բայից)։ 
 БАДРРЫВЭЛУ, пр.буд.вр. имеет то же значение и формы что и «бадррэлу» (в знач. ср. зал.). 

 ԲԱԶԲԱԶԲԱԶԲԱԶ, գ. մակաղ, ցանկապատած տեղ անասունների համար. փոխ. թաթ.։ 
 БАЗ, с. хлев; загон для домашнего скота; рус. баз – огороженное место для скота.  

 ԲԱԶԱՐԲԱԶԱՐԲԱԶԱՐԲԱԶԱՐ, գ. շուկա. բբբբազարինազարինազարինազարին դդդդէղըէղըէղըէղը շուկայում. պարս. և թուրք. բազար – շուկա։ 
 БАЗАР, с. рынок, базар; базарин дэхъы на рынке; перс. bāzār – рынок; среднеарм. яз. բազար 

базар – рынок, из перс; литер.зап.арм. պազար (произ. базар), употр. во всех арм. диалектах. 
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ԲԱԶԱԲԱԶԱԲԱԶԱԲԱԶԱՐԸՐԸՐԸՐԸ ԲԲԲԲ Б

 ԲԱԶԱԲԱԶԱԲԱԶԱԲԱԶԱՐԸՐԸՐԸՐԸ, մկ. շուկայում. բբբբազարըազարըազարըազարը իիիի՞նչնչնչնչ գարգարգարգար շուկայում ի՞նչ կար:  
 БАЗАРЫ, н. на рынке; базары инч гар? что было на рынке?  

 ԲԱԶԱՐԼԸԽԲԱԶԱՐԼԸԽԲԱԶԱՐԼԸԽԲԱԶԱՐԼԸԽ, գ. գնում, շուկայում գնած բան. բազարլըխբազարլըխբազարլըխբազարլըխ անէլանէլանէլանէլ շուկայից բան գնել. թուրք. 

բազարլըկ – նույն իմ.։ 
 БАЗАРЛЫХ, с. покупка, товар, приобретённый на рынке; базарлых анэл покупать что-либо 

на рынке; турец. pazarlık (пазарлык), крым.татар. базарлыкъ – торг; в гаваре Карабах բազարլըղ 
базарлыхъ – покупка.  

 ԲԱԶԱՐՋԻԲԱԶԱՐՋԻԲԱԶԱՐՋԻԲԱԶԱՐՋԻ, գ. բան ծախելու կամ գնելու համար շուկա գնացող. պարս. բազարչի, թուրք. 

բազարջի – նույն իմ.։ 
 БАЗАРДЖИ, с. торговец или покупатель на рынке; турец. pazarcı (пазарджы) – торговец на 

рынке, из перс.; в гаваре Амшен բազայջի базайджи – торговец. 

 *ԲԱԶԻԲԱԶԻԲԱԶԻԲԱԶԻ ՎԱԽԹՎԱԽԹՎԱԽԹՎԱԽԹ (Նխջ) երբեմն. պարս. բազի – մի քանի. ար. վակտ – ժամանակ։ 
 *БАЗИ ВАХТh (Нхч) иногда, временами; турец. bazı vakıt (базы вакыт) – иногда, из перс.-

араб.; в гаваре Амшен բազի бази – иногда. 

 ԲԱԶԻՐԳՅԱՆԲԱԶԻՐԳՅԱՆԲԱԶԻՐԳՅԱՆԲԱԶԻՐԳՅԱՆ, գ. վաճառական. պարս. բազըրգյան – նույն իմ. բբբբազիրգյանազիրգյանազիրգյանազիրգյան պարիպարիպարիպարի (Չ) 

գործվածքեղեն ապրանք. բազիրգյանբազիրգյանբազիրգյանբազիրգյան խանութխանութխանութխանութ (Չ) գործվածքեղենի խանութ. հոմանիշը – 

բէզէստէն։ 
 БАЗИРГЙАН, с. торговец; базиргйан пари (Ч) ткань, базиргйан ханутh (Ч) магазин тканей; 
перс. bazārgan – торговец (baz – ткань), турец. bezirgân (безиргян), крым.татар. базыргян – торговец; 

среднеарм. яз. բազրկան базркан – торговец, в гаварах Гандзак, Ван բազիրգյան базиргйан, 

Тбилиси բազրգան базрган, Джавахк բեզերկյան бэзэркйан – торговец; синон. бэзэстэн. 

 ԲԱԶՄԱՆԲԱԶՄԱՆԲԱԶՄԱՆԲԱԶՄԱՆ ԱՆՑՆԷԼԱՆՑՆԷԼԱՆՑՆԷԼԱՆՑՆԷԼ չքաշվել, համարձակություն ունենալ, խոսել, խնդրել։ 
 БАЗМАН АНЦhНЭЛ не смущаться, не робеть, не испытывать робости, неловкости в 
общении; кhэзи мэн базмас ганцhыни с тобой чувствую себя легко и непринуждённо; крым.татар. 
базна – не смущаться, не робеть.  

 ԲԱԹԱԲԱԹԱԲԱԹԱԲԱԹԱ-ՉՈՒՄԱՉՈՒՄԱՉՈՒՄԱՉՈՒՄԱ ԷՇՏԱԼԷՇՏԱԼԷՇՏԱԼԷՇՏԱԼ կամ ՔԱԼԷԼՔԱԼԷԼՔԱԼԷԼՔԱԼԷԼ (Չ), մկ. ցեխի մեջ խրվելով. փոխ. թաթ.։ 
 БАТhА-ЧhУМА ЭШТАЛ или КhАЛЭЛ (Ч), н. застревая в грязи (идти); крым.татар. батмакъ – 
завязнуть в грязи. 

 ԲԱԹԱԽԲԱԹԱԽԲԱԹԱԽԲԱԹԱԽ (Ն), ԲԱԹԽԱԽԲԱԹԽԱԽԲԱԹԽԱԽԲԱԹԽԱԽ (Չ), գ. ճահիճ, ցեխ. թուրք. բաթակ – նույն իմ. բաթախէնբաթախէնբաթախէնբաթախէն էլլէլէլլէլէլլէլէլլէլ, 
չամուռըչամուռըչամուռըչամուռը մըղնէլմըղնէլմըղնէլմըղնէլ (Ն) մի փորձանքից ազատվել, մի ուրիշի հանդիպել։ 
 БАТhАХ (Н), БАТhХАХ (Ч), с. болото, топь, грязь; батhахэн эллэл, чhамурры мыднэл (Н) 
избавиться от одной беды и попасть в другую; турец. batak, крым.татар. батакь – топь, болото; 

крым.татар. баткьакь – топкий, болотистый; в гаварах Амшен  բատախ батах – топь, болото, Муш, 

Ван բաթլախ батhлах, Аварик բաթտախ батhтах, Карабах, Урмия բաթա батhа – топь, грязь. 

 ԲԱԹԱԽԼԸԲԱԹԱԽԼԸԲԱԹԱԽԼԸԲԱԹԱԽԼԸ (Ն) ԲԱԹԽԱԽՕԴԲԱԹԽԱԽՕԴԲԱԹԽԱԽՕԴԲԱԹԽԱԽՕԴ (Չ), ած. ցեխոտ, ճահճային (տեղ)։ 
 БАТhАХЛЫ (Н), БАТhХАХОД (Ч), п. болотистый, топкий; турец. batak, крым.татар. баткьакь – 
болотистый + оконч. прилаг. арм.яз. «од».  

 ԲԱԹԱՁԲԱԹԱՁԲԱԹԱՁԲԱԹԱՁ (Չ), ած.մկ. ցեխի մեջ խրված. անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է 

ածական, բայի հետ մակբայ. բաթաձբաթաձբաթաձբաթաձ արաբաարաբաարաբաարաբա, բաթաձբաթաձբաթաձբաթաձ գօվգօվգօվգօվ ցեխի մեջ խրված սայլ, կով. բաթաձբաթաձբաթաձբաթաձ 
գէգէգէգէ՛ցիլցիլցիլցիլ էէէէ խրված մնում է. արմատը թուրքերեն է, վերջավորությունը հայերեն։ 
 БАТhАДЗ (Ч), пр.пр.вр. застрявший, увязший в грязи; при употр. с сущ. выполняет функцию 
прилаг., с глаголом – наречия; батhадз араба застрявшая в грязи телега, батhадз гов застрявшая в 
грязи корова, батhадз гэ;цhил э так и стоит, застрявший в грязи; тюрк. батакъ – болото + оконч. 
причастия арм. яз.  
 ԲԱԹԱԲԱԹԱԲԱԹԱԲԱԹԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), մկ. քանի խրվում եմ, ես և այլն 

բոլոր դեմք., թվ. ու ժաման.՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 БАТhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), н. по мере того как (чем больше) 
застреваю в грязи и т.д. во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр.  
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ԲԲԲԲ Б ԲԱԲԱԲԱԲԱ՛ԹԱՁՕԹԱՁՕԹԱՁՕԹԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ

 ԲԱԲԱԲԱԲԱ՛ԹԱՁՕԹԱՁՕԹԱՁՕԹԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ), մկ. հենց որ խրվեմ, խրվում 

եմ, ես և այլն բոլոր դեմք., թվ. ու ժաման.՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. բաթաձօվըբաթաձօվըբաթաձօվըբաթաձօվը քաշէցիքաշէցիքաշէցիքաշէցի 
հանէցիհանէցիհանէցիհանէցի հենց որ խրվեց՝ քաշեցի, հանեցի. բաթաձնէրօվըդբաթաձնէրօվըդբաթաձնէրօվըդբաթաձնէրօվըդ կուկանքկուկանքկուկանքկուկանք գըհանինքգըհանինքգըհանինքգըհանինք (Չ) հենց որ 

խրվեք, կըգանք կըհանենք։ 
 БÁТhАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы (Ч), н. как только увязаю в грязи и 
т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. предл.; батhадзовы кhашэцhи 
hанэцhи как только он увяз в грязи, я его вытащил, батhадзнэровыд куканкh гыhанинкh (Ч) как 
только завязнете в грязи, мы придём и вытащим вас. 

 ԲԱԹԷԼԲԱԹԷԼԲԱԹԷԼԲԱԹԷԼ, -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ), բ.չ. ցեխի, ճահճի մեչ խրվել. թուրք. 

բաթմակ – նույն իմ., վերջավորությունը հայերեն է։ 
 БАТhЭЛ, гыбатhим, батhэцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч), г.с з. увязнуть, застрять в грязи; 
турец. batmak, крым.тат. батмакъ – погружаться, тонуть + оконч. глаг. арм. яз. «эл». 

 ԲԱԹԷԼԷՆԲԱԹԷԼԷՆԲԱԹԷԼԷՆԲԱԹԷԼԷՆ (Չ), մկ. ցեխի մեջ խրվելով։ 
 БАТhЭЛЭН (Ч), н. застревая в грязи. 

 ԲԱԹԷԼՈՒԲԱԹԷԼՈՒԲԱԹԷԼՈՒԲԱԹԷԼՈՒ (Չ), ած.մկ. որ կարող է խրվել, որտեղ կարելի է խրվել. բաթէլուբաթէլուբաթէլուբաթէլու ծիծիծիծի չէչէչէչէ (Չ) այս 

ձին չի կարող խրվել. թամամթամամթամամթամամ բաթէլուբաթէլուբաթէլուբաթէլու դէղդէղդէղդէղ էէէէ իսկական խրվելու տեղ է. ապառնի դերբայ է, որ 

գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ, առանձին գործածվելիս գոյականի 

դեր է կատարում, երրորդ դեմքի հոդ առնում ու հոլովվում է. բաթէլուբաթէլուբաթէլուբաթէլու դէղըդէղըդէղըդէղը հօսհօսհօսհօս չէչէչէչէ, բաթէլույէնբաթէլույէնբաթէլույէնբաթէլույէն 
անցանքանցանքանցանքանցանք խրվելու տեղը այստեղ չէ, խրվելուց (տեղից) անցանք։  
 БАТhЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. 1. тот, кто может увязнуть в грязи, или то, что может увязнуть в 
грязи. 2. место, где можно увязнуть в грязи; батhэлу ци чhэ (Ч) эта лошадь не увязнет в грязи, 
тhамам батhэлу дэхъ э как раз то место, где можно увязнуть в грязи; с существ. выполняет 
функцию прилаг., с глаг. – наречия, при независ. употребл. – функцию существ., принимает 
притяжат. артикль 3-го лица и склоняется; батhэлу дэхъы hос чhэ, батhэлуйэн анцhанкh здесь не 
увязнем, место, где можно увязнуть, мы уже проехали.  

 ԲԱԹԷՑԸՆԷԼԲԱԹԷՑԸՆԷԼԲԱԹԷՑԸՆԷԼԲԱԹԷՑԸՆԷԼ, -ցունում, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցընէլու, -ցուր, ցուցէ՛կ (Չ), բ.ա. խրվեցնել 
(ցեխի մեջ, դույլը ջրի մեջ և այլն). բաթ-եց-ուց-ան-ել։ 
 БАТhЭЦhЫНЭЛ, -цhунум, -цhуцhи, -цhуцhадз, -цhынох, -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэк (Ч), п.г. 1. 
завести в грязь, делать так, чтобы увяз в грязи. 2. утопить в колодце (о ведре). 

 ԲԱԹԷՑԸՆԷԼԷՆԲԱԹԷՑԸՆԷԼԷՆԲԱԹԷՑԸՆԷԼԷՆԲԱԹԷՑԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. խրվեցնելով։  
 БАТhЭЦhЫНЭЛЭН (Ч), н. 1. заводя в грязь, делая так, чтобы увяз в грязи. 2. топя в колодце 
(о ведре). 

 ԲԱԹԷՑՈՒՑԱՁԲԱԹԷՑՈՒՑԱՁԲԱԹԷՑՈՒՑԱՁԲԱԹԷՑՈՒՑԱՁ (Չ), ած.մկ. խրվեցրած. բաթէցուցաձբաթէցուցաձբաթէցուցաձբաթէցուցաձ արբաարբաարբաարբա ցեխի մեջ խրվեցրած սայլ. անց. 

դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ մակբայ, իսկ առանձին գործածվ. 

գոյականի դեր է կատարում, հոդ է առնում ու հոլովվ. է. կընածէկկընածէկկընածէկկընածէկ, բաթէցուցաձնէրըդբաթէցուցաձնէրըդբաթէցուցաձնէրըդբաթէցուցաձնէրըդ հանէցէհանէցէհանէցէհանէցէ՛կկկկ 

(Չ) գնացեք, խրվեցրածներդ (սայլերը) հանեցեք։ 
 БАТhЭЦhУЦhАДЗ (Ч), пр.пр.вр. заведённый в грязь (об арбе и т.п.); батэцhуцhадз арба 
заведённая в грязь телега, кынацэк, батhэцhуцhадзнэрыд hанэцhэк (Ч) идите и вытаскивайте 
(машину и т.п.), которую вы завели в грязь; с сущ. становится прил., с гл. – наречием, при незав. 
употреблении – существ., принимает притяж. артикль и склоняется.  

 ԲԱԹԷՑՈՒՑԱԲԱԹԷՑՈՒՑԱԲԱԹԷՑՈՒՑԱԲԱԹԷՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ), մկ. հենց որ խրվեցի, 

խրվեցնեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվ. ու ժամանակն.՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 БАТhЭЦhУЦhÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы (Ч), н. как только я завёл 
(машину) в грязь (утопил ведро в колодце), заведу в грязь и т.д., во всех лицах, числах и временах, в 
соотв. с формой смыслового глагола предложения. 

 *ԲԱԹԸՌԲԱԹԸՌԲԱԹԸՌԲԱԹԸՌ (Նխջ), ած. կարծր։ 
 *БАТhЫРР (Нхч), п. твёрдый, крепкий. 

 *ԲԱԹԹԱԼԲԱԹԹԱԼԲԱԹԹԱԼԲԱԹԹԱԼ (Ն), ԲԷՏՏԱԼԲԷՏՏԱԼԲԷՏՏԱԼԲԷՏՏԱԼ (Չ), ած. անպետք (գործիք). ար. բաթթալ – նույն իմ.: 
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 *БАТhТhАЛ (Н), БЭТТАЛ (Ч), п. непригодный (об инструменте); араб. battāl –непригодный; 

среднеарм. яз. պաթալ патhал и պայթալ пайтhал – тщетный, напрасный, в гаваре Шатах պաթալ 
патhал – испорченный.  

 ԲԱԹԽԱԽԲԱԹԽԱԽԲԱԹԽԱԽԲԱԹԽԱԽ (Չ), տե՛ս բաթախ (Ն): 
 БАТhХАХ (Ч), см. батhах (Н). 

 ԲԱԹՄԱՆԲԱԹՄԱՆԲԱԹՄԱՆԲԱԹՄԱՆ (Նխջ), գ. հին ժամանակվա ծանոթության չափ է, զանազան երկարներում 

տարբեր մեծության. փոխ. թուրք.։ 
 БАТhМАН (Нхч), с. мера весов (в старину); турец. batman – мера веса от 2, 5 до 10 кг. 

 ԲԱԹՄԻՇԲԱԹՄԻՇԲԱԹՄԻՇԲԱԹՄԻՇ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Ն), տե՛ս բաթել։ 
 БАТhМИШ (Ы)ЛАЛ (Н), см. батhэл. 

 ԲԱԺԻՆԲԱԺԻՆԲԱԺԻՆԲԱԺԻՆ (Ն), ՊԱԺԻՆՊԱԺԻՆՊԱԺԻՆՊԱԺԻՆ (Չ) առանձին չի գործածվում. փայփայփայփայ-պաժինպաժինպաժինպաժին անէլանէլանէլանէլ բաժանել իրար մեջ 

ինչ որ ընդհանուր սեփականություն է. փայփայփայփայ-պաժինպաժինպաժինպաժին լալլալլալլալ ընտանիքի անդամները բաժանվելով 

իրարից՝ բաժանել իրանց մեջ ընդհանուր գույքը։ 
 БАЖИН (Н), ПАЖИН (Ч) употр. только в выраж. пhай-пажин анэл распределять общую 

собственность, пhай-пажин лал делить имущество при разводе; литер.вост.арм. բաժին бажин, 

литер.зап.арм. բաժին (произн. пhажин) – часть, доля, в гаварах Агулис, Тбилиси բաժին бажин, 

Алашкерт, Ахалциха, Ереван, Муш, Нор-Джуга, Сучава բ‘աժին бhажин, Возм բ‘mժին бhäжин, 

Полис, Родосто пhажин փաժին, Тигранакерт փmժին пhäжин, Мокс, Мараха, Салмаст պmժին 

пäжин, Зейтун բ’էժին бhэжин; этимол. см. бажнэл. 

 ԲԱԺԻՆՔԲԱԺԻՆՔԲԱԺԻՆՔԲԱԺԻՆՔ (Նխջ), գ. հարսի օժիտ։ 
 БАЖИНКh (Нхч), с. приданое. 

 ԲԱԺՆԷԼԲԱԺՆԷԼԲԱԺՆԷԼԲԱԺՆԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն), ՊԱԺՆԷԼՊԱԺՆԷԼՊԱԺՆԷԼՊԱԺՆԷԼ և ՊԱՐՆԷԼՊԱՐՆԷԼՊԱՐՆԷԼՊԱՐՆԷԼ, -էցէկ (Չ), բ.ն. 1. 

բաժանել. 2. զատել, առանձնացել իրարից (ամուսիններին, կռվողներին և այլն)։ 
 БАЖНЭЛ, гыбажним, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), ПАЖНЭЛ и ПАРНЭЛ, 
кыпажним и гыпарним, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэк (Ч), г.с.з. 1. делить, производить 
арифметическую операцию. 2. делить, распределять что-либо. 3. разводить (супружескую пару). 4. 
разнимать (дерущихся). 5. отрывать, отдирать (что-либо прилипшее); заимств. из иранских языков; 

грабар բաժանել бажанел – делить, литер.вост.арм. բաժանել бажанел, литер.зап.арм. բաժնել 
(произн. пhажнэл) – делить, разделять, Нор-Джуга բ‘աժանել бhажанел, Ереван բ‘աժանէլ 
бhажанэл, Алашкерт, Муш, Сучава բ‘աժնել бhажнел, Ахалциха, Карин, Себастия բ‘աժնէլ бhажнэл, 

Возм բ‘աժընիլ бhажынил, Агулис բժmնիլ бжäнил, Тбилиси բաժնիլ бажнил, Харберд բ‘աժնիլ 
бhажнил, Полис, Родосто փաժնէլ пhажнэл, Тигранакерт փmժնէլ пhäжнел, Хачин բ‘էժնել бhэжнел, 

Зейтун բ‘էժնիլ бhэжнил, Горис պժանիլ пжанил, Карабах պժէնէլ пжэнэл, Салмаст, Ван պmժնել 
пhäжнел, Шемаха պիժmնիլ пhижäнил, Мокс պmժնիլ пäжнил, Венгрия բաշնըվիլ башнывил. 

 ԲԱԺՆԸՎԷԼԲԱԺՆԸՎԷԼԲԱԺՆԸՎԷԼԲԱԺՆԸՎԷԼ, գըբաժնըվի կամ գըբաժնըվիմ, -վէցավ կամ -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -

վէցէ՛ք (Ն), ՊԱԺՆԸՎԷԼՊԱԺՆԸՎԷԼՊԱԺՆԸՎԷԼՊԱԺՆԸՎԷԼ և ՊԱՐՆԸՎԷԼՊԱՐՆԸՎԷԼՊԱՐՆԸՎԷԼՊԱՐՆԸՎԷԼ, -վէցէ՛կ (Չ), բ.կր.չ. բաժանվել, զատվել իրարից, 

առանձնանալ, նույն ձևերով և իմաստով։ 
 БАЖНЫВЭЛ, гыбажныви или гыбажнывим, бажнывэцhав или бажнывэцhа, -вадз, -вохъ, -
вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Н), ПАЖНЫВЭЛ, кыпажныви или кыпажнывим, пажнывэцhав или 
пажнывэцhа, и ПАРНЫВЭЛ, кыпарныви или кыпарнывим, парнывэцhав или парнывэцhа, -вэцhэк 
(Ч) 1. г.стр.з. делиться (об арифметической операции). 2. делиться, распределяться. 3. г.с.з. 
разводиться, расторгать брак. 4. г.с.з. отрываться, отдираться (о чём-либо прилипшем); 

литер.вост.арм. բաժանվել бажанвел, литер.зап.арм. բաժնվիլ (пр. пhажнвил).  

 ԲԱԼԱԲԱԼԱԲԱԼԱԲԱԼԱ, գ. ձագ (անասունի, թռչունի և այլն). փոխ թուրք. բալաբալաբալաբալա բէրէլբէրէլբէրէլբէրէլ (Ն), բալաբալաբալաբալա պէրէլպէրէլպէրէլպէրէլ (Չ) 

ծնել (կենդանիների մասին). գադունգադունգադունգադուն բալաբալաբալաբալա պէրիլպէրիլպէրիլպէրիլ էէէէ. բալաբալաբալաբալա հանէլհանէլհանէլհանէլ (թռչունների մասին) ձագ 

հանել ձվերից. խառղանխառղանխառղանխառղան բալաբալաբալաբալա հանիլհանիլհանիլհանիլ էէէէ. բալաբալաբալաբալա թաբլէլթաբլէլթաբլէլթաբլէլ վիժել. գօվըգօվըգօվըգօվը բալաբալաբալաբալա թաբլիցթաբլիցթաբլիցթաբլից. բալասբալասբալասբալաս (ծայրի 

«ս»-ն հայ. հոդ է) կամ բալամբալամբալամբալամ ձագս, փաղաքշական դիմում փոքրերին ծերերից։ 
 БАЛА, с. 1. дитя, ребёнок. 2. детёныш, птенец; бала бэрэл (Н), бала пэрэл (Ч) родить 
детёныша (о животных), гадун бала пэрил э кошка принесла котят, бала hанэл производить на 
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свет птенцов, харрхъан бала hанил э ворона произвела на свет птенцов, бала тhаблэл выкидывать 
плод, говы бала тhаблицh корова выкинула плод, балас или балам дитя моё (форма обращения к 
детям; окончание «с» – притяжат. артикль арм. языка, «м» – притяжат. артикль тюркских языков); 
турец. bala – дитя, детёныш; употреб. во всех арм. диалектах в знач. дитя, ребёнок; детёныш, в 

гаварах Кесария, Карин, Карабах, Нор-Джуга и т.д. слово բալամ балам употр. как форма 
обращения к собеседнику. 

 ԲԱԼԱԲԱՆԲԱԼԱԲԱՆԲԱԼԱԲԱՆԲԱԼԱԲԱՆ, Չալթրում նաև ԲԱԼԲԱՆԲԱԼԲԱՆԲԱԼԲԱՆԲԱԼԲԱՆ, ած. մեծ, խոշոր. բբբբալաբանալաբանալաբանալաբան մաշթմաշթմաշթմաշթ (Ն), բալբանբալբանբալբանբալբան մաշտմաշտմաշտմաշտ 

(Չ) մեծ մարդ թե մարմնի խոշորության և թե տարիքի մեծության իմաստներով։ 
 БАЛАБАН, в Чалтыре также БАЛБАН, п. 1. большой, крупный. 2. взрослый; балабан маштh 
(Н), балбан машт (Ч) а) рослый, крупный человек, б) взрослый человек; турец. balaban – огромный, 

крупный (телом), гигант, крым.татар. балабан – большой, взрослый; литер.зап.арм. պալապան 

(произ. балабан), в гаварах Карин, Джавахк, Кесария պալապան палапан – большой, крупный.  

 ԲԱԼԱԼԷՄԻՇԲԱԼԱԼԷՄԻՇԲԱԼԱԼԷՄԻՇԲԱԼԱԼԷՄԻՇ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ բազմանալ (կենդանիները՝ ձագեր ծնելով, բույսերը՝ ընձյուղներ 

արձակելով)։ 
 БАЛАЛЭМИШ (Ы)ЛАЛ 1. размножаться, плодиться (о животных, птицах). 2. прорастать, 
пускать побеги (о растениях, деревьях). 

 ԲԱԼԱԽԲԱԼԱԽԲԱԼԱԽԲԱԼԱԽ, գ. վարտիքի վարի ծայրը. թաթառ. բալախ – նույն իմ.։ 
 БАЛАХ, с. штанина, брючина; чурин чhиhасадз балахыд ми лози не говори гоп пока не 
перепрыгнешь; крым.татар. балакь – штанина. 

 ԲԱԼԱՅԱԹԱԽԲԱԼԱՅԱԹԱԽԲԱԼԱՅԱԹԱԽԲԱԼԱՅԱԹԱԽ, գ. 1. արգանդ. 2. (Թոփթի) օրորան։ 
 БАЛАЙАТhАХ, с. 1. анат. матка животного. 2. (с. Крым) детская колыбель.  
 ԲԱԼԱՉԱՂԱԲԱԼԱՉԱՂԱԲԱԼԱՉԱՂԱԲԱԼԱՉԱՂԱ, գ. հվք. երեխաներ. թուրք. բալա – ձագ + չօղալմակ – բազմանալ: 
 БАЛАЧhАХЪА, с. собир. дети, детвора; крым.татар. бала-чагьа – дети, детвора. 

 ԲԱԼԱՉԱՂԱԼԸԲԱԼԱՉԱՂԱԼԸԲԱԼԱՉԱՂԱԼԸԲԱԼԱՉԱՂԱԼԸ, ած. շատ երեխաներ ունեցող (մարդ). փոխ. թուրք.։ 
 БАЛАЧhАХЪАЛЫ, п. многодетный; из тюрк. яз.  

 ԲԱԼԴԸՌՂԱՆԲԱԼԴԸՌՂԱՆԲԱԼԴԸՌՂԱՆԲԱԼԴԸՌՂԱՆ, գ. աղբաղբուկ (բույս), валериана. թուրք. բալդըրան – մոլոխինդ։  
 БАЛДЫРРХЪАН, с. бот. валериана лекаственная, Valeriána officinális; турец. baldıran 
(балдыран) – болиголов пятнистый. 

 ԲԱԼԴԸՐԲԱԼԴԸՐԲԱԼԴԸՐԲԱԼԴԸՐ, գ. ազդրի մկաններ (մարդու). փոխ. թուրք.։ 
 БАЛДЫР, с. анат. бедро, ляжка; турец. baldır (балдыр), крым.татар. балдыр – икра (ноги), 

голень; в гаварах Амшен բալդուր балдур – икра ноги, Карабах բալդուր балдур – бедро.  

 ԲԱԼԴԸՐԲԱԼԴԸՐԲԱԼԴԸՐԲԱԼԴԸՐ-ԲԱՋԱԽԲԱՋԱԽԲԱՋԱԽԲԱՋԱԽ (էշէշէշէշտտտտալալալալ), մկ. ոտքերին զոռ տալով, ոտքերը աշխատեցնելով. թուրք. 

բալդըր – ազդրի մկաններ, բաջախ – սունք։ 
 БАЛДЫР-БАДЖАХ (эштал), н. широким, размашистым шагом (идти); турец. baldır (балдыр), 
крым.татар. балдыр – икра (ноги), турец. bacak (баджак), крым.татар. баджакъ – нога.  

 ԲԱԼԸԽՄԱՍԻԲԱԼԸԽՄԱՍԻԲԱԼԸԽՄԱՍԻԲԱԼԸԽՄԱՍԻ (Չ), գ. փոքրիկ գնդակների ձևով խմորեղեն տապկած յուղի մեջ։ 
 БАЛЫХМАСИ (Ч), с. мелкие кругловатые кусочки теста, поджаренные в масле.  

 *ԲԱԼԸԽՋԻԲԱԼԸԽՋԻԲԱԼԸԽՋԻԲԱԼԸԽՋԻ (Նխջ), գ. ձգնորս. թուրք. բալըկջի – նույն իմ.։ 
 *БАЛЫХДЖИ (Нхч), с. рыбак, рыболов; турец. balıkçı (балыкчы) – рыбак. 

 ԲԱԼԹԱԲԱԼԹԱԲԱԼԹԱԲԱԼԹԱ (Ն), գ. կացին: 
 БАЛТhА (Н), с. топор; турец. balta, крым.татар. балта – топор.  

        ԲԱԼԻԳԲԱԼԻԳԲԱԼԻԳԲԱԼԻԳ, գ. բալիկ:  
        БАЛИГ, с. детка, деточка; балигыс имис деточка моя. 

 ԲԱԼԻՔԲԱԼԻՔԲԱԼԻՔԲԱԼԻՔ¹ և *ԲԱԼԼԻՔԲԱԼԼԻՔԲԱԼԼԻՔԲԱԼԼԻՔ (Ն), ՊԱԼԻԿՊԱԼԻԿՊԱԼԻԿՊԱԼԻԿ (Չ), գ. բանալի. բանալիք > բանլիք >բալլիք > բալիք։ 
 БАЛИКh¹ и *БАЛЛИКh (Н), ПАЛИК (Ч), с. ключ (дверной); баналикh > банликh > балликh > 

баликh; грабар բանալի банали, литер.вост.арм. բանալի банали, литер.зап.арм. բանալի (произ. 

пhанали) – ключ (дверной), в гаварах Карабах պնmլի пнäли, Ахалциха, Карин բ‘անլիք бhанликh, 

Харберд բ‘անլի бhанли, բ‘ալլի бhалли, Ереван պալանիք паланикh, պլանիք планикh, Тбилиси 

բալնիք балникh, Алашкерт, Муш բ‘ալնիք бhалникh, Хачин, Сучава բ‘ալլինք бhаллинкh, Полис 
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բալլինք баллинкh, բալլիք балликh, Акна բ‘ալլի бhалли, Себастия բ‘ալլիք бhалликh, Родосто 

փալլիք пhалликh, Тигранакерт փmլլինք пhäллинкh, Зейтун բ‘ալինք бhалинкh, Возм բ‘mլնիս 

бhäлнис, Мокс, Ван պmլնիս пäлнис, Нор-Джуга բ‘լանիք бhланикh, Салмаст պmլիս пäлис, Мараха 

պmնիս пäнис, Амшен պօնլիկ понлик, Асланбек փայլի пhайли. 

 ԲԱԼԻՔԲԱԼԻՔԲԱԼԻՔԲԱԼԻՔ² (Ն), ԲԱԼԻԿԲԱԼԻԿԲԱԼԻԿԲԱԼԻԿ (Չ), գ. ձկան չորացրած ֆիլեյ, (Չ) նաև ոչխարի չորացրած ֆիլեյ. թուրք. 

բալըկ – ձուկ։ 
 БАЛИКh² (Н), БАЛИК (Ч), с. филе вяленой рыбы, в Чалтыре и с. Крым также филе вяленой 

баранины; турец. balık (балык), крым.татар. балыкъ – рыба; Карабах բալըղ балыхъ – вяленая рыба. 

 ԲԱԼԽՕՆԲԱԼԽՕՆԲԱԼԽՕՆԲԱԼԽՕՆ (Չ), գ. ամռան սենյակ (առանց վառարանի), որի միջով մտնում են բուն բնակելի 

սենյակները. թերևս, ծագում է պարս. բալախանէ – վերնատուն (բալա – վեր, բարձր, խանէ – 

տուն) բառից։ 
 БАЛХОН (Ч), с. летняя комната-прихожая без печки, через которую в старину входили в 
жилые комнаты дома; возможно от перс. bālāhānā – верхний этаж. 

 ԲԱԼՂԱՄԲԱԼՂԱՄԲԱԼՂԱՄԲԱԼՂԱՄ, ԲԸԼՂԱՄԲԸԼՂԱՄԲԸԼՂԱՄԲԸԼՂԱՄ և ԲԱՀԼԱՄԲԱՀԼԱՄԲԱՀԼԱՄԲԱՀԼԱՄ (Ն), ԲԱՂԼԱՄԲԱՂԼԱՄԲԱՂԼԱՄԲԱՂԼԱՄ (Չ), գ. խորխ, մաղաս. ար. բալղամ –                   

նույն իմ.։ 
 БАЛХЪАМ, БЫЛХЪАМ и БАhЛАМ (Н), БАХЪЛАМ (Ч), с. мокрота, слизистое или гнойное 
выделение из дыхательных путей и легких; араб. balgam, от котор. турец. balgam (балгам), 

крым.татар. балгъам – мокрота; слизь; в гаварах Карабах, Мокс, Сасун բըղլամ быхълам, Ван 

բըլղամ былхъам – мокрота. 

 ԲԱԼՀԱՆԲԱԼՀԱՆԲԱԼՀԱՆԲԱԼՀԱՆ, գ. հյուղակ, քողտիկ, փոքր ժամանակավոր կառույց բնակվելու համար:  
 БАЛhАН, с. шалаш, небольшая временная постройка для жилья из жердей или из кольев, 
покрытых ветками, соломой и т.п.; рус. балаган – лёгкая постройка, используемая для временного 
жилья. 

 ԲԱԼՄԱԲԱԼՄԱԲԱԼՄԱԲԱԼՄԱ, գ. ձկնապուր: 

 БАЛМА, с. уха, рыбный суп.  

 ԲԱԼՄՕՄԻԲԱԼՄՕՄԻԲԱԼՄՕՄԻԲԱԼՄՕՄԻ, գ. մոմ, մեղրամոմ. թուրք. բալ – մեղր, պարս. մոմ – մոմ, բալմոմի – մեղրամոմ: 

 БАЛМОМИ, с. пчелиный воск; турец. balmumu (балмуму) – воск, (турец. bal – мёд, перс. mom – 
воск). 

 ԲԱԼՈՒԼԲԱԼՈՒԼԲԱԼՈՒԼԲԱԼՈՒԼ (Ն), ՊԱԼՈՒԼՊԱԼՈՒԼՊԱԼՈՒԼՊԱԼՈՒԼ (Չ), գ. երեխայի փաթաթոց. բալուլօվբալուլօվբալուլօվբալուլօվ դըղադըղադըղադըղա (Ն), պալուլօվպալուլօվպալուլօվպալուլօվ դըղադըղադըղադըղա (Չ) 

վերմակի մեջ փաթաթած երեխա. բալուլբալուլբալուլբալուլ անէլանէլանէլանէլ (Ն), պալուլպալուլպալուլպալուլ անէլանէլանէլանէլ (Չ) վերմակի մեջ փաթաթել ու 

կապել երեխային գրկելու համար. «պարուրէլ» բայի հիմքն է։ 
 БАЛУЛ (Н), ПАЛУЛ (Ч), с. пелёнка, простынка для пеленания грудных детей; балулов 
дыхъа (Н), палулов дыхъа (Ч) запеленатый ребёнок, балул анэл (Н), палул анэл (Ч) пеленать 

ребёнка; литер.вост.арм. բարուր барур, литер.зап.арм. բալուլ (произ. пhалул) и բարուր (произ. 

пhарур) – пелёнка, в гаварах Хотрджур, Карин, Муш, Мокс и т.д. բալուլ балул, Ширак բարուր 

барур, Амшен պալուլ палул – пелёнка.  

 ԲԱԼՉԸԽԲԱԼՉԸԽԲԱԼՉԸԽԲԱԼՉԸԽ (Չ), գ. ցեխ. թաթ. և թուրք. բալչըկ – ցեխ. բալչըխըբալչըխըբալչըխըբալչըխը բադինբադինբադինբադին զարնէլզարնէլզարնէլզարնէլ փոխ. իմ. 

ձեռնարկել որևէ գործ. բառացի՝ ցեխը պատին խփել։ 
 БАЛЧhЫХ (Ч), с. грязь; турец. balçık (балчык) – глина, грязь, крым.татар. балчыкъ – глина; 
балчhыхы бадин зарнэл сделать почин (в каком-либо деле). 

 ԲԱԽԱՐԲԱԽԱՐԲԱԽԱՐԲԱԽԱՐ (Չ), գ. բերանբաց, շշմած մարդ: 

 БАХАР (Ч), с. растяпа, ротозей; турец. bakarkör (бакаркöр) – слепой; растяпа, ротозей.  

 ԲԱԽԱՐԲԱԽԱՐԲԱԽԱՐԲԱԽԱՐ-ՔՕՌՔՕՌՔՕՌՔՕՌ (Ն), ՔՕՌՔՕՌՔՕՌՔՕՌ-ԲԱԽԱՐԲԱԽԱՐԲԱԽԱՐԲԱԽԱՐ (Չ), ած. կույր. թուրք. բակար-քյօր – աչքերը բաց կույր։ 
 БАХАР-КhОРР (Н), КhОРР-БАХАР (Ч), с. слепой; турец. bakarkör (бакаркöр) – слепой, 
незрячий; рассеянный; растяпа, ротозей.  

 ԲԱԽՇԱՁԲԱԽՇԱՁԲԱԽՇԱՁԲԱԽՇԱՁ և ԲԱՇԽԱՁԲԱՇԽԱՁԲԱՇԽԱՁԲԱՇԽԱՁ, ած. նվիրած. անց. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, 

իսկ առանձին գործածվելիս գոյակ. դեր է կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է. բախշաձբախշաձբախշաձբախշաձ 
դունդունդունդուն նվիրած տուն. բախշաձըբախշաձըբախշաձըբախշաձը յէդյէդյէդյէդ չինչինչինչին առնուառնուառնուառնու նվիրածը ետ չեն առնում։ 
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 БАХШАДЗ и БАШХАДЗ, пр.пр.вр. подаренный; с сущест. выполняет функцию прил., при 
независимом употр. – функцию сущ., принимает артикль и склоняется; бахшадз дун подаренный 
дом, бахшадзы йэд чhин аррну(л) дарёное назад не берут. 

 ԲԱԲԱԲԱԲԱ՛ԽՇԱՁՕԽՇԱՁՕԽՇԱՁՕԽՇԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ և ԲԱԲԱԲԱԲԱ՛ՇԽԱՁՕՇԽԱՁՕՇԽԱՁՕՇԽԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ 

նվիրեմ, նվիրեցի, նվիրում եմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակներով՝ համաձայն 

հաջորդող բայի ձևին։ 
 БÁХШАДЗÓВЫС и БÁШХАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как 
только дарю, дарил, подарю и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл.  

 ԲԱԽՇԷԼԲԱԽՇԷԼԲԱԽՇԷԼԲԱԽՇԷԼ և ԲԱՇԽԷԼԲԱՇԽԷԼԲԱՇԽԷԼԲԱՇԽԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք, ր.ն. նվիրել. պարս. բախշիդան – 

նվիրել. սրան և սրանց կազմված բոլոր բառերի վերջավորությունը հայերեն են։ 
 БАХШЭЛ, гыбахшим, бахшэцhи, и БАШХЭЛ, гыбашхим, башхэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -
эцhэкh, г.с.з. 1. дарить. 2. выделять долю из общего имущества и поселять отдельно (детей); от 

перс. baxš (бахш) – делить, baxšīdan (бахшидан) – дарить; грабар բաշխ башх – милостыня, 

литер.вост.арм. բաշխել башхел, литер.зап.арм. բաշխել (произн. пhашхэл) – раздавать, 

распределять, Сучава բաշխել башхел, Ереван բ‘աշխէլ бhашхэл, Алашкерт, Муш բ‘աշխել 
бhашхел, Возм բ‘mշխիլ бhäшхил, Ахалциха պաշխէլ пашхэл, Амшен պաշխուշ пашхуш, Ван 

պmշխել пäшхел, Мокс պmշխիլ пäшхил, Агулис բշխիլ бшхил, Карин, Нор-Джуга բախշել бахшел, 

Карабах, Шемаха, Тбилиси բախշիլ бахшил, Салмаст բmխշել бäхшел, Мараха բmխշէլ бäхшэл, все 
в значении дарить. 

 ԲԱԽՇԻՇԲԱԽՇԻՇԲԱԽՇԻՇԲԱԽՇԻՇ և ԲԱՇԽԻՇԲԱՇԽԻՇԲԱՇԽԻՇԲԱՇԽԻՇ (Ն), ԲԱԽՇԸՇԲԱԽՇԸՇԲԱԽՇԸՇԲԱԽՇԸՇ և ԲԱՇԽԸՇԲԱՇԽԸՇԲԱՇԽԸՇԲԱՇԽԸՇ (Չ), գ. նվեր. պարս. բախշիշ – նվեր. բախշըշբախշըշբախշըշբախշըշ 
ծիյինծիյինծիյինծիյին ագռանագռանագռանագռան չինչինչինչին նայինայինայինայի(լլլլ) (Չ) (առած) բառացի՝ նվիրած ձիու ատամները չէն նայում. ամեն նվեր, 

լավ թե վատ, ընդունելի է։  
 БАХШИШ и БАШХИШ (Н), БАХШЫШ и БАШХЫШ (Ч), с. подарок; подношение; 
бахшыш цийин агрран чhин найи(л) (Ч) дарёному коню в зубы не смотрят; перс. baxšiš – 

подарок, грабар բաշխիշ башхиш – подарок, литер.зап.арм. բաշխիշ (пhашхиш) – подарок, употр. 

во всех арм. диалектах в формах բաշխիշ башхиш или բախշիշ бахшиш. 

  ԲԱԽՉԱԲԱԽՉԱԲԱԽՉԱԲԱԽՉԱ, ԲԱՀՉԱԲԱՀՉԱԲԱՀՉԱԲԱՀՉԱ և ԲԱՇՉԱԲԱՇՉԱԲԱՇՉԱԲԱՇՉԱ (Ն), ԲԱՇՃԱԲԱՇՃԱԲԱՇՃԱԲԱՇՃԱ և ԲԱՐՃԱԲԱՐՃԱԲԱՐՃԱԲԱՐՃԱ (Չ), գ. պարտեզ. պարս. բաղչե, նույն իմ.։ 
 БАХЧhА, БАhЧhА и БАШЧhА (Н), БАШЧА и БАРЧА (Ч), с. сад; от перс. bağça (бахъча) – 
садик; употр. во всех армянских диалектах. 

 ԲԱԽՏԲԱԽՏԲԱԽՏԲԱԽՏ և ԲԱՀՏԲԱՀՏԲԱՀՏԲԱՀՏ, գ. բախտ, պարակաների բարենպաստ բերում. պահլ. բախտ, նույն իմ. 

բախտըբախտըբախտըբախտը բանէլբանէլբանէլբանէլ (Ն), բախտըբախտըբախտըբախտը պանէլպանէլպանէլպանէլ (Չ) հաջողություն ունենալ. բախտինբախտինբախտինբախտին դուռըդուռըդուռըդուռը բացվէլբացվէլբացվէլբացվէլ (Ն) 

բախտինբախտինբախտինբախտին տուռըտուռըտուռըտուռը պածվէլպածվէլպածվէլպածվէլ (Չ) գործը հաջողակ գնալ. դըղիսդըղիսդըղիսդըղիս բահտէնբահտէնբահտէնբահտէն մէքադմէքադմէքադմէքադ թուխսթուխսթուխսթուխս տըրիտըրիտըրիտըրի (Չ) մի 

հատ թուխս դրի տղուս բախտի վրա։ 
 БАХТ и БАhТ, с. 1. судьба, рок, участь. 2. счастье, удача, везение; бахты банэл (Н), бахты 
панэл (Ч) посчастливиться, повезти, бахты габвэцhав (Н) счастье отвернулось, бахтин дурры 
бацhвэцhав (Н), бахтин турры пацвэцав (Ч) счастье улыбнулось, дыхъис баhтэн мэкhад тhухс 
тыри (Ч) сыну на счастье я посадила несушку, бахты чhатhал э удачливый, везучий; пехл. baxt – 

участь, удел, рок, перс. baxt – рок, судьба; грабар бахт բախտ, литер.вост.арм. бахт բախտ – судьба, 

рок, литер.зап.арм. բաղդ (произ. пhахтh) – судьба, Агулис, Горис, Карабах, Шемаха, Тбилиси 

բախտ бахт, Мокс, Возм, Салмаст, Ван բmխտ бäхт, Ахалциха, Ереван, Нор-Джуга, Себастия 

բ‘ախտ бhахт, Полис, Родосто փախդ пhахд, Тигранакерт փmխդ пhäхд, Зейтун բ‘օխդ бhохд, все в 

значении рок, судьба, участь, Сучава բ‘ախտ бhахт – супруг, супруга, Алашкерт բmխտ бäхт – 
судьба; надежда, опора.  

 ԲԱԽՏԱՎՕՐԲԱԽՏԱՎՕՐԲԱԽՏԱՎՕՐԲԱԽՏԱՎՕՐ և ԲԱՀՏԱՎՕՐԲԱՀՏԱՎՕՐԲԱՀՏԱՎՕՐԲԱՀՏԱՎՕՐ, ած. 1. բախտավոր, հաջողակ. 2. երջանիկ։ 
 БАХТАВОР и БАhТАВОР, п. 1. удачливый, везучий. 2. счастливый; литер.вост.арм. 
բախտավոր бахтавор, литер.зап.арм. բախտավոր (произ. пhахтавор), в тех же значениях. 

 ԲԱԽՏԱՎՕՐՈՒԹԻՆԲԱԽՏԱՎՕՐՈՒԹԻՆԲԱԽՏԱՎՕՐՈՒԹԻՆԲԱԽՏԱՎՕՐՈՒԹԻՆ, գ. 1. բախտավորություն. 2. երջանկություն: 

 БАХТАВОРУТhИН, с. 1. счастье. 2. удача, везение. 

 ԲԱԽՏԱՎՕՐՎԷԼԲԱԽՏԱՎՕՐՎԷԼԲԱԽՏԱՎՕՐՎԷԼԲԱԽՏԱՎՕՐՎԷԼ, -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք, բ.չ. երջանկանալ։ 
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ԲԱԽՏԱՎՕՐՑԸՆԷԼԲԱԽՏԱՎՕՐՑԸՆԷԼԲԱԽՏԱՎՕՐՑԸՆԷԼԲԱԽՏԱՎՕՐՑԸՆԷԼ ԲԲԲԲ Б

 БАХТАВОРВЭЛ, -вим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh, г.с.з. осчастливиться, 
сделаться счастливым. 

 ԲԱԽՏԱՎՕՐՑԸՆԷԼԲԱԽՏԱՎՕՐՑԸՆԷԼԲԱԽՏԱՎՕՐՑԸՆԷԼԲԱԽՏԱՎՕՐՑԸՆԷԼ կամ ԲԱԽՏԱՎՕՐՑՈՒՆԷԼԲԱԽՏԱՎՕՐՑՈՒՆԷԼԲԱԽՏԱՎՕՐՑՈՒՆԷԼԲԱԽՏԱՎՕՐՑՈՒՆԷԼ, -ցունում կամ -ցունիմ, -ցուցի, -ցուցաձ, -

ցունօղ կամ -ցընօղ, -ցունէլու կամ -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛ք (Ն), ԲԱԽՏԱՎՕՐՑԸՆԷԼԲԱԽՏԱՎՕՐՑԸՆԷԼԲԱԽՏԱՎՕՐՑԸՆԷԼԲԱԽՏԱՎՕՐՑԸՆԷԼ, -ցունում, -

ցուցի, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛կ (Չ), բ.ա. երջանկացնել։ 
 БАХТАВОРЦhЫНЭЛ или БАХТАВОРЦhУНЭЛ, -цhунум или -цhуним, -цhуцhи, -цhуцhадз, 
-цhунохъ или -цhынохъ, -цhунэлу или -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэкh (Н), БАХТАВОРЦhЫНЭЛ, -
цhунум, -цhуцhи, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэк (Ч), п.г. осчастливить. 

 ԲԱԿՇԻՇԲԱԿՇԻՇԲԱԿՇԻՇԲԱԿՇԻՇ (Չ), գ. կաշառք: 
 БАКШИШ (Ч), с. взятка.  
 ԲԱՀԲԱՀԲԱՀԲԱՀ (Չ), ԲԱՅԲԱՅԲԱՅԲԱՅ (Ն) գործածվում է միայն բահըբահըբահըբահը մէմըմէմըմէմըմէմը (Չ) երբեմն, մէգմէգմէգմէգ բահինբահինբահինբահին (Չ), մէգմէգմէգմէգ բայբայբայբայ (Ն) 

իսկույն, մի րոպեում. պահլ. պահր – պահպանություն, հերթապահության տեղևություն, որ 

իմաստի զարգացմամբ ստացել է «ժամանակ» նշանակությունը։ 
 БАh (Ч), БАЙ (Н) употр. в выражениях баhы мэмы (Ч) иногда, мэг баhин, мэг быhагин и мэг 
быhайин (Ч), мэг бай (Н) тотчаc, немедленно, в одно мгновение; от пехлев. pahr – хранение, 
сохранение; грабар պահ паh – хранение; время; тюрьма; литер.вост.арм. պահ паh – момент, 

мгновение, пора, литер.зап.арм. պահ (произн. баh) и պահիկ (произн. баhиг) – момент, мгновение; 

см. также баհэл. 

 ԲԱՀԱՁԲԱՀԱՁԲԱՀԱՁԲԱՀԱՁ, ած. 1. պահած. 2. թաքցրած. անց. դերբայ, որ գոյակ. հետ դառնում է ածակ., բայի 

հետ – մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ առնում ու 

հոլովվում է. բահաձբահաձբահաձբահաձ բանէրըդբանէրըդբանէրըդբանէրըդ գըդանքգըդանքգըդանքգըդանք քո պահած բաները կամ ձեր պահած բանը կամ ձեր 

պահած բաները գտանք. բահաձնէրըդբահաձնէրըդբահաձնէրըդբահաձնէրըդ կըդանքկըդանքկըդանքկըդանք ինչ որ դու պահել էիր կամ ինչ որ դուք պահել 
էիք, գտանք. բահաձբահաձբահաձբահաձ գէգէգէգէ՛ցիլցիլցիլցիլ էէէէ պահած մնում է։ 
 БАhАДЗ, пр.пр.вр. 1. хранимый. 2. спрятанный; с сущ. выполняет функцию прилаг., с 
глаголом – наречия, при независ. употр. – функцию сущ., принимает притяжат. артикль и 
склоняется; баhадз банэрыд гыданкh (Н), баhадз панэрыд кыданкh (Ч) мы нашли спрятанные 
тобой вещи или спрятанные вами вещи, баhадзнэрыд кыданкh мы нашли то, что ты спрятал или 
то, что вы спрятали, баhадз гэ;цhил э так и лежит спрятанный (или хранимый). 
 ԲԱՀԱԲԱՀԱԲԱՀԱԲԱՀԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի պահում եմ, պահեցի, 

պահեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակներով՝ համաձ. հաջորդող բայի ձևին։ 
 БАhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как я прячу, прятал, буду 
прятать и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. глаг. пр. 

 ԲԱԲԱԲԱԲԱ՛ՀԱՁՕՀԱՁՕՀԱՁՕՀԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ պահեմ, պահում եմ, 

պահեցի և այլն բոլոր դեմքերով, թվ. ու ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 БÁhАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только прячу, спрятал, 
спрячу и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смыслов. глаг. предл. 

 ԲԱՀԱՐԲԱՀԱՐԲԱՀԱՐԲԱՀԱՐ¹ (Ն), ԲԱՀԷՐԲԱՀԷՐԲԱՀԷՐԲԱՀԷՐ (Չ), գ. գարուն. պարս. բահար – գարուն։  
 БАhАР¹ (Н), БАhЭР (Ч), с. весна; баhэр сабан весенний сев; перс. behar – весна, от которого 
турец. bahar, крым.татар. баарь – весна; среднеарм. яз. բահար баhар и պահար паhар – весна, в 

гаварах Урмия բահար баhар, Полис պահար паhар – весна.  

 ԲԱՀԱՐԲԱՀԱՐԲԱՀԱՐԲԱՀԱՐ² (Ն), ԲԸՀԱՐԲԸՀԱՐԲԸՀԱՐԲԸՀԱՐ (Չ) գործածվում է միայն բահարբահարբահարբահար խաղալխաղալխաղալխաղալ (Ն), բըհարբըհարբըհարբըհար խաղալխաղալխաղալխաղալ (Չ) 

փայլակել։ 
 БАhАР² (Н), БЫhАР (Ч) только в выражении баhар хахъал (Н), быhар хахъал (Ч) сверкать (о 
молнии).  

 ԲԱՀԱՐԲԱՀԱՐԲԱՀԱՐԲԱՀԱՐ³, գ. հոտավետ պղպեղ (համեմ). ար. բահար – նույն իմ.։ 
 БАhАР³, с. размолотый душистый перец; араб. bahar – пряность, от которого турец bahar – 

пряность; весна; в гаварах Евдокия, Амасия պահար паhар – кинза, Тбилиси բահար баhар – 

пряность.  

 ԲԱՀԱՐԲԱՀԱՐԲԱՀԱՐԲԱՀԱՐ ԴԱԿՏԷՂԴԱԿՏԷՂԴԱԿՏԷՂԴԱԿՏԷՂ, տե՛ս բահար³: 



 

160 

ԲԲԲԲ Б ԲԱՀԷԼԲԱՀԷԼԲԱՀԷԼԲԱՀԷԼ

 БАhАР ДАКТЭХЪ, см. баhар³. 

 ԲԱՀԷԼԲԱՀԷԼԲԱՀԷԼԲԱՀԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք, բ.ն. 1. պահել, թողնել, որ երկար մնա.                        

2. թաքցնել։  
 БАhЭЛ, гыбаhим, баhэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh, г.д.з. 1. хранить. 2. прятать; от пехлев. 

pahr – хранение, грабар պահել паhел – хранить, литер.вост.арм. պահել паhел, литер.зап.арм. 

պահել (пр. баhэл) – хранить, сохранять, в гаварах Ахалциха, Горис, Карин, Карабах պահէլ паhэл, 

Агулис, Шемаха, Тбилиси պահիլ паhил, Ереван պհէլ пhэл, Ван, Нор-Джуга, Салмаст պախել 
пахел, Мараха պախէլ пахэл, Мокс պախիլ пахил, Алашкерт, Муш պայէլ пайэл, Сучава բահել 
баhел, Полис, Родосто, Себастия բահէլ баhэл, Акна բայհէլ байhэл, Хачин բէհել бэhел, Тигранакерт 

բmհէլ бähэл, Зейтун բէհիլ бэhил, Харберд բէյիլ бэйил, Амшен բէհուշ бэhуш, Сведия բիհիլ биhил, 

Астрахань փայէլ пhайэл. 

 ԲԱՀԷԼԷՆԲԱՀԷԼԷՆԲԱՀԷԼԷՆԲԱՀԷԼԷՆ, մկ. 1. պահելով, երկար մնալ տալով. 2. թաքցնելով։ 
 БАhЭЛЭН, н. 1. храня. 2. пряча.  

 ԲԱՀԷԼՈՒԲԱՀԷԼՈՒԲԱՀԷԼՈՒԲԱՀԷԼՈՒ, ած.մկ. 1. բան, որ պետք է պահել. 2. բան, որ պետք է թաքցնել, (դեղ), որտեղ 

կարելի է կամ պետք է պահել, թաքծնել և այլն. ապ. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է 

ածական, բայի հետ – մակբայ, իսկ անկախ գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ 

առնում ու հոլովվում է. բահէլուբահէլուբահէլուբահէլու խընձօրխընձօրխընձօրխընձօր. բահէլուբահէլուբահէլուբահէլու դէղդէղդէղդէղ. բահէլունէրըբահէլունէրըբահէլունէրըբահէլունէրը ջօգէցինքջօգէցինքջօգէցինքջօգէցինք. բահէլուբահէլուբահէլուբահէլու մաշտմաշտմաշտմաշտ էէէէ 

թաքցնելու մարդ է. բահէլուբահէլուբահէլուբահէլու դարավդարավդարավդարավ։ 
 БАhЭЛУ, пр.буд.вр. 1. то, что нужно спрятать. 2. то, что нужно хранить. 3. место, где можно 
хранить или прятать что-либо; баhэлу хындзор яблоки, предназначенные для хранения, баhэлу 
дэхъ место, где можно прятать или хранить что-либо, баhэлунэры джогэцhинкh мы отобрали 
(фрукты, овощи и т.п.) для хранения, баhэлу машт э тот, который может спрятать, баhэлу дарав 
унес, чтобы спрятать; с существит. выполняет функцию прил., при незав. употр. – функцию сущ., 
принимает притяжат. артикль и склоняется.  

 ԲԱՀԷՍՏԷԳՎԱՆԲԱՀԷՍՏԷԳՎԱՆԲԱՀԷՍՏԷԳՎԱՆԲԱՀԷՍՏԷԳՎԱՆ և ԲԱՀԸՍՏԸԳՎԱՆԲԱՀԸՍՏԸԳՎԱՆԲԱՀԸՍՏԸԳՎԱՆԲԱՀԸՍՏԸԳՎԱՆ, ած. տոնական, տոնի համար պահված (հագուստի 

վերաբերյալ), տոնի համար պաշարած, պաշարացու ետ գցած: 

 БАhЭСТЭГВАН и БАhЫСТЫГВАН, п. 1. праздничный, хранящийся к празднику (об 
одежде). 2. припасённый, отложенный впрок (о еде); баhэстэгван тhохъцынэл оставлять впрок, 

баhэстэгван hалав праздничная одежда; в гаварах Карин, Ширак պահստական паhыстакан, 

Евдокия, Амасия պահաստեկվան паhастэкван, Себастия պահաստեն паhастэн – праздничный, 

припасённый; этимол. см. баh. 

 ԲԱՀԷՍՏԷՆԲԱՀԷՍՏԷՆԲԱՀԷՍՏԷՆԲԱՀԷՍՏԷՆ (Ն), ԲԱՀՈՒՍՏՈՒՆԲԱՀՈՒՍՏՈՒՆԲԱՀՈՒՍՏՈՒՆԲԱՀՈՒՍՏՈՒՆ (Չ), ած. հանդիսավոր օրերի համար պահած (հագուստ)։ 
 БАhЭСТЭН (Н), БАhУСТУН (Ч), п. одежда, хранимая для праздников; литер.вост.арм. 

պահեստի паhести – запасной, литер.зап.арм. պահենի (произн. баhэни) – одежда, хранимая для 

праздников, в гаварах Себастия պահաստեն паhастэн, Евдокия, Муш պահունի паhуни – 

праздничный; этимол. см. баh.  

 ԲԱՀԷՐԲԱՀԷՐԲԱՀԷՐԲԱՀԷՐ (Չ), տես բահար¹ (Ն)։  
 БАhЭР (Ч), см. баhар¹ (Н).  

 ԲԱՀԷՐԲԱՀԷՐԲԱՀԷՐԲԱՀԷՐ-ՍԱԲԱՆՍԱԲԱՆՍԱԲԱՆՍԱԲԱՆ (Չ), գ. գարնանային դաշտային աշխատանքներ: 

 БАhЭР-САБАН (Ч), с. весенние сельхозработы, вспашка и сев.  

 ԲԱՀԷՐՈՒՍՏՈՒԲԱՀԷՐՈՒՍՏՈՒԲԱՀԷՐՈՒՍՏՈՒԲԱՀԷՐՈՒՍՏՈՒ (Չ), գ. գարնանը: 
 БАhЭРУСТУ (Ч), с. по весне, весной. 

 ԲԱՀԷՐՎԱՆԲԱՀԷՐՎԱՆԲԱՀԷՐՎԱՆԲԱՀԷՐՎԱՆ, ած. գարնանային. «բահեր» բառի սեռակ. հոլովն է, որ գործածվ. է իբրև ած.: 
 БАhЭРВАН, п. весенний; форма родит. падежа слова «баhэр» в функции прилагат. 

 ԲԱՀԷՐՎԱՆԷԲԱՀԷՐՎԱՆԷԲԱՀԷՐՎԱՆԷԲԱՀԷՐՎԱՆԷ, մկ. գարնանից. «բահեր» բառի բացառ. հոլովն է, որ գործածվում է իբրև 

մակբայ, ինչպես նաև մի քանի ուրիշ ժամանակ ցույց տվող բառերի բացառականները. օր. 

հէրվանէհէրվանէհէրվանէհէրվանէ, ցօրէգվանէցօրէգվանէցօրէգվանէցօրէգվանէ, քըշէրվանէքըշէրվանէքըշէրվանէքըշէրվանէ. վաղվանվաղվանվաղվանվաղվան անէլուդանէլուդանէլուդանէլուդ ասասասասօօօօրվանէրվանէրվանէրվանէ հազիրհազիրհազիրհազիր արաարաարաարա վաղվա անելիքդ 

այսօրվանից նախապատրաստիր։  
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ԲԱՀԸՍԲԱՀԸՍԲԱՀԸՍԲԱՀԸՍ ԲԲԲԲ Б

 БАhЭРВАНЭ, н. с весны, начиная с весны; форма исходного падежа слова «баhэр» в функции 
наречия, образованного по аналогии с формой исходного падежа других слов, имеющих значение 
времени: hэрванэ с прошлого года, цhорэгванэ с полудня, кhышэрванэ с вечера и т.д.; вахъван 
анэлуд асорванэ hазир ара готовься к завтрашнему дню сегодня.  

 *ԲԱՀԸՍԲԱՀԸՍԲԱՀԸՍԲԱՀԸՍ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Նխջ) գործի չխառնվել։ 
 *БАhЫС (Ы)ЛАЛ (Нхч) не впутываться ни в какие дела. 

 ԲԱՀՁՈՒԲԱՀՁՈՒԲԱՀՁՈՒԲԱՀՁՈՒ (Նխջ), ած. պահելու։ 
 БАhДЗУ (Нхч), п. подлежащий хранению; литер.зап.арм. պահծու (произн. баhдзу) –

подлежащий хранению; в гаварах Полис, Евдокия, Амасия, Харберд պահծու паhцу. 

 ԲԱՀՄԱԳՎԱՆԲԱՀՄԱԳՎԱՆԲԱՀՄԱԳՎԱՆԲԱՀՄԱԳՎԱՆ (Ն), ԲԱՀՄԱԳՎԱՆ ԲԱՀՄԱԳՎԱՆ ԲԱՀՄԱԳՎԱՆ ԲԱՀՄԱԳՎԱՆ և ԲԸՀԱՄԱԳՎԱՆԲԸՀԱՄԱԳՎԱՆԲԸՀԱՄԱԳՎԱՆԲԸՀԱՄԱԳՎԱՆ (Չ), մկ. քիչ առաջ եղած, քիչ առաջվա: 
 БАhМАГВАН (Н), БАhМАГВАН и БЫhАМАГВАН (Ч), н. недавний, недавно случившийся, 

произошедший; в гаварах Малатия պահակվան паhакван, պահմկվան паhмыкван и պայմկվան 

паймыкван, Дерсин, Кхи պայհմըկվա пайhымыква – недавний.  

 ԲԱՀՄԱԼԸԲԱՀՄԱԼԸԲԱՀՄԱԼԸԲԱՀՄԱԼԸ և ԲԱՄԱԼԸԲԱՄԱԼԸԲԱՄԱԼԸԲԱՄԱԼԸ (Ն), ԲԱՀՄԱԳԲԱՀՄԱԳԲԱՀՄԱԳԲԱՀՄԱԳ, ԲԱՀՄԱԼԸԲԱՀՄԱԼԸԲԱՀՄԱԼԸԲԱՀՄԱԼԸ, ԲԸՀԱՄԱԼԸԲԸՀԱՄԱԼԸԲԸՀԱՄԱԼԸԲԸՀԱՄԱԼԸ և ԲԸՀԲԸՀԲԸՀԲԸՀԱԱԱԱՄԱԳՄԱԳՄԱԳՄԱԳ (Չ), մկ. քիչ 

առաջ. պահ-մի-այլ. տե՛ս բահ։ 
 БАhМАЛЫ и БАМАЛЫ (Н), БАhМАГ, БАhМАЛЫ, БЫhАМАЛЫ и БЫhАМАГ (Ч), н. 

недавно, только что; в гаварах Малатия, Мараш պահմի паhми, Джавахк, Карин պայմալ паймал, 

Дерсин, Кхи պայհմալ пайhмал, պայհմալիկ пайhмалик, Кесария պեյմեկ пэймэк, Арабкир, 

Тигранакерт պեհմեկ пэhмэк, Хотрджур պեմպալ пэмпал, Себастия պանբալ панбал – недавно, 
только что; этимологию см. баh. 

 ԲԱՀՈՒՆԻԲԱՀՈՒՆԻԲԱՀՈՒՆԻԲԱՀՈՒՆԻ, ած. 1. պահած. 2. թաքուն, գաղտնի։ 
 БАhУНИ, п. 1. лёжкий, выдерживающий долгое хранение (о фруктах, овощах и т.п.). 2. 

тайный, секретный; баhуни пан чhуни (Ч) ему нечего скрывать; литер.зап.арм. պահունի (произн. 
баhуни) – устойчивый к хранению.  

 ԲԱՀՊԱՆԱՁԲԱՀՊԱՆԱՁԲԱՀՊԱՆԱՁԲԱՀՊԱՆԱՁ, ած. որ պահպանել են կամ պահպանում են. անցյալ դերբայ, որ գոյականի 

հետ դառնում է ածական. բբբբահպանահպանահպանահպանաաաաձձձձ ձառըսձառըսձառըսձառըս չօրցավչօրցավչօրցավչօրցավ: 
  БАhПАНАДЗ, пр.пр.вр. оберегаемый, защищаемый, хранимый; баhпанадз дзаррыс чhорцhав 
дерево, за которым я ухаживал, высохло. 

 ԲԱՀՊԱՆԱԲԱՀՊԱՆԱԲԱՀՊԱՆԱԲԱՀՊԱՆԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի պահպանում եմ, 

պահպանեցի և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակն.՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։  
 БАhПАНÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
храню (оберегаю), хранил и т.д., во всех лицах, числах и временах. 

 ԲԱՀՊԱՆԷԼԲԱՀՊԱՆԷԼԲԱՀՊԱՆԷԼԲԱՀՊԱՆԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. պահպանել, խնամք տանել, 
պաշտպանել, անբարենպաստ ազդեցություններից։ 
 БАhПАНЭЛ, гыбаhпаним, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з. хранить, 

оберегать, заботиться, защищать от чего-либо опасного или вредного; литер.вост.арм. պահպանել 
паhпанел, литер.зап.арм. պահպանել (произн. баhбанэл) – в том же значении; этимологию см. баh. 

 ԲԱՀՊԱՆԷԼԷՆԲԱՀՊԱՆԷԼԷՆԲԱՀՊԱՆԷԼԷՆԲԱՀՊԱՆԷԼԷՆ, մկ. պահպանելով. բահպանէլէնբահպանէլէնբահպանէլէնբահպանէլէն գէգէգէգէ՛ցիլցիլցիլցիլ իմիմիմիմ անընդհատ պահպանում եմ։ 
 БАhПАНЭЛЭН, н. оберегая, охраняя, заботясь, защищая; баhпанэлэн гэ;цhил им так и живу в 
постоянных заботах. 

 ԲԱՀՎԱՁԲԱՀՎԱՁԲԱՀՎԱՁԲԱՀՎԱՁ, ած. «բահաձ»-ի կրավորակերպն է։ 
 БАhВАДЗ, пр.пр.вр. спрятанный; пассив. форма прилаг. «баhадз». 

 ԲԱՀՎԱԲԱՀՎԱԲԱՀՎԱԲԱՀՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -նէրուն, մկ. քանի պահվում է, էր, պահվի, պահվեց և այլն բոլոր 

ժամանակների եզ. և հոգնակի երր. դեմքով. խընձօրնէրըխընձօրնէրըխընձօրնէրըխընձօրնէրը բահվաձսայինէրունբահվաձսայինէրունբահվաձսայինէրունբահվաձսայինէրուն գանուշնանգանուշնանգանուշնանգանուշնան, կամ 

անուշծանանուշծանանուշծանանուշծան կամ բիդբիդբիդբիդ անուշնանանուշնանանուշնանանուշնան և այլն. առաջին երկու դեմքերի ձևերը «բահվաձսայիս», 

«բահվաձսայիդ» և այլն ունի միայն թաքնվելու իմաստ – քանի թաքնվում եմ, ես և այլն։ 
 БАhВÁДЗСАЙИН, -нэрун, н. по мере того как (чем больше, чем дольше) хранится (прячется), 
хранился, будет храниться и т.д., во всех вр. ед. и мн. ч. 3-го л.; хындзорнэры баhвадзсайинэрун 
ганушнан или анушцан или бид анушнан и т.д. чем дольше яблоки хранились, тем слаще 
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ԲԲԲԲ Б ԲԱՀՎԷԼԲԱՀՎԷԼԲԱՀՎԷԼԲԱՀՎԷԼ

становились, или чем дольше яблоки хранятся, тем слаще становятся и т.д.; формы 1-го и 2-го л. 
«баhвадзсайис», «баhвадзсайид» и т.д., имеют только значения «прятаться, скрываться» – по мере 
того как я прячусь, ты прячешься и т.д. 

 ԲԱՀՎԷԼԲԱՀՎԷԼԲԱՀՎԷԼԲԱՀՎԷԼ «բահէլ»-ի կրավորականն է կազմված «վ» ածանցով, միայն տարբեր են 

կատարյալի ձևերը – բահվէցա, -ցար, -ցավ, -ցաք, -ցան. ներկայի և անկատարի եզակի երրորդ 

դեմքը ունի նաև կարողական իմաստ «բահէլ» բայի. գըբահվիգըբահվիգըբահվիգըբահվի կարելի է պահել, չիչիչիչի բբբբահվիահվիահվիահվի(լլլլ) չի 

կարելի պահել, գըբահվէգըբահվէգըբահվէգըբահվէ՞րրրր կարելի՞ էր պահել. գըբահվէրգըբահվէրգըբահվէրգըբահվէր կարելի էր պահել, չէրչէրչէրչէր բահվէրբահվէրբահվէրբահվէր կարելի 

չէր պահել։ 
 БАhВЭЛ 1. прятаться, скрываться. 2. храниться; пасс. форма гл. «баhэл», образована с 
помощью суфф. «в», имеет только формы совершенного вида баhвэцhа, -цhар, -цhав, -цhанкh, -
цhакh, -цhан; форма наст. вр. несов. вида ед. ч. 3-го л. имеет также значение возможности: гыбаhви 
можно прятать, хранить, чhи баhви(л) нельзя прятать, хранить, гыбаhви? можно прятать, 
хранить?, гыбаhвэр? можно было прятать, хранить?, гыбаhвэр можно было прятать, чhэр баhвэр 

нельзя было прятать, хранить; литер.вост.арм. պահվել паhвел, литер.зап.арм. պահուիլ (произн. 
баhвил), в тех же значениях. 

 ԲԱՀՎԷԼԷՆԲԱՀՎԷԼԷՆԲԱՀՎԷԼԷՆԲԱՀՎԷԼԷՆ, մկ. 1. պահվելով. 2. թաքնվելով։ 
 БАhВЭЛЭН, н. 1. прячась. 2. хранясь. 

 ԲԱՀՎԷԼՈՒԲԱՀՎԷԼՈՒԲԱՀՎԷԼՈՒԲԱՀՎԷԼՈՒ, ած. «բահէլու»-ի կրավորակերպն է։ 
 БАhВЭЛУ, пр.буд.вр. 1. тот, кто может спрятаться. 2. то, что следует хранить. 3. место, 
предназначенное для хранения или укрытия чего-л.; пассив. форма прич. «баhэлу». 
 ԲԱՀՕՂԲԱՀՕՂԲԱՀՕՂԲԱՀՕՂ, ած. պահող: 

 БАhОХЪ, п. прятающий, укрывающий; литер.зап.арм. պահող (произн. баhохь) – прятающий. 

 ԲԱՂԲԱՂԲԱՂԲԱՂ¹ 1. ած. պաղ, սառն. 2. գ. ցուրտ, սառնություն. 3. մկ. սառն. բաղբաղբաղբաղ ժաժէլժաժէլժաժէլժաժէլ սառն 

վերաբերվել գործին. բաղբաղբաղբաղ քաշէլքաշէլքաշէլքաշէլ սառչել. կէդինըկէդինըկէդինըկէդինը բաղբաղբաղբաղ քաշիլքաշիլքաշիլքաշիլ էէէէ գետինը սառել է. բաղըբաղըբաղըբաղը գօդռէլգօդռէլգօդռէլգօդռէլ ա) 

բարեխառն դարձնել, բ) բարեխառն դառնալ: 
 БАХЪ¹ 1. п. холодный. 2. с. холод. 3. н. прохладно; бахъ жажэл относиться к делу прохладно, 

бахъ кhашэл промерзать, кэдины бахъ кhашил э земля промёрзла; грабар պաղ пахъ – холод, 

литер.вост.арм. պաղ пахь, литер.зап.арм. պաղ (произн. бахь) – холод; лёд, Алашкерт, Ахалциха, 

Карин, Мокс, Муш, Мараха, Шемаха, Салмаст պաղ пахь, Асланбек, Амшен, Харберд, Полис, 

Родосто, Себастия բաղ бахь, Тигранакерт բmղ бäхъ, Зейтун, Хачин բօղ бохь, Сведия բիւղ бюхь, 

все в значении холод, Ереван, Ван պաղ пахъ – лёд.  

 ԲԱՂԲԱՂԲԱՂԲԱՂ² (Նխջ), գ. այգի, պարտեզ (պտղատու). պարս. բաղ – նույն իմ.։ 
 БАХЪ² (Нхч), с. 1. виноградник. 2. сад с плодовыми деревьями; перс. bağ – сад, бахча; употр. 
во всех арм. диалектах в знач. сад, бахча. 

 *ԲԱՂԲԱՂԲԱՂԲԱՂ³ (Չ) այժմ մոռացված է. առաջ գործածվում էր խամչիխամչիխամչիխամչի-բաղբաղբաղբաղ մի տեսակ կապ, որով 

մտրակի փոկից հյուսած ծայրը ամրացնում էին կոթի վրա այնպես, որ նա ազատ պտտվում էր 

կոթի վրա. թուրք. բաղ – կապ։ 
 *БАХЪ³ (Ч) слово забыто, в старину употр. в словосочет. хамчhи-бахъ – затянутый на кнуте 
узел, закреплённый на рукоятке таким образом, чтобы узел свободно вращался вокруг рукоятки; 
турец. bağ (бахъ), крым.татар. багь – завязка; узел. 

 ԲԱՂԱԲԱՂԱԲԱՂԱԲԱՂԱ (Չ), գ. գորտ. փոխ թուրք. հոմանիշը – խուռբաղա։ 
 БАХЪА (Ч), с. зоол. лягушка; турец. bağа (бахъа), крым.татар. бакьа – лягушка; см. также 
хуррбахъа. 

 ԲԱՂԱՁԲԱՂԱՁԲԱՂԱՁԲԱՂԱՁ, ած. սառած, պաղած. անց. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, իսկ 

անկախ գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, երր. դեմքի հոդ առնում ու հոլովվում է. 

բաղաձբաղաձբաղաձբաղաձ կէդինըկէդինըկէդինըկէդինը հալէցավհալէցավհալէցավհալէցավ սառած գեդինը հալվեց. բաղաձբաղաձբաղաձբաղաձ աբուրաբուրաբուրաբուր աշխուժությունից զուրկ մարդ. 

բաղաձբաղաձբաղաձբաղաձ մընալմընալմընալմընալ սառած մնալ (զարմանքից, անակնկալից և այլն)։ 
 БАХЪАДЗ, пр.пр.вр. 1. замёрзший. 2. остывший; с сущ. выполняет функцию прилаг., при 
независ. употр. – функцию сущ., принимает прит. артикль 3-го л. и склоняется; бахадз кэдины 
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ԲԱՂԱԲԱՂԱԲԱՂԱԲԱՂԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ ԲԲԲԲ Б

hалэцhав промёрзшая земля оттаяла, бахъадз абур инертный, бездеятельный человек, бахъадз 
мынал застыть от неожиданности, удивления. 

 ԲԱՂԱԲԱՂԱԲԱՂԱԲԱՂԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի սառչեմ, սառչում եմ, 

սառեցի և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակ.՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. ունի 

թէ՛ ֆիզիկապես սառչելու և թէ մարդու կամ գործի սառն վերաբերվելու իմաստ. նույնը 

վերաբերվում է նաև հետևյալ մակբային։ 
 БАХЪÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. 1. по мере того как (чем больше) 
замерзаю, замёрз, замёрзну или по мере того как (чем больше) прохладно отношусь к делу, и т.д., во 
всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. предл. 

 ԲԱԲԱԲԱԲԱ՛ՂԱՁՕՂԱՁՕՂԱՁՕՂԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց, որ սառեցի, սառչում 

եմ, սառչեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակն.՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. 

տե՛ս նաև նախորդ բառի բացատրությունը։ 
 БÁХЪАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только замерзаю, замёрз, 
замёрзну или как только прохладно отношусь к делу и т.д., во всех лицах, числах и врем., в 
соответствии с формой смыслового глагола предложения.  

 ԲԱՂԱՅԻԲԱՂԱՅԻԲԱՂԱՅԻԲԱՂԱՅԻ ՔԱՔՔԱՔՔԱՔՔԱՔ (Չ), գ. ջրիմուռ, ջրի մեջ աճող բույս։ 
 БАХЪАЙИ КhАКh (Ч), с. бот. 1. кардария крупковая, Cardaria draba, многолетнее травянистое 
растение серо-зеленого цвета. 2. спирогира, Spirogyra, зелёная водоросль. 

 ԲԱՂԱՆՉԸԽԲԱՂԱՆՉԸԽԲԱՂԱՆՉԸԽԲԱՂԱՆՉԸԽ, գ. եղջյուրավոր անասունների և ձիերի ոտքի մատներից վերև գտնվող հոդը, 

որ մատները միացնում է սրունքի ոսկորին։ 
 БАХЪАНЧhЫХ, с. сочленение суставов выше копыт у рогатого скота и лошадей. 

 ԲԱՂԱՐՈՒՆԲԱՂԱՐՈՒՆԲԱՂԱՐՈՒՆԲԱՂԱՐՈՒՆ, ած. սառնայրուն, անտարբեր (մարդ)։ 
 БАХЪАРУН, п. хладнокровный, бесстрастный, сдержанный (человек); литер.зап.арм. 

պաղարիւն (произ. бахъарюн) – хладнокровный. 

 ԲԱՂԳԷԳԲԱՂԳԷԳԲԱՂԳԷԳԲԱՂԳԷԳ, ած.մկ. քիչ սառն, բավական սառն. ճուրըճուրըճուրըճուրը բաղգէգբաղգէգբաղգէգբաղգէգ էէէէ. բաղգէգբաղգէգբաղգէգբաղգէգ նայէցանքնայէցանքնայէցանքնայէցանք ադօրադօրադօրադօր 
վըրանվըրանվըրանվըրան: 
 БАХЪГЭГ 1. п. холодноватый. 2. н. перен. прохладно, равнодушно; чуры бахъгэг э вода 
холодноватая, бахъгэг найэцhанкh адор выран мы отнеслись к этому прохладно. 

 ԲԱՂԴԻԳԲԱՂԴԻԳԲԱՂԴԻԳԲԱՂԴԻԳ, գ. ոսկրաբույժ, հեքիմ:  
 БАХЪДИГ, с. костоправ; врач. 

 ԲԱՂԷԼԲԱՂԷԼԲԱՂԷԼԲԱՂԷԼ, -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. 1. սառչել, ցրել, մրսել, 2. փոխ.իմ. 

սառչել որևէ մարդու վերաբերմամբ ունեցած զգացմունքը կամ որևէ գործի վերաբերմամբ 

ունեցած եռանդը. հավանհավանհավանհավան բաղէցավբաղէցավբաղէցավբաղէցավ եղանակը ցրտեց։ 
 БАХЪЭЛ, гыбахъим, -эцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з. 1. охлаждаться, 
остывать. 2. перен. остывать, охладевать в чувствах к кому-либо, чему-либо. 3. простудиться. 4. 

перен. застыть, остолбенеть, оцепенеть; hаван бахъэцhав похолодало; литер.вост.арм. պաղել 
пахьел, литер.зап.арм. պաղիլ (произ. бахъил) – охладевать; этимол. см. бахь¹. 

 ԲԱՂԷԼԷՆԲԱՂԷԼԷՆԲԱՂԷԼԷՆԲԱՂԷԼԷՆ, մկ. սառչելով, ցրտելով, մրսելով. աբուրըաբուրըաբուրըաբուրը գէգէգէգէ՛ցիլցիլցիլցիլ էէէէ բաղէլէնբաղէլէնբաղէլէնբաղէլէն ապուրը մնում է 

շարունակելով սառչել. ինչիինչիինչիինչի՞ տուսըտուսըտուսըտուսը գայնիլգայնիլգայնիլգայնիլ իսիսիսիս բաղէլէնբաղէլէնբաղէլէնբաղէլէն ինչու՞ կանգնել ես դուրսը մրսելով։  
 БАХЪЭЛЭН, н. замерзая, остывая; абуры гэ;цhил э бахъэлэн суп так и стоит остывая, инчhи 
тусы гайнил ис бахъэлэн? почему стоишь на улице замерзая от холода? 

 ԲԱՂԸՇԿԱՁԲԱՂԸՇԿԱՁԲԱՂԸՇԿԱՁԲԱՂԸՇԿԱՁ, ած. սառած. ասվում է միայն կերակուրի մասին. անց. դերբ., որ գոյակ. հետ 

գործածվում է իբրև ածական. բաղըշկաձբաղըշկաձբաղըշկաձբաղըշկաձ աբուրաբուրաբուրաբուր սառած ապուր։ 
 БАХЪЫШКАДЗ и БАХЪЫШТЫГАДЗ, пр.пр.вр. остывший (только в отношении пищи); при 
употребл. с сущ. выполняет функцию прилагат.; бахъышкадз абур остывший суп. 

 ԲԱՂԸՇԿԷԼԲԱՂԸՇԿԷԼԲԱՂԸՇԿԷԼԲԱՂԸՇԿԷԼ, -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, մյուս ձևերը չունի. դիմավոր ձևերից գործածվում են 

միայն երրորդ դեմքերը, բ.չ. սառչել (միայն կերակուրի մասին)։ 



 

164 

ԲԲԲԲ Б ԲԱՂԸՇԿԷԼԷՆԲԱՂԸՇԿԷԼԷՆԲԱՂԸՇԿԷԼԷՆԲԱՂԸՇԿԷԼԷՆ

 БАХЪЫШКЭЛ и БАХЪЫШТЫГЭЛ, -и, -эцhав, -адз, -элу, других форм не имеет; употр. 
только в 3-м лице, г.с.з. остывать (только о пище); литер.зап.арм. պաղշկիլ (произн. бахьышкил) и 

պաղշտկիլ (произн. бахьыштыгил) – остывать, охладевать. 

 ԲԱՂԸՇԿԷԼԷՆԲԱՂԸՇԿԷԼԷՆԲԱՂԸՇԿԷԼԷՆԲԱՂԸՇԿԷԼԷՆ, մկ. սառչելով, շարունակելով սառչել (կերակուրը)։  
 БАХЪЫШКЭЛЭН и БАХЪЫШТЫГЭЛЭН, н. остывая (о пище). 
 ԲԱՂԸՇԿԷՑԸՆԷԼԲԱՂԸՇԿԷՑԸՆԷԼԲԱՂԸՇԿԷՑԸՆԷԼԲԱՂԸՇԿԷՑԸՆԷԼ, -ցունում, -ցուցի, -ցուցաձ. մյուս ձևերը չէն գործածվում, բ.ա. սառեցնել 
(միայն կերակուրի մասին): 
 БАХЪЫШКЭЦhЫНЭЛ, -цhунум, -цhуцhи, -цhуцhадз, остальные формы не употр., п.г. 
охлаждать, остужать (только о пище). 
 ԲԱՂԸՌՄԻՇԲԱՂԸՌՄԻՇԲԱՂԸՌՄԻՇԲԱՂԸՌՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ պոռալ. թուրք. բաղըրմակ – նույն իմ.: 
 БАХЪЫРРМИШ АНЭЛ орать, вопить; турец. bağırmak (бахъырмак) – вопить, реветь, орать, 
крым.татар. багъырмакъ – кричать (о верблюде). 

 ԲԱՂԼԱՄԲԱՂԼԱՄԲԱՂԼԱՄԲԱՂԼԱՄ (Չ), տե՛ս բալղամ (Ն)։ 
 БАХЪЛАМ (Ч), см. балхъам (Н). 
 ԲԱՂՆԻՔԲԱՂՆԻՔԲԱՂՆԻՔԲԱՂՆԻՔ (Ն), ՊԱՂՆԻԿՊԱՂՆԻԿՊԱՂՆԻԿՊԱՂՆԻԿ (Չ), գ. բաղնիք. լատ. բալնէում – լողարան։ 
 БАХЪНИКh (Н), ПАХЪНИК (Ч), с. баня, купальня; от греч. balaneon – купальня; грабар 
բաղանիք бахьаникh – баня, литер.вост.арм. բաղնիք бахьникh, բաղնիս бахьнис, литер.зап.арм. 

բաղնիք (пр. пhахьникh), Ахалциха, Карин, Муш, Сучава, Себастия, Зейтун բ‘աղնիք бhахьникh, 

Полис բաղնիք бахьникh, Мокс, Ван փmղնիս пhäхънис, Родосто փաղնիս пhахьнис, Харберд 

բhաղնիքյ б‘ахьникhй, Тигранакерт փmղնիք пhäхъникh, Алашкерт բ‘աղնիք бhахьникh, Мараш 

պաղնաք пахьнакh.  

 ԲԱՂՈՒԹԻՆԲԱՂՈՒԹԻՆԲԱՂՈՒԹԻՆԲԱՂՈՒԹԻՆ, գ. 1. սառնություն, սառն բաների հատկություն. 2. փոխ.իմ. սառն 

վերաբերմունք։ 
 БАХЪУТhИН, с. 1. холод, стужа. 2. перен. холодок (в отношениях), сдержанность в 
проявлении чувств, безразличие. 

 ԲԱՂԷՑԸՆԷԼԲԱՂԷՑԸՆԷԼԲԱՂԷՑԸՆԷԼԲԱՂԷՑԸՆԷԼ և ԲԱՂԷՑՈՒՆԷԼԲԱՂԷՑՈՒՆԷԼԲԱՂԷՑՈՒՆԷԼԲԱՂԷՑՈՒՆԷԼ, բ.ա. պաղեցնել: 
 БАХЪЭЦhЫНЭЛ и БАХЪЭЦhУНЭЛ, п.г. 1. охлаждать, остужать. 2. простуживать; 
литер.вост.арм. պաղեցնել пахьецhнел, литер.зап.арм. պաղեցնել (произ. бахъэцhынэл) – 
охлаждать, остужать. 

 ԲԱՄԲԱԳԲԱՄԲԱԳԲԱՄԲԱԳԲԱՄԲԱԳ (Ն), ՊԱՄԲԱԳՊԱՄԲԱԳՊԱՄԲԱԳՊԱՄԲԱԳ (Չ), գ. բամբակ. պահլ. պամբակ – նույն իմ.։ 
 БАМБАГ (Н), ПАМБАГ (Ч), с. 1. хлопок. 2 вата; от пехлев. pambak – хлопок; грабар բամբակ 

бамбак, литер.вост.арм. բամբակ бамбак, литер.зап.арм. բամպակ (произн. пhамбаг), Ахалциха, 

Ереван, Карин, Нор-Джуга բ‘ամբակ бhамбак, Тбилиси բամբակ бамбак, Алашкерт, Муш, Харберд, 

Себастия, Сучава բ‘ամբագ бhамбаг, Полис բամբագ бамбаг, փամբագ пhамбаг, Родосто փամբագ 

пhамбаг, Тигранакерт փmմբmգ пhäмбäг, Асланбек փամբայ пhамбай, Зейтун, Хачин բ‘ամբօգ 

бhамбог, Возм փmմբmկ пhäмбäк, Горис, Мокс, Ван պmմբmկ пäмбäк, Мараха, Салмаст պmմբmկյ 
пäмбäкй, Шемаха պmմբmգյ пäмбäгй, Аварик բmմբmկ бäмбäк, Карабах պէմբակ пэмбак. 

 ԲԱՄԲԱՌԱԳԲԱՄԲԱՌԱԳԲԱՄԲԱՌԱԳԲԱՄԲԱՌԱԳ, ած. շատախոս։ 
 БАМБАРРАГ, п. говорливый, словоохотливый; в гаварах Карин, Карабах, Муш и т.д. 

բամբառակ бамбаррак, Хотрджур, Харберд, Себастия, Ерзинджан, Партизак, Муш բամպառակ 
бампаррак – весельчак, балагур. 

 ԲԱՄԲԱՌԱԳՈՒԹԻՆԲԱՄԲԱՌԱԳՈՒԹԻՆԲԱՄԲԱՌԱԳՈՒԹԻՆԲԱՄԲԱՌԱԳՈՒԹԻՆ, գ. շատախոսություն, շատախոսի հատկություն: 
 БАМБАРРАГУТhИН, с. болтливость, говорливость, словоохотливость. 

 ԲԱՄԲԱՍԱԲԱՄԲԱՍԱԲԱՄԲԱՍԱԲԱՄԲԱՍԱ՛ՁՍԱՅԻԴՁՍԱՅԻԴՁՍԱՅԻԴՁՍԱՅԻԴ (Ն), ՊԱՄԲԱՍԱՊԱՄԲԱՍԱՊԱՄԲԱՍԱՊԱՄԲԱՍԱ՛ՁՍԱՅԻԴՁՍԱՅԻԴՁՍԱՅԻԴՁՍԱՅԻԴ, -ին, -ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), մկ. քանի 

բամբասում ես, է, բամբասեցիր, -եց և այլն բոլոր ժամանակն. եզ. և հոգնակի երկ. և երրորդ 

դեմքերով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. առաջի դեմքով չի գործածվում, որովհետև ոչ ոք չի 

ասում, թե ինքը բամբասում է։ 
 БАМБАСÁДЗСАЙИД (Н), ПАМБАСÁДЗСАЙИД, -ин, -инэруд, -инэрун (Ч), н. по мере того 
как (чем больше) ты сплетничаешь (злословишь), сплетничал и т.д., во всех временах ед. и мн. 
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ԲԱՄԲԱՍԱՆՔԲԱՄԲԱՍԱՆՔԲԱՄԲԱՍԱՆՔԲԱՄԲԱՍԱՆՔ ԲԲԲԲ Б

числа 2-го и 3-го лица, в соотв. с формой смыслового глагола предлож.; формы 1-го лица не 
употребл. по понятным причинам. 

 ԲԱՄԲԱՍԱՆՔԲԱՄԲԱՍԱՆՔԲԱՄԲԱՍԱՆՔԲԱՄԲԱՍԱՆՔ (Ն), ՊԱՄԲԱՍԱՆՔՊԱՄԲԱՍԱՆՔՊԱՄԲԱՍԱՆՔՊԱՄԲԱՍԱՆՔ (Չ), գ. բամբասանք. սաղսաղսաղսաղ օրըօրըօրըօրը նարանարանարանարա բամբասանքըբամբասանքըբամբասանքըբամբասանքը գանէգանէգանէգանէ 

ամբողջ օրը չարախոսում է նրա մասին: 
 БАМБАСАНКh (Н), ПАМБАСАНКh (Ч), с. злословие, сплетни, пересуды; бамбасанкh анэл 
(Н), памбасанкh анэл (Ч) злословить; сахъ оры нара бамбасанкhы ганэ целыми днями злословит 
о нём.  

 ԲԱՄԲԱՍԱՐԱՆԲԱՄԲԱՍԱՐԱՆԲԱՄԲԱՍԱՐԱՆԲԱՄԲԱՍԱՐԱՆ (Նխջ), գ. բամբասանք անելու տեղ. (գործածում է Ռ. Պատկանյանը հեգն. 

իմ.):  
 БАМБАСАРАН (Нхч), с. место для сплетен (упоминается в произведениях Р. Патканяна в 
ироническом значении).  

 ԲԱՄԲԱՍԷԼԲԱՄԲԱՍԷԼԲԱՄԲԱՍԷԼԲԱՄԲԱՍԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. բամբասէլ, չարախոսել, 
սուտ մեղադրանքներով վարկաբեկել. առաջի դեմքի ձևերը չեն գործածվում հասկանալի 

պատճառով։ 
 БАМБАСЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з. злословить, сплетничать; 
формы 1-го лица не употр. по понятным причинам; исконно арм. слово, образ. от слияния форм 1-

го и 2-го л. наст. вр. ед. ч. древнеарм. глагола բալ бал – говорить (բամ бам – я говорю и բաս бас – 

ты говоришь); грабар բամբասել бамбасел, литер.вост.арм. բամբասել бамбасел, литер.зап.арм. 

բամբասել (пр. пhампhасэл) – сплетничать, Тбилиси բամբասիլ бамбасил, Хачин, Нор-Джуга, 

Сучава բ‘ամբասել бhамбасел, Зейтун, Харберд բ‘ամբասիլ бhамбасил, Ахалциха, Карин 

բ‘ամբասէլ бhамбасэл, Себастия բ‘ամբ‘ասէլ бhамбhасэл, Муш, Алашкерт բ‘ամբ‘ասել бhамбhасел, 

Ереван բ‘ամպասէլ бhампасэл, Возм բ‘mմբասիլ бhäмпасил, Агулис բմբասիլ бмбасил, Шемаха 

պամբասիլ памбасил, Салмаст, Ван պամբասել памбасел, Мараха պmմբmսէլ пäмбäсэл, Мокс 

պmմբmսիլ пäмбäсил, Тигранакерт փmմփmսէլ пhäмпhäсэл, Горис, Карабах պմբասէլ пмбасэл, 

Полис, Родосто փամփասէլ пhампhасэл, Асланбек փամբըսէլ пhамбысэл.  

 ԲԱՄԲԱՍԷԼԷՆԲԱՄԲԱՍԷԼԷՆԲԱՄԲԱՍԷԼԷՆԲԱՄԲԱՍԷԼԷՆ (Ն), ՊԱՄԲԱՍԷԼԷՆՊԱՄԲԱՍԷԼԷՆՊԱՄԲԱՍԷԼԷՆՊԱՄԲԱՍԷԼԷՆ (Չ), մկ. բամբասելով, չարախոսելով։ 
 БАМБАСЭЛЭН (Н), ПАМБАСЭЛЭН (Ч), н. злословя, сплетничая.  

 ԲԱՄԲԸԳԷԼԲԱՄԲԸԳԷԼԲԱՄԲԸԳԷԼԲԱՄԲԸԳԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն), ՊԱՄԲԸԳԷԼՊԱՄԲԸԳԷԼՊԱՄԲԸԳԷԼՊԱՄԲԸԳԷԼ, -էցէ՛կ (Չ), բ.ն. հագուստ 

կամ վերմակ կարելիս մեջը բամբակ դնել։ 
 БАМБЫГЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), ПАМБЫГЭЛ, -эцhэк (Ч), г.д.з. 
стегать, прошивать насквозь подкладку и ткань, положив между ними слой ваты или шерсти; 

литер.вост.арм. բամբկել бамбкел – стегать. 

 ԲԱՄԲԸԳՈՒՆԲԱՄԲԸԳՈՒՆԲԱՄԲԸԳՈՒՆԲԱՄԲԸԳՈՒՆ (Ն), ՊԱՄԲԸԳՈՒՆՊԱՄԲԸԳՈՒՆՊԱՄԲԸԳՈՒՆՊԱՄԲԸԳՈՒՆ (Չ), ած. մեջը բամբակ դրած (վերմակ, հագուստ, և այլն). 

հականիշը – էրէս-աստառ։ 
 БАМБЫГУН (Н), ПАМБЫГУН (Ч), п. стёганый, набитый ватой (об одежде, одеяле и т.п.); 
антоним – эрэс-астарр.  

 ԲԱՅԲԱՅԲԱՅԲԱՅ, գ. առանձին չի գործածվում, միայն բայբայբայբայ դըդռէլդըդռէլդըդռէլդըդռէլ շատ հարուստանալ. արևելյան թուրք. 

բայ – կալվածատեր, հարուստ։  
 БАЙ, с. употр. только в выражении бай гыдррэл а) разбогатеть, б) возомнить о себе, 
возгордиться; восточнотурец. bay (бай), крым.татар. бай – богач, бай.  

 ԲԱՅԱԹԲԱՅԱԹԲԱՅԱԹԲԱՅԱԹ, ած. քարթու, օթիկ, հնացած (հաց). փոխ. պարս.։ 
 БАЙАТh, п. 1. чёрствый (о хлебе). 2. перезрелый (об овощах и т.п.); перс. bayat, от кот. турец. 

bayat (байат) – чёрствый; среднеарм. яз. պայեաթ пайатh – чёрствый (хлеб).  

 ԲԱՅԱԹՆԱԼԲԱՅԱԹՆԱԼԲԱՅԱԹՆԱԼԲԱՅԱԹՆԱԼ և ԲԱՅԸԹՆԱԼԲԱՅԸԹՆԱԼԲԱՅԸԹՆԱԼԲԱՅԸԹՆԱԼ, -նա, -ցավ, -ցաձ, -նալու, մյուս ձևերը չունի. գործածվում են 

միայն երրորդ դեմքի ձևերը. բ.չ. հին, քարթու դառնալ (հացը). պարս. բայաթ + հայ. -ան-ալ։ 
 БАЙАТhНАЛ и БАЙЫТhНАЛ, гыбайатhна, байатhцhав, -цhадз, -налу, других форм не имеет, 
употребл. только формы 3-го лица, г.с.з. 1. черстветь (о хлебе). 2.  перезревать (об овощах и т.п.). 3. 
остыть (о чувствах), охладеть, потерять интерес к кому-либо; перс.-турец. bayat + арм. -ан-ал. 

 ԲԱՅԱԹՆԱԼԷՆԲԱՅԱԹՆԱԼԷՆԲԱՅԱԹՆԱԼԷՆԲԱՅԱԹՆԱԼԷՆ և ԲԱՅԸԹՆԱԼԷՆԲԱՅԸԹՆԱԼԷՆԲԱՅԸԹՆԱԼԷՆԲԱՅԸԹՆԱԼԷՆ, մկ. հնանալով (հացը)։ 
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ԲԲԲԲ Б ԲԱՅԱԹՆԱԼՈՒԲԱՅԱԹՆԱԼՈՒԲԱՅԱԹՆԱԼՈՒԲԱՅԱԹՆԱԼՈՒ

 БАЙАТhНАЛЭН и БАЙЫТhНАЛЭН, н. черствея (о хлебе). 

 ԲԱՅԱԹՆԱԼՈՒԲԱՅԱԹՆԱԼՈՒԲԱՅԱԹՆԱԼՈՒԲԱՅԱԹՆԱԼՈՒ, ած.մկ. հնանալու, որ պիտի հնանա կամ որ կարող է հնանալ (հաց)։ 
 БАЙАТhНАЛУ, пр.буд.вр. (хлеб), который может зачерстветь.  

 ԲԱՅԱԹՑԱԲԱՅԱԹՑԱԲԱՅԱԹՑԱԲԱՅԱԹՑԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ (Ն), ԲԱՅԱԹԾԱԲԱՅԱԹԾԱԲԱՅԱԹԾԱԲԱՅԱԹԾԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ կամ ԲԱՅԸԹԾԱԲԱՅԸԹԾԱԲԱՅԸԹԾԱԲԱՅԸԹԾԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -էրուն (Չ), ունի 

միայն երր. դեմքի ձևերը, որովհետև գործածվում է միայն հացի մասին, մկ.  քանի հնանա, -ան, 

հնանում է, են, հնացավ, -ցան և այլն բոլոր ժամանակն. եզակի և հոգնակի երրորդ դեմքով՝ 
համաձայն հաջորդող բայի ձևին. հացէրըհացէրըհացէրըհացէրը բայաթցաձսայինէրունբայաթցաձսայինէրունբայաթցաձսայինէրունբայաթցաձսայինէրուն համօվցանհամօվցանհամօվցանհամօվցան հացերը քանի 

հնացան ավելի համեղացան։ 
БАЙАТhЦhÁДЗСАЙИН (Н), БАЙАТhЦÁДЗСАЙИН или БАЙЫТhЦÁДЗСАЙИН, -эрун 

(Ч), имеет только формы 3-го лица, т.к. употр. только в отношении хлеба, н.  по мере того как (чем 
больше) черствеет, черствел, будет черстветь и т.д., во всех врем. ед. и мн. числа 3-го лица, в соотв. 
с формой смысл. гл. предл.; hацhэры байатhцhадзсайинэрун hамовцhан чем больше хлеб 
черствел, тем вкуснее становился. 

 ԲԱՅԱԹՑԱԲԱՅԱԹՑԱԲԱՅԱԹՑԱԲԱՅԱԹՑԱ՛ՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸ (Ն), ԲԱՅԱԹԾԱԲԱՅԱԹԾԱԲԱՅԱԹԾԱԲԱՅԱԹԾԱ՛ՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸ կամ ԲԱՅԸԹԾԱԲԱՅԸԹԾԱԲԱՅԸԹԾԱԲԱՅԸԹԾԱ՛ՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸ, -նէրօվը (Չ), մկ. հենց որ 

(հացը) հնանա, հնանում է, հնանում էր, հնացավ և այլն բոլոր ժամանակն. եզ. և հոգնակի 

երրորդ դեմքով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. բայաթցաձօվըբայաթցաձօվըբայաթցաձօվըբայաթցաձօվը մանդըռէցիմանդըռէցիմանդըռէցիմանդըռէցի բէսմէդբէսմէդբէսմէդբէսմէդ արիարիարիարի հենց 

որ հնացավ (հացը) կտրատեցի, բաքսիմատ արի։ 
 БАЙАТhЦhÁДЗОВЫ (Н), БАЙАТhЦÁДЗОВЫ или БАЙЫТhЦÁДЗОВЫ, -нэровы (Ч), н. 
как только (хлеб) черствеет, зачерствел, зачерствеет и т.д., во всех вр. ед. и мн. числа 3-го лица, в 
соотв. с формой смысл. гл. предл.; байатhцhадзовы мандыррэцhи бэсмэд ари как только (хлеб) 
зачерствел, я его порезал и сделал сухари. 

 ԲԱՅԱԹՑԸՆԷԼԲԱՅԱԹՑԸՆԷԼԲԱՅԱԹՑԸՆԷԼԲԱՅԱԹՑԸՆԷԼ և ԲԱՅԱԹՑՈՒՆԷԼԲԱՅԱԹՑՈՒՆԷԼԲԱՅԱԹՑՈՒՆԷԼԲԱՅԱԹՑՈՒՆԷԼ, -ցունում կամ -ցունիմ, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցունօղ, -

ցունէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛ք (Ն), ԲԱՅԱԹԾԸՆԷԼԲԱՅԱԹԾԸՆԷԼԲԱՅԱԹԾԸՆԷԼԲԱՅԱԹԾԸՆԷԼ և ԲԱՅԸԹԾԸՆԷԼԲԱՅԸԹԾԸՆԷԼԲԱՅԸԹԾԸՆԷԼԲԱՅԸԹԾԸՆԷԼ, -ծունում, -ծուծի, -ծուցաձ, -

ծընօղ, -ծընէլու, -ծո՛ւր, -ծուծէ՛կ (Չ), բ.ա. հնացել, քարթու դարձնել (հացը)։ 
 БАЙАТhЦhЫНЭЛ и БАЙАТhЦhУНЭЛ, -цhунум или -цhуним, -цhуцhи, -цhуцhадз, -цhунохъ, 
-цhунэлу, -цhур, -цhуцhэкh (Н), БАЙАТhЦЫНЭЛ и БАЙЫТhЦЫНЭЛ, -цунум, -цуци, -цуцадз, -
цынохъ, -цынэлу, -цур, -цуцэк (Ч), п.г. позволять (хлебу) черстветь.  

 ԲԱՅԱԹՑԸՆԷԼԷՆԲԱՅԱԹՑԸՆԷԼԷՆԲԱՅԱԹՑԸՆԷԼԷՆԲԱՅԱԹՑԸՆԷԼԷՆ և ԲԱՅԱԹՑՈՒՆԷԼԷՆԲԱՅԱԹՑՈՒՆԷԼԷՆԲԱՅԱԹՑՈՒՆԷԼԷՆԲԱՅԱԹՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ԲԱՅԱԹԾԸՆԷԼԷՆ ԲԱՅԱԹԾԸՆԷԼԷՆ ԲԱՅԱԹԾԸՆԷԼԷՆ ԲԱՅԱԹԾԸՆԷԼԷՆ և ԲԱՅԸԹԾԸՆԷԼԷՆԲԱՅԸԹԾԸՆԷԼԷՆԲԱՅԸԹԾԸՆԷԼԷՆԲԱՅԸԹԾԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. 

հնացնելով (հացը). բայաթցունէլէնբայաթցունէլէնբայաթցունէլէնբայաթցունէլէն զիյանզիյանզիյանզիյան արիրարիրարիրարիր հացէրըհացէրըհացէրըհացէրը հնացնելով փչացրիր հացերը։ 
 БАЙАТhЦhЫНЭЛЭН или БАЙАТhЦhУНЭЛЭН (Н), БАЙАТhЦЫНЭЛЭН или 
БАЙЫТhЦЫНЭЛЭН (Ч), н. позволяя (хлебу) черстветь; байатhцhунэлэн зийан арир hацhэры 
ты испортил весь хлеб позволяя ему черстветь. 

 ԲԱՅԱԹՑՈՒՑԱԲԱՅԱԹՑՈՒՑԱԲԱՅԱԹՑՈՒՑԱԲԱՅԱԹՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ԲԱՅԱԹԾՈՒԾԱԲԱՅԱԹԾՈՒԾԱԲԱՅԱԹԾՈՒԾԱԲԱՅԱԹԾՈՒԾԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ և ԲԱՅԸԹԾՈՒԾԱԲԱՅԸԹԾՈՒԾԱԲԱՅԸԹԾՈՒԾԱԲԱՅԸԹԾՈՒԾԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, 

-ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), մկ. քանի (հացը) հնացնեմ, հնացնում եմ, էի, հնացրի և 

այլն բոլոր դեմքերով, թվ. ու ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 БАЙАТhЦhУЦhÁДЗСАЙИС (Н), БАЙАТhЦУЦÁДЗСАЙИС и БАЙЫТhЦУЦÁДЗСАЙИС, 
-ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), н. по мере того как (чем больше) позволяю (хлебу) черстветь 
и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. предл. 

 ԲԱՅԱԹՑՈՒՑԱԲԱՅԱԹՑՈՒՑԱԲԱՅԱԹՑՈՒՑԱԲԱՅԱԹՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ (Ն), ԲԱՅԱԹԾՈՒԾԱԲԱՅԱԹԾՈՒԾԱԲԱՅԱԹԾՈՒԾԱԲԱՅԱԹԾՈՒԾԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ կամ ԲԱՅԸԹԾՈՒԾԱԲԱՅԸԹԾՈՒԾԱԲԱՅԸԹԾՈՒԾԱԲԱՅԸԹԾՈՒԾԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -օվըդ, 

-օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ), մկ.  հենց որ (հացը) հնացնեմ, հնացնես, հնացնում եմ, 

հնացնում ես, հնացնում է, հնացրի, հնացրիր և այլն բոլոր դեմք., թվերով, ժամանակներով՝ 
համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 БАЙАТhЦhУЦhÁДЗОВЫС (Н), БАЙАТhЦУЦÁДЗОВЫС или БАЙЫТhЦУЦÁДЗОВЫС, -
овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы (Ч), н. как только позволяю хлебу черстветь, позволял 
черстветь и т.д., во всех лицах, числах и врем., в соотв. с формой смысл. глагола предл. 

 ԲԱՅԷԼԲԱՅԷԼԲԱՅԷԼԲԱՅԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Նխջ), բ.ն. պահել։ 
 БАЙЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Нхч), г.д.з. хранить, беречь; см. баhэл. 

 ԲԱՅԸԼՄԻՇԲԱՅԸԼՄԻՇԲԱՅԸԼՄԻՇԲԱՅԸԼՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ մարել, թուլանալ, ուժաթափ լինել. թուրք. բայըլմակ – նույն իմ.։  
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ԲԱՅԹԱԼԲԱՅԹԱԼԲԱՅԹԱԼԲԱՅԹԱԼ ԲԲԲԲ Б

 БАЙЫЛМИШ ЛАЛ ослабеть, обессилеть; турец. bayılmak (байылмак), крым.татар. 
байылмакь – падать в обморок, лишаться чувств. 

 ԲԱՅԹԱԼԲԱՅԹԱԼԲԱՅԹԱԼԲԱՅԹԱԼ, գ. զամբիկ, էգ ձի. փոխ. թաթ.։ 
 БАЙТhАЛ, с. 1. кобыла, лошадь. 2. перен. уничиж. крупная женщина; крым.татар. байтал – 

кобыла; в гаварах Аварик բայթալ байтhал – кобыла, ленивый, ветеринар, Муш – ветеринар, 
Карабах – коновал, невежественный врач. 

 ԲԱՅԹԱԼՉԸԽԲԱՅԹԱԼՉԸԽԲԱՅԹԱԼՉԸԽԲԱՅԹԱԼՉԸԽ, գ. 2-3 տարեկան էգ ձի. թաթ. բայթալ + «ջիկ» կամ «ջըկ» նվազական 

մասնիկը։ 
 БАЙТhАЛЧhЫХ, с. 2-3-летняя лошадь; крым.татар. байтhал + уменьш. суф. «джык». 

 ԲԱՅԼՕԶԲԱՅԼՕԶԲԱՅԼՕԶԲԱՅԼՕԶ¹ (Նխջ), գ. հին ժամանակվա մի տեսակ թնդանոթ. իտ. բալլ է մեծծօ – մեկ ու կես 

հակ + թուրք. թօփի – թնդանոթ > թուրք բայլեմեզ թօփի – թնդանոթի դեմ կռվելու ավելի ուժեղ 

թնդանոթ։ Ծագած է նրանից, որ թուրք. թօփ բառը (տե՛ս) ունի երկու նշանակություն – հակ և 

թնդանոթ. բայլօզբայլօզբայլօզբայլօզ դալդալդալդալ (Նխջ) ուժեղ հարված տալ։ 
 БАЙЛОЗ¹ (Нхч), с. род пушки; байлоз дал (Нах) сильно ударить; турец. balyoz (балйоз) – 
кувалда, крым.тат. балъемез – тяжелая пушка для разрушения крепостных стен. 

 ԲԱՅԼՕԶԲԱՅԼՕԶԲԱՅԼՕԶԲԱՅԼՕԶ², գ. մուրճ: 
 БАЙЛОЗ², с. молот, кувалда; турец. balyoz (балйоз) – кувалда. 

 *ԲԱՅՁԱՌԲԱՅՁԱՌԲԱՅՁԱՌԲԱՅՁԱՌ (Նխջ), ած. պայծառ։ 
 *БАЙДЗАРР (Нхч), п. яркий, ослепительный; грабар պայծառ пайцарр – яркий, 

литер.вост.арм. պայծառ пайцарр, литер.зап.арм. պայծառ (произн. байдзарр) – яркий. 

 ԲԱՅՂՈՒՇԲԱՅՂՈՒՇԲԱՅՂՈՒՇԲԱՅՂՈՒՇ 1. գ. բու. 2. ած. խեղջ (մարդ). թուրք. բայկուշ – բու։ 
 БАЙХЪУШ 1. с. зоол. сова. 2. п. перен. простодушный, наивный; турец. baykuş (байкуш) – 

сова, крым.татар. байкъуш – сова, байгъуш – бедняга, бедолага; среднеарм. яз. պայղուշ пайхъуш и 

պայըկուշ пайыкуш – сова, из турец., в гаварах Карин, Тбилиси, Ван, Амшен, Карабах բայղուշ 
байхъуш – сова.  

 ԲԱՅՇՎԷԼԲԱՅՇՎԷԼԲԱՅՇՎԷԼԲԱՅՇՎԷԼ, տե՛ս բարըշվէլ: 
 БАЙШВЭЛ, см. барышвел.  

 ԲԱՅՐԱԽԲԱՅՐԱԽԲԱՅՐԱԽԲԱՅՐԱԽ, գ. դրոշակ. թուրք. բայրակ – դրոշակ։ 
 БАЙРАХ, с. знамя; турец. bayrak, крым.татар. байракъ – флаг, знамя. 

 ԲԱՅՐԱԽՏԱՐԲԱՅՐԱԽՏԱՐԲԱՅՐԱԽՏԱՐԲԱՅՐԱԽՏԱՐ (Նխջ), գ. դրոշակակիր. թուրք. բայրակ – դրոշակ, պարս. դար – բռնող, 

պահող։ 
 БАЙРАХТАР (Нхч), с. знаменосец; турец. bayraktar (байрактар) – знаменосец; турец. bayrak – 
знамя + перс. dar – несущий, держащий.  

    ԲԱՅՑԲԱՅՑԲԱՅՑԲԱՅՑ (Ն), ՊԱՅԾՊԱՅԾՊԱՅԾՊԱՅԾ (Չ) բայց: 
 БАЙЦh (Н), ПАЙЦ (Ч) но, однако; литер.вост.арм. բայց байцh, литер.зап.арм. բայց (произн. 
пhайцh) – но, однако. 

 ԲԱՆԲԱՆԲԱՆԲԱՆ (Ն) ՊԱՆՊԱՆՊԱՆՊԱՆ (Չ), գ. բան, առարկա (ընդհանրապես, ոչ թե մի որոշ), գործ, աշխատանք. (Չ) 

արհամ. իմ. նշանակում է նաև մարդ – անանանան պանըպանըպանըպանը դըհադըհադըհադըհա շադշադշադշադ չարվէլուչարվէլուչարվէլուչարվէլու պանէրպանէրպանէրպանէր գարօղգարօղգարօղգարօղ էէէէ անէլանէլանէլանէլ նա 

դեռ շատ վատ բաներ կարող է անել. ասվաձասվաձասվաձասվաձ բանըբանըբանըբանը աչօղէաչօղէաչօղէաչօղէ (Ն), ասվաձասվաձասվաձասվաձ պանըպանըպանըպանը աչօղէաչօղէաչօղէաչօղէ (Չ), կամ 

ասվաձասվաձասվաձասվաձ բանըդբանըդբանըդբանըդ աչօղէաչօղէաչօղէաչօղէ (Ն) ասվաձասվաձասվաձասվաձ պանըդպանըդպանըդպանըդ աչօղէաչօղէաչօղէաչօղէ (Չ) աստվաձ հաջողություն տա 

(երախտագիտական բարեմաղթություն). բանբանբանբան ասէլասէլասէլասէլ (Ն) պանպանպանպան ասէլասէլասէլասէլ (Չ) նախատել. բանբանբանբան չունիսչունիսչունիսչունիս 

(Ն), պանպանպանպան չունիսչունիսչունիսչունիս (Չ) քո գործը չէ, մի խառնվիր. բանբանբանբան չունիչունիչունիչունի՞սսսս (Ն) միջանկյալ խոսք, որ 
նախատասության հետ կապ չունի, բայց ցույց է տալիս թե նախատասության մեջ ասվածները 

հնարովի, անհիմն բաներ են. գասէգասէգասէգասէ չտէչտէչտէչտէ, բանբանբանբան չունիչունիչունիչունի՞սսսս ասում է էլի. բանըբանըբանըբանը բանէնբանէնբանէնբանէն անցիլանցիլանցիլանցիլ էէէէ (Ն), 

պանըպանըպանըպանը պանէնպանէնպանէնպանէն անցիլանցիլանցիլանցիլ էէէէ (Չ) արդեն ուշ է միջոցներ ձեռք առնելու. բանիբանիբանիբանի գըփչէլգըփչէլգըփչէլգըփչէլ (Ն), պանիպանիպանիպանի գըպճէլգըպճէլգըպճէլգըպճէլ 
(Չ) ա) ձեռք տալ որևէ առարկայի, բ) սկսել աշխատել. բանիբանիբանիբանի դէղդէղդէղդէղ դընէլդընէլդընէլդընէլ (Ն), պանիպանիպանիպանի դէղդէղդէղդէղ տընէլտընէլտընէլտընէլ (Չ) 

կարևորություն տալ. բանիբանիբանիբանի դէրդէրդէրդէր (ըըըը)լալլալլալլալ (Ն), պանիպանիպանիպանի դէրդէրդէրդէր լալլալլալլալ (Չ) բան ձեռք բերել. բանիբանիբանիբանի դընէլդընէլդընէլդընէլ (Ն), 

պանիպանիպանիպանի տընէլտընէլտընէլտընէլ (Չ) գործի նշանակել. բանիբանիբանիբանի լըմանէլլըմանէլլըմանէլլըմանէլ (Ն), պանիպանիպանիպանի լըանէլլըանէլլըանէլլըանէլ (Չ) բանի նման, կարգին 

լինել. բանիբանիբանիբանի մէչմէչմէչմէչ (ըըըը)լալլալլալլալ (Ն), պանիպանիպանիպանի մէչմէչմէչմէչ լալլալլալլալ (Չ) անտեղի միջամտել, գործի մեջ խառնվել. բանինբանինբանինբանին 
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ԲԲԲԲ Б ԲԱՆԲԱՆԲԱՆԲԱՆ ՉԻԳԻԴՑՕՂՉԻԳԻԴՑՕՂՉԻԳԻԴՑՕՂՉԻԳԻԴՑՕՂ

մէչըմէչըմէչըմէչը բանբանբանբան գագագագա (Ն) գործի մեջ գաղտնիք կա, թաքուն նպատակ կա. պանիպանիպանիպանի հասաձհասաձհասաձհասաձ դըղադըղադըղադըղա (Չ) 

աշխատելու հասակի տղա. քուքուքուքու բանըդբանըդբանըդբանըդ չէչէչէչէ (Ն), քուքուքուքու պանըդպանըդպանըդպանըդ չէչէչէչէ (Չ) քո գործը չէ:  
 БАН (Н), ПАН (Ч), с. 1. вещь, предмет. 2. дело, труд, занятие; 3. что-то, что-нибудь. 4. в 
Чалтыре, в уничижительном значении означает «тот», «этот» (человек). 5. употр. для обозначения 
предмета, если говорящий не помнит или не знает его названия: чhапhуд ахъалу паны лущилка  
(крупорушка) для початков кукурузы; ан паны дыhа шад чhарвэлу панэр гарохъ э анэл этот 
может ещё много чего натворить; асвадз баны ачhохъэ (Н), асвадз паны ачhохъэ (Ч) или асвадз 
баныд ачhохъэ (Н), асвадз паныд ачhохъэ (Н) дай бог удачи (добрые пожелания в знак 
благодарности), асвадз баныс арил э? (Н), асвадз паныс арил э? (Ч) некогда сидеть сложа руки 
(букв. бог за меня работу не выполнит), бан асэл (Н), пан асэл (Ч) порицать, укорять, бан чhунис 
(Н), пан чhунис (Ч) не твоё дело, не вмешивайся, бан чhунис? (Н) пусть болтает, тебе-то что, гасэ 
штэ, бан чунис? болтает почём зря, охота тебе с ним связываться?, баны банэн анцhил э (Н), 
паны панэн анцhил э (Ч) поздно принимать меры, бани гыпhчhэл (Н), пани гыпчэл (Ч) а) 
прикоснуться к чему-либо, б) приступать к работе, бани дэхъ дынэл (Н), пани дэхъ тынэл (Ч) а) 
считаться с кем-либо, с чем-либо, б) придавать значение чему-либо, в) замечать что-либо, бани дэр 
(ы)лал (Н), пани дэр лал (Ч) достать, приобрести что-либо, бани дынэл (Н), пани тынэл (Ч) 
определить кого-либо на работу, найти кому-либо дело, применение, бани лыманэл (Н), пани 
лыманэл (Ч) выглядеть прилично, бани мэчh (ы)лал (Н), пани мэчh лал (Ч) быть вовлечённым в 
какое-либо дело, бани мэчhэ элэл (Н), пани мэчhэ эллэл (Ч) выкрутиться, выйти из неприятного 
положения, банин мэчhы бан га (Н) в этом деле не всё чисто, пани hасадз дыхъа (Ч) парень, 
достигший трудоспособного возраста, кhу баныд чhэ (Н), кhу паныд чhэ (Ч) тебя не касается, 
банэр hынарэл (Н), панэр hынарэл (Ч) выдумывать, измышлять, сочинять, бан анэл (Н), пан 
анэл (Ч) а) работать, делать что-нибудь, б) искать выход из положения, бан иманал (Н), пан 
иманал (Ч) разузнать, выведать что-либо, бан hаскhынал (Н), пан hаскынал (Ч) понять, 
уразуметь, уяснить что-либо, баны ан э вор (Н), паны ан э вор (Ч) дело в том, что, удэлу бан (Н), 
удэлу пан (Ч) еда, пища, бан чhэ (Н), пан чhэ (Ч) или hичh бан чhэ (Н), hичh пан чhэ (Ч) ничего, 
не беда, пустяки, паны ан э вор дело в том, что; исконно арм. слово, грабар բան бан – слово, 

литер.вост.арм. բան бан, литер.зап.арм. բան (произ. пhан) – дело, труд, вещь, в гаварах Полис, 

Тбилиси բան бан, Алашкерт, Ахалциха, Акна, Ереван, Харберд, Карин, Муш, Нор-Джуга, 

Себастия, Сучава բ‘ան бhан, Возм բ‘mն бhäн, Мегри բէն бэн, Горис, Мокс, Мараха, Шемаха, 

Салмаст, Ван պmն пäн, Карабах պէն пэн, Родосто փան пhан, Тигранакерт փmն пhäн, Асланбек 

փա пhа, Зейтун, Хачин բ‘օն бhон, Амшен пон պօն, Агулис բիւն бюн, все в знач. вещь, предмет.  

 ԲԱՆԲԱՆԲԱՆԲԱՆ ՉԻԳԻԴՑՕՂՉԻԳԻԴՑՕՂՉԻԳԻԴՑՕՂՉԻԳԻԴՑՕՂ (Ն) ՊԱՆՊԱՆՊԱՆՊԱՆ ՉԻԿԻԴԾՕՂՉԻԿԻԴԾՕՂՉԻԿԻԴԾՕՂՉԻԿԻԴԾՕՂ (Չ), գ. տգետ անձ: 
 БАН ЧhИГИДЦhОХЪ (Н), ПАН ЧhИКИДЦОХЪ (Ч), с. невежда. 
 ԲԱՆԲԱՆԲԱՆԲԱՆ-ԳՕՐՁԳՕՐՁԳՕՐՁԳՕՐՁ և ԲԱՆԲԱՆԲԱՆԲԱՆ-ՔՕՐՁՔՕՐՁՔՕՐՁՔՕՐՁ (Ն), ՊԱՆՊԱՆՊԱՆՊԱՆ-ԿՕՐՁԿՕՐՁԿՕՐՁԿՕՐՁ (Չ), գ. աշխատանք, պարապմունք։ 
 БАН-ГОРДЗ и БАН-КhОРДЗ (Н), ПАН-КОРДЗ (Ч), с. дело, занятие, работа.  

ԲԱՆԱԼԲԱՆԱԼԲԱՆԱԼԲԱՆԱԼ, բանամ, բացի, բացաձ, բանալու, բա՛ց, բացէ՛ք (Ն), ՊԱՆԱԼՊԱՆԱԼՊԱՆԱԼՊԱՆԱԼ, պանամ, պածի, 

պածաձ, պանալու, պա՛ծ, պածէ՛կ (Չ), բ.ն. 1. բանալ, բաց անել. 2. բարակ շերթի ձև տալ 
(խմորին). 3. ծղր. արհամ. սազել, հարմար գալ (հագուստը). դուռըդուռըդուռըդուռը բանալբանալբանալբանալ. խըմօրխըմօրխըմօրխըմօր բանալբանալբանալբանալ. 
գըբանագըբանագըբանագըբանա էրէսիդէրէսիդէրէսիդէրէսիդ կամ բացաձնբացաձնբացաձնբացաձն էէէէ էրէսիդէրէսիդէրէսիդէրէսիդ (Ն), պածաձնպածաձնպածաձնպածաձն էէէէ էրէսիդէրէսիդէրէսիդէրէսիդ (Չ) սազում է, ավէլի լավին 

արժանի չես։  
 БАНАЛ, гыбанам, банам, бацhи, бацhадз, баналу, бацh, бацhэкh (Н), ПАНАЛ, кыпанам, панам, 
паци, пацадз, паналу, пац, пацэк (Ч), г.д.з. 1. открывать. 2. вскрывать, распечатывать. 3. 
откупоривать. 4. распаковывать. 5. раскатывать слой теста. 6. ирон.-унич. подходить (об одежде); 
дурры банал (Н), турры панал (Ч) открывать дверь, хымор банал (Н), хымор панал (Ч) 
раскатывать тесто, гыбана эрэсид (Н) или бацhадзн э эрэсид (Н), пацадзн э эрэсид (Ч) тебе и так 

сойдёт, лучшего ты не достоин; грабар բանալ банал, литер.вост.арм. բանալ банал, литер.зап.арм. 

բանալ (пр. пhанал), Полис բանալ банал, Алашкерт, Карин, Ахалциха, Харберд, Муш, Нор-Джуга, 

Себастия, Сучава բ‘անալ бhанал, Возм բ‘mնmլ бhäнäл, Зейтун, Хачин բ‘անօլ бhанол, Асланбек, 

Родосто, Тигранакерт փանալ пhанал, Ван, Горис պmնmլ пäнäл, Мокс պmնալ пäнäл, Карабах 

պէնալ пэнал, Амшен պօնուշ понуш.  
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ԲԱՆԱԳԷԹԲԱՆԱԳԷԹԲԱՆԱԳԷԹԲԱՆԱԳԷԹ ԲԲԲԲ Б

 ԲԱՆԱԳԷԹԲԱՆԱԳԷԹԲԱՆԱԳԷԹԲԱՆԱԳԷԹ (Ն), ԲԱՆԱԳԷՏԲԱՆԱԳԷՏԲԱՆԱԳԷՏԲԱՆԱԳԷՏ (Չ), գ. բանագետ: 

 БАНАГЭТh (Н), БАНАГЭТ (Ч), с. сведущий, знающий; литер.вост.арм (редко) բանագետ 

банагет, литер.зап.арм. բանագէտ (произ. пhанакhэд) – сведущий. 

 ԲԱՆԱԼԷՆԲԱՆԱԼԷՆԲԱՆԱԼԷՆԲԱՆԱԼԷՆ (Ն), ՊԱՆԱԼԷՆՊԱՆԱԼԷՆՊԱՆԱԼԷՆՊԱՆԱԼԷՆ (Չ), մկ. 1. բանալով, բաց անելով (շարունակ). 2. բարակ թերթի 

ձև տալով (խմորին)։ 
 БАНАЛЭН (Н), ПАНАЛЭН (Ч), н. 1. открывая, раскрывая. 2. раскатывая тесто. 

 ԲԱՆԱԼՈՒԲԱՆԱԼՈՒԲԱՆԱԼՈՒԲԱՆԱԼՈՒ (Ն), ՊԱՆԱԼՈՒՊԱՆԱԼՈՒՊԱՆԱԼՈՒՊԱՆԱԼՈՒ (Չ), ած.մկ. բան, որ պետք է բաց անել (դուռ, տուփ, պատուհան 

և այլն). ապառնի դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ, իսկ 

անկախ գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, երրորդ դեմքի հոդ առնում ու հոլովվում։  
 БАНАЛУ (Н), ПАНАЛУ (Ч), пр.буд.вр. то, что нужно открыть (дверь, окно и т.п.); при употр. 
с существ. выполняет функцию прилаг., с глаголом – наречия, при незав. употр.– функцию 
существ., принимает притяж. артикль 3-го лица и склоняется. 

 ԲԱՆԱՁԲԱՆԱՁԲԱՆԱՁԲԱՆԱՁ (Ն), ՊԱՆԱՁՊԱՆԱՁՊԱՆԱՁՊԱՆԱՁ (Չ), ած. 1. աշխատած. բանաձբանաձբանաձբանաձ դէղըսդէղըսդէղըսդէղըս այն տեղը, որտեղ աշխատում եմ 

կամ աշխատում էի, աշխատել եմ. պանաձպանաձպանաձպանաձ պանըդպանըդպանըդպանըդ այն աշխատանքը, որ կատարում ես, էիր 

կամ կատարեցիր և այլն. 2. գործած. բանաձբանաձբանաձբանաձ չօրաբըդչօրաբըդչօրաբըդչօրաբըդ գուլպան, որ գործում ես, գործեցիր կամ 

գործել ես և այլն. 3. թարախակալած (վերք). վերջին իմաստով գործածվում է անկախ, որպես 

գոյական՝ առնելով երր. դեմքի հոդ. անցյալ դերբայ, որ գոյակ. հետ դառնում է ածակ., իսկ 

առանձ. գործածվ. գոյակ. դեր է կատարում, հոդ առնում և հոլով. է։ 
 БАНАДЗ (Н), ПАНАДЗ (Ч), пр.пр.вр. 1. выполненный, сделанный; банадз дэхъыс (Н), панадз 
дэхъыс (Ч) место, где я работаю или работал, панадз паныд работа, которую ты выполняешь, 
выполнял или выполнил. 2. вязаный (о носках и т.п.); банадз чhорабыд носки, которые ты вяжешь, 
связал или вязал и т.п. 3. гноящийся (о ране); в последнем знач. употреб. независимо, в фунции 
сущ., принимает артикль 3-го лица; при употр. с сущест. выполняет функцию прил., при незав. 
употр. – функцию сущ., принимает артикль и склоняется. 

 ԲԱՆԱԲԱՆԱԲԱՆԱԲԱՆԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ  (Ն), ՊԱՆԱՊԱՆԱՊԱՆԱՊԱՆԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), մկ. 1. 

քանի աշխատեցի, աշխատեմ, աշքատում եմ և այլն. 2. քանի գործեմ, գործում եմ, գործեցի և 

այլն (գուլպա, ձեռնոց և այլն), երկու իմաստով էլ բոլոր դեմք., թվերով ու ժամանակներով՝ 
համաձայն հաջորդող բայի ձևին. 3. քանի (վերքը) թարախակալում է, էր, թարախակալեց և 

այլն բոլոր ժամանակների եզակի և հոգնակի երր. դեմքով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. 

վօթքիսվօթքիսվօթքիսվօթքիս յարանյարանյարանյարան բանաձսայինբանաձսայինբանաձսայինբանաձսային ցավըցավըցավըցավը գավէլնագավէլնագավէլնագավէլնա ոտքիս վերքը քանի ավելի թարախակալում է, 

ցավը սաստկանում է։  
 БАНÁДЗСАЙИС (Н), ПАНÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), н. 1. по мере 
того как (чем больше) я работал, буду работать и т.д. 2. по мере того как (чем больше) я вязал, вяжу 
(носки, варежки и т.п.); в обоих значениях употребл. во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой 
смысл. гл. предл. 3. по мере того как (чем больше) гноится (о ране) и т.д., во всех временах ед. и мн. 
числа 3-го лица, в соотв. с формой смысл. гл. пр.; вотhкhис йаран банадзсайин цhавы гавэлна 
чем больше гноится рана на ноге, тем сильнее становится боль. 

 ԲԱՆԷԼԲԱՆԷԼԲԱՆԷԼԲԱՆԷԼ, -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն), ՊԱՆԷԼՊԱՆԷԼՊԱՆԷԼՊԱՆԷԼ, -էցէ՛կ (Չ)), բ.չ. 1. աշխատել. 2. 

թարախակալել (այս իմաստով գործածվում են միայն երրորդ դեմքի և անցյալ ու ապառնի 

դերբայների ձևերը). 3. բ.ն. որի կատարյալը լինում է բանէցի, -էցիր, -ից, -էցինք, -էցիք, -էցին 

(Ն), պանէծի, -էծիր, -իծ, -էծինք, -էծիք, -էծին (Չ) – գուլպա, ձեռնոց և այլն գործել։ 
 БАНЭЛ, гыбаним, банэцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), ПАНЭЛ, кыпаним, панэца, -эцhэк 
(Ч), г.с.з. 1. работать, трудиться. 2. работать, действовать, функционировать (о механизмах и т.п.). 
3. гноиться (о ране), в этом значении употр. только формы 3-го лица прош. и буд. времени. 4. г.д.з. 
вязать (носки, варежки и т.п); соверш. вид 4-го значения имеет след. формы: банэцhи, банэцhир, -
ицh, -эцhинкh, -эцhикh, -эцhин (Н), панэци, панэцир, -иц, -эцинкh, -эцикh, -эцин (Ч); литер.зап.арм. 

բանիլ (пр. пhанил) – работать, трудиться. 

 ԲԱՆԷԼԷՆԲԱՆԷԼԷՆԲԱՆԷԼԷՆԲԱՆԷԼԷՆ (Ն), ՊԱՆԷԼԷՆՊԱՆԷԼԷՆՊԱՆԷԼԷՆՊԱՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. 1. աշխատելով. 2. գործածելով (գուլպա և այլն). 3. 

թարախակալելով։  
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ԲԲԲԲ Б ԲԱՆԷԼՈՒԲԱՆԷԼՈՒԲԱՆԷԼՈՒԲԱՆԷԼՈՒ

 БАНЭЛЭН (Н), ПАНЭЛЭН (Ч), н. 1. работая, трудясь. 2. работая, функционируя (о 
механизмах). 3. вяжа (носки, варежки и т.п.). 4. гноясь (о ране). 

 ԲԱՆԷԼՈՒԲԱՆԷԼՈՒԲԱՆԷԼՈՒԲԱՆԷԼՈՒ (Ն), ՊԱՆԷԼՈՒՊԱՆԷԼՈՒՊԱՆԷԼՈՒՊԱՆԷԼՈՒ (Չ), ած.մկ. 1. (գործ, տեղ), որ կամ որտեղ կարելի է կամ պետք է 

աշխատել. 2. գուլպա և այլն, որ պետք է գործել. 3. (վերք), որ պիտի թարախակալի. ապ. 

դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ած., բայի հետ մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս 

գոյակ. դեր է կատարում, առաջին երկու իմաստով բոլոր դեմքերի, իսկ վերջին իմաստով 

միայն երրորդ դեմքի հոդ է առնում և հոլովվում է. բանէլուբանէլուբանէլուբանէլու բանբանբանբան աշխատելու գործ. 

բանէլունէրըսբանէլունէրըսբանէլունէրըսբանէլունէրըս հէռուհէռուհէռուհէռու դէղդէղդէղդէղ էէէէ մեր կատարելու աշխատանքը հեռու տեղում է գտնվում. պանէլուդպանէլուդպանէլուդպանէլուդ 
իիիի՞նչնչնչնչ էէէէ, խալչիխալչիխալչիխալչի՞նննն էէէէ, չէնէչէնէչէնէչէնէ խօլչախխօլչախխօլչախխօլչախ ի՞նչ պիտի գործես, գուլպա, թե՞ ձեռնոց. պանէլուպանէլուպանէլուպանէլու յարադյարադյարադյարադ 
վըդէվըդէվըդէվըդէ՞խըդխըդխըդխըդ էէէէ վերքդ, որ պիտի թարախակալի, մարմնիդ ո՞ր տեղումն է. պանէլունպանէլունպանէլունպանէլուն վօտկիսվօտկիսվօտկիսվօտկիս էրէսնէրէսնէրէսնէրէսն 
էէէէ թարախակալելուն ոտքիս երեսի վրա է. բանէլուբանէլուբանէլուբանէլու էշտալէշտալէշտալէշտալ գնալ աշխատելու։ 
 БАНЭЛУ (Н), ПАНЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. 1. (работа), которую нужно выполнить. 2. (место), где 
можно или нужно работать. 2. (носки и т.п.), которые нужно связать. 3. рана, которая может 
нагноиться; при употр. с сущ. выполняет функцию прил., с гл. – наречия, при независимом употр. – 
функцию сущ.; в первых 2-х значен. принимает артикль во всех лицах, а в 3-м знач. принимает 
только артикль 3-го л. и склон. как сущ.; банэлу бан (Н), панэлу пан (Ч) работа, которую надо 
выполнить, банэлунэрыс hэрру дэхъ э наша работа находится далеко, панэлуд инчh э, халчhин э 
чhэнэ холчhах? что собираешься вязать, чулки или варежки?, панэлу йарад выдэхыд э? где рана, 
которая может нагноиться?, панэлун воткис эрэсн э (рана), которая может нагноиться, находится 
на ноге, панэлу эштал ходить на работу. 

 ԲԱՆԹԱԲՈՒՌԲԱՆԹԱԲՈՒՌԲԱՆԹԱԲՈՒՌԲԱՆԹԱԲՈՒՌ, գ. վայրի խոտ, քաղցր սպիտակ տերևներով: 

 БАНТhАБУРР, с. бот. солодка, Glycyrrhiza; крым.татар. бал тамыр  – солодка (бал – мёд, 
тамыр – корень).  
 ԲԱՆՈՒԳԲԱՆՈՒԳԲԱՆՈՒԳԲԱՆՈՒԳ (Ն), ՊԱՆՈՒԳՊԱՆՈՒԳՊԱՆՈՒԳՊԱՆՈՒԳ (Չ), ած. աշխատասեր. բանուգբանուգբանուգբանուգ ձէռքըձէռքըձէռքըձէռքը չիչիչիչի մուրալմուրալմուրալմուրալ աշխատասեր 

մարդը ողորմություն խնդրելու կարիք չի ունենա, մուրածկան չի դառնա (աֆորիզմ, որ Ռ. 

Պատկանյանը գրել էր տվել իր հիմնած արհեստավորաց դպրոցի շենքի ճակատին Նոր-

Նախիջևանում) ։ 
 БАНУГ (Н), ПАНУГ (Ч), п. трудолюбивый, работящий; бануг дзэрркhы чhи мурал 
мозолистая рука подаяния не просит (афоризм, который Р. Патканян поручил выбить на фронтоне 
здания ремесленного училища, учреждённого им в г. Новая Нахичевань); в гаварах Хотрджур, 

Кесария, Никомедия и т.д. բանուկ банук, պանուկ панук, в том же зн. 

 ԲԱՆՋԱՐԲԱՆՋԱՐԲԱՆՋԱՐԲԱՆՋԱՐ և ՓԱՆՋԱՐՓԱՆՋԱՐՓԱՆՋԱՐՓԱՆՋԱՐ (Ն), գ. բանջար: 

 БАНДЖАР и ПhАНДЖАР (Н), с. бот. крапива, Urtíca; грабар բանջար банджар – растение, 

зелень, литер.вост.арм. բանջար банджар, литер.зап.арм. բանջար (пр. пhанчhар) – а) съедобная 

зелень, б) крапива, Тигранакерт փmնջmր пhäнджäр, Алашкерт, Ахалциха, Ереван, Харберд, Карин, 

Муш, Нор-Джуга բ‘անջար бhанджар, Возм բ‘mնջmր бhäнджäр, Мокс, Мараха, Шемаха, Салмаст, 

Ван պmնջmր пäнджäр, Крарабах պէնջmր пэнджäр, Зейтун բ‘էնջօյ бhэнджой и բ‘էնջօր бhэнджор, 

Хачин բէնջոյ бэнджой, Агулис բինջmր бинджäр, все в значении травянистое растение, Амшен 

պօնջար понджар – капуста. 

 ԲԱՆՎՕՐԲԱՆՎՕՐԲԱՆՎՕՐԲԱՆՎՕՐ (Ն) ՊԱՆՎՕՐՊԱՆՎՕՐՊԱՆՎՕՐՊԱՆՎՕՐ (Չ), գ. աղախին։ 
 БАНВОР (Н), ПАНВОР (Ч), с. 1. прислуга. 2. батрак; литер.вост.арм. բանվոր банвор, 

литер.зап.арм. բանուոր (произн. пhанвор) – работник, батрак. 

 ԲԱՆՑԸՆԷԼ ԲԱՆՑԸՆԷԼ ԲԱՆՑԸՆԷԼ ԲԱՆՑԸՆԷԼ կամ ԲԱՆՑՈՒՆԷԼԲԱՆՑՈՒՆԷԼԲԱՆՑՈՒՆԷԼԲԱՆՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՊԱՆԾԸՆԷԼՊԱՆԾԸՆԷԼՊԱՆԾԸՆԷԼՊԱՆԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. բանեցնել, աշխատեցնել 
մարդկանց, կենդանիների կամ մեխանիզմներ: 
 БАНЦhЫНЭЛ или БАНЦhУНЭЛ (Н), ПАНЦЫНЭЛ (Ч.), п.г. 1. заставлять, принуждать 
работать (людей, животных). 2. приводить в действие (механизмы и т.п.) 

 ԲԱՆՑԸՆԷԼԷՆԲԱՆՑԸՆԷԼԷՆԲԱՆՑԸՆԷԼԷՆԲԱՆՑԸՆԷԼԷՆ կամ ԲԱՆՑՈՒՆԷԼԷՆԲԱՆՑՈՒՆԷԼԷՆԲԱՆՑՈՒՆԷԼԷՆԲԱՆՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ՊԱՆԾԸՆԷԼԷՆՊԱՆԾԸՆԷԼԷՆՊԱՆԾԸՆԷԼԷՆՊԱՆԾԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. բանցնելով, 

աշխատեցնելով։  
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ԲԱՆՑԸՆԷԼՈՒԲԱՆՑԸՆԷԼՈՒԲԱՆՑԸՆԷԼՈՒԲԱՆՑԸՆԷԼՈՒ ԲԲԲԲ Б

 БАНЦhЫНЭЛЭН или БАНЦhУНЭЛЭН (Н), ПАНЦЫНЭЛЭН (Ч), н. заставляя работать. 

 ԲԱՆՑԸՆԷԼՈՒԲԱՆՑԸՆԷԼՈՒԲԱՆՑԸՆԷԼՈՒԲԱՆՑԸՆԷԼՈՒ կամ ԲԱՆՑՈՒՆԷԼՈՒԲԱՆՑՈՒՆԷԼՈՒԲԱՆՑՈՒՆԷԼՈՒԲԱՆՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն), ՊԱՆԾԸՆԷԼՈՒՊԱՆԾԸՆԷԼՈՒՊԱՆԾԸՆԷԼՈՒՊԱՆԾԸՆԷԼՈՒ (Չ), ած.մկ. մարդ, կենդանի, 

մեքենա), որ կամ որին կարելի է բանծնել, աշխատեցնել. բէդիհավաբէդիհավաբէդիհավաբէդիհավա պանծընէլուպանծընէլուպանծընէլուպանծընէլու մաշտմաշտմաշտմաշտ կըդիլկըդիլկըդիլկըդիլ էէէէ 
ձրի աշխատեցնելու մարդ է գտել. ապ. դերբայ, որ գոյակ. հետ դառնում է ածական, բայի հետ – 

մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է։ 
 БАНЦhЫНЭЛУ или БАНЦhУНЭЛУ (Н), ПАНЦЫНЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. (человек, животное 
механизмы), которых можно или нужно заставить работать; бэдиhава панцынэлу машт кыдил э 
нашёл бесплатного работника; с существ. выполняет функцию прил., с гл. – наречия, при независ. 
употр. – функцию сущ., принимает артикль и склон. 

 ԲԱՆՑՈՒՑԱԲԱՆՑՈՒՑԱԲԱՆՑՈՒՑԱԲԱՆՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ՊԱՆԾՈՒԾԱՊԱՆԾՈՒԾԱՊԱՆԾՈՒԾԱՊԱՆԾՈՒԾԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն 

(Չ), մկ. քանի աշխատեցնում եմ, աշխատեցրի, աշխատեցնեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվ. ու 

ժամանակն.՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։  
 БАНЦhУЦhÁДЗСАЙИС (Н), ПАНЦУЦÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), 
н. по мере того как (чем больше) заставляю работать, заставлял работать, буду заставлять работать 
и т. д., во всех лицах, числах и врем., в соотв. с формой смысл. гл. пр. 

 ԲԱԲԱԲԱԲԱ՛ՆՑՆՑՆՑՆՑՈՒՑԱՁՕՈՒՑԱՁՕՈՒՑԱՁՕՈՒՑԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ (Ն), ՊԱՊԱՊԱՊԱ՛ՆԾՈՒԾԱՁՕՆԾՈՒԾԱՁՕՆԾՈՒԾԱՁՕՆԾՈՒԾԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը 

(Չ), մկ. հենց որ բանեցրի կամ աշխատեցրի, աշխատեցնում եմ, աշխատեցնեմ և այլն բոլոր 

դեմքերով, թվերով ու ժամանակն.՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. սըհաթըսսըհաթըսսըհաթըսսըհաթըս բանցուցաձօվըսբանցուցաձօվըսբանցուցաձօվըսբանցուցաձօվըս 
գըգայնէրգըգայնէրգըգայնէրգըգայնէր ժամացույցս հենց որ բանցնում էի՝ կանգ էր առնում։ 
 БÁНЦhУЦhАДЗÓВЫС (Н), ПÁНЦУЦАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы 
(Ч), н. как только заставляю работать (включаю, завожу механизмы и т.п.), заставлял работать и 
т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр.; сыhатhыс банцhуцhадзовыс 
гыгайнэр как только я заводил часы, они останавливались. 

 ԲԱՆԿԱԲԱՆԿԱԲԱՆԿԱԲԱՆԿԱ, գ. բանկա: 
 БАНКА, с.  банка (стеклянная и т.п.); из рус. 

 ԲԱՆԿԱԲԱՆԿԱԲԱՆԿԱԲԱՆԿԱ ՓԱԳԷԼՈՒՓԱԳԷԼՈՒՓԱԳԷԼՈՒՓԱԳԷԼՈՒ ՄԱՇԻՆԿԱՄԱՇԻՆԿԱՄԱՇԻՆԿԱՄԱՇԻՆԿԱ, գ. պուլիկ  փակելու սարք պահածոյացման համար:  
 БАНКА ПhАГЭЛУ МАШИНКА, с. закаточная машинка (для закрутки варенья, солений). 

 ԲԱՇԲԱՇԲԱՇԲԱՇ 1. գ. օռօքի (տե՛ս այս բառը) գլուխը, որի վրա կապում էին մանելու բուրդը. 2. ած. 

գլխավոր, ամենաառաջին, շատ լավ. բբբբաշաշաշաշ բանբանբանբան էէէէ (Ն), բաշբաշբաշբաշ պանպանպանպան էէէէ (Չ) շատ լավ բան է. բաշբաշբաշբաշ ջարջարջարջար էէէէ 

ամենաառաջին, շատ լավ դեղ է։ 
 БАШ 1. c. головка веретена, на которую в старину наматывали шерсть для прядения. 2. п. 
главный, основной. 3. п. первосортный, отборный, отличный. 4. с. первый в очереди при бросании 
битка (игральной кости) в игре в кости (бабки), последний бросающий биток назывался кhотhи (Н), 
коти (Ч); баш бан э (Н), баш пан э (Ч) отличная вещь, баш джар э отличное лекарство; турец. baş 
(баш), крым.татар. баш – голова, головка чего-л.; глава, руководитель; главный. 

 ԲԱՇԲԱՇԲԱՇԲԱՇ-ՄԱՄԱՄԱՄԱԴԴԴԴ, գ.  մեծ մատ, բթամատ: 
 БАШ-МАД, с.  большой палец. 

 ԲԱՇԱՐԲԱՇԱՐԲԱՇԱՐԲԱՇԱՐ, գ. գործածվում է միայն ջամփուջամփուջամփուջամփու բաշարբաշարբաշարբաշար ճանապարհի ուտելիք։ 
 БАШАР, с. употр. только в выражении джампhу башар припасы, еда в дорогу; от пехлев. 

pašar – припасы, запасы еды; грабар պաշար пашар, литер.вост.арм. պաշար пашар, литер.зап.арм. 

պաշար (пр. башар) – припасы, запасы еды, в гаварах Алашкерт, Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, 

Карабах, Мокс, Муш, Нор-Джуга, Салмаст, Тбилиси պաշար пашар, Харберд, Амшен, Себастия 

բաշար башар, Хачин բաշօյ башой, բէշօյ бэшой, Зейтун բէշօյ бэшой, Сведия բիշուր бишур, все в 
значении припасы в дорогу. 

 ԲԱՇԱՐԷԼԲԱՇԱՐԷԼԲԱՇԱՐԷԼԲԱՇԱՐԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն.չ. 1. կարողանալ կատարել 
(որևէ բան). 2. վարպետություն կամ ճարպիկություն ունենալ որևէ գործ անելու. իդաիդաիդաիդա պանըպանըպանըպանը 
չիբաշարէցիրչիբաշարէցիրչիբաշարէցիրչիբաշարէցիր այդ բանը չկարողացար կատարել. բաշարիցբաշարիցբաշարիցբաշարից խափէլուխափէլուխափէլուխափէլու ճարպիկություն ունեցավ 

խաբելու. գըբաշարէգըբաշարէգըբաշարէգըբաշարէ մաշինմաշինմաշինմաշին թախըմթախըմթախըմթախըմ անէլուանէլուանէլուանէլու նա վարպետություն ունի մեքենա նորոգելու։ 
 БАШАРЭЛ, гыбашарим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.с.з. 1. уметь, 
обладать умением, сноровкой делать что-либо. 2. справляться с каким-либо делом; ида паны 
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ԲԲԲԲ Б ԲԱՇԱՐՈՒԳԲԱՇԱՐՈՒԳԲԱՇԱՐՈՒԳԲԱՇԱՐՈՒԳ

чhибашарэцhир с этим делом ты не справился, башарицh хапhэлу сумел обмануть, гыбашарэ 
машин тhахым анэлу умеет чинить машины; от турец. başarmak (башармак) – выполнять с 
успехом, справляться.  

 ԲԱՇԱՐՈՒԳԲԱՇԱՐՈՒԳԲԱՇԱՐՈՒԳԲԱՇԱՐՈՒԳ, ած. ճարպիկ (հանգամանքներից օգտվելու)։ 
 БАШАРУГ, п. ловкий, проворный, сноровистый, хваткий. 

 ԲԱՇԱՐՔԲԱՇԱՐՔԲԱՇԱՐՔԲԱՇԱՐՔ, գ. վարպետություն, ճարպիկություն մի բան անելու։ 
 БАШАРКh, с. мастерство, сноровка, умение. 

 ԲԱՇԹԷԼԲԱՇԹԷԼԲԱՇԹԷԼԲԱՇԹԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. պաշտել (աստված).                 

2. պատիվ տալ. երկր. իմաստը, որ քիչ գործածական էր Չալթրում դեռ ներկա դարի սկզբում, 

այժմ բոլորովին մոռացված է։ 
 БАШТhЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. поклоняться богу.                    

2. уважать, почитать; 2-е значение, редко употреблявшееся уже в начале XX в. в Чалтыре, в настоящее 

время полностью забыто; заимствовано из иранских языков; грабар պաշտել паштел – поклоняться 

богу, литер.вост.арм. պաշտել паштел, литер.зап.арм. պաշտել (пр. баштэл) – боготворять, 

поклоняться, Алашкерт, Муш, Салмаст, Нор-Джуга պաշտել паштел, Ахалциха, Ереван, Мараха 

պաշտէլ паштэл, Агулис, Горис, Карабах, Мокс, Шемаха, Тбилиси պաշտիլ паштил, Себастия բաշդէլ 
башдэл, Зейтун, Харберд բաշդիլ башдил, Асланбек բաշդէլ башдэл, Сведия, Тигранакерт բmշդիլ 
бäшдил, все в значении поклоняться богу, Полис башдэл բաշդէլ также в значении лелеять. 

 ԲԱՇԼԱՄԱ ԱՆԷԼԲԱՇԼԱՄԱ ԱՆԷԼԲԱՇԼԱՄԱ ԱՆԷԼԲԱՇԼԱՄԱ ԱՆԷԼ կոշիկների գլուխը (ստորին մասը) մաշվելուց հետո կտրել ու նոր 

կարածը տեղը դնել միացնել խօնջին (տե՛ս այդ բառը)։ 
 БАШЛАМА АНЭЛ отрезать изношенную верхнюю часть голенища сапога и приладить  
новую часть. 

 ԲԱՇԼԱՅԱՁԲԱՇԼԱՅԱՁԲԱՇԼԱՅԱՁԲԱՇԼԱՅԱՁ, ած.մկ. սկսած (բան, գործ, աշխատանք). անց. դերբայ, որ գոյակ. հետ 

դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ, իսկ անկախ գործածվ. գոյակ. դեր է կատարում, հոդ 

առնում ու հոլովվ. է. բաշլայաձըսբաշլայաձըսբաշլայաձըսբաշլայաձըս գէսադգէսադգէսադգէսադ մընացմընացմընացմընաց սկսածս կիսատ մնաց. բաշլայաձէսբաշլայաձէսբաշլայաձէսբաշլայաձէս ֆայդաֆայդաֆայդաֆայդա 
չէղավչէղավչէղավչէղավ սկսած գործիցս օգութ չստացվեց։ 
 БАШЛАЙАДЗ, пр.пр.вр. начатый, затеянный, предпринятый (о деле, работе); с сущ. 
выполняет функцию прилаг., с глаг. – наречия, при независимом употр. – функцию сущ., принимает 
артикль и склоняется; башлайадзыс гэсад мынацh начатая мной (работа) осталась недоделанной, 
башлайадзэс файда чhэхъав от моей затеи толку не вышло. 

 ԲԱԲԱԲԱԲԱ՛ՇԼԱՅԱՁՕՇԼԱՅԱՁՕՇԼԱՅԱՁՕՇԼԱՅԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ սկսեցի, սկսում 

եմ, սկսեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակն.՝ համաձայն հաջորդող բայի 

պահանջին. բբբբաշլայաձաշլայաձաշլայաձաշլայաձօօօօվըսվըսվըսվըս քարըքարըքարըքարը-փափափափադդդդըըըը տտտտիմաիմաիմաիմածծծծըսըսըսըս էլլավէլլավէլլավէլլավ հենց որ սկսեցի՝ հազար ու մեկ 

արգելքի հանտիպեցի։ 
 БÁШЛАЙАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я начинаю 
(приступаю к выполнению чего-л.), начал, начну и т.д., во всех лицах, числах и временах, в соотв. с 
формой смысл. глагола предложения; башлайадзовыс кhары-пhады тимацыс эллав как только я 
приступил к делу, сразу наткнулся на тысячу преград. 

 ԲԱՇԼԱՅԷԼԲԱՇԼԱՅԷԼԲԱՇԼԱՅԷԼԲԱՇԼԱՅԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. սկսել. թուրք. բաշլամակ – 

սկսել, թուրք. հիմքին միացած է հայ վերջավորություն։ 
 БАШЛАЙЭЛ, гыбашлайим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. начинать; 
турец. başlamak (башламак), крым.татар. башламакъ – начинать. 

 ԲԱՇԼԱՅԷԼՈՒԲԱՇԼԱՅԷԼՈՒԲԱՇԼԱՅԷԼՈՒԲԱՇԼԱՅԷԼՈՒ, ած. որ պետք է, կարելի է սկսել։  
 БАШЛАЙЭЛУ, пр.буд.вр. то, что нужно или можно начать. 

 ԲԱՇԼԱՅՎԱՁԲԱՇԼԱՅՎԱՁԲԱՇԼԱՅՎԱՁԲԱՇԼԱՅՎԱՁ, ած. «բաշլայաձ»-ի կրավորակերպն է. առնում է միայն երր. դեմքի հոդ։ 
 БАШЛАЙВАДЗ, пр.пр.вр. начавшийся; форма страдат. залога прич. «башлайадз», принимает 
притяж. артикль только 3-го лица. 

 ԲԱԲԱԲԱԲԱ՛ՇԼԱՅՎԱՁՕՇԼԱՅՎԱՁՕՇԼԱՅՎԱՁՕՇԼԱՅՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, մկ. «բաշլայաձովը»-ի կրավորոկերպն է, որ գործածվում է միայն 

եզակի երրորդ դեմքի ձևով։ 
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ԲԱՇԼԱՅՎէԼԲԱՇԼԱՅՎէԼԲԱՇԼԱՅՎէԼԲԱՇԼԱՅՎէԼ ԲԲԲԲ Б

 БÁШЛАЙВАДЗÓВЫ, н. как только начинается, началось и т.д.; форма страдат. залога 
наречия «башлайадзовы», употр. только форма ед. числа 3-го лица. 

 ԲԱՇԼԱՅՎէԼԲԱՇԼԱՅՎէԼԲԱՇԼԱՅՎէԼԲԱՇԼԱՅՎէԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վօղ, -վէլու, բ.կր. սկսվել. անձն. դերբայ և հրամայակ. 

չունի, գործածվում են միայն երրորդ դեմքի ձևերը։ 
 БАШЛАЙВЭЛ, гыбашлайви, -вэцhав, -вадз, -вохъ, -вэлу, г.стр.з. начинаться; не имеет личных 
форм и повелит. накл., употр. только формы 3-го л.; турец. başlamak (башламак), крым.татар. 
башламакъ – начинать. 

 ԲԱՇԼԸԽԲԱՇԼԸԽԲԱՇԼԸԽԲԱՇԼԸԽ, գ. գլխանոց, վեղարաձև ծածուկ, որ գլուխը, ականջները վիզը պաշտպանում է 

ցրտից. թուրք. բաշլըկ, նույն իմ.։ 
 БАШЛЫХ, с. башлык, накидка на голову в виде капюшона с длинными концами; турец. başlık 

(башлык) – капюшон; в гаварах Карин, Амшен, Ван, Карабах, Урмия, Басен բաշլըղ башлыхь и 

բաշլուղ башлухь – башлык. 

 ԲԱՇԽԱԲԱՇԽԱԲԱՇԽԱԲԱՇԽԱ և ԲԱԽՇԱԲԱԽՇԱԲԱԽՇԱԲԱԽՇԱ 1. ած.մկ. առանձին, զատ. 2. կպ. բացի, ջոկ. թուրք. բաշկա – նույն իմ. 

բաշխաբաշխաբաշխաբաշխա էլլէլէլլէլէլլէլէլլէլ կամ բախշաբախշաբախշաբախշա էլլէլէլլէլէլլէլէլլէլ (Չ) ընտանիքից բաժանվել, եղբայրներն իրարից բաժանվել. 
ադգիցադգիցադգիցադգից բաշխաբաշխաբաշխաբաշխա, ադգիցադգիցադգիցադգից բախշաբախշաբախշաբախշա (Չ) բացի դրանից. ննննարամէնարամէնարամէնարամէն, քէզիմէնքէզիմէնքէզիմէնքէզիմէն, ինձիմէնինձիմէնինձիմէնինձիմէն բաշխաբաշխաբաշխաբաշխա կամ 

բախշաբախշաբախշաբախշա բացի նրանից, քեզանից և այլն։ 
 БАШХА и БАХША 1. п. отдельный. 2. н. порознь, отдельно, обособленно. 2. пр. кроме, 
помимо; башха эллэл или бахша эллэл (Ч) отделиться от родителей, начать жить отдельно, 
адгицh башха или адгицh бахша кроме этого, нарамэн, кhэзимэн, индизмэн башха или бахша 
кроме него, кроме тебя, кроме меня и т.д.; перс. baxš (бахш) – часть, доля, от которого турец. başka 
(башка) – другой, отдельно, иначе; в гаварах Евдокия, Полис, Марзван, Амасия, Карин, Джавахк, 

Харберд, Буланых պաշխա пашха – отдельно. 

 ԲԱՇԽԱՋԱԲԱՇԽԱՋԱԲԱՇԽԱՋԱԲԱՇԽԱՋԱ, մկ. առանձին զատված. թուրք. բաշկաջա – նույն իմ.։ 
 БАШХАДЖА, н. отдельно, обособленно; турец. başkáca (башкаджа) – кроме. 

 ԲԱՇԽԷԼԲԱՇԽԷԼԲԱՇԽԷԼԲԱՇԽԷԼ, տե՛ս բախշէլ։ 
 БАШХЭЛ, см. бахшэл. 

 ԲԱՇԽԸՇԲԱՇԽԸՇԲԱՇԽԸՇԲԱՇԽԸՇ տե՛ս բախշըշ: 

 БАШХЫШ, см. бахшыш. 

 ԲԱՋԱԽԲԱՋԱԽԲԱՋԱԽԲԱՋԱԽ, գ. 1. իրարից հեռու դրած ոտքերի միջի տարածությունը. 2. ոտքերի սրունք. 

թուրք. բաջակ – նույն իմ. բաջախբաջախբաջախբաջախ անէլանէլանէլանէլ քայլը լայն բաց անել մի բանի վրայից անցնելիս. 

բաջախբաջախբաջախբաջախ-բաջախբաջախբաջախբաջախ անէլանէլանէլանէլ ոտքերն իրարից հեռու դրած կանգնել: 
 БАДЖАХ, с. 1. расстояние между широко расставленными ногами. 2. нога от паха до ступни; 
баджах анэл широко расставить ноги, чтобы пройти через препятствие, баджах-баджах анэл или 
баджах-саджах анэл стоять или сидеть расставив ноги; турец. bacak (баджак), крым.татар. баджакь – 

нога от паха до ступни; в гаварах Амшен բաջախ баджах, Полис, Евдокия, Амасия, Карин, 

Ахалциха պաճախ пачах – нога.  

 ԲԱՋԱԽԼՈՒԲԱՋԱԽԼՈՒԲԱՋԱԽԼՈՒԲԱՋԱԽԼՈՒ (Ն), ԲԱՋԱԽԼԸԲԱՋԱԽԼԸԲԱՋԱԽԼԸԲԱՋԱԽԼԸ (Չ), գ. 1. հին ժամանակվա ոսկի դրամ, որ մեր գյուղերում 

գործածում էին իբրև կանացի զարդ. դրամի վրա կար քայլը բաց արած մարդու պատկեր, որից 

թերևս ստացել է իր անունը. 2. թղթախաղի մեջ – երիտասարդի նկարով թուղթը, валет. թուրք. 

բաջախլու – երկարասրունք։ 
 БАДЖАХЛУ (Н), БАДЖАХЛЫ (Ч), с. 1. золотая монета, которую в старину в наших сёлах 
использовали в качестве женского украшения, на монете было изображение человека с широко 
расставленными ногами, возможно, от этого монета получила своё название. 2. валет, игральная 
карта с изображением молодого мужчины; турец. bacaklı (баджаклы) – а) длинноногий, б) 

фламандская золотая монета; в гаварах Тбилиси, Ван, Шемаха բաջաղլու баджахълу – золотая 

монета, используемая в качестве женского украшения, Карабах բաջախլու баджахлу – золото 

высокой пробы.  

 ԲԱՋԱՆԱԽԲԱՋԱՆԱԽԲԱՋԱՆԱԽԲԱՋԱՆԱԽ, գ. քենակալ, երկու քույրերի ամուսիններն իրար համար. թուրք. բաջանակ – 

նույն իմ.։ 
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ԲԲԲԲ Б ԲԱՋԷԼԲԱՋԷԼԲԱՋԷԼԲԱՋԷԼ

 БАДЖАНАХ, с. 1. свояк, муж сестры жены; турец. bacanak (баджанак), крым.татар. баджанакь – 

свояк; в гаварах Тбилиси, Карин, Карабах, Муш, Нор-Джуга, Ван, Шамахи բաջանաղ баджанахъ – 
свояк, муж сестры жены.   

 ԲԱՋԷԼԲԱՋԷԼԲԱՋԷԼԲԱՋԷԼ (մանկ.), բ.ն. պառկել։ 
 БАДЖЭЛ (детск.), г.д.з. ложиться спать. 

 ԲԱՉԱՔԻԲԱՉԱՔԻԲԱՉԱՔԻԲԱՉԱՔԻ (մանկ.), գ. ոտնաման:  
 БАЧhАКhИ (детск.), с. обувь, башмачки.  

 ԲԱՉԷԼԲԱՉԷԼԲԱՉԷԼԲԱՉԷԼ (մանկ.), բ.ն. պաչել, համբուրել:  
 БАЧhЭЛ (детск.), г.д.з. целовать. 
 ԲԱՌԲԱՌԲԱՌԲԱՌ-ԲԱՌԲԱՌԲԱՌԲԱՌ ԳԱՆՉԷԼԳԱՆՉԷԼԳԱՆՉԷԼԳԱՆՉԷԼ պոռալ։ 
 БАРР-БАРР ГАНЧhЭЛ орать на кого-либо, громко кричать. 
 ԲԱՌԱԳԲԱՌԱԳԲԱՌԱԳԲԱՌԱԳ, գ. կողք (մարմինի). գործածվ. է միայն հայհոյանքի մեջ ծույլերի հասցեյին. 

«պառկել» բայի արմատն է։ 
 БАРРАГ, с. 1. бок (только в ругательных выражениях по отношению к лодырям). 2. лежачий 

больной; от пехлев. parak – бок; грабар պառակ парррак – бок, литер.вост.арм. (устар.) պառակ 

паррак, литер.зап.арм. պառակ (произ. барраг) – бок, ребро, Амшен պառակ паррак – круп лошади, 

Харберд պառակ паррак – солнечная сторона, Хотрджур барраг – отлогая сторона горы, Алашкерт, 

Муш պառեգ паррег – спина, поясница, Буланых, Багеш, Нор-Баязет, Чарсанчак, Ван պառիկ парик – 
спина, склон горы, холма. 

 ԲԱՌԱԽԲԱՌԱԽԲԱՌԱԽԲԱՌԱԽ, գ. մազե ծածկույթ: 
 БАРРАХ, с. волосяной покров на теле; крым.татар. баракъ – косматая собака. 

 ԲԱՌԱԽՕԴԲԱՌԱԽՕԴԲԱՌԱԽՕԴԲԱՌԱԽՕԴ, ած. մազոտ:  
 БАРРАХОД, п. волосатый, косматый. 

 ԲԱՌԱՇԲԱՌԱՇԲԱՌԱՇԲԱՌԱՇ (Ն), գ. գառ. Չալթրում այս բառը մնացել է միայն իբրև ազգանուն։ 
 БАРРАШ (Н), с. зоол. ягнёнок, барашек; в Чалтыре сохранилось только как основа фамилии; 
крым.татар. бараш – овца. 
 ԲԱՌԱՎԲԱՌԱՎԲԱՌԱՎԲԱՌԱՎ, գ. պառավ, ծեր կին։ 
 БАРРАВ, с. старуха, пожилая женщина; перс. pārāv – пожилой; грабар պառաւ паррав – 

старуха, старый, литер.вост.арм. պառավ паррав, литер.зап.арм. պառաւ (произ. баррав) – старый, 
пожилой; старуха, в гаварах Агулис, Горис, Ахалциха, Ереван, Карабах, Мокс, Мараха, Шемаха, 
Нор-Джуга, Салмаст, Тбилиси, Ван պառավ паррав, Сучава, Асланбек, Амшен, Полис, Родосто, 

Себастия բառավ баррав, Муш, Алашкерт պառաբ парраб, Харберд, Тигранакерт բառաբ барраб, 

Зейтун, Хачин բարօբ бароб, Сведия բարուվ барув. 

 ԲԱՌԱՎԲԱՌԱՎԲԱՌԱՎԲԱՌԱՎ ՄԷՁԱՄԷՁԱՄԷՁԱՄԷՁԱ կամ ԲԱՌԱԲԱՌԱԲԱՌԱԲԱՌԱ ՄԷՁԱՄԷՁԱՄԷՁԱՄԷՁԱ, գ. 1. չար կռվարար պառավ. 2. ջադու պառավ:  
 БАРРАВ МЭДЗА или БАРРА МЭДЗА, с. 1. старая карга, злая, сварливая старуха. 2. «баба-
яга». 
 ԲԱՌԳԱՄԱՇԲԱՌԳԱՄԱՇԲԱՌԳԱՄԱՇԲԱՌԳԱՄԱՇ, ած.մկ. երկար պահվելուց առանց գործածվելու մաշված (հագուստ). 

կազմվաց է «պառկել» և «մաշել» բայի արմատներից. բառգամաշբառգամաշբառգամաշբառգամաշ անէլանէլանէլանէլ, բառգամաշբառգամաշբառգամաշբառգամաշ լալլալլալլալ։ 
 БАРРГАМАШ, п. износившийся, истрепавшийся от долгого хранения (об одежде, ткани и 
т.п.); барргамаш анэл износить, истрепать одежду, барргамаш лал износиться, истрепаться (об 
одежде); образовано от основ глаголов պառկել парркэл (в диалекте барргэл) – лежать, храниться и 

մաշել машэл – изнашиваться;. 

 ԲԱՌԳԱՁԲԱՌԳԱՁԲԱՌԳԱՁԲԱՌԳԱՁ, ած. 1. պառկած. 2. քամուց, սաստիկ անձրևից կամ կարկուտից ցողունը ծռված 

ու գետնին կպած (հացաբույս). 3. առանց առևտրական շրջանառության մեջ ներգրավվելու 

մնացած (փող). 4. երկար պահված ու փչացած (ապրանք). անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ 

դառնում է ած., բայի հետ – մակբայ, երբեմն գործածվում է նաև առանձին՝ գոյականի դերում։ 
 БАРРГАДЗ, пр.пр.вр. 1. лежачий. 2. полёгший, пригнутый к земле (о стеблях пшеницы, 
согнутых и придавленных к земле от сильного дождя или града). 3. отложенный, находящийся вне 
торгового оборота (о деньгах). 4. залежалый (о товаре); с сущ. становится прил., с гл. – наречием, 
при независ. употр. – сущ. 
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ԲԱՌԳԱԲԱՌԳԱԲԱՌԳԱԲԱՌԳԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ ԲԲԲԲ Б

 ԲԱՌԳԱԲԱՌԳԱԲԱՌԳԱԲԱՌԳԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի պառկում եմ և այլն 

բոլոր դեմք. ու ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. բառգաձսայիդբառգաձսայիդբառգաձսայիդբառգաձսայիդ ուժէդուժէդուժէդուժէդ գըյնիսգըյնիսգըյնիսգըյնիս 

որքան շատ պառկես՝ ավելի կթուլանաս, բառգաձսայինէրուդբառգաձսայինէրուդբառգաձսայինէրուդբառգաձսայինէրուդ ավէլիավէլիավէլիավէլի թէմբէլցաքթէմբէլցաքթէմբէլցաքթէմբէլցաք որքան ավելի 

պառկեցիք՝ ավելի ծուլացաք։ 
 БАРРГÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. чем больше (чем дольше) я лежал, 
лежу и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соответствии с формой смыслового глаг. предложения; 
барргадзсайид ужэд гыйнис чем дольше лежишь, тем больше слабеешь, барргадзсайинэруд 
авэли тhэмбэлцhакh чем дольше вы лежали, тем больше ленились. 

  ԲԱԲԱԲԱԲԱ՛ՌԳԱՁՕՌԳԱՁՕՌԳԱՁՕՌԳԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ պառկում եմ, 

պառկեմ, պառկեցի և այլն բոլոր դեմքերով, թվ. ու ժամանակն.՝ համաձայն հաջորդող բայի 

պահանջին։ 
 БÁРРГАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я лёг, ложусь, лягу 
и т.д., во всех лицах, числ. и вр., в соотв. с формой смысл. глагола предлож. 

 ԲԱՌԳԷԼԲԱՌԳԷԼԲԱՌԳԷԼԲԱՌԳԷԼ, -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. 1. պառկել. 2. հացաբույսերը 

ցողունը ծռվել ու կպչել գետնին. 3. (փողը) մնալ առանց առևտրական շրջանառության մեջ 

դրվելու. 4. (ապրանքը) պահած մնալ։ 
 БАРРГЭЛ, гыбарргим, барргэцհа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцհэкh (Ч. -эцհэк), г.с.з. 1. лечь. 2. 
полегать, пригибаться стеблем к земле (о пшенице). 3. лежать без применения, оставаться вне 

торгового оборота (о деньгах). 4. залежаться (о товаре); пехлев. parak – бок; грабар պառակ парррак – 

бок, պառկիլ парркил – лежать на боку, литер.вост.арм. պառկել парркел, литер.зап.арм. պառկիլ 
(пр. барргил) – лежать на боку, Ахалциха, Мокс, Шемаха, Карин պառկիլ парркил, Ереван պառկէլ 
парркэл, Нор-Джуга, Ван պառկել парркел, Тбилиси պարկիլ паркил, Алашкерт, Муш պառգել 
парргел, Сучава, Хачин բառգել барргел, Акна, Зейтун, Полис, Родосто, Себастия, Сведия, 

Тигранакерт բառգիլ барргил, Асланбек բառգէլ барргэл, Амшен բառգուշ барргуш. 

 ԲԱՌԳԷԼԷՆԲԱՌԳԷԼԷՆԲԱՌԳԷԼԷՆԲԱՌԳԷԼԷՆ, մկ. պառկելով (նախորդ բայի բոլոր իմաստներով)։ 
 БАРРГЭЛЭН, н. 1. лёжа. 2. полегая, пригибаясь стеблем к земле (о пшенице). 3. находясь вне 
торгового оборота (о деньгах). 4. залёживаясь (о товаре). 

 ԲԱՌԳԷԼՈՒԲԱՌԳԷԼՈՒԲԱՌԳԷԼՈՒԲԱՌԳԷԼՈՒ, ած.մկ. 1. պառկելու (մարդ, տեղ, ժամանակ). բառգէլուբառգէլուբառգէլուբառգէլու հիվանդհիվանդհիվանդհիվանդ ծանր 

հիվանդ. 2. (հացաբույս), որ պիտի ծռվի ու գետնին կպչի. բառգէլուբառգէլուբառգէլուբառգէլու ցօրէնցօրէնցօրէնցօրէն. 3. (փող), որ պիտի 

մնա առանց շրջանառության մեջ դրվելու. 4. (ապրանք), որ պիտի մնա չվաճառված. ապառնի 

դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ։ 
 БАРРГЭЛУ, пр.буд.вр. 1. тот, кто может или должен лечь, прилечь. 2. место, где можно или 
нужно лечь. 3. время, когда можно или нужно лечь; барргэлу hиванд тяжелобольной. 4. стебли 
пшеницы, которые могут полечь; барргэлу цhорэн. 5. деньги, которые следует отложеить. 6. товар, 
который может залежаться; с существ. выполняет функцию прил., с глаголом – наречия. 

 ԲԱՌԳԷՑԸՆԷԼԲԱՌԳԷՑԸՆԷԼԲԱՌԳԷՑԸՆԷԼԲԱՌԳԷՑԸՆԷԼ կամ ԲԱՌԳԷՑՈՒՆԷԼԲԱՌԳԷՑՈՒՆԷԼԲԱՌԳԷՑՈՒՆԷԼԲԱՌԳԷՑՈՒՆԷԼ, -ցունում կամ -ցունիմ, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցունօղ կամ 

-ցընօղ, -ցունէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛ք (Ն), ԲԱՌԳԷՑԸՆԷԼԲԱՌԳԷՑԸՆԷԼԲԱՌԳԷՑԸՆԷԼԲԱՌԳԷՑԸՆԷԼ, -ցունում, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցընօղ, -

ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛կ (Չ), բ.ա. պառկեցնել (վերոհիշյալ բոլոր իմաստներով). տե՛ս բառգէլ. 
մէգմէգմէգմէգ յօլիյօլիյօլիյօլի բառգէցընէլբառգէցընէլբառգէցընէլբառգէցընէլ տե՛ս յօլ։ 
 БАРРГЭЦhЫНЭЛ или БАРРГЭЦhУНЭЛ, -цhунум или -цhуним, -цhуцhи, -цhуцhадз, -
цhунохъ или -цhынохъ, -цhунэлу, -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэкh (Н), БАРРГЭЦhЫНЭЛ, -цhунум, -
цhуцhи, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэк (Ч), п.г. 1. укладывать спать. 2. класть в 
больницу, госпитализировать. 3. пригибать к земле (о стеблях пшеницы). 4. держать без 
применения, оставлять вне торгового оборота (о деньгах). 5. хранить (о товаре); мэг йоли 
барргэцhынэл привести в порядок, пани барргэцhынэл или хэлкhи барргэцhынэл приспособить, 

найти применение для чего-либо (об инструменте и т.п.); литер.вост.арм. պառկեցնել парркецhнел, 

литер.зап.арм. պառկեցնել (произ. барргэцhнел).  

 ԲԱՌԳԷՑԸՆԷԼՈՒԲԱՌԳԷՑԸՆԷԼՈՒԲԱՌԳԷՑԸՆԷԼՈՒԲԱՌԳԷՑԸՆԷԼՈՒ կամ ԲԱՌԳԷՑՈՒՆԷԼՈՒԲԱՌԳԷՑՈՒՆԷԼՈՒԲԱՌԳԷՑՈՒՆԷԼՈՒԲԱՌԳԷՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն) ԲԱՌԳԷՑԸՆԷԼՈՒԲԱՌԳԷՑԸՆԷԼՈՒԲԱՌԳԷՑԸՆԷԼՈՒԲԱՌԳԷՑԸՆԷԼՈՒ (Չ), ած.մկ. 1. որին 

պետք է պառկեցնէլ. բառգէցունէլուբառգէցունէլուբառգէցունէլուբառգէցունէլու հիվանդհիվանդհիվանդհիվանդ. 2. որ պետք է թողնել առանց գործադրության. 
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ԲԲԲԲ Б ԲԱՌԳԷՑՈՒՑԱՁԲԱՌԳԷՑՈՒՑԱՁԲԱՌԳԷՑՈՒՑԱՁԲԱՌԳԷՑՈՒՑԱՁ

բառգէցընէլուբառգէցընէլուբառգէցընէլուբառգէցընէլու ստագստագստագստագ չունիմչունիմչունիմչունիմ. 3. որ պետք է պահել, չծախել. բառգէցընէլուբառգէցընէլուբառգէցընէլուբառգէցընէլու աբրանքաբրանքաբրանքաբրանք չունիմչունիմչունիմչունիմ. 4. 

պառկելու նպատակով. հիվանդինհիվանդինհիվանդինհիվանդին դարինդարինդարինդարին բառգէցընէլուբառգէցընէլուբառգէցընէլուբառգէցընէլու. ապառնի դերբայ, որ գոյականի հետ 

դառնում է ածական, բայի հետ մակբայ։ 
 БАРРГЭЦhЫНЭЛУ или БАРРГЭЦhУНЭЛУ (Н), БАРРГЭЦhЫНЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. 1. тот, 
кого следует уложить в постель или госпитализировать; барргэцhынэлу hиванд. 2. деньги, 
которые нужно отложить; барргэцhынэлу стаг чhуним. 3. зерно, которое следует хранить; 
барргэцhынэлу абранкh чhуним. 4. с целью, с намерением (госпитализировать и т.п.); hивандин 
дарин барргэцhынэлу больного увезли на госпитализицию; при употр. с сущ. выполняет функцию 
прилаг., с глаголом – наречия. 

 ԲԱՌԳԷՑՈՒՑԱՁԲԱՌԳԷՑՈՒՑԱՁԲԱՌԳԷՑՈՒՑԱՁԲԱՌԳԷՑՈՒՑԱՁ, ած.մկ. պառկեցրած. «բառգաձ»-ի անցողական ձևն է բոլոր 

իմաստներով։ 
 БАРРГЭЦhУЦhАДЗ, пр.пр.вр. 1. уложенный. 2. пригнутый к земле (о стебле пшеницы). 3. 
госпитализированный (о больном). 4. отложенный (о деньгах и т. п.). 5. залежавшийся (о товаре); 
этимол. см. паррак; переходная форма причастия «барргадз». 

 ԲԱՌԳԸՄԱՆԲԱՌԳԸՄԱՆԲԱՌԳԸՄԱՆԲԱՌԳԸՄԱՆ, մկ. պառկած դրության մեջ (մարդու կամ առարկաների դիրքն է ցույց 

տալիս). հմմտ. գայնըման, նըստըման։ 
 БАРРГЫМАН, н. лёжа, в лежачем положении; см. также гайныман, ныстыман. 

    ԲԱՌԸԿԲԱՌԸԿԲԱՌԸԿԲԱՌԸԿ, գ. շարժական լծակ, նիգ, երկձիանի սայլակառքի լայնակի քառակող գերան ձիերը 

լծելու համար:   

   БАРРЫК, с. вага подвижная, поперечный деревянный брусок на  пароконной повозке для 
запряжки коней. 
 ԲԱՌԼԱԽԲԱՌԼԱԽԲԱՌԼԱԽԲԱՌԼԱԽ և *ԽԱՌՂԱԽԱՌՂԱԽԱՌՂԱԽԱՌՂԱ    ԹԱՄՈՒՌԹԱՄՈՒՌԹԱՄՈՒՌԹԱՄՈՒՌ (Չ), գ. սեզ, հացահատիկների ցեղից մի բույս. пырей 

ползучий, Titicum Repens. թաթ. բառլախ – նույն իմ.։ 
 БАРРЛАХ и *ХАРРХЪА ТhАМУРР (Ч), с. бот. пырей ползучий, Elytrígia répens, растение с 
длинными тонкими ползучими корневищами; крым.татар. барлакь – горный луг, кьаргьа – ворона, 
тамыр – корень растения.  

 *ԲԱՌԼԱԽՍԸՄԱԼԲԱՌԼԱԽՍԸՄԱԼԲԱՌԼԱԽՍԸՄԱԼԲԱՌԼԱԽՍԸՄԱԼ ԽՕԴԽՕԴԽՕԴԽՕԴ (Չ), ած. (խոտ), որի մեջ մասը կազմում է սեզը, բայց մեջը կան 

նաև շատ ուրիշ բույսեր։ 
 *БАРРЛАХСЫМАЛ ХОД (Ч), с. пырей ползучий, Elytrígia répens, растущий вперемешку с 
другими видами растений; крым.татар. барлакъ – горный луг + сымал – облик, образ. 
 ԲԱՌԼԱԽՕԴԲԱՌԼԱԽՕԴԲԱՌԼԱԽՕԴԲԱՌԼԱԽՕԴ (Չ), ած. որի մեջ սեզ շատ կա (խոտ, հող)։ 
 БАРРЛАХОД (Ч), п. содержащий большое количество пырея (о растениях). 

 ԲԱՌԼԱԽՕԴԳԷԳԲԱՌԼԱԽՕԴԳԷԳԲԱՌԼԱԽՕԴԳԷԳԲԱՌԼԱԽՕԴԳԷԳ, ած. որի մեջ քիչ սեզ կա, բավական սեզ կա (խոտ, հող)։ 
 БАРРЛАХОДГЭГ, п. содержащий небольшое количество пырея (о растениях). 

 ԲԱՌԽՈՒԲԱՌԽՈՒԲԱՌԽՈՒԲԱՌԽՈՒ ԴԱՎԱՐԴԱՎԱՐԴԱՎԱՐԴԱՎԱՐ, գ. խոշոր եղջյուրավոր անասուն. ար. բակար – ն. իմ.։ 
 БАРРХУ ДАВАР, с. крупный рогатый скот; араб. bakar, в том же знач. 

 ԲԱՌՆԱԼԲԱՌՆԱԼԲԱՌՆԱԼԲԱՌՆԱԼ, -ամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Ն), ՊԱՌՆԱԼՊԱՌՆԱԼՊԱՌՆԱԼՊԱՌՆԱԼ, -ամ, -ծա, -ծաձ, -ծօղ, -

նալու, -ծի՛ր, -ծի՛կ (Չ), բ.ն. բեռ դնել (սայլի վրա, ձիու մեջքին կամ մարդու շալակը). սրա 

լրացուցիչ սեռի խնդիր կարող են լինել բեռը (բէռբէռբէռբէռ բառնալբառնալբառնալբառնալ) և սայլը (արաբաարաբաարաբաարաբա բառնալբառնալբառնալբառնալ). 
քաղաքում այս բառի փոխարեն գործածվում է յուքլէմիշյուքլէմիշյուքլէմիշյուքլէմիշ անէլանէլանէլանէլ։ 
 БАРРНАЛ, гыбаррнам, баррцhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Н), ПАРРНАЛ, 
кыпаррнам, паррца, -цадз, -цохъ, -налу, -цир, -цик (Ч), г.д.з. грузить, загружать (телегу и т.п.), 
взваливать груз (на лошадь, плечи человека); может употребл. со словами «бэрр» – бремя, груз или 
«араба» – телега: бэрр баррнал (Н), пэрр паррнал (Ч) грузить, араба баррнал (Н), араба паррнал 
(Ч) загружать телегу; в г. Новый Нахичеван вместо данного глагола употр. йукhлэмиш анэл; 

исконно арм. слово, грабар баррнал բառնալ – поднимать, грузить, литер.вост.арм. բառնալ 
баррнал, литер.зап.арм. բառնալ (произ. пhаррнал) – грузить, нагружать, Ереван, Алашкерт, Муш, 

Ахалциха, Харберд, Карин, Нор-Джуга բ‘առնալ бhаррнал, Зейтун բ‘առնօլ бhаррнол, Возм 



 

177 

ԲԱՌՆԱԼԷՆԲԱՌՆԱԼԷՆԲԱՌՆԱԼԷՆԲԱՌՆԱԼԷՆ ԲԲԲԲ Б

բ‘mռնալ бhäррнал, Мокс, Салмаст, Ван պmռնալ пäррнал, Тигранакерт пhаррнал փառնալ, 
Асланбек փmռնmլ пhäррнäл.  

 ԲԱՌՆԱԼԷՆԲԱՌՆԱԼԷՆԲԱՌՆԱԼԷՆԲԱՌՆԱԼԷՆ (Ն) ՊԱՌՆԱԼԷՆՊԱՌՆԱԼԷՆՊԱՌՆԱԼԷՆՊԱՌՆԱԼԷՆ (Չ), մկ. բեռնավորելով, բեռ դնելով. քաղաքում չքա։ 
 БАРРНАЛЭН (Н), ПАРРНАЛЭН (Ч), н. грузя, загружая; в городе не употр. 

 ԲԱՌՆԱԼՈՒԲԱՌՆԱԼՈՒԲԱՌՆԱԼՈՒԲԱՌՆԱԼՈՒ (Ն), ՊԱՌՆԱԼՈՒՊԱՌՆԱԼՈՒՊԱՌՆԱԼՈՒՊԱՌՆԱԼՈՒ (Չ), ած.մկ. 1. (սայլ), որ պետք է բեռնավորել. բառնալուբառնալուբառնալուբառնալու 
արաբաարաբաարաբաարաբա. 2. (բեռ), որ պետք է դնել սայլի վրա. բառնալուբառնալուբառնալուբառնալու բէռբէռբէռբէռ. ապ. դերբայ, որ գոյակ. հետ 

դառնում է ածական բայի հետ – մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս գոյակ. դեր է կատարում, 

հոդ առնում ու հոլովվում է. բառնալունէրուսբառնալունէրուսբառնալունէրուսբառնալունէրուս գէսըգէսըգէսըգէսը մընացմընացմընացմընաց կեսը մնաց այն սայլի, որ պիտի 

բառնանք. կկկկընածընածընածընած խօդխօդխօդխօդ պառնալուպառնալուպառնալուպառնալու (Չ):  

 БАРРНАЛУ (Н), ПАРРНАЛУ (Ч), пр.буд.вр. 1. (телега или машина), которые нужно 
загрузить; баррналу араба. 2. (груз), который нужно погрузить на телегу или на машину; баррналу 
бэрр; с сущ. становится прилагат., с гл. – наречием, при незав. употр. – существит., принимает 
прит. артикль и склоняется; баррналунэрус гэсы мынацh осталось догрузить половину (груза или 
телеги), кынац ход паррналу пошел грузить сено (Ч). 

 ԲԱՌՑԱՁԲԱՌՑԱՁԲԱՌՑԱՁԲԱՌՑԱՁ (Ն) ՊԱՌԾԱՁՊԱՌԾԱՁՊԱՌԾԱՁՊԱՌԾԱՁ (Չ), ած.մկ. 1. բարձած, սայլի վրա դրած (բեռ). 2. բեռնավորված 

(սայլ). քաղաքում չկա։ 
 БАРРЦhАДЗ (Н), ПАРРЦАДЗ (Ч), пр.пр.вр. 1. погруженный (о грузе). 2. нагруженный (о 
телеге, автомобиле и т.п.); в городе не употр.  

 ԲԱՌՑԱԲԱՌՑԱԲԱՌՑԱԲԱՌՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ՊԱՌԾԱՊԱՌԾԱՊԱՌԾԱՊԱՌԾԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), մկ. 

քանի բեռնավորեմ, բեռնավորում եմ, էի, բեռնավորեցի և այլն բոլոր դեմք., թվերով ու 

ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին: 
 БАРРЦhÁДЗСАЙИС (Н), ПАРРЦÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), н. по 
мере того как (чем больше) загружаю, загрузил и т.д., во всех лицах, числах и временах, в соотв. с 
формой смыслового глагола предложения.  

 ԲԱԲԱԲԱԲԱ՛ՌՑԱՁՕՌՑԱՁՕՌՑԱՁՕՌՑԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ (Ն), ՊԱՊԱՊԱՊԱ՛ՌԾԱՁՕՌԾԱՁՕՌԾԱՁՕՌԾԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ), մկ. 

հենց որ բեռնավորեմ, բեռնավորում եմ, բեռնավորեցի և այլն բոլոր դեմք., թվ. ու 

ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի պահանջին։  
 БÁРРЦhАДЗÓВЫС (Н), ПÁРРЦАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы (Ч), н. 
как только я грузил, гружу и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. глагола 
предложения.  

 ԲԱՌՑԸՎԱԲԱՌՑԸՎԱԲԱՌՑԸՎԱԲԱՌՑԸՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ (Ն), ՊԱՌԾԸՎԱՊԱՌԾԸՎԱՊԱՌԾԸՎԱՊԱՌԾԸՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -ինէրուն (Չ), մկ. կրավորակերպն է 

«բառցաձսային» մակբայի. ունի միայն երրորդ դեմքի ձևերը. քաղաքում չկա։ 
 БАРРЦhЫВÁДЗСАЙИН (Н), ПАРРЦЫВÁДЗСАЙИН, -инэрун (Ч), н. по мере того как (чем 
больше) грузится, грузился и т.д., во всех временах; форма страдат. залога наречия 
«баррцhадзсайн», имеет формы только 3-го лица.  

 ԲԱԲԱԲԱԲԱ՛ՌՑԸՎԱՁՕՌՑԸՎԱՁՕՌՑԸՎԱՁՕՌՑԸՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ (Ն), ՊԱՊԱՊԱՊԱ՛ՌԾԸՎԱՁՕՌԾԸՎԱՁՕՌԾԸՎԱՁՕՌԾԸՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, -նէրօվը (Չ), մկ. հենց որ բեռնավորվեց (սայլը), 

հենց որ բեռնավորվում է, բեռնավորվի և այլն բոլոր ժամանակներով եզ., հոգնակի երրորդ 

դեմքով՝ համաձայն հաջորդող բայի պահանջին։  
 БÁРРЦhЫВАДЗÓВЫ (Н), ПÁРРЦЫВАДЗÓВЫ, -нэровы (Ч), н. как только грузится и т.д., во 
всех вр. ед. и мн. числа в соотв. с формой смыс. гл. предл. 

 ԲԱՌՑԸՎԷԼԲԱՌՑԸՎԷԼԲԱՌՑԸՎԷԼԲԱՌՑԸՎԷԼ (Ն), ՊԱՌԾԸՎԷԼՊԱՌԾԸՎԷԼՊԱՌԾԸՎԷԼՊԱՌԾԸՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու (Չ), բ.կր. 1. բեռնավորվել (սայլը), 

սայլի վրա դրվել (բեռը). անձն. դերբայ և հրամայակ. չունի, գործածվում են միայն եզակի և 

հոգնակի երր. դեմքի ձևերը և անցյալ ու ապառնի դերբայները:  
 БАРРЦhЫВЭЛ, гыбаррцhыви (Н), ПАРРЦЫВЭЛ, кыпаррцhыви, -вэцhав, -вадз, -вэлу (Ч), 
г.стр.з. грузиться (о телеге, грузе); не имеет личных форм и повел. наклонения, употр. только 
формы ед. и мн. числа 3-го лица и причастия прош. и буд. времени.  

 ԲԱՌՑԸՎԷԼՈՒԲԱՌՑԸՎԷԼՈՒԲԱՌՑԸՎԷԼՈՒԲԱՌՑԸՎԷԼՈՒ (Ն), ՊԱՌԾԸՎԷԼՈՒՊԱՌԾԸՎԷԼՈՒՊԱՌԾԸՎԷԼՈՒՊԱՌԾԸՎԷԼՈՒ (Չ) (բէռ, արաբա), ած. (բեռ, սայլ) որ պետք է 

բեռնավորել. «բառնալու»-ի կրավորակերպն է։  
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ԲԲԲԲ Б ԲԱՌՑԸՎՕՐԱՁԲԱՌՑԸՎՕՐԱՁԲԱՌՑԸՎՕՐԱՁԲԱՌՑԸՎՕՐԱՁ

 БАРРЦhЫВЭЛУ (Н), ПАРРЦЫВЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. 1. (груз), который надо погрузить.                   
2. (телега или автомобиль), которые надо загрузить; форма страд. залога прич. «баррналу». 

 ԲԱՌՑԸՎՕՐԱՁԲԱՌՑԸՎՕՐԱՁԲԱՌՑԸՎՕՐԱՁԲԱՌՑԸՎՕՐԱՁ և ԲԱՌՑԸՎՕՐՎԱՁԲԱՌՑԸՎՕՐՎԱՁԲԱՌՑԸՎՕՐՎԱՁԲԱՌՑԸՎՕՐՎԱՁ (Ն), ՊԱՌԾԸՎՕՐԱՁՊԱՌԾԸՎՕՐԱՁՊԱՌԾԸՎՕՐԱՁՊԱՌԾԸՎՕՐԱՁ և ՊԱՌԾԸՎՕՐՎԱՁՊԱՌԾԸՎՕՐՎԱՁՊԱՌԾԸՎՕՐՎԱՁՊԱՌԾԸՎՕՐՎԱՁ (Չ), ած.մկ.             

1. բեռնավորված, բեռներ բարձած (սայլեր). 2. մկ. բեռնավորված սայլերով (ուղևորվել). 
քաղաքում չկա։ 
 БАРРЦhЫВОРАДЗ и БАРРЦhЫВОРВАДЗ (Н), ПАРРЦЫВОРАДЗ и ПАРРЦЫВОРВАДЗ 
(Ч) 1. пр.пр.вр. погруженный (о телеге). 2. н. телегами (грузить, возить); в городе не употр.  

 ԲԱՌՑԸՎՕՐԷԼԲԱՌՑԸՎՕՐԷԼԲԱՌՑԸՎՕՐԷԼԲԱՌՑԸՎՕՐԷԼ կամ ԲԱՌՑԸՎՕՐՎԷԼԲԱՌՑԸՎՕՐՎԷԼԲԱՌՑԸՎՕՐՎԷԼԲԱՌՑԸՎՕՐՎԷԼ, -իմ, -վիմ, -էցա, -վէցա, -աձ, -վաձ, -օղ, -վօղ, -էլու, -

վէլու, -է՛, -վէ՛, -էցէ՛ք, -վէցէ՛ք (Ն) ՊԱՌԾԸՎՕՐԷԼՊԱՌԾԸՎՕՐԷԼՊԱՌԾԸՎՕՐԷԼՊԱՌԾԸՎՕՐԷԼ կամ ՊԱՌԾԸՎՕՐՎԷԼՊԱՌԾԸՎՕՐՎԷԼՊԱՌԾԸՎՕՐՎԷԼՊԱՌԾԸՎՕՐՎԷԼ, -էցէ՛կ, -վէցէ՛կ (Չ), բ.չ. 
բեռնավորվելով պատրաստվել (ուղևորվելու): 

 БАРРЦhЫВОРЭЛ или БАРРЦhЫВОРВЭЛ, -им, -вим, -эцhа, -вэцhа, -адз, -вадз, -охъ, -вохъ, -
элу, -вэлу, -э, -вэ, -эцhэкh, -вэцhэкh (Н), ПАРРЦЫВОРЭЛ или ПАРРЦЫВОРВЭЛ, -эцhэк, -вэцhэк 
(Ч), г.д.с. готовиться к отправке загружая телегу.  

 ԲԱՌՑԸՎՕՐԷԼԷՆԲԱՌՑԸՎՕՐԷԼԷՆԲԱՌՑԸՎՕՐԷԼԷՆԲԱՌՑԸՎՕՐԷԼԷՆ և ԲԱՌՑԸՎՕՐՎԷԼԷՆԲԱՌՑԸՎՕՐՎԷԼԷՆԲԱՌՑԸՎՕՐՎԷԼԷՆԲԱՌՑԸՎՕՐՎԷԼԷՆ (Ն), ՊԱՌԾԸՎՕՐԷԼԷՆՊԱՌԾԸՎՕՐԷԼԷՆՊԱՌԾԸՎՕՐԷԼԷՆՊԱՌԾԸՎՕՐԷԼԷՆ և ՊԱՌԾԸՎՕՐՎԷԼԷՆՊԱՌԾԸՎՕՐՎԷԼԷՆՊԱՌԾԸՎՕՐՎԷԼԷՆՊԱՌԾԸՎՕՐՎԷԼԷՆ (Չ), 

մկ. բեռնավորվելով. բառցըվօրվէլէնբառցըվօրվէլէնբառցըվօրվէլէնբառցըվօրվէլէն անցավանցավանցավանցավ օրըօրըօրըօրը ամբողջ օրը զբաղվեցինք բեռնավորվելով. 

քաղաքում չկա։ 
 БАРРЦhЫВОРЭЛЭН или БАРРЦhЫВОРВЭЛЭН (Н), ПАРРЦЫВОРЭЛЭН или 
ПАРРЦЫВОРВЭЛЭН (Ч), н. загружая (телегу, автомобиль) и готовясь к отправке; 
баррцhыворвэлэн анцhав оры весь день прошёл за погрузкой; в городе не употр.  

 ԲԱՍԲԱՍԲԱՍԲԱՍ¹, գ. պաս, պահք. քրիստոնական կրոնի կանոններով՝ մսեղեն չուտելու ժամանակ. 

պահլ. պաս – պահպանություն, պահակություն. տ՛ես նաև բահ. հականիշը – ուդիս. բբբբասասասաս բըռնէլբըռնէլբըռնէլբըռնէլ 
(Ն), բասբասբասբաս պըռնէլպըռնէլպըռնէլպըռնէլ (Չ) պաս պահել, մսեղեն չուտել. բասըբասըբասըբասը ուդէլուդէլուդէլուդէլ պաս չպահել, մսեղեն ուտել։ 

БАС¹, с. пост, воздержание от принятия скоромной пищи; бас быррнэл (Н), бас пыррнэл (Ч) 

соблюдать пост, басы удэл нарушать пост; от перс. pās – хранение; грабар պահք паhкh – пост, 

литер.вост.арм. պաս пас, литер.зап.арм. պաս (произн. бас) – пост, Карабах, Горис, Нор-Джуга 

պաք пакh, Тигранакерт բmք бäкh, Акна, Харберд, Полис, Родосто, Себастия, Асланбек բաք бакh, 

Агулис պօք покh, Зейтун, Хачин բօք бокh, Сведия բիւք бюкh, Мараха, Салмаст, Ван պախս пахс, 

Алашкерт, Ахалциха, Ереван, Карин, Мокс, Муш, Шемаха, Тбилиси պաս пас, Амшен, Сучава բաս 
бас; см. также баh; антоним – удис.  

 ԲԱԲԱԲԱԲԱ՜ՍՍՍՍ² բառի իմաստը ուժեղացնելու դեր է կատարում՝ գործածվելով «ծեծել» իմաստն 

ունեցող բառի հետ. բաբաբաբա՜սսսս դարադարադարադարա գուլխունգուլխունգուլխունգուլխուն խփում է, հա խփում դրա գլխին. բաբաբաբա՜սսսս ձէձէլըձէձէլըձէձէլըձէձէլը սկսում 

է կամ սկսում են ծեծել. պ. բասի – սաստիկ։  
 БÁС!² служит для усиления значения совершаемого действия; бáс дара гулхун! как ударил его 

по голове! бáс дзэдзэлы! как начал (или начали) дубасить!; литер.вост.арм. բաս бас – бум! трах!  

 ԲԱԲԱԲԱԲԱ՛ՍՍՍՍ ԴԱԼԴԱԼԴԱԼԴԱԼ դրդել, որ հարձակվի մեկի վրա (ասվում է շան մասին, բայց արհ. նաև մարդու 

մասին)։  
 БÁС ДАЛ натравливать, науськивать, подстрекать к нападению (в отношении собак, в 
уничижит. значении также в отношении людей); синон. кhыси дал. 

 ԲԱՍԱՐԱԹԲԱՍԱՐԱԹԲԱՍԱՐԱԹԲԱՍԱՐԱԹ, տե՛ս մասարաթ։ 
 БАСАРАТh, см. масаратh. 

 *ԲԱՍԲԱՍԱՆԲԱՍԲԱՍԱՆԲԱՍԲԱՍԱՆԲԱՍԲԱՍԱՆ (Չ), ած. պասը ուտող, պաս չպահող. հնումը պաս չպահելը ոչ միայն մեխք 

էր կրոնական իմաստով, այլև պախարակելի վարմունք հասարակության աչքում, պաս 

չպահողին անվանում էին բասբասանբասբասանբասբասանբասբասան կամ բասբասանբասբասանբասբասանբասբասան դէրդէրիդէրդէրիդէրդէրիդէրդէրի գադուգադուգադուգադու:  

 *БАСБАСАН (Ч), п. не соблюдающий пост; в старину нарушение поста считалось не только 
грехом, проступком против установлений церкви, но и предосудительным поступком в глазах 
общества, человека, не соблюдавшего пост, называли басбасан или басбасан дэрдэри гаду. 

 *ԲԱՍԲԱՐԱԲԱՐԲԱՍԲԱՐԱԲԱՐԲԱՍԲԱՐԱԲԱՐԲԱՍԲԱՐԱԲԱՐ (Նխջ), ած.մկ. բոլորովին հավասար. թուրք. բաս – գերադրական 

աստիճանի մասնիկ է. պարս. բարբար – հավասար։ 
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ԲԱՍԹԸՐՄԱԲԱՍԹԸՐՄԱԲԱՍԹԸՐՄԱԲԱՍԹԸՐՄԱ ԲԲԲԲ Б

 *БАСБАРАБАР (Нхч), п. равный, одинаковый во всём; турец. bas – усилит. частица + перс. 
barbar – равный.  

 *ԲԱՍԹԸՐՄԱԲԱՍԹԸՐՄԱԲԱՍԹԸՐՄԱԲԱՍԹԸՐՄԱ (Նխջ), գ. ապուխտ. թուրք. բասդըրմա – նույն իմ.։ 
 *БАСТhЫРМА (Нхч), с. вяленое мясо; турец. bastırma (бастырма) – вяленое мясо.  

 ԲԱՍԹԸՐՄԻՇԲԱՍԹԸՐՄԻՇԲԱՍԹԸՐՄԻՇԲԱՍԹԸՐՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Ն), ԲԱՍՏԸՐՄԻՇԲԱՍՏԸՐՄԻՇԲԱՍՏԸՐՄԻՇԲԱՍՏԸՐՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Չ) գերազանցել. թուրք. բասդըրմակ – 

կոխել, գերազանցել, հանգցնել (կրակը, հրդեհը)։ 
 БАСТhЫРМИШ АНЭЛ (Н), БАСТЫРМИШ АНЭЛ (Ч) превосходить кого-либо в чём-либо, 
одерживать верх над кем-либо; турец. bastırmak – превосходить кого-либо, одерживать верх.  

 ԲԱՍՄԱԲԱՍՄԱԲԱՍՄԱԲԱՍՄԱ, գ. չիթ, բամբակե գործվածք. թուրք. բասմակ – կոխել, տպել. բասմա – կոխած, 

տպած։ 
 БАСМА, с. ситец, хлопковая ткань; турец. basma – набивной ситец, basmak – давить, 

прижимать, прессовать; в гаварах Гандзак, Хизан, Амшен и т.д. բասմա басма – ситец. 

 ԲԱՍՄԱԴԲԱՍՄԱԴԲԱՍՄԱԴԲԱՍՄԱԴ    (Չ), տե՛ս բաքսըմադ (Չ): 
 БАСМАД (Ч), см. бакhсымад (Ч). 

 ԲԱՍՄԱԽԲԱՍՄԱԽԲԱՍՄԱԽԲԱՍՄԱԽ և ԲԱՍԱՄԱԽԲԱՍԱՄԱԽԲԱՍԱՄԱԽԲԱՍԱՄԱԽ, գ. տան սանդուխ, սանդուխի աստիճան. թուրք. բասամակ – 

նույն իմ.։ 
 БАСМАХ и БАСАМАХ, с. ступенька; турец. basamak, крым.татар. басамакь – ступенька. 

 ԲԱՍՄԱԽԲԱՍՄԱԽԲԱՍՄԱԽԲԱՍՄԱԽ-ԲԱՍՄԱԽԲԱՍՄԱԽԲԱՍՄԱԽԲԱՍՄԱԽ, ած.մկ. աստիճանաձև։ 
 БАСМАХ-БАСМАХ 1. п. ступенчатый. 2. н. ступенчато. 

 ԲԱՍՈՒՑԲԱՍՈՒՑԲԱՍՈՒՑԲԱՍՈՒՑ (Ն), ԲԱՍՈՒԾԿԲԱՍՈՒԾԿԲԱՍՈՒԾԿԲԱՍՈՒԾԿ (Չ), ած. պաս օրերին ուտելու (ուտելիք). հականիշը – ուդիսուց 

(Ն), ուդիսուծկ (Չ)։ 
 БАСУЦh (Н), БАСУЦК (Ч), п. постная пища, принимаемая в период поста; антоним – 
удисуцh (Н), удисуцк (Ч). 

 *ԲԱՍՏԸՌԸԽԲԱՍՏԸՌԸԽԲԱՍՏԸՌԸԽԲԱՍՏԸՌԸԽ (Չ), գ. կեմ, պարանի նման ոլորած հարդ կամ խոտ, որով ամրացնում էին 

դեզերի գագաթը, որ քամին չքրքրի. թուրք. բասդըրմակ – կոխել։ 
 *БАСТЫРРЫХ (Ч), с. 1. свясло, соломенный жгут для связывания снопов. 2. ремень или 
соломенный жгут, которые перетягивали поперек стога сена для фиксации на телеге; крым.татар. 
бастырыкь – стяг, которым сено и солома притягиваются на возу.  

 *ԲԱՐԲԱՐԲԱՐԲԱՐ, գ. հին ժամանակվա հարսանիքի երգ. «պար» բառն է. *բարբարբարբար գանչէլգանչէլգանչէլգանչէլ (Չ) հարսանիքի 

երգ կանչել։ 
 *БАР, с. свадебная песня (в старину); *бар ганчhэл (Ч) петь свадебную песню; грабар պար 

пар – круг, литер.вост.арм. պար пар, литер.зап.арм. պար (произн. бар) – танец, пляска, в гаварах 

Алашкерт, Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, Карабах, Нор-Джуга, Муш, Шемаха, Тбилиси պար 

пар, Асланбек, Харберд, Амшен, Себастия բար бар, Агулис պօր пор, все в значении танец, Сучава 

բար бар – песня, в гаваре туркоязычных армян Адана բար бар – свадебная песня, Хачин բօյ бой, 

Зейтун բօյս бойс и բօրս борс – пчелиный рой.  

 ԲԱՐԱԲԲԱՐԱԲԲԱՐԱԲԲԱՐԱԲ 1. ած. դատարկ. բարաբբարաբբարաբբարաբ ամանամանամանաման. 2. ած. անգործ. բարաբբարաբբարաբբարաբ մաշտմաշտմաշտմաշտ, բարաբբարաբբարաբբարաբ ժամանագժամանագժամանագժամանագ. 3. 

մկ. անգործ. բարաբբարաբբարաբբարաբ գէնալգէնալգէնալգէնալ, բարաբբարաբբարաբբարաբ նըստէլնըստէլնըստէլնըստէլ։ 
 БАРАБ 1. п. пустой, порожний; бараб аман пустая миска. 2. п. праздный, 
праздношатающийся (человек). 3. п. свободный, не занятый (о месте и т.п.); бараб дэхь 
свободное (незанятое) место. 4. п. свободный (о времени). 5. п. просторный (о помещении). 6. п. 
свободный, располагающий временем (человек); бараб машт а) бездельник, б) ничем не 
занятый, свободный человек, бараб жаманаг свободное время. 7. н. праздно, без дела; бараб 
гэнал а) сидеть без дела, бездельничать, б) оставаться незанятым, пустым (о месте, помещении 
и т.п.), бараб ныстэл бездельничать, сидеть сложа руки, бараб жаманаг унанал иметь 

свободное время, бараб лал быть незанятым, свободным; грабар պարապ парап – безделье, 

праздность, литер.вост.арм. պարապ парап, литер.зап.арм. պարապ (пр. бараб) – праздный, 
пустой, в гаварах Агулис, Ахалциха, Ереван, Карин, Мокс, Мараха, Шемаха, Нор-Джуга, 

Салмаст, Ван, Тбилиси պարապ парап, Алашкерт, Муш պարաբ параб, Харберд, Амшен, 
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ԲԲԲԲ Б ԲԱՐԱԲԲԱՐԱԲԲԱՐԱԲԲԱՐԱԲ-ԲՕՇԲՕՇԲՕՇԲՕՇ

Себастия, Сучава բարաբ бараб, Горис, Тигранакерт բmրmբ бäрäб, Карабах հպարապ hпарап, 

Зейтун, Хачин բայօբ байоб, Сведия բmրուբ бäруб.  

 ԲԱՐԱԲԲԱՐԱԲԲԱՐԱԲԲԱՐԱԲ-ԲՕՇԲՕՇԲՕՇԲՕՇ, մկ. անգործ, դատարկաշրջիկ. բարաբբարաբբարաբբարաբ-բօշբօշբօշբօշ քալէլքալէլքալէլքալէլ։ 
 БАРАБ-БОШ 1. н. праздно, без дела. 2. п. пустой, напрасный (о разговоре и т.п.); бараб-бош 
кhалэл слоняться без дела, бараб-бош галаджи анэл трепать языком, пустословить. 

 ԲԱՐԱԲԱՐԲԱՐԱԲԱՐԲԱՐԱԲԱՐԲԱՐԱԲԱՐ և ԲԱՐԲԱՐԲԱՐԲԱՐԲԱՐԲԱՐԲԱՐԲԱՐ, ած.մկ. հավասար. պարս. բարաբար – նույն իմ.:  

 БАРАБАР и БАРБАР 1. п. равный. 2. н. поровну, на равных началах; от перс. bār a bār – 

равный; в гаварах Буланых, Тбилиси, Багеш, Джавахк բարեբար баребар, Карин, Карабах, Шемаха 

բարաբար барабар, Сасун բարեմբար барембар, Урмия պարապար парапар, Амасия պարամպար 

парампар – равный. 

 ԲԱՐԱԳԲԱՐԱԳԲԱՐԱԳԲԱՐԱԳ (Ն), ՊԱՐԱԳՊԱՐԱԳՊԱՐԱԳՊԱՐԱԳ (Չ), ած.մկ. քիչ հաստություն ունեցող, նուրբ. պահլ. բարակ – նույն 

իմ. բարագբարագբարագբարագ մաղէլմաղէլմաղէլմաղէլ (Ն), պարագպարագպարագպարագ մաղէլմաղէլմաղէլմաղէլ (Չ) մեծ նեղության մեջ լինել, դանդաղ կերպով հյուծվել:  
 БАРАГ (Н), ПАРАГ (Ч) 1. п. тонкий, не толстый. 2. п. высокий, тонкий (о голосе). 3. н. тонко; 
бараг махъэл (Н), параг махъэл (Ч) а) оказаться в крайне трудном положении, б) чахнуть, терять 

силы, здоровье; пехлев. bārak; грабар բարակ барак – тонкий, литер.вост.арм. բարակ барак, 

литер.зап.арм. բարակ (пр. пhараг), Тбилиси բարակ барак, Ереван, Ахалциха, Карин, Нор-Джуга 

բ‘արակ бhарак, Полис բարագ бараг, Харберд, Себастия, Муш, Сучава բ‘արագ бhараг, Агулис, 

Аварик բmրmկ бäрäк, Алашкерт, Возм բ‘mրmգ бhäрäг, Амшен պարակ парак, Мокс պmրակ 

пäрак, Горис, Ван, Мараха, Салмаст պmրmկ пäрäк, Шемаха պmրmգյ пäрäгй, Карабах պէրակ 

пэрак, Асланбек բ‘արայ бhарай, Родосто пhараг փարագ, Тигранакерт փmրmգ пhäрäг, Зейтун 

բ‘արոգ бhарог, բ‘այօգ бhайог, Хачин բ‘այօգ бhайог. 

 ԲԱՐԱԳԲԱՐԱԳԲԱՐԱԳԲԱՐԱԳ ԳԱՇԻԳԱՇԻԳԱՇԻԳԱՇԻ (Ն), ՊԱՐԱԳՊԱՐԱԳՊԱՐԱԳՊԱՐԱԳ ԳԱՇԻԳԱՇԻԳԱՇԻԳԱՇԻ (Չ), գ. բարակ կաշի։ 
 БАРАГ ГАШИ (Н), ПАРАГ ГАШИ (Ч), с. кожица, тонкая кожа. 

 ԲԱՐԱԳԲԱՐԱԳԲԱՐԱԳԲԱՐԱԳ ՁԱՆՕՎՁԱՆՕՎՁԱՆՕՎՁԱՆՕՎ (Ն), ՊԱՐԱԳՊԱՐԱԳՊԱՐԱԳՊԱՐԱԳ ԾԱՆՕՎԾԱՆՕՎԾԱՆՕՎԾԱՆՕՎ (Չ), ած. ճղճղան։ 
 БАРАГ ДЗАНОВ (Н), ПАРАГ ЦАНОВ (Ч), п. писклявый. 

 ԲԱՐԱԳԲԱՐԱԳԲԱՐԱԳԲԱՐԱԳ ՑԱՎՑԱՎՑԱՎՑԱՎ (Ն), ՊԱՐԱԳՊԱՐԱԳՊԱՐԱԳՊԱՐԱԳ ՑԱՎՑԱՎՑԱՎՑԱՎ (Չ), գ. թոքախտ։ 
 БАРАГ ЦhАВ (Н), ПАРАГ ЦhАВ (Ч), с. мед. туберкулёз лёгких; литер.вост.арм. 

բարակացավ баракацhав, литер.зап.арм. բարակացաւ (произн. пhарагацhав) – туберкулёз.  

 ԲԱՐԲԱԴՈՒՆԲԱՐԲԱԴՈՒՆԲԱՐԲԱԴՈՒՆԲԱՐԲԱԴՈՒՆ, գ. արտաքնոց: 

 БАРБАДУН, с. отхожее место, уборная. 

 ԲԱՐԲԱՁԲԱՐԲԱՁԲԱՐԲԱՁԲԱՐԲԱՁ, ած.մկ. դատարկած. բարբաձբարբաձբարբաձբարբաձ ամանամանամանաման, բարբաձբարբաձբարբաձբարբաձ թօղծընէլթօղծընէլթօղծընէլթօղծընէլ. անց. դերբայ, որ գոյակ. 

հետ դառնում է ած., բայի հետ – մակբ. իսկ անկախ գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, 

հոդ առնում ու հոլովվում է. բարբաձնէրուսբարբաձնէրուսբարբաձնէրուսբարբաձնէրուս գէսըգէսըգէսըգէսը դուրդուրդուրդուր ինձիինձիինձիինձի։ 
 БАРБАДЗ, пр.пр.вр. 1. выгруженный, разгруженный. 2. опорожнённый; барбадз аман 
опорожнённая миска, барбадз тhохъцынэл оставить пустым; с существ. становится прилаг., с гл. – 
наречием, при независ. употр. – существ., принимает прит. артикль и склон.; барбадзнэрус гэсы 
дур индзи половину отсыпанного (отлитого) отдай мне. 

 ԲԱՐԲԱԲԱՐԲԱԲԱՐԲԱԲԱՐԲԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի դատարկեմ, 

դատարկում եմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակն.՝ համաձայն հաջորդող բայի 

ձևին. բարբաձսայիսբարբաձսայիսբարբաձսայիսբարբաձսայիս գուլուգուլուգուլուգուլու, լըցիցլըցիցլըցիցլըցից, բիդբիդբիդբիդ ուլուուլուուլուուլու և այլն։ 
 БАРБÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
выгружаю (опорожняю, переливаю, пересыпаю), выгружал, буду выгружать и т.д., во всех лицах, 
числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. предложения; барбадзсайис гулу, лыцhицh, бид улу по 
мере того как (чем больше) я выгружаю (отсыпаю), он насыпает, по мере того как (чем больше) я 
выгружал, он насыпал и т.д. 

 ԲԱԲԱԲԱԲԱ՛ՐԲԱՁՕՐԲԱՁՕՐԲԱՁՕՐԲԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ դատարկում եմ, 

դատարկեցի և այլն բոլոր դեմքերով, թվ. ու ժամանակ.՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. 

բարբաձօվըդբարբաձօվըդբարբաձօվըդբարբաձօվըդ վազվազվազվազ էգիէգիէգիէգի՛րրրր հենց որ դատարկես՝ դադարիր։ 
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ԲԱՐԲԱՐԲԱՐԲԱՐԲԱՐԲԱՐԲԱՐԲԱՐ ԲԲԲԲ Б

 БÁРБАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только выгружаю 
(переливаю, пересыпаю), выгрузил, выгружу и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой 
смысл. гл. предл.; барбадзовыд ваз эгир как только закончишь выгружать, отдохни. 

 ԲԱՐԲԱՐԲԱՐԲԱՐԲԱՐԲԱՐԲԱՐԲԱՐ, տե՛ս բարաբար:  
 БАРБАР, см. барабар. 

  ԲԱՐԲԱՐՆԱԼԲԱՐԲԱՐՆԱԼԲԱՐԲԱՐՆԱԼԲԱՐԲԱՐՆԱԼ կամ ԲԱՐԲԱՐԱՆԱԼԲԱՐԲԱՐԱՆԱԼԲԱՐԲԱՐԱՆԱԼԲԱՐԲԱՐԱՆԱԼ, -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Չ. -ցի՛կ), բ.չ. 
հավասարվել. պարս. բարաբար – հավասար + հայ. -ան-ալ։ 
 БАРБАРНАЛ или БАРБАРАНАЛ, -нам, -цhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Ч. -цhик), 
г.с.з. равняться, выравниваться; перс. barabar – равный + арм. суфф. -ан-ал. 

 ԲԱՐԲԱՐՈՒԹԻՆԲԱՐԲԱՐՈՒԹԻՆԲԱՐԲԱՐՈՒԹԻՆԲԱՐԲԱՐՈՒԹԻՆ, գ. անգործություն։ 
 БАРБАРУТhИН, с. праздность, безделье; литер.вост.арм. պարապություն парапутhюн, 

литер.зап.арм. պարապություն (произн. барабутhюн) – праздность, безделье. 

 ԲԱՐԲԱՐՑԸՆԷԼԲԱՐԲԱՐՑԸՆԷԼԲԱՐԲԱՐՑԸՆԷԼԲԱՐԲԱՐՑԸՆԷԼ կամ ԲԱՐԲԱՐՑՈՒՆԷԼԲԱՐԲԱՐՑՈՒՆԷԼԲԱՐԲԱՐՑՈՒՆԷԼԲԱՐԲԱՐՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԲԱՐԲԱՐՑԸՆԷԼԲԱՐԲԱՐՑԸՆԷԼԲԱՐԲԱՐՑԸՆԷԼԲԱՐԲԱՐՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. հավասարեցնել. 
բառի հիմքը պարս. է, ածանցները – հայ. տե՛ս նախորդը. <բարաբար-աց-ուց-ան-ել։  
 БАРБАРЦhЫНЭЛ или БАРБАРЦhУНЭЛ (Н), БАРБАРЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. выравнивать; 
перс. barabar – равный + арм. -ацh-уцh-ан-эл. 

 ԲԱՐԲԷԼԲԱՐԲԷԼԲԱՐԲԷԼԲԱՐԲԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. դատարկել։ 
 БАРБЭЛ, гыбарбим, барбэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. разгружать, 

выгружать. 2. опорожнять, освобождать от содержимого; литер.вост.арм. պարպել парпел, 

литер.зап.арм. պարպել (пр. барбэл) – опустошать, опорожнять, Агулис պրապիլ прапил – быть 

занятым чем-либо, Сучава բարբել барбел, Полис, Родосто, Себастия բարբէլ барбэл, Харберд 

բարբիլ барбил, Тигранакерт բmրբիլ бäрбил, Зейтун բայբիլ байбил и բարբիլ барбил – умирать, 

Хачин բայբիլ байбил, Асланбек բարբէլ барбэл, Амшен բարբուշ барбуш – опорожнять, 

переливать, пересыпать, Карин պարպիլ парпил – кончаться, заканчиваться. 

 ԲԱՐԲԷԼԷՆԲԱՐԲԷԼԷՆԲԱՐԲԷԼԷՆԲԱՐԲԷԼԷՆ, մկ. դատարկելով. բարբէլէնբարբէլէնբարբէլէնբարբէլէն դագըդագըդագըդագը պածինքպածինքպածինքպածինք դատարկելով հատակը բացինք։ 
 БАРБЭЛЭН, н. 1. выгружая, разгружая. 2. опорожняяя, опустошая; барбэлэн дагы пацинкh 
выгружая, мы дошли до дна. 

 ԲԱՐԲԷԼՈՒԲԱՐԲԷԼՈՒԲԱՐԲԷԼՈՒԲԱՐԲԷԼՈՒ, ած.մկ. որ պետք է դատարկել կամ որտեղ պետք է դատարկել. բարբէլուբարբէլուբարբէլուբարբէլու բանբանբանբան 
շադշադշադշադ կակակակա, բարբէլուբարբէլուբարբէլուբարբէլու դէղդէղդէղդէղ չիքաչիքաչիքաչիքա (Ն). ջուրըջուրըջուրըջուրը բարբէլուբարբէլուբարբէլուբարբէլու գընացինգընացինգընացինգընացին (Ն). ապառնի դերբայ, որ գոյակ. հետ 

դառնում է ածական, բայի հետ մակբայ, իսկ անկախ գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, 

հոդ առնում ու հոլովվում է։ 
 БАРБЭЛУ, пр.буд.вр. 1. то, что нужно выгрузить. 2. место, где нужно выгрузить; барбэлу бан 
шад ка, барбэлу дзхъ чhикhа (Н) много всего надо выгрузить, а некуда, джуры барбэлу 
гынацhин (Н) пошли опорожнять (бочку с водой и т.п.); с сущ. выполняет функцию прилаг., с гл. – 
наречия, при независимом употр. – функцию сущ., принимает притяжат. артикль и склоняется  

 ԲԱՐԲԸՎԱՁԲԱՐԲԸՎԱՁԲԱՐԲԸՎԱՁԲԱՐԲԸՎԱՁ, ած. դատարկված. անց. դերբ. որ գոյակ. հետ դառնում է ած., իսկ անկախ 

գործածվ. գոյակ. դեր է կատարում, երր. դեմքի հոդ առնում ու հոլովվում է եզ. և հոգն. 

բբբբարբըվաձարբըվաձարբըվաձարբըվաձ ծըծըծըծըմմմմէէէէրուգրուգրուգրուգ շատ հասունանալուց դատարկված ձմերուկ. բբբբարբըվաձնարբըվաձնարբըվաձնարբըվաձնէէէէրունրունրունրուն գուդըգուդըգուդըգուդը առիառիառիառի 

դատարկվածների սերմերը առի: 
 БАРБЫВАДЗ, пр.пр.вр. 1. выгруженный. 2. опорожнённый (о ёмкости для воды и т.п.). 3. 
полый (об арбузе); с сущ. станов. прил., при независимом употр. – сущ., принимает артикль 3-го л. 
и склон. в ед. и мн. ч.; барбывадз цымэруг перезрелый и полый арбуз, барбывадзнэрун гуды 
арри я взял семена полых от перезревания арбузов. 

 ԲԱՐԲԸՎԱԲԱՐԲԸՎԱԲԱՐԲԸՎԱԲԱՐԲԸՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -ինէրուն, մկ. քանի դատարկվի, դատարկվում է և այլն բոլոր ժամ. 

եզ. և հոգն. երր. դեմք. ձևերով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 БАРБЫВÁДЗСАЙИН, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) выгружается, 
(опорожняется) и т.д., во всех вр. ед. и мн. числа 3-го лица в соотв. с формой смысл. гл. пр.  

 ԲԱԲԱԲԱԲԱ՛ՐԲԸՎԱՁՕՐԲԸՎԱՁՕՐԲԸՎԱՁՕՐԲԸՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, -նէրօվը, մկ. հենց որ դատարկվի, դատարկվում է և այլն բոլոր 

ժամանակ. եզ. և հոգ. երր. դեմքի ձևեր.՝ համաձ. հաջոր. բայի ձևին։ 
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ԲԲԲԲ Б ԲԱՐԲԸՎԷԼԲԱՐԲԸՎԷԼԲԱՐԲԸՎԷԼԲԱՐԲԸՎԷԼ

 БÁРБЫВАДЗÓВЫ, -нэровы, н. как только выгружается (опорожняется) и т.д., во всех врем. 
ед. и мн. числа 3-го л., в соотв. с формой смысл. гл. предл.  

 ԲԱՐԲԸՎԷԼԲԱՐԲԸՎԷԼԲԱՐԲԸՎԷԼԲԱՐԲԸՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, անձնական դերբայ, հրամայական և առաջին երկու 

դեմքերի ձևեր չունի, բ.կր.չ. դատարկվել. առաջին երկու դեմքերի ձևերով գործածված 

նշանակում է «գործից ազատ լինել»: 
 БАРБЫВЭЛ, гыбарбыви, барбывэцhав, -вадз, -вэлу, г.стр.з. 1. разгружаться, опорожняться. 2. 
формы 1-го и 2-го лица имеют также значение «освободиться от дел».  
 ԲԱՐԲԸՎԷԼԷՆԲԱՐԲԸՎԷԼԷՆԲԱՐԲԸՎԷԼԷՆԲԱՐԲԸՎԷԼԷՆ, մկ. դատարկվելու վիճակի մեջ (ասվում է օր. ձմերուկի մասին, որ երկար 

մնալով արտում դատարկվում է)։ 
 БАРБЫВЭЛЭН, н. опустошаясь, становясь полым (о перезревшем арбузе).  

 ԲԱՐԲԸՎԷԼՈՒԲԱՐԲԸՎԷԼՈՒԲԱՐԲԸՎԷԼՈՒԲԱՐԲԸՎԷԼՈՒ, ած. որ պետք է դատարկվի կամ պիտի դատարկվի. բարբըվէլուբարբըվէլուբարբըվէլուբարբըվէլու 
ջուվալնէրըջուվալնէրըջուվալնէրըջուվալնէրը ասքօվասքօվասքօվասքօվ դիրդիրդիրդիր. բարբըվէլունէրունբարբըվէլունէրունբարբըվէլունէրունբարբըվէլունէրուն գաբէրըգաբէրըգաբէրըգաբէրը քագէքագէքագէքագէ։  
 БАРБЫВЭЛУ, пр.буд.вр. то, что может опорожниться; барбывэлу джувалнэры аскhов дир 
(Н) барбывэлу чhувалнэры асков тир (Ч) мешки, которые нужно освободить, ставь сюда, 
барбывэлунэрун габэры кhагэ развяжи (мешки), которые нужно освободить. 
 ԲԱՐԳԷՆԹԱՆՔԲԱՐԳԷՆԹԱՆՔԲԱՐԳԷՆԹԱՆՔԲԱՐԳԷՆԹԱՆՔ կամ ԲԱՐԳԷՆԱՆՔԲԱՐԳԷՆԱՆՔԲԱՐԳԷՆԱՆՔԲԱՐԳԷՆԱՆՔ (Ն), ՊԱՐԳԷՆԱՆՔՊԱՐԳԷՆԱՆՔՊԱՐԳԷՆԱՆՔՊԱՐԳԷՆԱՆՔ (Չ), գ. բարիկենդանի տոն, որի 

ժամանակ հնումը ձիարշավի մրցություններ էին կատարվում գյուղերում, պատանիները 

դիմակավորված տնից-տուն ման էին գալիս ու զանազան խաղերով զվարճացնում մարդկանց. 

տե՛ս ջամալ, խօշի։ 
 БАРГЭНТhАНКh или БАРГЭНАНКh (Н), ПАРГЭНАНКh (Ч), с. масленица, период 
праздничных увеселений, когда в старину в сёлах устраивали конные бега, а ряженые ходили от 
дома к дому и развлекали людей разными танцами; см. джамал, хоши; исконно арм. слово, 
образовано от բարի бари – добрый, удачный и կենդանի кендани – живой, грабар բարեկենդան 

барекендан, литер.вост.арм. բարեկենդան барекендан, литер.зап.арм. բարեկենդան (произн. 
пhарэгэнтhан). 

 ԲԱՐԳԸՆԱԼԲԱՐԳԸՆԱԼԲԱՐԳԸՆԱԼԲԱՐԳԸՆԱԼ, -նա, -ցավ, -ցաձ, -նալու (Ն) ՊԱՐԳԸՆԱԼՊԱՐԳԸՆԱԼՊԱՐԳԸՆԱԼՊԱՐԳԸՆԱԼ, -նա, -ծավ, -ծաձ, -նալու (Չ), 

անձնական դերբայ, հրամայական և առաջին երկու դեմքերի ձևեր չունի, բ.չ. բարականալ, 
նոսրանալ, հաստությունը նվազել (ասվում է թե թելաձև և թե թերթաձև առարկաների մասին)։ 
 БАРГЫНАЛ, гыбаргына, баргынцhав, -цhадз, -налу (Н), ПАРГЫНАЛ, кыпаргына, 
паргынцав, -цадз, -налу (Ч), г.стр.з. 1. утончаться, истончаться. 2. редеть; не имеет личных форм, 

повел. наклон. и форм 1-го и 2-го лица; литер.вост.арм. բարականալ параканал, литер.зап.арм. 

բարկընալ (произн. пhаргынал) – утончаться. 

 ԲԱՐԳԸՆԱԼԷՆԲԱՐԳԸՆԱԼԷՆԲԱՐԳԸՆԱԼԷՆԲԱՐԳԸՆԱԼԷՆ (Ն), ՊԱՐԳԸՆԱԼԷՆՊԱՐԳԸՆԱԼԷՆՊԱՐԳԸՆԱԼԷՆՊԱՐԳԸՆԱԼԷՆ (Չ), մկ. բարակնալով, նոսրանալով։ 
 БАРГЫНАЛЭН (Н), ПАРГЫНАЛЭН (Ч), н. утончаясь, истончаясь. 

 ԲԱՐԳԸՆԱԼՈՒԲԱՐԳԸՆԱԼՈՒԲԱՐԳԸՆԱԼՈՒԲԱՐԳԸՆԱԼՈՒ (Ն), ՊԱՐԳԸՆԱԼՈՒՊԱՐԳԸՆԱԼՈՒՊԱՐԳԸՆԱԼՈՒՊԱՐԳԸՆԱԼՈՒ (Չ). ած. որ կարող է կամ պետք է բարգանա կամ 

նոսրանա. անց. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական. բարգընալուբարգընալուբարգընալուբարգընալու գաշիգաշիգաշիգաշի: 
 БАРГЫНАЛУ (Н), ПАРГЫНАЛУ (Ч), пр.буд.вр. то, что может утончиться; с сущ. выполняет 
функцию прилагат.; баргыналу гаши кожа, которая может утончиться. 

 ԲԱՐԳԸՑԱՁԲԱՐԳԸՑԱՁԲԱՐԳԸՑԱՁԲԱՐԳԸՑԱՁ (Ն), ՊԱՐԳԸՑԱՁՊԱՐԳԸՑԱՁՊԱՐԳԸՑԱՁՊԱՐԳԸՑԱՁ (Չ), ած. բարակացած, նոսրացած. անցյալ դերբայ, որ 

գոյականի հետ գործածվում է իբրև ածական, կարող է, ինչպես նաև նախորդը, քիչ դեպքերում 

գործածվել անկախ՝ գոյականի դեր կատարել, երր. դեմքի հոդ ընդունել ու հոլովվել. ճուրինճուրինճուրինճուրին 
քէնարիքէնարիքէնարիքէնարի պարգըցաձպարգըցաձպարգըցաձպարգըցաձ բուզըբուզըբուզըբուզը շուդօվշուդօվշուդօվշուդօվ գըհալիգըհալիգըհալիգըհալի ջրի եզերքի բարակացած սառույցը շուտով կհալվի. 

բարգըցաձինբարգըցաձինբարգըցաձինբարգըցաձին վըրանվըրանվըրանվըրան միմիմիմի գօխիգօխիգօխիգօխի(լլլլ) նոսրացածի վրա մի կոխիր։  
 БАРГЫЦhАДЗ (Н), ПАРГЫЦhАДЗ (Ч), пр.пр.вр. утончившийся; при употр. с сущ. 
выполняет функцию прилаг., в некоторых случаях при независимом употреблении, как и 
предыдущее слово, может выполнять функцию сущест., принимать притяжат. артикль 3-го лица и 
склоняться; чурин кhэнари паргыцhадз бузы шудов гыhали тонкий лёд у берега скоро растает, 
баргыцhадзин выран ми гохи(л) не наступай на тонкий (лёд).  

 ԲԱՐԳԸՑԱԲԱՐԳԸՑԱԲԱՐԳԸՑԱԲԱՐԳԸՑԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ (Ն), ՊԱՐԳԸՑԱՊԱՐԳԸՑԱՊԱՐԳԸՑԱՊԱՐԳԸՑԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -նէրուն (Չ), մկ. քանի բարականա, 

բարականում է, բարակացավ և այլն բոլոր ժամանակների եզակի և հոգնակի երր. դեմքով՝ 
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ԲԱՐԳԸՑԸՆԷԼԲԱՐԳԸՑԸՆԷԼԲԱՐԳԸՑԸՆԷԼԲԱՐԳԸՑԸՆԷԼ ԲԲԲԲ Б

համաձայն հաջորդող բայի իմաստի. բարգըցաձսայինբարգըցաձսայինբարգըցաձսայինբարգըցաձսային շադշադշադշադ գըգըդռիգըգըդռիգըգըդռիգըգըդռի խայիշըխայիշըխայիշըխայիշը քանի նոսրանում՝ 
հաճախ է կտրվում փոկը։ 
 БАРГЫЦhÁДЗСАЙИН (Н), ПАРГЫЦhÁДЗСАЙИН, -нэрун (Ч), н. по мере того как (чем 
больше) утончается, утончался, будет утончаться и т.д., во всех временах ед. и мн. числа 3-го лица, 
в соотв. с формой смысл. гл. предложения; баргыцhадзсайин шад гыгыдрри хайишы чем больше 
ремень утончается, тем чаще рвётся. 

 ԲԱՐԳԸՑԸՆԷԼԲԱՐԳԸՑԸՆԷԼԲԱՐԳԸՑԸՆԷԼԲԱՐԳԸՑԸՆԷԼ կամ ԲԱՐԳԸՑՈՒՆԷԲԱՐԳԸՑՈՒՆԷԲԱՐԳԸՑՈՒՆԷԲԱՐԳԸՑՈՒՆԷԼԼԼԼ (Ն), ՊԱՐԳԸՑԸՆԷԼՊԱՐԳԸՑԸՆԷԼՊԱՐԳԸՑԸՆԷԼՊԱՐԳԸՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. բարակացնել, նոսրացնել։ 
БАРГЫЦhЫНЭЛ или БАРГЫЦhУНЭЛ (Н), ПАРГЫЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. утончать.  

 ԲԱՐԳԸՑԸՆԷԼԷՆԲԱՐԳԸՑԸՆԷԼԷՆԲԱՐԳԸՑԸՆԷԼԷՆԲԱՐԳԸՑԸՆԷԼԷՆ կամ ԲԱՐԳԸՑՈՒՆԷԼԷՆԲԱՐԳԸՑՈՒՆԷԼԷՆԲԱՐԳԸՑՈՒՆԷԼԷՆԲԱՐԳԸՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ՊԱՐԳԸՑԸՆԷԼԷՆՊԱՐԳԸՑԸՆԷԼԷՆՊԱՐԳԸՑԸՆԷԼԷՆՊԱՐԳԸՑԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. նոսրացնելով, 

բարակացնելով. բարգըցընէլէնբարգըցընէլէնբարգըցընէլէնբարգըցընէլէն անբէսանբէսանբէսանբէս արիրարիրարիրարիր, օրօրօրօր գգգգօօօօդռէցավդռէցավդռէցավդռէցավ։ 
 БАРГЫЦhЫНЭЛЭН или БАРГЫЦhУНЭЛЭН (Н), ПАРГЫЦhЫНЭЛЭН (Ч), н. утончая; 
баргыцhынэлэн анбэс арир ор, годррэцhав ты сломал (доску), постоянно утончая её. 

 ԲԱՐԳԸՑՈՒՆԷԼՈՒԲԱՐԳԸՑՈՒՆԷԼՈՒԲԱՐԳԸՑՈՒՆԷԼՈՒԲԱՐԳԸՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն), ՊԱՐԳԸՑԸՆԷԼՈՒՊԱՐԳԸՑԸՆԷԼՈՒՊԱՐԳԸՑԸՆԷԼՈՒՊԱՐԳԸՑԸՆԷԼՈՒ (Չ), ած. որ կարելի է կամ պետք է նոսրացնել, 
բարակացնել. ապ. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, իսկ երբեմն գործածվում է 

անկախ, գոյականի դեր է կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է. ասիվիգըասիվիգըասիվիգըասիվիգը բարգըցընէլուբարգըցընէլուբարգըցընէլուբարգըցընէլու թէլթէլթէլթէլ 
չէչէչէչէ սա բարակացնելու թել (խմորի թերթ) չէ։ 
 БАРГЫЦhУНЭЛУ (Н), ПАРГЫЦhЫНЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. то, что можно или нужно 
утончить; с существ. выполняет функцию прил., при независимом употр. выполняет функцию 
существ., принимает артикль и склоняется; асивигы баргыцhынэлу тhэл чhэ этот слой (теста) 
больше некуда утончать. 

 ԲԱՐԳԸՑՈՒՑԱԲԱՐԳԸՑՈՒՑԱԲԱՐԳԸՑՈՒՑԱԲԱՐԳԸՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ՊԱՐԳԸՑՈՊԱՐԳԸՑՈՊԱՐԳԸՑՈՊԱՐԳԸՑՈՒՑԱՒՑԱՒՑԱՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուն, -ինէրուդ, -

ինէրուն (Չ), մկ. քանի բարակացնում եմ, բարակացնեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվ. ու 

ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 БАРГЫЦhУЦhÁДЗСАЙИС (Н), ПАРГЫЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -
инэрун (Ч), н. по мере того как (чем больше) утончаю, утончал, буду утончать и т.д., во всех лицах, 
числах и врем., в соотв. с формой смысл. глагола предлож.  

 ԲԱՐԳԸՑՈՒՑԱԲԱՐԳԸՑՈՒՑԱԲԱՐԳԸՑՈՒՑԱԲԱՐԳԸՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ (Ն), ՊԱՐԳԸՑՈՒՑԱՊԱՐԳԸՑՈՒՑԱՊԱՐԳԸՑՈՒՑԱՊԱՐԳԸՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -օվըս, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -

նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ), մկ. հենց որ բարակացնում եմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվ. ու ժաման.՝ 
համաձայն հաջորդող բայի ձևին. դաշէցիդաշէցիդաշէցիդաշէցի, դաշէցիդաշէցիդաշէցիդաշէցի, բարգըցուցաձօվըսբարգըցուցաձօվըսբարգըցուցաձօվըսբարգըցուցաձօվըս գօդռէցավգօդռէցավգօդռէցավգօդռէցավ տաշեցի, 

տաշեցի, հենց որ բարակացրի կոտրվեց։ 
 БАРГЫЦhУЦhÁДЗОВЫС (Н), ПАРГЫЦhУЦhÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, 
-нэровы (Ч), н. как только я утончаю и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. 
глагола; дашэцhи, дашэцhи, баргыцhуцhадзовыс годррэцhав как только я утончил (доску) 
обтёсывая её, она сломалась. 

 ԲԱՐԳՈՒԹԲԱՐԳՈՒԹԲԱՐԳՈՒԹԲԱՐԳՈՒԹԻՆԻՆԻՆԻՆ (Ն), ՊԱՐԳՈՒԹԻՆՊԱՐԳՈՒԹԻՆՊԱՐԳՈՒԹԻՆՊԱՐԳՈՒԹԻՆ (Չ), գ. բարակություն. պարգութինըպարգութինըպարգութինըպարգութինը մադէմադէմադէմադէ քիչիմըքիչիմըքիչիմըքիչիմը 
պարագպարագպարագպարագ էէէէ բարակությունը մատից քիչ բարակ է։  
 БАРГУТhИН (Н), ПАРГУТhИН (Ч), с. толщина; паргутhины мадэ кhичhимы параг э 
толщина (доски и т.п.) чуть тоньше пальца. 

 ԲԱՐԴԲԱՐԴԲԱՐԴԲԱՐԴ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ, տե՛ս բարդագան լալ: 
 БАРД ЛАЛ, см. бардаган лал. 

 ԲԱՐԴԱԳԲԱՐԴԱԳԲԱՐԴԱԳԲԱՐԴԱԳ ԴԷՂԴԷՂԴԷՂԴԷՂ 1. ինչ որ հեռավորության վրա, մյուսներից մի կողմ, ճամփից դուրս. 2. 

տնտեսական զետեղարան գործիքների և կենցաղային այլ իրերի պահեստավորման համար:  
 БАРДАГ ДЭХЪ 1. н. на отшибе, в некотором отдалении, в стороне от чего-либо. 2. с. 
помещение в хозяйстве для складирования инвентаря и предметов бытового обихода; бардаг дэхъ 
тынэл поставить (что-либо) в сторонке, в некотором отдалении от людей и других предметов; пехл. 

partak, перс. parda – парус, шатёр, покрывало, чехол; грабар պարտակ партак – покрывало; 

литер.зап.арм. պարտակ (пр. бардаг) – покрывало, парус; препятствие; см. также бардыгэл. 

 ԲԱՐԴԱԳԱՆԲԱՐԴԱԳԱՆԲԱՐԴԱԳԱՆԲԱՐԴԱԳԱՆ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ պարտական լինել:  
 БАРДАГАН ЛАЛ быть должным, быть обязанным; литер.вост.арм. պարտական партакан, 

литер.зап.арм. պարտական (произн. бардаган) – обязанный; этимологию см. бартhкh. 
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ԲԲԲԲ Б ԲԱՐԴԱԽԲԱՐԴԱԽԲԱՐԴԱԽԲԱՐԴԱԽ

 ԲԱՐԴԱԽԲԱՐԴԱԽԲԱՐԴԱԽԲԱՐԴԱԽ (Նխջ), գ. գավաթ. այժմ մոռացված է. թուրք. բարդակ – նույն իմ.։ 
 БАРДАХ (Нхч), с. кружка, стакан; в наст. время не употр.; турец. bardak, крым.татар. бардакъ – 
кувшин, стакан, сосуд. 

 *ԲԱՐԴԱԽՉԻԲԱՐԴԱԽՉԻԲԱՐԴԱԽՉԻԲԱՐԴԱԽՉԻ, գ. բրուտ, կավե աման շինող. այժմ մոռացված է, Չալթրում մնացած է միայն 

իբրև ազգանուն. թուրք. բարդակջի – բրուտ։ 
 *БАРДАХЧhИ, с. гончар, мастер по изготовлению глиняной посуды; в наст. время не 
употребл., сохранилось в с. Чалтырь как основа фамилии; турец. bardak – стакан, кувшин, сосуд, 
крым.татар. бардакъ – кувшин. 

 ԲԱՐԴԸԳԱՁԲԱՐԴԸԳԱՁԲԱՐԴԸԳԱՁԲԱՐԴԸԳԱՁ, ած. 1. թաքցրած. 2. գողացած. անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է 

ածական, իսկ անկախ գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է. 

բարդըգաձբարդըգաձբարդըգաձբարդըգաձ պանպանպանպան թաքցրած կամ գողացած բան. բարդըգաձնէրըդբարդըգաձնէրըդբարդըգաձնէրըդբարդըգաձնէրըդ իիիի՞նչնչնչնչ արիրարիրարիրարիր գողացած բաներդ 

ի՞նչ արիր։  
 БАРДЫГАДЗ, пр.пр.вр. 1. спрятанный. 2. украденный; с сущ. становится прил., при независ. 
употр., – сущ., принимает притяж. артикль и склон.; бардыгадз пан а) упрятанная вещь, б) 
украденнаяя вещь, бардыгадзнэрыд инч арир? куда ты дел краденое? 

 ԲԱՐԴԸԳԱԲԱՐԴԸԳԱԲԱՐԴԸԳԱԲԱՐԴԸԳԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի թաքցնում եմ, 

թաքցրի, թաքցնեմ կամ քանի գողանում եմ, գողացա, գողանամ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով 

ու ժամանակն.՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 БАРДЫГÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
прячу, прятал, буду прятать, или по мере того как (чем больше) краду, крал и т.д., во всех лицах, 
числах и врем., в соотв. с формой смысл. глагола предложения. 

 ԲԱԲԱԲԱԲԱ՛ՐԴԸԳԱՁՕՐԴԸԳԱՁՕՐԴԸԳԱՁՕՐԴԸԳԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ թաքցնում եմ, 

թաքցրի, թաքցնեմ կամ հենց որ գողանամ, գողանում եմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու 

ժամանակ.՝ համաձայն հաջորդող բայի իմաստի. բարդըգաձօվըբարդըգաձօվըբարդըգաձօվըբարդըգաձօվը իմացաիմացաիմացաիմացա դէղըդէղըդէղըդէղը հենց որ թաքցրեց 

իմացա թե որտեղ է թաքցրել։ 
 БÁРДЫГАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только прячу, прятал, 
спрячу, или как только ворую и т.д., во всех лицах, числах и врем., в соотв. с формой смысл. гл.; 
бардыгадзовы имацhа дэхъы как только он спрятал, я сразу нашёл.  

 ԲԱՐԴԸԳԷԼԲԱՐԴԸԳԷԼԲԱՐԴԸԳԷԼԲԱՐԴԸԳԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. թաքցնել. 2. գողանալ. 
բարդված է «պար» (շրջան, կարգ) և «տակ» բառերից. <պար-տակ-ել։ 
 БАРДЫГЭЛ, гыбардыгим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. прятать. 2. 

красть, воровать; пехлев. partak, перс. parda – парус, покрывало; грабар պարտակ партак – 

покрывало, литер.вост.арм. պարտակել партакел, литер.зап.арм. պարտկել (произ. бардыгэл) – 

прятать, скрывать, в гаварах Польша բարդագ бардаг – покрывало, Ереван պարտակէլ партакэл, 

Ахалциха, Карин պարտըկէլ партыкэл, Тбилиси պարտըկիլ партыкил, Мараха պառտըկէլ 
парртыкэл, Алашкерт պարդըգել пардыгел, Тигранакерт բmրդգէլ бäрдгэл, Полис, Родосто, 

Себастия բարդըգէլ бардыгэл, Карабах փրթակէլ пhртhакэл – прятать.  

 ԲԱՐԴԸԳԷԼԷՆԲԱՐԴԸԳԷԼԷՆԲԱՐԴԸԳԷԼԷՆԲԱՐԴԸԳԷԼԷՆ, մկ. թաքցնելով, գողանալով. հալխինհալխինհալխինհալխին աբրանքըաբրանքըաբրանքըաբրանքը բարդըգէլէնբարդըգէլէնբարդըգէլէնբարդըգէլէն զէնգընցավզէնգընցավզէնգընցավզէնգընցավ 

ուրիշի ապրանքը գողանալով հարստացավ։ 
 БАРДЫГЭЛЭН, н. 1. пряча, укрывая. 2. воруя; hалхин абранкhы бардыгэлэн зэнгынцhав 
разбогател приворовывая чужую пшеницу. 

 ԲԱՐԴԸԳԷԼՈՒԲԱՐԴԸԳԷԼՈՒԲԱՐԴԸԳԷԼՈՒԲԱՐԴԸԳԷԼՈՒ, ած.մկ. (բան), որ կարելի է կամ պետք է թաքցնել կամ գողանալ. ապ. 

դերբայ, որ գոյակ. հետ դառնում է ած., բայի հետ – մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս 

գոյականի դեր է կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է. խօզըխօզըխօզըխօզը բարդըգէլոբարդըգէլոբարդըգէլոբարդըգէլո՞ււււ պանպանպանպան էէէէ խոզը 

կարելի՞ է թաքցնել. բարդըգէլունբարդըգէլունբարդըգէլունբարդըգէլուն օչխարնօչխարնօչխարնօչխարն էէէէ վօրվօրվօրվօր ծանծանծանծան չիչիչիչի հանիհանիհանիհանի(լլլլ) թաքցնել կարելի է ոչխարը որ 

ձան չի հանում. գէշտագէշտագէշտագէշտա հայահայահայահայա բարդըգէլուբարդըգէլուբարդըգէլուբարդըգէլու ահա գնում է թաքցնելու։ 
 БАРДЫГЭЛУ, пр.буд.вр. 1. то, что можно или нужно спрятать. 2. то, что можно украсть; с 
сущ. выполняет функцию прил., с гл. – наречия, при независ. употр. – функцию сущ., принимает 
притяж. артикль и склон.; хозы бардыгэлу бан э? свинью разве можно спрятать?, бардыгэлун 
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ԲԱՐԴԸԳՎԱՁԲԱՐԴԸԳՎԱՁԲԱՐԴԸԳՎԱՁԲԱՐԴԸԳՎԱՁ ԲԲԲԲ Б

очhхарн э, вор цан чhи hани(л) спрятать можно овцу, которая даже звука не издаёт, гэшта hайа 
бардыгэлу снова идёт что-нибудь стащить. 

 ԲԱՐԴԸԳՎԱՁԲԱՐԴԸԳՎԱՁԲԱՐԴԸԳՎԱՁԲԱՐԴԸԳՎԱՁ, ած. 1. թաքցված, գողացված (բան). 2. անհետացած (մարդ) (արհ.). 

կրավորական անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, անկախ գործածվելիս 

գոյականի դեր է կատարում, երրորդ դեմքի հոդ առնում ու հոլովվում է. բարդըգվաձբարդըգվաձբարդըգվաձբարդըգվաձ բանէրըբանէրըբանէրըբանէրը 
գըդնըվէցանգըդնըվէցանգըդնըվէցանգըդնըվէցան գողացված բաները գտնվեցին։ 
 БАРДЫГВАДЗ, пр.буд.вр. 1. спрятавшийся. 2. украденный. 3. (уничижит. о людях) 
пропавший, сгинувший; пасив. форма причастия, с существит. выполняет функцию прил., при 
независимом употр. – функцию существ., принимает притяжат. артикль 3-го лица и склоняется; 
бардыгвадз банэры гыднывэцhан украденные вещи нашлись. 

 ԲԱՐԴԸԳՎԱԲԱՐԴԸԳՎԱԲԱՐԴԸԳՎԱԲԱՐԴԸԳՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -ինէրուն, մկ. քանի կորավ, անհետացավ, կորչում, անհետանում է 

և այլն բոլոր ժամանակներով եզակի և հոգնակի երր. դեմքով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. 

հավէրըսհավէրըսհավէրըսհավէրըս բարդըգվաձսայինբարդըգվաձսայինբարդըգվաձսայինբարդըգվաձսային դէյէմիշդէյէմիշդէյէմիշդէյէմիշ գանիմգանիմգանիմգանիմ, համահամահամահամա չիմչիմչիմչիմ գըրնագըրնագըրնագըրնա գօղինգօղինգօղինգօղին բըռնէլբըռնէլբըռնէլբըռնէլ քանի 

անհետանում են մեր հավերը՝ ուշադրությամբ հսկում եմ, բայց չեմ կարողանում բռնել գողին։ 
 БАРДЫГВÁДЗСАЙИН, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) пропадает, исчезает и т.д., 
во всех вр. ед. и мн. числа 3-го лица, в соотв. с формой смысл. глаг. пред.; hавэрыс 
бардыгвадзсайин дэйэмиш ганим, ама чhим гырна гохъин быррнэл по мере того как 
пропадают куры, проявляю всё большую бдительность, но поймать вора не могу. 

 ԲԱԲԱԲԱԲԱ՛ՐԴԸԳՎԱՁՕՐԴԸԳՎԱՁՕՐԴԸԳՎԱՁՕՐԴԸԳՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, -նէրօվը, մկ. հենց որ անհետանում է, անհետացավ և այլն (թե՛ 
առարկաներին և թե մարդկանց մասին) բոլոր ժամանակների եզակի և հոգնակի երրորդ 

դեմքով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 БÁРДЫГВАДЗÓВЫ, -нэровы, н. как только пропадает, пропал и т.д. (в отношении предметов 
и людей) во всех врем. ед. и мн. числа в 3-м л., в соотв. с формой смысл. гл. пр.  

 ԲԱՐԴԸԳՎԷԼԲԱՐԴԸԳՎԷԼԲԱՐԴԸԳՎԷԼԲԱՐԴԸԳՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.կր.չ. անհետանալ, 
կորչել. բարդըգվէբարդըգվէբարդըգվէբարդըգվէ կամ կընակընակընակընա բարդըգվէբարդըգվէբարդըգվէբարդըգվէ (արհ.) կորի՛ր, հեռացիր։ 
 БАРДЫГВЭЛ, гыбардыгви, -вэцhав, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.стр.з. 1. 
исчезать, пропадать. 2. убираться прочь; бардыгвэ или кына бардыгвэ (уничиж.) убирайся, пошёл 
вон; этимол. см. бардыгэл.  

 ԲԱՐԴԸԳՎԷԼԷՆԲԱՐԴԸԳՎԷԼԷՆԲԱՐԴԸԳՎԷԼԷՆԲԱՐԴԸԳՎԷԼԷՆ, մկ. անհետանալով. հհհհավավավավէէէէրըսրըսրըսրըս բարդըգվէլէնբարդըգվէլէնբարդըգվէլէնբարդըգվէլէն ուջարուջարուջարուջարէէէէցանցանցանցան հավերս 

անհետանալով վերջացան։ 
 БАРДЫГВЭЛЭН, н. пропадая, исчезая; hавэрыс бардыгвэлэн уджарэцhан мои куры так 
часто пропадали, что закончились.  

 ԲԱՐԴԸԳՎԷԼՈՒԲԱՐԴԸԳՎԷԼՈՒԲԱՐԴԸԳՎԷԼՈՒԲԱՐԴԸԳՎԷԼՈՒ, ած. որ կարելի է թաքցնել, որ կարող է անհետանալ, որ արժանի է 

կորչելու. դդդդէվէնէվէնէվէնէվէն բարդըգվէլուբարդըգվէլուբարդըգվէլուբարդըգվէլու պպպպաաաա՞նննն էէէէ ուղտը կարելի՞ է թաքցնել. բբբբարդըգվարդըգվարդըգվարդըգվէէէէլուլուլուլու դըղանդըղանդըղանդըղան սաղսաղսաղսաղ օրըօրըօրըօրը 
քըքալէքըքալէքըքալէքըքալէ կորչելու տղան ամբողջ օրը ման է գալիս. ապ. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է 

ածական, երբեմն գործածվում է նաև առանձին՝ «կորչելու արժանին» նշանակությամբ, գոյակ. 

դեր է կատարում, երրորդ դեմքի հոդ առնում ու հոլովվում է։  
 БАРДЫГВЭЛУ, пр.буд.вр. 1. тот, кто может скрыться, спрятаться. 2. тот или то, что может 
исчезнуть, пропасть. 3. недостойный, заслуживающий погибели; дэвэн бардыгвэлу пан э? разве 
может верблюд спрятаться?, бардыгвэлу дыхъан сахъ оры кhыкhалэ этот негодник весь день 
слоняется без дела; с сущ. становится прил., при независимом употр. в значении «недостойный» – 
существит., принимает притяж. артикль 3-го лица и склоняется. 

 ԲԱՐԴՕՔԲԱՐԴՕՔԲԱՐԴՕՔԲԱՐԴՕՔ, մկ. ապառիկ. բբբբարդօքարդօքարդօքարդօք պպպպանանանան չիչիչիչի դադադադա(լլլլ) ապառիկ չի տալիս. «պարտ» բառի 

գրաբարի հոգնակի գործիակ. հոլովի ձևն է. հոման. – նայէլօվ։ 
БАРДОКh, н. ссуда; долг; бардокh пан чhи да(л) в долг не даёт; древнеперс. partu – долг; 

грабар պարտ парт – долг, литер.вост.арм. պարտ парт, պարտք парткh, литер.зап.арм. պարտ 

(произ. бард), պարտք (произ. бардкh) – долг; бардокh – форма мн. числа творит. падежа 

древнеарм. слова «պարտ» (парт) – долг; синоним найэлов; см. также бартhкh. 

 ԲԱՐԶԲԱՐԶԲԱՐԶԲԱՐԶ (Նխջ), ած.մկ. պարզ, ակներև։ 
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ԲԲԲԲ Б ԲԱՐԶԷՐԷՍԲԱՐԶԷՐԷՍԲԱՐԶԷՐԷՍԲԱՐԶԷՐԷՍ

 БАРЗ (Нхч), п. ясный, очевидный; от пехлев. pārz – чистый; грабар պարզ парз – ясный, 

чистый, литер.вост.арм. պարզ парз, литер.зап.арм. պարզ (произ. барз) – ясный, чистый, в 

большинстве диалектов պարզ парз, в гаварах Харберд բարզ барз, Тигранакерт բmրզ бäрз, Агулис 

պօրզ порз – ясный, чистый.  

 ԲԱՐԶԷՐԷՍԲԱՐԶԷՐԷՍԲԱՐԶԷՐԷՍԲԱՐԶԷՐԷՍ (Ն), ԲԱՐՁԷՐԷՍԲԱՐՁԷՐԷՍԲԱՐՁԷՐԷՍԲԱՐՁԷՐԷՍ (Չ), ած.մկ. երեսը պարզ, ամաչելու կամ խղճի խայթ զգալու 

պատճառ չունեցող, մաքուր խղճով։ 
 БАРЗЭРЭС (Н), БАРДЗЭРЭС (Ч), н. с чистой совестью; литер.вост.арм. պարզերես парзерес, 

литер.зап.арм. պարզերես (произн. барзэрэс) – с чистой совестью. 

 ԲԱՐԷԲԱՐԷԲԱՐԷԲԱՐԷ, ԲԱՐԷՄԲԱՐԷՄԲԱՐԷՄԲԱՐԷՄ և ԲԱՐԷՄԸԲԱՐԷՄԸԲԱՐԷՄԸԲԱՐԷՄԸ (Ն), ՊԱՐԷՄՊԱՐԷՄՊԱՐԷՄՊԱՐԷՄ и ՊԱՐԷՄԸՊԱՐԷՄԸՊԱՐԷՄԸՊԱՐԷՄԸ (Չ), շ. գոնե, գեթ. պարս. բարի – և ահա, 

այսպիսով, ուրեմն, որից թուրք. բարէ – գեթ, գոնե. բարէմըբարէմըբարէմըբարէմը դունդունդունդուն թօթօթօթօ էշթայիրէշթայիրէշթայիրէշթայիր գոնե դու գնայիր. 

չանէյինքչանէյինքչանէյինքչանէյինք բարէմըբարէմըբարէմըբարէմը (Ն), չանէյինքչանէյինքչանէյինքչանէյինք պարէմըպարէմըպարէմըպարէմը (Չ) (կիսահեգնորեն) երբեք չենք անի այդպիսի բան. 

բարէմըբարէմըբարէմըբարէմը քխափիսքխափիսքխափիսքխափիս ալալալալ (Ն), պարէմըպարէմըպարէմըպարէմը քխափիսքխափիսքխափիսքխափիս աաաա(լլլլ) (Չ) դու հո վարպետ ես խաբելու։ 
БАРЭ, БАРЭМ и БАРЭМЫ (Н), ПАРЭМ и ПАРЭМЫ (Ч), сз. хоть, хоть бы, хотя бы, уж 

лучше бы; барэмы дун тhо эштhаир уж лучше бы ты пошёл, чhанэинкh барэмы (Н), чhанэинкh 
парэмы (Н) (полуиронично) уж лучше бы мы этого не делали, барэмы кhхапhис ал (Н), парэмы 
кhхапhис а(л) (Ч) ты мастер обманывать; перс. bāri – хотя бы, по крайней мере, от которого турец. 

bari (бари) – хотя бы, по крайней мере; литер.зап.арм. պարէ (произ. барэ) – хоть, хотя бы, уж лучше 

бы; в гаваре Ван պարէ парэ и պարէմ парэм – хотя бы, по крайней мере, в других диалектах имеет 

формы բարէ барэ, բարի бари, փարէ пhарэ, պարէմ парэм, в том же значении. 

 ԲԱՐԷԳԱՄԲԱՐԷԳԱՄԲԱՐԷԳԱՄԲԱՐԷԳԱՄ (Ն), ՊԱՐԷԳԱՄՊԱՐԷԳԱՄՊԱՐԷԳԱՄՊԱՐԷԳԱՄ (Չ), ած.գ. բարեկամ, ծանոթ. բարէգամբարէգամբարէգամբարէգամ մաշթմաշթմաշթմաշթ ծանոթ մարդ, 

բարեկամ մարդ. մօդիգմօդիգմօդիգմօդիգ բարէգամբարէգամբարէգամբարէգամ էէէէ սերտ բարեկամ է։ 
 БАРЭГАМ (Н), ПАРЭГАМ (Ч), с. приятель, друг; знакомый; барэгам маштh приятель, модиг 
барэгам э близкий приятель, друг; литер.вост.арм. բարեկամ барекам, литер.зап.арм. բարեկա 

(произ. пhарэгам) – друг, приятель, Агулис, Тбилиси բարէկամ барэкам, Нор-Джуга բ‘արեկամ 

бhарекам, Ахалциха, Карин բ‘արէկամ бhарэкам, Сучава, Ереван, Муш, Алашкерт, Себастия, 

Асланбек բ‘արէգամ бhарэгам, Салмаст պmրեկամ пäрекам, Карабах պարէկամ парэкам, Шемаха 

պարէկամ парэкам, պարակամ паракам, Мокс պmրէկամ пäрэкам, Горис պարիկամ парикам, 

Полис, Родосто փարէգամ пhарэгам, Тигранакерт փmրէգmմ пhäрэгäм, Хачин բայգօմ байгом; 
этимол. см. бари. 

 ԲԱՐԷԳԱՄԲԱՐԷԳԱՄԲԱՐԷԳԱՄԲԱՐԷԳԱՄ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Ն), ՊԱՐԷԳԱՄՊԱՐԷԳԱՄՊԱՐԷԳԱՄՊԱՐԷԳԱՄ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Չ) բարեկամ լինել։ 
 БАРЭГАМ ЛАЛ (Н), ПАРЭГАМ ЛАЛ (Ч) дружить, быть друзьями, приятелями. 

 ԲԱՐԷԳԱՄՆԱԼԲԱՐԷԳԱՄՆԱԼԲԱՐԷԳԱՄՆԱԼԲԱՐԷԳԱՄՆԱԼ (Ն), ՊԱՐԷԳԱՄՆԱԼՊԱՐԷԳԱՄՆԱԼՊԱՐԷԳԱՄՆԱԼՊԱՐԷԳԱՄՆԱԼ, -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Չ. -ծի՛կ), 

բ.չ. ծանոթանալ, բարեկամանալ։ 
 БАРЭГАМНАЛ, гыбарэгамнам, -цhикh (Н), ПАРЭГАМНАЛ, кыпарэгамнам, -цhа, -цhадз, -
цhохъ, -налу, -цhир, -цик (Ч), г.с.з. сдружиться, сродниться. 

 ԲԱՐԷԳԱՄՆԱԼԷՆԲԱՐԷԳԱՄՆԱԼԷՆԲԱՐԷԳԱՄՆԱԼԷՆԲԱՐԷԳԱՄՆԱԼԷՆ (Ն), ՊԱՐԷԳԱՄՆԱԼԷՆՊԱՐԷԳԱՄՆԱԼԷՆՊԱՐԷԳԱՄՆԱԼԷՆՊԱՐԷԳԱՄՆԱԼԷՆ (Չ), մկ. ծանոթանալով, բարեկամանալով։ 
 БАРЭГАМНАЛЭН (Н), ПАРЭГАМНАЛЭН (Ч), н. заводя дружбу; знакомясь. 

 ԲԱՐԷԳԱՄՆԱԼՈՒԲԱՐԷԳԱՄՆԱԼՈՒԲԱՐԷԳԱՄՆԱԼՈՒԲԱՐԷԳԱՄՆԱԼՈՒ (Ն), ՊԱՐԷԳԱՄՆԱԼՈՒՊԱՐԷԳԱՄՆԱԼՈՒՊԱՐԷԳԱՄՆԱԼՈՒՊԱՐԷԳԱՄՆԱԼՈՒ (Չ), ած.մկ. (մարդ), որի հետ պետք է կամ արժե 

ծանոթանալ, բարեկամանալ. ասիվիգըասիվիգըասիվիգըասիվիգը բարէգամնալուբարէգամնալուբարէգամնալուբարէգամնալու մաշթմաշթմաշթմաշթ չէչէչէչէ, բարէգամնալունբարէգամնալունբարէգամնալունբարէգամնալուն մէգալմէգալմէգալմէգալ 
ախպարնախպարնախպարնախպարն էէէէ սա ծանոթանալու կամ բարեկամանալու արժանի մարդ չէ, բարեկամանալու 

արժանին մյուս եղբայրն է. ապ. դերբայ, որ գոյականի հետ գործածվում է իբրև ածական, բայի 

հետ – մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս գոյակ. դեր է կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում 

է. առաջին երկու դեմքերով նշանակում է «այն մարդը, որի հետ բարեկամանալու ցանկություն 

կամ մտադրություն կա». բարէգամնալուսբարէգամնալուսբարէգամնալուսբարէգամնալուս, -դդդդ որի հետ ուզում եմ ես բարեկամանալ, իսկ 

երրորդ դեմքի ձևը բացի դրանից նշանակում է նաև «բարեկամանալու արժանին». քէզիքէզիքէզիքէզի հէդհէդհէդհէդ 
բարէգամնալուբարէգամնալուբարէգամնալուբարէգամնալու էգիլէգիլէգիլէգիլ էէէէ սասասասա մաշթըմաշթըմաշթըմաշթը: 
 БАРЭГАМНАЛУ (Н), ПАРЭГАМНАЛУ (Ч), пр.буд.вр. тот, с кем стоит сдружиться, 
сродниться; асивигы барэгамналу маштh чhэ, барэгамналун мэгал ахпарн э с этим не стоит 
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ԲԱՐԷԳԱՄՈՒԹԻՆԲԱՐԷԳԱՄՈՒԹԻՆԲԱՐԷԳԱՄՈՒԹԻՆԲԱՐԷԳԱՄՈՒԹԻՆ ԲԲԲԲ Б

заводить дружбу, лучше с его братом; при употр. с сущ. выполняет функцию прилаг., с 
глаголом – наречия, при независимом употр. – функцию сущ., принимает прит. артикль и 
склоняется, формы 1-го и 2-го лица имеют значение «тот, с которым есть намерение или 
желание сдружиться»; барэгамналус, -д тот, с кем я намереваюсь сдружиться, ты 
намереваешься сдружиться и т.д.; формы 3-го лица, за исключением указанного значения, 
могут означать также «достойный быть приятелем, другом»; кhэзи hэд барэгамналу эгил э са 
маштhы он пришёл завести с тобой дружбу. 

 ԲԱՐԷԳԱՄՈՒԹԻՆԲԱՐԷԳԱՄՈՒԹԻՆԲԱՐԷԳԱՄՈՒԹԻՆԲԱՐԷԳԱՄՈՒԹԻՆ (Ն), ՊԱՐԷԳԱՄՈՒԹԻՆՊԱՐԷԳԱՄՈՒԹԻՆՊԱՐԷԳԱՄՈՒԹԻՆՊԱՐԷԳԱՄՈՒԹԻՆ (Չ), գ. ծանոթություն, բարեկամություն։ 
 БАРЭГАМУТhИН (Н), ПАРЭГАМУТhИН (Ч), с. знакомство, дружба. 

 ԲԱՐԷԳԱՄՑԱՁԲԱՐԷԳԱՄՑԱՁԲԱՐԷԳԱՄՑԱՁԲԱՐԷԳԱՄՑԱՁ (Ն), ՊԱՐԷԳԱՄՑԱՁՊԱՐԷԳԱՄՑԱՁՊԱՐԷԳԱՄՑԱՁՊԱՐԷԳԱՄՑԱՁ (Չ), ած. որի հետ բարեկամացել է խոսողը կամ որ 

բարեկամացել է խոսողի հետ. բարէգամցաձբարէգամցաձբարէգամցաձբարէգամցաձ մաշթըսմաշթըսմաշթըսմաշթըս այն մարդը, որի հետ բարեկամացել եմ. 

բարէգամցաձբարէգամցաձբարէգամցաձբարէգամցաձ մաշթիկըմաշթիկըմաշթիկըմաշթիկը այն մարդիկ, որոնց հետ նա բարեկամացել է. անց. դերբայ, որ 

գոյականի հետ դառնում է ածական, երբեմն գործածվում է նաև առանձին, հոդ առնում ու 

հոլովվում է։ 
 БАРЭГАМЦhАДЗ (Н), ПАРЭГАМЦhАДЗ (Ч), пр.пр.вр. тот, с кем завели дружбу или тот, кто 
завёл дружбу; барэгамцhадз маштhыс человек, с которым я сдружился, барэгамцhадз 
маштhикhы люди, с которыми он сдружился; при употребл. с сущ. становится прил., при 
независимом употр. принимает притяж. артикль и склоняется. 

 ԲԱՐԷԳԱՄՑԱԲԱՐԷԳԱՄՑԱԲԱՐԷԳԱՄՑԱԲԱՐԷԳԱՄՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ՊԱՐԷԳԱՄՑԱՊԱՐԷԳԱՄՑԱՊԱՐԷԳԱՄՑԱՊԱՐԷԳԱՄՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -

ինէրուն (Չ), մկ. քանի բարեկամանաում եմ, բարեկամացա, բարեկամանամ և այլն բոլոր 

դեմքերով, թվերով ու ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևի. բարէգամցաձսայիսբարէգամցաձսայիսբարէգամցաձսայիսբարէգամցաձսայիս 
դըհադըհադըհադըհա ավէլիավէլիավէլիավէլի սիրէցիսիրէցիսիրէցիսիրէցի իդաիդաիդաիդա մաշթունմաշթունմաշթունմաշթուն քանի ավելի լավ ծանոթացա, է՛լ ավելի սիրեցի այդ 

մարդուն։ 
 БАРЭГАМЦhÁДЗСАЙИС (Н), ПАРЭГАМЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -
инэрун (Ч), н. по мере того как (чем больше) я завожу дружбу, заводил дружбу и т.д., во всех лицах, 
числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пред.; барэгамцhадзсайис дыhа авэли сирэцhи ида 
маштhун чем больше я с ним дружил, тем больше он мне был по душе.  

 ԲԱՐԷԳԱՄՑԱԲԱՐԷԳԱՄՑԱԲԱՐԷԳԱՄՑԱԲԱՐԷԳԱՄՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ (Ն), ՊԱՐԷԳԱՄՑԱՊԱՐԷԳԱՄՑԱՊԱՐԷԳԱՄՑԱՊԱՐԷԳԱՄՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -

նէրօվը (Չ), մկ. հենց որ ծանոթացա կամ բարեկամացա և այլն բոլոր դեմքերով, թվ. ու 

ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևի. բարէգամցաձնէրօվըբարէգամցաձնէրօվըբարէգամցաձնէրօվըբարէգամցաձնէրօվը գըբաշլայինգըբաշլայինգըբաշլայինգըբաշլային մէգդէղմէգդէղմէգդէղմէգդէղ 
քօրձքօրձքօրձքօրձ անէլուանէլուանէլուանէլու հենց, որ ծանոթանում են կամ բարեկամանում են իսկույն սկսում են միասին 

աշխատել։ 
 БАРЭГАМЦhÁДЗОВЫС (Н), ПАРЭГАМЦhÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -
нэровы (Ч) н. как только я сдружился (завёл дружбу) и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с 
формой смысл. гл. пр.; барэгамцhадзнэровы гыбашлайин мэгдэхъ кhордз анэлу как только 
становятся друзьями, сразу заводят совместное дело.  

 ԲԱՐԷԳԱՄՑԸՆԷԼԲԱՐԷԳԱՄՑԸՆԷԼԲԱՐԷԳԱՄՑԸՆԷԼԲԱՐԷԳԱՄՑԸՆԷԼ կամ ԲԱՐԷԳԱՄՑՈՒՆԷԼԲԱՐԷԳԱՄՑՈՒՆԷԼԲԱՐԷԳԱՄՑՈՒՆԷԼԲԱՐԷԳԱՄՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՊԱՐԷԳԱՄՑԸՆԷԼՊԱՐԷԳԱՄՑԸՆԷԼՊԱՐԷԳԱՄՑԸՆԷԼՊԱՐԷԳԱՄՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. ծանոթացնել, 
բարեկամացնել։ 
 БАРЭГАМЦhЫНЭЛ или БАРЭГАМЦhУНЭЛ (Н), ПАРЭГАМЦhЫНЭЛ (Ч.), п.г. 
подружить, сделать друзьями. 

 ԲԱՐԷԳԱՄՑԸՆԷԼՈՒԲԱՐԷԳԱՄՑԸՆԷԼՈՒԲԱՐԷԳԱՄՑԸՆԷԼՈՒԲԱՐԷԳԱՄՑԸՆԷԼՈՒ կամ ԲԱՐԷԳԱՄՑՈՒՆԷԼՈՒԲԱՐԷԳԱՄՑՈՒՆԷԼՈՒԲԱՐԷԳԱՄՑՈՒՆԷԼՈՒԲԱՐԷԳԱՄՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն), ՊԱՐԷԳԱՄՑԸՆԷԼՈՒՊԱՐԷԳԱՄՑԸՆԷԼՈՒՊԱՐԷԳԱՄՑԸՆԷԼՈՒՊԱՐԷԳԱՄՑԸՆԷԼՈՒ (Չ), ած.մկ. 

«բարէգամնալու»-ի անցողական ձևն է։  
 БАРЭГАМЦhЫНЭЛУ или БАРЭГАМЦhУНЭЛУ (Н), ПАРЭГАМЦhЫНЭЛУ (Ч), п. тот, с 
кем стоит познакомить, сдружить; перех. форма прич. «барэгамналу». 

 ԲԱՐԷՎԲԱՐԷՎԲԱՐԷՎԲԱՐԷՎ և ՓԱՐԷՎՓԱՐԷՎՓԱՐԷՎՓԱՐԷՎ (Ն), ՊԱՐԷՎՊԱՐԷՎՊԱՐԷՎՊԱՐԷՎ և ՊԱՐՕՎՊԱՐՕՎՊԱՐՕՎՊԱՐՕՎ (Չ), գ. ողջույն. բարէվբարէվբարէվբարէվ դալդալդալդալ (Ն), պարէվպարէվպարէվպարէվ դալդալդալդալ, 
պարօվպարօվպարօվպարօվ դալդալդալդալ (Չ) ողջունել (անձամբ). բարէվբարէվբարէվբարէվ անէլանէլանէլանէլ (Ն), պարէվպարէվպարէվպարէվ անէլանէլանէլանէլ, պարօվպարօվպարօվպարօվ անէլանէլանէլանէլ (Չ) ողջունել 
(ուրիշի միջոցով). բարօվբարօվբարօվբարօվ նըստիսնըստիսնըստիսնըստիս (Ն), պարօվպարօվպարօվպարօվ նըստիսնըստիսնըստիսնըստիս (Չ) շնորհավորություն ու 

նվիրատվություն նոր տուն շինողին 
 БАРЭВ и ПhАРЭВ (Н), ПАРЭВ и ПАРОВ (Ч), с. приветствие; барэв дал (Н), парэв дал, 
паров дал (Ч) здороваться, приветствовать (лично), барэв анэл (Н), парэв анэл, паров анэл (Ч) 
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ԲԲԲԲ Б ԲԱՐԷԲԱՐԷԲԱՐԷԲԱՐԷ՜ՎՎՎՎ

передавать привет (через кого-либо), баров ныстис (Н), паров ныстис (Ч) добрые пожелания 
строящему новый дом, барэв эгар (эгакh) (Н), парэв эгар (эгакh) (Ч) добро пожаловать. 

 ԲԱՐԷԲԱՐԷԲԱՐԷԲԱՐԷ՜ՎՎՎՎ (Ն), ՊԱՐԷՊԱՐԷՊԱՐԷՊԱՐԷ՜ՎՎՎՎ (Չ), ձ. բարև՜, ողջու՜յն. բարէվբարէվբարէվբարէվ ձէզիձէզիձէզիձէզի (Ն), պարէվպարէվպարէվպարէվ ծէձիծէձիծէձիծէձի (Չ) բարև ձեզ. 

բարէվբարէվբարէվբարէվ առնէլառնէլառնէլառնէլ (Ն), պարէվպարէվպարէվպարէվ առնէլառնէլառնէլառնէլ (Չ) պատասխանել բարևողին. բարէվբարէվբարէվբարէվ-աղէգութինօվաղէգութինօվաղէգութինօվաղէգութինօվ (Ն), 

պարէվպարէվպարէվպարէվ-աղգութինօվաղգութինօվաղգութինօվաղգութինօվ կամ պարօվպարօվպարօվպարօվ աղգութինօվաղգութինօվաղգութինօվաղգութինօվ (Չ) հաքնիք, ուդիք և այլն (բարեմաղթություն). 

բարէվբարէվբարէվբարէվ-մընամընամընամընա անէլանէլանէլանէլ (Ն), պարէվպարէվպարէվպարէվ-մընամընամընամընա անէլանէլանէլանէլ (Չ) հրաժեշտ տալ։ 
 БАРЭВ! (Н), ПАРЭВ! (Ч), межд. здравствуй!, привет!; барэв дзэзи (Н), парэв цэдзи (Ч) 
здравствуйте!, барэв аррнэл (Н), парэв аррнэл (Ч) отвечать на приветствие, барэв-ахъэгутhинов 
(Н), парэв-ахъгутhинов или паров-ахъгутhинов (Ч) на здоровье! (пейте, кушайте, носите и т.п.), 

барэв-мына анэл (Н), парэв-мына анэл (Ч) прощаться, исконно арм. слово, грабар բարեաւ 
барйав, литер.вост.арм. բարեվ барев, литер.зап.арм. բարեւ (произн. пhарэв), в гаварах Алашкерт, 

Сучава բ‘արեվ бhарев, Ереван, Харберд, Себастия բ‘արէվ бhарэв, Салмаст պmրեվ пäрев, Карабах 

պարէվ парэв, Полис փարէվ пhарэв, Хачин բ‘այէվ бhайэв, Зейтун բ‘արիվ бhарив, բ‘այիվ бhайив, 

Возм բ‘mրիվ бhäрив, Мокс պmրիվ пäрив, Тбилиси բար‘օվ барhов, Ахалциха, Муш, Нор-Джуга 

բ‘արօվ бhаров, Шемаха պարօվ паров, Акна բ‘արէվ бhарэв, Агулис բmրmվ бäрäв, Мегри պարավ 

парав, в гаваре туркоязычных армян Адана բարի бари; см. также бари. 

 ԲԱՐԷՎԲԱՐԷՎԲԱՐԷՎԲԱՐԷՎԱԳԻՐԱԳԻՐԱԳԻՐԱԳԻՐ և ԲԱՐՕՎԱԳԻՐԲԱՐՕՎԱԳԻՐԲԱՐՕՎԱԳԻՐԲԱՐՕՎԱԳԻՐ (Նխջ), գ. նամակ։ 
 БАРЭВАГИР и БАРОВАГИР (Нхч), с. письмо; литер.вост.арм. բարեվագիր баревагир – 
устарелая простонародная форма начала письма. 

 ԲԱՐԸՇԸԽԲԱՐԸՇԸԽԲԱՐԸՇԸԽԲԱՐԸՇԸԽ (Չ), ԲԱՐԻՇԲԱՐԻՇԲԱՐԻՇԲԱՐԻՇ (Ն), ած.մկ. հաշտ. թուրք. բարըշըկ – նույն իմ.։ 
 БАРЫШЫХ (Ч), БАРИШ (Н) 1. п. мирный. 2. н. дружно, мирно; турец. barış (барыш) – мир, 
barışık (барышык) – примирившийся, крым.татар. барышыкь – мир.  

 ԲԱԲԱԲԱԲԱ՛ՐԸՇՎԱՁՕՐԸՇՎԱՁՕՐԸՇՎԱՁՕՐԸՇՎԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ հաշտվում եմ, 

հաշտվեցի, հաշտվեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժաման.՝ համաձայն հաջորդող բայի 

ձևին. բարըշվաձնէրօվըսբարըշվաձնէրօվըսբարըշվաձնէրօվըսբարըշվաձնէրօվըս գէնէգէնէգէնէգէնէ բաշլայիցբաշլայիցբաշլայիցբաշլայից կէշութինկէշութինկէշութինկէշութին անէլուանէլուանէլուանէլու հենց որ հաշտվեցինք՝ նորից սկսեց 

վատություն անել։ 
 БÁРЫШВАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я мирюсь, 
помирился и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр.; барышвадзнэровыс 
гэнэ башлайицh кэшутhин анэлу как только мы помирились, он снова начал затевать ссору. 

 ԲԱՐԸՇՎԷԼԲԱՐԸՇՎԷԼԲԱՐԸՇՎԷԼԲԱՐԸՇՎԷԼ, -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.չ. հաշտվել. թուրք. 

բարըշմակ – նույն իմ.։  
 БАРЫШВЭЛ, гыбарышвим, барышвэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.с.з. 

мириться; турец. barışmak (барышмак), крым.татар. барышмакъ – мириться; среднеарм. яз. բարիշել 
баришел, պարիշիլ паришил, պարըշիլ парышил – мириться, в гаварах Ван բարիշել баришэл, 

Карин, Мокс, Муш, Никомедия, Нор-Джуга, Тбилиси, Шатах, Джавахк բարըշել барышэл, Карабах 

բըրիշել быришэл – мириться.  

 ԲԱՐԸՇՎԷՑԸՆԷԼԲԱՐԸՇՎԷՑԸՆԷԼԲԱՐԸՇՎԷՑԸՆԷԼԲԱՐԸՇՎԷՑԸՆԷԼ և ԲԱՐԸՇՎԷՑՈՒՆԷԼԲԱՐԸՇՎԷՑՈՒՆԷԼԲԱՐԸՇՎԷՑՈՒՆԷԼԲԱՐԸՇՎԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԲԱՐԸՇՎԷՑԸՆԷԼԲԱՐԸՇՎԷՑԸՆԷԼԲԱՐԸՇՎԷՑԸՆԷԼԲԱՐԸՇՎԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. հաշտեցնել. թուրք. 

բարըշ + հայ. -վ-եց-ուց-ան-ել։ 
 БАРЫШВЭЦhЫНЭЛ и БАРЫШВЭЦhУНЭЛ (Н), БАРЫШВЭЦhЫНЭЛ (Ч.), п.г. 
примирять; тюрк. барыш + арм. -в-эцh-уцh-ан-эл. 

 ԲԱՐԸՇՎԷՑՈՒՑԱԲԱՐԸՇՎԷՑՈՒՑԱԲԱՐԸՇՎԷՑՈՒՑԱԲԱՐԸՇՎԷՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենծ որ 

հաշտեցնում եմ, հաշտեցրի, հաշտեցնեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակնէրով՝ 
համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 БАРЫШВЭЦhУЦhÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я 
примиряю, примирил и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смыс. гл. пр. 

 ԲԱՐԹՔԲԱՐԹՔԲԱՐԹՔԲԱՐԹՔ և ԲԱՇԹՔԲԱՇԹՔԲԱՇԹՔԲԱՇԹՔ (Ն), ԲԱՐՏԿԲԱՐՏԿԲԱՐՏԿԲԱՐՏԿ և ԲԱՇՏԿԲԱՇՏԿԲԱՇՏԿԲԱՇՏԿ (Չ), գ. պարտք, փոխարինաբար առած փող, առած 

ապրանքի արժեք կամ փոխարինաբար վերցրած ապրանք կամ նրա արժեքը, որ պետք է 

վճարել կամ վերադարձնել. բարթքբարթքբարթքբարթք անէլանէլանէլանէլ (Ն), բարտկբարտկբարտկբարտկ անէլանէլանէլանէլ (Չ) փող կամ ապրանք վերցնել 
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ԲԱՐԹՔԸՆԴԷՐԲԱՐԹՔԸՆԴԷՐԲԱՐԹՔԸՆԴԷՐԲԱՐԹՔԸՆԴԷՐ ԲԲԲԲ Б

հետագայում վճարելու պայմանով. բարթքիբարթքիբարթքիբարթքի դագդագդագդագ մըդնէլմըդնէլմըդնէլմըդնէլ (Ն), բարտկիբարտկիբարտկիբարտկի դագդագդագդագ մըդնէլմըդնէլմըդնէլմըդնէլ (Չ) պարտք 

հանձն առնել. բարթքինբարթքինբարթքինբարթքին մէչըմէչըմէչըմէչը գօրցըվէլգօրցըվէլգօրցըվէլգօրցըվէլ (Ն), բարտկինբարտկինբարտկինբարտկին մէչըմէչըմէչըմէչը գօրցըվէլգօրցըվէլգօրցըվէլգօրցըվէլ (Չ), բարթքինբարթքինբարթքինբարթքին մէչըմէչըմէչըմէչը թաղվէլթաղվէլթաղվէլթաղվէլ 
(Ն), բարտկինբարտկինբարտկինբարտկին մէչըմէչըմէչըմէչը թաղվէլթաղվէլթաղվէլթաղվէլ (Չ) շատ պարտք ունենալ. վիզիսվիզիսվիզիսվիզիս, -դ, -ն բարթքնբարթքնբարթքնբարթքն էէէէ (Ն), վիզիսվիզիսվիզիսվիզիս, -դ, -ն 
բարտկնբարտկնբարտկնբարտկն էէէէ (Չ) պարտականությունս, -դ է։ 
 БАРТhКh и БАШТhКh (Н), БАРТК и БАШТК (Ч), с. долг, денежная сумма или товар, 
взятые взаймы и подлежащие возврату; бартhкh анэл (Н), бартк анэл (Ч) брать в долг, бартhкhи 
даг мыднэл (Н), бартки даг мыднэл (Ч) влезать в долги, бартhкhин мэчhы горцhывэл (Н), 
барткин мэчhы горцhывэл (Ч) быть по уши в долгах, бартhкhин мэчhы тhахъвэл (Н), барткин 
мэчhы тhахъвэл (Ч) погрязнуть в долгах, визис, -д, -н бартhкhн э (Н), визис, -д, -н барткн э (Ч) 

мой долг, твой долг, его долг; древнеперс. partu – долг; грабар պարտ парт – долг, литер.вост.арм. 

պարտք парткh, литер.зап.арм. պարտք (произ. бардкh) – долг, в гаварах Ахалциха, Ереван 

պարտք парткh, Ван պառտք паррткh, Алашкерт, Муш, Шемаха, Нор-Джуга, Тбилиси պարտկ 

партк, Горис, Карин, Карабах պարթք партhкh, Харберд բարդք бардкh, բարք баркh, Тигранакерт 

բmրդք бäрдкh, Сучава, Родосто բարդք бардкh, Себастия բարդգ бардг, Акна, Полис բարթգ бартhг, 

Мокс պարք паркh, Асланбек բար*գ барhг, բար* барh, Антиохия բօրթք бортhкh, Агулис պօռթկ 

порртhк, Зейтун բօյդք бойдкh, բորդք бордкh, Хачин բօյդք бойдкh, Мараха, Салмаст պառք парркh, 

Сведия բուրթք буртhкh, в гаваре туркоязычных армян Адана բարդկ бардк.  

 ԲԱՐԹՔԸՆԴԷՐԲԱՐԹՔԸՆԴԷՐԲԱՐԹՔԸՆԴԷՐԲԱՐԹՔԸՆԴԷՐ (Ն), ԲԱՐՏԿԸՆԴԷՐԲԱՐՏԿԸՆԴԷՐԲԱՐՏԿԸՆԴԷՐԲԱՐՏԿԸՆԴԷՐ (Չ), գ. պարտատեր, նա, որ ստանալիք ունի ուրիշից։ 
 БАРТhКhЫНДЭР (Н), БАРТКЫНДЭР (Ч), с. кредитор, заимодавец; литер.вост.арм. 

պարտատեր партатер, литер.зап.арм. պարտատէր (произн. бардадэр), Полис, Муш, Харберд, 

Буланых, Ван, Алашкерт պարտքընտեր парткhынтэр, Тбилиси պարտկանտեր парткантэр, 

Карабах, Горис պարտքաթար парткhатhар – заимодавец.  

 ԲԱՐԹՔՕԴԲԱՐԹՔՕԴԲԱՐԹՔՕԴԲԱՐԹՔՕԴ (Ն), ԲԱՐՏԿՕԴԲԱՐՏԿՕԴԲԱՐՏԿՕԴԲԱՐՏԿՕԴ (Չ), ած. շատ պարտք ունեցող։ 
 БАРТhКhОД (Н), БАРТКОД (Ч), п. должник, задолжавший много денег. 
 ԲԱՐԹՔՕԴԱՁԲԱՐԹՔՕԴԱՁԲԱՐԹՔՕԴԱՁԲԱՐԹՔՕԴԱՁ (Ն), ԲԱՐՏԿՕԴԱՁԲԱՐՏԿՕԴԱՁԲԱՐՏԿՕԴԱՁԲԱՐՏԿՕԴԱՁ (Չ), ած.մկ. 1. (մարդ), որ շատ պարտք ունի վերցրած. 2. 

նույնը բայի հետ – մկ. բարդքօդաձբարդքօդաձբարդքօդաձբարդքօդաձ գէգէգէգէ՛ցիլցիլցիլցիլ էէէէ մնում է պարտկի մեջ խրված. անցյալ դերբայ, որ 

գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ, իսկ առանձին գործածվում է երրորդ 

դեմքով ու հոլովվում է։ 
 БАРТhКhОДАДЗ (Н), БАРТКОДАДЗ (Ч), пр.пр.вр. погрязший в долгах; бартhкhодадз 
гэ;цhил э так и сидит по уши в долгах; с сущ. выполняет функцию прил., с гл. – наречия, при незав. 
употр. – функцию сущ., принимает прит. артикль 3-го л. и склон. 

 ԲԱՐԹՔՕԴԱԲԱՐԹՔՕԴԱԲԱՐԹՔՕԴԱԲԱՐԹՔՕԴԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ԲԱՐՏԿՕԴԱԲԱՐՏԿՕԴԱԲԱՐՏԿՕԴԱԲԱՐՏԿՕԴԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն 

(Չ), մկ. քանի ավելի պարտքոտ եմ դառնում և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու 

ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 БАРТhКhОДÁДЗСАЙИС (Н), БАРТКОДÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун 
(Ч), н. по мере того как (чем больше) влезаю в долги, влез в долги и т.д., во всех лицах, числах и 
временах, в соотв. с формой смысл. гл. пр.  

 ԲԱՐԹՔՕԴԱԲԱՐԹՔՕԴԱԲԱՐԹՔՕԴԱԲԱՐԹՔՕԴԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ (Ն), ԲԱՐՏԿՕԴԱԲԱՐՏԿՕԴԱԲԱՐՏԿՕԴԱԲԱՐՏԿՕԴԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը 

(Չ), մկ. հենց որ շատ բարտքոտ եմ դառնում և այլն բոլոր դեմքերով, թվ. ու ժամանակներով՝ 
համաձայն հաջորդող բայի ձևին. բարթքօդաձնէրօվըբարթքօդաձնէրօվըբարթքօդաձնէրօվըբարթքօդաձնէրօվը փագէցինփագէցինփագէցինփագէցին իրէնցիրէնցիրէնցիրէնց խանութըխանութըխանութըխանութը։  
 БАРТhКhОДÁДЗОВЫС (Н), БАРТКОДÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -
нэровы (Ч), н. как только влезаю в долги, влез в долги и т.д., во всех лицах, числах и временах, в 

соотв. с формой смысл. гл. пр.; бартhкhодадзнэровы пhагэцhин ирэнцհհհհ ханутhы как только 

влезли в долги, сразу закрыли свой магазин. 

 ԲԱՐԹՔՕԴԷԼԲԱՐԹՔՕԴԷԼԲԱՐԹՔՕԴԷԼԲԱՐԹՔՕԴԷԼ, -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն), ԲԱՐՏԿՕԴԷԼԲԱՐՏԿՕԴԷԼԲԱՐՏԿՕԴԷԼԲԱՐՏԿՕԴԷԼ, -էցէ՛կ (Չ), բ.չ. 
պարտկօդէլ, շատ պարտքեր հանձն առնէլ։ 
 БАРТhКhОДЭЛ, -им, -эцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), БАРТКОДЭЛ, -эцhэк (Ч), г.с.з. 
влезать в долги.  
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ԲԲԲԲ Б ԲԱՐԹՔՕԴԷԼԷՆԲԱՐԹՔՕԴԷԼԷՆԲԱՐԹՔՕԴԷԼԷՆԲԱՐԹՔՕԴԷԼԷՆ

 ԲԱՐԹՔՕԴԷԼԷՆԲԱՐԹՔՕԴԷԼԷՆԲԱՐԹՔՕԴԷԼԷՆԲԱՐԹՔՕԴԷԼԷՆ (Ն), ԲԱՐՏԿՕԴԷԼԷՆԲԱՐՏԿՕԴԷԼԷՆԲԱՐՏԿՕԴԷԼԷՆԲԱՐՏԿՕԴԷԼԷՆ (Չ), մկ. պարտքոտելով, պարտքոտ դառնալով. 

բարթքօդէլէնբարթքօդէլէնբարթքօդէլէնբարթքօդէլէն-բարթքօդէլէնբարթքօդէլէնբարթքօդէլէնբարթքօդէլէն անքանանքանանքանանքան էղավէղավէղավէղավ օրօրօրօր, մյուհլյուզմյուհլյուզմյուհլյուզմյուհլյուզ էլլավէլլավէլլավէլլավ պարտքոտվելով այն տեղը 

հասավ, որ սնանկացավ։ 
 БАРТhКhОДЭЛЭН (Н), БАРТКОДЭЛЭН (Ч), н. влезая в долги; бартhкhодэлэн-
бартhкhодэлэн анкhан эхъав ор, мюhлюз эллав так часто влезал в долги, что в конце концов 
разорился. 

 ԲԱՐԹՔՕԴԷՑՈՒՆԷԼԲԱՐԹՔՕԴԷՑՈՒՆԷԼԲԱՐԹՔՕԴԷՑՈՒՆԷԼԲԱՐԹՔՕԴԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԲԱՐՏԿՕԴԷՑԸՆԷԼԲԱՐՏԿՕԴԷՑԸՆԷԼԲԱՐՏԿՕԴԷՑԸՆԷԼԲԱՐՏԿՕԴԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. պարտքոտեցնել, այնպես անել, որ 

պարտքոտի: 

 БАРТhКhОДЭЦhУНЭЛ (Н), БАРТКОДЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. вводить кого-л. в долги. 

 ԲԱՐԹՔՕԴԷՑՈՒՑԱԲԱՐԹՔՕԴԷՑՈՒՑԱԲԱՐԹՔՕԴԷՑՈՒՑԱԲԱՐԹՔՕԴԷՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ԲԱՐՏԿՕԴԷՑՈՒՑԱԲԱՐՏԿՕԴԷՑՈՒՑԱԲԱՐՏԿՕԴԷՑՈՒՑԱԲԱՐՏԿՕԴԷՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -

ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), մկ. «բարդքօդաձսայիս»-ի անցողական ձևն է։ 
 БАРТhКhОДЭЦhУЦhÁДЗСАЙИС (Н), БАРТКОДЭЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -
инэруд, -инэрун (Ч), н. по мере того как (чем больше) ввожу кого-л. в долги и т.д. во всех лицах и 
вр.; переходная форма наречия «бартhкhодадзсайис».  

 ԲԱՐԹՔՕԴԷՑՈՒՑԱԲԱՐԹՔՕԴԷՑՈՒՑԱԲԱՐԹՔՕԴԷՑՈՒՑԱԲԱՐԹՔՕԴԷՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ (Ն), ԲԱՐՏԿՕԴԲԱՐՏԿՕԴԲԱՐՏԿՕԴԲԱՐՏԿՕԴԷՑՈՒՑԱԷՑՈՒՑԱԷՑՈՒՑԱԷՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -

նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ), մկ. «բարթքօդաձօվըս»-ի անցողակ. ձևն է։ 
 БАРТhКhОДЭЦhУЦhÁДЗОВЫС (Н), БАРТКОДЭЦhУЦhÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -
нэровыс, -нэровыд, -нэровы (Ч), н. как только я ввожу кого-либо в долги и т.д. во всех лицах и 
врем.; перех. форма наречия «бартhкhодадзовыс». 

 ԲԱՐԻԲԱՐԻԲԱՐԻԲԱՐԻ (Ն), ՊԱՐԻՊԱՐԻՊԱՐԻՊԱՐԻ (Չ), գ. 1. բարիք. 2. ապրանք. բարինբարինբարինբարին արէվուդարէվուդարէվուդարէվուդ (Ն), պարինպարինպարինպարին արէվըդարէվըդարէվըդարէվըդ (Չ) 

ավելի հասկավորի պատասխանը երիտասարդ ողջունողին. բարինբարինբարինբարին հօգուդհօգուդհօգուդհօգուդ (Ն), պարինպարինպարինպարին հօքիդհօքիդհօքիդհօքիդ, 

պարինպարինպարինպարին հօքուտհօքուտհօքուտհօքուտ (Չ) երիտասարդի պատասխանը ողջունող ծերերին։ 
БАРИ (Н), ПАРИ (Ч), п. 1. добрый, удачный, благополучный. 2. с. имущество. 3. с. товар. 4. с. 

домашний скот; барин арэвуд (Н), парин арэвыд (Ч) ответ пожилых людей на приветствие 
молодых людей, барин hогуд (Н), парин hокhид или парин hокhут (Ч) ответ молодых людей на 
приветствие старших по возрасту, аствадз пари джампhа да  в добрый путь, счастливого 
пути; исконно арм. слово, грабар բարի бари – хороший, здоровый, литер.вост.арм. բարի бари, 

литер.зап.арм. բարի (произ. пhари) – добрый, удачный, благополучный, в гаварах Тбилиси բարի 

бари, Алашкерт, Ахалциха, Асланбек, Ереван, Харберд, Карин, Муш, Нор-Джуга, Себастия բարի 

бари, Возм բ‘mրի бhäри, Харберд, Шемаха պարի пари, Салмаст, Ван պmրի пäри, Мараха պmռի 

пäрри, Мокс պmրը´ пäрыэ, Хачин բ‘այի бhайи, Родосто փարի пhари, Тигранакерт փmրի пhäри. 

 ԲԱՐՁԱՆՔԲԱՐՁԱՆՔԲԱՐՁԱՆՔԲԱՐՁԱՆՔ, գ. պարծանք։ 
 БАРДЗАНКh, с. хвастовство, гордость, горделивость; исконно арм. слово, грабар պարծանք 

парцанкh, литер.вост.арм. պարծանք парцанкh, литер.зап.арм. պարծանք (пр. бардзанкh) – 

гордость, в гаварах Харберд բարզանք барзанкh, Акна բարձօնք бардзонкh – гордость. 

 ԲԱՐՁԱՆՔՕԴԲԱՐՁԱՆՔՕԴԲԱՐՁԱՆՔՕԴԲԱՐՁԱՆՔՕԴ (Ն), ԲԱՐՁԷՆՔՕԴԲԱՐՁԷՆՔՕԴԲԱՐՁԷՆՔՕԴԲԱՐՁԷՆՔՕԴ (Չ), ած. պարծենկոտ, շատ պարծենցող, ինքն իրեն գովող։ 
 БАРДЗАНКhОД (Н), БАРДЗЭНКhОД (Ч), п. хвастливый, заносчивый, горделивый; 

литер.вост.арм. պարծենկոտ парценкот, литер.зап.арм. պարծենկոտ (произ. бардзэнгод). 

 ԲԱՐՁԸՆԱԼԲԱՐՁԸՆԱԼԲԱՐՁԸՆԱԼԲԱՐՁԸՆԱԼ, -նամ, -ընցա, -ընցաձ, -ընցօղ, -ընալու, -ընցի՛ր, -ընցի՛ք (Ն), ԲԱՐՁԷՆԱԼԲԱՐՁԷՆԱԼԲԱՐՁԷՆԱԼԲԱՐՁԷՆԱԼ, -

նամ, -էնցա, -էնցաձ, -էնցօղ, -էնալու, -էնցի՛ր, -էնցի՛կ (Չ), բ.չ. պարծենալ, ինքն իրեն գովել։ 
 БАРДЗЫНАЛ, гыбардзынам, бардзынцhа, бардзынцhадз, бардзынцhохъ, бардзыналу, 
бардзынцhир, -ынцhикh (Н), БАРДЗЭНАЛ, гыбардзэнам, бардзэнцhа, бардзэнцhадз, бардзэнцhохъ, 
бардзэналу, -энцhир, -энцhик (Ч), г.с.з. хвалиться, хвастаться, гордиться; исконно арм. слово, грабар 

պարծիլ парцил – гордиться, литер.вост.арм. պարծենալ парценал, литер.зап.арм. պարծենալ 
(произн. бардзэнал) – хвалиться, хвастаться, Нор-Джуга պարծենալ парценал, Салмаст, Ахалциха, 

Ереван, Тбилиси պարծէնալ парцэнал, Карин պարծըննալ парцыннал, Тигранакерт բmրձէնmլ 
бäрдзэнäл, Шемаха պարծանիլ парцанил, Полис, Родосто, Сучава, Себастия բարձէնալ бардзэнал, 

Зейтун բայձինօլ байдзинол, բարձինոլ бардзинол, Асланбек բարձըննալ бардзыннал, Хачин 
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ԲԱՐՁԷՐԷՍԲԱՐՁԷՐԷՍԲԱՐՁԷՐԷՍԲԱՐՁԷՐԷՍ ԲԲԲԲ Б

բայձmննօլ байдзäннол, Мокс պարծմանալ парцманал, Алашкерт, Муш պարզէնալ парзэнал, 

Харберд բարզէնալ барзэнал; см. также hабартh. 

 ԲԱՐՁԷՐԷՍԲԱՐՁԷՐԷՍԲԱՐՁԷՐԷՍԲԱՐՁԷՐԷՍ (Չ), տե՛ս բարզէրէս (Ն): 
 БАРДЗЭРЭС (Ч), см. барзэрэс (Н). 

 ԲԱՐՁԸՆԱԼԷՆԲԱՐՁԸՆԱԼԷՆԲԱՐՁԸՆԱԼԷՆԲԱՐՁԸՆԱԼԷՆ (Ն), ԲԱՐՁԷՆԱԼԷՆԲԱՐՁԷՆԱԼԷՆԲԱՐՁԷՆԱԼԷՆԲԱՐՁԷՆԱԼԷՆ (Չ), մկ. պարծենալով։ 
 БАРДЗЫНАЛЭН (Н), БАРДЗЭНАЛЭН (Ч), н. хвастаясь, бахвалясь, гордясь. 

 ԲԱՐՁԸՆԱԼՈՒԲԱՐՁԸՆԱԼՈՒԲԱՐՁԸՆԱԼՈՒԲԱՐՁԸՆԱԼՈՒ (Ն), ԲԱՐՁԷՆԱԼՈՒԲԱՐՁԷՆԱԼՈՒԲԱՐՁԷՆԱԼՈՒԲԱՐՁԷՆԱԼՈՒ (Չ), ած.մկ. 1. (բան), որով կարելի է պարծենալ.               
2. (մարդ), որ կարող է պարծենալ. ապ. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ած., բայի հետ – 

մակբայ իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, երր. դեմքի հոդ առնում ու 

հոլովվում է. իդիվիգըիդիվիգըիդիվիգըիդիվիգը բարձէնալուբարձէնալուբարձէնալուբարձէնալու պանպանպանպան էէէէ՝ գըբարձէնասգըբարձէնասգըբարձէնասգըբարձէնաս նընընընը ադ ի՞նչ պարծենալու բան է, որ 

դրանով պարծենում ես. բարձէնալունբարձէնալունբարձէնալունբարձէնալուն անանանան գըլարգըլարգըլարգըլար՝ օրօրօրօր ազադէազադէազադէազադէ՛յիրյիրյիրյիր մաշտունմաշտունմաշտունմաշտուն պարծենալու բան 

կլիներ, եթե դու ազատեիր մարդուն։ 
 БАРДЗЫНАЛУ (Н), БАРДЗЭНАЛУ (Ч), пр.буд.вр. 1. то, чем можно гордиться, хвастаться.         
2. тот, кто может гордиться, хвастаться; с сущ. становится прилаг., с гл. – наречием, при независ. 
употр. – сущ., принимает прит. артикль 3-го л. и склон.; идивигы бардзэналу пан э гыбардзэнас 
ны? разве можно этим хвастаться (гордиться)?, бардзэналун ан гылар, ор азадэйир маштун если 
бы ты спас человека, тогда можно было бы хвастаться (гордиться) этим. 

 ԲԱՐՁԸՆՑԱԲԱՐՁԸՆՑԱԲԱՐՁԸՆՑԱԲԱՐՁԸՆՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ԲԱՐՁԷՆՑԱԲԱՐՁԷՆՑԱԲԱՐՁԷՆՑԱԲԱՐՁԷՆՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), 

մկ. քանի պարծենում եմ, պարծեցա, պարծենամ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու 

ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 БАРДЗЫНЦhÁДЗСАЙИС (Н), БАРДЗЭНЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун 
(Ч), н. по мере того как (чем больше) я хвастаюсь (горжусь) и т.д., во всех лицах, числах и вр., в 
соотв. с формой смысл. гл. предл.  

 ԲԱՐՁԸՆՑԱԲԱՐՁԸՆՑԱԲԱՐՁԸՆՑԱԲԱՐՁԸՆՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ (Ն), ԲԱՐՁԷՆՑԱԲԱՐՁԷՆՑԱԲԱՐՁԷՆՑԱԲԱՐՁԷՆՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը 

(Չ), մկ. հենց որ պարծենում եմ, պարծեցա, պարծենամ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու 

ժամանակն.՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 БАРДЗЫНЦhÁДЗОВЫС (Н), БАРДЗЭНЦhÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -
нэровы (Ч), н. как только хвастаюсь (горжусь), хвастался и т.д., во всех лицах, числах и временах, в 
соответствии с формой смыслового глагола предложения. 

 ԲԱՐՉԱԲԱՐՉԱԲԱՐՉԱԲԱՐՉԱ (Ն), ԲԱՐՃԱԲԱՐՃԱԲԱՐՃԱԲԱՐՃԱ (Չ), գ. մրգատու այգի: 
 БАРЧhА (Н), БАРЧА (Ч), с. фруктовый сад; перс. bağ (бахъ) – сад, bağča (бахъча) – садик, от 
которого турец. bahçe (баhче), крым.татар. багъча – сад; рус. и укр. бахча – посевы арбуза, дыни, из 
тюркских языков. 

 ԲԱՐՄԱԼԸԽԲԱՐՄԱԼԸԽԲԱՐՄԱԼԸԽԲԱՐՄԱԼԸԽ (Նխջ), գ. վանդակապատ. թուրք. փարմակլըկ – վանդակապատ։ 
 БАРМАЛЫХ (Нхч), с. решётка; турец. parmaklık (пармаkлык) – решётка. 

 ԲԱՐՄԱԽԲԱՐՄԱԽԲԱՐՄԱԽԲԱՐՄԱԽ (Չ), գ. երկարաձև հաց՝ բաղկացած երկու կամ ավելի «լօզերից» (տե՛ս լօզ). 

թուրք. փարմակ – մատ։ 
 БАРМАХ (Ч), с. плетёнка, хлеб продолговатой формы, состоящий из нескольких сплетений 
(см. «лоз»); турец. parmak, крым.татар. пармакъ – палец. 

 ԲԱՐՏԿԲԱՐՏԿԲԱՐՏԿԲԱՐՏԿ և ԲԱՇՏԿԲԱՇՏԿԲԱՇՏԿԲԱՇՏԿ (Չ), տե՛ս բարթք (Ն):  
 БАРТК и БАШТК (Ч), см. бартhкh (Н).  

 ԲԱՐՑԲԱՐՑԲԱՐՑԲԱՐՑ (Ն), ՊԱՐԾ ՊԱՐԾ ՊԱՐԾ ՊԱՐԾ (Չ), գ. բարձ (գլխի տակ դնելու). բարցըբարցըբարցըբարցը փօխէլփօխէլփօխէլփօխէլ (Նխջ) անհավատարիմ 

լինել իր ամուսնուն. մէգմէգմէգմէգ բարցիբարցիբարցիբարցի ձէրանաքձէրանաքձէրանաքձէրանաք (Ն), մէգմէգմէգմէգ պարծիպարծիպարծիպարծի ձէրանաքձէրանաքձէրանաքձէրանաք (Չ) անբաժան, համերաշխ 

ապրիք (օրհնություն նորապսակներին)։ 
 БАРЦh (Н), ПАРЦ (Ч), с. подушка (под голову); барцhы пhохэл (Нах) изменять, нарушать 
верность в супружестве, мэг барцhи дзэранакh (Н), мэг парци дзэранакh (Ч) живите неразлучно в 
любви и согласии (пожелание молодожёнам), бэшиги барцh (Н), бэшиги парц (Ч) две небольшие 
подушки, которые клали на ноги грудного ребёнка и оборачивали длинной полоской ткани перед 
тем как уложить спать; заимствован из языков иранской группы; грабар բարձ бардз, 

литер.вост.арм. բարձ бардз, литер.зап.арм. բարձ (произ. пhарцh), Харберд, Муш, Нор-Джуга, 
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ԲԲԲԲ Б ԲԱՐՑԻԲԱՐՑԻԲԱՐՑԻԲԱՐՑԻ ԷՐԷՍԷՐԷՍԷՐԷՍԷՐԷՍ

Себастия բ‘արձ‘ бhардзh, Аварик բmրձ бäрдз, Полис, Тбилиси բարց барцh, Ахалциха, Акна, 

Асланбек, Карин, Сучава բ‘արց бhарцh, Возм բ‘mրց бhäрцh, Алашкерт բ‘առձ‘ бhаррдзh, Ереван 

բ‘առց бhаррцh, Родосто փարց пhарцh, Тигранакерт փmրց пhäрцh, Мокс, Шемаха պmրց пäрцh, 

Горис, Салмаст, Ван, Мараха պmռց пäррцh, Карабах պէրց пэрцh, Агулис բէօռձ бöррдз, Зейтун 

բ‘որձ‘ бhордзh, բ‘օյձ бhойдз, Хачин բ‘օյձ бhойдз.  

 ԲԱՐՑԻԲԱՐՑԻԲԱՐՑԻԲԱՐՑԻ ԷՐԷՍԷՐԷՍԷՐԷՍԷՐԷՍ (Ն), ՊԱՐԾԻՊԱՐԾԻՊԱՐԾԻՊԱՐԾԻ ԷՐԷՍԷՐԷՍԷՐԷՍԷՐԷՍ (Չ), с. բարձերես: 

 БАРЦhИ ЭРЭС (Н), ПАРЦИ ЭРЭС (Ч), с. наволочка; литер.вост.арм. բարձերես бардзерес, 

литер.зап.арм. բարձերես (произ. пhарцhэрэс) – наволочка. 

 ԲԱՐՈՒԹԲԱՐՈՒԹԲԱՐՈՒԹԲԱՐՈՒԹ, գ. վառող. ար. բարուդ, պարս. և թուրք. բարութ – վառող։ 
 БАРУТh, с. порох; барутhы дыhа чhор э есть ещё порох в пороховницах; араб.-перс. barut, от 
котор. турец. barut – порох; употребл. во всех армянских диалектах в формах բարութ барутh, 

բարուդ баруд, բօրութ борутh.  

 ԲԱՐՈՒԹԻՆԲԱՐՈՒԹԻՆԲԱՐՈՒԹԻՆԲԱՐՈՒԹԻՆ (Ն), գ. համեղություն, լավագույն ուտելիք։ 
 БАРУТhИН (Н), с. деликатес, изысканное блюдо. 
 ԲԱՑԲԱՑԲԱՑԲԱՑ (Ն), ՊԱԾՊԱԾՊԱԾՊԱԾ (Չ), ած. բաց, չփակած. բացբացբացբաց ազբարազբարազբարազբար (Նխջ) ցանկապատ չունեցող, անշեն, 

անբնակ բակ։ 
 БАЦh (Н), ПАЦ (Ч), п. 1. открытый, раскрытый. 2. непокрытый (о голове и т.п). 3. светлый (о 
цвете); бацh азбар (Нхч) запущенный, неухоженный двор; грабар բաց бацh, литер.вост.арм. и 

литер.зап.арм. բաց бацh, в гаварах Полис, Тбилиси бацh բաց, Алашкерт, Ереван, Харберд, Муш, 

Себастия, Сучава բ‘աց бhацh, Асланбек փաց пhацh, пhас փաս, Возм բ‘mց бhäцh, Мегри բէց бэцh, 

Горис, Мокс, Мараха, Шемаха, Ван պmց пäцh, Карабах պէց пэцh, Агулис բէօց бöцh, Зейтун, Хачин 

բ‘օց бhоцh.  

 ԲԱՑԲԱՑԲԱՑԲԱՑ ԳԱՆԱՆՉԳԱՆԱՆՉԳԱՆԱՆՉԳԱՆԱՆՉ (Ն), ՊԱԾՊԱԾՊԱԾՊԱԾ ԳԱՆԱՆՉԳԱՆԱՆՉԳԱՆԱՆՉԳԱՆԱՆՉ (Չ), ած. բաց-կանաջ։ 
 БАЦh ГАНАНЧh (Н), ПАЦ ГАНАНЧh (Ч), п. светло-зелёный, зеленоватый. 
 ԲԱՑԲԱՑԲԱՑԲԱՑ ԳԱԲՈՒԴԳԱԲՈՒԴԳԱԲՈՒԴԳԱԲՈՒԴ (Ն), ՊԱԾՊԱԾՊԱԾՊԱԾ ԳԱԲՈՒԴԳԱԲՈՒԴԳԱԲՈՒԴԳԱԲՈՒԴ (Չ), ած. բաց-կապույտ։ 
 БАЦh ГАБУД (Н), ПАЦ ГАБУД (Ч), п. голубой, светло-синий, синеватый, лазурный. 
 ԲԱՑԲԱՑԲԱՑԲԱՑ ԳԱՐՄԻՐԳԱՐՄԻՐԳԱՐՄԻՐԳԱՐՄԻՐ (Ն), ՊԱԾՊԱԾՊԱԾՊԱԾ ԳԱՐՄԻՐԳԱՐՄԻՐԳԱՐՄԻՐԳԱՐՄԻՐ (Չ), ած. բաց-կարմիր։ 
 БАЦh ГАРМИР (Н), ПАЦ ГАРМИР (Ч), п. светло-красный, красноватый. 
 ԲԱՑԱՁԲԱՑԱՁԲԱՑԱՁԲԱՑԱՁ (Ն), ՊԱԾԱՁՊԱԾԱՁՊԱԾԱՁՊԱԾԱՁ (Չ), ած. 1. բաց արած (դուռ). 2. բարակ թերթի ձև տված (խմոր). անց. 

դերբայ, որ գոյակ. հետ դառնում է ած., իսկ անկախ գօրծածվ. գոյակ. դեր է կատարում, հոդ 

առնում ու հոլովվում. պածաձնէրըսպածաձնէրըսպածաձնէրըսպածաձնէրըս միմիմիմի փագիփագիփագիփագի(լլլլ). այս հոգնակին երեք իմաստ կարող է ունէնալ – 

կամ «այն (դռները), որ ես բաց եմ արել», կամ «այն (դուռը) որ մենք բաց ենք արել», կամ «այն 

(դռնէրը), որ մենք բաց ենք արել»։ 
 БАЦhАДЗ (Н), ПАЦАДЗ (Ч), пр.пр.вр. 1. открытый, раскрытый (о двери и т.п.). 2. 
раскатанный (о слое теста); с существ. выполняет функцию прилаг., при незав. употребл. – 
функцию существ., принимает притяж. артикль и склоняется; пацадзнэрыс ми пhаги(л), данная 
форма мн. числа может иметь три значения: не закрывай а) (двери и т.п), которые я открыл, б) 
(дверь и т.п.), которую мы открыли, в) (двери и т.п.), которые мы открыли.  
 ԲԱՑԱԲԱՑԱԲԱՑԱԲԱՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ՊԱԾԱՊԱԾԱՊԱԾԱՊԱԾԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), մկ. քանի 

բաց եմ անում, բաց արի և այլն բոլոր դեմքերով, թվ. ու ժաման.՝ համաձայն հաջորդող բայի 

ձևին: յէսյէսյէսյէս բացաձսայիսբացաձսայիսբացաձսայիսբացաձսայիս քամինքամինքամինքամին քփագէքփագէքփագէքփագէ։ 
 БАЦhÁДЗСАЙИС (Н), ПАЦÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), н. по мере 
того как (каждый раз когда) я открываю, открывал, открою и т.д., во всех лицах, числах и временах, 
в соотв. с формой смысл. гл. пр.; йэс бацhадзсайис кhамин кhпhагэ каждый раз когда я открываю 
(дверь и т.п.), ветер закрывает. 

 ԲԱԲԱԲԱԲԱ՛ՑԱՁՕՑԱՁՕՑԱՁՕՑԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ (Ն), ՊԱՊԱՊԱՊԱ՛ԾԱՁՕԾԱՁՕԾԱՁՕԾԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ), մկ. հենց 

որ բաց եմ անում, բաց արի, բաց անեմ և այլն բոլոր դեմք., թվերով ու ժամանակներով՝ 
համաձայն հաջորդող բայի ձևին. խաֆէսըխաֆէսըխաֆէսըխաֆէսը բացաձօվըսբացաձօվըսբացաձօվըսբացաձօվըս, չըզինչըզինչըզինչըզին փախավփախավփախավփախավ հենց որ վանդակը բաց 

արի՝ դեղձանիկը փախավ։ 



 

193 

ԲԱՑԲԷՐԱՆԲԱՑԲԷՐԱՆԲԱՑԲԷՐԱՆԲԱՑԲԷՐԱՆ ԲԲԲԲ Б

 БÁЦhАДЗÓВЫС (Н), ПÁЦАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы (Ч), н. как 
только я открываю и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр.; хафэсы 
бацhадзовыс, чhызин пhахав как только я открыл клетку, канарейка вылетела.  

 ԲԱՑԲԷՐԱՆԲԱՑԲԷՐԱՆԲԱՑԲԷՐԱՆԲԱՑԲԷՐԱՆ (Ն), ՊԱԾՊԷՐԱՆՊԱԾՊԷՐԱՆՊԱԾՊԷՐԱՆՊԱԾՊԷՐԱՆ (Չ), ած. բացբերան, ճարպիկություն չունեցող։ 
 БАЦhБЭРАН (Н), ПАЦПЭРАН (Ч) 1. п. болтливый. 2. с. разиня, ротозей; литер.вост.арм. 

բացբերան бацhберан, литер.зап.арм. բացբերան (произ. пhацhберан) – болтливый; разиня. 

 ԲԱՑԸՌԲԱՑԸՌԲԱՑԸՌԲԱՑԸՌ (Ն), ՊԱԾԸՌ ՊԱԾԸՌ ՊԱԾԸՌ ՊԱԾԸՌ (Չ), ած.մկ. բարձր։ 
 БАЦhЫРР (Н), ПАЦЫРР (Ч) 1. п. высокий. 2. н. высоко; исконно арм. слово; грабар բարդձր 

бардзр, литер.вост.арм. բարձր бардзр, литер.зап.арм. բարձր (произн. пhарцhыр), Сучава բ‘արցըր 

бhарцhыр, Полис բարսը барсы, Акна, Асланбек, Себастия բ‘արսը бhарсы, Амшен պարսը парсы, 

Харберд բ‘արս бhарс, բ‘առս бhаррс, Родосто փարս пhарс, Тбилиси բացըռ бацhырр, Ереван 

բ‘ացր бhацhр, Возм բ‘mրցը бhäрцhы, Агулис բէօձըր бöдзыр, Шемаха պmցր пäцhр, Горис պmցրը 

пäцhры, Карабах պէցյուր пэцhюр, Алашкерт, Муш բ‘անձըր бhандзыр, Ахалциха, Карин, Нор-

Джуга բ‘անցըր бhанцhыр, Ван պանցըր панцhыр, Салмаст, Мокс պmնցըր пäнцhыр, Мараха 

պmնցիր пäнцhир, Хачин բ‘օրհ бhорh, Тигранакерт փանցըր пhанцhыр. 

 ԲԱՑԸՌԳԷԳԲԱՑԸՌԳԷԳԲԱՑԸՌԳԷԳԲԱՑԸՌԳԷԳ (Ն), ՊԱԾԸՌԳԷԳՊԱԾԸՌԳԷԳՊԱԾԸՌԳԷԳՊԱԾԸՌԳԷԳ (Չ), ած.մկ. բավական բարձր։ 
 БАЦhЫРРГЭГ (Н), ПАЦЫРРГЭГ (Ч), п. высоковатый; литер.зап.арм. բարձրկեկ (произн. 

пhарцhыргэг) – высоковатый. 

 ԲԱՑԸՌՄԱՆԲԱՑԸՌՄԱՆԲԱՑԸՌՄԱՆԲԱՑԸՌՄԱՆ (Ն), ՊԱԾԸՌՄԱՆՊԱԾԸՌՄԱՆՊԱԾԸՌՄԱՆՊԱԾԸՌՄԱՆ (Չ) 1. ած.մկ. բարձր. 2. գ. բարձր տեղ։ 
 БАЦhЫРРМАН (Н), ПАЦЫРРМАН (Ч) 1. н. высоко; выше. 2. с. возвышенность.  

 ԲԱՑԸՌՆԱԼԲԱՑԸՌՆԱԼԲԱՑԸՌՆԱԼԲԱՑԸՌՆԱԼ, -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Ն), ՊԱԾԸՌՆԱԼՊԱԾԸՌՆԱԼՊԱԾԸՌՆԱԼՊԱԾԸՌՆԱԼ, -նամ, -ծա, -ծաձ, -

ծօղ, -նալու, -ծի՛ր, -ծի՛կ (Չ), բ.չ. բարձրանալ։ 
 БАЦhЫРРНАЛ, гыбадзыррнам, -цhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Н), ПАЦЫРРНАЛ, 
кыпацыррнам, -ца, -цадз, -цохъ, -налу, -цир, -цик (Ч), г.с.з. подниматься вверх, повышаться (об 

уровне воды и т.п.), увеличиваться (о высоте чего-либо); исконно арм. слово, грабар բարձր бардзр – 

высокий, литер.вост.арм. բարձրանալ бардзранал, литер.зап.арм. բարձրանալ (произн. 

пhарцhранал), в гаварах Сучава բ‘արցրանալ бhарцhранал, Полис բարսընալ барсынал, Себастия 

բ‘արսընալ бhарсынал, Родосто փարսընալ пhарсынал, Тбилиси բացրացնիլ бацhрацhнил, Возм 

բmցրանալ бäцhранал, Агулис բըձըրmնիլ быдзырäнил, Шемаха պmցրանալ пäцhранал, Карабах 

պըցըրանալ пыцhыранал, Алашкерт, Муш բ‘անձ‘ըրնալ бhандзhырнал, Ахалциха, Карин 

բ‘անցըրնալ бhанцhырнал, Тигранакерт փանցըրնալ пhанцhырнал, Мараха պmնցիրնալ 
пäнцhирнал, Зейтун բ‘անձ‘ըրնոլ бhандзhырнол. 

 ԲԱՑԸՌՆԱԼԷՆԲԱՑԸՌՆԱԼԷՆԲԱՑԸՌՆԱԼԷՆԲԱՑԸՌՆԱԼԷՆ (Ն), ՊԱԾԸՌՆԱԼԷՆ ՊԱԾԸՌՆԱԼԷՆ ՊԱԾԸՌՆԱԼԷՆ ՊԱԾԸՌՆԱԼԷՆ (Չ), մկ. բարձրանալով։ 
 БАЦhЫРРНАЛЭН (Н), ПАЦЫРРНАЛЭН (Ч), н. поднимаясь вверх. 

 ԲԱՑԸՌՈՒԹԻՆԲԱՑԸՌՈՒԹԻՆԲԱՑԸՌՈՒԹԻՆԲԱՑԸՌՈՒԹԻՆ (Ն), ՊԱԾԸՌՈՒԹԻՆՊԱԾԸՌՈՒԹԻՆՊԱԾԸՌՈՒԹԻՆՊԱԾԸՌՈՒԹԻՆ և ՊԱԾՈՒՌՏԻՆՊԱԾՈՒՌՏԻՆՊԱԾՈՒՌՏԻՆՊԱԾՈՒՌՏԻՆ (Չ), գ. բարձրություն։ 
 БАЦhЫРРУТhИН (Н), ПАЦЫРРУТhИН и ПАЦУРРТИН (Ч), с. высота; литер.вост.арм. 

բարձրություն бардзрутhюн, литер.зап.арм. բարձրություն (произн. пhарцhрутhюн), Полис 

բարսութին барсутhин, Асланбек բարսյութին барсютhин, Агулис բըձըրէօթին быдзырöтhин, 

Карабах պըցըրօթյուն пыцhыротhюн.  

 ԲԱՑԸՌՑԱԲԱՑԸՌՑԱԲԱՑԸՌՑԱԲԱՑԸՌՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ՊԱԾԸՌԾԱՊԱԾԸՌԾԱՊԱԾԸՌԾԱՊԱԾԸՌԾԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), 

մկ. քանի բարձրանում եմ, բարձրացա, բարձրանամ և այլն բոլոր դեմք., թվ. ու ժամանակն.՝ 
համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 БАЦhЫРРЦhÁДЗСАЙИС (Н), ПАЦЫРРЦÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун 
(Ч), н. по мере того как (чем больше) поднимаюсь вверх, поднимался, поднимусь и т.д., во всех 
лицах, числах и вр., в соотв. с формой смыслового глаг. предлож. 

 ԲԱԲԱԲԱԲԱ՛ՑԸՌՑԱՁՕՑԸՌՑԱՁՕՑԸՌՑԱՁՕՑԸՌՑԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ (Ն), ՊԱՊԱՊԱՊԱ՛ԾԸՌԾԱՁՕԾԸՌԾԱՁՕԾԸՌԾԱՁՕԾԸՌԾԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ), 

մկ. հենց որ բարձրանում եմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվ. ու ժամանակներով՝ համաձայն 
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ԲԲԲԲ Б ԲԱՑԸՌՑԸՆԷԼԲԱՑԸՌՑԸՆԷԼԲԱՑԸՌՑԸՆԷԼԲԱՑԸՌՑԸՆԷԼ

հաջորդող բայի ձևին. բացըռցաձնէրօվըբացըռցաձնէրօվըբացըռցաձնէրօվըբացըռցաձնէրօվը վարվարվարվար ընգանընգանընգանընգան հենց որ բարձրացան՝ իսկույն վայր 

ընկան։ 
 БÁЦhЫРРЦhАДЗÓВЫС (Н), ПÁЦЫРРЦАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -
нэровы (Ч), н. как только поднимаюсь вверх, поднимался, поднимусь и т.д., во всех лицах, числах и 
временах, в соотв. с формой смысл. гл. предл.; бацhыррцhадзнэроы вар ынган как только 
поднялись наверх, сразу скатились вниз. 
 ԲԱՑԸՌՑԸՆԷԼԲԱՑԸՌՑԸՆԷԼԲԱՑԸՌՑԸՆԷԼԲԱՑԸՌՑԸՆԷԼ կամ ԲԱՑԸՌՑՈՒՆԷԼԲԱՑԸՌՑՈՒՆԷԼԲԱՑԸՌՑՈՒՆԷԼԲԱՑԸՌՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՊԱԾԸՌԾԸՆԷԼՊԱԾԸՌԾԸՆԷԼՊԱԾԸՌԾԸՆԷԼՊԱԾԸՌԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. բարձրացնել։ 
 БАЦhЫРРЦhЫНЭЛ или БАЦhЫРРЦhУНЭЛ (Н), ПАЦЫРРЦЫНЭЛ (Ч), п.г. увеличивать 
высоту, повышать уровень (воды и т.п.). 

 ԲԱՑԸՌՑԸՆԷԼՈՒԲԱՑԸՌՑԸՆԷԼՈՒԲԱՑԸՌՑԸՆԷԼՈՒԲԱՑԸՌՑԸՆԷԼՈՒ և ԲԱՑԸՌՑՈՒՆԷԼՈՒԲԱՑԸՌՑՈՒՆԷԼՈՒԲԱՑԸՌՑՈՒՆԷԼՈՒԲԱՑԸՌՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն), ՊԱԾԸՌԾԸՆԷԼՈՒՊԱԾԸՌԾԸՆԷԼՈՒՊԱԾԸՌԾԸՆԷԼՈՒՊԱԾԸՌԾԸՆԷԼՈՒ (Չ), ած. (բան), որ կարելի է 

բարձրացնել. ապ. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, իսկ անկախ գործածվելիս 

գոյականի դեր է կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է. բացըռցունէլուսբացըռցունէլուսբացըռցունէլուսբացըռցունէլուս նանանանա գիդէրգիդէրգիդէրգիդէր նա գիդեր, 

որ մտադիր եմ բարձրացնել, կամ որ պիտի բարձրացնեմ. նույնը բոլոր դեմք. եզակի և 

հոգնակի. դահադահադահադահա բացըռնալուբացըռնալուբացըռնալուբացըռնալու բանբանբանբան չէչէչէչէ, չէնէչէնէչէնէչէնէ գըզըրչըվիգըզըրչըվիգըզըրչըվիգըզըրչըվի այլևս սա բարձրանալ չի կարելի, թե չէ 

շուռ կըգա. բացըռցընէլուինբացըռցընէլուինբացըռցընէլուինբացըռցընէլուին թէմէլըթէմէլըթէմէլըթէմէլը լանլանլանլան բիդբիդբիդբիդ լալալալա վօրվօրվօրվօր չիզըրչըվիչիզըրչըվիչիզըրչըվիչիզըրչըվի այն (դեզը), որ պետք է շատ 

բարձր անել, պետք է լայն հիմք ունենա, որ շուռ չգա։  
 БАЦhЫРРЦhЫНЭЛУ и БАЦhЫРРЦhУНЭЛУ (Н), ПАЦЫРРЦЫНЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. то, 
что нужно или можно увеличить по высоте; с сущ. становится прил., при незав. употр. – сущ., 
принимает прит. артикль и склоняется; бацhыррцhунэлус на гидэр он знал, что я буду 
увеличивать высоту (стены и т.п.), употр. во всех лицах ед. и мн. ч.; даhа бацhыррцhынэлу бан 
чhэ, чhэнэ гызырчhыви нельзя больше увеличивать высоту (стены и т.п.), иначе обвалится, 
бацhыррцhынэлуин тhэмэлы лан бид ла вор, чhизырчhыви там, где (стена) будет выше, надо 
заложить более широкий фундамент, иначе обвалится. 

 ԲԱՑՎԱՁԲԱՑՎԱՁԲԱՑՎԱՁԲԱՑՎԱՁ (Ն), ՊԱԾՎԱՁՊԱԾՎԱՁՊԱԾՎԱՁՊԱԾՎԱՁ (Չ), ած. «բացաձ»-ի կրավորակերպն է, ստանում է միայն երր. 

դեմքի հոդ. գործածվում է նաև անձնական դերբայի իմաստով, ինչպես նաև շատ ուրիշ բայերի 

անցյալ դերբայներ այս բարբառում, այնպես որ «բացվաձ» ոչ միայն նշանակում է այն, որ 

բացված է, այլև որ առհասարակ հատկություն ունի բացվելու, բացվող է. օր. բացվաձբացվաձբացվաձբացվաձ խութիխութիխութիխութի 

բացված տուփ և բացվող տուփ։ 
 БАЦhВАДЗ (Н), ПАЦВАДЗ (Ч), пр.пр.вр. 1. открывшийся, раскрывшийся. 2. открывающийся, 
раскрывающийся; форма страд. залога прич. «бацhадз», принимает артикль только 3-го лица, и 
имеет личные формы, как и многие прич. пр. вр. большинства глаголов диалекта, таким образом 
бацhвадз может означать как «открывшийся», так и «открывающийся»; бацhвадз хутhи 
открывшаяся коробка или открывающаяся коробка. 

 ԲԱՑՎԱԲԱՑՎԱԲԱՑՎԱԲԱՑՎԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ՊԱԾՎԱՊԱԾՎԱՊԱԾՎԱՊԱԾՎԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), մկ. 

քանի բացվում եմ, բացվեցի, բացվեմ և այլն. առաջին երկու դեմքերի ձևերը նշանակում են – ա) 

«քանի մերկանում եմ և այլն» (օր. քնաց ժամանակ վերմակը վրայից ընկնելով) և բ) «քանի 

ավելի անկեղծորեն, առանց թաքցնելու եմ խոսում և այլն», իսկ երրորդ դեմքի ձևերը բացի 

դրանից նշանակում են «ամեն անգամ որ բացվում է այն ինչ որ փակ է» (օր. դուռը, 

պատուհանը, ծաղիկը և այլն) և «քանի ավելի պարզվում է» (օր. եղանակը, այն, ինչ որ անհայտ 

կամ ծածուկ է և այլն): 

 БАЦhВÁДЗСАЙИС (Н), ПАЦВÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), н. по 
мере того как (чем больше) я раскрываюсь, открываюсь, открылся и т.д.; формы 1-го и 2-го лица 
означают: а) по мере того как я раскрываюсь (во время сна, когда одеяло спадает вниз), б) по мере 
того как я открываюсь, откровенничаю, признаюсь в чём-либо и т.д., формы 3-го лица кроме 
вышеуказанных значений могут означать «каждый раз когда открывается» (о двери, окне и т.п.), а 
также «каждый раз, когда проясняется» (о погоде), «каждый раз, когда раскрывается» (о тайне). 

 ԲԱԲԱԲԱԲԱ՛ՑՎԱՁՕՑՎԱՁՕՑՎԱՁՕՑՎԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ (Ն), ՊԱՊԱՊԱՊԱ՛ԾՎԱՁՕԾՎԱՁՕԾՎԱՁՕԾՎԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ), մկ. 

նախորդ մակբայի մասին ասվածը վերաբերվում է նաև սրան, տարբերությունը միայն 

նրանում է, որ սա անմիջապես ընդհատվող իմաստ ունի, իսկ նախորդը – տևական։ 
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ԲԱՑՎԷԼԲԱՑՎԷԼԲԱՑՎԷԼԲԱՑՎԷԼ ԲԲԲԲ Б

 БÁЦhВАДЗÓВЫС (Н), ПÁЦВАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы (Ч), н. 
как только я раскрываюсь, открываюсь, откровенничаю и т.д.; имеет те же значения, что и 
предыдущее наречие, единственное различие заключается в том, что данное наречие имеет 
значение разового действия, а предыдущее – длительного действия. 

 ԲԱՑՎԷԼԲԱՑՎԷԼԲԱՑՎԷԼԲԱՑՎԷԼ, -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Ն), ՊԱԾՎԷԼՊԱԾՎԷԼՊԱԾՎԷԼՊԱԾՎԷԼ, -վէցէ՛կ (Չ), բ.կր.չ. 1. 

բացվէլ (ինչ որ փակ է). 2. փթթել (ծաղիկը). 3. պարզվել (եղանակը). 4. ակնահայտնի դառնալ 
(ինչ որ գաղտնի էր). 5. անկէղծ, առանց թաքցնելու խոսել։ 
 БАЦhВЭЛ, -вим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Н), ПАЦВЭЛ, -вэцhэк (Ч), г.стр.з. 1. 
открываться, раскрываться, распахиваться (о двери, окне, ставнях и т.п.) 2. распускаться (о цветах). 
3. проясняться (о погоде). 4. становиться очевидным, явным. 5. откровенничать, говорить искренне, 
без утайки; оры пацвэцав (Ч) рассвело. 

 ԲԱՑՎԷԲԱՑՎԷԲԱՑՎԷԲԱՑՎԷ-ԴԸՐԱԲԷԶԴԸՐԱԲԷԶԴԸՐԱԲԷԶԴԸՐԱԲԷԶ (Ն), ՊԱԾՎԷՊԱԾՎԷՊԱԾՎԷՊԱԾՎԷ-ԴԸՐԱԲԷԶԴԸՐԱԲԷԶԴԸՐԱԲԷԶԴԸՐԱԲԷԶ (Չ), գ. հրաշալի սփռոց: 
 БАЦhВЭ-ДЫРАБЭЗ (Н), ПАЦВЭ-ДЫРАБЭЗ (Ч), с. скатерть-самобранка. 

 ԲԱՑՎԷԼԷՆԲԱՑՎԷԼԷՆԲԱՑՎԷԼԷՆԲԱՑՎԷԼԷՆ (Ն), ՊԱԾՎԷԼԷՆՊԱԾՎԷԼԷՆՊԱԾՎԷԼԷՆՊԱԾՎԷԼԷՆ (Չ), մկ. բացվէլով (բոլոր իմաստներով համաձայն նախորդ 

բայի)։ 
 БАЦhВЭЛЭН (Н), ПАЦВЭЛЭН (Ч), н. 1. открываясь, отворяясь, растворяясь, раскрываясь, 
распахиваясь. 2. раскатываясь (о слое теста).  

 ԲԱՑՎԷԼՈՒԲԱՑՎԷԼՈՒԲԱՑՎԷԼՈՒԲԱՑՎԷԼՈՒ (Ն), ՊԱԾՎԷԼՈՒՊԱԾՎԷԼՈՒՊԱԾՎԷԼՈՒՊԱԾՎԷԼՈՒ (Չ), ած. 1. որ պիտի բացվի, կարող է բացվել (բացվել բայի 

բոլոր իմաստներով). 2. որ առհասարակ բացվելու հատկություն ունի (տուփ, խաղալիք և այլն). 

ապ. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, իսկ անկախ գործածվելիս գոյականի դեր 

է կատարում, երրորդ դեմքի հոդ առնում ու հոլովվում է. ասասասաս բացվէլուբացվէլուբացվէլուբացվէլու աչմաաչմաաչմաաչմա չէչէչէչէ, բացվէլունբացվէլունբացվէլունբացվէլուն 
հանահանահանահանա անանանան էէէէ սա բացվող փեղկ (պատուհանի) չէ, ահա այն է բացվողը։ 
 БАЦhВЭЛУ (Н), ПАЦВЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. 1. то, что может или должно открыться (во всех 
значениях глаг. «бацhвэл»). 2. обладающиий свойством открываться (о коробке и т.п.); при употр. с 
сущест. выполняет функцию прилаг., при независимом употребл. – функцию существит., 
принимает притяжат. артикль 3-го лица и склоняется; ас бацhвэлу ачhма чhэ, бацhвэлун hана ан 
э открывается не эта створка, а та. 

 ԲԱՑՎԷՑԸՆԷԼԲԱՑՎԷՑԸՆԷԼԲԱՑՎԷՑԸՆԷԼԲԱՑՎԷՑԸՆԷԼ կամ ԲԱՑՎԷՑՈՒՆԷԼԲԱՑՎԷՑՈՒՆԷԼԲԱՑՎԷՑՈՒՆԷԼԲԱՑՎԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՊԱԾՎԷԾԸՆԷԼՊԱԾՎԷԾԸՆԷԼՊԱԾՎԷԾԸՆԷԼՊԱԾՎԷԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. այնպես անել, որ բացվի. 

(ծաղիկը), պարզվի (երկինքը). քամինքամինքամինքամին բացվէցուցբացվէցուցբացվէցուցբացվէցուց էրգինքինէրգինքինէրգինքինէրգինքին էրէսըէրէսըէրէսըէրէսը։  
 БАЦhВЭЦhЫНЭЛ или БАЦhВЭЦhУНЭЛ (Н), ПАЦВЭЦЫНЭЛ (Ч), п.г. делать так, чтобы 
раскрылся (о цветке), делать так, чтобы прояснилось (о погоде); кhамин бацhвэцhуцh эргинкhин 
эрэсы ветер разогнал тучи и небо прояснилось. 

 ԲԱՑՎՕՌԲԱՑՎՕՌԲԱՑՎՕՌԲԱՑՎՕՌ (Ն), ՊԱԾՎՕՌՊԱԾՎՕՌՊԱԾՎՕՌՊԱԾՎՕՌ (Չ), ած. անշահախնդիր, անշահասեր։ 
 БАЦhВОРР (Н), ПАЦВОРР (Ч), п. бескорыстный, готовый отдать последнюю рубаху. 

 ԲԱՔԱԲԱՔԱԲԱՔԱԲԱՔԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի համբուրում եմ և այլն 

բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. անբէսանբէսանբէսանբէս սիրէլուսիրէլուսիրէլուսիրէլու 
դըղադըղադըղադըղա յէյէյէյէ, վօրվօրվօրվօր բաքաձսայիսբաքաձսայիսբաքաձսայիսբաքաձսայիս բաքնէլիքըսբաքնէլիքըսբաքնէլիքըսբաքնէլիքըս էգավէգավէգավէգավ այնպիսի սիրելի երեխա է, որ քանի համբյուրեցի՝ 
ավելի ու ավելի ուզեցի համբյուրել։ 
 БАКhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) я 
целую, целовал, буду целовать и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл.; 
анбэс сирэлу дыхъа йэ, вор бакhадзсайис бакhнэликhыс эгав такой милый ребёнок, что чем 
больше я его целовал, тем больше хотелось целовать.  

 ԲԱԲԱԲԱԲԱ՛ՔԱՁՕՔԱՁՕՔԱՁՕՔԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ համբուրում եմ, 

համբուրեցի, համբուրեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվ. ու ժամանակ.՝ համաձայն հաջորդող բայի 

ձևին. բբբբաքաձօվըդաքաձօվըդաքաձօվըդաքաձօվըդ խընդացխընդացխընդացխընդաց հենց, որ համբուրեցիր՝ ժպտաց. սրա և նախորդի եզակի երրորդ 

դեմքի ձևերը՝ հաջորդող բայի ներկա ժամանակի հետ՝ ունի նաև ընդհանուր իմաստ. օր. 

բաքաձօվըդբաքաձօվըդբաքաձօվըդբաքաձօվըդ քխընդաքխընդաքխընդաքխընդա նշանակում է – ա) հենց որ դու համբուրում ես (նրան), (երեխան) ժպտում 

է, բ) հենց որ մեկը (որևէ մի մարդ) համբուրում է (նրան), (երեխան) ժպտում է։ 
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ԲԲԲԲ Б ԲԱՔԱՌԱԲԱՔԱՌԱԲԱՔԱՌԱԲԱՔԱՌԱ

 БÁКhАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только целую, поцеловал и 
т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр.; бакhадзовыд хындацh как 
только ты поцеловал (ребёнка), он засмеялся; формы 2-го л. ед. числа данного и предыдущего 
наречий в сочетании с формой наст. вр. смысл. гл. предл. имеют также безличное значение; напр: 
бакhадзовыд кhхында означает – а) как только ты целуешь (ребёнка), (он) смеётся, б) как только 
кто-то целует (ребёнка), он смеётся.  

 ԲԱՔԱՌԱԲԱՔԱՌԱԲԱՔԱՌԱԲԱՔԱՌԱ (Նխջ) այս բառը գործածում է Ռ. Պատկանյանը (հատոր 1. էջ. 216), իմաստը ոչ 

ոք չգիտե։ 
 БАКhАРРА (Нхч) слово с неизвестным значением, которое употр. Р. Патканян в своих 
произведениях (том 1, стр. 216); рус. баккара – род азартной карточной игры, который от франц. 
baccara – род карточной игры. 

 ԲԱՔՆԷԼԲԱՔՆԷԼԲԱՔՆԷԼԲԱՔՆԷԼ, -իմ, բաքի, -աձ, բաքնօղ, բաքնէլու, բա՛ք, բաքէ՛ք (Ն), ԲԱԿՆԷԼԲԱԿՆԷԼԲԱԿՆԷԼԲԱԿՆԷԼ, բակնիմ, բաքի, 

բաքաձ, բակնօղ, բակնէլու, բա՛ք, բաքէ՛կ (Չ), բ.չ. համբուրել։ 
 БАКhНЭЛ, гыбакhним, бакhи, бакhадз, бакhнохъ, бакhнэлу, бакh, бакhэкh (Н), БАКНЭЛ, 
гыбакним, бакhи, бакhадз, бакнохъ, бакнэлу, бакh, бакhэк (Ч), г.д.з. целовать; употребл. в 

западноармянских диалектах; исконно арм. слово, грабар паганел պագանել – целовать, 

литер.зап.арм. պագնել (пр. бакhнэл), в гаварах Салмаст պայհնէլ пайhнел, Ван պաքյել пакhйел, 

Алашкерт պակել пакел, Муш, Хачин պագ‘նէլ пагhнэл, Карин, Ахалциха պաքնէլ пакhнэл, Мокс 

պակյնիլ пакйнил, Акна, Полис, Родосто, Себастия բաքնէլ бакhнэл, Сучава բաքնել бакhнел, 

Зейтун, Харберд բաքնիլ бакhнил, Сведия, Тигранакерт բmքնիլ бäкhнил, Амшен բաքնուշ бакhнуш.  

 ԲԱՔՆԷԼԷՆԲԱՔՆԷԼԷՆԲԱՔՆԷԼԷՆԲԱՔՆԷԼԷՆ (Ն), ԲԱԿՆԷԼԷՆԲԱԿՆԷԼԷՆԲԱԿՆԷԼԷՆԲԱԿՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. համբուրելով։ 
 БАКhНЭЛЭН (Н), БАКНЭЛЭН (Ч), н. целуя. 

 ԲԱՔՆԷԼՈՒԲԱՔՆԷԼՈՒԲԱՔՆԷԼՈՒԲԱՔՆԷԼՈՒ (Ն), ԲԱԿՆԷԼՈՒԲԱԿՆԷԼՈՒԲԱԿՆԷԼՈՒԲԱԿՆԷԼՈՒ (Չ), ած. որ պետք է, արժե համբուրել. ապ. դերբայ, որ 

գոյականի հետ դառնում է ած., բայի հետ մակբայ, իսկ անկախ գործածվելիս գոյակ. դեր է 

կատարում, երր. դեմքի հոդ առնում ու հոլովվում է. իդաիդաիդաիդա սուրփըդսուրփըդսուրփըդսուրփըդ բաքնէլուբաքնէլուբաքնէլուբաքնէլու բաբաբաբա՞նննն էէէէ, վօրվօրվօրվօր 
մաշէցուցիրմաշէցուցիրմաշէցուցիրմաշէցուցիր բաքնէլէնբաքնէլէնբաքնէլէնբաքնէլէն, բաքնէլունէրըբաքնէլունէրըբաքնէլունէրըբաքնէլունէրը հանահանահանահանա սասասասա մախսումնէրնմախսումնէրնմախսումնէրնմախսումնէրն ինինինին այդ սուրբդ ի՞նչ համբուրելու 

բան է, որ մաշեցիր համբուրելով, համբուրելուները ահա այս փոքրիկ երեխաներն են. 

բաքնէլուսբաքնէլուսբաքնէլուսբաքնէլուս, -դ, -ն, -նէրըս, -նէրըդ, -նէրը նշանակում է իմ, քո, նրա, մեր, ձէր, նրանց 

մտադրությունը համբուրել, այն, որ պտի համբուրեմ, -իս, -ք, -ինք, -իք, -ին։  
 БАКhНЭЛУ (Н), БАКНЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. 1. (икона), которую нужно целовать. 2. тот, кого 
нужно поцеловать; с сущ. становится прилаг., с глаголом – наречием, при независ. употр. – 
существит., принимает прит. артикль 3-го л. и склоняется; ида сурпhыд бакhнэлу бан э вор 
машэцhуцhир бакhнэлэн?, бакhнэлунэры hана са махсумнэрн ин сколько можно икону 
целовать, ты её всю истрепал постоянно прикладываясь к ней, если кого и надо целовать, так это 
невинных детей; бакhнэлус, -д, -н, -нэрыс, -нэрыд, -нэры означает «тот, кого я намереваюсь 
поцеловать», «тот, кого ты намереваешься поцеловать» и т.д. 

 ԲԱՔՍԱՁԲԱՔՍԱՁԲԱՔՍԱՁԲԱՔՍԱՁ, ած. 1. պակասած, քչացած. 2. խելագարված. անց. դերբայ, որ գոյականի հետ 

դառնում է ածական, իսկ անկախ գործածվելիս գոյակ. դեր է կատարում, երր. դեմքի հոդ է 

առնում ու հոլովվում է. բաքսաձբաքսաձբաքսաձբաքսաձ աբրանքըաբրանքըաբրանքըաբրանքը վօվօվօվօ՞վվվվ թամամթամամթամամթամամ բիդբիդբիդբիդ անէանէանէանէ. բաքսաձըբաքսաձըբաքսաձըբաքսաձը յէսյէսյէսյէս գուդամգուդամգուդամգուդամ. 

բաքսաձբաքսաձբաքսաձբաքսաձ մաշտըմաշտըմաշտըմաշտը ամէնամէնամէնամէն պանպանպանպան գարօղգարօղգարօղգարօղ էէէէ անէլանէլանէլանէլ։ 
 БАКhСАДЗ, пр.пр.вр. 1. неполный. 2. недостающий. 3. убавившийся. 4. перен. свихнувшийся, 
тронувшийся умом; с сущ. становится прилаг., при независ. употр. – сущ., принимает притяж. 
артикль 3-го л. и склоняется; бакhсадз абранкhы вов тhамам бид анэ? кто возместит 
недостающую пшеницу?, бакhсадзы йэс гудам я возмещу недостающее, бакhсадз машты амэн 
пан гарохъ э анэл свихнувшийся человек может натворить всё что угодно. 

 ԲԱՔՍԱԲԱՔՍԱԲԱՔՍԱԲԱՔՍԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, մկ. քանի պակսեց, պակսում է և այլն. բաքսաձսայինբաքսաձսայինբաքսաձսայինբաքսաձսային դըհադըհադըհադըհա լըցիլըցիլըցիլըցի քանի 

պակսեց՝ նորից լցրի. հոգնակի գործածվում է միայն այնպիսի առարկաների վերաբերմամբ, 

որոնք չափվում են հատով. օր. անասունների, թռչունների մասին և այլն։ 
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ԲԱԲԱԲԱԲԱ՛ՔՍԱՁՕՔՍԱՁՕՔՍԱՁՕՔՍԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ ԲԲԲԲ Б

 БАКhСÁДЗСАЙИН, н. по мере того как (чем больше) убавляется, убавлялось и т.д.; 
бакhсадзсайин дыhа лыцhи по мере того убавлялось, я добавлял; во множ. числе употребл. 
относительно предметов, поддающихся перечислению – животных, птиц и т.п. 

 ԲԱԲԱԲԱԲԱ՛ՔՍԱՁՕՔՍԱՁՕՔՍԱՁՕՔՍԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, մկ. 1. հենց որ պակսեց. 2. հենց որ խելագարվեց և այլն այն 

ժամանակներով, որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 БÁКhСАДЗÓВЫ, н. 1. как только убавляется и т.д. 2. перен. как только свихнулся, тронулся 
умом и т.д., во всех временах, в соотв. с формой смысл. глагола предл.  

 ԲԱՔՍԷԼԲԱՔՍԷԼԲԱՔՍԷԼԲԱՔՍԷԼ, -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. 1. պակասել, քչանալ.               
2. խելագարվել. 3. հեռանալ, գորչել. առաջին իմաստով գործածվում է երրորդ դեմքը 

(հոգնակի միայն հոդով չափվող առարկաների մասին), հրամայականը միայն «հեռանալ», 

«կորչել» իմաստով. բաքսէբաքսէբաքսէբաքսէ՛ կամ գընագընագընագընա բաքսէբաքսէբաքսէբաքսէ՛ (Ն), կընակընակընակընա բաքսէբաքսէբաքսէբաքսէ՛(Չ) կորի՛ր, գնա՛ հեռացի՛ր. 

բաքսիլբաքսիլբաքսիլբաքսիլ էէէէ, Չալթրում նաև՝ ուրպատըուրպատըուրպատըուրպատը (ուրբաթը) բաքսիլբաքսիլբաքսիլբաքսիլ էէէէ խելագարվել է։ 
 БАКhСЭЛ, гыбакhсим, -эцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з. 1. убавляться, 
уменьшаться в количестве. 2. недоставать, не хватать. 3. перен. свихнуться, тронуться умом.                        
4. сгинуть, пропасть; в 1-ом знач. употр. форма 3-го л. (во множ. числе только о предметах, 
поддающихся перечислению), в повелит. накл. употр. в знач. «сгинуть», «пропасть»; бакhсэ или 
гына бакhсэ (Н), кына бакhсэ (Ч) сгинь, пропади пропадом, бакhсил э, в Чалтыре также урпаты 
бакhсил э свихнулся, тронулся умом; грабар պակասել пакасел, литер.вост.арм. պակսել паксел и 

պակասել пакасел, литер.зап.арм. պակսիլ (произн. бакhсил), Агулис, Карабах, Горис պկասիլ 
пкасил, Ереван պակսէլ паксэл, Тбилиси պակսիլ паксил, Полис, Родосто բաքսիլ бакhсил, 

Асланбек բա*սիլ баhсил.  

 ԲԱՔՍԷԼԷՆԲԱՔՍԷԼԷՆԲԱՔՍԷԼԷՆԲԱՔՍԷԼԷՆ, մկ. պակասելով, քչանալով. բաքսէլէնբաքսէլէնբաքսէլէնբաքսէլէն գուջարիգուջարիգուջարիգուջարի հայայհայայհայայհայայ պակսելով քիչ է մնում, 

որ բոլորովին վերջանա։ 
 БАКhСЭЛЭН, н. убавляясь, уменьшаясь; бакhсэлэн гуджари hайай постоянно убавляясь вот-
вот закончится.  

 ԲԱՔՍԷԼՈՒԲԱՔՍԷԼՈՒԲԱՔՍԷԼՈՒԲԱՔՍԷԼՈՒ, ած. 1. որ կարող է քչանալ. 2. որ կարող է խելագարվել. 3. որ արժանի է 

կորչելու. ասասասաս ճուրըճուրըճուրըճուրը բաքսէլուբաքսէլուբաքսէլուբաքսէլու ճուրճուրճուրճուր չէչէչէչէ. անանանան մաշտըմաշտըմաշտըմաշտը բաքսէլուբաքսէլուբաքսէլուբաքսէլու մաշտմաշտմաշտմաշտ չէչէչէչէ. վուդէվուդէվուդէվուդէ՞խխխխ (ուր) գօրավգօրավգօրավգօրավ 
բաքսէլուբաքսէլուբաքսէլուբաքսէլու (կորչելու արժանի) դըղանդըղանդըղանդըղան։ 
 БАКhСЭЛУ, п. 1. то, что может убавиться, уменьшиться. 2. тот, кто может тронуться умом, 
свихнуться. 3. недостойный, заслуживающий погибели; ас чуры бакhсэлу чур чhэ эта вода не 
убавится, ан машты бакhсэлу машт чhэ тот (человек) уж никак умом не тронется, вудэх горав 
бакhсэлу дыхъан? куда подевался этот негодник?  

 ԲԱՔՍԷՑԸՆԷԼԲԱՔՍԷՑԸՆԷԼԲԱՔՍԷՑԸՆԷԼԲԱՔՍԷՑԸՆԷԼ կամ ԲԱՔՍԷՑՈՒՆԷԼԲԱՔՍԷՑՈՒՆԷԼԲԱՔՍԷՑՈՒՆԷԼԲԱՔՍԷՑՈՒՆԷԼ, բ.ա. 1. պակասեցնել, քչացնել. 2. խելագարեցնել. 3. 

այնպես անել, որ հեռանա, կորչի։ 
 БАКhСЭЦhЫНЭЛ или БАКhСЭЦhУНЭЛ, п. г. 1. убавлять, уменьшать. 2. лишать рассудка. 

3. способствовать тому, чтобы сгинул; литер.вост.арм. պակասեցնել пакасецhнел, литер.зап.арм. 

պակսեցնել (произ. бакhсэцhнэл) – уменьшать. 

 ԲԱՔՍԷՑԸՆԷԼԷՆԲԱՔՍԷՑԸՆԷԼԷՆԲԱՔՍԷՑԸՆԷԼԷՆԲԱՔՍԷՑԸՆԷԼԷՆ կամ ԲԱՔՍԷՑՈՒՆԷԼԷՆԲԱՔՍԷՑՈՒՆԷԼԷՆԲԱՔՍԷՑՈՒՆԷԼԷՆԲԱՔՍԷՑՈՒՆԷԼԷՆ, մկ. պակասեցնելով։ 
 БАКhСЭЦhЫНЭЛЭН или БАКhСЭЦhУНЭЛЭН, н. убавляя, уменьшая. 

 ԲԱՔՍԷՑՈՒՑԱՁԲԱՔՍԷՑՈՒՑԱՁԲԱՔՍԷՑՈՒՑԱՁԲԱՔՍԷՑՈՒՑԱՁ, ած. պակսեցրած, քչացրած։ 
 БАКhСЭЦhУЦhАДЗ, пр.пр.вр. убавленный, уменьшенный. 

 ԲԱՔՍԷՑՈՒՑԱԲԱՔՍԷՑՈՒՑԱԲԱՔՍԷՑՈՒՑԱԲԱՔՍԷՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի պակասեցնում 

եմ, պակասեցրի, պակասեցնեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամաակներով՝ համաձայն 

հաջորդող բայի ձևին։ 
 БАКhСЭЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем 
больше) убавляю, убавлял, буду убавлять и т.д., во всех лицах, числах и врем., в соотв. с формой 
смысл. глагола предлож.  
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ԲԲԲԲ Б ԲԱՔՍԷՑՈՒՑԱԲԱՔՍԷՑՈՒՑԱԲԱՔՍԷՑՈՒՑԱԲԱՔՍԷՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ

 ԲԱՔՍԷՑՈՒՑԱԲԱՔՍԷՑՈՒՑԱԲԱՔՍԷՑՈՒՑԱԲԱՔՍԷՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ 

պակասեցնում եմ, պակասեցրի, պակասացնեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվ. ու ժամանակներով՝ 
համաձան հաջորդող բայի ձևին։ 
 БАКhСЭЦhУЦhÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только убавляю, 
убавлял и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. предлож. 

 ԲԱՔՍԸՄԱԴԲԱՔՍԸՄԱԴԲԱՔՍԸՄԱԴԲԱՔՍԸՄԱԴ կամ ԲԱՍՄԱԴԲԱՍՄԱԴԲԱՍՄԱԴԲԱՍՄԱԴ (Չ), ԲԷՍՄԷԴԲԷՍՄԷԴԲԷՍՄԷԴԲԷՍՄԷԴ (Ն), գ. չորացած հաց. հուն. պաքսիմատ, ն. իմ.։ 
 БАКhСЫМАД или БАСМАД (Ч), БЭСМЭД (Н), с. сухарь; гэри, басмад чhила упрямый, 

упёртый человек; от греч. paksimates – сухарь; грабар պակսիմատ пакhсимат – сухарь, среднеарм. 

яз. պաքսիմիտ пакhсимит, պաքսիմատ пакhсимат, տաքսիմատ такhсимат, литер.вост.арм. 

պաքսիմատ пакhсимат – сухарь, Ахалциха բmքսիմmթ бäкhсимäтh, Себастия բէսմէթ бэсмэтh, 

Сведия բmքզիմութ бäкhзимутh, Полис փէքսիմէթ пhэкhсимэтh. 

 ԲԱՔՍՕՐԹԲԱՔՍՕՐԹԲԱՔՍՕՐԹԲԱՔՍՕՐԹ (Ն), ԲԱԿՍՕՐՏԲԱԿՍՕՐՏԲԱԿՍՕՐՏԲԱԿՍՕՐՏ (Չ), գ. պակսորդ։ 
 БАКhСОРТh (Н), БАКСОРТ (Ч), с. недостача, нехватка; литер.вост.арм. պակսորդ паксорд, 

литер.зап.арм. պակսորդ (произ. баксортh) – недостача, нехватка. 

 ԲԱՔՎՕՐԱՁԲԱՔՎՕՐԱՁԲԱՔՎՕՐԱՁԲԱՔՎՕՐԱՁ և ԲԱՔՎՕՐՎԱՁԲԱՔՎՕՐՎԱՁԲԱՔՎՕՐՎԱՁԲԱՔՎՕՐՎԱՁ, ած. 1. համբուրված. 2. համբուրվող։  

 БАКhВОРАДЗ и БАКhВОРВАДЗ, п. 1. зацелованный. 2. целующийся. 

 ԲԱՔՎՕՐԷԼԲԱՔՎՕՐԷԼԲԱՔՎՕՐԷԼԲԱՔՎՕՐԷԼ և ԲԱՔՎՕՐՎԷԼԲԱՔՎՕՐՎԷԼԲԱՔՎՕՐՎԷԼԲԱՔՎՕՐՎԷԼ, -ինք, -վինք, -էցանք, -վէցանք, -աձ, -վաձ, -օղ, -վօղ, -էլու, -

վէլու, -էցէ՛ք, -վէցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ, -վէցէ՛կ), բ.չ.փոխ. համբուրվել, իրար համբուրէլ։ 
 БАКhВОРЭЛ и БАКhВОРВЭЛ, -инкh, -винкh, -эцhанкh, -вэцhанкh, -адз, -вадз, -охъ, -вохъ, -
элу, -вэлу, -эцhэкh, -вэцhэкh (Ч. -эцhэк, -вэцhэк), г.с.з. целоваться; в диалектах имеет формы 

պագվորել пагворел, պագվտել пагвтел, պագտվել пагтвел – целоваться. 

 ԲԱՔՎՕՐԷԼԷՆԲԱՔՎՕՐԷԼԷՆԲԱՔՎՕՐԷԼԷՆԲԱՔՎՕՐԷԼԷՆ և ԲԱՔՎՕՐՎԷԼԷՆԲԱՔՎՕՐՎԷԼԷՆԲԱՔՎՕՐՎԷԼԷՆԲԱՔՎՕՐՎԷԼԷՆ, մկ. համբուրվելով։ 
 БАКhВОРЭЛЭН и БАКhВОРВЭЛЭН, н. целуясь. 

 ԲԱՔՎՕՐԷՑԸՆԷԼԲԱՔՎՕՐԷՑԸՆԷԼԲԱՔՎՕՐԷՑԸՆԷԼԲԱՔՎՕՐԷՑԸՆԷԼ և ԲԱՔՎՕՐԷՑՈՒՆԷԼԲԱՔՎՕՐԷՑՈՒՆԷԼԲԱՔՎՕՐԷՑՈՒՆԷԼԲԱՔՎՕՐԷՑՈՒՆԷԼ, ԲԱՔՎՕՐՎԷՑԸՆԷԼԲԱՔՎՕՐՎԷՑԸՆԷԼԲԱՔՎՕՐՎԷՑԸՆԷԼԲԱՔՎՕՐՎԷՑԸՆԷԼ և ԲԱՔՎՕՐՎԷՑՈՒՆԷԼԲԱՔՎՕՐՎԷՑՈՒՆԷԼԲԱՔՎՕՐՎԷՑՈՒՆԷԼԲԱՔՎՕՐՎԷՑՈՒՆԷԼ Ն), 

ԲԱՔՎՕՐԷՑԸՆԷԼԲԱՔՎՕՐԷՑԸՆԷԼԲԱՔՎՕՐԷՑԸՆԷԼԲԱՔՎՕՐԷՑԸՆԷԼ և ԲԱՔՎՕՐՎԷՑԸՆԷԼԲԱՔՎՕՐՎԷՑԸՆԷԼԲԱՔՎՕՐՎԷՑԸՆԷԼԲԱՔՎՕՐՎԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.անց.փոխ.  համբուրվեցնել, իրար համբուրել տալ։ 
 БАКhВОРЭЦhЫНЭЛ и БАКhВОРЭЦhУНЭЛ, БАКhВОРВЭЦhЫНЭЛ и 
БАКhВОРВЭЦhУНЭЛ (Н), БАКhВОРЭЦhЫНЭЛ и БАКhВОРВЭЦhЫНЭЛ (Ч). п.г. заставлять 
целоваться. 

 ԲԷԲԲԷԲԲԷԲԲԷԲԷԷԷԷ, գ. 1. փոքրիկ երեխա. 2. տիկնիկ (փոքրիկ աղջկա խաղալիք). ֆր. բեբե – նույն իմ. 

բէբէբէբէբէբէբէբէ գըդռէլգըդռէլգըդռէլգըդռէլ երեխայի բաներ անել, երեխա դառնալ։ 
 БЭБЭ, с. 1. младенец, крошка, малютка. 2. кукла; бэбэ гыдррэл ребячиться, вести себя по-
детски; франц. bébé – младенец, турец. bebe а) младенец, грудной ребёнок, б) кукла.  

 ԲԷԲԷՅԻԲԷԲԷՅԻԲԷԲԷՅԻԲԷԲԷՅԻ, ած. մանկական։ 
 БЭБЭЙИ, п. младенческий; бэбэйи hалав одежда для младенца. 

 ԲԷԲԷՌԼԷՄԻՇԲԷԲԷՌԼԷՄԻՇԲԷԲԷՌԼԷՄԻՇԲԷԲԷՌԼԷՄԻՇ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ, տե՛ս բօբօռլէմիշ լալ։  

 БЭБЭРРЛЭМИШ (Ы)ЛАЛ, см. боборрлэмиш лал. 

 ԲԷԲԷՔԲԷԲԷՔԲԷԲԷՔԲԷԲԷՔ, Նխջ նաև ԲԷԲԷՋԻՔԲԷԲԷՋԻՔԲԷԲԷՋԻՔԲԷԲԷՋԻՔ, գ. բիբ. թ. բէբէք – բիբ, ջիկ – նվազ. մասնիկ։ 
 БЭБЭКh, в Нхч также БЭБЭДЖИКh, с. анат. зрачок; крым.татар. бебек – зрачок.  

 ԲԷԴԷՆԲԷԴԷՆԲԷԴԷՆԲԷԴԷՆ կամ ԲԷԴԷՆԲԷԴԷՆԲԷԴԷՆԲԷԴԷՆ-ՄՈՒՇՏԱԳՄՈՒՇՏԱԳՄՈՒՇՏԱԳՄՈՒՇՏԱԳ (Չ), գ. մորթե մուշտակ՝ վրան փափուկ մահուդ քաշած. 

ար. բէդէն – մարմին, իրան։  
 БЭДЭН или БЭДЭН-МУШТАГ (Ч), с. кожаная шуба, отделанная мягким сукном; араб. beden, 

от котор. турец. beden, крым.татар. беден – тело, туловище; в гаваре Карабах բադան бадан – тело. 

 ԲԷԴԻՀԱՎԱԲԷԴԻՀԱՎԱԲԷԴԻՀԱՎԱԲԷԴԻՀԱՎԱ, ած.մկ. ձրի. պարս. բադիհէվա – նույն իմ.։ 
 БЭДИhАВА или БЭДАВА 1. п. бесплатный. 2. н. бесплатно, даром. 3. н. дёшево; перс. bedava, 
от которого турец. bedava – бесплатный, крым.татар. бедава – безвозмездный; среднеарм.яз. 

փաթաւայ пhатhава – напрасно, зря; даром, в гаварах Амшен բէդէֆա бэдэфа – зря, Кесария, Карин 

բադիհավա бадиhава, բեդավա бэдава – бесплатно. 

 *ԲԷԴՆԱՄԲԷԴՆԱՄԲԷԴՆԱՄԲԷԴՆԱՄ (Նխջ), ած. վատահամբավ. փոխ. պարս.։  
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ԲԷԶԲԷԶԲԷԶԲԷԶ ԲԲԲԲ Б

 *БЭДНАМ (Нхч), п. опозоренный; перс. bednam, от которого турец. bednam – опозоренный; 

Тбилиси, Карабах, Ширак, Урмия բէդնամ бэднам – опозоренный. 

 ԲԷԶԲԷԶԲԷԶԲԷԶ, գ. բամբակե չներկված գործվածք. ար. և թուրք. բեզ – կտավ։ 
 БЭЗ, с. бязь, хлопчатобумажная некрашеная ткань; араб. bez, от которого турец. bez, 

крым.татар. без – хлопчатобумажная ткань; в гаваре Карабах բmզ бäз – ткань.  

 ԲԷԶԷՍԹԷՆԲԷԶԷՍԹԷՆԲԷԶԷՍԹԷՆԲԷԶԷՍԹԷՆ (Ն), ԲԷԶԷՍՏԷՆԲԷԶԷՍՏԷՆԲԷԶԷՍՏԷՆԲԷԶԷՍՏԷՆ (Չ), գ. գործվածքների խանութ. ար. բեզզազ – կտավ ծախող, 

որից պարս. բէզէստէն – կտավ ծախողի խանութ։ 
 БЭЗЭСТhЭН (Н), БЭЗЭСТЭН (Ч), с. магазин ткани; араб. bezzar – торговец тканью, перс. 

bezesten – магазин ткани, турец. bezesten – крытый рынок, среднеарм. яз. պեզաստան пэзастан, 

պեզաստուն пэзастун, պազաստան пазастан – крытый рынок.  

 ԲԷԶԷՀՈՒՐԲԷԶԷՀՈՒՐԲԷԶԷՀՈՒՐԲԷԶԷՀՈՒՐ, տե՛ս բէհէզուր: 

 БЭЗЭhУР, см. бэhэзур.  
 ԲԷԶՄԻՇԲԷԶՄԻՇԲԷԶՄԻՇԲԷԶՄԻՇ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ ձանձրանալ. թուրք. բէզմէք – նույն իմ.։  
 БЭЗМИШ (Ы)ЛАЛ наскучить, надоесть, пресытиться чем-либо, испытывать скуку; турец. 
bezmek (безмек) – испытывать скуку, крым.татар. безмек – надоесть.  

 ԲԷԶՄԻՇԲԷԶՄԻՇԲԷԶՄԻՇԲԷԶՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ ձանձրացնել. թուրք. բէզդիրմէք – նույն իմ.։ 
 БЭЗМИШ АНЭЛ наводить скуку, надоедать, докучать; турец. bezmek (безмек) – испытывать 
скуку, крым.татар. безмек – надоесть.  

  ԲԷԹԲԷԹԲԷԹԲԷԹ-ԲԷՐԷՔԷԹԲԷՐԷՔԷԹԲԷՐԷՔԷԹԲԷՐԷՔԷԹ, գ. առատություն, լիություն. փոխ. թուրք.։ 
 БЭТh-БЭРЭКhЭТh, с. 1. изобилие. 2. обильный урожай; тур. bet-bereket – изобилие.   

 ԲԷԹԷՐԲԷԹԷՐԲԷԹԷՐԲԷԹԷՐ, ած.մկ, 1. վատթար. 2. սաստիկ. 3. ծանր հիվանդ. ադգիցադգիցադգիցադգից ալալալալ բէթէր բէթէր բէթէր բէթէր դրանից էլ 
վատթար. բէթէրբէթէրբէթէրբէթէր գըվախէնամգըվախէնամգըվախէնամգըվախէնամ սաստիկ վախենում եմ. բէթէրբէթէրբէթէրբէթէր էէէէ կամ բէթէրբէթէրբէթէրբէթէր հիվանդհիվանդհիվանդհիվանդ էէէէ ծանր հիվանդ 

է. պարս. բէդ – վատ, բէդթէր – ավելի վատ։ 
 БЭТhЭР 1. н. хуже. 2. н. сильно, очень. 3. п. тяжелобольной; адгицh ал бэтhэр хуже того, 
бэтhэр гывахэнам я очень боюсь, бэтhэр э или бэтhэр hиванд э тяжелобольной; перс. bed – плохо, 

bāttār – хуже; в гаварах Тбилиси, Карабах, Карин, Мегри, Муш, Ван и т.д. բեթար бэтhар – хуже. 

 ԲԷԹԷՐՆԱԼԲԷԹԷՐՆԱԼԲԷԹԷՐՆԱԼԲԷԹԷՐՆԱԼ, -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Չ. -ցի՛կ), բ.չ. 1. վատթարանալ. 2. 

ավելի ծանրանալ (հիվանդը)։ 
 БЭТhЭРНАЛ, гыбэтhэрнам, -цhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Ч. -цhик), г.с.з. 1. 
портиться, ухудшаться (о погоде и т.п.). 2. ухудшаться (о состоянии больного).  

 ԲԷԹԷՐՆԱԼԷՆԲԷԹԷՐՆԱԼԷՆԲԷԹԷՐՆԱԼԷՆԲԷԹԷՐՆԱԼԷՆ, մկ. 1. վատթարանալով. 2. ծանրանալով (հիվանդը)։  
 БЭТhЭРНАЛЭН, н. 1. ухудшаясь, портясь (о погоде). 2. ухудшаясь (о делах, состоянии 
больного и т.п.). 

 ԲԷԹԷՐՑԱՁԲԷԹԷՐՑԱՁԲԷԹԷՐՑԱՁԲԷԹԷՐՑԱՁ, ած.մկ. ավելի ծանր հիվանդացած. անցյալ դերբայ, որ գոյակ. մոտ դառնում է 

ած., բայի հետ – մակբայ, իսկ անկախ գործածվում է երրորդ դեմքով, կատարում է գոյականի 

դեր ու հոլովվում է. բբբբէթէրէթէրէթէրէթէրցցցցաձաձաձաձ հիվանդհիվանդհիվանդհիվանդ. բէթէրցաձբէթէրցաձբէթէրցաձբէթէրցաձ բառգիլբառգիլբառգիլբառգիլ էէէէ. բէթէրցաձինբէթէրցաձինբէթէրցաձինբէթէրցաձին (հիվանդին) քօվըքօվըքօվըքօվը 
մէքադմէքադմէքադմէքադ նայօղնայօղնայօղնայօղ բէբէբէբէտկտկտկտկ էէէէ։ 
 БЭТhЭРЦhАДЗ, пр.пр.вр. ухудшившийся (о состоянии больного); с существ. вып. функцию 
прил., с гл. – нар., при незав. употр. ставится в 3-м л. в функции сущ. и склон.; бэтhэрцhадз hиванд 
тяжелобольной, бэтhэрцhадз барргил э давно лежит в тяжёлом состоянии, бэтhэрцhадзин кhовы 
мэкhад найохъ бэтк э тяжелобольному нужна сиделка. 

 ԲԷԹԷՐՑԱԲԷԹԷՐՑԱԲԷԹԷՐՑԱԲԷԹԷՐՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի ավելի ծանր եմ 

հիվանդանում, հիվանդացա և այլն։ 
 БЭТhЭРЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того (чем больше) моё 
здоровье ухудшается и т.д.  

 ԲԷԹԷՐՑԱԲԷԹԷՐՑԱԲԷԹԷՐՑԱԲԷԹԷՐՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ ավելի ձանր եմ 

հիվանդանում, հիվանդանամ, հիվանդացա և այլն բոլոր դեմքերով, թվ. ու ժամանակներով՝ 
համաձայն հաջորդող բայի ձևին. սրա և նախորդի եզակի երր. դեմքի ձևերը միաժամանակ 

նշանակում են նաև վատթարացում եղանակի (քամի, փուք, կարկուտ և այլն)։ 
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ԲԲԲԲ Б ԲԷԹԷՐՑԸՆԷԼԲԷԹԷՐՑԸՆԷԼԲԷԹԷՐՑԸՆԷԼԲԷԹԷՐՑԸՆԷԼ

 БЭТhЭРЦhÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только моё здоровье 
ухудшилось и т.д, во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. глаг. пр.; формы 3-го л. ед. 
ч. данного и предыдущего наречий употр. также применительно к погоде, обстановке, ситуации и 
т.п.; hаван бэтhэрцhадзовы как только погода ухудшилась, hаван бэтhэрцhадзсайин по мере того 
как (чем больше) погода ухудшается, ухудшалась и т.д.  

 ԲԷԹԷՐՑԸՆԷԼԲԷԹԷՐՑԸՆԷԼԲԷԹԷՐՑԸՆԷԼԲԷԹԷՐՑԸՆԷԼ կամ ԲԷԹԷՐՑՈՒՆԷԼԲԷԹԷՐՑՈՒՆԷԼԲԷԹԷՐՑՈՒՆԷԼԲԷԹԷՐՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԲԷԹԷՐՑԸՆԷԼԲԷԹԷՐՑԸՆԷԼԲԷԹԷՐՑԸՆԷԼԲԷԹԷՐՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. վատթարացնել հիվանդի 

դրությունը։ 
 БЭТhЭРЦhЫНЭЛ или БЭТhЭРЦhУНЭЛ (Н), БЭТhЭРЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. ухудшать 
(состояние больного, обстановку, ситуацию и т.п.). 

 ԲԷԹԷՐՑԸՆԷԼԷՆԲԷԹԷՐՑԸՆԷԼԷՆԲԷԹԷՐՑԸՆԷԼԷՆԲԷԹԷՐՑԸՆԷԼԷՆ և ԲԷԹԷՐՑՈՒՆԷԼԷՆԲԷԹԷՐՑՈՒՆԷԼԷՆԲԷԹԷՐՑՈՒՆԷԼԷՆԲԷԹԷՐՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ԲԷԹԷՐՑԸՆԷԼԷՆԲԷԹԷՐՑԸՆԷԼԷՆԲԷԹԷՐՑԸՆԷԼԷՆԲԷԹԷՐՑԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. վատթարացնելով 

հիվանդի վիճակը. բէթէրցընէլէնբէթէրցընէլէնբէթէրցընէլէնբէթէրցընէլէն քիչքիչքիչքիչ մընացմընացմընացմընաց մէռցընէլումէռցընէլումէռցընէլումէռցընէլու։ 
 БЭТhЭРЦhЫНЭЛЭН и БЭТhЭРЦhУНЭЛЭН (Н), БЭТhЭРЦhЫНЭЛЭН (Ч), н. ухудшая 
(состояние больного, ситуацию и т.п.); бэтhэрцhынэлэн кhичh мынацh мэррцhынэлу чуть было 
не угробили человека ухудшая его состояние. 

 ԲԷԹԷՐՑՈՒՑԱԲԷԹԷՐՑՈՒՑԱԲԷԹԷՐՑՈՒՑԱԲԷԹԷՐՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի ավելի 

վատացրի հիվանդի վիճակը, վատացնում եմ, վատեցնեմ և այլն բոլոր դեմք., թվերով ու 

ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 БЭТhЭРЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем 
больше) я ухудшал (ситуацию и т.п.), буду ухудшать и т.д., во всех лицах, числах и врем., в соотв. с 
формой смыслового глагола предложения.  

 ԲԷԹԷՐՑՈՒՑԱԲԷԹԷՐՑՈՒՑԱԲԷԹԷՐՑՈՒՑԱԲԷԹԷՐՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ հիվանդի 

վիճակը ավելի ծանրացնում եմ, ծանրացնեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվ. ու ժամանակ.՝ 
համաձայն հաջորդող բայի ձևին. սրա և նախորդի առաջին երկու դեմք. ձևերը թեև հնարավոր 

են, բայց շատ հազվադեպ գործածական։ 
 БЭТhЭРЦhУЦhÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только ухудшаю 
(состояние больного, ситуацию и т.д.), ухудшал, буду ухудшать и т.д., во всех лицах, числах и 
временах, в соответствии с формой смыслового глагола; формы 1-го и 2-го лица данного и 
предыдущего наречий возможны, но редко употребимы. 

 ԲԷԹՔԲԷԹՔԲԷԹՔԲԷԹՔ (Ն), ԲԷՏԿԲԷՏԿԲԷՏԿԲԷՏԿ և ԲԻԴԻԳԲԻԴԻԳԲԻԴԻԳԲԻԴԻԳ (Չ) 1. գ. (բացի վերջին ձևից) կարիք, պարտք. 2. ած.մկ. կարևոր, 

պետկական. բէթքբէթքբէթքբէթք չէչէչէչէ (Ն), բէտբէտբէտբէտ չէչէչէչէ, բէչչէբէչչէբէչչէբէչչէ (Չ) չպետք է. բիդիգբիդիգբիդիգբիդիգ չէչէչէչէ պետք չէ. բէթքբէթքբէթքբէթք բանբանբանբան չէչէչէչէ (Ն), բէտկբէտկբէտկբէտկ 
պանպանպանպան չէչէչէչէ կամ բէտբէտբէտբէտ պանպանպանպան չէչէչէչէ (Չ) կարևոր բան չէ. բէթքբէթքբէթքբէթք քալքալքալքալ (Ն), բէտկբէտկբէտկբէտկ կալկալկալկալ կամ բէտբէտբէտբէտ կալկալկալկալ (Չ) 

օգտակար կամ կարևոր լինել։ 
 БЭТhКh (Н), БЭТК и БИДИГ (Ч) 1. с. необходимость, нужда, потребность (кроме бидиг). 2. п. 
нужный, необходимый; бэтhкh чhэ (Н), бэт чhэ и бэчhчhэ (Ч) не надо, бидиг чhэ не надо, не 
нужно, бэтhкh бан чhэ (Н), бэтк пан чhэ или бэт пан чhэ (Ч) не годится, не подходит, бэтhкh 
кhал (Н), бэтк кал или бэт кал (Ч) пригодиться, бэтhкh э (Н), бэтк э (Ч) надо, нужно, необходимо; 

перс. bāyad – нужно, необходимо; грабар պէտ пэт – нужда, потребность, литер.вост.арм. պէտք 

петкh, литер.зап.арм. պէտք (произн. бэткh) – нужда, потребность, Ахалциха, Карин, Мокс, Ван 

պէտք пэткհ, Салмаст պէտքյ пэткhй, Алашкерт, Ереван, Муш, Шемаха, Нор-Джуга, Тбилиси պէտկ 

пэтк, Мараха պէտկյ пэткй, Карабах պըէթք пыэтհкհ, Зейтун, Родосто բէթք бэтհкհ, Харберд, 

Тигранакерт, Хачин բէդք бэдкh, Полис բէթգ бэтhг, բէթգը бэтhгы, Себастия բէդգ бэдг, Сучава բէդգյ 
бэдгй, Асланбег բէ*գը бэhгы, Сведия բիդք бидкh, Агулис պայթքյ пайтhкhй.  

 ԲԷԹՔԱԳԱՆԲԷԹՔԱԳԱՆԲԷԹՔԱԳԱՆԲԷԹՔԱԳԱՆ (Ն), ԲԷՏԿԱԳԱՆԲԷՏԿԱԳԱՆԲԷՏԿԱԳԱՆԲԷՏԿԱԳԱՆ (Չ), ած. պիտանի։ 
 БЭТhКhАГАН (Н), БЭТКАГАН (Ч), п. пригодный, нужный; литер.вост.арм. պետքական 

петкhакан, литер.зап.арм. պետքական (произ. бэткhаган) – нужный. 

 ԲԷԹՔՈՒԹԻՆԲԷԹՔՈՒԹԻՆԲԷԹՔՈՒԹԻՆԲԷԹՔՈՒԹԻՆ (Ն), ԲԷՏԿՈՒԹԻՆԲԷՏԿՈՒԹԻՆԲԷՏԿՈՒԹԻՆԲԷՏԿՈՒԹԻՆ (Չ), գ. պետք, կարիք. բէթքութինբէթքութինբէթքութինբէթքութին չունիմչունիմչունիմչունիմ կարիք չունիմ։ 
 БЭТhКhУТhИН (Н), БЭТКУТhИН (Ч), с. необходимость, нужда; бэтhкhутhин чhуним мне 
нет необходимости.  
 ԲԷԹՔԻՆԲԷԹՔԻՆԲԷԹՔԻՆԲԷԹՔԻՆ ԲԷՍԲԷՍԲԷՍԲԷՍ (Ն), ԲԷՏԿԻՆԲԷՏԿԻՆԲԷՏԿԻՆԲԷՏԿԻՆ ԲԷՍԲԷՍԲԷՍԲԷՍ (Չ), մկ. պատշաճ կերպով: 
 БЭТhКhИН БЭС (Н), БЭТКИН БЭС (Ч), н. как положено, должным образом. 
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ԲԷԼԲԷԼԲԷԼԲԷԼ ԲԲԲԲ Б

 ԲԷԼԲԷԼԲԷԼԲԷԼ, գ. բահ. պարս. բիլ – բահ, որից թուրք. բէլ – նույն իմ.։ 
 БЭЛ, с. лопата; перс. bel, от которого турец. bel – лопата, в гаварах Амшен, Урмия, Арабкир, 

Гамирк պէլ пэл – лопата. 

 ԲԷԼԱԲԷԼԱԲԷԼԱԲԷԼԱ, գ. փորցանք, դժբախտ պատահար, գլխացավանք. փոխ. արաբ. բէլադբէլադբէլադբէլադ բաքսիբաքսիբաքսիբաքսի կամ 

բէլադբէլադբէլադբէլադ խավարիխավարիխավարիխավարի կորչես դու, որ փորցանք եղար գլխիս (հանդիմանական խոսք). տե՛ս նաև 

խավարէլ։ 
БЭЛА, с. 1. беда, несчастье. 2. неприятные хлопоты, заботы; бэлад бакhси или бэлад хавари 

пропади ты пропадом (за то, что навлёк на меня беду), бэлайи ыйнэл или бэлайи батhэл попасть в 
беду, гардж хэлкhи бэла или бадджарр не от большого ума (об  опрометчивом, необдуманном 
поступке); араб.-перс. balā, от которого турец. belâ (áåëÿ), êðûì.òàòàð. áåëÿ – áåäà, íàïàñòü; ñðåäíåàðì. 

ÿç. պալա пала, պէլա пэла, պէլէ пэлэ – беда, несчастье, от турец. belâ, в гаварах Тбилиси, Карин, 

Аварик, Карабах, Мокс, Сасун, Ван, Тигранакерт բալա бала, Амшен բէլա бэла – беда, несчастье. 

 ԲԷԼԱԼԸԲԷԼԱԼԸԲԷԼԱԼԸԲԷԼԱԼԸ, ած. պատուհաս բերող, գլխացավանք պատճառող. փոխ. թուրք.։ 
 БЭЛАЛЫ, п. приносящий несчастье, неприятности; турец. belâlı (белялы), крым.татар. белялы 
– приносящий несчастье. 

 ԲԷԼԸՄԲԷԼԸՄԲԷԼԸՄԲԷԼԸՄ, տե՛ս գէլըմ: 

 БЭЛЫМ, см. гэлым.  

 ԲԷԼԼԷՄԻՇԲԷԼԼԷՄԻՇԲԷԼԼԷՄԻՇԲԷԼԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ կամ ԲԷԼԼԷԹՄԻՇԲԷԼԼԷԹՄԻՇԲԷԼԼԷԹՄԻՇԲԷԼԼԷԹՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Ն), ԲԷԼՆԸԼԷՄԻՇԲԷԼՆԸԼԷՄԻՇԲԷԼՆԸԼԷՄԻՇԲԷԼՆԸԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Չ) հիշել, մտքումը 

պահել (որևէ նշան). թուրք. բէլլէմէք – մտքումը պահել, բէլլէթմէք – մտքումը պահել տալ։ 
 БЭЛЛЭМИШ АНЭЛ или БЭЛЛЭТhМИШ АНЭЛ (Н), БЭЛНЫЛЭМИШ АНЭЛ (Ч) 
помнить, держать в памяти (дату и т.п.); тур. bellemek – заучивать, запоминать. 

 ԲԷԼԼԻԲԷԼԼԻԲԷԼԼԻԲԷԼԼԻ (Ն), ԲԷԼՆԻԲԷԼՆԻԲԷԼՆԻԲԷԼՆԻ և ԲԷԼՆԸԲԷԼՆԸԲԷԼՆԸԲԷԼՆԸ (Չ), ած. հայտնի. թուրք. բէլլի – հայտնի, ակներև. բբբբէլլիէլլիէլլիէլլի՞ միմիմիմի չէչէչէչէ 

(Ն), բէլնըբէլնըբէլնըբէլնը չէչէչէչէ՞ ինչինչինչինչ (Չ) մի՞թե պարզ չէ. բբբբէլլիէլլիէլլիէլլի էէէէ վօրվօրվօրվօր (Ն), բէլնըբէլնըբէլնըբէլնը յէյէյէյէ վօրվօրվօրվօր (Չ) երևի. բէլլիբէլլիբէլլիբէլլի անէլանէլանէլանէլ (Ն), բէլնըբէլնըբէլնըբէլնը 
անէլանէլանէլանէլ (Չ) նշան անել (չմոռանալու համար): 
 БЭЛЛИ (Н), БЭЛНИ и БЭЛНЫ (Ч), п. явный, очевидный; бэлли ми чhэ? (Н), бэлны чhэ 
инчh? (Ч) разве не видно?, разве не ясно?, бэлли йэ вор (Н), бэлны йэ вор (Ч) видимо, должно 
быть, бэлли анэл (Н), бэлны анэл (Ч) помечать, делать пометку; турец. belli – явный, очевидный, 

крым.татар. белли – известный; видимо; в гаварах Тбилиси, Муш բելլու бэллу, Карин, Нор-Баязет 

բալլու баллу и բայլի байли, Амшен բmլլի бäлли – явный, очевидный. 

 ԲԷԼԼԻՍԸԶԲԷԼԼԻՍԸԶԲԷԼԼԻՍԸԶԲԷԼԼԻՍԸԶ (Ն), ԲԷԼՆԻՍԸԶԲԷԼՆԻՍԸԶԲԷԼՆԻՍԸԶԲԷԼՆԻՍԸԶ և ԲԷԼՆԸՍԸԶԲԷԼՆԸՍԸԶԲԷԼՆԸՍԸԶԲԷԼՆԸՍԸԶ (Չ), ած. անհայտ, աննկատելի. թուրք. բէլլիսիզ – 

նույն իմ. գընացօղգընացօղգընացօղգընացօղ-էգօղըէգօղըէգօղըէգօղը բէլլիսըզբէլլիսըզբէլլիսըզբէլլիսըզ էէէէ (Ն), կընածօղկընածօղկընածօղկընածօղ-էգօղըէգօղըէգօղըէգօղը բէլնըսըզբէլնըսըզբէլնըսըզբէլնըսըզ էէէէ (Չ), մըդնօղմըդնօղմըդնօղմըդնօղ-էլլօղըէլլօղըէլլօղըէլլօղը բէլլիսըզբէլլիսըզբէլլիսըզբէլլիսըզ 
էէէէ (Ն), մըդնօղմըդնօղմըդնօղմըդնօղ-էլլօղըէլլօղըէլլօղըէլլօղը բէլնիսըզբէլնիսըզբէլնիսըզբէլնիսըզ էէէէ (Չ) շատ հաճախօղ կա: 
 БЭЛЛИСЫЗ (Н), БЭЛНИСЫЗ и БЭЛНЫСЫЗ (Ч), п. невидимый, незаметный; гынацhохъ-
эгохъы бэллисыз э (Н), кынацохъ-эгохъы бэлнысыз э (Ч) или мыднохъ-эллохъы бэллисыз э 
(Н), мыднохъ-эллохъы бэлнысыз э (Ч) не счесть входящих и выходящих (людей); турец. bellisiz 
(беллисиз), крым.татар. беллисиз – незаметный.  

 ԲԷԼՄԷՍԲԷԼՄԷՍԲԷԼՄԷՍԲԷԼՄԷՍ ԻՄԻՄԻՄԻՄ ես տեղյակ չեմ, ես ոչինչ չգիտեմ:  

 БЭЛМЭС ИМ я не в курсе, я не знаю; турец. bilmek, крым.татар. бильмек – знать, турец. 
bilmez (билмез) – незнающий, невежественный. 

 ԲԷԼՆԻԲԷԼՆԻԲԷԼՆԻԲԷԼՆԻ (Չ), տե՛ս բէլլի (Ն):  
 БЭЛНИ (Ч), см. бэлли (Н).  

 ԲԷԼՔԻԲԷԼՔԻԲԷԼՔԻԲԷԼՔԻ (Ն), ԲԷՔԻՄԲԷՔԻՄԲԷՔԻՄԲԷՔԻՄ (Չ), մկ. գուցե. պարս. ար. և թուրք. բելքի – նույն իմ.։ 
 БЭЛКhИ (Н), БЭКhИМ (Ч), н. авось; может быть, возможно, вероятно; перс. belki, от 
которого турец. bélki и belkim – может быть, возможно, вероятно, крым.татар. бельки – авось; 

среднеарм. яз. պէլքի пэлкhи – может быть, возможно, из турец.; в гаварах Муш, Алашкерт պալքիմ 

палкhим, Амасия պիլեքիմ пилэкhим, Евдокия պեքի пэкhи и պիլեքիմ пилекhим, Амшен բmլքի 

бäлкhи, Карабах բmլքmմ бäлкhäм – может быть, возможно. 

 ԲԷԽԱԲԱՐԲԷԽԱԲԱՐԲԷԽԱԲԱՐԲԷԽԱԲԱՐ (Ն), ԲԷԽԱԲԷՐԲԷԽԱԲԷՐԲԷԽԱԲԷՐԲԷԽԱԲԷՐ (Չ), ած. անտեղյակ. պարս. բի – բացասական մասնիկը + ար. 

խաբար, որից և պարս. խաբար, խաբէր – տեղեկություն, լուր։ 
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ԲԲԲԲ Б ԲԷԽՈՒԹԲԷԽՈՒԹԲԷԽՈՒԹԲԷԽՈՒԹ

 БЭХАБАР (Н), БЭХАБЭР и БЭРХАБЭР (Ч), п. неосведомлённый, несведущий; бэрхабэрим 
(Ч) я не в курсе, я не знаю; перс. bi-xābār – несведущий (перс. отриц. частица bi + араб. xābār – 

известие, весть); среднеарм. яз. բէխապար бэхапар – неосведомлённый, несведущий, из перс., в 

гаварах Карин, Карабах, Мегри, Нор-Баязет բեխաբար бехабар – неосведомлённый, несведущий. 

 ԲԷԽՈՒԹԲԷԽՈՒԹԲԷԽՈՒԹԲԷԽՈՒԹ (Չ), ած. գիտակցությունը կորցրած (հիվանդության ժամանակ). պարս. բիհուշ – 

նույն իմ.։ 
 БЭХУТh (Ч), п. потерявший сознание (во время болезни); бэхутh лал потерять сознание, 
бредить, бэхутhи бэс кhун лал спать чутко; перс. bihuş (биhуш) – упавший в обморок; среднеарм. 
яз. պէուշ пэуш – упавший в обморок, из перс., в гаварах Джавахк բեվուխտ бэвухт – лишившийся 

сил, Карабах բեվուխտ бэвухт – лишившийся памяти.  

 ԲԷԿԼԱՅԱՁԲԷԿԼԱՅԱՁԲԷԿԼԱՅԱՁԲԷԿԼԱՅԱՁ (Չ), ած. փակած (անասուններին գոմի կամ բակի մեջ առանց կապելու)։ 
 БЭКЛАЙАДЗ (Ч), пр.пр.вр. 1. запертый в хлеву (о домашних животных). 2. запертый в 
курятнике (о домашней птице).  
 ԲԷԿԼԱՅԱԲԷԿԼԱՅԱԲԷԿԼԱՅԱԲԷԿԼԱՅԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), մկ. քանի փակում եմ, 

փակեցի, փակեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակն.՝ համաձայն հաջորդող բայի 

ձևին. բէկլայաձսայինէրուդբէկլայաձսայինէրուդբէկլայաձսայինէրուդբէկլայաձսայինէրուդ հավէրըհավէրըհավէրըհավէրը բաքսէցուցինբաքսէցուցինբաքսէցուցինբաքսէցուցին աձէլնէրըաձէլնէրըաձէլնէրըաձէլնէրը քանի փակեցիք հավերին՝ նրանք 

պաքսեցրին իրենց ձու ածելը։ 
 БЭКЛАЙÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), н. по мере того как (чем 
больше) я запираю домашнюю птицу в курятнике или домашнюю скотину в хлеву и т.д. во всех 
лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл.; бэклайадзсайинэруд hавэры бакhсэцhуцhин 
адзэлнэры чем больше вы запирали кур, тем меньше они неслись. 

 ԲԷԿԼԱՅԱԲԷԿԼԱՅԱԲԷԿԼԱՅԱԲԷԿԼԱՅԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ), մկ. հենց որ փակեցի 

(կենդանիներին), փակում եմ, փակեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվ. ու ժամանակներով՝ 
համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 БЭКЛАЙÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы (Ч), н. как только я запираю 
домашних животных в хлеву или домашних птиц в курятнике и т.д. во всех лицах, числах и вр., в 
соотв. с формой смысл. гл. предл.  
 ԲԷԿԼԱՅԷԼԲԷԿԼԱՅԷԼԲԷԿԼԱՅԷԼԲԷԿԼԱՅԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛ք, -էցէ՛կ (Չ), բ.ն. փակել կենդանիներին գոմի կամ 

բակի մեջ առանց կապելու՝ միայն որ չկարողանան դուրս գալ։ 
 БЭКЛАЙЭЛ, гыбэклайим, бэклайэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэк (Ч), г.д.з. запирать 
(домашних животных в хлеву или домашних птиц в курятнике); крым.татар. беклемек – запирать. 

 ԲԷԿԼԱՅԷԼԷՆԲԷԿԼԱՅԷԼԷՆԲԷԿԼԱՅԷԼԷՆԲԷԿԼԱՅԷԼԷՆ (Չ), մկ. փակելով (կենդանիներին), որ դուրս չգան. իիիի՞նչինչինչինչի բէկլայէլէնբէկլայէլէնբէկլայէլէնբէկլայէլէն 
գըդանջիսգըդանջիսգըդանջիսգըդանջիս հայվաննէրունհայվաննէրունհայվաննէրունհայվաննէրուն։  
 БЭКЛАЙЭЛЭН (Ч), н. запирая (животных, домашних птиц); инчhи бэклайэлэн гыданджис 
hайваннэрун? зачем мучаешь животных, постоянно запирая их в хлеву? 

 ԲԷՀԲԷՀԲԷՀԲԷՀ, գ. 1. կանխավճար, գնած ապրանքի մի մասը, որ վճարվում է առաջուց. 2. 

նշանադրության նվիրատվություն ու խնջույք այդ առթիվ հարսանիքից առաջ. պարս. բէհա – 

գին, արժեք. բբբբէհէհէհէհ անէլանէլանէլանէլ նշանադրության նվիրատվություն ու խնջույք կատարել. բէհբէհբէհբէհ դալդալդալդալ 
կանխավճար տալ։ 
 БЭh, с. 1. залог, задаток. 2. помолвка и торжество по случаю помолвки и дарения подарков; бэh 
анэл устраивать торжество по случаю помолвки и дарения подарков, бэh дал заплатить задаток; 
перс. beha – цена, стоимость, от которого турец. beha – цена, стоимость, pey (пей) – залог, задаток; 
среднеарм. яз. բեհ беh и պէհ пэh – залог, заклад, из турец., в гаварах Тбилиси, Карин, Карабах и 

т.д. բեհ бэh, Полис փէհ пhэh, Ван պէխ пэх – залог.  

 ԲԷՀԼԷԹՄԻՇԲԷՀԼԷԹՄԻՇԲԷՀԼԷԹՄԻՇԲԷՀԼԷԹՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ նշանադրության ժամանակ նվերներ փոխանակել (փեսայի և հարսի 

բարեկամների միջև): 
 БЭhЛЭТhМИШ ЛАЛ обмениваться подарками во время церемонии помолвки (о 
родственниках жениха и невесты).  

 ԲԷՀԷԶՈՒՐԲԷՀԷԶՈՒՐԲԷՀԷԶՈՒՐԲԷՀԷԶՈՒՐ (Նխջ), ած. անհանգիստ (անքնությունից, գինովությունից). պարս. բիհուզուր – 

անհանգիստ։  
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ԲԷՀՐԻԶԲԷՀՐԻԶԲԷՀՐԻԶԲԷՀՐԻԶ ԲԲԲԲ Б

 БЭhЭЗУР (Нхч), БЭЗЭhУР (Ч), п. испытывающий дискомфорт (от бессонницы, переедания, 
похмелья); бэhэзур лал или бэзэhур лал испытывать дискомфорт, неудобство; перс.-араб. bihuzur 
(перс. отрицат. частица bi + араб. huzur – спокойствие), от которого турец. bihuzur (биhузур) – 
беспокойный, тревожный, чувствующий себя плохо; среднеарм. яз. բէզար бэзар – пресытившийся, 

уставший, из перс., Карабах բէզար бэзар – уставший. 

 ԲԷՀՐԻԶԲԷՀՐԻԶԲԷՀՐԻԶԲԷՀՐԻԶ, տե՛ս փէհրիզ։ 
 БЭhРИЗ, см. пhэhриз. 
 ԲԷՄԲԷՄԲԷՄԲԷՄ (Ն), ՊԷՄՊԷՄՊԷՄՊԷՄ (Չ), գ. բեմ:  

 БЭМ (Н), ПЭМ (Ч), с. сцена, подмостки; греч. bēma – алтарь, амвон; грабар բեմ бем – трибуна, 

амвон, алтарь; литер.вост.арм. բեմ бем, литер.зап.арм. բեմ (пр. пhэм) – сцена, алтарь, в гаварах 

Алашкерт, Муш, Сучава բ‘եմ бhем, Ахалциха, Ереван բ‘էմ бhэм, Тбилиси բիմ бим, Мокс պիմ пим, 
все в значении амвон, сцена.  

 ԲԷՄՈՒՐԱԴԲԷՄՈՒՐԱԴԲԷՄՈՒՐԱԴԲԷՄՈՒՐԱԴ, ած.մկ. նպատակին չհասած. պարս. բի-մուրադ – նույն իմ.։ 
 БЭМУРАД, п. не достигший цели, не исполнивший желания; перс.-араб. bi-murad – не 
достигший цели (перс. отрицат. частица bi + араб. murat – желание, намерение, цель); в гаварах 

Полис, Партизак, Себастия, Ван պեմուրատ пэмурат – не достигший цели.  

 *ԲԷՅԻԹԲԷՅԻԹԲԷՅԻԹԲԷՅԻԹ (Չ), գ. ոտանավորի կամ երգի տուն, քառյակ. ար. բեյթ, որից և պարս. բեյթ – ն. իմ.։ 
 *БЭЙИТh (Ч), с. строфа стихотворения или песни; араб.-перс. beyit, от котор. турец. beyit 
(бейит), крым.татар. бейит – двустишие, стих. 
 ԲԷՆԳԲԷՆԳԲԷՆԳԲԷՆԳ, գ. խալ (մարմնի վրա). փոխ. թուրք.։  
 БЭНГ, с. родинка; турец. ben, benek, крым.татар. бенъ и бенек – родинка; среднеарм. яз. պէնկ 

пэнк и պէնէկ пэнэк – родинка, в гаварах Карин բանգ банг, Амшен, Акна բենկ бэнк – родинка. 

 ԲԷՆԳԼԻԲԷՆԳԼԻԲԷՆԳԼԻԲԷՆԳԼԻ և ԲԷԳԼԸԲԷԳԼԸԲԷԳԼԸԲԷԳԼԸ (Նխջ), ած. խալ ունեցող. թուրք. բէնգլի – նույն իմ.։ 
 БЭНГЛИ и БЭГЛЫ (Нхч), п. имеющий родинки; турец. benli (бенли), крым.татар. беньли – 
имеющий родинки. 
 ԲԷՆԻՐԲԷՆԻՐԲԷՆԻՐԲԷՆԻՐ (Ն), տե՛ս փէնիր (Ն)։ 
 БЭНИР (Н), см. пhэнир (Н). 

 *ԲԷՇԲԱՐՄԱԽԲԷՇԲԱՐՄԱԽԲԷՇԲԱՐՄԱԽԲԷՇԲԱՐՄԱԽ, գ. հոսելի, երնելու գործիք հինգմատանի. թուրք. բէշ – հինգ, փարմակ – 

մատ։ 
 *БЭШБАРМАХ, с. веялка, пятипалое устройство для провеивания и очистки зерна от мякины 
и сора после молотьбы; турец. beş, крым.татар. беш – пять, parmak (пармак) – палец. 
 ԲԷՇԻԳԲԷՇԻԳԲԷՇԻԳԲԷՇԻԳ, գ. օրօրօց, օրրան. թուրք. բէշիք – նույն իմ.։ 
 БЭШИГ, с. люлька, качающаяся деревянная кроватка для младенца; бэшиг ороцhгаб веревка 
для раскачивания люльки; турец. beşik (бешик), крым.татар. бешик – люлька, колыбель; среднеарм. 
яз. բիշիկ бишик от турец. beşik. 

 ԲԷՇԻԳԻԲԷՇԻԳԻԲԷՇԻԳԻԲԷՇԻԳԻ ԱՐՕԴԱՐՕԴԱՐՕԴԱՐՕԴ (Չ), գ. մի տեսակ բույս է: 

 БЭШИГИ АРОД (Ч), с. бот. щирица обыкновенная, амарант, Amaranthus retroflexus L, сорная 
трава; синоним – кыйык сэмизотh.  
 *ԲԷՇԻԳԲԷՇԻԳԲԷՇԻԳԲԷՇԻԳ-ԹԷՌԹՄԷԹԷՌԹՄԷԹԷՌԹՄԷԹԷՌԹՄԷ, գ. հին ժամանակվա սովորութթյուն – օրորոցում նշանադրել նորածին 

տղա ու աղջիկ. վաղուց մոռացված է։ 
 *БЭШИГ-КhЭРРТhМЭ, с. традиционный обычай люлечного обручения младенцев 
(сохранялся вплоть до 20-х годов ХХ в.); в настоящее время обычай забыт; заимствован из тюрк. 
языков; в гаваре Амшен բեշուգքmրտմm бэшугкhäртмä, в том же значении. 

 ԲԷՇԼԻԲԷՇԼԻԲԷՇԼԻԲԷՇԼԻ (Նխջ), գ. ոստիկանական ստորին պաշտոնյա նախկին Նոր Նախիջևանի 

մագիստրատում. թուրք. բէշլի – հնգապետ։ 
 БЭШЛИ (Нхч), с. низший чин в полицейском участке в магистрате г. Новая Нахичевань. 

 ԲԷՋԷՐԱՁԲԷՋԷՐԱՁԲԷՋԷՐԱՁԲԷՋԷՐԱՁ, ած. 1. հաջողությամբ կատարած, գլուխ բերած. 2. տնտեսած, տնտեսությունը 

կառավարած. անց. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ած., իսկ անկախ գործածվելիս 

գոյակ. դեր է կատարում, հոդ է առնում ու հոլովվում է. ննննաաաա բէջէրաձբէջէրաձբէջէրաձբէջէրաձ պպպպանանանան չունիչունիչունիչունի, քուքուքուքու բէջէրաձըդբէջէրաձըդբէջէրաձըդբէջէրաձըդ 
ալալալալ ուռփուչուխուռփուչուխուռփուչուխուռփուչուխ արավարավարավարավ (վատնեց)։ 
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ԲԲԲԲ Б ԲԷՋԷՐԱԲԷՋԷՐԱԲԷՋԷՐԱԲԷՋԷՐԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ

 БЭДЖЭРАДЗ, пр.пр.вр. 1. успешно выполненный, доведённый до ума (о деле). 2. 
управляемый по-хозяйски (о доме, хозяйстве); с сущ. выполняет функцию прилаг., при 
независимом употр. – функцию сущ., принимает притяж. артикль и склон.; на бэджэрадз пан 
чhуни, кhу бэджэрадзыд ал уррпhучhух арав он ничего не довёл до ума, а то, что тебе удалось 
сделать, свёл на нет. 

 ԲԷՋԷՐԱԲԷՋԷՐԱԲԷՋԷՐԱԲԷՋԷՐԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի գլուխ եմ բէրում, 

տնտեսում, տնտեսեցի, գլուխ բերի և ալն բոլոր դեմքերով, թվ. ու ժամանակներով՝ համաձայն 

հաջորդ բայի ձևի. յէսյէսյէսյէս բէջէրաձսայիսբէջէրաձսայիսբէջէրաձսայիսբէջէրաձսայիս տունտունտունտուն յօխյօխյօխյօխ գանիսգանիսգանիսգանիս, արիրարիրարիրարիր, բիդբիդբիդբիդ անիսանիսանիսանիս, գանէյիրգանէյիրգանէյիրգանէյիր և այլն։ 
 БЭДЖЭРÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) я 
справляюсь с чем-либо и т.д., во всех лицах, числах и врем., в соотв. с формой смысл. гл. предл.; 
йэс бэджэрадзсайис тун йох ганис, арир, бид анис, ганэйир и т.д. по мере того как я справляюсь с 
делами, ты всё портишь, по мере того как я справлялся с делами ты всё портил и т.д. 

 ԲԷՋԷՐԱԲԷՋԷՐԱԲԷՋԷՐԱԲԷՋԷՐԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ տնտեսում եմ, 

տնտեսեցի, տնտեսեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվ. ու ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող 

բայի ձևին. աստարվանաստարվանաստարվանաստարվան ցանէրըցանէրըցանէրըցանէրը բէջէրաձօվըսբէջէրաձօվըսբէջէրաձօվըսբէջէրաձօվըս, բարթքըսբարթքըսբարթքըսբարթքըս ալալալալ գուդամգուդամգուդամգուդամ քխալսիմքխալսիմքխալսիմքխալսիմ հենց որ այս 

տարվա ցանքսերի բերքն էլ հավաքեմ, տնտեսեմ՝ պարտքս էլ կվճարեմ, կազատվեմ։ 
 БЭДЖЭРÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы (Ч), н. как только я довожу 
дело до ума (управляюсь с чем-л, справляюсь с чем-л.) и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с 
формой смысл. гл. пр.; астарван цhанэры бэджэрадзовыс, бартhкhыс ал гудам кhхалсим как 
только управлюсь со сбором урожая в этом году, полностью рассчитаюсь с долгами. 

 ԲԷՋԷՐԷԼԲԷՋԷՐԷԼԲԷՋԷՐԷԼԲԷՋԷՐԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. կարողանալ կատարել, 
գլուխ բերել. 2. տնտեսել, կարավարել տնտեսությունը. նանանանա մէքադմէքադմէքադմէքադ պանպանպանպան չիչիչիչի՛բէջէրիբէջէրիբէջէրիբէջէրի(լլլլ) նա ոչ մի 

բան չի կարողանում գլուխ բերել, իրէնիրէնիրէնիրէն ունէցաձունէցաձունէցաձունէցաձ պաննպաննպաննպանն ալալալալ չիչիչիչի բէջէրիբէջէրիբէջէրիբէջէրի(լլլլ) իր ունեցած բանն էլ չի 

կարողանում կառավարել, օգտագօրծել. թուրք. բէջէրմէք – հաջողեցնէլ, գլուխ բերել։ 
 БЭДЖЭРЭЛ, гыбэджэрим, бэджэрэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. 
управляться с чем-л, успешно справляться с чем-л., доводить до ума (дело). 2. успешно управлять 
хозяйством; на мэкhад пан чhибджэри(л) он ни с чем не может справиться, ирэн унэцhадз панн 
ал чhи бэджэри(л) не может справиться даже со своим хозяйством; турец. becermek (беджермек) – 

успешно справляться с чем-либо; в гаварах Карабах բիջարել биджарэл – а) справляться с чем-либо, 

б) обрабатывать землю, Мегри բիջարել биджарэл – обрабатывать землю, Карин, Амшен, Ван, 

Урмия բեջարել беджарэл – налаживать дело.  

 ԲԷՋԷՐԷԼԷՆԲԷՋԷՐԷԼԷՆԲԷՋԷՐԷԼԷՆԲԷՋԷՐԷԼԷՆ, մկ. տնտեսելով, օգտագործելով, թույլ չտալով, որ փչանա։ 
 БЭДЖЭРЭЛЭН, н. 1. справляясь с делами. 2. управляясь с хозяйством.  

 ԲԷՋԷՐԷԼՈՒԲԷՋԷՐԷԼՈՒԲԷՋԷՐԷԼՈՒԲԷՋԷՐԷԼՈՒ, ած. 1. (բան), որ կարելի է գլուխ բերել, տնտեսել, օգտագործել. 2. (մարդ), որ 

կարող է գլուխ բերել, հաջողացնել (որևէ գործ). ապ. դերբայ, որ գոյակ. հետ դառնում է 

ածական, եբբեմն գործածվում նաև առանձին, գոյականի դեր է կատարում, երրորդ դեմքի հոդ 

առնում ու հոլովվում է. ասիվիգըասիվիգըասիվիգըասիվիգը բէջէրէլուբէջէրէլուբէջէրէլուբէջէրէլու պանպանպանպան չէչէչէչէ. բէջէրէլունէրըբէջէրէլունէրըբէջէրէլունէրըբէջէրէլունէրը բէջէրիլբէջէրիլբէջէրիլբէջէրիլ էիրէիրէիրէիր, իդաիդաիդաիդա մնացիլմնացիլմնացիլմնացիլ էրէրէրէր 

(հէգնորեն). նանանանա ադքանադքանադքանադքան պանպանպանպան բէջէրէլուբէջէրէլուբէջէրէլուբէջէրէլու մաշտմաշտմաշտմաշտ չէչէչէչէ:  
 БЭДЖЭРЭЛУ, пр.буд.вр. 1. (дело), с которым можно справиться. 2. тот, кто может справиться 
с чем-либо; при употр. с сущест. выполняет функцию прилаг., при независимом употр. – функцию 
сущ., принимает артикль 3-го лица и склоняется; асивигы бэджэрэлу пан чhэ с этим справиться 
невозможно, бэджэрэлунэры бэджэрил эир, ида мынацhил эр (иронично) ты вроде со всеми 
делами справился, осталось только это дело довести до ума, на адкhан пан бэджэрэлу машт чhэ 
он не тот, кто справится с этим делом.  

 ԲԷՋԷՐՄԻՇԲԷՋԷՐՄԻՇԲԷՋԷՐՄԻՇԲԷՋԷՐՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Ն) հաջողեցնել, գլուխ բերել։  
 БЭДЖЭРМИШ АНЭЛ (Н) справляться, управляться.  

 ԲԷՋԷՐՄԻՇԲԷՋԷՐՄԻՇԲԷՋԷՐՄԻՇԲԷՋԷՐՄԻՇ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Ն) հաջողվել, գլուխ գալ։ 
 БЭДЖЭРМИШ (Ы)ЛАЛ (Н) удаваться, получаться, налаживаться. 

 ԲԷՋԷՐՎԱՁԲԷՋԷՐՎԱՁԲԷՋԷՐՎԱՁԲԷՋԷՐՎԱՁ, ած. «բէջէրաձ»-ի կրավորակերպն է։ 
 БЭДЖЭРВАДЗ, пр.пр.вр. форма страд. залога прич. «бэджэрадз». 
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ԲԷՋԷՐՎԱԲԷՋԷՐՎԱԲԷՋԷՐՎԱԲԷՋԷՐՎԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ ԲԲԲԲ Б

 ԲԷՋԷՐՎԱԲԷՋԷՐՎԱԲԷՋԷՐՎԱԲԷՋԷՐՎԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. 1. քանի տնտեսությունս 

կարգի եմ բերում, կարգի բերեմ, կարգի բերի և այլն. 2. քանի ինքս ինձ (հագուստ և այլն) կարգի 

եմ բերում, կարգի բերի և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակներով՝ համաձայն 

հաջորդող բայի ձևին. բէջէրվաձսայինէրուսբէջէրվաձսայինէրուսբէջէրվաձսայինէրուսբէջէրվաձսայինէրուս աբրուստնէրըսաբրուստնէրըսաբրուստնէրըսաբրուստնէրըս խօլայցավխօլայցավխօլայցավխօլայցավ քանի կարգավորեցինք 

մեր տնտեսությունը՝ մեր ապրուստը հեշտացավ։ 
 БЭДЖЭРВÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. 1. по мере того как (чем 
больше, чем лучше) справляюсь, управляюсь (с делами, хозяйством и т.п.) и т.д. 2. по мере того как 
я обслуживаю себя и т.д. во всех лицах, числах и времен., в соотв. с формой смыслов. гл. пр.; 
бэджэрвадзсайинэрус абрустнэрыс холайцhав чем лучше справлялись с хозяйством, тем лучше 
становилась жизнь. 
 ԲԷՋԷՐՎԱԲԷՋԷՐՎԱԲԷՋԷՐՎԱԲԷՋԷՐՎԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ կարողացա, 

կարողանում եմ, կարողանամ և այլն, կարգի ընկնել (այսինքն՝ կարգի բերել իր գործերը, 

տնտեսությունը) բոլոր դեմքերով, թվ. ու ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին: 

Չալթրում սա նշանակում է նաև «հենց որ գործս ավարտում եմ, ավարտեցի, ավարտեմ և այլն» 

բոլոր դեմքերով։ 
 БЭДЖЭРВÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только справляюсь с 
чем-л, управляюсь с хозяйством и т.д. во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр.; 
в Чалтыре данное нареч. означает также «как только я заканчиваю дела, закончил дела, закончу 
дела» и т.д., во всех врем. 

 ԲԷՋԷՐՎԷԼԲԷՋԷՐՎԷԼԲԷՋԷՐՎԷԼԲԷՋԷՐՎԷԼ, -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ) 1. բ.կր. հաջողվել, 
գլուխ գալ (տնտեսական գործ). այս իմաստով գործածվում է միայն երր. դեմքի ձևը, և 

նախադասության մեջ սրա ենթական է գործը, որ գլուխ է գալիս. 2. բ.չ. (կրավորակերպ) կարգի 

ընկնել (այսինքն՝ կարգի բերել իր գործերը, տնտեսական աշխատանքները): Չալթրում նաև՝ 
ավարտել այդ աշխատանքները: Այս իմաստով գործածվում են բոլոր դեմքերի ձևերը և 

նախադասության մեջ սրա ենթական համապատասխան դեմքի անձն է: Սրա ներկայի և 

անկատարի եզակի երրորդ դեմքը դրական, բացասական ու հարց. ձևով ունին կարողական 

իմաստ. գըբէջէրվիգըբէջէրվիգըբէջէրվիգըբէջէրվի՞ – կարելի՞ է, հնարավո՞ր է գլուխ բերել. չիչիչիչի բէջէրվիբէջէրվիբէջէրվիբէջէրվի(լլլլ) – անկարելի է գլուխ 

բերել, գըբէջէրվիգըբէջէրվիգըբէջէրվիգըբէջէրվի – կարելի է, հնարավոր է գլուխ բերել. սրանք դիմազուրկ ձևեր են։ 
 БЭДЖЭРВЭЛ, гыбэджэрвим, бэджэрвэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк)                
1. г.cтр.з. идти на лад, налаживаться (о хозяйственных делах); в этом значении употребл. только 
форма 3-го лица, а в роли подлежащего в предложении выступает объект действия. 2. г.с.з. 
справляться, управляться (с делами, хозяйством). 3. обслуживать себя. 4. в Чалтыре означает также 
«заканчивать дела»; в этом значении употр. формы во всех лицах, а в роли подлежащего в 
предложении выступает субъект действия в соотвестствующем лице; формы ед. и мн. числа 3-го 
лица в утвердит., отрицат. и вопросит. формах имеют также значение возможности в безличной 
форме: гыбэджэрви? можно справиться? можно управиться? чhи бэджэрви(л) невозможно 
справиться, гыбэджэрви можно справиться, можно управиться.  

 ԲԷՋԷՐՎԷԼՈՒԲԷՋԷՐՎԷԼՈՒԲԷՋԷՐՎԷԼՈՒԲԷՋԷՐՎԷԼՈՒ, ած. «բէջէրէլու»-ի, կրավորակերպ է, այսինքն՝ «բէջէրվէլ» կրավորական 

բայի ապառնի դերբայն է՝ գոյականի հետ գործածվելով դարձած ած., բայց «բէջէրվէլ» չեզոք 

բայի ապ. դերբայն էլ գոյականի հետ դառնում է ածական: Ձևով սրանք նույնն են, իմաստով 

տարբեր, առաջինը նախադասության մեջ որոշիչ է գործի, որ պիտի գլուխ գա, իսկ երկրորդը – 

անձի, որ պիտի կարգավորի կամ ավարտի իր գործերը։ 
 БЭДЖЭРВЭЛУ, пр.буд.вр. 1. то, с чем можно справиться, управиться. 2. тот, кто может 
справиться, управиться; форма страд. залога прич. «бэджэрэлу»; при употребл. с существ. 
выполняет функцию прилаг.; имеет одинаковую форму с причастием буд. вр. гл. ср. залога 
«бэджэрвэл», которое при употр. с сущест. также становится прилаг., однако данные прич. имеют 
разные значения: первое причастие выступает в предложении в функции объекта действия, а второе – 
субъекта, производящего действие.   

 ԲԷՌԲԷՌԲԷՌԲԷՌ (Ն), ՊԷՌՊԷՌՊԷՌՊԷՌ (Չ), գ. բեռ, ծանրություն, որ պետք է փոխադրել սայլով, գրաստով կամ 

շալակով. քաղաքը չունի, սրա փոխարեն գործածում է «յուք»։  
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ԲԲԲԲ Б ԲԷՌՕՎԲԷՌՕՎԲԷՌՕՎԲԷՌՕՎ

 БЭРР (Н), ПЭРР (Ч), с. ноша, груз; исконно арм. слово, грабар բեռն беррн, литер.вост.арм. բեռ 

берр, литер.зап.арм. բեռ (произн. пhэрр), в гаварах Агулис բէռնը бэррны, Карабах, Шемаха պէռնը 

пэррны, Алашкерт, Муш, Возм, Нор-Джуга բ‘եռ бhерр, Зейтун բ‘էռ бhэрр, Ахалциха, Акна, Ереван, 

Карин բ‘էռ бhэрр, Салмаст, Ван պեռ перр, Амшен, Мокс պէռ пэрр, Асланбек, Харберд պmռ пäрр, 

Родосто, Тигранакерт փէռ пhэрр, Хачин բ‘էր бhэр, Тбилиси բիրը биры, Мараха պըէռ пыэрр; в 
городе в значении «груз» употр. турец. слово yük (йукh). 

 ԲԷՌՕՎԲԷՌՕՎԲԷՌՕՎԲԷՌՕՎ (Ն), ՊԷՌՕՎՊԷՌՕՎՊԷՌՕՎՊԷՌՕՎ (Չ) 1. ած. վրան բեռ դրած. բէռօվբէռօվբէռօվբէռօվ արաբաարաբաարաբաարաբա. 2. մկ. շատ բեռ բարձած. 

պէռօվպէռօվպէռօվպէռօվ պառնալպառնալպառնալպառնալ։  
 БЭРРОВ (Н), ПЭРРОВ (Ч) 1. п. загруженный; бэрров араба загруженная арба. 2. н. доверху, 
до краёв (нагружать); пэрров паррнал загружать доверху. 

 ԲԷՍԲԷՍԲԷՍԲԷՍ, ԲԷՍՆԱԳԲԷՍՆԱԳԲԷՍՆԱԳԲԷՍՆԱԳ և ԲԷՍՆԱՅԻԳԲԷՍՆԱՅԻԳԲԷՍՆԱՅԻԳԲԷՍՆԱՅԻԳ, կպ. պես, նման. տե՛ս նաև ասպէս, ադբէս, անբէս։ 
 БЭС, БЭСНАГ и БЭСНАЙИГ, пр. вроде, наподобие, как, подобно, так же; эшталу бэс им 

собираюсь идти, намереваюсь идти; от пехлев. pēs; грабар պէս пэс – как, подобно, наподобие, 

литер.вост.арм. պես пес, литер.зап.арм. պես (произ. бэс) – наподобие, как, подобно, в гаварах 

Алашкерт, Ахалциха, Ереван, Карин, Мокс, Муш, Мараха, Шемаха, Нор-Джуга, Салмаст, Ван, 

Тбилиси պէս пэс, Харберд, Полис, Родосто, Амшен, Себастия, Сучава բէս бэс, Карадаг տէս тэс; 
см. также аспэс, адбэс, анбэс.  

 ԲԷՍԲԷՍԲԷՍԲԷՍ-ԲԷԼԼԻԲԷԼԼԻԲԷԼԼԻԲԷԼԼԻ, տե՛ս բէլլի։ 
 БЭС-БЭЛЛИ, п. явный, очевидный; крым.татар. бес-белли – очевидно, видимо. 

 ԲԷՍԼԷՄԲԷՍԼԷՄԲԷՍԼԷՄԲԷՍԼԷՄԻՇԻՇԻՇԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ սնուցանել, գերացնել. բէսլէմիշբէսլէմիշբէսլէմիշբէսլէմիշ արաձարաձարաձարաձ խօզիխօզիխօզիխօզի գըլմանիգըլմանիգըլմանիգըլմանի շատ գեր է 

(մարդու մասին). թուրք. բէսլէմէք – նույն իմ.։  
 БЭСЛЭМИШ АНЭЛ откармливать; бэслэмиш арадз хози гылмани толстый как боров (о 
человеке). турец. beslemek, крым.татар. беслемек – откармливать. 

 ԲԷՍՄԷԴԲԷՍՄԷԴԲԷՍՄԷԴԲԷՍՄԷԴ (Ն), տե՛ս բաքսըմադ (Չ):  
 БЭСМЭД (Н), см. бакhсымад (Ч). 

 ԲԷՎԱԽԹԲԷՎԱԽԹԲԷՎԱԽԹԲԷՎԱԽԹ (Ն), ԲԷՎԱԽԹԲԷՎԱԽԹԲԷՎԱԽԹԲԷՎԱԽԹ և ԲԷՎԱՏԲԷՎԱՏԲԷՎԱՏԲԷՎԱՏ (Չ), մկ. անժամանակ. արաբ. վակտ – ժամանակ, որից 

պարս. բիվակտ – անժամանակ. հոմանիշը – ժամանագսըզ։ 
 БЭВАХТh (Н), БЭВАХТ и БЭВАТ (Ч), н. некстати, не вовремя; перс. bi-vāğt – не вовремя 

(перс. отриц. частица bi + араб. vāğt – время); среднеарм. яз. պէվախտ пэвахт – не вовремя, 

некстати, в гаварах Тбилиси, Карабах, Карин բեվախթ бэвахтh – некстати, не вовремя; синоним – 

жаманагсыз. 

 ԲԲԲԲԷՎԱԽԹԷՎԱԽԹԷՎԱԽԹԷՎԱԽԹ ՔԸՇԷՐՕՎՔԸՇԷՐՕՎՔԸՇԷՐՕՎՔԸՇԷՐՕՎ (Ն), ԲԷՎԱՏԲԷՎԱՏԲԷՎԱՏԲԷՎԱՏ ՔԸՇԷՐԻՆՔԸՇԷՐԻՆՔԸՇԷՐԻՆՔԸՇԷՐԻՆ (Չ), մկ. ուշ գիշերով, անժամանակ։ 
 БЭВАХТh КhЫШЭРОВ (Н), БЭВАТ КhЫШЭРИН или КhЫШЭРИН БЭВАТhИН (Ч), н. 
посреди ночи, не вовремя. 

 ԲԷՎԱԽԹԲԷՎԱԽԹԲԷՎԱԽԹԲԷՎԱԽԹ ԱԴԷՆԱԴԷՆԱԴԷՆԱԴԷՆ (Ն), ԲԷՎԱՏԲԷՎԱՏԲԷՎԱՏԲԷՎԱՏ ԱԴԷՆԱԴԷՆԱԴԷՆԱԴԷՆ (Չ), մկ. անժամանակ։ 
 БЭВАХТh АДЭН (Н), БЭВАТ АДЭН (Ч), н. не вовремя; этимологию см. бэвахтh (Н). 

 ԲԷՏԿԲԷՏԿԲԷՏԿԲԷՏԿ (Չ), տե՛ս բէթք (Ն):  
 БЭТК (Ч), см. бэтhкh (Н). 

 ԲԷՏՏԱԼԲԷՏՏԱԼԲԷՏՏԱԼԲԷՏՏԱԼ (Չ), ած. վատ, անպետք, անգործածելի (գործիք). արաբ. բաթալ – նույն իմ.։ 
 БЭТТАЛ (Ч), п. негодный, непригодный (об инструменте); араб. battal – непригодный; см. 
также *батhтhал (Н). 

 ԲԷՐԱՁԲԷՐԱՁԲԷՐԱՁԲԷՐԱՁ (Ն), ՊԷՐԱՁՊԷՐԱՁՊԷՐԱՁՊԷՐԱՁ (Չ), ած. 1. բերած. 2. բերող. անց. դերբայ, որ գոյակ. հետ դառնում է 

ածական, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է. 

բէրաձբէրաձբէրաձբէրաձ բանէրըսբանէրըսբանէրըսբանէրըս նէսնէսնէսնէս առնունքառնունքառնունքառնունք. բէրաձիսբէրաձիսբէրաձիսբէրաձիս գէսըգէսըգէսըգէսը քէզիքէզիքէզիքէզի համարհամարհամարհամար էէէէ. բէրաձբէրաձբէրաձբէրաձ մաշթըմաշթըմաշթըմաշթը բերող մարդը։ 
 БЭРАДЗ (Н), ПЭРАДЗ (Ч), пр.пр.вр. 1. принесённый, привезённый, доставленный. 2. 
принёсший, привёзший, доставивший; с существ. выполняет функцию прилагат., при независимом 
употр. – функцию сущ., принимает артикль и склоняется; бэрадз банэрыс нэс аррнункh занесём в 
дом принесённые мной (вещи и т.п.), бэрадзис гэсы кhэзи hамар э половина того, что я привёз – 
твоя, бэрадз маштhы принёсший (привёзший) человек. 
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ԲԷՐԱԲԷՐԱԲԷՐԱԲԷՐԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ ԲԲԲԲ Б

  ԲԷՐԱԲԷՐԱԲԷՐԱԲԷՐԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ՊԷՐԱՊԷՐԱՊԷՐԱՊԷՐԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), մկ. քանի 

բերում եմ, բերի և այլն բոլոր դեմքերով, թվ. ու ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի 

ձևին. բէրաձսայինէրուսբէրաձսայինէրուսբէրաձսայինէրուսբէրաձսայինէրուս դըհադըհադըհադըհա ուզացուզացուզացուզաց քանի բերինք, էլի ուզեց։ 
 БЭРÁДЗСАЙИС (Н), ПЭРÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), н. по мере 
того как (чем больше) приношу (привожу, доставляю), приносил, буду приносить и т.д., во всех 
лицах, числах и временах, в соотв. с формой смыслового глагола; бэрадзсайинэрус дыhа узацh 
чем больше мы ему приносили, тем больше он просил. 

 ԲԷԲԷԲԷԲԷ՛ՐԱՁՕՐԱՁՕՐԱՁՕՐԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ  (Ն), ՊԷՊԷՊԷՊԷ՛ՐԱՁՕՐԱՁՕՐԱՁՕՐԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ), մկ. հենց 

որ բերում եմ, բերի, բերեմ և այլն. բէրաձօվըսբէրաձօվըսբէրաձօվըսբէրաձօվըս համանհամանհամանհաման գուդէգուդէգուդէգուդէ քխալսիքխալսիքխալսիքխալսի հենց որ բերում եմ՝ իսկույն 

ուտում վերջացնում է։ 
 БЭ;РАДЗÓВЫС (Н), ПЭ;РАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы (Ч), н. как 
только приношу (привожу), принёс и т.д.; бэрадзовыс hаман гуде кhхалси как только приношу, 
сразу всё съедает. 

 ԲԷՐԱՆԲԷՐԱՆԲԷՐԱՆԲԷՐԱՆ (Ն), ՊԷՐԱՆՊԷՐԱՆՊԷՐԱՆՊԷՐԱՆ (Չ), գ. 1. բերան (մարդու և կենդանիների). 2. գործիքի սուր կտրող 

մասը. դանագիդանագիդանագիդանագի բէրանբէրանբէրանբէրան. 3. ամանի, փուռի, փոսի մուտքը. անգաջըանգաջըանգաջըանգաջը փագիցփագիցփագիցփագից, բէրանըբէրանըբէրանըբէրանը բացիցբացիցբացիցբացից (Ն), 

անգաջըանգաջըանգաջըանգաջը փագիցփագիցփագիցփագից, պէրանըպէրանըպէրանըպէրանը պածիծպածիծպածիծպածիծ (Չ) առանց մտածելու ու կշռելու վիրավորական բաներ 

ասաց. բէրանբէրանբէրանբէրան բէրէլբէրէլբէրէլբէրէլ (Ն), պէրանպէրանպէրանպէրան պէրէլպէրէլպէրէլպէրէլ (Չ) խոսք բաց անէլ (որևէ բանի մասին). բէրանըբէրանըբէրանըբէրանը բագլաբագլաբագլաբագլա չիչիչիչի 
թըրչըվիթըրչըվիթըրչըվիթըրչըվի(լլլլ) (Ն), պէրանըպէրանըպէրանըպէրանը պագլապագլապագլապագլա չիչիչիչի տըշճըվիտըշճըվիտըշճըվիտըշճըվի(լլլլ) (Չ) ինչ որ լսե, իսկույն կտարածե, գաղտնիք 

պահել չգիտե. բէրանըբէրանըբէրանըբէրանը բացբացբացբաց մընալմընալմընալմընալ (Ն), պէրանըպէրանըպէրանըպէրանը պածպածպածպած մընալմընալմընալմընալ (Չ) սաստիկ զարմանալ կամ 

հիանալ. բէրանըբէրանըբէրանըբէրանը մըդնէլմըդնէլմըդնէլմըդնէլ (Ն), պէրանըպէրանըպէրանըպէրանը մըդնէլմըդնէլմըդնէլմըդնէլ (Չ) շատ մոտիկ նստել կամ կանգնել, որ լավ լսե 

առանց խոսք փախցնելու. բէրանըբէրանըբէրանըբէրանը սէբէբսէբէբսէբէբսէբէբ էէէէ (Ն), պէրանըպէրանըպէրանըպէրանը սէբէբսէբէբսէբէբսէբէբ էէէէ (Չ) ինչ որ ասաց՝ կատարվում է. 

բէրանըբէրանըբէրանըբէրանը հացիհացիհացիհացի հասնէլհասնէլհասնէլհասնէլ (Ն), պէրանըպէրանըպէրանըպէրանը հացիհացիհացիհացի հասնէլհասնէլհասնէլհասնէլ (Չ) բան ձեռք բերել, վիճակը բարելավել. 
բէրանըսբէրանըսբէրանըսբէրանըս մազմազմազմազ փըսնէցավփըսնէցավփըսնէցավփըսնէցավ ասէլէնասէլէնասէլէնասէլէն (Ն), պէրանըսպէրանըսպէրանըսպէրանըս մազմազմազմազ փըսնէցավփըսնէցավփըսնէցավփըսնէցավ ասէլէնասէլէնասէլէնասէլէն (Չ) շատ ասացի. 

բէրանէնբէրանէնբէրանէնբէրանէն գըդռէլգըդռէլգըդռէլգըդռէլ, ուրիշինուրիշինուրիշինուրիշին դալդալդալդալ (Ն), պէրանէնպէրանէնպէրանէնպէրանէն գըդռէլգըդռէլգըդռէլգըդռէլ, ուրիշինուրիշինուրիշինուրիշին դալդալդալդալ (Չ) ինքը չուտել, ուրիշին տալ. 
բէրանէնբէրանէնբէրանէնբէրանէն էլլաձըէլլաձըէլլաձըէլլաձը անգաջըանգաջըանգաջըանգաջը չիչիչիչի լըսիլլըսիլլըսիլլըսիլ (Ն), պէրանէնպէրանէնպէրանէնպէրանէն էլլաձըէլլաձըէլլաձըէլլաձը անգաջինանգաջինանգաջինանգաջին չիչիչիչի հասնիհասնիհասնիհասնի(լլլլ) (Չ) խոսքերի մեջ 

խտրություն չի անում, ասելուն ու չասելուն չի ջոկում. բէրանէնբէրանէնբէրանէնբէրանէն խօսքխօսքխօսքխօսք փախցունէլփախցունէլփախցունէլփախցունէլ (Ն), պէրանէնպէրանէնպէրանէնպէրանէն 
խօսկխօսկխօսկխօսկ փախծընէլփախծընէլփախծընէլփախծընէլ (Չ) սխալմամբ ասել ինչ որ ուզում էր թաքցնել. բէրանէնբէրանէնբէրանէնբէրանէն խօսքխօսքխօսքխօսք քաշէլքաշէլքաշէլքաշէլ (Ն), 

պէրանէնպէրանէնպէրանէնպէրանէն խօսկխօսկխօսկխօսկ քաշէլքաշէլքաշէլքաշէլ (Չ) ստիպել հայտնել ինչ որ մտքում ունի. բէրանիդբէրանիդբէրանիդբէրանիդ չափըչափըչափըչափը գիդցիգիդցիգիդցիգիդցի՛րրրր (Ն), 

պէրանիդպէրանիդպէրանիդպէրանիդ չափըչափըչափըչափը կիտծիկիտծիկիտծիկիտծի՛րրրր (Չ) լեզուդ զսպիր, չասելու խոսք մի՛ ասիր. բէրանիդբէրանիդբէրանիդբէրանիդ քիրաքիրաքիրաքիրա՞ գուզիսգուզիսգուզիսգուզիս 

(Ն), պէրանիդպէրանիդպէրանիդպէրանիդ քիրաքիրաքիրաքիրա՞ գուզիսգուզիսգուզիսգուզիս (Չ) ինչու՞ չես խոսում, խոսելավա՞րձ ես ուզում. բէրանինբէրանինբէրանինբէրանին ջուրէրըջուրէրըջուրէրըջուրէրը 
էշթալէշթալէշթալէշթալ (Ն), պէրանինպէրանինպէրանինպէրանին ճուրէրըճուրէրըճուրէրըճուրէրը էշտալէշտալէշտալէշտալ (Չ) շատ հավանել հիանալ որևէ բանով. հավըհավըհավըհավը խօսիցխօսիցխօսիցխօսից իրէքիրէքիրէքիրէք 
պէրանպէրանպէրանպէրան (Չ) (հին ժողովրդական երգից) աքլորը կանչեց երեք անգամ. հարամինէրունհարամինէրունհարամինէրունհարամինէրուն բէրանըբէրանըբէրանըբէրանը 
էշթալէշթալէշթալէշթալ (Ն), հարամինէրունհարամինէրունհարամինէրունհարամինէրուն պէրանըպէրանըպէրանըպէրանը էշտալէշտալէշտալէշտալ (Չ) ավազակնէրի որջը գնալ. մէգմէգմէգմէգ բէրանբէրանբէրանբէրան անէլանէլանէլանէլ (Ն), 

մէգմէգմէգմէգ պէրանպէրանպէրանպէրան անէլանէլանէլանէլ (Չ) մի անգամից ուտել առանց կտրելու. պէրանպէրանպէրանպէրան լալլալլալլալ (Չ) բերանի 

լորձաթաղանթը բորբոքվել ու վերքոտվել։ 
 БЭРАН (Н), ПЭРАН (Ч), с. 1. рот (людей). 2. пасть, зев ( животных, птиц, рыб). 3. лезвие, 
острая режущая часть инструментов. 4. горлышко (посуды), горловина, отверстие, вход (печи, ямы 
и т.п.). 5. логово, место нахождения врага; данаги бэран (Н), танаги пэран (Ч) лезвие ножа, 
ангаджы пhагицh, бэраны бацhицh (Н), ангаджы пhагицh, пэраны пациц (Ч) оскорбил сгоряча, 
не подумав, бэран бэрэл (Н), пэран пэрэл (Ч) завести разговор (о чём-либо), бэраны багла чhи 
тhырчhыви(л) (Н), пэраны пагла чhи тышчыви(л) (Ч) болтливый, словоохотливый, бэраны 
бацh мынал (Н), пэраны пац мынал (Ч) раскрыть рот от удивления, бэраны бацh найэл (Н), 
пэраны пац найэл (Ч) смотреть разинув рот, бэран быррнэл (Н), пэран пыррнэл (Ч) молчать, не 
проронить ни слова,   бэраны мыднэл (Н), пэраны мыднэл (Ч) соваться под нос, бэраны сэбэб э 
(Н), пэраны сэбэб э (Ч) может накликать (напророчить) беду, бэраны hацhи hаснэл (Н), пэраны 
hацhи hаснэл (Ч) обрести достаток, бэраныс маз пhыснэцhав асэлэн (Н), пэраныс маз 
пhыснэцhав асэлэн (Ч) оскомину набил повторяя одно и то же, бэранэн гыдррэл, уриши дал (Н), 
пэранэн гыдррэл, уришин дал (Ч) оторвать от себя, отдать другому, отказать себе в самом 
необходимом, бэранэн элладзы ангыджы чhи лысил (Н), пэранэн элладзы ангаджин чhи 
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hасни(л) (Ч) болтает почём зря, бэранэн хоскh пhахцhунэл (Н), пэранэн хоск пhахцынэл (Ч) 
проговориться, проболтаться, сказать лишнее, бэранэн хоскh кhашэл (Н), пэранэн хоск кhашэл 
(Ч) вытягивать слова из кого-либо, бэранид чhапhы гидцhир (Н), пэранид чhапhы кидцир (Ч) 
придержи язык, бэранид кhира гузис? (Н), пэранид кhира гузис? (Ч) что молчишь?, ждёшь пока 
заплатят за слова?, бэранин джурэры эштhал (Н), пэранин чурэры эштал (Ч) а) слюнки текут, б) 
восхищаться, восторгаться чем-либо, hавы хосицh ирэкh пэран (Ч) (из старинной песни) петух 
пропел три раза, hараминэрун бэраны эштhал (Н), hараминэрун пэраны эштал (Ч) отправиться 
в логово разбойников, мэг бэран анэл (Н), мэг пэран анэл (Ч) есть одним куском, пэран лал (Ч) 
воспалиться и покрыться язвами (о слизистой оболочке рта), бэран дынэлу бан чhэ (Н) пэран 
тынэлу пан чhэ (Ч) невкусный, несъедобный, мэг бэран (Н), мэг пэран (Ч) чуток, один глоток, 
бэран тырчhэл (Н), пэран тырчэл (Ч), промочить горло, дзамэл, бэраны дынэл (Н), дзамэл, 
пэраны тынэл (Ч) растолковать, разжевать и в рот положить, бэраны чhорнал (Н), пэраны 
чhорнал (Ч) пересохло в горле, бэран ыйнэл (Н), пэран ыйнэл (Ч) стать притчей во языцех, 
получить печальную славу, подвергнуться всеобщему осмеянию или осуждению, бэраны найэл 
(Н), пэраны найэл (Ч) смотреть в рот кому-либо, бэраны бан дынэл (Н), пэраны пан тынэл (Ч) 
заморить червячка, перекусить, сахъин пэранн э  у всех на слуху; исконно арм. слово, грабар 

բերան беран, литер.вост.арм. բերան беран, литер.зап.арм. բերան (произн. пhэран) – рот, в гаварах 

Возм, Нор-Джуга բ‘երան бhеран, Асланбек բ‘էրա бhэра, Полис, Тбилиси բէրան бэран, Карин, 

Алашкерт, Ахалциха, Ереван, Харберд, Муш, Себастия, Сучава բ‘էրան бhэран, Карабах պէրան 

пэран, պարան паран, Мокс, Мараха, Шемаха, Салмаст, Ван պէրան пэран, Тигранакерт փէրmն 

пhэрäн, Амшен պէրօն пэрон, Родосто փէրան пhэран, Агулис բmրmն бäрäн, Аварик բիյmն бийäн, 

Зейтун բ‘իրօն бhирон, բիյօն бийон, Хачин բ‘իյօն бhийон, Мараша պինոր пинор.  

 ԲԷՐԱՆԱՑԻԲԷՐԱՆԱՑԻԲԷՐԱՆԱՑԻԲԷՐԱՆԱՑԻ (Ն), ՊԷՐԱՆԱԾԻՊԷՐԱՆԱԾԻՊԷՐԱՆԱԾԻՊԷՐԱՆԱԾԻ (Չ) 1. գ. ոտանավոր. 2. մկ. բերանացի: 

 БЭРАНАЦhИ (Н), ПЭРАНАЦИ (Ч) 1. с. стихотворение. 2. н. наизусть, назубок; пэранаци 
сорвэл учить наизусть, пэранаци киднал знать назубок; литер.вост.арм. բերանացի беранацhи – 

наизусть, литер.зап.арм. բերանացի (произн. пhэранацhи) – устно.  

 ԲԷՐԱՆՔԲԷՐԱՆՔԲԷՐԱՆՔԲԷՐԱՆՔ (Ն), ՊԷՐԱՆՔՊԷՐԱՆՔՊԷՐԱՆՔՊԷՐԱՆՔ (Չ), գ. ոտանավոր: 
 БЭРАНКh (Н), ПЭРАНКh (Ч), с. стихотворение. 

 ԲԷՐԱՆԻԲԷՐԱՆԻԲԷՐԱՆԻԲԷՐԱՆԻ ԹԱՎԱՆԹԱՎԱՆԹԱՎԱՆԹԱՎԱՆ (Ն), ՊԷՐԱՆԻՊԷՐԱՆԻՊԷՐԱՆԻՊԷՐԱՆԻ ԹԱՎԱՆԹԱՎԱՆԹԱՎԱՆԹԱՎԱՆ (Չ), գ. քիմք: 
 БЭРАНИ ТhАВАН (Н), ПЭРАНИ ТhАВАН (Ч), с. анат. нёбо. 

 ԲԷՐԲԱԴԲԷՐԲԱԴԲԷՐԲԱԴԲԷՐԲԱԴ, մկ.ած. սաստիկ, շատ վատ. փոխ. պարս. նույն արմատից են նաև բեթեր և պահլ. 
վատ, որ հնումը մտել է գրաբարի մեջ. բէրբադբէրբադբէրբադբէրբադ չամուռչամուռչամուռչամուռ էէէէ (Ն), բէրբադբէրբադբէրբադբէրբադ բալչըխբալչըխբալչըխբալչըխ էէէէ (Չ) սաստիկ            

ցեխ է։ 
 БЭРБАД 1. н. очень плохо, совсем плохо. 2. п. скверный, плохой; бэрбад чhамурр э (Н), 
бэрбад балчhых э (Ч) непролазная грязь, бэрбад hиванд лал тяжело болеть; см. также бэтhэр и 
вадэл; перс. bed – плохо, bāttār – хуже, от которого турец. berbat (бербат) – скверный; в гаваре 

Карабах բարբադ барбад – разрушенный, испорченный. 

 ԲԷՐԲԷՐԲԷՐԲԷՐԲԷՐԲԷՐԲԷՐԲԷՐ, գ. սափրիչ. փոխ. թուրք. թերևս ֆրանս. բառբյէ – սափրիչ բառն է, որ ծագում է ֆր. 

բառբ – միրուք բառից։ 
 БЭРБЭР, с. парикмахер; франц. barbier – мужской парикмахер, от котор. турец. berber, 

крым.татар. бербер – парикмахер, в гаварах Салмаст բերբեր бербер, Карин բառբառ баррбарр – 

парикмахер. 

 ԲԷՐԲԷՐԲԷՐԲԷՐԲԷՐԲԷՐԲԷՐԲԷՐ-ԽԱՆՈՒԹԽԱՆՈՒԹԽԱՆՈՒԹԽԱՆՈՒԹ (Ն), ԲԷՐԲԷՐԲԷՐԲԷՐԲԷՐԲԷՐԲԷՐԲԷՐ-ԽԱՄՈՒԹԽԱՄՈՒԹԽԱՄՈՒԹԽԱՄՈՒԹ (Չ), գ. վարսավիրանոց։ 
 БЭРБЭР-ХАНУТh (Н), БЭРБЭР-ХАМУТh (Ч), с. парикмахерская. 

 ԲԷՐԷԼԲԷՐԷԼԲԷՐԷԼԲԷՐԷԼ, -իմ, -ի, -աձ, -օղ, -էլու, բէ՛ր, բէրէ՛ք (Ն), ՊԷՐԷԼՊԷՐԷԼՊԷՐԷԼՊԷՐԷԼ, պի՛ր, պէրէ՛կ (Չալթր), ՊԷՐԷԼՊԷՐԷԼՊԷՐԷԼՊԷՐԷԼ, պէ՛ր, 

պէրէ՛կ (Թոփտի), բ.ն. 1. բէրէլ, փոխադրել ուրիշ տեղից դեպի խոսող անձը. 2. ծնել. բալաբալաբալաբալա բէրէլբէրէլբէրէլբէրէլ 
(Ն), բալաբալաբալաբալա պէրէլպէրէլպէրէլպէրէլ (Չ) ձագ ծնել (կենդանիների մասին). բէբէբէբէ՛րրրր հօսհօսհօսհօս (Ն), պէպէպէպէ՛րրրր հօսհօսհօսհօս (Թոփտի), պիրօպիրօպիրօպիրօ՛սսսս 

կամ պիրօպիրօպիրօպիրօ՛սսսս-օսօսօսօս (Չալթր) բե՛ր այստեղ. դըղադըղադըղադըղա բէրէլբէրէլբէրէլբէրէլ (Ն), դըղադըղադըղադըղա պէրէլպէրէլպէրէլպէրէլ (Չ) երեխա ծնել (տնկախ 

նրանից, թե երեխան մանչ է, թե աղջիկ)։ 
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 БЭРЭЛ, гыбэрим, бэри, -адз, -охъ, -элу, бэр, бэрэкh (Н), ПЭРЭЛ, кыпэрим, пэри, пир, пэрэк 
(Чалтырь), ПЭРЭЛ, кыпэрим, пэри, пэр, пэрэк (с. Крым) г.д.з. 1. приносить, привозить, приводить, 
доставлять. 2. производить на свет, родить; ашхаркh бэрэл (Н), ашхаркh пэрэл (Ч) родить, хэлкhи 
пэрэл а) довести что-либо до ума, б) образумить кого-либо, бала бэрэл (Н), бала пэрэл (Ч) 
окотиться, родить детёныша (о кошке, овце и т.д.) бэ;р hос (Н), пэ;р hос (с. Крым), пирóс или пирóс-
ос (Ч) неси сюда, дыхъа бэрэл (Н), дыхъа пэрэл (Ч) родить ребёнка; исконно арм. слово, грабар 

բերել берел – носить, нести яйца, плодоносить, литер.вост.арм. բերել берел, литер.зап.арм. բերել 
(произн. пhэрэл) – носить, приносить, родить, Нор-Джуга բ‘երել бhерел, Алашкерт, Муш, Сучава 

բ‘էրել бhэрел, Полис, Асланбек բէրէլ бэрэл, Ахалциха, Ереван, Ван պիրել пирел, Карин, Себастия 

բ‘էրէլ бhэрэл, Тбилиси բէրիլ бэрил, Харберд, բ‘էրիլ бhэрил, Салмаст պէրել пэрел, Мараха պէրէլ 
пэрэл, Шемаха պէրիլ пэрил, Агулис բիրիլ бирил, Зейтун, Возм բ‘իրիլ бhирил, Карабах, Мокс 

պիրիլ пирил, Амшен պէրուշ пэруш, Родосто փէրէլ пhэрэл, Тигранакерт փէրիլ пhэрил, Хачин 

բ‘իյէլ бhийэл, Аварик բէլ бэл.  

ԲԷՐԷԼԷՆԲԷՐԷԼԷՆԲԷՐԷԼԷՆԲԷՐԷԼԷՆ (Ն), ՊԷՐԷԼԷՆՊԷՐԷԼԷՆՊԷՐԷԼԷՆՊԷՐԷԼԷՆ (Չ), մկ. բերելով. հօքնէցանքհօքնէցանքհօքնէցանքհօքնէցանք բէրէլէնբէրէլէնբէրէլէնբէրէլէն հոգնեցինք բերելով (կրելով)։ 
 БЭРЭЛЭН (Н), ПЭРЭЛЭН (Ч), н. нося, неся, таская; hокhнэцhанкh бэрэлэн мы устали таская 
(кирпичи и т.п.). 

 ԲԷՐԷԼՈՒԲԷՐԷԼՈՒԲԷՐԷԼՈՒԲԷՐԷԼՈՒ (Ն), ՊԷՐԷԼՈՒՊԷՐԷԼՈՒՊԷՐԷԼՈՒՊԷՐԷԼՈՒ (Չ), ած. 1. բան, որ պետք է, կարելի է բերել. 2. մարդ, որ պիտի 

բերի, որ կարող է բերել. 3. հղի, որ շուտով պիտի ծննդաբերի (ասվում է միայն գնոջ մասին և ոչ 

թե կենդանիների. կովի, ոչխարի, այծի, ձիու մասին ասվում է ձընէլուձընէլուձընէլուձընէլու, շան, կատվի, խոզի 

մասին ցըննէլուցըննէլուցըննէլուցըննէլու). 4. մկ. բերելու համար. կընածկընածկընածկընած ճուրճուրճուրճուր պէրէլուպէրէլուպէրէլուպէրէլու. ապառնի դերբայ, որ գոյակ. հետ 

դառնում է ած., բայի հետ – մակբայ, իսկ անկախ գործածվելիս գոյակ. դեր է կատարում, հոդ է 

առնում ու հոլովվում է: Ձևով միատեսակ երկու իմաստներից առաջինը ցույց է տալիս այն 

առարկան կամ անձը, որ մի ուրիշը պիտի բերի. օր. բէրէլուբէրէլուբէրէլուբէրէլու մաշթըսմաշթըսմաշթըսմաշթըս մարդը, որին ես պիտի 

բերեմ, իսկ երկրորդը այն անձը, որ ինքը պիտի բերի մի բան կամ մի ուրիշին. երկրորդ 

իմաստով անկախ գործածվում է միայն երրորդ դեմքի ձևով ու հոդով. այդ պատճառով երր. 

դեմքի գոյականաբար գործածված ձևը «բէրէլուն» նշանակում է – ա) այն առարկան կամ անձը, 

որ (որին) նա պիտի բերի, բ) նա, այն անձը, որ ինքը պիտի բերի մի բան կամ որ ուրիշին։ 
 БЭРЭЛУ (Н), ПЭРЭЛУ (Ч), пр.буд вр. 1. то, что нужно или можно принести, доставить. 2. тот, 
кто может принести, доставить. 3. тот, кого могут привести, доставить. 3. роженица, которая 
должна скоро родить (только в отношении людей, в отношении коров, овец, коз, лошадей употр. 
дзынэлу, в отношении собак, кошек, свиней – цhыннэлу). 4. в значении наречия; кынац чур 
пэрэлу пошёл за водой; при употр. с существ. выполняет функцию прилаг., с глаголом – наречия, 
при независимом употр. – функцию сущ., принимает прит. артикль и склоняется, таким образом, 1-
е значение указывает на объект, над которым производится действие, например бэрэлу маштhыс 
человек, которого я приведу, 2-е знач. указывает на субьект, производящий действие, в 3-м 
значении причастие употр. независимо в форме 3-го лица, принимая соответствующий притяжат. 
артикль, поэтому форма существ. в 3-м лице – бэрэлун, означает: а) то, или тот, который будет 
доставлен кем-нибудь, б) тот (человек), который доставит что-либо или кого-либо. 

 ԲԷՐԷՀԻԲԷՐԷՀԻԲԷՐԷՀԻԲԷՐԷՀԻ (Նխջ), ԲԷՐԷՔԲԷՐԷՔԲԷՐԷՔԲԷՐԷՔ, *ԲՅՕՐԷՅԻԲՅՕՐԷՅԻԲՅՕՐԷՅԻԲՅՕՐԷՅԻ և *ԲՅՕՐԷՔԲՅՕՐԷՔԲՅՕՐԷՔԲՅՕՐԷՔ (Ն), *ԲՕՐԷՔԲՕՐԷՔԲՕՐԷՔԲՕՐԷՔ և ԲԷՐԷՔԲԷՐԷՔԲԷՐԷՔԲԷՐԷՔ (Չ), գ. մի տեսակ 

խմորեղեն կերակուր (մեջը միս կամ պանիր դրած), լինում է երկու տեսակ –«թաթար բերեք» և 

«խաշըխ-բերեք»: Առաջինը ուտում են հալած յուղով, երկրորդը – յուղով ու մածունով։ Կար և 

մի երրորդը, որ պատրաստում էին հնում՝ դաշտում աշխատելիս կամ եզերը արածեցնելիս՝ 
պատանիները, սա պարզապես կտրատած խմորի թերթիկներ էին, որ ջրով եփում ու յուղով 

ուտում էին, կոչվում էր «յալան բերեք». թուրք. բյօրեք կամ բյօրէյի – նույն իմ., յալան կամ յալըն – 

պարզ, յալըն բերեք – պարզ, անխառն բերեք։ 
 БЭРЭhИ (Нхч), БЭРЭКh, *БÖÖÖÖРЭЙИ и *БÖÖÖÖРЭКh (Н), *БОРЭКh и БЭРЭКh (Ч), с. пельмени 
с мясом или творогом; бывают двух видов: татарр бэрэкh и хашых бэрэкh; первый вид пельменей 
едят с растопленным маслом, второй – с мадзуном и луковой поджаркой на сливочном масле; был 
также третий вид, который в старину готовили юноши в период полевых работ или во время выпаса 
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волов, как правило, это были кусочки теста с мелко нарезанным картофелем и яйцом, которые 
отваривали в небольшом количестве воды, добавляли масло и ели ложкой, этот вид назывался 
йалан бэрэкh (буквально – ложные пельмени), бэрэкh кhашэл вынимать готовые пельмени 
шумовкой из воды после всплытия на поверхность; турец. börek (бöрек) – пирог, пирожок (с сыром, 
мясом и т.п.), крым.татар. берек (устар.) – пирожок, турец. yalan (йалан), крым.татар. ялан – ложь, 

неправда; крым.татар. къашыкъ – ложка; среднеарм. яз. պօրակ порак – пельмени, от турец. börek. 

 ԲԷՐԷՔԲԷՐԷՔԲԷՐԷՔԲԷՐԷՔ (Չ), տե՛ս բէրէհի (Նխջ)։ 
 БЭРЭКh (Ч), см. бэрэhи (Нхч). 

 ԲԷՐԷՔԷԹԲԷՐԷՔԷԹԲԷՐԷՔԷԹԲԷՐԷՔԷԹ, գ. առատություն. ար. բարաքաթ – օրհնություն, երկնային պարգև, որից թուրք. 

բէրէքէթ – առատություն. բէրէքէթբէրէքէթբէրէքէթբէրէքէթ չունիչունիչունիչունի շուտ է սպառվում, վերջանում (ուտելեղենը). ՀայրՀայրՀայրՀայր 
ԱբիրհամինԱբիրհամինԱբիրհամինԱբիրհամին բէրէքէթըբէրէքէթըբէրէքէթըբէրէքէթը մէչըմէչըմէչըմէչը լալալալա (Չալթր) ծեր հյուրի օրհնություն ուտելուց հետո:  
 БЭРЭКhЭТh, с. 1. изобилие, богатство, достаток. 2. благоденствие, благополучие; 
бэрэкhэтh чhуни быстро заканчивается (о еде и т.п.), hайр Абирhамин бэрэкhэтhы мэчhы ла 
(Чалтырь) да пребудет с вами благоденствие святого праотца Авраама (добрые пожелания 
пожилых гостей хозяевам за угощение); в старину существовал обычай класть на пол под стол 
кусок хлеба, чтобы гость, принимающий пищу, не унёс с собой достаток семьи; араб. bereket – 
благословенный, божественный, от которого турец. bereket – изобилие, богатство, 

благоденствие; употр. во всех диалектах в формах բերեքեթ бэрэкhэтh, բարաքաթ баракhатh, в 
значении изобилие, богатство. 

 ԲԷՐԷՔԷԹԲԷՐԷՔԷԹԲԷՐԷՔԷԹԲԷՐԷՔԷԹ ՎԷՐՍԸՆՎԷՐՍԸՆՎԷՐՍԸՆՎԷՐՍԸՆ բարեբախտաբար. թուրք. բէրէքէթ վերսին, նույն իմ. 
 БЭРЭКhЭТh ВЭРСЫН, в Чалтыре также БЭРЭКhЭТh ВЭРЦhУНУМ хорошо что, к счастью 
(в данном примере, в результате подгонки чужеродного и непонятного слова «вэрсин» под нормы 
армянского языка, народная этимология заменила его на армянское слово «вэрцhунум»); турец. 
bereket versin (бэрэкэт вэрсин), крым.татар. берекет берсин – хорошо что.  

 ԲԷՐԷՔԷԹԼԸԲԷՐԷՔԷԹԼԸԲԷՐԷՔԷԹԼԸԲԷՐԷՔԷԹԼԸ, ած. չսպառվող. թուրք. բէրէքէթլի – անսպառ։ 
 БЭРЭКhЭТhЛЫ, п. изобильный, имеющийся в изобилии; турец. bereketli, крым.татар. берекетли – 
изобильный. 

 ԲԷՐԷՔԷԹՍԸԶԲԷՐԷՔԷԹՍԸԶԲԷՐԷՔԷԹՍԸԶԲԷՐԷՔԷԹՍԸԶ, ած. շուտ սպառվող. թուրք. բէրէքէթսիզ – նույն իմ.։ 
 БЭРЭКhЭТhСЫЗ, п. быстро заканчивающийся; турец. bereketsiz – не приносящий изобилия, 
крым.татар. берекетсиз – неплодородный. 

 ԲԷՐԷՔՋԻԲԷՐԷՔՋԻԲԷՐԷՔՋԻԲԷՐԷՔՋԻ (Ն), ԲԷՐԷՔՃԻԲԷՐԷՔՃԻԲԷՐԷՔՃԻԲԷՐԷՔՃԻ (Չ), գ. բերեք պատրաստող ու ծախող. մոռացված է, մնացել է 

Չալթրում իբրև ազգանուն. փոխ. թուրք.։ 
 БЭРЭКhДЖИ (Н), БЭРЭКhЧИ (Ч), с. приготовляющий или продающий пельмени; слово 
вышло из употребления, в Чалтыре сохранилось как основа фамилии; турец. börekçi (бöрекчи) – 
приготовляющий или продающий пельмени.  

 ԲԷՐԻՆՔՍԻՎԱՐԲԷՐԻՆՔՍԻՎԱՐԲԷՐԻՆՔՍԻՎԱՐԲԷՐԻՆՔՍԻՎԱՐ (Ն), ՊԷՐԻՆՔՍԻՎԱՐՊԷՐԻՆՔՍԻՎԱՐՊԷՐԻՆՔՍԻՎԱՐՊԷՐԻՆՔՍԻՎԱՐ (Չ), ՊԷՐԻՆՔԾԻՎԱՐՊԷՐԻՆՔԾԻՎԱՐՊԷՐԻՆՔԾԻՎԱՐՊԷՐԻՆՔԾԻՎԱՐ (Չալթր), մկ. երեսի վրա 

(պառկել)։ 
 БЭРИНКhСИВАР (Н), ПЭРИНКhСИВАР (Ч), ПЭРИНКhЦИВАР (Чалтырь), н. ничком, 

лицом вниз; в гаварах Хизан բարանքսիվեր баранкhсивэр, Партизак բերեսկիվեր бэрэскивэр, Муш 

բերընքսվե бэрынкhсвэ, Карин բէրնքսիվար бэрнкhсивар – ничком. 

 ԲԷՐԶԱՁԲԷՐԶԱՁԲԷՐԶԱՁԲԷՐԶԱՁ (Ն), ԲԷՐՁԱՁԲԷՐՁԱՁԲԷՐՁԱՁԲԷՐՁԱՁ (Չ), ած.մկ. ձանձրացաձ. հօքիյէնհօքիյէնհօքիյէնհօքիյէն բէրձաձբէրձաձբէրձաձբէրձաձ մաշտմաշտմաշտմաշտ կյանքից 

ձանձրացած մարդ, հօքիյէնհօքիյէնհօքիյէնհօքիյէն բէրձաձբէրձաձբէրձաձբէրձաձ գաբրիգաբրիգաբրիգաբրի ապրում է կյանքից ձանձրածած. անց. դերբայ, որ 

գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ մակբայ։ 
 БЭРЗАДЗ (Н), БЭРДЗАДЗ (Ч), пр.пр.вр. пресытившийся, уставший, утомившийся от чего-
либо; hокhийэн бэрдзадз машт уставший от жизни человек, hокhийэн бэрдзадз габри тяготится 
жизнью; при употр. с существ. выполняет функцию прилаг., с гл. – наречия. 

 ԲԷՐԶԱԲԷՐԶԱԲԷՐԶԱԲԷՐԶԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ԲԷՐՁԱԲԷՐՁԱԲԷՐՁԱԲԷՐՁԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), մկ. 

քանի ձանձրանում եմ, ձանձրացա, ձանձրանամ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու 

ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
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ԲԷԲԷԲԷԲԷ՛ՐԶԱՁՕՐԶԱՁՕՐԶԱՁՕՐԶԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ ԲԲԲԲ Б

 БЭРЗÁДЗСАЙИС (Н), БЭРДЗÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), н. по мере 
того как (чем больше) мне надоедает (наскучивает) и т.д., во всех лицах, числах и временах, в 
соотв. с формой смысл. гл.  

 ԲԷԲԷԲԷԲԷ՛ՐԶԱՁՕՐԶԱՁՕՐԶԱՁՕՐԶԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ  (Ն), ԲԷԲԷԲԷԲԷ՛ՐՁԱՁՕՐՁԱՁՕՐՁԱՁՕՐՁԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ), մկ. 

հենց որ ձանձրանում եմ, ձանձրանամ, ձանձրացա և այլն։ 
 БЭ;РЗАДЗÓВЫС (Н), БЭ;РДЗАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы (Ч), н. как 
только мне надоедает (наскучивает) и т.д.  

 ԲԷՐԶԷԼԲԷՐԶԷԼԲԷՐԶԷԼԲԷՐԶԷԼ, -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն), ԲԷՐՁԷԼԲԷՐՁԷԼԲԷՐՁԷԼԲԷՐՁԷԼ, -էցէ՛կ (Չ), բ.չ. ձանձրանալ. 
թուրք. բեզմեք – ձանձրանալ. թուրք. բէզ + հայ. -ար-ել = բէզարէլ > բէզրէլ > բէրզէլ > բէրձէլ։ 
 БЭРЗЭЛ, гыбэрзим, -эцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), БЭРДЗЭЛ, гыбэрдзим, -эцhа, -адз, -
охъ, -элу, -э, -эцhэк (Ч), г.с.з. наскучить, надоесть, пресытиться чем-либо, испытывать скуку; турец. 
bezmek – испытывать скуку, пресытиться, крым.татар. бэзмэк – надоесть; в гаварах Тбилиси, Карин, 

Карабах, Ван, Урмия բեզրել бэзрэл, Джавахк բերզել бэрзэл, Буланых պերզել пэрзэл – надоесть. 

 ԲԷՐԶԷԼԷՆԲԷՐԶԷԼԷՆԲԷՐԶԷԼԷՆԲԷՐԶԷԼԷՆ (Ն), ԲԷՐՁԷԼԷՆԲԷՐՁԷԼԷՆԲԷՐՁԷԼԷՆԲԷՐՁԷԼԷՆ (Չ), մկ. ձանձրանալով. բէրզէլէնբէրզէլէնբէրզէլէնբէրզէլէն նընընընը՛ստիլստիլստիլստիլ էէէէ ձանձրանալով 

նստած է։ 
 БЭРЗЭЛЭН (Н), БЭРДЗЭЛЭН (Ч), н. скучая, испытывая скуку, утомляясь от чего-либо; 
бэрзэлэн ны;стил э сидит себе, скучая. 

 ԲԷՐԶԷԼՈՒԲԷՐԶԷԼՈՒԲԷՐԶԷԼՈՒԲԷՐԶԷԼՈՒ (Ն), ԲԷՐՁԷԼՈՒԲԷՐՁԷԼՈՒԲԷՐՁԷԼՈՒԲԷՐՁԷԼՈՒ (Չ), ած. 1. (բան), որից կարելի է ձանձրանալ. 2. (մարդ), որ 

կարող է ձանձրանալ. ապառնի դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, անկախ 

գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, երկու իմաստով էլ երրորդ դեմքի հոդ է առնում ու 

հոլովվում է։ 
 БЭРЗЭЛУ (Н), БЭРДЗЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. 1. то, что может наскучить, надоесть. 2. тот, кто 
может пресытиться, утратить интерес к чему-либо.; с сущ. выполняет функцию прилаг., при 
независ. употр. – функцию сущ., в обоих знач. принимает притяж. арт. 3-го л. и склоняется. 

 ԲԷՐԽԱԲԷՐԲԷՐԽԱԲԷՐԲԷՐԽԱԲԷՐԲԷՐԽԱԲԷՐ (Չ), տե՛ս բէխաբար (Ն): 
 БЭРХАБЭР (Ч), см. бэхабар (Н). 

 ԲԷՐՎԱՁԲԷՐՎԱՁԲԷՐՎԱՁԲԷՐՎԱՁ (Ն), ՊԷՐՎԱՁՊԷՐՎԱՁՊԷՐՎԱՁՊԷՐՎԱՁ (Չ), ած.մկ. բերված, որ բէրել է ուրիշը. կրավորական բայի անցյալ 
դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ, իսկ անկախ գործածվելիս 

գոյականի դեր է կատարում, երրորդ դեմքի հոդ առնում ու հոլովվում է. բէրվաձբէրվաձբէրվաձբէրվաձ աբրանքըաբրանքըաբրանքըաբրանքը շադշադշադշադ 
էէէէ, բէրվաձինբէրվաձինբէրվաձինբէրվաձին գէսնգէսնգէսնգէսն ալալալալ գօքթէրգօքթէրգօքթէրգօքթէր (բավական էր). բէրվաձբէրվաձբէրվաձբէրվաձ մընացմընացմընացմընաց, յէդյէդյէդյէդ չիդարվէցավչիդարվէցավչիդարվէցավչիդարվէցավ։ 
 БЭРВАДЗ (Н), ПЭРВАДЗ (Ч), пр.пр.вр. принесённый, привезённый, доставленный; с сущ. 
становится прилаг., с глаголом – наречием, при независимом употр. – существит., принимает 
притяжат. артикль 3-го лица и склоняется; бэрвадз абранкhы шад э, бэрвадзин гэсн ал гокhтhэр 
привезённого зерна оказалось много, хватило бы и половины, бэрвадз мынацh, йэд чhидарвэцhав 
как привезли, так и оставили, назад не увезли. 

 ԲԷՐՎԱԲԷՐՎԱԲԷՐՎԱԲԷՐՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ (Ն), ՊԷՐՎԱՊԷՐՎԱՊԷՐՎԱՊԷՐՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -էրուն (Չ), մկ. քանի բերվում է, բերվեց և այլն 

բոլոր ժամանակ. եզակի (անշունչ առարկաների համար) և երկու թվերի (շնչավորների 

համար) երր. դեմքօվ՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. ձըմէրուգըձըմէրուգըձըմէրուգըձըմէրուգը բէրվաձսայինբէրվաձսայինբէրվաձսայինբէրվաձսային գըձախվիգըձախվիգըձախվիգըձախվի. 

օչխարնէրըօչխարնէրըօչխարնէրըօչխարնէրը պէրվաձսայինէրունպէրվաձսայինէրունպէրվաձսայինէրունպէրվաձսայինէրուն գըմօշտըվինգըմօշտըվինգըմօշտըվինգըմօշտըվին։  
 БЭРВÁДЗСАЙИН (Н), ПЭРВÁДЗСАЙИН, -эрун (Ч), н. по мере того как (чем больше) 
приносится (привозится, доставляется) и т.д., во всех временах ед. ч. (о неодуш. предм.) в обоих 
числах (об одуш. предм. в 3-м л.); дзымэругы бэрвадзсайин гыдзахви арбузы идут на продажу по 
мере того как их привозят, очhхарнэры пэрвадзсайинэрун гымоштывин овец ведут на убой по 
мере того как их привозят. 

 ԲԷԲԷԲԷԲԷ՛ՐՎԱՁՕՐՎԱՁՕՐՎԱՁՕՐՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ (Ն), ՊԷՊԷՊԷՊԷ՛ՐՎԱՁՕՐՎԱՁՕՐՎԱՁՕՐՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, -նէրօվը (Չ), մկ. հենց որ բերվում է, բերվեց և այլն բոլոր 

ժամանակների եզակի (անշունչ առարկաների համար) և երկու թվերի (շնչավորների համար) 

երրորդ դեմքով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. առաջին երկու դեմքերով կարող է սա 

գործածվել միայն հիվանդների և կալանավորների մասին, որոնք չեն կարող տեղափոխվել 
առանց թույլատվության կամ ուրիշի գնության։ 
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ԲԲԲԲ Б ԲԷՐՎԷԼԲԷՐՎԷԼԲԷՐՎԷԼԲԷՐՎԷԼ

 БЭ;РВАДЗÓВЫ (Н), ПЭ;РВАДЗÓВЫ, -нэровы (Ч), н. как только приносится (привозится, 
доставляется), приносился и т.д., во всех временах ед. числа (о неодушевлённых предметах), и в 
обоих числах (об одушевлённых предметах) в 3-м лице, в соответствии с формой смыслового 
глагола, в 1-м и 2-м лицах наречие может употр. только по отношению к больным или 
заключённым, которые не могут передвигаться без посторонней помощи или без разрешения.  

 ԲԷՐՎԷԼԲԷՐՎԷԼԲԷՐՎԷԼԲԷՐՎԷԼ (Ն), ՊԷՐՎԷԼՊԷՐՎԷԼՊԷՐՎԷԼՊԷՐՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու (Չ), բ.կր. բերվել, փոխադրվել ուրիշ տեղից 

ան տեղը, որի մասին խոսվում է. անձնական դերբայ և հրամայական չունի, գործածվում է 

երրորդ դեմքի ձևերով։  
 БЭРВЭЛ, гыбэрви (Н), ПЭРВЭЛ, кыпэрви, пэрвэцhав, пэрвадз, пэрвэлу (Ч), г.стр.з. 
приноситься, привозиться, доставляться; не имеет личных форм и повел. накл., употр. в 3-м л.  

 ԲԷՐՎԷԼՈՒԲԷՐՎԷԼՈՒԲԷՐՎԷԼՈՒԲԷՐՎԷԼՈՒ (Ն), ՊԷՐՎԷԼՈՒՊԷՐՎԷԼՈՒՊԷՐՎԷԼՈՒՊԷՐՎԷԼՈՒ (Չ), ած. որ պիտի բերվի, որ կարող է բերվել. ապառնի դերբայ, 
որ գոյականի հետ դառնում է ածական, իսկ անկախ գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, 

երրորդ դեմքի հոդ առնում ու հոլովվում է. պէրվէլուպէրվէլուպէրվէլուպէրվէլու պանէրըպանէրըպանէրըպանէրը ինչօինչօինչօինչօ՞վվվվ փաթթինկփաթթինկփաթթինկփաթթինկ. պէրվէլունէրըպէրվէլունէրըպէրվէլունէրըպէրվէլունէրը 
ջօգաձջօգաձջօգաձջօգաձ թուխթօվթուխթօվթուխթօվթուխթօվ փաթթաձփաթթաձփաթթաձփաթթաձ, տըրաձտըրաձտըրաձտըրաձ ինինինին։ 
 БЭРВЭЛУ (Н), ПЭРВЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. 1. то, что должно быть или может быть принесено, 
привезено, доставлено. 2. тот, кого могут привезти, доставить; с существ. выполняет функцию 
прилаг., при независимом употр. – функцию существ., принимает притяжат. артикль 3-го лица и 
склоняется; пэрвэлу панэры инчhов пhатhтhинк? во что будем заворачивать (вещи и т.п.), 
которые привезут?, пэрвэлунэры джогадз, тhухтhов пhатhтhадз, тырадз ин (вещи), которые 
должны привезти, лежат завёрнутые в бумагу. 

 ԲԷՔԻԲԷՔԻԲԷՔԻԲԷՔԻ (Չ), գ. ձիու վերք, գոյանում է միջատների կծելուց: 
 БЭКhИ (Ч), с. язвочки на коже лошади от укуса насекомых.  

 ԲԷՔԻՄԲԷՔԻՄԲԷՔԻՄԲԷՔԻՄ    (Չ), տե՛ս բէլքի (Ն)։ 
 БЭКhИМ    (Ч), см. бэлкhи (Н). 

 ԲԷՔԻՆ ՄՈՒՇՏԱԳԲԷՔԻՆ ՄՈՒՇՏԱԳԲԷՔԻՆ ՄՈՒՇՏԱԳԲԷՔԻՆ ՄՈՒՇՏԱԳ (Նխջ) հնարավոր չեղավ իմանալ, թե ինչ տեսակ մուշտակ է, սա այժմ 

ծերերն էլ չգիտեն։ 
 БЭКhИН МУШТАГ (Нхч) не удалось выяснить, что это за шуба, сегодня даже старики не 
знают этого слова. 

 ԲԷՔԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼԲԷՔԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼԲԷՔԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼԲԷՔԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ (Նխջ) սպասել. թուրք. բէքլէմէք – նույն իմ.։ 
 БЭКhЛЭМИШ АНЭЛ (Нхч) ждать; турец. beklemek, крым.татар. беклемек – ждать. 

 ԲԸԴԲԸԴԱԼԲԸԴԲԸԴԱԼԲԸԴԲԸԴԱԼԲԸԴԲԸԴԱԼ, -ամ, -ացի, -ացաձ, -ացօղ, -ալու, -ա՛, -ացէ՛կ (Չալթր), բ.չ. դանդաղությամբ մի 

բան անել. հավանորեն ծագում է «բուդ» բառից, որ նշանակում է կիտ, կաթիլ. տե՛ս նաև 

մըդմըդալ։ 
 БЫДБЫДАЛ, гыбыдбыдам, -ацhи, -ацhадз, -ацhохъ, -алу, -а, -ацhэк (Чалтырь), г.c.з. копаться, 

неторопливо, неспешно заниматься каким-либо делом; возможно происходит от слова բուդ буд – 
точка, капля; см. также мыдмыдал. 

 ԲԸԴԲԸԴԱԼԷՆԲԸԴԲԸԴԱԼԷՆԲԸԴԲԸԴԱԼԷՆԲԸԴԲԸԴԱԼԷՆ, մկ. դանդաղ մի բան անելով. բըդբըդալէնբըդբըդալէնբըդբըդալէնբըդբըդալէն օրըօրըօրըօրը անցուցանցուցանցուցանցուց։ 
 БЫДБЫДАЛЭН, н. копаясь, неторопливо заниматься каким-л. делом; быдбыдалэн оры 
анцhуцh провёл весь день неторопливо занимаясь своими делами. 

 ԲԸԴԲԸԴԱԼՈՒԲԸԴԲԸԴԱԼՈՒԲԸԴԲԸԴԱԼՈՒԲԸԴԲԸԴԱԼՈՒ, ած. դանդաղությամբ զբաղվելու. ապառնի դերբայն է, որ գոյակ. հետ 

դարձել է ածական. բըդբըդալուբըդբըդալուբըդբըդալուբըդբըդալու պանպանպանպան:  
 БЫДБЫДАЛУ, пр.буд.вр. (дело), над которым можно неспешно трудиться; при употр. с 
существ. выполняет функцию прилаг.; быдбыдалу пан. 

 ԲԸԴԳԱՁԲԸԴԳԱՁԲԸԴԳԱՁԲԸԴԳԱՁ, ած. բսած, հանկարծ հայտնված (ելուստ մարմնի վրա կամ մարդ, տղա). անցյալ 
դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական. կըլօխիսկըլօխիսկըլօխիսկըլօխիս վըրանվըրանվըրանվըրան բըդգաձբըդգաձբըդգաձբըդգաձ պանպանպանպան գըմէձնագըմէձնագըմէձնագըմէձնա. վօվվօվվօվվօվ էրէրէրէր 
իդաիդաիդաիդա քօվըդքօվըդքօվըդքօվըդ բըդգաձբըդգաձբըդգաձբըդգաձ դըղանդըղանդըղանդըղան։ 
 БЫДГАДЗ, пр.пр.вр. 1. вскочивший, вздувшийся (о прыщах, волдырях и т.п.). 2. внезапно 
появившийся, возникший, выросший как из под земли (о человеке); с существит. становится прил.; 
кылохис выран быдгадз пан гымэдзна у меня на голове вздулся волдырь, вов эр ида кhовыд 
быдгадз дыхъан? что это за парень возник рядом с тобой? 
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ԲԸԲԸԲԸԲԸ՛ԴԳԱՁՕԴԳԱՁՕԴԳԱՁՕԴԳԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ ԲԲԲԲ Б

 ԲԸԲԸԲԸԲԸ՛ԴԳԱՁՕԴԳԱՁՕԴԳԱՁՕԴԳԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, -դ, մկ. հենց որ բսնում է, բսնի և այլն բոլոր ժամանակների երկրորդ և երր. 

դեմքով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. քօվըսքօվըսքօվըսքօվըս բըդգաձօվըդբըդգաձօվըդբըդգաձօվըդբըդգաձօվըդ յալնըշյալնըշյալնըշյալնըշ անէլուանէլուանէլուանէլու դուվիրդուվիրդուվիրդուվիր։ 
 БЫ;ДГАДЗÓВЫ, -д, н. 1. как только вскакивает, вздувается (о прыщах, волдырях и т.п.). 2. как 
только внезапно появляется (возникает), появился, появится (о человеке) и т.д. во всех временах во 
2-м и 3-м лице, в соответствии с формой смыслового глагола; кhовыс быдгадзовыд йалныш 
анэлу дувир как только ты появился, у меня рука дрогнула, и я ошибся. 

 ԲԸԴԳԷԼԲԸԴԳԷԼԲԸԴԳԷԼԲԸԴԳԷԼ, -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. 1. բսնել. 2. փոխ.իմ. հանկարծ 

հայտնվել գեդնից բուսածի պես (ասվում է մարդու կամ երեխայի մասին). բոլոր ձևերով 

գործածվում է միայն երկրորդ իմաստով, իսկ առաջին իմաստով անձնական դերբայ և 

հրամայական չունի, դիմավոր ձևերից ունի միայն երկր. և երր. դեմքի ձևերը. մէքադմէքադմէքադմէքադ բըզդիգբըզդիգբըզդիգբըզդիգ 
ուռէցքուռէցքուռէցքուռէցք բըդգէցավբըդգէցավբըդգէցավբըդգէցավ. գարգարգարգար գարէլուգարէլուգարէլուգարէլու էղաէղաէղաէղա՝ կուկակուկակուկակուկա քօվըսքօվըսքօվըսքօվըս գըբըդգիգըբըդգիգըբըդգիգըբըդգի կամ կուկասկուկասկուկասկուկաս քօվըսքօվըսքօվըսքօվըս գըբըդգիսգըբըդգիսգըբըդգիսգըբըդգիս (Չ) 

հենց որ կար անելու լինեմ՝ հայտնվում է, ես, (բսնում է, ես) մոտս. արմատն է պտուկ (ծիլ)։ 
 БЫДГЭЛ, гыбыдгим, -эцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з. 1. вздуваться                      
(о прыщах, волдырях и т.п.). 2. внезапно появляться, возникать, вырастать как из под земли                   
(о человеке); во всех формах употр. только во 2-м значении, в 1-м значении не имеет личных форм 
и повелительного наклонения; мэкhад быздиг уррэцhкh быдгэцhав на теле образовалось 
небольшое вздутие, гар гарэлу эхъа, кука кhовыс гыбыдги или кукас кhовыс гыбыдгис (Ч) как 
только сажусь за шитьё, вырастает (или вырастаешь) как из под земли; исконно арм. слово, грабар 

պտկել пткел, պտկիլ пткил – прорастать, литер.зап.арм. պտկիլ (произ. быдгил), в гаварах Полис, 

Карабах, Никомедия, Басен, Джавахк, Акна, Ван, Мокс պտկել пткел – а) покрываться почками,            

б) расти, прорастать, Карабах պռկել прркел – прорастать, вскочить, вздуваться, Карин, Горис 

պտկել пткел – возникать, появляться. 

 ԲԸԴԳԸԼՎԱԲԸԴԳԸԼՎԱԲԸԴԳԸԼՎԱԲԸԴԳԸԼՎԱ 1. գ. աման լվանալու լաթ. 2. ած. կեղտոտ (ասվում է թե հագուստի և թե 

մարդու մասին). ադքանադքանադքանադքան ալալալալ բըդգլըվաբըդգլըվաբըդգլըվաբըդգլըվա գինմաշտգինմաշտգինմաշտգինմաշտ գըլագըլագըլագըլա՝ էղըլէղըլէղըլէղըլ էէէէ այդքան էլ կեղտոտ 

(անմաքրասեր) կին՞ կլինի. բարդված է պտուկ (փոքրիկ փարչ) և լվանալ բայի արմատից։ 
 БЫДГЫЛВА 1. с. тряпка для мытья посуды. 2. п. грязный, нечистоплотный (об одежде, 
людях); адкhан ал быдгылва гинмашт гыла, эхъил э?, бывают же такие нечистоплотные 

женщины; образов. от պտուկ птук – глиняный кувшин и корня глагола լվանալ лванал – мыть; в 

гаваре Хачин բըդգըլվա быдгылва – тряпка для мытья посуды. 

 ԲԸԴԸԴՎԷԼԲԸԴԸԴՎԷԼԲԸԴԸԴՎԷԼԲԸԴԸԴՎԷԼ, -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Նխջ), բ.չ. պտտվել, շրջել։ 
 БЫДЫДВЭЛ, гыбыдыдвим, быдыдвэцհа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Нхч), г.с.з. 

вращаться, крутиться; литер.вост.арм. պտտվել пттвел – вращаться; этим. см. будуд. 

 ԲԸԴԸԴՎԷՑՈՒՆԷԼԲԸԴԸԴՎԷՑՈՒՆԷԼԲԸԴԸԴՎԷՑՈՒՆԷԼԲԸԴԸԴՎԷՑՈՒՆԷԼ (Նխջ), բ.ա. պտտվեցնել. այս բառերը երիտասարդ սերունդը չգիտե։  
 БЫДЫДВЭЦhУНЭЛ (Нхч), п.г. крутить, вращать, вертеть; в наст. время не употребляется. 

 ԲԸԴԸՌԲԸԴԸՌԲԸԴԸՌԲԸԴԸՌ-ԲԸԴԸՌԲԸԴԸՌԲԸԴԸՌԲԸԴԸՌ ԳԱԼԱՋԻԳԱԼԱՋԻԳԱԼԱՋԻԳԱԼԱՋԻ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ չաչանակել, շատախոսել: 
 БЫДЫРР-БЫДЫРР ГАЛАДЖИ АНЭЛ трещать, тараторить, болтать без умолку. 

 ԲԸԴԸՌԲԸԴԸՌԲԸԴԸՌԲԸԴԸՌ-ԽԱՌՂԱԽԱՌՂԱԽԱՌՂԱԽԱՌՂԱ (Մեծ Սալա), գ. մոտոծիկլետ: 
 БЫДЫРР-ХАРРХЪА (Б. Салы), с. мотоцикл.  

 ԲԸԴՂԷԼԲԸԴՂԷԼԲԸԴՂԷԼԲԸԴՂԷԼ, բ.չ. չափից շատ եփվել, երկարատև եփվելուց խուս դառնալ (կերակրի 

վերաբերյալ): 
 БЫДХЪЭЛ, г.с.з. развариваться, превращаться в кашицу от долгой варки (о пище). 

 ԲԸԶԴԻԳԲԸԶԴԻԳԲԸԶԴԻԳԲԸԶԴԻԳ, ԲԸԶԴԻԲԸԶԴԻԲԸԶԴԻԲԸԶԴԻ և ԲԸԶԴԻԼԻԳԲԸԶԴԻԼԻԳԲԸԶԴԻԼԻԳԲԸԶԴԻԼԻԳ (Ն), ԲԻԶԴԻԳԲԻԶԴԻԳԲԻԶԴԻԳԲԻԶԴԻԳ, ԲԻԶԴԻԲԻԶԴԻԲԻԶԴԻԲԻԶԴԻ և ԲԻԶԴԻԼԻԳ ԲԻԶԴԻԼԻԳ ԲԻԶԴԻԼԻԳ ԲԻԶԴԻԼԻԳ (Չ) 1. ած. փոքրիկ. 2. գ. 

երեխա. մէրմէրմէրմէր բըզդիգըբըզդիգըբըզդիգըբըզդիգը մեր երեխան. 3. ած. կրտսեր. բըզդիբըզդիբըզդիբըզդի դըղասդըղասդըղասդըղաս կրտսեր որդիս։ 
 БЫЗДИГ, БЫЗДИ и БЫЗДИЛИГ (Н), БИЗДИГ, БИЗДИ и БИЗДИЛИГ (Ч) 1. п. маленький. 
2. с. малыш, кроха. 3. п. младший. 4. п. крохотный, крошечный; мэр биздигы наш младшенький, 

бызди дыхъас мой младший сын; от перс. pest – маленький; среднеарм. яз. պզտի пзти, պզտիկ 

пзтик, литер.зап.арм. պզտիկ (пр. быздиг) – маленький, в диалектах имеет формы պզդիկ пздик, 

պիզտիկ пизтик, պզտի пзти, պիզտի пизти, պզտատիկ пзтатик, պիզտիտիկ пизтитик, պզտլիկ 
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ԲԲԲԲ Б ԲԸԶԴԻԳԲԸԶԴԻԳԲԸԶԴԻԳԲԸԶԴԻԳ-ՄԸԶԴԻԳՄԸԶԴԻԳՄԸԶԴԻԳՄԸԶԴԻԳ

пзтлик, պիզտիլիկ пизтилик, պստիկ пстик, պստի псти, պստլիկ пстлик, փստիկ пhстик, փստի 

пhсти, փստլիկ пhстлик, փիստիկ пhистик, փիստիլիկ пhистилик и т.д. 

 ԲԸԶԴԻԳԲԸԶԴԻԳԲԸԶԴԻԳԲԸԶԴԻԳ-ՄԸԶԴԻԳՄԸԶԴԻԳՄԸԶԴԻԳՄԸԶԴԻԳ և ԲԸԶԴԻԲԸԶԴԻԲԸԶԴԻԲԸԶԴԻ-ՄԸԶԴԻՄԸԶԴԻՄԸԶԴԻՄԸԶԴԻ (Ն), ԲԻԶԴԻԳԲԻԶԴԻԳԲԻԶԴԻԳԲԻԶԴԻԳ-ՄԻԶԴԻԳՄԻԶԴԻԳՄԻԶԴԻԳՄԻԶԴԻԳ և ԲԻԶԴԻԲԻԶԴԻԲԻԶԴԻԲԻԶԴԻ-ՄԻԶԴԻՄԻԶԴԻՄԻԶԴԻՄԻԶԴԻ (Չ), ած. 

նախորդների կրկնական ձևեր են. նշանակում է փոքրիկ (ֆիզիկական իմաստով) և 

գործածվում են «բան չէ» և «չըգիդնաս» բառերից առաջ. բըզդիբըզդիբըզդիբըզդի-մըզդիմըզդիմըզդիմըզդի բանբանբանբան չըգիդնասչըգիդնասչըգիդնասչըգիդնաս չկարծես, 

թե փոքրիկ բան է։ 
 БЫЗДИГ-МЫЗДИГ и БЫЗДИ-МЫЗДИ (Н), БИЗДИГ-МИЗДИГ и БИЗДИ-МИЗДИ (Ч) 
удвоен. формы прилаг. «быздиг», «бызди», п. маленький; употр. со словами бан чhэ (Н), пан чhэ (Ч) 
и чhыгиднас (Н), чhыкиднас (Ч); бызди-мызди бан чhыгиднас не думай, что это какая то мелочь. 

 ԲԸԶԴԻԳԲԸԶԴԻԳԲԸԶԴԻԳԲԸԶԴԻԳ ԼՈՒԶՈՒԼՈՒԶՈՒԼՈՒԶՈՒԼՈՒԶՈՒ և ԲԻԶԴԻԲԻԶԴԻԲԻԶԴԻԲԻԶԴԻ ԼՈՒԶՈՒԼՈՒԶՈՒԼՈՒԶՈՒԼՈՒԶՈՒ (Ն), ԲԻԶԴԻԲԻԶԴԻԲԻԶԴԻԲԻԶԴԻ ԼԻԶՈՒԼԻԶՈՒԼԻԶՈՒԼԻԶՈՒ և ԲԸԶԴԻԲԸԶԴԻԲԸԶԴԻԲԸԶԴԻ ԼԻԶՈՒԼԻԶՈՒԼԻԶՈՒԼԻԶՈՒ (Չ), գ. լեզվակ 

(մարդու կոկորդի մեջ)։ 
 БЫЗДИГ ЛУЗУ и БИЗДИ ЛУЗУ (Н), БИЗДИ ЛИЗУ и БЫЗДИ ЛИЗУ (Ч), с. анат. язычок, 
конусообразный выступ мягкого нёба в ротовой полости. 

 ԲԸԶԴԻԳՆԱԼԲԸԶԴԻԳՆԱԼԲԸԶԴԻԳՆԱԼԲԸԶԴԻԳՆԱԼ, -նա, -ցավ, -ցաձ, -նալու (Ն), ԲԻԶԴԻԳՆԱԼԲԻԶԴԻԳՆԱԼԲԻԶԴԻԳՆԱԼԲԻԶԴԻԳՆԱԼ, -նա, -ծավ, -ծաձ, -նալու (Չ), բ.չ. 
փոքրանալ. լըվացաձսայիսլըվացաձսայիսլըվացաձսայիսլըվացաձսայիս շաբիքըսշաբիքըսշաբիքըսշաբիքըս բիզդիգծավբիզդիգծավբիզդիգծավբիզդիգծավ քանի լվացի շապիկս ավելի փոքրացավ։ 
 БЫЗДИГНАЛ, гыбыздигна, -цhав, -цhадз, -налу (Н), БИЗДИГНАЛ, гыбиздигна, -цав, -цадз, -
налу (Ч), г.с.з. уменьшаться, садиться (о ткани, коже и т.п.); лывацhадзсайис шабикhыс 
биздигцав чем больше стирал рубашку, тем больше она садилась; литер.зап.арм. պզտիկնալ 
(произн. быздигнал) – уменьшаться, укорачиваться, садиться. 

 ԲԸԶԴԻԳՆԱԼԷՆԲԸԶԴԻԳՆԱԼԷՆԲԸԶԴԻԳՆԱԼԷՆԲԸԶԴԻԳՆԱԼԷՆ և ԲԻԶԴԻԳՆԱԼԷՆԲԻԶԴԻԳՆԱԼԷՆԲԻԶԴԻԳՆԱԼԷՆԲԻԶԴԻԳՆԱԼԷՆ, մկ. փոքրանալով. հալավնէրըսհալավնէրըսհալավնէրըսհալավնէրըս գէգէգէգէ՛ցիլցիլցիլցիլ ինինինին վըրասվըրասվըրասվըրաս 
բըզդիգնալէնբըզդիգնալէնբըզդիգնալէնբըզդիգնալէն։ 
 БЫЗДИГНАЛЭН и БИЗДИГНАЛЭН, н. уменьшаясь, укорачиваясь, садясь; hалавнэрыс 
гэ;цhил ин вырас быздигналэн чем дальше, тем больше моя одежда садится. 

 ԲԸԶԴԻԳՆԱԼՈՒԲԸԶԴԻԳՆԱԼՈՒԲԸԶԴԻԳՆԱԼՈՒԲԸԶԴԻԳՆԱԼՈՒ և ԲԻԶԴԻԳՆԱԼՈՒԲԻԶԴԻԳՆԱԼՈՒԲԻԶԴԻԳՆԱԼՈՒԲԻԶԴԻԳՆԱԼՈՒ, ած. բան, որ կարող է փոքրանալ. ապառնի դերբայ, որ 

գոյակ. հետ դառնում է ած., իսկ առանձին գործածվելիս գոյակ. դեր է կատարում, երր. դեմքի 

հոդ առնում ու հոլովվում է. ասասասաս բըզդիգնալուբըզդիգնալուբըզդիգնալուբըզդիգնալու աբրանքաբրանքաբրանքաբրանք չէչէչէչէ. յէսյէսյէսյէս բըզդիգնալունէրէնբըզդիգնալունէրէնբըզդիգնալունէրէնբըզդիգնալունէրէն չիմչիմչիմչիմ դալդալդալդալ քէզիքէզիքէզիքէզի։  
 БЫЗДИГНАЛУ и БИЗДИГНАЛУ, пр.буд.вр. то, что может уменьшиться в объёме, размере, 
сесть (о ткани); при употр. с существ. выполняет функцию прилаг., при независ. употр. – функцию 
сущест., принимает прит. артикль 3-го л. и склоняется; ас быздигналу абранкh чhэ, йэс 
быздигналунэрэн чhим дал кhэзи. 

 ԲԸԶԴԻԳՈՒԹԻՆԲԸԶԴԻԳՈՒԹԻՆԲԸԶԴԻԳՈՒԹԻՆԲԸԶԴԻԳՈՒԹԻՆ և ԲԻԶԴԻԳՈՒԹԻՆԲԻԶԴԻԳՈՒԹԻՆԲԻԶԴԻԳՈՒԹԻՆԲԻԶԴԻԳՈՒԹԻՆ, գ. փոքրություն. դունդունդունդուն նարանարանարանարա բըզդիգութինինբըզդիգութինինբըզդիգութինինբըզդիգութինին միմիմիմի նայիլնայիլնայիլնայիլ, 
բըզդիգբըզդիգբըզդիգբըզդիգ էէէէ համահամահամահամա ուժօվուժօվուժօվուժօվ էէէէ դու նրա փոքրության վրա ուշադրություն մի՛ դարձնիր, փոքր է, բայց 

ուժեղ է։ 
 БЫЗДИГУТhИН и БИЗДИГУТhИН, с. малость, небольшой размер, величина чего-либо; дун 
нара быздигутhинин ми найил, быздиг э, hама ужов э не смотри что мал, он хоть и мал, зато 
силён. 

 ԲԸԶԴԻԳՈՒՑԲԸԶԴԻԳՈՒՑԲԸԶԴԻԳՈՒՑԲԸԶԴԻԳՈՒՑ և ԲԻԶԴԻԳՈՒՑԲԻԶԴԻԳՈՒՑԲԻԶԴԻԳՈՒՑԲԻԶԴԻԳՈՒՑ, մկ. փոքրությունից, մանուկ հասակից։ 
 БЫЗДИГУЦh и БИЗДИГУЦh, н. с детства. 

 ԲԸԶԴԻՔՑԸՆԷԼԲԸԶԴԻՔՑԸՆԷԼԲԸԶԴԻՔՑԸՆԷԼԲԸԶԴԻՔՑԸՆԷԼ և ԲԸԶԴԻՔՑՈՒՆԷԼԲԸԶԴԻՔՑՈՒՆԷԼԲԸԶԴԻՔՑՈՒՆԷԼԲԸԶԴԻՔՑՈՒՆԷԼ, ԲԻԶԴԻՔՑԸՆԷԼԲԻԶԴԻՔՑԸՆԷԼԲԻԶԴԻՔՑԸՆԷԼԲԻԶԴԻՔՑԸՆԷԼ և ԲԻԶԴԻՔՑՈՒՆԷԼԲԻԶԴԻՔՑՈՒՆԷԼԲԻԶԴԻՔՑՈՒՆԷԼԲԻԶԴԻՔՑՈՒՆԷԼ (Ն), 

ԲԸԶԴԻԿԾԸՆԷԼԲԸԶԴԻԿԾԸՆԷԼԲԸԶԴԻԿԾԸՆԷԼԲԸԶԴԻԿԾԸՆԷԼ և ԲԻԶԴԻԿԾԸՆԷԼԲԻԶԴԻԿԾԸՆԷԼԲԻԶԴԻԿԾԸՆԷԼԲԻԶԴԻԿԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. փոքրացնել (օր. մեծ հագուստը)։ 
 БЫЗДИКhЦhЫНЭЛ и БЫЗДИКhЦhУНЭЛ, БИЗДИКhЦhЫНЭЛ и БИЗДИКhЦhУНЭЛ 
(Н), БЫЗДИКЦЫНЭЛ и БИЗДИКЦЫНЭЛ (Ч.), п.г. уменьшать, укорачивать (одежду и т.п.); 

литер.зап.арм. պզտիկցնել (пр. быздикhцhынэл).  

    ԲԸԶԴԻՔՑԸՆԷԼՈՒԲԸԶԴԻՔՑԸՆԷԼՈՒԲԸԶԴԻՔՑԸՆԷԼՈՒԲԸԶԴԻՔՑԸՆԷԼՈՒ և ԲԸԶԴԻՔՑՈՒՆԷԼՈՒԲԸԶԴԻՔՑՈՒՆԷԼՈՒԲԸԶԴԻՔՑՈՒՆԷԼՈՒԲԸԶԴԻՔՑՈՒՆԷԼՈՒ, ԲԻԶԴԻՔՑԸՆԷԼՈՒԲԻԶԴԻՔՑԸՆԷԼՈՒԲԻԶԴԻՔՑԸՆԷԼՈՒԲԻԶԴԻՔՑԸՆԷԼՈՒ և ԲԻԶԴԻՔՑՈՒՆԷԼՈՒԲԻԶԴԻՔՑՈՒՆԷԼՈՒԲԻԶԴԻՔՑՈՒՆԷԼՈՒԲԻԶԴԻՔՑՈՒՆԷԼՈՒ 

(Ն), ԲԸԶԴԻԿԾԸՆԷԼՈՒԲԸԶԴԻԿԾԸՆԷԼՈՒԲԸԶԴԻԿԾԸՆԷԼՈՒԲԸԶԴԻԿԾԸՆԷԼՈՒ և ԲԻԶԴԻԿԾԸՆԷԼՈՒԲԻԶԴԻԿԾԸՆԷԼՈՒԲԻԶԴԻԿԾԸՆԷԼՈՒԲԻԶԴԻԿԾԸՆԷԼՈՒ (Չ), ած.մկ. 1. (բան), որ կարելի է կամ պետկ է 

փոքրացնել. 2. (մարդ), որ կարող է փոքրացնել կամ պիտի փոքրացնե. ապ. դերբ. որ 

գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ իսկ առանձին գործած. գոյակ. դեր 

է կատարում, երրորդ դեմքի հոդ առնում ու հոլովվում է. բըզդիքցունէլուբըզդիքցունէլուբըզդիքցունէլուբըզդիքցունէլու հալավնէրհալավնէրհալավնէրհալավնէր ունիսունիսունիսունիս՝ 
էղիլէղիլէղիլէղիլ էէէէ ասում են, թե փոքրացնելու շորեր ունիս. նայիմնայիմնայիմնայիմ մէմըմէմըմէմըմէմը՝ վօրնվօրնվօրնվօրն ինինինին բըզդիքցունէլունէրըբըզդիքցունէլունէրըբըզդիքցունէլունէրըբըզդիքցունէլունէրը 
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ԲԸԶԴԻՔՑՈՒՑԱԲԸԶԴԻՔՑՈՒՑԱԲԸԶԴԻՔՑՈՒՑԱԲԸԶԴԻՔՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ ԲԲԲԲ Б

մի տեսնեմ որոնք են, որ պետք է փոքրացնել. բըզդիքցունէլուբըզդիքցունէլուբըզդիքցունէլուբըզդիքցունէլու մաշթըմաշթըմաշթըմաշթը վօվօվօվօ՞վվվվ էէէէ. բըզդիքցունէլուբըզդիքցունէլուբըզդիքցունէլուբըզդիքցունէլու 
դարավդարավդարավդարավ հալավնէրըհալավնէրըհալավնէրըհալավնէրը։ 
 БЫЗДИКhЦhЫНЭЛУ и БЫЗДИКhЦhУНЭЛУ, БИЗДИКhЦhЫНЭЛУ и 
БИЗДИКhЦhУНЭЛУ (Н), БЫЗДИКЦЫНЭЛУ и БИЗДИКЦЫНЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. 1. то, что 
можно или нужно укоротить, перешить (об одежде и т.п.). 2. тот, кто может или будет укорачивать; 
с сущ. становится прилаг., с глаг. – наречием, при независ. употр. – сущест., принимает прит. 
артикль 3-го лица и склоняется; быздикhцhунэлу hалавнэр унис, эхъил э? говорят, у тебя есть 
одежда для перешивания?, найим мэмы ворн ин быздикhцhунэлунэры дай-ка посмотрю, какую 
одежду надо перешить, быздикhцhунэлу маштhы вов э? кто будет перешивать?, 
быздикhцhунэлу дарав hалавнэры. 

 ԲԸԶԴԻՔՑՈՒՑԱԲԸԶԴԻՔՑՈՒՑԱԲԸԶԴԻՔՑՈՒՑԱԲԸԶԴԻՔՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ և ԲԻԶԴԻՔՑՈՒՑԱԲԻԶԴԻՔՑՈՒՑԱԲԻԶԴԻՔՑՈՒՑԱԲԻԶԴԻՔՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -

ինէրուն (Ն), ԲԸԶԴԻԿԾՈՒԾԱԲԸԶԴԻԿԾՈՒԾԱԲԸԶԴԻԿԾՈՒԾԱԲԸԶԴԻԿԾՈՒԾԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ և ԲԻԶԴԻԿԾՈՒԾԱԲԻԶԴԻԿԾՈՒԾԱԲԻԶԴԻԿԾՈՒԾԱԲԻԶԴԻԿԾՈՒԾԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -

ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), մկ. քանի փոքրացնում եմ և այլն բոլոր դեմք., թվ. ու ժաման.՝ համաձայն 

հաջորդող բայի ձևին. բըզդիքցուցաձսայիսբըզդիքցուցաձսայիսբըզդիքցուցաձսայիսբըզդիքցուցաձսայիս աչքիսաչքիսաչքիսաչքիս մէձմէձմէձմէձ գէրէվագէրէվագէրէվագէրէվա. բըզդիքցուցաձսայիսբըզդիքցուցաձսայիսբըզդիքցուցաձսայիսբըզդիքցուցաձսայիս աչքիսաչքիսաչքիսաչքիս մէձմէձմէձմէձ 
էրէվացէրէվացէրէվացէրէվաց և այլն։  
 БЫЗДИКhЦhУЦhÁДЗСАЙИС и БИЗДИКhЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -
инэрун (Н), БЫЗДИКЦУЦÁДЗСАЙИС и БИЗДИКЦУЦÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -
инэрун (Ч), н. по мере того как (чем больше) уменьшаю (укорачиваю, перешиваю), уменьшил и т.д., 
во всех лицах, числах и временах, в соотв. с формой смысл. глагола пред.; быздикhцhуцhадзсайис 
ачhкhис мэдз гэрэва, быздикhцhуцhадзсайис ачhкhис мэдз эрэвацh и т.д. 

 ԲԸԶԴԻՔՑՈՒՑԱԲԸԶԴԻՔՑՈՒՑԱԲԸԶԴԻՔՑՈՒՑԱԲԸԶԴԻՔՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ և ԲԻԶԴԻՔՑՈՒՑԱԲԻԶԴԻՔՑՈՒՑԱԲԻԶԴԻՔՑՈՒՑԱԲԻԶԴԻՔՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -

նէրօվը (Ն), ԲԸԶԴԻԿԾՈՒԾԱԲԸԶԴԻԿԾՈՒԾԱԲԸԶԴԻԿԾՈՒԾԱԲԸԶԴԻԿԾՈՒԾԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ և ԲԻԶԴԻԿԾՈՒԾԱԲԻԶԴԻԿԾՈՒԾԱԲԻԶԴԻԿԾՈՒԾԱԲԻԶԴԻԿԾՈՒԾԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -

նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ), մկ. հենց որ փոքրացնում եմ և այլն բոլոր դեմք., թվ. ու ժամանակների՝ 
համաձայն հաջորդող բայի ձևին. բըզդիքցուցաձօվըսբըզդիքցուցաձօվըսբըզդիքցուցաձօվըսբըզդիքցուցաձօվըս հաքավհաքավհաքավհաքավ գընացգընացգընացգընաց, բըզդիքցուցաձօվըսբըզդիքցուցաձօվըսբըզդիքցուցաձօվըսբըզդիքցուցաձօվըս փիթփիթփիթփիթ 
հաքնիհաքնիհաքնիհաքնի բիդբիդբիդբիդ էշթաէշթաէշթաէշթա։ 
 БЫЗДИКhЦhУЦhÁДЗОВЫС и БИЗДИКhЦhУЦhÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, 
нэровыд, -нэровы (Н) БЫЗДИКЦУЦÁДЗОВЫС и БИЗДИКЦУЦÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -
нэровыс, нэровыд, -нэровы (Ч), н. как только уменьшаю (укорачиваю), и т.д., во всех лицах, числах 
и временах, в соотв. с формой смыслового глагола предлож.; быздикhцhуцhадзовыс hакhав 
гынацh, быздикhцhуцhадзовыс пhитh hакhни, бид эштhа. 

 ԲԸԶԸԽԲԸԶԸԽԲԸԶԸԽԲԸԶԸԽ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ իրենը պնդել: 
 БЫЗЫХ АНЭЛ спорить, возражать, настаивать на своём.  

 ԲԸԶԼԱՎՈՒԽԲԸԶԼԱՎՈՒԽԲԸԶԼԱՎՈՒԽԲԸԶԼԱՎՈՒԽ, տե՛ս բուզլավուխ: 
 БЫЗЛАВУХ, см. бузлавух.  

 ԲԸԶՕՎԲԸԶՕՎԲԸԶՕՎԲԸԶՕՎ, տե՛ս բուզօվ: 

 БЫЗОВ, см. бузов.  

 ԲԸԹԽԱՁԲԸԹԽԱՁԲԸԹԽԱՁԲԸԹԽԱՁ, ած. 1. թանաքը թղթի մեջ ծծելով՝ կեղտոտված տեղ (թղթի վրա). 2. փչացած, 

ճահճի նման եղած (գործածվում է աչքի մասին). անցյալ դերբայ, որ գոյակ. հետ դառնում է 

ածական. բըթխաձբըթխաձբըթխաձբըթխաձ դէղդէղդէղդէղ. բըթխաձբըթխաձբըթխաձբըթխաձ աճկաճկաճկաճկ: 
 БЫТhХАДЗ, пр.пр.вр. 1. пропитавшийся чернильной кляксой (о бумаге). 2. водянистый, 
заплывший (о глазе); с существ. выполняет функцию прилаг.; бытhхадз дэхъ место (на бумаге), 
пропитавшееся чернильной кляксой, бытhхадз ачк заплывший глаз. 

 ԲԸԹԽԷԼԲԸԹԽԷԼԲԸԹԽԷԼԲԸԹԽԷԼ, -խի, -խէցավ, -խաձ, -խէլու, բ.չ, անձնական դերբայ, հրամայական և առաջին 

երկու դեմքերի ձևերը չունի. 1. թանաքը ծծվելով թղթի մեջ՝ տարածվել ու կեղտոտ բիծ 

գոյացնել. 2. աչքի խնձորի նյութը փչանալ, նեխվել ու դոնդողի նման զանգված գոյացնել. 
վերջինը գործածվում են անեծքների մեջ. թուրք. բաթակ – ճահիճ + հայ. «ել». բըթխիբըթխիբըթխիբըթխի աչքըդաչքըդաչքըդաչքըդ (Ն), 

բըթխիբըթխիբըթխիբըթխի աճկըդաճկըդաճկըդաճկըդ (Չ), բըթխաձբըթխաձբըթխաձբըթխաձ մընամընամընամընա աճկըդաճկըդաճկըդաճկըդ (Չ) փչանա աչքդ, կուրանաս։ 
 БЫТhХЭЛ, гыбытhхи, -хэцhав, -хадз, -хэлу, не имеет личных форм и повел. накл., г.с.з. 1. 
растекаться, расплываться образуя пятна (о черниле на бумаге). 2. заплыть, образовать водянистую 
массу от загнивания (о глазном яблоке); 2-е значение употребл. в проклятиях: бытhхи ачhкhыд 
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ԲԲԲԲ Б ԲԸԹԽԷՑԸՆԷԼԲԸԹԽԷՑԸՆԷԼԲԸԹԽԷՑԸՆԷԼԲԸԹԽԷՑԸՆԷԼ

(Н), бытhхи ачкыд (Ч), бытhхадз мына ачкыд (Ч) чтоб ты ослеп; турец. batak, крым.татар. батакь – 
топь, болото; в гаварах Евдокия, Себастия, Малатия, Полис, Харберд, Ерзинджан, Дерсин, Арабкир, 

Тигранакерт, Кхи պտղել птхъэл – образовать водянистую массу (о загнившем глазном яблоке), 

Мараш, Никомедия, Евдокия, Киликия, Себастия, Кесария, Харберд պտղել птхъэл – расплываться 

(о масле, черниле на бумаге). 
 ԲԸԹԽԷՑԸՆԷԼԲԸԹԽԷՑԸՆԷԼԲԸԹԽԷՑԸՆԷԼԲԸԹԽԷՑԸՆԷԼ կամ ԲԸԹԽԷՑՈՒՆԷԼԲԸԹԽԷՑՈՒՆԷԼԲԸԹԽԷՑՈՒՆԷԼԲԸԹԽԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԲԸԹԽԷՑԸՆԷԼԲԸԹԽԷՑԸՆԷԼԲԸԹԽԷՑԸՆԷԼԲԸԹԽԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. 1. այնպես անել, որ 

թանաքը տարածվի թղթի վրա ու բիծ գոյացնի. 2. այնպես անել, որ աչքի խնձորը փչանա, 

նեղվի. գըբըթխէցունումգըբըթխէցունումգըբըթխէցունումգըբըթխէցունում համանհամանհամանհաման աճկըդաճկըդաճկըդաճկըդ (Չ) (սպառնալիք): 
 БЫТhХЭЦhЫНЭЛ или БЫТhХЭЦhУНЭЛ (Н), БЫТhХЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. делать так, 
чтобы чернильное пятно расплылось на бумаге. 2. делать так, чтобы загнивал (о глазном яблоке); 
гыбытhхэцhунум hаман ачкыд (Ч) я размозжу твою башку.  
 ԲԸԹԽԻԲԸԹԽԻԲԸԹԽԻԲԸԹԽԻ, ած. շատ եփելուց կամ եփած երկար մնալուց թանձրացած (կերակուր). թուրք. 

փըխդի – դոնդող. այս բառը ձևափոխված է հավանորեն ազդվելով բըթխէլից։ 
 БЫТhХИ, п. загустевший от долгого кипения или от долгого стояния (о пище); возможно от 
турец. pıhtı (пыhты) – сгусток.  

 ԲԸԼԱՇԸԽԲԸԼԱՇԸԽԲԸԼԱՇԸԽԲԸԼԱՇԸԽ, տե՛ս բուլաշըխ: 
 БЫЛАШЫХ, см. булашых.  
 ԲԸԼԴԸՐԲԸԼԴԸՐԲԸԼԴԸՐԲԸԼԴԸՐ-ԲԸԼԴԸՐԲԸԼԴԸՐԲԸԼԴԸՐԲԸԼԴԸՐ, մկ. կաթիլ-կաթիլ. բըլդըրբըլդըրբըլդըրբըլդըր-բըլդըրբըլդըրբըլդըրբըլդըր քըթափէցունուքըթափէցունուքըթափէցունուքըթափէցունու աճկէնաճկէնաճկէնաճկէն արտասվում է։ 
 БЫЛДЫР-БЫЛДЫР, н. по капле (течь); былдыр-былдыр кhытhапhэцhуну ачкэн слёзы по 
каплям текут из глаз. 
 ԲԸԼԴԸՐՋԻՆԲԸԼԴԸՐՋԻՆԲԸԼԴԸՐՋԻՆԲԸԼԴԸՐՋԻՆ նշանակությունը մոռացված է և գործածվում է միայն բըլդըրջինիբըլդըրջինիբըլդըրջինիբըլդըրջինի բէսբէսբէսբէս դըղադըղադըղադըղա 
լիքը մարմնով տղա. թուրք. բըլդըրջին – լոր։ 
 БЫЛДЫРДЖИН значение забыто, употр. только в выражении былдырджини бэс дыхъа 
полнотелый, тучный ребёнок; турец. bıldırcın (былдырджын), крым.татар. былдырджын – перепел. 
 ԲԸԼԴԻԲԸԼԴԻԲԸԼԴԻԲԸԼԴԻ (Չ), ած. տիմար. հոմանիշը – մամբէ։ 
 БЫЛДИ (Ч), п. глупый, бестолковый; синон. мамбэ.  

 ԲԸԼԸԽԲԸԼԸԽԲԸԼԸԽԲԸԼԸԽ-ԲԸԼԸԽԲԸԼԸԽԲԸԼԸԽԲԸԼԸԽ, ած. 1. բոլորովին կակղած (շատ հասուն սեխ, տանձ և այլն). 2. թարախով 

լիքը ուռեցք. բըլըխբըլըխբըլըխբըլըխ-բըլըխբըլըխբըլըխբըլըխ անէլանէլանէլանէլ (Ն) մարմնի փափուկ մասերը պարարտությունից ալիքանման 

տատանվել շարժվելիս։ 
 БЫЛЫХ-БЫЛЫХ, п. 1. переспевший, ставший водянистым от перезрелости (о дынях, 
грушах, помидорах и т.п.). 2. набухший от гноя (о ране); былых-былых анэл (Н) вызвать 
волнообразное движение тела, всколыхнув тучные участки. 

 ԲԸԼԹԲԸԼԹԲԸԼԹԲԸԼԹ-ԲԸԼԹԲԸԼԹԲԸԼԹԲԸԼԹ (Ն), ԲԸԼՏԲԸԼՏԲԸԼՏԲԸԼՏ-ԲԸԼՏԲԸԼՏԲԸԼՏԲԸԼՏ (Չ) (փըխալ), մկ. շիթ-շիթ (ծորալ աղբյուրի մանր 

ակունքներից)։ 
 БЫЛТh-БЫЛТh (Н), БЫЛТ-БЫЛТ (Ч), н. струйкой вытекать (о воде из небольших 
родников).  

 ԲԸԼԼԱԼԲԸԼԼԱԼԲԸԼԼԱԼԲԸԼԼԱԼ (Ն), բ.չ. հոսել (արցունքները)։ 
 БЫЛЛАЛ (Н), г.с.з. течь (о слезах). 
 ԲԸԼՕՐԲԸԼՕՐԲԸԼՕՐԲԸԼՕՐ, գ. ամորձիք:  

 БЫЛОР, с. анат.  яичко, парная мужская половая железа; литер.зап.арм. պլոր (произн. блор) – 

яичко, в гаварах Карин, Ширак, Джавахк, Кесария, Ван, Кхи, Муш պլօր плор – яичко. 

 ԲԸԼՕՎԲԸԼՕՎԲԸԼՕՎԲԸԼՕՎ, գ. քոզառ, խզուզ: 
 БЫЛОВ, с. полова, отходы, получаемые при обмолоте зерна хлебных злаков; от рус. полова.  
 ԲԸԿԸԼԲԸԿԸԼԲԸԿԸԼԲԸԿԸԼ (Չ), գ. հաստ տղամարդ: 

 БЫКЫЛ (Ч), с. толстяк; в гаварах Казах, Хотрджур, Карин и т.д. բկլիկ быклик или բկլատ 
быклат – обжора. 

 ԲԸԽՄԻՇԲԸԽՄԻՇԲԸԽՄԻՇԲԸԽՄԻՇ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Ն), ԲՈՒԽՄԻՇԲՈՒԽՄԻՇԲՈՒԽՄԻՇԲՈՒԽՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Չ), բ.չ. հղփանալով այլևս չկարողանալ ուտել. 
թուրք. բըկմակ – զզվել։  
 БЫХМИШ (Ы)ЛАЛ (Н), БУХМИШ ЛАЛ (Ч), г.с.з. наесться до отвала, от пуза; бухмиш эхъа  
кыштаца (Ч) наелся до отвала; турец. bıkmak (быкмак), крым.татар. быкъмакъ – пресытиться. 



 

217 

ԲԸԽՄԻՇԲԸԽՄԻՇԲԸԽՄԻՇԲԸԽՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ ԲԲԲԲ Б

 ԲԸԽՄԻՇԲԸԽՄԻՇԲԸԽՄԻՇԲԸԽՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Ն), ԲՈՒԽՄԻՇԲՈՒԽՄԻՇԲՈՒԽՄԻՇԲՈՒԽՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Չ) շատ ուտեցնելով զզվեցնել ուտելիքից։ 
 БЫХМИШ АНЭЛ (Н), БУХМИШ АНЭЛ (Ч) накормить до отвала. 

 ԲԸՀԱՄԱԳԲԸՀԱՄԱԳԲԸՀԱՄԱԳԲԸՀԱՄԱԳ (Չ), տե՛ս բահմալը (Ն): 
 БЫhАМАГ (Ч), см. баhмалы (Н). 

 ԲԸՀԱՐԲԸՀԱՐԲԸՀԱՐԲԸՀԱՐ (Չ), տե՛ս բահար² (Ն)։ 
 БЫhАР (Ч), см. баhар² (Н). 

 ԲԸՀՕԴԲԸՀՕԴԲԸՀՕԴԲԸՀՕԴ-ԲԸՀՕԴԲԸՀՕԴԲԸՀՕԴԲԸՀՕԴ ԽԱՂԱԼԽԱՂԱԼԽԱՂԱԼԽԱՂԱԼ (Չ) պահվտոցիկ խաղալ, որի մեջ երեխաներից մեկը թաքնվում է, 

իսկ մյուսներն աշխատում են գտնել նրան։ 
 БЫhОД-БЫhОД ХАХЪАЛ (Ч) играть в прятки; в гаваре Нор-Джуга բհօդ-բհօդ խաղալ бhод-
бhод хахъал – играть в прятки. 

 ԲԸՀՕԴՎԱՁԲԸՀՕԴՎԱՁԲԸՀՕԴՎԱՁԲԸՀՕԴՎԱՁ (Չ), ԲՕՂՕԴՎԱՁԲՕՂՕԴՎԱՁԲՕՂՕԴՎԱՁԲՕՂՕԴՎԱՁ (Ն), ած.մկ. թաքնված. պահ-ոտ-վ-ած. անցյալ դերբայ, որ 

գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ. բըհօդվաձբըհօդվաձբըհօդվաձբըհօդվաձ մաշտմաշտմաշտմաշտ թագնված մարդ. 

բըհօդվաձբըհօդվաձբըհօդվաձբըհօդվաձ գէգէգէգէ՛ցիլցիլցիլցիլ էէէէ թաքնված մնում է։  
 БЫhОДВАДЗ (Ч), БОХЪОДВАДЗ (Н), пр.пр.вр. спрятавшийся; с сущ. выполняет функцию 

прилагат., с глаголом – наречия; быhодвадз машт спрятавшийся человек, быhодвадз гэ;цhhhhилилилил э так 
и сидит, спрятавшись. 

 ԲԸՀՕԴՎԱԲԸՀՕԴՎԱԲԸՀՕԴՎԱԲԸՀՕԴՎԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Չ), ԲՕՂՕԴՎԱԲՕՂՕԴՎԱԲՕՂՕԴՎԱԲՕՂՕԴՎԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Ն), 

մկ. քանի թաքնվում եմ, թաքնվեցի, թաքնվեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու 

ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին: 
 БЫhОДВÁДЗСАЙИС (Ч), БОХЪОДВÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Н), н. 
по мере того как (чем больше) прячусь и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой 
смыслового гл. предл. 
 ԲԸՀՕԴՎԱԲԸՀՕԴՎԱԲԸՀՕԴՎԱԲԸՀՕԴՎԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ (Չ), ԲՕՂՕԴՎԱԲՕՂՕԴՎԱԲՕՂՕԴՎԱԲՕՂՕԴՎԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը (Ն), 

մկ. հենց որ թաքնվում եմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակներով։  
 БЫhОДВÁДЗОВЫС (Ч), БОХЪОДВÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы 
(Н), н. как только прячусь и т.д., во всех лицах, числах и временах. 

 ԲԸՀՕԴՎԷԼԲԸՀՕԴՎԷԼԲԸՀՕԴՎԷԼԲԸՀՕԴՎԷԼ, -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛կ (Չ), ԲՕՂՕԴՎԷԼԲՕՂՕԴՎԷԼԲՕՂՕԴՎԷԼԲՕՂՕԴՎԷԼ, -վէցէ՛ք (Ն), բ.չ. 
թաքնվել. պահ-ոտ-վ-ել։ 
 БЫhОДВЭЛ, -вим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэк (Ч), БОХЪОДВЭЛ, -вэцhэкh (Н), 
г.с.з. прятаться; литер.вост.арм. պահվել паhвел – храниться, литер.зап.арм. պահուըտիլ (произн. 
баhвыдил) – прятаться; этимол. см. баh (Ч).  

 ԲԸՀՕԴՎԷԼԷՆԲԸՀՕԴՎԷԼԷՆԲԸՀՕԴՎԷԼԷՆԲԸՀՕԴՎԷԼԷՆ (Չ), ԲՕՂՕԴՎԷԼԷՆԲՕՂՕԴՎԷԼԷՆԲՕՂՕԴՎԷԼԷՆԲՕՂՕԴՎԷԼԷՆ (Ն), մկ. թաքնվելով. ցօրէգըցօրէգըցօրէգըցօրէգը բըհօդվէլէնբըհօդվէլէնբըհօդվէլէնբըհօդվէլէն, քըշէրըքըշէրըքըշէրըքըշէրը էշտալէնէշտալէնէշտալէնէշտալէն 

էգանքէգանքէգանքէգանք հասանքհասանքհասանքհասանք։ 
 БЫhОДВЭЛЭН (Ч), БОХЪОДВЭЛЭН (Н), н. прячась; цhорэгы быhодвэлэн, кhышэры 
эшталэн эганкh hасанкh днём прячась, ночью двигаясь вперед, мы дошли до места. 

 ԲԸՀՕԴՎԷԼՈՒԲԸՀՕԴՎԷԼՈՒԲԸՀՕԴՎԷԼՈՒԲԸՀՕԴՎԷԼՈՒ (Չ), ԲՕՂՕԴՎԷԼՈՒ ԲՕՂՕԴՎԷԼՈՒ ԲՕՂՕԴՎԷԼՈՒ ԲՕՂՕԴՎԷԼՈՒ (Ն) 1. ած. թաքնվելու (տեղ, ժամանակ, մարդ), որը 

պիտի թաքնվի. 2. մկ. թաքնվելու համար. բըհօդվէլուբըհօդվէլուբըհօդվէլուբըհօդվէլու մաշտըմաշտըմաշտըմաշտը յէփյէփյէփյէփ բիդբիդբիդբիդ բըհօդվիբըհօդվիբըհօդվիբըհօդվի, վըդէխվըդէխվըդէխվըդէխ բիդբիդբիդբիդ 
բըհօդվիբըհօդվիբըհօդվիբըհօդվի. բըհօդվէլուբըհօդվէլուբըհօդվէլուբըհօդվէլու էգիլէգիլէգիլէգիլ էէէէ. ապառնի դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ 

մակբայ։ 
 БЫhОДВЭЛУ (Ч), БОХЪОДВЭЛУ (Н), пр.буд.вр. 1. место, где можно спрятаться. 2. время, 
когда можно спрятаться. 3. тот, кому надо спрятаться; быhодвэлу машты йэпh бид быhодви, 
выдэх бид быhодви?, быhодвэлу эгил э; при употр. с сущ. выполняет функцию прилаг., с гл. – 
наречия. 
 ԲԸՀՕԴՎԷՑԸՆԷԼԲԸՀՕԴՎԷՑԸՆԷԼԲԸՀՕԴՎԷՑԸՆԷԼԲԸՀՕԴՎԷՑԸՆԷԼ, -ցունում, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցընէլու, -ցու՛ր, -ցուցէ՛կ (Չ), 

ԲՕՂՕԴՎԷՑԸՆԷԼԲՕՂՕԴՎԷՑԸՆԷԼԲՕՂՕԴՎԷՑԸՆԷԼԲՕՂՕԴՎԷՑԸՆԷԼ կամ ԲՕՂՕԴՎԷՑՈՒՆԷԼԲՕՂՕԴՎԷՑՈՒՆԷԼԲՕՂՕԴՎԷՑՈՒՆԷԼԲՕՂՕԴՎԷՑՈՒՆԷԼ, -ցունում կամ -ցունիմ, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցունօղ 

կամ -ցընօղ, -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛ք (Ն), բ.ա. թաքցնել, այնպես անել, որ թաքնվի (մարդը), և 

ուրիշները չտեսնեն։ 
 БЫhОДВЭЦhЫНЭЛ, -цhунум, -цhуцhи, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhынэлу, -цhур, -цhуцэк (Ч), 
БОХЪОДВЭЦhЫНЭЛ или БОХЪОДВЭЦhУНЭЛ, -цhунум или -цhуним, -цhуцhи, -цhуцhадз, -
цhунохъ или -цhынохъ, -цhунэлу или -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэкh (Н), п.г. прятать. 
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ԲԲԲԲ Б ԲԸՀՕԴՎԷՑԸՆԷԼԷՆԲԸՀՕԴՎԷՑԸՆԷԼԷՆԲԸՀՕԴՎԷՑԸՆԷԼԷՆԲԸՀՕԴՎԷՑԸՆԷԼԷՆ

 ԲԸՀՕԴՎԷՑԸՆԷԼԷՆԲԸՀՕԴՎԷՑԸՆԷԼԷՆԲԸՀՕԴՎԷՑԸՆԷԼԷՆԲԸՀՕԴՎԷՑԸՆԷԼԷՆ (Չ), ԲՕՂՕԴՎԷՑԸՆԷԼԷՆԲՕՂՕԴՎԷՑԸՆԷԼԷՆԲՕՂՕԴՎԷՑԸՆԷԼԷՆԲՕՂՕԴՎԷՑԸՆԷԼԷՆ կամ ԲՕՂՕԴՎԷՑՈՒՆԷԼԷՆԲՕՂՕԴՎԷՑՈՒՆԷԼԷՆԲՕՂՕԴՎԷՑՈՒՆԷԼԷՆԲՕՂՕԴՎԷՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), մկ. 

թաքցնելով. բըհօդվէցընէլէնբըհօդվէցընէլէնբըհօդվէցընէլէնբըհօդվէցընէլէն ազադէցինքազադէցինքազադէցինքազադէցինք մաշտունմաշտունմաշտունմաշտուն դուշմաննէրունդուշմաննէրունդուշմաննէրունդուշմաննէրուն ծէռկէնծէռկէնծէռկէնծէռկէն թաքցնելով 

փրկեցինք մարդուն թշնամիների ձեռքն ընկնելուց։  
 БЫhОДВЭЦhЫНЭЛЭН (Ч), БОХЪОДВЭЦhЫНЭЛЭН или БОХЪОДВЭЦhУНЭЛЭН (Н), 
н. пряча, укрывая; быhодвэцhынэлэн азадэцhинкh маштун душманнэрун цэрркэн пряча 
человека, мы спасли его от рук врагов. 

 ԲԸՀՕԴՎԷՑԸՆԷԼՈՒԲԸՀՕԴՎԷՑԸՆԷԼՈՒԲԸՀՕԴՎԷՑԸՆԷԼՈՒԲԸՀՕԴՎԷՑԸՆԷԼՈՒ (Չ), ԲՕՂՕԴՎԷՑԸՆԷԼՈՒԲՕՂՕԴՎԷՑԸՆԷԼՈՒԲՕՂՕԴՎԷՑԸՆԷԼՈՒԲՕՂՕԴՎԷՑԸՆԷԼՈՒ կամ ԲՕՂՕԴՎԷՑՈՒՆԷԼՈՒԲՕՂՕԴՎԷՑՈՒՆԷԼՈՒԲՕՂՕԴՎԷՑՈՒՆԷԼՈՒԲՕՂՕԴՎԷՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն), ած. 1. 

(մարդ), որին պեթք է թաքցնել. 2. (տեղ), որտեղ կարելի է թաքցնել. 3. (ժամանակ), երբ պետք է 

կամ կարելի է թաքցնել. ապ. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, իսկ անկախ 

գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է։  
 БЫhОДВЭЦhЫНЭЛУ (Ч), БОХЪОДВЭЦhЫНЭЛУ или БОХЪОДВЭЦhУНЭЛУ (Н), 
пр.буд.вр. 1. тот, кого нужно спрятать. 2. место, где можно спрятать. 3. время, когда можно или 
нужно спрятать; с существ. становится прилаг., при независимом употр. – сущ., принимает 
притяжат. артикль и склоняется. 

 ԲԸՀՕՐԷԼԲԸՀՕՐԷԼԲԸՀՕՐԷԼԲԸՀՕՐԷԼ (Չ), տե՛ս բօհրէլ (Ն):  
 БЫhОРЭЛ (Ч), см. боhрэл (Н). 

 ԲԸՂԴՕԴԲԸՂԴՕԴԲԸՂԴՕԴԲԸՂԴՕԴ, ած. պղտոտ, կեղտոտ: 
 БЫХЪДОД, п. мутный, грязный; быхъдод чур мутная, грязная вода. 

 ԲԸՂԴՕՐԲԸՂԴՕՐԲԸՂԴՕՐԲԸՂԴՕՐ, ած. պղտոր: 

 БЫХЪДОР, п. мутный (о жидкости); исконно арм. слово, грабар պղտոր пхьтор – нечистый, 

литер.вост.арм. պղտոր пхьтор, литер.зап.арм. պղտոր (быхъдор) – мутный, Мокс պղտուր пхьтур, 

Ахалциха, Карин պղտոր пхьтор, Нор-Джуга, Салмаст պխտուր пхтур, Ереван պխտօր пхтор, 

Алашкерт պղդոր пхьдор, Муш պղդոր пхьдор, բղդոր бхьдор, Ван բխտոր бхтор, Харберд, Сучава 

բղդօր бхьдор, Амшен, Себастия բղդէօր бхьдöр, Тбилиси պխտուր пхтур, Тигранакерт բղդուր 

бхьдур, Сведия բղդիւր бхьдюр, Зейтун բէօղդիւյ бöхьдюй, բէօղդիւր бöхьдюр, Горис, Карабах 

պրտէօղ пртöхь, Шемаха պխրտօղ пхртохь, Агулис պռտուղ прртухь, Хачин բmղդոյ бäхъдой, 

Мараха պուխտիր пухтир.  

 ԲԸՂԴՕՐԱՁԲԸՂԴՕՐԱՁԲԸՂԴՕՐԱՁԲԸՂԴՕՐԱՁ, ած. պղտորած: 
 БЫХЪДОРАДЗ, пр.пр.вр. 1. мутный, взбаламученный (о жидкости). 2. мглистый (о погоде), 

затянутый дымкой, серый (о небе); литер.вост.арм. պղտորած пхьторац, литер.зап.арм. պղտորած 
(произ. быхъдорадз) – помутневший. 

 ԲԸՂԴՕՐԱԲԸՂԴՕՐԱԲԸՂԴՕՐԱԲԸՂԴՕՐԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ պղտորում եմ, 

պղտորեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվ. ու ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին, 

երր. դեմքի ձևերը ունին թե ներգործական և թե չեզոք նշանակություն։ 
 БЫХЪДОРÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только баламучу 
воду и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. глаг. предл.; формы 2-го лица 
имеют значение как действит., так и среднего залога. 

 ԲԸՂԴՕՐԳԷԳԲԸՂԴՕՐԳԷԳԲԸՂԴՕՐԳԷԳԲԸՂԴՕՐԳԷԳ, ած.մկ. քիչ պղտոր, բավական պղտոր։ 
 БЫХЪДОРГЭГ, п. 1. мутноватый. 2. довольно мглистый (о погоде).  

 ԲԸՂԴՕՐԷԼԲԸՂԴՕՐԷԼԲԸՂԴՕՐԷԼԲԸՂԴՕՐԷԼ¹, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. պղտորել, հեղուկի մեջ 

կարծր նյութի մասնիկներ խառնել, կամ հեղուկի տակը նստած տիղմը շարժելով՝ տարածել 
ամբողջի մեջ:  

 БЫХЪДОРЭЛ¹, гыбыхъдорим , быхъдорэцhи , -адз , -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), 
г.д.з.  мутить, делать мутным (воду).  

 ԲԸՂԴՕՐԷԼԲԸՂԴՕՐԷԼԲԸՂԴՕՐԷԼԲԸՂԴՕՐԷԼ², -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, անձն. դերբայ, հրամայական և առաջին երկու դեմքերի 

ձևեր չունի, բ.չ. պղտորվել, պղտոր դառնալ. ասվում է նաև եղանակի մասին. հավանհավանհավանհավան 
գըբըղդօրիգըբըղդօրիգըբըղդօրիգըբըղդօրի։ 
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ԲԸՂԴՕՐԷԼԷՆԲԸՂԴՕՐԷԼԷՆԲԸՂԴՕՐԷԼԷՆԲԸՂԴՕՐԷԼԷՆ ԲԲԲԲ Б

 БЫХЪДОРЭЛ², гыбыхъдори, быхъдорэцhав, -адз, -элу, не имеет повелит. накл. и форм 1-го и 
2-го л., г.с.з.  мутнеть (о воде); портиться (о погоде); hаван гыбыхъдори небо затягивается серой 

мглой; литер.вост.арм. պղտորել пхьторел, литер.зап.арм. պղտորել (пр. быхъдорэл) – мутнеть. 

 ԲԸՂԴՕՐԷԼԷՆԲԸՂԴՕՐԷԼԷՆԲԸՂԴՕՐԷԼԷՆԲԸՂԴՕՐԷԼԷՆ, մկ. 1. պղտորելով. 2. պղտորվելով. հավանհավանհավանհավան ալալալալ բըղդօրէլէնբըղդօրէլէնբըղդօրէլէնբըղդօրէլէն գէգէգէգէ՛ցիլցիլցիլցիլ էէէէ 
եղանակն էլ շարունակ պղտորում է (ամպոտվում է)։ 
 БЫХЪДОРЭЛЭН, н. 1. делая мутным, непрозрачным. 2. делаясь серым, затягиваясь серой 
мглой (о погоде); hаван ал быхъдорэлэн гэ;цhил э небо всё время затянуто дымкой.  
 ԲԸՂԴՕՐԷԼՈՒԲԸՂԴՕՐԷԼՈՒԲԸՂԴՕՐԷԼՈՒԲԸՂԴՕՐԷԼՈՒ, ած. 1. հեղուկ, որ կարելի է պղտորել. 2. որ կարող է պղտորվել. բբբբըըըըղդօրէլուղդօրէլուղդօրէլուղդօրէլու 
ճճճճուրուրուրուր – ունի այդ երկու իմաստներն էլ. 3. մկ. նույնը բայի հետ. ապառնի դերբայ, որ գոյականի 

հետ դառնում է ածական, բայի հետ մակբայ, իսկ անկախ գործածվելիս գոյականի դեր է 

կատարում, հոդ առնում (առաջին իմաստով բոլոր դեմքերի, երկրորդ իմաստով միայն երրորդ 

դեմքի հոդ) ու հոլովվում է. «բըղդօրէլուն» նշանակում է այն, որ նա պիտի պղտորի և այն, որ 

պիտի պըղտորվի կամ որ կարող է պղտորվել. ճճճճուրըուրըուրըուրը բըղդօրէլուբըղդօրէլուբըղդօրէլուբըղդօրէլու՞ էգարէգարէգարէգար։ 
 БЫХЪДОРЭЛУ, пр.буд.вр. 1. вода, которую можно взбаламутить. 2. вода, которая может 
взбаламутиться; быхъдорэлу чур а) вода, которую можно взбаламутить, б) вода, которая может 
взбаламутиться. 3. с глаг. выполняет функцию наречия; с сущ. – функцию прилагат., при независ. 
употр. – функцию сущ., принимает притяж. артикль и склоняется; быхъдорэлун означает а) вода, 
которую кто-то может взбаламутить, б) вода, которая сама может взбаламутиться; чуры 
быхъдорэлу эгар? ты пришёл воду мутить? 

 ԲԸՂԴՕՐՈՒԹԻՆԲԸՂԴՕՐՈՒԹԻՆԲԸՂԴՕՐՈՒԹԻՆԲԸՂԴՕՐՈՒԹԻՆ, գ. 1. պղտօրություն. 2. այն մրուրը կամ օդի խոնավությունը, որ 

գոյացնում է հեղուկի կամ եղանակի պղտոր, անթափանցիկ վիճակ. ճճճճուրինուրինուրինուրին բըբըբըբըղղղղդօրութինըդօրութինըդօրութինըդօրութինը 
դագըդագըդագըդագը նըստավնըստավնըստավնըստավ։ 
 БЫХЪДОРУТhИН, с. 1. мутность, непрозрачность (о жидкости). 2. мгла, дымка. 3. муть, 
осадок, осевшие на дно жидкости мелкие частицы. 3. перех. безысходность, беспросветность; 
чурин быхъдорутhины дагы ныстав муть осела на дне воды.  

 ԲԸՂԴՕՐՎԱՁԲԸՂԴՕՐՎԱՁԲԸՂԴՕՐՎԱՁԲԸՂԴՕՐՎԱՁ, ած. «բըղդօրաձ»-ի կրավորակ. չեզոք ձևն է՝ նույն իմաստով։ 
 БЫХЪДОРВАДЗ, пр.пр.вр. помутневший; пасс. форма прич. ср. залога «быхъдорадз». 

 ԲԸՂԴՕՐՎԱԲԸՂԴՕՐՎԱԲԸՂԴՕՐՎԱԲԸՂԴՕՐՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, մկ. «բըղդօրաձսային»-ի չեզոք ձևն է՝ ն. իմաստով։ 
 БЫХЪДОРВÁДЗСАЙИН, н. форма ср. з. наречия «быхъдорадзсайин», в том же зн. 

 ԲԸԲԸԲԸԲԸ՛ՂԴՕՐՎԱՁՕՂԴՕՐՎԱՁՕՂԴՕՐՎԱՁՕՂԴՕՐՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, մկ. չեզոք ձևն է «բըղդօրաձօվը» մակբայի։ 
 БЫ;ХЪДОРВАДЗÓВЫ, н. форма среднего залога наречия «быхъдорадзовы». 

 ԲԸՂԴՕՐՎԷԼԲԸՂԴՕՐՎԷԼԲԸՂԴՕՐՎԷԼԲԸՂԴՕՐՎԷԼ, բ.չ. կրավորակերպ ձևն է «բըղդօրէլ» չեզոք բայի։ 
 БЫХЪДОРВЭЛ, г.с.з. пассив. форма глагола ср. залога «быхъдорэл».  

 ԲԸՂԴՕՐՎԷԼԷՆԲԸՂԴՕՐՎԷԼԷՆԲԸՂԴՕՐՎԷԼԷՆԲԸՂԴՕՐՎԷԼԷՆ, մկ. կրավորակերպ չեզոք ձևն է «բըղդօրէլէն» մակբայի. հավանհավանհավանհավան ալալալալ 
բըղդօրվէլէնբըղդօրվէլէնբըղդօրվէլէնբըղդօրվէլէն գէգէգէգէ՛ցիլցիլցիլցիլ էէէէ։ 
 БЫХЪДОРВЭЛЭН, н. пассив. форма среднего залога наречия «быхъдорэлэн»; hаван ал 
быхъдорвэлэн гэ;цhилhилhилhил э небо всё время затянуто дымкой. 

 ԲԸՂԴՕՐՎԷԼՈՒԲԸՂԴՕՐՎԷԼՈՒԲԸՂԴՕՐՎԷԼՈՒԲԸՂԴՕՐՎԷԼՈՒ, ած. կրավորակերպ չեզոք ձևն է «բըղդորէլու» ածականի երկր. իմաստի. 

բըղդօրվէլուբըղդօրվէլուբըղդօրվէլուբըղդօրվէլու ճուրճուրճուրճուր. այս բոլոր չեզոք ձևերից կազմվում են նաև համապատասխան անցողական 

ձևեր. բըղդօրէցունէլբըղդօրէցունէլբըղդօրէցունէլբըղդօրէցունէլ, բըղդօրվէցունէլբըղդօրվէցունէլբըղդօրվէցունէլբըղդօրվէցունէլ, բըղդօրէցուցաձբըղդօրէցուցաձբըղդօրէցուցաձբըղդօրէցուցաձ, բըղդօրվէցուցաձբըղդօրվէցուցաձբըղդօրվէցուցաձբըղդօրվէցուցաձ և այլն։ 
 БЫХЪДОРВЭЛУ, п. пасс. форма прич. «быхъдорэлу» во 2-м знач.; быхъдорвэлу чур вода, 
которая может взбаламутиться; от всех вышеперечисленных форм ср. залога образуются также 
соответствующие переходные формы: быхъдорэцhунэл, быхъдорвэцhунэл, быхъдорэцhуцhадз, 
быхъдорвэцhуцhадз и т.д. 

 ԲԸՅԲԸՅԲԸՅԲԸՅ, տե՛ս բի: 
 БЫЙ, см. би.  

 ԲԸՅԲԸՅԲԸՅԲԸՅ-ԲԸՅԲԸՅԲԸՅԲԸՅ, գ. նեյին, ծվան: 
 БЫЙ-БЫЙ, с. пищик, тонкая стальная пластинка, являющаяся источником звуков в 
язычковых музыкальных инструментах. 

 ԲԸՅԸԽԲԸՅԸԽԲԸՅԸԽԲԸՅԸԽ, գ. բեխ, ընչացք. թուրք. բըյըկ – նույն իմ.։ 
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ԲԲԲԲ Б ԲԸՅԸԽԼԸԲԸՅԸԽԼԸԲԸՅԸԽԼԸԲԸՅԸԽԼԸ

 БЫЙЫХ, с. ус, усы; восточнотурец. biğ (бихь) – ус, турец. bıyık (быйык) – усы; грабар բեղ 

бехъ – усы, литер.вост.арм. բեղ бехь, литер.зап.арм. պեխ (произ. бэх) – ус, в гаварах Алашкерт, 

Салмаст բեղ бехь, Нор-Джуга բեղեր бехьер, Ереван, Мокс, Карабах բէղ бэхь, Мараха բըխ бых, 

բէխ бэх, Сучава բէխ бэх, Тигранакерт բէխիր бэхир, Зейтун բէխիր бэхир, բէխիյ бэхий, Тбилиси 

բիխ бих, Полис բըյըխ быйых, Амасия պըեըխ пыэых, Ван, Трапезунд պույուխ пуйух – усы. 

 ԲԸՅԸԽԼԸԲԸՅԸԽԼԸԲԸՅԸԽԼԸԲԸՅԸԽԼԸ, ած. մեծ բեխ ունեցող. փոխ. թուրք.։ 
 БЫЙЫХЛЫ, п. усатый, имеющий пышные усы; турец. bıyıklı (быйыклы) – усатый. 

    ԲԸՅԸԽԲԸՅԸԽԲԸՅԸԽԲԸՅԸԽՕՎՕՎՕՎՕՎ, ած. տե՛ս բըյըխլը։ 
 БЫЙЫХОВ, п. см. быйыхлы. 

 ԲԸՆԱԳԲԸՆԱԳԲԸՆԱԳԲԸՆԱԳ (Ն), ՊԸՆԱԳՊԸՆԱԳՊԸՆԱԳՊԸՆԱԳ (Չ), գ. կավե ափսե. հախճապակուցը կոչվում է չինիչինիչինիչինի։ 
 БЫНАГ (Н), ПЫНАГ (Ч), с. миска, глиняная или металлическая эмалированная тарелка, 

фансовая тарелка называется чhини; от греч. pinag (пинаг) – миска, тарелка; грабар պնակ пнак – 

миска, литер.вост.арм. պնակ пнак, литер.зап.арм. պնակ (пр. бнаг) – миска, в гаварах Себастия 

բնագ бнаг, Муш պնագ пнаг – глубокая глиняная тарелка, миска, Мокс պնակ пнак – деревянный 

тазик, Харберд բ‘նակ бhнак, Полис փնագ пhнаг – доска с алфавитом для обучения детей чтению. 

 ԲԸՆԱԳՎԱՁԲԸՆԱԳՎԱՁԲԸՆԱԳՎԱՁԲԸՆԱԳՎԱՁ (Ն), ՊԸՆԱԳՎԱՁՊԸՆԱԳՎԱՁՊԸՆԱԳՎԱՁՊԸՆԱԳՎԱՁ (Չ), ած. լիքը (ասվում է միջատների մասին՝ ցույց տալու 

համար նրանց շատ լինելը). մուռչումըմուռչումըմուռչումըմուռչումը համանհամանհամանհաման պընագվաձպընագվաձպընագվաձպընագվաձ էէէէ յէղիյէղիյէղիյէղի փարչինփարչինփարչինփարչին մէչըմէչըմէչըմէչը յուղի փարչը 

լիքը մրջյուն է։ 
 БЫНАГВАДЗ (Н), ПЫНАГВАДЗ (Ч), пр.пр.вр. кишащий (о насекомых); муррчhумы hаман 
пынагвадз э йэхъи пhарчhин мэчhы муравьи кишмя кишат в горшочке с маслом; от пехлев. bunak – 

дом; грабар բնակ бнак – жилище, բնակվիլ бнаквил – жить, обитать, литер.вост.арм. բնակ бнак 

жилище, բնակվել бнаквел, литер.зап.арм. բնակիլ (произ. пhынагил) – жить, гнездиться, в гаварах 

Хачин բ‘նագել бhнагел, Ереван բ‘նագվէլ бhнагвэл, Зейтун բ‘նագըլ бhнагыл, Салмаст պնայվէլ 
пнайвэл – обитать.  
 ԲԸՆԳԲԸՆԳԲԸՆԳԲԸՆԳ, գ. ժառգոն. պլան (թմրախոտ), կանեփ , մարիխուանա.    
 БЫНГ, с. жарг.  травка, конопля, марихуана; бынг кhашэл курить травку. 

 *ԲԸՆԳԸԼԲԸՆԳԸԼԲԸՆԳԸԼԲԸՆԳԸԼ կամ *ԴԸՆԳԸԼԴԸՆԳԸԼԴԸՆԳԸԼԴԸՆԳԸԼ իմաստը մոռացված բառ է, որ երբեմն գործածվում է Չալթրում 

բարձր տեղ իմաստով: Հավանական եմ կարծում թե Բինգյօլ սարի անունի աղավաղված ձևն է, 

որ Չալթրի բնիկ գյուղացի բնակչությունը պահել է երկար դարեր՝ նույնիսկ իմաստը 

մոռանալուց հետո. բընգըլինբընգըլինբընգըլինբընգըլին թէփէնթէփէնթէփէնթէփէն հանիցհանիցհանիցհանից կամ դընգըլինդընգըլինդընգըլինդընգըլին թէփէնթէփէնթէփէնթէփէն հանիցհանիցհանիցհանից սաստիկ բարձր տեղ 

հանեց. թուրք. թեփե նշանակում է գագաթ, ուրեմն խոսքը սարի մասին է եղել սկզբնապես։ 
 *БЫНГЫЛ или *ДЫНГЫЛ значение слова забыто, но еще употр. в с. Чалтырь в значении 
гора, возвышенность; возможно, это искажённая форма названия горы Бингёль (находится на 
территории Западной Армении, ныне Восток Турции южнее города Эрзурум, армянское название 
города Карин), которое коренное население Чалтыря сохраняло в течение долгого времени даже 
после того как его значение было забыто; бынгылин тhэпhэн hаницh или дынгылин тhэпhэн 
hаницh поднял на самую вершину; турецкое слово tepe означает вершина, холм, курган, таким 
образом, изначально слово относилось к горе; бынгыл эллэл вскочить (о фурункуле, прыще и т.п.). 

 ԲԸՇԹԱՁԲԸՇԹԱՁԲԸՇԹԱՁԲԸՇԹԱՁ կամ ՓԸՇԹԱՁՓԸՇԹԱՁՓԸՇԹԱՁՓԸՇԹԱՁ (Ն), ՊԸՇՏԱՁՊԸՇՏԱՁՊԸՇՏԱՁՊԸՇՏԱՁ (Չ), ած. բշտած: 
 БЫШТhАДЗ или ПhЫШТhАДЗ (Н), ПЫШТАДЗ (Ч), пр.пр.вр. вздувшийся (о фурункулах, 
нарывах).  

 ԲԸՇԹԷԼԲԸՇԹԷԼԲԸՇԹԷԼԲԸՇԹԷԼ կամ ՓԸՇԹԷԼՓԸՇԹԷԼՓԸՇԹԷԼՓԸՇԹԷԼ (Ն), ՊԸՇՏԷԼՊԸՇՏԷԼՊԸՇՏԷԼՊԸՇՏԷԼ, -ի, -էցավ, -աձ, -էլու (Չ), բ.չ. առաջին երկու դեմքերը, 

անձնական դերբայ և հրամայական չունի, բ.չ. կաշվի մեջ ավիշ հավաքելով՝ կաշվի արտաքին 

շերտը բաժանվել տակի շերտից. տե՛ս փըշթէլ։  
 БЫШТhЭЛ, гыбыштhи, или ПhЫШТhЭЛ, кhыпhыштhи (Н), ПЫШТЭЛ, кыпышти, -эцhав, -
адз, -элу (Ч), г.с.з. вздуваться, вскочить (о прыщах, нарывах, фурункулах и т.п.), не имеет 1-го и 2-

го лица, повел. наклонения и личных форм; грабар բուշտ бушт – мочевой пузырь, нарыв, гнойник, 

пузырь, բշտիլ бштил – опухать, вздуваться, литер.вост.арм. բշտել бштел, литер.зап.арм. բշտել 
(произ. пhыштhэл) – вскочить, высыпать (о прыщах и т.п.), Агулис, Тбилиси բշտիլ бштил, 
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Алашкерт, Нор-Джуга բ‘շտել бhштел, Ереван պշտէլ пштэл, փշտէլ пhштэл, Полис բշդել бшдел, 

Себастия բ‘շդել бhшдел, Родосто փշդիլ пhшдил. 

 ԲԸՉԱԽԲԸՉԱԽԲԸՉԱԽԲԸՉԱԽ (Նխջ), գ. մեծ դանագ. թուրք. բիչակ – նույն իմ.։ 
 БЫЧhАХ (Нхч), с. большой нож; турец. bıçak (бычак) – нож. 

 ԲԸՉԽԸԲԸՉԽԸԲԸՉԽԸԲԸՉԽԸ (Չ), ԲԸՉԽԻԲԸՉԽԻԲԸՉԽԻԲԸՉԽԻ (Ն), գ. սղոց. թուրք. բըչքը – կտրող, մկրատ։ 
 БЫЧhХЫ (Ч), БЫЧhХИ (Н), с. пила; турец. bıçkı (бычкы) – двуручная пила, крым.татар. 
пычкъы – пила, ножовка. 

 ԲԸՉԽԸԼԷՄԻՇԲԸՉԽԸԼԷՄԻՇԲԸՉԽԸԼԷՄԻՇԲԸՉԽԸԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Չ), ԲԸՉԽԻԼԷՄԻՇԲԸՉԽԻԼԷՄԻՇԲԸՉԽԻԼԷՄԻՇԲԸՉԽԻԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Ն) սղոցել։ 
 БЫЧhХЫЛЭМИШ АНЭЛ (Ч), БЫЧhХИЛЭМИШ АНЭЛ (Н) пилить. 

 ԲԸՋԲԸՋԲԸՋԲԸՋ-ԲԸՋԲԸՋԲԸՋԲԸՋ, ած. բնաձ. բառ է. կերակուր և այլ մթերքներ, որ սաստիկ թթվելով՝ գազի 

պլպըջակներ է արձակում. բըջբըջբըջբըջ-բըջբըջբըջբըջ անէլանէլանէլանէլ, բըջբըջբըջբըջ-բըջբըջբըջբըջ լալլալլալլալ սաստիկ թթվելով գազ արձակել։ 
 БЫДЖ-БЫДЖ или БЫДЖ-МЫДЖ 1. п. переполненный, налитый, насыпанный до краёв; 
мэтhэн быдж-быдж э тhатhави чуров бочка наполнена до краёв дождевой водой, быдж-быдж 
машт кишмя кишеть (о людях). 2. употр. в выражениях быдж-быдж анэл или быдж-быдж лал а) 
заквашиваться, закисать и образовывать пузырьки газа (о продуктах питания), б) превратиться в 

кашу (о переваренных макаронах и т.п.), литер.зап.арм. պճպճալ (произн. быджбыджал) – 
образовать пузырьки, издавать звуки (о газах при заквашивании теста, простокваши и т.п.); 
звукоподраж. слово, синоним – фышфышал. 

 ԲԸՋԷՂԲԸՋԷՂԲԸՋԷՂԲԸՋԷՂ և ԲԸՋԸՂԲԸՋԸՂԲԸՋԸՂԲԸՋԸՂ, գ. 1. կճղակավոր անասունի մատ. 2. սխտորի կոճղարմատի մաս, որ 

մյուս մասից բաժանված է թաղանթով։ 
 БЫДЖЭХЪ и БЫДЖЫХЪ, с. 1. палец (у парнокопытных животных). 2. долька (чеснока и 

т.п.); грабар պճեղն пчехьн, պճեղ пчехь, пчихь պճիղ – лодыжка, лит.вост.арм. պճեղ пчехь, 

лит.зап.арм. պճեղ (произн. быджэхъ) – палец ноги, копыто парнокопытных животных, долька, в 

гаварах Харберд բջէղ бджэхь, Тбилиси պճիղ пчихь – палец ноги, Ереван Салмаст պճէղ пчэхь, Ван 

պճեղ пчехь, Карабах, Шемаха պճըղ пчыхь, Хачин բmջեղ бäджехъ – копыто парнокопытных 

животных, Нор-Джуга պճեղ пчехь, Ереван պճէղ пчэхь, Ахалциха, Карин, Мокс, Мараха պճըղ 

пчыхь, Алашкерт, Муш պջեղ пджехь, Зейтун բըջեղ быджехь, Амшен, Полис, Родосто, Себастия, 

Асланбек բջէղ бджэхь, Тигранакерт, Сведия բջիղ бджихь, все в значении долька чеснока.  

 ԲԸՋՂԱՁԲԸՋՂԱՁԲԸՋՂԱՁԲԸՋՂԱՁ, ած. բաղադրիչ մասերը բաժանած իրարից, օրին. հասկի միջի հատիկները, 

արևածաղիկի, եգիպտացորենի սերմերը, սխտորի պճեղները և այլն։ 
 БЫДЖХЪАДЗ, пр.пр.вр. 1. вылущенный, очищенный от шелухи (о зёрнах пшеницы, семенах 
подсолнечника, кукурузе и т.п.). 2. поделенный на дольки (о чесноке и т.п.).  

 ԲԸՋՂԱԲԸՋՂԱԲԸՋՂԱԲԸՋՂԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի պճղում եմ, պճղեցի, 

պճղեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվ. ու ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. 

չափուդըչափուդըչափուդըչափուդը բըջղաձսայինէրուսբըջղաձսայինէրուսբըջղաձսայինէրուսբըջղաձսայինէրուս բըջղէլիքնէրըսբըջղէլիքնէրըսբըջղէլիքնէրըսբըջղէլիքնէրըս էգավէգավէգավէգավ եգիպտացորենը քանի պճղեցինք՝ ավելի 

հաճելի եղավ մեզ նրան պճղելը։ 
 БЫДЖХЪÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
лущу (делю на дольки), лущил, буду лущить и т.д., во всех лицах, числ. и вр., в соотв. с формой 
смысл. гл. предл.; чhапhуды быджхъадзсайинэрус быджхъэликhнэрыс эгав чем больше мы 
лущили кукурузу, тем больше хотелось лущить.  

 ԲԸԲԸԲԸԲԸ՛ՋՂԱՁՕՋՂԱՁՕՋՂԱՁՕՋՂԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ պճեղում եմ, 

պճեղեցի, պճեղեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվ. ու ժեմանակն.՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 БЫ;ДЖХЪАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только лущу (делю на 
дольки), лущил и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр. 
 ԲԸՋՂԷԼԲԸՋՂԷԼԲԸՋՂԷԼԲԸՋՂԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. բաղադրիչ առանձնացած 

մասերն իրարից բաժանել (սերմերը, սխտորի պճեղները և ալն)։ 
 БЫДЖХЪЭЛ, гыбыджхъим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. лущить, 

очищать от скорлупы, шелухи. 2. делить на дольки (о чесноке и т.п.); литер.вост.арм. պճղել пчхьел, 

литер.зап.арм. պճղել (произн. быджхъэл) – делить на дольки, снимать кожуру. 
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ԲԲԲԲ Б ԲԸՋՂԷԼԷՆԲԸՋՂԷԼԷՆԲԸՋՂԷԼԷՆԲԸՋՂԷԼԷՆ

 ԲԸՋՂԷԼԷՆԲԸՋՂԷԼԷՆԲԸՋՂԷԼԷՆԲԸՋՂԷԼԷՆ, մկ. պճղելով։  
 БЫДЖХЪЭЛЭН, н. 1. луща, очищая от скорлупы, шелухи. 2. деля на дольки. 

 ԲԸՋՂԷԼՈՒԲԸՋՂԷԼՈՒԲԸՋՂԷԼՈՒԲԸՋՂԷԼՈՒ, ած.մկ. բան, որ պետք է պճեղել, մասնիկնէրը իրարից բաժանել. ապ. դերբայ, 
որ գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ մակբայ, անկախ գործածվելիս գոյակ. դեր է 

կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է. բըջղէլուբըջղէլուբըջղէլուբըջղէլու չափուդչափուդչափուդչափուդ պճղելու եգիպտացորեն. վօրօվօրօվօրօվօրօ՞նկնկնկնկ ինինինին 
բըջղէլունէրըբըջղէլունէրըբըջղէլունէրըբըջղէլունէրը. գուդգուդգուդգուդ բըջղէլուբըջղէլուբըջղէլուբըջղէլու գէշտանքգէշտանքգէշտանքգէշտանք գնում ենք արևածաղիկի սերմերը պճեղելու։ 
 БЫДЖХЪЭЛУ, пр.буд.вр. то, что нужно лущить, делить на дольки; быджхъэлу чhапhуд 
кукуруза, которую нужно лущить, воронк ин быджхъэлунэры? которые надо лущить?, гуд 
быджхъэлу гэштанкh идём лущить подсолнечник; с сущ. становится прил., с глаг. – наречием, при 
независ. употр. – существ., принимает прит. артикль 3-го л. и склон.  

 ԲԸՋՂԸՎԱՁԲԸՋՂԸՎԱՁԲԸՋՂԸՎԱՁԲԸՋՂԸՎԱՁ, ած. պճղված, առանձին միավոր հանդիսացող մասերն իրարից բաժանված. 

«բըջղաձ»-ի կրավորակերպն է, անկախ գործածվում է միայն երր. դեմքով։  
 БЫДЖХЪЫВАДЗ, пр.пр.вр. 1. лущёный, очищенный от скорлупы, шелухи. 2. поделенный на 
дольки; пасс. форма прич. «быджхъадз», употр. независимо только в 3-м л. 

 ԲԸՋՂԸՎԱԲԸՋՂԸՎԱԲԸՋՂԸՎԱԲԸՋՂԸՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -էրուն, մկ. «բըջղաձսային»-ի կրավորակերպն է. առաջին երկու 

դեմքերի ձևերը չունի։ 
 БЫДЖХЪЫВÁДЗСАЙИН, -эрун, н. по мере того как лущится и т.д.; пасс. форма наречия 
«быджхъадзсайин», не имеет форм 1-го и 2-го л. 

 ԲԸԲԸԲԸԲԸ՛ՋՂԸՎԱՁՕՋՂԸՎԱՁՕՋՂԸՎԱՁՕՋՂԸՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, -նէրօվը, մկ. «բըջղաձօվը»-ի կրավորակերպն է. ուրիշ ձևեր չունի։ 
 БЫ;ДЖХЪЫВАДЗÓВЫ, -нэровы, н. как только лущится и т.д.; пассив. форма наречия 
«быджхъадзовы», других форм не имеет.  

 ԲԸՋՂԸՎԷԼԲԸՋՂԸՎԷԼԲԸՋՂԸՎԷԼԲԸՋՂԸՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, անձնական դերբայ, հրամայակ. և առաջին երկու 

դեմքերի ձևեր չունի, բ.կր.չ. պճեղվել, ամբողջի առանձնացած միավոր հանդիսացող մասերը 

(սերմերը հասկի մեջ, սխտորի պճեղները և այլն) իրարից բաժանվել. սա և սրանից առաջացած 

ձևերը ունեն նաև համապատասխան անցողականներ։ 
 БЫДЖХЪЫВЭЛ, гыбыджхъыви, -вэцhав, -вадз, -вэлу, не имеет повелит. накл. и форм 1-го и 
2-го лица, г.с.стр.з. 1. лущиться, очищаться от шелухи (о зёрнах пшеницы и т.п.). 2. делиться на 
дольки (о чесноке и т.п.); данный глагол, как и производные от него формы имеют также 
соответствующие переходные формы. 

 ԲԸՋՂԸՎԷԼԷՆԲԸՋՂԸՎԷԼԷՆԲԸՋՂԸՎԷԼԷՆԲԸՋՂԸՎԷԼԷՆ, մկ. պճեղվելով. «բըջղէլէն»-ի կրավորակերպն է։ 
 БЫДЖХЪЫВЭЛЭН, н. 1. лущась. 2. делясь на дольки; пасс. форма наречия «быджхъэлэн». 

 ԲԸՋՂԸՎԷԼՈՒԲԸՋՂԸՎԷԼՈՒԲԸՋՂԸՎԷԼՈՒԲԸՋՂԸՎԷԼՈՒ, ած. բան, որ կարող է պճեղվել կամ պետկ է պճեղվի. ապառնի դերբայ, որ 

գոյականի հետ դառնում է ածական, իսկ անկախ գործածվելիս (միայն երրորդ դեմքով) հոդ է 

առնում ու հոլովվում է։ 
 БЫДЖХЪЫВЭЛУ, пр.буд.вр. то, что может лущиться, делиться на дольки; с сущ. становится 
прилагат., при незав. употр. (только в 3-м л.) принимает артикль и склоняется. 

 ԲԸՋՄԻՇԲԸՋՄԻՇԲԸՋՄԻՇԲԸՋՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ կամ ԲԸՋՄԻՇԲԸՋՄԻՇԲԸՋՄԻՇԲԸՋՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ թթվել: 
 БЫДЖМИШ АНЭЛ или БЫДЖМИШ ЛАЛ забродить, прокиснуть (о продуктах питания); 
мадзуны быджмиш эхъил э мадзун прокис. 

 ԲԸՌԱՔԲԸՌԱՔԲԸՌԱՔԲԸՌԱՔ (Ն), ԲԸՌԱԿԲԸՌԱԿԲԸՌԱԿԲԸՌԱԿ (Չ), ած.գ. վատորակ, անպետք ապրանք. ռուս. брак:  

 БЫРРАКh (Н), БЫРРАК (Ч), с. 1. с. брак. 2. п. непригодный, испорченный (о продуктах 
питания и т.п.); рус. брак. 

 ԲԸՌԲԸՌԱԼԲԸՌԲԸՌԱԼԲԸՌԲԸՌԱԼԲԸՌԲԸՌԱԼ, -ամ, -ացի, -ացաձ, -ացօղ, -ալու, -ա՛, -ացէ՛ք (Ն), ԲԸՌԲԸՌԱԼԲԸՌԲԸՌԱԼԲԸՌԲԸՌԱԼԲԸՌԲԸՌԱԼ, -ացէ՛կ (Չ), բ.չ. 
մրթմրթալով տրտունջ արտահայտել. բնաձայն բառ է: 

 БЫРРБЫРРАЛ, -ам, -ацhи, -ацhадз, -ацhохъ, -алу, -а, -ацhэкh (Н), БЫРРБЫРРАЛ, -ацhэк 
(Ч), г.с.з. звукоподр. ворчать, брюзжать. 

 ԲԸՌԲԸՌԱԼԷՆԲԸՌԲԸՌԱԼԷՆԲԸՌԲԸՌԱԼԷՆԲԸՌԲԸՌԱԼԷՆ, մկ. մրթմրթալով, տրտնջալով. սաղսաղսաղսաղ օրըօրըօրըօրը բըռբըռալէնբըռբըռալէնբըռբըռալէնբըռբըռալէն քըքալէքըքալէքըքալէքըքալէ։ 
 БЫРРБЫРРАЛЭН, н. брюзжа, ворча; сахъ оры быррбырралэн кhыкhалэ весь день ходит и 
ворчит. 



 

223 

ԲԸՌԲԸՌԱԼՈՒԲԸՌԲԸՌԱԼՈՒԲԸՌԲԸՌԱԼՈՒԲԸՌԲԸՌԱԼՈՒ ԲԲԲԲ Б

 ԲԸՌԲԸՌԱԼՈՒԲԸՌԲԸՌԱԼՈՒԲԸՌԲԸՌԱԼՈՒԲԸՌԲԸՌԱԼՈՒ, ած. տրտնջալու. կըդիլկըդիլկըդիլկըդիլ էէէէ բըռբըռալուբըռբըռալուբըռբըռալուբըռբըռալու պանպանպանպան գտել է, որի համար կարելի է 

տրտնջալ. ապ. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական։ 
 БЫРРБЫРРАЛУ, пр.буд.вр. то, по поводу чего можно ворчать; кыдил э быррбырралу пан 
нашёл из-за чего ворчать; при употр. с существит. становится прилагат. 

 ԲԸՌԲԸՌԱՆԲԸՌԲԸՌԱՆԲԸՌԲԸՌԱՆԲԸՌԲԸՌԱՆ, ած. շարունակ բռբռացող, միշտ դժգոհ ուրիշների ասածից, միշտ 

տրտնջացող։  
 БЫРРБЫРРАН, п. ворчливый, брюзгливый.  

 ԲԸՌԲԸՌԱՆՔԲԸՌԲԸՌԱՆՔԲԸՌԲԸՌԱՆՔԲԸՌԲԸՌԱՆՔ, գ. տրտունջ, դժգոհություն արտահայտող մրթմրթոց. տե՛ս նաև դըռդըռօց։ 
 БЫРРБЫРРАНКh, с. ворчание, брюзжание; см. также дыррдырроцh. 
 ԲԸՌԲԸՌԱՑԱԲԸՌԲԸՌԱՑԱԲԸՌԲԸՌԱՑԱԲԸՌԲԸՌԱՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի տրտնջում եմ, 

տրտնջացի և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակն.՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 БЫРРБЫРРАЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем 
больше) ворчу и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр. 
 ԲԸՌԲԸՌԱԲԸՌԲԸՌԱԲԸՌԲԸՌԱԲԸՌԲԸՌԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ տրտնջում եմ, 

տրտնջացի, տրտնջամ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակն.՝ համաձայն հաջորդող 

բայի ձևին. բըռբըռաձօվըսբըռբըռաձօվըսբըռբըռաձօվըսբըռբըռաձօվըս վազվազվազվազ կուկակուկակուկակուկա, վազվազվազվազ էգավէգավէգավէգավ և այլն։ 
 БЫРРБЫРРÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я ворчу, 
ворчал, буду ворчать и т.д., во всех лицах, числах и врем., в соотв. с формой смысл. глагола предл.; 
быррбыррадзовыс ваз кука, ваз эгав как только я начинаю ворчать, сразу перестаёт, как только я 
начинал ворчать, он сразу переставал и т. д. 

 ԲԸՌԷԼԲԸՌԷԼԲԸՌԷԼԲԸՌԷԼ, բ.չ.պկս. սովորաբար գործածվում են միայն կատարյալի երկրորդ և երր. դեմքի 

ձևերը – բըռէցիր, բըռից, բըռէցիք, բըռէցին. վեճի մեջ կամ գրազ գալուց հետո հրաժարվել իր 

խոսքից՝ տեսնելով, որ պիտի հախթվի։ 
 БЫРРЭЛ, недост.г.с.з. 1. обидеться, не выказывая явно своей обиды. 2. пойти на попятную 
отказываясь от прежнего решения или мнения, либо после заключения пари, чувствуя, что 
проигрыш неминуем; как правило, употр. только формы соверш. вида 2-го и 3-го лица: быррэцhир, 
быррицh, быррэцhикh, быррэцhин. 

 ԲԸՌԸԼԹԻԲԸՌԸԼԹԻԲԸՌԸԼԹԻԲԸՌԸԼԹԻ, գ. դատարկ խոսակցություն։ 
 БЫРРЫЛТhИ, с. пустая болтовня, трескотня. 
 ԲԸՌԸՆԳԱՁԲԸՌԸՆԳԱՁԲԸՌԸՆԳԱՁԲԸՌԸՆԳԱՁ (Ն), ՊԸՌԸՆԳԱՁՊԸՌԸՆԳԱՁՊԸՌԸՆԳԱՁՊԸՌԸՆԳԱՁ (Չ), ած. ծարավությունից այրված. անցյալ դերբայ, որ 

գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ։ 
 БЫРРЫНГАДЗ (Н), ПЫРРЫНГАДЗ (Ч), пр.пр.вр. жаждущий, испытывающий жажду; при 
употр. с существ. становится прилагат., с глаголом – наречием. 
 ԲԸՌԸՆԳԷԼԲԸՌԸՆԳԷԼԲԸՌԸՆԳԷԼԲԸՌԸՆԳԷԼ, -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն), ՊԸՌԸՆԳԷԼՊԸՌԸՆԳԷԼՊԸՌԸՆԳԷԼՊԸՌԸՆԳԷԼ, -էցէ՛կ (Ч), բ.չ. 
ծարավությունից այրվել։ 
 БЫРРЫНГЭЛ, -им, -эцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), ПЫРРЫНГЭЛ, -эцhэк (Ч), г.с.з. 
испытывать жажду; грабар բռնել бррнел – загораться, воспламеняться, литер.вост.арм. բռնկել 
бррнкел, литер.зап.арм. բռնկիլ (пр. пhыррынгил) – воспламеняться, горячиться.  

 ԲԸՌԸՆԳԷԼԷՆԲԸՌԸՆԳԷԼԷՆԲԸՌԸՆԳԷԼԷՆԲԸՌԸՆԳԷԼԷՆ (Ն), ՊԸՌԸՆԳԷԼԷՆՊԸՌԸՆԳԷԼԷՆՊԸՌԸՆԳԷԼԷՆՊԸՌԸՆԳԷԼԷՆ (Չ), մկ. ծարավությունից այրվելօվ. այս երեքը ունեն 

նաև կրավորակերպ չեզոք ձևեր – բըռընգվաձ, բըռընգվէլ, բըռընգվէլէն և անցող. ձևեր – 

բըռընգէցուցաձ, բըռընգվէցուցաձ, բըռընգէցունէլ, բըռընգվէցունէլ, բըռընգէցունէլէն, 

բըռընգվէցունէլէն։ 
 БЫРРЫНГЭЛЭН (Н), ПЫРРЫНГЭЛЭН (Ч), н. испытывая жажду; все три 
вышеперечисленных слова имеют также пасс. формы ср. залога: быррынгвадз, быррынгвэл, 
быррынгвэлэн (Н), пыррынгвадз, пыррынгвэл, пыррынгвэлэн (Ч), а также переход. формы: 
быррынгэцhуцhадз, быррынгвэцhуцhадз, быррынгэцhунэл, быррынгвэцhунэл, быррынгэцhунэлэн, 
быррынгвэцhунэлэн (Н), пыррынгэцhуцhадз, пыррынгвэцhуцhадз, пыррынгэцhунэл, 
пыррынгвэцhунэл, пыррынгэцhунэлэн, пыррынгвэцhунэлэн (Ч). 

 ԲԸՌԸՆԳՑԸՆԷԼԲԸՌԸՆԳՑԸՆԷԼԲԸՌԸՆԳՑԸՆԷԼԲԸՌԸՆԳՑԸՆԷԼ կամ ԲԸՌԸՆԳՑՈՒՆԷԼԲԸՌԸՆԳՑՈՒՆԷԼԲԸՌԸՆԳՑՈՒՆԷԼԲԸՌԸՆԳՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՊԸՌԸՆԿԾԸՆԷԼՊԸՌԸՆԿԾԸՆԷԼՊԸՌԸՆԿԾԸՆԷԼՊԸՌԸՆԿԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. կրակ անել. 
գործածվում է կրակ բառի հետ. գըրագգըրագգըրագգըրագ բըռընգցունէլբըռընգցունէլբըռընգցունէլբըռընգցունէլ (Ն), գըրագգըրագգըրագգըրագ պըռընկծընէլպըռընկծընէլպըռընկծընէլպըռընկծընէլ (Չ)։ 
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ԲԲԲԲ Б ԲԸՌԸՆԳՑՈՒՆԷԼՈՒԲԸՌԸՆԳՑՈՒՆԷԼՈՒԲԸՌԸՆԳՑՈՒՆԷԼՈՒԲԸՌԸՆԳՑՈՒՆԷԼՈՒ

 БЫРРЫНГЦhЫНЭЛ или БЫРРЫНГЦhУНЭЛ (Н), ПЫРРЫНКЦЫНЭЛ (Ч), п. г. 
разжигать огонь; гыраг быррынгцhынэл (Н), гыраг пыррынкцынэл (Ч) разжигать огонь. 

 ԲԸՌԸՆԳՑՈՒՆԷԼՈՒԲԸՌԸՆԳՑՈՒՆԷԼՈՒԲԸՌԸՆԳՑՈՒՆԷԼՈՒԲԸՌԸՆԳՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն), ՊԸՌԸՆԿԾԸՆԷԼՈՒՊԸՌԸՆԿԾԸՆԷԼՈՒՊԸՌԸՆԿԾԸՆԷԼՈՒՊԸՌԸՆԿԾԸՆԷԼՈՒ (Չ), ած.մկ. բան, որով կարելի է կրակ վառել. 
գըրագգըրագգըրագգըրագ բըռընգցունէլուբըռընգցունէլուբըռընգցունէլուբըռընգցունէլու թօբանթօբանթօբանթօբան բէրբէրբէրբէր (Ն), գըրագգըրագգըրագգըրագ պըռընկծընէլուպըռընկծընէլուպըռընկծընէլուպըռընկծընէլու էշտէշտէշտէշտ պիրպիրպիրպիր (Չ) կրակ վառելու հարդ 

բեր. ապառնի դերբայ, գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ. գըրագգըրագգըրագգըրագ 
պըռընգծընէլուպըռընգծընէլուպըռընգծընէլուպըռընգծընէլու էգաէգաէգաէգա։ 
 БЫРРЫНГЦhУНЭЛУ (Н), ПЫРРЫНКЦЫНЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. то, чем можно разжечь 
огонь; гыраг быррынгцhынэлу тhобан бэр (Н), гыраг пыррынкцынэлу эшт пир (Ч) принеси 
солому для розжига; при употребл. с существит. становится прилагат., с глаголом – наречием: 
гыраг пыррынгцынэлу эга. 

 ԲԸՌԸՆԳՑՈՒՑԱԲԸՌԸՆԳՑՈՒՑԱԲԸՌԸՆԳՑՈՒՑԱԲԸՌԸՆԳՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ (Ն), ՊԸՌԸՆԿԾՈՒԾԱՊԸՌԸՆԿԾՈՒԾԱՊԸՌԸՆԿԾՈՒԾԱՊԸՌԸՆԿԾՈՒԾԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -

նէրօվը (Չ), մկ. հենց որ կրակ վառեցի, վառում եմ, վառեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու 

ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 БЫРРЫНГЦhУЦhÁДЗОВЫС (Н), ПЫРРЫНКЦУЦÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -
нэровыд, -нэровы (Ч), н. как только я разжёг огонь, разжигаю, разожгу и т.д., во всех лицах, числах 
и временах, в соответствии с формой смыслового глагола предлож.  

 ԲԸՌԹԼԱԶԲԸՌԹԼԱԶԲԸՌԹԼԱԶԲԸՌԹԼԱԶ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Ն), ԲԸՌՏԼԱԶԲԸՌՏԼԱԶԲԸՌՏԼԱԶԲԸՌՏԼԱԶ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Չ) չկարողանալ համբերել մինչև իր ցանկության 

կատարվելը։ 
 БЫРРТhЛАЗ (Ы)ЛАЛ (Н), БЫРРТЛАЗ ЛАЛ (Ч) капризничать, проявлять нетерпение в 
ожидании чего-либо (как правило, о детях); крым.татар. пыртлаз – нервный.  

 ԲԸՌԻԼԲԸՌԻԼԲԸՌԻԼԲԸՌԻԼ, գ. եզրավոր, բոլորքավոր գլխարկ (տղամարդու):  
 БЫРРИЛ, с. мужская шляпа с полями; от южнорус. и южнукр. бриль – мужской головной 
убор, который плели из соломы. 

 ԲԸՌՁԷԼԲԸՌՁԷԼԲԸՌՁԷԼԲԸՌՁԷԼ կամ ԲԸՌՁԸՎԷԼԲԸՌՁԸՎԷԼԲԸՌՁԸՎԷԼԲԸՌՁԸՎԷԼ, -իմ կամ -վիմ, -էցա կամ -վէցա, -աձ կամ -վաձ, -օղ կամ -վօղ, -

էլու կամ -վէլու, -է՛ կամ վէ՛, -էցէ՛ք կամ -վէցէ՛ք (Ն), -էցէկ կամ -վէցէ՛կ (Չ), բ.չ. պրծնել, ազատվել 
(դժվար գործից, մեկի ձեռքից և այլն)։ 
 БЫРРДЗЭЛ или БЫРРДЗЫВЭЛ, гыбырдзим или гыбырдзывим, -эцhа или -вэцhа, -адз или 
вадз, -охъ или вохъ, -элу или вэлу, -э или вэ, -эцhэкh или -вэцhэкh (Н), -эцhэк, -вэцhэк (Ч), г.с.з. 

избавляться (от неприятностей, хлопот, от кого-л., чего-л.); исконно арм. сл., грабар պուրծ пурц – 

освобождение, պրծանիլ прцанил – избавляться, литер.вост.арм. պրծնել прцнел, литер.зап.арм. 

պրծիլ (произ. бырдзил) – избавляться, Шемаха, Тбилиси պրծնիլ прцнил, Горис, Ереван, Карабах 

պրծնել прцнэл, Нор-Джуга պռծանել пррцанел, պռծնել пррцнел, Агулис պռծանիլ пррцанил, 

Мокс պռծնիլ пррцнил, Ван պռծնել пррцнел, Муш փռձնալ пhррдзнал, Алашкерт պռծնել пррцнел, 

Салмаст պրզնել прзнел, Мараха պըրզնէլ пырзнэл. 

 ԲԸՌՁԸՎԱԲԸՌՁԸՎԱԲԸՌՁԸՎԱԲԸՌՁԸՎԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ ազատվում եմ, 

ազատվեցի, ազատվեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակն.՝ համաձայն հաջորդող 

բայի ձևին։ 
 БЫРРДЗЫВÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я 
избавляяюсь, избавился и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр.  

 ԲԸՌՁԸՎԷԼՈՒԲԸՌՁԸՎԷԼՈՒԲԸՌՁԸՎԷԼՈՒԲԸՌՁԸՎԷԼՈՒ, ած. (մարդ, գործ), որը հնարավոր է ազատվել. ապ. դերբայ, որ գոյակ. հետ 

դառնում է ածակ. բըռձըվէլուբըռձըվէլուբըռձըվէլուբըռձըվէլու պանպանպանպան չէչէչէչէ. բըռձըվէլուբըռձըվէլուբըռձըվէլուբըռձըվէլու հընարհընարհընարհընար չիկաչիկաչիկաչիկա. այս երեք բառերն ունեն նաև 

համապատասխան անցողական ձևեր – բըռձըվէցունէլ կամ բըռձըվէցընէլ, բըռձըվէցուցաձ, 

բըռձըվէցուցաձօվըս, բըռձըվէցունէլու կամ բըռձըվէցընէլու։ 
 БЫРРДЗЫВЭЛУ, пр.буд.вр. 1. тот, кто может освободиться, избавиться от чего-л. 2. то, от 
чего нужно избавиться; при употр. с сущ. становится прилаг.; быррдзывэлу пан чhэ, 
быррдзывэлу hынар чhика никак от этого не избавиться; все три вышеперечисл. слова имеют 
также соответств. переходные формы: бырдзывэцhунэл или бырдзывэцhынэл, бырдзывэцhуцhадз, 
бырдзывэцhуцhадзовыс, бырдзывэцhунэлу или бырдзывэцhынэлу. 
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ԲԸՌՆԱՁԲԸՌՆԱՁԲԸՌՆԱՁԲԸՌՆԱՁ ԲԲԲԲ Б

 ԲԸՌՆԱՁԲԸՌՆԱՁԲԸՌՆԱՁԲԸՌՆԱՁ (Ն), ՊԸՌՆԱՁՊԸՌՆԱՁՊԸՌՆԱՁՊԸՌՆԱՁ (Չ), ած.մկ. 1. (մարդ), որ բռնել է. 2. որին բռնել են. կօղկօղկօղկօղ պըռնաձպըռնաձպըռնաձպըռնաձ 
շունշունշունշուն շուն, որ գող է բռնել կամ բռնում է. շունինշունինշունինշունին պըռնաձպըռնաձպըռնաձպըռնաձ կօղըկօղըկօղըկօղը գողը, որին բռնել է շունը. 

պըռնաձպըռնաձպըռնաձպըռնաձ կըպէրինկըպէրինկըպէրինկըպէրին կօղինկօղինկօղինկօղին. անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ – 

մակբայ, իսկ անկախ գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է. 

մէգէնմէգէնմէգէնմէգէն բըռնաձբըռնաձբըռնաձբըռնաձ ինչվանքիինչվանքիինչվանքիինչվանքի հարուրհարուրհարուրհարուր (Ն), մէգէնմէգէնմէգէնմէգէն պըռնաձպըռնաձպըռնաձպըռնաձ ինչակիինչակիինչակիինչակի հարուրհարուրհարուրհարուր (Չ) մեկից սկսած մինչև 

հարյուր. շունինշունինշունինշունին բըռնաձըբըռնաձըբըռնաձըբըռնաձը (մարդը) փախավփախավփախավփախավ։ 
 БЫРРНАДЗ (Н), ПЫРРНАДЗ (Ч), пр.пр.вр. 1. поймавший. 2. пойманный. кохъ пыррнадз 
шун собака, которая поймала вора, шунин пыррнадз кохъы вор, которого поймала собака, 
пыррнадз кыпэрин кохъин ведут пойманного вора. 3. пр. от, начиная от, начиная с (с 
числительными); мэгэн быррнадз инчhванкhи hарур (Н), мэгэн пыррнадз инчhаки hарур (Ч) от 
единицы до ста; с сущ. становится прилагат., с глаголом выполняет функцию наречия, при незав. 
употребл. – функцию сущест., принимает артикль 3-го л. и склоняется: шунин быррнадзы пhахав 
(человек), которого поймала собака, сбежал. 

 ԲԸՌՆԱԲԸՌՆԱԲԸՌՆԱԲԸՌՆԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ՊԸՌՆԱՊԸՌՆԱՊԸՌՆԱՊԸՌՆԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), մկ. 

քանի բռնում եմ, բռնէցի, բռնեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակն.՝ համաձայն 

հաջորդող բայի ձևին։ 
 БЫРРНÁДЗСАЙИС (Н), ПЫРРНÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), н. по 
мере того как (чем больше) ловлю, ловил, буду ловить и т.д., во всех лицах, чис. и врем., в соотв. с 
формой смысл. гл. пр. 

 ԲԸԲԸԲԸԲԸ՛ՌՆԱՁՕՌՆԱՁՕՌՆԱՁՕՌՆԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ (Ն), ՊԸՊԸՊԸՊԸ՛ՌՆԱՁՕՌՆԱՁՕՌՆԱՁՕՌՆԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ), մկ. 

հենց որ բռնում եմ, բռնեցի, բռնեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվ. ու ժամանակն.՝ համաձայն 

հաջորդող բայն ձևին։ 
 БЫ;РРНАДЗÓВЫС (Н), ПЫ;РРНАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы (Ч), н. 
как только ловлю, ловил, буду ловить и т.д., во всех лицах, числах и врем., в соотв. с формой 
смыслового глагола предложения.  

 ԲԸՌՆԷԼԲԸՌՆԷԼԲԸՌՆԷԼԲԸՌՆԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն), ՊԸՌՆԷԼՊԸՌՆԷԼՊԸՌՆԷԼՊԸՌՆԷԼ, -էցէ՛կ (Չ), բ.ն. 1. ձեռքով բռնէլ 
որևէ բան. 2. ձերբակալել (գողի և այլն). 3. որսալ (ձուգ, թռչուն, մուկ և այլն). 4. շինել (պատ). 5. 

պահել (պաս, ծում, դիետա). 6. վարձել (բանվոր, աղախին). 7. մակարդվել (մածունը). 8. գրավել 
(տեղ). 9. գործածել. ասասասաս ամանըամանըամանըամանը ամէնամէնամէնամէն օրօրօրօր չիմչիմչիմչիմ պըռնիպըռնիպըռնիպըռնի. 10. պահել. գօվգօվգօվգօվ բըռնէլբըռնէլբըռնէլբըռնէլ. 11. սկսել. բադբադբադբադ 
բըռնէլբըռնէլբըռնէլբըռնէլ (Ն), բադբադբադբադ պըռնէլպըռնէլպըռնէլպըռնէլ (Չ) պատ կառուցել (քարից, աղյուսից). բանվօրբանվօրբանվօրբանվօր բըռնէլբըռնէլբըռնէլբըռնէլ (Ն), պանվօրպանվօրպանվօրպանվօր 
պըռնէլպըռնէլպըռնէլպըռնէլ (Չ) աղախին վարձել. ըռղաթըռղաթըռղաթըռղաթ բըռնէլբըռնէլբըռնէլբըռնէլ (Ն), ըռղաթըռղաթըռղաթըռղաթ պըռնէլպըռնէլպըռնէլպըռնէլ (Չ) մշակ վարձել. բասբասբասբաս բըռնէլբըռնէլբըռնէլբըռնէլ 
(Ն), բասբասբասբաս պըռնէլպըռնէլպըռնէլպըռնէլ (Չ) պաս պահել. փէհրիզփէհրիզփէհրիզփէհրիզ բըռնէլբըռնէլբըռնէլբըռնէլ (Ն), բէհրիզբէհրիզբէհրիզբէհրիզ պըռնէլպըռնէլպըռնէլպըռնէլ (Չ) դիետա պահել. գօղգօղգօղգօղ 
բըռնէլբըռնէլբըռնէլբըռնէլ (Ն), կօղկօղկօղկօղ պըռնէլպըռնէլպըռնէլպըռնէլ (Չ) գող բռնել, ձերբակալել. դէղդէղդէղդէղ բըռնէլբըռնէլբըռնէլբըռնէլ (Ն), դէղդէղդէղդէղ պըռնէլպըռնէլպըռնէլպըռնէլ (Չ) տեղ գրավել. 
թաթավթաթավթաթավթաթավ բըռնիցբըռնիցբըռնիցբըռնից (Ն), թաթավթաթավթաթավթաթավ պըռնիծպըռնիծպըռնիծպըռնիծ (Չ) անձրև սկսվեց. ձանըձանըձանըձանը աշխարքաշխարքաշխարքաշխարք բըռնիլբըռնիլբըռնիլբըռնիլ էէէէ (Ն), ծանըծանըծանըծանը 
աշխարքաշխարքաշխարքաշխարք պըռնիլպըռնիլպըռնիլպըռնիլ էէէէ (Չ) (նարա) ձայնը լսվում է ամեն տեղ, կանչում է՝ որքան ույժ ունի. ձուգձուգձուգձուգ 
բըռնէլբըռնէլբըռնէլբըռնէլ (Ն), ծուգծուգծուգծուգ պըռնէլպըռնէլպըռնէլպըռնէլ (Չ) ձուգ որսալ. մաձունըմաձունըմաձունըմաձունը բըռնիլբըռնիլբըռնիլբըռնիլ էէէէ (Ն), մաձունըմաձունըմաձունըմաձունը պըռնիլպըռնիլպըռնիլպըռնիլ էէէէ (Չ) մածունը 

մակարդվել է: 

 БЫРРНЭЛ, гыбыррним, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh, ПЫРРНЭЛ, кыпыррним, -эцhэк (Ч), 
г.д.з. 1. держать что-либо руками. 2. хватать (за руку и т.п.). 3. задерживать, ловить (вора и т.п.).               
4. ловить (рыбу, птицу, мышь и т.п.). 5. возводить, строить (стену, дом и т.п.). 6. соблюдать (пост, 
диету). 7. нанимать (работника, прислугу). 8. приниматься, пускать корни (о саженцах и т.п.).                   
9. заквашиваться (о молоке). 10. занимать (место). 11. пользоваться (посудой и т.п.); ас аманы амэн 
ор чhим пыррни я не пользуюсь этой миской каждый день. 12. держать (домашних животных, 
птиц); гов быррнэл (Н), гов пыррнэл (Ч) держать корову. 13. начинаться (о дожде и т.п.).                  
14. раздаваться (о голосе и т.п.); бад быррнэл (Н), бад пыррнэл (Ч) возводить стену, банвор 
быррнэл (Н), панвор пыррнэл (Ч) нанимать прислугу, работника, ыррхъатh быррнэл (Н), 
ыррхъатh пыррнэл (Ч) нанимать батрака, работника, бас быррнэл (Н), бас пыррнэл (Ч) 
соблюдать пост, пhэhриз быррнэл (Н), бэhриз пыррнэл (Ч) соблюдать диету, гохъ быррнэл (Н), 
кохъ пыррнэл (Ч) ловить вора, дэхъ быррнэл (Н), дэхъ пыррнэл (Ч) занимать место (для кого-то), 
тhатhав быррницh (Н), тhатhав пыррниц (Ч) дождь зарядил, дзаны ашхаркh быррнил э (Н), 
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цаны ашхаркh пыррнил э (Ч) вопит, орёт что есть мочи, дзуг быррнэл (Н), цуг пыррнэл (Ч) 
ловить рыбу, мадзуны быррнил э (Н), мадзуны пыррнил э (Ч) молоко заквасилось, туррыд коц 
пыррнэ, тирацинид кохъ ми пыррни (Ч) держи двери на замке, не держи соседа за вора; грабар 

բուռն буррн – ладонь, բռնել бррнел – держать, хватать, воспламеняться, литер.вост.арм. бррнел 

բռնել, литер.зап.арм. բռնել (произн. пhыррнэл) – держать, хватать, в гаварах Алашкерт, Муш, 

Сучава, Нор-Джуга, բ‘ռնել бhррнел, Полис բըռնէլ быррнэл, Ахалциха, Ереван, Карин, Себастия 

բ‘ռնէլ бhррнэл, Агулис բռնիլ бррнил, Акна, Харберд, Возм բ‘ռնիլ бhррнил, Зейтун բ‘ըռնիլ 
бhыррнил, Ван, Салмаст պռնել пррнел, Горис, Мараха պռնէլ пррнэл, Хачин բ‘ըռնել бhыррнел, 

Тбилиси բրնիլ брнил, Мокс պռնիլ пррнил, Карабах, Родосто, Тигранакерт փռնէլ пhррнэл, Шемаха 

փռնիլ пhррнил, Асланбек բ‘ռնէլ бhррнэл, Амшен պռնուշ пррнуш.  

 ԲԸՌՆԷԼԷՆԲԸՌՆԷԼԷՆԲԸՌՆԷԼԷՆԲԸՌՆԷԼԷՆ (Ն), ՊԸՌՆԷԼԷՆՊԸՌՆԷԼԷՆՊԸՌՆԷԼԷՆՊԸՌՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. բըռնէլով. բադէրէնբադէրէնբադէրէնբադէրէն բըռնէլէնբըռնէլէնբըռնէլէնբըռնէլէն ջօրօվջօրօվջօրօվջօրօվ քըքալէքըքալէքըքալէքըքալէ։ 
 БЫРРНЭЛЭН (Н), ПЫРРНЭЛЭН (Ч), н. хватая, держась за что-л.; бадэрэн быррнэлэн 
джорров кhыкhалэ еле передвигается держась за стены. 

 ԲԸՌՆԷԼՈՒԲԸՌՆԷԼՈՒԲԸՌՆԷԼՈՒԲԸՌՆԷԼՈՒ (Ն), ՊԸՌՆԷԼՈՒՊԸՌՆԷԼՈՒՊԸՌՆԷԼՈՒՊԸՌՆԷԼՈՒ (Չ), ած.մկ. 1. (բան, մարդ, կենդանի և այլն), որ կարելի է կամ 

պետք է բռնել. 2. այն (մարդը), որ պիտի բռնե. ապ. դերբայ, որ գոյակ. հետ դառնում է ած., բայի 

հետ – մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս գոյակ. դեր է կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում 

է. վօրնվօրնվօրնվօրն էէէէ բըռնէլունէրըսբըռնէլունէրըսբըռնէլունէրըսբըռնէլունէրըս ո՞րն է (այն պատը), որ պիտի կառուցենք, վօրնվօրնվօրնվօրն էէէէ բըռնէլունբըռնէլունբըռնէլունբըռնէլուն ա) ո՞րն է 

այն (պատը), որ պետք է բռնել, բ) ո՞րն է այն (մարդը), որ կարող է բռնել կամ որ պիտի բռնի. 

դըղաքըդըղաքըդըղաքըդըղաքը կընածինկընածինկընածինկընածին կօղինկօղինկօղինկօղին պըռնէլուպըռնէլուպըռնէլուպըռնէլու։ 
 БЫРРНЭЛУ (Н), ПЫРРНЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. 1. тот, кого нужно поймать. 2. (стена), которую 
нужно возводить. 3. тот, который может поймать или который поймает. 4. тот, кто возведёт стену; с 
сущ. выполн. функцию прил., с гл. – нареч., при независ. употр. – функцию сущ., принимает 
притяж. артикль (во 2-м знач. только 3-го л.) и склоняется; ворн э быррнэлунэрыс? какую (стену) 
будем возводить?, ворн э быррнэлун? а) какую (стену) надо возводить?, б) кто тот (человек), 
который может или будет возводить стену?; дыхъакhы кынацин кохъин пыррнэлу ребята пошли 
ловить вора. 

 ԲԸՌՆԸՎԱՁԲԸՌՆԸՎԱՁԲԸՌՆԸՎԱՁԲԸՌՆԸՎԱՁ (Ն), ՊԸՌՆԸՎԱՁՊԸՌՆԸՎԱՁՊԸՌՆԸՎԱՁՊԸՌՆԸՎԱՁ (Չ), ած. 1. ձեռքով բռնված. 2. արդեն գործածված. բըռնըվաձբըռնըվաձբըռնըվաձբըռնըվաձ 
հալավհալավհալավհալավ. բըռնըվաձբըռնըվաձբըռնըվաձբըռնըվաձ սաղըթսաղըթսաղըթսաղըթ (գործիք). 3. կալանավորված. 4. թակարդն ընկած (թռչուն), ցանցն 

ընկած (ձուկ). 5. կառուցված (պատ). 6. վարձված (բանվոր). 7. գրավված (տեղ). 8. շարժվելու 

ընդունակությունը կորցրած (ոդք, ձեռք, մեջք և այլն). անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ 

դառնում է ածական, իսկ անկախ գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, երրորդ դեմքի հոդ 

առնում ու հոլովվում է։ 
 БЫРРНЫВАДЗ (Н), ПЫРРНЫВАДЗ (Ч), пр.пр.вр. 1. удерживаемый рукой. 2. повседневно 
используемый (о посуде, полотенце и т.п.). 3. повседневно носимый (об одежде). 4. задержанный, 
пойманный. 5. попавший в ловушку (о птице), попавший в сеть (о рыбе). 6. построенный, 
возведённый (о стене). 7. нанятый (о работнике). 8. занятый для кого-то (о месте).                                  
9. онемевший, утративший чувствительность, гибкость (о частях тела); быррнывадз hалав 
повседневно носимая одежда, быррнывадз сахъытh повседневно используемый инструмент; с 
сущ. становится прилаг., при независимом употр. – функцию существ., принимает притяж. 
артикль 3-го л. и склон. 

 ԲԸՌՆԸՎԱԲԸՌՆԸՎԱԲԸՌՆԸՎԱԲԸՌՆԸՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ (Ն), ՊԸՌՆԸՎԱՊԸՌՆԸՎԱՊԸՌՆԸՎԱՊԸՌՆԸՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -նէրուն (Չ), մկ. քանի բռնվում է, բռնվեծ, 

բռնվի (նախորդի բացատրության մեջ բերված 1-5 և 8 իմաստներով) և այլն բոլոր ժամանակ. 

եզակի և հոգն. երր. դեմքի ձևերով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 БЫРРНЫВÁДЗСАЙИН (Н), ПЫРРНЫВÁДЗСАЙИН, -нэрун (Ч), н. по мере того как (чем 
больше) ловится и т.д. в значениях с 1 по 5 и 8, во всех временах ед. и мн. ч. 3-го лица, в соотв. с 
формой смысл. гл. предл. 

 ԲԸԲԸԲԸԲԸ՛ՌՆԸՎԱՁՕՌՆԸՎԱՁՕՌՆԸՎԱՁՕՌՆԸՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ (Ն), ՊԸՊԸՊԸՊԸ՛ՌՆԸՎԱՁՕՌՆԸՎԱՁՕՌՆԸՎԱՁՕՌՆԸՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, -նէրօվը (Չ), մկ. հենց որ բռնվում է, բռնվեց, 

բռնվի և այլն (նախորդի վերաբերմամբ ասված իմաստներով) բոլոր ժամանակ. եզակի և 
հոգնակի երրորդ դեմքի ձևերով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
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ԲԸՌՆԸՎԱՑՔԲԸՌՆԸՎԱՑՔԲԸՌՆԸՎԱՑՔԲԸՌՆԸՎԱՑՔ ԲԲԲԲ Б

 БЫ;РРНЫВАДЗÓВЫ (Н), ПЫ;РРНЫВАДЗÓВЫ, -нэровы (Ч), н. как только ловится и т.д. во 
всех значениях глагола «быррнывэл», во всех временах ед. и мн. числа 3-го лица, в соотв. с формой 
смысл. гл. предл. 

 ԲԸՌՆԸՎԱՑՔԲԸՌՆԸՎԱՑՔԲԸՌՆԸՎԱՑՔԲԸՌՆԸՎԱՑՔ (Ն), ՊԸՌՆԸՎԱԾԿՊԸՌՆԸՎԱԾԿՊԸՌՆԸՎԱԾԿՊԸՌՆԸՎԱԾԿ (Չ), գ. բռնելու ձևը (ձեռքով մի բան բռնել, գործածել, ձուկ 

որսալ, կառուցել իմաստներով)։ 
 БЫРРНЫВАЦhКh (Н), ПЫРРНЫВАЦК (Ч), с. 1. способ, приёмы держания руками чего-
либо. 2. способ, приёмы ловли руками чего-либо. 3. способ, приёмы использования, применения 

чего-либо, 4. способ, манера, приёмы возведения чего-либо; литер.зап.арм. բռնուածք (пр. 
пhыррнывадзкh). – способ, манера, приёмы делания чего-л. 

 ԲԸՌՆԸՎԷԼԲԸՌՆԸՎԷԼԲԸՌՆԸՎԷԼԲԸՌՆԸՎԷԼ, -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Ն), ՊԸՌՆԸՎԷԼՊԸՌՆԸՎԷԼՊԸՌՆԸՎԷԼՊԸՌՆԸՎԷԼ, -վէցէ՛կ (Չ), 

բ.կր.չ. 1. բռնվել (գօղը, փախչօղը), (սա հրամայական չունի). 2. ցանցը կամ թակարդը ընկնել 
(առաջին երկու դեմքերի, անձնական դերբայի և հրամայականի ձևեր չունի). 3. կառուցվել 
(նույն ձևերը չունի նաև այս իմաստը). 4. գործածվել (նույն ձևերը սա էլ չունի). 5. 

շարժունությունը կորցնել (մարմնի որևէ անդամը), (նույն ձևերը սա էլ չունի). 6. բ.փոխ. սկսել 
մենամարտել կամ կռվել. սա ունի բայի բոլոր ձևերը. բըռնըվիբըռնըվիբըռնըվիբըռնըվի բէրանըդբէրանըդբէրանըդբէրանըդ (Ն), պըռնըվիպըռնըվիպըռնըվիպըռնըվի պէրանըդպէրանըդպէրանըդպէրանըդ 

(Չ) պապանձվի լեզուդ (անեցք հայհոյողին). մէչքըսմէչքըսմէչքըսմէչքըս բըռնըվիլբըռնըվիլբըռնըվիլբըռնըվիլ էէէէ (Ն), մէճկըսմէճկըսմէճկըսմէճկըս պըռնըվիլպըռնըվիլպըռնըվիլպըռնըվիլ էէէէ (Չ) 

մեջքս անշարժացել է (մրսելուց). ՄըգըրդիչինՄըգըրդիչինՄըգըրդիչինՄըգըրդիչին հէդհէդհէդհէդ ԳարաբէդըԳարաբէդըԳարաբէդըԳարաբէդը բըռնըվէցանբըռնըվէցանբըռնըվէցանբըռնըվէցան Մկրտիչն ու 

Կարապետն սկսեցին կռվել կամ մենամարտել։ 
 БЫРРНЫВЭЛ, -вим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Н), ПЫРРНЫВЭЛ, -вэцhэк (Ч), 
г.ср.з. 1. ловиться (о воре и т.п.); не имеет повелит. наклонения. 2. попасть в сеть или ловушку; не 
имеет форм 1-го и 2-го л., личных форм прич. и повелит. наклон. 3. возводиться, строиться; (также 
не имеет вышепереч. форм). 4. использоваться повседневно (о полотенце, посуде и т.п.), (также не 
имеет вышеперечисл. форм). 5. онеметь, утратить чувствительность, гибкость (также не имеет 
вышеперечисл. форм). 6. перен. сцепиться, схлестнуться (в споре, драке), имеет все гл. формы; 
быррныви бэраныд (Н), пыррныви пэраныд (Ч) чтоб язык у тебя отсох (проклятие в адрес 
сквернослова), мэчhкhыс быррнывил э (Н), мэчкыс пыррнывил э (Ч) у меня поясницу схватило, 
Мыгырдичин hэд Гарабэды быррнывэцhан Мкртич и Карапет сцепились (в споре, драке). 7. 

зацепиться, ухватиться за что-л.; литер.вост.арм. բռնվել бррнвел – ловиться, литер.зап.арм. բռնվիլ 
(произн. пhыррнывил) – арестовываться, сцепиться в драке.  

 ԲԸՌՆԸՎԷԼԷՆԲԸՌՆԸՎԷԼԷՆԲԸՌՆԸՎԷԼԷՆԲԸՌՆԸՎԷԼԷՆ (Ն), ՊԸՌՆԸՎԷԼԷՆՊԸՌՆԸՎԷԼԷՆՊԸՌՆԸՎԷԼԷՆՊԸՌՆԸՎԷԼԷՆ (Չ), մկ. 1. գործածվելով. ամէնամէնամէնամէն օրօրօրօր բըռնըվէլէնբըռնըվէլէնբըռնըվէլէնբըռնըվէլէն հինացավհինացավհինացավհինացավ. 

2. (մարմնի անդամը) ճկունությունը կորցնելով. մէճկըսմէճկըսմէճկըսմէճկըս պըռնըվէլէնպըռնըվէլէնպըռնըվէլէնպըռնըվէլէն սաղսաղսաղսաղ օրըօրըօրըօրը ջըգվաձջըգվաձջըգվաձջըգվաձ 
կըպանիմկըպանիմկըպանիմկըպանիմ. 3. ընդհարվելով իրար հետ. բըռնըվէլէնբըռնըվէլէնբըռնըվէլէնբըռնըվէլէն գէգէգէգէ՛ցիլցիլցիլցիլ ինինինին: 
 БЫРРНЫВЭЛЭН (Н), ПЫРРНЫВЭЛЭН (Ч), н. 1. постоянно используясь (о посуде, 
полотенце и т.п.); амэн ор быррнывэлэн hинацhав износился от постоянного употребления. 2. 
теряя подвижность, гибкость (о частях тела); мэчкыс пыррнывэлэн сахъ оры джыгвадз 
кыпаним весь день работаю согнувшись в три погибели из-за болей в пояснице. 3. ссорясь; 
быррнывэлэн гэ;цhил ин постоянно ссорятся. 

 ԲԸՌՆԸՎԷԼՈՒԲԸՌՆԸՎԷԼՈՒԲԸՌՆԸՎԷԼՈՒԲԸՌՆԸՎԷԼՈՒ (Ն), ՊԸՌՆԸՎԷԼՈՒՊԸՌՆԸՎԷԼՈՒՊԸՌՆԸՎԷԼՈՒՊԸՌՆԸՎԷԼՈՒ (Չ), ած. 1. գործածվելու. 2. պահվելու արժանի. ասասասաս գօվըգօվըգօվըգօվը 
բըռնըվէլուբըռնըվէլուբըռնըվէլուբըռնըվէլու արժանիարժանիարժանիարժանի չէչէչէչէ. 3. թակարդը կամ ցանցը ընկնէլու. 4. ձերբակալվելու. 5. (մարմնի 

անդամների) ճկունությունը կամ շարժունությունը կորցնելու. մէչքըսմէչքըսմէչքըսմէչքըս բըռնըվէլուբըռնըվէլուբըռնըվէլուբըռնըվէլու բադջառբադջառբադջառբադջառ 
էղավէղավէղավէղավ. 6. ընդհարվելու. կըկուդնունկըկուդնունկըկուդնունկըկուդնուն ալալալալ պըռնըվէլուպըռնըվէլուպըռնըվէլուպըռնըվէլու մահանամահանամահանամահանա. ապ. դերբայ, որ գոյակ. հետ 

դառնում է ածական: Այս կրավորական և կրավորակերպ չեզոք բայերն ու նրանից ծագած 

ածականներն ու մակբայները ունեն նաև համապատասխան անցողական ձևեր – 

բըռնըվէցունէլ, բըռնըվէցունէլու, բըռնըվէցուցաձ, բըռնըվէցուցաձսայիս, բըռնըվեցուցաձօվըս։ 
 БЫРРНЫВЭЛУ (Н), ПЫРРНЫВЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. 1. предназначенный для использования 
(о посуде и т.п.). 2. стóящий того, чтобы держать, иметь в хозяйстве (о домашних животных): ас 
говы быррнывэлу аржани чhэ эту корову не стоит держать. 3. (птица), которая может попасть в 
ловушку, (рыба), которая может попасть в сеть. 4. тот, кого могут задержать, арестовать. 5. части 
тела, которые могут потерять гибкость, чувствительность; мэчhкhыс быррнывэлу бадджарр 
эхъав из-за этого у меня поясницу схватило. 6. то, что может вызвать спор, стать причиной ссоры, 
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раздора; кыкуднун ал пыррнывэлу маhана постоянно находят причину, чтобы ссориться; с сущ. 
становится прилагат; данные пассив. формы гл. ср. залога и производные от них прилаг. и наречия 
имеют также соответствующие переходные формы: быррнывэцhунэл, быррнывэцhунэлу, 
быррнывэцhуцhадз, быррнывэцhуцhадзсайис, быррнывэцhуцhадзовыс. 

 ԲԸՌՆՈՒԳԲԸՌՆՈՒԳԲԸՌՆՈՒԳԲԸՌՆՈՒԳ (Ն), ՊԸՌՆՈՒԳՊԸՌՆՈՒԳՊԸՌՆՈՒԳՊԸՌՆՈՒԳ (Չ), ած. խնայողակար ծախսող։ 
 БЫРРНУГ (Н), ПЫРРНУГ (Ч), п. 1. бережливый, экономный. 2. прижимистый. 

 ԲԸՌՆՈՒԳԳԷԳԲԸՌՆՈՒԳԳԷԳԲԸՌՆՈՒԳԳԷԳԲԸՌՆՈՒԳԳԷԳ (Ն), ՊԸՌՆՈՒԳԳԷԳՊԸՌՆՈՒԳԳԷԳՊԸՌՆՈՒԳԳԷԳՊԸՌՆՈՒԳԳԷԳ (Չ) ած. մի քիչ խնայող, բավական խնայողաբար 

ծախսող։ 
 БЫРРНУГГЭГ (Н), ПЫРРНУГГЭГ (Ч), п. 1. довольно бережливый. 2. довольно 
прижимистый. 

 ԲԸՌՆՈՒԳՈՒԹԻՆԲԸՌՆՈՒԳՈՒԹԻՆԲԸՌՆՈՒԳՈՒԹԻՆԲԸՌՆՈՒԳՈՒԹԻՆ (Ն), ՊԸՌՆՈՒԳՈՒԹԻՆՊԸՌՆՈՒԳՈՒԹԻՆՊԸՌՆՈՒԳՈՒԹԻՆՊԸՌՆՈՒԳՈՒԹԻՆ (Չ), գ. խնայողություն։ 
 БЫРРНУГУТhИН (Н), ПЫРРНУГУТhИН (Ч), п. 1. бережливость. 2. прижимистость. 

 ԲԸՌՆՕԹԻԲԸՌՆՕԹԻԲԸՌՆՕԹԻԲԸՌՆՕԹԻ, տե՛ս բուռնօթի։  
 БЫРРНОТhИ, см. буррнотhи. 

 ԲԸՌՋԸՆԳԱՁԲԸՌՋԸՆԳԱՁԲԸՌՋԸՆԳԱՁԲԸՌՋԸՆԳԱՁ, ած.մկ. խճճվեցրած (թել, մազ և այլն). անց. դերբայ, որ գոյականի հետ 

դառնում է ած., բայի հետ մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս գոյակ. դեր է կատարում, հոդ 

առնում ու հոլովվում է. «բըռջընգէլ» բայը ունի ներգործ. և չեզոք նշանակություն. չեզոքի 

անցյալ դերբայը իբրև ածական առանձին գործածվելիս առնում է միայն երր. դեմքի հոդ, իսկ 

ներգործականինը – բոլոր դեմքերի հոդերը, այդ պատճառով երրորդ դեմքի ձևը «բըռջընգաձը» 

ունի երկու նշանակություն – ա) նրա բըռջընգաձը, այն, որ նա է բըռջընգել, բ) այն, որ ինքն է 

բըռջնգվել առանց ուրիշի ներգործության։ 
 БЫРРДЖЫНГАДЗ, пр.пр.вр. спутанный, переплётенный (о нитках, волосах и т.п.); с сущ. 
выполняет функцию прилаг., с глаголом – наречия, при независ. употр. – функцию сущ., принимает 
притяж. артикль и склоняется; гл. «быррджынгэл» имеет значение как действ., так и ср. залогов; 
форма ср. залог в прош. времени в функции прилаг. при независ. употр. принимает только притяж. 
частицу 3-го лица, а форма действ. залога – всех лиц, по этой причине, форма 3-го лица 
«быррджынгадзы» имеет два значения: а) тот, кто спутал, переплёл (нить и т.п.), б) то, что само 
спуталось, переплелось. 

 ԲԸՌՋԸՆԳԱԲԸՌՋԸՆԳԱԲԸՌՋԸՆԳԱԲԸՌՋԸՆԳԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի խճճվեցնում եմ, 

խճճվեցրի և այլն բոլոր դեմքերով, թվ. ու ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. 

եզակի և հոգնակի երրորդ դեմքերի ձևերը ունին թե ներգործական և թե չեզոք ծագում ու 

նշանակություն, ինչպես նախորդ ածականը և հետևյալ մակբայը. չեզոք ծագում ունեցողները 

գործածվում են միայն երրորդ դեմքի ձևով ու հոդով։ 
 БЫРРДЖЫНГÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем 
больше) спутываю (переплетаю нити и т.п.) и т.д., во всех лицах, числах и временах, в соотв. с 
формой смысл. глагола предложения; формы 3-го лица ед. и мн. числа образованы от глаголов как 
действит., так и среднего залогов и имеют соответствующие значения, как и предыдущие прилаг. и 
нижеследующее наречие; в значении ср. залога наречия употребляются только в форме 3-го лица с 
соответств. притяжат. артиклем. 

 ԲԸՌՋԸՆԳԱԲԸՌՋԸՆԳԱԲԸՌՋԸՆԳԱԲԸՌՋԸՆԳԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ խճճվեցնում 

եմ, խճճվեցրի, խճճվեցնեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակ.՝ համաձայն հաջորդող 

բայի ձևին (երբ մակբայը ծագում է ներգործական բայից, իսկ երբ նա ծագում է նույն բայի չեզոք 

իմաստից, գործածվում է միայն երր. դեմքով). տե՛ս նաև նախորդի բացատրությունը։ 
 БЫРРДЖЫНГÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только спутываю 
(переплетаю нить, волосы и т.п.), спутывал, буду спутывать и т.д.; если наречие образовано от гл. 
действ. залога, то употр. во всех лицах, числах и временах, в соотв. с формой смысл. гл. предл., 
если же образовано от гл. ср. залога, то употр. только в 3-м лице. 

 ԲԸՌՋԸՆԳԷԼԲԸՌՋԸՆԳԷԼԲԸՌՋԸՆԳԷԼԲԸՌՋԸՆԳԷԼ¹, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. խճճվեցնել (թել, մազ).  
 БЫРРДЖЫНГЭЛ¹, гыбыррджынгим, быррджынгэцhи, быррджынгадз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh 
(Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. переплетать, беспорядочно перевивать (нить, волосы). 
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ԲԸՌՋԸՆԳԷԼԲԸՌՋԸՆԳԷԼԲԸՌՋԸՆԳԷԼԲԸՌՋԸՆԳԷԼ ԲԲԲԲ Б

 ԲԸՌՋԸՆԳԷԼԲԸՌՋԸՆԳԷԼԲԸՌՋԸՆԳԷԼԲԸՌՋԸՆԳԷԼ², -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, ուրիշ ձևեր չունի, բ.չ. խճճվել։ 
 БЫРРДЖЫНГЭЛ², гыбыррджынги, быррджынгэцhав, -адз, -элу, других форм не имеет, г.с.з. 
спутываться, переплетаться, перевиваться; в гаварах Полис պռճքէլ пррчкhэл, Евдокия պռճքիլ 
пррчкhил – спутываться.  

 ԲԸՌՋԸՆԳԷԼԷՆԲԸՌՋԸՆԳԷԼԷՆԲԸՌՋԸՆԳԷԼԷՆԲԸՌՋԸՆԳԷԼԷՆ, մկ. 1. խճճվեցնելով (ներգործական բայից). 2. խճճվելով (չեզոք բայից)։ 
 БЫРРДЖЫНГЭЛЭН, н. 1. спутывая (от гл. действит. залога. «быррджынгэл»). 2. спутываясь 
(от гл. среднего залога «быррджынгэл»). 

 ԲԸՌՋԸՆԳԷԼՈՒԲԸՌՋԸՆԳԷԼՈՒԲԸՌՋԸՆԳԷԼՈՒԲԸՌՋԸՆԳԷԼՈՒ, ած. 1. բան, որ կարելի է խճճվեցնել (ներգործական բայից). 2. բան, որ 

կարող է խճճվել (չեզոք բայից). 3. մկ. էգավէգավէգավէգավ գէնէգէնէգէնէգէնէ մանաձըսմանաձըսմանաձըսմանաձըս բըռջընգէլուբըռջընգէլուբըռջընգէլուբըռջընգէլու (ներգործական բայից). 

ապառնի դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ, իսկ առանց 

գոյականի գործածվելիս փոխարինում է նրան, հոդ առնում ու հոլովվում է. եթե ծագում է չեզոք 

բայից՝ ունի միայն երրորդ դեմքի ձևեր։ 
 БЫРРДЖЫНГЭЛУ, пр.буд.вр. 1. тот, кто может спутать (от глагола действительн. залога). 2. 
то, что может спутаться (от гл. среднего залога). 3. в значении наречия: эгав гэнэ манадзыс 
быррджынгэлу снова пришёл путать мою пряжу (от гл. действ. залога); при употр. с существ. 
выполняет функцию прилаг., с глаголом – наречия, при употр. без существит. заменяет его, 
принимает притяж. артикль и склоняется; если образовано от глагола среднего залога, то имеет 
только формы 3-го л. 

 ԲԸՌՋԸՆԳՎԱՁԲԸՌՋԸՆԳՎԱՁԲԸՌՋԸՆԳՎԱՁԲԸՌՋԸՆԳՎԱՁ, ած. «բըռջընգաձ»-ի կրավորական է. փոխ. իմ. նշանակում է նաև 

«անհաշտ իրար հետ կռվող»։ 
 БЫРРДЖЫНГВАДЗ, пр.пр.вр. 1. спутавшийся, перепутавшийся. 2. перен. не ладящие, 
ссорящиеся, не уживающиеся друг с другом. 

 ԲԸՌՋԸՆԳՎԱԲԸՌՋԸՆԳՎԱԲԸՌՋԸՆԳՎԱԲԸՌՋԸՆԳՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -ինէրուն, մկ. «բըռջընգաձսային»-ի կրավորական է. ունի միայն 

այս (երրորդ դեմքի) ձևերը. հոգնակի փոխ. իմ. նշանակում է նաև «քանի անհաշտ, իրար հետ 

կռվող են դառնում, դառձան, դառնան» և այլն բոլոր ժամանակնների իմաստով, ինչպես 

պահանջում է հաջորդող բայը. բըռջընգվաձսայինէրունբըռջընգվաձսայինէրունբըռջընգվաձսայինէրունբըռջընգվաձսայինէրուն մէզիմէզիմէզիմէզի յալյալյալյալ մէչըմէչըմէչըմէչը քխառնինքխառնինքխառնինքխառնին, խառնէցինխառնէցինխառնէցինխառնէցին, 

փիթփիթփիթփիթ խառնինխառնինխառնինխառնին և այլն։ 
 БЫРРДЖЫНГВÁДЗСАЙИН, -инэрун, н. 1. по мере того как (чем больше,  каждый раз, 
когда) спутывается, переплетается. 2. перен. мн.ч. по мере того как (чем больше) ссорятся, 
ссорились и т.д., во всех временах в соотв. со смыслов. гл. пр.; пассив. форма от 
«быррджынгадзсайин»; имеет только формы 3-го л.; быррджынгвадзсайинэрун мэзи йал мэчhы 
кhхаррнин, харрнэцhин, пhитh харрнин каждый раз, когда затевают ссору, и нас в неё 
впутывают, каждый раз, когда затевали ссору, и нас в неё впутывали и т.д.  

 ԲԸՌՋԸՆԳՎԱԲԸՌՋԸՆԳՎԱԲԸՌՋԸՆԳՎԱԲԸՌՋԸՆԳՎԱ՛ՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸ, -նէրօվը, մկ. «բըռջընգաձօվը»-ի կրավորական է. հոգնակի փոխ. իմ. 

նշանակում է նաև հենց որ սկսում են, սկսեցին, սկսեն և այլն ընդհարվել իրար հետ։ 
 БЫРРДЖЫНГВÁДЗОВЫ, -нэровы, н. 1. как только спутывается. 2. перен. во мн.ч. как 
только затевают ссору, затеяли ссору, затеют ссору и т.д.; пасс. форма наречия 
«быррджынгадзовы». 

 ԲԸՌՋԸՆԳՎԷԼԲԸՌՋԸՆԳՎԷԼԲԸՌՋԸՆԳՎԷԼԲԸՌՋԸՆԳՎԷԼ, բ.կր.չ. «բըռջընգէլ»-ի կրավորակերպն է. փոխ. իմ. նշանակում է նաև 

«իրար հետ ընդհարվել, կռվել, անհաշտ լինել»։ 
 БЫРРДЖЫНГВЭЛ, г.ср.з. 1. спутываться, перепутываться. 2. перен. не уживаться, не ладить, 
ссориться. 3. отвязаться, избавиться от кого-либо. 4. цепляться, придираться, приставать к кому-
либо; пасс. форма гл. «быррджынгэл».  

 ԲԸՌՋԸՆԳՎԷԼԷՆԲԸՌՋԸՆԳՎԷԼԷՆԲԸՌՋԸՆԳՎԷԼԷՆԲԸՌՋԸՆԳՎԷԼԷՆ, մկ. «բըռջընգէլէն»-ի կրավորակերպն է. փոխ. իմ. նշանակում է նաև 

«իրար հետ ընդհարվելով, կռվելով»։ 
 БЫРРДЖЫНГВЭЛЭН, н. 1. спутываясь, перепутываясь. 2. перен. не уживаясь, не ладя, 
ссорясь; пасс. форма нар. «быррджынгэлэн».  

 ԲԸՌՋԸՆԳՎԷԼՈՒԲԸՌՋԸՆԳՎԷԼՈՒԲԸՌՋԸՆԳՎԷԼՈՒԲԸՌՋԸՆԳՎԷԼՈՒ, ած. «բըռջընգէլու»-ի կրավորակերպն է. փոխ. իմ. նշանակում է նաև 

«ընդհարվելու, կռիվ սկսելու (պատճառ)». կրավորական չեզոք ձևերն ունին 
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ԲԲԲԲ Б ԲԸՌՋԻՆԳԲԸՌՋԻՆԳԲԸՌՋԻՆԳԲԸՌՋԻՆԳ

համապատասխան անցողականներ – բըռջընգվէցունէլ, բըռջընգվէցունէլէն, բըռջընգվէցուցաձ, 

բըռջընգվէցուցաձսայիս, բըռջընգվէցուցաձօվըս։  
 БЫРРДЖЫНГВЭЛУ, пр.буд.вр. пасс. форма прич. «быррджынгэлу»; в перен. смысле 
означает также «повод, из-за которого может начаться ссора»; пассивные формы сред. залога 
имеют соотв. перех. формы: быррджынгвэцhунэл, быррджынгвэцhунэлэн, быррджынгвэцhуцhадз, 
быррджынгвэцhуцhадзсайис, быррджынгвэцhуцhадзовыс. 

 ԲԸՌՋԻՆԳԲԸՌՋԻՆԳԲԸՌՋԻՆԳԲԸՌՋԻՆԳ, գ. գլխի խճճված, իրար հետ փաթաթված մազեր, որոնք սանրելով չեն 

ուղղվում, այլ պոկվում են։ 
 БЫРРДЖИНГ, с. 1. космы, пряди спутанных, взъерошенных волос. 2. клубок спутанных 

ниток; в гаваре Карин պռճինկ пррчинк – спутанные волосы, нитки. 

 ԲԸՌՋԻՆԳՕԴԲԸՌՋԻՆԳՕԴԲԸՌՋԻՆԳՕԴԲԸՌՋԻՆԳՕԴ, ած. պռճնկոտ: 
 БЫРРДЖИНГОД, п. спутанный (о волосах, нитках и т.п.). 

 ԲԸՌՋՕԼՕԴԲԸՌՋՕԼՕԴԲԸՌՋՕԼՕԴԲԸՌՋՕԼՕԴ ԿԸԼՕԽԿԸԼՕԽԿԸԼՕԽԿԸԼՕԽ (Չ), գ. կեղտոտ, թափթփված անձ: 
 БЫРРДЖОЛОД КЫЛОХ (Ч), с. грязнуля, неряха. 

 ԲԸԲԸԲԸԲԸ՜ՍՏՍՏՍՏՍՏ (Չ), ձ. խաղի ժամանակ (գնդակ և այլն) հակառակորդին վրիպման կատակ 

ցանկություն:  
 БЫСТ! (Ч), м. шуточное пожелание промаха сопернику (в игре в бабки, мяч и т.п.); 

литер.вост.арм. փստալ пhстал, в диалектах փստալ пhстал, փստել пhстэл – промахнуться (в игре в 

мяч, бабки и т.п.), в диалектах также փըստ пhыст – промах, мимо. 

 ԲԸՐԻՆՁԲԸՐԻՆՁԲԸՐԻՆՁԲԸՐԻՆՁ և ԲԻՐԻՆՁԲԻՐԻՆՁԲԻՐԻՆՁԲԻՐԻՆՁ (Ն), ՊԸՐԻՆՁՊԸՐԻՆՁՊԸՐԻՆՁՊԸՐԻՆՁ և ՊԻՐԻՆՁՊԻՐԻՆՁՊԻՐԻՆՁՊԻՐԻՆՁ (Չ), գ. բրինձ. փոխ պահլ. պըրինձըպըրինձըպըրինձըպըրինձը քարօդքարօդքարօդքարօդ էէէէ (ծծկ.) 

այս մարդը (օտարազգին) հասքանում է մեր լեզուն, զգույշ խոսի՛ր. տե՛ս նաև մաղըմաղըմաղըմաղը ձագձագձագձագ էէէէ։ 
 БЫРИНДЗ и БИРИНДЗ (Н), ПЫРИНДЗ и ПИРИНДЗ (Ч), с. рис; пыриндзы кhарод э 
(жарг.) этот чужак понимает наш язык; см. также махъы дзаг э; от перс. birinġ (бириндз); грабар 

բրինձ бриндз – рис, литер.вост.арм. բրինձ бриндз, литер.зап.арм. բրինձ (произн. пhыриндз), 

Агулис, Тбилиси բրինձ бриндз, Алашкерт, Ереван, Харберд, Муш, Нор-Джуга, Себастия բ‘րինձ 

бhриндз, Ахалциха բ‘րինծ бhринц, Сучава բ‘րինց бhринцh, Возм բ‘րէյնձ бhрэйндз, Полис, 

Родосто, Тигранакерт փրինձ пhриндз, Асланбек բ‘րինձ бhриндз, Амшен, Карабах, Мокс, Салмаст, 

Ван պրինձ приндз, Мараха, Шемаха պիրինձ пириндз, բ‘րիզ бhриз.  

 ԲԻԲԻԲԻԲԻ (Ն), ԲԸՅԲԸՅԲԸՅԲԸՅ (Չ), գ. սարդի նման միջատ է, որ ապրում է գետնի մեջ. թուրք. բիյ – նույն իմ.։ 
 БИ (Н), БЫЙ (Ч), с. зоол. тарантул, крупный ядовитый паук, живущий в земле; крым.татар. 
бий – паук, тарантул.   

 ԲԻԲԲԻԲԲԻԲԲԻԲ (Նխջ), գ. աչքի բիբ։ 
 БИБ (Нхч), с. зрачок; литер.вост.арм. բիբ биб, литер.зап.арм. բիբ (пр. пhипh) – зрачок.  
 ԲԻԴԱԲԻԴԱԲԻԴԱԲԻԴԱ, գ. խմորեղեն թխվածք՝ տափակ երկարաձև, ձեռքի ափի լայնությամբ՝ մեջը դրած 

պանիր, կարտոֆիլ, կտրատած դդում, սոխ և այլն. թուրք. փիդէ – շոթ, նկուն։ 
 БИДА, с. пирожок из раскатанного теста плоской удлинённой формы с различной начинкой 
(из мяса, творога, картофеля, измельчённой тыквы, жареного лука и т.п.), фышнайов бида 
пирожок с вишней, салоров бида пирожок со сливой; лапатайов бида пирожок с лебедой, яйцом, 
домашней сметаной, творогом и жареным луком; турец. pide (пиде) – плоская лепёшка, крым.татар. 
пите – лепёшка. 

 ԲԻԴԻԲԻԴԻԲԻԴԻԲԻԴԻ և ԲԻԴԲԻԴԲԻԴԲԻԴ, շնչեղ պայթուղիկ բաղաձայններից առաջ ՓԻԹՓԻԹՓԻԹՓԻԹ, խուլերից առաջ ՊԻՏՊԻՏՊԻՏՊԻՏ (Չ). 

մասնիկ, որ գործածվում է բայից առաջ և հաղորդում է նրան ապառնի կամ հարկադրական 

իմաստ. բիդիբիդիբիդիբիդի նըստիմնըստիմնըստիմնըստիմ, բիդբիդբիդբիդ նըստիմնըստիմնըստիմնըստիմ, փիթփիթփիթփիթ փաթթիմփաթթիմփաթթիմփաթթիմ, պիտպիտպիտպիտ պըռնիմպըռնիմպըռնիմպըռնիմ (Չ)։ 
 БИДИ, БИД, ПhИТh и ПИТ частица, ставится перед глаголом и образует форму будущего 
времени; в чалтырско-крымском говоре имеет 3 формы: а) перед гласными и звонкими согласными 

произносится բիդբիդբիդբիդ (бид): բիդ անիմ (бид аним) сделаю, բիդ ուդիմ (бид удим) – съем, բիդ բառգիմ 

(бид барргим) – прилягу, բիդ դամ (бид дам) – отдам, բիդ գաբիմ (бид габим) – завяжу, բիդ ձէձիմ 

(бид дзэдзим) – побъю, բիդ ջօգիմ (бид джогим) – отделю: б) перед глухими согласными 
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произносится պիտպիտպիտպիտ (пит): պիտ պըռնիմ (пит пыррним) – поймаю, պիտ տընիմ (пит тыним) – 

поставлю, պիտ կընիմ (пит кыним) – куплю, պիտ ծըկիմ (пит цыким) – уроню, պիտ ճըրիմ (пит 

чырим) – полью; в) перед придыхательными согласными, звуками «հ» и «х» произносится փիփիփիփիթթթթ 

(пhитh): փիթ փագիմ (пhитh пhагим) – закрою, փիթ թաբլիմ (пhитh тhаблим) – выброшу, փիթ 

քագիմ (пhитh кhагим) – развяжу, փիթ ցանիմ (пhитh цhаним) – посею, փիթ չափիմ (пhитh 

чhапhим) – измерю, փիթ հանիմ (пhитh hаним) – вытащу, փիթ խափիմ (пhитh хапhим) – обману; в 

говоре г. Новый Нахичеван, сёл Большие Салы, Султан Сала и Несветай имеет две формы: բիդբիդբիդբիդ 

(бид) перед гласными и звонкими согласными: բիդ անիմ (бид аним) – сделаю, բիդ բըռնիմ (бид 

быррним) – поймаю, и փիթփիթփիթփիթ (пհհհհитh) перед придыхат. согласными и звуками «h» и «х»: փիթ 

փագիմ (пհитh пhагим) – закрою, փիթ հասքընամ (пհитh hаскhынам) – пойму; литер.вост.арм. 

պիտի пити, литер.зап.арм. պիտի (произн. биди).  

 ԲԻԶԲԻԶԲԻԶԲԻԶ, գ. հեյրուն. փոխ. թուրք.։ 
 БИЗ, с. шило; турец. biz (биз), крым. татар. биз – шило; среднеарм.яз. պիզ пиз – шило, из 
турецкого яз.; в гаварах Карабах, Карин, Амшен բիզ биз – шило.  

 ԲԻԶԲԻԶԲԻԶԲԻԶ-ԲԻԶԲԻԶԲԻԶԲԻԶ, մկ. ցից-ցից: 

 БИЗ-БИЗ, н. торчком, дыбом (о волосах, шерстинках животных, кур и т.п.). 

 ԲԻԶԲԻԶԲԻԶԲԻԶ-ԲԻԶԲԻԶԲԻԶԲԻԶ ԳԱՅՆԷԼԳԱՅՆԷԼԳԱՅՆԷԼԳԱՅՆԷԼ (մազերը) ցից-ցից կանգնել։ 
 БИЗ-БИЗ ГАЙНЭЛ стоять дыбом (о волосах). 

 ԲԻԶԴԻԲԻԶԴԻԲԻԶԴԻԲԻԶԴԻ, ԲԻԶԴԻԳԲԻԶԴԻԳԲԻԶԴԻԳԲԻԶԴԻԳ և ԲԻԶԴԻԼԻԳԲԻԶԴԻԼԻԳԲԻԶԴԻԼԻԳԲԻԶԴԻԼԻԳ (Չ), տե՛ս բըզդիգ (Ն): 

 БИЗДИ, БИЗДИГ и БИЗДИЛИГ (Ч), см. быздиг (Н). 

 ԲԻԶԴԻԲԻԶԴԻԲԻԶԴԻԲԻԶԴԻ ԱԽՃԻԳԱԽՃԻԳԱԽՃԻԳԱԽՃԻԳ կամ ՓՕՔԸՐՓՕՔԸՐՓՕՔԸՐՓՕՔԸՐ ԱԽՃԻԳԱԽՃԻԳԱԽՃԻԳԱԽՃԻԳ, գ. մանուկ, երեխա: 
 БИЗДИ АХЧИГ или ПhОКhЫР АХЧИГ, с. девчушка, маленькая девочка. 

 ԲԻԶԴԻԲԻԶԴԻԲԻԶԴԻԲԻԶԴԻ ԴԸՂԱԴԸՂԱԴԸՂԱԴԸՂԱ կամ ՓՕՔԸՐՓՕՔԸՐՓՕՔԸՐՓՕՔԸՐ ԴԸՂԱԴԸՂԱԴԸՂԱԴԸՂԱ, գ. մանուկ, երեխա: 

 БИЗДИ ДЫХЪА или ПhОКhЫР ДЫХЪА, с. мальчишка, маленький мальчик. 

 ԲԻԶԴԻԲԻԶԴԻԲԻԶԴԻԲԻԶԴԻ ՎԱՅՎԱՅՎԱՅՎԱՅ, գ. ընտանիքի ամենաերիտասարդ երեխան: 

 БИЗДИ ВАЙ, с. ирон.-ласкат. самый младший ребёнок в семье, баловень семьи. 

 ԲԻԶԴՈՒՆԲԻԶԴՈՒՆԲԻԶԴՈՒՆԲԻԶԴՈՒՆ, գ. բնակելի տան փոքր հյուրասենյակ:  

 БИЗДУН, с. малая гостиная в жилом доме, состоящем из большой гостиной, малой гостиной, 
спальных комнат, кухни и коридора; см. также мэздун. 

 ԲԻԹԻԼՄԻՇԲԻԹԻԼՄԻՇԲԻԹԻԼՄԻՇԲԻԹԻԼՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ սաստիկ գերանալ. թուրք. բիթիրմէք – սպառել, վերջացնել: 
 БИТhИЛМИШ ЛАЛ растолстеть; турец. bitmek, крым.татар. битмек – расти. 

 ԲԻԹԼՕԴԷԼԲԻԹԼՕԴԷԼԲԻԹԼՕԴԷԼԲԻԹԼՕԴԷԼ, բ.չ. ոջլոտել. թուրք. բիթ – ոջիլ, բիթլի – ոջլոտ + հայ. -ոտ-ել։  
 БИТhЛОДЭЛ, г.с.з. завшиветь; турец. bit, крым.татар. бит – вошь + суффиксы арм. гл. -од-эл.  

 ԲԻԹՕՎԲԻԹՕՎԲԻԹՕՎԲԻԹՕՎ (Չ), ած. ճկունությունից զուրկ, փայտացած. թուրք. բիթէվի – ամբողջ. բիթօվբիթօվբիթօվբիթօվ գըդռէլգըդռէլգըդռէլգըդռէլ 
փայտի նման չճկվող դառնալ (ասվում է մարդու մեջքի, վզի և այլն մասին)։ 
 БИТhОВ (Ч), п. окостеневший, лишённый гибкости; битhов гыдррэл окостенеть, утратить 
подвижность (о пояснице, шее и т.п.).  

 ԲԻԼԲԻԼԲԻԼԲԻԼԲԻԼԲԻԼԲԻԼԲԻԼ և *ԲՅՈՒԼԲՅՈՒԼԲՅՈՒԼԲՅՈՒԼԲՅՈՒԼԲՅՈՒԼԲՅՈՒԼԲՅՈՒԼ (Նխջ), գ. սոխակ. պարս. բուլբուլ, որից թուրք. բյուբյուլ – 

սոխակ։  
 БИЛБИЛ и *БЮЛЬБЮЛЬ (Нхч), с. зоол. соловей; перс. bulbul – соловей, турец. bülbül 

(бюльбюль) – соловей; Карабах պիւլպիւլ пюлпюл, Ван բլբիւլ блбюл – соловей.  

 ԲԻԼԷ ԲԻԼԷ ԲԻԼԷ ԲԻԼԷ և ԲԻԼԷՄԲԻԼԷՄԲԻԼԷՄԲԻԼԷՄ, Չալթրում նաև ԲԻՐԷՄԲԻՐԷՄԲԻՐԷՄԲԻՐԷՄ, շ. էլ, նույնիսկ, մինչև անգամ. թուրք. բիլէ – նույն 

իմ. դուշմանըդուշմանըդուշմանըդուշմանը բիլէբիլէբիլէբիլէ չասիչասիչասիչասի(լլլլ) ադբէսադբէսադբէսադբէս պանպանպանպան։ 
 БИЛЭ и БИЛЭМ, в Чалтыре также БИРЭМ, сз. даже; душманы билэ чhаси(л) адбэс пан 
даже враг такого не скажет; турец. bile (биле), крым.татар. биле – даже; в гаварах Амшен, Шатах, 

Муш բիլա била, Буланых, Ван բիլե билэ, Полис, Хачин, Евдокия պիլե пилэ – также, даже.  

 ԲԻԼԷԳԲԻԼԷԳԲԻԼԷԳԲԻԼԷԳ, գ. ձեռքի այն մասը, որ գտնվում է դաստակի հոդից վերև. թուրք. բիլէգ – 

դաստակ։ 
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 БИЛЭГ, с. анат. предплечье; турец. bilek (билек) – запястье, крым.татар. билек – предплечье; в 

гаварах Карин, Муш բիլակ билак, Гандзак, Амшен, Аварик, Урмия, Мегри, Карабах բիլագ билаг, 

Ван բլակ блак – запястье. 

 ԲԻԼԷԳԻԲԻԼԷԳԻԲԻԼԷԳԻԲԻԼԷԳԻ, գ. հեսան, սրելու քար. թուրք. բիլէյի – նույն իմ.։ 
 БИЛЭГИ, с. брусок, оселок, точильный камень; тур. bileği (билеги) – брусок, точило. 

 ԲԻԼԷԶԻՔԲԻԼԷԶԻՔԲԻԼԷԶԻՔԲԻԼԷԶԻՔ    և ԲԻԼԷԶՆԻՔԲԻԼԷԶՆԻՔԲԻԼԷԶՆԻՔԲԻԼԷԶՆԻՔ, գ. ջրհորի բերանի շուրջը քառակուսի ձևով տախտակե պատ, որ 

մարդիկ կամ կենդանիներ չնկնին ջրհորը. «նիք» վերջավորությունը ռուս. հայտնի ածանցի 

«ник» հետևողությամբ է ստացված. թուրք. բիլէզիգ – ապարանջան՝ «բիլէգ» բառից։  
 БИЛЭЗИКh, БИЛЭЗНИКh и БЛЭЗНИКh, с. ограждение квадратной формы из досок или 
других материалов вокруг колодца; окончание «никh» – заимствованный суффикс рус. языка «ник»; 

турец. bilezik (билэзик) – браслет, кольцо, обруч, ободок; в гаварах Карин բիլազիգ билазиг – 

каменное ограждение вокруг колодца, в гаварах Карабах, Муш, Ван բիլազուկ билазук – браслет.  

 ԲԻԼԷԹԲԻԼԷԹԲԻԼԷԹԲԻԼԷԹ և ԲԷԼԷԹԲԷԼԷԹԲԷԼԷԹԲԷԼԷԹ, գ. տոմսակ (երկաթուղու, թատրոնի). ֆր. բիյյէ, ռուս. билет.  

 БИЛЭТh и БЭЛЭТh, с. билет (на транспорт, в кино и т.п.); фран. billet, рус. билет. 

 ԲԻԼԻԳԲԻԼԻԳԲԻԼԻԳԲԻԼԻԳ    ՄԱԴՄԱԴՄԱԴՄԱԴ (Ն), ԲՈՒԼԻԲՈՒԼԻԲՈՒԼԻԲՈՒԼԻ    ՄԱԴՄԱԴՄԱԴՄԱԴ (Չ), գ. ճկույթ մատ: 

 БИЛИГ МАД (Н), БУЛИ МАД (Ч), с. мизинец. 

 ԲԻԼՅՈՒԹԲԻԼՅՈՒԹԲԻԼՅՈՒԹԲԻԼՅՈՒԹ, գ. թեյի բաժակի տակ դրվող ծանձաղ աման. ռուս. блюдо։ 
 БИЛЮТh, с. блюдце, на которую обычно ставится чайная чашка; от рус. блюдце. 

 ԲԻԼՕՐԲԻԼՕՐԲԻԼՕՐԲԻԼՕՐ, գ. խոշորացույց ապակի. ար. բիլուր – բյուրեղ։  
 БИЛОР, с. увеличительное стекло; турец. billûr (биллур) – кристалл, хрусталь, из араб.; в 

гаварах Евдокия, Амасия, Харберд, Акна, Арабкир պիլոր пилор – хрусталь. 

 ԲԻՁԻԳԲԻՁԻԳԲԻՁԻԳԲԻՁԻԳ և ԲԻՁԻԼԻԳԲԻՁԻԼԻԳԲԻՁԻԼԻԳԲԻՁԻԼԻԳ (մանկ.), ած. փոքրիկ։ 
 БИДЗИГ и БИДЗИЛИГ (детск.), п. маленький, крошечный; литер.зап.арм. պզտիկ (произ. 

бздиг), в диалектах имеет формы պիծի пици, պիծիկ пицик, պիծիլիկ пицилик, պիճի пичи, պիճիկ 

пичик, պիճիլիկ пичилик – маленький, крошечный. 

 ԲԻՅԱԹԱԲԻՅԱԹԱԲԻՅԱԹԱԲԻՅԱԹԱ, գ. 1. սկեսրայր, ամուսնու հայրը (կնոջ վերաբերմամբ). 2. աներ, կնոջ հայրը 

(ամուսնու վերաբերմամբ). փոխ. թաթ.։ 
 БИЙАТhА, с. 1. свёкор, отец супруга. 2. тесть, отец супруги; тюрк. бей – господин, глава рода, 
племени + ата – отец.  

 ԲԻՅԱՆԱԲԻՅԱՆԱԲԻՅԱՆԱԲԻՅԱՆԱ, գ. 1. սկեսուր, ամուսնու մայրը (կնոջ վերաբերմամբ). 2. զոքանչ, կնոջ մայրը 

(ամուսնու վերաբերմամբ). փոխ. թաթ.։ 
 БИЙАНА, с. 1. свекровь, мать супруга. 2. тёща, мать супруги; тюрк. бей – господин, глава 
рода, племени + ана – мать. 

 *ԲԻՆԱՄԻՇ ԲԻՆԱՄԻՇ ԲԻՆԱՄԻՇ ԲԻՆԱՄԻՇ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Նխջ) բնակվել։ 
 *БИНАМИШ (Ы)ЛАЛ (Нхч) жить, обитать; грабар բոյն буйн – гнездо. 

 ԲԻՆԴԲԻՆԴԲԻՆԴԲԻՆԴ, ած. թանձր (հեղուկ)։ 
 БИНД, п. 1. густой (о жидкости). 2. перен. тугодум; исконно арм. слово, грабар պինդ пинд – 

плотный, крепкий, твёрдый, литер.вост.арм. պինդ пинд, литер.зап.апм. պինդ (произн. бинтh) – 

крепкий, твёрдый, Алашкерт, Ереван, Мокс, Муш, Мараха, Шемаха, Салмаст պինդ пинд, 

Ахалциха, Карин պինտ пинт, Хачин, Харберд, Полис, Родосто, Себастия, Сучава, Тигранакерт 

բինդ бинд, Цхна պէնդ пэнд, Горис, Карабах պըէնդ пыэнд, Асланбек բինդ бинд, բի* биh, Зейтун 

բընդ бынд, Сведия բէնդ бэнд, все в знач. крепкий, твёрдый. 

 *ԲԻՆԴԱԲՈՒՐԲԻՆԴԱԲՈՒՐԲԻՆԴԱԲՈՒՐԲԻՆԴԱԲՈՒՐ, գ. ցորենից պատրաստած կերակուր հերիսայի նման, բայց առանց մսի. 

հիշվում է հին երգերի մեջ։ 
 *БИНДАБУР, с. суп из пшеничной крупы наподобие пшеничной каши «ариса», но без мяса, 
упоминается в старинных песнях. 

 ԲԻՆԴԳԷԳԲԻՆԴԳԷԳԲԻՆԴԳԷԳԲԻՆԴԳԷԳ, ած.մկ. մի քիչ թանձր, բավական թանձր (հեղուկի մասին)։ 
 БИНДГЭГ 1. п. густоватый (о супе и т.п). 2. н. густовато (о жидкости). 
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ԲԻՆԴԳՕԼՕԽԲԻՆԴԳՕԼՕԽԲԻՆԴԳՕԼՕԽԲԻՆԴԳՕԼՕԽ ԲԲԲԲ Б

 ԲԻՆԴԳՕԼՕԽԲԻՆԴԳՕԼՕԽԲԻՆԴԳՕԼՕԽԲԻՆԴԳՕԼՕԽ (Ն), ԲԻՆԴԿԸԼՕԽԲԻՆԴԿԸԼՕԽԲԻՆԴԿԸԼՕԽԲԻՆԴԿԸԼՕԽ (Չ), ած. բթամիտ։ 
 БИНДГОЛОХ (Н), БИНДКЫЛОХ (Ч), с. тугодум, тупица; литер.вост.арм. պինդ գլուխ пинд 

глух, литер.зап.арм. պինդգլուխ (произ. биндглух) – тупица.  

 ԲԻՆԴԸՆԱԼԲԻՆԴԸՆԱԼԲԻՆԴԸՆԱԼԲԻՆԴԸՆԱԼ, -նա, -ցավ, -ցած, -նալու, ուրիշ ձևեր չունի, գործածվում է միայն երրորդ 

դեմքով, բ.չ. թանձրանալ (հեղուկը, ցեխը և այլն)։  
 БИНДЫНАЛ, гыбиндына, -цhав, -цhадз, -налу, не имеет других форм, употр. только в 3-м 

лице, г.с.з. густеть (о супе и т.п.); литер.вост.арм. պնդանալ пнданал, литер.зап.арм. պնդանալ 
(произ. бынтhанал) – твердеть, густеть. 

 ԲԻՆԴԸՆԱԼԷՆԲԻՆԴԸՆԱԼԷՆԲԻՆԴԸՆԱԼԷՆԲԻՆԴԸՆԱԼԷՆ, մկ. թանձրանալով։ 
 БИНДЫНАЛЭН, н. густея, твердея. 

 ԲԻՆԴԸՑԱՁԲԻՆԴԸՑԱՁԲԻՆԴԸՑԱՁԲԻՆԴԸՑԱՁ, ած.մկ. թանձրացած (հեղուկ). անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է 

ածական, բայի հետ – մակբայ. բինդըցաձբինդըցաձբինդըցաձբինդըցաձ աբուրաբուրաբուրաբուր։ 
 БИНДЫЦhАДЗ, пр.пр.вр. загустевший (о супе и т.п.); с сущест. выполняет функцию 
прилагат., с глаголом – наречия; биндыцhадз абур загустевший суп. 

 ԲԻՆԴԸՑԱԲԻՆԴԸՑԱԲԻՆԴԸՑԱԲԻՆԴԸՑԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, մկ. քանի թանձրանում է և այլն. բինդըցաձսայինբինդըցաձսայինբինդըցաձսայինբինդըցաձսային աբուրինաբուրինաբուրինաբուրին մէչըմէչըմէչըմէչը ճուրճուրճուրճուր 
գավէլցունումգավէլցունումգավէլցունումգավէլցունում։ 
 БИНДЫЦhÁДЗСАЙИН, н. по мере того как (чем больше) густеет и т.д.; биндыцhадзсайин 
абурин мэчhы чур гавэлцhунум по мере того как суп густеет, добавляю в него воду. 

 ԲԻԲԻԲԻԲԻ՛ՆԴԸՑԱՁՕՆԴԸՑԱՁՕՆԴԸՑԱՁՕՆԴԸՑԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, մկ. հենց որ թանձրանում է, թանձրացավ, թանձրանա և այլն. խավիձըխավիձըխավիձըխավիձը 
բինդըցաձօվըբինդըցաձօվըբինդըցաձօվըբինդըցաձօվը գըրագըգըրագըգըրագըգըրագը գամացուցիգամացուցիգամացուցիգամացուցի, վօրվօրվօրվօր դագըդագըդագըդագը չէրիչէրիչէրիչէրի։ 
 БИ;НДЫЦhАДЗÓВЫ, н. как только густеет, загустел, загустеет и т.д.; хавидзы 
биндыцhадзовы гырагы гамацhуцhи, вор дагы чhэри как только хавидз загустел, я убавил 
огонь, чтобы дно не пригорело. 

 ԲԻՆԴԸՑԸՆԷԼԲԻՆԴԸՑԸՆԷԼԲԻՆԴԸՑԸՆԷԼԲԻՆԴԸՑԸՆԷԼ կամ ԲԻՆԴԸՑՈՒՆԷԼԲԻՆԴԸՑՈՒՆԷԼԲԻՆԴԸՑՈՒՆԷԼԲԻՆԴԸՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԲԻՆԴԸՑԸՆԷԼԲԻՆԴԸՑԸՆԷԼԲԻՆԴԸՑԸՆԷԼԲԻՆԴԸՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. թանձրացնել (հեղուկը)։ 
 БИНДЫЦhЫНЭЛ или БИНДЫЦhУНЭЛ (Н), БИНДЫЦhЫНЭЛ (Ч.), п.г. загущать. 

 ԲԻՆԴԸՑԸՆԷԼԷՆԲԻՆԴԸՑԸՆԷԼԷՆԲԻՆԴԸՑԸՆԷԼԷՆԲԻՆԴԸՑԸՆԷԼԷՆ և ԲԻՆԴԸՑՈՒՆԷԼԷՆԲԻՆԴԸՑՈՒՆԷԼԷՆԲԻՆԴԸՑՈՒՆԷԼԷՆԲԻՆԴԸՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ԲԻՆԴԸՑԸՆԷԼԷՆԲԻՆԴԸՑԸՆԷԼԷՆԲԻՆԴԸՑԸՆԷԼԷՆԲԻՆԴԸՑԸՆԷԼԷՆ (Չ). մկ. թանձրացնէլով. 

բինդըցընէլէնբինդըցընէլէնբինդըցընէլէնբինդըցընէլէն փիլաֆփիլաֆփիլաֆփիլաֆ գըդռէցուցգըդռէցուցգըդռէցուցգըդռէցուց աբուրըաբուրըաբուրըաբուրը։ 
 БИНДЫЦhЫНЭЛЭН и БИНДЫЦhУНЭЛЭН (Н), БИНДЫЦhЫНЭЛЭН (Ч), н. загущая; 
биндыцhунэлэн пhилаф гыдррэцhуцh абуры всё время загущая суп превратил его в плов. 

 ԲԻՆԴԸՑՈՒՑԱՁԲԻՆԴԸՑՈՒՑԱՁԲԻՆԴԸՑՈՒՑԱՁԲԻՆԴԸՑՈՒՑԱՁ, ած. թանձրացրած (աբուր, աղդա և այլն). անցյալ դերբայ, որ գոյականի 

հետ դառնում է ածական, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ 

առնում ու հոլովվում է. բինդըցուցաձէսբինդըցուցաձէսբինդըցուցաձէսբինդըցուցաձէս առառառառ մէմըմէմըմէմըմէմը համըհամըհամըհամը նայէնայէնայէնայէ։ 
 БИНДЫЦhУЦhАДЗ, пр.пр.вр. загущённый (о супе и т.п.); с сущ. выполняет функцию прилаг., 
при независимом употр. – функцию существ., принимает артикль 3-го лица и склоняется; 
биндыцhуцhадзэс арр мэмы hамы найэ попробуй (суп), который я загустил. 

 ԲԻՆԴԸՑՈՒՑԱԲԻՆԴԸՑՈՒՑԱԲԻՆԴԸՑՈՒՑԱԲԻՆԴԸՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի թանձրացնում 

եմ, թանձրացրի և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակն.՝ համաձայն հաջորդող բայի 

ձևին. բինդըցուցաձսայինէրուդբինդըցուցաձսայինէրուդբինդըցուցաձսայինէրուդբինդըցուցաձսայինէրուդ խառնիքխառնիքխառնիքխառնիք նընընընը՝ դագըդագըդագըդագը չիգըփչիչիգըփչիչիգըփչիչիգըփչի(լլլլ)։ 
 БИНДЫЦhУЦhАДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем 
больше) загущаю, загущал и т.д., во всех лицах, числах и временах, в соответств. с формой смысл. 
гл. предл.; биндыцhуцhадзсайинэруд харрникh ны, дагы чhигыпhчhи(л) если по мере 
загустения будете помешивать, дно не пригорит.  

 ԲԻՆԴԸՑՈՒՑԱԲԻՆԴԸՑՈՒՑԱԲԻՆԴԸՑՈՒՑԱԲԻՆԴԸՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ 

թանձրացնում եմ, թանձրացրի, թանձրացնեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվ. ու ժամանակն.՝ 
համաձայն հաջորդող բայի ձևին. բինդըցուցաձօվըդբինդըցուցաձօվըդբինդըցուցաձօվըդբինդըցուցաձօվըդ բիդբիդբիդբիդ առնուսառնուսառնուսառնուս գըրագինգըրագինգըրագինգըրագին վըրայէնվըրայէնվըրայէնվըրայէն։ 
 БИНДЫЦhУЦhÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только загущаю 
и т.д., во всех л., чис. и вр., в соотв. с формой см. гл. пр.; биндыцhуцhадзовыд бид аррнус 
гырагин вырайэн как только доведёшь до загустения, сразу сними с огня. 

 ԲԻՆԴՈՒԹԻՆԲԻՆԴՈՒԹԻՆԲԻՆԴՈՒԹԻՆԲԻՆԴՈՒԹԻՆ, գ. թանձրություն (հեղուկի, մեղրի, լծույթի, ցեխի և այլն)։ 
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ԲԲԲԲ Б ԲԻՆԴՈՒՀԲԻՆԴՈՒՀԲԻՆԴՈՒՀԲԻՆԴՈՒՀ

 БИНДУТhИН, с. густота (мёда, раствора, грязи и т.п.); литер.вост.арм. պնդություն пндутhюн, 

литер.зап.арм. պնդութիւն (произн. бндутhюн) – густота. 

 ԲԻՆԴՈՒՀԲԻՆԴՈՒՀԲԻՆԴՈՒՀԲԻՆԴՈՒՀ, գ. սայլի երկու կողքերում երկարությամբ դրված փայտե հաստ ձողեր, որ 

կարելի լինի շատ խուրձ, խոտ և այլն բառնալ սայլի վրա, որովհետև այդ ձողերը լայնացնում 

են սայլի մակերեսը. տե՛ս մաջառ-արաբա։ 
 БИНДУh, с. драбина, толстые деревянные шесты, установленные в форме решётки по обеим 
сторонам телеги по всей её длине, позволяющие увеличивать площадь телеги и загружать больше 
сена; см. маджарр-араба и дррабинов-араба; возможно от турец. bindi (бинди) – опора, подставка. 

 ԲԻՆԻՇԲԻՆԻՇԲԻՆԻՇԲԻՆԻՇ, գ. հագուստի թևերի ետ ծալված ծայրերը. արաբ. բանիշ – տոնական հագուստ 

երկար թևերով։ 
 БИНИШ, с. закатанные рукава одежды; турец. biniş биниш – судейская мантия, широкое 

просторное одеяние, из араб.; в гаварах Басен, Муш բինիշ биниш, Алашкерт պինիշ пиниш – 

широкая одежда. 

 ԲԻՆՉԲԻՆՉԲԻՆՉԲԻՆՉ (Ն), ՊԻՆՃՊԻՆՃՊԻՆՃՊԻՆՃ (Չ), գ. քթի ծայրի երկու փեղկերը. առանձին չի գործածվում արդեն, այլ 
քիթիդքիթիդքիթիդքիթիդ բինչբինչբինչբինչ (Ն), քիթիդքիթիդքիթիդքիթիդ պինճպինճպինճպինճ (Չ) կամ քիթիդքիթիդքիթիդքիթիդ բինչինբինչինբինչինբինչին (Ն), քիթիդքիթիդքիթիդքիթիդ պինճինպինճինպինճինպինճին (Չ) ծաղրական 

պատասխան է, երբ մեկը (սովորաբար մանուկները) լավ չլսելով ինչ որ ասում են իրենց՝ 
շարունակ հարցնում են «ի՞նչ» կամ «ինչի՞»։ 
 БИНЧh (Н), БИНЧh и ПИНЧ (Ч), с. 1. анат. ноздря. 2. анат. нижняя носовая раковина; употр. 
только в выраж. кhитhид бинчh (Н), кhитhид пинч или кhитhид бинчh (Ч) или кhитhид 
бинчhин (Н), кhитhид пинчин или кhитhид бинчhин (Ч) ответ с ироничным оттенком когда кто-
то, как правило дети, не расслышав вопрос, переспрашивает «что?», или «почему?» (соотв. 

русскому «по кочану»); грабар պինջ пиндж – ноздря, литер.вост.арм. պինջ пиндж, литер.зап.арм. 

պինչ (произн. бинчh) – ноздря, в гаварах Ахалциха, Ереван, Карин, Мокс, Мараха, Салмаст, Ван, 

Тбилиси պինչ пинчh, Алашкерт, Муш պինճ пинч, Амшен բինչ бинчh, Харберд, Ахалциха փինչ 

пhинчh, Тигранакерт քինթ-փինչ кhинтh-пhинчh, Шемаха պընչ пынчh, Асланбек բինչ бинчh, 

Евдокия բընչ бынчh, Карабах փանչ пhанчh, Полис պինչ пинчh. 

 ԲԻՉԻՄԲԻՉԻՄԲԻՉԻՄԲԻՉԻՄ (Նխջ), գ. ձև, տարազ (հագուստի). բիչիմբիչիմբիչիմբիչիմ անէլանէլանէլանէլ ձևել, կտրել. թուրք. բիչիմ – ձև, 

բարեձ և պատղաճ. բիչմէք – ձևել, կտրել։ 
 БИЧhИМ (Нхч), с. фасон, покрой одежды; бичhим анэл кроить; турец. biçim (бичим) – 

покрой, фасон, вид, форма; в гаварах Карин, Амшен, Ван բիչիմ бичhим – облик, вид. 

 ԲԻՉՄԻՇԲԻՉՄԻՇԲԻՉՄԻՇԲԻՉՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ կռտել անասուններին։ 
 БИЧhМИШ АНЭЛ кастрировать животных. 

 ԲԻՐԳԷՄԲԻՐԳԷՄԲԻՐԳԷՄԲԻՐԳԷՄ, մսն. նույնիսկ։ 
 БИРГЭМ, сз. даже; идор вырайов лысэл а чhузэ биргэм даже слышать об этом не хочет; см. 
также бирэ. 

 ԲԻՐԻԹՄԻՇԲԻՐԻԹՄԻՇԲԻՐԻԹՄԻՇԲԻՐԻԹՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ մասնիկներն իրար միացնել, կպցնել։  
 БИРИТhМИШ АНЭЛ соединять части, детали чего-либо. 

 ԲԻՐԻԹՄԻՇԲԻՐԻԹՄԻՇԲԻՐԻԹՄԻՇԲԻՐԻԹՄԻՇ    (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ մասնիկներն իրար հետ միանալ. սովորոբար ասվում է կավի կամ 

ուրիշ շաղախի, խմորի և այլ զանգվածների մասին, բայց փոխ. իմաստօվ գործածվում է նաև 

մարդկանց մասին. թուրք. բիր – մեկ + էթմէք – անել > բիրիթմէք – միացնել։ 
 БИРИТhМИШ (Ы)ЛАЛ 1. соединяться, связываться (о глине, тесте и других полужидких 
субстанциях). 2. перен. объединяться (о людях); турец. birleşmek (бирлешмек), крым.татар. 
бирлешмек – cоединяться, объединяться. 

 ԲԻՐԼԻՔԲԻՐԼԻՔԲԻՐԼԻՔԲԻՐԼԻՔ, գ. միաբանություն, համերաշխություն. փոխ. թուրք.։ 
 БИРЛИКh, с. единство, согласие; турец. birlik, крым.татар. бирлик – единство. 

 ԲԻՐԼԻՔՍԸԶԲԻՐԼԻՔՍԸԶԲԻՐԼԻՔՍԸԶԲԻՐԼԻՔՍԸԶ, ած. անմիաբան, անհամերաշխ. ասվում է միևնույն ընտանիքի անդամների 

մասին. փոխ. թուրք.։ 
 БИРЛИКhСЫЗ, п. недружный (только об отношениях между членами семьи); турец. birliksiz – 
недружный. 
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ԲԼԱՌԽՈՒԲԼԱՌԽՈՒԲԼԱՌԽՈՒԲԼԱՌԽՈՒ ԲԲԲԲ Б

 ԲԼԱՌԽՈՒԲԼԱՌԽՈՒԲԼԱՌԽՈՒԲԼԱՌԽՈՒ, ած. մոլորված, ճանապարհը կորցրած (անասուն, հեգն. նաև մարդ)։ 
 БЛАРРХУ, п. заблудившийся, потерявший дорогу (о домашних животных, в иронич. смысле 
также о людях). 
 ԲԼԱՐՄԻՇԲԼԱՐՄԻՇԲԼԱՐՄԻՇԲԼԱՐՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ, տե՛ս բուլարմիշ անէլ։ 
 БЛАРМИШ АНЭЛ и БЛАРТМИШ АНЭЛ, см. булармиш анэл.  
 ԲԼԷԶՆԻՔԲԼԷԶՆԻՔԲԼԷԶՆԻՔԲԼԷԶՆԻՔ, տե՛ս բիլէզիք։  
 БЛЭЗНИКh, см. билэзикh.  
    ԲՌԻՉՔԱԲՌԻՉՔԱԲՌԻՉՔԱԲՌԻՉՔԱ (Ն), ԲՌԻՃԿԱԲՌԻՃԿԱԲՌԻՃԿԱԲՌԻՃԿԱ (Չ), գ. զույգ ձի լծելու բեռնատար սայլ. ռուս. бричка – թեթև 

մարդատար սայլ։ 
 БРРИЧhКhА (Н), БРРИЧКА (Ч), с. грузовая телега, запряжённая парой коней; рус. бричка – 
лёгкая дорожная повозка для перевозки людей. 
 ԲՈՒԲՈՒԲՈՒԲՈՒ (մանկ.), գ. ջուր։ 
 БУ (детск.), с. вода; литер.зап.арм. պու (произ. бу) – вода (детск.), в гаварах Дерсин, Кхи պու 
пу – вода (детск.). 

 ԲՈՒԲՈՒԲՈՒԲՈՒԲՈՒԲՈՒԲՈՒԲՈՒ (Ն), ՊՈՒՊՈՒՊՈՒՊՈՒՊՈՒՊՈՒՊՈՒՊՈՒ (Չ), գ. հոպոպ. պարս. բուբու – հոպոպ: 

 БУБУ (Н), ПУПУ (Ч), с. зоол. 1. удод. 2. кукушка; в гаварах Ардиал, Себастия, Ван բուբու 

бубу, Карабах, Харберд պուպու пупу – удод. 

 ԲՈՒԳԲՈՒԳԲՈՒԳԲՈՒԳ, գ. կոկորդ, վզատակ. բբբբուգուգուգուգ անէլանէլանէլանէլ (մանկ.) կզակը բարձրացնելով՝ վզատակը դեմ անել։ 
 БУГ, с. анат. 1. горло, подшеек. 2. горлышко сосуда; буг анэл (детск.) задрать голову выставив 
подшеек, буг пыррнэл ограничивать себя в еде, не переедать, буг-буги кал схватиться, сцепиться в 
споре, драке; грабар բուկ бук – горло, среднеарм. яз. բուկ бук и պուկ пук – горло, литер.вост.арм. 

բուկ бук, литер.зап.арм. բուկ (произн. пhуг) – горло, в гаварах Ереван, Полис буг բուգ, Тбилиси 

бугы բուգը и т.д.  

 ԲՈՒԴԲՈՒԴԲՈՒԴԲՈՒԴ¹, գ. 1. կետ. 2. կաթիլ. բուդբուդբուդբուդ դընէլդընէլդընէլդընէլ կետ դնել. մէգմէգմէգմէգ բուդբուդբուդբուդ մըմըմըմը ճուրճուրճուրճուր մի կաթիլ ջուր, մի քիչ 

ջուր։ 
 БУД¹, с. 1. точка. 2. капля. 3. пятно; буд дынэл (Н), буд тынэл (Ч) ставить точку, мэг буд мы 
чур капелька воды; грабар պուտ пут – капля, литер.зап.арм. պուտ (произн. буд) – капля; чуть-

чуть, немного, в гаварх Алашкерт, Муш, Карабах, Урмия, Карин, Малатия, Хотрджур, Дерсин պուդ 

пуд, Полис, Родосто, Харберд բուդ буд – капля, Тбилиси պուտ пут – немного, чуть-чуть, Полис 

բուդ մը буд мы, բուդիգ մը будиг мы – немного. 

 ԲՈՒԴԲՈՒԴԲՈՒԴԲՈՒԴ², գ. ազդր. փոխ. թուրք.։ 
 БУД², с. ляжка, бедро; турец. bud – ляжка; в гаварах Карин, Карабах, Шатах и т.д. բուդ буд – 
ляжка, бедро.  
 ԲՈՒԴԲՈՒԴԲՈՒԴԲՈՒԴ-ԲՈՒԴԲՈՒԴԲՈՒԴԲՈՒԴ, ած. բծավոր։ 
 БУД-БУД 1. п. пятнистый. 2. н. в крапинку, пятнами, в пятнах. 3. п. рябой, конопатый, 
щербатый (о лице). 
 ԲՈՒԴԱՂԲՈՒԴԱՂԲՈՒԴԱՂԲՈՒԴԱՂ (Նխջ), ՓՈՒԹԱԽՓՈՒԹԱԽՓՈՒԹԱԽՓՈՒԹԱԽ (Ч), գ. ճյուղ. թուրք. բուդակ – նույն իմ.: 
 БУДАХЪ (Нхч), ПhУТhАХ (Ч), с. ветка, сук, сучок; пhутhах абулдал пускать ветви, 
разветвляться; турец. budak (будак), крым.татар. пытакъ – ветка, сук; в гаварах Амасия, Евдокия 
պուտախ путах, Харберд, Балу պուտագ путаг – сучок в древесине, доске. 

 ԲՈՒԴԱԼԱԲՈՒԴԱԼԱԲՈՒԴԱԼԱԲՈՒԴԱԼԱ, ած. ապուշ. փոխ. թուրք.։ 
 БУДАЛА, с. болван, балбес, олух; турец. budala (будала) – болван, балбес, крым.татар. будала – 

глупец, простофиля, олух; в гаваре Карабах բուդալա будала – болван. 

 ԲՈՒԴԱՂԼԸԲՈՒԴԱՂԼԸԲՈՒԴԱՂԼԸԲՈՒԴԱՂԼԸ (Նխջ), ած. ճյուղավոր. թուրք. բուդակլը – նույն իմ.։ 
 БУДАХЪЛЫ (Нхч), п. ветвистый, сучковатый; турец. budaklı (будаклы) – ветвистый. 

 ԲՈՒԴՂՈՒՑԲՈՒԴՂՈՒՑԲՈՒԴՂՈՒՑԲՈՒԴՂՈՒՑ, գ. 1. բթամատի և ցուցամատի ծայրերի հպումը. 2. այն քանակությունը, որ 

կարելի է վերցնել այդ երկու մատների ծայրերի հպմամբ. մէգմէգմէգմէգ բուդղուցբուդղուցբուդղուցբուդղուց մըմըմըմը շատ քիչ։ 
 БУДХЪУЦh, с. 1. подушечки большого, указательного и среднего пальцев, собранные вместе. 

2. щепотка; мэг будхъуцh мы чуток, одна щепотка; грабар պտուղ птухъ – фрукт, зрачок, 

подушечка пальца, литер.вост.арм. պտղունց птхьунцh, պտղուց птхьуцh, литер.зап.арм. պտղունց 
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ԲԲԲԲ Б ԲՈՒԴՈՒԳԲՈՒԴՈՒԳԲՈՒԴՈՒԳԲՈՒԴՈՒԳ

(произн. быдхъунцh) – подушечка пальца, щепотка, в гаварах Тбилиси, Карабах, Евдокия, Себастия, 

Карин, Джавахк, Ширак, Малатия, Харберд, Дерсин, Кхи, Акна, Муш, Хой, Ван պտղունց 

пытхъунцh – подушечки пальцев, щепотка, Полис պըտուղ пытухь – подушечки пальцев, Хачин 

բmդեղ бäдехъ – щепотка.  

 ԲՈՒԴՈՒԳԲՈՒԴՈՒԳԲՈՒԴՈՒԳԲՈՒԴՈՒԳ, գ. պտուկ, ծծի ծայրը։ 
 БУДУГ, с. сосок (груди, вымени); грабар պտուկ птук – росток, почка (растения), сосок (груди, 

вымени), литер.вост.арм. պտուկ птук, литер.зап.арм. պտուկ (произ. бдуг) – почка (растения), 
сосок (груди, вымени). 

 ԲՈՒԴՈՒԴԲՈՒԴՈՒԴԲՈՒԴՈՒԴԲՈՒԴՈՒԴ¹, գ.մկ. 1. շուրջ. ժամինժամինժամինժամին բուդուդըբուդուդըբուդուդըբուդուդը մանմանմանման քալքալքալքալ. 2. (Չ) հացահատիկի թեթև չոփերը, 

որոնք մաղը շուրջանակի շարժելով մաղելիս՝ հավաքվում են մաղի կենտրոնում. բուդուդբուդուդբուդուդբուդուդ 
պէրէլպէրէլպէրէլպէրէլ (Չ) ցորենը մաղի մեջ պտտեցնել, որ թեթև չոփերը զատվեն ատակներից։ 
 БУДУД¹ 1. с. оборот, круг. 2. н. кругом, вокруг; жамин будуды ман кhал совершать крестный 
ход вокруг церкви. 2. (Ч) легковесные примеси, которые от кругового вращения сита при 
просеивании зёрен пшеницы отделяются и осаждаются в центре сита; будуд пэрэл (Ч) делать 
круговые движения ситом, просеивая зёрна пшеницы для отделения легковесных примесей, будуд 
кал (Ч) отделяться и скапливаться по центру над зёрнами пшеницы (о шелухе, легковесных 

примесях), будуд-будуд кhырдынэл обильно потеть; грабар պտոյտ птуйт – водоворот, պտտել 
пттел – вращать, литер.вост.арм. պտույտ птуйт – оборот, круг, вращение, в гаварах Муш, 

Алашкерт պդօդել пдодел, Нор-Джуга պտտել пттел, Ереван պտըտէլ птытэл, Агулис, Ахалциха, 

Карин պտըտիլ птытил, Карабах, Тбилиси պտուտ գալ птут гал – вращаться, պտուտ տալ птут тал – 

вращать, вертеть, Полис բըդըդիլ быдыдил, Амшен բըդըդուշ быдыдуш, Себастия, Асланбек 

բդըդէլ бдыдэл, Родосто բըդդէլ быддэл, Шемаха պիւտիւտ տալ пютют тал, Акна բըդօդ быдод, 

Сведия բmդ‘վիլ бäдhвил – вращать. 

     ԲՈՒԴՈՒԴԲՈՒԴՈՒԴԲՈՒԴՈՒԴԲՈՒԴՈՒԴ², գ. նորածին երեխաների փոքր (ծոծրակային) հոգետուն, գաղտտուն:  
      БУДУД², с. малый (задний, затылочный) родничок у новорождённых детей.  
 ԲՈՒԴՈՒՂԲՈՒԴՈՒՂԲՈՒԴՈՒՂԲՈՒԴՈՒՂ, գ. պտուղ։ 
 БУДУХЪ, с. 1. плод. 2. росток, новый побег растения. 3. приплод; исконно арм. слово, грабар 

պտուկ птук – росток, почка растения, сосок груди, вымени, литер.вост.арм. պտուկ птук, 

литер.зап.арм. պտուկ (пр. бдуг) – почка (растения), сосок (груди, вымени), в гаварах Алашкерт, 

Муш պդուգ пдуг, Ереван, Ахалциха, Карин, Салмаст, Тбилиси, Нор-Джуга, Мокс պտուկ птук, 

Амшен, Себастия, Тигранакерт բդուգ бдуг, Асланбек բդիւկ бдюк, բդիւյ бдюй, Агулис պտօկ пток, 

Зейтун բօդուգ бодуг, Хачин բmդուգ бäдуг, Сведия բուդիւգ будюг, Полис, Родосто բուդուղ будухь, 

в гаваре туркоязычных армян Адана բդուղ бдухь, все в знач. сосок или вымя коровы, Горис, 

Карабах պտօկ пток, Ван պտուկ птук – росток; согласно Р. Ачаряну, конечный звук «хь» в 

новонахичеванском диалекте, Полисе и Родосто возник вследствие смешения слов պտուկ птук – 

росток и պտուղ птухь – плод, урожай, зрачок.  

 ԲՈՒԴՈՒՐԲՈՒԴՈՒՐԲՈՒԴՈՒՐԲՈՒԴՈՒՐ-ԲՈՒԴՈՒՐԲՈՒԴՈՒՐԲՈՒԴՈՒՐԲՈՒԴՈՒՐ, տե՛ս բուդ-բուդ։ 
 БУДУР-БУДУР, см. буд-буд. 

 ԲՈՒԶԲՈՒԶԲՈՒԶԲՈՒԶ, գ. սառույց. փոխ. թուրք.։ 
 БУЗ, с. лёд; буз-пад гыдррэл (Ч) а) одеревенеть, б) оторопеть, остолбенеть; турец. buz (буз), 
крым.татар. буз – лёд. 

 ԲՈՒԶԼԱՎՈՒԽԲՈՒԶԼԱՎՈՒԽԲՈՒԶԼԱՎՈՒԽԲՈՒԶԼԱՎՈՒԽ և ԲԸԶԼԱՎՈՒԽԲԸԶԼԱՎՈՒԽԲԸԶԼԱՎՈՒԽԲԸԶԼԱՎՈՒԽ, գ.ած. սառույց, որ գոյանում է թափվող անձրևի 

գաթիլների անմիջապես սառչելուց գետնի վրա. բուզլավուխբուզլավուխբուզլավուխբուզլավուխ հավահավահավահավա այնպիսի եղանակ, երբ 

գետինը ծածկված է լինում սառույցի բարակ և սաստիկ ցոլուն շերտով, որի վրա շատ դժվար է 

քայլ, որովհետև նրա շփման ույժը շատ թույլ է։ 
 БУЗЛАВУХ и БЫЗЛАВУХ, с. гололедица, ледяная корка, образующаяся на поверхности 
земли вследствие замерзания талой воды; бузлавух hава гололёд; крым.татар. бузлавукъ – 
изморозь. 
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ԲՈՒԶՕԴԲՈՒԶՕԴԲՈՒԶՕԴԲՈՒԶՕԴ ԲԲԲԲ Б

 ԲՈՒԶՕԴԲՈՒԶՕԴԲՈՒԶՕԴԲՈՒԶՕԴ, ած. սառույց պարունակող, մեջը սառույց խառնված. թուրք. բուզ + հայ «ոտ»։ 
 БУЗОД, п. ледяной, содержащий лёд; тюрк. buz + оконч. арм. прил. «од». 

 ԲՈՒԶՕՎԲՈՒԶՕՎԲՈՒԶՕՎԲՈՒԶՕՎ և ԲԸԶՕՎԲԸԶՕՎԲԸԶՕՎԲԸԶՕՎ, գ. հորթ. գործածվում է ամբողջ գաղութում բացի Չալթրից, որ ունի 

«ֆօշտ». փոխ. թուրք.։ 
 БУЗОВ и БЫЗОВ, с. телёнок (в городе и во всех сёлах кроме Чалтыря, где употр. слово 
«фошт»); тур. buzağı (бузахъы) – телёнок, крым.татар. бузав – молочный телёнок до года.  

 ԲՈՒԶՕՎՋԻԲՈՒԶՕՎՋԻԲՈՒԶՕՎՋԻԲՈՒԶՕՎՋԻ (Ն), *ԲՈՒԶՕՎՃԻԲՈՒԶՕՎՃԻԲՈՒԶՕՎՃԻԲՈՒԶՕՎՃԻ (Չ), գ. հորթ արածեցնող. այս բառը կար նաև Չալթրում՝ 
չնայած նրան, որ «բուզով» չեր գործածվում այնտեղ։ 
 *БУЗОВДЖИ (Н), *БУЗОВЧИ (Ч), c. пастух, пасущий телят; в старину это слово употребл. 
также в Чалтыре, несмотря на то, что слова «бузов» в чалтырском говоре нет. 

 ԲՈՒԺՈՒԺԲՈՒԺՈՒԺԲՈՒԺՈՒԺԲՈՒԺՈՒԺ, տե՛ս մուժուժ: 

 БУЖУЖ, см. мужуж. 

 ԲՈՒԼԱՆԲՈՒԼԱՆԲՈՒԼԱՆԲՈՒԼԱՆ (ձի), ած. բաց դեղնագույն. ռուս. буланый – նույն իմ.։ 
 БУЛАН, п. светло-рыжий (о масти лошадей); рус. буланый, светло-рыжий (о масти лошадей). 

 ԲՈՒԼԱՇԸԽԲՈՒԼԱՇԸԽԲՈՒԼԱՇԸԽԲՈՒԼԱՇԸԽ և ԲԸԼԱՇԸԽԲԸԼԱՇԸԽԲԸԼԱՇԸԽԲԸԼԱՇԸԽ, ած. 1. կեղտոտ. 2. ցեխոտ. բըլաշըխբըլաշըխբըլաշըխբըլաշըխ հավահավահավահավա. 3. չպետք բանի հետ 

խառն. բըլաշըխբըլաշըխբըլաշըխբըլաշըխ ցօրէնցօրէնցօրէնցօրէն չոփուր ցորեն. բըլաշըխբըլաշըխբըլաշըխբըլաշըխ զանզանզանզան արդ, որի մեջ շատ մոլախոտ կա. թուրք. 

բուլաշըկ – կեղտոտ։ 
 БУЛАШЫХ и БЫЛАШЫХ, п. 1. грязный, запачканный. 2. грязный, смешанный с грязью; 
булашых hава пасмурная и дождливая погода. 3. смешанный, перемешанный с чем-либо; 
былашых цhорэн засоренная пшеница, былашых зан поле с большим количеством сорняка, 
былашых галаджи непристойный разговор; турец. bulaşık (булашык), крым.татар. булашыкъ – 
грязный, испачканный.  

 ԲՈՒԼԱՇՄԻՇԲՈՒԼԱՇՄԻՇԲՈՒԼԱՇՄԻՇԲՈՒԼԱՇՄԻՇ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ և ԲԸԼԱՇՄԻՇԲԸԼԱՇՄԻՇԲԸԼԱՇՄԻՇԲԸԼԱՇՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ կեղտոտվել, (ցեխի մեջ) թաթախվել. թուրք. 

բուլաշդըրմակ – շաղախել, կեղտոտել, վարակել։ 
 БУЛАШМИШ (Ы)ЛАЛ и БЫЛАШМИШ ЛАЛ испачкаться грязью; турец. bulaşmak 
(булашмак), крым.татар. булашмакъ – выпачкаться грязью. 

 ԲՈՒԼԱՐՄԻՇԲՈՒԼԱՐՄԻՇԲՈՒԼԱՐՄԻՇԲՈՒԼԱՐՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ և ԲԼԱՐՄԻՇԲԼԱՐՄԻՇԲԼԱՐՄԻՇԲԼԱՐՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ խրտնեցնելով ցրել, հեռացնել (հավերին):  

 БУЛАРМИШ АНЭЛ, БЛАРМИШ АНЭЛ и БЛАРТМИШ АНЭЛ вспугнуть и разогнать (кур 
и т.п.).  

 ԲՈՒԼԱՐՄԻՇԲՈՒԼԱՐՄԻՇԲՈՒԼԱՐՄԻՇԲՈՒԼԱՐՄԻՇ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ և ԲԼԱՐՄԻՇԲԼԱՐՄԻՇԲԼԱՐՄԻՇԲԼԱՐՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ խրտնելով ցրվել, հեռանալ (հավերը)։ 
 БУЛАРМИШ (Ы)ЛАЛ, БЛАРМИШ ЛАЛ и БЛАРТМИШ ЛАЛ разбежаться 
всполошившись от испуга (о курах и т.п.). 

 ԲՈՒԼԲՈՒԼԱԲՈՒԼԲՈՒԼԱԲՈՒԼԲՈՒԼԱԲՈՒԼԲՈՒԼԱ և ԲԸԼԲԸԼԱԲԸԼԲԸԼԱԲԸԼԲԸԼԱԲԸԼԲԸԼԱ, գ. ծորակ, փոքրիկ խոխովակ (թեյամանի և այլն). պարս. 

բուլբուլա – նույն իմ.։ 
 БУЛБУЛА и БЫЛБЫЛА, с. носик чайника; в гаварах Евдокия, Аварик պուլպուլ пулпул – 

глиняная кружка с узким горлышком, издающим при питье звук пул-пул. 

 ԲՈՒԼԻԲՈՒԼԻԲՈՒԼԻԲՈՒԼԻ (Չ), գ. հնդկահավ. հոմանիշը – գօռէլ (Ն)։ 
 БУЛИ (Ч), с. зоол. индюк, индейка; литер.вост.арм. բուլի були – утёнок, гусёнок, в гаваре 

Гандзак բուլի були – индюк; синоним – горрэл (Н). 

 ԲՈՒԼԻԲՈՒԼԻԲՈՒԼԻԲՈՒԼԻ    ՄԱԴՄԱԴՄԱԴՄԱԴ    (Չ), տե՛ս բիլիգ մադ (Ն)։  
 БУЛИ МАД (Ч), см. билиг мад (Н). 

 ԲՈՒԼԻՁԲՈՒԼԻՁԲՈՒԼԻՁԲՈՒԼԻՁ, գ. հաց, որ տարբերվում է սովորական կլոր հացից արտաքին ձևով 

(երկարավուն, վրան էլ բարակ ոլորած խմորից շինած գոտի կպցրած մի ծայրից մինչև մյուսը)։ 
 БУЛИДЗ, с. хлеб домашней выпечки, который отличается от обычного круглого 
продолговатой формой, по всей длине которого тянется плетёный пояс из теста; в диалектах имеет 

формы պուլիճ пулич и պուլուճ пулуч – хлеб продолговатой формы. 

 ԲՈՒԼԻՅԻԲՈՒԼԻՅԻԲՈՒԼԻՅԻԲՈՒԼԻՅԻ ԳԱԴԱՌՔԳԱԴԱՌՔԳԱԴԱՌՔԳԱԴԱՌՔ, գ. մի տեսակ վայրի բույս է՝ մոտ 30 սանտիմետր բարձրությամբ 

ցողունով՝ վրան մանր մութ կապույտ ծաղիկների կախ ընկած փունջով (որից և ստացել է իր 

անունը – հնդկահավի կատար). գյուղացի երեխաները ցողունի կեղևը մաքրում, ուտում են։ 
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 БУЛИЙИ ГАДАРРКh, с. бот. шалфей поникающий, Sālvia nūtans, вид цветковых растений со 
стеблями высотой около 30 см., с мелкими, свисающими тёмно-синими цветами в форме хохолков, 
от которых произошло название растения – «гребешок индейки», дети едят его, очищая стебель от 
кожицы.  

 ԲՈՒԼՂՈՒՐԲՈՒԼՂՈՒՐԲՈՒԼՂՈՒՐԲՈՒԼՂՈՒՐ, գ. ձավար. թուրք. բուլղուր, ար. բուրղուլ – նույն իմ. պանըպանըպանըպանը բուլղուրբուլղուրբուլղուրբուլղուր էէէէ (Չ) 

գործը վատ է, բանը բուրդ է. պանէրըսպանէրըսպանէրըսպանէրըս բուլղուրբուլղուրբուլղուրբուլղուր էէէէ մեր բանը բուրդ է։ 
БУЛХЪУР, с. 1. среднеизмельчённая пшеница, производится из зёрен пшеницы, 

обработанных пароми и очищенных от отрубей. 2. морось, мелкие капли дождя; паны булхъур э 
(Ч) дело табак, дело труба, панэрыс булхъур э плохи наши дела, булхъур абур суп из пшеничной 
крупы с мясом и картофелем; араб. burgul, от которого турец. bulgur – крупномолотая пшеница; в 

гаварах Лори, Амшен, Муш, Джавахк, Себастия и т.д. բլղուր блхъур, Партизак պլղուր плхъур, 

Амасия պուլղուր пулхъур – пшеничная крупа. 

 *ԲՈՒԼՈՒԹԲՈՒԼՈՒԹԲՈՒԼՈՒԹԲՈՒԼՈՒԹ (Նխջ), գ. ամպ. փոխ. թուրք.։ 
 *БУЛУТh (Нхч), с. облако, туча; турец. bulut – облако. 

 ԲՈՒԽՄԻՇԲՈՒԽՄԻՇԲՈՒԽՄԻՇԲՈՒԽՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ, տե՛ս բըխմիշ (ը)լալ։ 
 БУХМИШ ЛАЛ, см. быхмиш (ы)лал. 

 ԲՈՒԿԱՌԲՈՒԿԱՌԲՈՒԿԱՌԲՈՒԿԱՌ (Չ), գ. արոր, որի վարելու խորությունը կանոնավորվում է լծակի օգնությամբ։ 
 БУКАРР (Ч), с. плуг; от южнорус. диалектного слова «букарь» со значением «трёх и 
четырёхлемешный плуг», который происходит от названия английской фирмы Bucker (букер), 
выпускавшей сельскохозяйственные орудия.  

 ԲՈՒԿԱՌԻԲՈՒԿԱՌԻԲՈՒԿԱՌԻԲՈՒԿԱՌԻ ՊԷՐԱՆՊԷՐԱՆՊԷՐԱՆՊԷՐԱՆ (Չ), գ. խոփ, գութանի ձևիչ: 
 БУКАРРИ ПЭРАН (Ч), с. лемех плуга, который подрезает пласт земли снизу. 

 ԲՈՒԿԼԷՍԻՆԲՈՒԿԼԷՍԻՆԲՈՒԿԼԷՍԻՆԲՈՒԿԼԷՍԻՆ (Չ) գ. գաստրիտ կոչված հիվանդությունը։ 
 БУКЛЭСИН (Ч), с. мед.  гастрит; крым.татар. буклесин – болезнь желудка. 

 ԲՈՒԿԼԻԲՈՒԿԼԻԲՈՒԿԼԻԲՈՒԿԼԻ, գ. կանանց գլխի երկու կողերի երկար ու ոլորած մազեր՝ ինչպես սովորություն 

էր հնումը. ֆր. բուկլ, որից ռուս. բուկլի – նույն իմ. հոմանիշը – զիլֆընէր։ 
 БУКЛИ, с. две длинные заплетённые косы у женщин по моде прежних времён; франц. boucles 
(букл), от котор. рус. букли – завитые крупными кольцами пряди волос.  

 ԲՈՒՀԲՈՒՀԲՈՒՀԲՈՒՀ, Նխջ *ԲՈՒՂԲՈՒՂԲՈՒՂԲՈՒՂ, գ. գոլորշի. թուրք. բուղ – նույն իմ.։ 
 БУh, в Нхч *БУХЪ, с. пар; турец. buĝu (бухъу) и buhar (буhар), крым.татар. був – пар; в 

гаварах Багеш, Тбилиси, Карин, Амшен, Аварик, Карабах, Ван, Урмия и т.д. բուղ бухъ, Амасия, 

Арабкир, Харберд պուղ пухъ – пар.  

 ԲՈՒՀԼԱՄԱԲՈՒՀԼԱՄԱԲՈՒՀԼԱՄԱԲՈՒՀԼԱՄԱ, գ. գոլորշիով խփած կարտոֆիլ։ 
 БУhЛАМА, с. блюдо из картофеля, приготовленное на пару; турец. buĝulamak (бухъуламак), 
крым.татар. буглама – блюдо, приготовленное на пару; в гаварах Тбилиси, Карин, Карабах 

բուղլամա бухълама – мясо, приготовленное на пару, Полис, Борчалу բուղլամա бухълама – блюдо 

из мяса, курдючного сала и кизила.  

 ԲՈՒՀԼԷՄԻՇԲՈՒՀԼԷՄԻՇԲՈՒՀԼԷՄԻՇԲՈՒՀԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ 1. գոլորշացնել. 2. գոլորշու մեջ պահել։ 
 БУhЛЭМИШ АНЭЛ 1. парить, запекать на пару в собственном соку в закрытом сосуде. 2. 

держать в пару, греть в пару; в гаваре Карабах բուղլամիշ անել бухъламиш анэл – запекать на пару. 

 ԲՈՒՀԼԷՄԻՇԲՈՒՀԼԷՄԻՇԲՈՒՀԼԷՄԻՇԲՈՒՀԼԷՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ 1. գոլորշիանալ. 2. գոլորշու մեջ մնալ, գոլորշիով տաքանալ:  
 БУhЛЭМИШ ЛАЛ 1. париться, запекаться в собственном соку в закрытом сосуде. 2. 
нагреваться в пару;  

 ԲՈՒՂԱԲՈՒՂԱԲՈՒՂԱԲՈՒՂԱ, գ. ցուլ. փոխ. թուրք. բուղայիբուղայիբուղայիբուղայի փախչէլփախչէլփախչէլփախչէլ բեղմնավորվել (կովի մասին)։  
 БУХЪА, с. зоол. бык; бухъайи пhахчhэл осеменяться, оплодотворяться (о корове); турец. boğa 

(бохъа) – бык, крым.татар. бугъа – бык; среднеарм. яз. բուղա бухъа, литер.зап.арм. բուղա (произн. 

пhухьа) – бык, в гаварах Муш, Тбилиси, Карабах, Харберд, Карин, Мокс, Нор-Баязет, Ван и т.д. բուղա 

бухъа, Амшен պուղա пухъа – бык.  

 ԲՈՒՂԱԶԲՈՒՂԱԶԲՈՒՂԱԶԲՈՒՂԱԶ, ած. հղի (կով, ձի և այլ ընտանի կենդանի)։  



 

239 

ԲՈՒՂԱԽԲՈՒՂԱԽԲՈՒՂԱԽԲՈՒՂԱԽ ԲԲԲԲ Б

 БУХЪАЗ, п. стельная, жерёбая, супоросная (о корове, лошади и свинье); крым.татар. богъуз – 
стельная, жерёбая, супоросная. 

 ԲՈՒՂԱԽԲՈՒՂԱԽԲՈՒՂԱԽԲՈՒՂԱԽ, գ. եղամ. բուղախբուղախբուղախբուղախ գըդռիլգըդռիլգըդռիլգըդռիլ էէէէ (դիմազուրգ ձևով) եղամ է գոյացել. թուրք. բուղ – 

գոլորշի բառից. հոմանիշը – խըռաղի։ 
 БУХЪАХ, с. иней, изморозь; бухъах гыдррил э или бухъах габилл э заиндевело, покрылось 
инеем; крым.татар. бугъах – иней.  
 ԲՈՒՂՈՒՄԲՈՒՂՈՒՄԲՈՒՂՈՒՄԲՈՒՂՈՒՄ, գ. հոդ (մարդու, գենդանիների և բույսերի). թուրք. բօղում – հոդ։ 
 БУХЪУМ, с. 1. сустав, сочленение костей скелета (у человека, животных). 2.  сочленение, узел 
(у стебля растений). 3. сучок на древесине; турец. boğum (бохъум) – узел, сочленение (стебля и 
т.п.), фаланга, крым.татар. бугъум – сустав; сучок на древесине; в гаваре Карабах բօղումնը 
бохъумны – сочленение стебля. 

 ԲՈՒՄԲԱՐԲՈՒՄԲԱՐԲՈՒՄԲԱՐԲՈՒՄԲԱՐ, գ. հաստ աղիք. այս անունը ներկայումս գործածությունից ընկած է, մնում է 

միայն բումբարըբումբարըբումբարըբումբարը բարբըվիլբարբըվիլբարբըվիլբարբըվիլ էէէէ հեգնորեն արտահայտության մեջ, որ նշանակում է «քախցած է»: 

Հնումը «բումբար» կոչվում էր մի տեսակ ուտելիք, որ պատրաստում էին ոչխարի մաքրած 

ստամոքսի մեջ լցնելով մանրած միս, ձավար, ճարպ ու համեմներ և դնելով փուռը. պարս. 

մունբար, որից թուրք. բումբար – հաստ աղիք։ 
 БУМБАР, с. 1. анат. толстая кишка; слово вышло из употр. и сохранилось только в 
ироническом выражении бумбары барбывил э в значении «пора набить желудок», бумбар пhор 
большой живот. 2. в старину, словом бумбар назывался вид плова, приготовленный в печи (пhурр) 
из кусков мяса, помещённых в вычищенный желудок барашка, с добавлением пшеничной крупы, 
жира и специй; перс. munbar, турец. bumbar – толстая кишка для изготовления колбасы; в гаварах 
Карин բումպար бумпар, Харберд, Себастия պումպար пумпар, Партизак պունպար пунпар – плов 
из мяса, риса, и специй, приготовленный в желудке барашка. 
 ԲՈՒՄԲՈՒԼԲՈՒՄԲՈՒԼԲՈՒՄԲՈՒԼԲՈՒՄԲՈՒԼ (Նխջ), գ. փափուկ փետուր, որից շինում են բարձ և անկողին. վր. բումբուլի – 

նույն իմ.։ 
 БУМБУЛ (Нхч), с. мягкие перья домашних птиц, которыми набивают подушки и матрасы; 
грузин. бумбули, в том же значении.  
 ԲՈՒՅՐԱՔԲՈՒՅՐԱՔԲՈՒՅՐԱՔԲՈՒՅՐԱՔ (Չ), գ. երիկամունք (անասունների). թուրք. բյուրեք – նույն իմ. հոմանիշը – 

բօլօջիգ։ 
 БУЙРАКh (Ч), с. анат. почка животных; гови буйракhии йэхъ нутряной жир коровы, хози 
буйракhии йэхъ нутряное свиное сало; крым.татар. буйрек – почка животных; см. йэхъ.  
 *ԲՈՒՅՆՈՒԶԲՈՒՅՆՈՒԶԲՈՒՅՆՈՒԶԲՈՒՅՆՈՒԶ (Ն), գ. եղջյուր. թուրք. բոյնուզ – եղջյուր. հոմանիշը – գօդօշ. տե՛ս նաև քէչէ-

բույնուզ։ 
 *БУЙНУЗ (Н), с. анат. рог; синоним – годош; турец. boynuz (бойнуз), крым.татар. бойнуз – 
рог; см. также кhэчhэ-буйнуз. 
 ԲՈՒՆԲՈՒՆԲՈՒՆԲՈՒՆ (Ն), ՊՈՒՆԱՊՈՒՆԱՊՈՒՆԱՊՈՒՆԱ և ՊԸՆԱՊԸՆԱՊԸՆԱՊԸՆԱ (Չ), գ. 1. բույն (թռչունի, վայրի կենդանու). 2. հեգն. փոքրիկ 

խեղջուկ տուն։  
 БУН (Н), ПУНА и ПЫНА (Ч), с. 1. гнездо (птиц), берлога, нора, логово (диких животных). 2. 

ирон. неказистое, убогое жилище; грабар բոյն буйн – гнездо, литер.вост.арм. բույն буйн гнездо, 

литер.зап.арм. բոյն (пр. пhуйн) – гнездо, логово, Тбилиси բուն бун, Муш, Алашкерт, Ахалциха, 

Ереван, Карин, Нор-Джуга, Себастия բ‘ուն бhун, Амшен պուն пун, Родосто, Тигранакерт փուն 

пhун, Агулис բիւն бюн, Асланбек, Возм բ‘իւն бhюн, Карабах, Мокс, Шемаха պիւն пюн, Акна, 

Харберд բ‘օն бhон, Зейтун բ‘ըն бhын, Салмаст պուէն пуэн, Мараха պըին пыин, Аварик բին бин.  

 ԲՈՒՆԱՄԱԲՈՒՆԱՄԱԲՈՒՆԱՄԱԲՈՒՆԱՄԱ, գ. ցնորվածություն. բունամանբունամանբունամանբունաման գգգգօօօօխիլխիլխիլխիլ էէէէ ցնորված է. փոխ. թուրք.։ 
 БУНАМА, с. мед. деменция, старческое слабоумие; бунаман гохил э выжил из ума, впал в 
старческий маразм; турец. bunama – старческое слабоумие. 

 ԲՈՒՆԱՄԻՇ ԲՈՒՆԱՄԻՇ ԲՈՒՆԱՄԻՇ ԲՈՒՆԱՄԻՇ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Ն), ԲՈՒՆԱՄԻՇ ԱՆԷԼԲՈՒՆԱՄԻՇ ԱՆԷԼԲՈՒՆԱՄԻՇ ԱՆԷԼԲՈՒՆԱՄԻՇ ԱՆԷԼ (Չ) ցնորվել. թուրք. բունամակ – նույն իմ. 

հոմանիշը – ցընօրվէլ։ 
 БУНАМИШ (Ы)ЛАЛ (Н), БУНАМИШ АНЭЛ (Ч) выжить из ума (от старости); турец. 
bunamak, крым.татар. бунамакъ – выжить из ума (от старости); синоним – цhынорвэл, цhынорэл. 
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ԲԲԲԲ Б ԲՈՒՆԳԱԼԲՈՒՆԳԱԼԲՈՒՆԳԱԼԲՈՒՆԳԱԼ

 ԲՈՒՆԳԱԼԲՈՒՆԳԱԼԲՈՒՆԳԱԼԲՈՒՆԳԱԼ (Ն), ՊՈՒՆԳԱԼՊՈՒՆԳԱԼՊՈՒՆԳԱԼՊՈՒՆԳԱԼ (Չ), գ. ձու, որ պահում են «աձամանի» մեջ, որ հավերը այնտեղ 

ածեն. բունգաբունգաբունգաբունգա՞լըդլըդլըդլըդ գըբաղիգըբաղիգըբաղիգըբաղի ինչէինչէինչէինչէ (Ն), պունգապունգապունգապունգա՞լըդլըդլըդլըդ գըբաղիգըբաղիգըբաղիգըբաղի ինչէինչէինչէինչէ (Չ) ի՞նչ ես միշտ տանը նստում. < 

բուն + կալ արմատը, որ նշանակում է բռնել։  
БУНГАЛ (Н), ПУНГАЛ (Ч), с. подкладень, яйцо-приманка, оставленное в гнезде для 

приманивания наседки, в старину использовали также мел, скатанный в форме яйца; бунгалыд 
гыбыхъи инчhэ? (Н), пунгалыд гыбахъи инчhэ? (Ч) что сидишь дома как квочка?, пунгали кохъ 

(Ч) никчёмный, никудышный человек; от բուն бун – гнездо + գալ гал – приходить; литер.вост.арм. 

բնկալ бнкал, литер.зап.арм. բունկալ (произн. пhунгал) – подкладень; в диалектах имеет формы 

բունկալ бункал, բոնկալ бонкал, բունակալ бунакал, բնակալ бнакал и т.д.; см. также адзаман. 

 *ԲՈՒՇԲՈՒՇԲՈՒՇԲՈՒՇ (Նխջ), ած. կարճատես։ 
 *БУШ (Нхч), п. близорукий; грабар պիշ пиш – пристально смотреть, литер.вост.арм. պիշ пиш – 

пристально смотреть, в гаварах Алашкерт, Муш, Карин, Акна, Ван и т.д. պուշ пуш, Себастия բուշ 

буш, все в значении близорукий. 

 ԲՈՒՇԹԲՈՒՇԹԲՈՒՇԹԲՈՒՇԹ, ՓՈՒՇԹՓՈՒՇԹՓՈՒՇԹՓՈՒՇԹ և *ԲՈՒՐԹԲՈՒՐԹԲՈՒՐԹԲՈՒՐԹ (Ն), ՊՈՒՇՏՊՈՒՇՏՊՈՒՇՏՊՈՒՇՏ և *ՊՈՒՐՏՊՈՒՐՏՊՈՒՐՏՊՈՒՐՏ (Չ), գ. բուրդ. բբբբանըանըանըանը, -ս, -դ բուշթբուշթբուշթբուշթ էէէէ (Ն), 

պանըպանըպանըպանը, -ս, -դ պուշտպուշտպուշտպուշտ էէէէ (Չ) գործը, -ս, -դ վատ է. բուշթըբուշթըբուշթըբուշթը քամիյինքամիյինքամիյինքամիյին դալդալդալդալ (Ն), պուշտըպուշտըպուշտըպուշտը քամիյինքամիյինքամիյինքամիյին դալդալդալդալ (Չ) 

բուրդը քամուն տալ, հախից գալ, դատափետել: 
 БУШТh, ПhУШТh и *БУРТh (Н), ПУШТ и *ПУРТ (Ч), с. 1. шерсть. 2. оперение (у птиц); 
баны, -с, -д буштh э (Н), паны, -с, -д пушт э (Ч) дело плохо, дело табак; буштhы кhамийин дал 

(Н), пушты кhамийин дал (Н) расправиться с кем-либо, разнести в пух и прах; грабар բուրդ бурд – 

шерсть, литер.вост.арм. բուրդ бурд, литер.зап.арм. բուրդ (пр. пhуртh) – шерсть, Алашкерт, 

Себастия բ‘ուրդ‘ бhурдh шерсть, Сучава բ‘ուրդ‘ бhурдh – оперение курицы, Полис, Тбилиси буртh 

բուրթ, Ахалциха, Карин, Нор-Джуга բ‘ուրթ бhуртh, Ереван բ‘ուռթ бhурртh, Родосто, Тигранакерт 

пhуртh փուրթ, Аварик բիւրդ бюрд, Агулис բիւռդ бюррд, Карабах, Мокс, Шемаха, Салмаст պիւրթ 

пюртh, Мараха պիւռթ пюрртh, Амшен պուշտ пушт, Зейтун բ‘որդ‘ бhордh, բ‘օյդ‘ бhойдh. 

 ԲՈՒՇԹԷՂԷՆԲՈՒՇԹԷՂԷՆԲՈՒՇԹԷՂԷՆԲՈՒՇԹԷՂԷՆ (Ն), ՊՈՒՇՏԷՂԷՆՊՈՒՇՏԷՂԷՆՊՈՒՇՏԷՂԷՆՊՈՒՇՏԷՂԷՆ (Չ), գ. բրդեղեն: 
 БУШТhЭХЪЭН (Н), ПУШТЭХЪЭН (Ч), с. шерстяные изделия. 

 ԲՈՒՇԹՕԴԲՈՒՇԹՕԴԲՈՒՇԹՕԴԲՈՒՇԹՕԴ    և ՓՈՒՇԹՕԴՓՈՒՇԹՕԴՓՈՒՇԹՕԴՓՈՒՇԹՕԴ (Ն), ՊՈՒՇՏՕԴՊՈՒՇՏՕԴՊՈՒՇՏՕԴՊՈՒՇՏՕԴ (Չ), ած. բրդոտ։ 
 БУШТhОД и ПhУШТhОД (Н), ПУШТОД (Ч), п. волосатый. 

 ԲՈՒՉԱԽԲՈՒՉԱԽԲՈՒՉԱԽԲՈՒՉԱԽ, տե՛ս քօշա-բուջախ։ 
 БУДЖАХ, с. уголок, закоулок, закуток; от турец buсak (буджак) – угол, уголок, среднеарм. яз. 

պուճախ пучах – угол, уголок, в гаварах Нор-Баязет, Нор-Джуга, Мегри, Карабах, Карчеван, Полис, 

Карин, Ширак, Джавахк, Муш, Ван, Мокс պուճախ пучах – уголок; см. кhоша-буджах.  

 *ԲՈՒՋՈՒԼԲՈՒՋՈՒԼԲՈՒՋՈՒԼԲՈՒՋՈՒԼ, ած. տանը նստող, մարդու մեջ դուրս չեկող. այժմ չի գործածվում. ախճիգիախճիգիախճիգիախճիգի 
բուջուլբուջուլբուջուլբուջուլ (Չ) նույն իմ. (տղաների մասին). պարս. բուջուլ – վեգ։ 
 *БУДЖУЛ, с. бирюк, нелюдимый человек; в наст. время не употр.; ахчиги буджул (Ч) 

бабник, волокита; в гаваре Нор-Джуга բուջուլ буджул – бирюк. 

 ԲՈՒՌԲՈՒՌԲՈՒՌԲՈՒՌ¹, գ. բույսի խիղբ, որով նա փաթաթվում է մոտը գտնվող առարկաներին, որ 

կարողանա պահել իր դիրքը կամ վերև բարձրանալ. թուրք. բուրմակ – ոլորել։ 
 БУРР¹, с. бот. побеги, стебли растений, винограда, цепляющиеся за опору и тянущиеся вверх; 
бурров hавохъ вьющийся виноград; крым.татар. бурь – почка, побег растения. 

 ԲՈՒՌԲՈՒՌԲՈՒՌԲՈՒՌ², գ.  արտեզյան հորատանցք:  
 БУРР², с. артезианская скважина; бурри чур вода из артезианской скважины; от рус. 
бур – инструмент для бурения. 

 ԲՈՒՌԹՈՒՇԲՈՒՌԹՈՒՇԲՈՒՌԹՈՒՇԲՈՒՌԹՈՒՇ, ած. լիաթուշ (երեխա):  
 БУРРТhУШ (Ч), п. полнощёкий, щекастый (о детях).  

 ԲՈՒՌԼԷԳԷՆԲՈՒՌԼԷԳԷՆԲՈՒՌԼԷԳԷՆԲՈՒՌԼԷԳԷՆ, գ. մողենի, վայրի թուփ. ռուս. ежевика. փոխ թաթ.։ 
 БУРРЛЭГЭН, с. бот. ежевика; крым.татар. бурюльген – ежевика. 



 

241 

ԲՈՒՌՂՈՒԲՈՒՌՂՈՒԲՈՒՌՂՈՒԲՈՒՌՂՈՒ ԲԲԲԲ Б

 ԲՈՒՌՂՈՒԲՈՒՌՂՈՒԲՈՒՌՂՈՒԲՈՒՌՂՈՒ (Ն), ԲՈՒՌՕՎԲՈՒՌՕՎԲՈՒՌՕՎԲՈՒՌՕՎ (Չ), գ. շախափ, գայլիկոն. արաբ. բորղու – պտուտակ, որից 

թուրք. բուրղու – շաղափ, գայլիկոն։ 
 БУРРХЪУ (Н), БУРРОВ (Ч), с. сверло, коловорот; турец. burgu (бургу), крым.татар. бургьу и 
бурав – сверло, коловорот, из араб. 

 ԲՈՒՌՂՈՒՉԲՈՒՌՂՈՒՉԲՈՒՌՂՈՒՉԲՈՒՌՂՈՒՉ, գ. գելրնակ, փայտե ձող մոտ մեկ մետր երկարությամբ, որով ոլորում են խոտ 

կամ խուրձեր բարձած սայլի վրա կապած պարանները կամ որևէ ուրիշ կապեր՝ պնդացնելու 
համար. ար. բուրղու – պտուտակ + հայ. «չ» սոսկածանցը. տե՛ս հաջորդող բայը և մակբայները։ 
 БУРРХЪУЧh, с. деревянный или железный шест длиной около одного метра для скручивания 
и уплотнения сена или связанных снопов соломы; см. бурхъучhэл; крым.татар. бургъу – штопор, 
бурхъуч – отвёртка. 

 ԲՈՒՌՂՈՒՉԱՁԲՈՒՌՂՈՒՉԱՁԲՈՒՌՂՈՒՉԱՁԲՈՒՌՂՈՒՉԱՁ, ած.մկ. պարանները գելրնակով ամրացրած. անցյալ դերբայ, որ գոյակ. 

հետ դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է 

կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է. բուռղուչաձբուռղուչաձբուռղուչաձբուռղուչաձ արաբաարաբաարաբաարաբա. բուռղուչաձնէրէսբուռղուչաձնէրէսբուռղուչաձնէրէսբուռղուչաձնէրէս էրգուէրգուէրգուէրգու հադինհադինհադինհադին 
չուվաննէրըչուվաննէրըչուվաննէրըչուվաննէրը գըդռէցավգըդռէցավգըդռէցավգըդռէցավ. այստեղ հոգնակիի վերջավորությունը կարող է վերաբերվել և սայլին և 

արաբա «բուռղուչող» անձին։ 
 БУРРХЪУЧhАДЗ, пр.пр.вр. скрученный и уплотнённый с помощью шеста (о снопе сена, 
соломы); при употр. с сущ. выполняет функцию прилагат., с глаголом – наречия, при независ. 
употр. – функцию существ., принимает прит. артикль и склон.; буррхъучhадз араба, 
буррхъучhадзнэрэс эргу hадин чhуваны гыдррэцhав, в последнем примере форма мн. числа 
может относиться как к телеге, так и к лицу, выполняющему действие.  

 ԲՈՒՌՂՈՒՉԱԲՈՒՌՂՈՒՉԱԲՈՒՌՂՈՒՉԱԲՈՒՌՂՈՒՉԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի պարանը 

գելրնակով ոլորում եմ, ոլորեցի և այլն բոլոր դեմք., թվ. ու ժամանակներով՝ համաձայն 

հաջորդող բայի ձևին. բուռղուչաձսայիսբուռղուչաձսայիսբուռղուչաձսայիսբուռղուչաձսայիս գըձիկնագըձիկնագըձիկնագըձիկնա, ձիկծավձիկծավձիկծավձիկծավ, բիդբիդբիդբիդ ձիկնաձիկնաձիկնաձիկնա (Չ) և այլն։ 
 БУРРХЪУЧhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем 
больше) скручиваю с помощью шеста, скручивал, буду скручивать и т.д., во всех лицах, числах и 
вр., в соотв. с формой смысл. гл. предложения; буррхъучhадзсайис гыдзикна, дзикцав, бид 
дзикhна и т.д. (Ч) чем больше скручиваю, тем больше (стог и т.п.) уплотняется, чем больше 
скручивал, тем больше уплотнялся и т.д.  

 ԲՈՒՌՂՈՒՉԱԲՈՒՌՂՈՒՉԱԲՈՒՌՂՈՒՉԱԲՈՒՌՂՈՒՉԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ գելրնակով 

պարանը ոլորում եմ և այլն. բուռղուչաձօվըսբուռղուչաձօվըսբուռղուչաձօվըսբուռղուչաձօվըս գամըրնագամըրնագամըրնագամըրնա, ամըրցավամըրցավամըրցավամըրցավ, բիդբիդբիդբիդ ամըրնաամըրնաամըրնաամըրնա և այլն։ 
 БУРРХЪУЧhÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только скручиваю 
с помощью шеста, скрутил и т.д.; бурхъучhадзовыс гамырна, амырцhав, бид амырна как только 
скручиваю, (сноп) уплотняется и т.д. 

 ԲՈՒՌՂՈՒՉԷԼԲՈՒՌՂՈՒՉԷԼԲՈՒՌՂՈՒՉԷԼԲՈՒՌՂՈՒՉԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. պարանը գելրնակով 

ոլորելով կապը պնդացնել. 2. շատ պինդ կապել. ար. բուրղու – պտուտակ + հայ. «չ» 

սոսկածանցը և «ել» վերջավորությունը բայի. բուռղուչ գոյականի ծայրի «չ»-ն մնացորդ է բայից 

կամ թերևս սղված ձևն է «ինչ» ածանցի։ 
 БУРРХЪУЧhЭЛ, гыбуррхъучhим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. 
уплотнять сноп сена или соломы скручивая шестом. 2. крепко завязать (верёвкой, шнуром); 
крым.татар. бургъуч – отвертка + оконч. гл. арм. яз. «эл». 

 ԲՈՒՌՂՈՒՉԷԼԷՆԲՈՒՌՂՈՒՉԷԼԷՆԲՈՒՌՂՈՒՉԷԼԷՆԲՈՒՌՂՈՒՉԷԼԷՆ, մկ. «բուռղուչելով», գելրնակով կապը պնդացնելով. քագվաձսայինքագվաձսայինքագվաձսայինքագվաձսային 
բուռղուչէլէնբուռղուչէլէնբուռղուչէլէնբուռղուչէլէն կընածինքկընածինքկընածինքկընածինք հասանքհասանքհասանքհասանք։ 
 БУРРХЪУЧhЭЛЭН, н. скручивая шестом и уплотняя (сноп сена, соломы и т.п.); 
кhагвадзсайин буррхъучhэлэн кынацинкh hасанкh. 

 ԲՈՒՌՂՈՒՉԷԼՈՒԲՈՒՌՂՈՒՉԷԼՈՒԲՈՒՌՂՈՒՉԷԼՈՒԲՈՒՌՂՈՒՉԷԼՈՒ, ած.մկ. (բան), որ կամ (պարան), որով կարելի է կամ պետք է ամրացնել 
ոլորելով գելրնակի օգնությամբ. ապ. դերբայ, որ գոյակ. հետ դառնում է ածակ., բայի հետ – 

մակբայ. բուռղուչէլուբուռղուչէլուբուռղուչէլուբուռղուչէլու բանբանբանբան. բուռղուչէլուբուռղուչէլուբուռղուչէլուբուռղուչէլու փադփադփադփադ. բուռղուչէլուբուռղուչէլուբուռղուչէլուբուռղուչէլու չուվանչուվանչուվանչուվան։ 
 БУРРХЪУЧhЭЛУ, пр.буд.вр. 1. (сноп сена, соломы и т.п.), которые нужно уплотнить 
скручивая с помощью шеста. 2. то, что нужно завязать скручивая с помощью верёвки, шнура и т.п.; 
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при употр. с существ. выполняет функцию прилагат., с глаголом – наречия; буррхъучhэлу бан, 
буррхъучhэлу пhад, буррхъучhэлу чhуван. 

 ԲՈՒՌՄԱԲՈՒՌՄԱԲՈՒՌՄԱԲՈՒՌՄԱ, ած. գանգուր, ոլորուն. թուրք. բուրմա – նույն իմ.։ 
 БУРРМА, п. 1. витой, крученый, скрученный. 2. вьющийся, кудрявый (о волосах и т.п.); турец. 

burma, крым.татар. бурма – витой, скрученный; в гаварах Полис, Партизак պուրմա пурма – а) 

вьющийся, б) мучное изделие извитой формы, Харберд, Буланых պուրմա пурма – мучное изделие 
извитой формы. 

 ԲՈՒՌՄԻՇ ԱՆԷԼ ԲՈՒՌՄԻՇ ԱՆԷԼ ԲՈՒՌՄԻՇ ԱՆԷԼ ԲՈՒՌՄԻՇ ԱՆԷԼ 1. ոլորել. 2. մանել, կռտել անասուններին՝ ոլորելով նրանց 

սերմնարանները. թուրք. բուրմակ – ոլորել. անգաջըանգաջըանգաջըանգաջը բուռմիշբուռմիշբուռմիշբուռմիշ անէլանէլանէլանէլ (Նխջ) ականջը ոլորել՝ իբրև 

պատիժ։ 
 БУРРМИШ АНЭЛ 1. закручивать, скручивать. 2. кастрировать, холостить животных, 
скручивая семенники; турец. burmak, крым.татар. бурмак – крутить, закручивать, кастрировать; 
ангаджы буррмиш анэл (Нхч) тягать за уши в качестве наказания.  

 ԲՈՒՌՅԱՔԻԲՈՒՌՅԱՔԻԲՈՒՌՅԱՔԻԲՈՒՌՅԱՔԻ (Ն), ԲՈՒՌՅԱԿԻԲՈՒՌՅԱԿԻԲՈՒՌՅԱԿԻԲՈՒՌՅԱԿԻ (Չ), գ. ճակնդեղ: 
 БУРРЙАКhИ (Н), БУРРЙАКИ (Ч), с. 1. столовая свекла. 2. (устар.) кормовая свекла; в 
старину, столовая свекла называлась «чыкундур», а кормовая свекла – «буррйаки» (от южнорус. и 
южноукр. буряк – свекла), в современном диалекте слово «чыкундур» вышло из употребления, а 
слово «буррйаки» употребляется в обоих значениях; см. чыкундур.  

 ԲՈՒՌՆՈՒ ԲՈՒՌՆՈՒ ԲՈՒՌՆՈՒ ԲՈՒՌՆՈՒ և ԲՈՒՌՆԻԲՈՒՌՆԻԲՈՒՌՆԻԲՈՒՌՆԻ (Չ), ԲՈՒՌՆՈՒՍԲՈՒՌՆՈՒՍԲՈՒՌՆՈՒՍԲՈՒՌՆՈՒՍ  (Ն), գ. հին ժամանակվա կարճ բամբուկուն 

կանացի վերազգեստ։ 
 БУРРНУ и БУРРНИ (Ч), БУРРНУС (Н), с. телогрейка, короткая ватная стёганая женская 

куртка до колен; турец. burnus, из араб.; в гаварах Тбилиси, Карабах բուռնուզ буррнуз – 
телогрейка.  

 ԲՈՒՌՆՕԹԻԲՈՒՌՆՕԹԻԲՈՒՌՆՕԹԻԲՈՒՌՆՕԹԻ և ԲԸՌՆՕԹԻԲԸՌՆՕԹԻԲԸՌՆՕԹԻԲԸՌՆՕԹԻ, գ. քթախոտ. թուրք. բուրուն – քիթ, օթու – խոտ։ 
 БУРРНОТhИ и БЫРРНОТhИ, с. нюхательный табак; турец. burunotu (буруноту) – 

нюхательный табак (burun – нос, otu – трава); литер.зап.арм. բռնօթի (произн. пhыррнотhи), в 

гаварах Карин, Казах, Карабах, Муш и т.д. բըռնոթի быррнотhи – нюхательный табак. 

 ԲՈՒՌՍԱԿԲՈՒՌՍԱԿԲՈՒՌՍԱԿԲՈՒՌՍԱԿ, գ. ոչ մեծ կլոր հաց, որը թխում էին թավայի վրա վառարանում: 
 БУРРСАК, с. небольшой круглый хлеб, который пекли на сковородке в печи.  

 ԲՈՒՌՈՒՆԳԲՈՒՌՈՒՆԳԲՈՒՌՈՒՆԳԲՈՒՌՈՒՆԳ, գ. 1. շրթունք. 2. ամանի բերանի եզերք. հոմանիշը՝ երկրորդ իմաստով – 

շուրթ. բուռունգէնբուռունգէնբուռունգէնբուռունգէն թէքթէքթէքթէք (Ն), բուռունգէնբուռունգէնբուռունգէնբուռունգէն տէկտէկտէկտէկ (Չ) լիքը, մինչև ամանի շուրթը։ 
 БУРРУНГ, в с. Крым также БУРРТhУНГ, с. 1. анат. губа. 2. край, кромка (тарелки и т.п.); 
синоним 2-го значения – шуртh; буррунгэн тhэкh (Н), буррунгэн тэк (Ч) переполненный, 

налитый до краёв (о тарелке и т.п.), буррунг-буррунг улэл налить до краёв; грабар պռուկ 

пррук – край, губа, литер.вост.арм. պռունկ пррунк, литер.зап.арм. պռունկ (пр. бррунг) – губа, 

край, Мокс, Ван, Салмаст պռուկ пррук, Мараха պուռուկ пуррук, Тигранакерт բռուգ брруг, 

բռունգ бррунг, Карин, Ахалциха պռունկ пррунк, Алашкерт, Ереван պռունգ пррунг, Партизак, 

Себастия բռգունք брргункh, Тбилиси պրունգ прунг, Сучава բրունգ брунг, Сведия բռօնգ 

брронг, Амшен բըրբունք бырбункh, Зейтун բըռգընիրք бырргыниркh, Родосто բուռղունք 
буррхъункh, все в знач. губа, край.  

 ԲՈՒՌՈՒՇԲՈՒՌՈՒՇԲՈՒՌՈՒՇԲՈՒՌՈՒՇ, գ. կնճիռ (դեմքի, հագուստի). թուրք. բուրուշ – կնճիռ, խորշում։ 
 БУРРУШ, с. морщина, складка (на лице, одежде); турец. buruş (буруш) – морщина, складка. 

 ԲՈՒՌՈՒՇԲՈՒՌՈՒՇԲՈՒՌՈՒՇԲՈՒՌՈՒՇ-ԲՈՒՌՈՒՇԲՈՒՌՈՒՇԲՈՒՌՈՒՇԲՈՒՌՈՒՇ, ած.մկ. կնճռոտ։ 
 БУРРУШ-БУРРУШ 1. п. морщинистый, измятый. 2. н. в складках, в морщинах; турец. buruş-
buruş (буруш-буруш) – морщинистый. 

 *ԲՈՒՌՈՒՇՄԻՇԲՈՒՌՈՒՇՄԻՇԲՈՒՌՈՒՇՄԻՇԲՈՒՌՈՒՇՄԻՇ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Նխջ) խորշոմել. թուրք. բուրուշմակ – նույն իմ.։ 
 *БУРРУШМИШ (Ы)ЛАЛ (Нхч) съёживаться, сморщиваться; турец. buruşmak – съёживаться, 
мяться. 
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 ԲՈՒՌՉԱԽԲՈՒՌՉԱԽԲՈՒՌՉԱԽԲՈՒՌՉԱԽ (Չ), ՓՈՒՌՉԱԽՓՈՒՌՉԱԽՓՈՒՌՉԱԽՓՈՒՌՉԱԽ կամ ՓԸՌՉԱԽՓԸՌՉԱԽՓԸՌՉԱԽՓԸՌՉԱԽ (Ն), գ. կարկուտ. թուրք. բուռչախ – մաք, մանր 

ոլոռ. բուռչախբուռչախբուռչախբուռչախ զարնէլզարնէլզարնէլզարնէլ կարկտահար անել (ցաները). բուռչախիբուռչախիբուռչախիբուռչախի բէսբէսբէսբէս ցօրէնցօրէնցօրէնցօրէն խոշոր ու լիքը 

հատիկներով ցորեն. հոմանիշը – խօնդիր ցօրեն։ 
 БУРРЧhАХ (Чалтырь), ПhУРРЧhАХ или ПhЫРРЧhАХ (Н), с. град; буррчhах зарнэл побить 
градом (о посевах), буррчhахи бэс цhорэн отборная крупнозёрная пшеница, синоним – хондир 
цhорэн; турец. burçak (бурчак) – горох; крым.татар. бурчакь – град; горох.  

 ԲՈՒՌՕՎԲՈՒՌՕՎԲՈՒՌՕՎԲՈՒՌՕՎ (Չ), տե՛ս բուռղու (Ն)։ 
 БУРРОВ (Ч), см. бурхъу (Н).  

 ԲՈՒՌՕՎԲՈՒՌՕՎԲՈՒՌՕՎԲՈՒՌՕՎ ՉԻՉԱԳՉԻՉԱԳՉԻՉԱԳՉԻՉԱԳ, գ.  այգածաղիկ։ 
 БУРРОВ ЧhИЧhАГ, с. бот.  ипомея пурпурная, Ipomoea purpurea, однолетнее травянистое 
вьющееся растение семейства Вьюнковые. 

 ԲՈՒՐՄԻՇԲՈՒՐՄԻՇԲՈՒՐՄԻՇԲՈՒՐՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ քուլա-քուլա բարձրանալ (գոլորշու, ծխի մասին), փոշիացվել (մոխրի 

մասին): 

 БУРМИШ ЛАЛ 1. клубиться (о паре, дыме). 2. распыляться (о золе и т.п.); крым.татар. 
бурмакъ – крутить, закручивать. 

 ԲՈՒՐՈՒՄԲՈՒՐՈՒՄԲՈՒՐՈՒՄԲՈՒՐՈՒՄ-ԲՈՒՐՈՒՄԲՈՒՐՈՒՄԲՈՒՐՈՒՄԲՈՒՐՈՒՄ, ած.մկ. քուլա-քուլա (գոլորշու կամ ծուխի մասին). թուրք. բյուրյում – 

ոլորք։ 
 БУРУМ-БУРУМ, н. клубясь, вздымаясь клубами (о дыме, пыли); турец. buram-buram, 
крым.татар. бурум – клубы дыма, пыли.  

 ԲՈՒՐՈՒՆՋՈՒՔԲՈՒՐՈՒՆՋՈՒՔԲՈՒՐՈՒՆՋՈՒՔԲՈՒՐՈՒՆՋՈՒՔ (Չ), *ԲՅՈՒՐՅՈՒՆՋՅՈՒՔԲՅՈՒՐՅՈՒՆՋՅՈՒՔԲՅՈՒՐՅՈՒՆՋՅՈՒՔԲՅՈՒՐՅՈՒՆՋՅՈՒՔ (Ն), գ. քող. թուրք. բյուրյունջյուք – քող։ 
 БУРУНДЖУКh (Ч), *БЮРЮНДЖЮКh (H), с. 1. фата. 2. женский платок, покрывающий 

голову и плечи; турец. bürüncük (бюрюнджюк) – покрывало; среднеарм. яз. պուրունճուկ пурунчук – 

газ, очень тонкая, прозрачная шелковая ткань, из турец.  

 ԲՈՒՑԲՈՒՑԲՈՒՑԲՈՒՑ, գ. իգական անդամ: 

 БУЦh, с. анат. женский половой орган; исконно арм. слово, возникло в период развития 

среднеарм. яз. (XI-XVII в.в.); грабар պուց пуцh, литер.вост.арм. պուց пуцh, литер.зап.арм. պուց 

(произн. буцh). 

 ԲՕԲԻԳԲՕԲԻԳԲՕԲԻԳԲՕԲԻԳ (Ն), ՊՕԲԻԳՊՕԲԻԳՊՕԲԻԳՊՕԲԻԳ (Չ), ած.մկ. բոբիկ, բոկոտն, մերկ ոտներով։ 
 БОБИГ (Н), ПОБИГ (Ч) 1. п. босой, босоногий, разутый. 2. н. босиком, разувшись; исконно 

арм. слово, грабар բոկ бок – босиком, литер.вост.арм. բոբիկ бобик, литер.зап.арм. բոպիկ (произ. 

пhобиг) – босой, босиком, Ереван բ‘օբիկ бhобик, Асланбек բ‘էօբիյ бhöбий, Муш բ‘օբիկ бhобик, 

Полис բօբիգ бобиг, Алашкерт, Харберд, Себастия, Сучава բ‘օբիգ бhобиг, Амшен պօբիգ побиг, 

Тбилиси բօբլիկ боблик, Ахалциха, Карин, բ‘օբլիկ бhоблик, Нор-Джуга բ‘օփիկ бhопhик, Родосто, 

Тигранакерт փօբիգ пhобиг, Агулис բmպիկ бäпик, Возм բ‘իւպէկ бhюпэк, Ван պէօպիկ пöпик, 

Салмаст վոտըպէօպիկ вотыпöпик, Хачин բ‘իբիգ бhибиг, Зейтун բ‘իբէգ бhибэг, Мокс պիւպիկ 

пюпик, Мараха պէօպիւկ пöпюк, Аварик հաքըբէբիգ hакhыбэбиг. 

 ԲՕԲԻԳԲՕԲԻԳԲՕԲԻԳԲՕԲԻԳ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Ն), ՊՕԲԻԳՊՕԲԻԳՊՕԲԻԳՊՕԲԻԳ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Չ) ոտնամանները հանել տալ։ 
 БОБИГ АНЭЛ (Н), ПОБИГ АНЭЛ (Ч) разувать, заставлять снимать обувь. 

 ԲՕԲԻԳԲՕԲԻԳԲՕԲԻԳԲՕԲԻԳ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Ն), ՊՕԲԻԳՊՕԲԻԳՊՕԲԻԳՊՕԲԻԳ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Չ) ոտնամանները հանել: 
 БОБИГ (Ы)ЛАЛ (Н), ПОБИГ ЛАЛ (Ч) разуваться, снимать обувь. 

 ԲՕԲԻԳՆԱԼԲՕԲԻԳՆԱԼԲՕԲԻԳՆԱԼԲՕԲԻԳՆԱԼ (Ն), ՊՕԲԻԳՆԱԼՊՕԲԻԳՆԱԼՊՕԲԻԳՆԱԼՊՕԲԻԳՆԱԼ (Չ), բ.չ. ոտնամանները հանել. քիչ գործածական է, սրա 

փոխարեն սովորաբար գործածվում է բօբիգբօբիգբօբիգբօբիգ (ըըըը)լալլալլալլալ (Ն), պօբիգպօբիգպօբիգպօբիգ լալլալլալլալ (Չ) – նույն իմ.։ 
 БОБИГНАЛ (Н), ПОБИГНАЛ (Ч), г.с.з. разуваться; глагол имеет редкое употр., чаще употр. 
бобиг    (ы)лал (Н), побиг    лал (Ч); литер.вост.арм. բոբիկանալ бобиканал. 
 ԲՕԲԻԳՑԸՆԷԼԲՕԲԻԳՑԸՆԷԼԲՕԲԻԳՑԸՆԷԼԲՕԲԻԳՑԸՆԷԼ կամ ԲՕԲԻԳՑՈՒՆԷԼԲՕԲԻԳՑՈՒՆԷԼԲՕԲԻԳՑՈՒՆԷԼԲՕԲԻԳՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՊՕԲԻԳԾԸՆԷԼՊՕԲԻԳԾԸՆԷԼՊՕԲԻԳԾԸՆԷԼՊՕԲԻԳԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. ոտնամանները հանել 
տալ. քիչ գործական է, սովորաբար գործածվում է բօբիգբօբիգբօբիգբօբիգ անէլանէլանէլանէլ (Ն), պօբիգպօբիգպօբիգպօբիգ անէլանէլանէլանէլ (Չ)։ 
 БОБИГЦhЫНЭЛ или БОБИГЦhУНЭЛ (Н), ПОБИГЦЫНЭЛ (Ч), п.г. разувать; 
употребляется редко, обычно говорят бобиг анэл (Н), побиг анэл (Ч). 
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ԲԲԲԲ Б ԲՕԲՕԼՕԶԲՕԲՕԼՕԶԲՕԲՕԼՕԶԲՕԲՕԼՕԶ

 ԲՕԲՕԼՕԶԲՕԲՕԼՕԶԲՕԲՕԼՕԶԲՕԲՕԼՕԶ 1. ած. բարձր կույտի ձևով. բօբօլօզբօբօլօզբօբօլօզբօբօլօզ գըդագգըդագգըդագգըդագ. 2. գ. փոքրիկ կույտ. քաքիքաքիքաքիքաքի բօբօլօզբօբօլօզբօբօլօզբօբօլօզ 

աղբի փոքրիկ կույտ. երբեմն մեծերը կատակով այդպես են անվանում մանուկներին, երբ 

սրանք փորձում են իրենց ուժերից վեր բան անել։ 
 БОБОЛОЗ 1. п. конусообразный, имеющий форму конуса, горки; боболоз гыдаг 
конусообразная шапка. 2. с. куча, кучка; кhакhи боболоз куча экскрементов (иногда взрослые в 
шутку называют так маленьких детей, когда те пытаются выполнить что-либо непосильное для их 

возраста); в гаваре Ван պոպոլոզ пополоз – остроконечная куча чего-л. 

 ԲՕԲՕԼՕԶԲՕԲՕԼՕԶԲՕԲՕԼՕԶԲՕԲՕԼՕԶ-ԲՕԲՕԼՕԶԲՕԲՕԼՕԶԲՕԲՕԼՕԶԲՕԲՕԼՕԶ, մկ. մանր կույտերով (դիզել, դնել, շարել, օր. դաշտում հնձած խոտը 

և այլն)։ 
 БОБОЛОЗ-БОБОЛОЗ, н. мелкими кучками (складывать, скирдовать сено и т.п.).  

 ԲՕԲՕՌԼԷՄԻՇԲՕԲՕՌԼԷՄԻՇԲՕԲՕՌԼԷՄԻՇԲՕԲՕՌԼԷՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Չ), ԲԷԲԷՌԼԷՄԻՇԲԷԲԷՌԼԷՄԻՇԲԷԲԷՌԼԷՄԻՇԲԷԲԷՌԼԷՄԻՇ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Ն) գոռոզանալ, մեծ մեծ խոսել. թուրք. 

բյօբյուռլէնմէք – նույն իմ.։ 
 БОБОРРЛЭМИШ ЛАЛ (Ч), БЭБЭРРЛЭМИШ (Ы)ЛАЛ (Н) важничать, держаться 
вызывающе, заносчиво; турец. böbürlenmek (бöбюрленмек) – важничать.  

 *ԲՕԳԲՕԳԲՕԳԲՕԳ ՔԱԼՔԱԼՔԱԼՔԱԼ կամ ԲՈՒԳԲՈՒԳԲՈՒԳԲՈՒԳ ՔԱԼՔԱԼՔԱԼՔԱԼ (Նխջ) պոկվել, բաժանվել այն բանից, որին կպած էր։ 
 *БОГ КhАЛ или БУГ КhАЛ (Нхч) отрываться, отделяться резким рывком от места к 

которому прилип; литер.вост.арм. պոկ գալ пок гал – отрываться. 

 *ԲՕԳԷԼԲՕԳԷԼԲՕԳԷԼԲՕԳԷԼ կամ ԲՈՒԳԷԼ ԲՈՒԳԷԼ ԲՈՒԳԷԼ ԲՈՒԳԷԼ (Նխջ), բ.ն. պոկել, բաժանել կպած տեղից։ 
 *БОГЭЛ или БУГЭЛ (Нхч), г.д.з. сдирать, отрывать от места, к которому прилип; 

литер.вост.арм. պոկել покел – рвать, вырывать, сдирать, выдёргивать. 

 ԲՕԴԷՆԷԲՕԴԷՆԷԲՕԴԷՆԷԲՕԴԷՆԷ (Ն), ԲՕԴԱՆԱԲՕԴԱՆԱԲՕԴԱՆԱԲՕԴԱՆԱ (Չ), գ. լոր։ 
 БОДЭНЭ (Н) и (с. Крым), БОДАНА (Чалтырь), с. зоол. перепел; крым.татар. бодене – перепел. 

 ԲՕԴՌՕԴԲՕԴՌՕԴԲՕԴՌՕԴԲՕԴՌՕԴ (Չ), ած. երկչոտ։ 
 БОДРРОД (Ч), п. застенчивый, робкий, нерешительный. 

 ԲՕԴՌՕԴԼԷՄԻՇ ԼԱԼԲՕԴՌՕԴԼԷՄԻՇ ԼԱԼԲՕԴՌՕԴԼԷՄԻՇ ԼԱԼԲՕԴՌՕԴԼԷՄԻՇ ԼԱԼ խույս տալ, խուսափել ծանոթությունից, ինչ որ մեկի հետ շփվելուց:  

 БОДРРОДЛЭМИШ ЛАЛ сторониться людей, избегать знакомства, общения с кем-либо. 

 ԲՕԶԲՕԶԲՕԶԲՕԶ (Ն), ՊՕԶՊՕԶՊՕԶՊՕԶ (Չ), ած.գ. բոզ, պոռնիկ (կին կամ տղամարդ)։ 
 БОЗ (Н), ПОЗ (Ч) 1. с. проститутка. 2. п. распутный, блудливый; от лазского bozo (бозо) – 

девушка; грабар բոզ боз, литер.вост.арм. բոզ боз, литер.зап.арм. բոզ (пр. пhоз) – проститутка, 

Алашкерт, Хачин, Муш, Нор-Джуга բ‘ոզ бhоз, Ахалциха, Ереван, Харберд, Карин, Сучава բ‘օզ 

бhоз, Полис բօզ боз, Ван պոզ поз, Родосто փօզ пhоз, Асланбек, Себастия բ‘էօզ бhöз, Шемаха պէօզ 

пöз, Тбилиси բուզ буз, Зейтун, Возм բ‘իւզ бhюз, Тигранакерт փուզ пhуз, Салмаст պուէզ пуэз, 

Мокс պիւզ пюз, Мараха պըիզ пыиз.  

 ԲՕԶԱԲՕԶԱԲՕԶԱԲՕԶԱ, գ. կորեկից ու մալայից (տե՛ս այս բառը) պատրաստած խմիչք՝ առանց ալկահոլի. 

փոխ. թուրք.։ 
 БОЗА, с. хмельной напиток, приготовленный из проса или из «малай» (см. в словаре) и 
содержащий около 1% алкоголя; тур. boza – напиток из проса, крым.тат. боза – хмельной напиток 
из пшена. 

 ԲՕԶԱԽԲՕԶԱԽԲՕԶԱԽԲՕԶԱԽ, ած. գույնը խանգարված, գորշացած. թուրք. բօզ – գորշ, բօզագ – գորշագույն։ 
 БОЗАХ, в с. Крым БОЗУХ, п. нечёткий, расплывчатый, тусклый, мутный; турец. boz – серый, 
цвета земли, bozlak (бозлак) – сероватый.  

 *ԲՕԶԱՋԻԲՕԶԱՋԻԲՕԶԱՋԻԲՕԶԱՋԻ, գ. բօզա պատրաստող ու ծախող. թուրք. բօզաջը – նույն իմ.։ 
 *БОЗАДЖИ, с. приготовляющий или продающий бозу; турец. bozacı (бозаджы) – 
приготовляющий или продающий бозу.  

 ԲՕԶԱՐՄԻՇԲՕԶԱՐՄԻՇԲՕԶԱՐՄԻՇԲՕԶԱՐՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ 1. սկսել լուսանալ, մութի սևությունը գորշագույնի փոխվել. 2. փոխ. իմ. 

անքունությունից թուլանալ. թուրք. բօզարմակ – գորշ գույն ստանալ։ 
 БОЗАРМИШ ЛАЛ 1. приобретать сероватый оттенок (о ночной тьме перед рассветом).                   
2. перен. ослабеть от бессонницы; турец. bozarmak (бозармак), крым.татар. бозармакъ – становиться 
серым, бледнеть. 
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ԲՕԶԱՐՈՒՄԲՕԶԱՐՈՒՄԲՕԶԱՐՈՒՄԲՕԶԱՐՈՒՄ ԲԲԲԲ Б

 ԲՕԶԱՐՈՒՄԲՕԶԱՐՈՒՄԲՕԶԱՐՈՒՄԲՕԶԱՐՈՒՄ, գ. լուսադեմ. արմատը թուրք. է, վերջավորութ. հայ. «ումն» վերջածանցը։  
 БОЗАРУМ, с. рассвет, утренняя заря; аррадун бозаруми жаманаг утром на рассвете; турец. 
boz – серый + суффикс арм. языка «умн».  

 ԲՕԶՄԱԲՕԶՄԱԲՕԶՄԱԲՕԶՄԱ, գ. մետիս, տարբեր ցեղերի հոր ու մոր սերունդ. փոխ. թաթ.։ 
 БОЗМА, с. 1. метис, потомок от родителей разных рас. 2. внешность; бозма унанал быть 
похожим на кого-либо, шуни бозма уни похож на собаку, зындани бозма уни похож на бандита; 
крым.татар. бозма – смесь, помесь, гибрид. 

 ԲՕԶՈՒԹԻՆԲՕԶՈՒԹԻՆԲՕԶՈՒԹԻՆԲՕԶՈՒԹԻՆ (Ն), ՊՕԶՈՒԹԻՆՊՕԶՈՒԹԻՆՊՕԶՈՒԹԻՆՊՕԶՈՒԹԻՆ (Չ), գ. բոզություն, պոռնկություն։ 
 БОЗУТhИН (Н), ПОЗУТhИН (Ч), с. распутство, проституция; этимологию см. боз. 

 ԲՕԹԷՆԲՕԹԷՆԲՕԹԷՆԲՕԹԷՆ, ԲՕԹԷՆԲՕԹԷՆԲՕԹԷՆԲՕԹԷՆ ԴԷՂԸԴԷՂԸԴԷՂԸԴԷՂԸ և ԲՕՍԲՕՍԲՕՍԲՕՍ-ԲՕԹԷՆԲՕԹԷՆԲՕԹԷՆԲՕԹԷՆ, ած.մկ. իզուր. բօթէնբօթէնբօթէնբօթէն պպպպանանանան, բօթէնբօթէնբօթէնբօթէն էգավէգավէգավէգավ. փոխ. 

թուրք.։ 
 БОТhЭН, БОТhЭН ДЭХЪЫ и БОС-БОТhЭН, н. напрасно, зря; ботhэн пан напрасное дело, 
ботhэн эгав зря пришёл, ботhэн бош напрасно, зря; крым.татар. ботен (диал.) – напрасно. 

 ԲՕԼԲՕԼԲՕԼԲՕԼ, ած. մկ. շատ առատ. փոխ. թուրք.։ 
 БОЛ 1. п. изобильный. 2. просторный. 2. н. обильно; перс. bol, от котор. турец. bol, крым.татар. 
бол – изобильный, просторный; в гаварах Карин, Тбилиси, Карабах, Аварик, Ван, Сасун, Шемаха, 

Полис и т.д. բոլ бол – изобильный. 

 ԲՕԼԳԷԳԲՕԼԳԷԳԲՕԼԳԷԳԲՕԼԳԷԳ, ած.մկ. բավական շատ, բավական առատ։ 
 БОЛГЭГ, н. достаточно много, многовато. 

 ԲՕԼԴԻԲՕԼԴԻԲՕԼԴԻԲՕԼԴԻ (Չ) առանձին չի գործածվում, այլ կցվելով մարդկանց անուններին և մի քանի այլ 
մարդ նշանակող բառերի՝ տալիս է նրանց արհամարական նշանակություն. օր. ՕվանէսՕվանէսՕվանէսՕվանէս-
բօլդինբօլդինբօլդինբօլդին. էմջէէմջէէմջէէմջէ-բօլդիսբօլդիսբօլդիսբօլդիս. աղաաղաաղաաղա-բօլդիդբօլդիդբօլդիդբօլդիդ. հոգնակի չի գործածվում. ծագումն ինձ անհայտ է, թվում է, 

թե սա կապ ունի «բըլդի» (տե՛ս) բառի հետ։ 
 БОЛДИ (Ч) самост. не употр., добавляется к именам или словам, характеризующим людей, 
придавая им уничижительное значение: Ованэс-болдин, эмджэ-болдис, ахъа-болдид; во мн. 
числе не употребл.; этимология слова неизвестна, считается, что имеет отношение к слову 
«былди» (см. в сл.).  

 ԲՕԼԹԲՕԼԹԲՕԼԹԲՕԼԹ-ԲՕԼԹԲՕԼԹԲՕԼԹԲՕԼԹ (Ն), ԲՕԼՏԲՕԼՏԲՕԼՏԲՕԼՏ-ԲՕԼՏԲՕԼՏԲՕԼՏԲՕԼՏ (Չ), մկ. ակնապիշտ, աչքերը մեծ-մեծ բացած (նայել)։ 
 БОЛТh-БОЛТh (Н), БОЛТ-БОЛТ (Ч), н. широко открытыми глазами (смотреть).  

 ԲՕԼԼԸԽԲՕԼԼԸԽԲՕԼԼԸԽԲՕԼԼԸԽ, գ. առատություն. թուրք. բօլլուկ – նույն իմ.։ 
 БОЛЛЫХ, с. изобилие; турец. bolluk (боллук), крым.татар. боллукъ – изобилие.  

 ԲՕԼՄԱԲՕԼՄԱԲՕԼՄԱԲՕԼՄԱ, գ. ցորենով ձկնապուր:  
 БОЛМА, с. рыбный суп с пшеничной крупой. 

 ԲՕԼՄԷԲՕԼՄԷԲՕԼՄԷԲՕԼՄԷ (Չ), ԲԷԼՄԷԲԷԼՄԷԲԷԼՄԷԲԷԼՄԷ (Ն), գ. միջնորմ, սենյակները իրարից բաժանող պատ. թուրք. բյուլմէ – 

նույն իմ.։  
 БОЛМЭ (Ч), БЭЛМЭ (Н), с. перегородка, межкомнатная стена; турец. bölme (бöлмэ), 
крым.татар. больме – перегородка. 

 ԲՕԼՄԻՇԲՕԼՄԻՇԲՕԼՄԻՇԲՕԼՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ բաժանել։ 
 БОЛМИШ АНЭЛ делить, разделять; турец. bölmek, крым.татар. больмек – отделять. 

 ԲՕԼՄԻՇԲՕԼՄԻՇԲՕԼՄԻՇԲՕԼՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ բաժանվել։ 
 БОЛМИШ ЛАЛ делиться, отделяться. турец. bölmek (бöлмек), крым.татар. больмек – делить, 
отделять. 

 ԲՕԼՆԱԼԲՕԼՆԱԼԲՕԼՆԱԼԲՕԼՆԱԼ, գըբօլնա, բօլցավ, բ.չ. ավելանալ։ 
 БОЛНАЛ, гыболна, болцhав, г.с.з.  прибавляться, увеличиваться (в количестве, в объёме). 

 ԲՕԼՋԱԲՕԼՋԱԲՕԼՋԱԲՕԼՋԱ (Նխջ), մկ. առատորեն. փոխ. թուրք.։ 
 БОЛДЖА (Нхч), н. обильно, щедро; перс. bol, от кот. турец. bol, крым.татар. бол – обильный. 

 ԲՕԼՑԱՁԲՕԼՑԱՁԲՕԼՑԱՁԲՕԼՑԱՁ, ած. ավելացած։ 
 БОЛЦhАДЗ, пр.пр.вр.  прибавившийся, увеличившийся (в количестве, объёме). 

 ԲՕԼՑԸՆԷԼԲՕԼՑԸՆԷԼԲՕԼՑԸՆԷԼԲՕԼՑԸՆԷԼ և ԲՕԼՑՈՒՆԷԼԲՕԼՑՈՒՆԷԼԲՕԼՑՈՒՆԷԼԲՕԼՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԲՕԼՑԸՆԷԼԲՕԼՑԸՆԷԼԲՕԼՑԸՆԷԼԲՕԼՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. ավելացնել։ 
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ԲԲԲԲ Б ԲՕԼՑՈՒՑԱՁԲՕԼՑՈՒՑԱՁԲՕԼՑՈՒՑԱՁԲՕԼՑՈՒՑԱՁ

 БОЛЦhЫНЭЛ и БОЛЦhУНЭЛ (Н), БОЛЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. прибавлять, увеличивать 
(количество, объём). 

 ԲՕԼՑՈՒՑԱՁԲՕԼՑՈՒՑԱՁԲՕԼՑՈՒՑԱՁԲՕԼՑՈՒՑԱՁ, ած. ավելացրած։ 
 БОЛЦhУЦhАДЗ, пр.пр.вр.  прибавленный, увеличенный (в количестве, объёме). 

 ԲՕԼՕՋԻԳԲՕԼՕՋԻԳԲՕԼՕՋԻԳԲՕԼՕՋԻԳ, գ. երիկամունք (մարդու և կենդանիների). հոմանիշը – բույրաք։ 
 БОЛОДЖИГ, с. анат. почки (людей и животных); в гаварах Тбилиси, Урмия, Карин, Шемаха, 

Джавахк, Харберд, Буланых, Карчеван, Шатах պօլօճիկ полочик, Карабах, Мегри, Ван, Аварик, 

Муш պլոճիկ плочик – почка животного; синоним – буйракh (Ч).  

 ԲՕԼՕՐԲՕԼՕՐԲՕԼՕՐԲՕԼՕՐ և ՓՕԼՕՐՓՕԼՕՐՓՕԼՕՐՓՕԼՕՐ (Ն), ՊՕԼՕՐՊՕԼՕՐՊՕԼՕՐՊՕԼՕՐ (Չ) գործածվում է միայն դարինդարինդարինդարին բօլօրբօլօրբօլօրբօլօր կամ դարինդարինդարինդարին փօլօրփօլօրփօլօրփօլօր (Ն), 

դարինդարինդարինդարին պօլօրպօլօրպօլօրպօլօր (Չ) ամբողջ տարվա ընթացքում։ 
 БОЛОР и ПhОЛОР (Н), ПОЛОР (Ч) употр. только в словосоч. дарин болор или дарин 
пhолор (Н), дарин полор (Ч) в течение всего года; исконно арм. слово, грабар բոլոր болор – весь; 

круглый, литер.вост.арм. բոլոր болор, литер.зап.арм. բոլոր (произ. пhолор) – весь, вся, всё, все, в 

гаварах Алашкерт, Муш բ‘օլոր бhолор, Ахалциха, Ереван, Харберд, Сучава, Себастия բ‘ոլոր 

бhолор, Тбилиси բօլօրք болоркh – вокруг, кругом, Полис փօլօր пhолор – золотая турецкая монета, 

Родосто փօլօր пhолор – весь, золотая монета, Зейтун բ‘իւլիւր бhюлюр и բ‘իւլիւյ бhюлюй, 

Тигранакерт փօլ‘օր пhолhор – весь, փօլ‘ուր пhолhур – круглый, Нор-Джуга բ‘ուլոր бhулор – весь, 

Ван պիւլոր пюлор, Асланбек բ‘էօլէօր бhöлöр, Мокс պիւլիւր пюлюр – кругом, вокруг, Карабах 

պիւլլիւր пюллюр, Шемаха, Горис պիւլէօր пюлöр, Возм բ‘էօլօվ бhöлов – весь, Казах պլիւրիկ 

плюрик – круглый, Амшен պօլօյդիք полойдикh – кругом, вокруг. 

 ԲՕԽՉԱԲՕԽՉԱԲՕԽՉԱԲՕԽՉԱ (Ն), ԲՕՇՃԱԲՕՇՃԱԲՕՇՃԱԲՕՇՃԱ և ԲՕՐՃԱԲՕՐՃԱԲՕՐՃԱԲՕՐՃԱ (Չ), գ. կապոց, փաթեթ. պարս. բօղչէ, թուրք. բօղջա – նույն իմ.։ 
БОХЧhА (Н), БОШЧА и БОРЧА (Ч), с. 1. свёрток, узелок с вещами. 2. сверток с едой, 

который приносят на кладбище в день поминовения усопших; от перс. boğče (бохчэ); среднеарм. яз. 

պոխչա похчhа и բօխչէ бохчhэ – свёрток, Тбилиси, Карин, Амшен, Карабах, Муш, Шемаха, Карин 

и т.д. բոխչա бохчhа, Ван բէօխչա бöхчhа – узел с вещами.  

 *ԲՕԽՉԱՋԻԲՕԽՉԱՋԻԲՕԽՉԱՋԻԲՕԽՉԱՋԻ (Նխջ), գ. կապոց անող բեռնակիր բանվոր. թուրք. բօղչաջը – նույն իմ.։ 
 *БОХЧhАДЖИ (Нхч), с. слуга-посыльный, носильщик ручной клади; из турец. 

 ԲՕԽՉԱԼԷՄԻՇԲՕԽՉԱԼԷՄԻՇԲՕԽՉԱԼԷՄԻՇԲՕԽՉԱԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Ն), ԲՕՇՃԱԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼԲՕՇՃԱԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼԲՕՇՃԱԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼԲՕՇՃԱԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ և ԲՕՐՃԱԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼԲՕՐՃԱԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼԲՕՐՃԱԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼԲՕՐՃԱԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ (Չ) կապոց անէլ. 
թուրք. բօղջալէմէք – նույն իմ.։ 
 БОХЧhАЛЭМИШ АНЭЛ (Н), БОШЧАЛЭМИШ или БОРЧАЛЭМИШ АНЭЛ (Ч) 
завязывать, заворачивать в свёрток; из тюрк. яз. 

 ԲՕԿԼԱԲՕԿԼԱԲՕԿԼԱԲՕԿԼԱ (Չ), գ. փայտե աման ճանապարհի համար ջուր լցնելու, որ գործածում էին հնում 

գյուղացիք դաշտային աշխատանքի ժամանակ: Ուներ շատ կարճ փոքրիկ տակառի ձև – կողքի 

տախտակների երկարությունը մոտ 20 սանտիմետր, տակերի տրամագիծը մոտ 50 սմ., ջուր 

լցնելու ծակը կոխքից. դրվում էր կամ չվանով կապած կախվում էր սայլի կողքի վրա (ռուս. 

баклажка – զինվորների, կամ նավաստիների աման (մետաղե) ջրալի կերակրի համար). 

ծագում է հոլանդներեն «բակ» բառից, որ նշանակում է տաշտ։ 
 *БОКЛА (Ч), с. деревянная бочка для пресной воды, которую в старину крестьяне 
использовали во время полевых работ; боковые доски бочки имели в высоту около 20 см, диаметр 
днища был около 50 см, а отверстие для воды располагалось сбоку, бочка ставилась либо на телегу, 
либо привязывалась на верёвке сбоку от телеги; от рус. баклага, баклажка – узкогорлый деревянный 
сосуд с крышкой или пробкой для переноса и хранения жидкостей для воинов и моряков, которая 
от голландского «bak» – корыто, ушат. 

 ԲՕՀՐԱՁԲՕՀՐԱՁԲՕՀՐԱՁԲՕՀՐԱՁ, Չալթրում նաև ԲԸՀՕՐԱՁԲԸՀՕՐԱՁԲԸՀՕՐԱՁԲԸՀՕՐԱՁ, ած.մկ. բոված, բովհրած. անց. դերբայ, որ գոյականի 

հետ դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս գոյակ. դեր է 

կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է. այդ դեպքում հոգնակի «ներ» մասնիկը կարող է 

վերաբերվել և այն բանին, որ բովվոմ է, և այն անձին, որ բովում է. բօհրաձբօհրաձբօհրաձբօհրաձ գաղինգաղինգաղինգաղին. բօհրաձնէրըբօհրաձնէրըբօհրաձնէրըբօհրաձնէրը – 

ա) բովածները (կաղինները), բ) նրա բովածները (կաղինները), գ) նրանց բովածները (հոգնակի 
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ԲՕՀՐԱԲՕՀՐԱԲՕՀՐԱԲՕՀՐԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ ԲԲԲԲ Б

են և կաղինները և բովողները), դ) նրանց բովածը (կաղինը եզակի է բովողները հոգնակի). 

առաջին երկու դեմքերի հոգնակիները ունին 2, 3 և 4 նշանակություն։ 
 БОhРАДЗ, в Чалтыре также БЫhОРАДЗ, пр.пр.вр. жареный, прокаленный; с сущ. выполняет 
функцию прил., с глаголом – наречия, при независ. употр. – функцию существ., принимает прит. 
артикль и склоняется; оконч. мн. ч. «нэр» может относиться как к объекту действия, так и к 
субъекту, выполняющему действие; боhрадз гахъин жареные орешки; боhрадзнэры может 
означать как жарящиеся семечки, орешки (объект действия), так и (люди), жарящие орешки 
(субъект действия).  

 ԲՕՀՐԱԲՕՀՐԱԲՕՀՐԱԲՕՀՐԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , Չալթրում նաև՝ ԲԸՀՕՐԱԲԸՀՕՐԱԲԸՀՕՐԱԲԸՀՕՐԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -

ինէրուն, մկ. քանի բովում եմ, բովեցի, բովեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվ. ու ժամանակներով՝ 
համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 БОhРÁДЗСАЙИС, в Чалтыре также БЫhОРÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, 
н. по мере того как (чем больше) жарю (семечки и т.п.), жарил и т.д., во всех лицах, числах и вр., в 
соотв. с формой смысл. глагола предл. 

 ԲՕԲՕԲՕԲՕ՛ՀՐԱՁՕՀՐԱՁՕՀՐԱՁՕՀՐԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , Չալթրում նաև՝ ԲԸԲԸԲԸԲԸ՛ՀՕՐԱՁՕՀՕՐԱՁՕՀՕՐԱՁՕՀՕՐԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -

նէրօվը, մկ. հենց որ բովում եմ, բովեցի, բովեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակն.՝ 
համաձայն հաջորդող բայի ձևի։ 
 БÓhРАДЗÓВЫС, в Чалтыре также БЫ;hОРАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -
нэровы, н. как только я жарю (семечки и т.п.) и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой 
смыслового глагола предложения.  

 ԲՕՀՐԷԼԲՕՀՐԷԼԲՕՀՐԷԼԲՕՀՐԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք, Չալթրում նաև ԲԸՀՕՐԷԼԲԸՀՕՐԷԼԲԸՀՕՐԷԼԲԸՀՕՐԷԼ, -էցէ՛կ, բ.ն. 1. բովել, 
բովհրել. 2. սաստիկ տաքացնել ու չորացնել. աաաարրրրէվէվէվէվըըըը բօհրիցբօհրիցբօհրիցբօհրից կկկկէդինըէդինըէդինըէդինը: 

 БОhРЭЛ, гыбоhрим, боhрадз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh, в Чалтыре также БЫhОРЭЛ, гыбыhорим, 
-эцhэк, г.д.з. 1. жарить, калить, прокаливать (орехи, семечки). 2. выжигать, иссушивать; арэвы 
боhрицh кэдины солнце выжгло землю; исконно арм. слово, грабар բով бов – печь для плавления 

металла, բովել бовел – калить, обжаривать зёрна пшеницы, литер.вост.арм. բովել бовел, 

литер.зап.арм. բոհրել (пр. пhоhрэл) и բովել (пр. пhовэл) – жарить, калить, Алашкерт, Нор-Джуга 

բ‘օվել бhовел, Тбилиси բօվիլ бовил, Ереван բ‘օվէլ бhовэл, Карабах պօվել повэл, Шемаха պօվիլ 
повил, Салмаст, Ван պէօվել пöвел, Мараха պէօվէլ пöвэл, Мокс պէօվիլ пöвил, Полис, Родосто 

փօհրէլ пhоhрэл, Ахалциха բօֆրէլ бофрэл, Амшен պօֆրուշ пофруш, Карин բ‘օրֆէլ бhорфэл.  

 ԲՕՀՐԷԼՈՒԲՕՀՐԷԼՈՒԲՕՀՐԷԼՈՒԲՕՀՐԷԼՈՒ, Չալթրում նաև ԲԸՀՕՐԷԼՈՒԲԸՀՕՐԷԼՈՒԲԸՀՕՐԷԼՈՒԲԸՀՕՐԷԼՈՒ, ած. (բան), որ կարելի է կամ պետք է բովել. 
բօհրէլուբօհրէլուբօհրէլուբօհրէլու չափուդչափուդչափուդչափուդ եգիպտացորեն, որ նշանակված է բովելու համար. բօհրէլուբօհրէլուբօհրէլուբօհրէլու բէրիլբէրիլբէրիլբէրիլ իմիմիմիմ բերել եմ 

բովելու համար. ապ. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ մակբայ, իսկ 

առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է. հոգնակի 

ձևին վերաբերվում է այն, ինչ որ ասված է վերևում: 

 БОhРЭЛУ, в Чалтыре также БЫhОРЭЛУ, пр.буд.вр. то, что предназначено для жарки, 
прокаливания; боhрэлу чhапhуд кукуруза, предназначенная для жарки, боhрэлу бэрил им; при 
употр. с существ. выполняет функцию прилаг., с глаголом – наречия, при независим. употр. – 
функцию сущ., принимает притяж. артикль и склоняется. 

 ԲՕՀՐԸՎԱՁԲՕՀՐԸՎԱՁԲՕՀՐԸՎԱՁԲՕՀՐԸՎԱՁ, Չալթրում նաև ԲԸՀՕՐՎԱՁԲԸՀՕՐՎԱՁԲԸՀՕՐՎԱՁԲԸՀՕՐՎԱՁ, ած.մկ. 1. բոված. 2. արևից սաստիկ տաքացած ու 

չորացած. 3. փորկապությամբ բռնված (փորի մասին). սսսսաաաա դըդըդըդըղինղինղինղին փօրըփօրըփօրըփօրը բօհրըվաձբօհրըվաձբօհրըվաձբօհրըվաձ էէէէ կամ 

բըհօրվաձբըհօրվաձբըհօրվաձբըհօրվաձ էէէէ տղան փորկապություն ունի. անց. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, 

բայի հետ մակբայ, առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, երրորդ դեմքի հոդ 

առնում ու հոլովվում է. բօհրըվաձբօհրըվաձբօհրըվաձբօհրըվաձ գուդգուդգուդգուդ բովված արևածաղիկի սերմ. բօհրըվաձըբօհրըվաձըբօհրըվաձըբօհրըվաձը ուդինքուդինքուդինքուդինք, 

բօհրըվաձըբօհրըվաձըբօհրըվաձըբօհրըվաձը ուդինքուդինքուդինքուդինք որը բովվեց իսկույն ուտենք. գուդըգուդըգուդըգուդը հումհումհումհում չինչինչինչին ուդիուդիուդիուդի(լլլլ), բօհրըվաձբօհրըվաձբօհրըվաձբօհրըվաձ գուդինգուդինգուդինգուդին 

արևածաղիկի սերմը հում չեն ուտում, բովված են ուտում։ 
 БОhРЫВАДЗ, в Чалтыре ткж БЫhОРВАДЗ, пр.пр.вр. 1. жареный, прокаленный.                           
2. выжженный и иссушенный солнцем (о земле, растениях). 3. затвердевший от запора (о животе); 
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ԲԲԲԲ Б ԲՕՀՐԸՎԱԲՕՀՐԸՎԱԲՕՀՐԸՎԱԲՕՀՐԸՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ

са дыхъин пhоры боhрывадз э или быhорвадз э у этого ребёнка запор; с сущест. выполняет 
функцию прил., с гл. – наречия, при независ. употр. – функцию сущ., принимает притяж. артикль      
3-го лица и склоняется; боhрывадз гуд жареные семечки, боhрывадзы удинкh, боhрывадзы 
удинкh будем есть (семечки, орешки и т.п.) по мере их готовности; гуды hум чhин уди(л), 
боhрывадз гудин семечки едят не сырыми, а жареными. 

 ԲՕՀՐԸՎԱԲՕՀՐԸՎԱԲՕՀՐԸՎԱԲՕՀՐԸՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, Չալթրում նաև ԲԸՀՕՐՎԱԲԸՀՕՐՎԱԲԸՀՕՐՎԱԲԸՀՕՐՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ -էրուն, մկ. քանի բովվում է, 

բովվեց և այլն բոլոր ժամանակն. եզակի և հոգնակի երր. դեմք.՝ համաձայն հաջորդող բայի 

ձևին. բօհրըվաձսայինբօհրըվաձսայինբօհրըվաձսայինբօհրըվաձսային ուդինքուդինքուդինքուդինք բովվելու հետ միաժամանակ ուտենք։ 
 БОhРЫВÁДЗСАЙИН, в Чалтыре также БЫhОРВÁДЗСАЙИН, -эрун, н. по мере того как 
(чем больше) жарится (прокаливается) и т.д., во всех вр. ед. и мн. числа 3-го лица в соотв. с формой 
смысл. гл. пр.; боhрывадзсайин удинкh будем есть по мере готовности.  

 ԲՕԲՕԲՕԲՕ՛ՀՐԸՎԱՁՕՀՐԸՎԱՁՕՀՐԸՎԱՁՕՀՐԸՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, Չալթրում նաև ԲԸԲԸԲԸԲԸ՛ՀՕՐՎԱՁՕՀՕՐՎԱՁՕՀՕՐՎԱՁՕՀՕՐՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, -նէրօվը, մկ. հենց որ բովվում է և այլն 

բոլոր ժաման. եզ. և հոգն. երր. դեմք.՝ համաձայն հաջորդ. բայի ձևին։  
 БÓhРЫВДЗÓВЫ, в Чалтыре также БЫ;hОРВАДЗÓВЫ, -нэровы, н. как только жарится и т.д. 
во всех вр. ед. и мн. числа 3 -го лица в соотв. с формой смысл. гл. предл.  

 ԲՕՀՐԸՎԷԼԲՕՀՐԸՎԷԼԲՕՀՐԸՎԷԼԲՕՀՐԸՎԷԼ, Չալթրում նաև ԲԸՀՕՐՎԷԼԲԸՀՕՐՎԷԼԲԸՀՕՐՎԷԼԲԸՀՕՐՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, անձն. դերբայ, 
հրամայական և դիմավոր ձևերի առաջին երկու դեմքերը չունի, բ.կր.չ. 1. բովվել. 2. սաստիկ 

տաքանալ ու չորանալ (արևի տակ, կրակի մոտ). 3. կապ լինել (փորը), ասվում է և մարդկանց և 

ընտանի գենդանիների մասին։ 
 БОhРЫВЭЛ, в Чалтыре также БЫhОРВЭЛ, -ви, -вэцhав, -вадз, -вэлу, не имеет повелит. 
наклон. и личных форм 1-го и 2-го лица, г.стр.з. 1. жариться, прокаливаться. 2. выжигаться, 
иссушаться (от солнца, огня). 3. твердеть, каменеть (о животе при запоре), употр. как в отношении 
людей, так и животных.  

 ԲՕՀՐԸԲՕՀՐԸԲՕՀՐԸԲՕՀՐԸՎԷԼԷՆՎԷԼԷՆՎԷԼԷՆՎԷԼԷՆ, Չալթրում նաև ԲԸՀՕՐՎԷԼԷՆԲԸՀՕՐՎԷԼԷՆԲԸՀՕՐՎԷԼԷՆԲԸՀՕՐՎԷԼԷՆ, մկ. 1. բովվելով. 2. արևի տակ կամ կրակի 

մոտ տաքանալով ու չորանալով. 3. կապվելով (փորը)։  
 БОhРЫВЭЛЭН, в Чалтыре также БЫhОРВЭЛЭН, н. 1. жарясь, прокаливаясь. 2. иссыхая, 
выжигаясь (от солнца или огня). 3. твердея (о животе при запоре). 

 ԲՕՀՐԸՎԷԼՈՒԲՕՀՐԸՎԷԼՈՒԲՕՀՐԸՎԷԼՈՒԲՕՀՐԸՎԷԼՈՒ, Չալթրում նաև ԲԸՀՕՐՎԷԼՈՒԲԸՀՕՐՎԷԼՈՒԲԸՀՕՐՎԷԼՈՒԲԸՀՕՐՎԷԼՈՒ, ած.մկ. 1. (բան), որ կարող է բովվել. 2. որ 

կարող է արևի տակ կամ կրակի մոտ սաստիկ չորանալ. 3. բովվելու համար. ապառնի 

դերբայ, որ գոյակ. հետ դառնում է ած., բայի հետ մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս 

գոյակ. դեր է կատարում, երր. դեմքի հոդ առնում ու հոլովվում է. էրգաթնէրգաթնէրգաթնէրգաթն ալալալալ բօհրըվէլուբօհրըվէլուբօհրըվէլուբօհրըվէլու 
պանպանպանպան չէչէչէչէ խօմխօմխօմխօմ, բօհրըվէլունբօհրըվէլունբօհրըվէլունբօհրըվէլուն հանահանահանահանա գաշինգաշինգաշինգաշին էէէէ արէվինարէվինարէվինարէվին դագըդագըդագըդագը թաբլաձթաբլաձթաբլաձթաբլաձ. գաղինըգաղինըգաղինըգաղինը բօհրըվէլուբօհրըվէլուբօհրըվէլուբօհրըվէլու տըրիլտըրիլտըրիլտըրիլ 
իմիմիմիմ փուռըփուռըփուռըփուռը։ 
 БОhРЫВЭЛУ, в Чалтыре также БЫhОРВЭЛУ, пр.буд.вр. 1. предназначенный для 
прокаливания, жарения. 2. (почва, растения), которые могут иссушиться от сильного нагревания. 3.  
для прокаливания; эргатhн ал боhрывэлу пан чhэ хом, боhрывэлун hана гашин э арэвин дагы 
тhабладз железо от солнца не испортится, а вот кожа под палящими лучами солнца может 
иссушиться, гахъины боhрывэлу тырил им пhурры я положил в духовку фундук для 
прокаливания.  

 ԲՕՀՐԸՎԷՑԸՆԷԼԲՕՀՐԸՎԷՑԸՆԷԼԲՕՀՐԸՎԷՑԸՆԷԼԲՕՀՐԸՎԷՑԸՆԷԼ կամ ԲՕՀՐԸՎԷՑՈՒՆԷԼԲՕՀՐԸՎԷՑՈՒՆԷԼԲՕՀՐԸՎԷՑՈՒՆԷԼԲՕՀՐԸՎԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԲՕՀՐԸՎԷՑԸՆԷԼԲՕՀՐԸՎԷՑԸՆԷԼԲՕՀՐԸՎԷՑԸՆԷԼԲՕՀՐԸՎԷՑԸՆԷԼ (Չ), ԲԸՀՕՐՎԷՑԸՆԷԼԲԸՀՕՐՎԷՑԸՆԷԼԲԸՀՕՐՎԷՑԸՆԷԼԲԸՀՕՐՎԷՑԸՆԷԼ 
(Չալթր), բ.ա. 1. այնպես անել, որ բովվի. 2. այնպես անել, որ սաստիկ տաքանա ու չորանա 

(արևի տակ կամ կրակի մոտ). 3. փորակապություն առաջացնել. խուռմանխուռմանխուռմանխուռման փօրփօրփօրփօր 
գըբօհրըվէցունուգըբօհրըվէցունուգըբօհրըվէցունուգըբօհրըվէցունու։ 
 БОhРЫВЭЦhЫНЭЛ или БОhРЫВЭЦhУНЭЛ (Н), БОhРЫВЭЦhЫНЭЛ (Ч), 
БЫhОРВЭЦhЫНЭЛ (Чалтырь), п.г. 1. жарить, прокаливать. 2. способствовать иссушению от 
нагревания. 3. вызывать запор; хуррман пhор гыбоhрывэцhуну хурма вызывает запор. 

 ԲՕՀՐԸՎԷՑԸՆԷԼԷՆԲՕՀՐԸՎԷՑԸՆԷԼԷՆԲՕՀՐԸՎԷՑԸՆԷԼԷՆԲՕՀՐԸՎԷՑԸՆԷԼԷՆ կամ ԲՕՀՐԸՎԷՑՈՒՆԷԼԷՆԲՕՀՐԸՎԷՑՈՒՆԷԼԷՆԲՕՀՐԸՎԷՑՈՒՆԷԼԷՆԲՕՀՐԸՎԷՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ԲՕՀՐԸՎԷՑԸՆԷԼԷՆԲՕՀՐԸՎԷՑԸՆԷԼԷՆԲՕՀՐԸՎԷՑԸՆԷԼԷՆԲՕՀՐԸՎԷՑԸՆԷԼԷՆ (Չ), 

ԲԸՀՕՐՎԷՑԸՆԷԼԷՆԲԸՀՕՐՎԷՑԸՆԷԼԷՆԲԸՀՕՐՎԷՑԸՆԷԼԷՆԲԸՀՕՐՎԷՑԸՆԷԼԷՆ (Չալթր), մկ. «բօրհըվէլէն»-ի անցողական ձևն է։ 
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ԲՕՀՐԸՎԷՑԸՆԷԼՈՒԲՕՀՐԸՎԷՑԸՆԷԼՈՒԲՕՀՐԸՎԷՑԸՆԷԼՈՒԲՕՀՐԸՎԷՑԸՆԷԼՈՒ ԲԲԲԲ Б

 БОhРЫВЭЦhЫНЭЛЭН или БОhРЫВЭЦhУНЭЛЭН (Н), БОhРЫВЭЦhЫНЭЛЭН (Ч) 
БЫhОРВЭЦhЫНЭЛЭН (Чалтырь), н. способствовать жарке, делая так, чтобы жарилось; перех. 
форма наречия «боhрывэлэн».  

 ԲՕՀՐԸՎԷՑԸՆԷԼՈՒԲՕՀՐԸՎԷՑԸՆԷԼՈՒԲՕՀՐԸՎԷՑԸՆԷԼՈՒԲՕՀՐԸՎԷՑԸՆԷԼՈՒ կամ ԲՕՀՐԸՎԷՑՈՒՆԷԼՈՒԲՕՀՐԸՎԷՑՈՒՆԷԼՈՒԲՕՀՐԸՎԷՑՈՒՆԷԼՈՒԲՕՀՐԸՎԷՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն), ԲՕՀՐԸՎԷՑԸՆԷԼՈՒԲՕՀՐԸՎԷՑԸՆԷԼՈՒԲՕՀՐԸՎԷՑԸՆԷԼՈՒԲՕՀՐԸՎԷՑԸՆԷԼՈՒ (Չ), 

ԲԸՀՕՐՎԷՑԸՆԷԼՈՒԲԸՀՕՐՎԷՑԸՆԷԼՈՒԲԸՀՕՐՎԷՑԸՆԷԼՈՒԲԸՀՕՐՎԷՑԸՆԷԼՈՒ (Չալթր), ած. «բօհրըվէլու»-ի անցողական ձևն է։ 
 БОhРЫВЭЦhЫНЭЛУ или БОhРЫВЭЦhУНЭЛУ (Н), БОhРЫВЭЦhЫНЭЛУ (Ч), 
БЫhОРВЭЦhЫНЭЛУ (Чалтырь), пр.буд.вр. предназначенный для жарки; перех. форма прич. 
«боhрывэлу».  

 ԲՕՀՐԸՎԷՑՈՒՑԱՁԲՕՀՐԸՎԷՑՈՒՑԱՁԲՕՀՐԸՎԷՑՈՒՑԱՁԲՕՀՐԸՎԷՑՈՒՑԱՁ, Չալթրում նաև ԲԸՀՕՐՎԷՑՈՒՑԱՁԲԸՀՕՐՎԷՑՈՒՑԱՁԲԸՀՕՐՎԷՑՈՒՑԱՁԲԸՀՕՐՎԷՑՈՒՑԱՁ, «բօհրըվաձ»-ի և «բըհօրվաձ»-ի 

անցողական ձևն է։ 
 БОhРЫВЭЦhУЦhАДЗ, в Чалтыре также БЫhОРВЭЦhУЦhАДЗ, пр.пр.вр. жареный, 
прокаленный; перех. форма причастий «боhрывадз» и «быhорвадз». 

 ԲՕՀՐԸՎԷՑՈՒՑԱԲՕՀՐԸՎԷՑՈՒՑԱԲՕՀՐԸՎԷՑՈՒՑԱԲՕՀՐԸՎԷՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, Չալթրում նաև ԲԸՀՕՐՎԷՑՈՒՑԱԲԸՀՕՐՎԷՑՈՒՑԱԲԸՀՕՐՎԷՑՈՒՑԱԲԸՀՕՐՎԷՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, 

-ինէրուդ, -ինէրուն մկ. քանի բովհրեցնում եմ, քանի այնպես եմ անում, արի, անեմ, որ արևից 

կամ կրակից սաստիկ տաքանա ու չորանա և այլն. արէվինարէվինարէվինարէվին դագըդագըդագըդագը բօհրըվէցուցաձսայիդբօհրըվէցուցաձսայիդբօհրըվէցուցաձսայիդբօհրըվէցուցաձսայիդ 
մուշտագիդմուշտագիդմուշտագիդմուշտագիդ գաշինգաշինգաշինգաշին խաթխընցավխաթխընցավխաթխընցավխաթխընցավ (կոշտացավ)։ 
 БОhРЫВЭЦhУЦhÁДЗСАЙИС, в Чалтыре также БЫhОРВЭЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -
инэрус, -инэруд, -инэрун, н. 1. по мере того как (чем больше) позволяю жариться. 2. по мере того 
как (чем больше) позволяю иссушиться на солнцепёке и т.д.; арэвин дагы боhрывэцhуцhадзсайид 
муштагид гашин хатhхынцhав шуба задубела от того, что ты постоянно держишь её на 
солнцепёке. 

 ԲՕՀՐԸՎԷՑՈՒՑԱԲՕՀՐԸՎԷՑՈՒՑԱԲՕՀՐԸՎԷՑՈՒՑԱԲՕՀՐԸՎԷՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, Չալթրում նաև ԲԸՀՕՐՎԷՑՈՒՑԱԲԸՀՕՐՎԷՑՈՒՑԱԲԸՀՕՐՎԷՑՈՒՑԱԲԸՀՕՐՎԷՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -

նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ այնպես եմ անում, արի, անիմ և այլն, որ բովվի կամ 

սաստիկ տաքանա ու չորանա և այլն բոլոր դեմքերով, թվ. ու ժամանակն.՝ համաձայն 

հաջորդող բայի ձևին։ 
 БОhРЫВЭЦhУЦhÁДЗОВЫС, в Чалтыре ткж БЫhОРВЭЦhУЦhÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -
нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я позволяю, чтобы жарилось и иссушилось на 
солнцепёке и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр.  

 ԲՕՀՐՈՒՄԲՕՀՐՈՒՄԲՕՀՐՈՒՄԲՕՀՐՈՒՄ, Չալթրում նաև ԲԸՀՕՐՈՒՄԲԸՀՕՐՈՒՄԲԸՀՕՐՈՒՄԲԸՀՕՐՈՒՄ 1. ած. լավ բոված. 2. ած. փխրուն (չորացրած 

խմորեղեն). բօհրումբօհրումբօհրումբօհրում բաքսըմադբաքսըմադբաքսըմադբաքսըմադ (Չ) լավ չորացրած ու փխրուն պաքսիմատ. 3. գ. յուղի մեջ 

բոված ալյուր, որից պատրաստում են խավիձ և մալէզ (տե՛ս այդ բառերը). 4. գ. խավիծի, 

փլավի և այլն տակի լավ բովված մասը. վերջին իմաստի հոմանիշն է – գուսկուձ. 5. մկ. նույնը 

բայի հետ։ 
 БОhРУМ, в Чалтыре также БЫhОРУМ 1. п. хорошо прожаренный, прокаленный. 2. п. 
воздушный (о сухариках); боhрум бакhсымад (Ч) подсушенные воздушные сухарики. 3. с. жареная 
на масле мука, из которой готовят «хавидз» и «малэз» (см. в словаре). 4. с. поджаристая корочка 
(мучных изделий, мяса, картофеля, «хавидза», плова и т.д.) на дне сковородки или кастрюли; синон 
этого знач. – гускудз. 5. в сочетании с глаг. станов. наречием. 

 ԲՕՂԱԶԲՕՂԱԶԲՕՂԱԶԲՕՂԱԶ (Ն), ԲՕՂՕԶԲՕՂՕԶԲՕՂՕԶԲՕՂՕԶ (Չ), գ. կոկորդ, որկոր. թուրք. բօղազ – որկոր. բօղազըբօղազըբօղազըբօղազը խադիյինխադիյինխադիյինխադիյին 
գընացիլգընացիլգընացիլգընացիլ էէէէ (Ն), բօղօզըբօղօզըբօղօզըբօղօզը խադիյինխադիյինխադիյինխադիյին կընածիլկընածիլկընածիլկընածիլ էէէէ (Չ) չի կարող սպասել մինչև ուտելու ժամանակը 

(բառացի՝ որկորը գնացել է դատավորին գանգատվելու). բայց խադի բառի իմաստը մոռացված 

է. բօղազինբօղազինբօղազինբօղազին մութիմութիմութիմութի յէյէյէյէ (Ն), բօղօզինբօղօզինբօղօզինբօղօզին մութիմութիմութիմութի յէյէյէյէ (Չ)։ 
 БОХЪАЗ (Н), БОХЪОЗ (Ч), с. 1. анат. зев, горло, глотка. 2. горлышко, верхняя суженная часть 
сосуда. 3. анат. утроба, брюхо, живот. 4. углубление вокруг стебля растения; бохъоз улэл (Ч) 
окучивать, взрыхлять почву вокруг стебля растений, образуя ямку, бохъазы хадийин гынацhил э 
(Н), бохъозы хадийин кынацил э (Ч) нетерпеливый (о человеке, с нетерпением ожидающего 
времени приёма пищи, букв. утроба пошла жаловаться судье), бохъазин мутhи йэ (Н), бохъозин 
мутhи йэ (Ч) прожорливый, ненасытный; турец. boğaz (бохъаз) – горло; среднеарм. яз. բօղազ 

бохъаз – горло, из турец., употр. во всех западноарм. диалектах в форме բօղազ бохъаз – горло; 
узкая горловина. 
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ԲԲԲԲ Б ԲՕՂԱԶԲՕՂԱԶԲՕՂԱԶԲՕՂԱԶ-ՄՈՒՇՏԱԳՄՈՒՇՏԱԳՄՈՒՇՏԱԳՄՈՒՇՏԱԳ

 ԲՕՂԱԶԲՕՂԱԶԲՕՂԱԶԲՕՂԱԶ-ՄՈՒՇՏԱԳՄՈՒՇՏԱԳՄՈՒՇՏԱԳՄՈՒՇՏԱԳ (Նխջ) հին ժամանակվա մուշտակների մի տեսակն է, այժմ չգիտեն, թե 

ինչ ձև ունէր։ 
 БОХЪАЗ-МУШТАГ (Нхч) вид шубы в старину, сегодня неизвестно, какую именно форму она 
имела.  

 ԲՕՂԱԶԼԱՄԻՇԲՕՂԱԶԼԱՄԻՇԲՕՂԱԶԼԱՄԻՇԲՕՂԱԶԼԱՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Նխջ) մորթել, խողխողել. թուրք. բօղօզլամակ – նույն իմ.։ 
 БОХЪАЗЛАМИШ АНЭЛ (Нхч) зарезать, перерезать горло, зверски убить; турец. boğazlamak 
(бохъазламак) – зарезать, перерезать горло. 

 ԲՕՂԱԶԼԸԽԲՕՂԱԶԼԸԽԲՕՂԱԶԼԸԽԲՕՂԱԶԼԸԽ (Ն), ԲՕՂՕԶԼԸԽԲՕՂՕԶԼԸԽԲՕՂՕԶԼԸԽԲՕՂՕԶԼԸԽ (Չ), գ. թոշակ, սնունդի փող. թուրք. բօղազլըկ – նույն իմ.։ 
 БОХЪАЗЛЫХ (Н), БОХЪОЗЛЫХ (Ч), с. денежное пособие, выдаваемое на приобретение 
еды; турец. boğazlık (бохъазлык) – пища. 

 ԲՕՂԳԲՕՂԳԲՕՂԳԲՕՂԳ (Ն), ԲՕԽՔԲՕԽՔԲՕԽՔԲՕԽՔ (Նխջ), ՊՕՂԳՊՕՂԳՊՕՂԳՊՕՂԳ (Չ), գ. բողկ։ 
 БОХЪГ (Н), БОХКh (Нхч), ПОХЪГ (Ч), с. бот. редис; исконно арм. слово, грабар բողկ бохьк, 

литер.вост.арм. բողկ бохьк, литер.зап.арм. բողկ (произн. пhохъг) – редис. 

 ԲՕՂԸՌԴԱԽԲՕՂԸՌԴԱԽԲՕՂԸՌԴԱԽԲՕՂԸՌԴԱԽ, գ. շնչափող. փոխ. թաթ.։ 
 БОХЪЫРРДАХ, с. анат. трахея, дыхательное горло; крым.татар. богъурдакъ – трахея. 

 ԲՕՂՕԴՎԷԼԲՕՂՕԴՎԷԼԲՕՂՕԴՎԷԼԲՕՂՕԴՎԷԼ, տե՛ս բըհօդվէլ։ 
 БОХЪОДВЭЛ, см. быhодвэл.  

 ԲՕՂՕՋԲՕՂՕՋԲՕՂՕՋԲՕՂՕՋ, գ. Նոր-Նախիջևանի սատանաներից մեկն է, որի մասին Ռ. Պատկանյանը գրում է. 

«մեծերին չեն երևում, այլ սիրում են փոքր, մինչև 12 տարեկան տղայք, չեն վնասում, միայն 

«բէօ՛հ» անելով վախեցնում են». 2. (Նխջ) բզեզ, բոջիկ: 
 БОХЪОДЖ, с. 1. бука, страшилище, бес у жителей новонахичеванской общины, о котором Р. 
Патканян писал: «Взрослым они не показываются, а выбирают детей до 12 лет, но вреда им не 
наносят, а только пугают, делая «бöööh!»; у Ер. Шахазиза о них сказано следующее: «Бохъоджи» 
живут в закрытых местах в доме, в тёмных углах, в расщелинах стен… они походят на «буку» – 
страшилище, которым пугают детей в русских семьях». 2. (Нхч) зоол. жук, букашка; заимствовано 

из лазского или грузинского яз., в армянских диалектах имеет формы պոլոճ полоч, պլոճ плоч, 

պողոճ похьоч, պղոճ пхьоч, բոլոճ болоч, բլոճ блоч, բողոճ бохьоч, բղոճ бхьоч, պլօ пло, պոլօ 

поло, բոլօ боло, բոբող бобохь, все в значении насекомое, козявка, букашка, впоследствии слово 

получило значение «страшилище, бука», которым пугали детей, в этом значении в диалектах имеет 

также формы բօլօ боло, բոլոլան бололан, բոբոլ бобол, բոբօ бобо, բողոլա бохьола, բոբոխ бобох. 

 ԲՕՅԲՕՅԲՕՅԲՕՅ, գ. 1. հասակ, մարմնի բարձրություն. 2. որևէ բանի երկարություն. փոխ. թուրք.բօյբօյբօյբօյ-բօյբօյբօյբօյ 
գըդռիջնէրգըդռիջնէրգըդռիջնէրգըդռիջնէր ունիունիունիունի մեծ-մեծ կտրիճ որդիք ունի. բօյբօյբօյբօյ քաշէլքաշէլքաշէլքաշէլ մեծանալ, հասակը բարձրանալ. բօյիդբօյիդբօյիդբօյիդ 
մէռնիմմէռնիմմէռնիմմէռնիմ մատաղ լինեմ քեզ. ջամփանջամփանջամփանջամփան բօյըբօյըբօյըբօյը գըվազէգըվազէգըվազէգըվազէ ճանապարհի երկարության ուղղությամբ 

վազում է։ 
 БОЙ, с. 1. рост, стать. 2. длина, протяжённсть чего-либо. 3. высота (о растениях). 4. н. вдоль, 
по длине чего-либо; бой-бой гыдрриджнэр уни у него рослые и статные сыновья, бой кhашэл 
вырасти, вытянуться (о ребёнке), бойид мэррним душа моя, джампhан бойы гывазэ бежит прямо 
по дороге, бады бойы вдоль по стене; перс. boy – рост, от котор. турец. boy, крым.татар. бой – рост; 

среднеарм. яз. բոյ бой – рост, из турец., употребляется во всех арм. диалектах в форме բոյ бой.  

 ԲՕՅԲՕՅԲՕՅԲՕՅ-ԲՕՍԲՕՍԲՕՍԲՕՍ , գ. հասակ, հասակի վայելչություն. փոխ. թուրք.։ 
 БОЙ-БОС, с. стан, фигура, статность, стройность; турец. boy bos – стан, фигура. 

 ԲՕՅԱԲՕՅԱԲՕՅԱԲՕՅԱ, գ. ներկ. փոխ. թուրք. բօյաբօյաբօյաբօյա անէլանէլանէլանէլ ներկել, սուդսուդսուդսուդ բօյաբօյաբօյաբօյա կեղծ արդաքին (մարդու)։ 
 БОЙА, с. краска; бойа анэл красить, суд бойа лицемер; перс. boya – краска, от котор. турец. 

boya (бойа), крым.татар. боя – краска; в гаварах Ван, Никомедия բոյա бойа, Амасия, Евдокия պոյա 

пойа – краска.  

 ԲՕՅԱԼԱՄԻՇԲՕՅԱԼԱՄԻՇԲՕՅԱԼԱՄԻՇԲՕՅԱԼԱՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Ն), ԲՕՅԱԼԷՄԻՇԲՕՅԱԼԷՄԻՇԲՕՅԱԼԷՄԻՇԲՕՅԱԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Չ) ներկել. թուրք. բօյալամակ – ներկել։ 
 БОЙАЛАМИШ АНЭЛ (Н), БОЙАЛЭМИШ АНЭЛ (Ч) красить; из тюрк. яз.  

 ԲՕՅԱԼԸԲՕՅԱԼԸԲՕՅԱԼԸԲՕՅԱԼԸ, ած. ներկած. փոխ. թուրք.: 
 БОЙАЛЫ, п. покрашенный; турец. boyalı (бойалы), крым.татар. боялы – покрашенный. 
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ԲՕՅԱԽԱՆԱԲՕՅԱԽԱՆԱԲՕՅԱԽԱՆԱԲՕՅԱԽԱՆԱ ԲԲԲԲ Б

 *ԲՕՅԱԽԱՆԱԲՕՅԱԽԱՆԱԲՕՅԱԽԱՆԱԲՕՅԱԽԱՆԱ (Նխջ), գ. ներկարարի արհեստանոց. թուրք. բօյա – ներկ, պարս. խանէ – 

տուն։ 
 *БОЙАХАНА (Нхч), с. красильня, покрасочная мастерская; турец. boyahane – красильня; 
перс.-турец. boya – краска + перс. hane – дом. 

 ԲՕՅԱՋԻԲՕՅԱՋԻԲՕՅԱՋԻԲՕՅԱՋԻ, գ. ներկարար. փոխ. թուրք.։ 
 БОЙАДЖИ, с. красильщик, маляр; турец. boyacı (бойаджы) – красильщик; маляр; среднеарм. 

яз. պոյաճի пойачи – красильщик, из турец.  
    ԲՕՅԴԱՄԲՕՅԲՕՅԴԱՄԲՕՅԲՕՅԴԱՄԲՕՅԲՕՅԴԱՄԲՕՅ, մկ. ամբողջ երկարությամբ: 
    БОЙДАМБОЙ, н. во всю длину. 

 ԲՕՅԴԱՇԲՕՅԴԱՇԲՕՅԴԱՇԲՕՅԴԱՇ, ած. հասակակից. փոխ. թուրք.։ 
 БОЙДАШ 1. с. ровесник. 2. н. одинакового роста; турец. boydaş (бойдаш), крым.татар. бойдаш 
– одинакового роста; ровня. 

 ԲՕՅԼԱՄԻՇԲՕՅԼԱՄԻՇԲՕՅԼԱՄԻՇԲՕՅԼԱՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ մտրակով խփել. թ. բոյլամակ – երկարության ուղղությամբ ընթանալ։ 
 БОЙЛАМИШ АНЭЛ хлестать, бить кнутом; из тюрк. яз. 

 ԲՕՅԼՈՒԲՕՅԼՈՒԲՕՅԼՈՒԲՕՅԼՈՒ (Նխջ), ած. բարձրահասակ. փոխ. թուրք.։ 
 БОЙЛУ (Нхч), п. рослый, высокий; турец. boylu (бойлу) – рослый, высокий. 

 ԲՕՅՆԻԲՕՅՆԻԲՕՅՆԻԲՕՅՆԻ, գ. սպանդանոց:  
 БОЙНИ, с. скотобойня; от рус. бойня. 

 ԲՕՅՆԻԻԲՕՅՆԻԻԲՕՅՆԻԻԲՕՅՆԻԻ  ԱՁԱՁԱՁԱՁ , գ. սադրիչ  այծ , սպանդանոցում հատուկ սովորացրած այծ, որը  

ուղեկցում է ոչխարների հոտը դեպի սպանդ , ընդ որում այդ այծը սպանդանոցից  

դուրս է գալիս անվնաս, իմանալով գաղտնի ելքի տեղը:  
 БОЙНИИ АДЗ, с козёл-провокатор, специально обученный козёл на скотобойнях, который 
сопровождает стадо овец на бойню, при этом сам козёл выходит оттуда невредимым, зная о 
расположении скрытого выхода. 

 ԲՕՅՕՎԲՕՅՕՎԲՕՅՕՎԲՕՅՕՎ, ած. բարձրահասակ. թուրք. բօյ + հայ. «ով» գործիակ. հոլովի վերջավորությունը։ 
 БОЙОВ, п. высокий, рослый; перс. boy, от котор. турец. boy, крым.татар. бой + оконч. творит. 
падежа арм. яз. «ов».  

 ԲՕՅՕՎԲՕՅՕՎԲՕՅՕՎԲՕՅՕՎ-ԲՕՍՕՎԲՕՍՕՎԲՕՍՕՎԲՕՍՕՎ, ած. գեղահասակ, բարեկազմ: 
 БОЙОВ-БОСОВ, п. высокий, рослый, статный. 

 ԲՕՅՕՔԲՕՅՕՔԲՕՅՕՔԲՕՅՕՔ կամ ԲՕՅՕՔԷՆԲՕՅՕՔԷՆԲՕՅՕՔԷՆԲՕՅՕՔԷՆ, մկ. երկարության ուղղությամբ. բօյօքբօյօքբօյօքբօյօք գըդռէլգըդռէլգըդռէլգըդռէլ. թուրք. բօյ + հայ. օք 

(< *ավք) գրաբարի հոգնակի գործիական հոլովի վերջավորությունը. հականիշը – գոնդալան, 

գօնդալանէն։ 
 БОЙОКh или БОЙОКhЭН, н. в длину, вдоль; перс.-тюрк. boy + оконч. творительного падежа 
мн. числа грабара «окh»; бойокh гыдррэл отрезать вдоль; антон. гондалан, гондаланэн. 
 ԲՕՆԳԸՌԲՕՆԳԸՌԲՕՆԳԸՌԲՕՆԳԸՌ (Չ), գ. զանգուլակ, բրոնզե փոքրիկ սնամեջ գնդակ՝ կողքից ճեղքերով՝ մեջը դրած 

ավելի փոքրիկ երկաթի գնդակ, որ դիպչելով սնամեջ գնդակի պատերին՝ ձայն էր հանում. 

հնումը այդպիսի զանգուլակները քաղաքի կառապանները կապում էին իրենց ձիու վզին։ 
 БОНГЫРР (Ч), с. бубенец, полый металлический шарик с кусочками металла внутри, 
позванивающими при встряхивании; в старину городские извозчики вешали бубенцы на шеи 
лошадей.  
 ԲՕՆԳՕԼՕՇԲՕՆԳՕԼՕՇԲՕՆԳՕԼՕՇԲՕՆԳՕԼՕՇ (Չ), ած.գ. տխմար։  
 БОНГОЛОШ (Ч), п. бестолковый. 

 ԲՕՆԴԸՌՋԻԲՕՆԴԸՌՋԻԲՕՆԴԸՌՋԻԲՕՆԴԸՌՋԻ (Չ), գ. տակառ շինող արհեստավոր. ռուս. бондарь – նույն իմ. + թուրք. ջի 

արհեստ կամ պարապմունք ցույց տվող ածանց. նույն կերպով է կազմված նաև «կուզնիջի»։ 
 БОНДЫРРДЖИ (Ч), с. ремесленник, изготавливающий бочки; рус. бондарь + перс.-турец. 
аффикс «джи», обозначающий лицо, производящее действие; подобным же образом образовано 
слово «кузниджи» – кузнец. 
 ԲՕՇԲՕՇԲՕՇԲՕՇ 1. ած. դատարկ. 2. մկ. իզուր. բօշբօշբօշբօշ դէղըդէղըդէղըդէղը իզուր. փոխ. թուրք.:  

 БОШ 1. п. пустой, напрасный (о разговоре и т.п.). 2. н. напрасно, тщетно, зря. 3. п. (Б. Салы)  
пустой, полый внутри; бош дэхъы напрасно, зря, бош галаджи пустые разговоры, болтовня; от 
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ԲԲԲԲ Б ԲՕՇԲՕՇԲՕՇԲՕՇ-ԲՕՂԱԶԲՕՂԱԶԲՕՂԱԶԲՕՂԱԶ

турец. boş – пустой, напрасный; среднеарм. яз. պօշ пош – пустой, напрасный, из турец., в гаварах 

Тбилиси, Буланых, Карабах, Карин, Полис, Урмия, Ван и т.д. բօշ бош – пустой, напрасный.  

 ԲՕՇԲՕՇԲՕՇԲՕՇ-ԲՕՂԱԶԲՕՂԱԶԲՕՂԱԶԲՕՂԱԶ (Ն), ԲՕՇԲՕՇԲՕՇԲՕՇ-ԲՕՂՕԶԲՕՂՕԶԲՕՂՕԶԲՕՂՕԶ (Չ), ած. ձրիակեր. փոխ. թուրք.։  
 БОШ-БОХЪАЗ (Н), БОШ-БОХЪОЗ (Ч), с. дармоед, тунеядец; турец. boşboğaz (бошбохъаз), 

крым.татар. бошбогъаз – болтун; в гаваре Карабах բօշ բօղազ бош бохъаз – болтун.  

 ԲՕՇԲՕՇԲՕՇԲՕՇ-ԲՕՇԸՆԱԲՕՇԸՆԱԲՕՇԸՆԱԲՕՇԸՆԱ (Չ), մկ. պարապ, անգործ. թուրք. բօշ-բօշընէ – նույն իմ.։ 
 БОШ-БОШЫНА (Ч), н. праздно, без дела; турец. boşu-boşuna (бошу-бошуна) – впустую. 

 ԲՕՇԲՕՇԲՕՇԲՕՇ ԴԷՂԴԷՂԴԷՂԴԷՂ (Ն), տե՛ս գագօղ դէղ (Չ):  
 БОШ ДЭХЪ (Н), см. гагохъ дэхъ (Ч). 

 ԲՕՉԲՕՉԲՕՉԲՕՉ, գ. 1. պօչ. 2. ոչխարի դմակ. աաաարաբայիրաբայիրաբայիրաբայի բօչբօչբօչբօչ սայլի ետևի մասը. բօբօբօբօչչչչ-բօչիբօչիբօչիբօչի իրար եդևից. բօչբօչբօչբօչ 
խաղցընէլխաղցընէլխաղցընէլխաղցընէլ (Ն), բօչբօչբօչբօչ խաղծընէլխաղծընէլխաղծընէլխաղծընէլ (Չ) երկերեսություն անել. *բօչբօչբօչբօչ պըռնէլպըռնէլպըռնէլպըռնէլ (Չ) արորի մաճը բռնէլ, մաճկալ 
լինէլ. բօչըբօչըբօչըբօչը աղդօդաղդօդաղդօդաղդօդ էէէէ կամ բօչըբօչըբօչըբօչը քաքօդքաքօդքաքօդքաքօդ էէէէ հանցանք ունի գործած. բօչըբօչըբօչըբօչը քաշէլքաշէլքաշէլքաշէլ հրաժարվել սկսած 

գործից կամ ասած խոսքից. բօչիբօչիբօչիբօչի բէսբէսբէսբէս անբաժան. բօչիբօչիբօչիբօչի յէղյէղյէղյէղ դմակի ճարպ. բօչօվբօչօվբօչօվբօչօվ սուդսուդսուդսուդ մեծ սուտ։ 
 БОЧh, c. 1. хвост. 2. бараний курдюк. 3. *чапыга, ручка плуга (Ч); арабайи бочh задок, задняя 
часть телеги, бочh-бочhи чередой, друг за другом, бочh хахъцhынэл (Н), бочh хахъцынэл (Ч) 
двурушничать, лицемерить, *бочh пыррнэл (Ч) стать пахарем (букв. держать чапыгу плуга), 
бочhы ахъдод э или бочhы кhакhод э рыльце в пушку, замешан в темных, неблаговидных 
делах, бочhы кhашэл пойти на попятную, бочhи бэс приставучий как банный лист, бочи йэхь 
курдючный жир, бочhов суд большая ложь, бочhэн гыраг габадз вазэл заниматься чем-либо не 
покладая рук, без устали, бочhин hэд хахъал заниматься бесполезным делом, бочhов лал хитрить,  

лукавить, вилять хвостом; грабар պոչ почh – хвост, литер.вост.арм. պոչ почh, литер.зап.арм. պոչ 
(произ. бочh) – хвост, в гаварах Алашкерт, Муш, Нор-Джуга, Ван պոչ почh, Ахалциха, Ереван, 

Карин պօչ почh, Харберд, Полис, Родосто, Тигранакерт բօչ бочh, Мокс, Тбилиси պուչ пучh, 

Салмаст պուէչ пуэчh, Мараха պըիչ пыичh, պըէչ пыэчh, Амшен, Себастия բէօչ бöчh, все в 

значении хвост, Карабах, Шемаха պօչ почh – длинные пряди волос на висках.  

 ԲՕՉԻԲՕՉԻԲՕՉԻԲՕՉԻ ՕՍԿՕՌՕՍԿՕՌՕՍԿՕՌՕՍԿՕՌ, գ. պոչուկ: 
 БОЧhИ ОСКОРР, с. анат. копчик; см. также дымбаг. 
 ԲՕՉՕՎԲՕՉՕՎԲՕՉՕՎԲՕՉՕՎ, ած. խորամանկ (մարդ)։ 
 БОЧhОВ, п. хитрый, изворотливый. 

 ԲՕՉՕՎԲՕՉՕՎԲՕՉՕՎԲՕՉՕՎ ԱՍՏԸԽԱՍՏԸԽԱՍՏԸԽԱՍՏԸԽ, գ. գիսավոր աստղ: 
 БОЧhОВ АСТЫХ, с. комета, метеорит. 

 ԲՕՋԻԳԲՕՋԻԳԲՕՋԻԳԲՕՋԻԳ, գ. բզեզ. թուրք. բյօջէք – նույն իմ. բօջիգիբօջիգիբօջիգիբօջիգի խըդախըդախըդախըդա շատ փոքր (տղա)։ 
 БОДЖИГ, с. зоол. 1. жук; букашка, насекомое. 2. божья коровка; боджиги хыда крошечный (о 
ребёнке); турец. böcek (бöджек), крым.татар. боджег – насекомое, букашка, козявка; в гаварах 

Полис պուճուկ пучук, Себастия պոճիկ почик – насекомое, букашка.  

 ԲՕԲՕԲՕԲՕՌՌՌՌ, գ. կավիճ։ 
 БОРР, с. мел;  крым.татар. бор – мел.  

 ԲՕՌԱՆԲՕՌԱՆԲՕՌԱՆԲՕՌԱՆ (Ն), տե՛ս բօրան։ 
 БОРРАН (Н), см. боран. 

 ԲՕՌԱՆԱԲՕՌԱՆԱԲՕՌԱՆԱԲՕՌԱՆԱ (գյուղերում), գ. ատամնավոր ցաքան. ռուս. борона։ 
 БОРРАНА (в сёлах), с. зубчатая борона; рус. борона. 

 ԲՕՌԲՕՌԲՕՌԲՕՌ-ԲՕՌԲՕՌԲՕՌԲՕՌ, գ. կոնտրաբաս: 
 БОРР-БОРР, с. контрабас, смычковый струнный музыкальный инструмент. 

 ԲՕՌՉԲՕՌՉԲՕՌՉԲՕՌՉ, գ. ջրալի կերակուր՝ պատրաստված մսից (լինում է և առանց մսի) կաղամբից, 

կարտոֆիլից, ճակնդեղից ու թոմատից. ռուս. борщ: 
 БОРРЧh, с. борщ, разновидность супа с мясом (или без мяса) на основе свёклы, картофеля, 
капусты, помидоров; рус. и укр. борщ. 

 ԲՕՌՍԸՄԻՇԲՕՌՍԸՄԻՇԲՕՌՍԸՄԻՇԲՕՌՍԸՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Թոփթի) ծռվել, չորությունից կորանա (դռան, պատուհանների 

վերաբերյալ): 
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 БОРРСЫМИШ ЛАЛ (с. Крым) искривиться, перекоситься от сухости (о двери, окнах). 

 ԲՕՌՕԴԱԲՕՌՕԴԱԲՕՌՕԴԱԲՕՌՕԴԱ, գ. միրուք: 
 БОРРОДА, с. борода; боррода абулдал (Ч) отпустить бороду; из рус. 

 ԲՕՌՕԴԱՅՕՎԲՕՌՕԴԱՅՕՎԲՕՌՕԴԱՅՕՎԲՕՌՕԴԱՅՕՎ, ած. մորուքավոր: 
 БОРРОДАЙОВ, п. бородатый. 

 ԲՕՌՕԶԱՆԲՕՌՕԶԱՆԲՕՌՕԶԱՆԲՕՌՕԶԱՆ (Ն), ԲՕՌՕԶԱԲՕՌՕԶԱԲՕՌՕԶԱԲՕՌՕԶԱ (Չ), գ. շնչական երաժշտական գործիք է զուռնայի նման, բայց 

ավելի երկարաձև. թուրք. բօրու – փող + պարս. զեն կամ զան – զադան – զարնէլ, հարվածել 
բայի ներկա ժամանակի հիմքը = բօրուզան – փողահար, փող փչող, трубач. Չալթրի 

ենթաբարբառում ծայրի «ն» հնչյունը ընկել է՝ կարծվելով, թե դա երրորդ դեմքի հոդ է։ 
 БОРРОЗАН (Н), БОРРОЗА (Ч), с. духовой музыкальный инструмент, имеющий более 
продолговатую форму чем зурна; перс. borozan, от котор. турец. borazan (боразан) – труба, горн, 

крым.татар. боразан – большая длинная медная труба; в гаварах Джавахк, Карин պոռոզա порроза, 

Евдокия, Амасия պորուզան порузан – духовой музыкальн. инструмент.  

 ԲՕՌՕԶԱՉԻԲՕՌՕԶԱՉԻԲՕՌՕԶԱՉԻԲՕՌՕԶԱՉԻ (Չ), գ. բօռօզա նվագող. թուրք. բօռուզեն – փողահար + «ջի» < պարս. «չի» 

ածանցը, որ կրկնություն է, քանի որ բառն առանց դրան էլ ցույց է տալիս պարապունք։ 
 БОРРОЗАДЖИ (Ч), с. музыкант, играющий на боррозе; турец. borazancı (боразанджы), 
крым.татар. боразанджы – трубач, горнист. 

 ԲՕՍԲՕՍԲՕՍԲՕՍ-ԲՕԹԷՆԲՕԹԷՆԲՕԹԷՆԲՕԹԷՆ, տե՛ս բօթէն։  
 БОС-БОТhЭН, см. ботhэн; крым.татар. бос-ботен – совершенно напрасно, зря. 

 ԲՕՍՅԱԿԲՕՍՅԱԿԲՕՍՅԱԿԲՕՍՅԱԿ, գ. լյումպեն-պրոլետար. ռուս. босяк, որ ծագում է босый – ոտաբոբիկ բառից. 

բօսըյբօսըյբօսըյբօսըյ քամանդքամանդքամանդքամանդ (Նխջ) լյումպեն-պրոլետարների դասի ծաղրական կոչում բուրժուական 

հասարակարգում. ռուս. босая команда – ոտաբոբիկների զորամաս։ 
 БОСЯК, с. босяк, люмпен-пролетарий; рус. босяк; босый кhаманд (Нхч) ирон.-унич. 
прозвище люмпен-пролетариев в буржуазном обществе; от рус. босая команда. 

 ԲՕՍՏԱՆԲՕՍՏԱՆԲՕՍՏԱՆԲՕՍՏԱՆ, գ. սեխի ու ձմերուկի արտ. Թոփտի գյուղում նշանակում է նաև ձմերուկներ 

(հավաքական անունով). պարս. բոստան – բանջարանոց, մշակող, որից թուրք. բօստանջը – 

բանջարանոց մշակող, բանջարանոցի պահապան։ 
 БОСТАН, с. 1. бахча, поле, засеянное дыней и арбузом. 2. (с. Крым) арбуз; от перс. bostan – 

огород; в гаварах Полис պոստան постан, Карабах, Ван բոստան бостан – бахча, Евдокия, Амасия 

պոստան постан – арбуз.  
 ԲՕՍՏԱՆՋԻԲՕՍՏԱՆՋԻԲՕՍՏԱՆՋԻԲՕՍՏԱՆՋԻ, գ. սեխի ու ձմերուկի արտի պահապան. պարս. բոստանչի – բանջարանոց 

մշակող, թուրք. բօստանջը – բանջարանոց մշակող, բանջարանոցի պահապան։ 
 БОСТАНДЖИ, с. бахчевод, бахчевик; перс. bostanci – бахчевод, от котор. турец. bostancı 

(бостанджы), крым.татар. бостанджы – огородник, бахчевод; Полис պոստանճի постанчи, Ван 

բոստանչի бостанчhи, Карабах բոսդանչի босданчhи – бахчевод. 

 ԲՕՐԲՕՐԲՕՐԲՕՐ (Ն), ՊՕՐՊՕՐՊՕՐՊՕՐ (Չ), գ. կաշվի հիվանդությունների մի տեսակն է, դէռմատիտ։ 
 БОР (Н), ПОР (Ч), с. мед. дерматит, воспаление кожи; заимств. от формы bor из иран. группы 

языков; грабар բոր бор – проказа, литер.вост.арм. բոր бор, литер.зап.арм. բոր (пр. пhор) – проказа, 

чесотка, зуд, Алашкерт, Нор-Джуга բ‘որ бhор, Полис բօր бор, Ахалциха, Карин, Сучава բ’օր бhор, 

Амшен պօր пор, Себастия բ‘էօր бhöр, Зейтун բ‘իւր бhюр. 

 ԲՕՐԲՕՐԲՕՐԲՕՐ-ԲՕՐԲՕՐԲՕՐԲՕՐ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Ն), ՊՕՐՊՕՐՊՕՐՊՕՐ-ՊՕՐՊՕՐՊՕՐՊՕՐ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Չ) կաշին (մարդու) ծածկվել հյութ պարունակող 

մանր բշտիկներով։ 
 БОР-БОР (Ы)ЛАЛ (Н), ПОР-ПОР ЛАЛ (Ч) вздуться и покрыться мелкими волдырями, 
содержащими жидкость (о коже человека). 

 ԲՕՐԱՆԲՕՐԱՆԲՕՐԱՆԲՕՐԱՆ (Չ), ԲՕՌԱՆԲՕՌԱՆԲՕՌԱՆԲՕՌԱՆ (Ն), գ. սաստիկ քամի ու ձյուն միաժամանակ. թաթ. բուռան, թուրք. 

բուրան – նույն իմ.։ 
 БОРАН (Ч), БОРРАН (Н), с.  вьюга, метель; турец. buran, крым.татар. боран – буря; в гаваре 

Карабах բօրան боран – метель. 
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ԲԲԲԲ Б ԲՕՐԲԸՍՆԱՁԲՕՐԲԸՍՆԱՁԲՕՐԲԸՍՆԱՁԲՕՐԲԸՍՆԱՁ

 *ԲՕՐԲԸՍՆԱՁԲՕՐԲԸՍՆԱՁԲՕՐԲԸՍՆԱՁԲՕՐԲԸՍՆԱՁ և ՓՕՐՓԸՍՆԱՁՓՕՐՓԸՍՆԱՁՓՕՐՓԸՍՆԱՁՓՕՐՓԸՍՆԱՁ (Նխջ), ած. բորբոսնած. անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ 

դառնում է ածական, իսկ առանձին գործածվելիս գոյակ. դեր է կատարում, երրորդ դեմքի հոդ 

առնում ու հոլովվում է. բօրբըսնաձբօրբըսնաձբօրբըսնաձբօրբըսնաձ հացհացհացհաց. բօրբըսնաձնէրըբօրբըսնաձնէրըբօրբըսնաձնէրըբօրբըսնաձնէրը միմիմիմի ուդիուդիուդիուդի(լլլլ)։ 
 *БОРБЫСНАДЗ и ПhОРПhЫСНАДЗ (Нхч), пр.пр.вр. заплесневший; с сущ. выполняет 
функцию прилаг., при независимом употр. – функцию сущ., принимает притяж. артикль 3-го л. и 
склон.; борбыснадз hацh заплесневший хлеб, борбыснадзнэры ми уди(л) заплесневшие не ешь. 

 ԲՕՐԲԸՍՆԱԲՕՐԲԸՍՆԱԲՕՐԲԸՍՆԱԲՕՐԲԸՍՆԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ և ՓՕՐՓԸՍՆԱՓՕՐՓԸՍՆԱՓՕՐՓԸՍՆԱՓՕՐՓԸՍՆԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -էրուն (Նխջ), մկ. քանի բորբոսնում է, են, 

բորբոսնեց և այլն բոլոր ժամանակների եզակի և հոգնակի երրորդ դեմքերով՝ համաձայն 

հաջորդող բայի ձևին. հացէրըսհացէրըսհացէրըսհացէրըս բօրբըսնաձսայինէրունբօրբըսնաձսայինէրունբօրբըսնաձսայինէրունբօրբըսնաձսայինէրուն թաբլէցինքթաբլէցինքթաբլէցինքթաբլէցինք։ 
 *БОРБЫСНÁДЗСАЙИН и ПhОРПhЫСНÁДЗСАЙИН, -эрун (Нхч), н. по мере того как (чем 
больше) плесневеет и т.д., во всех вр. ед. и мн. числа 3-го лица в соотв. с формой смысл. гл. пр.; 
hацhэрыс борбыснадзсайинэрун тhаблэцhинкh по мере того как хлеб плесневел, мы его 
выбрасывали. 

 *ԲՕՐԲԸՍՆԱԲՕՐԲԸՍՆԱԲՕՐԲԸՍՆԱԲՕՐԲԸՍՆԱ՛ՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸ և ՓՕՐՓԸՍՆԱՓՕՐՓԸՍՆԱՓՕՐՓԸՍՆԱՓՕՐՓԸՍՆԱ՛ՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸ, -նէրօվը (Նխջ), մկ. հենց որ բորբոսնում է, են, 

եցին և այլն բոլոր ժամանակների եզակի և հոգնակի երրորդ դեմք.՝ համաձայն հաջորդող բայի 

ձևին. հացըհացըհացըհացը բօրբըսնաձօվըբօրբըսնաձօվըբօրբըսնաձօվըբօրբըսնաձօվը մանդըռիցմանդըռիցմանդըռիցմանդըռից, չօրցուցչօրցուցչօրցուցչօրցուց։ 
 *БОРБЫСНÁДЗОВЫ и ПhОРПhЫСНÁДЗОВЫ, -нэровы (Нхч), н. как только плесневеет и 
т.д., во всех вр. ед. и мн. числа 3-го л. в соотв. с формой смысл. гл. пр.; hацhы борбыснадзовы 
мандыррицh, чhорцhуцh как только хлеб начал плесневеть, он его порезал и подсушил. 

 *ԲՕՐԲԸՍՆԷԼԲՕՐԲԸՍՆԷԼԲՕՐԲԸՍՆԷԼԲՕՐԲԸՍՆԷԼ և ՓՕՐՓԸՍՆԷԼՓՕՐՓԸՍՆԷԼՓՕՐՓԸՍՆԷԼՓՕՐՓԸՍՆԷԼ-նի, -էցավ, -աձ, -էլու (Նխջ), անձնական դերբայ, 
հրամայակ., առաջին երկու դեմքերի ձևեր չունի, բ.չ. բորբոսնել. հոմանիշը – մըքլօդէլ, քիֆօդէլ։ 
 *БОРБЫСНЭЛ и ПhОРПhЫСНЭЛ, -ни, -эцhав, -адз, -элу (Нхч), г.с.з. плесневеть; не имеет 

повелит. накл. и форм 1-го и 2-го лица; литер.вост.арм. բորբոսնել борбоснел, литер.зап.арм. 

բորբոսիլ (произ. пhорпhосил) – плесневеть; в гаварах Карин, Никомедия, Полис, Ван բորբսնել 
борбыснел – плесневеть. синон. мыкhлодэл, кhифодэл. 

 *ԲՕՐԲԸՍՆԷԼԷՆԲՕՐԲԸՍՆԷԼԷՆԲՕՐԲԸՍՆԷԼԷՆԲՕՐԲԸՍՆԷԼԷՆ և ՓՕՐՓԸՍՆԷԼԷՆՓՕՐՓԸՍՆԷԼԷՆՓՕՐՓԸՍՆԷԼԷՆՓՕՐՓԸՍՆԷԼԷՆ (Նխջ), մկ. բորբոսնելով. թուռշինէրըթուռշինէրըթուռշինէրըթուռշինէրը չինայվաձչինայվաձչինայվաձչինայվաձ գէգէգէգէ՛ցիլցիլցիլցիլ 
ինինինին բօրբըսնէլէնբօրբըսնէլէնբօրբըսնէլէնբօրբըսնէլէն։ 
 *БОРБЫСНЭЛЭН и ПhОРПhЫСНЭЛЭН (Нхч), н. плесневея; тhурршинэры чhинайвадз 
гэPцhил ин борбыснэлэн соленья, оставленные без присмотра, плесневеют. 

 *ԲՕՐԲԸՍՆԷԼՈՒԲՕՐԲԸՍՆԷԼՈՒԲՕՐԲԸՍՆԷԼՈՒԲՕՐԲԸՍՆԷԼՈՒ և ՓՕՐՓԸՍՆԷԼՈՒՓՕՐՓԸՍՆԷԼՈՒՓՕՐՓԸՍՆԷԼՈՒՓՕՐՓԸՍՆԷԼՈՒ (Նխջ), ած. որ կարող է բորբոսնել. ապ. դերբայ, որ 

գոյակ. հետ դառնում է ածակ., իսկ առանձին գործածվելիս գոյակ. դեր է կատարում, երր. 

դեմքի հոդ առնում ու հոլովվ. է. բէսմէդըբէսմէդըբէսմէդըբէսմէդը բօրբըսնէլուբօրբըսնէլուբօրբըսնէլուբօրբըսնէլու բանբանբանբան չէչէչէչէ, բօրբըսնէլունբօրբըսնէլունբօրբըսնէլունբօրբըսնէլուն հացնհացնհացնհացն էէէէ։ 
 *БОРБЫСНЭЛУ и ПhОРПhЫСНЭЛУ (Нхч), пр.буд.вр. то, что может заплесневеть; при 
употр. с сущест. выполняет функцию прил., при незав. употр. – функцию сущ., принимает прит. 
артикль 3-го лица и склон.; бэсмэды борбыснэлу бан чhэ, борбыснэлун hацhн э сухари не 
плесневеют, а вот хлеб может заплесневеть. 

 *ԲՕՐԲԸՍՆԷՑԸՆԷԼԲՕՐԲԸՍՆԷՑԸՆԷԼԲՕՐԲԸՍՆԷՑԸՆԷԼԲՕՐԲԸՍՆԷՑԸՆԷԼ և ԲՕՐԲԸՍՆԷՑՈՒՆԷԼԲՕՐԲԸՍՆԷՑՈՒՆԷԼԲՕՐԲԸՍՆԷՑՈՒՆԷԼԲՕՐԲԸՍՆԷՑՈՒՆԷԼ, ՓՕՐՓԸՍՆԷՑԸՆԷԼՓՕՐՓԸՍՆԷՑԸՆԷԼՓՕՐՓԸՍՆԷՑԸՆԷԼՓՕՐՓԸՍՆԷՑԸՆԷԼ և ՓՕՐՓԸՍՆԷՑՈՒՆԷԼՓՕՐՓԸՍՆԷՑՈՒՆԷԼՓՕՐՓԸՍՆԷՑՈՒՆԷԼՓՕՐՓԸՍՆԷՑՈՒՆԷԼ 
(Նխջ), բ.ա. բորբոսնեցնել, այնպես անել, որ բորբոսնի։ 
 *БОРБЫСНЭЦhЫНЭЛ и БОРБЫСНЭЦhУНЭЛ, ПhОРПhЫСНЭЦhЫНЭЛ и 
ПhОРПhЫСНЭЦhУНЭЛ (Нхч), п.г. доводить до плесневения, позволять плесневеть. 

 *ԲՕՐԲԸՍՆԷՑՈՒՑԱԲՕՐԲԸՍՆԷՑՈՒՑԱԲՕՐԲԸՍՆԷՑՈՒՑԱԲՕՐԲԸՍՆԷՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , ՓՕՐՓԸՍՆԷՑՈՒՑԱՓՕՐՓԸՍՆԷՑՈՒՑԱՓՕՐՓԸՍՆԷՑՈՒՑԱՓՕՐՓԸՍՆԷՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, 

-ինէրուն (Նխջ), մկ. քանի բորբոսնեցրի և այլն բոլոր դեմք., թվ. ու ժամանակներով՝ համաձայն 

հաջորդ. բայի ձևին. այս և մյուս անցողական ձևերը «բօրբըսնել» բայից հազվադեպ են։ 
 *БОРБЫСНЭЦhУЦhÁДЗСАЙИС, ПhОРПhЫСНЭЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -
инэруд, -инэрун (Нхч), н. по мере того как (чем больше) довожу до плесневения и т.д., во всех 
лицах, числах и вр., в соответствии с формой смысл. глаг. предл.; данная форма, как и другие 
переходные формы гл. «борбыснэл» употребляется редко.  

 *ԲՕՐԲԸՍՆԷՑՈՒՑԱԲՕՐԲԸՍՆԷՑՈՒՑԱԲՕՐԲԸՍՆԷՑՈՒՑԱԲՕՐԲԸՍՆԷՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ և ՓՕՐՓԸՍՆԷՑՈՒՑԱՓՕՐՓԸՍՆԷՑՈՒՑԱՓՕՐՓԸՍՆԷՑՈՒՑԱՓՕՐՓԸՍՆԷՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -

նէրօվըդ, -նէրօվը (Նխջ), մկ. հենց, որ բորբոսնեցնում եմ և այլն ։ 
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ԲՕՐԴԲՕՐԴԲՕՐԴԲՕՐԴ ԲԲԲԲ Б

 *БОРБЫСНЭЦhУЦhÁДЗОВЫС и ПhОРПhЫСНЭЦhУЦhÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -
нэровыс, -нэровыд, -нэровы (Нхч), н. как только я позволял плесневеть (доводил до плесневения), 
ты позволял плесневеть и т.д. 

 ԲՕՐԴԲՕՐԴԲՕՐԴԲՕՐԴ, գ. 1. պորտ, որովային մեջտեղի փոսը. 2. ազգակցության աստիջան. բօրդըբօրդըբօրդըբօրդը դէղըդէղըդէղըդէղը 
ցըքէլցըքէլցըքէլցըքէլ (Ն), բօրդըբօրդըբօրդըբօրդը դէղըդէղըդէղըդէղը ծըկէլծըկէլծըկէլծըկէլ (Չ) ա) աղեթափությունը ուղղել, բ) միամիտ անել, հանգստացնել. 
բօրդըբօրդըբօրդըբօրդը ըյնէլըյնէլըյնէլըյնէլ աղիքը փորի մեջ շուռ գալ, աղեթափություն ստանալ. բօրդօվբօրդօվբօրդօվբօրդօվ ըյնէլըյնէլըյնէլըյնէլ ագահություն 

անել (ծագում է մի հին առասպելից, որ իբր թե աստված խոստացել է մի մարդու այնքան 

տարվա կյանք, որքան մազ նա կարողանա ծածկել իր ձեռքի ափով առաջը դրած գառան 

մորթու վրա, և մարդը ագահաբար պորտով է ընկել մորթու վրա, որ շատ երկար կյանք 

ստանա). օխտըօխտըօխտըօխտը բօրդբօրդբօրդբօրդ ջօգէլջօգէլջօգէլջօգէլ մոտիկ ազգակիցների ամուսնություն թույլ չտալու համար հայոց 

եկեղեցական օրենսդրությունը թույլ է տալիս ամուսնությունը միայն այն դեպքում, եթե 

հարսնացուի և փեսացուի միջև կար ոչ պակաս քան յոթը սերունդի ազգակցական 

հեռավորություն, այսինքն՝ եթե նրանց արենակցությունը կազմում էր ոչ ավելի քան նրանց 

արյան մեկ յոթերորդը. այդ չափանիշը կոչվում էր օխտըօխտըօխտըօխտը բօրդբօրդբօրդբօրդ, իսկ դա ստուգելն ու որոշելը – 

օխտըօխտըօխտըօխտը բօրդբօրդբօրդբօրդ ջօգէլջօգէլջօգէլջօգէլ։ 
 БОРД, с. 1. анат. пуп, пупок. 2. колено, поколение; борды дэхъы ыйнэл успокоиться, получив 
желаемое, борды дэхъы цhыкhэл (Н), борды дэхъы цыкэл (Ч) а) вправить грыжу, б) успокоить, 
утешить кого-либо, б) удовлетворить чьё-либо желание, борды ыйнэл надорваться, заработать 
грыжу, бордыд дэхъы ынгав? (иронично-шутл.) ну что, добился своего?, теперь ты доволен?, 
бордов ыйнэл проявлять жадность (в основе выражения лежит древняя легенда, согласно которой 
бог якобы обещал одному человеку столько лет жизни, сколько волос на шкуре ягнёнка он сможет 
покрыть своей ладонью и человек от жадности лёг на шкуру всем телом, чтобы получить как 
можно больше лет жизни), охты борд джогэл определять степень отдалённого родства, 
допускающего вступление в брак (согласно армянскому церковному праву, во избежание браков 
между близкими родственниками разрешалось вступать в брак только в том случае, если в роду 
жениха и невесты имелись родственные связи не менее чем в седьмом колене, так, чтобы кровное 
родство между ними составляло не более чем одну седьмую часть, данный порядок назывался охты 
борд, а сама процедура проверок и уточнений называлась охты борд джогэл); исконно арм. слово, 

грабар պորտ порт – живот, литер.вост.арм. պորտ порт, литер.зап.арм. պորտ (пр. борд) – пупок, 

пуповина, в гаварах Нор-Джуга պորտ порт, Муш պորդ порд, Ахалциха, Карин, Шемаха պօրտ 

порт, Акна, Харберд. Полис, Родосто, Сучава բօրդ борд, Ван պոռտ поррт, Горис, Ереван, Карабах 

պօռտ поррт, Агулис, Мокс պիւռտ пюррт, Тбилиси պուրտ пурт, Тигранакерт բուրդ бурд, Салмаст 

պուէրտ пуэррт, Мараха պըէրտ пыэрт, Себастия, Асланбек բէօրդ бöрд, Сведия բիւրդ бюрд, 

Амшен բէօյդ бöйд, բույդ буйд, Хачин բոյդ бойд, Зейтун բիւյդ бюйд, բիւրդ бюрд.  

ԲՕՐՉԱԲՕՐՉԱԲՕՐՉԱԲՕՐՉԱ¹ (Չ), տե՛ս բօխչա (Ն): 
БОРЧhА¹ (Ч), см. бохчhа (Н). 
ԲՕՐՉԱԲՕՐՉԱԲՕՐՉԱԲՕՐՉԱ² (Չ), գ. կարկանդակ շերտավոր խմորից ծրարի տեսքով, լցոնված կարտոֆիլով և 

տապակած սոխով: 
БОРЧhА² (Ч), с. пирог из слоеного теста в форме конверта, начинённый картофелем и 

жареным луком.  
 ԲՕՐՕԴԲՕՐՕԴԲՕՐՕԴԲՕՐՕԴ (Ն), ՊՕՐՕԴՊՕՐՕԴՊՕՐՕԴՊՕՐՕԴ (Չ), ած. բորոտ, որի մարմինը ծածկված է բորով։ 
 БОРОД (Н), ПОРОД (Ч), п. чесоточный,  имеющий сыпь на коже; от формы bor из иранской 

группы языков; грабар բոր бор – проказа, лепра, литер.вост.арм. բորոտ борот – прокажённый, 

шелудивый, Ахалциха, Ереван, Карин բ‘օրօտ бhорот, Алашкерт բ’օրոդ бhород, Полис բօրօդ 

бород, Сучава բ’օրօդ бhород, Амшен պօրօդ пород, Родосто փօրօդ пhород, Хачин բ‘ույոդ бhуйод, 

Асланбек բ’էօրէօ* бhöрöh, Зейтун բ’իւրիւդ бhюрюд, բ‘իյդիլ бhийдил. 

 ԲՕՐՕԴԱՁԲՕՐՕԴԱՁԲՕՐՕԴԱՁԲՕՐՕԴԱՁ (Ն), ՊՕՐՕԴԱՁՊՕՐՕԴԱՁՊՕՐՕԴԱՁՊՕՐՕԴԱՁ (Չ), ած. որի մարմնի վրա գոյացել է «բոր» կոչված 

հիվանդություն։ 
 БОРОДАДЗ (Н), ПОРОДАДЗ (Ч), пр.пр.вр. покрытый чесоточной сыпью (о кже человека). 
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ԲԲԲԲ Б ԲՕՐՕԴԱԲՕՐՕԴԱԲՕՐՕԴԱԲՕՐՕԴԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ

 ԲՕՐՕԴԱԲՕՐՕԴԱԲՕՐՕԴԱԲՕՐՕԴԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ՊՕՐՕԴԱՊՕՐՕԴԱՊՕՐՕԴԱՊՕՐՕԴԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), մկ. 

քանի բորոտվում եմ, բորոտվեցի և այլն բոլոր դեմքերօվ, թվերով ու ժամանակներով՝ 
համաձայն հաջորդող բայի ձևին։  
 БОРОДÁДЗСАЙИС (Н), ПОРОДÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), н. по 
мере того как покрываюсь чесоточной сыпью и т.д., во всех лицах, числах и временах, в соотв. с 
формой смысл. гл. предл. 

 ԲՕՐՕԴԱԲՕՐՕԴԱԲՕՐՕԴԱԲՕՐՕԴԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ (Ն), ՊՕՐՕԴԱՊՕՐՕԴԱՊՕՐՕԴԱՊՕՐՕԴԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ), մկ. 

հենց որ բորոտվում եմ, բորոտվեցի, բորոտվեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու 

ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. բօրօդաձօվըսբօրօդաձօվըսբօրօդաձօվըսբօրօդաձօվըս բաշլայէցիբաշլայէցիբաշլայէցիբաշլայէցի գօվդասգօվդասգօվդասգօվդաս 
(մարմինըսմարմինըսմարմինըսմարմինըս) խաթռանխաթռանխաթռանխաթռան (սև ձյութ – дёготь) քըսէլուքըսէլուքըսէլուքըսէլու, աղէգաղէգաղէգաղէգ էղաէղաէղաէղա։ 
 БОРОДÁДЗОВЫС (Н), ПОРОДÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы (Ч), н. 
как только покрываюсь чесоточной сыпью и т.д., во всех лицах, числах и временах, в соотв. с 
формой смыслового глагола предлож.; бородадзовыс башлайэцhи говдас (марминыс) хатhрран 
кhысэлу, ахъэг эхъа как только я покрылся чесоточной сыпью, начал мазать тело дёгтем и 
выздоровел. 

 ԲՕՐՕԴԷԼԲՕՐՕԴԷԼԲՕՐՕԴԷԼԲՕՐՕԴԷԼ, -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն), ՊՕՐՕԴԷԼՊՕՐՕԴԷԼՊՕՐՕԴԷԼՊՕՐՕԴԷԼ, -էցէ՛կ (Չ), բ.չ. բորոդվել։ 
 БОРОДЭЛ, гыбородим, -эцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), ПОРОДЭЛ, кыпородим, -эцhэк 

(Ч), г.с.з. заболеть чесоткой, покрыться чесоточной сыпью; литер.вост.арм. պորոտել поротел – 
заразиться проказой. 

 ԲՕՐՕԴԷԼԷՆԲՕՐՕԴԷԼԷՆԲՕՐՕԴԷԼԷՆԲՕՐՕԴԷԼԷՆ (Ն), ՊՕՐՕԴԷԼԷՆՊՕՐՕԴԷԼԷՆՊՕՐՕԴԷԼԷՆՊՕՐՕԴԷԼԷՆ (Չ), մկ. բորոդվելով. բօրօդէլէնբօրօդէլէնբօրօդէլէնբօրօդէլէն անբէսանբէսանբէսանբէս էղաէղաէղաէղա վօրվօրվօրվօր, սաղսաղսաղսաղ 
մարմինըսմարմինըսմարմինըսմարմինըս յարայարայարայարա էղավէղավէղավէղավ։ 
 БОРОДЭЛЭН (Н), ПОРОДЭЛЭН (Ч), н. покрываясь чесоточной сыпью; бородэлэн анбэс 
эхъа вор, сахъ марминыс йара эхъав от чесотки всё тело покрылось язвочками. 

 ԲՕՐՕԴԷԼՈՒԲՕՐՕԴԷԼՈՒԲՕՐՕԴԷԼՈՒԲՕՐՕԴԷԼՈՒ (Ն), ՊՕՐՕԴԷԼՈՒՊՕՐՕԴԷԼՈՒՊՕՐՕԴԷԼՈՒՊՕՐՕԴԷԼՈՒ (Չ), ած. որ կարող է բորոտվել. ապառնի դերբայ, որ 

գոյակ. հետ դառնում է ածական. մաշտուսմաշտուսմաշտուսմաշտուս էրէսըէրէսըէրէսըէրէսը բօրօդէլուբօրօդէլուբօրօդէլուբօրօդէլու դէղդէղդէղդէղ չէչէչէչէ, ամաամաամաամա ամառըամառըամառըամառը քըրդընաձէնքըրդընաձէնքըրդընաձէնքըրդընաձէն 
գարօղգարօղգարօղգարօղ էէէէ բօրօդէլբօրօդէլբօրօդէլբօրօդէլ։ 
 БОРОДЭЛУ (Н), ПОРОДЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. (кожа), которая может покрыться сыпью; 
маштус эрэсы бородэлу дэхъ чhэ, ама амарры кhырдынадзэн гарохъ э бородэл лицо обычно не 
покрывается сыпью, но летом от пота может покрыться. 

 ԲՕՐՕԴԷՑԸՆԷԼԲՕՐՕԴԷՑԸՆԷԼԲՕՐՕԴԷՑԸՆԷԼԲՕՐՕԴԷՑԸՆԷԼ և ԲՕՐՕԴԷՑՈՒՆԷԼԲՕՐՕԴԷՑՈՒՆԷԼԲՕՐՕԴԷՑՈՒՆԷԼԲՕՐՕԴԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՊՕՐՕԴԷՑԸՆԷԼՊՕՐՕԴԷՑԸՆԷԼՊՕՐՕԴԷՑԸՆԷԼՊՕՐՕԴԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. բորոտեցնել: 
 БОРОДЭЦhЫНЭЛ и БОРОДЭЦhУНЭЛ (Н), ПОРОДЭЦhЫНЭЛ (Ч.), п.г. заразить 
чесоткой. 

 ԲՕՐՕԴԷՑԸՆԷԼՈՒ ԲՕՐՕԴԷՑԸՆԷԼՈՒ ԲՕՐՕԴԷՑԸՆԷԼՈՒ ԲՕՐՕԴԷՑԸՆԷԼՈՒ և ԲՕՐՕԴԷՑՈՒՆԷԼՈՒԲՕՐՕԴԷՑՈՒՆԷԼՈՒԲՕՐՕԴԷՑՈՒՆԷԼՈՒԲՕՐՕԴԷՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն), ՊՕՐՕԴԷՑԸՆԷԼՈՒՊՕՐՕԴԷՑԸՆԷԼՈՒՊՕՐՕԴԷՑԸՆԷԼՈՒՊՕՐՕԴԷՑԸՆԷԼՈՒ (Չ), ած. մարդ, որին 

կարելի է բորոտեցնել. ապ. դերբայ, որ գոյակ. հետ դառնում ածական. ցավնցավնցավնցավն ալալալալ շտէշտէշտէշտէ 
բօրօդէցունէլուբօրօդէցունէլուբօրօդէցունէլուբօրօդէցունէլու մաշթմաշթմաշթմաշթ փընդըռաձփընդըռաձփընդըռաձփընդըռաձ ադէնըադէնըադէնըադէնը ինձիինձիինձիինձի բէսբէսբէսբէս փէռադինփէռադինփէռադինփէռադին գըգըդնէգըգըդնէգըգըդնէգըգըդնէ։  
 БОРОДЭЦhЫНЭЛУ или БОРОДЭЦhУНЭЛУ (Н), ПОРОДЭЦhЫНЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. тот, 
кого можно заразить чесоткой; при употр. с сущ. выполняет функцию прилаг.; цhавн ал штэ 
бородэцhунэлу маштh пhындыррадз адэны индзи бэс пhэррадин гыгыднэ зараза всегда 
пристаёт к таким никчёмным людям как я. 

 ԲՕՐՕԴԷՑՈՒՑԱՁԲՕՐՕԴԷՑՈՒՑԱՁԲՕՐՕԴԷՑՈՒՑԱՁԲՕՐՕԴԷՑՈՒՑԱՁ (Ն), ՊՕՐՕԴԷՑՊՕՐՕԴԷՑՊՕՐՕԴԷՑՊՕՐՕԴԷՑՈՒՑԱՁՈՒՑԱՁՈՒՑԱՁՈՒՑԱՁ (Չ), ած. բորոդեցրած, այնպես արած, որ 

բորոդվի. անցյալ դերբայ, որ գոյակ. հետ դառնում է ած. իդաիդաիդաիդա բըզդիգնբըզդիգնբըզդիգնբըզդիգն ալալալալ բօթէնբօթէնբօթէնբօթէն բօրօդէցուցաձբօրօդէցուցաձբօրօդէցուցաձբօրօդէցուցաձ 
դըղադըղադըղադըղա յէյէյէյէ։ 
 БОРОДЭЦhУЦhАДЗ (Н), ПОРОДЭЦhУЦhАДЗ (Ч), пр.пр.вр. заражённый чесоткой; при 
употр. с существ. выполняет функцию прилаг.; ида быздигн ал ботhэн бородэцhуцhадз дыхъа йэ 
зря этого малыша заразили чесоткой. 
 ԲՕՐՕԴԷՑՈՒՑԱԲՕՐՕԴԷՑՈՒՑԱԲՕՐՕԴԷՑՈՒՑԱԲՕՐՕԴԷՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ՊՕՐՕԴԷՑՈՒՑԱՊՕՐՕԴԷՑՈՒՑԱՊՕՐՕԴԷՑՈՒՑԱՊՕՐՕԴԷՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -

ինէրուն (Չ), մկ. քանի բորոտեցնում եմ, ես, է, բորոտեցրի, -րիր, -րեց և այլն բոլոր դեմքերով, 

թվերով ու ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։  
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ԲՕՐՕԴԷՑՈՒՑԱԲՕՐՕԴԷՑՈՒՑԱԲՕՐՕԴԷՑՈՒՑԱԲՕՐՕԴԷՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ ԳԳԳԳ Г

 БОРОДЭЦhУЦhÁДЗСАЙИС (Н), ПОРОДЭЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -
инэрун (Ч), н. по мере того как (чем больше) заражаю чесоткой, ты заражаешь, он заражает и т.д., 
во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. 

 ԲՕՐՕԴԷՑՈՒՑԱԲՕՐՕԴԷՑՈՒՑԱԲՕՐՕԴԷՑՈՒՑԱԲՕՐՕԴԷՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ  (Ն), ՊՕՐՕԴԷՑՈՒՑԱՊՕՐՕԴԷՑՈՒՑԱՊՕՐՕԴԷՑՈՒՑԱՊՕՐՕԴԷՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -

նէրօվը (Չ), մկ. հենց, որ բորոտեցնում եմ, ես, է, բորոտեցրի, -իր, -եց և այլն բոլոր դեմքերով, 

թվերով ու ժամանակն.՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. «բօրօդէլ» բայի և նրանց ածանցված 

մակբայների անցողական ձևերը հազվադեպ են, բայց գոյություն ունին։ 
 БОРОДЭЦhУЦhÁДЗОВЫС (Н), ПОРОДЭЦhУЦhÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -
нэровыд, -нэровы (Ч), н. как только я заражаю чесоткой, ты заражаешь и т.д. во всех лицах, числах 
и временах, в соотв. с формой смысл. гл. предл.; переходные формы как глагола «бородэл», так и 
производных от него наречий имеют редкое употребление. 
 

 
ԳԳԳԳ Г 

 
 ԳԱԲԳԱԲԳԱԲԳԱԲ, գ. 1. կապ, հանգույց. 2. չվան կամ չվանի նման մեկ ուրիշ բան, որով կարելի է կապել. 
3. կապակցություն (խոսքերի մեջ). գաբըգաբըգաբըգաբը գըդռաձգըդռաձգըդռաձգըդռաձ անպարկեշտ, լիրբ, անամոթ. գաբգաբգաբգաբ դալդալդալդալ չվան 

վրա հանգույց անել, որ չթուլանա. գաբգաբգաբգաբ չիչիչիչի դադադադա(լլլլ) հունձի ժամանակ խուրձ կապելու համար 

արմատից պոկած երկու փունջ ցորեն՝ հասկերի կողմով իրար միացնելով ոլորում ու 

գործածում էին չվանի տեղ, եթե ցորենի ցողունը շատ չորացած էր լինում, դառնում էր շատ 

ցոլուն և նրանցից կապ չէր ստացվում, դրան ասում էին ցօրէնըցօրէնըցօրէնըցօրէնը գաբգաբգաբգաբ չիչիչիչի դադադադա(լլլլ). աշխատանքը 

մեքենայացվելով՝ դա էլ մոռացված է։  
 ГАБ, с. 1. веревка, шнур. 2. связь, узы, взаимные отношения между кем-либо, чем-либо. 3. 
связка (между словами). 4. узел. 5. связка, несколько однородных предметов, связанных вместе; 
тhэви габ повязка для связывания рук грудного ребёнка, вотки габ повязка для связывания ног 
грудного ребёнка, ачки габ повязка для завязывания глаз грудного ребёнка, габы гыдррадз 
развязный, наглый, габ дал завязывать узел на верёвке, габ чhи да(л) во время жатвы для 
завязывания снопов пшеницы вместо верёвок использовали сорванные с корнем пучки колосьев 
пшеницы, концы которых скручивали и завязывали снопы, если же стебли пшеницы были слишком 
сухими, они становились гладкими и их невозможно было использовать в качестве завязки, о таких 
стеблях говорили цhорэны габ чhи да(л), с тех пор как труд на поле стал механизированным, сам 

процесс и значение выражения забылись; грабар կապ кап – связка, литер.вост.арм. կապ кап, 

литер.зап.арм. կապ (произн. габ) – верёвка, Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, Мараха, Карабах, 

Нор-Джуга, Мокс, Шемаха, Возм, Салмаст, Ван, Тбилиси կապ кап, Алашкерт, Муш կաբ каб, 

Харберд, Амшен, Полис, Родосто, Себастия, Сучава գաբ габ, Тигранакерт գmբ гäб, Асланбек գաբ 

габ, գա* гаh, Агулис կօպ коп, Хачин գօբ гоб, Зейтун գօբ гоб, Сведия գուբ губ.  

 ԳԱԲԱԳԱԲԱԳԱԲԱԳԱԲԱ, գ. տղամարդու երկայն բամբուկուն հին ժամանակվա հագուստ. ար. կաբա – 

պարեգոտ։ 
 ГАБА, с. кафтан, длиннополая хлопчатобумажная мужская одежда, которую носили в старину; 

от араб. qabā – ряса, туника; грабар կապա капа – вид одежды, литер.вост.арм. կապա капа, 

литер.зап.арм. կապա (произ. габа) – армянская национальная одежда, Мокс, Агулис, Ахалциха, 

Ереван, Тбилиси կաբա каба, Себастия, Амшен, Малатия գաբա габа, Нор-Джуга, Салмаст կապա 

капа, Карабах գmբm гäбä, в том же значении.  

 ԳԱԲԱՁԳԱԲԱՁԳԱԲԱՁԳԱԲԱՁ, ած.մկ. կապած. անց. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ – 

մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է. 

գաբաձգաբաձգաբաձգաբաձ շունշունշունշուն, գօվգօվգօվգօվ, ծիծիծիծի և այլն. գաբաձնէրունգաբաձնէրունգաբաձնէրունգաբաձնէրուն գաբէրըգաբէրըգաբէրըգաբէրը քագէքագէքագէքագէ. գաբաձգաբաձգաբաձգաբաձ մընացմընացմընացմընաց։ 
 ГАБАДЗ, пр.пр.вр. связанный, завязанный, привязанный; с сущ. становится прилагат., при 
незав. употр. – существ., принимает притяж. артикль и склон.; габадз шун, габадз гов, габадз ци и 
т.д.; габадзнэрун габэры кhагэ, габадз мынацh. 
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ԳԳԳԳ Г ԳԱԲԱԳԱԲԱԳԱԲԱԳԱԲԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ

 ԳԱԲԱԳԱԲԱԳԱԲԱԳԱԲԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի կապում եմ, կապեցի, 

կապեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. 

շունըշունըշունըշունը գաբաձսայինէրուդգաբաձսայինէրուդգաբաձսայինէրուդգաբաձսայինէրուդ կէշածավկէշածավկէշածավկէշածավ։  
 ГАБÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
завязываю (привязываю), завязывал и т.д., во всех лицах, числах и временах, в соотв. с формой 
смысл. глагола предложения; шуны габадзсайинэруд кэшацав чем больше вы держали собаку на 
цепи, тем больша она озлоблялась. 

 ԳԱԳԱԳԱԳԱ՛ԲԱՁՕԲԱՁՕԲԱՁՕԲԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց, որ կապում եմ, 

կապեցի, կապեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող 

բայի ձևին. գաբաձօվըսգաբաձօվըսգաբաձօվըսգաբաձօվըս գըբառգիգըբառգիգըբառգիգըբառգի իրէնիրէնիրէնիրէն դէղըդէղըդէղըդէղը։ 
 ГÁБАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только завязываю 
(привязываю), завязал и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр.; 
габадзцовыс гыбаррги ирэн дэхъы как только привязываю, сразу ложится на своё место. 

 ԳԱԲԱՐԱԳԱԲԱՐԱԳԱԲԱՐԱԳԱԲԱՐԱ, գ. կապրցախ, կապար, Capparis , բույս, որի ծաղկի չբացված կոկոնները 

հավաքելով՝ աղով ու քացախով համեմ են պատրաստում, այդ համեմը կոչվում է «գաբարա». 

պահլ. կապար – նույն իմ.։  
 ГАБАРА, с. бот. каперс, Capparis, южное многолетнее растение, из нераспустившихся коконов 
которого готовили приправу с добавлением соли и уксуса, которая называлась «габара»; от пехлев. 

kapar – каперс; грабар կապարա капара, литер.вост.арм. կապարա капара, литер.зап.арм. կապար 

(произ. габар) – каперс, в гаварах Шемаха, Тбилиси կապար капар, Горис, Карабах կապառ капарр, 

Ереван քաբառ кhабарр.  

 ԳԱԲԳԸԲԱՁԳԱԲԳԸԲԱՁԳԱԲԳԸԲԱՁԳԱԲԳԸԲԱՁ, ած.մկ. կապկապած. անց. դերբայ, որ գոյակ. հետ դառնում է ած., բայի հետ – 

մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս հոդ առնում ու հոլովվում է. ինչխադարինչխադարինչխադարինչխադար շադշադշադշադ գաբգըբաձգաբգըբաձգաբգըբաձգաբգըբաձ 
պանպանպանպան էէէէ սասասասա. տունտունտունտուն քուքուքուքու գաբգըբաձնէրըդգաբգըբաձնէրըդգաբգըբաձնէրըդգաբգըբաձնէրըդ քագէքագէքագէքագէ. գաբգըբաձգաբգըբաձգաբգըբաձգաբգըբաձ գէգէգէգէ՛ցիլցիլցիլցիլ էէէէ։ 
 ГАБГЫБАДЗ, пр.пр.вр. связанный, завязанный кое-как в нескольких местах; с существ. 
выполняет функцию прилаг., при независ. употр. – функцию сущ., принимает притяжат. артикль и 
склоняется; инчhхадар шад габгыбадз пан э са надо же, в скольких местах завязано, тун кhу 
габгыбадзнэрыд кhагэ свои узлы развязывай сам, габгыбадз гэ;цhил э так и лежит (стоит) 
завязанный в нескольких местах. 

 ԳԱԲԳԸԲԱԳԱԲԳԸԲԱԳԱԲԳԸԲԱԳԱԲԳԸԲԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի կապկապում եմ, 

կապկապեցի, կապկապեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվ., ու ժամանակն.՝ համաձայն հաջորդող 

բայի ձևին. գաբգըբաձսայինէրուսգաբգըբաձսայինէրուսգաբգըբաձսայինէրուսգաբգըբաձսայինէրուս քագվէցավքագվէցավքագվէցավքագվէցավ։ 
 ГАБГЫБÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
завязываю (связываю) кое-как, связал, свяжу и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой 
смысл. глагола предл.; габгыбадзсайинэрус кhагвэцhав чем больше мы завязывали кое-как, тем 
больше развязывалось. 

 ԳԱԲԳԸԲԱԳԱԲԳԸԲԱԳԱԲԳԸԲԱԳԱԲԳԸԲԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ կապկապում եմ, 

կապկապեցի, կապկապեմ և այլն. գաբգըբաձօվըդգաբգըբաձօվըդգաբգըբաձօվըդգաբգըբաձօվըդ լըձէլըձէլըձէլըձէ ծիյէրունծիյէրունծիյէրունծիյէրուն։ 
 ГАБГЫБÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я завязываю, 
(перевязываю) кое-как и т.д.; габгыбадзовыд лыдзэ цийэрун как только привяжешь, сразу 
запрягай лошадей 

 ԳԱԲԳԸԲԷԼԳԱԲԳԸԲԷԼԳԱԲԳԸԲԷԼԳԱԲԳԸԲԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. կապկապել, շատ 

կապերով կապել, կապոտել. 2. ոչ բավականաչափ լավ, այլ մի կերպ կապել մի քանի տեղից. 

օօօօրինավօրրինավօրրինավօրրինավօր ամուրամուրամուրամուր գաբգաբգաբգաբէէէէլուլուլուլու ուժըսուժըսուժըսուժըս չիհասավչիհասավչիհասավչիհասավ, գաբգըբգաբգըբգաբգըբգաբգըբէէէէցիցիցիցի շտէշտէշտէշտէ էղաձիսէղաձիսէղաձիսէղաձիս խըդախըդախըդախըդա։ 
 ГАБГЫБЭЛ, гыгабгыбим, гыбгыбэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. 
связывать, завязывать в нескольких местах. 2. связывать, завязывать кое-как, небрежно; оринавор 
амур габэлу ужыс чhиhасав, габгыбэцhи штэ эхъадзис хыда у меня не хватило сил завязать как 
следует, пришлось кое-как завязать в меру сил. 

 ԳԱԲԳԸԲԷԼԷՆԳԱԲԳԸԲԷԼԷՆԳԱԲԳԸԲԷԼԷՆԳԱԲԳԸԲԷԼԷՆ, մկ. կապկապելով. քքքքագըռթագըռթագըռթագըռթըըըըվաձվաձվաձվաձսսսսայինայինայինային գաբգըբէլէնգաբգըբէլէնգաբգըբէլէնգաբգըբէլէն էգանքէգանքէգանքէգանք հասանքհասանքհասանքհասանք։ 
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ԳԱԲԳԸԲԷԼՈՒԳԱԲԳԸԲԷԼՈՒԳԱԲԳԸԲԷԼՈՒԳԱԲԳԸԲԷԼՈՒ ԳԳԳԳ Г

 ГАБГЫБЭЛЭН, н. завязывая, перевязывая, привязывая кое-как, небрежно; 
кhагырртhывадзсайин габгыбэлэн эганкh hасанкh с трудом доехали, постоянно завязывая 
развязывающиеся (верёвки и т.п.). 

 ԳԱԲԳԸԲԷԼՈՒԳԱԲԳԸԲԷԼՈՒԳԱԲԳԸԲԷԼՈՒԳԱԲԳԸԲԷԼՈՒ, ած. որ կարելի է կամ պետք է կապոտել. իդդէղըիդդէղըիդդէղըիդդէղը ինչինչինչինչ իդբէսիդբէսիդբէսիդբէս էրգանէրգանէրգանէրգան-պարագպարագպարագպարագ 
գաբգըբէլուգաբգըբէլուգաբգըբէլուգաբգըբէլու պանպանպանպան կըդիլկըդիլկըդիլկըդիլ իսիսիսիս (Չ)։  
 ГАБГЫБЭЛУ, пр.буд.вр. то, что можно или нужно завязать кое-как, небрежно; иддэхъы инчh 
идбэс эрган-параг габгыбэлу пан кыдил ис? (Ч) что ты там возишься так долго, завязывай уже. 

 ԳԱԲԳԸԲՎԷԼԳԱԲԳԸԲՎԷԼԳԱԲԳԸԲՎԷԼԳԱԲԳԸԲՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, անձնական դերբայ, հրամայական, առաջին և 

երրորդ դեմքի ձևեր չունի, բ.կր. կապկապվել, կապոտվել. ներկայի և անկատարի եզակի երր. 

դեմքի դրական, բացասական և հարցական ձևերը ունին նաև կարողական նշանակություն. 

գըգաբգըբվիգըգաբգըբվիգըգաբգըբվիգըգաբգըբվի՞ կարելի՞ է կապոտել. չիգաբգըբվիչիգաբգըբվիչիգաբգըբվիչիգաբգըբվի(լլլլ) չի կարելի կապոտել։  
 ГАБГЫБВЭЛ, гыгабгыбви, -вэцhав, -вадз, -вэлу, г. стр.з. завязываться, привязываться кое-как, 
небрежно; не имеет повел. наклон. и форм 1-го и 2-го л., утверд., отриц. и вопрос. формы 3-го л. ед. 
чис. наст. времени несов. вида имеют также значение возможности; гыгабгыбви? завязывается?, 
привязывается?; чhигабгыви(л) не завязывается. 

 ԳԱԲԴԱՁԳԱԲԴԱՁԳԱԲԴԱՁԳԱԲԴԱՁ, ած.մկ. կապույտ գույն ստացած (մարդու մարմնի մասին) հարվածից, ցրտից, 

հիվանդությունից. անց. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնւմ է ածական, բայի հետ – մակբայ, 
իսկ անկախ գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է. գաբդաձինգաբդաձինգաբդաձինգաբդաձին 
կունըկունըկունըկունը չիկալչիկալչիկալչիկալ ամէնէվինամէնէվինամէնէվինամէնէվին, գաբդաձգաբդաձգաբդաձգաբդաձ գէցիլգէցիլգէցիլգէցիլ էէէէ։ 
 ГАБДАДЗ, пр.пр.вр. посиневший от холода, ушиба и т.п. (о коже); с существит. становится 
прилагат., с глаголом – наречием, при независимом употр. – существит., принимает прит. артикль и 
склон.; габдадзин куны чhикал амэнэвин, габдадз гэцhил э здоровый цвет на месте ушиба никак 

не может восстановиться, так и отдаёт синим; литер.вост.арм. կապտած каптац, литер.зап.арм. 

կապտած (произн. габдадз) – посиневший; этимологию см. габуд. 

 ԳԱԳԱԳԱԳԱ՛ԲԴԱՁՕԲԴԱՁՕԲԴԱՁՕԲԴԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, -նէրօվը, մկ. հենց որ կապույտ գույն է ստանում, ստացավ և այլն բոլոր 

ժամանակների եզակի և հոգնակի երրորդ դեմքով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. 

գաբդաձօվըգաբդաձօվըգաբդաձօվըգաբդաձօվը բէթքբէթքբէթքբէթք էրէրէրէր աղէգաղէգաղէգաղէգ շօյէլշօյէլշօյէլշօյէլ գաբդաձգաբդաձգաբդաձգաբդաձ դէղըդէղըդէղըդէղը, վօրվօրվօրվօր արունըարունըարունըարունը չիգայնէրչիգայնէրչիգայնէրչիգայնէր։  
 ГÁБДАДЗÓВЫ, -нэровы, н. как только синеет, посинел и т.д. (от холода, ушиба и т.п.) во всех 
лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. предл.; габдадзовы бэтhкh эр ахъэг шойэл 
габдадз дэхъы, вор аруны чhигайнэр как только кожа посинела, надо было сразу хорошенько 
помассировать место ушиба, чтобы избежать кровоподтёка.  

 ԳԱԲԴԷԼԳԱԲԴԷԼԳԱԲԴԷԼԳԱԲԴԷԼ, -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, մյուս ձևերը և առաջին երկու դեմքերը չունի, բ.չ. կապույտ 

գույն ստանալ (մարմինը) հիվանդությունից, սաստիկ մրսելուց կամ ուժեղ հարվածից. < 

կապուտել < կապույտել: 
 ГАБДЭЛ, гыгабди, габдэцhав, -адз, -элу, не имеет форм 1-го и 2-го л., а также других форм, 

г.с.з. синеть от мороза, удара, болезни (о коже); литер.вост.арм. կապտել каптел, литер.зап.арм. 

կապտել (произ. габдэл) – синеть; этимол. см. габуд. 

 ԳԱԲԷԼԳԱԲԷԼԳԱԲԷԼԳԱԲԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. կապել։  
 ГАБЭЛ, гыгабим, габэцhи, габадз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. завязывать, 

связывать, привязывать, перевязывать; литер.вост.арм. կապել капел, литер.зап.арм. կապել 
(произн. габэл) – связывать; этимологию см. габ.  

 ԳԱԲԷԼԷՆԳԱԲԷԼԷՆԳԱԲԷԼԷՆԳԱԲԷԼԷՆ, մկ. կապէլով։ 
 ГАБЭЛЭН, н. завязывая, связывая, привязывая. 

 ԳԱԲԷԼՈՒԳԱԲԷԼՈՒԳԱԲԷԼՈՒԳԱԲԷԼՈՒ, ած.մկ. (բան, կենտանի), որ կարելի է կամ պետք է կապել, (բան), որով կարելի 

է կապել. գաբէլուգաբէլուգաբէլուգաբէլու չուվանչուվանչուվանչուվան. գօվէրունգօվէրունգօվէրունգօվէրուն գաբէլուգաբէլուգաբէլուգաբէլու էգաէգաէգաէգա. ապ. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է 

ածական, բայի հետ – մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ 

առնում ու հոլովվում է. գաբէլուգաբէլուգաբէլուգաբէլու խէվիսխէվիսխէվիսխէվիս ուուուու. գաբէլունէրունգաբէլունէրունգաբէլունէրունգաբէլունէրուն առչինըառչինըառչինըառչինը տունտունտունտուն ինքըդինքըդինքըդինքըդ իսիսիսիս։ 
 ГАБЭЛУ, пр.буд.вр. 1. то, что можно или нужно завязать. 2. тот, кого можно или нужно 
привязать. 3. то, чем можно привязать, завязать; габэлу чhуван верёвка для привязи, говэрун 
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ԳԳԳԳ Г ԳԱԲԸՌԹԱՁԳԱԲԸՌԹԱՁԳԱԲԸՌԹԱՁԳԱԲԸՌԹԱՁ

габэлу эга; при употр. с сущ. выполняет функцию прилаг., с глаголом – наречия, при независимом 
употр. – функцию сущест., принимает притяж. артикль и склоняется; габэлу хэв ис у да ты мастер 
завязывать, габэлунэрун аррчhины тун инкhыд ис первым кого нужно связать – это ты. 

 ԳԱԲԸՌԹԱՁԳԱԲԸՌԹԱՁԳԱԲԸՌԹԱՁԳԱԲԸՌԹԱՁ, ած.մկ. կապոտած. անց. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի 

հետ – մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ առնում ու 

հոլովվում է. գաբըռթաձգաբըռթաձգաբըռթաձգաբըռթաձ արբաարբաարբաարբա. գաբըռթաձնէրըդգաբըռթաձնէրըդգաբըռթաձնէրըդգաբըռթաձնէրըդ ինքըդինքըդինքըդինքըդ քագէքագէքագէքագէ. գաբըռթաձգաբըռթաձգաբըռթաձգաբըռթաձ թաբլիլթաբլիլթաբլիլթաբլիլ էէէէ։  
 ГАБЫРРТhАДЗ, пр.пр.вр. связанный, завязанный кое-как, небрежно; с существит. становится 
прил., с глаг. – наречием, при независ. употр. – сущ., принимает притяж. артикль и склон.; 
габырртhадз араба, габырртhадзнэрыд инкhыд кhагэ, габырртhадз тhаблил э. 

 ԳԱԲԸՌԹԱԳԱԲԸՌԹԱԳԱԲԸՌԹԱԳԱԲԸՌԹԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի կապոտում եմ, 

կապոտեցի, կապոտեմ և այլն. գաբըռթաձսայիսգաբըռթաձսայիսգաբըռթաձսայիսգաբըռթաձսայիս քագվէցավքագվէցավքագվէցավքագվէցավ։ 
 ГАБЫРРТhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
завязываю (привязываю) кое-как и т.д.; габырртhадзсайис кhагвэцhав по мере того как я 
завязывал кое-как, (узел) развязывался. 

 ԳԱԳԱԳԱԳԱ՛ԲԸՌԹԱՁՕԲԸՌԹԱՁՕԲԸՌԹԱՁՕԲԸՌԹԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը. մկ. հենց որ կապոտում եմ, 

կապոտեցի, կապոտեմ և այլն. գաբըռթաձօվըսգաբըռթաձօվըսգաբըռթաձօվըսգաբըռթաձօվըս գէնէգէնէգէնէգէնէ քագվէցավքագվէցավքագվէցավքագվէցավ։  
 ГÁБЫРРТhАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только завязываю 
кое-как, завязывал и т.д.; габырртhадзовыс гэнэ кhагвэцhав как только я завязал кое-как (узел), 
он снова развязался. 

 ԳԱԲԸՌԹԷԼԳԱԲԸՌԹԷԼԳԱԲԸՌԹԷԼԳԱԲԸՌԹԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. կոպտել. < կապ-ար-ոտ-ել։  
 ГАБЫРРТhЭЛ, гыгабырртhим, габырртhэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 
завязывать кое-как, небрежно. 

 ԳԱԲԸՌԹԷԼԷՆԳԱԲԸՌԹԷԼԷՆԳԱԲԸՌԹԷԼԷՆԳԱԲԸՌԹԷԼԷՆ, մկ. կապոտելով. քագվաձսայինքագվաձսայինքագվաձսայինքագվաձսային գաբըռթէլէնգաբըռթէլէնգաբըռթէլէնգաբըռթէլէն կընածինքկընածինքկընածինքկընածինք։ 
 ГАБЫРРТhЭЛЭН, н. завязывая кое-как, небрежно; кhагвадзсайин габырртhэлэн 
кынацинкh мы шли, постоянно завязывая развязывающиеся (узлы). 

 ԳԱԲԸՌԹԷԼՈՒԳԱԲԸՌԹԷԼՈՒԳԱԲԸՌԹԷԼՈՒԳԱԲԸՌԹԷԼՈՒ, ած.մկ. (բան), որ կարէլի է կամ պետք է կապոտել, որով կարելի է 

կապոտել. ապ. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ, իսկ 

առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է: գաբըռթէլուգաբըռթէլուգաբըռթէլուգաբըռթէլու 
բանբանբանբան. վօվօվօվօ՞րնրնրնրն էէէէ սիվօրսիվօրսիվօրսիվօր գաբըռթէլունգաբըռթէլունգաբըռթէլունգաբըռթէլուն. արիարիարիարի յարդըմյարդըմյարդըմյարդըմ արաարաարաարա գաբըռթէլուգաբըռթէլուգաբըռթէլուգաբըռթէլու։ 
 ГАБЫРРТhЭЛУ, пр.буд.вр. 1. то, что можно или нужно завязать. 2. то, чем можно завязать; с 
сущ. выполняет функцию прилаг., с глаг. – наречия, при независимом употр. – функцию существ., 
принимает притяжат. артикль и склоняется; габырртhэлу бан, ворн э сивонцh габырртhэлун?, 
ари, йардым ара габырртhэлу. 

 ԳԱԲԸՌԹՎԱՁԳԱԲԸՌԹՎԱՁԳԱԲԸՌԹՎԱՁԳԱԲԸՌԹՎԱՁ, ած.մկ. 1. կապոտված (առարկա). 2. ինքն իր հետ կապոտված (թել, չվան). 

3. փոխ.իմ. իրար հետ խճճված, դժվար լուծելի գործեր ունեցող (մարդիկ). անցյալ դերբայ, որ 

գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս 

գոյականի դեր է կատարում, էրր. դեմքի հոդ առնում ու հոլովվում է. գաբըռթվաձգաբըռթվաձգաբըռթվաձգաբըռթվաձ մընացմընացմընացմընաց, 

չիքագվէցավչիքագվէցավչիքագվէցավչիքագվէցավ. արիարիարիարի պըռնէպըռնէպըռնէպըռնէ տէրծանինտէրծանինտէրծանինտէրծանին ձարէնձարէնձարէնձարէն, գաբըռթվաձնէրըգաբըռթվաձնէրըգաբըռթվաձնէրըգաբըռթվաձնէրը քագինքքագինքքագինքքագինք։ 
 ГАБЫРРТhВАДЗ, пр.пр.вр. 1. завязанный, перевязанный. 2. спутавшийся, беспорядочно 
перевитый, переплетённый (о нитке, верёвке и т.п.). 3. перен. несвободный, связанный по рукам, 
ограниченный в действиях (о человеке); с сущ. становится прил., с гл. – наречием, при независимом 
употр. – сущ., принимает притяжат. артикль 3-го лица и склон.; габырртhвадз мынацh, 
чhикhагвэцhав, ари, пыррнэ тэрцанин дзарэн, габырртhвадзнэры кhагинкh. 

 ԳԱԲԸՌԹՎԱԳԱԲԸՌԹՎԱԳԱԲԸՌԹՎԱԳԱԲԸՌԹՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -էրուն, մկ. քանի կապոտվում է, կապոտվեց և այլն բոլոր 

ժամանակների եզակի և հոգնակի երրորդ դեմքով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. 

գաբըռթվաձսայինգաբըռթվաձսայինգաբըռթվաձսայինգաբըռթվաձսային քըքագէյիքըքագէյիքըքագէյիքըքագէյի, հախէնհախէնհախէնհախէն չէրչէրչէրչէր կայիկայիկայիկայի։ 
 ГАБЫРРТhВÁДЗСАЙИН, -эрун, н. по мере того как (чем больше) спутывается, будет 
спутываться и т.д., во всех вр. ед. и мн. числа 3-го лица в соотв. с формой смысл. гл. предложения; 
габырртhвадзсайин кhыкhагэйи, hахэн чhэр каи чем больше (узлы) спутывались, тем больше их 
развязывал и никак не мог справиться. 
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ԳԱԲԸՌԹՎԱԳԱԲԸՌԹՎԱԳԱԲԸՌԹՎԱԳԱԲԸՌԹՎԱ՛ՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸ ԳԳԳԳ Г

 ԳԱԲԸՌԹՎԱԳԱԲԸՌԹՎԱԳԱԲԸՌԹՎԱԳԱԲԸՌԹՎԱ՛ՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸ, -նէրօվը, մկ. հենց, որ կապոտվում է, էր, կապոտվեց և այլն բոլոր 

ժամանակների եզ. և հոգն. երրորդ դեմքերով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. 

գաբըռթվաձօվըգաբըռթվաձօվըգաբըռթվաձօվըգաբըռթվաձօվը փիթփիթփիթփիթ քագիմքագիմքագիմքագիմ. եթե այս երկու մակբայները վերաբերվում են իրար հետ գործերով 

կապոտված մարդկանց, կարող են ունենալ բոլոր դեմքերի ձևերը։ 
 ГАБЫРРТhВÁДЗОВЫ, -нэровы, н. 1. как только спутывается (переплетается), спутался (о 
нитке, верёвке и т.п.) и т.д., во всех временах ед. и мн. числа в 3-м л. в соотв. с формой смысл. гл. 
предл. 2. перен. как только связывается по рукам и т.д. (во всех лицах); габырртhвадзовы пhитh 
кhагим как только запутается (нить, верёвка), сразу развяжу. 

 ԳԱԲԸՌԹՎԷԼԳԱԲԸՌԹՎԷԼԳԱԲԸՌԹՎԷԼԳԱԲԸՌԹՎԷԼ, -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ) 1. բ.կր. կապոտվել 
(ուրիշի ձեռքով). 2. բ.չ. ինքն իրան կապոտվել (թելը, չվանը). 3. գործերով իրար հետ 

կապոտվել. կապ-ար-ոտ-վ-ել > կապ-ար-տ-վ-էլ > կապ-ըր-տ-վ-ել > գաբ-ըռ-թ-վ-էլ։ 
 ГАБЫРРТhВЭЛ, -вим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк) 1. г.д.з. связаться, 
завязаться (кем-либо). 2. г.с.з. спутаться (о нитке, верёвке и т.п). 3. г.с.з. перен. связаться, спутаться 
с кем-либо, вступать в предосудительные отношения с кем-либо. 4. г.с.з. перен. заводить с кем-либо 
деловые отношения; кап-ар-от-в-эл > кап-ар-т-в-эл > кап-ыр-т-в-эл > габ-ырр-тh-в-эл. 

 ԳԱԲԸՌԹՎԷԼԷՆԳԱԲԸՌԹՎԷԼԷՆԳԱԲԸՌԹՎԷԼԷՆԳԱԲԸՌԹՎԷԼԷՆ, մկ. կապոտվելով. գգգգաբըռթվէլէնաբըռթվէլէնաբըռթվէլէնաբըռթվէլէն մէմըմէմըմէմըմէմը էղավէղավէղավէղավ շարունակ կապոտվում է։ 
 ГАБЫРРТhВЭЛЭН, н. завязываясь, запутываясь, переплетаясь, перепутываясь, спутываясь; 
габырртhвэлэн мэмы эхъав окончательно запутался (узел на верёвке и т.п.). 

 ԳԱԲԸՌԹՎԷԼՈՒԳԱԲԸՌԹՎԷԼՈՒԳԱԲԸՌԹՎԷԼՈՒԳԱԲԸՌԹՎԷԼՈՒ, ած. որ կարող է կապոտվել. ապ. դերբայ, գոյականի հետ դառնում է 

ածական, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, երր. դեմքի հոդ առնում ու 

հոլովվ. է. թամամթամամթամամթամամ գաբըռթվէլուգաբըռթվէլուգաբըռթվէլուգաբըռթվէլու խնաբխնաբխնաբխնաբ էէէէ. ադգիցադգիցադգիցադգից ալալալալ ավէլիավէլիավէլիավէլի գաբըռթվէլունէրըգաբըռթվէլունէրըգաբըռթվէլունէրըգաբըռթվէլունէրը գան։գան։գան։գան։ 
 ГАБЫРРТhВЭЛУ, пр.буд.вр. то, что может перепутаться, переплестись; с существ. выполняет 
функцию прилагат., при независ. употр. – функцию сущ., принимает притяжат. артикль 3-го л. и 
склоняется; тhамам габырртhвэлу хынаб э как раз такая бечёвка может перепутаться, адгицh ал 
авэли габырртhвэлунэры ган некоторые (нити и т.п.) могут переплестись ещё больше (по 
отношению к другим).  

 ԳԱԲԸՌԹՎԷՑԸՆԷԼԳԱԲԸՌԹՎԷՑԸՆԷԼԳԱԲԸՌԹՎԷՑԸՆԷԼԳԱԲԸՌԹՎԷՑԸՆԷԼ և ԳԱԲԸՌԹՎԷՑՈՒՆԷԼԳԱԲԸՌԹՎԷՑՈՒՆԷԼԳԱԲԸՌԹՎԷՑՈՒՆԷԼԳԱԲԸՌԹՎԷՑՈՒՆԷԼ, -ցունում և -ցունիմ, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցունօղ և 

-ցընօղ, -ցունէլու և -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛ք (Ն), ԳԱԲԸՌԹՎԷՑԸՆԷԼԳԱԲԸՌԹՎԷՑԸՆԷԼԳԱԲԸՌԹՎԷՑԸՆԷԼԳԱԲԸՌԹՎԷՑԸՆԷԼ, -ցունում, -ցուցի, -ցուցաձ, 

-ցընօղ, -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛կ (Չ), բ.ա. 1. կապոտվեցնել, այնպես անել, որ կապոտվի (թելը, 

չվանը). 2. այնպես անել, որ մարդիկ կնճռոտ գործերով կապվեն իրար հետ։ 
 ГАБЫРРТhВЭЦhЫНЭЛ и ГАБЫРРТhВЭЦhУНЭЛ, -цhунум и -цhуним, -цhуцhи, -цhуцhадз, 
-цhунохъ и -цhынохъ, -цhунэлу и -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэкh (Н), ГАБЫРРТhВЭЦhЫНЭЛ, -
цhунум, -цhуцhи, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэк (Ч), п.г. 1. запутывать, 
беспорядочно перевивать (нить и т.п.). 2. перен. запутать, сбить с толку, заморочить голову.  

 ԳԳԳԳԱԲԸՌԹՎԷՑՈՒՑԱՁԱԲԸՌԹՎԷՑՈՒՑԱՁԱԲԸՌԹՎԷՑՈՒՑԱՁԱԲԸՌԹՎԷՑՈՒՑԱՁ, աձ.մկ. կապոտեցրած (թելը կամ չվանը, կամ մարդկանց իրար 

հետ). անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ, իսկ 

առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է. 

գաբըռթվէցուցաձնէրըսգաբըռթվէցուցաձնէրըսգաբըռթվէցուցաձնէրըսգաբըռթվէցուցաձնէրըս, -ըդ, -ը – ա) այն բանը կամ մարդը, որ մենք, դուք, նրանք կապոտել 
ենք, եք, են, և բ) այն բաները կամ մարդիք, որ ես, դու, նա կապոտել եմ, ես, է. գաբըռթվէցուցաձգաբըռթվէցուցաձգաբըռթվէցուցաձգաբըռթվէցուցաձ 
գըբահէգըբահէգըբահէգըբահէ: 
 ГАБЫРРТhВЭЦhУЦhАДЗ, пр.пр.вр. 1. спутанный (о нити, верёвке). 2. перен. вовлечённый в 
сложные запутанные отношения; с сущ. становится прилаг., с глаголом – наречием, при 
независимом употр. – сущ., принимает притяж. артикль и склоняется; габырртhвэцhуцhадзнэрыс, 
-ыд, -ы – а) (верёвка, нить и т.п.) которые мы, ты, он спутали, б) связанный, перевязанный кое-как 
(о предметах); габырртhвэцhуцhадз гыбаhэ хранит перевязанным.  

 ԳԱԲԸՌԹՎԷՑՈՒՑԱԳԱԲԸՌԹՎԷՑՈՒՑԱԳԱԲԸՌԹՎԷՑՈՒՑԱԳԱԲԸՌԹՎԷՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի 

կապոտեցնում եմ, էի, կապոտեցրի, կապոտեցնեմ և այլն։ 
 ГАБЫРРТhВЭЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как я 
завязываю в нескольких местах и т.д. 
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ԳԳԳԳ Г ԳԱԲԸՌԹՎԷՑՈՒՑԱԳԱԲԸՌԹՎԷՑՈՒՑԱԳԱԲԸՌԹՎԷՑՈՒՑԱԳԱԲԸՌԹՎԷՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ

 ԳԱԲԸՌԹՎԷՑՈՒՑԱԳԱԲԸՌԹՎԷՑՈՒՑԱԳԱԲԸՌԹՎԷՑՈՒՑԱԳԱԲԸՌԹՎԷՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հնեց որ 

կապոտեցնում եմ, կապոտեցրի, կապոտեցնեմ և այլն։  
 ГАБЫРРТhВЭЦhУЦhÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только 
завязываю кое-как, завязал и т.д.  

 ԳԱԲՈՒԴԳԱԲՈՒԴԳԱԲՈՒԴԳԱԲՈՒԴ, ած. կապույտ։ 
 ГАБУД, п. синий, голубой; пац габуд голубой, мутh габуд тёмно-синий; от перс. kabūd – 

синий; грабар կապոյտ капуйт – синий, литер.вост.арм. կապույտ капуйт – синий, литер.зап.арм. 

կապոյտ (произн. габуйд), Ахалциха, Карин, Мокс, Мараха, Возм, Нор-Джуга, Салмаст, Тбилиси 

կապուտ капут, Алашкерт, Муш կաբուդ кабуд, Себастия, Родосто, Акна, Полис, Сучава գաբուդ 

габуд, Ван կապօտ капот, Харберд գաբոդ габод, Аварик կmպիտ кäпит, Ереван կապիտ капит, 

Тигранакерт գmբուդ гäбуд, Асланбек գաբիւդ габюд, գաբիւ* габюh, Хачин գաբիդ габид, Сведия 

գաբբէդ габбэд.  

 ԳԱԲՈՒԴԳԱԲՈՒԴԳԱԲՈՒԴԳԱԲՈՒԴ ԱՉՔԷՐՕՎԱՉՔԷՐՕՎԱՉՔԷՐՕՎԱՉՔԷՐՕՎ (Ն), ԳԱԲՈՒԴԳԱԲՈՒԴԳԱԲՈՒԴԳԱԲՈՒԴ ԱՃԿԷՐՕՎԱՃԿԷՐՕՎԱՃԿԷՐՕՎԱՃԿԷՐՕՎ (Չ), ած. կապուտաչյա։ 
 ГАБУД АЧhКhЭРОВ (Н), ГАБУД АЧКЭРОВ (Ч), п. голубоглазый. 

 ԳԱԲՈՒԴԳԱՁԳԱԲՈՒԴԳԱՁԳԱԲՈՒԴԳԱՁԳԱԲՈՒԴԳԱՁ, ած.մկ. կապույտ գույն ստացած. անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ 

դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ. գաբուդգաձգաբուդգաձգաբուդգաձգաբուդգաձ էրէսէրէսէրէսէրէս, ծէռկծէռկծէռկծէռկ. գաբուդգաձգաբուդգաձգաբուդգաձգաբուդգաձ մընացմընացմընացմընաց։ 
 ГАБУДГАДЗ, пр.пр.вр. посиневший; с сущ. выполняет функцию прилагат., с глаголом – 
наречия; габудгадз эрэс посиневшее лицо, габудгадз цэррк посиневшая рука, габудгадз мынацh 
так и остался посиневшим. 
 ԳԱԲՈՒԴԳԱԳԱԲՈՒԴԳԱԳԱԲՈՒԴԳԱԳԱԲՈՒԴԳԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -էրուն, մկ. քանի կապուտակում է, էր, կապուտակեց, -եցին, 

կապուտակի և այլն բոլոր ժամանակն. եզակի և հոգնակի երր. դեմքով՝ համաձայն 

հաջորդող բայի ձևին. մըսաձէսմըսաձէսմըսաձէսմըսաձէս ծէռկէրըսծէռկէրըսծէռկէրըսծէռկէրըս գաբուդգաձսայինէրունգաբուդգաձսայինէրունգաբուդգաձսայինէրունգաբուդգաձսայինէրուն ջըմռէցիջըմռէցիջըմռէցիջըմռէցի, դաքծանդաքծանդաքծանդաքծան, 

կունէրըկունէրըկունէրըկունէրը էգավէգավէգավէգավ։ 
 ГАБУДГÁДЗСАЙИН, -эрун, н. по мере того как (чем больше) синеет и т.д., во всех временах 
ед. и мн. ч. 3-го лица в соотв. с формой глагола; мысадзэс цэрркэрыс габудгадзсайинэрун 
джымррэцhи, дакhцhан, кунэры эгав чем больше руки синели от холода, тем больше я их 
массировал и возвращал здоровый цвет. 
 ԳԱԲՈՒԴԳԱԳԱԲՈՒԴԳԱԳԱԲՈՒԴԳԱԳԱԲՈՒԴԳԱ՛ՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸ, -նէրօվը, մկ. հենց որ կապուտակում է, են, էր, էին, կապուտակեց, -

էցին, կապուտակի, -ին և այլն բոլոր ժամանակների եզակի և հոգնակի երր. դեմք.՝ 
համաձայն հաջորդող բայի ձևին. ձէռքէրուդձէռքէրուդձէռքէրուդձէռքէրուդ օղունգնէրըօղունգնէրըօղունգնէրըօղունգնէրը գաբուդգաձնէրօվըգաբուդգաձնէրօվըգաբուդգաձնէրօվըգաբուդգաձնէրօվը, ձէռքէրըդձէռքէրըդձէռքէրըդձէռքէրըդ դաքդաքդաքդաք 
ջուրիջուրիջուրիջուրի մէջմէջմէջմէջ դիրդիրդիրդիր։ 
 ГАБУДГÁДЗОВЫ, -нэровы н. как только синеет, посинел, посинеет и т.д., во всех временах 
ед. и мн. числа 3-го лица в соответствии с формой смысл. гл. пр.; дзэрркhэруд охъунгнэры 
габудгадзнэровы, дзэрркhэрыд дакh джури мэчh дир как только ногти пальцев посинеют, окуни 
руки в тёплую воду. 

 ԳԱԲՈՒԴԳԷԳԳԱԲՈՒԴԳԷԳԳԱԲՈՒԴԳԷԳԳԱԲՈՒԴԳԷԳ, ած. կապտավուն։ 
 ГАБУДГЭГ, п. синеватый, голубоватый; литер.зап.арм. կապուտկեկ (произн. габудгэг). 

 ԳԱԲՈՒԴԳԷԼԳԱԲՈՒԴԳԷԼԳԱԲՈՒԴԳԷԼԳԱԲՈՒԴԳԷԼ, -գի, -գէցավ, -գաձ, -գէլու, բ.չ. կապույտ գույն ստանալ. < կապույտ-ակ-ել։ 
առաջին և երկրորդ դեմքերի, անձնական դերբայի և հրամայականի ձևեր չունի: 

 ГАБУДГЭЛ, гыгабудги, -гэцhав, -гадз, -гэлу, г.с.з. синеть; литер.вост.арм. կապուտակել 
капутакел; литер.зап.арм. կապուտնալ (произн. габуднал) и կապուտկել (произн. габудгэл). 

 ԳԱԲՈՒԴԳԷԼԷՆԳԱԲՈՒԴԳԷԼԷՆԳԱԲՈՒԴԳԷԼԷՆԳԱԲՈՒԴԳԷԼԷՆ, մկ. կապույտ գույն ստանալով։ 
 ГАБУДГЭЛЭН, н. синея.  

 ԳԱԲՈՒԴԳԷՑԸՆԷԼԳԱԲՈՒԴԳԷՑԸՆԷԼԳԱԲՈՒԴԳԷՑԸՆԷԼԳԱԲՈՒԴԳԷՑԸՆԷԼ և ԳԱԲՈՒԴԳԷՑՈՒՆԷԼԳԱԲՈՒԴԳԷՑՈՒՆԷԼԳԱԲՈՒԴԳԷՑՈՒՆԷԼԳԱԲՈՒԴԳԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԳԱԲՈՒԴԳԷՑԸՆԷԼԳԱԲՈՒԴԳԷՑԸՆԷԼԳԱԲՈՒԴԳԷՑԸՆԷԼԳԱԲՈՒԴԳԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. այնպես անել, 
որ կապույտ գույն ստանա. կապույտ-ակ-եց-ան-ել։ 
 ГАБУДГЭЦhЫНЭЛ и ГАБУДГЭЦhУНЭЛ (Н), ГАБУДГЭЦhЫНЭЛ (Ч), н. синить, делать 
синим. 

 ԳԱԲՈՒԴԳԷՑԸՆԷԼԷՆԳԱԲՈՒԴԳԷՑԸՆԷԼԷՆԳԱԲՈՒԴԳԷՑԸՆԷԼԷՆԳԱԲՈՒԴԳԷՑԸՆԷԼԷՆ կամ ԳԱԲՈՒԴԳԷՑՈՒՆԷԼԷՆԳԱԲՈՒԴԳԷՑՈՒՆԷԼԷՆԳԱԲՈՒԴԳԷՑՈՒՆԷԼԷՆԳԱԲՈՒԴԳԷՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ԳԱԲՈՒԴԳԷՑԸՆԷԼԷՆԳԱԲՈՒԴԳԷՑԸՆԷԼԷՆԳԱԲՈՒԴԳԷՑԸՆԷԼԷՆԳԱԲՈՒԴԳԷՑԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. 

կապույտ գույն տալով. ծէռկէրըսծէռկէրըսծէռկէրըսծէռկէրըս բօյայօվբօյայօվբօյայօվբօյայօվ գաբուդգէցընէլէնգաբուդգէցընէլէնգաբուդգէցընէլէնգաբուդգէցընէլէն ամբէսամբէսամբէսամբէս արիարիարիարի վօրվօրվօրվօր, լըվանալլըվանալլըվանալլըվանալ ֆայդաֆայդաֆայդաֆայդա 
չունիչունիչունիչունի։ 
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ԳԱԲՈՒԴԳԷՑՈՒՑԱԳԱԲՈՒԴԳԷՑՈՒՑԱԳԱԲՈՒԴԳԷՑՈՒՑԱԳԱԲՈՒԴԳԷՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ ԳԳԳԳ Г

 ГАБУДГЭЦhЫНЭЛЭН или ГАБУДГЭЦhУНЭЛЭН (Н), ГАБУДГЭЦhЫНЭЛЭН (Ч), н. 
окрашивая в синий цвет; цэрркэрыс бойайов габудгэцhынэлэн анбэс ари вор, лыванал файда 
чhуни так измазал руки синей краской, что никак не отмыть. 
 ԳԱԲՈՒԴԳԷՑՈՒՑԱԳԱԲՈՒԴԳԷՑՈՒՑԱԳԱԲՈՒԴԳԷՑՈՒՑԱԳԱԲՈՒԴԳԷՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի 

կապուտակեցնում եմ, կապուտակեցրի և այլն բոլոր դեմքերով, թվ. ու ժամանակներով՝ 
համաձայն հաջորդող բայի ձևին. լըվացքըլըվացքըլըվացքըլըվացքը լէղագօվլէղագօվլէղագօվլէղագօվ գաբուդգէցուցաձսայիդգաբուդգէցուցաձսայիդգաբուդգէցուցաձսայիդգաբուդգէցուցաձսայիդ գունըգունըգունըգունը դէսօքցավդէսօքցավդէսօքցավդէսօքցավ։  
 ГАБУДГЭЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем 
больше) окрашиваю в синий цвет и т.д., во всех временах ед. и мн. ч. 3-го л. в соотв. с формой 
смысл. гл. пр.; лывацhкhы лэхъагов габудгэцhуцhадзсайид гуны дэсокhцhав чем больше синьки 
ты добавлял в воду, тем цвет (белья) становился красивее. 

 ԳԱԲՈՒԴԳԷՑՈՒՑԱԳԱԲՈՒԴԳԷՑՈՒՑԱԳԱԲՈՒԴԳԷՑՈՒՑԱԳԱԲՈՒԴԳԷՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ 

կապուտակեցնում եմ, և այլն բոլոր դեմք., թվ. ու ժաման.՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. 

բադէրըբադէրըբադէրըբադէրը գաբուդգէցուցաձօվըդգաբուդգէցուցաձօվըդգաբուդգէցուցաձօվըդգաբուդգէցուցաձօվըդ դունըդունըդունըդունը կիդիսկիկիդիսկիկիդիսկիկիդիսկի (կարծես թե) մըթնէցավմըթնէցավմըթնէցավմըթնէցավ։ 
 ГАБУДГЭЦhУЦhÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я 
окрашиваю в синий цвет и т.д., во всех лицах, числах и временах, в соотв. с формой смыслового 
глагола предложения; бадэры габудгэцhуцhадзовыд, дуны кидиски мытhнэцhав как только ты 
покрасил стены в синий цвет, в доме как будто стало темнее. 

 ԳԱԲՈՒՍՏԱԳԱԲՈՒՍՏԱԳԱԲՈՒՍՏԱԳԱԲՈՒՍՏԱ (Չ), տես քափուսթա (Ն): 
 ГАБУСТА (Ч), см. кhапhустhа (Н).  

 ԳԱԲՈՒՍՏԱԳԱԲՈՒՍՏԱԳԱԲՈՒՍՏԱԳԱԲՈՒՍՏԱ ՉԻՉԱԳՉԻՉԱԳՉԻՉԱԳՉԻՉԱԳ (Չ), գ. զարդաբույս: 

 ГАБУСТА ЧhИЧhАГ (Ч), с. бот. бегония, род растений семейства Бегониевые.  
 ԳԱԲՌԱՇԳԱԲՌԱՇԳԱԲՌԱՇԳԱԲՌԱՇ, ած. գույնը խանգարված, անորոշ ու դգեղ գույնի. թուրք. աբրաշ, էբրեշ – սև ու 

ճերմակ, ճանճաճերմակ. բառի սկզբի «գ» հնչունը հայ. բայի «կը» մասնիկն է, որ միացել է 

թուրքերեն բառին։ 
 ГАБРРАШ, п. размытый, нечёткий (о цвете); турец. abraş (абраш) – пятнистый, пегий, 
бесцветный, из араб.; начальный звук «гы» – частица, образующая форму наст. времени арм. 

глагола; в гаваре Карин գաբռաշ габрраш – синеватый, голубоватый. 

 ԳԱԲՌԱՇԳԷԳԳԱԲՌԱՇԳԷԳԳԱԲՌԱՇԳԷԳԳԱԲՌԱՇԳԷԳ, ած. բավական խանգարված գույնի։ 
 ГАБРРАШГЭГ, п. достаточно размытый, нечёткий (о цвете). 
 ԳԱԲՌԱՇՆԱԼԳԱԲՌԱՇՆԱԼԳԱԲՌԱՇՆԱԼԳԱԲՌԱՇՆԱԼ, -նա, -ցավ, -ցաձ, -նալու, մյուս ձևերը չունի, բ.չ. գույնը խանգարվել. հայ 
«կը» + թուրք. աբրաշ + հայ. -ան-ալ։ 
 ГАБРРАШНАЛ, -на, -цhав, -цhадз, -налу, других форм не имеет, г.с.з. приобретать размытый, 
неприятный цвет; арм. частица «гы» + турец. abraş + арм. -ан-ал.  
 ԳԱԲՌԱՇՆԱԼԷՆԳԱԲՌԱՇՆԱԼԷՆԳԱԲՌԱՇՆԱԼԷՆԳԱԲՌԱՇՆԱԼԷՆ, մկ. գույնը խանգարվելով ու տգեղանալով։ 
 ГАБРРАШНАЛЭН, н. приобретая размытый, неприятный цвет. 

 ԳԱԲՌԱՇՆԱԼՈՒԳԱԲՌԱՇՆԱԼՈՒԳԱԲՌԱՇՆԱԼՈՒԳԱԲՌԱՇՆԱԼՈՒ, ած. (բան), որի գույնը կարող է խանգարվել, տգեղանալ. ապ. դերբայ, որ 

գոյականի հետ դառնում է ածական, նույն իմաստով գործածվում է նաև գաբռաշլէմիշգաբռաշլէմիշգաբռաշլէմիշգաբռաշլէմիշ լալուլալուլալուլալու։ 
 ГАБРРАШНАЛУ, пр.буд.вр. то, что может приобрести нечёткий, размытый цвет; с существ. 
выполняет функцию прилаг.; в этом же значении употр. также форма габррашлэмиш лалу. 
 ԳԱԲՌԱՇՑԱՁԳԱԲՌԱՇՑԱՁԳԱԲՌԱՇՑԱՁԳԱԲՌԱՇՑԱՁ (Ն), ԳԱԲՌԱՇԾԱՁԳԱԲՌԱՇԾԱՁԳԱԲՌԱՇԾԱՁԳԱԲՌԱՇԾԱՁ (Չ), ած. գույնը խանգարված, տգեղացած. անց. դերբայ, 
որ գոյականի հետ դառնում է ածական, նույն իմաստով գործածվում է նաև գաբռաշլէմիշգաբռաշլէմիշգաբռաշլէմիշգաբռաշլէմիշ էղաձէղաձէղաձէղաձ։ 
 ГАБРРАШЦhАДЗ (Н), ГАБРРАШЦАДЗ (Ч), пр.пр.вр. приобретший размытый, нечёткий 
цвет; с сущ. станов. прил.; в этом же значении употр. также габррашлэмиш эхъадз. 
 ԳԱԲՕՑՔԳԱԲՕՑՔԳԱԲՕՑՔԳԱԲՕՑՔ (Ն), ԳԱԲՕԾԿԳԱԲՕԾԿԳԱԲՕԾԿԳԱԲՕԾԿ (Չ), գ. կապոց։ 
 ГАБОЦhКh (Н), ГАБОЦК (Ч), с. связка, узел, узелок; литер.зап.арм. կապոց (пр. габоцh), в 

гаварах Трапезунд, Казах կապոցք капоцhкh – связка, узел, пучок. 

 ԳԱԳԱԳԱԳԱԳԱԳԱԳԱԳԱ (մանկ.), գ. քախցրավենիք. փոխ. թուրք. տե՛ս նաև հավի գագա։ 
 ГАГА (детск.), с. сладости, лакомства; см. также hави гага. 
 ԳԱԳԱԶԳԱԳԱԶԳԱԳԱԶԳԱԳԱԶ, ած. կակազ, կակազելով խոսող, (մարդ), որ չի կարողանում բառերը արագ ու 

պարզ արտասանել։ 
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ԳԳԳԳ Г ԳԱԳԱԶԳԷԳԳԱԳԱԶԳԷԳԳԱԳԱԶԳԷԳԳԱԳԱԶԳԷԳ

 ГАГАЗ, с. заика; грабар կակազ каказ – медлительный в разговоре, литер.вост.арм. կակազ 

каказ, литер.зап.арм. կակազ (пр. гагаз) – заика, в гаварах Ереван, Карин, Тбилиси կակազ каказ, 

Алашкерт, Муш կագազ кагаз, Тигранакерт կզկզան кзкзан – заика. 

 ԳԱԳԱԶԳԷԳԳԱԳԱԶԳԷԳԳԱԳԱԶԳԷԳԳԱԳԱԶԳԷԳ, մկ. մի քիչ կակազող: 

 ГАГАЗГЭГ, н. с небольшим заиканием (говорить). 

 ԳԱԳԱԶԼԷՄԻՇԳԱԳԱԶԼԷՄԻՇԳԱԳԱԶԼԷՄԻՇԳԱԳԱԶԼԷՄԻՇ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ կակազելով խոսել։ 
 ГАГАЗЛЭМИШ (Ы)ЛАЛ заикаться. 

 ԳԱԳԱԶՈՒԹԻՆԳԱԳԱԶՈՒԹԻՆԳԱԳԱԶՈՒԹԻՆԳԱԳԱԶՈՒԹԻՆ, գ. կակազություն, կակազելով խոսելու հատկություն։ 
 ГАГАЗУТhИН, с. заикание; литер.вост.арм. կակազություն каказутhюн, литер.зап.арм. 

կակազություն (произн. гагазутhюн) – заикание. 

 ԳԱԳԱԼԱԳԱԳԱԼԱԳԱԳԱԼԱԳԱԳԱԼԱ կամ ԽԱՄԽԱՄԽԱՄԽԱՄ-ԳԱԳԱԼԱԳԱԳԱԼԱԳԱԳԱԼԱԳԱԳԱԼԱ (Չ), ած. բոլորովին խակ (ձմերուկ)։ 
 ГАГАЛА или ХАМ-ГАГАЛА (Ч), п. недозрелый, неспелый (об арбузе).  

 ԳԱԳԱՅԷԼԳԱԳԱՅԷԼԳԱԳԱՅԷԼԳԱԳԱՅԷԼ, բ.չ. կչկչալ ձու ածելուց առաջ (հավը). թուրք. գագա – կտուց, գագալամակ – 

կտցահարել. գագա + հայ. «էլ»։ 
 ГАГАЙЭЛ, г.с.з. кудахтать перед тем, как снести яйцо (о курице); турец. gaga – клюв, 

gagalamak – клевать + оконч. арм. гл. «эл».; в гаваре Сведия գագաչիլ гагачhил – кудахтать после 
снесения яйца (о курице). 

 ԳԱԳԱՐԱԳԻԳԱԳԱՐԱԳԻԳԱԳԱՐԱԳԻԳԱԳԱՐԱԳԻ (Չ), մկ. իսկույն, անմիջապես. գագարագիգագարագիգագարագիգագարագի կընածկընածկընածկընած խաբէրխաբէրխաբէրխաբէր դալուդալուդալուդալու։ 
 ГАГАРАГИ (Ч), н. тотчас, сразу, немедленно; гагараги кынац хабэр далу сразу же 
отправился сообщить новость. 

 ԳԱԳՕԽՑԱՁԳԱԳՕԽՑԱՁԳԱԳՕԽՑԱՁԳԱԳՕԽՑԱՁ (Ն), ԳԱԳՕԽԾԱՁԳԱԳՕԽԾԱՁԳԱԳՕԽԾԱՁԳԱԳՕԽԾԱՁ (Չ), ած.մկ. կակղած. անց. դերբայ որ գոյակ. հետ դառնում է 

ածական, բայի հետ – մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, 

երրորդ դեմքի հոդ առնում ու հոլովվում է. «ց» և «ծ» հնչյուններից առաջ «ղ»-ն հնչվում է որպես 

«խ». գագօխցաձգագօխցաձգագօխցաձգագօխցաձ գէգէգէգէ՛ցիլցիլցիլցիլ ինինինին. գագօխցաձնէրըգագօխցաձնէրըգագօխցաձնէրըգագօխցաձնէրը հանէհանէհանէհանէ ճուրինճուրինճուրինճուրին մէչէնմէչէնմէչէնմէչէն։ 
 ГАГОХЦhАДЗ (Н), ГАГОХЦАДЗ (Ч), пр.пр.вр. размякший; с сущ. выполняет функцию 
прилаг., с гл. – наречия, при незав. употр. – функцию сущест., принимает артикль 3-го л. и 
склоняется (звук «хъ» перед «цh» и «ц» перешёл в диалекте в «х»); гагохцhадз гэ;цhил ин, 
гагохцhадзнэры hанэ чурин мэчhэн. 

 ԳԱԳՕԽՑԱԳԱԳՕԽՑԱԳԱԳՕԽՑԱԳԱԳՕԽՑԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ (Ն), ԳԱԳՕԽԾԱԳԱԳՕԽԾԱԳԱԳՕԽԾԱԳԱԳՕԽԾԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -էրուն (Չ), մկ. քանի կակղում է, էր և այլն 

բոլոր ժաման. եզ. և հոգն. երր. դեմքով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. առաջին երկու 

դեմքերի ձևերը գործածվում են միայն այն դեպքում, երբ բառը գործածվում է փոխ. իմ. ու 
նշանակում է «մեղմանալ, զիջողաբար վերաբերվել»։ 
 ГАГОХЦhÁДЗСАЙИН (Н), ГАГОХЦÁДЗСАЙИН, -эрун (Ч), н. по мере того как (чем 
больше) размягчается (смягчается) и т.д., во всех вр. ед. и мн. числа 3-го лица в соотв. с формой 
смысл. глагола предл.; формы 1-го и 2-го лица употр. только в переносном смысле в значении 
«смягчиться, становиться более снисходительным, благосклонным».  

 ԳԱԳՕԽՑԱԳԱԳՕԽՑԱԳԱԳՕԽՑԱԳԱԳՕԽՑԱ՛ՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸ (Ն), ԳԱԳՕԽԾԱԳԱԳՕԽԾԱԳԱԳՕԽԾԱԳԱԳՕԽԾԱ՛ՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸ, -նէրօվը (Չ), մկ. հենց, որ կակղում է, են, էր, էին 

և այլն բոլոր ժաման. եզ. և հոգն. երր. դեմք.՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. առաջին երկու 

դեմքերի ձևերը գործածվում են միայն այն դեպքում, երբ բառը գործածվում է փոխ. իմ. և 

նշանակում է «մեղմանալ, զիջողաբար վերաբերվել»։ 
 ГАГОХЦhÁДЗОВЫ (Н), ГАГОХЦÁДЗОВЫ, -нэровы, н. как только размягчается 
(смягчается), размягчился и т.д, во всех вр. ед. и мн. ч. 3-го л. в соотв. с формой смысл. глагола 
предл.; формы 1-го и 2-го лица употр. только в переносном смысле в значении «смягчиться, 
становиться более снисходительным, благосклонным». 

 ԳԱԳՕԽՑԸՆԷԼԳԱԳՕԽՑԸՆԷԼԳԱԳՕԽՑԸՆԷԼԳԱԳՕԽՑԸՆԷԼ կամ ԳԱԳՕԽՑՈՒՆԷԼԳԱԳՕԽՑՈՒՆԷԼԳԱԳՕԽՑՈՒՆԷԼԳԱԳՕԽՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԳԱԳՕԽԾԸՆԷԼԳԱԳՕԽԾԸՆԷԼԳԱԳՕԽԾԸՆԷԼԳԱԳՕԽԾԸՆԷԼ (Չ), բ ա. 1. կակղեցնել. 2. 

փոխ.իմ. մեղմեցնել, այնպես անել, որ մեղմանա, զիջող լինի։ 
 ГАГОХЦhЫНЭЛ или ГАГОХЦhУНЭЛ (Н), ГАГОХЦЫНЭЛ (Ч.), п.г. 1. смягчать, 
размягчать. 2. перен. смягчать, делать кого-либо более снисходительным, благосклонным; 

лит.вост.арм. կակղեցնել какхъецhнел, лит.зап.арм. կակուղցնել (произ. гагухъцhынэл) – смягчать. 
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ԳԱԳՕԽՑԸՆԷԼԷՆԳԱԳՕԽՑԸՆԷԼԷՆԳԱԳՕԽՑԸՆԷԼԷՆԳԱԳՕԽՑԸՆԷԼԷՆ ԳԳԳԳ Г

 ԳԱԳՕԽՑԸՆԷԼԷՆԳԱԳՕԽՑԸՆԷԼԷՆԳԱԳՕԽՑԸՆԷԼԷՆԳԱԳՕԽՑԸՆԷԼԷՆ և ԳԱԳՕԽՑՈՒՆԷԼԷՆԳԱԳՕԽՑՈՒՆԷԼԷՆԳԱԳՕԽՑՈՒՆԷԼԷՆԳԱԳՕԽՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ԳԱԳՕԽԾԸՆԷԼԷՆԳԱԳՕԽԾԸՆԷԼԷՆԳԱԳՕԽԾԸՆԷԼԷՆԳԱԳՕԽԾԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. 1. կակղեցնելով. 2. 

փոխ.իմ. մեղմացնելով։ 
  ГАГОХЦhЫНЭЛЭН и ГАГОХЦhУНЭЛЭН (Н), ГАГОХЦЫНЭЛЭН (Ч), н. 1. размягчая, 
делая мягким. 2. перен. смягчая, делая кого-л. более снисходительным, благосклонным. 

 ԳԱԳՕԽՑՈՒՑԱՁԳԱԳՕԽՑՈՒՑԱՁԳԱԳՕԽՑՈՒՑԱՁԳԱԳՕԽՑՈՒՑԱՁ (Ն), ԳԱԳՕԽԾՈՒԾԱՁԳԱԳՕԽԾՈՒԾԱՁԳԱԳՕԽԾՈՒԾԱՁԳԱԳՕԽԾՈՒԾԱՁ (Չ), ած. 1. կակղեցրած. 2. փոխ.իմ. մեղմացրած. 

անց. դերբայ, որ գոյակ. հետ դառնում է ածական, իսկ առանձին գործածվելիս գոյակ. դեր է 

կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է. գագօխցուցաձնէրուդգագօխցուցաձնէրուդգագօխցուցաձնէրուդգագօխցուցաձնէրուդ գէսըգէսըգէսըգէսը փէռադփէռադփէռադփէռադ էէէէ։ 
 ГАГОХЦhУЦhАДЗ (Н), ГАГОХЦУЦАДЗ (Ч), пр.пр.вр. 1. размягчённый. 2. перен. сделанный 
более снисходительным, благосклонным; с сущест. выполняет функцию прил., при незав. употр. – 
функцию сущ., принимает притяжат. артикль и склоняется; гагохцhуцhадзнэруд гэсы пhэррад э 
половина (кожи и т.п.) которую вы размягчили, никуда не годится. 

 ԳԱԳՕԽՑՈՒՑԱԳԱԳՕԽՑՈՒՑԱԳԱԳՕԽՑՈՒՑԱԳԱԳՕԽՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ԳԱԳՕԽԾՈՒԾԱԳԱԳՕԽԾՈՒԾԱԳԱԳՕԽԾՈՒԾԱԳԱԳՕԽԾՈՒԾԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -

ինէրուն (Չ), մկ. քանի կակղեցնում եմ, ենք, էի, էինք, կակղեցրի, կակղեցնեմ և այլն բոլոր դեմք., 

թվերով ու ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 ГАГОХЦhУЦhÁДЗСАЙИС (Н), ГАГОХЦУЦÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -
инэрун (Ч), н. по мере того как (чем больше) размягчаю (смягчаю), размягчал, буду размягчать и 
т.д. во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. глагола пр. 

 ԳԱԳՕԽՑՈՒՑԱԳԱԳՕԽՑՈՒՑԱԳԱԳՕԽՑՈՒՑԱԳԱԳՕԽՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ (Ն), ԳԱԳՕԽԾՈՒԾԱԳԱԳՕԽԾՈՒԾԱԳԱԳՕԽԾՈՒԾԱԳԱԳՕԽԾՈՒԾԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -

նէրօվը (Չ), մկ. 1. հենց որ կակղեցնում եմ, կակղեցրի, կակղեցնեմ և այլն. 2. փոխ.իմ. հենց որ 

մեղմացնում եմ, մեղմացրի, մեղմացնեմ (բնավորությունը, տրամադրույունը) և այլն։ 
 ГАГОХЦhУЦhÁДЗОВЫС (Н), ГАГОХЦУЦÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -
нэровы (Ч), н. 1. как только размягчаю, размягчил и т.д. 2. перен. как только делаю кого-либо более 
снисходительным, благосклонным и т.д.  

 ԳԱԳՕՂԳԱԳՕՂԳԱԳՕՂԳԱԳՕՂ 1. ած. կակուղ, փափուկ, բարեխառն (եղանակ). 2. մկ. մեղմ, զիջողաբար. գգգգագօղագօղագօղագօղ 
վարվէլվարվէլվարվէլվարվէլ. գագօղգագօղգագօղգագօղ գալաջիգալաջիգալաջիգալաջի անէլանէլանէլանէլ. պպպպէրանըէրանըէրանըէրանը գագօղգագօղգագօղգագօղ էէէէ (մարդու մասին), մեղմ է խոսում, հույս կա, թե 

չի մերժի. պէրանըպէրանըպէրանըպէրանը գագօղգագօղգագօղգագօղ էէէէ (ձիու մասին) հեշտ է հպատակվում սանձին։ 
 ГАГОХЪ 1. п. мягкий, нежёсткий. 2. п. мягкий, умеренный (о погоде). 3. п. перен. мягкий, 
кроткий, уcтупчивый (о нраве, характере). 4. н. мягко, кротко, беззлобно; гагохъ варвэл 
обращаться с кем-либо мягко, приветливо, гагохъ галаджи анэл говорить мягко, приветливо, 
дружелюбно, пэраны гагохъ э (о человеке) радушный, приветливый, пэраны гагохъ э (о лошади) 

лёгкий в управлении; грабар կակուղ какухъ – мягкий, литер.вост.арм. կակուղ какухъ, 

литер.зап.арм. կակուղ (произн. гагухъ), Нор-Джуга, Агулис, Горис, Ван, Карабах, Тбилиси կակուղ 

какухъ, Карабах կակուղ какухъ, կակօղ какохъ, Мокс կmկուղ кäкухъ, Ахалциха կակուխ какух, 

Алашкерт, Муш կագուխ кагух, Зейтун, Харберд, Хачин, Себастия, Сучава գագուղ гагухъ, Салмаст 

կակող какохъ, Ереван, Возм, Шемаха կակօղ какохъ, Акна, Полис, Родосто գագօղ гагохъ, Амшен, 

Асланбек գագէօղ гагöхъ, Мараха կակուէղ какуэхъ, կօկէղ кокэхъ, Тигранакерт գmգուղ гäгухъ. 

 ԳԱԳՕՂԳԱԳՕՂԳԱԳՕՂԳԱԳՕՂ-ՄԱԳՕՂՄԱԳՕՂՄԱԳՕՂՄԱԳՕՂ, ած. կակուղ, փափուկ. այստեղ կրկնակ ձևը անորուշության երանգ է 

տալիս բառի իմաստին։ 
 ГАГОХЪ-МАГОХЪ, п. мягковатый; удвоенная форма придаёт оттенок неопределённости.  

 ԳԱԳՕՂԳԱԳՕՂԳԱԳՕՂԳԱԳՕՂ ԴԷՂԴԷՂԴԷՂԴԷՂ (Չ), ԲՕՇԲՕՇԲՕՇԲՕՇ ԴԷՂԴԷՂԴԷՂԴԷՂ (Ն), գ. նորածին երեխաների մեծ (դիմային) հոգետուն, 

գաղտտուն, գանգի չոսկրացած կամար:  
 ГАГОХЪ ДЭХЪ (Ч), БОШ ДЭХЪ (Н), с. анат. большой (передний) родничок у 
новорождённых детей, неокостеневший участок свода черепа. 

 ԳԱԳՕՂԳԱԳՕՂԳԱԳՕՂԳԱԳՕՂ ՋԻԳԱՐՋԻԳԱՐՋԻԳԱՐՋԻԳԱՐ, գ.  թոք: 
 ГАГОХЪ ДЖИГАР, с. анат. лёгкие. 

 ԳԱԳՕՂԳԷԳԳԱԳՕՂԳԷԳԳԱԳՕՂԳԷԳԳԱԳՕՂԳԷԳ, ած. 1. բավական կակուղ. 2. բավական մեղմ, բարեխառն (եղանակ). 3. մկ. 

մեղմությամբ։ 
 ГАГОХЪГЭГ, п. 1. мягковатый, достаточно мягкий. 2. достаточно мягкий, умеренный (о 
погоде). 3. н. мягко. 
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ԳԳԳԳ Г ԳԱԳՕՂԷՐԷՍԳԱԳՕՂԷՐԷՍԳԱԳՕՂԷՐԷՍԳԱԳՕՂԷՐԷՍ

 ԳԱԳՕՂԷՐԷՍԳԱԳՕՂԷՐԷՍԳԱԳՕՂԷՐԷՍԳԱԳՕՂԷՐԷՍ, ած. հեզ. զիջող. հականիշները – դէմէրէս, հաստէրէս։ 
 ГАГОХЪЭРЭС, п. кроткий, смирный, робкий; антон. дэмэрэс, hастэрэс. 

 ԳԱԳՕՂՆԱԼԳԱԳՕՂՆԱԼԳԱԳՕՂՆԱԼԳԱԳՕՂՆԱԼ, -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Ն), ԳԱԳՕՂՆԱԼԳԱԳՕՂՆԱԼԳԱԳՕՂՆԱԼԳԱԳՕՂՆԱԼ, -նամ, -ծա, -ծաձ, 

-ծօղ, -նալու, -ծի՛ր, -ծի՛կ (Չ), բ.չ. 1. կակղել, փափքանալ. 2. մեղմանալ (եղանակը, մարդու 

տրամադրությունը).  

 ГАГОХЪНАЛ, гыгагохънам, -цhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цикh (Н), ГАГОХЪНАЛ, -
нам, -ца, -цадз, -цохъ, -налу, -цир, -цик (Ч), г.с.з. 1. смягчаться, размягчаться. 2. перен. смягчаться, 
становиться более мягким (о погоде). 3. перен. становиться более мягким, доброжелательным, 

приветливым; литер.вост.арм. կակղանալ какхъанал и какхъел կակղել, литер.зап.арм. կակուղնալ 
(произн. гагухънал) – смягчаться. 

 ԳԱԳՕՂՆԱԼԷՆԳԱԳՕՂՆԱԼԷՆԳԱԳՕՂՆԱԼԷՆԳԱԳՕՂՆԱԼԷՆ, մկ. 1. կակղելով (կարծր առարկան). 2. մեղմանալով (եղանակը, մարդու 

տրամադրությունը)։ 
 ГАГОХЪНАЛЭН, н. 1. размягчаясь (о твёрдых предметах). 2. смягчаясь (о погоде). 3. перен. 
смягчаясь (о нраве, характере человека).  

 ԳԱԳՕՂՆԱԼՈՒԳԱԳՕՂՆԱԼՈՒԳԱԳՕՂՆԱԼՈՒԳԱԳՕՂՆԱԼՈՒ, ած. 1. (բան), որ կարող է կակողել. 2. մարդ, որ կարող է մեղմանալ. 
գագօղնալուգագօղնալուգագօղնալուգագօղնալու պանպանպանպան. գագօղնալուգագօղնալուգագօղնալուգագօղնալու հավահավահավահավա, մաշտմաշտմաշտմաշտ։ 
 ГАГОХЪНАЛУ, пр.пр.вр. 1. то, что может размякнуть, стать мягче. 2. погода, которая может 
или должна смягчиться. 3. тот, кто может стать более доброжелательным, приветливым; 
гагохъналу пан, гагохъналу hава, гагохъналу машт. 

 ԳԱԳՕՂՈՒԹԻՆԳԱԳՕՂՈՒԹԻՆԳԱԳՕՂՈՒԹԻՆԳԱԳՕՂՈՒԹԻՆ, գ. 1. կակղություն, փափկություն. 2. մեղմություն։ 
 ГАГОХЪУТhИН, с. 1. мягкость, не жёсткость. 2. перен. мягкость, кротость. 

 ԳԱԳՕՂՑԸՆԷԼԳԱԳՕՂՑԸՆԷԼԳԱԳՕՂՑԸՆԷԼԳԱԳՕՂՑԸՆԷԼ կամ ԳԱԳՕՂՑՈՒՆԷԼԳԱԳՕՂՑՈՒՆԷԼԳԱԳՕՂՑՈՒՆԷԼԳԱԳՕՂՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԳԱԳՕՂԾԸՆԷԼԳԱԳՕՂԾԸՆԷԼԳԱԳՕՂԾԸՆԷԼԳԱԳՕՂԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. 1. կակղացնել. 2. 

մեղմացնել, այնպես անել, որ մեղմանա, զիջող լինի: 

 ГАГОХЪЦhЫНЭЛ или ГАГОХЪЦhУНЭЛ (Н), ГАГОХЪЦЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. смягчать, 
размягчать. 2. перен. смягчать, делать более мягким, доброжелательным; литер.вост.арм. 

կակղացնել какхъацhнел, литер.зап.арм. կակուղցնել (произ. гагухъцhынел). 

 ԳԱԴԱՌՔԳԱԴԱՌՔԳԱԴԱՌՔԳԱԴԱՌՔ, գ. կատար (ընտանի թռչունների)։ 
 ГАДАРРКh, с. гребешок (у домашних птиц); грабар կատար катар – макушка горы, вершина, 

окончание работы, литер.вост.арм. կատար катар, литер.зап.арм. կատար (произн. гадар) – 

вершина, макушка, гребень (горы, хребта), гребешок (у птиц), в гаварах Ван, Нор-Джуга, Ереван, 

Мокс, Возм, Салмаст, Тбилиси կատար катар – гребешок (у петуха), Карабах, Горис կատար катар – 

гребешок (у петуха), голова человека, Агулис կատար катар – вершина, макушка горы, Алашкерт 

кадар կադար, Муш գադարք гадаркh, կադարկ кадарк, Евдокия գադարք гадаркh, Хачин գադօր 

гадор – гребешок (у петуха). 

 *ԳԱԴԱՐԳԱԴԱՐԳԱԴԱՐԳԱԴԱՐ կատարել բայի արմատն է, որ հնումը գործածվում էր Չալթրում վարծկըդվարծկըդվարծկըդվարծկըդ 
գադարգադարգադարգադար արտահայտության մեջ, որ նշանակում էր «երախտիքիդ հատուցումը ստանաս 

(աստուծուց)». երիտասարդը իր հարսանիքի մեջ այդ խոսքերով հայտնում էր իր 

շնորհակալությունը՝ դիմելով իր կնքահորը։ 
 *ГАДАР в старину слово употреблялось в Чалтыре в выражении варцкыд гадар, что означало 
«да воздастся тебе по заслугам твоим», этими словами жених обращался к своему крёстному во 

время свадебной церемонии, выражая ему благодарность; корень древнеарм. языка կատար катар – 

вершина, макушка горы, окончание работы, от которого происходит глагол կատարել катарел – 

выполнять, исполнять (в диалекте гадарэл); слово «варцк» происходит от пехлевийского varz – 

прибыль, заработок; грабар վարձ вардз – плата, вознаграждение, литер.вост.арм. вардз վարձ, 

литер.зап.арм. վարձ вардз (произ. варцh) и վարձք (варцhкh) – плата, вознаграждение. 

 ԳԱԴԱՐԷԼԳԱԴԱՐԷԼԳԱԴԱՐԷԼԳԱԴԱՐԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ) 1. բ.ն. կատարել (գօրծ, 

աշխատանք). քիչ է գործածվում. ավելի հաճախ գործածվում են այս իմաստով «անէլ» և 

«լըմընցունել» բայերը. 2. բ.չ. որ գործածվում է միայն հետևյալ խոսքերի մեջ – թէփէյիդթէփէյիդթէփէյիդթէփէյիդ գադարիգադարիգադարիգադարի 
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ասում են պառավները, երբ շունը ոռնում է, համարելով թե դա չարագուշակ նշան է որևէ 

դժբախտության. չարըչարըչարըչարը խափանիխափանիխափանիխափանի, պարինպարինպարինպարին գադարիգադարիգադարիգադարի (Չ) ասում են պառավները քնելուց առաջ. 

սա ունի նաև ներգործական ըղձական ձև – ՀիսուսՀիսուսՀիսուսՀիսուս-ՔրիստօսՔրիստօսՔրիստօսՔրիստօս, չարըչարըչարըչարը խափանիսխափանիսխափանիսխափանիս, պարինպարինպարինպարին 
գադարիսգադարիսգադարիսգադարիս. պարպարպարպար՜ինինինին գադարիսգադարիսգադարիսգադարիս զարմացական բացականչություն է, երբ զարմանքի պատճառը 

նախատելի է։ 
 ГАДАРЭЛ, гыгадарим, гадарэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. выполнять, 
исполнять (дело, задание), редко употребляемое слово, намного чаще в этом значении 
употребляется «анэл» и «лымынцhунэл». 2. г.с.з. употр. в след. выраж.; тhэпhэйид гадари (так 
обычно говорят пожилые женщины когда воет собака, полагая, что это дурной знак, 
предвещающий беду), чhары хапhани, парин гадари (Ч) отврати напасти, одари благами (так 
говорят пожилые люди перед сном), это выражение имеет также форму желательного наклонения 
действит. залога: hисус кhристос, чhары хапhанис, парин гадарис господи, отврати напасти, 
одари благами, парин гадарис! – выражение удивления, недоумения, реакция на бранное слово или 

неподобающее поведение; грабар կատարել катарел, литер.вост.арм. կատարել катарел, 

литер.зап.арм. կատարել (пр. гадарэл) – выполнять, исполнять, в гаварах Салмаст, Нор-Джуга 

կատարել катарел, Карин, Мараха կատարէլ катарэл, Муш կադարել кадарел, Возм, Тбилиси 

կատարիլ катарил, Шемаха կադարիլ кадарил, Сучава գադարել гадарел, Тигранакерт գmդրիլ 
гäдрил, Зейтун, Харберд գադարիլ гадарил, Полис գադարէլ гадарэл. 

 ԳԱԴՂԱՁԳԱԴՂԱՁԳԱԴՂԱՁԳԱԴՂԱՁ, ած. 1. կատաղած. 2. սաստիկ չար (տղա). անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ 

դառնում է ածական. գադղաձգադղաձգադղաձգադղաձ շունշունշունշուն շուն, որ հիվանդ է ջրավախության ախտով։ 
 ГАДХЪАДЗ, пр.пр.вр. 1. бешеный, взбесившийся. 2. перен. безудержно резвящийся (о 
ребёнке). 3. перен. рассвирепевший, пришедший в ярость (о человеке); с сущ. выполняет функцию 

прилагат.; гадхъадз шун бешеная собака; литер.вост.арм. կատաղած катахъац, литер.зап.арм. 

կատղած (произн. гадхъадз) – бешеный. 

 ԳԱԴՂԱԳԱԴՂԱԳԱԴՂԱԳԱԴՂԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. փօխ.իմ. քանի չարություն եմ 

անում, քանի չարություն արի, անեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակ.՝ համաձայն 

հաջորող բայի ձևին։  
 ГАДХЪÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. перен. по мере того как (чем 
больше) свирепею и т.д., во всех л., чис. и вр., в соотв. с формой см. гл. 

 ԳԱԳԱԳԱԳԱ՛ԴՂԱՁՕԴՂԱՁՕԴՂԱՁՕԴՂԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. 1. փօխ.իմ. հենց որ 

չարություն եմ անում, արի, անեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակն.՝ համաձայն 

հաջորդող բայի ձևին. 2. բառի իսկական իմաստով գործածվում է միայն երրորդ դեմքը – հենց, 

որ կատաղում է, կատաղեց և այլն բոլոր ժամանակ.՝ համաձ. հաջոր. բայի ձևին։ 
 ГÁДХЪАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. 1. перен. как только прихожу 
в ярость (свирепею), приходил в ярость и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. 
гл. пр. 2. в основном значении слово употребл. только в форме 3-го лица: как только заболел 
бешенством (о собаке) и т.д., во всех вр., в соотв. с форм. смысл. гл. пр. 

 ԳԱԴՂԷԼԳԱԴՂԷԼԳԱԴՂԷԼԳԱԴՂԷԼ, -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. 1. կատաղել՝ վարակվելով 

ջրավախություն կոչվող ախտով. այս իմաստով գործածվում են միայն բոլոր ժաման. եզակի և 

հոգնակի երրորդ դեմքը և անցյալ դերբայը. 2. փոխ.իմ. չարություն անել. այս իմաստով 

գործածվում է բոլոր դեմքերով։ 
 ГАДХЪЭЛ, гыгадхъим, -эцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з. 1. взбеситься, 
заболеть бешенством; в этом значении употр. в 3-м лице ед. и мн. числа во всех временах, а также в 
форме прич. прош. вр. 2. перен. взбеситься, прийти в ярость; в этом знач. употр. во всех лицах. 3. 
перен. безудержно резвиться, беситься (о детях), в этом знач. употр. в 3-м лице ед. и мн. числа во 

всех временах, а также в форме пр.пр.вр.; грабар կատաղիլ катахъил – свирепеть, беситься, 

литер.вост.арм. катахъел կատաղել, литер.зап.арм. կատղիլ (пр. гадхъил) – прийти в ярость, 

взбеситься, Нор-Джуга կատաղել катахъел, Ереван կատաղէլ катахъэл, Шемаха կատաղիլ 
катахъил, Салмаст, Ван կատղել катхъел, Тбилиси կատղիլ катхъил, Агулис կտաղիլ ктахъил, 
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Горис, Карабах կտաղէլ ктахъэл, Мараха գադըղէլ гадыхъэл, Ахалциха կատղէլ катхъэл, Себастия 

гадхъэл գադղէլ, Мокс, Возм, Хачин գադղել гадхъел, Полис, Родосто, Сведия գադղիլ гадхъил, 

Тигранакерт գmդղիլ гäдхъил, Зейтун գադղըլ гадхъыл, Амшен գադղուշ гадхъуш, Чарсанчак 

գաղդիլ гахъдил, Алашкерт, Муш կադղել кадхъел. 

 ԳԱԴՂԷԼԷՆԳԱԴՂԷԼԷՆԳԱԴՂԷԼԷՆԳԱԴՂԷԼԷՆ, մկ. շարունակ չարություն անելով։ 
 ГАДХЪЭЛЭН, н. 1. приходя в ярость, свирепея. 2. безудержно резвясь, бесясь. 
 ԳԱԴՂԷԼՈՒԳԱԴՂԷԼՈՒԳԱԴՂԷԼՈՒԳԱԴՂԷԼՈՒ, ած. 1. (տղա), որ կարող է չարություն անել. 2. մկ. չարություն անելու համար. 

ապ. դերբայ, որ գոյակ. հետ դառնում է ած., բայի հետ – մակբայ. կկկկըդավըդավըդավըդավ գէնէգէնէգէնէգէնէ գադղէլուգադղէլուգադղէլուգադղէլու պպպպանանանան։ 
 ГАДХЪЭЛУ, пр.буд.вр. 1. (ребёнок), который может безудержно резвиться. 2. то, что может 
вызвать ярость; с существ. выполняет функцию прилагат., с глаголом – наречия; кыдав гэнэ 
гадхъэлу пан нашёл снова из-за чего прийти в ярость. 

 ԳԱԴՂԷՑԸՆԷԼԳԱԴՂԷՑԸՆԷԼԳԱԴՂԷՑԸՆԷԼԳԱԴՂԷՑԸՆԷԼ կամ ԳԱԴՂԷՑՈՒՆԷԼԳԱԴՂԷՑՈՒՆԷԼԳԱԴՂԷՑՈՒՆԷԼԳԱԴՂԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԳԳԳԳԱԴՂԷՑԸՆԷԼԱԴՂԷՑԸՆԷԼԱԴՂԷՑԸՆԷԼԱԴՂԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. 1. կատաղեցնել. այս 

իմաստով կարող են գործածվել անորոշ դերբայը և բոլոր ժամանակների երր. դեմքի ձևերը. 2. 

փօխ.իմ. սովորեցնել չարություն անել. այս իմաստով գործածվում են բոլոր դեմքերը։ 
 ГАДХЪЭЦhЫНЭЛ или ГАДХЪЭЦhУНЭЛ (Н), ГАДХЪЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. взбесить, 
привести в ярость; в этом знач. может употр. неопр. форма гл. и формы 3-го лица во всех вр. 2. 
перех. потворствовать шалостям, озорству ребёнка; в этом значении употр. во всех лицах; 

литер.зап.арм. կատղէցնէլ (пр. гадхъэцhнэл). 

 ԳԱԴՂԷՑԸՆԷԼԷՆԳԱԴՂԷՑԸՆԷԼԷՆԳԱԴՂԷՑԸՆԷԼԷՆԳԱԴՂԷՑԸՆԷԼԷՆ կամ ԳԱԴՂԷՑՈՒՆԷԼԷՆԳԱԴՂԷՑՈՒՆԷԼԷՆԳԱԴՂԷՑՈՒՆԷԼԷՆԳԱԴՂԷՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ԳԱԴՂԷՑԸՆԷԼԷՆԳԱԴՂԷՑԸՆԷԼԷՆԳԱԴՂԷՑԸՆԷԼԷՆԳԱԴՂԷՑԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. շարունակ 

սովորեցնելով չարություն անէլ. գադղէցընէլէնգադղէցընէլէնգադղէցընէլէնգադղէցընէլէն ալայալայալայալայ-մալայմալայմալայմալայ շունշունշունշուն գըդռէցուցիրգըդռէցուցիրգըդռէցուցիրգըդռէցուցիր սիվօրսիվօրսիվօրսիվօր։ 
 ГАДХЪЭЦhЫНЭЛЭН    или ГАДХЪЭЦhУНЭЛЭН (Н), ГАДХЪЭЦhЫНЭЛЭН (Ч), н. 
потворствуя озорству ребёнка; гадхъэцhынэлэн алай малай шун гыдррэцhуцhир сивор ты 
совсем распустил (ребёнка) потворствуя его шалостям. 
 ԳԱԴՂԷՑՈՒՑԱԳԱԴՂԷՑՈՒՑԱԳԱԴՂԷՑՈՒՑԱԳԱԴՂԷՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. փոխ.իմ. քանի 

սովորեցնում եմ չարություն անել և այլն։ 
 ГАДХЪЭЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем 
больше) я потворствовал озорству ребёнка и т.д. 
 ԳԱԴՈՒԳԱԴՈՒԳԱԴՈՒԳԱԴՈՒ, գ. կատու։ 
 ГАДУ, с. зоол. кот, кошка; исконно арм. слово, грабар կատու кату – кот, литер.вост.арм. 

կատու кату, литер.зап.арм. կատու (произн. гаду), в гаварах Агулис, Ахалциха, Горис, Ереван, 

Карин, Карабах, Мокс, Мараха, Нор-Джуга, Салмаст, Ван, Тбилиси կատու кату, Алашкерт, Муш 

կադու каду, Харберд, Хачин, Амшен, Полис, Родосто, Себастия գադու гаду, Асланбек գադիւ 

гадю, Тигранакерт գmդու гäду, Возм կատօ като, Сведия գադօ гадо, в гаваре Зейтун в значении кот 

употр. слово փիսիգ пhисиг. 

 ԳԱԴՈՒՅԻԳԱԴՈՒՅԻԳԱԴՈՒՅԻԳԱԴՈՒՅԻ, ած. կատվի: 
 ГАДУЙИ, п. кошачий. 

 ԳԱԴՈՒՅԻԳԱԴՈՒՅԻԳԱԴՈՒՅԻԳԱԴՈՒՅԻ ԲԱԼԱԲԱԼԱԲԱԼԱԲԱԼԱ, գ. կատվի ձագ: 
 ГАДУЙИ БАЛА, с. котёнок. 

 ԳԱԶԳԱԶԳԱԶԳԱԶ, գ. արշին, երկարության չափ. պարս. գազ – երկարության չափ մոտ 105 սան.։ 
 ГАЗ, с. мера длины, равная 105 см.; от перс. gaz – мера длины 112 см.; грабар գազ газ, 

литер.вост.арм. (устар.) գազ газ, литер.зап.арм. կազ (пр. газ) в большинстве диалектов գազ газ, 

Карабах կեզ кез, Агулис գէօզ гöз – мера длины 112 см.  

 ԳԱԶԷԹԳԱԶԷԹԳԱԶԷԹԳԱԶԷԹ (Ն), ԿԱԶԷՏԿԱԶԷՏԿԱԶԷՏԿԱԶԷՏ (Չ), գ. օրագիր, թէրթ. իտալ. գազէտտա, որից ռուս. газета: 
 ГАЗЭТh (Н), КАЗЭТ (Ч), с. газета; итал. gazzetta, от которого рус. газета. 
 ԳԱԶՄԳԱԶՄԳԱԶՄԳԱԶՄ, գ. մարմնի կազմվածք: 

 ГАЗМ, с. телосложение, конституция тела; литер.вост.арм. կազմ казм, литер.зап.арм. կազմ 
(произн. газм) – состав, совокупность частей целого.  
 ԳԱԹԳԱԹԳԱԹԳԱԹ¹, գ. կաթ. գաթիգաթիգաթիգաթի էրէսէրէսէրէսէրէս կաթի սեր. գաթինգաթինգաթինգաթին ֆօդըֆօդըֆօդըֆօդը բէրանէնբէրանէնբէրանէնբէրանէն քուքաքուքաքուքաքուքա (Ն), գաթինգաթինգաթինգաթին ֆօդըֆօդըֆօդըֆօդը 
պէրանէնպէրանէնպէրանէնպէրանէն կուկակուկակուկակուկա (Չ) երեխա է դեռ։ 
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 ГАТh¹, с. молоко; гатhи эрэс сливки (синоним – хаймах), кhашадз гатh снятое молоко, 
гатhин фоды бэранэн кhуhка (Н), гатhин фоды пэранэн кука (Ч) молоко на губах не обсохло, 
гатh анцhынэл (Ч) сепарировать молоко, выделять сливки из цельного молока; исконно арм. 

слово, грабар կաթն катhн, литер.вост.арм. կաթ катh, литер.зап.арм. կաթ (произ. гатh), в гаварах 

Горис, Карабах, Шемаха կաթնը катhны, Тбилиси կաթը катhы, Тигранакерт գmթ гäтh, Сучава 

գաթը гатhы, Алашкерт, Ахалциха, Ереван, Карин, Мокс, Муш, Мараха, Возм, Нор-Джуга, Ван, 

Салмаст կաթ катh, Харберд, Амшен, Полис, Родосто, Себастия, Асланбек գաթ гатh, Сведия գէթ 

гэтh, Зейтун գօթ готh, Хачин գօթ готh.  

 ԳԱԹԳԱԹԳԱԹԳԱԹ², գ. կաթիլ. մէգմէգմէգմէգ գաթգաթգաթգաթ մըմըմըմը մի կաթիլ. հոմանիշը – բուդ։ 
 ГАТh², с. капля; мэг гатh мы капелька; синоним – буд; от перс. kāt – капля; грабар կաթ катh – 

капля, литер.вост.арм. կաթիլ катhил, литер.зап.арм. կաթիլ (произ. гатhил) – капля, Алашкерт, 

Ахалциха, Горис, Ереван, Карабах, Шемаха, Нор-Джуга, Тбилиси կաթ катh, Харберд գmթ гäтh, 

Агулис կօթ котh, Хачин գօթ готh, Сведия գութ гутh, все в знач. капля. 

 ԳԱԹԳԱԹԳԱԹԳԱԹ-ԳԱԹԳԱԹԳԱԹԳԱԹ, մկ. կաթիլ-կաթիլ (հոսել, հոսեցնել և այլն)։ 
 ГАТh-ГАТh, н. по капле, капля по капле (течь, выливаться). 

 ԳԱԹԱԳԱԹԱԳԱԹԱԳԱԹԱ (Ն), ԿԱՏԱԿԱՏԱԿԱՏԱԿԱՏԱ (Չ), գ. գաթա: Այս գաղութում հայտնի էր երկու տեսակ գաթա – թէլթէլթէլթէլ-
գաթագաթագաթագաթա (Ն), թէլթէլթէլթէլ-կատակատակատակատա (Չ), մյուսը, որ կար միայն գյուղերում, կոչվում էր գաթագաթագաթագաթա կամ կատակատակատակատա 

առանց որևէ մակդիրի. թթթթէլէլէլէլ-գաթանգաթանգաթանգաթան պատրաստվում էր թերթի ձևով բացած ու յուղած խմորից, 

մեջը դրվում էր խորիս, փայտե գլանակով (տե՛ս «օխլօվ») սեղմվում էր գօխիչքի (տե՛ս) վրա, որ 

նրան նախշ էր տալիս, հետո երեսը ձվի սպիտակուց քսելով՝ թավայի մեջ շարած դրվում էր 

փուռը: Մյուս գաթան պատրաստվում էր յուղով ձէռնաձ (տե՛ս «ձէռնէլ») խմորից. խմորը 

ձեռքերի ափերով դըրաբէզի (տե՛ս այդ բառը) վրա ետ ու առաջ պտտեցնելով՝ երկար ու մոտ 

երկու մատի հաստության գլանակ էին դարձնում, երկու ծայրերը ոլորելով իրար հանդեպ՝ 
մոտեցնում ու մեկը մյուսի վրա էին դնում, իսկ երկուսի արանքում դնում էին խորիս կամ 

չամիչ, հետո շարում էին յուղած թավայի մեջ, վրան քսում ձվի սպիտակուց ու դնում փուռը: 

Երկու տեսակի գաթաներն էլ պատրաստվում էին նուրբ ալյուրից և էգուն (տե՛ս) խմորից. թել-
գաթան դեռ չի մոռացված գյուղերում։ 
 ГАТhА (Н), КАТА (Ч), с. гата, традиционная выпечка с начинкой из муки, масла и сахара; в 
новонахичеванской армянской общине были известны два вида этого кондитерского изделия: первый 
вид – тhэл-гатhа (Н), тhэл-ката (Ч), а второй вид, который готовили только в сёлах, назывался 
просто гатhа (Н), ката (Ч); тhэл-гатhа готовили из раскатанных деревянной скалкой (см. «охлов») 
и смазанных маслом слоев теста, в которые клали начинку из муки, сахара и масла, деревянным 
валиком (см. «гохичhкh») наносили сверху узорчатое тиснение, затем смазывали поверхность 
слоёной формы яичным белком и клали в печь; второй вид гаты готовили из теста, замешанного на 
масле (см. «дзэрнадз»), раскатывая его ладонями на низком круглом столике (см. «дырабэз»), 
придавали тесту форму валика толщиной в два пальца, затем, скручивая концы валика, укладывали 
одну половину на другую, между слоями клали начинку из муки, сахара и масла, или изюм, затем 
укладывали слоёное изделие на смазанную маслом сковородку, поверхность смазывали яичным 
белком и ставили в печь (пhурр); оба вида гаты готовились из муки мелкого помола и дрожжевого 

теста (см. «эгун»); грабар գաթա гатhа, литер.вост.арм. գաթա гатhа, литер.зап.арм. գաթա (пр. 

кhатhа) – гата; в диалектах имеет формы գաթա гатhа, գադա гада, կաթա катհа. 

 *ԳԱԹԱ ՓԱՅ ԱՆԷԼԳԱԹԱ ՓԱՅ ԱՆԷԼԳԱԹԱ ՓԱՅ ԱՆԷԼԳԱԹԱ ՓԱՅ ԱՆԷԼ (Սալաներում և Նեսվեթայում), ԿԱՏԱ ՓԱՅ ԱՆԷԼԿԱՏԱ ՓԱՅ ԱՆԷԼԿԱՏԱ ՓԱՅ ԱՆԷԼԿԱՏԱ ՓԱՅ ԱՆԷԼ (Չալթրում և 

Թոփտիում). հնումը հարսանիքի հրավերը կատարվում էր այսպես. ազգական 

երիտասարդներից մեկը հեծնում էր մի լավ ձի, թամբի ետևում կապում երկբաժան խուրջին՝ 
մեջը լիք թել-գաթաներ, և ման գալով հրավիրողների տները՝ մի գաթա էր տալիս ամեն մի 

ընտանիքի և հրավիրում հարսանիք՝ դա կոչվում էր գաթագաթագաթագաթա կամ կատակատակատակատա փայփայփայփայ անէլանէլանէլանէլ. այժմ միայն 

ծերերն են հիշում։ 
 *ГАТhА ПhАЙ АНЭЛ (Б. Салы, С. Сала и Несветай), КАТА ПhАЙ АНЭЛ (с. Чалтырь, с. 
Крым); в старину существовал следующий обычай зазывать гостей на свадьбу: один из 
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родственников жениха или невесты, как правило, молодой парень, садился на справного коня, к 
седлу которго привязывалась перемётная сума, наполненная до краёв тhэл-гатhой, а парень, 
объезжая дома, преподносил каждой семье по тhэл-гатhа приглашая на свадьбу; этот обычай 
назывался гатhа пhай анэл (Н), ката пhай анэл (Ч), сегодня только старики помнят об этом 
обычае. 

 ԳԱԹԱՁԳԱԹԱՁԳԱԹԱՁԳԱԹԱՁ, ած.գ. (ջուր), որ հոսում է կամ հոսել է կաթիլ-կաթիլ. անցյալ դերբայ, որ գոյակ. 

հետ դառնում է ած., իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, երրորդ դեմքի 

հոդ առնում ու հոլովվում է. օլըխէնօլըխէնօլըխէնօլըխէն գաթաձօվգաթաձօվգաթաձօվգաթաձօվ իիիի՞նչնչնչնչ գըլվացվիգըլվացվիգըլվացվիգըլվացվի։ 
 ГАТhАДЗ, пр.пр.вр. вытекший или вытекающий, стекающий по каплям; с существит. 
выполняет функцию прилаг., при независимом употр. – функцию сущ., принимает артикль 3-го 
лица и склоняется; олыхэн гатhадзов инчh гылвацhви?  
 ԳԱԹԱԳԱԹԱԳԱԹԱԳԱԹԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, մկ. քանի կաթիլ-կաթիլ թափվում է, թափվեց, թափվի և այլն բոլոր 

ժամանակների եզակի երրորդ դեմքով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 ГАТhÁДЗСАЙИН, н. по мере того как (чем больше) капает (вытекает), капал, будет капать и 
т.д., во всех временах ед. и мн. числа 3-го лица в соотв. с формой смысл. глагола. 

 ԳԱԳԱԳԱԳԱ՛ԹԱՁՕԹԱՁՕԹԱՁՕԹԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, մկ. հենց որ սկսում է, սկսեց, սկսի կաթիլ-կաթիլ թափվել և այլն բոլոր 

ժամանակների եզակի երրորդ դեմքով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. գաթաձօվըգաթաձօվըգաթաձօվըգաթաձօվը դագըդագըդագըդագը 
ամանամանամանաման տիտիտիտի՛րրրր, վարըվարըվարըվարը թօթօթօթօ չիչիչիչի վազիվազիվազիվազի։ 
 ГÁТhАДЗÓВЫ, н. как только начинает капать и т.д., во всех вр. ед. и мн. числа 3-го лица в 
соот. с формой смысл. гл.; гатhадзовы дагы аман тир, вары тhо чhи вази как только начнёт 
капать, подставь посуду, чтобы не капало на пол. 

 ԳԱԹԳԸԹԱՁԳԱԹԳԸԹԱՁԳԱԹԳԸԹԱՁԳԱԹԳԸԹԱՁ, ած. 1. կաթիլ-կաթիլ, այստեղ-այնտեղ թափված. 2. կաթիլ-կաթիլ թափվող. 

անցյալ դերբայ, որ գոյակ. հետ դառնում է ած., իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է 

կատարում, երր. դեմքի հոդ առնում ու հոլովվում է. գաթգըթաձնէրըգաթգըթաձնէրըգաթգըթաձնէրըգաթգըթաձնէրը սըրփէսըրփէսըրփէսըրփէ: Նոր-Նախիջևանի 

բարբառում անցյալ դերբայը ունի (գոյականաբար գործածվելիս) նաև ներկայի իմաստ, 

այդտեղից է ծագում և այս բառի երկր. իմաստը։  
 ГАТhГЫТhАДЗ, пр.пр.вр. 1. разбрызгавшийся. 2. вытекший по каплям; с существ. выполняет 
функцию прилаг., при независимом употр. – функцию существит., принимает артикль 3-го лица и 
склоняется; гатhгытhадзнэры сырпhэ вытри расплескашиеся капли; в новонахичев. диалекте 
форма причастия прош. времени (в функции существ.) имеет также значение причастия настоящего 
времени (см. 2-е значение). 

 ԳԱԹԳԸԹԱԳԱԹԳԸԹԱԳԱԹԳԸԹԱԳԱԹԳԸԹԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, մկ. քանի այստեղ-այնտեղ կաթիլ-կաթիլ թափվում է, թափվեց, 

թափվի և այլն բոլոր ժամանակների եզակի երրորդ դեմքով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. 

գաթգըթաձսայինգաթգըթաձսայինգաթգըթաձսայինգաթգըթաձսային քըսըրփիմքըսըրփիմքըսըրփիմքըսըրփիմ։  
 ГАТhГЫТhÁДЗСАЙИН, н. по мере того как (чем больше) капает, накрапывает (о дожде) и 
т.д., во всех вр. ед. ч. 3-го лица в соотв. с формой смысл. гл.; гатhгытhадзсайин кhысырпhим по 
мере того как капает, я вытираю. 

 ԳԱԳԱԳԱԳԱ՛ԹԳԸԹԱՁՕԹԳԸԹԱՁՕԹԳԸԹԱՁՕԹԳԸԹԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, մկ. հենց, որ սկսում է, սկսեց, սկսի և այլն կաթիլ-կաթիլ թափվել 
այստեղ-այնտեղ. թաթավթաթավթաթավթաթավ գաթգըթաձօվըգաթգըթաձօվըգաթգըթաձօվըգաթգըթաձօվը մըդանքմըդանքմըդանքմըդանք նէսնէսնէսնէս։ 
 ГÁТhГЫТhАДЗÓВЫ, н. как только начинает накрапывать (о дожде) и т.д.; тhатhав 
гатhгытhадзовы мыданкh нэс как только начало накрапывать, мы вошли в дом. 

 ԳԱԹԳԸԹԷԼԳԱԹԳԸԹԷԼԳԱԹԳԸԹԷԼԳԱԹԳԸԹԷԼ, -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, մյուս ձևերը չունի, դիմավոր ձևերից ունի միայն երր. 

դեմքի ձևերը, որոնք գործածվում են նաև դիմազուրկ իմաստով ու նշանակում են «անձրևել», 

բ.չ. կաթիլ-կաթիլ թափվել այստեղ-այնտեղ. կրկնակ ձևը ցույց է տալիս գործողության ընդհատ 

ու տարածական բնույթը։  
 ГАТhГЫТhЭЛ, гыгатhгытhи, -эцhав, -адз, -элу, других форм не имеет, из личных форм 
имеются только формы 3-го лица, которые употр. также в безличном значении «дождить», г.с.з. 
капать, накрапывать; удвоенная форма указывает на повторяющееся действие; литер.вост.арм. 

կաթկթել катhктhел, литер.зап.арм. կաթկթիլ (произ. гатhгытhил) – капать.  

 ԳԱԹԳԸԹԷԼԷՆԳԱԹԳԸԹԷԼԷՆԳԱԹԳԸԹԷԼԷՆԳԱԹԳԸԹԷԼԷՆ, մկ. կաթիլ-կաթիլ այստեղ-այնտեղ թափվելով։ 
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ԳԱԹԳԸԹԷՑԸՆԷԼԳԱԹԳԸԹԷՑԸՆԷԼԳԱԹԳԸԹԷՑԸՆԷԼԳԱԹԳԸԹԷՑԸՆԷԼ ԳԳԳԳ Г

 ГАТhГЫТhЭЛЭН, н. 1. капая по каплям, разбрызгиваясь, расплёскиваясь. 2. накрапывая. 

 ԳԱԹԳԸԹԷՑԸՆԷԼԳԱԹԳԸԹԷՑԸՆԷԼԳԱԹԳԸԹԷՑԸՆԷԼԳԱԹԳԸԹԷՑԸՆԷԼ կամ ԳԱԹԳԸԹԷՑՈՒՆԷԼԳԱԹԳԸԹԷՑՈՒՆԷԼԳԱԹԳԸԹԷՑՈՒՆԷԼԳԱԹԳԸԹԷՑՈՒՆԷԼ, -ցունում, կամ -ցունիմ, -ցուցի, -ցուցաձ, -

ցունօղ կամ -ցընօղ, -ցունէլու կամ  -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛ք (Ն), ԳԱԹԳԸԹԷՑԸՆԷԼԳԱԹԳԸԹԷՑԸՆԷԼԳԱԹԳԸԹԷՑԸՆԷԼԳԱԹԳԸԹԷՑԸՆԷԼ, -ցունում, -

ցուցի, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛կ (Չ), բ.ա. այստեղ-այնտեղ, կաթիլ-կաթիլ 
թափել. կաթ-կաթ-եց-ան-ել. «ան» ածանցը (Ն) դարձել է «ուն» ազդվելով ներկայի ձևից, իսկ (Չ) 

սղվել ու դարձել «ըն»։  
ГАТhГЫТhЭЦhЫНЭЛ и ГАТhГЫТhЭЦhУНЭЛ, -цhунум или -цhуним, -цhуцhи, -цhуцhадз, 

-цhунохъ или -цhынохъ, -цhунэлу или -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэкh (Н), ГАТhГЫТhЭЦhЫНЭЛ, -
цhунум, -цhуцhи, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэк (Ч.), п.г. расплёскивать; в говоре 
г. Новая Нахичеван, сёл Б. Салы, Султан Сала и Несветай суффикс «ан» перешёл в «ун» под 
влиянием формы наст. вр. глаг., а в чалтырско-крымском говоре перешёл в «ын» в результате 
редукции.  

 ԳԱԹԳԸԹԷՑԸՆԷԼԷՆԳԱԹԳԸԹԷՑԸՆԷԼԷՆԳԱԹԳԸԹԷՑԸՆԷԼԷՆԳԱԹԳԸԹԷՑԸՆԷԼԷՆ կամ ԳԱԹԳԸԹԷՑՈՒՆԷԼԷՆԳԱԹԳԸԹԷՑՈՒՆԷԼԷՆԳԱԹԳԸԹԷՑՈՒՆԷԼԷՆԳԱԹԳԸԹԷՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ԳԱԹԳԸԹԷՑԸՆԷԼԷՆԳԱԹԳԸԹԷՑԸՆԷԼԷՆԳԱԹԳԸԹԷՑԸՆԷԼԷՆԳԱԹԳԸԹԷՑԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. կաթիլ-
կաթիլ այստեղ-այնտե՛ղ թափելով։ 
 ГАТhГЫТhЭЦhЫНЭЛЭН или ГАТhГЫТhЭЦhУНЭЛЭН (Н), ГАТhГЫТhЭЦhЫНЭЛЭН 
(Ч), н. разбрызгивая, расплёскивая. 

 ԳԱԹԳԸԹԷՑՈՒՑԱՁԳԱԹԳԸԹԷՑՈՒՑԱՁԳԱԹԳԸԹԷՑՈՒՑԱՁԳԱԹԳԸԹԷՑՈՒՑԱՁ, ած. կաթիլ-կաթիլ այստեղ-այնտեղ թափած. անց. դերբայ, որ 

գոյականի հետ դառնում է ած., իսկ առանձին գործածվելիս գոյակ. դեր է կատարում, հոդ 

առնում ու հոլովվում է. գաթգըթէցուցաձգաթգըթէցուցաձգաթգըթէցուցաձգաթգըթէցուցաձ բօյաբօյաբօյաբօյա. գաթգըթէցուցաձնէրուդգաթգըթէցուցաձնէրուդգաթգըթէցուցաձնէրուդգաթգըթէցուցաձնէրուդ դէղէրըդէղէրըդէղէրըդէղէրը դըհադըհադըհադըհա բէլլիբէլլիբէլլիբէլլի յինյինյինյին։ 
 ГАТhГЫТhЭЦhУЦhАДЗ, пр.пр.вр. разбрызганный, расплёсканный; с сущест. выполняет 
функцию прилаг., при независ. употр. – функцию сущ., принимает притяж. артикль и склон.; 
гатhгытhэцhуцhадз бойа разбрызганная краска, гатhгытhэцhуцhадзнэруд дэхъэры дыhа бэлли 
йин ещё заметны места, где ты разбрызгал (краску и т.п.). 

 ԳԱԹԳԸԹԷՑՈՒՑԱԳԱԹԳԸԹԷՑՈՒՑԱԳԱԹԳԸԹԷՑՈՒՑԱԳԱԹԳԸԹԷՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի այստեղ-

այնտեղ կաթիլ-կաթիլ թափում եմ, էի, թափեցի, թափեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու 

ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 ГАТhГЫТhЭЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как 
(чем больше) разбрызгиваю, расплёскиваю и т.д. 

 ԳԱԹԳԸԹԷՑՈՒՑԱԳԱԹԳԸԹԷՑՈՒՑԱԳԱԹԳԸԹԷՑՈՒՑԱԳԱԹԳԸԹԷՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց, որ 

այստեղ-այնտեղ կաթիլ-կաթիլ թափում եմ և այլն։ 
 ГАТhГЫТhЭЦhУЦhÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только 
разбрызгиваю, расплёскиваю и т.д.  

 ԳԱԹԷԳԱԹԷԳԱԹԷԳԱԹԷ ԼՕՇԼՕՇԼՕՇԼՕՇ, գ. բարակաբլիթ, բլին: 
 ГАТhЭ ЛОШ, с. блин, блины. 

 ԳԱԹԷԼԳԱԹԷԼԳԱԹԷԼԳԱԹԷԼ, -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, մյուս ձևերը չունի, բ.չ. կաթիլ-կաթիլ թափվել կամ ծորալ. 
իդաիդաիդաիդա արաձարաձարաձարաձ պանիդպանիդպանիդպանիդ ձարէնձարէնձարէնձարէն հիչհիչհիչհիչ գըգաթիգըգաթիգըգաթիգըգաթի՞ (Չ) գործը, որ անում ես, որևէ արդյունք (նյութական 

օգուտ) տալի՞ս է. այստեղ էլ անցյալ դերբայը ներկայի իմաստ ունի։ 
 ГАТhЭЛ, гыгатhи, -эцhав, -адз, -элу, других форм не имеет, г.с.з. 1. капать. 2. перен. приносить 
пользу, идти впрок; ида арадз панид дзарэн hичh гыгытhи? (Ч) есть какой-нибудь прок от того, 
что ты делаешь?, в данном примере форма прич. пр. вр. «арадз» имеет значение наст. вр.; грабар 

կաթ катh – капля, կաթել катhел – капать, литер.вост.арм. կաթել катhел, литер.зап.арм. կաթիլ (пр. 

гатhил), Ван կաթել катhел, Мараха կաթէլ катhэл, Горис, Ахалциха, Ереван, Мокс, Возм, Тбилиси 

կաթիլ катhил, Хачин, Сучава գաթել гатhел, Полис գաթէլ гатhэл, գաթիլ гатhил, Асланбек, 

Себастия գաթէլ гатhэл, Амшен գաթուշ гатhуш, Карабах, Харберд կmթիլ кäтhил, Муш կատալ 
катал, Агулис կըթթօլ кытhтhол. 

 ԳԱԹԷԼԷՆԳԱԹԷԼԷՆԳԱԹԷԼԷՆԳԱԹԷԼԷՆ, մկ. կաթիլ-կաթիլ թափվելով. թթթթաթավնաթավնաթավնաթավն ալալալալ գաթգաթգաթգաթէէէէլլլլէէէէնննն գէգէգէգէ՛ցիլցիլցիլցիլ էէէէ անձրևն էլ 
շարունակ թափվում է կաթիլ-կաթիլ։ 
 ГАТhЭЛЭН, н. капая по каплям, накрапывая; тhатhавн ал гатhэлэн гэ;цhил э а дождь всё 
время накрапывает. 
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ԳԳԳԳ Г ԳԱԹԷԼՈՒԳԱԹԷԼՈՒԳԱԹԷԼՈՒԳԱԹԷԼՈՒ

 ԳԱԹԷԼՈՒԳԱԹԷԼՈՒԳԱԹԷԼՈՒԳԱԹԷԼՈՒ, ած. 1. (ջուր), որ կարող է հոսել կաթիլ-կաթիլ. 2. (տեղ), որտեղից անձրևի 

ջուրը կարող է կաթիլ-կաթիլ ներս թափվել. գաթէլուգաթէլուգաթէլուգաթէլու դէղդէղդէղդէղ գագագագա դունինդունինդունինդունին թէփէնթէփէնթէփէնթէփէն նույն իմաստով 

ասվում է նաև գաթաձգաթաձգաթաձգաթաձ դէղդէղդէղդէղ։ 
 ГАТhЭЛУ, пр.буд.вр. 1. (вода), которая может сочиться, вытекать по капле. 2. (место), откуда 
вода может сочиться, вытекать по капле; гатhэлу дэхъ га дунин тhэпhэн крыша дома где-то 
протекает; в этом же значении употр. словосочетание гатhадз дэхъ. 

 ԳԱԹԷԼՔԳԱԹԷԼՔԳԱԹԷԼՔԳԱԹԷԼՔ (Չ) 1. ած. սաստիկ թրջված (մարդ), որի հագուստներից ջուրը թափվում է. 2. գ. 

կաթիլ-կաթիլ թափվող ջուր (օր. տանիքից անձրևի ժամանակ). գոյականի իմաստով քիչ 

գործածական է, թեև սկզբնապես այս բառը գոյական է եղել և միայն հետագայում ստացել 
ածականի իմաստ։ 
 ГАТhЭЛКh (Ч) 1. п. промокший насквозь (о человеке). 2. с. капéль, падение капель растаявшего 
снега во время оттепели с крыш и деревьев; в значении существ. употр. редко, хотя изначально это 
слово было существ. и лишь впоследствии стало употр. в значении прилаг.; грабар կաթ катh – капля, 

литер.вост.арм. կաթիլ катhил – капля, կաթիլք катилкh – капéль, литер.зап.арм. կաթիլ (произ. гатhил) 

– капéль, в гаварах Карин, Мокс կաթիլ катhил, Ахалциха, Возм կաթիլք катhилкh, Себастия, Сучава 

գաթիլ гатhил, Тигранакерт, Харберд գmթիլ гäтhил, Амшен, Родосто, Себастия գաթիլք гатhилкh, 

Зейтун գաթըլ гатhыл, գաթըլք гатhылкh, Алашкерт, Муш կատիլք катилкh, все в значении капéль. 

 ԳԱԹԷՑԸՆԷԼԳԱԹԷՑԸՆԷԼԳԱԹԷՑԸՆԷԼԳԱԹԷՑԸՆԷԼ կամ ԳԱԹԷՑՈՒՆԷԼԳԱԹԷՑՈՒՆԷԼԳԱԹԷՑՈՒՆԷԼԳԱԹԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԳԱԹԷՑԸՆԷԼԳԱԹԷՑԸՆԷԼԳԱԹԷՑԸՆԷԼԳԱԹԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. կաթիլ-կաթիլ հոսեցնել, 
թափել։ 
 ГАТhЭЦhЫНЭЛ или ГАТhЭЦhУНЭЛ (Н), ГАТhЭЦhЫНЭЛ (Ч.), п.г. накапать, делать так, 
чтобы капал; литер.вост.арм. կաթեցնել катhецhнел, литер.зап.арм. կաթեցնել (пр. гатhэцhнэл) – 
накапать.  

 ԳԱԹԷՑԸՆԷԼԷՆԳԱԹԷՑԸՆԷԼԷՆԳԱԹԷՑԸՆԷԼԷՆԳԱԹԷՑԸՆԷԼԷՆ կամ ԳԱԹԷՑՈՒՆԷԼԷՆԳԱԹԷՑՈՒՆԷԼԷՆԳԱԹԷՑՈՒՆԷԼԷՆԳԱԹԷՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ԳԱԹԷՑԸՆԷԼԷՆԳԱԹԷՑԸՆԷԼԷՆԳԱԹԷՑԸՆԷԼԷՆԳԱԹԷՑԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. կաթիլ-կաթիլ 
թափելով. մուրէքէփմուրէքէփմուրէքէփմուրէքէփ գաթէցունէլէնգաթէցունէլէնգաթէցունէլէնգաթէցունէլէն ստօլըստօլըստօլըստօլը ջամալջամալջամալջամալ արիրարիրարիրարիր: 
 ГАТhЭЦhЫНЭЛЭН или ГАТhЭЦhУНЭЛЭН (Н), ГАТhЭЦhЫНЭЛЭН (Ч), н. капая по 
каплям; мурэкhэпh гатhэцhынэлэн столы джамал арир ты испортил стол постоянно капая на 
него чернилами. 

 ԳԱԹԷՑԸՆԷԼՈՒԳԱԹԷՑԸՆԷԼՈՒԳԱԹԷՑԸՆԷԼՈՒԳԱԹԷՑԸՆԷԼՈՒ կամ ԳԱԹԷՑՈՒՆԷԼՈՒԳԱԹԷՑՈՒՆԷԼՈՒԳԱԹԷՑՈՒՆԷԼՈՒԳԱԹԷՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն), ԳԱԹԷՑԸՆԷԼՈՒԳԱԹԷՑԸՆԷԼՈՒԳԱԹԷՑԸՆԷԼՈՒԳԱԹԷՑԸՆԷԼՈՒ (Չ), ած.մկ. (հեղուկ), որ 

կարելի է կամ պետք է կաթիլ-կաթիլ հոսեցնել. ապ. դերբայ, որ գոյակ. հետ դառնում է ած., բայի 

հետ – մակբայ, իսկ անկախ գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, երր. դեմքի հոդ առնում 

ու հոլովվում է. ճուրիճուրիճուրիճուրի վըրավըրավըրավըրա գաթէցընէլուգաթէցընէլուգաթէցընէլուգաթէցընէլու ջարջարջարջար էէէէ. վօվօվօվօ՞րնրնրնրն էէէէ գաթէցունէլունգաթէցունէլունգաթէցունէլունգաթէցունէլուն: 
 ГАТhЭЦhЫНЭЛУ или ГАТhЭЦhУНЭЛУ (Н), ГАТhЭЦhЫНЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. (лечебные 
капли), которые нужно накапать; с сущ. выполняет функцию прил., с глаголом – наречия, при 
независимом употр. – функцию существ., принимает притяжат. артикль 3-го лица и склоняется; 
чури выра гатhэцhынэлу джар э эти капли нужно разводить в воде, ворн э гатhэцhынэлун? 
какие (капли) надо накапать?  
 ԳԱԹԷՑՈՒՑԱԳԱԹԷՑՈՒՑԱԳԱԹԷՑՈՒՑԱԳԱԹԷՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի կաթիլ-կաթիլ 
թափում եմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվ. ու ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 ГАТhЭЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем 
больше) накапываю и т.д., во всех л., ч. и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр. 

 ԳԱԹԷՑՈՒՑԱԳԱԹԷՑՈՒՑԱԳԱԹԷՑՈՒՑԱԳԱԹԷՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց, որ կաթեցնում 

եմ, կաթեցրի և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակն.՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. 

գաթէցուցաձօվըսգաթէցուցաձօվըսգաթէցուցաձօվըսգաթէցուցաձօվըս ճուրըճուրըճուրըճուրը գըգարմըրիգըգարմըրիգըգարմըրիգըգարմըրի, գարմըրէցավգարմըրէցավգարմըրէցավգարմըրէցավ և այլն։  
ГАТhЭЦhУЦhÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только накапаю, 

накапал и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. глаг. предл.; 
гатhэцhуцhадзовыс чуры гыгармыри, гармырэцhав и т.д. 
 ԳԱԹԻԳԱԹԻԳԱԹԻԳԱԹԻ ԱԳՌԱԱԳՌԱԱԳՌԱԱԳՌԱ, գ. կաթնատամ: 
 ГАТhИ АГРРА, с. молочный зуб.  

 ԳԱԹԳԱԹԳԱԹԳԱԹ ԳԸԹՕՂԳԸԹՕՂԳԸԹՕՂԳԸԹՕՂ, գ. կթվոր, կթվորուհի: 
 ГАТh ГЫТhОХЪ, с. дояр, доярка. 
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ԳԱԹԻԳԱԹԻԳԱԹԻԳԱԹԻ ԷՐԷՍԷՐԷՍԷՐԷՍԷՐԷՍ ԳԳԳԳ Г

 ԳԱԹԻԳԱԹԻԳԱԹԻԳԱԹԻ ԷՐԷՍԷՐԷՍԷՐԷՍԷՐԷՍ, գ. սերուցք: 
 ГАТhИ ЭРЭС, с. сливки, верхний жирный слой молока; синоним – хаймах. 
 ԳԱԹՆԱԲՈՒՐԳԱԹՆԱԲՈՒՐԳԱԹՆԱԲՈՒՐԳԱԹՆԱԲՈՒՐ, գ. ապուր, որ պատրաստվում է կաթից ու նրա մեջ եփած բրինձից, 

ձավարից, սամիրից կամ «էրուշտայից». ըստ այնմ կաթնապուրը կոչվում է բըրինձբըրինձբըրինձբըրինձ-
գաթնաբուրգաթնաբուրգաթնաբուրգաթնաբուր, բուլղուրբուլղուրբուլղուրբուլղուր-գաթնաբուրգաթնաբուրգաթնաբուրգաթնաբուր, էրուշտաէրուշտաէրուշտաէրուշտա-գաթնաբուրգաթնաբուրգաթնաբուրգաթնաբուր, դուգուդուգուդուգուդուգու-գաթնաբուրգաթնաբուրգաթնաբուրգաթնաբուր։ 
 ГАТhНАБУР, с. молочный суп с рисом, пшеничной крупой, пшеном или домашней лапшой 
(см. эрушта); в зависимости от используемых компонентов, суп называется быриндз гатhнабур 
(Н), пыриндз гатhнабур (Ч) молочный суп с рисом, булхъур гатhнабур молочный суп с 
пшеничной крупой, эрушта гатhнабур молочный суп с домашней лапшой, дугу гатhнабур 
молочный суп с пшеном; литер.зап.арм. կաթնապուր (произн. гатhнабур). 

 ԳԱԹՆԱԲՈՒՐԳԱԹՆԱԲՈՒՐԳԱԹՆԱԲՈՒՐԳԱԹՆԱԲՈՒՐ-ՉԻՉԱԳՉԻՉԱԳՉԻՉԱԳՉԻՉԱԳ, գ. վայրի բույս է մոտ 30 սմ. բարձրությամբ ու սպիտակ 

ծաղիկներով, որից և ստացել է իր անունը. < հայ. կաթնապուր + թուրք. չիչէք – ծաղիկ։ 
 ГАТhНАБУР-ЧhИЧhАГ, с. бот. птицемлечник, Ornithógalum, род многолетних луковичных 
травянистых растений высотой около 30 см с белыми цветками; от арм. гатhнабур + перс.-турец. 
çiçek – цветок. 

 ԳԱԹՈՒՆԴՈՒՐԳԱԹՈՒՆԴՈՒՐԳԱԹՈՒՆԴՈՒՐԳԱԹՈՒՆԴՈՒՐ, ած. կաթնատու, առատ կաթ տվող (կով)։ 
 ГАТhУНДУР, п. дойная, дающая много молока (о корове); литер.вост.арм. կաթնատու 
катhнату, литер.зап.арм. կաթնտու (произн. гатhнду) – дойный.  

 ԳԱԹՕՂԻԳՕՍԳԱԹՕՂԻԳՕՍԳԱԹՕՂԻԳՕՍԳԱԹՕՂԻԳՕՍ և ԳԱԹՕՂԳՕՍԳԱԹՕՂԳՕՍԳԱԹՕՂԳՕՍԳԱԹՕՂԳՕՍ , գ. կաթողիկոս. հուն. կաթոլիկոս – ընդհանրական, 

համարշխարհային։ 
 ГАТhОХЪИГОС и ГАТhОХЪГОС, с. католикос, патриарх, высшее духовное лицо армяно-

григорианской церкви; от греч. katolikos – всеобщий, всемирный; грабар կաթողիկոս катhохъикос, 

литер.вост.арм. կաթողիկոս катhохъикос, литер.зап.арм. կաթողիկոս (произ. гатhохъигос).  

 ԳԱԼԳԱԼԳԱԼԳԱԼ¹ (Չալթր), գ. կալ, հացահատիկ գալսելու տեղ. հոմանիշը – հարման։ 
 ГАЛ¹ (Чалтырь), с. гумно, ток, площадка для молотьбы пшеницы; грабар կալ кал – гумно, 

литер.вост.арм. կալ кал, литер.зап.арм. կալ (произн. гал) – гумно, ток, Алашкерт, Мокс, Ахалциха, 

Горис, Ереван, Карабах, Карин, Муш, Мараха, Шемаха, Возм, Салмаст, Ван, Тбилиси կալ кал, 

Акна, Асланбек, Харберд, Амшен, Себастия գալ гал, Тигранакерт գmլ гäл, Зейтун, Хачин գօլ гол, 

Агулис կոյլ койл, Сведия գուլ гул; синон. hарман. 

 ԳԱԼԳԱԼԳԱԼԳԱԼ², գամ, գալու կամ ՔԱԼՔԱԼՔԱԼՔԱԼ, քամ, քալու (Ն), ԿԱԼԿԱԼԿԱԼԿԱԼ, կամ, կալու (Չ), մյուս ձևերը չունի, բ.չ. 
պկս. պակասող ձևերը լրացվում են «էգա» և «արի» պկս. բայերով (տե՛ս). 1. գալ, տեղափոխվել 
ուրիշ տեղից այնտեղ, որի մասին խոսում է պատմողը. 2. տեղալ (անձրև, կարկուտ, ձյուն). 3. 

բարձրանալ (խմորը). 4. թվալ. 5. նմանվել. 6. հաջողվել ունենալ. ինձիինձիինձիինձի անբէսանբէսանբէսանբէս քուքաքուքաքուքաքուքա, վօրվօրվօրվօր (Ն) 

ինձ այնպես է թվում թե. խօսքէրըխօսքէրըխօսքէրըխօսքէրը քիչքիչքիչքիչ մըմըմըմը մէրնինմէրնինմէրնինմէրնին քուքաքուքաքուքաքուքա (Ն) բառերը մի քիչ նման են մեր 

բառերին. ինձիինձիինձիինձի ծիծիծիծի չիչիչիչի կալկալկալկալ (Չ) ինձ չի հաջողվի ձի ունենալ, այսինքն իմ ձեռք բերած ձիերը վատ 

են դուրս գալիս կամ սատկում են։ 
 ГАЛ², гам, гугам, галу или КhАЛ, кhам, кhукhам, кhалу (Н), КАЛ, кам, кукам, калу (Ч), других 
форм не имеет, недостаточный г.с.з., недостающие формы восполняются формами недостаточных 

глаголов էգա эга и արի ари, образованных от корня грабара եկ йек – приход, прибытие. 1. идти (по 
направлению к говорящему). 2. приходить, приезжать. 3. идти, выпадать (об осадках). 4. 
подниматься (о тесте). 5. являться, представать перед глазами, казаться (о чём-либо воображаемом). 
6. подходить, оказаться годным, удобным, приемлемым для чего-либо. 7. удаваться, получаться. 8. 
наступить (с сущ., обозначающими время, времена года). 9. идти, течь (о жидкости). 10. весить; 
индзи амбэс кhукhа, вор (Н) мне кажется, что, хоскhэры кhич мы мэрнин кhукhа (Н) слова 
немного напоминают наши, индзи ци чи кал (Ч) у меня не получается держать лошадей, тhатhав 
кука (Ч) идёт дождь; исконно арм. слово, грабар գալ гал – ходить, приходить, литер.вост.арм. գալ 
гал, литер.зап.арм. գալ (произ. кhал) – приходить, в гаварах Полис, Тбилиси գալ гал, Ахалциха, 

Акна, Асланбек, Ереван, Харберд, Карин, Себастия գ’ալ гhал, Мокс, Мараха, Шемаха, Ван կյmլ 
кйäл, Амшен կալ кал, Сучава игhал իգ‘ալ, Алашкерт, Муш յիգ‘mլ йигhäл, Родосто քալ кhал, 
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Салмаст իկmլ икäл, Тигранакерт իքmլ икhäл, Зейтун իգ‘օլ игhол, Нор-Джуга գոլ гол, Аварик գէօլ 
гöл, Агулис գիւլ гюл. 

 ԳԱԼԳԱԼԳԱԼԳԱԼ³ (Ն), ԿԱԼԿԱԼԿԱԼԿԱԼ (Չ), գ. գայլ. գալիգալիգալիգալի շարագանշարագանշարագանշարագան (Ն), կալիկալիկալիկալի շարագանշարագանշարագանշարագան (Չ) դատարկ 

խոսակցություն։ 
 ГАЛ³ (Н), КАЛ (Ч), с. зоол. волк, волчица; гали шараган (Н), кали шараган (Ч) болтовня, 
пустые разговоры, кал-казани мэчh абрэл или кали-казани мэч ыйнэл (Ч) жить среди недобрых 
людей, индзи дэйин калэры арод гардзин (Ч) (жарг.) мне всё равно, мне всё по барабану, дзэр кал 
а) старый, пожилой, б) опытный, искушённый, умудрённый, дзэр калы шунэрун масхара (Ч) 
старый волк – посмешище для собак, калэры кhцhыннин (так говорят, когда одновременно светит 

солнце и идёт дождь); исконно арм. слово, грабар գայլ гайл, литер.вост.арм. գայլ гайл, 

литер.зап.арм. գայլ (пр. кhайл), Карин, Ахалциха, Сучава, Себастия գ‘ալ гhал, Родосто քալ кhал, 

Зейтун, Харберд գ‘mլ гhäл, Хачин գ‘ալ гhал, Возм գ‘ել гhел, Тбилиси գէլ гэл, Алашкерт, Ереван, 

Муш, Нор-Джуга գ‘էլ гhэл, Амшен կէլ кэл, Мокс, Мараха, Салмаст, Ван кйэл կյէլ, Тигранакерт քէլ 
кhэл, Агулис գյիւլ гйюл, Карабах, Шемаха կիւլ кюл. 

 ԳԱԼԳԱԼԳԱԼԳԱԼ, գ. ճենապակյա պնակի եզրանկար:  
 ГАЛ, с. рисунок на кромке фаянсовых и фарфоровых блюдец. 

 ԳԱԼԻԳԱԼԻԳԱԼԻԳԱԼԻ ԲԱԼԱԲԱԼԱԲԱԼԱԲԱԼԱ (Ն), ԿԱԼԻԿԱԼԻԿԱԼԻԿԱԼԻ ԲԱԼԱԲԱԼԱԲԱԼԱԲԱԼԱ (Չ), գ. գայլի ձագ։ 
 ГАЛИ БАЛА (Н), КАЛИ БАЛА (Ч), с. зоол. волчонок, детёныш волка. 

 ԳԱԼԱԲՈՒՋԱԳԳԱԼԱԲՈՒՋԱԳԳԱԼԱԲՈՒՋԱԳԳԱԼԱԲՈՒՋԱԳ, գ. հեգն. մանր տղայք. գործածվում է և եզակի և հոգնակի ձևով։ 
 ГАЛАБУДЖАГ, с. ирон. детвора, малышня; употр. в форме ед. и мн. числа. 

 ԳԱԼԱԹԱԲՈՒՐԳԱԼԱԹԱԲՈՒՐԳԱԼԱԹԱԲՈՒՐԳԱԼԱԹԱԲՈՒՐ, գ. անկարգություն, խառնաշպոտություն: 
 ГАЛАТhАБУР, с. беспорядок, неразбериха. 

 ԳԱԼԱԹԱԲՈՒՐԳԱԼԱԹԱԲՈՒՐԳԱԼԱԹԱԲՈՒՐԳԱԼԱԹԱԲՈՒՐ ՄԱՇՏՄԱՇՏՄԱՇՏՄԱՇՏ, գ.  փնթի, անկարգ մարդ: 
 ГАЛАТhАБУР МАШТ, с.  разгильдяй. 

 ԳԱԼԱՆԴՕՍԳԱԼԱՆԴՕՍԳԱԼԱՆԴՕՍԳԱԼԱՆԴՕՍ, գ. նոր տարվա շնորհավորական երգ, որ պատանիները երգում են տնից-

տուն մանգալով. հուն. կալանդայ – տարեմուտ։  
 ГАЛАНДОС, в с. Крым КАЛАНДОС, с. новогодние поздравительные песни, которые в 
старину пели юноши шествуя от дома к дому; от греч. kalanda (каланда) – Новый год, начало года; 

среднеарм. яз. կալէնդք калэндкh, в гаваре Себастия կալընտոս калынтос – первый день Нового 
года.  

 ԳԱԼԱՇԳԱԼԱՇԳԱԼԱՇԳԱԼԱՇ ՊԷՐԱՆՊԷՐԱՆՊԷՐԱՆՊԷՐԱՆ, գ. հիմար, տխմար. մէգմէգմէգմէգ գալաշգալաշգալաշգալաշ պէրանպէրանպէրանպէրան բերանը լի (ինչ որ բան): 
 ГАЛАШ ПЭРАН, с. придурок, недоумок; мэг галаш пэран полный рот (чего-либо); от араб. 

qalaš – лжец; в гаварах Полис կալաշ калаш – придурок; болтун, обжора, կալաշ բերան калаш 

беран – придурок, Ван կալաշ калаш – придурок. 

 ԳԱԼԱՋԻԳԱԼԱՋԻԳԱԼԱՋԻԳԱԼԱՋԻ, գ. խոսակցություն. գալաջիգալաջիգալաջիգալաջի անէլանէլանէլանէլ խոսել. գալաջիգալաջիգալաջիգալաջի թաբլէլթաբլէլթաբլէլթաբլէլ այնպիսի խոսք բաց 

անել, որ խոսակիցը հարկադրվի հայտնել այն, որ ուզում էր թաքցնել, գաղտնի պահել մտքում. 

գալաջիգալաջիգալաջիգալաջի խառնէլխառնէլխառնէլխառնէլ խառնակչություն, քսություն անել։ 
 ГАЛАДЖИ, с. разговор, беседа; галаджи анэл разговаривать, беседовать, галаджи тhаблэл 
спровоцировать на откровенность путём хитроумно выстроенной беседы, галаджи харрнэл плести 

интриги; от итал. colloquio (коллоквио) – разговор; среднеарм. яз. կալաճի – разговор, в гаварах 

Арабкир, Сведия կալաճել калачел – разговаривать, Арабкир, Бютания, Харберд, Никомедия, п-ов 

Крым, Возм, Ван կալաճի калачи – разговор. 

 ԳԱԼԱՋԻՅՕԴԳԱԼԱՋԻՅՕԴԳԱԼԱՋԻՅՕԴԳԱԼԱՋԻՅՕԴ, ած. զրուցասեր, հաղորդասեր:  
 ГАЛАДЖИЙОД, п. разговорчивый, общительный.  

 ԳԱԼԱՁԳԱԼԱՁԳԱԼԱՁԳԱԼԱՁ, ած.մկ. փակած, խցանած (անցք, ճեխք, շշի բերան, ծակ). գալաձնէրուսգալաձնէրուսգալաձնէրուսգալաձնէրուս գէսըգէսըգէսըգէսը գէնէգէնէգէնէգէնէ 
պածիլպածիլպածիլպածիլ ինինինին մուգէրըմուգէրըմուգէրըմուգէրը։ 
 ГАЛАДЗ, пр.пр.вр. закрытый, заделанный, закупоренный (о щели, горловине бутылки, 
отверстии и т.п.); галадзнэрус гэсы гэнэ пацил ин мугэры мыши снова прогрызли половину 
заделанных нами (щелей). 
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 ԳԱԼԱԳԱԼԱԳԱԼԱԳԱԼԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի փակում եմ, էի, փակեցի, 

փակեմ և այլն բոլոր դեմք., թվերով ու ժաման.՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. 

գալաձսայինէրուսգալաձսայինէրուսգալաձսայինէրուսգալաձսայինէրուս կըպանանկըպանանկըպանանկըպանան, պածինպածինպածինպածին, պիտպիտպիտպիտ պանանպանանպանանպանան և այլն։ 
 ГАЛÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
заделываю дыры, щели и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. предл.; 
галадзсайинэрус кыпанан, пацин, пит панан по мере того как мы заделываем дыры, (мыши) их 
прогрызают, по мере того как мы заделывали дыры, (мыши) прогрызали и т.д. 

 ԳԱԳԱԳԱԳԱ՛ԼԱՁՕԼԱՁՕԼԱՁՕԼԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ ծակը փակում եմ, 

էի, փակեցի, փակեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերօվ ու ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող 

բայի ձևին. գալաձօվըսգալաձօվըսգալաձօվըսգալաձօվըս մուգըմուգըմուգըմուգը գէնէգէնէգէնէգէնէ գըբանագըբանագըբանագըբանա, բացիցբացիցբացիցբացից, բացիլբացիլբացիլբացիլ էէէէ (և այլն) ձագըձագըձագըձագը։  
 ГÁЛАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только заделываю дыры, 
заделал дыры и т.д., во всех лицах, числах и временах, в соотв. с формой смысл. гл.; галадзовыс 
мугы гэнэ гыбана, бацhицh, бацhил э дзагы как только заделываю дыру, мыши снова её 
прогрызают, как только заделал дыру, мыши снова её прогрызли и т.д. 

 ԳԱԼԱՓԳԱԼԱՓԳԱԼԱՓԳԱԼԱՓ-ԳԱԼԱՓԳԱԼԱՓԳԱԼԱՓԳԱԼԱՓ ՆԱՅԷԼՆԱՅԷԼՆԱՅԷԼՆԱՅԷԼ (Նխջ) աչքերը լայն բաց արած նայել։ 
 ГАЛАПh-ГАЛАПh НАЙЭЛ (Нхч) смотреть, вытаращив глаза. 

 ԳԱԼԲԱՅԳԱԼԲԱՅԳԱԼԲԱՅԳԱԼԲԱՅ, ած. 1. կոպիտ ձև (առարկա, հագուստ և այլն). 2. անշնորհք (մարդ)։ 
 ГАЛБАЙ, п. 1. грубый, безвкусный (о предмете, одежде). 2. грубый, неотёсанный, 
бескультурный (о человеке). 3. нескладный, неуклюжий (человек). 

 ԳԱԼԳԸԼԱՁԳԱԼԳԸԼԱՁԳԱԼԳԸԼԱՁԳԱԼԳԸԼԱՁ, ած.մկ. փակած, խցանած (ծակերը, ճեղքերը). արմատի կրկնությունը ցույց է 

տալիս, որ փակած ծակերը շատ են և փակելու գործողությունը կատարված է ոչ 

հիմնավորապես, այն մի կերպ, հապճեպ. անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է 

ածական, բայի հետ – մակբայ, իսկ անկախ գործածվելիս գոյակ. դեր է կատարում, հոդ առնում 

ու հոլովվում է. գալգըլաձնէրըսգալգըլաձնէրըսգալգըլաձնէրըսգալգըլաձնէրըս պածվիլպածվիլպածվիլպածվիլ ինինինին գէնէգէնէգէնէգէնէ. հոգնակին այստեղ կարող է ունենալ երեք 

նշանակ. – ա) իմ փակածները, բ) մեր փակածը, գ) մեր փակածները։ 
 ГАЛГЫЛАДЗ, пр.пр.вр. закрытый, заделанный (о дыре, щели); удв. форма указывает на 
небрежно выполненное действие; с сущ. вып. функцию прилагат., с глаг. – наречия, при 
независимом употр. – функцию сущ., принимает артикль и склоняется; галгыладзнэрыс пацвил 
ин гэнэ – в данном примере форма мн. числа галгыладзнэрыс может иметь три значения: а) щели, 
заделанные мной, б) щель, заделанная нами, в) щели, заделанные нами. 

 ԳԱԼԳԸԼԱԳԱԼԳԸԼԱԳԱԼԳԸԼԱԳԱԼԳԸԼԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի ծակերը կամ 

ճեղքերը փակում եմ, էի, փակեցի, փակեմ և այլն. գալգըլաձսայիսգալգըլաձսայիսգալգըլաձսայիսգալգըլաձսայիս կըպանանկըպանանկըպանանկըպանան, պածինպածինպածինպածին, 

կըպանայինկըպանայինկըպանայինկըպանային և այլն։ 
 ГАЛГЫЛÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) я 
заделываю небрежно, кое-как дыры и т.д.; галгыладзсайис кыпанан, пацин, кыпанайин и т.д. 

 ԳԱԼԳԸԼԱԳԱԼԳԸԼԱԳԱԼԳԸԼԱԳԱԼԳԸԼԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ ծակերը կամ 

ճեղքերը փակում եմ, ես, է, փակեցի, իր և այլն։ 
 ГАЛГЫЛÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я заделываю 
кое-как дыры и т.д. 

 ԳԱԼԳԸԼԷԼԳԱԼԳԸԼԷԼԳԱԼԳԸԼԷԼԳԱԼԳԸԼԷԼ, -իմ, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. մի կերպ, ոչ հիմնավոր կերպով 

փակել ծակերը. արմատն է «կալ», որից ծագում են հին հայերենի մի շարք բառեր «բռնէլ» 

իմաստով. <*կալ-կալ-ել. արմատի կրկնությունը ցույց է տալիս, որ գործողությունը շատ 

անգամ ու հապճեպ է կատարվում։  
 ГАЛГЫЛЭЛ, гыгалгылим, галгылэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 

заделывать (щели) кое-как, небрежно; корень древнеарм. языка կալ кал – держание, удв. корневой 

слог указывает на повторяющееся и небрежно выполненное действие; см. галэл. 

 ԳԱԼԳԸԼԷԼԷՆԳԱԼԳԸԼԷԼԷՆԳԱԼԳԸԼԷԼԷՆԳԱԼԳԸԼԷԼԷՆ, մկ. (ծակերը) փակելով. բէզմիշբէզմիշբէզմիշբէզմիշ էղաէղաէղաէղա գալգըլէլէնգալգըլէլէնգալգըլէլէնգալգըլէլէն ծանձրացա (ծակերը) 

փակելով։ 
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ԳԳԳԳ Г ԳԱԼԳԸԼԷԼՈՒԳԱԼԳԸԼԷԼՈՒԳԱԼԳԸԼԷԼՈՒԳԱԼԳԸԼԷԼՈՒ

 ГАЛГЫЛЭЛЭН, н. затыкая, заделывая (дыры, щели), закупоривая (горлышко бутылки и т.п.); 
бэзмиш эхъа галгылэлэн я измучился заделывать (щели, дыры). 

 ԳԱԼԳԸԼԷԼՈՒԳԱԼԳԸԼԷԼՈՒԳԱԼԳԸԼԷԼՈՒԳԱԼԳԸԼԷԼՈՒ, ած.մկ. փակելու (ծակերը), որոնք պետք է փակել. ցուցուրցուցուրցուցուրցուցուր, նայիմնայիմնայիմնայիմ 
գալգըլէլուգալգըլէլուգալգըլէլուգալգըլէլու ձագէրըձագէրըձագէրըձագէրը. էգանքէգանքէգանքէգանք գալգըլէլուգալգըլէլուգալգըլէլուգալգըլէլու։  
 ГАЛГЫЛЭЛУ, пр.буд.вр. (щели и т.п.), которые нужно заделать; цhуцhур, найим галгылэлу 
дзагэры покажи-ка, какие (щели) надо заделать, эганкh галгылэлу. 

 ԳԱԼԴԸՌՄԱՇԳԱԼԴԸՌՄԱՇԳԱԼԴԸՌՄԱՇԳԱԼԴԸՌՄԱՇ, ած. թափթփված, ոչ կոկիկ (մարդու, հագուստի մասին): 
 ГАЛДЫРРМАШ, п. неопрятный, неряшливый, отталкивающий (о человеке, одежде). 

 ԳԱԼԷԼԳԱԼԷԼԳԱԼԷԼԳԱԼԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. խցանով կամ ուրիշ բանով 

փակել ծակը, շշի բերանը, որևէ ճեղք և այլն. արմատն է «կալ»։ 
 ГАЛЭЛ, гыгалим, галэцhи, галадз, галохъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. закрывать, 
затыкать, заделывать (дыру, щель и т.п.), закупоривать (бутылку); исконно арм. слово, корень 

грабара կալ кал – держание, կալուլ калул, կալնուլ калнул, կալլուլ каллул – держать, 

литер.вост.арм. կալնել калнел, литер.зап.арм. կալել (произн. галэл), կալլել (произ. галлэл), կալնել 
(произ. галнэл) – затыкать, заделывать, закупоривать, Акна գալլէլ галлэл – иметь, получать, брать, 

Агулис վիր կալիլ вир калил – снимать, брать, Хачин գալցնել галцhнел – взять и унести, Арабкир 

գալլալ галлал – иметь, Зейтун գալնել галнел – собирать, брать, Алашкерт, Муш կալել калел, 

Ереван կալնել калнел, Мокс, Тбилиси կալնիլ калнил, Ахалциха կանլէլ канлэл, Себастия գալլէլ 
галлэл, все в значении затыкать, заделывать. 

 ԳԱԼԷԼԷՆԳԱԼԷԼԷՆԳԱԼԷԼԷՆԳԱԼԷԼԷՆ, մկ. խցանելով, փակելով։ 
 ГАЛЭЛЭН, н. затыкая, заделывая. 

 ԳԱԼԷԼՈՒԳԱԼԷԼՈՒԳԱԼԷԼՈՒԳԱԼԷԼՈՒ, ած.մկ. խցանելու, փակելու (ծակ, շշի բերան և այլն). ապառնի դերբայ, որ 

գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ։ 
 ГАЛЭЛУ, пр.буд.вр. то, что нужно заделать, закупорить (о щели, бутылке и т.п.); при употр. с 
существ. выполняет функцию прилаг., с глаголом – наречия. 

 ԳԱԼԻՉՔԳԱԼԻՉՔԳԱԼԻՉՔԳԱԼԻՉՔ (Ն), ԳԱԼԻՃԿԳԱԼԻՃԿԳԱԼԻՃԿԳԱԼԻՃԿ (Չ), գ. խցան. հոմանիշը – ճիպ (Չ)։ 
 ГАЛИЧhКh (Н), ГАЛИЧК (Ч), с. пробка, затычка, заглушка; исконно арм. слово, грабар կալ 
кал – держание, литер.вост.арм. բերանկալիչ беранкаличh – пробка, затычка, в гаварах Кесария, 

Евдокия կալիճ калич, Харберд, Тигранакерт կալիճք каличкh – затычка из тряпок, которой 

закрывают воздушное отверстие тонира; синоним – чип (Ч). 

 ԳԱԼՄԱՂԳԱԼՄԱՂԳԱԼՄԱՂԳԱԼՄԱՂ, տե՛ս մաղ։  
 ГАЛМАХЪ, с. большое кожаное сито для просеивания зерна; литер.зап.арм. կալմաղ (произ. 
галмахъ), в гаварах Мокс, Шатах կալամաղ каламахъ, Партизак, Себастия, Амшен, Ерзинджан 

կալմաղ калмахъ – сито для просеивания зерна; см. также махъ. 

 ԳԱԼՄԱՍԳԱԼՄԱՍԳԱԼՄԱՍԳԱԼՄԱՍ , գ. հնումը տերտերի և տիրացուի բաժինը բերքից. բարդված է «կալ» և «մաս» 

բառերից։ 
 ГАЛМАС, с. доля урожая, выдаваемая священнику (в старину); образовано от կալ кал – гумно 

и մաս мас – часть; в гаварах Карин, Харберд, Ван, Арабкир, Кхи կալմաս калмас, Себастия 

կալամաս каламас, Муш, Буланых, Мокс կալմաստ калмаст, Алашкерт, Хизан կալէմաստ 
калэмаст – доля урожая, выдаваемая священнику. 

 ԳԱԼՈՒԳԱԼՈՒԳԱԼՈՒԳԱԼՈՒ կամ ՔԱԼՈՒՔԱԼՈՒՔԱԼՈՒՔԱԼՈՒ (Ն), ԿԱԼՈՒԿԱԼՈՒԿԱԼՈՒԿԱԼՈՒ (Չ), ած. 1. (մարդ), որ պիտի գա. 2. առաջիկա. ապառնի 

դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է 

կատարում, երրորդ դեմքի հոդ առնում ու հոլովվում է. գալուգալուգալուգալու մաշթմաշթմաշթմաշթ. քալուքալուքալուքալու դարիդարիդարիդարի. կալուկալուկալուկալու 
գիրագիգիրագիգիրագիգիրագի. վօվօվօվօ՞վվվվ ինինինին կալունէրըկալունէրըկալունէրըկալունէրը և այլն։ 
 ГАЛУ или КhАЛУ (Н), КАЛУ (Ч), пр.буд.вр. 1. (человек и т.п.), который должен или 
может прийти. 2. предстоящий, будущий, наступающий; с сущ. выполняет функцию прилаг., 
при независ. употр. – функцию сущ., принимает притяж. артикль 3-го л. и склоняется; галу 
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ԳԱԼՊԱՃԸԿԳԱԼՊԱՃԸԿԳԱԼՊԱՃԸԿԳԱԼՊԱՃԸԿ ԳԳԳԳ Г

маштh человек, который должен прийти, кhалу дари (Н), калдари (Ч) в следующем году, калу 
гираги в следующее воскресенье, вов ин калунэры? кто должен прийти? 

 ԳԱԼՊԱՃԸԿԳԱԼՊԱՃԸԿԳԱԼՊԱՃԸԿԳԱԼՊԱՃԸԿ (Չ), գ. երկաթե կտրող գործիք՝ երկար փայտե կոթով, որով կալի տեղը 

մաքրում էին բույսերից նախ քան հողը թրջելն ու պնդացնելը. սկզբնական ձևը հավանորեն 

եղել է «կալ բացիկ»։ 
 ГАЛПАЧЫК (Ч), с. металлический режущий инструмент с длинной деревянной ручкой, с 
помощью которого очищали землю на гумне от травы перед тем как увлажнить и утоптать её; от 

«կալ բացիկ» «кал бацhик» (кал (гал) – гумно, бацhик – открывание). 

 ԳԱԼՍԱՁԳԱԼՍԱՁԳԱԼՍԱՁԳԱԼՍԱՁ, ած.մկ. կալսած (հացահատիկ). անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է 

ածական, բայի հետ – մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ 

առնում ու հոլովվում է. գալսաձգալսաձգալսաձգալսաձ ցօրէնցօրէնցօրէնցօրէն. գալսաձնէրուսգալսաձնէրուսգալսաձնէրուսգալսաձնէրուս գէսըգէսըգէսըգէսը մընացմընացմընացմընաց չէյնաձչէյնաձչէյնաձչէյնաձ (չէրնաձչէրնաձչէրնաձչէրնաձ). չիգալսաձչիգալսաձչիգալսաձչիգալսաձ 
մընացմընացմընացմընաց։ 
 ГАЛСАДЗ, пр.пр.вр. намолоченный (о пшенице); с сущ. станов. прил., при независ. употр. – 
сущ., принимает прит. артикль и склоняется; галсадз цhорэн обмолоченная пшеница, галсадзнэрус 
гэсы мынацh чhэйнадз (или чhэрнадз) половину обмолоченной (пшеницы) так и не провеяли, 
чhигалсадз мынацh так и осталась (пшеница) необмолоченной. 

 ԳԱԼՍԱԳԱԼՍԱԳԱԼՍԱԳԱԼՍԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի կասում եմ, էի, կասեցի 

և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բաի ձևին. 

գալսաձսայիսգալսաձսայիսգալսաձսայիսգալսաձսայիս հավէսըսհավէսըսհավէսըսհավէսըս էգավէգավէգավէգավ։ 
 ГАЛСÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
намолачиваю и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смыслового гл. предл.; 
галсадзсайис hавэсыс эгав чем больше я намолачивал, тем больше мне нравилось. 

 ԳԱԳԱԳԱԳԱ՛ԼՍԱՁՕԼՍԱՁՕԼՍԱՁՕԼՍԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց, որ կասում եմ, էի, 

կասեմ և այլն. գալսաձօվըսգալսաձօվըսգալսաձօվըսգալսաձօվըս դարինքդարինքդարինքդարինք բարդքէրըսբարդքէրըսբարդքէրըսբարդքէրըս դուվինքդուվինքդուվինքդուվինք։ 
 ГÁЛСАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только намолачиваю и т.д.; 
галсадзнэровыс даринкh бартhкhэрыс дувинкh как только закончили намолачивать, сразу 
рассчитались с долгами. 

 ԳԱԼՍԷԼԳԱԼՍԷԼԳԱԼՍԷԼԳԱԼՍԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է, ՛-էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. կալսել, հացահատիկների 

հասկերը տրորելով՝ հատիկները հարդից բաժանել. 2. նխտ. ոտքերի տակ տրորել. դըհադըհադըհադըհա 
քըքալիքըքալիքըքալիքըքալի՞սսսս հալավնէրունհալավնէրունհալավնէրունհալավնէրուն վըրանվըրանվըրանվըրան, գալսէցիրգալսէցիրգալսէցիրգալսէցիր ուուուու՜ թէմիզթէմիզթէմիզթէմիզ։  
 ГАЛСЭЛ, гыгалсим, галсэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. молотить, 
отделять зёрна пшеницы от шелухи. 2. перен. истоптать, измять. 3. жарг. жрать, сметать со стола 
еду; дыhа кhыкhалис hалавнэрун выран, галсэцhир у тhэмиз сколько можно ходить по одежде, 

ты же совсем истоптал её; грабар կաս кас – измельчать, կասուլ касул или կասել касел – дробить 

зерно, литер.вост.арм. կալսել калсел, литер.зап.арм. կալսել (произ. галсэл) и կասել (гасэл), Ереван 

касэл կասէլ, Горис, Карабах касил կասիլ – молотить. 

 ԳԱԼՍԷԼԷՆԳԱԼՍԷԼԷՆԳԱԼՍԷԼԷՆԳԱԼՍԷԼԷՆ, մկ. կալսելով, կասելով։ 
 ГАЛСЭЛЭН, н. намолачивая, обмолачивая. 

 ԳԱԼՍԷԼՈՒԳԱԼՍԷԼՈՒԳԱԼՍԷԼՈՒԳԱԼՍԷԼՈՒ 1. ած. 1. որ պետք է կամ կարելի է կալսել. գալսէլուգալսէլուգալսէլուգալսէլու ցօրէնցօրէնցօրէնցօրէն. 2. մկ. նույնը 

բայի հետ. ապառնի դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ, 
իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է: Երր. 

դեմքի եզ. «գալսէլուն» նշանակում է – ա) այն, որ պետք է կալսել և բ) այն, որ նա պիտի 

կալսե, իսկ հոգն. «գալսէլունէրը» նշանակում է – ա) հացահատիկների դեզերը, որ պետք է 

կալսել, բ) հացահատիկների դեզերը, որ նա պիտի կալսե, գ) դեզը, որ նրանք պիտի կալսեն 

և դ) դեզերը, որ նրանք պիտի կալսեն: Իմաստների այսպիսի շփոթությունը վերացվում է 

համապատասխան դերանվանական ձևերի գործածությամբ, այն է բ) նարա գալսելունէրը, 

գ) նացա գալսէլուն, դ) նացա գալսէլունէրը: Ուրեմն, երբ դերբայը գործածվում է 
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ԳԳԳԳ Г ԳԱԼՍԸՎԱՁԳԱԼՍԸՎԱՁԳԱԼՍԸՎԱՁԳԱԼՍԸՎԱՁ

գոյականաբար առանց դերանունի, նրա հոգնակիի մասնիկը վերաբերվում է նաև անձին, 

որ պիտի կալսե։ 
 ГАЛСЭЛУ, пр.буд.вр. то, что нужно намолотить; галсэлу цhорэн пшеница, предназначенная 
для намолота; с глаголом становится наречием, с сущ. выполняет функцию прилаг., при 
независимом употр. – функцию существ., принимает притяжат. артикль и склоняется; в форме 3-го 
лица ед. числа «галсэлун» означает – а) то, что нужно намолотить, б) то, что он намолотит, в форме 
мн. числа «галсэлунэры» означает – а) снопы пшеницы, которые нужно намолотить, б) снопы 
пшеницы, которые ему нужно намолотить, в) сноп пшеницы, который они намолотят, г) снопы 
пшеницы, которые они намолотят; путаница в значениях устраняется с помощью соответств. 
притяж. местоим. – б) нара галсэлунэры, в) нацhа галсэлун, г) нацhа галсэлунэры; в функции 
существит. употр. без местоимения, а окончание мн. числа может относиться также к субъекту, 
производящему действие. 

 ԳԱԼՍԸՎԱՁԳԱԼՍԸՎԱՁԳԱԼՍԸՎԱՁԳԱԼՍԸՎԱՁ, ած.մկ. կալսված, կասված, տրորված ու հարդից բաժանված հացահատիկ. 

անց. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ, առանձին գործածվ. 

գոյականի դեր է կատարում, երր. դեմքի հոդ առնում ու հոլովվում է. գալսըվաձըգալսըվաձըգալսըվաձըգալսըվաձը էյնինքէյնինքէյնինքէյնինք 
առնունքառնունքառնունքառնունք, թաթավըթաթավըթաթավըթաթավը թօթօթօթօ չիտըրճէչիտըրճէչիտըրճէչիտըրճէ. գալսըվաձգալսըվաձգալսըվաձգալսըվաձ մընացմընացմընացմընաց թաթավինթաթավինթաթավինթաթավին դագըդագըդագըդագը։ 
 ГАЛСЫВАДЗ, пр.пр.вр. намолоченный, обмолоченный (о пшенице); при употр. с сущ. 
выполняет функцию прилагат., при независимом употр. – функцию сущ., принимает притяж. 
артикль 3-го лица и склоняется; галсывадзы эйнинкh аррнункh, тhатhавы тhо чhитырчэ 
провеем (зёрна пшеницы) и увезем, чтобы дождь не намочил, галсывадз мынацh тhатhавин дагы 
обмолоченная (пшеница) осталась мокнуть под дождём. 

 ԳԱԼՍԸՎԱԳԱԼՍԸՎԱԳԱԼՍԸՎԱԳԱԼՍԸՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -էրուն, մկ. քանի կալսվում է, էր, կալսվեց և այլն. գալսըվաձսայինգալսըվաձսայինգալսըվաձսայինգալսըվաձսային 
բէտկբէտկբէտկբէտկ էէէէ թօփթօփթօփթօփ անէլանէլանէլանէլ, էյնէլէյնէլէյնէլէյնէլ։ 
 ГАЛСЫВÁДЗСАЙИН, -эрун, н. по мере того как (чем больше) намолачивается и т.д.; 
галсывадзсайин бэтк э тhопh анэл, эйнэл по мере того как (пшеница) намолачивется, надо её 
собирать и провеивать. 

 ԳԱԳԱԳԱԳԱ՛ԼՍԸՎԱՁՕԼՍԸՎԱՁՕԼՍԸՎԱՁՕԼՍԸՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, -նէրօվը, մկ. հենց, որ կալսվում է, էր, կալսվեց, կալսվի և այլն բոլոր 

ժամանակների եզ. և հոգն. երրորդ դեմքերով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 ГÁЛСЫВАДЗÓВЫ, -нэровы, н. как только намолачивается и т.д., во всех лицах, числах и вр., 
в соотв. с формой смысл. глагола предл.  

 ԳԱԼՍԸՎԷԼԳԱԼՍԸՎԷԼԳԱԼՍԸՎԷԼԳԱԼՍԸՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.կր. կալսվել, կասվել. անձնական դերբայ, 
հրամայական և առաջին երկու դեմքերի ձևերը չունի:  

 ГАЛСЫВЭЛ, гыгалсыви, галсывэцhав, галсывадз, -вэлу, г.стр.з. намолачиваться, 
обмолачиваться; не имеет повелит. наклонения и форм 1-го и 2-го лица.  

 ԳԱԼՍԸՎԷԼԷՆԳԱԼՍԸՎԷԼԷՆԳԱԼՍԸՎԷԼԷՆԳԱԼՍԸՎԷԼԷՆ, մկ. կալսվելով, կասվելով։ 
 ГАЛСЫВЭЛЭН, н. намолачиваясь, обмолачиваясь. 

 ԳԱԼՍԸՎԷԼՈՒԳԱԼՍԸՎԷԼՈՒԳԱԼՍԸՎԷԼՈՒԳԱԼՍԸՎԷԼՈՒ, ած. կալսվելու, կասվելու, որ պետք է կալսվի կամ կարող է կալսվել. ասասասաս 
ցօրէնըցօրէնըցօրէնըցօրէնը գալսըվէլուգալսըվէլուգալսըվէլուգալսըվէլու պանպանպանպան չէչէչէչէ այս ցորենը անկարելի է կալսել։  
 ГАЛСЫВЭЛУ, пр.буд.вр. то, что может или должно быть намолочено; ас цhорэны 
галсывэлу пан чhэ эту пшеницу невозможно намолачивать. 

 ԳԱԼՎԱՁԳԱԼՎԱՁԳԱԼՎԱՁԳԱԼՎԱՁ, ած.մկ. խցանված, փակված (ծակ, ճեղք և այլն). անց. դերբայ, որ գոյակ. հետ 

դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ, իսկ անկախ գործածվելիս գոյականի դեր է 

կատարում, երրորդ դեմքի հոդ առնում ու հոլովվում է. գալվաձգալվաձգալվաձգալվաձ աճկաճկաճկաճկ (աղբյուրի ակ). 

գալվաձնէրըգալվաձնէրըգալվաձնէրըգալվաձնէրը պածիպածիպածիպածի. գալվաձգալվաձգալվաձգալվաձ մընացմընացմընացմընաց։ 
 ГАЛВАДЗ, пр.пр.вр. 1. забившийся (о щели, роднике и т.п.). 2. заложенный (о носе, ушах); при 
употр. с сущ. выполняет функцию прилагат., при независим. употр. – функцию существ., 
принимает притяжат. артикль 3-го лица и склоняется; галвадз ачк забившийся родник, 
галвадзнэры паци я прочистил забившиеся (родники и т.п.), галвадз мынацh так и остался 
(родник и т.п.) забившимся. 
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ԳԱԼՎԱԳԱԼՎԱԳԱԼՎԱԳԱԼՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ ԳԳԳԳ Г

 ԳԱԼՎԱԳԱԼՎԱԳԱԼՎԱԳԱԼՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -էրուն, մկ. քանի փակվում է, էր, փակվեց, փակվի և այլն բոլոր 

ժամանակների եզակի և հոգնակի երրորդ դեմքերով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. աճկէրըաճկէրըաճկէրըաճկէրը 

(աղբյուրի ակերը) գալվաձսայինէրունգալվաձսայինէրունգալվաձսայինէրունգալվաձսայինէրուն կըպանամկըպանամկըպանամկըպանամ։ 
 ГАЛВÁДЗСАЙИН, -эрун, н. по мере того как забивается (родник, щель и т.п.), во всех вр. ед. 
и мн. числа в 3-м л. в соотв. с формой смысл. гл.; ачкэры галвадзсайинэрун кыпанам по мере 
того как родники забиваются, я их прочищаю. 

 ԳԱԳԱԳԱԳԱ՛ԼՎԱՁՕԼՎԱՁՕԼՎԱՁՕԼՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, -նէրօվը, մկ. հենց, որ փակվում է, էր, են, էին, փակվեց և այլն բոլոր 

ժամանակների եզ. և հոգն. երր. դեմք. ձևերով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
 ГÁЛВАДЗÓВЫ, -нэровы, н. как только забивается, закупоривается и т.д., во всех вр. ед. и мн. 
числа в 3-м лице в соотв. с формой смысл. гл. предл.  

 ԳԱԼՎԷԼԳԱԼՎԷԼԳԱԼՎԷԼԳԱԼՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.կր.չ. խցվել, փակվել (ծակը, ճեխքը և այլն). անձնակ. 

դերբայ, հրամայական և առաջին երկու դեմքերի ձևեր չունի։ 
 ГАЛВЭЛ, гыгалви, галвэцhав, галвадз, галвэлу, г.стр.с.з. 1. забиваться, закрываться, 
закупориваться (о щели, роднике и т.п.). 2. закладывать (нос, уши); не имеет повелит. накл. и форм 
1-го и 2-го лица. 

 ԳԱԼՎԷԼԷՆԳԱԼՎԷԼԷՆԳԱԼՎԷԼԷՆԳԱԼՎԷԼԷՆ, մկ. շարունակ խցվելով, փակվելով. աաաանգաջըսնգաջըսնգաջըսնգաջըս ալալալալ գալվէլէնգալվէլէնգալվէլէնգալվէլէն գէգէգէգէ՛ցիլցիլցիլցիլ էէէէ։ 
 ГАЛВЭЛЭН, н. 1. закрываясь, забиваясь, закупориваясь. 2. закладываясь (об ушах, носе); 
ангаджыс ал галвэлэн гэ;цhил э у меня постоянно закладывает уши. 

 ԳԱԼՎԷԼՈՒԳԱԼՎԷԼՈՒԳԱԼՎԷԼՈՒԳԱԼՎԷԼՈՒ, ած. խցվելու, փակվելու, որ կարող է խցվել. ապառնի դերբայ, որ գոյակ. հետ 

դառնում է ած. ասիվիգըասիվիգըասիվիգըասիվիգը գալվէլուգալվէլուգալվէլուգալվէլու աճկաճկաճկաճկ չէչէչէչէ այս ակը (ջրի) չի կարող խցվել։ 
 ГАЛВЭЛУ, пр.буд.вр. (родник и т.п.), который может закрыться, забиться; с существ. 
выполняет функцию прил.; асивигы галвэлу ачк чhэ этот родник не забьётся. 

 ԳԱԽԳԱԽԳԱԽԳԱԽ, ած. կախ, վայր կախված. մմմմուշտագիդուշտագիդուշտագիդուշտագիդ էդէդէդէդէվէվէվէվըըըը գախգախգախգախ էէէէ։ 
 ГАХ, п. 1. висящий. 2. висячий, обвислый, свисающий; муштагид эдэвы гах э у тебя шуба 

сзади свисает; грабар կախ ках – висячий, литер.вост.арм. կախ ках, литер.зап.арм. կախ (произ. 

гах) – висячий, в гаварах Цхна кох կօխ, Агулис коh կօհ – висячий.  

        ԳԱԽԳԱԽԳԱԽԳԱԽ ՏԱԲԼԱՏԱԲԼԱՏԱԲԼԱՏԱԲԼԱ (Չ), ած. 1. պարկանման (շալվարի մասին), 2. անբարեկազմ, աններդաշնակ 

(մարդ): 
        ГАХ ТАБЛА (Ч), п. 1. мешковатый (о брюках). 2. несуразный, нескладный (человек). 
 ԳԱԽԳԱԽԳԱԽԳԱԽ-ԳԱԽԳԱԽԳԱԽԳԱԽ, մկ. իրար ետևից. գգգգախախախախ-գախգախգախգախ էգիլէգիլէգիլէգիլ ինինինին կըկըկըկըլօխիսլօխիսլօխիսլօխիս վըրանվըրանվըրանվըրան (Չ) ասվում է ոչ ցանկալի 

այցելուների մասին։ 
 ГАХ-ГАХ, н. друг за другом, вереницей, гуськом (идти); гах-гах эгил ин кылохис выран (Ч) 
свалились на мою голову (о нежеланных гостях). 

 ԳԱԽԱՁԳԱԽԱՁԳԱԽԱՁԳԱԽԱՁ, ած.մկ. 1. կախած (բան). 2. կախաղան բարցրացրաց (մարդ). անց. դերբայ, որ 

գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս 

գոյականի դեր է կատարում հոդ առնում ու հոլովվում է. ծըմէռվանծըմէռվանծըմէռվանծըմէռվան բահէլուբահէլուբահէլուբահէլու համարհամարհամարհամար 
գախաձնէրէսգախաձնէրէսգախաձնէրէսգախաձնէրէս շադէրըշադէրըշադէրըշադէրը պըտտէծանպըտտէծանպըտտէծանպըտտէծան։ 
 ГАХАДЗ, пр.пр.вр. 1. подвешенный (о предмете). 2. повешенный, вздёрнутый на виселицу (о 
человеке); с существ. выполняет функцию прилаг. с глаголом – наречия, при независимом употр. – 
функцию сущ., принимает прит. артикль и склоняется; цымэррван баhэлу hамар гахадзнэрэс 
шадэры пыттэцан. 

 ԳԱԽԱԳԱԽԱԳԱԽԱԳԱԽԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի կախում եմ, կախեցի, 

կախեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. 

մաղըմաղըմաղըմաղը կամէնկամէնկամէնկամէն գախաձսայիսգախաձսայիսգախաձսայիսգախաձսայիս վարվարվարվար ընգավընգավընգավընգավ։ 
 ГАХÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) я 
вешаю и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр.; махъы камэн 
гахадзсайис вар ынгав как ни повешу сито на гвоздь, всё время падает вниз. 

 ԳԱԳԱԳԱԳԱ՛ԽԱՁՕԽԱՁՕԽԱՁՕԽԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ կախում եմ, 

կախեցի և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին։ 
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ԳԳԳԳ Г ԳԱԽԳԸԽԱՁԳԱԽԳԸԽԱՁԳԱԽԳԸԽԱՁԳԱԽԳԸԽԱՁ

 ГÁХАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я вешаю и т.д., во 
всех лицах, числах и временах, в соотв. с формой смыслового глагола предлож.  

 ԳԱԽԳԸԽԱՁԳԱԽԳԸԽԱՁԳԱԽԳԸԽԱՁԳԱԽԳԸԽԱՁ, ած. մի քանի տեղ կախած. անց. դերբայ, որ գոյակնի հետ դառնում է 

ածական, բայի հետ – մակբայ. բադէրէնբադէրէնբադէրէնբադէրէն գախգըխաձգախգըխաձգախգըխաձգախգըխաձ հալավնէրըհալավնէրըհալավնէրըհալավնէրը ժօղըդէժօղըդէժօղըդէժօղըդէ. գօղէնգօղէնգօղէնգօղէն թուրթուրթուրթուր, 

պըշտօվնէրպըշտօվնէրպըշտօվնէրպըշտօվնէր գախգըխաձգախգըխաձգախգըխաձգախգըխաձ գէշտագէշտագէշտագէշտա հայայհայայհայայհայայ։ 
 ГАХГЫХАДЗ, п. развешанный повсюду; с существ. станов. прилаг., с глагором – наречием; 
бадэрэн гахгыхадз hалавнэры жохъыдэ убери развешанную на стене одежду, гохъэн тhур, 
пыштовнэр гахгыхадз гэшта hайай идёт себе весь обвешанный саблями и пистолетами. 

 ԳԱԽԳԸԽԷԼԳԱԽԳԸԽԷԼԳԱԽԳԸԽԷԼԳԱԽԳԸԽԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. մի քանի տեղ կախել. 
արմատի կրկնությունը ցույց է տալիս, որ գործողությունը մի քանի անգամ է կատարվում. 

<կախ-կախել։ 
 ГАХГЫХЭЛ, гыгахгыхим, гахгыхэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 
развешивать, вешать в повсюду; удвоенный корневой слог указывает на повторяющееся действие. 

 ԳԱԽԳԸԽՎԱՁԳԱԽԳԸԽՎԱՁԳԱԽԳԸԽՎԱՁԳԱԽԳԸԽՎԱՁ, ած. մի քանի կամ շատ տեղ կախված։ 
 ГАХГЫХВАДЗ, п. обвислый, обвисший в разных местах. 

 ԳԱԽԳԸԽՎԷԼԳԱԽԳԸԽՎԷԼԳԱԽԳԸԽՎԷԼԳԱԽԳԸԽՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.կր. շատ տեղերում կախվել. առաջին երկու 

դեմքերի ձևեր, անձնական դերբայ և հրամայական չունի. ներկայի և անկատարի եզ. երր. 

դեմքը դրական, բացասական և հարցական ձևերով ունի նաև կարողական նշանակություն. 

գըգախգըխվիգըգախգըխվիգըգախգըխվիգըգախգըխվի՞ կարելի է կախկըխել. չիչիչիչի գախգըխվիգախգըխվիգախգըխվիգախգըխվի(լլլլ) չի կարելի կախկըխել։ 
 ГАХГЫХВЭЛ, гыгахгыхви, гахгыхвадз, -вэлу, г.стр.з. 1. развешиваться повсюду. 2. обвисать в 
разных местах; не имеет форм 1-го и 2-го л. и повел. наклонения, утверд., отриц. и вопр. формы 3-
го л. ед. ч. наст. вр. несоверш. вида имеют также значение возможности; гыгахгыхви? 
развешивается?, чhи гахгыхви(л) не развешиватся.  

 ԳԱԽԷԼԳԱԽԷԼԳԱԽԷԼԳԱԽԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. կախել (որևէ առարկա 

վերևից). 2. կախաղան բարձրացնել (մարդ)։  
 ГАХЭЛ, гыгахим, гахэцhи, гахадз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. вешать. 2. 

повесить, вздёрнуть на виселицу; грабар կախ ках – висячий, կախել кахел – вешать, 

литер.вост.арм. կախել кахел, литер.зап.арм. կախել (пр. гахэл) – вешать, Алашкерт, Муш, Салмаст, 

Ахалциха, Карин, Мараха կախէլ кахэл, Мокс, Возм կախիլ кахил, Хачин, Сучава գախել гахел, 

Ван կախել кахел, Полис, Родосто, Себастия, Асланбек գախէլ гахэл, Зейтун, Харберд գախիլ 
гахил, Сведия գյախիլ гйахил, Тигранакерт գmխէլ гäхэл, Амшен գախուշ гахуш, Ереван, Нор-

Джуга կախ տալ ках тал, Горис, Карабах, Шемаха կախ տալ ках тал, կախ անէլ ках анэл, Тбилиси 

կախ անիլ ках анил – вешать.  

 ԳԱԽԷԼՈՒԳԱԽԷԼՈՒԳԱԽԷԼՈՒԳԱԽԷԼՈՒ, ած.մկ. 1. կախելու, ինչ որ կամ որտեղ ինչով որ կարելի է կամ պետք է կախել. 
2. մարդ, որ արժանի է կամ դատապարտված է կախաղանի. 3. մկ. նույնը բայի հետ. ապառնի 

դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ, իսկ անկախ գործածվելիս 

գոյականի դեր է կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է. գախէլուգախէլուգախէլուգախէլու դէղդէղդէղդէղ չիկաչիկաչիկաչիկա. գախէլուգախէլուգախէլուգախէլու չուվանչուվանչուվանչուվան. 

գախէլուգախէլուգախէլուգախէլու մաշտմաշտմաշտմաշտ. գախէլունէրըգախէլունէրըգախէլունէրըգախէլունէրը ազադէցանազադէցանազադէցանազադէցան. մաշտունմաշտունմաշտունմաշտուն գախէլուգախէլուգախէլուգախէլու գըդանինգըդանինգըդանինգըդանին։ 
 ГАХЭЛУ, пр.буд.вр. 1. то, что можно или нужно повесить. 2. место, где можно или нужно 
повесить. 3. то, чем можно или нужно повесить. 4. приговорённый к повешению; с сущ. выполняет 
функцию прил., с глаголом – наречия, при независ. употр. – функцию сущест., принимает 
притяжат. артикль и склоняется; гахэлу дэхъ чhика некуда вешать, гахэлу чhуван верёвка для 
повешения, гахэлу машт приговорённый к повешению, гахэлунэры азадэцhан приговорённых к 
повешению помиловали, маштун гахэлу гыданин. 

 ԳԱԽՅԱԼԳԱԽՅԱԼԳԱԽՅԱԼԳԱԽՅԱԼ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ կախյալ լինել: 
 ГАХЙАЛ ЛАЛ быть зависимым; литер.вост.арм. կախյալ кахйал, литер.зап.арм. կախեալ 
(произ. гахйал) – зависимый. 

 ԳԱԽՎԱՁԳԱԽՎԱՁԳԱԽՎԱՁԳԱԽՎԱՁ, ած.մկ. անցյալ դերբայ, որ գոյակ. հետ դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ, 
իսկ առանձին գործածվ. գոյակ. դեր է կատարում, երր. դեմքի հոդ առնում ու հոլովվում է. 
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ԳԱԳԱԳԱԳԱ՛ԽՎԱՁՕԽՎԱՁՕԽՎԱՁՕԽՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ ԳԳԳԳ Г

գախվաձգախվաձգախվաձգախվաձ հալավըհալավըհալավըհալավը վարվարվարվար ընգավընգավընգավընգավ. գախվաձգախվաձգախվաձգախվաձ մաշտմաշտմաշտմաշտ մարդ, որ ինքնասպանություն է գործել 
կախվելով. իիիի՞նչնչնչնչ ինինինին իդաիդաիդաիդա վէրէնվէրէնվէրէնվէրէն գախվաձնէրըգախվաձնէրըգախվաձնէրըգախվաձնէրը. գախվաձգախվաձգախվաձգախվաձ գէգէգէգէ՛ցիլցիլցիլցիլ էէէէ։ 
 ГАХВАДЗ, пр.пр.вр. 1. висячий; висящий; свисающий. 2. повесившийся (о человеке); с сущ. 
выполняет функцию прил., с глаг. – наречия, при независ. употр. – функцию сущ., принимает 
притяжат. артикль 3-го лица и склоняется; гахвадз hалавы вар ынгав висящая одежда упала, 
гахвадз машт повесившийся человек, инч ин ида вэрэн гахвадзнэры? что там свисает сверху?, 
гахвадз гэ;цhил э так и висит до сих пор. 

 ԳԱԳԱԳԱԳԱ՛ԽՎԱՁՕԽՎԱՁՕԽՎԱՁՕԽՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, -նէրօվը, մկ. հենց որ կախվում է, կախվեց, կախվի և այլն բոլոր 

ժամանակների եզակի և հոգնակի երրորդ դեմքով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին. 

գգգգախվաձախվաձախվաձախվաձօվըօվըօվըօվը ազադաձազադաձազադաձազադաձ(ըըըը) լայինլայինլայինլային նընընընը, սաղսաղսաղսաղ գըմընարգըմընարգըմընարգըմընար։ 
 ГÁХВАДЗÓВЫ, -нэровы, н. как только вешается, повесился, повесится и т.д., во всех вр. ед. и 
мн. числа, в соотв. с формой смысл. глагола предл.; гахвадзовы азададз(ы) лайин ны, сахъ 
гымынар если бы его сразу сняли с петли, может быть остался жив. 
 ԳԱԽՎԷԼԳԱԽՎԷԼԳԱԽՎԷԼԳԱԽՎԷԼ, -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.կր.չ. 1. կախվէլ չվանով 

բարձր տեղից դեպի ցած կամ ձեռքերով մի բանից բռնելով վայր կախվել. 2. 

ինքնասպանություն գործել վզից չվան կապելով. 3. ոտքերը դեմ տալով աշխատել դիմադրել 
իրան առաջ քաշող ուժին (օր. լծված անասունները, որոնք կապված են ուրիշ սայլի ետևից և 

չեն ուզում առաջ գնալ). 4. կռանալ դեպի ցած (օր. դեպի հորի հատակը). ներկայի անկատարի 

եզակի երրորդ դեմքը ունի նաև կարողական նշանակություն. գըգախվիգըգախվիգըգախվիգըգախվի՞ – կարելի՞ է կախել. չիչիչիչի 
գախվիգախվիգախվիգախվի(լլլլ) – չի կարելի կախվել։ 
 ГАХВЭЛ, гыгахвим, гахвэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.стр.с.з. 1. висеть. 
2. повеситься. 3. сопротивляться тянущей вперед силе упираясь ногами (напр. о животных, 
привязанных сзади телеги и не желающих двигаться вперёд). 4. свешиваться вниз, низко 
склониться над чем-либо (ямой, колодцем и т.п.); форма 3-го л. ед. ч. наст. вр. несоверш. вида имеет 
также значение возможности; гыгахви? вешается?, чhи гахви(л) не вешается; литер.вост.арм. 

կախվել кахвел, литер.зап.арм. կախվիլ (произ. гахвил).  

 ԳԱԽՎԷԼԷՆԳԱԽՎԷԼԷՆԳԱԽՎԷԼԷՆԳԱԽՎԷԼԷՆ, մկ. 1. կախվելով (վերևից ցած). 2. դիմադրելով առաջ քաշող ուժին: 
 ГАХВЭЛЭН, н. 1. вешаясь, свешиваясь, наклоняясь вниз над чем-л.. 2. сопротивляясь тянущей 
вперёд силе, упираясь ногами или руками не желая двигаться вперёд. 

 ԳԱԽՎԷԼՈՒԳԱԽՎԷԼՈՒԳԱԽՎԷԼՈՒԳԱԽՎԷԼՈՒ, ած.մկ. կախվելու. ապառնի դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, 

բայի հետ – մակբայ. գախվէլուգախվէլուգախվէլուգախվէլու չուվանչուվանչուվանչուվան. չուվանըչուվանըչուվանըչուվանը իիիի՞նչնչնչնչ բիդբիդբիդբիդ անիսանիսանիսանիս, գախվէլուգախվէլուգախվէլուգախվէլու բիդբիդբիդբիդ էշտասէշտասէշտասէշտաս իիիի՞նչնչնչնչ էէէէ։ 
 ГАХВЭЛУ, пр.буд.вр. 1. то, что может свеситься вниз. 2. (человек), который может 
повеситься. 3. (верёвка), с помощью которой можно повеситься; при употр. с сущ. выполняет 
функцию прилаг., с глаг. – наречия; гахвэлу чhуван верёвка для повешения, чhуваны инчh бид 
анис, гахвэлу бид эштас инчh э? зачем тебе верёвка, ты что, вешаться собрался? 

 ԳԱՁԳԱՁԳԱՁԳԱՁ, գ. կայծ։ 
 ГАДЗ, с. искра; исконно арм. слово, грабар կայծ кайц – искра, литер.вост.арм. կայծ кайц, 

литер.зап.арм. կայծ (пр. гайдз) – искра, Агулис կայծ кайц, Мокс, Салмаст կէծ кэц, Ахалциха, 

Карин կած кац, Амшэн գէձ гэдз, Полис, Родосто, Себастия, Сучава գաձ гадз, Зейтун, Харберд 

գյmձ гйäдз, Асланбек գաձ гадз, գազ газ, Сведия գուձ гудз, все в значении искра, Карабах կmծ кäц – 

горячий, Мегри կյmծ кйäц – температура воздуха, Хачин գաձ гадз, գօձ годз – сгоревший уголь. 

 ԳԱՁԳԱՁԳԱՁԳԱՁ-ԳԱՁԳԱՁԳԱՁԳԱՁ, ած. շիկացած, սաստիկ տաք (երկաթ)։ 
 ГАДЗ-ГАДЗ, п. раскалённый, очень горячий (о железе); этимол. см. гадз. 
 ԳԱՁԱԳԳԱՁԱԳԳԱՁԱԳԳԱՁԱԳ, գ. կայծակ, շանթ. գգգգաձագաձագաձագաձագ զարնէլզարնէլզարնէլզարնէլ կայծակ խփել, շանթահարել։ 
 ГАДЗАГ, с. молния; гадзаг зарнэл поразить молнией; литер.вост.арм. կայծակ кайцак, 

литер.зап.арм. կայծակ (произ. гайдзаг), в гаварах Ахалциха, Ереван կայծակ кайцак, Агулис 

կայծmկ кайцäк, Родосто գայձագ гайдзаг, Карин կածակ кацак, Горис, Мокс, Мараха, Ван, Возм, 

Нор-Джуга, Тбилиси կէծակ кэцак, Карабах կmծmկ кäцäк, Полис, Сучава գաձագ гадзаг, Асланбек 

գաձագ гадзаг, գաձայ гадзай, Алашкерт, Муш կէձագ кэдзаг, Амшен գէձագ гэдзаг, Буланых 
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ԳԳԳԳ Г ԳԱՁԱԳԻԳԱՁԱԳԻԳԱՁԱԳԻԳԱՁԱԳԻ ԲԷՍԲԷՍԲԷՍԲԷՍ

կիձագ кидзаг, Тигранакерт գէձmգ гэдзäг, Зейтун գէձօգ гэдзог, Шемаха կէցկէցի кэцhкэцhи, 

Салмаст կէրծակ кэрцак – молния; этимол. см. гадз. 
        ԳԱՁԱԳԻԳԱՁԱԳԻԳԱՁԱԳԻԳԱՁԱԳԻ ԲԷՍԲԷՍԲԷՍԲԷՍ, ած.  կայծակնային, սրընթաց: 
        ГАДЗАГИ БЭС, п.  молниеносный, стремительный. 
 ԳԱՁԸՌԳԱՁԸՌԳԱՁԸՌԳԱՁԸՌ-ԳԱՁԸՌԳԱՁԸՌԳԱՁԸՌԳԱՁԸՌ, ած. նոր (մեքենայի մասին). տե՛ս նաև գըձըռ-գըձըռ: 

 ГАДЗЫРР-ГАДЗЫРР, н. новый, недавно приобретённый (об автомобиле и т.п.); см. также 
гыдзыр-гыдзырр. 

 *ԳԱՁԳԸՌԱՁԳԱՁԳԸՌԱՁԳԱՁԳԸՌԱՁԳԱՁԳԸՌԱՁ, ած. սաստիկ կարմրած (հուզմունքից)։ 
 *ГАДЗГЫРРАДЗ, пр.пр.вр. сильно покрасневший (от волнения, возбуждения).  

 *ԳԱՁԳԸՌԷԼԳԱՁԳԸՌԷԼԳԱՁԳԸՌԷԼԳԱՁԳԸՌԷԼ, բ.չ. երեսը սաստիկ կարմրել (հուզմունքից). գործածությունից ընկած բառ է, 

որ գիդին միայն ծերերը. < կայծ-իկ-առ-ել։ 
 *ГАДЗГЫРРЭЛ, г.с.з. сильно покраснеть от волнения, возбуждения; слово вышло из 
употребления и известно только пожилым людям; этимол. см. гадз. 
 ԳԱՁԻԳԻԳԱՁԻԳԻԳԱՁԻԳԻԳԱՁԻԳԻ ԴՕՆԴՕՆԴՕՆԴՕՆ, գ. տոն, որ հնումը պահում էին կանայք հավատալով, թե այդ օրն 

աշխատողը կշանթահարի. բնության ուժերի պաշտամունքի մի մնացորդն էր, որ պահպանվել 
էր մինչև ներկա դարի սկիզբը. տե՛ս նաև մուգունդօն։ 
 ГАДЗИГИ ДОН, с. в старину, праздничный день, в который женщины остерегались работать, 
суеверно полагая, что в этот день работающего может поразить молния; пережиток древнего культа 
природных сил, сохранявшийся вплоть до начала ХХ в.; см. также мугундон.  

 ԳԱՁՈՒԳԸՐԱԳԳԱՁՈՒԳԸՐԱԳԳԱՁՈՒԳԸՐԱԳԳԱՁՈՒԳԸՐԱԳ, ած. 1. շատ եռանդուն, ժիր (տղա, մարդ). 2. սաստիկ չար (տղա). 3. 

սաստիկ արագավազ (ձի). < կայծ ու կրակ։ 
 ГАДЗУГЫРАГ 1. с. сорвиголова, смелый, отчаянный человек. 2. с. живчик, егоза (о ребёнке). 

3. п. быстроногий (о коне); древнеарм. կայծ кайц – искра + կրակ крак – огонь. 

 ԳԱՁՈՒՌԻԳԳԱՁՈՒՌԻԳԳԱՁՈՒՌԻԳԳԱՁՈՒՌԻԳ (Ն), ԳԱՁՈՒՌՈՒԳԳԱՁՈՒՌՈՒԳԳԱՁՈՒՌՈՒԳԳԱՁՈՒՌՈՒԳ (Չ), գ. կայծուռիկ, չիբան, Carbunculus. < կայծ-ուռ-իկ։ 
 ГАДЗУРРИГ (Н), ГАДЗУРРУГ (Ч), с. мед. фурункул, чирей, волдырь; грабар կայծոռիկ 

кайцоррик и կայծուռիկ кайцуррик – волдырь, литер.вост.арм. կայծուռուցք кайцурруцhкh, 

литер.зап.арм. կայծոռիկ (произн. гайдзорриг) – волдырь, фурункул, в гаварах Сучава գաձօռիգ 

гадзориг, Харберд քյmձօռագ кhйäдзорраг, Амшен гэздичh գէզդիչ, Айнтап, Ардиал կայծուռիկ 
кайцуррик; этимол. см. гадз.  

 ԳԱՂԱՆԴԳԱՂԱՆԴԳԱՂԱՆԴԳԱՂԱՆԴ (Ն), ԳԱՂԸՆԴԳԱՂԸՆԴԳԱՂԸՆԴԳԱՂԸՆԴ (Չ), գ. 1. կաղանդ, տարեմուտ. 2. քախցրավենի, որ տարեմուտի 

հյուրասիրության համար պատրաստում էին հնում բոված կաղնի միջուկներից ու մեղրից. 

հուն. կալանդա – տարեմուտ. տէ՛ս նաև գալանդօս։ 
 ГАХЪАНД (Н), ГАХЪЫНД (Ч), с. 1. начало года, первый день Нового года. 2. сладости, 
которые в старину в начале Нового года готовили из калёных орехов и мёда. «…Мёд в сыром виде 
взбалтывают настолько, что он совсем белеет, затем в него бросают жареный и очищенный орех, и 
всё это, смешивая вместе, наливают в красивый сосуд и ставят на стол…» ( Ер. Шахазиз); от греч. 

kalanda – начало года, Новый год; грабар կաղանդ кахъанд – начало месяца, литер.зап.арм. 

կաղանդ (произн. гахъантh) – первый день Нового года, в гаварах Ереван, Мокс, Салмаст, Ван 

կաղանդ кахъанд, Возм, Харберд, Родосто, Себастия գաղանդ гахъанд, Асланбек գաղաթ гахъатh, 

Сучава գաղանդ‘ гахъандh, Полис գաղընդ гахъынд, Ахалциха, Карин կաղընտ кахъынт, Акна 

գաղօնդ гахъонд, Буланых կախանդ каханд, Муш կախնդօզ кахндоз, Ширак կաղինդ кахъинд, 

Зейтун գաղունդ гахъунд, Сведия գmղունդ гäхъунд, Хачин գաղընդէս гахъындэс, Амшен 

գալօնդար галондар, все в знач. Новый год, Зейтун гахъындас գաղընդաս – новогодние подарки; 
см. также галандос. 

 ԳԱՂԱՆԴՉԷՔԳԱՂԱՆԴՉԷՔԳԱՂԱՆԴՉԷՔԳԱՂԱՆԴՉԷՔ (Ն), ԳԱՂԸՆԴՉԷՔԳԱՂԸՆԴՉԷՔԳԱՂԸՆԴՉԷՔԳԱՂԸՆԴՉԷՔ (Չ), գ. նոր տարվա նվեր հարսնացուին՝ փեսեցուի 

ծնողներից։ 
 ГАХЪАНДЧhЭКh (Н), ГАХЪЫНДЧhЭКh (Ч), с. новогодние подарки невесте от родителей 

жениха; литер.зап.арм. կաղանդչեք (произн. гахъандчhэкh), в том же значении. 
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ԳԱՂԴՈՒԳԳԱՂԴՈՒԳԳԱՂԴՈՒԳԳԱՂԴՈՒԳ ԳԳԳԳ Г

 ԳԱՂԴՈՒԳԳԱՂԴՈՒԳԳԱՂԴՈՒԳԳԱՂԴՈՒԳ (Ն), ԳԱՂԴՕԴԳԱՂԴՕԴԳԱՂԴՕԴԳԱՂԴՕԴ (Չ), ած.մկ. թաքուն, գաղտնի, գաղտուկ. անշուշտ «աղդօդ» բառի 

ազդեցությամբ է «գաղդուգ»-ը դարձել է «գաղդօդ»։ 
 ГАХЪДУГ (Н), ГАХЪДОД (Ч) 1. п. тайный, скрытый. 2. н. тайно, скрытно; возможно, что 
«гахъдуг» перешёл в чалтырском говоре в «гахъдод» под влиянием слова «ахъдод»; исконно арм. 

слово, грабар գաղտ гахът – тайный, литер.вост.арм գաղտնի гахътни, литер.зап.арм. գաղտնի 

(произ. кhахтни) – тайна, в гаварах Агулис գmխտուկ гäхътук, Себастия գաղդուգ гахъдуг, Сучава 

գաղդուգ гахъдуг, գաղդնի гахъдни, Акна գաղդիւգ гахъдюг, Зейтун գաղդոգ гахъдог, Мокс 

կյmղտիկ кйäхътик, Ереван գաղնիկ гахъник, Ван կյmղտիկ кйäхътик, Полис գաղտուգ гахътуг.  
 ԳԱՂԴՈՒԳԷՆԳԱՂԴՈՒԳԷՆԳԱՂԴՈՒԳԷՆԳԱՂԴՈՒԳԷՆ (Ն), ԳԱՂԴՕԴԷՆԳԱՂԴՕԴԷՆԳԱՂԴՕԴԷՆԳԱՂԴՕԴԷՆ (Չ), մկ. թաքուն կերպով, գաղտնաբար։ 
 ГАХЪДУГЭН (Н), ГАХЪДОДЭН (Ч), н. скрытно, тайно. 

 ԳԱՂԴՕԴԳԱՂԴՕԴԳԱՂԴՕԴԳԱՂԴՕԴ ՋԷՐՄՋԷՐՄՋԷՐՄՋԷՐՄ (Չ), գ. ջերմախտի մի տեսակն է։ 
 ГАХЪДОД ДЖЭРМ (Ч), с. мед. одна из форм лихорадки. 

 ԳԱՂԴՕԴԳԱՂԴՕԴԳԱՂԴՕԴԳԱՂԴՕԴ և ԳԱՂԴՕԴԷՆԳԱՂԴՕԴԷՆԳԱՂԴՕԴԷՆԳԱՂԴՕԴԷՆ (Չ), տե՛ս գաղդուգէն: 
 ГАХЪДОД и ГАХЪДОДЭН (Ч), см. гахъдугэн. 

 ԳԱՂԻՆԳԱՂԻՆԳԱՂԻՆԳԱՂԻՆ, գ. կաղին։ 
 ГАХЪИН, с. бот. 1. жёлудь, орешек. 2. фундук, лесной орех; исконно арм. слово, грабар 

կաղին кахъин – орешек, литер.вост.арм. կաղին кахъин, литер.зап.арм. կաղին (произ. гахъин) – 

жёлудь, орешек, Ахалциха, Карин, Мокс, Карабах կաղին кахъин, Горис, Муш կաղնի кахъни, Возм 

կաղնէյ кахънэй, Амшен, Сучава գաղին гахъин, Сведия գաղէօն гахъöн, գաղնա гахъна, Зейтун 

գաղնը´ гахъныэ, Хачин գաղընի гахъыни, Карадаг թակուղնը тhакухъны. 

 ԳԱՄԳԱՄԳԱՄԳԱՄ¹, գաս, գա, գանք, գաք, գան, գա՛յի, գա՛յիր, գար, գա՛յինք, գա՛յիք, գա՛յին, բացասական 

ձևերը – չիքամ, չիքաս, չիքա, չիքանք, չիքաք, չիքան, չիքա՛յի, չիքա՛յիր, չիքար, չիքա՛յինք, 

չիքա՛յիք, չիքա՛յին (Ն), չիկամ, չիկաս, չիկա, չիկանկ, չիկակ, չիկան, չիկա՛յի, չիկա՛յիր, չիկար, 

չիկա՛յինկ, չիկա՛յիկ, չիկա՛յին (Չ), բ.չ.պկս. կամ, կաս, կա և այլն. պակասող ձևերը լրանում են 

«էղա» և «ըլալ» բառերից։ 
 ГАМ¹, гас, га, ганкh, гакh, ган, гáйи, гáйир, гар, гáйинкh, гáйикh, гáйин; отриц. формы: 
чhикhам, чhикhас, чhикhа, чhикhанкh, чhикhакh, чhикhан, чhикháйи, чhикháйир, чhикhар, 
чhикháйинкh, чhикháйикh, чhикháйин (Н), чhикам, чhикас, чhика, чhиканк, чhикак, чhикан, чhикáйи, 
чhикáйир, чhикар, чhикáйинк, чhикáйик, чhикáйин (Ч), недост.г.с.з. я есть, ты есть, он есть и т.д., 

недостающие формы восполняются формами глаголов «эхъа», «ылал» или «лал» – быть; грабар կայ 
ка – место пребывания, место нахождения, литер.вост.арм. կա ка, литер.зап.арм. կայ (произ. га) – 

есть, имеется, в гаварх Алашкерт, Ахалциха, Муш, Ван, Тбилиси, Ереван կամ кам, կաս кас, կա ка, 

Харберд, Полис, Себастия գամ гам, գաս гас, գա га, Агулис կօմ ком, կօս кос, կօ ко, Хачин, Зейтун 

գօմ гом, գօս гос, գօ го.  

 ԳԱՄԳԱՄԳԱՄԳԱՄ² կամ ՅԷՎՅԷՎՅԷՎՅԷՎ ԳԱՄԳԱՄԳԱՄԳԱՄ, շ. կամ թե, և կամ. հոմանիշը – յա։ 
 ГАМ² или ЙЭВ ГАМ, сз. или, либо, или же; грабар կամ кам – или, литер.вост.арм. կամ кам, 

литер.зап.арм. կամ (произн. гам) – или, либо, в гаварах Ахалциха, Муш, Возм, Тбилиси կամ кам, 

Сучава գամ гам; синон. йа. 

 ԳԱՄԳԱՄԳԱՄԳԱՄ³ (Ն), ԿԱՄԿԱՄԿԱՄԿԱՄ (Չ), գ. գամ, հեղույս։ 
 ГАМ³ (Н), КАМ (Ч), с. гвоздь; грабар գամ гам – гвоздь, литер.вост.арм. գամ гам, 

литер.зап.арм. գամ (произ. кhам) – гвоздь, в гаварах Полис գամ гам, Харберд, Себастия գ‘ամ гhам, 

Родосто քամ кhам, Зейтун գ‘օմ гhом, Асланбек գ‘օմ гhом. 

 ԳԱՄԱՐԳԱՄԱՐԳԱՄԱՐԳԱՄԱՐ, գ. կամար. գործածվում էր հնումը միայն օրօրոցի երկու ծայրերի կեռացրած 

բարակ փայտե կամարների մասին. հուն. կամառա – կամար։ 
 ГАМАР, с. арка, свод, дуга; в старину слово употреблялось только в отношении тонкой 

деревянной дуги над детской колыбелью; от греч. kamara – свод; грабар կամար камар – свод, 

литер.вост.арм. կամար камар, литер.зап.арм. կամար (произ. гамар) – свод, арка, в гаварах 

Алашкерт, Ахалциха, Ереван, Карин, Мокс, Муш, Мараха, Салмаст, Нор-Джуга, Тбилиси կամար 
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ԳԳԳԳ Г ԳԱՄԱՑԳԱՄԱՑԳԱՄԱՑԳԱՄԱՑ

камар – свод, арка, Игдир կամար камар – дуга над детской колыбелью, Харберд գամար гамар – 

небосвод, Зейтун գամօյ гамой – свод печи.  

 ԳԱՄԱՑԳԱՄԱՑԳԱՄԱՑԳԱՄԱՑ, մկ. 1. կամաց, դանդաղ. գամացգամացգամացգամաց քալէլքալէլքալէլքալէլ. 2. մեղմաձայն. գամացգամացգամացգամաց գալաջիգալաջիգալաջիգալաջի անէլանէլանէլանէլ. 
գամաց գուդիս (Ն), գամաց կամ քիչիմը գամաց գուդիս (Չ) (ծղր.) չես կարող։ 
 ГАМАЦh, н. 1. медленно, неспешно; гамацh кhалэл идти неспеша. 2. тихо; гамацh галаджи 
анэл говорить тихо. 3. потихоньку, осторожно; гамацh гудис (Н), гамацh или кhичhимы гамацh 
гудис (Ч) у тебя кишка тонка, тебе не справиться (ирон.); пехлев. kām – воля, желание; грабар կամ 

кам – желание, литер.вост.арм. կամաց камацh, литер.зап.арм. կամաց (произ. гамацh) – тихо, 

потихоньку, Акна գամաց гамацh, Тбилиси կամաց камацh, Ереван, Нор-Джуга գամանց гаманцh. 

 ԳԱՄԱՑԳԱՄԱՑԳԱՄԱՑԳԱՄԱՑ-ԳԱՄԱՑԳԱՄԱՑԳԱՄԱՑԳԱՄԱՑ, մկ. հետզհետե, աստիճանաբար։ 
 ГАМАЦh-ГАМАЦh, н. потихоньку, не торопясь; литер.вост.арм. կամաց-կամաց камацh-

камацh, литер.зап.арм. կամաց-կամաց (произн. гамацh-гамацh). 

 ԳԱՄԱՑՆԱԼԳԱՄԱՑՆԱԼԳԱՄԱՑՆԱԼԳԱՄԱՑՆԱԼ, -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Ն), ԳԱՄԱԾՆԱԼԳԱՄԱԾՆԱԼԳԱՄԱԾՆԱԼԳԱՄԱԾՆԱԼ, -նամ, -ծծա, -

ծծաձ, -ծծօղ, -ծնալու, -ծի՛ր, -ծի՛կ (Չ), բ.չ. 1. դանդաղանալ. 2. մեղմանալ (ձայնը, քամին, անձրևը 

և այլն)։ 
 ГАМАЦhНАЛ, -нам, -цhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Н), ГАМАЦНАЛ, -нам, -цца, -
ццадз, -ццохъ, -цналу, -цир, -цик (Ч), г.с.з. 1. замедляться. 2. затихать (о голосе, ветре и т.п.). 

 ԳԱՄԱՑՆԱԼԷՆԳԱՄԱՑՆԱԼԷՆԳԱՄԱՑՆԱԼԷՆԳԱՄԱՑՆԱԼԷՆ (Ն), ԳԱՄԱԾՆԱԼԷՆԳԱՄԱԾՆԱԼԷՆԳԱՄԱԾՆԱԼԷՆԳԱՄԱԾՆԱԼԷՆ (Չ), մ. 1. դանդաղանալով. 2. մեղմանալով։ 
 ГАМАЦhНАЛЭН (Н), ГАМАЦНАЛЭН (Ч), н. 1. замедляясь. 2. затихая (о дожде, ветре).  

 ԳԱՄԱՑՆԱԼՈՒԳԱՄԱՑՆԱԼՈՒԳԱՄԱՑՆԱԼՈՒԳԱՄԱՑՆԱԼՈՒ (Ն), ԳԱՄԱԾՆԱԼՈՒԳԱՄԱԾՆԱԼՈՒԳԱՄԱԾՆԱԼՈՒԳԱՄԱԾՆԱԼՈՒ (Չ), ած. 1. դանդաղանալու, որ կարող է 

դանդաղանալ կամ որ պիտի դանդաղանա. 2. մեղմանալու, որ կարող է մեղմանալ կամ որ 

պիտի մեղմանա. ասիվիգըասիվիգըասիվիգըասիվիգը գամացնալուգամացնալուգամացնալուգամացնալու քամիքամիքամիքամի չէչէչէչէ։ 
 ГАМАЦhНАЛУ (Н), ГАМАЦНАЛУ (Ч), пр.буд.вр. 1. то, что может или должно замедлиться. 
2. то, что должно или может затихнуть (о голосе, ветре, дожде и т.п.); асивигы гамацhналу кhами 
чhэ этот ветер вряд ли затихнет. 

 ԳԱՄԱՑՈՒԳԳԱՄԱՑՈՒԳԳԱՄԱՑՈՒԳԳԱՄԱՑՈՒԳ (Ն), ԳԱՄԱՑՕՎԳԱՄԱՑՕՎԳԱՄԱՑՕՎԳԱՄԱՑՕՎ (Չ), մկ. կամացուկ, զգուշությամբ։ 
 ГАМАЦhУГ (Н), ГАМАЦhОВ (Ч), н. тихо, тихонько; осторожно; литер.зап.арм. կամացուկ 
(произ. гамацhуг) – тихонько, тихо. 

 ԳԳԳԳԱՄԱՑՑԱՁԱՄԱՑՑԱՁԱՄԱՑՑԱՁԱՄԱՑՑԱՁ (Ն), ԳԱՄԱԾԾԱՁԳԱՄԱԾԾԱՁԳԱՄԱԾԾԱՁԳԱՄԱԾԾԱՁ (Չ), ած. 1. դանդաղած. 2. մեղմացած. անցյալ դերբայ, որ 

գոյականի հետ դառնում է ածական։ 
 ГАМАЦhЦhАДЗ (Н), ГАМАЦЦАДЗ (Ч), пр.пр.вр. 1. замедлившийся (о шаге, скорости и т.п.). 
2. ослабевший (об огне и т.п.). 3. затихший, ослабевший (о ветре, дожде и т.п.); при употр. с 
существ. выполняет функцию прилаг. 

 ԳԱՄԱՑՑԱԳԱՄԱՑՑԱԳԱՄԱՑՑԱԳԱՄԱՑՑԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ (Ն), ԳԱՄԱԾԾԱԳԱՄԱԾԾԱԳԱՄԱԾԾԱԳԱՄԱԾԾԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ (Չ), մկ. (քամին, անձրևը) քանի 

մեղմանում է, մեղմացավ և այլն միայն բոլոր ժամանակների եզակի երրորդ դեմքով։ 
 ГАМАЦhЦhÁДЗСАЙИН (Н), ГАМАЦЦÁДЗСАЙИН (Ч), н. по мере того как затихает, 
затихал (о голосе, ветре, дожде и т.п.) и т.д., во всех временах только в 3-м лице единственн. числа.  

 ԳԱՄԱՑՑԱԳԱՄԱՑՑԱԳԱՄԱՑՑԱԳԱՄԱՑՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ԳԱՄԱԾԾԱԳԱՄԱԾԾԱԳԱՄԱԾԾԱԳԱՄԱԾԾԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), 

մկ. քանի դանդաղանում եմ, դանդաղեցի և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակներով՝ 
համաձայն հաջորդող բայի ձևին:  
 ГАМАЦhЦhÁДЗСАЙИС (Н), ГАМАЦЦÁДЗСАЙИС, -ид, -ин , -инэрус, -инэруд, -
инэрун (Ч), н. по мере того как (чем больше) замедляю (шаг , скорость) и т.д., во всех 
лицах, числах и временах, в соотв. с формой смыслового глагола предложения.  

 ԳԱՄԱՑՑԱԳԱՄԱՑՑԱԳԱՄԱՑՑԱԳԱՄԱՑՑԱ՛ՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸ (Ն), ԳԱՄԱԾԾԱԳԱՄԱԾԾԱԳԱՄԱԾԾԱԳԱՄԱԾԾԱ՛ՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸ (Չ), մկ. հենց որ մեղմանում է, մեղմացավ, 

մեղմանա և այլն միայն բոլոր ժամանակների եզակի երրորդ դեմքով. թաթավըթաթավըթաթավըթաթավը գամածծաձօվըգամածծաձօվըգամածծաձօվըգամածծաձօվը 
գէշտամգէշտամգէշտամգէշտամ, բիդբիդբիդբիդ էշտամէշտամէշտամէշտամ, կընածիկընածիկընածիկընածի, կընակընակընակընա և այլն, այսինքն՝ հաջորդող բայի ձևն է, որ մակբայի 

միևնույն ձևին տալիս է տարբեր ժամանակների նշանակություն։  
 ГАМАЦhЦhÁДЗОВЫ (Н), ГАМАЦЦÁДЗОВЫ (Ч), н. как только затихает, затих, затихнет (о 
ветре, голосе и т.п.) и т.д., во всех временах только в 3-м лице ед. числа; тhатhавы гамаццадзовы 
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ԳԱՄԱՑՑԱԳԱՄԱՑՑԱԳԱՄԱՑՑԱԳԱՄԱՑՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ ԳԳԳԳ Г

гэштам, бид эштам, кынаци, кына и т.д. как только дождь затихает, я иду, как только дождь 
затихнет, я пойду и т.д. 

 ԳԱՄԱՑՑԱԳԱՄԱՑՑԱԳԱՄԱՑՑԱԳԱՄԱՑՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ (Ն), ԳԱՄԱԾԾԱԳԱՄԱԾԾԱԳԱՄԱԾԾԱԳԱՄԱԾԾԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ), 

մկ. հենց որ դանդաղեցի, դանդաղեմ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակներով՝ 
համաձայն հաջորդող բայի իմաստին:  

 ГАМАЦhЦhÁДЗОВЫС (Н), ГАМАЦЦÁДЗОВЫС, -овыд, -овы , -нэровыс, -нэровыд , 
-нэровы (Ч), н. 1. как только замедляю (шаг , скорость), замедлил , замедлю и т.д., во всех 
лицах, числах и временах, в соотв. с формой смыслового глагола предложения.  

 ԳԱՄԱՑՑԸՆԷԼԳԱՄԱՑՑԸՆԷԼԳԱՄԱՑՑԸՆԷԼԳԱՄԱՑՑԸՆԷԼ կամ ԳԱՄԱՑՑՈՒՆԷԼԳԱՄԱՑՑՈՒՆԷԼԳԱՄԱՑՑՈՒՆԷԼԳԱՄԱՑՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԳԱՄԱԾԾԸՆԷԼԳԱՄԱԾԾԸՆԷԼԳԱՄԱԾԾԸՆԷԼԳԱՄԱԾԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. 1. դանդաղեցնել 
(ընթացքը, հոսանքը). 2. մեղմացնել (ձայնը)։ 
 ГАМАЦhЦhЫНЭЛ или ГАМАЦhЦhУНЭЛ (Н), ГАМАЦЦЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. замедлять 
(движение, течение и т.п). 2. ослаблять (огонь и т.п.). 3. приглушать (звук). 

 ԳԱՄԱՑՑԸՆԷԼԷՆԳԱՄԱՑՑԸՆԷԼԷՆԳԱՄԱՑՑԸՆԷԼԷՆԳԱՄԱՑՑԸՆԷԼԷՆ և ԳԱՄԱՑՑՈՒՆԷԼԷՆԳԱՄԱՑՑՈՒՆԷԼԷՆԳԱՄԱՑՑՈՒՆԷԼԷՆԳԱՄԱՑՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ԳԱՄԱԾԾԸՆԷԼԷՆԳԱՄԱԾԾԸՆԷԼԷՆԳԱՄԱԾԾԸՆԷԼԷՆԳԱՄԱԾԾԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. 1. 

դանդաղեցնելով. 2. մեղմացնելով։ 
 ГАМАЦhЦhЫНЭЛЭН и ГАМАЦhЦhУНЭЛЭН (Н), ГАМАЦЦЫНЭЛЭН (Ч), н. 1. замедляя 
ход, шаг, скорость. 2. ослабляя (огонь и т.п.). 3. приглушая (звук). 

 ԳԱՄԱՑՑԸՆԷԼՈՒԳԱՄԱՑՑԸՆԷԼՈՒԳԱՄԱՑՑԸՆԷԼՈՒԳԱՄԱՑՑԸՆԷԼՈՒ և ԳԱՄԱՑՑՈՒՆԷԼՈՒԳԱՄԱՑՑՈՒՆԷԼՈՒԳԱՄԱՑՑՈՒՆԷԼՈՒԳԱՄԱՑՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն), ԳԱՄԱԾԾԸՆԷԼՈՒԳԱՄԱԾԾԸՆԷԼՈՒԳԱՄԱԾԾԸՆԷԼՈՒԳԱՄԱԾԾԸՆԷԼՈՒ (Չ), ած. 1. 

դանդաղեցնելու, որ կարելի է կամ պետք է դանդաղեցնել. 2. մեղմացնելու: 
 ГАМАЦhЦhЫНЭЛУ и ГАМАЦhЦhУНЭЛУ (Н), ГАМАЦЦЫНЭЛУ (Ч), п. 1. то, что можно 
или нужно замедлить (о шаге, скорости и т.п.). 2. то, что нужно или можно ослабить (об огне и т.п.). 
3. то, что нужно или можно приглушить (о звуке и т.п.).  

 ԳԱՄԱՑՑՈՒՑԱԳԱՄԱՑՑՈՒՑԱԳԱՄԱՑՑՈՒՑԱԳԱՄԱՑՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ԳԱՄԱԾԾՈՒԾԱԳԱՄԱԾԾՈՒԾԱԳԱՄԱԾԾՈՒԾԱԳԱՄԱԾԾՈՒԾԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -

ինէրուն (Չ), մկ. 1. քանի դանդաղեցնում եմ, էի, դանդաղեցրի, դանդաղեցնեմ և այլն. 2. քանի 

մեղմանում եմ, մեղմացրի, մեղմացնեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների 

նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГАМАЦhЦhУЦhÁДЗСАЙИС (Н), ГАМАЦЦУЦÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -
инэрун (Ч), н. 1. по мере того как замедляю, замедлял (шаг, скорость) и т.д. 2. по мере того как 
ослабляю, ослаблял (огонь) и т.д. 3. по мере того как (чем больше) приглушаю (звук) и т.д., во всех 
лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. глаг. предл.  

 ԳԱՄԱՑՑՈՒՑԱԳԱՄԱՑՑՈՒՑԱԳԱՄԱՑՑՈՒՑԱԳԱՄԱՑՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ (Ն), ԳԱՄԱԾԾՈՒԾԱԳԱՄԱԾԾՈՒԾԱԳԱՄԱԾԾՈՒԾԱԳԱՄԱԾԾՈՒԾԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -

նէրօվը (Չ), մկ. 1. հենց որ դանդաղեցրի, դանդաղեցնում եմ և այլն. 2. հենց որ մեղմացնում եմ, 

էի, մեղմացրի, մեղմացնեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, 

ինչպես որ որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГАМАЦhЦhУЦhÁДЗОВЫС (Н), ГАМАЦЦУЦÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, 
-нэровы (Ч), н. 1. как только замедляю, замедлю (шаг, скорость) и т.д. 2. как только ослабляю, 
ослабил, ослаблю (огонь и т.п). 3. как только приглушаю, приглушил (звук) и т.д., во всех лицах, 
числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. предложения.  

 ԳԱՄԱՔԳԱՄԱՔԳԱՄԱՔԳԱՄԱՔ, գ. սիրած ուտելիք. գամաքըգամաքըգամաքըգամաքը մէռղօվմէռղօվմէռղօվմէռղօվ գարաքգարաքգարաքգարաք էէէէ. պահլ. կամակ – ուզած բան։ 
 ГАМАКh, с. лакомое блюдо, любимое кушанье; гамакhы мэррхъов гаракh э во рту тает, 

просто объедение; от перс. kāmak – желанный; грабар կամակ камак – вкусная еда, литер.зап.арм. 

կամակ (пр. гамакh) – желанное блюдо больного, Ахалциха կամակ камак, Муш կամագ камаг, 

Себастия գամագ гамаг – желанное блюдо больного, Ширак, Акна, Ахалкалаки, Балу գամագ гамаг, 

Трапезунд գօմագ гомаг – свадебное угощение. 

 ԳԱՄԳԱՐԳԱՄԳԱՐԳԱՄԳԱՐԳԱՄԳԱՐ, մկ. դանդաղելով, չուզելով (գնալ). պահլ. կամկար – ինքնակամ, իր կամքով 

ղեկավարվող։ 
 ГАМГАР, н. медленно, не торопясь, без особого желания (идти, делать что-либо); пехлев. 

kāmkār – добровольно, по желанию; грабар կամակար камакар – добровольно, литер.зап.арм. 

կամկար (произн. гамгар) – спокойно, медленно, осторожно, в гаварах Алашкерт, Базаргюх, Акна, 

Муш, Никомедия, Чарсанчак կամկար камкар – медленно. 
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ԳԳԳԳ Г ԳԱՄԳԸՄԱՁԳԱՄԳԸՄԱՁԳԱՄԳԸՄԱՁԳԱՄԳԸՄԱՁ

 ԳԱՄԳԸՄԱՁԳԱՄԳԸՄԱՁԳԱՄԳԸՄԱՁԳԱՄԳԸՄԱՁ (Ն), ԿԱՄԿԸՄԱՁԿԱՄԿԸՄԱՁԿԱՄԿԸՄԱՁԿԱՄԿԸՄԱՁ (Չ), ած. գամգամած, մի քանի տեղերից ու մի կերպ, ոչ 

հիմնավոր կերպով գամած. արմատի կըրկնությունը ցույց է տալիս, թե գործողությունը 

կատարված է մի քանի անգամ և անփույտ կերպով։ 
 ГАМГЫМАДЗ (Н), КАМКЫМАДЗ (Ч), п. приколоченный, прибитый гвоздями в разных 
местах небрежно, кое-как; удвоенный корневой слог указывает на повторяющееся и небрежно 
выполненное действие. 

 ԳԱՄԳԸՄԱԳԱՄԳԸՄԱԳԱՄԳԸՄԱԳԱՄԳԸՄԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ԿԱՄԿԸՄԱԿԱՄԿԸՄԱԿԱՄԿԸՄԱԿԱՄԿԸՄԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), 

մկ. քանի գամգամում եմ, գամգամեցի և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժամանակների 

նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГАМГЫМÁДЗСАЙИС (Н), КАМКЫМÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), 
н. по мере того как (чем больше) прибиваю кое-как гвоздями и т.д., во всех лицах, числах и вр., в 
соответствии с формой смыслового глагола предл.  

 ԳԱՄԳԸՄԱԳԱՄԳԸՄԱԳԱՄԳԸՄԱԳԱՄԳԸՄԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ (Ն), ԿԱՄԿԸՄԱԿԱՄԿԸՄԱԿԱՄԿԸՄԱԿԱՄԿԸՄԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ), 

մկ. հենց որ գամգամեցի, գամգամեմ և այլն. գամգըմաձօվըսգամգըմաձօվըսգամգըմաձօվըսգամգըմաձօվըս ամըրցավամըրցավամըրցավամըրցավ, գամըրնագամըրնագամըրնագամըրնա, բիդբիդբիդբիդ ամըրնաամըրնաամըրնաամըրնա 

և այլն։  
 ГАМГЫМÁДЗОВЫС (Н), КАМКЫМÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы 
(Ч), н. как только прибиваю небрежно гвоздями в разных местах, прибил и т.д.; гамгымадзовыс 
амырцhав, гамырна и т.д.  

 ԳԱՄԳԸՄԷԼԳԱՄԳԸՄԷԼԳԱՄԳԸՄԷԼԳԱՄԳԸՄԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն), ԿԱՄԿԸՄԷԼԿԱՄԿԸՄԷԼԿԱՄԿԸՄԷԼԿԱՄԿԸՄԷԼ, -էցէ՛կ (Չ), բ.ն. գամգամել, 
մի քանի տեղից անփույտ կերպով գամել։ 
 ГАМГЫМЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), КАМКЫМЭЛ, -эцhэк (Ч), г.д.з. 
приколачивать, прибивать гвоздями небрежно, кое-как в нескольких местах. 

 ԳԱՄԳԸՄԷԼԷՆԳԱՄԳԸՄԷԼԷՆԳԱՄԳԸՄԷԼԷՆԳԱՄԳԸՄԷԼԷՆ (Ն), ԿԱՄԿԸՄԷԼԷՆԿԱՄԿԸՄԷԼԷՆԿԱՄԿԸՄԷԼԷՆԿԱՄԿԸՄԷԼԷՆ (Չ), մկ. գամգամելով. սիվօնքսիվօնքսիվօնքսիվօնք գամգըմէլէնգամգըմէլէնգամգըմէլէնգամգըմէլէն անցուցիանցուցիանցուցիանցուցի 
օրըօրըօրըօրը։ 
 ГАМГЫМЭЛЭН (Н), КАМКЫМЭЛЭН (Ч), н. прибивая гвоздями небрежно, кое-как; 
сивонкh гамгымэлэн анцhуцhи оры весь день провел за прибиванием гвоздей. 

 ԳԱՄԷԼԳԱՄԷԼԳԱՄԷԼԳԱՄԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն), ԿԱՄԷԼԿԱՄԷԼԿԱՄԷԼԿԱՄԷԼ, -էցէ՛կ (Չ), բ.ն. 1. գամել, գամ 

խփելով ամրացնել. 2. փոխ. իմ. շատ ճիշտ ու տեղին խոսք ասելով՝ հակաճառելու 

հնարավորությունից զրկել։ 
 ГАМЭЛ, гыгамим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), КАМЭЛ, кыкамим, -эцhэк (Ч), г.д.з. 
1. прибивать, приколачивать гвоздями. 2. перен. пригвождать, обезоруживать, лишать собеседника 

возможности возражать; грабар գամել гамел – прибивать, приколачивать, литер.вост.арм. գամել 
гамел, литер.зап.арм. գամել (произ. кhамэл) – прибивать, приколачивать, Полис գամէլ гамэл, 

Асланбек գ‘ամել гhамел, Зейтун գ‘ամիլ гhамил, Родосто քամէլ кhамэл – прибивать, пригвождать. 

 ԳԱՄԷԼԷՆԳԱՄԷԼԷՆԳԱՄԷԼԷՆԳԱՄԷԼԷՆ (Ն), ԿԱՄԷԼԷՆԿԱՄԷԼԷՆԿԱՄԷԼԷՆԿԱՄԷԼԷՆ (Չ), մկ. գամելով, գամ խփելով։ 
 ГАМЭЛЭН (Н), КАМЭЛЭН (Ч), н. приколачивая, прибивая гвоздями. 

 ԳԱՄԷԼՈՒԳԱՄԷԼՈՒԳԱՄԷԼՈՒԳԱՄԷԼՈՒ (Ն), ԿԱՄԷԼՈՒԿԱՄԷԼՈՒԿԱՄԷԼՈՒԿԱՄԷԼՈՒ (Չ), ած.մկ. գամելու, ինչ, որ կարելի է կամ պետք է գամել, 
գամելով ամրացնել. ապ. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ, 
իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է. կամէլուկամէլուկամէլուկամէլու 
պանպանպանպան. վօվօվօվօ՞րնրնրնրն էէէէ կամէլունկամէլունկամէլունկամէլուն։ 
 ГАМЭЛУ (Н), КАМЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. то, что можно или нужно прибить гвоздями; с сущ. 
выполняет функцию прилаг., с глаголом – наречия, при независ. употр. – функцию сущест., 
принимает прит. артикль и склоняется; камэлу пан, ворн э камэлун? 

 ԳԱՄԷՆԱԼԳԱՄԷՆԱԼԳԱՄԷՆԱԼԳԱՄԷՆԱԼ, -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Չ. -ցի՛կ), բ.չ. կամենալ, ցանկանալ. 
հրամայական ձևերը տրամաբանորեն հակասում են բայի իմաստին և կարող են գործածվել 
միայն որոշ դեպքերում հատուկ իմաստով (խորհուրդ, հեգնանք և այլն)։ 
 ГАМЭНАЛ, гыгамэнам, гамэцhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Ч. -цhик), г.с.з. желать, 
хотеть; формы повелит. наклонения логически противоречат значению глагола и могут употр. 
только в отношении определённых лиц в особых значениях (совет, ироническое замечание); от 
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ԳԱՄԷՆԱԼՈՒԳԱՄԷՆԱԼՈՒԳԱՄԷՆԱԼՈՒԳԱՄԷՆԱԼՈՒ ԳԳԳԳ Г

пехлев. kām – воля, желание; грабар կամ кам – желание, կամենալ каменал – желать, 

литер.вост.арм. կամենալ каменал, литер.зап.арм. կամենալ (произн. гамэнал) – хотеть, желать, 

Алашкерт, Ахалциха, Ереван, Карин, Салмаст, Тбилиси կամէնալ камэнал, Муш կամիլ камил, 

կամէնալ камэнал, Мокс կmմէնալ кäмэнал, Возм կամmնալ камäнал, Родосто, Сучава գամէնալ 
гамэнал, Тигранакерт գmմէնալ гäмэнал, Зейтун գամինօլ гаминол. 

 ԳԱՄԷՆԱԼՈՒԳԱՄԷՆԱԼՈՒԳԱՄԷՆԱԼՈՒԳԱՄԷՆԱԼՈՒ, ած. ցանկալի. գամէնալուգամէնալուգամէնալուգամէնալու պանպանպանպան չէչէչէչէ. դուշմանիդուշմանիդուշմանիդուշմանի գամէնալուգամէնալուգամէնալուգամէնալու պանպանպանպան չէչէչէչէ շատ վատ 

բան է, բառացի – նույնիսկ թշնամուն մաղթելու բան չէ։ 
 ГАМЭНАЛУ, п. желанный, желаемый; гамэналу пан чhэ никому такого не пожелаешь, 
душмани гамэналу пан чhэ такого и врагу не пожелаешь.  

 ԳԱՄԷՑԱՁԳԱՄԷՑԱՁԳԱՄԷՑԱՁԳԱՄԷՑԱՁ, ած. ցանկացած, ցանկալի. անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է 

ածական, իսկ անկախ գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է. 

ունի թե անցյալի և թե ներկայի իմաստ. գգգգամամամամէէէէցաձցաձցաձցաձ պպպպանանանան ունիունիունիունի՞սսսս. գամէցաձիդգամէցաձիդգամէցաձիդգամէցաձիդ անունըանունըանունըանունը ասաասաասաասա. 

հոմանիշը – ուզեցաձ։ 
 ГАМЭЦhАДЗ, пр.пр.вр. желанный, желаемый; с сущ. выполняет функцию прилаг., при незав. 
употр. – функцию сущ., принимает притяж. артикль и склоняется; имеет знач. как прошедшего так 
и настоящего вр.; гамэцhадз пан унис? есть у тебя какое-нибудь желание?, гамэцhадзид ануны 
аса скажи, о чём мечтаешь (что желаешь); синоним – узэцhадз. 

 ԳԱՄՋԻԳԱՄՋԻԳԱՄՋԻԳԱՄՋԻ (Նխջ), գ. գամ ծախող։ 
 ГАМДЖИ (Нхч), с. продавец гвоздей. 

 ԳԱՄՎԱՁԳԱՄՎԱՁԳԱՄՎԱՁԳԱՄՎԱՁ (Ն), ԿԱՄՎԱՁԿԱՄՎԱՁԿԱՄՎԱՁԿԱՄՎԱՁ (Չ), ած.մկ. գամված, գամով ամրացած. անց. դերբայ, որ 

գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ. գամվաձգամվաձգամվաձգամվաձ դուռդուռդուռդուռ. գամվաձգամվաձգամվաձգամվաձ մընացմընացմընացմընաց։  
 ГАМВАДЗ (Н), КАМВАДЗ (Ч), пр.пр.вр. приколоченный, прибитый гвоздями; с сущест. 
выполняет функцию прил., с глаголом – наречия; гамвадз дурр, гамвадз мынацh. 

 ԳԱՄՎԷԼԳԱՄՎԷԼԳԱՄՎԷԼԳԱՄՎԷԼ (Ն), ԿԱՄՎԷԼԿԱՄՎԷԼԿԱՄՎԷԼԿԱՄՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու (Չ), բ.կր. 1. գամվել, կամ խփելով 

ամրացվել. 2. փոխ.իմ. ոչինչ չկարողանալ առարկել վիճաբանության մեջ իր հակառակորդի 

խոսքերին. մյուս ձևերը և առաջին երկու դեմքերը գործածվում են միայն փոխ. իմ.:  

 ГАМВЭЛ, гыгамви (Н), КАМВЭЛ, кыкамви, камвэцhав, -вадз, -вэлу (Ч), г.стр.з. 1. 
прибиваться гвоздями. 2. перен. пригвождаться, побеждаться в споре; остальные формы, а также 
формы 1-го и 2-го лица употребл. только в переносном значении. 

 ԳԱՄՔԳԱՄՔԳԱՄՔԳԱՄՔ, գ. կամք. գործածվում է միայն հետևյալ ոճավոր խոսքերի մեջ. գամքըգամքըգամքըգամքը գադարէլգադարէլգադարէլգադարէլ 
պաշտաճ ծեսով թաղել մեռածին. գամքըգամքըգամքըգամքը քուգուդնքուգուդնքուգուդնքուգուդն էէէէ կամ ձէրնձէրնձէրնձէրն էէէէ (Ն), գամքըգամքըգամքըգամքը քուգուդնքուգուդնքուգուդնքուգուդն էէէէ կամ 

ծէրնծէրնծէրնծէրն էէէէ (Չ) ինչպես կուզես, կուզեք. գամքիգամքիգամքիգամքի գօրագօրագօրագօրա ըստ կամքի, ով որքան ուզում է (նվիրաբերել). 
պահլ. կամ – կամք: 

 ГАМКh, с. воля, желание; употр. только в выражениях гамкhы гадарэл похоронить усопшего 
согласно ритуалу, гамкhы кhугудн э или гамкhы дзэрн э (Н) гамкhы кhугудн э или гамкhы 
цэрн э (Ч) на твоё усмотрение, на ваше усмотрение, гамокh гора по желанию, кто сколько 

пожелает (пожертвовать денег и т.п.); от пехлев.-перс. kam – воля; грабар կամ кам, կամօվք 

камовкh, կամով камов – желание, литер.вост.арм. կամք камкh, литер.зап.арм. կամք (произн. 

гамкh) – воля, желание, Алашкерт, Ереван, Карин, Мараха, Тбилиси կամք камкh, Муш կամկ камк, 

Акна, Харберд, Сучава гамкh գամք, Тигранакерт գmմք гäмкh, Зейтун գօմք гомкh. 

 ԳԱՅԻՍԳԱՅԻՍԳԱՅԻՍԳԱՅԻՍ արդյոք. բէտկբէտկբէտկբէտկ էէէէ՞ գայիսգայիսգայիսգայիս – արդյոք պետք է՞, պիտպիտպիտպիտ կակակակա՞ գայիսգայիսգայիսգայիս – արդյոք կգա՞, վըդէխվըդէխվըդէխվըդէխ էէէէ 
գայիսգայիսգայիսգայիս որտե՞ղ նա կարող է լինել, իիիի՞նչնչնչնչ գուզէգուզէգուզէգուզէ գայիսգայիսգայիսգայիս ի՞նչ է նա ուզում:  

 ГАЙИС ли; же; бэтк э гайис? а нужно ли?, пит ка гайис? придёт ли?, выдэх э гайис? где же 
он может быть?, инчh гузэ гайис? чего же он хочет? 

 ԳԱՅՆԱՁԳԱՅՆԱՁԳԱՅՆԱՁԳԱՅՆԱՁ, ած. 1. կանգնած, ոտքի վրա գտնվող. 2. կանգ առած, դադարած առաջ գնալուց. 3. 

մկ. նույնը բայի հետ. գայնաձգայնաձգայնաձգայնաձ գէնալգէնալգէնալգէնալ։ 
 ГАЙНАДЗ, пр.пр.вр. 1. стоячий, стоящий. 2. неподвижный, остановившийся, переставший 
двигаться. 3. с глаголом выполняет функцию наречия; гайнадз гэнал стоять. 
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ԳԳԳԳ Г ԳԱՅՆԱԳԱՅՆԱԳԱՅՆԱԳԱՅՆԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ

 ԳԱՅՆԱԳԱՅՆԱԳԱՅՆԱԳԱՅՆԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. 1. քանի մնում եմ, մնացի, 

մնամ կանգնած և այլն. 2. քանի ոտքի եմ կանգնում, կանգնեցի և այլն. 3. քանի կանգ եմ առնում, 

կանգ առի և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ 

պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГАЙНÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. 1. по мере того как (чем больше) 
стою на ногах, стоял на ногах и т.д. 2. по мере того как встаю с места, вставал с места и т.д. 3. по 
мере того как (чем больше) останавливаюсь, останавливался и т.д., во всех лицах, числах и вр., в 
соотв. с формой смыслового глагола предложения. 

 ԳԱԳԱԳԱԳԱ՛ՅՆԱՁՕՅՆԱՁՕՅՆԱՁՕՅՆԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. 1. հենց որ ոտքի եմ 

կանգնում, ոտքի կանգնեցի, կանգնեմ և այլն. 2. հենց որ կանգ եմ առնում, կանգ առի, առնեմ և 

այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է նրան 

հաջորդող բայի ձևը։  
 ГÁЙНАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. 1. как только встаю с места, 
вставал с места и т.д. 2. как только останавливаюсь, остановлюсь и т.д., во всех лицах, числах и вр., 
в соотв. с формой смысл. гл. предл.  

 ԳԱՅՆԷԼԳԱՅՆԷԼԳԱՅՆԷԼԳԱՅՆԷԼ, -իմ, -էցա, աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. 1. կանգնել, ոտքի վրա լինել. 2. 

ոտքի կանգնել, տեղից վեր կենալ. 3. կանգ առնել, դադարել առաջ գնալուց. 4. հաստատուն 

մնալ իր ասածի վրա, չզիջել. գայնիլգայնիլգայնիլգայնիլ էէէէ՝ իրէնիրէնիրէնիրէն ասաձըասաձըասաձըասաձը բիդբիդբիդբիդ անէանէանէանէ. 5. դիմադրել (թշնամուն)։ 
 ГАЙНЭЛ, гыгайним, гайнэцhа, гайнадз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. стоять, 
находиться на ногах. 2. подниматься, вставать на ноги. 3. останавливаться, переставать двигаться. 4. 
перен. твёрдо стоять на своём, не уступать; гайнил э, ирэн асадзы бид анэ твёрдо стоит на своём, 
не уступает, кини выра чhигайнэл не торговаться, уступать в цене. 5. сопротивляться, 

противостоять (врагу); корень древнеарм. языка կանգ канг, կանգնել кангнел – ставить, 

литер.вост.арм. кангнел կանգնել, литер.зап.арм. կայնիլ (произн. гайнил), в гаварах Тбилиси 

кангнил կանգնիլ, Алашкерт, Салмаст, Ван կայնել кайнел, Мараха кайнэл կայնէլ, Мокс կանգ‘նիլ 
кангhнил, Агулис, Ахалциха, Карин, Асланбек, Харберд, Полис, Родосто, Себастия, Тигранакерт 

գայնիլ гайнил, Возм կայնիլ кайнил, Сведия գյայնիլ гйайнил, Акна գօյնել гойнел, Шемаха կաննիլ 
каннил, Сучава գաննել ганнел, Хачин գայնել гайнел, գանել ганел, Ереван, Карабах կաղնէլ 
кахънэл, Амшен կօղնուշ кохънуш, Муш կանիլ канил, Нор-Джуга կանգրել кангрел; в некоторых 

диалетах сохранился чистый корень древнеарм. языка կանգ канг, в частности в чалтырском говоре 

новонахичеванского диалекта в редуциров. форме գանգանգանգան առնէլառնէլառնէլառնէլ ган аррнэл – остановиться (см. в сл.), 

гаварах Карин կանգ առնէլ канг аррнэл – остановиться, Полис, Родосто կանգ առնէլ канг аррнэл – 

уставать от долгого хождения, Ван կանգ առնէլ канг аррнэл – остановиться для отдыха. 

 ԳԱՅՆԷԼԷՆԳԱՅՆԷԼԷՆԳԱՅՆԷԼԷՆԳԱՅՆԷԼԷՆ, մկ. 1. շարունակելով կանգնած մնալ. 2. կանգ առնելով։ 
 ГАЙНЭЛЭН, н. 1. стоя на ногах, находясь на ногах. 2. останавливаясь. 

 ԳԱՅՆԷԼՈՒԳԱՅՆԷԼՈՒԳԱՅՆԷԼՈՒԳԱՅՆԷԼՈՒ, ած. 1. կանգնելու (տեղ, ժամանակ). 2. (մարդ), որ կարող է դիմադրել. 
ապառնի դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական։ 
 ГАЙНЭЛУ, пр.буд.вр. 1. место, где можно или нужно остановиться. 2. время, в которое можно 
или нужно остановиться. 2. тот, кто может остановиться; при употр. с существит. выполняет 
функцию прилаг. 

 ԳԱՅՆԷՑԸՆԷԼԳԱՅՆԷՑԸՆԷԼԳԱՅՆԷՑԸՆԷԼԳԱՅՆԷՑԸՆԷԼ կամ ԳԱՅՆԷՑՈՒՆԷԼԳԱՅՆԷՑՈՒՆԷԼԳԱՅՆԷՑՈՒՆԷԼԳԱՅՆԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԳԱՅՆԷՑԸՆԷԼԳԱՅՆԷՑԸՆԷԼԳԱՅՆԷՑԸՆԷԼԳԱՅՆԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. 1. կանգնեցնել, 
հարկադրել. 2. ոտքի կանգնել. 3. հարկադրել կանգ առնել (գնացողին). 4. ընթացքը կասեցնել 
(թշնամու, հրդեհի համաճարակ հիվանդության և այլն). 5. կառուցել. դունդունդունդուն գայնէցընէլգայնէցընէլգայնէցընէլգայնէցընէլ. 6. 

նշանակել մի տեղ հսկելու. մաշտմաշտմաշտմաշտ գայնէցընէլգայնէցընէլգայնէցընէլգայնէցընէլ նայէլունայէլունայէլունայէլու։  
 ГАЙНЭЦhЫНЭЛ или ГАЙНЭЦhУНЭЛ (Н), ГАЙНЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. останавливать 
(лошадь, автомобиль и т.п.). 2. ставить, приводить в вертикальное положение. 3. принудить 
остановиться (идущего, едущего). 4. приостанавливать движение (эпидемии, болезни, врага, пожара 
и т.п.). 5. строить, возводить; дун гайнэцhынэл возводить дом. 6. поставить кого-либо куда-либо 
для наблюдения, обзора; машт гайнэцhынэл найэлу поставить кого-либо для наблюдения; 
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ԳԱՅՆԷՑԸՆԷԼԷՆԳԱՅՆԷՑԸՆԷԼԷՆԳԱՅՆԷՑԸՆԷԼԷՆԳԱՅՆԷՑԸՆԷԼԷՆ ԳԳԳԳ Г

литер.вост.арм. կանգնէցնել кангнецнел, литер.зап.арм. կայնեցունել (произн. гайнэцhунэл) – 
останавливать; ставить. 

 ԳԱՅՆԷՑԸՆԷԼԷՆԳԱՅՆԷՑԸՆԷԼԷՆԳԱՅՆԷՑԸՆԷԼԷՆԳԱՅՆԷՑԸՆԷԼԷՆ կամ ԳԱՅՆԷՑՈՒՆԷԼԷՆԳԱՅՆԷՑՈՒՆԷԼԷՆԳԱՅՆԷՑՈՒՆԷԼԷՆԳԱՅՆԷՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ԳԱՅՆԷՑԸՆԷԼԷՆԳԱՅՆԷՑԸՆԷԼԷՆԳԱՅՆԷՑԸՆԷԼԷՆԳԱՅՆԷՑԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. կանգնեցնելով, 

ստիպելով կանգնած մնալ. 2. կանգ առնել տալով։ 
 ГАЙНЭЦhЫНЭЛЭН или ГАЙНЭЦhУНЭЛЭН (Н), ГАЙНЭЦhЫНЭЛЭН (Ч), н. 
останавливая, прекращая движение (автомобиля и т.п.). 2. ставя вертикально. 3. принуждая 
остановиться (идущего, едущего). 4. приостанавливая движение (пожара, эпидемии, врага и т.п.). 5. 
строя, возводя. 6. ставя кого-либо для наблюдения. 

 ԳԱՅՆԷՑՈՒՑԱՁԳԱՅՆԷՑՈՒՑԱՁԳԱՅՆԷՑՈՒՑԱՁԳԱՅՆԷՑՈՒՑԱՁ, ած. 1. կանգնեցրած (մարդ), հարկադրած, որ կանգնած մնա. 2. 

նշանակած մի տեղ որևէ հանձնարարությամբ. 3. հարկադրած, որ կանգ առնե. 4. շինած, 

կառուցած (տուն). անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական։ 
 ГАЙНЭЦhУЦhАДЗ, пр.пр.вр. 1. остановленный, принужденный остановиться. 2. 
установленный вертикально. 3. назначенный на какую-л. должность. 4. проистановленный (о 
движении врага, пожара и т.п.). 5. возведённый (о доме и т.п.); с сущ. становится прил. 

 ԳԱՅՆԷՑՈՒՑԱԳԱՅՆԷՑՈՒՑԱԳԱՅՆԷՑՈՒՑԱԳԱՅՆԷՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի կանգնեցնում 

եմ, կանգնեցրի, կանգնեցնեմ և այլն (բոլոր իմաստներով) բոլոր դեմքերի, թվերի և 

ժամանակների նշանակությամբ՝ ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГАЙНЭЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем 
больше) останавливаю и т.д., во всех значениях гл. «гайнэцhынэл», лицах, числах и вр., в соотв. с 
формой смыслового глагола предложения. 

 ԳԱՅՆԷՑՈՒՑԱԳԱՅՆԷՑՈՒՑԱԳԱՅՆԷՑՈՒՑԱԳԱՅՆԷՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց, որ կանգնեցրի, 

կանգնեցնում եմ, կանգնեցնեմ և այլն (բոլոր իմաստներով), բոլոր դեմքերի, թվ. և 

ժամանակների նշանակությամբ՝ ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГАЙНЭЦhУЦhÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только 
останавливаю, остановил, остановлю и т.д., во всех значениях гл. «гайнэцhынэл», лицах, числах и 
временах, в соответствии с формой смыслового глагола предложения. 

 ԳԱՅՆԸՄԱՆԳԱՅՆԸՄԱՆԳԱՅՆԸՄԱՆԳԱՅՆԸՄԱՆ, մկ. 1. կանգնած վիճակում ոտքի վրա (մարդու մասին). 2. գագաթնաձիգ 

ուղղությամբ (սյունի, քարի և այլն առարկաների մասին). հականիշը – բառգըման։ 
 ГАЙНЫМАН, н. 1. стоя (о человеке). 2. вертикально (о столбе и т.п.); антоним – барргыман; 

среднеарм. яз. կանգնման кангныман, կանկնման канкныман, в гаварах Ван կայնըմանց 

кайныманцh, Буланых կայնըման кайныман – стоя.  

 ԳԱՅՆԸՎԱՑՔԳԱՅՆԸՎԱՑՔԳԱՅՆԸՎԱՑՔԳԱՅՆԸՎԱՑՔ (Ն), ԳԱՅՆԸՎԱԾԿԳԱՅՆԸՎԱԾԿԳԱՅՆԸՎԱԾԿԳԱՅՆԸՎԱԾԿ (Չ), գ. կանգնելու ձևը (մարդու, կենդանիների և անշունչ 
առարկաների)։ 
 ГАЙНЫВАЦhКh (Н), ГАЙНЫВАЦК (Ч), с. способ, манера удерживаться в вертикальном 
положении (о людях, животных и неодушевлённых предметах). 

 ԳԱՅՆԸՎԷԼԳԱՅՆԸՎԷԼԳԱՅՆԸՎԷԼԳԱՅՆԸՎԷԼ, բ.չ. այս կրավորակերպ չեզոք բայը ունի միայն ներկայի և անկատար եզակի 

երրորդ դեմքի ձևը, որ գործածվում է կարողական իմաստով. գըգայնըվիգըգայնըվիգըգայնըվիգըգայնըվի կարելի է կանգնէլ, 
գըգայնըվիգըգայնըվիգըգայնըվիգըգայնըվի՞ կարելի՞ է կանգնել, չիչիչիչի գայնըվիգայնըվիգայնըվիգայնըվի(լլլլ) չի կարելի կանգնել։ 
 ГАЙНЫВЭЛ, г.с.з. имеет только форму 3-го л., ед. числа наст. вр. несов. вида, употр. в 
значении возможности; гыгайныви ставится, можно ставить, гыгайныви? можно ставить?, 
ставится?, чhи гайныви(л) не ставится.  

 ԳԱՆԳԱՆԳԱՆԳԱՆ ԱՌՆԷԼԱՌՆԷԼԱՌՆԷԼԱՌՆԷԼ (Չ) կանք առնել։ 
 ГАН АРРНЭЛ (Ч) остановиться; этимол. см. гайнэл. 

 ԳԱՆԱՁԳԱՆԱՁԳԱՆԱՁԳԱՆԱՁ (Ն), ԿԱՆԱՁԿԱՆԱՁԿԱՆԱՁԿԱՆԱՁ (Չ), ած. 1. զզված. 2. զզվանք առաջացնող, որից տվյալ անձը զզված է 

կամ զզվում է. գանաձգանաձգանաձգանաձ բանըդբանըդբանըդբանըդ միմիմիմի՛ ուդիուդիուդիուդի(լլլլ). անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է 

ածական։ 
 ГАНАДЗ (Н), КАНАДЗ (Ч), пр.пр.вр. 1. брезгующий, гнушающийся. 2. тошнотворный, 
вызывающий отвращение; ганадз баныд ми уди(л) не ешь то, что вызывает отвращение; при 
употр. с существ. выполняет функцию прилагат.  
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ԳԳԳԳ Г ԳԱՆԱԳԱՆԱԳԱՆԱԳԱՆԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ

 ԳԱՆԱԳԱՆԱԳԱՆԱԳԱՆԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ԿԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), մկ. քանի 

զզվում եմ, զզվեցի, զզվեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի նշանակությամբ, ինչպես որ 

պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. գանաձսայիսգանաձսայիսգանաձսայիսգանաձսայիս զօռօվզօռօվզօռօվզօռօվ գուդէցունունգուդէցունունգուդէցունունգուդէցունուն։ 
 ГАНÁДЗСАЙИС (Н), КАНÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), н. по мере 
того как (чем больше) я испытываю отвращение (брезгую, гнушаюсь) и т.д., во всех лицах, числах и 
вр., в соотв. с формой смысл. глагола предл.; ганадзсайис зорров гудэцhунун чем больше брезгую 
(чем-то), тем больше меня этим кормят. 

 ԳԱԳԱԳԱԳԱ՛ՆԱՁՕՆԱՁՕՆԱՁՕՆԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ (Ն), ԿԱԿԱԿԱԿԱ՛ՆԱՁՕՆԱՁՕՆԱՁՕՆԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ), մկ. հենց 

որ զզվում եմ, զզվեցի և այլն. գանաձօվըգանաձօվըգանաձօվըգանաձօվը սիրդըսիրդըսիրդըսիրդը յէդյէդյէդյէդ էգավէգավէգավէգավ հենց որ զզվեց, կերածը թափեց։ 
 ГÁНАДЗÓВЫС (Н), КÁНАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы (Ч), н. как 
только испытываю отвращение (брезгую, гнушаюсь) и т.д.; ганадзовы сирды йэд эгав как только 
он почувствовал отвращение, его стошнило. 

 ԳԱՆԱՆՉԳԱՆԱՆՉԳԱՆԱՆՉԳԱՆԱՆՉ, ած. 1. կանաչ, կանաչ գույնի. 2. գ.հվք. դալար բույսեր. արիարիարիարի՛ նըստինքնըստինքնըստինքնըստինք գանանչինգանանչինգանանչինգանանչին 
վըրանվըրանվըրանվըրան։ 
 ГАНАНЧh 1. п. зелёный. 2. с. собир. трава, зелёная растительность; ари, ныстинкh 
гананчhин выран иди, посидим на траве; грабар կանաչ каначh – зелёный, литер.вост.арм. կանաչ 
каначh, литер.зап.арм. կանանչ (произн. гананчh) – зелёный, Мокс, Муш, Возм, Ван կանաչ каначh, 

Сведия գանաչ ганачh, Агулис, Алашкерт, Горис, Карин, Ахалциха, Ереван, Карабах, Муш, Мараха, 

Шемаха, Нор-Джуга, Салмаст, Тбилиси կանանչ кананчh, Харберд, Полис, Родосто, Себастия, 

Сучава, Тигранакерт գանանչ гананчh, Асланбек գանաչ ганачh, գանաշ ганаш, Мегри կանէչ 

канэчh, Хачин գանօչ ганочh, Зейтун գէնmչ гэнäчh. 

 ԳԱՆԳԱՆԳԱՆԳԱՆԱՆՉԱՆՉԱՆՉԱՆՉ ԱՉՔԷՐՕՎԱՉՔԷՐՕՎԱՉՔԷՐՕՎԱՉՔԷՐՕՎ (Ն), ԳԱՆԱՆՉԳԱՆԱՆՉԳԱՆԱՆՉԳԱՆԱՆՉ ԱՃԿԷՐՕՎԱՃԿԷՐՕՎԱՃԿԷՐՕՎԱՃԿԷՐՕՎ (Չ), ած. կանաչաչյա։ 
 ГАНАНЧh АЧhКhЭРОВ (Н), ГАНАНЧh АЧКЭРОВ (Ч), п. зеленоглазый. 

 ԳԱՆԱՆՉԼԷՄԻՇԳԱՆԱՆՉԼԷՄԻՇԳԱՆԱՆՉԼԷՄԻՇԳԱՆԱՆՉԼԷՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ կանաչել: 
 ГАНАНЧhЛЭМИШ ЛАЛ зеленеть.  

 ԳԱՆԱՆՉԳԷԳԳԱՆԱՆՉԳԷԳԳԱՆԱՆՉԳԷԳԳԱՆԱՆՉԳԷԳ, ած. բավական կանանչ:   

 ГАНАНЧhГЭГ, п. зеленоватый; литер.зап.арм. կանաչկեկ (произ. ганачհгэг). 

 ԳԱՆԱՆՉԳԱՆԱՆՉԳԱՆԱՆՉԳԱՆԱՆՉ-ԳԸԼՕՐԳԸԼՕՐԳԸԼՕՐԳԸԼՕՐ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (մանկ. խաղ). կանաչ արոտի վրա գլորվել։ 
 ГАНАНЧh-ГЫЛОР ЛАЛ (детская забава) кувыркаться в зелёной траве. 

 ԳԱՆԳԱԴԳԱՆԳԱԴԳԱՆԳԱԴԳԱՆԳԱԴ (Ն), ԿԱՆԳԱԴԿԱՆԳԱԴԿԱՆԳԱԴԿԱՆԳԱԴ (Չ), գ. գանգադ, տրտունջ. հոմանիշը – շիքյաթ։ 
 ГАНГАД (Н), КАНГАД (Ч), с. ропот, недовольство, сетование; грабар գանգատ гангат – 

недовольство, литер.вост.арм. գանգատ гангат, литер.зап.арм. գանգատ (пр. кhанкhад), в гаварах 

Алашкерт, Акна, Муш գէանգադ гäнгад, Тбилиси гангат գանգատ, Ахалциха, Ереван, Карин, Нор-

Джуга գ‘անգատ гhангат, Себастия գ‘անգ‘ադ гhангhад, Горис, Мокс, Мараха, Салмаст կյmնգյmդ 

кйäгнгйäд, Шемаха կյmնգյադ кйäнгйад; синон. шикhйатh. 

 ԳԱՆԳԱԴԳԱՆԳԱԴԳԱՆԳԱԴԳԱՆԳԱԴ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Ն), ԿԱՆԳԱԴԿԱՆԳԱԴԿԱՆԳԱԴԿԱՆԳԱԴ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Չ) գանգատվել մեկի վրա, վատաբանել. սաղսաղսաղսաղ օրըօրըօրըօրը 
իրէնիրէնիրէնիրէն հարսինհարսինհարսինհարսին գանգադըգանգադըգանգադըգանգադը գանէգանէգանէգանէ ամբողջ օրը գանգատվում է իր հարսի վրա։  
 ГАНГАД АНЭЛ (Н), КАНГАД АНЭЛ (Ч) ругать, бранить, поносить кого-либо; сахъ оры 
ирэн hарсин гангады ганэ целыми днями поносит свою невестку.  

 ԳԱՆԳԱԴՎԱԳԱՆԳԱԴՎԱԳԱՆԳԱԴՎԱԳԱՆԳԱԴՎԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ԿԱՆԳԱԴՎԱԿԱՆԳԱԴՎԱԿԱՆԳԱԴՎԱԿԱՆԳԱԴՎԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն 

(Չ), մկ. քանի գանգատվում եմ, էի, գանգատվեցի, գանգատվեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու 

ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. 

գանգադվաձսայինէրուսգանգադվաձսայինէրուսգանգադվաձսայինէրուսգանգադվաձսայինէրուս դըհադըհադըհադըհա ավէլիավէլիավէլիավէլի գօդըռդէցինգօդըռդէցինգօդըռդէցինգօդըռդէցին։ 
 ГАНГАДВÁДЗСАЙИС (Н), КАНГАДВÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), 
н. по мере того как (чем больше) я сетую, ропщу на кого-либо и т.д., во всех лицах, числах и вр., в 
соотв. с формой смысл. гл. пр. гангадвадзсайинэрус дыhа авэли годыррдэцhин чем больше мы 
роптали на них, тем больше они ломали. 
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ԳԱՆԳԱԴՎԱԳԱՆԳԱԴՎԱԳԱՆԳԱԴՎԱԳԱՆԳԱԴՎԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ ԳԳԳԳ Г

 ԳԱՆԳԱԴՎԱԳԱՆԳԱԴՎԱԳԱՆԳԱԴՎԱԳԱՆԳԱԴՎԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ (Ն), ԿԱՆԳԱԴՎԱԿԱՆԳԱԴՎԱԿԱՆԳԱԴՎԱԿԱՆԳԱԴՎԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը 

(Չ), մկ. հենց որ գանգատվում եմ, էի, գանգատվեցի, գանգատվեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի 

ու ժամանակ. նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГАНГАДВÁДЗОВЫС (Н), КАНГАДВÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы 
(Ч), н. как только я сетую, ропщу на кого-либо и т.д. во всех лицах, числах и временах, в соотв. с 
формой смыслового гл. предлож.  

 ԳԱՆԳԱԴՎԷԼԳԱՆԳԱԴՎԷԼԳԱՆԳԱԴՎԷԼԳԱՆԳԱԴՎԷԼ, -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Ն), ԿԱՆԳԱԴՎԷԼԿԱՆԳԱԴՎԷԼԿԱՆԳԱԴՎԷԼԿԱՆԳԱԴՎԷԼ, -վէցէ՛կ (Չ), 

բ.չ. գանգատվել։ 
 ГАНГАДВЭЛ, -вим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Н), КАНГАДВЭЛ, -вэцhэк (Ч), 

г.с.з. жаловаться, сетовать, роптать на кого-либо; литер.вост.арм. գանգատվել гангатвел, 

литер.зап.арм. գանգատիլ (произн. кhанкhадил) – жаловаться, в гаварах Харберд գ‘անգըդիլ 
гhангыдил, Зейтун գ‘անգդըլ гhангдыл, Сучава գ‘անգըդվել гhангыдвел, Тбилиси գանքտըվիլ 
ганкhтывил, Амшен կօնգդիլ конгдил, Тигранакерт քանգըդիլ кhангыдил.  

 ԳԱՆԳԱԴՎԷԼԷՆԳԱՆԳԱԴՎԷԼԷՆԳԱՆԳԱԴՎԷԼԷՆԳԱՆԳԱԴՎԷԼԷՆ (Ն), ԿԱՆԳԱԴՎԷԼԷՆԿԱՆԳԱԴՎԷԼԷՆԿԱՆԳԱԴՎԷԼԷՆԿԱՆԳԱԴՎԷԼԷՆ (Չ), մկ. գանգատվելով, տրտնջալով. գանգադվէլէնգանգադվէլէնգանգադվէլէնգանգադվէլէն 
գէգէգէգէ՛ցիլցիլցիլցիլ էէէէ շարունակ գանգատվում է, տրտնջում է։ 
 ГАНГАДВЭЛЭН (Н), КАНГАДВЭЛЭН (Ч), н. жалуясь, сетуя; гангадвэлэн гэ;цhил э так и 
живёт, постоянно сетуя. 

 ԳԱՆԷԼԳԱՆԷԼԳԱՆԷԼԳԱՆԷԼ, -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն), ԿԱՆԷԼԿԱՆԷԼԿԱՆԷԼԿԱՆԷԼ, -էցէ՛կ (Ч), բ.չ. գանէլ, զզվել։ 
 ГАНЭЛ, гыганим, -эцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), КАНЭЛ, кыканим, -эцhэк (Ч), г.д.з. 

брезговать, испытывать отвращение; исконно арм. слово, грабар գան ган – побои, укор, порицание, 

литер.зап.арм. գանիլ (пр. кhанил) – испытывать отвращение, Карин, Кесаб գանել ганэл – 

испытывать отвращение, в диалектах имеет также формы գանիլ ганил и գանը գալ ганы гал.  

 ԳԱՆԷԼԷՆԳԱՆԷԼԷՆԳԱՆԷԼԷՆԳԱՆԷԼԷՆ (Ն), ԿԱՆԷԼԷՆԿԱՆԷԼԷՆԿԱՆԷԼԷՆԿԱՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. զզվելով, զզվանք զգալով. գանէլէնգանէլէնգանէլէնգանէլէն գէրավգէրավգէրավգէրավ։ 
 ГАНЭЛЭН (Н), КАНЭЛЭН (Ч), н. брезгуя, испытывая отвращение; ганэлэн гэрав ел, 
испытывая отвращение. 

 ԳԱՆԷԼՄԱՆՔԳԱՆԷԼՄԱՆՔԳԱՆԷԼՄԱՆՔԳԱՆԷԼՄԱՆՔ (Ն), ԿԱՆԷԼՄԱՆՔԿԱՆԷԼՄԱՆՔԿԱՆԷԼՄԱՆՔԿԱՆԷԼՄԱՆՔ (Չ), ած. զզվելի (ֆիզիկական իմաստով)։ 
 ГАНЭЛМАНКh (Н), КАНЭЛМАНКh (Ч), п. тошнотворный, вызывающий тошноту. 

 ԳԱՆԷԼՈՒԳԱՆԷԼՈՒԳԱՆԷԼՈՒԳԱՆԷԼՈՒ (Ն), ԿԱՆԷԼՈՒԿԱՆԷԼՈՒԿԱՆԷԼՈՒԿԱՆԷԼՈՒ (Չ), ած. զզվանք ազդող. ապառնի դերբայ, որ գոյականի հետ 

դառնում է ածական. գանէլուգանէլուգանէլուգանէլու բանբանբանբան. կարող է գործածվել նաև առանց գոյականի, այդ դեպքում 

գոյականի դեր է կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է. վօվօվօվօ՞րնրնրնրն էէէէ գանէլուսգանէլուսգանէլուսգանէլուս, -դ, -ն, ո՞րն է, որ 

կարող է զզվանք ազդել ինձ, քեզ, նրան։ 
 ГАНЭЛУ (Н), КАНЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. вызывающий отвращение, брезгливость; с сущ. 
становится прил.; ганэлу бан то, что может вызвать отвращение; может употр. также без сущ., 
выполняя функцию сущ., принимая артикль и склон.; ворн э ганэлус, -д, -н? что может вызвать 
отвращение у меня, у тебя и т.д. 

 ԳԱՆԷՑԸՆԷԼԳԱՆԷՑԸՆԷԼԳԱՆԷՑԸՆԷԼԳԱՆԷՑԸՆԷԼ կամ ԳԱՆԷՑՈՒՆԷԼԳԱՆԷՑՈՒՆԷԼԳԱՆԷՑՈՒՆԷԼԳԱՆԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԿԱՆԷՑԸՆԷԼԿԱՆԷՑԸՆԷԼԿԱՆԷՑԸՆԷԼԿԱՆԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. զզվեցնել (ֆիզիկական 

իմաստով)։ 
 ГАНЭЦhЫНЭЛ или ГАНЭЦhУНЭЛ (Н), КАНЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. вызывать отвращение (в 
физическом смысле). 

 ԳԱՆԸՇԹԱՁԳԱՆԸՇԹԱՁԳԱՆԸՇԹԱՁԳԱՆԸՇԹԱՁ (Ն), ԳԱՆԸՇՏԱՁԳԱՆԸՇՏԱՁԳԱՆԸՇՏԱՁԳԱՆԸՇՏԱՁ (Չ), ած. 1. կանաչած, կանաչ բույսերով ծածկվաձ (հող, 

գետին). 2. պղնձի արջասպով ծածկվելուց կանաչ գույն ստացած (պղնձե աման). 3. մեջը 

ջրային մանր բույսեր բազմանալուց կանաչ գույն ստացած (ջուր). կանաչ-ոտ-ած։ 
 ГАНЫШТhАДЗ (Н), ГАНЫШТАДЗ (Ч), п. 1. зазеленевший, покрывшийся зеленой травой, 
листвой. 2. покрывшийся патиной, зелёным налётом вследствие окисления меди (о медной посуде). 
3. зацветший, заросший водорослями (о водоёме); каначh-от-ац. 

 ԳԱՆԸՇԹԱԳԱՆԸՇԹԱԳԱՆԸՇԹԱԳԱՆԸՇԹԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ (Ն), ԳԱՆԸՇՏԱԳԱՆԸՇՏԱԳԱՆԸՇՏԱԳԱՆԸՇՏԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -ինէրուն (Չ), մկ. քանի կանաչոտվում է, 

կանաչոտվեց, կանաչոտվի և այլն բոլոր ժամանակների, եզակի և հոգնակի երր. դեմքի 

նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
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ԳԳԳԳ Г ԳԱԳԱԳԱԳԱ՛ՆԸՇԹԱՁՕՆԸՇԹԱՁՕՆԸՇԹԱՁՕՆԸՇԹԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ

 ГАНЫШТhÁДЗСАЙИН (Н), ГАНЫШТÁДЗСАЙИН, -инэрун (Ч), н. по мере того как (чем 
больше) зеленеет и т.д. во всех значениях, вр. ед. и мн. числа 3-го лица в соотв. с формой 
смыслового глагола предложения. 

 ԳԱԳԱԳԱԳԱ՛ՆԸՇԹԱՁՕՆԸՇԹԱՁՕՆԸՇԹԱՁՕՆԸՇԹԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ (Ն), ԳԱԳԱԳԱԳԱ՛ՆԸՇՏԱՁՕՆԸՇՏԱՁՕՆԸՇՏԱՁՕՆԸՇՏԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, -նէրօվը (Չ), մկ. հենց որ կանաչում է, կանաչեց, 

կանաչի և ալն. գէդինըգէդինըգէդինըգէդինը գանըշթաձօվըգանըշթաձօվըգանըշթաձօվըգանըշթաձօվը աբուլաբուլաբուլաբուլ դուվինդուվինդուվինդուվին գօվէրունգօվէրունգօվէրունգօվէրուն։ 
 ГÁНЫШТhАДЗÓВЫ (Н), ГÁНЫШТАДЗÓВЫ, -нэровы (Ч), н. как только зеленеет и т.д.; 
гэдины ганыштhадзовы абул дувин говэрун как только земля покрылась зелёной травой, сразу 
выпустили коров. 

 ԳԱՆԸՇԹԷԼԳԱՆԸՇԹԷԼԳԱՆԸՇԹԷԼԳԱՆԸՇԹԷԼ (Ն), ԳԱՆԸՇՏԷԼԳԱՆԸՇՏԷԼԳԱՆԸՇՏԷԼԳԱՆԸՇՏԷԼ, -ի, -էցավ, -աձ, -էլու (Չ), անձնական դերբայ, հրամայական և 

առաջին երկու դեմքերի ձևեր չունի, բ.չ. կանաչել, կանաչ գույն ստանալ։  
 ГАНЫШТhЭЛ (Н), ГАНЫШТЭЛ, гыганышти, -эцhав, -адз, -охъ, -элу (Ч), не имеет повелит. 
наклонения и форм 1-го и 2-го лица, г.с.з. 1. зеленеть (о растительности). 2. покрываться патиной, 
зелёным налётом вследствие окисления меди (о медной посуде). 3. зацвести, зарасти водорослями 

(о водоёме); литер.вост.арм. կանաչոտել каначhотел, կանաչել каначhел, литер.зап.арм. կանաչիլ 
(произн. ганачhил), կանանչնալ (произн. гананчhнал) – зеленеть. 

 ԳԱՆԸՇԹԷԼԷՆԳԱՆԸՇԹԷԼԷՆԳԱՆԸՇԹԷԼԷՆԳԱՆԸՇԹԷԼԷՆ (Ն), ԳԱՆԸՇՏԷԼԷՆԳԱՆԸՇՏԷԼԷՆԳԱՆԸՇՏԷԼԷՆԳԱՆԸՇՏԷԼԷՆ (Չ), մկ. կանաչելով, կանաչ գույն ստանալ, կանաչով 

ծածկվելով (գետինը, պղնձե ամանները). լէգէնըլէգէնըլէգէնըլէգէնը գէգէգէգէ՛ցիլցիլցիլցիլ էէէէ գանըշթէլէնգանըշթէլէնգանըշթէլէնգանըշթէլէն տուսըտուսըտուսըտուսը թաբլաձթաբլաձթաբլաձթաբլաձ։ 
 ГАНЫШТhЭЛЭН (Н), ГАНЫШТЭЛЭН (Ч), н. зеленея (во всех значениях гл. ганыштhэл); 
лэгэны гэ;цhил э ганыштhэлэн тусы тhабладз таз так и лежит во дворе покрываясь зелёным 
налётом. 

 ԳԱՆԸՇԹԷԼՈՒԳԱՆԸՇԹԷԼՈՒԳԱՆԸՇԹԷԼՈՒԳԱՆԸՇԹԷԼՈՒ (Ն), ԳԱՆԸՇՏԷԼՈՒԳԱՆԸՇՏԷԼՈՒԳԱՆԸՇՏԷԼՈՒԳԱՆԸՇՏԷԼՈՒ (Չ), ած. որ կարող է կանաչէլ. ասասասաս գանըշթէլուգանըշթէլուգանըշթէլուգանըշթէլու կէդինկէդինկէդինկէդին չէչէչէչէ, 

քարքարքարքար էէէէ վուվուվուվու՜։ 
 ГАНЫШТhЭЛУ (Н), ГАНЫШТЭЛУ (Ч), п. то, что может зазеленеть, покрыться зелёным 
налётом; ас ганыштhэлу кэдин чhэ, кhар э ву на этой почве трава не вырастет, повсюду одни 
камни. 

 ԳԱՆԹԷՂԳԱՆԹԷՂԳԱՆԹԷՂԳԱՆԹԷՂ, գ. կանթէղ. հուն. կանդէլա – նույն իմ.։ 
 ГАНТhЭХЪ, с. лампа, лампада, светильник; от греч. kandela – светильник, лампа; грабар 

կանթեղ кантhехъ – светильник, лампа, литер.вост.арм. կանթեղ кантhехъ, литер.зап.арм. կանթեղ 
(пр. гантhэхъ) – лампа, светильник, лампада, в гаварах Агулис, Ахалциха, Ереван, Мокс, Шемаха 

կանթէղ кантհэхъ, Возм, Нор-Джуга, Салмаст, Ван կանթեղ кантհехъ, Хачин, Сучава գանթեղ 

гантհехъ, Себастия, Асланбек գանթէղ гантհэхъ, Тбилиси կանթիղ кантհихъ, Алашкерт, Муш 

կանտեղ кантехъ.  

 ԳԱՆՈՒՆԳԱՆՈՒՆԳԱՆՈՒՆԳԱՆՈՒՆ, գ. կանոն: 

 ГАНУН, с. закон; от греч. kanon – стебель тростника, форма, закон; грабар կանոն канон – 

порядок, закон, литер.вост.арм. կանոն канон, литер.зап.арм. կանոն (произн. ганон) – закон.  

 ԳԱՆՉԳԱՆՉԳԱՆՉԳԱՆՉ, գ. բարկությամբ գոռալ մեկի վրա. մէգմէգմէգմէգ գանչգանչգանչգանչ մըմըմըմը տըրիծտըրիծտըրիծտըրիծ օրօրօրօր՝ դըղանդըղանդըղանդըղան լէղիլէղիլէղիլէղի-բադառբադառբադառբադառ էղավէղավէղավէղավ։ 
 ГАНЧh, с. 1. гневный окрик. 2. клич, громкий возглас, призыв во время спортивного 
состязания, в честь победы и т.п.; мэг ганчh мы тыриц ор, дыхъан лэхъи-бадарр эхъав так 

гневно окрикнул, что у ребёнка душа в пятки ушла; звукоподр. слово; грабар կանչ канчh, 

литер.вост.арм. կանչ канчh, литер.зап.арм. կանչ (произн. ганчh), в том же значении.  

 ԳԱՆՉԳԱՆՉԳԱՆՉԳԱՆՉ-ԳԱՆՉԳԱՆՉԳԱՆՉԳԱՆՉ ԱՍԷԼԱՍԷԼԱՍԷԼԱՍԷԼ կամ ԳԱՆՉԳԱՆՉԳԱՆՉԳԱՆՉ-ԳԱՆՉԳԱՆՉԳԱՆՉԳԱՆՉ ԳԱԼԱՋԻԳԱԼԱՋԻԳԱԼԱՋԻԳԱԼԱՋԻ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ, մկ. կանչէլով, բարկությամբ ձայնը 

բարձրացնելով։  
 ГАНЧh-ГАНЧh АСЭЛ или ГАНЧh-ГАНЧh ГАЛАДЖИ АНЭЛ, н. гневно повышать голос 
(при разговоре). 

 ԳԱՆՉԱՁԳԱՆՉԱՁԳԱՆՉԱՁԳԱՆՉԱՁ, ած. 1. կանչած, բարձրաձայն ասած (խոսք). 2. երգած (երգ). 3. հրավիրած (մարդ, 

հյուր). 4. հայտարարած. անցյալ դերբայ որ գոյականի հետ դառնում է ածական, իսկ առանձին 

գործածվելիս գոյակ. դեր է կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է. ունի թե անց. և թե ներկ. 

նշանակություն. գանչաձըդգանչաձըդգանչաձըդգանչաձըդ չիմչիմչիմչիմ լըսիլըսիլըսիլըսի(լլլլ), չիլըսէցիչիլըսէցիչիլըսէցիչիլըսէցի, լըսաձլըսաձլըսաձլըսաձ չիմչիմչիմչիմ, լըսաձլըսաձլըսաձլըսաձ չէյիչէյիչէյիչէյի. գործածվում է նաև 

անձնական դերբայի տեղ. գանչաձգանչաձգանչաձգանչաձ մաշտըմաշտըմաշտըմաշտը կանչող մարդը։ 
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ԳԱՆՉԱԳԱՆՉԱԳԱՆՉԱԳԱՆՉԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ ԳԳԳԳ Г

 ГАНЧhАДЗ, пр.пр.вр. 1. громко сказанный, выкрикнутый (о слове). 2. пропетый (о песне). 3. 
приглашённый (о госте). 4. объявленный, провозглашённый; при употр. с сущест. выполняет 
функцию прил., с глаголом – наречия, при независимом употр. – функцию сущ., принимает притяж. 
артикль и склоняется; имеет значение как прош. так и наст. времени; ганчhадзыд чhим лыси(л), 
чhилысэцhи, лысадз чhим, лысадз чhэйи не слышу что ты кричишь, не услышал и т.д.; употребл. 
также вместо личной формы причастия; ганчhадз машты а) кричащий, кричавший, б) 
приглашающий, пригласивший. 

 ԳԱՆՉԱԳԱՆՉԱԳԱՆՉԱԳԱՆՉԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի կանչում եմ, կանչեցի, 

երգում եմ, երգեցի, հրավիրում եմ, հրավիրեցի և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների 

նշանակությամբ, իչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГАНЧhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
кричу (пою, приглашаю) и т.д. во всех лицах, числах и вр. в соотв. с формой смысл. гл. пр.  

 ԳԱԳԱԳԱԳԱ՛ՆՉԱՁՕՆՉԱՁՕՆՉԱՁՕՆՉԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ կանչում եմ, 

հրավիրեցի և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ 

պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГÁНЧhАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только кричу (пою, 
приглашаю) и т.д. во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смыслового гл. пр.  

 ԳԱՆՉԷԼԳԱՆՉԷԼԳԱՆՉԷԼԳԱՆՉԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք, բ.ն. 1. կանչել, բարձրաձայն կամ բարկացած 

ասել. 2. երգել. դաղդաղդաղդաղ գանչէլգանչէլգանչէլգանչէլ. բարբարբարբար գանչէլգանչէլգանչէլգանչէլ. 3. հրավիրել (իբրև հյուր, վկա և այլն). 4. հայտարարել՝ 
փողոցներում բարձրաձայն կանչելով (տե՛ս ուռդօ)։ 
 ГАНЧhЭЛ, гыганчhим, ганчhэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh, г.д.з. 1. кричать. 2. петь; дахъ 
ганчhэл петь песню, бар ганчhэл петь песню. 3. звать, приглашать (гостя, свидетеля и т.п.). 4. 

объявлять, оглашать (см. уррдо); барр-барр ганчhэл орать, переходить на крик; грабар կանչել 
канчhел, литер.вост.арм. կանչել канчhел, литер.зап.арм. կանչել (произн. ганчhэл) – кричать, Муш, 

Нор-Джуга, Салмаст, Ван կանչել канчhел, Ахалциха, Ереван, Карин, Мараха կանչէլ канчhэл, 

Агулис, Горис, Карабах, Мокс, Шемаха, Тбилиси, Возм կանչիլ канчhил, Сучава գանչել ганчhел, 

Полис, Родосто, Себастия, Тигранакерт, Асланбек գանչէլ ганчhэл, Харберд գանչիլ ганчhил, Акна 

գօնչէլ гончhэл, Апаран ղանչել хъанчел, Хачин գէնչել гэнчhел, Амшен գոնչուշ гончhуш, Сведия 

գինչիլ гинчhил – звать, кричать, приглашать, пропеть (о петухе), петь песню.  

 ԳԱՆՉԷԼԷՆԳԱՆՉԷԼԷՆԳԱՆՉԷԼԷՆԳԱՆՉԷԼԷՆ, մկ. 1. կանչելով. 2. երգելով. 3. հրավիրելով. 4. հայտարարելով։ 
 ГАНЧhЭЛЭН, н. 1. крича. 2. напевая. 3. приглашая. 4. объявляя, оглашая.  

 ԳԱՆՉԷԼՈՒԳԱՆՉԷԼՈՒԳԱՆՉԷԼՈՒԳԱՆՉԷԼՈՒ, ած.մկ. 1. կանչելու. 2. երգելու. 3. հրավիրելու. 4. հայտարարելու. ապ. դերբայ, 
որ գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս 

գոյականի դեր է կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է. գանչէլուգանչէլուգանչէլուգանչէլու պանպանպանպան, դաղդաղդաղդաղ, մաշտմաշտմաշտմաշտ. 

գանչէլունէրըգանչէլունէրըգանչէլունէրըգանչէլունէրը վօվօվօվօ՞վվվվ ինինինին, սա կարող է ունէնալ երկու իմաստ – ա) ո՞վ են, որ պիտի կանչեն, երգեն, 

հրավիրեն, բ) ո՞վ են նրանք, որոնց պետք է հրավիրել. գանչէլույիդգանչէլույիդգանչէլույիդգանչէլույիդ անունըանունըանունըանունը ասաասաասաասա երգիդ կամ 

հրավիրելու մարդուդ անունը ասա. գանչէլուգանչէլուգանչէլուգանչէլու գէշտամգէշտամգէշտամգէշտամ։ 
 ГАНЧhЭЛУ, пр.буд.вр. 1. то, что может быть или должно быть сказано громко. 2. песня, 
которая может или должна быть спета. 3. тот, кто может быть или должен быть приглашён. 4. то, 
что может или должно быть объявлено, оглашено; при употр. с существ. выполняет функцию 
прилаг., с гл. – наречия, при незав. употр. – функцию сущ., принимает притяж. артикль и склон.; 
ганчhэлу пан, дахъ, машт, ганчhэлунэры вов ин? – данная фраза может иметь два значения: а) 
кто будет звать (петь, приглашать?), б) кого следует приглашать?; ганчhэлуйид ануны аса а) 
назови песню, которую собираешься петь, б) назови имя человека, которого собираешься 
приглашать; ганчhэлу гэштам. 

 ԳԱՆՉԸՌԴԱԳԱՆՉԸՌԴԱԳԱՆՉԸՌԴԱԳԱՆՉԸՌԴԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի բղավում եմ, 

բղավեցի, բղավեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակնների նշանակությամբ, ինչպես 

որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. գանչըռդաձսայիսգանչըռդաձսայիսգանչըռդաձսայիսգանչըռդաձսայիս դըհադըհադըհադըհա ավէլիավէլիավէլիավէլի գանէգանէգանէգանէ։ 
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ԳԳԳԳ Г ԳԱԳԱԳԱԳԱ՛ՆՉԸՌԴԱՁՕՆՉԸՌԴԱՁՕՆՉԸՌԴԱՁՕՆՉԸՌԴԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ

 ГАНЧhЫРРДÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. чем больше кричу (ору, 
повышаю голос), прикрикивал и т.д., во всех лицах, числах и врем., в соотв. с формой смысл. гл. 
пр.; ганчhыррдадзсайис дыhа авэли ганэ чем больше кричу на него, тем больше не слушается. 
 ԳԱԳԱԳԱԳԱ՛ՆՉԸՌԴԱՁՕՆՉԸՌԴԱՁՕՆՉԸՌԴԱՁՕՆՉԸՌԴԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ բղավում եմ, 

բղավեցի և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում 

է հաջորդող բայի ձևը. գանչըռդաձօվըգանչըռդաձօվըգանչըռդաձօվըգանչըռդաձօվը թաբլէցիթաբլէցիթաբլէցիթաբլէցի փախափախափախափախա։ 
 ГÁНЧhЫРРДАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только ору, 
(повышаю голос) и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр.; 
ганчhыррдадзовы тhаблэцhи пhаха как только он повысил голос, я сразу убежал. 
 ԳԱՆՉԸՌԴԱՆԳԱՆՉԸՌԴԱՆԳԱՆՉԸՌԴԱՆԳԱՆՉԸՌԴԱՆ, ած. շատ բղավող։ 
 ГАНЧhЫРРДАН, п. крикливый. 

 ԳԱՆՉԸՌԴԷԼԳԱՆՉԸՌԴԷԼԳԱՆՉԸՌԴԷԼԳԱՆՉԸՌԴԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք, բ.չ. բարկացած կանչել, բղավել մեկի 

վրա։ 
 ГАНЧhЫРРДЭЛ, гыганчhыррдим, ганчhыррдэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh, г.д.з. кричать, 
орать на кого-либо. 

 ԳԱՆՉԸՌԴԷԼԷՆԳԱՆՉԸՌԴԷԼԷՆԳԱՆՉԸՌԴԷԼԷՆԳԱՆՉԸՌԴԷԼԷՆ, մկ. բղավելով. < *կանչ-առ-ոտ-էլ-էն։ 
 ГАНЧhЫРРДЭЛЭН, н. громко крича, повышая голос; < *канчh-арр-от-эл-эн. 
 ԳԱՆՉԸՎԱՁԳԱՆՉԸՎԱՁԳԱՆՉԸՎԱՁԳԱՆՉԸՎԱՁ, ած. 1. հրավիրված (մարդ). 2. երգված. գանչգանչգանչգանչըըըըվաձվաձվաձվաձ դաղդաղդաղդաղ. անց. դերբայ, որ 

գոյականի հետ դառնում է ածական, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, 

հոդ առնում ու հոլովվում է. գանչըվաձնէրունգանչըվաձնէրունգանչըվաձնէրունգանչըվաձնէրուն գէսըգէսըգէսըգէսը ջանչվօրջանչվօրջանչվօրջանչվօր էինէինէինէին։ 
 ГАНЧhЫВАДЗ, пр.пр.вр. 1. приглашённый (о человеке). 2. спетый, пропетый (о песне); 
ганчhывадз дахъ пропетая песня; с существ. выполняет функцию прилаг., при независимом употр. – 
функцию существ., принимает притяж. артикль и склоняется; ганчhывадзнэрун гэсы джанчhвор 
эин с половиной приглашённых я был знаком. 

 ԳԱՆՉԸՎԷԼԳԱՆՉԸՎԷԼԳԱՆՉԸՎԷԼԳԱՆՉԸՎԷԼ, -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, հրամայակ. չունի, բ.կր. 1. հրավիրել. 2. երգվել 
(ունի միայն երր. դեմքի և դերբայների ձևերը). գըգանչըվիգըգանչըվիգըգանչըվիգըգանչըվի՞ կարելի՞ է հրավիրել, երգել։ 
 ГАНЧhЫВЭЛ, -вим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, г.стр.з. 1. приглашаться. 2. запеваться; имеет 
только формы 3-го л. и причастий; гыганчhыви? можно приглашать?, можно петь? 

 ԳԱՆՉԸՎԷԼՈՒԳԱՆՉԸՎԷԼՈՒԳԱՆՉԸՎԷԼՈՒԳԱՆՉԸՎԷԼՈՒ, ած. 1. հրավիրելու (մարդ). 2. երգվելու, որ կարելի է կամ պետք է երգել։ 
 ГАНЧhЫВЭЛУ, п. 1. тот, кто может быть или должен быть приглашён. 2. песня, которая 
может быть или должна быть спета. 

 ԳԱՆՉՎԸՌԴԱԳԱՆՉՎԸՌԴԱԳԱՆՉՎԸՌԴԱԳԱՆՉՎԸՌԴԱ՛ՁՍԱՅԻՆԷՐՈՒՍՁՍԱՅԻՆԷՐՈՒՍՁՍԱՅԻՆԷՐՈՒՍՁՍԱՅԻՆԷՐՈՒՍ , -նէրուդ, -նէրուն, մկ.անեզ. քանի իրար վրա բարկացած 

բղավում էինք, էիք, էին, բղավեցինք, -իք, -ին և այլն բոլոր դեմքերի ու ժամանակների 

նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГАНЧhВЫРРДÁДЗСАЙИНЭРУС, -нэруд, -нэрун, не имеет ед. числа, н. по мере того как 
(чем больше) мы орём друг на друга, орали, будем орать и т.д., во всех лицах и времена, в соотв. с 
формой смысл. гл. предл.  

 ԳԱԳԱԳԱԳԱ՛ՆՉՎԸՌԴԱՁՆԷՐՕՆՉՎԸՌԴԱՁՆԷՐՕՆՉՎԸՌԴԱՁՆԷՐՕՆՉՎԸՌԴԱՁՆԷՐՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ.անեզ. հենց որ բարկացած բղավում 

ենք, եք, են, բղավեցինք, -ցիք, -ցին և այլն իրար վրա. գանչվըռդաձնէրօվըգանչվըռդաձնէրօվըգանչվըռդաձնէրօվըգանչվըռդաձնէրօվը վազէցինքվազէցինքվազէցինքվազէցինք կընածինքկընածինքկընածինքկընածինք 
բարըշվէցընէլուբարըշվէցընէլուբարըշվէցընէլուբարըշվէցընէլու։ 
 ГÁНЧhВЫРРДАДЗНЭРÓВЫС, -нэровыд, -нэровы, н. как только мы орём (гневно кричим) 
друг на друга и т.д.; ганчhвыррдадзнэровы вазэцhинкh кынацинкh барышвэцhынэлу как 
только они начали орать друг на друга, мы пошли разнимать их. 
 ԳԱՆՉՎԸՌԴԷԼԳԱՆՉՎԸՌԴԷԼԳԱՆՉՎԸՌԴԷԼԳԱՆՉՎԸՌԴԷԼ, -ին, -էցին, -աձ, -օղ, -էլու, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.փոխ. բարկությամբ բղավել 
իրար վրա։ 
 ГАНЧhВЫРРДЭЛ, гыганчhыррдвин, ганчhыррдвэцhин, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), 
возвр.г. орать друг на друга, гневно кричать друг на друга. 
 ԳԱՆՉՎԸՌԴԷԼԷՆԳԱՆՉՎԸՌԴԷԼԷՆԳԱՆՉՎԸՌԴԷԼԷՆԳԱՆՉՎԸՌԴԷԼԷՆ, մկ. իրար վրա բղավելով; < կանչ-վ-առ-ոտ-էլ-էն։ 
 ГАНЧhВЫРРДЭЛЭН, н. гневно крича друг на друга. < канчh-в-арр-от-эл-эн. 
 ԳԱՆՔԳԱՆՔԳԱՆՔԳԱՆՔ (Ն), ԿԱՆԿԿԱՆԿԿԱՆԿԿԱՆԿ (Չ), գ. զզվանք (ֆիզիկական իմաստով). գանքըգանքըգանքըգանքը բէրանըբէրանըբէրանըբէրանը բէրէլբէրէլբէրէլբէրէլ (Ն), 

կանկըկանկըկանկըկանկը պէրանըպէրանըպէրանըպէրանը պէրէլպէրէլպէրէլպէրէլ (Չ) սաստիկ զզվանք պատճառել (ֆիզիկական իմաստով). գանքըգանքըգանքըգանքը 
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ԳԱՆՔՕԴԳԱՆՔՕԴԳԱՆՔՕԴԳԱՆՔՕԴ ԳԳԳԳ Г

բէրանըբէրանըբէրանըբէրանը գալգալգալգալ կամ քալքալքալքալ (Ն), կանկըկանկըկանկըկանկը պէրանըպէրանըպէրանըպէրանը կալկալկալկալ (Չ) սաստիկ զզվանք զգալ (ֆիզիկական 

իմաստով)։ 
 ГАНКh (Н), КАНК (Ч), с. тошнота; ганкhы бэраны бэрэл (Н), канкы пэраны пэрэл (Ч) 
вызвать тошноту, ганкhы бэраны гал или кhал (Н), канкы пэраны кал (Ч) тошнить; 
литер.зап.арм. գան (пр. кhан) – отвращение, в диалектах գան ган – отвращение; этим. см. ганэл (Н). 

 ԳԱՆՔՕԴԳԱՆՔՕԴԳԱՆՔՕԴԳԱՆՔՕԴ (Ն), ԿԱՆԿՕԴԿԱՆԿՕԴԿԱՆԿՕԴԿԱՆԿՕԴ (Չ), ած. զզվող: 
 ГАНКhОД (Н), КАНКОД (Ч), п. брезгливый. 
 ԳԱՆՕԽԳԱՆՕԽԳԱՆՕԽԳԱՆՕԽ, մկ. 1. կանուխ, վաղ. 2. *հնումը. վերջին իմաստով այժմ գործածվում է առաչառաչառաչառաչ։  
 ГАНОХ, н. 1. рано. 2. *раньше, в прежние времена; во втором значении в наст. время употр. 

слово аррачh; грабар կանուխ канух – рано, литер.вост.арм. կանուխ канух, литер.зап.арм. 

կանուխ (пр. ганух) – рано, Ахалциха, Карин, Индия կանուխ канух – скоро, Карабах, Ван կանուխ 

канух, Зейтун, Харберд, Хачин, Полис, Родосто, Себастия գանուխ ганух, Сучава գանուխ‘ ганухh, 

Салмаст կանօխ канох, Тигранакерт գըննուխ гыннух, Акна գանօխ ганох, Асланбек գնիւխ гнюх.  

 ԳԱՆՕԽԳԷԳԳԱՆՕԽԳԷԳԳԱՆՕԽԳԷԳԳԱՆՕԽԳԷԳ, մկ. բավագան գանօխ։ 
 ГАНОХГЭГ, н. рановато, довольно рано; литер.зап.арм. կանուխկեկ (пр. ганухгэг). 

 ԳԱՆՕԽՎԱՆԳԱՆՕԽՎԱՆԳԱՆՕԽՎԱՆԳԱՆՕԽՎԱՆ, ած. 1. կանոխվա, շուտ հասունացող. գանօխվանգանօխվանգանօխվանգանօխվան սալօրսալօրսալօրսալօր. 2. *հին 

ժամանակվա. *գանօխվանգանօխվանգանօխվանգանօխվան աժանութինըաժանութինըաժանութինըաժանութինը չիկաչիկաչիկաչիկա. երկրորդ իմաստով այժմ գործածվում են 

առաչվանառաչվանառաչվանառաչվան, հինութվանհինութվանհինութվանհինութվան։ 
 ГАНОХВАН, п. 1. ранний, рано созревающий. 2. *прежний; ганохван салор ранняя слива, 
*ганохван ажанутhины чhика прежних низких цен больше нет; в наст. время во                               
2-м значении употр. аррачhван, hинутhван. 

 ԳԱՆՕԽՎԱՆԷԳԱՆՕԽՎԱՆԷԳԱՆՕԽՎԱՆԷԳԱՆՕԽՎԱՆԷ, մկ. կանոխվանից, առաջուց, վաղ առավոտից, վաղ երեկոյանից։ 
 ГАНОХВАНЭ, н. 1. с раннего утра, с раннего вечера. 2. заранее. 
        ԳԱՇԳԱՇԳԱՇԳԱՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ հյուսվածքը կծկելուց առաջ պարզած ձեռքերի վրա փաթաթել:  
        ГАШ АНЭЛ наматывать пряжу на расставленные руки перед намоткой в клубок. 

ԳԱՇԹԱԼԳԱՇԹԱԼԳԱՇԹԱԼԳԱՇԹԱԼ և *ԳԱՐԹԱԼԳԱՐԹԱԼԳԱՐԹԱԼԳԱՐԹԱԼ, գաշթամ, գաշթացի, գաշթացաձ, գաշթացօղ, գաշթալու, գաշթա՛, 
գաշթացէ՛ք (Ն), ԿԱՇՏԱԼԿԱՇՏԱԼԿԱՇՏԱԼԿԱՇՏԱԼ և *ԿԱՐՏԱԼԿԱՐՏԱԼԿԱՐՏԱԼԿԱՐՏԱԼ, կաշտամ, կաշտածի, կաշտածաձ, կաշտածօղ, 

կաշտալու, կաշտա՛, կաշտածէ՛կ (Չ), բ.ն. կարդալ: 
ГАШТhАЛ и *ГАРТhАЛ, гыгаштhам, гаштhацhи, гаштhацhадз, гаштhацhохъ, гаштhалу, 

гаштhа, гаштhацhэкh (Н), КАШТАЛ и *КАРТАЛ, кыкаштам, каштаци, каштацадз, каштацохъ, 
кашталу, кашта, каштацэк (Ч), г.д.з. 1. читать. 2. угадывать, читать мысли; исконно арм. слово, 

грабар կարդալ кардал – читать, литер.вост.арм. կարդալ кардал, литер.зап.арм. կարդալ (произ. 

гартhал) – читать, в гаварах Возм կարդmլ кардäл, Нор-Джуга կարդ‘ալ кардhал, Ахалциха, Ереван, 

Карин, Мараха, Тбилиси կարթալ картhал, Горис, Карабах, Шемаха կարթիլ картhил, Харберд 

գարդ‘ալ гардhал, Аварик գmրդmլ гäрдäл, Алашкерт, Муш կարտալ картал, Мокс կարտmլ картäл, 

Ван կmրտmլ кäртäл, Акна, Асланбек, Полис, Родосто, Себастия գարթալ гартhал, Амшен գաշթուշ 

гаштhуш, Тигранакерт գmրթmլ гäртhäл, Салмаст կյառթալ кйарртhал, Агулис կյmռդիլ, кйäррдил, 

Сучава գ‘արդ‘ալ гhардhал, Хачин գ‘այդ‘օլ гhайдhол. 

 ԳԱՇԹԱԼԷՆԳԱՇԹԱԼԷՆԳԱՇԹԱԼԷՆԳԱՇԹԱԼԷՆ և *ԳԱՐԹԱԼԷՆԳԱՐԹԱԼԷՆԳԱՐԹԱԼԷՆԳԱՐԹԱԼԷՆ (Ն), ԿԱՇՏԱԼԷՆԿԱՇՏԱԼԷՆԿԱՇՏԱԼԷՆԿԱՇՏԱԼԷՆ և *ԿԱՐՏԱԼԷՆԿԱՐՏԱԼԷՆԿԱՐՏԱԼԷՆԿԱՐՏԱԼԷՆ (Չ), մկ. կարդալով։  
 ГАШТhАЛЭН и *ГАРТhАЛЭН (Н), КАШТАЛЭН и *КАРТАЛЭН (Ч), н. читая. 

 ԳԱՇԹԱԼՈՒԳԱՇԹԱԼՈՒԳԱՇԹԱԼՈՒԳԱՇԹԱԼՈՒ և *ԳԱՐԹԱԼՈՒԳԱՐԹԱԼՈՒԳԱՐԹԱԼՈՒԳԱՐԹԱԼՈՒ (Ն), ԿԱՇՏԱԼՈՒԿԱՇՏԱԼՈՒԿԱՇՏԱԼՈՒԿԱՇՏԱԼՈՒ և *ԿԱՐՏԱԼՈՒԿԱՐՏԱԼՈՒԿԱՐՏԱԼՈՒԿԱՐՏԱԼՈՒ (Չ), ած.մկ. կարդալու. 

ապառնի դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ. գաշթալուգաշթալուգաշթալուգաշթալու բանբանբանբան. 

գաշթալուգաշթալուգաշթալուգաշթալու քիրքքիրքքիրքքիրք. գաշթալուգաշթալուգաշթալուգաշթալու դուվիցդուվիցդուվիցդուվից։ 
 ГАШТhАЛУ и *ГАРТhАЛУ (Н), КАШТАЛУ и *КАРТАЛУ (Ч), пр.буд.вр. то, что следует 
прочитать; при употр. с существ. выполняет функцию прилаг., с глаголом – наречия; гаштhалу 
бан, гаштhалу кhиркh, гаштhалу дувицh. 

 ԳԱՇԹԱՑԱՁԳԱՇԹԱՑԱՁԳԱՇԹԱՑԱՁԳԱՇԹԱՑԱՁ և *ԳԱՐԹԱՑԱՁԳԱՐԹԱՑԱՁԳԱՐԹԱՑԱՁԳԱՐԹԱՑԱՁ (Ն), ԿԱՇՏԱԾԱՁԿԱՇՏԱԾԱՁԿԱՇՏԱԾԱՁԿԱՇՏԱԾԱՁ և *ԿԱՐՏԱԾԱՁԿԱՐՏԱԾԱՁԿԱՐՏԱԾԱՁԿԱՐՏԱԾԱՁ (Չ), ած. կարդացած. անց. 

դերբ., որ գոյակ. հետ դառնում է ածակ., իսկ առանձին գործածվելիս գոյակ. դեր է կատարում, 

հոդ առնում ու հոլովվ. է. գաշթացաձնէրէսգաշթացաձնէրէսգաշթացաձնէրէսգաշթացաձնէրէս բանբանբանբան չիհասկըծաչիհասկըծաչիհասկըծաչիհասկըծա։ 
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ԳԳԳԳ Г ԳԱՇԹԱՑԱԳԱՇԹԱՑԱԳԱՇԹԱՑԱԳԱՇԹԱՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ

 ГАШТhАЦhАДЗ и *ГАРТhАЦhАДЗ (Н), КАШТАЦАДЗ и *КАРТАЦАДЗ (Ч), пр.пр.вр. 
прочитанный; с сущ. становится прилаг., при независимом употр. – существ., принимает притяж. 

артикль и склон.; гаштhацhадзнэрэс бан чhиhаскыца из того что я прочитал, ничего не понял. 

 ԳԱՇԹԱՑԱԳԱՇԹԱՑԱԳԱՇԹԱՑԱԳԱՇԹԱՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ և *ԳԱՐԹԱՑԱԳԱՐԹԱՑԱԳԱՐԹԱՑԱԳԱՐԹԱՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ԿԱՇՏԱԾԱԿԱՇՏԱԾԱԿԱՇՏԱԾԱԿԱՇՏԱԾԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ և 

*ԿԱՐՏԱԾԱԿԱՐՏԱԾԱԿԱՐՏԱԾԱԿԱՐՏԱԾԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), մկ. քանի կարդում եմ, կարդացի, 

կարդամ և այլն։ 
 ГАШТhАЦhÁДЗСАЙИС и *ГАРТhАЦhÁДЗСАЙИС (Н), КАШТАЦÁДЗСАЙИС и 
*КАРТАЦÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), н. по мере того как (чем больше) 
читаю, читал, буду читать и т.д.  

 ԳԱԳԱԳԱԳԱ՛ՇԹԱՑԱՁՕՇԹԱՑԱՁՕՇԹԱՑԱՁՕՇԹԱՑԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ և *ԳԱԳԱԳԱԳԱ՛ՐԹԱՑԱՁՕՐԹԱՑԱՁՕՐԹԱՑԱՁՕՐԹԱՑԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ (Ն), ԿԱԿԱԿԱԿԱ՛ՇՏԱԾԱՁՕՇՏԱԾԱՁՕՇՏԱԾԱՁՕՇՏԱԾԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ և 

*ԿԱԿԱԿԱԿԱ՛ՐՏԱԾԱՁՕՐՏԱԾԱՁՕՐՏԱԾԱՁՕՐՏԱԾԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ), մկ. հենց որ կարդում եմ, 

կարդացի և այլն. գաշթացաձօվըգաշթացաձօվըգաշթացաձօվըգաշթացաձօվը հասկըցավհասկըցավհասկըցավհասկըցավ բանինբանինբանինբանին վօրբէսութինըվօրբէսութինըվօրբէսութինըվօրբէսութինը։ 
 ГÁШТhАЦhАДЗÓВЫС и *ГÁРТhАЦhАДЗÓВЫС (Н), КÁШТАЦАДЗÓВЫС и 
*КÁРТАЦАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы (Ч), н. как только читаю, 
прочитал и т.д.; гаштhацhадзовы hаскыцhав банин ворбэсутhины как только прочитал, сразу 
понял суть дела. 

 ԳԱՇԹԱՑԸՆԷԼԳԱՇԹԱՑԸՆԷԼԳԱՇԹԱՑԸՆԷԼԳԱՇԹԱՑԸՆԷԼ    և ԳԱՇԹԱՑՈՒՆԷԼԳԱՇԹԱՑՈՒՆԷԼԳԱՇԹԱՑՈՒՆԷԼԳԱՇԹԱՑՈՒՆԷԼ, *ԳԱՐԹԱՑԸՆԷԼԳԱՐԹԱՑԸՆԷԼԳԱՐԹԱՑԸՆԷԼԳԱՐԹԱՑԸՆԷԼ    և *ԳԱՐԹԱՑՈՒՆԷԼԳԱՐԹԱՑՈՒՆԷԼԳԱՐԹԱՑՈՒՆԷԼԳԱՐԹԱՑՈՒՆԷԼ     (Ն), 

ԿԱՇՏԱԾԸՆԷԼԿԱՇՏԱԾԸՆԷԼԿԱՇՏԱԾԸՆԷԼԿԱՇՏԱԾԸՆԷԼ և *ԿԱՐՏԱԾԸՆԷԼԿԱՐՏԱԾԸՆԷԼԿԱՐՏԱԾԸՆԷԼԿԱՐՏԱԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. 1. կարդացնել, կարդալ տալ. 2. կաշտալ սովորեցնել։ 
 ГАШТhАЦhЫНЭЛ и ГАШТhАЦhУНЭЛ, *ГАРТhАЦhЫНЭЛ и *ГАРТhАЦhУНЭЛ (Н), 
КАШТАЦЫНЭЛ и *КАРТАЦЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. заставлять читать. 2. обучать чтению.  

 ԳԱՇԹԱՑԸՆԷԼԷՆԳԱՇԹԱՑԸՆԷԼԷՆԳԱՇԹԱՑԸՆԷԼԷՆԳԱՇԹԱՑԸՆԷԼԷՆ և ԳԱՇԹԱՑՈՒՆԷԼԷՆԳԱՇԹԱՑՈՒՆԷԼԷՆԳԱՇԹԱՑՈՒՆԷԼԷՆԳԱՇԹԱՑՈՒՆԷԼԷՆ, *ԳԱՐԹԱՑԸՆԷԼԷՆԳԱՐԹԱՑԸՆԷԼԷՆԳԱՐԹԱՑԸՆԷԼԷՆԳԱՐԹԱՑԸՆԷԼԷՆ և *ԳԱՐԹԱՑՈՒՆԷԼԷՆԳԱՐԹԱՑՈՒՆԷԼԷՆԳԱՐԹԱՑՈՒՆԷԼԷՆԳԱՐԹԱՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), 

ԿԱՇՏԱԾԸՆԷԼԷՆԿԱՇՏԱԾԸՆԷԼԷՆԿԱՇՏԱԾԸՆԷԼԷՆԿԱՇՏԱԾԸՆԷԼԷՆ և *ԿԱՐՏԱԾԸՆԷԼԷՆԿԱՐՏԱԾԸՆԷԼԷՆԿԱՐՏԱԾԸՆԷԼԷՆԿԱՐՏԱԾԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. կարդացնելով, կարդալ սովորեցնելով։ 
 ГАШТhАЦhЫНЭЛЭН и ГАШТhАЦhУНЭЛЭН, *ГАРТhАЦhЫНЭЛЭН и 
*ГАРТhАЦhУНЭЛЭН (Н), КАШТАЦЫНЭЛЭН и *КАРТАЦЫНЭЛЭН (Ч), н. 1. заставляя 
читать. 2. обучая чтению. 

 ԳԱՇԹԱՑԸՆԷԼՈՒԳԱՇԹԱՑԸՆԷԼՈՒԳԱՇԹԱՑԸՆԷԼՈՒԳԱՇԹԱՑԸՆԷԼՈՒ և ԳԱՇԹԱՑՈՒՆԷԼՈՒԳԱՇԹԱՑՈՒՆԷԼՈՒԳԱՇԹԱՑՈՒՆԷԼՈՒԳԱՇԹԱՑՈՒՆԷԼՈՒ, *ԳԱՐԹԱՑԸՆԷԼՈՒԳԱՐԹԱՑԸՆԷԼՈՒԳԱՐԹԱՑԸՆԷԼՈՒԳԱՐԹԱՑԸՆԷԼՈՒ և *ԳԱՐԹԱՑՈՒՆԷԼՈՒԳԱՐԹԱՑՈՒՆԷԼՈՒԳԱՐԹԱՑՈՒՆԷԼՈՒԳԱՐԹԱՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն), 

ԿԱՇՏԱԾԸՆԷԼՈՒԿԱՇՏԱԾԸՆԷԼՈՒԿԱՇՏԱԾԸՆԷԼՈՒԿԱՇՏԱԾԸՆԷԼՈՒ և *ԿԱՐՏԱԾԸՆԷԼՈՒԿԱՐՏԱԾԸՆԷԼՈՒԿԱՐՏԱԾԸՆԷԼՈՒԿԱՐՏԱԾԸՆԷԼՈՒ (Չ), ած.մկ. կարդացնելու, կարդալ սովորեցնելու 

(տղայք, աղջիկներ)։ 
 ГАШТhАЦhЫНЭЛУ и ГАШТhАЦhУНЭЛУ, *ГАРТhАЦhЫНЭЛУ и *ГАРТhАЦhУНЭЛУ 
(Н), КАШТАЦЫНЭЛУ и *КАРТАЦЫНЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. 1. тот, кого нужно заставлять читать. 
2. тот, кого нужно обучать чтению. 

 ԳԱՇԹԱՑՈՒՑԱՁԳԱՇԹԱՑՈՒՑԱՁԳԱՇԹԱՑՈՒՑԱՁԳԱՇԹԱՑՈՒՑԱՁ և *ԳԱՐԹԱՑՈՒՑԱՁԳԱՐԹԱՑՈՒՑԱՁԳԱՐԹԱՑՈՒՑԱՁԳԱՐԹԱՑՈՒՑԱՁ (Ն), ԿԱՇՏԱԾՈՒԾԱՁԿԱՇՏԱԾՈՒԾԱՁԿԱՇՏԱԾՈՒԾԱՁԿԱՇՏԱԾՈՒԾԱՁ և *ԿԱՐՏԱԾՈՒԾԱՁԿԱՐՏԱԾՈՒԾԱՁԿԱՐՏԱԾՈՒԾԱՁԿԱՐՏԱԾՈՒԾԱՁ (Չ), ած. 

1. կարդացրած, կարդալ տված (գիրք, նամակ). 2. կարդալ սովորեցրած (տղա, աղջիկ). իմիմիմիմ 
գաշթացուցաձնէրէսգաշթացուցաձնէրէսգաշթացուցաձնէրէսգաշթացուցաձնէրէս շադէրըշադէրըշադէրըշադէրը ուսումօվուսումօվուսումօվուսումօվ մաշթմաշթմաշթմաշթ էղանէղանէղանէղան։ 
 ГАШТhАЦhУЦhАДЗ и *ГАРТhАЦhУЦhАДЗ (Н), КАШТАЦУЦАДЗ и *КАРТАЦУЦАДЗ 
(Ч), пр.пр.вр. 1. заданный для прочтения (текст). 2. обученный чтению; им гаштhацhуцhадзнэрэс 
шадэры усумов маштh эхъан из тех, кого я обучил чтению, многие стали образованными людьми. 

 ԳԱՇԹԱՑՈՒՑԱՁԱԳԱՇԹԱՑՈՒՑԱՁԱԳԱՇԹԱՑՈՒՑԱՁԱԳԱՇԹԱՑՈՒՑԱՁԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ և *ԳԱՐԹԱՑՈՒՑԱԳԱՐԹԱՑՈՒՑԱԳԱՐԹԱՑՈՒՑԱԳԱՐԹԱՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -

ինէրուն (Ն), ԿԱՇՏԱԾՈՒԾԱԿԱՇՏԱԾՈՒԾԱԿԱՇՏԱԾՈՒԾԱԿԱՇՏԱԾՈՒԾԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ և *ԿԱՐՏԱԾՈՒԾԱԿԱՐՏԱԾՈՒԾԱԿԱՐՏԱԾՈՒԾԱԿԱՐՏԱԾՈՒԾԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -

ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), մկ. 1. քանի կարդացնում եմ, էի կարդացրի և այլն. 2. քանի սովորեցնում 

եմ և այլն։  
 ГАШТhАЦhУЦhÁДЗСАЙИС կամ *ГАРТhАЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, 
-инэрун (Н), КАШТАЦУЦÁДЗСАЙИС или *КАРТАЦУЦÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, 
-инэрун (Ч), н. 1. по мере того как (чем больше) заставляю читать, заставлял читать и т.д. 2. по мере 
того (чем больше) обучаю чтению, обучал и т.д. 

 ԳԱՇԹԱՑՈՒՑԱՁԱԳԱՇԹԱՑՈՒՑԱՁԱԳԱՇԹԱՑՈՒՑԱՁԱԳԱՇԹԱՑՈՒՑԱՁԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ և *ԳԱՐԹԱՑՈՒՑԱԳԱՐԹԱՑՈՒՑԱԳԱՐԹԱՑՈՒՑԱԳԱՐԹԱՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -

նէրօվը (Ն), ԿԱՇՏԱԾՈՒԾԱԿԱՇՏԱԾՈՒԾԱԿԱՇՏԱԾՈՒԾԱԿԱՇՏԱԾՈՒԾԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ և *ԿԱՐՏԱԾՈՒԾԱԿԱՐՏԱԾՈՒԾԱԿԱՐՏԱԾՈՒԾԱԿԱՐՏԱԾՈՒԾԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -
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նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ), մկ. հենց որ կարդալ եմ տալիս և այլն. գաշթացուցաձօվըսգաշթացուցաձօվըսգաշթացուցաձօվըսգաշթացուցաձօվըս իմացաիմացաիմացաիմացա, վօրվօրվօրվօր 
սօրվաձսօրվաձսօրվաձսօրվաձ չէչէչէչէ։ 
 ГАШТhАЦhУЦhÁДЗОВЫС и *ГАРТhАЦhУЦhÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -
нэровыд, -нэровы (Н), КАШТАЦУЦÁДЗОВЫС и *КАРТАЦУЦÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -
нэровыс, -нэровыд, -нэровы (Ч), н. как только заставляю читать, заставлял читать и т.д.; 
гаштhацhуцhадзовыс имацhа, вор сорвадз чhэ как только я заставил его читать, понял, что он 
ничего не выучил. 

 ԳԱՇԹԱՑՎԱՁԳԱՇԹԱՑՎԱՁԳԱՇԹԱՑՎԱՁԳԱՇԹԱՑՎԱՁ և *ԳԱՐԹԱՑՎԱՁԳԱՐԹԱՑՎԱՁԳԱՐԹԱՑՎԱՁԳԱՐԹԱՑՎԱՁ (Ն), ԿԱՇՏԱԾՎԱՁԿԱՇՏԱԾՎԱՁԿԱՇՏԱԾՎԱՁԿԱՇՏԱԾՎԱՁ և *ԿԱՐՏԱԾՎԱՁԿԱՐՏԱԾՎԱՁԿԱՐՏԱԾՎԱՁԿԱՐՏԱԾՎԱՁ (Չ), ած. կարդացված 

(գիրք)։ 
 ГАШТhАЦhВАДЗ и *ГАРТhАЦhВАДЗ (Н), КАШТАЦВАДЗ и *КАРТАЦВАДЗ (Ч), 
пр.пр.вр. прочитанный (о книге и т.п.). 

 ԳԱՇԹԱՑՎԱԳԱՇԹԱՑՎԱԳԱՇԹԱՑՎԱԳԱՇԹԱՑՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ և *ԳԱՐԹԱՑՎԱԳԱՐԹԱՑՎԱԳԱՐԹԱՑՎԱԳԱՐԹԱՑՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ (Ն), ԿԱՇՏԱԾՎԱԿԱՇՏԱԾՎԱԿԱՇՏԱԾՎԱԿԱՇՏԱԾՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ և 

*ԿԱՐՏԱԾՎԱԿԱՐՏԱԾՎԱԿԱՐՏԱԾՎԱԿԱՐՏԱԾՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -էրուն (Չ), մկ. քանի գարդացվում է, կարդացվեց և այլն. 

գաշթաձվաձսայինգաշթաձվաձսայինգաշթաձվաձսայինգաշթաձվաձսային քիրքըքիրքըքիրքըքիրքը գըհինանագըհինանագըհինանագըհինանա, հինացավհինացավհինացավհինացավ, հինացիլհինացիլհինացիլհինացիլ էէէէ և այլն։  
 ГАШТhАЦhВÁДЗСАЙИН и *ГАРТhАЦhВÁДЗСАЙИН (Н), КАШТАЦВÁДЗСАЙИН и 
*КАРТАЦВÁДЗСАЙИН, -инэрун (Ч), н. по мере того как (чем больше) читается, читался и т.д.; 
гаштhацhвадзсайин кhиркhы гыhинана, hинацhав, hинацhил э книга истрёпывается по мере 
того как читается и т.д. 

 ԳԱԳԱԳԱԳԱ՛ՇԹԱՑՎԱՁՕՇԹԱՑՎԱՁՕՇԹԱՑՎԱՁՕՇԹԱՑՎԱՁՕ՛ՎՎՎՎԸԸԸԸ և *ԳԱԳԱԳԱԳԱ՛ՐԹԱՑՎԱՁՕՐԹԱՑՎԱՁՕՐԹԱՑՎԱՁՕՐԹԱՑՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ (Ն), ԿԱԿԱԿԱԿԱ՛ՇՏԱԾՎԱՁՕՇՏԱԾՎԱՁՕՇՏԱԾՎԱՁՕՇՏԱԾՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ և 

*ԿԱԿԱԿԱԿԱ՛ՐՏԱԾՎԱՁՕՐՏԱԾՎԱՁՕՐՏԱԾՎԱՁՕՐՏԱԾՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, -նէրօվը (Չ), մկ. հենց որ կարդացվում է, են, կարդացվեց, -վեցին, 

կարդացվի, -վեն և այլն. օրէնքինօրէնքինօրէնքինօրէնքին ինչինչինչինչ գըդռաձըգըդռաձըգըդռաձըգըդռաձը գաշթացվաձօըգաշթացվաձօըգաշթացվաձօըգաշթացվաձօը էլլանքէլլանքէլլանքէլլանք դուսդուսդուսդուս։ 
 ГÁШТhАЦhВАДЗÓВЫ и *ГÁРТhАЦhВАДЗÓВЫ (Н), КÁШТАЦВАДЗÓВЫ и 
*КÁРТАЦВАДЗÓВЫ, -нэровы (Ч), н. как только читается и т.д.; орэнкhин инчh гыдррадзы 
гаштhацhвадзовы элланкh дус как только было зачитано решение суда, мы вышли на улицу. 

 ԳԱՇԹԱՑՎԷԼԳԱՇԹԱՑՎԷԼԳԱՇԹԱՑՎԷԼԳԱՇԹԱՑՎԷԼ և *ԳԱՐԹԱՑՎԷԼԳԱՐԹԱՑՎԷԼԳԱՐԹԱՑՎԷԼԳԱՐԹԱՑՎԷԼ (Ն), ԿԱՇՏԱԾՎԷԼԿԱՇՏԱԾՎԷԼԿԱՇՏԱԾՎԷԼԿԱՇՏԱԾՎԷԼ և *ԿԱՐՏԱԾՎԷԼԿԱՐՏԱԾՎԷԼԿԱՐՏԱԾՎԷԼԿԱՐՏԱԾՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -

վէլու (Չ), բ.կր. կարդացվել. անձն. դերբայ, հրամայական և առաջին երկու դեմքերի ձևեր չունի:  
 ГАШТhАЦhВЭЛ и *ГАРТhАЦhВЭЛ (Н), КАШТАЦВЭЛ и *КАРТАЦВЭЛ, -ви, -вэцhав, -
вадз, -вэлу (Ч), г.стр.з. читаться, зачитываться; не имеет повел. накл. и форм 1-го и 2-го л. 

 ԳԱՇԹԱՑՎԷԼԷՆԳԱՇԹԱՑՎԷԼԷՆԳԱՇԹԱՑՎԷԼԷՆԳԱՇԹԱՑՎԷԼԷՆ և *ԳԱՐԹԱՑՎԷԼԷՆԳԱՐԹԱՑՎԷԼԷՆԳԱՐԹԱՑՎԷԼԷՆԳԱՐԹԱՑՎԷԼԷՆ (Ն), ԿԱՇՏԱԾՎԷԼԷՆԿԱՇՏԱԾՎԷԼԷՆԿԱՇՏԱԾՎԷԼԷՆԿԱՇՏԱԾՎԷԼԷՆ և *ԿԱՐՏԱԾՎԷԼԷՆԿԱՐՏԱԾՎԷԼԷՆԿԱՐՏԱԾՎԷԼԷՆԿԱՐՏԱԾՎԷԼԷՆ (Չ), մկ. 

կարդացվելեն. գաշթացվէլէնգաշթացվէլէնգաշթացվէլէնգաշթացվէլէն հինացավհինացավհինացավհինացավ, քըրքըրվէցավքըրքըրվէցավքըրքըրվէցավքըրքըրվէցավ քիրքըքիրքըքիրքըքիրքը։ 
 ГАШТhАЦhВЭЛЭН и *ГАРТhАЦhВЭЛЭН (Н), КАШТАЦВЭЛЭН и *КАРТАЦВЭЛЭН 
(Ч), н. читаясь; гаштhацhвэлэн hинацhав, кhыркhырвэцhав кhиркhы от частого чтения книга 
совсем истрепалась. 

 ԳԱՇԹԱՑՕՂԳԱՇԹԱՑՕՂԳԱՇԹԱՑՕՂԳԱՇԹԱՑՕՂ և *ԳԱՐԹԱՑՕՂԳԱՐԹԱՑՕՂԳԱՐԹԱՑՕՂԳԱՐԹԱՑՕՂ (Ն), ԿԱՇՏԱԾՕՂԿԱՇՏԱԾՕՂԿԱՇՏԱԾՕՂԿԱՇՏԱԾՕՂ և *ԿԱՐՏԱԾՕՂԿԱՐՏԱԾՕՂԿԱՐՏԱԾՕՂԿԱՐՏԱԾՕՂ (Չ), գ. 1. կարդացող.                    

2. կարդալ իմացող, գրագետ. 3. *հիվանդի վրա կարդացող, որ բժշկվի, սուտ բժիշկ։ 
 ГАШТhАЦhОХЪ и *ГАРТhАЦhОХЪ (Н), КАШТАЦОХЪ и *КАРТАЦОХЪ (Ч) 1. с. 
читатель. 2. п. грамотный, умеющий читать и писать. 3. с. *знахарь, читающий заговоры над 
больным.  

 ԳԱՇԹՈՒՄԳԱՇԹՈՒՄԳԱՇԹՈՒՄԳԱՇԹՈՒՄ և *ԳԱՐԹՈՒՄԳԱՐԹՈՒՄԳԱՐԹՈՒՄԳԱՐԹՈՒՄ (Ն), ԿԱՇՏՈՒՄԿԱՇՏՈՒՄԿԱՇՏՈՒՄԿԱՇՏՈՒՄ և *ԿԱՐՏՈՒՄԿԱՐՏՈՒՄԿԱՐՏՈՒՄԿԱՐՏՈՒՄ (Չ), գ. ընթերցանություն 

կրոնական գրքի եկեղեցու մեջ։ 
 ГАШТhУМ и *ГАРТhУМ (Н), КАШТУМ и *КАРТУМ (Ч), с. проповедь в церкви. 

 ԳԱՇԻԳԱՇԻԳԱՇԻԳԱՇԻ, գ. կաշի, մորթ (մարդու, կենդանիների). գաշիյէնգաշիյէնգաշիյէնգաշիյէն էլլէլէլլէլէլլէլէլլէլ մեծ ճիգ գործ դնել. գաշիյինգաշիյինգաշիյինգաշիյին 
մէչըմէչըմէչըմէչը չիմէգնէլչիմէգնէլչիմէգնէլչիմէգնէլ սաստիկ զայրանալ, բառացի իր կաշվի մեջ չտեղավորվել. գաշինգաշինգաշինգաշին առնէլառնէլառնէլառնէլ հախիցը 

գալ. կօմէշիկօմէշիկօմէշիկօմէշի գաշիգաշիգաշիգաշի՞ յէյէյէյէ ինչինչինչինչ էէէէ իդօրիդօրիդօրիդօր էրէսըէրէսըէրէսըէրէսը շատ անամոթ է, կարծես՝ երեսը գոմեշի կաշուց լինի։ 
 ГАШИ, с. 1. шкура. 2. кожа (человека, животного). 3. кожура; гашийэн эллэл лезть из кожи 
вон, гашийин мэчhы чhимэгнэл выйти из себя, разгневаться, гашин аррнэл расправиться с кем-
либо, комэши гаши йэ инчh э идор эрэсы! ну и толстокожий!, гаши hанэл или гаши кhэштэл 
сдирать шкуру, гашийов оскорр мынацhил э остались кожа да кости; из ассиро-вавилонского яз.; 

грабар կաշի каши – кожа, шкура, литер.вост.арм. կաշի каши, литер.зап.арм. կաշի (произн. гаши) – 
шкура, кожа, кожура, Агулис, Алашкерт, Горис, Ереван, Ахалциха, Карин, Карабах, Муш, Шемаха, 
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Нор-Джуга, Салмаст, Тбилиси, Ван, կաշի каши, Асланбек, Харберд, Амшен, Полис, Родосто, 

Себастия, Сучава գաշի гаши, Хачин, Тигранакерт գmշի гäши, Возм կաշէյ кашэй, Зейтун գէշի 

гэши, Сведия գիշա гиша.  

 ԳԱՇԻՅԷԳԱՇԻՅԷԳԱՇԻՅԷԳԱՇԻՅԷ, ած. կաշվե, կաշուց շինած։ 
 ГАШИЙЭ, п. кожаный, изготовленный из кожи. 

 ԳԱՇԻՅԷԳԱՇԻՅԷԳԱՇԻՅԷԳԱՇԻՅԷ ՔՈՒՌԹՔԱՔՈՒՌԹՔԱՔՈՒՌԹՔԱՔՈՒՌԹՔԱ (Ն), ԳԱՇԻՅԷԳԱՇԻՅԷԳԱՇԻՅԷԳԱՇԻՅԷ ԿՈՒՌՏԿԱԿՈՒՌՏԿԱԿՈՒՌՏԿԱԿՈՒՌՏԿԱ (Չ), գ. կաշվե կուրտկա։ 
 ГАШИЙЭ КhУРРТhКhА (Н), ГАШИЙЭ КУРРТКА (Ч), с. кожанка, кожаная куртка. 

 ԳԱՌԳԱՌԳԱՌԳԱՌ ՈՒՈՒՈՒՈՒ ԳԱԲԳԱԲԳԱԲԳԱԲ 1. գ. արգելքներ. 2. ած. որի դեմ շատ արգելքներ կան. աաաալայլայլայլայ գառգառգառգառ ուուուու գաբըգաբըգաբըգաբը 
տիմածըտիմածըտիմածըտիմածը էլլավէլլավէլլավէլլավ. ասասասաս ինչինչինչինչ գառգառգառգառ ուուուու գաբգաբգաբգաբ պանպանպանպան էղավէղավէղավէղավ։  
 ГАРР У ГАБ 1. с. препятствие, преграда. 2. п. трудный для преодоления. 3. бедствие, напасть; 
алай гарр у габы тимацы эллав ему пришлось преодолеть много препятствий на своём пути, ас 
инчh гарр у габ пан эхъав что за напасть такая.  

 ԳԱՌԱՋԻԳԳԱՌԱՋԻԳԳԱՌԱՋԻԳԳԱՌԱՋԻԳ (Չ), տե՛ս քարաջիք (Ն)։ 
 ГАРРАДЖИГ (Ч), см. кhараджикh (Н).  
 ԳԱՌԱՎԱՐԱԳԱՌԱՎԱՐԱԳԱՌԱՎԱՐԱԳԱՌԱՎԱՐԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի կառավարում եմ, 

յոլա եմ տանում, կառավարեցի և այլն բոլոր դեմքերի., թվ. ու ժամանակների նշանակությամբ, 

ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. յէսյէսյէսյէս գառավարաձսայիսգառավարաձսայիսգառավարաձսայիսգառավարաձսայիս նանանանա հագառագհագառագհագառագհագառագ գէշտագէշտագէշտագէշտա։ 
 ГАРРАВАРÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
справляюсь (управляюсь с делами) и т.д., во всех лицах, числах и врем., в соотв. с формой смысл. 
гл. предл.; йэс гарраварадзсайис на hагарраг гэшта по мере того как я управляюсь с делами, он 
всё сводит на нет. 

 ԳԱՌԱՎԱՐԷԼԳԱՌԱՎԱՐԷԼԳԱՌԱՎԱՐԷԼԳԱՌԱՎԱՐԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէք՛, բ.ն. 1. կառավարել. 2. կարգի պահել 
տնտեսությունը, ընտանիքը. դունդունդունդուն գառավարէլգառավարէլգառավարէլգառավարէլ. 3. յոլա տանել (որևէ գործ)։ 
 ГАРРАВАРЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh, г.д.з. 1. управлять (государством, 
городом и т.п.). 2. содержать в порядке (дом, хозяйство). 3. справляться, управляться, быть в 
состоянии выполнять, осуществлять что-либо; дун гарраварэл вести дом, хозяйство; от латин. 

сarrus – четырёхколёсная карета; грабар կարք каркh – карета, экипаж, литер.вост.арм. կառավարել 
карраварел, литер.зап.арм. կառավարել (пр. гарраварэл) – править, управлять.  

 ԳԱՌԱՎԱՐԷԼՈՒԳԱՌԱՎԱՐԷԼՈՒԳԱՌԱՎԱՐԷԼՈՒԳԱՌԱՎԱՐԷԼՈՒ, ած.մկ. 1. (տուն, գյուղ և այլն), որ կարէլի է կամ պետք է կառավարել. 2. 

(մարդ), որ կարող է կառավարել. ապառնի դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, 

բայի հետ – մակբայ. ասիվիգըասիվիգըասիվիգըասիվիգը գառավարէլուգառավարէլուգառավարէլուգառավարէլու դունդունդունդուն չէչէչէչէ։ 
 ГАРРАВАРЭЛУ, пр.буд.вр. 1. (город и т.п.), которым можно или нужно управлять. 2. (дом, 
хозяйство и т.п.), которые можно или нужно содержать в порядке. 2. тот, кто может управлять 
(городом и т.п.), содержать в порядке (дом и т.п.); с сущ. станов. прил., с гл. – нареч.; асивигы 
гарраварэлу дун чhэ с этим домом невозможно справиться. 

 ԳԱՌԱՎԱՐՈՒԹԻՆԳԱՌԱՎԱՐՈՒԹԻՆԳԱՌԱՎԱՐՈՒԹԻՆԳԱՌԱՎԱՐՈՒԹԻՆ, գ. 1. կառավարություն, պետական իշխանություն. 2. համերաշխ 

կյանք ու գործակցություն (ընտանիքի կամ որևէ հասարակության մեջ)։ 
 ГАРРАВАРУТhИН, с. 1. государственная власть. 2. гармония и согласие (в семье, обществе).  

 ԳԱՌԱՎԱՐՎԷԼԳԱՌԱՎԱՐՎԷԼԳԱՌԱՎԱՐՎԷԼԳԱՌԱՎԱՐՎԷԼ, -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.կր. 1. 

կառավարել. 2. փոխ.իմ. իրար հետ համերաշխ ապրել ու գործակցել. 3. իրար հետ յոլա գնալ՝ 
փոխադարձաբար զիջողություն անելով։ 
 ГАРРАВАРВЭЛ, гыгарраварвим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.стр.з. 
1. руководиться, управляться. 2. перен. сосуществовать в гармонии (об обществе). 3. перен. 
уживаться, ладить друг с другом.  

 ԳԱՌԱՎԱՐՎԷԼՈՒԳԱՌԱՎԱՐՎԷԼՈՒԳԱՌԱՎԱՐՎԷԼՈՒԳԱՌԱՎԱՐՎԷԼՈՒ, ած. մարդիկ, որոնք կարող են իրար հետ ապրել ու գործակցել. 
ապառնի դերբայ, որ գոյակ. հետ դառնում է ածական. տուքտուքտուքտուք էրգուսըդէրգուսըդէրգուսըդէրգուսըդ գառավարվէլուգառավարվէլուգառավարվէլուգառավարվէլու պանէրպանէրպանէրպանէր 
չիքչիքչիքչիք դուք երկուսդ միասին ապրելու և գործակցելու մարդիկ չեք։ 
 ГАРРАВАРВЭЛУ, пр.буд.вр. (люди), которые могут ужиться вместе, ладить друг с 
другом; с сущ. становится прил.; тукh эргусыд гарраварвэлу панэр чhикh вам вдвоём не 
ужиться вместе. 
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 ԳԱՌԱՎԻԹԳԱՌԱՎԻԹԳԱՌԱՎԻԹԳԱՌԱՎԻԹ (Ն), ԿԱՌԱՎԻՏԿԱՌԱՎԻՏԿԱՌԱՎԻՏԿԱՌԱՎԻՏ (Չ), գ. խեցգետին։  
 ГАРРАВИТh (Н), КАРРАВИТ (Ч), с. зоол. рак; от греч. καραβίδα (каравида) – рак.  
 ԳԱՌԴԱՄԱԳԱՌԴԱՄԱԳԱՌԴԱՄԱԳԱՌԴԱՄԱ և ԳԱՌԴԸՄԱԳԱՌԴԸՄԱԳԱՌԴԸՄԱԳԱՌԴԸՄԱ, գ. վայրի կոտեմ։ 
 ГАРРДАМА и ГАРРДЫМА, с. бот. клоповник мусорный, или вонючник, Lepídium ruderále, 
однолетнее травянистое растение семейства Крестоцветные. 
 ԳԱՌՇԷԼԻԳԱՌՇԷԼԻԳԱՌՇԷԼԻԳԱՌՇԷԼԻ և ՔԱՐՇԷԼԻՔԱՐՇԷԼԻՔԱՐՇԷԼԻՔԱՐՇԷԼԻ (Ն), ԿԱՌՇԷԼԻԿԱՌՇԷԼԻԿԱՌՇԷԼԻԿԱՌՇԷԼԻ (Չ), ած. գարշելի, զզվելի։ 
 ГАРРШЭЛИ и КhАРШЭЛИ (Н), КАРРШЭЛИ (Ч), п. гадкий, мерзкий, противный; исконно 
арм. слово, грабар գարշ гарш – поганый, мерзкий, противный, литер.вост.арм. գարշելի гаршели, 

литер.зап.арм. գարշելի (произ. кhаршэли) – мерзкий.  

 ԳՈՒՌՈՒԼԳՈՒՌՈՒԼԳՈՒՌՈՒԼԳՈՒՌՈՒԼ-ԳՈՒՌՈՒԼԳՈՒՌՈՒԼԳՈՒՌՈՒԼԳՈՒՌՈՒԼ, մկ. մեծ աղմուկով (կարծր առարկաներ իրար զարնվելուց)։  
 ГУРРУЛ-ГУРРУЛ, н. звукоподр. шумно, с шумом (при ударе или трении твёрдых предметов 
друг о друга). 
 ԳԱՍԳԱՍԳԱՍԳԱՍ-ԳԱՐՄԻՐԳԱՐՄԻՐԳԱՐՄԻՐԳԱՐՄԻՐ, ած. շատ կարմիր, բոլորովին կարմիր։ 
 ГАС-ГАРМИР, п. багровый, густо-красный; литер.зап.арм կաս-կարմիր (произн. гас-гармир) – 
багровый. 

 ԳԱՍԷԳԱՍԷԳԱՍԷԳԱՍԷ-ԳՈՒՍԷԳՈՒՍԷԳՈՒՍԷԳՈՒՍԷ, գ. ասակոսե, անստույգ լուր։ 
 ГАСЭ-ГУСЭ, с. пересуды, сплетни, кривотолки. 
 ԳԱՍՏԱՆԱԳԱՍՏԱՆԱԳԱՍՏԱՆԱԳԱՍՏԱՆԱ (Չ), ՔԱՍԹԱՆԱՔԱՍԹԱՆԱՔԱՍԹԱՆԱՔԱՍԹԱՆԱ (Ն), գ. 1. շագանակ. 2. տե՛ս գօջղէզ. հուն. կաստանօն – 

շագանակ։ 
 ГАСТАНА (Ч), КhАСТАНА (Н), с. бот. 1. каштан посевной. 2. см. годжхъэз; греч. kastanon – 
каштан; грабар կաստանա кастана, литер.вост.арм. կաստանա кастана, литер.зап.арм. կաստանայ 
(произ. гастана) – каштан. 

 ԳԱՍՏԱՆԱՅԻԳԱՍՏԱՆԱՅԻԳԱՍՏԱՆԱՅԻԳԱՍՏԱՆԱՅԻ ԱՐՕԴԱՐՕԴԱՐՕԴԱՐՕԴ (Չ), գ. վայրի բույս է թիթեռնածաղիկների ընտանիքից, чина 

клубненосная, Lathyris tuberosus. ունի կարմիր հոտավետ ծաղիկներ, որոնք կոչվում են 

գաստանայիգաստանայիգաստանայիգաստանայի չիչագչիչագչիչագչիչագ։ 
 ГАСТАНАЙИ АРОД (Ч), с. бот. чина клубненосная, Lathyris tuberosus, растение семейства 
Бобовые, душистые цветы которой называются гастанайи чhичhаг. 

 ԳԱՎԳԱՎԳԱՎԳԱՎ, գ. կավ։ 
 ГАВ, в Чалтыре также КАВ, с. глина, комки глины; грабар կավ кав – глина, литер.вост.арм. 

կավ кав, литер.зап.арм. կաւ (произн. гав) – глина, в гаварах Алашкерт, Ахалциха, Ереван, Карин, 

Мокс, Муш, Мараха, Возм, Салмаст, Ван, Тбилиси կավ кав, Харберд, Полис, Родосто, Себастия 

գավ гав, Зейтун գօվ гов, Сведия գուվ гув. 

 ԳԱՎԱԹԳԱՎԱԹԳԱՎԱԹԳԱՎԱԹ (Ն) ԿԱՎԱՏԿԱՎԱՏԿԱՎԱՏԿԱՎԱՏ (Չ), գ. գավաթ, բաժակ. հուն. գաբաթա – նույն իմ. գավաթինգավաթինգավաթինգավաթին մօդիգմօդիգմօդիգմօդիգ էէէէ 

(Ն), կավատինկավատինկավատինկավատին մօդիգմօդիգմօդիգմօդիգ էէէէ (Չ) սիրում է խմել։ 
 ГАВАТh (Н), КАВАТ (Ч), с. кружка, бокал; гаватhин модиг э (Н), каватин модиг э (Ч) 

выпивоха, любитель выпить; от греч. gavata – кубок, бокал; грабар գավաթ гаватh – чашка; бокал, 

литер.вост.арм. գավաթ гаватh, литер.зап.арм. գավաթ (пр. кhаватh) – чашка; бокал, кубок, миска, в 

гаварах Харберд, Карин, Нор-Джуга, Себастия, Сучава գ‘ավաթ гhаватh, Родосто քավաթ кhаватh, 

Горис կյmվmթ кйäвäтh, Тигранакерт քmվmթ кhäвäтh.  

    ԳԱՎԳԱՎԳԱՎԳԱՎԻՋԻՋԻՋԻՋ, գ. կավիճ։ 
 ГАВИДЖ, с. мел; грабар կաւիճ кавич - мел, литер.вост.арм. կավիճ кавич, литер.зап.арм. 
կավիճ (произн. гавидж) – мел; синоним – бор. 
 ԳԱՐԳԱՐԳԱՐԳԱՐ, գ. 1. կար, ասեղով ու դերձանով արած միացում շորի մասերի. 2. կարելու կամ 

կարվող հագուստ. 3. որևէ առարկայի կամ մարդու ոսկորների մասերի միացման տեղը (օր. 

գանգի ոսկորի)։ 
 ГАР, с. 1. шитьё. 2. шов. 3. сочленение, место соединения костей, хрящей у людей и животных; 
гары кhагэл распустить шов; грабар կար кар – сочленение, место соединения костей, шитьё, 

литер.вост.арм. կար кар, литер.зап.арм. կար (произн. гар) – шитьё, шов, в гаварах Алашкерт, Горис, 
Ахалциха, Муш, Ереван, Карин, Карабах, Мокс, Шемаха, Возм, Нор-Джуга, Салмаст, Ван, Тбилиси 
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ԳԳԳԳ Г ԳԱՐԳԱՐԳԱՐԳԱՐ ԳԱՐԷԼԳԱՐԷԼԳԱՐԷԼԳԱՐԷԼ

կար кар, Асланбек, Харберд, Амшен, Полис, Родосто, Себастия, Сучава գար гар, Тигранакерт գmր гäр, 

Мараха կառ карр, Агулис կօր кор, Зейтун գօյ гой, գոր гор, Хачин գօյ гой, Сведия գուր гур, все в 
значении шитьё, шов.  
 ԳԱՐԳԱՐԳԱՐԳԱՐ ԳԱՐԷԼԳԱՐԷԼԳԱՐԷԼԳԱՐԷԼ 1. հագուստեղեն կարել. 2. դերձակի արհեստով պարապել։ 
 ГАР ГАРЭЛ 1. шить одежду. 2. заниматься портняжным делом. 
 ԳԱՐԳԱՐԳԱՐԳԱՐ ԳԱՐԷԼՈՒԳԱՐԷԼՈՒԳԱՐԷԼՈՒԳԱՐԷԼՈՒ ՄԱՇԻՆՄԱՇԻՆՄԱՇԻՆՄԱՇԻՆ, գ. կարի մեքենա: 
 ГАР ГАРЭЛУ МАШИН, с. швейная машинка. 
 ԳԱՐԳԱՐԳԱՐԳԱՐ ԳԱՐՕՂԳԱՐՕՂԳԱՐՕՂԳԱՐՕՂ, գ. դերձակ: 
 ГАР ГАРОХЪ, с. портной; портниха. 
 ԳԱՐԱՁԳԱՐԱՁԳԱՐԱՁԳԱՐԱՁ, ած.մկ. կարած. անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ – 

մակբայ, առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում հոդ առնում ու հոլովվում է. 

գարաձգարաձգարաձգարաձ հալավհալավհալավհալավ. գարաձիսգարաձիսգարաձիսգարաձիս գէսըգէսըգէսըգէսը ձախէցիձախէցիձախէցիձախէցի. գարաձգարաձգարաձգարաձ գէգէգէգէ՛ցիլցիլցիլցիլ էէէէ։ 
 ГАРАДЗ, пр.пр.вр. сшитый; с сущ. выполняет функцию прилаг., с глаголом – наречия, при 
независимом употр. – функцию существ., принимает притяж. артикль и склоняется; гарадз hалав 
готовая одежда, гарадзис гэсы дзахэцhи, гарадз гэ;цhил э. 
 ԳԱՐԱԳԱՐԱԳԱՐԱԳԱՐԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի կարում եմ, կարեցի և 

այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է 

հաջորդող բայի ձևը. գարաձսայիսգարաձսայիսգարաձսայիսգարաձսայիս գըվարբէդնամգըվարբէդնամգըվարբէդնամգըվարբէդնամ, վարբէդծավարբէդծավարբէդծավարբէդծա, բիդիբիդիբիդիբիդի վարբէդնամվարբէդնամվարբէդնամվարբէդնամ և այլն։ 
 ГАРÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) шью, 
шил, буду шить и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. глагола предлож.; 
гарадзсайис гыварбэднам, варбэдца, биди варбэднам чем больше шью, тем больше навыков 
приобретаю, чем больше шил, тем больше навыков приобретал и т.д. 
 ԳԱԳԱԳԱԳԱ՛ՐԱՁՕՐԱՁՕՐԱՁՕՐԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ կարում եմ, կարեցի, 

կարեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ 

պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. գարաձօվըսգարաձօվըսգարաձօվըսգարաձօվըս կըպէրիմկըպէրիմկըպէրիմկըպէրիմ։ 
 ГÁРАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только шью, сшил, сошью и 
т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. предл; гарадзовыс кыпэрим как 
только сошью, сразу принесу. 
 ԳԱՐԱՂԻԳԱՐԱՂԻԳԱՐԱՂԻԳԱՐԱՂԻ, ած. գործածվում է միայն գարաղիգարաղիգարաղիգարաղի սիրդօվսիրդօվսիրդօվսիրդօվ, որ նշանակում է «անխարդախ 

սրտով, ուղղամիտ սրտով». բարդված է երկու արմատներից «կար», որ արմատն է «կարելի, 

կարող» և այլ բառերի և «աղի», որ արմատն է «աղիք» բառի և ունի շատ նշանակություններ, 

որոնց թվում նաև «գութ»։ 
 ГАРАХЪИ, п. 1. наивный, простодушно-доверчивый. 2. безобидный, безвредный; гарахъи 
сирдов сердобольный, сострадательный; от корня древнеарм. языка գար гар – боль, болезнь + 

աղիք ахъикh – кишка, литер.зап.арм. գարաղի (произн. кhарахъи) – милосердный, в гаварах 

Ахалциха գ‘արաղի гhарахъи, Венгрия, Ширак, Евдокия գարաղի гарахъи – милосердный, 
сердобольный.  
 ԳԱՐԱՔԳԱՐԱՔԳԱՐԱՔԳԱՐԱՔ, գ. կարագ. պահլ. կարակ – նույն իմ.։ 
 ГАРАКh, с. сливочное масло; от пехлев. karak – сливочное масло; грабар կարագ караг, 

литер.вост.арм. կարագ караг, литер.зап.арм. կարագ (пр. гаракh), Агулис կարակ карак, Алашкерт, 

Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, Муш, Мараха, Шемаха, Нор-Джуга, Салмаст, Тбилиси կարաք 

каракh, Харберд, Амшен, Родосто, Себастия գարաք гаракh, Мокс, Возм, Ван կարաքյ каракhй, 

Тигранакерт գmրmք гäрäкh, Сведия քmրիղ кhäрихъ. 

 ԳԱՐԳԸԴԱՁԳԱՐԳԸԴԱՁԳԱՐԳԸԴԱՁԳԱՐԳԸԴԱՁ, ած. կարկատած. գարգըդաձգարգըդաձգարգըդաձգարգըդաձ հալավհալավհալավհալավ. գարգըդաձնէրուսգարգըդաձնէրուսգարգըդաձնէրուսգարգըդաձնէրուս գօջագնէրնգօջագնէրնգօջագնէրնգօջագնէրն ալալալալ գարիմգարիմգարիմգարիմ։ 
 ГАРГЫДАДЗ, пр.пр.вр. залатанный, заштопанный; гаргыдадз hалав залатанная одежда, 
гаргыдадзнэрус годжагнэрн ал гарим пришью ка я и пуговицы к залатанной (одежде); 

литер.вост.арм. կարկատանված каркатанвац, литер.зап.арм. կարկտնված (пр. гаргыдынвадз).  

 ԳԱՐԳԸԴԱԳԱՐԳԸԴԱԳԱՐԳԸԴԱԳԱՐԳԸԴԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի կարկատում եմ, էի, 

կակատեցի և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ 

պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. գարգըդաձսայիսգարգըդաձսայիսգարգըդաձսայիսգարգըդաձսայիս դըհադըհադըհադըհա ավէլիավէլիավէլիավէլի գըբադըռդիքգըբադըռդիքգըբադըռդիքգըբադըռդիք։  
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ԳԱԳԱԳԱԳԱ՛ՐԳԸԴԱՁՕՐԳԸԴԱՁՕՐԳԸԴԱՁՕՐԳԸԴԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ ԳԳԳԳ Г

 ГАРГЫДÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
латаю и т.д., во всех лицах, числах и временах, в соотв. с формой смысл. гл. пр.; гаргыдадзсайис 
дыhа авэли гыбадыррдикh чем больше латаю, тем больше рвёте. 

 ԳԱԳԱԳԱԳԱ՛ՐԳԸԴԱՁՕՐԳԸԴԱՁՕՐԳԸԴԱՁՕՐԳԸԴԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ կարկատում եմ, 

կարկատեցի և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժամանակների նշանակությամբ, ինպես որ 

պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. գարգըդաձօվըսգարգըդաձօվըսգարգըդաձօվըսգարգըդաձօվըս հաքավհաքավհաքավհաքավ կընացկընացկընացկընաց։  
 ГÁРГЫДАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только латаю и т.д., во 
лицах, чис. и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр.; гаргыдадзовыс hакhав кынацh. 

 ԳԱՐԳԸԴԱՆԳԱՐԳԸԴԱՆԳԱՐԳԸԴԱՆԳԱՐԳԸԴԱՆ, գ. 1. կարկատան, նյութի այն կտորը, որ դրվում է պատառված կամ կոտրված 

տեղը նորոգելու համար. գարգըդանգարգըդանգարգըդանգարգըդան ցըքէլցըքէլցըքէլցըքէլ, դընէլդընէլդընէլդընէլ (Ն), գարգըդանգարգըդանգարգըդանգարգըդան ծըկէլծըկէլծըկէլծըկէլ կամ տընէլտընէլտընէլտընէլ (Չ). 2. 

կարկատելու գործողությունը. գարգըդանգարգըդանգարգըդանգարգըդան անէլանէլանէլանէլ։ 
 ГАРГЫДАН, с. 1. заплатка, заплата; гаргыдан цhыкhэл или дынэл (Н), гаргыдан цыкэл 

или тынэл (Ч) ставить заплату. 2. латание; гаргыдан анэл латать; литер.вост.арм. կարկատան 

каркатан, литер.зап.арм. կարկտան (произн. гаргыдан) – заплатка.  

 ԳԱՐԳԸԴԱՆՕԴԳԱՐԳԸԴԱՆՕԴԳԱՐԳԸԴԱՆՕԴԳԱՐԳԸԴԱՆՕԴ, ած. կարկատանոտ։ 
 ГАРГЫДАНОД, п. латаный-перелатаный. 

 ԳԱՐԳԸԴԷԼԳԱՐԳԸԴԷԼԳԱՐԳԸԴԷԼԳԱՐԳԸԴԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. կարկատել, պատառված 

կամ կոտրված տեղերը նորոգել. ասվում է ոչ միայն շորեղենի մասին, օր. դունինդունինդունինդունին թէփէյիթէփէյիթէփէյիթէփէյի 
ձագաձձագաձձագաձձագաձ դէղէրըդէղէրըդէղէրըդէղէրը գարգըդէցիգարգըդէցիգարգըդէցիգարգըդէցի։ 
 ГАРГЫДЭЛ, гыгаргыдим, гаргыдэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. латать, 
ставить заплату на порванные или изношенные места одежды. 1. латать, чинить (крышу дома и 
т.п.); дунин тhэпэйи дзагадз дэхъэры гаргыдэцhи я залатал дыры на крыше; от удвоенной формы 

глагола կարել карел – шить; грабар կար кар – шитьё, литер.вост.арм. կարկատել каркател, 

литер.зап.арм. կարկտել (произн. гаргыдэл) – чинить, ставить заплаты, латать, в гаварах Нор-Джуга 

կարկատել каркател, Тбилиси կարկտնիլ карктнил, Ахалциха, Карин կարկտէլ карктэл, Сучава 

գարգըդել гаргыдел, Полис, Родосто, Асланбек գարգըդէլ гаргыдэл, Амшен գարգըդուշ гаргыдуш, 

Зейтун գայգըդիլ гайгыдил, գարգդիլ гаргдил, Ван կարկտնել карктнел, Муш կարգդնէլ каргднэл, 

Харберд գարգըդնիլ гаргыднил, Мараха կռկըննէլ крркыннэл, Тигранакерт գmրգըննէլ гäргыннэл, 

Хачин գայգըննել гайгыннел, Салмаст կարկընել каркынел. 

 ԳԱՐԳԸԴԷԼԷՆԳԱՐԳԸԴԷԼԷՆԳԱՐԳԸԴԷԼԷՆԳԱՐԳԸԴԷԼԷՆ, մկ. կարկատելով. գարգըդէլէնգարգըդէլէնգարգըդէլէնգարգըդէլէն հախէրէդհախէրէդհախէրէդհախէրէդ չիմչիմչիմչիմ կալկալկալկալ։ 
 ГАРГЫДЭЛЭН, н. латая, ставя заплатку; гаргыдэлэн hахэрэд чhим кал не успеваю за вами, 
постоянно латая вашу одежду. 

 ԳԱՐԳԸԴԷԼՈՒԳԱՐԳԸԴԷԼՈՒԳԱՐԳԸԴԷԼՈՒԳԱՐԳԸԴԷԼՈՒ, ած.մկ. կարկատելու (հագուստ). ապ. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում 

է ածական, բայի հետ – մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ 

առնում ու հոլովվում է. գարգըդէլունէրունգարգըդէլունէրունգարգըդէլունէրունգարգըդէլունէրուն կունիկունիկունիկունի գըդօրգըդօրգըդօրգըդօր չունինքչունինքչունինքչունինք. գարգըդէլուգարգըդէլուգարգըդէլուգարգըդէլու դուվիլդուվիլդուվիլդուվիլ իմիմիմիմ։ 
 ГАРГЫДЭЛУ, пр.буд.вр. 1. то, что нужно или можно залатать. 2. тот, кто может или должен 
латать; с сущ. станов. прил., с гл. – наречием, при незав. употр. – сущ., принимает прит. артикль и 
склон.; гаргыдэлунэрун куни гыдор чhунинкh у нас нет ткани подходящего для заплаты цвета, 
гаргыдэлу дувил им я отдал (одежду) в починку. 

 ԳԱՐԳԸԴՎԱՁԳԱՐԳԸԴՎԱՁԳԱՐԳԸԴՎԱՁԳԱՐԳԸԴՎԱՁ, ած. կարկատված. անցյալ դերբայ, որ գոյակ. հետ դառնում է ած.։ 
 ГАРГЫДВАДЗ, пр.пр.вр. залатанный кое-как; с сущ. выполняет функ. прилагат. 

 ԳԱՐԳԸԴՎԱԳԱՐԳԸԴՎԱԳԱՐԳԸԴՎԱԳԱՐԳԸԴՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -էրուն, մկ. քանի կարկատվում է, էր, կարկատվեց, կարկատվի և 

այլն բոլոր ժամանակների եզակի և հոգն. երր. դեմքի նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում 

է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГАРГЫДВÁДЗСАЙИН, -эрун, н. по мере того как (чем больше) латается кое-как, Небрежно и 
т.д., во всех временах ед. и мн. числа в 3-м л. в соотв. с формой смысл. гл. пр. 

 ԳԱԳԱԳԱԳԱ՛ՐԳԸԴՎԱՁՕՐԳԸԴՎԱՁՕՐԳԸԴՎԱՁՕՐԳԸԴՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, -նէրօվը, մկ. հենց որ կարկատվում է, կարկատվեց, կարկատվի և այլն 

բոլոր ժամանակնէրի եզակի և հոգնակի երր. դեմքի նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է 

հաջորդող բայի ձևը. գարգըդվաձօվըգարգըդվաձօվըգարգըդվաձօվըգարգըդվաձօվը քիչիմըքիչիմըքիչիմըքիչիմը շընօրքիշընօրքիշընօրքիշընօրքի մըդավմըդավմըդավմըդավ։ 
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ԳԳԳԳ Г ԳԱՐԳԸԴՎԷԼԳԱՐԳԸԴՎԷԼԳԱՐԳԸԴՎԷԼԳԱՐԳԸԴՎԷԼ

 ГÁРГЫДВАДЗÓВЫ, -нэровы, н. как только латается, латался, будет лататься и т.д., во всех 
вр. ед. и мн. числа в 3-м лице в соотв. с формой смысл. гл. предл.; гаргыдвадзовы кhичhимы 
шыноркhи мыдав как только залатали кое-как, приобрёл приемлемый вид. 

 ԳԱՐԳԸԴՎԷԼԳԱՐԳԸԴՎԷԼԳԱՐԳԸԴՎԷԼԳԱՐԳԸԴՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, անձն. դերբայ, հրամայական և առաջին երկու 

դեմքերի ձևեր չունի, բ.կր. կարկատվել. ունի նաև կարողական իմաստ. գըգարգըդվիգըգարգըդվիգըգարգըդվիգըգարգըդվի՞ – 

կարելի՞ է կարկատել, չիչիչիչի գարգըդվիգարգըդվիգարգըդվիգարգըդվի(լլլլ) – չի կարելի կարկատել։ 
 ГАРГЫДВЭЛ, гыгаргыдви, -вэцhав, -вадз, -вэлу, г.стр.з. лататься; не имеет повелит. накл., 
личных форм и форм 1-го и 2-го л.; имеет также знач. возможности: гыгаргыдви? латается? можно 
залатать?, чhи гаргыдви(л) не латается, нельзя залатать.  

 ԳԱՐԳԸԴՎԷԼԷՆԳԱՐԳԸԴՎԷԼԷՆԳԱՐԳԸԴՎԷԼԷՆԳԱՐԳԸԴՎԷԼԷՆ, մկ. կարկատվելով. գարգըդվէլէնգարգըդվէլէնգարգըդվէլէնգարգըդվէլէն հաստըծավհաստըծավհաստըծավհաստըծավ։ 
 ГАРГЫДВЭЛЭН, н. латаясь; гаргыдвэлэн hастыцав от постоянного латания (ткань) 
уплотнилась. 

 ԳԱՐԳԸԴՎԷԼՈՒԳԱՐԳԸԴՎԷԼՈՒԳԱՐԳԸԴՎԷԼՈՒԳԱՐԳԸԴՎԷԼՈՒ, ած. կարկատվելու, որ կարող է կարկատվել. ապ. դերբայ, որ գոյականի 

հետ դառնում է ածական գարգըդվէլուգարգըդվէլուգարգըդվէլուգարգըդվէլու պանպանպանպան չէչէչէչէ. գարգըդվէլուգարգըդվէլուգարգըդվէլուգարգըդվէլու դէղդէղդէղդէղ մընացաձմընացաձմընացաձմընացաձ չէչէչէչէ։ 
 ГАРГЫДВЭЛУ, пр.буд.вр. то, что должно быть залатано; с сущест. выполняет функцию 
прилаг.; гаргыдвэлу пан чhэ такое не латается, гаргыдвэлу дэхъ мынацhадз чhэ для заплаток не 
осталось места. 

 *ԳԱՐԳՈՒԴԳԱՐԳՈՒԴԳԱՐԳՈՒԴԳԱՐԳՈՒԴ, գ. գործածությունից ընկած և իմաստը մոռածված բառ է. միայն պառավները 

դեռ գործածում են սէվսէվսէվսէվ գարգուդըգարգուդըգարգուդըգարգուդը գուլխուսգուլխուսգուլխուսգուլխուս (Ն), սէվսէվսէվսէվ գարգուդըգարգուդըգարգուդըգարգուդը թէփէյիսթէփէյիսթէփէյիսթէփէյիս (Չ) վայ գլխիս։ 
 *ГАРГУД, с. слово вышло из употребления, значение забыто, только пожилые люди ещё 
употребляют его в выражении сэв гаргуды гулхус (Н), сэв гаргуды тhэпhэйис (Ч) горе мне; 

исконно арм. слово, грабар կարկուտ каркут – град, литер.вост.арм. կարկուտ каркут, 

литер.зап.арм. կարկուտ (произ. гаргуд) – град, в гаварах Агулис, Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, 

Карабах, Мокс, Мараха, Шемаха, Салмаст, Ван, Тбилиси կարկուտ каркут, Муш, Алашкерт 

կարգուդ каргуд, Возм կարկօտ каркот, Харберд, Амшен, Полис, Родосто, Себастия, Сучава 

գարգուդ гаргуд, Тигранакерт գmրգուդ гäргуд, Зейтун գայգուդ гайгуд, գարգուդ гаргуд, Хачин 

գայգուդ гайгуд, Асланбек գարգիւնդ гаргюнд – град. 

 ԳԱՐԷԳԳԱՐԷԳԳԱՐԷԳԳԱՐԷԳ, տե՛ս կարիգ։ 
 ГАРЭГ, см кариг. 
 ԳԱՐԷԼԳԱՐԷԼԳԱՐԷԼԳԱՐԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. կարել (հագուստ և այլն)։ 
 ГАРЭЛ, гыгарим, гарэцhи, гарадз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. шить; грабар կարել 
карел, литер.вост.арм. կարել карел, литер.зап.арм. կարել (произн. гарэл), Салмаст, Нор-Джуга, Ван 

կարել карел, Агулис, Шемаха, Тбилиси կարիլ карил, Ахалциха, Горис, Карин, Карабах կարէլ 
карэл, Сучава գարել гарел, Родосто, Асланбек, Полис գարէլ гарэл, Харберд գարիլ гарил, Амшен 

գարուշ гаруш, Мараха կառէլ каррэл, Зейтун գայիլ гайил, գարիլ гарил, Тигранакерт գmրէլ гäрэл, 

Хачин գայէլ гайэл, все в знач. шить. 

 ԳԱՐԷԼԻԳԱՐԷԼԻԳԱՐԷԼԻԳԱՐԷԼԻ, ած. կարելի, հնարավոր։ 
 ГАРЭЛИ, п. возможный, вероятный, допустимый; гарэли йэ можно; литер.вост.арм. կարելի 

карели, литер.зап.арм. կարելի (произ. гарэли) – возможный.  

 ԳԱՐԷԼԷՆԳԱՐԷԼԷՆԳԱՐԷԼԷՆԳԱՐԷԼԷՆ, մկ. կարելով. սաղսաղսաղսաղ օրըօրըօրըօրը գարէլէնգարէլէնգարէլէնգարէլէն մադէրըսմադէրըսմադէրըսմադէրըս բըռնըվէցանբըռնըվէցանբըռնըվէցանբըռնըվէցան։ 
 ГАРЭЛЭН, н. занимаясь шитьём; сахъ оры гарэлэн мадэрыс быррнывэцhан от постоянного 
шитья у меня пальцы онемели. 

 ԳԱՐԷԼՈՒԳԱՐԷԼՈՒԳԱՐԷԼՈՒԳԱՐԷԼՈՒ, ած.մկ. կարելու բան, որ կարելի է կամ պետք է կարել. գարէլուգարէլուգարէլուգարէլու բանբանբանբան. գարէլուգարէլուգարէլուգարէլու 
դարավդարավդարավդարավ. ապառնի դերբայ, որ գոյակ. հետ դառնում է ած., բայի հետ – մակբայ, իսկ առանձին 

գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում հոդ առնում ու հոլովվում է. վօվօվօվօ՞վվվվ էէէէ գարէլունգարէլունգարէլունգարէլուն ով է, որ 

պիտի կարե. իիիի՞նչնչնչնչ էէէէ գարէլունգարէլունգարէլունգարէլուն ա) ի՞նչ է, որ պետք է կարել, բ) ի՞նչ է, որ նա պիտի կարե. իիիի՞նչնչնչնչ էէէէ 
գարէլունէրըդգարէլունէրըդգարէլունէրըդգարէլունէրըդ ի՞նչ է այն, որ դուք պիտի կարեք. ի՞նչի՞նչի՞նչի՞նչ ինինինին գարէլունէրըդգարէլունէրըդգարէլունէրըդգարէլունէրըդ ա) ի՞նչ են, որ պիտի 

կարես, բ) ի՞նչ են, որ պիտի կարեք։ 
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ԳԱՐԷԼՉԷՔԳԱՐԷԼՉԷՔԳԱՐԷԼՉԷՔԳԱՐԷԼՉԷՔ ԳԳԳԳ Г

 ГАРЭЛУ, пр.буд.вр. 1. то, что можно или нужно сшить. 2. тот, кто может или будет шить; 
гарэлу бан, гарэлу дарав; с сущ. становится прил., с глаг. – наречием, при независ. употр. – сущ., 
принимает притяж. артикль и склон.; вов э гарэлун? кто будет шить?, инчh э гарэлун? а) что 
нужно шить?, б) что он (она) будет шить?, инчh э гарэлунэрыд что вы будете шить, инчh ин 
гарэлунэрыд а) что ты собираешься шить?, б) что вы будете шить? 

 ԳԱՐԷԼՉԷՔԳԱՐԷԼՉԷՔԳԱՐԷԼՉԷՔԳԱՐԷԼՉԷՔ, գ. կարելավարձ։ 
 ГАРЭЛЧhЭКh, с. плата за шитьё. 

 ԳԱՐԻ ՄԱՇԻՆԿԱԳԱՐԻ ՄԱՇԻՆԿԱԳԱՐԻ ՄԱՇԻՆԿԱԳԱՐԻ ՄԱՇԻՆԿԱ, տե՛ս գար գարէլու մաշին: 
 ГАРИ МАШИНКА, см. гар гарэлу машин. 

 ԳԱՐԺԳԱՐԺԳԱՐԺԳԱՐԺ ԲԷՆԻՐԲԷՆԻՐԲԷՆԻՐԲԷՆԻՐ և ԳԱԺԳԱԺԳԱԺԳԱԺ ԲԷՆԻՐԲԷՆԻՐԲԷՆԻՐԲԷՆԻՐ (Ն), ԳԱՐՋԳԱՐՋԳԱՐՋԳԱՐՋ ՊԱՆԻՐՊԱՆԻՐՊԱՆԻՐՊԱՆԻՐ (Չ), գ. թել պանիր, որ հնումը 

պատրաստում էին սերը զատած կաթից։ 
 ГАРЖ БЭНИР и ГАЖ БЭНИР (Н), ГАРДЖ ПАНИР (Ч), с. нитчатый сыр, который в старину 
готовили из обрата (снятого молока); от перс. gaž (гаж) – шёлковая ткань низкого качества; в 

гаварах Полис, Амшен, Карин, Тбилиси, Нор-Баязет, Урмия и т.д. կաժ պանիր каж панир, 

Себастия, Сведия գաժ պանիր гаж панир – нитчатый сыр.  

 ԳԱՐՄԸՐԱՁԳԱՐՄԸՐԱՁԳԱՐՄԸՐԱՁԳԱՐՄԸՐԱՁ, ած.մկ. կարմրած. անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, 

բայի հետ – մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, երրորդ դեմքի 

հոդ առնում ու հոլովվում է. գարմըրաձնէրէնգարմըրաձնէրէնգարմըրաձնէրէնգարմըրաձնէրէն փէդէցիփէդէցիփէդէցիփէդէցի։ 
 ГАРМЫРАДЗ, пр.пр.вр. покрасневший; с сущ. выполняет функцию прилаг., с глаголом – 
наречия, при независимом употр. – функцию существ., принимает притяж. артикль и склоняется; 
гармырадзнэрэн пhэдэцhи я сорвал покрасневшие (яблоки и т.п.).  

 ԳԱՐՄԸՐԱՁԳԷԳԳԱՐՄԸՐԱՁԳԷԳԳԱՐՄԸՐԱՁԳԷԳԳԱՐՄԸՐԱՁԳԷԳ, ած. մի քիչ կարմրած, բավական կարմրած։ 
 ГАРМЫРАДЗГЭГ, п. красноватый, достаточно красный. 

 ԳԱՐՄԸՐԱԳԱՐՄԸՐԱԳԱՐՄԸՐԱԳԱՐՄԸՐԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. 1. քանի (ամաչելուց) 

կարմրում եմ, կարմրեցի և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես 

որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. 2. (անշունչ առարկաների մասին) բոլոր ժամանակների 

եզակի և հոգնակի երրորդ դեմքի նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայ 
ձևը. գարմըրաձսայինէրունգարմըրաձսայինէրունգարմըրաձսայինէրունգարմըրաձսայինէրուն փէդէցինքփէդէցինքփէդէցինքփէդէցինք խընձօրնէրըխընձօրնէրըխընձօրնէրըխընձօրնէրը։ 
 ГАРМЫРÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. 1. по мере того как (чем больше) 
краснею, краснел, буду краснеть и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. 
предл. 2. по мере того как (чем больше) краснеет и т.д. (о неодуш. предметах) во всех вр. ед. и мн. 
числа в 3-м л. в соотв. с формой смысл. гл. пр.; гармырадзсайинэрун пhэдэцhинкh хындзорнэры 
по мере того как яблоки краснели, мы их срывали. 

 ԳԱԳԱԳԱԳԱ՛ՐՄԸՐԱՁՕՐՄԸՐԱՁՕՐՄԸՐԱՁՕՐՄԸՐԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ (անշունչ առարկան. մասին) բոլոր ժամանակների և եզակի երր. դեմքի 

նշանակութ., ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. ծըմէրուգըծըմէրուգըծըմէրուգըծըմէրուգը գարմըրաձօվըգարմըրաձօվըգարմըրաձօվըգարմըրաձօվը 
բաշլայէցինքբաշլայէցինքբաշլայէցինքբաշլայէցինք ժօղվէլուժօղվէլուժօղվէլուժօղվէլու։ 
 ГÁРМЫРАДЗÓВЫ как только краснеет (о неодуш. предметах), наливается соком, созревает 
(об овощах, фруктах) во всех временах ед. и мн. числа в 3-м лице в соотв. с формой смысл. гл. 
предл.; цымэругы гармырадзовы башлайэцhинкh жохъвэлу как только арбузы созрели, мы 
начали их собирать. 

 ԳԱԳԱԳԱԳԱ՛ՐՄԸՐԱՁՕՐՄԸՐԱՁՕՐՄԸՐԱՁՕՐՄԸՐԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. 1. հենց որ կարմրում եմ, 

էի, կարմրեցի և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժաման. նշանակությամբ, ինչպես որ 

պահանջում է հաջորդող բայի ձևը.  
 ГÁРМЫРАДЗÓВЫС, -овыд , -овы , -нэровыс, -нэровыд , -нэровы, н. как только  
краснею и т.д., во всех лицах, числах и временах, в соотв. с формой смысл. гл. предл.  

 ԳԱՐՄԸՐԷԼԳԱՐՄԸՐԷԼԳԱՐՄԸՐԷԼԳԱՐՄԸՐԷԼ, -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. 1. կարմրել (մարդկանց 

մասին). 2. (անշունչ առարկաների մասին) կարմրել, կարմիր գույն ստանալ. միայն երրորդ 

դեմքի անցյալ և ապառնի դերբայների ձևերով:  
 ГАРМЫРЭЛ, гыгармырим, гамырэцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з.                              
1. краснеть, стыдиться. 2. краснеть, наливаться соком (об овощах, фруктах только в форме 3-го 
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ԳԳԳԳ Г ԳԱՐՄԸՐԷԼԷՆԳԱՐՄԸՐԷԼԷՆԳԱՐՄԸՐԷԼԷՆԳԱՐՄԸՐԷԼԷՆ

лица в прош. и буд. вр.). 3. раскаляться (о неодуш. предметах); литер.вост.арм. կարմրել кармрел, 

литер.зап.арм. կարմրիլ (произн. гармырил) – краснеть. 

 ԳԱՐՄԸՐԷԼԷՆԳԱՐՄԸՐԷԼԷՆԳԱՐՄԸՐԷԼԷՆԳԱՐՄԸՐԷԼԷՆ, մկ. 1. (մարդկանց մասին) կարմրելով (ամաչելուց, հուզվելուց). 2. (անշունչ 
առարկաների մասին). կարմրելով, կարմիր գույն ստանալով։ 
 ГАРМЫРЭЛЭН, н. 1. краснея (от стыда и т.п.). 2. созревая (о фруктах, овощах). 

 ԳԱՐՄԸՐԷԼՈՒԳԱՐՄԸՐԷԼՈՒԳԱՐՄԸՐԷԼՈՒԳԱՐՄԸՐԷԼՈՒ, ած. 1. ամաչելուց կարմրելու (վարմունք, գործ). 2. որ կարող է կարմրել 
(պտուղները հասունանալիս և այլն). ապ. դերբայ, որ գոյակ. հետ դառնում է ած., իսկ առանձին 

գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, երր. դեմքի հոդ առնում ու հոլովվում է. գարմըրէլուգարմըրէլուգարմըրէլուգարմըրէլու 
բանբանբանբան. գարմըրէլուգարմըրէլուգարմըրէլուգարմըրէլու խընձօրխընձօրխընձօրխընձօր. սիվօնկսիվօնկսիվօնկսիվօնկ ինինինին գարմըրէլունէրըգարմըրէլունէրըգարմըրէլունէրըգարմըրէլունէրը։  
 ГАРМЫРЭЛУ, пр.буд.вр. 1. (слово, поведение и т.п.), которое может вогнать в краску. 2. 
(плоды, овощи), которые могут покраснеть от созревания; с существ. выполняет функцию прилаг., 
при независ. употр. – функцию сущ., принимает притяж. артикль 3-го лица и склоняется; 
гармырэлу бан, гармырэлу хындзор, сивонк ин гармырэлунэры. 

 ԳԱՐՄԸՐՑԸՆԷԼԳԱՐՄԸՐՑԸՆԷԼԳԱՐՄԸՐՑԸՆԷԼԳԱՐՄԸՐՑԸՆԷԼ կամ ԳԱՐՄԸՐՑՈՒՆԷԼԳԱՐՄԸՐՑՈՒՆԷԼԳԱՐՄԸՐՑՈՒՆԷԼԳԱՐՄԸՐՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԳԱՐՄԸՐՑԸՆԷԼԳԱՐՄԸՐՑԸՆԷԼԳԱՐՄԸՐՑԸՆԷԼԳԱՐՄԸՐՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. կարմրացնել. էրէսէրէսէրէսէրէս 
գարմըրցընէլգարմըրցընէլգարմըրցընէլգարմըրցընէլ ամոթահար լինել (որևէ խնդիրով դիմելով մեկին)։ 
 ГАРМЫРЦhЫНЭЛ или ГАРМЫРЦhУНЭЛ (Н), ГАРМЫРЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. вогнать 
кого-либо в краску. 2. раскалить докрасна; эрэс гармырцhынэл стыдливо просить кого-либо о чём 

либо; литер.вост.арм. կարմրացնել кармрацhнел, литер.зап.арм. կարմրցնել (произн. 

гармырцhынэл) – вогнать в краску; раскалить докрасна. 

 ԳԱՐՄԸՐՑԸՆԷԼԷՆԳԱՐՄԸՐՑԸՆԷԼԷՆԳԱՐՄԸՐՑԸՆԷԼԷՆԳԱՐՄԸՐՑԸՆԷԼԷՆ կամ ԳԱՐՄԸՐՑՈՒՆԷԼԷՆԳԱՐՄԸՐՑՈՒՆԷԼԷՆԳԱՐՄԸՐՑՈՒՆԷԼԷՆԳԱՐՄԸՐՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ԳԱՐՄԸՐՑԸՆԷԼԷՆԳԱՐՄԸՐՑԸՆԷԼԷՆԳԱՐՄԸՐՑԸՆԷԼԷՆԳԱՐՄԸՐՑԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. 

կարմրացնելով. էրէսէրէսէրէսէրէս գարմըրցընէլէնգարմըրցընէլէնգարմըրցընէլէնգարմըրցընէլէն ամոթ քաշելով, էրէսէրէսէրէսէրէս գարմըրցունէլուգարմըրցունէլուգարմըրցունէլուգարմըրցունէլու պանպանպանպան ամաչելու, 

ամոթ քաշելու (գործ, վարմունք)։ 
 ГАРМЫРЦhЫНЭЛЭН или ГАРМЫРЦhУНЭЛЭН (Н), ГАРМЫРЦhЫНЭЛЭН (Ч), н. 
вгоняя в краску; эрэс гармырцhынэлэн краснея от стыда, смущения (при обращении с просьбой к 
кому-либо); эрэс гармырцhынэлу пан (слово, поведение), которое может вогнать в краску. 

 ԳԱՐՄԻՐԳԱՐՄԻՐԳԱՐՄԻՐԳԱՐՄԻՐ, ած. կարմիր. պահլ. կարմիր – նույն իմ. ծակում է իրանական լեզուների «կիրմ» 

արմատից, որ նշանակում է «որդ», որովհետև հնումը կարմիր ներկը պատրաստում էին մի 

տեսակ որդից, այստեղից է նաև կարմիր ներկի անունը հին հայերենում «որդան կարմիր»։ 
 ГАРМИР, п. 1. красный. 2. румяный. 3. алый; происходит от общего древнеиранского корня 
kirm, означающего «червь»; в древности красную краску изготавливали из червей, обитавших на 

ореховых деревьях, поэтому в древнеармянском языке название красного цвета было որդան 

կարմիր вордан кармир – червиво-красный; пехлев. karmir – красный; грабар կարմիր кармир, 

литер.вост.арм. կարմիր кармир, литер.зап.арм կարմիր (произн. гармир) – красный, Агулис, 

Алашкерт, Ахалциха, Ереван, Карин, Мокс, Муш, Нор-Джуга, Салмаст, Ван, Тбилиси կարմիր 

кармир, Асланбек, Харберд, Амшен, Полис, Родосто, Себастия գարմիր гармир, Тигранакерт 

գmրմիր гäрмир, Возм կարմէյր кармэйр, Мараха կառմըիր каррмыир, Сучава գարմեր гармер, 

Сведия գյարմէր гйармэр, Горис, Карабах, Шемаха կյmրմիւր кйäрмюр, Хачин գայմիյ гаймий. 

 ԳԱՐՄԻՐԳԷԳԳԱՐՄԻՐԳԷԳԳԱՐՄԻՐԳԷԳԳԱՐՄԻՐԳԷԳ, ած. բավական կարմիր։ 
 ГАРМИРГЭГ, п. красноватый, достаточно красный; литер.зап.арм. կարմրկեկ (произн. 
гармргэг). 

 ԳԱՐՋԳԱՐՋԳԱՐՋԳԱՐՋ, ած.մկ. 1. կարճ. 2. համառոտակի. օրըօրըօրըօրը գարջգարջգարջգարջ էղավէղավէղավէղավ շատ չապրեց։ 
 ГАРДЖ 1. п. короткий, недлинный. 2. п. короткий, низкий, невысокий. 3. п. короткий, краткий, 
сжатый. 4. п. короткий, непродолжительный. 5. н. коротко, кратко, вкратце; оры гардж эхъав 
недолго прожил, рано умер, гардж асадз короче говоря, гардж хэлкhов машт недалёкий человек, 

гардж-гудрруг асэл говорить коротко и ясно, сказать как отрезать; грабар կարճ карч – короткий, 

литер.вост.арм. կարճ карч, литер.зап.арм կարճ (произ. гардж) – короткий, в гаварах Ахалциха, 

Горис, Ереван, Карин, Карабах, Шемаха, Возм, Салмаст, Тбилиси կարճ карч, Харберд, Полис, 

Родосто, Себастия, Сучава, Сведия գարջ гардж, Асланбек գարջ гардж, գարժ гарж, գարշ гарш, 
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ԳԱՐՋ ԲՕՅՕՎԳԱՐՋ ԲՕՅՕՎԳԱՐՋ ԲՕՅՕՎԳԱՐՋ ԲՕՅՕՎ ԳԳԳԳ Г

Тигранакерт գmրջ гäрдж, Мокс, Мараха, Нор-Джуга, Ван կառճ каррч, Алашкерт, Муш կառջ 

каррдж, Амшен գայջ гайдж, Зейтун գյmյջ гйäйдж, գյmրջ гйäрдж, Агулис կօրճ корч.  

 ԳԱՐՋ ԲՕՅՕՎԳԱՐՋ ԲՕՅՕՎԳԱՐՋ ԲՕՅՕՎԳԱՐՋ ԲՕՅՕՎ, ած. ցածրահասակ: 

 ГАРДЖ БОЙОВ, п. низкорослый. 

    ԳԱՐՋ ԲՕԳԱՐՋ ԲՕԳԱՐՋ ԲՕԳԱՐՋ ԲՕՉՉՉՉՕՎՕՎՕՎՕՎ, ած. կարճապոչ: 
 ГАРДЖ БОЧhОВ, п. короткохвостый. 

    ԳԱՐՋԳԱՐՋԳԱՐՋԳԱՐՋ ՁԷՌՔԷՐՕՎՁԷՌՔԷՐՕՎՁԷՌՔԷՐՕՎՁԷՌՔԷՐՕՎ (Ն), ԳԱՐՋԳԱՐՋԳԱՐՋԳԱՐՋ ԾԷՌԿԷՐՕՎԾԷՌԿԷՐՕՎԾԷՌԿԷՐՕՎԾԷՌԿԷՐՕՎ (Չ), ած. կարճաձեռ։ 
 ГАРДЖ ДЗЭРРКhЭРОВ (Н), ГАРДЖ ЦЭРРКЭРОВ (Ч), п. короткорукий. 

 ԳԱՐՋԳԱՐՋԳԱՐՋԳԱՐՋ ՎՕԹՔԷՐՕՎՎՕԹՔԷՐՕՎՎՕԹՔԷՐՕՎՎՕԹՔԷՐՕՎ (Ն), ԳԱՐՋԳԱՐՋԳԱՐՋԳԱՐՋ ՎՕՏԿԷՐՕՎՎՕՏԿԷՐՕՎՎՕՏԿԷՐՕՎՎՕՏԿԷՐՕՎ (Չ), ած. կարճոտնյա։ 
 ГАРДЖ ВОТhКhЭРОВ (Н), ГАРДЖ ВОТКЭРОВ (Ч), п. коротконогий. 

    ԳԱՐՋԳԱՐՋԳԱՐՋԳԱՐՋ ՄԱՄԱՄԱՄԱԴԷՐԴԷՐԴԷՐԴԷՐՕՎՕՎՕՎՕՎ, ած. կարճամատ։ 
 ГАРДЖ МАДЭРОВ, п. короткопалый. 

 ԳԱՐՋԳԱՐՋԳԱՐՋԳԱՐՋ ՄԱԶՕՎՄԱԶՕՎՄԱԶՕՎՄԱԶՕՎ, ած. կարճամազ։ 
 ГАРДЖ МАЗОВ, п. коротковолосый. 

 ԳԱՐՋԳԱՐՋԳԱՐՋԳԱՐՋ ՓԷՇՕՎՓԷՇՕՎՓԷՇՕՎՓԷՇՕՎ, ած. կարճափեշ։ 
 ГАРДЖ ПhЭШОВ, п. короткополый. 

 ԳԱՐՋԳԷԳԳԱՐՋԳԷԳԳԱՐՋԳԷԳԳԱՐՋԳԷԳ 1. ած. բավական կարճ. 2. մկ. համառոտակի: 

 ГАРДЖГЭГ 1. п. коротковатый, достаточно короткий. 2. н. коротковато. 

 ԳԱՐՋԳԸԴՈՒՐԳԱՐՋԳԸԴՈՒՐԳԱՐՋԳԸԴՈՒՐԳԱՐՋԳԸԴՈՒՐ (Ն), ԳԱՐՋԳՈՒԴՈՒՐԳԱՐՋԳՈՒԴՈՒՐԳԱՐՋԳՈՒԴՈՒՐԳԱՐՋԳՈՒԴՈՒՐ (Չ), ած. փչանալու արժանի. գարջգըդուրգարջգըդուրգարջգըդուրգարջգըդուր(ըըըը) լասլասլասլաս (Ն), 

գարջգուդուրգարջգուդուրգարջգուդուրգարջգուդուր լասլասլասլաս կամ գարջգուդուրիգարջգուդուրիգարջգուդուրիգարջգուդուրի գէրգէրգէրգէր լասլասլասլաս (Չ) (անեծք) ոչնչանաս։ 
 ГАРДЖГЫДУР (Н), ГАРДЖГУДУР (Ч), п. заслуживающий погибели; гарджгудур (ы)лас 
(Н), гаджгудур лас или гаджгудури дэр лас или гарджгудур лас бэкhим (Ч) чтоб ты сгинул, 

гарджгудур чհհհհилас бэкhим пусть продлятся твои дни (говорят детям); от կարճ карч – короткий и 

կոտոր котор – кусок, ломоть, среднеарм. яз. կաճկտուր լինել качкытур линел – разбиться 

вдребезги.  

 ԳԱՐՋԸՆԱԼԳԱՐՋԸՆԱԼԳԱՐՋԸՆԱԼԳԱՐՋԸՆԱԼ, -նա, -ցավ, -ցաձ, -նալու, անձնական դերբայ, հրամայական և առաջին երկու 

դեմքերի ձևեր չունի, բ.չ. կարճանալ. օրըօրըօրըօրը գարջըցավգարջըցավգարջըցավգարջըցավ (թե տարածության և թե ժաման. 

իմաստով)։ 
 ГАРДЖЫНАЛ, гыгарджына, гарджыцhав, -цhадз, -налу, не имеет повелит. наклонения и форм 
1-го и 2-го лица, г.с.з. 1. укорачиваться. 2. садиться, уменьшаться в размере от стирки (о ткани); 

оры гарджыцhав день сократился; литер.вост.арм. կարճանալ карчанал, литер.зап.арм. 

կարճընալ (произн. гарджынал). 

 ԳԱՐՋԸՆԱԼԷՆԳԱՐՋԸՆԱԼԷՆԳԱՐՋԸՆԱԼԷՆԳԱՐՋԸՆԱԼԷՆ, մկ. կարճանալով։ 
 ГАРДЖЫНАЛЭН, н. укорачиваясь. 

 ԳԱՐՋԸՆԱԼՈՒԳԱՐՋԸՆԱԼՈՒԳԱՐՋԸՆԱԼՈՒԳԱՐՋԸՆԱԼՈՒ, ած. կարճանալու, որ կարող է կարճանալ. ապառնի դերբայ, որ գոյականի 

հետ դառնում է ածական. ասասասաս գըդօրըգըդօրըգըդօրըգըդօրը լըվանալօվլըվանալօվլըվանալօվլըվանալօվ գարջընալուգարջընալուգարջընալուգարջընալու գըդօրգըդօրգըդօրգըդօր չէչէչէչէ։ 
 ГАРДЖЫНАЛУ, пр.буд.вр. то, что может укоротиться, садиться; с сущ. становится прилаг.; 
ас гыдоры лываналов гарджыналу гыдор чhэ эта ткань от стирки не сядет. 

 ԳԱՐՋԸՑԱՁԳԱՐՋԸՑԱՁԳԱՐՋԸՑԱՁԳԱՐՋԸՑԱՁ, ած.մկ. կարճացած. անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, 

բայի հետ – մակբայ։ 
 ГАРДЖЫЦhАДЗ, пр.пр.вр. укоротившийся; с сущ. становится прил., с глаголом – наречием. 

 ԳԱՐՋԸՑԱԳԱՐՋԸՑԱԳԱՐՋԸՑԱԳԱՐՋԸՑԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -էրուն, մկ. քանի կարճանում է, կարճացավ, կարճանա և այլն, բոլոր 

ժամանակների եզակի և հոգնակի երրորդ դեմքի նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է 

հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГАРДЖЫЦhÁДЗСАЙИН, -эрун, н. по мере того как (чем больше) укорачивается (садится), и 
т.д., во всех вр. ед. и мн. числа в 3-м л. в соотв. с формой смыс. гл. предл. 

 ԳԱՐՋԸՑԸՆԷԼԳԱՐՋԸՑԸՆԷԼԳԱՐՋԸՑԸՆԷԼԳԱՐՋԸՑԸՆԷԼ կամ ԳԱՐՋԸՑՈՒՆԷԼԳԱՐՋԸՑՈՒՆԷԼԳԱՐՋԸՑՈՒՆԷԼԳԱՐՋԸՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԳԱՐՋԸՑԸՆԷԼԳԱՐՋԸՑԸՆԷԼԳԱՐՋԸՑԸՆԷԼԳԱՐՋԸՑԸՆԷԼ (Չ.), բ.ա. կարճացնել, 
երկարությունը պակասեցնել (հագուստի, չվանի և այլն)։ 
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ԳԳԳԳ Г ԳԱՐՋԸՑԸՆԷԼՈՒԳԱՐՋԸՑԸՆԷԼՈՒԳԱՐՋԸՑԸՆԷԼՈՒԳԱՐՋԸՑԸՆԷԼՈՒ

 ГАРДЖЫЦhЫНЭЛ или ГАРДЖЫЦhУНЭЛ (Н), ГАРДЖЫЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. укорачивать; 

литер.вост.арм. կարճացնել карчацhнел, литер.зап.арм. կարճեցնել (произн. гарджэцhынэл). 

 ԳԱՐՋԸՑԸՆԷԼՈՒԳԱՐՋԸՑԸՆԷԼՈՒԳԱՐՋԸՑԸՆԷԼՈՒԳԱՐՋԸՑԸՆԷԼՈՒ և ԳԱՐՋԸՑՈՒՆԷԼՈՒԳԱՐՋԸՑՈՒՆԷԼՈՒԳԱՐՋԸՑՈՒՆԷԼՈՒԳԱՐՋԸՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն), ԳԱՐՋԸՑԸՆԷԼՈՒԳԱՐՋԸՑԸՆԷԼՈՒԳԱՐՋԸՑԸՆԷԼՈՒԳԱՐՋԸՑԸՆԷԼՈՒ (Չ), ած.մկ. կարճացնելու, 

բան, որ պետք է կարճացնել. ապառնի դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի 

հետ – մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ առնում ու 

հոլովվում է. գարջըցընէլունէրունգարջըցընէլունէրունգարջըցընէլունէրունգարջըցընէլունէրուն բօյէնբօյէնբօյէնբօյէն ինչխըդաինչխըդաինչխըդաինչխըդա՞ գըդռիմգըդռիմգըդռիմգըդռիմ. գարջըցընէլուգարջըցընէլուգարջըցընէլուգարջըցընէլու դարավդարավդարավդարավ։ 
 ГАРДЖЫЦhЫНЭЛУ и ГАРДЖЫЦhУНЭЛУ (Н), ГАРДЖЫЦhЫНЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. то, 
что нужно или можно укоротить; с существ. выполняет функцию прилаг., с глаг. – наречия, при 
независимом употр. – функцию существ., принимает притяжат. артикль и склоняется; 
гарджыцhунэлунэрун бойэн инчhхыда гыдррим? сколько отрезать от (одежды), которую надо 
укоротить?, гарджыцhунэлу дарав. 

 ԳԱՐՋԸՑՈՒՑԱՁԳԱՐՋԸՑՈՒՑԱՁԳԱՐՋԸՑՈՒՑԱՁԳԱՐՋԸՑՈՒՑԱՁ, ած.մկ. կարճացրած. անց. դերբայ, որ գոյականի հէտ դառնում է ած., բայի 

հետ մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ առնում ու 

հոլովվում է. գգգգարջըցուցաձարջըցուցաձարջըցուցաձարջըցուցաձ հալավհալավհալավհալավ. գարջըցուցաձգարջըցուցաձգարջըցուցաձգարջըցուցաձ գէգէգէգէ՛ցիլցիլցիլցիլ էէէէ. գարջըցուցաձնգարջըցուցաձնգարջըցուցաձնգարջըցուցաձնէէէէրըսրըսրըսրըս առավառավառավառավ դարավդարավդարավդարավ. 

հոգն. մասնիկը կարող է վերաբերվել թե կարճացնողին և թե կարճացրած առարկային՝ եթե այս 

բառը գործածվում է առանց ստացական դերանունի. գարջըցուցաձնէրըսգարջըցուցաձնէրըսգարջըցուցաձնէրըսգարջըցուցաձնէրըս այդ դեփքում 

նշանակում է – ա) իմ կարճացրածները, բ) մեր կարճացրածը և գ) մեր կարճացրածները։  
 ГАРДЖЫЦhУЦhАДЗ, пр.пр.вр. укороченный; с существит. выполняет функцию прил., с гл. – 
наречия, при независ. употребл. – функцию существит., принимает притяжат. артикль и склоняется; 
гарджыцhуцhадз hалав укороченная одежда, гарджыцhуцhадз гэ;цhил э так и осталась (одежда) 
укороченной, гарджыцhуцhадзнэрыс аррав дарав; если слово употр. без притяж. артикля, 
суффикс мн. числа может относиться как к субъекту, выполняющему действие, так и к объекту 
действия, в этом случае гарджыцhуцhадзнэрыс будет иметь три значения: а) те вещи, которые я 
укорачиваю, б) та вещь, которую мы укорачиваем, в) те вещи, которые мы укорачиваем. 
 ԳԱՐՋԸՑՈԳԱՐՋԸՑՈԳԱՐՋԸՑՈԳԱՐՋԸՑՈՒՑԱՒՑԱՒՑԱՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուն, մկ. քանի կարճացնում եմ, 

կարճացրի, կարճացնեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, 

ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГАРДЖЫЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем 
больше) укорачиваю и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр. 
 ԳԱԳԱԳԱԳԱ՛ՐՋԸՑՈՒՑԱՁՕՐՋԸՑՈՒՑԱՁՕՐՋԸՑՈՒՑԱՁՕՐՋԸՑՈՒՑԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ 

կարճացնում եմ, էի, կարճացրի, կարճացնեմ և այլն. գարջըցուցաձօվըսգարջըցուցաձօվըսգարջըցուցաձօվըսգարջըցուցաձօվըս խայէրխայէրխայէրխայէր էղավէղավէղավէղավ։ 
 ГÁРДЖЫЦhУЦhАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только 
укорачиваю и т.д.; гарджыцhуцhадзовыс хайэр эхъав как только я укоротил (одежду), сразу 
пришлась впору. 
 ԳԱՐՋԽԷԼՔԳԱՐՋԽԷԼՔԳԱՐՋԽԷԼՔԳԱՐՋԽԷԼՔ, ած. անմիտ։ 
 ГАРДЖХЭЛКh, п. безмозглый, тупой. 
 ԳԱՐՋԽԷԼՔՈՒԹԻՆԳԱՐՋԽԷԼՔՈՒԹԻՆԳԱՐՋԽԷԼՔՈՒԹԻՆԳԱՐՋԽԷԼՔՈՒԹԻՆ, գ. անմտություն։ 
 ГАРДЖХЭЛКhУТhИН, с. безмозглость, тупость. 
 ԳԱՐՋՈՒԹԻՆԳԱՐՋՈՒԹԻՆԳԱՐՋՈՒԹԻՆԳԱՐՋՈՒԹԻՆ, գ. կարճություն։ 
 ГАРДЖУТhИН, с.  краткость, короткость. 
 ԳԱՐՎԱՑՔԳԱՐՎԱՑՔԳԱՐՎԱՑՔԳԱՐՎԱՑՔ (Ն), ԳԱՐՎԱԾԿԳԱՐՎԱԾԿԳԱՐՎԱԾԿԳԱՐՎԱԾԿ (Չ), գ. կարվածք, կարելու ձևը, որակը։ 
 ГАРВАЦhКh (Н), ГАРВАЦК (Ч), с. 1. шитьё. 2. пошив; литер.вост.арм. կարվածք карвацhкh, 

литер.зап.арм. կարուածք (произ. гарвадзкh) – шитьё, пошив. 

 ԳԱՐՔԳԱՐՔԳԱՐՔԳԱՐՔ (Ն), ԿԱՐԿԿԱՐԿԿԱՐԿԿԱՐԿ (Չ), գ. 1. ամուսնություն. «կարգ» բառն է նոր իմաստով գործածված. 2. 

(Նխջ) պաշտոն, կոչում (հոգևորականի)։ 
 ГАРКh (Н), КАРК (Ч), с. 1. брак, супружество. 2. (Нхч) должность; духовный сан; грабар 
կարգ карг – порядок, закон, литер.вост.арм. կարգ карг, литер.зап.арм. կարգ (пр. гаркh) – порядок, 
система, уклад, обычай, Агулис, Алашкерт, Ахалциха, Карин, Ереван, Карабах, Мараха, Шемаха, 
Тбилиси կարք каркh, Мокс կարքյ каркhй, Муш կարկ карк, Акна, Полис, Себастия գարք гаркh – 

церковный сан, религиозный обряд, обряд погребения, Сучава գարք гаркh – закон, порядок.  
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ԳԱՐՔԱՁԳԱՐՔԱՁԳԱՐՔԱՁԳԱՐՔԱՁ ԳԳԳԳ Г

 ԳԱՐՔԱՁԳԱՐՔԱՁԳԱՐՔԱՁԳԱՐՔԱՁ (Ն), ԿԱՐԿԱՁԿԱՐԿԱՁԿԱՐԿԱՁԿԱՐԿԱՁ (Չ), ած. ամուսնացրաձ. անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ 

դառնում է ածական, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ առնում ու 

հոլովվում է. գարքացգարքացգարքացգարքաց դըղաքդըղաքդըղաքդըղաք ունիունիունիունի. գարքաձնէրունգարքաձնէրունգարքաձնէրունգարքաձնէրուն բաշխաբաշխաբաշխաբաշխա հանիլհանիլհանիլհանիլ էէէէ։ 
 ГАРКhАДЗ (Н), КАРКАДЗ (Ч), пр.пр.вр. 1. пожененный. 2. выданная замуж; с существ. 
выполняет функцию прилаг., при независимом употр. – функцию существ., принимает притяжат. 
артикль и склоняется; гаркhадз дыхъакh уни у него женатые сыновья, гаркhадзнэрун башха 
hанил э женатых (сыновей) поселил отдельно. 
 ԳԳԳԳ՛ԱՐՔԱՁՕԱՐՔԱՁՕԱՐՔԱՁՕԱՐՔԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ (Ն), ԿԱԿԱԿԱԿԱ՛ՐԿԱՁՕՐԿԱՁՕՐԿԱՁՕՐԿԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ), մկ. 

հենց որ ամուսնացնում եմ, էի և այլն. գարքաձօվըսգարքաձօվըսգարքաձօվըսգարքաձօվըս բաշխաբաշխաբաշխաբաշխա փիթփիթփիթփիթ հանիմհանիմհանիմհանիմ։ 
 ГÁРКhАДЗÓВЫС (Н), КÁРКАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы (Ч), н. 
как только я женил (выдал замуж) и т.д.; гаркhадзовыс башха пhитh hаним как только поженю, 
сразу поселю отдельно. 
 ԳԱՐՔԷԼԳԱՐՔԷԼԳԱՐՔԷԼԳԱՐՔԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն), ԿԱՐԿԷԼԿԱՐԿԷԼԿԱՐԿԷԼԿԱՐԿԷԼ, -էծէ՛կ (Չ), բ.ն. ամուսնացնէլ։ 
 ГАРКhЭЛ, гыгаркhим, гаркhэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), КАРКЭЛ, кыкарким, 
каркэци, -эцэк (Ч), г.д.з. женить, выдавать замуж; грабар կարգել каргел – расставлять по порядку, 

женить, литер.вост.арм. կարգել каргел, литер.зап.арм. կարգել (произ. гаркhел) – женить, Карин, 

Ахалциха կարքէլ каркhэл, Акна, Полис, Асланбек գարքէլ гаркhэл, Муш կարկել каркел, Харберд 

գարքիլ гаркhил, Сучава գ‘արքել гhаркhел, Амшен գարքուշ гаркhуш, все в значении женить. 

 ԳԱՐՔԷԼՈՒԳԱՐՔԷԼՈՒԳԱՐՔԷԼՈՒԳԱՐՔԷԼՈՒ (Ն), ԿԱՐԿԷԼՈՒԿԱՐԿԷԼՈՒԿԱՐԿԷԼՈՒԿԱՐԿԷԼՈՒ (Չ), ած. ամուսացնելու հասակի (տղա, աղջիկ). ապառնի 

դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական։ 
 ГАРКhЭЛУ (Н), КАРКЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. достигший брачного возраста; с существит. 
выполняет функцию прилаг.; каркэлу ахчиг (Ч) девушка на выданье. 

 ԳԱՐՔԸՎԱՁԳԱՐՔԸՎԱՁԳԱՐՔԸՎԱՁԳԱՐՔԸՎԱՁ (Ն), ԿԱՐԿԸՎԱՁԿԱՐԿԸՎԱՁԿԱՐԿԸՎԱՁԿԱՐԿԸՎԱՁ (Չ), ած. ամուսնացած (մարդ, տղա, աղջիկ). անց. դերբայ, որ 

գոյականի հետ դառնում է ածական, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, 

երր. դեմքի հոդ առնում ու հոլովվում է. գարքըվաձնէրէնգարքըվաձնէրէնգարքըվաձնէրէնգարքըվաձնէրէն մէքադինմէքադինմէքադինմէքադին գըջանչնամգըջանչնամգըջանչնամգըջանչնամ։ 
 ГАРКhЫВАДЗ (Н), КАРКЫВАДЗ (Ч), пр.пр.вр. 1. женатый. 2. замужняя; с сущ. становится 
прилаг., при независ. употр. – сущ., принимает прит. артикль 3-го л. и склон.; гаркhывадзнэрэн 
мэкhадин гыджанчhнам с одним из женатых (мужчин) я знаком. 

 ԳԱԳԱԳԱԳԱ՛ՐՔԸՎԱՁՕՐՔԸՎԱՁՕՐՔԸՎԱՁՕՐՔԸՎԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ  (Ն), ԿԱԿԱԿԱԿԱ՛ՐԿԸՎԱՁՕՐԿԸՎԱՁՕՐԿԸՎԱՁՕՐԿԸՎԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ), 

մկ. հենց որ ամուսնացա և այլն. գարքըվաձօվըգարքըվաձօվըգարքըվաձօվըգարքըվաձօվը բաշխաբաշխաբաշխաբաշխա էլլիլէլլիլէլլիլէլլիլ էրէրէրէր։ 
 ГÁРКhЫВАДЗÓВЫС (Н), КÁРКЫВАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы 
(Ч), н. как только женюсь (выйду замуж) и т.д.; гаркhывадзовы башха эллил эр как только он 
женился, сразу стал жить отдельно. 

 ԳԱՐՔԸՎԷԼԳԱՐՔԸՎԷԼԳԱՐՔԸՎԷԼԳԱՐՔԸՎԷԼ (Ն), ԿԱՐԿԸՎԷԼԿԱՐԿԸՎԷԼԿԱՐԿԸՎԷԼԿԱՐԿԸՎԷԼ, -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէց՛էք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.չ. 
ամուսնանալ։ 
 ГАРКhЫВЭЛ (Н), КАРКЫВЭЛ, -вим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), 

г.с.з. жениться; выходить замуж; литер.вост.арм. կարգվել каргвел, литер.зап.арм. կարգվիլ (произ. 
гаркhывил) – жениться, выходить замуж. 

 ԳԱՐՕԴԳԱՐՕԴԳԱՐՕԴԳԱՐՕԴ 1. գ. կարոտ, կարոտի զգացմունք, փափագ. 2. ած. կարոտ, փափագ ունեցող 

(մարդ). 3. կարիքավոր (մարդ). գարօդգարօդգարօդգարօդ(ըըըը) լալլալլալլալ ցանկություն ոնենալ, փափակել տեսնելու. գարօդգարօդգարօդգարօդ 
մընալմընալմընալմընալ կարոտի զգացմունքը չբավարարված մնալ. գարօդըգարօդըգարօդըգարօդը քաշէլքաշէլքաշէլքաշէլ կարօտելուց տառապել. 
գարօդըդգարօդըդգարօդըդգարօդըդ կամ գարօդըգարօդըգարօդըգարօդը քըքաշիմքըքաշիմքըքաշիմքըքաշիմ կամ քըքաշէյիքըքաշէյիքըքաշէյիքըքաշէյի ասում են ոչ ցանկալի այցելույի հասցեին. մէգմէգմէգմէգ 
գըդօրգըդօրգըդօրգըդօր հացէհացէհացէհացէ գարօդգարօդգարօդգարօդ մի կտոր հացից զուրկ։ 
 ГАРОД 1. с. тоска. 2. с. желание. 3. п. тоскующий, исполненный тоски. 4. п. бедный, 
нуждающийся; гарод (ы)лал а) сгорать от желания (увидеть кого-либо и т.п.), б) нуждаться в ком-
либо, чём-либо, гароды аррнэл утолить тоску, гарод мынал не утолить тоску, гароды кhашэл 
тосковать, скучать, гародыд или гароды кhыкhашим или кhыкhышэйи (ирон.) только тебя мне и 
не хватало (употр. в адрес нежеланного человека), мэг гыдор hацhэ гарод лишённый куска хлеба; 

грабар կարոտ карот – нуждающийся, литер.вост.арм. կարոտ карот, литер.зап.арм. կարոտ 

(произн. гарод) – тоска, нужда, нищета, тоскующий, нуждающийся, в гаварах Ахалциха, Карин, 
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ԳԳԳԳ Г ԳԱՐՕԴԱԳԱՐՕԴԱԳԱՐՕԴԱԳԱՐՕԴԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ

Карабах, Мокс, Шемаха, Возм, Нор-Джуга, Салмаст, Ван կարօտ карот, Алашкерт, Муш կարօդ 

карод, Тигранакерт գmրօդ гäрод, Харберд, Полис, Родосто, Акна գարէօդ гарöд, Себастия, Сучава 

գարօդ гарод, Амшен գարօդ гарод, գարէօդ гарöд, Мараха կարուիտ каруит, Асланбек գարէօդ 

гарöд, գարէօ* гарöh, Зейтун գmյուդ гäйуд, Хачин գmրէօդ гäрöд. 

 ԳԱՐՕԴԱԳԱՐՕԴԱԳԱՐՕԴԱԳԱՐՕԴԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի կարոտում եմ, 

կարոտեցի, կարոտեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ 

պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. գարօդաձսայինգարօդաձսայինգարօդաձսայինգարօդաձսային գընայէրգընայէրգընայէրգընայէր բադգէրինբադգէրինբադգէրինբադգէրին վըրանվըրանվըրանվըրան։ 
 ГАРОДÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
тоскую (скучаю по кому-либо), тосковал, буду тосковать и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. 
с формой смысл. гл. предл.; гародадзcайин гынайэр бадгэрин выран чем больше скучал, тем 
больше смотрел на фотографию. 

 ԳԱԳԱԳԱԳԱ՛ՐՕԴԱՁՕՐՕԴԱՁՕՐՕԴԱՁՕՐՕԴԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ կարոտում եմ, 

էի, կարոտեցի, կարոտեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժամանակների նշանակությամբ, 

ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. գարօդաձօվըսգարօդաձօվըսգարօդաձօվըսգարօդաձօվըս գէշտայիգէշտայիգէշտայիգէշտայի դէսնէլուդէսնէլուդէսնէլուդէսնէլու։ 
 ГÁРОДАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только тоскую, скучаю 
(по кому-либо) и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр.; гародадзовыс 
гэштайи дэснэлу как только начинал скучать, шёл повидаться. 
 ԳԱՐՕԴԷԼԳԱՐՕԴԷԼԳԱՐՕԴԷԼԳԱՐՕԴԷԼ, -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. կարոտել։ 
 ГАРОДЭЛ, гыгародим, -эцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з. тосковать, скучать 

(по кому-либо); литер.вост.арм. կարոտել каротел, литер.зап.арм. կարոտիլ (произн. гародил). 

 ԳԱՐՕԴԷԼԷՆԳԱՐՕԴԷԼԷՆԳԱՐՕԴԷԼԷՆԳԱՐՕԴԷԼԷՆ, մկ. կարոտելով, կարոտ քաշելով։ 
 ГАРОДЭЛЭН, н. тоскуя, скучая (по кому-либо). 

 ԳԱՐՕԴԷԼՈՒԳԱՐՕԴԷԼՈՒԳԱՐՕԴԷԼՈՒԳԱՐՕԴԷԼՈՒ, ած. կարոտելու (մարդ), որին կարելի է կարոտել կամ ով կարող է կարոտել. 
ապ. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ած., իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է 

կատարում, երրորդ դեմքի հոդ առնում ու հոլովվում է. ուրիշուրիշուրիշուրիշ գարօդէլուգարօդէլուգարօդէլուգարօդէլու մաշտմաշտմաշտմաշտ չունիմչունիմչունիմչունիմ, իմիմիմիմ 
գարօդէլունէրըսգարօդէլունէրըսգարօդէլունէրըսգարօդէլունէրըս սիվօնկսիվօնկսիվօնկսիվօնկ ինինինին, ինձիինձիինձիինձի գարօդէլունէրնգարօդէլունէրնգարօդէլունէրնգարօդէլունէրն ալալալալ մէռանմէռանմէռանմէռան կընածինկընածինկընածինկընածին։ 
 ГАРОДЭЛУ, пр.буд.вр. 1. тот, по которому можно тосковать, скучать. 2. тот, кто может 
тосковать, скучать; с сущ. становится прилаг., при независ. употр. – сущ., принимает артикль 3-го л. 
и склоняется; уриш гародэлу машт чhуним, им гародэлунэрыс сивонк ин, индзи гародэлунэрн 
ал мэрран кынацин мне больше не по кому скучать, только по этим (детям, внукам), а те, кто мог 
бы по мне скучать, ушли в мир иной. 
 ԳԱՐՕՂ ԳԱՐՕՂ ԳԱՐՕՂ ԳԱՐՕՂ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ կարող լինէլ (որևէ բան անել). գօրծածվում է նաև դիմազուրկ 

նշանակությամբ. գարօղգարօղգարօղգարօղ էէէէ թաթավթաթավթաթավթաթավ անէլանէլանէլանէլ կամ թաթավթաթավթաթավթաթավ քալքալքալքալ։  
 ГАРОХЪ (Ы)ЛАЛ уметь, мочь, быть в состоянии что-либо делать; употребл. также в 
безличной форме в значении возможности: гарохъ э тhатhав анэл, или гарохъ э тhатhав кhал 
возможно, пойдёт дождь; литер.вост.арм. կարող карохъ, литер.зап.арм. կարող (произ. гарохъ) – 
умелый, способный; этимол. см. гырнал. 
 ԳԱՑԻՆԳԱՑԻՆԳԱՑԻՆԳԱՑԻՆ, գ. կացին. մինչև անցյալ դարի վերջը Չալթրում մի քանի ծեր մարդիկ գործածում 

էին այս բառը, որ նշանակում էր ռուսական топор-ից տարբեր ձևի, բայց նույն նպատակին 

ծառայող գործիք, որի մի կողմը տաշող սուր բերան էր, իսկ մյուս կողմը նման էր մուրճի և 

մուրճի դեր էր կատարում. այժմ այդ գործիքն էլ, բառն էլ մոռացված են։ 
 ГАЦhИН, с. топор; ещё в конце ХIХ века некоторые пожилые люди в Чалтыре ещё 
употребляли это слово; по своей форме инструмент отличался от топора, хотя имел схожее 
назначение, однако одна сторона металлического обуха была снабжена острым лезвием, а 
противоположная имела форму молотка и использовалась как молоток, в наст. время как само 
слово так и инструмент вышли из употребления; заимств. от ассиро-вавилонского xaşşīnā – топор; 

грабар կացին кацhин – топор, литер.вост.арм. կացին кацhин, литер.зап.арм. կացին (произ. 
гацhин) – топор, Агулис, Алашкерт, Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, Мокс, Салмаст, Тбилиси 
կացին кацhин, Харберд, Амшен, Себастия, Сучава գացին гацhин, Возм կացէյն кацhйэн, Карабах 

կացըէն кацhыэн, Муш կածի каци, Асланбек գա*ձին гаhдзин. 
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ԳԱՑՅԱՌԳԱՑՅԱՌԳԱՑՅԱՌԳԱՑՅԱՌ ՄԱՇՏՄԱՇՏՄԱՇՏՄԱՇՏ ԳԳԳԳ Г

 ԳԱՑՅԱՌԳԱՑՅԱՌԳԱՑՅԱՌԳԱՑՅԱՌ ՄԱՇՏՄԱՇՏՄԱՇՏՄԱՇՏ, ած. 1. աննշան տեսկով մարդ. 2. կռվարար, անզիջող մարդ: 
 ГАЦhЯРР МАШТ, п. 1. плюгавый, невзрачный. 2. ершистый, задиристый.  

 ԳԱՑՅԱՌԼԷՄԻՇԳԱՑՅԱՌԼԷՄԻՇԳԱՑՅԱՌԼԷՄԻՇԳԱՑՅԱՌԼԷՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ հոխորտալ, ամբարտավանել: 
 ГАЦhЯРРЛЭМИШ ЛАЛ задираться, хорохориться. 

 ԳԱՓԳԱՓԳԱՓԳԱՓ-ԳԱՆԱՆՉԳԱՆԱՆՉԳԱՆԱՆՉԳԱՆԱՆՉ (Ն), ԳԱՊԳԱՊԳԱՊԳԱՊ-ԳԱՆԱՆՉԳԱՆԱՆՉԳԱՆԱՆՉԳԱՆԱՆՉ (Չ), ած. բոլորովին կանաչ։ 
 ГАПh-ГАНАНЧh (Н), ГАП-ГАНАНЧh (Ч), п. полностью зелёный. 

 ԳԷԲԷՐՄԻՇԳԷԲԷՐՄԻՇԳԷԲԷՐՄԻՇԳԷԲԷՐՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ սպանել (մարդ)։ 
 ГЭБЭРМИШ АНЭЛ 1. убить, прикончить. 2. свалить на землю, нокаутировать; турец. 
gebertmek (гебертмек), крым.татар. гебертмек – убить, прикончить. 

 ԳԷԲԷՐՄԻՇԳԷԲԷՐՄԻՇԳԷԲԷՐՄԻՇԳԷԲԷՐՄԻՇ ԱՆԷԼՈՒԱՆԷԼՈՒԱՆԷԼՈՒԱՆԷԼՈՒ սպանելու արժանի (մարդ)։ 
 ГЭБЭРМИШ АНЭЛУ заслуживающий быть убитым. 

 ԳԷԲԷՐՄԻՇԳԷԲԷՐՄԻՇԳԷԲԷՐՄԻՇԳԷԲԷՐՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ սպանվէլ (մարդ)։ 
 ГЭБЭРМИШ ЛАЛ быть убитым; турец. gebertmek, крым.татар. гебертмек – убить. 

 ԳԷԲԷՐՄԻՇԳԷԲԷՐՄԻՇԳԷԲԷՐՄԻՇԳԷԲԷՐՄԻՇ ԼԱԼՈՒԼԱԼՈՒԼԱԼՈՒԼԱԼՈՒ սպանվելու արժանի (մարդ)։ 
 ГЭБЭРМИШ ЛАЛУ заслуживающий быть убитым. 

    ԳԷԳԷԳԷԳԷԳ Գ Գ Գ ածական անունից չափի և աստիճանի մակբայ կազմավորող ածանց, դրվում է բառի 

վերջում և գրվում է միաձուլված. էրգանգէգէրգանգէգէրգանգէգէրգանգէգ – բավականին երկար, պապապապածըռծըռծըռծըռգէգգէգգէգգէգ –  բավականին 

բարձր, գործածվում է գրական արևմտահայերենում և արևմտահայ բարբառներում: 
 ГЭГ суффикс, образующий наречия меры и степени от имён прилагательных, ставится в 
постпозиции и пишется слитно; эргангэг  – достаточно длинный, пацырргэг – достаточно 
высокий; употр. в литературном западноармянском языке и западноармянских диалектах. 
 ԳԷԴԻԳԳԷԴԻԳԳԷԴԻԳԳԷԴԻԳ, գ. ժամկետ, նշանակված պայմանաժամ. գգգգէդիգինէդիգինէդիգինէդիգին հասահասահասահասաձձձձ քէնըքէնըքէնըքէնը ժամկետը լրացած 

րոպեի. կետ-իկ։ 
 ГЭДИГ, с. срок, назначенный час; гэдигин hасадз кhэны в назначенный час; грабар կէտ кэт – 

цель, намерение, литер.вост.арм. կետ кет – исходный пункт, литер.зап.арм. կետ (произн. гэд) – 

знак, назначенный срок, в гаварах Нор-Джуга կէտ кэт – время, Карабах կըէտ кыэт, Зейтун, Сучава 

գէդ гэд, Акна կէտ кэт – препятствие, Буланых կետ кет – один, непарный.  

 ԳԷԴԻՆԳԷԴԻՆԳԷԴԻՆԳԷԴԻՆ (Ն), ԿԷԴԻՆԿԷԴԻՆԿԷԴԻՆԿԷԴԻՆ (Չ), գ. գետին. գգգգէդինըէդինըէդինըէդինը անցավանցավանցավանցավ (Ն), կէդինկէդինկէդինկէդինըըըը անցավանցավանցավանցավ (Չ) կամ գէդինըգէդինըգէդինըգէդինը 
մըդավմըդավմըդավմըդավ (Ն), կէդինըկէդինըկէդինըկէդինը մըդավմըդավմըդավմըդավ (Չ) անհետ կորավ. գէդինըգէդինըգէդինըգէդինը անցնէլունանցնէլունանցնէլունանցնէլուն (Ն), կէդինըկէդինըկէդինըկէդինը անցնէլունանցնէլունանցնէլունանցնէլուն (Չ) 

մեռնելու արժանի մարդը. գէդինըգէդինըգէդինըգէդինը անցնիսանցնիսանցնիսանցնիս (Ն), կէդինըկէդինըկէդինըկէդինը անցնիսանցնիսանցնիսանցնիս (Չ) (անեցք) մեռնես, սատկես. 

գէդինէնգէդինէնգէդինէնգէդինէն գըդնըվաձգըդնըվաձգըդնըվաձգըդնըվաձ չէչէչէչէ (Ն), կէդինէնկէդինէնկէդինէնկէդինէն կըդնըվաձկըդնըվաձկըդնըվաձկըդնըվաձ չէչէչէչէ (Չ) դրա վրա աշխատանք է գործադրված, 

պետք է խնայող լինէլ. գէդինըգէդինըգէդինըգէդինը դընիմդընիմդընիմդընիմ բօյըդբօյըդբօյըդբօյըդ (Ն), կէդինըկէդինըկէդինըկէդինը տընիմտընիմտընիմտընիմ բօյըդբօյըդբօյըդբօյըդ (Չ) (անեցք) թաղեմ քեզ. 

գէդինըգէդինըգէդինըգէդինը մըդնիսմըդնիսմըդնիսմըդնիս (Ն), կէդինըկէդինըկէդինըկէդինը մուդնուսմուդնուսմուդնուսմուդնուս (Չ) (անեցք) մեռնես. գէդինօվգէդինօվգէդինօվգէդինօվ անէլանէլանէլանէլ կամ գէդինօվգէդինօվգէդինօվգէդինօվ մէմըմէմըմէմըմէմը 
անէլանէլանէլանէլ (Ն), կէդինօվկէդինօվկէդինօվկէդինօվ անէլանէլանէլանէլ կամ կէդինօվկէդինօվկէդինօվկէդինօվ մէմըմէմըմէմըմէմը անէլանէլանէլանէլ (Չ) ամբողջ գետնի վրա թափել, շաղ տալ. 
գէդինօվգէդինօվգէդինօվգէդինօվ (ըըըը)լալլալլալլալ կամ գէդինօվգէդինօվգէդինօվգէդինօվ մէմըմէմըմէմըմէմը լալլալլալլալ (Ն), կէդինօվկէդինօվկէդինօվկէդինօվ լալ լալ լալ լալ կամ կէդինօվկէդինօվկէդինօվկէդինօվ մէմըմէմըմէմըմէմը լալլալլալլալ (Չ) թափվել, 
ցրիվ գալ ամբողջ գետնի վրա։ 
 ГЭДИН (Н), КЭДИН (Ч), с. 1. земля, планета. 2. земля, суша, почва, грунт; гэдины анцhав 
(Н), кэдины анцhав (Ч) сгинул, провалился сквозь землю, гэдины мыдав (Н), кэдины мыдав (Ч) 
а) сгинул, провалился сквозь землю, б) сгорел со стыда, гэдины анцhнэлун (Н), кэдины 
анцhнэлун (Ч) заслуживающий погибели, гэдины анцhнис (Н) кэдины анцhнис (Ч) чтоб ты 
сквозь землю провалился, гэдинэн гыднывадз чhэ (Н), кэдинэн кыднывадз чhэ (Ч) досталась 
тяжело, не с неба свалилась (о вещи), гэдины дыним бойыд (Н), кэдины тыним бойыд (Ч) я тебя 
урою, гэдины мыднис (Н), кэдины муднус (Ч) чтоб ты сквозь землю провалился, гэдинов анэл 
или гэдинов мэмы анэл (Н), кэдинов анэл или кэдинов мэмы анэл (Ч) раскидать, рассыпать, 
разлить по земле, гэдинов (ы)лал или гэдинов мэмы лал (Н), кэдинов лал или кэдинов мэмы 
лал (Ч) раскидаться, рассыпаться, разлиться по земле, эрэсы кэдин эхъав устыдился за другого 

(из-за его неподобающего поведения и т.п.); грабар գետին гетин – земля, литер.вост.арм. գետին 

гетин – земля, литер.зап.арм. գետին (произн. кhэдин) – земля, Нор-Джуга գ‘ետին гhетин, 

Ахалциха, Возм, Карин գ‘էտին гhэтин, Полис, Тбилиси գէդին гэдин, Ван կյետին кйетин, Салмаст 
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կէտին кэтин, Мокс, Мараха կյէտին кйэтин, Алашкерт, Ереван, Харберд, Муш, Себастия, Сучава 

գ‘էդին гhэдин, Амшен կէդին кэдин, Тигранакерт, Родосто քէդին кhэдин, Агулис գյmտին гйäтин, 

Хачин գ‘իդին гhидин, Антиохия, Зейтун գ‘իդէն гhидэн. 

 ԳԷԴԻՆԷԺԱԺԳԷԴԻՆԷԺԱԺԳԷԴԻՆԷԺԱԺԳԷԴԻՆԷԺԱԺ (Ն), ԿԷԴԻՆԷԺԱԺԿԷԴԻՆԷԺԱԺԿԷԴԻՆԷԺԱԺԿԷԴԻՆԷԺԱԺ (Չ), գ. երկրաշարժ։ 
 ГЭДИНЭЖАЖ (Н), КЭДИНЭЖАЖ (Ч), с. землетрясение; литер.вост.арм. գետնաշարժ 

гетнашарж, литер.зап.арм. գետնաշարժ (пр. кhэднашарж) – землетрясение. 

 ԳԷԴՆԱՓՕՐԳԷԴՆԱՓՕՐԳԷԴՆԱՓՕՐԳԷԴՆԱՓՕՐ (Ն), ԿԷԴՆԱՓՕՐԿԷԴՆԱՓՕՐԿԷԴՆԱՓՕՐԿԷԴՆԱՓՕՐ (Չ), գ. գետնափոր: 

 ГЭДНАПhОР (Н), КЭДНАПhОР (Ч), с. землянка; литер.вост.арм. գետնափոր гетнапhор, 

литер.зап.арм. գետնափոր (произ. кhэднапhор) – землянка.  

 ԳԷԶԳԷՐԷ ԴԷՂԸԳԷԶԳԷՐԷ ԴԷՂԸԳԷԶԳԷՐԷ ԴԷՂԸԳԷԶԳԷՐԷ ԴԷՂԸ (Նխջ), մկ. ակնհայտնի կերպով. թուրք. գյօզ գյօրէ – ակնհայտնի։ 
 ГЭЗГЭРЭ ДЭХЪЫ (Нхч), н. явно, открыто, не скрывая; от турец. göz göre (гöз гöрэ) – 
открыто, намеренно, умышленно. 

 ԳԷԶԷԳԷՆԳԷԶԷԳԷՆԳԷԶԷԳԷՆԳԷԶԷԳԷՆ, ած. ամբողջ օրը ման եկող. թուրք. գէզինմէք – շուռ գալ, պտտվել։ 
 ГЭЗЭГЭН, п. праздношатающийся, слоняющийся без дела; турец. gezmek (гэзмэк), 
крым.татар. кезмек – гулять, бродить.  

 ԳԷԶԷՔԳԷԶԷՔԳԷԶԷՔԳԷԶԷՔ (Ն), ԳԷԶԱՔԳԷԶԱՔԳԷԶԱՔԳԷԶԱՔ (Չ), գ. հիվանդություն։ 
 ГЭЗЭКh (Н), ГЭЗАКh (Ч), с. болезнь; турец. kezek (кэзэк) – гангрена.  
 ԳԷԹԻՆ ԳԷՐԷ ԴԱՆԷԼԳԷԹԻՆ ԳԷՐԷ ԴԱՆԷԼԳԷԹԻՆ ԳԷՐԷ ԴԱՆԷԼԳԷԹԻՆ ԳԷՐԷ ԴԱՆԷԼ (Նխջ) դեպի ետ տանել (գործը). տե՛ս նաև կօտընկէրի էշտալ։  
 ГЭТhИН ГЭРЭ ДАНЭЛ (Нхч) отложить (дело); от турец. götün (гöтюн) – назад, пятясь задом + 
послеслог göre – согласно, сообразно с; см. также котынкэри эштал (Ч). 

 ԳԷԼԲԷՐԻԳԷԼԲԷՐԻԳԷԼԲԷՐԻԳԷԼԲԷՐԻ կամ ԳԷՐԲԷԼԻԳԷՐԲԷԼԻԳԷՐԲԷԼԻԳԷՐԲԷԼԻ, գ. փուռի կրակը խառնելու գործիք կեռ ծայրով. թուրք. գէլբէրի:  
 ГЭЛБЭРИ или ГЭРБЭЛИ, с. кочерга, железный прут для разгребания золы в печи; турец. 
gelberi (гелбери), крым.татар. кельбер – кочерга; в гаварах Карабах գալբարի гäлбäри, Лори գլբարի 
глбари – кочерга. 

 ԳԷԼԸՄ ՈՒՆԻՍԳԷԼԸՄ ՈՒՆԻՍԳԷԼԸՄ ՈՒՆԻՍԳԷԼԸՄ ՈՒՆԻՍ , ԳԷԼԸՄ ՈՒՆԻԳԷԼԸՄ ՈՒՆԻԳԷԼԸՄ ՈՒՆԻԳԷԼԸՄ ՈՒՆԻ (Չալթր) դու ընդունակ ես, նա ընդունակ է. գէլըմգէլըմգէլըմգէլըմ ունիսունիսունիսունիս 
ուդէլուուդէլուուդէլուուդէլու ուուուու քունքունքունքուն լալուլալուլալուլալու ուտելլն ու քնելն է քո գործը։ 
 ГЭЛЫМ или БЭЛЫМ (Чалтырь) употр. в выражении гэлым унанал или бэлым унанал 
обладать способностью что-либо делать; гэлым унис удэлу у кhун лалу ты способен только есть 
да спать; турец. bellem (беллем) – способность запоминать.  

 ԳԷԼԸՐԳԷԼԸՐԳԷԼԸՐԳԷԼԸՐ առանձին չի գործածվում և բառի իմաստը մոռացված է, գործածվում է ծղր. կամ 

արհ. միայն գէլըրըգէլըրըգէլըրըգէլըրը գըդռէլգըդռէլգըդռէլգըդռէլ, որ նշանակում է վիճակը վատանալ (որևէ մարդու): թուրք. գէլիր – 

թոշակ։ 
 ГЭЛЫР значение слова забыто, употр. только в иронич.-уничижит. значении в выражении 
гэлыры гыдррэл ухудшаться, принимать дурной оборот (о ситуации); турец. gelir (гелир), 
крым.татар. келир – доход, рента; среднеарм. яз. կելուր келур, կալուր калур – доход, рента, в 

гаварах Полис կէլիր кэлир, Ван, Карабах գյmլիւր гйäлюр, Амшен գmլուր гäлур – доход. 

 ԳԷԼԻԳԷԼԻԳԷԼԻԳԷԼԻ, գ. մեծ սանդ՝ կորկոտ ու ձավար պատրաստելու։ 
 ГЭЛИ, с. большая каменная ступа для приготовления пшеничной крупы; крым.татар. кели – 
ступа, просорушка. 
 ԳԷՂԳԷՂԳԷՂԳԷՂ (Ն), ԿԷՂԿԷՂԿԷՂԿԷՂ (Չ), գ. գյուղ։ 
 ГЭХЪ (Н), КЭХЪ (Ч), с. деревня, селение, село; грабар գիւղ гюхъ, литер.вост.арм. գյուղ гюхъ, 

литер.зап.арм գեղ (произн. кhэхъ), Алашкерт, Хачин, Муш, Сучава գ‘եղ гhехъ, Акна, Ахалциха, 

Ереван, Харберд, Карин, Себастия գ‘էղ гhэхъ, Зейтун գ‘էղ гhэхъ, Асланбек գ‘եղ гhехъ, Амшен կէղ 

кэхъ, Возм գ‘յեղ гhйехъ, Салмаст, Ван կյեղ кйехъ, Мокс, Мараха կյէղ кйэхъ, Полис, Родосто քէղ 

кhэхъ, Тбилиси գիղ гихъ, Тигранакерт քիղ кhихъ. 

 ԳԷՂԱՑԻԳԷՂԱՑԻԳԷՂԱՑԻԳԷՂԱՑԻ (Ն), ԿԷՂԱԾԻԿԷՂԱԾԻԿԷՂԱԾԻԿԷՂԱԾԻ (Չ), գ. գյուղացի. հոլովվում է երկու կերպ – գէղացիգէղացիգէղացիգէղացի, -ցիյի, -ցիյէ, -

ցիյօվ, -ցինէր, -ցինէրու, -ցինէրէ, -ցինէրօվ (Նխջ), գէղացիգէղացիգէղացիգէղացի, -ցիյի, -ցիյէ, -ցիյօվ, -ցիք, -ցօց, -

ցօցմէն, -ցօցմօվ (Մէծ Սալա, Փոքր Սալա, Նեսվեթայ), կէղածիկէղածիկէղածիկէղածի, -ծիյի, -ծիյէ, -ծիյօվ, -ծիկ, -ծօծ, -

ծօծմէն, -ծօծմօվ (Չ)։ 
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ԳԷՂՁԱՎՕՐԳԷՂՁԱՎՕՐԳԷՂՁԱՎՕՐԳԷՂՁԱՎՕՐ ԳԳԳԳ Г

 ГЭХЪАЦhИ (Н), КЭХЪАЦИ (Ч), с. сельский житель, крестьянин, крестьянка; склоняется 
двумя способами: гэхъацhи, -цhийи, -цhийэ, -цhийов, -цhинэр, -цhинэру, -цhинэрэ, -цhинэров 
(Нхч), гэхъацhи, -цhийи, -цhийэ, -цhийов, -цhикh, -цhоцh, -цhоцhмэн, -цhоцhмов (Б. Салы, Султан 
Сала, Несветай), кэхъаци, -цийи, -цийэ, -цийов, -цик, -цоц, -цоцмэн, -цоцмов (Ч); литер.вост.арм. 

գյուղացի гюхъацhи и գեղացի гехъацhи, литер.зап.арм. գիւղացի (произ. кhюхъацhи) и գեղացի 

(кhэхъацhи), в гаварах Полис, Муш, Карин, Себастия գեղացի гэхъацhи – сельский житель. 

 ԳԷՂՁԱՎՕՐԳԷՂՁԱՎՕՐԳԷՂՁԱՎՕՐԳԷՂՁԱՎՕՐ (Նխջ), ած. կեղծավոր. բարբառի մեջ մտած է գրական լեզվից։ 
 ГЭХЪДЗАВОР (Нхч), п. лицемерный, двуличный; литер.вост.арм. կեղծավոր кехъцавор, 

литер.зап.арм. կեղծաւոր (произн. гэхъдзавор). 

 ԳԷՄԻԳԷՄԻԳԷՄԻԳԷՄԻ, գ. նավ. փոխ. թուրք. *հահահահա՜, հաբահաբահաբահաբա՜, գէմինէրըսգէմինէրըսգէմինէրըսգէմինէրըս էգիլէգիլէգիլէգիլ ինինինին հա՜ իհարկե նավերս եկել են, 

ասում էին հնումը ծնողները հեգնորեն, երբ մանուկները խնդրում էին մի բան գնել, դա 

նշանակում էր «փող չունիմ»։ 
 ГЭМИ, с. судно, корабль; *hа!, hаба!, гэминэрыс эгил ин ну да, конечно, корабли наши 
прибыли (так с иронией говорили в прежние времена родители, когда дети просили купить что-

нибудь, что означало «денег нет»); турец. gemi – судно, корабль; среднеарм. яз. գէմի гэми, կէմի 

кэми, կամի ками, Карин, Ван, Мокс, Шатах, Ван գյամի гйами, Карабах գամի гами – корабль. 

 ԳԷՆԱԼԳԷՆԱԼԳԷՆԱԼԳԷՆԱԼ, -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Չ. -ցի՛կ), բ.չ. 1. կենալ, մնալ մի տեղ. 2. 

ապրել մի տեղ։ 
 ГЭНАЛ, гыгэнам, гэцhа, гэцhадз, гэцhохъ, гэналу, гэцhир, гэцhикh (Ч. гэцhик), г.с.з. 1. 

оставаться. 2. обитать, жить; корень грабара կայ ка – место пребывания, կայանալ кайанал – 

оставаться, находиться, литер.вост.арм. կենալ кенал, литер.зап.арм. կենալ (пр. гэнал) – оставаться, 

жить, Тбилиси կէնալ кэнал, Асланбек, Полис, Родосто գէնալ гэнал, Сучава գենալ генал, Зейтун, 

Хачин գինօլ гинол, Амшен գէնուշ гэнуш, Тигранакерт գէնmլ гэнäл – оставаться, обитать, жить. 

 ԳԷՆԱԼԷՆԳԷՆԱԼԷՆԳԷՆԱԼԷՆԳԷՆԱԼԷՆ կամ ԳԷՆԱԼԷՆԳԷՆԱԼԷՆԳԷՆԱԼԷՆԳԷՆԱԼԷՆ-ԳԷՆԱԼԷՆԳԷՆԱԼԷՆԳԷՆԱԼԷՆԳԷՆԱԼԷՆ, մկ. կենալով, մնալով. 2. վերջ ի վերջո։ 
 ГЭНАЛЭН или ГЭНАЛЭН-ГЭНАЛЭН, н. 1. оставаясь, пребывая. 2. в конце концов. 

 ԳԷՆԱԼՉԷՔԳԷՆԱԼՉԷՔԳԷՆԱԼՉԷՔԳԷՆԱԼՉԷՔ, գ. կացավարձ, ապրելավարձ:  
 ГЭНАЛЧhЭКh, с. плата за проживание.  

 ԳԷՆԱԼՈՒԳԷՆԱԼՈՒԳԷՆԱԼՈՒԳԷՆԱԼՈՒ, ած.մկ. 1. (մարդ), որ կարող է մնալ կամ պիտի մնա. 2. (տեղ), որտեղ կարելի է 

կամ պետք է կենալ, ապրել. ապառնի դերբայ, որ գոյաանի հետ դառնում է ածական, բայի հետ – 

մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս գոյակ. դեր է կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է. 

գէնալուսգէնալուսգէնալուսգէնալուս սասասասա դուննդուննդուննդունն էէէէ. իմիմիմիմ գէնալույիսգէնալույիսգէնալույիսգէնալույիս քօվըքօվըքօվըքօվը մէքադմէքադմէքադմէքադ ալալալալ բարաբբարաբբարաբբարաբ դունդունդունդուն գագագագա. հօսհօսհօսհօս գէնալուգէնալուգէնալուգէնալու էգաէգաէգաէգա. 
 ГЭНАЛУ, пр.буд.вр. 1. тот, кто должен остаться или жить. 2. место, где можно или нужно 
остаться или жить; гэналус са дунн э я буду жить в этом доме, им гэналуйис кhовы мэкhад бараб 
дун га рядом с (домом), в котором я буду жить, есть пустой дом, hос гэналу эга я приехал, чтобы 
жить здесь; с сущ. выполняет функцию прил., с глаголом – наречия, при независ. употр. – функцию 
существ., принимает артикль и склон. 

 ԳԷՆԷԳԷՆԷԳԷՆԷԳԷՆԷ, մկ. վերստին, նորից. թուրք. գէնէ – նույն իմ.։ 
 ГЭНЭ, н. 1. снова, опять. 2. всё таки, всё же; турец. gene (гене), крым.татар. кене и гене (диал.) – 

опять, снова; среднеарм. яз. գէնա гэна, կէնա кэна – снова, опять, в гаварах Амшен գէնէ гэнэ – всё 

таки, Карабах գmնm гäнä, Ван գինm гинä – снова. 

 ԳԷՆԷԳԷՆԷԳԷՆԷԳԷՆԷ-ԳԷՆԷԳԷՆԷԳԷՆԷԳԷՆԷ, մկ. այնու ամենայնիվ, ռուս. всё-таки (հարցական խոսկի սկզբում)։ 
 ГЭНЭ-ГЭНЭ, н. всё-таки, и всё же (в начале вопросит. предложения). 

 ԳԷՆԹԱՆԻԳԷՆԹԱՆԻԳԷՆԹԱՆԻԳԷՆԹԱՆԻ առանձին չի գործածվում, այլ հետևյալ արտահայտությունների մեջ. *գէնթանիգէնթանիգէնթանիգէնթանի 
գէցիրգէցիրգէցիրգէցիր – պատասխանում էր սերմնացանը հնումը, երբ մոտից անցնողը բարեմաղթում էր, 

«ասվաձ աչօղէ». ցաձգէնթանիցաձգէնթանիցաձգէնթանիցաձգէնթանի (մարդ, տղա), վատ ստոր։ 
 ГЭНТhАНИ, с. живой, здоровый, полный жизни; употр. только в выраж. *гэнтhани гэцhир 
ответ сеятеля прохожим, выражающим ему добрые пожелания словами «асвадз ачhохъэ» – бог в 
помощь, цhадзгэнтhани а) порочный, безнравственный, б) подлец, негодяй; исконно арм. слово, 

корень древнеармян. языка կեալ кял – жить, грабар կէնդ кенд, литер.вост.арм. կենդանի кендани, 
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ԳԳԳԳ Г ԳԷՆԹԱՆՈՒԹԻԳԷՆԹԱՆՈՒԹԻԳԷՆԹԱՆՈՒԹԻԳԷՆԹԱՆՈՒԹԻ՜ՆՆՆՆ

литер.зап.арм. կենդանի (произ. гэнтhани) – животное, живой, полный жизни, в гаварах Ахалциха, 

Ереван, Карин, Шемаха, Тбилиси կէնթանի кэнтhани, Алашкерт, Муш կէնտան кэнтан, Сучава 

գենդ‘անի гендhани, Возм կենթանէյ кентhанэй, Мокс կէնդmնը´ кэндäныэ, Мараха կէնթանը´ 

кэнтhаныэ, Тбилиси կէնթան кэнтhан.  

 ԳԷՆԹԱՆՈՒԹԻԳԷՆԹԱՆՈՒԹԻԳԷՆԹԱՆՈՒԹԻԳԷՆԹԱՆՈՒԹԻ՜ՆՆՆՆ, ձ. բարեմաղթական ձայնարկություն խնճույքի մեջ գինի խմելուց առաջ 

ասվող խոսքում։ 
 ГЭНТhАНУТhИН! м. здравица, добрые пожелания, предшествующие винопитию во время 
застолья; этимол. см. гэнтhани. 

 ԳԷՆՋԳԷՆՋԳԷՆՋԳԷՆՋ (Ն), ած. ջահել, երիտասարդ. փոխ. թուրք. հոմանիշը – յաշ։  
 ГЭНДЖ (Н), п. молодой, юный; синон. йаш; турец. genç (генч), крым.татар. генч – молодой; 

среднеарм. яз. կենճ кенч, в гаварах Амшен գէնջ гэндж, Ван գյmնջ гйäндж – молодой.  

 ԳԷՆՋԳԷՆՋԳԷՆՋԳԷՆՋ-ԳԷՆՋԳԷՆՋԳԷՆՋԳԷՆՋ (Ն), մկ. երիտասարդ հասակում. գէնջգէնջգէնջգէնջ-գէնջգէնջգէնջգէնջ մէռավմէռավմէռավմէռավ։ 
 ГЭНДЖ-ГЭНДЖ (Н), н. в молодом возрасте; гэндж-гэндж мэррав умер совсем молодым; 
турец. genç (генч) – молодой. 

 ԳԷՆՋԸՆԱԼԳԷՆՋԸՆԱԼԳԷՆՋԸՆԱԼԳԷՆՋԸՆԱԼ, -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Ն), բ.չ. երիտասարդանալ, 
ջահելնալ. թուրք. գէնջ + հայ. -ան-ալ։ 
 ГЭНДЖЫНАЛ, -нам, -цhа, -цhадз, -налу, -цhир, -цhикh (Н), г.с.з. молодеть; турец. genç (генч), 
крым.татар. генч – молодой + арм. -ан-ал. 

 ԳԷՆՋԸՆԱԼՈՒԳԷՆՋԸՆԱԼՈՒԳԷՆՋԸՆԱԼՈՒԳԷՆՋԸՆԱԼՈՒ (Ն), ած. երիտասարդանալու (մարդ), որ կարող է երիտասարդ դառնալ. 
ապառնի դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական։ 
 ГЭНДЖЫНАЛУ (Н), пр.буд.вр. тот, кто может помолодеть; с сущ. становится прил. 

 ԳԷՆՋԸՑԱՁԳԷՆՋԸՑԱՁԳԷՆՋԸՑԱՁԳԷՆՋԸՑԱՁ (Ն), ած. երիտասարդացած (մարդ), երիտասարդ դարցած (ծեր մարդ). անցյալ 
դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական։ 
 ГЭНДЖЫЦhАДЗ (Н), пр.пр.вр. помолодевший (о пожилом человеке); при употр. с сущ. 
выполняет функцию прилаг. 

 ԳԷՆՋՈՒԹԸՍԳԷՆՋՈՒԹԸՍԳԷՆՋՈՒԹԸՍԳԷՆՋՈՒԹԸՍ, -ըդ, -ը, -նէրըս, -նէրըդ, -նէրը (Ն), մկ. երիտասարդության ժամանակս, -դ, -ը, 

-ներումս, -դ, -ը։ 
 ГЭНДЖУТhЫС, -ыд, -ы, -нэрыс, -нэрыд, -нэры (Н), н. во времена моей молодости, твоей 
молодости, его молодости и т.д. 
 ԳԷՆՋՈՒԹԻՆԳԷՆՋՈՒԹԻՆԳԷՆՋՈՒԹԻՆԳԷՆՋՈՒԹԻՆ (Ն), գ. երիտասարդություն, ջահելություն. թուրք. գէնջ + հայ. -ություն. 

հոմանիշը – յաշութին։ 
 ГЭНДЖУТhИН (Н), с. юность, молодость; турец. genç (генч), крым.татар. генч + арм. 
«утhин»; синон. йашутhин. 
 ԳԷՉԷՐԳԷՉԷՐԳԷՉԷՐԳԷՉԷՐ (Ն), տե՛ս գօչէր (Ն)։ 
 ГЭЧhЭР (Н), см. гочhэр (Н). 

 ԳԷՉԻԴԳԷՉԻԴԳԷՉԻԴԳԷՉԻԴ (Ն), ԳԷՉԻՏԳԷՉԻՏԳԷՉԻՏԳԷՉԻՏ (Չ), գ. անցնէլու, կատարվէլու բան. թուրք. գէչիդ – անցք, կիրճ։ 
 ГЭЧhИД (Н), ГЭЧhИТ (Ч), с. нечто временное, недолговечное, преходящее; турец. geçit 
(гечит), крым.татар. кечит – проход, проезд, переход.  

 ԳԷՉԻՄԷԳԷՉԻՄԷԳԷՉԻՄԷԳԷՉԻՄԷ (Ն), ԳԷՉԷՄԷԳԷՉԷՄԷԳԷՉԷՄԷԳԷՉԷՄԷ (Չ), գ. ապրուստ. թուրք. գէչինմէ – նույն իմ.։ 
 ГЭЧhИМЭ (Н), ГЭЧhЭМЭ (Ч), с. жизнь, существование; турец. geçim (гечим) – средства к 

существованию; в гаваре Полис կէչինմէ кэчhинмэ – средства к существованию. 

 ԳԷՉԻՄԻՇ ԳԷՉԻՄԻՇ ԳԷՉԻՄԻՇ ԳԷՉԻՄԻՇ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼ ԼԱԼ ԼԱԼ ԼԱԼ ապրել. թուրք. գէչինմէք – ապրել։  
 ГЭЧhИМИШ (Ы)ЛАЛ и ГЭЧhЭРМИШ ЛАЛ жить, обитать; турец. geçinmek (гечинмек) – 
жить; в гаварах Полис կէչինմիշ ըլլալ кэчhинмиш ыллал, Ван գէչմիշ ըլլալ гэчhмиш ыллал – жить. 

 ԳԷՉԻՄԻՇԳԷՉԻՄԻՇԳԷՉԻՄԻՇԳԷՉԻՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ ապրեցնել, ապրուստ հայթայթել (մեկին)։ 
 ГЭЧhИМИШ АНЭЛ обеспечивать средствами к существованию (семью). 

 ԳԷՋԷԳԷՋԷԳԷՋԷԳԷՋԷ-ԽՈՒՇԻԽՈՒՇԻԽՈՒՇԻԽՈՒՇԻ (Ն), ԳԷՋԷԳԷՋԷԳԷՋԷԳԷՋԷ-ԽՈՒՇԽՈՒՇԽՈՒՇԽՈՒՇ (Չ), գ. չղջիկ. թուրք. գէջէ – գիշեր, կուշ – թռչուն, գէջէ 

կուշու – չղջիկ։ 
 ГЭДЖЭ-ХУШИ (Н), ГЭДЖЭ-ХУШ (Ч), с. зоол. летучая мышь; турец. gece kuşu (гэджэ кушу) – 
летучая мышь (gece – ночь, kuş – птица).  
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ԳԷՋԷՍԷՖԱԳԷՋԷՍԷՖԱԳԷՋԷՍԷՖԱԳԷՋԷՍԷՖԱ ԳԳԳԳ Г

 ԳԷՋԷՍԷՖԱԳԷՋԷՍԷՖԱԳԷՋԷՍԷՖԱԳԷՋԷՍԷՖԱ (Ն), ԳԷՋԷՍՎԱԳԷՋԷՍՎԱԳԷՋԷՍՎԱԳԷՋԷՍՎԱ (Չ), գ. ցայգածաղիկ, ռուս. ночная красавица, belle-nuit կոչվող 

ցաղիկը. թուրք. գէջէ – գիշեր + պարս. սեֆա – հաճույք։ 
 ГЭДЖЭСЭФА (Н), ГЭДЖЭСВА (Ч), с. бот. мирабилис, ночецвет, ночная красавица, Mirábilis, 
род цветковых растений семейства Никтагиновые; турец. gecesefa (геджесефа) – ночная красавица 

(турец. gece – ночь + араб.-перс. sefa – наслаждение); Полис գէճէսէֆա гэчэсэфа, Ван գէջէ սmֆասի 
гэджэ сäфаси – мирабилис. 

 ԳԷՌԱԼԳԷՌԱԼԳԷՌԱԼԳԷՌԱԼ, -ա, -աց, -ացաձ, -ալու, անձնական դերբայ, հրամայական և առաջին երկու 

դեմքերի ձևեր չունի, բ.չ. քոր գալ. «եռալ» բառն է՝ «գը» մասնիկը միացած արմատին. տե՛ս էռք. 

գըռնագըգըռնագըգըռնագըգըռնագը գըգէռագըգէռագըգէռագըգէռա ուզում է ծէծ ուտել։ 
 ГЭРРАЛ, гыгэрра, гэррацh, -ацhадз, -алу, не имеет повел. накл. и форм 1-го и 2-го л., г.с.з. 
зудеть, чесаться; гыррнагы гыгэрра напрашивается на взбучку; исконно арм. слово, грабар եռալ 
йеррал – кипеть, пылать (о душе), кишеть (о червях), зудеть (о ране), литер.вост.арм. и 

литер.зап.арм. եռալ еррал – кипеть, Ван յեռալ йеррал, Возм, Ереван, Салмаст, Ахалциха յէռալ 
йэррал – кипеть, зудеть, Акна, Мокс, Муш էռալ эррал, Алашкерт եռալ еррал – кипеть, ныть, 

зудеть, Мараха եռռալ еррал, յառռալ йаррал, Полис էռալ эррал, Тбилиси յիռ գալ йирр гал – зудеть, 

Тигранакерт եռալ еррал – кипеть; в некоторых диалектах, включая новонахичеванский, во 

избежание путаницы между эррал – кипеть и эррал – зудеть, глагол эррал в значении зудеть стал 

употребляться с приставкой «к» («г») в начале слова: Ахалциха, Карин կեռալ керрал, Харберд, 

Полис, Салмаст գէռալ гэррал, Асланбек գէռալ гэррал, Себастия գmռալ гäррал, Хачин գէրօլ гэрол, 

все в знач. зудеть; см. эрркh.  

 ԳԷՌԱՍԳԷՌԱՍԳԷՌԱՍԳԷՌԱՍ, գ. կեռաս։ 
 ГЭРРАС, с. бот. черешня; от греч. kerasos – черешня; грабар կեռաս керрас – черешня, 

литер.вост.арм. կեռաս керрас, литер.зап.арм. կեռաս (произ. гэррас) – черешня, в гаварах Сучава 

գեռաս геррас, Асланбек, Себастия գէռաս гэррас, Буланых գեռյազ геррйаз, Муш գըռյազ гыррйаз, 

Харберд գիյռազ гийрраз, Зейтун գէռօս гэррос, Ван գիլազ гилаз, Полис քիրազ кhираз, Ахалциха 

քիրmզ кhирäз, Сведия քրուզ кhруз.  

 ԳԷՌԱՑԱՁԳԷՌԱՑԱՁԳԷՌԱՑԱՁԳԷՌԱՑԱՁ, ած. քորեկած, քորեկող (տեղ մարմնի վրա). անց. դերբայ, որ գոյակ. հետ 

դառնում է ածական, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, երրորդ դեմքի 

հոդ առնում ու հոլովվում է. գէռացաձէնգէռացաձէնգէռացաձէնգէռացաձէն քիչիմըքիչիմըքիչիմըքիչիմը վարվարվարվար գըգըսկըձիգըգըսկըձիգըգըսկըձիգըգըսկըձի։ 
 ГЭРРАЦhАДЗ, пр.пр.вр. зудящий, чешущийся; с сущест. становится прилагат., при независ. 
употр. – существ., принимает артикль 3-го лица и склоняется; гэррацhадзэн кhичhимы вар 
гыгыскыдзи щиплет чуть ниже зудящего места. 

 ԳԷՌԱՑԱԳԷՌԱՑԱԳԷՌԱՑԱԳԷՌԱՑԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -էրուն, մկ. քանի քոր է գալիս, քոր եկավ, քոր գա և այլն բոլոր 

ժամանակների, եզակի և հոգնակի երրորդ դեմքի նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է 

հաջորդող բայի ձևը. գէռացաձսայինգէռացաձսայինգէռացաձսայինգէռացաձսային քըքէրիմքըքէրիմքըքէրիմքըքէրիմ, քէրէցիքէրէցիքէրէցիքէրէցի, փիթփիթփիթփիթ քէրիմքէրիմքէրիմքէրիմ և այլն։ 
 ГЭРРАЦhÁДЗСАЙИН, -эрун, н. по мере того как (чем больше) чешется (зудит), будет 
чесаться, и т.д., во всех вр. ед. и мн. числа в 3-м лице в соотв. с формой смыслового глагола 
предложения; гэррацhадзсайин кhыкhэрим, кhэрэцhи, пhитh кhэрим по мере того как чешется, 
почёсываюсь, по мере того как чесалось, почёсывался и т.д. 

 ԳԷՌԱՑԱԳԷՌԱՑԱԳԷՌԱՑԱԳԷՌԱՑԱ՛ՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸ, -նէրօվը, մկ. հենց որ քոր է գալիս, քոր եկավ, քոր գա և այլն. գէռացաձօվըգէռացաձօվըգէռացաձօվըգէռացաձօվը 
քացախօվքացախօվքացախօվքացախօվ ջուրջուրջուրջուր քըքըսիմքըքըսիմքըքըսիմքըքըսիմ, վազվազվազվազ քուքաքուքաքուքաքուքա գէռալըգէռալըգէռալըգէռալը։ 
 ГЭРРАЦhÁДЗОВЫ, -нэровы, н. как только чешется и т.д.; гэррацhадзовы кhацhахов джур 
кhыкhысим, ваз кhукhа гэрралы как только начинает чесаться, мажу уксусом, разбавленным 
водой, и зуд проходит. 

 ԳԷՌԱՑԸՆԷԼԳԷՌԱՑԸՆԷԼԳԷՌԱՑԸՆԷԼԳԷՌԱՑԸՆԷԼ կամ ԳԷՌԱՑՈՒՆԷԼԳԷՌԱՑՈՒՆԷԼԳԷՌԱՑՈՒՆԷԼԳԷՌԱՑՈՒՆԷԼ, -ցունու կամ -ցունէ, -ցուց, -ցուցաձ, -ցունօղ կամ -ցընօղ, 

-ցունէլու կամ -ցընէլու (Ն), ԳԷՌԱՑԸՆԷԼԳԷՌԱՑԸՆԷԼԳԷՌԱՑԸՆԷԼԳԷՌԱՑԸՆԷԼ, -ցունու, -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցընէլու (Չ), առաջին 

երկու դեմքերի և հրամայականի ձևերը սովորաբար գործածական չեն, բ.ա. քորվեցնել, քոր 

առաջ բերել. խըդըշխանըխըդըշխանըխըդըշխանըխըդըշխանը գէռացընօղգէռացընօղգէռացընօղգէռացընօղ արօդարօդարօդարօդ էէէէ։ 
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ԳԳԳԳ Г ԳԷՌԱՑԸՆԷԼԷՆԳԷՌԱՑԸՆԷԼԷՆԳԷՌԱՑԸՆԷԼԷՆԳԷՌԱՑԸՆԷԼԷՆ

 ГЭРРАЦhЫНЭЛ или ГЭРРАЦhУНЭЛ, -цhуну или -цhунэ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhунохъ или -
цhынохъ, -цhунэлу или -цhынэлу (Н), ГЭРРАЦhЫНЭЛ, -цhуну, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ, -
цhынэлу (Ч), п.г. вызывать зуд; как правило, повелит. накл. а также 1-е и 2-е л. не употр.; 
хыдышханы гэррацhынохъ арод э крапива вызывает зуд. 

 ԳԷՌԱՑԸՆԷԼԷՆԳԷՌԱՑԸՆԷԼԷՆԳԷՌԱՑԸՆԷԼԷՆԳԷՌԱՑԸՆԷԼԷՆ կամ ԳԷՌԱՑՈՒՆԷԼԷՆԳԷՌԱՑՈՒՆԷԼԷՆԳԷՌԱՑՈՒՆԷԼԷՆԳԷՌԱՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ԳԷՌԱՑԸՆԷԼԷՆԳԷՌԱՑԸՆԷԼԷՆԳԷՌԱՑԸՆԷԼԷՆԳԷՌԱՑԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. քորվեցնելով. 

գէռացընէլէնգէռացընէլէնգէռացընէլէնգէռացընէլէն վիվիվիվի՛րարարարա քէրէլուքէրէլուքէրէլուքէրէլու գուդագուդագուդագուդա։ 
 ГЭРРАЦhЫНЭЛЭН или ГЭРРАЦhУНЭЛЭН (Н), ГЭРРАЦhЫНЭЛЭН (Ч), н. вызывая зуд; 
гэррацhынэлэн ви;ра кhэрэлу гуда от постоянного зуда приходится всё время чесаться. 

 ԳԷՌԱՑՈՒՑԱԳԷՌԱՑՈՒՑԱԳԷՌԱՑՈՒՑԱԳԷՌԱՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -էրուն, մկ. քանի քորվեցնում է, քորվեցնի և այլն. 

գէռացուցաձսայինգէռացուցաձսայինգէռացուցաձսայինգէռացուցաձսային քէրաձէսքէրաձէսքէրաձէսքէրաձէս արունէցավարունէցավարունէցավարունէցավ։        
 ГЭРРАЦhУЦhÁДЗСАЙИН, -эрун, н. по мере того как (чем больше) вызывает зуд и т.д.; 
гэррацhуцhадзсайин кhэрадзэс арунэцhав по мере того как (крапива и т.п.) вызывала зуд, я 
чесался и окровавил ранку. 

 ԳԷՌԱՑՈՒՑԱԳԷՌԱՑՈՒՑԱԳԷՌԱՑՈՒՑԱԳԷՌԱՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸ, -նէրօվը, մկ. հենց որ քորվեցնում է, էր, քորվեցրեց, քորվեցնի և այլն 

բոլոր ժամանակների եզակի և հոգնակի երրորդ դեմքի նշանակութ., ինչպես որ պահանջում է 

հաջորդող բայի ձևը. գէռացուցաձօվըգէռացուցաձօվըգէռացուցաձօվըգէռացուցաձօվը քացախօվքացախօվքացախօվքացախօվ ճուրճուրճուրճուր քըսէքըսէքըսէքըսէ։ 
 ГЭРРАЦhУЦhÁДЗОВЫ, -нэровы, н. как только вызывает зуд (о крапиве и т.п.) и т.д., во всех 
вр. ед. и мн. числа в 3-м л. в соотв. с ф. смысл. гл. пр.; гэррацhуцhадзовы кhацhахов чур кhысэ 
как только начнёт зудеть, смажь уксусом, разбавленным водой. 

 *ԳԷՌԸԼՄԻՇԳԷՌԸԼՄԻՇԳԷՌԸԼՄԻՇԳԷՌԸԼՄԻՇ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Ն), *ՔԷՌԸԼՄԻՇՔԷՌԸԼՄԻՇՔԷՌԸԼՄԻՇՔԷՌԸԼՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Չ) ձգվէլ, լայնանալ կամ երկարանալ. թուրք. 

գէրիլմէկ – նույն իմ.։ 
 *ГЭРРЫЛМИШ (Ы)ЛАЛ (Н), *КhЭРРЫЛМИШ ЛАЛ (Ч) растягиваться, вытягиваться, 

натягиваться; турец. gerilmek (герилмек) – растягиваться; в гаваре Полис կէռիլմիշ ըլլալ 
кэррилмиш ыллал – растягиваться. 

 *ԳԷՌԸԼՄԻՇԳԷՌԸԼՄԻՇԳԷՌԸԼՄԻՇԳԷՌԸԼՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Ն) *ՔԷՌԸԼՄԻՇՔԷՌԸԼՄԻՇՔԷՌԸԼՄԻՇՔԷՌԸԼՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ կամ ՔԷՌՄԻՇՔԷՌՄԻՇՔԷՌՄԻՇՔԷՌՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Չ) լայնացնել, 
երկարացնէլ ձիգ տալով։ 
 *ГЭРРЫЛМИШ АНЭЛ (Н), *КhЭРРЫЛМИШ АНЭЛ или КhЭРРМИШ АНЭЛ (Ч) 
растягивать, вытягивать, натягивать; турец. gerilmek (герилмек) – растягиваться, germek – 
растягивать, натягивать.  

 ԳԷՌՄԱՆԳԷՌՄԱՆԳԷՌՄԱՆԳԷՌՄԱՆ, գ,  գերմանացի։ 
 ГЭРРМАН, с. немец, немка. 

 ԳԷՍԳԷՍԳԷՍԳԷՍ, գ. 1. կես. 2. գ. ամբողջ առարկայի կես մասը։ 
 ГЭС, с. 1. половина, середина (расстояния, промежутка времени и т.п.). 2. половина, одна из 
двух равных частей предмета; грабар կէս кэс – половина, литер.вост.арм. կես кес, литер.зап.арм. 

կես (произн. гэс), в гаварах Агулис, Ахалциха, Горис, Ереван, Ван, Муш, Алашкерт, Карин, Мокс, 

Мараха, Шемаха, Нор-Джуга, Салмаст, Тбилиси կէս кэс, Зейтун, Харберд, Хачин, Амшен, Полис, 

Родосто, Тигранакерт, Асланбек, Себастия, Сучава գէս гэс, Карабах կըէս кыэс, Возм կես кес, 

Сведия գիս гис. 

 ԳԷՍԳԷՍԳԷՍԳԷՍ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ, բ.ն. կիսել. խոնարհվում է միայն «անէլ»-ը։ 
 ГЭС АНЭЛ, г.д.з. делить; спрягается только глагол «анэл». 

 ԳԷՍԳԷՍԳԷՍԳԷՍ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ, բ.չ. կիսվել, երկու մասի բաժանվել. խոնարհվում է միայն «(ը)լալ»-ը։ 
 ГЭС (Ы)ЛАЛ, г.с.з. делиться на две части; спрягается только гл. «(ы)лал)». 

 ԳԷՍԳԷՍԳԷՍԳԷՍ ԲԷՐԱՆԲԷՐԱՆԲԷՐԱՆԲԷՐԱՆ (Ն), ԳԷՍԳԷՍԳԷՍԳԷՍ ՊԷՐԱՆՊԷՐԱՆՊԷՐԱՆՊԷՐԱՆ (Չ), մկ. ձևի կամ պատշաճության համար, բայց ոչ լուրջ 

(ասել, հրավիրել)։ 
 ГЭС БЭРАН (Н), ГЭС ПЭРАН (Ч), н. нехотя, неохотно, без желания (говорить, приглашать в 
гости и т.п.). 

 ԳԷՍԳԷՍԳԷՍԳԷՍ ԳՈՒՇԹԳՈՒՇԹԳՈՒՇԹԳՈՒՇԹ, ԳԷՍԳԷՍԳԷՍԳԷՍ ՔԱՔԱՔԱՔԱԽՑԱՁԽՑԱՁԽՑԱՁԽՑԱՁ (Ն), ԳԷՍԳԷՍԳԷՍԳԷՍ ԳՈՒՇՏԳՈՒՇՏԳՈՒՇՏԳՈՒՇՏ, ԳԷՍԳԷՍԳԷՍԳԷՍ ՔԱԽԾԱՁՔԱԽԾԱՁՔԱԽԾԱՁՔԱԽԾԱՁ (Չ), ած.մկ. կիսաքաղց, լրիվ 

չկշտացած։ 
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ԳԷՍԳԷՍԳԷՍԳԷՍ ՋԱՄՓԱՋԱՄՓԱՋԱՄՓԱՋԱՄՓԱ   ԳԳԳԳ Г

 ГЭС ГУШТh, ГЭС КhАХЦhАДЗ (Н), ГЭС ГУШТ, ГЭС КhАХЦАДЗ (Ч) 1. п. полуголодный. 
2. н. впроголодь, недоедая. 

 ԳԷՍԳԷՍԳԷՍԳԷՍ ՋԱՄՓԱՋԱՄՓԱՋԱՄՓԱՋԱՄՓԱ  կես ճանապարհ։ 
 ГЭС ДЖАМПhА  полпути, на полпути. 

 ԳԷՍԳԷՍԳԷՍԳԷՍ ՔԸՇԷՐՔԸՇԷՐՔԸՇԷՐՔԸՇԷՐ, գ. կես գիշեր։ 
 ГЭС КhЫШЭР, с. полночь. 

 ԳԷՍԳԷՍԳԷՍԳԷՍ ՔԸՇԷՐԻՆՔԸՇԷՐԻՆՔԸՇԷՐԻՆՔԸՇԷՐԻՆ, մկ. կես գիշերին։ 
 ГЭС КhЫШЭРИН, н. в полночь, в ночную пору. 

 ԳԷՍԳԷՍԳԷՍԳԷՍ ՔԸՇԷՐՈՒՔԸՇԷՐՈՒՔԸՇԷՐՈՒՔԸՇԷՐՈՒ (Չ), մկ. կես գիշերին։ 
 ГЭС КhЫШЭРУ (Ч), н. в полночь. 

 ԳԷՍԳԷՍԳԷՍԳԷՍ ՔԸՇԷՐՎԱՆՔԸՇԷՐՎԱՆՔԸՇԷՐՎԱՆՔԸՇԷՐՎԱՆ, ած. կես գիշերվա. գգգգէսէսէսէս քըշէրվանքըշէրվանքըշէրվանքըշէրվան չանգըչանգըչանգըչանգը զարգիցզարգիցզարգիցզարգից։ 
 ГЭС КhЫШЭРВАН, п. полночный; гэс кhышэрван чhангы заргицh зазвонил полночный 
колокол. 

 ԳԷՍԳԷՍԳԷՍԳԷՍ ՔԸՇԷՐՎԱՆԷՔԸՇԷՐՎԱՆԷՔԸՇԷՐՎԱՆԷՔԸՇԷՐՎԱՆԷ, մկ. կես գիշերվանից սկսած։ 
 ГЭС КhЫШЭРВАНЭ, с. с полуночи. 

 ԳԷՍԳԷՍԳԷՍԳԷՍ ՔԸՇԷՐՕՎՔԸՇԷՐՕՎՔԸՇԷՐՕՎՔԸՇԷՐՕՎ, մկ. կես գիշերին։ 
 ГЭС КhЫШЭРОВ, н. в полночь, в ночную пору. 

 ԳԷՍԱԳԱԴԱՐԳԷՍԱԳԱԴԱՐԳԷՍԱԳԱԴԱՐԳԷՍԱԳԱԴԱՐ, ած.մկ. կիսակատար, չավարտած։ 
 ГЭСАГАДАР 1. п. неоконченный, недоделанный. 2. н. недоделав, не доведя (дело) до конца; 

литер.вост.арм. կիսակատար кисакатар, литер.зап.арм. կիսակատար (произн. гисагадар) – 

неоконченный. 

 ԳԷՍԱԴԳԷՍԱԴԳԷՍԱԴԳԷՍԱԴ, ած.մկ. կիսատ: 

 ГЭСАД 1. п. неполный. 2. н. наполовину; литер.вост.арм. կիսատ кисат, литер.зап.арм. կիսատ 

(произ. гисад) – неполный, наполовину. 

 ԳԷՍԱՄԷՌԷԼԳԷՍԱՄԷՌԷԼԳԷՍԱՄԷՌԷԼԳԷՍԱՄԷՌԷԼ, ած.մկ. կիսամեռ։ 
 ГЭСАМЭРРЭЛ, п. полуживой. 

 ԳԷՍԱՅԷՓԳԷՍԱՅԷՓԳԷՍԱՅԷՓԳԷՍԱՅԷՓ, ած.մկ. լրիվ չեփած։ 
 ГЭСАЙЭПh, п. недоваренный.  

 ԳԷՍԸԳԷՍԸԳԷՍԸԳԷՍԸ ԷՓԱՁԷՓԱՁԷՓԱՁԷՓԱՁ, ԳԷՍԸԳԷՍԸԳԷՍԸԳԷՍԸ ՉԷՓԱՁՉԷՓԱՁՉԷՓԱՁՉԷՓԱՁ, ած.մկ. լրիվ չեփած։ 
 ГЭСЫ ЭПhАДЗ, ГЭСЫ ЧhЭПhАДЗ, п. недоваренный. 

 ԳԷՍԳԷՍԳԷՍԳԷՍ ՍԸՀԱԹՍԸՀԱԹՍԸՀԱԹՍԸՀԱԹ  կես ժամ։ 
 ГЭС СЫhАТh  полчаса. 

 ԳԷՍՕՐԳԷՍՕՐԳԷՍՕՐԳԷՍՕՐ, գ.  կեսոր։ 
 ГЭСОР, с.  полдень. 

 ԳԷՍՕՐՎԱՆԳԷՍՕՐՎԱՆԳԷՍՕՐՎԱՆԳԷՍՕՐՎԱՆ, գ.  կեսորյա։ 
 ГЭСОРВАН, с.  полуденный, полдневный. 

 ԳԷՍՎԱԳԷՍԳԷՍՎԱԳԷՍԳԷՍՎԱԳԷՍԳԷՍՎԱԳԷՍ, ած.մկ. 1. երկու հավասար մասից բաղկացած. ասասասաս ցօրէնըցօրէնըցօրէնըցօրէնը գէսվագէսգէսվագէսգէսվագէսգէսվագէս խըջիխըջիխըջիխըջի յէյէյէյէ. 

2. երկու հավասար մասի (բաժանել). էրգուսըէրգուսըէրգուսըէրգուսը գէսվագէսգէսվագէսգէսվագէսգէսվագէս արինարինարինարին իրէնցիրէնցիրէնցիրէնց մէչըմէչըմէչըմէչը. 3. երկու հավասար 

մասի բաժանվել. գէսվագէսգէսվագէսգէսվագէսգէսվագէս խառնէլխառնէլխառնէլխառնէլ երկու բան հավասար չափով իրար հետ խառնել։ 
 ГЭСВАГЭС или ГЭСМАГЭС, н 1. напополам. 2. наполовину; ас цhорэны гэсвагэс хыджи й 
э эта пшеница наполовину состоит из сурепки. 3. напополам; эргусы гэсвагэс арин ирэнцh мэчhы 
поделили поровну на двоих, гэсвагэс харрнэл смешать поровну; литер.зап.арм. կեսվակես (произ. 

гэсвагэс), в гаварах Шемаха կէսպակէս кэспакэс, Полис, Амасия կեսվակես кэсвакэс. 

 ԳԷՐԳԷՐԳԷՐԳԷՐ¹ (Ն), ԿԷՐԿԷՐԿԷՐԿԷՐ (Չ), ած. գէր, պարարտ (մարդ, կենդանի)։ 
 ГЭР¹ (Н), КЭР (Ч), п. полный, тучный (о человеке, животном); грабар գէր гэр – тучный, 

полный, литер.вост.арм. գեր гер, литер.зап.арм. գեր (пр. кhэр) – тучный, полный, в гаварах 

Ахалциха, Карин, Нор-Джуга գ‘էր гhэр, Зейтун գ‘էր гhэр, գ‘էյ гhэй, Тигранакерт, Родосто քէր кhэр, 

Тбилиси գիր гир, Амшен կիր кир. 

 ԳԷՐԳԷՐԳԷՐԳԷՐ² (Չ), գ. կեր, անասունների և թռչունների ուտելիք. հոմանիշը – յէմ։ 
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ԳԳԳԳ Г ԳԷՐԱԳԷՐԱԳԷՐԱԳԷՐԱ

 ГЭР² (Ч), с. корм, фураж; исконно арм. слово, грабар կեր кер – корм, литер.вост.арм. կեր кер, 

литер.зап.арм. կեր (произ. гэр) – корм, фураж, в гаварах Алашкерт, Нор-Джуга, Муш, Салмаст, Ван 

կեր кер, Ахалциха, Ереван, Карабах, Шемаха կէր кэр, Хачин գէյ гэй, Родосто, Себастия, Асланбек 

гэр գէր, Тбилиси կիր кир.  

 ԳԷՐԱԳԷՐԱԳԷՐԱԳԷՐԱ, -ար, -ավ, -անք, -աք, -ան, գէրաձ, գէ՛ր (Չալթրում – գի՛ր), գէրէ՛ք (Չ. գէրէ՛կ), բ.ն. պկս. 

կերա, կերար և այլն. պակասը լրանում է «ուդէլ» բայից։ 
 ГЭРА, гэрар, гэрав, гэранкh, гэракh, гэран, гэрадз, гэр (Чалтырь – гир), гэрэкh (Чалтырь – 
гэрэк), недост.г.д.з. я поел, ты поел и т.д.; недостающие формы восполняются формами глагола 
«удэл»; этимологию см. гэр². 

 ԳԷՐԱԳՈՒՐԳԷՐԱԳՈՒՐԳԷՐԱԳՈՒՐԳԷՐԱԳՈՒՐ, գ. կերակուր. ջանջիջանջիջանջիջանջի գէրագուրգէրագուրգէրագուրգէրագուր անճրկած (տղա)։ 
 ГЭРАГУР, с. 1. пища, еда. 2. суп; джанджи гэрагур беспомощный (о ребёнке); литер.вост.арм. 

կերակուր керакур, литер.зап.арм. կերակուր (пр. гэрагур) – еда, Агулис, Тбилиси կէրակուր 

кэракур, Сучава գերագուր герагур, Полис, Родосто գէրագուր гэрагур, Тигранакерт գէրmքուր 

гэрäкhур, Мараха կէրակուռ кэракурр, Ереван, Ахалциха, Карин, Нор-Джуга կիրակուր киракур, 

Салмаст կերակուլ керакул, Возм կէրակօլ кэракол, Алашкерт, Муш կէրագուլ кэрагул, Мокс 

կիրmկուլ кирäкул; этимол. см. гэр.  

 ԳԷՐԱՁԳԷՐԱՁԳԷՐԱՁԳԷՐԱՁ, ած. կերած, ինչ որ կերած է (հաց, կերակուր և այլն). անցյալ դերբայ, որ գոյականի 

հետ դառնում է ած., իսկ առանձին գործածվելիս գոյակ. դեր է կատարում, հոդ առնում ու 

հոլովվում է. դըհադըհադըհադըհա գէրաձըդգէրաձըդգէրաձըդգէրաձըդ վարվարվարվար կընածաձկընածաձկընածաձկընածաձ չէչէչէչէ, գէնէգէնէգէնէգէնէ գուդիսգուդիսգուդիսգուդիս։  
 ГЭРАДЗ, пр.пр.вр. съеденный; с сущ. выполняет функцию прилаг., при независимом употр. – 
функцию существит., принимает артикль и склоняется; дыhа гэрадзыд вар кынацадз чhэ, гэнэ 
гудис ты же только что поел, и снова ешь. 

 ԳԷՐԱՁԳԷՐԱՁԳԷՐԱՁԳԷՐԱՁ-ՉԻԳԷՐԱՁՉԻԳԷՐԱՁՉԻԳԷՐԱՁՉԻԳԷՐԱՁ, մկ. ուտելուց հետո անմիջապես. գգգգէրաձէրաձէրաձէրաձ-չիգէրաձչիգէրաձչիգէրաձչիգէրաձ էլլավէլլավէլլավէլլավ կընածկընածկընածկընած։ 
 ГЭРАДЗ-ЧhИГЭРАДЗ, н. сразу после еды; гэрадз-чhигэрадз эллав кынац сразу после еды 
встал и ушёл. 

 ԳԷՐԱԳԷՐԱԳԷՐԱԳԷՐԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի ուտում եմ, էի, կերա, 

ուտեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակն. նշանակ., ինչպես որ պահանջում է 

հաջորդող բայի ձևը. գէրաձսայինէրուդգէրաձսայինէրուդգէրաձսայինէրուդգէրաձսայինէրուդ ձագաճկութինձագաճկութինձագաճկութինձագաճկութին գանիքգանիքգանիքգանիք։ 
 ГЭРÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) ем, ел и 
т.д., во всех лицах, числах и временах, в соотв. с формой смысл. гл. пр. гэрадзсайинэруд 
дзагачкутhин ганикh чем больше едите, тем ненасытнее становитесь. 

 ԳԷԳԷԳԷԳԷ՛ՐԱՁՕՐԱՁՕՐԱՁՕՐԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ ուտում եմ, էի, կերա, 

ուտեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժաման. նշանակ., ինչպես որ պահանջում է հաջորդող 

բայի ձևը. իդաիդաիդաիդա ծուգըծուգըծուգըծուգը գէրաձնէրօվըսգէրաձնէրօվըսգէրաձնէրօվըսգէրաձնէրօվըս ալայըսալայըսալայըսալայըս հիվընդծանքհիվընդծանքհիվընդծանքհիվընդծանք։ 
 ГЭ;РАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я ем, поел, поем и 
т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. глагола пр.; ида цугы гэрадзнэровыс 
алайыс hивындцанкh как только мы поели эту рыбу, сразу все заболели. 

 ԳԷՐԱՆԳԷՐԱՆԳԷՐԱՆԳԷՐԱՆ (Ն), ԿԷԿԷԿԷԿԷՐԱՆՐԱՆՐԱՆՐԱՆ (Չ), գ. գերան։ 
 ГЭРАН (Н), КЭРАН (Ч), с. бревно, балка; исконно арм. слово, грабар գերան геран – бревно, 

балка, литер.вост.арм. գերան геран, литер.зап.арм. գերան (произн. кհэран) – бревно, балка, 

Тбилиси գէրան гэран, Возм գ‘երան гhеран, Алашкерт, Ахалциха, Ереван, Муш, Себастия, Мокс, 

Салмаст, Карабах կէրան кэран, Харберд քէրան кhэран, Ван գ‘էրան гhэран.  

 ԳԷՐԱՆԱԼԳԷՐԱՆԱԼԳԷՐԱՆԱԼԳԷՐԱՆԱԼ, -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Ն), ԿԷՐԱՆԱԼԿԷՐԱՆԱԼԿԷՐԱՆԱԼԿԷՐԱՆԱԼ, -նամ, -ծա, -ծաձ, -

ծօղ, -նալու, -ծի՛ր, -ծի՛կ (Չ), բ.չ. գերանալ, պարարտանալ (մարդկանց և կենդանիների մասին)։ 
 ГЭРАНАЛ, гыгэранам, гэрацhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Н), КЭРАНАЛ, 
кыкэранам, кэраца, -цадз, -цохъ, -налу, -цир, -цик (Ч), г.с.з. полнеть, тучнеть (о людях и животных); 

литер.вост.арм. գիրանալ гиранал, литер.зап.арм. գէրնալ гэрнал – толстеть. 

 ԳԷՐԱՆԱԼԷՆԳԷՐԱՆԱԼԷՆԳԷՐԱՆԱԼԷՆԳԷՐԱՆԱԼԷՆ (Ն), ԿԷՐԱՆԱԼԷՆԿԷՐԱՆԱԼԷՆԿԷՐԱՆԱԼԷՆԿԷՐԱՆԱԼԷՆ (Չ), մկ. գերանալով, պարարտանալով։ 
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ԳԷՐԱՆԱԼՈՒԳԷՐԱՆԱԼՈՒԳԷՐԱՆԱԼՈՒԳԷՐԱՆԱԼՈՒ ԳԳԳԳ Г

 ГЭРАНАЛЭН (Н), КЭРАНАЛЭН (Ч), н. полнея, тучнея, толстея. 

 ԳԷՐԱՆԱԼՈՒԳԷՐԱՆԱԼՈՒԳԷՐԱՆԱԼՈՒԳԷՐԱՆԱԼՈՒ (Ն), ԿԷՐԱՆԱԼՈՒԿԷՐԱՆԱԼՈՒԿԷՐԱՆԱԼՈՒԿԷՐԱՆԱԼՈՒ (Չ), ած. գերանալու, որ կարող է գերանալ. աաաասսսս գօվըգօվըգօվըգօվը 
գէրանալուգէրանալուգէրանալուգէրանալու հայվանհայվանհայվանհայվան չէչէչէչէ։  
 ГЭРАНАЛУ (Н), КЭРАНАЛУ (Ч), п. тот, кто может располнеть, растолстеть; ас говы 
гэраналу hайван чhэ эта корова не прибавит в весе. 

 ԳԷՐԱՑԱՁԳԷՐԱՑԱՁԳԷՐԱՑԱՁԳԷՐԱՑԱՁ (Ն), ԿԷՐԱԾԱՁԿԷՐԱԾԱՁԿԷՐԱԾԱՁԿԷՐԱԾԱՁ (Չ), ած.մկ. գերացած, պարարտացած. անց. դերբայ, որ 

գոյականի հետ դառնում է ած., բայի հետ – մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր 

է կատարում, երր. դեմքի հոդ առնում ու հոլովվում է. օչխարնէրըօչխարնէրըօչխարնէրըօչխարնէրը գէրացաձգէրացաձգէրացաձգէրացաձ էգանէգանէգանէգան արօդիարօդիարօդիարօդի 
դարաձդարաձդարաձդարաձ դէղէրէսդէղէրէսդէղէրէսդէղէրէս, մէչէրէնմէչէրէնմէչէրէնմէչէրէն աղէգաղէգաղէգաղէգ գէրացաձնէրունգէրացաձնէրունգէրացաձնէրունգէրացաձնէրուն քաշըքաշըքաշըքաշը մէմէգմէմէգմէմէգմէմէգ փութփութփութփութ ավէլցիլավէլցիլավէլցիլավէլցիլ էէէէ։  
 ГЭРАЦhАДЗ (Н), КЭРАЦАДЗ (Ч), пр.пр.вр. располневший, растолстевший; с существ. 
выполняет функцию прилагат., с глаголом – наречия, при независимом употр. – функцию сущ., 
принимает притяж. артикль 3-го лица и склоняется; очhхарнэры гэрацhадз эган ароди дарадз 
дэхъэрэс, мэчhэрэн ахъэг гэрацhадзнэрун кhашы пhутh авэлцhил э овцы вернулись с пастбища 
тучными, некоторые прибавили в весе на целый пуд. 

 ԳԷՐԱՑԱԳԷՐԱՑԱԳԷՐԱՑԱԳԷՐԱՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ  (Ն), ԿԷՐԱԾԱԿԷՐԱԾԱԿԷՐԱԾԱԿԷՐԱԾԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), մկ. 

քանի գերանում եմ, էի, գերացա և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժամանակների նշանակությամբ, 

ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. գէրացաձսայինգէրացաձսայինգէրացաձսայինգէրացաձսային ցօլունցավցօլունցավցօլունցավցօլունցավ գօվըգօվըգօվըգօվը։ 
 ГЭРАЦhÁДЗСАЙИС (Н), КЭРАЦÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), н. по 
мере того как (чем больше) полнею, полнел и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой 
смыслового гл. предл.; гэрацhадзсайин цhолунцhав говы по мере того как корова тучнела, её тело 
округлялось. 

 ԳԷՐԱՑԱԳԷՐԱՑԱԳԷՐԱՑԱԳԷՐԱՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ  (Ն), ԿԷՐԱԾԱԿԷՐԱԾԱԿԷՐԱԾԱԿԷՐԱԾԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ), մկ. 

հենց որ գերանում եմ, էի, գերացա, գերանամ և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժամանակների 

նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГЭРАЦhÁДЗОВЫС (Н), КЭРАЦÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы (Ч), н. 
как только полнею и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл.  

 ԳԷՐԱՑԸՆԷԼԳԷՐԱՑԸՆԷԼԳԷՐԱՑԸՆԷԼԳԷՐԱՑԸՆԷԼ կամ ԳԷՐԱՑՈՒՆԷԼԳԷՐԱՑՈՒՆԷԼԳԷՐԱՑՈՒՆԷԼԳԷՐԱՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԿԷՐԱԾԸՆԷԼԿԷՐԱԾԸՆԷԼԿԷՐԱԾԸՆԷԼԿԷՐԱԾԸՆԷԼ (Չ), բ. գերացնել, պարարտացնել 
(մարդկանց և կենդանիների վերաբերմամբ)։ 
 ГЭРАЦhЫНЭЛ или ГЭРАЦhУНЭЛ (Н), КЭРАЦЫНЭЛ (Ч), п.г. откармливать; 

литер.вост.арм. գիրացնել гирацhнел, литер.зап.арм. գէրցնել (кhэрцhнел) – откармливать, в гаваре 

Мараха կէրցիւցէլ кэрцhюцhэл – откармливать. 

 ԳԷՐԱՑԸՆԷԼՈՒԳԷՐԱՑԸՆԷԼՈՒԳԷՐԱՑԸՆԷԼՈՒԳԷՐԱՑԸՆԷԼՈՒ կամ ԳԷՐԱՑՈՒՆԷԼՈՒԳԷՐԱՑՈՒՆԷԼՈՒԳԷՐԱՑՈՒՆԷԼՈՒԳԷՐԱՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն), ԿԷՐԱԾԸՆԷԼՈՒԿԷՐԱԾԸՆԷԼՈՒԿԷՐԱԾԸՆԷԼՈՒԿԷՐԱԾԸՆԷԼՈՒ (Չ), ած.մկ. 1. գերացնելու, 

որին պետք է պարարտացնէլ. 2. ով կարող է պարարտացնել, պիտի պարարտացնի. ապառնի 

դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ, իսկ առանձին 

գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է. կէրածընէլուկէրածընէլուկէրածընէլուկէրածընէլու մաշտմաշտմաշտմաշտ ա) 

մարդ որ պիտի գերացնե (անասուններին), բ) մարդ, որին պետք է գերացնել. վօվօվօվօ՞վվվվ էէէէ 
կէրածընէլունկէրածընէլունկէրածընէլունկէրածընէլուն ա) ո՞վ է այն մարդը, որ պիտի գերացնի կամ կարող է գերացնել 
(անասուններին), բ) ո՞վ է այն մարդը, որին պետք է գերացնել. գէրացընէլուգէրացընէլուգէրացընէլուգէրացընէլու դարավդարավդարավդարավ։ 
 ГЭРАЦhЫНЭЛУ или ГЭРАЦhУНЭЛУ (Н), КЭРАЦЫНЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. 1. тот, кого 
можно или нужно откармливать. 2. тот, кто откормит, доведёт до тучности; с сущ. становится прил., 
с глаголом – наречием, при независ. употр. – существ., принимает прит. артикль и склоняется; 
кэрацынэлу машт а) тот, кто будет откармливать (животных), б) тот (человек), кого нужно 
откармливать, вов э кэрацынэлун? а) кто тот (человек), который может или будет откармливать 
(животных)?, б) кто тот (человек, животное), которого нужно откармливать?, гэрацhынэлу дарав. 

 ԳԷՐԱՑՈՒՑԱՁԳԷՐԱՑՈՒՑԱՁԳԷՐԱՑՈՒՑԱՁԳԷՐԱՑՈՒՑԱՁ (Ն), ԿԷՐԱԾՈՒԾԱՁԿԷՐԱԾՈՒԾԱՁԿԷՐԱԾՈՒԾԱՁԿԷՐԱԾՈՒԾԱՁ (Չ) ած.մկ. պարարտացրած. անցյալ դերբայ, որ 

գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս 

գոյականի դեր է կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է. գէրացուցաձգէրացուցաձգէրացուցաձգէրացուցաձ մաշտըմաշտըմաշտըմաշտը վօվօվօվօ՞վվվվ էէէէ ա) ո՞վ է 

այն մարդը, որ պարարտացրել է (անասուններին), բ) ո՞վ է այն մարդը, որին պարարտացրել 
են, գ) ո՞վ է այն մարդը, որին նա պարարտացրել է. այսպիսի տարբեր իմաստներ է ունենում 
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ԳԳԳԳ Г ԳԷՐԱՑՈՒՑԱԳԷՐԱՑՈՒՑԱԳԷՐԱՑՈՒՑԱԳԷՐԱՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ

ածական դարցած անցյալ (նաև ապառնի) դերբայը, երբ գործածվում է առանց լրացումների. 

կէրածուծաձկէրածուծաձկէրածուծաձկէրածուծաձ յէդյէդյէդյէդ պէրիծպէրիծպէրիծպէրիծ։ 
 ГЭРАЦhУЦhАДЗ (Н), КЭРАЦУЦАДЗ (Ч), пр.пр.вр. откормленный; с существ. становится 
прилагат., с глаголом – наречием, при независимом употр. – существ., принимает притяжат. 
артикль и склоняется; гэрацhуцhадз машты вов э? а) кто тот (человек), который откормил 
(животных)?, б) кто тот (человек), которого откормили?, в) кто тот (человек, животное), которого 
он откормил? – такие разные значения может иметь причасте прош. и наст. вр., в функции прилаг. 
при употр. без прямого дополнения; кэрацуцадз йэд пэриц вернул (животное) откормленным.  

 ԳԷՐԱՑՈՒՑԱԳԷՐԱՑՈՒՑԱԳԷՐԱՑՈՒՑԱԳԷՐԱՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ԿԷՐԱԾՈՒԾԱԿԷՐԱԾՈՒԾԱԿԷՐԱԾՈՒԾԱԿԷՐԱԾՈՒԾԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -

ինէրուն (Չ), մկ. քանի պարարտացնում եմ, էի, պարարտացրի և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու 

ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГЭРАЦhУЦhÁДЗСАЙИС (Н), КЭРАЦУЦÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун 
(Ч), н. по мере того как (чем больше) откармливаю, откармливал и т.д., во всех лицах, числах и 
временах, в соотв. с формой смысл. глагола предл.  

 ԳԷՐԱՑՈՒՑԱԳԷՐԱՑՈՒՑԱԳԷՐԱՑՈՒՑԱԳԷՐԱՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎՁՕՎՁՕՎՁՕՎԸՍԸՍԸՍԸՍ  (Ն), ԿԷՐԱԾՈՒԾԱԿԷՐԱԾՈՒԾԱԿԷՐԱԾՈՒԾԱԿԷՐԱԾՈՒԾԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -

նէրօվը (Չ), մկ. հենց որ պարարտացնում եմ, էի, պարարտացրի և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու 

ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГЭРАЦhУЦhÁДЗОВЫС (Н), КЭРАЦУЦÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -
нэровы (Ч), н. как только откармливаю, откармливал и т.д., во всех лицах, числах и временах, в 
соответствии с формой смыслового глагола предложения. 

 ԳԷՐԲԳԷՐԲԳԷՐԲԳԷՐԲ, գ. կերպ, ձև. պահլ. կերպ – մարմին, ձև. գէրբըդգէրբըդգէրբըդգէրբըդ-շնօրքըդշնօրքըդշնօրքըդշնօրքըդ նայէնայէնայէնայէ մէմըմէմըմէմըմէմը 

(հանդիմանաբար) տե՛ս ինչ անպատշաճ վիճակի մեջ է արտաքինդ, հագուստդ։ 
 ГЭРБ, с. 1. способ, средство, метод, приём. 2. внешность, внешний облик; гэрбыд- 
шыноркhыд найэ мэмы что за вид у тебя, посмотри на кого ты похож; от пехлев. kerp – тело, 

форма; грабар կերպ керп – способ, средство, метод, литер.вост.арм. կերպ керп, литер.зап.арм. 

կերպ (произн. гэрб) – способ, средство, метод, внешность, Нор-Джуга կերպ керп, Карин կէրպ 

кэрп, Сучава գերբ герб, Тигранакерт գէրբ гэрб, в тех же значениях.  

 ԳԷՐԲԱՐԳԷՐԲԱՐԳԷՐԲԱՐԳԷՐԲԱՐ օգտագործվում է միայն գէրբարգէրբարգէրբարգէրբար հիլյունհիլյունհիլյունհիլյուն սաթե ուլունք (կրել են որպես 

նախապահպան բազեդովյան հիվանդությամ դեմ):  

 ГЭРБАР употр. только в словосочетании гэрбар hилюн – янтарная бусинка (носили в качестве 
профилактики от базедовой болезни); перс. kahruba, от которого турец. kehlibar (кеhлибар) – янтарь; 

среднеарм. яз. քահրիպար кhаhрипар, քահրապա кhаhрапа, քահրապարէ кhаhрапарэ, քահրիպա 

кhаhрипа, քահրուպար кhаhрупар, քահրուպա кhаhрупа, քահրուբար кhаhрубар – янтарь, в 

диалектах քահրիբար кhаhрибар, քահրիպար кhаhрипар и т.д. – янтарь; см. также кhэhрибар (Н). 

 ԳԷՐԲԷԼԻԳԷՐԲԷԼԻԳԷՐԲԷԼԻԳԷՐԲԷԼԻ, տե՛ս գէլբէրի։ 
 ГЭРБЭЛИ, см. гэлбэри. 

 ԳԷՐԴԱՆԳԷՐԴԱՆԳԷՐԴԱՆԳԷՐԴԱՆ, գ. ծնոտի տակի միսը (մարդու և անասունների)։  
 ГЭРДАН, с. двойной подбородок (у людей и животных); перс. gārdān гардан – шея, от котор. 

турец. gerdan, крым.татар. гердан – двойной подбородок; среднеарм. яз. կերտան кертан – двойной 

подбородок, в гаварах Полис, Никомедия կէռտան кэрртан – двойной подбородок, Арабкир, 

Амасия կէրտան кэртан – шея, Карабах գmրդmն гäрдäн – спина. 

 ԳԷՐԴԱՆԼԸԳԷՐԴԱՆԼԸԳԷՐԴԱՆԼԸԳԷՐԴԱՆԼԸԽԽԽԽ, գ. մանյակ, պարանոցի զարդ թանկագին քարերից: 

 ГЭРДАНЛЫХ, с. ожерелье, шейное украшение из драгоценных камней, жемчуга, монет и т.п.; 

турец. gerdanlık (герданлык), крым.татар. герданлыкъ – ожерелье; в гаваре Ван գmռդmնլըղ 
гäррдäнлыхъ – ожерелье.  

 ԳԷՐԷԶՄԱՆԳԷՐԷԶՄԱՆԳԷՐԷԶՄԱՆԳԷՐԷԶՄԱՆ և ՔԷՐԷԶՄԱՆՔԷՐԷԶՄԱՆՔԷՐԷԶՄԱՆՔԷՐԷԶՄԱՆ (Ն), ԿԷՐԷԶՄԱՆԿԷՐԷԶՄԱՆԿԷՐԷԶՄԱՆԿԷՐԷԶՄԱՆ (Չ), գ. գերեզման. պարս. գարիզման – երկինք։ 
 ГЭРЭЗМАН и КhЭРЭЗМАН (Н), КЭРЭЗМАН (Ч), с. кладбище; перс. garizmān – небеса; 

грабар գերեզման герезман – кладбище, литер.вост.арм. գերեզման герезман, литер.зап.арм. 

գերեզման (пр. кhэрэзман) – кладбище, в гаварах Нор-Джуга գ‘երեզման гhерезман, Алашкерт, 
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ԳԷՐԷԶՄԳԷՐԷԶՄԳԷՐԷԶՄԳԷՐԷԶՄԱՆԻԱՆԻԱՆԻԱՆԻ ԳԳԳԳ Г

Ахалциха, Ереван, Харберд, Карин, Муш, Себастия գ‘էրէզման гhэрэзман, Тигранакерт քէրէզմmն 

кhэрэзмäн, Мокс, Ван կյէրէզման кйэрэзман, Шемаха, Салмаст կէրէզման кэрэзман, Тбилиси 

գերէզման герэзман, Асланбек գ‘էրէզմա гhэрэзма, Акна գ‘էրըզման гhэрызман, Полис, Родосто, 

Сучава քէրէզման кhэрэзман, Амшен քէրէզմօն кhэрэзмон, Аварик գիրէզման гирэзман, Горис 

կիրէզման кирэзман, Мараха кйирэзман կյիրէզման, Хачин գ‘էրէզմօն гhэрэзмон, Зейтун 

գ‘իյիզմօն гhийизмон, Айнтап գեզման гезман.  

 ԳԷՐԷԶՄԱՆԻԳԷՐԷԶՄԱՆԻԳԷՐԷԶՄԱՆԻԳԷՐԷԶՄԱՆԻ և ՔԷՐԷԶՄԱՆԻՔԷՐԷԶՄԱՆԻՔԷՐԷԶՄԱՆԻՔԷՐԷԶՄԱՆԻ (Ն), ԿԷՐԷԶՄԱՆԻԿԷՐԷԶՄԱՆԻԿԷՐԷԶՄԱՆԻԿԷՐԷԶՄԱՆԻ (Չ), ած. գերեզմանոցի։ 
 ГЭРЭЗМАНИ и КhЭРЭЗМАНИ (Н), КЭРЭЗМАНИ (Ч), п. кладбищенский. 

 ԳԷՐԷԶՄԱՆՕՑԳԷՐԷԶՄԱՆՕՑԳԷՐԷԶՄԱՆՕՑԳԷՐԷԶՄԱՆՕՑ և ՔԷՐԷԶՄԱՆՕՑՔԷՐԷԶՄԱՆՕՑՔԷՐԷԶՄԱՆՕՑՔԷՐԷԶՄԱՆՕՑ (Նխջ), գ. գերեզմանատուն։  
 ГЭРЭЗМАНОЦh и КhЭРЭЗМАНОЦh (Нхч), c. кладбище; литер.вост.арм. գերեզմանոց 

герезманоцh, литер.зап.арм. գերեզմանոց (произ. кhэрэзманоцh) – кладбище. 

 *ԳԷՐՄԱԳԳԷՐՄԱԳԳԷՐՄԱԳԳԷՐՄԱԳ (Նխջ), ած. մանր։ 
 *ГЭРМАГ (Нхч), п. мелкий; литер.вост.арм. գերմակ гермак, литер.зап.арм. գերմակ (произ. 
кhермаг) – мелкий, мелко размолотый. 

 ԳԷՐՈՒԹԻՆԳԷՐՈՒԹԻՆԳԷՐՈՒԹԻՆԳԷՐՈՒԹԻՆ (Ն), ԿԷՐՈՒԹԻՆԿԷՐՈՒԹԻՆԿԷՐՈՒԹԻՆԿԷՐՈՒԹԻՆ (Չ), գ. պարարտություն։ 
 ГЭРУТhИН (Н), КЭРУТИН (Ч), с. полнота, тучность; литер.вост.арм. գիրություն гирутhюн, 

литер.зап.арм. գիրություն (пр. кhирутhюн); этим. см. гэр¹. 

 ԳԷՐՈՒԽՈՒՄԳԷՐՈՒԽՈՒՄԳԷՐՈՒԽՈՒՄԳԷՐՈՒԽՈՒՄ, գ. ուտել-խմելը, խնջույք. < կեր + խում, որ արմատներն են «կերա» և 

«խմել» բայերի: 

 ГЭРУХУМ, с. пиршество, кутёж; от корней древнеарм. языка կեր кер – еда и խում хум – 

кутёж; литер.вост.арм. կերուխում керухум, литер.зап.арм կերուխում (произн. гэрухум). 

 ԳԷՐՎԱՑՔԳԷՐՎԱՑՔԳԷՐՎԱՑՔԳԷՐՎԱՑՔ (Ն), ԳԷՐՎԱԾԿԳԷՐՎԱԾԿԳԷՐՎԱԾԿԳԷՐՎԱԾԿ (Չ), գ. ուտելու ձևը։ 
 ГЭРВАЦhКh (Н), ГЭРВАЦК (Ч), с. манера приёма пищи. 

 ԳԷՐՑԱՎԳԷՐՑԱՎԳԷՐՑԱՎԳԷՐՑԱՎ, գ. կեղցավ, քաղցկեղ, հիվանդություն, որ առաջ է գալիս մկանային 

հյուսվածքների սնունդ չստանալուց ու քայքայվելուց, թվում է թե այս բառը նույն «կեղցավ» 

բառն է, որ ժողովըրդական ստուգաբանությունը դարցրել է «կերցավ». հավանորեն դրան 

նպաստել է նաև բառերի հնչյունական նմանությունը. գէրաձըսգէրաձըսգէրաձըսգէրաձըս գէրցավգէրցավգէրցավգէրցավ արավարավարավարավ կամ էղավէղավէղավէղավ 

հանգիստ ուտել չի տալիս, չեն տալիս. գէրցավգէրցավգէրցավգէրցավ լալալալա գէրաձըդգէրաձըդգէրաձըդգէրաձըդ։ 
 ГЭРЦhАВ, в Чалтыре также КЭШЦhАВ, с. мед. 1. гангрена. 2. рак; литер.вост.арм. կերցավ 

керцhав – рак, гангрена, литер.зап.арм. կերցաւ (произн. гэрцhав) и կեղցաւ (гэхъцhав) – рак; 
гэрадзыс гэрцhав арав или эхъав не дал спокойно поесть, гэрцhав ла гэрадзыд чтобы еда не 
пошла тебе впрок; см. также пhэррад цhав.  

 ԳԷՐՕՆԳԷՐՕՆԳԷՐՕՆԳԷՐՕՆ (Ն), ԿԷՐՕՆԿԷՐՕՆԿԷՐՕՆԿԷՐՕՆ (Չ), գ. կերոն, մեծ մոմ, որ վառում են եկեղեցիներում. հուն. կէռիօն։ 
 ГЭРОН (Н), КЭРОН (Ч), с. большая восковая свеча, которую зажигают в церкви; от греч. kerion – 

свеча; грабар կերոն керон – свеча, литер.вост.арм. կերոն керон, литер.зап.арм. կերոն (произ. 

гэрон) – большая восковая свеча, в гаварах Ахалциха կէրօն кэрон, Сучава գերօն герон, Алашкерт, 

Муш գ‘էրօն гhэрон. 

 ԳԷՑԸՆԷԼԳԷՑԸՆԷԼԳԷՑԸՆԷԼԳԷՑԸՆԷԼ կամ ԳԷՑՈՒՆԷԼԳԷՑՈՒՆԷԼԳԷՑՈՒՆԷԼԳԷՑՈՒՆԷԼ, -ունում կամ -ունիմ, -ուցի, -ուցաձ, -ունօղ կամ -ընօղ, -ունէլու 

կամ -ընէլու, -ո՛ւր, -ուցէ՛ք (Ն), ԳԷՑԸՆԷԼԳԷՑԸՆԷԼԳԷՑԸՆԷԼԳԷՑԸՆԷԼ, -ունում, -ուցի, -ուցաձ, -ընօղ, -ընէլու, -ո՛ւր, -ուցէ՛կ 

(Չ), բ.ա. թույլ տալ կամ հարկադրել, որ կենա, մնա, թողնել, որ մնա։ 
 ГЭЦhЫНЭЛ или ГЭЦhУНЭЛ, гыгэцhунум или гыгэцhуним, гэцhуцhи, -уцhадз, -унохъ или -
ынохъ, -унэлу или -ынэлу, -ур, -уцhэкh (Н), ГЭЦhЫНЭЛ, гыгэцhунум, гэцhуцhи, -уцhадз, -ынохъ, -
ынэлу, -ур, -уцhэк (Ч), п.г. 1. оставлять, позволять остаться. 2. хранить, оставлять на хранение. 3. 
принуждать, заставлять остаться; этимол. см. гэнал. 

 ԳԷՑԸՆԷԼԷՆԳԷՑԸՆԷԼԷՆԳԷՑԸՆԷԼԷՆԳԷՑԸՆԷԼԷՆ կամ ԳԷՑՈՒՆԷԼԷՆԳԷՑՈՒՆԷԼԷՆԳԷՑՈՒՆԷԼԷՆԳԷՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ԳԷՑԸՆԷԼԷՆԳԷՑԸՆԷԼԷՆԳԷՑԸՆԷԼԷՆԳԷՑԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. թողնելով որ մնա, հարկադրելով 

կամ թույլ տալով մնալ։ 
 ГЭЦhЫНЭЛЭН или ГЭЦhУНЭЛЭН (Н), ГЭЦhЫНЭЛЭН (Ч), н. 1. позволяя оставаться.                   
2. храня, оставляя на хранение. 3. принуждая оставаться.  
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ԳԳԳԳ Г ԳԷՑԸՆԷԼՈՒԳԷՑԸՆԷԼՈՒԳԷՑԸՆԷԼՈՒԳԷՑԸՆԷԼՈՒ

 ԳԷՑԸՆԷԼՈՒԳԷՑԸՆԷԼՈՒԳԷՑԸՆԷԼՈՒԳԷՑԸՆԷԼՈՒ կամ ԳԷՑՈՒՆԷԼՈՒԳԷՑՈՒՆԷԼՈՒԳԷՑՈՒՆԷԼՈՒԳԷՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն), ԳԷՑԸՆԷԼՈՒԳԷՑԸՆԷԼՈՒԳԷՑԸՆԷԼՈՒԳԷՑԸՆԷԼՈՒ (Չ), ած. որին կարելի է կամ պետք է 

թողնել կամ թույլ տալ, որ մնա, կենա. ապառնի դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է 

ածական. ասասասաս գօվըգօվըգօվըգօվը գէցունէլուգէցունէլուգէցունէլուգէցունէլու հայվանհայվանհայվանհայվան չէչէչէչէ, բէտկբէտկբէտկբէտկ էէէէ ձախէլձախէլձախէլձախէլ։ 
 ГЭЦhЫНЭЛУ или ГЭЦhУНЭЛУ (Н), ГЭЦhЫНЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. 1. тот, кого можно или 
нужно оставить. 2. то, что можно оставить на хранение; ас говы гэцhынэлу hайван чhэ, бэтк э 
дзахэл эту корову нельзя оставлять, её надо продавать. 

 ԳԷՑՈՒՆԻԳԷՑՈՒՆԻԳԷՑՈՒՆԻԳԷՑՈՒՆԻ ԴԷՂԴԷՂԴԷՂԴԷՂ, գ. բնակավայր։ 
 ГЭЦhУНИ ДЭХЪ, с. постоянное местожительство. 

 ԳԷՑՈՒՑԱՁԳԷՑՈՒՑԱՁԳԷՑՈՒՑԱՁԳԷՑՈՒՑԱՁ, ած. թողած. անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում ածակ., իսկ առանձին 

գործածվելիս գոյակ. դեր է կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է. բահէրինբահէրինբահէրինբահէրին դընգէլուդընգէլուդընգէլուդընգէլու համարհամարհամարհամար 
գէցուցաձգէցուցաձգէցուցաձգէցուցաձ ֆիդաննէրըսֆիդաննէրըսֆիդաննէրըսֆիդաննէրըս այազըայազըայազըայազը յօխյօխյօխյօխ արիլարիլարիլարիլ էէէէ, հէրվանհէրվանհէրվանհէրվան գէցուցաձնէրուսնգէցուցաձնէրուսնգէցուցաձնէրուսնգէցուցաձնէրուսն ալալալալ գէսըգէսըգէսըգէսը յօխյօխյօխյօխ արիլարիլարիլարիլ էրէրէրէր։  
 ГЭЦhУЦhАДЗ, пр.пр.вр. 1. оставленный. 2. хранимый; с сущ. становится прилагат., при 
независимом употр. – существ., принимает артикль и склоняется; баhэрин дынгэлу hамар 
гэцhуцhадз фиданнэрыс айазы йох арил э, hэрван гэцhуцhадзнэрусн ал гэсы йох арил э мороз 
погубил все саженцы, оставленные мной для посадки весной, а от оставленных прошлой зимой 
погубил половину. 

 ԳԷՑՈՒՑԱԳԷՑՈՒՑԱԳԷՑՈՒՑԱԳԷՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի թողնում եմ, թողի, 

թողնեմ մնալ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ 

պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. բահաձբահաձբահաձբահաձ գինիսգինիսգինիսգինիս գէցուցձսայիսգէցուցձսայիսգէցուցձսայիսգէցուցձսայիս աղէգցավաղէգցավաղէգցավաղէգցավ։  
 ГЭЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем дольше) 
храню, оставляю (на хранение), оставлял и т.д. во всех лицах, числах и временах, в соотв. с формой 
смысл. глагола предл.; баhадз гинис гэцhуцhадзсайис ахъэгцhав чем дольше я хранил вино, тем 
лучше оно становилось. 

 ԳԷԳԷԳԷԳԷ՛ՑՈՒՑԱՁՕՑՈՒՑԱՁՕՑՈՒՑԱՁՕՑՈՒՑԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ թողնում եմ, 

թողի, թողնեմ մնալ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակն. նշանակությամբ, ինչպես որ 

պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. խընձօրնէրըխընձօրնէրըխընձօրնէրըխընձօրնէրը ծըմէռվանծըմէռվանծըմէռվանծըմէռվան գէցուցաձօվըսգէցուցաձօվըսգէցուցաձօվըսգէցուցաձօվըս գըբաշլայինգըբաշլայինգըբաշլայինգըբաշլային 
պըտտէլուպըտտէլուպըտտէլուպըտտէլու։ 
 ГЭ;ЦhУЦhАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только оставляю (на 
хранение), оставлял и т.д., во всех лицах, числах и врем., в соотв. с формой смысл. глагола 
предлож.; хындзорнэры цымэррван гэцhуцhадзовыс гыбашлайин пыттэлу как только оставляю 
яблоки на хранение зимой, сразу начинают портиться. 

 ԳԸԳԸԳԸԳԸ (բաղաձայնից առաջ), ԳԳԳԳ’ (ձայնավորից առաջ՝ արտասանվելով բայի արմատին 

միացած), ՔՈՒՔՈՒՔՈՒՔՈՒ (շնչեղ բաղաձայնից առաջ), ՔՔՔՔ’ («ս» և «ֆ» հնչուններից առաջ), ԿՈՒԿՈՒԿՈՒԿՈՒ, ԿԸԿԸԿԸԿԸ (խուլ 
բաղաձայններից առաջ). մասնիկ, որով կազմվում են բայերի ներկա անկատար և ապառնի 

ժամանակների ձևերը – «գըդէսնում», «գէշթամ», «քուքամ», «կուկուդնում», «կըկամիմ», 

«ք’սըրիմ», «ք’ֆըսիմ».  
 ГЫ (перед согласными), «гыдэснум» – вижу, Г’ (перед гласными, произносится слитно с 
корнем), «гэштам» – иду, «гаррнум» – беру, КhУ (перед придыхательными согласными), «кhукhам» 
(Н) – прихожу, Кh’ (перед «с», «ф», «х», «ш» и придыхательными звуками «пh», «тh», «кh», «цh», 
«чh», произносится слитно с корнем), «кh’сирим» – мне нравится, «кh’фысим» – заплетаю, 
«кh’харджим» – расходую, «кh’пhэдим» – срываю, «кh’тhаблим» – бросаю, «кh’кhамим» – 
выжимаю, «кh’цhаним» – сею, «кh’шадна» – увеличивается, «кh’чhапhим» – измеряю, КУ, КЫ 
(перед глухими согласными), «кукам» (Ч) – прихожу, «кыкуднум» (Ч) – нахожу, «кыкамим» (Ч) – 
забиваю гвоздь, препозитивная частица, употребл. в западноармянских диалектах ветви «к» («г»), 
образует формы глаголов несовершенного вида настоящего и прошедшего времени; среднеарм. яз. 

կի ки, կու ку, литер.зап.арм. կ’ к’, կը кы.  

 ԳԸԲԱԴԳԸԲԱԴԳԸԲԱԴԳԸԲԱԴ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ, ԳԸԲԱԴԳԸԲԱԴԳԸԲԱԴԳԸԲԱԴ ՉԱՆԷԼՉԱՆԷԼՉԱՆԷԼՉԱՆԷԼ (Չալթր) աղավաղված բառ է՝ կազմված «պատկանել» բայի 

ժողովրդական սխալ ստուգաբանությունից, որ բաժանել է բառը երեք մասի «պատ-կ-անել», 

միջին «կ»-ն համարել է «կը» մասնիկը, «անել»-ը նույնացրել է համահնչյուն «անել» բայի հետ, 
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ԳԸԲԱՁԳԸԲԱՁԳԸԲԱՁԳԸԲԱՁ ԳԳԳԳ Г

իսկ «պատ»-ը համարել է բայի արմատը. միացնելով «կը» մասնիկի արմատ կարծված 

վանկին՝ ստացվել է «գըբադ» (կըպատ) ձևը, իսկ «անէլ»-ը նրա կողքին ըմբռնվել ու 

գործածվում է որպես անկախ բայ, որին կցելով բացասական «չ» մասնիկը՝ ստացվել է «գըբադ 

չանէլ» անհեթեթ բառը, որ նշանակում է «չպատկանել»։ 
 ГЫБАД АНЭЛ принадлежать, ГЫБАД ЧhАНЭЛ не принадлежать (Чалтырь); в данном 

случае наблюдается изменение народной этимологией внутренней структуры глагола պատկանել 
патканэл (в диалекте бадганэл) и его разделение на 3 части: срединный «к» («г») глагола 
воспринимается народной этимологией как вспомогат. частица арм. языка «кы» («гы»), вторая 
часть слова «анэл» отождествляется с созвучным глаголом «анэл», а первый слог слова «пат» 
воспринимается как корень глагола, таким образом, форма гыбад произошла вследствие 
присоединения частицы «кы» («гы») к слогу «пат», который воспринимается как корень слова, при 
этом «анэл» понимается и употребляется как независимый глагол, а вследствие присоединения к 
нему отрицат. частицы «чh» возникло несуразное и нелепое слово гыбад чhанэл, означающее «не 

принадлежать»; литер.вост.арм. պատկանել патканэл, литер.зап.арм. պատկանել (произн. 
бадганэл) – принадлежать. 

 ԳԸԲԱՁԳԸԲԱՁԳԸԲԱՁԳԸԲԱՁ, ած. 1. կպած, իրար հետ միացած. 2. իրար դիպած, քսված. 3. ձեռք տրված, որին 

մեկը դիպել է, ձեռք է տվել. անց. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ած., բայի հետ – մակբայ, 
իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է. գըբաձգըբաձգըբաձգըբաձ 
թուխթթուխթթուխթթուխթ. մադօվմադօվմադօվմադօվ գըբաձգըբաձգըբաձգըբաձ դէղըդէղըդէղըդէղը աղդօդիլաղդօդիլաղդօդիլաղդօդիլ էէէէ. գըբաձնէրըգըբաձնէրըգըբաձնէրըգըբաձնէրը բաժնէցիբաժնէցիբաժնէցիբաժնէցի. իմիմիմիմ գըբաձնէրըսգըբաձնէրըսգըբաձնէրըսգըբաձնէրըս յէսյէսյէսյէս գառնումգառնումգառնումգառնում. 

նարանարանարանարա գըբաձգըբաձգըբաձգըբաձ փէշըդփէշըդփէշըդփէշըդ գըդռէգըդռէգըդռէգըդռէ թաբլէթաբլէթաբլէթաբլէ նրա հետ գործ մի ունենար, վատ մարդ է։ 
 ГЫБАДЗ, пр.пр.вр. 1. прилипший, приклеившийся. 2. задетый (предмет). 3. задевший, 
тронувший, прикоснувшийся к чему-л. (о руке и т.п.). 4. прилегающий, примыкающий; с сущ. 
выполняет функцию прилагат., с гл. – наречия, при независимом употр. – функцию существит., 
принимает притяжат. артикль и склоняется; гыбадз тhухтh прилипшая бумага, мадов гыбадз 
дэхъы ахъдодил э место, до которого дотронулся пальцем, испачкалось, гыбадзнэры бажанэцhи я 
отклеил прилипшие (листы бумаги и т.п.), им гыбадзнэрыс йэс гаррнум я возьму те (овощи и 
т.п.), до которых дотронулся, нара гыбадз пhэшыд гыдррэ тhаблэ не водись с ним, не имей с ним 

никаких дел; корень грабара կիպ кип – смежный, прилегающий, կպիլ кпил, կպչիլ кпчил – 
прилегать.  

 ԳԸԲԱԳԸԲԱԳԸԲԱԳԸԲԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի դիպչում եմ կամ ձեռք եմ 

տալիս, դիպա կամ ձեռք տվի, դիպչեմ կամ ձեռք տամ և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու 

ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГЫБÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) трогаю 
(касаюсь руками), трогал и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр.  

 ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ԲԱՁՕԲԱՁՕԲԱՁՕԲԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ դիպչում եմ, դիպա, 

դիպչեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում 

է հաջորդող բայի ձևը. գըբաձօվըգըբաձօվըգըբաձօվըգըբաձօվը աղդօդիցաղդօդիցաղդօդիցաղդօդից. սրա արմատն է «կիպ»։ 
 ГЫ;БАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я касаюсь (трогаю), 
касался, коснусь и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. предл; гыбадзовы 
ахъдодицh как только дотронулся, сразу испачкал; этим. см. гыпhчhэл. 

 ԳԸԲՂԱՁԳԸԲՂԱՁԳԸԲՂԱՁԳԸԲՂԱՁ, ած.մկ. կողպած. անցյալ դերբայ, գոյականի հետ դառնում է ածակ., իսկ բայի 

հետ – մակբայ. գըբղաձգըբղաձգըբղաձգըբղաձ դուռըդուռըդուռըդուռը չըգըրցանքչըգըրցանքչըգըրցանքչըգըրցանք բանալուբանալուբանալուբանալու, գըբղաձգըբղաձգըբղաձգըբղաձ ալալալալ մընացմընացմընացմընաց։  
 ГЫБХЪАДЗ, пр.пр.вр. запертый, закрытый на замок; с сущест. выполняет функцию прилаг., с 
гл. – наречия; гыбхъадз дурры чhигырцhанкh баналу, гыбхъадз ал мынацh мы не сумели 
открыть запертую дверь, так и осталась запертой; этим. см. гыбхъакh.  

 ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ԲՂԱՁՕԲՂԱՁՕԲՂԱՁՕԲՂԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ կողպում եմ, էի, 

կողպեցի, կողպեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ 
պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. գըբղաձօվըսգըբղաձօվըսգըբղաձօվըսգըբղաձօվըս պալիկըպալիկըպալիկըպալիկը ընգավընգավընգավընգավ գօրավգօրավգօրավգօրավ մութըմութըմութըմութը դէղըդէղըդէղըդէղը։ 
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ԳԳԳԳ Г ԳԸԲՂԱՔԳԸԲՂԱՔԳԸԲՂԱՔԳԸԲՂԱՔ

 ГЫ;БХЪАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я запираю, запер, 
запру и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смыслового гл. предложения; 
гыбхъадзовыс паликы ынгав горав мутhы дэхъы как только я запер дверь, ключ упал и 
потерялся в темноте. 

 ԳԸԲՂԱՔԳԸԲՂԱՔԳԸԲՂԱՔԳԸԲՂԱՔ, Նխջ նաև ԳՈՒԲՂԱՔԳՈՒԲՂԱՔԳՈՒԲՂԱՔԳՈՒԲՂԱՔ, գ. կողպեք. ար. կուֆլ – կողպեք. հին հայերենը «ֆ» հնչյուն 

չուներ, ուստի ար. «ֆ» > հայ. փ. «ղ» տառը հին հայրենում արտասանվում էր «լ»-ի նման, 

ուստի ար. «լ» > հայ. «ղ», իսկ ար. «կուֆլ» > հայ. «կուփղ», որին ավելացնելով «անք» ածանցը՝ 
ստացվել է «կուփղանք», որից հնչյունափոխությամբ առաջեն եկել գրական «կողպեք» և 

բարբառային «գըբղաք» ձևերը։  
 ГЫБХЪАКh, в Нхч также ГУБХЪАКh, с. замок для запирания ключом дверей и т.п.; от араб. 

qufl (куфл) – замок; грабар կողպէք кохъпэкh – замок, среднеарм.яз. կողպեք кохъпекh, կուպղաք 

купхъакh, կուպղա купхъа, литер.вост.арм. կողպեք кохъпекh, литер.зап.арм. կողպէք (произн. 

гохъбэкh) – замок, Ахалциха կօղպանք кохъпанкh, Мокс կօղպիս кохъпис, Ереван, Тбилиси 

կօղպէք кохпэкh, Алашкерт, Муш կօղբէս кохъбэс, Сведия գղբագ гхъбаг, Полис գըղբանք 

гыхъбанкh, Сучава գըմղագ гымхъаг, Сведия ղույբախք хъуйбахкh; в древнеармянском языке не 
было звука «ф», поэтому арабский звук «ф» перешёл в арм. языке в звук «пh», в древнеарм. языке 

буква «ղ» («хъ») произносилась как «լ» («л»), вследствие чего араб. звук «л» перешёл в арм. яз. в 

«хъ», арабское слово «куфл» перешло в арм. языке в «купhхъ», а после присоединения к нему суфф. 
«анкh» возникло слово «купhхъанк», которое вследствие чередования звуков приобрело 
литературную форму «кохъпэкh» и диалектные формы гыбхъакh, губхъакh и т.д. 

 ԳԸԲՂԷԼԳԸԲՂԷԼԳԸԲՂԷԼԳԸԲՂԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. կողպել, կողպեքով դուռը գոցել: 
 ГЫБХЪЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. запирать на замок; грабар 

կողպէլ кохъпэл – запирать на замок, литер.вост.арм. կողպել кохъпел – запирать, в гаварах Мокс 

կօղպիլ кохъпил, Муш կօղբել кохъбел, Хачин գօղբել гохъбел, Тбилиси կոխպէլ кохпэл, Полис, 

Себастия գըղբէլ гыхъбэл, Сведия ղըյբղէլ хъыйбхъэл. 

 ԳԸԲՂԷԼՈՒԳԸԲՂԷԼՈՒԳԸԲՂԷԼՈՒԳԸԲՂԷԼՈՒ, ած.մկ. 1. կողպելու, (դուռ), որ պետք է կողպել. 2. (մարդ), որ պիտի կողպե. 

ապ. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ, իսկ առանձին 

գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է. վօվօվօվօ՞րրրր տուռնտուռնտուռնտուռն էէէէ գըբղէլունգըբղէլունգըբղէլունգըբղէլուն. 

կընացկընացկընացկընաց տուռըտուռըտուռըտուռը գըբղէլուգըբղէլուգըբղէլուգըբղէլու։ 
 ГЫБХЪЭЛУ, пр.буд.вр. 1. то, что нужно запереть. 2. тот, кто должен или будет запирать; при 
употр. с существит. выполняет функцию прилагат., с глагол. – наречия, при независимом употр. – 
функцию существит., принимает притяжательный артикль и склоняется; вор туррн э гыбхъэлун? 
какую из дверей надо запереть?, кынацh турры гыбхъэлу пошёл запирать дверь. 

 ԳԸԲՂԸՎԱՁԳԸԲՂԸՎԱՁԳԸԲՂԸՎԱՁԳԸԲՂԸՎԱՁ, ած.մկ. կողպված, փակված, գոցված. անց. դերբայ, որ գոյականի հետ 

դառնում է ած., բայի հետ – մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, 

երր. դեմքի հոդ առնում ու հոլովվում է. դուռըդուռըդուռըդուռը գըբղըվաձգըբղըվաձգըբղըվաձգըբղըվաձ մընացմընացմընացմընաց. գըբղըվաձինգըբղըվաձինգըբղըվաձինգըբղըվաձին պալիկըպալիկըպալիկըպալիկը գօրիլգօրիլգօրիլգօրիլ էէէէ։ 
 ГЫБХЪЫВАДЗ, пр.пр.вр. запертый, закрытый на замок; с существит. выполняет функцию 
прилаг., с глаголом – наречия, при незав. употр. – функцию существ., принимает прит. артикль 3-го 
лица и склон.; дурры гыбхъывадз мынацh дверь так и осталась запертой, гыбхъывадзин паликы 
горил э ключ от запертой (двери и т.п.) потерялся. 

 ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ԲՂԸՎԱՁՕԲՂԸՎԱՁՕԲՂԸՎԱՁՕԲՂԸՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, -նէրօվը, մկ. հենց որ կողպվում է, էր, կողպվեց, կողպվի և այլն բոլոր 

ժամանակների եզակի և հոգնակի երր. դեմքի նշանակ., ինչպես որ պահանջում է հաջորդող 

բայի ձևը. տուռըտուռըտուռըտուռը գըբղըվաձօվըգըբղըվաձօվըգըբղըվաձօվըգըբղըվաձօվը միտկըսմիտկըսմիտկըսմիտկըս ընգավընգավընգավընգավ, վօրվօրվօրվօր նէսընէսընէսընէսը պանպանպանպան մօռցիլմօռցիլմօռցիլմօռցիլ իմիմիմիմ։ 
 ГЫ;БХЪЫВАДЗÓВЫ, -нэровы, н. как только запирается, запирался, будет запираться и т.д., 
во всех временах ед. и мн. числа 3-го лица в соотв. с формой смысл. глагола предложения; турры 
гыбхъывадзовы миткыс ынгав, вор нэсы пан моррцhил им как только я запер дверь, вспомнил, 
что забыл кое-что в доме. 

 ԳԸԲՂԸՎԷԼԳԸԲՂԸՎԷԼԳԸԲՂԸՎԷԼԳԸԲՂԸՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու. անձնական դերբայ, հրամայական և առաջին երկու 

դեմքերի ձևեր չունի, բ.կր.չ. կողպվել. ներկայի և անկատար եզակի դեմքը ունի նաև 



 

323 

ԳԸԲՂԸՎԷԼՈՒԳԸԲՂԸՎԷԼՈՒԳԸԲՂԸՎԷԼՈՒԳԸԲՂԸՎԷԼՈՒ ԳԳԳԳ Г

կարողական իմաստ. գըգըբղըվիգըգըբղըվիգըգըբղըվիգըգըբղըվի՞. գըգըբղըվէգըգըբղըվէգըգըբղըվէգըգըբղըվէ՞րրրր հաբահաբահաբահաբա. չիգըբղըվիչիգըբղըվիչիգըբղըվիչիգըբղըվի. չէրչէրչէրչէր գըբղըվէրգըբղըվէրգըբղըվէրգըբղըվէր կարելի՞ է 

կողպել, կարէլի՞ էր կողպել, կարելի չէ, կարելի չէր կողպել։ 
 ГЫБХЪЫВЭЛ, -ви, -вэцhав, -вадз, -вэлу, г.стр.с.з. запираться на замок (о двери и т.п.); не 
имеет повелит. наклонения и форм 1-го и 2-го лица, формы наст. и прош. вр. несоверш. вида 3-го 
лица имеют также значение возможности; гыгыбхъыви? запирается?, гыгыбхъывэр hаба? разве 
можно было запереть?, чhигыбхъыви не запирается, невозможно запереть, чhэр гыбхъывэр 
невозможно было запереть.  

 ԳԸԲՂԸՎԷԼՈՒԳԸԲՂԸՎԷԼՈՒԳԸԲՂԸՎԷԼՈՒԳԸԲՂԸՎԷԼՈՒ (դուռ, գըբղաք), ած. կողպվելու, որ կարելի է կամ պետք է կողպել. ապ. 

դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ած., իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է 

կատարում, երր. դեմքի հոդ առնում ու հոլովվում է. գըբղըվէլունէրըգըբղըվէլունէրըգըբղըվէլունէրըգըբղըվէլունէրը վէրչըվէրչըվէրչըվէրչը գըգըբղիմգըգըբղիմգըգըբղիմգըգըբղիմ։ 
 ГЫБХЪЫВЭЛУ, пр.буд.вр. то, что можно или нужно запереть; с сущ. становится прил., при 
независ. употр. – сущ., принимает артикль 3-го л. и склон.; гыбхъывэлунэры вэрчhы гыгыбхъим 
(двери и т.п.), которые нужно запереть, запру позже. 

 ԳԸԳԸԳԸԳԸԳԸԳԸԳԸԳԸ-ՄԸԳԸՄԸԳԸՄԸԳԸՄԸԳԸ (Ն) ԸԳԸԿԸԳԸԿԸԳԸԿԸԳԸԿ-ՄԸԳԸԿՄԸԳԸԿՄԸԳԸԿՄԸԳԸԿ (Չ) անվարժ, դժվարությամբ (կարդալ)։  
 ГЫГЫ-МЫГЫ (Н), ЫГЫК-МЫГЫК (Ч), звукоподр. запинаясь, с трудом (читать); гыгы-
мыгы кhаштhал (Н), ыгык-мыгык каштал (Ч) бекать и мекать, читать запинаясь. 

 ԳԸԴԱԳԳԸԴԱԳԳԸԴԱԳԳԸԴԱԳ¹ (Նխջ), գ. կտակ. գըդագգըդագգըդագգըդագ անէլանէլանէլանէլ կտակել, կտակով ժառանգություն թողնել։ 
 ГЫДАГ¹ (Нхч), с. завещание; гыдаг анэл завещать, оставлять наследство по завещанию; 
грабар կտակ ктак – завещание, литер.вост.арм. կտակ ктак, литер.зап.арм. կտակ (произн. гыдаг), 
Агулис, Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, Карабах, Шемаха, Нор-Джуга, Ван, Салмаст, Тбилиси 

կտակ ктак, Муш կտագ ктаг, Полис, Родосто, Сучава գդագ гдаг.  

 ԳԸԴԱԳԳԸԴԱԳԳԸԴԱԳԳԸԴԱԳ² (Ն), ԿԸԴԱԳԿԸԴԱԳԿԸԴԱԳԿԸԴԱԳ (Չ), գ. գդակ, տղամարդու գլխարկ. կըդագըսկըդագըսկըդագըսկըդագըս գըհանիմգըհանիմգըհանիմգըհանիմ (Չ) ծղր. 

աղաչում եմ։ 
 ГЫДАГ² (Н), КЫДАГ (Ч), с. шапка, мужской тёплый головной убор; кыдагыс гыhаним (Ч) 

умоляю, взываю к милосердию (иронич.); грабар գդակ гдак – шапка, литер.вост.арм. գդակ гдак, 

литер.зап.арм. գտակ (произн. кhыдаг) – шапка, Тбилиси գդակ гдак, Карин, Ахалциха գ‘դակ гhдак, 

Полис գդագ гдаг, Харберд, Муш, Сучава գ‘դագ гhдаг, Ван կտակ ктак, Нор-Джуга գ‘դ‘ակ гhдhак, 

Возм գ‘յըտակ гhйытак, Мокс կյըտmկ кйытäк, Ереван քթագ кhтаг, Зейтун գ‘օդօգ гhодог, Шемаха 

քթակ кhтhак, Тигранакерт քդmգ кhдäг, Салмаст քյըդmգյ кhйыдäгй, Мараха քյիդmյ кhйидäй.  

 ԳԸԴԱՁԳԸԴԱՁԳԸԴԱՁԳԸԴԱՁ¹ (Ն), ԿԸԴԱՁԿԸԴԱՁԿԸԴԱՁԿԸԴԱՁ (Չ), ած. գտած. անց. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, 

իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է. գըդաձգըդաձգըդաձգըդաձ 
բանբանբանբան. գըդաձիդգըդաձիդգըդաձիդգըդաձիդ գէսըգէսըգէսըգէսը իմիսնիմիսնիմիսնիմիսն էէէէ։ 
 ГЫДАДЗ¹ (Н), КЫДАДЗ (Ч), пр.пр.вр. найденный; с сущ. становится прил., при независ. 
употр. – сущ., принимает прит. артикль и склоняется; гыдадз бан (Н), кыдадз пан (Ч) найденная 
вещь, гыдадзид гэсы имисн э половина найденного тобой – моя. 

 ԳԸԴԱՁԳԸԴԱՁԳԸԴԱՁԳԸԴԱՁ², ած. հրած, հրելով տեղափոխած. անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է 

ածական, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում հոդ առնում ու հոլովվում է. 

անքօվանքօվանքօվանքօվ գըդաձնէրուսգըդաձնէրուսգըդաձնէրուսգըդաձնէրուս միմիմիմի՛ գըփչիգըփչիգըփչիգըփչի(լլլլ)։ 
 ГЫДАДЗ², пр.пр.вр. передвинутый, отодвинутый, сдвинутый с места; с сущ. станов. прилаг., 
при независимом употр. – сущест., принимает артикль и склоняется; анкhов гыдадзнэрус ми 
гыпhчhи(л) не трогай те (вещи и т.п.), которые я отодвинул в сторону. 

 ԳԸԴԱԳԸԴԱԳԸԴԱԳԸԴԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ¹ (Ն), ԿԸԴԱԿԸԴԱԿԸԴԱԿԸԴԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), մկ. քանի 

գտնում եմ, էի, գտնեմ (կորած բան, հանելուկի լուծում և այլն), գտնէի և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. 

ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГЫДÁДЗСАЙИС¹ (Н), КЫДÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), н. по мере 
того как (чем больше) нахожу, находил (потерянные вещи, решение задачи и т.п.) и т.д., во всех 
лицах, числах и временах, в соотв. с формой смысл. гл. предложения.  

 ԳԸԴԱԳԸԴԱԳԸԴԱԳԸԴԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ², -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի հրում եմ, էի, հրեցի և 

այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է 

հաջորդող բայի ձևը. գըդաձսայիսգըդաձսայիսգըդաձսայիսգըդաձսայիս գէնէգէնէգէնէգէնէ ասկօվասկօվասկօվասկօվ կուկակուկակուկակուկա։ 
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ԳԳԳԳ Г ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ԴԱՁՕԴԱՁՕԴԱՁՕԴԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ

 ГЫДÁДЗСАЙИС², -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
толкаю (отодвигаю, отталкиваю, сдвигаю с места) и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с 
формой смысл. глаг. предл.; гыдадзсайис гэнэ асков кука чем больше отталкиваю, тем ближе 
подходит.  

 ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ԴԱՁՕԴԱՁՕԴԱՁՕԴԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ¹ (Ն), ԿԸԿԸԿԸԿԸ՛ԴԱՁՕԴԱՁՕԴԱՁՕԴԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվս, -նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ), մկ. հենց 

որ գտնում եմ, էի, գտա, գտնեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժամանակների նշանակությամբ, 

ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. գըդաձօվըդգըդաձօվըդգըդաձօվըդգըդաձօվըդ դադադադա՛րրրր դէրօչըդէրօչըդէրօչըդէրօչը դուրդուրդուրդուր։ 
 ГЫ;ДАДЗÓВЫС¹ (Н), КЫ;ДАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы (Ч), н. как 
только нахожу, нашёл и т.д., во всех лицах, числах. и вр., в соотв. с формой смысл. гл.; гыдадзовыд 
дар дэрочhы дур как только найдёшь, сразу отнеси хозяину. 

 ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ԴԱՁՕԴԱՁՕԴԱՁՕԴԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ², -օվըդ, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ հրում եմ, էի, հրեցի, հրեմ 

և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է 

հաջորդող բայի ձևը. գըդաձօվըսգըդաձօվըսգըդաձօվըսգըդաձօվըս ընգավընգավընգավընգավ։  
 ГЫ;ДАДЗÓВЫС², -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только отталкиваю 
(толкаю, подталкиваю), оттолкнул и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. 
предл.; гыдадзовыс ынгав как только я его толкнул, он упал. 

 ԳԸԴԳԸԴԱԳԸԴԳԸԴԱԳԸԴԳԸԴԱԳԸԴԳԸԴԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի հրհրում եմ, 

հրհրեցի, հրհրեմ և այն. գըդգըդաձսայինէրունգըդգըդաձսայինէրունգըդգըդաձսայինէրունգըդգըդաձսայինէրուն հէռուցուցինհէռուցուցինհէռուցուցինհէռուցուցին։  
 ГЫДГЫДÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
толкаюсь (подталкиваю) и т.д.; гыдгыдадзсайинэрун hэрруцhуцhин чем больше подталкивали, 
чем дальше отодвигали. 

 ԳԸԴԳԸԴԷԼԳԸԴԳԸԴԷԼԳԸԴԳԸԴԷԼԳԸԴԳԸԴԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. հրհրէլ, շատ անգամ կամ 

շատերին քիչ-քիչ կամ կամացուկ հրել կամ իրար հրել։ 
 ГЫДГЫДЭЛ, гыгыдгыдим, гыдгыдэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. 
толкать, подталкивать. 2. толкаться.  

 ԳԸԴԳԸԴԷԼԷՆԳԸԴԳԸԴԷԼԷՆԳԸԴԳԸԴԷԼԷՆԳԸԴԳԸԴԷԼԷՆ, մկ. հրհրելով. գըդգըդէլէնգըդգըդէլէնգըդգըդէլէնգըդգըդէլէն զօռօվզօռօվզօռօվզօռօվ էլլաէլլաէլլաէլլա մէչէրէնմէչէրէնմէչէրէնմէչէրէն. գըդգըդէլէնգըդգըդէլէնգըդգըդէլէնգըդգըդէլէն տուռինտուռինտուռինտուռին 
հասծուծինհասծուծինհասծուծինհասծուծին։ 
 ГЫДГЫДЭЛЭН, н. 1. толкая, подталкивая. 2. толкаясь; гыдгыдэлэн зорров элла мэчhэрэн 
потолкавшись немного, с трудом вышел из толпы, гыдгыдэлэн туррин hаcцуцин подталкивая 
донесли до двери; этимол. см. гыдэл. 

 ԳԸԴԷԼԳԸԴԷԼԳԸԴԷԼԳԸԴԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. հրէլ. գըդէգըդէգըդէգըդէ դուռըդուռըդուռըդուռը, թօթօթօթօ բացվիբացվիբացվիբացվի։ 
 ГЫДЭЛ, гыгыдим, гэдэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. толкать; гыдэ дурры, 

тhо бацhви толкни дверь, чтобы открылась; корень древнеармян. языка կուտ кут – шрам, рубец, 

трещина, прореха, брешь, կտել ктел – наносить иголкой рисунок на тело; в гаварах Сучава կտել 
ктел, Акна կտտել кттел, Амшен գըդուշ гыдуш – толкать.          
 ԳԸԴԷԼԷՆԳԸԴԷԼԷՆԳԸԴԷԼԷՆԳԸԴԷԼԷՆ, մկ. հրելով. գըդէլէնգըդէլէնգըդէլէնգըդէլէն-գըդէլէնգըդէլէնգըդէլէնգըդէլէն դարավդարավդարավդարավ տուռինտուռինտուռինտուռին հասցուցհասցուցհասցուցհասցուց։ 
 ГЫДЭЛЭН, н. толкая, подталкивая; гыдэлэн-гыдэлэн дарав туррин hасцhуцh всё время 
подталкивая дотащил до двери. 

 ԳԸԴԸՌԴԱՁԳԸԴԸՌԴԱՁԳԸԴԸՌԴԱՁԳԸԴԸՌԴԱՁ կամ ԳԸԴԸՌԹԱՁԳԸԴԸՌԹԱՁԳԸԴԸՌԹԱՁԳԸԴԸՌԹԱՁ, ած. 1. կտրտած, կտոր-կտոր արած. 2. պատառոտած 

(հագուստ և այլն). 3. (շուն), որ կծել է, պատառոտել է. < *կոտոր-ատ-ած։ 
 ГЫДЫРРДАДЗ или ГЫДЫРРТhАДЗ, пр.пр.вр. 1. разорванный, разодранный в клочья.                  
2. порваный, изношенный до дыр (об одежде и т.п.). 3. порвавший, разодравший в клочья (о собаке 
и т.п.). 

 ԳԸԴԸՌԴԱԳԸԴԸՌԴԱԳԸԴԸՌԴԱԳԸԴԸՌԴԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ կամ ԳԸԴԸՌԹԱԳԸԴԸՌԹԱԳԸԴԸՌԹԱԳԸԴԸՌԹԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. 

1. քանի կտրատում եմ, կտրատեցի. 2. քանի պատառոտում եմ և այլն. գըդըռդաձսայիդգըդըռդաձսայիդգըդըռդաձսայիդգըդըռդաձսայիդ նօրնօրնօրնօր 
կըկընիմկըկընիմկըկընիմկըկընիմ. 3. քանի պատառոտվում է, պատառոտվեց և այլն (միայն երրորդ դեմքի ձևերով)։ 
 ГЫДЫРРДÁДЗСАЙИС или ГЫДЫРРТhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун н. 
1. по мере того как (чем больше) кромсаю (рву на части, разрываю в клочья) и т.д. 2. по мере того 
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как (чем больше) изнашиваю (одежду и т.п.), изнашивал и т.д.; гыдыррдадзсайид нор кыкыним. 
3. по мере того как рвётся и т.д. (только в 3-м л.). 

 ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ԴԸՌԴԱՁՕԴԸՌԴԱՁՕԴԸՌԴԱՁՕԴԸՌԴԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. 1. հենց որ կտրատեցի, 

կտրատեմ և այլն. 2. հենց որ պատառոտում եմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժամանակների 

նշանակությամբ, համաձայն հաջորդող բայի ձևի. 3. հենց որ պատառոտտվում է, 

պատառոտվեց և այլն. միսըմիսըմիսըմիսը գըդըռդաձօվըսգըդըռդաձօվըսգըդըռդաձօվըսգըդըռդաձօվըս տըրիտըրիտըրիտըրի էփէլուէփէլուէփէլուէփէլու. հալավըսհալավըսհալավըսհալավըս գըդըռդաձօվըսգըդըռդաձօվըսգըդըռդաձօվըսգըդըռդաձօվըս բաբասբաբասբաբասբաբաս 
նօրընօրընօրընօրը կընիցկընիցկընիցկընից. նույն մակբայը գործածվում է (Չ) նաև գըդռթաձօվըսգըդռթաձօվըսգըդռթաձօվըսգըդռթաձօվըս և այլն ձևով։ 
 ГЫ;ДЫРРДАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. 1. как только кромсаю 
(рву на части, разрываю в клочья, разрубаю) и т.д. 2. как только изнашиваю до дыр (обувь, одежду 
и т.п.) и т.д. 3. как только рвётся и т.д.; мисы гыдыррдадзовыс тыри эпhэлу как только разрубил 
(разделал) мясо, сразу поставил вариться, hалавыс гыдыррдадзовыс бабас норы кыницh как 
только я износил одежду, отец купил новую; в (Ч) наречие употр. также в форме гыдыртhадзовыс 
и в производных от него формах. 

 ԳԸԴԸՌԴԷԼԳԸԴԸՌԴԷԼԳԸԴԸՌԴԷԼԳԸԴԸՌԴԷԼ¹, -իմ, էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք, (Չ) նաև ԳԸԴԸՌԹԷԼԳԸԴԸՌԹԷԼԳԸԴԸՌԹԷԼԳԸԴԸՌԹԷԼ, -էցէ՛կ, բ.ն.                             

1. կտրատել, կտոր-կտոր անել. 2. պատառոտել (հագուստը, ոտնամանները և այլն). 3. (շան 

մասին) կծոտել:  
 ГЫДЫРРДЭЛ¹, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh, в (Ч) также ГЫДЫРРТhЭЛ, -эцhэк, 
г.д.з. 1. искромсать, изодрать, разорвать на части. 2. рвать, изнашивать (одежду, обувь и т.п.).                  
3. рвать, раздирать на части (о собаке). 4. уничтожать, истреблять (сорняки и т.п.).  

 ԳԸԴԸՌԴԷԼԳԸԴԸՌԴԷԼԳԸԴԸՌԴԷԼԳԸԴԸՌԴԷԼ², -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, (Չ) նաև ԳԸԴԸՌԹԷԼԳԸԴԸՌԹԷԼԳԸԴԸՌԹԷԼԳԸԴԸՌԹԷԼ, անձնական դերբայ, հրամայական 

և առաջին երկու դեմքերի ձևեր չունի, բ.չ.  պատառոտվել (հագուստը, ոտնամանները և այլն)։ 
 ГЫДЫРРДЭЛ², -и, -эцhав, -адз, -элу, в (Ч) также ГЫДЫРРТhЭЛ,  г.с.з.  изорваться, 
износиться до дыр (об одежде, обуви и т.п.), не имеет повел. наклонения и форм 1-го и 2-го л.; 

литер.вост.арм. կտրատել ктрател, литер.зап.арм. կտրտել (произ. гыдырдэл) – разорвать, 
искромсать; этимол. см. гыдор. 

 ԳԸԴԸՌԴԷԼԷՆԳԸԴԸՌԴԷԼԷՆԳԸԴԸՌԴԷԼԷՆԳԸԴԸՌԴԷԼԷՆ, (Չ) նաև ԳԸԴԸՌԹԷԼԷՆԳԸԴԸՌԹԷԼԷՆԳԸԴԸՌԹԷԼԷՆԳԸԴԸՌԹԷԼԷՆ, մկ. 1. կտրատելով. 2. պատռատելով. 3. կծոտելով 

(շունը). 4. պատառոտվելով։ 
 ГЫДЫРРДЭЛЭН, в (Ч) также ГЫДЫРРТhЭЛЭН, н. 1. кромсая, разрывая на части.                       
2. изнашивая до дыр (одежду, обувь). 3. рвя, раздирая на части (о собаке). 4. уничтожая, истребляя 
(о сорняках и т.п.). 5. дырявясь, изнашиваясь (об обуви и т.п.). 

 ԳԸԴԸՌԴԷԼՈՒԳԸԴԸՌԴԷԼՈՒԳԸԴԸՌԴԷԼՈՒԳԸԴԸՌԴԷԼՈՒ, (Չ) նաև ԳԸԴԸՌԹԷԼՈՒԳԸԴԸՌԹԷԼՈՒԳԸԴԸՌԹԷԼՈՒԳԸԴԸՌԹԷԼՈՒ, ած. 1. կտրատելու, կտոր-կտոր անելու.                     

2. պատառոտելու (հագուստ և այլն), որ կարելի է պատառոտել. 3. (շուն), որ կարող է կծոտել.                   
4. (հագուստ), որ կարող է պատառոտվել. ապառնի դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է 

ածական։  
 ГЫДЫРРДЭЛУ, в (Ч) также ГЫДЫРРТhЭЛУ, пр.буд.вр. 1. то, что можно или нужно 
разодрать, разорвать в клочья. 2. одежда, обувь и т.п., которые можно износить. 3. собака, которая 
может разодрать (одежду и т.п.). 4. сорняки и т.п., которые надо уничтожить. 5. одежда, обувь и 
т.п., которые могут износиться, порваться; с сущ. становится прилаг.  
 ԳԸԴԸՌԴՎԱՁԳԸԴԸՌԴՎԱՁԳԸԴԸՌԴՎԱՁԳԸԴԸՌԴՎԱՁ, (Չ) նաև ԳԸԴԸՌԹՎԱՁԳԸԴԸՌԹՎԱՁԳԸԴԸՌԹՎԱՁԳԸԴԸՌԹՎԱՁ, ած. 1. կտրատված, կտոր-կտոր եղած. 2. 

պատառոտված. 3. սաստիկ զայրացած, գազազած (շուն). 4. իրար կծոտած կամ իրար կծոտող 

(շներ)։ 
 ГЫДЫРРДВАДЗ, в (Ч) также ГЫДЫРРТhВАДЗ, пр.пр.вр. 1. изорвавшийся, разодравшийся. 
2. износившийся до дыр. 3. лютый, злой, свирепый (о собаке). 4. дерущиеся, кусающие друг друга 
(о собаках). 

 ԳԸԴԸՌԴՎԱԳԸԴԸՌԴՎԱԳԸԴԸՌԴՎԱԳԸԴԸՌԴՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, (Չ) նաև ԳԸԴԸՌԹՎԱԳԸԴԸՌԹՎԱԳԸԴԸՌԹՎԱԳԸԴԸՌԹՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -էրուն, մկ. 1. քանի կտրատվում է, 

պատառոտվում է, կտրատվեց, պատառոտվեց և այլն. 2. քանի (շները) կատաղաբար հաչում 

են, հաչեցին. 3. քանի (շները) կծոտում են, կծոտեցին իրար և այլն. 4. (մարդու մասին) քանի 

կատաղած փորձում է, փորձեց և այլն ազատվել իրար բռնողներից և այլն։ 
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 ГЫДЫРРДВÁДЗСАЙИН, в (Ч) также ГЫДЫРРТhВÁДЗСАЙИН, -эрун, н. 1. по мере того 
как (чем больше) рвётся и т.д. 2. по мере того как (чем больше) неистово лает и рвётся с цепи (о 
собаке) и т.д. 3. по мере того как неистовствуют и дерутся кусая друг друга (о собаках) и т.д. 4. по 
мере того как бъётся, вырывается пытаясь силой освободиться из чьих-либо рук (о человеке) и т.д. 

 ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ԴԸՌԴՎԱՁՕԴԸՌԴՎԱՁՕԴԸՌԴՎԱՁՕԴԸՌԴՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, -նէրօվը, մկ. 1. հենց որ կտրատվում է, կտրատվեց և այլն (չվանը).                 

2. հենց որ պատռոտվում է, պատռոտվեց և այլն (հագուստը). 3. հենց որ (շունը) սկսում է, 

սկսեց կատաղաբար հաչել կամ (շները) սկսեցին կամ սկսում են իրար կծոտել և այլն բոլոր 

ժամանակների եզ. և հոգնակի երր. դեմքի նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է 

հաջորդող բաի ձևը։ 
 ГЫ;ДЫРРДВАДЗÓВЫ, -нэровы, н. 1. как только обрывается (о верёвке и т.п.). 2. как только 
рвётся (об одежде). 3. как только начинает неистово лаять и рваться с цепи (о собаке). 4. как только 
начинают неистовствовать покусывая друг друга (о собаках), во всех временах ед. и мн. числа в 3-м 
лице в соотв. с формой смысл. глагола предл.  

 ԳԸԴԸՌԴՎԷԼԳԸԴԸՌԴՎԷԼԳԸԴԸՌԴՎԷԼԳԸԴԸՌԴՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք, (Չ) նաև ԳԸԴԸՌԹՎԷԼԳԸԴԸՌԹՎԷԼԳԸԴԸՌԹՎԷԼԳԸԴԸՌԹՎԷԼ, -վէցէ՛կ, 

բ.կր.փոխ. 1. կտրատվել (պարան, թելը). 2. պատառոտվել (հագուստը, ոտնամանը).                          

3. կատաղաբար հաչել. 4. իրար կծոտել (շները). 5. ջանալ ազատվել արգելողների ձեռքից և իր 

ուզածը անել. 6. փոխ.իմ. (մարդկանց մասին) անհաշտ ապրել, շարունակ կռվել իրար հետ։ 
 ГЫДЫРРДВЭЛ, -ви, -вэцhав, -вадз, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh, в (Ч) также ГЫДЫРРТhВЭЛ, -
вэцhэк, г.стр.з. 1. оборваться (о верёвке, нитке и т.п.). 2. изорваться, износиться (об обуви, одежде). 
3. неистово лаять и рваться с цепи (о собаке). 4. неистово лаять и драться, кусая друг-друга (о 
собаках). 5. перен. рваться, биться, пытаясь силой освободиться из чьих-либо рук. 6. перен. из кожи 
вон лезть, чтобы достичь поставленной цели. 7. упрямиться, упорно настаивать на своём. 8. перен. 
не уживаться, не ладить. 

 ԳԸԴԸՌԴՎԷԼԷՆԳԸԴԸՌԴՎԷԼԷՆԳԸԴԸՌԴՎԷԼԷՆԳԸԴԸՌԴՎԷԼԷՆ, (Չ) նաև ԳԸԴԸՌԹՎԷԼԷՆԳԸԴԸՌԹՎԷԼԷՆԳԸԴԸՌԹՎԷԼԷՆԳԸԴԸՌԹՎԷԼԷՆ, մկ. 1. կտրատվելով. 2. պատառոտվելով 

(հագուստը). 3. կատաղաբար հաչելով, իրար կծոտելով (շները). 4. ջանալով արգելողներից 

ազատվել և իրար ուզածը անել. 5. շարունակ կռվելով իրար հետ։ 
 ГЫДЫРРДВЭЛЭН, в (Ч) также ГЫДЫРРТhВЭЛЭН, н. 1. обрываясь (о нитке, верёвке и 
т.п.). 2. рвясь, изнашиваясь до дыр (об одежде, обуви). 3. неистово лая и рвясь с цепи (о собаке).                     
4. неистово лая, дерясь и покусывая друг друга (о собаках). 5. перен. вырываясь, пытаясь силой 
освободиться из чьих-либо рук. 6. перен. упорствуя, упрямясь, упорно настаивая на своём. 7. перен. 
не уживаясь, не ладя.  

 ԳԸԴԸՌԴՎԷԼՈՒԳԸԴԸՌԴՎԷԼՈՒԳԸԴԸՌԴՎԷԼՈՒԳԸԴԸՌԴՎԷԼՈՒ, (Չ) նաև ԳԸԴԸՌԹՎԷԼՈՒԳԸԴԸՌԹՎԷԼՈՒԳԸԴԸՌԹՎԷԼՈՒԳԸԴԸՌԹՎԷԼՈՒ, ած. 1. կտրատվելու, որ կարող է կտրատվել.       
2. որ կարող է պատառոտվել (հագուստի մասին). ապառնի դերբայ, որ գոյականի հետ 

դառնում է ածական։  
 ГЫДЫРРДВЭЛУ, в (Ч) также ГЫДЫРРТhВЭЛУ, пр.буд.вр. 1. (верёвка и т.п.), которая 
может оборваться. 2. (одежда, обувь и т.п.), которые могут износиться.  

 ԳԸԴԸՌՎԱԳԱՆԳԸԴԸՌՎԱԳԱՆԳԸԴԸՌՎԱԳԱՆԳԸԴԸՌՎԱԳԱՆ (խխխխօօօօսսսսկկկկ ասէլասէլասէլասէլ), ած. վճռական, վերջնական (խոսք)։ 
 ГЫДЫРРВАГАН, п. категоричный, не допускающий возражений; гыдыррваган хоск асэл 
говорить категорично, не допускать возражений.  

 ԳԸԴԻԴԳԸԴԻԴԳԸԴԻԴԳԸԴԻԴ, ած.մկ. 1. կնճռոտ, խճճված (գործ). 2. դժվար հասկացող, սրտամաշ (մարդ)։ 
 ГЫДИД 1. п. затянувшийся (о деле). 2. п. медлительный, нерасторопный (человек). 3. н. 

медленно, неторопливо. 4. с. тугодум; гыдид кордз анэл мешкать, медлить; литер.зап.арм. կտիտ 

(произ. гыдид) – тугодум; медлительный; в гаваре Себастия կտիտ ктит – тугодум медлительный.  

 ԳԸԴՆԷԼԳԸԴՆԷԼԳԸԴՆԷԼԳԸԴՆԷԼ, գուդնում կամ գըդնիմ, գըդա, -աձ, -նօղ, գըդնէլու, գըդի՛ր, գըդի՛ք (Ն), ԿԸԴՆԷԼԿԸԴՆԷԼԿԸԴՆԷԼԿԸԴՆԷԼ, 

կուդնում, կըդա, կըդաձ, կըդնօղ, կըդնէլու, կըդի՛ր, կըդի՛ք (Չ), բ.ն. գտնել։ 
ГЫДНЭЛ, гыгуднум или гыгыдним, гуднум или гыдним, гыда, гыдадз, гыднохъ, гыднэлу, 

гыдир, гыдикh (Н), КЫДНЭЛ, кукуднум, куднум, кыда, кыдадз, кыднохъ, кыднэлу, кыдир, кыдикh 
(Ч), г.д.з. 1. найти, обнаружить, отыскать. 2. находить, считать, полагать; исконно арм. слово, 

грабар գիւտ гют – находка, польза, выгода, литер.вост.арм. գտնել гтнел, литер.зап.арм. գտնել (пр. 

кhыднэл) – найти, Алашкерт գ‘դնել гhднел, Нор-Джуга գ‘դ‘նել гhдhнел, Себастия գ‘ըդնէլ гhыднэл, 
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ԳԸԴՆԷԼՈՒԳԸԴՆԷԼՈՒԳԸԴՆԷԼՈՒԳԸԴՆԷԼՈՒ ԳԳԳԳ Г

Муш, Полис գդնալ гднал, Ахалциха, Карин գ‘տնիլ гhтнил, Харберд գ‘դնիլ гhднил, գ‘ննալ гhннал, 

Акна գ‘ըննիլ гhыннил, Сучава գ‘դնուլ гhднул, Шемаха քիթmնmլ кhитhäнäл, Тбилиси գթնիլ 
гтhнил, Родосто քդնէլ кhднэл, Ереван քթնթէլ кhтhнтhэл, Тигранакерт քդնmլ кhднäл, Возм 

կընդընիլ кындынил, Ван կընդնել кынднел, Мокс կընդնիլ кынднил, Амшен կդնուշ кднуш, 

Асланбек գ‘ը*նալ гhыhнал, Салмаст гинел գինել, Мараха գիննէլ гиннэл – найти.  

 ԳԸԴՆԷԼՈՒԳԸԴՆԷԼՈՒԳԸԴՆԷԼՈՒԳԸԴՆԷԼՈՒ (Ն), ԿԸԴՆԷԼՈՒԿԸԴՆԷԼՈՒԿԸԴՆԷԼՈՒԿԸԴՆԷԼՈՒ (Չ), ած. գտնելու, որ կարելի է կամ պետք է գտնել. ապառնի 

դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական. գըդնէլուգըդնէլուգըդնէլուգըդնէլու բանբանբանբան չէչէչէչէ։ 
 ГЫДНЭЛУ (Н), КЫДНЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. то, что можно или нужно найти; при употр. с 
существи. выполняет функцию прилаг.; гыднэлу бан чhэ редкая вещь.  

 ԳԸԴՆԷԼՈՒԳԸԴՆԷԼՈՒԳԸԴՆԷԼՈՒԳԸԴՆԷԼՈՒ ՀԷՔՅԱԹՀԷՔՅԱԹՀԷՔՅԱԹՀԷՔՅԱԹ (Ն), ԿԸԴՆԷԼՈՒԿԸԴՆԷԼՈՒԿԸԴՆԷԼՈՒԿԸԴՆԷԼՈՒ ՀԷՔՅԱԹՀԷՔՅԱԹՀԷՔՅԱԹՀԷՔՅԱԹ (Չ), գ. հանելուկ։ 
 ГЫДНЭЛУ hЭКhЙАТh (Н), КЫДНЭЛУ hЭКhЙАТh (Ч), c. загадка. 

 ԳԸԴՆԸՎԱՁԳԸԴՆԸՎԱՁԳԸԴՆԸՎԱՁԳԸԴՆԸՎԱՁ (Ն), ԿԸԴՆԸՎԱՁԿԸԴՆԸՎԱՁԿԸԴՆԸՎԱՁԿԸԴՆԸՎԱՁ (Չ), ած. գտնված (մարդ, առարկա, փող). անցյալ դերբայ, որ 

գոյականի հետ դառնում է ածական, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, 

երրորդ դեմքի հոդ առնում ու հոլովվում է. վօվօվօվօ՞վվվվ ինինինին գըդնըվաձնէրըգըդնըվաձնէրըգըդնըվաձնէրըգըդնըվաձնէրը։ 
 ГЫДНЫВАДЗ (Н), КЫДНЫВАДЗ (Ч), пр.пр.вр. найденный (о человеке, животном, деньгах); 
с сущ. выполняет функцию прил., при независимом употр. – функцию существит., принимает 
артикль 3-го л. и склоняется; вов ин гыднывадзнэры? кого нашли? 

 ԳԸԴՆԸՎԱԳԸԴՆԸՎԱԳԸԴՆԸՎԱԳԸԴՆԸՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ (Ն), ԿԸԴՆԸՎԱԿԸԴՆԸՎԱԿԸԴՆԸՎԱԿԸԴՆԸՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -էրուն (Չ), մկ. քանի գտնվում է, էր, գտնվի և 

այլն բոլոր ժաման. եզ. ու հոգնակի երրորդ դեմքի նշանակութ., ՝ ինչպես որ պահանջում է 

հաջորդող բայի ձևը. վօթքինվօթքինվօթքինվօթքին իզըիզըիզըիզը գըդնըվաձսայինգըդնըվաձսայինգըդնըվաձսայինգըդնըվաձսային առչօվառչօվառչօվառչօվ գընացինքգընացինքգընացինքգընացինք։ 
 ГЫДНЫВÁДЗСАЙИН (Н), КЫДНЫВÁДЗСАЙИН, -эрун (Ч), н. по мере того как (чем 
больше) отыскивается (обнаруживается), отыскивался и т.д., во всех вр. ед. и мн. числа 3-го л. в 
соотв. с форм. смысл. гл. пр.; вотhкhин изы гыднывадзсайин аррчhов гынацhинкh по мере того 
как обнаруживались следы его ног, мы шли вперёд. 

 ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ԴՆԸՎԱՁՕԴՆԸՎԱՁՕԴՆԸՎԱՁՕԴՆԸՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ (Ն), ԿԸԿԸԿԸԿԸ՛ԴՆԸՎԱՁՕԴՆԸՎԱՁՕԴՆԸՎԱՁՕԴՆԸՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, -նէրօվը (Չ), մկ. հենց որ գտնվում է, գտնվեց, 

գտնվի և այլն բոլոր ժամանակն. եզ. և հոգն. երր. դեմքի նշանակությամբ, ինչպես որ 

պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. ջամփանջամփանջամփանջամփան կըդնըվաձօվըկըդնըվաձօվըկըդնըվաձօվըկըդնըվաձօվը կօրձէրըսկօրձէրըսկօրձէրըսկօրձէրըս խօլայցավխօլայցավխօլայցավխօլայցավ։  
 ГЫ;ДНЫВАДЗÓВЫ (Н), КЫ;ДНЫВАДЗÓВЫ, -нэровы (Ч), н. как только отыскивается 
(обнаруживается), отыскался и т.д., во всех временах ед. и мн. числа в 3-м лице в соотв. с формой 
смысл. гл. пр.; джампhан кыднывадзовы кордзэрыс холайцhав как только мы отыскали дорогу, 
стало легче идти. 

 ԳԸԴՆԸՎԷԼԳԸԴՆԸՎԷԼԳԸԴՆԸՎԷԼԳԸԴՆԸՎԷԼ (Ն), ԿԸԴՆԸՎԷԼԿԸԴՆԸՎԷԼԿԸԴՆԸՎԷԼԿԸԴՆԸՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վօղ, -վէլու (Չ), հրամայակ. և առաջին 

երկու դեմքի ձևերը գործածական չեն, բ.կր. գտնվել (ով որ կամ ինչ որ կորած էր, անհայտ էր)։  
 ГЫДНЫВЭЛ, гыгыдныви (Н), КЫДНЫВЭЛ, кыкыдныви, -вэцhав, -вадз, -вохъ, -вэлу (Ч), 
г.стр.з. отыскиваться, обнаруживаться (о потерянных предметах, неизвестном факте и т.п.); шуд 
дошагыд кыднывэ быстро в постель (говорят детям в приказном порядке, чтобы уложить их 

спать); повелит. наклонение и формы 1-го и 2-го лица не употребл.; литер.вост.арм. գտնվել гтнвел, 

литер.зап.арм. գտնուիլ (произн. кhыднывил) – отыскиваться.  

 ԳԸԴՆԸՎԷԼՈՒԳԸԴՆԸՎԷԼՈՒԳԸԴՆԸՎԷԼՈՒԳԸԴՆԸՎԷԼՈՒ (Ն), ԿԸԴՆԸՎԷԼՈՒԿԸԴՆԸՎԷԼՈՒԿԸԴՆԸՎԷԼՈՒԿԸԴՆԸՎԷԼՈՒ (Չ), ած. գտնվելու, որ կարող է գտնվել կամ պետք է 

գտնվի. ապառնի դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական. կըդնըվէլուկըդնըվէլուկըդնըվէլուկըդնըվէլու պանպանպանպան չէչէչէչէ ասիվիգըասիվիգըասիվիգըասիվիգը։ 
 ГЫДНЫВЭЛУ (Н), КЫДНЫВЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. 1. то, что нужно отыскать. 2. то, что может 
отыскаться; при употр. с сущ. выполняет функцию прилаг.; кыднывэлу пан чhэ асивигы эту 
(вещь) невозможно найти. 

 ԳԸԴՌԱՁԳԸԴՌԱՁԳԸԴՌԱՁԳԸԴՌԱՁ, ած. 1. կտրած, կտրված (դանակով, մկրատով կամ ուրիշ կերպով).                         

2. մակարդված (կաթ). 3. դադարած, հանգստացած (ցավ). 4. վճռած, որոշած (դատավճիռ),                 

5. վերածված. անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական. առաջին երկու 

իմաստներով գործածվում է նաև առանձին, գոյականի դեր է կատապում, հոդ առնում ու 

հոլովվում. քուռչքուռչքուռչքուռչ գըդռաձգըդռաձգըդռաձգըդռաձ: 
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ԳԳԳԳ Г ԳԸԴՌԱԳԸԴՌԱԳԸԴՌԱԳԸԴՌԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ

 ГЫДРРАДЗ, пр.пр.вр. 1. отрезанный. 2. прокисший (о молоке). 3. затихший, ослабевший                
(о боли). 4. вынесенный (о судебном приговоре). 5. истрепавшийся, пришедший в негодность;                   
с существит. выполняет функцию прилаг., формы 1-го и 2-го значений употр. также независимо, 
выполняют функцию сущ., принимают притяж. артикль и склоняются; кhуррчh гыдррадз 
превратившийся в лохмотья. 

 ԳԸԴՌԱԳԸԴՌԱԳԸԴՌԱԳԸԴՌԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. 1. քանի կտրում եմ, էի, 

կտրեցի և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ 

պահանջում է հաջորդող բայի ձևը:  
 ГЫДРРÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), н. 1. по мере того как (чем 
больше) отрезаю, отрезал и т.д., во всех лицах, чис. и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр.  
 ԳԸԴՌԱԳԸԴՌԱԳԸԴՌԱԳԸԴՌԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, մկ. քանի հանդարտվում է, հանդարտվեց, և այլն (ցավը, քամին, 

անձրևը և այլն) բոլոր դեմքերի եզակի երրորդ դեմքի նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում 

է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГЫДРРÁДЗСАЙИН, н. по мере того как затихает и т.д. (о боли, ветре, дожде и т.п.), во всех 
вр. ед. числа в 3-м лице в соотв. с формой смысл. гл. предлож. 

 ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ԴՌԱՁՕԴՌԱՁՕԴՌԱՁՕԴՌԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. 1. հենց որ կտրում եմ, էի, 

կտրեցի և այլն բոլոր դեմքերի թվերի ու ժամանակներնի նշանակությամբ, ինչպես որ 

պահանջում է հաջորդող բայի ձևը.  

 ГЫ;ДРРАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. 1. как только отрезаю, 
отрезал и т.д., во всех лицах и временах ед. и мн. числа в соотв. с формой смысл. гл. предл.   
 ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ԴՌԱՁՕԴՌԱՁՕԴՌԱՁՕԴՌԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, մկ. հենց որ դադարում է, հանդարտվում է, էր և այլն (ցավը, քամին, 

անձրևը և այլն) բոլոր ժամանակն. եզակի երր. դեմքի նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում 

է հաջորդող բայի ձևը. ցավըցավըցավըցավը գըդռաձօվըգըդռաձօվըգըդռաձօվըգըդռաձօվը քունքունքունքուն էղաէղաէղաէղա. քամինքամինքամինքամին գըդռաձօվըգըդռաձօվըգըդռաձօվըգըդռաձօվը թաթավթաթավթաթավթաթավ բիդբիդբիդբիդ անէանէանէանէ։ 
    ГЫ;ДРРАДЗÓВЫ, н. как только затихает и т.д. (о боли, ветре, дожде и т.п.) во всех временах 
ед. числа в 3-м лице в соотв. с формой смысл. глагола предл.; цhавы гыдррадзовы кhун зхъа как 
только боль затихла, я уснул, кhамин гыдррадзовы тhатhав бид анэ как только стихнет ветер, 
пойдёт дождь. 

 ԳԸԴՌԷԳԸԴՌԷԳԸԴՌԷԳԸԴՌԷ-ԳԸՑԷԳԸՑԷԳԸՑԷԳԸՑԷ (Չ), ած.մկ. ընդհատվող, ընդհատվելով. աաաասսսս իիիի՞նչնչնչնչ գըդռէգըդռէգըդռէգըդռէ-գըցէգըցէգըցէգըցէ պանպանպանպան էէէէ. գանինքգանինքգանինքգանինք 
շտէշտէշտէշտէ գըդռէգըդռէգըդռէգըդռէ-գըցէգըցէգըցէգըցէ. կազմված է համադրությամբ «կտրել» բայի հրամայական ձևերի, որոնք 

այդպես գործածվելով կորցրել են իրենց սկզբնական իմաստը և դարձել են գոյականի հետ 

ածական, բայի հետ – մակբայ։ 
 ГЫДРРЭ-ГЫЦhЭ (Ч), н. урывками, время от времени, от случая к случаю (делать что-л.); ас 
инчh гыдррэ-гыцhэ пан э? ну что за напасть такая?, ганинкh штэ гыдррэ-гыцhэ так и работаем 

урывками; образовано от форм повел. накл. гл. կտրել ктрэл – отрезать и կցել кцhэл – соединять; 

габринкh штэ гыдррэ-гыцhэ живём себе ни шатко ни валко. 

 ԳԸԴՌԷԼԳԸԴՌԷԼԳԸԴՌԷԼԳԸԴՌԷԼ¹, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. կտրել. չախունչախունչախունչախուն մադըսմադըսմադըսմադըս 
գըդռիցգըդռիցգըդռիցգըդռից. 2. վճռել. օրէնքըօրէնքըօրէնքըօրէնքը ադբէսադբէսադբէսադբէս գըդռիցգըդռիցգըդռիցգըդռից.  

 ГЫДРРЭЛ¹, гыгыдррим, гыдррэцhи, гыдррадз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з.                   
1. резать, отрезать; чhахун мадыс гыдррицh я порезал палец ножом. 2. выносить судебное 
решение; орэнкhы адбэс гыдрицh суд вынес такое решение. 

 ԳԸԴՌԷԼԳԸԴՌԷԼԳԸԴՌԷԼԳԸԴՌԷԼ², -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, բ.չ. 1. մակարդվել. գաթըգաթըգաթըգաթը գըդռէցավգըդռէցավգըդռէցավգըդռէցավ. 2. հանդարտվել (ցավը, 

անձրևը, քամին և այլն). 2. վերածվել, դառնալ. հալավնէրըսհալավնէրըսհալավնէրըսհալավնէրըս քուռչքուռչքուռչքուռչ գըդռէցանգըդռէցանգըդռէցանգըդռէցան. հութահութահութահութա գըդռիլգըդռիլգըդռիլգըդռիլ էէէէ, 

չիչիչիչի բարըշվիլբարըշվիլբարըշվիլբարըշվիլ. 3. կտրվել. չուվանըչուվանըչուվանըչուվանը գըդռէցավգըդռէցավգըդռէցավգըդռէցավ. անձն. դերբայ, հրամայական և առաջին երկու 

դեմքերի ձևեր չեն գործածվում: 
 ГЫДРРЭЛ², гыгыдрри, гыдррэцhав, -адз, -элу, г.с.з. 1. прокисать (о молоке); гатhы 
гыдррэцhав молоко прокисло. 2. ослабеть, прекратиться (о боли, дожде, ветре и т.п.).                           
3. истрепаться; hалавнэрыс кhуррчh гыдррэцhан моя одежда вся истрепалась. 4. превратиться во 
что-либо, в кого-либо; hутhа гыдррил э, чhи байшвил или барышвил стал заклятым врагом, не 
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ԳԸԴՌԷԼԷՆԳԸԴՌԷԼԷՆԳԸԴՌԷԼԷՆԳԸԴՌԷԼԷՆ ԳԳԳԳ Г

хочет мириться. 5. оборваться, порваться. 6. прервать (речь, музыку и т.п.); чhуваны гыдррэцhав 

верёвка оборвалась, хоскы гыдррэл прервать на полуслове; грабар կոտոր котор – кусок, կոտորել 
которел – ломать, разрезать, литер.вост.арм. կտրել ктрел, литер.зап.арм. կտրել (произн. гыдрэл) – 

резать, կտրիլ (произн. гыдрил) – резаться, переставать, сворачиваться (о молоке), в гаварах Ван 

կտրել ктрел, Горис, Карин, Карабах կտրէլ ктрэл, Агулис, Мокс, Шемаха, Возм, Тбилиси կտրիլ 
ктрил, Алашкерт, Муш կդրել кдрел, Ереван կդրէլ кдрэл, Сучава գդրել гдрел, Полис, Тигранакерт 

գդրէլ гдрэл, Сведия գդրիլ гдрил, Зейтун գըդրիլ гыдрил, Амшен գդրուշ гдруш, Нор-Джуга կտռել 
ктррел, Ахалциха կտռէլ ктррэл, Карин կռռէլ кррррэл, Салмаст կռել кррел, Мараха կռէլ кррэл, 

Партизак գըյրէլ гыйрэл, Родосто գըրյէլ гырйэл, Асланбек գրյէլ грйэл, Себастия գըյյէլ гыййэл, 

Акна գըյէլ гыйэл. 

 ԳԸԴՌԷԼԷՆԳԸԴՌԷԼԷՆԳԸԴՌԷԼԷՆԳԸԴՌԷԼԷՆ, մկ. 1. կտրելով. 2. կտրվելով. 3. վճռելով (դատ). 4. մակարդվելով (կաթ).                    

5. հանդարտդելով (ցավը, քամին և այլն)։ 
 ГЫДРРЭЛЭН, н. 1. отрезая. 2. рвясь, обрываясь (о нитке, верёвке). 3. вынося решение (о суде). 
4. прокисая (о молоке). 5. затихая, успокаиваясь (о боли, ветре и т.п.). 

 ԳԸԴՌԷԼՈՒԳԸԴՌԷԼՈՒԳԸԴՌԷԼՈՒԳԸԴՌԷԼՈՒ, ած. 1. կտրելու. 2. կտրվելու. 3. վճռելու (դատ), մակարտվելու (կաթ).                   

4. հանդարտվելու (ցավ, քամի և այլն). 5. վերածվելու, դառնալու (բան). ապ. դերբայ, որ 

գոյականի հետ դառնում է ածական այդ իմաստներով։ 
 ГЫДРРЭЛУ, пр.буд.вр. 1. то, что нужно отрезать. 2. (нитка, иголка и т.п.), которые могут 
оборваться. 3. (решение суда), которое должно быть вынесено. 4. (молоко), которое может 
скиснуть. 5. (боль, ветер), которые должны стихнуть. 6. (одежда), которая может истрепаться; при 
употр. с существ. выполняет функцию прилагат. 
 ԳԸԴՌԸՎԱՁԳԸԴՌԸՎԱՁԳԸԴՌԸՎԱՁԳԸԴՌԸՎԱՁ, ած.մկ. 1. հաշիվները մաքրած իրար հետ. գործածվում է սովորաբար 

ժամանակ ցույց տվող գոյականի հետ. գըդռըվաձգըդռըվաձգըդռըվաձգըդռըվաձ օրըսօրըսօրըսօրըս, -ըդ, -ը, գըդռըվաձգըդռըվաձգըդռըվաձգըդռըվաձ ադէնըսադէնըսադէնըսադէնըս, -ըդ, -ը և 

այլն. 2. կտրված, կտոր-կտոր եղած։ 
 ГЫДРРЫВАДЗ, пр.пр.вр. 1. расплатившийся по счетам; как правило, употр. с сущ., 
имеющими значение времени: гыдррывадз орыс, -ыд, -ы в день, когда я расплатился по счетам, 
ты расплатился по счетам и т.д., гыдррывадз адэныс, -ыд, -ы когда я расплачивался по счетам и 
т.д. 2. разорванный, порванный на куски. 3. оборвавшийся (о верёвке и т.п.). 
 ԳԸԴՌԸՎԱԳԸԴՌԸՎԱԳԸԴՌԸՎԱԳԸԴՌԸՎԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի ես, դու, նա, մենք, 

դուք, նրանք մաքրում ենք, մաքրեցինք, մաքրենք և այլն հաշիվներս իրար հետ։  
 ГЫДРРЫВÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как я (чем 
больше) расплачиваюсь по счетам, ты расплачиваешься по счетам и т.д. 
 ԳԸԴՌԸՎԱԳԸԴՌԸՎԱԳԸԴՌԸՎԱԳԸԴՌԸՎԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ մաքրում եմ, 

մաքրեցի, մաքրեմ հաշիվներս իրար հետ և այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակներով, 

ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։  
 ГЫДРРЫВÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я 
расплачиваюсь по счетам, расплачивался по счетам и т.д., во всех лицах, числах и врем., в соотв. с 
формой смыслового глагола предложения.  
 ԳԸԴՌԸՎԷԼԳԸԴՌԸՎԷԼԳԸԴՌԸՎԷԼԳԸԴՌԸՎԷԼ, -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.չ. 1. հաշիվնէրը 

մաքրել, վերջացնել մեկի հետ ունեցած գործերը. 2. (միայն երրորդ դեմքի ձևերով), բ.կր. 

կտրվել։ 
 ГЫДРРЫВЭЛ, гыгыдррывим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк) 1. г.с.з. 
расплачиваться по счетам. 2. г.стр.з. рваться, обрываться (только в формах 3-го л.).  
 ԳԸԴՌԻՋԳԸԴՌԻՋԳԸԴՌԻՋԳԸԴՌԻՋ, գ. 1. երիտասարդ. 2. ած. առույգ, քաջ։  

ГЫДРРИДЖ 1. с. юноша, молодой человек. 2. п. удалой, лихой; грабар կոտոր котор – кусок, 

ломоть, литер.вост.арм. կտրիճ ктрич, литер.зап.арм. կտրիճ (произн. гыдридж) – удалой. 

 ԳԸԴՌԻՋՈՒԹԻՆԳԸԴՌԻՋՈՒԹԻՆԳԸԴՌԻՋՈՒԹԻՆԳԸԴՌԻՋՈՒԹԻՆ, գ. 1. երիտասարդ հասակ. 2. քաջություն։ 
 ГЫДРРИДЖУТhИН, с. 1. молодость. 2. храбрость, смелость, удаль. 

 ԳԸԴՕՐԳԸԴՕՐԳԸԴՕՐԳԸԴՕՐ 1. գ. կտոր, մաս. 2. ած. քիչ, փոքր. գըդօրգըդօրգըդօրգըդօր դէղդէղդէղդէղ քիչ տեղ. տե՛ս նաև մեդօմ։ 
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ԳԳԳԳ Г ԳԸԴՕՐԳԸԴՕՐԳԸԴՕՐԳԸԴՕՐ-ԳԸԴՕՐԳԸԴՕՐԳԸԴՕՐԳԸԴՕՐ

 ГЫДОР 1. с. кусок, обломок чего-либо. 2. с. клочок, лоскут (земли). 3. с. осколок. 4. с. лоскут, 
кусок ткани. 5. с. отрез ткани (на платье, костюм). 6. п. небольшой, малый; гыдор дэхъ клочок 

земли; см. также мэдом; грабар կոտոր котор – кусок, ломоть, литер.вост.арм. կտոր ктор, 

литер.зап.арм. կտոր (произн. гыдор) – кусок, материя, лоскут, в гаварах Нор-Джуга, Салмаст, Ван 

կտոր ктор, Алашкерт, Муш, կդոր кдор, Ахалциха, Агулис, Карин, Шемаха կտօր ктор, Акна, 

Харберд, Полис, Родосто, Сучава գդօր гдор, Мокс, Тбилиси կտուր ктур, Зейтун գէօդիւյ гöдюй, 

գէօդուր гöдюр, Тигранакерт գդուր гдур, Себастия, Асланбек գդէօր гдöр, Мараха կուտիր кутир, 

Хачин գmդօյ гäдой, в гаваре туркоязычных армян Адана gedor – кусок.  

 ԳԸԴՕՐԳԸԴՕՐԳԸԴՕՐԳԸԴՕՐ-ԳԸԴՕՐԳԸԴՕՐԳԸԴՕՐԳԸԴՕՐ, ած. մաս-մաս։ 
 ГЫДОР-ГЫДОР, н. частями, по частям. 

 ԳԸԴՕՐԳԸԴՕՐԳԸԴՕՐԳԸԴՕՐ-ՓԸՇՕՐՓԸՇՕՐՓԸՇՕՐՓԸՇՕՐ, ած.մկ. քիչ։ 
 ГЫДОР-ПhЫШОР, н. чуток, всего ничего, совсем немного; гыдор-пhышор стаг тhопh арав 
накопил совсем немного денег. 
 ԳԸԴՕՐՎԱՆՔԳԸԴՕՐՎԱՆՔԳԸԴՕՐՎԱՆՔԳԸԴՕՐՎԱՆՔ, գ. հվք. մնացորդ կտորներ (հացի, գործվածքեղենի և այլն). գործածվում է 

նաև հոգնակի գըդօրվանքնէրգըդօրվանքնէրգըդօրվանքնէրգըդօրվանքնէր։ 
 ГЫДОРВАНКh, с. собир. остатки (хлеба, ткани и т.п.); употр. также форма множ. числа 

гыдорванкhнэр; литер.зап.арм. կտորվանք (произ. гыдорванкh ) – остатки чего-л.  

 ԳԸԶԱԳԳԸԶԱԳԳԸԶԱԳԳԸԶԱԳ, գ. կզակ։ 
 ГЫЗАГ, с. подбородок; грабар կզակ кзак – челюсть, литер.вост.арм. կզակ кзак, 

литер.зап.арм. կզակ (произ. гызаг) – подбородок, в гаварах Нор-Джуга, Тбилиси կզակ кзак, 

Амшен, Себастия գզագ гзаг, Асланбек գզագ гзаг, գզայ гзай, Родосто գձագ гдзаг, все в значении 

подбородок, Возм կզակ кзак – мягкое нёбо, язычок. 

 ԳԸԶԱՁԳԸԶԱՁԳԸԶԱՁԳԸԶԱՁ (Ն), ԿԸԶԱՁԿԸԶԱՁԿԸԶԱՁԿԸԶԱՁ (Չ), ած. գզած (բուրդ)։ 
 ГЫЗАДЗ (Н), КЫЗАДЗ (Ч), п. чёсаный, подвергшийся обработке чесанием (о шерсти); 
этимол. см. киз (Ч). 

 ԳԸԶԱԳԸԶԱԳԸԶԱԳԸԶԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ԿԸԶԱԿԸԶԱԿԸԶԱԿԸԶԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), մկ. քանի 

գզում եմ, գզեցի, գզեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես 

որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГЫЗÁДЗСАЙИС (Н), КЫЗÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), н. по мере 
того как (чем больше) чешу шерсть, чесал, буду чесать и т.д., во всех лицах, числах и врем., в 
соответствии с формой смыслового глагола предложения.  

 ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ԶԱՁՕԶԱՁՕԶԱՁՕԶԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ (Ն), ԿԸԿԸԿԸԿԸ՛ԶԱՁՕԶԱՁՕԶԱՁՕԶԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ),  մկ. հենց 

որ գզում եմ, գզեցի, գզեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, 

ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГЫ;ЗАДЗÓВЫС (Н), КЫ;ЗАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы (Ч), н. как 
только чешу шерсть, чесал, буду чесать и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой 
смыслового глагола предложения.  

 ԳԸԶԴԸԳԸԶԴԸԳԸԶԴԸԳԸԶԴԸ-ԳԸԶԴԸԳԸԶԴԸԳԸԶԴԸԳԸԶԴԸ, մկ. դանդաղ։ 
 ГЫЗДЫ-ГЫЗДЫ, н. медленно, неторопливо (идти, делать что-либо). 

 ԳԸԶԴԸՌՎԱՆԳԸԶԴԸՌՎԱՆԳԸԶԴԸՌՎԱՆԳԸԶԴԸՌՎԱՆ (Չ), ած. սայթաքուն (ճանապարհի վերաբերյալ):  
 ГЫЗДЫРРВАН (Ч), п. скользкий (о дороге). 

 ԳԸԶԴԸՌՎԱՁԳԸԶԴԸՌՎԱՁԳԸԶԴԸՌՎԱՁԳԸԶԴԸՌՎԱՁ (Չ), ած. սահած, որ սահում է, որտեղ սահում են. անց. դերբայ, որ գոյականի 

հետ դառնում է ածական. գըզդըռվաձգըզդըռվաձգըզդըռվաձգըզդըռվաձ վօտկըսվօտկըսվօտկըսվօտկըս ձալվէցավձալվէցավձալվէցավձալվէցավ, ընգաընգաընգաընգա. գըզդըռվաձգըզդըռվաձգըզդըռվաձգըզդըռվաձ դէղըսդէղըսդէղըսդէղըս ընգիլընգիլընգիլընգիլ էէէէ 
գօրիլգօրիլգօրիլգօրիլ էէէէ։ 
 ГЫЗДЫРРВАДЗ (Ч), пр.пр.вр. поскользнувшийся (о ноге, человеке); с сущ. выполняет 
функцию прилаг.; гыздыррвадз воткыс дзалвэцhав, ынга поскользнувшаяся нога согнулась и я 
упал, гыздыррвадз дэхъыс ынгил э, горил э (ключ и т.п.) выпал и потерялся там, где я 
поскользнулся. 
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ԳԸԶԴԸՌՎԱԳԸԶԴԸՌՎԱԳԸԶԴԸՌՎԱԳԸԶԴԸՌՎԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ ԳԳԳԳ Г

 ԳԸԶԴԸՌՎԱԳԸԶԴԸՌՎԱԳԸԶԴԸՌՎԱԳԸԶԴԸՌՎԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), մկ. քանի սահում 

(չմշկում) եմ, էի, սահեցի, սահեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների 

նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. հոմանիշը – դըզվաձսայիս (Ն)։  
 ГЫЗДЫРРВÁÁÁÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), н. по мере того как (чем 
больше) скольжу (поскальзываюсь, катаюсь на коньках), скользил и т.д., во всех лицах, числах и 
вр., в соотв. с формой смысл. гл. предл; синон. дызвадзсайис (Н). 
 ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ԶԴԸՌՎԱՁՕԶԴԸՌՎԱՁՕԶԴԸՌՎԱՁՕԶԴԸՌՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ), մկ. հենց որ սահում եմ, 

սահեցի, սահեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ 
պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГЫ;ЗДЫРРВАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы (Ч), н. как только скольжу 
(поскальзываюсь, катаюсь на коньках), скользил, буду скользить и т.д., во всех лицах, числах и 
временах, в соотв. с формой смысл. глагола предложения.  

 ԳԸԶԴԸՌՎԷԼԳԸԶԴԸՌՎԷԼԳԸԶԴԸՌՎԷԼԳԸԶԴԸՌՎԷԼ, -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛կ (Չ), բ.չ. սահել, չմշկել. հոմանիշը – 

դըզվէլ։ 
 ГЫЗДЫРРВЭЛ, гыгыздыррвим, гыздыррвэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэк (Ч), г.с.з. 1. 
скользить. 2. поскользнуться. 3. кататься на коньках; синоним дызвэл (Н).  

 ԳԸԶԴԸՌՎԷԼԷՆԳԸԶԴԸՌՎԷԼԷՆԳԸԶԴԸՌՎԷԼԷՆԳԸԶԴԸՌՎԷԼԷՆ (Չ), մկ. սահելով: 
 ГЫЗДЫРРВЭЛЭН (Ч), н. скользя; поскальзываясь; катаясь на коньках.  

 ԳԸԶԴԸՌՎԷԼՈՒԳԸԶԴԸՌՎԷԼՈՒԳԸԶԴԸՌՎԷԼՈՒԳԸԶԴԸՌՎԷԼՈՒ (Չ), ած. սահելու, չմշկէլու (տեղ). ապառնի դերբայ, որ գոյականի հետ 

դառնում է ածական. հոմանիշը – դըզվելու (Ն)։ 
 ГЫЗДЫРРВЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. (место), где можно поскользнуться или кататься на коньках; 
при употр. с существ. выполняет функцию прилаг.; синоним – дызвэлу (Н). 

 ԳԸԶԷԼԳԸԶԷԼԳԸԶԷԼԳԸԶԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն), ԿԸԶԷԼԿԸԶԷԼԿԸԶԷԼԿԸԶԷԼ, -էցէ՛կ (Չ), բ.ն. 1. գզել, քրքրել 
(բուրդ). 2. փոխ. իմ. սաստիկ հանդիմանել, բուրդը քամուն տալ։  
 ГЫЗЭЛ, гыгызим, гызэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), КЫЗЭЛ, кыкызим, кызэцhи, -эцhэк 
(Ч), г.д.з. 1. чесать, трепать шерсть. 2. перен. наказать, спустить три шкуры; от ассир. gezedā – 

шерсть; грабар գզել гзел – чесать, трепать, литер.вост.арм. գզել гзел – чесать, трепать, կիզել кизел – 

мучить, литер.зап.арм. գզել (произн. кhызэл) – чесать, трепать, мучить, Тбилиси գզիլ гзил, 

Алашкерт, Муш, Нор-Джуга գ‘ըզել гhызел, Ахалциха, Ереван, Харберд, Себастия, Карин գ‘ըզէլ 
гhызэл, Салмаст, Ван կյըզել кйызел, Сучава քզել кhзел, Родосто, Тигранакерт քզէլ кhзэл, Аварик 

գիզէլ гизэл, Карабах, Мокс կյըզիլ кйызил, Мараха կյիզել кйизел, Горис, Шемаха կյիզիլ кйизил, 

Амшен կզուշ кзуш, Агулис գյըզիլ гйызил. 

 ԳԸԶԷԼԷՆԳԸԶԷԼԷՆԳԸԶԷԼԷՆԳԸԶԷԼԷՆ (Ն), ԿԸԶԷԼԷՆԿԸԶԷԼԷՆԿԸԶԷԼԷՆԿԸԶԷԼԷՆ (Չ), մկ. 1. գզելով (բուրդ). 2. փոխ.իմ. սաստիկ հանդիմանելով։ 
 ГЫЗЭЛЭН (Н), КЫЗЭЛЭН (Ч), н. 1. чеша, скобля (шерсть). 2. перен. наказывая, спуская три 
шкуры. 
 ԳԸԶԷԼՈՒԳԸԶԷԼՈՒԳԸԶԷԼՈՒԳԸԶԷԼՈՒ (Ն), ԿԸԶԷԼՈՒԿԸԶԷԼՈՒԿԸԶԷԼՈՒԿԸԶԷԼՈՒ (Չ), ած.մկ. գըզէլու (բուրդ). ապառնի դերբայ, որ գոյականի հետ 

դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ. գըզէլուգըզէլուգըզէլուգըզէլու դարավդարավդարավդարավ։ 
 ГЫЗЭЛУ (Н), КЫЗЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. шерсть, которую можно или нужно чесать; с сущ. 
выполняет функцию прилаг., с глаголом – наречия; гызэлу дарав. 

 ԳԸԹԱՁԳԸԹԱՁԳԸԹԱՁԳԸԹԱՁ, ած.մկ. կթած (կով). անցյալ դերբայ, որ գոյատանի հետ դառնում է ածական, բայի 

հետ – մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ առնում ու 

հոլովվում է. գըթաձգըթաձգըթաձգըթաձ գօվգօվգօվգօվ. գըթաձնէրունգըթաձնէրունգըթաձնէրունգըթաձնէրուն գէրգէրգէրգէր դուրդուրդուրդուր. գօվէրըգօվէրըգօվէրըգօվէրը չիգըթաձչիգըթաձչիգըթաձչիգըթաձ մընացինմընացինմընացինմընացին։ 
 ГЫТhАДЗ, пр.пр.вр. подоенный (о корове, козе); с сущ. становится прил., с глаголом – 
наречием, при независимом употр. – сущ., принимает прит. артикль и склоняется; гытhадз гов 
подоенная корова, гытhадзнэрун гэр дур покорми подоенных (коров), говэры чhигытhадз 
мынацhин коровы остались недоенными. 

 ԳԸԹԱԳԸԹԱԳԸԹԱԳԸԹԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի կթում եմ, էի, կթեցի և 

այլն բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակներով, ինչպես պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГЫТhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) дою, 
доил и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр. 
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ԳԳԳԳ Г ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ԹԱՁՕԹԱՁՕԹԱՁՕԹԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ

 ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ԹԱՁՕԹԱՁՕԹԱՁՕԹԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ կթում եմ, էի, կթեցի, 

կթեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում 

է բայի ձևը. գըթաձօվըգըթաձօվըգըթաձօվըգըթաձօվը քըշիցքըշիցքըշիցքըշից արձէլուարձէլուարձէլուարձէլու։ 
 ГЫ;ТhАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только дою, подоил, 
подою и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смыслового глаг. пр.; гытhадзовы 
кhышицh ардзэлу как только подоил (корову), сразу повёл пастись.  

 ԳԸԹԷԼԳԸԹԷԼԳԸԹԷԼԳԸԹԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. կթել (կով, այծ). արմատն է 

«կաթ». <* կաթել։ 
 ГЫТhЭЛ, гыгытhим, гытhэцhи, гытhадз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. доить (корову, 
козу); грабар կիթ китh – продукт, получаемый от животных, կթել ктhел – доить, литер.вост.арм. 

կթել ктhел, литер.зап.арм. կթել (произ. гытhэл) – доить, в гаварах Салмаст, Ван կթել ктhел, 

Ахалциха, Ереван, Карин կըթել кытhел, Агулис, Возм, Мокс, Тбилиси կթիլ ктhил, Сучава գթել 
гтhел, Нор-Джуга կթթել ктhтhел, Алашкерт, Муш կտել ктел, Амшен գթուշ гтhуш, Полис, Родосто, 

Себастия գթել гтhел, Асланбек գթէլ гтhэл, Харберд գթիլ гтhил, Зейтун գըթիլ гытhил, Тигранакерт 

գըթթէլ гытhтhэл, Сведия гытhтhил գըթթիլ, Горис, Карабах քթէլ кhтhэл, Шемаха քթիլ кhтhил. 

 ԳԸԹԷԼԷՆԳԸԹԷԼԷՆԳԸԹԷԼԷՆԳԸԹԷԼԷՆ, մկ. կթելով. մադէրըսմադէրըսմադէրըսմադէրըս պըռնըվէցանպըռնըվէցանպըռնըվէցանպըռնըվէցան գըթէլէնգըթէլէնգըթէլէնգըթէլէն։ 
 ГЫТhЭЛЭН, н. доя, надаивая (молоко); мадэрыс пыррнывэцhан гытhэлэн у меня пальцы 
затекли от частой дойки. 

 ԳԸԹԷԼՈՒԳԸԹԷԼՈՒԳԸԹԷԼՈՒԳԸԹԷԼՈՒ, ած. կթելու (կով, կաթ). ապ. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական։ 
 ГЫТhЭЛУ, пр.буд.вр. 1. корова, которую нужно подоить. 2. молоко, которое нужно надоить; 
при употр. с существ. выполняет функцию прилаг. 
 ԳԸԹԻՉՔԳԸԹԻՉՔԳԸԹԻՉՔԳԸԹԻՉՔ (Ն), ԳԸԹԻՃԿԳԸԹԻՃԿԳԸԹԻՃԿԳԸԹԻՃԿ (Չ), գ. կովկիթ, դույլ, որի մեջ կթում են կաթը։ 
 ГЫТhИЧhКh (Н), ГЫТhИЧК (Ч), с. подойник, ведро, в которое доят молоко.  
 ԳԸԹՈՒՆԳԸԹՈՒՆԳԸԹՈՒՆԳԸԹՈՒՆ, ած. կթան, կթվող (կով). <* կաթ-ուն։ 
 ГЫТhУН, п. дойный, дающий много молока (о корове); литер.вост.арм. կթան ктhан, 

литер.зап.арм. կթան (произ. гытhан), կթման (гытhман), կթօն (гытhон) – дойный. 

 ԳԸԹՎԱՁԳԸԹՎԱՁԳԸԹՎԱՁԳԸԹՎԱՁ, ած.մկ. 1. կթված (կով), որին արդեն կթել են. 2. կթան, կթվող (կով). անցյալ դերբ., 

որ գոյակ. հետ դառնում է ած., բայի հետ – մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր 

է կատարում, երրորդ դեմքի հոդ առնում ու հոլովվում է. այստեղ անց. դերբայը ներկայի 

իմաստ ունի. գըթվաձնէրունգըթվաձնէրունգըթվաձնէրունգըթվաձնէրուն ասկօվասկօվասկօվասկօվ քըշէքըշէքըշէքըշէ կարող է նշանակել – ա) կթան կովերին այս կողմ 

քշիր և բ) այս կողմ քշիր այն կովերին, որոնց արդեն կթել են. գօվէրըգօվէրըգօվէրըգօվէրը չիչիչիչի գըթվաձգըթվաձգըթվաձգըթվաձ կընածինկընածինկընածինկընածին 
արձէլուարձէլուարձէլուարձէլու։ 
 ГЫТhВАДЗ, пр.пр.вр. 1. подоенный. 2. дойный, дающий много молока (о корове); с сущ. 
становится прилаг., при независимом употр. – существ., принимает артикль 3-го лица и склоняется; 
в данном случае форма прич. прош. вр. имеет значение прич. настоящ. вр.; предложение 
гытhвадзнэрун асков кhышэ может означать – а) гони сюда подоенных коров, б) гони сюда 
дойных коров; говэры чhигытhвадз кынацин ардзэлу коровы пошли пастись недоенные. 
 ԳԸԹՎԱԳԸԹՎԱԳԸԹՎԱԳԸԹՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -ինէրուն, մկ. քանի կթվում է, էր, կթվեց, կթվի և այլն բոլոր ժաման. 

եզակի և հոգնակի երրորդ դեմքի նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի 

ձևը. գըթվագըթվագըթվագըթվա՛ձսայինձսայինձսայինձսային գավէլցունուգավէլցունուգավէլցունուգավէլցունու գաթըգաթըգաթըգաթը։  
 ГЫТhВÁДЗСАЙИН, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) доится и т.д. во всех врем. ед. 
и мн. числа 3-го л. в соотв. с формой смысл. гл. пр.; гытhвадзcайин гавэлцhуну гатhы чем больше 
доится, тем больше молока даёт. 
 ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ԹՎԱՁՕԹՎԱՁՕԹՎԱՁՕԹՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, -նէրօվը, մկ. հենց որ կթվում է, էր, կթվեց, կթվի և այլն բոլոր ժաման. եզ. և 

հոգնակի երրորդ դեմքերի նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. 

գըթվաձնէրօվըգըթվաձնէրօվըգըթվաձնէրօվըգըթվաձնէրօվը գըբառգինգըբառգինգըբառգինգըբառգին։  
 ГЫ;ТhВАДЗÓВЫ, -нэровы, н. как только доится и т.д. во всех врем. ед. и мн. ч. в соотв. с 
формой смысл. гл. пр.; гытhвадзнэровы гыбарргин сразу после дойки ложатся. 

 ԳԸԹՎԷԼԳԸԹՎԷԼԳԸԹՎԷԼԳԸԹՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վօղ, -վէլու, մյուս ձևերը և առաջին երկու դեմքերը չունի, 

բ.կր. կթվել։ 
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ԳԸԹՎԷԼԷՆԳԸԹՎԷԼԷՆԳԸԹՎԷԼԷՆԳԸԹՎԷԼԷՆ ԳԳԳԳ Г

 ГЫТhВЭЛ, гыгытhви, гытhвэцhав, -вадз, -вохъ, -вэлу, не имеет форм 1-го и 2-го л., г.стр.з. 
доиться; литер.вост.арм. կթվել ктhвел, литер.зап.арм. կթուիլ (произн. гытhвил) – доиться. 

 ԳԸԹՎԷԼԷՆԳԸԹՎԷԼԷՆԳԸԹՎԷԼԷՆԳԸԹՎԷԼԷՆ, մկ. կթվելով։ 
 ГЫТhВЭЛЭН, н. доясь. 

 ԳԸԹՎԷԼՈՒԳԸԹՎԷԼՈՒԳԸԹՎԷԼՈՒԳԸԹՎԷԼՈՒ, ած. կթվելու, որին կարելի է կթել. ապ. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է 

ածական՝ կորցնելով ապառնի նշանակությունը. գըթվէլուգըթվէլուգըթվէլուգըթվէլու գօվգօվգօվգօվ չէչէչէչէ անկարելի է կթել այս կովին։ 
 ГЫТhВЭЛУ, пр.буд.вр. (корова), которую нужно подоить; с сущ. становится прил., теряя при 
этом значение буд. времени; гытhвэлу гов чhэ эта корова не дойная. 

 ԳԸԼԱԳԸԼԱԳԸԼԱԳԸԼԱ՜ կամ ԳԸԼԱԳԸԼԱԳԸԼԱԳԸԼԱ ԻԴԱԻԴԱԻԴԱԻԴԱ՜, ձ. բավագան է, չեմ ուզում լսել։ 
 ГЫЛА! или ГЫЛА ИДА!, м. хватит, довольно, не хочу больше слушать. 

 *ԳԸԼԳԸԼԱԼԳԸԼԳԸԼԱԼԳԸԼԳԸԼԱԼԳԸԼԳԸԼԱԼ, -ա, -աց, -ացաձ (Նխջ), մյուս ձևերը և առաջին երկու դեմքերի ձևերը չունի, 

բ.չ. կաթիլ-կաթիլ հոսել (ջուր, քրտինքը և այլն)։ 
 *ГЫЛГЫЛАЛ, гыгылгыла, гылгылацh, -ацhадз (Нхч), не имеет других форм, а также форм               

1-го и 2-го лица; г.с.з. стекать по каплям (о воде, поте и т.п.); литер.вост.арм. կլկլալ клклал, 

литер.зап.арм. կլկլալ (произ. гылгылал) – булькать, журчать. 

 ԳԸԼԸԽԳԸԼԸԽԳԸԼԸԽԳԸԼԸԽ-ԳԸԼԸԽԳԸԼԸԽԳԸԼԸԽԳԸԼԸԽ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ թուխսի ձայն հանել (հավը), կլխտալ։ 
 ГЫЛЫХ-ГЫЛЫХ АНЭЛ клохтать, квохтать (о наседке). 

 ԳԸԼԹԻԳԳԸԼԹԻԳԳԸԼԹԻԳԳԸԼԹԻԳ, գ. կլթիկ, կոկորդի ընդհատ-ընդհատ ակամա ձայներ, որ հետևանք են փորի 

մկանների ջղաձգության։  
 ГЫЛТhИГ, с. икота; литер.зап.арм. կլթիկ (произ. гылтhиг) – икота, в гаварах Полис, 

Никомедия գլթիկ глтhик, Себастия գլտիգ глтиг – икота. 

 ԳԸԼԹԻԳԳԸԼԹԻԳԳԸԼԹԻԳԳԸԼԹԻԳ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ կլթիկը սկսվել. գըլթիգգըլթիգգըլթիգգըլթիգ գըլասգըլասգըլասգըլաս կամ գըլթիգըդգըլթիգըդգըլթիգըդգըլթիգըդ կըպըռնէկըպըռնէկըպըռնէկըպըռնէ (Չ) (հեգ.) չես 

կարող անել։ 
 ГЫЛТhИГ (Ы)ЛАЛ икать; гылтhиг гылас или гылтhигыд кыпыррнэ (Ч) у тебя кишка 
тонка (иронич.). 

 ԳԸԼԻՐԳԸԼԻՐԳԸԼԻՐԳԸԼԻՐ, գ. առնի անդամ: 
 ГЫЛИР, с. мужской половой орган; слово возникло в период развития среднеарм. яз. (XI-XVII 

в.в.); литер.зап.арм. կլիր (произ. гылир), в гаварах Ереван կլիր клир, Полис գլիր глир, Карабах 

կլէր клэр, Агулис կըլլիր кыллир, Астрахань կլդիր клдир.  

 ԳԸԼՕԽ ԳԸԼՕԽ ԳԸԼՕԽ ԳԸԼՕԽ և ԳՕԼՕԽԳՕԼՕԽԳՕԼՕԽԳՕԼՕԽ (Ն) ԿԸԼՕԽԿԸԼՕԽԿԸԼՕԽԿԸԼՕԽ (Չ), գ. 1. գլուխ. 2. գլխավոր, ղեկավար. 3. հատ, քանակ 

(անասունների). 4. դրամագլուխ. գըլօխգըլօխգըլօխգըլօխ բէրէլբէրէլբէրէլբէրէլ (Ն) հաջողեցնել. գըլօխգըլօխգըլօխգըլօխ գալգալգալգալ կամ գըլօխգըլօխգըլօխգըլօխ քալքալքալքալ (Ն) 

հաջողվել. գըլօխգըլօխգըլօխգըլօխ դալդալդալդալ կամ գօլօխգօլօխգօլօխգօլօխ դալդալդալդալ (Ն) գլուխ տալ, հարգանքով բարևել. գըլօխգըլօխգըլօխգըլօխ դընէլդընէլդընէլդընէլ (Ն), 

կըլօխկըլօխկըլօխկըլօխ տընէլտընէլտընէլտընէլ (Չ) ուշադրություն դարձնել. *գըլօխգըլօխգըլօխգըլօխ զարնէլզարնէլզարնէլզարնէլ (Ն), *կըլօխկըլօխկըլօխկըլօխ զարնէլզարնէլզարնէլզարնէլ (Չ) հարգանքով 

բարևել. գըլօխէնգըլօխէնգըլօխէնգըլօխէն անցնէլանցնէլանցնէլանցնէլ (Ն), կըլօխէնկըլօխէնկըլօխէնկըլօխէն անցնէլանցնէլանցնէլանցնէլ (Չ) գլուխը անցնել, գլխովն անցնել, պատահել 
կյանքում. գըլօխըգըլօխըգըլօխըգըլօխը կամ գօլօխըգօլօխըգօլօխըգօլօխը առնէլառնէլառնէլառնէլ, էշթալէշթալէշթալէշթալ (Ն), կըլօխըկըլօխըկըլօխըկըլօխը առնէլառնէլառնէլառնէլ, էշտալէշտալէշտալէշտալ (Չ) թողնել ամեն բան ու 

հեռանալ. գըլօխըգըլօխըգըլօխըգըլօխը բէրէլբէրէլբէրէլբէրէլ (Ն), կըլօխըկըլօխըկըլօխըկըլօխը պէրէլպէրէլպէրէլպէրէլ (Չ) պատճառ դառնալ որևէ բան պատահելուն. 

գըլօխըգըլօխըգըլօխըգըլօխը գաբէլգաբէլգաբէլգաբէլ կամ գօլօխըգօլօխըգօլօխըգօլօխը գաբէլգաբէլգաբէլգաբէլ (Ն) գլխին փաթաթել (անպետք ապրանք, անշնորհք 

հարսնացու). գըլօխըգըլօխըգըլօխըգըլօխը գախգախգախգախ (Ն) ա) իր գործի մասին մտածելով, բ) ամոթահար. գըլօխըգըլօխըգըլօխըգըլօխը գալգալգալգալ կամ 
քալքալքալքալ (Ն), կըլօխըկըլօխըկըլօխըկըլօխը կալկալկալկալ (Չ) գլուխը գալ, պատահել կյանքում. գըլօխըգըլօխըգըլօխըգըլօխը դանէլդանէլդանէլդանէլ (Ն), կըլօխըկըլօխըկըլօխըկըլօխը դանէլդանէլդանէլդանէլ (Չ) 

ձանձրացնել՝ հաճախ դիմելով որևէ խնդիրով. գըլօխըգըլօխըգըլօխըգըլօխը դաքնալդաքնալդաքնալդաքնալ (Ն), կըլօխըկըլօխըկըլօխըկըլօխը դակնալդակնալդակնալդակնալ (Չ) ա) 

գլուխը տաքանալ, ոգևորվել, բ) գինովանալ, հարբել. գըլօխըգըլօխըգըլօխըգըլօխը թըռցընէլթըռցընէլթըռցընէլթըռցընէլ կամ գօլօխըգօլօխըգօլօխըգօլօխը թըռցունէլթըռցունէլթըռցունէլթըռցունէլ 
(Ն), կըլօխըկըլօխըկըլօխըկըլօխը թըռցունէլթըռցունէլթըռցունէլթըռցունէլ (Չ) գլուխը կտրել. գըլօխըգըլօխըգըլօխըգըլօխը խաբախխաբախխաբախխաբախ անէլանէլանէլանէլ (Ն), կըլօխըկըլօխըկըլօխըկըլօխը խաբախխաբախխաբախխաբախ անէլանէլանէլանէլ (Չ) 

գլուխը դդում դարձնել, շշմեցնել (ձանձրացնելով). գըլօխըգըլօխըգըլօխըգըլօխը խաբախխաբախխաբախխաբախ (ըըըը)լալլալլալլալ (Ն), կըլօխըկըլօխըկըլօխըկըլօխը խաբախխաբախխաբախխաբախ 
լալլալլալլալ (Չ) գլուխը դդում դառնալ, շշմել (ձանձրանալուց). գըլօխըգըլօխըգըլօխըգըլօխը խէլքխէլքխէլքխէլք չէղաձչէղաձչէղաձչէղաձ (Ն), կըլօխըկըլօխըկըլօխըկըլօխը խէլքխէլքխէլքխէլք 
չէղաձչէղաձչէղաձչէղաձ (Չ) սաստիկ զբաղված, սաստիկ շտապելով. գըլօխըգըլօխըգըլօխըգըլօխը խօթէլխօթէլխօթէլխօթէլ (Ն) հասկացնել. գըլօխըգըլօխըգըլօխըգըլօխը 
մըդնէլմըդնէլմըդնէլմըդնէլ (Ն), կըլօխըկըլօխըկըլօխըկըլօխը մըդնէլմըդնէլմըդնէլմըդնէլ (Չ) հասկանալ. գըլօխըգըլօխըգըլօխըգըլօխը հօդէցունէլհօդէցունէլհօդէցունէլհօդէցունէլ (Ն) ձանձրացնել. գըլօխըգըլօխըգըլօխըգըլօխը վարվարվարվար 
դընէլդընէլդընէլդընէլ (Ն), կըլօխըկըլօխըկըլօխըկըլօխը վարվարվարվար տընէլտընէլտընէլտընէլ (Չ) մեռնել. գըլօխըգըլօխըգըլօխըգըլօխը ցավէլցավէլցավէլցավէլ (Ն), կըլօխըկըլօխըկըլօխըկըլօխը ցավէլցավէլցավէլցավէլ (Չ) ա) գլուխը ցավել, 
բ) անախորժության հանդիպել. գըլօխըգըլօխըգըլօխըգըլօխը ցավցընէլցավցընէլցավցընէլցավցընէլ (Ն), կըլօխըկըլօխըկըլօխըկըլօխը ցավցընէլցավցընէլցավցընէլցավցընէլ (Չ) հոգս պատճառել. 
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ԳԳԳԳ Г ԳԸԼՕԽԲԱՑԳԸԼՕԽԲԱՑԳԸԼՕԽԲԱՑԳԸԼՕԽԲԱՑ

գըլօխգըլօխգըլօխգըլօխ քէրէլուքէրէլուքէրէլուքէրէլու ժամանագժամանագժամանագժամանագ չունէնալչունէնալչունէնալչունէնալ (Ն), կըլօխկըլօխկըլօխկըլօխ քէրէլուքէրէլուքէրէլուքէրէլու ժամանագժամանագժամանագժամանագ չունէնալչունէնալչունէնալչունէնալ (Չ) սաստիկ 

զբաղված լինել. գըլօխըգըլօխըգըլօխըգըլօխը օյինօյինօյինօյին բէրէլբէրէլբէրէլբէրէլ (Ն), կըլօխըկըլօխըկըլօխըկըլօխը օյինօյինօյինօյին պէրէլպէրէլպէրէլպէրէլ (Չ) գլխին խաղ խաղալ. գուլխէնգուլխէնգուլխէնգուլխէն 
ցանէլցանէլցանէլցանէլ (Ն) հեռացնէլ իր գլխից. իրէնիրէնիրէնիրէն գուլխունգուլխունգուլխունգուլխուն (Ն), իրէնիրէնիրէնիրէն կուլխունկուլխունկուլխունկուլխուն կամ ժէնժէնժէնժէն կուլխունկուլխունկուլխունկուլխուն (Չ) 

ինքնագլուխ, զատ, անկախ, առանձին. կըլօխկըլօխկըլօխկըլօխ հանէլհանէլհանէլհանէլ (Չ) խաբելով (անպետք ապրանք) ծախել, 
(անշնորհք հարսնացու) գլխին փաթաթել. կըլօխըկըլօխըկըլօխըկըլօխը ջէլադջէլադջէլադջէլադ անէլանէլանէլանէլ (Չ) գլխատել. կըլօխըկըլօխըկըլօխըկըլօխը փօրէնփօրէնփօրէնփօրէն 
գագօղգագօղգագօղգագօղ անէլանէլանէլանէլ (Չ) սաստիկ ծէծէլ. շահըշահըշահըշահը կըլօխինկըլօխինկըլօխինկըլօխին զարնէլզարնէլզարնէլզարնէլ (Չ) տե՛ս շահ բառի տակ. սաղսաղսաղսաղ գըլօխըգըլօխըգըլօխըգըլօխը 
ավէդարանիավէդարանիավէդարանիավէդարանի դագդագդագդագ դընէլդընէլդընէլդընէլ (Նխջ) ինքն իրան իզուր փորձանքի մեջ ձգել. քարըքարըքարըքարը գըլօխըգըլօխըգըլօխըգըլօխը (Ն), քարըքարըքարըքարը 
կըլօխըկըլօխըկըլօխըկըլօխը (Չ) քարը գլուխը, ինչ ուզում է լինի։ 
 ГЫЛОХ и ГОЛОХ (Н), КЫЛОХ (Ч), с. 1. голова. 2. глава, руководитель. 3. голова (единица 
счёта скота). 4. капитал, накопления. 5. начало. 6. головка (сахара и т.п.). 6. колос, соцветие злаков и 
растений; гылох бэрэл (Н) наладить, довести до ума (дело), гылох гал или гылох кhал (Н) 
налаживаться (о деле), гылох дал или голох дал (Н) кланяться, кивать в знак приветствия, гылох 
дынэл (Н), кылох тынэл (Ч) а) придавать значение, обращать внимание, б) давать голову на 
отсечение, отвечать головой, *гылох зарнэл (Н), *кылох зарнэл (Ч) а) кланяться, приветствовать 
кивком головы, гылохэн анцhнэл (Н), кылохэн анцhнэл (Ч) произойти, случиться, приключиться 
(о чём-либо неприятном), гылохы или голохы аррнэл эштhал (Н), кылохы аррнэл эштал (Ч) всё 
бросить и уйти, гылохы бэрэл (Н), кылохы пэрэл (Ч) причинить кому-либо хлопоты, навлечь беду 
на чью-либо голову, гылох габэл или голохы габэл (Н) всучить, навязать (ненужный товар, 
неприглядную невесту и т.п.), гылохы гах (Н) а) замкнутый, поглощённый в свои мысли, заботы, 
б) пристыженный, гылох гал или гылох кhал (Н), кылохы кал (Ч) приключиться, случиться (о 
чем-либо неприятном), гылохы данэл (Н), кылохы данэл (Ч) докучать, надоедать, гылохы 
дакhнал (Н), кылохы дакнал (Ч) а) воодушевляться, вдохновлятсья, б) хмелеть, пьянеть, гылохы 
тhыррцhунэл или голохы тhыррцhунэл (Н), кылохы тhыррцhунэл (Ч) обезглавить, отрубить 
голову, гылохы хабах анэл (Н), кылохы хабах анэл (Ч) заморочить голову, довести до одурения 
(болтовнёй, надоедливыми просьбами и т.п.), гылохы хабах (ы)лал (Н), кылохы хабах лал (Ч) 
распухнуть (о голове), гылохы хэлкh чhэхъадз (Н), кылохы хэлкh чhэхъадз (Ч)                                   
а) легкомысленный, б) опрометчивый, гылохы хотhэл (Н), кылохы хотhэл (Ч) растолковать, 
вразумить, гылохы мыднэл (Н), кылохы мыднэл (Ч) понять, осознать, уяснить, гылох hанэл (Н), 
кылох hанэл (Ч) сводить, помогать познакомиться, сойтись, гылохы hодэцhунэл (Н) надоедать, 
докучать, гылохы вар дынэл (Н), кылохы вар тынэл (Ч) скончаться, умереть, гылохы цhавэл 
(Н), кылохы цhавэл (Ч) а) болеть (о голове), б) столкнуться с неприятностями, гылохы 
цhавцhынэл (Н), кылохы цhавцhынэл (Ч) а) причинять заботы, неприятности кому-либо,                 
б) пораскинуть умом, напрячь извилины, гылохы кhэрэлу жаманаг чhунэнал (Н), кылохы 
кhэрэлу жаманаг чhунэнал (Ч) некогда голову почесать, гылохы ойин бэрэл (Н), кылохы ойин 
пэрэл (Ч) а) разыграть кого-либо, одурачить, б) осрамить кого-либо, выставить дураком, гулхэн 
цhанэл (Н) удалить от себя кого-либо, ирэн гулхун (Н), ирэн кулхун или жэн кулхун (Ч) сам по 
себе, самостоятельный, кылохы джэлад анэл (Ч) обезглавить, кылохы пhорэн гагохъ анэл (Ч) 
избить до полусмерти, шаhы кылохин зарнэл увеличиваться (о процентах на капитал), сахъ 
гылохы авэдарани даг дынэл (Нхч) необдуманно позволить втянуть себя в беду, кhары гылохы 
(Н), кhары кылохин (Ч) всё нипочём, хоть трава не расти, выран кылохы анэл (Ч) приодеть, 
принарядить, мэг кылох шакhар головка сахара, кылохи цhав головная боль, ижэн кылохин 
цhавы найэл (Ч) решать свои проблемы самостоятельно, кылохи бэла лал (Ч) создавать кому-
либо проблемы, хлопоты, кылохэн пан уни или кылохэн пан эхъав (Ч) свихнулся, тронулся умом, 

кылохин даммары гыдррэл (Ч) получить инсульт; грабар գլուխ глух – голова, литер.вост.арм. 

գլուխ глух, литер.зап.арм. գլուխ (произн. кhылух), Тбилиси գլուխ глух, Нор-Джуга, Ереван, Муш, 

Хачин գ‘լուխ гhлух, Сучава գ‘լուխ гhлух, գ‘լօխ гhлох, Полис գըլօխ гылох, Карин, Алашкерт, 

Акна, Ахалциха, Харберд, Себастия գ‘լօխ гhлох, Шемаха, Салмаст, Мараха կլօխ клох, Родосто 

քլօխ кhлох, քուլուխ кhулух, Возм գ‘յըլօխ гhйылох, Карабах կյըլօխ кйылох, Мокс, Ван կյըլէօխ 

кйылöх, Асланбек գ‘լէօխ гhлöх, Амшен կլէօխ клöх, Зейтун գ‘օլօխ гhолох, Аварик գուլօխ гулох.  

 ԳԸԼՕԽԲԱՑԳԸԼՕԽԲԱՑԳԸԼՕԽԲԱՑԳԸԼՕԽԲԱՑ (Ն), ԿԸԼՕԽՊԱԾԿԸԼՕԽՊԱԾԿԸԼՕԽՊԱԾԿԸԼՕԽՊԱԾ (Չ), ած.մկ. գլխաբաց։ 
 ГЫЛОХБАЦh (Н), КЫЛОХПАЦ (Ч), н. с непокрытой головой. 
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ԳԸԼՕԽԳԱԲԳԸԼՕԽԳԱԲԳԸԼՕԽԳԱԲԳԸԼՕԽԳԱԲ ԳԳԳԳ Г

 *ԳԸԼՕԽԳԱԲԳԸԼՕԽԳԱԲԳԸԼՕԽԳԱԲԳԸԼՕԽԳԱԲ (Ն), *ԿԸԼՕԽԳԱԲԿԸԼՕԽԳԱԲԿԸԼՕԽԳԱԲԿԸԼՕԽԳԱԲ (Չ), գ. գլխի ծածկոց (կանանց)։ 
 *ГЫЛОХГАБ (Н), *КЫЛОХГАБ (Ч), с. женский головной платок. 

 ԳԸԼՕԽԻԳԸԼՕԽԻԳԸԼՕԽԻԳԸԼՕԽԻ ՕՍԿՕՌՕՍԿՕՌՕՍԿՕՌՕՍԿՕՌ (Ն),ԿԸԼՕԽԻԿԸԼՕԽԻԿԸԼՕԽԻԿԸԼՕԽԻ ՕՍԿՕՌՕՍԿՕՌՕՍԿՕՌՕՍԿՕՌ (Չ), գ. գանգ: 
 ГЫЛОХИ ОСКОРР (Н), КЫЛОХИ ОСКОРР (Ч), с. анат. череп. 
 ԳԸԼՕԽՑԱՎՈՒԹԻՆԳԸԼՕԽՑԱՎՈՒԹԻՆԳԸԼՕԽՑԱՎՈՒԹԻՆԳԸԼՕԽՑԱՎՈՒԹԻՆ և ԳՕԼՕԽՑԱՎՈՒԹԻՆԳՕԼՕԽՑԱՎՈՒԹԻՆԳՕԼՕԽՑԱՎՈՒԹԻՆԳՕԼՕԽՑԱՎՈՒԹԻՆ (Ն) ԿԸԼՕԽՑԱՎՈՒԹԻՆԿԸԼՕԽՑԱՎՈՒԹԻՆԿԸԼՕԽՑԱՎՈՒԹԻՆԿԸԼՕԽՑԱՎՈՒԹԻՆ (Չ), գ. հոգս, ջանք: 
 ГЫЛОХЦhАВУТhИН и ГОЛОХЦhАВУТhИН (Н), КЫЛОХЦhАВУТhИН (Ч), с. головная 
боль, заботы, хлопоты. 

 ԳԸԼՕԽՑԱՎՈՒԹԻՆԳԸԼՕԽՑԱՎՈՒԹԻՆԳԸԼՕԽՑԱՎՈՒԹԻՆԳԸԼՕԽՑԱՎՈՒԹԻՆ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Ն), ԿԸԼՕԽՑԱՎՈՒԹԻՆԿԸԼՕԽՑԱՎՈՒԹԻՆԿԸԼՕԽՑԱՎՈՒԹԻՆԿԸԼՕԽՑԱՎՈՒԹԻՆ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Չ) հետամտել, աշխատել 
հաջողացնել (որևէ գործ)։ 
 ГЫЛОХЦhАВУТhИН АНЭЛ (Н), КЫЛОХЦhАВУТhИН АНЭЛ (Ч) 1. причинять хлопоты, 
надоедать, докучать. 2. пытаться уладить (какое-либо дело). 

 ԳԸԼՕԽՕՎԳԸԼՕԽՕՎԳԸԼՕԽՕՎԳԸԼՕԽՕՎ և ԳՕԼՕԽՕՎԳՕԼՕԽՕՎԳՕԼՕԽՕՎԳՕԼՕԽՕՎ (Ն), ԿԸԼՕԽՕՎԿԸԼՕԽՕՎԿԸԼՕԽՕՎԿԸԼՕԽՕՎ (Չ), ած. 1. խելացի (մարդ). 2. մկ. (շաբաթ և ամիս) 

բառերից հետո) սկզբներում. էգօղէգօղէգօղէգօղ շափթուշափթուշափթուշափթու գըլօխօվգըլօխօվգըլօխօվգըլօխօվ (Ն), էգօղէգօղէգօղէգօղ շապտուշապտուշապտուշապտու կըլօխօվկըլօխօվկըլօխօվկըլօխօվ (Չ) առաջիկա 

շաբաթվա սկզբներում. մայիսինմայիսինմայիսինմայիսին գըլօխօվգըլօխօվգըլօխօվգըլօխօվ (Ն), մայիսինմայիսինմայիսինմայիսին կըլօխօվկըլօխօվկըլօխօվկըլօխօվ (Չ) մայիսի սկզբներում. անցաձանցաձանցաձանցաձ 
ամիսվանամիսվանամիսվանամիսվան կըլօխօվկըլօխօվկըլօխօվկըլօխօվ։ 
 ГЫЛОХОВ и ГОЛОХОВ (Н), КЫЛОХОВ (Ч) 1. п. умный, толковый, с головой. 2. н. в начале 
(употр. после слов «шапат» – неделя и названий месяцев); эгохъ шапhтhу гылохов (Н), эгохъ 
шапту кылохов (Ч) в начале следующей недели, майисин гылохов (Н), майисин кылохов (Ч) в 
начале мая, анцhадз амисван кылохов в начале прошлой недели. 
 ԳԸԼՕՐԳԸԼՕՐԳԸԼՕՐԳԸԼՕՐ և ԳՈՒԼՕՐԳՈՒԼՕՐԳՈՒԼՕՐԳՈՒԼՕՐ (Ն), ԳԸԼՕՐԳԸԼՕՐԳԸԼՕՐԳԸԼՕՐ (Չ), ած. շրջանաձև, գնդաձև. տե՛ս գուփ-գըլօր։ 
 ГЫЛОР и ГУЛОР (Н), ГЫЛОР (Ч), п. круглый, шарообразный; исконно арм. слово, грабар 
գիլ гил – камень, գլոր глор – катиться, կլոր клор – круглый, литер.вост.арм. կլոր клор, 

литер.зап.арм. կլոր (произн. глор) – круглый.  

 ԳԸԼՕՐԳԸԼՕՐԳԸԼՕՐԳԸԼՕՐ ԷՐԷՍՕՎԷՐԷՍՕՎԷՐԷՍՕՎԷՐԷՍՕՎ, ած. կլոր երեսով։ 
 ГЫЛОР ЭРЭСОВ, п. круглолицый. 

  ԳԸԼՕՐԱԳԱԲՈՒՐԳԸԼՕՐԱԳԱԲՈՒՐԳԸԼՕՐԱԳԱԲՈՒՐԳԸԼՕՐԱԳԱԲՈՒՐ (Նխջ), գ. մի տեսակ ջրալի կերակուր՝ բրնձով և մանրած մսից 

պատրաստած ընկույզի մեծության գնդակներով։ 
 ГЫЛОРАГАБУР (Нхч), с. рисовый суп с кусочками мяса величиной с грецкий орех.  
 ԳԸԼՕՐԱՁԳԸԼՕՐԱՁԳԸԼՕՐԱՁԳԸԼՕՐԱՁ, ած.մկ. գլորած. անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի 

հետ – մակբայ. վէրէնվէրէնվէրէնվէրէն վարվարվարվար գըլօրաձգըլօրաձգըլօրաձգըլօրաձ քարըսքարըսքարըսքարըս գըլօրաձգըլօրաձգըլօրաձգըլօրաձ ալալալալ մընացմընացմընացմընաց։ 
 ГЫЛОРАДЗ, пр.пр.вр. 1. перекатанный. 2. перекатываемый; с сущ. выполняет функцию 
прилаг., с глаголом – наречия; вэрэн вар гылорадз кhарыс гылорадз ал мынацh камень, 
скатанный мной сверху вниз, так и остался лежать внизу. 

 ԳԸԼՕՐԱԳԸԼՕՐԱԳԸԼՕՐԱԳԸԼՕՐԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի գլորում եմ, գլորեմ և 

այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է 

հաջորդող բայի ձևը. պուկըպուկըպուկըպուկը (ձյունը) գլօրաձսայիսգլօրաձսայիսգլօրաձսայիսգլօրաձսայիս մէձծավմէձծավմէձծավմէձծավ։ 
 ГЫЛОРÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
катаю (перекатываю) и т.д., во всех лицах, числах и вр.; пукы гылорадзсайис мэдзцав по мере 
того как я перекатывал снежный ком, он рос. 

 ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ԼՕՐԱՁՕԼՕՐԱՁՕԼՕՐԱՁՕԼՕՐԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ գլորում եմ և այլն 

բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժաման. նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդօղ բայի ձևը։  
 ГЫ;ЛОРАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только катаю 
(перекатываю) и т.д., во всех лицах, числах и временах, в соотв. с формой смысл. гл. пред.  

 ԳԸԼՕՐԳԷԳԳԸԼՕՐԳԷԳԳԸԼՕՐԳԷԳԳԸԼՕՐԳԷԳ, ած. բավական նման գնդաձևի, բավագան նման շրջանաձևի։ 
 ГЫЛОРГЭГ, н. кругловатый; литер.зап.арм. կլորկեկ (пр. гылоргэг) – кругловатый. 

 ԳԸԼՕՐԷԼԳԸԼՕՐԷԼԳԸԼՕՐԷԼԳԸԼՕՐԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. գլորել։ 
 ГЫЛОРЭЛ, гыгылорим, гылорэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. катать, 
перекатывать, катить (колесо и т.п.); исконно арм.слово, грабар գիլ гил – камень, գլորել глорел – 

катить, катать, литер.вост.арм. գլորել глорел, литер.зап.арм. գլորել (произн. кհлорэл) – катить, 

катать, Ереван գլօրէլ глорэл, Тбилиси գլօրիլ глорил, Алашкерт, Муш, Нор-Джуга գ‘լօրել гhлорел, 
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Полис գլօրէլ глорэл, գլդօրէլ глдорэл, Себастия գ‘լօրէլ гhлорэл, Ахалциха, Карин կլօրիլ клорил, 

Родосто քըլդօրիլ кhылдорил, Харберд գ‘ըլդըրիլ гhылдырил, Амшен գլօրվիլ глорвил, Сучава 

գօլօրել голорел, Салмаст գյըլդըրել гйылдырел, Мокс կըլիւրիլ кылюрил, Ван կլօրել клорел, 

Мараха կյիւլլէօրէլ кйюллöрэл, Шемаха կուլօլիլ кулолил. 

 ԳԸԼՕՐԷԼԷՆԳԸԼՕՐԷԼԷՆԳԸԼՕՐԷԼԷՆԳԸԼՕՐԷԼԷՆ, մկ. գլորելով. գըլօրէլէնգըլօրէլէնգըլօրէլէնգըլօրէլէն դարինդարինդարինդարին։ 
 ГЫЛОРЭЛЭН, н. катая, перекатывая; гылорэлэн дарин потащили перекатывая. 

 ԳԸԼՕՐԷԼՈՒԳԸԼՕՐԷԼՈՒԳԸԼՕՐԷԼՈՒԳԸԼՕՐԷԼՈՒ, ած. 1. գլորելու, որ կարելի է կամ պետք է գլորել. 2. որտեղ կարելի է գլորել. 
ապ. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական. հավգիթհավգիթհավգիթհավգիթ գըլօրէլուգըլօրէլուգըլօրէլուգըլօրէլու ջամփաջամփաջամփաջամփա յէյէյէյէ այնքան 

հարթ ճանապարհ է, որ կարելի է վրան հավգիթ գլորել. գըլօրէլուգըլօրէլուգըլօրէլուգըլօրէլու օնգուզօնգուզօնգուզօնգուզ էէէէ։ 
 ГЫЛОРЭЛУ, пр.буд.вр. 1. то, что можно или нужно катить, перекатывать. 2. место, где можно 
катить, перекатывать; с сущ. выполняет функцию прилаг.; hавгитh гылорэлу джампhа йэ 
идеально ровная дорога (букв. настолько ровная дорога, что по ней можно катать куриные яйца), 
гылорэлу онгуз э идеально круглый грецкий орех. 

 ԳԸԼՕՐՄԱՆԳԸԼՕՐՄԱՆԳԸԼՕՐՄԱՆԳԸԼՕՐՄԱՆ, մկ. շրջանաձև. գըլօրմանգըլօրմանգըլօրմանգըլօրման մանմանմանման կուկակուկակուկակուկա։ 
 ГЫЛОРМАН, н. по кругу, вкруговую; гылорман ман кука ходит по кругу, гылорман гарэл 
шить вкруговую; в гаваре Зейтун կլորման клорман – кругообразный. 

 ԳԸԼՕՐԳԸԼՕՐԳԸԼՕՐԳԸԼՕՐ-ՄԸԼՕՐՄԸԼՕՐՄԸԼՕՐՄԸԼՕՐ, ած. բավական շրջանաձև: 
 ГЫЛОР-МЫЛОР, п. кругловатый. 
 ԳԸԼՕՐՆԱԼԳԸԼՕՐՆԱԼԳԸԼՕՐՆԱԼԳԸԼՕՐՆԱԼ, -նա, -ցավ, -ցաձ, -նալու, անձնական դերբայ, հրամայական և առաջին երկու 

դեմքերի ձևեր չունի, բ.չ. կլորնալ, շրջանաձև դառնալ։ 
 ГЫЛОРНАЛ, гыгылорна, гылорцhав, -цhадз, -налу, не имеет повелит. наклон. и форм 1-го и 2-

го лица, г.с.з. округляться, принимать шарообразную форму; литер.вост.арм. կլորանալ клоранал, 

литер.зап.арм. կլորնալ (произ. глорнал).  

 ԳԸԼՕՐՆԱԼԷՆԳԸԼՕՐՆԱԼԷՆԳԸԼՕՐՆԱԼԷՆԳԸԼՕՐՆԱԼԷՆ, մկ. կլոր ձև ստանալով։ 
 ГЫЛОРНАЛЭН, н. округляясь, принимая шарообразную форму. 

 ԳԸԼՕՐՆԱԼՈՒԳԸԼՕՐՆԱԼՈՒԳԸԼՕՐՆԱԼՈՒԳԸԼՕՐՆԱԼՈՒ, ած. կլորանալու, որ կարող է կլոր ձև ստանալ. ապ. դերբայ, որ գոյականի 

հետ դառնում է ածական. ասիվիգըասիվիգըասիվիգըասիվիգը գըլօրնալուգըլօրնալուգըլօրնալուգըլօրնալու պանպանպանպան չէչէչէչէ։ 
 ГЫЛОРНАЛУ, пр.буд.вр. то, что может округлиться; с сущ. становится прилаг.; асивигы 
гылорналу пан чhэ этот (предмет) нельзя округлить. 

 ԳԸԼՕՐՎԱՁԳԸԼՕՐՎԱՁԳԸԼՕՐՎԱՁԳԸԼՕՐՎԱՁ, ած. գլորված. անց. դերբայ, որ գոյակ. հետ դառնում է ած. ունի թե անցյալ և թե 

ներկայի նշանակություն. վէրէնվէրէնվէրէնվէրէն գըլօրվաձգըլօրվաձգըլօրվաձգըլօրվաձ քարըքարըքարըքարը նշանակում է ա) այն քարը, որը գլորվում է 

(ներկայում) վերևից և բ) այն քարը, որը գլորվել է (անցյալում) վերևից։ 
 ГЫЛОРВАДЗ, пр.пр.вр. катящийся; скатившийся; с сущ. выполняет функцию прил., имеет 
значение как прош. так и наст. вр.: вэрэн гылорвадз кhары может означать – а) катящийся сверху 
камень (наст. вр.), б) скатившийся сверху камень (прош. вр).  
 ԳԸԼՕՐՎԱԳԸԼՕՐՎԱԳԸԼՕՐՎԱԳԸԼՕՐՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -էրուն, մկ. քանի գլորվում է, գլորվեց, գլորվի և այլն բոլոր 

ժամանակների եզակի ու հոգնակի երր. դեմքի նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է 

հաջորդող բայի ձևը. ավելի քիչ գործածական են առաջին երկու դեմքերի ձևերը։ 
 ГЫЛОРВÁДЗСАЙИН, -нэрун, н. по мере того как (чем больше) катится, катился, будет 
катиться и т.д. во всех временах ед. и мн. числа в 3-м лице в соотв. с формой смысл. глаг. 
предложения; формы 1-го и 2-го лица употребл. редко. 
 ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ԼՕՐՎԱՁՕԼՕՐՎԱՁՕԼՕՐՎԱՁՕԼՕՐՎԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ գլորվեցի, 

գլորվեմ և այլն բոլոր դեմք., թվ. ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է 

հաջորդող բայի ձևը. առաջին երկու դեմքերի ձևերը ավելի քիչ գործածական են։ 
 ГЫ;ЛОРВАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я покатился и 
т.д., во всех лицах, числах и временах, в соотв. с формой смысл. глагола пред.; формы 1-го и 2-го 
лица употр. редко. 

 ԳԸԼՕՐՎԷԼԳԸԼՕՐՎԷԼԳԸԼՕՐՎԷԼԳԸԼՕՐՎԷԼ, -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.կր.չ. գլորվել։ 
 ГЫЛОРВЭЛ, гыгылорвим,  гылорвэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.стр.с.з. 
катиться. 
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ԳԸԼՕՐՎԷԼԷՆԳԸԼՕՐՎԷԼԷՆԳԸԼՕՐՎԷԼԷՆԳԸԼՕՐՎԷԼԷՆ ԳԳԳԳ Г

 ԳԸԼՕՐՎԷԼԷՆԳԸԼՕՐՎԷԼԷՆԳԸԼՕՐՎԷԼԷՆԳԸԼՕՐՎԷԼԷՆ, մկ. գլորվելով։ 
 ГЫЛОРВЭЛЭН, н. кубарем, катясь, перекатываясь. 
 ԳԸԼՕՐՎԷԼՈՒԳԸԼՕՐՎԷԼՈՒԳԸԼՕՐՎԷԼՈՒԳԸԼՕՐՎԷԼՈՒ, ած. 1. գլորվելու, որ կարող է գլորվել. 2. որ կարող է գլորել (կարողական 

իմաստով). ապառնի դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական. գըլօրվէլուգըլօրվէլուգըլօրվէլուգըլօրվէլու քարքարքարքար ա) քար, 

որ կարող է գլորվել (ինքը), բ) քար, որ կարելի է գլորել (ուրիշը կարող է գլորել) կամ քար, որ 

պետք է գլորել (պետք է, որ ուրիշը գլորի)։  
 ГЫЛОРВЭЛУ, пр.буд.вр. 1. то, что может катиться, перекатываться. 2. то, что можно катить, 
перекатывать; с сущ. выполняет функцию прилаг.; гылорвэлу кhар а) камень, который может 
катиться, б) камень, который можно или нужно катить. 

 ԳԸԼՕՐՎԷՑԸՆԷԼԳԸԼՕՐՎԷՑԸՆԷԼԳԸԼՕՐՎԷՑԸՆԷԼԳԸԼՕՐՎԷՑԸՆԷԼ կամ ԳԸԼՕՐՎԷՑՈՒՆԷԼԳԸԼՕՐՎԷՑՈՒՆԷԼԳԸԼՕՐՎԷՑՈՒՆԷԼԳԸԼՕՐՎԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԳԸԼՕՐՎԷՑԸՆԷԼԳԸԼՕՐՎԷՑԸՆԷԼԳԸԼՕՐՎԷՑԸՆԷԼԳԸԼՕՐՎԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. գլորվեցնել։ 
 ГЫЛОРВЭЦhЫНЭЛ или ГЫЛОРВЭЦhУНЭЛ (Н), ГЫЛОРВЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. катить, 
перекатывать. 

 ԳԸԼՕՐՎԷՑԸՆԷԼՈՒԳԸԼՕՐՎԷՑԸՆԷԼՈՒԳԸԼՕՐՎԷՑԸՆԷԼՈՒԳԸԼՕՐՎԷՑԸՆԷԼՈՒ կամ ԳԸԼՕՐՎԷՑՈՒՆԷԼՈՒԳԸԼՕՐՎԷՑՈՒՆԷԼՈՒԳԸԼՕՐՎԷՑՈՒՆԷԼՈՒԳԸԼՕՐՎԷՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն), ԳԸԼՕՐՎԷՑԸՆԷԼՈՒԳԸԼՕՐՎԷՑԸՆԷԼՈՒԳԸԼՕՐՎԷՑԸՆԷԼՈՒԳԸԼՕՐՎԷՑԸՆԷԼՈՒ (Չ), ած. 

գլորվեցնելու, որ կարելի է կամ պետք է գլորվեցնել։ 
 ГЫЛОРВЭЦhЫНЭЛУ или ГЫЛОРВЭЦhУНЭЛУ (Н), ГЫЛОРВЭЦhЫНЭЛУ (Ч), п. то, что 
нужно или можно катить, перекатывать. 

 ԳԸԼՕՐՎԷՑՈՒՑԱՁԳԸԼՕՐՎԷՑՈՒՑԱՁԳԸԼՕՐՎԷՑՈՒՑԱՁԳԸԼՕՐՎԷՑՈՒՑԱՁ, ած. գլորվեցրած. անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է 

ածական. վէրէնվէրէնվէրէնվէրէն վարվարվարվար գըլօրվէցուցաձգըլօրվէցուցաձգըլօրվէցուցաձգըլօրվէցուցաձ քարէրըսքարէրըսքարէրըսքարէրըս բէտկբէտկբէտկբէտկ էէէէ ժօղըդէլժօղըդէլժօղըդէլժօղըդէլ։  
 ГЫЛОРВЭЦhУЦhАДЗ, пр.пр.вр. катанный, скатанный; с существит. выполняет функцию 
прилагат.; вэрэн вар гылорвэцhуцhадз кhарэрыс бэтк э жохъыдэл камни, скатанные (мной) 
сверху вниз, надо собрать.  

 ԳԸԼՕՐՎԷՑՈՒՑԱԳԸԼՕՐՎԷՑՈՒՑԱԳԸԼՕՐՎԷՑՈՒՑԱԳԸԼՕՐՎԷՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի գլորվեցնում 

եմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է 

հաջորդող բայի ձևը. քարէրըքարէրըքարէրըքարէրը վարվարվարվար գըլօրվէցուցաձսայիսգըլօրվէցուցաձսայիսգըլօրվէցուցաձսայիսգըլօրվէցուցաձսայիս տունտունտունտուն ալալալալ հէդէնհէդէնհէդէնհէդէն ժօղըդէժօղըդէժօղըդէժօղըդէ։ 
 ГЫЛОРВЭЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем 
больше) катаю (перекатываю, скатываю) и т.д. во всех лицах, числх и вр., в соотв. с формой смысл. 
гл. пр.; кhарэры вар гылорвэцhуцhадзсайис тун ал hэдэн жохъыдэ собирай камни по мере того 
как я буду скатывать их вниз. 
 ԳԸԼՕՐՎԷՑՈՒՑԱԳԸԼՕՐՎԷՑՈՒՑԱԳԸԼՕՐՎԷՑՈՒՑԱԳԸԼՕՐՎԷՑՈՒՑԱ՛ՁՕՁՕՁՕՁՕՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըդ, -նէրօվըս, -նէրօվը, մկ. հենց որ 

գլորվեցնում եմ, գլորվեցրի, և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժամանակների նշանակությամբ, 

ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. վարվարվարվար գըլօրվէցուցաձօվըդգըլօրվէցուցաձօվըդգըլօրվէցուցաձօվըդգըլօրվէցուցաձօվըդ շիդագշիդագշիդագշիդագ փօսըփօսըփօսըփօսը բիդբիդբիդբիդ ըյնիըյնիըյնիըյնի։ 
 ГЫЛОРВЭЦhУЦhÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только катаю 
(перекатываю) и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. глагола предложения; 
вар гылорвэцhуцhадзовыд шидаг пhосы бид ыйни как только скатишь (камень) вниз, попадёт 
прямо в яму. 

 ԳԸԼՕՐՑԱՁԳԸԼՕՐՑԱՁԳԸԼՕՐՑԱՁԳԸԼՕՐՑԱՁ, ած. կլորցած. անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական։ 
 ГЫЛОРЦhАДЗ, пр.пр.вр. округлившийся; при употр. с сущ. выполняет функ. прил. 

 ԳԸԼՕՐՑԱԳԸԼՕՐՑԱԳԸԼՕՐՑԱԳԸԼՕՐՑԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -էրուն, մկ. քանի կլորանում է, կլորացավ և այլն բոլոր 

ժամանակներով եզակի և հոգնակի երր. դեմքի նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է 

հաջորդող բայի ձևը. խըմօրըխըմօրըխըմօրըխըմօրը ծէռկիդծէռկիդծէռկիդծէռկիդ մէչըմէչըմէչըմէչը գըլօրցաձսայինգըլօրցաձսայինգըլօրցաձսայինգըլօրցաձսային գօխէգօխէգօխէգօխէ՛, դափագծուդափագծուդափագծուդափագծու՛րրրր, վէրչըվէրչըվէրչըվէրչը օխլօվօվօխլօվօվօխլօվօվօխլօվօվ 
կըպանասկըպանասկըպանասկըպանաս։ 
 ГЫЛОРЦhÁДЗСАЙИН, -эрун, н. по мере того как (чем больше) округляется и т.д. во всех 
временах ед. и мн. числа 3-го л. в соотв. с формой смысл. гл. пр.; хыморы цэрркид мэчhы 
гылорцhадзсайин гохэ, дапhагцур, вэрчhы охловов кыпанас по мере того как тесто 
превращается в комок, придавай ему плоскую форму, а потом раскатай скалкой.  

 ԳԸԼՕՐՑԱԳԸԼՕՐՑԱԳԸԼՕՐՑԱԳԸԼՕՐՑԱ՛ՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸՁՕՎԸ, -նէրօվը, ած. հենց որ կլորանում է, էր, կլորացավ և այլն բոլոր 

ժամանակներով եզակի և հոգնակի երր. դեմքի նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է 

հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГЫЛОРЦhÁДЗОВЫ, -нэровы, н. как только округляется, округлился и т.д. во всех врем. ед. и 
мн. числа, в соответствии с формой смыслового глагола предложения. 
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ԳԳԳԳ Г ԳԸԼՕՐՑԸՆԷԼԳԸԼՕՐՑԸՆԷԼԳԸԼՕՐՑԸՆԷԼԳԸԼՕՐՑԸՆԷԼ

 ԳԸԼՕՐՑԸՆԷԼԳԸԼՕՐՑԸՆԷԼԳԸԼՕՐՑԸՆԷԼԳԸԼՕՐՑԸՆԷԼ կամ ԳԸԼՕՐՑՈՒՆԷԼԳԸԼՕՐՑՈՒՆԷԼԳԸԼՕՐՑՈՒՆԷԼԳԸԼՕՐՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԳԸԼՕՐՑԸՆԷԼԳԸԼՕՐՑԸՆԷԼԳԸԼՕՐՑԸՆԷԼԳԸԼՕՐՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. կլորեցնել։ 
 ГЫЛОРЦhЫНЭЛ или ГЫЛОРЦhУНЭЛ (Н), ГЫЛОРЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. округлять. 

 ԳԸԼՕՐՑԸՆԷԼԷՆԳԸԼՕՐՑԸՆԷԼԷՆԳԸԼՕՐՑԸՆԷԼԷՆԳԸԼՕՐՑԸՆԷԼԷՆ կամ ԳԸԼՕՐՑՈՒՆԷԼԷՆԳԸԼՕՐՑՈՒՆԷԼԷՆԳԸԼՕՐՑՈՒՆԷԼԷՆԳԸԼՕՐՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ԳԸԼՕՐՑԸՆԷԼԷՆԳԸԼՕՐՑԸՆԷԼԷՆԳԸԼՕՐՑԸՆԷԼԷՆԳԸԼՕՐՑԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. կլորացնելով, կլոր 

ձև տալով. գըլօրցընէլէնգըլօրցընէլէնգըլօրցընէլէնգըլօրցընէլէն դաշէդաշէդաշէդաշէ։ 
 ГЫЛОРЦhЫНЭЛЭН или ГЫЛОРЦhУНЭЛЭН (Н), ГЫЛОРЦhЫНЭЛЭН (Ч), н. округляя, 
придавая круглую форму; гылорцhынэлэн дашэ обтёсывай придавая круглую форму.  

 ԳԸԼՕՐՑԸՆԷԼՈՒԳԸԼՕՐՑԸՆԷԼՈՒԳԸԼՕՐՑԸՆԷԼՈՒԳԸԼՕՐՑԸՆԷԼՈՒ կամ ԳԸԼՕՐՑՈՒՆԷԼՈՒԳԸԼՕՐՑՈՒՆԷԼՈՒԳԸԼՕՐՑՈՒՆԷԼՈՒԳԸԼՕՐՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն), ԳԸԼՕՐՑԸՆԷԼՈՒԳԸԼՕՐՑԸՆԷԼՈՒԳԸԼՕՐՑԸՆԷԼՈՒԳԸԼՕՐՑԸՆԷԼՈՒ (Չ), ած. կլորացնելու, 

որին կարելի է կամ պետք է կլոր ձև տալ. ապառնի դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է 

ածական. գըլօրցընէլուգըլօրցընէլուգըլօրցընէլուգըլօրցընէլու ձարըձարըձարըձարը էրգանէրգանէրգանէրգան էէէէ։ 
 ГЫЛОРЦhЫНЭЛУ или ГЫЛОРЦhУНЭЛУ (Н), ГЫЛОРЦhЫНЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. то, что 
можно или нужно округлить; с сущ. становится прил.; гылорцhынэлу дзары эрган э конец (доски 
и т.п.), который нужно округлить, слишком вытянутый. 

 ԳԸԼՕՐՑՈՒՑԱՁԳԸԼՕՐՑՈՒՑԱՁԳԸԼՕՐՑՈՒՑԱՁԳԸԼՕՐՑՈՒՑԱՁ, ած. կլորացրած, կլոր ձև տված. անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ 

դառնում է ածական։ 
 ГЫЛОРЦhУЦhАДЗ, пр.пр.вр. округлённый; с сущ. выполняет функцию прилагат. 

 ԳԸԼՕՐՑՈՒՑԱԳԸԼՕՐՑՈՒՑԱԳԸԼՕՐՑՈՒՑԱԳԸԼՕՐՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի կլորացնում եմ, 

էի, կլորացրի, կլորացնեմ և ալն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակն. նշանակությամբ, ինչպես 

որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГЫЛОРЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем 
больше) округляю, округлял, буду округлять и т.д. во всех лицах, числах и временах, в 
соответствии с формой смыслового глагола предложения.  

 ԳԸԼՕՐՑՈՒՑԱԳԸԼՕՐՑՈՒՑԱԳԸԼՕՐՑՈՒՑԱԳԸԼՕՐՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ կլորացնում 

եմ, կլորացրի և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ: 
 ГЫЛОРЦhУЦhÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только 
округляю, округлил и т.д. во всех лицах, числах и вр.  

 *ԳԸՁԱՁԳԸՁԱՁԳԸՁԱՁԳԸՁԱՁ (Նխջ), ած. կծած. գըձաձգըձաձգըձաձգըձաձ մադմադմադմադ։ 
 *ГЫДЗАДЗ (Нхч), пр.пр.вр. ужаленный; гыдзадз мад ужаленный палец. 

 ԳԸՁԳԸԴԱՁԳԸՁԳԸԴԱՁԳԸՁԳԸԴԱՁԳԸՁԳԸԴԱՁ, ած. կծկված, կուչ եկած (ցրտից). անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում 

է ածական, բայի հետ – մակբայ. գըձգըդաձգըձգըդաձգըձգըդաձգըձգըդաձ դըղադըղադըղադըղա. գըձգըդաձգըձգըդաձգըձգըդաձգըձգըդաձ գայնիլգայնիլգայնիլգայնիլ էէէէ ցուրդունցուրդունցուրդունցուրդուն։ 
 ГЫДЗГЫДАДЗ, пр.пр.вр. 1. съёжившийся, скукожившийся от холода. 2. севший (о ткани, 
коже); с сущ. станов. прил., с глаг. – нареч.; гыдзгыдадз дыхъа съёжившийся от холода ребёнок, 
гыдзгыдадз гайнил э цhурдун мёрзнет на морозе съёжившись от холода. 

 ԳԸՁԳԸԴԷԼԳԸՁԳԸԴԷԼԳԸՁԳԸԴԷԼԳԸՁԳԸԴԷԼ, -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. կծկվել, կուչ գալ:  
 ГЫДЗГЫДЭЛ, гыгыдзгыдим, гыдзгыдэцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з. 1. 
съёживаться, сжиматься в комок от холода. 2. садиться, уменьшаться в размере (о ткани, коже); 

грабар կծիկ кцик – моток ниток, литер.вост.арм. կծկվիլ кцквил, литер.зап.арм. կծկտիլ (произ. 

гыдзгыдил) – сжиматься в клубок, комок, съёживаться; в гаварах Полис գըզգըդիլ гызгыдил, Карин, 

Ширак կզկթել кзктhэл – съёживаться, сжиматься в комок. 

 ԳԸՁԳԸԴԷԼԷՆԳԸՁԳԸԴԷԼԷՆԳԸՁԳԸԴԷԼԷՆԳԸՁԳԸԴԷԼԷՆ, մկ. կծկվելով, կուչ գալով (ցրտից)։ 
 ГЫДЗГЫДЭЛЭН, н. съёживаясь, скукоживаясь, сжимаясь в комок от холода. 

 ԳԸՁԳԸԴԷՑԸՆԷԼԳԸՁԳԸԴԷՑԸՆԷԼԳԸՁԳԸԴԷՑԸՆԷԼԳԸՁԳԸԴԷՑԸՆԷԼ կամ ԳԸՁԳԸԴԷՑՈՒՆԷԼԳԸՁԳԸԴԷՑՈՒՆԷԼԳԸՁԳԸԴԷՑՈՒՆԷԼԳԸՁԳԸԴԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԳԸՁԳԸԴԷՑԸՆԷԼԳԸՁԳԸԴԷՑԸՆԷԼԳԸՁԳԸԴԷՑԸՆԷԼԳԸՁԳԸԴԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. կծկվեցնէլ, կուչ 
բերել. այազըայազըայազըայազը գըձգըդէցուցգըձգըդէցուցգըձգըդէցուցգըձգըդէցուց ալայիսալայիսալայիսալայիս. < *կծիկ-ատ-եց-ան-ել: 
 ГЫДЗГЫДЭЦhЫНЭЛ или ГЫДЗГЫДЭЦhУНЭЛ (Н), ГЫДЗГЫДЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. 
съёживать, сковывать; айазы гыдзгыдэцhуцh алайис зимняя стужа сковала нас. 

 *ԳԸՁԷԼԳԸՁԷԼԳԸՁԷԼԳԸՁԷԼ, -է, -ից, -աձ, -օղ (Նխջ), մյուս ձևերը և առաջին երկու դեմքերի ձևերը չեն 

գործածվում, բ.ն. կծել, խածնել (շունը, օձը և այլն)։ 
 *ГЫДЗЭЛ, -э, -ицh, -адз, -охъ (Нхч), г.д.з. жалить, кусать (о собаке, змее и т.п.). 

 ԳԸՁԸԳԱՁ ԳԸՁԸԳԱՁ ԳԸՁԸԳԱՁ ԳԸՁԸԳԱՁ կամ    ԳԸՁԳԱՁԳԸՁԳԱՁԳԸՁԳԱՁԳԸՁԳԱՁ , ած. կծկած, կծիկ արած (թել, դերձան). անցյալ դերբայ,                  
որ գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս 
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գոյականի դեր է կատարում, հոդ  առնում ու հոլովվում է. գըձգաձնէրըսգըձգաձնէրըսգըձգաձնէրըսգըձգաձնէրըս նօրէննօրէննօրէննօրէն  միմիմիմի 
քագիքագիքագիքագի(լլլլ)։ 
 ГЫДЗЫГАДЗ или ГЫДЗГАДЗ, пр.пр.вр. 1. намотанный в клубок (о нитке и т.п.).                            
2. вкрученный, ввинченный (о шурупе, лампочке и т.п.); с сущ. выполняет функцию прил., при 
независ. употр. – функцию сущ., принимает притяжат. артикль и склоняется; гыдзыгадзнэрыс 
норэн ми кhаги(л) а) не распутывай намотанные мной (клубки), б) не откручивай ввинченные 
мной (шурупы и т.п.). 

 ԳԸՁԸԳԱԳԸՁԸԳԱԳԸՁԸԳԱԳԸՁԸԳԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ կամ ԳԸՁԳԱԳԸՁԳԱԳԸՁԳԱԳԸՁԳԱ՛ՁՍՁՍՁՍՁՍԱՅԻՍԱՅԻՍԱՅԻՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի 

կծկում եմ, էի, կծկեցի, կծկեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, 

ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГЫДЗЫГÁДЗСАЙИС или ГЫДЗГÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. 1. по 
мере того как (чем больше) наматываю в клубок (нить и т.п.) и т.д. 2. по мере того как (чем больше) 
вкручиваю, ввинчиваю и т.д. во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. предлож.  

 ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ՁԸԳԱՁՕՁԸԳԱՁՕՁԸԳԱՁՕՁԸԳԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ կամ ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ՁԳԱՁՕՁԳԱՁՕՁԳԱՁՕՁԳԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. 

հենց որ կծկում եմ, էի, կծկեցի, կծկեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների 

նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГЫ;ДЗЫГАДЗÓВЫС или ГЫ;ДЗГАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. 1. 
как только наматываю в клубок. 2. как только вкручиваю, ввинчиваю и т.д. во всех лицах, числах и 
временах, в соотв. с формой смысл. гл. предл.  

 ԳԸՁԸԳԷԼԳԸՁԸԳԷԼԳԸՁԸԳԷԼԳԸՁԸԳԷԼ կամ ԳԸՁԳԷԼԳԸՁԳԷԼԳԸՁԳԷԼԳԸՁԳԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. կծկել, կծիկ անել 
(դերձանը, մանած թելը). < *կծիկ-ել։ 
 ГЫДЗЫГЭЛ или ГЫДЗГЭЛ, гыгыдзгим, гыдзгэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), 
г.д.з. 1. мотать, наматывать в клубок (нитку, пряжу). 2. вкручивать, ввинчивать (лампочку, шуруп и 

т.п.); грабар կծկել кцкел – сжимать, литер.вост.арм. կծկել кцкел, литер.зап.арм. կծկել (произн. 

гыдзгэл) – мотать, наматывать, в гаварах Нор-Джуга կըծըկել кыцыкел, Родосто գզզէլ гззэл, 

Асланбек գըզգէլ гызгэл, Салмаст կսկել кскел – мотать. 

 ԳԸՁԸԳԷԼԷՆԳԸՁԸԳԷԼԷՆԳԸՁԸԳԷԼԷՆԳԸՁԸԳԷԼԷՆ և ԳԸՁԳԷԼԷՆԳԸՁԳԷԼԷՆԳԸՁԳԷԼԷՆԳԸՁԳԷԼԷՆ, մկ. կծկելով, կծիկ անելով։ 
 ГЫДЗЫГЭЛЭН и ГЫДЗГЭЛЭН, н. 1. мотая, наматывая в клубок. 2. вкручивая, ввинчивая. 

 ԳԸՁԸԳԷԼՈՒԳԸՁԸԳԷԼՈՒԳԸՁԸԳԷԼՈՒԳԸՁԸԳԷԼՈՒ և ԳԸՁԳԷԼՈՒԳԸՁԳԷԼՈՒԳԸՁԳԷԼՈՒԳԸՁԳԷԼՈՒ, ած. կծկելու, որ պետք է կծիկ անել. նօմայնօմայնօմայնօմայ գըձըգէլուգըձըգէլուգըձըգէլուգըձըգէլու մանաձմանաձմանաձմանաձ 
ունիմունիմունիմունիմ։ 
 ГЫДЗЫГЭЛУ и ГЫДЗГЭЛУ, п. 1. то, что можно или нужно намотать в клубок. 2. то, что 
можно или нужно ввинтить, завинтить; номай гыдзыгэлу манадз уним у меня много пряжи для 
намотки. 

 ԳԸՁԸԳԸՎԷԼԳԸՁԸԳԸՎԷԼԳԸՁԸԳԸՎԷԼԳԸՁԸԳԸՎԷԼ և ԳԸՁԳԸՎԷԼԳԸՁԳԸՎԷԼԳԸՁԳԸՎԷԼԳԸՁԳԸՎԷԼ, բ.կր. կծկվել: 
 ГЫДЗЫГЫВЭЛ и ГЫДЗГЫВЭЛ 1. наматываться в клубок. 2. вкручиваться, ввинчиваться; 

литер.вост.арм. կծկվել кцквел, литер.зап.арм. կծկվիլ (произн. гыдзгывил). 

 ԳԸՁԸՌԳԸՁԸՌԳԸՁԸՌԳԸՁԸՌ-ԳԸՁԸՌԳԸՁԸՌԳԸՁԸՌԳԸՁԸՌ, մկ. 1. ճարճատուն հանելով (այրվել). 2. ած. (հագուստի մասին) նոր, 

քսվելիս կամ շարժվելիս խշխշացող. գըձըռգըձըռգըձըռգըձըռ-գըձըռգըձըռգըձըռգըձըռ գէրիգէրիգէրիգէրի սիրդըսսիրդըսսիրդըսսիրդըս սաստիկ այրվում է սիրտս 

(զղջալով կատարած սխալի համար). նօրնօրնօրնօր գըձըռգըձըռգըձըռգըձըռ-գըձըռգըձըռգըձըռգըձըռ ֆայֆայֆայֆայ փօշինփօշինփօշինփօշին գաբաձգաբաձգաբաձգաբաձ գլխին բոլորովին 

նոր ֆայ փոշի (տե՛ս այդ բառերը)։ 
 ГЫДЗЫРР-ГЫДЗЫРР 1. н. подражание потрескиванию горящих дров. 2. с. обновка, новая, 
недавно приобретенная или сшитая вещь (об одежде); гыдзырр-гыдзырр гэри сирдыс сердце 
моё горит огнём раскаяния и сожаления (за совершённый проступок), нор, гыдзырр-гыдзырр фай 
пhошин габадз в новеньком шёлковом платке; синоним 2-го значения – гадзырр-гадзырр. 

 ԳԸՁԻԳԳԸՁԻԳԳԸՁԻԳԳԸՁԻԳ, գ. կծիկ, իր վրա փաթաթած թելի, դերձանի փաթույթ։ 
 ГЫДЗИГ, с. моток, клубок пряжи, ниток; грабар կծիկ кцик – моток, литер.вост.арм. կծիկ 

кцик, литер.зап.арм. կծիկ (пр. гыдзиг) – клубок, моток, Ахалциха, Ереван, Карин, Нор-Джуга, 

Тбилиси կծիկ кцик, Мараха, Салмаст կծիկյ кцикй, կծիքյ кцикhй, Ван կծիկ кцик, Мокс կծիքյ 
кцикhй, Алашкерт, Муш կըձիգ кыдзиг, Полис, Амшен, Родосто, Сучава, Себастия գձիգ гдзиг, 
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Шемаха կծիգյ кцигй, Возм կծէյկ кцэйк, Асланбек գըձիգ гыдзиг, գձիյ гдзий, Харберд гдзигй գձիգյ, 
Хачин գmձիգ гäдзиг, Карабах կծըէգյ кцыэгй, Тигранакерт գըձձիգ гыдздзиг, Горис կծէկ кцэк, 

Агулис կծայկյ кцайкй, Сведия գըձձագ гыдздзаг. 

 ԳԸՁԼԱԳԸՁԼԱԳԸՁԼԱԳԸՁԼԱ, ած. կարճ կտրած, կարճ (սովորաբար վերաբերում է հագուստին):  
 ГЫДЗЛА, п. куцый, короткий (как правило, об одежде). 

 ԳԸՁՎԱՁԳԸՁՎԱՁԳԸՁՎԱՁԳԸՁՎԱՁ, ած. կծված (յուղ). անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական։ 
 ГЫДЗВАДЗ, пр.пр.вр. прогоркший, прогорклый (о масле); с существит. выполняет функцию 
прилаг.; этимол. см. гыдзвэл. 

 ԳԸՁՎԱԳԸՁՎԱԳԸՁՎԱԳԸՁՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, մկ. քանի կծվում է, կծվեց, կծվի և այլն բոլոր ժամանակների եզակի երր. 

դեմքի նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГЫДЗВÁДЗСАЙИН, н. по мере того как (чем больше) прогоркает, прогоркнет и т.д. во всех 
временах ед. и мн. числа 3-го лица в соотв. с формой смысл. глагола предлож.  
 ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ՁՎԱՁՕՁՎԱՁՕՁՎԱՁՕՁՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, մկ. հենց որ կծվում է, կծվեց, կծվի և այլն բոլոր ժամանակների եզակի 

երրորդ դեմքի նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГЫ;ДЗВАДЗÓВЫ, н. как только прогоркает и т.д. во всех врем. ед. и мн. числа. 
 ԳԸՁՎԷԼԳԸՁՎԷԼԳԸՁՎԷԼԳԸՁՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, անձնական դերբայ, հրամայական և առաջին երկու 

դեմքերի ձևեր չունի, բ.չ. կծվել (յուղը), փչանալ, կծու համ ստանալ։ <* կծու-ել։ 
 ГЫДЗВЭЛ, гыгыдзви, -вэцhав, -вадз, -вэлу, не имеет повелит. наклонения и форм 1-го и 2-го 

лица, г.с.з. прогоркать, приобретать горький вкус; корень древнеармян. языка կիծ киц – кусать, 

жалить, ранить, грабар кцу կծու – острый; см. гудзу. 

 ԳԸՁՎԷԼԷՆԳԸՁՎԷԼԷՆԳԸՁՎԷԼԷՆԳԸՁՎԷԼԷՆ, մկ. կծվելով. գարաքըգարաքըգարաքըգարաքը դաքդաքդաքդաք դէղըդէղըդէղըդէղը ինչիինչիինչիինչի՞ գէցիլգէցիլգէցիլգէցիլ էէէէ գըձվէլէնգըձվէլէնգըձվէլէնգըձվէլէն։ 
 ГЫДЗВЭЛЭН, н. прогоркая; гаракhы дакh дэхъы инчhи гэцhил э гыдзвэлэн? почему масло 
лежит в тепле прогоркая? 
 ԳԸՁՎԷԼՈՒԳԸՁՎԷԼՈՒԳԸՁՎԷԼՈՒԳԸՁՎԷԼՈՒ, ած. կծվելու, որ կարող է կծվել. յէղըյէղըյէղըյէղը գըձվէլուգըձվէլուգըձվէլուգըձվէլու բանբանբանբան էէէէ, դաքդաքդաքդաք դէղդէղդէղդէղ միմիմիմի բահիբահիբահիբահի(լլլլ)։ 
 ГЫДЗВЭЛУ, пр.буд.вр. то, что может прогоркнуть; йээхъы гыдзвэлу бан э, дакh дэхъ ми 
баhи(л) не клади масло в теплое место, а то прогоркнет. 

 ԳԸՁՎԷՑԸՆԷԼԳԸՁՎԷՑԸՆԷԼԳԸՁՎԷՑԸՆԷԼԳԸՁՎԷՑԸՆԷԼ կամ ԳԸՁՎԷՑՈՒՆԷԼԳԸՁՎԷՑՈՒՆԷԼԳԸՁՎԷՑՈՒՆԷԼԳԸՁՎԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԳԸՁՎԷՑԸՆԷԼԳԸՁՎԷՑԸՆԷԼԳԸՁՎԷՑԸՆԷԼԳԸՁՎԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. կծվեցնէլ (յուղ, կարագ, 

ձեթ), թույլ տալ, որ կծվի, վատ համ ստանա: < * կծու-եց-ան-ել: 
 ГЫДЗВЭЦhЫНЭЛ или ГЫДЗВЭЦhУНЭЛ (Н), ГЫДЗВЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. доводить до 
прогорклости (о растит. или сливочном масле); этим. см. гудзу. 

 ԳԸՁՎԷՑԸՆԷԼՈՒԳԸՁՎԷՑԸՆԷԼՈՒԳԸՁՎԷՑԸՆԷԼՈՒԳԸՁՎԷՑԸՆԷԼՈՒ և ԳԸՁՎԷՑՈՒՆԷԼՈՒԳԸՁՎԷՑՈՒՆԷԼՈՒԳԸՁՎԷՑՈՒՆԷԼՈՒԳԸՁՎԷՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն), ԳԸՁՎԷՑԸՆԷԼՈՒԳԸՁՎԷՑԸՆԷԼՈՒԳԸՁՎԷՑԸՆԷԼՈՒԳԸՁՎԷՑԸՆԷԼՈՒ (Չ), մկ. կծվեցնելու, որ կամ 

որտեղ կարելի է կծվեցնել. իսկըիսկըիսկըիսկը գըձվէցընէլուգըձվէցընէլուգըձվէցընէլուգըձվէցընէլու դէղդէղդէղդէղ էէէէ տըրաձըդտըրաձըդտըրաձըդտըրաձըդ՝ արէվինարէվինարէվինարէվին դագըդագըդագըդագը։ 
 ГЫДЗВЭЦhЫНЭЛУ и ГЫДЗВЭЦhУНЭЛУ (Н), ГЫДЗВЭЦhЫНЭЛУ (Ч), п. 1. то, что 
можно довести до прогорклости. 2. место, где (масло) может прогоркнуть; искы гыдзвэцhынэлу 
дэхъ э тырадзыд, арэвин дагы ты поставил (масло) прямо на солнце, оно же прогоркнет. 
 ԳԸՁՎԷՑՈՒՑԱՁԳԸՁՎԷՑՈՒՑԱՁԳԸՁՎԷՑՈՒՑԱՁԳԸՁՎԷՑՈՒՑԱՁ, ած.մկ. կծվեցրած (յուղ, կարագ, ձեթ). անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ 

դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ։  
 ГЫДЗВЭЦhУЦhАДЗ, пр.пр.вр. доведённый до прогорклости (о растительном или сливочном 
масле, жире); с сущ. выполняет функцию прилаг., с глаголом – наречия. 
 ԳԸՁՎԷՑՈՒՑԱԳԸՁՎԷՑՈՒՑԱԳԸՁՎԷՑՈՒՑԱԳԸՁՎԷՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի կծվեցնում եմ և 

այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես օր պահանջում է 

հաջորդող բայի ձևը. գըձվէցուցաձսայինէրունգըձվէցուցաձսայինէրունգըձվէցուցաձսայինէրունգըձվէցուցաձսայինէրուն թազիրթազիրթազիրթազիր արիարիարիարի, ֆայդաֆայդաֆայդաֆայդա չարավչարավչարավչարավ։ 
 ГЫДЗВЭЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун н. по мере того как (чем 
больше, всякий раз когда) довожу до прогорклости и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с 
формой смысл. гл. пр.; гыдзвэцhуцhадзсайинэрун тhазир ари, файда чhарав всякий раз когда 
они доводили (масло) до прогорклости, я упрекал их, но без толку. 
 ԳԸՁՎԷՑՈՒՑԱԳԸՁՎԷՑՈՒՑԱԳԸՁՎԷՑՈՒՑԱԳԸՁՎԷՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ կծվեցնում 

եմ, կծվեցրի, կծվեցնեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, 

ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. գըձվէցուցաձնէրօվըգըձվէցուցաձնէրօվըգըձվէցուցաձնէրօվըգըձվէցուցաձնէրօվը ասաձասաձասաձասաձ լայինլայինլայինլային նընընընը՝ 
աղէգցունէլուաղէգցունէլուաղէգցունէլուաղէգցունէլու սըրանսըրանսըրանսըրան գըգուդնէյիգըգուդնէյիգըգուդնէյիգըգուդնէյի (Ն)։ 
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ԳԸՄԱԽՔԳԸՄԱԽՔԳԸՄԱԽՔԳԸՄԱԽՔ ԳԳԳԳ Г

 ГЫДЗВЭЦhУЦhÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только довожу 
до прогорклости, доводил и т.д.; гыдзвэцhуцhадзнэровы асадз лайин ны, йэс ахъэгцhунэлу 
сыран гыгуднуйи (Н) если бы сразу дали знать, что довели (масло) до прогорклости, я бы нашёл 
способ поправить дело. 

 ԳԸՄԱԽՔԳԸՄԱԽՔԳԸՄԱԽՔԳԸՄԱԽՔ, գ. կմախք: 

 ГЫМАХКh, с. остов, каркас конструкции, сооружения; литер.вост.арм. կմախք кмахкh, 

литер.зап.арм. կմախք (произн. гымахкh) – остов, каркас.  

 ԳԸՅԴԸՄԳԸՅԴԸՄԳԸՅԴԸՄԳԸՅԴԸՄ-ԳԸՅԴԸՄԳԸՅԴԸՄԳԸՅԴԸՄԳԸՅԴԸՄ գործածվում է միայն գըյդըմգըյդըմգըյդըմգըյդըմ-գըյդըմգըյդըմգըյդըմգըյդըմ քէմէչէքէմէչէքէմէչէքէմէչէ չալէլչալէլչալէլչալէլ ջութակի վրա 

ճզվզացնել, գըյդըմգըյդըմգըյդըմգըյդըմ-գըյդըմգըյդըմգըյդըմգըյդըմ էշտալէշտալէշտալէշտալ ոտքերը քարշ տալով քայլել, ճոճվել: 
 ГЫЙДЫМ-ГЫЙДЫМ звукоподр. сл., употр. в выражениях гыйдым-гыйдым кhэмэчhэ 
чhалэл пиликать на скрипке, гыйдым-гыйдым эштал ковылять, брести.  

 ԳԸՆԱԼԳԸՆԱԼԳԸՆԱԼԳԸՆԱԼ (Ն), ԿԸՆԱԼԿԸՆԱԼԿԸՆԱԼԿԸՆԱԼ (Չ), պակասավոր բայ, տե՛ս էշթալ և գընացի (Ն):  

 ГЫНАЛ (Н), КЫНАЛ (Ч), недостаточный глагол, см. эштhал и гынацhи (Н). 

 ԳԸՆԱՁԳԸՆԱՁԳԸՆԱՁԳԸՆԱՁ (Ն), ԿԸՆԱՁԿԸՆԱՁԿԸՆԱՁԿԸՆԱՁ (Չ), ած. գնած (ապրանք, որևէ բան), փող վճարելով վերցրած. անցյալ 
դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է 

կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է. կընաձըսկընաձըսկընաձըսկընաձըս հօնհօնհօնհօն թօղուցիթօղուցիթօղուցիթօղուցի։ 
 ГЫНАДЗ (Н), КЫНАДЗ (Ч), пр.пр.вр. купленный; с существ. выполняет функцию прил., при 
независимом употребл. – функцию сущ., принимает притяжат. артикль и склоняется; кынадзыс 
hон тhохъуцhи купленный (товар) я оставил там. 

 ԳԸՆԱԳԸՆԱԳԸՆԱԳԸՆԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ԿԸՆԱԿԸՆԱԿԸՆԱԿԸՆԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), մկ. քանի 

գնում եմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ 

պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. գընաձսայիսգընաձսայիսգընաձսայիսգընաձսայիս գըգօդըռդէգըգօդըռդէգըգօդըռդէգըգօդըռդէ։ 
 ГЫНÁДЗСАЙИС (Н), КЫНÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), н. по мере 
того как (чем больше) покупаю, покупал, буду покупать и т.д. во всех лицах, числах и вр., в 
соответствии с формой смысл. гл. предложения; гынадзсайис гыгодыррдэ. 

 ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ՆԱՁՕՆԱՁՕՆԱՁՕՆԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ (Ն), ԿԸԿԸԿԸԿԸ՛ՆԱՁՕՆԱՁՕՆԱՁՕՆԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ), մկ. հենց 

որ գնում եմ, գնեցի, գնեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, 

ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. կընաձօվըսկընաձօվըսկընաձօվըսկընաձօվըս հաքավհաքավհաքավհաքավ կընածկընածկընածկընած։ 
 ГЫ;НАДЗÓВЫС (Н), КЫ;НАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы (Ч), н. как 
только покупаю, покупал и т.д. во всех лицах, числах и врем., в соответствии с формой смыслового 
глагола предложения; кынадзовыс hакhав кынац. 

 ԳԸՆԱՑԱՁԳԸՆԱՑԱՁԳԸՆԱՑԱՁԳԸՆԱՑԱՁ (Ն), ԿԸՆԱԾԱՁԿԸՆԱԾԱՁԿԸՆԱԾԱՁԿԸՆԱԾԱՁ (Չ), ած. գնացած. անցյալ դերբայ, որ գոյականի. հետ դառնում է 

ածական. կընածաձկընածաձկընածաձկընածաձ մաշտըմաշտըմաշտըմաշտը դըհադըհադըհադըհա էգաձէգաձէգաձէգաձ չէչէչէչէ։ 
 ГЫНАЦhАДЗ (Н), КЫНАЦАДЗ (Ч), пр.пр.вр. 1. ушедший, отправившийся; при употр. с 
существ. выполняет функцию прилаг.; кынацадз машты дыhа эгадз чhэ.  

 ԳԸՆԱՑԱԳԸՆԱՑԱԳԸՆԱՑԱԳԸՆԱՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ԿԸՆԱԾԱԿԸՆԱԾԱԿԸՆԱԾԱԿԸՆԱԾԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), մկ. 

քանի գնում եմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ 

պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. կընածաձսայիսկընածաձսայիսկընածաձսայիսկընածաձսայիս ջամփանջամփանջամփանջամփան տիժարծավտիժարծավտիժարծավտիժարծավ։ 
 ГЫНАЦhÁДЗСАЙИС (Н), КЫНАЦÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), н. 
по мере того как (чем больше, чем дольше) иду, шёл, пойду и т.д. во всех лицах, числах и вр., в 
соот. с формой смысл. глагола предлож.; кынацадзсайис джампhан тижарцав чем дольше я шёл, 
тем труднее становилось идти. 

 ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ՆԱՑԱՁՕՆԱՑԱՁՕՆԱՑԱՁՕՆԱՑԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ (Ն), ԿԸԿԸԿԸԿԸ՛ՆԱԾԱՁՕՆԱԾԱՁՕՆԱԾԱՁՕՆԱԾԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրրօվըդ, -նէրօվը (Չ), 

մկ. հենց որ գնում եմ, գնացի և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, 

ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. գընացաձօվըդգընացաձօվըդգընացաձօվըդգընացաձօվըդ հարցուրհարցուրհարցուրհարցուր իմացիրիմացիրիմացիրիմացիր։ 
 ГЫ;НАЦhАДЗÓВЫС (Н), КЫ;НАЦАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы (Ч), 
н. как только я иду, пошёл и т.д. во всех лицах, числах и временах; гынацhадзовыд hарцhур, 
имацhир как только придёшь, сразу спроси. 
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ԳԳԳԳ Г ԳԸՆԱՑԻԳԸՆԱՑԻԳԸՆԱՑԻԳԸՆԱՑԻ

 ԳԸՆԱՑԻԳԸՆԱՑԻԳԸՆԱՑԻԳԸՆԱՑԻ, գընացիր, գընաց, գընացինք, -իք, -ին, -աձ, -օղ, գընա, գընացէ՛ք (Ն), ԿԸՆԱԾԻԿԸՆԱԾԻԿԸՆԱԾԻԿԸՆԱԾԻ, 

կընածիր, կընած, կընածինկ, կընածին, կընածաձ, կընածօղ, կընա, կընածէ՛կ (Չ), բ.չ.պկս. 

գնացի, գնացիր և այլն, պակասը լրանում է «էշթալ» բայով:  
 ГЫНАЦhИ, гынацhир, гынацh, гынацhинкh, -икh, -ин, -адз, -охъ, гына, -экh (Н), КЫНАЦИ, 
кынацир, кынац, кынацинк, кынацик, кынацин, кынацадз, кынацохъ, кына, кынацэк (Ч), 
недостаточ.г.с.з. я пошёл, ты пошёл, он пошёл и т.д., недостающие формы восполняются формами 

глагола «эштհал»; грабар գնալ гнал – идти, литер.вост.арм. գնալ гнал, литер.зап.арм. գնալ 
(произн. кhнал) – идти.  

 ԳԸՆԱՑՕՂԳԸՆԱՑՕՂԳԸՆԱՑՕՂԳԸՆԱՑՕՂ-ԷԳՕՂԷԳՕՂԷԳՕՂԷԳՕՂ (Ն), ԿԸՆԱԾՕՂԿԸՆԱԾՕՂԿԸՆԱԾՕՂԿԸՆԱԾՕՂ-ԷԳՕՂԷԳՕՂԷԳՕՂԷԳՕՂ (Չ), գ. այցելող։ 
 ГЫНАЦhОХЪ-ЭГОХЪ (Н), КЫНАЦОХЪ-ЭГОХЪ (Ч), с. 1. посетитель. 2. прохожий. 

 ԳԸՆԳԸՀԱՐԳԸՆԳԸՀԱՐԳԸՆԳԸՀԱՐԳԸՆԳԸՀԱՐ (Չ), տե՛ս գընքահար (Ն)։ 
 ГЫНГЫhАР (Ч), см. гынкhаhар (Н). 
 ԳԸՆԳՕՂԳԸՆԳՕՂԳԸՆԳՕՂԳԸՆԳՕՂ, գ. կնգուղ, մկրտության ժամանակ երեխայի գլուխը և մարմինը ծածկող լաթ, որ 

նվիրում էր կնքահայրը. լատին. կուկուլլա – գլխի ծածկոց, վեղար։  
 ГЫНГОХЪ, с. крыжма, кусок ткани, подаренный крёстным или крёстной, в который 
заворачивают ребёнка после крещения; от греч. kukullion, который от латин. сuculla – накидка, 
головной убор епископа; грабар կնգուղ кнгухъ – клобук, литер.вост.арм. կնգուղ кнгухъ, 

литер.зап.арм. կնգուղ (произ. гынгухъ) – клобук, в гаварах Алашкерт, Муш կնգուղ кнгухъ, Ван 

կնգյուղ кнгйухъ в значении клобук, Двин կնգուղ кнгухъ, Нор-Джуга քնգուղ кhнгухъ, Карабах 

կնգօղ кнгохъ, Зейтун գօնգուղ гонгухъ, все в значении кусок ткани, в который заворачивают 
ребёнка после крещения. 
 ԳԸՆԴԱՁԳԸՆԴԱՁԳԸՆԴԱՁԳԸՆԴԱՁ (Ն), ԿԸՆԴԱՁԿԸՆԴԱՁԿԸՆԴԱՁԿԸՆԴԱՁ (Չ), ած. 1. գունդ արած, գնդի ձև արած (խմոր). 2. (Նխջ) փոխ.իմ. 

գոռոզ։ 
 ГЫНДАДЗ (Н), КЫНДАДЗ (Ч), п. 1. имеющий шарообразную форму, скатанный в шар (о 
тесте и т.п.). 2. (Нхч) перен. высокомерный, надменный; этимол. см. гунд.  
 ԳԸՆԴԱՁԼԷՄԻՇԳԸՆԴԱՁԼԷՄԻՇԳԸՆԴԱՁԼԷՄԻՇԳԸՆԴԱՁԼԷՄԻՇ ԸԼԱԼԸԼԱԼԸԼԱԼԸԼԱԼ (Նխջ) գոռոզանալ։ 
 ГЫНДАДЗЛЭМИШ ЫЛАЛ (Нхч) важничать, зазнаваться. 

 ԳԸՆԴԱԳԸՆԴԱԳԸՆԴԱԳԸՆԴԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ԿԸՆԴԱԿԸՆԴԱԿԸՆԴԱԿԸՆԴԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), մկ. 

քանի խմորին գնդի ձև եմ տալիս, տվի և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժամանակների 

նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. խըմօրըխըմօրըխըմօրըխըմօրը օզօզօզօզ չունիչունիչունիչունի (Թոփտիում 

չունէչունէչունէչունէ), կընդաձսայիսկընդաձսայիսկընդաձսայիսկընդաձսայիս քըփըռվիքըփըռվիքըփըռվիքըփըռվի (Թոփտիում քըփըռվէքըփըռվէքըփըռվէքըփըռվէ)։ 
 ГЫНДÁДЗСАЙИС (Н), КЫНДÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), н. по 
мере того как (чем больше) скатываю тесто в шар, скатывал в шар и т.д. во всех лицах, числах и 
временах, в соотв. с формой смысл. глагола предл.; хыморы оз чhуни (с. Крым чhунэ), 
кындадзсайис кhыпhыррви (с. Крым кhыпhыррвэ) тесто не обладает упругостью, по мере того 
как я скатываю его в шар, оно расползается.  

 ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ՆԴԱՁՕՆԴԱՁՕՆԴԱՁՕՆԴԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ (Ն), ԿԸԿԸԿԸԿԸ՛ՆԴԱՁՕՆԴԱՁՕՆԴԱՁՕՆԴԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ), մկ. 

հենց որ խմորին գնդի ձև եմ տալիս, տվի, տամ և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժամանակների 

նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. գընդաձօվըսգընդաձօվըսգընդաձօվըսգընդաձօվըս խըմօրըխըմօրըխըմօրըխըմօրը փուռըփուռըփուռըփուռը 
ցըքէցիցըքէցիցըքէցիցըքէցի, վօրվօրվօրվօր չիչիչիչի փըռվիփըռվիփըռվիփըռվի։ 
 ГЫ;НДАДЗÓВЫС (Н), КЫ;НДАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы (Ч), н. 
как только скатываю тесто в шар, скатал и т.д. во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. 
гл. предлож.; гындадзовыс хыморы пhурры цhыкhэцhи, вор чhи пhыррви как только я скатал 
тесто в шар, поставил в печь, чтобы не расползалось. 
 ԳԸՆԴԷԼԳԸՆԴԷԼԳԸՆԴԷԼԳԸՆԴԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն), ԿԸՆԴԷԼԿԸՆԴԷԼԿԸՆԴԷԼԿԸՆԴԷԼ, -էցէ՛կ (Չ), բ.ն. գնդի ձև տալ, 
գնդաձև անել (խմորը). < գունդ-ել։ 
 ГЫНДЭЛ, гыгындим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), КЫНДЭЛ, кыкындим, -эцhэк (Ч), 
г.д.з. придавать шаровидную форму, скатывать в шар (тесто и т.п.); от пехлев. gund – шар, ком; 
грабар գնդել гндел – придавать шарообразную форму, литер.вост.арм. գնդել гндел, литер.зап.арм. 

գնտել (произ. кhындэл), в том же знач.  
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ԳԸՆԴԷԼԷՆԳԸՆԴԷԼԷՆԳԸՆԴԷԼԷՆԳԸՆԴԷԼԷՆ ԳԳԳԳ Г

 ԳԸՆԴԷԼԷՆԳԸՆԴԷԼԷՆԳԸՆԴԷԼԷՆԳԸՆԴԷԼԷՆ (Ն), ԿԸՆԴԷԼԷՆԿԸՆԴԷԼԷՆԿԸՆԴԷԼԷՆԿԸՆԴԷԼԷՆ (Չ), մկ. գնդի ձև տալ (խմորին)։ 
 ГЫНДЭЛЭН (Н), КЫНДЭЛЭН (Ч), н. скатывая в шар (о тесте). 

 ԳԸՆԴԷԼՈՒԳԸՆԴԷԼՈՒԳԸՆԴԷԼՈՒԳԸՆԴԷԼՈՒ (Ն), ԿԸՆԴԷԼՈՒԿԸՆԴԷԼՈՒԿԸՆԴԷԼՈՒԿԸՆԴԷԼՈՒ (Չ), ած. որին կարելի է գնդի ձև տալ. ապառնի դերբայ, որ 

գոյականի հետ դառնում է ածական։ 
 ГЫНДЭЛУ (Н), КЫНДЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. то, чему можно придать шаровидную форму; при 
употр. с существ. выполняет функцию прилаг. 

 ԳԸՆԴԳԸՆԴԳԸՆԴԳԸՆԴԸՎԱՁԸՎԱՁԸՎԱՁԸՎԱՁ (Ն), ԿԸՆԴԸՎԱՁԿԸՆԴԸՎԱՁԿԸՆԴԸՎԱՁԿԸՆԴԸՎԱՁ (Չ), ած. 1. գունդի ձև ստացած (խմոր). 2. փոխ.իմ. 

վիրավորված։  
 ГЫНДЫВАДЗ (Н), КЫНДЫВАДЗ (Ч), п. 1. округлившийся, принявший шаровидную форму, 
скатанный в шар (о тесте и т.п.). 2. перен. оскорблённый, обиженный. 

 ԳԸՆԴԸՎԷԼԳԸՆԴԸՎԷԼԳԸՆԴԸՎԷԼԳԸՆԴԸՎԷԼ, -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ, -վէցէք (Ն), ԿԸՆԴԸՎԷԼԿԸՆԴԸՎԷԼԿԸՆԴԸՎԷԼԿԸՆԴԸՎԷԼ, -վէցէկ (Չ), բ.կր. 

գնդի ձև ստանալ (միայն երր. դեմքի, անցյալ և ապառնի դերբայների ձևերով). 2. փոխ.իմ. 

վիրավորվել (բոլոր ձևերով)։ 
 ГЫНДЫВЭЛ, -вим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Н), КЫНДЫВЭЛ, -вэцhэк (Ч), 
г.стр.з. 1. принимать шаровидную форму; только в 3-м л. в форме прич. пр. и буд. вр. 2. перен. 
оскорбиться, обидеться (во всех формах). 3. перен. оцепенеть, остолбенеть (от ужаса и т.п). 

 ԳԸՆԴԸՎԷԼՈՒԳԸՆԴԸՎԷԼՈՒԳԸՆԴԸՎԷԼՈՒԳԸՆԴԸՎԷԼՈՒ (Ն), ԿԸՆԴԸՎԷԼՈՒԿԸՆԴԸՎԷԼՈՒԿԸՆԴԸՎԷԼՈՒԿԸՆԴԸՎԷԼՈՒ (Չ), ած. 1. որ կարող է գնդի ձև ստանալ. 2. փոխ իմ. 

որից կարելի է վիրավորվել. ապառնի դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ած. ասիվիգըասիվիգըասիվիգըասիվիգը 
գընդըվէլուգընդըվէլուգընդըվէլուգընդըվէլու խըմօրխըմօրխըմօրխըմօր չէչէչէչէ. իդաիդաիդաիդա դէղըդէղըդէղըդէղը գընդըվէլուգընդըվէլուգընդըվէլուգընդըվէլու բանբանբանբան չիքաչիքաչիքաչիքա վուվուվուվու՜։  
 ГЫНДЫВЭЛУ (Н), КЫНДЫВЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. 1. то, что может скатываться в шар, 
принимать шаровидную форму. 2. то, что может нанести оскорбление, обиду. 3. тот, кто может 
оскорбиться; асивигы гындывэлу хымор чhэ это тесто не скатывается в шар, ида дэхъы 
гындывэлу бан чhикhа ву! да здесь же не на что обижаться! 

 ԳԸՆԷԼԳԸՆԷԼԳԸՆԷԼԳԸՆԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն), ԿԸՆԷԼԿԸՆԷԼԿԸՆԷԼԿԸՆԷԼ, -էցէ՛կ (Չ), բ.ն. 1. գնել. 2. փոխ. իմ. 

կաշառել. < *գին-ել։ 
 ГЫНЭЛ, гыгыним, гынэцhи, гынадз, гынохъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), КЫНЭЛ, кыкыним, 
кынэци, кынадз, кынохъ, кынэлу, -э, -эцhэк (Ч), г.д.з. 1. покупать, приобретать. 2. перен. подкупать, 

давать взятку; исконно арм. слово, грабар գին гин – цена, гнел գնել – покупать, литер.вост.арм. 

гнел գնել, литер.зап.арм. գնել (произн. кhнэл). 

 ԳԸՆԷԼԷՆԳԸՆԷԼԷՆԳԸՆԷԼԷՆԳԸՆԷԼԷՆ (Ն), ԿԸՆԷԼԷՆԿԸՆԷԼԷՆԿԸՆԷԼԷՆԿԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. գնելով. գընէլէնգընէլէնգընէլէնգընէլէն հախէրէդհախէրէդհախէրէդհախէրէդ չիմչիմչիմչիմ քալքալքալքալ։ 
 ГЫНЭЛЭН (Н), КЫНЭЛЭН (Ч), н. 1. покупая. 2. перен. подкупая, давая взятку; гынэлэн 
hахэрэд чhим кhал не успеваю за вами, постоянно покупая (одежду и т.п.). 

 ԳԸՆԷԼԻՔԳԸՆԷԼԻՔԳԸՆԷԼԻՔԳԸՆԷԼԻՔ (Ն), ԿԸՆԷԼԻՔԿԸՆԷԼԻՔԿԸՆԷԼԻՔԿԸՆԷԼԻՔ (Չ), գ. 1. գնելու բան. 2. գնելու մտադրություն. գընէլիքըդգընէլիքըդգընէլիքըդգընէլիքըդ գարգարգարգար նընընընը՝ 
ինչիինչիինչիինչի՞ առաչառաչառաչառաչ չէրչէրչէրչէր գընէյիրգընէյիրգընէյիրգընէյիր կամ չիչիչիչի գընէցիրգընէցիրգընէցիրգընէցիր հաբահաբահաբահաբա. գընէլիքըդգընէլիքըդգընէլիքըդգընէլիքըդ գարգարգարգար էղիլէղիլէղիլէղիլ էէէէ, ինչիինչիինչիինչի՞ առաչառաչառաչառաչ չիչիչիչի գընէցիրգընէցիրգընէցիրգընէցիր 

(Նխջ) չինչինչինչին գընէյիրգընէյիրգընէյիրգընէյիր (Սալաներ, Նիսվիթա)։ 
 ГЫНЭЛИКh (Н), КЫНЭЛИКh (Ч), с. 1. то, что необходимо купить. 2. намерение купить, 
приобрести что-либо; гынэликhыд гар ны, инчhи аррачh чhэр гынэйир или чhи гынэйир? 
гынэликhыд гар эхъил э, инчhи аррачh чhи гынэцhир (Нхч) чhин гынэйир? (Б. Салы, С. Сала, 

Несветай) если у тебя было намерение купить, почему раньше не купил?; литер.вост.арм. գնելիք 
гнеликh – то, что предполагается купить. 

 ԳԸՆԻԳԳԸՆԻԳԳԸՆԻԳԳԸՆԻԳ, գ. կին (իր ամուսնու վերաբերմամբ). տե՛ս նաև գինմաշթ։  
 ГЫНИГ, с. жена; исконно арм. слово, грабар կին кин – женщина, жена, литер.вост.арм. կնիկ 

кник, литер.зап.арм. կնիկ (произн. гыниг) – жена, женщина, Сведия գէն гэн, Ахалциха, Карин, 

Мокс, Нор-Джуга, Ван, Тбилиси կնիկ кник, Мараха, Салмаст կնիկյ кникй, Ереван, Алашкерт, Муш 

կնիգ книг, Шемаха կնիգյ книгй, Харберд гнигй գնիգյ, Асланбек, Амшен, Полис, Родосто, 

Себастия, Сучава, Тигранакерт գնիգ гниг, Горис կնէկ кнэк, Карабах կնըէգ‘ кныэгh, Агулис կնակյ 
кнакй, Зейтун գընագ гынаг, Хачин գmնիգ гäниг. 
 ԳԸՆՎԱՁԳԸՆՎԱՁԳԸՆՎԱՁԳԸՆՎԱՁ (Ն), ԿԸՆՎԱՁԿԸՆՎԱՁԿԸՆՎԱՁԿԸՆՎԱՁ (Չ), ած. 1. գնված, փող վճարելով առնված (բան). 2. փող.իմ. 

կաշառված (մարդ). անց. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, իսկ առանձին 
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ԳԳԳԳ Г ԳԳԳԳ՛ԸՆՎԱՁՕԸՆՎԱՁՕԸՆՎԱՁՕԸՆՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ

գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, երրորդ դեմքի հոդ առնում ու հոլովվում է. գընվաձըգընվաձըգընվաձըգընվաձը 
յէդյէդյէդյէդ չիչիչիչի դըրվիդըրվիդըրվիդըրվի(լլլլ)։ 
 ГЫНВАДЗ (Н), КЫНВАДЗ (Ч), пр.пр.вр. 1. купленный. 2. перен. подкупленный; с сущ. 
становится прилат., при независимом употр. – сущ., принимает прит. артикль 3-го л. и склоняется; 
гынвадзы йэд чhи дырви(л) купленный (товар) возврату не подлежит. 

 ԳԳԳԳ՛ԸՆՎԱՁՕԸՆՎԱՁՕԸՆՎԱՁՕԸՆՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ (Ն), ԿԸԿԸԿԸԿԸ՛ՆՎԱՁՕՆՎԱՁՕՆՎԱՁՕՆՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, -նէրօվը (Չ), մկ. հենց որ գնվում է, գնվեց և այլն բոլոր 

ժաման. եզ. և հոգն. երրորդ դեմքի նշանակոթյամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդ. բայի ձևը. 

ադբէսադբէսադբէսադբէս հալավնէրըհալավնէրըհալավնէրըհալավնէրը գընվաձնէրօվըգընվաձնէրօվըգընվաձնէրօվըգընվաձնէրօվը աղէգաղէգաղէգաղէգ գըլանգըլանգըլանգըլան, ամաամաամաամա շադշադշադշադ չինչինչինչին դիմանադիմանադիմանադիմանա(լլլլ)։ 
 ГЫ;НВАДЗÓВЫ (Н), КЫ;НВАДЗÓВЫ, -нэровы (Ч), н. как только был куплен, будет куплен и 
т.д. во всех врем. ед. и мн. числа, в соотв. с формой смысл. гл. предл.; адбэс hалавнэры 
гынвадзнэровы ахъэг гылан, ама шад чhин димана(л) такая одежда сразу после покупки 
смотрится хорошо, но быстро изнашивается. 

 ԳԸՆՎԷԼԳԸՆՎԷԼԳԸՆՎԷԼԳԸՆՎԷԼ (Ն), ԿԸՆՎԷԼԿԸՆՎԷԼԿԸՆՎԷԼԿԸՆՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վօղ, -վէլու (Չ), հրամայական և առաջին երկու 

դեմքերի ձևեր չունի, բ.կր. 1. գնվել. 2. փոխ.իմ. կաշառվել. ունի նաև կարողական 

նշանակություն. գըգընվիգըգընվիգըգընվիգըգընվի՞(Ն), կըկընվիկըկընվիկըկընվիկըկընվի՞ (Չ) կարելի՞ է գնել։ 
 ГЫНВЭЛ, гыгынви (Н), КЫНВЭЛ, кыкынви, -вэцhав, -вадз, -вохъ, -вэлу (Ч), не имеет повел. 
накл. и форм 1-го и 2-го л., г.стр.з. 1. покупаться. 2. перен. подкупаться; имеет также значение 
возможности; гыгынви? (Н), кыкынви? (Ч) можно купить?, можно подкупить? 

 ԳԸՆՎԷԼՈՒԳԸՆՎԷԼՈՒԳԸՆՎԷԼՈՒԳԸՆՎԷԼՈՒ (Ն), ԿԸՆՎԷԼՈՒԿԸՆՎԷԼՈՒԿԸՆՎԷԼՈՒԿԸՆՎԷԼՈՒ (Չ), ած. բան, որ կարելի է գնել, արժե գնել. ապ. դերբայ, որ 

գոյականի հետ դառնում է ածական. գօրծածվում է սովորաբար օժանդակ բայի բացասական 

ձևի հետ. գընվէլուգընվէլուգընվէլուգընվէլու բանբանբանբան չէչէչէչէ, ամաամաամաամա ասկիցասկիցասկիցասկից աղէգըաղէգըաղէգըաղէգը չիքաչիքաչիքաչիքա։ 
 ГЫНВЭЛУ (Н), КЫНВЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. то, что можно покупать или стоит покупать; с 
сущест. выполняет функцию прил.; гынвэлу бан чhэ, ама аскицh ахъэгы чhикhа такое покупать 
не стоит, но выбора нет. 

 ԳԸՆՔԱՀԱՐԳԸՆՔԱՀԱՐԳԸՆՔԱՀԱՐԳԸՆՔԱՀԱՐ (Ն), ԳԸՆԳԸՀԱՐԳԸՆԳԸՀԱՐԳԸՆԳԸՀԱՐԳԸՆԳԸՀԱՐ (Չ), գ. կնքահայր։ 
 ГЫНКhАhАР (Н), ГЫНГЫhАР (Ч), с. крёстный; от ассир. kunukku – печать; грабар կնիք 

кникh – печать, крещение, литер.вост.арм. կնքահայր кнкhаhайр, литер.зап.арм. կնքահայր 

(произн. гынкhаhайр) – крёстный, Акна, Сучава գնգըհար гнгыhар, Себастия գնքահար гнкhаhар, 

Асланбек, Полис, Родосто գնգահար гнгаhар, Ахалциха կնկըհար кнкыhар, Амшен գնքէր гнкhэр. 

 ԳԸՆՔԱՄԱՐԳԸՆՔԱՄԱՐԳԸՆՔԱՄԱՐԳԸՆՔԱՄԱՐ, գ. կնքամայր։ 
 ГЫНКhАМАР, с. крёстная; от ассир. kunukku – печать; грабар կնիք кникh – печать, крещение, 

литер.вост.арм. կնքամայր кнкhамайр, литер.зап.арм. կնքամայր (произн. гынкhамайр) – крёстная, 

в гаварах Ахалциха, Асланбек, Полис, Родосто կնքամար кнкhамар, Сучава гнкhымар գնքըմար, 

Акна հինքամար hинкhамар, в диалектах туркоязычных армян Энкюри ինքամար инкhамар, Адана 

ընքամէր ынкhамэр. 

 ԳԸՆՔԷԼԳԸՆՔԷԼԳԸՆՔԷԼԳԸՆՔԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է, -էցէ՛ք, (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. մկրտել (նորածին երեխա). < 

*կնիք-ել։ 
 ГЫНКhЭЛ, гыгынкhим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. крестить 

(новорождённого ребёнка); от ассир. kunukku – печать; грабар կնիք кникh – печать, крещение, 

литер.вост.арм. կնքել кнкհел, литер.зап.арм. կնքել (произ. гынкhэл) – крестить, Нор-Джуга, 

Салмаст, Ван կնքել кнкhел, Агулис, Шемаха, Возм, Тбилиси կնքիլ кнкhил, Сучава գնքել гнкhел, 

Полис, Асланбек գնքէլ гнкhэл, Харберд գնքիլ гнкhил. 

 ԳԸՆՔԷԼՈՒԳԸՆՔԷԼՈՒԳԸՆՔԷԼՈՒԳԸՆՔԷԼՈՒ, ած.մկ. (երեխա), որին պետք է մկրտել. ապ. դերբայ, որ գոյականի հետ 

դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ. գընքէլուգընքէլուգընքէլուգընքէլու դարինդարինդարինդարին։ 
 ГЫНКhЭЛУ, пр.буд.вр. (ребёнок), которого нужно окрестить; при употребл. с сущ. выполняет 
функцию прилаг., с глаголом – наречия; гынкhэлу дарин. 
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ԳԸՆՔԸՎԱՁԳԸՆՔԸՎԱՁԳԸՆՔԸՎԱՁԳԸՆՔԸՎԱՁ ԳԳԳԳ Г

 ԳԸՆՔԸՎԱՁԳԸՆՔԸՎԱՁԳԸՆՔԸՎԱՁԳԸՆՔԸՎԱՁ, ած. մկրտված (երեխա). անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է 

ածական, բայի հետ – մակբայ. չիգընքըվաձչիգընքըվաձչիգընքըվաձչիգընքըվաձ մընացմընացմընացմընաց։ 
 ГЫНКhЫВАДЗ, пр.пр.вр. крещёный (о ребёнке); при употр. с существит. выполняет функцию 
прилаг., с глаголом – наречия; чhигынкhывадз мынацh остался некрещёным. 

 ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ՆՔԸՎԱՁՕՆՔԸՎԱՁՕՆՔԸՎԱՁՕՆՔԸՎԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ մկրտվեցի, -

վեցիր, -վեց, -վեցին, -վեցիք, -վեցին, մկրտվիլ իմ և այլն։ 
 ГЫ;НКhЫВАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я окрестился, 
ты окрестился, он окрестился и т.д. 

 ԳԸՆՔԸՎԷԼԳԸՆՔԸՎԷԼԳԸՆՔԸՎԷԼԳԸՆՔԸՎԷԼ, -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, հրամայական չունի, բ.կր. մկրտվել։ 
 ГЫНКhЫВЭЛ, гыгынкhывим, гынкhывэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, не имеет повел. накл., г.стр.з. 
окреститься. 

 ԳԸՊՃԸԴԱՆԳԸՊՃԸԴԱՆԳԸՊՃԸԴԱՆԳԸՊՃԸԴԱՆ ԱՐՕԴԱՐՕԴԱՐՕԴԱՐՕԴ (Չ), գ. մի տեսակ վայրի բույս է։ 
 ГЫПЧЫДАН АРОД (Ч), с. бот. подмаренник цепкий, Galium aparine, однолетнее травянистое 
растение семейства Мареновые, рус. народные названия: липучник, геморройная трава, царапница. 

 ԳԸՊՃԸԴԱՆԳԸՊՃԸԴԱՆԳԸՊՃԸԴԱՆԳԸՊՃԸԴԱՆ ՄՈՒՇԱՅՄՈՒՇԱՅՄՈՒՇԱՅՄՈՒՇԱՅ (Չ), տե՛ս մուշայ։ 
 ГЫПЧЫДАН МУШАЙ (Ч), см. мушай. 

 ԳԸՋԳԸՋԳԸՋԳԸՋ, գ. խայթոց (միջատների, օձի լեզու որ սխալ հասկացողությամբ նույնպես խայթոց է 

կարծվում). «կիծ» արմատն է՝ ձայնափոխված, որից ծագում է «կծել» բայը։ 
 ГЫДЖ, с. 1. жало (у насекомых). 2. язык змеи (который по незнанию также принимают за 

жало); корни древнеарм. яз. կիծ киц – кусать, жалить, ранить и կիճ кич – жало, литер.зап.арм. կիճ 

(пр. гидж) – жало, в гаварах Ахалциха կիճ кич, Муш կիջ кидж, Себастия գիջ гидж, Харберд կիժ 

киж, Муш գիձ гидз – жало. 

 ԳԸՋԳԸՋԳԸՋԳԸՋ-ԳԸՋԳԸՋԳԸՋԳԸՋ, ած. սաստիկ ջեռացրած (յուղ). հավանորեն բնաձայն բառ է՝ ջեռացրած յուղի 

ճարճատյունի նմանությունից ծագած։ 
 ГЫДЖ-ГЫДЖ, н. подражание потрескиванию сильно нагретого масла. 

 ԳԸՋԳԸՋԳԸՋԳԸՋ-ԳԸՋԳԸՋԳԸՋԳԸՋ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ 1. սաստիկ ջեռացնել (յուղը և այլն). 2. (մանկ.) ուրախանալ ուրիշի 

անհաջողությամբ՝ որպես վրեժ իրեն հասցրած վիրավորանքի կամ բռնության փոխարեն. տե՛ս 

նաև օխ-օխ, գըջ-գըջ։ 
 ГЫДЖ-ГЫДЖ АНЭЛ 1. сильно раскалить, довести до кипения (масло). 2. (детск.) радоваться 
чужой неудаче в отместку за нанесенную обиду или насильственные действия; см. также ох-ох, 
гыдж-гыдж. 

 ԳԸՋԱՁԳԸՋԱՁԳԸՋԱՁԳԸՋԱՁ, ած. 1. կծած (տեղ մարմնի վրա). 2. կծող (միջատ). անց. դերբայ, որ գոյականի հետ 

դառնում է ածական, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, երր. դեմքի հոդ 

առնում ու հոլովվում է. գըջաձնէրունգըջաձնէրունգըջաձնէրունգըջաձնէրուն էռքըէռքըէռքըէռքը դըհադըհադըհադըհա չանցընիչանցընիչանցընիչանցընի. գըջաձգըջաձգըջաձգըջաձ ջանջինջանջինջանջինջանջին զարգիզարգիզարգիզարգի։ 
 ГЫДЖАДЗ, пр.пр.вр. 1. ужаленный, укушенный. 2. ужаливший, покусавший; с сущ. 
становится прил., при незав. употр. – существ., принимает притяж. артикль 3-го л. и склоняется; 
гыджадзнэрун эрркhы дыhа чhанцhыни зуд от укуса ещё не прошёл, гыджадз джанджин зарги 
я прикончил укусившую муху. 

 ԳԸՋԱԳԸՋԱԳԸՋԱԳԸՋԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -էրուն, մկ. քանի խայթում է, խայթից, խայթի և այլն բոլոր ժաման. եզ. և 

հոգնակի երր. դեմքի նշանակությամբ, ինչպես պահանջում է հաջորդ. բայի ձևը. ունի թէ 

միջատների խայթելու և թե փոխ. իմ. լեզվով բարոյապես խայթելու նշանակություն։ 
 ГЫДЖÁДЗСАЙИН, -эрун, н. 1. по мере того как (чем больше) жалит, будет жалить и т.д. во 
всех вр. ед. и мн. числа 3-го лица в соотв. с формой смысл. гл. предл. 2. перен. по мере того как (чем 
больше) уязвляет, ранит словом и т.д.  

 ԳԳԳԳ՛ԸՋԱՁՕԸՋԱՁՕԸՋԱՁՕԸՋԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ խայթում եմ, էի, 

խայթեցի և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժամանակն. նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է 

հաջորդող բայի ձևը. առաջին երկու դեմքերի ձևերը գործածվում են միայն փոխ. իմ.։ 
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ԳԳԳԳ Г ԳԸՋԳԸՋՑԸՆԷԼԳԸՋԳԸՋՑԸՆԷԼԳԸՋԳԸՋՑԸՆԷԼԳԸՋԳԸՋՑԸՆԷԼ

 ГЫ;ДЖАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только уязвляю, раню 
словом и т.д. во всех лицах, числах и временах, в соответствии с формой смыслового глагола 
предложения; формы 1-го и 2-го лица употр. только в переносном значении.  

 ԳԸՋԳԸՋՑԸՆԷԼԳԸՋԳԸՋՑԸՆԷԼԳԸՋԳԸՋՑԸՆԷԼԳԸՋԳԸՋՑԸՆԷԼ, -ցունում կամ -ցունիմ, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցընէլու, -ցուր, -ցուցէ՛ք 

(Ն), ԳԸՋԳԸԳԸՋԳԸԳԸՋԳԸԳԸՋԳԸՋԾԸՆԷԼՋԾԸՆԷԼՋԾԸՆԷԼՋԾԸՆԷԼ, -ծունում, -ծուծի, -ծուծաձ, -ծընօղ, -ծընէլու, -ծուր, -ծուծէ՛կ (Չ), բ.ա. 

սաստիկ ջեռացնել (յուղը, ձեթը, ճարպը)։ 
 ГЫДЖГЫДЖЦhЫНЭЛ, -цhунум, -цhуним, -цhуцhи, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhынэлу, -цhур, -
цhуцhэкh (Н), ГЫДЖГЫДЖЦЫНЭЛ, -цунум, -цуци, -цуцадз, -цынохъ, -цынэлу, -цур, -цуцэк (Ч), 
п.г. доводить до кипения (масло, жир).  

 ԳԸՋԳԸՋՑՈՒՑԱՁԳԸՋԳԸՋՑՈՒՑԱՁԳԸՋԳԸՋՑՈՒՑԱՁԳԸՋԳԸՋՑՈՒՑԱՁ (Ն), ԳԸՋԳԸՋԾՈՒԾԱՁԳԸՋԳԸՋԾՈՒԾԱՁԳԸՋԳԸՋԾՈՒԾԱՁԳԸՋԳԸՋԾՈՒԾԱՁ (Չ), ած. սաստիկ ջեռացրած (յուղ, ձեթ, ճարպ). 

անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական։ 
 ГЫДЖГЫДЖЦhУЦhАДЗ (Н), ГЫДЖГЫДЖЦУЦАДЗ (Ч), пр.пр.вр. доведённый до 
кипения (о масле, жире); при употр. с сущест. выполняет функцию прилаг. 
 ԳԸՋԷԲԳԸՋԷԲԳԸՋԷԲԳԸՋԷԲ, գ. կճեպ, կեղև. օցիօցիօցիօցի գըջէբգըջէբգըջէբգըջէբ օձի նետած մեռած կաշի։ 
 ГЫДЖЭБ, с. кожура, шелуха, лузга, скорлупа, кора; оцhи гыджэб кожа, сброшенная змеёй; 
это слово имеется также в грузинском и лазском языках, однако лингвистам не удалось выработать 

единого мнения относительно того, кто у кого его заимствовал; грабар խեճեպ хечеп и կեճեպ 

кечеп – скорлупа, кожура, литер.вост.арм. կճեպ кчеп, литер.зап.арм. կճեպ (произн. гыджэб) – 

скорлупа, кожура; от формы грабара խեճեպ хечеп произошли диалектные формы в гаварах Муш 

խէջէբ хэджэб, Зейтун խէշիբ хэшиб, Агулис խճիպ хчип, Хачин ղmջեփ хъäджепh, от формы 

грабара կեճեպ кечеп – диалектные формы (включая новонахичеванский диалект) Нор-Джуга կճեպ 

кчеп, Салмаст կիճեփ кичепh, Ереван կճէպ кчэп, Мараха կիճէփ кичэпh, Тбилиси կճիպ кчип, 

Себастия գջէբ гджеб, գէջէբ гэджэб, Амшен, Родосто գըջէբ гыджэб, Алашкерт կէջէբ кэджеб, 

Карабах кhшэв քշէվ, Агулис кhшив քշիվ – кожура, шелуха.  

 ԳԸՋԷԲԳԸՋԷԲԳԸՋԷԲԳԸՋԷԲ-ԳԸՋԷԲԳԸՋԷԲԳԸՋԷԲԳԸՋԷԲ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Չ) մարմնի մեռած կաշին փշրվել ու բաժանվել ստորին առողջ 

շերտերից։ 
 ГЫДЖЭБ-ГЫДЖЭБ ЛАЛ (Ч) отслаиваться (об омертвевшей коже). 

 ԳԸՋԷԼԳԸՋԷԼԳԸՋԷԼԳԸՋԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. 1. կծել, խայթել (օձը, միջատները). 

2. փոխ.իմ. լեզվով խայթել. առաջին երկու դեմքերի ձևերը գործածվում են միայն փոխ. իմ.։ 
 ГЫДЖЭЛ, гыгыджим, гыджэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з. 1. кусать, 
жалить (о змее, насекомых). 2. перен. уязвлить, обидеть, ранить словом; формы 1-го и 2-го лица 

употр. только в переносном значении; корни древнеарм. языка կիծ киц – кусать, жалить, колоть, 

ранить и կիճ кич – жало; литер.вост.арм. կծել кцел, литер.зап.арм. կճել (произн. гыджэл) – кусать, 

жалить, в гаварах Ахалциха կճէլ кчэл, Полис, Родосто, Себастия գջէլ гджэл, Зейтун գըջիլ гыджил, 

Амшен գըջուշ гыджуш.  

 ԳԸՋԷԼԷՆԳԸՋԷԼԷՆԳԸՋԷԼԷՆԳԸՋԷԼԷՆ, մկ. խայթելով։ 
 ГЫДЖЭЛЭН, н. жаля, кусая.  

 ԳԸՋԷԼՈՒԳԸՋԷԼՈՒԳԸՋԷԼՈՒԳԸՋԷԼՈՒ, ած. 1. կծելու, խայթէլու (տեղ մարմնի վրա). 2. (միջատ), որ կարող է խայթել. 
դըհադըհադըհադըհա գըջէլուգըջէլուգըջէլուգըջէլու դէղդէղդէղդէղ չիմընացչիմընացչիմընացչիմընաց վրասվրասվրասվրաս. ասասասաս գըջէլուգըջէլուգըջէլուգըջէլու բօջիգբօջիգբօջիգբօջիգ չէչէչէչէ։ 
 ГЫДЖЭЛУ, пр.буд.вр. 1. место на теле, куда насекомое или змея могут ужалить. 2. насекомое 
или змея, которые могут ужалить; дыhа гыджэлу дэхъ чhимынацh вырас на мне живого места не 
осталось от укусов, ас гыджэлу боджиг чhэ это насекомое не кусает. 

 ԳԸՋԸՌԴԷՄԻՇԳԸՋԸՌԴԷՄԻՇԳԸՋԸՌԴԷՄԻՇԳԸՋԸՌԴԷՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (ագռանէրը)  կըճտացնել (ատամները). թուրք. գըջըրդամակ – նույն 

իմ. տե՛ս նաև կըճըռդէմիշ անէլ։ 
 ГЫДЖЫРРДЭМИШ АНЭЛ скрежетать зубами; звукоподражат. слово; турец. gıcırdamak 
(гыджырдамак) – скрежетать, скрипеть; см. также кычыррдэмиш анэл. 

 ԳԸՋԸՌԴԻԳԸՋԸՌԴԻԳԸՋԸՌԴԻԳԸՋԸՌԴԻ, գ. սաստիկ տոթ. արէվինարէվինարէվինարէվին գըջըռդիյինգըջըռդիյինգըջըռդիյինգըջըռդիյին ինչիինչիինչիինչի՞ նըստիլնըստիլնըստիլնըստիլ իսիսիսիս։ 
 ГЫДЖЫРРДИ, с. пекло, зной, солнцепёк; арэвин гыджыррдийин инчhи ныстил ис? зачем 
сидишь на солнцепёке?  
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ԳԸՌԱՀԷԼԳԸՌԱՀԷԼԳԸՌԱՀԷԼԳԸՌԱՀԷԼ ԳԳԳԳ Г

 *ԳԸՌԱՀԷԼ ԳԸՌԱՀԷԼ ԳԸՌԱՀԷԼ ԳԸՌԱՀԷԼ (Նխջ), բ.չ. բնազդաբար իմանալ. գործածվում էր միայն հօքիսհօքիսհօքիսհօքիս գըռահէցգըռահէցգըռահէցգըռահէց խոսքի 

մեջ. հոմանիշը – գըռչալ։ 
 *ГЫРРАhЭЛ (Нхч), г.с.з. предчувствовать, предвосхищать; употреблялось только в 

выражении hокhис гырраhэцh сердцем почувствовал; синон. гыррчhал; литер.вост.арм. կռահել 
крраhел – догадываться, предугадывать, предвосхищать. 

 *ԳԸՌԱՆԱՁԳԸՌԱՆԱՁԳԸՌԱՆԱՁԳԸՌԱՆԱՁ (քար) (Չ), ած. մուրճով (կռանով) ակոսներ փորած (երկանաքար). անցյալ 
դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական։ 
 *ГЫРРАНАДЗ (Ч), пр.пр.вр. выдолбленный (о канавке жернова, мельничного каменного 
круга); этимологию см. гырранэл. 

 *ԳԸՌԱՆԷԼԳԸՌԱՆԷԼԳԸՌԱՆԷԼԳԸՌԱՆԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛կ (Չ), բ.ն. կռանել, կռանով (մուրճով) 

ակոսներ փորել երկանաքարի ներսի կողմի մակերեսի վրա, որ հեշտանա ցորենի հոսանքը 

քարերի տակ: Երբ քարերը սրվում և ակոսները հարթվում են, հատիկները ավելի դանդաղ են 

շարժվում քարերի տակ, ալյուր ավելի երկար տրորվելով՝ տաքանում է, նրա որակը 

վատանում է: Այժմ երկանաքար չի գործածվում, մոռացված է և այս բառը. արմատն է «կուռ», 

որ նշանակում է «ամուր, պինդ». այդ արմատից ածանցված է «կռան» իսկ սրանից «կռանել». < 

*կուռ-ան-ել։ 
 *ГЫРРАНЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэк (Ч), г.д.з. выдалбливать молотом канавки 
на внутренней части жерновов мельницы для облегчения продвижения зерна; когда жернова 
стачиваются, а канавки сглаживаются, зёрна двигаются под жерновами намного медленнее, мука от 
долгого перетирания нагревается и её качество ухудшается; в наст. время слово вышло из 
употребления, т.к. жернова не используются; заимств. либо из халдейского (древневавилонского), 

либо из кавказ. языков; грабар կուռ курр – кованый, выкованный, закалённый, կռել кррел – ковать, 

тесать, закалять, совать, засовывать, կռան крран – кувалда, молот, литер.вост.арм. կռել кррел, 

литер.зап.арм. կռել (произ. гррэл) – ковать, закаливать, в гаварах Харберд գուռ гурр – тугой, 

плотный, тесный (об одежде), Ереван, Ван կռան крран – кувалда, Возм կռան крран – часть 

мельницы, Полис, Родосто գուշդ ու գուռ гушд у гурр, Себастия գուռուգուշտ гурругушт – сытый,  

Ченкилер, Асланбек կռել кррел – совать, засовывать, впихивать, заполнять доверху, Акна կռել 
кррел – насыпать с излишком. 

 ԳԸՌԳԸՌԱԼԳԸՌԳԸՌԱԼԳԸՌԳԸՌԱԼԳԸՌԳԸՌԱԼ, -ա, -աց, -ացած, -ացօղ, մյուս ձևերը չունի. գործածվում են միայն եզ. ու 

հոգնակի երրորդ դեմքի ձևերը, բ.չ. գարնանը ածել սկսելուց առաջ կամացուկ «կռ-կռ» ձայն 

հանել (հավերը). հավէրըհավէրըհավէրըհավէրը գըգըռգըռանգըգըռգըռանգըգըռգըռանգըգըռգըռան, բէլնիբէլնիբէլնիբէլնի յէյէյէյէ վօրվօրվօրվօր շուդօվշուդօվշուդօվշուդօվ աձաձաձաձ բիդբիդբիդբիդ էլլինէլլինէլլինէլլին։ 
 ГЫРРГЫРРАЛ, гыгырргырра, гырргыррацh, -ацhадз, -ацhохъ, других форм не имеет, употр. 
только формы 3-го л. ед. и мн. ч., г.с.з. квохтать, издавать по весне звуки «кырр-кырр» перед 
несением яиц (о курице); hавэры гыгырргырран, бэлли йэ, вор шудов адз бид эллин куры 
квохчут, видать, скоро начнут нестись. 

 ԳԸՌԴԳԸՌԴԳԸՌԴԳԸՌԴ և ԳՈՒՌԴԳՈՒՌԴԳՈՒՌԴԳՈՒՌԴ, գ. 1. անպետք հին բաներ. 2. ԳԸՌԴԳԸՌԴԳԸՌԴԳԸՌԴ, գ. փուչ մարդ. այս երկու իմաստն. 

կարող են ծագած լինել պարս. գարդ – փոշի բառից, բայց երկրորդ իմաստը կարող է ծագած 

լինել և պարս. գըրդ – շրջան, շրջապատ բառից, որ կարելի է ենթադրել՝ հիմնվելով բառի 

հետևյալ գործածության վրա. իրէնիրէնիրէնիրէն գըռդնգըռդնգըռդնգըռդն էէէէ (արհ.) իր մարդն է։ 
 ГЫРРД и ГУРРД, с. 1. хлам; старье. 2. ГЫРРД, с. дрянной, никчёмный человек; возможно оба 
значения происходят от перс. гард – пыль, но 2-е значение, исходя из его последующего 
употребления, может происходить от другого перс. слова гырд – среда, окружение; ирэн гыррдн э 
(уничиж.) его роду-племени. 

 ԳԸՌԴԱՁԳԸՌԴԱՁԳԸՌԴԱՁԳԸՌԴԱՁ, ա. կռտած, սերմնարանները հանած (արու կենդանի). անցյալ դերբայ, որ 

գոյականի հետ դառնում է ածական։ 
 ГЫРРДАДЗ, пр.пр.вр. кастрированный, выхолощенный (о самцах животных). 

 ԳԸՌԴԷԼԳԸՌԴԷԼԳԸՌԴԷԼԳԸՌԴԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -էլու է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. կռտել, մալել, սերմնարանները 

կտրել հանել (արու կենդանիների). 
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ԳԳԳԳ Г ԳԸՌԴԷԼՈՒԳԸՌԴԷԼՈՒԳԸՌԴԷԼՈՒԳԸՌԴԷԼՈՒ

 ГЫРРДЭЛ, гыгыррдим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. кастрировать, 

оскоплять; грабар կուրտ курт – евнух, կրտել кртел – оскоплять, литер.вост.арм. կռտել крртел, 

литер.зап.арм. կրտել (произ. гырдэл) – оскоплять, в гаварах Хачин գmրդել гäрдел, Шемаха 

կրտիլ кртил, Мокс կըռտիլ кырртил, Алашкерт, Муш կռդել кррдел, Карабах կօռտել корртел, 

Тбилиси, Никомедия, Полис, Карин, Ван, Буланых, Себастия кырртэл կըռտել, Амшен գըյդուշ 
гыйдуш. 

 ԳԸՌԴԷԼՈՒԳԸՌԴԷԼՈՒԳԸՌԴԷԼՈՒԳԸՌԴԷԼՈՒ, ած. կռտելու կենդանի, որ պետք է կռտել. ապառնի դերբայ, որ գոյականի հետ 

դառնում է ածական. գըռդէլուգըռդէլուգըռդէլուգըռդէլու ծիծիծիծի, բուղաբուղաբուղաբուղա։  
 ГЫРРДЭЛУ, пр.буд.вр. животное, которое нужно кастрировать; при употр. с сущ. выполняет 
функцию прилагат.; гыррдэлу ци, бухъа. 

 ԳԸՌԷԼԳԸՌԷԼԳԸՌԷԼԳԸՌԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. խոթել, կոխել, լիքը լցնել. 
արմատն է «կուռ». ծըմէրուգըծըմէրուգըծըմէրուգըծըմէրուգը գըռաձգըռաձգըռաձգըռաձ էէէէ քաղաքըքաղաքըքաղաքըքաղաքը։ 
 ГЫРРЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. совать, засовывать, 
запихивать, набивать, заполнять что-либо до предела; цымэругы гыррадз э кhахъакhы город 
забит арбузами. 2. вульг. сношать, совершать половой акт; заимств. либо из халдейского, либо из 
кавказ. языков; корень древнеармян. яз. կուռ курр – кованый, закалённый, կռել кррел – ковать, 

закалять, совать, засовывать, литер.вост.арм. кррел կռել, литер.зап.арм. կռել (произн. гыррэл) – 

ковать, в гаварах Асланбек, Ченкилер, Никомедия, Малатия, Полис, Партизак կռել кррел – совать, 
засовывать, запихивать; см. гырранэл.  

 ԳԸՌԷՎԳԸՌԷՎԳԸՌԷՎԳԸՌԷՎ, գ. 1. կռիվ. 2. հանդիմանություն:  

 ГЫРРЭВ, с. 1. ссора. 2. брань, ругань; грабар կռիվ кррив – спор, война; литер.вост.арм. կռիվ 

крив, литер.зап.арм. կռիւ (произн. гррив) – война, ссора, драка, в гаварах Алашкерт, Ахалциха, 

Ереван, Карин, Мокс, Муш, Нор-Джуга, Салмаст, Ван կռիվ кррив, Асланбек, Харберд, Амшен, 

Полис, Себастия, Сучава, Тигранакерт գռիվ гррив, Тбилиси կրիվ крив, Карабах կռըէվ кррыэв, 

Возм կռէյվ кррэйв, Горис, Шемаха կռէվ кррэв, Родосто գռէվ гррэв, Мараха կըռըվ кыррыв, Агулис 

կռայվ кррайв, Зейтун գըռավ гыррав, Хачин գmրիվ гäрив.  

 ԳԸՌԷՎԳԸՌԷՎԳԸՌԷՎԳԸՌԷՎ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ 1. կռվել (խոսքով), իրար վատաբանել. 2. հանդիմանել:   
 ГЫРРЭВ АНЭЛ  1. ссориться, ругаться. 2. бранить, ругать, поносить. 

 ԳԸՌԹԳԸՌԹԳԸՌԹԳԸՌԹ, ած. հյութալի (կանաչեղեն, միրգ). հականիշը – թօռմաձ, շօշմաձ։ 
 ГЫРРТh, п. 1. сочный (о фруктах, овощах). 2. хрустящий (об огурцах и т.п.); антонимы  –
тhоррмадз, шошмадз.  

 ԳԸՌԹԱՁԳԸՌԹԱՁԳԸՌԹԱՁԳԸՌԹԱՁ, ած. շատ ջուր ծծելուց ուռած: 
 ГЫРРТhАДЗ, пр.пр.вр. вздувшийся, набухший от воды. 

 ԳԸՌԹԱՆԳԸՌԹԱՆԳԸՌԹԱՆԳԸՌԹԱՆ ԴԱԼԴԱԼԴԱԼԴԱԼ (Չ) ուսերը շարժելով մարմինը քորել. «կռթունք» (կուռ, կռնակ) բառի 

եզակի տրական ձևն է։  
 ГЫРРТhАН ДАЛ (Ч) 1. почёсываться, двигая плечами; форма дательного падежа ед. числа 

древнеармянского слова կռթունք крртhункh – спина, заплечье. 2. вязать, вызывать во рту 

ощущение стягивания, терпкости (о фруктах и т.п.). 

 ԳԸՌԹԷԼԳԸՌԹԷԼԳԸՌԹԷԼԳԸՌԹԷԼ, -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, մյուս ձևերը և առաջին երկու դեմքեր չունի, բ.չ. շատ ջուր 

ծծելուց ուռչել. լըվացքլըվացքլըվացքլըվացք արիարիարիարի, ծէռկիսծէռկիսծէռկիսծէռկիս գաշինգաշինգաշինգաշին գըռթէցավգըռթէցավգըռթէցավգըռթէցավ։ 
 ГЫРРТhЭЛ, гыгырртhи, -эцhав, -адз, -элу, не имеет других форм, а также форм 1-го и 2-го л., 
г.с.з. вздуваться, набухать от воды; лывацhкh ари, цэрркис гашин гырртhэцhав от стирки кожа 
на руке вздулась.  

 ԳԸՌԹԷԼՈՒԳԸՌԹԷԼՈՒԳԸՌԹԷԼՈՒԳԸՌԹԷԼՈՒ, ած. որ կարող է ջուր ծծելուց ուռէլ. քարնքարնքարնքարն ալալալալ գըռթէլուգըռթէլուգըռթէլուգըռթէլու պանպանպանպան չէչէչէչէ խօմխօմխօմխօմ. ապառնի 

դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական։ 
 ГЫРРТhЭЛУ, пр.буд.вр. то, что может впитать воду и раздуться; кhарн ал гырртhэлу пан 
чhэ хом камень ведь не раздуется от воды; с сущ. становится прилаг. 
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ԳԸՌԹԷՑԸՆԷԼԳԸՌԹԷՑԸՆԷԼԳԸՌԹԷՑԸՆԷԼԳԸՌԹԷՑԸՆԷԼ ԳԳԳԳ Г

 ԳԸՌԹԷՑԸՆԷԼԳԸՌԹԷՑԸՆԷԼԳԸՌԹԷՑԸՆԷԼԳԸՌԹԷՑԸՆԷԼ կամ ԳԸՌԹԷՑՈՒՆԷԼԳԸՌԹԷՑՈՒՆԷԼԳԸՌԹԷՑՈՒՆԷԼԳԸՌԹԷՑՈՒՆԷԼ, -ցունու կամ -ցունէ, -ցուց, -ցուցաձ, -ցունէլու կամ -

ցընէլու (Ն), ԳԸՌԹԷՑԸՆԷԼԳԸՌԹԷՑԸՆԷԼԳԸՌԹԷՑԸՆԷԼԳԸՌԹԷՑԸՆԷԼ, -ցունու, -ցուց, -ցուցաձ, -ցընէլու (Չ), մյուս ձևերը և առաջին երկու 

դեմքերը չունի, բ.ա. «գըռթէլ»-ի անցողական ձևն է։ 
 ГЫРРТhЭЦhЫНЭЛ или ГЫРРТhЭЦhУНЭЛ, -цhуну или -цhунэ, -цhуцh, -цhуцhадз, -
цhунэлу или -цhынэлу (Н), ГЫРРТhЭЦhЫНЭЛ, -цhуну, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынэлу (Ч), не имеет 
других форм, а также форм 1-го и 2-го л., п.г. позволить набухнуть. 

 ԳԸՌՁԱՁԳԸՌՁԱՁԳԸՌՁԱՁԳԸՌՁԱՁ, ած. կրծած (հաց և այլն). անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, 

իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է. մուգմուգմուգմուգ 
գըռձաձնէրէնգըռձաձնէրէնգըռձաձնէրէնգըռձաձնէրէն սախտսախտսախտսախտ գէցիրգէցիրգէցիրգէցիր։ 
 ГЫРРДЗАДЗ, пр.пр.вр. обгрызанный, обглоданный, обкусанный (о хлебе и т.п.); с сущ. 
становится прилаг., при независ. употр. – сущ., принимает прит. артикль и склоняется; муг 
гыррдзадзнэрэн сахт гэцhир не прикасайся к (хлебу), обгрызанному мышами.  

 ԳԸՌՁԱԳԸՌՁԱԳԸՌՁԱԳԸՌՁԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի կրծում եմ, կրծեցի և 

այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությաբ, ինչպես որ պահանջում է 

հաջորդող բայի ձևը. հացինհացինհացինհացին քօվէնքօվէնքօվէնքօվէն գըռձաձսայիսգըռձաձսայիսգըռձաձսայիսգըռձաձսայիս շտահըսշտահըսշտահըսշտահըս էգավէգավէգավէգավ։  
 ГЫРРДЗÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
обгрызаю (обкусываю) и т.д. во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. глаг. предлож.; 
hацhин кhовэн гыррдзадзсайис штаhыс эгав чем больше я обкусывал хлеб, тем больше 
разыгрывался аппетит. 

 ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ՌՁԱՁՕՌՁԱՁՕՌՁԱՁՕՌՁԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ կրծում եմ, կրծեցի 

և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է 

հաջորդող բայի ձևը. մէդօմըմէդօմըմէդօմըմէդօմը գըռձաձնէրօվըգըռձաձնէրօվըգըռձաձնէրօվըգըռձաձնէրօվը թաբլէցինթաբլէցինթաբլէցինթաբլէցին։ 
 ГЫ;РРДЗАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я обгрызаю, 
(обкусываю) и т.д. во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл.; мэдомы 
гыррдзадзнэровы тhаблэцhин как только немного обгрызли (хлеб), сразу выкинули. 

 ԳԸՌՁԷԼԳԸՌՁԷԼԳԸՌՁԷԼԳԸՌՁԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. կրծել. 2. փոխ.իմ. կաշառք 

ստանալ. գըռձէլգըռձէլգըռձէլգըռձէլ գուզէգուզէգուզէգուզէ շտէշտէշտէշտէ։ 
 ГЫРРДЗЭЛ, гыгыррдзим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. грызть, 
обгрызать, обкусывать. 2. перен. брать взятки; гыррдзэл гузэ штэ видать, «на лапу» хочет 

получить; исконно арм. слово, корень грабара կուրծ курц – рвать зубами, կրծել крцел – грызть, 

литер.вост.арм. կրծել крцел – грызть, литер.зап.арм. կրծել (произн. гырдзэл) – грызть, похищать, 

захватывать, в гаварах Тбилиси կրծիլ крцил, Сучава գրձել грдзел, Сведия գըրձիլ гырдзил, 

Салмаст, Ван կռծել кррцел, Ахалциха, Ереван, Карин, Мараха կռծէլ кррцэл, Мокс, Возм, Шемаха 

կռծիլ кррцил, Алашкерт, Нор-Джуга կռծել кррцел, կուռծել куррцел, Муш կռձել кррдзел, Зейтун 

գըյձիլ гыйдзил, գըրձիլ гырдзил, Акна, Полис, Родосто, Себастия, Тигранакерт, Асланбек գռձէլ 
гррдзэл, Хачин գmյձել гäйдзел, Амшен գըյձուշ гыйдзуш, Агулис կօռծիլ коррцил.  

 ԳԸՌՁԷԼԷՆԳԸՌՁԷԼԷՆԳԸՌՁԷԼԷՆԳԸՌՁԷԼԷՆ, մկ. 1. կրծելով. 2. հեգ.նխտ. ուտելով. սաղսաղսաղսաղ օրըօրըօրըօրը գըռձէլէնգըռձէլէնգըռձէլէնգըռձէլէն քըքալիսքըքալիսքըքալիսքըքալիս։ 
 ГЫРРДЗЭЛЭН, н. 1. обгрызая, обгладывая. 2. ирон.укор. поедая, жуя, грызя; сахъ оры 
гыррдзэлэн кhыкhалис ходишь весь день жуя.  

 ԳԸՌՁԷԼԻՔԳԸՌՁԷԼԻՔԳԸՌՁԷԼԻՔԳԸՌՁԷԼԻՔ, գ. 1. կրծելու բան, ուտելու բան. 2. փոխ.իմ. կաշառք. գըռձէլիքգըռձէլիքգըռձէլիքգըռձէլիք գուզէգուզէգուզէգուզէ։ 
 ГЫРРДЗЭЛИКh, с. 1. то, что можно пожевать, обгрызать (хлеб и т.п.). 2. перен. взятка; 
гыррдзэликh гузэ «на лапу» хочет получить.  

 ԳԸՌՁԷԼՈՒԳԸՌՁԷԼՈՒԳԸՌՁԷԼՈՒԳԸՌՁԷԼՈՒ, ած. կրծելու (բան), ուտելու (բան). ապառնի դերբայ, որ գոյականի հետ 

դառնում է ածական։ 
 ГЫРРДЗЭЛУ, пр.буд.вр. то, что можно пожевать, поесть; с сущ. станов. прилагат. 

 ԳԸՌՁՄԸՌՁԱՁԳԸՌՁՄԸՌՁԱՁԳԸՌՁՄԸՌՁԱՁԳԸՌՁՄԸՌՁԱՁ, ած. այստեղից-այնտեղից կրծած. կրկնական ձև է, որ ցույց է տալիս թե 

շատ անգամ է կրծած քիչ-քիչ. անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական. 
գըռձմըռձաձգըռձմըռձաձգըռձմըռձաձգըռձմըռձաձ հացհացհացհաց։ 
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ԳԳԳԳ Г ԳԸՌՁՄԸՌՁԷԼԳԸՌՁՄԸՌՁԷԼԳԸՌՁՄԸՌՁԷԼԳԸՌՁՄԸՌՁԷԼ

 ГЫРРДЗМЫРРДЗАДЗ, пр.пр.вр. обглоданный, обкусанный, обгрызанный со всех сторон; 
удвоенн. форма указывает на повторяющееся действие; гыррдзмыррдзадз hацh обглоданный со 
всех сторон хлеб. 

 ԳԸՌՁՄԸՌՁԷԼԳԸՌՁՄԸՌՁԷԼԳԸՌՁՄԸՌՁԷԼԳԸՌՁՄԸՌՁԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. այստեղից, այնտեղից 

քիչ-քիչ կրծել։ 
 ГЫРРДЗМЫРРДЗЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. обгрызать, 
обкусывать, обгладывать понемногу с разных сторон.  

 ԳԸՌՁՄԸՌՁԷԼԻՔԳԸՌՁՄԸՌՁԷԼԻՔԳԸՌՁՄԸՌՁԷԼԻՔԳԸՌՁՄԸՌՁԷԼԻՔ, գ. քիչ-քիչ կրծելու, ուտելու բան։ 
 ГЫРРДЗМЫРРДЗЭЛИКh, с. то, что можно обгрызать, обкусывать. 

 ԳԸՌՁՄԸՌՁԷԼՈՒԳԸՌՁՄԸՌՁԷԼՈՒԳԸՌՁՄԸՌՁԷԼՈՒԳԸՌՁՄԸՌՁԷԼՈՒ, ած. բան որ կարելի է քիչ-քիչ կրծել. գըռձմըռձէլուգըռձմըռձէլուգըռձմըռձէլուգըռձմըռձէլու արօդարօդարօդարօդ գագագագա անդէղըանդէղըանդէղըանդէղը. 

ապառնի դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական։ 
 ГЫРРДЗМЫРРДЗЭЛУ, пр.буд.вр. то, что можно обгрызать, обкусывать понемногу; 
гыррдзмыррдзэлу арод га андэхъы там есть немного травы пожевать; с сущ. становится прилагат. 

 *ԳԸՌՁՕԼՕԴԳԸՌՁՕԼՕԴԳԸՌՁՕԼՕԴԳԸՌՁՕԼՕԴ, ած. 1. կողքերից կրծելով փոքրացրած (ծառ, խոտի դեզ և այլն). 2. հասակի 

համեմատ փոքրացած (հագուստ)։ 
 *ГЫРРДЗОЛОД, п. 1. обгрызанный, обглоданный с боков и уменьшившийся в объёме (о 
дереве, стоге сена и т.п.). 2. укороченный, ушитый по росту (об одежде). 

 *ԳԸՌՄԱԳԸՌԳԸՌՄԱԳԸՌԳԸՌՄԱԳԸՌԳԸՌՄԱԳԸՌ, ած.մկ. լիքը լցրած. արմատն է «կուռ», որ կրկնված է իմաստի ուժեղացման 

համար, իսկ նրանց միացնողը, թուրք. «մա» մասնիկն է։ 
 *ГЫРРМАГЫРР, п. переполненный, наполненный до краёв; корень древнеарм. яз. կուռ курр – 

кованый, грабар կռել кррел – ковать, закалять, совать, засовывать; удвоенная форма усиливает 
значение; соединит. союз «ма» заимств. из тюрк. яз.  
 ԳԸՌՆԱԳԳԸՌՆԱԳԳԸՌՆԱԳԳԸՌՆԱԳ, գ. կռնակ, թիկունք. գըռնագգըռնագգըռնագգըռնագ դալդալդալդալ թիկունքը դեմ տալ, թիկունքով հենվել. գըռնագգըռնագգըռնագգըռնագ 
(ըըըը)լալլալլալլալ ապավեն լինել. գըռնագգըռնագգըռնագգըռնագ անէլանէլանէլանէլ ա) կռնակը դարձնել դեպի ասողը, բ) ապավեն ունենալ, 
հենվել մեկի օգնության վրա. գըռնագգըռնագգըռնագգըռնագ ունէնալունէնալունէնալունէնալ ապավեն ունենալ. գըռնագըգըռնագըգըռնագըգըռնագը գըգէռագըգէռագըգէռագըգէռա ուզում է 

ծեծ ուտել, բառացի – թիկունքը քոր է դալիս. գըռնագըգըռնագըգըռնագըգըռնագը դալդալդալդալ շալակը տալ (բեռը)։ 
 ГЫРРНАГ, с. анат. 1. спина. 2. опора, помощь, поддержка; гыррнаг дал подставить спину 
(под груз), гыррнаг (ы)лал поддерживать, защищать, стоять за спиной, гыррнаг анэл а) 
отвернуться, повернуться спиной к кому-либо, б) опираться на чью-либо помощь, гыррнаг унэнал 

иметь опору, иметь защитника, гыррнагы гыгэрра напрашивается на взбучку; грабар կուռն куррн – 

спина, литер.вост.арм. կռնակ кррнак, литер.зап.арм. կռնակ (произ. гыррнаг) – спина, Ереван, Нор-

Джуга կուռ курр – рука, Алашкерт, Муш կուռ курр – пах, Ван կուռ курр – спина, Тбилиси կուր 

кур – рука, Агулис, Горис, Карабах կօռնը коррны – рука, Шемаха կըռնը кыррны – рукав, 

Ахалциха կռնակ кррнак, Харберд, Полис, Себастия. Сучава գռնագ гррнаг, Асланбек գռնագ 

гррнаг, գռնայ гррнай, Сведия գռնօգ гррног, Зейтун գօռնօգ горрног, Хачин գmրնօգ гäрног, все в 
значении спина. 

 ԳԸՌՆԸԳԻԳԸՌՆԸԳԻԳԸՌՆԸԳԻԳԸՌՆԸԳԻ, մկ. կռնակի վրա. գըռնըգիգըռնըգիգըռնըգիգըռնըգի բառգէլբառգէլբառգէլբառգէլ. տուռըտուռըտուռըտուռը գըռնըգիգըռնըգիգըռնըգիգըռնըգի պածպածպածպած էէէէ դուռը ամբողջովին 

բաց է։ 
 ГЫРРНЫГИ, н. 1. спиной, на спине. 2. настежь, во всю ширь; гыррныги барргэл лечь на 
спину, турры гыррныги пац э дверь открыта настежь. 

 ԳԸՌՆԱԳԻԳԸՌՆԱԳԻԳԸՌՆԱԳԻԳԸՌՆԱԳԻ ՕՍԿՕՌՕՍԿՕՌՕՍԿՕՌՕՍԿՕՌ, գ. ողնաշար։ 
 ГЫРРНАГИ ОСКОРР, с. анат. позвоночный столб. 

 ԳԸՌՉԱԼԳԸՌՉԱԼԳԸՌՉԱԼԳԸՌՉԱԼ գործածվում է միայն հօքիսհօքիսհօքիսհօքիս գըռչացգըռչացգըռչացգըռչաց և սիրդըսսիրդըսսիրդըսսիրդըս գըռչացգըռչացգըռչացգըռչաց, որոնք նշանակում են 

«բնազդաբար զգացի». հավանորեն «կառչիլ (փակչել, կպչել) բայն է՝ փոխված իմաստով. 

հոմանիշը – գըռահել։ 
 ГЫРРЧhАЛ употр. в выражениях hокhис гырчhацh и сирдыс гырчhацh сердцем 

почувствовал; грабар կառչիլ каррчhил – цепляться, литер.вост.арм. կառչել каррчhел – 

цепляться, литер.зап.арм. կառչիլ (произн. гаррчhил) – цепляться; волноваться, страдать от 

жажды, в гаварах Лори կառչիլ карчhил – гореть, пылать, Казах կառչիլ каррчhил, каррил 
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ԳԸՌՋՕՆԻՔԳԸՌՋՕՆԻՔԳԸՌՋՕՆԻՔԳԸՌՋՕՆԻՔ ԳԳԳԳ Г

կառիլ – гореть, страдать от жажды, Шулавер, Лори կառ ընկնել карр ынкнел – гореть, сгорать 
от жажды: синоним – гырраhэл. 

 ԳԸՌՋՕՆԻՔԳԸՌՋՕՆԻՔԳԸՌՋՕՆԻՔԳԸՌՋՕՆԻՔ, (Նխջ) նաև ԳՈՒՌՋՕՆԻՔԳՈՒՌՋՕՆԻՔԳՈՒՌՋՕՆԻՔԳՈՒՌՋՕՆԻՔ, գ. հաղարջ: 
 ГЫРРДЖОНИКh, в (Нхч) также ГУРРДЖОНИКh, с. бот. крыжовник (плоды); от рус. 
крыжовник. 

 ԳԸՌՋՕՆԻՔԻԳԸՌՋՕՆԻՔԻԳԸՌՋՕՆԻՔԻԳԸՌՋՕՆԻՔԻ ՁԱՌՁԱՌՁԱՌՁԱՌ, գ. հաղարջենի (թուփ): 
 ГЫРРДЖОНИКhИ ДЗАРР, с. бот. куст крыжовника, Ríbes úva-críspa. 

 ԳԸՌՋՕՆՔԳԸՌՋՕՆՔԳԸՌՋՕՆՔԳԸՌՋՕՆՔ, գ.հվք., գործածվում է նաև հոգնակի.  խոտի կամ հարդի չկերված մնացորդներ 

ու թափթուկներ։ 
 ГЫРРДЖОНКh, с.собир., употр. также во мн. ч.  1. объедки, недоеденная часть сена или 
травы, остающаяся после кормления домашнего скота. 2. высохшие остатки сена, соломы, травы, 

разбросанные по земле; литер.вост.арм. կռճոնք кррчонкh – объедки, литер.зап.арм. կռճօնք (пр. 
гыррджонкh) – а) объедки, остатки пищи (людей и домашнего скота), б) шелуха, скорлупа, в) перен. 

взятка, в гаварах Карабах, Урмия, Багеш, Ширак, Джавахк, Себастия, Ван, Буланых կրճոնք 
крчонкh – объедки со стола.  

 ԳԸՌՋՕՎԱԳԸՌՋՕՎԱԳԸՌՋՕՎԱԳԸՌՋՕՎԱ (Չ), տե՛ս քուռժօվա (Ն): 
 ГЫРРДЖОВА (Ч), см. кhурржова (Н).  

 ԳԸՌՎԷԼԳԸՌՎԷԼԳԸՌՎԷԼԳԸՌՎԷԼ, բ.չ. նխտ. մերձավորվել: 
 ГЫРРВЭЛ, г.с.з. вульг. совокупляться; этимол. см. гыррэл. 

 ԳԸՌՕՇԳԸՌՕՇԳԸՌՕՇԳԸՌՕՇ, գ. հին ժամանակվա ռուսական պղնձե դրամ, փոխ.իմ. չնչին արժեք. ռուս. грош։ 
 ГЫРРОШ, с. 1. грош, медная монета достоинством в полкопейки (в Российском государстве 
1838 – 1917 гг.). 2. перен. дешёвый, малоценный.  

 ԳԸՍԿԸՁԱԼԳԸՍԿԸՁԱԼԳԸՍԿԸՁԱԼԳԸՍԿԸՁԱԼ գործած. է միայն «սիրտ» և «հոգի» բառերի հետ. սիրդըսսիրդըսսիրդըսսիրդըս գըգըսկըձագըգըսկըձագըգըսկըձագըգըսկըձա. սիրդըսսիրդըսսիրդըսսիրդըս 
գըսկըձացգըսկըձացգըսկըձացգըսկըձաց. հօքիսհօքիսհօքիսհօքիս գըգըսկըձագըգըսկըձագըգըսկըձագըգըսկըձա. հօքիսհօքիսհօքիսհօքիս գըսկըձացգըսկըձացգըսկըձացգըսկըձաց, նշանակում է սիրտը մորմոքվել, կսկիծ զգալ. 
տե՛ս նաև գըսկըձէլ։ 
 ГЫСКЫДЗАЛ щемить, болеть (о душевной боли); употр. только со словами «сирд» и «hокhи» 
в выражениях сирдыс гыгыскыдза сердце щемит, hокhис гыгыскыдза душа болит, сирдыс 
гыскыдзацh сердце защемило, hокhис гыскыдзацh душу защемило; корень грабара կիծ киц – 

кусать, жалить, ранить, կսկիծ кскиц – боль, литер.вост.арм. կսկծալ кскцал и кскцел կսկծել, 
литер.зап.арм. կսկծալ (произн. гыскыдзал) и կսկծիլ (произн. гысгыдзил) – горевать, печалиться, 

щемить, болеть, в гаварх Мокс, Ван կսկծալ кскцал, Шемаха կսկծիլ кскцил, Агулис կսկծօլ кскцол, 

Зейтун գըսգըձալ гысгыдзал, Карабах կծկծալ кцкцал, все в значении горевать, печалиться, 
щемить; см. также гыскыдзэл. 

 ԳԸՍԿԸՁԱՁԳԸՍԿԸՁԱՁԳԸՍԿԸՁԱՁԳԸՍԿԸՁԱՁ (դէղ), ած. կսկծած (տեղ մարմնի վրա), որ այրվածի նման ցավ է զգում. անց. 

դերբ., որ գոյակ. հետ դառնում է ած. ունի թե անցյալ և թե ներկայի նշան.։ 
 ГЫСКЫДЗАДЗ, п. щиплющий, вызывающий ощущение жжения (о ране); с существ. 
выполняет функцию прил., имеет значение как прошед. так и наст. врем.  

 ԳԸՍԿԸՁԱԳԸՍԿԸՁԱԳԸՍԿԸՁԱԳԸՍԿԸՁԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -էրուն, մկ. քանի կսկծում է, կսկծեց, կսկծի և այլն բոլոր ժամանակ. 

եզակի և հոգնակի երրորդ դեմքի նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի 

ձևը. գըսկըձաձսայինգըսկըձաձսայինգըսկըձաձսայինգըսկըձաձսային ջարջարջարջար քըսէցիքըսէցիքըսէցիքըսէցի։ 
 ГЫСКЫДЗÁДЗСАЙИН, -эрун, н. по мере того как (чем больше) щиплет и т.д., во всех вр. ед. 
и мн. числа 3-го л. в соотв. с формой смысл. гл.; гыскыдзадзсайин джар кhысэцhи по мере того 
как щипало, я смазывал (рану и т.п.). 

 ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ՍՍՍՍԿԸՁԱՁՕԿԸՁԱՁՕԿԸՁԱՁՕԿԸՁԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, -նէրօվը, մկ. հենց որ կսկծեց, կսկծում է, էր, կսկծի և այլն բոլոր ժաման. 

եզ. և հոգ. երր. դեմքի նշանակ., ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГЫ;СКЫДЗАДЗÓВЫ, -нэровы, н. как только щиплет и т.д. во всех временах ед. и мн. числа, в 
соотв. с формой смысл. гл. предл.  

 ԳԸՍԿԸՁԷԼԳԸՍԿԸՁԷԼԳԸՍԿԸՁԷԼԳԸՍԿԸՁԷԼ, -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, մյուս ձևերը և առաջին երկու դեմքեր չունի, բ.չ. կսկծել, 
կսկծացող ցավ (ֆիզիկական) զգալ մարմնի համապատասխան մասը. «գըսկըձալ» և 
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ԳԳԳԳ Г ԳԸՍԿԸՁԷԼԷՆԳԸՍԿԸՁԷԼԷՆԳԸՍԿԸՁԷԼԷՆԳԸՍԿԸՁԷԼԷՆ

«գըսկըձէլ» բայերը ծագում են «կսկիծ» գոյականից և երկուսն էլ նշանակում են «ցավ զգալ», 

բայց հոգեկան ցավը ֆիզիկականից տարբերելու համար բարբառը ենթարկել է նրանց տարբեր 

լծորդությունների։ 
 ГЫСКЫДЗЭЛ, гыгыскыдзи, гыскыдзэцhав, -адз, -элу, не имеет других форм, а также форм                

1-го и 2-го л., г.с.з. щипать, вызывть ощущение жжения (о физической боли); корень грабара կիծ 

киц – кусать, жалить, ранить, կսկիծ кскиц – боль; литер.вост.арм. կսկծալ кскцал и կսկծել кскцел, 

литер.зап.арм. կսկծալ (произн. гыскыдзал) и կսկծիլ (произн. гысгыдзил) – горевать, печалиться; 
щемить, болеть; см. также гыскыдзал.  

 ԳԸՍԿԸՁԷԼԷՆԳԸՍԿԸՁԷԼԷՆԳԸՍԿԸՁԷԼԷՆԳԸՍԿԸՁԷԼԷՆ, մկ. կսկծելով, կսկծեցնող ցավ (ֆիզիկական) զգալով։ 
 ГЫСКЫДЗЭЛЭН, н. раздражая, вызывая ощущение жжения. 

 ԳԸՍԿԸՁԷԼՈՒԳԸՍԿԸՁԷԼՈՒԳԸՍԿԸՁԷԼՈՒԳԸՍԿԸՁԷԼՈՒ, ած. կսկծելու, որ կարող է կսկծել. միմիմիմի՛ վախէնավախէնավախէնավախէնա(լլլլ), ասիվիգըասիվիգըասիվիգըասիվիգը գըսգըձէլուգըսգըձէլուգըսգըձէլուգըսգըձէլու 
յարայարայարայարա չէչէչէչէ։ 
 ГЫСКЫДЗЭЛУ, пр.буд.вр. то, что может щипать, вызывать ощущение жжения; ми 
вахэна(л), асивигы гыскыдзэлу йара чhэ не бойся, эта рана не щиплет.  

 ԳԸՍԿԸՁՑԸՆԷԼԳԸՍԿԸՁՑԸՆԷԼԳԸՍԿԸՁՑԸՆԷԼԳԸՍԿԸՁՑԸՆԷԼ կամ ԳԸՍԿԸՁՑՈՒՆԷԼԳԸՍԿԸՁՑՈՒՆԷԼԳԸՍԿԸՁՑՈՒՆԷԼԳԸՍԿԸՁՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԳԸՍԿԸՁԾԸՆԷԼԳԸՍԿԸՁԾԸՆԷԼԳԸՍԿԸՁԾԸՆԷԼԳԸՍԿԸՁԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. կսկծացնել, կսկծացող 

ցավ պատճառել։ 
 ГЫСКЫДЗЦhЫНЭЛ или ГЫСКЫДЗЦhУНЭЛ (Н), ГЫСКЫДЗЦЫНЭЛ (Ч), п.г. вызывать 
щиплющую, раздражающую боль. 

 ԳԸՍԿԻՁԳԸՍԿԻՁԳԸՍԿԻՁԳԸՍԿԻՁ, գ. կսկիծ (և ֆիզիկական և հոգեկան իմաստով). տրական հոլովը ունի «ուն» 

վերջավորությունը ինչպես մի շարք ուրիշ ցավ ու զգացմունք արտահայտող բառեր – 

«գըսկըձուն», «ցավուն», «էռքուն», «սերուն», «էշխուն» և այլն երբ նրանց հաջորդում է 

«չըդիմանալ» բայի որևէ ձևը. գըսկըձունգըսկըձունգըսկըձունգըսկըձուն չիմչիմչիմչիմ դիմանալդիմանալդիմանալդիմանալ, չըդիմացաչըդիմացաչըդիմացաչըդիմացա և այլն։  
 ГЫСКИДЗ, с. 1. острая боль. 2. перен. горе, душевная боль; форма дат. падежа имеет 
окончание «ун», как и ряд других слов, выражающих боль и другие чувства: «гыскыдзун», 
«цhавун», «эрркhун», «сэрун», «эшхун» и т.д., если после них следует глагол «чhыдиманал» (Н), 

«чհытиманал» (Ч) в любой форме; гыскыдзун чhим диманал (Н), гыскыдзун чhим тиманал (Ч) 
не переношу острую боль, гыскыдзун чhыдимацhа (Н), гыскыдзун чhытимаца (Ч) я не вынес 

острой боли и т.д.; корень грабара կիծ киц – кусать, жалить, ранить, կսկիծ кскиц – боль, 

литер.вост.арм. կսկիծ кскиц, литер.зап.арм. կսկիծ (произн. гысгидз) – острая боль, Ахалциха, 

Ереван, Карин, Нор-Джуга, Салмаст կսկիծ кскиц, Муш, Алашкерт կսկիձ кскидз, Тбилиси կսկիծ 

кскиц, կծկիծ кцкиц, Полис, Родосто, Себастия, Сучава գըսգիձ гысгидз, Асланбек գսգիձ гсгидз, 

գսկիզ гскиз, Хачин գmսգիձ гäсгидз.  

 ԳԸՍՄԸԹԷԼԳԸՍՄԸԹԷԼԳԸՍՄԸԹԷԼԳԸՍՄԸԹԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. կսմթել, բթամատի և 

ցուցամատի ծայրերով սեղմելով մարմինը ցավեցնել. հավանորեն բարդված է «կից» և «մատ» 

արմատներից։ 
 ГЫСМЫТhЭЛ, гыгысмытhим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. щипать, 

защемлять до боли кожу кончиками большого и указательного пальцев; корень грабара կիծ киц – 

кусать, жалить, ранить + մատ мат – палец, литер.вост.арм. կսմթել ксмтhел, литер.зап.арм. կսմթել 
(произн. гысмытhел) – щипать, в диалектах имеет формы կծմթել кцмтhел, կսմթել ксмтhел, կսմտել 
ксмтел, կզմթել кзмтhел, ծքմթել цкhмтhел, կճմթել кчмтhел, կմճթել кмчтhел, կմշտել кмштел, 

կճմռթել кчмрртhел, կմշտել кмштел, ճմկթել чмктhел, ճմթել чмтhел, ճմտել чмтел, կճմել кчмел. 

 ԳԸՍՄԻԹԳԸՍՄԻԹԳԸՍՄԻԹԳԸՍՄԻԹ, գ. գործածվում է գըսմիթգըսմիթգըսմիթգըսմիթ-գըսմիթգըսմիթգըսմիթգըսմիթ անէլանէլանէլանէլ և գըսմիթըգըսմիթըգըսմիթըգըսմիթը հանէլհանէլհանէլհանէլ, որ նշանակում է երկու 

մատների ծայրով սեղմաց միսը պոկել մարմնից։ 
 ГЫСМИТh, с. щипок; употр. в выражениях гысмитh-гысмитh анэл и гысмитhы hанэл 

щипать; литер.вост.арм. կսմիթ ксмитh, литер.зап.арм. կսմիթ (пр. гысмитh) – щипок. 

 ԳԸՐԱԳԳԸՐԱԳԳԸՐԱԳԳԸՐԱԳ, գ. կրակ. գըրագգըրագգըրագգըրագ անէլանէլանէլանէլ կրակ վառել (կերակուր պատրաստելու համար). գըրագգըրագգըրագգըրագ 
առնէլուառնէլուառնէլուառնէլու էգաձիէգաձիէգաձիէգաձի բէսբէսբէսբէս ասում էին կարճատև այցելության մասին, որ հիշողություն էր՝ մնացած 

այն ժամանակներից, երբ լուցկի գոյություն չի ունեցել, և կրակը պահել կամ իրարից են 
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ԳԸՐԱԳՕԴԳԸՐԱԳՕԴԳԸՐԱԳՕԴԳԸՐԱԳՕԴ ԳԳԳԳ Г

վերցրել մարդիք. գըրագգըրագգըրագգըրագ գէրաձգէրաձգէրաձգէրաձ շատ ժիր, եռանդուն (մարդ, ձի). գըրագգըրագգըրագգըրագ գըդռէլգըդռէլգըդռէլգըդռէլ ա) շատ 

տաքանալ (ֆիզիկական իմաստով), բ) սաստիկ բորբոքվել, ոգևորվել. գըրագգըրագգըրագգըրագ դալդալդալդալ վառել, 
հրդեհել. գըրագգըրագգըրագգըրագ ըյնէլըյնէլըյնէլըյնէլ հրդեհվել. գըրագգըրագգըրագգըրագ ուդիսուդիսուդիսուդիս (անեծք արգելված բան ուտողին կամ գողացող 

ուտողին) կրակ ուտես. գըրագըգըրագըգըրագըգըրագը ըյնէլըյնէլըյնէլըյնէլ սաստիկ նեղության, տանջանքի մեջ ընկնել. գըրագիգըրագիգըրագիգըրագի գինգինգինգին 

(Ն), գըրագիգըրագիգըրագիգըրագի կինկինկինկին (Չ) շատ թանգ, սա էլ հիշողություն է շատ հին ժամանակներից, երբ կրակը 

դժվարությամբ է ձեռք բերվել։ 
 ГЫРАГ, с. 1. огонь. 2. жар от горящих углей. 3. пожар. 4. перен. жара, зной. 5. перен. огонь, 
темперамент, жизненная энергия, вдохновение; гыраг анэл разводить огонь (для приготовления 
пищи), гыраг аррнэлу эгадзи бэс заскочить на минутку в гости (так говорили в старину о 
кратковременных визитах гостей в память о тех временах, когда спичек не было и людям 
приходилось либо хранить огонь, либо брать его друг у друга), гыраг гэрадз а) живой, подвижный, 
проворный (о человеке), б) быстроногий (о лошади), гыраг гыдррэл а) сильно нагреться, 
раскалиться, б) сильно возбудиться, воодушевиться, вдохновиться, в) прийти в ярость, гыраг дал 
поджигать, гыраг ыйнэл вспыхнуть, загореться, гыраг удис проклятие в адрес принимающего 
запретную или ворованную пищу, гыраг цыкэл (Ч) поджигать, подстрекать, гырагы ыйнэл 
оказаться в трудном положении, гыраги hэд хахъал играть с огнём, гыраги гин (Н), гыраги кин 
(Ч) бешеная цена (выражение сохранилось в память о тех временах, когда огонь добывался с 

большим трудом), дунэры гыраг ынгил э у них в семье большой разлад; грабар կրակ крак – 

огонь, литер.вост.арм. կրակ крак, литер.зап.арм. կրակ (произн. граг) – огонь, в гаварах Ахалциха, 
Горис, Ереван, Карин, Карабах, Мокс, Мараха, Шемаха, Возм, Нор-Джуга, Салмаст, Ван, Тбилиси 

կրակ крак, Тигранакерт գրmգ грäг, Алашкерт, Муш կրագ краг, Харберд, Амшен, Полис, Родосто, 

Себастия, Сучава, Асланбек գրագ граг, Агулис գյըրօկ гйырок, Хачин գmյօգ гäйог, Зейтун գօյօք 

гойокh, գօրօք горокh, Сведия գրիւք грюкh.  

 ԳԸՐԱԳՕԴԳԸՐԱԳՕԴԳԸՐԱԳՕԴԳԸՐԱԳՕԴ, ած. մեջի կրակը դեռ լիովին չհանգած (մոխիր)։ 
 ГЫРАГОД, п. тлеющий, не догоревший (о полене и т.п.).  

    ԳԸՐԱԳԳԸՐԱԳԳԸՐԱԳԳԸՐԱԳՎԷԼՎԷԼՎԷԼՎԷԼ, բ.չ.  կրակվել։ 
 ГЫРАГВЭЛ, г.с.з.  1. загореться, воспламениться. 2. перен. загореться, воодушевиться, 
вдохновиться чем-либо. 

 ԳԸՐԱՁԳԸՐԱՁԳԸՐԱՁԳԸՐԱՁ¹ (Ն), ԿԸՐԱՁԿԸՐԱՁԿԸՐԱՁԿԸՐԱՁ (Չ), ած.մկ. գրած (գիր, նամակ և այլն). անցյալ դերբայ, որ գոյականի 

հետ դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է 

կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է. գըրաձնէրէդգըրաձնէրէդգըրաձնէրէդգըրաձնէրէդ բանբանբանբան չիչիչիչի հասկըցվիլհասկըցվիլհասկըցվիլհասկըցվիլ։ 
 ГЫРАДЗ¹ (Н), КЫРАДЗ (Ч), пр.пр.вр. написанный (о письме и т.п.); с сущ. станов. прил., с гл. – 
наречием, при незав. употр. – существ., принимает притяж. артикль и склоняется; гырадзнэрэд бан 
чhи hаскыцhвил из написанного вами ничего не понятно. 

 ԳԸՐԱՁԳԸՐԱՁԳԸՐԱՁԳԸՐԱՁ², ած. կրած, փոխադրած (ապրանք, բեռ և այլն). անց. դերբայ, որ գոյականի հետ 

դառնում է ածակ., իսկ առանձին գործածվ. գոյակ. դեր է կատարում, հոդ առնում ու հոլովվ. է։ 
 ГЫРАДЗ², пр.пр.вр. перенесённый, перевезённый (о грузе и т.п.); с сущ. становится прил., при 
независ. употр. – существ., принимает артикль и склоняется. 

 ԳԸՐԱԳԸՐԱԳԸՐԱԳԸՐԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ¹ (Ն), ԿԸՐԱԿԸՐԱԿԸՐԱԿԸՐԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), մկ. քանի 

գրում եմ, գրեցի, գրեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ 

պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. կկկկըրաձսայիդըրաձսայիդըրաձսայիդըրաձսայիդ ավէլիավէլիավէլիավէլի դէսօքծավդէսօքծավդէսօքծավդէսօքծավ կիրըդկիրըդկիրըդկիրըդ։ 
 ГЫРÁДЗСАЙИС¹ (Н), КЫРÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), н. по мере 
того как (чем больше) пишу, писал, буду писать и т.д. во всех лицах, числах и временах, в 
соответствии с формой смысл. глагола предл.; кырадзсайид авэли дэсокhцав кирыд чем больше 
ты писал, тем красивее становился почерк.  

 ԳԸՐԱԳԸՐԱԳԸՐԱԳԸՐԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ², -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի կրում եմ, կրեցի, կրեմ և 

այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է 

հաջորդող բայի ձևը. գգգգըրաձսայինէրունըրաձսայինէրունըրաձսայինէրունըրաձսայինէրուն հէդէնհէդէնհէդէնհէդէն ալալալալ կօխծիլկօխծիլկօխծիլկօխծիլ ինինինին։ 
 ГЫРÁДЗСАЙИС², -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
перевожу (переношу), перевозил (груз, товар) и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соответст. с 
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ԳԳԳԳ Г ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ՐԱՁՕՐԱՁՕՐԱՁՕՐԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ

формой смыслового глагола предл.; гырадзсайинэрун hэдэн ал кохцил ин по мере того как 
перевозили (товар и т.п.), подворовывали. 

 ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ՐԱՁՕՐԱՁՕՐԱՁՕՐԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ¹ (Ն), ԿԸԿԸԿԸԿԸ՛ՐԱՁՕՐԱՁՕՐԱՁՕՐԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ), մկ. հենց 

որ գրում եմ, գրեցի, գրեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, 

ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. գըրաձօվըսգըրաձօվըսգըրաձօվըսգըրաձօվըս խըրգէցիխըրգէցիխըրգէցիխըրգէցի։ 
 ГЫ;РАДЗÓВЫС¹ (Н), КЫ;РАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы (Ч), н. как 
только пишу, написал и т.д., во всех лицах, числах и врем. в соотв. с формой смысл. гл. пр.; 
гырадзовыс хыргэцhи как только написал (письмо и т.п.), сразу отправил. 

 ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ՐԱՁՕՐԱՁՕՐԱՁՕՐԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ², -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ կրում եմ, կրեցի, 

կրեմ և այլն. քարըքարըքարըքարը գըրաձնէրօվըգըրաձնէրօվըգըրաձնէրօվըգըրաձնէրօվը բաշլայէցինբաշլայէցինբաշլայէցինբաշլայէցին բադէրըբադէրըբադէրըբադէրը պըռնէլուպըռնէլուպըռնէլուպըռնէլու։ 
 ГЫ;РАДЗÓВЫС², -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только перевёз (груз, товар) 
и т.д.; кhары гырадзнэровы башлайэцhин бадэры пыррнэлу как только привезли камни, сразу 
начали возводить стену. 

 ԳԸՐԳԱՁԳԸՐԳԱՁԳԸՐԳԱՁԳԸՐԳԱՁ (Ն), ԿԸՐԳԱՁԿԸՐԳԱՁԿԸՐԳԱՁԿԸՐԳԱՁ (Չ), ած.մկ. գրկած. անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է 

ածական, իսկ բայի հետ – մակբայ. գըրգաձգըրգաձգըրգաձգըրգաձ դըղադըղադըղադըղա. գըրգաձգըրգաձգըրգաձգըրգաձ դանէլդանէլդանէլդանէլ։ 
 ГЫРГАДЗ (Н), КЫРГАДЗ (Ч), пр.пр.вр. взятый на руки; с сущ. становится прил., с гл. – 
нареч.; гыргадз дыхъа взятый на руки ребёнок, гыргадз данэл нести, взяв на руки. 

 ԳԸՐԳԱԳԸՐԳԱԳԸՐԳԱԳԸՐԳԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ԿԸՐԳԱԿԸՐԳԱԿԸՐԳԱԿԸՐԳԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), մկ. 

քանի գրկում եմ, գրկեցի, գրկեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների 

նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։  
 ГЫРГÁДЗСАЙИС (Н), КЫРГÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), н. по мере 
того как беру на руки (ребёнка), брал на руки, буду брать на руки и т.д., во всех лицах, числах и 
временах, в соотв. с формой смысл. глагола предл. 

 ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ՐԳԱՁՕՐԳԱՁՕՐԳԱՁՕՐԳԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ (Ն), ԿԸԿԸԿԸԿԸ՛ՐԳԱՁՕՐԳԱՁՕՐԳԱՁՕՐԳԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ), մկ. 

հենց որ գրկում եմ, էի և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակութ. ինչպես որ 

պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. գըրգաձօվըսգըրգաձօվըսգըրգաձօվըսգըրգաձօվըս սուսսուսսուսսուս գըլագըլագըլագըլա, գըրգաձօվըդգըրգաձօվըդգըրգաձօվըդգըրգաձօվըդ սուսսուսսուսսուս էղավէղավէղավէղավ։ 
 ГЫ;РГАДЗÓВЫС (Н), КЫ;РГАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы (Ч), н. как 
только беру на руки (ребёнка) и т.д., во всех лицах, числах и вр. в соотв. с формой смысл. гл. пр.; 
гыргадзовыс сус гыла как только беру на руки (ребёнка), сразу замолкает, гыргадзовыд сус 
эхъав как только ты взял (ребёнка) на руки, он сразу замолк.  

 ԳԸՐԳԷԼԳԸՐԳԷԼԳԸՐԳԷԼԳԸՐԳԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն), ԿԸՐԳԷԼԿԸՐԳԷԼԿԸՐԳԷԼԿԸՐԳԷԼ, -էցէ՛կ (Չ), բ.ն. գրկէլ. < *գիրկ-ել։ 
 ГЫРГЭЛ, гыгыргим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), КЫРГЭЛ, кыкыргим, -эцhэк (Ч), 

г.д.з. брать на руки (ребёнка); грабар գիրկ гирк – колени, подол, литер.вост.арм. գրկել гркел, 

литер.зап.арм. գրկել (произ. кhыргэл) – обнимать, заключать в объятия. 

 ԳԸՐԳԷԼԷՆԳԸՐԳԷԼԷՆԳԸՐԳԷԼԷՆԳԸՐԳԷԼԷՆ (Ն), ԿԸՐԳԷԼԷՆԿԸՐԳԷԼԷՆԿԸՐԳԷԼԷՆԿԸՐԳԷԼԷՆ (Չ), մկ. գրկելով. սաղսաղսաղսաղ օրըօրըօրըօրը գըրգէլէնգըրգէլէնգըրգէլէնգըրգէլէն ձէռքիձէռքիձէռքիձէռքի վըրավըրավըրավըրա սօրվէցուցիքսօրվէցուցիքսօրվէցուցիքսօրվէցուցիք։ 
 ГЫРГЭЛЭН (Н), КЫРГЭЛЭН (Ч), н. беря на руки; сахъ оры гыргэлэн дзэркhи выра 
сорвэцhуцhикh постоянно беря (ребёнка) на руки вы приучили его к этому. 

 ԳԸՐԳԸՎԱՁԳԸՐԳԸՎԱՁԳԸՐԳԸՎԱՁԳԸՐԳԸՎԱՁ (Ն), ԿԸՐԳԸՎԱՁԿԸՐԳԸՎԱՁԿԸՐԳԸՎԱՁԿԸՐԳԸՎԱՁ (Չ), մկ. գրկված. սաղսաղսաղսաղ օրըօրըօրըօրը գըրգըվաձգըրգըվաձգըրգըվաձգըրգըվաձ դըղադըղադըղադըղա. գըրգըվաձգըրգըվաձգըրգըվաձգըրգըվաձ գէնալգէնալգէնալգէնալ 
գուզէգուզէգուզէգուզէ։ 
 ГЫРГЫВАДЗ (Н), КЫРГЫВАДЗ (Ч), п. взятый на руки; сахъ оры гыргывадз дыхъа 
ребёнок, которого постоянно берут на руки, гыргывадз гэнал гузэ хочет, чтобы его всё время 
брали на руки. 

 ԳԸՐԳԸՎԱԳԸՐԳԸՎԱԳԸՐԳԸՎԱԳԸՐԳԸՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ (Ն), ԿԸՐԳԸՎԱԿԸՐԳԸՎԱԿԸՐԳԸՎԱԿԸՐԳԸՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -էրուն (Չ), մկ. քանի գրկվում է, գրկվեց, 

գրկվի և այլն բոլոր ժամանակների եզակի և հոգնակի երրորդ դեմքերի նշանակությամբ 

ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. գըրգըվաձսգըրգըվաձսգըրգըվաձսգըրգըվաձսայինայինայինային ձէռքիձէռքիձէռքիձէռքի վըրավըրավըրավըրա սօրվէցավսօրվէցավսօրվէցավսօրվէցավ։ 
 ГЫРГЫВÁДЗСАЙИН (Н), КЫРГЫВÁДЗСАЙИН, -эрун (Ч), н. по мере того как (чем 
больше) берут на руки, брали на руки (ребёнка) и т.д., во всех врем. ед. и мн. числа 3-го лица в 
соотв. с формой смысл. гл. пр.; гыргывадзсайин дзэрркhи выра сорвэцhав чем больше его брали 
на руки, тем больше он приучался к этому. 
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ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ՐԳԸՎԱՁՕՐԳԸՎԱՁՕՐԳԸՎԱՁՕՐԳԸՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ ԳԳԳԳ Г

 ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ՐԳԸՎԱՁՕՐԳԸՎԱՁՕՐԳԸՎԱՁՕՐԳԸՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ (Ն), ԿԸԿԸԿԸԿԸ՛ՐԳԸՎԱՁՕՐԳԸՎԱՁՕՐԳԸՎԱՁՕՐԳԸՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, -նէրօվը (Չ), մկ. հենց որ գրկվում է, էր, գրկվեց, 

գրկվի և այլն բոլոր ժամանակների եզակի և հոգնակի երրորդ դեմքերի նշանակությամբ, 

ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. գըրգըվաձօվըգըրգըվաձօվըգըրգըվաձօվըգըրգըվաձօվը սուսսուսսուսսուս գըլագըլագըլագըլա։ 
 ГЫ;РГЫВАДЗÓВЫ (Н), КЫ;РГЫВАДЗÓВЫ, -нэровы (Ч), н. как только берут на руки 
(ребёнка) и т.д.; гыргывадзовы сус гыла как только его берут на руки, сразу замолкает. 
 ԳԸՐԳԸՎԷԼԳԸՐԳԸՎԷԼԳԸՐԳԸՎԷԼԳԸՐԳԸՎԷԼ, -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Ն), ԿԸՐԳԸՎԷԼԿԸՐԳԸՎԷԼԿԸՐԳԸՎԷԼԿԸՐԳԸՎԷԼ, -վէցէ՛կ (Չ), բ.կր. 

1. գրկվէլ. սովորաբար գործածվում են միայն երրորդ դեմքի ձևերը. 2. բ.փոխ. իրար գրկել. ունի 

նաև կարողական իմաստ – գըգըրգըվիգըգըրգըվիգըգըրգըվիգըգըրգըվի՞ կարելի՞ է գրկել, բալաբանբալաբանբալաբանբալաբան դըղինդըղինդըղինդըղին չիգըրգըվիչիգըրգըվիչիգըրգըվիչիգըրգըվի(լլլլ)։ 
 ГЫРГЫВЭЛ, -вим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Н), КЫРГЫВЭЛ, -вэцhэк (Ч), 
г.стр.з. 1. браться на руки; как правило, употр. только формы 3-го лица. 2. возвр.г. обниматься, 
заключать друг друга в объятия; имеет также знач. возможности: гыгыргыви? (Н), кыкыргыви? 
(Ч) можно брать на руки?, балабан дыхъин чhигыргыви(л) больших детей на руки не берут. 

 ԳԸՐԳԸՎԷԼԷՆԳԸՐԳԸՎԷԼԷՆԳԸՐԳԸՎԷԼԷՆԳԸՐԳԸՎԷԼԷՆ (Ն), ԿԸՐԳԸՎԷԼԷՆԿԸՐԳԸՎԷԼԷՆԿԸՐԳԸՎԷԼԷՆԿԸՐԳԸՎԷԼԷՆ (Չ), մկ. գրկվելով. գըրգըվէլէնգըրգըվէլէնգըրգըվէլէնգըրգըվէլէն ադէթադէթադէթադէթ արավարավարավարավ գըրգըվաձգըրգըվաձգըրգըվաձգըրգըվաձ 
քալէլքալէլքալէլքալէլ։ 
 ГЫРГЫВЭЛЭН (Н), КЫРГЫВЭЛЭН (Ч), н. 1. беря на руки. 2. обнимаясь, заключая друг 
друга в объятия; гыргывэлэн адэтh арав гыргывадз кhалэл так часто его брали на руки, что он 
привык к этому. 

 ԳԸՐԳԸՎԷԼՈՒԳԸՐԳԸՎԷԼՈՒԳԸՐԳԸՎԷԼՈՒԳԸՐԳԸՎԷԼՈՒ (Ն), ԿԸՐԳԸՎԷԼՈՒԿԸՐԳԸՎԷԼՈՒԿԸՐԳԸՎԷԼՈՒԿԸՐԳԸՎԷԼՈՒ (Չ), ած. գրկվելու, որին կարելի է գրկել. բբբբալաբանալաբանալաբանալաբան դըղադըղադըղադըղա՝ 
գըրգըվէլուգըրգըվէլուգըրգըվէլուգըրգըվէլու բանբանբանբան չիչիչիչի՞սսսս օրօրօրօր։ 
 ГЫРГЫВЭЛУ (Н), КЫРГЫВЭЛУ (Ч), п. тот, кого можно взять на руки; балабан дыхъа, 
гыргывэлу бан чhис ор! ты уже большой, куда тебя на руки брать. 

 ԳԸՐԷԼԳԸՐԷԼԳԸՐԷԼԳԸՐԷԼ¹, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն), ԿԸՐԷԼԿԸՐԷԼԿԸՐԷԼԿԸՐԷԼ, -էցէ՛կ (Չ), բ.ն. գրել. արմատն է 

«գիր». <*գիր-ել։ 
 ГЫРЭЛ¹, гыгырим, -эцhи, -адз, -ох ъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), КЫРЭЛ, кыкырим, -эцhэк (Ч), г.д.з. 
писать, изображать графические знаки; исконно арм. слово, грабар գիր гир – буква, письмо, գրել 
грел – писать, вырезать, литер.вост.арм. գրել грел, литер.зап.арм. գրել (произ. кhрэл) – писать, 

сочинять, Полис (на старом языке) грэл գրէլ, Алашкерт, Муш, Нор-Джуга, Сучава գ‘րել гhрел, 

Ахалциха, Карин, Себастия, Асланбек գ‘րէլ гhрэл, Полис (на новом языке), Родосто, Тигранакерт 

քրէլ кhрэл, Тбилиси грил գրիլ, Ереван գ‘րիլ гhрил, Карабах, Мокс կյըրիլ кйырил, Амшен կրուշ 

круш, Аварик գիրէլ гирэл, Горис կիրէլ кирэл, Шемаха կիրիլ кирил, Мараха կյիրէլ кйирэл. 

 ԳԸՐԷԼԳԸՐԷԼԳԸՐԷԼԳԸՐԷԼ², -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. կրել, մի տեղից ուրիշ տեղ 

տանել. արմատն է «կիր». < * կիր-ել։ 
 ГЫРЭЛ², гыгырим, гырэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. носить, 

переносить, перемещать. 2. возить, везти. 3. таскать; корень древнеарм. яз. կիր кир – воздействие, 

կրել крел – носить, возить, литер.вост.арм. կրել крел, литер.зап.арм. կրել (пр. гырэл) – носить, 

Алашкерт, Муш, Нор-Джуга, Салмаст, Ван կրել крел, Ахалциха, Ереван, Карин, Карабах կրէլ крэл, 

Сучава գրել грел, Агулис, Мокс, Шемаха, Возм, Тбилиси կրիլ крил, Харберд, Сведия գրիլ грил, 

Полис, Родосто, Себастия, Тигранакерт, Асланбек գրէլ грэл, Амшен գրուշ груш, Зейтун գըյիլ 
гыйил, գըրիլ гырил, Хачин գmյել гäйел. 

 ԳԸՐԷԼԷՆԳԸՐԷԼԷՆԳԸՐԷԼԷՆԳԸՐԷԼԷՆ¹ (Ն), ԿԸՐԷԼԷՆԿԸՐԷԼԷՆԿԸՐԷԼԷՆԿԸՐԷԼԷՆ (Չ), մկ. գրելով. ձէռքըսձէռքըսձէռքըսձէռքըս հօքնէցավհօքնէցավհօքնէցավհօքնէցավ գըրէլէնգըրէլէնգըրէլէնգըրէլէն։ 
 ГЫРЭЛЭН¹ (Н), КЫРЭЛЭН (Ч), н. пиша, изображая графические знаки на бумаге; 
дзэрркhыс hокhнэцhав гырэлэн (Н) цэрркыс hокнэцав кырэлэн (Ч) рука устала от постоянной 
писанины. 

 ԳԸՐԷԼԷՆԳԸՐԷԼԷՆԳԸՐԷԼԷՆԳԸՐԷԼԷՆ², մկ. կրելով, մի տեղից ուրիշ տեղ տանելով (բեռներ, իրեր և այլն)։ 
 ГЫРЭЛЭН², н. перенося, перевозя с одного места в другое (груз, предметы и т.п.). 
 ԳԸՐԷԼԻՔԳԸՐԷԼԻՔԳԸՐԷԼԻՔԳԸՐԷԼԻՔ¹ (Ն), ԿԸՐԷԼԻՔԿԸՐԷԼԻՔԿԸՐԷԼԻՔԿԸՐԷԼԻՔ (Չ), գ. գրելու բան. շադշադշադշադ գըրէլիքգըրէլիքգըրէլիքգըրէլիք ունիմունիմունիմունիմ: 
 ГЫРЭЛИКh¹ (Н), КЫРЭЛИКh (Ч), c. подлежащий написанию, то, что нужно написать; шад 
гырэликh уним мне много всего надо написать; литер.вост.арм. գրելիք греликh, литер.зап.арм. 

գրելիք (пр. кhрэликh) – то, что нужно написать. 

 ԳԸՐԷԼԻՔԳԸՐԷԼԻՔԳԸՐԷԼԻՔԳԸՐԷԼԻՔ², գ. կրելու բան, փոխադրելու բեռ, իրեր և այլն: 
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ԳԳԳԳ Г ԳԸՐԷԼՈՒԳԸՐԷԼՈՒԳԸՐԷԼՈՒԳԸՐԷԼՈՒ

 ГЫРЭЛИКh², с. груз, предметы, подлежащие переноске, перевозке. 

 ԳԸՐԷԼՈՒԳԸՐԷԼՈՒԳԸՐԷԼՈՒԳԸՐԷԼՈՒ¹ (Ն), ԿԸՐԷԼՈՒԿԸՐԷԼՈՒԿԸՐԷԼՈՒԿԸՐԷԼՈՒ (Չ), ած.մկ. գրելու (բան), որ պետք է գրել, որ կարելի է գրել. 
ապառնի դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ։ 
 ГЫРЭЛУ¹ (Н), КЫРЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. подлежащий написанию, то, что нужно написать; при 
употр. с сущ. выполняет функцию прилаг., с глаголом – наречия. 

 ԳԸՐԷԼՈՒԳԸՐԷԼՈՒԳԸՐԷԼՈՒԳԸՐԷԼՈՒ², ած. կրելու, փոխադրելու (բեռ, իրեր և այլն). ապառնի դերբայ, որ գոյականի 

հետ դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ։ 
 ГЫРЭЛУ², пр.буд.вр. подлежащий переноске, перевозке (груз, предметы и т.п.); при употр. с 
сущ. вып. функцию прил., с гл. – наречия. 

 ԳԸՐԷԼՉԷՔԳԸՐԷԼՉԷՔԳԸՐԷԼՉԷՔԳԸՐԷԼՉԷՔ¹ (Ն), ԿԸՐԷԼՉԷՔԿԸՐԷԼՉԷՔԿԸՐԷԼՉԷՔԿԸՐԷԼՉԷՔ (Չ), գ. գրելու վարձ։ 
 ГЫРЭЛЧhЭКh¹ (Н), КЫРЭЛЧhЭКh (Ч), с. плата за написание письма. 

 ԳԸՐԷԼՉԷՔԳԸՐԷԼՉԷՔԳԸՐԷԼՉԷՔԳԸՐԷԼՉԷՔ², գ. փոխադրավարձ։ 
 ГЫРЭЛЧhЭКh², с. плата за перевозку. 

 ԳԸՐՆԱԼԳԸՐՆԱԼԳԸՐՆԱԼԳԸՐՆԱԼ և *ԳԱՐՆԱԼԳԱՐՆԱԼԳԱՐՆԱԼԳԱՐՆԱԼ (Ն), բ.չ. կարողանալ. հոմանիշը – (ը)լալ. արմատն է «կար», որից 

ածանցված են մի շարք բառեր – գարէլի, գարօղ և այլն <*կար-ան-ալ կամ <*կար-են-ալ։ 
 ГЫРНАЛ и *ГАРНАЛ (Н), г.с.з. уметь, мочь; синоним – (ы)лал; заимствован из языков 

иранской группы; корень древнеарм. языка կար кар – сила, мощь, от которого произошёл ряд 

слов: «гарэли», «гарохъ» и т.д.; грабар կարել карел – уметь, мочь, литер.вост.арм. կարենալ 
каренал и կարողանալ карохъанал, литер.зап.арм. կարենալ (произн. гаренал) – уметь, мочь, в 

гаварах Карабах կարէլ карэл, Горис, Шемаха կարիլ карил, Сучава կարնալ карнал, Ереван 

կարէնալ карэнал, Тбилиси կարէնալ карэнал, կանէնալ канэнал, Акна գըրամ гырам, գրնամ 

грнам, Асланбек, Полис, Родосто, Себастия գրնալ грнал, Ахалциха կրնիլ крнил, Муш, 

Алашкерт, կռնալ кррнал, Тигранакерт գրնmլ грнäл, Ван կանամ канам, Хачин գանօլ ганол, 

Зейтун գանըլ ганыл. 

 ԳԸՐՎԱՁԳԸՐՎԱՁԳԸՐՎԱՁԳԸՐՎԱՁ¹ (Ն), ԿԸՐՎԱՁԿԸՐՎԱՁԿԸՐՎԱՁԿԸՐՎԱՁ (Չ), ած.մկ. գրված. գըրվաձինգըրվաձինգըրվաձինգըրվաձին մէչըմէչըմէչըմէչը ադբէսադբէսադբէսադբէս բանբանբանբան չիքաչիքաչիքաչիքա։ 
 ГЫРВАДЗ¹ (Н), КЫРВАДЗ (Ч), пр.пр.вр. написанный; гырвадзин мэчhы адбэс бан чhикhа 
ничего подобного не сказано в написанном (тексте и т.п.). 

 ԳԸՐՎԱՁԳԸՐՎԱՁԳԸՐՎԱՁԳԸՐՎԱՁ², ած. կրված, տեղափոխված. անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է 

ածական. գըրվաձգըրվաձգըրվաձգըրվաձ բանբանբանբան փոխադրված բան, առարկա, գըրվաձգըրվաձգըրվաձգըրվաձ մաշթմաշթմաշթմաշթ (Նխջ) ուրիշ բնակարան 

տեղափոխված մարդ։ 
 ГЫРВАДЗ², пр.пр.вр. 1. перенесённый, перевезённый. 2. (Нхч) переехавший, переселившийся; 
при употр. с сущ. выполняет функцию прил.; гырвадз бан перевезённый (о грузе и пр.), гырвадз 
маштh (Нхч) переехавший, переселившийся человек. 

 ԳԸՐՎԱԳԸՐՎԱԳԸՐՎԱԳԸՐՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ¹ (Ն), ԿԸՐՎԱԿԸՐՎԱԿԸՐՎԱԿԸՐՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -էրուն (Չ), մկ. քանի գրվում է, էր, գրվեց, գրվի և 

այլն. կկկկըրվաձսայինըրվաձսայինըրվաձսայինըրվաձսային էրգընցավէրգընցավէրգընցավէրգընցավ բադմութինըբադմութինըբադմութինըբադմութինը։ 
 ГЫРВÁДЗСАЙИН¹ (Н), КЫРВÁДЗСАЙИН, -эрун (Ч), н. по мере того как (чем больше) 
пишется и т.д.; кырвадзсайин эргынцhав бадмутhины по мере того как рассказ писался, сюжет 
удлинялся. 

 ԳԸՐՎԱԳԸՐՎԱԳԸՐՎԱԳԸՐՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ², -էրուն, մկ. քանի փոխադրվում է (ապրանք և այլն), փոխադրվեց, 

փոխադրվի և այլն բոլոր ժամանակների եզակի (եթե բեռը հատավոր բան է) երրորդ դեմքերի 

նշանակութ., ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. աաաաճկիսճկիսճկիսճկիս ամբէսամբէսամբէսամբէս գէրէվագէրէվագէրէվագէրէվա, վօրվօրվօրվօր 
ծըմէրուգնէրըծըմէրուգնէրըծըմէրուգնէրըծըմէրուգնէրը գըրվաձսայինէրունգըրվաձսայինէրունգըրվաձսայինէրունգըրվաձսայինէրուն բաքսէլունբաքսէլունբաքսէլունբաքսէլուն դէղըդէղըդէղըդէղը գավէլնանգավէլնանգավէլնանգավէլնան։ 
 ГЫРВÁДЗСАЙИН², -эрун, н. по мере того как (чем больше) перевозится (переносится), 
перевозился и т.д., во всех вр. ед. и множ. числа в 3-ем лице (о штучном грузе), в соответ. с формой 
смыс. глагола предл.; ачкис анбэс гэрэва, вор цымэругнэры гырвадзсайинэрун бакhсэлун 
дэхъы гавэлнан такое впечатление, что по мере того как перевозят арбузы, их становится не 
меньше, а больше. 

 ԳԸՐՎԱԳԸՐՎԱԳԸՐՎԱԳԸՐՎԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Նխջ), մկ. քանի տեղափոխվում 

եմ (մի տնից ուրիշ տուն), տեղափոխվեցի և այլն. գգգգըրվաձսայիսըրվաձսայիսըրվաձսայիսըրվաձսայիս բանբանբանբան գըգօրցունումգըգօրցունումգըգօրցունումգըգօրցունում։ 
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ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ՐՎԱՁՕՐՎԱՁՕՐՎԱՁՕՐՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ ԳԳԳԳ Г

 ГЫРВÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Нхч), н. по мере того как (каждый раз 
когда) переезжаю (переселяюсь) и т.д.; гырвадзсайис бан гыгорцhунум каждый раз когда 
переезжаю, что-нибудь да теряю. 

    ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ՐՎԱՁՕՐՎԱՁՕՐՎԱՁՕՐՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ¹ (Ն), ԿԸԿԸԿԸԿԸ՛ՐՎԱՁՕՐՎԱՁՕՐՎԱՁՕՐՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ (Չ) (միայն եզակի երրորդ դեմքով), մկ. հենց որ 

(նամակը, պաշտոնական գրությունը, գիրքը և այլն) գրվում է, գրվեց, գրվի և այլն բոլոր 

ժամանակների ձևով, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. գգգգըրվաձօվըըրվաձօվըըրվաձօվըըրվաձօվը խըրգըվխըրգըվխըրգըվխըրգըվէէէէցավցավցավցավ. 

գըրվաձօվըգըրվաձօվըգըրվաձօվըգըրվաձօվը քըխըրգինքքըխըրգինքքըխըրգինքքըխըրգինք. գըրվաձօվըգըրվաձօվըգըրվաձօվըգըրվաձօվը դդդդըբիլըբիլըբիլըբիլ էյինքէյինքէյինքէյինք և այլն։ 
 ГЫ;РВАДЗÓВЫ¹ (Н), КЫ;РВАДЗÓВЫ (Ч), только в ед. числе 3-го л., н. как только пишется 
(письмо, официальная бумага, книга и т.п.), будет написан и т.д., во всех вр. в соотв. с формой 
смысл. глаг.; гырвадзовы хыргывэцhав как только (письмо) было написано, его сразу отправили, 
гырвадзовы кhыхыргинкh как только (письмо) будет написано, сразу отправим, гырвадзовы 
дыбил эйинкh как только (письмо и т.п.) было написано, мы его сразу напечатали и т.д. 

 ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ՐՎԱՁՕՐՎԱՁՕՐՎԱՁՕՐՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ², -նէրօվը (բեռը, ապրանքը, շինանյութերը և այլն), մկ. հենց որ 

փոխադրվեց, փոխադրվի և այլն բոլոր ժամանակների եզակի և հոգնակի (եթե բեռը հատավոր 

բան է) երրորդ դեմքի նշանակ., ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. գգգգըրվաձըրվաձըրվաձըրվաձնէրօվընէրօվընէրօվընէրօվը 
չուվալնէրըչուվալնէրըչուվալնէրըչուվալնէրը գըբարբինքգըբարբինքգըբարբինքգըբարբինք, բարբէցինքբարբէցինքբարբէցինքբարբէցինք, բիդբիդբիդբիդ բարբբարբբարբբարբինքինքինքինք և այլն։ 
 ГЫ;РВАДЗÓВЫ², -нэровы (о грузе и т.п.), н. как только перевозится и т.д., во всех вр. ед. и мн. 
числа 3-го л. в соотв. с формой смыс. гл. пр.; гырвадзнэровы чhувалнэры гыбарбинкh, 
барбэцhинкh, бид барбинкh как только мешки перевезли, мы их разгрузили и т.д. 

 ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ՐՎԱՁՕՐՎԱՁՕՐՎԱՁՕՐՎԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ¹ (Ն), ԿԸԿԸԿԸԿԸ՛ՐՎԱՁՕՐՎԱՁՕՐՎԱՁՕՐՎԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ), մկ.  

հենց որ ցուցակագրվում եմ, բաժանորդագրվում եմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու 

ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. յյյյէսէսէսէս գազէթիգազէթիգազէթիգազէթի 
գըրվաձօվըսգըրվաձօվըսգըրվաձօվըսգըրվաձօվըս մէգալօնքմէգալօնքմէգալօնքմէգալօնք ալալալալ բաշլայէցինբաշլայէցինբաշլայէցինբաշլայէցին գըրվէլուգըրվէլուգըրվէլուգըրվէլու:  
 ГЫ;РВАДЗÓВЫС¹ (Н), КЫ;РВАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы (Ч), н.            
как только я записываюсь (подписываюсь), записался и т.д.; йэс газэтhи гырвадзовыс мэгалонкh 
ал башлайэцhин гырвэлу как только я подписался на газету, остальные тоже начали 
подписываться. 

 ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ՐՎԱՐՎԱՐՎԱՐՎԱՁՕՁՕՁՕՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ², -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը (Նխջ), մկ. հենց որ 

տեղափոխվում եմ (մի տնից ուրիշ տուն), տեղափոխվեցի և այլն. գգգգըրվաձօվըսըրվաձօվըսըրվաձօվըսըրվաձօվըս ազբարըազբարըազբարըազբարը ձառձառձառձառ 
դընգէցիդընգէցիդընգէցիդընգէցի, գըդընգիմգըդընգիմգըդընգիմգըդընգիմ, բիդբիդբիդբիդ դընգիմդընգիմդընգիմդընգիմ և այլն:  

 ГЫ;РВАДЗÓВЫС², -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы (Нхч), н. 1. как только 
переселяюсь (переезжаю), переселился и т.д.; гырвадзовыс азбары дзарр дынгэцhи, гыдынгим, 
бид дынгим как только я переехал, сразу посадил в саду деревья, как только перееду, сразу посажу 
в саду деревья и т.д.  

 ԳԸՐՎԱՑՔԳԸՐՎԱՑՔԳԸՐՎԱՑՔԳԸՐՎԱՑՔ (Ն), ԿԸՐՎԱԾԿԿԸՐՎԱԾԿԿԸՐՎԱԾԿԿԸՐՎԱԾԿ (Չ), գ.  ձեռագիր։ 
 ГЫРВАЦhКh (Н), КЫРВАЦК (Ч), с. почерк. 

 ԳԸՐՎԷԼԳԸՐՎԷԼԳԸՐՎԷԼԳԸՐՎԷԼ¹, -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Ն), ԿԸՐՎԷԼԿԸՐՎԷԼԿԸՐՎԷԼԿԸՐՎԷԼ, -վէցէ՛կ (Չ), բ.կր. 1. 

գրվել (նամակի, գիրքի և ուրիշ գրությունների մասին). այս իմաստով առաջին երկու դեմքերի 

ձևերը չեն գործածվում. 2. ցուցակագրվել, բաժանորդագրվել, անդամագրվել, գրանցվել որևէ 

հաշվառման մեջ. այս իմաստով գործածվում են բոլոր ձևերը։ 
 ГЫРВЭЛ¹, -вим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Н), КЫРВЭЛ, -вэцhэк (Ч), г.стр.з. 1. 
писаться (о письме, книге, и т.п.); 1-е и 2-е лицо не употр. 2. расписываться, подписываться, 
записываться, вставать где-либо на учёт; в этом знач. употр. все формы. 

 ԳԸՐՎԷԼԳԸՐՎԷԼԳԸՐՎԷԼԳԸՐՎԷԼ², -վիմ, -վէցի, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Նխջ), բ.չ. տեղափոխվել մի տնից 

ուրիշ տուն:  
 ГЫРВЭЛ², гыгырвим, гырвэцhи, гырвадз, гырвохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Нхч) 1. г.с.з. 
переселяться, переезжать на другое место жительства. 

 ԳԸՐՎԷԼԳԸՐՎԷԼԳԸՐՎԷԼԳԸՐՎԷԼ³, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, մյուս ձևերը և առաջին երկու դեմք. ձևերը չունի, բ.կր. 

կրվել, փոխադրվել (նյութերի, ապրանքն. և այլ բեռն. մասին)։  
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ԳԳԳԳ Г ԳԸՐՎԷԼԷՆԳԸՐՎԷԼԷՆԳԸՐՎԷԼԷՆԳԸՐՎԷԼԷՆ

 ГЫРВЭЛ³, гыгырви, гырвэцhав, -вадз, -вэлу, г.стр.з. перевозиться, переноситься (о грузе и 

т.п.); не имеет других форм, а также форм 1-го и 2-го л.; в гаваре Полис գրվիլ гырвил – 

переселяться, переезжать, на другое место жительства. 

 ԳԸՐՎԷԼԷՆԳԸՐՎԷԼԷՆԳԸՐՎԷԼԷՆԳԸՐՎԷԼԷՆ¹ (Ն), ԿԸՐՎԷԼԷՆԿԸՐՎԷԼԷՆԿԸՐՎԷԼԷՆԿԸՐՎԷԼԷՆ (Չ), մկ. 1. գրվելով (գրությունն. մասին). 2. ցուցակագրվելով, 

բաժանորդագրվելով, անդասագրվելով և այլն։ 
 ГЫРВЭЛЭН¹ (Н), КЫРВЭЛЭН (Ч), н. 1. пишась, изображаясь на письме. 2. расписываясь, 
подписываясь, записываясь, становясь на учёт. 

 ԳԸՐՎԷԼԷՆԳԸՐՎԷԼԷՆԳԸՐՎԷԼԷՆԳԸՐՎԷԼԷՆ², մկ. 1. փոխադրվելով. անքանանքանանքանանքան շադշադշադշադ էէէէ, վօվօվօվօրրրր գըրվէլէնգըրվէլէնգըրվէլէնգըրվէլէն չիչիչիչի վէրչանավէրչանավէրչանավէրչանա(լլլլ). 2.(Նխջ) 

փոխադրվելով մի տնից ուրիշ տուն. դունէդունէդունէդունէ դունդունդունդուն գըրվէլէնգըրվէլէնգըրվէլէնգըրվէլէն բէզմիշբէզմիշբէզմիշբէզմիշ էղանքէղանքէղանքէղանք։ 
 ГЫРВЭЛЭН², н. 1. переносясь, перевозясь; анкhан шад э, вор гырвэлэн чhи вэрчhана(л) так 
много (вещей и т.п.), что сразу никак не перевезти. 2. (Нхч) переезжая (из одного дома в другой); 
дунэ дун гырвэлэн бэзмиш эхъанкh мы измучились, постоянно переезжая из одного дома в 
другой. 

 ԳԸՐՎԷԼՈՒԳԸՐՎԷԼՈՒԳԸՐՎԷԼՈՒԳԸՐՎԷԼՈՒ¹ (Ն), ԿԸՐՎԷԼՈՒԿԸՐՎԷԼՈՒԿԸՐՎԷԼՈՒԿԸՐՎԷԼՈՒ (Չ), ած. գրվելու, որ կարելի է կամ պետք է գրել, որ պիտի 

գրվի. ապ. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական. գըրվէլուգըրվէլուգըրվէլուգըրվէլու բանէրբանէրբանէրբանէր շադշադշադշադ գանգանգանգան, ամաամաամաամա 
ժամանագժամանագժամանագժամանագ չունիմչունիմչունիմչունիմ։ 
 ГЫРВЭЛУ¹ (Н), КЫРВЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. то, что нужно написать; с сущ. станов. прилаг.; 
гырвэлу банэр шад ган, ама жаманаг чhуним много всего надо написать, но руки не доходят. 

 ԳԸՐՎԷԼՈՒԳԸՐՎԷԼՈՒԳԸՐՎԷԼՈՒԳԸՐՎԷԼՈՒ², ած. 1. կրվելու, փոխադրվելու (բան). 2. (Նխջ) տեղափոխվելու (տուն), որ 

պետք է տեղափոխվել. ապառնի դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական։ 
 ГЫРВЭЛУ², пр.буд.вр. 1. то, что нужно или можно перенести, перевезти. 2. (Нхч) (дом), в 
который нужно переехать; при употр. с существ. выполняет функцию прилаг. 
 ԳԸՐՑԱՁԳԸՐՑԱՁԳԸՐՑԱՁԳԸՐՑԱՁ և *ԳԱՐՑԱՁԳԱՐՑԱՁԳԱՐՑԱՁԳԱՐՑԱՁ (բան) (Ն), ած. կարողացած, ինչ որ կարելի է եղել. անց. դերբայ, որ 

գոյականի հետ դառնում է ածական, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, 

հոդ առնում ու հոլովվում է. գըրցաձնէրըսգըրցաձնէրըսգըրցաձնէրըսգըրցաձնէրըս յէսյէսյէսյէս գանիմգանիմգանիմգանիմ։ 
 ГЫРЦhАДЗ и *ГАРЦhАДЗ (Н), пр.пр.вр. удавшийся (о деле); с сущ. выпол. функ. прилаг., 
при независимом употр. – функцию существ., принимает притяжат. артикль и склоняется; 
гырцhадзнэрыс йэс ганим то, что смогу – сделаю; этимол. см. гырнал. 

 ԳԸՐՑԱԳԸՐՑԱԳԸՐՑԱԳԸՐՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Ն), մկ. քանի հետզհետե 

կարողացա և այլն. գգգգըրցաձսայիսըրցաձսայիսըրցաձսայիսըրցաձսայիս գանիմգանիմգանիմգանիմ. գըրցաձսայինէրուդգըրցաձսայինէրուդգըրցաձսայինէրուդգըրցաձսայինէրուդ բիդբիդբիդբիդ անիքանիքանիքանիք։ 
 ГЫРЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Н), н. по мере того как (чем больше) 
у меня получается, получалось и т.д.; гырцhадзсайис ганим чем больше у меня получается, тем 
больше я делаю, гырцhадзсайинэруд бид аникh чем больше у вас будет получаться, тем больше 
вы будете делать. 

 ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ՐՑԱՁՕՐՑԱՁՕՐՑԱՁՕՐՑԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը (Ն), մկ. հենց որ կարողանում 

եմ, կարողացա և այլն բոլոր դեմք., թվ. ու ժաման. նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է 

հաջորդող բայի ձևը. գըրցաձօվըսգըրցաձօվըսգըրցաձօվըսգըրցաձօվըս գանիմգանիմգանիմգանիմ, արիարիարիարի, բիդբիդբիդբիդ անիմանիմանիմանիմ և այլն։ 
 ГЫ;РЦhАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы (Н), н. как только мне удаётся (у 
меня получается) сделать что-либо, удавалось, удастся и т.д., во всех лицах, числах и временах в 
соотв. с формой смысл. глагола предл.; гырцhадзовыс ганим, ари, бид аним как только у меня 
получается, я делаю, делал, буду делать и т.д. 
 ԳԸՐՕՂԳԸՐՕՂԳԸՐՕՂԳԸՐՕՂ¹ (Ն), ԿԸՐՕՂԿԸՐՕՂԿԸՐՕՂԿԸՐՕՂ (Չ), գ. գրող (նամակ, գիրք և կամ որևէ գրություն): 
 ГЫРОХЪ¹ (Н), КЫРОХЪ (Ч) 1. с. писатель, литератор. 2. п. пишущий (книгу, статью и т.п.); 

литер.вост.арм. գրող грохъ – писатель, литер.зап.арм. գրող (пр. кhырохъ) – летописец.  

 ԳԸՐՕՂԳԸՐՕՂԳԸՐՕՂԳԸՐՕՂ² (Ն), ԿԸՐՕՂԿԸՐՕՂԿԸՐՕՂԿԸՐՕՂ (Չ), գ. կրապաշտական ժամանակների ճակատագիր գրող աստվածը, 

որի հետքը մնում է հետևյալ խոսքերի և անեծքների մեջ թեև նրանց իմաստը վաղուց 

մոռացված է. գըրօղինգըրօղինգըրօղինգըրօղին գուշտըգուշտըգուշտըգուշտը էշթասէշթասէշթասէշթաս (Ն) մեռնես (անեծք). գըրօղըգըրօղըգըրօղըգըրօղը դանէդանէդանէդանէ (Ն) մեռնես (անեծք). 

մահըմահըմահըմահը գըրօղըգըրօղըգըրօղըգըրօղը գիդէգիդէգիդէգիդէ (Ն), մահըմահըմահըմահը կըրօղըկըրօղըկըրօղըկըրօղը կիդէկիդէկիդէկիդէ (Չ) չգիտեմ (ահաճություն արտահայտող 

պատասխան). մահինմահինմահինմահին կըրօղինկըրօղինկըրօղինկըրօղին դագէնդագէնդագէնդագէն էգավէգավէգավէգավ իդիվիգըիդիվիգըիդիվիգըիդիվիգը (Չ) ոչ բարով եկավ (ասում են անախորժ, 
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ոչ ցանկալի այցելուի հասցեն՝ կապակցելով նրա այցելությունը որևէ անախորժության կամ 

աղետի հետ)։  
 ГЫРОХЪ² (Н), КЫРОХЪ (Ч), с. ангел смерти; значение забыто, но сохранилось в проклятиях: 
гырохъин гушты эштhас (Н) чёрт тебя побери, гырохъы данэ (Н) чёрт бы тебя побрал, маhы 
гырохъы гидэ (Н), маhы кырохъы кидэ (Ч) я не в курсе (неприязненно), маhин кырохъин дагэн 
эгав идивигы (Ч) чёрт его принёс (говорят о нежеланном госте, связывая его приход с неприятным 

событием или бедой); литер.вост.арм. գրող грохъ, литер.зап.арм. գրող (произ. кhырохъ) – чёрт, 
дъявол, злой дух; ангел смерти.  

 ԳԸՑԱՁԳԸՑԱՁԳԸՑԱՁԳԸՑԱՁ, ած.մկ. կտուցով կողքից պոկած, վնասած (միրգ, բանջարեղեն, մարդու մարմնի 

մաս և այլն). անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ, իսկ 

առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է. գըցաձգըցաձգըցաձգըցաձ 
խընձօրխընձօրխընձօրխընձօր. գըցաձնէրըգըցաձնէրըգըցաձնէրըգըցաձնէրը ժօղվէցէքժօղվէցէքժօղվէցէքժօղվէցէք, քըչօրցունուքքըչօրցունուքքըչօրցունուքքըչօրցունուք։ 
 ГЫЦhАДЗ, пр.пр.вр. выклеванный, вырванный клювом птиц в нескольких местах (о фруктах, 
овощах и т.п.); с сущ. становится прил., с гл. – наречием, при незав. упот. – сущ., принимает прит. 
артикль и скл.; гыцhадз хындзор выклеванное яблоко, гыцhадзнэры жохъвэцhэкh, 
кhычhорцhунукh соберите выклеванные (яблоки и т.п.), потом высушите. 

 ԳԸՑԱԳԸՑԱԳԸՑԱԳԸՑԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -էրուն, մկ. քանի կտցահարում է, էր, կտցահարեց և այլն բոլոր ժամանակ. 

եզակի և հոգն. երր. դեմքի նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. 

խխխխօռօզըօռօզըօռօզըօռօզը ինձիինձիինձիինձի գըցաձսայինգըցաձսայինգըցաձսայինգըցաձսային գըզարնիմգըզարնիմգըզարնիմգըզարնիմ տայախօվտայախօվտայախօվտայախօվ, գէնէգէնէգէնէգէնէ վազվազվազվազ չիչիչիչի կակակակա(լլլլ)։ 
 ГЫЦhÁДЗСАЙИН, -эрун, н. 1. по мере того как (чем больше) выклёвывает, выклёвывал и т.д. 

2. как только клюёт, бьёт клювом и т.д., во всех врем. ед. и мн. числа в 3-ем лице в соотв. с формой 
смысл. глагола предл.; хоррозы индзи гыцhадзсайин гызарним тайахов, гэнэ ваз чhи ка(л) чем 
больше петух бъёт меня клювом, тем больше я отбиваюсь от него палкой, но он не отступает. 

 ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ՑԱՑԱՑԱՑԱՁՕՁՕՁՕՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, -նէրօվը, մկ. հենց որ կտցահարում է, էր, կտցահարեց, կտցահարի և այլն 

բոլոր ժամանակների եզ. և հոգն. երր. դեմքի նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է 

հաջորդող բայի ձևը. տտտտօռղայնէրըօռղայնէրըօռղայնէրըօռղայնէրը գըցաձգըցաձգըցաձգըցաձնէրօվընէրօվընէրօվընէրօվը զէրդալունէրըզէրդալունէրըզէրդալունէրըզէրդալունէրը գըբաշլայինգըբաշլայինգըբաշլայինգըբաշլային պըտտէլուպըտտէլուպըտտէլուպըտտէլու։ 
 ГЫ;ЦhАДЗÓВЫ, -нэровы, н. 1. как только выклёвывает, выклёвывал и т.д. 2. как только 
клюёт, бьёт, ударяет клювом и т.д., во всех вр. ед. и мн. числа в 3-м л., в соотв. с формой смысл. гл. 
пр.; торрхъайнэры гыцhадзнэровы зэрдалунэры гыбашлайин пыттэлу как только воробьи 
выклёвывают абрикосы, те начинают портиться. 

 ԳԸՑԷԼԳԸՑԷԼԳԸՑԷԼԳԸՑԷԼ¹, -է, -ից, -աձ, -օղ, -էլու, առաջին երկու դեմքերի ձևերը և հրամայական չունի, բ.ն. 

կտցահարել. ծագում է բնաձայն «կըտ» արմատից, որից ածանցված է «կտուց» գոյականը և այս 

բայը. <* կըտ-ուց-ել, որ հնչյունափոխությամբ ու սղմամբ դարձել է «գըցէլ»։ 
 ГЫЦhЭЛ¹, гыгыцhэ, -ицh, -адз, -охъ, -элу, не имеет повел. накл. и форм 1-го и 2-го лица, г.д.з. 

1. клевать, есть пищу хватая клювом (о птицах). 2. клевать, бить клювом; корень грабара կուտ кут – 

семя, կուտ կտտել кут кттел – клевать семя, от котор. կտուց ктуцh – клюв и կտցել ктцhел – 

клевать, литер.вост.арм. կտցել ктцhел, литер.зап.арм. կտցել (пр. гыдцhэл) – клевать, щипать, в 

гаварах Акна գըդցէլ гыдцhэл, Зейтун գըդցիլ гыдцhил, գցիլ гцhил, Родосто գըձցէլ гыдзцhэл, 

Тигранакерт гыцhцhэл գըցցէլ, Хачин գmցցել гäцhцhел, Полис գըձձէլ гыдздзэл, Харберд գցիլ 
гцhил, Асланбек գըձալ гыдзал, все в знач. клевать.  

 *ԳԸՑԷԼԳԸՑԷԼԳԸՑԷԼԳԸՑԷԼ² (Նխջ), գործածվում էր միայն կատարյալի եզակի և հոգնակի երր. դեմքը, գըցից, 

գըցէցին, բ.չ. սկսեց, սկսեցին. «սկսէլ» բայի հնչյունափոխված ձևն է։ 
 *ГЫЦhЭЛ² (Нхч), г.с.з. употр. в 3-м л. соверш. вида в ед. и мн. ч.: приниматься за дело; 

гыцhицh принялся за дело, гыцhэцhин принялись за дело; искажённая форма глагола սկսել сксел – 
начинать. 

 ԳԸՑԷԼԳԸՑԷԼԳԸՑԷԼԳԸՑԷԼ³, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. կցէլ, միացնել. քիչ գործածված 

բառ է, արմատն է «կից». գըցիցգըցիցգըցիցգըցից դըղինդըղինդըղինդըղին, դարավդարավդարավդարավ հէդըհէդըհէդըհէդը։ 
 ГЫЦhЭЛ³, гыгыцhим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. соединять, 
скреплять (части, детали). 2. перен. вцепиться в кого-либо; редко употребляемое слово; гыцhицh 
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дыхъин, дарав hэды вцепился в парня и увёл с собой; грабар կցել кцhел – соединять, скреплять, 

литер.вост.арм. կցել кцhел, литер.зап.арм. կցել (произн. гыцhэл) – скреплять, соединять, Ахалциха, 

Карин կցէլ кцhэл, Агулис, Мокс, Тбилиси կըցիլ кыцhил, Возм կցիլ кцhил – связывать, Карабах 

կցնէլ кцhнэл, Акна գըցցէլ гыцhцhэл, Зейтун գըցիլ гыцhил, Амшен գցուշ гцhуш, Муш, Алашкерт 

կցել кцел – соединять, скреплять.  

 ԳԸՑԻՄԳԸՑԻՄԳԸՑԻՄԳԸՑԻՄ, գ. քցիմ, եղունգի կողքից բսած եղջերային հյուսվածք։ 
 ГЫЦhИМ, с. заусенец, задравшаяся кожица у основания ногтя; грабар քցիմ кhцhим – 

заусеница, литер.зап.арм. քցիմ кhцhим, Алашкерт, Буланых քցիպ кhцhип, Карабах քեծ кhец, 

Баберт քցիմ кhцhим, Ван քիծեփ кhицепh, Ахалкалаки, Ахалциха կցիմ кцhим – заусенец.  

 ԳԸՑՄԱՁԳԸՑՄԱՁԳԸՑՄԱՁԳԸՑՄԱՁ, ած. 1. մրսելուց ույժը կորցրաձ, թուլացաձ (ձեռք). 2. փոխ.իմ. աշխուժություն 

չունեցող (մարդ)։ 
 ГЫЦhМАДЗ, п. 1. скукоженный, озябший, окоченевший от холода. 2. инертный, 
бездеятельный. 3. зажатый, скованный, неуверенный в себе. 

 ԳԸՑՄԷԼԳԸՑՄԷԼԳԸՑՄԷԼԳԸՑՄԷԼ, -ի, -էցավ, -աձ, մյուս ձևերը և առաջին երկու դեմքերը չունի. ասվում է ձեռքի 

մասին, բ.չ. մրսելուց թուլանալ, չկարողանալ բան բռնել մատներով։ 
 ГЫЦhМЭЛ, гыгыцhми, гыцhмэцhав, -адз, не имеет других форм, а также форм 1-го и 2-го 
лица, г.с.з. озябнуть, окоченеть (о пальцах рук).  

 ԳԸՑՄԷՑԸՆԷԼԳԸՑՄԷՑԸՆԷԼԳԸՑՄԷՑԸՆԷԼԳԸՑՄԷՑԸՆԷԼ կամ ԳԸՑՄԷՑՈՒՆԷԼԳԸՑՄԷՑՈՒՆԷԼԳԸՑՄԷՑՈՒՆԷԼԳԸՑՄԷՑՈՒՆԷԼ, -ցունու կամ -ցունէ, -ցուց, -ցուցաձ (Ն), ԳԸՑՄԷՑԸՆԷԼԳԸՑՄԷՑԸՆԷԼԳԸՑՄԷՑԸՆԷԼԳԸՑՄԷՑԸՆԷԼ, 

-ցունու, -ցուց, -ցուցաձ (Չ), բ.ա. մրսեցնելով թուլացնել (ձեռքը), որ չկարողանա մատներով բան 

բռնել. ցուրդըցուրդըցուրդըցուրդը գըցմէցուցգըցմէցուցգըցմէցուցգըցմէցուց ծէռկըսծէռկըսծէռկըսծէռկըս։ 
 ГЫЦhМЭЦhЫНЭЛ или ГЫЦhМЭЦhУНЭЛ, гыгыцhмэцhуну или гыгыцhмэцhунэ, -цhуцh, -
цhуцhадз (Н), ГЫЦhМЭЦhЫНЭЛ, гыгыцhмэцhуну, -цhуцh, -цhуцhадз (Ч), п.г. сковать (пальцы от 
холода); цhурды гыцhмэцhуцh цэрркыс мороз сковал мои пальцы. 

 ԳԸՑՄԸՑԱՁԳԸՑՄԸՑԱՁԳԸՑՄԸՑԱՁԳԸՑՄԸՑԱՁ, ած. կցմցած, կտորները մի կերպ իրար միացրած. անցյալ դերբայ, որ 

գործածվում է իբրև ածական. արմատն է «կից». արմատի կրկնությունը և երկրորդ անգամ 

սկզբի հնչյունը «մ»-ով փոխարինվելը բարբառին հատուկ ձև է, որ ցույց է տալիս, թե 

գործողությունը կատարված է մի քանի անգամ և անփույթ կերպով։ 
 ГЫЦhМЫЦhАДЗ, пр.пр.вр. соединённый, скреплённый небрежно, кое-как (о деталях, частях 

чего-либо); корень грабара կից кицh; удвоенный корень и начальный звук «м» перед 

повторяющимся корнем являются особенностью новонахичеванского диалекта и указывают на 
повторяемость действия и неаккуратное исполнение. 

 ԳԸՑՄԸՑԷԼԳԸՑՄԸՑԷԼԳԸՑՄԸՑԷԼԳԸՑՄԸՑԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. փույթ կերպով միացնել 
կտորները. <*կից-կից-ել։ 
 ГЫЦhМЫЦhЭЛ, гыгыцhмыцhим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 
соединять, скреплять части чего-либо небрежно, кое-как; этим. см. гыцhэл³. 

 ԳԸՑՄԸՑԷԼԷՆԳԸՑՄԸՑԷԼԷՆԳԸՑՄԸՑԷԼԷՆԳԸՑՄԸՑԷԼԷՆ, մկ. կտորները մի կերպ միացնելով (նորոգել, ամբողջացնել)։ 
 ГЫЦhМЫЦhЭЛЭН, н. соединяя, скрепляя части чего-либо кое-как, небрежно, спустя рукава 
(при ремонте, починке и т.п.). 

 ԳԸՑՎԱՁԳԸՑՎԱՁԳԸՑՎԱՁԳԸՑՎԱՁ, ած.մկ. միացած, ընկերացած. անցյալ դերբայ, որ գոյակ. հետ դառնում է 

ածական, բայի հետ – մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս գոյակ. դեր է կատարում, հոդ 

առնում ու հոլովվում է. հէդըհէդըհէդըհէդը գըցվաձգըցվաձգըցվաձգըցվաձ դըղօցըդըղօցըդըղօցըդըղօցը չիմչիմչիմչիմ ջաշնաջաշնաջաշնաջաշնա(լլլլ). հէդըհէդըհէդըհէդը գըցվաձնէրնգըցվաձնէրնգըցվաձնէրնգըցվաձնէրն ալալալալ գըցվաձգըցվաձգըցվաձգըցվաձ 
մընացինմընացինմընացինմընացին, չինչինչինչին պաժնըվիպաժնըվիպաժնըվիպաժնըվի(լլլլ)։ 
 ГЫЦhВАДЗ, пр.пр.вр. 1. скреплённый, соединённый с чем-л. 2. перех. спутавшийся с кем-
либо, сдружившийся с кем-либо (с негативным оттенком); с сущ. выполняет функцию прил., с 
глаголом – наречия, при независимом употр. – функцию существ., принимает притяжат. артикль и 
склоняется; hэды гыцhвадз дыхъоцhы чhим джашна(л) я с его дружками не знаком, hэды 
гыцhвадзнэрн ал гыцhвадз мынацhин, чhин пажныви(л) те, кто с ним спутались, так и не 
отстали от него; этимол. см. гыцhэл³.  
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ԳԸՑՎԱԳԸՑՎԱԳԸՑՎԱԳԸՑՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ ԳԳԳԳ Г

 ԳԸՑՎԱԳԸՑՎԱԳԸՑՎԱԳԸՑՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -էրուն, մկ. քանի միանում կամ ընկերանում է, միացավ կամ 

ընկերացավ և այլն բոլոր ժամանակ. եզ. և հոգնակի երր. դեմքի նշանակ., ինչպես որ 

պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. առաջին դեմքով չի գործածվում, իսկ երկրորդ դեմքով 

կարող է գործածվել. տտտտարաարաարաարա-նարանարանարանարա հէդհէդհէդհէդ գըցվաձգըցվաձգըցվաձգըցվաձսսսսայինայինայինայինէէէէրուդրուդրուդրուդ փէռադփէռադփէռադփէռադ պպպպանէրանէրանէրանէր քըսօրվիքքըսօրվիքքըսօրվիքքըսօրվիք։ 
 ГЫЦhВÁДЗСАЙИН, -эрун, н. 1. по мере того как (чем больше) соединяется, скрепляется с 
чем-л. 2. по мере того как (чем больше) спутывается с кем-л. и т.д., во всех вр. ед. и мн. ч. 3-го л. в 
соотв. с формой смысл. гл.; в 1-м лице не употр., но может употр. во 2-м л., имеет некоторый 
негативный оттенок: тара-нара hэд гыцhвадзсайинэруд пhэррад панэр кhысорвикh нахватались 
всяких мерзостей оттого что путаетесь с кем попало. 

 ԳԸԳԸԳԸԳԸ՛ՑՎԱՁՕՑՎԱՁՕՑՎԱՁՕՑՎԱՁՕ՛ՎԸԴՎԸԴՎԸԴՎԸԴ, -օվը, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ միանում կամ ընկերացնում ես, 

միացար կամ ընկերացար և այլն բոլոր ժամանակների եզակի և հոգնակի երկր. և երր. դեմքերի 

նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. առաջին դեմքով չի 

գործածվում, որովհետև իմաստը նախատական երանգ ունի. իիիիդօրդօրդօրդօր հէդհէդհէդհէդ գըցվաձնէրօվըդգըցվաձնէրօվըդգըցվաձնէրօվըդգըցվաձնէրօվըդ փէռադփէռադփէռադփէռադ 
պանէրպանէրպանէրպանէր սօրվէցաքսօրվէցաքսօրվէցաքսօրվէցաք, փիթփիթփիթփիթ սօրվէնաքսօրվէնաքսօրվէնաքսօրվէնաք, սօրվէցիլսօրվէցիլսօրվէցիլսօրվէցիլ իքիքիքիք և այլն։ 
 ГЫ;ЦhВАДЗÓВЫД, -овы, -нэровыд, -нэровы, н. как только спутываешься с кем-либо, 
спутался и т.д., во всех вр. ед. и мн. числа 3-го л., в соотв. с формой смысл. глаг. предл.; в 1-м 
лице не употр., поскольку имеет некоторый негативный оттенок; идор hэд гыцhвадзнэровыд 
пhэррад панэр сорвэцhакh, пhитh сорвэнакh, сорвэцhил икh как только вы с ним спутались, 
сразу нахватались всяких мерзостей, как только с ним спутаетесь, сразу нахватаетесь всяких 
мерзостей и т.д. 

 ԳԸՑՎԷԼԳԸՑՎԷԼԳԸՑՎԷԼԳԸՑՎԷԼ, -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.կր.չ., առաջին դէմքը 

գործածական չէ. 1. երկու կամ ավելի կտոր միացվել իրար (այս իմաստով գործածվում է միայն 

երր. դեմքը). 2. միանալ, ընկերանալ մարդկանց հետ (նախատական իմաստով)։  
 ГЫЦhВЭЛ, гыгыцhвим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.стр.с.з. 1. 
соединяться, скрепляться (о деталях, частях чего-либо, только в 3-м лице). 2. спутаться с кем-либо, 
сойтись, сдружиться (с негативным оттенком); этимол. см. гыцhэл³.  

 ԳԸՑՎԷԼԷՆԳԸՑՎԷԼԷՆԳԸՑՎԷԼԷՆԳԸՑՎԷԼԷՆ, մկ. միանալով, ընկերանալով. ռաստռաստռաստռաստ էգօղինէգօղինէգօղինէգօղին հէդհէդհէդհէդ գըցվէլէնգըցվէլէնգըցվէլէնգըցվէլէն շունութիննէրշունութիննէրշունութիննէրշունութիննէր 
քըսօրվէնաքքըսօրվէնաքքըսօրվէնաքքըսօրվէնաք։ 
 ГЫЦhВЭЛЭН, н. путаясь, спутываясь с кем-либо, сдружаясь с кем л. (с негатвным оттенком); 
рраст эгохъин hэд гыцhвэлэн шунутhиннэр кhысорвэнакh путаясь с кем попало набираетесь 
всяких мерзостей.  

 ԳԸՓՉԷԼԳԸՓՉԷԼԳԸՓՉԷԼԳԸՓՉԷԼ, -չիմ, գըբա, գըբաձ, գըփչօղ, գըփչէլու, գըբի՛ր, գըբի՛ք (Ն), ԳԸՊՃԷԼԳԸՊՃԷԼԳԸՊՃԷԼԳԸՊՃԷԼ, -ճիմ, գըբա, 

գըբաձ, գըպճօղ, գըպճէլու, գըբի՛ր, գըբի՛կ (Չ), բ.չ. 1. դիպչել, ձեռք տալ (որևէ բանի), 2. զարնվել 
իրար. 3. պինդ փակչել. արմատն է «կափ». < * կափ-չ-ել. տ՛ես նաև գուբուցաձ. գուռաշգուռաշգուռաշգուռաշ գըպճէլգըպճէլգըպճէլգըպճէլ 
(Չ) ըմբշամարտել։ 
 ГЫПhЧhЭЛ, гыгыпhчhим, гыба, гыбадз, -охъ, -элу, гыбир, гыбикh (Н), ГЫПЧЭЛ, гыгыпчим, 
гыба, гыбадз, гыпчохъ, гыпчэлу, гыбир, гыбик (Ч), г.с.з. 1. касаться, прикасаться, дотрагиваться, 
задевать. 2. ударяться. 3. слипаться. 4. приставать к кому-либо. 5. схватиться, сцепиться (в 

спортивной борьбе); гурраш гыпчэл (Ч) схватиться в борьбе, бороться; корень грабара կիպ кип – 

прилегающий, смежный; литер.вост.арм. կպչել кпчhел – липнуть, касаться, литер.зап.арм. կպչիլ 
(произ. гыбчhил) – липнуть, заквашиваться, схватиться (в спорт. борьбе). 

 ԳԸՓՉԷԼԷՆԳԸՓՉԷԼԷՆԳԸՓՉԷԼԷՆԳԸՓՉԷԼԷՆ (Ն), ԳԸՊՃԷԼԷՆԳԸՊՃԷԼԷՆԳԸՊՃԷԼԷՆԳԸՊՃԷԼԷՆ (Չ), մկ. 1. դիպչելով, ձեռք տալով (որևէ բանի). 2. զարնվելով 

(մեկին, իրար). 3. փակչելով (սոսինձի և ուրիշ մածուցիկ նյութերի, ամանների տակի այրվածքի 

և այլ բաների մասին)։ 
 ГЫПhЧhЭЛЭН (Н), ГЫПЧЭЛЭН (Ч), н. 1. касаясь, дотрагиваясь, задевая. 2. ударяясь.                
3. прилипая (о клее и другие липких материалах, нагаре на дне посуды и т.п.). 

 ԳԸՓՉԷԼՈՒԳԸՓՉԷԼՈՒԳԸՓՉԷԼՈՒԳԸՓՉԷԼՈՒ (Ն), ԳԸՊՃԷԼՈՒԳԸՊՃԷԼՈՒԳԸՊՃԷԼՈՒԳԸՊՃԷԼՈՒ (Չ), ած. 1. դիպչէլու, որին կարելի է դիպչէլ, ձեռք տալ.                
2. զարնելու, որին կարելի է զարնել. 3. փակչելու, չպոկվելու. ապառնի դերբայ, որ գոյականի 
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ԳԳԳԳ Г ԳԸՓՉԸԴԱՆԳԸՓՉԸԴԱՆԳԸՓՉԸԴԱՆԳԸՓՉԸԴԱՆ

հետ դառնում է ածական. ամբէսամբէսամբէսամբէս դաքդաքդաքդաք էէէէ, վօրվօրվօրվօր գըպճէլուգըպճէլուգըպճէլուգըպճէլու պանպանպանպան չէչէչէչէ. ասիվիգըասիվիգըասիվիգըասիվիգը գըպճէլուգըպճէլուգըպճէլուգըպճէլու դըղադըղադըղադըղա չէչէչէչէ. 

տիժարտիժարտիժարտիժար գըպճէլուգըպճէլուգըպճէլուգըպճէլու թուխթթուխթթուխթթուխթ էէէէ։ 
 ГЫПhЧhЭЛУ (Н), ГЫПЧЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. 1. то, до чего можно дотронуться руками. 2. тот, 
к кому можно приставать. 3. то, что может прилипнуть, приклеиться; с сущ. станов. прилаг.; амбэс 
дакh э, вор гыпчэлу пан чhэ настолько горячий, что невозможно дотронуться, асивигы гыпчэлу 
дыхъа чhэ этого парня лучше не трогать, с этим парнем лучше не связываться, тижар гыпчэлу 
тhухтh э бумага с трудом приклеивается. 

 ԳԸՓՉԸԴԱՆԳԸՓՉԸԴԱՆԳԸՓՉԸԴԱՆԳԸՓՉԸԴԱՆ (Ն), ԳԸՊՃԸԴԱՆԳԸՊՃԸԴԱՆԳԸՊՃԸԴԱՆԳԸՊՃԸԴԱՆ (Չ), ած. կպչուն, որ փակչելու և պոկ չգալու հատկություն 

ունի. <* կափ-չ-ոտ-ան։  
 ГЫПhЧhЫДАН (Н), ГЫПЧЫДАН (Ч), п. липкий, клейкий; этим. см. гыпhчhэл. 
 ԳԸՓՉԸԴԱՁԳԸՓՉԸԴԱՁԳԸՓՉԸԴԱՁԳԸՓՉԸԴԱՁ (Ն), ԳԸՊՃԸԴԱՁԳԸՊՃԸԴԱՁԳԸՊՃԸԴԱՁԳԸՊՃԸԴԱՁ (Չ). ած. այստեղ-այնտեղ կպած (մածուցիկ նյութերի մասին)։ 
 ГЫПhЧhЫДАДЗ (Н), ГЫПЧЫДАДЗ (Ч), пр.пр.вр. прилипший повсюду. 

 ԳԸՓՉԸԴԷԼԳԸՓՉԸԴԷԼԳԸՓՉԸԴԷԼԳԸՓՉԸԴԷԼ (Ն), ԳԸՊՃԸԴԷԼԳԸՊՃԸԴԷԼԳԸՊՃԸԴԷԼԳԸՊՃԸԴԷԼ, -ի, -էցավ, -աձ, -էլու (Չ), մյուս ձևերը և առաջին երկու 

դեմքերը չունի, բ.չ. կպչոտել։ 
 ГЫПhЧhЫДЭЛ, гыгыпhчhыди (Н), ГЫПЧЫДЭЛ, гыгыпчыди, -эцhав, -адз, -элу (Ч), г.с.з. 
прилипать повсюду; не имеет других форм, а также форм 1-го и 2-го лица.  
 ԳԸՓՉԸԴԷՑԸՆԷԼԳԸՓՉԸԴԷՑԸՆԷԼԳԸՓՉԸԴԷՑԸՆԷԼԳԸՓՉԸԴԷՑԸՆԷԼ և ԳԸՓՉԸԴԷՑՈՒՆԷԼԳԸՓՉԸԴԷՑՈՒՆԷԼԳԸՓՉԸԴԷՑՈՒՆԷԼԳԸՓՉԸԴԷՑՈՒՆԷԼ, -ցունում և -ցունիմ, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցունօղ, և -

ցընօղ, -ցունէլու և -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛ք (Ն), ԳԸՊՃԸԴԷՑԸՆԷԼԳԸՊՃԸԴԷՑԸՆԷԼԳԸՊՃԸԴԷՑԸՆԷԼԳԸՊՃԸԴԷՑԸՆԷԼ, -ցունում, -ցուցի, -ցուցաձ, -

ցընօղ, -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛կ (Չ), բ.ա. կպչոտեցնել։ 
 ГЫПhЧhЫДЭЦhЫНЭЛ и ГЫПhЧhЫДЭЦhУНЭЛ, -цhунум и -цhуним, -цhуцhи, -цhуцhадз, 
-цhунохъ и -цhынохъ, -цhунэлу и -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэкh (Н), ГЫПЧЫДЭЦhЫНЭЛ, -цhунум, 
-цhуцhи, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэк (Ч), п.г. приклеивать, прилеплять 
повсюду. 
 ԳԸՓՉԸԴԷՑԸՆԷԼԷՆԳԸՓՉԸԴԷՑԸՆԷԼԷՆԳԸՓՉԸԴԷՑԸՆԷԼԷՆԳԸՓՉԸԴԷՑԸՆԷԼԷՆ կամ ԳԸՓՉԸԴԷՑՈՒՆԷԼԷՆԳԸՓՉԸԴԷՑՈՒՆԷԼԷՆԳԸՓՉԸԴԷՑՈՒՆԷԼԷՆԳԸՓՉԸԴԷՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ԳԸՊՃԸԴԷՑԸՆԷԼԷՆԳԸՊՃԸԴԷՑԸՆԷԼԷՆԳԸՊՃԸԴԷՑԸՆԷԼԷՆԳԸՊՃԸԴԷՑԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. 

կպչոտեցնելով. գըփչըդէցընէլէնգըփչըդէցընէլէնգըփչըդէցընէլէնգըփչըդէցընէլէն ալայալայալայալայ թուխթէրըթուխթէրըթուխթէրըթուխթէրը յօխյօխյօխյօխ արիրարիրարիրարիր։ 
 ГЫПhЧhЫДЭЦhЫНЭЛЭН կամ ГЫПhЧhЫДЭЦhУНЭЛЭН (Н), ГЫПЧЫДЭЦhЫНЭЛЭН 
(Ч), н. приклеивая повсюду; гыпhчhыдэцhынэлэн алай тhухтhэры йох арир прилепляя повсюду, 
испортил всю бумагу. 

 ԳԸՓՉԸԴԷՑԸՆԷԼՈՒԳԸՓՉԸԴԷՑԸՆԷԼՈՒԳԸՓՉԸԴԷՑԸՆԷԼՈՒԳԸՓՉԸԴԷՑԸՆԷԼՈՒ կամ ԳԸՓՉԸԴԷՑՈՒՆԷԼՈՒԳԸՓՉԸԴԷՑՈՒՆԷԼՈՒԳԸՓՉԸԴԷՑՈՒՆԷԼՈՒԳԸՓՉԸԴԷՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն), ԳԸՊՃԸԴԷՑԸՆԷԼՈՒԳԸՊՃԸԴԷՑԸՆԷԼՈՒԳԸՊՃԸԴԷՑԸՆԷԼՈՒԳԸՊՃԸԴԷՑԸՆԷԼՈՒ (Չ), ած. 

կպչոտեցնելու, որ կարելի է կպչոտեցնել. ապառնի դերբայ, որ գործածվում է իբրև ածական. 

դըհադըհադըհադըհա գըփչըդէցընէլուգըփչըդէցընէլուգըփչըդէցընէլուգըփչըդէցընէլու բանբանբանբան չիմընաչիմընաչիմընաչիմընա՞ցցցց, ալայալայալայալայ դէղըդէղըդէղըդէղը թութխալթութխալթութխալթութխալ քըսէցիրքըսէցիրքըսէցիրքըսէցիր։ 
 ГЫПhЧhЫДЭЦhЫНЭЛУ կամ ГЫПhЧhЫДЭЦhУНЭЛУ (Н), ГЫПЧЫДЭЦhЫНЭЛУ (Ч), 
пр.буд.вр. то, что можно приклеить, прилепить; с сущ. выполняет функцию прилаг.; дыhа 
гыпhчhыдэцhынэлу бан чhимынацh?, алай дэхъы тhутhхал кhысэцhир сколько можно клеить?, 
ты уже всё измазал клеем.  
 ԳԸՓՉԸԴԷՑՈՒՑԱՁԳԸՓՉԸԴԷՑՈՒՑԱՁԳԸՓՉԸԴԷՑՈՒՑԱՁԳԸՓՉԸԴԷՑՈՒՑԱՁ (Ն), ԳԸՊՃԸԴԷՑՈՒՑԱՁԳԸՊՃԸԴԷՑՈՒՑԱՁԳԸՊՃԸԴԷՑՈՒՑԱՁԳԸՊՃԸԴԷՑՈՒՑԱՁ (Չ), ած. կպչոտեցրաձ, կպչուն արած։ 
 ГЫПhЧhЫДЭЦhУЦhАДЗ (Н), ГЫПЧЫДЭЦhУЦhАДЗ (Ч), п. приклеенный повсюду. 

 ԳԸՓՉԸԴԷՑՈՒՑԱԳԸՓՉԸԴԷՑՈՒՑԱԳԸՓՉԸԴԷՑՈՒՑԱԳԸՓՉԸԴԷՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ  (Ն), ԳԸՊՃԸԴԷՑՈՒՑԱԳԸՊՃԸԴԷՑՈՒՑԱԳԸՊՃԸԴԷՑՈՒՑԱԳԸՊՃԸԴԷՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -

ինէրուն (Չ), մկ. քանի կպչոտեցնում եմ, կպչոտեցրի, կպչոտեցնեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի 

ու ժամանակների նշանակության, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГЫПhЧhЫДЭЦhУЦhÁДЗСАЙИС (Н), ГЫПЧЫДЭЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -
инэруд, -инэрун (Ч) н. по мере того как (чем больше) приклеиваю повсюду, приклеивал и т.д., во 
всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. предлож. 

 ԳԸՓՉԸԴԷՑՈՒՑԱԳԸՓՉԸԴԷՑՈՒՑԱԳԸՓՉԸԴԷՑՈՒՑԱԳԸՓՉԸԴԷՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ (Ն), ԳԸՊՃԸԴԷՑՈՒՑԱԳԸՊՃԸԴԷՑՈՒՑԱԳԸՊՃԸԴԷՑՈՒՑԱԳԸՊՃԸԴԷՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, 

-նէրօվը (Չ), մկ. հենց որ կպչոտեցնում եմ, կպչոտեցրի և այլն. ձձձձըմէրուգիըմէրուգիըմէրուգիըմէրուգի մէռղօվմէռղօվմէռղօվմէռղօվ մէքամմէքամմէքամմէքամ 
դախտագիդախտագիդախտագիդախտագի գըդօրգըդօրգըդօրգըդօր գըփչըդէցուցաձօվըսգըփչըդէցուցաձօվըսգըփչըդէցուցաձօվըսգըփչըդէցուցաձօվըս ալայալայալայալայ յաբանիյաբանիյաբանիյաբանի մէղունէրըմէղունէրըմէղունէրըմէղունէրը վըրանվըրանվըրանվըրան թօփթօփթօփթօփ էղանէղանէղանէղան, գըբանգըբանգըբանգըբան ուուուու 
սադգէցանսադգէցանսադգէցանսադգէցան։ 
 ГЫПhЧhЫДЭЦhУЦhÁДЗОВЫС (Н), ГЫПЧЫДЭЦhУЦhÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -
нэровыс, -нэровыд, -нэровы (Ч), н. как только приклеиваю (прилепляю) и т.д.; дзымэруги 
мэррхъов мэкhам дахтаги гыдор гыпhчhыдэцhуцhадзовыс алай йабани мэхъунэры выран 
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ԳԸՓՑԸՆԷԼԳԸՓՑԸՆԷԼԳԸՓՑԸՆԷԼԳԸՓՑԸՆԷԼ ԳԳԳԳ Г

тhопh эхъан, гыбан у садгэцhан как только я нанёс сок арбуза на кусок доски, все осы слетелись 
на неё, прилипли и погибли. 

 ԳԸՓՑԸՆԷԼԳԸՓՑԸՆԷԼԳԸՓՑԸՆԷԼԳԸՓՑԸՆԷԼ կամ ԳԸՓՑՈՒՆԷԼԳԸՓՑՈՒՆԷԼԳԸՓՑՈՒՆԷԼԳԸՓՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԳԸՊԾԸՆԷԼԳԸՊԾԸՆԷԼԳԸՊԾԸՆԷԼԳԸՊԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. 1. փակցընել (թուղթը կամ նկարը 

պատին և այլն). արմատն է թուրք. «կիպ». < *կիպ-ուց-ան-ել. 2. զարնել, խփել. այս իմաստով 

բայը ստանում է քիչ տարբեր ձևերը, կատարյալը – «գուբուցի», անց. դերբայ – «գուբուցաձ», 

հրամայականը – «գուբո՛ւր», «գուբուցէ՛ք». արմատն է «կափ». հետագայում «կափ» և «կիպ» 

արմտները շփոթեցվել են իրար հետ։ 
 ГЫПhЦhЫНЭЛ или ГЫПhЦhУНЭЛ (Н), ГЫПЦЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. прикреплять, прилеплять, 
приклеивать. 2. ударять, бить; в этом знач. глаг. имеет несколько форм: соверш. вид «губуцhи» или 
«гыбуцhи» – я ударил, прич. прош. вр. – «губуцhадз» или «гыбуцhадз» – ударенный, повелит. накл. – 

«губур» или «гыбур» – бей, «губуцhэкh» или «гыбуцhэкh» – бейте; корни грабара կիպ кип – 

прикреплённый, соединённый и կափ капh – закрывать, запирать, со временем в диалекте 

произошло смешение вышеуказанных корней грабара; литер.зап.арм. կպցնել (произн. гыбцhынэл) – 

ударять, прилеплять. 

 ԳԸՓՑԸՆԷԼՈՒԳԸՓՑԸՆԷԼՈՒԳԸՓՑԸՆԷԼՈՒԳԸՓՑԸՆԷԼՈՒ կամ ԳԸՓՑՈՒՆԷԼՈՒԳԸՓՑՈՒՆԷԼՈՒԳԸՓՑՈՒՆԷԼՈՒԳԸՓՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն), ԳԸՊԾԸՆԷԼՈՒԳԸՊԾԸՆԷԼՈՒԳԸՊԾԸՆԷԼՈՒԳԸՊԾԸՆԷԼՈՒ (Չ), ած.մկ. 1. կպցնելու, 

փակցնելու (բան, տեղ և այլն). 2. նույնը բայի հետ – մակբայ. բադըբադըբադըբադը գըփցընէլունէրէնգըփցընէլունէրէնգըփցընէլունէրէնգըփցընէլունէրէն բէբէբէբէ՛րրրր, 

նայինքնայինքնայինքնայինք մէմըմէմըմէմըմէմը՝ ինչպէսինչպէսինչպէսինչպէս բիդբիդբիդբիդ լալալալա. 

 ГЫПhЦhЫНЭЛУ или ГЫПhЦhУНЭЛУ (Н), ГЫПЦЫНЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. 1. то, что можно 
или нужно прилепить, приклеить. 2. место, где можно прилепить, приклеить; бады 
гыпhцhынэлунэрэн бэр, найинкh мэмы, инчhпэс бид ла принеси (картины и т.п.), которые надо 
повесить на стену, посмотрим, как будут смотреться. 

 ԳԸՓՑՈՒՑԱՁԳԸՓՑՈՒՑԱՁԳԸՓՑՈՒՑԱՁԳԸՓՑՈՒՑԱՁ (Ն), ԳԸՊԾՈՒԾԱՁԳԸՊԾՈՒԾԱՁԳԸՊԾՈՒԾԱՁԳԸՊԾՈՒԾԱՁ (Չ), ած.մկ. 1. կպցրած, փակցրած. 2. դիպցրած (օր. ձեռքը 

մի բանի). անց. դերբայ, որ գոյականի հետ գործածվում է որպես ածական, բայի հետ – մակբայ։ 
 ГЫПhЦhУЦhАДЗ (Н), ГЫПЦУЦАДЗ (Ч), пр.пр.вр. прилепленный; при употр. с сущ. 
выполняет функцию прилаг., с глаголом – наречия; см. также губуцhадз. 

 ԳԸՓՑՈՒՑԱԳԸՓՑՈՒՑԱԳԸՓՑՈՒՑԱԳԸՓՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ԳԸՊԾՈՒԾԱԳԸՊԾՈՒԾԱԳԸՊԾՈՒԾԱԳԸՊԾՈՒԾԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն 

(Չ), մկ. 1. քանի փակցնում եմ, փակցրի, փակցնեմ և այլն. 2. քանի դիպցնում եմ, դիպցրի, 

դիպցնեմ և այլն. գգգգըփցուցաձսայիսըփցուցաձսայիսըփցուցաձսայիսըփցուցաձսայիս գըբաժնըվիգըբաժնըվիգըբաժնըվիգըբաժնըվի։ 
 ГЫПhЦhУЦhÁДЗСАЙИС (Н), ГЫПЦУЦÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун 
(Ч), н. 1. по мере того как (чем больше) приклеиваю, приклеивал и т.д. 2. по мере того как (чем 
больше) прикасаюсь (дотрагиваюсь) и т.д.; гыпhцhуцhадзсайис гыбажныви чем больше 
приклеиваю, тем больше отклеивается.  

 ԳԸՓՑՈՒՑԱԳԸՓՑՈՒՑԱԳԸՓՑՈՒՑԱԳԸՓՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ (Ն), ԳԸՊԾՈՒԾԱԳԸՊԾՈՒԾԱԳԸՊԾՈՒԾԱԳԸՊԾՈՒԾԱ՛ՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍՁՕՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը 

(Չ), մկ. 1. հենց որ փակցնում եմ, փակցրի, փակցնեմ և այլն. 2. հենց որ դիպցնում եմ և այլն. 

մադըսմադըսմադըսմադըս գգգգըպծուծաձօվըսըպծուծաձօվըսըպծուծաձօվըսըպծուծաձօվըս էրիցէրիցէրիցէրից. գգգգըպծուծաձօվըսըպծուծաձօվըսըպծուծաձօվըսըպծուծաձօվըս ամըրցավամըրցավամըրցավամըրցավ։ 
 ГЫПhЦhУЦhÁДЗОВЫС (Н), ГЫПЦУЦÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -
нэровы (Ч), н. 1. как только приклеиваю и т.д. 2. как только прикасаюсь (дотрагиваюсь), 
прикоснулся и т.д., во всех лицах, числах и вр. в соотв. с формой смысл. гл. пр.; мадыс 
гыпhцуцадзовыс эрицh как только я дотронулся пальцем, сразу обжёгся, гыпцуцадзовыс 
амырцhав как только прилепил (бумагу), сразу приклеилась. 

 ԳԻԲԳԻԲԳԻԲԳԻԲ ած.մկ. կպած, կիծ. թուրք. կիպ – կից։ 
 ГИБ, п. смежный, прилегающий; корень грабара կիպ кип – смежный, прилегающий, 

литер.вост.арм. կիպ кип, литер.зап.арм. կիպ (произ. гиб) – смежный, прилегающий.  

 ԳԻԲԻԳԻԲԻԳԻԲԻԳԻԲԻ, մկ. նման. տե՛ս գուր գիբի։ 
 ГИБИ, н. как, подобно тому как; тур. gibi (гиби) – как, подобно тому как; см. гур гиби. 

 ԳԻԴԻԲԷՐԷԳԻԴԻԲԷՐԷԳԻԴԻԲԷՐԷԳԻԴԻԲԷՐԷ (Նխջ), ած. չարաճճի։ 
 ГИДИБЭРЭ (Нхч), п. капризный. 

 ԳԻԴԻՍՔԻԳԻԴԻՍՔԻԳԻԴԻՍՔԻԳԻԴԻՍՔԻ (Ն), ԿԻԴԻՍԿԻԿԻԴԻՍԿԻԿԻԴԻՍԿԻԿԻԴԻՍԿԻ (Չ), մկ. կարծեմ, կարծես բե. հայ. գիտես + պարս. «քի» – թե։ 
 ГИДИСКhИ (Н), КИДИСКИ (Ч), н. кажется, как будто; арм. գիտես гитес + перс.-турец. ki – что.  
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ԳԳԳԳ Г ԳԻԴՆԱԼԳԻԴՆԱԼԳԻԴՆԱԼԳԻԴՆԱԼ

 ԳԻԴՆԱԼԳԻԴՆԱԼԳԻԴՆԱԼԳԻԴՆԱԼ, գիդիմ, գիդցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Ն), ԿԻԴՆԱԼԿԻԴՆԱԼԿԻԴՆԱԼԿԻԴՆԱԼ, կիդիմ, կիդծա, -ծաձ, 

-ծօղ, -նալու, -ծի՛ր, -ծի՛կ (Չ), բ.ն. գիտենալ, տեղեկություն ունենալ, ծանոթ լինել, կարծել. 
բացասական ներկան – «չիգդիմ» կամ «չիդիմ», անկատարը – «չիգդէյի» կամ «չիդէյի». տ՛ես 

նաև «վօ կինա»՝ վօվ բառի տակ. գիդցաձէսգիդցաձէսգիդցաձէսգիդցաձէս կամ իմիմիմիմ գիդցաձօվըսգիդցաձօվըսգիդցաձօվըսգիդցաձօվըս (Ն), կիդծաձէսկիդծաձէսկիդծաձէսկիդծաձէս կամ իմիմիմիմ 
կիդծաձօվըսկիդծաձօվըսկիդծաձօվըսկիդծաձօվըս (Չ) իմ կարծիքով. գիդցօղըսգիդցօղըսգիդցօղըսգիդցօղըս (ըըըը)լալլալլալլալ (Ն), կիդծօղըսկիդծօղըսկիդծօղըսկիդծօղըս լալլալլալլալ (Չ) գիտցող ձևանալ. յէսյէսյէսյէս 
գիդնամգիդնամգիդնամգիդնամ օրօրօրօր (Ն), յէսյէսյէսյէս կիդնամկիդնամկիդնամկիդնամ օրօրօրօր (Չ) կարծում եմ, թե. սուդսուդսուդսուդ չիգդիմչիգդիմչիգդիմչիգդիմ (ըըըը)լալլալլալլալ (Ն), սուդսուդսուդսուդ չիդիմչիդիմչիդիմչիդիմ լալլալլալլալ (Չ) 

չգիտցող կամ տեղեկություն չունեցող ձևանալ. քաշաձըքաշաձըքաշաձըքաշաձը գիդէգիդէգիդէգիդէ (Ն), քաշաձըքաշաձըքաշաձըքաշաձը կիդէկիդէկիդէկիդէ (Չ) նրա կրած 

չարչարանքն է պատճառը (ասում են հյուծվածի մասին). գէրաձգէրաձգէրաձգէրաձ գէրըգէրըգէրըգէրը կիդէկիդէկիդէկիդէ (Չ) լավ սնունդն է 

պատճառը (ասում են ուժեղ ձիու մասին)։ 
 ГИДНАЛ, гидим, гидцhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Н), КИДНАЛ, кидим, кидца, -
цадз, -цохъ, -налу, -цир, -цик (Ч), г.д.з. 1. знать, сознавать, понимать. 2. знать, быть знакомым с кем-
либо. 3. знать, обладать знанием чего-либо. 4. полагать, считать; отриц. формы наст. врем. 
«чhгидим» или «чhидим», форма несоверш. вида прошедшего времени «чhигдэйи» или «чhидэйи»; 
им гидцhадзэс или им гидцhадзовыс (Н), им кидцадзэс или им кидцадзовыс (Ч) насколько я 
знаю, гидцhохъыс (ы)лал (Н), кидцохъыс лал (Ч) прикидываться сведущим, йэс гиднам ор (Н), 
йэс киднам ор (Ч) насколько мне известно, суд чhигдим (ы)лал (Н), суд чhидим лал (Ч) 
прикидываться несведущим, кhашадзы гидэ (Н), кhашадзы кидэ (Ч) натерпелся, испытал много 
страданий (о больном человеке и т.п.), гэрадз гэры кидэ (Ч) всё благодаря хорошему питанию 

(говорят о здоровой, сильной лошади); исконно арм. слово; грабар գէտ гэт – сведущий, знающий, 

գիտել гител – знать, литер.вост.арм. գիտենալ гитенал, литер.зап.арм. գիտնալ (произн. кhиднал) – 

знать, Полис գիդնալ гиднал – знать, Тбилиси գիդիլ гидил, գիդէնալ гидэнал, Ахалциа, Карин, 

Себастия գ‘իդնալ гhиднал, Карабах գ‘իդալ гhидал, Сучава գ‘իդնալ гhиднал, Родосто кhиднал 

քիդնալ, Тигранакерт քիդնmլ кhиднäл, Возм գյըտիմ гйытим, Зейтун գ‘իդանօլ гhиданол, Акна 

գ‘իննալ гhиннал, Харберд քիդնալ кhиднал, քիննալ кhиннал, Асланбек գ‘ի*նալ гhиhнал, 

Алашкерт, Муш գինալ гинал, Ван կիտնալ китнал, Мокс կյիտնալ кйитнал, Салмаст գինmլ гинäл, 

Хачин գ‘իննօլ гhиннол, Амшен կիդնուշ киднуш.  

 ԳԻԴՆԱԼՈՒԳԻԴՆԱԼՈՒԳԻԴՆԱԼՈՒԳԻԴՆԱԼՈՒ (Ն), ԿԻԴՆԱԼՈՒԿԻԴՆԱԼՈՒԿԻԴՆԱԼՈՒԿԻԴՆԱԼՈՒ (Չ), ած. գիտնալու (բան), որ կարելի է կամ պետք է գիտնալ. 
ապ. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի 

դեր է կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է. ադիվիգըադիվիգըադիվիգըադիվիգը կիդնալուկիդնալուկիդնալուկիդնալու պանպանպանպան չէչէչէչէ այդ անկարելի է 

գիտնալ. յէսյէսյէսյէս գիդնալունէրնգիդնալունէրնգիդնալունէրնգիդնալունէրն ալալալալ չիդիմչիդիմչիդիմչիդիմ, ադադադադ վըրդէվըրդէվըրդէվըրդէ՞խէնխէնխէնխէն գիդնամգիդնամգիդնամգիդնամ։ 
 ГИДНАЛУ (Н), КИДНАЛУ (Ч), пр.буд.вр. то, что можно или нужно знать; с сущ. становится 
прилаг., при незав. употр. – сущ., принимает артикль и склон.; адивигы кидналу пан чhэ такое 
невозможно знать заранее, йэс гидналунэрн ал чhидим, ад вырдэхэн гиднам не знаю даже того, 
что должен знать, а этого и подавно не знаю. 

 ԳԻԴՆԱԼՕՎԳԻԴՆԱԼՕՎԳԻԴՆԱԼՕՎԳԻԴՆԱԼՕՎ (Ն), ԿԻԴՆԱԼՕՎԿԻԴՆԱԼՕՎԿԻԴՆԱԼՕՎԿԻԴՆԱԼՕՎ (Չ), մկ. դիտմամբ. գգգգիդնալօվիդնալօվիդնալօվիդնալօվ էէէէ արաձըարաձըարաձըարաձը, յանլըշյանլըշյանլըշյանլըշ չիգիդնասչիգիդնասչիգիդնասչիգիդնաս – 

դիտմամբ է անում, չկարծես, թե սխալմամբ է։ 
 ГИДНАЛОВ (Н), КИДНАЛОВ (Ч), н. зная, обладая знаниями; гидналов э арадзы, йанлыш 
чhигиднас он знает что делает, не сомневайся.  

 ԳԻԴՆԱԿԱՆ ԳԻԴՆԱԿԱՆ ԳԻԴՆԱԿԱՆ ԳԻԴՆԱԿԱՆ (Ն), ԿԻԴՆԱԿԱՆԿԻԴՆԱԿԱՆԿԻԴՆԱԿԱՆԿԻԴՆԱԿԱՆ (Չ), ած.գ. գիտուն, ուսումնական, գիտնական։ 
 ГИДНАКАН (Н), КИДНАКАН (Ч) 1. п. 1. сведущий, знающий, опытный. 2. с. учёный; 

литер.вост.арм. գիտնական гитнакан, литер.зап.арм. գիտնական (пр. кhиднаган) – учёный. 

 ԳԻԴՈՒԹԻՆ ԳԻԴՈՒԹԻՆ ԳԻԴՈՒԹԻՆ ԳԻԴՈՒԹԻՆ (Ն), ԿԻԴՈՒԹԻՆԿԻԴՈՒԹԻՆԿԻԴՈՒԹԻՆԿԻԴՈՒԹԻՆ (Չ), գ. գիտություն։ 
 ГИДУТhИН (Н), КИДУТhИН (Ч), с. 1. наука. 2. знание; литер.вост.арм. գիտություն 

гитутhюн, литер.зап.арм. գիտություն (произн. кhидутhюн) – наука; знание. 

 ԳԻԴՈՒՆ ԳԻԴՈՒՆ ԳԻԴՈՒՆ ԳԻԴՈՒՆ (Ն), ԿԻԴՈՒՆԿԻԴՈՒՆԿԻԴՈՒՆԿԻԴՈՒՆ (Չ), ած. գիտուն, շատ բան գիտցող։ 
 ГИДУН (Н), КИДУН (Ч), п. сведущий, знающий, компетентный; литер.вост.арм. գիտուն 

гитун, литер.зап.арм. գիտուն (произн. кhидун) – сведущий, знающий. 

 ԳԻԴՈՒՆՈՒԹԻՆ ԳԻԴՈՒՆՈՒԹԻՆ ԳԻԴՈՒՆՈՒԹԻՆ ԳԻԴՈՒՆՈՒԹԻՆ (Ն), ԿԻԴՈՒՆՈՒԹԻՆԿԻԴՈՒՆՈՒԹԻՆԿԻԴՈՒՆՈՒԹԻՆԿԻԴՈՒՆՈՒԹԻՆ (Չ), գ. գիտուն մարդու հատկություն։ 
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 ГИДУНУТhИН (Н), КИДУНУТhИН (Ч), с. компетентность, осведомлённость.  

ԳԻԶՄԻՐԳԻԶՄԻՐԳԻԶՄԻՐԳԻԶՄԻՐ, գ. բամբակի թեթև գործվածք կարմիր գույնի, որից հնումը աղջիկների ամառվա 

հագուստ էին կարում. պարս. կըրմըզ – կարմիր, որ նույն իրանական «կիրմ» արմատից է 

ծագում, ինչ որ պահլ. «կարմիր» բառը. տե՛ս գարմիր: 
 ГИЗМИР, с. лёгкая хлопчатобумажная ткань красного цвета, из которой в старину шили 
летние платья для девочек; общеиранский корень kirm (кирм) – червь, красный, перс. kirmiz 
(кирмиз) – красный; см. также гармир.  

 ԳԻԹԳԻԹԳԻԹԳԻԹ (Չ), գ. կիթ. կթելի արմատն է. կովի ծծերից հեշտ կամ դժվար դուրս ծորելու 

հատկությունը, որ կախված է ծծերի ծայրի անցք փակող օղակաձև մկանների պիրկ թույլ 
լինելուց. ամուամուամուամու՞րրրր գիթօվգիթօվգիթօվգիթօվ գօվգօվգօվգօվ էէէէ, չէնէչէնէչէնէչէնէ՞ փուխփուխփուխփուխ։ 
 ГИТh (Ч), с. 1. дойка, доение. 2. твёрдость или мягкость сосков вымени коровы при дойке, 
зависящие от состояния сосочных мышц; амур гитhов гов э, чhэнэ пhух? у коровы твёрдые или 

мягкие соски?; грабар կիթ китh – продукт, получаемый от животных, литер.вост.арм. կիթ китh – 

удой, литер.зап.арм. կիթ (произн. гитh) – дойка; удой; куриное яйцо; икра рыб; в гаваре Казах 

կիթ китh – дойка овец.  

 ԳԻՆԳԻՆԳԻՆԳԻՆ (Ն), ԿԻՆԿԻՆԿԻՆԿԻՆ (Չ), գ. գին, արժեք. հացինհացինհացինհացին կինըկինըկինըկինը վըրանվըրանվըրանվըրան էէէէ հացի գինը չի իջնում։ 
 ГИН (Н), КИН (Ч), с. 1. цена, стоимость. 2. перен. цена, значение, ценность; hацhин кины 
выран э цена на хлеб не снижается, кин тынэл установить цену; исконно арм. слово, грабар գին 

гин – стоимость, цена, литер.вост.арм. գին гин, литер.зап.арм. գին (произ. кhин) – цена, Тбилиси, 

Полис գին гин, Алашкерт, Ахалциха, Ереван, Харберд, Карин, Хачин, Муш, Нор-Джуга, Себастия, 

Сучава գ‘ին гhин, Агулис գյին гйин, Амшен, Шемаха կին кин, Мокс, Мараха, Салмаст, Ван կյին 

кйин, Родосто, Тигранакерт քին кhин, Возм գ‘են гhен, Зейтун գ‘էն гhэн. 

 ԳԻՆԻԳԻՆԻԳԻՆԻԳԻՆԻ (Ն), ԿԻՆԻԿԻՆԻԿԻՆԻԿԻՆԻ (Չ), գ. գինի։ 
 ГИНИИИИ (Н), КИНИ (Ч), с. вино; исконно арм. слово, грабар գինի гини – вино, литер.вост.арм. 

գինի гини, литер.зап.арм. գինի (произн. кhини) – вино, в гаварах Тбилиси, Полис гини գինի, 
Алашкерт, Ахалциха, Асланбек, Ереван, Харберд, Карин, Хачин, Муш, Себастия, Сучава, Нор-

Джуга գ‘ինի гhини, Агулис գյինի гйини, Родосто, Тигранакерт քինի кhини, Амшен, Карабах, 

Шемаха կինի кини, Мараха, Салмаст, Ван կյինի кйини, Зейтун գ‘ինէ гhинэ, Мокс կյինը кйины, 

Возм գ‘էնէ гhэнэ. 

 ԳԻՆՄԱՇԹԳԻՆՄԱՇԹԳԻՆՄԱՇԹԳԻՆՄԱՇԹ, ԳԻՆԻՄԱՇԹԳԻՆԻՄԱՇԹԳԻՆԻՄԱՇԹԳԻՆԻՄԱՇԹ և ԳԻՆՄԱՐԹԳԻՆՄԱՐԹԳԻՆՄԱՐԹԳԻՆՄԱՐԹ (Ն), ԳԻՆՄԱՇԹԳԻՆՄԱՇԹԳԻՆՄԱՇԹԳԻՆՄԱՇԹ, ԳԻՆՄԱՇՏԳԻՆՄԱՇՏԳԻՆՄԱՇՏԳԻՆՄԱՇՏ, և ԳԻՆՄԱՐՏԳԻՆՄԱՐՏԳԻՆՄԱՐՏԳԻՆՄԱՐՏ (Չ), գ. 

կին, ամուսնացած կին ամեն հասակի՝ անկախ նրանից, թե ում կինն է. տե՛ս նաև գընիգ։ 
 ГИНМАШТh, ГИНИМАШТh, ГИНМАРТh и ГИРМАШТh (Н), ГИНМАШТh, 
ГИНМАШТ и ГИНМАРТ (Ч), с. 1. женщина. 2. жена, супруга; исконно арм. слово, образовано от 

կին кин – женщина и մարդ мард – человек; среднеарм. яз. կինարմատ кинармат, կինմադ кинмад, 

կինմարդ кинмард, в гаварах Карабах, Ван, Тбилиси կինարմատ кинармат, Казах, Карин, Мокс 

կնիկարմատ кникармат – женщина. 

 ԳԻՆՄԱՇԹՈՒԳԻՆՄԱՇԹՈՒԳԻՆՄԱՇԹՈՒԳԻՆՄԱՇԹՈՒ, ած. կանացի, կանանց: 
 ГИНМАШТhУ, п. женский; гинмаштhу hалав женская одежда. 

 ԳԻՆՕՎԳԻՆՕՎԳԻՆՕՎԳԻՆՕՎ (Ն), ԿԻՆՕՎԿԻՆՕՎԿԻՆՕՎԿԻՆՕՎ (Չ), ած.մկ. թանգ, թանգ գնով. միսըմիսըմիսըմիսը կինօվկինօվկինօվկինօվ էէէէ, ծուգնծուգնծուգնծուգն ալալալալ կինօվկինօվկինօվկինօվ 
գըձախվիգըձախվիգըձախվիգըձախվի։ 
 ГИНОВ (Н), КИНОВ (Ч) 1. п. дорогой, стоящий дорого. 2. н. дорого; мисы кинов э, цугн ал 
кинов гыдзахви мясо дорогое, рыбу тоже дорого продают; этим. см. гин. 

 ԳԻՐԳԻՐԳԻՐԳԻՐ (Ն), ԿԻՐԿԻՐԿԻՐԿԻՐ (Չ), գ. 1. գիր, տառ. 2 նամակ. գիրգիրգիրգիր առնէլառնէլառնէլառնէլ (Ն), կիրկիրկիրկիր առնէլառնէլառնէլառնէլ (Չ) նամակ ստանալ. 
գիրգիրգիրգիր-գարթումգարթումգարթումգարթում (Ն) գրագիտություն. գիրգիրգիրգիր անէլանէլանէլանէլ վավիրագիր կազմել՝ նոտարի միջոցով կամ այլ 
կերպ որևէ գործարքի մասին. գիրգիրգիրգիր խըրգէլխըրգէլխըրգէլխըրգէլ (Ն), կիրկիրկիրկիր խըրգէլխըրգէլխըրգէլխըրգէլ (Չ) նամակ ուղարկել. գիրգիրգիրգիր 
փախցունէլփախցունէլփախցունէլփախցունէլ կամ գիրգիրգիրգիր փախցընէլփախցընէլփախցընէլփախցընէլ (Ն), կիրկիրկիրկիր փախծընէլփախծընէլփախծընէլփախծընէլ (Չ) տառ թողնել գրելիս. գիրգիրգիրգիր-գիրագօսգիրագօսգիրագօսգիրագօս (Չ) 

գրագիտություն, Կիրակոս անունի առաջին վանկի նմանության վրա հիմնված խոսք է, որին 

ավելացնում են նաև «հէսաբ-քիթաբ» – թվաբանության գիտություն։  
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 ГИР (Н), КИР (Ч), с. 1. буква. 2. письмо; гир аррнэл (Н), кир аррнэл (Ч) получить письмо, 
гир-гартhум (Н) грамотность, гир анэл заверять подписью, печатью подлинность документа, гир 
хыргэл (Н), кир хыргэл (Ч) отправить письмо, гир пhахцhунэл или гир пhахцhынэл (Н), кир 
пhахцынэл (Ч) пропускать букву при письме, кир-гирагос (Ч) грамотность, грамота (в основе – 
повтор первого слога имени Гирагос, сравни с «hэсаб-кhитhаб» – арифметическая грамотность); 
исконно арм. слово, грабар գիր гир – буква, письмо, письменность, литер.вост.арм. գիր гир, 

литер.зап.арм. գիր (кhир) – буква, письмо, письменность, в гаварах Агулис, Тбилиси, Полис (на 

старом языке) գիր гир, Алашкерт, Ахалциха, Асланбек, Ереван, Харберд, Карин, Муш, Нор-Джуга, 

Себастия գ‘իր гhир, Сучава գ‘իըր гhиыр, Горис, Амшен, Карабах, Мокс, Ван, Шемаха կիր кир, 

Мараха, Салмаст կյիր кйир, Хачин, Полис (на новом языке) գ‘իյ гhий, Родосто, Тигранакерт քիր 

кhир, Зейтун գ‘էյ гhэй, գ‘էր гhэр.  

 ԳԻՐԱԳԻԳԻՐԱԳԻԳԻՐԱԳԻԳԻՐԱԳԻ, գ.մկ. կիրակի. հուն. կյուռիօս – տեր, կյուռիակէ – տիրունակակ. հոլովվ. է երկու 

կերպ – սովորական կանոնավոր կերպով – գիրագիյի, գիրագիյէ, գիրագիյօվ և գիրագվան, 

գիրագվանէ. հոգնակին մեկ ձևով է – գիրագինէր, -նէրու, -նէրէ, -նէրօվ։ 
 ГИРАГИ 1. с. воскресенье. 2. н. в воскресенье; имеет две формы склонения: а) гирагийи, 
гирагийэ, гирагийов, б) гирагван, гирагванэ, мн. ч. имеет форму гирагинэр, -нэру, -нэрэ, -нэров; от 
греч. kiriaki – воскресенье (корень kirios – господин); аррчhи гираги в старину, свадьба в субботу 
вечером в доме жениха, куда свадебный кортеж привозил невесту из родительского дома и где 
устраивались танцы, в которых участвовали только девушки, а молодые люди наблюдали за 
танцующими, как правило, в этот день угощение не выставлялось (в данном контексте аррчhи 
гираги означает «канун воскресенья»); грабар կիւրակէ кюракэ – первый день недели, 

литер.вост.арм. կիրակի кираки, литер.зап.арм. կիրակի (произн. гираги) – воскресенье, в гаварах 

Харберд, Тигранакерт գիրագէ гирагэ, Возм կյըրկէյ кйыракэй, Нор-Джуга, Ван կիրակի кираки, 

Ахалциха, Карин կիրmկի кирäки, Мокс կիրmկը´ кирäкыэ, Агулис կիրmկի кирäки, կըրmկի 

кырäки, Салмаст կիրակյի киракйи, Мараха կիրmկյի кирäкйи, Алашкерт, Муш, Тбилиси կիրագի 

кираги, Асланбек, Ереван, Амшен, Полис, Родосто, Сучава գիրագի гираги, Шемаха գիրmգի 

гирäги, Горис գյըրագի гйыраги, Карабах կյըրէկի кйырэки, գյըրէգի гйырэги, Сведия գիրագէ 

гирагэ, Акна, Себастия գիրէգի гирэги, Зейтун գիյագի гийаги, գիրագի гираги, Хачин գիյmգի 

гийäги, Энкюри գիրէյի гирэйи.  

 ԳԻՐԱԳՎԱՆԳԻՐԱԳՎԱՆԳԻՐԱԳՎԱՆԳԻՐԱԳՎԱՆ, ած. նախորդի սեռական հոլովն է, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, 

իսկ անկախ գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է – 

գիրագվանը, -վանին, -վանօվ, -վանէրը, -վաննէրուն, -վաննէրէն, -վաննէրօվ։ 
 ГИРАГВАН, п. воскресный; форма род. падежа сущ. «гираги», при употр. с существ. 
выполняет функцию прил., при независимом употр. – функцию сущ., принимает притяж. артикль и 
склоняется: гирагваны, -ванин, -ванов, -ваннэры, -ваннэрун, -ваннэрэн, -ваннэров. 
 ԳԻՐԱԳՎԱՆԻՆԳԻՐԱԳՎԱՆԻՆԳԻՐԱԳՎԱՆԻՆԳԻՐԱԳՎԱՆԻՆ, մկ. նախորդի սեռական հոլովն է, որ նախադասության մեջ որոշիչի 

հատկացուցիչի դեր է կատարում և որոշյալի հատկացյալի բացակայության դեպքում հոդ է 

առնում, ստանձնում է հատկաց. դերը և հոլովվում է – գիրագվանինը, գիրագվանինին, 

գիրագվանէնէն, գիրագվանիննօվ, -նէրը, -նէրուն, -նէրէն, -նէրօվ. այսպիսով փոխանակ ասելու 

գիրագվանգիրագվանգիրագվանգիրագվան ջամփջամփջամփջամփօօօօրթրթրթրթըըըը ասվում է գիրագվանգիրագվանգիրագվանգիրագվանըըըը, փոխանակ ասելու գիրագվանգիրագվանգիրագվանգիրագվան ջամփջամփջամփջամփօօօօրթինրթինրթինրթին ձինձինձինձին 

ասվում է գիրագվանինըգիրագվանինըգիրագվանինըգիրագվանինը և հոլով. է գոյականաբար։ 
 ГИРАГВАНИН, н. воскресный; форма род. пад. сущ. «гираги», в предл. выступает в функции 
определения, принимает прит. артикль, склон. как сущ. и заменяет определяемое слово, вместо 
гирагван джампhортhы (воскресная поездка) говорится гирагваны, вместо гирагван 
джампhортhин дзин (лошадь для воскресной поездки) говорится гирагванины; гирагванины, 
гирагванинин, гирагванэнэн, гирагваниннов, -нэры, -нэрун, -нэрэн, -нэров;  
 ԳԻՐԱԳՎԱՆԷԳԻՐԱԳՎԱՆԷԳԻՐԱԳՎԱՆԷԳԻՐԱԳՎԱՆԷ, մկ. կիրակի օրվանից. էրգուշապտըվանէրգուշապտըվանէրգուշապտըվանէրգուշապտըվան անէլիքըդանէլիքըդանէլիքըդանէլիքըդ գիրագվանէգիրագվանէգիրագվանէգիրագվանէ հազիրհազիրհազիրհազիր 
արաարաարաարա։ 
 ГИРАГВАНЭ, н. с воскресенья; эргушаптыван анэликhыд гирагванэ hазир ара готовься к 
понедельнику с воскресенья.  



 

367 

ԳԻՐԱԳՎԱՆԷՆ ԱՌԱՉԳԻՐԱԳՎԱՆԷՆ ԱՌԱՉԳԻՐԱԳՎԱՆԷՆ ԱՌԱՉԳԻՐԱԳՎԱՆԷՆ ԱՌԱՉ ԳԳԳԳ Г

 ԳԻՐԱԳՎԱՆԷՆ ԱՌԱՉԳԻՐԱԳՎԱՆԷՆ ԱՌԱՉԳԻՐԱԳՎԱՆԷՆ ԱՌԱՉԳԻՐԱԳՎԱՆԷՆ ԱՌԱՉ, մկ. կիրակվանից առաջ։  
 ГИРАГВАНЭН АРРАЧh, н. до воскресенья.  
 ԳԻՐԱԳՎԱՆԷՆ ԷԴԷՎԳԻՐԱԳՎԱՆԷՆ ԷԴԷՎԳԻՐԱԳՎԱՆԷՆ ԷԴԷՎԳԻՐԱԳՎԱՆԷՆ ԷԴԷՎ, մկ. կիրակվանից հետո։ 
 ГИРАГВАНЭН ЭДЭВ, н. после воскресенья. 

 ԳԻՐԱՄՈՒԹՔԳԻՐԱՄՈՒԹՔԳԻՐԱՄՈՒԹՔԳԻՐԱՄՈՒԹՔ (Ն), ԳԻՐԱՄՈՒՏԿԳԻՐԱՄՈՒՏԿԳԻՐԱՄՈՒՏԿԳԻՐԱՄՈՒՏԿ (Չ), գ. կիրակնամուտ, շաբաթ օրվա իրիկուն. բարդված է 

«գիրագի» և «մուտք» բառերից. գործածվում էր նաև ածականաբար. գիրամութքգիրամութքգիրամութքգիրամութք իրգունիրգունիրգունիրգուն իդբէսիդբէսիդբէսիդբէս 
պնպնպնպն գարվիգարվիգարվիգարվի՞։ 
 ГИРАМУТhКh (Н), ГИРАМУТК (Ч), с. канун воскресенья, субботний вечер; образов. от 
слияния слов «гираги» и «мутhкh», употр. также как прил.; гирамутhкh иргун идбэс пан гарви? 
разве можно вытворять такое в канун воскресенья?; литер.вост.арм. կիրակնամուտք 

киракнамуткh, литер.зап.арм. կիրամուտք (произ. гирамудкh) – канун воскресенья, в гаварах 

Карин, Сведия, Мараш, Арабкир, Полис կիրակմութք киракмутhкh, Энкюри գիրամուդ гирамуд, 

Ван, Хизан կիրակմուտ киракмут, Карабах կիրակյամոտ киракйамот, Ардиал, Партизак 

կիրամուտք кирамуткh, Кесария կիրեկմուտք кирэкмуткh, Себастия կիրեյմուտք киреймуткh. 
    ԳԻՐԱՄՈՒԹՔԳԻՐԱՄՈՒԹՔԳԻՐԱՄՈՒԹՔԳԻՐԱՄՈՒԹՔ ԻՐԳՎԱՆԻՐԳՎԱՆԻՐԳՎԱՆԻՐԳՎԱՆ (Ն), ԳԻՐԱՄՈՒՏԿԳԻՐԱՄՈՒՏԿԳԻՐԱՄՈՒՏԿԳԻՐԱՄՈՒՏԿ ԻՐԳՎԱՆԻՐԳՎԱՆԻՐԳՎԱՆԻՐԳՎԱՆ (Չ), գ. կիրակնամուտ: 
    ГИРАМУТhКh ИРГВАН (Н), ГИРАМУТК ИРГВАН (Ч), с.  канун воскресенья. 
 ԳԻՐԱՄՈՒԹՔԳԻՐԱՄՈՒԹՔԳԻՐԱՄՈՒԹՔԳԻՐԱՄՈՒԹՔ ՔԱՌՍՈՒՆՔՔԱՌՍՈՒՆՔՔԱՌՍՈՒՆՔՔԱՌՍՈՒՆՔ (Ն), ԳԻՐԱՄՈՒՏԿԳԻՐԱՄՈՒՏԿԳԻՐԱՄՈՒՏԿԳԻՐԱՄՈՒՏԿ ՔԱՌՍՈՒՆՔՔԱՌՍՈՒՆՔՔԱՌՍՈՒՆՔՔԱՌՍՈՒՆՔ (Չ), գ. քառասունք: 
 ГИРАМУТhКh КАРРСУНКh (Н), ГИРАМУТК КАРРСУНКh (Ч), с. сороковины, поминки в 
сороковой день после чьей-либо смерти.  
 ԳԻՐԳԳԻՐԳԳԻՐԳԳԻՐԳ (Ն), ԿԻՐԳԿԻՐԳԿԻՐԳԿԻՐԳ (Չ), գ. գիրկ. հոմանիշը – խուչախ։ 
 ГИРГ (Н), КИРГ (Ч), с. объятие; грабар գիրկ гирк – колени, подол, литер.вост.арм. գիրկ гирк, 

литер.зап.арм. գիրկ (произ. кhирг) – объятие, Полис գիրգ гирг, Ахалциха, Ереван, Карин գ‘իրկ 

гhирк, Алашкерт, Асланбек, Харберд, Муш, Себастия գ‘իրգ гhирг, Родосто, Тигранакерт քիրգ 

кhирг, Сучава գ‘իըրգ гhиырг, Мокс, Ван կյիրկ кйирк, Карабах գիւրգյ гюргй, Хачин գ‘րյգ гhрйг, 

Возм գ‘էրկ гhэрк: синоним – хучhах. 

 ԳԻՐԳԻԳԻՐԳԻԳԻՐԳԻԳԻՐԳԻ (Ն), ԿԻՐԳԻԿԻՐԳԻԿԻՐԳԻԿԻՐԳԻ (Չ), ած. գործածվում է «տղա» բառի հետ. գիրգիգիրգիգիրգիգիրգի դըղադըղադըղադըղա (Ն), կիրգիկիրգիկիրգիկիրգի դըղադըղադըղադըղա 

(Չ) փոքրիկ երեխա, որին պետք է մայրը գրկի մեջ խնամե։ 
 ГИРГИ (Н), КИРГИ (Ч), п. употр. со словом «дыхъа» – ребёнок: гирги дыхъа (Н), кирги 
дыхъа (Ч) ребёнок, которого нужно брать на руки, нянчить; этимол. см. гыргэл. 
 ԳԻՐՔԳԻՐՔԳԻՐՔԳԻՐՔ և ՔԻՐՔՔԻՐՔՔԻՐՔՔԻՐՔ (Ն), ԿԻՐԿԿԻՐԿԿԻՐԿԿԻՐԿ (Չ), գ. գիրք. արմատն է «գիր», «ք»-ն գրաբարի հոգնակիի 

մասնիկն է։ 
 ГИРКh и КhИРКh (Н), КИРК (Ч), с. книга; исконно арм. слово, грабар գիր гир – буква, 
письменность + «кh» – окончание мн. числа существит. древнеармянского языка, литер.вост.арм. 

գիրք гиркh, литер.зап.арм. գիրք (произ. кhиркh) – книга, в гаварах Полис (на старом языке) գիրք 

гиркh, Родосто, Тигранакерт, Полис (на новом языке) քիրք кhиркh, Амшен կիրկ кирк.  

 ԳԻՐՕՑԳԻՐՕՑԳԻՐՕՑԳԻՐՕՑ (Ն), ԿԻՐՕՑԿԻՐՕՑԿԻՐՕՑԿԻՐՕՑ (Չ), ած. գրակետ, ուսում ստացած (մարդ). վերջավորությունը 

գրաբարաձև է, որովհետև բառը գրաբարից է մտած բարբառի մեջ։ 
 ГИРОЦh (Н), КИРОЦh (Ч), п. грамотный, образованный; «оцհ» – окончание существит. 
древнеармянского языка.  

 ԳԻՑԳԻՑԳԻՑԳԻՑ, ած.մկ. կից, իրար կպած. տե՛ս նաև գըցել։ 
 ГИЦh 1. п. смежный, прилегающий, примыкающий. 2. н. примыкая, прилегая. 3. гицh чhэ 
тэхникайи hэд не дружит с техникой; грабар կից кицh – смежный, прилегающий, литер.вост.арм. 

կից кицh, литер.зап.арм. կից (произн. гицh) – смежный, прилегающий; см. также гыцhэл. 

 ԳԼԱՅԳՈՒՆԳԼԱՅԳՈՒՆԳԼԱՅԳՈՒՆԳԼԱՅԳՈՒՆ, ած. ջնարակած (աման). արաբ. կալաի – անադ, հայ. -եկ-ուն. տե՛ս նաև 

խալայ։ 
 ГЛАЙГУН, п. эмалированный (о посуде); от араб. qalay (калай) – олово, полуда, лужение + 
арм. -эк-ун; литер.зап.арм. կլայեակ (произн. глайаг), կլայեկ (пр. глайэг), կլեկ (пр. глэг) – а) олово, 
полуда, б) покрытый полудой для предохранения от коррозии (о медной посуде), в гаваре Ван 

կլայկուն клайкун – эмалированный; см. также халай. 
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ԳԳԳԳ Г ԳԼԱՆՍԷԳԼԱՆՍԷԳԼԱՆՍԷԳԼԱՆՍԷ

 ԳԼԱՆՍԷԳԼԱՆՍԷԳԼԱՆՍԷԳԼԱՆՍԷ (Նխջ), գ. մի տեսակ պար է. աղավաղված ֆրանսերեն է։ 
 ГЛАНСЭ (Нхч), с. вид танца; из франц.  
 ԳԼԱՍՆԻԳԼԱՍՆԻԳԼԱՍՆԻԳԼԱՍՆԻ (Նխջ), գ. քաղաքային վարչության, անդամ ցարական Ռուսաստանում. ռուս. 

гласный – նույն իմ։  
 ГЛАСНИ (Нхч), с. член правления городской управы в царской России; рус. гласный, в том же 
значении. 

 ԳՅԱՆՔԳՅԱՆՔԳՅԱՆՔԳՅԱՆՔ, գ. կյանք:  
 ГЙАНКh, с. 1. жизнь, существование. 2. жизнь, век (время существования). 3. жизнь, быт. 4. 
жизнь, биография, жизненный путь. 5. перен. жизнь (о чём-либо самом дорогом для человека, 
источнике радости, наслаждения, счастья); гйанкh анцhунэл наслаждаться жизнью; исконно арм. 

слово, грабар կէանք кйанкh – жизнь, литер.вост.арм. կյանք кйанкh, литер.зап.арм. կէանք (произн. 

гйанкh) – жизнь, в гаварах Алашкерт, Ахалциха, Агулис, Карин, Нор-Джуга կյանք кйанкh, Ереван, 

Мараха, Шемаха, Полис, Себастия գյանք гйанкh, Салмаст կյmնք кйäнкh, Муш կենք кенкh, 

Тбилиси կինք кинкh.  

 ԳՅԱՆՔԻՍԳՅԱՆՔԻՍԳՅԱՆՔԻՍԳՅԱՆՔԻՍ , -դ, -ն, -էրուս, -էրուդ, -էրուն, մկ. գործածվում է բացասական բայի հետ, երբեք 

կյանքումս, -դ, -ը, -ներումս, -ներումդ, -ներումը։ 
 ГЙАНКhИС, -д, -н, -эрус, -эруд, -эрун, н. никогда в моей жизни, в твоей жизни, в его жизни и 
т.д.; употр. с глаголом в отрицат. форме;  

 ԳՅՈՒԶԳՅՈՒԶԳՅՈՒԶԳՅՈՒԶ (Ն), ԿՈՒԶԿՈՒԶԿՈՒԶԿՈՒԶ (Չալթր), ԿՈՒՅԶԿՈՒՅԶԿՈՒՅԶԿՈՒՅԶ (Թոփտի), գ. աշուն. թուրք. գյուզ – նույն իմ.։ 
 ГЮЗ (Н), КУЗЬ (Чалтырь), КУЙЗ (с. Крым), с. осень; турец. güz (гюз), крым.татар. кузь – 
осень. 

 ԳՅՈՒԶԻՆԳՅՈՒԶԻՆԳՅՈՒԶԻՆԳՅՈՒԶԻՆ (Ն), ԿՈՒԶԻՆԿՈՒԶԻՆԿՈՒԶԻՆԿՈՒԶԻՆ (Չալթր), ԿՈՒՅԶԻՆԿՈՒՅԶԻՆԿՈՒՅԶԻՆԿՈՒՅԶԻՆ (Թոփտի), մկ. աշնանը. թուրք. գյուզ + հայ. 
«ին», որից «ի» – սեռակ. հոլովի վերջավորություն է, իսկ «ն»-ն երր. դեմքի հոդ։ 
 ГЮЗИН (Н), КУЗЬИН (Ч), КУЙЗИН (с. Крым), н. осенью; тюрк. гюз + арм. оконч. -ин, в 
котором «и» – оконч. род. падежа, а «н» – артикль 3-го лица. 

 ԳՅՈՒԶՎԱՆԳՅՈՒԶՎԱՆԳՅՈՒԶՎԱՆԳՅՈՒԶՎԱՆ (Ն), ԿՈՒԶՎԱՆԿՈՒԶՎԱՆԿՈՒԶՎԱՆԿՈՒԶՎԱՆ (Չալթր), ԿՈՒՅԶՎԱՆԿՈՒՅԶՎԱՆԿՈՒՅԶՎԱՆԿՈՒՅԶՎԱՆ (Թոփտի), ած. աշնանային. թուրք. գյուզ 

+ հայ. -վա-ն: 
 ГЮЗВАН (Н), КУЗЬВАН (Чалтырь), КУЙЗВАН (с. Крым.), п. осенний; тюрк. гюз – осень + 
арм. -ва-н. 

 ԳՅՈՒԶՎԱՆԷԳՅՈՒԶՎԱՆԷԳՅՈՒԶՎԱՆԷԳՅՈՒԶՎԱՆԷ (Ն), ԿՈՒԶՎԱՆԷԿՈՒԶՎԱՆԷԿՈՒԶՎԱՆԷԿՈՒԶՎԱՆԷ (Չալթր), ԿՈՒՅԶՎԱՆԷԿՈՒՅԶՎԱՆԷԿՈՒՅԶՎԱՆԷԿՈՒՅԶՎԱՆԷ (Թոփտի), մկ. աշնանից. թուրք. 

գյուզ + հայ. -վա-ն-է: 
 ГЮЗВАНЭ (Н), КУЗЬВАНЭ (Чалтырь), КУЙЗВАНЭ (с. Крым), н. с осени; тюрк. гюз – осень 
+ арм. -ва-н-э. 

 ԳՅՈՒԼԲԷՇԷՔԷՐԳՅՈՒԼԲԷՇԷՔԷՐԳՅՈՒԼԲԷՇԷՔԷՐԳՅՈՒԼԲԷՇԷՔԷՐ (Նխջ), ած. քախցրաբույր. պարս. գյուլ – ծաղիկ, վարդ, բա – հետ, 

միասին, շեքեր – շաքար, ծաղիկ ու շաքար։ 
 ГЮЛБЭШЭКhЭР (Нхч), п. благоуханный, ароматный; от перс. gul-ba-šakar – засахаренные 
лепестки розы (gul – роза, ba – соединит. союз, šakar – сахар), от кот. турец. gülbeşeker 

(гюлбэшэкэр) – розовое варенье; грабар գուլբաշաքար гулбашакhар – варенье из лепестков роз. 
 ԳՅՈՒԼԳՅՈՒԼԻԳՅՈՒԼԳՅՈՒԼԻԳՅՈՒԼԳՅՈՒԼԻԳՅՈՒԼԳՅՈՒԼԻ (Նխջ), ած. վարդագույն։ 
 ГЮЛГЮЛИ (Нхч), п. розовый.  

 ԳՅՈՒԼԷՅԼԱՆԳՅՈՒԼԷՅԼԱՆԳՅՈՒԼԷՅԼԱՆԳՅՈՒԼԷՅԼԱՆ (Ն), ԳՈՒԼԱՅԱՆԳՈՒԼԱՅԱՆԳՈՒԼԱՅԱՆԳՈՒԼԱՅԱՆ (Չ), գ. արևածաղիկ. պարս. գյուլ – ծաղիկ։ 
 ГЮЛЭЙЛАН (Н), ГУЛАЙАН (Ч), с. бот.  подсолнух, подсолнечник; перс. gul – роза, от 
которого крым.татар. куньйалан – подсолнух. 

 ԳՅՈՒԼԷՅԼԱՆԻԳՅՈՒԼԷՅԼԱՆԻԳՅՈՒԼԷՅԼԱՆԻԳՅՈՒԼԷՅԼԱՆԻ ՇԱՓՔԱՇԱՓՔԱՇԱՓՔԱՇԱՓՔԱ (Ն), ԳՈՒԼԱՅԱՆԻԳՈՒԼԱՅԱՆԻԳՈՒԼԱՅԱՆԻԳՈՒԼԱՅԱՆԻ ՇԱՊԿԱՇԱՊԿԱՇԱՊԿԱՇԱՊԿԱ (Չ), գ. բաթաթ։ 
 ГЮЛЭЙЛАНИ ШАПhКhА (Н), ГУЛАЙАНИ ШАПКА (Ч), с. бот. шляпка (корзинка) 
подсолнуха. 

 ԳՅՈՒԼԷՆԳԻԳՅՈՒԼԷՆԳԻԳՅՈՒԼԷՆԳԻԳՅՈՒԼԷՆԳԻ և ԳԻԼԷՆԳԻԳԻԼԷՆԳԻԳԻԼԷՆԳԻԳԻԼԷՆԳԻ (Ն), ԳՈՒԼԷՆԳԻԳՈՒԼԷՆԳԻԳՈՒԼԷՆԳԻԳՈՒԼԷՆԳԻ (Չ), գ. մուրաբա։ 
 ГЮЛЭНГИ и ГИЛЭНГИ (Н), ГУЛЭНГИ (Ч), с. варенье; заимствован от перс. gul-an-gubīn 

(гул-ан-губин); среднеарм.яз. կուլանկուպին куланкупин – варенье из лепестков роз, в гаваре 

Карин կիլանկի киланки – варенье. 



 

369 

ԳՅՈՒՋԷՆԳՅՈՒՋԷՆԳՅՈՒՋԷՆԳՅՈՒՋԷՆ ԳԳԳԳ Г

 ԳՅՈՒՋԷՆԳՅՈՒՋԷՆԳՅՈՒՋԷՆԳՅՈՒՋԷՆ (Ն), ԳՈՒՋԷՆԳՈՒՋԷՆԳՈՒՋԷՆԳՈՒՋԷՆ (Չ), գ. ժանտակուզ (կենդանի):  
 ГЮДЖЭН (Н), ГУДЖЭН (Ч), с. зоол. хорёк; турец. gücün (гюджюн) – вид куницы, 
крым.татар. годжен – зайчонок.  

 ԳՐԱԴԱՐԱՆԳՐԱԴԱՐԱՆԳՐԱԴԱՐԱՆԳՐԱԴԱՐԱՆ (Ն), ԿՐԱԴԱՐԱՆԿՐԱԴԱՐԱՆԿՐԱԴԱՐԱՆԿՐԱԴԱՐԱՆ (Չ), գ. գրադարան: 

 ГРАДАРАН (Н), КРАДАРАН (Ч), с. библиотека. 

 ԳՐԱԽԱՄՈՒԹԳՐԱԽԱՄՈՒԹԳՐԱԽԱՄՈՒԹԳՐԱԽԱՄՈՒԹ (Ն), ԿՐԱԽԱՄՈՒՏԿՐԱԽԱՄՈՒՏԿՐԱԽԱՄՈՒՏԿՐԱԽԱՄՈՒՏ (Չ), գ. գրախանութ: 

 ГРАХАМУТh (Н), КРАХАМУТ (Ч), c. магазин канцелярских товаров.  

 ԳՈԳՈԳՈԳՈ՛ՒԲՒԲՒԲՒԲ ԴԱԼԴԱԼԴԱԼԴԱԼ կպցնել, միացնել կարելով։ 
 ГУ;Б ДАЛ 1. соединять, скреплять, прикреплять, приделывать. 2. приклеивать. 3. сшивать; 

корень древнеарм. яз. կիպ кип – примыкающий, прилегающий. 

 ԳՈՒԲԱԹԻԳՈՒԲԱԹԻԳՈՒԲԱԹԻԳՈՒԲԱԹԻ և ԳԸԲԱԹԻԳԸԲԱԹԻԳԸԲԱԹԻԳԸԲԱԹԻ, գ. թերթավոր խմորեղեն՝ մեջը դրած միս կամ ձուկ և կամ թխված 

թավայով փուռի մեջ։ 
 ГУБАТhИ и ГЫБАТhИ, с. многослойный пирог с мясной или рыбной начинкой, испечённый 
на противне в печи.  

 ԳՈՒԲԻԳՈՒԲԻԳՈՒԲԻԳՈՒԲԻ, գ. խնոցի: Այս բառը դեռ չի մոռացված, բայց ներկայումս այդ առարկան արդեն չի 

գործածվում: Մոտիկ անցյալում գործածված «գուբին» շինված էր լինում փայտից՝ նեղ ու 

բարձր տակառի ձևով: Վերևի բաց կողմի («բերանի») տրամակիծը լինում էր մոտ 20 

սանտիմետր, իսկ ներքևի կողմինը (հատակինը) մոտ երկու անգամ ավելի, բարձրությունը 

լինում էր մոտ 120 սմ., «գուբի» մեջ «հարում» էին կաթ կամ սեր: «Հարելը» կատարվում էր վեր 

ու վար շարժվող «պըշկակ»-ի (տե՛ս այդ բառը) միջոցով: Դա փայտե գլանակ էր մոտ 20 սմ. 

երկարությամբ և «գուբիի» բերանից ազատ մտնելու չափ տրամագծով, ուներ երկար փայտի 

կոթ և մի քանի խոշոր ծակեր, որոնց միջով հոսում էր կաթը՝ «պըշկակը» վեր ու վար շարժելիս 

և հարվում էր. այսինքն՝ կաթի մեջ պարունակվող յուղի մանր գնդակները միանում էին իրար 

ու դառնում կարագ։ 
 ГУБИ, с. ручная маслобойка для сбивания сливочного масла из молока; слово ещё не забыто, 
однако сам предмет в настоящее время уже не применяется; в недавнем прошлом губи 
изготавливали из древесины в форме узкого и высокого бочонка, диаметр открытой горловины 
которого составлял около 20 см., диаметр нижней части был в два раза больше, а высота самого 
бочонка составляла 120 см.; процесс пахтанья осуществлялся посредством вертикального движения 
внутри бочонка «пышкака», представлявшего собой деревянный валик длиной около 20 см., 
диаметр окружности которого был меньше окружности горловины бочонка, что давало 
возможность валику свободно двигаться в бочонке; пышкак был снабжён длинной деревянной 
ручкой и несколькими большими отверстиями, через которые вытекало молоко при его движении 
вверх и вниз во время пахтанья; в результате связывания мелких жировых шариков, содержащихся 

в молоке, на выходе получалось сливочное масло; корень древнеармянского языка կափ капh – 

закрывать, запирать; литер.зап.арм. կուպի (произ. губи) – валик для сбивания масла из сливок. 

 ԳՈՒԲՈՒՐ ԱՆԷԼԳՈՒԲՈՒՐ ԱՆԷԼԳՈՒԲՈՒՐ ԱՆԷԼԳՈՒԲՈՒՐ ԱՆԷԼ գողանալ. «գըփցունէլ» բայի 2 իմաստի հրամայականից է ծագում։ 
 ГУБУР АНЭЛ 1. красть, похищать. 2. доставать, добывать дефицитный товар; образован от 
формы повелит. накл. 2-го значения гл. «гыпhцhунэл»; губури эштал пойти за добычей. 

 ԳՈՒԲՈՒՑԱՁԳՈՒԲՈՒՑԱՁԳՈՒԲՈՒՑԱՁԳՈՒԲՈՒՑԱՁ, ած. 1. կպցրած, փակցրած. 2. զարկած. արմատն է «կափ», որ նշանակում է 

ուռ, մեծ մուրճ. այս արմատի «փ» հնչյունը վերածվել է «բ»-ի ոչ թե սովորական 

հնչունափոխությամբ, այլ «կիպ» արմատի հետ շփոթվելով ու նույնացվելով. վերջինը առնված 

է թուրքերենից։ 
 ГУБУЦhАДЗ, п. 1. соединённый, скреплённый, приделанный, прилепленный. 2. ударенный; 

корень древнеарм. языка կափ капh – закрывать, запирать, от котор. происходят глаголы զարնել 
зарнел – бить, կպցնել кпцhнел (в диалекте гыбцhынэл) – прилеплять, прикреплять, հարել hарел – 
пахтать, тереть. 

 ԳՈՒԲՐԱԳՈՒԲՐԱԳՈՒԲՐԱԳՈՒԲՐԱ, գ. փտած աղբ. հուն. կօպռօս, թուրք. գյուբրէ – անասունի աղբ։ 
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ԳԳԳԳ Г ԳՈՒԲՐԱԼԸԽԳՈՒԲՐԱԼԸԽԳՈՒԲՐԱԼԸԽԳՈՒԲՐԱԼԸԽ

 ГУБРА и ГУБУРА, с. перегной, перепревший навоз, органическое удобрение; греч. kopros, 

турец. gübre – навоз, перегной; Полис կիւպրէ кюпрэ, Ван գիւբրm гюбрä – навоз. 
 ԳՈՒԲՐԱԼԸԽԳՈՒԲՐԱԼԸԽԳՈՒԲՐԱԼԸԽԳՈՒԲՐԱԼԸԽ, ած.գ. 1. աղբոտ. 2. աղբոտ տեղ. թուրք. գյուբրէ + պարս. լախ – տեղ ցույց 

տվող մասնիկը։ 
 ГУБРАЛЫХ 1. п. грязный, замусоренный. 2. с. навозная куча. 3. с. почва, удобренная 
перегноем; турец. gübrelik (гюбрелик) – навозная куча. 

 ԳՈՒԲՐԱՅՕԴԳՈՒԲՐԱՅՕԴԳՈՒԲՐԱՅՕԴԳՈՒԲՐԱՅՕԴ, ած. աղբոտ. թուրք. գյուբրէ + հայ. «ոտ» ածանցը։ 
 ГУБРАЙОД, п. грязный, замусоренный; турец. gübre + арм. суффикс «од». 

 ԳՈՒԳԼԻ ՀԱԶԳՈՒԳԼԻ ՀԱԶԳՈՒԳԼԻ ՀԱԶԳՈՒԳԼԻ ՀԱԶ (Ն), ԳՈՒԳԼՈՒ ՀԱԶԳՈՒԳԼՈՒ ՀԱԶԳՈՒԳԼՈՒ ՀԱԶԳՈՒԳԼՈՒ ՀԱԶ (Չ), գ.  կապույտ հազ։ 
 ГУГЛИ hАЗ (Н), ГУГЛУ hАЗ (Ч), с. мед.  коклюш.  

 ԳՈՒԳՈՒԶԳՈՒԳՈՒԶԳՈՒԳՈՒԶԳՈՒԳՈՒԶ, ած.մկ. կկզած։ 
 ГУГУЗ 1. п. присевший на корточки. 2. н. на корточках; грабар կկուզ ккуз – сидение на 

корточках, Карабах, Шемаха, Тбилиси, Алашкерт, Карин կուկուզ кукуз, Родосто, Себастия գուգուզ 

гугуз, Полис գօգօզ гогоз, Акна գըգըզ гыгыз – присевший на корточки.  

 ԳՈՒԳՈՒԶԼԷՄԻՇ ԼԱԼԳՈՒԳՈՒԶԼԷՄԻՇ ԼԱԼԳՈՒԳՈՒԶԼԷՄԻՇ ԼԱԼԳՈՒԳՈՒԶԼԷՄԻՇ ԼԱԼ կկզել: 
 ГУГУЗЛЭМИШ ЛАЛ присесть на корточки.  

 ԳՈՒԳՈՒԼԻԳՈՒԳՈՒԼԻԳՈՒԳՈՒԼԻԳՈՒԳՈՒԼԻ, գ. ցավ չունեցող ուռեծք գլխի վրա. լատ. կուկուլլա – վեղար։ 
 ГУГУЛИ, с. мед. незболезненная опухоль на голове; в диалектах (устарев.) կուկուլ кукул – 

клобук, կուկուլա кукула – а) головной убор у лазов, б) кокон шелкопряда, от латин. сucullus 

(кукуллус) – клобук. 

 ԳՈՒԳՈՒԳՈՒԳՈՒԳՈՒԳՈՒԳՈՒԳՈՒ-ՄՅԱՎՄՅԱՎՄՅԱՎՄՅԱՎ (Ն), գ. բու: 
 ГУГУ-МЙАВ (Н), с. зоол. сова. 

 ԳՈՒԴԳՈՒԴԳՈՒԴԳՈՒԴ, գ. 1. կուտ, կորիզ (մրգերի), սերմ (բանջարեղենների, խնձորի և այլն). 2. 

արևածաղիկի սերմ. գուդգուդգուդգուդ ուդէլուդէլուդէլուդէլ արևածաղիկի, ձմերուկի և դդումի բոված սերմերը՝ 
ատամներով կորիզը մաքրել, ուտել։ 
 ГУД, с. 1. семя, семена (овощей и т.п.). 2. семечка подсолнечника. 3. косточка (фруктов); гуд 
удэл лузгать семечки; грабар кут կուտ – семя, семечка, литер.вост.арм. կուտ кут, литер.зап.арм. 

կուտ (произн. гуд) – семя; косточка, Ахалциха, Ереван, Карин, Мокс, Мараха, Шемаха, Нор-Джуга, 

Салмаст, Ван, Тбилиси կուտ кут, Алашкерт, Муш կուդ куд, Акна, Зейтун, Харберд, Хачин, Амшен, 

Полис, Родосто, Себастия, Сучава, Тигранакерт գուդ гуд, Агулис, Горис, Карабах, Возм կօտ кот, 

Сведия գէօդ гöд, Асланбек գիւդ гюд. 

 ԳՈՒԴՈՒԳՈՒԴՈՒԳՈՒԴՈՒԳՈՒԴՈՒՄԸՉԷԼԷՔՄԸՉԷԼԷՔՄԸՉԷԼԷՔՄԸՉԷԼԷՔ (Նխջ), գ. հանելուկ. հոմանիշը – թամաջա։ 
 ГУДУМЫЧhЭЛЭКh (Нхч), с. загадка; от կուտ кут – семя и միջինեկ миджинек – 

находящийся внутри; синон. тhамаджа.  

 ԳՈՒԴՈՒԳՈՒԴՈՒԳՈՒԴՈՒԳՈՒԴՈՒ-ԳՈՒԴՈՒԳՈՒԴՈՒԳՈՒԴՈՒԳՈՒԴՈՒ (Չ), մկ. սիրով և համերաշխությամբ։ 
 ГУДУ-ГУДУ (Ч), н. 1. дружно, в согласии, душа в душу; гуду-гуду мэгдэхъ пан анэл работать 
вместе дружно, в полном согласии. 2. не спеша, неторопливо (делать что-нибудь); гуду-гуду пан 
анэл копаться, делать что-нибудь не спеша.  

 ԳՈՒԴՈՒՐԴԻԳՈՒԴՈՒՐԴԻԳՈՒԴՈՒՐԴԻԳՈՒԴՈՒՐԴԻ, մկ. ամենաթունդ (եղանակի, աշխատանքի մասին). գուդուրդիգուդուրդիգուդուրդիգուդուրդի թաթավինթաթավինթաթավինթաթավին 
դագըդագըդագըդագը. գուդուրդիգուդուրդիգուդուրդիգուդուրդի կօրձինկօրձինկօրձինկօրձին մէչըմէչըմէչըմէչը և այլն։ 
 ГУДУРДИ, н. 1. в разгар (чего-либо); гудурди тhатhавин дагы под проливным дождём, 
гудурди вайнайин в разгар войны, гудурди кордзин мэчhы на непосильной работе. 2. ажиотаж, 
горячка, суматоха. 

 ԳՈՒԴՈՒՑԳՈՒԴՈՒՑԳՈՒԴՈՒՑԳՈՒԴՈՒՑ (Նխջ), ած. փոքրիկ ու սիրուն դեմքով (աղջիկ)։ 
 ГУДУЦh (Нхч), с. маленькая девочка с красивым лицом; в арм. диалектах կուտուծ кутуц – 

привлекательная девушка. 

 ԳՈՒԴՈՒՑՔԳՈՒԴՈՒՑՔԳՈՒԴՈՒՑՔԳՈՒԴՈՒՑՔ (Ն), ԳՈՒԴՈՒԾԿԳՈՒԴՈՒԾԿԳՈՒԴՈՒԾԿԳՈՒԴՈՒԾԿ (Չ), գ. կտուց (թռչունի). արմատն է «կըտ». տե՛ս գըցէլ. կըտ-

ուց-ք. առաջին «ու» հնչյունը առաջ է եկել երկրորդ «ու»-ի ազդեցությամբ արմատի «ը»-ի վրա։ 



 

371 

ԳՈՒԴՐՈՒԳԳՈՒԴՐՈՒԳԳՈՒԴՐՈՒԳԳՈՒԴՐՈՒԳ ԳԳԳԳ Г

 ГУДУЦhКh (Н), ГУДУЦК (Ч), с. клюв; грабар կտուց ктуцh – клюв, литер.вост.арм. կտուց 

ктуцh, литер.зап.арм. կտուց (произн. гдуцh) – клюв, Ахалциха, Ван, Ереван, Карин, Мокс, Нор-

Джуга, Тбилиси կտուց ктуцh, Амшен, Тигранакерт գդուց гдуцh, Родосто գուդուց гудуцh, Агулис, 

Горис, Карабах կտօց ктоцh, Алашкерт, Себастия գդունց гдунцh, գդնուց гднуцh, Муш կդուց 

кдуцh, կդուծ кдуц, Хачин գmդուց гäдуцh, Зейтун գօդուց годуцh, Сведия գդէօց гдöцh, Харберд 

գդունց гдунцh, գդնուց гднуцh, Акна գըթնիւց гытhнюцh. 

 ԳՈՒԴՐՈՒԳԳՈՒԴՐՈՒԳԳՈՒԴՐՈՒԳԳՈՒԴՐՈՒԳ (Ն), ԳՈՒԴՌՈՒԳԳՈՒԴՌՈՒԳԳՈՒԴՌՈՒԳԳՈՒԴՌՈՒԳ (Չ), ած. 1. կտրուկ, համարձակ, եռանդուն (տղա, մարդ). 2. 

բարկ, թունդ (քացախ). 3. սաստիկ, ուժեղ (ցուրտ). գուդռուգգուդռուգգուդռուգգուդռուգ այազայազայազայազ (կոտորուկ). գուդռուգգուդռուգգուդռուգգուդռուգ 
քացախըքացախըքացախըքացախը փարչինփարչինփարչինփարչին զարարզարարզարարզարար էէէէ (առած)։ 
 ГУДРУГ (Н), ГУДРРУГ (Ч), п. 1. бедовый, отчаянный, смелый. 2. деятельный, решительный. 
3. «крутой», суровый, жёсткий (о человеке). 4. острый, крепкий (об уксусе и т.п.), крепкий (о чае). 
5. сильный, крепкий, суровый (о морозе); гудрруг айаз трескучий мороз, гудрруг кhацhахы 
пhарчhин зарар э от крепкого уксуса и кувшин трескается, гудрруг чhай крепкий чай; грабар 

կոտոր котор – кусок, ломоть, կոտորել которел – ломать, разрезать, разрывать, литер.вост.арм. 

կտրուկ ктрук – острый, резкий, литер.зап.арм. կտրուկ (произн. гдруг) – решительный; острый; 

этимол. см. гыдор. 

 ԳՈՒԴՐՈՒԳՈՒԹԻՆԳՈՒԴՐՈՒԳՈՒԹԻՆԳՈՒԴՐՈՒԳՈՒԹԻՆԳՈՒԴՐՈՒԳՈՒԹԻՆ (Ն), ԳՈՒԴՌՈՒԳՈՒԹԻՆԳՈՒԴՌՈՒԳՈՒԹԻՆԳՈՒԴՌՈՒԳՈՒԹԻՆԳՈՒԴՌՈՒԳՈՒԹԻՆ (Չ), գ. 1. կտրուկություն, 

համարձակություն. 2. բարկություն, թունդություն (քացախի, գինու և այլն). 3. սաստկություն 

(ցրտի). կտոր-ուկ-ություն։ 
 ГУДРУГУТhИН (Н), ГУДРРУГУТhИН (Ч), с. 1. смелость, решительность. 2. активность, 
энергичность. 3. острота, крепость (об уксусе, вине.). 4. суровость, крепость (о морозе); этимол. см. 
гыдор. 

 ԳՈՒԴՕԴԳՈՒԴՕԴԳՈՒԴՕԴԳՈՒԴՕԴ, ած. կուտ պարունակող. կուտ-ոտ։ 
 ГУДОД, п. содержащий много семян; этимол. см. гуд. 

 ԳՈՒԶԳՈՒԶԳՈՒԶԳՈՒԶ¹, գ. ողկույզ. մէգմէգմէգմէգ գուզգուզգուզգուզ մըմըմըմը հավօղհավօղհավօղհավօղ։ 
 ГУЗ¹, с. гроздь, кисть винограда; грабар կոյզ куйз, литер.вост.арм. ողկույզ вохъкуйз, 

литер.зап.арм. կուզ (произн. гуз) – гроздь, кисть, в гаварах Родосто, Себастия, Сучава, Тигранакерт 

գուզ гуз, Асланбек գիւզ гюз, Акна, Харберд գօզ гоз, Зейтун, Хачин գիզ гиз, Сведия գայզ гайз, 

Карин օղկուզ охъкуз, Сведия ուղգայզ ухъгайз; мэг гуз мы hавохъ гроздь винограда.  

 ԳՈՒԶԳՈՒԶԳՈՒԶԳՈՒԶ², գ. կուզ, սապատ՝ ուռածի նման դուրս ցցված թիկունքի վրա. պարս. կուզ – նույն 

իմ. գուզըգուզըգուզըգուզը էլլէլէլլէլէլլէլէլլէլ ողնաշարը ծռվել, սապատավոր դառնալ։ 
 ГУЗ², с. горб; гузы эллэл сгорбиться; от перс. kūz – горб, горбатый; грабар կուզ куз – 

горбатый, литер.вост.арм. կուզ куз, литер.зап.арм. կուզ (произн. гуз) – горб, в гаварах Алашкерт, 

Ахалциха, Ереван, Карин, Мокс, Муш, Шемаха, Нор-Джуга, Салмаст, Тбилиси կուզ куз – горб, 

կուզօ кузо – горбатый, Ван կուզ куз, Зейтун, Харберд, Полис, Себастия գուզ гуз – горб, Возм կօզ 

коз – горбатый.  
 ԳՈՒԶԳՈՒԶԳՈՒԶԳՈՒԶ-ԳՈՒԶԳՈՒԶԳՈՒԶԳՈՒԶ, մկ. ողկույզերով. գուզգուզգուզգուզ-գուզգուզգուզգուզ հավօղհավօղհավօղհավօղ. հավօղըհավօղըհավօղըհավօղը գուզգուզգուզգուզ-գուզգուզգուզգուզ գախվաձգախվաձգախվաձգախվաձ է։ 
 ГУЗ-ГУЗ, н. гроздьями; гуз-гуз hавохъ виноград, свисающий гроздьями, hавохъы гуз-гуз 
гахвадз э виноград свисает гроздьями. 

 ԳՈՒԶԼԻԳԳՈՒԶԼԻԳԳՈՒԶԼԻԳԳՈՒԶԼԻԳ (Նխջ), ած. սապատավոր, ողնաշարը ծռված. պարս. կուզ + հայ. -ել-իկ։ 
 ГУЗЛИГ (Нхч), п. сгорбившийся, ссутулившийся; перс. kūz + арм. -эл-ик; в гаварах Горис 

կօզլիկ козлик, Карабах կուզլիգ кузлиг, ղուզլէգ хъузлэг – горбатый.  

 ԳՈՒԶՄԱԳՈՒԶՄԱԳՈՒԶՄԱԳՈՒԶՄԱ, ած. սապատավոր, ողնաշարը ծռված (մարդ). պարս. կուզ + թուրք. «մա»։ 
 ГУЗМА, п. горбатый; перс. kūz (куз) + тюрк. аффикс «ма». 

 ԳՈՒԶԼՈՒԳՈՒԶԼՈՒԳՈՒԶԼՈՒԳՈՒԶԼՈՒ, ած. կռացած։ 
 ГУЗЛУ, п. сутулый, сгорбленный. 

 ԳՈՒԼԳՈՒԼԳՈՒԼԳՈՒԼ, ած. 1. բթամիտ, անընդունակ (տղա). 2. բութ (դանակ և այլն). պարս. գուլ – տգետ, 

հիմար։ 



 

372 

ԳԳԳԳ Г ԳՈՒԼԱՅԱՆԻԳՈՒԼԱՅԱՆԻԳՈՒԼԱՅԱՆԻԳՈՒԼԱՅԱՆԻ  ՇԱՊԿԱՇԱՊԿԱՇԱՊԿԱՇԱՊԿԱ

 ГУЛ, п. 1. тупой, тупоголовый (о ребёнке). 2. тупой (нож и т.п.); от перс. gul (гул) – тупой; 

грабар գուլ гул – тупой, среднеарм. яз. գուլ гул, литер.зап.арм. գուլ (произн. кhул) – тупой, 

Алашкерт, Ахалциха, Карин, Хачин, Себастия, Сучава գ‘ուլ гhул, Полис գուլ гул, Ереван գյուլ гйул, 

Ван գյիւլ гйюл – тупой, Муш քօլ кhол – тупой (об игле), Родосто խուլ хул.  

 ԳՈՒԼԱՅԱՆԻԳՈՒԼԱՅԱՆԻԳՈՒԼԱՅԱՆԻԳՈՒԼԱՅԱՆԻ ՇԱՊԿԱՇԱՊԿԱՇԱՊԿԱՇԱՊԿԱ (Չ), տէ՛ս գյուլէյլանի շափքա (Ն):  

 ГУЛАЙАНИ ШАПКА (Ч), см. гюлэйлани шапhкhа (Н). 

 ԳՈՒԼԷՆԳԻԳՈՒԼԷՆԳԻԳՈՒԼԷՆԳԻԳՈՒԼԷՆԳԻ (Չ), տէ՛ս գյուլէնգի (Ն)։ 
 ГУЛЭНГИ (Ч), см. гюлэнги (Н).  

 ԳՈԳՈԳՈԳՈ՛ՒԼՒԼՒԼՒԼ ԴԱԼԴԱԼԴԱԼԴԱԼ (Ն), ԳՈՒԼԴԱԼԳՈՒԼԴԱԼԳՈՒԼԴԱԼԳՈՒԼԴԱԼ (Չ), բ.ն. 1. կուլ տալ, կլանել. 2. սեփականել (ուրիշից) 

փոխարինաբար վերցրած բանը կամ փողը։ Չալթրի ենթաբարբառում երկու բառերը միացելեն, 

կազմում են մի բառ, որ խոնարհվում է այսպես, գըգուլդամ, -աս, -ա, -անք, -աք, -ան, գուլդուվի, 

-իր, -իծ, -ինք, -իք, -ին, բիդ գուլդամ, -աս, -ա, -անք, աք, ան և այլն։ 
 ГУ;Л ДАЛ (Н), ГУЛДАЛ (Ч), г.д.з. 1. глотать. 2. присваивать (деньги или вещи, взятые 
взаймы); в чалтырском говоре произошло слияние двух слов в одно; склоняется следующим 
образом: гыгулдам, гыгулдас, гыгулда, гыгулданкh, гыгулдакh, гыгулдан, гулдуви, гулдувир, 
гулдувицh, гулдувинкh, гулдувикh, гулдувин, бид гулдам, бид гулдас, бид гулда, бид гулданкh, бид 

гулдакh, бид гулдан и т.д.; исконно арм. слово, грабар կուլ кул – глотание, կլանել кланел – глотать, 

литер.вост.арм. կուլ տալ кул тал, литер.зап.арм. կուլ տալ (произн. гул дал) – глотать, Ахалциха, 

Ереван, Карин, Мокс, Мараха, Шемаха, Нор-Джуга, Ван, Тбилиси կուլ տալ кул тал, Себастия, 

Сучава գուլ դալ гул дал, Амшен գուլ դվուշ гул двуш, Горис, Карабах, Возм կօլ տալ кол тал, 

Салмаст ղուլ տալ хъул тал, Агулис կէլ տօլ кэл тол.  

 ԳՈՒԼԻԳՈՒԼԻԳՈՒԼԻԳՈՒԼԻ (գօվ, յեզ) (Չ), ած. եղջյուրը կոտրած (կով, եզ). ռուս. ժողովրդակ. – նույն իմ.։ 
 ГУЛИ, н. со сломанным рогом (о корове, воле); заимств. из рус. 

 ԳՈՒԼՈՒԼԳՈՒԼՈՒԼԳՈՒԼՈՒԼԳՈՒԼՈՒԼ-ԳՈՒԼՈՒԼԳՈՒԼՈՒԼԳՈՒԼՈՒԼԳՈՒԼՈՒԼ ԲԷՐԷԼԲԷՐԷԼԲԷՐԷԼԲԷՐԷԼ (Ն), ԿՈՒԼՈՒԼԿՈՒԼՈՒԼԿՈՒԼՈՒԼԿՈՒԼՈՒԼ-ԿՈՒԼՈՒԼԿՈՒԼՈՒԼԿՈՒԼՈՒԼԿՈՒԼՈՒԼ ՊԷՐԷԼՊԷՐԷԼՊԷՐԷԼՊԷՐԷԼ (Չ) 1. կոլոլել, կլորել, 
թավալգլոր անել (մարդու, երեխայի՝ կատակով կամ լուրջ կռվելով). 2. անհոգ կերպով 

հավաքելով տրորել (հագուստեղեն բաները). պարս. գլուզէ – գնդակ։ 
 ГУЛУЛ-ГУЛУЛ БЭРЭЛ (Н), КУЛУЛ-КУЛУЛ ПЭРЭЛ (Ч) 1. опрокинуть, свалить наземь 
(кого-либо в шутку или в драке). 2. скомкать одежду и небрежно свалить в кучу; этимол. см. 
гулулэл. 

 ԳՈՒԼԳՈՒԼԳՈՒԼԳՈՒԼՈՒՈՒՈՒՈՒԼԱՁԼԱՁԼԱՁԼԱՁ (Ն), ԿՈՒԼՈՒԼԱՁԿՈՒԼՈՒԼԱՁԿՈՒԼՈՒԼԱՁԿՈՒԼՈՒԼԱՁ (Չ), ած. 1. կոլոլած, թավալգլոր արած (մարդ, տղա). 2. 

անփույտ կերպով հավաքած ու տրորած (հագուստեղեն). անցյալ դերբայ՝ գոյականի հետ 

գործածված իբրև ածական. պարս. գլուլէ – գնդակ, հայ. «ած»։ 
 ГУЛУЛАДЗ (Н), КУЛУЛАДЗ (Ч), пр.пр.вр. 1. поваленный наземь (о человеке). 2. скомканный 
и небрежно сваленный в кучу (об одежде); с сущ. выполняет функцию прил.; этимол. см. гулулэл. 

 ԳՈՒԼՈՒԼԷԼԳՈՒԼՈՒԼԷԼԳՈՒԼՈՒԼԷԼԳՈՒԼՈՒԼԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է, -էցէք (Ն), ԿՈՒԼՈՒԼԷԼԿՈՒԼՈՒԼԷԼԿՈՒԼՈՒԼԷԼԿՈՒԼՈՒԼԷԼ, -էցէկ (Չ), բ.ն. 1. կոլոլել, 
թավագլոր անել. 2. անփույթ կերպով հավաքելով տրորել (հագուստեղեն բաները)։ 
 ГУЛУЛЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), КУЛУЛЭЛ, -эцhэк (Ч), г.д.з. 1. 
повалить наземь. 2. скомкать и свалить в кучу (одежду); исконно арм. слово, корень древнеарм. яз. 

գել гел – свёрнутый, скрученный, грабар գլորիլ глорил, գլորել глорел – катать, катить, в гаварах 

Шемаха կուլօլիլ кулолил, քուլօլիլ кhулолил – повалить на землю, победить, Амшен գլել глел – 
повалить на землю. 

 ԳՈՒԼՈՒԼՎԱՁ ԳՈՒԼՈՒԼՎԱՁ ԳՈՒԼՈՒԼՎԱՁ ԳՈՒԼՈՒԼՎԱՁ (Ն), ԿՈՒԼՈՒԼՎԱՁԿՈՒԼՈՒԼՎԱՁԿՈՒԼՈՒԼՎԱՁԿՈՒԼՈՒԼՎԱՁ (Չ), ած. կոլոլված, տրորված (հագուստեղեն)։ 
 ГУЛУЛВАДЗ (Н), КУЛУЛВАДЗ (Ч), пр.пр.вр. 1. поваленный наземь. 2. скомканный и 
сваленный в кучу (об одежде); с существит. выполн. функцию прилаг. 
 ԳՈՒԼՈՒԼՎԷԼ ԳՈՒԼՈՒԼՎԷԼ ԳՈՒԼՈՒԼՎԷԼ ԳՈՒԼՈՒԼՎԷԼ (Ն), ԿՈՒԼՈՒԼՎԷԼԿՈՒԼՈՒԼՎԷԼԿՈՒԼՈՒԼՎԷԼԿՈՒԼՈՒԼՎԷԼ (Չ), բ.կր. 1. կոլոլվել, թավալգլոր արվել. 2. անփույթ 

կերպով հավաքվել ու տրորվել, կանոնավոր ձևը կորցնել (հագուստը)։ 
 ГУЛУЛВЭЛ (Н), КУЛУЛВЭЛ (Ч), г.стр.з. 1. опрокидываться, сваливаться наземь. 2. 
небрежно комкаться и сваливаться в кучу (об одежде). 

 ԳՈՒՁՈՒԳՈՒՁՈՒԳՈՒՁՈՒԳՈՒՁՈՒ, ած. կծու։  
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ԳՈՒՁՈՒԳՈՒՁՈՒԳՈՒՁՈՒԳՈՒՁՈՒ-ԱՖԱՋԱՆԱՖԱՋԱՆԱՖԱՋԱՆԱՖԱՋԱՆ ԳԳԳԳ Г

 ГУДЗУ, п. острый (о пище); грабар կծու кцу – острый, литер.вост.арм. կծու кцу, литер.зап.арм. 

կծու (произн. гдзу) – горький, острый, в гаварах Ахалциха, Ереван, Карин, Мокс, Нор-Джуга, 

Салмаст, Ван, Тбилиси կծու кцу, Мараха, Шемаха կուծու куцу, Возм կծու кцу, Муш կձու кдзу, 

Горис, Карабах кцо կծօ, Харберд, Амшен, Полис, Себастия, Сучава գձու гдзу¸ Родосто գուձու 

гудзу, Зейтун գօձու годзу, Тигранакерт գըձձու гыдздзу, Хачин գmձու гäдзу, Сведия գըձձօ 

гыдздзо, Асланбек գձիւ гдзю.  

 ԳՈՒՁՈՒԳՈՒՁՈՒԳՈՒՁՈՒԳՈՒՁՈՒ-ԱՖԱՋԱՆԱՖԱՋԱՆԱՖԱՋԱՆԱՖԱՋԱՆ, ած. սաստիկ կծու։ 
 ГУДЗУ-АФАДЖАН, п. очень острый. 

 ԳՈՒՁՈՒԳՈՒՁՈՒԳՈՒՁՈՒԳՈՒՁՈՒ ԴԱԿՏԷՂԴԱԿՏԷՂԴԱԿՏԷՂԴԱԿՏԷՂ, ած. կծու պղպեղ։  
 ГУДЗУ ДАКТЭХЪ, п. бот. острый перец. 

 ԳՈՒՁՈՒԳԷԳԳՈՒՁՈՒԳԷԳԳՈՒՁՈՒԳԷԳԳՈՒՁՈՒԳԷԳ, ած. քիչ կծու, բավական կծու։ 
 ГУДЗУГЭГ, п. достаточно острый. 

 ԳՈՒՁՈՒԳՈՒՁՈՒԳՈՒՁՈՒԳՈՒՁՈՒ-ՄԱՆԱՄԱՆԱՄԱՆԱՄԱՆԱ, գ. մի տեսակ վայրի խոտաբույս է։ 
 ГУДЗУ-МАНА 1. с. бот. горчица полевая, Sinapis arvensis, вид однолетних травянистых 
растений рода Горчица. 2. п. перен. едкий, язвительный (человек). 3. с. перен. «мегера», вредная, 
злая женщина. 

 ԳՈՒՁՈՒԼԷՄԻՇԳՈՒՁՈՒԼԷՄԻՇԳՈՒՁՈՒԼԷՄԻՇԳՈՒՁՈՒԼԷՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ կծու համ ստանալ. հայ. կծու + թուրք. «լէմիշ» անցյալ դերբայի 

վերջավորությունը։ 
 ГУДЗУЛЭМИШ ЛАЛ приобретать острый вкус; арм. կծու кцу – горький + оконч. прич. прош. 
вр. турец. яз. «лэмиш». 

 ԳՈՒՄԳՈՒՄԳՈՒՄԳՈՒՄ (Նխջ), գ. կում, ումպ (մի անգամ կուլ տալու չափ հեղուկ)։ 
 ГУМ (Нхч), с. глоток; грабар կում кум – глоток, литер.вост.арм. կում кум, литер.зап.арм. կում 

(произ. гум) – глоток.  

 ԳՈՒՄԱՐԱՁԳՈՒՄԱՐԱՁԳՈՒՄԱՐԱՁԳՈՒՄԱՐԱՁ (Ն), ԿՈՒՄԱՐԱՁԿՈՒՄԱՐԱՁԿՈՒՄԱՐԱՁԿՈՒՄԱՐԱՁ (Չ), ած.մկ. 1. կուչ եկած նստած (հավ). 2. անհամարձակ 

(տղա)։ 
 ГУМАРАДЗ (Н), КУМАРАДЗ (Ч), пр.пр.вр. 1. поджавшийся, подобравшийся (о курице).             
2. перен. робкий, застенчивый (о ребёнке). 3. пер. сирый, забитый, затурканный (человек). 

 ԳՈՒՄԱՐԷԼԳՈՒՄԱՐԷԼԳՈՒՄԱՐԷԼԳՈՒՄԱՐԷԼ (Ն), ԿՈՒՄԱՐԷԼԿՈՒՄԱՐԷԼԿՈՒՄԱՐԷԼԿՈՒՄԱՐԷԼ, -իմ, -էցա, -աձ (Չ), մյուս ձևերը չեն գործածվում, բ.չ. 1. կուչ 
գալ նստել. 2. անճրկել։ 
 ГУМАРЭЛ (Н), КУМАРЭЛ, -им, -эцhа, -адз (Ч), другие фор. не употр., г.с.з. 1. сесть 
поджавшись, подобрав под себя ноги. 2. ошарашиться, сбиться с толку. 3. садиться на насест (о 

курах); заимств. из языков иранской группы; грабар գումար гумар – толпа, собрание, сбор, 

գումարել гумарел – собирать войско, готовиться к битве, собираться в кучу, группироваться, со 

временем глагол приобрел в грабаре следующие значения: а) свернуться в клубок, сжаться в комок, 
б) ошарашиться, сбиться с толку; более поздние значения глагола в грабаре сохранились только в 

новонахичеванском диалекте; литер.вост.арм. գումարել гумарел, литер.зап.арм. գումարել (пр. 

кhумарэл) – собирать, созывать. 

 ԳՈՒՄԲԷԹԳՈՒՄԲԷԹԳՈՒՄԲԷԹԳՈՒՄԲԷԹ, (Նխջ) նաև ԳՅՈՒՄԲԷԹԳՅՈՒՄԲԷԹԳՅՈՒՄԲԷԹԳՅՈՒՄԲԷԹ, գ. գմբեթ. պահլ. գումբեթ, պարս. գունբադ։ 
 ГУМБЭТh, в (Нхч) также ГЮМБЭТh, с. купол; пехлев. gumbat; грабар գմբեթ гмбетh – купол, 

литер.вост.арм. գմբեթ гмбетh, литер.зап.арм. գմբեթ (произн. кhмбэтh) – купол, в гаварх Ахалциха 

գ‘ըմբ‘եթ гhымбhэтh, Хачин գ‘ըմբ‘էթ гhымбhэтh, Мокс քյըմբէթ кhйымбэтh, Алашкерт գընբէթ 

гынбэтh, Тбилиси գումբեթ гумбэтh, Ереван քումբեթ кhумбетh, Муш գ‘ումբէթք гhумбэткh, Возм 

քումբեթ кhумбетh, Ван кhйумбэтh քյումբէթ, Салмаст գյիւմբmթ гйюмбäтh, Нор Джуга գօմբէթ 

гомбэтh, все в значении купол. 
 ԳՈՒՄԲՈՒՌԳՈՒՄԲՈՒՌԳՈՒՄԲՈՒՌԳՈՒՄԲՈՒՌ-ԳՈՒՄԲՈՒՌԳՈՒՄԲՈՒՌԳՈՒՄԲՈՒՌԳՈՒՄԲՈՒՌ, մկ. որոտաձայն. թուրք. գյումբյուր-գյումբյուր: 

 ГУМБУРР-ГУМБУРР, н. громко, громоподобно; турец. gümbür-gümbür (гюмбюр-гюмбюр) – 
подражание сильному грохоту, шуму. 
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ԳԳԳԳ Г ԳՈՒՄԲՈՒՌԴԷՄԻՇԳՈՒՄԲՈՒՌԴԷՄԻՇԳՈՒՄԲՈՒՌԴԷՄԻՇԳՈՒՄԲՈՒՌԴԷՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ

 ԳՈՒՄԲՈՒՌԴԷՄԻՇԳՈՒՄԲՈՒՌԴԷՄԻՇԳՈՒՄԲՈՒՌԴԷՄԻՇԳՈՒՄԲՈՒՌԴԷՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ որոտալ, որոտման նման ձայն հանել. թուրք. գյումբյուրդէմէք – 

նույն իմ.։ 
 ГУМБУРРДЭМИШ АНЭЛ греметь, грохотать, издавать громоподобные звуки; турец. 
gümbürdemek (гюмбюрдемек) – грохотать, греметь, шуметь. 

 ԳՈՒՄԲՈՒՌԹԻԳՈՒՄԲՈՒՌԹԻԳՈՒՄԲՈՒՌԹԻԳՈՒՄԲՈՒՌԹԻ, գ. որոտի նման ձայն. թուրք. գյումբյուրդի – նույն իմ.։ 
 ГУМБУРРТhИ, с. громыхание, грохот; турец. gümbürtü (гюмбюртю) – шум, грохот. 

 ԳՈՒՅՍԳՈՒՅՍԳՈՒՅՍԳՈՒՅՍ, գ. կույս. գործածվում է միայն որպես մակդիր «ասվաձամար» Մարիամի։ 
 ГУЙС, с. дева; употребл. только в зачении «Богородица» по отношению к Деве Марии; грабар 

կոյս куйс – незамужняя девушка, литер.вост.арм (устар.) կույս куйс – дева, девушка, монахиня, 

литер.зап.арм կոյս (произн. гуйс) – непорочная, чистая девушка, Шемаха կույս куйс, Зейтун, 

Себастия գույս гуйс, Мараха կուիս куис, Ахалциха, Ереван, Карин, Мокс, Возм, Нор-Джуга, 

Салмаст, Муш, Тбилиси կուս кус, Родосто գուս гус – монахиня.  

 ԳՈՒՆԳՈՒՆԳՈՒՆԳՈՒՆ (Ն), ԿՈՒՆԿՈՒՆԿՈՒՆԿՈՒՆ (Չ), գ. գույն. պահլ. գուն – նույն իմ.։ 
 ГУН (Н), КУН (Ч), с. 1. цвет. 2. окраска, расцветка, тон; кун дал (Ч) линять, куны дэхъы кал 
(Ч) восстановиться (о цвете лица после болезни), эрэсин выран кун чhика (Ч) ни кровинки в лице; 

от пехлев. gun – цвет; грабар գոյն гуйн – цвет, литер.вост.арм. գույն гуйн, литер.зап.арм. գոյն 

(произн. кhуйн), в гаварах Полис, Тбилиси гун գուն, Алашкерт, Муш, Ахалциха, Карин, Себастия, 

Сучава գ‘ուն гhун, Возм գ‘յուն гhйун, Амшен կուն кун, Мокс կյիւն кйюн, Харберд գ‘օն гhон.  

 ԳՈՒՆԴԳՈՒՆԴԳՈՒՆԴԳՈՒՆԴ (Ն), ԿՈՒՆԴԿՈՒՆԴԿՈՒՆԴԿՈՒՆԴ (Չ) 1. գ. գնդաձև, ուռուցիկ առարկա. 2. ած. գնդաձև, ուռուցիկ։ 
 ГУНД (Н), КУНД (Ч) 1. п. круглый, шаровидный. 3. с. выпуклость, ком; от пехлев. gund – шар, 

ком, шарообразный; грабар գունդ гунд – шаровидное тело, небосвод, колесо телеги, голова 

человека, литер.вост.арм. գունդ гунд, литер.зап.арм. գունտ (произн. кhунд) – шар, ком, Полис, 

Тигранакерт, Тбилиси գունդ гунд, Ахалциха, Карин գ‘ունտ гhунт, Ереван, Алашкерт, Харберд. 

Муш, Нор-Джуга, Себастия գ‘ունդ гhунд, Шемаха կունդ кунд, Зейтун գ‘օնդ гhонд, գ‘ունդ гhунд, 

Возм կօնտ конт, Асланбек գիւնդ гюнд, գիւ* гюh, Мокс, Мараха, Салмаст, Ван կյիւնդ кйюнд.  

 ԳՈՒՆԴԱԲՈՒՐԳՈՒՆԴԱԲՈՒՐԳՈՒՆԴԱԲՈՒՐԳՈՒՆԴԱԲՈՒՐ (Ն), ԿՈՒՆԴԱԲՈՒՐԿՈՒՆԴԱԲՈՒՐԿՈՒՆԴԱԲՈՒՐԿՈՒՆԴԱԲՈՒՐ (Չ), գ. ջրալի կերակուր՝ մանր կտրած խմորի 

կտորներով, գունդերով։  
 ГУНДАБУР (Н), КУНДАБУР (Ч), с. фасолевый суп с клёцками.  

 ԳՈՒՆԴԳԷԳԳՈՒՆԴԳԷԳԳՈՒՆԴԳԷԳԳՈՒՆԴԳԷԳ (Ն), ԿՈՒՆԴԳԷԳԿՈՒՆԴԳԷԳԿՈՒՆԴԳԷԳԿՈՒՆԴԳԷԳ (Չ), գ. մի քիչ գնդաձև: 

 ГУНДГЭГ (Н), КУНДГЭГ (Ч), н. кругловатый, округлый. 

 ԳՈՒՆԴՈՒԳԸԼՕՐԳՈՒՆԴՈՒԳԸԼՕՐԳՈՒՆԴՈՒԳԸԼՕՐԳՈՒՆԴՈՒԳԸԼՕՐ (Ն), ԿՈՒՆԴՈՒԳԸԼՕՐԿՈՒՆԴՈՒԳԸԼՕՐԿՈՒՆԴՈՒԳԸԼՕՐԿՈՒՆԴՈՒԳԸԼՕՐ (Չ), ած. թմբլիկ (երեխա, աղջիկ)։ 
 ГУНДУГЫЛОР (Н), КУНДУГЫЛОР (Ч), п. кругленький, пухленький (о ребёнке, девушке); в 

арм. диалектах գունդուկլոր гундуклор – кругленький, пухленький. 

 ԳՈՒՆՈՒՆՔԳՈՒՆՈՒՆՔԳՈՒՆՈՒՆՔԳՈՒՆՈՒՆՔ, գ. մկրտություն։ 
 ГУНУНКh, с. крещение; от ассир. kunukku – печать; грабар կնիք кникh – печать, крещение, 

литер.вост.арм. կնունք кнункh, литер.зап.арм. կնունք (произн. гнункh) – крещение, в гаварах 

Алашкерт, Ахалциха, Ереван, Карин, Муш, Нор-Джуга, Салмаст, Тбилиси կնունք кнункh, Мокс, 

Ван кнункhй կնունքյ, Агулис կնունք кнункh, կնօնք кнонкh, Амшен, Себастия, Сучава, 

Тигранакерт գնունք гнункh, Мараха, Шемаха կունունք кунункh, Полис, Родосто գունունք 

гунункh, Сведия գնէօնք гнöнкh, Асланбек գնիւնք гнюнкh, գնիւ* гнюh, Хачин գmնունք гäнункh, 

Горис, Карабах կնօնք кнонкh, Возм կնօքյ кнокhй, Зейтун գոնունք гонункh.  

 ԳՈՒՆՍԸԶԳՈՒՆՍԸԶԳՈՒՆՍԸԶԳՈՒՆՍԸԶ (Ն), ԿՈՒՆՍԸԶԿՈՒՆՍԸԶԿՈՒՆՍԸԶԿՈՒՆՍԸԶ (Չ), ած. գույնը խանգարված. հայ. գույն + թուրք. «սըզ» 

բացասական մասնիկը։ 
 ГУНСЫЗ (Н), КУНСЫЗ и КУНСУЗ (Ч), п. тусклый, блёклый (о цвете); арм. գույն гуйн – цвет 

+ тюрк. отрицат. аффикс «сыз». 

 ԳՈՒՆՍԸԶԼԷՄԻՇԳՈՒՆՍԸԶԼԷՄԻՇԳՈՒՆՍԸԶԼԷՄԻՇԳՈՒՆՍԸԶԼԷՄԻՇ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Ն), ԿՈՒՆՍԸԶԼԷՄԻՇԿՈՒՆՍԸԶԼԷՄԻՇԿՈՒՆՍԸԶԼԷՄԻՇԿՈՒՆՍԸԶԼԷՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Չ) գույնը խանգարվել։ 
 ГУНСЫЗЛЭМИШ (Ы)ЛАЛ (Н), КУНСЫЗЛЭМИШ ЛАЛ (Ч), п. блёкнуть, тускнеть, линять 
(о цвете). 
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ԳՈՒՇԹԳՈՒՇԹԳՈՒՇԹԳՈՒՇԹ ԳԳԳԳ Г

 ԳՈՒՇԹԳՈՒՇԹԳՈՒՇԹԳՈՒՇԹ¹ (Ն), ԳՈՒՇՏԳՈՒՇՏԳՈՒՇՏԳՈՒՇՏ (Չ), գ. կողք. մահինմահինմահինմահին գուշթըգուշթըգուշթըգուշթը էշթասէշթասէշթասէշթաս (Ն) (անեցք) մեռնես։ 
 ГУШТh¹ (Н), ГУШТ (Ч), с. анат. бок, ребро; маhин гуштhы эштhас (Н) чтоб ты сдох; от 

пехлев. kušt (кушт); грабар կուշտ кушт – бок, литер.зап.арм. կուշտ (произн. гушд), Ереван, Мокс, 

Алашкерт, Ахалциха, Карин, Муш, Нор-Джуга, Салмаст, Ван, Тбилиси կուշտ кушт, Горис, Карабах 

կօշտ кошт, Сучава գուշդ‘ гушдh, Харберд, Хачин, Амшен, Полис, Родосто, Себастия, Тигранакерт 

գուշդ гушд, Шемаха քուշտ кhушт, Сведия գէօշդ гöшд, Асланбек գիւշդ гюшд, գիւշ* гюшh, Агулис 

կէշտ кэшт, Мараха կըշտ кышт, все в значении бок, ребро.  

 ԳՈՒՇԹԳՈՒՇԹԳՈՒՇԹԳՈՒՇԹ² (Ն), ԳՈՒՇՏԳՈՒՇՏԳՈՒՇՏԳՈՒՇՏ (Չ), ած.մկ. կուշտ, հադեցած ուզածին չափ. տե՛ս նաև քըշթանալ. 
գուշթգուշթգուշթգուշթ աչքօվաչքօվաչքօվաչքօվ մաշտմաշտմաշտմաշտ (Ն), գուշտգուշտգուշտգուշտ աճկօվաճկօվաճկօվաճկօվ մաշտմաշտմաշտմաշտ (Չ) ագահություն չունեցող մարդ։ 
 ГУШТh² (Н), ГУШТ (Ч) 1. п. сытый. 2. н. сытно, досыта; гуштh ачhков маштh (Н), гушт 
ачков машт (Ч) не жадный, довольствующийся малым, гушт пhоров на сытый желудок, гушт 
удэл наесться досыта; литер.вост.арм. կուշտ кушт, литер.зап.арм. կուշտ (произн. гушд) – сытый; 
досыта; этимол. см. гуштh¹. 

ԳՈՒՇԹԳՈՒՇԹԳՈՒՇԹԳՈՒՇԹ ԳԱԲՈՒԴԳԱԲՈՒԴԳԱԲՈՒԴԳԱԲՈՒԴ (Ն), ԳՈՒՇՏԳՈՒՇՏԳՈՒՇՏԳՈՒՇՏ ԳԱԲՈՒԴԳԱԲՈՒԴԳԱԲՈՒԴԳԱԲՈՒԴ (Չ), ած. մութ կապույտ:  
ГУШТh ГАБУД (Н), ГУШТ ГАБУД (Ч), п. тёмно-синий. 

 ԳՈՒՇԹՈՒՄԳՈՒՇԹՈՒՄԳՈՒՇԹՈՒՄԳՈՒՇԹՈՒՄ ՉՈՒՆԷՆԱԼՉՈՒՆԷՆԱԼՉՈՒՆԷՆԱԼՉՈՒՆԷՆԱԼ (Ն), ԳՈՒՇՏՈՒՄԳՈՒՇՏՈՒՄԳՈՒՇՏՈՒՄԳՈՒՇՏՈՒՄ ՉՈՒՆԷՆԱԼՉՈՒՆԷՆԱԼՉՈՒՆԷՆԱԼՉՈՒՆԷՆԱԼ (Չ) անհագ լինել: 
 ГУШТhУМ ЧhУНЭНАЛ (Н), ГУШТУМ ЧhУНЭНАЛ (Ч) быть ненасытным. 

 ԳՈՒՉԷՆԳՈՒՉԷՆԳՈՒՉԷՆԳՈՒՉԷՆ, տե՛ս գյուջէն։ 
 ГУДЖЭН, см. гюджэн. 

 ԳՈՒՌԳՈՒՌԳՈՒՌԳՈՒՌ-ԳՈՒՌԳՈՒՌԳՈՒՌԳՈՒՌ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Ն), ԿՈՒՌԿՈՒՌԿՈՒՌԿՈՒՌ-ԿՈՒՌԿՈՒՌԿՈՒՌԿՈՒՌ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Չ) որոտալ, որոտալի ձայն հանել. թուրք. 

գուռ-գուռ – որոտում. կուռկուռկուռկուռ-կուռկուռկուռկուռ բաբիբաբիբաբիբաբի (մանկ) (Չ) որոտում։ 
 ГУРР-ГУРР АНЭЛ (Н), КУРР-КУРР АНЭЛ (Ч) греметь, грохотать, громыхать; турец. gurgur – 
подражание урчанию в животе; курр-курр баби (Ч) гром (детск.). 

 ԳՈՒՌԱՇԳՈՒՌԱՇԳՈՒՌԱՇԳՈՒՌԱՇ, գ. ըմբշամարտություն. թուրք. գյուլէշ և գյուրեշ – նույն իմ.։ 
 ГУРРАШ, с. спортивная борьба; цhингани гурраш (Ч) вид детской забавы, в которой двое 
становятся друг к другу спиной и цепляясь локтями нагибаются вперёд по очереди поднимая друг 
друга вверх; турец. güleş (гюлeш) и güreş (гюреш), крым.татар. куреш – борьба, единоборство; в 

гаварах Полис կիւլէշ кюлэш, Ван, Нор-Баязет, Сасун, Карабах, Муш, Карин, Урмия գիւլաշ гюлаш, 

Амшен գիլmշ гилäш– спортивная борьба. 

 ԳՈՒՌԱՇԳՈՒՌԱՇԳՈՒՌԱՇԳՈՒՌԱՇ ԳԸՓՉԷԼԳԸՓՉԷԼԳԸՓՉԷԼԳԸՓՉԷԼ (Ն), ԳՈՒՌԱՇԳՈՒՌԱՇԳՈՒՌԱՇԳՈՒՌԱՇ ԳԸՊՃԷԼԳԸՊՃԷԼԳԸՊՃԷԼԳԸՊՃԷԼ կամ ԳՈՒՌԱՇԳՈՒՌԱՇԳՈՒՌԱՇԳՈՒՌԱՇ ԷԼԼԷԼԷԼԼԷԼԷԼԼԷԼԷԼԼԷԼ (Չ) ըմբշամարտել։ 
 ГУРРАШ ГЫПhЧhЭЛ (Н), ГУРРАШ ГЫПЧЭЛ или ГУРРАШ ЭЛЛЭЛ (Ч) бороться. 

 ԳՈՒՌԱՇՋԻԳՈՒՌԱՇՋԻԳՈՒՌԱՇՋԻԳՈՒՌԱՇՋԻ (Ն), ԳՈՒՌԱՇՃԻԳՈՒՌԱՇՃԻԳՈՒՌԱՇՃԻԳՈՒՌԱՇՃԻ (Չ), ած. ըմբշամարտության մեջ հաղթական. թուրք. 

գյուրէշջի – նույն իմ.։  
 ГУРРАШДЖИ (Н), ГУРРАШЧИ (Ч), с. борец, спортсмен, занимающийся борьбой; турец. 

güleşçi (гюлешчи) и güreşçi (гюрешчи), крым.татар. курешчи – борец; в гаварах Полис կիւլէշճի 

кюлэшчи, Ван գիւլmշջի гюлäшджи – борец, из турец. 

 ԳՈՒՌՈՒԶԳՈՒՌՈՒԶԳՈՒՌՈՒԶԳՈՒՌՈՒԶ (Նխջ), ած. գոռոզ։ 
 ГУРРУЗ (Нхч), п. высокомерный, надменный; литер.вост.арм. գոռոզ горрроз – надменный. 

 ԳՈՒՌՈՒԼԴԷՄԻՇ ԱՆԷԼԳՈՒՌՈՒԼԴԷՄԻՇ ԱՆԷԼԳՈՒՌՈՒԼԴԷՄԻՇ ԱՆԷԼԳՈՒՌՈՒԼԴԷՄԻՇ ԱՆԷԼ գոռալու նման ձայն հանել. թուրք. գյուրյուլդեմեք – գոռալ։ 
 ГУРРУЛДЭМИШ АНЭЛ грохотать, громыхать; турец. gürüldemek (гюрюлдемек) –шуметь, 

грохотать, крым.татар. гурюльдемек – гудеть (о механизмах); в гаваре Полис կիւռլէմիշ ընէլ 
кюррлэмиш ынэл – грохотать. 

 ԳՈՒՌՈՒԼԹԻԳՈՒՌՈՒԼԹԻԳՈՒՌՈՒԼԹԻԳՈՒՌՈՒԼԹԻ, գ. գոռալու նման աղմուկ, ժխոր. թուրք. գյուրյուլդի – նույն իմ.։ 
 ГУРРУЛТhИ, с. шум, гам, галдёж; турец. gürültü (гюрюлтю), крым.татар. гурюльти – шум, 

грохот; в гаварах Полис կիւռիւլթիւ кюррюлтhю, Ван գուռուլթու гуррултhу – грохот. 

 ԳՈՒՌՈՒՆԳԳՈՒՌՈՒՆԳԳՈՒՌՈՒՆԳԳՈՒՌՈՒՆԳ (Ն), գ. կռունկ. հոմանիշը – թուռնա։ 
 ГУРРУНГ (Н), с. зоол. журавль; исконно арм. слово, грабар կռունկ кррунк – журавль, 

литер.вост.арм. կռունկ кррунк, литер.зап.арм. կռունկ (произн. гррунг) – журавль, Ахалциха 
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ԳԳԳԳ Г ԳՈՒՌՋԻԳՈՒՌՋԻԳՈՒՌՋԻԳՈՒՌՋԻ

կռունկ кррунк, Алашкерт, Муш, Салмаст կռունգ кррунг, Тбилиси կրունգ крунг, Мокс, Ван 

կրունգյ кррунгй, Харберд, Родосто գռունգ гррунг, Возм կռօնկյ крронкй, Ереван կռլունգ кррлунг; 

синон. тhурна. 

 ԳՈՒՌՋԻԳՈՒՌՋԻԳՈՒՌՋԻԳՈՒՌՋԻ, ած. խոսք չհասկացող, համառությամբ իր սխալ կարծիքը պաշտպանող (մարդ)։ 
 ГУРРДЖИ, п. бестолковый, непонятливый; перс. gürcü (гюрджю) – грузин, от которого 
турец. gürcü (гюрджю), крым.татар. гуррджи – грузин; в гаварах Карабах, Шемаха, Карин 

գյուրջի гюрджи – грузин. 

 ԳՈՒՌՋԻԳՈՒՌՋԻԳՈՒՌՋԻԳՈՒՌՋԻ-ՄՈՒՌՋԻՄՈՒՌՋԻՄՈՒՌՋԻՄՈՒՌՋԻ, մկ. անիմաստ, վայրիվերո (խոսել, պատմել): 
 ГУРРДЖИ-МУРРДЖИ, н. непонятливо, бестолково (говорить, рассказывать). 

 ԳՈՒՌՋԻՆԱԳԳՈՒՌՋԻՆԱԳԳՈՒՌՋԻՆԱԳԳՈՒՌՋԻՆԱԳ, ած.մկ. անհասկանալի լեզվով, անհասկանալի լեզու. այս երկու բառերը 

հիշատակն են վրաց տերապետության 12-13-րդ դարերում Հայաստանի այն մասի վրա, 

որտեղից գախթել են նոր նախիջեվանցոց նախնիքը։ 
 ГУРРДЖИНАГ, н. непонятно, на непонятном языке (говорить); возможно, оба слова – 
«гуррджи» и «гуррджинаг» сохранились со времен грузинского владычества в XII-XIII веках в тех 
областях Армении, откуда переселились в Крым предки новонахичеванцев.  

 ԳՈՒՌՋՈՒԳԳՈՒՌՋՈՒԳԳՈՒՌՋՈՒԳԳՈՒՌՋՈՒԳ, գ. կրճուկ։ 
 ГУРРДЖУГ, с. анат. звукоподраж. хрящ; грабар հրճրճուկ hрчрчук – хрящ, литер.вост.арм. 

կռճիկ кррчик, литер.зап.арм. կռճուկ (произн. гыррджуг), в гаварах Карабах ղրճղրճան 

хърчхърчан, Ереван ղրղրճան хърхърчан, Сведия ղրճղրճ хърчхърч, Карс խռճուկ хррчук, Агулис, 

Горис ղրղրճան хърхъчан, Муш խռճակ хррчак, Зейтун, Ереван, Карин, Полис, Ван կռճիկ кррчик, 

Харберд խռճնիկ хррчник, Буланых խռնչուկ хррнчհук, Алашкерт Муш կրճիկ крчик, п-ов Крым, 

Сучава կռճուկ кррчук, Энкюри քռչիկ кhррчhик, Возм կռկճիկ крркчик, Тигранакерт ղռթիկ 

хърртhик, Ван կռկռթիկ крркрртhик, Хой խռխռթիկ хррхрртhик. 

 ԳՈՒՌՋՈՒԳՕԴԳՈՒՌՋՈՒԳՕԴԳՈՒՌՋՈՒԳՕԴԳՈՒՌՋՈՒԳՕԴ, ած. կրճուկոտ, շատ կրճուկ պարունակող (միս)։ 
 ГУРРДЖУГОД, п. хрящеватый, содержащий много хрящей (о мясе).  

 ԳՈՒՍԿՈՒՁԳՈՒՍԿՈՒՁԳՈՒՍԿՈՒՁԳՈՒՍԿՈՒՁ, ած. 1. լավ բոված (խմորեղեն, տապկած միս, կարտոֆիլ և այլն). դագիդագիդագիդագի 
գուսկուձնէրըգուսկուձնէրըգուսկուձնէրըգուսկուձնէրը ինձիինձիինձիինձի դուրդուրդուրդուր. 2. սաստիկ. գուսկուձգուսկուձգուսկուձգուսկուձ ցուրդցուրդցուրդցուրդ էէէէ. գուսկուձգուսկուձգուսկուձգուսկուձ այազայազայազայազ էէէէ։ 
 ГУСКУДЗ 1. с. поджаристая корочка (мучных изделий, мяса, картофеля); даги гускудзнэры 
индзи дур дай мне (куски мяса и т.п.) с поджаристой корочкой. 2. п. сильный, крепкий; гускудз 
цhурд э крепкий мороз, гускудз айаз э трескучий мороз; грабар կսկուծ кскуц – чёрствый хлеб, 

литер.вост.арм. կսկուծ кскуц, литер.зап.арм. կսկուծ (пр. гскудз) – хлеб с поджаристой корочкой, 

крепкий, в гаварах Ахалциха, Карин կսկուծ кскуц, Муш, Алашкерт կըսկուձ кыскудз, Арабкир, 

Акна, Харберд, Себастия գսգուձ гсгудз, Ереван կծկուծ кцкуц, Мокс կսկծիկ кскцик – чёрствый 
хлеб, в гаварах Ахалкалаки и Карин в значении твёрдый, крепкий, сильный, в гаварах Апаран и 
Амшен вследствие слияния слов «кскиц» и «кскуц» приобрело значение «боль». 

 ԳՈՒՐԳՈՒՐԳՈՒՐԳՈՒՐ, ած.գ. կույր. հոմանիշը (մի քիչ արհամարհական երանգով) – քօռ. երկուսն էլ 
ծագում են պահլ. կօր, պարս. քյօր – բառից, որ ունի նույն իմաստը։ 
 ГУР, п. слепой; от пехл.-перс. kōr – слепой; грабар կոյր куйр – слепой, литер.вост.арм. կույր 

куйр, литер.зап.арм. կոյր (произ. гуйр), в гаварах Мараха կուիր куир, Салмаст, Ван կոր кор, Мокс, 

Муш, Возм, Нор-Джуга, Тбилиси կուր кур, Зейтун գիյ гий, գիր гир, Сведия գայր гайр, Полис 

հավգուր hавгур, Акна գուրվոր гурвор; синон. кhорр (с некоторой долей пренебрежения). 

 ԳՈՒՐԳՈՒՐԳՈՒՐԳՈՒՐ ԳԻԲԻԳԻԲԻԳԻԲԻԳԻԲԻ ԳԷՉԻՄԻՇԳԷՉԻՄԻՇԳԷՉԻՄԻՇԳԷՉԻՄԻՇ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ բավարար ապրուստ ունենալ. թուրք. գյուր գիբի գէչէմէք – 

նույն իմ.։ 
 ГУР ГИБИ ГЭЧИМИШ (Ы)ЛАЛ или ГУР ГИБИ АБРЭЛ жить в достатке, кататься как сыр 
в масле; турец. gür gibi geçinmek (гюр гиби гэчинмек) – жить в изобилии (gür – щедрый, обильный, 
gibi – как, подобно, geçinmek – жить, кормиться).  

 ԳՈՒՐԱՆԱԼԳՈՒՐԱՆԱԼԳՈՒՐԱՆԱԼԳՈՒՐԱՆԱԼ, -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցող, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Չ. -ցի՛կ), բ.չ. կուրանալ. հոմանիշը – 

քոռանալ. գուրանամգուրանամգուրանամգուրանամ, գուրգուրգուրգուր քալիմքալիմքալիմքալիմ, էգէրէգէրէգէրէգէր սուդսուդսուդսուդ գասիմգասիմգասիմգասիմ նընընընը (երդում)։ 
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ԳՈՒՐԱՑԱՁԳՈՒՐԱՑԱՁԳՈՒՐԱՑԱՁԳՈՒՐԱՑԱՁ ԳԳԳԳ Г

 ГУРАНАЛ, -нам, -цhа, -цадз, -цhох, -налу, -цhир, -цhикh (Ч. -цhик), г.с.з. ослепнуть; гуранам, 
гур кhалим, эгэр суд гасим ны чтоб мне ослепнуть, если вру (клятва); синоним – кhорранал; 

литер.вост.арм. կուրանալ куранал, литер.зап.арм. կուրանալ (произ. гуранал), в гаварах Родосто 

գուրնալ гурнал, Харберд գուրգուրալ гургурал. 

 ԳՈՒՐԱՑԱՁԳՈՒՐԱՑԱՁԳՈՒՐԱՑԱՁԳՈՒՐԱՑԱՁ, ած.մկ. կուրացած. անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, 

բայի հետ – մակբայ։ 
 ГУРАЦhАДЗ, пр.пр.вр. ослепший; с сущ. становится прилаг., с глаголом – наречием. 

 ԳՈԳՈԳՈԳՈ՛ՒՐԱՑԱՁՕՒՐԱՑԱՁՕՒՐԱՑԱՁՕՒՐԱՑԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ կուրացա, -ար, -

ավ և այլն բոլոր դեմքերի եզակի և հոգն. սահմանական կատարյալի և պայմանական ներկայի 

ձևերի իմաստով, ինչպես որ պահանջում է հաջորդ. բայի ձևը։ 
 ГУ;РАЦhАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я ослеп, ты 
ослеп, он ослеп и т.д., во всех лицах, числах и вр. в соотв. с формой смысл. гл. предлож.  

 ԳՈՒՐԱՑԸՆԷԼԳՈՒՐԱՑԸՆԷԼԳՈՒՐԱՑԸՆԷԼԳՈՒՐԱՑԸՆԷԼ կամ ԳՈՒՐԱՑՈՒՆԷԼԳՈՒՐԱՑՈՒՆԷԼԳՈՒՐԱՑՈՒՆԷԼԳՈՒՐԱՑՈՒՆԷԼ, -ցունում կամ -ցունիմ, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցունօղ կամ 

-ցընօղ, -ցունէլու կամ -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛ք (Ն), ԳՈՒՐԱՑԸՆԳՈՒՐԱՑԸՆԳՈՒՐԱՑԸՆԳՈՒՐԱՑԸՆԷԼԷԼԷԼԷԼ, -ցունում, -ցուցի, -ցուցաձ, -

ցընօղ, -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛կ (Չ), բ.ա. կուրացնել։  
 ГУРАЦhЫНЭЛ или ГУРАЦhУНЭЛ, -цhунум или -цhуним, -цhуцhи, -цhуцhадз, -цhунохъ или 
цhынохъ, -цhунэлу или -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэкh (Н), ГУРАЦhЫНЭЛ, -цhунум, -цhуцhи, -
цhуцhадз, -цhынохъ, -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэк (Ч), п.г. 1. ослеплять, лишать зрения. 2. слепить, 
ослеплять, мешать видеть. 

 ԳՈՒՐԱՑԸՆԷԼՈՒԳՈՒՐԱՑԸՆԷԼՈՒԳՈՒՐԱՑԸՆԷԼՈՒԳՈՒՐԱՑԸՆԷԼՈՒ կամ ԳՈՒՐԱՑՈՒՆԷԼՈՒԳՈՒՐԱՑՈՒՆԷԼՈՒԳՈՒՐԱՑՈՒՆԷԼՈՒԳՈՒՐԱՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն), ԳՈՒՐԱՑԸՆԷԼՈՒԳՈՒՐԱՑԸՆԷԼՈՒԳՈՒՐԱՑԸՆԷԼՈՒԳՈՒՐԱՑԸՆԷԼՈՒ (Չ), ած. կուրացնելու 
(մարդ կամ կենդանի), որին որոշել են կուրացնել։ 
 ГУРАЦhЫНЭЛУ или ГУРАЦhУНЭЛУ (Н), ГУРАЦhЫНЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. тот, кого 
следует ослепить, лишить зрения. 

 ԳՈՒՐԱՑՈՒՑԱՁԳՈՒՐԱՑՈՒՑԱՁԳՈՒՐԱՑՈՒՑԱՁԳՈՒՐԱՑՈՒՑԱՁ, ած.մկ. կուրացրած, տեսողությունից զրկած. «գուրացաձ»-ի 

անցողակերպն է։ 
 ГУРАЦhУЦhАДЗ, п.н. ослеплённый, лишённый зрения; перех. форма прич. «гурацhадз». 

 ԳՈԳՈԳՈԳՈ՛ՒՐԱՑՈՒՑԱՁՕՒՐԱՑՈՒՑԱՁՕՒՐԱՑՈՒՑԱՁՕՒՐԱՑՈՒՑԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -ըդ, -ը և այլն, մկ. «գուրացաձօվըս»-ի անցողակերպն է։ 
 ГУ;РАЦhУЦhАДЗÓВЫС, -ыд, -вы и т.д., н. как только я лишаю зрения и т.д.; переходная 
форма наречия «гурацhадзовыс».  

 ԳՈՒՐԳՈՒՐԳՈՒՐԳՈՒՐ ՈՒՈՒՈՒՈՒ ՋՈՒԲՈՒՌՕԴՋՈՒԲՈՒՌՕԴՋՈՒԲՈՒՌՕԴՋՈՒԲՈՒՌՕԴ, գ. ամեն մի հանդիպած, յուրաքանթյուր, ամեն ոք, ամեն ոք ով չի 

ծուլանում: 

 ГУР У ДЖУБУРРОД, с. 1. замухрышка. 2. каждый встречный, любой, всяк кому не лень; 
алай гур у джубурроды кынил э ида паны (Ч) всяк кому не лень купил эту вещь.  

 ԳՈՒՐՈՒՆԳԳՈՒՐՈՒՆԳԳՈՒՐՈՒՆԳԳՈՒՐՈՒՆԳ, գ. կրունկ։ 
 ГУРУНГ, с. анат.  пятка; гурунгин дагы лал быть под пятой, быть под чьей-либо властью, 
быть подкаблучником; грабар կրուկ крук, կրուկն крукн – пятка, литер.вост.арм. կրունկ крунк, 

литер.зап.арм. կրունկ (произн. грунг) – пятка, в гаварах Ахалциха, Карин կրունկ крунк, Муш, 

Алашкерт, Ереван, Нор-Джуга, Салмаст, Тбилиси կրունգ крунг, Мокс, Ван կրունգյ крунгй, 

Шемаха կուրունգ курунг, Харберд, Себастия գրունգ грунг, Возм կրօնկյ кронкй, Карабах կռօգյնը 

кррогйны, կրօյնը кройны, Горис կրօնգնը кронгны, Сведия գըրէօնգ гырöнг, Хачин գmյունգ 

гäйунг, Зейтун գօյունգ гойунг. 
 ԳՈՒՐՈՒՆԳ ԲԱՍՏԸՐՄԱԳՈՒՐՈՒՆԳ ԲԱՍՏԸՐՄԱԳՈՒՐՈՒՆԳ ԲԱՍՏԸՐՄԱԳՈՒՐՈՒՆԳ ԲԱՍՏԸՐՄԱ, մկ. կրնակոխ, իսկույն. թուրք. բասդըրմակ – կոխել։ 
 ГУРУНГ БАСТЫРМА, н. немедленно, тотчас; турец. bastırmak (бастырмак) – подавлять, 
прессовать, наступать. 

 ԳՈՒՐՈՒՆԳԻԳՈՒՐՈՒՆԳԻԳՈՒՐՈՒՆԳԻԳՈՒՐՈՒՆԳԻ ԱՂԴԱՂԴԱՂԴԱՂԴ (Չ), գ. առաջին կին (երկրորդ կին – ձօցիձօցիձօցիձօցի վաշտվաշտվաշտվաշտ): 

 ГУРУНГИ АХЪД (Ч), с. первая жена (букв. «грязь на пятках»), (вторая жена – дзоцhи вашт, 
букв. «роза у сердца»). 

 ԳՈՒՐՑՔԳՈՒՐՑՔԳՈՒՐՑՔԳՈՒՐՑՔ (Ն), ԳՈՒՐԾԿԳՈՒՐԾԿԳՈՒՐԾԿԳՈՒՐԾԿ (Չ), գ. կուրծք։  
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ԳԳԳԳ Г ԳՈՒՓԳՈՒՓԳՈՒՓԳՈՒՓ-ԳԸԼՕՐԳԸԼՕՐԳԸԼՕՐԳԸԼՕՐ

 ГУРЦhКh (Н), ГУРЦК (Ч), с. анат.  грудь (женская); грабар կուրծ курц – грудь, 

литер.вост.арм. կուրծք курцкh, литер.зап.арм. կուրծք (произ. гурдзкh) – грудь, Ахалциха կուրցք 

курцhкh, Родосто գուրձք гурдзкh, Зейтун գույձք гуйдзкh, գուրձք гурдзкh, Хачин գույձք гуйдзкh, 

Венгрия գրուցք груцhкh, Сведия գօրձք гордзкh, Харберд գուրսք гурскh, Полис գուրսք гурскh, 

գուրսգ гурсг, Асланбек գիւրսք гюрскh, գիւրս* гюрсհհհհ, Муш կուտկ кутк, все в значении грудь 

человека, Ереван, Шемаха կուրծ курц, Карабах կօռծ коррц – вымя коровы.  

 ԳՈՒՓԳՈՒՓԳՈՒՓԳՈՒՓ-ԳԸԼՕՐԳԸԼՕՐԳԸԼՕՐԳԸԼՕՐ (Ն), ԳՈՒՊԳՈՒՊԳՈՒՊԳՈՒՊ-ԳԸԼՕՐԳԸԼՕՐԳԸԼՕՐԳԸԼՕՐ (Չ), ած. 1. բոլորովին գնդաձև. 2. շատ պարարտ։ 
 ГУПh-ГЫЛОР (Н), ГУП-ГЫЛОР (Ч), п. 1. круглый, шаровидный. 2. тучный, упитанный. 

 ԳՈՒՔՍԳՈՒՔՍԳՈՒՔՍԳՈՒՔՍ, գ. շնչափող. գործածվում է միայն գուքսըգուքսըգուքսըգուքսը գընացգընացգընացգընաց, որ նշանակում է, թե խմած ջուրը 

կամ այլ հեղուկը շնչափողի մեջ գնաց. թուրք. գյօքս – կուրծք։ 
 ГУКhС, с. анат. трахея, дыхательное горло; употр. только в выраж. гукhсы гынацh (Н), 
гукhсы кынацh (Ч) попала в трахею (о еде, жидкости); турец. göğüs (гöхъус) – грудь; в гаваре 

Карин գյոքս гйокhс, գեքս гэкhс – грудь; синоним – нэфэслых. 

 ԳՌՕԳՌՕԳՌՕԳՌՕ-ԳՌՕԳՌՕԳՌՕԳՌՕ (Նխջ), գ. մի տեսակ մետաքսե կերպաս։ 
 ГРРО-ГРРО (Нхч), с. вид шёлковой ткани. 

 ԳՌՈՒՆԳԳՌՈՒՆԳԳՌՈՒՆԳԳՌՈՒՆԳ, գ. կռունկ, ամբարձիչ: 
 ГРРУНГ, с. журавль колодезный; исконно арм. слово, грабар կռունկ кррунк, литер.вост.арм. 

կռունկ кррунк, литер.зап.арм. կռունկ (произн. гррунг) – журавль. 

 ԳՐՕՆԳՐՕՆԳՐՕՆԳՐՕՆ, գ. կրօն: 

 ГРОН, с. религиозное обучение; литер.вост.арм. կրոն крон, литер.зап.арм. կրօն (произн. грон) – 

религия; закон божий. 

 ԳՕԲԳՕԲԳՕԲԳՕԲ, գ. կոպ, աչքի փեղկ։ 
 ГОБ, с. анат.  веко; грабар կոպ коп – веко, литер.вост.арм. կոպ коп, литер.зап.арм. կոպ 

(произн. гоб) – веко, в гаварах Салмаст, Ван կոպ коп, Агулис, Ахалциха, Ереван, Карин, Карабах, 

Мараха, Шемаха, Тбилиси կօպ коп, Алашкерт, Муш կօբ коб, Акна, Харберд, Родосто, Сучава գօբ 

гоб, Мокс, Возм կուպ куп, Сведия, Тигранакерт գուբ губ, Асланбек գէօբ гöб, գէօ гö, Себастия գէօբ 

гöб, все в значении веко, Полис գօբ гоб – уголки глаз.  
 ԳՕԲԻԴԳՕԲԻԴԳՕԲԻԴԳՕԲԻԴ, ած. կոպիտ։ 
 ГОБИД, п. 1. грубый, неотёсанный, бескультурный. 2. п. неказистый, невзрачный, уродливый 

(о строении и т.п.); грабар կոպիտ копит – грубый, шероховатый, неотёсанный, литер.вост.арм. 

կոպիտ копит, литер.зап.арм. կոպիտ (произн. гобид) – грубый, бескультурный, в гаварах Салмаст 

կոպիտ копит, Ахалциха, Ереван, Тбилиси կօպիտ копит, Алашкерт, Муш կօբիդ кобид, Себастия, 

Тигранакерт, Сучава գօբիդ гобид, Асланбек գէօբիդ гöбид, գէօբի* гöбиհհհհ, Возм կուպէտ купэт, в 

гаваре туркоязычных армян Адана գօբիդ гобид, все в значении грубый, неотёсанный.  

 ԳՕԲԻԴԳԷԳԳՕԲԻԴԳԷԳԳՕԲԻԴԳԷԳԳՕԲԻԴԳԷԳ, ած.մկ. քիչ կոպիտ, բավական կոպիտ, կոպիտ կերպով։ 
 ГОБИДГЭГ, п. грубоватый, достаточно бескультурный. 

 ԳՕԳԱՆԳՕԳԱՆԳՕԳԱՆԳՕԳԱՆ (Չ), ԳՕԳԱՄԳՕԳԱՄԳՕԳԱՄԳՕԳԱՄ (Ն), գ. կոկան, սալորի նման մանր վայրի միրգ:  
 ГОГАН (Чалтырь), ГОГАМ (Н), (с. Крым), с. бот. тёрн, слива колючая, Prúnus spinósa; от перс. 

kukam или gugam – слива; грабар կոկան кокан – слива, в гаварах Польша, Венгрия, Ченкилер, 

Никомедия գօգան гоган, Карабах գէօգmմ гöгäм, Партизак կոնկան конкан, в гаваре туркоязычных 

армян Адана գէգէմ гэгэм. 

 ԳՕԳԱՆԻԳՕԳԱՆԻԳՕԳԱՆԻԳՕԳԱՆԻ ՁԱՌՁԱՌՁԱՌՁԱՌ, գ. կոկանի թուփ, կոկանենի։ 
 ГОГАНИ ДЗАРР, с. бот. терновник, слива колючая, Prúnus spinósa. 

 ԳՕԳԱՆԼԸԽԳՕԳԱՆԼԸԽԳՕԳԱՆԼԸԽԳՕԳԱՆԼԸԽ, գ. կոկանի թփուտ, որ սովորաբար բավական մեծ տարածություն է բռնում. 

պարս. կոկան + թուրք. «լախ», տեղ ցույց տվող մասնիկը։ 
 ГОГАНЛЫХ, с. заросли терновника; перс. gugam + тюрк. аффикс места «лык».  
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ԳՕԳԱՁԳՕԳԱՁԳՕԳԱՁԳՕԳԱՁ ԳԳԳԳ Г

 ԳՕԳԱՁԳՕԳԱՁԳՕԳԱՁԳՕԳԱՁ, ած. ջրի կամ կաթի հետ լավ խառնած ու տրորած (քամած մածուն). անց. դերբայ, 
որ գոյականի հետ դառնում է ածական։ 
 ГОГАДЗ, пр.пр.вр. 1. хорошо размятый и смешанный с водой или молоком (о процеженном и 
уплотнённом мадзуне). 2. взбитый, ставший однородным (о белке яиц и т.п.); при употр. с сущ. 
становится прилаг. 

 ԳՕԳԱԳՕԳԱԳՕԳԱԳՕԳԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի կոկում եմ (մածունը), 

կոկեցի և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժամանակների, նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում 

է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГОГÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. 1. по мере того как (чем больше) 
разминаю процеженный и уплотнённый мадзун и т.д. 2. по мере того как (чем больше) взбиваю 
белок яиц и т.д. 3. перен. по мере того как примиряю, восстанавливаю согласие между кем-либо и 
т.д. во всех лицах, числах и вр. в соотв. с формой смысл. гл.  

 ԳՕԳՕԳՕԳՕ՛ԳԱՁՕԳԱՁՕԳԱՁՕԳԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց, որ կոկում եմ 

(մածունը), կոկեցի, կոկեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, 
ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГÓГАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. 1. как только разминаю 
процеженный и уплотнённый мадзун. 2. как только взбиваю белок яиц. 3. перен. как только 
примиряю, восстанавливаю согласие между кем-либо и т.д. во всех лицах, числах и врем. в соотв. с 
формой смысл. гл. предл. 

 ԳՕԳԷԼԳՕԳԷԼԳՕԳԷԼԳՕԳԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. (քամած մածունը) խառնել ջրի 

կամ կաթի հետ և գդալով լավ տրորել, որ միատարը զանկված ստացվի։ Հնումը այս գաղութի 

գեղացիք մածունը միայն քամած, թանձրացրած էին պահում, իսկ ուտելուց առաջ այս ձևով 

կոկում, ջրիացնում էին. 2. փոխ.իմ. միջնորդություն անելով՝ տարաձայնությունը վերացնել, 
հաշտեցնել։ 
 ГОГЭЛ, гыгогим, гогэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. смешивать 
процеженный и уплотнённый мадзун с водой или молоком и основательно разминать, растирая 
ложкой до получения однородной массы (в старину, жители новонахичеванской общины хранили 
мадзун только в процеженном и уплотнённом виде, а перед употреблением разминали и разжижали 
его). 2. взбивать (белок яиц и т.п.). 3. перен. мирить, примирять, восстанавливать согласие между 

кем-либо; грабар կոկ кок – ровный, гладкий, плоский, կոկել кокел – сглаживать, выравнивать, 

литер.вост.арм. կոկել кокел, литер.зап.арм. կոկել (произн. гогэл) – сглаживать, шлифовать, в 

гаварах Тбилиси кокил կօկիլ, Муш когел կօգել, Родосто գօգէլ гогэл, Зейтун գիգիլ гигил, Харберд, 

Буланых կոկնել кокнэл – разминать творог, Карабах կոկել кокэл – разминать процеженный и 
уплотнённый мадзун.  

 ԳՕԳԷԼԷՆԳՕԳԷԼԷՆԳՕԳԷԼԷՆԳՕԳԷԼԷՆ, մկ. 1. կոկելով (մածունը). 2. փոխ. իմ. հաշտեցնելով (գժտվողներին)։ 
 ГОГЭЛЭН, н. 1. разминая мадзун. 2. взбивая (белок яиц и т.п.). 3. перен. примиряя 
(ссорящихся, враждующих).  

 ԳՕԳԷԼՈՒԳՕԳԷԼՈՒԳՕԳԷԼՈՒԳՕԳԷԼՈՒ, ած. կոկելու (մածուն) որ գործածելուց առաջ պետք է կոկել. ապառնի դերբայ, 
որ գոյականի հետ դառնում է ածական։ 
 ГОГЭЛУ, пр.буд.вр. (процеженный и уплотнённый мадзун), который нужно разминать перед 
употреблением; при употр. с существ. становится прилаг. 

 ԳՕԳԻԳԳՕԳԻԳԳՕԳԻԳԳՕԳԻԳ (Նխջ), ած.մկ. կոկիկ։ 
 ГОГИГ (Нхч) 1. п. аккуратный, приглаженный. 2. н. аккуратно; литер.вост.арм. կոկիկ кокик, 

литер.зап.арм. կոկիկ (пр. гогиг) – аккуратный, приглаженный; этим. см. гогэл.  

 ԳՕԳՎԷԼԳՕԳՎԷԼԳՕԳՎԷԼԳՕԳՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, մյուս ձևերը չունի, գործածվում է միայն երրորդ դեմքի 

ձևերով, բ.կր. կոկվել (մածունը)։ 
 ГОГВЭЛ, -ви, -вэцhав, -вадз, других форм не имеет, употр. только формы 3-го л., г.стр.з. 1. 
разминаться (о процеженном и уплотнённом мадзуне). 2. взбиваться (о белке яиц и т.п.). 

 ԳՕԳՕԳՕԳՕԳՕԳՕԳՕԳՕ, գ. կոկով, տղամարդու և արու կենդանիների սերմ արդադրող գեղձեր։ 



 

380 

ԳԳԳԳ Г ԳՕԴԸՌԴԱՁԳՕԴԸՌԴԱՁԳՕԴԸՌԴԱՁԳՕԴԸՌԴԱՁ

 ГОГО, с. анат. яичко, парная половая железа мужчин и самцов животных; от итал. coglione 

(кольоне) – яйца; грабар կոկով коков – яичко, литер.зап.арм. կոկով (произн. гогов) – яичко, в 

гаварах Харберд, Полис, Родосто, Себастия, Сучава գօգօվ гогов – яичко. 

 ԳՕԴԸՌԴԳՕԴԸՌԴԳՕԴԸՌԴԳՕԴԸՌԴԱՁԱՁԱՁԱՁ և ԳՕԴԸՌԹԱՁԳՕԴԸՌԹԱՁԳՕԴԸՌԹԱՁԳՕԴԸՌԹԱՁ, ած.մկ. 1. կոտրատած, կտոր-կտոր արած. անցյալ դերբայ, որ 

գոյականի հետ դառնում է ածական, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, 

հոդ առնում ու հոլովվում է. գօդըռդաձնէրուդգօդըռդաձնէրուդգօդըռդաձնէրուդգօդըռդաձնէրուդ դէղըդէղըդէղըդէղը նօրէննօրէննօրէննօրէն խօշթէլուխօշթէլուխօշթէլուխօշթէլու բիդբիդբիդբիդ բաշարիքբաշարիքբաշարիքբաշարիք, նայինքնայինքնայինքնայինք. 
կոտր-ատ-ած. 2. կոտրատված (նույն բայի չեզոք իմաստից). տե՛ս գօդըռդէլ, -թէլ։  
 ГОДЫРРДАДЗ и ГОДЫРРТhАДЗ, пр.пр.вр. сломанный, разбитый; с существ. выполняет 
функ. прил., при незав. употр. – функцию сущ., принимает притяж. артикль и склон.; 
годыррдадзнэруд дэхъы норы хоштhэлу бид башарикh, найинкh посмотрим, сможете ли вы 
построить что-нибудь новое вместо разрушенного вами (забора и т. п.). 2. разломавшийся, 
разбившийся на куски; см. годыррдэл. 

 ԳՕԴԸՌԴԱԳՕԴԸՌԴԱԳՕԴԸՌԴԱԳՕԴԸՌԴԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ և ԳՕԴԸՌԹԱԳՕԴԸՌԹԱԳՕԴԸՌԹԱԳՕԴԸՌԹԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. 

քանի կոտրատում եմ, էք, կոտրատեցի, կոտրատեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու 

ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. 

գօդըռդաձսայիդգօդըռդաձսայիդգօդըռդաձսայիդգօդըռդաձսայիդ խօշթէլէնխօշթէլէնխօշթէլէնխօշթէլէն հախէդհախէդհախէդհախէդ չէգաչէգաչէգաչէգա։ 
 ГОДЫРРДÁДЗСАЙИС и ГОДЫРРТhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по 
мере того как (чем больше) ломаю, ломал и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой 
смысл. гл. предл.; годыррдадзсайид хоштhэлэн hахэд чhэга ты так часто ломал, что я не успевал 
за тобой (чинить и т.п.).  

 ԳՕԳՕԳՕԳՕ՛ԴԸՌԴԱՁՕԴԸՌԴԱՁՕԴԸՌԴԱՁՕԴԸՌԴԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ և ԳՕԳՕԳՕԳՕ՛ԴԸՌԹԱՁՕԴԸՌԹԱՁՕԴԸՌԹԱՁՕԴԸՌԹԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. 

հենց որ կոտրատում եմ, էի, կոտրատեցի, կոտրատեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու 

ժամանակների նշանակությամբ, իչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը: Այս և նախորդ 

մակբայները ածանցվում են «գօդըռդէլ» կամ «գօդըռթէլ» բայից, որ ունի և ներգործական և 

չեզոք իմաստ, չեզոք իմաստից կազմված մակբայները գործածվում են միայն երրորդ դեմքի 

ձևերով – «գօդըռդվաձսային» և այլն,  որ նշանակում է «քանի կոտրատվում է» և այլն, 

«գօդըռդաձօվը, գօդըռդաձնէրօվը», որ նշանակում է «հենց որ կոտրատվում է, են» և այլն։ 
 ГÓДЫРРДАДЗÓВЫС и ГÓДЫРРТhАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, 
н. как только ломаю и т.д., во всех лицах, числах и вр. в соотв. с формой смысл. гл. предл.; данное 
наречие, как и предыдущие, образовано от глагола «годыррдэл» или «годырртhэл», который имеет 
как действительный, так и средний залог; наречия, образованные от среднего залога употр. только в 
формах 3-го лица: «годыррдадзсайин» и т.д., в значении по мере того как ломается и т.д., 
«годыррдадзовы», «годыррдадзнэровы», как только сломался и т.д. 

 ԳՕԴԸՌԴԷԼԳՕԴԸՌԴԷԼԳՕԴԸՌԴԷԼԳՕԴԸՌԴԷԼ¹ և ԳՕԴԸՌԹԷԼԳՕԴԸՌԹԷԼԳՕԴԸՌԹԷԼԳՕԴԸՌԹԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն.  կոտրատել, 
կտոր-կտոր անել:  
 ГОДЫРРДЭЛ¹ и ГОДЫРРТhЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 
ломать, разбивать. 

 ԳՕԴԸՌԴԷԼԳՕԴԸՌԴԷԼԳՕԴԸՌԴԷԼԳՕԴԸՌԴԷԼ² և ԳՕԴԸՌԹԷԼԳՕԴԸՌԹԷԼԳՕԴԸՌԹԷԼԳՕԴԸՌԹԷԼ, -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, մյուս ձևերը չունի, առաջին և երրորդ 

դեմքերի ձևեր չեն գործածվում, բ.չ.  կոտորվել, կտոր-կտոր լինել։ 
 ГОДЫРРДЭЛ² и ГОДЫРРТhЭЛ,-и, -эцhав, -адз, -элу, других форм не имеет, формы 1-го и 3-

го лица не употр., г.с.з.  ломаться, разламываться, разбиваться на куски; литер.вост.арм. կոտրտել 
котртел, литер.зап.арм. կոտրտել (пр. годырдэл).  

 ԳՕԴԸՌԴԷԼԷՆԳՕԴԸՌԴԷԼԷՆԳՕԴԸՌԴԷԼԷՆԳՕԴԸՌԴԷԼԷՆ և ԳՕԴԸՌԹԷԼԷՆԳՕԴԸՌԹԷԼԷՆԳՕԴԸՌԹԷԼԷՆԳՕԴԸՌԹԷԼԷՆ, մկ. 1. կոտրատելով. 2. կոտրատվելով։ 
 ГОДЫРРДЭЛЭН и ГОДЫРРТhЭЛЭН, н. 1. ломая, разбивая. 2. ломаясь, разбиваясь. 

 ԳՕԴԸՌԴՎԱՁԳՕԴԸՌԴՎԱՁԳՕԴԸՌԴՎԱՁԳՕԴԸՌԴՎԱՁ և ԳՕԴԸՌԹՎԱՁԳՕԴԸՌԹՎԱՁԳՕԴԸՌԹՎԱՁԳՕԴԸՌԹՎԱՁ, ած. կոտրատված. անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ 

դառնում է ածական, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, երրորդ դեմքի 

հոդ առնում ու հոլովվում է։  
 ГОДЫРРДВАДЗ и ГОДЫРРТhВАДЗ, пр.пр.вр. разбившийся, разломавшийся; с сущ. выполн. 
функ. прил., при незав. употр. – функцию сущ., принимает прит. артикль 3-го л. и склон. 
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ԳՕԴԸՌԴՎԷԼԳՕԴԸՌԴՎԷԼԳՕԴԸՌԴՎԷԼԳՕԴԸՌԴՎԷԼ ԳԳԳԳ Г

 ԳՕԴԸՌԴՎԷԼԳՕԴԸՌԴՎԷԼԳՕԴԸՌԴՎԷԼԳՕԴԸՌԴՎԷԼ և ԳՕԴԸՌԹՎԷԼԳՕԴԸՌԹՎԷԼԳՕԴԸՌԹՎԷԼԳՕԴԸՌԹՎԷԼ, -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), 

բ.կր. 1. կոտրատվել, կտոր-կտոր լինել. այս իմաստով գործածվում են երրորդ դեմքի ձևերը, 

անցյալ և ապառնի դերբայները. 2. բ.չ.փոխ.իմ. կոտրատվել, նազ անել, չուզող ձևանալ. այս 

իմաստով գործածվում են բոլոր ձևերը։ 
 ГОДЫРРДВЭЛ и ГОДЫРРТhВЭЛ, -вим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк) 
1. г.стр.з. ломаться, разбиваться на куски; в этом знач. употр. формы 3-го л. и пр. прош. и наст. вр. 
2. г.с.з. перен. ломаться, упрямиться, капризничать; в этом знач. употр. все формы; лит.вост.арм. 

կոտրտվել котртвел, лит.зап.арм. կոտրտուիլ (пр. годырдвил). 

 ԳՕԴԸՌՎԱՁԳՕԴԸՌՎԱՁԳՕԴԸՌՎԱՁԳՕԴԸՌՎԱՁ և ԳՕԴՌԸՎԱՁԳՕԴՌԸՎԱՁԳՕԴՌԸՎԱՁԳՕԴՌԸՎԱՁ, ած.մկ. 1. կոտրված. 2. փոխ.իմ. կոտրած սրտով, ընկճված 

տրամադրությամբ։  
 ГОДЫРРВАДЗ и ГОДРРЫВАДЗ, п. 1. разломавшийся, разбившийся на куски. 2. перен. 
подавленный, сникший, павший духом. 

 ԳՕԴԸՌՎԱԳՕԴԸՌՎԱԳՕԴԸՌՎԱԳՕԴԸՌՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ և ԳՕԴՌԸՎԱԳՕԴՌԸՎԱԳՕԴՌԸՎԱԳՕԴՌԸՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -իս, -իդ, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. 1. 

քանի կոտրվում է, կոտրվեց, և այլն բոլոր ժամանակներով եզ. և հոգն. երրորդ դեմքի 

նշանակության, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. գօդռըվաձսայինգօդռըվաձսայինգօդռըվաձսայինգօդռըվաձսային փիթփիթփիթփիթ խօշտիմխօշտիմխօշտիմխօշտիմ. 

2. փոխ.իմ. քանի որ ընկճվում եմ, ընկճվեցի և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժամանակների 

նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. խօշթխօշթխօշթխօշթ պարէգամըպարէգամըպարէգամըպարէգամը անանանան էէէէ, վօրվօրվօրվօր 
գօդռըվաձսայիդգօդռըվաձսայիդգօդռըվաձսայիդգօդռըվաձսայիդ սիրդսիրդսիրդսիրդ գուդագուդագուդագուդա, գամուրցունուգամուրցունուգամուրցունուգամուրցունու, վօրվօրվօրվօր տիմանաստիմանաստիմանաստիմանաս ամէնամէնամէնամէն փօրցանքիփօրցանքիփօրցանքիփօրցանքի։ 
 ГОДЫРРВÁДЗСАЙИН и ГОДРРЫВÁДЗСАЙИН, -ис, -ид, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. 1. 
по мере того как ломается и т.д., во всех вр. ед. и мн. числа 3-го лица в соотв. с формой смысл. гл. 
предл.; годыррвадзсайин пhитh хоштим буду чинить по мере того как будет ломаться. 2. перен. 
по мере того как падает духом, приходит в уныние и т.д., во всех лицах, чис. и вр. в соотв. с формой 
смысл. гл. пр.; хоштh парэгамы ан э, вор годррывадзсайид сирд гуда, гамурцhуну, вор тиманас 
амэн пhорцhанкhи настоящий друг тот, кто всегда поддержит и подставит плечо в трудную 
минуту, чтобы помочь преодолеть все беды и несчастья. 

 ԳՕԳՕԳՕԳՕ՛ԴԸՌՎԱՁՕԴԸՌՎԱՁՕԴԸՌՎԱՁՕԴԸՌՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ և ԳՕԳՕԳՕԳՕ՛ԴՌԸՎԱՁՕԴՌԸՎԱՁՕԴՌԸՎԱՁՕԴՌԸՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, -ս, -օվըդ, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. 1. հենց 

որ կոտրվում է և այլն բոլոր ժամանակներով եզ. և հոգնակի երրորդ դեմքի նշանակությամբ, 

ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. գօպճագըգօպճագըգօպճագըգօպճագը գօդըռվաձօվըգօդըռվաձօվըգօդըռվաձօվըգօդըռվաձօվը մընացինքմընացինքմընացինքմընացինք ջամփանջամփանջամփանջամփան. 2. 

հենց որ ընկճվում եմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ 

պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. կըլօխըսկըլօխըսկըլօխըսկըլօխըս էգաձէգաձէգաձէգաձ պանէրէնպանէրէնպանէրէնպանէրէն գօդըռվաձօվըսգօդըռվաձօվըսգօդըռվաձօվըսգօդըռվաձօվըս հասկըծահասկըծահասկըծահասկըծա, վօրվօրվօրվօր 
աշխարքիսաշխարքիսաշխարքիսաշխարքիս մէչըմէչըմէչըմէչը էնգըէնգըէնգըէնգը քիչքիչքիչքիչ կըդնըվաձկըդնըվաձկըդնըվաձկըդնըվաձ պանըպանըպանըպանը խօշթխօշթխօշթխօշթ պարէգամնպարէգամնպարէգամնպարէգամն էէէէ։ 
 ГÓДЫРРВАДЗÓВЫ и ГÓДРРЫВАДЗÓВЫ, -с, -овыд, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. 1. как 
только ломается, сломался и т.д., во всех вр. ед. и мн. числа 3-го лица в соотв. с формой смысл. гл. 
предл.; гопчагы годыррвадзовы мынацhинкh джампhан как только колесо сломалось, мы 
застряли на дороге. 2. перен. как только сник, упал духом и т.д., во всех лицах, числах и временах в 
соотв. с формой смысл. гл. предл.; кылохыс эгадз панэрэн годыррвадзовыс hаскыца, вор 
ашхаркhис мэчhы энгы кичh кыднывадз паны хоштh парэгамн э как только меня подкосило от 
бед и несчастий, свалившихся на мою голову, сразу понял, что настоящий друг – это самое редкое 
явление в жизни.  

 ԳՕԴԸՌՎԷԼԳՕԴԸՌՎԷԼԳՕԴԸՌՎԷԼԳՕԴԸՌՎԷԼ և ԳՕԴՌԸՎԷԼԳՕԴՌԸՎԷԼԳՕԴՌԸՎԷԼԳՕԴՌԸՎԷԼ, -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, հրամայական չունի, բ.կր.                        

1. կոտրվել. 2. մեղմանալ. այս իմաստներով գործածվում են միայն երր. դեմքի ձևերը, անցյալ և 

ապառնի դերբայները. արբայինարբայինարբայինարբային գօպճագըգօպճագըգօպճագըգօպճագը գօդըռվէցավգօդըռվէցավգօդըռվէցավգօդըռվէցավ (ասվում է նաև՝ գօդռէցավ). քամինքամինքամինքամին 
գօդըռվէցավգօդըռվէցավգօդըռվէցավգօդըռվէցավ. 3. ընկճվել, տրամադրությունը ընկնել. իրէնիրէնիրէնիրէն վըրանվըրանվըրանվըրան ասվաձասվաձասվաձասվաձ սուդսուդսուդսուդ պանէրըպանէրըպանէրըպանէրը լըսիցլըսիցլըսիցլըսից 
նընընընը՝ խաթիխաթիխաթիխաթի գօդռըվէցավգօդռըվէցավգօդռըվէցավգօդռըվէցավ մաշտըմաշտըմաշտըմաշտը։ 
 ГОДЫРРВЭЛ и ГОДРРЫВЭЛ, -вим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, не имеет повел. накл., 
г.стр.з. 1. биться, разбиваться, ломаться. 2. перен. смягчаться, ослабевать, затихать. 3. впасть в 
уныние, расстроиться; в этих значениях употр. только формы 3-го л. и прич. прош. и наст. 
врем.; арбайин гопчагы годыррвэцhав (или годррэцhав) колесо телеги сломалось, кhамин 
годыррвэцhав ветер затих. 3. перен. сникнуть, упасть духом, впасть в уныние; ирэн выран 
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ԳԳԳԳ Г ԳՕԴԻԳՕԴԻԳՕԴԻԳՕԴԻ

асвадз суд панэры лысицh ны, хатhи годррывэцhав машты когда он узнал о поклёпе на 
себя, впал в глубокое уныние. 

 ԳՕԴԻԳՕԴԻԳՕԴԻԳՕԴԻ (Ն), ԿՕԴԻԿՕԴԻԿՕԴԻԿՕԴԻ (Չ), գ. գոտի: 

 ГОДИ (Н), КОДИ (Ч) с. пояс; маркырид коди (Ч) вышитый жемчугом женский пояс с 
серебряными застёжками, хуланэ коди женский вышитый пояс без украшений; исконно арм. слово, 

грабар գոտի готи – пояс, литер.вост.арм. գոտի готи, литер.зап.арм. գօտի (произ. кhоди) – пояс, в 

гаварах Ахалциха, Карин գ‘օտի гhоти, Полис գօդի годи, Алашкерт, Муш, Харберд, Себастия, 

Сучава գ‘օդի гhоди, Родосто քօդի кhоди, Амшен կօդի коди, Хачин գ‘ուդի гhуди, Асланбек գ‘էօդի 

гhöди, Карабах կէօտէ кöтэ, Нор-Джуга գ‘ոխտի гhохти, Тбилиси գօդիկ годик, Ереван գ‘օդիկ 

гhодик, Шемаха գէօտիգյ гöтигй.  

 ԳՕԴՌԱՁԳՕԴՌԱՁԳՕԴՌԱՁԳՕԴՌԱՁ, ած. 1. կոտրած (բան), որ մեկը կոտրել է. 2. կոտրված (բան), որ ինքն է կոտրվել. 
անցյալ դերբայ, որ գոյակ. հետ դառնում է ած., իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է 

կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է. գօդռաձըգօդռաձըգօդռաձըգօդռաձը չիչիչիչի սաղնասաղնասաղնասաղնա(լլլլ):  
 ГОДРРАДЗ, пр.пр.вр. 1. сломанный. 2. сломавшийся; с сущ. становится прил., при независ. 
употр. – сущ., принимает прит. артикль и склон.; годррадзы чhи сахъна(л) что упало, то пропало, 
потерянного не вернёшь. 

 ԳՕԴՌԱԳՕԴՌԱԳՕԴՌԱԳՕԴՌԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ.  քանի կոտրում եմ և այլն:  
 ГОДРРÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н.  по мере того как (чем больше) я 
ломаю, ты ломаешь, он ломает и т.д. 

 ԳՕԴՌԱԳՕԴՌԱԳՕԴՌԱԳՕԴՌԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -ինէրուն, մկ. քանի կոտրվում է, կոտրվեց և այլն։ 
ГОДРРÁДЗСАЙИН, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) ломается, ломался и т.д. 

 ԳՕԳՕԳՕԳՕ՛ԴՌԱՁՕԴՌԱՁՕԴՌԱՁՕԴՌԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց, որ կոտրում եմ, 

կօտրեցի և այլն:  
 ГÓДРРАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я ломаю, ты 
ломаешь и т.д. 

 ԳՕԳՕԳՕԳՕ՛ԴՌԱՁՕԴՌԱՁՕԴՌԱՁՕԴՌԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, -նէրօվը, մկ. հենց որ կոտրվում է, կոտրվեց, կոտրվի և այլն։ 
 ГÓДРРАДЗÓВЫ, -нэровы, н. как только ломается и т.д.  

 ԳՕԴՌԱՆՔԳՕԴՌԱՆՔԳՕԴՌԱՆՔԳՕԴՌԱՆՔ, գ. վատաբանություն. գօդռանքգօդռանքգօդռանքգօդռանք անէլանէլանէլանէլ վատաբանել. սաղսաղսաղսաղ օրըօրըօրըօրը նարանարանարանարա գօդռանքըգօդռանքըգօդռանքըգօդռանքը 
գանէգանէգանէգանէ ամբողջ օրը վատաբանում է նրան։ 
 ГОДРРАНКh, с. охаивание, поношение, оскорбление; годрранкh анэл бранить, поносить, 
охаивать; сахъ оры нара годрранкhы ганэ весь день поносит его. 

 ԳՕԴՌԷԼԳՕԴՌԷԼԳՕԴՌԷԼԳՕԴՌԷԼ¹, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. կօտրել. 2. զեղչել. 3. բաձիկ 

անել, վատաբանել, վիրավորել, չհարկել. անբէսանբէսանբէսանբէս գօդռիցգօդռիցգօդռիցգօդռից դըղինդըղինդըղինդըղին, օրօրօրօր դըղանդըղանդըղանդըղան քէստքէստքէստքէստ մընացմընացմընացմընաց այնպես 

վիրավորեց, որ տղան անամոթահար եղավ. խօսքըխօսքըխօսքըխօսքը գօդռէլգօդռէլգօդռէլգօդռէլ (Ն), խօսկըխօսկըխօսկըխօսկը գօդռէլգօդռէլգօդռէլգօդռէլ (Չ) ասածը 

չհարկել:  
 ГОДРРЭЛ¹, гыгодррим, годррэцhи, годррадз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. ломать, 
разбивать. 2. перен. сбавлять цену. 3. перен. унижать, оскорблять самолюбие. 4. нарушать (обычай 
и т.п.); анбэс годррицh дыхъин, вор дыхъан кhэст мынацh так унизил парня, что тот сник. 4. 
гасить (лепестки роз); ваштин йапррахнэры годррэл гасить лепестки роз серной кислотой (для 
приготовления варенья). 5. высчитывать, удерживать часть суммы (с зарплаты, дохода и т.п.). 6. 
бить, крыть карту (в карточной игре); хоскhы годррэл (Н), хоскы годррэл (Ч) прервать на 

полуслове, шаркhы годррэл нарушить обычай, установленный порядок; грабар կոտոր котор – 

кусок, ломоть, կոտորել которел – ломать, дробить, разламывать, литер.вост.арм. կոտրել котрел, 

литер.зап.арм. կոտրել (произн. годрэл) – бить, ломать, в гаварах Нор-Джуга կոտրել котрел, Горис, 

Карабах կօտրէլ котрэл, Тбилиси կօտրիլ котрил, Муш, Алашкерт կոդրել кодрел, Сучава գօդրել 
годрел, Полис գօդրէլ годрэл, Мокс կուտրիլ кутрил, Ахалциха կօտռէլ котррэл, Мараха կօռէլ 
коррэл, Партизак գօյրէլ гойрэл, Акна գօյէլ гойэл, Харберд գօյրիլ гойрил, Асланбек գէօրյէլ гöрйэл, 

Себастия գօյյէլ гоййэл.  
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ԳՕԴՌԷԼԳՕԴՌԷԼԳՕԴՌԷԼԳՕԴՌԷԼ ԳԳԳԳ Г

 ԳՕԴՌԷԼԳՕԴՌԷԼԳՕԴՌԷԼԳՕԴՌԷԼ², -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, մյուս ձևերը և առաջին երկու դեմքերը չեն գործածվում, բ.չ. 
կոտրվել (կոտորել). բաղըբաղըբաղըբաղը գօդռէլգօդռէլգօդռէլգօդռէլ բարեխառն անել (ջուրը), մեղմանալ (եղանակը). հացինհացինհացինհացին կինըկինըկինըկինը 
գօդռէցավգօդռէցավգօդռէցավգօդռէցավ հացի գինը իջավ, աժանացավ. ցուրդըցուրդըցուրդըցուրդը գօդռէցավգօդռէցավգօդռէցավգօդռէցավ ցուրտը մեղմացավ։ 
 ГОДРРЭЛ², гыгодрри, годррэцhав, годррадз, -элу, г.с.з. 1. ломаться, разбиваться. 2. ослабевать 
(о ветре, морозах и т.п.). 3. снижаться, падать (о цене); бахъы годррэл ослабеть, умериться (о 
погоде, температуре воды), hацhин кины годррэцhав цена на хлеб упала, цhурды годррэцhав 
морозы ослабли.  

 ԳՕԴՌԷԼԷՆԳՕԴՌԷԼԷՆԳՕԴՌԷԼԷՆԳՕԴՌԷԼԷՆ, մկ. 1. կոտրելով, զեղչելով. 2. կոտրվելով, մեղմանալով (ցուրտը)։ 
 ГОДРРЭЛЭН, н. 1. ломая, разламывая. 2. снижая цену. 3. ослабевая (о морозах). 

 ԳՕԴՌԷԼՈՒԳՕԴՌԷԼՈՒԳՕԴՌԷԼՈՒԳՕԴՌԷԼՈՒ, ած. 1. կոտրելու, զեղչելու, որ կարելի է կոտրել, զեղչել. 2. կոտրվելու, 

մեղմանալու, որ կարող է կոտրվել, որ կարող է մեղմանալ. ասասասաս գօդռէլուգօդռէլուգօդռէլուգօդռէլու ցուրդցուրդցուրդցուրդ չէչէչէչէ. ապ. դերբայ, 
որ գոյականի հետ գործածվում է որպես ածական։ 
 ГОДРРЭЛУ, пр.буд.вр. 1. то, что можно или нужно разбить, сломать. 2. то, на что можно или 
нужно снизить цену. 3. то, что может разбиться. 4. то, что может ослабеть, смягчиться (о морозах и 
т.п.); ас годррэлу цhурд чhэ морозы вряд ли ослабеют. 

 ԳՕԴՌԸՎԱՁԳՕԴՌԸՎԱՁԳՕԴՌԸՎԱՁԳՕԴՌԸՎԱՁ, ած. ընկճված, տրամադրությունը ընկած։ 
 ГОДРРЫВАДЗ, пр.пр.вр. сникший, подавленный. 

 ԳՕԴՌԸՎԷԼԳՕԴՌԸՎԷԼԳՕԴՌԸՎԷԼԳՕԴՌԸՎԷԼ տե՛ս գօդըռվէլ: 
 ГОДРРЫВЭЛ, см. годыррвэл. 

 ԳՕԴՕՇԳՕԴՕՇԳՕԴՕՇԳՕԴՕՇ, գ. կոտոշ: 
 ГОДОШ, с. 1. анат. рог. 2. бот. плод акации; кылохыс годош чhиhаницh чего только я от 

него не натерпелся; от перс. gadāš (гадаш) – рог; грабар կոտոշ котош – рог, литер.вост.арм. կոտոշ 

котош, литер.зап.арм. կոտոշ (произн. годош) – рог, в гаварх Ван կուտուշ кутуш, Сучава գօդօշ 

годош, Хачин գէդէշ гэдэш. 

 ԳՕԴՕՇԷԼԳՕԴՕՇԷԼԳՕԴՕՇԷԼԳՕԴՕՇԷԼ, բ.չ. եղջույրով զարնել: 
 ГОДОШЭЛ, г.с.з. бодать, ударять рогами, лбом.  

 ԳՕԴՕՇԷԼԷՆԳՕԴՕՇԷԼԷՆԳՕԴՕՇԷԼԷՆԳՕԴՕՇԷԼԷՆ, մկ. եղջույրով զարնելով: 
 ГОДОШЭЛЭН, г.с.з. бодая, ударяя рогами, лбом. 

 ԳՕԴՕՇՎԷԼԳՕԴՕՇՎԷԼԳՕԴՕՇՎԷԼԳՕԴՕՇՎԷԼ, -վինք, -վէցանք, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.փոխ. 1. եղջուրներով 

իրար զարնել. 2. փոխ.իմ. ընդհարվել: 
 ГОДОШВЭЛ, гыгодошвинкh, -вэцhанкh, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), п.г. 1. 
бодаться, бодать друг друга. 2. перен. затевать ссору. 

 ԳՕԴՕՇՎԷԼԷՆԳՕԴՕՇՎԷԼԷՆԳՕԴՕՇՎԷԼԷՆԳՕԴՕՇՎԷԼԷՆ, մկ. 1. եղջույներով իրար զարնելով. 2. փոխ.իմ. ընդհարվելով: 
 ГОДОШВЭЛЭН, н. 1. бодаясь. 2. перен. ссорясь; эргу тирацин годошвэлэн гэцhил ин два 
соседа постоянно ссорятся.  

 ԳՕԶԳՕԶԳՕԶԳՕԶ (Ն), ԿՕԶԿՕԶԿՕԶԿՕԶ (Չ), գ. չորացած մեզ (հագուստի վրա): 

 ГОЗ (Н), КОЗ (Ч), с. засохшая моча (на одежде, постели); грабар գոզ гоз – моча, среднеарм. яз. 
գոզ гоз – моча, литер.зап.арм. գոզ (произн. кhоз) – засохшая моча, Полис, Родосто գօզ гоз, 

Ахалциха, Карин, Ереван գ‘օզ гhоз, Муш գ‘ոզ гhоз, Себастия գէօզ гöз, Шемаха կէօզ кöз, Амшен 

կէօզ кöз, Салмаст քյէօզ кйhöз, Карабах կիւզ кюз, Акна գ‘օս гhос. 

 ԳՕԶԱՆԱԳՕԶԱՆԱԳՕԶԱՆԱԳՕԶԱՆԱ, գ. դայեկին օգնող կին ծննդաբէրության ժամանակ. թուրք. գյօզ – աչք, անա – 

մայր, հսկող մայր: 
 ГОЗАНА, с. «…В Нахичеване есть специальные старухи, чтобы ухаживать за роженицей, 
посидеть с ней, следить за чистотой. Это «гоз-ана», которые за умеренную плату всегда 
приглашаются в дом роженицы и берегут её от злого глаза, ухаживают за роженицей и за 
новорождённым хотя бы в первое время…» (Ер. Шахазиз); турец. göz ana – бдительная мать (göz – 
глаз, ana – мать). 

 ԳՕԶԸՆԴԱՔԻ ԼԱԼԳՕԶԸՆԴԱՔԻ ԼԱԼԳՕԶԸՆԴԱՔԻ ԼԱԼԳՕԶԸՆԴԱՔԻ ԼԱԼ (Չ) 1. (ձիու մասին) հիվանդանալ անհամբէրությունից եթե քաղցած 

ժամանակ տէսնե վարսակ կամ գարի ու չկարողանա ուտել. 2. (մարդկանց մասին՜ հէգ. կամ 
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նխտ.) չկարողանալ համբերել ու սպասել ուտելու ժամանակին. թուրք. գյօզյունդէքի – ակնիտ, 

ձիու աչքի հիվանդութձուն: 
 ГОЗЫНДАКhИ ЛАЛ (Ч) 1. заболеть от желания есть, видя овёс или ячмень, но не иметь 
возможности (о лошади). 2. перен. ирон. сгорать от нетерпения в ожидании приёма пищи (о людях); 
гозындакhи гыла hайа, гыганчhэ, кыпэрим hана не терпится ему, кричит вовсю, несу уже; 
турец. bir gözünde ak (бир гöзюнде ак) – бельмо на глазу.  

 ԳՕԶԼՈՒՔԳՕԶԼՈՒՔԳՕԶԼՈՒՔԳՕԶԼՈՒՔ (Չ), ԳՅՕԶԼՅՈՒՔԳՅՕԶԼՅՈՒՔԳՅՕԶԼՅՈՒՔԳՅՕԶԼՅՈՒՔ և ԳԷԶԼԻՔԳԷԶԼԻՔԳԷԶԼԻՔԳԷԶԼԻՔ (Ն), գ. ակնոց. թուրք. գյոզլիք – նույն իմ.: 
 ГОЗЛУКh (Ч), ГЙОЗЛЮКh и ГЭЗЛИКh (Н), с. очки; гозлукhов машт очкарик; турец. 

gözlük (гöзлюк), крым.татар. козьлюк – очки; среднеарм. яз. կոզլուկ козлук – очки, в гаварах Полис 

կէօզլիւկ кöзлюк, Ван կէօզլիկ кöзлик, Амшен գէզլուղ гэзлухъ – очки.  

 ԳՕԶՕԴԳՕԶՕԴԳՕԶՕԴԳՕԶՕԴ (Ն), ԿՕԶՕԴԿՕԶՕԴԿՕԶՕԴԿՕԶՕԴ (Չ), ած. չորացած մեզով կէղտոտված (հագուստ, անկողին): 

 ГОЗОД (Н), КОЗОД (Ч), п. запачканный засохшей мочой (об одежде, постели).  

 ԳՕԶՕԴԷԼԳՕԶՕԴԷԼԳՕԶՕԴԷԼԳՕԶՕԴԷԼ (Ն), ԿՕԶՕԴԷԼԿՕԶՕԴԷԼԿՕԶՕԴԷԼԿՕԶՕԴԷԼ, -ի, -էցավ, -աձ (Չ), բ.չ. կէղտոտվել չորացած մեզով: 
 ГОЗОДЭЛ (Н), КОЗОДЭЛ, кыкозоди, -эцhав, -адз (Ч), г.с.з. запачкаться засохшей мочой.  

 ԳՕԶՕԴԷԼԷՆԳՕԶՕԴԷԼԷՆԳՕԶՕԴԷԼԷՆԳՕԶՕԴԷԼԷՆ (Ն), ԿՕԶՕԴԷԼԷՆԿՕԶՕԴԷԼԷՆԿՕԶՕԴԷԼԷՆԿՕԶՕԴԷԼԷՆ (Չ), մկ. չորացած մեզով կէղտոտվելով:  
 ГОЗОДЭЛЭН (Н), КОЗОДЭЛЭН (Ч), н. пачкаясь засохшей мочой.  

 ԳՕԹԳՕԹԳՕԹԳՕԹ, գ. 1. կոթ, կանթ, գործիքի, ամանի և այլն բաների բռնելու տեղ. 2. խոզան հնձած 

հացաբույսերի, արևածաղիկ և այլն ցողունների մնացորդը արտում. 3. հունձի տակի արդեն 

բերք տված (հող). գօթգօթգօթգօթ դէղդէղդէղդէղ. գօթինգօթինգօթինգօթին մէչըմէչըմէչըմէչը ցօրէնցօրէնցօրէնցօրէն քըցանվիքըցանվիքըցանվիքըցանվի՞: 
 ГОТh, с. 1. ручка, рукоятка. 2. древко (флага). 3. дужка (чашки и т.п.). 4. стерня, жнивьё, поле 
после жатвы с остатками стеблей сжатых злаков; готh дэхъ стерня, жнивьё, готhин мэчhы цhорэн 
кыцhанви? на стерне разве можно сеять пшеницу?; грабар կոթ котh – ручка, рукоятка, 

литер.вост.арм. կոթ котh, литер.зап.арм. կոթ (произн. готh) – ручка, рукоятка, стебель растения, 

Алашкерт, Нор-Джуга, Ван կոթ котh, Хачин գոթ готh, Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, Карабах, 

Шемаха կօթ котh, Муш կոտ кот, Харберд, Полис, Родосто, Сучава գօթ готh, Тигранакерт գութ 

гутh, Агулис, Возм, Мокс, Тбилиси կութ кутh, Мараха կուիթ куитh, Зейтун գիւթ гютh, Себастия, 

Амшен գէօթ гöтh, Асланбек գէօթ гöтh, գէօ* гöh, Сведия դիւք дюкh. 

 ԳՕԹԱՆԳՕԹԱՆԳՕԹԱՆԳՕԹԱՆ, գ. հաստաղիք. գօթանըգօթանըգօթանըգօթանը էլլէլէլլէլէլլէլէլլէլ հաստ աղիքը դուրս գալ (երեխաների). թուրք. գյոդէն – 

նույն իմ.։  
 ГОТhАН, с. анат. толстая кишка; готhаны эллэл выпадать (о толстой кишке у детей); турец. 
göden (гöден) – прямая кишка.  

 ԳՕԹԷԼԳՕԹԷԼԳՕԹԷԼԳՕԹԷԼ (Նխջ), բ.ն. խաբել։ 
 ГОТhЭЛ (Нхч), г.д.з. жульничать, мошенничать.  

 ԳՕԹԼԸԽԳՕԹԼԸԽԳՕԹԼԸԽԳՕԹԼԸԽ (Ն), ԳՕՏԼԸԽԳՕՏԼԸԽԳՕՏԼԸԽԳՕՏԼԸԽ (Չ), գ. ձիու լծասարքի մի մասը՝ բաղկացած փոկերից, որի ծայրերը 

ամրացվում են խամութի երկու կողմերից ու վերևից և՝ ընդգրկելով ձիու իրանը, 

հնարավորություն են տալիս նրան պահելու սայլի ձանրությունը զառիվայրից իջնելիս. փոխ. 

թուրք.։ 
 ГОТhЛЫХ (Н), ГОТЛЫХ или ГОРРТЛЫХ (Ч), с. шлея, часть конской упряжи, охватывающая 
всю длину лошади, удерживает хомут в нужном положении при спуске лошади, а также при 
остановке, при этом лошадь упирается в шлею ягодицами; турец. götlük (гöтлюк) – седёлка, рус. горт 
спинной – ремень, идущий от верхней части хомута и служащий для скрепления с продольным 
(спинным) ремнём шлеи.  

 ԳՕԹՕՎԳՕԹՕՎԳՕԹՕՎԳՕԹՕՎ ԹԱՎԱԹԱՎԱԹԱՎԱԹԱՎԱ կամ ԹԱՎԱԹԱՎԱԹԱՎԱԹԱՎԱ, գ.  թավա, տապակ երկաթի թիթեղից շինած զանազան ձևի 

աման. պարս. թավէ > թուրք. թավա – նույն իմ.։ 
 ГОТhОВ ТhАВА или ТhАВА, с.  сковорода; перс. tāve, от которого турец. tava, крым.татар. 

тава; употр. во всех армянских диалектах, Амшен թավա тhава и т.д. 

 ԳՕԼԳՕԼԳՕԼԳՕԼ¹ (Ն), ած. գաղջ, ոչ շատ տաք (ջուր). տե՛ս նաև արէվգօլ։ 
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 ГОЛ¹, п. тёплый (о жидкости); исконно арм. слово, грабар գոլ гол – теплота, жар, 

литер.вост.арм. գոլ гол, литер.зап.арм. գոլ (произн. кhол) – тёплый, в гаварах Алашкерт, Муш, Нор-

Джуга գ‘օլ гhол, Ахалциха, Ереван, Харберд, Карин գ‘ոլ гhол, Сучава գ‘օլ гhол – жар на оконном 

стекле, бутылке или чашке, Полис, Тбилиси գօլ гол, Родосто քօլ кhол, Тигранакерт քուլ кhул, 

Себастия գ‘էօլ гhöл, Амшен կէօլ кöл – жгучий, палящий, Возм կ‘յիւ кhйю, Мокс կյիւլ кйюл – 
тёплый пар; см. также арэвгол. 

 ԳՕԼԳՕԼԳՕԼԳՕԼ², գ. լիճ. թուրք. գյօլ – նույն իմ. գօլգօլգօլգօլ գայնէլգայնէլգայնէլգայնէլ, գօլգօլգօլգօլ էլլէլէլլէլէլլէլէլլէլ լճանալ, հավաքվել (ջուրը)։ 
 ГОЛ², с. озеро; гол гайнэл или гол эллэл образовать лужу, застаиваться (о воде); турец. göl 

(гöл), крым.татар. голь – озеро, пруд; среднеарм. яз. կոլ кол, в гаварах Полис կէօլ кöл, Карин, Муш, 

Ван, Карабах գյէօլ гйöл, Тбилиси գօլ гол – озеро.  

 ԳՕԼԴՕՐԷԼԳՕԼԴՕՐԷԼԳՕԼԴՕՐԷԼԳՕԼԴՕՐԷԼ (Ն), տես գո՛ւլ դալ (Ն)։ 
 ГОЛДОРЭЛ (Н), см. гуPл дал (Н). 

 ԳՕԼԹԳՕԼԹԳՕԼԹԳՕԼԹ-ԳՕԼԹԳՕԼԹԳՕԼԹԳՕԼԹ (խմէլ, գուլ դալ), մկ. մեծ ումպերով, ախորժելով (խմել). բնաձ. է. 
 ГОЛТh-ГОЛТh, н. звукоподр. голтh-голтh хымэл пить жадно, большими глотками.  

 ԳՕԼԻԳՕԼԻԳՕԼԻԳՕԼԻ-ԲՈՒՂԱԲՈՒՂԱԲՈՒՂԱԲՈՒՂԱ, գ. մի տեսակ խոշոր սև բզեզ է, որ ապրում է լճերի ափին և ջրի մեջ 

մտնելով՝ ուժեղ ձայն է հանում «բում-բում»։ 
 ГОЛИ-БУХЪА, с. зоол. жук-плавунец, большой бурый жук с рогом на голове, обитающий на 
берегах озёр, который, входя в воду, издаёт громкий звук «бум-бум».  

 ԳՕԼՕԹԳՕԼՕԹԳՕԼՕԹԳՕԼՕԹ (Չալթր), գ. խմորի մնացորդից շինած փոքրիկ հաց. ար. կուլատ – կոլոտ։ 
 ГОЛОТh (Чалтырь), с. хлеб небольшого размера, испечённый из остатков теста; от араб. qulāt – 

невысокий; грабар կոլոտ колот – невысокий, низкий, литер.вост.арм. կոլոտ колот, литер.зап.арм. 

կոլոտ (произ. голот) – невысокий, низкий. 
    ԳՕԼՕԳՕԼՕԳՕԼՕԳՕԼՕՆՋՆՋՆՋՆՋ----ԳՕԼՕՆՋ  ԳՕԼՕՆՋ  ԳՕԼՕՆՋ  ԳՕԼՕՆՋ  օգտագործվում է գօլօգօլօգօլօգօլօննննջջջջ-գգգգօլօնջօլօնջօլօնջօլօնջ մէխտմէխտմէխտմէխտըըըըրվրվրվրվէէէէլլլլ  աղերսելով բողոքվել, 
հառաչել, հեծեծել, տնքալ: 
 ГОЛОНДЖ-ГОЛОНДЖ употр. в выражении голондж-голондж мэхтырвэл слёзно 
жаловаться, стенать, обливаясь слезами. 
 ԳՕԽԱՁԳՕԽԱՁԳՕԽԱՁԳՕԽԱՁ, ած. 1. կոխած, ոտք դրած (տեղ). 2. կոխելով խտացրած (խոտ, հարդ, հող և այլն). 

3. հաղթած (ըմբշամարտության մեջ). անց. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ած.։ 
 ГОХАДЗ, пр.пр.вр. 1. место, на которое ступила нога (о земле и т.п.). 2. побеждённый (в 
спортивной борьбе); при употр. с сущ. выполяет функцию прилаг. 

 ԳՕԽԱԳՕԽԱԳՕԽԱԳՕԽԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի կոխում եմ (բոլոր 

իմաստներով, տե՛ս գօխէլ), կոխեցի և այլն բոլոր դեմքերով, թվ. ու ժամանակներով, ինչպես որ 

պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГОХÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
наступаю ногой (и далее во всех значениях глагола «гохэл»), ты наступаешь ногой и т.д., во всех 
лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. предл. 

 ԳՕԳՕԳՕԳՕ՛ԽԱՁՕԽԱՁՕԽԱՁՕԽԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվըս, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ կոխեցի, կոխում 

եմ, կոխեմ և այլն (բոլոր իմաստներով, տե՛ս գօխէլ)։ 
 ГÓХАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я наступил ногой, 
(победил в спортивной борьбе) и т.д. 

 ԳՕԽԷԼԳՕԽԷԼԳՕԽԷԼԳՕԽԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. կոխել, ոտքը մի բանի վրա 

դնել. 2. կոխելով խտացնել, պնդացնել (խոտ, հարդ, հող, բուրդ և այլն). 3. հաղթել 
ըմբշամարտության մեջ. 4. գերակշռել ծանրությամբ (կշիռի մի նժարը). դաքըդաքըդաքըդաքը, մութըմութըմութըմութը, ցուրդըցուրդըցուրդըցուրդը 
գօխէլգօխէլգօխէլգօխէլ վրա հասնել, գալ. քէչաքէչաքէչաքէչա գօխէլգօխէլգօխէլգօխէլ (Ն), կիզկիզկիզկիզ գօխէլգօխէլգօխէլգօխէլ (Չ) կաճ, թաղիք շինել։  
 ГОХЭЛ, гыгохим, гохэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. наступить на что-
либо, становиться ногой на кого-либо, что-либо. 2. утаптывать, утрамбовывать, уплотнять, наступая 
ногами (о траве, сене, соломе и т.п.). 3. валять шерсть. 4. одерживать победу в спортивной борьбе. 
5. перевесить, превосходить весом (о чаше весов). 6. наступить (о жаре, холоде, темноте); дакhы 
гыгохэ жара наступает, мутhы гыгохэ темнота наступает, цhурды гыгохэ морозы наступают, 
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ԳԳԳԳ Г ԳՕԽԷԼԷՆԳՕԽԷԼԷՆԳՕԽԷԼԷՆԳՕԽԷԼԷՆ

кhэчhа гохэл (Н), киз гохэл (Ч) валять войлок, валэнки гохохъ валяльщик, постовал, гуррашов 
гохэл победить в борьбе «гурраш», вотк гохэлу дэхь чhика яблоку негде упасть; грабар կոխ кох – 

наступание, утаптывание, կոխել кохел – наступить ногами, давить, литер.вост.арм. կոխել кохел, 

литер.зап.арм. կոխել (пр. гохэл) – наступить ногами, Нор-Джуга, Салмаст, Ван, կոխել кохел, 

Алащкерт, Муш կօխել кохел, Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, Харберд կօխէլ кохэл, Шемаха, 

Тбилиси կօխիլ кохил, Хачин, Сучава գօխել гохел, Полис, Родосто, Себастия, Тигранакерт գօխէլ 
гохэл, Харберд գօխիլ гохил, Возм, Мокс կուխիլ кухил, Амшен գօխուշ гохуш, Мараха կուէխէլ 
куэхэл, Асланбек գէօխէլ гöхэл, Зейтун, Сведия գէխիլ гэхил, Агулис կահիլ каhил.  

 ԳՕԽԷԼԷՆԳՕԽԷԼԷՆԳՕԽԷԼԷՆԳՕԽԷԼԷՆ, մկ. կոխելով (բոլոր իմաստներով. տե՛ս գօխէլ)։ 
 ГОХЭЛЭН, н. наступая (и далее во всех значениях глагола «гохэл»). 

 ԳՕԽԷԼՈՒԳՕԽԷԼՈՒԳՕԽԷԼՈՒԳՕԽԷԼՈՒ, ած. կոխելու, որ կարելի է կամ պետք է կոխել (բոլոր իմաստներով). ապ. 

դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական։ 
 ГОХЭЛУ, пр.буд.вр. то, на что можно или нужно наступить (и так далее во всех знач. гл. 
«гохэл»); при употр. с существ. выполняет функцию прилаг. 
 ԳՕԽԻՉՔԳՕԽԻՉՔԳՕԽԻՉՔԳՕԽԻՉՔ (Ն), ԳՕԽԻՃԿԳՕԽԻՃԿԳՕԽԻՃԿԳՕԽԻՃԿ (Չ), գ. փայտե կնիք՝ գաթայի երեսը նաշխելու համար։ 
 ГОХИЧhКh (Н), ГОХИЧК (Ч), с. 1. деревянная доска с узорчатым оттиском для нанесения 

рисунков на кондитерское изделие «ката». 2. пресс, механизм для прессования. 

 ԳՕԽՎԱՁԳՕԽՎԱՁԳՕԽՎԱՁԳՕԽՎԱՁ, ած. 1. կոխելով խտացած. 2. փոխ. իմ. մղձավանջի մեջ գտնվող. 3. փոխ.իմ. իր 

շուրջը կատարվածը չհասկացող, հասկանալու անընդունակ (մարդ)։ 
 ГОХВАДЗ, п. 1. утоптанный, утрамбованный, уплотнённый. 2. перен. убогий, забитый, 
затюканный (человек). 3. перен. недалёкий, отсталый (человек).  

 ԳՕԽՎԱԳՕԽՎԱԳՕԽՎԱԳՕԽՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -էրուն, մկ. քանի կոխվում (խտանում, պնդանում) է, (կոխվեց, 
խտացավ, պնդացավ) և այլն բոլոր ժամանակների եզակի երր. դեմքի նշանակությամբ, որ 

ժամանակն որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГОХВÁДЗСАЙИН, -эрун, н. по мере того как (чем больше) утаптывается (уплотняется, 
трамбуется) и т.д., во всех вр. ед. и мн. числа 3-го л. в соотв. с формой смысл. гл.  

 ԳՕԳՕԳՕԳՕ՛ԽՎԱՁՕԽՎԱՁՕԽՎԱՁՕԽՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, մկ. հենց որ կոխվում (խտանում, պնդանում) է, կոխվեց (խտացավ, 

պնդացավ) և այլն. կէդինըկէդինըկէդինըկէդինը գօխվաձօվըգօխվաձօվըգօխվաձօվըգօխվաձօվը գամըրնագամըրնագամըրնագամըրնա, քարքարքարքար գըգըդռիգըգըդռիգըգըդռիգըգըդռի. կէդինըկէդինըկէդինըկէդինը գօխվաձօվըգօխվաձօվըգօխվաձօվըգօխվաձօվը ամըրցավամըրցավամըրցավամըրցավ, 

քարքարքարքար գըդռէցավգըդռէցավգըդռէցավգըդռէցավ և այլն։ 
 ГÓХВАДЗÓВЫ, н. как только утаптывается (утрамбовывается) и т.д.; кэдины гохвадзовы 
гамырна, кhар гыгыдрри как только земля утаптывается, превращается в камень, кэдины 
гохвадзовы амырцhав, кhар гыдррэцhав как только земля утопталась, превратилась в камень. 

 ԳՕԽՎԷԼԳՕԽՎԷԼԳՕԽՎԷԼԳՕԽՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, մյուս ձևերը չունի, գործածվում է միայն երրորդ 

դեմքով, բ.կր.չ. կոխվել, պնդանալ, խտանալ (խոտը, հարդը, բուրդը, բամբակը, հողը և այլն). 2. 

փոխ.իմ. մղձավանջի ենթարկվել (այս իմաստով կարող է գործածվել բոլոր դեմքերով)։ 
 ГОХВЭЛ, гыгохви, гохвэцhав, -вадз, -вэлу, друих форм не имеет, употр. только в 3-м лице, 
г.стр.с.з. 1. утаптываться, утрамбовываться, уплотняться (о сене, соломе, шерсти, хлопке, земле и 
т.п.). 2. перен. сникнуть, упасть духом (в этом знач. употр. во всех лицах). 

 ԳՕԽՎԷԼԷՆԳՕԽՎԷԼԷՆԳՕԽՎԷԼԷՆԳՕԽՎԷԼԷՆ, մկ. կոխվելով (խտանալով, պնտանալով)։  
 ГОХВЭЛЭН, н. 1. уплотняясь, утрамбовываясь. 2. приходя в уныние, падая духом. 

 ԳՕԽՎԷԼՈՒԳՕԽՎԷԼՈՒԳՕԽՎԷԼՈՒԳՕԽՎԷԼՈՒ, ած. կոխվելու, որ կարող է կոխվել, ծավալը փոքրանալ կամ պետք է կոխվի 

(օր. բուրդը թաղիք դառնա). թէբուրըթէբուրըթէբուրըթէբուրը գօխվէլուգօխվէլուգօխվէլուգօխվէլու՞ պանպանպանպան էէէէ, վօրվօրվօրվօր գօխիմգօխիմգօխիմգօխիմ. ապ. դերբայ, որ գոյականի 

հետ դառնում է ածական, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, երրորդ 

դեմքի հոդ առնում ու հոլովվում է։ 
 ГОХВЭЛУ, пр.буд.вр. 1. то, что может утаптываться, утрамбовываться, уплотняться. 2. то, что 
нужно утоптать, утрамбовать, уплотнять (напр: катать шерсть валянием); тhэбуры гохвэлу пан э 
вор гохим? как можно уплотнять пух, если он не уплотняется?; с сущ. становится прил., при 
независимом употр. – сущ., принимает притяж. артикль 3-го л. и склоняется. 
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ԳՕԽՎԷՑՈՒՑԱՁԳՕԽՎԷՑՈՒՑԱՁԳՕԽՎԷՑՈՒՑԱՁԳՕԽՎԷՑՈՒՑԱՁ ԳԳԳԳ Г

 ԳՕԽՎԷՑՈՒՑԱՁԳՕԽՎԷՑՈՒՑԱՁԳՕԽՎԷՑՈՒՑԱՁԳՕԽՎԷՑՈՒՑԱՁ, ած. կոխվեցրած (խտացրած, պնդացրած). «գօխվաձ»-ի անցողակերպն է. 

անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական։ 
 ГОХВЭЦhУЦhАДЗ, пр.пр.вр. утоптанный, уплотнённый, утрамбованный; перех. форма прич. 
«гохвадз»; при употр. с сущ. выполняет функцию прил. 

 ԳՕԽՎԷՑԸՆԷԼԳՕԽՎԷՑԸՆԷԼԳՕԽՎԷՑԸՆԷԼԳՕԽՎԷՑԸՆԷԼ կամ ԳՕԽՎԷՑՈՒՆԷԼԳՕԽՎԷՑՈՒՆԷԼԳՕԽՎԷՑՈՒՆԷԼԳՕԽՎԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԳՕԽՎԷՑԸՆԷԼԳՕԽՎԷՑԸՆԷԼԳՕԽՎԷՑԸՆԷԼԳՕԽՎԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. կոխվեցնել, խտացնել, 
ծավալը փոքրացնել։  
 ГОХВЭЦhЫНЭЛ или ГОХВЭЦhУНЭЛ (Н), ГОХВЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. утаптывать, 
утрамбовывать. 

 ԳՕԽՑԱՁԳՕԽՑԱՁԳՕԽՑԱՁԳՕԽՑԱՁ (Ն), ԿՕԽԾԱՁԿՕԽԾԱՁԿՕԽԾԱՁԿՕԽԾԱՁ (Չ), ած. գողացած. անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է 

ածական, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ առնում ու հոլովվում է. 

գօխցաձգօխցաձգօխցաձգօխցաձ բանբանբանբան. գօղցաձնէրէնգօղցաձնէրէնգօղցաձնէրէնգօղցաձնէրէն քէզիքէզիքէզիքէզի իիիի՞նչնչնչնչ դուվինդուվինդուվինդուվին օշթախնէրըդօշթախնէրըդօշթախնէրըդօշթախնէրըդ։ 
 ГОХЦhАДЗ (Н), КОХЦАДЗ (Ч), пр.пр.вр. украденный, ворованный; с сущ. становится прил., 
при незав. употр. – существ., принимает притяж. артикль и склон.; гохцhадз бан украденная вещь, 
гохцhадзнэрэн кhэзи инчh дувин оштhахнэрыд что от украденного перепало тебе от друзей? 

 ԳՕԽՑԱԳՕԽՑԱԳՕԽՑԱԳՕԽՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ԿՕԽԾԱԿՕԽԾԱԿՕԽԾԱԿՕԽԾԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), մկ. 

քանի գողանում եմ, գողացա, գողանամ և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժամանակների 

նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГОХЦhÁДЗСАЙИС (Н), КОХЦÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), н. по 
мере того как (чем больше) краду, ты крадёшь, он крадёт и т.д., во всех лицах, чис. и вр., в соотв. с 
формой смысл. гл. предл. 

 ԳՕԳՕԳՕԳՕ՛ԽՑԱԽՑԱԽՑԱԽՑԱՁՕՁՕՁՕՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ (Ն), ԿՕԿՕԿՕԿՕ՛ԽԾԱՁՕԽԾԱՁՕԽԾԱՁՕԽԾԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ), մկ. հենց որ 

գողանում եմ, էի, գողացա, գողանամ և այլն։ 
 ГÓХЦhАДЗÓВЫС (Н), КÓХЦАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы (Ч), н. 
как только я краду, ты крадёшь и т.д. 

 ԳՕԽՑԸՎԱՁԳՕԽՑԸՎԱՁԳՕԽՑԸՎԱՁԳՕԽՑԸՎԱՁ¹ (Ն), ԿՕԽԾԸՎԱՁԿՕԽԾԸՎԱՁԿՕԽԾԸՎԱՁԿՕԽԾԸՎԱՁ (Չ), ած. գողացված. անց. դերբայ, որ գոյականի հետ 

դառնում է ածական, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում երրորդ դեմքի 

հոդ առնում ու հոլովվում է. գօխցըվաձնէրըգօխցըվաձնէրըգօխցըվաձնէրըգօխցըվաձնէրը գըդնըվէցանգըդնըվէցանգըդնըվէցանգըդնըվէցան։ 
 ГОХЦhЫВАДЗ¹ (Н), КОХЦЫВАДЗ (Ч), пр.пр.вр. украденный; с сущ. становится прил., при 
независ. употр. – сущ., принимает притяж. артикль 3-го л. и склоняется; гохцhывадзнэры 
гыднывэцhан украденные (вещи и т.п.) нашлись. 

 ԳՕԽՑԸՎԱՁԳՕԽՑԸՎԱՁԳՕԽՑԸՎԱՁԳՕԽՑԸՎԱՁ² (Ն), ԳՕԽԾԸՎԱՁԳՕԽԾԸՎԱՁԳՕԽԾԸՎԱՁԳՕԽԾԸՎԱՁ (Չ), ած. կոխելով խտացված. անց. դերբայ, որ գոյականի 

հետ դառնում է ածական. գօխցըվաձգօխցըվաձգօխցըվաձգօխցըվաձ խօդխօդխօդխօդ: 
 ГОХЦhЫВАДЗ² (Н), ГОХЦЫВАДЗ (Ч), пр.пр.вр. 1. утоптанный, утрамбованный, 
уплотнённый. 2. утоптавшийся, утрамбовавшийся, уплотнившийся; с существ. выполняет функцию 
прилаг.; гохцhывадз ход утрамбованное сено, утрамбовавшееся сено. 

 ԳՕԽՑԸՎԱԳՕԽՑԸՎԱԳՕԽՑԸՎԱԳՕԽՑԸՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ¹ (Ն), ԿՕԽԾԸՎԱԿՕԽԾԸՎԱԿՕԽԾԸՎԱԿՕԽԾԸՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -էրուն (Չ), մկ. քանի գողացվում է, էր 

գողացվեց, գողացվի և այլն բոլոր ժամանակների եզ. և հոգն. երրորդ դեմքի նշանակությամբ, 

ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։  
 ГОХЦhЫВÁДЗСАЙИН¹ (Н), КОХЦЫВÁДЗСАЙИН, -эрун (Ч), н. по мере того как (чем 
больше) воруется и т.д., во всех вр. ед. и мн. ч. 3-го л. в соответствии с формой смысл. гл. пр.  

 ԳՕԽՑԸՎԱԳՕԽՑԸՎԱԳՕԽՑԸՎԱԳՕԽՑԸՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ² (Ն), ԳՕԽԾԸՎԱԳՕԽԾԸՎԱԳՕԽԾԸՎԱԳՕԽԾԸՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -էրուն (Չ), մկ. քանի կոխվում (խտանում, 

ծավալը փոքրանում) է (խտացավ, ծավալը փոքրացավ) և այլն։ 
 ГОХЦhЫВÁДЗСАЙИН² (Н), ГОХЦЫВÁДЗСАЙИН, -эрун (Ч), н. по мере того как (чем 
больше) утаптывается, утрамбовывается и т.д.  

 ԳՕԳՕԳՕԳՕ՛ԽՑԸՎԱՁՕԽՑԸՎԱՁՕԽՑԸՎԱՁՕԽՑԸՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ¹ (Ն), ԿՕԿՕԿՕԿՕ՛ԽԾԸՎԱՁՕԽԾԸՎԱՁՕԽԾԸՎԱՁՕԽԾԸՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, -նէրօվը (Չ), մկ. հենց որ գողացվում է, էր, 

գողացվեց և այլն բոլոր ժամանակների եզ. և հոգնակի երր. դեմքի նշանակությամբ, ինչպես որ 

պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГÓХЦhЫВАДЗÓВЫ¹ (Н), КÓХЦЫВАДЗÓВЫ, -нэровы (Ч), н. как только воруется и т.д., во 
всех вр. ед. и мн. числа 3-го лица, в соотв. с формой смысл. глагола пр.  
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ԳԳԳԳ Г ԳՕԳՕԳՕԳՕ՛ԽՑԸՎԱՁՕԽՑԸՎԱՁՕԽՑԸՎԱՁՕԽՑԸՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ

 ԳՕԳՕԳՕԳՕ՛ԽՑԸՎԱՁՕԽՑԸՎԱՁՕԽՑԸՎԱՁՕԽՑԸՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ² (Ն), ԳՕԳՕԳՕԳՕ՛ԽԾԸՎԱՁՕԽԾԸՎԱՁՕԽԾԸՎԱՁՕԽԾԸՎԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, -նէրօվը (Չ), մկ. հենց որ կոխվում է (խտանում, 

ծավալը փոքրանում) է, կոխվեց (խտացավ, ծավալը փոքրացավ) և այլն։ 
 ГÓХЦhЫВАДЗÓВЫ² (Н), ГÓХЦЫВАДЗÓВЫ, -нэровы (Ч), н. как только утаптывается 
(утрамбовывается), утоптается и т.д. 

 ԳՕԽՑԸՎԷԼԳՕԽՑԸՎԷԼԳՕԽՑԸՎԷԼԳՕԽՑԸՎԷԼ¹ (Ն), ԳՕԽԾԸՎԷԼԳՕԽԾԸՎԷԼԳՕԽԾԸՎԷԼԳՕԽԾԸՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու (Չ), մյուս ձևերը չունի, գործածվում 

է միայն երրորդ դեմքով, բ.կր. կոխվելով խտանալ, պնդանալ, ծավալը փոքրանալ (խոտի, 

հարդի, բուրդի, բամբակի, ալյուրի և այլն)։ 
 ГОХЦhЫВЭЛ¹, гыгохцhыви (Н), ГОХЦЫВЭЛ, гыгохцыви, гохцывэцhав, -вадз, -вэлу (Ч), 
других форм не имеет, употр. только в 3-м л., г.стр.з. уплотняться, утаптываться, утрамбовываться 
(о сене и т.п.). 

 ԳՕԽՑԸՎԷԼԳՕԽՑԸՎԷԼԳՕԽՑԸՎԷԼԳՕԽՑԸՎԷԼ² (Ն), ԿՕԽԾԸՎԷԼԿՕԽԾԸՎԷԼԿՕԽԾԸՎԷԼԿՕԽԾԸՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու (Չ), մյուս ձևերը չունի, գործածվում 

է միայն երրորդ դեմքով, բ.կր. գողացվել։ 
 ГОХЦhЫВЭЛ² (Н), КОХЦЫВЭЛ, -ви, -вэцhав, -вадз, -вэлу (Ч), других форм не имеет, употр. 
только в 3-м лице, г.стр.з. вороваться, похищаться. 

 ԳՕԽՑԸՎԷԼԷՆԳՕԽՑԸՎԷԼԷՆԳՕԽՑԸՎԷԼԷՆԳՕԽՑԸՎԷԼԷՆ¹ (Ն), ԿՕԽԾԸՎԷԼԷՆԿՕԽԾԸՎԷԼԷՆԿՕԽԾԸՎԷԼԷՆԿՕԽԾԸՎԷԼԷՆ (Չ), մկ. գողացվելով. հավէրըսհավէրըսհավէրըսհավէրըս գօխցըվէլէնգօխցըվէլէնգօխցըվէլէնգօխցըվէլէն ուջարէցանուջարէցանուջարէցանուջարէցան։ 
 ГОХЦhЫВЭЛЭН¹ (Н), КОХЦЫВЭЛЭН (Ч), н. воруясь, похищаясь; hавэрыс гохцhывэлэн 
уджарэцhан так часто воровали моих кур, что их совсем не осталось. 

 ԳՕԽՑԸՎԷԼԷՆԳՕԽՑԸՎԷԼԷՆԳՕԽՑԸՎԷԼԷՆԳՕԽՑԸՎԷԼԷՆ² (Ն), ԳՕԽԾԸՎԷԼԷՆԳՕԽԾԸՎԷԼԷՆԳՕԽԾԸՎԷԼԷՆԳՕԽԾԸՎԷԼԷՆ (Չ), մկ. կօխվելուց խտանալով ու ծավալը 

փոքրանալով. տէզըտէզըտէզըտէզը գօխծըվէլէնգօխծըվէլէնգօխծըվէլէնգօխծըվէլէն ցաձծավցաձծավցաձծավցաձծավ։ 
 ГОХЦhЫВЭЛЭН² (Н), ГОХЦЫВЭЛЭН (Ч), н. утаптываясь, утрамбовываясь, уплотняясь; 
тэзы гохцывэлэн цhадзцав постоянно утрамбовываясь, стог сена просел. 

 ԳՕԽՑԸՎԷԼՈՒԳՕԽՑԸՎԷԼՈՒԳՕԽՑԸՎԷԼՈՒԳՕԽՑԸՎԷԼՈՒ¹ (Ն), ԿՕԽԾԸՎԷԼՈՒԿՕԽԾԸՎԷԼՈՒԿՕԽԾԸՎԷԼՈՒԿՕԽԾԸՎԷԼՈՒ (Չ), ած. գողացվելու։ 
 ГОХЦhЫВЭЛУ¹ (Н), КОХЦЫВЭЛУ (Ч), п. то, что может быть украдено. 

 ԳՕԽՑԸՎԷԼՈՒԳՕԽՑԸՎԷԼՈՒԳՕԽՑԸՎԷԼՈՒԳՕԽՑԸՎԷԼՈՒ² (Ն), ԳՕԽԾԸՎԷԼՈՒԳՕԽԾԸՎԷԼՈՒԳՕԽԾԸՎԷԼՈՒԳՕԽԾԸՎԷԼՈՒ (Չ), ած. կոխվելով խտանալու ու ծավալը 

փոքրանալու. ապառնի դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական։  
 ГОХЦhЫВЭЛУ² (Н), ГОХЦЫВЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. то, что нужно утрамбовать; при употр. с 
сущ. выполняет функцию прилаг. 
 ԳՕԽՑՈՒՅԻ ԴԸՆԷԼԳՕԽՑՈՒՅԻ ԴԸՆԷԼԳՕԽՑՈՒՅԻ ԴԸՆԷԼԳՕԽՑՈՒՅԻ ԴԸՆԷԼ և ԳՕԽՑՈՒՅԻ ԴԱԳ ԳՕԽՑՈՒՅԻ ԴԱԳ ԳՕԽՑՈՒՅԻ ԴԱԳ ԳՕԽՑՈՒՅԻ ԴԱԳ ԴԸՆԷԼԴԸՆԷԼԴԸՆԷԼԴԸՆԷԼ (Ն), ԳՕԽԾՈՒՅԻ ՏԸՆԷԼԳՕԽԾՈՒՅԻ ՏԸՆԷԼԳՕԽԾՈՒՅԻ ՏԸՆԷԼԳՕԽԾՈՒՅԻ ՏԸՆԷԼ և ԳՕԽԾՈՒՅԻ ԳՕԽԾՈՒՅԻ ԳՕԽԾՈՒՅԻ ԳՕԽԾՈՒՅԻ 
ԴԱԳ ՏԸՆԷԼԴԱԳ ՏԸՆԷԼԴԱԳ ՏԸՆԷԼԴԱԳ ՏԸՆԷԼ (Չ) ծանրոցի տակ դնել, որ քամվի (օր. պանիրը) կամ տափակ ձև ստանա (օր. 

երշիկը՝ չորացնելու ընթացքում) և այլ նպատակներով։ 
 ГОХЦhУЙИ ДЫНЭЛ и ГОХЦhУЙИ ДАГ ДЫНЭЛ (Н), ГОХЦУЙИ ТЫНЭЛ и ГОХЦУЙИ 
ДАГ ТЫНЭЛ (Ч) ставить под гнёт для процеживания (о твороге), или для придания плоской 
формы (о колбасе при вялении).  

 ԳՕԽՑԸՆԷԼԳՕԽՑԸՆԷԼԳՕԽՑԸՆԷԼԳՕԽՑԸՆԷԼ¹ կամ ԳՕԽՑՈՒՆԷԼԳՕԽՑՈՒՆԷԼԳՕԽՑՈՒՆԷԼԳՕԽՑՈՒՆԷԼ, -ցունում կամ -ցունիմ, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցունօղ կամ -

ցընօղ, -ցունէլու կամ -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛ք (Ն), ԿՕԽԾԸՆԷԼԿՕԽԾԸՆԷԼԿՕԽԾԸՆԷԼԿՕԽԾԸՆԷԼ, -ծունում, -ծուծի, -ծուծաձ, -

ծընօղ, -ծընէլու, -ծո՛ւր, -ծուծէ՛կ (Չ), բ.ա. գողացնել, թույլ տալ որ գողանան. գող-աց-ուց-անել։  
 ГОХЦhЫНЭЛ¹ или ГОХЦhУНЭЛ, -цhунум или -цhуним, -цhуцhи, -цhуцhадз, -цhунохъ или -
цhынохъ, -цhунэлу или -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэкh (Н), КОХЦЫНЭЛ, -цунум, -цуци, -цуцадз, -
цынохъ, -цынэлу, -цур, -цуцэк (Ч), п. г. позволять красть.  

 ԳՕԽՑԸՆԷԼԳՕԽՑԸՆԷԼԳՕԽՑԸՆԷԼԳՕԽՑԸՆԷԼ² կամ ԳՕԽՑՈՒՆԷԼԳՕԽՑՈՒՆԷԼԳՕԽՑՈՒՆԷԼԳՕԽՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԳՕԽԾԸՆԷԼԳՕԽԾԸՆԷԼԳՕԽԾԸՆԷԼԳՕԽԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ն. կոխելով խտացնել: 
 ГОХЦhЫНЭЛ² или ГОХЦhУНЭЛ (Н), ГОХЦЫНЭЛ (Ч), п.г. уплотнять, утрамбовывать. 

 ԳՕԽՑԸՆԷԼԷՆԳՕԽՑԸՆԷԼԷՆԳՕԽՑԸՆԷԼԷՆԳՕԽՑԸՆԷԼԷՆ¹ կամ ԳՕԽՑՈՒՆԷԼԷՆԳՕԽՑՈՒՆԷԼԷՆԳՕԽՑՈՒՆԷԼԷՆԳՕԽՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ԿՕԽԾԸՆԷԼԷՆԿՕԽԾԸՆԷԼԷՆԿՕԽԾԸՆԷԼԷՆԿՕԽԾԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. թույլ տալով, որ 

գողանան։ 
 ГОХЦhЫНЭЛЭН¹ или ГОХЦhУНЭЛЭН (Н), КОХЦЫНЭЛЭН (Ч), н. позволяя красть. 

 ԳՕԽՑԸՆԷԼԷՆԳՕԽՑԸՆԷԼԷՆԳՕԽՑԸՆԷԼԷՆԳՕԽՑԸՆԷԼԷՆ² կամ ԳՕԽՑՈՒՆԷԼԷՆԳՕԽՑՈՒՆԷԼԷՆԳՕԽՑՈՒՆԷԼԷՆԳՕԽՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ԳՕԽԾԸՆԷԼԷՆԳՕԽԾԸՆԷԼԷՆԳՕԽԾԸՆԷԼԷՆԳՕԽԾԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. կոխելօվ ու խտացնելով։ 
 ГОХЦhЫНЭЛЭН² или ГОХЦhУНЭЛЭН (Н), ГОХЦЫНЭЛЭН (Ч), н. уплотняя, 
утрамбовывая, спрессовывая.  

 ԳՕԽՑԸՆԷԼՈՒԳՕԽՑԸՆԷԼՈՒԳՕԽՑԸՆԷԼՈՒԳՕԽՑԸՆԷԼՈՒ¹ կամ ԳՕԽՑՈՒՆԷԼՈՒԳՕԽՑՈՒՆԷԼՈՒԳՕԽՑՈՒՆԷԼՈՒԳՕԽՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն), ԿՕԽԾԸՆԷԼՈՒԿՕԽԾԸՆԷԼՈՒԿՕԽԾԸՆԷԼՈՒԿՕԽԾԸՆԷԼՈՒ (Չ), ած. (բան), որ կարելի է թույլ 
տալ, որ գողանան։ 
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ԳՕԽՑԸՆԷԼՈՒԳՕԽՑԸՆԷԼՈՒԳՕԽՑԸՆԷԼՈՒԳՕԽՑԸՆԷԼՈՒ ԳԳԳԳ Г

 ГОХЦhЫНЭЛУ¹ или ГОХЦhУНЭЛУ (Н), КОХЦЫНЭЛУ (Ч), п. то, что можно позволить 
украсть. 

 ԳՕԽՑԸՆԷԼՈՒԳՕԽՑԸՆԷԼՈՒԳՕԽՑԸՆԷԼՈՒԳՕԽՑԸՆԷԼՈՒ² կամ ԳՕԽՑՈՒՆԷԼՈՒԳՕԽՑՈՒՆԷԼՈՒԳՕԽՑՈՒՆԷԼՈՒԳՕԽՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն), ԳՕԽԾԸՆԷԼՈՒԳՕԽԾԸՆԷԼՈՒԳՕԽԾԸՆԷԼՈՒԳՕԽԾԸՆԷԼՈՒ (Չ), ած. (բան), որ կարելի է կամ 

պետք է կոխելով խտացնել, ծավալը փոքրացնել: 
 ГОХЦhЫНЭЛУ² или ГОХЦhУНЭЛУ (Н), ГОХЦЫНЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. то, что нужно или 
можно уплотнить, утрамбовать. 

 ԳՕԽՑՈՒՑԱՁԳՕԽՑՈՒՑԱՁԳՕԽՑՈՒՑԱՁԳՕԽՑՈՒՑԱՁ¹ (Ն), ԿՕԽԾՈՒԾԱՁԿՕԽԾՈՒԾԱՁԿՕԽԾՈՒԾԱՁԿՕԽԾՈՒԾԱՁ (Չ), ած. գողցրած, թույլ տված, որ գողանան. անցյալ 
դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական։ 
 ГОХЦhУЦhАДЗ¹ (Н), КОХЦУЦАДЗ (Ч), пр.пр.вр. то, что было позволено украсть; с сущ. 
выполняет функцию прилаг. 

 ԳՕԽՑՈՒՑԱՁԳՕԽՑՈՒՑԱՁԳՕԽՑՈՒՑԱՁԳՕԽՑՈՒՑԱՁ² (Ն), ԳՕԽԾՈՒԾԱՁԳՕԽԾՈՒԾԱՁԳՕԽԾՈՒԾԱՁԳՕԽԾՈՒԾԱՁ (Չ), ած.մկ. կոխելով խտացրած. անցյալ դերբայ, որ 

գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ, հոդ առնում ու հոլովվում է. 

գօխցուցաձգօխցուցաձգօխցուցաձգօխցուցաձ ալուրալուրալուրալուր. ալուրըալուրըալուրըալուրը գօխցուցաձգօխցուցաձգօխցուցաձգօխցուցաձ թօթօթօթօ չիչիչիչի գէնագէնագէնագէնա, չէնէչէնէչէնէչէնէ յօխյօխյօխյօխ գըլագըլագըլագըլա. գօխցուցաձնէրունգօխցուցաձնէրունգօխցուցաձնէրունգօխցուցաձնէրուն գաբէրըգաբէրըգաբէրըգաբէրը 
քագէքագէքագէքագէ, քըրքըրէքըրքըրէքըրքըրէքըրքըրէ, թօթօթօթօ բաղինբաղինբաղինբաղին։ 
 ГОХЦhУЦhАДЗ² (Н), ГОХЦУЦАДЗ (Ч), пр.пр.вр. уплотнённый, утрамбованный, 
спрессованный; с сущ. становится прил, с гл. – наречием, при незав. употр. – сущ, приним. притяж. 
артикль и склоняется; гохцhуцhадз алур спрессованная мука, алуры гохцhуцhадз тhо чhи гэна, 
чhэнэ йох гыла нельзя оставлять муку спрессованной, иначе испортится, гохцhуцhадзнэрун 
габэры кhагэ, кhыркhырэ, тhо бахъин. 

 ԳՕԽՑՈՒՑԱԳՕԽՑՈՒՑԱԳՕԽՑՈՒՑԱԳՕԽՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ¹ (Ն), ԿՕԽԾՈՒԾԱԿՕԽԾՈՒԾԱԿՕԽԾՈՒԾԱԿՕԽԾՈՒԾԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն 

(Չ), մկ. քանի գողացնում եմ, գողացրի, գողացնեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժամանակների 

նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГОХЦhУЦhÁДЗСАЙИС¹ (Н), КОХЦУЦÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), 
н. по мере того как (чем больше) позволяю красть, позволял красть и т.д., во всех лицах, числах и 
временах, в соотв. с формой смысл. гл. предл. 

 ԳՕԽՑՈՒՑԱԳՕԽՑՈՒՑԱԳՕԽՑՈՒՑԱԳՕԽՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ² (Ն), ԳՕԽԾՈՒԾԱԳՕԽԾՈՒԾԱԳՕԽԾՈՒԾԱԳՕԽԾՈՒԾԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն 

(Չ), մկ. քանի կոխել եմ, խտացրի, խտացնեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակն. 

նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։  
 ГОХЦhУЦhÁДЗСАЙИС² (Н), ГОХЦУЦÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), 
н. по мере того как (чем больше) уплотняю (утрамбовываю, спрессовываю), уплотнял и т.д., во всех 
лицах, числах и временах, в соотв. с формой смысл. гл. пр. 

 ԳՕԳՕԳՕԳՕ՛ԽՑՈՒՑԱՁՕԽՑՈՒՑԱՁՕԽՑՈՒՑԱՁՕԽՑՈՒՑԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ¹ (Ն), ԿՕԿՕԿՕԿՕ՛ԽԾՈՒԾԱՁՕԽԾՈՒԾԱՁՕԽԾՈՒԾԱՁՕԽԾՈՒԾԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը 

(Չ), մկ. հենց որ գողացրի, գողացնում եմ, գողացնեմ և այլն բոլոր դեմք., թվ. ու ժամանակն. 

նշանակութ., ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։  
 ГÓХЦhУЦhАДЗÓВЫС¹ (Н), КÓХЦУЦАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы 
(Ч), н. как только я позволяю красть, позволял красть, буду позволять красть и т.д., во всех лицах, 
числах и вр., в соотв. с формой смыслового гл. предл.  

 ԳՕԳՕԳՕԳՕ՛ԽՑՈՒՑԱՁՕԽՑՈՒՑԱՁՕԽՑՈՒՑԱՁՕԽՑՈՒՑԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ² (Ն), ԳՕԳՕԳՕԳՕ՛ԽԾՈՒԾԱՁՕԽԾՈՒԾԱՁՕԽԾՈՒԾԱՁՕԽԾՈՒԾԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը 

(Չ), մկ. հենց որ կոխելով խտացնում եմ, խտացրի և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժամանակների 

նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГÓХЦhУЦhАДЗÓВЫС² (Н), ГÓХЦУЦАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы 
(Ч), н. как только уплотняю (спрессовываю, утрамбовываю), уплотнял, буду уплотнять и т.д., во 
всех лицах, числах и временах, в соотв. с формой смысл. гл. пр.  

 ԳՕԽՔԸՌԴԷԼԳՕԽՔԸՌԴԷԼԳՕԽՔԸՌԴԷԼԳՕԽՔԸՌԴԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն), ԳՕԽԿԸՌԴԷԼԳՕԽԿԸՌԴԷԼԳՕԽԿԸՌԴԷԼԳՕԽԿԸՌԴԷԼ, -էցէ՛կ (Չ), բ.չ. 
կոխոտել, շատ անգամ կոխել ոտքով գետնի կամ որևէ ուրիշ բանի վրա. կոխ-ք-առ-ոտ-ել։ 
 ГОХКhЫРРДЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), ГОХКЫРРДЭЛ, -эцhэк (Ч), г.с.з. 

топтать, растаптывать; литер.вост.арм. կոխկրտել кохкртел, литер.зап.арм. կոխկրտել (произ. 
гохгырдэл) – растаптывать.  

 ԳՕԿՏԻԳՕԿՏԻԳՕԿՏԻԳՕԿՏԻ և ԳՕԿՏԷԳՕԿՏԷԳՕԿՏԷԳՕԿՏԷ (Չ), ԳՕՔԹԷԳՕՔԹԷԳՕՔԹԷԳՕՔԹԷ (Ն) բավական է: 
 ГОКТИ и ГОКТЭ (Ч), ГОКhТhЭ (Н) хватит, достаточно; этим. см. окhтhэл. 



 

390 

ԳԳԳԳ Г ԳՕՁԳՕՁԳՕՁԳՕՁ

 ԳՕՁԳՕՁԳՕՁԳՕՁ (Նխջ), գ. կոծ, լաց, ողբ։ 
 ГОДЗ (Нхч), с. вопль, плач, причитание; грабар կոծ коц – вопль, плач, причитание, 

литер.вост.арм. կոծ коц, литер.зап.арм. կոծ (произн. годз) – вопль, плач, в гаварах Муш, Салмаст, 

Нор-Джуга, Ван կոծ коц, Алашкерт կոձ кодз, Ахалциха, Ереван, Карин Тбилиси կօծ коц, Полис 

գօձ годз, Мараха կուիծ куиц, Асланбек գէօձ гöдз, գէօզ гöз, Зейтун գիւձ гюдз.  

 ԳՕՁԳԱԼԳՕՁԳԱԼԳՕՁԳԱԼԳՕՁԳԱԼ (Չ), տե՛ս օրձգալ (Ն)։ 
 ГОДЗГАЛ (Ч), см. ордзгал (Н). 

 ԳՕՁԻԴԳՕՁԻԴԳՕՁԻԴԳՕՁԻԴ, գ. կոծիծ, գորտնուկ։ 
 ГОДЗИД, с. бородавка; исконно арм. слово, образовано от слияния կով ков – корова и ծիծ циц – 

вымя, грабар կոծիծ коциц – бородавка, шишка, в гаварах Тбилиси կօծիծ коциц, Муш կօձիձ 

кодзидз, Возм կոծոծ коцоц, Полис, Родосто գօձիձ годзидз, Асланбек գէօվիւ ձիձ гöвю дзидз, Мокс 

կածօծ кацоц, Зейтун, Хачин գիձիձ гидзидз, Сведия գձէձ гдзэдз, Себастия գօձիգ годзиг, 

Алашкерт, Муш գօնձօձ гондзодз – бородавка, шишка.  

 ԳՕՂԳՕՂԳՕՂԳՕՂ¹ 1. գ. կող. գօղըգօղըգօղըգօղը գօդռէլգօդռէլգօդռէլգօդռէլ կողի ոսկորը կոտրել. 2. ած. թեք, ծուռ (տեղ)։ 
 ГОХЪ¹ 1. с. бок; гохъы годррэл сломать ребро. 2. п. наклонный, покатый, неровный. 3. с. 

сторона; исконно арм. слово, грабар կող кохъ – бок, литер.вост.арм. կող кохъ, литер.зап.арм. կող 

(произн. гохъ) – бок, Алашкерт, Муш, Нор-Джуга, Ван կող кохъ, Салмаст կող кохъ, կոխք кохкh, 

Хачин գող гохъ, Карин, Ахалциха կօղ кохъ, Харберд գօղ гохъ, Сучава գօղ гохъ, գօխք гохкh, 

Горис, Карабах կօխք кохкh, Ереван, Шемаха կօխկ кохк, Полис գօխգ гохг, Себастия գէօղ гöхъ, 

Асланбек գէօխք гöхкh, Мокс, Возм կուղ кухъ, Агулис, Тбилиси կուխկ кухк, Зейтун գիւղ гюхъ.  

 ԳՕՂԳՕՂԳՕՂԳՕՂ² (Ն), ԿՕՂԿՕՂԿՕՂԿՕՂ (Չ), գ. գող։ 
 ГОХЪ² (Н), КОХЪ (Ч), с. вор; исконно арм. слово, грабар գող гохь – вор, литер.вост.арм. գող 

гохъ, литер.зап.арм. գող (произн. кhохъ), Алашкерт, Муш, Нор-Джуга, Хачин գ‘ող гhохъ, Полис 

գօղ гохъ, Ахалциха, Акна, Ереван, Харберд, Карин, Сучава գ‘օղ гhохъ, Ван կյուղ кйухъ, Родосто 

кhохъ քօղ, Карабах կյօղ кйохъ, Себастия, Асланбек գ‘էօղ гhöхъ, Мараха կուէղ куэхъ, Амшен, 

Мокс, Шемаха կյէօղ кйöхъ, Тигранакерт քուղ кhухъ, Тбилиси գուղ гухъ, Возм գ’յուղ гhйухъ, 

Агулис գյիւղ гйюхъ, Салмаст կյուէղ кйуэхъ. 

 ԳՕՂԲԱՐԴԱԳԳՕՂԲԱՐԴԱԳԳՕՂԲԱՐԴԱԳԳՕՂԲԱՐԴԱԳ (Ն), ած. գողպարտակ, գող թաքցնող, գողացած ապրանքը թաքցնող։ 
 ГОХЪБАРДАГ (Н), п. 1. укрывающий воров. 2. прячущий краденое; от գող гохъ + 

պարտակէլ партакел (в диалекте «бардыгэл») – прятать. 

 ԳՕՂԻԳՕՂԻԳՕՂԻԳՕՂԻ, մկ. մի կողմ. գօղիգօղիգօղիգօղի էլլէլէլլէլէլլէլէլլէլ. գօղիգօղիգօղիգօղի գայնէլգայնէլգայնէլգայնէլ և այլն։ 
 ГОХЪИ, н. в сторону, в стороне; гохъи эллэл отойти в сторону, гохъи гайнэл стоять в 
стороне, гохъи тынэл отложить в сторону, гохъи гыдэл отодвинуть. 

 ԳՕՂԻԳՕՂԻԳՕՂԻԳՕՂԻ-ԳՕՂԻԳՕՂԻԳՕՂԻԳՕՂԻ, մկ. ծուռ-ծուռ. գօղիգօղիգօղիգօղի-գօղիգօղիգօղիգօղի նայէլնայէլնայէլնայէլ, գօղիգօղիգօղիգօղի-գօղիգօղիգօղիգօղի էշտալէշտալէշտալէշտալ և այլն։ 
 ГОХЪИ-ГОХЪИ, н. криво, косо; гохъи-гохъи найэл смотреть косо, гохъи-гохъи эштал идти 
вкривь и вкось. 

 ԳՕՂՆԱԼԳՕՂՆԱԼԳՕՂՆԱԼԳՕՂՆԱԼ, -նամ, -ցա, գօխցաձ, գօխցօղ, -նալու, գօխցի՛ր, գօխցի՛ք (Ն), ԿՕՂՆԱԼԿՕՂՆԱԼԿՕՂՆԱԼԿՕՂՆԱԼ, -նամ, 

կօխծա, կօխծաձ, կօխծօղ, -նալու, կօխծի՛ր, կօխծի՛կ (Չ), բ.ն. գողնալ: 
ГОХЪНАЛ, гыгохънам, гохъцhа, -цhадз, -цhохъ, гохналу, гохцhир, гохцhикh (Н), КОХЪНАЛ, 

кыкохънам, кохца, кохцадз, кохцохъ, кохналу, кохцир, кохцик (Ч), г.д.з. красть, воровать; исконно 

арм. слово, грабар գողանալ гохьанал – красть, литер.вост.арм. գողանալ гохъанал, литер.зап.арм. 

գողնալ (произ. кհохънал) – красть, Ереван գ‘օղանալ гհохъанал, Нор-Джуга գ‘ողանալ гհохъанал, 

Хачин գ‘օղնօլ гհохънол, գ‘օղնել гհохънел, Алашкерт, Муш գ‘օղնալ гհохънал, Полис գօղնալ 
гохънал, Карабах кйухъанал կյուղանալ, Родосто քօղնալ кhохънал, Шемаха քյէօղանալ кйöхъанал, 

Асланбек գ‘էօղնալ гհöхъанал, Тигранакерт քօղնmլ кhохънäл, Зейтун գ‘ուղնօլ гհухънол. 

 ԳՕՂՆԱԼԷՆԳՕՂՆԱԼԷՆԳՕՂՆԱԼԷՆԳՕՂՆԱԼԷՆ (Ն), ԿՕՂՆԱԼԷՆԿՕՂՆԱԼԷՆԿՕՂՆԱԼԷՆԿՕՂՆԱԼԷՆ (Չ), մկ. գողնալով։ 
 ГОХЪНАЛЭН (Н), КОХЪНАЛЭН (Ч), н. воруя, крадя. 
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ԳՕՂՆԱԼՈՒԳՕՂՆԱԼՈՒԳՕՂՆԱԼՈՒԳՕՂՆԱԼՈՒ ԳԳԳԳ Г

 ԳՕՂՆԱԼՈՒԳՕՂՆԱԼՈՒԳՕՂՆԱԼՈՒԳՕՂՆԱԼՈՒ (Ն), ԿՕՂՆԱԼՈՒԿՕՂՆԱԼՈՒԿՕՂՆԱԼՈՒԿՕՂՆԱԼՈՒ (Չ), ած. գողնալու (բան), որ կարելի է գողանալ. ապառնի 

դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական։ 
 ГОХЪНАЛУ (Н), КОХЪНАЛУ (Ч), пр.буд.вр. то, что можно украсть; с сущ. становится прил. 

 ԳՕՂՈՒԹԻՆԳՕՂՈՒԹԻՆԳՕՂՈՒԹԻՆԳՕՂՈՒԹԻՆ (Ն), ԿՕՂՈՒԹԻՆԿՕՂՈՒԹԻՆԿՕՂՈՒԹԻՆԿՕՂՈՒԹԻՆ (Չ), գ. գողություն։ 
 ГОХЪУТhИН (Н), КОХЪУТhИН (Ч), с. воровство, кража; 

 ԳՕՄԷՇԳՕՄԷՇԳՕՄԷՇԳՕՄԷՇ, ԳԷՄԷՇԳԷՄԷՇԳԷՄԷՇԳԷՄԷՇ և ԳՅՕՄԷՇԳՅՕՄԷՇԳՅՕՄԷՇԳՅՕՄԷՇ (Ն), ԿՕՄԷՇԿՕՄԷՇԿՕՄԷՇԿՕՄԷՇ (Չ), գ. գոմեշ. պահլ. գավմէշ – նույն իմ. կօմէշիկօմէշիկօմէշիկօմէշի 
խըդախըդախըդախըդա (Չ) (նխտ.) մեծ (մարդ, աղա). կօմէշկօմէշկօմէշկօմէշ չըդէսաձչըդէսաձչըդէսաձչըդէսաձ խազախիխազախիխազախիխազախի բէսբէսբէսբէս (Չ) ասում են որևէ բանի վրա 

զարմացած նայողի մասին. այս արտահայտությունը առաջ է եկել այն փաստից, որ գոմեշը, 

իբրև անծանոթ կենդանի, զարմանք է պատճառել տեղական ռուսներին, իբր նրանք հայ 
գաղթականնէրի մոտ արաջին անգամ տեսել են այդ կենդանուն: 
 ГОМЭШ, ГЭМЭШ и ГÖМЭШ (Н), КОМЭШ (Ч), с. 1. зоол. буйвол; 2. перен. деревенщина, 
мужлан; комэши хыда (Ч) верзила, детина, комэш чhидэсадз хазахи бэс (Ч) уставиться как баран 
на новые ворота (выражение возникло в те времена, когда неведомый доселе буйвол вызвал 
удивление у местных русских жителей, когда те в первый раз увидели это животное у армянских 

переселенцев); от пехлев.-перс. gāvmēš – буйвол; грабар գոմէշ гомэш – буйвол, лит.вост.арм. գոմեշ 

гомеш, лит.зап.арм. գոմէշ (произн. кhомэш) – буйвол, мужлан, Нор-Джуга, Тбилиси գօմէշ гомэш, 

Ахалциха, Ереван, Харберд, Карин, Себастия գ‘օմէշ гhомеш, Ван գյէօմէշ гйöмэш, Карабах 

կյումաշ кйумаш, Шемаха գիւմmշ гюмäш, Мокс կյիւմէշ кйюмэш, Аварик գիւմէօշ гюмöш, Горис 

կիմmշ кимäш, Асланбек գ‘ամէշ гhамэш, Мараха, Салмаст գյmմէշ гйäмеш, Алашкерт գ‘մէշ гhмэш.  

 ԳՕՄՕՎԻԼԳՕՄՕՎԻԼԳՕՄՕՎԻԼԳՕՄՕՎԻԼ, գ. սառույցի մեծ կտոր, որ գարնանը հալվող ձյունից ու սառույցից գոյացած 

ջուրը տանում է իր հետ։ 
 ГОМОВИЛ, с. 1. большая глыба льда, уносимая весной ручейками во время таяния снегов или 
во время сели (в старину лёд подбирали и хранили в холодных подвалах, делая запасы воды). 2. 
огромный, здоровенный (о человеке, животном).  

 ԳՕՅԱԳՕՅԱԳՕՅԱԳՕՅԱ և ԳՕՅԱԳՕՅԱԳՕՅԱԳՕՅԱ ՔԻՔԻՔԻՔԻ, մկ.շ. իբր, իբր թե, թե. պարս. գօյա, որից թուրք. գյօյա – մի թե։ 
 ГОЙА и ГОЙА КhИ, сз. будто, будто бы, якобы, как будто, вроде; перс. güya (гюйа), güya ki 
(гюйа ки) – как будто, от которого турец. güya (гюйа), крым.татар. гуя – будто бы, словно; в гаварах 

Ван գէօյա гöйа, Полис կէօյա кöйа, կէօյաքի кöйакhи, Карабах, Карин, Урмия գյուվա гюва, 

Харберд գեվա гэва – как будто, Амшен կօյm койä – неужели, կօյmտm койäтä – будто бы.  

 ԳՕՆԴԱԼԱՆԳՕՆԴԱԼԱՆԳՕՆԴԱԼԱՆԳՕՆԴԱԼԱՆ և ԳՕՆԴԱԼԱՆԷՆԳՕՆԴԱԼԱՆԷՆԳՕՆԴԱԼԱՆԷՆԳՕՆԴԱԼԱՆԷՆ, մկ. լայնության ուղղությամբ. հականիշը – բօյօք, բօյօքէն։ 
 ГОНДАЛАН и ГОНДАЛАНЭН, н. поперёк, по ширине; антоним – бойокh, бойокhэн; 
крым.татар. конделен – поперёк. 

 ԳՕՆԴԱԼԱՆԳՕՆԴԱԼԱՆԳՕՆԴԱԼԱՆԳՕՆԴԱԼԱՆ-ԲՕՅՕՔԲՕՅՕՔԲՕՅՕՔԲՕՅՕՔ, մկ. անկարգ, անհետևողական կերպով, խառնակ (ասվում է որևէ 

աշխատանքի կամ խոսակցության մասին՝ նմանեցնելով դրանք հողի մշակման 

գործողության)։ 
 ГОНДАЛАН-БОЙОКh, н. беспорядочно, хаотично; употр. в отношении работы или беседы, 
отождествляя их с действиями по обработке земли; гондалан-бойокh галаджи анэл говорить 
сбивчиво, путано, непоследовательно. 

 ԳՕՆՁԱՁԳՕՆՁԱՁԳՕՆՁԱՁԳՕՆՁԱՁ, ած. կոնծած: 

 ГОНДЗАДЗ, пр.пр.вр. пьяный; литер.вост.арм. կոնծած концац, литер.зап.арм. կոնծած (произ. 
гондзадз) – пьяный. 

 ԳՕՇԻԳԳՕՇԻԳԳՕՇԻԳԳՕՇԻԳ, գ. կոշիկ. պահլ. կաֆշակ – նույն իմ.։ 
 ГОШИГ, с. 1. сапог. 2. обувь; от пехлев. kafšik (кафшик) – обувь; грабар կօշիկ кошик – обувь, 

литер.вост.арм. կոշիկ кошик, литер.зап.арм. կօշիկ (произн. гошиг) – обувь, сапог, Родосто, 

Себастия, Сучава գօշիգ гошиг, Хачин գուշիգ гушиг, Зейтун գուշիք гушикh, Тбилиси քօշ кhош, 

քօշի кhоши, Карабах кhош քօշ, Агулис քօշար кhошар. 

 ԳՕՇԻԳԳՕՇԻԳԳՕՇԻԳԳՕՇԻԳ ԳԱՐՕՂԳԱՐՕՂԳԱՐՕՂԳԱՐՕՂ, գ. կոշկակար։ 
 ГОШИГ ГАРОХЪ, с. сапожник. 

 ԳՕՉԳՕՉԳՕՉԳՕՉ, գ. տեղափոխություն, ռաղթ. թուրք. գյոչ – նույն իմ.։  
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ԳԳԳԳ Г ԳՕՉԳՕՉԳՕՉԳՕՉ-ՀԱՎԱՀԱՎԱՀԱՎԱՀԱՎԱ

 ГОЧh, с. переселение, переезд, кочёвка; перс. kuč (куч) – переселение, переезд, от котор. 

турец. göç (гöч), крым.татар. кочь – переезд, кочёвка; среднеарм. яз. քօչ кhочh – переезд, кочёвка, в 

гаварах Амшен քօճ кhоч, Полис կէօչ кöчh, Ван, Карабах քէօչ кhöчh, в том же значении.  

 ԳՕՉԳՕՉԳՕՉԳՕՉ-ՀԱՎԱՀԱՎԱՀԱՎԱՀԱՎԱ (Չ), ԳԷՉԳԷՉԳԷՉԳԷՉ-ՀԱՎԱՀԱՎԱՀԱՎԱՀԱՎԱ (Ն), գ. հին ժամանակվա երաժշտական եղանակ, որ նվագում 

էին հարսանիքներում՝ պատվավոր հյուրերին դիմավորելիս ու ճանապարհ դնելիս. թուրք. գյոչ – 

երթ, տեղափոխություն, պարս. հավա – նուագ, եղանակ։  
 ГОЧh-hАВА (Ч), ГЭЧh-hАВА (Н), с. старинная свадебная маршевая мелодия, исполняли 
встречая и провожая почётных гостей; турец. göç, крым.тат. кочь – переезд + перс. hаvа – мелодия. 

 ԳՕՉԷԹՄԻՇԳՕՉԷԹՄԻՇԳՕՉԷԹՄԻՇԳՕՉԷԹՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ ոգեշնչված, ոգևորությամբ նվագել (երաժիշտների վերաբերյալ):  
 ГОЧhЭТhМИШ АНЭЛ наяривать, играть вдохновенно, воодушевлённо (о музыкантах). 

 ԳՕՉԷԼԳՕՉԷԼԳՕՉԷԼԳՕՉԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է, -էցէ՛կ (Չ), բ.ն. 1. տեղափոխել. 2. գաղթեցնել. թուրք. 

գյոչ + հայ. «ել»։ 
 ГОЧhЭЛ, гыгочhим, гочhэцhи, гочhадз, гочhохъ, -элу, -э, -эцhэк (Ч), г.д.з. 1. перевозить, 
перемещать. 2. переселять (насильственно); турец. göçmek, крым.татар. кочьмек – переезжать, 

кочевать + окончание арм. глагола «эл»; среднеарм. яз. քոչել кհочհел – перемещать, переселять. 

 ԳՕՉԷԼԷՆԳՕՉԷԼԷՆԳՕՉԷԼԷՆԳՕՉԷԼԷՆ (Չ), մկ. տեղափոխելով. թուրք. գյօչ + հայ. -ել-է-ն։ 
 ГОЧhЭЛЭН (Ч), н. перемещая, переселяя; турец. göç, крым.татар. кочь + арм. -эл-э-н. 

 ԳՕՉԷՐԳՕՉԷՐԳՕՉԷՐԳՕՉԷՐ (Չ), ԳԷՉԷՐԳԷՉԷՐԳԷՉԷՐԳԷՉԷՐ (Ն), գ. անիվի առանցք, սռնի։ 
 ГОЧhЭР (Ч), ГЭЧhЭР (Н), с. ось колеса; крым.татар. кочер – ось телеги. 

 ԳՕՉԷՐՄԷԳՕՉԷՐՄԷԳՕՉԷՐՄԷԳՕՉԷՐՄԷ (Չ), ԿՕՃԷՐՄԷԿՕՃԷՐՄԷԿՕՃԷՐՄԷԿՕՃԷՐՄԷ (Թոփտի), գ. լայն դարպասներ սայլը անցնելու համար:  
 ГОЧhЭРМЭ (Ч), КОЧЭРМЭ (с. Крым), с. широкие ворота во двор для проезда телеги; синон. 
арабахапhси (Н), хабахтурр (Ч). 

 ԳՕՉԷՐԳՕՉԷՐԳՕՉԷՐԳՕՉԷՐ-ԲՈՒՌՕՎԲՈՒՌՕՎԲՈՒՌՕՎԲՈՒՌՕՎ և ԳՕՉՕՐԳՕՉՕՐԳՕՉՕՐԳՕՉՕՐ-ԲԸՌՕՎԲԸՌՕՎԲԸՌՕՎԲԸՌՕՎ (Չ), ԳԷՉԷՐԳԷՉԷՐԳԷՉԷՐԳԷՉԷՐ-ԱՂԱԶԻԱՂԱԶԻԱՂԱԶԻԱՂԱԶԻ (Նխջ), գ. մեծ շաղափ, որով 

հնումը սռնիի անցք էին փորում անիվի մեջ։ 
 ГОЧhЭР-БУРРОВ и ГОЧhОР-БЫРРОВ (Ч), ГЭЧhЭР-АХЪАЗИ (Нхч), с. коловорот, 
большое сверло, которым проделывали отверстия для осей в колёсах телеги. 

 ԳՕՉՄԻՇԳՕՉՄԻՇԳՕՉՄԻՇԳՕՉՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Չ), ԳԷՉՄԻՇԳԷՉՄԻՇԳԷՉՄԻՇԳԷՉՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Ն) 1. տեղափոխել. 2. գաղթեցնել. թուրք. գյօչմեք – 

նույն իմ.։  
 ГОЧhМИШ АНЭЛ (Ч), ГЭЧhМИШ АНЭЛ (Н) 1. перемещать. 2. переселять; турец. göçmek 
(гöчмэк), крым.татар. кочьмек – переезжать, кочевать.  

 ԳՕՉՄԻՇԳՕՉՄԻՇԳՕՉՄԻՇԳՕՉՄԻՇ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Չ), ԳԷՉՄԻՇԳԷՉՄԻՇԳԷՉՄԻՇԳԷՉՄԻՇ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Ն) տեղափոխվել, փոխել բնակության տեղը. 

օղունգըօղունգըօղունգըօղունգը գօչմիշգօչմիշգօչմիշգօչմիշ լալլալլալլալ (Չ) վիրավորված, թարախակալած եղունկը պոկվել ու տեղը նոր եղունգ 

բանել։ 
 ГОЧhМИШ (Ы)ЛАЛ (Ч), ГЭЧhМИШ (Ы)ЛАЛ (Н), с. 1. перемещаться. 2. переселяться; 
охъунгы гочhмиш лал (Ч) оторваться (о загноившемся от раны ногте).  

 ԳՕՉՈՒՆՔԳՕՉՈՒՆՔԳՕՉՈՒՆՔԳՕՉՈՒՆՔ (Նխջ), գ. հրավեր, հավաքույթ, խնջույք. կոչ-ուն-ք։ 
 ГОЧhУНКh (Нхч), с. званый обед; литер.вост.арм. կոչունք кочhункհ – званый обед. 

 ԳՕՉՎԷԼԳՕՉՎԷԼԳՕՉՎԷԼԳՕՉՎԷԼ¹, -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛կ (Չ), բ.չ. 1. տեղափոխվել. 2. գաղթել 
ուրիշ տեղ. թուրք. գյօչ + հայ. -վ-ել։ 
 ГОЧhВЭЛ¹, -вим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэк (Ч), г.с.з. 1. перемещаться. 2. 
переселяться, переезжать на другое место; турец. göç (гöч), крым.татар. кочь – переезд, кочёвка + 
арм. -в-эл. 

 ԳՕՉՎԷԼԳՕՉՎԷԼԳՕՉՎԷԼԳՕՉՎԷԼ², բ.չ. կոչվել:  
 ГОЧhВЭЛ², г.с.з. называться, именоваться; литер.вост.арм. կոչվել кочhвел, литер.зап.арм. 

կոչվել (произн. гочhвэл) – называться.  

 ԳՕՉՎԷԼԷՆԳՕՉՎԷԼԷՆԳՕՉՎԷԼԷՆԳՕՉՎԷԼԷՆ (Չ), մկ. տեղափոխվելով մի տեղից ուրիշ տեղ. թ. գյոչ + հայ. -վ-ել-են։ 
 ГОЧhВЭЛЭН (Ч), н. переселяясь из одного места в другое; тур. göç + арм. -в-эл-эн. 

 ԳՕՉՎԷՑԸՆԷԼԳՕՉՎԷՑԸՆԷԼԳՕՉՎԷՑԸՆԷԼԳՕՉՎԷՑԸՆԷԼ, -ցունում, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛կ (Չ), բ.ա. 

տեղափոխվեցնել։ 
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ԳՕՊՃԱԳԳՕՊՃԱԳԳՕՊՃԱԳԳՕՊՃԱԳ ԳԳԳԳ Г

 ГОЧhВЭЦhЫНЭЛ, -цhунум, -цhуцhи, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэк (Ч), п.г. 
переселять. 

 ԳՕՊՃԱԳԳՕՊՃԱԳԳՕՊՃԱԳԳՕՊՃԱԳ (Չ), տե՛ս գօփչագ (Ն)։ 
 ГОПЧАГ (Ч), см. гопhчhаг (Н). 

 ԳՕՋԳՕՋԳՕՋԳՕՋ, գ. 1. կոճ, սրուքի ներքևի ծայրի գնդաձև ոսկորը (մարդու). 2. վեգ. գօջ խաղալ վեգ 

խաղալ։ 
 ГОДЖ, с. 1. анат. латеральная лодыжка. 2. бабка, гайдан, игральная кость; годж хахъал играть 

в бабки, гайданы; корень древнеарм. яз. կոճ коч – бревно, лодыжка, ствол дерева с поломанными 

ветвями, бутон, литер.вост.арм. կոճ коч, литер.зап.арм. կոճ (произн. годж) – ствол дерева, бревно, 

лодыжка, игральная кость, в гаварах Ван կոճ коч, Горис, Ереван կօճ коч – катушка, валик, Карабах 

կօճ коч – сочленения колосьев пшеницы, Шемаха, Тбилиси կօճ коч, Алашкерт, Муш կօջ кодж – 

бревно, катушка, валик, Харберд գօջ годж – толстая палка, Мокс, Возм կուճ куч – лодыжка, 

бревно, Ахалциха կօճ коч – доска для отбивания мяса, Амшен գէօջ гöдж – пень, Нор-Джуга գօճ 

гоч – первая фаланга большого пальца и т.д.  

 ԳՕՋԱԳԳՕՋԱԳԳՕՋԱԳԳՕՋԱԳ, գ. կոճակ. խօպճախօպճախօպճախօպճա-գօջագգօջագգօջագգօջագ ոսկորից, կրիայի պատյանից և այլ նյութերից շինած 

կոճակ, որ կոճկվում է մտցնելով հագուստի համապատասխան տեղում շինած ճեղքվածքի 

մեջ. օղագօղագօղագօղագ-գօջագգօջագգօջագգօջագ մետաղե զանազան ձևի ու մեծության կոճակ, որ բաղկացած է լինում երկու 

մասից – օղակից ու կարթից, կոճկվում է նրանց միացմամբ. չըռթչըռթչըռթչըռթ-գօջագգօջագգօջագգօջագ կամ չըթչըթչըթչըթ-գօջագգօջագգօջագգօջագ 

մետաղե կոճակ՝ բաղկացած է երկու մասից, որ կոճկվում է մեկի դուրս ցցված գնդաձև գլուխը 

մտցնելով մյուս համապատասխան փոսիկի մեջ, որի ժամանակ լսվող «չռթ» ձայնից ստացել է 

անունը. թուրք. կօփչա – կոճակ։ 
 ГОДЖАГ, с. 1. пуговица. 2. застёжка. 3. клавиша (баяна и т.п.); хопча годжаг пуговица из 
кости, панциря черепахи или других материалов, застёгивается в прорезное отверстие, проделанное 
в одежде в соотвествующем месте, охъаг-годжаг крючок-застёжка, металлическая пуговица разных 
форм и размеров, состоящая из двух частей – петли и ушка, застёгивается посредством их 
соединения, чhырртh-годжаг или чhытh-годжаг кнопка-пуговица, кнопка-застёжка, тhэмбэли 
годжаг змейка, застёжка-молния; литер.вост.арм. կոճակ кочак, литер.зап.арм. կոճակ (произн. 

годжаг) – пуговица, Ахалциха, Ереван, Карин, Горис, Мараха, Карабах, Ван, Тбилиси կօճակ кочак, 

Алашкерт, Муш կօջագ коджаг, Харберд, Полис, Родосто, Себастия գօջագ годжаг, Тигранакерт 

գօջmգ годжäг, Мокс, Асланбек գէօջագ гöджаг, գէօջայ гöджай, Агулис կէճmկ кэчäк, Сведия 

գուջիւգ гуджюг – пуговица, Возм կուճակ кучак, Зейтун գուջօգ гуджог; этим. см. годж. 

 ԳՕՋԱԴԳՕՋԱԴԳՕՋԱԴԳՕՋԱԴ, գ. կոկոն (ծաղկի):  

 ГОДЖАД, с. бутон, цветочная почка; в гаварах Возм կուճակ кучак, Зейтун гуджог գուջօգ – 

пуговица, бутон, цветочная почка; этимологию см. годж; см. также цигарри годжад. 

 ԳՕՋԱԴԳՕՋԱԴԳՕՋԱԴԳՕՋԱԴ-ԳՕՋԱԴԳՕՋԱԴԳՕՋԱԴԳՕՋԱԴ, ած.մկ. կայլակ-կայլակ, կաթիլ-կաթիլ (ասվում է քրտինքի մասին)։ 
 ГОДЖАД-ГОДЖАД, н. по капельке, капля по капле (стекать, о поте). 

 ԳՕՋԳԱԳՕՋԳԱԳՕՋԳԱԳՕՋԳԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի կոճկում եմ, կոճկեցի և 

այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է 

հաջորդող բայի ձևը. գօջգաձսայիսգօջգաձսայիսգօջգաձսայիսգօջգաձսայիս քըքագվիքըքագվիքըքագվիքըքագվի, քագվէցավքագվէցավքագվէցավքագվէցավ, փիթփիթփիթփիթ քագվիքագվիքագվիքագվի և այլն։ 
 ГОДЖГÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
застёгиваю и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смыс. гл. пр.; годжгадзcайис 
кhыкhагви, кhагвэцhав, пhитh кhагви чем больше застёгиваю, тем больше расстёгивается, чем 
больше застёгивал, тем больше расстёгивался и т.д. 

 ԳՕԳՕԳՕԳՕ՛ՋԳԱՁՕՋԳԱՁՕՋԳԱՁՕՋԳԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ կոճկում եմ, 

կոճկեցի, կոճկեմ և ալն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակնէրի նշանակությամբ, ինչպես որ 

պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГÓДЖГАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только застёгиваю, 
застегнул и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр.  
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ԳԳԳԳ Г ԳՕՋԳԷԼԳՕՋԳԷԼԳՕՋԳԷԼԳՕՋԳԷԼ

 ԳՕՋԳԷԼԳՕՋԳԷԼԳՕՋԳԷԼԳՕՋԳԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. կոճկել (կոճակը). 2. փոխ.իմ. 

տեղին ասած խոսքով եզրափակել խոսակցությունը։ 
 ГОДЖГЭЛ, гыгоджгим, годжгэцhи, годжгадз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з. 1. 
застёгивать (пуговицу). 2. перен. поставить точку в разговоре. 3. перен. закончить, завершить (дело, 

процесс); литер.вост.арм. կոճկել кочкел, литер.вост.арм. կոճկել (произн. годжгэл) – застёгивать, 

Карин կօճկէլ кочкэл, Ван կօճկել кочкел, Тбилиси կօճկիլ кочкил, Ереван կօշկէլ кошкэл, 

Ахалциха, Горис, Карабах կօճկէլ кочкэл, կուճակէլ кучакэл, կօժկէլ кожкэл, Мокс, Возм կուճկիլ 
кучкил, Зейтун, Сведия գուջգիլ гуджгил, Полис, Родосто, Себастия գօժգէլ гожгэл, Харберд գօժգիլ 
гожгил, Асланбек գէօժգէլ гöжгэл, Агулис կճmկիլ кчäкил – застёгивать; этим. см. годж. 

 ԳՕՋԳԷԼԷՆԳՕՋԳԷԼԷՆԳՕՋԳԷԼԷՆԳՕՋԳԷԼԷՆ, մկ. կոճկելով (թե իսկական և թե փոխաբերական իմաստներով)։ 
 ГОДЖГЭЛЭН, н. 1. застёгивая (пуговицу). 2. перен. ставя точку в разговоре. 

 ԳՕՋԳԸՎԷԼԳՕՋԳԸՎԷԼԳՕՋԳԸՎԷԼԳՕՋԳԸՎԷԼ, -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.կր. 1. (միայն երր. 

դեմքով) կոճկվել (ասվում է կոճակի մասին). 2. բ.անդր. (բոլոր ձևերով) կոճկել իր հագուստի 

կոճակները (ասվում է մարդու մասին)։ 
 ГОДЖГЫВЭЛ, гыгоджгывим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.стр.з. 1. 
(только в 3-м лице) застёгиваться (о пуговице). 2. возвр.г. (во всех формах) застёгиваться, 
застёгивать пуговицы на одежде. 

 ԳՕՋԳԸՎԷԼԷՆԳՕՋԳԸՎԷԼԷՆԳՕՋԳԸՎԷԼԷՆԳՕՋԳԸՎԷԼԷՆ, մկ. կոճկվելով (թե առաջին և թե երրորդ իմաստներով)։ 
 ГОДЖГЫВЭЛЭН, н. 1. застёгиваясь (о пуговице). 2. застёгиваясь, застёгивая пуговицы на 
одежде. 

 ԳՕՋՂԷԶԳՕՋՂԷԶԳՕՋՂԷԶԳՕՋՂԷԶ¹ (Ն), գ. կոճղեզ. «գաստանայի արօդ»-ի (տե՛ս այդ բառը) կոճղարմատը, որ 

կեղևից մաքրելով ուտում են. տե՛ս նաև գաստանա։ 
 ГОДЖХЪЭЗ¹ (Н), с. бот. корневище каштана, которую употребляют в пищу очистив от коры; 

литер.вост.арм. կօճղեզ кочхъез – корневище, в гаварах Ахалкалаки, Муш կօճղէզ кочхъэз, Возм 

կուճուղա кучухъа – корневище; см также гастана; этим. см. годж. 

 ԳՕՋՂԷԶԳՕՋՂԷԶԳՕՋՂԷԶԳՕՋՂԷԶ² (Չ), գ.հեգ. մեծերը այս բառով դիմում են մանուկներին ցույց տալու համար, որ 

նրանք դեռ գործի անպետք են. «կոճղեզ» բառն է, որ (Չ) միայն այս իմաստն է ստացել, իսկ իր 

իսկական նշանակությամբ գործածական չէ։ 
 ГОДЖХЪЭЗ² (Ч), с.ирон. этим словом взрослые называют маленьких детей, чтобы дать им 

понять, что они ещё не доросли до серьёзных дел; грабар կօճղէզ кочхъэз – корневище; слово 
приобрело новое содержание, а его первоначальное значение забылось. 

 ԳՕՌԳՕՌԳՕՌԳՕՌ----ԳՕՌԳՕՌԳՕՌԳՕՌ (Չ), ՔՕՌՔՕՌՔՕՌՔՕՌ----ՔՕՌՔՕՌՔՕՌՔՕՌ (Ն) գործածվում է միայն գօռգօռգօռգօռ-գօռիգօռիգօռիգօռի խըդախըդախըդախըդա կամ գօռգօռգօռգօռ-գօռիգօռիգօռիգօռի բէսբէսբէսբէս (Չ), 

քօռքօռքօռքօռ-քօռիքօռիքօռիքօռի խըդարխըդարխըդարխըդար (Ն), որոնք նշանակում են «մեծ, խոշոր (մարդ)». իսկական իմաստը ինչ ու 

կենդանի է կամ թռչուն է, բայց այժմ մոռացված է, միայն հիշում եմ, որ իմ մանկության 

ժամանակ Չալթրում պատմում էին մի ժողովըրդական անեկդոտ, թե ինչպես մի տգետ 

տերտեր քարոզ է խոսում, որի մեջ կային հետևյալ խոսքերը – մէձմէձմէձմէձ բօչըբօչըբօչըբօչը ձառինձառինձառինձառին վըրանվըրանվըրանվըրան ընչավընչավընչավընչավ, 

էլլավէլլավէլլավէլլավ, ընչավընչավընչավընչավ, էլլավէլլավէլլավէլլավ, անօրանօրանօրանօր գասինգասինգասինգասին «գօռգօռգօռգօռ-գօռգօռգօռգօռ»։ 
 ГОРР-ГОРР (Ч), КhОРР-КhОРР (Н) употр. только в выраж. горр-горри хыда или горр-
горри бэс (Ч), кhорр-кhорри хыдар (Н) верзила, рослый, крупный мужчина; основное значение 
слова, забытое в настоящее время, относится то ли к животному, то ли к птице; мне помнится, в 
моём детстве в Чалтыре рассказывали историю о том, как невежественный поп читал проповедь, в 
котором были такие слова: мэдз бочhы дзаррин выран ынчhав, эллав, ынчhав, эллав, анор 
гасин «горр-горр». 

 ԳՕՌԱԼԳՕՌԱԼԳՕՌԱԼԳՕՌԱԼ (Ն), ԿՕՌԱԼԿՕՌԱԼԿՕՌԱԼԿՕՌԱԼ, -աց, -ացաձ, -ալու (Չ), մյուս դեմքերը չունի, բ.չ. որոտալ։ 
 ГОРРАЛ, гыгорра, горрацh (Н), КОРРАЛ, кыкорра, коррацh, -адз, -ацhав, -алу (Ч), не имеет 

других форм, г.с.з. греметь, грохотать (о громе); грабар գոռ горр – крик, вопль, гром, գոռալ горрал – 

грозить, угрожать, драться, гордиться, литер.вост.арм. գոռալ горал, литер.зап.арм. գոռալ (произ. 

кhоррал) – кричать, греметь, Нор-Джуга գ‘ոռալ гhоррал, Полис գօռալ горрал, Алашкерт, 

Ахалциха, Ереван, Муш, Себастия գ‘օռալ гhоррал, Сучава գ‘օռգ‘օռալ гhорргhоррал, Харберд 
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գ‘օռալ гhоррал, գ‘ուռալ гhурал, Карабах կյօռալ кйоррал, Родосто քօռալ кhоррал, Тбилиси գօրալ 
горал, Горис կյօռռալ кйоррррал, Возм գյըռալ гйыррал, Шемаха կյօռռօց տալ кйорррроцh тал, 

կյօռկյօռալ кйорркйоррал, Асланбек գ‘էօռալ гhöррал, Агулис գյըռօլ гйыррол, Мокс գյըռգյըռալ 
гйырргйыррал, Мараха գիւռալ гюррал, Зейтун գըռդադիլ гыррдадил – греметь. 

 ԳՕՌԳԸՎԷԼԳՕՌԳԸՎԷԼԳՕՌԳԸՎԷԼԳՕՌԳԸՎԷԼ, -վինք, -վէցանք, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէցէ՛կ (Չ), բ.փոխ. իրար խփելով՝ փորձել, 
թե ում կարմիր ձուն ավելի ամուր է (զատկական մանկական խաղ)։ 
 ГОРРГЫВЭЛ, гыгорргывинкh, горргывэцhанкh, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэк (Ч), в.г. 1- 
играть в «битки», биться крашеными яйцами, выясняя, чьё яйцо крепче (детская забава в период 
пасхи). 2. чокаться.  

 ԳՕՌԴԱՄՋԻԳՕՌԴԱՄՋԻԳՕՌԴԱՄՋԻԳՕՌԴԱՄՋԻ, ած. մեռել թաղելով պարապող. պարս. գօր – գերեզման. տե՛ս կօռնօծ։ 
 ГОРРДАМДЖИ, п. могильщик; перс. gōr (гор) – кладбище; см. также коррноцh. 

 ԳՕՌԷԼԳՕՌԷԼԳՕՌԷԼԳՕՌԷԼ (Ն), գ. հնդկահավ. հոմանիշը – բուլի։  
 ГОРРЭЛ (Н), с. зоол. индейка, индюк; синоним – були (Чалтырь). 

 ԳՕՌՈՒՄԳՕՌՈՒՄԳՕՌՈՒՄԳՕՌՈՒՄ (Ն), ԿՕՌՈՒՄԿՕՌՈՒՄԿՕՌՈՒՄԿՕՌՈՒՄ (Չ), գ. որոտ։ 
 ГОРРУМ (Н), КОРРУМ (Ч), с. гром; литер.вост.арм. գոռում горрум – крик; вопль. 

 ԳՕՌՋԱԼԳՕՌՋԱԼԳՕՌՋԱԼԳՕՌՋԱԼ, -ամ, -ացի, -ացաձ, -օղ, -ալու, -ա, ացէ՛կ (Չ), բ.չ. 1. որոճալ (կենդանիների 

մասին). այս իմաստով գործածվում է միայն երրորդ դեմքով. 2. փոխ իմ. հեգ. ուտել (մարդու 

մասին), այս իմաստով գործածվում է բոլոր դեմքերով. «կը» կամ «կու» մասնիկը միացել է 

արմատին. կու-որոճ-ալ։ 
 ГОРРДЖАЛ, гыгоррджам, горрджацhи, горрджацhадз, -охъ, -алу, -а, -ацhэк (Ч), г.с.з. 1. 
жевать, пережёвывать жвачку (о животных); употр. только формы 3-го лица. 2. перен. иронич. 

жрать, лопать, трескать (о людях), употр. во всех лицах; исконно арм. слово, грабар որոճել орочел 

и որոճալ орочал – жевать, литер.вост.арм. որոճալ орочал, литер.зап.арм. որոճալ (произн. 
ороджал) – жевать; в чалтырском говоре слово образовано путём присоединения к корню 

препозитивной частицы «г»; в гаварах Алашкерт օրօջալ ороджал, Ереван, Карин, Мокс, Салмаст 

օրօճալ орочал, Мараха օռօճալ оррочал, Муш օրօջալ ороджал, օրջալ орджал, Тигранакерт 

օրօջmլ ороджäл, Ахалциха օրճալ орчал, Горис ըրօճալ ырочал, Харберд օրջալ орджал, Тбилиси 

արօճ անիլ ароч анил, Нор-Джуга որոջ անել ородж анел, Карабах արուճ անէլ аруч анэл, Агулис 

արուճ արիլ аруч арил, Шемаха ուրօճիլ урочил, Сведия իրջիլ ирджил, Амшен օյջուշ ойджуш, 

Асланбек գէօրջալ гöрджал. 

 ԳՕՌՋԱԼԷՆԳՕՌՋԱԼԷՆԳՕՌՋԱԼԷՆԳՕՌՋԱԼԷՆ (Չ), մկ. 1. որոճալով (կենդանիների մասին). 2. փոխ.իմ.հեգն. ուտելով 

(մարդկանց մասին)։ 
 ГОРРДЖАЛЭН (Ч), н. 1. жуя (о животных). 2. перен. ирон. жуя, лопая (о людях). 

 ԳՕՌՋԱԼՈՒԳՕՌՋԱԼՈՒԳՕՌՋԱԼՈՒԳՕՌՋԱԼՈՒ (Չ), ած. 1. որոճալու (բան). 2. փոխ.իմ.հեգն. ուտելու (բան) (մարդու համար). 

ապ. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական. մէդօմըմէդօմըմէդօմըմէդօմը գօռջալուգօռջալուգօռջալուգօռջալու պանպանպանպան դուրդուրդուրդուր։ 
 ГОРРДЖАЛУ (Ч), пр.буд.вр. 1. то, что можно жевать (о животных). 2. перен.ирон. то, что 
можно пожевать (о людях); с сущест. выполняет функцию прилаг.; мэдомы горрджалу пан дур 
дай что-нибудь пожевать. 

 ԳՕՌՕՓԳՕՌՕՓԳՕՌՕՓԳՕՌՕՓ գործածվում է միայն գօռօփօվգօռօփօվգօռօփօվգօռօփօվ թուքնէլթուքնէլթուքնէլթուքնէլ, որ նշանակում է կոռոփով, մեծ գունդով 

թքնել։ 
 ГОРРОПh только в выражении горропhов тhукhнэл смачно плюнуть; литер.вост.арм. կոռոփ 

корропh, литер.зап.арм. կոռոփ (произн. горропh) – ком, коровья лепёшка.  

 ԳՕՎԳՕՎԳՕՎԳՕՎ, գ. կով։ 
 ГОВ, с. зоол. 1. корова. 2. скотина; исконно арм. слово, грабар կով ков, литер.вост.арм. կով 

ков, литер.зап.арм. կով (произ. гов), Возм, Ван կով ков, Алашкерт, Ахалциха, Ереван, Карин, Мокс, 

Муш, Мараха, Шемаха, Нор-Джуга, Салмаст, Тбилиси կօվ ков, Акна, Харберд, Амшен, Полис, 

Родосто, Себастия, Сучава, Тигранакерт գօվ гов, Агулис կուվ кув, Сведия гув գուվ, Зейтун, 

Асланбек գէօվ гöв, Хачин гав գավ, Карабах, Мужамбар, Тавриз կավ кав. 
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 ԳՕՎԻԳՕՎԻԳՕՎԻԳՕՎԻ, ած. կովի։ 
 ГОВИ, п. коровий. 

 ԳՕՎԻԳՕՎԻԳՕՎԻԳՕՎԻ ԳԱԹԳԱԹԳԱԹԳԱԹ, գ. կովի կաթ: 

 ГОВИ ГАТh, с. коровье молоко. 

 ԳՕՎԱԳԱՆԳՕՎԱԳԱՆԳՕՎԱԳԱՆԳՕՎԱԳԱՆ (Ն), ԿՕՎԱԳԱՆԿՕՎԱԳԱՆԿՕՎԱԳԱՆԿՕՎԱԳԱՆ (Չ), ած. գովական։ 
 ГОВАГАН (Н), КОВАГАН (Ч), п. похвальный; литер.вост.арм. գովական говакан, 

литер.зап.арм գովական (произн. кhоваган) – похвальный; этимол. см. говэл. 

 ԳՕՎԱԳՕՎԱԳՕՎԱԳՕՎԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ԿՕՎԱԿՕՎԱԿՕՎԱԿՕՎԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), մկ. քանի 

գովում եմ, գովեցի և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ 

պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. գօվաձսայինէրուսգօվաձսայինէրուսգօվաձսայինէրուսգօվաձսայինէրուս գօվգօվգօվգօվ գըլագըլագըլագըլա հայայհայայհայայհայայ քանի գովում ենք, 

վատանում է, քիչ է մնում կով դառնա։ 
 ГОВÁДЗСАЙИС (Н), КОВÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), н. по мере 
того как (чем больше) хвалю и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр.; 
говадзсайинэрус гов гыла hайай чем больше мы его расхваливаем, тем больше он 
оскотинивается. 

 ԳՕՎԱՍԱՆՔԳՕՎԱՍԱՆՔԳՕՎԱՍԱՆՔԳՕՎԱՍԱՆՔ (Ն), ԿՕՎԱՍԱՆՔԿՕՎԱՍԱՆՔԿՕՎԱՍԱՆՔԿՕՎԱՍԱՆՔ (Չ), գ. գովասանք, գովաբանություն. գօվասանքգօվասանքգօվասանքգօվասանք դալդալդալդալ 
գովաբանելով ողբալ (հանգուցյալին)։ 
 ГОВАСАНКh (Н), КОВАСАНКh (Ч), с. 1. похвала, восхваление. 2. жалоба, сетование. 3. 
причитание, оплакивание покойника; говасанкh дал причитать, оплакивать покойника, говасанкh 
анэл (Н), ковасанкh анэл (Ч) хвалить, восхвалять; литер.вост.арм. գովասանք говасанкh, 

литер.зап.арм. գովասանք (кhовасанкh) – хвала, похвала. 

 ԳՕՎԱՍԱՆՔԼԸԳՕՎԱՍԱՆՔԼԸԳՕՎԱՍԱՆՔԼԸԳՕՎԱՍԱՆՔԼԸ (Ն), ԿՕՎԱՍԱՆՔԼԸԿՕՎԱՍԱՆՔԼԸԿՕՎԱՍԱՆՔԼԸԿՕՎԱՍԱՆՔԼԸ (Չ), ած. որին շատեն են գովաբանում. հայ. գովասանք 

+ թուրք. «լի» մասնիկը։ 
 ГОВАСАНКhЛЫ (Н), КОВАСАНКhЛЫ (Ч), п. восхваляемый, тот, кого часто восхваляют, 
расхваливают; арм. говасанкh + тюрк. аффикс «лы». 

 ԳՕՎԴԱԳՕՎԴԱԳՕՎԴԱԳՕՎԴԱ, գ. 1. մարմին, իրան. 2. մորթած ու քերթած կենդանու ամբողջ մարմինը. թուրք. 

գյօվդէ – նույն իմ. գգգգօվդասօվդասօվդասօվդաս վըրասվըրասվըրասվըրաս փուշփուշփուշփուշ-փուշփուշփուշփուշ էղավէղավէղավէղավ մարմինս փշաքաղվեց։ 
 ГОВДА, с. 1. анат. тело, туловище. 2. туша, освежёванное и выпотрошенное тело животного. 3. 
тело, корпус чего-либо; говдас вырас пhуш-пушh эхъав по всему телу мурашки побежали; перс. 

gоvde, турец. gövde (гöвде), крым.татар. кевде – тело; среднеарм. яз. կովտայ ковта, в гаварах Полис 

կէօվտէ кöвтэ, Ван գյէօվդm гйöвдä, Карин գյովդա гйовда – туловище. 

 ԳՕՎԴԱԼԸԳՕՎԴԱԼԸԳՕՎԴԱԼԸԳՕՎԴԱԼԸ (Նխջ), ած. պարարտ մեծամարմին. փոխ. թուրք.։ 
 ГОВДАЛЫ (Нхч), п. тучный, откормленный; турец. gövdeli (гöвдели) – тучный; в гаварах 

Полис կէօվտէլի кöвтэли, Ван գյէօվդmլի гйöвдäли – тучный. 

 ԳՕՎԴԱՍԸԶԳՕՎԴԱՍԸԶԳՕՎԴԱՍԸԶԳՕՎԴԱՍԸԶ (Նխջ), ած. վտիտ, նիհար. փոխ. թուրք.։ 
 ГОВДАСЫЗ (Нхч), п. тощий, хилый, щуплый; заимств. из турец. 

 ԳՕՎԷԼԳՕՎԷԼԳՕՎԷԼԳՕՎԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն), ԿՕՎԷԼԿՕՎԷԼԿՕՎԷԼԿՕՎԷԼ, -էցէ՛կ (Չ), բ.ն. գովել։ 
 ГОВЭЛ, гыговим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), КОВЭЛ, кыковим, -эцhэк (Ч), г.д.з. 

хвалить; от слова gōv – похвала, из языков иранской группы; грабар գով гов – похвала, գովէլ говел, 

գովիլ говил – хвалить, литер.вост.арм. գովել говел, литер.зап.арм. գովել (произн. кhовэл) – 

хвалить, в гаварах Алашкерт, Муш, Нор-Джуга, Сучава գ‘օվել гhовел, Полис գօվէլ говэл, 

Ахалциха, Карин, Себастия գ‘օվէլ гhовэл, Тбилиси գօվիլ говил, Харберд գ‘օվիլ гhовил, 

Тигранакерт քօվիլ кhовил, Ереван գ‘օվալ гhовал, Родосто քօվէլ кhовэл, Асланбек գ‘էօվել гhöвэл, 

Возм գ‘օվալ гhовал, Хачин գ‘էվել гhэвэл, գ‘իվել гhивэл, Зейтун գ‘ուվիլ гhувил, Мокс կէօվալ 
кöвал, Мараха, Салмаст, Ван կէօվmլ кöвäл, Агулис գավիլ гавил, в гаваре туркоязычных армян 

Адана գովելլէմէք говеллэмэкh. 

 ԳՕՎԷԼԷՆԳՕՎԷԼԷՆԳՕՎԷԼԷՆԳՕՎԷԼԷՆ (Ն), ԿՕՎԷԼԷՆԿՕՎԷԼԷՆԿՕՎԷԼԷՆԿՕՎԷԼԷՆ (Չ), մկ. գովելով: 

 ГОВЭЛЭН (Н), КОВЭЛЭН (Ч), н. хваля, расхваливая. 
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ԳՕՎԷԼՈՒԳՕՎԷԼՈՒԳՕՎԷԼՈՒԳՕՎԷԼՈՒ ԳԳԳԳ Г

 ԳՕՎԷԼՈՒԳՕՎԷԼՈՒԳՕՎԷԼՈՒԳՕՎԷԼՈՒ (Ն), ԿՕՎԷԼՈՒԿՕՎԷԼՈՒԿՕՎԷԼՈՒԿՕՎԷԼՈՒ (Չ), ած. գովելու, որ կարելի է կամ պետք է գովել. ապառնի 

դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական։ 
 ГОВЭЛУ (Н), КОВЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. тот, кого можно или нужно похвалить; при употр. с 
сущ. выполняет функцию прилаг. 
 ԳՕՎԻԳՕՎԻԳՕՎԻԳՕՎԻ ՋԱԳԱԴՋԱԳԱԴՋԱԳԱԴՋԱԳԱԴ (Չ), գ. վայրի խոտաբույս է, որի ցողունը կեղևից մաքրելով՝ երեխաները 

ուտում են։ 
 ГОВИ ДЖАГАД или ГОВИ ДЖАДАД (Ч), с. бот. свербига восточная, Búnias orientális, 
растение семейства Капустные со съедобным стеблем, дети едят его очищая от кужуры. 

 ԳՕՎԻԳՕՎԻԳՕՎԻԳՕՎԻ ՄԻՍՄԻՍՄԻՍՄԻՍ, գ. տավարի միս: 

 ГОВИ МИС, с. говядина; синоним – давари мис. 

 ԳՕՎՔԳՕՎՔԳՕՎՔԳՕՎՔ (Ն), ԿՕՎԿԿՕՎԿԿՕՎԿԿՕՎԿ (Չ), գ. գովասանք, գովաբանություն։ 
 ГОВКh (Н), КОВК (Ч), с. хвала, восхваление; литер.вост.арм. գովք говкh – хвала. 

 ԳՕՐԱԳՕՐԱԳՕՐԱԳՕՐԱ, (Նխջ) ԳՅՕՐԷԳՅՕՐԷԳՅՕՐԷԳՅՕՐԷ, կպ. ըստ, չափով. թուրք. գյօրէ – նույն իմ. ուժօքինուժօքինուժօքինուժօքին գօրագօրագօրագօրա բոլոր ուժով։  
 ГОРА, в (Нхч) ГÖРЭ, послеслог. согласно, сообразно чему-либо, в соответствии с чем-либо; 
ужокhин гора а) по мере сил, б) со всей силой, панадзин гора hах гаррну по работе и зарплата; 

турец. göre, крым.татар. коре – по, согласно, в соответствии; среднеарм. яз. կօրէ корэ, из турец., в 

гаварах Тбилиси, Ардиал, Нор-Джуга, Нор-Баязет, Карин, Муш գորա гора, Полис կէօրէ кöрэ, Ван, 

Карабах, Урмия, Амшен գյէօրm гйöрä, Кесария գէօրm гöрä – согласно, в сравнении с. 

 ԳՕՐԳՕԴԳՕՐԳՕԴԳՕՐԳՕԴԳՕՐԳՕԴ, գ. կորկոտ։ 
 ГОРГОД (Ч), с. 1. цельная пшеничная крупа. 2. кутья, ритуальное постное кушанье в 
Рождественский сочельник, приготовленное из размоченных в воде зерен пшеницы сорта арнаутка 

(гарновка); исконно арм. слово, грабар կորկոտ коркот, литер.вост.арм. կորկոտ коркот, 

литер.зап.арм. կորկոտ (произн. горгод) – пшеничная крупа, Салмаст կորկոտ коркот, Ахалциха, 

Ереван, Карин, Тбилиси կօրկօտ коркот, Алашкерт, Муш կօրգօդ коргод, Ван կուրկոտ куркот, 

Харберд, Родосто, Сучава գօրգօդ горгод, Шемаха կուրկօտ куркот, Агулис, Горис, Карабах, Мокс, 

Возм կուրկուտ куркут, Себастия գօրգէդ горгэд, Хачин գույգոդ гуйгод, Зейтун գիւյգիւդ гюйгюд, 

գիւրգիւդ гюргюд, Асланбек գէօրգէօդ гöргöд, գէօրգէօ* гöргöh, Сведия գըրգիւդ гыргюд, Мараха 

կարկատ каркат, Тигранакерт գօրգդիգ горгдиг. 

 ԳՕՐԳՕԴԱԲՈՒՐԳՕՐԳՕԴԱԲՈՒՐԳՕՐԳՕԴԱԲՈՒՐԳՕՐԳՕԴԱԲՈՒՐ (Չ), գ. ավանդական Սուրբ ծննդյան ապուր ընկուզով, չամիչով ու 

կորկոտով:  

 ГОРГОДАБУР (Ч), с. традиционный рождественский суп из пшеницы сорта гарновка 
(арнаутка), орехов и изюма.  

 ԳՕՐԷԳԳՕՐԷԳԳՕՐԷԳԳՕՐԷԳ, գ. կորեկ։ 
 ГОРЭГ, с. бот. просо; грабар կորեակ коряк – просо, литер.вост.арм. կորեկ корек, 

литер.зап.арм. կորեկ (произн. горэг) – просо, в гаварах Ван կորեկ корек, Нор-Джуга կորէկ корэк, 

Салмаст կորէկյ корэкй, Алашкерт, Муш կօրեգ корег, Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, Карабах 

կօրէկ корэк, Сучава գօրեգ горег, Харберд, Родосто, Себастия գօրէգ горэг, Шемаха կօրակ корак, 

Асланбек գէօրէգ гöрэг, գէօրէյ гöрэй, Тбилиси կօրիկ корик, Мокс, Возм կուրիկ курик, 

Тигранакерт գօրիգ гориг, Зейтун գիյիգ гийиг, գիրիգ гириг, Сведия գիրիգ гириг, Хачин գիյէգ 

гийэг, Агулис կարակ карак.  

 ԳՕՐԷԳՕԴԳՕՐԷԳՕԴԳՕՐԷԳՕԴԳՕՐԷԳՕԴ, ած. կորեկոտ, մեջը գորեկ խառնված. գօրէգօդգօրէգօդգօրէգօդգօրէգօդ ցօրէնցօրէնցօրէնցօրէն։ 
 ГОРЭГОД, п. содержащий просо, смешанный с просом; горэгод цhорэн. 

 ԳՕՐԸՆՋԱԼԳՕՐԸՆՋԱԼԳՕՐԸՆՋԱԼԳՕՐԸՆՋԱԼ (Ն), տե՛ս օրընջգըդալ։ 
 ГОРЫНДЖАЛ (Н), см. орынджгыдал. 

    ԳՕՐԻՆՋԱԼԳՕՐԻՆՋԱԼԳՕՐԻՆՋԱԼԳՕՐԻՆՋԱԼ (Մ. Սալա), տե՛ս օրընջգըդալ։ 
 ГОРИНДЖАЛ (Б. Салы), см. орынджгыдал.  

 ԳՕՐԻՆՋ ԴԱԼԳՕՐԻՆՋ ԴԱԼԳՕՐԻՆՋ ԴԱԼԳՕՐԻՆՋ ԴԱԼ (Չ), տե՛ս օրընջգըդալ։ 
 ГОРИНДЖ ДАЛ (Ч), см. орынджгыдал.  
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ԳԳԳԳ Г ԳՕՐՁԳՕՐՁԳՕՐՁԳՕՐՁ

 ԳՕՐՁԳՕՐՁԳՕՐՁԳՕՐՁ կամ ՔՕՐՁՔՕՐՁՔՕՐՁՔՕՐՁ (Ն), ԿՕՐՁԿՕՐՁԿՕՐՁԿՕՐՁ (Չ), գ. 1. աշխատանք. 2. կտավ. գօրձգօրձգօրձգօրձ անէլանէլանէլանէլ (Ն), կօրձկօրձկօրձկօրձ անէլանէլանէլանէլ (Չ) 

գործ կատարել, աշխատել. գօրձգօրձգօրձգօրձ բըռնէլբըռնէլբըռնէլբըռնէլ մաշթումաշթումաշթումաշթու հէդհէդհէդհէդ (Ն), կօրձկօրձկօրձկօրձ պըռնէլպըռնէլպըռնէլպըռնէլ մաշտումաշտումաշտումաշտու հէդհէդհէդհէդ (Չ) մեկի հետ 

միասին գործ անել, աշխատել. գօրձգօրձգօրձգօրձ ունէնալունէնալունէնալունէնալ (Ն), կօրձկօրձկօրձկօրձ ունէնալունէնալունէնալունէնալ (Չ) գործ ունենալ, անելիք 

ունենալ. կօրձկօրձկօրձկօրձ չունիսչունիսչունիսչունիս իդօրիդօրիդօրիդօր մէչըմէչըմէչըմէչը խառնըվէլու խառնըվէլու խառնըվէլու խառնըվէլու (Չ) քո գործը չէ դրա մեջ խառնվել, դա քեզ չի 

վերաբերվում. գօրձէգօրձէգօրձէգօրձէ շաբիքշաբիքշաբիքշաբիք (Ն), կօրձէկօրձէկօրձէկօրձէ շաբիքշաբիքշաբիքշաբիք (Չ) կտավե շապիկ։ 
 ГОРДЗ или КhОРДЗ (Н), КОРДЗ (Ч), с. 1. дело, работа. 2. ткань. 3. специальность, ремесло; 
гордз анэл (Н), кордз анэл (Ч) работать, заниматься делом, гордз быррнэл маштhу hэд (Н), кордз 
пыррнэл машту hэд (Ч) работать сообща с кем-либо, гордз унэнал (Н), кордз унэнал (Ч) быть 
занятым делом, кордз чhунис идор мэчhы харрнывэлу (Ч) не лезь не в своё дело, гордзэ шабикh 
(Н), кордзэ шабикh (Ч) сорочка из хлопчатобумажной ткани, гордзы йох анэл (Н), кордзы йох 
анэл (Ч) испортить дело, гордз банал (Н), кордз панал (Ч) а) начать дело, б) создавать хлопоты, 
кордзи мэчh тhахъвэл (Ч) быть занятым работой по горло, кордзов дарвэл (Ч) увлечься чем-либо, 

быть целиком поглощённым чем-либо, кордзи мэчh лал быть занятым чем-либо, заниматься чем-
либо; исконно арм. слово, грабар գործ горц – труд, литер.вост.арм. գործ горц, литер.зап.арм. գործ 

(произн. кhордз) – труд, в гаварах Полис, Родосто, Муш գ‘որձ гhордз, Тигранакерт քօրձ кhордз, 

Нор-Джуга գ‘ործ гhорц, Алашкерт, Акна, Ереван, Харберд, Сучава գ‘օրձ гhордз, Амшен կօյձուշ 

койдзуш, Карин, Ахалциха գ‘օրծ гhорц, Хачин գօյձ гойдз, Тбилиси գուրձ гурдз, գուրձկ гурдзк, 

Зейтун գ‘ույձ гhуйдз, Шемаха, Салмаст кйöрц կյէօրծ, Возм գ‘յուրծ гhйурц, Себастия գ‘էօրձ 

гhöрдз, Карабах, Мокс կյէօռծ кйöррц, Асланбек գ‘էօրձ гhöрдз, գ‘էօրզ гhöрз, Мараха կուիրծ куирц, 

Агулис գօրծ горц.  

 ԳՕՐՁԱԳՕՐՁԱԳՕՐՁԱԳՕՐՁԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ կամ ՔՕՐՁԱՔՕՐՁԱՔՕՐՁԱՔՕՐՁԱ՛ՁՍԱՅԻՍՍԱՅԻՍՍԱՅԻՍՍԱՅԻՍ (Ն), ԿՕՐՁԱԿՕՐՁԱԿՕՐՁԱԿՕՐՁԱ՛ՁՍԱՅԻՍՍԱՅԻՍՍԱՅԻՍՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրու, -

ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), մկ. քանի գործում եմ (կտավ), գործեցի, գործեմ և ալն բոլոր դեմքերի, 

թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГОРДЗÁДЗСАЙИС или КhОРДЗÁДЗСАЙИС (Н), КОРДЗÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -
инэруд, -инэрун (Ч), н. по мере того как (чем больше) пряду, прял, буду прясть и т.д., во всех лицах, 
числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. предл.  

 ԳՕԳՕԳՕԳՕ՛ՐՁԱՁՕՐՁԱՁՕՐՁԱՁՕՐՁԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ կամ ՔՕՔՕՔՕՔՕ՛ՐՁԱՁՕՐՁԱՁՕՐՁԱՁՕՐՁԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ (Ն), ԿՕԿՕԿՕԿՕ՛ՐՁԱՁՕՐՁԱՁՕՐՁԱՁՕՐՁԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -

նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ), մկ. հենց որ գործում եմ (կտավ), գործեցի, գօրծեմ և այլն բոլոր դեմքերի, 

թվերի ու ժամանակների նշանակութ., ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГÓРДЗАДЗÓВЫС или КhÓРДЗАДЗÓВЫС (Н), КÓРДЗАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -
нэровыд, -нэровы (Ч), н. как только пряду, прял, буду прясть и т.д., во всех лицах, числах и вр., в 
соотв. с формой смысл. глагола предл. 

 ԳՕՐՁԱՆԷԼԳՕՐՁԱՆԷԼԳՕՐՁԱՆԷԼԳՕՐՁԱՆԷԼ, -իմ, -էրի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Նխջ), բ.ն. կօրծանել. բարբառի մեջ մտած է 

գրականից կրոնի միջոցով, ինչպես նաև հետևյալը։ 
 ГОРДЗАНЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Нхч), г.д.з. губить, разрушать; грабар 

կործ корц – дело, կործանել корцанел – разрушать, литер.вост.арм. կործանել корцанел, 

литер.зап.арм. կործանել (произн. гордзанэл) – опрокидывать, губить, разрушать.  

 ԳՕՐՁԱՆՎԷԼ ԳՕՐՁԱՆՎԷԼ ԳՕՐՁԱՆՎԷԼ ԳՕՐՁԱՆՎԷԼ և    ԿՕՐՁԱՆՎԷԼԿՕՐՁԱՆՎԷԼԿՕՐՁԱՆՎԷԼԿՕՐՁԱՆՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, մյուս ձևերը և առաջին երկու 

դեմքերը չեն գործածվում, բ.կր. կործանվել, քանդվել։ 
 ГОРДЗАНВЭЛ и КОРДЗАНВЭЛ, -ви, -вэцhав, -вадз, -вэлу, не имеет форм 1-го и 2-го лица, 
г.стр.з. 1. гибнуть. 2. разрушаться; ашхаркhы усумов питкордзанви знания погубят мир; 

литер.вост.арм. կործանվել корцанвел, литер.зап.арм. կործանուիլ (произн. гордзанвил) – гибнуть, 
разрушаться.  

 ԳՕՐՁԱՆՎԷԼՈՒ ԳՕՐՁԱՆՎԷԼՈՒ ԳՕՐՁԱՆՎԷԼՈՒ ԳՕՐՁԱՆՎԷԼՈՒ և    ԿՕՐՁԱՆՎԷԼՈՒԿՕՐՁԱՆՎԷԼՈՒԿՕՐՁԱՆՎԷԼՈՒԿՕՐՁԱՆՎԷԼՈՒ, ած. կործանվելու, որ արժանի է կործանվելու. ապ. 
դերբայ, որ գոյակ. հետ դառնում է ածական. գօրձանվէլուգօրձանվէլուգօրձանվէլուգօրձանվէլու քաղաքքաղաքքաղաքքաղաք։ 
 ГОРДЗАНВЭЛУ и КОРДЗАНВЭЛУ, пр.буд.вр. то, что должно быть разрушено, 
заслуживающий быть разрушеннным; при употр. с существ. выполняет функцию прилагат.; 
гордзанвэлу кhахъакh город, заслуживающий быть разрушеннным. 
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ԳՕՐՁԷԼԳՕՐՁԷԼԳՕՐՁԷԼԳՕՐՁԷԼ ԳԳԳԳ Г

 ԳՕՐՁԷԼ ԳՕՐՁԷԼ ԳՕՐՁԷԼ ԳՕՐՁԷԼ կամ ՔՕՐՁԷԼՔՕՐՁԷԼՔՕՐՁԷԼՔՕՐՁԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -էցէ՛ք (Ն), ԿՕՐՁԷԼԿՕՐՁԷԼԿՕՐՁԷԼԿՕՐՁԷԼ, -էցէ՛կ (Չ), բ.ն. գործել 
(կտավ)։ 
 ГОРДЗЭЛ или КhОРДЗЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), КОРДЗЭЛ, -эцhэк (Ч), 

г.д.з. прясть, ткать; исконно арм. слово, грабар գործ горц – труд, գործել горцел – работать, прясть, 

ткать, литер.вост.арм. գործել горцел, литер.зап.арм. գործել (произн. кhордзэл) – работать, ткать. 

 ԳՕՐՁԷԼԷՆԳՕՐՁԷԼԷՆԳՕՐՁԷԼԷՆԳՕՐՁԷԼԷՆ կամ ՔՕՐՁԷԼԷՆՔՕՐՁԷԼԷՆՔՕՐՁԷԼԷՆՔՕՐՁԷԼԷՆ (Ն), ԿՕՐՁԷԼԷՆԿՕՐՁԷԼԷՆԿՕՐՁԷԼԷՆԿՕՐՁԷԼԷՆ (Չ), մկ. գօրծելով (կտավ)։ 
 ГОРДЗЭЛЭН или КhОРДЗЭЛЭН (Н), КОРДЗЭЛЭН (Ч), н. прядя.  

 ԳՕՐՁԷԼՈՒԳՕՐՁԷԼՈՒԳՕՐՁԷԼՈՒԳՕՐՁԷԼՈՒ կամ ՔՕՐՁԷԼՈՒՔՕՐՁԷԼՈՒՔՕՐՁԷԼՈՒՔՕՐՁԷԼՈՒ (Ն), ԿՕՐՁԷԼՈՒԿՕՐՁԷԼՈՒԿՕՐՁԷԼՈՒԿՕՐՁԷԼՈՒ (Չ), ած. գործելու (կտավ), որ պետք է գործել. 
ապառնի դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական։ 
 ГОРДЗЭЛУ или КhОРДЗЭЛУ (Н), КОРДЗЭЛУ (Ч), пр.б.вр. пряжа, которую нужно прясть; 
при употр. с существ. выполняет функцию прилаг. 

 ԳՕՐՈՒՍՏԳՕՐՈՒՍՏԳՕՐՈՒՍՏԳՕՐՈՒՍՏ, գ. կորուստ, կորցրած բան։ 
 ГОРУСТ, с. 1. потеря, утрата, пропажа. 2. урон, ущерб; литер.вост.арм. կորուստ коруст, 

литер.зап.арм. կորուստ (произн. горуст) – потеря, урон. 

 ԳՕՐՈՒՑԱՁԳՕՐՈՒՑԱՁԳՕՐՈՒՑԱՁԳՕՐՈՒՑԱՁ, ած. կորցրած (բան). անցյալ դերբայ՝ գոյականի հետ գործածվող իբրև 

ածական։ 
 ГОРУЦhАДЗ, пр.пр.вр. потерянный, утерянный; с сущ. становится прилаг. 
 ԳՕՐՈՒՑԱԳՕՐՈՒՑԱԳՕՐՈՒՑԱԳՕՐՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի կորցնում եմ, 

կորցրի, կորցնեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ 

պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ГОРУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
теряю, терял и т.д., во всех лицах, числ. и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр.  

 ԳՕԳՕԳՕԳՕ՛ՐՈՒՑԱՁՕՐՈՒՑԱՁՕՐՈՒՑԱՁՕՐՈՒՑԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ կորցնում եմ և 

այլն։ 
 ГÓРУЦhАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только теряю, терял, 
потеряю и т.д.  

 ԳՕՐՈՒՑՔԳՕՐՈՒՑՔԳՕՐՈՒՑՔԳՕՐՈՒՑՔ, գ. կորուստ: 
 ГОРУЦhКh, с. потеря, утрата, пропажа.  

 ԳՕՐՑԸՆԷԼԳՕՐՑԸՆԷԼԳՕՐՑԸՆԷԼԳՕՐՑԸՆԷԼ կամ ԳՕՐՑՈՒՆԷԼԳՕՐՑՈՒՆԷԼԳՕՐՑՈՒՆԷԼԳՕՐՑՈՒՆԷԼ, -ցունում կամ -ցունիմ, -ուցի, -ուցաձ, -ցունօղ կամ – ցընօղ, 

-ցունէլու կամ -ցընէլու, -ցուցէ՛ք կամ -ուցէ՛ք (Ն), ԳՕՐՑԸՆԷԼԳՕՐՑԸՆԷԼԳՕՐՑԸՆԷԼԳՕՐՑԸՆԷԼ, -ցունում, -ուցի, -ուցաձ, -ցընօղ, -

ցընէլու, -ցուր կամ -ուր, -ցուցէ՛կ կամ -ուցէ՛կ (Չ), բ.ն. կորցնել։ 
 ГОРЦhЫНЭЛ или ГОРЦhУНЭЛ, -цhунум или -цhуним, -уцhи, -уцhадз, -цhунохъ или -
цhынохъ, -цhунэлу или -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэкh или -уцhэкh (Н), ГОРЦhЫНЭЛ, -цhунум, -
уцhи, -уцhадз, -цhынохъ, -цhынэлу, -цhур или -ур, -цhуцhэк или -уцhэк (Ч), г.д.з. терять; 

литер.вост.арм. կորցնել корцhнел – терять, в гаварах Агулис կրցանիլ крцhанил, Зейтун գըշնըլ 
гышныл; этим. см. горцhывэл.  

    ԳՕՐՑԸՎԱՁԳՕՐՑԸՎԱՁԳՕՐՑԸՎԱՁԳՕՐՑԸՎԱՁ և ԳՕՐԱՁԳՕՐԱՁԳՕՐԱՁԳՕՐԱՁ, ած. կորած (բան, մարդ)։ 
 ГОРЦhЫВАДЗ и ГОРАДЗ, пр.пр.вр. заблудившийся, потерявшийся, пропавший. 

 ԳՕՐՑԸՎԷԼԳՕՐՑԸՎԷԼԳՕՐՑԸՎԷԼԳՕՐՑԸՎԷԼ, -վիմ, գօրա, գօրաձ, գօրցըվօղ, -վէլու, գօրցըվէ՛ և գօրի՛ր, գօրի՛ք, բ.կր.չ.  կորչել։ 
 ГОРЦhЫВЭЛ, гыгорцhывим, гора, горадз, горцhывохъ, горцhывэлу, горцhывэ или горир, 

горикh, г.стр.с.з. пропадать, теряться, исчезать; корень грабара կոր кор – пропадать, исчезать, 

литер.вост.арм կորչել корчhел, литер.зап.арм կորչիլ (пр. горчhил) – пропадать, теряться, исчезать, 

в гаварах Нор-Джуга կորճել корчел, Алашкерт կօրել корел, Муш կօրիլ корил, Ереван կօրչել 
корчhел, Горис, Карабах, Шемаха կօրչիլ корчhил, Тбилиси կօրչիլ корчhил, կօրցընիլ корцhынил, 

Себастия գօրիլ горил, Карин կօրսըվիլ корсывил, Сучава գօրսընել горсынел, գօրսընցընել 
горсынцhынел, Тигранакерт գօրսվիլ горсвил, Амшен գօյսըվուշ гойсывуш, Мокс կուրուսիլ 
курусил, Мараха կուրսոււըէլ курсувыэл, Салмаст կուրսըվել курсывел, Возм կուռսիլ куррсил, 

Агулис կրօճիլ крочил, Зейтун գշնըվըլ гшнывыл – потеряться, գըշնըլ гышныл – терять. 
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ԴԴԴԴ Д ԳՕՑԳՕՑԳՕՑԳՕՑ

 ԳՕՑԳՕՑԳՕՑԳՕՑ (Ն), ԿՕԾԿՕԾԿՕԾԿՕԾ (Չ) 1. գ. կողպեք. 2. ած. կողպած։  
 ГОЦh (Н), КОЦ (Ч) 1. с. замок, устройство для запирания ключом. 2. п. запертый, закрытый на 

замок; литер.зап.арм. գոց (произн. кhоцh) – замок, запертый, Полис, Амшен, Харберд, Кхи, Карин, 

Ардиал գոց гоцh – замок. 

 ԳՕՑԷԼԳՕՑԷԼԳՕՑԷԼԳՕՑԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն), ԿՕԾԷԼԿՕԾԷԼԿՕԾԷԼԿՕԾԷԼ, -էցէ՛կ (Չ), բ.ն.  գոցել, կողպել։ 
 ГОЦhЭЛ, гыгоцhим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), КОЦЭЛ, кыкоцим, -эцhэк (Ч), г.д.з. 

запирать, закрывать на замок; литер.вост.арм. գոցել гоцhел, литер.зап.арм. գոցել (произн. кhоцhэл). 

 ԳՕՑՎԷԼԳՕՑՎԷԼԳՕՑՎԷԼԳՕՑՎԷԼ (Ն), ԿՕԾՎԷԼԿՕԾՎԷԼԿՕԾՎԷԼԿՕԾՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու (Չ), մյուս ձևերը և առաջին երկու 

դեմքերը չունի, բ.կր. գոցվել, կողպվել։  
 ГОЦhВЭЛ, гыгоцhви (Н), КОЦВЭЛ, кыкоцви, -вэцhав, -вадз, -вэлу (Ч), г.стр.з. запираться на 

замок; не имеет других форм, а также форм 1-го и 2-го лица; литер.вост.арм. գոցվել гоцhвел, 

литер.зап.арм. գոցվիլ (произн. кhоцhвил).  

 ԳՕՓՉԱԳԳՕՓՉԱԳԳՕՓՉԱԳԳՕՓՉԱԳ (Ն), ԳՕՊՃԱԳԳՕՊՃԱԳԳՕՊՃԱԳԳՕՊՃԱԳ (Չ), գ. անիվ։ 
 ГОПhЧhАГ (Н), ГОПЧАГ (Чалтырь), КОПЧАК (с. Крым), c. колесо; крым.татар. копчек – 
колесо. 

 ԳՕՔԳՕՔԳՕՔԳՕՔ¹ (Նխջ), գ.  գօգ. գրական բառ է՝ մտած բարբառի մեջ կրոնի միջոցով։  
 ГОКh¹ (Нхч), с. колени; в диалект вошло из литерат. яз. через церковный; грабар գոգ гог – 

объятие, лоно, пазуха, залив, литер.вост.арм. գոգ гог – колени, подол, лощина, впадина, 

литер.зап.арм. գոգ (произн. кhокh) – пазуха, лоно. 

 ԳՕՔԳՕՔԳՕՔԳՕՔ² (Չ), գ.  նշտարենի (ծառ)։ 
 ГОКh² (Ч), с. бот.  граб, род небольших лиственных деревьев из семейства Берёзовые; 
крым.татар. кокагъач – граб, (агъач – дерево). 
 
 

ԴԴԴԴ Д 
 
 ԴԱԴԱԴԱԴԱ¹, դրվում է բայից հետո, ձ.  էլի. ասաասաասաասա դադադադա ասա էլի. թօթօթօթօ ասէյիրասէյիրասէյիրասէյիր դադադադա ասեիր էլի. գասիսգասիսգասիսգասիս դադադադա 
գասես էլի (բայց իրոք չես անի). գասիմգասիմգասիմգասիմ դադադադա պետք էր ասել, ես քո տեղ լինեի՝ կասեի (բայց դու 

չես ասել). ասիմասիմասիմասիմ դադադադա ասիմ էլի (ես հո չեմ թաքցնում). բիդբիդբիդբիդ ասիմասիմասիմասիմ դադադադա պիտ ասեմ էլի (սպասիր մի 

քիչ): 
 ДА¹, частица, ставится после гл.  же, ведь, уж, но, всё таки, и; аса да! ну же, скажи!, тhо 
асэйир да! уж лучше бы ты сказал, гасис да только и делаешь, что говоришь, гасим да уж я то 
сказал бы (а ты не сказал), асим да а что, и скажу (не буду скрывать), бид асим да и скажу, скажу 
обязательно (потерпи немного), тhох ка да аштых скорее бы уж пришел; турец. da, крым.татар. да – 
же, ведь, уж, даже, тоже, хоть, бы.  

 ԴԱԴԱԴԱԴԱ², դարա, դարամէն, դաքա, դացա, դացամէն, դացամօվ (Ն), ՏԱՏԱՏԱՏԱ, տարա, տարամէն, 

տարամօվ, տակա, տածա, տածամէն, տածամօվ (Չ), դ. դա, այդ մարդը։ 
 ДА², дара, дарамэн, дарамов, дакhа, дацhа, дацhамэн, дацhамов (Н), ТА, тара, тарамэн, тарамов, 

така, таца, тацамэн, тацамов (Ч), м. тот, та (о человеке); литер.вост.арм. դա да – этот, эта, это, 

литер.зап.арм. ադ (произн. атh), դա (тhа) – тот, в гаварах Карабах, Шемаха, Полис տա та – тот, та. 

 ԴԱԲԱԳԴԱԲԱԳԴԱԲԱԳԴԱԲԱԳ առանձին չի գործածվում, այլ միայն իբրև բաղադրիչ հացդաբագհացդաբագհացդաբագհացդաբագ (տե՛ս այդ բառը) 

և հետևյալ արտահայտություններում. դաբագդաբագդաբագդաբագ-դաբագդաբագդաբագդաբագ անէլանէլանէլանէլ սաստիկ չարչարել, տապկել. 
դաբագդաբագդաբագդաբագ-դաբագդաբագդաբագդաբագ բէրէլբէրէլբէրէլբէրէլ (Ն), դաբագդաբագդաբագդաբագ-դաբագդաբագդաբագդաբագ պէրէլպէրէլպէրէլպէրէլ (Չ) սաստիկ չարչարել, տապկել. դաբագդաբագդաբագդաբագ-
դաբագդաբագդաբագդաբագ քալքալքալքալ (Ն), դաբագդաբագդաբագդաբագ-դաբագդաբագդաբագդաբագ կալկալկալկալ (Չ) չարչարվել, տապկվել. դաբագդաբագդաբագդաբագ-դաբագդաբագդաբագդաբագ (ըըըը)լալլալլալլալ սաստիկ 

չարչարվել, տապկվել. տե՛ս դաբգէլ: 
 ДАБАГ употр. в словосочетаниях hацhдабаг (см. в словаре), дабаг-дабаг анэл или дабаг-
дабаг бэрэл (Н), дабаг-дабаг пэрэл (Ч) извести, измучить, дабаг-дабаг кhал (Н), дабаг-дабаг кал 

(Ч) или дабаг-дабаг (ы)лал измучиться, известись; этимол. см. дабгэл; в гаварах Сасун դաբագ 

дабаг – яичница, Амшен դաբագ дабаг – жареный (о мясе и т.п.). 
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ԴԱԲԱԽԴԱԲԱԽԴԱԲԱԽԴԱԲԱԽ ԴԴԴԴ Д

 ԴԱԲԱԽԴԱԲԱԽԴԱԲԱԽԴԱԲԱԽ¹ (Չ), ԹԱԲԱԽԹԱԲԱԽԹԱԲԱԽԹԱԲԱԽ (Ն), գ. 1. սկուտեղ. 2. կշռքի նժար՝ սկուտեղի ձևով. 3. սկուտեղի 

ձևով գանձանակ, որով եկեղեցիներում նվիրատվություն են հավաքում. ար. թաբակա – շերտ, 

որից թուրք. թաբակ – սկուտեղ, պնակ։ 
 ДАБАХ¹ (Ч), ТhАБАХ (Н), с. 1. поднос. 2. чаша весов в форме подноса. 3. поднос для сбора 
пожертвований в церкви; араб. tabaqa – лист, от которого турец. tabak – тарелка, блюдце; в гаварах 

Урмия, Полис, Карин, Амшен, Ван, Муш թաբախ тhабах, Карабах թապախ тhапах – тарелка. 

 ԴԱԲԱԽԴԱԲԱԽԴԱԲԱԽԴԱԲԱԽ² (Նխջ), գ. կաշեգործ. ար. դարբաղ – նույն իմ.։ 
 ДАБАХ² (Нхч), с. дубильщик, кожевник; араб. debbāq – дубильщик, крым.татар. табакъ – 

дубильня; среднеарм. яз. տապաղ тапахъ и դաբաղ дабахъ – дубильщик. 

 ԴԱԲԱՂԱԴԱԲԱՂԱԴԱԲԱՂԱԴԱԲԱՂԱ, գ. թերթ. ար. թաբակա – շերտ։ 
 ДАБАХЪА, с. лист (бумаги, жести и т.п.); араб. tabaqa – слой, лист, от котор. турец. tabaka, 

крым.татар. табагъы – лист бумаги, жести; среднеарм. яз. տապաղա тапахъа – лист, в гаварах 

Мокс, Нор-Баязет, Шатах դաբաղա дабахъа, Ван, Карабах թապաղա тhапахъа, Урмия, Полис, 

Кесария, Амшен и т.д. թաբաղա тhабахъа – лист.  

 ԴԱԲԱՆԴԱԲԱՆԴԱԲԱՆԴԱԲԱՆ, գ. ոտքի ներբան. մէգմէգմէգմէգ դաբանդաբանդաբանդաբան մըմըմըմը դէղդէղդէղդէղ մի փոքր տարածություն. փոխ. թ.:  

 ДАБАН, с. подошва, ступня; мэг дабан мы дэхъ пятачок, небольшое пространство; турец. 

taban, крым.татар. табан – подошва; в гаварах Карабах, Гандзак, Шемаха, Муш, Багеш դաբան 

дабан, Амшен դաբոն дабон – подошва, ступня.  

 ԴԱԲԱՆԱԽԴԱԲԱՆԱԽԴԱԲԱՆԱԽԴԱԲԱՆԱԽ, ած. կարճ ոտքերով. ասվում է եզների ու կովերի մասին։ 
 ДАБАНАХ, п. 1. коротконогий (о волах, коровах). 2 коренастый, низкорослый (человек). 

 ԴԱԲԱՆԴԸՌԸԽԴԱԲԱՆԴԸՌԸԽԴԱԲԱՆԴԸՌԸԽԴԱԲԱՆԴԸՌԸԽ (Չ), գ. կաշվի կտոր, որով ներսից ծածկում էին տրեխի ծակված տեղը. 

թուրք. դաբան – ներբան + հայ. տրեխ։  
 ДАБАНДЫРРЫХ (Ч), с. заплатка, кусочек кожи, которым изнутри латали дырку в чарыке; см. 

чаррох; от турец. taban – подошва + арм. տրեխ трех – лапоть. 

 ԴԱԲԳԱՁԴԱԲԳԱՁԴԱԲԳԱՁԴԱԲԳԱՁ, ած.մկ. տապկած (միս, կարտոֆիլ և այլն). անց. դերբայ՝ գոյականի հետ դարձած 

ածական, բայի հետ – մակբայ. դաբգաձդաբգաձդաբգաձդաբգաձ միսմիսմիսմիս. միսըմիսըմիսըմիսը դաբգաձդաբգաձդաբգաձդաբգաձ բահիսբահիսբահիսբահիս նընընընը՝ էրգանէրգանէրգանէրգան գըգէնագըգէնագըգէնագըգէնա։ 
 ДАБГАДЗ, пр.пр.вр. жареный (о мясе, картошке и т.п.); при употр. с сущ. выполняет функцию 
прил., с глаголом – наречия; дабгадз мис жареное мясо, мисы дабгадз баhис ны, эрган гыгэна 
жареное мясо хранится дольше. 

 ԴԱԲԳԱԴԱԲԳԱԴԱԲԳԱԴԱԲԳԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի տապկում եմ, 

տապկեցի, տապկեմ և այլն։  
 ДАБГÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) жарю, 
жарил, буду жарить и т.д. 

 ԴԱԴԱԴԱԴԱ՛ԲԳԱՁՕԲԳԱՁՕԲԳԱՁՕԲԳԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ տապկում եմ, 

տապկեցի, տապկեմ և այլն։ 
 ДÁБГАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только жарю, пожарил, 
пожарю и т.д. 

 ԴԱԲԳԷԼԴԱԲԳԷԼԴԱԲԳԷԼԴԱԲԳԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն.  1. տապկել. 2. փոխ.իմ. 

սաստիկ ցավ կամ տանջանք պատճառել. պահլ. կապակ – թավա + հայ. «ել»։ 
ДАБГЭЛ, гыдабгим, дабгэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з.  1. жарить.              

2. перен. измучить, извести, вымотать душу; пехл. tāpak – сковорода + окончание арм. глагола 

«эл»; грабар տապակել тапакел – жарить, литер.вост.арм. տապակել тапакел, литер.зап.арм. 

տապակել (произн. дабагэл), Нор-Джуга տապակել тапакел, Тбилиси տապակիլ тапакил, 

Шемаха տաբագիլ табагил, Горис, Ереван, Карабах տպակէլ тпакэл, Агулис տպակիլ тпакил, 

Ван, Салмаст տապկել тапкел, Ахалциха, Мараха, Карин տապկէլ тапкэл, Мокс տապկիլ 
тапкил, Алашкерт, Хачин, Муш, Сучава դաբգել дабгел, Тигранакерт դmբգէլ дäбгэл, Полис, 

Родосто, Себастия դաբգէլ дабгэл, Харберд, Зейтун դաբգիլ дабгил, Амшен դաբգուշ дабгуш, 

Сведия դmբգիլ дäбгил. 
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ԴԴԴԴ Д ԴԱԲԳԸՎԱՁԴԱԲԳԸՎԱՁԴԱԲԳԸՎԱՁԴԱԲԳԸՎԱՁ

 ԴԱԲԳԸՎԱՁԴԱԲԳԸՎԱՁԴԱԲԳԸՎԱՁԴԱԲԳԸՎԱՁ, ած. 1. տապակված (միս և այլն). 2. փոխ.իմ. սաստիկ չարչարված. դաբգըվաձդաբգըվաձդաբգըվաձդաբգըվաձ 
ինքինքինքինք նարանարանարանարա ծէռկըծէռկըծէռկըծէռկը. անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական։ 
 ДАБГЫВАДЗ, пр.пр.вр. 1. жареный (о мясе и т.п.). 2. перен. измученный, изведённый; 
дабгывадз инкh нара цэрркы измучились мы с ним; с сущ. становится прилагат. 

 ԴԱԲԳԸՎԱԴԱԲԳԸՎԱԴԱԲԳԸՎԱԴԱԲԳԸՎԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ.  քանի տապակվում եմ, էի, 

տապակվեցի, տապակվեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժամանակների նշանակությամբ, 

ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. առաջին երկու դեմքերը գործածվում են միայն 

փոխաբերական իմաստով։ 
 ДАБГЫВÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
извожусь (мучаюсь), изводился, буду изводиться и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с 
формой смысл. гл. предл.; формы 1-го и 2-го л. употр. только в переносном значении. 

 ԴԱԴԱԴԱԴԱ՛ԲԳԸՎԱՁՕԲԳԸՎԱՁՕԲԳԸՎԱՁՕԲԳԸՎԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ տապակվեցի, -

վեցիր, -վեց, -վեցինք, -վեցիք, -վեցին. առաջին և երկրորդ դեմքերը գործածվում են միայն 

փոխաբերական իմաստով, այսինքն սաստիկ տանջվել նշանակությամբ. նարանարանարանարա ծէռկըծէռկըծէռկըծէռկը 
դաբգըվածօվըսդաբգըվածօվըսդաբգըվածօվըսդաբգըվածօվըս խէլքըսխէլքըսխէլքըսխէլքըս հասավհասավհասավհասավ, ամաամաամաամա աշթըխաշթըխաշթըխաշթըխ ուշուշուշուշ էրէրէրէր։ 
 ДÁБГЫВАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я весь извёлся, 
ты весь извёлся, он весь извёлся и т.д; формы 1-го и 2-го лица употр. только в переносном 
значении; нара цэрркы дабгывадзовыс хэлкhыс hасав, ама аштhых уш эр вдоволь 
натерпевшись от него, я наконец всё осознал, но было уже поздно. 

 ԴԱԲԳԸՎԷԼԴԱԲԳԸՎԷԼԴԱԲԳԸՎԷԼԴԱԲԳԸՎԷԼ, -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.կր.չ.  1. տապակվել 
2. սաստիկ ցավ ու նեղություն կրել։ 
 ДАБГЫВЭЛ, гыдабгывим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.стр.с.з.                 
1. жариться. 2. перен. измучиться, известись, натерпеться; литер.вост.арм. տապակվել тапаквэл, 

литер.зап.арм. տապկվիլ (произ. дабгывил) – жариться, мучиться.  

 ԴԱԲԳԸՎԷԼԷՆԴԱԲԳԸՎԷԼԷՆԴԱԲԳԸՎԷԼԷՆԴԱԲԳԸՎԷԼԷՆ, մկ.  1. տապկվելով. 2. փոխ.իմ. սաստիկ ցավ ու նեղություն կրելով։ 
 ДАБГЫВЭЛЭН  1. н. жарясь. 2. перен. мучаясь, изводясь.  

 ԴԱԲԳԸՎԷԼՈՒԴԱԲԳԸՎԷԼՈՒԴԱԲԳԸՎԷԼՈՒԴԱԲԳԸՎԷԼՈՒ, ած. 1. տապակվելու (բան). 2. փոխ.իմ. սաստիկ տանջվելու (պատճառ, 

գործ)։ 
 ДАБГЫВЭЛУ, п. 1. предназначенный для жарки. 2. перен. то, что может измучить или тот, 
кто может измучить, вымотать все нервы. 

 ԴԱԲԳՕՑԴԱԲԳՕՑԴԱԲԳՕՑԴԱԲԳՕՑ, ած. անհնազանդ, հոգին հալումաշ անող (երեխաների մասին): 

 ДАБГОЦh, п. строптивый, непослушный, выматывающий душу (о детях).  
 ԴԱԲԼԱԴԱԲԼԱԴԱԲԼԱԴԱԲԼԱ (Ն), ՏԱԲԼԱՏԱԲԼԱՏԱԲԼԱՏԱԲԼԱ (Չ), գ. 1. վարտիքի նստատեղի մասը. 2. մաղի նման, բայց առանց 

ծակոտիների գործիք, որ հնումը գործածում էին հացահատիկ լցնելու համար. ար. թաբլէ – 

նույն իմ.։ 
 ДАБЛА (Н), ТАБЛА (Ч), с. 1. седалищная часть брюк, трусов. 2. лоток без отверстий в форме 
сита, который использовали для пересыпания пшеницы; дзаг табла голодранец, ахкадабар дзаг 
табла хвастливый голодранец, таблан кhакhнэл наложить в штаны; араб. table; в гаваре Ван 

թապլա тhапла – а) плошка, миска, б) пепельница, г) седалищная часть брюк.  
 ԴԱԲՐԱԴԱԲՐԱԴԱԲՐԱԴԱԲՐԱ, մկ. անգամ, հեղ. թուրք. դարբա – նույն իմ.։ 
 ДАБРА, в с. Крым также ДАБРРА, н. раз; от араб. darba – удар; раз; грабар տարպա тарпа – 

раз, среднеарм. яз. դարբա дарба и տարպա тарпа – раз, в гаварах Сучава дарба դարբա, Кхи դmրբ 

дäрб, Ардиал տարպա тарпа, Себастия տրպա трпа, Кесария տապա тапа, Киликия, Мараш 

տապու тапу – раз.  

 ԴԱԳԴԱԳԴԱԳԴԱԳ, գ. հատակ, տակի մաս (որևէ բանի). դագէնդագէնդագէնդագէն արունարունարունարուն էշտալէշտալէշտալէշտալ սաստիկ ցավել կամ զղջալ 
որևէ դժբախտություն կամ գործած սխալի համար. դագըդագըդագըդագը առնէլառնէլառնէլառնէլ (Ն), դագըդագըդագըդագը էրէլէրէլէրէլէրէլ (Չ) տակը այրվել 
(կաթի, կերակուրի) ու կպչել ամանին. դագըդագըդագըդագը ըյնէլըյնէլըյնէլըյնէլ (դույլի, տակառի և այլն) հատակը կոտրվել, 
ընկնել. դագըդագըդագըդագը ցըքէլցըքէլցըքէլցըքէլ (Ն), դագըդագըդագըդագը ծըկէլծըկէլծըկէլծըկէլ (Չ) դույլի, տակառի կամ ուրիշ ամանի հատակը կոտրել. 



 

403 

ԴԱԳԱՆՔԴԱԳԱՆՔԴԱԳԱՆՔԴԱԳԱՆՔ ԴԴԴԴ Д

դագըդագըդագըդագը դընէլդընէլդընէլդընէլ (Ն), դագըդագըդագըդագը տընէլտընէլտընէլտընէլ (Չ) նոր հատակ շինել (դույլի տակառի և այլն). դագէնդագէնդագէնդագէն էլլէլէլլէլէլլէլէլլէլ (որևէ 

բանի) դժվարությունը հաղթահարել. դագդագդագդագէնէնէնէն մըդնէլմըդնէլմըդնէլմըդնէլ, վըրայէնվըրայէնվըրայէնվըրայէն էլլէլէլլէլէլլէլէլլէլ փչացնել, վատնել (գույքը, 

ժառանգությունը և այլն). դագդագդագդագ-դագդագդագդագ էրէլէրէլէրէլէրէլ (Չ) սաստիկ ափսոսալ (հավանորեն սա «դաբագ-

դաբագի» սղված ձևն է)։  
 ДАГ 1. с. дно, днище, низ. 2. пр. под, подо; дагэн арун эштал раскаиваться, сожалеть (о 
причинённом кому-либо горе, совершённом проступке), дагы аррнэл (Н), дагы эрэл (Ч), 
пригорать (о молоке, жареной пище), дагы ыйнэл выпасть (о днище ведра или бочки), дагы 
цhыкhэл (Н), дагы цыкэл (Ч) выбить (днище ведра или бочки), дагы дынэл (Н) дагы тынэл 
(Ч) изготовить новое днище (для ведра, бочки), дагэн эллэл преодолеть трудности, дагэн 
мыднэл, вырайэн эллэл пустить на ветер (деньги, имущество), даг-даг эрэл (Ч) раскаиваться, 
сожалеть, даг аррнэл (Несветай) наесться, дагы тhэпhэн эллав (Ч) а) понёс непомерные 
расходы, б) оказался в крайне тяжёлом положении, дагы тhэпhэн hаницh (Ч) а) ввёл (кого-то) 
в непомерные расходы, б) вымотал всю душу, в) поставил (кого-то) в безысходное положение, 

пани даг чhимынал не пасовать перед трудностями; от пехлев. tak – дно; грабар տակ так – 

дно, литер.вост.арм. տակ так, литер.зап.арм. տակ (произн. даг) – дно, в гаварах Ахалциха, 
Горис, Ереван, Карабах, Карин, Мокс, Мараха, Нор-Джуга, Ван, Возм, Шемаха, Салмаст, 

Тбилиси տակ так, Алашкерт, Муш տագ таг, Тигранакерт դmգ дäг, Харберд, Амшен, Полис, 

Родосто, Себастия, Сучава դագ даг, Хачин դօգ дог, Асланбек դագ даг, դայ дай, Агулис տօկ 

ток, Зейтун դօք докh, Сведия դիւք дюкh.  

 ԴԱԳԱՆՔԴԱԳԱՆՔԴԱԳԱՆՔԴԱԳԱՆՔ, գ. տականք, մրուր։ 
 ДАГАНКh, с. осадок, отстой; литер.вост.арм. տականք таканкh, литер.зап.арм. տականք 

(произ. даганкh) – осадок, отстой. 

 ԴԱԳԷՆԴԱԳԷՆԴԱԳԷՆԴԱԳԷՆ 1. մկ. տակից. 2. ած. խորամանկ, նենգամիտ։ 
 ДАГЭН 1. н. снизу. 2. п. перен. хитроумный, коварный, вероломный (человек). 

 ԴԱԳԷՆԴԱԳԷՆԴԱԳԷՆԴԱԳԷՆ-ՏՈՒՊՃՈՒԿԷՆՏՈՒՊՃՈՒԿԷՆՏՈՒՊՃՈՒԿԷՆՏՈՒՊՃՈՒԿԷՆ (Չ), մկ. հիմնավոր կերպով (հարցնել, տեղեկանալ). հայ. տակեն + 

թուրք. դիբ – տակ, «ջիկ» – նվազական մասնիկ + հայ. «էն» – բացառականի վերջավորությունը։ 
 ДАГЭН-ТУПЧУКЭН (Ч), н. подробно, детально (расспрашивать, осведомляться); арм. 
такэн + турец. dip – дно + турец. уменьш. аффикс cık (джык) + окончание отложит. падежа арм. 
языка «эн». 

 ԴԱԳԷՎԱՆՑԴԱԳԷՎԱՆՑԴԱԳԷՎԱՆՑԴԱԳԷՎԱՆՑ (Նխջ), մկ. գաղտնի, թաքուն. վերջավորութ. գրաբարի մնացորդ է։ 
 ДАГЭВАНЦh (Нхч), н. тайно, скрытно, украдкой, исподтишка; окончание из грабара.  

 ԴԱԳԸԴԱԳԸԴԱԳԸԴԱԳԸ, մկ. տակը, տակում, հատակում։ 
 ДАГЫ, н. под; на дне. 

 ԴԱԳՆԻՎԸՐԱԴԱԳՆԻՎԸՐԱԴԱԳՆԻՎԸՐԱԴԱԳՆԻՎԸՐԱ, մկ. տակնուվրա. տակ-ն-ի-վերա, ուրտեղ «ն»-ն հոդ է, «ի»-ն գրաբարի 

նախդիր։ 
 ДАГНИВЫРА или ДАГНЫВЫРА, н. вверх дном, в полном беспорядке; дагнывыра анэл 
перевернуть вверх дном; так-н-и-вера, где «н» – притяж. частица, «и» («ы») – предлог грабара; 

литер.зап.арм. տակնուվրա (произн. дагнувыра) – вверх дном.  

 ԴԱԳՈՒՑՔԴԱԳՈՒՑՔԴԱԳՈՒՑՔԴԱԳՈՒՑՔ (Ն), ԴԱԳՈՒԾԿԴԱԳՈՒԾԿԴԱԳՈՒԾԿԴԱԳՈՒԾԿ (Չ), գ.ած. մաղի ծակերից անցած նիհար ցորեն և այլ 
հացահատիկներ. տակ-ուց-ք, որտեղ «ուց»-ը գրաբարի հոգնակի սեռական հոլովի 

վերջավորությունն է, իսկ «ք»-ն, որ Չալթրի ենթաբարբառում խլանալով դարձել է «կ», 

գրաբարի հոգնակիի վերջավորությունն է։ 
 ДАГУЦhКh (Н), ДАГУЦК (Ч), с. высевки, остатки, получаемые при просеивании сыпучих тел 
(зёрен пшеницы и т.п.); так-уцh-кh, где «уцh» – оконч. родит. падежа грабара, а «кh» – окончание 
множ. числа грабара, который в чалтырском говоре принял форму «к» в результате оглушения. 

 ԴԱԴԱԴԱԴԱԴԱԴԱԴԱԴԱ (մանկ.), գ. իրենից մեծ քույր. պարս. դադա – ստնտու, դաստիրակչուհի: 
 ДАДА (детск.), с. старшая сестра; перс. dada – кормилица, от которого турец. dada – 
кормилица, воспитательница; в гаварах Тбилиси, Тигранакерт, Аварик, Урмия, Карин, Ван, Ширак 

դադա дада, Мокс դադօ дадо, Муш, Сасун դադէ дадэ – старшая сестра.  
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ԴԴԴԴ Д ԴԱԴԱՄԻՇ ԱՆԷԼԴԱԴԱՄԻՇ ԱՆԷԼԴԱԴԱՄԻՇ ԱՆԷԼԴԱԴԱՄԻՇ ԱՆԷԼ

 ԴԱԴԱՄԻՇ ԱՆԷԼԴԱԴԱՄԻՇ ԱՆԷԼԴԱԴԱՄԻՇ ԱՆԷԼԴԱԴԱՄԻՇ ԱՆԷԼ (Չ) շուտ-շուտ հաճախել, սովորություն դարձնել. թուրք. դադամակ – 

սովորություն դարձնել։  
 ДАДАМИШ АНЭЛ (Ч) повадиться, приобрести привычку часто делать что-либо, обычно 
нежелательное для других, например, часто и назойливо ходить к кому-либо в гости; турец. 

dadanmak – повадиться, привыкать, пристраститься к чему-либо; в гаваре Карабах դադմիշ ինել 
дадмиш инэл – приобрести привычку (делать что-либо).  

 ԴԱԴԱՄԻՇԴԱԴԱՄԻՇԴԱԴԱՄԻՇԴԱԴԱՄԻՇ ԸԼԱԼԸԼԱԼԸԼԱԼԸԼԱԼ (Ն) սովորություն դառնալ. թուրք. դադանմակ – նույն իմ.։ 
 ДАДАМИШ ЫЛАЛ (Н) стать привычкой; турец. dadanmak – приучаться, привыкать, 
пристраститься к чему-либо, повадиться. 

 ԴԱԴԱՍՏԱՆԴԱԴԱՍՏԱՆԴԱԴԱՍՏԱՆԴԱԴԱՍՏԱՆ կամ ԹԱԴԱՍՏԱՆԹԱԴԱՍՏԱՆԹԱԴԱՍՏԱՆԹԱԴԱՍՏԱՆ (Ն), ՏԱԴԱՍՏԱՆՏԱԴԱՍՏԱՆՏԱԴԱՍՏԱՆՏԱԴԱՍՏԱՆ (Չ), գ. դատաստան. դադաստանըդադաստանըդադաստանըդադաստանը անէլանէլանէլանէլ 
(Ն), տադաստանըտադաստանըտադաստանըտադաստանը անէլանէլանէլանէլ (Չ) պատժէլ: 
 ДАДАСТАН или ТhАДАСТАН (Н), ТАДАСТАН (Ч), с. наказание; дадастаны анэл (Н), 
тадастаны анэл (Ч) наказывать, диван-тадастан приговор суда, аствадз анэ тадастаны бог ему 

судья, тадастаны эхъав правосудие свершилось; от пехлев. dātastān; грабар դատաստան датастан – 

приговор суда, литер.вост.арм. դատաստան датастан, литер.зап.арм. դատաստան (произ. 

тhадастан) – приговор суда; наказание. 

 ԴԱԴԱՎՕՐԴԱԴԱՎՕՐԴԱԴԱՎՕՐԴԱԴԱՎՕՐ կամ ԹԱԴԱՎՕՐԹԱԴԱՎՕՐԹԱԴԱՎՕՐԹԱԴԱՎՕՐ (Ն), ՏԱԴԱՎՕՐՏԱԴԱՎՕՐՏԱԴԱՎՕՐՏԱԴԱՎՕՐ (Չ), գ. դատավոր. այժմ գործածվում է 

ռուսերեն «սուդյա»։  
 ДАДАВОР или ТhАДАВОР (Н), ТАДАВОР (Ч), с. судья; слово вышло из употребления, 

в наст. время употр. русское сл. «судья»; от пехлев. dātavar – судья; грабар դատավոր датавор – 

судья, литер.вост.арм. դատավոր датавор, литер.зап.арм. դատաւոր (произн. тhадавор) – 

судья. 

 ԴԱԴԱՐԱՆԴԱԴԱՐԱՆԴԱԴԱՐԱՆԴԱԴԱՐԱՆ կամ ԹԱԴԱՐԱՆԹԱԴԱՐԱՆԹԱԴԱՐԱՆԹԱԴԱՐԱՆ (Ն), ՏԱԴԱՐԱՆՏԱԴԱՐԱՆՏԱԴԱՐԱՆՏԱԴԱՐԱՆ (Չ), գ. դատարան. այժմ գործածվ. է ռուսերեն 

«սուդ»։ 
 ДАДАРАН или ТhАДАРАН (Н), ТАДАРАН (Ч), с. суд; вышло из употр., в наст. время употр. 

рус. слово «суд»; литер.вост.арм. դատարան датаран, литер.зап.арм. դատարան (тhадаран) – суд. 

 ԴԱԴԷԴԱԴԷԴԱԴԷԴԱԴԷ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (մանկ.) քայլել։ 
 ДАДЭ АНЭЛ (детск.) начать ходить, делать первые шаги. 

 ԴԱԴԷԴԱԴԷԴԱԴԷԴԱԴԷ----ԲՈՒԴԷ ՔԱԼԷԼԲՈՒԴԷ ՔԱԼԷԼԲՈՒԴԷ ՔԱԼԷԼԲՈՒԴԷ ՔԱԼԷԼ (Չ), ԴԱԴԷՄՕՆԷ ԷՇԹԱԼԴԱԴԷՄՕՆԷ ԷՇԹԱԼԴԱԴԷՄՕՆԷ ԷՇԹԱԼԴԱԴԷՄՕՆԷ ԷՇԹԱԼ (Նխջ) քայլել անհաստատ քայլերով։ 
 ДАДЭ-БУДЭ КhАЛЭЛ (Ч), ДАДЭМОНЭ ЭШТhАЛ (Нхч) плестись, ковылять, идти с трудом 
передвигая ноги.  

 ԴԱԴԷԼԴԱԴԷԼԴԱԴԷԼԴԱԴԷԼ կամ ԹԱԴԷԼԹԱԴԷԼԹԱԴԷԼԹԱԴԷԼ (Ն), ՏԱԴԷԼՏԱԴԷԼՏԱԴԷԼՏԱԴԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ), բ.ն.  դատել. այժմ 

չի գործածվում, սրա տեղը այժմ գործածվում է կամ ռուսերեն «սուդիտ», կամ «օրէնք անէլ», 

«օրէնք գըդռէլ»։ 
 ДАДЭЛ или ТhАДЭЛ (Н), ТАДЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч), г.д.з.  судить, 
предавать суду; слово вышло из употребления, вместо него употр. «орэнкh анэл», «орэнкh 

гыдррэл», либо рус. глагол «судить»; пехлев. dāt – суд; литер.вост.арм. դատել дател, литер.зап.арм. 

դատել (произн. тhадэл) – судить, Полис дадил դադիլ, Асланбек դ‘ադիլ дhадил, Амшен տադուշ 

тадуш, Тбилиси տադիլ тадил, Себастия, Алашкерт դ‘ադիլ дhадил.  

 ԴԱԴՄՈՒՆՔԴԱԴՄՈՒՆՔԴԱԴՄՈՒՆՔԴԱԴՄՈՒՆՔ (Նխջ), գ. դատողություն. դատ-ում-ուն-ք, որտեղ «դատ» արմատը հին 

փոխառություն է պարսկերենից և նշանակում է «օրենք», «ում» և «ուն» հայ. ածանցներ են, իսկ 

«ք»-ն գրաբարի հոգնակիի մասնիկն է։ 
 ДАДМУНКh (Нхч) рассудок, разум; дат-ум-ун-кh, где корень «дат» – от перс. dat – закон + 
суффиксы арм. языка «ум» и «ун» + оконч. сущ. мн. ч. грабара «кh». 

 ԴԱԴՕՂՈՒԹԻՆԴԱԴՕՂՈՒԹԻՆԴԱԴՕՂՈՒԹԻՆԴԱԴՕՂՈՒԹԻՆ կամ ԹԱԴՕՂՈՒԹԻՆԹԱԴՕՂՈՒԹԻՆԹԱԴՕՂՈՒԹԻՆԹԱԴՕՂՈՒԹԻՆ (Ն), ՏԱԴՕՂՈՒԹԻՆՏԱԴՕՂՈՒԹԻՆՏԱԴՕՂՈՒԹԻՆՏԱԴՕՂՈՒԹԻՆ (Չ), գ. դատողություն։ 
 ДАДОХЪУТhИН или ТhАДОХЪУТhИН (Н), ТАДОХЪУТhИН (Ч), c. рассудок, разум; 

литер.вост.арм. դատողություն датохъутhюн – рассудок. 

 ԴԱԶԴԱԶԴԱԶԴԱԶ (Նխջ), ած. ճաղատ, գլխի մազերը թափված։ 
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ԴԱԼԴԱԼԴԱԼԴԱԼ ԴԴԴԴ Д

 ДАЗ (Нхч), п. лысый, плешивый; перс. taz – лысый, плешивый; среднеарм. яз. տազ таз – 

лысый, из перс., в гаварах Ван, Муш, Багеш, Амасия, Евдокия տազ таз – лысый. 

 ԴԱԼԴԱԼԴԱԼԴԱԼ¹ (Ն), գ. ծննդաբերությունից հետո (կնոջ և ընտանի կենդանիների) առաջին կաթը. 

տե՛ս ուզ։ 
 ДАЛ¹ (Н), с. молозиво; исконно арм. слово, грабар դալ дал – молозиво, литер.вост.арм. դալ 
дал, литер.зап.арм. դալ (произн. тhал) – молозиво, Нор-Джуга, Тбилиси դալ дал, Ереван, Алашкерт, 

Ахалциха, Хотрджур, Карин, Муш, Себастия դ‘ալ дhал, Амшен տալ тал, Возм դ‘mլ дhäл, Мокс, 

Ван տmլ тäл; синоним – уз (Ч). 

 ԴԱԼԴԱԼԴԱԼԴԱԼ², գուդամ, դուվի, դուվաձ, դուվօղ, դալու, դուր, դուվէք, բ.ն. տալ։ 
 ДАЛ², гудам, дуви, дувадз, дувохъ, далу, дур, дувэкh, г.д.з. 1. давать, выдавать, отдавать. 2. 
заставлять что-либо делать (в сочетании с глаголом в форме причастия буд. вр.); нор hалав кынэлу 
дувицh заставил купить новую одежду, бады зырчhэлу бид дан заставят снести стену, эрэс дал 

избаловать, анун дал назвать, дать имя; исконно арм. слово, грабар տալ тал – давать, 

литер.вост.арм. տալ тал, литер.зап.арм. տալ (произн. дал) – давать, в гаварах Ахалциха, Горис, 

Ереван, Карин, Карабах, Мокс, Мараха, Шемаха, Нор-Джуга, Салмаст, Ван, Тбилиси տալ тал, 

Акна, Асланбек, Харберд, Амшен, Родосто, Себастия, Сучава դալ дал, Агулис տօլ тол, Хачин, 

Зейтун դօլ дол, Сведия դվիլ двил, Муш իտալ итал, Алашкерт իդալ идал, Тигранакерт իդmլ идäл.  

 ԴԱԼԴԱԼԴԱԼԴԱԼ³ (Ն), ՏԱԼՏԱԼՏԱԼՏԱԼ (Չ), գ. ուռենու մատղաշ ճյուղ, որից կողովներ են հյուսում. թուրք. դալ – 

ճյուղ։ 
 ДАЛ³ (Н), ТАЛ (Ч), с. молодые ветви ивы, из которых плетут корзины; турец. dal – ветка, 

крым.татар. дал – сук, ветка, тал – ива, верба; среднеарм. яз. տալիկ талик – ветка, сук, в гаварах 

Тбилиси, Амшен դալ дал, Карабах տալնը талны, Карин, Арабкир, Полис, Тигранакерт, Партизак 

տալ тал – ветка. 

 ԴԱԼԴԱԼԴԱԼԴԱԼ (Ն), գ. տալ, ամուսնու քույրը (կնոջ համար)։ 
 ДАЛ (Н), с. золовка, сестра мужа; исконно арм. слово, грабар տալ тал – золовка, 

литер.вост.арм. տալ тал, литер.зап.арм. տալ (произн. дал) – золовка, Ахалциха, Горис, Ереван, 

Карин, Карабах, Шемаха, Тбилиси տալ тал, Акна, Асланбек, Харберд, Амшен, Полис, Родосто, 

Себастия, Сучава դալ дал, Нор-Джуга տալն талн, Тигранакерт դmլ дäл, Зейтун, Хачин դօլ дол, 

Агулис տօյլ тойл, Муш տալ тал, տալվ талв, Алашкерт, Буланых, Двин, Мокс, Салмаст, Ван տալվ 

талв, Мараха տավլ тавл, Сведия դուլ дул; синоним – пhыкhэчh. 

 ԴԱԼԱԽԴԱԼԱԽԴԱԼԱԽԴԱԼԱԽ, գ. 1. փայծախ. 2. ջրգողություն կոչվող հիվանդություն. փոխ. թուրք.: 
 ДАЛАХ, с. 1. анат. селезёнка. 2. мед. водянка; далах лал пухнуть от избытка жидкости в 

организме; турец. dalak – селезёнка, водянка, крым.татар. талакъ – селезёнка; среднеарм. яз. տալաղ 

талахъ – селезёнка, водянка, в гаварах Урмия, Аварик, Амшен, Карабах и т.д. դալաղ далахъ – 

селезёнка, водянка.  

 ԴԱԼԴԸՐՄԻՇԴԱԼԴԸՐՄԻՇԴԱԼԴԸՐՄԻՇԴԱԼԴԸՐՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ  ընկղմել. թուրք. դալդըրմակ – նույն իմ.։ 
 ДАЛДЫРМИШ АНЭЛ черпать воду погружая в неё ведро; турец. daldırmak, крым.татар. 

далдырмакъ – погружать; в гаваре Амшен դօլդուրմիշ ընուշ долдурмиш ынуш – черпать воду.  

 ԴԱԼԻՔԴԱԼԻՔԴԱԼԻՔԴԱԼԻՔ, գ. 1. պարտք, վճարելու գումար. 2. պարտապան. դալիքըսդալիքըսդալիքըսդալիքըս դուվիդուվիդուվիդուվի, խալսէցախալսէցախալսէցախալսէցա, շինըշինըշինըշինը 
յէսյէսյէսյէս մէքադմէքադմէքադմէքադ մաշտումաշտումաշտումաշտու դալիքդալիքդալիքդալիք չիմչիմչիմչիմ։ 
 ДАЛИКh, с. долг, денежная сумма, взятая взаймы; даликhыс дуви, халсэцhа, шины йэс 
мэкhад машту даликh чhим долг я вернул и теперь никому не должен; литер.вост.арм. տալիք 

таликh, литер.зап.арм. տալիք (произ. даликh) – долг. 

 ԴԱԼՈՒԴԱԼՈՒԴԱԼՈՒԴԱԼՈՒ, ած. տալու (բան), որ կարելի է կամ պետք է տալ. ապառնի դերբայ, որ գոյականի 

հետ դառնում է ածական։ 
 ДАЛУ, пр.буд.вр. то, что можно или нужно отдать; с сущ. выполняет функцию прил. 

 ԴԱԼՂԱՆԴԱԼՂԱՆԴԱԼՂԱՆԴԱԼՂԱՆ (Ն), ԴՕԼՂՈՒՆԴՕԼՂՈՒՆԴՕԼՂՈՒՆԴՕԼՂՈՒՆ (Չ), գ. ալիք. թուրք. դալգա – նույն իմ.։ 
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ԴԴԴԴ Д ԴԱԼՂԱՆԼԷՄԻՇԴԱԼՂԱՆԼԷՄԻՇԴԱԼՂԱՆԼԷՄԻՇԴԱԼՂԱՆԼԷՄԻՇ

 ДАЛХЪАН (Н), ДОЛХЪУН (Ч), с. волна; турец. dalga, крым.татар. далгъа, толкъун (диал.) – 

волна; среднеарм. яз. տալղա талхъа – волна, из турец., в гаваре Амшен դալղա далхъа – волна.  

 ԴԱԼՂԱՆԼԷՄԻՇԴԱԼՂԱՆԼԷՄԻՇԴԱԼՂԱՆԼԷՄԻՇԴԱԼՂԱՆԼԷՄԻՇ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Ն), ԴՕԼՂՈՒՆԼԷՄԻՇԴՕԼՂՈՒՆԼԷՄԻՇԴՕԼՂՈՒՆԼԷՄԻՇԴՕԼՂՈՒՆԼԷՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Չ) ալեկոծվել. թուրք. դալղանմակ – 

նույն իմ.։ 
 ДАЛХЪАНЛЭМИШ (Ы)ЛАЛ (Н), ДОЛХЪУНЛЭМИШ ЛАЛ (Ч) волноваться, покрываться 
волнами, штормить; турец. dalgalanmak (далгаланмак), крым.татар. далгъаланмакъ – волноваться; в 

гаваре Амшен դալղալըմիշ ըղավ далхъалымиш ыхъав – заштормило. 

 ԴԱԽԱԴԻԹՍԱԴԱԽԱԴԻԹՍԱԴԱԽԱԴԻԹՍԱԴԱԽԱԴԻԹՍԱ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ հասկանալ, ըմբռնել. փոխ. ռուս. ժողովրդ. լեզվից։ 
 ДАХАДИТhСА (Ы)ЛАЛ уяснить, уразуметь; заимств. из рус. 

 ԴԱԽՏԱԳԴԱԽՏԱԳԴԱԽՏԱԳԴԱԽՏԱԳ, գ. 1. տախտակ. 2. արտի այն մասը, որ սերմնացանը ցանում էր մի երթով մի 

ծայրից մինչև մյուսը. պահլ. տախտակ – նույն իմ. դախտագըդախտագըդախտագըդախտագը բագասբագասբագասբագաս էէէէ խելագար է։ 
 ДАХТАГ, с. 1. доска. 2. пол в доме, помещении. 2. в старину, часть поля, которую крестьянин 
засевал за одну ходку от одного конца поля до другого; дахтагы багас э сумасбродный, 
взбалмошный, дахтаги латh тряпка для мытья пола, дахтаг сырпhэл мыть пол, дахтагы авлэл 

подметать пол; пехлев. tāxtak, перс. taxta – доска; грабар տախտակ тахтак – доска, литер.вост.арм. 

տախտակ тахтак, литер.зап.арм. տախտակ (произн. дахтаг) – доска, Агулис, Ахалциха, Горис, 

Карин, Карабах, Мокс, Мараха, Шемаха, Ван, Салмаст, Нор-Джуга, Тбилиси տախտակ тахтак, 

Амшен, Себастия դախդագ дахдаг, Алашкерт, Ереван, Муш тахтаг տախտագ, Асланбек դախդագ 

дахдаг, դախտա дахта, Сучава դախդ‘ագ дахдhаг, Харберд դ‘ախդագ дhахдаг, Полис, Родосто 

թախդագ тhахдаг – доска.  

 ԴԱԽՏԱԳԷԴԱԽՏԱԳԷԴԱԽՏԱԳԷԴԱԽՏԱԳԷ, ած. տախտակե, տախտակից շինած։ 
 ДАХТАГЭ, п. дощатый,  изготовленный из досок. 

 ԴԱՀԱԴԱՀԱԴԱՀԱԴԱՀԱ (Ն), ԴԸՀԱԴԸՀԱԴԸՀԱԴԸՀԱ (Չ), մկ. այլևս, էլի դեռ. թուրք. դահա – նույն իմ.։ 
 ДАhА (Н), ДЫhА (Ч), н. ещё, больше, пока, пока ещё, до сих пор, всё ещё; турец. daha – ещё, 
пока, пока ещё, всё ещё; в гаварах Тбилиси, Карабах, Урмия, Кесария, Амшен, Хачин, Карин, Муш 

դահա даhа и դհա дhа, Аварик դահի даhи – больше; ещё, пока ещё, до сих пор. 

 ԴԱՀԱԴԱՀԱԴԱՀԱԴԱՀԱ ԳԷՆԷԳԷՆԷԳԷՆԷԳԷՆԷ (Ն), ԴԸՀԱԴԸՀԱԴԸՀԱԴԸՀԱ ԳԷՆԷԳԷՆԷԳԷՆԷԳԷՆԷ (Չ), մկ.  տակավին, մինչև այժմ։ 
 ДАhА ГЭНЭ (Н), ДЫhА ГЭНЭ (Ч), н.  еще, пока, всё еще, до сих пор; турец. daha – еще, пока, 
всё еще, до сих пор. 

 ԴԱՀՐԷԴԱՀՐԷԴԱՀՐԷԴԱՀՐԷ կամ ԴԸՀԱՐԷԴԸՀԱՐԷԴԸՀԱՐԷԴԸՀԱՐԷ (Չ), ԴԱՅՐԷԴԱՅՐԷԴԱՅՐԷԴԱՅՐԷ (Ն), գ. դահիրե, դափ. արաբ. դաիրէ, պարս. դարիէ – 

նույն իմ.։ 
 ДАhРЭ или ДЫhАРЭ (Ч), ДАЙРЭ (Н), с. бубен; араб. daira, турец. daire (дайрэ) – бубен; 

литер.вост.арм. դահիրա даhира, Тбилиси դայրա дайра, դայիրա дайира – бубен. 

 ԴԱՀՐԷՋԻԴԱՀՐԷՋԻԴԱՀՐԷՋԻԴԱՀՐԷՋԻ կամ ԴԸՀԱՐԷՋԻԴԸՀԱՐԷՋԻԴԸՀԱՐԷՋԻԴԸՀԱՐԷՋԻ (Չ), ԴԱՅՐԷՋԻԴԱՅՐԷՋԻԴԱՅՐԷՋԻԴԱՅՐԷՋԻ (Ն), գ.  դահիրի զարնող. թուրք. դաիրէջի – ն. իմ.։ 
 ДАhРЭДЖИ или ДЫhАРЭДЖИ (Ч), ДАЙРЭДЖИ (Н), с. барабанщик, играющий на бубне; 
турец. daireci (дайреджи) – барабанщик. 

 ԴԱՂԴԱՂԴԱՂԴԱՂ¹, գ.  սար. փոխ. թուրք. դաղէնդաղէնդաղէնդաղէն բըռնըվաձբըռնըվաձբըռնըվաձբըռնըվաձ (Ն), դաղէնդաղէնդաղէնդաղէն պըռնըվաձպըռնըվաձպըռնըվաձպըռնըվաձ (Չ) վայրենի (մարդ)։ 
 ДАХЪ¹, с.  гора; турец. dağ (дахъ), крым.татар. дагъ – гора; дахъэн быррнывадз (Н), дахъэн 
пыррнывадз (Ч) мужлан, деревенщина. 

 ԴԱՂԴԱՂԴԱՂԴԱՂ², գ.  տաղ, երգ. դաղդաղդաղդաղ գանչէլգանչէլգանչէլգանչէլ երգել։ 
 ДАХЪ², с. песня; дахъ ганчhэл петь песню; грабар տաղ тахъ – песня, литер.вост.арм. տաղ 

тахъ, литер.зап.арм. տաղ (произн. дахъ) – песня, Агулис, Алашкерт, Ахалциха, Горис, Ван, Ереван, 

Карин, Карабах, Мокс, Муш, Мараха, Нор-Джуга, Салмаст, Тбилиси տաղ тахъ, Харберд, Шемаха, 

Родосто, Себастия դաղ дахъ, Тигранакерт դmղ дäхъ, Хачин դօղ дохъ. 

 ԴԱՂԱՎԱՐԴԱՂԱՎԱՐԴԱՂԱՎԱՐԴԱՂԱՎԱՐ, գ.  1. տոն (կրոնական). 2. մեռելոց հիշատակի օր։ 
 ДАХЪАВАР, с. 1. религиозный праздник. 2. день поминовения усопших. 3. праздник, 
торжество; дахъавар анэл устраивать торжество по какому-либо поводу (новоселье и т.п.); грабар 

տաղավար тахъавар – хижина, лачуга, шатёр, литер.вост.арм. տաղավար тахъавар, литер.зап.арм. 
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ԴԱՂԴԱՂԱԴԱՂԴԱՂԱԴԱՂԴԱՂԱԴԱՂԴԱՂԱ ԴԴԴԴ Д

տաղավար (произн. дахъавар) – беседка, павильон, в гаварах Алашкерт, Ахалциха, Карин 

տաղավար тахъавар, Полис, Родосто, Себастия դաղավար дахъавар, Харберд դօղօվար дохъовар, 

все в значении «пять главных религиозных праздников».  

 ԴԱՂԴԱՂԱԴԱՂԴԱՂԱԴԱՂԴԱՂԱԴԱՂԴԱՂԱ, գ. հոգս, գլխացավանք. փոխ. թուրք.։ 
 ДАХЪДАХЪА, с. суета, повседневные заботы, хлопоты; турец. dağdağa (дахъдахъа) – хлопоты, 
заботы, крым.татар. дагъдагъа – шум, гам, суматоха. 

 ԴԱՂԴԱՂԱԼԸԴԱՂԴԱՂԱԼԸԴԱՂԴԱՂԱԼԸԴԱՂԴԱՂԱԼԸ, ած. շատ հոքս պատճառող (գործ). փոխ. թուրք.։  
 ДАХЪДАХЪАЛЫ, п. хлопотливый (о деле); турец. dağdağalı (дахъдахъалы) – хлопотливый, 
крым.татар. дагъдагъалы – шумный, суматошный. 

 ԴԱՂԷԼԴԱՂԷԼԴԱՂԷԼԴԱՂԷԼ, -իմ, -ղէցի, -աձ (Նխջ), բ.ն. խարանել. թուրք. դաղլամակ – նույն իմ.: 
 ДАХЪЭЛ, -им, -хъэцhи, -адз (Нхч), г.д.з. клеймить, выжигать клеймо; перс. daγ (дахъ) –

клеймо; грабар տաղ тахъ – клеймо, տաղել тахъел клеймить, литер.вост.арм. դաղել дахъел, 

литер.зап.арм. տաղել (произн. дахъэл) – жечь, прижигать, Салмаст, Алашкерт, Муш դաղել дахъел, 

Горис, Ереван, Карабах, Себастия դաղէլ дахъэл, Асланбек դաղէլ дахъэл, Агулис, Харберд, 

Шемаха, Тбилиси դաղիլ дахъил, Ван դmղել дäхъел. 

 ԴԱՂԸԹՄԻՇԴԱՂԸԹՄԻՇԴԱՂԸԹՄԻՇԴԱՂԸԹՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ ցրել. թուրք. դաղըթմակ – նույն իմ.։ 
 ДАХЪЫТhМИШ АНЭЛ сеять, разбрасывать семена; турец. dağıtmak (дахъытмак), 
крым.татар. дагъытмак – рассеивать, разбрасывать. 

 ԴԱՂԸԼՄԻՇԴԱՂԸԼՄԻՇԴԱՂԸԼՄԻՇԴԱՂԸԼՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ որևէ ամբողջության մասերն իրարից բաժանել, մասնատել։  
 ДАХЪЫЛМИШ АНЭЛ 1. разваливать, разрушать. 2. разгонять, рассеивать (людей, 

животных); турец. dağılmak (дахъылмак), крым.татар. дагъылмакъ – разваливаться. 

 ԴԱՂԸԼԴԱՂԸԼԴԱՂԸԼԴԱՂԸԼ-ՄԱՂԸԼՄԱՂԸԼՄԱՂԸԼՄԱՂԸԼ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ նախորդի կրկնական ձևն է՝ իմաստի ուժեղացման համար։  
  ДАХЪЫЛ-МАХЪЫЛ АНЭЛ разваливать, разрушать.  

 ԴԱՂԸԼՄԻՇԴԱՂԸԼՄԻՇԴԱՂԸԼՄԻՇԴԱՂԸԼՄԻՇ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ մասերն իրարից բաժանվել. թուրք. դաղըլմակ – նույն իմ.։ 
 ДАХЪЫЛМИШ (Ы)ЛАЛ 1. разваливаться, разрушаться. 2. разбредаться, рассеиваться            
(о людях, животных). 

 ԴԱՂԸԼԴԱՂԸԼԴԱՂԸԼԴԱՂԸԼ-ՄԱՂԸԼՄԱՂԸԼՄԱՂԸԼՄԱՂԸԼ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ  նույնի չեզոք ձևն է։ 
 ДАХЪЫЛ-МАХЪЫЛ (Ы)ЛАЛ  разваливаться, разрушаться. 

 ԴԱՂԸՆԸԽԴԱՂԸՆԸԽԴԱՂԸՆԸԽԴԱՂԸՆԸԽ, ած.մկ. ցիրուցան. թուրք. դաղընըկ – նույն իմ.։ 
 ДАХЪЫНЫХ 1. п. разбросанный, раскиданный. 2. н. вразброс; турец. dağınık (дахъынык), 
крым.татар. дагъыныкъ – рассыпанный, разбросанный. 

 ԴԱՂԸՌԹԻԴԱՂԸՌԹԻԴԱՂԸՌԹԻԴԱՂԸՌԹԻ (Չ) ԹԱԽԸՌԹԻԹԱԽԸՌԹԻԹԱԽԸՌԹԻԹԱԽԸՌԹԻ (Ն), գ. դղրդոց։ 
 ДАХЪЫРРТhИ (Ч), ТhАХЫРРТhИ (Н), с. грохот, громыханье. 

 ԴԱԿՏԷՂԴԱԿՏԷՂԴԱԿՏԷՂԴԱԿՏԷՂ (Չ), տե՛ս դաքթէղ (Ն)։ 
 ДАКТЭХЪ (Ч), см. дакhтhэхъ (Н). 

 ԴԱԿՏԷՂԴԱԿՏԷՂԴԱԿՏԷՂԴԱԿՏԷՂ-ՉԻՉԱԳՉԻՉԱԳՉԻՉԱԳՉԻՉԱԳ (Չ), գ. մի տեսակ բույս է։ 
 ДАКТЭХЪ-ЧhИЧhАГ (Ч), с. бот. недотрога, Impátiens, род цветковых растений семейства 

Бальзаминовые. 

 ԴԱՄԱԴԱՄԱԴԱՄԱԴԱՄԱ, գ. 1. տիկին. 2. թղթախաղի մեջ կնոջ նկարով թուղթ, հոմանիշը – սութա.                     

3. թղթախաղի մի տեսակը. իտալ. դամա, որից նաև ռուս. տիկին։ 
 ДАМА, с. 1. дама, женщина. 2. игральная карта с изображением женщины; синоним – сутhа.               
3. вид карточной игры; франц. dama, от котор. рус. дама. 

 ԴԱՄԱԽԴԱՄԱԽԴԱՄԱԽԴԱՄԱԽ (Ն), ՏԱՄԱԽՏԱՄԱԽՏԱՄԱԽՏԱՄԱԽ (Չ), գ.  քիմք. թուրք. դամաղ – նույն իմ.։ 
 ДАМАХ (Н), ТАМАХ (Ч), с. нёбо; от турец. damak – нёбо; среднеарм. яз. դամաղ дамахъ и 

տամախ тамах – нёбо, в гаварах Тбилиси, Карабах, Аварик, Шемаха, Карин, Муш, Сасун դամաղ 

дамахъ – нёбо.  

 ԴԱՄԱՀԴԱՄԱՀԴԱՄԱՀԴԱՄԱՀ (Չ), գ. աշխատասիրություն. ար. թամմա – ագահ. տե՛ս նաև թամահ։ 



 

408 

ԴԴԴԴ Д ԴԱՄԱՀԻԴԱՄԱՀԻԴԱՄԱՀԻԴԱՄԱՀԻ

 ДАМАh (Ч), с. трудолюбие, прилежание; дамаh унэнал быть трудолюбивым; от араб. tama – 

жадный, ненасытный; в гаварах Полис, Карабах, Тбилиси, Карин թամահ тhамаh, Ван թըմահ 
тhымаh – жадность, ненасытность; см. также тhамаh (Н). 

 ԴԱՄԱՀԻԴԱՄԱՀԻԴԱՄԱՀԻԴԱՄԱՀԻ (Չ), ած. աշխատասեր, բանուկ. ար. թամմա – ագահ։ 
 ДАМАhИ (Ч), п. трудолюбивый, прилежный, усердный; от араб. tama – жадный.  

 ԴԱՄԱՐԴԱՄԱՐԴԱՄԱՐԴԱՄԱՐ, գ. երակ, այրունատար անոթ. փոխ. թուրք. թէռսթէռսթէռսթէռս դամարըդամարըդամարըդամարը բըռնէլբըռնէլբըռնէլբըռնէլ (Ն), թէռսթէռսթէռսթէռս 
դամարըդամարըդամարըդամարը պըռնէլպըռնէլպըռնէլպըռնէլ (Չ) հակառակվել. խէվխէվխէվխէվ դամարըդամարըդամարըդամարը բըռնէլբըռնէլբըռնէլբըռնէլ (Ն), խէվխէվխէվխէվ դամարըդամարըդամարըդամարը պըռնէլպըռնէլպըռնէլպըռնէլ (Չ) գժություն 

անել. դամարըդամարըդամարըդամարը նայէլնայէլնայէլնայէլ ձեռքի զարկերակը շոշափելով սուտ գուշակություն անել, ինչպես հնումը 

անում էին քոչվոր գնչու կանայք։ 
 ДАМАР, с. анат. жила, вена, кровеносный сосуд; тhэррс дамары быррнэл (Н), тhэррс 
дамары пыррнэл (Ч) прекословить, воспринимать в штыки (чьи-либо слова), хэв дамары 
быррнэл (Н), хэв дамары пыррнэл (Ч) шалить, баловаться (о детях), дамары найэл гадать по 
линиям на ладони (о цыганках); турец. damar – жила, кровеносный сосуд; в гаварах Карин, Нор-

Джуга, Тбилиси, Карабах, Карчеван դամար дамар, Амшен դօմար домар – жила, вена. 

 ԴԱՄԱՐԴԱՄԱՐԴԱՄԱՐԴԱՄԱՐ-ԴԱՄԱՐԴԱՄԱՐԴԱՄԱՐԴԱՄԱՐ, մկ. միջներակներով (մսի վերաբերյալ): 
 ДАМАР-ДАМАР, н. с прожилками (о мясе). 

 ԴԱՄԲՈՒՌԴԱՄԲՈՒՌԴԱՄԲՈՒՌԴԱՄԲՈՒՌ-ԴՈՒՄԲՈՒՌԴՈՒՄԲՈՒՌԴՈՒՄԲՈՒՌԴՈՒՄԲՈՒՌ, մկ. աղմուկ հանելով (ընկնել բարձր տեղից ցած)։ 
 ДАМБУРР-ДУМБУРР, н. с шумом, с грохотом (падать и т.п.).  

 ԴԱՄԲՈՒՌԴԷՄԻՇԴԱՄԲՈՒՌԴԷՄԻՇԴԱՄԲՈՒՌԴԷՄԻՇԴԱՄԲՈՒՌԴԷՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ աղմուկ հանել (կարծր բանի զարնելով)։ 
 ДАМБУРРДЭМИШ АНЭЛ грохотать (о шуме от удара о твёрдую поверхность). 

 ԴԱՄԲՈՒՌԴԻԴԱՄԲՈՒՌԴԻԴԱՄԲՈՒՌԴԻԴԱՄԲՈՒՌԴԻ և ԴԱՄԲՈՒՌԹԻԴԱՄԲՈՒՌԹԻԴԱՄԲՈՒՌԹԻԴԱՄԲՈՒՌԹԻ աղմուկ (կարծր բանի զարնելուց)։ 
 ДАМБУРРДИ и ДАМБУРРТhИ, с. шум, грохот от удара о твёрдую поверхность.  

 ԴԱՄԼԱԴԱՄԼԱԴԱՄԼԱԴԱՄԼԱ 1. գ. կաթված. 2. ած. կաթվածահար. թուրք. դամլա – կաթիլ։ 
 ДАМЛА 1. с. паралич. 2. п. парализованный; турец. damla – паралич; в гаварах Тбилиси 

դամբլա дамбла, Карабах, Шемаха դամլա дамла – парализованный. 

 ԴԱՄԿԱԴԱՄԿԱԴԱՄԿԱԴԱՄԿԱ¹, գ. 1. այն խաղը, որ խաղում են երկու մարդ 64 քառակուսի մասերի բաժանված 

տախտակի վրա՝ երկու գույնի բոլորակաձև «քարերով». 2. այդ խաղի մեջ այն «քարը», որ 

հասնելով հակառակորդի վերջին շարքի քառակուսիներից մեկին՝ ետ ու առաջ շարժվելով 

արտոնյալ իրավունք է ստանում. թուրք. դամա – նույն իմ. թուրք. «դամա» բառը դարձել է 

«դամկա» սխալմամբ նույնացվելով «դամա» – տիկին բառի հետ և վերջին «ա» հնչյունի տեղ 

դնելով ռուս. նվազական վերջավորությունը։ 
 ДАМКА¹, с. 1. шашки. 2. дамка, шашка, доведенная до последнего ряда клеток соперника; 
перс. dāmā – шашка, от котор. турец. dáma, крым.татар. дама – шашка; рус. дамка – шашка, 
доведенная до последнего ряда клеток противника. 

 ԴԱՄԿԱԴԱՄԿԱԴԱՄԿԱԴԱՄԿԱ² (Չ), գ. փոքրիկ շնիկ, որոնց պահում են հարուստ տներում իբրև զվարջալիք. 

«դամկա» – տիկին բառն է՝ ռուս. նվազական վերջավորությամբ. համանիշը – շառիկ, շառկա։ 
 ДАМКА² (Ч), с. комнатная собачка; заимств. из рус.; синон. шарик, шарка. 

 ԴԱՄՂԱԴԱՄՂԱԴԱՄՂԱԴԱՄՂԱ կամ ԹԱՄՂԱԹԱՄՂԱԹԱՄՂԱԹԱՄՂԱ (Ն), ՏԱՄՂԱՏԱՄՂԱՏԱՄՂԱՏԱՄՂԱ (Չ), գ. 1. կնիք ապրանքի հակերի վրա. 2. ջեռացրած 

երկաթով խարած կնիք անասունների մարմնի վրա. ար. թամղա, թուրք. դամղա, նույն իմ. 

դամղադամղադամղադամղա կամ թամղաթամղաթամղաթամղա զարնէլզարնէլզարնէլզարնէլ (Ն), տամղատամղատամղատամղա զարնէլզարնէլզարնէլզարնէլ (Չ) կնիք դնել (ապրանքի կամ անասունի 

վրա)։ 
 ДАМХЪА или ТhАМХЪА (Н), ТАМХЪА (Ч), с. 1. маркировка на изделии или на товаре. 2. 
тавро, клеймо, выжигаемое калёным железом на коже, рогах или копытах животных. 3. семейно-
родовой знак, знак собственности, которым в старину отмечали принадлежащий семье или роду 
скот, выжигая его на коже, рогах или копытах животных; дамхъа зарнэл или тhамхъа зарнэл (Н), 
тамхъа зарнэл (Ч) а) маркировать товар, б) клеймить, выжигать клеймо на теле животных; перс. 
tāmğa, от которого турец. damga – клеймо, метка, тавро, крым.татар. тамгъа – клеймо, метка, 

родовой знак; грабар տամղա тамхъа – клеймо, среднеарм. яз. դամղա дамхъа, դաղմա дахъма, 
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տամղա тамхъа, в гаварах Амшен, Сасун, Джавахк դաղմա дахъма, Тбилиси, Карабах, Карин 

տամղա тамхъа – клеймо.  

 ԴԱՄՂԱԼԸԴԱՄՂԱԼԸԴԱՄՂԱԼԸԴԱՄՂԱԼԸ կամ ԹԱՄՂԱԼԸԹԱՄՂԱԼԸԹԱՄՂԱԼԸԹԱՄՂԱԼԸ (Նխջ), ած. վրան կնիք դրած ապրանք։ 
 ДАМХЪАЛЫ или ТhАМХЪАЛЫ (Нхч), п. 1. маркированный (о товаре). 2. клеймёный (о 
животном); турец. damgalı (дамгалы) – маркированный, клеймёный. 

 ԴԱՅԱԽԴԱՅԱԽԴԱՅԱԽԴԱՅԱԽ (Ն), ՏԱՅԱԽՏԱՅԱԽՏԱՅԱԽՏԱՅԱԽ (Չ), գ. գավազան, ցուպ. թուրք. դէյէնէգ – նույն իմ. դայախդայախդայախդայախ քաշէլքաշէլքաշէլքաշէլ (Ն), 

տայախտայախտայախտայախ քաշէլքաշէլքաշէլքաշէլ (Չ) գավազանով ծեծել. մէգմէգմէգմէգ դայախդայախդայախդայախ մըմըմըմը զարնէլզարնէլզարնէլզարնէլ գավազանով մեկ անգամ զարնել. 
մէգմէգմէգմէգ քանիքանիքանիքանի դայախդայախդայախդայախ մըմըմըմը զարնէլզարնէլզարնէլզարնէլ գավազանով մի քանի անգամ զարնել. դայախդայախդայախդայախ քաշիցքաշիցքաշիցքաշից, դայախդայախդայախդայախ 
քաշիցքաշիցքաշիցքաշից օրօրօրօր (Ն), տայախտայախտայախտայախ քաշիծքաշիծքաշիծքաշիծ, տայախտայախտայախտայախ քաշիծքաշիծքաշիծքաշիծ օրօրօրօր (Չ) գավազանով այնպես ծեծեց, այնպես ծեծեց 

որ: 

 ДАЙАХ (Н), ТАЙАХ (Ч), с. палка, посох; турец. dayak (устар.) крым.татар. таякь – палка; 
дайах кhашэл (Н), тайах кhашэл (Ч) бить палкой, мэг дайах мы зарнэл ударить разок палкой, 
мэг кhани дайах мы зарнэл поколотить, отдубасить, дайах кhашицh, дайах кhашицh ор (Н), 

тайах кhашиц, тайах кhашиц ор (Ч) так отдубасил палкой, что…; в гаварах Амшен դայաղ дайахъ 

– подпорка, упор, Карабах դայաղ дайахъ – палка.  

 ԴԱՅԱԽԼԷՄԻՇԴԱՅԱԽԼԷՄԻՇԴԱՅԱԽԼԷՄԻՇԴԱՅԱԽԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Ն), ՏԱՅԱԽԼԷՄԻՇՏԱՅԱԽԼԷՄԻՇՏԱՅԱԽԼԷՄԻՇՏԱՅԱԽԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Չ) գավազանով ծեծել։ 
 ДАЙАХЛЭМИШ АНЭЛ (Н), ТАЙАХЛЭМИШ АНЭЛ (Ч) дубасить, бить палкой; в гаваре 

Амшен դայակլըմիշ ընուշ дайаклымиш ынуш – подпирать, поставить опору. 

 ԴԱՅԱՄԱԴԱՅԱՄԱԴԱՅԱՄԱԴԱՅԱՄԱ (Ն), ՏԱՅԱՄԱՏԱՅԱՄԱՏԱՅԱՄԱՏԱՅԱՄԱ (Չ), գ. նեցուկ. թուրք. դայամա, նույն իմ.։ 
 ДАЙАМА (Н), ТАЙАМА (Ч), с. опора, подпорка, стойка; крым.татар. таяма – опора.  

 ԴԱՅԱՄԻՇԴԱՅԱՄԻՇԴԱՅԱՄԻՇԴԱՅԱՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Ն), ՏԱՅԱՄԻՇՏԱՅԱՄԻՇՏԱՅԱՄԻՇՏԱՅԱՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Չ) հենել. թուրք. դայաթմակ, ն. իմ.։  
 ДАЙАМИШ АНЭЛ (Н), ТАЙАМИШ АНЭЛ (Ч) прислонять, подпирать; турец. dayamak – 
прислонять. крым.татар. таянмакъ – прислоняться, опираться. 

 ԴԱՅԱՄԻՇԴԱՅԱՄԻՇԴԱՅԱՄԻՇԴԱՅԱՄԻՇ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Ն), ՏԱՅԱՄԻՇՏԱՅԱՄԻՇՏԱՅԱՄԻՇՏԱՅԱՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Չ) հենվել. թուրք. դայանմակ – հենվել։ 
 ДАЙАМИШ (Ы)ЛАЛ (Н), ТАЙАМИШ ЛАЛ (Ч) опираться, прслоняться; турец. dayamak – 
прислонять, крым.татар. таянмакъ – прислоняться, опираться. 

 ԴԱՅԷԳԴԱՅԷԳԴԱՅԷԳԴԱՅԷԳ (Ն), ՏԱՅԷԳՏԱՅԷԳՏԱՅԷԳՏԱՅԷԳ (Չ), գ. հին ժամանակվա մանկաբարձուհի պառավ. պահլ. դայակ – 

ստնտու։ 
 ДАЙЭГ (Н), ТАЙЭГ (Ч), с. повитуха, женщина, помогающая при родах; пехлев. dāyak – 

кормилица; грабар դայեակ дайак – няня, кормилица, литер.вост.арм. դայակ дайак, литер.зап.арм. 

դայեակ (произн. тhайаг), դայեկ (произн. тhайэг) – няня, кормилица, в гаварах Полис դայէգ дайэг, 

դահէգ даhэг, Алашкерт, Харберд, Муш դ‘այէգ дhайэг, Ахалциха, Карин դ‘ահեկ дhаhек, Акна, 

Себастия դ‘ահէգ дhаhэг, Родосто թայէգ тhайэг, Малатия, Муш դայէկ дайэк, Марзван դահէկ 
даhэк, все в значении повитуха. 

 ԴԱՅԻԴԱՅԻԴԱՅԻԴԱՅԻ, գ. քեռի. պարս. դաի, որից թուրք. դայի – քեռի։ 
 ДАЙИ, с. дядя (брат матери); перс. dai – дядя, от котор. турец. dayı (дайы), крым.татар. дайы, 
даи (диал.) – дядя; в гаварах Полис, Амшен, Ван, Карабах, Муш, Харберд, Тигранакерт, Мокс, 

Карин, Себастия, Родосто и т.д. դայի дайи – дядя. 

 ԴԱՅԻԴԱՅԻԴԱՅԻԴԱՅԻ-ԲԱԲԱԲԱԲԱ, գ. քեռի (եթե նա ծեր է և քրոջ որդուց կամ աղջկանից շատ մեծահասակ). վերջին 

«բա» մասնիկը թուրք. «բաբա» բառի սղված ձևն է։ 
 ДАЙИ-БА, с. дядя (обращение к брату сестры для её детей); «ба» – редуцированная форма 
перс.-тюрк. слова baba; крым.татар. дайыбаба (диал.) – дядя. 

 ԴԱՅԻԴԱՅԻԴԱՅԻԴԱՅԻ-ԲԱԲԻԲԱԲԻԲԱԲԻԲԱԲԻ, գ. տատի մեծ եղբայրը: 
 ДАЙИ-БАБИ, с. старший брат бабушки. 

 ԴԱՅՄԱԴԱՅՄԱԴԱՅՄԱԴԱՅՄԱ, մկ. հաճախ, միշտ. ար. դայիմա – միշտ, որից պարս. դայըմ, թուրք. դայիմա:  
 ДАЙМА, н. часто, постоянно, всё время; дайма машту дун эштал часто заглядывать в гости к 
кому-либо; араб. dayima, от которого перс. dayema, турец. daima – постоянно, часто; среднеарм. яз. 

տայիմէ тайимэ из араб.-перс.; в гаваре Амшен դայմա дайма – всегда; см. также дэгмэ. 
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ԴԴԴԴ Д ԴԱՅՄԱՔՎԱԴԱՅՄԱՔՎԱԴԱՅՄԱՔՎԱԴԱՅՄԱՔՎԱ

 ԴԱՅՄԱՔՎԱԴԱՅՄԱՔՎԱԴԱՅՄԱՔՎԱԴԱՅՄԱՔՎԱ (Նխջ), ած. հաճախ տեղի ունեցող, սովորական. ար. դայիմա + հայ. -ակ-վա։ 
 ДАЙМАКhВА (Нхч), п. привычный, обычный; араб. dayima + арм. -ак-ва. 

 ԴԱՅԻՅԻԴԱՅԻՅԻԴԱՅԻՅԻԴԱՅԻՅԻ ԴԸՂԱԴԸՂԱԴԸՂԱԴԸՂԱ, գ. մորեղբորորդի։ 
 ДАЙИЙИ ДЫХЪА, с. двоюродный брат, сын брата матери. 

 ԴԱՅԻՅԻԴԱՅԻՅԻԴԱՅԻՅԻԴԱՅԻՅԻ ԱԽՃԻԳԱԽՃԻԳԱԽՃԻԳԱԽՃԻԳ, գ. մորեղբորաղջիկ։ 
 ДАЙИЙИ АХЧИГ, с. двоюродная сестра, дочь брата матери. 

 ԴԱՅՕՂԼԸԴԱՅՕՂԼԸԴԱՅՕՂԼԸԴԱՅՕՂԼԸ, գ. քեռու որդի. փոխ. թուրք.։ 
 ДАЙОХЪЛЫ, с. двоюродный брат, сын дяди, брата матери; тюрк. дайи – дядя + oхълу – сын; 

в гаваре Карабах դայօղլի дайохъли – сын дяди, брата матери. 

 ԴԱՆԱԴԱՆԱԴԱՆԱԴԱՆԱ և ԹԱՆԱԹԱՆԱԹԱՆԱԹԱՆԱ (Ն), ՏԱՆԱՏԱՆԱՏԱՆԱՏԱՆԱ (Չ), գ. մեկ տարեկան հորթ. թուրք. դանա – հորթ։ 
 ДАНА и ТhАНА (Н), ТАНА (Ч), с. телёнок от 1 до 2 лет; турец. dana – телёнок, крым.татар. 

тана – тёлка 1, 5-2 лет; в гаварах Карабах, Казах, Гандзак, Аварик, Шемаха դանա дана – телёнок. 

 ԴԱՆԱԳԴԱՆԱԳԴԱՆԱԳԴԱՆԱԳ (Ն), ՏԱՆԱԳՏԱՆԱԳՏԱՆԱԳՏԱՆԱԳ (Չ), գ. դանակ. դանագըդանագըդանագըդանագը օսկօռինօսկօռինօսկօռինօսկօռին հասնէլհասնէլհասնէլհասնէլ (Ն) տանագըտանագըտանագըտանագը օսկօռինօսկօռինօսկօռինօսկօռին 
հասնէլհասնէլհասնէլհասնէլ (Չ) անտանելի վիճակ ստեղծել։ 
 ДАНАГ (Н), ТАНАГ (Ч), с. нож; данагы оскоррин hасав (Н), танагы оскоррин hасав (Ч) 
чаша терпения переполнилась, авэр танаг а) тупой нож, б) перен. никчёмный, никудышный 

человек; грабар դան дан – нож, литер.вост.арм. դանակ данак, литер.зап.арм. դանակ (произн. 

тhанаг) – нож, в гаварах Тбилиси դանակ данак, Ахалциха, Ереван, Карин, Нор-Джуга դ‘անակ 

дhанак, Полис данаг դանագ, Алашкерт, Харберд, Муш, Себастия, Сучава դ‘անագ дhанаг, 

Асланбек դ‘անագ дhанаг, դ‘անայ дhанай, Мокс տmնակ тäнак, Возм դmնmկ дäнäк, Горис տmնmկ 

тäнäк, Салмаст տmնmկյ тäнäкй, Шемаха տmնmգյ тäнäгй, Тигранакерт, Родосто թանագ тhанаг, 

Карабах, Мараха տէնակ тэнак, Хачин, Зейтун դ‘անօգ дhаног, Амшен տօնագ тонаг.  
 ԴԱՆԱԳԻԴԱՆԱԳԻԴԱՆԱԳԻԴԱՆԱԳԻ ԲԷՐԱՆԲԷՐԱՆԲԷՐԱՆԲԷՐԱՆ (Ն), ՏԱՆԱԳԻՏԱՆԱԳԻՏԱՆԱԳԻՏԱՆԱԳԻ ՊԷՐԱՆՊԷՐԱՆՊԷՐԱՆՊԷՐԱՆ (Չ), գ. դանակի բերան.  

 ДАНАГИ БЭРАН (Н), ТАНАГИ ПЭРАН (Ч), с. лезвие ножа.  

    ԴԱՆԱԳԴԱՆԱԳԴԱՆԱԳԴԱՆԱԳ ՍԸՐՕՂՍԸՐՕՂՍԸՐՕՂՍԸՐՕՂ (Ն), ՏԱՆԱԳՏԱՆԱԳՏԱՆԱԳՏԱՆԱԳ ՍԸՐՕՂՍԸՐՕՂՍԸՐՕՂՍԸՐՕՂ (Չ), գ. սրորդ:  
 ДАНАГ СЫРОХЪ (Н), ТАНАГ СЫРОХЪ (Ч), с. точильщик.  

 ԴԱՆԳԴԱՆԳԴԱՆԳԴԱՆԳ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ պայթումի կամ դրա նման ուժեղ ձայն լսվել։ 
 ДАНГ АНЭЛ грохотать, громыхать.  

 ԴԱՆԳԱԼԱԽԴԱՆԳԱԼԱԽԴԱՆԳԱԼԱԽԴԱՆԳԱԼԱԽ, գ. անհարմարական անուն, որ Նոր-Նախիջևան քաղաքի հարուստները 

գործածում էին ուրիշ տեղից եկած հայերի վերաբերմամբ. հավանորեն կազմված է «դանգուլ» 

բառից (տե՛ս) և պարս. «լախ» տեղ ցույց տվող «ք» մասնիկից որ համապատասխանում է հայ. 
«ցի» մասնիկին, ուրեմն բառը սկզբնապես նշանակել է «տխմարացի», այսինքն՝ տխմարների 

երկրի բնակիչ. տե՛ս նաև դուսեցի: 

 ДАНГАЛАХ, с. пренебрежительное прозвище, которым богатый люд города Новый 
Нахичеван называл армян, прибывших из других мест; турец. dangalak (дангалак) – тупица, балда, 
крым.татар. дангъалакъ – грек. 

 ԴԱՆԳԸՌԴԷՄԻՇԴԱՆԳԸՌԴԷՄԻՇԴԱՆԳԸՌԴԷՄԻՇԴԱՆԳԸՌԴԷՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ և ԴԱՆԳԸՌԴԷԹՄԻՇԴԱՆԳԸՌԴԷԹՄԻՇԴԱՆԳԸՌԴԷԹՄԻՇԴԱՆԳԸՌԴԷԹՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ կարծր առարկաների զարնելու ձայն 

հանել։ 
 ДАНГЫРРДЭМИШ АНЭЛ и ДАНГЫРРДЭТhМИШ АНЭЛ грохотать, громыхать. 

 ԴԱՆԳԸՌԴԱՆԳԸՌԴԱՆԳԸՌԴԱՆԳԸՌ-ԴԸՆԳԸՌԴԸՆԳԸՌԴԸՆԳԸՌԴԸՆԳԸՌ, ած. կատարելապես դատարկ, բացարձակ դատարկ: 

 ДАНГЫРР-ДЫНГЫРР 1. п. совершенно пустой. 2. н. с шумом (падать, входить и т.п.). 

 ԴԱՆԳԸՌԴԻԴԱՆԳԸՌԴԻԴԱՆԳԸՌԴԻԴԱՆԳԸՌԴԻ կամ ԴԱՆԳԸՌԹԻԴԱՆԳԸՌԹԻԴԱՆԳԸՌԹԻԴԱՆԳԸՌԹԻ, գ. աղմուկ, որ ստացվում է կարծր մարմինների 

ընդհարումից։ 
 ДАНГЫРРДИ или ДАНГЫРРТhИ, с. подражание грохоту, громыханию, топоту и т.п. 

 ԴԱՆԳՈՒԼԴԱՆԳՈՒԼԴԱՆԳՈՒԼԴԱՆԳՈՒԼ, ած. տխմար։ 
 ДАНГУЛ, с. невежа, мужлан, деревенщина; турец. dangıl (дангыл) – неотёсанный человек; в 

гаварах Карабах, Гандзак դանգլա дангла – тупой.  

 ԴԱՆԴԱՂԴԱՆԴԱՂԴԱՆԴԱՂԴԱՆԴԱՂ, ած. դանդաղ: 
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ԴԱՆԴԱՆԱՅԻ ԴԱՆԴԱՆԱՅԻ ԴԱՆԴԱՆԱՅԻ ԴԱՆԴԱՆԱՅԻ ԴԱԼԴԱԼԴԱԼԴԱԼ ԴԴԴԴ Д

 ДАНДАХЪ, п. медлительный, нерасторопный (человек); грабар դանդաղ дандахъ – 

медлительный, литер.вост.арм. դանդաղ дандахъ – медленный, в гаварх Ереван дандахъ դանդաղ, 

Карабах, Ахалциха դ‘անդ‘աղ дhандhахъ, Муш դ‘անդ‘ախ дhандhах, Хачин դ‘անդ‘օղ дhандhохъ, 

все в значении медленный, Возм դ‘mնդ‘mղ дhäндhäхъ – тупой. 

 ԴԱՆԴԱՆԱՅԻ ԴԱԼԴԱՆԴԱՆԱՅԻ ԴԱԼԴԱՆԴԱՆԱՅԻ ԴԱԼԴԱՆԴԱՆԱՅԻ ԴԱԼ լուր տարածել, խոսակցության առարկա դարձնել. արաբ. թանթանա – 

խոսակցություն։ 
 ДАНДАНАЙИ ДАЛ распространять слухи о ком-либо, делать кого-либо предметом сплетен, 
пересудов. 

 ԴԱՆԴԻԳԻՆԴԱՆԴԻԳԻՆԴԱՆԴԻԳԻՆԴԱՆԴԻԳԻՆ, գ. տանտիկին. դանդիգինդանդիգինդանդիգինդանդիգին գինմաշտգինմաշտգինմաշտգինմաշտ հասակավոր, ընտանիքի տեր կին։ 
 ДАНДИГИН, в Чалтыре также ТАНТИКИН, с. хозяйка дома; дандигин гинмашт хозяйка 

дома, глава семейства; грабар տիկին тикин – госпожа, княгиня, литер.вост.арм. տանտիկին 

тантикин, литер.зап.арм. տանտիկին (произн. дандигин) – хозяйка дома, в гаварах Ахалциха, 

Карин տանտիկին тантикин, Алашкерт տանտիգին тантигин, Ван տանտըկին тантыкин, Тбилиси 

տանդիկին тандикин, Муш տանտըգին тантыгин, տանդըգին тандыгин, Себастия դանդիգին 

дандигин, Полис, Родосто, Сучава դանդըգին дандыгин, все в значении хозяйка дома. 

ԴԱՆԴՈՒՌՈՒԳ ՀԱՆԷԼԴԱՆԴՈՒՌՈՒԳ ՀԱՆԷԼԴԱՆԴՈՒՌՈՒԳ ՀԱՆԷԼԴԱՆԴՈՒՌՈՒԳ ՀԱՆԷԼ 1. նյարդայնացնել. 2. խաբել, մատի շուրջ պտտացնել:  
 ДАНДУРРУГ hАНЭЛ 1. вывести из себя, вымотать все нервы. 2. обвести вокруг пальца, 
одурачить; дандурруг hаницh, хапhицh одурачил, обвёл вокруг пальца. 

 ԴԱՆԴԻԼԻԳԴԱՆԴԻԼԻԳԴԱՆԴԻԼԻԳԴԱՆԴԻԼԻԳ (Նխջ.), գ. հոլ. հոմանիշը – տռկաճ։ 
 ДАНДИЛИГ (Нхч), с. волчок, юла; синон. тырркач (Чалтырь), тыкыррчак (с. Крым). 

 ԴԱՆԷԴԱՆԷԴԱՆԷԴԱՆԷ, գ. 1. հատ. 2. հատիկ, սերմ. պարս. դանէ – հատ. դանէյօդանէյօդանէյօդանէյօ՞վվվվ էէէէ ձախաձնէրըձախաձնէրըձախաձնէրըձախաձնէրը, չէնէչէնէչէնէչէնէ՞ 
քաշօվքաշօվքաշօվքաշօվ հատո՞վ են ծախում, թե՞ կշռով։ 
 ДАНЭ 1. с. штука. 2. с. зерно, семя; данэйов э дзахадзнэры чhэнэ кhашов? продают 

поштучно или на вес?; перс. dān или dāna – зерно, семя; литер.зап.арм. դան (произ. тhан) – зерно 

(пшеницы, ячменя), семя, Полис թանէ тhанэ, Ван թmնm тhäнä, Карабах, Нор-Баязет, Тбилиси, 

Карин, Шатах դանէ данэ – зерно; штука. 

 ԴԱՆԷԴԱՆԷԴԱՆԷԴԱՆԷ-ԴԱՆԷԴԱՆԷԴԱՆԷԴԱՆԷ, մկ. մեկիկ-մեկիկ (ընտրել)։ 
 ДАНЭ-ДАНЭ 1. н. поштучно, по одному, по отдельности (отбирать и т.п.). 2. п. рассыпчатый 
(о рисе и т.п.). 3. н. подробно, обстоятельно. 

 ԴԱՆԷԼԴԱՆԷԼԴԱՆԷԼԴԱՆԷԼ, -իմ, դարի, դարաձ, դանօղ, դանէլու, դա՛ր, դարէ՛ք, բ.ն. տանել, փոխադրել մի 

տեղից ուրիշ տեղ։ 
 ДАНЭЛ, гыданим, дари, дарадз, данохъ, данэлу, дар, дарэкh, г.д.з. 1. нести, тащить. 2. возить. 
3. выигрывать, побеждать (в спортивных состязаниях). 4. руководить, управлять; арркэстырр 
гыданэ руководит оркестром; грабар տանիլ танил – нести, литер.вост.арм. տանել танел, 

литер.зап.арм. տանիլ (произ. данил) – нести, возить, Агулис, Ахалциха, Карин, Мокс, Шемаха 

տանիլ танил, Тбилиси տանիլ танил, տանուլ տալ танул тал, Алашкерт, Муш, Нор-Джуга, 

Салмаст, Ван տանել танел, Горис, Ереван, Карабах, Мараха տանէլ танэл, Хачин, Сучава դանել 
данел, Полис, Асланбек, Харберд, Себастия դանիլ данил, Родосто դանէլ данэл, Зейтун դանըլ 
даныл, Сведия, Тигранакерт դmնիլ дäнил, Амшен դօնիլ донил, все в значении нести, возить.  

 ԴԱՆԷԼԻՔԴԱՆԷԼԻՔԴԱՆԷԼԻՔԴԱՆԷԼԻՔ, գ. տանէլու բան։ 
 ДАНЭЛИКh, с. то, что нужно нести, отнести. 

 ԴԱՆԷԼՈՒԴԱՆԷԼՈՒԴԱՆԷԼՈՒԴԱՆԷԼՈՒ, ած. տանելու (բան), որ կարելի է կամ պետք է տանել. ապ. դերբայ, որ 

գոյականի հետ դառնում է ածական, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, 

հոդ առնում ու հոլովվում է։ 
 ДАНЭЛУ, пр.буд.вр. то, что нужно или можно нести, отнести; с существ. выполняет функцию 
прил., при независимом употр. – функцию сущ., принимает прит. артикль и склоняется. 

 ԴԱՆԷԼՉԷՔԴԱՆԷԼՉԷՔԴԱՆԷԼՉԷՔԴԱՆԷԼՉԷՔ, գ. փոխադրելու վարձ։ 
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ԴԴԴԴ Д ԴԱՆԸՇՄԻՇԴԱՆԸՇՄԻՇԴԱՆԸՇՄԻՇԴԱՆԸՇՄԻՇ

 ДАНЭЛЧhЭКh, с. плата за перевозку. 

 ԴԱՆԸՇՄԻՇԴԱՆԸՇՄԻՇԴԱՆԸՇՄԻՇԴԱՆԸՇՄԻՇ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Ն), ՏԱՆԸՇՄԻՇՏԱՆԸՇՄԻՇՏԱՆԸՇՄԻՇՏԱՆԸՇՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Չ) խորհուրդ հարցնել. պարս. դանըշ – 

գիտություն, որից թուրք. դանըշմակ – խորհրդակ։ 
 ДАНЫШМИШ (Ы)ЛАЛ (Н), ТАНЫШМИШ ЛАЛ (Ч) советоваться; перс. daneš (данеш) – 
знание, от которого турец. danışmak (данышмак) – советоваться. 

 ԴԱՆՁԴԱՆՁԴԱՆՁԴԱՆՁ (Ն), տե՛ս տանձ (Չ): 

 ДАНДЗ (Н), см. тандз (Ч).  

 ԴԱՆՈՒԴԷՐԴԱՆՈՒԴԷՐԴԱՆՈՒԴԷՐԴԱՆՈՒԴԷՐ, գ. ընտանիքի տեր (մարդ)։ 
 ДАНУДЭР, с. хозяин дома, глава семейства; литер.вост.арм. (устар.) տանուտեր танутер, 

литер.зап.арм. տանուտեր (произ. данудэр) – хозяин дома.  

 ԴԱՆՋԱԴԱՆՋԱԴԱՆՋԱԴԱՆՋԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի տանջում եմ, էի, 

տանջեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ 

պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ДАНДЖÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
мучаю, мучил и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр.    

ԴԱՆՋԱՆՔԴԱՆՋԱՆՔԴԱՆՋԱՆՔԴԱՆՋԱՆՔ, գ. տանճանք։ 
 ДАНДЖАНКh, с. мучение, страдание; этимологию см. данджэл. 

 ԴԱՆՋԷԼԴԱՆՋԷԼԴԱՆՋԷԼԴԱՆՋԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. տանջել։ 
 ДАНДЖЭЛ, гыданджим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. мучить, терзать; от 

пехлев. tanġ (тандж) – страдание; грабар տանջ тандж – страдание, տանջել танджел – мучить, 

литер.вост.арм. տանջել танджел, литер.зап.арм. տանջել (пр. данчhэл), Муш, Алашкерт, Салмаст 

տանջել танджел, Ахалциха, Ереван, Карин, Мараха տանջէլ танджэл, Агулис, Шемаха, Тбилиси 

տանջիլ танджил, Сучава դանջել данджел, Полис դանջէլ данджэл, Зейтун դանճիլ данчил, 

Родосто դանչէլ данчhэл, Тигранакерт դmնչիլ дäнчhил, Харберд դանչիլ данчhил, Сведия դmնջ‘իլ 
дäнджhил, Амшен դօնջուշ донджуш. 

 ԴԱՆՋԷԼԷՆԴԱՆՋԷԼԷՆԴԱՆՋԷԼԷՆԴԱՆՋԷԼԷՆ, մկ. տանջելով։ 
 ДАНДЖЭЛЭН, н. мучая, терзая. 

 ԴԱՆՋԷԼՈՒԴԱՆՋԷԼՈՒԴԱՆՋԷԼՈՒԴԱՆՋԷԼՈՒ, ած. տանջելու (մարդ, կենդանի). ապ. դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է 

ածական: 

 ДАНДЖЭЛУ, пр.буд.вр. тот, кого нужно или можно мучить; с сущ. становится прил. 

 ԴԱՆՋԸՎԱՁԴԱՆՋԸՎԱՁԴԱՆՋԸՎԱՁԴԱՆՋԸՎԱՁ, ած. տանջված (մարդ, կենդանի): 

 ДАНДЖЫВАДЗ, пр.пр.вр. измучившийся, истерзавшийся. 

 ԴԱՆՋԸՎԱԴԱՆՋԸՎԱԴԱՆՋԸՎԱԴԱՆՋԸՎԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի տանջվում եմ, էի, 

տանջվեցի, և այլն։ 
 ДАНДЖЫВÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
мучаюсь, мучился, буду мучиться и т.д. 

 ԴԱՆՋԸՎԷԼԴԱՆՋԸՎԷԼԴԱՆՋԸՎԷԼԴԱՆՋԸՎԷԼ, -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.կր.չ. տանջվել։ 
 ДАНДЖЫВЭЛ, гыданджывим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.стр.с.з. 
мучиться, терзаться, страдать. 

 ԴԱՆՋԸՎԷԼԷՆԴԱՆՋԸՎԷԼԷՆԴԱՆՋԸՎԷԼԷՆԴԱՆՋԸՎԷԼԷՆ, մկ. տանջվելով։ 
 ДАНДЖЫВЭЛЭН, н. мучаясь, страдая. 

 ԴԱՆՋԸՎԷԼՈՒԴԱՆՋԸՎԷԼՈՒԴԱՆՋԸՎԷԼՈՒԴԱՆՋԸՎԷԼՈՒ, ած. տանջվելու (մարդ, կենդանի). ապառնի դերբայ՝ գոյականի հետ 

գործածված իբրև ածական։ 
 ДАНДЖЫВЭЛУ, пр.буд.вр. тот, кому предстоит мучиться (о человеке, животном); при употр. 
с существ. выполняет функцию прилагательного. 

 ԴԱՇԱՁԴԱՇԱՁԴԱՇԱՁԴԱՇԱՁ, ած. տաշած (քար, փայտ և այլն)։ 
 ДАШАДЗ, пр.пр.вр. тёсанный, обтёсанный (камень, дерево и т.п.). 
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ԴԱՇԱԴԱՇԱԴԱՇԱԴԱՇԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ ԴԴԴԴ Д

 ԴԱՇԱԴԱՇԱԴԱՇԱԴԱՇԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի տաշում եմ, էի, տաշեցի 

և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժաման. նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող 

բայի ձևը. դաշաձսայիսդաշաձսայիսդաշաձսայիսդաշաձսայիս գավէրնագավէրնագավէրնագավէրնա, ավէրցավավէրցավավէրցավավէրցավ, բիդբիդբիդբիդ ավէրնաավէրնաավէրնաավէրնա և այլն։ 
 ДАШÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
обтёсываю (строгаю), обтёсывал и т.д., во всех лицах, числах и врем., в соотв. с формой смысл. гл. 
предл.; дашадзсайис гавэрна, авэрцhав, бид авэрна по мере того как обтёсываю (доску), (лезвие 
рубанка) тупится и т.д.  

 ԴԱԴԱԴԱԴԱ՛ՇԱՁՕՇԱՁՕՇԱՁՕՇԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ տաշում եմ, տաշեցի, 

տաշեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ 

պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. դաշաձօվըսդաշաձօվըսդաշաձօվըսդաշաձօվըս գըգօդռիգըգօդռիգըգօդռիգըգօդռի. դաշաձօվըդդաշաձօվըդդաշաձօվըդդաշաձօվըդ բիդբիդբիդբիդ գօդռիգօդռիգօդռիգօդռի և այլն։ 
 ДÁШАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только обтёсываю 
(строгаю), обтесал, обтешу и т.д., во всех лицах, числах и временах, в соответствии с формой 
смыслового глагола предложения; дашадзовыс гыгодрри, дашадзовыд бид годрри и т.д. 

 ԴԱՇԴԸՇԱՁԴԱՇԴԸՇԱՁԴԱՇԴԸՇԱՁԴԱՇԴԸՇԱՁ, ած.մկ. այս ու այն կողմից քիչ-քիչ տաշած. արմատի կրկնությունը 

նշանակում է, որ գործողությունը կատարված է մի քանի անգամ և անփույտ կերպով. 

անցյալ դերբայ, որ գոյակфтш հետ դառնում է ածակ., բայի հետ – մակբայ. դաշդըշաձդաշդըշաձդաշդըշաձդաշդըշաձ 
թաբլաձթաբլաձթաբլաձթաբլաձ գէգէգէգէ՛ցիլցիլցիլցիլ էէէէ։ 
 ДАШДЫШАДЗ, пр.пр.вр. обтёсанный местами, небрежно; удвоенный корневой слог 
указывает на повторяющееся и небрежно выполненное действие; при употребл. с существит. 

выполняет функцию прилагат., с глаголом – наречия; дашдышадз тhабладз г э;цhил э так и лежит 
небрежно обтёсанный. 

 ԴԱՇԴԸՇԷԼԴԱՇԴԸՇԷԼԴԱՇԴԸՇԷԼԴԱՇԴԸՇԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. այս այն կողմից քիչ-քիչ 

տաշել։ 
 ДАШДЫШЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. обтёсывать местами, 

небрежно; литер.вост.арм. տաշտշել таштшел – истёсывать. 

 ԴԱՇԴԸՇԷԼԷՆԴԱՇԴԸՇԷԼԷՆԴԱՇԴԸՇԷԼԷՆԴԱՇԴԸՇԷԼԷՆ, մկ. 1. այս ու այն կողմից քիչ-քիչ տաշելով. 2. մի քիչ զբաղվելով տաշելու 

գործողությամբ. գէգէգէգէ՛ցիլցիլցիլցիլ իմիմիմիմ շտէշտէշտէշտէ դաշդըշէլէնդաշդըշէլէնդաշդըշէլէնդաշդըշէլէն։ 
 ДАШДЫШЭЛЭН, н. 1. обтёсывая местами, небрежно. 2. занимаясь строганием ради 
времяпровождения; гэ;цhил им штэ дашдышэлэн так и живу, проводя время за строганием. 

 ԴԱՇԴԸՇԷԼՈՒԴԱՇԴԸՇԷԼՈՒԴԱՇԴԸՇԷԼՈՒԴԱՇԴԸՇԷԼՈՒ, ած. քիչ-քիչ տաշելու (բան), քիչ-քիչ տաշելով զբաղվելու (գործ). ապառնի 

դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական։ 
 ДАШДЫШЭЛУ, пр.буд.вр. 1. то, что можно обтесать слегка, небрежно. 2. то, что можно 
строгать, обтёсывать ради времяпровождения; с сущ. выполняет функцию прилаг. 

 ԴԱՇԷԼԴԱՇԷԼԴԱՇԷԼԴԱՇԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. տաշել։ 
 ДАШЭЛ, гыдашим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. тесать, строгать; перс. 

tāš (таш) – топор, tāšidan (ташидан) – тесать; грабар տաշ таш – тесание, обтёсывание, տաշել ташел – 

тесать, литер.вост.арм. տաշել ташел, литер.зап.арм. տաշել (произн. дашэл) – тесать, в гаварах 

Алашкерт, Муш, Нор-Джуга, Салмаст, Ван տաշել ташел, Ахалциха, Ереван, Карин, Мараха ташэл 

տաշէլ, Агулис, Горис, Карабах, Мокс, Шемаха, Тбилиси տաշիլ ташил, Сучава дашел դաշել, 
Полис, Родосто, Себастия, Тигранакерт, Асланбек դաշէլ дашэл, Амшен դաշուշ дашуш. 

 ԴԱՇԷԼԷՆԴԱՇԷԼԷՆԴԱՇԷԼԷՆԴԱՇԷԼԷՆ, մկ. տաշելով։ 
 ДАШЭЛЭН, н. обтёсывая. 

 ԴԱՇԷԼԻՔԴԱՇԷԼԻՔԴԱՇԷԼԻՔԴԱՇԷԼԻՔ, գ. տաշելիք, տաշելու բան։ 
 ДАШЭЛИКh, с. то, что нужно обтесать. 

 ԴԱՇԷԼՈՒԴԱՇԷԼՈՒԴԱՇԷԼՈՒԴԱՇԷԼՈՒ, ած. տաշելու (բան). ապ. դերբայ՝ գոյականի հետ գործածվում իբրև ածական։ 
 ДАШЭЛУ, пр.буд.вр. то, что можно или нужно обтесать; с сущ. становится прилаг. 

 ԴԱՇՎԱՁԴԱՇՎԱՁԴԱՇՎԱՁԴԱՇՎԱՁ, ած. 1. տաշված. 2. փոխ.իմ. կրթված։ 
 ДАШВАДЗ, пр.пр.вр. 1. обтёсанный, строганый. 2. перен. образованный, культурный. 
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ԴԴԴԴ Д ԴԱՇՎԱԴԱՇՎԱԴԱՇՎԱԴԱՇՎԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ

 ԴԱՇՎԱԴԱՇՎԱԴԱՇՎԱԴԱՇՎԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի տաշվում եմ, էի, 

տաշվեցի, տաշվեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակ. նշանակությամբ, ինչպես 

որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. առաջին երկու դեմքերը գործածվում են միայն 

փոխ. իմ.։ 
 ДАШВÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
обучаюсь чему-либо, обучался, буду обучаться и т.д., во всех лицах, числах и временах, в соотв. с 
формой смысл. гл. предл.; в 1-м и 2-м лице употр. только в переносном значении. 

 ԴԱՇՎԷԼԴԱՇՎԷԼԴԱՇՎԷԼԴԱՇՎԷԼ, -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.կր.չ. 1. տաշվել (այս 

իմաստով գործածվում են միայն երրորդ դեմքը, անցյալ և ապառնի դերբայները). 2. փոխ.իմ. 

կրթվել (այս իմաստով գործածվում են բոլոր ձևերը)։  
 ДАШВЭЛ, гыдашвим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.стр.с.з.                      
1. строгаться, обтёсываться (употр. только 3-е лицо и причастия прош. и буд. времени). 2. перен. 
обучаться, получать образование (в этом значении употр. во всех формах). 

 ԴԱՇՎԷԼԷՆԴԱՇՎԷԼԷՆԴԱՇՎԷԼԷՆԴԱՇՎԷԼԷՆ, մկ. 1. տաշվելով. 2. փոխ.իմ. կրթվելով։ 
 ДАШВЭЛЭН, н. 1. обтёсываясь, строгаясь. 2. перен. обучаясь, получая образование. 

 ԴԱՇՎԷԼՈՒԴԱՇՎԷԼՈՒԴԱՇՎԷԼՈՒԴԱՇՎԷԼՈՒ, ած. տաշվելու, որ կարող է տաշվել. խայինըխայինըխայինըխայինը խօլայխօլայխօլայխօլայ դաշվէլուդաշվէլուդաշվէլուդաշվէլու փադփադփադփադ էէէէ. ապառնի 

դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական՝ կորցնելով ապառնի իմաստը։ 
 ДАШВЭЛУ, пр.буд.вр. то, что может обтёсываться, строгаться; хайины холай дашвэлу пhад 
э берёза легко строгается; с сущ. становится прил., теряя значение буд. времени. 

 ԴԱՋԳԸՆԱԳԴԱՋԳԸՆԱԳԴԱՋԳԸՆԱԳԴԱՋԳԸՆԱԳ, ած.մկ. թուրքերեն։  
ДАДЖГЫНАГ, н. по-турецки; пехл. tāčik (тачик) – араб междуречья, перс. tāžik (таджик) – 

араб, родившийся и выросший в Персии; грабар տաճիկ тачик – араб, литер.вост.арм. տաճիկ 

тачик, литер.зап.арм. տաճիկ (даджиг) – турок, Ахалциха տաճիկ тачик – турок, Мараха տաճիկ 

тачик – перс, Полис, Сучава դաջիգ даджиг, Сведия դիջmգ диджäг – турок.  

ԴԱՋԳԸՆԱԼԴԱՋԳԸՆԱԼԴԱՋԳԸՆԱԼԴԱՋԳԸՆԱԼ, -նամ, -ցա, -ցաձ, բ.չ. 1. թուրք դառնալ. 2. փոխ.իմ. դաժանանալ։ 
 ДАДЖГЫНАЛ, -нам, -цhа, -цhадз, г.с.з. 1. отуречиться. 2. перен. ожесточиться, озлобиться; 

литер.зап.арм. տաճկանալ (произ. даджганал) – отуречиться, в гаваре Полис դաժգընալ дажгынал – 

отуречиться. 

 ԴԱՋԳԸՑԸՆԷԼԴԱՋԳԸՑԸՆԷԼԴԱՋԳԸՑԸՆԷԼԴԱՋԳԸՑԸՆԷԼ, բ.ա. 1. թուրք դարձնել. 2. փոխ.իմ. դաժանացնել։ 
 ДАДЖГЫЦhЫНЭЛ, п.г. 1. отуречить. 2. перен. озлобить, ожесточить.  

 ԴԱՌԴԱՌԴԱՌԴԱՌ (Ն), ՏԱՌՏԱՌՏԱՌՏԱՌ (Չ) առանձին չի գործածվում, այլ միայն դառդառդառդառ համհամհամհամ (Ն), տառտառտառտառ համհամհամհամ (Չ) 

անախորժ համ. «դառն» բառն է։ 
 ДАРР (Н), ТАРР (Ч) употр. в выражении дарр hам (Н), тарр hам (Ч) неприятный, 

горький вкус; грабар դառն даррн – желчь, горечь, литер.вост.арм. դառն даррн – горький, 

литер.зап.арм. դառն (произн. тhаррн) – желчь, неприятный вкус, Карин, Нор-Джуга դ‘առն 

дhаррн, Ереван դ‘առը дhарры, Алашкерт, Ахалциха, Муш դ‘առ дhарр, Тбилиси դարը дары, 

Мокс, Мараха, Салмаст, Ван տmռն тäррн, Шемаха տmռնը тäррны, Возм դ‘mռ дhäрр, Агулис 

դէօռնը дöррны, все в знач. горечь. 

 ԴԱՌԱԲԱՆԴԱՌԱԲԱՆԴԱՌԱԲԱՆԴԱՌԱԲԱՆ (Ն), ԴԱՌԱԲԱԴԱՌԱԲԱԴԱՌԱԲԱԴԱՌԱԲԱ (Չ), գ. 1. ստվեր տվող ծածկույթ. 2. ամառվա գլխարկի առջևի 

կողմում կարված ծածկույթ՝ աչքերը արևից պաշտպանելու համար. թուրք. դառաբա 

ցանկապատ։ 
 ДАРРАБАН (Н), ДАРРАБА (Ч), с. 1. козырёк, выступ, небольшой навес над постройкой. 2. 
козырёк, щиток у головного убора (фуражки, кепки и т.п.); турец. taraba – деревянная перегородка; 

в гаварах Ахалкалаки, Муш, Полис դառապա даррапа – ограда, изгородь. 

 ԴԱՌԱԹԴԱՌԱԹԴԱՌԱԹԴԱՌԱԹ, գ. 1. (Ն) շքէղություն. 2. (Չ) հարուստ գյուղատնտեսական ինվենտար ու լծակներ. 

ար. դարաթ – լուսավոր շրջան, պսակ արևի շուրջը։ 
 ДАРРАТh, с. 1. (Н) роскошь, великолепие. 2. (Ч) большое богатое хозяйство с 
сельхозинвентарём и тягловым скотом. 3. (Ч) усилия, хлопоты; дарратhы мэдз э, панэн чhи хаси 
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ԴԱՌԱԹԼԸԴԱՌԱԹԼԸԴԱՌԱԹԼԸԴԱՌԱԹԼԸ ԴԴԴԴ Д

(Ч) хозяйство большое, не справляется, гатh анцhынэлы мэдз дарратհհհհ э (Ч) сепарирование молока 
требует больших усилий; турец. darat – великолепие, из перс. 

 ԴԱՌԱԹԼԸԴԱՌԱԹԼԸԴԱՌԱԹԼԸԴԱՌԱԹԼԸ, ած. 1. (Ն) շքեղ. 2. (Չ) գյուղատնտեսական ինվենտարով հարուստ. ար. դարաթ – 

թուրք. «լի» ածանց, որ համապատասխանում է հայ. «որ» ածանցին։ 
 ДАРРАТhЛЫ, п. 1. (Н) роскошный, пышный. 2. (Ч) зажиточный, состоятельный (о 
крестьянине, имеющем богатое хозяйство); из турец. (тюркский аффикс «лы» соответствует 
суффиксу арм. яз. «вор»).  

 ԴԱՌԻՆՋԴԱՌԻՆՋԴԱՌԻՆՋԴԱՌԻՆՋ և ԴԱՌՆԻՋԴԱՌՆԻՋԴԱՌՆԻՋԴԱՌՆԻՋ (Ն), ՏԱՌԻՆՋՏԱՌԻՆՋՏԱՌԻՆՋՏԱՌԻՆՋ (Չ), գ. վայրի մանր խնձոր։ 
 ДАРРИНДЖ и ДАРРНИДЖ (Н), ТАРРИНДЖ (Ч), с. бот. сорт мелких яблок, растущих на 

дикой яблоне-дичка; литер.зап.арм. դառնիճ (произн. тhаррнидж) – а) сорт дикорастущих яблок, б) 
горький (о вкусе). 

 ԴԱՌՀԱԼԱԹԴԱՌՀԱԼԱԹԴԱՌՀԱԼԱԹԴԱՌՀԱԼԱԹ (Ն), ՏԱՌՀԱԼԱԹՏԱՌՀԱԼԱԹՏԱՌՀԱԼԱԹՏԱՌՀԱԼԱԹ (Չ), մկ. հազիվ, դժվարությամբ. դառհալաթդառհալաթդառհալաթդառհալաթ հասանքհասանքհասանքհասանք 
պօյէզդիպօյէզդիպօյէզդիպօյէզդի. թուրք. դար – նեղ, ար. հալաթ – վիճակ, որպիսություն։ 
 ДАРРhАЛАТh (Н), ТАРРhАЛАТh (Ч), н. еле-еле, едва, с трудом, чуть, чуть было не; 
даррhалатh hасанкh пойэзди чуть было не опоздали на поезд; турец. dar (дар) – узкий, тесный, 
араб. hалатh – участь, судьба, свойство.  

 ԴԱՌՀԱՁԴԱՌՀԱՁԴԱՌՀԱՁԴԱՌՀԱՁ, ած. հասունանալով կոշտացած և ուտելու անպետք (վարունգ)։ 
 ДАРРhАДЗ, пр.пр.вр. затвердевший от перезревания и непригодный для употребления в пищу 
(об огурце).  

 ԴԱՌՀԱԴԱՌՀԱԴԱՌՀԱԴԱՌՀԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, -էրուն, մկ. քանի հասունանում ու կոշտանում է (վարունգը) և այլն 

բոլոր ժամաներով եզ. և հոգ. երր. դեմքերի նշանակ., ինչպես որ պահանջ. է հաջոր. բայի ձևը։ 
 ДАРРhÁДЗСАЙИН, -эрун, н. по мере того как (чем больше) переспевает и затвердевает (об 
огурце) и т.д., во всех вр. ед. и мн. числа 3-го л. в соотв. с формой см. гл.  

 ԴԱԴԱԴԱԴԱ՛ՌՀԱՁՕՌՀԱՁՕՌՀԱՁՕՌՀԱՁՕ՛ՎԸՎԸՎԸՎԸ, -նէրօվը, մկ. հենց որ հասունանում ու կոշտանում է (վարունգը) 

հասունացավ ու կոշտացավ և այլն բոլոր ժամանակների եզակի ու հոգնակի երրորդ դեմքերի 

նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. խըյարըխըյարըխըյարըխըյարը դառհաձօվըդառհաձօվըդառհաձօվըդառհաձօվը խօզիխօզիխօզիխօզի բիդբիդբիդբիդ 
դասդասդասդաս, ուդէլուուդէլուուդէլուուդէլու գամգամգամգամ թուռշիթուռշիթուռշիթուռշի տընէլուտընէլուտընէլուտընէլու յարամիշյարամիշյարամիշյարամիշ չիչիչիչի լալալալա(լլլլ)։ 
 ДÁРРhАДЗÓВЫ, -нэровы, н. как только переспевает и затвердевает (об огурце) и т.д., во всех 
вр. ед. и мн. числа 3-го л., в соот. с ф. смысл. гл. пр.; хыйары даррhадзовы хози бид дас, удэлу 
гам тhурши тынэлу йарамиш чhи ла(л) как только огурцы затвердевают, идут только в корм 
свиньям, в пищу и для засолки не годятся. 

 ԴԱՌՀԷԼԴԱՌՀԷԼԴԱՌՀԷԼԴԱՌՀԷԼ, -հի, -հէցավ, -հաձ, -հէլու, մյուս ձևերը և առաջին երկու դեմքերը չունի, բ.չ. 
հասունանալով կոշտ և ուտելու համար անպետք դառնալ (վարունգը)։ 
 ДАРРhЭЛ, гыдаррhи, -hэцhав, -hадз, -hэлу, г.с.з. затвердеть от перезревания и стать 
непригодным для употребления в пищу (об огурце); не имеет форм 1-го и 2-го лица. 

 ԴԱՌՀԷԼԷՆԴԱՌՀԷԼԷՆԴԱՌՀԷԼԷՆԴԱՌՀԷԼԷՆ, մկ. հնանալով և ուտէլու համար անպետք դառնալով (վարունգը). խըյարնէրըխըյարնէրըխըյարնէրըխըյարնէրը 
գէգէգէգէ՛ցիլցիլցիլցիլ ինինինին դառհէլէնդառհէլէնդառհէլէնդառհէլէն, ինչիինչիինչիինչի՞ չիսչիսչիսչիս ժօղվիժօղվիժօղվիժօղվի(լլլլ)։ 
 ДАРРhЭЛЭН, н. затвердевая от перезревания и становясь непригодным для употребления в 
пищу (об огурце); хыйарнэры гэ;цhил ин даррhэлэн, инчhи чhис жохъви(л)? огурцы портятся от 
перезревания, почему их не срываешь? 

 ԴԱՌՀԷԼՈՒԴԱՌՀԷԼՈՒԴԱՌՀԷԼՈՒԴԱՌՀԷԼՈՒ, ած. որ կարող է հասունանալուց անպետք դառնալ ուտէլու համար. 

ծըմէրուգնծըմէրուգնծըմէրուգնծըմէրուգն ալալալալ դառհէլուդառհէլուդառհէլուդառհէլու պանպանպանպան չէչէչէչէ խօմխօմխօմխօմ խըյարիխըյարիխըյարիխըյարի բէսբէսբէսբէս. ապառնի դերբայ՝ գոյականի հետ գործածված 

իբրև ածական առանց ապառնի իմաստ ունենալու։  
 ДАРРhЭЛУ, пр.буд.вр. то, что может стать непригодным для употр. в пищу из-за 
перезревания; цымэругн ал даррhэлу пан чhэ хом хыйари бэс арбуз ведь не огурец, чтобы 
затвердеть от перезревания; с сущ. выполняет функ. прил., теряя значение буд. времени. 

 ԴԱՌՀԷՑԸՆԷԼԴԱՌՀԷՑԸՆԷԼԴԱՌՀԷՑԸՆԷԼԴԱՌՀԷՑԸՆԷԼ կամ ԴԱՌՀԷՑՈՒՆԷԼԴԱՌՀԷՑՈՒՆԷԼԴԱՌՀԷՑՈՒՆԷԼԴԱՌՀԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԴԱՌՀԷՑԸՆԷԼԴԱՌՀԷՑԸՆԷԼԴԱՌՀԷՑԸՆԷԼԴԱՌՀԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ. հնացնելով՝ կոշտ և ուտելու 
համար անպետք դարձնել (վարունգը)։ 
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 ДАРРhЭЦhЫНЭЛ или ДАРРhЭЦhУНЭЛ (Н), ДАРРhЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. доводить до 
перезрелости и затвердения и сделать непригодным для употребления в пищу (об огурцах). 

 ԴԱՌՀԷՑՈՒՑԱՁԴԱՌՀԷՑՈՒՑԱՁԴԱՌՀԷՑՈՒՑԱՁԴԱՌՀԷՑՈՒՑԱՁ, ած. հինացրած և ուտելու համար անպետքացրած (վարունգ). անցյալ 
դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական։ 
 ДАРРhЭЦhУЦhАДЗ, пр.пр.вр. доведённый до перезрелости и затвердения и ставший 
непригодным для употребления в пищу (об огурцах); с сущ. становится прилагат. 

 ԴԱՌՀԷՑՈՒՑԱԴԱՌՀԷՑՈՒՑԱԴԱՌՀԷՑՈՒՑԱԴԱՌՀԷՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի հնացնում, 

անպետքացնում եմ, հնացնեմ, անպետքացնեմ (վարունգները) և այլն: դառհէցուցաձսայիսդառհէցուցաձսայիսդառհէցուցաձսայիսդառհէցուցաձսայիս 
քըփէդիմքըփէդիմքըփէդիմքըփէդիմ, խօզէրունխօզէրունխօզէրունխօզէրուն գուդամգուդամգուդամգուդամ խըյարնէրըխըյարնէրըխըյարնէրըխըյարնէրը։ 
 ДАРРhЭЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем 
больше) довожу (огурцы) до перезрелости и непригодности, доводил, буду доводить и т.д.; 
дарhэцhуцhадзсайис кhыпhэдим, хозэрун гудам хыйарнэры по мере того как довожу огурцы до 
перезрелости, срываю их и скармливаю свиньям. 

 ԴԱՌՄԻՇԴԱՌՄԻՇԴԱՌՄԻՇԴԱՌՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ, բ.ն. հանդիմանել. թուրք. դար – նեղ, դարմիշ – նեղացած, բարկացած։ 
 ДАРРМИШ ЛАЛ, г.д.з. укорять, упрекать, бранить; турец. darılmak (дарылмак), крым.татар. 
дарылмакъ – сердиться, бранить. 

 ԴԱՌՅԱՑԻԴԱՌՅԱՑԻԴԱՌՅԱՑԻԴԱՌՅԱՑԻ, ած.գ. անվայել վարքի տեր, անարգ: Գործածվում էր հնումը Նոր-Նախիջևան 

քաղաքում։ Ծագում է Տիրուհի անունով մի հայ անպարկեշտ աղջկա անունից, որ իր անունը 

փոխել ու դարձրել էր Դառյա: Քաղաքի այն մասը, որտեղ ապրել է այդ աղջիկը, կոչում էին 

«դառյայի մահալա», որ անարգական էր համարվում, իսկ անարգ վարքի տեր մարդկանց 

անվանում էին «դառյացի», այսինքն «դառյայի մահալայի» բնակիչ։  
 ДАРРЙАЦhИ, п. позорный, презренный; слово употреблялось в старину в г. Новая Нахичевань и 
приобрело нарицательное значение от имени армянской девушки Тируhи, ведущей непристойный 
образ жизни, которая изменила своё имя и стала зваться Дарья. Ту часть города, в которой жила эта 
девушка, называли даррйайи маhала, что считалось оскорбительным, а людей, ведущих 
аморальный образ жизни, называли даррйацhи, т.е. житель квартала Дарьи. 

 ԴԱՌՆԱԼԴԱՌՆԱԼԴԱՌՆԱԼԴԱՌՆԱԼ, -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Ն), ՏԱՌՆԱԼՏԱՌՆԱԼՏԱՌՆԱԼՏԱՌՆԱԼ, -նամ, -ծա, -ծաձ, -ծօղ, -

նալու, -ծի՛ր, -ծի՛կ (Չ), բ.չ. 1. դառնալ, ետ երթալ. 2. շուռ գալ, շրջվել. 3. պտտվել. 4. ամաչել, 
պատկառել. 5. մեղմանալ. 6. կակղել. բաքսըմադըբաքսըմադըբաքսըմադըբաքսըմադը տառծիլտառծիլտառծիլտառծիլ էէէէ (Չ) պաքսիմատը կակղել է (խոնավ 

տեղում մնալով). հավանհավանհավանհավան գըդառնագըդառնագըդառնագըդառնա (Ն) հավանհավանհավանհավան կըտառնակըտառնակըտառնակըտառնա (Չ) եղանակը մեղմանում է. 

հավադէնհավադէնհավադէնհավադէն դառնալդառնալդառնալդառնալ հավատը փոխել. ուռէցքըուռէցքըուռէցքըուռէցքը դառցավդառցավդառցավդառցավ (Ն), ուռէծկըուռէծկըուռէծկըուռէծկը տառծավտառծավտառծավտառծավ (Չ) ուռեցքը իջավ, 

փոքրացավ. չիչիչիչի տառծավտառծավտառծավտառծավ էրէսըէրէսըէրէսըէրէսը, չաթաչաթչաթաչաթչաթաչաթչաթաչաթ գըռէվգըռէվգըռէվգըռէվ արավարավարավարավ իրէնմէնիրէնմէնիրէնմէնիրէնմէն մէձմէձմէձմէձ մաշտունմաշտունմաշտունմաշտուն հէդհէդհէդհէդ չամաչեց, 

առանց քաշվելու կռվեց մեծ մարդու հետ. տե՛ս նաև աչքըաչքըաչքըաչքը դառնալդառնալդառնալդառնալ: 
 ДАРРНАЛ, гыдаррнам, даррцhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Н), ТАРРНАЛ, 
кытаррнам, таррца, -цадз, -цохъ, -налу, -цир, -цик (Ч), г.с.з. 1. возвращаться. 2. оборачиваться. 3. 
скручиваться, сматываться. 4. стыдиться, стесняться. 5. затихать, утихать. 6. смягчаться, 
становиться более доброжелательным. 7. превращаться в кого-либо, во что-либо, становиться кем-
либо, чем-либо; бакhсымады таррцил э (Ч) сухари размякли (от сырости), hаван гыдаррна (Н), 
hаван кытаррна (Ч) погода меняется, hавадэн даррнал перейти в другую веру, уррэцhкhы 
даррцhав (Н), уррэцкы таррцав (Ч) опухоль сошла, чhи таррцав эрэсы, чhатhачhатh гыррэв 
арав ирэнмэн мэдз маштун hэд не постыдился препираться с человеком намного старше себя, 
ачhкhы даррнал (Н), ачкы таррнал (Ч) разочароваться, потерять интерес к кому-либо, чему-либо, 
буз-пhад таррцав (Ч) оцепенел (от неожиданности, страха и т.п.), hачhан шун таррцав (Ч) 

остервенел, ожесточился (о человеке); исконно арм. слово, грабар դարնալ дарнал – возвращаться, 

литер.вост.арм. դառնալ даррнал, литер.зап.арм. դառնալ (произ. тhарррнал) – возвращаться, Полис 

դառնալ даррнал, Алашкерт, Ахалциха, Акна, Ереван, Харберд, Себастия, Сучава, Карин, Муш, 

Нор-Джуга դ‘առնալ дhаррнал, Тбилиси դարնալ дарнал, Зейтун դ‘առնօլ дhаррнол, Родосто, 

Тигранакерт թառնալ тhаррнал, Возм դ‘mռնալ дhäррнал, Агулис դmռնիլ дäррнил, Мокс, Мараха, 

Салмаст, Ван տmռնալ тäррнал, Горис տmռնmլ тäррнäл, Шемаха տmռնիլ тäррнил, Асланбек 
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դ‘էռնալ дhэррнал, Карабах տէռնալ тэррнал, Нухи թmրնmլ тhäрнäл, Хачин դ‘առնոլ дhаррнол, 

դ‘այնոլ дhайнол, Амшен տառնուշ таррнуш.  

 ԴԱՌՆԱԼՈՒԴԱՌՆԱԼՈՒԴԱՌՆԱԼՈՒԴԱՌՆԱԼՈՒ (Ն), ՏԱՌՆԱԼՈՒՏԱՌՆԱԼՈՒՏԱՌՆԱԼՈՒՏԱՌՆԱԼՈՒ (Չ), ած. դառնալու (բոլոր իմաստներով. տե՛ս դառնալ). 
ապառնի դերբայ՝ գոյականի հետ գործածված իբրև ածական։ 
 ДАРРНАЛУ (Н), ТАРРНАЛУ (Ч), пр.буд.вр. долженствующий вернуться (во всех значениях 
глаг. «даррнал»); при употр. с существ. выполняет функцию прилагат. 

 ԴԱՌՑԴԱՌՑԴԱՌՑԴԱՌՑ (Ն), ՏԱՌԾՏԱՌԾՏԱՌԾՏԱՌԾ (Չ), գ. 1. պատասխան (նամակի). 2. զղջում. այս իմաստով 

գործածվում էր միայն դառցիդառցիդառցիդառցի քալքալքալքալ (Ն), տառծիտառծիտառծիտառծի կալկալկալկալ (Չ) ողջալ, իր մեղքերը ճանաչել, որ 

առնված է գրական լեզվից՝ կրոնի միջոցով. դառցըդառցըդառցըդառցը խըրգէլխըրգէլխըրգէլխըրգէլ (Ն), տառծըտառծըտառծըտառծը խըրգէլխըրգէլխըրգէլխըրգէլ (Չ) 

պատասխանել (նամակին)։ 
 ДАРРЦh (Н), ТАРРЦ (Ч), с. 1. ответ (на письмо); даррцhы хыргэл (Н), таррцы хыргэл (Ч) 
ответить на письмо. 2. раскаяние, сожаление; во 2-м значении слово употреблялось только в 
выраж., вошедшем в диалект из литерат. языка через церковный, даррцhи кhал (Н), таррци кал 

(Ч) раскаиваться; литер.вост.арм. դարձ дардз, литер.зап.арм. դարձ (произн. тhарцh) – 
возвращение; раскаяние; этимол. см. даррнал. 

 ԴԱՌՑԱՁԴԱՌՑԱՁԴԱՌՑԱՁԴԱՌՑԱՁ (Ն), ՏԱՌԾԱՁՏԱՌԾԱՁՏԱՌԾԱՁՏԱՌԾԱՁ (Չ), ած. 1. դարձած, ետ գնացած. 2. մեղմացած (եղանակ). 3. իջած, 

փոքրացած (ուռեցք). 4. կակղած (պաքսիմատ, արևածաղկի և այլ բոված սերմ). 5. վախեցած 

(աչք). անցյալ դերբայ՝ գոյականի հետ դարձած ածական։ 
 ДАРРЦhАДЗ (Н), ТАРРЦАДЗ (Ч), пр.пр.вр. 1. вернувшийся. 2. изменившийся (о погоде). 
3. уменьшившийся, спавший (об опухоли, отёке). 4. размякший от сырости (о сухарях, жареных 
семечках). 5. робкий, испуганный (о глазах); при употр. с существ. выполняет функцию 
прилагат. 

 ԴԱՌՑԱԴԱՌՑԱԴԱՌՑԱԴԱՌՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ՏԱՌԾԱՏԱՌԾԱՏԱՌԾԱՏԱՌԾԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), մկ. 

քանի դառնում եմ, էի, դարձա և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, 

ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը, միայն «ետ երթալ» իմաստով, իսկ մյուս 

իմաստներով (տե՛ս դառնալ) գործածվում է միայն երր. դեմքով։ 
 ДАРРЦhÁДЗСАЙИС (Н), ТАРРЦÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), н. по 
мере того как (чем чаще) возвращаюсь, возвращался и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с 
формой смысл. глагола предложения только в значении «возвращаться», в других значениях употр. 
только в 3-м лице.  

 ԴԱԴԱԴԱԴԱ՛ՌՑԱՁՕՌՑԱՁՕՌՑԱՁՕՌՑԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ (Ն), ՏԱՏԱՏԱՏԱ՛ՌԾԱՁՕՌԾԱՁՕՌԾԱՁՕՌԾԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ), մկ. 

հենց որ դառնում եմ, էի, դարձա և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժամանակների նշանակությամբ, 

ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը, միայն «ետ երթալ» և «հավատը փոխել» իսկ 

մյուս իմաստներով (տե՛ս դառնալ) գործածվում է միայն երր. դեմքով։ 
 ДÁРРЦhАДЗÓВЫС (Н), ТÁРРЦАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы (Ч), н. 
как только возвращаюсь и т.д., во всех лицах, числах и врем., в соотв. с формой смыслового гл. 
предложения только в значенииях «возвращаться» и «обращаться в другую веру», в других 
значениях употр. только в 3-м лице.  

 ԴԱՌՑԸՆԷԼԴԱՌՑԸՆԷԼԴԱՌՑԸՆԷԼԴԱՌՑԸՆԷԼ կամ ԴԱՌՑՈՒՆԷԼԴԱՌՑՈՒՆԷԼԴԱՌՑՈՒՆԷԼԴԱՌՑՈՒՆԷԼ, -ցունում կամ -ցունիմ, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցընօղ կամ -

ցունօղ, -ցունէլու կամ -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛ք (Ն), ՏԱՌԾԸՆԷԼՏԱՌԾԸՆԷԼՏԱՌԾԸՆԷԼՏԱՌԾԸՆԷԼ, -ծունում, -ծուծի, -ծուծաձ, -

ծընօղ, -ծընէլու, -ծո՛ւր, -ծուծէ՛կ (Չ), բ.ա. «դառնալ» -ի անցողականն է՝ բոլոր իմաստներով։ 
 ДАРРЦhЫНЭЛ или ДААААРРЦhУНЭЛ, -цhунум или -цhуним, -цhуцhи, -цhуцhадз, -цhунохъ или 

-цhынохъ, -цhунэлу или -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэкh (Н), ТААААРРЦЫНЭЛ, -цунум, -цуци, -цуцадз, -
цынохъ, -цынэлу, -цур, -цуцэк (Ч), п.г. 1. возвращать что-либо, отдавать обратно. 2. смягчать, 
делать кого-либо более доброжелательным, благосклонным. 3. обращать в другую веру. 4. 

переубеждать. 5. уменьшать (опухоль); литер.вост.арм. դարձնել дардзнел, литер.зап.арм. դարձնել 
(произ. тhарцhынэл) – возвращать, превращать, обращать, в гаварах Нор-Джуга դ‘առցնել 
дhаррцhнел, Полис դառցունէլ даррцhунэл, Салмаст տmրցիւցել тäррцhюцhел. 
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ԴԴԴԴ Д ԴԱՌՑԸՆԷԼԷՆԴԱՌՑԸՆԷԼԷՆԴԱՌՑԸՆԷԼԷՆԴԱՌՑԸՆԷԼԷՆ

 ԴԱՌՑԸՆԷԼԷՆԴԱՌՑԸՆԷԼԷՆԴԱՌՑԸՆԷԼԷՆԴԱՌՑԸՆԷԼԷՆ կամ ԴԱՌՑՈՒՆԷԼԷՆԴԱՌՑՈՒՆԷԼԷՆԴԱՌՑՈՒՆԷԼԷՆԴԱՌՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ՏԱՌԾԸՆԷԼԷՆՏԱՌԾԸՆԷԼԷՆՏԱՌԾԸՆԷԼԷՆՏԱՌԾԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. 1. դարձնելով (դեպի 

ետ). 2. փոխել տալով (հավատը). հավադէնհավադէնհավադէնհավադէն դառցունէլէնդառցունէլէնդառցունէլէնդառցունէլէն (Ն), հավադէնհավադէնհավադէնհավադէն տառծընէլէնտառծընէլէնտառծընէլէնտառծընէլէն (Չ) 

կրոնափոխ անելով, փոխ. իմ. համոզմունքը փոխել տալով. 3. (ուռեցքը) իջեցնելով, 

փոքրացնելով։ 
 ДААААРРЦhЫНЭЛЭН или ДААААРРЦhУНЭЛЭН (Н), ТААААРРЦЫНЭЛЭН (Ч), н. 1. возвращая.              

2. заставляя менять веру. 3. уменьшая (опухоль); hавадэн даррцhунэлэн (Н), hавадэн 
таррцынэлэн (Ч) а) заставляя менять веру, б) переубеждая. 

 ԴԱՌՑԸՆԷԼՈՒԴԱՌՑԸՆԷԼՈՒԴԱՌՑԸՆԷԼՈՒԴԱՌՑԸՆԷԼՈՒ կամ ԴԱՌՑՈՒՆԷԼՈՒԴԱՌՑՈՒՆԷԼՈՒԴԱՌՑՈՒՆԷԼՈՒԴԱՌՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն), ՏԱՌԾԸՆԷԼՈՒՏԱՌԾԸՆԷԼՈՒՏԱՌԾԸՆԷԼՈՒՏԱՌԾԸՆԷԼՈՒ (Չ), ած. որին կարելի է կամ 

պետք է ետ դարձնել. ասասասաս բարաբբարաբբարաբբարաբ ծէռքօվծէռքօվծէռքօվծէռքօվ տառծըւնէլուտառծըւնէլուտառծըւնէլուտառծըւնէլու մաշտմաշտմաշտմաշտ չէչէչէչէ. 2. որին կարելի է փոխել տալ 
(հավատը կամ համոզմունքը). հավադէնհավադէնհավադէնհավադէն դառցունէլուդառցունէլուդառցունէլուդառցունէլու մաշթմաշթմաշթմաշթ չէչէչէչէ. 3. (ուռեցք), որ կարելի է 

իջեցնել. ադբէսադբէսադբէսադբէս ջարէրօվջարէրօվջարէրօվջարէրօվ դառցունէլուդառցունէլուդառցունէլուդառցունէլու ուռէցքուռէցքուռէցքուռէցք չէչէչէչէ ասիվիգըասիվիգըասիվիգըասիվիգը։  
 ДААААРРЦhЫНЭЛУ или ДААААРРЦhУНЭЛУ (Н), ТААААРРЦЫНЭЛУ (Ч), п. 1. тот, кого нужно или 

можно отправить назад; ас бараб цэрркhов таррцынэлу машт чhэ этого (человека) нельзя 
отпускать с пустыми руками. 2. тот, кого можно переубедить, заставить поменять веру; hавадэн 
даррцhунэлу маштh чhэ его невозможно заставить поменять веру. 3. (опухоль), которую можно 
уменьшить; адбэс джарэров дарцhунэлу уррэцhкh чhэ асивигы такими лекарствами невозможно 
уменьшить эту опухоль. 

 ԴԱՌՕՍԴԱՌՕՍԴԱՌՕՍԴԱՌՕՍ, գ. բարեմաղթություն արտահայտող բառ, որ «նույն բարիքը» իմաստն ունի. 

դառօսըդառօսըդառօսըդառօսը քէզիքէզիքէզիքէզի կամ դառօսըդառօսըդառօսըդառօսը քէզիքէզիքէզիքէզի (ըըըը)լալալալա – դու էլ նույն բախտին արժանանաս. դառօսըդառօսըդառօսըդառօսը 
զավագօցըդզավագօցըդզավագօցըդզավագօցըդ լալալալա – զավակներդ էլ նույն բախտին արժանանան (ասվում է՝ ինկատի ունենալով 

հարսանիք, ամուսնություն): Ծագում է հարսանիքի ժամանակ նորապսակների գլխին կորեկ 

ցանելու վաղեմի սովորությունից. թուրք. դարը – կորեկ, «դարըսը բաշը» – նրա կորեկը քո 

գլխին, «դարըս» – նրա կորեկը բառի իմաստը մոռացվել է ու դարձել է «դառօս»։ 
 ДАРРОС, с. употребляется для выражения добрых пожеланий, является синонимом 

выражения «նույն բարիք» (нуйн барикh) – того же добра и вам желаю (բարիք барикh – 

благодеяние, добро); дарросы кhэзи или дарросы кhэзи (ы)ла того же счастья и тебе желаю, всех 
благ тебе желаю, дарросы завагоцhыд ла всех благ детям твоим (добрые пожелания во время 
свадебной церемонии, когда новобрачных, согласно древней традиции, осыпают просом); от турец. 
darı (дары) – просо, darısı başınıza (дарысы башыныза) – просо на вашу голову, или darısı size 
(даррысы сизе) – того же и вам желаю; значение слова забылось, а «даррысы» перешло в «даррос»; 

среднеарм. яз. տառոս таррос, литер.зап.арм. տառոս (произ. даррос), употр. во всех 

западноармянских диалектах, в том же значении. 

 ԴԱՍԸԴԱՍԸԴԱՍԸԴԱՍԸ, թ. տասը։ 
 ДАСЫ, ч. десять, десятка; исконно арм. сл., грабар տասն тасн – десять, литер.вост.арм. տասը 

тасы, տասն тасн, литер.зап.арм. տաս (произн. дас), տասն (произн. дасн) – десять, Нор-Джуга 

տասն тасн, Ахалциха, Тбилиси տասը тасы, Асланбек, Харберд, Амшен, Полис, Родосто, 

Себастия, Сучава, Тигранакерт դասը дасы, Ван, Алашкерт, Мокс, Муш տաս тас, Горис, Ереван, 

Карин, Карабах, Шемаха, Салмаст տասսը тассы, Агулис տօսսը тоссы, Мараха տասսա тасса, 

Хачин, Зейтун, Антиохия դօսը досы, Сведия դուսսը дуссы. 

 ԴԱՍԴԱՍԴԱՍԴԱՍ-ԴԱՍԸԴԱՍԸԴԱՍԸԴԱՍԸ, թ. ամեն մեկին տասը, ամեն մեկը տասը, ամեն մեկից տասը։ 
 ДАС-ДАСЫ, ч. по десять (каждый, каждому, от каждого). 

 ԴԱՍՆԱՉՔԴԱՍՆԱՉՔԴԱՍՆԱՉՔԴԱՍՆԱՉՔ (Ն), ԴԱՍՆԱՃԿԴԱՍՆԱՃԿԴԱՍՆԱՃԿԴԱՍՆԱՃԿ (Չ), գ. թղթախաղի մեջ տասը աչքանի թուղթ։ 
 ДАСНАЧhКh (Н), ДАСНАЧК (Ч), с. десятка, игральная карта, имеющая десять знаков. 

 ԴԱՍՆԸՄԷԳԴԱՍՆԸՄԷԳԴԱՍՆԸՄԷԳԴԱՍՆԸՄԷԳ, թ. տասնմեկ։ 
 ДАСНЫМЭГ, ч. одиннадцать; литер.вост.арм. տասնմեկ таснмек, литер.зап.арм. տասնմեկ 

(произн. даснмэг). 

 ԴԱՍՆԸՄԷԳԱԳԱՆԴԱՍՆԸՄԷԳԱԳԱՆԴԱՍՆԸՄԷԳԱԳԱՆԴԱՍՆԸՄԷԳԱԳԱՆ, թ. տասնմեկական։ 
 ДАСНЫМЭГАГАН, ч. по одиннадцать. 
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ԴԱՍՆԸԴԱՍՆԸԴԱՍՆԸԴԱՍՆԸՄԷԳՈՒՄՄԷԳՈՒՄՄԷԳՈՒՄՄԷԳՈՒՄ ԴԴԴԴ Д

 ԴԱՍՆԸՄԷԳՈՒՄԴԱՍՆԸՄԷԳՈՒՄԴԱՍՆԸՄԷԳՈՒՄԴԱՍՆԸՄԷԳՈՒՄ, թ. տասնմեկերորդ։ 
 ДАСНЫМЭГУМ, ч. одиннадцатый. 

 ԴԱՍՆԸՄԷԳՆՕՑԴԱՍՆԸՄԷԳՆՕՑԴԱՍՆԸՄԷԳՆՕՑԴԱՍՆԸՄԷԳՆՕՑ, թ. տասնմեկնոց, տասնմեկ արժող կամ կշռող։ 
 ДАСНЫМЭГНОЦh, ч. стоящий или весящий одиннадцать. 

 ԴԱՍՆԷՐԳՈՒԴԱՍՆԷՐԳՈՒԴԱՍՆԷՐԳՈՒԴԱՍՆԷՐԳՈՒ և ԴԱՍՎԷՐԳՈՒԴԱՍՎԷՐԳՈՒԴԱՍՎԷՐԳՈՒԴԱՍՎԷՐԳՈՒ, առանձին գործածվելիս՝ ԴԱՍՆԷՐԳՈՒՍԴԱՍՆԷՐԳՈՒՍԴԱՍՆԷՐԳՈՒՍԴԱՍՆԷՐԳՈՒՍ, ԴԱՍՎԷՐԳՈՒՍ ԴԱՍՎԷՐԳՈՒՍ ԴԱՍՎԷՐԳՈՒՍ ԴԱՍՎԷՐԳՈՒՍ 
և ԴԱՍՆԸՎԷՐԳՈՒՍԴԱՍՆԸՎԷՐԳՈՒՍԴԱՍՆԸՎԷՐԳՈՒՍԴԱՍՆԸՎԷՐԳՈՒՍ, թ. տասներկու։ 
 ДАСНЭРГУ и ДАСВЭРГУ, при независимом употреблении ДАСНЭРГУС, ДАСВЭРГУС и 

ДАСНЫВЭРГУС, ч. двенадцать; литер.вост.арм. տասներկու таснерку, литер.зап.арм. 

տասներկու (даснэргу). 

 ԴԱՍՆԷՐԳՈՒՍԱԳԱՆԴԱՍՆԷՐԳՈՒՍԱԳԱՆԴԱՍՆԷՐԳՈՒՍԱԳԱՆԴԱՍՆԷՐԳՈՒՍԱԳԱՆ, ԴԱՍՎԷՐԳՈՒՍԱԳԱՆԴԱՍՎԷՐԳՈՒՍԱԳԱՆԴԱՍՎԷՐԳՈՒՍԱԳԱՆԴԱՍՎԷՐԳՈՒՍԱԳԱՆ և ԴԱՍՆԸՎԷՐԳՈՒՍԱԳԱՆԴԱՍՆԸՎԷՐԳՈՒՍԱԳԱՆԴԱՍՆԸՎԷՐԳՈՒՍԱԳԱՆԴԱՍՆԸՎԷՐԳՈՒՍԱԳԱՆ, թ. 

տասներկուական։ 
 ДАСНЭРГУСАГАН, ДАСВЭРГУСАГАН и ДАСНЫВЭРГУСАГАН, с. по двенадцать. 

 ԴԱՍՆԷՐԳՈՒՍՈՒՄԴԱՍՆԷՐԳՈՒՍՈՒՄԴԱՍՆԷՐԳՈՒՍՈՒՄԴԱՍՆԷՐԳՈՒՍՈՒՄ և ԴԱՍՎԷՐԳՈՒՍՈՒՄԴԱՍՎԷՐԳՈՒՍՈՒՄԴԱՍՎԷՐԳՈՒՍՈՒՄԴԱՍՎԷՐԳՈՒՍՈՒՄ, թ. տասներկուերորդ։ 
 ДАСНЭРГУСУМ и ДАСВЭРГУСУМ, ч. двенадцатый. 

 ԴԱՍՆԷՐԳՈՒՍՆՕՑ ԴԱՍՆԷՐԳՈՒՍՆՕՑ ԴԱՍՆԷՐԳՈՒՍՆՕՑ ԴԱՍՆԷՐԳՈՒՍՆՕՑ և ԴԱՍՎԷՐԳՈՒՍՆՕՑԴԱՍՎԷՐԳՈՒՍՆՕՑԴԱՍՎԷՐԳՈՒՍՆՕՑԴԱՍՎԷՐԳՈՒՍՆՕՑ, թ. տասներկուսնոց, տասներկու արժող կամ 

կշռող։ 
 ДАСНЭРГУСНОЦh и ДАСВЭРГУСНОЦh, ч. стоящий или весящий двенадцать. 

 ԴԱՍՆԸԺԷՔԴԱՍՆԸԺԷՔԴԱՍՆԸԺԷՔԴԱՍՆԸԺԷՔ, ԴԱՍՆԻՐԷՔԴԱՍՆԻՐԷՔԴԱՍՆԻՐԷՔԴԱՍՆԻՐԷՔ և ԴԱՍՎԻՐԷՔԴԱՍՎԻՐԷՔԴԱՍՎԻՐԷՔԴԱՍՎԻՐԷՔ, թ. տասներեք։ 
 ДАСНЫЖЭКh, ДАСНИРЭКh и ДАСВИРЭКh, ч. тринадцать; литер.вост.арм. տասներեք 

таснерекh, литер.зап.арм. տասներեք (произ. даснэрэкh). 

 ԴԱՍՆԸԺԷՔԱԳԱՆԴԱՍՆԸԺԷՔԱԳԱՆԴԱՍՆԸԺԷՔԱԳԱՆԴԱՍՆԸԺԷՔԱԳԱՆ, ԴԱՍՆԻՐԷՔԱԳԱՆԴԱՍՆԻՐԷՔԱԳԱՆԴԱՍՆԻՐԷՔԱԳԱՆԴԱՍՆԻՐԷՔԱԳԱՆ և ԴԱՍՎԻՐԷՔԱԳԱՆԴԱՍՎԻՐԷՔԱԳԱՆԴԱՍՎԻՐԷՔԱԳԱՆԴԱՍՎԻՐԷՔԱԳԱՆ, թ. տասներեքական։ 
 ДАСНЫЖЭКhАГАН, ДАСНИРЭКhАГАН и ДАСВИРЭКhАГАН, ч. по тринадцать. 

 ԴԱՍՆԸԺԷՔՈՒՄԴԱՍՆԸԺԷՔՈՒՄԴԱՍՆԸԺԷՔՈՒՄԴԱՍՆԸԺԷՔՈՒՄ, ԴԱՍՆԻՐԷՔՈՒՄԴԱՍՆԻՐԷՔՈՒՄԴԱՍՆԻՐԷՔՈՒՄԴԱՍՆԻՐԷՔՈՒՄ և ԴԱՍՎԻՐԷՔՈՒՄԴԱՍՎԻՐԷՔՈՒՄԴԱՍՎԻՐԷՔՈՒՄԴԱՍՎԻՐԷՔՈՒՄ, թ. տասներեքերորդ։ 
 ДАСНЫЖЭКhУМ, ДАСНИРЭКhУМ и ДАСВИРЭКhУМ, ч. тринадцатый. 

 ԴԱՍՆԸԺԷՔՆՕՑԴԱՍՆԸԺԷՔՆՕՑԴԱՍՆԸԺԷՔՆՕՑԴԱՍՆԸԺԷՔՆՕՑ, ԴԱՍՆԻՐԷՔՆՕՑԴԱՍՆԻՐԷՔՆՕՑԴԱՍՆԻՐԷՔՆՕՑԴԱՍՆԻՐԷՔՆՕՑ և ԴԱՍՎԻՐԷՔՆՕՑԴԱՍՎԻՐԷՔՆՕՑԴԱՍՎԻՐԷՔՆՕՑԴԱՍՎԻՐԷՔՆՕՑ, թ. տասներեքնոց, տասներեք 

արժող կամ կշռող։ 
 ДАСНЫЖЭКhНОЦh, ДАСНИРЭКhНОЦh и ДАСВИРЭКhНОЦh, ч. стоящий или весящий 
тринадцать. 

 ԴԱՍՉՕՐՍԴԱՍՉՕՐՍԴԱՍՉՕՐՍԴԱՍՉՕՐՍ և ԴԱՍՆԸՉՕՐՍԴԱՍՆԸՉՕՐՍԴԱՍՆԸՉՕՐՍԴԱՍՆԸՉՕՐՍ , թ. տասնչորս։ 
 ДАСЧhОРС и ДАСНЫЧhОРС, ч. четырнадцать; литер.вост.арм. տասնչորս таснчhорс, 

литер.зап.арм. տասնչորս (произн. даснчhорс). 

 ԴԱՍՉՕՐՍԱԳԱՆԴԱՍՉՕՐՍԱԳԱՆԴԱՍՉՕՐՍԱԳԱՆԴԱՍՉՕՐՍԱԳԱՆ և ԴԱՍՆԸՉՕՐՍԱԳԱՆԴԱՍՆԸՉՕՐՍԱԳԱՆԴԱՍՆԸՉՕՐՍԱԳԱՆԴԱՍՆԸՉՕՐՍԱԳԱՆ, թ. տասնչորսական։ 
 ДАСЧhОРСАГАН и ДАСНЫЧhОРСАГАН, ч. по четырнадцать. 

 ԴԱՍՉՕՐՍՈՒՄԴԱՍՉՕՐՍՈՒՄԴԱՍՉՕՐՍՈՒՄԴԱՍՉՕՐՍՈՒՄ և ԴԱՍՆԸՉՕՐՍՈՒՄԴԱՍՆԸՉՕՐՍՈՒՄԴԱՍՆԸՉՕՐՍՈՒՄԴԱՍՆԸՉՕՐՍՈՒՄ, թ. տասնչորսերորդ։ 
 ДАСЧhОРСУМ и ДАСНЫЧhОРСУМ, ч. четырнадцатый. 

 ԴԱՍՉՕՐՍՆՕՑԴԱՍՉՕՐՍՆՕՑԴԱՍՉՕՐՍՆՕՑԴԱՍՉՕՐՍՆՕՑ և ԴԱՍՆԸՉՕՐՍՆՕՑԴԱՍՆԸՉՕՐՍՆՕՑԴԱՍՆԸՉՕՐՍՆՕՑԴԱՍՆԸՉՕՐՍՆՕՑ, թ. տասնչօրսանոց, տասնչորս արժող կամ կշռող։ 
 ДАСЧhОРСНОЦh и ДАСНЫЧhОРСНОЦh, ч. стоящий или весящий четырнадцать. 

 ԴԱՍՆԸՀԻՆԳԴԱՍՆԸՀԻՆԳԴԱՍՆԸՀԻՆԳԴԱՍՆԸՀԻՆԳ, թ. տասնհինգ։ 
 ДАСНЫhИНГ, ч. пятнадцать; литер.вост.арм. տասնհինգ таснhинг, литер.зап.арм. 

տասնհինգ (произн. дасныhинг). 

 ԴԱՍՆԸՀԻՆԳԱԳԱՆԴԱՍՆԸՀԻՆԳԱԳԱՆԴԱՍՆԸՀԻՆԳԱԳԱՆԴԱՍՆԸՀԻՆԳԱԳԱՆ, թ. տասնհինգական։ 
 ДАСНЫhИНГАГАН, ч. по пятнадцать. 

 ԴԱՍՆԸՀԻՆԳՈՒՄԴԱՍՆԸՀԻՆԳՈՒՄԴԱՍՆԸՀԻՆԳՈՒՄԴԱՍՆԸՀԻՆԳՈՒՄ, թ. տասհինգերորդ։ 
 ДАСНЫhИНГУМ, ч. пятнадцатый. 

 ԴԱՍՆԸՀԻՆԳՆՕՑԴԱՍՆԸՀԻՆԳՆՕՑԴԱՍՆԸՀԻՆԳՆՕՑԴԱՍՆԸՀԻՆԳՆՕՑ, թ. տասնհինգնոց, տասնհինգ արժող կամ կշռող։ 
 ДАСНЫhИНГНОЦh, ч. стоящий или весящий пятнадцать. 

 ԴԱՍՆԸՎԷՑԴԱՍՆԸՎԷՑԴԱՍՆԸՎԷՑԴԱՍՆԸՎԷՑ, թ. տասնվեց։ 
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ԴԴԴԴ Д ԴԱՍՆԸՎԷՑԱԳԱՆԴԱՍՆԸՎԷՑԱԳԱՆԴԱՍՆԸՎԷՑԱԳԱՆԴԱՍՆԸՎԷՑԱԳԱՆ

 ДАСНЫВЭЦh, ч. шестнадцать; литер.вост.арм. տասնվեց таснвецh, литер.зап.арм. տասնվեց 
(произн. даснвэцh). 

 ԴԱՍՆԸՎԷՑԱԳԱՆԴԱՍՆԸՎԷՑԱԳԱՆԴԱՍՆԸՎԷՑԱԳԱՆԴԱՍՆԸՎԷՑԱԳԱՆ, թ. տասնվեցական։ 
 ДАСНЫВЭЦhАГАН, ч. по шестнадцать. 

 ԴԱՍՆԸՎԷՑՈՒՄԴԱՍՆԸՎԷՑՈՒՄԴԱՍՆԸՎԷՑՈՒՄԴԱՍՆԸՎԷՑՈՒՄ, թ. տասնվեցերորդ։ 
 ДАСНЫВЭЦhУМ, ч. шестнадцатый. 

 ԴԱՍՆԸՎԷՑՆՕՑԴԱՍՆԸՎԷՑՆՕՑԴԱՍՆԸՎԷՑՆՕՑԴԱՍՆԸՎԷՑՆՕՑ, թ. տասնվեցնօց, տասնվեց արժող կամ կշռող։ 
 ДАСНЫВЭЦhНОЦh, ч. стоящий или весящий шестнадцать. 

 ԴԱՍՆԸՕԽՏԸԴԱՍՆԸՕԽՏԸԴԱՍՆԸՕԽՏԸԴԱՍՆԸՕԽՏԸ և ԴԱՍՆԸՎՕԽՏԸԴԱՍՆԸՎՕԽՏԸԴԱՍՆԸՎՕԽՏԸԴԱՍՆԸՎՕԽՏԸ, թ. տասնյոթը։ 
 ДАСНЫОХТЫ и ДАСНЫВОХТЫ, ч. семнадцать; литер.вост.арм. տասնյոթ таснйотh, 

литер.зап.арм. տասնյոթ (произ. даснйотh). 

 ԴԱՍՆԸՕԽՏՆԱԳԱՆԴԱՍՆԸՕԽՏՆԱԳԱՆԴԱՍՆԸՕԽՏՆԱԳԱՆԴԱՍՆԸՕԽՏՆԱԳԱՆ և ԴԱՍՆԸՎՕԽՏՆԱԳԱՆԴԱՍՆԸՎՕԽՏՆԱԳԱՆԴԱՍՆԸՎՕԽՏՆԱԳԱՆԴԱՍՆԸՎՕԽՏՆԱԳԱՆ, թ. տասնյոթնական։ 
 ДАСНЫОХТНАГАН и ДАСНЫВОХТНАГАН, ч. по семнадцать. 

 ԴԱՍՆԸՕԽՏՆՈՒՄԴԱՍՆԸՕԽՏՆՈՒՄԴԱՍՆԸՕԽՏՆՈՒՄԴԱՍՆԸՕԽՏՆՈՒՄ և ԴԱՍՆԸՎՕԽՏՆՈՒՄԴԱՍՆԸՎՕԽՏՆՈՒՄԴԱՍՆԸՎՕԽՏՆՈՒՄԴԱՍՆԸՎՕԽՏՆՈՒՄ, թ. տասնյոթերորդ։ 
 ДАСНЫОХТНУМ и ДАСНЫВОХТНУМ, ч. семнадцатый. 

 ԴԱՍՆԸՕԽՏՆՕՑԴԱՍՆԸՕԽՏՆՕՑԴԱՍՆԸՕԽՏՆՕՑԴԱՍՆԸՕԽՏՆՕՑ և ԴԱՍՆԸՎՕԽՏՆՕՑԴԱՍՆԸՎՕԽՏՆՕՑԴԱՍՆԸՎՕԽՏՆՕՑԴԱՍՆԸՎՕԽՏՆՕՑ, թ. տասնյոթնոց, տասնյոթ արժող կամ կշռող։ 
 ДАСНЫОХТНОЦh и ДАСНЫВОХТНОЦh, ч. стоящий или весящий семнадцать. 

 ԴԱՍՆԸՈՒԹԸԴԱՍՆԸՈՒԹԸԴԱՍՆԸՈՒԹԸԴԱՍՆԸՈՒԹԸ և ԴԱՍՆԸՎՈՒԹԸԴԱՍՆԸՎՈՒԹԸԴԱՍՆԸՎՈՒԹԸԴԱՍՆԸՎՈՒԹԸ, թ. տասնութ։ 
 ДАСНЫУТhЫ и ДАСНЫВУТhЫ, ч. восемнадцать; литер.вост.арм. տասնութ таснутh. 

 ԴԱՍՆԸՈՒԹՆԱԳԱՆԴԱՍՆԸՈՒԹՆԱԳԱՆԴԱՍՆԸՈՒԹՆԱԳԱՆԴԱՍՆԸՈՒԹՆԱԳԱՆ և ԴԱՍՆԸՎՈՒԹՆԱԳԱՆԴԱՍՆԸՎՈՒԹՆԱԳԱՆԴԱՍՆԸՎՈՒԹՆԱԳԱՆԴԱՍՆԸՎՈՒԹՆԱԳԱՆ, թ. տասնութնական։ 
 ДАСНЫУТhНАГАН и ДАСНЫВУТhНАГАН, ч. по восемнадцать. 

 ԴԱՍՆԸՈՒԹՆՈՒՄԴԱՍՆԸՈՒԹՆՈՒՄԴԱՍՆԸՈՒԹՆՈՒՄԴԱՍՆԸՈՒԹՆՈՒՄ և ԴԱՍՆԸՎՈՒԹՆՈՒՄԴԱՍՆԸՎՈՒԹՆՈՒՄԴԱՍՆԸՎՈՒԹՆՈՒՄԴԱՍՆԸՎՈՒԹՆՈՒՄ, թ. տասնութներորդ։ 
 ДАСНЫУТhНУМ и ДАСНЫВУТhНУМ, ч. восемнадцатый. 

 ԴԱՍՆԸՈՒԹՆՕՑԴԱՍՆԸՈՒԹՆՕՑԴԱՍՆԸՈՒԹՆՕՑԴԱՍՆԸՈՒԹՆՕՑ և ԴԱՍՆԸՎՈՒԹՆՕՑԴԱՍՆԸՎՈՒԹՆՕՑԴԱՍՆԸՎՈՒԹՆՕՑԴԱՍՆԸՎՈՒԹՆՕՑ, թ. տասնութնոց, տասնութը արժող կամ կշրող։ 
 ДАСНЫУТhНОЦh и ДАСНЫВУТhНОЦh, ч. стоящий или весящий восемнадцать. 

 ԴԱՍՆԸԻՆԸԴԱՍՆԸԻՆԸԴԱՍՆԸԻՆԸԴԱՍՆԸԻՆԸ և ԴԱՍՆԸՎԻՆԸԴԱՍՆԸՎԻՆԸԴԱՍՆԸՎԻՆԸԴԱՍՆԸՎԻՆԸ, թ. տասնինը: 
 ДАСНЫИНЫ и ДАСНЫВИНЫ, ч. девятнадцать. 

 ԴԱՍՆԸԻՆՆԱԳԱՆԴԱՍՆԸԻՆՆԱԳԱՆԴԱՍՆԸԻՆՆԱԳԱՆԴԱՍՆԸԻՆՆԱԳԱՆ և ԴԱՍՆԸՎԻՆՆԱԳԱՆԴԱՍՆԸՎԻՆՆԱԳԱՆԴԱՍՆԸՎԻՆՆԱԳԱՆԴԱՍՆԸՎԻՆՆԱԳԱՆ, թ. տասնիննական։ 
 ДАСНЫИННАГАН и ДАСНЫВИННАГАН, ч. по девятнадцать. 

 ԴԱՍՆԸԻՆՆՈՒՄԴԱՍՆԸԻՆՆՈՒՄԴԱՍՆԸԻՆՆՈՒՄԴԱՍՆԸԻՆՆՈՒՄ և ԴԱՍՆԸՎԻՆՆՈՒՄԴԱՍՆԸՎԻՆՆՈՒՄԴԱՍՆԸՎԻՆՆՈՒՄԴԱՍՆԸՎԻՆՆՈՒՄ, թ. տասնիններորդ։ 
 ДАСНЫИННУМ и ДАСНЫВИННУМ, ч. девятнадцатый. 

 ԴԱՍՆԸԻՆՆՕՑԴԱՍՆԸԻՆՆՕՑԴԱՍՆԸԻՆՆՕՑԴԱՍՆԸԻՆՆՕՑ և ԴԱՍՆԸՎԻՆՆՕՑԴԱՍՆԸՎԻՆՆՕՑԴԱՍՆԸՎԻՆՆՕՑԴԱՍՆԸՎԻՆՆՕՑ, թ. տասնիննոց, տասնինը արժող կամ կշռող։ 
 ДАСНЫИННОЦh и ДАСНЫВИННОЦh, ч. стоящий или весящий девятнадцать. 

 ԴԱՍՆՈՒՄԴԱՍՆՈՒՄԴԱՍՆՈՒՄԴԱՍՆՈՒՄ, թ. տասներորդ։ 
 ДАСНУМ, ч. десятый; см. ум. 

 ԴԱՍՆՕՑԴԱՍՆՕՑԴԱՍՆՕՑԴԱՍՆՕՑ, թ. տասնոց, տասը արժող կամ կշռող։ 
 ДАСНОЦh, ч. 1. десятка. 2. стоящий или весящий десять (рублей и т.п.); литер.вост.арм. 

տասանոց тасаноцh; литер.зап.арм. տասնոց (произн. дасноцh). 

 ԴԱՍԴԱՍԴԱՍԴԱՍ-ԴԱՓԱԳԴԱՓԱԳԴԱՓԱԳԴԱՓԱԳ, ած. բոլորովին հարթ: 

 ДАС-ДАПhАГ, п. совершенно плоский. 

 ԴԱՎԱԴԱՎԱԴԱՎԱԴԱՎԱ (Նխջ), գ. 1. դատ. 2. պահանջմունք, գանգատ. ար. դավա – նույն իմ.։ 
 ДАВА (Нхч), с. 1. суд. 2. претензия, жалоба; от араб. dava – суд. 

 ԴԱՎԱՋԻԴԱՎԱՋԻԴԱՎԱՋԻԴԱՎԱՋԻ (Նխջ), գ. բողոքող գանգատ, պահանջմունք ներկայացնող. ար. դավա, թուրք. 

«ջի» պարապումք ցույց տվող ածանցը, որ, պարս. «չի» ածանցի ձևափոխումն է: 
 ДАВАДЖИ (Нхч), с. истец; турец. davacı (даваджы) – истец; (араб. dava – суд + турец. аффикс 

ci (джи), который от перс. суффикса či); среднеарм. яз. տավըճի тавычи – истец. 

 ԴԱՎԱՐԴԱՎԱՐԴԱՎԱՐԴԱՎԱՐ (Չ), ԹՈՒՎԱՐԹՈՒՎԱՐԹՈՒՎԱՐԹՈՒՎԱՐ (Ն), գ. 1. խոշոր եղջյուրավոր անասուն. 2. նախիր։ 
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ԴԱՎԱՐԻ ՑԱՎԴԱՎԱՐԻ ՑԱՎԴԱՎԱՐԻ ՑԱՎԴԱՎԱՐԻ ՑԱՎ ԴԴԴԴ Д

 ДАВАР (Ч), ТhУВАР (Н), с. 1. крупный рогатый скот. 2. стадо. 3. перен. болван, балбес; 

исконно арм. слово от формы индоевропейского праязыка dīpəro – бычок; грабар տովար товар – 

бычок, литер.вост.арм. տավար тавар, литер.зап.арм. տաւար (произн. давар) – крупный рогатый 

скот, в гаварах Алашкерт, Агулис, Ереван, Карабах, Муш, Шемаха, Возм, Нор-Джуга, Салмаст, 

Ван, Тбилиси տավար тавар, Харберд, Сучава դավար давар, Мокс տmվար тäвар, Аварик տօվար 

товар, Амшен դըվար дывар, все в значении бык, бычок, Ахалциха տավար тавар – бык, корова, 

баран, коза, Хачин դավօյ давой – запах овец и баранов, Себастия դավար давар – баран, овца, 

Тигранакерт դավար давар – лошадь, Мараха տավառ таварр – осёл.  

 ԴԱՎԱՐԻ ՑԱՎԴԱՎԱՐԻ ՑԱՎԴԱՎԱՐԻ ՑԱՎԴԱՎԱՐԻ ՑԱՎ, գ. 1. ժանտախտ. 2. (Նխջ) փոխ.իմ. վնասական մարդ։  
 ДАВАРИ ЦhАВ, с. 1. чума, моровая язва. 2. (Нхч) перен. мерзавец, негодяй. 

 ԴԱՎԱՐԻ ՄԻՍԴԱՎԱՐԻ ՄԻՍԴԱՎԱՐԻ ՄԻՍԴԱՎԱՐԻ ՄԻՍ, գ. տավարի միս: 

 ДАВАРИ МИС, с. говядина. 

 ԴԱՎԱՐԻ ՀԷՔԻՄԴԱՎԱՐԻ ՀԷՔԻՄԴԱՎԱՐԻ ՀԷՔԻՄԴԱՎԱՐԻ ՀԷՔԻՄ, գ. անասնաբույժ: 

  ДАВАРИ hЭКhИМ, с. ветеринар. 

 ԴԱՎԷԹԴԱՎԷԹԴԱՎԷԹԴԱՎԷԹ, գ. հրավեր. դավէթդավէթդավէթդավէթ անէլանէլանէլանէլ հրավիրել (հավաքույթի, խնջույքի. ար. դավեթ։ 
 ДАВЭТh, с. приглашение; давэтh анэл приглашать (на собрание, застолье); араб. davet, от 

которого турец. davet, крым.татар. давет – приглашение; в гаварах Тигранакерт, Ван դավաթ даватh – 

застолье. 

 ԴԱՎԻԴԱՎԻԴԱՎԻԴԱՎԻ միայն ըըըըռըզռըզռըզռըզ դավիդավիդավիդավի անէլանէլանէլանէլ պատիվ պահանջել։ 
 ДАВИ употр. в выраж. ыррыз дави анэл требовать уважения; араб davī – тяжба, жалоба; 

среднеарм. яз. դաի дави – требование, спор, тяжба, в гаварах Тбилиси, Карабах, Карин, Амшен, 

Басен դավի дави, Аварик դավա дава – спор, тяжба. 

 ԴԱՎԻԴԱՎԻԴԱՎԻԴԱՎԻ-ԴԱԼԱԲԱԴԱԼԱԲԱԴԱԼԱԲԱԴԱԼԱԲԱ, գ. գանգատ, ամբաստանություն, պահանջմունք. ար. դավա – գանգատ, 

թալաբա – պահանջ։ 
 ДАВИ-ДАЛАБА, с. жалоба; обвинение; клевета; от араб. davī – тяжба, жалоба, иск, talab – 

требование; среднеарм. яз. դավի дави – требование, տալապայ талапа – требование. 

 ԴԱՎՇԱՆԴԱՎՇԱՆԴԱՎՇԱՆԴԱՎՇԱՆ, տե՛ս թավշան։ 
 ДАВШАН, см. тhавшан. 

 ԴԱՎՈՒԼԴԱՎՈՒԼԴԱՎՈՒԼԴԱՎՈՒԼ, գ. թմբուկ. պարս. դօհօլ, որից թուրք. դավուլ – նույն իմ.: 

 ДАВУЛ, с. большой барабан; перс. dohol, от которого турец. davul – барабан; в гаварах Карин, 

Ширак, Джавахк, Амшен, Хотрджур, Хачин դավուլ давул, Себастия տավուլ тавул – большой 

барабан. 

 ԴԱՎՈՒԼԴԱՎՈՒԼԴԱՎՈՒԼԴԱՎՈՒԼ-ԶՈՒՌՆԱԶՈՒՌՆԱԶՈՒՌՆԱԶՈՒՌՆԱ, գ. էթնիկական երաժշտական համույթ բաղկացած մեծ թմբուկից 

(դավուլ), փողային փոքր երաժշտական գործիքից (զուռնա) և փողային մեծ երաժշտական 

գործիքից (բոռոզա).  

 ДАВУЛ-ЗУРРНА, с. этнический ансамбль из трёх музыкантов, играющих на большом 
барабане (давул), маленьком духовом музыкальном инструменте (зуррна) и большом духовом 
музыкальном инструменте (борроза). 

 ԴԱՎՈՒԼՋԻԴԱՎՈՒԼՋԻԴԱՎՈՒԼՋԻԴԱՎՈՒԼՋԻ, գ. թմբուկահար. փոխ. թուրք.։ 
 ДАВУЛДЖИ, с. барабанщик; турец. davulcu (давулджу) – барабанщик; в гаваре Амшен 

դավուլջի давулджи – барабанщик. 

 ԴԱՐԱԴԱՐԱԴԱՐԱԴԱՐԱ¹ (Ն), ՏԱՐԱՏԱՐԱՏԱՐԱՏԱՐԱ (Չ), դ. նրանը, նրան պատկանող, նրան բնորոշ:  

 ДАРА¹ (Н), ТАРА (Ч), (уничиж.), м. его, принадлежащий ему, свойственный ему, характерный 

для него; среднеарм. яз. дара դարա – его. 

 ԴԱՐԱԴԱՐԱԴԱՐԱԴԱՐԱ², գ. 1. ապրանք լցնելու կամ փաթաթելու իրեր կամ նյութեր (արկղ, պարկ և այլն).             

2. աբրա (տե՛ս այդ բառը). ար. թարհա, թուրք. դարա, իտ. և ռուս. տառա – նույն իմ.։ 
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ԴԴԴԴ Д ԴԱՐԱԴԱՐԱԴԱՐԱԴԱՐԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ

 ДАРА², с. 1. тара (мешки и т.п.), используемая для складирования и хранения зерна.                          

2. упаковка; араб. tara, от которого итал. tara, турец. dara; среднеарм. яз. тара տարա – глиняная 

посуда для жидкости; рус. тара из немецкого, который из итал. яз.  
 ԴԱՐԱԴԱՐԱԴԱՐԱԴԱՐԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի տանում եմ, տարի, 

տանեմ և այլն (թե տանել մի տեղից մի ուրիշ տեղ և թե խաղի մեջ շահել իմաստով) բոլոր 

դեմքերի, թվ. ու ժամանակն. նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ДАРÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как я несу (побеждаю) и 
т.д., во всех лицах, числах и временах, в соотв. с формой смысл. глагола. 

 ԴԱԴԱԴԱԴԱ՛ՐԱՁՕՐԱՁՕՐԱՁՕՐԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ տանում եմ, էի, 

տարի, տանեմ (թե փոխադրել և թե խաղի մեջ շահել իմաստով) և այլն։  
 ДÁРАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только несу (побеждаю), 
отнёс (победил) и т.д.  

 ԴԱՐԱՂԱՉԴԱՐԱՂԱՉԴԱՐԱՂԱՉԴԱՐԱՂԱՉ, գ. կախաղան. թուրք. դար – նեղ, աղաջ – ծառ, դար աղաջը. դարաղաչդարաղաչդարաղաչդարաղաչ գախէլգախէլգախէլգախէլ 
կախաղան բարձրացնել։ 
 ДАРАХЪАЧh, с. виселица; дарахъачh гахэл вздёрнуть на виселицу; турец. darağaçı 
(дарахъачы), крым.татар. дарагъач – виселица (dar – узкий, агъач – дерево). 

 ԴԱՐԱՂԸԶԴԱՐԱՂԸԶԴԱՐԱՂԸԶԴԱՐԱՂԸԶ, գ. նեղ բերանով փոքր փարչ. թուրք. դար – նեղ, աղըզ – բերան։ 
 ДАРАХЪЫЗ, с. узкогорлый кувшин; турец. dar – узкий, ağız (ахъыз) – рот, горло. 

 ԴԱՐԲԷԴԱՐ ԸՅՆԷԼԴԱՐԲԷԴԱՐ ԸՅՆԷԼԴԱՐԲԷԴԱՐ ԸՅՆԷԼԴԱՐԲԷԴԱՐ ԸՅՆԷԼ, տե՛ս դէրբէդէրբ ըյնէլ։ 
 ДАРБЭДАР ЫЙНЭЛ, см. дэрбэдэрб ыйнэл.  

 ԴԱՐԴԱԳԴԱՐԴԱԳԴԱՐԴԱԳԴԱՐԴԱԳ, ած. պարապ, տատարկ։ 
 ДАРДАГ, п. пустой, порожний; дардаг эллэл обнищать, дардаг hанэл разорить; грабар 

դատարկ датарк – пустой, полый, литер.вост.арм. դատարկ датарк, литер.зап.арм. դարտակ 

(произн. тhардаг) и դատարկ (произн. тhадарг) – пустой, порожний, полый, Ахалциха, Ереван, 

Карин դ‘արտակ дhартак, Возм դmրտակ дäртак, Тбилиси դարդակ дардак, Муш դ‘արդակ 

дhардак, Себастия դ‘արագ дhараг, Родосто թարդագ тhардаг, Горис, Салмаст տmրտmկ тäртäк, 

Шемаха տmրտmգ тäртäг, Асланбек դ‘արդագ дhардаг, դ‘արդայ дhардай, Алашкерт դ‘առդագ 

дhаррдаг, Нор-Джуга դ‘առդ‘ակ дhаррдhак, Агулис դmռդmկ дäррдäк, Мокс, Ван տառտակ 

тарртак, Мараха տmռտmկ тäрртäк, Тигранакерт թmրդmգ тhäрдäг, Карабах տէրտակ тэртак, Акна 

դ‘արդագ, Амшен տայդագ тайдаг.  

 ԴԱՐԴԱԳՈՒՐԱԽԴԱՐԴԱԳՈՒՐԱԽԴԱՐԴԱԳՈՒՐԱԽԴԱՐԴԱԳՈՒՐԱԽ (Ն), ած. (մարդ), որ ոչ խելք ունի, ոչ հոգս։ 
 ДАРДАГУРАХ (Н), п. беззаботный, беспечный. 

 ԴԱՐԴԱՐԱՆՔԴԱՐԴԱՐԱՆՔԴԱՐԴԱՐԱՆՔԴԱՐԴԱՐԱՆՔ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ 1. ամբողջ ունեցվածքից զրկել. 2. հրապարակել, ինչ-որ բան 

տարափողել:  
 ДАРДАРАНКh АНЭЛ 1. лишать всего имущества_ обездоливать. 2. обнародовать, предавать 
что-либо огласке. 

 ԴԱՐԴԸԳԷԼԴԱՐԴԸԳԷԼԴԱՐԴԸԳԷԼԴԱՐԴԸԳԷԼ, -իմ, էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. (Ն) դատարկել. 2. ամբողջ 

ունեցվածքից զրկել։ 
 ДАРДЫГЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. (Н) опустошать, 

опорожнять. 2. разорять, обездоливать, лишать имущества; литер.вост.арм. դատարկել датаркел – 
опорожнять, опустошать, обокрасть; этимол. см. датарк. 

 ԴԱՐԴԸԳՎԱՁԴԱՐԴԸԳՎԱՁԴԱՐԴԸԳՎԱՁԴԱՐԴԸԳՎԱՁ, ած. 1. (Ն) դատարկված. 2. ընչազուրկ եղած. անցյալ դերբայ՝ գոյականի հետ 

դարձած ածական։ 
 ДАРДЫГВАДЗ, пр.пр.вр. 1. (Н) опустошённый, опорожнённый. 2. обездоленный, лишённый 
имущества; при употр. с существит. становится прилагат. 

 ԴԱՐԴԸԳՎԱԴԱՐԴԸԳՎԱԴԱՐԴԸԳՎԱԴԱՐԴԸԳՎԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի ընչազուրկ եմ 

լինում, ընչազուրկ եղա և այլն բոլոր դեմքերով, թվ. ու ժամանակներով, ինչպես որ պահանջում 

է հաջորդող բայի ձևը. «դատարկվել» նշանակութ. գործածվում է միայն երր. դեմքով։ 
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ԴԱԴԱԴԱԴԱ՛ՐԴԸԳՎԱՁՕՐԴԸԳՎԱՁՕՐԴԸԳՎԱՁՕՐԴԸԳՎԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ ԴԴԴԴ Д

 ДАРДЫГВÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
обездоливаюсь, обездоливался и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соответств. с формой смысл. гл. 
предл.; в знач. «опустошаться», «опорожняться» употр. только в 3-м л. 

 ԴԱԴԱԴԱԴԱ՛ՐԴԸԳՎԱՁՕՐԴԸԳՎԱՁՕՐԴԸԳՎԱՁՕՐԴԸԳՎԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըս, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ 

ընչազրկվում եմ, ընչազրկվեցի, ընչազրկվեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների 

նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը. «դատարկվել» 

նշանակությամբ գործածվում է միայն երրորդ դեմքով։ 
 ДÁРДЫГВАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я обездолился, 
обездолюсь и т.д., во всех лицах, чис. и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр.; в значении 
«опустошаться», «опорожняться» употр. только в 3-м лице. 

 ԴԱՐԴԸԳՎԷԼԴԱՐԴԸԳՎԷԼԴԱՐԴԸԳՎԷԼԴԱՐԴԸԳՎԷԼ, -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.կր.չ. 1. (Ն) 

դատարկվել. 2. կորցնել իր ունեցածը, ընչազրկվել։ 
 ДАРДЫГВЭЛ, -вим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.стр.з. 1. (Н) 
опустошаться, опорожняться. 2. обездоливаться, лишаться имущества, разоряться.  

 ԴԱՐԴԸՂՆԷԼԴԱՐԴԸՂՆԷԼԴԱՐԴԸՂՆԷԼԴԱՐԴԸՂՆԷԼ (Նխջ), բ.ն. քրքրել, ցիրուցան անել։ 
 ДАРДЫХЪНЭЛ (Нхч), г.д.з. разворошить, разбросать, раскидать. 

 ԴԱՐԷԲԸԴՈՒՅԴԴԱՐԷԲԸԴՈՒՅԴԴԱՐԷԲԸԴՈՒՅԴԴԱՐԷԲԸԴՈՒՅԴ (Նխջ), մկ. տարվա ընթացքում։ 
 ДАРЭБЫДУЙД (Нхч), н. в течение года; от տարի тари – год + պտույտ птуйт – оборот, круг, 
вращение. 

 ԴԱՐԷԳԱՆԴԱՐԷԳԱՆԴԱՐԷԳԱՆԴԱՐԷԳԱՆ, մկ. տարէկան: 
 ДАРЭГАН, н. в сочетании с числительными показывает возраст, количество лет от рождения 
или от создания чего-либо; мэг дарэган или мэг дарэгван годовалый, однолетний и т.д. 

 ԴԱՐԷԴԱՐԴԱՐԷԴԱՐԴԱՐԷԴԱՐԴԱՐԷԴԱՐ ԴԱԼԴԱԼԴԱԼԴԱԼ ուժեղ կերպով շարժել. քքքքամինամինամինամին ձառէրըձառէրըձառէրըձառէրը դարէդարդարէդարդարէդարդարէդար գուդագուդագուդագուդա։ 
 ДАРЭДАР ДАЛ раскачивать, расшатывать; кhамин дзаррэры дарэдар гуда ветер раскачивает 
деревья. 

 ԴԱՐԷԼԴԱՐԷԼԴԱՐԷԼԴԱՐԷԼ, -իմ, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. (թղթախաղի, վեգ խաղալու և այլ 
խաղերի մեջ) տանել, շահել. համեմ. դանել։  
 ДАРЭЛ, гыдарим, дарэцhи, дарадз, дарохъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. побеждать, 

выигрывать (в карты, в спортивном состязании и т.д.); образован от 2-го корня տար тар древнеарм. 

глагола տանել танел – нести, везти; см. также данэл.  

 ԴԱՐԷԼԷՆԴԱՐԷԼԷՆԴԱՐԷԼԷՆԴԱՐԷԼԷՆ, մկ. տանելով, շահելով (խաղի մեջ)։ 
 ДАРЭЛЭН, н. выигрывая, побеждая (в игре и т.п.). 

 ԴԱՐԷԼՈՒԴԱՐԷԼՈՒԴԱՐԷԼՈՒԴԱՐԷԼՈՒ, ած. տանելու, շահելու (խաղի մեջ). դարէլուդարէլուդարէլուդարէլու խաղխաղխաղխաղ. դարէլուդարէլուդարէլուդարէլու մաշտմաշտմաշտմաշտ. ապառնի 

դերբայ՝ գոյականի հետ դարձած ածական։ 
 ДАРЭЛУ, пр.буд.вр. 1. игра, которую можно или нужно выиграть; дарэлу хахъ. 2. тот, кто 
может или должен выиграть; дарэлу машт; при употр. с существ. становится прил. 

 ԴԱՐԷՑԴԱՐԷՑԴԱՐԷՑԴԱՐԷՑ (Նխջ), ած. տարիքավոր հասակն առած։  
 ДАРЭЦh (Нхч), п. пожилой. 

 ԴԱՐԻԴԱՐԻԴԱՐԻԴԱՐԻ¹, գ. 1. տարի. 2. հանգուցյալի հիշատակին նվիրված հավաքույթ և կրոնական 

արարողություն մահից մի տարի հետո. դարիդարիդարիդարի անէլանէլանէլանէլ հանգուցյալի հիշատակության ծեսը 

կատարել մահից մեկ տարի հետո. դարինդարինդարինդարին բօլօրբօլօրբօլօրբօլօր կամ դարինդարինդարինդարին փօլօրինփօլօրինփօլօրինփօլօրին (Ն), դարինդարինդարինդարին պօլօրպօլօրպօլօրպօլօր (Չ) 

ամբողջ տարվա ընթացքում. դարինդարինդարինդարին դարինագանդարինագանդարինագանդարինագան ամեն տարի. դարինդարինդարինդարին դասնէրգուդասնէրգուդասնէրգուդասնէրգու ամիսամիսամիսամիս կամ 
դարինդարինդարինդարին դասվէրգուդասվէրգուդասվէրգուդասվէրգու ամիսամիսամիսամիս ամբողջ տարին. դարուցդարուցդարուցդարուց-դարիդարիդարիդարի (Ն), դարօցդարօցդարօցդարօց-դարիդարիդարիդարի (Չ) տարեցտարի։ 
 ДАРИ¹, с. 1. год. 2. поминки и церковный обряд в память усопшего через год после его 
кончины; анцhадз дари в прошлом году, дари анэл устроить поминки в память усопшего через год 
после его кончины, дарин болор или дарин пhолор (Н), дарин полор (Ч) в течение всего года, 
дарин даринаган ежегодно, каждый год, дарин даснэргу амис или дарин дасвэргу амис весь год, 

круглый год, даруцh-дари (Н), дароцh-дари (Ч) из года в год, нор дари Новый год; грабар տարի 
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ԴԴԴԴ Д ԴԱՐԻԴԱՐԻԴԱՐԻԴԱՐԻ

тари – год, литер.вост.арм. տարի тари, литер.зап.арм. տարի (произн. дари) – год; в гаварах 
Агулис, Алашкерт, Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, Муш, Нор-Джуга, Ван, Шемаха, Салмаст, 

Тбилиси տարի тари, Акна, Асланбек, Харберд, Амшен, Полис, Родосто, Себастия, Сучава դարի 

дари, Тигранакерт դmրի дäри, Карабах տարէ тарэ, Мокс տարը тары, Сведия դարա дара, Мараха 

տարը тары, Хачин դայի дайи.  

 ԴԱՐԻԴԱՐԻԴԱՐԻԴԱՐԻ², գ. նոր տարվա խմորեղեն թխվածք՝ մեջը «նասիբ» (տե՛ս այդ բառը) դրած, որ 

հնումը բաժանում էին ընտանիքի անդամների թվի համեմատ մասերի և նա, ում բաժանի մեջ 

էր լինում «նասիբը», համարվում էր բախտավոր. դարինդարինդարինդարին գըդռէցինքգըդռէցինքգըդռէցինքգըդռէցինք, նասիբընասիբընասիբընասիբը ինձիինձիինձիինձի էլլավէլլավէլլավէլլավ նոր 

տարվա թխվածքը բաժանեցինք, «նասիբը» ինձ բաժին ընկավ: 
 ДАРИ², с. новогоднее мучное изделие, содержащее «насиб» (см. в словаре), которое в старину 
делили на количество членов семьи, и тот, кому доставался «насиб», считался, счастливым, 
удачливым; дарин гыдррэцhинкh, насибы индзи эллав мы поделили дари, «насиб» достался мне; 
«…Тари – большой круглый и плоский хлеб, испечённый так, что на нем ясно видно несколько 
частей или ответвлений в соответствии с числом домочадцев. В старину было принято украшать 
верх хлеба орехами, изюмом и различными рисунками, как это до сих пор делается во многих 
районах Турецкой Армении, написать год, но обычай этот в настоящее время забыт, остался лишь в 
нескольких семьях обычай украшать изюмом и орехами…» (Ер. Шахазиз). 

 ԴԱՐԻՔԴԱՐԻՔԴԱՐԻՔԴԱՐԻՔ, գ. տարիք, հասակ։  
 ДАРИКh и ДАРУКh, с. возраст; дарукh аррнэл (Ч) стареть; литер.вост.арм. տարիք тарикh, 

литер.зап.арм. տարիք (произ. дарикh) – возраст.  

 ԴԱՐԻՔՕՎԴԱՐԻՔՕՎԴԱՐԻՔՕՎԴԱՐԻՔՕՎ, ած. հասակն առած, տարիքավոր։ 
 ДАРИКhОВ и ДАРУКhОВ, п. пожилой; дарукhов машт пожилой человек. 

 ԴԱՐՄԱԴԱՂԸՆԴԱՐՄԱԴԱՂԸՆԴԱՐՄԱԴԱՂԸՆԴԱՐՄԱԴԱՂԸՆ, ած.մկ. ցիրուցան. փոխ. թուրք.։ 
 ДАРМАДАХЪЫН 1. п. разбросанный, раскиданный. 2. п. неприбранный (о доме). 3. н. в 
беспорядке; турец. darmadağın (дармадахъын) – разбросанный. 

 ԴԱՐՈՒԴԱՐՈՒԴԱՐՈՒԴԱՐՈՒ գործածվում է թվականից հետո և նշանակում է «տարեկան». յէսյէսյէսյէս հինգհինգհինգհինգ դարուդարուդարուդարու 
դըղադըղադըղադըղա յէյիյէյիյէյիյէյի անանանան ադէնըադէնըադէնըադէնը. «տարի» բառի սեռական հոլովն է՝ դարձած ածական։ 
 ДАРУ форма родит. падежа слова տարի тари – возраст; выполняет функцию прилаг., ставится 

после числит. и показывает возраст; йэс hинг дару дыхъа йэйи ан адэны в то время я был 
пятилетним ребёнком.  

 ԴԱՐՉԻԴԱՐՉԻԴԱՐՉԻԴԱՐՉԻՆՆՆՆ (Նխջ), գ. կինամոն (համեմ), որ ստացվում է կոչվող դափնու կեղեվից. պարս. 

դար – ծառ, չին – չինական։ 
 ДАРЧhИН (Нхч), с. бот. корица, Cinnamomum; от перс. dār-čini (dār – дерево, čini – 

китайский); литер.вост.арм. дарчhин դարչին – коричное дерево. 

 ԴԱՐՎԱՆԴԱՐՎԱՆԴԱՐՎԱՆԴԱՐՎԱՆ, մկ. տարվա: 
 ДАРВАН, н. употр. в словосочет. мэгал дарван или анцhадз дарван прошлогодний, дыhа 
мэгал дарван позапрошлогодний и т.д. 

 ԴԱՐՎԱՁԴԱՐՎԱՁԴԱՐՎԱՁԴԱՐՎԱՁ, ած. 1. տարված, փոխադրված. «դանէլ» բայի կրավորական անց. դերբայն է՝ 
գոյականի հետ դարձած ածական. դարվաձդարվաձդարվաձդարվաձ աբրանքաբրանքաբրանքաբրանք. 2. տանուլ տված (խաղի մեջ). «դարէլ» 

բայի կրավորական անցյալ դերբայն է՝ գոյականի հետ դարձած ածական. դարվաձդարվաձդարվաձդարվաձ ստագստագստագստագ։ 
 ДАРВАДЗ, пр.пр.вр. 1. унесённый, увезённый; форма страд. залога глагола «данэл», при употр. 
с сущ. вып. функцию прил.; дарвадз абранкh. 2. проигравший (игрок в игре в карты и т.п.), 
проигранный (о деньгах, игре); форма страд. залога гл. «дарэл», с сущ. выполняет функцию прил.; 
дарвадз стаг проигранные деньги. 

 ԴԱՐՎԱԴԱՐՎԱԴԱՐՎԱԴԱՐՎԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. 1. քանի տարվում եմ 

(ինձ տանում են), տարվեցի (ինձ տարին) և այլն. 2. քանի տանուլ եմ տալիս, տանուլ տվի 

և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժաման. նշանակության, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող 

բայի ձևը։  
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ԴԱԴԱԴԱԴԱ՛ՐՎԱՁՕՐՎԱՁՕՐՎԱՁՕՐՎԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ ԴԴԴԴ Д

 ДАРВÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. 1. по мере того как (чем больше) 
меня несут (везут), несли, будут нести и т.д. 2. по мере того как (чем больше) проигрываю, 
проигрывал и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл.  

 ԴԱԴԱԴԱԴԱ՛ՐՎԱՁՕՐՎԱՁՕՐՎԱՁՕՐՎԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. 1. հենց որ դարվում է 

(փոխադրվում է), տարվեց (փոխադրվեց) և այլն (միայն երրորդ դեմքով). 2. հենց որ տանուլ եմ 

տալիս, տանուլ տվի և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես 

որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը։ 
 ДÁРВАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. 1. как только меня несут 
(везут), его несут и т.д. (только в 3-м лице). 2. как только я проигрываю, проиграл и т.д., во всех 
лицах, числах и временах, в соотв. с формой смыслового глагола предл.  

 ԴԱՐՎԷԼԴԱՐՎԷԼԴԱՐՎԷԼԴԱՐՎԷԼ, -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք, բ.կր. 1. տարվել, փոխադրվել. այս 

իմաստով առաջին երկու դեմքերը սովորաբար չեն գործածվում. 2. բ.չ. տանուլ տալ (խաղի 

մեջ)։ 
 ДАРВЭЛ, гыдарвим, дарвэцhа, дарвадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh, г.стр.з. 1. уноситься, 
увозиться; в этом значении 1-е и 2-е лицо, как правило, не употребл. 2. г.с.з. проигрывать; 

литер.вост.арм. տարվել тарвел, литер.зап.арм. տարուիլ (пр. дарвил) – увозиться; проигрывать. 

 ԴԱՐՎԷԼԷՆԴԱՐՎԷԼԷՆԴԱՐՎԷԼԷՆԴԱՐՎԷԼԷՆ, մկ. տանուլ տալով. դարվէլէնդարվէլէնդարվէլէնդարվէլէն  խալսէցավխալսէցավխալսէցավխալսէցավ բաբայինբաբայինբաբայինբաբային թօղուցաձթօղուցաձթօղուցաձթօղուցաձ                                         
միրասըմիրասըմիրասըմիրասը։ 
 ДАРВЭЛЭН, н. проигрывая, лишаясь денег или имущества играя в азартные игры; дарвэлэн 
халсэцhав бабайин тhохъуцhадз мирасы постоянно проигрывая (в карты и т.п.), промотал 
оставленное отцом наследство. 

 ԴԱՐՎԷԼՈՒԴԱՐՎԷԼՈՒԴԱՐՎԷԼՈՒԴԱՐՎԷԼՈՒ, ած. 1. տանուլ տալու (փող), (մարդ), որ կարող է տանուլ տալ. 2. տարվելու 
(բան), որ պետք է տանել. ապառնի դերբայ՝ դարձած ածական։ 
 ДАРВЭЛУ, пр.буд.вр. 1. то, что можно проиграть. 2. тот, кто может проиграть. 3. то, что 
нужно отнести, отвезти; выполняет функцию прилагат. 

 ԴԱՐՎԷՑԸՆԷԼԴԱՐՎԷՑԸՆԷԼԴԱՐՎԷՑԸՆԷԼԴԱՐՎԷՑԸՆԷԼ կամ ԴԱՐՎԷՑՈՒՆԷԼԴԱՐՎԷՑՈՒՆԷԼԴԱՐՎԷՑՈՒՆԷԼԴԱՐՎԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԴԱՐՎԷՑԸՆԷԼԴԱՐՎԷՑԸՆԷԼԴԱՐՎԷՑԸՆԷԼԴԱՐՎԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. այնպես անել, որ տանուլ 
տա։ 
 ДАРВЭЦhЫНЭЛ или ДАРВЭЦhУНЭЛ (Н), ДАРВЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. способствовать 
проигрышу. 

 ԴԱՐՔԴԱՐՔԴԱՐՔԴԱՐՔ-ԲԷՐՔԲԷՐՔԲԷՐՔԲԷՐՔ (Ն), ԴԱՐՔԴԱՐՔԴԱՐՔԴԱՐՔ-ՊԷՐՔՊԷՐՔՊԷՐՔՊԷՐՔ (Չ), գ. փոխադարձ նվերներ հարսնացուի և փեսացուի 

ծնողներից նշանադրությունից մինչև հարսանիքը։ 
 ДАРКh-БЭРКh (Н), ДАРКh-ПЭРКh (Ч), с. взаимные подарки родственников жениха и 
невесты в период между помолвкой и свадьбой. 

 ԴԱՑԱԴԱՑԱԴԱՑԱԴԱՑԱ (Ն), ՏԱԾԱՏԱԾԱՏԱԾԱՏԱԾԱ (Չ), դ. դրանց:  
 ДАЦhА (Н), ТАЦА (Ч), м. 1. их. 2. им. 

 ԴԱՓԱԳԴԱՓԱԳԴԱՓԱԳԴԱՓԱԳ (Չ), ԹԱՓԱԳԹԱՓԱԳԹԱՓԱԳԹԱՓԱԳ (Ն), ած. տափակ. դափագդափագդափագդափագ փուշփուշփուշփուշ (Չ), թափագթափագթափագթափագ փուշփուշփուշփուշ (Ն) նենգավոր 

մարդ։ 
 ДАПhАГ (Ч), ТhАПhАГ (Н), п. плоский, ровный; дапhаг пhуш (Ч), тhапhаг пhуш (Н) 

коварный, вероломный (человек); пехл. tāpak – сковорода; грабар տափ тапh – равнина, տափակ 

тапhак – плоский, литер.вост.арм. տափակ тапhак, литер.зап.арм. տափակ (произн. дапhаг) – 

плоский, Агулис, Карабах, Шемаха, Тбилиси տափ тапh – земля, Муш տափու тапhу – равнина, 

Агулис, Ахалциха, Ереван, Карин, Карабах, Мараха, Нор-Джуга, Салмаст, Ван, Тбилиси տափակ 

тапhак, Алашкерт, Шемаха тапhаг տափագ, Горис տափլակ тапhлак, Муш տապլագ таплаг, Мокс 

տmփակ тäпhак, Полис, Родосто, Себастия, Асланбек дапhаг դափագ, Хачин, Зейтун дапhог 

դափօգ, Сведия դmփիւգ дäпhюг – плоский.  

 ԴԱՓԱԳԴԱՓԱԳԴԱՓԱԳԴԱՓԱԳ ՔԱՐՔԱՐՔԱՐՔԱՐ (Չ), գ. մերկ քար, տափակ կլորավուն քար, որը նետում են ջրի հարթ 

մակերեսի վրա, ստիպելով այն թռչկոտել:  
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ԴԴԴԴ Д ԴԱՓԱԳԳԷԳԴԱՓԱԳԳԷԳԴԱՓԱԳԳԷԳԴԱՓԱԳԳԷԳ

 ДАПhАГ КhАР (Ч), с.  камень-голыш, плоский округлый камень, который бросают по гладкой 

поверхности воды, заставляя его подпрыгнуть; дапհհհհаг кհհհհар кհհհհашэл пускать «блинчики», 
запускать «лягушек» по гладкой поверхности воды. 

 ԴԱՓԱԳԳԷԳԴԱՓԱԳԳԷԳԴԱՓԱԳԳԷԳԴԱՓԱԳԳԷԳ, ած. բավական տափակ։ 
 ДАПhАГГЭГ, п. достаточно ровный. 

 ԴԱՓԱԳՆԱԼԴԱՓԱԳՆԱԼԴԱՓԱԳՆԱԼԴԱՓԱԳՆԱԼ (Չ), տե՛ս դափկընալ (Չ): 
 ДАПhАГНАЛ (Ч), см. дапhкынал (Ч). 

 ԴԱՓԱՁԴԱՓԱՁԴԱՓԱՁԴԱՓԱՁ, ած.մկ. ցաքանած, տափած (հող). անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է 

ածական, բայի հետ – մակբայ, իսկ առանձին գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ 

առնում ու հոլովվում է. դափաձդափաձդափաձդափաձ դէղդէղդէղդէղ. դափաձդափաձդափաձդափաձ թօղուցաձթօղուցաձթօղուցաձթօղուցաձ էէէէ. դափաձինդափաձինդափաձինդափաձին մէչըմէչըմէչըմէչը միմիմիմի մուդնումուդնումուդնումուդնու. արմատն 

է «տափ», որ նշանակում է գետին, հող։ 
 ДАПhАДЗ, пр.пр.вр. взрыхлённый, боронованный (о почве); с сущ. выполн. функцию прил., с 
глаг. – наречия, при незав. употр. – функцию существ., принимает притяж. артикль и склон.; 
дапhадз дэхъ, дапhадз тhохъуцhадз э, дапhадзин мэчhы ми мудну. 

 ԴԱՓԱԴԱՓԱԴԱՓԱԴԱՓԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի ցաքանում եմ, տափում 

եմ, ցաքանեցի և այլն։ 
 ДАПhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. 1. по мере того как (чем больше) 
бороную (разрыхляю почву), бороновал и т.д. 

 ԴԱԴԱԴԱԴԱ՛ՓԱՁՕՓԱՁՕՓԱՁՕՓԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ ցաքանում եմ, 

տափում եմ, ձաքանեցի, տափեցի և այլն։ 
 ДÁПhАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только бороную 
(разрыхляю почву), бороновал и т.д.  

 ԴԱՓԱՆԴԱՓԱՆԴԱՓԱՆԴԱՓԱՆ, գ. տափան, ցաքան. գյուղատնտեսական գործիք՝ շինված ծառի բարակ 

ճյուղերից, որ հնում գործածվում էր վարած ու ցանած արտի մակերևույթը հարթելու համար: 

 ДАПhАН, с. борона, сельскохозяйственное орудие в виде рамы с зубьями для боронования 
вспаханной или засеянной земли (в старину зубья изготавливали из тонких древесных прутьев); 

литер.вост.арм. տափան тапhан, литер.зап.арм. տափան (произн. дапhан) – борона. 

 ԴԱՓԷԼԴԱՓԷԼԴԱՓԷԼԴԱՓԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. տափել, հողը մշակել 
ատամնավոր ցաքանով. 2. մշակված ու ցանված հողը հարթել տափանով։ 
 ДАПhЭЛ, гыдапhим, дапhэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. окучивать, 
разрыхлять междурядия тяпкой. 2. бороновать, разрыхлять почву; от пехлев. tāpak – сковорода; 

грабар տափ тапh – ровное поле, տափել тапhел – ровнять, литер.вост.арм. տափել тапhел, 

литер.зап.арм. տափել (произ. дапhэл) – ровнять. 

 ԴԱՓԷԼԷՆԴԱՓԷԼԷՆԴԱՓԷԼԷՆԴԱՓԷԼԷՆ, մկ. տափելով, ատամնավոր ցաքանով մշակելով (հողը)։ 
 ДАПhЭЛЭН, н. боронуя, разрыхляя почву. 

 ԴԱՓԷԼՈՒԴԱՓԷԼՈՒԴԱՓԷԼՈՒԴԱՓԷԼՈՒ, ած. տափելու, ատամնավոր ցաքանով մշակելու (հող). ապ. դերբայ, որ 

գոյականի հետ դառնում է ածական։ 
 ДАПhЭЛУ, пр.буд.вр. почва, которую можно или нужно бороновать, разрыхлять; при употр. с 
существит. становится прилагат. 

 ԴԱՓԿԸԾԱՁԴԱՓԿԸԾԱՁԴԱՓԿԸԾԱՁԴԱՓԿԸԾԱՁ (Չ), ԹԱՓԱԳՑԱՁԹԱՓԱԳՑԱՁԹԱՓԱԳՑԱՁԹԱՓԱԳՑԱՁ (Ն), ած. տափակացած, տափակ ձև ստացած (որևէ բան). 

անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական. տե՛ս նաև տըպկաձ։ 
 ДАПhКЫЦАДЗ (Ч), ТhАПhАГЦhАДЗ (Н), пр.пр.вр. выровненный, принявший плоскую 
форму; при употр. с существит. становится прилагат; см. также тыпкадз. 

 ԴԱՓԿԸԾԸՆԷԼԴԱՓԿԸԾԸՆԷԼԴԱՓԿԸԾԸՆԷԼԴԱՓԿԸԾԸՆԷԼ (Չ), ԹԱՓԱԳՑՈՒՆԷԼԹԱՓԱԳՑՈՒՆԷԼԹԱՓԱԳՑՈՒՆԷԼԹԱՓԱԳՑՈՒՆԷԼ (Ն), բ.ա. տափակացնել, տափակ ձև տալ։ 
 ДАПhКЫЦЫНЭЛ (Ч), ТhАПhАГЦhУНЭЛ (Н), п.г. 1. бороновать, разрыхлять почву. 2. 
выравнивать, уплощать, придавать плоскую форму. 

 ԴԱՓԿԸՆԱԼԴԱՓԿԸՆԱԼԴԱՓԿԸՆԱԼԴԱՓԿԸՆԱԼ, -նա, -ծավ, -ցաձ, -նալու (Չ), ԹԱՓԱԳՆԱԼԹԱՓԱԳՆԱԼԹԱՓԱԳՆԱԼԹԱՓԱԳՆԱԼ, -նա, -ցավ, -ցաձ, -նալու (Ն), մյուս 

ձևերը և առաջին երկու դեմքերը չունի, բ.չ. տափականալ, տափակ ձև ստանալ։ 
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ԴԱՓՎԱՑՔԴԱՓՎԱՑՔԴԱՓՎԱՑՔԴԱՓՎԱՑՔ ԴԴԴԴ Д

 ДАПhКЫНАЛ, гыдапhагна, -цав, -цадз, -налу (Ч), ТhАПhАГНАЛ, кhытhапhагна, -цhав, -

цhадз, -налу (Н), г.с.з. выравниваться, становиться плоским; литер.вост.арм. տափականալ 
тапhаканал, литер.зап.арм. տափակնալ (пр. дапhагнал) – выравниваться. 

 ԴԱՓՎԱՑՔԴԱՓՎԱՑՔԴԱՓՎԱՑՔԴԱՓՎԱՑՔ (Ն), ԴԱՓՎԱԾԿԴԱՓՎԱԾԿԴԱՓՎԱԾԿԴԱՓՎԱԾԿ (Չ), գ. հողի տափվելու կերպը կամ որպեսությունը։ 
 ДАПhВАЦhКh (Н), ДАПhВАЦК (Ч), с. способ, манера боронования почвы. 

 ԴԱՓՎԷԼԴԱՓՎԷԼԴԱՓՎԷԼԴԱՓՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, մյուս ձևերը և առաջին երկու դեմքեր չունի, բ.կր. 

տափվել (վարած հողը). արմատն է «տափ», որ նշանակում է «գետին, հող»։ 
 ДАПhВЭЛ, -ви, -вэцhав, -вдз, -вэлу, не имеет других форм, а также 1-го и 2-го л., г.стр.з. 1. 
бороноваться (о вспаханном поле). 2. выравниваться, уплощаться; этим. см. дапhэл. 

 ԴԱՓՎԷԼՈՒԴԱՓՎԷԼՈՒԴԱՓՎԷԼՈՒԴԱՓՎԷԼՈՒ, ած. (հող), որ կարող է տափվել. ապ. դերբայ, որ գոյականի հետ գործածվում 

է իբրև ածական. տիժարտիժարտիժարտիժար դափվէլուդափվէլուդափվէլուդափվէլու դէղդէղդէղդէղ էէէէ։ 
 ДАПhВЭЛУ, пр.буд.вр. почва, которую можно или нужно бороновать, взрыхлять; при употр. с 
существит. становится прилагат.; тижар дапhвэлу дэхъ э. 

 ԴԱՔԴԱՔԴԱՔԴԱՔ, ած.գ.մկ. 1. տաք. 2. տաքություն, շոգ. 3. սրտանց, ջերմ վերաբերվել. դաքդաքդաքդաք գըփչէլգըփչէլգըփչէլգըփչէլ 
գօրձինգօրձինգօրձինգօրձին (Ն), դաքդաքդաքդաք գըպճէլգըպճէլգըպճէլգըպճէլ կօրձինկօրձինկօրձինկօրձին (Չ) սրտանց վերաբերվել գործին. դաքըդաքըդաքըդաքը գօդռէլգօդռէլգօդռէլգօդռէլ ա) բարեխառնել 
(ջուրը), բ) մեղմանալ (շոգը). դաքըդաքըդաքըդաքը գօխէլգօխէլգօխէլգօխէլ շոգը սաստկանալ. դաքդաքդաքդաք (ըըըը)լալլալլալլալ վըրանվըրանվըրանվըրան ջերմ, 

վերաբերմունք ունենալ (դեպի մեկը, դեպի մի գործ)։ 
 ДАКh 1. п. жаркий, горячий. 2. н. жарко, горячо. 3. с. жара, зной, пекло. 4. с. тепло, тёплая 
погода. 5. с. перен. тёплое, сердечное отношение; дакh гыпhчhэл гордзин (Н), дакh гыпчэл 
кордзин (Ч) относиться к делу всей душой, дакhы годррэл а) остужать, дать остыть (суп и т.п.), б) 
остужаться (о супе и т.п.), в) ослабевать (о жаре), дакhы гохэл усиливаться (о жаре), дакh (ы)лал 
выран проявлять симпатию, быть неравнодушным к кому-либо, чему-либо; грабар տաք такh – 

тёплый, литер.вост.арм. տաք такh, литер.зап.арм. տաք (произн. дакh) – тёплый, в гаварах Агулис, 

Алашкерт, Ахалциха, Горис, Ереван, Карабах, Карин, Шемаха, Нор-Джуга, Салмаст, Тбилиси տաք 

такh, Муш տաք такh, տակ так, Мокс, Ван տաքյ такhй, Харберд, Амшен, Полис, Родосто, 

Себастия, Сучава, Тигранакерт դաք дакh, Асланбек դաք дакh, դա* даh.  

 ԴԱՔԴԱՔԴԱՔԴԱՔ-ԴԱՔԴԱՔԴԱՔԴԱՔ, մկ. տաք-տաք, քանի դեռ չի սառել։ 
 ДАКh-ДАКh, н. с пылу с жару (о только что приготовленной пище). 

 ԴԱՔԴԱՔԴԱՔԴԱՔ ՋՈՒՐՋՈՒՐՋՈՒՐՋՈՒՐ (Ն), ԴԱՔԴԱՔԴԱՔԴԱՔ ՃՈՒՐՃՈՒՐՃՈՒՐՃՈՒՐ (Չ), գ. ջերմուկ, տաք հանքային բուժիչ ջուր։  
 ДАКh ДЖУР (Н), ДАКh ЧУР (Ч), с. горячий источник, горячяя минеральная вода. 

 ԴԱՔԱՐՈՒՆԴԱՔԱՐՈՒՆԴԱՔԱՐՈՒՆԴԱՔԱՐՈՒՆ, ած. տաքայրուն (մարդ)։ 
 ДАКhАРУН, п. горячий, вспыльчивый (человек). 

 ԴԱՔԳԷԳԴԱՔԳԷԳԴԱՔԳԷԳԴԱՔԳԷԳ, ած. քիչ տաք, բավական տաք։ 
 ДАКhГЭГ, п. достаточно горячий. 

 ԴԱՔԹԷՂԴԱՔԹԷՂԴԱՔԹԷՂԴԱՔԹԷՂ (Ն), ԴԱԿՏԷՂԴԱԿՏԷՂԴԱԿՏԷՂԴԱԿՏԷՂ (Չ), գ. տաքտեղ, պղպեղ։ 
 ДАКhТhЭХЪ (Н), ДАКТЭХЪ (Ч), с. бот. сладкий перец; литер.вост.арм. տաքդեղ такhдехъ, 

литер.зап.арм. տաքդեղ (произн. дакhтhэхъ). 

 ԴԱՔՆԱԼԴԱՔՆԱԼԴԱՔՆԱԼԴԱՔՆԱԼ, -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Ն), ԴԱԿՆԱԼԴԱԿՆԱԼԴԱԿՆԱԼԴԱԿՆԱԼ, -նամ, -ծա, -ծաձ, -ծօղ, -

նալու, -ծի՛ր, -ծի՛կ (Չ.), բ.չ. 1. տաքանալ. 2. ոգեվորվել. գըլօխըգըլօխըգըլօխըգըլօխը դաքնալդաքնալդաքնալդաքնալ (Ն), կըլօխըկըլօխըկըլօխըկըլօխը դաքնալդաքնալդաքնալդաքնալ (Չ) 

գինովանալ, հարբել։ 
 ДАКhНАЛ, -нам, -цhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Н), ДАКНАЛ, -нам, -ца, -цадз, -
цохъ, -налу, -цир, -цик (Ч), г.с.з. 1. теплеть. 2. нагреваться. 3. перен. воодушевляться, 
вдохновляться, обнадёживаться по поводу чего-либо. 4. перен. горячиться, распаляться; гылохы 
дакhнал (Н), кылохы дакhнал (Ч) опьянеть, захмелеть; литер.вост.арм. տաքանալ такhанал, 

литер.зап.арм. տաքնալ (произ. дакhнал). 

 ԴԱՔՆԱԼԷՆԴԱՔՆԱԼԷՆԴԱՔՆԱԼԷՆԴԱՔՆԱԼԷՆ (Չ), ԴԱԿՆԱԼԷՆԴԱԿՆԱԼԷՆԴԱԿՆԱԼԷՆԴԱԿՆԱԼԷՆ (Չ), մկ. տաքանալով։ 
 ДАКhНАЛЭН (Н), ДАКНАЛЭН (Ч), н. теплея, и т.д. во всех знач. гл. «дакhнал». 
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ԴԴԴԴ Д ԴԱՔՆԱԼՈՒԴԱՔՆԱԼՈՒԴԱՔՆԱԼՈՒԴԱՔՆԱԼՈՒ

 ԴԱՔՆԱԼՈՒԴԱՔՆԱԼՈՒԴԱՔՆԱԼՈՒԴԱՔՆԱԼՈՒ (Չ), ԴԱԿՆԱԼՈՒԴԱԿՆԱԼՈՒԴԱԿՆԱԼՈՒԴԱԿՆԱԼՈՒ (Չ), ած. 1. որ կարող է տաքանալ. 2. փոխ.իմ. որով կարելի է 

գրավել, ոգեվորվել. ապառնի դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական։ 
 ДАКhНАЛУ (Н), ДАКНАЛУ (Ч), пр.буд.вр. 1. то, что может стать тёплым. 2. перен. то, чем 
можно воодушевиться, вдохновиться; при употр. с сущ. становится прилагат. 

 ԴԱՔՈՒԹԻՆԴԱՔՈՒԹԻՆԴԱՔՈՒԹԻՆԴԱՔՈՒԹԻՆ, գ. 1. տաքություն. 2. նորմայից բարձր տաքություն մարմնի (հիվանդության 

ժամանակ)։  
 ДАКhУТhИН, с. 1. теплота, жар. 2. жар, повышенная температура тела во время болезни; 

литер.вост.арм. տաքություն такhутhюн, литер.зап.арм. տաքութիւն (произн. дакhутhюн). 

 ԴԱՔՈՒՆԴԱՔՈՒՆԴԱՔՈՒՆԴԱՔՈՒՆ, մկ. շոգին, շոգ ժամանակ:  

 ДАКhУН, н. в жару. 

 ԴԱՔՑԱՁԴԱՔՑԱՁԴԱՔՑԱՁԴԱՔՑԱՁ (Ն), ԴԱԿԾԱՁԴԱԿԾԱՁԴԱԿԾԱՁԴԱԿԾԱՁ (Չ), ած. տաքացած (ջուր և այլն). անցյալ դերբայ, որ գոյականի 

հետ դառնում է ածական։ 
 ДАКhЦhАДЗ (Н), ДАКЦАДЗ (Ч), пр.пр.вр. нагревшийся, согревшийся (о воде и т.п.); при 
употр. с сущ. становится прилаг. 
 ԴԱՔՑԱԴԱՔՑԱԴԱՔՑԱԴԱՔՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ԴԱԿԾԱԴԱԿԾԱԴԱԿԾԱԴԱԿԾԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), մկ. 

քանի տաքանում եմ, տաքացա և այլն. դաքցաձսայիսդաքցաձսայիսդաքցաձսայիսդաքցաձսայիս քունըսքունըսքունըսքունըս գըդանիգըդանիգըդանիգըդանի, դարավդարավդարավդարավ և այլն։ 
 ДАКhЦhÁДЗСАЙИС (Н), ДАКЦÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), н. 
по мере того как (чем больше) согреваюсь, согревался и т.д.; дакhцhадзсайис кhуныс 
гыдани, дарав и т.д.; по мере того как согреваюсь, клонит в сон, по мере того как согревался, 
клонило в сон и т.д. 

 ԴԱԴԱԴԱԴԱ՛ՔՑԱՁՕՔՑԱՁՕՔՑԱՁՕՔՑԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ (Ն), ԴԱԴԱԴԱԴԱ՛ԿԾԱՁՕԿԾԱՁՕԿԾԱՁՕԿԾԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ, -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ), մկ. 

հենց որ տաքացա, տաքանում եմ և այլն։ 
 ДÁКhЦhАДЗÓВЫС (Н), ДÁКЦАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы (Ч), н. 
как только согреваюсь, согрелся и т.д. 

 ԴԱՔՑԸՆԷԼԴԱՔՑԸՆԷԼԴԱՔՑԸՆԷԼԴԱՔՑԸՆԷԼ կամ ԴԱՔՑՈՒՆԷԼԴԱՔՑՈՒՆԷԼԴԱՔՑՈՒՆԷԼԴԱՔՑՈՒՆԷԼ, -ցունում, -կամ -ցունիմ, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցունօղ կամ -

ցընօղ, -ցունէլու կամ -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛ք (Ն), ԴԱԿԾԸՆԷԼԴԱԿԾԸՆԷԼԴԱԿԾԸՆԷԼԴԱԿԾԸՆԷԼ, -ծունում, ծուծի, -ծուծաձ, -

ծընօղ, -ծընէլու, -ծո՛ւր, -ծուծէ՛կ (Չ), բ.ա. 1. տաքացնէլ. 2. փոխ.իմ. գրավել, ոգևորել։ 
 ДАКhЦhЫНЭЛ или ДАКhЦhУНЭЛ, -цhунум или -цhуним, -цhуцhи, -цhуцhадз, -цhунохъ или 
-цhынохъ, -цhунэлу или -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэкh (Н), ДАКЦЫНЭЛ, -цунум, -цуци, -цуцадз, -
цынохъ, -цынэлу, -цур, -цуцэк (Ч), п.г. 1. греть. 2. перен. воодушевлять, вдохновлять; 

литер.вост.арм. տաքացնել такhацhнел, литер.зап.арм. տաքցնել (произн. дакhцhынэл), в тех же зн. 

 ԴԱՔՑԸՆԷԼԷՆԴԱՔՑԸՆԷԼԷՆԴԱՔՑԸՆԷԼԷՆԴԱՔՑԸՆԷԼԷՆ կամ ԴԱՔՑՈՒՆԷԼԷՆԴԱՔՑՈՒՆԷԼԷՆԴԱՔՑՈՒՆԷԼԷՆԴԱՔՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ԴԱԿԾԸՆԷԼԷՆԴԱԿԾԸՆԷԼԷՆԴԱԿԾԸՆԷԼԷՆԴԱԿԾԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. 1. տաքացնելով. 2. 

փոխ.իմ. ոգևորելով։ 
 ДАКhЦhЫНЭЛЭН или ДАКhЦhУНЭЛЭН (Н), ДАКЦЫНЭЛЭН (Ч), н. 1. грея, согревая. 2. 
перен. воодушевляя, вдохновляя. 

 ԴԱՔՑԸՆԷԼՈՒԴԱՔՑԸՆԷԼՈՒԴԱՔՑԸՆԷԼՈՒԴԱՔՑԸՆԷԼՈՒ կամ ԴԱՔՑՈՒՆԷԼՈՒԴԱՔՑՈՒՆԷԼՈՒԴԱՔՑՈՒՆԷԼՈՒԴԱՔՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն), ԴԱԿԾԸՆԷԼՈՒԴԱԿԾԸՆԷԼՈՒԴԱԿԾԸՆԷԼՈՒԴԱԿԾԸՆԷԼՈՒ (Չ), ած. 1. (բան), որ կարելի է 

կամ պետք է տաքացնէլ. 2. (բան), որով կարելի է տաքացնել. 3. (մարդ), որ կարող է տաքացնել. 
ապառնի դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական։ 
 ДАКhЦhЫНЭЛУ или ДАКhЦhУНЭЛУ (Н), ДАКЦЫНЭЛУ (Ч), пр.пр.вр. 1. то, что можно 
или нужно нагреть. 2. то, чем можно нагреть, согреть. 3. тот, кто может нагреть, согреть; при употр. 
с сущ. становится прил. 

 ԴԱՔՑՈՒՑԱՁԴԱՔՑՈՒՑԱՁԴԱՔՑՈՒՑԱՁԴԱՔՑՈՒՑԱՁ (Ն), ԴԱԿԾՈՒԾԱՁԴԱԿԾՈՒԾԱՁԴԱԿԾՈՒԾԱՁԴԱԿԾՈՒԾԱՁ (Չ), ած. 1. տաքացրած (սենյակ, կերակուր և այլն). 2. 

տաքացնող. դակծուծաձդակծուծաձդակծուծաձդակծուծաձ մաշտըմաշտըմաշտըմաշտը այն մարդը, որ տաքացրել է. անցյալ դերբայ, որ գոյականի 

հետ դառնում է ածական։ 
 ДАКhЦhУЦhАДЗ (Н), ДАКЦУЦАДЗ (Ч), пр.пр.вр. 1. согретый, нагретый. 2. согревший, 
нагревший; дакцуцадз машты нагревший (согревший) человек. 

 ԴԱՔՑՈՒՑԱԴԱՔՑՈՒՑԱԴԱՔՑՈՒՑԱԴԱՔՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ԴԱԿԾՈՒԾԱԴԱԿԾՈՒԾԱԴԱԿԾՈՒԾԱԴԱԿԾՈՒԾԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն 

(Չ), մկ. քանի տաքացնում եմ, էի և այլն. դաքցուցաձսայիսդաքցուցաձսայիսդաքցուցաձսայիսդաքցուցաձսայիս ցավըցավըցավըցավը գըդռէցավգըդռէցավգըդռէցավգըդռէցավ։ 
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ԴԱԴԱԴԱԴԱ՛ՔՑՈՒՑԱՁՕՔՑՈՒՑԱՁՕՔՑՈՒՑԱՁՕՔՑՈՒՑԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ ԴԴԴԴ Д

 ДАКhЦhУЦhÁДЗСАЙИС (Н), ДАКЦУЦÁДЗСАЙИС, -ин, -ид, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), 
н. по мере того как (чем больше) грею и т.д.; дакhцhуцhадзсайис цhавы гыдррэцhав по мере того 
как я грел, боль утихала.  

 ԴԱԴԱԴԱԴԱ՛ՔՑՈՒՑԱՁՕՔՑՈՒՑԱՁՕՔՑՈՒՑԱՁՕՔՑՈՒՑԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ (Ն), ԴԱԴԱԴԱԴԱ՛ԿԾՈՒԾԱՁՕԿԾՈՒԾԱՁՕԿԾՈՒԾԱՁՕԿԾՈՒԾԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ (Չ), մկ. հենց որ տաքցրի, էի և այլն։ 
 ДÁКhЦhУЦhАДЗÓВЫС (Н), ДÁКЦУЦАДЗÓВЫС (Ч), н. как только грею, согрел и т.д.  

 ԴԷԴԷԴԷԴԷ, ձ. դեհ, օն։ 
 ДЭ, м. ну, но, так, то; литер.вост.арм. դե де – ну; так, то; да; ну-ну; но. 

 ԴԷԲԻԴԷԲԻԴԷԲԻԴԷԲԻ (Ն), ՏԷԲԻՏԷԲԻՏԷԲԻՏԷԲԻ (Չ), նխ. դեպի։ 
 ДЭБИ (Н), ТЭБИ (Ч), пр. к, ко, по направлению к; тэби вар вниз, тэби вэр вверх, наверх, тэби 
сахъ направо, тэби сол налево, тэбэдэв или тэби йэд назад, тэбэдэв дал двигаться назад, дать назад 
(на автомобиле), тэбэдов эштал или тэбэдэв таррнал возвращаться назад, тэби тус наружу, тэби 
нэс внутрь, вовнутрь; грабар դէպ деп – по направлению к, в сторону к, литер.вост.арм. դեպի депи, 

литер.зап.арм. դէպի (произн. тhэби) – к, ко, в гаварах Полис դէբի дэби, Тбилиси դիբա диба, 

Шемаха տիբա тиба, Карабах դիբի диби, բըդի быди, Нор-Джуга դաբ даб, Алашкерт դ‘էմի дhэми, 

Муш դ‘էմ дhэм, Ереван дба դբա, все в значении к, ко.  

 ԴԷԳԷՐԴԷԳԷՐԴԷԳԷՐԴԷԳԷՐ, ած. հարմար, պատշաճ. պարս. դիգար – ուրիշ, թուրք. դէյէր – հարմար։ 
 ДЭГЭР, п. подходящий, подобающий, удобный; турец. değer, крым.татар. дегер – стоящий, 
достойный, заслуживающий, из перс.  

 ԴԷԳԻՇԴԷԳԻՇԴԷԳԻՇԴԷԳԻՇ, ած. հարթ, միակերպ. դէգիշդէգիշդէգիշդէգիշ անէլանէլանէլանէլ (Ն) հարթել, հավասար թանձրութամբ փռել։ 
 ДЭГИШ, п. ровный, гладкий, плоский; дэгиш анэл (Н) выравнивать, разравнивать. 

 ԴԷԴԷԴԷԴԷ՛ԳԻՇԳԻՇԳԻՇԳԻՇ, մկ. հաճախ:  

 ДЭ;ГИШ, н. часто, нередко.  

 ԴԷԳԻՇԼԷՄԻՇԴԷԳԻՇԼԷՄԻՇԴԷԳԻՇԼԷՄԻՇԴԷԳԻՇԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ հարթել: 
 ДЭГИШЛЭМИШ АНЭЛ выравнивать, разравнивать. 

 ԴԷԳԻՇՑԸՆԷԼԴԷԳԻՇՑԸՆԷԼԴԷԳԻՇՑԸՆԷԼԴԷԳԻՇՑԸՆԷԼ, Տոպտի նաև ԴԷԳԻՇՑՈՒՆԷԼԴԷԳԻՇՑՈՒՆԷԼԴԷԳԻՇՑՈՒՆԷԼԴԷԳԻՇՑՈՒՆԷԼ հարթեցնել: 
 ДЭГИШЦhЫНЭЛ, в с. Крым также ДЭГИШЦhУНЭЛ 1. выравнивать, разравнивать (о 
земле). 2. сглаживать (разговор). 3. убирать неровности (на ткани).  

 ԴԷԴԷԴԷԴԷ՛ԳՄԷԳՄԷԳՄԷԳՄԷ, մկ. (բացասական բայի հետ) հազիվ երբեմն, շատ քիչ դեպքում. թուրք. դէմէ – 

ամեն, որևից. դէգմէդէգմէդէգմէդէգմէ ռաստռաստռաստռաստ չիչիչիչի կալկալկալկալ (Չ) շատ քիչ է պատահում։ 
 ДЭ;ГМЭ, н. давно не (с глаг. в отрицат. форме); араб. dayima, от котор. перс. dayema, турец. 

daima – постоянно, всё время; среднеарм. яз. տէկմէ тэкмэ – всё время, постоянно, от турец. daima; 

дэгмэ рраст чhи кал (Ч) давно не попадается на глаза; см. также дайма. 

 ԴԷԴՌԱՔԴԷԴՌԱՔԴԷԴՌԱՔԴԷԴՌԱՔ, գ. տետրակ: 

 ДЭДРРАКh, с. тетрадь; от греч. tetra – четыре; грабар տետր тетр – книжка, литер.вост.арм. 

տետրակ тетрак, литер.зап.арм. տետրակ (произн. дэдраг) – тетрадь, книжка, брошюра, в гаварах 

Шемаха տէտր тэтр – книжка, Ереван տէդըր тэдыр, Мараха տէտիր тэтир – книга, Агулис տիտր 

титр – книжка, Карин, Ахалциха, Мокс տէտրակ тэтрак, Алашкерт, Муш տէդրագ тэдраг, Полис, 

Себастия դէդրագ дэдраг – тетрадь. 

 ԴԷԶԴԷԶԴԷԶԴԷԶ (Ն), ՏԷԶՏԷԶՏԷԶՏԷԶ (Չ), գ. դեզ. դէզդէզդէզդէզ անէլանէլանէլանէլ (Ն), տէզտէզտէզտէզ անէլանէլանէլանէլ (Չ) դեզել, դէզդէզդէզդէզ դընէլդընէլդընէլդընէլ (Ն), տէզտէզտէզտէզ տընէլտընէլտընէլտընէլ (Չ) դեզ 

շինել (խոտի, հարդի և այլն)։ 
 ДЭЗ (Н), ТЭЗ (Ч), с. скирда, стог, копна; дэз анэл (Н), тэз анэл (Ч) или дэз дынэл (Н), тэз 
тынэл (Ч) метать стог, скирдовать (сено, солому); исконно арм. слово, грабар դէզ дэз – груда, куча, 

литер.вост.арм. դեզ дез, литер.зап.арм. դէզ (произ. тhэз) – скирда, стог, копна, в гаварах Алашкерт, 

Ахалциха, Ереван, Харберд, Карин, Муш, Себастия դ‘էզ дhэз, Мокс, Амшен, Салмаст, Ван տեզ тез, 

Возм դ‘եզ дhез, Казах տիզ тиз, Шемаха տmզ тäз.  

 ԴԷԶԴԷԶԴԷԶԴԷԶ-ԴԷԶԴԷԶԴԷԶԴԷԶ (Ն), ՏԷԶՏԷԶՏԷԶՏԷԶ-ՏԷԶՏԷԶՏԷԶՏԷԶ (Չ), ած.մկ. շատ, տեզերով։ 
 ДЭЗ-ДЭЗ (Н), ТЭЗ-ТЭЗ (Ч), н. стогами; копнами. 

 ԴԷԶՕՎԴԷԶՕՎԴԷԶՕՎԴԷԶՕՎ և ԴԷԶԷՐՕՎԴԷԶԷՐՕՎԴԷԶԷՐՕՎԴԷԶԷՐՕՎ (Ն), ՏԷԶՕՎ ՏԷԶՕՎ ՏԷԶՕՎ ՏԷԶՕՎ և ՏԷԶԷՐՕՎՏԷԶԷՐՕՎՏԷԶԷՐՕՎՏԷԶԷՐՕՎ (Չ), ած.մկ. շատ, մեծ քանակությամբ։ 
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ԴԴԴԴ Д ԴԷԼԻԴԷԼԻԴԷԼԻԴԷԼԻ

 ДЭЗОВ и ДЭЗЭРОВ (Н), ТЭЗОВ и ТЭЗЭРОВ (Ч), н. стогами, копнами; кучами. 

 *ԴԷԼԻԴԷԼԻԴԷԼԻԴԷԼԻ, ած. խենթ. փոխ. թուրք.։ 
 *ДЭЛИ, п. безумный, безрассудный; турец. deli, крым.татар. дели – безумный. 

 *ԴԷԼԻԽԱՆԼԸԴԷԼԻԽԱՆԼԸԴԷԼԻԽԱՆԼԸԴԷԼԻԽԱՆԼԸ, ած. երիտասարդ. բառացի, խենթ այրուն ունեցող. թուրք. դէլի – խենթ + 

կան – արյուն + «լը»: 
 *ДЭЛИХАНЛЫ, п. юноша; турец. delikanlı (деликанлы), крым.татар. деликъанлы – юноша 
(букв. пылкий, горячий, дели – безумный, кан – кровь + аффикс «лы»).  

 ԴԷԼԼԱԼԴԷԼԼԱԼԴԷԼԼԱԼԴԷԼԼԱԼ (Ն), ՏԷԼԼԱԼՏԷԼԼԱԼՏԷԼԼԱԼՏԷԼԼԱԼ (Չ), գ. 1. (Ն) մակլեռ. 2. (Չ) փերեզակ. ար. դէլալ – փերեզակ։ 
 ДЭЛЛАЛ (Н), ТЭЛЛАЛ (Ч), с. 1. (Н) маклер, посредник. 2. (Ч) мошенник. 2. перекупщик, 
спекулянт; араб. dellâl – мошенник, от котор. турец. dellal и tellal, крым.татар. деллял – маклер, 

посредник; в гаварах Ван դmլmլ дäлäл, Карабах դmլլmլ дäллäл – бродячий торговец, Полис թէլլալ 
тhэллал, Карин, Муш, Шатах դալլալ даллал, Нор-Баязет թալլալ тhаллал – посредник. 

 ԴԷԼԼԱԼՈՒԹԻՆԴԷԼԼԱԼՈՒԹԻՆԴԷԼԼԱԼՈՒԹԻՆԴԷԼԼԱԼՈՒԹԻՆ (Ն), ՏԷԼԼԱԼՈՒԹԻՆՏԷԼԼԱԼՈՒԹԻՆՏԷԼԼԱԼՈՒԹԻՆՏԷԼԼԱԼՈՒԹԻՆ (Չ), գ. մակլեռություն։ 
 ДЭЛЛАЛУТhИН (Н), ТЭЛЛАЛУТhИН (Ч), с. маклерство, посредничество при сделках. 

 ԴԷՂԴԷՂԴԷՂԴԷՂ, գ. 1. տեղ, հող. 2. մկ. տեղ. բանիբանիբանիբանի դէղդէղդէղդէղ դընէլդընէլդընէլդընէլ (Ն), պանիպանիպանիպանի դէղդէղդէղդէղ տընէլտընէլտընէլտընէլ (Չ) կարևորություն 

տալ. դէղդէղդէղդէղ բըռնէլբըռնէլբըռնէլբըռնէլ (Ն), դէղդէղդէղդէղ պըռնէլպըռնէլպըռնէլպըռնէլ (Չ) տեղ գրավել. դէղըդէղըդէղըդէղը գէնագէնագէնագէնա, դէղըդէղըդէղըդէղը թօ գէնաթօ գէնաթօ գէնաթօ գէնա չեմ ուզում. դէղըդէղըդէղըդէղը 
էգաձէգաձէգաձէգաձ ադէնըադէնըադէնըադէնը, դէղըդէղըդէղըդէղը էգաձէգաձէգաձէգաձ քէնըքէնըքէնըքէնը հարմար րոպեին. դէղըդէղըդէղըդէղը էգավէգավէգավէգավ նընընընը. դէղէնդէղէնդէղէնդէղէն էլլօղըէլլօղըէլլօղըէլլօղը տեղից վեր կեցողը, 

ամեն մարդ, ով ուզում է. դէղըդէղըդէղըդէղը ցըքէլցըքէլցըքէլցըքէլ (Ն) դէղըդէղըդէղըդէղը ծըկէլծըկէլծըկէլծըկէլ (Չ) պարագաներին հարմար խոսք ասել. 
մաշթումաշթումաշթումաշթու դէղդէղդէղդէղ դընէլդընէլդընէլդընէլ (Ն), մաշտումաշտումաշտումաշտու դէղդէղդէղդէղ տընէլտընէլտընէլտընէլ (Չ) մարդ համարել. սիվօրսիվօրսիվօրսիվօր դէղըդէղըդէղըդէղը դըհադըհադըհադըհա շադշադշադշադ էէէէ սրանից 

(այս ապրանքից) շատ կա։ 
 ДЭХЪ 1. с. место. 2. с. местность. 3. с. земля. 4. н. вместо, взамен. 5. с. место, положение, 
должность; бани дэхъ дынэл (Н), пани дэхъ тынэл (Ч) а) придавать значение, б) обращать 
внимание, в) считаться с кем-либо или с чем либо, дэхъ быррнэл (Н), дэхъ пыррнэл (Ч) 
занимать место для кого-либо, дэхъы гэна или дэхъы тhо гэна пусть подождёт, никуда не 
убежит (о работе и т.п.), дэхъы эгадз адэны или дэхъы эгадз кhэны при удобном случае, в 
подходящий момент, дэхъы эгав ны как только наступил подходящий момент, дэхъэн 
эллохъы или алай дэхъэн эллохъы всяк кому не лень, дэхъы цhыкhэл (Н), дэхъы цыкэл или 
дэхъы тынэл (Ч) а) одёрнуть, поставить на место, указать место (кому-либо), б) вправить 
(вывихнутый сустав, позвонок и т.п.) маштhу дэхъ дынэл (Н), машту дэхъ тынэл (Ч) 
считаться с кем-либо, относится с уважением к кому-либо, сивор дэхъы дыhа шад э этого 
(товара и т.п.) имеется в избытке, дэхъ анэл освободить место, дэхъыд нист не вмешивайся, не 
лезь не в своё дело, дэхъ дал предоставить работу, дать должность, дэхъы горцhынэл потерять 
место, работу, должность, дэхъы киднал знать свое место, дэхъы дэхин как полагается, как 
должно, дэхъы-дэхъин пэрэл упорядочить, привести в порядок, дэхъэн жажэл а) сдвинуться с 
места, б) сдвинуть с места, hичh дэхъэн чhэ ему всё равно, ему всё нипочём, дэхъов э поделом, 
так ему и надо, дэхъы ыйнэл вправиться, вставиться (о вывихнутых суставах, конечностях), 
кhэфы дэхъы а) зажиточный, состоятельный, б) навеселе, в приподнятом настроении, нэхъ 
дэхъ мынал оказаться в трудном положении, мэг дэхъ мы или мэг дэхъым где-нибудь, мэг 
дэхъ мы быhайэ савигы спрячь это где-нибудь; исконно арм. слово, грабар տէղ техъ – место, 

литер.вост.арм. տեղ техъ, литер.зап.арм. տեղ (произн. дэхъ) – место, Муш, Алашкерт, Нор-

Джуга, Салмаст, Ван տեղ техъ, Агулис, Горис, Ахалциха, Ереван, Карин, Мокс, Карабах, 

Мараха, Шемаха տէղ тэхъ, Зейтун, Хачин, Сучава դեղ дехъ, Амшен, Харберд, Акна, Родосто, 

Себастия, Асланбек դէղ дэхъ, Тбилиси տիղ тихъ, Тигранакерт, Сведия դիղ дихъ, Полис դէղ 

дэхъ и դէխ дэх – место, վուրդէխէն вурдэхэн – откуда.  

 ԴԷՂԴԷՂԴԷՂԴԷՂ-ԴԷՂԴԷՂԴԷՂԴԷՂ, մկ. տեղ-տեղ։ 
 ДЭХЪ-ДЭХЪ, н. местами, кое-где.  

 ԴԷՂԱՆԱԳԴԷՂԱՆԱԳԴԷՂԱՆԱԳԴԷՂԱՆԱԳ, մկ. հիմնական կերպով (բան անել): 
 ДЭХЪАНАГ 1. п. добротный, качественный, основательный. 2. н. основательно, обстоятельно, 
добротно (делать что-либо); дэхъанаг джампhа качественная дорога. 
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ԴԷՂԱՆԱԳԴԷՂԱՆԱԳԴԷՂԱՆԱԳԴԷՂԱՆԱԳ-ԴԷՂՅԱԳԴԷՂՅԱԳԴԷՂՅԱԳԴԷՂՅԱԳ ԴԴԴԴ Д

 ԴԷՂԱՆԱԳԴԷՂԱՆԱԳԴԷՂԱՆԱԳԴԷՂԱՆԱԳ-ԴԷՂՅԱԳԴԷՂՅԱԳԴԷՂՅԱԳԴԷՂՅԱԳ, մկ. հիմնական կերպով (բան անել): 
 ДЭХЪАНАГ-ДЭХЪЙАГ, н. основательно, обстоятельно (делать что-либо). 

 ԴԷՂԱՎՕՐԷԼԴԷՂԱՎՕՐԷԼԴԷՂԱՎՕՐԷԼԴԷՂԱՎՕՐԷԼ, -ից, -աձ, բ.ն. տեղավորել։  
ДЭХЪАВОРЭЛ, -ицh, -адз, г.д.з. 1. помещать, размещать. 2. вмещать, умещать. 3. приводить в 

порядок, упорядочивать; литер.вост.арм. տեղավորել техъаворел, литер.зап.арм. տեղաւորել 
(произн. дэхъаворэл). 

 ԴԷՂԱՎՕՐՎԷԼԴԷՂԱՎՕՐՎԷԼԴԷՂԱՎՕՐՎԷԼԴԷՂԱՎՕՐՎԷԼ, -վօրվէցավ, -վօրվաձ. տեղավորվել: 
ДЭХЪАВОРВЭЛ, -ворвэцhав, -ворвадз. 1. помещаться, размещаться. 2. вмещаться, умещаться. 

3. упорядочиваться.  

 ԴԷՂԱՎՕՐՑԸՆԷԼԴԷՂԱՎՕՐՑԸՆԷԼԴԷՂԱՎՕՐՑԸՆԷԼԴԷՂԱՎՕՐՑԸՆԷԼ, -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցընէլու, բ.ա. տեղավորել։ 
 ДЭХЪАВОРЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhынэлу, п.г. 1. размещать. 2. умещать. 
3. упорядочивать. 

 ԴԷՂԱՑԻԴԷՂԱՑԻԴԷՂԱՑԻԴԷՂԱՑԻ, գ. տեղացի: 

 ДЭХЪАЦhИ, с. местный житель; литер.вост.арм. տեղացի техъацhи, литер.зап.арм. տեղացի 

(произ. дэхъацհи) – местный житель. 

 ԴԷՂԻՆԴԷՂԻՆԴԷՂԻՆԴԷՂԻՆ (Ն), ՏԷՂԻՆՏԷՂԻՆՏԷՂԻՆՏԷՂԻՆ (Չ), ած. դեղնագույն, դեղին։  
 ДЭХЪИН (Н), ТЭХЪИН (Ч), п. жёлтый; исконно арм. слово, грабар դեղին дехъин – жёлтый, 

литер.вост.арм. դեղին дехъин, литер.зап.арм. դեղին (произн. тhэхъин), Ереван, Нор-Джуга դ‘եղին 

дhехин, Агулис, Полис դէղին дэхъин, Алашкерт, Ахалциха, Акна, Харберд, Карин, Хачин, Сучава, 

Себастия, Асланбек, Муш դ‘էղին дhэхъин, Салмаст, Ван տեղին техъин, Горис, Амшен, Мокс, 

Мараха, Шемаха տէղին тэхъин, Карабах տէղէն тэхъэн, Родосто, Тигранакерт թէղին тhэхъин, 

Возм դ‘էղէյն дhэхъэйн, Тбилиси դիղին дихъин. 

 ԴԷՂԻՆԴԷՂԻՆԴԷՂԻՆԴԷՂԻՆ ԱՐՕԴԱՐՕԴԱՐՕԴԱՐՕԴ (Ն), ՏԷՂԻՆՏԷՂԻՆՏԷՂԻՆՏԷՂԻՆ ԱՐՕԴԱՐՕԴԱՐՕԴԱՐՕԴ (Չ), գ. գաղձ, գայլուկ: 
 ДЭХЪИН АРОД (Н), ТЭХЪИН АРОД (Ч), с. бот. повилика, Cūscuta, сорное растение 
семейства Вьюнковые, питающееся соками других растений. 

 ԴԷՂԻՆԳԷԳԴԷՂԻՆԳԷԳԴԷՂԻՆԳԷԳԴԷՂԻՆԳԷԳ (Ն), ՏԷՂԻՆԳԷԳՏԷՂԻՆԳԷԳՏԷՂԻՆԳԷԳՏԷՂԻՆԳԷԳ (Չ), ած. քիչ դեղին։ 
 ДЭХЪИНГЭГ (Н), ТЭХЪИНГЭГ (Ч), п. желтоватый, имеющий жёлтоватый оттенок; 

литер.зап.арм. դեղինկեկ (произн. тhэхъингэг) – желтоватый. 

 ԴԷՂՅԱԳԴԷՂՅԱԳԴԷՂՅԱԳԴԷՂՅԱԳ, ած.մկ. 1. տեղյակ, տեղեկություն ունեցող. 2. ճիշտ, ճշտութամբ։ 
 ДЭХЪЙАГ 1. п. осведомлённый, сведущий. 2. н. правильно, верно, точно; грабар տեղեակ 

техъйак – сведущий, литер.вост.арм. տեղյակ техъйак, литер.зап.арм. տեղեակ (произн. дэхъйаг) – 

осведомлённый, в гаварах Нор-Джуга տեղակ техъак, Мокс, Шемаха տէղյակ тэхъйак, Ахалциха 

տէղիյակ тэхъийак, Себастия դէղյագ дэйхъйаг. 

 ԴԷՂՆԴԷՂՆԴԷՂՆԴԷՂՆ ԷԳՕՂԸԷԳՕՂԸԷԳՕՂԸԷԳՕՂԸ, ած.գ. կին, որ ամուսնանալով փոխարինում է տղամարդու մեռած կնոջը, 

երկրորդ կին. այս բառը դրվում է մեռած կնոջ անունից հետո. ԱննայինԱննայինԱննայինԱննային դէղնդէղնդէղնդէղն էգօղըէգօղըէգօղըէգօղը։ 
 ДЭХЪН ЭГОХЪЫ, с. вторая жена, заменившая умершую жену вдовца, ставится после имени 
умершей жены: Аннайин дэхън эгохъы вторая жена, заменившая Анну.  

 ԴԷՂՆԷԼԴԷՂՆԷԼԴԷՂՆԷԼԴԷՂՆԷԼ (Ն), ՏԷՂՆԷԼՏԷՂՆԷԼՏԷՂՆԷԼՏԷՂՆԷԼ, -էցավ, -աձ (Չ), բ.չ. դէղնել: 
 ДЭХЪНЭЛ (Н), ТЭХЪНЭЛ, -эцhав, -адз (Ч), г.с.з. желтеть; литер.вост.арм. դեղնել дехънел, 

литер.зап.арм. դեղնիլ (произ. тհехънил).  

 ԴԷՂՆԷՑԸՆԷԼԴԷՂՆԷՑԸՆԷԼԴԷՂՆԷՑԸՆԷԼԴԷՂՆԷՑԸՆԷԼ, -ցուց, -ցուցաձ (Ն), ՏԷՂՆԷԾԸՆԷԼՏԷՂՆԷԾԸՆԷԼՏԷՂՆԷԾԸՆԷԼՏԷՂՆԷԾԸՆԷԼ, -ծուց, -ծուցաձ (Չ), բ.ա. դէղնեցնել: 
 ДЭХЪНЭЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз (Н), ТЭХЪНЭЦЫНЭЛ, -цуцh, -цуцhадз (Ч), п.г. 
желтить.  

 ԴԷՂՆՈՒՑՔԴԷՂՆՈՒՑՔԴԷՂՆՈՒՑՔԴԷՂՆՈՒՑՔ (Ն), ՏԷՂՆՈՒԾԿՏԷՂՆՈՒԾԿՏԷՂՆՈՒԾԿՏԷՂՆՈՒԾԿ (Չ), գ. ձվի դեղնուց։ 
 ДЭХЪНУЦhКh (Н), ТЭХЪНУЦК (Ч), с. желток яйца; литер.вост.арм. դեղնուց дехънуцh, 

литер.зап.арм. դեղնուց (произ. тhэхънуцh) – желток. 

 ԴԷՂՕՎԴԷՂՕՎԴԷՂՕՎԴԷՂՕՎ-ԴԷՂՕՎԴԷՂՕՎԴԷՂՕՎԴԷՂՕՎ (Ն), ԴԷՂՕՎԴԷՂՕՎԴԷՂՕՎԴԷՂՕՎ-ԴԷՂԱՆԱԳՕՎԴԷՂԱՆԱԳՕՎԴԷՂԱՆԱԳՕՎԴԷՂԱՆԱԳՕՎ (Չ), մկ. հանգամանորեն։ 
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ԴԴԴԴ Д ԴԷՂՕՑԴԷՂՕՑԴԷՂՕՑԴԷՂՕՑ-ԴԷՂԴԷՂԴԷՂԴԷՂ

 ДЭХЪОВ-ДЭХЪОВ (Н), ДЭХЪОВ-ДЭХЪАНАГОВ (Ч), н. 1. обстоятельно, основательно.              
2. как положено, как следует. 

 ԴԷՂՕՑԴԷՂՕՑԴԷՂՕՑԴԷՂՕՑ-ԴԷՂԴԷՂԴԷՂԴԷՂ (Չ), մկ. տեղ-տեղ, ոչ համատարաց կերպով. թաթավըթաթավըթաթավըթաթավը դէղօցդէղօցդէղօցդէղօց-դէղդէղդէղդէղ էգիլէգիլէգիլէգիլ էէէէ 

անձրևը եկել է տեղ-տեղ։  
 ДЭХЪОЦh-ДЭХЪ (Ч), н. местами, кое-где; (օց оцh – окончание местного падежа 
древнеармянского языка): тhатhавы дэхъоцh-дэхъ эгил э дождь прошёл местами. 

 ԴԷՄԴԷՄԴԷՄԴԷՄ կամ ԹԷՄԹԷՄԹԷՄԹԷՄ (Ն), ՏԷՄՏԷՄՏԷՄՏԷՄ (Չ), նխ.մկ. դեմ, առաջ. պահլ. դէմ – ձև, կերպարանք, դեմք. դէմդէմդէմդէմ 
դընէլդընէլդընէլդընէլ (Ն), տէմտէմտէմտէմ տընէլտընէլտընէլտընէլ (Չ) դիմադրել. դէմըդէմըդէմըդէմը էլլէլէլլէլէլլէլէլլէլ (Ն), տէմըտէմըտէմըտէմը էլլէլէլլէլէլլէլէլլէլ (Չ) առաջ դուրս գալ. դէմդէմդէմդէմ քալքալքալքալ (Ն), 

տէմտէմտէմտէմ կալկալկալկալ (Չ) պետք գալ. բանիբանիբանիբանի դէմդէմդէմդէմ բէրէլբէրէլբէրէլբէրէլ (Ն), պանիպանիպանիպանի տէմտէմտէմտէմ պէրէլպէրէլպէրէլպէրէլ (Չ) իրագործել. իրգվանիրգվանիրգվանիրգվան դէմդէմդէմդէմ (Ն), 

իրգվանիրգվանիրգվանիրգվան տէմտէմտէմտէմ (Չ) երեկոյան դեմ. լուսուլուսուլուսուլուսու դէմդէմդէմդէմ (Ն), լուսուլուսուլուսուլուսու տէմտէմտէմտէմ (Չ) լուսադեմին. հօրսուգուհօրսուգուհօրսուգուհօրսուգու դէմդէմդէմդէմ (Ն), 

հօրսուգուհօրսուգուհօրսուգուհօրսուգու տէմտէմտէմտէմ (Չ) կիսօրվա մոտ. դէմդէմդէմդէմ դալդալդալդալ (Ն), տէմտէմտէմտէմ դալդալդալդալ (Չ) դիմանալ. նանանանա մէղավօրմէղավօրմէղավօրմէղավօր էէէէ իմիմիմիմ դէմըսդէմըսդէմըսդէմըս 

(Ն) նա հանցավոր է իմ առաջ։ 
 ДЭМ или ТhЭМ (Н), ТЭМ (Ч), н. 1. против, напротив. 2. впереди. 3. наперекор; дэм дынэл 
(Н), тэм тынэл (Ч) прекословить, возражать, дэмы эллэл (Н), тэмы эллэл (Ч) упорствовать, 
противиться, дэм кhал (Н), тэм кал или пани тэм кал (Ч) пригодиться, оказаться годным, 
полезным, бани дэм бэрэл (Н), тэм пэрэл (Ч) а) найти практическое применение чему-либо, 
употребить что-либо с пользой, б) устроить очную ставку, иргван дэм (Н), иргван тэм (Ч) под 
вечер, лусу дэм (Н), лусу тэм (Ч) под утро, hорсугу дэм (Н), hорсугу тэм (Ч) к полудню, дэм дал 
(Н), тэм дал (Ч) сопротивляться, давать отпор, на мэхъавор э им дэмыс (Н) он виноват передо 

мной; от пехлев. dēm – форма, вид, облик; грабар դեմ дем – лицо, вид, облик, литер.вост.арм. դեմ 

дем, литер.зап.арм. դէմ (произн. тhэм) – против, напротив, Полис дэм դէմ, Алашкерт, Муш, 

Ахалциха, Ереван, Зейтун, Харберд, Карин, Хачин, Себастия դ‘էմ дհэм, Мокс, Амшен, Ван, 

Салмаст տէմ тэм, Тигранакерт, Родосто թէմ тhэм, Асланбек դ‘ըմ дհым, Нор-Джуга դէմդէմ 

дэмдэм, Тбилиси դէմուդէմ дэмудэм, все в значении против, напротив.  

 ԴԷՄԷԹԴԷՄԷԹԴԷՄԷԹԴԷՄԷԹ, գ. խուրձ, փունջ. փոխ. թուրք.: 

 ДЭМЭТh, с. сноп, связка, пучок; турец. demet, крым.татар. демет – связка, пучок. 

 ԴԷՄԷԹԴԷՄԷԹԴԷՄԷԹԴԷՄԷԹ-ԴԷՄԷԹԴԷՄԷԹԴԷՄԷԹԴԷՄԷԹ, ած.մկ. խուրձ-խուրձ. փոխ. թուրք.։ 
 ДЭМЭТh-ДЭМЭТh, н. снопами, связками, пучками. 

 ԴԷՄԷՐԷՍԴԷՄԷՐԷՍԴԷՄԷՐԷՍԴԷՄԷՐԷՍ (Ն), ՏԷՄԷՐԷՍՏԷՄԷՐԷՍՏԷՄԷՐԷՍՏԷՄԷՐԷՍ (Չ), ած. պնտերես. հոմանիշը – հաստէրէս, հականիշը – 

գագօղէրէս։  
 ДЭМЭРЭС (Н), ТЭМЭРЭС (Ч), п. 1. наглый, бесстыжий. 2. прекословящий, перечащий; 
синоним – hастhэрэс, антоним – гагохъэрэс. 

 ԴԷՄԻՐՋԻԴԷՄԻՐՋԻԴԷՄԻՐՋԻԴԷՄԻՐՋԻ (Ն), ՏԷՄԻՋԻՏԷՄԻՋԻՏԷՄԻՋԻՏԷՄԻՋԻ (Չ), գ. երկաթագործ, դարբին. թուրք. դէմէրջի. հոմանիշը – 

չիլինգիր (Ն): 
 ДЭМИРДЖИ (Н), ТЭМИДЖИ (Ч), с. кузнец; турец. demirci (демирджи), крым.татар. демирджи – 
кузнец; синоним  – чhилингир (Н), кузниджи (Ч); в гаварах Карабах, Мегри, Муш, Карчеван, 

Аварик, Багеш դեմիրչի дэмирчhи, Карин, Ширак դյամիրչի дйамирчhи, Джавахк դամուրչի 

дамурчhи – кузнец.    

 ԴԷՄՐԷԳԻԴԷՄՐԷԳԻԴԷՄՐԷԳԻԴԷՄՐԷԳԻ (Ն), ՏԷՄՈՒՐՈՒԳՏԷՄՈՒՐՈՒԳՏԷՄՈՒՐՈՒԳՏԷՄՈՒՐՈՒԳ (Չ), գ. որքին, կաշվի հիվանդութուն. թուրք. թէմրէյի – ն. իմ.։ 
 ДЭМРЭГИ (Н), ТЭМУРУГ (Ч), с. мед. стригущий лишай; турец. temriye (тэмрийе), 
крым.татар. темрев – лишай. 

 ԴԷՅԷՄԻՇ ԱՆԷԼԴԷՅԷՄԻՇ ԱՆԷԼԴԷՅԷՄԻՇ ԱՆԷԼԴԷՅԷՄԻՇ ԱՆԷԼ (Ն), ԴԷՅՄԻՇ ԱՆԷԼԴԷՅՄԻՇ ԱՆԷԼԴԷՅՄԻՇ ԱՆԷԼԴԷՅՄԻՇ ԱՆԷԼ (Չ) դիտել, նկատել։ 
 ДЭЙЭМИШ АНЭЛ (Н), ДЭЙМИШ АНЭЛ (Ч) 1. высматривать, выслеживать. 2. подсматривать, 
подглядывать.  

 ԴԷՅԻՆԴԷՅԻՆԴԷՅԻՆԴԷՅԻՆ, նխ. համար. թուրք. – նույն իմ.։ 
 ДЭЙИН, пр. 1. для, ради; из-за, по причине. 2. чтобы, для того, чтобы (в сочетании с причаст. 
буд. времени). 3. думать, полагать (в сочетании с личными оконч. глагола); hайд дэйин (Ч) на 
всякий случай, воин дэйин? для кого?, идигы иманалу дэйин эга я пришёл, чтобы разузнать об 
этом, йэс на кука дэйин им (Ч) думаю, что (полагаю, что) он придет; турец. deyi (дейи) – ради, из-
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за, потому что; для того, чтобы; среднеарм. яз. տէյի тэйи – для того чтобы, в гаварах Амшен դեյ 
дэй, Карин դեյի дэйи – для, ради. 

 ԴԷՆՔՍԸԶԴԷՆՔՍԸԶԴԷՆՔՍԸԶԴԷՆՔՍԸԶ (Ն), ՏԷՆԿՍԸԶՏԷՆԿՍԸԶՏԷՆԿՍԸԶՏԷՆԿՍԸԶ (Չ), ած. ստահակ. թուրք. դէնքսիզ – նույն նշ.։ 
 ДЭНКhСЫЗ (Н), ТЭНКСЫЗ (Ч) 1 с. наглый, бесстыжий. 2. п. неуживчивый, несговорчивый, 
неуступчивый; турец. densiz (денсиз) – дерзкий, наглый.  

 ԴԷՌԴԷՌԴԷՌԴԷՌ, գ. աղիքի գազ, որ դուրս է գալիս ձայն հանելով։ 
 ДЭРР, с. пук, звукоподражательное название отхождения пищеварительных газов; 

литер.зап.арм. տեռ (произ. дэрр) – пук. 

 ԴԷՍԱԳԴԷՍԱԳԴԷՍԱԳԴԷՍԱԳ, գ. տեսակ: 

 ДЭСАГ, с. вид, род; сорт; паглан hару сюн дэсаг уни (Ч) фасоль бывает 150 видов; 

литер.вост.арм. տեսակ тесак, литер.зап.арм. տեսակ (произ. дэсаг) – вид, сорт. 

 ԴԷՍԷՆԴԷՍԷՆԴԷՍԷՆԴԷՍԷՆ (Չ) մասնիկ, որ ցույց է տալիս խոսողի բացասական վերաբերմունքը. տունտունտունտուն ալալալալ 
դէսէնդէսէնդէսէնդէսէն դու էլ քո կողմից: 
 ДЭСЭН (Ч) послеслог, указывает на отрицатательное отношение говорящего; тун ал дэсэн и 
ты туда же; турец. desene – подумать только!, и не говори!, скажи-ка!, крым.татар. десене – неужто, 
неужели; скажи пожалуйста. 

 ԴԷՍԹԷԴԷՍԹԷԴԷՍԹԷԴԷՍԹԷ (Ն), ԴԷՍՏԷԴԷՍՏԷԴԷՍՏԷԴԷՍՏԷ (Չ), գ. փունջ, խուրձ, մի բուռ, կապոց. պարս. դաստա – ձեռքի փունջ, 

խուրձ, կապոց, թուրք. դէսթէ – խուրձ, փունջ։ 
 ДЭСТhЭ (Н), ДЭСТЭ (Ч), с. 1. стог, сноп, связка, вязанка. 2. куча, кипа, стопка; мэг дэстэ 
гатhэ лош тырадз эр чhинийин выран (Ч) на тарелке лежала целая стопка блинов; от перс. dast – 

рука, deste – горсть; грабар դաստա даста – пучок, связка, среднеарм. яз. դաստէ дастэ – пучок, 

Полис թէստէ тhэстэ, Ван, Карабах, Амшен դmստm дäстä – связка, вязанка, сноп; горсть; кипа. 

 ԴԷՍԹԷԴԷՍԹԷԴԷՍԹԷԴԷՍԹԷ-ԴԷՍԹԷԴԷՍԹԷԴԷՍԹԷԴԷՍԹԷ (Ն), ԴԷՍՏԷԴԷՍՏԷԴԷՍՏԷԴԷՍՏԷ-ԴԷՍՏԷԴԷՍՏԷԴԷՍՏԷԴԷՍՏԷ (Չ), մկ. խուրձ-խուրձ, փունջ-փունջ, խուրձերով, շատ։  
 ДЭСТhЭ-ДЭСТhЭ (Н), ДЭСТЭ-ДЭСТЭ (Ч), н. стогами, снопами; кучами, кипами, помногу. 

 ԴԷՍԹԷՅՕՎԴԷՍԹԷՅՕՎԴԷՍԹԷՅՕՎԴԷՍԹԷՅՕՎ (Ն), ԴԷՍՏԷՅՕՎԴԷՍՏԷՅՕՎԴԷՍՏԷՅՕՎԴԷՍՏԷՅՕՎ (Չ), ած.մկ. խուրծով, փունջով, կապոցով։  
 ДЭСТhЭЙОВ (Н), ДЭСТЭЙОВ (Ч), п. стогами, снопами; кучами, кипами. 

 ԴԷՍՆԷԼԴԷՍՆԷԼԴԷՍՆԷԼԴԷՍՆԷԼ, գըդէսնիմ (Ն), ԴԷՍՆԷԼԴԷՍՆԷԼԴԷՍՆԷԼԴԷՍՆԷԼ, գըդէսնում, դէսավ, -աձ, -նօղ (Չ), բ.ն. տեսնել. դէսնըվաձդէսնըվաձդէսնըվաձդէսնըվաձ 
բանբանբանբան չէրչէրչէրչէր (Ն), դէսնըվածդէսնըվածդէսնըվածդէսնըված պանպանպանպան չէրչէրչէրչէր (Չ) երբեք չէր եղել. դէսնէլուդէսնէլուդէսնէլուդէսնէլու բանբանբանբան էրէրէրէր անանանան (Ն), դէսնէլուդէսնէլուդէսնէլուդէսնէլու պանպանպանպան էրէրէրէր 
անիվիգըանիվիգըանիվիգըանիվիգը (Չ) պետք էր տեսնել. շադշադշադշադ դարիդարիդարիդարի յէյէյէյէ ախպօրըսախպօրըսախպօրըսախպօրըս հէդհէդհէդհէդ դէսնըվաձդէսնըվաձդէսնըվաձդէսնըվաձ չէյինքչէյինքչէյինքչէյինք շատ տարի է, որ 

եղբորս հետ տեսակցություն չէինք ունեցել։ 
 ДЭСНЭЛ, гыдэсним (Н), ДЭСНЭЛ, гыдэснум, дэса, дэсав, дэсадз, -нохъ (Ч), г.д.з. 1. видеть, 
увидеть. 2. видеть, встречать. 3. видеть, смотреть. 4. видеть, понимать, знать, узнавать. 5. видеть, 
замечать. 6. видеть, признавать. 7. видеть, навещать; дэснывадз бан чhэр (Н), дэснывадз пан чhэр 
(Ч) невидаль, небывалое дело, дэснэлу бан эр ан (Н), дэснэлу пан эр анивигы это надо было 
видеть, шад дари йэ ахпорыс hэд дэснывадз чhэйинкh мы давно не виделись с братом, 

дэснывадз пан э? виданное ли дело?; исконно арм. слово, грабар տեսանել тесанел – видеть, 

литер.вост.арм. տեսնել теснел, литер.зап.арм. տեսնել (произн. дэснэл), Аварик տէսանէլ тэсанэл, 

տըսանէլ тысанэл, Нор-Джуга տեսնել теснел, Муш, Алашкерт տէսնել тэснел, Акна, Родосто 

տէսնէլ тэснэл, Горис, Карабах տըէսնալ тыэснал, Ахалциха, Карин, Шемаха, Тбилиси տէսնիլ 
тэснил, Амшен դէսնուշ дэснуш, Асланбек, Харберд, Полис դէսնալ дэснал, Мокс տէսնալ тэснал, 

Хачин դիսնէլ диснэл, Цхна տէսնալ тэснал, Сучава դէսնուլ дэснул, Ван տիսնալ тиснал, Агулис 

տիսնիլ тиснил, Сведия դիսնիլ диснил, Зейтун դիսնուլ диснул, Салмаст տսնել тснел, Мараха 

տըսնէլ тыснэл, Тигранакерт դըսնmլ дыснäл, Ереван տէնալ тэнал.  

 ԴԷՍՆԸՎԷԼԴԷՍՆԸՎԷԼԴԷՍՆԸՎԷԼԴԷՍՆԸՎԷԼ¹, -վի, -վէցավ, -վաձ, -վօղ, բ.կր. տեսնվել։ 
 ДЭСНЫВЭЛ¹, гыдэсныви, дэснывэцhав, дэснывадз, -вохъ, г.стр.з. виднеться. 

 ԴԷՍՆԸՎԷԼԴԷՍՆԸՎԷԼԴԷՍՆԸՎԷԼԴԷՍՆԸՎԷԼ², -վիմ, -վէցա, -վէցանք,  -վաձ, -վօղ, բ.կր. տեսակցել։ 
 ДЭСНЫВЭЛ², гыдэснывим, дэснывэцhа, дэснывэцhанкh, дэснывадз, -вохъ, г.стр.з. видеться, 
встречаться.  
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ԴԴԴԴ Д ԴԷՍՆՈՒՆՔԴԷՍՆՈՒՆՔԴԷՍՆՈՒՆՔԴԷՍՆՈՒՆՔ

 ԴԷՍՆՈՒՆՔԴԷՍՆՈՒՆՔԴԷՍՆՈՒՆՔԴԷՍՆՈՒՆՔ, գ. փեսատես:  
 ДЭСНУНКh, с. смотрины жениха; пhэса дэснункhов бэh анэл в старину, по обычаю, 
родственники жениха посещали церемонию помолвки (бэh) в доме невесты без жениха, но в 
некоторых случаях одновременно с помолвкой устраивали смотрины жениха, в этих случаях жених 
посещал помолвку вместе со своими родственниками, такая помолвка называлась пhэса 
дэснункhов бэh помолвка со смотринами жениха. 
 ԴԷՍՔԴԷՍՔԴԷՍՔԴԷՍՔ (Ն), ԴԷՍԿԴԷՍԿԴԷՍԿԴԷՍԿ (Չ), գ. 1. արտաքին երևույթ. 2. գեղեցկություն: 

 ДЭСКh (Н), ДЭСК (Ч), с. 1. вид, внешность, наружность. 2. красота; литер.вост.арм. տեսք 

тескh, литер.зап.арм. տեսք (произн. дэскհ) – вид, внешность; красота, в гаваре Амшен  դէսկ дэск – 
вид, внешность, красота. 

 ԴԷՍՕՔԴԷՍՕՔԴԷՍՕՔԴԷՍՕՔ, ած. գեղեցիկ. դէսօքդէսօքդէսօքդէսօք սօյէնսօյէնսօյէնսօյէն մի լավ. տե՛ս սօյ, սօյէն։ 
 ДЭСОКh, п. 1. красивый. 2. красивая; дэсокh сойэн от души (есть, пить); см. также сой, сойэн; 
употребляется, как правило, в западноармянских диалектах, Полис, Карин, Джавахк, Харберд 

տեսոք тэсокh, Амшен դեսոք дэсокh, Тбилиси տիսուք тисукh, Евдокия, Себастия, Малатия, 

Буланых, Акна տեսքոք тэскhокh – красивый.  

    ԴԷՍՕՔԴԷՍՕՔԴԷՍՕՔԴԷՍՕՔ    ԱԽՃԻԳԱԽՃԻԳԱԽՃԻԳԱԽՃԻԳ, գ. գեղեցկուհի։ 
 ДЭСОКh АХЧИГ, с. красавица, красивая девушка. 

    ԴԷՍՕՔԴԷՍՕՔԴԷՍՕՔԴԷՍՕՔ    ԳԻՆՄԱՇՏԳԻՆՄԱՇՏԳԻՆՄԱՇՏԳԻՆՄԱՇՏ, գ. գեղեցկուհի, գեղեցիկ կին։ 
 ДЭСОКh ГИНМАШТ, с. красавица, красивая женщина. 
    ԴԷՍՕՔԴԷՍՕՔԴԷՍՕՔԴԷՍՕՔ    ԴԸՂԱԴԸՂԱԴԸՂԱԴԸՂԱ, գ. գեղեցիկ տղամարդ։ 
 ДЭСОКh ДЫХЪА, с.  красавец, красивый парень. 

    ԴԷՍՕՔԴԷՍՕՔԴԷՍՕՔԴԷՍՕՔ    ԷՐԻՄԱՇՏԷՐԻՄԱՇՏԷՐԻՄԱՇՏԷՐԻՄԱՇՏ, գ. գեղեցիկ տղամարդ։ 
 ДЭСОКh ЭРИМАШТ, с. красавец, красивый мужчина. 
 ԴԷՍՕՔԳԷԳԴԷՍՕՔԳԷԳԴԷՍՕՔԳԷԳԴԷՍՕՔԳԷԳ, ած.մկ. բավական գեղեցիկ, բավական լավ։ 
 ДЭСОКhГЭГ, п. довольно красивый, довольно приятный. 

 ԴԷՍՕՔՆԱԼԴԷՍՕՔՆԱԼԴԷՍՕՔՆԱԼԴԷՍՕՔՆԱԼ, -ցավ, -ցաձ, -ցուց, (Ն), ԴԷՍՕԿՆԱԼԴԷՍՕԿՆԱԼԴԷՍՕԿՆԱԼԴԷՍՕԿՆԱԼ, -ծավ, -ծաձ, -ծուծ (Չ), բ.չ. գեղեցկանալ:  
 ДЭСОКhНАЛ, -цhав, -цhадз, -цhуцh (Н), ДЭСОКНАЛ, -цав, -цадз, -цуц (Ч), г.с.з. хорошеть, 
становиться красивым, более привлекательным. 

 ԴԷՍՕՔՑԸՆԷԼԴԷՍՕՔՑԸՆԷԼԴԷՍՕՔՑԸՆԷԼԴԷՍՕՔՑԸՆԷԼ, -ցուց (Ն), ԴԷՍՕԿԾԸՆԷԼԴԷՍՕԿԾԸՆԷԼԴԷՍՕԿԾԸՆԷԼԴԷՍՕԿԾԸՆԷԼ, -ծուծ (Չ), բ.ա. գեղեցկացնէլ։ 
ДЭСОКhЦhЫНЭЛ, -цhуцh (Н), ДЭСОКЦЫНЭЛ, -цуц (Ч), п.г. прихорашивать, делать 

красивым, более привлекательным. 

 ԴԷՎԴԷՎԴԷՎԴԷՎ (Ն), ՏԷՎՏԷՎՏԷՎՏԷՎ (Չ), գ.  դև. պահլ. դէվ – չար ոգի. դէվիդէվիդէվիդէվի ուժուժուժուժ ունէունէունէունէ (Ն), տէվիտէվիտէվիտէվի ուժուժուժուժ ունիունիունիունի (Չ) շատ 

ուժեղ է։  
 ДЭВ (Н), ТЭВ (Ч), с.  1. демон, бес. 2. (в сказках) чудовище, дракон; дэви уж унэ (Н), тэви уж 
уни (Ч) силач, богатырь; от пехл.-перс. dēv – злой дух; грабар դեվ дев – ангел, божество; злой дух, 

литер.вост.арм. դեվ дев, литер.зап.арм. դեւ (произ. тհэв) – бес, сатана, чудовище, в гаварах Возм, 

Нор-Джуга դ‘եվ дհев, Полис, Ван դէվ дэв, Карабах դէվ дэв, տէվ тэв, Алашкерт, Ахалциха, Ереван, 

Зейтун, Карин, Харберд, Хачин, Муш, Себастия դ‘էվ дհэв, Тигранакерт тhэв թէվ, Шемаха, Салмаст 

տէվ тэв, Тбилиси դիվ див, все в значении дракон, чудовище, Мокс, Мараха դէվ дэв – чудовище, 

дракон, տէվ тэв – сатана.  

 ԴԷՎԱՑԱՎԴԷՎԱՑԱՎԴԷՎԱՑԱՎԴԷՎԱՑԱՎ, գ. խելագարություն: 
 ДЭВАЦhАВ, с. безумие, умопомешательство. 

 ԴԷՎԷԴԷՎԷԴԷՎԷԴԷՎԷ, գ. ուղտ. փոխ. թուրք.։ 
 ДЭВЭ, с. зоол. верблюд; турец. deve, крым.татар. деве – верблюд; мэкhад паны дэвэ ганэ или 
лун дэвэ ганэ (Ч) из мухи делает слона. 

 ԴԷՎԷՅԻ ՕՌՔԱՉԴԷՎԷՅԻ ՕՌՔԱՉԴԷՎԷՅԻ ՕՌՔԱՉԴԷՎԷՅԻ ՕՌՔԱՉ, գ. ուղտի սապատ: 
 ДЭВЭЙИ ОРРКhАЧh, с. горб верблюда; дэвэйи орркhачh хоштэл (Ч) из мухи делать слона; 
крым.татар. орькеч – горб верблюда. 
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ԴԷՎԷԽՈՒՇԻԴԷՎԷԽՈՒՇԻԴԷՎԷԽՈՒՇԻԴԷՎԷԽՈՒՇԻ ԴԴԴԴ Д

 ԴԷՎԷԽՈՒՇԻԴԷՎԷԽՈՒՇԻԴԷՎԷԽՈՒՇԻԴԷՎԷԽՈՒՇԻ, գ. ջայլամ. թուրք. դէվէ, դէվէ կուշը – ջայլամ, կուշ – թռչուն։ 
 ДЭВЭХУШИ, с. зоол. страус; турец. devekuşu (девекушу), крым.татар. девехушу – страус (deve – 
верблюд, kuşu – птица). 

 ԴԷՎԷՋԻԴԷՎԷՋԻԴԷՎԷՋԻԴԷՎԷՋԻ, գ. ուղտաբան. փոխ. թուրք.։ 
 ДЭВЭДЖИ, с. погонщик верблюдов; турец. deveci (деведжи), крым.татар. деведжи – погонщик 
верблюдов. 

 ԴԷՎԼԷԹԴԷՎԼԷԹԴԷՎԼԷԹԴԷՎԼԷԹ կամ ԴԷԼՎԷԹԴԷԼՎԷԹԴԷԼՎԷԹԴԷԼՎԷԹ (Ն), ԴՕՎԼԷԹԴՕՎԼԷԹԴՕՎԼԷԹԴՕՎԼԷԹ կամ ԴՕԼՎԷԹԴՕԼՎԷԹԴՕԼՎԷԹԴՕԼՎԷԹ (Չ), գ. կարողություն, հարստություն. 
արաբ. դյօվլէթ – պետություն, հարստություն։ 
 ДЭВЛЭТh или ДЭЛВЭТh (Н), ДОВЛЭТh или ДОЛВЭТh (Ч), с. мощь, сила, богатство; араб. 
dawlat – государство, от которого турец. devlet, крым.татар. девлет – государство; богатство; 

счастье; среднеарм. яз. դովլաթ довлатh, դօլուաթ долватh, դօլվէթ долвэтh – богатство, состояние, 

Карабах, Гандзак դովլաթ довлатh, Муш, Карин դեվլեթ девлетh, Сасун դավլաթ давлатh – 

богатство, состояние.  

 ԴԷՎՈՒՐԴԷՎՈՒՐԴԷՎՈՒՐԴԷՎՈՒՐ, գ. փոփոխություն, շրջանառություն. ար. դավր, պարս. դօուր – պտույտ, 

շրջանառություն. դէվուրդէվուրդէվուրդէվուր անէլանէլանէլանէլ ձեռքից անցնել ու նորից կարգավորել. դէվուրդէվուրդէվուրդէվուր լալլալլալլալ խանգարվել 
ու նորից կարգավորվել. ալայալայալայալայ աշխարքըաշխարքըաշխարքըաշխարքը դէվուրդէվուրդէվուրդէվուր էղավէղավէղավէղավ ամբողջ աշխարհը հեղաշրջվեց։ 
 ДЭВУР, с. оборот, вращение; употр. в выраж. дэвур анэл а) разворошить, раскидать в 
беспорядке, б) ворочать (мешки, ящики и т.п.), дэвур лал разворошиться, раскидаться, прийти в 
полный беспорядок, алай ашхаркhы дэвур эхъав весь мир перевернулся вверх дном; араб. dēvran – 
период, эпоха, перс. dāvāran, от котор. турец. devir – вращение, devirmek – опрокидывать, 
перевёртывать, крым.татар. девир – период, оборот.  

 ԴԷՐԴԷՐԴԷՐԴԷՐ, գ. 1. տեր. դէրդէրդէրդէր էլլէլէլլէլէլլէլէլլէլ տերություն անել, պաշտպանել. 2. կորած ու գտնված առարկայի 

տեր հատարարել իրեն. դէրդէրդէրդէր լալլալլալլալ տեր լինել, տեր դառնալ:  
 ДЭР, с. 1. хозяин, собственник, владелец. 2. глава семьи, дома. 3. господин; дэр эллэл            
а) взять под защиту, заступиться, б) объявить себя хозяином пропавшего и отыскавшегося 

домашнего животного, дэр лал быть хозяином, стать хозяином; исконно арм. слово, грабар տէր 

тэр – хозяин, господин, литер.вост.арм. տեր тер, литер.зап.арм. տեր (произн. дэр) – хозяин, 

господин, Алашкерт, Мокс, Ахалциха, Горис, Муш, Ереван, Нор-Джуга, Карин, Шемаха, 

Салмаст, Ван, Тбилиси, Мараха тэр տէր, Асланбек, Харберд, Амшен, Полис, Родосто Себастия, 

Хачин дэй դէյ, Сучава, Тигранакерт дэр դէր, Зейтун дэй դէյ, дэр դէր, Сведия дир դիր, Карабах 

тар տար, Агулис тайр տայր.  

 ԴԷՐԱԴԷՐԱԴԷՐԱԴԷՐԱ (Չ), տե՛ս դէրէ (Ն): 
 ДЭРА (Ч), см. дэрэ (Н).  

 ԴԷՐԴԷՐԴԷՐԴԷՐ-ԲԱԲԱԲԱԲԱ, գ. տեր-հայր (դիմում տերտերին). թուրք. բաբա – հայր. գոյականից հետո 

դրվելով, որպես հարգանքի նշան, ստանում է սղված ձև «բա»։ 
 ДЭР-БА, с. отец, батюшка (при обращении к лицу духовного звания); арм. տեր тер – господин 

+ перс.-тюрк. баба – отец, в редуциров. форме «ба»; в гаварах Полис տերպապ тэрпап, Киликия, 

Мараш տերպոպ тэрпоп, в том же знач.  

 ԴԷՐԴԷՐԴԷՐԴԷՐ-ԴԻՐԱԳԱՆԴԻՐԱԳԱՆԴԻՐԱԳԱՆԴԻՐԱԳԱՆ, գ. տեր ու պաշտոյան. դէրդէրդէրդէր-դիրագանդիրագանդիրագանդիրագան չունիչունիչունիչունի անպաշտպան է։ 
 ДЭР-ДИРАГАН, с. покровитель, заступник; дэр-дираган чhуни беззащитный. 

 ԴԷՐԲԷԴԷՐԲԴԷՐԲԷԴԷՐԲԴԷՐԲԷԴԷՐԲԴԷՐԲԷԴԷՐԲ կամ ԴԱՐԲԷԴԱՐԴԱՐԲԷԴԱՐԴԱՐԲԷԴԱՐԴԱՐԲԷԴԱՐ, գ. թափառական. դարբէդարդարբէդարդարբէդարդարբէդար ըյնէլըյնէլըյնէլըյնէլ դռնեդուռ ընկնել. պարս. 

դէրբ – դուռ, դէրբէդէրբ – թափառական։  
 ДЭРБЭДЭРБ или ДАРБЭДАР, с. бродяга, скиталец; дэрбэдэрб ыйнэл или дарбэдар ыйнэл 
скитаться, дэрбэдэрб цыкэл или дарбэдар цыкэл бросить на произвол судьбы; перс. dar – дверь, 
darbedar – бродяга, от которого турец. derbeder – бродяга; в гаварах Аварик, Урмия, Карин, Муш, 

Ван դարբեդար дарбэдар – скиталец. 

 ԴԷՐԴԴԷՐԴԴԷՐԴԴԷՐԴ, գ. ցավ, հոգս. պարս. դէրդ – ցավ, վիշտ. դէրդըդէրդըդէրդըդէրդը թիթմիշթիթմիշթիթմիշթիթմիշ անէլանէլանէլանէլ ցաված տեղին դիպչել, 
վիշտը նորոգել։ 
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ԴԴԴԴ Д ԴԷՐԴԷՐԴԷՐԴԷՐԴԷՐԴԷՐԴԷՐԴԷՐ

 ДЭРД, с. 1. боль, горе, печаль. 2. заботы, хлопоты; дэрды тhитhмиш анэл задеть за живое, 

задеть за больное место; перс. dārd – боль; среднеарм. яз. դարդ дард, դերդ дерд – страдание, 

мучение, горе, из перс., литер.зап.арм. դարդ (произ. тhарт) и տերտ (произ. дэрд) – боль, горе, 

печаль; заботы, хлопоты, в большинстве диалектов դարդ дард, Хачин, Амшен դայդ дайд, Карабах 

դmրդ дäрд – боль, горе, печаль, заботы, хлопоты, Харберд, Буланых տարտ тарт – боль, горе, 

печаль, заботы, хлопоты; венерическое заболевание.  
 ԴԷՐԴԷՐԴԷՐԴԷՐԴԷՐԴԷՐԴԷՐԴԷՐ, գ. տերտեր, քահանա։ 
 ДЭРДЭР, с. священник; среднеарм. яз. տէրտէր тэртэр, литер.зап.арм. տէրտէր (пр. дэрдэр) – 

священник, в гаварах Ахалциха, Арабкир, Ереван, Евдокия, Зейтун, Харберд, Кесария, Муш, Полис, 

Ван, Тигранакерт, Тбилиси տերտեր тертер – священник.  

 ԴԷՐԴԷՐՑՈՒԴԷՐԴԷՐՑՈՒԴԷՐԴԷՐՑՈՒԴԷՐԴԷՐՑՈՒ (Ն), ԴԷՐԴԷՐԾՈՒԴԷՐԴԷՐԾՈՒԴԷՐԴԷՐԾՈՒԴԷՐԴԷՐԾՈՒ (Չ), գ. քահանացու, տերտեր ձեռնադրվելու թեկնածու։ 
 ДЭРДЭРЦhУ (Н), ДЭРДЭРЦУ (Ч), с. кандидат на рукоположение в сан священника.  

 ԴԷՐԴԻԲԻԼԻՔԴԷՐԴԻԲԻԼԻՔԴԷՐԴԻԲԻԼԻՔԴԷՐԴԻԲԻԼԻՔ, գ. մատնիչ: 
 ДЭРДИБИЛИКh, с. доносчик, стукач; на шамиши машт чhэ, на дэрдибиликh э, hаман бид 
эшта бид асэ он человек ненадёжный, он стукач, сразу пойдёт и донесёт. 

 ԴԷՐԷԴԷՐԷԴԷՐԷԴԷՐԷ (Ն), ԴԷՐԱԴԷՐԱԴԷՐԱԴԷՐԱ (Չ), գ. ձոր. պարս. դէրէ – հովիտ, ձոր, թուրք. դերե – ձոր։ 
 ДЭРЭ (Н), ДЭРА (Ч), с. балка, овраг, лощина; перс. dāre – долина, ущелье, от котор. турец. 

dere, крым.татар. дере – ущелье, овраг, балка; среднеарм. яз. դարա дара – овраг, из перс., в гаварах 

Карабах, Аварик, Карчеван, Урмия, Мокс դարա дара – балка, овраг. 

 ԴԷՐԷԴԷՐԷԴԷՐԷԴԷՐԷ-ԹԷՓԷԹԷՓԷԹԷՓԷԹԷՓԷ (Ն), ԴԷՐԱԴԷՐԱԴԷՐԱԴԷՐԱ-ԹԷՓԷԹԷՓԷԹԷՓԷԹԷՓԷ (Չ), գ.ած. սար ու ձոր, անհարտ տեղ։ 
 ДЭРЭ-ТhЭПhЭ (Н), ДЭРА-ТhЭПhЭ (Ч), с. неровная, пересеченная местность. 

 ԴԷՐԷՋԷԴԷՐԷՋԷԴԷՐԷՋԷԴԷՐԷՋԷ, գ. աստիճան. արաբ. դէրէջէ – նույնը։ 
 ДЭРЭДЖЭ, с. степень; араб. daraja (дараджа) – степень, от которого турец. derece (дередже), 

крым.татар. дередже – степень; среднеарм. яз. դարաճ дарач, տէրէճէ тэрэчэ, դարաճա дарача, 

տարաճա тарача и թարաջա тhараджа – степень, из араб., в гаваре Амшен դmրmջm дäрäджä – 

уровень, степень 

 *ԴԷՐԻՆԴԱՍԴԷՐԻՆԴԱՍԴԷՐԻՆԴԱՍԴԷՐԻՆԴԱՍ , գ. դրնդեզ, կրակապաշտությունից մնացած սովորութուն – խարույկ 

վառելով՝ վրայից թռչել։ 
 *ДЭРИНДАС, с. 1. церк. сретение, праздник сретения. 2. обычай прыгать через костёр (26-го 
февраля), сохранившийся со времён огнепоклонничества; редуциров. форма древнеармянского 

выражения Տէր ընդ այս (Тэр ынд айс) – навстречу богу; среднеарм. яз. տէրինտաս тэринтас, 

տրինտաս тринтас, литер.вост.арм. դրնդեզ дрндез – сретение, в диалектах имеет формы 

տերնտաս тернтас, տէրընդաս тэрындас, տէրընդէս тэрындэс, դառընդաս даррындас и т.д.  

 *ԴԷՐՄԱՆԴԷՐՄԱՆԴԷՐՄԱՆԴԷՐՄԱՆ, գ. միջոց, դեղ. փոխ. պարս.։ 
 *ДЭРМАН, с. лекарство; перс. darmān – лекарство, от которого турец. derman, крым.татар. 

дерман – лекарство; грабар դարման дарман – лекарство, литер.зап.арм. դարման (произн. тhарман) – 

лекарство, Ереван, Тбилиси դարման дарман, Ахалциха, Муш, Нор-Джуга դ‘արման дhарман, 

Алашкерт, Мокс, Ван դmրման дäрман, Амшен дэрмон, Карабах դmրմmն дäрмäн – лекарство.  

 ԴԷՐՄԱՆԼԸԴԷՐՄԱՆԼԸԴԷՐՄԱՆԼԸԴԷՐՄԱՆԼԸ (Չ), ած. առողջ, ուժեղ (մարդ). փոխ. թուրք. ծագում է պարս. դէրման բառից, 

որ նշանակում է դեղ, միջոց։ 
 ДЭРМАНЛЫ (Ч), п. здоровый, крепкий (о человеке); перс. derman – сила; лекарство.  

 ԴԷՐՈՒԹԻՆԴԷՐՈՒԹԻՆԴԷՐՈՒԹԻՆԴԷՐՈՒԹԻՆ, գ. 1. տիրություն, տիրոջ վարմունք. 2. տերություն, պետություն. դէրութինդէրութինդէրութինդէրութին 
անէլանէլանէլանէլ տերություն անել, վարվել իբրև տեր, իրեն տեր հայտարարել (գդնված բանի), 

պաշտպանել։ 
 ДЭРУТhИН, с. 1. покровительство, защита. 2. держава, государство; дэрутhин анэл а) 
защищать, покровительствовать, заступаться, б) объявлять себя хозяином (нашедшейся вещи, 

животного и т.п.); литер.вост.арм. տերություն терутhюн, литер.зап.арм. տերություն (пр. 

дэрутհюн) – держава, государство. 
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ԴԷՐՎԱՐԴԷՐՎԱՐԴԷՐՎԱՐԴԷՐՎԱՐ ԴԴԴԴ Д

ԴԷՐՎԱՐԴԷՐՎԱՐԴԷՐՎԱՐԴԷՐՎԱՐ (Ն), ՏԷՐՎԱՐՏԷՐՎԱՐՏԷՐՎԱՐՏԷՐՎԱՐ (Չ), գ.մկ. զառիիվայր, դեպի վայր. համանիշը – յէնիշ (Ն)։ 
 ДЭРВАР (Н), ТЭРВАР (Ч) 1. с. спуск, косогор, склон. 2. н. вниз, книзу; грабар դար дар – 

спуск, Полис դարվար дарвар, դարվէր дарвэр, Ахалциха, Карин դ‘արիվար дհаривар, դ‘արիվէր 

дհаривэр, Себастия դ‘արվար дհарвар, դ‘արվէր дհарвэр, Сучава դ‘արնիվար дհарнивар, 

դ‘էրիվար дհэривар – вверх, դ‘էրիվէր дհэривэр – вниз, Нор-Джуга դ‘արվէր дհарвэр, Амшен 

տարիվիր таривир, Асланбек դ‘արվէր дհарвэр, դարվար дарвар, Тигранакерт թmրվmր тhäрвäр, 

Тбилиси դէվէր дэвэр – вниз, դիվիր дивир – вверх, Хачин դ‘այվէյ дհайвэй; синоним – йэниш (Н). 

 ԴԷՐՎԱՐԻՆԴԷՐՎԱՐԻՆԴԷՐՎԱՐԻՆԴԷՐՎԱՐԻՆ (Ն), ՏԷՐՎԱՐԻՆՏԷՐՎԱՐԻՆՏԷՐՎԱՐԻՆՏԷՐՎԱՐԻՆ (Չ), մկ. զառիվայրի վրա։ 
 ДЭРВАРИН (Н), ТЭРВАРИН (Ч), н. вниз, книзу, под гору. 

 ԴԷՐՎԷՐԴԷՐՎԷՐԴԷՐՎԷՐԴԷՐՎԷՐ (Ն), ՏԷՐՎԷՐՏԷՐՎԷՐՏԷՐՎԷՐՏԷՐՎԷՐ (Չ), գ.մկ. զառիվեր. համանիշը – յօխուշ (Ն). իդաիդաիդաիդա խօսկըխօսկըխօսկըխօսկը խաթիխաթիխաթիխաթի 
տէրվէրիստէրվէրիստէրվէրիստէրվէրիս էգավէգավէգավէգավ (Չ) այդ խոսքը շատ ծանր թվեց ինձ. չօրսչօրսչօրսչօրս վօտկըվօտկըվօտկըվօտկը(դդդդ) տէրվէրտէրվէրտէրվէրտէրվէր կակակակա (Չ) (անեցք 

չորսոտանի անասուններին)։ 
 ДЭРВЭР (Н), ТЭРВЭР (Ч) 1. с. подъём. 2. н. вверх, кверху, в гору; ида хоскы хатhи тэрвэрис 
эгав (Ч) это слово оказалось выше моего понимания, чhорс воткы(д) тэрвэр ка (Ч) чтоб ты околел 
(проклятие в адрес четвероногих животных); тэрвэр ыйнэл вздрогнуть от страха, неожиданности; 
синоним – йохуш (Н); этимол. см. дэрвар (Н).  

 ԴԷՐՎԷՐԻՆԴԷՐՎԷՐԻՆԴԷՐՎԷՐԻՆԴԷՐՎԷՐԻՆ (Ն), ՏԷՐՎԷՐԻՆՏԷՐՎԷՐԻՆՏԷՐՎԷՐԻՆՏԷՐՎԷՐԻՆ (Չ), մկ. զառիվերի վրա։ 
 ДЭРВЭРИН (Н), ТЭРВЭРИН (Ч), н. кверху, вверх, наверх; этимол. см. дэрвар (Н). 

 ԴԷՐՑԱՆԴԷՐՑԱՆԴԷՐՑԱՆԴԷՐՑԱՆ կամ ԹԷՐՑԱՆԹԷՐՑԱՆԹԷՐՑԱՆԹԷՐՑԱՆ (Ն), ՏԷՐԾԱՆՏԷՐԾԱՆՏԷՐԾԱՆՏԷՐԾԱՆ (Չ), գ. դերձան։ 
 ДЭРЦhАН или ТhЭРЦhАН (Н), ТЭРЦАН (Ч), с. нитка; исконно арм. слово, грабар դերձան 

дердзан – нитка, литер.вост.арм. դերձան дердзан, литер.зап.арм. դերձան (пр. тhэрцhан) Ахалциха, 

Харберд, Карин, Себастия դ‘երձ‘ան дհэрдзհан, Алашкерт դ‘էրծան дհэрцан, Муш դ‘էրցան 

дհэрцhан, Ереван դ‘էռցան дհэррцhан, Полис, Родосто թէրցան тhэрцhан, Тигранакерт թէրցmն 

тհэрцհäн, Зейтун դիյձ‘օն дийдзհон, Хачин դիյձ‘օն дийдзհон, Амшен թէյցօն тhэйцhон, Нор-Джуга 

դ‘էրձան дհэрдзан, Асланбек դ‘էլցա дհэлцhа – нитка. 

 *ԴԷՖ ԱՆԷԼԴԷՖ ԱՆԷԼԴԷՖ ԱՆԷԼԴԷՖ ԱՆԷԼ վանել. փոխ. արաբ. դէֆ – վանել։  
 *ДЭФ АНЭЛ 1. отталкивать. 2. отгонять; араб. def – отталкивать, от которого турец. def, 
крым.татар. деф – отталкивание.  

 ԴԷՖԹԷՐԴԷՖԹԷՐԴԷՖԹԷՐԴԷՖԹԷՐ (Ն), ԴԷՖՏԷՐԴԷՖՏԷՐԴԷՖՏԷՐԴԷՖՏԷՐ (Չ), գ. տետրակ. արաբ. և պարս դէֆթէր – տետրակ, հաշվեմատյան, 

հուշատետր։ 
 ДЭФТhЭР (Н), ДЭФТЭР (Ч), с. тетрадь; араб. daftar – тетрадь, от которого перс. defter, турец. 

defter, крым.татар. дефтер – тетрадь; среднеарм. яз. տաֆդար тафдар, տաֆտար тафтар, դաւթար 

давтhар из араб.-перс., в гаварах Карабах դmվթmր дäвтհäр, Ван դmֆտmր дäфтäр, Полис թէֆտէր 

тhэфтэр, Амшен դmֆտmր дäфтäр – тетрадь.  

 ԴԸԲԷԼԴԸԲԷԼԴԸԲԷԼԴԸԲԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. տպագրել. 2. կատարյալ 
հմտությամբ շինել։ 
 ДЫБЭЛ, гыдыбим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. печатать текст (на 
пишущей машинке, компьютере). 2. печатать, публиковать; греч. tipos – печать, оттиск; грабар 

տիպ тип – печать, оттиск, образ, литер.вост.арм. տպել тпел, литер.зап.арм. տպել (произ. дыбэл) – 

печатать, Карин տպէլ тпэл, Мараха տըպըէլ тыпыэл, Сучава դըբել дыбел.  

 ԴԸԲԸԶԴԸԲԸԶԴԸԲԸԶԴԸԲԸԶ, ած. 1. ճաղատ. 2. մազերը խուզած. դըբըզդըբըզդըբըզդըբըզ անէլանէլանէլանէլ մազերը կարճ խուզել։ 
 ДЫБЫЗ, п. 1. лысый. 2. стриженый; дыбыз анэл остричь наголо; в гаварах Джавахк, Карин, 

Амшен դբըզ дыбыз, Ахалциха տպլոզ тыплоз – лысый. 

 ԴԸԲՎԷԼԴԸԲՎԷԼԴԸԲՎԷԼԴԸԲՎԷԼ, բ.կր. տպվել: 
 ДЫБВЭЛ, г.с.з. 1. печататься (на машинке, компьютере). 2. печататься, публиковаться.  

 ԴԸԲՎԷՑԸՆԷԼԴԸԲՎԷՑԸՆԷԼԴԸԲՎԷՑԸՆԷԼԴԸԲՎԷՑԸՆԷԼ, -վէցուց, -վէցուցաձ, -վէցընօղ, բ.ա. այնպես անել, որ տպվի: 

 ДЫБВЭЦhЫНЭЛ, -вэцhуцh, -вэцhуцhадз, -вэцhынохъ, п.г. способствовать печатанию, 
публикованию. 
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ԴԴԴԴ Д ԴԸԳԱՐԴԸԳԱՐԴԸԳԱՐԴԸԳԱՐ

 ԴԸԳԱՐԴԸԳԱՐԴԸԳԱՐԴԸԳԱՐ, ած. տկար, վատառողջ։ 
 ДЫГАР, п. 1. болезненный, хилый. 2. больной, травмированный (о ноге, руке и т.п.); 

литер.вост.арм. տկար ткар, литер.зап.арм. տկար (произ. дыгар) – болезненный, хилый. 

 ԴԸԳԱՐՆԱԼԴԸԳԱՐՆԱԼԴԸԳԱՐՆԱԼԴԸԳԱՐՆԱԼ, -ցավ, -ցաձ, -ցօղ, բ.չ. տկարանալ, վատառողջ դառնալ։ 
 ДЫГАРНАЛ, дыгарцhав, -цhадз, -цhохъ, г.с.з. заболеть; литер.вост.арм. տկարանալ ткаранал, 

литер.зап.арм. տկարանալ (пр. дыгаранал) – заболеть. 

 ԴԸԳԱՐՑԸՆԷԼԴԸԳԱՐՑԸՆԷԼԴԸԳԱՐՑԸՆԷԼԴԸԳԱՐՑԸՆԷԼ, -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ, բ.ա. տկարացնել, վատառողջ անել։ 
 ДЫГАРЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ, п.г. способствовать заболеванию, делать так, 

чтобы заболел; литер.вост.арм. տկարացնել ткарацhнел, литер.зап.арм. տկարացնել (пр. 
дыгарацhнэл). 

 ԴԸԳԱՐՈՒԹԻՆԴԸԳԱՐՈՒԹԻՆԴԸԳԱՐՈՒԹԻՆԴԸԳԱՐՈՒԹԻՆ, գ. տկարություն, վատառողջութուն, տևական հիվանդություն. դըղանդըղանդըղանդըղան 
դըգարութինդըգարութինդըգարութինդըգարութին ունիունիունիունի տղան հիվանդ է։  
 ДЫГАРУТhИН, с. хроническое заболевание; дыхъан дыгарутhин уни у ребёнка хроническое 

заболевание; литер.вост.арм. տկարություն ткарутhюн, литер.зап.арм. տկարութիւն (произ. 

дыгарутհюн) – болезнь, недомогание. 

 ԴԸԳԱՐՑԱԴԸԳԱՐՑԱԴԸԳԱՐՑԱԴԸԳԱՐՑԱ՛ՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆՁՍԱՅԻՆ, մկ. քանի ավելի տկարանում է։ 
 ДЫГАРЦhÁДЗСАЙИН, н. по мере того как заболевает, болел, будет болеть и т.д. 

 ԴԸԳԸՌԴԸԳԸՌԴԸԳԸՌԴԸԳԸՌ, ած. լիքը մարմնով, թմբլիկ (երեխա, լակոտ և այլն). հավանորեն «տակառ» բառից է։  
 ДЫГЫРР 1. п. полненький, крепенький (о ребёнке, щенке и т.п.). 2. с. крепыш, здоровяк (о 
взрослом); этимол. см. дыгррэл. 

 ԴԸԳԸՌԳԷԳԴԸԳԸՌԳԷԳԴԸԳԸՌԳԷԳԴԸԳԸՌԳԷԳ, ած. բավականաչափ լիքը մարմնով։ 
 ДЫГЫРРГЭГ, п. полноватый, крепковатый. 

 ԴԸԳԸՌՆԱԼԴԸԳԸՌՆԱԼԴԸԳԸՌՆԱԼԴԸԳԸՌՆԱԼ ուժ հավաքել, ուժով լցվել, ավելի ուժեղ դառնալ, հզորանալ (մարդու կամ 

կենդանու մարմնի վերաբերյալ):  
 ДЫГЫРРНАЛ наливаться силой, крепнуть, округляться (о теле человека, животного).  

 ԴԸԳԼՕՐԴԸԳԼՕՐԴԸԳԼՕՐԴԸԳԼՕՐ, ած.մկ. բոլորովին ընչազուրկ, ոչինչ չունեցող։ 
 ДЫГЛОР 1. п. нищий, обездоленный. 2. с. голодранец, оборванец; литер.вост.арм. տկլոր 

тклор, литер.зап.арм. տկլոր (произ. дыглор) – голый, нищий; голодранец. 

 ԴԸԳՌԷԼԴԸԳՌԷԼԴԸԳՌԷԼԴԸԳՌԷԼ, -էցավ, -աձ, բ.չ. փորը ուռչել շատ ուտելուց. տակառ բառից է: 

 ДЫГРРЭЛ, -эцhав, -адз, г.с.з. вздуться от переедания (о животе); грабар տիկ тик – бурдюк, 

литер.вост.арм. տկռել ткррел – наесться вдоволь, литер.зап.арм. տկռիլ (произ. дыгррил) – вздуться 

от переедания и стать похожим на бурдюк (о животе). 

 ԴԸԳՎԷԼԴԸԳՎԷԼԴԸԳՎԷԼԴԸԳՎԷԼ, -վէցավ, -վաձ, բ.չ. շատ ուտել (արհ., երգ.). արմատը – տիկ: 

 ДЫГВЭЛ, -вэцhав, -вадз, г.с.з. уничиж. ирон. налопаться, наесться до отвала; грабар տիկ тик – 
бурдюк; см. дыгррэл.  

 ԴԸԴՌԱՆԴԸԴՌԱՆԴԸԴՌԱՆԴԸԴՌԱՆ, ած. փորի գազերը զսպել չկարողացող։ 
 ДЫДРРАН, п. вульг. (человек), портящий воздух кишечными газами; литер.зап.арм. տտռան 

(произн. дыдрран), տռտան (дыррдан), в диалектах имеет формы տտռան тытрран, տռտան 

тырртан, տռան тырран. 

 ԴԸԴՌԱՆԴԸԴՌԱՆԴԸԴՌԱՆԴԸԴՌԱՆ-ՎՕՌՎՕՌՎՕՌՎՕՌ, գ. դատարկախոս, դատարկաբան: 

 ДЫДРРАН-ВОРР, с. пустомеля, пустобрёх. 

 ԴԸԴՌԷԼԴԸԴՌԷԼԴԸԴՌԷԼԴԸԴՌԷԼ, բ.ն. տտռել:  
 ДЫДРРЭЛ, г.д.з. пукать, пускать ветры, кишечные газы; литер.вост.арм. տտռել ттррел и տռել 
тррел, литер.зап.арм. տտռել (произн. дыдррэл) – пускать ветры.  

 ԴԸԶԸԼԴԷՄԻՇԴԸԶԸԼԴԷՄԻՇԴԸԶԸԼԴԷՄԻՇԴԸԶԸԼԴԷՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ, տե՛ս դըզզ անել: 
 ДЫЗЫЛДЭМИШ АНЭЛ, см. дызз анэл. 

 ԴԸԶԶԴԸԶԶԴԸԶԶԴԸԶԶ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ տզզալ:  
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ԴԸԶՎԷԼԴԸԶՎԷԼԴԸԶՎԷԼԴԸԶՎԷԼ ԴԴԴԴ Д

 ДЫЗЗ АНЭЛ жужжать; литер.вост.арм. տզզալ тззал, литер.зап.арм. տզզալ (произн. дызызал), 

в диалектах имеет формы դզզալ дыззал, դզդզալ дыздзал, տզզալ тыззал – жужжать. 

 ԴԸԶՎԷԼԴԸԶՎԷԼԴԸԶՎԷԼԴԸԶՎԷԼ, -վէցավ, -վաձ, -վօղ (Ն), բ.չ. սահել, չմշկել. հոմանիշը – գըզդըռվէլ (Չ): 

 ДЫЗВЭЛ, -вэцhав, -вадз, -вохъ (Н), г.с.з. скользить, кататься на коньках; синоним – 
гыздыррвэл (Ч). 

 ԴԸԶՎԷԼԷՆԴԸԶՎԷԼԷՆԴԸԶՎԷԼԷՆԴԸԶՎԷԼԷՆ (Ն), մկ. սահելով, չմշկելով: 

 ДЫЗВЭЛЭН (Н), н. скользя, катаясь на коньках. 

 ԴԸԺՕԽՔԴԸԺՕԽՔԴԸԺՕԽՔԴԸԺՕԽՔ (Ն), տե՛ս թըժօղք (Ն): 

 ДЫЖОХКh (Н), см. тhыжохкh (Н). 

 ԴԸԽՈՒՐԴԸԽՈՒՐԴԸԽՈՒՐԴԸԽՈՒՐ, ած. տխուր: 

 ДЫХУР, п. грустный, печальный; грабар տխուր тхур – грустный, литер.вост.арм. տխուր 

тхур, литер.зап.арм. տխուր (произн. дыхур), Алашкерт, Ахалциха, Карин, Ереван, Тбилиси, Муш, 

Нор-Джуга տխուր тхур, Мараха տուխուր тухур, Себастия դխուր дхур. 

 ԴԸՀԱԴԸՀԱԴԸՀԱԴԸՀԱ, տե՛ս դահա: 
 ДЫhА, см. даhа. 

 ԴԸԽԸԶԴԸԽԸԶԴԸԽԸԶԴԸԽԸԶ , տե՛ս թըխըզ։ 
 ДЫХЫЗ, см. тhыхыз. 

 ԴԸՂԱԴԸՂԱԴԸՂԱԴԸՂԱ, գ. տղա։ 
 ДЫХЪА, с. 1. мальчик. 2. ребёнок, дитя. 3. сын, сынишка. 4. юноша, парень. 5. храбрец, герой, 
смельчак; кhаладз дыхъа ухажёр, тот, кто ухаживает за девушкой; от ассиро-вавилонского təlē – 

мальчик; грабар տղայ тхъа – мальчик, юноша, литер.вост.арм. տղա тхъа, литер.зап.арм. տղա 

(произ. дыхъа), в гаварах Алашкерт, Муш, Ахалциха, Мокс, Горис, Ереван, Карин, Карабах, 

Мараха, Шемаха, Ван, Нор-Джуга, Салмаст, Тбилиси տղա тхъа, Акна, Асланбек, Амшен, Полис, 

Родосто, Сучава, Себастия դղա дхъа, Тигранаерт, Харберд, Харберд դղm дхъä, Агулис տղօ тхъо, 

Сведия դղօ дхъо, Хачин, Зейтун դօղօ дохъо, Амшен դաղա дахъа.  

 ԴԸՂԱԴԸՂԱԴԸՂԱԴԸՂԱ-ԽԷԼՔԽԷԼՔԽԷԼՔԽԷԼՔ, ած.մկ. անխելահաս։ 
 ДЫХЪА-ХЭЛКh 1. п. ребяческий, незрелый. 2. н. по-детски. 

 ԴԸՂԱԲԷՐՔԴԸՂԱԲԷՐՔԴԸՂԱԲԷՐՔԴԸՂԱԲԷՐՔ (Ն), ԴԸՂԱՊԷՐՔԴԸՂԱՊԷՐՔԴԸՂԱՊԷՐՔԴԸՂԱՊԷՐՔ (Չ), գ. ծննդաբերություն։ 
 ДЫХЪАБЭРКh (Н), ДЫХЪАПЭРКh (Ч), с. роды; литер.зап.арм. տղաբերք (дыхъапhэркh) – 

роды, Мегри, Полис, Евдокия, Себастия, Карин, Хотрджур, Тигранакерт, Акна, Малатия, Харберд, 

Кесария, Ардиал տղաբերք тхъаберкh, Карабах տղապերք тхъаперкh – роды. 

 ԴԸՂԱԳՈՒԹԻՆԴԸՂԱԳՈՒԹԻՆԴԸՂԱԳՈՒԹԻՆԴԸՂԱԳՈՒԹԻՆ (Ն), ԴԸՂԱՈՒԹԻՆԴԸՂԱՈՒԹԻՆԴԸՂԱՈՒԹԻՆԴԸՂԱՈՒԹԻՆ (Չ), գ. տղայական հասակ, տղայական վարմունք։ 
 ДЫХЪАГУТhИН (Н), ДЫХЪАУТhИН (Ч), с. ребячество; литер.вост.арм. տղայություն 

тхъаютhюн, литер.зап.арм. տղայութիւն (произн. дыхъаютhюн) – ребячество. 

 ԴԸՂԱԳՈՒՑԴԸՂԱԳՈՒՑԴԸՂԱԳՈՒՑԴԸՂԱԳՈՒՑ (Ն), մկ. տղայական հասակից ի վեր։ 
 ДЫХЪАГУЦh (Н), н. с детства. 

 ԴԸՂԻԴԸՂԻԴԸՂԻԴԸՂԻ կամ ԴԸՂԱՅԻԴԸՂԱՅԻԴԸՂԱՅԻԴԸՂԱՅԻ, ած. տղայի։ 
 ДЫХЪИ или ДЫХЪАЙИ, п. 1. мальчиковый (об одежде и т.п.). 2. ребяческий, мальчишеский; 
дыхъи  hалав одежда для мальчиков. 

 ԴԸՂԱԴԸՂԱԴԸՂԱԴԸՂԱ՜ՔՔՔՔ, ձ. տղա՜ք.  

 ДЫХЪАКh! воскл.  ребята!, парни! литер.зап.арм. տղաք (произ. дыхъакh) – дети, мальчики, 

парни. 

 ԴԸՂԱՅԱԿԱՆԱՑԱՎԴԸՂԱՅԱԿԱՆԱՑԱՎԴԸՂԱՅԱԿԱՆԱՑԱՎԴԸՂԱՅԱԿԱՆԱՑԱՎ կամ ՏԸՂԱՅԱԿԱՆՏԸՂԱՅԱԿԱՆՏԸՂԱՅԱԿԱՆՏԸՂԱՅԱԿԱՆԱՑԱՎԱՑԱՎԱՑԱՎԱՑԱՎ, գ. վեներական հիվանդություն: 

 ДЫХЪАЙАКАНАЦhАВ или ТЫХЪАЙАКАНАЦhАВ, с. венерическое заболевание. 

 ԴԸՂԴԸՂԷԼԴԸՂԴԸՂԷԼԴԸՂԴԸՂԷԼԴԸՂԴԸՂԷԼ, -էցավ, -աձ, բ.չ. թրջվելուց կամ փտելուց սաստիկ կակղել, փչանալ. համանիշը – 

լըղբօրէլ։  
 ДЫХЪДЫХЪЭЛ, гыдыхъдыхъи, дыхъдыхъэцhав, дыхъдыхъадз, г.с.з. 1. размягчаться и 
портиться от намокания, перезревания, гниения (об овощах, фруктах). 2. разлепиться, развалиться, 
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ԴԴԴԴ Д ԴԸՂԴԸՂԷՑԸՆԷԼԴԸՂԴԸՂԷՑԸՆԷԼԴԸՂԴԸՂԷՑԸՆԷԼԴԸՂԴԸՂԷՑԸՆԷԼ

расклеиться (о пельменях и т.п.) 3. расплываться на бумаге (о чернилах при письме); синоним – 

лыхъборэл; литер.зап.арм. տղտղիլ (произн. дыхъдыхъил) – размягчаться от перезревания. 

 ԴԸՂԴԸՂԷՑԸՆԷԼԴԸՂԴԸՂԷՑԸՆԷԼԴԸՂԴԸՂԷՑԸՆԷԼԴԸՂԴԸՂԷՑԸՆԷԼ, -էցուց, -էցուցաձ, բ.ա. կակղեցնել, փչացնել: 
 ДЫХЪДЫХЪЭЦhЫНЭЛ, -эцhуцh, -эцhуцhадз, п. г. довести до размягчения, гниения и 
порчи. 

 ԴԸՂԴԸՂԷԼԷՆԴԸՂԴԸՂԷԼԷՆԴԸՂԴԸՂԷԼԷՆԴԸՂԴԸՂԷԼԷՆ, մկ. կակղելով, փչանալով. գաշինգաշինգաշինգաշին գէգէգէգէ՛ցիլցիլցիլցիլ էէէէ ճուրինճուրինճուրինճուրին մէչըմէչըմէչըմէչը դըղդըղէլէնդըղդըղէլէնդըղդըղէլէնդըղդըղէլէն (Չ) 

կաշին մնում է ջրի մեջ, կակղում ու փչանում է։ 
 ДЫХЪДЫХЪЭЛЭН, н. размягчаясь и портясь (от намокания); гашин гэ;цhил э чурин мэчhы 
дыхъдыхъэлэн (Ч) кожа так и лежит в воде намокая и портясь. 

 ԴԸՂՕՑՔԱՆԴԸՂՕՑՔԱՆԴԸՂՕՑՔԱՆԴԸՂՕՑՔԱՆ (Ն), ԴԸՂՕԾԿԱՆԴԸՂՕԾԿԱՆԴԸՂՕԾԿԱՆԴԸՂՕԾԿԱՆ (Չ), ած.գ. նորածին երեխա ունեցող կին։ 
 ДЫХЪОЦhКhАН (Н), ДЫХЪОЦКАН (Ч), с. роженица, женщина, недавно родившая ребёнка; 

литер.зап.арм. տղոցկան (произн. дыхъоцhган) – роженица, Муш, Карин, Карабах, Борчалу, 

Джавахк, Хотрджур, Багеш, Ван, Ардиал տղոցկան тхъоцhкан, в диалектах имеет также формы 

տղացկան тхъацhкан, տղաձկին тхъадзкин, տղաձկոն тхъадзкон. 

 ԴԸՄԴԸՄԴԸՄԴԸՄ (Չ), ած. խոնավ։ 
 ДЫМ (Ч), п. сырой, влажный; синоним – нэм (Н); крым.татар. дым – влага, влажный.  

 ԴԸՄԴԸՄԸԴԸՄԴԸՄԸԴԸՄԴԸՄԸԴԸՄԴԸՄԸ ԱՌՆԷԼԱՌՆԷԼԱՌՆԷԼԱՌՆԷԼ հասկանալ բանի էությունը։ 
 ДЫМДЫМЫ АРРНЭЛ догадаться о чьих-либо намерениях, смекнуть, понять что к чему.  

 ԴԸՄԼԱՄԻՇԴԸՄԼԱՄԻՇԴԸՄԼԱՄԻՇԴԸՄԼԱՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ քիչ խոնավացնել։ 
 ДЫМЛАМИШ АНЭЛ увлажнять, пропитывать влагой. 

 ԴԸՄԼԱՄԻՇԴԸՄԼԱՄԻՇԴԸՄԼԱՄԻՇԴԸՄԼԱՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ խոնավանալ։ 
 ДЫМЛАМИШ ЛАЛ отсыреть, впитать в себя влагу. 

 ԴԸՄԱԳԴԸՄԱԳԴԸՄԱԳԴԸՄԱԳ (Ն), ՏԸՄԱԳՏԸՄԱԳՏԸՄԱԳՏԸՄԱԳ կամ ԴԸՄԲԱԳԴԸՄԲԱԳԴԸՄԲԱԳԴԸՄԲԱԳ (Չ), գ. պոչ, դմակ (մարդու). պահլ. դումբակ – դմակ, 

պոչ. դըմբագըդըմբագըդըմբագըդըմբագը վէրվէրվէրվէր կալկալկալկալ (Չ) հաղթվել ըմբշամարտկության մեջ։ 
 ДЫМАГ (Н), ТЫМАГ или ДЫМБАГ (Ч), с. 1. хвост. 2. копчик; дымбагы вэр кал (Ч) 
проиграть в спортивной борьбе, дымбагы вэр пэрэл (Ч) одержать победу в спортивной борьбе; от 

пехлев. dumak – бараний хвост; грабар դմակ дмак – бараний хвост, курдючное сало, 

литер.вост.арм. դմակ дмак, литер.зап.арм. դմակ (произн. тhымаг) – курдючное сало, мочка уха, в 

гаварах Тбилиси, Ахалциха, Ереван, Карин, Возм, Нор-Джуга դմակ дмак, Алашкрт, Харберд, Муш, 

Себастия դ‘մագ дհмаг, Ван տմակ тмак, Родосто թմագ тhмаг, Карабах, Ван տմmկ тмäк, Салмаст 

տմmկյ тмäкй, Агулис դմօկ дмок, Тигранакерт թըմմmգ тհыммäг, Асланбек դ‘ամագ дհамаг, 

դ‘ամայ дհамай, Хачин դ‘ըմօգ дհымог, Мараха տիւմmկ тюмäк, Шемаха տիւմmգ тюмäг, в 

диалектах слово получило новые значения: а) зад, б) мочка уха, в) широкая часть кузнечной 
наковальни.  

 ԴԸՄԳԷԳԴԸՄԳԷԳԴԸՄԳԷԳԴԸՄԳԷԳ, ած. քիչ խոնավ։  
 ДЫМГЭГ 1. п. сыроватый, влажноватый. 2. н. довольно сыро, влажно.  

 ԴԸՄՐԷԼԴԸՄՐԷԼԴԸՄՐԷԼԴԸՄՐԷԼ    (Ն), ՏԸՄՐԷԼՏԸՄՐԷԼՏԸՄՐԷԼՏԸՄՐԷԼ, -էցավ, -աձ (Չ), բ.չ. անցգայանալ մարմնի որևէ մասը (ձեռքը, ոտքը) 

արյան շրջանառության խանգարումից։ 
 ДЫМРЭЛ, гыдымыри, дымырэцhав (Н), ТЫМРЭЛ, кытымыри, тымырэцhав, -адз (Ч), г.с.з. 
1. затекать, неметь (о конечностях). 2. перен. оцепенеть, замереть; исконно арм. слово, грабар 

թմրիլ тhмрил – неметь, затекать, литер.вост.арм. թմրել тhмрел, литер.зап.арм. թմրիլ тhымрил, 

Алашкерт, Сучава, Ван թմբրել тhмбрел, Агулис, Мокс, Возм թմբրիլ тhмбрил, Харберд, Муш, 

Полис, Родосто, Тигранакерт թմրիլ тhмрил, Асланбек тhмрил թմրիլ, тhрмил թրմիլ, Акна, 

Себастия тhрмил թրմիլ, Нор-Джуга դ‘մբրել дհмбрел, դ‘մրել дհмрел, Ереван դմբրէլ дмбрэл, 

Тбилиси դմբրիլ дмбрил, Карин, Ахалциха դ‘մրիլ дհмрил, Карабах տմբրէլ тмбрэл, Горис 

տմբըրիլ тмбырил, Мараха տիմբիրէլ тимбирэл, Шемаха տիւմբիւրիլ тюмбюрил, Салмаст 

տմրել тмрел. 

 ԴԸՄՐԱՁԴԸՄՐԱՁԴԸՄՐԱՁԴԸՄՐԱՁ (Ն), ՏԸՄՐԱՁՏԸՄՐԱՁՏԸՄՐԱՁՏԸՄՐԱՁ (Չ), ած. թմրած: 
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ԴԸՄՐԷՑԸՆԷԼԴԸՄՐԷՑԸՆԷԼԴԸՄՐԷՑԸՆԷԼԴԸՄՐԷՑԸՆԷԼ ԴԴԴԴ Д

 ДЫМРАДЗ (Н), ТЫМРАДЗ (Ч), пр.пр.вр. 1. онемевший (о руке и т.п.), отсиженный (о ноге). 
2. перен. оцепеневший, замерший; тымрадз машт а) оцепеневший, замерший человек,                         
б) заторможенный, инертный человек.  

 ԴԸՄՐԷՑԸՆԷԼԴԸՄՐԷՑԸՆԷԼԴԸՄՐԷՑԸՆԷԼԴԸՄՐԷՑԸՆԷԼ (Ն), ՏԸՄՐԷՑԸՆԷԼՏԸՄՐԷՑԸՆԷԼՏԸՄՐԷՑԸՆԷԼՏԸՄՐԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. թմրեցնել: 
 ДЫМРЭЦhЫНЭЛ (Н), ТЫМРЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. отсидеть, отлежать (руку, ногу). 

 ԴԸՄՕՎԴԸՄՕՎԴԸՄՕՎԴԸՄՕՎ, տե՛ս դումօվ: 

 ДЫМОВ, см. думов. 

 ԴԸՅԴԸՅԴԸՅԴԸՅ՜ՅՅՅՅ մոցակի ձայն։  
 ДЫЙЙ! подражание жужжанию комара.  

 ԴԸՆԱԶ ԴԱԼԴԸՆԱԶ ԴԱԼԴԸՆԱԶ ԴԱԼԴԸՆԱԶ ԴԱԼ (Ն), ԴԸՆԱՁ ԴԱԼԴԸՆԱՁ ԴԱԼԴԸՆԱՁ ԴԱԼԴԸՆԱՁ ԴԱԼ (Սալա), ՁԸՆԱՁ ԴԱԼՁԸՆԱՁ ԴԱԼՁԸՆԱՁ ԴԱԼՁԸՆԱՁ ԴԱԼ (Չ) տնազ անել, ծաղրել՝ դեմքի 

ծամածություններ անելով. արաբ. տանզ – ծաղրել։ 
ДЫНАЗ ДАЛ (Н), ДЫНАДЗ ДАЛ (Б. Салы), ДЗЫНАДЗ ДАЛ (Ч) дразнить, передразнивать; 

от араб. tanz – насмешка; грабар տնազ тназ – насмешка, литер.вост.арм. տնազ անել тназ анел – 

передразнивать, литер.зап.арм. տնազ (произн. дыназ) – насмешка, шутка, в гаварах Алашкерт, 

Двин, Ахалциха, Карабах, Мокс, Муш, Шемаха, Ван տնազ тназ, Агулис տնօզ тноз, Хачин թնօզ 

тhноз – насмешка. 

 ԴԸՆԳԷԼԴԸՆԳԷԼԴԸՆԳԷԼԴԸՆԳԷԼ, -իմ, -ից, -աձ, -օղ, բ.ն. տնկել. արմատը «տունկ». ձառձառձառձառ դընգէլդընգէլդընգէլդընգէլ ծառ տնկել. 
չագաբաշչագաբաշչագաբաշչագաբաշ զարգիցզարգիցզարգիցզարգից, դընգիցդընգիցդընգիցդընգից արբանարբանարբանարբան անիվի առանցքի ծայրով խփեց տակնուվրա արավ սայլը։ 
 ДЫНГЭЛ, гыдынгим, дынгицh, дынгадз, -охъ, г.с.з. 1. сажать (растения, деревья).                       
2. вкапывать, втыкать (кол и т.п.). 3. опрокидывать; дзарр дынгэл посадить дерево, чhагабаш 
заргицh, дынгицh арбан зацепился осью колеса телеги и опрокинул её; грабар տունկ тунк – 

дерево, растение, տնկել тнкел – сажать, литер.вост.арм. տնկել тнкел, литер.зап.арм. տնկել 
(произн. дынгэл) – сажать, в гаварах Алашкерт, Муш, Нор-Джуга, Салмаст տնգել тнгел, 

Ахалциха, Карин տնկէլ тнкэл, Горис, Ереван, Карабах, Мараха տնգէլ тнгэл, Полис, Родосто, 

Себастия, Тигранакерт, Асланбек դնգէլ днгэл, Агулис, Шемаха, Тбилиси տնգիլ тнгил, 

Харберд, Сведия դնգիլ днгил, Зейтун դընգիլ дынгил, Хачин դնգել дäнгел, Амшен դընգուշ 
дынгуш.  
 ԴԸՆԳԸԼԴԸՆԳԸԼԴԸՆԳԸԼԴԸՆԳԸԼ, տե՛ս բընգըլ: 
 ДЫНГЫЛ, см. бынгыл. 

 ԴԸՆԳԸՎԷԼԴԸՆԳԸՎԷԼԴԸՆԳԸՎԷԼԴԸՆԳԸՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -վաձ, բ.չ. տնկվել. դընգըվիդընգըվիդընգըվիդընգըվի՜սսսս (անեցք) սատկիս. դընգըվիլդընգըվիլդընգըվիլդընգըվիլ էէէէ, ինքնինքնինքնինքն 
ալալալալ գուզէգուզէգուզէգուզէ էշտալէշտալէշտալէշտալ կանգնել է, ինքն էլ ուզում է գնալ։  
 ДЫНГЫВЭЛ, гыдынгыви, дынгывэцhав, -вадз, г.с.з. 1. сажаться (о растениях). 2. вкапываться, 
втыкаться. 3. опрокидываться. 4. перен. упрямиться, артачиться, упорно настаивать на своём; 
дынгывис! (прокл.) чтоб ты окочурился!, дынгывил э, инкhн ал гузэ эштал упрямится, во что бы 

то ни стало тоже хочет пойти; литер.вост.арм. տնկվել тнквел, литер.зап.арм. տնկուիլ (произ. 

дынгывил) – сажаться.  

 ԴԸՆԳԸՌԴԸՆԳԸՌԴԸՆԳԸՌԴԸՆԳԸՌ-ԴԸՆԳԸՌԴԸՆԳԸՌԴԸՆԳԸՌԴԸՆԳԸՌ (Չ), ած. կարծր, չեփած (կարտոֆիլ և այլն)։ 
 ДЫНГЫРР-ДЫНГЫРР (Ч), п. твёрдый, недоваренный (о картофеле и т.п.). 

  ԴԸՆԳԸՌԴԸՆԳԸՌԴԸՆԳԸՌԴԸՆԳԸՌ-ԴԸՆԳԸՌԴԸՆԳԸՌԴԸՆԳԸՌԴԸՆԳԸՌ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Չ) գլորվող անիվների ձայն հանել։ 
  ДЫНГЫРР-ДЫНГЫРР АНЭЛ (Ч) грохотать, тарахтеть (о колёсах телеги и т.п.). 

 ԴԸՆԳԸՌԴԷՄԻՇԴԸՆԳԸՌԴԷՄԻՇԴԸՆԳԸՌԴԷՄԻՇԴԸՆԳԸՌԴԷՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ, տե՛ս դընգըռ-դընգըռ անէլ: 
 ДЫНГЫРРДЭМИШ АНЭЛ, см. дынгырр-дынгырр анэл. 

 ԴԸՆԳԸՌԹԻԴԸՆԳԸՌԹԻԴԸՆԳԸՌԹԻԴԸՆԳԸՌԹԻ, գ. սայլի անիվի կամ իրար տիպչող կարծր առարկաների ձայն։ 
 ДЫНГЫРРТhИ, с. грохот, грохотание, тарахтение. 

 ԴԸՆԷԼԴԸՆԷԼԴԸՆԷԼԴԸՆԷԼ (Ն), ՏԸՆԷԼՏԸՆԷԼՏԸՆԷԼՏԸՆԷԼ (Չ), բ.ն. դնել. դընէլդընէլդընէլդընէլ-հանէլհանէլհանէլհանէլ (Ն), տընէլտընէլտընէլտընէլ-հանէլհանէլհանէլհանէլ (Չ) վարկաբեկիչ, սուտ լուր 

տարածել. գըհանէգըհանէգըհանէգըհանէ, գըդընէգըդընէգըդընէգըդընէ անիձինանիձինանիձինանիձին (Ն)։ 
 ДЫНЭЛ, гыдыним, дыри (Н), ТЫНЭЛ, кытыним, тыри (Ч), г.д.з. 1. класть, ставить. 2. 
назначать, устанавливать (срок); дынэл-hанэл (Н), тынэл-hанэл (Ч) злословить, распускать слухи, 
гыhанэ, гыдынэ анидзин (Н) проклинает вовсю, тырил ис ны, шины кыдир (Ч) попробуй теперь 
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ԴԴԴԴ Д ԴԴԴԴԸՆՎՕՐԸՆՎՕՐԸՆՎՕՐԸՆՎՕՐ

найди, ор дынэл (Н), ор тынэл (Ч) назначить срок; исконно арм. слово, грабар դնել днел – класть, 

ставить, литер.вост.арм. днел դնել, литер.зап.арм. դնել (произ. тհынэл), Полис դնէլ днэл, Муш, 

Алашкерт, Нор-Джуга, Сучава դ‘նել дհнел, Ахалциха, Ереван, Карин, Себастия դ‘նէլ дհнэл, 

Тбилиси դնիլ днил, Харберд, Возм դ‘նիլ дհнил, Салмаст, Ван տնել тнел, Горис, Карабах, Мокс 

տնիլ тнил, Родосто թնէլ тhнэл, Тигранакерт թնիլ тhнил, Амшен տնուշ тнуш, Аварик դինէլ динэл, 

Мараха տինէլ тинэл, Шемаха տինիլ тинил, Агулис դրիլ дрил.  

 ԴԸՆՎՕՐԴԸՆՎՕՐԴԸՆՎՕՐԴԸՆՎՕՐ, գ. ընտանիք, մի տան մեջ միասին ապրողներ։  
 ДЫНВОР, с. собир. семейство; литер.вост.арм. տնվոր тнвор, литер.зап.арм. տնուոր (произ. 

дынвор) – жилец, квартирант. 

 ԴԸՌԱԹԴԸՌԱԹԴԸՌԱԹԴԸՌԱԹ, գ. ձյութած թել, որով կոշիկ են կարում. ռուս. дратва – նույն իմ.։ 
 ДЫРРАТh, с. дратва, крученая просмоленная и навощенная льняная нитка для пошива и 
ремонта обуви, кожевенных изделий; рус. дратва. 

 ԴԸՌԴԸՌԴԸՌԴԸՌԴԸՌԴԸՌԴԸՌԴԸՌ, ած. մռմռացող, հանդիմանող։  
 ДЫРРДЫРР, п. 1. болтливый. 2. ворчливый, брюзгливый. 

 ԴԸՌԴԸՌԱԼԴԸՌԴԸՌԱԼԴԸՌԴԸՌԱԼԴԸՌԴԸՌԱԼ, բ.ն. մռմռալ: 
 ДЫРРДЫРРАЛ, г.д.з. ворчать, брюзжать; литер.зап.арм. տռտռալ (произн. дыррдыррал) – 

ворчать, брюзжать. 

 ԴԸՌԴԸՌՕՑԴԸՌԴԸՌՕՑԴԸՌԴԸՌՕՑԴԸՌԴԸՌՕՑ, գ. մրթմրթոց. հանդիմանություն, նկատողություն։ 
 ДЫРРДЫРРОЦh, с. ворчание, брюзжание; литер.зап.арм. տռտռոց (произн. дыррдырроцh) – 

ворчание, брюзжание. 

 ԴԸՌԴԻԳԴԸՌԴԻԳԴԸՌԴԻԳԴԸՌԴԻԳ ԴԱԼԴԱԼԴԱԼԴԱԼ վեր ցատկելով խաղալ (կենդանների մասին)։ 
 ДЫРРДИГ ДАЛ подпрыгивать играясь (о животных). 

 ԴԸՌԴԻԳԴԸՌԴԻԳԴԸՌԴԻԳԴԸՌԴԻԳ ԴԱԼԷՆԴԱԼԷՆԴԱԼԷՆԴԱԼԷՆ ՎԱԶԷԼՎԱԶԷԼՎԱԶԷԼՎԱԶԷԼ թռչկոտելով վազել։ 
 ДЫРРДИГ ДАЛЭН ВАЗЭЛ бежать вприпрыжку. 

 ԴԸՌԸԼԹԻԴԸՌԸԼԹԻԴԸՌԸԼԹԻԴԸՌԸԼԹԻ, գ. տատարկ խոսակցություն։ 
 ДЫРРЫЛТhИ, с. трескотня, пустая болтовня. 

 ԴԸՌԼԱՆԳԴԸՌԼԱՆԳԴԸՌԼԱՆԳԴԸՌԼԱՆԳ, ած. անհոգ, բանի վրա սիրտ չմաշող։ 
 ДЫРРЛАНГ, п. беспечный, беззаботный. 

 ԴԸՌԼԱՆԳՈՒԹԻՆԴԸՌԼԱՆԳՈՒԹԻՆԴԸՌԼԱՆԳՈՒԹԻՆԴԸՌԼԱՆԳՈՒԹԻՆ, գ. անհոգություն. դըռլանգութինիդըռլանգութինիդըռլանգութինիդըռլանգութինի զարնըվէլզարնըվէլզարնըվէլզարնըվէլ անհոգություն անել սկսել։ 
 ДЫРРЛАНГУТhИН, с. беспечность, беззаботность; дыррлангутhини зарнывэл жить 
беспечно, беззаботно. 

 ԴԸՌՁԱԳԴԸՌՁԱԳԴԸՌՁԱԳԴԸՌՁԱԳ, գ. ոռ, նստուկ. դըռձագէնդըռձագէնդըռձագէնդըռձագէն տէկտէկտէկտէկ (Չ) կարճ (հագուստ)։ 
 ДЫРРДЗАГ, с. вульг. анат. анус, заднепроходное отверстие; дыррдзагэн тэк (Ч) чересчур 
короткий (о юбке и т.п.). 

 ԴԸՌՋԱՆԴԸՌՋԱՆԴԸՌՋԱՆԴԸՌՋԱՆ, ած. կռվարար։  
 ДЫРРДЖАН 1. с. склочник. 2. п. задира, забияка (о детях); от древнеперс. draužana – лжец; 

грабар դրուժան дружан – плут, мошенник, литер.зап.арм. դրուժան (произн. тhыружан) – плут, 

мошенник, склочник, Асланбек դ‘րիւժա дհрюжа, Сведия դըռջան дыррджан – непослушный, 

непоседливый ребёнок, Маниса, Полис, Родосто, Себастия դըռջան дыррджан – злой. 

 ԴԸՌՋԱՆԼԷՄԻՇ ԼԱԼ ԴԸՌՋԱՆԼԷՄԻՇ ԼԱԼ ԴԸՌՋԱՆԼԷՄԻՇ ԼԱԼ ԴԸՌՋԱՆԼԷՄԻՇ ԼԱԼ կռիվ սկսել։ 
 ДЫРРДЖАНЛЭМИШ ЛАЛ склочничать, затевать ссору, свару. 

 ԴԸՌՋԱՆՈՒԹԻՆԴԸՌՋԱՆՈՒԹԻՆԴԸՌՋԱՆՈՒԹԻՆԴԸՌՋԱՆՈՒԹԻՆ, գ. կռվարարություն։ 
 ДЫРРДЖАНУТhИН, с. 1. склочничество. 2. задиристость (о детях). 

 ԴԸՌՕԳԴԸՌՕԳԴԸՌՕԳԴԸՌՕԳ, գ. սայլ (ձիու). ռուս. дроги: 
 ДЫРРОГ, с. телега, запряжённая лошадьми; рус. дроги. 

 ԴԸՌՕԳՋԻԴԸՌՕԳՋԻԴԸՌՕԳՋԻԴԸՌՕԳՋԻ, գ. կառապան, սայլապան: 
 ДЫРРОГДЖИ, с. возница, извозчик. 

 ԴԸՌՕԺԴԸՌՕԺԴԸՌՕԺԴԸՌՕԺ, գ. խմորիչ: 
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ԴԸՌՕԺԻԴԸՌՕԺԻԴԸՌՕԺԻԴԸՌՕԺԻ ԱՐՕԴԱՐՕԴԱՐՕԴԱՐՕԴ ԴԴԴԴ Д

 ДЫРРОЖ, с. дрожжи; из рус. 

 ԴԸՌՕԺԻԴԸՌՕԺԻԴԸՌՕԺԻԴԸՌՕԺԻ ԱՐՕԴԱՐՕԴԱՐՕԴԱՐՕԴ, գ. գայլուկ: 

 ДЫРРОЖИ АРОД, с. бот. хмель обыкновенный, Húmulus lúpulus, вид травянистых 
многолетних растений рода Хмель. 

 ԴԸՐԱԲԷԶԴԸՐԱԲԷԶԴԸՐԱԲԷԶԴԸՐԱԲԷԶ, գ. շրջանաձև ցածր ճաշի սեղան. հուն. տռապեզիօն – փոքրիկ սեղան. դըրաբէզդըրաբէզդըրաբէզդըրաբէզ 
տընէլտընէլտընէլտընէլ (Չ) սեղան պատրաստել։  
 ДЫРАБЭЗ, с. круглый низкий обеденный столик; дырабэз тынэл (Ч) накрывать на стол; от 

греч. trapeze – стол; грабар տրապէզ трапэз – стол. 

 ԴԸՐԱԴԸՐԱԴԸՐԱԴԸՐԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ՏԸՐԱՏԸՐԱՏԸՐԱՏԸՐԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Չ), մկ. քանի դնում եմ, դնեմ և այլն բոլոր դեմքերի, 

թվ. ու ժամանակների նշանակության, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը:  

 ДЫРÁДЗСАЙИС (Н), ТЫРÁДЗСАЙИС (Ч) по мере того как (чем больше) кладу (ставлю), 
клал и т.д во всех лицах, числах и временах в соотв. с формой смысл. гл. 

 ԴԸԴԸԴԸԴԸ՛ՐԱՁՕՐԱՁՕՐԱՁՕՐԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ (Ն), ՏԸՏԸՏԸՏԸ՛ՐԱՁՕՐԱՁՕՐԱՁՕՐԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ (Չ), մկ. հենց որ դնում եմ, դնեմ և այլն բոլոր դեմքերի, 

թվ. ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդ. բայի ձևը:  

 ДЫ;РАДЗÓВЫС (Н), ТЫ;РАДЗÓВЫС (Ч) н. как только кладу (ставлю), клал и т.д. во всех 
лицах, числах и вр. в соотв. с формой смысл. гл. пред. 

 ԴԸՐԴՈՒՄԴԸՐԴՈՒՄԴԸՐԴՈՒՄԴԸՐԴՈՒՄ, գ. տրտում: 

 ДЫРДУМ, с. 1. печаль. 2. печальный; исконно арм. слово, грабар տրտում тртум – печальный,  

литер.вост.арм. տրտում тртум, литер.зап.арм. տրտում (произн. дырдум) – печальный . 

 ԴԸՐԷՄԴԸՐԷՄԴԸՐԷՄԴԸՐԷՄ (Չ), ԴԻՐԷՄԴԻՐԷՄԴԻՐԷՄԴԻՐԷՄ (Ն), գ. չնչին քանակություն. հուն. դռախմէ – ծանրության չափ = 3, 732 

գրամի։ 
 ДЫРЭМ (Ч), ДИРЭМ (Н) незначительное количество (чего-либо); дырэмов гуда выдаёт (что-
либо) понемногу; греч. draxme – мера веса 3, 732 г., крым.тат. дирем и дирхем – мера веса 3, 12 г. 

 ԴԸՐՎԷԼԴԸՐՎԷԼԴԸՐՎԷԼԴԸՐՎԷԼ¹ (Ն), ՏԸՐՎԷԼՏԸՐՎԷԼՏԸՐՎԷԼՏԸՐՎԷԼ, -վի, -վէցավ, -աձ (Չ), բ.կր. դրվել։ 
 ДЫРВЭЛ¹, гыдырви, дырвэцhав, -адз (Н), ТЫРВЭЛ, кытырви, тырвэцhав, -адз (Ч), г.стр.з. 
ставиться, класться. 

 ԴԸՐՎԷԼԴԸՐՎԷԼԴԸՐՎԷԼԴԸՐՎԷԼ², -վի, -վէցավ, -աձ, բ.կր. տրվել։ 
 ДЫРВЭЛ², гыдырви, дырвэцhав, -адз, г.стр.з. даваться, выдаваться, предоставляться. 

 ԴԸՐՕՐԴԸՐՕՐԴԸՐՕՐԴԸՐՕՐ-ԴԸՐՕՐԴԸՐՕՐԴԸՐՕՐԴԸՐՕՐ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ 1. բավական ճմռթել, տրորել 2. փոխ. հոգեհան անել, տանջել: 
 ДЫРОР-ДЫРОР АНЭЛ 1. изрядно помять, измять. 2. перен. измучить, извести. 

 ԴԸՐՕՐԴԸՐՕՐԴԸՐՕՐԴԸՐՕՐ-ԴԸՐՕՐԴԸՐՕՐԴԸՐՕՐԴԸՐՕՐ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ 1. բավական ճմռթվել, տրորվել. 2. փոխ. տանջվել, հոգեհանվել:  
 ДЫРОР-ДЫРОР ЛАЛ 1. изрядно помяться, измяться. 2. перен. измучиться. 

 ԴԸՐՕՐԴԸՐՕՐԴԸՐՕՐԴԸՐՕՐ-ԴԸՐՕՐԻԴԸՐՕՐԻԴԸՐՕՐԻԴԸՐՕՐԻ ՀԱՆԴԸԲՑԸՆԷԼՀԱՆԴԸԲՑԸՆԷԼՀԱՆԴԸԲՑԸՆԷԼՀԱՆԴԸԲՑԸՆԷԼ (Ն), ԴԸՐՕՐԴԸՐՕՐԴԸՐՕՐԴԸՐՕՐ-ԴԸՐՕՐԻԴԸՐՕՐԻԴԸՐՕՐԻԴԸՐՕՐԻ ՀԱՆԴԸՊԾԸՆԷԼՀԱՆԴԸՊԾԸՆԷԼՀԱՆԴԸՊԾԸՆԷԼՀԱՆԴԸՊԾԸՆԷԼ (Չ), տե՛ս դըրօր-

դըրօր անէլ. 
 ДЫРОР-ДЫРОРИ hАНДЫБЦhЫНЭЛ (Н), ДЫРОР-ДЫРОРИ hАНДЫПЦЫНЭЛ (Ч), см. 
дырор-дырор анэл.  

 ԴԸՐՕՐԷԼԴԸՐՕՐԷԼԴԸՐՕՐԷԼԴԸՐՕՐԷԼ կամ ԴՕՐՕՐԷԼԴՕՐՕՐԷԼԴՕՐՕՐԷԼԴՕՐՕՐԷԼ, -ից, -աձ, -օղ, բ.ն. տրորել:  
 ДЫРОРЭЛ или ДОРОРЭЛ, -ицh, -адз, -охъ, г.д.з. 1. тереть, растирать. 2. мять, разминать.                 

3. раздавливать. 4. растаптывать. 5. ушибить, отдавить; грабар տրորիլ трорил – тереть, мять, 

литер.вост.арм. տրորել трорел, литер.зап.арм. տրորել (произн. дырорэл) – тереть, мять, в гаварах 

Нор-Джуга տրորել трорел, Алашкерт, Муш, Салмаст տրօրել трорел, Ахалциха, Ереван տրօրէլ 
трорэл, Мокс տրուրիլ трурил, Шемаха, Тбилиси տրօրիլ трорил, Себастия դրորէլ дрорэл, Агулис 

տրարիլ трарил, Харберд դվօրիլ дворил. 

 ԴԸՐՕՐՎԱՁԴԸՐՕՐՎԱՁԴԸՐՕՐՎԱՁԴԸՐՕՐՎԱՁ, ած. տրորված։ 
 ДЫРОРВАДЗ, пр.пр.вр. 1. мятый. 2. раздавленный. 3. ушибленный, отдавленный.                          
4.  переспевший и размякший (о фруктах, овощах). 

 ԴԸՐՕՐՎԷԼԴԸՐՕՐՎԷԼԴԸՐՕՐՎԷԼԴԸՐՕՐՎԷԼ, -վէցավ, -վաձ, բ.կր. տրորվել։ 
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ԴԴԴԴ Д ԴԸՔԱԼԴԸՔԱԼԴԸՔԱԼԴԸՔԱԼ

 ДЫРОРВЭЛ, гыдырорви, дырорвэцhав, дырорвадз, г.стр.з. 1. тереться, растираться. 2. мяться, 
разминаться. 3. раздавливаться. 4. растаптываться. 5. ушибаться, отдавливаться. 6. переспеть и 

размякнуть (о фруктах, овощах); литер.вост.арм. տրորվել трорвел, литер.зап.арм. տրորուել 
(произн. дырорвэл) – растаптываться. 

 ԴԸՔԱԼԴԸՔԱԼԴԸՔԱԼԴԸՔԱԼ, բ.չ. տնքալ (ցավից կամ ծանր բեռ կրելուց)։ 
 ДЫКhАЛ, г.с.з. 1. стонать, кряхтеть. 2. глубоко вздыхать; звукоподр. слово; грабар տքալ 
ткhал – стонать, литер.вост.арм. տքալ ткhал и տնքալ тнкhал, литер.зап.арм. տքալ (произн. 

дыкհал) – стонать, в большинстве диалектов տքալ ткhал, տնքալ тнкhал, Харберд, Полис, Сучава 

դքալ дкhал – стонать, кряхтеть. 

 ԴԸՔԱԼԷՆԴԸՔԱԼԷՆԴԸՔԱԼԷՆԴԸՔԱԼԷՆ, մկ. տնքալով (ցավից կամ բեռի ծանրության տակ ճնշվելուց)։ 
 ДЫКhАЛЭН, н. стоная, кряхтя (от боли, горя, под тяжестью груза и т.п.). 2. глубоко вздыхая. 

 ԴԸՔԴԸՔԱԼԴԸՔԴԸՔԱԼԴԸՔԴԸՔԱԼԴԸՔԴԸՔԱԼ, բ.չ. տնքտնքալ. արմատը կրկնվում է ցույց տալու համար, որ գործողությունը 

մի անգամ չի կատարվում, այլ տևական է։ 
 ДЫКhДЫКhАЛ, г.с.з. кряхтеть, постанывать; удвоенная форма гл. дыкhал, указывает на 

длительное, повторяющееся действие; литер.вост.арм. տքտքալ ткhткhал, литер.зап.арм. տքտքալ 
(произ. дыкhдыкhал) – постанывать. 

 ԴԸՔԴԸՔԱԼԷՆԴԸՔԴԸՔԱԼԷՆԴԸՔԴԸՔԱԼԷՆԴԸՔԴԸՔԱԼԷՆ, մկ. տնքտնքալով։ 
 ДЫКhДЫКhАЛЭН, н. постанывая, покряхтывая. 

 ԴԻԲԴԻԲԴԻԲԴԻԲ (Ն), գ. տակ (տակառի). փոխ թուրք. տե՛ս նաև տիպ։ 
 ДИБ (Н), с. 1. дно (бочки и пр.). 2. перен. подонок; турец. dip – дно; см. также тип. 

 ԴԻԲԷԼԻՔԴԻԲԷԼԻՔԴԻԲԷԼԻՔԴԻԲԷԼԻՔ, մկ. ուղղակի։ 
 ДИБЭЛИКh, н. прямо; прямой. 

 ԴԻԲՕԴԻԲՕԴԻԲՕԴԻԲՕ, գ. դեբոշիր, սկանդալիստ: 
 ДИБО, с. жарг. дебошир, буян, скандалист. 

 ԴԻԲՕՆՋԻԴԻԲՕՆՋԻԴԻԲՕՆՋԻԴԻԲՕՆՋԻ, ած.գ. միջնորդ հարսնախոսության։ 
 ДИБОНДЖИ 1. с. сводник, сводница, посредник при выборе невесты, жениха. 2. п. излишне 
любопытный, сующий нос во все дела. 

 ԴԻԲՕՆՋԻՈՒԹԻՆԴԻԲՕՆՋԻՈՒԹԻՆԴԻԲՕՆՋԻՈՒԹԻՆԴԻԲՕՆՋԻՈՒԹԻՆ և ԴԻԲՕՆՋՈՒԹԻՆԴԻԲՕՆՋՈՒԹԻՆԴԻԲՕՆՋՈՒԹԻՆԴԻԲՕՆՋՈՒԹԻՆ, գ. հարսնախոսության միջնորդություն։ 
 ДИБОНДЖИУТhИН и ДИБОНДЖУТhИН, с. посредничество в сватовстве. 

 ԴԻԴԻԳԴԻԴԻԳԴԻԴԻԳԴԻԴԻԳ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (մանկ.) նստել։ 
 ДИДИГ АНЭЛ (детск.) садиться; в гаварах Карабах, Полис, Сведия, Ван տիտիկ անել титик 

анэл, Акна, Арабкир տտիկ անել ттик анэл, Агулис տիտիշ անել титиш анэл, Тбилиси տիտիլ 
անել титил анэл, Евдокия տիտիս անել титис анэл (детск.) – садиться. 

 ԴԻԶԴԻԶԴԻԶԴԻԶ¹, գ. տիզ։ 
 ДИЗ¹, с. зоол. пастбищный клещ; дизи бэс гыпчэл (Ч) пристать как банный лист; исконно арм. 

слово, грабар տիզ тиз – вошь на теле животных, литер.вост.арм. տիզ тиз, литер.зап.арм. տիզ 

(произн. диз) – клещ, в гаварах Тбилиси, Салмаст, Алашкерт, Ахалциха, Ереван, Лори, Нор-Джуга, 

Аварик, Муш, Шемаха տիզ тиз, Карабах տէզ тэз, Амшен դիզ диз – клещ. 

 ԴԻԶԴԻԶԴԻԶԴԻԶ² կամ *ԴՅՈՒԶԴՅՈՒԶԴՅՈՒԶԴՅՈՒԶ (Ն), ած.մկ. հարթ. թուրք. դյուզ – հարթ. հոմանիշը – տուր։ 
 ДИЗ² или *ДЮЗ (Н), п. ровный, гладкий; плоский; турец. düz (дюз), крым.татар. тюз – гладкий, 
ровный; синон. тhур (Н), тур (Ч). 

 ԴԻԶԴԱԲԱՆԴԻԶԴԱԲԱՆԴԻԶԴԱԲԱՆԴԻԶԴԱԲԱՆ (Ն), ՏՈՒԶԴԱԲԱՆՏՈՒԶԴԱԲԱՆՏՈՒԶԴԱԲԱՆՏՈՒԶԴԱԲԱՆ (Չ), ած. հարթն իր բանով (մարդ)։ 
 ДИЗДАБАН (Н), ТУЗДАБАН (Ч), п. страдающий плоскостопием; турец. düztaban (дюзтабан) – 
страдающий плоскостопием. 

 ԴԻԶԳԻՆԴԻԶԳԻՆԴԻԶԳԻՆԴԻԶԳԻՆ (Չ), գ. ձիու սանձի ծայրի փոկը, որ բռնում է հեծվորը, որ կարողանա ղեկավարել 
ձիու ընթացքը. փոխ. թուրք.։ 
 ДИЗГИН (Ч), с. узда, удила с поводьями; дизгины абулдувадз (Ч) разнузданный, оголтелый; 
турец. dizgin (дизгин), крым.татар. тизгин и дизгин – поводья, узда; в гаварах Нор-Баязет, Карин 

դիզգին дизгин, Ширак դիզկի дизки – узда. 
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ԴԻԶԳՈՒՆԴԻԶԳՈՒՆԴԻԶԳՈՒՆԴԻԶԳՈՒՆ ԴԴԴԴ Д

 ԴԻԶԳՈՒՆԴԻԶԳՈՒՆԴԻԶԳՈՒՆԴԻԶԳՈՒՆ, *ԴՅՈՒԶԳՅՈՒՆԴՅՈՒԶԳՅՈՒՆԴՅՈՒԶԳՅՈՒՆԴՅՈՒԶԳՅՈՒՆ կամ ԴՈՒԶԳՈՒՆԴՈՒԶԳՈՒՆԴՈՒԶԳՈՒՆԴՈՒԶԳՈՒՆ, ած.մկ. կոկիկ, վայելուչ. թուրք. դյուզգյուն – 

նույն իմ. < թուրք. դյուզ – հարթ + պարս. գուն կամ գունէ – կերպ, ձև։ 
 ДИЗГУН, *ДЮЗГЮН или ДУЗГУН 1. п. опрятный, аккуратный, элегантный, 
безупречный (о внешнем виде человека). 2. н. аккуратно, элегантно, по моде (одеваться); 

дизгун hhhhакакакакhhhhвадзвадзвадзвадз одетый элегантно, по моде; турец. düzgün (дюзгюн) – приведённый в порядок, 

упорядоченный, безупречный; в гаварах Карабах, Карадаг դուզգյուն дузгюн – правильный, 

упорядоченный.  

 ԴԻԴԻԴԻԴԻ՜ԹԹԹԹ-ԲԱԲԱՎԲԱԲԱՎԲԱԲԱՎԲԱԲԱՎ (Ն), ՏՈՒՏՈՒՏՈՒՏՈՒ՜ՅՏՅՏՅՏՅՏ-ԲԱԲԱՄԲԱԲԱՄԲԱԲԱՄԲԱԲԱՄ (Չ) հա՜յդե, գնա՜ց։ 
 ДИ;Тh-БАБАМ! (Н), ТУ;ЙТ-БАБАМ! (Ч) 1. давай!, пошёл!, вперёд! (возглас при 
понукании лошадей). 2. н. мигом, стремглав, опрометью; эгав, туйт-бабам горав (Ч) пришёл и 
мигом исчез.  

 ԴԻԺԱՐԴԻԺԱՐԴԻԺԱՐԴԻԺԱՐ (Ն), ՏԻԺԱՐՏԻԺԱՐՏԻԺԱՐՏԻԺԱՐ (Չ), ած.մկ. դժվար. պահլ. դուշվար, պարս. դօշվար – դժվար։ 
 ДИЖАР (Н), ТИЖАР (Ч) 1. п. трудный, сложный. 2. п. трудный, обременительный. 3. п. 
трудный, мучительный. 4. п. тяжёлый (о больном). 5. н. трудно, тяжело, с трудом; от пехлев. 

dušvār – тяжёлый, трудный; грабар դժուար джвар – тяжёлый, трудный, литер.вост.арм. դժվար 

джвар, литер.зап.арм. դժուար (произн. тհыжвар) и դժար (произн. тհыжар), Ахалциха, Карин 

դ‘ժվար дhжвар, Возм դ‘ժվmր дhжвäр, Мокс տժվmր тжвäр, Тбилиси դժար джар, Ереван, Нор-

Джуга դ‘ժար дhжар, Горис տժmր тжäр, Акна, Харберд, Себастия, Алашкерт դ‘իժար дhижар, 

Мараха, Шемаха տիժար тижар, Аварик դիժmր дижäр, Карабах տժէր тжэр, Зейтун դ‘իժոյ 
дhижой, դ‘իժոր дhижор, Агулис դժէօր джöр, Муш դ‘ժվար дhжвар, դ‘ժար дhжар, Салмаст 

դժվmր джвäр, տժmր тжäр, Тигранакерт թժվmր тhжвäр. 

 ԴԻԺԱՐԴԻԺԱՐԴԻԺԱՐԴԻԺԱՐ-ՄԻԺԱՐՄԻԺԱՐՄԻԺԱՐՄԻԺԱՐ (Ն), ՏԻԺԱՐՏԻԺԱՐՏԻԺԱՐՏԻԺԱՐ-ՄԻԺԱՐՄԻԺԱՐՄԻԺԱՐՄԻԺԱՐ (Չ), մկ. դժվարությամբ մի կերպ. նախորդի 

կրկնական ձևն է։ 
 ДИЖАР-МИЖАР (Н), ТИЖАР-МИЖАР (Ч), н. с трудом, через силу. 

 ԴԻԺԱՐՆԱԼԴԻԺԱՐՆԱԼԴԻԺԱՐՆԱԼԴԻԺԱՐՆԱԼ (Ն), ՏԻԺԱՐՆԱԼՏԻԺԱՐՆԱԼՏԻԺԱՐՆԱԼՏԻԺԱՐՆԱԼ (Չ), բ.չ. դժվարանալ։ 
 ДИЖАРНАЛ (Н), ТИЖАРНАЛ (Ч), г. 1. затрудняться. 2. осложняться, усложняться.                         

3. ухудшаться (о состоянии больного); литер.вост.арм. դժվարանալ джваранал, литер.зап.арм. 

դժուարանալ (тhыжваранал) – затрудняться, осложняться. 

 ԴԻԺԱՐՈՒԹԻՆԴԻԺԱՐՈՒԹԻՆԴԻԺԱՐՈՒԹԻՆԴԻԺԱՐՈՒԹԻՆ (Ն), ՏԻԺԱՐՈՒԹԻՆՏԻԺԱՐՈՒԹԻՆՏԻԺԱՐՈՒԹԻՆՏԻԺԱՐՈՒԹԻՆ (Չ), գ. դժվարություն. տիժարութինտիժարութինտիժարութինտիժարութին քաշէլքաշէլքաշէլքաշէլ 
դժվարություն կրել, տանել։ 
 ДИЖАРУТhИН (Н), ТИЖАРУТhИН (Ч), c. 1. трудность. 2. затруднения, препятствия; 
тижарутhин кhашэл испытывать затруднения. 

 ԴԻԺԱՐՑԸՆԷԼԴԻԺԱՐՑԸՆԷԼԴԻԺԱՐՑԸՆԷԼԴԻԺԱՐՑԸՆԷԼ (Ն), ՏԻԺԱՐԾԸՆԷԼՏԻԺԱՐԾԸՆԷԼՏԻԺԱՐԾԸՆԷԼՏԻԺԱՐԾԸՆԷԼ, -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ (Չ), բ.ա. դժվարացնել։ 
 ДИЖАРЦhЫНЭЛ (Н), ТИЖАРЦЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ (Ч), п.г. затруднять, 
осложнять, усложнять. 

 ԴԻԼԴԻԼԴԻԼԴԻԼ, գ. կշիռքի լեզվակ. թուրք. դիլ – լեզու։ 
 ДИЛ, с. стрелка весов, часов; турец. dil – язык; в гаваре Амшен դիլ дил - язык. 

 ԴԻԼԱՔԴԻԼԱՔԴԻԼԱՔԴԻԼԱՔ, գ. ծլիք, համք: 
 ДИЛАКh с. анат. клитор: турец. dılak (дылак) – клитор.  

 ԴԻԼԷԴԻԼԷԴԻԼԷԴԻԼԷ-ԴԻԼԷԴԻԼԷԴԻԼԷԴԻԼԷ, մկ. մեկիկ-մեկիկ (հավաքել), մանրամասնորեն (պատմել)։ 
 ДИЛЭ-ДИЛЭ, н. 1. по одному (собирать, отбирать). 2. подробно, обстоятельно, детально 
(рассказывать, расспрашивать). 

 ԴԻԼԻՄԴԻԼԻՄԴԻԼԻՄԴԻԼԻՄ, գ. շերտ, կտոր. փոխ. թուրք.։ 
 ДИЛИМ, с. ломоть, кусок; турец. dilim (дилим), крым.татар. тилим – ломоть; в гаварах 

Карабах, Мегри, Карчеван, Карин, Джавахк, Ширак и т.д. դիլիմ дилим – ломоть. 

 ԴԻԼԻՄԴԻԼԻՄԴԻԼԻՄԴԻԼԻՄ-ԴԻԼԻՄԴԻԼԻՄԴԻԼԻՄԴԻԼԻՄ, ած.մկ. շերտավոր։ 
 ДИЛИМ-ДИЛИМ 1. п. слоистый. 2. н. ломтями, кусками. 

 ԴԻԼԻՔԴԻԼԻՔԴԻԼԻՔԴԻԼԻՔ (Ն), ՏԻԼԻԿՏԻԼԻԿՏԻԼԻԿՏԻԼԻԿ (Չ), գ. համաձայնություն, փոխըմբռնում: 
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ԴԴԴԴ Д ԴԻԼՄԻՇԴԻԼՄԻՇԴԻԼՄԻՇԴԻԼՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ

 ДИЛИКh (Н), ТИЛИК (Ч), с. согласие, взаимопонимание; диликh анэл (Н), тилик анэл (Ч) 
уживаться, ладить, диликh чhанэл (Н), тилик чhанэл (Ч) не уживаться, не ладить; турец. dirlik 
(дирлик), крым.татар. дирлик (диал.) – согласие, взаимопонимание.  

 ԴԻԼՄԻՇԴԻԼՄԻՇԴԻԼՄԻՇԴԻԼՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ կտրել դանակով (ձեռքը, մատը և այլն). թուրք. դիլմեք – նույն իմ.։ 
 ДИЛМИШ АНЭЛ порезаться, пораниться ножом; турец. dilmek (дилмек), крым.татар. 
дильмек (диал.) – нарезать на куски. 

 ԴԻԿՏԴԻԿՏԴԻԿՏԴԻԿՏ (Չ), գ. սոսնձած նրբատախտակ: 
 ДИКТ (Ч), с. клеёная фанера; рус. дикт – клеёная фанера. 

 ԴԻՄԱՆԱԼԴԻՄԱՆԱԼԴԻՄԱՆԱԼԴԻՄԱՆԱԼ (Ն), ՏԻՄԱՆԱԼՏԻՄԱՆԱԼՏԻՄԱՆԱԼՏԻՄԱՆԱԼ    (Չ), բ.չ. դիմանալ, տոկալ. արմատը պահլ. է։ 
 ДИМАНАЛ (Н), ТИМАНАЛ (Ч), г.с.з. 1. выдержать, выстоять. 2. терпеть, терпеливо 

переносить (физическую боль, нагрузку, трудности); от пехлев. dēm – форма, вид; грабар դէմ дэм – 

лицо, вид, литер.вост.арм. դիմանալ диманал, литер.зап.арм. դիմանալ (произн. тհиманал) – 

терпеть, выдержать, выстоять, в гаварах Полис диманал դիմանալ, Алашкерт, Ахалциха, Ереван, 

Харберд, Карин, Нор-Джуга, Себастия, Сучава, Асланбек դ‘իմանալ дհиманал, Шемаха տիմանալ 
тиманал, Зейтун, Хачин տիմանօլ тиманол, Тбилиси դիմնալ димнал, Салмаст տիմնալ тимнал, 

Возм դ‘էմանալ дհэманал, Родосто թիմանալ тhиманал, Тигранакерт թիմmնmլ тհимäнäл, Карабах 

տմանալ тманал.  

 ԴԻՄԱՑԴԻՄԱՑԴԻՄԱՑԴԻՄԱՑ (Ն), ՏԻՄԱԾՏԻՄԱԾՏԻՄԱԾՏԻՄԱԾ (Չ), մկ.նխ. դեմ, առաջ. դիմացըդիմացըդիմացըդիմացը էլլէլէլլէլէլլէլէլլէլ (Ն), տիմածըտիմածըտիմածըտիմածը էլլէլէլլէլէլլէլէլլէլ (Չ) առաջ դուս 

գալ, դեմ դուրս գալ. դիմացըդիմացըդիմացըդիմացը էշթալէշթալէշթալէշթալ (Ն), տիմածըտիմածըտիմածըտիմածը էշտալէշտալէշտալէշտալ (Չ) դիմավորել. իրգվանիրգվանիրգվանիրգվան դիմացդիմացդիմացդիմաց (Ն), 

իրգվանիրգվանիրգվանիրգվան տիմածտիմածտիմածտիմած (Չ) երեկոյան դեմ։  
 ДИМАЦh (Н), ТИМАЦ (Ч), н. 1. против, напротив. 2. перед. 3. наперекор; димацhы эллэл 
(Н), тимацы эллэл (Ч) а) преградить путь, б) выйти навстречу, в) противоречить, возражать, 
димацhыд найэ (Н), тимацыд найэ (Ч) не суй нос не в своё дело, димацhы эштhал (Н), 
тимацы эштал (Ч) встречать, выйти навстречу, иргван димацh (Н), иргван тимац (Ч) под 

вечер; от пехлев. dēm – форма, вид; грабар դէմ дэм – лицо, литер.вост.арм. դիմաց димацh, 

литер.зап.арм. դիմաց (произ. тհимацհ) – против, напротив, Полис դիմաց димацh, Сучава 

դ‘իմաց дhимацh, Амшен тимацh տիմաց, Шемаха ընտտէմ ынттэм – против, напротив; см. 
также дэм.  

 ԴԻՄԱՑԴԱՌՑՈՒԹԻՆԴԻՄԱՑԴԱՌՑՈՒԹԻՆԴԻՄԱՑԴԱՌՑՈՒԹԻՆԴԻՄԱՑԴԱՌՑՈՒԹԻՆ (Ն), ՏԻՄԱԾՏԱՌԾՈՒՏԻՆՏԻՄԱԾՏԱՌԾՈՒՏԻՆՏԻՄԱԾՏԱՌԾՈՒՏԻՆՏԻՄԱԾՏԱՌԾՈՒՏԻՆ (Չ), գ. դիմադրություն։ 
 ДИМАЦhДАРРЦhУТhИН (Н), ТИМАЦТАРРЦУТИН (Ч), c. огрызание, прекословие, 
возражение в грубой форме; димацhдаррцhутhин анэл или дал (Н), тимацтаррцутин анэл или 
дал (Ч) огрызаться, грубо и резко возражать, отвечать. 

 ԴԻՄԱՑԴԷՄԴԻՄԱՑԴԷՄԴԻՄԱՑԴԷՄԴԻՄԱՑԴԷՄ (Ն), ՏԻՄԱԾՏԷՄՏԻՄԱԾՏԷՄՏԻՄԱԾՏԷՄՏԻՄԱԾՏԷՄ (Չ), մկ. իրար դեմ։ 
 ДИМАЦhДЭМ (Н), ТИМАЦТЭМ (Ч), н. друг против друга. 

 ԴԻՄԱՑԻԴԻՄԱՑԻԴԻՄԱՑԻԴԻՄԱՑԻ (Ն), ՏԻՄԱԾԻՏԻՄԱԾԻՏԻՄԱԾԻՏԻՄԱԾԻ (Չ), ած. հանդիպակաց։  
 ДИМАЦhИ (Н), ТИМАЦИ (Ч), п. противоположный, расположенный напротив; 

литер.вост.арм. դիմացի димацhи, литер.зап.арм. դիմացի (произн. тհимацհи), в том же 
значении. 

 ԴԻՄԱՑՔՈՒՆԴԻՄԱՑՔՈՒՆԴԻՄԱՑՔՈՒՆԴԻՄԱՑՔՈՒՆ (Ն), ՏԻՄԱԾԿՈՒՆՏԻՄԱԾԿՈՒՆՏԻՄԱԾԿՈՒՆՏԻՄԱԾԿՈՒՆ (Չ), ած. տոկուն։ 
 ДИМАЦhКhУН (Н), ТИМАЦКУН (Ч), п. стойкий, несгибаемый. 

 ԴԻՄԱՑՔՈՒՆՈՒԹԻՆԴԻՄԱՑՔՈՒՆՈՒԹԻՆԴԻՄԱՑՔՈՒՆՈՒԹԻՆԴԻՄԱՑՔՈՒՆՈՒԹԻՆ (Ն), ՏԻՄԱԾԿՈՒՆՈՒԹԻՆՏԻՄԱԾԿՈՒՆՈՒԹԻՆՏԻՄԱԾԿՈՒՆՈՒԹԻՆՏԻՄԱԾԿՈՒՆՈՒԹԻՆ (Չ), գ. տոկունություն։ 
 ДИМАЦhКhУНУТhИН (Н), ТИМАЦКУНУТhИН (Ч), п. стойкость, несгибаемость. 

 ԴԻՄՕՆԴԻՄՕՆԴԻՄՕՆԴԻՄՕՆ (Նխջ), գ. քեղի, ղեկ. թուրք. դյումեն – ղեկ < հուն. տիմօն – ղեկ։  
 ДИМОН (Нхч), с. штурвал, рулевое колесо; турец. dümen (дюмэн) – руль, штурвал; среднеарм. 

яз. դուման думан – штурвал, руль, из турец., который от итал. timone – штурвал. 

 ԴԻՄՕՆՋԻԴԻՄՕՆՋԻԴԻՄՕՆՋԻԴԻՄՕՆՋԻ, գ. նավի ղեկը բռնող. թուրք. դյումէն։ 
 ДИМОНДЖИ, с. рулевой; турец. dümenci (дюменджи) – рулевой.  

 ԴԻՆԴԻՆԴԻՆԴԻՆ, գ. հավատ, կրոն. փոխ. պարս. դինէնդինէնդինէնդինէն-հավադէնհավադէնհավադէնհավադէն էլլէլէլլէլէլլէլէլլէլ սաստիկ զայրանալ։ 
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ԴԻՆԳՕԶԴԻՆԳՕԶԴԻՆԳՕԶԴԻՆԳՕԶ ԴԴԴԴ Д

 ДИН, с. религия, вера; динэн-hавадэн эллэл гневаться, негодовать; от перс. dīn – вера; грабар 

դէն ден – религия маздеизма, ересь, литер.вост.арм. դեն ден, դին дин, литер.зап.арм դեն (произ. 

тhэн) – религия маздеизма, употр. во всех диалектах в значении нехристианская вера. 

 ԴԻՆԳՕԶԴԻՆԳՕԶԴԻՆԳՕԶԴԻՆԳՕԶ (Ն), ՏՕՆԿՕԶՏՕՆԿՕԶՏՕՆԿՕԶՏՕՆԿՕԶ (Չ), ած. կոպիտ, անտաշ, անկիրթ (մարդ)։ 
 ДИНГОЗ (Н), ТОНКОЗ (Ч), п. грубый, бестактный, бесцеремонный; в гаварах Полис, 

Евдокия, Кесария դինգոզ дингоз, Карин, Ширак, Ван, Себастия, Хотрджур, Акна, Аварик տնկօզ 

тынкоз – высокомерный, надменный. 

 ԴԻՆԳՕԶԴԻՆԳՕԶԴԻՆԳՕԶԴԻՆԳՕԶ-ԴԻՆԳՕԶԴԻՆԳՕԶԴԻՆԳՕԶԴԻՆԳՕԶ (Ն), ՏՕՆԿՕԶՏՕՆԿՕԶՏՕՆԿՕԶՏՕՆԿՕԶ-ՏՕՆԿՕԶՏՕՆԿՕԶՏՕՆԿՕԶՏՕՆԿՕԶ (Չ), մկ. կոպիտ կերպով։ 
 ДИНГОЗ-ДИНГОЗ (Н), ТОНКОЗ-ТОНКОЗ (Ч), н. грубо, по-хамски (говорить, отвечать).  

 ԴԻՆՋԴԻՆՋԴԻՆՋԴԻՆՋ (Ն), ՏԻՆՃՏԻՆՃՏԻՆՃՏԻՆՃ (Չ), ած. առյուգ. թուրք. դինջ – առյուգ. դինջդինջդինջդինջ փունութքփունութքփունութքփունութք (Ն) հանդարտ 

բնավորություն. հոմանիշը – դիրի։ 
 ДИНДЖ (Н), ТИНЧ (Ч), п. бодрый, живой, полный жизни; диндж пhунутhкh (Н) спокойный 
характер, тихий нрав; синоним – дири; турец. dinç (динч) – крепкий, здоровый, бодрый; употр. во 

всех диалектах в значении спокойный, бодрый, Карабах դինջ диндж и т.д. 

 ԴԻՆՍԸԶԴԻՆՍԸԶԴԻՆՍԸԶԴԻՆՍԸԶ, ած. անհավատ. փոխ. թուրք.։ 
 ДИНСЫЗ, п. неверующий, атеист; турец. dinsiz (динсиз), крым.татар. динсиз – атеист; в 

гаварах Карабах դինսիզ динсиз, Хачин դինսըզ динсыз – неверующий. 

 ԴԻՇԻԴԻՇԻԴԻՇԻԴԻՇԻ (Ն), ԹԻՇԻԹԻՇԻԹԻՇԻԹԻՇԻ (Չ), ած. էգ (կենդանի). թուրք. դիշի – էգ։ 
 ДИШИ (Н), ТhИШИ (Ч), с. 1. самка животных. 2. женщина, женская особь; турец. dişi (диши), 
крым.татар. диши – самка, женская особь. 

 ԴԻՎԻԹԴԻՎԻԹԴԻՎԻԹԴԻՎԻԹ, գ. թանաքաման. արաբ. դէվաթ կամ դէվայաթ, թուրք. դիվիթ – թանաքաման։ 
 ДИВИТh, с. чернильница; араб. divit, от котор. турец. divit – письменный прибор 
(чернильница, калам и приспосбление для обработки пера, носили за поясом); в гаварах Карабах, 

Нор-Баязет, Карин, Ширак, Сасун դիվիթ дивитh и դվիթ двитh, Мокс դվիաթ двиатh – 

чернильница.  

 ԴԻՐԱՆԱԼԴԻՐԱՆԱԼԴԻՐԱՆԱԼԴԻՐԱՆԱԼ, բ.չ. տեր դառնալ. բանիբանիբանիբանի դիրանալդիրանալդիրանալդիրանալ (Ն), պանիպանիպանիպանի դիրանալդիրանալդիրանալդիրանալ (Չ) բան ձեռք բերել։ 
 ДИРАНАЛ, г.с.з. стать владельцем, хозяином чего-либо; бани диранал (Н), пани диранал (Ч) 

добывать, доставать, приобретать что-либо; литер.вост.арм. տիրանալ тиранал, литер.зап.арм. 

տիրանալ (произн. диранал) – владеть, обладать.  
 ԴԻՐԱՑԸՆԷԼԴԻՐԱՑԸՆԷԼԴԻՐԱՑԸՆԷԼԴԻՐԱՑԸՆԷԼ (Ն), ՏԻՐԱԾԸՆԷԼՏԻՐԱԾԸՆԷԼՏԻՐԱԾԸՆԷԼՏԻՐԱԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. տեր դարձնել. բանիբանիբանիբանի դիրացընէլդիրացընէլդիրացընէլդիրացընէլ (Ն), պանիպանիպանիպանի 
դիրածընէլդիրածընէլդիրածընէլդիրածընէլ (Չ) բան ձեռք բերել տալ։ 
 ДИРАЦhЫНЭЛ (Н), ТИРАЦЫНЭЛ (Ч), п.г. сделать хозяином, владельцем чего-либо; бани 
дирацhынэл (Н), пани тирацынэл (Ч) способствовать приобретению чего-либо. 

 ԴԻՐԱՑԻՆԴԻՐԱՑԻՆԴԻՐԱՑԻՆԴԻՐԱՑԻՆ (Ն), ՏԻՐԱԾԻՆՏԻՐԱԾԻՆՏԻՐԱԾԻՆՏԻՐԱԾԻՆ (Չ), գ. հարևան (մարդ)։  
 ДИРАЦhИН (Н), ТИРАЦИН (Ч) 1. с. сосед. 2. п. соседний; литер.вост.арм. դրացի драцhи, 

литер.зап.арм. դրացի (произ. тհырацհи) – сосед.  

 ԴԻՐԱՑԻՆՈՒԹԻՆԴԻՐԱՑԻՆՈՒԹԻՆԴԻՐԱՑԻՆՈՒԹԻՆԴԻՐԱՑԻՆՈՒԹԻՆ (Ն), ՏԻՐԱԾԻՆՈՒԹԻՆՏԻՐԱԾԻՆՈՒԹԻՆՏԻՐԱԾԻՆՈՒԹԻՆՏԻՐԱԾԻՆՈՒԹԻՆ (Չ), գ. հարևանություն։ 
 ДИРАЦhИНУТhИН (Н), ТИРАЦИНУТhИН (Ч), с. соседство.  

 ԴԻՐԱՑՈՒԴԻՐԱՑՈՒԴԻՐԱՑՈՒԴԻՐԱՑՈՒ (Ն), ՏԻՐԱԾՈՒՏԻՐԱԾՈՒՏԻՐԱԾՈՒՏԻՐԱԾՈՒ (Չ), գ. տիրացու։ 
 ДИРАЦhУ (Н), ТИРАЦУ (Ч), с. дьяк, пономарь; литер.вост.арм. տիրացու тирацhу, 

литер.зап.арм. տիրացու (произ. дирацհу) – дьяк, пономарь.  

 ԴԻԴԻԴԻԴԻՐԱՑՈՒԹԻՆՐԱՑՈՒԹԻՆՐԱՑՈՒԹԻՆՐԱՑՈՒԹԻՆ (Ն), ՏԻՐԱԾՈՒԹԻՆՏԻՐԱԾՈՒԹԻՆՏԻՐԱԾՈՒԹԻՆՏԻՐԱԾՈՒԹԻՆ (Չ), գ. տիրացուի պաշտոն։  
 ДИРАЦhУТhИН (Н), ТИРАЦУТhИН (Ч), с. должность дьячка.  

 ԴԻՐԲԻՆԴԻՐԲԻՆԴԻՐԲԻՆԴԻՐԲԻՆ (Ն), ԴՈՒՐԳՈՒՆԴՈՒՐԳՈՒՆԴՈՒՐԳՈՒՆԴՈՒՐԳՈՒՆ (Չ), գ. հեռադիտակ. պարս. դուրբին – հեռատես, հեռադիտակ։ 
 ДИРБИН (Н), ДУРГУН (Чалтырь), ДИРГУН (с. Крым), с. бинокль; перс. durbin, от котор. 
турец. dürbün, крым.татар. дюрбин – бинокль. 

 ԴԻՐԷՔԴԻՐԷՔԴԻՐԷՔԴԻՐԷՔ (Ն), գ. սյուն, կայմ. փոխ. թուրք։ 
 ДИРЭКh (Н), с. столб, мачта; турец. direk, крым.татар. дирек – столб. 
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ԴԴԴԴ Д ԴԻՐԻԴԻՐԻԴԻՐԻԴԻՐԻ

 ԴԻՐԻԴԻՐԻԴԻՐԻԴԻՐԻ (Ն), ՏԻՐԻՏԻՐԻՏԻՐԻՏԻՐԻ (Չ), ած. առողջ, առույգ, կարծր. թուրք. դիրի – նույն նշ.։ 
 ДИРИ (Н), ТИРИ (Ч), п. бодрый, полный жизни, дееспособный (о пожилом человеке); мэдзан 
даhа тири йэ бабушка еще бодрая, дееспособная; турец. diri – живой, здоровый; в гаварах Карабах, 

Горис, Карин, Ширак, Амшен դիրի дири – живой, бодрый (о пожилых). 

 ԴԻՐԻԼԴԻՐԻԼԴԻՐԻԼԴԻՐԻԼ-ԴԻՐԻԼԴԻՐԻԼԴԻՐԻԼԴԻՐԻԼ կամ ԹԻՐԻԼԹԻՐԻԼԹԻՐԻԼԹԻՐԻԼ-ԹԻՐԻԼԹԻՐԻԼԹԻՐԻԼԹԻՐԻԼ ԴՕՂԱԼԴՕՂԱԼԴՕՂԱԼԴՕՂԱԼ (Ն), ԴԸՌԸԼԴԸՌԸԼԴԸՌԸԼԴԸՌԸԼ-ԴԸՌԸԼԴԸՌԸԼԴԸՌԸԼԴԸՌԸԼ ՏՕՂԱԼ ՏՕՂԱԼ ՏՕՂԱԼ ՏՕՂԱԼ (Չ) սաստիկ 

դողալ. փոխ. թուրք.։ 
 ДИРИЛ-ДИРИЛ или ТhИРИЛ-ТhИРИЛ ДОХЪАЛ (Н), ДЫРРЫЛ-ДЫРРЫЛ ТОХЪАЛ (Ч) 
сильно дрожать. 

 ԴԻՐԻԼԷՄԻՇԴԻՐԻԼԷՄԻՇԴԻՐԻԼԷՄԻՇԴԻՐԻԼԷՄԻՇ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Ն), ՏԻՐԻԼԷՄԻՇՏԻՐԻԼԷՄԻՇՏԻՐԻԼԷՄԻՇՏԻՐԻԼԷՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Չ) առույգանալ, կազդուրվել. թուրք. դիրիլեմեք – 

նույն իմ.։  
 ДИРИЛЭМИШ (Ы)ЛАЛ (Н), ТИРИЛЭМИШ ЛАЛ (Ч) оживать, ощущать прилив сил; турец. 
dirilmek, крым.татар. дирильмек (диал.) – оживать. 

 ԴԻՐԼԻՔԴԻՐԼԻՔԴԻՐԼԻՔԴԻՐԼԻՔ (Ն), ՏԻՐԼԻՔՏԻՐԼԻՔՏԻՐԼԻՔՏԻՐԼԻՔ (Չ), գ. կյանք, ապրուստ, վիճակ. թուրք. դիրլիք – նույն նշ.։ 
 ДИРЛИКh (Н), ТИРЛИКh (Ч), с. 1. жизнь, быт, жизненный уклад. 2. согласие, лад, 
взаимопонимание; турец. dirlik, крым.татар. дирлик – покой, жизнь, взаимопонимание. 

 ԴԻՐՎԷՐԴԻՐՎԷՐԴԻՐՎԷՐԴԻՐՎԷՐ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Ն), ՏԻՐՎԷՐՏԻՐՎԷՐՏԻՐՎԷՐՏԻՐՎԷՐ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Չ) պատրաստության մեջ լինել։ 
 ДИРВЭР (Ы)ЛАЛ (Н), ТИРВЭР ЛАЛ (Ч) 1. суетиться, хлопотать занимаясь чем-нибудь или 
приготовляясь к чему-либо. 2. беспокоиться, тревожиться, переживать по поводу чего-либо. 3. 
переполошиться, забегать. 

 ԴԻՐՔԴԻՐՔԴԻՐՔԴԻՐՔ (Ն), ՏԻՐՔՏԻՐՔՏԻՐՔՏԻՐՔ (Չ), գ. կարգ, կանոն. դիրքդիրքդիրքդիրք դընէլդընէլդընէլդընէլ (Ն), տիրքտիրքտիրքտիրք տընէլտընէլտընէլտընէլ (Չ) կարգ սահմանել։ 
 ДИРКh (Н), ТИРКh (Ч), с. порядок; закон; диркh дынэл (Н), тиркh тынэл (Ч) установить 

порядок; литер.вост.арм. դիրք диркh – позиция, точка зрения, литер.зап.арм. դիրք (произн. тհиркհ) – 

порядок, закон, в гаварах Тбилиси, Карабах, Себастия դիրք диркh – порядок, закон. 

 ԴԻՓԴԻՓԴԻՓԴԻՓ-ԴԷՂԻՆԴԷՂԻՆԴԷՂԻՆԴԷՂԻՆ (Ն), ՏԻՊՏԻՊՏԻՊՏԻՊ-ՏԷՂԻՆՏԷՂԻՆՏԷՂԻՆՏԷՂԻՆ կամ ՏԸՊՏԸՊՏԸՊՏԸՊ-ՏԷՂԻՆՏԷՂԻՆՏԷՂԻՆՏԷՂԻՆ (Չ), ած.մկ. բոլորովին դեղին. կրկնական 

ձևը իմաստի ուժեղացման համար է։ 
 ДИПh-ДЭХЪИН (Н), ТИП-ТЭХЪИН или ТЫП-ТЭХЪИН (Ч), п. абсолютно жёлтый. 

 ԴԻՓԴԻՓԴԻՓԴԻՓ-ԴԻԶԴԻԶԴԻԶԴԻԶ կամ ԴՅՈՒՓԴՅՈՒՓԴՅՈՒՓԴՅՈՒՓ-ԴՅՈՒԶԴՅՈՒԶԴՅՈՒԶԴՅՈՒԶ (Ն), ած. բոլորովին հարթ. կրկնական ձև է՝ իմաստի 

ուժեղացման համար։ 
 ДИПh-ДИЗ или ДЮПh-ДЮЗ (Н) совершенно ровный, гладкий; турец. düpdüz (дюпдюз) – 

совершенно гладкий; в большинстве диалектов դյուզ дюз или դուզ дуз, Джавахк դիզ диз – ровный. 

 ԴԻՔԴԻՔԴԻՔԴԻՔ (Չ), ԹԻՔԹԻՔԹԻՔԹԻՔ (Ն), ած.մկ. ցից, շատ թեք գագաթնահայաց գծին մոտեցող. թուրք. դիք – ցից, 

ուղղահայաց կանգնած. դիքդիքդիքդիք տէրվարտէրվարտէրվարտէրվար (Չ), թիքթիքթիքթիք դէրվարդէրվարդէրվարդէրվար (Ն) շատ թեք զառիվեր. դիքդիքդիքդիք գայնէցընէլգայնէցընէլգայնէցընէլգայնէցընէլ 
շատ թեք կանգնեցնել (սանդուխը և այլն)։ 
 ДИКh и ТИКh (Ч), ТhИКh (Н) 1. п. наклонный, отвесный, крутой. 2. н. вкривь и вкось. 3. п. 
вертикальный; дикh тэрвар (Ч), тhикh дэрвар (Н) крутой спуск, дикh тэрвэр (Ч), тhикh дэрвэр 
(Н) крутой подъём, дикh гайнэцhынэл поставить отвесно, вертикально (лестницу и т.п.), дикh 
эхъадз ныстэл сидеть прямо как истукан; турец. dik – отвесный, вертикальный; Мегри, Карабах, 

Урмия, Карин, Амшен դիք дикh, Нор-Джуга, Полис, Муш, Хотрджур, Аварик տիք тикh, Ван թիքյ 
тhикй – отвесный, вертикальный.  

 ԴՅՈՒԶԷՆԴՅՈՒԶԷՆԴՅՈՒԶԷՆԴՅՈՒԶԷՆ (Ն), ԴՈՒԶԷՆԴՈՒԶԷՆԴՈՒԶԷՆԴՈՒԶԷՆ (Չ), գ. հարդարանք, արդուզարդ. թուրք. դյուզէն – ն. նշ.։ դյուզէնդյուզէնդյուզէնդյուզէն 
անէլանէլանէլանէլ (Ն), դուզէնդուզէնդուզէնդուզէն անէլանէլանէլանէլ (Չ) հարդարանքով ժամանակ անցկացնել։ 
 ДЮЗЭН (Н), ДУЗЭН (Ч), с. 1. туалет, одевание, переодевание, неспешная процедура 
приведения в порядок своего внешнего вида. 2. неспешные сборы, приготовления к какому-либо 
действию (обычно к выходу, выезду куда-либо); дюзэн анэл (Н), дузэн анэл (Ч) а) долго 
наряжаться, прихорашиваться, б) настраивать строй музыкальных инструментов перед 
исполнением, дузэн лал (Ч) а) быть нарядным, опрятно одетым, б) быть в подпитии, hарси дузэн а) 
неторопливая процедура одевания невесты, б) медлительность, неспешность; турец. düzen (дюзен), 

крым.татар. дюзен (диал.) – порядок, гармония; в гаварах Карин, Амшен դուզան дузан – 
правильный, упорядоченный. 
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ԴՅՈՒԶԷՆՄԻՇԴՅՈՒԶԷՆՄԻՇԴՅՈՒԶԷՆՄԻՇԴՅՈՒԶԷՆՄԻՇ ԴԴԴԴ Д

 ԴՅՈՒԶԷՆՄԻՇԴՅՈՒԶԷՆՄԻՇԴՅՈՒԶԷՆՄԻՇԴՅՈՒԶԷՆՄԻՇ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Ն), ԴՈՒԶԷՆՄԻՇԴՈՒԶԷՆՄԻՇԴՈՒԶԷՆՄԻՇԴՈՒԶԷՆՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Չ) զարդարվել. թուրք. դյուզէնմէք – ն. իմ.: 
 ДЮЗЭНМИШ (Ы)ЛАЛ (Н), ДУЗЭНМИШ ЛАЛ (Ч) наряжаться; турец. düzenlemek 
(дюзенлемек) – приводить в порядок.  

 ԴՅՈՒԶԷԹՄԻՇ ԱՆԷԼԴՅՈՒԶԷԹՄԻՇ ԱՆԷԼԴՅՈՒԶԷԹՄԻՇ ԱՆԷԼԴՅՈՒԶԷԹՄԻՇ ԱՆԷԼ (Ն), ԴՈՒԶԷԹՄԻՇ ԱՆԷԼԴՈՒԶԷԹՄԻՇ ԱՆԷԼԴՈՒԶԷԹՄԻՇ ԱՆԷԼԴՈՒԶԷԹՄԻՇ ԱՆԷԼ (Չ) հարդարել, կարգի դնել. թուրք. 

դյուզէթմէք։ 
 ДЮЗЭТhМИШ АНЭЛ (Н), ДУЗЭТhМИШ АНЭЛ (Ч) упорядочивать, приводить в порядок; 
турец. düzeltmek (дюзелтмек) – приводить в порядок. 

 ԴՅՈՒԶԷՆԼԻԴՅՈՒԶԷՆԼԻԴՅՈՒԶԷՆԼԻԴՅՈՒԶԷՆԼԻ (Ն), ԴՈՒԶԷՆԼԸԴՈՒԶԷՆԼԸԴՈՒԶԷՆԼԸԴՈՒԶԷՆԼԸ (Չ), ած. հարդարանքով շատ ժամանակ անցկացնող. թուրք. 

դյուզէնլի – նույն իմ.: 
 ДЮЗЭНЛИ (Н), ДУЗЭНЛЫ (Ч), п. долго наряжающийся, прихорашивающийся; турец. düzenli – 
приведенный в порядок.  

 *ԴՅՈՒԼԲԷՆԴԴՅՈՒԼԲԷՆԴԴՅՈՒԼԲԷՆԴԴՅՈՒԼԲԷՆԴ (Ն), գ. քող. փոխ. պարս.։ 
 *ДЮЛБЭНД (Н), с. вуаль; перс. dilbent, от которого турец. tülbent – вуаль; среднеарм. яз. 
տօլպանդ толпанд, տուլպանդ тулпанд – вуаль, ткань, из турец.  

 ԴՅՈՒՆՅԱԴՅՈՒՆՅԱԴՅՈՒՆՅԱԴՅՈՒՆՅԱ (Ն), ԴՈՒՆՅԱԴՈՒՆՅԱԴՈՒՆՅԱԴՈՒՆՅԱ (Չ), գ. աշխարհ. փոխ. արաբ։ 
 ДЮНЬЙА (Н), ДУНЬЙА (Ч), с. мир, вселенная; араб. dünya, от которого турец. dünya 
(дюньйа), крым.татар. дюнья – мир, свет; в гаварах Карабах, Шемаха, Карин, Мокс, Хизан, Шатах 

դունյա дуньйа – мир, вселенная.  

 ԴՅՈՒՆՅԱՅԻՆԴՅՈՒՆՅԱՅԻՆԴՅՈՒՆՅԱՅԻՆԴՅՈՒՆՅԱՅԻՆ (Ն), ԴՈՒՆՅԱՅԻՆԴՈՒՆՅԱՅԻՆԴՈՒՆՅԱՅԻՆԴՈՒՆՅԱՅԻՆ (Չ), մկ. շատ. հոմանիշը – աշխարքին։ 
 ДЮНЬЙАЙИН (Н), ДУНЬЙАЙИН (Ч), н. много, в изобилии; синоним – ашхаркhин. 

 ԴՅՈՒՔԴՅՈՒՔԴՅՈՒՔԴՅՈՒՔ-ԴՅՈՒԶԻՆԱԴՅՈՒԶԻՆԱԴՅՈՒԶԻՆԱԴՅՈՒԶԻՆԱ, մկ. ուղղակի։ 
 ДЮКh-ДЮЗИНА, н. прямо.  

 ԴՈՒԳՈՒԴՈՒԳՈՒԴՈՒԳՈՒԴՈՒԳՈՒ, գ. սամիր, կեղևը մաքրած կորեկ։ 
 ДУГУ, с. пшено, крупа, получаемая из плодов культурных видов проса; синоним – горэг; 
турец. dügü (дюгю) – пшеничная крупа, крым.татар. дюгю (диал.) – пшено.  

 ԴՈՒԴԴՈՒԴԴՈՒԴԴՈՒԴ առանձին չի գործածվում. ասասասաս իմիմիմիմ դուդըսդուդըսդուդըսդուդըս էէէէ քաշաձըդքաշաձըդքաշաձըդքաշաձըդ ինձ արած վատությանդ 

պատիժն է, որ կրում ես. պարս. դուդ – ծուխ։ 
 ДУД употр. в выражении ас им дудыс э кhашадзыд это тебе в наказание за зло, которое ты 
мне причинил; из перс.  

 ԴՈՒԴՈՒԴՈՒԴՈՒԴՈՒԴՈՒԴՈՒԴՈՒ-ԲԷԼԱԲԷԼԱԲԷԼԱԲԷԼԱ, ած. թեթևսոլիկ. հավանորեն ծագում է դուդու – թութակ և բէլա – 

փորձանք բառերից։ 
 ДУДУ-БЭЛА 1. с. растяпа, недотёпа, горе луковое. 2. п. бестолковый, никчёмный; возможно 
от крым.татар. дуду – сноха и бэла – беда, несчастье. 

 ԴՈՒԴՈՒԴՈՒԴՈՒԴՈՒԴՈՒԴՈՒԴՈՒ----ԽՈՒՇԽՈՒՇԽՈՒՇԽՈՒՇ, գ. թութակ. թուրք. դուդու կուշու – թութակ։ 
 ДУДУ-ХУШ, с. зоол. попугай; турец. dudu kuşu (дуду кушу) – попугай, крым.татар. дудукъуш – 
какаду. 

 ԴՈՒԴՈՒԳԴՈՒԴՈՒԳԴՈՒԴՈՒԳԴՈՒԴՈՒԳ, գ. փող (փչելու սուլիչ). թուրք. դյուդյուգ – փող։ 
 ДУДУГ, с. дудук; турец. düdük (дюдюк), крым.татар. дюдюк – дудук, в гаварах Тбилиси, 

Аварик, Карин, Ширак դուդուկ дудук, Ахалкалаки, Муш դուդուլ дудул, Полис տիւտիւկ тютюк, 

Ван դուդուկ дудук, Карабах դիւդիւքյ дюдюкй, все заимствованы из турец.  

 ԴՈՒԶԱԽԴՈՒԶԱԽԴՈՒԶԱԽԴՈՒԶԱԽ և ԹՈՒԶԱԽԹՈՒԶԱԽԹՈՒԶԱԽԹՈՒԶԱԽ (Ն), ՏՈՒԶԱԽՏՈՒԶԱԽՏՈՒԶԱԽՏՈՒԶԱԽ (Չ), գ. թակարդ. թուրք. դուզակ – թակարդ. դուզախդուզախդուզախդուզախ 
դընէլդընէլդընէլդընէլ (Ն), տուզախտուզախտուզախտուզախ տընէլտընէլտընէլտընէլ (Չ) թակարդ լարել, դնել։  
 ДУЗАХ и ТhУЗАХ (Н), ТУЗАХ (Ч), с. ловушка, капкан; турец. tuzak, крым.татар. тузахъ – 
ловушка; дузах дынэл (Н), тузах тынэл (Ч) ставить капкан, ловушку; в гаварах Аварик, Амшен, 

Ахалкалаки դուզաղ дузахъ – капкан. 

 ԴՈՒԶԳՈՒՆԴՈՒԶԳՈՒՆԴՈՒԶԳՈՒՆԴՈՒԶԳՈՒՆ (Չ), տե՛ս դիզգուն (Ն):  
 ДУЗГУН (Ч), см. дизгун (Н). 

 ԴՈՒԶԷՆԴՈՒԶԷՆԴՈՒԶԷՆԴՈՒԶԷՆ (Չ), տե՛ս դյուզէն (Ն):  
 ДУЗЭН (Ч), см. дюзэн (Н).  



 

450 

ԴԴԴԴ Д ԴՈՒԶԷՆՍԸԶԴՈՒԶԷՆՍԸԶԴՈՒԶԷՆՍԸԶԴՈՒԶԷՆՍԸԶ

 ԴՈՒԶԷՆՍԸԶԴՈՒԶԷՆՍԸԶԴՈՒԶԷՆՍԸԶԴՈՒԶԷՆՍԸԶ, ած. չկարգավորող, չկարգավորված։  
 ДУЗЭНСЫЗ, п. несобранный, неорганизованный, беспорядочный (человек); турец. düzensız 
(дюзенсыз) – беспорядочный. 

 ԴՈՒԶԷՆՕՎԴՈՒԶԷՆՕՎԴՈՒԶԷՆՕՎԴՈՒԶԷՆՕՎ, մկ. երկար-բարակ, դանդաղ, առանց շտապելու։ 
 ДУЗЭНОВ, н. медленно, неспешно, неторопливо. 

 ԴՈՒԺԻՆԴՈՒԺԻՆԴՈՒԺԻՆԴՈՒԺԻՆ, գ. 12 հատ. ռուս. дюжина, < իտալ. դօզզինա, ֆր. դուզէն – 12հատ։ 
 ДУЖИН, с. дюжина, старинная мера поштучного счёта, равная двенадцати; рус. дюжина, от 
франц. douzaine – дюжина, который от латин. duodecim – двенадцать. 

 ԴՈՒԼԱՐՄԻՇԴՈՒԼԱՐՄԻՇԴՈՒԼԱՐՄԻՇԴՈՒԼԱՐՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ գժվել: 
 ДУЛАРМИШ АНЭЛ   спятить, свихнуться. 

 ԴՈՒՀԱԴՈՒՀԱԴՈՒՀԱԴՈՒՀԱ, գ. ձի լծելու փայտե կամար. ուկր. дуга։ 
 ДУhА, с. дуга, часть конской упряжи; от рус.-укр. дуга, в том же значении. 

 ԴՈՒՂԴԴՈՒՂԴԴՈՒՂԴԴՈՒՂԴ և ՏՈՒԽՏՏՈՒԽՏՏՈՒԽՏՏՈՒԽՏ, գ. տուղտ, մի տեսակ բույս, որ գործածվում է բժշկության մեջ: 

 ДУХЪД и ТУХТ, с. бот. алтей лекарственный, Althaéa officinális, травянистое растение 

семейства Мальвовые, корень используется в медицине; грабар տուղտ тухът, литер.вост.арм. 

տուղտ тухьт – алтей, в гаварах Карин, Мокс, Ван տուղտ тухът, Нор-Джуга, Тбилиси տուխտ тухт, 

Ереван տուղդ тухъд, Зейтун դուղդ духъд, Алашкерт տուղդ тухъд, տեղդ техъд, Агулис տօխտ 

тохт, Буланых, Салмаст, Ван տեղտ техът, Муш տեղդ техъд, Харберд դէղդ дэхъд – алтей.  

 ԴՈՒՄԱՆԴՈՒՄԱՆԴՈՒՄԱՆԴՈՒՄԱՆ 1. գ. մառ, մշուշ, մառախուղ. 2. ած. մառախլապատ. դումանդումանդումանդուման հավահավահավահավա 

մառախլապատ եղանակ. թուրք. դյուման – նույն նշ: 

 ДУМАН, с. 1. с. туман, мгла. 2 п. туманный, мглистый; думан hава туманная погода; турец. 

duman – дым, туман, мгла; среднеарм. яз. թուման тhуман и դուման думан, из турец., в гаварах 

Тбилиси, Харберд, Полис, Партизак, Муш, Мокс դուման думан. 

 ԴՈՒՄԱՆԳԷԳԴՈՒՄԱՆԳԷԳԴՈՒՄԱՆԳԷԳԴՈՒՄԱՆԳԷԳ, ած. մի քիչ մշուշոտ։ 
 ДУМАНГЭГ, п. довольно туманный, мглистый. 

 ԴՈՒՄԲԱԼԻԴՈՒՄԲԱԼԻԴՈՒՄԲԱԼԻԴՈՒՄԲԱԼԻ (մանկ.), գ. թմբուգի ձայն. թուրք. դյումբէլէք – թմբուկ։  
 ДУМБАЛИ (детск.), с. звук, издаваемый барабаном; турец. dümbelek – маленький барабан. 

 ԴՈՒՄՕՎԴՈՒՄՕՎԴՈՒՄՕՎԴՈՒՄՕՎ (Ն), ԴԸՄՕՎԴԸՄՕՎԴԸՄՕՎԴԸՄՕՎ (Չ), գ. հարբուխ. թաթ. տուման – նույն իմ.։ 
 ДУМОВ (Н), ДЫМОВ (Ч), с. насморк; заимствован из тюркских языков в период развития 
среднеарм. языка (XI-XVII в.в.); чагатайский яз. думахъа, крым.татар. тымав – насморк, казан.татар. 
тумав – насморк, восточнотурец. timao – насморк, турец. tumağı (тумаы), казах. яз. тымау – 

насморк; в гаварах Шемаха թումով тhумов – насморк, Сведия տումաղա тумахъа, в диалетках 

встречается также в форме դում дум – насморк. 

 ԴՈՒՆԴՈՒՆԴՈՒՆԴՈՒՆ¹ (Ն), ՏՈՒՆՏՈՒՆՏՈՒՆՏՈՒՆ (Չ), դ. դու. դունդունդունդուն շատշատշատշատ աբրիսաբրիսաբրիսաբրիս լալլալլալլալ (Ն) մեռնել։ 
 ДУН¹ (Н), ТУН (Ч), м. ты; дун шад абрис лал (Н) приказать долго жить, скончаться, hа тунис 
анэл гладить по шёрстке, потакать, хвалить, не перечить (о капризном, обидчивом 
человеке); исконно арм. слово, грабар դու ду, литер.вост.арм. դու ду, литер.зап.арм. դուն (произн. 

тhун) – ты, в гаварах Алашкерт, Ахалциха, Ереван, Муш, Возм, Нор-Джуга դ‘ու дhу, Полис, 

Тбилиси դուն дун, Ахалциха, Харберд, Карин, Хачин, Муш, Себастия, Сучава դ‘ուն дhун, Родосто, 

Тигранакерт թուն тhун, Агулис դիւ дю, Карабах տու ту, տուվ тув, Мокс, Салмаст, Ван տիւ тю, 

Акна, Асланбек դ‘իւն дhюн, Амшен տուն тун, Мараха տիւն тюн, Зейтун դ‘օն дhон, Шемаха տիւ 

тю, տիւտիւ тютю, տիւիկ тюик, տիւիկտ тюикт. 

 ԴՈՒՆԴՈՒՆԴՈՒՆԴՈՒՆ², գ. տուն. դունդունդունդուն դէղդէղդէղդէղ լալլալլալլալ ընտանեկան տնտեսություն հիմնել. դունդունդունդուն դուսդուսդուսդուս անէլանէլանէլանէլ (Ն), դունդունդունդուն 
տուստուստուստուս անէլանէլանէլանէլ (Չ) տան իրերը դուս հանելով տունը լավ մաքրել. դունէդունէդունէդունէ գօրձաձգօրձաձգօրձաձգօրձաձ (Ն), դունէդունէդունէդունէ կօրձաձկօրձաձկօրձաձկօրձաձ 

(Չ) (հագուստեղեն), որ գործած է իրենց ձեռքով, իրենց տանը. դունէդունէդունէդունէ էղաձէղաձէղաձէղաձ իրենց տնտեսության 

մեջ ծնված ու մեծցած կենդանի (ձի, կով և այլն). դունդունդունդուն մընալմընալմընալմընալ չամուսնացած մնալ (աղջիկը): 

 ДУН², с. 1. дом, здание, строение. 2. дом, квартира. 3. дом, семья. 4. дом, хозяйство; дун дэхъ 
лал обзаводиться домом, семьёй, хозяйством, дун-дус анэл (Н), дун-тус анэл (Ч) провести 
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ԴՈՒՆԴՈՒՆԴՈՒՆԴՈՒՆ-ԴԷՂԴԷՂԴԷՂԴԷՂ ԴԴԴԴ Д

генеральную уборку дома, вынеся наружу постельные принадлежности, ковры и т.п., дунэ гордзадз 
(Н), дунэ кордзадз (Ч) изготовленный в домашних условиях (об одежде и т.п.), дунэ эхъадз 
доморощенный (о домашнем животном, родившемся и выросшим в собственном хозяйстве), дун 
мынал остаться в девках, hичh дуны чhика совсем не соображает; исконно арм. слово, грабар 

տուն тун, литер.вост.арм. տուն тун, литер.зап.арм. տուն (произн. дун) – дом, в гаварах Алашкерт, 

Ахалциха, Ереван, Карин, Мокс, Муш, Мараха, Шемаха, Нор-Джуга, Салмаст, Тбилиси, Ван տուն 

тун, Зейтун, Харберд, Хачин, Амшен, Полис, Родосто, Себастия, Тигранакерт, Сучава դուն дун, 

Агулис տուն тун, տօն тон, Карабах Горис, տօն тон, Акна, Асланбек, Партизак դիւն дюн, Сведия 

դօն дон, Антиохия դէօն дöн. 

 ԴՈՒՆԴՈՒՆԴՈՒՆԴՈՒՆ-ԴԷՂԴԷՂԴԷՂԴԷՂ, գ. տուն-տեղ: 

 ДУН-ДЭХЪ, с. дом, имущество, хозяйство. 

 ԴՈՒՆԻԴՈՒՆԻԴՈՒՆԻԴՈՒՆԻ ԴԷՐԴԷՐԴԷՐԴԷՐ (Ն), գ. ըստ ժողովրդական հավատալիքների ամեն տուն ունի իր տերը որևէ 

կենդանու կերպարանքով, որ պահպանում է այդ տունը փորձանքներից։ 
 ДУНИ ДЭР (Н), с. ангел хранитель дома (согласно народным верованиям, у каждого дома есть 
свой хозяин в животном обличье, оберегающий дом от бед и несчастий).  

 ԴՈՒՆՓԷՍԱԴՈՒՆՓԷՍԱԴՈՒՆՓԷՍԱԴՈՒՆՓԷՍԱ, գ. փեսա, որ ապրում է աներոջ ընտանիքի մեջ. դունփէսէնդունփէսէնդունփէսէնդունփէսէն քիչիմըքիչիմըքիչիմըքիչիմը տախըլտախըլտախըլտախըլ 
աննախանձելի վիճակի մեջ։ 

ДУНПhЭСА, с. примак, муж, живущий в доме родителей жены; дунпhэсэн кhичhимы тахыл 

человек с незавидной участью; в гаваре Амшен դունփէսա дунпhэса – примак. 

 ԴՈՒՆՕՐՀՆԷՆՔԴՈՒՆՕՐՀՆԷՆՔԴՈՒՆՕՐՀՆԷՆՔԴՈՒՆՕՐՀՆԷՆՔ (Չ), ԴՈՒՆՕՐԹՆԷՆՔԴՈՒՆՕՐԹՆԷՆՔԴՈՒՆՕՐԹՆԷՆՔԴՈՒՆՕՐԹՆԷՆՔ (Ն), գ. տերտերների տնից տուն ման գալը ու տները 

օրհնելը։ 
 ДУНОРhНЭНКh (Ч), ДУНОРТhНЭНКh (Н), с. освящение дома священником. 

 ԴՈՒՇՄԱՆԴՈՒՇՄԱՆԴՈՒՇՄԱՆԴՈՒՇՄԱՆ, ած.գ. թշնամի. պարս. դյուշմէ, թուրք. դուշման – թշնամի։ 
 ДУШМАН 1. с. враг. 2. п. вражеский; перс. došmān – враг, от которого турец. düşman 

(дюшман) – враг; среднеарм. яз. դուշման душман – враг, из турец; употр. во всех арм. диалектах. 

 ԴՈՒՇՄԱՆՈՒԹԻՆԴՈՒՇՄԱՆՈՒԹԻՆԴՈՒՇՄԱՆՈՒԹԻՆԴՈՒՇՄԱՆՈՒԹԻՆ, գ. թշնամություն։ 
 ДУШМАНУТhИН, с. вражда. 

 ԴՈՒՇՄԸՆՆԱԼԴՈՒՇՄԸՆՆԱԼԴՈՒՇՄԸՆՆԱԼԴՈՒՇՄԸՆՆԱԼ, -ցավ, -ցաձ, -ցօղ, բ.չ. թչնամանալ։  
 ДУШМЫННАЛ, -цhав, -цhадз, -цhохъ, г.с.з. сделаться врагом. 

 ԴՈՒՇՄԸՆՑԸՆԷԼԴՈՒՇՄԸՆՑԸՆԷԼԴՈՒՇՄԸՆՑԸՆԷԼԴՈՒՇՄԸՆՑԸՆԷԼ, -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ, բ.ա. թշնամացնէլ։ 
 ДУШМЫНЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ, п.г. вызвать вражду между людьми. 

  ԴՈՒՇՆԻՔԴՈՒՇՆԻՔԴՈՒՇՆԻՔԴՈՒՇՆԻՔ, գ. օդելույզ, վառարանի պատի վրա արված անցք, որտեղից ջերմությունը դուրս է 

գալիս ջեռուցելուց հետո, նաև կափարիչ, որը փակում է օդելույզը:   

 ДУШНИКh, с. отдушник, отверстие в стенке печи, через которое идёт тепло после 
топки, а также крышка, закрывающая такое отверстие; рус. душник (устар.), в том же знач. 

 ԴՈՒՌԴՈՒՌԴՈՒՌԴՈՒՌ (Ն), ՏՈՒՌՏՈՒՌՏՈՒՌՏՈՒՌ (Չ), գ. 1. դուռ. 2. միջոց, ելք դժվար դրությունից դուրս գալու. հընարըհընարըհընարըհընարը-
դուռըդուռըդուռըդուռը չիքաչիքաչիքաչիքա (Ն), հընարըհընարըհընարըհընարը-տուռըտուռըտուռըտուռը չիկաչիկաչիկաչիկա (Չ) ելք, միջոց չկա. *դուռնդուռնդուռնդուռն-էրթիքըէրթիքըէրթիքըէրթիքը վարվարվարվար դալդալդալդալ (Նխջ) 

անընդհատ այցելել։ 
 ДУРР (Н), ТУРР (Ч), с. 1. дверь. 2. выход, способ избавиться от трудностей; hынары-дурры 
чhикhа (Н), hынары-турры чика (Ч) нет выхода (из сложного положения и т.п.), туррин 
аррчhовы (Ч) двор (при доме), *дуррн-эртhикhы вар дал (Нхч) надоедать постоянными 

визитами, туррэн тус вотhэл выносить сор из избы; исконно арм. слово, грабар դուռն дуррн – 

дверь, литер.вост.арм. դուռ дурр, литер.зап.арм. դուռ (произ. тհурр), Полис дурр դուռ, Тбилиси 

դուռը дурры, Алашкерт, Ахалциха, Ереван, Харберд, Карин, Муш, Себастия, Сучава, Нор-Джуга 

дհурр դ‘ուռ, Мараха, Ван, Салмаст տուռ турр, Родосто թուռ тhурр, Хачин դ‘ուր дհур, Шемаха 

տուռնը туррны, Горис տիւռնը тюррны, Карабах տօռնը торрны, Асланбек դ‘իւռ дհюрр, Акна, 

Зейтун, Возм դ‘օռ дհорр, Тигранакерт թօռ тhорр, Мокс տէօռ тöрр.  

 ԴՈՒՌԴԱՆԱԴՈՒՌԴԱՆԱԴՈՒՌԴԱՆԱԴՈՒՌԴԱՆԱ, գ. վիթխարի մարդ: 
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ԴԴԴԴ Д ԴՈՒՌԴՈՒՌԴՈՒՌԴՈՒՌ-ԴԸՌԱՆԴԸՌԱՆԴԸՌԱՆԴԸՌԱՆ ՎԸՐԱՆՎԸՐԱՆՎԸՐԱՆՎԸՐԱՆ

 ДУРРДАНА, с. верзила, высокорослый человек. 

 ԴՈՒՌԴՈՒՌԴՈՒՌԴՈՒՌ-ԴԸՌԱՆԴԸՌԱՆԴԸՌԱՆԴԸՌԱՆ ՎԸՐԱՆՎԸՐԱՆՎԸՐԱՆՎԸՐԱՆ (Ն), ՏՈՒՌՏՈՒՌՏՈՒՌՏՈՒՌ-ՏԸՌԱՆՏԸՌԱՆՏԸՌԱՆՏԸՌԱՆ ՎԸՐԱՆՎԸՐԱՆՎԸՐԱՆՎԸՐԱՆ (Չ), մկ. հարևան հարևանի հետ։ 
 ДУРР-ДЫРРАН ВЫРАН (Н), ТУРР-ТЫРРАН ВЫРАН (Ч), н. по соседству.  

 ԴՈՒՌԴՈՒՌԴՈՒՌԴՈՒՌ-ԴՈՒՌԻԴՈՒՌԻԴՈՒՌԻԴՈՒՌԻ ՎԸՐԱՎԸՐԱՎԸՐԱՎԸՐԱ (Ն), ՏՈՒՌՏՈՒՌՏՈՒՌՏՈՒՌ-ՏՈՒՌԻՏՈՒՌԻՏՈՒՌԻՏՈՒՌԻ ՎԸՐԱՎԸՐԱՎԸՐԱՎԸՐԱ (Չ), մկ. հարևան հարևանի հետ։ 
 ДУРР-ДУРРИ ВЫРА (Н), ТУРР-ТУРРИ ВЫРА (Ч), н. по соседству.  

 ԴՈՒՌԴՈՒՌԴՈՒՌԴՈՒՌ-ԴԻՐԱՑԻՆԴԻՐԱՑԻՆԴԻՐԱՑԻՆԴԻՐԱՑԻՆ (Ն), ՏՈՒՌՏՈՒՌՏՈՒՌՏՈՒՌ-ՏԻՐԱԾԻՆՏԻՐԱԾԻՆՏԻՐԱԾԻՆՏԻՐԱԾԻՆ (Չ), գ. հվք. հարևաններ։ 
 ДУРР-ДИРАЦhИН (Н), ТУРР-ТИРАЦИН (Ч), с. собир. соседи. 

 ԴՈՒՌՆԷԴՈՒՌՆԷԴՈՒՌՆԷԴՈՒՌՆԷ-ԴՈՒՌԴՈՒՌԴՈՒՌԴՈՒՌ ԸՅՆԷԼԸՅՆԷԼԸՅՆԷԼԸՅՆԷԼ (Ն), ՏՈՒՌՆԷՏՈՒՌՆԷՏՈՒՌՆԷՏՈՒՌՆԷ-ՏՈՒՌՏՈՒՌՏՈՒՌՏՈՒՌ ԸՅՆԷԼԸՅՆԷԼԸՅՆԷԼԸՅՆԷԼ (Չ) տնից-տուն պտտել։ 
 ДУРРНЭ-ДУРР ЫЙНЭЛ (Н), ТУРРНЭ-ТУРР ЫЙНЭЛ (Ч) стучаться во все двери, просить о 
помощи. 

 ԴՈՒՍԴՈՒՍԴՈՒՍԴՈՒՍ (Ն), ՏՈՒՍՏՈՒՍՏՈՒՍՏՈՒՍ (Չ), ած.մկ. դուրս. դուսդուսդուսդուս դալդալդալդալ (Ն), տուստուստուստուս դալդալդալդալ (Չ) բսնել մարմնի վրա. դուսդուսդուսդուս 
դէղդէղդէղդէղ (Ն), տուստուստուստուս դէղդէղդէղդէղ (Չ) օտար տեղ, իր բնակվածից հեռու տեղ. դուսդուսդուսդուս էշթալէշթալէշթալէշթալ (Ն), տուստուստուստուս էշտալէշտալէշտալէշտալ (Չ) 

դուրս գնալ բնական կարքի համար. դուսդուսդուսդուս անէլանէլանէլանէլ մարսողության անպետք մնացորդը թափել. 
դուսիդուսիդուսիդուսի լուսիլուսիլուսիլուսի չէչէչէչէ։ 
 ДУС (Н), ТУС (Ч) 1. п. наружный, внешний. 2. н. снаружи, вне, за; дус дал (Н), тус дал (Ч) 
образоваться, появляться, вздуваться (о прыщах, волдырях и т.п.), дус дэхъ (Н), тус дэхъ (Ч) за 
пределами местожительства, вне местожительства, дус эштhал (Н), тус эштал (Ч) выйти во двор 
по нужде, дус анэл (Н), тус анэл (Ч) справлять естественную нужду, чhапhэн тус слишком, 

чересчур, дуси-луси чhэ домосед; исконно арм. слово, грабар ի դուրս и дурс – снаружи, среднеарм. 

яз. դուս дус, литер.вост.арм. դուրս дурс, литер.зап.арм. դուրս (произн. тհурс) – внешний; снаружи, 

в гаварах Полис դուրս дурс, Харберд, Сучава դ‘ուրս дhурс, Мэгри, Тбилиси դուս дус, Нор-Джуга, 

Себастия դ‘ուս дhус, Родосто թուս тhус, Зейтун դ‘օյս дhойс, Агулис, Аварик դիւս дюс, Горис, 

Карабах, Мараха տիւս тюс, все в значении внешний, снаружи.  

 ԴՈՒՍԴՈՒՍԴՈՒՍԴՈՒՍ ԷԼԼԷԼԷԼԼԷԼԷԼԼԷԼԷԼԼԷԼ (Ն), ՏՈՒՍՏՈՒՍՏՈՒՍՏՈՒՍ ԷԼԼԷԼԷԼԼԷԼԷԼԼԷԼԷԼԼԷԼ (Չ)  դուրս գալ:  
 ДУС ЭЛЛЭЛ (Н), ТУС ЭЛЛЭЛ (Ч) выйти (из дома, помещения). 

 ԴՈՒՍԷՑԻԴՈՒՍԷՑԻԴՈՒՍԷՑԻԴՈՒՍԷՑԻ (Ն), ՏՈՒՍԱԾԻՏՈՒՍԱԾԻՏՈՒՍԱԾԻՏՈՒՍԱԾԻ (Չ), գ. դրսեցի. հոմանիշը – *անտիածի (Չ)։ 
 ДУСЭЦhИ (Н), ТУСАЦИ (Ч), с. пришлый, не местный армянин; литер.вост.арм. դրսեցի 

дрсецhи и դուրսեցի дурсецhи – пришлый, не местный, литер.зап.арм. դրսեցի (произн. тhырсэцhи) 

и դուրսեցի (тhурсэцhи) – пришлый, не местный; не рождённый в Полисе (Стамбуле); синононим – 
*антиаци (Ч).  

 ԴՈՒՍԷՆԴՈՒՍԷՆԴՈՒՍԷՆԴՈՒՍԷՆ (Ն), ՏՈՒՍԷՆՏՈՒՍԷՆՏՈՒՍԷՆՏՈՒՍԷՆ (Չ), մկ.  դրսից: 
 ДУСЭН (Н), ТУСЭН (Ч), п.  извне, с улицы, с наружной стороны. 

 ԴՈՒՍԸԴՈՒՍԸԴՈՒՍԸԴՈՒՍԸ (Ն), ՏՈՒՍԸՏՈՒՍԸՏՈՒՍԸՏՈՒՍԸ (Չ), մկ.  դուրսը: 

 ДУСЫ (Н), ТУСЫ (Ч) 1. на улице. 2. под открытым небом; дусы дакh э (Н), тусы дакh э (Ч) 
на улице жарко. 

 ԴՈՒՍԻԴՈՒՍԻԴՈՒՍԻԴՈՒՍԻ (Ն), ՏՈՒՍԻՏՈՒՍԻՏՈՒՍԻՏՈՒՍԻ (Չ), ած.  դրսի, արտաքին: 
 ДУСИ (Н), ТУСИ (Ч), п.  внешний, наружный, лицевой. 

 ԴՈՒՎԴՈՒՎԴՈՒՎԴՈՒՎ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ լուր տարածել, աղմուկ բարձրացնել որևէ բանի համար։ 
 ДУВ АНЭЛ 1. распространять (слухи, молву). 2. поднимать шум по какому-либо поводу.  

 ԴՈՒՎԱԴՈՒՎԱԴՈՒՎԱԴՈՒՎԱ, գ. մի տեսակ խաղ է պատանիների – թափվում են մեկի վրա, կոխում վայր և չեն 

բաց թողնում մինչև որ ինքը չխնդրի. արաբ. դու’ա – խնդիր, աղոթք։ 
 ДУВА, с. пощада, вид игры, в которой несколько юношей набрасываются на одного, валят на 
землю, прижимают к земле и не отпускают, пока тот не попросит пощады; дува анэл играть в дува; 
араб. du‘ā – просьба, мольба, от которого турец. dua, крым.татар. дува (диал.) – просьба, молитва; 

среднеарм. яз. дува դուվա, тува տուվա, тыва տըվա – молитва, из турец., в гаваре Полис տուվա 

тува, Ван դուղա духъа – пощада. 

 ԴՈՒՎԱԴԱԽԴՈՒՎԱԴԱԽԴՈՒՎԱԴԱԽԴՈՒՎԱԴԱԽ 1. գ. վայրի հնդկահավ. 2. ած. հիմար։  
 ДУВАДАХ 1 с. зоол. дикая индейка. 2. п. перен. болван; крым.татар. дувадакь – дрофа. 
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ԴՈՒՎԱՐԴՈՒՎԱՐԴՈՒՎԱՐԴՈՒՎԱՐ ԴԴԴԴ Д

 ԴՈՒՎԱՐԴՈՒՎԱՐԴՈՒՎԱՐԴՈՒՎԱՐ, տե՛ս դավար:  
 ДУВАР, см. давар. 

 ԴՈՒՎՈՒԼԴԻԴՈՒՎՈՒԼԴԻԴՈՒՎՈՒԼԴԻԴՈՒՎՈՒԼԴԻ և ԴՈՒՎՈՒԼԹԻԴՈՒՎՈՒԼԹԻԴՈՒՎՈՒԼԹԻԴՈՒՎՈՒԼԹԻ, գ. աղմուկ: 

 ДУВУЛДИ и ДУВУЛТhИ, с. шум, гам.  

 ԴՈՒՐԳՈՒՆԴՈՒՐԳՈՒՆԴՈՒՐԳՈՒՆԴՈՒՐԳՈՒՆ (Չ), տե՛ս դիրբին (Ն):  
 ДУРГУН (Ч), см. дирбин (Н). 

 ԴՈՒՐՄԻՇ ԼԱԼԴՈՒՐՄԻՇ ԼԱԼԴՈՒՐՄԻՇ ԼԱԼԴՈՒՐՄԻՇ ԼԱԼ ինչ որ բանի հասնելու, ձեռքբերման համար անսահման ուժ ներդրել: 
 ДУРМИШ ЛАЛ надрываться, выбиваться из сил, прилагать чрезмерные усилия; дурмиш 
гыла кhары гыгылорэ с трудом ворочает камень. 

 ԴՈՒՐՔԴՈՒՐՔԴՈՒՐՔԴՈՒՐՔ, գ. 1. տուրք, տալու գործողությունը. 2. տրվածք տալու ձևն ու չափը. դուրքինդուրքինդուրքինդուրքին 
ամուրամուրամուրամուր էէէէ կամ դուրքինդուրքինդուրքինդուրքին փէռադփէռադփէռադփէռադ էէէէ ժլատ մարդ է. դուրքըդդուրքըդդուրքըդդուրքըդ գէդինըգէդինըգէդինըգէդինը անցնիանցնիանցնիանցնի (Ն), դուրքըդդուրքըդդուրքըդդուրքըդ կէդինըկէդինըկէդինըկէդինը 
անցնիանցնիանցնիանցնի (Չ) (անեծք), դուրքըդդուրքըդդուրքըդդուրքըդ չօրնաչօրնաչօրնաչօրնա (անեծք) ժլատ ձեռքդ չորանա։ 
 ДУРКh, с. 1. дань, подать. 2. форма и размер подати; дуркhин амур э или дуркhин пhэррад э 
скупердяй, скряга, дурhкhыд гэдины анцhни (Н), дуркhыд кэдины анцhни (Ч) (проклятие), 

дуркhыд чhорна чтоб отсохла твоя скупая рука; литер.вост.арм. տուրք туркh, литер.зап.арм. 

տուրք (произ. дуркհ) – дань, подать; этимол. см. дур. 

 ԴՈՒՐՈՒԼՄԻՇ ԼԱԼԴՈՒՐՈՒԼՄԻՇ ԼԱԼԴՈՒՐՈՒԼՄԻՇ ԼԱԼԴՈՒՐՈՒԼՄԻՇ ԼԱԼ (Ն), ՏՈՒՐՈՒԼՄԻՇ ԼԱԼՏՈՒՐՈՒԼՄԻՇ ԼԱԼՏՈՒՐՈՒԼՄԻՇ ԼԱԼՏՈՒՐՈՒԼՄԻՇ ԼԱԼ (Չ) մրուրը տակը նստել. թուրք. դուրուլմակ – 

նույն իմ.։ 
 ДУРУЛМИШ ЛАЛ (Н), ТУРУЛМИШ ЛАЛ (Ч) отстаиваться (о жидкости); турец. durulmak – 
отстаиваться. 

 ԴՌԱՎԱՋԻԴՌԱՎԱՋԻԴՌԱՎԱՋԻԴՌԱՎԱՋԻ, ած. կտռիճ, ուժեղ, աշխատանքի դժվարությունից չվախեցող։  
 ДРРАВАДЖИ 1. с. работяга, труженик. 2. п. бедовый, отчаянный. 3. п. крепкий, дееспособный 
(старик). 

 ԴՕԲՌԱԴՕԲՌԱԴՕԲՌԱԴՕԲՌԱ (Չ), ԴՕԲՌԱԳԴՕԲՌԱԳԴՕԲՌԱԳԴՕԲՌԱԳ (Ն), գ. տոպրակ. արաբ. և թուրք. թօրփա – նույն նշ.։ 
 ДОБРРА (Ч), ДОБРРАГ (Н), с. сума, матерчатый мешочек; зимств. от тюрк. dobra, tubrak – 

сума, мешочек; литер.вост.арм. տոպրակ топрак, литер.зап.арм. տոպրակ (пр. добраг) – мешочек, 
сума; в гаварах Ахалциха, Ереван, Мокс, Карабах, Шемаха, Нор-Джуга, Салмаст, Тбилиси 

տոպրակ топрак, Алашкерт, Муш տոբրագ тобраг, Полис դոբրագ добраг, Себастия դորբագ 

дорбаг, Сведия դըբրիւգ дыбрюг, Аварик տօնբրակ тонбрак.  

 ԴՕԳՈՒՇԴՕԳՈՒՇԴՕԳՈՒՇԴՕԳՈՒՇ, գ. վիճ, կռիվ. թուրք. դյօվուշ – կռիվ. դօգուշդօգուշդօգուշդօգուշ անէլանէլանէլանէլ կռվել. դօգուշիդօգուշիդօգուշիդօգուշի մէչմէչմէչմէչ լալլալլալլալ կռվի մեջ 

լինել։ 
 ДОГУШ, с. потасовка, драка; догуш анэл драться, догуши мэчh лал участвовать в драке, 
потасовке; турец. dövüş (дöвюш) – драка, потасовка. 

 ԴՕԳՈՒՇՄԻՇԴՕԳՈՒՇՄԻՇԴՕԳՈՒՇՄԻՇԴՕԳՈՒՇՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ կռվել. թուրք. դօգուշմակ – նույն նշ.։ 
 ДОГУШМИШ ЛАЛ драться; турец. dövüşmek (дöвюшмек) – драться. 

 ԴՕԳՈՒՇԴՕԳՈՒՇԴՕԳՈՒՇԴՕԳՈՒՇ-ԹԱԼԱՇԹԱԼԱՇԹԱԼԱՇԹԱԼԱՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ կռվել. տե՛ս նաև թալաշ։ 
 ДОГУШ-ТhАЛАШ ЛАЛ драться, бороться; см. также тհалаш. 

 ԴՕԴՕԴՕԴՕԴՕԴՕԴՕԴՕ, գ. (մանկ.) ոտք։ 
 ДОДО, с. (детск.) нога, ножка. 

 ԴՕԴՕԽԴՕԴՕԽԴՕԴՕԽԴՕԴՕԽ, գ. ոտք (երեխայի, սեղանի, աթոռի և այլն)։ 
 ДОДОХ, с. 1. ножка (детская). 2. ножка стула, стола; в гаварах Полис, Евдокия, Карин, Мараш, 

Харберд, Киликия տոտոխ тотох – нога. 

 ԴՕԴՕՎԱՆՔԴՕԴՕՎԱՆՔԴՕԴՕՎԱՆՔԴՕԴՕՎԱՆՔ, գ. տրտունջ։ 
 ДОДОВАНКh, с. роптание, сетование. 

 ԴՕԴՕՎԷԼԴՕԴՕՎԷԼԴՕԴՕՎԷԼԴՕԴՕՎԷԼ (Չ), ԴՕԴՕՎԱԼԴՕԴՕՎԱԼԴՕԴՕՎԱԼԴՕԴՕՎԱԼ (Ն), բ.չ. տրտնջալ։ 
 ДОДОВЭЛ (Ч), ДОДОВАЛ (Н), г.с.з. роптать, сетовать, жаловаться.  

 ԴՕԴՕՎԷԼԷՆԴՕԴՕՎԷԼԷՆԴՕԴՕՎԷԼԷՆԴՕԴՕՎԷԼԷՆ, մկ. տրտնջալով։ 
 ДОДОВЭЛЭН, н. сетуя, ропща, жалуясь. 
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ԴԴԴԴ Д ԴՕԹԱԼԴՕԹԱԼԴՕԹԱԼԴՕԹԱԼ

 ԴՕԹԱԼԴՕԹԱԼԴՕԹԱԼԴՕԹԱԼ (Ն), ՏՕՏԱԼՏՕՏԱԼՏՕՏԱԼՏՕՏԱԼ (Չ), բ.չ. մարմնի ցաված տեղում ուր ցավը անցնելուց հետո ցավի թույլ 
հարվածներ զգալ։ 
 ДОТhАЛ (Н), ТОТАЛ (Ч), г.с.з. ощущать слабое биение пульса в больном месте после того 

как проходит острая боль; в гаварах Дерсин, Кхи տոթալ тотhал, в том же знач. 

 ԴՕԼԱԲԴՕԼԱԲԴՕԼԱԲԴՕԼԱԲ, գ. պահարան. պարս. դոլաբ – պահարան։  
 ДОЛАБ, с. шкаф; от перс. dolab – шкаф; в гаварах Акна, Муш, Мокс դոլուպ долуп, Тбилиси, 

Карин, Амшен, Урмия и т.д. դոլաբ долаб – шкаф.  

 ԴՕԼՂՈՒՆԴՕԼՂՈՒՆԴՕԼՂՈՒՆԴՕԼՂՈՒՆ (Չ), տե՛ս դալղան (Ն)։ 
 ДОЛХЪУН (Ч), см. далхъан (Н). 

  ԴՕԼՈՒԴՕԼՈՒԴՕԼՈՒԴՕԼՈՒ, մկ. լի, լիքը։  
 ДОЛУ, п. полный, наполненный; турец. dolu, крым.татар. долу – полный. 

 ԴՕԼՄԱԴՕԼՄԱԴՕԼՄԱԴՕԼՄԱ, գ. 1. մի լիցք տեսակ կերակուր. 2. քարաշեն պատի վերևի մասը, որ կպչում է 

կտուրին. դօլմադօլմադօլմադօլմա ուլէլուլէլուլէլուլէլ պատի վերևը լցնել. պարս. դօլմէ – դոլմա, ֆառշ։ 
 ДОЛМА, с. 1. долма. 2. заливка, заделка цементным раствором стыка балки и стропила на 
крыше строения; долма улэл заделывать цементным раствором стык балки и стропила на крыше 

строения (в старину вместо цементного раствора использовали «дзэпh»); от тюрк. dolmak долмак – 

заполняться, наполняться; литер.вост.арм. տոլմա толма, литер.зап.арм. տոլմա (произн. долма).  

 ԴՕԽՈՒՆԴՕԽՈՒՆԴՕԽՈՒՆԴՕԽՈՒՆ, գ. անիվի շրջանակ, հեց։ 
 ДОХУН, в с. Крым ТОХУН, с. обод, наружная часть колеса в виде обруча; литер.зап.арм. դող 

(произн. тhохъ) – обод, литер.вост.арм. դող дохъ – шина.  

 ԴՕԽՍԱՆԴՕԽՍԱՆԴՕԽՍԱՆԴՕԽՍԱՆ, թ. իննսուն. թուրք. – դօկսան։ 
 ДОХСАН, ч. девяносто; турец. doksan, крым.татар. дохсан – девяносто; в гаварах Ван, Карин, 

Полис, Родосто, Зейтун, Харберд, Амшен, Кесария դօխսան дохсан – девяносто. 

 ԴՕԽՍԱՆԱԳԱՆԴՕԽՍԱՆԱԳԱՆԴՕԽՍԱՆԱԳԱՆԴՕԽՍԱՆԱԳԱՆ, թ. իննսունական, ամեն մեկին, ամեն մեկից ինսուն։ 
 ДОХСАНАГАН, ч. по девяносто (каждый, каждому, от каждого).  

 ԴՕԽՍԱՆՆՕՑԴՕԽՍԱՆՆՕՑԴՕԽՍԱՆՆՕՑԴՕԽՍԱՆՆՕՑ, թ. իննսուն արժող, կշռող։ 
 ДОХСАННОЦh, ч. стоящий девяносто (рублей и т.п.). 

 ԴՕԽՍԱՆՈՒՄԴՕԽՍԱՆՈՒՄԴՕԽՍԱՆՈՒՄԴՕԽՍԱՆՈՒՄ, թ. իննսուներորդ։ 
 ДОХСАНУМ, ч. девяностый. 

 ԴՕՂԴՕՂԴՕՂԴՕՂ¹, գ. 1. տող, գիծ. 2. քանոն. դօղդօղդօղդօղ քաշէլքաշէլքաշէլքաշէլ գիծ քաշել։  
 ДОХЪ¹, в с. Крым ТОХЪ, с. 1. строка, строчка. 2. линия, черта. 3. линейка; дохъ кhашэл 
провести линию; заимствовано из халдейских языков (аравийская группа семитских яз.); грабар. 

տող тохъ – прямая линия, литер.вост.арм. տող тохъ, литер.зап.арм. տող (произн. дохъ) – строка, 

линия, Алашкерт, Муш տող тохъ, Ахалциха, Ереван տօղ тохъ, Сучава դօղ дохъ – строка, линия, 

Буланых, Чарсанчак տող тохъ – ожерелье, колье.  

 ԴՕՂԴՕՂԴՕՂԴՕՂ² (Ն), ՏՕՂՏՕՂՏՕՂՏՕՂ (Չ), գ. դող, դողալը. վըրասվըրասվըրասվըրաս դօղդօղդօղդօղ լըցվէցավլըցվէցավլըցվէցավլըցվէցավ (Ն), վըրասվըրասվըրասվըրաս տօղտօղտօղտօղ լըցվէցավլըցվէցավլըցվէցավլըցվէցավ (Չ) 
սկսեցի դողալ։ 
 ДОХЪ² (Н), ТОХЪ (Ч), с. 1. дрожъ, озноб. 2. содрогание, трепет, страх; вырас дохъ 
лыцhвэцhав (Н), вырас тохъ лыцhвэцhав (Ч) меня охватила дрожь; грабар դող дохъ – дрожь, 

литер.вост.арм. դող дохъ, литер.зап.арм. դող (произ. тհохъ) – дрожь, содрогание, в гаварах 

Алашкерт, Хачин, Муш, Нор-Джуга դ‘ող дհохъ, Полис դօղ дохъ, Ахалциха, Ереван, Карин դ‘օղ 

дհохъ, Салмаст, Мараха տօղ тохъ, Родосто թօղ тhохъ, Акна, Себастия դ‘էօղ дհöхъ, Горис, Карабах 

Мокс, Шемаха, Амшен տէօղ тöхъ, Агулис, Тбилиси դուղ духъ, Возм դ‘ուղ дհухъ, Тигранакерт 

թուղ тhухъ, Зейтун դ‘իւղ дհюхъ.  

 ԴՕՂԱԼԴՕՂԱԼԴՕՂԱԼԴՕՂԱԼ (Ն), ՏՕՂԱԼՏՕՂԱԼՏՕՂԱԼՏՕՂԱԼ, -աց, -ացաձ, -ացօղ (Չ), բ.չ. դողալ, զոփալ։ 
 ДОХЪАЛ, гыдохъам (Н), ТОХЪАЛ, кытохъам, тохъацh, тохъацhадз, -ацhохъ (Ч) 1. дрожать, 
трястись. 2. трястись над кем-либо, чем-либо, оберегать, боясь потерять. 3. дрожать, трепетать 
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ԴՕՂԱԼԷՆԴՕՂԱԼԷՆԴՕՂԱԼԷՆԴՕՂԱԼԷՆ ԴԴԴԴ Д

перед кем-либо; грабар դողալ дохъал – дрожать, литер.вост.арм. դողալ дохъал, литер.зап.арм. 

դողալ (пр. тհохъал) – дрожать, трепетать, Нор-Джуга դ‘ողալ дհохъал, Полис, Тбилиси դօղալ 
дохъал, Ахалциха, Ереван, Харберд, Карин, Сучава դ‘օղալ дհохъал, Тигранакерт թօղmլ тհохъäл, 

Мараха, Салмаст տօղալ тохъал, Родосто թօղալ тhохъал, Амшен տօղուշ тохъуш, Возм դ‘ուղալ 
дհухъал, Асланбек դ‘էօղալ дհöхъал, Ван տէօղալ тöхъал, Агулис դղղօլ дхъхъол. 

 ԴՕՂԱԼԷՆԴՕՂԱԼԷՆԴՕՂԱԼԷՆԴՕՂԱԼԷՆ (Ն), ՏՕՂԱԼԷՆՏՕՂԱԼԷՆՏՕՂԱԼԷՆՏՕՂԱԼԷՆ (Չ), մկ. դողալով։ 
 ДОХЪАЛЭН (Н), ТОХЪАЛЭН (Ч), н. дрожа, трясясь; трепеща. 

 ԴՕՂԱՑԸՆԷԼԴՕՂԱՑԸՆԷԼԴՕՂԱՑԸՆԷԼԴՕՂԱՑԸՆԷԼ (Ն), ՏՕՂԱՑԸՆԷԼՏՕՂԱՑԸՆԷԼՏՕՂԱՑԸՆԷԼՏՕՂԱՑԸՆԷԼ, -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ (Չ), բ.ա. դողալ տալ, դող 

առաջացնել։ 
 ДОХЪАЦhЫНЭЛ (Н), ТОХЪАЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохь (Ч), п.г. приводить в 

ужас; литер.вост.арм. դողացնել дохъацhнел, литер.зап.арм. դողացնել (произн. тհохъацհынэл). 

 ԴՕՂԴԸՂԱԼԴՕՂԴԸՂԱԼԴՕՂԴԸՂԱԼԴՕՂԴԸՂԱԼ (Ն), ՏՕՂՏԸՂԱԼՏՕՂՏԸՂԱԼՏՕՂՏԸՂԱԼՏՕՂՏԸՂԱԼ (Չ), բ.չ. դողդողալ: 
 ДОХЪДЫХЪАЛ (Н), ТОХЪТЫХЪАЛ (Ч), г.с.з. 1. дрожать. 2. трепетать; литер.вост.арм. 

դողդողալ дохъдохъал, литер.зап.арм. դողդղալ (произн. тհохътհыхъал) – дрожать, трепетать; в 

гаварах Полис, Тбилиси դօղդըղալ дохъдыхъал, Агулис դղդղօլ дхъдхъол, Горис, Карабах 

տըղտէօղալ тыхътöхъал – дрожать. 

 ԴՕՂԴԸՂԱԼԷՆԴՕՂԴԸՂԱԼԷՆԴՕՂԴԸՂԱԼԷՆԴՕՂԴԸՂԱԼԷՆ (Ն), ՏՕՂՏԸՂԱԼԷՆՏՕՂՏԸՂԱԼԷՆՏՕՂՏԸՂԱԼԷՆՏՕՂՏԸՂԱԼԷՆ (Չ) դողդողալով։ 
 ДОХЪДЫХЪАЛЭН (Н), ТОХЪТЫХЪАЛЭН (Ч), н. дрожа; трепеща. 

 ԴՕՂՌԱՄ ԱՆԷԼԴՕՂՌԱՄ ԱՆԷԼԴՕՂՌԱՄ ԱՆԷԼԴՕՂՌԱՄ ԱՆԷԼ կտրատել. թուրք. դօղրամ – կտրատած։ 
 ДОХЪРРАМ АНЭЛ нарезать, разрезать на куски; турец. doğram (дохърам) – отрезанный 
кусок, doğramak (дохърамак) – разрезать на куски, крым.татар. догърамакъ – нарезать. 

 ԴՕՂՐՈՒՍՈՒԴՕՂՐՈՒՍՈՒԴՕՂՐՈՒՍՈՒԴՕՂՐՈՒՍՈՒ, մկ. ճիշտ, ճիշտն ասելով. թուրք. դօղրըսը – արտար։ 
 ДОХЪРУСУ, н. откровенно говоря, по правде говоря; турец. doğrusu aranırsa (дохърусу 
аранырса) – откровенно говоря, по правде говоря. 

 ԴՕՄԲԱԴՕՄԲԱԴՕՄԲԱԴՕՄԲԱ, ած. դմբո, հիմար։ 
 ДОМБА, с. балда, кретин.  

 ԴՕՅԻՄԴՕՅԻՄԴՕՅԻՄԴՕՅԻՄ կամ ԴՕՅԻՄ ՍՕՅԷՆԴՕՅԻՄ ՍՕՅԷՆԴՕՅԻՄ ՍՕՅԷՆԴՕՅԻՄ ՍՕՅԷՆ (ուտէլ, խմել), ած.մկ. կուշտ. թուրք. դօյմակ – կշտանալ։ 
 ДОЙИМ или ДОЙИМ СОЙЭН 1. п. сытый. 2. н. сытно, вдоволь (есть, пить); турец. doymak 
(доймак) – насыщаться, doyum (дойум) – удовольствие; см. также сойэн. 

 ԴՕՆԴՕՆԴՕՆԴՕՆ, գ. տոն։ 
 ДОН, с. праздник, торжество; исконно арм. слово, грабар տոն тон, литер.вост.арм. տոն тон, 

литер.зап.арм. տոն (произн. дон) – праздник, Агулис, Алашкерт, Карин, Ахалциха, Муш, Шемаха, 

Ван տօն тон, Ереван տօնօր тонор, Харберд, Амшен, Родосто, Сучава, Себастия, Тигранакерт դօն 

дон, Зейтун դէօն дöн, Мараха, Нор-Джуга, Салмаст տուն тун. 

 ԴՕՆԱՎՕՐԴՕՆԱՎՕՐԴՕՆԱՎՕՐԴՕՆԱՎՕՐ (Ն), գ. այն մարդը, որի տոնն է կատարվում։ 
 ДОНАВОР (Н), с. именинник. 

 ԴՕՆԷԼԴՕՆԷԼԴՕՆԷԼԴՕՆԷԼ, գ. տոնել: 
 ДОНЭЛ, г.с.з. праздновать; литер.вост.арм. տոնել тонел, литер.зап.арм. տոնել (произ. донэл). 

 ԴՕՆԻԴՕՆԻԴՕՆԻԴՕՆԻ, ած. տոնի, տոնական։ 
 ДОНИ, п. праздничный; дони hалав праздничная одежда. 

 ԴՕՆՎԷԼԴՕՆՎԷԼԴՕՆՎԷԼԴՕՆՎԷԼ, բ.կր. տոնվել: 
 ДОНВЭЛ, г.стр.з. праздноваться. 

 ԴՕՆՇՈՒՆԱՎՕՐԴՕՆՇՈՒՆԱՎՕՐԴՕՆՇՈՒՆԱՎՕՐԴՕՆՇՈՒՆԱՎՕՐ և ԴՕՇՆԱՎՕՐԴՕՇՆԱՎՕՐԴՕՇՆԱՎՕՐԴՕՇՆԱՎՕՐ (Ն), ԴՕՇՆԱՎՕՐԴՕՇՆԱՎՕՐԴՕՇՆԱՎՕՐԴՕՇՆԱՎՕՐ (Չ), գ. տոնախմբություն 

անվանակոչության օրվա կամ ծննդյան տարեդարձի առթիվ։ 
 ДОНШУНАВОР и ДОШНАВОР (Н), ДОШНАВОР (Ч), с. именины. 

 ԴՕՇԴՕՇԴՕՇԴՕՇ, գ. կուրծք. թուրք. դյօշ – կուրծք։ 
 ДОШ, с. грудь, грудина; от турец. (диал.) döş (дöш) – грудь, грудная часть туши; среднеарм. яз. 
դօշ дош – грудь, из турец, употр. во всех западноарм. диалектах в значении грудь.  
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ԶԶԶԶ З ԴՕՇԱԳԴՕՇԱԳԴՕՇԱԳԴՕՇԱԳ

 ԴՕՇԱԳԴՕՇԱԳԴՕՇԱԳԴՕՇԱԳ, գ. անգողին. թուրք. դյոշէք – անկողին. դօշագդօշագդօշագդօշագ ըյնէլըյնէլըյնէլըյնէլ հիվանդանալ ու պառկել։ 
 ДОШАГ, с. 1. постель. 2. матрас; дошаг ыйнэл заболеть, слечь в постель; перс. došāk – 

постель, от которого турец. döşek (дöшек) – матрац, постель; среднеарм. яз. տօշակ тошак, տէօշէկ 
тöшэк – тюфяк, матрас, из турец., употребляется во всех западноармянских диалектах в значении 

постель, матрас, Амшен դէշmղ дэшäхъ – постель и т.д.  

 ԴՕՇԱԳԻԴՕՇԱԳԻԴՕՇԱԳԻԴՕՇԱԳԻ ԷՐԷՍԷՐԷՍԷՐԷՍԷՐԷՍ, գ. ներքնակի երես։ 
 ДОШАГИ ЭРЭС, с. наматрасник, чехол для матраса. 

 ԴՕՇԱԳԴՕՇԱԳԴՕՇԱԳԴՕՇԱԳ-ՅՕՌՂԱՆՅՕՌՂԱՆՅՕՌՂԱՆՅՕՌՂԱՆ, գ. քնելու պարագաներ. հոմանիշը – յաթախ-տուրախ: 

 ДОШАГ-ЙОРРХЪАН, с. постельные принадлежности; турец. yorgan (йорган), крым.татар. 
ёргъан – одеяло, ёргъан-тёшек – постельное бельё, постель; синоним – йатhах-турах.  

 ԴՕՇԹԴՕՇԹԴՕՇԹԴՕՇԹ (Ն), ԴՕՇՏԴՕՇՏԴՕՇՏԴՕՇՏ (Չ), գ. ընկեր, բարեկամ:  

 ДОШТh (Н), ДОШТ (Ч), с. друг, приятель, товарищ; дошт лал дружить с кем-либо; см. также 

достh; в гаваре Карабах դօստ дост – друг, приятель. 

 ԴՕՇԷՄԷԴՕՇԷՄԷԴՕՇԷՄԷԴՕՇԷՄԷ, գ. մեծ տափակ քար. թուրք. դյօշէմէ – տախտակամած։ 
 ДОШЭМЭ или ДОШ КhАР, с. большой плоский камень, обработанный для выравнивания 
угла строящейся стены дома; турец. döşemek (дöшэмэк) – мостить камнем, döşeme (дöшэмэ) – пол, 

настил; среднеарм. яз. դօշամա дошама – мостовая, мощёная плитами, из турец., в гаваре Амшен 

դէշիմm дэшимä – пол в доме.  

 ԴՕՇՆԱՎՕՐԴՕՇՆԱՎՕՐԴՕՇՆԱՎՕՐԴՕՇՆԱՎՕՐ, տե՛ս դօնշունավօր (Ն): 

  ДОШНАВОР, см. доншунавор (Н).  

 ԴՕՍԹԴՕՍԹԴՕՍԹԴՕՍԹ (Ն), ԴՕՍՏԴՕՍՏԴՕՍՏԴՕՍՏ (Չ), ած. բարեկամ. պարս. դուսթ – բարեկամ։ 
 ДОСТh (Н), ДОСТ (Ч), с. друг; приятель; знакомый;; перс. dust – приятель, знакомый, от 

котор. турец. dost, крым.татар. дост – приятель, друг; среднеарм. яз. դօստ дост – друг, приятель, из 

турец.; употр. во всех арм. диалектах в значении друг, приятель, знакомый, Амшен դօստ дост и т.д. 

 ԴՕՐՈՒՄԴՕՐՈՒՄԴՕՐՈՒՄԴՕՐՈՒՄ, գ. հովների շարժական տնակ։ 
 ДОРУМ, с. переносной домик пастухов.  

 ԴՕՔՈՒՆԴՕՔՈՒՆԴՕՔՈՒՆԴՕՔՈՒՆ, ած. լի, կուշտ, արոք։ 
 ДОКhУН, п. 1. налитой, тучный, упитанный. 2. полный, обильный, в изобилии; столин выран 
докhhhhун э на столе полно еды;  литер.вост.арм. տոկուն токун, литер.зап.арм. տոկուն (произн. 

докհун) – крепкий, твёрдый, прочный. 

 
 

ԶԶԶԶ З 
 
 *ԶԱԳԱՖԶԱԳԱՖԶԱԳԱՖԶԱԳԱՖ, ած. քիչ (բերք). «սակավ» բառն է։ 
 *ЗАГАФ, п. скудный (об урожае); грабар սակավ сакав – малый, литер.вост.арм. սակավ 

сакав, литер.зап.арм. սակաւ (произн. сагав) – малый, редкий, в гаварах Тбилиси սակավ сакав, 

Муш սագաֆ сагаф – малый, немногий.  

 *ԶԱԳԱՖՈՒԹԻՆԶԱԳԱՖՈՒԹԻՆԶԱԳԱՖՈՒԹԻՆԶԱԳԱՖՈՒԹԻՆ, գ. սակավություն (բերքի)։ 
 *ЗАГАФУТhИН, с. скудость (об урожае).  

 ԶԱԴԳԸՉԷՔԶԱԴԳԸՉԷՔԶԱԴԳԸՉԷՔԶԱԴԳԸՉԷՔ, գ. զատկական նվեր հարսնացուին փեսեցուի ծնողներից։ 
 ЗАДГЫЧhЭКh, с. пасхальные подарки невесте от родителей жениха. 

 *ԶԱԴԷԼԸԶԱԴԷԼԸԶԱԴԷԼԸԶԱԴԷԼԸ (Չ), ած. հիվանդոդ, ցավագար։ 
 *ЗАДЭЛЫ (Ч), п. больной, болезненный. 

 ԶԱԴԻԳԶԱԴԻԳԶԱԴԻԳԶԱԴԻԳ¹, գ. զատկի տոնը. զադիգիզադիգիզադիգիզադիգի վըրավըրավըրավըրա. դարինդարինդարինդարին մէմըմէմըմէմըմէմը զադիգզադիգզադիգզադիգ, անանանան ալալալալ նավազադիգնավազադիգնավազադիգնավազադիգ հազիվ 

մի անգամ հաջողություն էղավ, այն էլ արգել հանդիպեց։ 
 ЗАДИГ¹, с. пасха, праздник пасхи; задиги выра на пасху, дарин мэмы задиг, ан ал навазадиг 

только удача улыбнулась, но без ложки дёгтя не обошлось; грабар զատիկ затик – пасха, 
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ԶԱԴԻԳԶԱԴԻԳԶԱԴԻԳԶԱԴԻԳ ԶԶԶԶ З

литер.вост.арм. զատիկ затик, литер.зап.арм. զատիկ (произн. задиг) – пасха, в гаварах Ахалциха, 

Мокс, Карин, Нор-Джуга զատիկ затик, Ереван, Муш, Тбилиси զադիկ задик, Алашкерт, Амшен, 

Полис, Родосто, Себастия, Сучава զադիգ задиг, Горис, Возм, Ван զmտիկ зäтик, Харберд, զադիգյ 
задигй, Агулис, Мараха, Шемаха, Салмаст զmտիկյ зäтикй, Асланбек задиг զադիգ, задий զադիյ, 
Хачин, Тигранакерт զmտիգ зäдиг, Мужамбар, Тавриз զէդէգյ зэдэгй, Зейтун զադըգ задыг.  

 ԶԱԴԻԳԶԱԴԻԳԶԱԴԻԳԶԱԴԻԳ², գ. մի տեսակ բզեզ՝ անթև, կարմիր գույնի, սև բծրով։ 
 ЗАДИГ², с. зоол. клоп-солдатик, красноклоп бескрылый, или красный клоп размером 9–11 мм, 

Pyrrhocoris apterus; литер.вост.арм. զատիկ затик, литер.зап.арм. զատիկ (произн. задиг) – божья 

коровка, в гаварах Карабах, Полис, Евдокия, Хотрджур, Харберд, Ван и т.д. զատիկ затик – божья 

коровка.  

 ԶԱԼԸՄԶԱԼԸՄԶԱԼԸՄԶԱԼԸՄ, ած. վեգ խաղալիս անսխալ խփող (տղա)։ 
 ЗАЛЫМ, п. 1. ловкий, проворный (об игроке в бабки, гайдан). 2. предприимчивый, 
расторопный; араб. zalim, турец. zalim – жестокий, в гаварах Карабах, Казах, Аварик, Мокс, Урмия, 

Амасия, Арабкир, Ван զալըմ залым, Нор-Баязет, Нор-Джуга, Тбилиси, Карин զալում залум – а) 
ловкий, расторопный, б) смелый, бесстрашный, в) свирепый.  

 ԶԱԿՌԸՄԶԱԿՌԸՄԶԱԿՌԸՄԶԱԿՌԸՄ (Չ), գ. մետաղյա զոդված շտեմարան ցորենի պահպանման համար, 

հացապահեստ: 

 ЗАКРРЫМ (Ч), с. зернохранилище, сварной металлический резервуар для хранения зерна; от 
рус. закрома. 

 ԶԱՀԻՐԷԶԱՀԻՐԷԶԱՀԻՐԷԶԱՀԻՐԷ, գ. պաշար. արաբ. զախիրե – նպարեղեն, արմտիք։ 
 ЗАhИРЭ, с. сьестные припасы, провизия; араб. zaxīre – провизия, турец. zahire (заhире) – 

запасы зерна; среднеарм. яз. զախիրա захира, զահրա заhра – сьестные припасы, из турец., в 

гаварах Харберд, Асланбек զախրա захра, Ширак, Апаран զախիռա захира, Кесаб զահրա заhра – 

сьестные припасы.  

 ԶԱՀՄԷԹԶԱՀՄԷԹԶԱՀՄԷԹԶԱՀՄԷԹ, գ. անհանգստություն որ պատճառում են ուրիշին. ար. զահմեթ, նույն նշ.։  
 ЗАhМЭТh, с. беспокойство, причиняемое другим людям; араб. zahmat – беспокойство, 

затруднения; среднеарм. яз. զահմաթ заhматh, Карабах զmհմmթ зähмäтh, Ван զmխմmթ зäхмäтh – 

беспокойство, причиняемое другим.  

 ԶԱՄԲԱԽԶԱՄԲԱԽԶԱՄԲԱԽԶԱՄԲԱԽ (Ն), գ. շուշան. պարս. զենբակ – շուշան։ 
 ЗАМБАХ (Н), с. бот. лилия; перс. zāmbāğ – лилия, Lílium; среднеарм. яз. զամբաղ замбахъ – 

лилия, в гаварах Карабах, Себастия, Гандзак, Ван զամբէխ замбэх – лилия.  

 ԶԱՅԶԱՅԶԱՅԶԱՅ, գ. կորուստ, վնաս. արաբ. զայի – կորված, պարս. զայէ – փչացած, վնասված։ 
 ЗАЙ, с. 1. потеря, утрата. 2. урон, ущерб; араб. zaiy, перс. zaya – испортившийся, турец. zayi 
(зайи), крым.татар. зая – потеря; в гаварах Нор-Джуга, Тбилиси, Карабах, Ван, Аварик, Урмия, 

Карин, Арабкир, Муш, Шатах, Амшен զայ зай, Тбилиси զայի зайи – потеря. 

 ԶԱՅԷՐԶԱՅԷՐԶԱՅԷՐԶԱՅԷՐ, մկ. երևի, հավանորեն. արաբ. զահիր – ակներև։ 
 ЗАЙЭР, н. наверное, скорее всего, возможно; hа зайэр да, наверное, чhэ зайэр нет, наверное; 

араб. zahir – очевидно; в гаварах Полис զեեր зээр и զեհեր зэhэр, Шатах զայի зайи – наверное.  

 ԶԱՆԶԱՆԶԱՆԶԱՆ, գ. արտ։ 
 ЗАН, с. пашня, нива, пахотное поле; крым.татар. зан – пашня, пахотное поле. 

 ԶԱՆԱԶԱՆԱԶԱՆԱԶԱՆԱ, գ. 1. դատարկախոս, դատարկաբան, շաղակրատ մարդ. 2. ձանձրացնող մարդ. 3. 

եգիպտացորենի հիվանդություն – ցուցաբերվում է տերևների վրա խայտի տեսքով: 

 ЗАНА 1. с. зануда. 2. с. пустослов, пустомеля. 3. п. надоедливый, занудливый, назойливый. 4. с. 
волчок, заразиха, Orobanche, род растений-паразитов, обитающих на культурных растениях; 

среднеарм. яз. զանախ занах – пустослов, пустомеля, от перс. zanax.  

 ԶԱՆԳԶԱՆԳԶԱՆԳԶԱՆԳ, գ. զանգ: 

 ЗАНГ, с. 1. колокол. 2. звонок (школьный); занг дал звонить (о звонке, колоколе); пехлев.-

перс. zang – колокол, бубенчик; грабар զանգակ зангак, литер.вост.арм. զանգ занг и զանգակ 
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зангак, литер.зап.арм. զանգ (произ. занкհ) и զանգակ (занкհаг) – колокол, бубенчик, в гаварах 

Ахалциха, Карин զանկ занк, Алашкерт, Ереван, Харберд, Нор-Джуга, Муш, Горис, Шемаха, 

Родосто, Тигранакерт զանգ занг, Мараха զանգյ зангй, Сучава զանգագ‘ зангагհ, Полис զանքագ 

занкհаг, Амшен զօնգագ зонгаг.  

 ԶԱՆԳԷԼԶԱՆԳԷԼԶԱՆԳԷԼԶԱՆԳԷԼ, բ.չ. զանգել: 
 ЗАНГЭЛ, г.с.з. 1. звонить (в колокол, школьный звонок). 2. звонить по телефону; 

литер.вост.арм. и литер.зап.арм. զանգել зангэл – звонить. 

 ԶԱՆԳԸՌԶԱՆԳԸՌԶԱՆԳԸՌԶԱՆԳԸՌ-ԶԱՆԳԸՌԶԱՆԳԸՌԶԱՆԳԸՌԶԱՆԳԸՌ (Ն), ԶԸՆԳԸՌԶԸՆԳԸՌԶԸՆԳԸՌԶԸՆԳԸՌ-ԶԸՆԳԸՌԶԸՆԳԸՌԶԸՆԳԸՌԶԸՆԳԸՌ (Չ), մկ. մարմինը ցնցվելով (դողալ). փոխ. 

թուրք.։ 
 ЗАНГЫРР-ЗАНГЫРР (Н), ЗЫНГЫРР-ЗЫНГЫРР (Ч), н. подражание сильной дрожи всего 

тела; турец. zangır-zangır (зангыр-зангыр) – подражание сильной дрожи; в гаваре Ван զընգըռ-

զընգըռ зынгырр-зынгырр – подражание сильной дрожи. 

 ԶԱՆՑԱԶԱՆՑԱԶԱՆՑԱԶԱՆՑԱ (Չ), ԶԱՆՑԱՆԶԱՆՑԱՆԶԱՆՑԱՆԶԱՆՑԱՆ (Ն), գ. բարք, սովորություն. իտալ. ուզանցա – սովորություն։ 
 ЗАНЦhА (Ч), ЗАНЦhАН (Н), с. уклад жизни, обычай; от итал. usanza (узанца) – обычай; в 

гаварах Полис, Партизак զանցա занцhа – обычай.  

 ԶԱՇՏԷԼԶԱՇՏԷԼԶԱՇՏԷԼԶԱՇՏԷԼ (Չ), տե՛ս զարթէլ (Ն)։ 
 ЗАШТЭЛ (Ч) см. зартhэл (Н).  

 ԶԱԶԱԶԱԶԱՎԱԳՎԱԳՎԱԳՎԱԳ, գ. զավակ։ 
 ЗАВАГ, с. дитя, ребёнок; грабар զավակ завак – дитя, ребёнок, литер.вост.арм. զավակ завак, 

литер.зап.арм. զաւակ (произн. заваг) – дитя, ребёнок, в гаварах Алашкерт, Шемаха, Муш, Нор-

Джуга, Карин, Тбилиси զավակ завак, Сучава, Алашкерт, Ереван, Харберд, Полис, Родосто, 

Себастия զավագ заваг, Асланбек զավագ заваг, զավայ завай, Мокс զmվակ зäвак, Возм զmվmկ 

зäвäк, Мараха զmվmկյ зäвäкй, Тигранакерт զmվmգ зäвäг, Зейтун, Хачин զավօգ завог. 

 ԶԱՌՕՎԶԱՌՕՎԶԱՌՕՎԶԱՌՕՎ-ԶՕՌՕՎԶՕՌՕՎԶՕՌՕՎԶՕՌՕՎ, մկ. մեծ դժվարությամբ. պարս. զարի – լաց + զօր – ուժ, բռնություն + հայ. 
«ով»։ 
 ЗАРРОВ-ЗОРРОВ, н. с большим трудом; перс. zar – плач, zor – сила, насилие + арм. суфф. 
«ов»; турец. zar zor (зар зор) – с трудом. 

 ԶԱՎԱԼԱԶԱՎԱԼԱԶԱՎԱԼԱԶԱՎԱԼԱ-ԶԸՍՏԸՄԶԸՍՏԸՄԶԸՍՏԸՄԶԸՍՏԸՄ, գ. իրարանցում: 
 ЗАВАЛА-ЗЫСТЫМ, с.  переполох, суматоха. 

 ԶԱՎԱԼԸԶԱՎԱԼԸԶԱՎԱԼԸԶԱՎԱԼԸ, ած. խիղճ. արաբ. զավալ – անկում, ոչնչացում, որից թուրք. զավալլը – խիղճ։ 
 ЗАВАЛЫ, п. бедный, несчастный, жалкий; араб. zāval – гибель, от которого перс. zāval, турец. 
zavallı (заваллы), крым.татар. заваллы – бедный, несчастный; в гаварах Ван, Полис, Партизак, 

Амасия, Ардиал զավալը завалы, Амшен զավալի завали – бедный, несчастный. 

 ԶԱՎԹԶԱՎԹԶԱՎԹԶԱՎԹ (Ն), ԶԱՎՏԶԱՎՏԶԱՎՏԶԱՎՏ (Չ) առանձին չի գործածվում. արաբ. զաբթ – բռնել, գրավել, զսպել. զավթզավթզավթզավթ 
անէլանէլանէլանէլ (Ն), զավտզավտզավտզավտ անէլանէլանէլանէլ (Չ) ա) գրավել, սեփականել (ուրիշին պատկանածը), բ) զսպել. զավթզավթզավթզավթ լալլալլալլալ 
(Ն), զավտզավտզավտզավտ լալլալլալլալ (Չ) զսպվել, հնազանդվել (ձին սանձից)։ 
 ЗАВТh (Н), ЗАВТ и ЗАФТ (Ч) употр. в выраж. завтh анэл (Н), завт анэл (Ч) а) присвоить 
чужое имущество, б) усмирять, укрощать, в) прилагать усилие, завтh лал (Н), завт лал (Ч) а) 
подчиняться, покоряться (о человеке), б) укрощаться, обуздываться (о лошади), зафт анэлу пан чhэ 
не справиться, не удержать, не остановить (человека, лошадь); араб. zābt – захватывать, 
завоёвывать, покорять, господствовать, от которого перс. zābt, турец. zapt, zaptetmek – захватывать; 

среднеарм. яз. զաւթ завтհ – захват, присвоение, զաւթ անել завтհ анел – захватывать, присваивать, 

из перс.-турец., в гаварах Полис զափտ ընէլ запhт ынел, Ван զաֆթ անել зафтh анел, Карабах 

զավթել завтhел, Карин, Гандзак զավթ անել завтh анел, Арабкир զավդ անել завд анел – 

захватывать, завоёвывать. Амшен զավտ ընուշ – удерживать. 

 ԶԱՐԶԱՐԶԱՐԶԱՐ, գ. առանձին չի գործածվում և բառի իմաստը մոռացված է, մնացել է միայն զարզարզարզար գուլագուլագուլագուլա 

սաստիկ լալիս է (բառացի), բայց իրոք նշանակությունը սաստիկ գանգատվում է որևէ 

անհաջողության առթիվ. պարս. զար – լաց։ 
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ԶԱՐԱՐԶԱՐԱՐԶԱՐԱՐԶԱՐԱՐ ԶԶԶԶ З

 ЗАР, с. плач, рыдание; значение слова забыто, сохранилось только в выраж. зар гула слезливо 

жалуется (букв. плачет навзрыд); перс. zar – плач, крым.татар. зар – плач; среднеарм. яз. զար зар – 

плач, Тбилиси, Урмия զար зар – плач.  

 ԶԱՐԱՐԶԱՐԱՐԶԱՐԱՐԶԱՐԱՐ, գ. վնաս. արաբ. զարար, որից պարս. և թուրք. զարար – վնաս։ 
 ЗАРАР, с. вред, ущерб, урон; зарар цhуцhунэл причинять ущерб, вред; араб. zarar – вред, от 

которого перс. zārār, турец. zarar, крым.татар. зарар – вред, ущерб, урон; среднеарм. яз. զարար 

зарар, из араб.-перс., в гаварах Ван, Карабах, Полис, Амшен, Харберд, Карин, Сведия и т.д. զարար 
зарар – вред, ущерб.  

 ԶԱՐԱՐԶԱՐԱՐԶԱՐԱՐԶԱՐԱՐ ԱՆՕՂԱՆՕՂԱՆՕՂԱՆՕՂ, գ. վնասատոա։ 
 ЗАРАР АНОХЪ, с.  вредитель. 

 ԶԱՐԱՐԼԸԶԱՐԱՐԼԸԶԱՐԱՐԼԸԶԱՐԱՐԼԸ, ած. վնասակար։ 
 ЗАРАРЛЫ, п. вредный; турец. zararlı зарарлы – вредный. 

 ԶԱՐԱՐՈՒԹԻՆԶԱՐԱՐՈՒԹԻՆԶԱՐԱՐՈՒԹԻՆԶԱՐԱՐՈՒԹԻՆ, գ. վնասարարություն։ 
 ЗАРАРУТhИН, с. вредительство. 

 ԶԱՐԱՐԶԱՐԱՐԶԱՐԱՐԶԱՐԱՐ ՊԷՐՕՂՊԷՐՕՂՊԷՐՕՂՊԷՐՕՂ, ած. վնասաբեր։ 
 ЗАРАР ПЭРОХЪ, п.  вредоносный. 

 ԶԱՐԶԱՐԹԱՐԶԱՐԶԱՐԹԱՐԶԱՐԶԱՐԹԱՐԶԱՐԶԱՐԹԱՐ, գ. ծառազարդար, ծաղկազարդի տօն։ 
 ЗАРЗАРТhАР, с. вербное воскресенье; литер.вост.арм. ծառզարդար царрзардар, 

литер.зап.арм. ծառզարդար (дзаррзартհар) – вербное воскресенье. 

 ԶԱՐԹԱՐԷԼԶԱՐԹԱՐԷԼԶԱՐԹԱՐԷԼԶԱՐԹԱՐԷԼ (Ն), բ.ն. զարդարէլ:  
 ЗАРТhАРЭЛ (Н), г.д.з. украшать, наряжать; литер.вост.арм. զարդարել зардарел, 

литер.зап.арм. զարդարել (произн. зартhарэл) – украшать. 

 ԶԱՐԹԱՐԱՆՔԶԱՐԹԱՐԱՆՔԶԱՐԹԱՐԱՆՔԶԱՐԹԱՐԱՆՔ (Ն), գ. զարդարանք։  
 ЗАРТhАРАНКh (Н), с. украшения, убранство; литер.вост.арм. զարդարանք зардаранкh, 

литер.зап.арм. զարդարանք (произн. зартհаранкհ). 

 ԶԱՐԹԱՐՎԷԼԶԱՐԹԱՐՎԷԼԶԱՐԹԱՐՎԷԼԶԱՐԹԱՐՎԷԼ, բ.ն. զարդարվել: 
 ЗАРТhАРВЭЛ, г.с.з. наряжаться; литер.вост.арм. զարդարվել зардарвел, литер.зап.арм. 

զարդարուիլ (произ. зартhарвил). 

 ԶԱՐԹԷԼԶԱՐԹԷԼԶԱՐԹԷԼԶԱՐԹԷԼ և ԶԱՇԹԷԼԶԱՇԹԷԼԶԱՇԹԷԼԶԱՇԹԷԼ (Ն), ԶԱՇՏԷԼԶԱՇՏԷԼԶԱՇՏԷԼԶԱՇՏԷԼ (Չ), բ.չ. արթնանալ։ 
 ЗАРТhЭЛ и ЗАШТhЭЛ (Н), ЗАШТЭЛ (Ч), г.с.з. просыпаться, пробуждаться; исконно арм. 

слово, грабар հարթ-նուլ hартh-нул – вскакивать, литер.вост.арм. զարթնել зартhнел, արթնանալ 
артhнанал, литер.зап.арм. զարթնել зартհнэл – пробуждаться, в гаварах Асланбек, Полис, Родосто, 

Себастия արթըննալ артhыннал, Ахалциха, Карин, Тбилиси զարթիլ зартhил, Нор-Джуга զարթնել 
зартhнел, Мараха զmրթնէլ зäртհнел, Агулис ըռթնանիլ ырртhнанил, Карабах զիւրթնանալ 
зюртhнанал, Амшен զայթուշ зайтhуш, Горис զըրթնmնmլ зыртհнäнäл, Салмаст զmռհնել зäррհнел, 

Сучава զարթնել зартhнел. 

 ԶԱՐԹԷՑԸՆԷԼ ԶԱՐԹԷՑԸՆԷԼ ԶԱՐԹԷՑԸՆԷԼ ԶԱՐԹԷՑԸՆԷԼ և ԶԱՇԹԷՑԸՆԷԼԶԱՇԹԷՑԸՆԷԼԶԱՇԹԷՑԸՆԷԼԶԱՇԹԷՑԸՆԷԼ (Ն), ԶԱՇՏԷՑԸՆԷԼԶԱՇՏԷՑԸՆԷԼԶԱՇՏԷՑԸՆԷԼԶԱՇՏԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. արթնացնել։ 
 ЗАРТhЭЦhЫНЭЛ и ЗАШТhЭЦhЫНЭЛ (Н), ЗАШТЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. будить; 

литер.вост.арм. զարթեցնել зартhецhнел. 

 ԶԱՐԹԸՐԷԼԶԱՐԹԸՐԷԼԶԱՐԹԸՐԷԼԶԱՐԹԸՐԷԼ (Ն), ԶԱՐՏԸՐԷԼԶԱՐՏԸՐԷԼԶԱՐՏԸՐԷԼԶԱՐՏԸՐԷԼ, -էցավ, -աձ (Չ), բ.չ. արթանալ ձմեռվա քնից (բույսերի մասին)։ 
 ЗАРТhЫРЭЛ (Н), ЗАРТЫРЭЛ, -эцhав, -адз (Ч), г.с.з. пробуждаться от зимнего сна (о 
растениях). 

 ԶԱՐԹՈՒՆ ԶԱՐԹՈՒՆ ԶԱՐԹՈՒՆ ԶԱՐԹՈՒՆ և ԶԱՇԹՈՒՆԶԱՇԹՈՒՆԶԱՇԹՈՒՆԶԱՇԹՈՒՆ (Ն), ԶԱՇՏՈՒՆԶԱՇՏՈՒՆԶԱՇՏՈՒՆԶԱՇՏՈՒՆ (Չ), ած. արթուն, չքնած։ 
 ЗАРТhУН и ЗАШТhУН (Н), ЗАШТУН (Ч), п. бодрствующий, недремлющий; среднеарм. яз. 
արթոյն артhуйн – бодрствующий, литер.вост.арм. զարթուն зартhун, արթուն артhун, 

литер.зап.арм. արթուն артհун – бодрствующий, в гаварах Алашкерт, Ереван, Харберд, Муш, 

Полис, Родосто, Себастия արթուն артհун, Ахалциха, Ереван, Карин, Нор-Джуга, Сучава, Тбилиси 
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ԶԶԶԶ З ԶԱՐՄԱՆՔԶԱՐՄԱՆՔԶԱՐՄԱՆՔԶԱՐՄԱՆՔ

զարթուն зартhун, Агулис առթուն арртhун, զառթուն зарртhун, Тигранакерт mռթուն äрртհун, 

Асланбек արթիւն артhюн, Горис զարթիւն зартhюн, Акна արդ‘իւն ардհюн, Ван mրթիւն äртհюн, 

Мараха, Шемаха զmրթիւն зäртհюн, Салмаст զmռթիւն зäрртհюн, Карабах զէրթուն зэртhун, Амшен 

զայթուն зайтhун, Возм հարթօն hартhон, Хачин այդուն айдун, Зейтун այդ‘օն айдհон. 

 ԶԱՐՄԱՆՔԶԱՐՄԱՆՔԶԱՐՄԱՆՔԶԱՐՄԱՆՔ կամ ԱՐՄԱՆՔԱՐՄԱՆՔԱՐՄԱՆՔԱՐՄԱՆՔ (Ն), ած. զարմանալի. զարմանքզարմանքզարմանքզարմանք բանբանբանբան էէէէ զարմանալի բան է։ 
 ЗАРМАНКh или АРМАНКh (Н), с. удивление, потрясение; зарманкh бан э удивительное 

дело; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. զարմանք зарманкh, в том же знач.  

 ԶԱՐՆԷԼԶԱՐՆԷԼԶԱՐՆԷԼԶԱՐՆԷԼ, -իմ, -գից, -աձ, -նօղ, զա՛րգ, զարգէ՛ք, մի զա՛րնի, մի զա՛րնիք, բ.ն.չ. 1. հարվածել, 
խփել, գնդակահարել. 2. գողանալ, սեփականել, փակցնել. 3. թվալ, երեվալ. 4. վերածել. ազբարազբարազբարազբար-
ազբարէազբարէազբարէազբարէ զարնէլզարնէլզարնէլզարնէլ բակից բակ անցնելով երթալ. բադըբադըբադըբադը զարնէլզարնէլզարնէլզարնէլ պատին փակցնել, պատից կախ 

տալ (նկար և այլն). բալչըխըբալչըխըբալչըխըբալչըխը բադինբադինբադինբադին զարնէլզարնէլզարնէլզարնէլ տե՛ս բալչըխ. գաբուդգաբուդգաբուդգաբուդ զարնէլզարնէլզարնէլզարնէլ կապտին տալ, քիչ 

կապույտ լինել կամ երևալ. դուռըդուռըդուռըդուռը զարնէլզարնէլզարնէլզարնէլ (Ն), տուռըտուռըտուռըտուռը զարնէլզարնէլզարնէլզարնէլ (Չ) դուռը թխկացնել, դուռը խփել. 
գըռնագըգըռնագըգըռնագըգըռնագը զարնէլզարնէլզարնէլզարնէլ (Չ) շալակել, շալակն առնել. թէլթէլթէլթէլ զարնէլզարնէլզարնէլզարնէլ տե՛ս թէլ. շահըշահըշահըշահը գըլօխինգըլօխինգըլօխինգըլօխին զարնէլզարնէլզարնէլզարնէլ (Ն), 

շահըշահըշահըշահը կըլօխինկըլօխինկըլօխինկըլօխին զարնէլզարնէլզարնէլզարնէլ (Չ) տոկոսը միացնել դրամ գլոխին. ստագիստագիստագիստագի զարնէլզարնէլզարնէլզարնէլ փողի վերածել. 
դամղադամղադամղադամղա զարնէլզարնէլզարնէլզարնէլ (Ն), տամղատամղատամղատամղա զարնէլզարնէլզարնէլզարնէլ (Չ) ա) խարել, բ) դրոշմ կամ կնիք դնել. քօվըքօվըքօվըքօվը զարնէլզարնէլզարնէլզարնէլ (Չ) իր 

մոտ գտնված, բայց ուրիշին պատկանածը սեփականել, չվերադարձնել, տիրել. զարգաձզարգաձզարգաձզարգաձ բանբանբանբան 

(Ն), զարգաձզարգաձզարգաձզարգաձ պանպանպանպան (Չ) գողացած բան։ 
 ЗАРНЭЛ, гызарним, заргицh, -адз, -нохъ, зарг, заргэкh, ми зáрни, ми зáрникh, г.д.с.з. 1. 
ударять, бить. 2. застрелить, расстрелять. 3. красть, присваивать чужую вещь. 4. казаться, отдавать 
(о цвете). 5. забивать гол (в спорт. игре); азбар-азбарэ зарнэл идти напрямик, кратчайшим путём, 
бады зарнэл повесить на стену (картину и т.п.), балчhыхы бадин зарнэл, см. балчhых, габуд 
зарнэл отдавать синеватым цветом, дурры зарнэл (Н), турры зарнэл (Ч) хлопнуть дверью, 
гыррнагы зарнэл (Ч) взвалить на спину, тhэл зарнэл отправить телеграмму, шаhы гылохин 
зарнэл (Н), шаhы кылохин зарнэл (Ч) прибавляться (о процентах на капитал), дамхъа зарнэл (Н), 
тамхъа зарнэл (Ч) а) клеймить, прижигать, б) ставить печать, кhовы зарнэл (Ч) присвоить чужую 

вещь, заргадз бан (Н), заргадз пан (Ч) украденная вещь; исконно арм. слово, грабар զարկանել 
зарканел – бить, литер.вост.арм. զարկել заркел, литер.зап.арм. զարնել зарнэл – ударять, бить, в 

гаварах Муш զարկել заркел, Салмаст զmրկել зäркел, Мараха զmրկէլ зäркэл, Мокс զmրկիլ зäркил, 

զmնիլ зäнил, Возм զmրկիլ зäркил, Алашкерт զmրգել зäргел, Тигранакерт զmրգիլ зäргил, Сучава 

զարնել зарнел, Ахалциха, Карин, Полис, Родосто, Себастия, Асланбек զարնէլ зарнэл, Ван զmնել 
зäнел, Харберд զէնիլ зэнил, Амшен զայնուշ зайнуш.  

 ԶԱՐՆԸՎԷԼԶԱՐՆԸՎԷԼԶԱՐՆԸՎԷԼԶԱՐՆԸՎԷԼ, -վէցավ, -վաձ, -վօղ, բ.կր.չ. 1. հարված ստանալ, գնդագահարվել. 2. 

սիրահարվել: 
 ЗАРНЫВЭЛ, гызарныви, зарнывэцhав, зарнывадз, зарнывохъ, г.стр.з. 1. ударяться, стукаться. 
2. застрелиться. 3. пристраститься к чему-либо, сильно увлекаться каким-либо занятием; кирк 
кашталу зарнывэцhав (Ч) пристрастился к чтению книг. 
 ԶԱՐՆԸՎԱՑՔԶԱՐՆԸՎԱՑՔԶԱՐՆԸՎԱՑՔԶԱՐՆԸՎԱՑՔ (Ն), ԶԱՐՆԸՎԱԾԿԶԱՐՆԸՎԱԾԿԶԱՐՆԸՎԱԾԿԶԱՐՆԸՎԱԾԿ (Չ), գ. հարվածելու կերպը, եղանակը։ 
 ЗАРНЫВАЦhКh (Н), ЗАРНЫВАЦК (Ч), с. способ, манера нанесения удара; литер.вост.арм. 

զարկվածկ закрквацк, в том же значении. 

 ԶԱՖՌԱԶԱՖՌԱԶԱՖՌԱԶԱՖՌԱ, գ. մաղձ, լեղի. արաբ. սաֆրա – նույն նշ.։ 
 ЗАФРРА, с. мед. желчь; араб. safra, от котор. турец. safra, крым.татар. зафра – желчь; в гаварах 

Ван սաֆռա сафрра, Евдокия, Амасия, սաֆրա сафра, Карабах սmփռm сäпhррä – желчь.  

 ԶԱՖՌԱՆԶԱՖՌԱՆԶԱՖՌԱՆԶԱՖՌԱՆ, գ. քրքում. արաբ. զաֆերան – քրքում։ 
 ЗАФРРАН, с. бот. шафран, Crocus; от араб. zafaran – шафран; грабар զափրան запhран, 

литер.вост.арм. и литер.зап.арм. զաֆրան зафран.  

 ԶԷԲԻԼԶԷԲԻԼԶԷԲԻԼԶԷԲԻԼ, տե՛ս զիյան-զեբիլ, առանձին չի գործածվում, նշանակությունն էլ մոռացված է. 

առաբ. զիբլ, պարս. զեբալէ – աղբ։ 
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ԶԷԹԻՆԶԷԹԻՆԶԷԹԻՆԶԷԹԻՆ-ՅԱՂԻՅԱՂԻՅԱՂԻՅԱՂԻ ԶԶԶԶ З

 ЗЭБИЛ, с. сор, мусор; значение слова забыто, употр. только зийан-зэбил анэл испортить, 

погубить, зэбил hарпhадз (Ч) пьяный в хлам; араб. zibl, перс. zebale – мусор; среднеарм. яз. զիպիլ 
зипил, զիպլ зипл – сор, мусор, из араб.-перс., в гаварах Карабах, Шемаха, Урмия, Карин, Харберд, 

Полис, Акна и т.д. զիբիլ зибил – сор, мусор; см. зийан. 

 ԶԷԹԻՆԶԷԹԻՆԶԷԹԻՆԶԷԹԻՆ-ՅԱՂԻՅԱՂԻՅԱՂԻՅԱՂԻ, գ. ձիթապտուղի ձիթ. թուրք. յաղ – յուղ, փոխառություն է հայ. «եղ» բառին։ 
 ЗЭТhИН-ЙАХЪИ, с. оливковое масло; турец. zeytin yağı (зейтин йахъы) – оливковое масло; в 

гаваре Ван զէթին-յաղի зэтhин-йахъи – оливковое масло, из турец. (согласно Р. Ачаряну, 

древнеармянское слово իւղ йухъ – масло, было заимствовано турецким языком из армянского 

языка, затем повторно вошло в армянские диалекты из турецкого яз.). 

 ԶԷԹՈՒՆԶԷԹՈՒՆԶԷԹՈՒՆԶԷԹՈՒՆ, գ. ձիթապտուղ. արաբ. զէյթուն, ձիթապտուղ. արաբ. զէյթ – ձիթա բառից։  
 ЗЭТhУН, с. бот. 1. лох узколистный, или пшат, Elaeágnus angustifólia, растет в виде кустарника 
или невысокого дерева, его плоды – сладковатые серебристые маслинки. 2. маслина, олива; от араб. 

zeytun; среднеарм. яз. զէթուն зэтhун, զայթուն зайтhун, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. զեյթուն 

зейтhун – олива, маслина, в большинстве диалектов զէյթուն зэйтhун, Полис զէթին зэтhин, Ван 

զէթոն зэтhон, Амшен զէյտին зэйтин – олива.  

 ԶԷՀԻՐԶԷՀԻՐԶԷՀԻՐԶԷՀԻՐ, գ. թույն. պարս. զէհր, թուրք. զէհիր – թույն. աղուաղուաղուաղու-զէհիրզէհիրզէհիրզէհիր կամ աղուաղուաղուաղու-զէհէրզէհէրզէհէրզէհէր շատ 

դառնահամ. տե՛ս նաև աղու։ 
 ЗЭhИР, с. яд, отрава; ахъу-зэhир или ахъу-зэhэр очень горький; перс. zehr, турец. zehir – яд; в 

гаварах Полис, Ван զէհիր зэhир, Карабах զըհmր зыhäр, զահիր заhир, Горис, Карин, Тбилиси и т.д. 

զահրումար заhрумар – яд.  

 *ԶԷՄԶԷՄԶԷՄԶԷՄ, գ. գանգատ. հոմանիշը – շիքյաթ. զէմզէմզէմզէմ անէլանէլանէլանէլ կամ մէգինմէգինմէգինմէգին զէմըզէմըզէմըզէմը անէլանէլանէլանէլ. փօխ. պարս.։ 
 *ЗЭМ, с. жалоба, сетование; зэм анэл или мэгин зэмы анэл жаловаться на кого-либо; араб. 
zem, от котор. турец. zem (зем) – порицание, упрек, брань; синонимы  – шикhйатh, кангад. 

 ԶԷՄԲԻԼԶԷՄԲԻԼԶԷՄԲԻԼԶԷՄԲԻԼ (Ն), գ. զամբյուղ. արաբ. զենբիլ – զամբյուղ։ 
 ЗЭМБИЛ (Н), с. корзина; араб zenbil, от которого перс. zanbīl – корзина; грабар զամբիւղ 

замбюхъ или զամբիղ замбихъ – корзина, литер.зап.арм. զամբիւղ (пр. зампhюхъ), в гаварах Полис, 

Амасия, Себастия, զէմպիլ зэмпил, Тбилиси, Карин, Гандзак, Амшен, Карин, Ахалциха, Мокс, 

Хизан զամբիլ замбил, Ван զmմբիլ зäмбил, Карабах զամբիւլ зäмбюл, Нор-Баязет замбехъ զամբեղ, 

Муш զըմպիլ зымпил – корзина. 

 ԶԷՆԳԸՆՆԱԼԶԷՆԳԸՆՆԱԼԶԷՆԳԸՆՆԱԼԶԷՆԳԸՆՆԱԼ, բ.չ. հարստանալ։ 
 ЗЭНГЫННАЛ, г.с.з. богатеть; в гаварах Карин, Ван զանկիննալ занкиннал, Ширак, Ахалциха 

զանկննալ занкннал, Полис զենկիննալ зэнкиннал; этимологию см. зэнгин. 

 ԶԷՆԳԸՆՑԸՆԷԼԶԷՆԳԸՆՑԸՆԷԼԶԷՆԳԸՆՑԸՆԷԼԶԷՆԳԸՆՑԸՆԷԼ, բ.ա. հարստացնել: 
 ЗЭНГЫНЦhЫНЭЛ, п.г. обогащать, делать богатым. 

 ԶԷՆԳԻԶԷՆԳԻԶԷՆԳԻԶԷՆԳԻ (Ն), ԶԷՆԳՈՒԶԷՆԳՈՒԶԷՆԳՈՒԶԷՆԳՈՒ (Չ), գ. ասպանդակ. թուրք. իուզէնգի – ասպանդակ։ 
 ЗЭНГИ (Н), ЗЭНГУ (Ч), с. стремя; турец. üzengi (üзенги) – стремя; в гаварах Карабах, 

Тигранакерт, Харберд, Карин и т.д. զանգու зангу, Ван, Мокс զանգի занги, Муш զանկու занку, 

Амшен զընկկու зынкку – стремя. 

 ԶԷՆԳԻՆԶԷՆԳԻՆԶԷՆԳԻՆԶԷՆԳԻՆ, ած. հարուստ. փոխ. թուրք.։ 
 ЗЭНГИН, п. богатый; турец. zengin, крым.татар. зенгин – богатый; в гаварах Ван զmնգին 

зäнгин, Тбилиси, Урмия, Карин, Муш, Тигранакерт, Мокс զանգին зангин, Марзван զենկին зэнкин, 

Багеш, Алашкерт զընկին зынкин, Амшен զնգին знгин – богач. 

 ԶԷՆԳԻՆՈՒԹԻՆԶԷՆԳԻՆՈՒԹԻՆԶԷՆԳԻՆՈՒԹԻՆԶԷՆԳԻՆՈՒԹԻՆ, գ. հարստություն։ 
 ЗЭНГИНУТhИН, с. богатство, роскошь. 

 ԶԷՆԻՀԱԹԶԷՆԻՀԱԹԶԷՆԻՀԱԹԶԷՆԻՀԱԹ (Չ), ԶԷՆԻԱԹԶԷՆԻԱԹԶԷՆԻԱԹԶԷՆԻԱԹ (Ն), գ. արհեստ. փոխ. թուրք.։ 
 ЗЭНИhАТh (Ч), ЗЭНИАТh (Н), с. ремесло, профессия; араб. sanaat, от котор. перс. и турец. 

zenaat, крым.татар. зенаат – ремесло; в гаварах Полис զէնահաթ зэнаhатh, Ван, Карабах Шемаха, 
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ԶԶԶԶ З ԶԷՎԶԷԳԶԷՎԶԷԳԶԷՎԶԷԳԶԷՎԶԷԳ

Шатах սանահաթ санаhатh, Муш, Алашкерт, Карин, Джавахк սանաթ санатh, Басен, Мокс 

սանիհաթ саниhатh, Хизан սանհաթ санhатh, Амшен զօնըհmտ зоныhäт – ремесло.  

 ԶԷՎԶԷԳԶԷՎԶԷԳԶԷՎԶԷԳԶԷՎԶԷԳ (Նխջ), ած. տետևամիտ. թուրք. զէվզէգ – տետևամիտ: 

 ЗЭВЗЭГ (Нхч), п. легкомысленный; от турец. zevzek (зевзек) – дурашливый, болтливый. 

литер.зап.арм. զեվզեկ (произн. зевзег), Полис, Амасия զեվզեկ зэвзэк, Карабах, Аварик, Карин, 

Амшен, Харберд и т.д. զավզակ завзак – болтун, легкомысленный. 

 ԶԷՎԽԶԷՎԽԶԷՎԽԶԷՎԽ և ԶԷՖԽԶԷՖԽԶԷՖԽԶԷՖԽ, գ. քեֆ, զվարճություն. արաբ. զէվկ, որից թուրք. զէֆկ, նույն նշ.։ 
 ЗЭВХ и ЗЭФХ, с. удовольствие, наслаждение; араб. zefk, от которго турец. zevk, крым.татар. 

зевкь – удовольствие, наслаждение; зэфх анэл жить припеваючи; в гаварах Партизак, Полис զէֆկ 

зэфк – пир, веселье. 

 ԶԷՐԴԱԼԻԶԷՐԴԱԼԻԶԷՐԴԱԼԻԶԷՐԴԱԼԻ (Ն), ԶԷՐԴԱԼՈՒԶԷՐԴԱԼՈՒԶԷՐԴԱԼՈՒԶԷՐԴԱԼՈՒ (Չ), գ. ծիրան. պարս. զերդ – դէղին + ալու – սալոր։  
 ЗЭРДАЛИ (Н), ЗЭРДАЛУ (Ч), с. бот. абрикос; перс. zerdalu (зэрдалу) – абрикос (zerd – жёлтый 
+ alu – слива), от котор. турец. zerdali (зердали), крым.татар. зердали – абрикос; среднеарм. яз. 

զարտալու зарталу – абрикос, в гаварах Полис զէրտալի зэртали, Ван զmրդmլիւ зäрдäлю, 

Себастия, Амасия զերտելու зертелу – абрикос.  

 ԶԷՐԴԷԶԷՐԴԷԶԷՐԴԷԶԷՐԴԷ, գ. բրինձից ու շաքարից առանց թանձր եփած ուտելիք. փոխ. պարս.։ 
 ЗЭРДЭ, с. густое сладкое кушанье из риса и сахара; перс. zārdā – сладкое кушанье из риса с 

шафраном; среднеарм. яз. զէրտա зэрта – сладкое кушанье из риса с шафраном. 

 ԶԷՐԴԷՎԱԶԷՐԴԷՎԱԶԷՐԴԷՎԱԶԷՐԴԷՎԱ, գ. կզաքիս. հոմանիշը – գուջէն:  
 ЗЭРДЭВА, с. зоол. куница; турец. zerdeva – куница; синоним – гуджэн. 

 ԶԷՖԻՐԶԷՖԻՐԶԷՖԻՐԶԷՖԻՐ, գ. ծխախոտից գոյացած դեղնագույն կորկը. թուրք. զիֆիր – նույն նշ.։ 
 ЗЭФИР, с. табачный дым желтоватого цвета; греч. sefiros – западный ветер; грабар զեփիւռ 
зепhюрр – западный ветер; от греч. sefiros также турец. zefir – выдыхание, крым.татар. зефир – 

лёгкий, приятный ветерок; в гаваре Полис զիֆիռ зифирр – табачный дым.  

 ԶԷՐԷԶԷՐԷԶԷՐԷԶԷՐԷ, շ. որովհետև. պարս. զիրա – որովհետև։ 
 ЗЭРЭ, с. потому что; от перс. zira – потому что; среднеарм. яз. զէրա зэра и զէրէ зэрэ – потому 

что, в гаваре Полис զէրէ зэрэ, զէրէմ зэрэм, զէրէ քի зэрэ кhи – потому что.  

 ԶԸԲԸՌԶԸԲԸՌԶԸԲԸՌԶԸԲԸՌ, ած. թեթևամիտ. զըբըռզըբըռզըբըռզըբըռ քախկըծիքախկըծիքախկըծիքախկըծի (Չ): 
 ЗЫБЫРР, п. легкомысленный, ветреный, пустой; зыбырр кhахкыци (Ч) ветреный 
горожанин. 

 ԶԸԲԱՐՄԻՇ ԼԱԼԶԸԲԱՐՄԻՇ ԼԱԼԶԸԲԱՐՄԻՇ ԼԱԼԶԸԲԱՐՄԻՇ ԼԱԼ թառել, ծվարել. պարս. զաբար – վեր, գագաթ, իսկ վերջավոր. թուրք. է։ 
 ЗЫБАРМИШ ЛАЛ 1. садиться на насест (о домашних птицах). 2. прилечь; эштам мэдом 
зыбармиш лам пойду прилягу; от перс. zabar – верх + оконч. тюрк. причастия «миш». 

 ԶԸԲՆԱՁԶԸԲՆԱՁԶԸԲՆԱՁԶԸԲՆԱՁ (Ն), ած. անզոր, անհամարձակ. պարս. զէբուն – անզոր + հայ «ած»։  
 ЗЫБНАДЗ (Н), п. бессильный, беспомощный; перс. zebun – бессильный, турец. zebun (устар.) – 
слабый, немощный + оконч. арм. прил. «адз». 

 ԶԸԲՌԷԼԶԸԲՌԷԼԶԸԲՌԷԼԶԸԲՌԷԼ, տե՛ս սըբռէլ: 
 ЗЫБРРЭЛ, см. сыбррэл. 

 ԶԸԹԶԸԹԶԸԹԶԸԹ 1. ած. հակառակ. 2. գ. հեճուկս. արաբ. զըդդ – հակառակ. զըթինզըթինզըթինզըթին քալքալքալքալ (Ն), զըթինզըթինզըթինզըթին կալկալկալկալ 
(Չ) անախորժություն զգալ (որևէ խոսքից կամ վարմունքից). զըթըզըթըզըթըզըթը գօխէլգօխէլգօխէլգօխէլ ի հեճուքս խոսել կամ 

վարվել։ 
 ЗЫТh 1. н. наперекор, вопреки. 2. с. возражение, прекословие; зытhин кhал (Н), зытhин кал 
(Ч) испытывать раздражение (от сказанного слова, поведения и т.п.), зытhы гохэл а) вредничать, 
делать что-либо назло, б) уязвлять, задевать чьи-либо чувства; араб. zedd – напротив, турец. zıt 

(зыт), крым.татар. зыт – напротив, возражение, враг; Карин, Полис, Ахалкалаки, Ван զըթ зытh, 

Хачин զըտ зыт – напротив, враг. 

 ԶԸԹԸՆԱԶԸԹԸՆԱԶԸԹԸՆԱԶԸԹԸՆԱ, մկ. հակառակ, ի հեճուկս. ար. զըդդ:  



 

463 

ԶԸԽԻԶԸԽԻԶԸԽԻԶԸԽԻ ԶԶԶԶ З

 ЗЫТhЫНА, н. наперекор, назло; зытhына галаджи анэл перечить, прекословить, зытhына 
анэл делать что-либо назло; араб. zedd – напротив, от которого турец. zıt (зыт), крым.татар. зыт – 

напротив, враг; в гаварах Ван, Карин զըթնա зытhна – напротив. 

 ԶԸԽԻԶԸԽԻԶԸԽԻԶԸԽԻ, մկ. շտապով, արագ. թուրք. սըկը – շտապ։  
 ЗЫХИ 1. н. быстро. 2. п. быстрый. 3. сильно (бить); зыхи анэл увеличить громкость звука, 
зыхи кhалэл ходить быстро, зыхи зарнэл бить сильно (по мячу и т.п.); турец. sıkı (сыкы) – 
спешный, срочный, крым.татар. зыкьы – натиск, напор.  

 ԶԸՂԱԳԸԴՕՐԶԸՂԱԳԸԴՕՐԶԸՂԱԳԸԴՕՐԶԸՂԱԳԸԴՕՐ, ած. ջարդուփշուր եղած. > ճղակտոր։ 
 ЗЫХЪАГЫДОР, п. разбитый вдребезги; зыхъагыдор анэл разбить вдребезги, зыхъагыдор 
лал разбиться вдребезги; от ճուղ чухь – ветка + կոտոր котор – часть, кусок; в гаварах Полис, 

Партизак, Муш, Арабкир, Харберд, Ван ճղակօտօր чхъакотор – разбитый вдребезги; с 
обломанными ветками. 

 ԶԸՂԱԼԷԼԶԸՂԱԼԷԼԶԸՂԱԼԷԼԶԸՂԱԼԷԼ, բ.չ. մարել (կրակը)։ 
 ЗЫХЪАЛЭЛ, г.с.з. гаснуть (об огне); этимол. см. сыхал.  

 ԶԸՄԲԱԶԸՄԲԱԶԸՄԲԱԶԸՄԲԱ, գ. երկաթ կամ այլ մետաղ ծակելու գործիք, գայլիկոն. պարս. սյումբ > թուրք. 

զընբա։ 
 ЗЫМБА, с. 1. сверло. 2. пробойник; зымба гайнэл стоять торчком, стоять дыбом; перс. sünbe 

(сюнбэ), от которого турец. zímba – пробойник; в гаварах Ван զըմպա зымпа – сверло, Карабах 

սիւմբm сюмбä – поршень.  
 ԶԸՄԲԸԼԴԱԶԸՄԲԸԼԴԱԶԸՄԲԸԼԴԱԶԸՄԲԸԼԴԱ օգտագործվում է միայն зымбылдайов тhо эшта արտահայտության մեջ, թող 

տապալվի, թող կորչի:  
 ЗЫМБЫЛДА употр. только в выражении зымбылдайов тhо эшта пусть проваливает, пусть 
убирается вон. 

 ԶԸՆԳԸԶԱԼԷԶԸՆԳԸԶԱԼԷԶԸՆԳԸԶԱԼԷԶԸՆԳԸԶԱԼԷ (Չալթր), ԶԱԼԷԶԱԼԷԶԱԼԷԶԱԼԷ-ԶՕԼԷԶՕԼԷԶՕԼԷԶՕԼԷ (Թոփթի), գ. ճլորթի:  
 ЗЫНГЫЗАЛЭ (Чалтырь), ЗАЛЭ-ЗОЛЭ (с. Крым), с. качели; звукоподраж. слово. 

 ԶԸՆԳԸԼԴԻԶԸՆԳԸԼԴԻԶԸՆԳԸԼԴԻԶԸՆԳԸԼԴԻ, գ. կոտրվող ապակու ձայնի նմանակում:  
 ЗЫНГЫЛДИ, с. подражание звону разбивающегося стекла и т.п. 

 ԶԸՆԳԸԼԴԷՄԻՇԶԸՆԳԸԼԴԷՄԻՇԶԸՆԳԸԼԴԷՄԻՇԶԸՆԳԸԼԴԷՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ զնգալ, զրնգալ (կոտրվող ապակու վերաբերյալ): 
 ЗЫНГЫЛДЭМИШ АНЭЛ звенеть, позвякивать (о разбивающемся стекле и т.п.). 

 ԶԸՆԳԸՌԶԸՆԳԸՌԶԸՆԳԸՌԶԸՆԳԸՌ-ԶԸՆԳԸՌԶԸՆԳԸՌԶԸՆԳԸՌԶԸՆԳԸՌ, տե՛ս զանգըռ-զանգըռ:  
 ЗЫНГЫРР-ЗЫНГЫРР, см. зангырр-зангырр.  

 ԶԸՆԴԱՆԶԸՆԴԱՆԶԸՆԴԱՆԶԸՆԴԱՆ, գ. բանտ. պահլ. զինդան, որից թուրք. զընդան – բանտ։ 
 ЗЫНДАН, с. тюрьма, темница; мутh-зындан непроглядная темень; пехлев. zindān, перс. 

zendan; грабар զնդան зндан – тюрьма, темница, литер.вост.арм. զնդան зндан, литер.зап.арм. 

զնտան (произ. зындан) – тюрьма, темница, в большинстве диалектов զնդան зндан, Амшен զընդօն 

зындон, Зейтун զօնդօն зондон, Полис մութ-զնդան мутh-зндан, Карабах մթէն-զնդան мтhэн-зндан – 
непроглядная темень.  

 ԶԸՆՃԻԿԶԸՆՃԻԿԶԸՆՃԻԿԶԸՆՃԻԿ-ԲԸՆՃԻԿԲԸՆՃԻԿԲԸՆՃԻԿԲԸՆՃԻԿ (Չ), գ. ճպուռ: 

 ЗЫНЧИК-БЫНЧИК (Ч), с. зоол. стрекоза. 

 ԶԸՆՋԸԼԶԸՆՋԸԼԶԸՆՋԸԼԶԸՆՋԸԼ (Չ), ԶԸՆՋԻԼԶԸՆՋԻԼԶԸՆՋԻԼԶԸՆՋԻԼ (Ն), գ. շխթա. պարս. զընջիր – շխթա։ 
 ЗЫНДЖЫЛ (Ч), ЗЫНДЖИЛ (Н), с. цепь; перс. zenğir (зенджир) – цепь; грабар զնջիլ знджил – 

цепь, среднеарм. яз. զնճիլ знчил, в гаварах Ван, Карабах, Карин, Муш, Сасун, Мокс զընջիլ 
зынджил, Аварик, Урмия, Муш զինջիլ зинджил, Полис զինճիլ зинчил, Гандзак զնճիլ знчил – цепь.  

 ԶԸՆՋԸԼԷԼԶԸՆՋԸԼԷԼԶԸՆՋԸԼԷԼԶԸՆՋԸԼԷԼ, -ից, -աձ, -օղ, -է՛, բ.ն. շղթայել։ 
 ЗЫНДЖЫЛЭЛ, -ицh, -адз, -охъ, -э, г.д.з. заковать в цепи; среднеарм. яз. զնճլել знчлел – 

заковать в цепи, Полис զնճիլլեմիշ ընել зынчиллэмиш ынэл, Ван, Карабах զընջիլլmմիշ անել 
зынджиллäмиш анэл, Карин զնջիլել знджилэл – заковать в цепи; этимологию см. зынджыл. 
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 ԶԸՆՋԸՖԶԸՆՋԸՖԶԸՆՋԸՖԶԸՆՋԸՖ, գ. հագուստի եզերքներում կարված կտոր իբրև զարդ կամ ամրության համար. 

թուրք. զընջէֆ – նույն նշ.։ 
 ЗЫНДЖЫФ и СЫНДЖЫФ, с. оборка, тесьма, пришитая к одежде в качестве украшения; в 

гаварах Муш, Мокс սնջէֆ снджэф – тесьма, пришитая к одежде. 

 ԶԸՆՋԸՖԻԼԶԸՆՋԸՖԻԼԶԸՆՋԸՖԻԼԶԸՆՋԸՖԻԼ, գ. կոճապեղ (բույս). արաբ. զէնզէբիլ, որից թուրք. զէնջէֆիլ, նույն նշ.։ 
 ЗЫНДЖЫФИЛ, с. бот. имбирь, многолетнее растение, Zīngiber; араб. zenğefil – имбирь; 

грабар զանճապիլ занчапил, в гаварах Полис, Амасия զենջեֆիլ зенджефил, Ван զmնջmֆիլ 
зäнджäфил, Карабах, Аварик, Тбилиси զանջափիլ занджапhил – имбирь. 

 ԶԸՌԱԼԷՆԶԸՌԱԼԷՆԶԸՌԱԼԷՆԶԸՌԱԼԷՆ, մկ. դժվարությամբ, հազիվ, բարդությամբ (կատարել աշխատանք, բեռ կրել և 

այլն): 
 ЗЫРРАЛЭН, н. с трудом, едва, насилу (выполнять работу, нести груз и т.д.). 

 ԶԸՌԶԸՌԶԸՌԶԸՌ-ԽԷՎԽԷՎԽԷՎԽԷՎ, ած. բոլորովին խենթ. «զըռ»-ը հավանորեն «զռալ»-ի արմատն է, որ խևին 

նմացնում է էշի։ 
 ЗЫРР-ХЭВ, п. сумасбродный, взбалмошный; турец. zırdeli (зырдэли) – безумный, 
сумасшедший, крым.татар. зыр-дели – круглый дурак (тюрк. дели – безумный); в гаварах Урмия, 

Багеш, Муш, Ван, Мокс զըռ зырр – грубый, Карин, Амшен զըռ зырр – крикливый.  

 ԶԸՌԸԼԹԻԶԸՌԸԼԹԻԶԸՌԸԼԹԻԶԸՌԸԼԹԻ, գ. դատարկ խոսակցություն. թուրք. ջըռըլդը – աղմուկ ծխոր, դատարկ 

խոսակցություն։ 
 ЗЫРРЫЛТhИ, с. пустая болтовня; турец. zırıltı (зырылты) – надоедливая болтовня; в гаварах 

Полис զըռըլթը зыррылтhы, Ван զըռըլթի зыррылтhи – пустая болтовня. 

 ԶԸՌԹԶԸՌԹԶԸՌԹԶԸՌԹ գործածվում է զըռթզըռթզըռթզըռթ արավարավարավարավ անցավանցավանցավանցավ արտահայտության մեջ – ակնթարթորեն 

սլացավ, սրընթաց անցավ, սլացավ: 
 ЗЫРРТh употр. в выраж. зырртh арав анцhав стремительно промчался, пронёсся мимо; 
крым.татар. зырт – подражание движению; синоним – зыв.  

 ԶԸՌԹԸԶԸՌԹԸԶԸՌԹԸԶԸՌԹԸ-ԶԸՌԹԸԶԸՌԹԸԶԸՌԹԸԶԸՌԹԸ (Չ), մկ. հաճախ:  

 ЗЫРРТhЫ-ЗЫРРТhЫ (Ч), н. часто, нередко, зачастую.  

 ԶԸՌԹԸԶԸՌԹԸԶԸՌԹԸԶԸՌԹԸ-ԶԸՌԹԸԶԸՌԹԸԶԸՌԹԸԶԸՌԹԸ ԷՇՏԱԼԷՇՏԱԼԷՇՏԱԼԷՇՏԱԼ-ԿԱԼԿԱԼԿԱԼԿԱԼ հաճախակի այցերով ձանձրացնել:  
 ЗЫРРТhЫ-ЗЫРРТhЫ ЭШТАЛ КАЛ надоедать постоянными визитами. 

 ԶԸՌՂԱԶԸՌՂԱԶԸՌՂԱԶԸՌՂԱ ԴԱԼԴԱԼԴԱԼԴԱԼ կամ ԶԸՎԸՌՂԱԶԸՎԸՌՂԱԶԸՎԸՌՂԱԶԸՎԸՌՂԱ ԴԱԼԴԱԼԴԱԼԴԱԼ բուքսել:  
 ЗЫРРХЪА ДАЛ или ЗЫВЫРРХЪА ДАЛ буксовать. 

 ԶԸՌՆԷԶԸՌՆԷԶԸՌՆԷԶԸՌՆԷ, գ. մանրածալքեր, կտորի վրա ծալքեր: 

 ЗЫРРНЭ, с. плиссе, складки на ткани; зыррнэ годррадз йипка плиссированная юбка. 

 ԶԸՎԶԸՎԶԸՎԶԸՎ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ ԱՆՑՆԷԼԱՆՑՆԷԼԱՆՑՆԷԼԱՆՑՆԷԼ կամ ԶԸՎԶԸՎԶԸՎԶԸՎ ԴԷՅԻՆԴԷՅԻՆԴԷՅԻՆԴԷՅԻՆ ԱՆՑՆԷԼԱՆՑՆԷԼԱՆՑՆԷԼԱՆՑՆԷԼ շատ արագ անցնել:  
 ЗЫВ АНЭЛ АНЦhНЭЛ или ЗЫВ ДЭЙИН АНЦhНЭЛ стремительно проехать, пробежать, 
пронестись мимо. 

 ԶԸՌՎԱԶԸՌՎԱԶԸՌՎԱԶԸՌՎԱ, ած. 1. շատ ջրալի (շաղախ). 2. թեթևամիտ (մարդ)։ 
 ЗЫРРВА, п. 1. водянистый (о жидком месиве). 2. перен. легкомысленный, ветреный.  

 ԶԸՎԱՆԴԱՐԶԸՎԱՆԴԱՐԶԸՎԱՆԴԱՐԶԸՎԱՆԴԱՐ, ած. վիթխարի. ֆր. բանդիտ – ավազակ > թուրք. աղավ. ըզբանդուդ – հսկա, 
վիթխար։ 
 ЗЫВАНДАР, с. верзила, здоровенный детина; франц. bandit, от котор. турец. ızbandut 
(ызбандут) – верзила.  

 ԶԸՎԱՆԴՈՒՔԶԸՎԱՆԴՈՒՔԶԸՎԱՆԴՈՒՔԶԸՎԱՆԴՈՒՔ (Ն), տե՛ս զըվանդար: 

 ЗЫВАНДУКh (Н), см. зывандар. 

 ԶԸՐԳԷԼԶԸՐԳԷԼԶԸՐԳԷԼԶԸՐԳԷԼ, բ.ն. զրկել։ 
 ЗЫРГЭЛ, г.д.з. лишать, обездоливать; от ассиро-вавилонского srigā – тщетный; грабар զիրկ 

зирк – обездоленный, զրկել зркел – лишать, обездоливать, литер.вост.арм. զրկել зркел, 

литер.зап.арм. զրկել (произн. зыргэл) – лишать, обездоливать, в гаварах Муш, Салмаст զրկել зркел, 

Ахалциха, Горис, Карин, Карабах զրկէլ зркэл, Агулис, Мокс, Возм, Шемаха զրկիլ зркил, 
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Алашкерт, Нор-Джуга զրգել зргел, Ереван, Себастия զրգէլ зргэл, Харберд, Тбилиси զրգիլ зргил, 

Хачин զըյգել зыйгел. 

 ԶԸՐԳԸՎԷԼԶԸՐԳԸՎԷԼԶԸՐԳԸՎԷԼԶԸՐԳԸՎԷԼ, -վիմ, -վէցավ, -վաձ, -վօղ, բ.կր. զրկվել։ 
 ЗЫРГЫВЭЛ, -вим, -вэцhав, -вадз, -вохъ, г.стр.з. лишаться, обездоливаться; унацhадз панэн 
зыргывадз лишившийся всего; от ассиро-вавилонского srigā – тщетный, напрасный; грабар զիրկ 

зирк – лишённый, обездоленный, литер.вост.арм. զրկվել зрквел, литер.зап.арм. զրկուիլ (произн. 
зыргывил) – лишаться, обездоливаться.  

 ԶԸՐԸՆԳԶԸՐԸՆԳԶԸՐԸՆԳԶԸՐԸՆԳ-ԶԸՐԸՆԳԶԸՐԸՆԳԶԸՐԸՆԳԶԸՐԸՆԳ, ած. բոլորովին քաղցած, ընչազուրկ։ 
 ЗЫРЫНГ-ЗЫРЫНГ, п. обездоленный, лишённый самого необходимого.  

 ԶԸՐՉԷԼԶԸՐՉԷԼԶԸՐՉԷԼԶԸՐՉԷԼ և ԶԸՇՉԷԼԶԸՇՉԷԼԶԸՇՉԷԼԶԸՇՉԷԼ (Ն), ԶԸՐՉԷԼԶԸՐՉԷԼԶԸՐՉԷԼԶԸՐՉԷԼ, ԶԸՇՉԷԼԶԸՇՉԷԼԶԸՇՉԷԼԶԸՇՉԷԼ և ԺԸՇՉԷԼԺԸՇՉԷԼԺԸՇՉԷԼԺԸՇՉԷԼ, -ից, -աձ, -օղ (Չ), բ.ն. շրջիլ, շուռ տալ, 
քանդել. «շրջիլ» բառն է. գալգալգալգալ զըշչէլզըշչէլզըշչէլզըշչէլ կալի մեջ փռած ցորենը քրքրել ու շուռ տալ։ 
 ЗЫРЧhЭЛ и ЗЫШЧhЭЛ (Н), ЗЫРЧhЭЛ, ЗЫШЧhЭЛ и ЖЫШЧhЭЛ, -ицh, -адз, -охъ (Ч), 
г.д.з. 1. разрушать, разваливать. 2. переворачивать, опрокидывать. 3. разгребать, ворошить; гал 
зышчhэл разгребая пшеницу раскидывать по всему гумну; грабар շուրջ шурдж – круг, շրջել 
шрджел – вращать, вертеть, литер.вост.арм. շրջել шрджел, литер.зап.арм. շրջիլ (произн. 

шырчհил) – переворачивать, опрокидывать, Муш շրջ‘ել шрджհел, սրճել срчел, Карин շրչէլ 
шрчhэл, Тигранакерт շրչիլ шрчhил, Алашкерт շռճել шррчел, Ван սռճել сррчел, շռճել шррчел, 

Мараха շռճէլ шррчэл, սռճէլ сррчэл, Ахалциха, Харберд, Родосто սրչէլ срчhэл, Ереван, 

Себастия սռչէլ сррчhэл, Полис զրչէլ зрчhэл – опрокидывать, переворачивать.  

 ԶԸՐՉԸՎԷԼԶԸՐՉԸՎԷԼԶԸՐՉԸՎԷԼԶԸՐՉԸՎԷԼ և ԶԸՇՉԸՎԷԼԶԸՇՉԸՎԷԼԶԸՇՉԸՎԷԼԶԸՇՉԸՎԷԼ (Ն), ԶԸՐՉԸՎԷԼԶԸՐՉԸՎԷԼԶԸՐՉԸՎԷԼԶԸՐՉԸՎԷԼ, ԶԸՇՉԸՎԷԼԶԸՇՉԸՎԷԼԶԸՇՉԸՎԷԼԶԸՇՉԸՎԷԼ և ԺԸՇՉԸՎԷԼԺԸՇՉԸՎԷԼԺԸՇՉԸՎԷԼԺԸՇՉԸՎԷԼ, -վէցավ, -վաձ, -վօղ (Չ), 

բ.կր.չ. շուռ գալ, քանդվել։  
 ЗЫРЧhЫВЭЛ и ЗЫШЧhЫВЭЛ (Н), ЗЫРЧhЫВЭЛ, ЗЫШЧhЫВЭЛ и ЖЫШЧhЫВЭЛ, -
вэцhав, -вадз, -вохъ (Ч), г.стр.с.з. 1. разрушаться, разваливаться. 2. опрокидываться. 

 ԶԸՐՈՒՑԶԸՐՈՒՑԶԸՐՈՒՑԶԸՐՈՒՑՔՔՔՔ, գ. զրույց: 

 ЗЫРУЦhКh, с. 1. вздор, чепуха. 2. бред, бессвязная речь больного. 3. пение птиц; грабар զրօյց 

зруйцh – речь, разговор, беседа, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. զրույց зруйцh – беседа, в гаварах 

Тигранакерт զրուցք зруцhкh, Горис, Карабах, Шемаха զիւրիւց зюрюцh, Зейтун զըյըցք зыйыцhкh, 

զըրըցք зырыцhкh, Хачин զէյից зэйицh – беседа. 

 ԶԸՓԶԸՓԶԸՓԶԸՓ----ԶԸՓԶԸՓԶԸՓԶԸՓ, մկ. արագ-արագ. փոխ թուրք.։ 
 ЗЫПh-ЗЫПh, н. торопливо, поспешно; турец. zıp-zıp (зып-зып) – вприпрыжку. 

 ԶԸՐՕԶԸՐՕԶԸՐՕԶԸՐՕ, գ. զրօ: 
 ЗЫРО, с. ноль; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. զրօ зро – ноль; из араб.  

 ԶԸՔԷԼԶԸՔԷԼԶԸՔԷԼԶԸՔԷԼ, -ից, -աձ, -օղ, բ.ն. կարգի բերել, հարդարել, զարդարել։  
 ЗЫКhЭЛ, -ицh, -адз, -охъ, г.д.з. прихорашивать, наряжать; от ассиро-вавилон. zaugā – пара, 

чётный; грабар զոյգ зуйг – пара, литер.вост.арм. զուգել зугел – наряжать, в гаварах Ахалциха 

զուքէլ зукhэл, Тбилиси զուքիլ зукhил – наряжать, Муш, Харберд, Ван սուքել сукhел – строить, 
возводить; см. зукhс. 

 ԶԸՔՎԷԼԶԸՔՎԷԼԶԸՔՎԷԼԶԸՔՎԷԼ, -վէցավ, -վաձ, -վօղ, բ.չ. լավ շորեր հագնել, զարդարվել. տե՛ս նաև հաքվէլ-զըքվէլ։ 
 ЗЫКhВЭЛ, -вэцhав, -вадз, -вохъ, г.с.з. наряжаться; от ассиро-вавилон. zaugā – пара; чётный; 

грабар զոյգ зуйг – пара, литер.вост.арм. զուգվել зугвел – наряжаться, литер.зап.арм. զուգուիլ 
(произн. зукհвил) – наряжаться, Нор-Джуга զուգ‘վել зугհвел, Алашкерт զուքվել зукhвел, Муш 

զուքվիլ зукhвил, Полис, Себастия սքվիլ скhвил, Тбилиси զուքվիլ зукhвил, Ереван, Казах, Карабах, 

Шемаха զուքվիլ зукhвил – наряжаться; см. также зукhс. 

 ԶԻԶԻԶԻԶԻԶԻԶԻԶԻԶԻ-ԲԻԶԻԲԻԶԻԲԻԶԻԲԻԶԻ, տե՛ս ջիջի-բիջի։ 
 ЗИЗИ-БИЗИ, см. джиджи-биджи. 

 ԶԻԼՖԸՆԷԶԻԼՖԸՆԷԶԻԼՖԸՆԷԶԻԼՖԸՆԷՐՐՐՐ (Ն), գ. հոգն. խոպոպեք, քունքերի մազեր. պարս. զյուլֆէ – նույն իմ.։ 
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ԶԶԶԶ З ԶԻԼԶԻԼԶԻԼԶԻԼ ԳԸԴՌԷԼԳԸԴՌԷԼԳԸԴՌԷԼԳԸԴՌԷԼ

 ЗИЛФЫНЭР (Н), с. мн.ч. локоны, пряди волос, спадающие на плечи; перс. zolf, от котор. 

турец. zülfün – локон; среднеарм. яз. զիլֆ зилф – локон, из перс.-турец, в гаварах Полис զիւլիւֆներ 

зюлюфнер, Ван զըլֆընէր зылфынэр – локоны.  

 ԶԻԼԶԻԼԶԻԼԶԻԼ ԳԸԴՌԷԼԳԸԴՌԷԼԳԸԴՌԷԼԳԸԴՌԷԼ (Չ) շատ լավ հագնվել, զարդարվէլ. թուրք. զիլ – ծնծղա։ 
 ЗИЛ ГЫДРРЭЛ (Ч) наряжаться, одеваться в красивую, нарядную одежду; турец. zil, 
крым.татар. зил – музыкальные тарелки; в гаварах Карин, Ширак, Карабах, Гандзак, Хотрджур и 

т.д. զիլ зил – здорово, хорошо. 

 ԶԻՅԱՆԶԻՅԱՆԶԻՅԱՆԶԻՅԱՆ, գ. վնաս. պարս. զիյան – վնաս. զիյանզիյանզիյանզիյան անէլանէլանէլանէլ փչացնել, զիյանզիյանզիյանզիյան լալլալլալլալ փչանալ։ 
 ЗИЙАН, с. вред, ущерб; зийан анэл испортить, привести в негодность, зийан лал 
испортиться, прийти в негодность; перс. ziyān – вред, ущерб, от которого турец. ziyan, крым.татар. 

зиян – вред, ущерб; грабар զեան зян – вред, ущерб, среднеарм. яз. զիան зиан, զեն зен, վզեն взен, в 

гаварах Сучава зен զեն, Родосто зэн զէն, Полис зэн զէն (на старом языке), Ван, Карабах, Харберд, 

Урмия, Амасия, Карин, Муш, Алашкерт, Мокс, Полис (на новом языке) զիյան зийан, Тбилиси 

զայան зайан, Амшен զիօն зион – вред, из турец.  

 ԶԻՅԱՆԶԻՅԱՆԶԻՅԱՆԶԻՅԱՆ----ԶԷԲԻԼ ԱՆԷԼԶԷԲԻԼ ԱՆԷԼԶԷԲԻԼ ԱՆԷԼԶԷԲԻԼ ԱՆԷԼ փչացնել. պարս. զիյան + արաբ. զիբիլ – աղբ։ 
 ЗИЙАН-ЗЭБИЛ АНЭЛ испортить, погубить; перс. ziyān – вред, араб. zibl – грязь; в гаварах 

Полис զիպիլ зипил, Ван զըբիլ зыбил, Карабах, Шемаха, Урмия, Карин, Муш, Харберд и т.д. զիբիլ 
зибил – грязь; см. также зийан. 

 ԶԻՅԱՆԶԻՅԱՆԶԻՅԱՆԶԻՅԱՆ----ԶԷԲԻԼ ԼԱԶԷԲԻԼ ԼԱԶԷԲԻԼ ԼԱԶԷԲԻԼ ԼԱԼԼԼԼ փչանալ։ 
 ЗИЙАН-ЗЭБИЛ ЛАЛ испортиться.  

 ԶԻՅԱՖԷԹԶԻՅԱՖԷԹԶԻՅԱՖԷԹԶԻՅԱՖԷԹ (Նխջ), գ. խնճույք. արաբ. զիյաֆեթ – խնճույք, հյուրասիրություն։ 
 ЗИЙАФЭТh (Нхч), с. званый обед, банкет; араб. ziafet – гостеприимство, от котор. турец. 

ziyafet (зийафет) – пиршество; в гаваре Полис զիյաֆեթ зийафэтh – званый обед.  

 ԶԻՆՋԻԼԼԱՄԻՇԶԻՆՋԻԼԼԱՄԻՇԶԻՆՋԻԼԼԱՄԻՇԶԻՆՋԻԼԼԱՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Ն) շղթայել։ 
 ЗИНДЖИЛЛАМИШ АНЭЛ (Н) приковать цепью. 

 ԶԻՖԹԶԻՖԹԶԻՖԹԶԻՖԹ (Նխջ), գ. նաֆթ. պարս. զեֆթ – ձյութ։  
 ЗИФТh (Нхч), с. нефть; араб.-перс. zeft – смола, от которого турец. zift, крым.татар. зефт – 
смола. 

 ԶԻՖՕՍԶԻՖՕՍԶԻՖՕՍԶԻՖՕՍ փախավ, կորավ իսկույն։ 
 ЗИФОС, с. смерч, сильный вихрь; зифос горав моментально исчез (получив нагоняй, 

выговор); возможно, от турец. zifos (зифос) – брызги грязи; в гаваре Амшен զիֆօս зифос – 
смерч. 

 ԶՅՈՒՄՐՅՈՒԹԶՅՈՒՄՐՅՈՒԹԶՅՈՒՄՐՅՈՒԹԶՅՈՒՄՐՅՈՒԹ և ԶՈՒՄՐՈՒԹԶՈՒՄՐՈՒԹԶՈՒՄՐՈՒԹԶՈՒՄՐՈՒԹ (Ն), ԶՈՒՄՐՈՒԹԶՈՒՄՐՈՒԹԶՈՒՄՐՈՒԹԶՈՒՄՐՈՒԹ (Չ), գ. զմրուխթ. պարս. և արաբ. զօմօրրօդ 

կամ զումուրրուդ – նույն նշ.։ 
 ЗЮМРЮТh и ЗУМРУТh (Н), ЗУМРУТh (Ч), с. изумруд; араб.-перс. zomorrod, турец. zümrüt 

(зюмрют), крым.татар. зумрут – изумруд; среднеарм. яз. զմրութ змрутh, из перс., литер.вост.арм. 

զմրուխտ змрухт, литер.зап.арм. զմրութ змрутh, Карабах զիւմրիւթ зюмрютh, զմրութ змрутh, Ван 

զըմրութ зымрутh, Полис զիւմրիւտ зюмрют – изумруд. 

 ԶՈՒԲՈՒՆԶՈՒԲՈՒՆԶՈՒԲՈՒՆԶՈՒԲՈՒՆ, գ. կանացի մի տեսակ տաք հագուստ. թուրք. զըբուն – նույն նշ.։ 
 ЗУБУН, с. тёплая женская фланелевая юбка без рукавов с одним карманом спереди; турец. 
zıbın (зыбын) – энтари с тремя юбками (род женской одежды в Турции), крым.татар. зыбын – зипун; 

в гаварах Ван, Карабах, Кесария, Гандзак, Муш, Багеш զբուն збун, Арабкир զըբըն зыбын, Полис, 

Себастия, Карин, Харберд, Дерсин и т.д. զպուն зпун – женская одежда. 

 ԶՈՒԳՈՒՐԹԶՈՒԳՈՒՐԹԶՈՒԳՈՒՐԹԶՈՒԳՈՒՐԹ, ած. ընչազուրկ. թուրք. զյուգյուրթ – նույն նշ.։ 
 ЗУГУРТh, п. обездоленный, неимущий; турец. züğürt (зюгюрт), крым.татар. зугюрт – 
обездоленный, неимущий. 

 ԶՈՒԼՈՒՄԶՈՒԼՈՒՄԶՈՒԼՈՒՄԶՈՒԼՈՒՄ, գ. փորձանք. արաբ. զուլմ – անիրավություն, կեղեքում։ 
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ԶՈՒՌՆԱԶՈՒՌՆԱԶՈՒՌՆԱԶՈՒՌՆԱ ԶԶԶԶ З

 ЗУЛУМ  1. с. горе, бедствие. 2. с. беззаконие, произвол, насилие. 3. с. суровый (о зиме). 4. п. 
проклятый, ненавистный; араб. zulm – несправедливость, беззаконие, от которого турец. zulüm 

зулюм, крым.татар. зулум – насилие, тирания; в гаварах Карабах զիւլիւմ зюлюм, Ван, Амшен, 

Урмия, Аварик, Себастия, Карин, Полис и т.д. զուլոմ зулум, в тех же значениях.  

 ԶՈՒՌՆԱԶՈՒՌՆԱԶՈՒՌՆԱԶՈՒՌՆԱ, գ. 1. զուռնա, շնչական երաժշտական գործիք. 2. դունչ (խոզի), քիթ (անասունի, 

իսկ կատակով կամ ծաղրելով՝ նաև մարդու). թուրք. զօռնա – նույն նշ.: 
 ЗУРРНА, с. 1. зурна, духовой музыкальный инструмент. 2. свиное рыло. 3. нос животного 

(иронич. также человека); перс. zorna, от котор. турец. zurna; среднеарм. яз. զոռնա зоррна, զուռնա 

зуррна, из турец., в гаварах Ван, Карабах, Тбилиси, Полис, Урмия, Амшен, Харберд и т.д. զուռնա 
зуррна – а) зурна, б) нос.  

 ԶՈՒՌՆԱՋԻԶՈՒՌՆԱՋԻԶՈՒՌՆԱՋԻԶՈՒՌՆԱՋԻ, գ. զուռնա նվագող. փոխ. թուրք.։ 
 ЗУРРНАДЖИ, с. зурнач, музыкант, играющий на зурне; в гаварах Тбилиси, Урмия, Карин 

զուռնաճի зуррначи, Ван, Карабах զուռնաչի зуррначhи, из турец. 

ԶՈՒՌԶՈՒՄԶՈՒՌԶՈՒՄԶՈՒՌԶՈՒՄԶՈՒՌԶՈՒՄ ԲՈՒԽԻԲՈՒԽԻԲՈՒԽԻԲՈՒԽԻ ոչինչ, ոչ մի բան:  
ЗУРРЗУМ БУХИ ничего, дырка от бублика, шиш с маслом; инчh пэрир базарэн? зуррзум 

бухи что привёз с рынка? ничего, шиш с маслом, дырку от бублика. 

 ԶՈՒՐԶՈՒՐԶՈՒՐԶՈՒՐ ԴԷՂԸԴԷՂԸԴԷՂԸԴԷՂԸ, մկ. իզուր։ 
 ЗУР ДЭХЪЫ, н. напрасно, зря; перс. zur – ложный, пустой; грабар զուր зур – пустой, 

бесполезный, զուր տէղը зур техъы – напрасно, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. զուր зур – 

напрасно, тщетно, զուր տէղը зур техъы – напрасно, Алашкерт, Ахалциха, Агулис, Ереван, Карин, 

Муш, Себастия, Тбилиси զուր зур, Карабах, Шемаха, Нор-Джуга իզուր изур, Сучава զուրի зури, 

Салмаст զիւր зюр – напрасно, Кюрин զուր зур – клевета. 

 ԶՈՒՐԳԶՈՒՐԳԶՈՒՐԳԶՈՒՐԳ, ած. զրկված (որևէ բանից), կարիքավոր:  
 ЗУРГ, п. обездоленный, лишённый всего; от ассиро-вавилонского srigā – тщетный, напрасный; 

грабар զիրկ зирк – лишённый, обездоленный, литер.вост.арм. զուրկ зурк, литер.зап.арм. զուրկ 
(произн. зург) – лишённый; обездоленный.  

 ԶՈՒՐՈՒՑԷԼԶՈՒՐՈՒՑԷԼԶՈՒՐՈՒՑԷԼԶՈՒՐՈՒՑԷԼ, -ից, -աձ, -օղ, բ.չ. 1. վայրիվերո խոսել. 2. զառանցել. 3. երգել (թռչունը)։ 
 ЗУРУЦhЭЛ, гызуруцhим, зуруцhицh, зуруцhадз, -охъ, г.с.з. 1. нести чепуху, вздор. 2. бредить 

(о больном). 3. петь, чирикать (о птицах); грабар զրօյց зруйцh – беседа, զրուցել зруцhел – 

беседовать, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. զրուցել зруцhел – беседовать, в гаварах Полис, 

Родосто զուրցէլ зурцhэл, Алашкерт, Муш զրուցել зруцhел, Возм զրուցիլ зруцhил, Нор-Джуга 

զրուց տալ зруцh тал, Ван զրիւցել зрюцhел, Мокс զրիւցիլ зрюцhил, Ереван զրիցէլ зрицhэл, Сучава 

զուրուցել зуруцhел, Себастия զուրուցէլ зуруцhэл, Ахалциха, Карин զրցիլ зрцhил, Арабкир 

զուրունցէլ зурунцhэл, Мараха զուրցալ зурцhал, Салмаст զուռցալ зуррцhал, Асланбек զիւրիւցէլ 
зюррюцhэл, все в значении говорить, беседовать. 

 ԶՈՒՔԶՈՒՔԶՈՒՔԶՈՒՔ, գ. սուգ. զուքզուքզուքզուք բահէլբահէլբահէլբահէլ սուգի մեջ լինել։ 
 ЗУКh, с. траур, скорбь; зукh баhэл соблюдать траур; от пехлев. sūg (суг) – скорбь, траур; 

грабар սուգ суг – скорбь, траур, литер.вост.арм. սուգ суг, литер.зап.арм. սուգ (произ. сукհ) – 

скорбь, траур, в больш. диалектов սուգ суг, Мокс, Ван սուք сукh, Асланбек սիւք сюкh, սիւ* сюհհհհ, 

Агулис սէօգ сöг, в гаваре туркоязычных армян Адана սուք сукh.  

 ԶՈՒՔՍԶՈՒՔՍԶՈՒՔՍԶՈՒՔՍ (Ն), գ. զարդարանք։ 
 ЗУКhС (Н), с. украшение, убранство; от ассиро-вавилон. zaugā – пара, чётный; грабар զոյգ 

зуйг – пара, в гаварах Тбилиси, Ереван, Карабах զուքս зукhс, Казах զիքս зикhс – украшение; см. 
также зукhел, зыкhвэл. 

ԶՕԹԷԼԶՕԹԷԼԶՕԹԷԼԶՕԹԷԼ, բ.ն. 1. թափով խփել. 2. ինչ որ բան ամուր կպցնել, փակցնել, ամրացնել:  
 ЗОТhЭЛ, г. 1. бить с размаху. 2. паять, соединять, скреплять металлические части чего-
либо при помощи сплава, припоя. 3. (устар. вульг.) сношать, совершать половой акт.                       
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ԶԶԶԶ З ԶՕՄՓ ԳԸԴԱԳԶՕՄՓ ԳԸԴԱԳԶՕՄՓ ԳԸԴԱԳԶՕՄՓ ԳԸԴԱԳ

4. наполнять, заполнять что-либо доверху, набивать до предела. 5. поставить точку в разговоре, 
сказать, как отрезать; джэбэрна зотhадз стаг все карманы набиты деньгами, мэг зотhадз арба ход 
кыпэрэ везёт загруженную доверху арбу сена, hана зотhицh асац сказал, как отрезал, поставил 

точку в разговоре; исконно арм. слово, грабар յօդ hод – сустав, сочленение костей, хрящей, յօդել 
hодел – соединять, подгонять, приспосабливать, литер.вост.арм. հոդել hодел, литер.зап.арм. յոդել 
(произн. hотhэл) – присоединять, Ереван զօթ դնէլ зотh днел, Алашкерт, Муш զօդ‘ել зодhел, 

Карабах зотhэл զօթէլ – паять. 

 ԶՕՄՓ ԳԸԴԱԳԶՕՄՓ ԳԸԴԱԳԶՕՄՓ ԳԸԴԱԳԶՕՄՓ ԳԸԴԱԳ (Նխջ), գ. զամբեղ: 
 ЗОМПh ГЫДАГ (Нхч), с. корзина. 

 ԶՕՆԶՕՆԶՕՆԶՕՆ, գ. սպիտակ վուշի կտոր:  
 ЗОН, с. белая льняная ткань; крым.татар. зон – белое полотно. 

 *ԶՕՆՔԶՕՆՔԶՕՆՔԶՕՆՔ (Չ), ած. սոնք, հաստամարմին ու դանդաղաշարժ (ձի)։ 
 *ЗОНКh (Ч), п. 1. тучный, медлительный, неповоротливый (о лошади). 2. упитанный, 
полнотелый (о человеке). 

 ԶՕՌԶՕՌԶՕՌԶՕՌ, գ. ստիպողություն, ճնշում. պահլ. ու պարս. զոռ, որոնցից նաև թուրք. զոռ – ուժ 

զօրություն. զօռզօռզօռզօռ անէլանէլանէլանէլ ստիպել, ճնշում գործ դնել։ 
 ЗОРР, с. угнетение, притеснение, принуждение; зорр анэл а) напрягаться, тужиться,                 

б) упрямиться, стоять на своём; перс. zōr – сила, мощь; литер.зап.арм. զոր зор – сила, из перс., в 

гаварах Ван, Карабах, Полис, Карин и т.д. զոռ зорр – угнетение, притеснение.  

 ԶՕՌԱՔԻԶՕՌԱՔԻԶՕՌԱՔԻԶՕՌԱՔԻ, մկ. բռնի. փոխ. թուրք.։  
 ЗОРРАКhИ, н. насильно, против воли; турец. zoraki, крым.татар. зораки – насильно. 

 ԶՕՌԶՕՌԶՕՌԶՕՌ-ԶՕՌԱՔԻԶՕՌԱՔԻԶՕՌԱՔԻԶՕՌԱՔԻ, մկ. 1. բռնի. 2. մեծ դժվարությամբ: 
 ЗОРР-ЗОРРАКhИ, н. 1. насильно, против воли. 2. с большим трудом; перс. zor + турец. zoraki 
(зораки) – насильно. 

 ԶՕՌԲԱԶՕՌԲԱԶՕՌԲԱԶՕՌԲԱ և ԶՕՌԲԱԼԸԶՕՌԲԱԼԸԶՕՌԲԱԼԸԶՕՌԲԱԼԸ, ած. ուժեղ, ազդեցիկ. փոխ. թուրք։ 
 ЗОРРБА и ЗОРРБАЛЫ 1. п. сильный, влиятельный. 2. с. тиран, деспот; перс. zorba, от 

которого турец. zorba, крым.татар. зорба – тиран, деспот, грубиян; литер.зап.арм. զոռբա зоррба – 
тиран, деспот, в гаварах Ван, Карабах, Полис, Карин, Урмия, Амасия, Муш, Мокс, Амшен и т.д. 

զոռբա зоррба  – тиран; сильный. 

 ԶՕՌԸԽՄԻՇԶՕՌԸԽՄԻՇԶՕՌԸԽՄԻՇԶՕՌԸԽՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Չ) ծանր աշխատանքից ընկճվել. փոխ. թուրք.։  
 ЗОРРЫХМИШ ЛАЛ (Ч) надорваться, надломиться от тяжёлого труда.  

 ԶՕՌԼՈՒԶՕՌԼՈՒԶՕՌԼՈՒԶՕՌԼՈՒ (Ն), ած. ուժեղ, մեծազոր. փոխ. թուրք.։ 
 ЗОРРЛУ (Н), п. сильный, крепкий; турец. zorlu – сильный, крепкий; в гаварах Карабах զոռլու 

зоррлу, Ван զոռլի зоррли – сильный. 

 ԶՕՌԼԱՄԻՇԶՕՌԼԱՄԻՇԶՕՌԼԱՄԻՇԶՕՌԼԱՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ ստիպել, ճիգ թափել. թուրք. զորլամակ – նույն նշ.։ 
 ЗОРРЛАМШ АНЭЛ принуждать, заставлять; турец. zorlamak – принуждать, заставлять; в 

гаварах Ван զոռլաթմիշ ընել зоррлатhмиш ынэл, Полис, Карабах զոռլամիշ ընել зоррламиш ынэл – 

принуждать, из турец. 

 ԶՕՌՕՎԶՕՌՕՎԶՕՌՕՎԶՕՌՕՎ, մկ. ստիպողաբար, բռնի. վերջավորությունը հայ. գործ. հոլովի վերջավորութ. է։  
 ЗОРРОВ, н. 1. насильно, принудительно, против воли. 2. насилу, с трудом; («ов» – оконч. 

творит. падежа арм. языка); литер.вост.арм. զոռով зорров – насильно, в гаварах Амшен զօրօվ 

зоров, Карабах, Мегри զոռովեն зорровен – насильно. 

 ԶՕՌՕՎԷՆԶՕՌՕՎԷՆԶՕՌՕՎԷՆԶՕՌՕՎԷՆ, տե՛ս զօռօվ։  
 ЗОРОВЭН, см. зорров.  

 ԶՕՌՕՎԶՕՌՕՎԶՕՌՕՎԶՕՌՕՎ-ՄՕՌՕՎՄՕՌՕՎՄՕՌՕՎՄՕՌՕՎ, մկ. մեծ դժվարությամբ, հազիվ։  
 ЗОРРОВ-МОРРОВ, н.  с большим трудом, еле-еле; Амшен զօռօվ-մօռօվ зорров-морров. 

 ԶՕՐԱՆԱԼԶՕՐԱՆԱԼԶՕՐԱՆԱԼԶՕՐԱՆԱԼ, բ.չ. զոռանալ: 
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ԶՕՐԷԼԶՕՐԷԼԶՕՐԷԼԶՕՐԷԼ ԷԷԷԷ Э

 ЗОРАНАЛ, г.с.з. 1. наливаться силой, укрепляться. 2. расти; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. 

զոռանալ зорранал – укрепляться; развиваться. 

 ԶՕՐԷԼԶՕՐԷԼԶՕՐԷԼԶՕՐԷԼ, -ից, -աձ, բ.ն.. ույժ ունենալ, կարողանալ. աճկըաճկըաճկըաճկը չիզօրէլչիզօրէլչիզօրէլչիզօրէլ աչքը զորություն չունենալ, 
լավ չտեսնել։ 
 ЗОРЭЛ, -ицh, -адз, г.д.з. мочь, обладать способностью, быть в состоянии делать что-либо; 

ачкы чhизорэл потерять зоркость глаз; пехл.-перс. zōr – сила, мощь; грабар զոր зор – сила, мощь, 

литер.вост.арм. и литер.зап.арм. զորել зорел – мочь.  

 ԶՕՐՈՒԹԻՆԶՕՐՈՒԹԻՆԶՕՐՈՒԹԻՆԶՕՐՈՒԹԻՆ, գ. ույժ, զորություն. յէսյէսյէսյէս կիդիմկիդիմկիդիմկիդիմ նարանարանարանարա խաչինխաչինխաչինխաչին զօրութինըզօրութինըզօրութինըզօրութինը ես գիտեմ ինչպիսի 

մարդ է նա. պահլ. զօր + հայ. «թյուն» վերջավորությունը։ 
 ЗОРУТhИН, с. сила, мощь, могущество; йэс кидим нара хачhин зорутhины я знаю что он из 
себя представляет; пехлев.-перс. zōr – сила, мощь; грабар զօր зор – сила, могущество, мощь, 

литер.вост.арм. զորություն, литер.зап.арм. զորութիւն зорутhюн – сила, могущество, мощь, в 

гаварах Ереван, Сучава զօրություն зорутhюн, Шемаха զօրութուն зорутhун, Себастия զօրութիւն 

зорутhюн, Возм զօրութին зорутhин, Ахалциха զօրութեն зорутhен, Зейтун զօրութըն зорутhын.  

 ԶՕՐՔԶՕՐՔԶՕՐՔԶՕՐՔ, գ. ույժ, զորություն. աճկինաճկինաճկինաճկին զօրքըզօրքըզօրքըզօրքը աչքի ույժը, զորությունը, տեսողության 

սրությունը։ 
 ЗОРКh, с. сила, мощь; ачкин зоркhы зоркость, острота зрения; от пехлев.-перс. zōr – сила, 

мощь; грабар զօր зор – сила, мощь, литер.вост.арм. զորք зоркh, литер.зап.арм. զօրք зоркh – войско, 

в гаварах Полис, Марзван, Себастия, Акна, Борчалу, Ширак, Гандзак զորք зоркh – сила, мощь. 

 
 

ԷԷԷԷ Э 
 
 ԷԷԷԷ¹, տե՛ս իմ²:  
 Э¹, см. им².  

 ԷԷԷԷ՜², ձ. բավական է՜: 
 Э²! м. хватит!, довольно!, сколько можно! 

 ԷԷԷԷ՜ՅՅՅՅ ԱԼԱԼԱԼԱԼ, ձ. ինչ որ է...։ 
 ЭЙ АЛ! м. всё что… 

 ԷԲՐՈՒՇՈՒՄԷԲՐՈՒՇՈՒՄԷԲՐՈՒՇՈՒՄԷԲՐՈՒՇՈՒՄ (Ն), գ. մետաքս. պարս. էբրյուշյում – նույն նշ.։ 
 ЭБРУШУМ (Н), с. шёлк; перс. abrišum (абришум) – шёлк; в гаварах Ван արպշում арпшум, 

Полис էպրիւշիւմ эпрюшюм, Карабах ապրշում апршум – шёлк. 

 ԷԳԱԷԳԱԷԳԱԷԳԱ, -ր, -վ, -նք, -ք, -ն, էգի´ր, -ցէ´ք, -աձ, -օղ, բ.չ.պկս. եկա, -ր, -վ և այլն: 

 ЭГА, эгар, эгав, эганкh, эгакh, эган, эгир, эгицhэкh, эгадз, эгохъ, недост.г.с.з; я пришёл, ты 

пришёл, он пришёл и т.д.; исконно арм. слово, грабар եկ йэк – прибытие, диалектные формы 1-го 

лица ед. числа прош. вр. в гаварах Ахалциха, Ереван, Карин, Муш, Ван էկա эка, Шемаха էկա эка 

или յէկա йэка, Нор-Джуга յէկա йэка, Родосто էգա эга, էգու эгу, Харберд, Себастия էգա эга, Полис 

էգա эга, էգու эгу или էգուր эгур, Карабах յէկէ йэкэ, յէկէր йэкэр, յէկը йэкы, Мараха, Салмаст էկամ 

экам, Тигранакерт էգօ эго, Мокс իկը икы, Хачин իգի иги, իգօ иго, Зейтун այգօ айго. 

 ԷԳԷԷԳԷԷԳԷԷԳԷ (Ն) ԷԳՕՎԷԳՕՎԷԳՕՎԷԳՕՎ (Չ), գ. խարտոց. թուրք. էյէ – խարտոց։ 
 ЭГЭ (Н), ЭГОВ (Ч), с. напильник; турец. eğe (эгэ), крым.татар. эгев – напильник; в гаваре 

Амшен էղա эхъа – напильник.  

 ԷԳԷՌԷԳԷՌԷԳԷՌԷԳԷՌ, գ. թամբ. թուրք. էյէր – թամբ։ 
 ЭГЭРР, с. седло; турец. eğer (эхъэр), крым.татар. эгер – седло; в гаварах Полис էյէր эйэр, Ван, 

mյmր äйäр, Карабах յmհmր йähäр – седло.  

 ԷԳԷՌԼԸԷԳԷՌԼԸԷԳԷՌԼԸԷԳԷՌԼԸ, ած. թամբած. թուրք. էյէրլի կամ էյէրլու – նույն նշ.։  
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ԷԷԷԷ Э ԷԳԷՐԷԳԷՐԷԳԷՐԷԳԷՐ

 ЭГЭРРЛЫ, п. осёдланный; турец. eğerli (эхъэрли), крым.татар. эгерли – осёдланный; в гаварах 

Полис էյէրլի эйэрли, Ван, mյmրլու äйäрлу, Карабах յmհmրլու йähäрлу, в том же зн. 

 ԷԳԷՐԷԳԷՐԷԳԷՐԷԳԷՐ, շ. եթե. պարս. ագար, թուրք. էգէր – եթե։  
 ЭГЭР, сз. если, в случае если; перс. eger, от которого турец. eğer (эгэр), крым.татар. эгер – 

если; в гаварах Полис էյէր эйэр, Ван, Карабах, Карин, Себастия, Тигранакерт, Мегри и т.д. ագար 
агар – если.  

 ԷԳԷՐԷՔԷԳԷՐԷՔԷԳԷՐԷՔԷԳԷՐԷՔ և ԷԳՐԷՔԷԳՐԷՔԷԳՐԷՔԷԳՐԷՔ, գ. մակաղ. «ագարակ» բառն է՝ մտած թուրքերենի մեջ և ետ փոխ. 

առնված։ 
 ЭГЭРЭКh и ЭГРЭКh, с. стойбище, загон, место отдыха животных на пастбище; исконно арм. 

слово; грабар ագարակ агарак – поле, пашня, нива, хутор, литер.вост.арм. ագարակ агарак, 

литер.зап.арм. ագարակ агараг – хутор, ферма; согласно Р. Ачаряну, слово было в древности 

заимствовано турецким языком из арм. языка, и впоследствии повторно вошло в диалект из турец. 
яз.; турец. eğlek (эглек) – прохладное место для отдыха скота. 

 ԷԳԻԶԷԳԻԶԷԳԻԶԷԳԻԶ, ած.գ. երկվորյակ. թուրք. էքիզ – նույն նշ.։ 
 ЭГИЗ, с. близнец; турец. ikiz (икиз), крым.татар. эгиз – близнец; в гаваре Полис էքիզ экhиз, 

Амшен էկիզ экиз – близнец. 

 ԷԳԼԷՄԻՇԷԳԼԷՄԻՇԷԳԼԷՄԻՇԷԳԼԷՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ զրույց անելով կամ որևէ թեթև ու հաճելի զբաղմունքով ժամանակ 

անցկացնել։ 
 ЭГЛЭМИШ ЛАЛ развлекаться, весело и приятно проводить время; турец. eğlenmek 
(эхъленмек), крым.татар. эгленмек – весело и приятно проводить время. 

 ԷԳԼԷՆՋԷԷԳԼԷՆՋԷԷԳԼԷՆՋԷԷԳԼԷՆՋԷ, գ. ժամանց. թուրք. էգլէնջէ – նույն նշ.։ 
 ЭГЛЭНДЖЭ, с. развлечение; турец. eğlence (эглэнджэ), крым.татар. эглэнджэ – развлечение; в 

гаварах Полис էյէլէնճէ эйлэнчэ, Ван, mյլmնջm äйлäнджä – развлечение. 

 ԷԳՈՒՆԷԳՈՒՆԷԳՈՒՆԷԳՈՒՆ, գ. հականիշը – անէգ – թթխմորով շաղախած (խմոր)։ 
 ЭГУН, с. дрожжевое тесто; корень древнеарм. яз. եկ йек – прибытие, приход. 

 ԷԳՕՎԷԳՕՎԷԳՕՎԷԳՕՎ, տե՛ս էգէ։ 
 ЭГОВ, см. эгэ. 

 ԷԴԷԲԷԴԷԲԷԴԷԲԷԴԷԲ, գ. նամուս. արաբ. ադաբ, որից պարս. և թուրք. էդէբ – դաստիրակություն, բարի 

վարք։ 
 ЭДЭБ, с. совесть; честь, достоинство; араб. adab, от котор. перс.-турец. edep – учтивость, 
вежливость, крым.татар. эдэп – благовоспитанность, приличие; в гаварах Карин, Муш, Мокс, 

Урмия, Амшен ադաբ адаб, Тбилиси, Карабах ադափ адапh – совесть. 

 ԷԴԷԲՍԸԶԷԴԷԲՍԸԶԷԴԷԲՍԸԶԷԴԷԲՍԸԶ, ած. անամոթ, լիրբ. փոխ. թուրք.։ 
 ЭДЭБСЫЗ, п. бесстыжий, наглый; турец. edepsiz (едепсиз) – бесстыдный, крым.татар. эдепсиз – 
невоспитанный, невежливый; в гаваре Ван äдäпhсыз – бесстыжий. 

 ԷԴԷՎԷԴԷՎԷԴԷՎԷԴԷՎ, մկ.նխ. ետ, հետո. էդէվէդէվէդէվէդէվ անէլանէլանէլանէլ, էդէվէդէվէդէվէդէվ լալլալլալլալ ետ մնացած լինել (մրցության մեջ). էդէվէդէվէդէվէդէվ 
մընալմընալմընալմընալ ետ մնալ. էդէէդէէդէէդէ՞վվվվ հետո՞. մէգմէգմէգմէգ ամիսէնամիսէնամիսէնամիսէն էդէվէդէվէդէվէդէվ մի ամսից հետո. դունինդունինդունինդունին էդէվըէդէվըէդէվըէդէվը տան ետևի 

կողմը, տան ետևում։ 
 ЭДЭВ 1. н. назад. 2. н. позади, сзади. 3. с. зад, задняя часть. 4. через (с наречиями времени); 
эдэв анэл отвернуться, эдэв лал или эдэв мынал а) отставать, б) уступать (в спортивном 
состязании), эдэв? и что?, дальше что?, эдэв цыкэл откладывать, переносить на более поздний 
срок, мэг амисэн эдэв через месяц, эдэв дал дать назад, отъехать назад (на автомобиле), дунин 
эдэвы за домом; см. также hэд; исконно арм. слово, грабар hет հետ – нога, след от ноги, дорога, 

вместе, потом; литер.вост.арм. ետեվ йэтев, литер.зап.арм. ետեւ (произ. йэдэв) – назад, позади, 

сзади; зад, задняя часть, Муш էտեվ этев, Алашкерт էդեվ эдев, Ахалциха, Карин էտէվ этэв, Полис,  

Себастия, Родосто էդէվ эдэв, Акна էդվէն эдвэн, Амшен, Тигранакерт, Тбилиси էդիվ эдив, Салмаст 

իտեվ итев, Хачин իդէվ идэв, Зейтун, Сведия իդիվ идив, Мокс հիտիվ hитив.  

 ԷԴԷՎԷՆԷԴԷՎԷՆԷԴԷՎԷՆԷԴԷՎԷՆ, մկ. ետևից, էդէվառանց: 
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ԷԴԷՎԷԴԷՎԷԴԷՎԷԴԷՎ-ԷԴԷՎԻԷԴԷՎԻԷԴԷՎԻԷԴԷՎԻ ԷԷԷԷ Э

 ЭДЭВЭН, н. 1. сзади. 2. вслед за; эдэвэн вазэл бежать вслед за кем-либо, эдэвэн hаснэл 
догнать, эдэвэн ыйнэл а) преследовать, гнаться, пускаться в погоню за кем-либо, б) приставать, 
донимать, докучать.  

 ԷԴԷՎԷԴԷՎԷԴԷՎԷԴԷՎ-ԷԴԷՎԻԷԴԷՎԻԷԴԷՎԻԷԴԷՎԻ (Չ), ԷԴԷՎԷԴԷՎԷԴԷՎԷԴԷՎ-ԷԴԷՎԷԷԴԷՎԷԷԴԷՎԷԷԴԷՎԷ (Ն), մկ. իրար ետևից։ 
 ЭДЭВ-ЭДЭВИ (Ч), ЭДЭВ-ЭДЭВЭ (Н), н. 1. чередой, по порядку, один за другим. 2. подряд, 
один за другим, без исключения; чhорс ор эдэв-эдэви четыре дня подряд. 

 ԷԴԷՎԷՆԷԴԷՎԷՆԷԴԷՎԷՆԷԴԷՎԷՆ ԸՆԳԱՁԸՆԳԱՁԸՆԳԱՁԸՆԳԱՁ, մկ. 1. մոլեգնորեն, կատաղի (ինչ որ բան անել). 2. շտապ, արագորեն (ինչ 

որ բան անել):  
 ЭДЭВЭН ЫНГАДЗ, н. 1. неистово, без удержу, как угорелый (работать, бежать и т.п.). 2. 
поспешно, торопливо (делать что-либо); эдэвэн ынгадз гудэ ест как угорелый, эдэвэн ынгадз 
кыпани работает без удержу.  

 ԷԶԳԻԷԶԳԻԷԶԳԻԷԶԳԻ (Ն), ԷԶԳԻՆԷԶԳԻՆԷԶԳԻՆԷԶԳԻՆ (Չ), գ. եղանակ (երգի). թուրք. էզգի, նույն նշ.։ 
 ЭЗГИ (Н), ЭЗГИН (Ч), с. мелодия, напев, мотив; синоним – йэхъанаг; турец. ezgi, крым.татар. 

эзги – мелодия, напев; в гаваре Полис էզկի эзки – мелодия. 

 ԷԹԷՌՆԻՔԷԹԷՌՆԻՔԷԹԷՌՆԻՔԷԹԷՌՆԻՔ, գ. տանիքի ծածկի նյութ, չորսանկյուն կղմինդր:  
 ЭТhЭРРНИКh, с. кровельный материал, черепица четырёхугольной формы; от рус. этернит – 
искусственный шифер, изготовленный из смеси асбеста и цемента, который от латинского aeternus 
(этернус) – вечный. 

 ԷԹԷՔԷԹԷՔԷԹԷՔԷԹԷՔ (Ն), ԷԹԱՔԷԹԱՔԷԹԱՔԷԹԱՔ (Չ), գ. 1. եղանցք. 2. եզր, ափ. թուրք. էթէք – նեղ անցք. ձօվինձօվինձօվինձօվին էթաքըէթաքըէթաքըէթաքը (Չ) 

ծովի ափը, ծովի ափին։  
 ЭТhЭКh (Н), ЭТhАКh (Ч), с. 1. подол, нижний край платья, юбки и т.п. 2. берег; синоним – 
кhэнар; дзовин этакhы (Ч) побережье моря; турец. etek, крым.татар. этек – подол, пола, подножие; 

в гаварах Полис էթէք этhэкh, Ван, Карабах, Джавахк, Нор-Баязет աթակ атhак, в тех же значениях. 

 *ԷԹԷՔԼԻՔԷԹԷՔԼԻՔԷԹԷՔԼԻՔԷԹԷՔԼԻՔ (Ն), գ. կանացի ոսկե զարդ՝, այժմ մոռացված։ 
 *ЭТhЭКhЛИКh (Н) *ЭТhИКhЛА (Ч), с. женское украшение из золота, ныне забытое; 
«...этhикла – две крестообразно сложенные золотые пластинки, которые прикрепляли к накидке…» 
(Ер. Шахазиз); см. также пhэрчhам-бахьи. 

 ԷԹՌԱՖԷԹՌԱՖԷԹՌԱՖԷԹՌԱՖ (Ն), ԷՏՌԱՖԷՏՌԱՖԷՏՌԱՖԷՏՌԱՖ (Չ), գ. կողմեր. արաբ. էթրաֆ – թարաֆ բառի հոգնակին է – կողմեր, 

նույն նշ. մէրմէրմէրմէր էթռաֆըէթռաֆըէթռաֆըէթռաֆը մեր կողմերում, մեր շրջակայքում։ 
 ЭТhРРАФ (Н), ЭТРРАФ (Ч), с. край, местность; район проживания; окрестности; мэр 
этррафы в наших краях; араб. etraf (форма мн. числа от taraf – сторона), от котор. турец. etraf и 

крым.татар. этраф – стороны, края, окрестности; в гаварах Полис էթռաֆ этhрраф, Ван mթռmֆ 
äтhррäф, в тех же значениях. 

 ԷԼԷԼԷԼԷԼ-ՕԴԱՐՕԴԱՐՕԴԱՐՕԴԱՐ, ած. բոլորովին օտար. թուրք. – էլ օտար: 

 ЭЛ-ОДАР, п. совершенно чужой; турец. el – чужой + арм. ոտար отар – чужой; в гаварах Ван, 

Карин, Салмаст էլ օղլի эл охъли – чужак, в гаварах Карабах, Карин, Арабкир, Муш էլ эл – чужой.  

 ԷԼԱՄԱԷԼԱՄԱԷԼԱՄԱԷԼԱՄԱ, գ. կնձնի, ulma campestus. берест.  

 ЭЛАМА, с. бот. карагач, берест. 

 ԷԼԱՔԷԼԱՔԷԼԱՔԷԼԱՔ (Չ), գ. ելակ, խմորուկ. (թ. ս. հէլաք). (կազանի, կիրգիզ և Տոբոլսկի թաթար. yilak – 

ելակ, մոր, արքայամորի). հոմանիշը – չիլէք (Ն): 

 ЭЛАКh (Ч), с. бот. клубника; среднеарм. яз. ելագ елаг, ելակ елак – клубника, литер.вост.арм. 

ելակ елак – клубника; синоним чhилэкh (Н); согласно Р. Ачаряну заимствовано из тюркских яз.  

 ԷԼԷՔՃԻԷԼԷՔՃԻԷԼԷՔՃԻԷԼԷՔՃԻ (Չ), ած. դռնե-դուռ ման եկող, տանը չնստող. թուրք. էլէք – մաղ, էլէքջի – մաղ 

շինող։ Բառի սկզբնական իմաստը մոռացված է, հետակայում ստացել է այս իմաստը 

որովհետև մաղ շինողները թափառական գնչուներն էին։ 
 ЭЛЭКhЧИ (Ч), с. бродяга, страннник; турец. elek, крым.татар. элек – сито, решето, турец. 
elekçi (элекчи), крым.татар. элекчи – человек, изготавливающий или продающий сита; 
первоначальное значение «торговец ситом» забыто, новое значение слова возникло в связи с тем, 

что продавцами сит были бродячие цыгане; Карабах mլmքչի äлäкhчhи – продавец сита. 
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ԷԷԷԷ Э ԷԼԼԷԼԷԼԼԷԼԷԼԼԷԼԷԼԼԷԼ

 ԷԼԼԷԼԷԼԼԷԼԷԼԼԷԼԷԼԼԷԼ, բ.չ. 1. ելնել, դուրս գալ. 2. վեր կենալ. 3. հասնել. 4. սկսել. բահէրբահէրբահէրբահէր էլլէլէլլէլէլլէլէլլէլ գարնան 

հասնել. սաբանսաբանսաբանսաբան էլլէլէլլէլէլլէլէլլէլ վար ու ցան սկսել. սիրդըսիրդըսիրդըսիրդը էլլէլէլլէլէլլէլէլլէլ (Ն), օքանօքանօքանօքան էլլէլէլլէլէլլէլէլլէլ (Չ) բարկանալ. սիրդըսիրդըսիրդըսիրդը դէղէնդէղէնդէղէնդէղէն 
էլլէլէլլէլէլլէլէլլէլ սաստիկ վախենալ. ցօրէննէրըցօրէննէրըցօրէննէրըցօրէննէրը էլլաձէլլաձէլլաձէլլաձ ինինինին ցորենները ծլած են. դուսդուսդուսդուս յէլյէլյէլյէլ (Ն), տուստուստուստուս յէլյէլյէլյէլ (Չ) դուրս 

ե՛կ. վէրվէրվէրվէր յէլյէլյէլյէլ վեր բարձրացիր։ 
 ЭЛЛЭЛ, гэллим, элла, эллав, элладз, эллохъ, йэл, йэлэкh, г.с.з. 1. выходить. 2. всходить (о 
посевах и т.п.). 3. появляться, возникать. 4. сбываться (о словах); баhэр эллэл дожить до весны, 
бабайис асадзы эллав сбылись слова моего отца, сабан эллэл начать посевную, сирды эллэл (Н), 
окhан эллэл (Ч) разгневаться, сирды дэхъэн эллэл сердце в пятки ушло, цhорэннэры элладз ин 
пшеница взошла, дус йэл (Н), тус йэл (Ч) выйди вон, вэр йэл поднимайся наверх, пани выра 
эллэл наткнуться на что-либо, пани мэчhэ эллэл выйти из неприятной ситуации; исконно арм. 

слово, грабар ել йэл – выходить, среднеарм. яз. ելլել йэллэл, литер.вост.арм. ելնել йэлнэл, 

литер.зап.арм. ելլել йэллэл и ելլալ йэллал, Ван էլնել элнел, Сучава յէլէլ йэлэл, Ахалциха, Карин, 

Родосто, Себастия էլլէլ эллэл, Асланбек, Харберд, Полис էլլալ эллал, Акна էլլիլ эллил, Амшен 

էլլուշ эллуш, Мокс իլնիլ илнил, Зейтун իլլիլ иллил, Сведия իլնիլ илнил, Возм ըլնիլ ылнил, 

Салмаст ըլել ылел, Мараха ըլէլ ылэл, Хачин իննել иннел.  

 ԷԼԼԸՎԱՑՔԷԼԼԸՎԱՑՔԷԼԼԸՎԱՑՔԷԼԼԸՎԱՑՔ (Ն), ԷԼԼԸՎԱԾԿԷԼԼԸՎԱԾԿԷԼԼԸՎԱԾԿԷԼԼԸՎԱԾԿ (Չ), գ. ծլած ու հողից դուրս եկած բույսերի որակը, 

խտությունը, աճիլության արագությունը և այլն։ 
 ЭЛЛЫВАЦhКh (Н), ЭЛЛЫВАЦК (Ч), с. степень всхожести, плотности и набухания ростков 
прорастающих семян, растений.  

 *ԷԼՉԻԷԼՉԻԷԼՉԻԷԼՉԻ, գ. դեսպան. փոխ. թուրք.։ 
 *ЭЛЧhИ, с. посол, посланник; перс. elči (элчи), от которого турец. elçi (элчи), крым.татар. 

ельчи – посол; в гаварах Полис էլչի элчhи, Ван յէլչի йэлчhи – посол, Карабах էլչի элчhи – кочевник.  

 *ԷՀԹԻԱՋԷՀԹԻԱՋԷՀԹԻԱՋԷՀԹԻԱՋ և ԷԴԻԱՋԷԴԻԱՋԷԴԻԱՋԷԴԻԱՋ, ած. կարիքավոր, կարոտ. արաբ. էհթիյաջ – կարիք։ 
 *ЭhТhИАДЖ и ЭДИАДЖ, п. нуждающийся, бедный, турец. ihtiyaç (иhтийач) – нужда, 
потребность, из араб.  

 ԷՂԱԷՂԱԷՂԱԷՂԱ, -ր, -վ, -նք, -ք, -ն, -ձ, -իլ է, -օղ, -ի՛ր, -ի՛ք, բ.օժ. եղա, -ր, -վ և այլն. էղաձէղաձէղաձէղաձ-անցաձանցաձանցաձանցաձ հընումը 

կատարված. էղաձըէղաձըէղաձըէղաձը աժմըսաժմըսաժմըսաժմըս ադբէսադբէսադբէսադբէս էէէէ հիմա այդպես է արվում. էղաձըէղաձըէղաձըէղաձը սասասասա յէյէյէյէ, դըհադըհադըհադըհա չիկաչիկաչիկաչիկա սա է ինչ 
որ կա, էլ չկա. էղաձինէղաձինէղաձինէղաձին գօրագօրագօրագօրա ամբողջ ուժը գործադրելով. էղաձէղաձէղաձէղաձ-չէղաձըչէղաձըչէղաձըչէղաձը սասասասա յէյէյէյէ ընդամենը եղածը 

սա է. էղաձէղաձէղաձէղաձ-չէղաձըչէղաձըչէղաձըչէղաձը վազէլվազէլվազէլվազէլ ամբողջ ուժով վազել: 
 ЭХЪА, эхъар, эхъав, эхъанкh, эхъакh, эхъан, эхъадз, эхъил э, эхъохъ, эхъир, эхъикh, 
вспомог.недост.гл.; быть, стать; эхъадз-анцhадз давнишний, незапамятный, эхъадзы ажмыс адбэс 
э теперь такие порядки, эхъадзы са йэ, дыhа чhика это всё что есть, больше нет, эхъадзин гора 
изо всех сил, что есть мочи, эхъадз-чhэхъадзы са йэ это всё, что есть, эхъадз-чhэхъадзы вазэл 

бежать изо всех сил, бежать во весь дух; исконно арм. слово, грабар եղ йэхъ – случившийся, 

свершившийся, произошедший, եղանիլ йэхъанил – быть, случаться, происходить; в некоторых 

диалектах, включая новонахичеванский, корень грабара сохранился в формах глагола прош. вр. 

повелит. накл. и причастных формах: Полис էղա эхъа, էղար эхъар, էղավ эхъав, էղիր эхъир, էղաձ 

эхъадз, էղէր է эхъэр э, Акна, Ахалциха, Карин, Амшен, Родосто, Себастия էղա эхъа, Хачин էղօ 

эхъо, Сучава աղիլ է ахъил э, в некоторых диалектах согласный звук «хъ» перешёл в «л», Тбилиси 

эла էլա, Ереван элав էլավ, Мокс, Ван էլm элä, Шемаха իլm илä, Мараха յէլամ йэлам.  

 ԷՂԱՁ ՕՐԷՂԱՁ ՕՐԷՂԱՁ ՕՐԷՂԱՁ ՕՐ, -ըս, -ըդ-ը, գ. ծննդյան օր: 

 ЭХЪАДЗ ОР, -ыс, -ыд, -ы, с. день рождения. 

 ԷՂԱՁԸԷՂԱՁԸԷՂԱՁԸԷՂԱՁԸ, մկ. ընդամենը։  
 ЭХЪАДЗЫ, н. итого, всего. 

 ԷՂԱՁՆԱԷՂԱՁՆԱԷՂԱՁՆԱԷՂԱՁՆԱ և ԷՂԱՁՆԱԼԷՂԱՁՆԱԼԷՂԱՁՆԱԼԷՂԱՁՆԱԼ, մ. ընդմիշտ: 

 ЭХЪАДЗНА и ЭХЪАДЗНАЛ, н. совсем, совсем уж, окончательно; эхъадзна уджарэцhав 
совсем исхудал (о человеке, животном), эхъадзна йох эхъав окончательно испортился.  

 ԷՂԱՎԷՂԱՎԷՂԱՎԷՂԱՎ էղավ: 
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ԷՂԷՆԷՂԷՆԷՂԷՆԷՂԷՆ ԷԷԷԷ Э

 ЭХЪАВ всё, хватит, достаточно, довольно; этимол. см. эхъа.  

 ԷՂԷՆԷՂԷՆԷՂԷՆԷՂԷՆ, գ. էություն. էղէնըէղէնըէղէնըէղէնը իիիի՞նչնչնչնչ էէէէ ի՞նչ տեսակ, ի՞նչ սեռի և էակի առարկա է. էղէնըէղէնըէղէնըէղէնը ճուրճուրճուրճուր էէէէ (Չ) 

միայն ջուր է մեջը ուրիշ բան չկա:  
 ЭХЪЭН, с. суть, сущность; эхъэны инчh э? в чём суть дела?, зхъэны чур э (Ч) одна вода и 
никакой сути; этимол. см. эутhин. 

  ԷՂԻԼ ԷԷՂԻԼ ԷԷՂԻԼ ԷԷՂԻԼ Է, միջանկ. դուրս է գալիս, որ. 

 ЭХЪИЛ Э, вводное сл. оказывается что, выясняется что; эхъил э вор оказалось что, 

выяснилось что; см. также эхъа; Полис էղէր է эхъэр э, Сучава աղիլ է ахъил э, в том же значении.  

 ԷՄԱՆԷՄԱՆԷՄԱՆԷՄԱՆ, գ. կաղնի ծառ և նրա փայտը, дуб, Quercus: 
 ЭМАН, с. бот. 1. дуб. 2. древесина из дуба; крым.татар. эмен – дуб. 

 ԷՄԱՆԷԹԷՄԱՆԷԹԷՄԱՆԷԹԷՄԱՆԷԹ, գ. ամանդ, գրավ. արաբ. ամանաթ, որից պարս. և թուրք. էմէնէթ – նույն նշ.։ 
 ЭМАНЭТh, с. залог, вещь, отданная на хранение; араб. amanat, от которого перс. и турец. 

emanet, крым.татар. эманет – вещь, отданная на хранение; в гаварах Полис էմանէթ эманэтh, Ван, 

Карабах, Тбилиси, Карин, Ван, Сасун, Арабкир, Урмия, Хачин, Шатах, Мокс, Амшен и т.д. 

ամանաթ аманатh, в том же значении. 

 ԷՄԷԳԷՄԷԳԷՄԷԳԷՄԷԳ, գ. ջանք, աշխատանք թափել. ուրիշիուրիշիուրիշիուրիշի էմէգէմէգէմէգէմէգ ուդէլուդէլուդէլուդէլ ուրիշի աշխատանքի արդյունքը 

սեփականել։ 
 ЭМЭГ, с. труд, работа, усилие; уриши эмэг удэл присваивать продукт чужого труда, эмэг анэл, 

эмэг тынэл трудиться, прилагать усилия; турец. emek – труд; среднеарм. яз. ամակ амак – труд от 

турец. emek; употр. во всех западноарм. диалектах, Ван mմmգ äмäг, Карабах mմmգյ äмäгй и т.д.  

 ԷՄԷԶԻՔԷՄԷԶԻՔԷՄԷԶԻՔԷՄԷԶԻՔ, գ. ապակե անոթ՝ երեխայի կամ որբ մնացած մանուկի կաթ խմել տալու. թուրք. 

էմզիք – ծծակ, соска, ծծելու աման. թուրք. էմզիյի – ծծի պտուկ < պարս. ամուս – գինու մեծ 

գավաթ։  
 ЭМЭЗИКh, с. 1. сосок. 2. соска, бутылочка с соской для кормления молоком грудных детей 
или ягнят; эмэзикhов найадз адзи балайи гылмани хилый, тщедушный, болезненный; турец. 
emzik (эмзик), крым.татар. эмзик – соска, сосок, бутылочка с соской; носик чайника, из перс.  

 ԷՄՋԱՄԸԷՄՋԱՄԸԷՄՋԱՄԸԷՄՋԱՄԸ, տե՛ս էնջամը: 

 ЭМДЖАМЫ, см. энджамы. 

 ԷՄՋԷԷՄՋԷԷՄՋԷԷՄՋԷ, գ. հորեղբայր. արաբ. ամմ – հորեղբայր, որից թուրք. ամջա – հորեղբայր։  
 ЭМДЖЭ, с. дядя, младший брат отца; араб. amm, от которого турец. ámca (амджа), крым.татар. 

эмдже – брат отца; в гаварах Полис, Буланых ամուջա амуджа, Партизак ամճա амча – дядя, брат 

отца. 

 ԷՄՋԷԷՄՋԷԷՄՋԷԷՄՋԷ-ԲԱԲԱԲԱԲԱ, գ. հորեղբայր (եթե նա ծեր է). թուրք. ամուջա + բաբա։ 
 ЭМДЖЭ-БА, с. дядя, старший брат отца; крым.татар. эмджебаба (диал.) – старший по возрасту 
дядя (по отцу). 

 ԷՄՋՕՂԼԸԷՄՋՕՂԼԸԷՄՋՕՂԼԸԷՄՋՕՂԼԸ, գ. հորեղբոր որդի. թուրք. ամուջա օղլու։ 
 ЭМДЖОХЪЛЫ, с. 1. однофамилец. 2. близкий родственник (по мужской линии).                                          
3. двоюродный брат, сын дяди, брата отца; крым.татар. эмджэогълу – двоюродный брат.  

 ԷՅԱՆԷՅԱՆԷՅԱՆԷՅԱՆ-ԲԷՅԱՆԻԲԷՅԱՆԻԲԷՅԱՆԻԲԷՅԱՆԻ, մկ. ակնահայտնի. արաբ. այն – աչք, էյան – ականտեսություն, բէյան – 

պարզություն։ 
 ЭЙАН-БЭЙАНИ, н. очевидно, вероятно; араб. ayn – глаз, ayan – очевидность, beyan – ясность, 
от которого турец. ayan beyan (айан бейан) – явно, очевидно. 

 ԷԷԷԷ՜ՅՅՅՅ ՀԱԲԱՀԱԲԱՀԱԲԱՀԱԲԱ, ձ. է՜յ հապա: 

 Э;Й hАБА!, м. ещё чего!, ещё чего не хватало!, вот еще! 

 ԷՅՆԷԼԷՅՆԷԼԷՅՆԷԼԷՅՆԷԼ կամ ԷՐՆԷԼԷՐՆԷԼԷՐՆԷԼԷՐՆԷԼ, -ից, -աձ, -օղ, -է՛, -էցէ՛ք, բ.ն. էրնել, քամուն տալ կալսած հացահատիկը 

մաքրելու համար։ 
 ЭЙНЭЛ или ЭРНЭЛ, гэйним или гэрним, эйницh или эрницh, -адз, -охъ, -э, -эцhэкh, г.д.з. 
веять, провеивать на ветру зёрна пшеницы или семена для очистки от посторонних примесей; 
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ԷԷԷԷ Э ԷՅՆԸՎԱՑՔԷՅՆԸՎԱՑՔԷՅՆԸՎԱՑՔԷՅՆԸՎԱՑՔ

грабар էրան эран – слабый ветерок, в гаварах Муш էրանէլ эранэл, Гандзак, Партизак, 

Себастия, Карин էրնէլ эрнэл, Амшен էյնէլ эйнэл, Ван հէրնէլ hэрнэл, Кесария օրնէլ орнэл, в 

том же значении.  

 ԷՅՆԸՎԱՑՔԷՅՆԸՎԱՑՔԷՅՆԸՎԱՑՔԷՅՆԸՎԱՑՔ (Ն), ԷՅՆԸՎԱԾԿԷՅՆԸՎԱԾԿԷՅՆԸՎԱԾԿԷՅՆԸՎԱԾԿ (Չ), գ. էյնելու կերպը։ 
 ЭЙНЫВАЦhКh (Н), ЭЙНЫВАЦК (Ч), с. способ, манера провеивания.  

 ԷՅՆԸՎԷԼԷՅՆԸՎԷԼԷՅՆԸՎԷԼԷՅՆԸՎԷԼ, -վէցավ, -վաձ, բ.կր. էյնվել։ 
 ЭЙНЫВЭЛ, эйнывэцhав, эйнывадз, г.стр.з. веяться, провеиваться на ветру. 

 ԷՅՐԱԹԻԷՅՐԱԹԻԷՅՐԱԹԻԷՅՐԱԹԻ կամ ԷՐԻՅԱԹԻԷՐԻՅԱԹԻԷՐԻՅԱԹԻԷՐԻՅԱԹԻ, ած. խախուտ, անհաստատ. արաբ. էյրէթ – կիէծ, թուրք. էյրէթի – 

խախուտ։ 
 ЭЙРАТhИ или ЭРИЙАТhИ, п. шаткий, неустойчивый; араб. eyret – ложный, от которого 

турец. eğreti (эйрэти) – фальшивый; в гаварах Полис էյրէթի эйрэтhи, Ван, Карин էյրաթի эйратhи – 

шаткий, Ахалкалаки էյրաթի эйратhи – плохой, скверный.  

 ԷՆԷՆԷՆԷՆ ձև ցույց տվող մակբայի վերջավորություն, կցվում է անորոշ դերբայի ձևին, 

հանդիսանում է Նոր-Նախիջևանի բարբառի յուրահատկություն. օր. ուդէլէնուդէլէնուդէլէնուդէլէն – ուտելով, 

խըմէլէնխըմէլէնխըմէլէնխըմէլէն – խմելով:  

 ЭН окончание наречия образа действия, пишется слитно с глаголом, является особенностью 
новонахичеванского диалекта; удэлэн – кушая, хымэлэн – выпивая; употребляется в литер.зап.арм. 
языке и некоторых западноармянских диалектах, в литературном восточноармянском языке имеет 

окончание «ов» – ուտելով утелов, խմելով хмелов. 

 ԷՆԳԷՆԳԷՆԳԷՆԳ, ԷՆԳԷԷՆԳԷԷՆԳԷԷՆԳԷ և ԷՆԳԸԷՆԳԸԷՆԳԸԷՆԳԸ, մասնիկ, որով կազմվում է որակական ածականների գիրադրական 

աստիճանը. թուրք. էն – ամենա – մասնիկ, որ կազմում է ածականների գիրադրական 

աստիճանը։ 
 ЭНГ, ЭНГЭ и ЭНГЫ, усилительная частица, служит для образования превосходной 
степени качеств. прилагат. самый, наиболее; энгы мэдз самый большой, энгы пhокhыр 
самый маленький; турец. en (эн), eng (энг), крым.татар. энъ – больше всего, наиболее; 

литер.зап.арм. են эн, в гаварах Себастия էնկ энк, Сведия, Гандзак էնկըր энкыр, Полис էն эн, 

Ван ան ан – самый. 

 ԷՆԳԷԼԷՆԳԷԼԷՆԳԷԼԷՆԳԷԼ կամ ԷՆԳԷԼԷՆԳԷԼԷՆԳԷԼԷՆԳԷԼ ԸՆԳԱՁԸՆԳԱՁԸՆԳԱՁԸՆԳԱՁ, ած. սաստիկ նիհարած. էնգէլէնգէլէնգէլէնգէլ ըյնէլըյնէլըյնէլըյնէլ շատ նիհարել. թուրք. 

էնգէլ – արգելք, արգելանք. ուրեմն բառացի՝ էնգէլ ըյնէլ նշանակում է արգելանքի մեջ ըյնել, 
որից, իմաստի զարգացմամբ, դարձել է նիհարել։ 
 ЭНГЭЛ или ЭНГЭЛ ЫНГАДЗ, п. отощавший, исхудавший; энгэл ыйнэл исхудать, отощать; 
турец. engel – препятствие, преграда; запрет. 

 ԷՆԴԷԶԷԷՆԴԷԶԷԷՆԴԷԶԷԷՆԴԷԶԷ, գ. չափ (հագուստի). պարս. էնդազէ – նույն նշ.։ 
 ЭНДЭЗЭ, с. 1. выкройка, образец, по которому кроят одежду. 2. перен. копия, двойник 
человека; перс. endaze, от которго турец. endaze – выкройка; в гаварах Тбилиси, Карин, Ван 

անդազա андаза, Аварик ազանդա азанда – выкройка. 

 ԷՆԴԻԷՆԴԻԷՆԴԻԷՆԴԻ (Թոփտի), մկ. արդեն. կազ. թաթար. իմդի, էնդի – արդեն։ 
 ЭНДИ (с. Крым), н. уже; крым.татар. энди – теперь, уже. 

 ԷՆԷԷՆԷԷՆԷԷՆԷ, ած. նոր. թուրք. յէնի – նոր. էնէէնէէնէէնէ մուշտագըսմուշտագըսմուշտագըսմուշտագըս գօրավգօրավգօրավգօրավ։ 
 ЭНЭ, п. новый; турец. yeni (йени ) – новый; энэ муштагыс горав моя новая шуба пропала. 

 ԷՆԷԷՆԷԷՆԷԷՆԷ-ԽՈՒՆԷԽՈՒՆԷԽՈՒՆԷԽՈՒՆԷ (Չ) դժկամորեն, չուզենալով (երթալ): 
 ЭНЭ-ХУНЭ (Ч) нехотя, неохотно (идти куда-либо).  

 ԷՆԷԷՆԷԷՆԷԷՆԷ-ԽՈՒՆԷԽՈՒՆԷԽՈՒՆԷԽՈՒՆԷ ՄԱՆԿԱԼՄԱՆԿԱԼՄԱՆԿԱԼՄԱՆԿԱԼ (Չ) պարապ քաշ գալ: 
 ЭНЭ-ХУНЭ МАНКАЛ (Ч) слоняться без дела.  

 ԷՆՋԱՄԸԷՆՋԱՄԸԷՆՋԱՄԸԷՆՋԱՄԸ կամ ԸՆՋԱՄԸԸՆՋԱՄԸԸՆՋԱՄԸԸՆՋԱՄԸ, մկ. ուրեմն, վերջիվերջո. պարս. անջամ – վերջ հետևանք։ 
 ЭНДЖАМЫ, ЭМДЖАМЫ или ЫНДЖАМЫ, н. следовательно, значит, стало быть, поэтому, 
итак; перс. anġam (анджам) – конец, следствие, результат. 

 ԷՆՔՍԷԷՆՔՍԷԷՆՔՍԷԷՆՔՍԷ (Ն), ԷՆՔՍԱԷՆՔՍԱԷՆՔՍԱԷՆՔՍԱ (Չ), գ. ծոծրակ. թուրք. էնքսէ – ծոծրակ։ 
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ԷՇԷՇԷՇԷՇ ԷԷԷԷ Э

 ЭНКhСЭ (Н), ЭНКhСА и ЙЭНКhСА (Ч), с. 1. затылок, шея. 2. холка, загривок; турец. ense 

(энсе), крым.татар. энъсе – затылок; в гаварах Полис էքսէ экhсэ, Ван էնքսէ энкhсэ, Амасия էնկսէ 
энксэ – затылок.  

 *ԷՇԷՇԷՇԷՇ¹ (Ն), գ. ընկեր. զույգ, նման. թուրք. էշ – նույն նշ.։ 
 *ЭШ¹ (Н), с. 1. напарник, партнёр. 2. пара, один из составляющих пару. 3. подобие, сходство; 
турец. eş (эш), крым.татар. эш – напарник, партнер.  

 ԷՇԷՇԷՇԷՇ², գ. եշ: 

 ЭШ², с. 1. осёл. 2. перен. болван, осёл; исконно арм. слово, грабар էշ эш – осёл, ишак, 

литер.вост.арм. եշ эш, литер.зап.арм. էշ эш – осёл, ишак, болван. 

 ԷՇԳՅԱՐԷԷՇԳՅԱՐԷԷՇԳՅԱՐԷԷՇԳՅԱՐԷ (Ն), մկ. բացահայտ կերպով. պարս. աշգար – պարզ, ակնահայտնի, որից թուրք. 

աշիքյար։ 
 ЭШГЙАРЭ (Н), н. открыто, явно; перс. ašgar – ясный, чистый, от которого турец. aşikâr 

(ашикяр), крым.татар. ашкяре – открыто, явно; в гаварах Сведия էշգէրու эшгэру, Дерсин, Кхи 

էշկէրէ эшкэрэ, Карабах ըշկարա ышкара – открыто, явно.  

 ԷՇԷՔԷՇԷՔԷՇԷՔԷՇԷՔ¹ (Ն), ԷՇԱՔԷՇԱՔԷՇԱՔԷՇԱՔ (Չ), գ. 1. էշ. 2. հիմար. թուրք. էշէք – էշ. էշէքիէշէքիէշէքիէշէքի խըդախըդախըդախըդա մեծ, ահագին մարդ։ 
 ЭШЭКh¹, (Н), ЭШАКh (Ч), с. 1. осёл. 2. перен. болван, осёл; эшэкhи хыда верзила, крупный, 
рослый человек; турец. eşek (ешек) и eşak (восточнотурецкий диалект) – ишак, осёл; в гаварах 

Полис էշէկ эшэк, Ван էշmգ эшäг, Карабах էշշmգյ эшшäгй – осёл.  

 ԷՇԷՔԷՇԷՔԷՇԷՔԷՇԷՔ² (Չ), գ. հիմար։  
 ЭШЭКh² (Ч), с. болван, осёл; турец. eşek (ешек) и eşak (восточнотурец. диал.) – ишак, осёл; в 

гаварах Полис, Сучава эшэг էշէգ, Асланбек эшэг էշէգ, эшэй էշէյ – болван.  

 ԷՇԷՔԼԷՄԷԷՇԷՔԼԷՄԷԷՇԷՔԼԷՄԷԷՇԷՔԼԷՄԷ, մկ. էշավարի։ 
 ЭШЭКhЛЭМЭ, н. по-ослиному.  

 ԷՇԷՔՈՒԹԻՆԷՇԷՔՈՒԹԻՆԷՇԷՔՈՒԹԻՆԷՇԷՔՈՒԹԻՆ, գ. հիմարություն։ 
 ЭШЭКhУТhИН, с. тупость, твердолобость. 

 ԷԷԷԷ՜ՇԹՇԹՇԹՇԹ էլ ի՞նչ, միայն դա էր պակաս, չի կարող պատահել: 
 ЭШТh! ещё чего!, вот ещё!, ещё чего не хватало!, ничего себе!; не может быть!; литер.зап.арм. 

ի՛շտ ишт! – возглас, восклицане для одёргивания, осаживания. 

 ԷՇԹԱԼԷՇԹԱԼԷՇԹԱԼԷՇԹԱԼ և *ԷՐԹԱԼԷՐԹԱԼԷՐԹԱԼԷՐԹԱԼ, բ.չ. 1. էրթալ, շարունակվել. 2. ամուսնանալ. 3. կարողանալ։ գէշթըցվիգէշթըցվիգէշթըցվիգէշթըցվի՞, 
ԱննանԱննանԱննանԱննան ՕվանէսինՕվանէսինՕվանէսինՕվանէսին գընացգընացգընացգընաց (Ն), ԱննանԱննանԱննանԱննան ՕվանէսինՕվանէսինՕվանէսինՕվանէսին կընածկընածկընածկընած (Չ) Աննան ամուսնացավ Հովհաննեսի 

հետ. էշթալէշթալէշթալէշթալ-քալքալքալքալ (Ն), էշտալէշտալէշտալէշտալ-կալկալկալկալ (Չ) գնալ-գալ, այցելել իրարար. էշթալէնէշթալէնէշթալէնէշթալէն-էշթալէնէշթալէնէշթալէնէշթալէն վերջիվերջո. 

բէրանիսբէրանիսբէրանիսբէրանիս չէշթալչէշթալչէշթալչէշթալ ասէլուասէլուասէլուասէլու (Ն), պէրանիսպէրանիսպէրանիսպէրանիս չէշտալչէշտալչէշտալչէշտալ ասէլուասէլուասէլուասէլու (Չ) լեզուս չի դառնում ասելու. ձէռքիսձէռքիսձէռքիսձէռքիս 
չէշթալչէշթալչէշթալչէշթալ (Ն), ծէռկիսծէռկիսծէռկիսծէռկիս չէշտալչէշտալչէշտալչէշտալ (Չ) ձէռքս չի բարձրանում։ 
 ЭШТhАЛ и *ЭРТhАЛ, недост.г.с.з. 1. идти, двигаться (в направлении от говорящего).                  
2. ехать (на автомобиле, велосипеде). 3. выходить замуж. 4. уметь, мочь. 5. ехать, отправляться. 
6. уходить, удаляться. 7. ходить, посещать. 8. передвигаться, двигаться. 9. идти (о спектакле, 
времени и т.п.). 10. ходить, делать ход (в шахматах, шашках); гэштhыцhви? можно идти?, 
Аннан Ованэсин гынацh (Н), Аннан Ованэсин кынац (Ч) Анна вышла замуж за Ованеса, 
эштhал-кhал (Н), эштал-кал (Ч) а) расхаживать, ходить взад и вперёд, б) навещать друг-друга, 
ходить в гости, эштhалэн-эштhалэн наконец, в конце концов, бэранис чhэштhал асэлу (Н), 
пэранис чhэштал асэлу (Ч) у меня язык не поворачивается сказать такое, дзэрркhис чhэштhал 
(Н), цэрркис чhэштал (Ч) у меня рука на такое не поднимется, мамайин-бабайин дуны эштал 
(Ч) а) настаиваться до полной готовности к употреблению (о супе, чае и т.п.), б) дойти, стать 

вполне готовым (о свежеиспечённых мучных изделиях); исконно арм. слово, грабар երթալ 
йэртhал, երթանալ йэртhанал – идти, литер.вост.арм. երթալ йэртhал, литер.зап.арм. երթալ 
йэртhал – идти, в гаварах Алашкерт, Ахалциха, Харберд, Карин, Мокс, Полис, Себастия, Сучава 

էրթալ эртhал, Возм յէրթալ йэртhал, Ван, Тигранакерт էրթmլ эртհäл, Муш էրդ‘ալ эрдհал, 



 

476 
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Зейтун իրթոլ иртhол, իյթօլ ийтhол, Ереван, Родосто էթալ этhал, Мараха, Салмаст էթmլ этհäл, 

Хачин իշտօլ иштол, Амшен էշտուշ эштуш.  

 ԷՇԹԱԼԷՇԹԱԼԷՇԹԱԼԷՇԹԱԼ և ԷՐԹՈՒՄԷՐԹՈՒՄԷՐԹՈՒՄԷՐԹՈՒՄ (Ն), ԷՇՏՈՒՄԷՇՏՈՒՄԷՇՏՈՒՄԷՇՏՈՒՄ (Չ), գ. երդում. էշթումէշթումէշթումէշթում անէլանէլանէլանէլ (Ն), էշտումէշտումէշտումէշտում անէլանէլանէլանէլ (Չ) երդվել. 
էշթումէշթումէշթումէշթում-բադառբադառբադառբադառ լալլալլալլալ (Ն) ջերմակին երդվել։ 
 ЭШТhУМ и ЭРТhУМ (Н), ЭШТУМ (Ч), с. 1. клятва, обет. 2. присяга; эштhум анэл (Н), 
эштум анэл (Ч) давать клятву, эштhум-бадарр лал (Н) неистово клясться; исконно арм. слово, 

грабар երդումն йэрдумн – клятва, литер.вост.арм. երդում йэрдум, литер.зап.арм. երդում (произн. 

йэртհум) – клятва, присяга, Сучава յէրդ‘ում йэрдհум, Муш, Себастия էրդ‘ում эрдհум, Ахалциха, 

Харберд, Полис, Родосто, Тигранакерт էրթում эртhум, Карин էրթումք эртhумкh, Алашкерт 

յէրթում йэртhум, Салмаст էրթիւմ эртhюм, էօրթիւմ öртhюм, Акна, Асланбек էրթիւմ эртhюм, Ван 

էրտիւմ эртюм, Агулис էօռդիւմ öррдюм, Мараха էօրթիւմ öртhюм, Тбилиси օրթում ортhум, 

Ереван օռթում орртhум, Возм հէրտօմ hэртом, Мокс հէրտիւմ hэртюм, Шемаха վէրթում вэртhум, 

Нор-Джуга վորդ‘ում вордհум, Хачин ույդ‘ում уйдհум, Амшен էշթվունք эштhвункh, էշթվօնք 

эштhвонкh, Горис իւրթիւմն üртhюмн, Карабах իւրթումնը üртhумны. 

 ԷՇԽԷՇԽԷՇԽԷՇԽ, գ. սեր. արաբ. աշկ, պարս. էշղ – սեր. էշխունէշխունէշխունէշխուն չիչիչիչի՛ դիմանալդիմանալդիմանալդիմանալ (Ն), էշխունէշխունէշխունէշխուն չիչիչիչի՛ տիմանատիմանատիմանատիմանա(լլլլ) 
(Չ) սերուն չի դիմանում։ 
 ЭШХ, с. любовь, страсть; эшхун чhи диманал (Н), эшхун чhи тимана(л) (Ч) страдает от 
любви; араб. ašk (ашк) – любовь, от которого перс. eşk (эшк), турец. aşk (ашк) – любовь; 

литер.зап.арм. էշխ эшх – пыл, страстность, горячность. вдохновение, из турец., в гаварах Тбилиси, 

Муш, Карабах, Амасия, Карин էշխ эшх – любовь. 

 ԷՇՏԷՇՏԷՇՏԷՇՏ (Չ), հին ձևը ԷՐՏԷՐՏԷՐՏԷՐՏ, գ. հարդ. հոմանիշը – թօբան (Ն):  

 ЭШТ (Ч), старая форма ЭРТ, с. солома; от греч. artos – хлеб; грабар յարդ hард – солома, в 

гаварах Асланбек յmրթ йäртհ, Ван mրթ äртհ, Мокс, Возм հmրթ häртh, Харберд էրդ‘ эрдհ, 

Ахалциха, Карин, Родосто, Тигранакерт էրթ эртh, Зейтун, Хачин էյդ эйд, Сведия իրթ иртh, 

Партизак յէրթ йэртh; синоним – тhобан (Н). 

 ԷՇՏԱԼԷՇՏԱԼԷՇՏԱԼԷՇՏԱԼ (Չ), տե՛ս էշթալ: 
 ЭШТАЛ (Ч), см. эштhал. 

 ԷՇՏՕԴԷՇՏՕԴԷՇՏՕԴԷՇՏՕԴ (Չ), ած. մեջը հարդ խառնված։ 
 ЭШТОД (Ч), п. смешанный с соломой. 

 ԷՈՒԹԻՆԷՈՒԹԻՆԷՈՒԹԻՆԷՈՒԹԻՆ և ԷՅՈՒԹԻՆԷՅՈՒԹԻՆԷՅՈՒԹԻՆԷՅՈՒԹԻՆ, գ. էություն: 
 ЭУТhИН и ЭЙУТhИН, с. cуть, сущность; панин эйутhины иманал (Ч) понять суть дела; 

исконно арм. слово, грабар էություն эутhюн, литер.вост.арм. էություն эутhюн, литер.зап.арм. 

էութիւն эутhюн – суть, сущность.  

 ԷՋԷԼԷՋԷԼԷՋԷԼԷՋԷԼ, գ. մահվան ժամ, օրհաս. էջէլըէջէլըէջէլըէջէլը էգիլէգիլէգիլէգիլ էէէէ գլխին գալիք կա. արաբ. էջէլ, որից և թուրք. էջէլ – 

նույն նշ.։  
 ЭДЖЭЛ, с. смертный час; эджэлы эгил э пробил смертный час; араб. eğel, от котор. турец. 
ecel (эджэл), крым.татар. эджэль – смерть, смертный час; употребляется во всех арм. диалектах в 

формах աջալ аджал, էջէլ эджэл.  

 ԷՋԻԶԷՋԻԶԷՋԻԶԷՋԻԶ, ած. ձանձրացած, զզված. արաբ. և պարս. աջէզ – թույլ, ուժասպառ:  
 ЭДЖИЗ, п. пресытившийся, утомившийся от чего-либо; из араб.-перс. 

 ԷՋԻԶԷՋԻԶԷՋԻԶԷՋԻԶ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ ձանձրացնել, զզվեցնել անվերջ խնդրելով, պահանջելով կամ խոսելով 

միևնույն բանի մասին:  

 ЭДЖИЗ АНЭЛ надоедать, допекать, докучать, стоять над душой, не давать покоя.  

 ԷՋԻԶԷՋԻԶԷՋԻԶԷՋԻԶ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ զզվել անվերջ լսելով միևնույն բանը, խնդիրը կամ պահանջը։ 
 ЭДЖИЗ ЛАЛ пресытиться, утомиться от бесконечных разговоров, требований, просьб. 

 ԷՌԱՆԷՌԱՆԷՌԱՆԷՌԱՆ (Ն), տե՛ս առան (Չ):  
 ЭРРАН (Н), см. арран (Ч).  
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ԷՌՍՈՒՆԷՌՍՈՒՆԷՌՍՈՒՆԷՌՍՈՒՆ ԷԷԷԷ Э

 ԷՌՍՈՒՆԷՌՍՈՒՆԷՌՍՈՒՆԷՌՍՈՒՆ, դ. եռեսուն: 

 ЭРРСУН, ч. тридцать; исконно арм. слово, грабар երեսուն йэресун, литер.вост.арм. и 

литер.зап.арм. երեսուն йэресун, в гаварах Ереван յէռէսուն йэррэсун, Ван յէռսուն йэррсун, Сучава, 

Хачин էրսուն эрсун, Ахалциха, Зейтун, Карин, Амшен, Полис, Тигранакерт, Родосто էռսուն 

эррсун, Мараха, Салмаст յէռսուն йэррсун, Мокс հէռսուն hэррсун, Возм հէռսօն hэррсон, Карабах 

ըրէսուն ырэсун, Горис ըրէսսուն ырэссун, Шемаха իրէսուն ирэсун, յառասուն йаррасун, Нор-

Джуга արասուն арасун, Агулис արասսուն арассун, Тбилиси, Аварик յարսուն йарсун, Акна 

էռսիւն эррсюн. 

 ԷՌՍՈՒՆԱԳԱՆԷՌՍՈՒՆԱԳԱՆԷՌՍՈՒՆԱԳԱՆԷՌՍՈՒՆԱԳԱՆ, դ. երեսունական ամեն մեկին, ամեն մեկից ինսուն։ 
 ЭРРСУНАГАН, ч. по тридцать (каждому, от каждого). 

 ԷՌՍՈՒՆՆՕՑԷՌՍՈՒՆՆՕՑԷՌՍՈՒՆՆՕՑԷՌՍՈՒՆՆՕՑ, դ. երեսունանոց: 

 ЭРРСУННОЦh, ч. достоинством в тридцать (рублей и т.п.). 

 ԷՌՍՈՒՆՈՒՄԷՌՍՈՒՆՈՒՄԷՌՍՈՒՆՈՒՄԷՌՍՈՒՆՈՒՄ, դ. երեսուներորդ: 

 ЭРРСУНУМ, ч. тридцатый; см. ум. 

 ԷՌՔԷՌՔԷՌՔԷՌՔ, գ. 1. քոր. արմատն է «էռ». 2. մի տեսակ կաշվի հիվանդություն. էռքունէռքունէռքունէռքուն չիմչիմչիմչիմ դիմանալդիմանալդիմանալդիմանալ 
(Ն), էռքունէռքունէռքունէռքուն չիմչիմչիմչիմ տիմանալտիմանալտիմանալտիմանալ (Չ) այնպես է քոր գալիս, որ չեմ դիմանում. էռքէռքէռքէռք լալլալլալլալ այդ 

հիվանդությունը ստանալ։ 
 ЭРРКh, с. 1. зуд. 2. чесотка, кожное заболевание; эрркhун чhим диманал (Н), эрркhун чhим 
тиманал (Ч) так чешется, что невмоготу, эрркh лал заболеть чесоткой, эрркhы hанэл избавиться 

от чесотки; исконно арм. слово, грабар եռ йэрр – кипение, зуд, литер.вост.арм. էռքոր йэрркhор, 

литер.зап.арм. էռք эрркh – кипение, зуд, в гаварах Полис էռք эрркh, Харберд mռք äркհ, Асланбек 

գէռք гэрркh – зуд; см. также гэррал.  

 ԷՌՔԷՔԷՌՔԷՔԷՌՔԷՔԷՌՔԷՔ, տե՛ս էրքէք։ 
 ЭРРКhЭКh, cм. эркhэкh. 

 ԷՍԷՍԷՍԷՍ , գ. զգայություն, գիտակցություն, ուշք. պարս. հեսս – նույն իմ. էսըէսըէսըէսը էշթալէշթալէշթալէշթալ ուշքը կորցնել, 
ուշաթափվել. էսըէսըէսըէսը գըլօխըգըլօխըգըլօխըգըլօխը քալքալքալքալ (Ն), էսըէսըէսըէսը կըլօխըկըլօխըկըլօխըկըլօխը կալկալկալկալ (Չ) ուշքի գալ։ 
 ЭС, с. сознание, рассудок; эсы эштhал или эсы анцhынэл потерять сознание, упасть в 
обморок, эсы гылохы кhал (Н), эсы кылохы кал (Ч) очнуться, прийти в себя, прийти в сознание; 
крым.татар. эс – сознание, рассудок. 

 ԷՍԼԻԷՍԼԻԷՍԼԻԷՍԼԻ (Ն), ԷՍԼԸԷՍԼԸԷՍԼԸԷՍԼԸ (Չ), ած. ծեր. թուրք. էսքիլի – հին բառի սղված ձևն է, կամ արաբ. և պարս. 

ասլի – ասլը տական, հիմնական։  
 ЭСЛИ (Н), ЭСЛЫ (Ч), п. старый, пожилой; крым.татар. эсли – пожилой; в гаваре Карабах էսլի 

эсли – пожилой.  

 ԷՍԼԸՆԱԼԷՍԼԸՆԱԼԷՍԼԸՆԱԼԷՍԼԸՆԱԼ, բ.չ. ծերանալ: 
 ЭСЛЫНАЛ, г.с.з. стареть, стариться. 

 *ԷՍՄԷՐԷՍՄԷՐԷՍՄԷՐԷՍՄԷՐ, ած. թուխ. արաբ. ասմար, որից թուրք. էսմէր – թխագույն։  
 *ЭСМЭР, п. смуглый, тёмный; араб. asmar, от которого турец. esmer – смуглый; в гаварах 

Полис էսմէր эсмэр, Ван, Муш, Джавахк, Сасун, Урмия ասմար асмар – смуглый. 

 ԷՍՆԱՖԷՍՆԱՖԷՍՆԱՖԷՍՆԱՖ, ած.գ. արհեստավոր, արհեստավորների դաս. փոխ. արաբ.։ 
 ЭСНАФ, с. 1. ремесленник, кустарь. 2. сословие ремесленников. араб. esnaf – ремесло, от 

которого. турец. esnaf, крым.татар. эснаф – ремесленник; в гаварах Полис էսնաֆ эснаф, Ван, 

Хотрджур, Карин ասնաֆ аснаф – ремесленник. 

 ԷՍՔԻՋԻԷՍՔԻՋԻԷՍՔԻՋԻԷՍՔԻՋԻ, գ. հին բաներ նորոգող, կարկատող. թուրք. էսկի – հին։ 
 ЭСКhИДЖИ, с. 1. старьёвщик, ветошник. 2. кустарь, починяющий старые вещи; турец. eskici 
(эскиджи), крым.татар. эскиджи – старьёвщик. 

 ԷԷԷԷ՜ՎԱԼԼԱՎԱԼԼԱՎԱԼԼԱՎԱԼԼԱ (Ն), ձ. կեցցես՜. ար. էյվալահ – նույն նշ.։  
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ԷԷԷԷ Э ԷՎԷԼԷՎԷԼԷՎԷԼԷՎԷԼ-ԷՎԷԼԴԷՆԷՎԷԼԴԷՆԷՎԷԼԴԷՆԷՎԷԼԴԷՆ

 Э;ВАЛЛА! (Н), м. с богом, в добрый час, удачи; араб. eyvallah, от которого турец. éyvallah 

(эйваллаh); в гаварах Ван, Карин, Багеш է՜վալլա э՛валла, Карабах է՜յվալլա э՛йвалла, Аварик, 

Урмия է՜վալլահ э՛валлаh, в том же значении. 

 ԷՎԷԼԷՎԷԼԷՎԷԼԷՎԷԼ-ԷՎԷԼԴԷՆԷՎԷԼԴԷՆԷՎԷԼԴԷՆԷՎԷԼԴԷՆ, մկ. հին ժամանակներից սկսած. թուրք. էվվէլ-էվվէլդէն – նույն նշ.։ 
 ЭВЭЛ-ЭВЭЛДЭН, н. издавна, с давних пор; араб. avval – начало, первый, от которого турец. 
evvelden – заранее, evvelinden – с самого начала, крым.татар. эвель-эвельден – издавна.  

 ԷՎԷԼՔԻԷՎԷԼՔԻԷՎԷԼՔԻԷՎԷԼՔԻ, ած. հին ժամանակվա, վաղեմի. արաբ. ավվալ – սկիզբ, առաջին, որից թուրք. 

էվվէլքի – նախ առաջվա։ 
 ЭВЭЛКhИ, п. прежний, предыдущий; эвэлкhи машт многоопытный, искушённый, 
умудрённый; араб. avval – начало, первый, от которого турец. evvelki – первый, крым.татар. эвельки 
– прежний, предыдущий.  

 ԷՐԱՁԷՐԱՁԷՐԱՁԷՐԱՁ¹, գ. երազ։  
 ЭРАДЗ¹, с. сон, сновидение; грабар երազ йэраз – сон, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. երազ 

йэраз – сон, Ереван, Мокс, Мараха, Салмаст, Ван, Тбилиси էրազ эраз, Возм, Сучава յէրազ йэраз, 

Алашкерт, Ахалциха էրած эрац, Акна, Харберд, Полис, Родосто, Асланбек էրաձ эрадз, 

Тигранакерт էրmձ эрäдз, Хачин իյօզ ийоз, Агулис, Карабах, Шемаха, Нор-Джуга արազ араз, 

Зейтун իյօզ ийоз, իրոձ иродз, Амшен ներազ нераз. 

 ԷՐԱՁԷՐԱՁԷՐԱՁԷՐԱՁ², ած. խանձված, այրված, խանձրահամած: 

 ЭРАДЗ², пр.пр.вр. 1. подгоревший. 2. обожжённый. 

 ԷՐԱՁՀԱՆԱԷՐԱՁՀԱՆԱԷՐԱՁՀԱՆԱԷՐԱՁՀԱՆԱ, գ. երազահան։ 
 ЭРАДЗhАНА, с. сонник, толкователь снов; литер.вост.арм. երազահան еразаhан – сонник. 

 *ԷՐԱՄԷՐԱՄԷՐԱՄԷՐԱՄ, գ. ընտանիքի խմբական գերեզմանոց։ 
 *ЭРАМ, с. семейно-родовое захоронение; от пехлев. rama – толпа, стадо; грабар երամ йэрам – 

толпа, стадо, стая, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. երամ йэрам – толпа, стадо, стая, рой, в гаварах 

Ван էրամ эрам – толпа, Мокс էրամ эрам – стая птиц, Алашкерт ազգ ու էրամ азг у эрам – семья, 

Евдокия, Себастия эрам էրամ – место для родовых захоронений. 

 ԷՐԱՆԻԷՐԱՆԻԷՐԱՆԻԷՐԱՆԻ, տե՛ս էրնէգ: 
 ЭРАНИ, см. эрнэг.  

 ԷՐԳԱԹԷՐԳԱԹԷՐԳԱԹԷՐԳԱԹ, գ. երկաթ։ 
 ЭРГАТh, с. железо; сабани эргатh лемех, часть плуга, подрезающая пласт земли снизу; грабар 

երկաթ йэркатh – железо, литер.вост.арм. երկաթ йэркатh, литер.зап.арм. երկաթ (произн. йэргатh) – 

железо, в гаварх Алашкерт, Ахалциха, Ереван, Карин, Мокс, Мараха, Салмаст, Ван, Тбилиси 

էրկաթ эркатh, Харберд, Амшен, Муш, Родосто, Себастия էրգաթ эргатh, Возм յէրկաթ йэркатh, 

Сучава յէրգաթ йэргатh, Тигранакерт էրգmթ эргäтհ, Хачин իյգօթ ийготh, Асланбек երգաթ ергатh, 

Агулис, Карабах, Шемаха, Нор-Джуга արկաթ аркатh, Зейтун իյգօթ ийготh, իրգօթ ирготh.  

 ԷՐԳԱԹԷԷՐԳԱԹԷԷՐԳԱԹԷԷՐԳԱԹԷ, ած. երկաթե: 

 ЭРГАТhЭ, п. железный. 

 ԷՐԳԱԹԷՂԷՆԷՐԳԱԹԷՂԷՆԷՐԳԱԹԷՂԷՆԷՐԳԱԹԷՂԷՆ, գ. երկաթեղեն, երկաթից շինած։ 
 ЭРГАТhЭХЪЭН, п. скобяные товары, металлические изделия. 

 ԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆ, ած. 1. երկայն (ըստ տարածության). 2. (ըստ ժամանակի). էրգանէրգանէրգանէրգան փադփադփադփադ երկայն 

փայտ, էրգէրգէրգէրգանանանան օրօրօրօր երկար օր։ 
 ЭРГАН 1. п. длинный. 2. п. долгий, продолжительный, длительный (по времени). 3. н. долго, 
длительно, продолжительно; эрган пhад длинная палка, эрган ор долгий день; исконно арм. слово, 

грабар երկայն йэркайн – длинный, долгий, литер.вост.арм. երկայն йэркайн, երկար йэркар, 

литер.зап.арм. երկայն (произн. йэргайн), Ахалциха, Карин, Карабах էրկան эркан, Тигранакерт 

էրգան эрган, Шемаха յէրկան йэркан, Харберд, Полис, Родосто, Себастия յերգան йерган, 

Асланбек էրգա эрга, Сучава յէրգան йэрган, Горис էրկmն эркäн, Салмаст, Ван էրկեն эркен, 
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ԷՐԳԱՆՈՒԹԻՆԷՐԳԱՆՈՒԹԻՆԷՐԳԱՆՈՒԹԻՆԷՐԳԱՆՈՒԹԻՆ ԷԷԷԷ Э

Мараха էրկյեն эркйен, Ереван, Тбилиси էրգէն эргэн, Амшен էրգէն эргэн, էրգըն эргын, Мокс, 

Возм հէրկէն hэркэн, Алашкерт, Зейтун իյգmն ийгäн, իրգmն иргäн, Хачин իյգmն ийгäн.  

ԷՐԳԱՆԳԷԳԷՐԳԱՆԳԷԳԷՐԳԱՆԳԷԳԷՐԳԱՆԳԷԳ, ած. քիչ երկայն, քիչ երկար։ 
 ЭРГАНГЭГ 1. п. довольно продолговатый, вытянутый. 2. п. довольно долгий (по времени).                
3. н. довольно долго. 

 ԷՐԳԱՆՈՒԹԻՆԷՐԳԱՆՈՒԹԻՆԷՐԳԱՆՈՒԹԻՆԷՐԳԱՆՈՒԹԻՆ, գ. երկայնություն, երկարություն: 
 ЭРГАНУТhИН, с. 1. длина. 2. протяжённость. 3. длительность, продолжительность.  

 ԷՐԳԱՆՋԱՅԷՆԷՐԳԱՆՋԱՅԷՆԷՐԳԱՆՋԱՅԷՆԷՐԳԱՆՋԱՅԷՆ, մ. երկարությամբ. հոմանիշը – բօյօք։ 
 ЭРГАНДЖАЙЭН, н. вдоль, в длину, продольно; синоним – бойокh. 

 ԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆ ԱՆԳԱՋՆԷՐՕՎԱՆԳԱՋՆԷՐՕՎԱՆԳԱՋՆԷՐՕՎԱՆԳԱՋՆԷՐՕՎ, ած. երկարականջ: 
 ЭРГАН АНГАДЖНЭРОВ, п. длинноухий. 

 ԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆ ԲՕՅՕՎԲՕՅՕՎԲՕՅՕՎԲՕՅՕՎ, ած. բարձրահասակ: 
 ЭРГАН БОЙОВ, п. высокий, высокорослый. 

 ԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆ ԲՕՉՕՎԲՕՉՕՎԲՕՉՕՎԲՕՉՕՎ, ած. երկարապոչ: 
 ЭРГАН БОЧhОВ, п. длиннохвостый. 

    ԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆ ԷՐԷՍՕՎԷՐԷՍՕՎԷՐԷՍՕՎԷՐԷՍՕՎ, ած. երկայն դեմքով: 
 ЭРГАН ЭРЭСОВ, п. длиннолицый. 

 ԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆ ՁԷՌՔԷՐՕՎՁԷՌՔԷՐՕՎՁԷՌՔԷՐՕՎՁԷՌՔԷՐՕՎ (Ն), ԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆ ԾԷՌԿԷՐՕՎԾԷՌԿԷՐՕՎԾԷՌԿԷՐՕՎԾԷՌԿԷՐՕՎ (Չ), ած. երկայնաձեռն: 
 ЭРГАН ДЗЭРРКhЭРОВ (Н), ЭРГАН ЦЭРРКЭРОВ (Ч), п. длиннорукий. 

 ԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆ ՄԱԶՕՎՄԱԶՕՎՄԱԶՕՎՄԱԶՕՎ, ած. երկարամազ: 
 ЭРГАН МАЗОВ, п. длинноволосый. 

 ԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆ ՎԻԶՕՎՎԻԶՕՎՎԻԶՕՎՎԻԶՕՎ, ած. երկարավիզ: 
 ЭРГАН ВИЗОВ, п. длинношеий. 

 ԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆ ՎՕԹՔԷՐՕՎՎՕԹՔԷՐՕՎՎՕԹՔԷՐՕՎՎՕԹՔԷՐՕՎ (Ն), ԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆ ՎՕՏԿԷՐՕՎՎՕՏԿԷՐՕՎՎՕՏԿԷՐՕՎՎՕՏԿԷՐՕՎ (Չ), ած. երկարոտն: 
 ЭРГАН ВОТhКhЭРОВ (Н), ЭРГАН ВОТКЭРОВ (Ч), п. длинноногий. 

 ԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆ ՓԷՇՕՎՓԷՇՕՎՓԷՇՕՎՓԷՇՕՎ, ած. երկարափեշ: 
 ЭРГАН ПhЭШОВ, п. длиннополый. 

 ԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆ ՔԻԹՕՎՔԻԹՕՎՔԻԹՕՎՔԻԹՕՎ, ած. երկարաքիթ: 

 ЭРГАН КhИТhОВ, п. длинноносый. 

 ԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆ-ԲԱՐԱԳԲԱՐԱԳԲԱՐԱԳԲԱՐԱԳ (Ն), ԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆԷՐԳԱՆ-ՊԱՐԱԳՊԱՐԱԳՊԱՐԱԳՊԱՐԱԳ (Չ), ած.մկ. երկարատև, մանրամասնորեն։ 
 ЭРГАН-БАРАГ (Н), ЭРГАН-ПАРАГ (Ч), н. долго ли, коротко ли; эрган-параг кhашэл 
тянуть резину, медлить; эрган-параг чhикhашэлэ не долго думая. 

 ԷՐԳԸՆՆԱԼԷՐԳԸՆՆԱԼԷՐԳԸՆՆԱԼԷՐԳԸՆՆԱԼ, -ցավ, -ցաձ, -ցօղ, բ.չ. երկարանալ։ 
 ЭРГЫННАЛ, -цhав, -цhадз, -цhохъ, г.с.з. 1. удлиняться, растягиваться, вытягиваться.                         

2. продлеваться, длиться; литер.вост.арм. երկարանալ йеркаранал, литер.зап.арм. երկըննալ 
(произн. йэргыннал) – удлиняться. 

 ԷՐԳԸՆՑԸՆԷԼԷՐԳԸՆՑԸՆԷԼԷՐԳԸՆՑԸՆԷԼԷՐԳԸՆՑԸՆԷԼ, -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ, բ.ա. երկարացնել։ 
 ЭРГЫНЦhЫНЭЛ, гэргынцhунум, эргынцhуцh, эргынцhуцhадз, -цhынохъ, п.г. 1. удлинять.          

2. продлевать. 3. растягивать. 4. вытягивать; литер.вост.арм. երկարացնել йэркарацhнел, 

литер.зап.арм. երկնցնել (произ. йэргынцhынэл) – удлинять. 

 ԷՐԳԻՆՔԷՐԳԻՆՔԷՐԳԻՆՔԷՐԳԻՆՔ, գ. երկինք. էրգինքէրգինքէրգինքէրգինք-գէդիգէդիգէդիգէդինննն մէգմէգմէգմէգ լալլալլալլալ (Ն), էրգինքէրգինքէրգինքէրգինք-կէդինկէդինկէդինկէդին մէգմէգմէգմէգ լալլալլալլալ (Չ) սաստիկ փոթորիկ 

բարձրանալ։ 
 ЭРГИНКh, с. небо, небосвод; эргинкh-гэдин мэг лал (Н), эргинкh-кэдин мэг лал (Ч) 
разразиться (о буре), бацh эргинкh (Н) пац эргинкh (Ч) безоблачное небо, эргинкhин эрэсы на 

небе; грабар էրկին йэркин, литер.вост.арм. երկինք йэркинкh, литер.зап.арм. երկինք (произн. 

йэргинкհ) – небо, Алашкерт, Карин երկինք эркинкh, Ахалциха յէրկինք йэркинкh, Мокс, Салмаст, 

Ван эркинкhй էրկինքյ, Агулис երգինք ергинкh, յէրգինք йэргинкh, Амшен, Родосто, Тигранакерт 

էրգինք эргинкh, Нор-Джуга յերգինք йергинкh, Ереван, Сучава, Муш, Себастия յէրգինք йэргинкh, 
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ԷԷԷԷ Э ԷՐԳԻՆՔԻԷՐԳԻՆՔԻԷՐԳԻՆՔԻԷՐԳԻՆՔԻ

Полис էրգինք эргинкh (на старом языке), յէրգինք йэргинкh (на новом языке), Горис յէրգինք 

йэргинкh, Харберд эргинкhй էրգինքյ, Карабах էրգինք эргинкh, Асланбек էրգինք эргинкh, էրգի* 

эргиհհհհ, Тбилиси յիրգինք йиргинк, Возм յէրկէյնքյ йэркэйнкhй, Антиохия յըրգէյնք йыргэйнкh, 

Хачин իյգէնք ийгэнкh, Зейтун իյգէնք ийгэнкh, իրգէնք иргэнкh.  

 ԷՐԷՐԷՐԷՐԳԻՆՔԻԳԻՆՔԻԳԻՆՔԻԳԻՆՔԻ, ած. երկինքի։ 
 ЭРГИНКhИ, п.  небесный. 

 ԷՐԳԷՐԳՈՒԷՐԳԷՐԳՈՒԷՐԳԷՐԳՈՒԷՐԳԷՐԳՈՒ, մկ. երկու-երկու: 
 ЭРГЭРГУ, н. по два. 

 ԷՐԳՈՒԷՐԳՈՒԷՐԳՈՒԷՐԳՈՒ, թ. երկու. առանձին գործածվելու դեպքում նաև ԷՐԳՈՒՍԷՐԳՈՒՍԷՐԳՈՒՍԷՐԳՈՒՍ։ 
 ЭРГУ, при независимом употр. ЭРГУС, ч. 1. два. 2. «двойка» (оценка); эргусн а оба; исконно 

арм. слово, грабар երկու йэрку – два, литер.вост.арм. երկու йэрку, литер.зап.арм. երկու (произн. 

йэргу), Нор-Джуга յերկու йерку, Ахалциха, Ереван, Карин, Карабах, Шемаха, Салмаст, Мокс, 

Мегри, Ван, Тбилиси էրկու эрку, Алашкерт, Харберд, Амшен, Себастия, Муш, Полис, Сучава, 

Родосто, Тигранакерт էրգու эргу, Асланбек էրգիւ эргю, Возм յէրկօ йэрко, Хачин էյգու эйгу, 

Агулис mրկիւ äркю, Аварик յարկու йарку, Зейтун իրգու иргу, իյգու ийгу, Мараха օրկու орку.  

 ԷՐԳՈՒԷՐԳՈՒԷՐԳՈՒԷՐԳՈՒ ԱՆՔԱՄԱՆՔԱՄԱՆՔԱՄԱՆՔԱՄ երկու անգամ։ 
 ЭРГУ АНКhАМ  дважды. 

 ԷՐԳՈՒԷՐԳՈՒԷՐԳՈՒԷՐԳՈՒ ԷՐԷՍԻԷՐԷՍԻԷՐԷՍԻԷՐԷՍԻ, ա. երկերիսանի, կիղծավոր։ 
 ЭРГУ ЭРЭСИ, п. двуличный, лицемерный. 

 ԷՐԳՈՒԷՐԳՈՒԷՐԳՈՒԷՐԳՈՒ ՀԱՐՈՒՀԱՐՈՒՀԱՐՈՒՀԱՐՈՒ, թ. երկու հարյուր։ 
 ЭРГУ hАРУ, ч.  двести. 

 ԷՐԳՈՒՇԱՓԹԸՎԱՆԷՐԳՈՒՇԱՓԹԸՎԱՆԷՐԳՈՒՇԱՓԹԸՎԱՆԷՐԳՈՒՇԱՓԹԸՎԱՆ (Ն), ԷՐԳՈՒՇԱՊՏԸՎԱՆԷՐԳՈՒՇԱՊՏԸՎԱՆԷՐԳՈՒՇԱՊՏԸՎԱՆԷՐԳՈՒՇԱՊՏԸՎԱՆ (Չ), ած. երկուշաբթվա: 
 ЭРГУШАПhТhЫВАН (Н), ЭРГУШАПТЫВАН (Ч), п. понедельничный. 

 ԷՐԳՈՒՇԱՓԹԻԷՐԳՈՒՇԱՓԹԻԷՐԳՈՒՇԱՓԹԻԷՐԳՈՒՇԱՓԹԻ (Ն), ԷՐԳՈՒՇԱՊՏԻԷՐԳՈՒՇԱՊՏԻԷՐԳՈՒՇԱՊՏԻԷՐԳՈՒՇԱՊՏԻ (Չ), գ. երկուշաբթի։ 
 ЭРГУШАПhТhИ (Н), ЭРГУШАПТИ (Ч), п. понедельник; литер.вост.арм. երկուշաբթի 

йэркушабтhи, литер.зап.арм. երկուշաբթի (пр. йэргушапհтհи) – понедельник. 

 ԷՐԳՈՒՍՆՕՑԷՐԳՈՒՍՆՕՑԷՐԳՈՒՍՆՕՑԷՐԳՈՒՍՆՕՑ, դ. երկուսնանոց: 
 ЭРГУСНОЦh, ч. достоинством в два (рубля и т.п.)  

 ԷՐԳՈՒՍՈՒՄԷՐԳՈՒՍՈՒՄԷՐԳՈՒՍՈՒՄԷՐԳՈՒՍՈՒՄ, դ. երկրորդ: 
 ЭРГУСУМ, ч. второй. 

 ԷՐԳՈՒՍՈՒՄԷՐԳՈՒՍՈՒՄԷՐԳՈՒՍՈՒՄԷՐԳՈՒՍՈՒՄ ՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱ, գ. խորթ մայր: 
 ЭРГУСУМ МАМА, с. мачеха. 

 ԷՐԳՈՒՍՈՒՄԸԷՐԳՈՒՍՈՒՄԸԷՐԳՈՒՍՈՒՄԸԷՐԳՈՒՍՈՒՄԸ, մկ. երկրորդ: 
 ЭРГУСУМЫ, н. во-вторых. 

 ԷՐԳՎԱԴԷՐԳՎԱԴԷՐԳՎԱԴԷՐԳՎԱԴ, դ. էրգու հատ։ 
 ЭРГВАД, ч. две (штуки и т.п.); от էրգու ерку – два и հատ hат – штука. 

 ԷՐԷԳԷՐԷԳԷՐԷԳԷՐԷԳ, մկ. երեկ։ 
 ЭРЭГ, н. вчера; исконно арм. слово, грабар երէկ йэрэк – вчера, литер.вост.арм. երեկ йэрэк, 

литер.зап.арм. երեկ (произн. йэрэг) – вчера, в гаварах Ахалциха, Ереван, Карин, Ван էրէկ эрэк, 

Акна, Харберд, Амшен, Полис, Родосто, Сучава, Тигранакерт, Тбилиси էրէգ эрэг, Салмаст յէրէկյ 
йэрэкй, Асланбек էրէգ эрэг, էրէլ эрэл, Возм, Мокс հէրէկ hэрэк, Горис էրակ эрак, Карабах յէրէգյ 
йэрэгй, յէրէգի йэрэги, Зейтун իրէգ ирэг, իյէգ ийэг, Нор-Джуга ըրկէ ыркэ, Шемаха mրmգ äрäг, 

Аварик հէրէկի hэрэки, Хачин իյէգ ийэг. 

 ԷՐԷԳ ՉԷ ՄԷԳԱԼՕՐԷՐԷԳ ՉԷ ՄԷԳԱԼՕՐԷՐԷԳ ՉԷ ՄԷԳԱԼՕՐԷՐԷԳ ՉԷ ՄԷԳԱԼՕՐ, մ. երեկ չէ մյուս օր, երկու օր առաջ: 
 ЭРЭГ ЧhЭ МЭГАЛОР, н. позавчера, два дня назад. 

 ԷՐԷԳՎԱՆԷՐԷԳՎԱՆԷՐԷԳՎԱՆԷՐԷԳՎԱՆ, մկ. երեկվա: 
 ЭРЭГВАН, н. вчерашний. 
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ԷՐԷԳՎԱՆԷԷՐԷԳՎԱՆԷԷՐԷԳՎԱՆԷԷՐԷԳՎԱՆԷ ԷԷԷԷ Э

 ԷՐԷԳՎԱՆԷԷՐԷԳՎԱՆԷԷՐԷԳՎԱՆԷԷՐԷԳՎԱՆԷ կամ ԷՐԷԳՎԱՆԷՆԷՐԷԳՎԱՆԷՆԷՐԷԳՎԱՆԷՆԷՐԷԳՎԱՆԷՆ ՎԷՐԻՅԷՎԷՐԻՅԷՎԷՐԻՅԷՎԷՐԻՅԷ, մկ. երեկվա օրից, նախորդ օրից:  
 ЭРЭГВАНЭ или ЭРЭГВАНЭН ВЭРИЙЭ, н. со вчерашнего дня. 

 ԷՐԷԼԷՐԷԼԷՐԷԼԷՐԷԼ¹, բ.ն. այրել։ 
 ЭРЭЛ¹, гэрэ, эрицh, г.д.з. жечь, обжигать; исконно арм. слово, грабар այրել айрел – сжигать, 

литер.вост.арм. и литер.зап.арм. այրել айрел – сжигать, Харберд mրիլ äрил, Муш, Салмаст, Сучава 

էրել эрел, Ахалциха, Ереван, Карин, Мараха, Полис, Родосто, Себастия, Асланбек էրէլ эрэл, 

Амшен էրուշ эруш, Горис, Зейтун, Карабах, Тбилиси, Цхна էրիլ эрил, Алашкерт իրել ирел, 

Агулис, Муш, Возм իրիլ ирил, Муш, Ван իրիծել ирицел, Мокс իրիծիլ ирицил, Нор-Джуга յերել 
йерел, Аварик յէրել йэрел, Шемаха յէրիլ йэрил, Акна յէրիլ йэрил, эрил էրիլ, Тигранакерт էրվիլ 
эрвил, Хачин էյել эйел.  

 ԷՐԷԼԷՐԷԼԷՐԷԼԷՐԷԼ², բ.չ. այրվել. գէրիմգէրիմգէրիմգէրիմ, գէրիմգէրիմգէրիմգէրիմ գէշտամգէշտամգէշտամգէշտամ սաստիկ զղջում եմ արածիս համար. ձառավձառավձառավձառավ 
էրէցաէրէցաէրէցաէրէցա ծարավությունից այրվեցա. արէվըարէվըարէվըարէվը էրիցէրիցէրիցէրից, խանձիցխանձիցխանձիցխանձից ասօրասօրասօրասօր այսօր արևը այրից, խանձից։ 
 ЭРЭЛ², гэрим, гэри, эрицh, г.с.з. 1. обжигаться. 2. пригорать. 3. перен. раскаиваться в чём-либо. 
4. перен. измучиться, исстрадаться; гэрим, гэрим гэштам сильно раскаиваюсь в содеянном, 
дзаррав эрэл сгорать от жажды, арэвы эрицh, хандзицh асор сегодня солнце палило нещадно, 

эрэцhав, варрэцhав hэдэры измучился с ними; среднеарм. яз. էրել эрел – гореть, эрил էրիլ – 

сгорать, литер.вост.арм. այրվել айрвел, литер.зап.арм. այրիլ айрил – гореть, сжигаться; см. эрэл¹.  

 ԷՐԷԼԻՔԷՐԷԼԻՔԷՐԷԼԻՔԷՐԷԼԻՔ կամ ՎԱՅՎԱՅՎԱՅՎԱՅ ԷՐԷԼԻՔԷՐԷԼԻՔԷՐԷԼԻՔԷՐԷԼԻՔ, հեգն. խոսք, որ նշանակում է – մարդու սիրտ կայրվի լսելով թե 

ինչպես անպետք տեղովդ մեծ-մեծ խոսում ես։  
 ЭРЭЛИКh или ВАЙ ЭРЭЛИКh, ирон. употребляется в отношении человека, произносящего 
высокопарные, напыщенные слова, чтобы разжалобить собеседника. 

 ԷՐԷՆԴԷԷՐԷՆԴԷԷՐԷՆԴԷԷՐԷՆԴԷ (Չ), տե՛ս ռէնդէ (Ն)։ 
 ЭРЭНДЭ (Ч), см. ррэндэ (Н).  

 ԷՐԷՇԷՐԷՇԷՐԷՇԷՐԷՇ (Նխջ), ած. կատակ սիրող, ծաղրող։  
 ЭРЭШ (Нхч), с. балагур, весельчак.   

 ԷՐԷՇՄԻՇԷՐԷՇՄԻՇԷՐԷՇՄԻՇԷՐԷՇՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ ծաղրել կատակով։ 
 ЭРЭШМИШ ЛАЛ подшучивать, иронизировать; крым.татар. эришлешмек – разыгрывать друг 
друга.  

 ԷՐԷՇՔԻԳԷՐԷՇՔԻԳԷՐԷՇՔԻԳԷՐԷՇՔԻԳ (Ն), ԷՐԷՇԿԻԳԷՐԷՇԿԻԳԷՐԷՇԿԻԳԷՐԷՇԿԻԳ (Չ), գ. երեշիկ. ըստ երևույթին այս բառը հայրենից մտել է թուրք. 

մեջ, որից հետո ետ դարձել փոխված ձևով. հմմւտ. էգէրէք։ 
 ЭРЭШКhИГ (Н), ЭРЭШКИГ (Ч), с. колбаса; грабар երշիկ йэршик – колбаса, литер.зап.арм. 

երշիկ (произн. йэршиг), Сведия էրէշգիգ эрэшгиг, Адана իրիշգինք иришгинкh. 

 ԷՐԷՍԷՐԷՍԷՐԷՍԷՐԷՍ, գ. 1.երես, դեմք. 2. մակերևույթ. 3. էջ. 4. ջրի կամ ձորի կողմը. 5. ամոթի զգացմունք. 

էրէսէրէսէրէսէրէս անէլանէլանէլանէլ ամաչելով կամ պատկառելով զիջում անել, աչառություն անել. էրէսէրէսէրէսէրէս առնէլառնէլառնէլառնէլ երես 

առնել, չակնածել, չպատկառել. ադօրադօրադօրադօր ալալալալ էրէսէրէսէրէսէրէս բէթքբէթքբէթքբէթք էէէէ վօրվօրվօրվօր դիմանադիմանադիմանադիմանա. էրէսըէրէսըէրէսըէրէսը բադռաձբադռաձբադռաձբադռաձ անամոթ. 

էրէսըէրէսըէրէսըէրէսը չըբըռնէլչըբըռնէլչըբըռնէլչըբըռնէլ (Ն). էրէսէրէսէրէսէրէս գարմըրցընէլգարմըրցընէլգարմըրցընէլգարմըրցընէլ ամոթ կրել, ստիպված լինելով դիմել մի խնդիրով. 

էրէսինէրէսինէրէսինէրէսին գըպճէլգըպճէլգըպճէլգըպճէլ (Չ) բարոյական ճնշում գործադրել՝ դիմելով խղճին. էրէսէրէսէրէսէրէս դալդալդալդալ երես տալ, 
ընտելացնել անպատկառ լինելու. էրէսըէրէսըէրէսըէրէսը հաստհաստհաստհաստ էէէէ. էրէսէրէսէրէսէրէս էլլէլէլլէլէլլէլէլլէլ. էրէսէրէսէրէսէրէս հանէլհանէլհանէլհանէլ. էրէսըէրէսըէրէսըէրէսը դէմդէմդէմդէմ անէլանէլանէլանէլ (Ն), 

էրէսըէրէսըէրէսըէրէսը տէմտէմտէմտէմ անէլանէլանէլանէլ (Չ) չամաչել, երեսը պնդացնել. էրէսինէրէսինէրէսինէրէսին ջուրօվջուրօվջուրօվջուրօվ գէնալգէնալգէնալգէնալ (Ն), էրէսինէրէսինէրէսինէրէսին ճուրօվճուրօվճուրօվճուրօվ գէնալգէնալգէնալգէնալ 
(Չ). էրէսէրէսէրէսէրէս չունէնալչունէնալչունէնալչունէնալ ամոթահարված. էրէսըէրէսըէրէսըէրէսը չըբըռնէլչըբըռնէլչըբըռնէլչըբըռնէլ (Ն), էրէսինէրէսինէրէսինէրէսին չէշտալչէշտալչէշտալչէշտալ (Չ) ա) ամաչել, բ) 

չդիմանալ. ինչինչինչինչ էրէսօվէրէսօվէրէսօվէրէսօվ էգիլէգիլէգիլէգիլ իսիսիսիս չե՞ս ամաչում, որ եկել ես (վատություն անելուց հետո). բաշճայիբաշճայիբաշճայիբաշճայի 
էրէսէրէսէրէսէրէս առնէլառնէլառնէլառնէլ (Չ) բերքը կապալով վերցնել. չիդէսնումչիդէսնումչիդէսնումչիդէսնում էրէսըդէրէսըդէրէսըդէրէսըդ չքվեիր, չտեսնեի երեսդ։ 
 ЭРЭС, с. 1. лицо. 2. лицевая сторона (ткани и т.п.), поверхность, верх (одеяла и т.п.). 3. 
страница. 4. край, сторона (балки, оврага), берег (водоёма). 5. чувство стыда; кэдинин эрэсы 
поверхность земли, эрэсы хачh hанэл креститься, эрэс анэл уступать стыдясь или стесняясь (в 
споре и т.п.), эрэс эллэл избаловаться, распуститься, эрэс hанэл избаловать, распустить, эрэс 
аррнэл избаловаться, распутиться, эрэсы бадррадз бесстыжий, наглый, эрэс гармырцhынэл а) 
униженно просить что-либо у кого-либо испытывая крайнюю неловкость, б) оправдываться за кого-
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ԷԷԷԷ Э ԷՐԷՍԷՐԷՍԷՐԷՍԷՐԷՍ-ԱՍՏԱՌԱՍՏԱՌԱՍՏԱՌԱՍՏԱՌ

либо испытывая стыд и неловкость, эрэсы чhибыррнэл (Н), эрэсин чhэштал (Ч) испытывать 
неловкость, смущение, эрэсин гыпчэл (Ч) оскорбить, эрэс дал а) избаловать, б) укорять, упрекать, 
эрэсы hаст э толстокожий, бесстыжий, наглый, эрэсы дэм анэл (Н), эрэсы тэм анэл (Ч) хамить, 
наглеть, эрэс чhунэнал провинившись, избегать кого-либо, башчайи эрэс аррнэл (Ч) собрать 
урожай фруктов взяв подряд, чhидэснум эрэсыд чтоб я тебя больше не видел, эрэсин асэл сказать 
в лицо, высказать напрямик, эрэсин джуров гэнал (Н), эрэсин чуров гэнал (Ч) знать своё место, не 
переходить границы дозволенного, эрэс унанал быть с кем-либо на короткой ноге, эрэсид 
мэррним дорогой мой, солнышко моё, ан эрэсы противоположная сторона (балки, оврага), 
противоположный берег (реки и т.п.), адор ал эрэс бэтhкh э на это тоже нужна смелость, инчh 
эрэсов эгил ис? как ты посмел прийти (после того что ты сделал или сказал)?, эрэс чhи пhахцынэл 

(Ч) не устыдиться за совершённый проступок; исконно арм. слово, грабар երես йэрэс – лицо, 

литер.вост.арм. и литер.зап.арм. երես йэрэс – лицо, Сучава էրես эрес, Ван, Салмаст իրես ирес, 

Ахалциха, Акна, Ереван, Харберд, Карин, Полис, Родосто, Себастия, Тбилиси էրէս эрэс, Асланбек 

երէս ерэс, Тигранакерт, Амшен էրիս эрис, Горис, Карабах, Аварик, Шемаха իրէս ирэс, Агулис, 

Возм, Мокс, Мараха իրիս ирис, Зейтун իրիս ирис, իյիս ийис, в гаваре туркоязычных армян Адана 

ըրէս ырэс.  

 ԷՐԷՍԷՐԷՍԷՐԷՍԷՐԷՍ-ԱՍՏԱՌԱՍՏԱՌԱՍՏԱՌԱՍՏԱՌ, տե՛ս բամբըգուն (Ն): 
 ЭРЭС-АСТАРР 1. см. бамбыгун. 2. п. двуличный, лицемерный.  

 ԷՐԷՍԱՆՑԷՐԷՍԱՆՑԷՐԷՍԱՆՑԷՐԷՍԱՆՑ (Ն), ԷՐԷՍՎԱՆՑԷՐԷՍՎԱՆՑԷՐԷՍՎԱՆՑԷՐԷՍՎԱՆՑ (Չ), մկ. առերես, արտաքնապես դրսից նայած։ 
 ЭРЭСАНЦh (Н), ЭРЭСВАНЦh (Ч), н. 1. снаружи. 2. внешне, с виду; эрэсванцh hоры 
гылмани лицом похож на отца; литер.зап.арм. երեսանց (произн. йэрэсанцհ) – снаружи. 

 *ԷՐԷՍԷԼԷՐԷՍԷԼԷՐԷՍԷԼԷՐԷՍԷԼ, բ.ն. 1. չորացնելու համար թավայով փուռը դրած ձավարը խառնել. 2. ծախու 

ապրանքի լավ մասը վերեվում դնել, որ գնողի աչքին ապրանքի որակը լավ երևա։ 
 *ЭРЭСЭЛ, г.д.з. 1. просушивать пшеничную крупу в печи на сковородке. 2. показывать товар 
лицом, выкладывая сверху лучшую часть, чтобы привлечь покупателя. 

 ԷՐԷՍՎԷՐԷՍԻԷՐԷՍՎԷՐԷՍԻԷՐԷՍՎԷՐԷՍԻԷՐԷՍՎԷՐԷՍԻ, մկ. ամեն օր իրար տեսնող մարդկանց միջև. էրէսվէրէսիէրէսվէրէսիէրէսվէրէսիէրէսվէրէսի իդբէսիդբէսիդբէսիդբէս պանպանպանպան 
գարվիգարվիգարվիգարվի՞ (Չ) մի թե կարելի է ամեն օր իրար տեսնող մարդկանց միջև այդպիսի բան անել։ 
 ЭРЭСВЭРЭСИ, н. с одними и теми же людьми (видеться, общаться ежедневно); эрэсвэрэси 
идбэс пан гарви? (Ч) разве можно так поступать с теми, с кем видишься каждый день? 

 ԷՐԷՎԱԼ ԷՐԷՎԱԼ ԷՐԷՎԱԼ ԷՐԷՎԱԼ կամ ԷՐՎԱԼԷՐՎԱԼԷՐՎԱԼԷՐՎԱԼ, -ամ, -աց, -ցաձ, -ցօղ, -ա, -ցի՛ր, -ցի՛ք, բ.չ. երևալ։ 
 ЭРЭВАЛ или ЭРВАЛ, гэрэвам или гэрвам, эрэвацh или эрвацh, эрэвцhадз или эрвыцhадз, 
эрэвцhохъ или эрвыцhохъ, гэрэва или гэрва, эрэвцhир или эрвыцhир, эрэвцhикh или эрвыцhикh, 

г.с.з. 1. виднеться. 2. показываться. 3. появляться. 4. казаться; исконно арм. слово, грабар երեվիլ 
йэрэвил – виднеться, казаться, литер.вост.арм. երեվալ йэрэвал, литер.зап.арм. երեւալ йэрэвал, 

երեւնալ йэрэвнал, երեւիլ йэрэвил – виднеться, казаться, в гаварах Алашкерт, Ахалциха, Ереван, 

Мокс, Муш, Полис, Родосто, Ван, Тбилиси эрэвал էրէվալ, Амшен էրէվմուշ эрэвмуш, Салмаст 

էրէվալ эрэвал, էրվալ эрвал, Карин, Сучава էրէվնալ эрэвнал, Мараха էրավալ эравал, Себастия 

էրըվալ эрывал, Акна էրըվալ эрывал, էրվալ эрвал, Харберд էրվալ эрвал, Нор-Джуга արէվալ 
арэвал, յարէվալ йарэвал, Шемаха իրէվիլ ирэвил, Тигранакерт էրէվնmլ эрэвнäл, Асланбек 

էրվընալ эрвынал, Возм հէրվընալ hэрвынал, Горис ըրէվալ ырэвал, Карабах ըրվալ ырвал, Хачин 

իյվընօլ ийвынол, Зейтун օրվօնօլ орвонол, օյվօնօլ ойвонол, Агулис ըրվէօլ ырвöл. 

 ԷՐԷՎՆԱԼ ԷՐԷՎՆԱԼ ԷՐԷՎՆԱԼ ԷՐԷՎՆԱԼ կամ ԷՐՎԸՆԱԼԷՐՎԸՆԱԼԷՐՎԸՆԱԼԷՐՎԸՆԱԼ, -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք, բ.չ. երևալ: 
 ЭРЭВНАЛ или ЭРВЫНАЛ, гэрэвнам или гэрвынам, гэрэвна или гэрвына, эрэвцhа или 
эрвынцhа, эрэвцhадз или эрвынцhадз, эрэвцhохъ или эрвынцhохъ, эрэвналу или эрвыналу, эрэвцhир 
или эрвынцhир, эрэвцhикh или эрвынцhикh, г.с.з. 1. виднеться; 2. показываться; появляться; этим. 
см. эрэвал.  

 *ԷՐԷՎԱՆԴԻԷՐԷՎԱՆԴԻԷՐԷՎԱՆԴԻԷՐԷՎԱՆԴԻ, գ. коричный корень. շիբի հետ խառնած ու տրորած գործածվում էր իբրև 

բերանի վերքի դեղ, իսկ մազոքի հետ խառնած ու եփած – իբրև փորացավի դեղ։ 
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ԷՐԷՎԷԼԻԷՐԷՎԷԼԻԷՐԷՎԷԼԻԷՐԷՎԷԼԻ ԷԷԷԷ Э

 *ЭРЭВАНДИ, с. бот. коричный корень, размолотый и смешанный с квасцами применялся в 
качестве средства от язвочек в ротовой полости, смешанный с высевками и отваренный – в качестве 
средства от болей в желудке. 

 ԷՐԷՎԷԼԻԷՐԷՎԷԼԻԷՐԷՎԷԼԻԷՐԷՎԷԼԻ կամ ԷՐՎԷԼԻԷՐՎԷԼԻԷՐՎԷԼԻԷՐՎԷԼԻ, ած. 1. երեվելի, շատ լավ. 2. հեգն. անպիտան. էրէվէլիիէրէվէլիիէրէվէլիիէրէվէլիի բէսբէսբէսբէս շատ 

լավ, հրաշալի. էրվէլիէրվէլիէրվէլիէրվէլի պանպանպանպան էէէէ շտէշտէշտէշտէ (Չ) (հեգնորեն) պիտանի բան չէ. մէրմէրմէրմէր էրվէլինէրվէլինէրվէլինէրվէլին (հեգնորեն) մեր 

անպիտանը (տղան)։ 
 ЭРЭВЭЛИ или ЭРВЭЛИ, п. 1. замечательный. 2. ирон. скверный, дрянной; эрэвэлии бэс 
чудный, дивный, восхитительный, эрвэли пан э штэ (Ч) (ирон.) так себе (вещь и т.п.), мэр эрвэлин 

(ирон.) наш пострел (о ребёнке); литер.вост.арм. երեվելի еревели – видный, заметный. 

 ԷՐԷՎՈՒՆՔԷՐԷՎՈՒՆՔԷՐԷՎՈՒՆՔԷՐԷՎՈՒՆՔ, գ. արտաքին, տեսք. էրէվունքըէրէվունքըէրէվունքըէրէվունքը փէռադփէռադփէռադփէռադ չէչէչէչէ ձառէրունձառէրունձառէրունձառէրուն ծառերուն տեսքը վատ չէ։ 
 ЭРЭВУНКh, с. внешность, вид, наружность, облик; эрэвункhы пhэррад чhэ дзаррэрун 
деревья смотрятся неплохо. 

 ԷՐԷՎՈՒՆՔԷՆԷՐԷՎՈՒՆՔԷՆԷՐԷՎՈՒՆՔԷՆԷՐԷՎՈՒՆՔԷՆ, մկ. ինչպես երևում է. էրէվունքէնէրէվունքէնէրէվունքէնէրէվունքէն, աստարիաստարիաստարիաստարի յէմիշըյէմիշըյէմիշըյէմիշը բօլբօլբօլբօլ բիդբիդբիդբիդ լալալալա ինչպես 

երևում է, այս տարի մրգերը առատ պիտի լինի։ 
 ЭРЭВУНКhЭН, н. с виду, на вид, внешне; эрэвункhэн, астари йэмишы бол бид ла судя по 
всему, в этом году будет богатый урожай фруктов.  

 ԷՐԷՎՑԸՆԷԼԷՐԷՎՑԸՆԷԼԷՐԷՎՑԸՆԷԼԷՐԷՎՑԸՆԷԼ, -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցունէլ, -ցո՛ւր, բ.ա. ցույց տալ։ 
 ЭРЭВЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhунэл, -цhур, п.г. показывать. 

 ԷՐԷՐԷՐԷՐԷՐԷՐԷՐԷՐ-ԹԷՆԹԷՌԹԷՆԹԷՌԹԷՆԹԷՌԹԷՆԹԷՌ 1. ած. լուլ հարբած. 2. մկ. ճոճվելով, օրորվելով (քայլել). 
 ЭРЭР-ТhЭНТhЭРР 1. п. пьяный в стельку. 2. н. нетвёрдой походкой, покачиваясь (идти); эрэр 
тhэнтhэрр дадэ-будэ (Ч) пьяный вдрызг; см. также дадэ-будэ.  

 ԷՐԷՐԱԼԷՐԷՐԱԼԷՐԷՐԱԼԷՐԷՐԱԼ, -աց, -ացաձ, -ացօղ, բ.չ. երերալ, տատանվել (քամուց կամ թուլությունից)։  
 ЭРЭРАЛ, -ацh, -ацhадз, -ацhохъ, г.с.з. качаться, покачиваться, шататься (от слабости, ветра); 

исконно арм. слово, грабар երեր йэрэр – шатание, колебание, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. 

երերալ йэрэрал – шататься, колебаться, колыхаться, в гаварах Ахалциха, Харберд, Мокс, Муш, 

Полис, Родосто, Сучава էրէրալ эрэрал, Тигранакерт էրէրmլ эрэрäл, Себастия էրըրալ эрырал, 

Асланбек էրըրmլ эрырäл, Тбилиси երէրմանի գալ ерэрмани гал, Зейтун իրարօլ ирарол, իյայօլ 
ийайол, Хачин իյայօլ ийайол, Салмаст էօրէօրալ öрöрал.  

 ԷՐԷՐԱԼԷՆԷՐԷՐԱԼԷՆԷՐԷՐԱԼԷՆԷՐԷՐԱԼԷՆ, մկ. երերալով։ 
 ЭРЭРАЛЭН, н. шатаясь, покачиваясь. 

 ԷՐԷՑՔԷՐԷՑՔԷՐԷՑՔԷՐԷՑՔ (Ն), ԷՐԷԾԿԷՐԷԾԿԷՐԷԾԿԷՐԷԾԿ (Չ), գ. 1. սրտի կսկիծ. 2. դատարկախոս, պարծենկոտ, արհամարելի 

մարդ. վավավավա՜յյյյ էրէծկէրէծկէրէծկէրէծկ (Չ) արհամարանք արտահայտող խոսք՝ այդպիսի մարդուն ուղղված։ 
 ЭРЭЦhКh (Н), ЭРЭЦК (Ч) 1. с. острая сердечная боль. 2. с. пустослов, пустозвон. 3. п. 
хвастливый, заносчивый; вай эрэцк! (Ч) (пренебр.) употребл. в отношении пустого и заносчивого 
человека.  

 *ԷՐԹԻԳԷՐԹԻԳԷՐԹԻԳԷՐԹԻԳ, գ. երդիկ, տան կտուր: 

 *ЭРТhИГ, с. крыша дома, строения; грабар երդ йерд – дымоход, литер.вост.арм. երդիկ 

йэрдик, литер.зап.арм. երդիկ (произн. йэртhиг) – дымоход, земляная крыша, в гаварах Карин 

Ахалциха, էրթիք эртhикh, Алашкерт յէրտիկ йэртик, Нор-Джуга յէրթիք йэртhик, Ван էրտիս эртис, 

Салмаст էրթիս эртhис, Мараха էրտիս эртис, էրծիս эрцис, Возм հէրտէս hэртэс, Тбилиси էրթիկ 

эртhик, Ереван հէռթիկ hэрртhик, Горис հէրթ hэртh, Карабах հիւրթ hюртh, Мокс հիւրտիւս 

hюртюс – крыша.  

 ԷՐԻԳԷՐԻԳԷՐԻԳԷՐԻԳ, գ. տղամարդ, ամուսին (իր կնոջ համար)։ 
 ЭРИГ, с. муж, супруг; исконно арм. слово, грабар այր айр – мужчина, среднеарм. яз. էրիկ эрик 

муж, литер.зап.арм. էրիկ (произ. эриг) – муж, в гаварах Харберд mրիգյ äригй, Карин, Ахалциха, 

Возм էրիկ эрик, Акна, Зейтун, Амшен, Полис, Родосто, Себастия, Тигранакерт էրիգ эриг, Мокс, 

Ван իրիկ ирик, Мараха, Салмаст իրիկյ ирикй, Алашкерт, Муш իրիգ ириг, Асланбек էրիյ эрий. 

 ԷՐԻԳԷՐԻԳԷՐԻԳԷՐԻԳ-ԳԸՆԻԳԳԸՆԻԳԳԸՆԻԳԳԸՆԻԳ, գ. մարդ ու կին. էրիգէրիգէրիգէրիգ-գընիգգընիգգընիգգընիգ լալլալլալլալ ամուսնանալ: 
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ԷԷԷԷ Э ԷՐԻՄԱՇԹԷՐԻՄԱՇԹԷՐԻՄԱՇԹԷՐԻՄԱՇԹ

 ЭРИГ-ГЫНИГ, с. муж и жена, муж с женой; эриг-гыниг лал стать мужем и женой.  

 ԷՐԻՄԱՇԹԷՐԻՄԱՇԹԷՐԻՄԱՇԹԷՐԻՄԱՇԹ (Ն), ԷՐԻՄԱՇՏԷՐԻՄԱՇՏԷՐԻՄԱՇՏԷՐԻՄԱՇՏ (Չ), գ. տղամարդ. բարդվ. է «այր» և «մարդ» բառերից։ 
 ЭРИМАШТh (Н), ЭРИМАШТ (Ч), с. мужчина; исконно арм. слово, образовано от այր айр – 

мужчина и մարդ мард – человек; литер.зап.арм. էրիկմարդ (произн. эригмартh) – мужчина, 

женатый мужчина, в гаварах Акна էրըմարթ эрымартh, Себастия էրիմարդ эримард, Полис, 

Харберд, Карин и т.д. էրիկմարդ эрикмард – мужчина. 

 ԷՐԻՄԱՇԹՈՒԷՐԻՄԱՇԹՈՒԷՐԻՄԱՇԹՈՒԷՐԻՄԱՇԹՈՒ (Ն), ԷՐԻՄԱՇՏՈՒԷՐԻՄԱՇՏՈՒԷՐԻՄԱՇՏՈՒԷՐԻՄԱՇՏՈՒ (Չ), ած. տղամարդու, արական։ 
 ЭРИМАШТhУ (Н), ЭРИМАШТУ (Ч), п. мужской; эримашту hалав мужская одежда. 

 ԷՐԻՆՋԷՐԻՆՋԷՐԻՆՋԷՐԻՆՋ, գ. երինջ, դեռ չծնած կամ առաջին անգամ դեռ նոր ծնած կով։ 
 ЭРИНДЖ, с. зоол. тёлка, молодая не телившаяся или недавно отелившаяся корова; грабар 

երինջ йэриндж – тёлка, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. երինջ йэриндж – тёлка, в гаварах 

Алашкерт, Ахалциха, Ереван, Карин, Амшен, Мокс, Муш, Салмаст էրինջ эриндж, Нор-Джуга 

յերինջ йериндж, Шемаха յէրինջ йэриндж, Горис, Мужамбар, Тавриз հէրինջ hэриндж, Возм 

յէրէնջ‘ йэрэнджհ, Карабах հէրէնջ hэрэндж, Агулис mրինջ äриндж. 

 ԷՐՆԷԳԷՐՆԷԳԷՐՆԷԳԷՐՆԷԳ կամ ԷՐԱՆԻԷՐԱՆԻԷՐԱՆԻԷՐԱՆԻ, ձ. երանի. սկզբնական «երանեակ» ձևից. էրնէգէրնէգէրնէգէրնէգ աչքիդաչքիդաչքիդաչքիդ (Ն), էրնէգէրնէգէրնէգէրնէգ 
աճկիդաճկիդաճկիդաճկիդ (Չ) երանի աչքիդ, որ տեսար, երանի քեզ. ունի նաև հոգնակի իմաստ։ 
 ЭРНЭГ или ЭРАНИ 1. м. дай бог, хоть бы. 2. п. блаженный; эрнэг ачhкhид (Н), эрнэг ачкид 
(Ч) блаженны глаза твои, что увидели (также в ирон. значении), эрани кhэзи везёт же тебе, эрани 
дал вспоминать кого-либо добрыми словами, эрани анкhэны как хорошо было раньше; грабар 

էրանէլ эранэл – считать блаженным, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. երանի йэрани – дай бог, 

хоть бы, Шемаха, Сучава յէրանի йэрани, Ван էրանէկ эранэк, Возм յէրանիկ йэраник, Ереван 

էրնակ эрнак, Родосто էրանի эрани, Ахалциха յէրանի йэрани, էրնէկ эрнэк, Муш էրնէկ эрнэк, 

Харберд, Полис էրանի эрани, էրնէգ эрнэг, Тбилиси էրանի эрани, էրնէգ эрнэг, Салмаст էրնէկ 

эрнэк, Акна, Себастия էրնէգ эрнэг, Алашкерт էրնէնք эрнэнкh, Тигранакерт էրնիգ эрниг, Хачин 

էյանի эйани, Асланбек էրնէ* эрнэհհհհ, Зейтун իյանի ийани, իրանի ирани, Нор-Джуга իրնէկ ирнэк, 

Карабах ընէրակ ынэрак, հընէրակ hынэрак, նէրակ нэрак, Горис ինէրակ инэрак, Агулис 

ըրայնակ ырайнак.  

 ԷՐՆԷԼԷՐՆԷԼԷՐՆԷԼԷՐՆԷԼ, տե՛ս էյնէլ: 
 ЭРНЭЛ, см. эйнэл. 

 ԷՐՈՒՇՏԱԷՐՈՒՇՏԱԷՐՈՒՇՏԱԷՐՈՒՇՏԱ, գ. թելաձև կտրված խմոր. պարս. րեշտէ – թէլ. էրուշտաէրուշտաէրուշտաէրուշտա գըդռէլգըդռէլգըդռէլգըդռէլ. էրուշտաէրուշտաէրուշտաէրուշտա 
աբուրաբուրաբուրաբուր: 

 ЭРУШТА, с. домашняя лапша; эрушта гыдррэл нарезать тесто тонкими полосками, 

эрушта абур суп с домашней лапшой; от перс. erišta – нить; среднеарм. яз. երիշտա еришта, 

литер.вост.арм. արիշտա аришта, Полис էվրիշտէ эвриштэ, Ван ըռըշդա ыррышда, Карин, 

Дерсин էրիշտա эришта – лапша, Карабах ըռըշտա ыррышта, в других диалектах также 

արիշտա аришта. 

 ԷՐՈՒՇՏԱԷՐՈՒՇՏԱԷՐՈՒՇՏԱԷՐՈՒՇՏԱ ԱՐՕԴԱՐՕԴԱՐՕԴԱՐՕԴ, գ. թարխուն։ 
 ЭРУШТА АРОД, с. бот. эстрагон, тархун, Artemísia dracúnculus, травянистое растение, 
используемое в солениях как пряность; синоним – хыйари арод. 

 ԷՐՎԱԼԷՐՎԱԼԷՐՎԱԼԷՐՎԱԼ, տե՛ս էրէվալ: 
 ЭРВАЛ, см. эрэвал. 

 ԷՐՎԷԼԷՐՎԷԼԷՐՎԷԼԷՐՎԷԼ, -վէցավ, -վաձ, -վօղ, բ.կր. այրվել. գէրվիգէրվիգէրվիգէրվի՞։ 
 ЭРВЭЛ, -вэцhав, -вадз, -вохъ, г.стр.з. 1. гореть, сгорать. 2. пригорать. 3. обжигаться; гэрви? 
пригорает? этимол. см. эрэл¹.  

 ԷՐՎԷԼԻԷՐՎԷԼԻԷՐՎԷԼԻԷՐՎԷԼԻ, տե՛ս էրէվէլի: 
 ЭРВЭЛИ, см. эрэвэли.  

 ԷՐՓԷՎԱՐԻԷՐՓԷՎԱՐԻԷՐՓԷՎԱՐԻԷՐՓԷՎԱՐԻ (Ն), տե՛ս օրփէվարի։ 
 ЭРПhЭВАРИ (Н), см. орпhэвари. 
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ԷՐՔԷՐՔԷՐՔԷՐՔ ԷԷԷԷ Э

 ԷՐՔԷՐՔԷՐՔԷՐՔ առանձին չի գործածվում. իրէնիրէնիրէնիրէն էրքինէրքինէրքինէրքին իր ընթացքով, ինչպես ինքն է ուզում, իր 

վիճակում, ինչպես որ կա. իմիմիմիմ էրքիսէրքիսէրքիսէրքիս իմ ընթացքով, ինչպես որ հաճելի է ինձ, իմ վիճակում, 

ինչպես որ կամ. քուքուքուքու էրքիդէրքիդէրքիդէրքիդ քո ընթացքով, ինչպես հաճելի է քեզ, քո վիճակում, ինչպես որ կաս։ 
 ЭРКh или ЙЭРКh употр. в выраж. ирэн эркhин или ирэн йэркhин по своему усмотрению 
(действовать и т.п.), им эркhис или им йэркhис по моему усмотрению, кhу эркhид или кhу 
йэркhид по твоему усмотрению, ирэн йэркhин габри живёт своей головой; турец. erkin (эркин), 

крым.татар. эркин – свободный, вольный; в гаварах Карабах, Карин, Гандзак էրք эркh, արք аркh – 
право действовать по своему усмотрению. 

 ԷՐՔԷՔԷՐՔԷՔԷՐՔԷՔԷՐՔԷՔ կամ ԷՌՔԷՔԷՌՔԷՔԷՌՔԷՔԷՌՔԷՔ, ած. որձ (կենդանի). թուրք. էրքէկ. հականիշնէր – դիշի կամ թիշի, 

օռղաչի։ 
 ЭРКhЭКh и ЭРРКhЭКh, с. зоол. самец животных; эрркhэкh гадуйи гйанкh анцhынэл (Ч) 
жить припеваючи, кататься как сыр в масле; турец. erkek, крым.татар. эркек – самец; антонимы – 

диши или тиши, оррхъачhи; в гаваре Ван էրքյmգ эркhйäг. 

 ԷՓԱՁԷՓԱՁԷՓԱՁԷՓԱՁ, ած. եփած. հականիշը – հում: 
 ЭПhАДЗ, пр.пр.вр. варёный; антон. hум – сырой; дунэ эпhадз доморощенный, самопальный, 
некачественный (об одежде и т.п.). 
 ԷՓԷԼԷՓԷԼԷՓԷԼԷՓԷԼ, -ից, -աձ, -օղ, էփէ՛, բ.ն.չ. 1. եփել, եփվել. 2. շոգից տանջվել. տե՛ս նաև յէփ: 

 ЭПhЭЛ, гэпhим, эпhицh, -адз, -охъ, эпhэ 1. г.д.з. варить. 2. г.с.з. вариться. 3. г.д.с. печь, 

выпекать. 4. г.с.з. перен. свариться от жары, сгореть на жаре; исконно арм. слово, грабар եփել 
йэпhэл – варить, литер.вост.арм. եփել йэпhэл – варить, литер.зап.арм. եփել (йэпհэл) – варить, եփիլ 
(йэпհил) – вариться, сгореть на жаре, в гаварах Нор-Джуга յեփել йепhел, Сучава յէփել йэпhел, 

Муш էբ‘էլ эбհэл, Алашкерт, Салмаст Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, Мараха, Полис, Родосто, 

Себастия էփել эпhел, Асланбек էփէլ эпhэл, Амшен էփուշ эпhуш, Харберд, Тигранакерт, Тбилиси 

էփիլ эпhил, Шемаха հէփիլ hэпhил, Хачин, Ван իփել ипhел, Агулис, Зейтун, Карабах, Мокс, Возм 

իփիլ ипhил; см. также йэпh.  

 ԷՓԷԼԷՓԷԼԷՓԷԼԷՓԷԼ-ԹԱՓԷԼԹԱՓԷԼԹԱՓԷԼԹԱՓԷԼ տնային տնտեսություն վարել, լավ տանտիկնություն անել: 
 ЭПhЭЛ-ТhАПhЭЛ хлопотать по дому, хозяйничать по дому. 

 ԷՓՈՒՆԷՓՈՒՆԷՓՈՒՆԷՓՈՒՆ, ած. հեշտ եփվող (լոբի, ոսպ և այլն)։ 
 ЭПhУН, п. легковаримый (о фасоли, чечевице и т.п.). 

 ԷՓՎԱՁԷՓՎԱՁԷՓՎԱՁԷՓՎԱՁ, ած. կյանքի բովից անծած, որևէ շարժման, գործի կամ աշխատանքի մեջ կոփված 

(մարդ)։ 
 ЭПhВАДЗ, пр.пр.вр. перен. закалённый в жизненных испытаниях. 

 ԷՓՎԷԼԷՓՎԷԼԷՓՎԷԼԷՓՎԷԼ, բ.կր. 1. եփվել. 2. բովել, կոփվել (որևէ գործի մեջ). գէփվիգէփվիգէփվիգէփվի՞։ 
 ЭПhВЭЛ, г.стр.з. 1. вариться. 2. перен. закаляться в жизненных испытаниях; гэпhви? варится? 

 ԷՓԷՅԻԷՓԷՅԻԷՓԷՅԻԷՓԷՅԻ և ԷՓՓԷՅԻԷՓՓԷՅԻԷՓՓԷՅԻԷՓՓԷՅԻ (Ն), ԷՊՊԷՅԻԷՊՊԷՅԻԷՊՊԷՅԻԷՊՊԷՅԻ (Չ), ած.մկ. բավականաչափ. թուրք. էփէյի – 

բավականաչափ լավ. «էփ» զորացուցիչ մասնիկ + «էյի» կամ «էյու» – լավ։ 
 ЭПhЭЙИ и ЭПhПhЭЙИ (Н), ЭППЭЙИ (Ч), н. довольно, достаточно, порядочно, изрядно; 
турец épeyi (эпэйи) – очень хороший; довольно, крым.татар. эппэйи – довольно, довольно-таки 

много, изрядно, порядочно; в гаварах Полис, Ван, Карин էփէյի эпhэйи, Амшен, Ширак էպպէյի 

эппэйи, Ахалкалаки, Ахалциха էփպէյի эпhпэйи – довольно, достаточно, изрядно. 

 ԷՓԷՋԱԷՓԷՋԱԷՓԷՋԱԷՓԷՋԱ (Ն), ԷՊՊԷՋԱԷՊՊԷՋԱԷՊՊԷՋԱԷՊՊԷՋԱ (Չ), ած.մկ. բավականաչափ. թուրք. էփ էյիջէ – նույն իմ.։ 
 ЭПhЭДЖА (Н), ЭППЭДЖА (Ч) 1. п. достаточный, изрядный. 2. н. порядочно, изрядно, 
весьма, довольно; турец. épeyce (эпэйдже), крым.татар. эппэйидже – довольно, изрядно, порядочно; 

в гаварах Казах, Ширак, Ван էփէջա эпhэджа, Ахалциха էփէճա эпhэча – довольно.  

 ԷՔԷԼԸԽԷՔԷԼԸԽԷՔԷԼԸԽԷՔԷԼԸԽ, գ. հին ժամանակվա մի տեսակ ոսկի դրամ, գործածվում էր իբրև կանացի զարդ. 

թուրք. իքիլիկ – երկուսնոց ոսկի < իքի – երկու բառից։ 
 ЭКhЭЛЫХ, с. золотая монета, в старину использовали как женское украшение; турец. ikilik 
(икилик) – серебряная монета в два пиастра (турец. iki – два).  
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ԸԸԸԸ Ы  ԷՔԼԷՄԷ ԱՆԷԼԷՔԼԷՄԷ ԱՆԷԼԷՔԼԷՄԷ ԱՆԷԼԷՔԼԷՄԷ ԱՆԷԼ

 ԷՔԼԷՄԷ ԱՆԷԼԷՔԼԷՄԷ ԱՆԷԼԷՔԼԷՄԷ ԱՆԷԼԷՔԼԷՄԷ ԱՆԷԼ կոտրածը (մետաղը) միացնել. թուրք. էքլէմէք – նույն նշ.։ 
 ЭКhЛЭКМЭ АНЭЛ скреплять сломанную металлическую деталь; турец. eklemek (еклемек), 
крым.татар. эклемек – удлинять, наращивать, надставлять, соединять. 

 ԷՕԳՈՒԶԷՕԳՈՒԶԷՕԳՈՒԶԷՕԳՈՒԶ և ՕԳՈՒԶՕԳՈՒԶՕԳՈՒԶՕԳՈՒԶ (Ն), գ. եզ. թուրք. էօքյուզ – եզ։ 
 ÖÖÖÖГУЗ и ОГУЗ (Н), с. вол; турец. öküz (öкюз), крым.татар. огюз – вол.  

 ԷՕՄՐԷՕՄՐԷՕՄՐԷՕՄՐ (Ն), ՕՄՈՒՐՕՄՈՒՐՕՄՈՒՐՕՄՈՒՐ (Չ), գ. կյանք. արաբ. և պարս. օմր – կյանք։  
 ÖМР (Н), ОМУР (Ч), с. жизнь; араб. omr, umr – жизнь, от которого перс. omr, турец. ömür 

(öмюр), крым.татар. омюр – жизнь; среднеарм. яз. եմռ емрр, ումռ умрр, ամռ амрр – жизнь, из 

араб., Полис էօմուր öмур, էօմր öмр, Ван ումբր умбр, էօմուր öмур, էօմր öмр, Карабах էօմիւր 

öмюр, ումբուր умбур, Карин, Тигранакерт էօմր öмр – жизнь.  

 ԷՕՔՉԷԷՕՔՉԷԷՕՔՉԷԷՕՔՉԷ (Ն), ՕԿՃԷՕԿՃԷՕԿՃԷՕԿՃԷ (Չ), գ. կոշիկի կրունկ. թուրք. էօքչէ – կրունկ: 

 ÖКhЧhЭ (Н), ОКЧЭ (Ч), с. каблук; турец. ökçe (öкче), крым.татар. окче – каблук. 

 ԷՕՔՍՅՈՒԶԷՕՔՍՅՈՒԶԷՕՔՍՅՈՒԶԷՕՔՍՅՈՒԶ և ԷՔՍԻԶԷՔՍԻԶԷՔՍԻԶԷՔՍԻԶ (Ն) ՕՔՍՈՒԶՕՔՍՈՒԶՕՔՍՈՒԶՕՔՍՈՒԶ (Չ), ած.գ. որբ. թուրք. էօսքյուզ – որբ. օքսուզիօքսուզիօքսուզիօքսուզի ծըմէռծըմէռծըմէռծըմէռ (Չ) 

տաք ձմեռ։ 
 ÖКhСЮЗ и ЭКhСИЗ (Н), ОКhСУЗ (Ч), с. сирота; окhсузи цымэрр (Ч) тёплая зима, окhсузи 
hава (Ч) бабье лето; турец. öksüz (öксюз), крым.татар. оксюз – сирота; в гаваре Полис էօքսիւզ 
öкhсюз – сирота. 
     
 

ԸԸԸԸ Ы 

 
 ԸԸԸԸ 1. հայերենի որոշիչ հոդ. 2. կատարում է ներգոյական հոլովի գործունեություն: 

 Ы 1. определенный артикль арм. языка, ставится в конце существ., оканчивающихся на 
согласный звук; дун – дуны, пынаг – пынагы, кылох – кылохы и т.д. 2. выполняет функцию 
местного падежа: чурhоры чур чhика в колодце нет воды, тhаваны муг га на чердаке завелись 
мыши. 

 ԸԳԸԿԸԳԸԿԸԳԸԿԸԳԸԿ-ՄԸԳԸԿՄԸԳԸԿՄԸԳԸԿՄԸԳԸԿ, տե՛ս գըգը-մըգը: 

 ЫГЫК-МЫГЫК, см. гыгы-мыгы. 

 ԸԽԹԱԸԽԹԱԸԽԹԱԸԽԹԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ (Ն), ԸԽՏԱԸԽՏԱԸԽՏԱԸԽՏԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), մկ. քանի 

հաղթում եմ և ալն բոլոր դեմքերով, թվ. ու ժամանակն.: 

 ЫХТhÁДЗСАЙИС (Н), ЫХТÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), н. по мере 
того как (чем больше) побеждаю (справляюсь с трудностями) и т.д., во всех временах ед. и мн. 
числа 3-го лица в соответствии с формой смысл. глагола предлож.  

ԸԽԹԷԼԸԽԹԷԼԸԽԹԷԼԸԽԹԷԼ (Ն), ԸԽՏԷԼԸԽՏԷԼԸԽՏԷԼԸԽՏԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. հաղթել։ 
 ЫХТhЭЛ, гыхтhим (Н), ЫХТЭЛ, гыхтим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з.         

1. побеждать. 2. справляться с трудностями; грабар յաղթել հахътhел – побеждать, литер.вост.арм. 

հաղթել hахътhел, литер.зап.арм. յաղթել (произн. հахтհэл) – побеждать, Агулис յախտիլ йахтил, 

Зейтун հախթիլ hахтhил, Мокс հmխթիլ հäхтհил, Ереван հախտէլ hахтэл, Салмаст ախտել ахтел, 

Мараха ախտէլ ахтэл, Возм, Тбилиси ախտիլ ахтил, Харберд ախդիլ ахдил, Родосто էխթէլ эхтhэл, 

Шемаха յէխտիլ йэхтил, Ахалциха, Карин էխտէլ эхтэл, Амшен էխտուշ эхтуш, Акна, Полис, 

Себастия էխդէլ эхдэл, Трапезунд ըխտուշ ыхтуш, Карабах յէխնէլ йэхнэл, Сучава էխդ‘ել эхдհел. 

 ԸԽԹԸՎԷԼԸԽԹԸՎԷԼԸԽԹԸՎԷԼԸԽԹԸՎԷԼ (Ն), ԸԽՏԸՎԷԼԸԽՏԸՎԷԼԸԽՏԸՎԷԼԸԽՏԸՎԷԼ, -վէցավ, -վաձ, -վօղ (Չ), բ.կր. հաղթվել։ 
 ЫХТhЫВЭЛ (Н), ЫХТЫВЭЛ, -вэцhав, -вадз, -вохъ (Ч), г.стр.з. 1. проигрывать.                              
2. преодолеваться, превозмогаться. 

        ԸԽԼԸՄԸԽԼԸՄԸԽԼԸՄԸԽԼԸՄ-ԲԸԽԼԸՄԲԸԽԼԸՄԲԸԽԼԸՄԲԸԽԼԸՄ ԳՕՐԱՎԳՕՐԱՎԳՕՐԱՎԳՕՐԱՎ անհետ կորել է, գետնի տակ է անցել:  
        ЫХЛЫМ-БЫХЛЫМ ГОРАВ исчез бесследно, провалился сквозь землю. 
 ԸՅՆԷԼԸՅՆԷԼԸՅՆԷԼԸՅՆԷԼ, ընգա (Չ), ԻՅՆԷԼԻՅՆԷԼԻՅՆԷԼԻՅՆԷԼ, ինգա (Ն), բ.չ. ընկնել. կինըկինըկինըկինը ըյնէլըյնէլըյնէլըյնէլ աժանանալ. դըռնէդըռնէդըռնէդըռնէ-դուռդուռդուռդուռ ըյնէլըյնէլըյնէլըյնէլ 
(Ն), տըռնէտըռնէտըռնէտըռնէ-տուռտուռտուռտուռ ըյնէլըյնէլըյնէլըյնէլ (Չ) տնից-տուն շրջել. էդէվէնէդէվէնէդէվէնէդէվէն ըյնէլըյնէլըյնէլըյնէլ ա) ետևից վազել, բ) հետամտել 
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ԸՆԳԱՁԸՆԳԱՁԸՆԳԱՁԸՆԳԱՁ ԸԸԸԸ Ы

(մեկին, մի բանի). հէդըհէդըհէդըհէդը ըյնէլըյնէլըյնէլըյնէլ կատակով կամ ծաղրելով գրգռել մեկին. միթքըմիթքըմիթքըմիթքը ըյնէլըյնէլըյնէլըյնէլ (Ն), միտկըմիտկըմիտկըմիտկը 
ըյնէլըյնէլըյնէլըյնէլ (Չ) հիշել. մէքադմէքադմէքադմէքադ յէզըսյէզըսյէզըսյէզըս ընգավընգավընգավընգավ (Չ) մի եզս սատկեց. բաբանբաբանբաբանբաբան ընգավընգավընգավընգավ մէռավմէռավմէռավմէռավ հայրը մեռավ. 

վըրանվըրանվըրանվըրան ըյնէլըյնէլըյնէլըյնէլ (Չ) ճնշում գործ դնել, պնդել, որ զիջում անե։  
 ЫЙНЭЛ, ынга (Ч), ИЙНЭЛ, инга (Н), г.с.з. 1. падать, упасть. 2. падать, снижаться. 3. 
пасть, околеть (о скотине). 4. валяться (на полу, земле). 5. доставаться, выпадать на долю; кины 
ыйнэл упасть (о цене), дыррнэ-дурр ыйнэл (Н), тыррнэ-турр ыйнэл (Ч) скитаться, эдэвэн 
ыйнэл пускаться в погоню за кем-либо, преследовать кого-либо, hэды ыйнэл сцепиться, 
схватиться с кем-либо в споре, драке, миткhы ыйнэл (Н), миткы ыйнэл (Ч) вспомнить, 
мэкhад йэзыс ынгав (Ч) один из моих волов околел, бабан ынгав мэррав отец скоропостижно 
скончался, выран ыйнэл оказывать давление добиваясь уступок, насибы ахпоры ынгав (Ч) 

«насиб» достался младшему брату; исконно арм. слово, грабар անկանիլ анканил – падать, 

литер.вост.арм. ընկնել ынкнел, литер.зап.арм. իյնալ ийнал – падать, Нор-Джуга ընգանել 
ынганел и ընգնել ынгнел, Аварик ընգանէլ ынганэл, Мокс ընգյնիլ ынгйнил, Ахалциха, Шемаха 

ընգնիլ ынгнил, Ереван ընգնէլ ынгнэл, Хачин ընգնել ынгнел, Нор-Баязет հընգնել hынгнел, 

Цхна գյընիլ гйынил, Тигранакерт ըգնիլ ыгнил, Зейтун ընգնըլ ынгныл, Тбилиси նընգնիլ 
нынгнил, Амшен ըղնիլ ыхьнил, Карабах ըղնէլ ыхьнэл, Харберд, Карин, Себастия ըյնիլ ыйнил, 

Ван իյնել ийнел, Акна իյնիլ ийнил, Асланбек, Полис, Родосто իյնալ ийнал, Салмаст ինել инел, 

Мараха ինէլ инэл, Сучава ըննիլ ыннил, Мегри նանիլ нанил.  

 ԸՆԳԱՁԸՆԳԱՁԸՆԳԱՁԸՆԳԱՁ, ած. ընկած: 

 ЫНГАДЗ, пр.пр.вр. упавший; литер.вост.арм. ընկած ынкац, литер.зап.арм. ինկած (произ. 
ингадз). 

 ԸՆԳԷՐԸՆԳԷՐԸՆԳԷՐԸՆԳԷՐ, գ. ուսուցիչ: 
 ЫНГЭР, с. учитель, преподаватель; исконно арм. слово, грабар ընկեր ынкер – друг, 

приятель, литер.вост.арм. ընկեր ынкер, литер.зап.арм. ընկեր (пр. ынгэр) – друг, приятель, 

коллега, в гаварах Ахалциха, Карин ընկէր ынкэр, Муш, Нор-Джуга, Сучава, Тигранакерт, 

Харберд ընգէր ынгэр, Горис, Ереван, Карабах հընգէր hынгэр, Возм ընկիր ынкир, Амшен, 

Мокс ընգիր ынгир, Зейтун ընգիր ынгир, ընգիյ ынгий, Салмаст, Ван ինգյեր ингйер, Сведия 

ինգիր ингир, все в значении друг, товарищ, Сведия ինգիրք ингиркh, Себастия ընգէր ынгэр – 

плацента, послед, оболочка зародыша. 

 ԸՆԳՈՒԶԸՆԳՈՒԶԸՆԳՈՒԶԸՆԳՈՒԶ և ՈՒՆԳՈՒԶՈՒՆԳՈՒԶՈՒՆԳՈՒԶՈՒՆԳՈՒԶ (Ն), ՕՆԳՈՒԶՕՆԳՈՒԶՕՆԳՈՒԶՕՆԳՈՒԶ (Չ), գ. ընկույզ։ 
 ЫНГУЗ и УНГУЗ (Н), ОНГУЗ (Ч), с. бот. грецкий орех (плод); грабар ընկոյզ ынкуйз – орех, 

литер.вост.арм. ընկույզ ынкуйз, литер.зап.арм. ընկոյզ (произн. ынгуйз), Ахалциха, Карин ընկուզ 

ынкуз, Сведия ունղ‘այզ унхъհайз, Амшен, Муш, Себастия, Акна ինգօզ ингоз, Тигранакерт ընգուզ 

ынгуз, Родосто ունգուզ унгуз, Мараха ունգուիզ унгуиз, Харберд ընգօզ ынгоз, Арабкир ընգօզ 

ынгоз, Сучава ունգուզ унгуз, Двин, Нор-Джуга անգուզ ангуз, Асланбек ինգիւզ ингюз, Хачин 

mնգիզ äнгиз, Зейтун ինգէզ ингэз, Салмаст ինգէօզ ингöз, Тбилиси նընգուզ нынгуз, Алашкерт գուզ 

гуз, Мокс գիւզ гюз, Ван գօզ гоз. 

 ԸՆԳՈՒԶԻԸՆԳՈՒԶԻԸՆԳՈՒԶԻԸՆԳՈՒԶԻ ՁԱՌՁԱՌՁԱՌՁԱՌ և ՈՒՆԳՈՒԶԻՈՒՆԳՈՒԶԻՈՒՆԳՈՒԶԻՈՒՆԳՈՒԶԻ ՁԱՌՁԱՌՁԱՌՁԱՌ (Ն), ՕՆԳՈՒԶՕՆԳՈՒԶՕՆԳՈՒԶՕՆԳՈՒԶ ՁԱՌՁԱՌՁԱՌՁԱՌ (Չ), գ. ընկուզենի։ 
 ЫНГУЗИИ ДЗАРР и УНГУЗИ ДЗАРР (Н), ОНГУЗИ ДЗАРР (Ч), с. бот. грецкий орех 
(дерево). 

 ԸՆԴԱՆԻՔԸՆԴԱՆԻՔԸՆԴԱՆԻՔԸՆԴԱՆԻՔ, գ. ընտանիք: 

 ЫНДАНИКh, с. семья, семейство; литер.вост.арм. ընտանիք ынтаникհ, литер.зап.арм. 

ընտանիք (произн. ынданикհ) – семья, семейство. 

 ԸՆԴԸՌՄԻՇԸՆԴԸՌՄԻՇԸՆԴԸՌՄԻՇԸՆԴԸՌՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Չ) մեծ ջիգ գործադրել։  
 ЫНДЫРРМИШ ЛАЛ и ЫНДЫРРТhМИШ ЛАЛ (Ч) надрываться, прилагать чрезмерные 
усилия; крым.татар. ынтылмакь – прилагать усилие. 

 ԸՆԹԷՄԸՆԹԷՄԸՆԹԷՄԸՆԹԷՄ, մկ. ընդդեմ, հակառակ: 
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ԸԸԸԸ Ы  ԸՆԹԷՄԱՆԱԼԸՆԹԷՄԱՆԱԼԸՆԹԷՄԱՆԱԼԸՆԹԷՄԱՆԱԼ

 ЫНТhЭМ, н. против, наперекор; вопреки; литер.вост.арм. ընդդեմ ынддем, литер.зап.арм. 

ընդդէմ (произн. ынтհэм) – против, наперекор; вопреки.  

 ԸՆԹԷՄԱՆԱԼԸՆԹԷՄԱՆԱԼԸՆԹԷՄԱՆԱԼԸՆԹԷՄԱՆԱԼ, -ացա, -ացաձ, -ացօղ, բ.չ. հակառակվել, դիմադրել։ 
 ЫНТhЭМАНАЛ, -аhца, -ацhадз, -ацhохъ, г.с.з. противиться, прекословить, возражать, идти 

наперекор; литер.вост.арм. ընդդիմանալ ынддиманал, литер.зап.арм. ընդդիմանալ (произ. 

ынтհиманал) – сопротивляться.  

 ԸՆԹԷՄՈՒԹԻՆԸՆԹԷՄՈՒԹԻՆԸՆԹԷՄՈՒԹԻՆԸՆԹԷՄՈՒԹԻՆ, գ. դիմադրություն, հակառակություն։  
 ЫНТhЭМУТhИН, с. 1. сопротивление, отпор. 2. несогласие, возражение; литер.вост.арм. 

ընդդեմություն ынддемутhюн – сопротивление.  

 ԸՆԹՈՒՆԷԼԸՆԹՈՒՆԷԼԸՆԹՈՒՆԷԼԸՆԹՈՒՆԷԼ, բ.ն. ընդունել: 
 ЫНТhУНЭЛ оказывать почести гостям; литер.вост арм ընդունել ындунел, литер.зап.арм. 

ընդունիլ (произ. ынтհунил) – принимать, признавать. 

 ԸՆՁԱՁԸՆՁԱՁԸՆՁԱՁԸՆՁԱՁ, ած. հնձած: 
 ЫНДЗАДЗ, пр.пр.вр. 1. скошенный (о траве). 2. убранный (об урожае). 

 ԸՆՁԱԸՆՁԱԸՆՁԱԸՆՁԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի հնձում եմ և այլն բոլոր 

դեմքերի, թվ. ու ժամանակների նշանակության, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը:  

 ЫНДЗÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) 
кошу, косил и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. предл. 

 ԸԸԸԸ՛ՆՁԱՁՕՆՁԱՁՕՆՁԱՁՕՆՁԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ հնձում եմ և այլն 

բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժաման. նշանակության, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը:  

 Ы;НДЗАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я кошу, ты косишь, 
он косит и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. предлож. 

 ԸՆՁԱՅԱՁԸՆՁԱՅԱՁԸՆՁԱՅԱՁԸՆՁԱՅԱՁ, ած. 1. ծագած (արև, լուսին). 2. ծնված (երեխա)։  
 ЫНДЗАЙАДЗ, пр.пр.вр. 1. взошедший (о солнце, луне). 2. родившийся (о ребёнке). 

 ԸՆՁԱՅԷԼԸՆՁԱՅԷԼԸՆՁԱՅԷԼԸՆՁԱՅԷԼ, -էցավ, -օղ, -աձ, բ.չ. 1. ծագել (արև, լուսին). 2. ծնվել (երեխա)։  
 ЫНДЗАЙЭЛ, -эцhав, -охъ, -адз, г.с.з. 1. взойти (о солнце, луне). 2. родиться, появиться на свет 

(о ребёнке); исконно арм. слово, грабар ընծա ынца – дар, подношение, ընծայել ынцайел – дарить, 

литер.вост.арм. ընծայել ынцайел – дарить, литер.зап.арм. ընծայել (произн. ындзайэл) – дарить; 

появляться, в гаварах Ереван, Харберд, Муш, Возм, Нор-Джуга, Себастия ընձա ындза, Ахалциха, 

Карин ընծա ынца – подарок, Сучава ընձայել ындзайел – родиться, появиться на свет, взойти (о 

солнце), Шемаха ընձայիլ ындзайил – родиться, появиться на свет. 

 ԸՆՁԱՅՈՒՄԸՆՁԱՅՈՒՄԸՆՁԱՅՈՒՄԸՆՁԱՅՈՒՄ, գ. 1. ծագում (արև, լուսնի). 2. ծնունդ (երեխայի)։ 
 ЫНДЗАЙУМ, с. 1. восход (солнца, луны). 2. рождение, появление на свет (ребёнка). 

 ԸՆՁԷԼԸՆՁԷԼԸՆՁԷԼԸՆՁԷԼ, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. հնձել։  
 ЫНДЗЭЛ, гындзим, ындзэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. косить, жать.                

2. пожинать урожай; грабар hндзел հնձել – косить, жать, среднеарм. яз. ընձել ындзел – жать, 

косить, литер.вост.арм. հնձել hндзел, литер.зап.арм. հնձել (произн. հынцhэл) – косить, в гаварах 

Алашкерт, Муш հնձել hндзел, Тигранакерт հընցէլ hынцhэл, Себастия հնձ‘էլ hндзհэл, Сведия 

հնձ‘իլ hндзհил, Возм ընձիլ ындзил, Мараха ունձէլ ундзэл. 

 ԸՆՁԷԼԷՆԸՆՁԷԼԷՆԸՆՁԷԼԷՆԸՆՁԷԼԷՆ, մկ. հնձելով։ 
 ЫНДЗЭЛЭН, н. 1. кося, срезая косой (траву). 2. собирая (урожай). 

 ԸՆՁԸՎԷԼԸՆՁԸՎԷԼԸՆՁԸՎԷԼԸՆՁԸՎԷԼ, -վէցավ, -վաձ, -վօղ, բ.կր. հնձվել: 
 ЫНДЗЫВЭЛ, -вэцhав, -вадз, -вохъ, г.стр.з. 1. коситься, скашиваться (о траве). 2. собираться, 
пожинаться (об урожае). 

 ԸՆՁԸՎԷԼԷՆԸՆՁԸՎԷԼԷՆԸՆՁԸՎԷԼԷՆԸՆՁԸՎԷԼԷՆ, մկ. հնձվելով: 
 ЫНДЗЫВЭЛЭН, н. 1. косясь, скашиваясь. 2. пожинаясь, собираясь (об урожае). 

 ԸՆՉԱՁԸՆՉԱՁԸՆՉԱՁԸՆՉԱՁ, ած. ցածացած, վար բերած։ 
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ԸՆՉԷՑԸՆԷԼԸՆՉԷՑԸՆԷԼԸՆՉԷՑԸՆԷԼԸՆՉԷՑԸՆԷԼ ԸԸԸԸ Ы

 ЫНЧhАДЗ, пр.пр.вр. 1. спустившийся вниз. 2. высадившийся (о пассажире). 

 ԸՆՉԷՑԸՆԷԼԸՆՉԷՑԸՆԷԼԸՆՉԷՑԸՆԷԼԸՆՉԷՑԸՆԷԼ, -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցո՛ւր, բ.ա. իջեցնել, ցածացնել, վար բերել։  
 ЫНЧhЭЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhур, п.г. 1. опускать, спускать вниз.                    
2. снижать (уровень воды и т.п.). 3. высаживать пассажира; литер.вост.арм. իջեցնել иджецhнел, 

литер.зап.арм. իջեցնել (произ. ичհецհнэл) – опускать, в гаварах Полис, Родосто ինչէցունէլ 
инчhэцhунэл, Сучава ընչէցնել ынчhэцhнел – опускать, снижать. 

 ԸՆՉԷՑԸՆԷԼԷՆԸՆՉԷՑԸՆԷԼԷՆԸՆՉԷՑԸՆԷԼԷՆԸՆՉԷՑԸՆԷԼԷՆ, մկ. իջեցնելով, ցածացնելով, վար բերելով։  
 ЫНЧhЭЦhЫНЭЛЭН, н. 1. опуская, спуская вниз. 2. снижая. 3. высаживая пассажира.  

 ԸՆՉԷՑՈՒՑԱՁԸՆՉԷՑՈՒՑԱՁԸՆՉԷՑՈՒՑԱՁԸՆՉԷՑՈՒՑԱՁ, ած. իջեցրած, ցածացած, վար բերած։  
 ЫНЧhЭЦhУЦhАДЗ, пр.пр.вр. 1. спущенный вниз. 2. сниженный (об уровне воды и т.п.).                 
3. высаженный (о пассажире). 

 ԸՆՉԷՑՈՒՑԱԸՆՉԷՑՈՒՑԱԸՆՉԷՑՈՒՑԱԸՆՉԷՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍՁՍԱՅԻՍ , -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի ցածրանում եմ 

և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժաման. նշանակության, ինչպես որ պահանջում է հաջոր. բայի 

ձևը:  

 ЫНЧhЭЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как              
(чем больше) спускаю вниз и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смыслового           
гл. пр. 

 ԸԸԸԸ՛ՆՉԷՑՈՒՑԱՁՕՆՉԷՑՈՒՑԱՁՕՆՉԷՑՈՒՑԱՁՕՆՉԷՑՈՒՑԱՁՕ՛ՎԸՍՎԸՍՎԸՍՎԸՍ , -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ իջեցնում եմ և 

այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժամանակների նշանակության:  

 Ы;НЧhЭЦhУЦhАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я спустил 
вниз и т.д., во всех лицах, числах и вр. 

 ԸՆՉԸՆԷԼԸՆՉԸՆԷԼԸՆՉԸՆԷԼԸՆՉԸՆԷԼ, -ավ, -աձ, -նօղ, -իր՛, բ.չ. իջնել, ցածրանալ։  
 ЫНЧhЫНЭЛ, гынчhыним, ынчhа, ынчhав, ынчhадз, -нохъ, -ир, г.с.з. 1. спускаться, 

опускаться. 2. снижаться. 3. слезать. 4. высаживаться; грабар իջանել иджанел – спускаться, 

литер.вост.арм. иджнел իջնել, литер.зап.арм. իջնալ (произ. ичհнал), Возм իջ‘նիլ иджհнил, 

Себастия իչնէլ ичhнэл, Карин Ахалциха իչնիլ ичhнил, Амшен իչնուշ ичhнуш, Хачин իշնել ишнел, 

Тигранакерт իչնmլ ичհнäл, Полис, Родосто, Асланбек իշնալ ишнал, Зейтун ичhнол իչնօլ, Сучава 

ընչնել ынчhнел, Мокс ичнил իճնիլ, Ван էճնել эчнел, Салмаст էշնել эшнел, Харберд էշնալ эшнал, 

Мараха էշնէլ эшнэл, Акна, Сведия իշնիլ ишнил.  

 ԸՆՉԸՆԷԼԷՆԸՆՉԸՆԷԼԷՆԸՆՉԸՆԷԼԷՆԸՆՉԸՆԷԼԷՆ, ած. իջնելով, ցածրանալով։  
 ЫНЧhЫНЭЛЭН, н. 1. спускаясь, опускаясь. 2. снижаясь. 3. слезая. 4. высаживаясь. 

 ԸՆՋԻԼՄԻՇԸՆՋԻԼՄԻՇԸՆՋԻԼՄԻՇԸՆՋԻԼՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Չ), տե՛ս ինջիլմիշ (ը)լալ (Ն):  

 ЫНДЖИЛМИШ ЛАЛ (Ч), см. инджилмиш (ы)лал (Н). 

 ԸՌԱԶԻԸՌԱԶԻԸՌԱԶԻԸՌԱԶԻ կամ ՌԱԶԻՌԱԶԻՌԱԶԻՌԱԶԻ, ած. համաձայն. պարս. րազի – գոհ, հոժար, բավարարված։ 
 ЫРРАЗИ или РРАЗИ, п. 1. согласный. 2. довольный; ыррази лал соглашаться, пани ыррази 
лал быть довольным чем-либо; араб. rāzy – довольный, от которого турец. razı (разы), крым.татар. 

разы – согласный; в гаварах Ван, Карабах ըռազի ыррази, Нор-Баязет, Карин, Аварик, Шемаха, 

Агулис, Мегри, Урмия, Амшен, Муш, Багеш ռազի рази, в тех же значениях.  

 ԸՌԱԶԻՈՒԹԻՆԸՌԱԶԻՈՒԹԻՆԸՌԱԶԻՈՒԹԻՆԸՌԱԶԻՈՒԹԻՆ, գ. հոժարություն, համաձայնություն։ 
 ЫРРАЗИУТhИН, с. 1. удовлетворённость. 2. согласие. 

 ԸՌԸԶԸՌԸԶԸՌԸԶԸՌԸԶ կամ ՌԸԶՌԸԶՌԸԶՌԸԶ, գ. պատիվ. արաբ. ըրզ – պատիվ, ամօթ, համբավ, որից թուրք. ըրզ – 

պատիվ. ըրըզինըրըզինըրըզինըրըզին չըյնէլչըյնէլչըյնէլչըյնէլ իր պատվից ցած համարել։ 
 ЫРРЫЗ или РРЫЗ, с. честь, достоинство; ыррызин чhыйнэл считать что-либо ниже своего 
достоинства; араб. ərz (ырз), от которого турец. ırz (ырз), крым.татар. ырыз – честь, достоинство.  

 ԸՌԸԶԸՌԸԶԸՌԸԶԸՌԸԶ-ՆԱՄՈՒՍՆԱՄՈՒՍՆԱՄՈՒՍՆԱՄՈՒՍ և ՌԸԶՌԸԶՌԸԶՌԸԶ-ՆԱՄՈՒՍՆԱՄՈՒՍՆԱՄՈՒՍՆԱՄՈՒՍ , գ. ամոթ զգացմունք. տե՛ս նաև նամուս։ 
 ЫРРЫЗ-НАМУС и РРЫЗ-НАМУС, с. стыд; честь, совесть; см. также намус; крым.татар. 
рыз-намус и ырыз-намуз – честь, совесть; скромность. 

 ԸՌԸՄԸՌԸՄԸՌԸՄԸՌԸՄ, գ. տրամադրություն, հոգեվիճակ: 



 

490 

ԸԸԸԸ Ы  ԸՌԸԼԴԷՄԻՇԸՌԸԼԴԷՄԻՇԸՌԸԼԴԷՄԻՇԸՌԸԼԴԷՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ

 ЫРРЫМ, с. настроение, душевное состояние; ыррымы эгил э настроение поднялось; 
крым.татар. ырым – (доброе) колдовство, заклинание, белая магия, направленная на защиту 
человека от зла.  

 ԸՌԸԼԴԷՄԻՇԸՌԸԼԴԷՄԻՇԸՌԸԼԴԷՄԻՇԸՌԸԼԴԷՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ սպառնական ձայն հանել (շան մասին, հեգնորեն նաև մարդկանց 

մասին)։ 
 ЫРРЫЛДЭМИШ АНЭЛ 1. рычать, издавать угрожающие звуки (о собаке). 2. перен. ирон. 

ворчать, брюзжать (о людях); крым.татар. ырылдамакъ – рычать. 

 ԸՌԻՆԴԸՌԻՆԴԸՌԻՆԴԸՌԻՆԴ (Չ), ած.մկ. լավ, առողջ. պարս. ռինդ – գեղեցիկ. ըռինդըռինդըռինդըռինդ անէլանէլանէլանէլ լավացնել, 
առողջացնել, բժշկել. ըռինդըռինդըռինդըռինդ լալլալլալլալ լավանալ, առողջանալ։ 
 ЫРРИНД (Ч) 1. п. хороший. 2. п. здоровый. 3. н. хорошо. 4. н. лучше; ырринд анэл              
а) улучшать, б) излечивать, исцелять, ырринд лал а) улучшаться, б) выздоровливать, 
поправляться, в) лучше; на кhэзимэн ырринд э он лучше тебя (частица «мэн» заимствована 

из турец. языка), чhэхъадзэн ырринд э на безрыбье и рак рыба, сойдёт за неимением 

лучшего; от перс. rind – красивый; в гаварах Карабах, Гандзак, Амшен, Себастия ըռինտ 

ырринт, Полис, Никомедия, Евдокия, Арабкир, Амшен, Мараш, Зейтун, Сучава ռինտ рринт, 

Карин ըռունդ ыррунд, Ван ռինդ рринд, ռընդ ррынд – хороший, здоровый. 

 ԸՌԻՆԴԳԷԳԸՌԻՆԴԳԷԳԸՌԻՆԴԳԷԳԸՌԻՆԴԳԷԳ (Չ), մկ. 1. բավականաչափ. 2. մի լավ, պատշաճ կերպով:  

 ЫРРИНДГЭГ (Ч), н. 1. достаточно. 2. хорошенько, как следует; асор ырриндгэг дакh э 
сегодня достаточно тепло, ырриндгэг пан аси идор я его как следует отругал. 

 ԸՌԻՆԴԾԸՆԷԼԸՌԻՆԴԾԸՆԷԼԸՌԻՆԴԾԸՆԷԼԸՌԻՆԴԾԸՆԷԼ, -ծուծ, -ծուծաձ, -ծընօղ, -ծո՛ւր (Չ), բ.ա. լավացնել (որակը):  

 ЫРРИНДЦЫНЭЛ, -цуц, -цуцадз, -цынохъ, -цур (Ч), п.г. 1. улучшать (о качестве чего-л.).            

2. излечивать, способстовавать улучшению (о состоянии больного); среднеарм. яз. ըռընտցնէլ 
ыррынтцhынел – исцелять, излечивать, утешать, в диалектах ռնտցնել ррнтцhнел, ըռնտցնել 
ыррнтцhнел – улучшать. 

 ԸՌԻՆԴԾԸՆԷԼԷՆԸՌԻՆԴԾԸՆԷԼԷՆԸՌԻՆԴԾԸՆԷԼԷՆԸՌԻՆԴԾԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. լավացնելով, առողջացնելով, բժշկելով: 

 ЫРРИНДЦЫНЭЛЭН (Ч), н. 1. улучшая, совершенствуя. 2. вылечивая, излечивая. 

 ԸՌԻՆԴԾՈՒԾԱՁԸՌԻՆԴԾՈՒԾԱՁԸՌԻՆԴԾՈՒԾԱՁԸՌԻՆԴԾՈՒԾԱՁ (Չ), ած. լավացրած, առողջացրած, բժշկած: 
 ЫРРИНДЦУЦАДЗ (Ч), пр.пр.вр. 1. улучшенный. 2. излеченный. 

 ԸՌԻՆԴՆԱԼԸՌԻՆԴՆԱԼԸՌԻՆԴՆԱԼԸՌԻՆԴՆԱԼ (Չ), բ.չ. լավանալ (որակը)։ 
 ЫРРИНДНАЛ (Ч), с.г. 1. улучшаться, становиться лучше (о качестве, свойстве чего-либо).             
2. выздоравливать, поправляться; в гаварах Полис, Харберд, Амшен, Ерзинджан, Кесария, Карин, 

Джавахк, Хотрджур ըռնտնալ ыррынтнал, Себастия, Евдокия ըռինտնալ ырринтнал, Киликия, 

Мараш ըռընտիլ ыррынтил, в тех же значениях.  

 ԸՌԻՆԴՆԱԼԷՆԸՌԻՆԴՆԱԼԷՆԸՌԻՆԴՆԱԼԷՆԸՌԻՆԴՆԱԼԷՆ    (Չ), մկ. լավանալով (որակը)։ 
 ЫРРИНДНАЛЭН (Ч), н. 1. улучшаясь (о качестве). 2. выздоравливая, поправляясь. 

 ԸՌԻՆԴՈՒԹԻՆ ԸՌԻՆԴՈՒԹԻՆ ԸՌԻՆԴՈՒԹԻՆ ԸՌԻՆԴՈՒԹԻՆ (Չ), գ. լավություն, բարօրություն, առողջություն։ 
 ЫРРИНДУТhИН    (Ч), с. 1. достоинство. 2. высокое качество. 3. благополучие. 4. здоровье. 

 ԸՌՀԱԹԸՌՀԱԹԸՌՀԱԹԸՌՀԱԹ, տե՛ս ռահաթ:  

 ЫРРhАТh, см. рраhатh. 

 ԸՌՂԱԳԸՌՂԱԳԸՌՂԱԳԸՌՂԱԳ (Ն), գ. կարթ, ձուկ որսալու գործիք։ 
 ЫРРХЪАГ (Н), с. удочка, присбособление для ловли рыб; крым.татар. ыргьакъ – крюк. 

 ԸՌՂԱԹԸՌՂԱԹԸՌՂԱԹԸՌՂԱԹ, գ. բանվոր, մշակ. ըռղաթըռղաթըռղաթըռղաթ քալէլքալէլքալէլքալէլ. ըռղաթըռղաթըռղաթըռղաթ պըռնէլպըռնէլպըռնէլպըռնէլ. հուն. էռգատես > թուրք. ըրղաթ – 

բանվոր, մշակ։ 
 ЫРРХЪАТh, с. батрак, наёмный работник; ыррхъатh кhалэл батрачить на разных хозяев, 
ыррхъатh пыррнэл держать батрака, работника; греч. ergates, от которого турец. ırgat (ыргат), 

крым.татар. ыргъат – работник, батрак; в гаварах Карин, Джавахк ըռղատ ыррхъат, Ширак, Муш, 

Алашкерт իրղատ ирхъат, Багеш իրկատ иркат – наёмный работник. 
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ԸՌՂԸՎԱՆԴԸՌՂԸՎԱՆԴԸՌՂԸՎԱՆԴԸՌՂԸՎԱՆԴ ԹԹԹԹ Тh

 ԸՌՂԸՎԱՆԴԸՌՂԸՎԱՆԴԸՌՂԸՎԱՆԴԸՌՂԸՎԱՆԴ¹, գ. երկաթի սղմիչ՝ սայլի անիվի հեցի վրա քաշած երկաթե շրջանակը 

ամրացնելու համար. պարս. արղավան – նույն նշ.։  
 ЫРРХЪЫВАНД¹, с. металлический зажим для закрепления железного обруча на ободе колеса 
телеги.  

 ԸՌՂԸՎԱՆԴԸՌՂԸՎԱՆԴԸՌՂԸՎԱՆԴԸՌՂԸՎԱՆԴ², գ. երեվանի։  
 ЫРРХЪЫВАНД² и РРЫХЪВАНТh, с. бот. сирень, Syrínga; от перс. arγavan (архъаван) – 

сирень; в гаваре Себастия յէրղըվանի йэрхъывани – сирень. 
 
 

                       ԹԹԹԹ Тh 
 
 ԹԱԲԱԽԹԱԲԱԽԹԱԲԱԽԹԱԲԱԽ (Ն), ԴԱԲԱԽԴԱԲԱԽԴԱԲԱԽԴԱԲԱԽ (Չ), գ.  եկեղեցում նվիրատվություններ հավաքելու սկուտիչ. արաբ. 

և թուրք. թաբաք – սկուտիչ, պնակ։ 
 ТhАБАХ (Н), ДАБАХ (Ч), с.  поднос для сбора пожертвований в церкви; араб. tabak, от 

которого тур. tabak – тарелка; Амшен թաբախ тhабах, в диалектах также թաբաղ тhабахъ – тарелка.  

 ԹԱԲԸԼԴԷԼԹԱԲԸԼԴԷԼԹԱԲԸԼԴԷԼԹԱԲԸԼԴԷԼ, -ից, -աձ, -օղ, բ.  դես-դեն ձգել, նետել։ 
 ТhАБЫЛДЭЛ, -ицh, -адз, -охъ, г.д.з.  1. разбросать, расшвырять, раскидать. 2. ронять, бросать; 

корни древнеарм. яз. թաւալ тhавал и թապալ тhапал – катить, свергать, валить, литер.вост.арм. 

թավալել тhавалел, литер.зап.арм թաւալել тհавалэл – валить, катить, от корня древнеарм. яз. 

թաւալ тhавал произошли диалектные формы в гаварах Салмаст տավալել тавалел, Ереван 

թավալէլ тhавалэл, թավալ տալ тhавал тал, Мараха թավալէլ тhавалэл, от корня թապալ тhапал 

(включая новонахичеванский диалект) Карин թապլտիլ тhаплтил, թապլտկիլ тhаплткил, Ахалциха 

թապլտվիլ тhапылтвил, Муш թաբլտել тhаблтел, Алашкерт թաբլդել тhаблдел, Полис, Себастия 

թաբլդգիլ тhаблдгил.  

 ԹԱԲԸԼԴԸԳԷԼԹԱԲԸԼԴԸԳԷԼԹԱԲԸԼԴԸԳԷԼԹԱԲԸԼԴԸԳԷԼ, բ.ն.  դես-դեն ձգել, նետել։ 
 ТhАБЫЛДЫГЭЛ, г.д.з.  разбрасывать, раскидывать, расшвыривать; в гаварах Акна, Арабкир, 

Харберд, Полис տապլտկիլ таплткил, Себастия թաբլդգիլ тhаблдгил, Ван տապլտկալ таплктал 

разбрасывать, раскидывать; этимол. см. тhабылдэл. 

 ԹԱԲԻՅԷԹԹԱԲԻՅԷԹԹԱԲԻՅԷԹԹԱԲԻՅԷԹ, գ.  բնավորություն, հատկություն. արաբ. թաբիաթ, թուրք. թաբիէթ – բնական, 

հատկություն: 
 ТhАБИЙЭТh, с.  нрав, характер, натура; араб. tabiyat, от которого турец. tabiat, крым.татар. 

табиат – нрав, характер; среднеарм. яз. թապիեաթ тhапийат – характер, нрав, из араб., в гаварах 

Ван, Карабах թաբիյաթ тhабийат, Карин թաբիաթ тhабиатh, Амшен թաբիաթ тhабиатh – нрав. 

 ԹԱԲԸԹԱԲԸԹԱԲԸԹԱԲԸՌՌՌՌ, գ.  թղթախաղի տարատեսակ 52 խաղաթղթերից բաղկացած կապուկով, պոկերի 

տեսակ: 

 ТhАБЫРР, с.  вид карточной игры с колодой из 52 карт, разновидность покера. 

 ԹԱԲԼԷԼԹԱԲԼԷԼԹԱԲԼԷԼԹԱԲԼԷԼ, բ.ն.  1. նէտել, ձգել. 2. (Նխջ) ցատկել պատի վրայից։ 
 ТhАБЛЭЛ, кhытhаблим, тhаблэцhи, г.д.з. 1. бросать, кидать, швырять. 2. выкидывать, 
выбрасывать. 3.  (Нхч) прыгать вниз (с забора, со стены); образовано от корня древнеарм. яз. 

թապալ тhапал – свергать, валить, литер.вост.арм. տապալել тапалел, литер.зап.арм. տապալել 
(произн. дабалэл) – свергать, низвергать; валить, в гаварах Карин, Тигранакерт, Ширак թաբլել 
тhаблел, Урмия, Нор-Баязет, Себастия, Муш, Харберд, Буланых и т.д. թապլել тhаплел – 

бросать. 

 ԹԱԲԼԸՎԷԼԹԱԲԼԸՎԷԼԹԱԲԼԸՎԷԼԹԱԲԼԸՎԷԼ, -վէցավ, -վաձ, բ.կր.  թողնվել, նետվել, լքվել։ 
 ТhАБЛЫВЭЛ, -вэцhав, -вадз, г.стр.з.  1. оставляться. 2. покидаться. 3. выбрасываться. 
 ТhАБУРР, с.  1. процессия, шествие. 2. толпа, группа людей; от турец. tabur – батальон, 

отряд, колонна; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. թափոր тhапhор – процессия; крестный ход, 

Ахалциха, Карин, Полис, Ван, Родосто թափօր тhапhор, Муш թափոր тhапhор, Себастия 
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тhапhор թափօր, թափէօր тhапhöр, Агулис թօփուր тhопhур, Зейтун թափօր тhапhор, թափուր 

тhапhур, Ереван, Хачин, Салмаст, Сучава, Тбилиси թափուր тhапhур, Харберд, Нор-Джуга 

թափուռ тhапhурр. 

 ԹԱԶԷԹԱԶԷԹԱԶԷԹԱԶԷ (Ն), ԹԱԺԱԹԱԺԱԹԱԺԱԹԱԺԱ (Չ), ած.  նոր, թարմ. պարս. թազէ – նույն նշ.։ 
 ТhАЗЭ (Н), ТhАЖА (Ч), с.  свежий, новый; от перс. taze, taza – свежий; грабар թաժա тhажа, в 
гаварах Амшен, Ван, Карабах, Себастия, Карин, Джавахк, Ширак, Кесария, Буланых, Тигранакерт, 

Мокс թաժա тhажа, Малатия դաժա дажа, Полис թազէ тhазэ, Нор-Баязет, Тбилиси, Карин, Шемаха, 

Ширак и т.д. թազա тhаза – свежий, новый. 

 ԹԱԶԻԹԱԶԻԹԱԶԻԹԱԶԻ (Ն), ՏԱԶԻՏԱԶԻՏԱԶԻՏԱԶԻ (Չ), գ.  քերծե, բարակ (որսի շուն). պարս. թազի – նույն նշ.։  
 ТhАЗИ (Н), ТАЗИ (Ч), с. зоол.  борзая (охотничья собака); перс. tazi – борзая; в гаварах 

Карабах, Ван, Аварик, Себастия, Карин, Хотрджур, Малатия, Арабкир, Буланых, Муш թազի тhази, 

Мокс թաժը тhажы – борзая.  

 ԹԱԶԷԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼԹԱԶԷԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼԹԱԶԷԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼԹԱԶԷԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ (Ն), ԹԱԺԱԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼԹԱԺԱԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼԹԱԺԱԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼԹԱԺԱԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ (Չ)  թարմացնել, զովացնել. թուրք. 

թազէլէմէք, նույն նշ.:  
 ТhАЗЭЛЭМИШ АНЭЛ (Н), ТhАЖАЛЭМИШ АНЭЛ (Ч)  освежать, придавать свежесть 
чему-либо; турец. tazelemek (тазелемек) – освежать. 

 ԹԱԶԷԼԷՄԻՇԹԱԶԷԼԷՄԻՇԹԱԶԷԼԷՄԻՇԹԱԶԷԼԷՄԻՇ ԸԼԱԼԸԼԱԼԸԼԱԼԸԼԱԼ (Ն), ԹԱԺԱԼԷՄԻՇԹԱԺԱԼԷՄԻՇԹԱԺԱԼԷՄԻՇԹԱԺԱԼԷՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Չ)  թարմանալ, զովանալ. թուրք. թազէլէմեք – 

թարմանալ։ 
 ТhАЗЭЛЭМИШ ЫЛАЛ (Н), ТhАЖАЛЭМИШ ЛАЛ (Ч)  освежиться, обновиться; турец. 
tazelenmek, крым.татар. тазеленмек – освежиться. 

 ԹԱԶԻՐԹԱԶԻՐԹԱԶԻՐԹԱԶԻՐ, գ.  հանդիմանություն. արաբ. թազիր, թուրք. թազիր – նույն իմ. թազիրթազիրթազիրթազիր անէլանէլանէլանէլ 
հանդիմանել. թազիրթազիրթազիրթազիր ուդէլուդէլուդէլուդէլ հանդիմանվել։ 
 ТhАЗИР, с.  упрёк, нагоняй; тhазир анэл укорять, упрекать, тhазир удэл получить нагоняй; 

араб tazir, от которого турец. tazir, крым.татар. тазир – укор, упрёк, выговор; в гаваре Ван թmզիլ 
тhäзил – упрёк. 

 ԹԱԹԹԱԹԹԱԹԹԱԹ, գ.  1. թաթ (գազանի). 2. (արհամարհ.) ձեռք։ 
 ТhАТh, с.  1. лапа (животного). 2. пренебр.-ирон. рука; грабар թաթ тhатh – лапа, рука, 

литер.вост.арм. и литер.зап.арм. թաթ тhатh – лапа, рука, в большинстве диалектов թաթ тhатh, 

Мараха, Салмаст, Ван, Тигранакерт թmթ тhäтh, Зейтун, Хачин թօթ тhоh.  

 ԹԱԹԱՌԹԱԹԱՌԹԱԹԱՌԹԱԹԱՌ (Ն), ՏԱՏԱՌՏԱՏԱՌՏԱՏԱՌՏԱՏԱՌ (Չ), գ.  թաթար (ազգ). թաթառթաթառթաթառթաթառ բյօրէհիբյօրէհիբյօրէհիբյօրէհի: 
 ТhАТhАРР (Н), ТАТАРР (Ч), с.  татарин; татарка; тhатhарр бöрэhи или тhатhарр бэрэкh 
пельмени по-татарски; «…татарр бэрэк состоит лишь из вареников в кислом молоке или жире, без 
бульона…» (Ер. Шахазиз); литер.вост.арм. и литер.зап.арм. թաթար тhатар – татарин. 

 ԹԱԹԱՎԹԱԹԱՎԹԱԹԱՎԹԱԹԱՎ, գ. անձրև. թաթավթաթավթաթավթաթավ անէլանէլանէլանէլ անձրև գալ. թաթավըթաթավըթաթավըթաթավը ձօվըձօվըձօվըձօվը վըրավըրավըրավըրա գանէգանէգանէգանէ (առած) 

հաջողությունը հարուստներին է վիճակում. թաթավթաթավթաթավթաթավ բըռնէլբըռնէլբըռնէլբըռնէլ (Ն), թաթավթաթավթաթավթաթավ պըռնէլպըռնէլպըռնէլպըռնէլ (Չ) անձրև 

սկսել. տե՛ս նաև վըրան անէլ: 
 ТhАТhАВ, с.  дождь; тhатhав анэл дождить, тhатhавы дзовы выра ганэ (поговорка) удача 
сопутствует богатым, тhатhав быррнэл (Н), тhатhав пыррнэл (Ч) начинаться (о дожде); исконно 

арм. слово от удвоенного корня древнеарм. языка թավ тhав, среднеарм. яз. и литер.зап.арм. թաթաւ 
тhатhав – дождь, в гаварах Ахалциха, Акна, Карин, Хотрджур, Амшен, Шемаха, Трапезунд, Ардиал, 

Сучава թաթավ тhатhав – дождь.  

 ԹԱԹԱՎԻԹԱԹԱՎԻԹԱԹԱՎԻԹԱԹԱՎԻ, ած.  անձրևի։ 
 ТhАТhАВИ, п.  дождевой; тhатhави амб дождевое облако. 

 ԹԱԹԱՎՕԴԹԱԹԱՎՕԴԹԱԹԱՎՕԴԹԱԹԱՎՕԴ, ած.  անձրևոտ։ 
 ТhАТhАВОД, п.  дождливый; тhатhавод амис дождливый месяц. 

 ԹԱԹԱՐԹԱԹԱՐԹԱԹԱՐԹԱԹԱՐ (Ն), ՏԱՏԱՐՏԱՏԱՐՏԱՏԱՐՏԱՏԱՐ (Չ), մկ.  հանգիստ, անշարժ. թաթարթաթարթաթարթաթար գէնալգէնալգէնալգէնալ (Ն), տատարտատարտատարտատար գէնալգէնալգէնալգէնալ (Չ) 

անշարժ, հանգիստ մնալ։ 
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 ТhАТhАР (Н), ТАТАР (Ч)  1. с. спокойствие, покой. 2. п. тихий, спокойный. 3. н. тихо, 
смирно, неподвижно; тhатhар гэнал (Н), татар гэнал (Ч) а) оставаться спокойным, б) угомониться, 

не шалить (о детях); см. также тhатhррэл; исконно арм. слово, грабар դադար дадар – спокойный, 

покой, литер.вост.арм. դադար дадар, литер.зап.арм. դադար (произн. тhатhар) – покой, 

спокойствие, Тбилиси դաթար տալ датhар тал – отдыхать, Полис թաթար տալ тhатhар тал – 

устать, Хачин դ‘ադ‘օյ дhадhой – спокойный, Себастия դ‘ադ‘ար дhадhар – уставший, Амшен 

թաթրուշ татhруш – усталость, Мараха տmտmր тäтäр. 

 ԹԱԹԻԹԱԹԻԹԱԹԻԹԱԹԻ ԲԱԳԼԱԲԱԳԼԱԲԱԳԼԱԲԱԳԼԱ (Ն), գ.  խոշոր լոբի։ 
 ТhАТhИ БАГЛА (Н), с. бот.  турецкие бобы, фасоль огненно-красного цвета. 

 ԹԱԹԽԷԼԹԱԹԽԷԼԹԱԹԽԷԼԹԱԹԽԷԼ, -ից, -աձ, -օղ, -է՛, բ.ն.  թաթխել։ 
 ТhАТhХЭЛ, кhытhатhхим, тhатhхицh, тhатhадз, -охъ, -э, г.д.з.  1. обвалять (в грязи). 2. макать, 

окунать; грабар թաթախել тhатhахел – макать, литер.вост.арм. թաթախել тhатhахел, литер.зап.арм. 

թաթխել тhатhхэл – макать, Нор-Джуга թաթախել тhатhахел, Ереван թաթախէլ тhатhахэл, Шемаха 

թաթախիլ тhатhахил, Карабах թըթաղէլ тhытhахъэл, Агулис թթահիլ тhтhаhил, Салмаст թաթըխել 
тhатhыхел, Муш, Сучава, Ван թաթխել тhатhхел, Мараха, Полис, Родосто, Себастия թաթխէլ 
тhатhхэл, Зейтун, Харберд, Возм, Тбилиси թաթխիլ тhатhхил, Хачин թաթղել тhатhхъел, 

Тигранакерт թթխէլ тhтhхэл, Ахалциха, Ереван թըթխէլ тhытhхэл, Алашкерт թանթխէլ тhантhхэл. 

 ԹԱԹԽԸՎԷԼԹԱԹԽԸՎԷԼԹԱԹԽԸՎԷԼԹԱԹԽԸՎԷԼ, -վէցավ, -վաձ, -վօղ, բ.  թաթխվել (ցեխի մեջ). բարտկիբարտկիբարտկիբարտկի մէչմէչմէչմէչ թաթխըվէլթաթխըվէլթաթխըվէլթաթխըվէլ շատ 

պարտք ունի։ 
 ТhАТhХЫВЭЛ, -вэцhав, -вадз, -вохъ, г.стр.з.  1. обваляться (в грязи). 2. обмакиваться.                
3. погрязнуть (в долгах); бартhкhи мэчh тhатhхывэл погрязнуть в долгах; литер.вост.арм. 

թաթախվել тhатhахвел, литер.зап.арм. թաթխվիլ тhатhхывил – обваляться, обмакиваться. 

 ԹԱԹՌԱՆԹԱԹՌԱՆԹԱԹՌԱՆԹԱԹՌԱՆ (Ն), ՏԱՏՌԱՆՏԱՏՌԱՆՏԱՏՌԱՆՏԱՏՌԱՆ (Չ), գ.  աղտոր (ուտելի բույս). պարս. թաթրա – աղտոր, Crambe 

maritima, խաչածաղիկների ընտանիքից։ 
 ТhАТhРРАН (Н), ТАТРРАН (Ч), с. бот. катран приморский, Crambe maritima, съедобное 
растение семейства Капустные.  
 ԹԱԹՌԷԼԹԱԹՌԷԼԹԱԹՌԷԼԹԱԹՌԷԼ (Ն), բ.չ.  դադարել, նաև հոգնել, չկարողանալ առաջ գնալ։ 
 ТhАТhРРЭЛ (Н), г.с.з.  1. прекращаться, приостанавливаться. 2. устать, не мочь идти дальше; 

литер.вост.арм. դադարել дадарел – прекратиться, успокоиться, литер.зап.арм. դադրիլ (произ. 

тhатhрил) – успокоиться, отдыхать, в гаварах Сучава դ‘ադ‘րել дհадհрел – успокоиться, Ахалциха, 

Харберд, Карин, Муш, Возм դ‘ադ‘րիլ дհадհрил, Зейтун դ‘ադ‘րըլ дհадհрыл, դ‘ահրըլ дհаhрыл – 

уставать, Полис թաթրիլ тhатhрил – уставать, Евдокия դահրիլ даhрил – успокоиться, Акна դ‘այհիլ 
дհайhил; этимол. см. тhатhар. 

 ԹԱԹՌԷՑԸՆԷԼԹԱԹՌԷՑԸՆԷԼԹԱԹՌԷՑԸՆԷԼԹԱԹՌԷՑԸՆԷԼ, -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցո՛ւր (Ն), բ.ա.  դադարեցնէլ։ 
 ТhАТhРРЭЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhур (Н), п.г.  приостанавливать, 
прекращать, переставать что-либо делать. 

 ԹԱԹՈՒՌԹԻՆԹԱԹՈՒՌԹԻՆԹԱԹՈՒՌԹԻՆԹԱԹՈՒՌԹԻՆ (Ն), ՏԱՏՈՒՐՏԻՆՏԱՏՈՒՐՏԻՆՏԱՏՈՒՐՏԻՆՏԱՏՈՒՐՏԻՆ (Չ), գ.  դադար, հանգիստ։ 
 ТhАТhУРРТhИН (Н), ТАТУРТИН (Ч), с.  покой, спокойствие; татуртин чhидал (Ч) не 
давать покоя; этимол. см. тhатhар.  

 ԹԱԹՕԽԹԱԹՕԽԹԱԹՕԽԹԱԹՕԽ (մանկ.), գ.  թաթիկ, ձեռք։ 
 ТhАТhОХ (детск.), с. 1. детская ладошка. 2. лапка; литер.вост.арм. թաթիկ тhатhик, 

литер.зап.арм. թաթիկ (произн.) тhатhиг, թաթօ тhатhо, թաթօն тhатhон – детская ладошка. 

 ԹԱԺԱԹԱԺԱԹԱԺԱԹԱԺԱ, տե՛ս թազէ։ 
 ТhАЖА, см. тhазэ. 

 ԹԱԼԱԽԱԹԱԼԱԽԱԹԱԼԱԽԱԹԱԼԱԽԱ, գ.  1. (Ն) հափշտակություն, 2. (Չ) կոլլեկտիվ աշխատանքային օգնություն։ 
 ТhАЛАХА, с.  1. (Н) ограбление, расхищение. 2. (Ч) обычай родственной и соседской 
взаимопомощи при постройке дома; от южнорус.-южноукр. толока – толкотня, работа всей 
деревней в помощь кому-либо.  
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ԹԹԹԹ Тh ԹԱԼԱՄԻՇԹԱԼԱՄԻՇԹԱԼԱՄԻՇԹԱԼԱՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ

 ԹԱԼԱՄԻՇԹԱԼԱՄԻՇԹԱԼԱՄԻՇԹԱԼԱՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ  պատառոտել (շան մասին)։ 
 ТhАЛАМИШ АНЭЛ  1. искусать, разодрать в клочья (о собаке). 2. расхватать, растаскать, 
разграбить. 3. наброситься на кого-либо; чhибиннэры тhаламиш арин вырас комары набросились 
на меня; перс. talan, от которого турец. talan – грабёж, ограбление, talamak грабить, крым.татар. 

таламакъ – грабить, растаскивать, кусать (о собаке); литер.вост.арм. и литер.зап.арм. թալանել 
тhаланэл – обобрать, расхищать, разграбить. 

 ԹԱԼԱՅԹԱԼԱՅԹԱԼԱՅԹԱԼԱՅ, ած.մկ.  բավագանաչափ (քանակ, տարածություն, ժամանակ)։ 
 ТhАЛАЙ  1. п. достаточный. 2. н. достаточно, довольно много (о количестве, расстоянии, 
времени); крым.татар. талай – несколько, довольно много; тhалай адэн панэцан работали 
достаточное время. 

 ԹԱԼԱՆԹԱԼԱՆԹԱԼԱՆԹԱԼԱՆ (Ն), ՏԱԼԱՆՏԱԼԱՆՏԱԼԱՆՏԱԼԱՆ (Չ), գ.  կողոպուտ. տալանտալանտալանտալան ծըկէլծըկէլծըկէլծըկէլ (Չ) առիթից օգտվելով սեփականէլ 
ուրիշինը. փոխ. թուրք.։ 
 ТhАЛАН (Н), ТАЛАН (Ч), с.  грабёж; талан цыкэл (Ч) похищать, грабить; перс. talan – 

грабёж; грабар тhалан թալան – грабёж, литер.зап.арм. тhалан թալան – грабёж; в гаварах Карабах, 

Ван, Возм, Полис, Харберд, Амшен, Карин и т.д. թալան тhалан – грабёж.  

 ԹԱԼԱՇԹԱԼԱՇԹԱԼԱՇԹԱԼԱՇ, գ.  մանր կտորներ. շաքարիշաքարիշաքարիշաքարի թալաշթալաշթալաշթալաշ. թուրք. թալաշ – տաշեղ։ 
 ТhАЛАШ, с. мелкие кусочки чего-либо; шакhари тhалаш кусочки сахара; турец. talaş 
(талаш), крым.татар. талаш – опилки, стружка. 

  ԹԱԼԱՇՄԱԹԱԼԱՇՄԱԹԱԼԱՇՄԱԹԱԼԱՇՄԱ, գ.  տղոց խաղ, որի ընթացքում նրանք ճիգ են գործ դնում իրար հաղթելու. 

պարս. թալաշ – ճիգ, ջանք + թուրք. վերջավորությունը «մա»։ 
 ТhАЛАШМА, с.  детская игра, в которой дети прилагают усилия, чтобы одержать верх друг 
над другом; крым.татар. талашмакь – драться, биться прилагая усилия. 

 ԹԱԼԱՇՄԻՇԹԱԼԱՇՄԻՇԹԱԼԱՇՄԻՇԹԱԼԱՇՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (տղոց մասին). խաղալով ջանալ իրար հաղթել. թուրք. դալաշմակ – 

կռվել իրար հետ։ 
 ТhАЛАШМИШ ЛАЛ 1. (о детях)  играть, резвиться, толкаться (в игре). 2. ссориться, 
грызться; крым.татар. талашмакь – ссориться, драться, биться прилагая усилия.  

 ԹԱԼԱՎՈՒՐԹԱԼԱՎՈՒՐԹԱԼԱՎՈՒՐԹԱԼԱՎՈՒՐ, գ.  միայն թալավուրթալավուրթալավուրթալավուր անէլանէլանէլանէլ հապշտակել ով որքան կարող է։ 
 ТhАЛАВУР, с.  употр. в выраж. тhалавур анэл расхватать, разобрать всё без остатка (о товаре 
и т.п.); перс. talav – грабёж; крым.татар. талав – грабёж.  

 ԹԱԼԳԸԴԷԼԹԱԼԳԸԴԷԼԹԱԼԳԸԴԷԼԹԱԼԳԸԴԷԼ, -էցավ, -աձ, -օղ, բ.չ.  մեծ ցանկություն ունենալ։ 
 ТhАЛГЫДЭЛ, -эцhав, -адз, -охъ, г.с.з. вожделеть, страстно желать; грабар թալ тhал – 

обморок, беспамятство, թալանալ тhаланал – обессилеть, литер.вост.арм. թալկտել тhалктэл, 

литер.зап.арм. թալկտել (произн. тhалгыдэл) – обмирать, замирать (о сердце), в гаварах Акна 

թալկտիլ тhалктил, Ереван թելկտալ тhелктал, Чарсанчак թալեթլիլ тhалетhлил – вожделеть, 

Харберд թալթլալ тhалтhлал – биться в предсмертных агониях, Ахалциха թալքընալ тhалкhынал, 

Казах թլկտալ тhлктал – падать в обморок. 

 ԹԱԼԻԳԹԱԼԻԳԹԱԼԻԳԹԱԼԻԳ-ԹԱԼԻԳԹԱԼԻԳԹԱԼԻԳԹԱԼԻԳ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ  սաստիկ ցանկանալ. արաբ. – թալիկ: 

 ТhАЛИГ-ТhАЛИГ ЛАЛ  вожделеть, страстно желать. 

 ԹԱԼԻՔԷԹԱԼԻՔԷԹԱԼԻՔԷԹԱԼԻՔԷ (Ն), ԹԱԼԷՔԷԹԱԼԷՔԷԹԱԼԷՔԷԹԱԼԷՔԷ (Չ). գ.  հին ժամանակվա մի տեսակի գյուղական սայլ. ռուս. телега: 

 ТhАЛИКhЭ (Н), ТhАЛЭКhЭ (Ч), с. вид деревенской телеги с деревянными осями; турец. 
talika – экипаж, крым.татар. талеке – телега, экипаж. 

 ԹԱԼԽԱԹԱԼԽԱԹԱԼԽԱԹԱԼԽԱ ԴԱԼԴԱԼԴԱԼԴԱԼ  գլխիվայր թավալվել. թուրք. թակլա կամ թախլա – թավալում:  

 ТhАЛХА ДАЛ кувыркаться, катиться кубарем; турец. takla или taklak, крым.татар. такьлакь – 
кувыркание.  

 ԹԱԼԻՄԹԱԼԻՄԹԱԼԻՄԹԱԼԻՄ, գ.  վարժություն։ 
 ТhАЛИМ, с.  обучение; араб. talim – обучение, от котор. турец. talim, крым.татар. талим – 
учение.  

 ԹԱԼՄԻՇԹԱԼՄԻՇԹԱԼՄԻՇԹԱԼՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Չ), ԹԱԼԹՄԻՇԹԱԼԹՄԻՇԹԱԼԹՄԻՇԹԱԼԹՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Թոպթի), բ.չ.  հոգնել: 
 ТhАЛМИШ ЛАЛ (Ч), ТhАЛТhМИШ ЛАЛ (с. Крым)  уставать, утомляться; см. тhалнал. 
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ԹԱԼՆԱԼԹԱԼՆԱԼԹԱԼՆԱԼԹԱԼՆԱԼ ԹԹԹԹ Тh

 ԹԱԼՆԱԼԹԱԼՆԱԼԹԱԼՆԱԼԹԱԼՆԱԼ (Ն), բ.չ.  հոգնել։ 
 ТhАЛНАЛ (Н), г.с.з.  устать, обессилеть от усталости; грабар թալանալ тhаланал – обессилеть, 

изнемочь, литер.вост.арм. թալկանալ тhалканал – дойти до обморока; увядать, литер.зап.арм. 

թալանալ тhаланал и թալկանալ тhалганал – обессилеть, падать в обморок, в гаварах Ван թալցնել 
тhалцhнел – страдать лунатизмом, падать в обморок (о детях), Багеш թալալօց тhалалоцh – обморок 

(у детей), Ахалциха թալքընալ тhалкhынал, Казах թլկտալ тhлктал – падать в обморок, млеть, 

Харберд թալթլալ тhалтhлал – биться в предсмертных агониях, Хиян թալկնալ тhалкнал, Акна 

թալնալ тhалнал – уставать.  

 ԹԱԼՆԷԼԹԱԼՆԷԼԹԱԼՆԷԼԹԱԼՆԷԼ, -ից, -աձ, -օղ, բ.ն.  կողոպտել։ 
 ТhАЛНЭЛ, -ицh, -адз, -охъ, г.д.з.  грабить, расхищать; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. 

թալանել тhаланел – грабить; этимол. см. тhалан. 

 ԹԱԼՆԸՎԷԼԹԱԼՆԸՎԷԼԹԱԼՆԸՎԷԼԹԱԼՆԸՎԷԼ, -վէցավ, -վաձ, -վօղ, բ.կր.  կողոպտվել, ունեցածից զրկվել։ 
 ТhАЛНЫВЭЛ, -вэцhав, -вадз, -вохъ, г.стр.з.  лишиться имущества.  

 ԹԱԼՑԸՆԷԼԹԱԼՑԸՆԷԼԹԱԼՑԸՆԷԼԹԱԼՑԸՆԷԼ և ԹԱԼՑՈՒՆԷԼԹԱԼՑՈՒՆԷԼԹԱԼՑՈՒՆԷԼԹԱԼՑՈՒՆԷԼ, -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ (Ն), բ.ա.  հոգնեցնել։ 
 ТhАЛЦhЫНЭЛ и ТhАЛЦhУНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ (Н), п.г.  утомлять. 

 ԹԱԽԷԹԹԱԽԷԹԹԱԽԷԹԹԱԽԷԹ, գ.  ուժ. արաբ. թաղաթ – ուժ, զորություն: 
 ТhАХЭТh и ТhАХТh, с.  сила, мощь; тhахтhэн ыйнэл обессилеть; араб. tākāt – сила, от 

которого турец. takat – сила, мощь; в гаваре Ван թախատ тhахат – сила. 

 ԹԱԽԸՄԹԱԽԸՄԹԱԽԸՄԹԱԽԸՄ, գ.ած.  1. լրիվ կոմպլեկտ. 2. պատրաստ. 3. լավ. թախըմթախըմթախըմթախըմ բարիբարիբարիբարի էէէէ. թախըմթախըմթախըմթախըմ անէլանէլանէլանէլ  
պատրաստել, (հեգնորեն) հախից գալ, ծեծել։ 
 ТhАХЫМ  1. с. комплект (инструментов и т.п.). 2. п. готовый. 3. п. исправный, годный для 
использования. 4. н. вместе, сообща; тhахым лал а) поправиться, набрать вес, б) поправиться, 
выздороветь, тhахым анэл а) ремонтировать, чинить, б) ирон. поколотить, побить, в) ирон. 
поставить кого-либо на место, сбить гонор, тhахым бари йэ а) исправный (об инструментах), б) 
здоровый, не больной (о домашних животных), айвази тhахым неисправный, поломанный (об 
инструментах), дзэр у йашы судья тhахым хахъацhин (строка из песни) и стар и млад станцевали 
вместе с судьёй; турец. takım (такым), крым.татар. такьым – набор, комплект, из араб.; в гаваре Ван 

թախըմ тhахым – группа; комплект. 

 ԹԱԽԸՄԹԱԽԸՄԹԱԽԸՄԹԱԽԸՄ-ԹՈՒԽՈՒՄԹՈՒԽՈՒՄԹՈՒԽՈՒՄԹՈՒԽՈՒՄ, գ.  լրիվ կոմպլեկտ. արաբ. թաքմ, հոգն. թուքում – նույն նշ.։ 
 ТhАХЫМ-ТhУХУМ, с.  полный комплект чего-либо; из тюрк. яз., который из араб. 

 ԹԱԽԹԹԱԽԹԹԱԽԹԹԱԽԹ (Ն), գ.  նստարան, բազմոց, գահ. փոխ պարս.։ 
 ТhАХТh (Н), с.  тахта, кушетка; перс. taxt – трон, престол; грабар թախտ тахт – трон, престол, 

литер.вост.арм. и литер.зап.арм. թախտ тhахт – тахта, кушетка, в гаварх Ереван, Нор-Джуга, 

Салмаст տախտ тахт, Ахалциха, Карабах, Шемаха թախտ тhахт – кушетка, Алашкерт, Мокс, Муш, 

Ван տախտ тахт – земляной или дощатый пол. 

 ԹԱԽՄԱԽԹԱԽՄԱԽԹԱԽՄԱԽԹԱԽՄԱԽ, գ.  ծաղր, ծաղրական մականուն. թուրք. թակմակ – նույն նշ. թախմախթախմախթախմախթախմախ տընէլտընէլտընէլտընէլ 
(Չ) ծաղրել։ 
 ТhАХМАХ, в с. Крым ТАХМАХ, с.  прозвище; тhахмах тынэл давать прозвище (как правило, 
ироническое); турец. takmak (такмак) – давать имя, крым.татар. такьма ад – прозвище.  

 ԹԱԽՄԻՇԹԱԽՄԻՇԹԱԽՄԻՇԹԱԽՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ  1. հարմարեցնել. 2. կապել, միացնել. թուրք. թակմակ – անցկացնել 
(կոճակը լամբակին, թուղթը գամի վրա և մականուն հարմարեցնել)։ 
 ТhАХМИШ АНЭЛ  1. приспосабливать, приделывать, подгонять. 2. соединять. 3. прицеплять. 
4. подбирать (прозвище и т.п.); лахъаб тhахмиш анэл подобрать прозвище; турец. takmak – 
нацеплять, ставить; крым.татар. такьмакь – подвешивать, нацеплять.  

 ԹԱԽՅԱԹԱԽՅԱԹԱԽՅԱԹԱԽՅԱ և ԹԱՅԽԱԹԱՅԽԱԹԱՅԽԱԹԱՅԽԱ, գ.  հատված կոնի ձևով բրդի կարմիր գլխարկ, ֆես. թուրք. թաքյա – 

նույն նշ.։ 
 ТhАХЙА и ТhАЙХА, в с. Крым ТhАЙАХА, с.  колпак, шерстяной остроконечный головной 
убор красного цвета конусовидной формы; турец. takke, крым.татар. такьие – колпак. 
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ԹԹԹԹ Тh ԹԱՀՄԻՆԹԱՀՄԻՆԹԱՀՄԻՆԹԱՀՄԻՆ

 ԹԱՀՄԻՆԹԱՀՄԻՆԹԱՀՄԻՆԹԱՀՄԻՆ (Ն), ՏԱՀՄԻԼՏԱՀՄԻԼՏԱՀՄԻԼՏԱՀՄԻԼ (Չ), գ.  կարծիք. ար. թախմին – կարծիք, ենթադրություն. թահմինթահմինթահմինթահմին 
անէլանէլանէլանէլ (Ն), տահմիլտահմիլտահմիլտահմիլ անէլանէլանէլանէլ (Չ) կարծել։ 
 ТhАhМИН (Н), ТАhМИЛ (Ч), с.  предположение, догадка; тhаhмин анэл (Н), тhаhмил анэл 
(Ч) предполагать, догадываться; араб. taxmin – предположение, догадка, от которого турец. tahmin, 

крым.татар. тахмин – предположение, догадка; в гаварах Полис, Урмия, Карин, Ширак թահմին 

тhаhмин, Ван, Нор-Баязет, Шатах թախմին тhахмин – догадка, предположение. 

 ԹԱՂԷԼԹԱՂԷԼԹԱՂԷԼԹԱՂԷԼ, բ.ն.  թաղել։ 
 ТhАХЪЭЛ, кհытհахъим, г.д.с.  1. хоронить, предавать земле. 2. закапывать, зарывать в землю. 

3. погружать, окунать; грабар тhахъел թաղել – закапывать, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. թաղել 
тhахъел – закапывать, хоронить, Алашкерт, Хачин, Муш, Сучава, Нор-Джуга, Салмаст թաղել 
тhахъел, Ахалциха, Ереван, Карин, Мараха, Карабах, Полис, Родосто, Себастия, Асланбек թաղէլ 
тhахъэл, Зейтун, Харберд, Шемаха, Возм, Тбилиси թաղիլ тhахъил, Амшен թաղուշ тhахъуш, 

Тигранакерт թmղէլ тհäхъэл. 

 ԹԱՂՈՒՄԹԱՂՈՒՄԹԱՂՈՒՄԹԱՂՈՒՄ, գ.  թաղում։  
 ТhАХЪУМ, с.  похороны, погребение; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. թաղում тhахъум.  

 ԹԱՂՎԷԼԹԱՂՎԷԼԹԱՂՎԷԼԹԱՂՎԷԼ, -վէցավ, -վաձ, -վօղ, բ.կր.  թաղվել. բարտկինբարտկինբարտկինբարտկին մէչըմէչըմէչըմէչը թաղվէլթաղվէլթաղվէլթաղվէլ շատ պարտք ունենալ։ 
 ТhАХЪВЭЛ, -вэцhав, -вадз, -вохъ, г.стр.з.  1. хорониться, погребаться. 2. закапываться, 
зарываться. 3. увязнуть (в грязи и т.п.). 4. погрязнуть (в долгах); барткин мэчhы тhахъвэл 
погрязнуть в долгах.  

 ԹԱՂՎԷՑԸՆԷԼԹԱՂՎԷՑԸՆԷԼԹԱՂՎԷՑԸՆԷԼԹԱՂՎԷՑԸՆԷԼ, -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցո՛ւր, բ.ա.  այնպես անել, որ թաղվի։ 
 ТhАХЪВЭЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhур, п.г.  закапывать, зарывать. 

 ԹԱՄԱԽԹԱՄԱԽԹԱՄԱԽԹԱՄԱԽ (Ն), գ.  քիմք: 
 ТhАМАХ (Н), с. анат.  нёбо; турец damak (дамак) – нёбо. 

 ԹԱՄԱՀԹԱՄԱՀԹԱՄԱՀԹԱՄԱՀ (Ն), ա.  ագահ. արաբ. թամմա – ագահ. տե՛ս նաև դամահ (Չ): 
 ТhАМАh (Н), п.  жадный, ненасытный; араб. tama – жадный, от которого турец. tama и tamah – 

жадность; в гаварах Полис, Карабах, Тбилиси, Карин թամահ тhамаh, Ван թըմահ тhымаh – 
жадность; см. также дамаh (Ч). 

 ԹԱՄԱՀՈՒԹԻՆԹԱՄԱՀՈՒԹԻՆԹԱՄԱՀՈՒԹԻՆԹԱՄԱՀՈՒԹԻՆ (Ն), գ.  ագահություն. արաբ. թամա – ագահ։ 
 ТhАМАhУТhИН (Н), с.  жадность, алчность; араб. tama – жадность.  

 ԹԱՄԱՄԹԱՄԱՄԹԱՄԱՄԹԱՄԱՄ  1. ած. լրիվ, կատարյալ. 2. մկ. բոլորովին. փոխ արաբ.:  
 ТhАМАМ  1. п. полный, целый. 2. н. точно, как раз; араб. tamam – полный, целый, от которого 
турец. tamam – полный, целый; точно, весь, крым.татар. тамам – точно, как раз; в гаварах Амшен, 

Ван, Карабах, Урмия, Полис, Карин, Харберд, Аварик, Тбилиси, Карабах и т.д. թամամ тhамам – 

весь, целый, полный. 

 ԹԱՄԱՄԹԱՄԱՄԹԱՄԱՄԹԱՄԱՄ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ  կամ ԹԱՄԱՄՑԸՆԷԼԹԱՄԱՄՑԸՆԷԼԹԱՄԱՄՑԸՆԷԼԹԱՄԱՄՑԸՆԷԼ  լրացնել։ 
 ТhАМАМ АНЭЛ или ТhАМАМЦhЫНЭЛ  дополнять, восполнять, пополнять. 

 *ԹԱՄԱՄԼԷՄԻՇԹԱՄԱՄԼԷՄԻՇԹԱՄԱՄԼԷՄԻՇԹԱՄԱՄԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ  (Ն)  լրացնել. թուրք. թամամլէմէք: 

  *ТhАМАМЛЭМИШ АНЭЛ (Н)  дополнять, восполнять; турец. tamamlemek – дополнять; в 

гаваре Полис թամամլամիշ ընէլ тhамамламиш ынэл – дополнять. 

 ԹԱՄՔԹԱՄՔԹԱՄՔԹԱՄՔ, գ.  դանակի պատյան (հնումը). «թամք» բառն է, որ նույն իմաստը ունի։ 
 ТhАМКh, с.  ножны для кинжала (в старину); литер.вост.арм. и литер.зап.арм թամք тhамкh – 

седло.  

 ԹԱՅԹԱՅԹԱՅԹԱՅ¹ (Ն), ՏԱՅՏԱՅՏԱՅՏԱՅ (Չ), գ.  մեկ տարեկան քուռակ. թուրք. թայ – քուռակ։ 
 ТhАЙ¹ (Н), ТАЙ (Ч), с. зоол.  стригун, годовалый жеребёнок, которому подстригают гриву; 
перс. tay – жеребёнок, от которого турец. tay – жеребёнок, крым.татар. тай – годовалый жеребёнок, 

стригун; в гаварах Амшен, Полис тhай թայ, Харберд, Карин դայ дай – жеребёнок. 

 ԹԱՅԹԱՅԹԱՅԹԱՅ², գ.  թէյի արկղ (կաշվով պատած): 

 ТhАЙ², с.  тюк с чаем, обёрнутый кожей; крым.татар. тай – кипа, тюк; пачка.  
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ԹԱՅԹՄԻՇԹԱՅԹՄԻՇԹԱՅԹՄԻՇԹԱՅԹՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ ԹԹԹԹ Тh

 ԹԱՅԹՄԻՇԹԱՅԹՄԻՇԹԱՅԹՄԻՇԹԱՅԹՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ  դանթել, ննջալ: 
 ТhАЙТhМИШ АНЭЛ  дремать, клевать носом. 

 ԹԱՅԱՂԱՆԹԱՅԱՂԱՆԹԱՅԱՂԱՆԹԱՅԱՂԱՆ (Ն), ՏԱՅԱՂԱՆՏԱՅԱՂԱՆՏԱՅԱՂԱՆՏԱՅԱՂԱՆ (Չ), գ.  Տագանռոգ քաղաքը: 
 ТhАЙАХЪАН (Н), ТАЙАХЪАН (Ч), с.  город Таганрог; происходит от названия урочища 
Тайган (тюркское слово), впервые упоминаемого в документах в XV в.  

 ԹԱՅԻՆԹԱՅԻՆԹԱՅԻՆԹԱՅԻՆ, մկ.  բավական, հերիք. արաբ. թային – պարին, ռոճիկ (նպարեղենով). օրըօրըօրըօրը դասըդասըդասըդասը 
ֆունթֆունթֆունթֆունթ հացըհացըհացըհացը նարանարանարանարա թայինթայինթայինթային էէէէ (ասում են ծաղրաբար շատակերին)։ 
 ТhАЙИН, н.  достаточно, довольно; оры дасы фунтh hацhы нара тhайин э ему достаточно 
десяти фунтов хлеба в день (иронично в отношении любителя поесть); араб. tayin – паёк, 
жалованье, оклад, турец. tayın (тайын) – паёк, рацион, суточная норма; в гаварах Ван, Карин, Муш, 

Тигранакерт թային тhайин – паёк, рацион, суточная норма.  

 ԹԱՅԻՆԹԱՅԻՆԹԱՅԻՆԹԱՅԻՆ-ՀԱԼՎԱՀԱԼՎԱՀԱԼՎԱՀԱԼՎԱ, գ.  կնջութի (սուսամի) հալվա. արաբ. թահինա – կնջութի սերմի ձեթը 

հանելուց հետո մնացածը։ 
 ТhАЙИН-hАЛВА, с.  кунжутная халва, тахинная халва; араб. tahin – жмых, остающийся после 
выжимки масла из кунжута; турец. tahin – кунжутная мука, tahin helvasэ (таhин hелвасы) – 
кунжутная халва. 

 ԹԱՅՂԱԽԹԱՅՂԱԽԹԱՅՂԱԽԹԱՅՂԱԽ (Ն), ՏԱՅՂԱԽՏԱՅՂԱԽՏԱՅՂԱԽՏԱՅՂԱԽ (Չ), ած.  լպրծուն: 

 ТhАЙХЪАХ (Н), ТАЙХЪАХ (Ч), п.  скользкий; крым.татар. тайгьалакь – скользкий. 

 ԹԱՅՄԻՇԹԱՅՄԻՇԹԱՅՄԻՇԹԱՅՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Ն), ՏԱՅՄԻՇՏԱՅՄԻՇՏԱՅՄԻՇՏԱՅՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Չ)  սահել (ոտքը). թուրք. կայմակ – սահիչ։ 
 ТhАЙМИШ ЛАЛ (Н), ТАЙМИШ ЛАЛ (Ч) скользить (о ноге); крым.татар. таймакь – 
скользить. 

 ԹԱՆԹԱՆԹԱՆԹԱՆ, գ.  քամած մածունը ջրով խառնած (ամառվա շոգին խմելու համար)։  
 ТhАН, с.  кисломолочный напиток, изготовленный на основе процеженного мадзуна; исконно 

арм. слово, грабар թան тhан – суп из пахты, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. թան тhан – пахта, в 

большинстве диалектов тhан, Тигранакерт թmն тհäн, Хачин, Амшен թօն тhон, Агулис թուն тhун.  

 ԹԱՆԱՔԹԱՆԱՔԹԱՆԱՔԹԱՆԱՔ, գ.  թանաք: 

 ТhАНАКh, с.  чернила; грабар թանաք тhанакh – чернила, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. 

թանաք тhанакh – чернила, в гаварах Агулис, Ереван, Мараха, Сучава, Тбилиси թանաք тhанакh, 

Мокс թանաքյ тhанакhй, Салмаст, Ван թmնmք тհäнäкհ, Шемаха, Нор-Джуга թանակ тhанак, 

Горис, Карабах թmնmկ тհäнäк. 

 ԹԱՆԱՔԱՄԱՆԹԱՆԱՔԱՄԱՆԹԱՆԱՔԱՄԱՆԹԱՆԱՔԱՄԱՆ, գ.  թանաքաման: 

 ТhАНАКhАМАН, с.  чернильница. 

 ԹԱՆԱՔՕԴԹԱՆԱՔՕԴԹԱՆԱՔՕԴԹԱՆԱՔՕԴ, ած.  թանաքոտ: 

 ТhАНАКhОД, п.  запачканный чернилами. 

 ԹԱՆԳԹԱՆԳԹԱՆԳԹԱՆԳ, ած.  թանկ. պահլ. թանգ – նեղ, իմաստի զարգացմամբ նաև քիչ։ 
 ТhАНГ  1. п. дорогой, дорогостоящий. 2. п. драгоценный. 3. н. дорого; ирэн тhанг дзахэл 

набивать себе цену; от пехлев. tang – узкий; грабар թանկ тhанк и թանգ тhанг – дорогой, 

дорогостоящий, литер.вост.арм. թանկ тhанк, литер.зап.арм. грабар թանկ (произн. тhанг) и թանգ 

(произн. тhанкհ) – дорогой, дорогостоящий, Ахалциха, Карин թանկ тhанк, Горис, Алашкерт, 

Ереван, Муш, Мараха, Родосто, Шемаха, Нор-Джуга, Румыния, Салмаст, Сучава, Тбилиси թանգ 

тhанг, Возм, Мокс, Ван թանգյ тhангй, Карабах, Возм թանգ‘ тhангհ, Амшен թօնգ тhонг, Агулис 

թունգ тhунг.  

 ԹԱՆԳԹԱՆԳԹԱՆԳԹԱՆԳ-ԳԸՐԱԳԳԸՐԱԳԳԸՐԱԳԳԸՐԱԳ, ած.  թանկ ու կրակ: 

 ТhАНГ-ГЫРАГ, п.  дорогущий, кусающийся (о цене). 

 ԹԱՆԳԳԸՌՕՇԹԱՆԳԳԸՌՕՇԹԱՆԳԳԸՌՕՇԹԱՆԳԳԸՌՕՇ (մարդ), ած.  թանկ ծախող։ 
 ТhАНГГЫРРОШ, п.  дорого продающий; в гаваре Ерзинджан թանգռոշ тhангррош – дорого 

продающий. 

 ԹԱՆԳԸՆԱԼԹԱՆԳԸՆԱԼԹԱՆԳԸՆԱԼԹԱՆԳԸՆԱԼ, -ցավ, -ցաձ, բ.չ.  թանգանալ։ 
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ԹԹԹԹ Тh ԹԱՆԳԸՑԸՆԷԼԹԱՆԳԸՑԸՆԷԼԹԱՆԳԸՑԸՆԷԼԹԱՆԳԸՑԸՆԷԼ

 ТhАНГЫНАЛ, -цhав, -цhадз, г.с.з.  1. дорожать. 2. набивать себе цену. 

 ԹԱՆԳԸՑԸՆԷԼԹԱՆԳԸՑԸՆԷԼԹԱՆԳԸՑԸՆԷԼԹԱՆԳԸՑԸՆԷԼ, -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցո՛ւր, բ.ա.  թանգացնել։ 
 ТhАНГЫЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhур, г.с.з.  удорожать. 

 ԹԱՆԳՆՕՑԹԱՆԳՆՕՑԹԱՆԳՆՕՑԹԱՆԳՆՕՑ, ած.  թանգ արժող։ 
 ТhАНГНОЦh, п. дорогой, дорогостоящий; литер.вост.арм. թանկանոց тhанканоцh, 

литер.зап.арм. թանկնոց (произн. тhангноцh). 

 ԹԱՆԳՈՒԹԻՆԹԱՆԳՈՒԹԻՆԹԱՆԳՈՒԹԻՆԹԱՆԳՈՒԹԻՆ, գ.  թանգություն։  
 ТhАНГУТhИН, с.  дороговизна. 

 *ԹԱՆԹԱՆԱԹԹԱՆԹԱՆԱԹԹԱՆԹԱՆԱԹԹԱՆԹԱՆԱԹ, գ.  իրաբանցում. արաբ. թանթանաթ – աղմուկ։  
 *ТhАНТhАНАТh, с.  переполох, суматоха. из араб. 

 *ԹԱՆԹԱՆԱԹԱՆԹԱՆԱԹԱՆԹԱՆԱԹԱՆԹԱՆԱ, գ.  շքեղություն. փոխ. արաբ։ 
 *ТhАНТhАНА, с.  роскошь, великолепие; араб. tantana – роскошь; в гаварах Карабах, Полис, 

Тбилиси, Аварик, Карин, Муш, Ван и т.д. թանթանա тhантhана – роскошь. 

 ԹԱՆԻԹԱՆԻԹԱՆԻԹԱՆԻ-ԹԱՆԱԲՈՒՐԹԱՆԱԲՈՒՐԹԱՆԱԲՈՒՐԹԱՆԱԲՈՒՐ, գ.  հեռավոր բարեկամներ, ազգականներ: 

 ТhАНИ-ТhАНАБУР, с.  дальние родственники, седьмая вода на киселе. 

 ԹԱՆՁԸՌԹԱՆՁԸՌԹԱՆՁԸՌԹԱՆՁԸՌ, Թոփտիյում ԹԱՆԴԸՌԹԱՆԴԸՌԹԱՆԴԸՌԹԱՆԴԸՌ, ած.  հաստ (շերտ). էրէսըէրէսըէրէսըէրէսը թանձըռթանձըռթանձըռթանձըռ էէէէ անամոթ է։ 
 ТhАНДЗЫРР, в с. Крым ТhАНДЫРР  1. п. толстый (слой). 2. густой, плотный. 3. н. густо, 

обильно; эрэсы тhандзырр э толстокожий; исконно арм. слово, грабар թանձր тhандзр – 

густой, толстый, литер.вост.арм. թանձր тhандзр, литер.зап.арм. թանձր (пр. тhанцhыр) – 

густой, плотный, Алашкерт, Горис, Ереван, Карабах, Мокс, Муш, Возм, Нор-Джуга, Ван, 

Ахалциха, Карин թանձըր тhандзыр, Тигранакерт թանձըռ тhандзырр, Акна թօրզ тhорз, թօրզը 

тhорзы, Агулис թունձըր тhундзыр, Амшен, Зейтун թօնձրը тhондзры, Сучава դ‘րանձը 

дհрандзы, Харберд, Родосто թարզ тhарз, Асланбек թէօրզը тհöрзы, Полис թարզը тhарзы, 

Хачин թօր тhор; синон. հаст (Н).  

 ԹԱՆՁԸՌԳԷԳԹԱՆՁԸՌԳԷԳԹԱՆՁԸՌԳԷԳԹԱՆՁԸՌԳԷԳ, ած.մկ.  քիչ հաստ, բավական հաստ (շերտ)։ 
 ТhАНДЗЫРРГЭГ  1. п. толстоватый, довольно толстый (о слое чего-либо). 2. н. достаточно 

густо (мазать, класть и т.п.); литер.зап.арм. թանձըրկեկ (произ. тhанцhыргэг). 

 ԹԱՆՁԸՌՆԱԼԹԱՆՁԸՌՆԱԼԹԱՆՁԸՌՆԱԼԹԱՆՁԸՌՆԱԼ, -ցավ, -ցաձ, բ.չ.  հաստանալ (շերտը)։ 
 ТhАНДЗЫРРНАЛ, -цhав, -цhадз, г.с.з.  утолщаться, становиться толстым.  

 ԹԱՆՁԸՌՈՒԹԻՆԹԱՆՁԸՌՈՒԹԻՆԹԱՆՁԸՌՈՒԹԻՆԹԱՆՁԸՌՈՒԹԻՆ, գ.  հաստություն (շերտի)։ 
 ТhАНДЗЫРРУТhИН, с.  толщина (слоя).  

 ԹԱՆՁԸՌՑԸՆԷԼԹԱՆՁԸՌՑԸՆԷԼԹԱՆՁԸՌՑԸՆԷԼԹԱՆՁԸՌՑԸՆԷԼ, -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցո՛ւր, բ.չ.  հաստացնել (շերտը)։ 
 ТhАНДЗЫРРЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhур, г.с.з.  утолщать. 

 ԹԱՆՍԸԽԹԱՆՍԸԽԹԱՆՍԸԽԹԱՆՍԸԽ, ած.  տարօրինակություններ ունեցող (մարդ). արաբ. թանասուխ – իրար 

հաջորդող փոփոխություն։ 
 ТhАНСЫХ, п.  экстравагантный, человек со странностями, с причудами; от перс. tansux – 

диковинный; грабар թանսուխ тhансух – диковинный. 

 ?ԹԱՇ ԳԱՄԷԼԹԱՇ ԳԱՄԷԼԹԱՇ ԳԱՄԷԼԹԱՇ ԳԱՄԷԼ (Ն): 
 ?ТhАШ ГАМЭЛ (Н).  

 ԹԱՇԽԸՆԹԱՇԽԸՆԹԱՇԽԸՆԹԱՇԽԸՆ (Ն), ած.  հորդ, առատ։ 
 ТhАШХЫН (Н), п. бурный (о реке); турец. taşkın (ташкын) – разлившийся, бурный, 
крым.татар. ташкьын – бурный, выходящий из берегов. 

 ԹԱՇԱԽ ԹԱՇԱԽ ԹԱՇԱԽ ԹԱՇԱԽ (Ն), ՏԱՇԱԽՏԱՇԱԽՏԱՇԱԽՏԱՇԱԽ (Չ), գ.  ամորձիք. թուրք. թաշակ – նույն նշ.։ 
 ТhАШАХ (Н), ТАШАХ (Ч), с. анат.  яички, парная мужская половая железа; турец. taşak 
ташак, крым.татар. ташакь – яички. 

 ԹԱՇԽՕՌԱ ԹԱՇԽՕՌԱ ԹԱՇԽՕՌԱ ԹԱՇԽՕՌԱ (Ն), ՏԱՇԽՕՌԱՏԱՇԽՕՌԱՏԱՇԽՕՌԱՏԱՇԽՕՌԱ (Չ), գ.  քարե պատ, բակի շուրջը. թուրք. թաշ – քար։ 
 ТhАШХОРРА (Н), ТАШХОРРА (Ч), с.  каменный забор вокруг двора; турец. taş (таш), 
крым.татар. таш – камень, къора – ограда, изгородь.  
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ԹԱՇՄԻՇ ԼԱԼԹԱՇՄԻՇ ԼԱԼԹԱՇՄԻՇ ԼԱԼԹԱՇՄԻՇ ԼԱԼ ԹԹԹԹ Тh

 ԹԱՇՄԻՇ ԼԱԼ ԹԱՇՄԻՇ ԼԱԼ ԹԱՇՄԻՇ ԼԱԼ ԹԱՇՄԻՇ ԼԱԼ (Ն), ՏԱՇՄԻՇ ԼԱԼ ՏԱՇՄԻՇ ԼԱԼ ՏԱՇՄԻՇ ԼԱԼ ՏԱՇՄԻՇ ԼԱԼ (Չ)  հորդել, դուրս թափվել ամանից (հեղուկը). թուրք. 

թաշմակ – նույն իմ.։ 
 ТhАШМИШ ЛАЛ (Н), ТАШМИШ ЛАЛ (Ч)  1. выливаться через край от кипения (о 
жидкости). 2. вываливаться через край (о дошедшем тесте); турец. taşmak (ташмак), крым. татар. 
ташмакь – выливаться через край. 

 ԹԱՋԻԲԹԱՋԻԲԹԱՋԻԲԹԱՋԻԲ, գ.  զարմանք. արաբ. թաջջիբ – զարմանք. թաջիբիսթաջիբիսթաջիբիսթաջիբիս, -դ, -ն էգավէգավէգավէգավ կամ էգիլէգիլէգիլէգիլ էէէէ 

(ուղեղը պետք է լինի – թաջիբըս էգավ) զարմանցա։ 
 ТhАДЖИБ, с.  удивление, изумление. араб. taġib (таджиб) – удивление; тhаджибис, -ид, -ин 
эгав или тhаджибис, -ид, -ин эгил э (правильная форма должна быть тhаджибыс, -ыд, -ы) я 

поразился, ты поразился и т.д; в гаваре Ван թmջիբ тhäджиб – удивление.  

 ԹԱՌԹԱՌԹԱՌԹԱՌ, գ.  հավերու ծվարելու ձող հավաբունի մեջ՝ հատակից բարձր։  
 ТhАРР, с.  насест, перекладина, установленная выше пола в курятнике, на который садятся 

куры; исконно арм. слово, грабар թառ тhарр, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. թառ тhарр, в 

большинстве диалектов թառ тhарр, Хачин թօռ тhорр, все в значении насест. 

 ԹԱՌԱՇ ՇՈՒԹԱՌԱՇ ՇՈՒԹԱՌԱՇ ՇՈՒԹԱՌԱՇ ՇՈՒՆՆՆՆ, գ.  շուն, որ պահում են տան մեջ։  
 ТhАРРАШ ШУН, с.  комнатная собачка; крым.татар. тараш – дворняжка.  

 ԹԱՌԷԼԹԱՌԷԼԹԱՌԷԼԹԱՌԷԼ, բ.չ. 1. նստել թառի վրա. 2. հարձակվել. թուխսըթուխսըթուխսըթուխսը վըրասվըրասվըրասվըրաս քըթառէքըթառէքըթառէքըթառէ թուխսը 

հարձակվում է վրաս. իիիի՞նչնչնչնչ դըղինդըղինդըղինդըղին վըրանվըրանվըրանվըրան քըթառիսքըթառիսքըթառիսքըթառիս ի՞նչ ես տղի վրա հարձակվում։ 
 ТhАРРЭЛ, г.с.з.  1. садиться на насест. 2. напасть, наброситься, накинуться на кого-либо; 
тhухсы вырас кhытhаррэ наседка на меня бросается, инчh дыхъин выран кhытhаррис? ты что 
на ребёнка набросился?; этимологию см. тhарр. 

 ԹԱՌՀԱԼԱԹԹԱՌՀԱԼԱԹԹԱՌՀԱԼԱԹԹԱՌՀԱԼԱԹ, մկ.  դժվարությամբ: 

 ТhАРРhАЛАТh, н.  1. с трудом, едва, насилу, еле, кое-как. 2. еле-еле, чуть не; тhаррhалатh 
hасса еле дошёл, чуть не опоздал; синоним – зорр-зорракhин. 

 ԹԱՌՍԹԱՌՍԹԱՌՍԹԱՌՍ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ ԳԱՅՆԷԼԳԱՅՆԷԼԳԱՅՆԷԼԳԱՅՆԷԼ (Ն)  արագ վազելիս մի անգամից կանգ առնել։  
 ТhАРРС АНЭЛ ГАЙНЭЛ (Н)  резко остановиться во время бега. 

 ԹԱՍԹԱՍԹԱՍԹԱՍ¹, գ.  դաս (աշակերտի տրված)։ 
 ТhАС¹, с.  урок, занятие (учебное); тhасы сорвэл учить (делать) уроки, тhас дал преподавать, 

обучать, тhас аррнэл брать уроки, обучаться чему-либо; грабар դաս дас – группа, класс, 

литер.вост.арм. դաս дас, литер.зап.арм. դաս (произн. тհас) – урок, Тбилиси դաս дас, Муш, Ереван, 

Ахалциха, Алашкерт, Асланбек, Харберд, Карин, Нор-Джуга, Себастия դ‘աս дհас, Шемаха դmս 

дäс, Возм դ‘mս дհäс, Карабах, Мокс, Мараха, Салмаст, Ван տmս тäс, Полис, Амшен, Родосто թաս 

тhас, Агулис դաս дас, դօս дос, Зейтун, Хачин դ‘օս дհос. 

 ԹԱՍԹԱՍԹԱՍԹԱՍ², գ.  գավաթ, բաժակ. թուրք. թաս – մեծ աման, կոնք։ 
 ТhАС², с.  бокал, кружка; араб. tās – чаша, таз; грабар թաս тhас – чаша для жидкости; 

литер.вост.арм. и литер.зап.арм. тhас թաս – чаша, кубок, в большинстве диалектов թաս тhас, 

Агулис թօս тhос. 

 ԹԱՍԱՐԱՆԹԱՍԱՐԱՆԹԱՍԱՐԱՆԹԱՍԱՐԱՆ, գ.  դասարան։ 
 ТhАСАРАН, с.  класс (школьный); аррчhи тhасаран кhысорвэна учится в первом классе; 

литер.вост.арм. դասարան дасаран, литер.зап.арм. դասարան (произн. тhасаран) – класс. 

 ԹԱՍԹԱՍԹԱՍԹԱՍ-ԹԱՄԱՄԹԱՄԱՄԹԱՄԱՄԹԱՄԱՄ, տե՛ս թիփ-թամամ։ 
 ТhАС-ТhАМАМ, см. тhипh-тhамам. 

 ԹԱՍԼԱԽԹԱՍԼԱԽԹԱՍԼԱԽԹԱՍԼԱԽ, ած.  լավ կազմվածք ունեցող մարդ. արաբ. թասլակա – հապճեպ ու անհոգ 

կատարված գործ, որից թուրք. թասլակ – հաստ կազմվածքով, լիքը դեմքով։ 
 ТhАСЛАХ, п.   коренастый, плечистый, имеющий крепкое сложение; турец. taslak, крым.татар. 

таслакь (диал.) – грубый, невежественный, коновал, из араб.; в гаваре Ван թասլախ тhаслах – 
старый, пришедший в негодность (о посуде). 
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ԹԹԹԹ Тh ԹԱՍԽԸՆԹԱՍԽԸՆԹԱՍԽԸՆԹԱՍԽԸՆ

 ԹԱՍԽԸՆԹԱՍԽԸՆԹԱՍԽԸՆԹԱՍԽԸՆ, գ. մի հին երաժշտական եղանակի անուն է. պարս. թասքին – հանդարտություն, 

հագեցում: 

 ТhАСХЫН, с.  название старинной мелодии; из перс. 

 ԹԱՍՄԱԹԱՍՄԱԹԱՍՄԱԹԱՍՄԱ (Չ), գ.  երիզ հագուստի եզերքին կարելու և այլ պետքերի համար. պարս. թասմ, 

թուրք. թասմա – նույն նշ. այստեղից է նաև ռուս. тесьма բառը։ 
 ТhАСМА (Ч), с.  тесьма, кайма для окантовки краёв одежды; перс. tasme, от которого турец. 

tasma (тасма) – ошейник, ремешок, крым.татар. тасма – тесьма, ремешок; в гаваре Полис թասմա 

тhасма – ошейник; рус. тесьма также заимств. из тюрк. яз. 

 ԹԱՎԹԱՎԹԱՎԹԱՎ¹, գ.  գործ կատարելու նպաստավոր ժամանակը. թավըթավըթավըթավը գըդնէլգըդնէլգըդնէլգըդնէլ (Ն), թավըթավըթավըթավը կըդնէլկըդնէլկըդնէլկըդնէլ (Չ) 

որևէ գործի նպաստող ճիշտ ժամանակ գտնել. թավթավթավթավ ցըքէլցըքէլցըքէլցըքէլ (Ն), թավթավթավթավ ծըկէլծըկէլծըկէլծըկէլ (Չ) օգտվել 
նպաստավոր հանգամանքից։ 
 ТhАВ¹, с.  подходящий, удобный момент; тhавы гыднэл (Н), тавы кыднэл (Ч) найти удобное 
для дел время, тhав цhыкhэл (Н), тhав цыкэл (Ч) воспользоваться удобным случаем; от перс. tav; 

в гаварах Полис, Карабах թավ тhав – подходящий момент.  

 ԹԱՎԹԱՎԹԱՎԹԱՎ² (Ն), ՏԱՎՏԱՎՏԱՎՏԱՎ (Չ), գ.  վեգի մի կողմը. տե՛ս նաև ալչու:  

 ТhАВ² (Н), ТАВ (Ч), с.  выпуклая боковая сторона игральной кости (бабки) в положении стоя; 
синоним – пык; противоположная вогнутая грань называется алчhу или чhыкh (Н), чык (Ч); в 

гаварах Ван, Шатах թավ тhав – выпуклая сторона игральной кости.  

 ԹԱՎԱԹԱՎԱԹԱՎԱԹԱՎԱ, գ.  տապակ երկաթի թիթեղից շինած զանազան ձևի աման. պարս. թավէ > թուրք. 

թավա – նույն իմ.։ 
 ТhАВА, с.  сковорода; перс. tāve, от которого турец. tava, крым.татар. тава; употр. во всех 

армянских диалектах, Амшен թավա тhава и т.д.; синоним – готhов тhава. 

 ԹԱՎԱԼՄԻՇԹԱՎԱԼՄԻՇԹԱՎԱԼՄԻՇԹԱՎԱԼՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ  թավալել, գլոր տալ (ցեխի, փոշու մեջ): 

 ТhАВАЛМИШ ЛАЛ  валяться (в грязи, в пыли). 

 ԹԱՎԱՆԹԱՎԱՆԹԱՎԱՆԹԱՎԱՆ, գ.  տան կտուրի և առաստաղի միջև գտնվող տարածությունը. արաբ. և թուրք. 

թավան – ձեղուն առաստաղ։ 
 ТhАВАН, с.  чердак; бэрани тhаван (Н), пэрани тhаван (Ч) нёбо; турец. tavan, крым.татар. 

таван – чердак; в гаварах Амшен թավօն тhавон, Ван թավան тhаван – чердак.  

 ԹԱՎԼԸԹԱՎԼԸԹԱՎԼԸԹԱՎԼԸ, ած.  հաջողակ։ 
 ТhАВЛЫ, п.  удачливый, везучий, счастливый. 

 ԹԱՎԼՈՒԹԱՎԼՈՒԹԱՎԼՈՒԹԱՎԼՈՒ, գ.  երկար նստարան. իտալ. տավօլա > թուրք. թավլա, թավլու։  
 ТhАВЛУ, в с. Крым ТhАВУЛ, с.  длинная скамья; итал. tavola – стол, доска, от которого турец. 
tavla – стол для игры в нарды.  

 ԹԱՎՇԱՆԹԱՎՇԱՆԹԱՎՇԱՆԹԱՎՇԱՆ և ԴԱՎՇԱՆԴԱՎՇԱՆԴԱՎՇԱՆԴԱՎՇԱՆ (Ն), գ.  նապաստակ. փոխ. թուրք. համանիշը – խոյան (Չ).  

 ТhАВШАН и ДАВШАН (Н), с. зоол.  заяц; турец. tavşan (тавшан), крым.татар. тавшан – заяц; 

в гаваре Полис թավշան тhавшан – заяц; синоним хойан (Ч).  

 ԹԱՎՈՒՍԽՈՒՇԻԹԱՎՈՒՍԽՈՒՇԻԹԱՎՈՒՍԽՈՒՇԻԹԱՎՈՒՍԽՈՒՇԻ, գ.  սիրամարգ. արաբ. թավուս – սիրամարգ + թուրք. կուշ – թռչուն։ 
 ТhАВУСХУШИ, с. зоол. павлин; араб. tavus – павлин, турец. tavus kuşu (тавус кушу), 
крым.татар. тавускьушу – павлин.  

 ԹԱՎՕՎԹԱՎՕՎԹԱՎՕՎԹԱՎՕՎ, մ.  հաջող, ճիշտ հարմար ժամանակ։ 
 ТhАВОВ, н.  1. удачно, успешно. 2. в удобное время.   

 ԹԱՐԱԽԹԱՐԱԽԹԱՐԱԽԹԱՐԱԽ, գ.  թարախ, շարավ։ 
 ТhАРАХ, с.  гной; грабар թարախ тhарах – гной, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. թարախ 

тhарах – гной, в большинстве диалектов թարախ тhарах, Харберд, Полис թառախ тhаррах, 

Тигранакерт թmրmխ тհäрäх, Зейтун թարօխ тhарох, Хачин թայօխ тhайох – гной. 

 ԹԱՐԱԽՕԴԹԱՐԱԽՕԴԹԱՐԱԽՕԴԹԱՐԱԽՕԴ, ած.  թարախոտ։ 
 ТhАРАХОД, п.  гнойный.  

 ԹԱՐԱԽՕԴԷԼԹԱՐԱԽՕԴԷԼԹԱՐԱԽՕԴԷԼԹԱՐԱԽՕԴԷԼ¹, -ից, -աձ, -օղ, -է՛, բ.ն.  թարախոտել։ 



 

501 

ԹԱՐԱԽՕԴԷԼԹԱՐԱԽՕԴԷԼԹԱՐԱԽՕԴԷԼԹԱՐԱԽՕԴԷԼ ԹԹԹԹ Тh

 ТhАРАХОДЭЛ¹, тhараходицh, -адз, -охъ, -э, г.д.з.  способствовать нагноению. 

 ԹԱՐԱԽՕԴԷԼԹԱՐԱԽՕԴԷԼԹԱՐԱԽՕԴԷԼԹԱՐԱԽՕԴԷԼ², -էցավ, -աձ, -օղ, -է՛, բ.չ.  թարախոտվել։ 
 ТhАРАХОДЭЛ², тhараходэцhав, -адз, -охъ, -э, г.с.з.   гноиться.  

 ԹԱՐԱԽՕԴԷՑԸՆԷԼԹԱՐԱԽՕԴԷՑԸՆԷԼԹԱՐԱԽՕԴԷՑԸՆԷԼԹԱՐԱԽՕԴԷՑԸՆԷԼ, -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցո՛ւր, բ.ա.  թարախոտեցնել։ 
 ТhАРАХОДЭЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhур, п.г.  способствовать нагноению. 

 ԹԱՐԱՔԹԱՐԱՔԹԱՐԱՔԹԱՐԱՔ, գ. դարակ խանութում կամ պահեստում ապրանք կամ մթերք դնելու տեղ՝ 
տախտակից շինած. գօվըգօվըգօվըգօվը թարաքթարաքթարաքթարաք հանէլհանէլհանէլհանէլ իզուր դժվարություն ստեղծել. թարաքթարաքթարաքթարաք էլլէլէլլէլէլլէլէլլէլ (հեգնորեն) 

սկսած գործը կիսատ թողնել, ավարտելու անընդունակ լինել։  
 ТhАРАКh, с. полка в магазине или кладовке для хранения товара; говы тhаракh hанэл 
создавать себе лишние проблемы, тhаракh эллэл (ирон.) бросить начатое дело на полпути; перс. 

tarak – макушка, темя; в гаварах Нор-Джуга, Ерзинджан, Карин, Амшен թարաք тhаракh, Муш, 

Тбилиси, Казах, Карабах, Гандзак, Борчалу, Мокс и т.д. թարեկ тhарекh – полка, ниша. 

 ԹԱՐԱՖԹԱՐԱՖԹԱՐԱՖԹԱՐԱՖ, գ.  կողմ. արաբ. թարաֆ – ծայր, կողմ. տե՛ս նաև էթրաֆ։   
 ТhАРАФ, с.  1. сторона. 2. племя, группа людей, противопоставленная другой группе; тhараф 
лал группироваться по интересам, гинмашт тhараф женское племя, эримашт тhараф мужское 
племя; араб taraf – сторона, край, окраина, от которого турец taraf (тараф), крым.татар. тараф – 
сторона, место, край; группа людей, противопоставленная другой группе; в гаварах Амшен, Полис 

թարաֆ тhараф, Ван թmրmֆ тhäрäф, Карабах թmրmփ тhäрäпh – сторона; см. также этрраф. 

 ԹԱՐԷԽԹԱՐԷԽԹԱՐԷԽԹԱՐԷԽ (Ն), գ.  թվական. պարս. թարիխ – պատմություն, թվական։ 
 ТhАРЭХ (Н), с. дата, число; араб. tarih – история, событие, от которого турец. tarih, 
крым.татар. тарих – история, дата. 

 ԹԱՐԹԷԼԹԱՐԹԷԼԹԱՐԹԷԼԹԱՐԹԷԼ, բ.ն.  թարթել (աչքը)։ 
 ТhАРТhЭЛ, кhытhартhим, г.д.з.  моргать; грабар թարթել тhартhел – моргать, литер.вост.арм. 

и литер.зап.арм. թարթել тhартhэл, Алашкерт, Муш, Сучава թարթել тhартhел, Мокс թարթիլ 
тhартhил, Ереван թառթէլ тhарртhэл, թէռթէլ тhэрртhэл, Тигранакерт, Ахалциха թէրթէլ тhэртhэл. 

 ԹԱՐԻՖԹԱՐԻՖԹԱՐԻՖԹԱՐԻՖ, գ.  նախահաշիվ, չափի որոշում. արաբ. թարիֆ – բացատրություն, չափի ու 

արժեքի որոշում. թարիֆթարիֆթարիֆթարիֆ անէլանէլանէլանէլ հաշվել, նախահաշիվ անել, չափը որոշել։ 
 ТhАРИФ, с.  смета; тhариф анэл составлять смету, определять стоимость чего-либо; араб. tarif – 

смета; в гаварах Полис թարիֆ тhариф, Ван թmրիֆ тhäриф – определение. 

 ԹԱՑԹԱՑԹԱՑԹԱՑ, ած. թաց. թացինթացինթացինթացին հէդհէդհէդհէդ չօրնչօրնչօրնչօրն ալալալալ գէրիգէրիգէրիգէրի անմեղն էլ պատժվում է հանցավորի հետ միասին։ 
 ТhАЦh, с.  1. мокрый. 2. влажный, сырой; тhацhин hэд чhорн ал гэри в огне виновного горит 

и невинный, тhацh калбас варёная колбаса; исконно арм. слово, грабар թաց тhацh – мокрый, 

влажный, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. թաց тhацh – мокрый, влажный, в больш. диалектов թաց 

тhацh, Асланбек թաց тhацh, թաս тhас, Тигранакерт թmց тհäцh, Зейтун, Хачин թօց тhоцh.  

 ԹԱՑԹԱՑԹԱՑԹԱՑ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ  թացացնել:  
 ТhАЦh АНЭЛ  увлажнять.  

 ԹԱՑԹԱՑԹԱՑԹԱՑ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ  թացանալ:  
 ТhАЦh ЛАЛ  увлажняться. 

 ԹԱՑԹԱՑԹԱՑԹԱՑ ԾԸԼԸՊԾԸԼԸՊԾԸԼԸՊԾԸԼԸՊ-ԾԸԼԸՊԾԸԼԸՊԾԸԼԸՊԾԸԼԸՊ, ած. մինջև ոսկորները թրջված: 

 ТhАЦh ЦЫЛЫП-ЦЫЛЫП, п. промокший до нитки, промокший до костей. 

 ԹԱՑԹԱՑԹԱՑԹԱՑ ՄԸԼԸԽՄԸԼԸԽՄԸԼԸԽՄԸԼԸԽ-ՄԸԼԸԽՄԸԼԸԽՄԸԼԸԽՄԸԼԸԽ, տե՛ս թաց ծըլըպ-ծըլըպ: 
 ТhАЦh ՄԸԼԸԽՄԸԼԸԽՄԸԼԸԽՄԸԼԸԽ-ՄԸԼԸԽՄԸԼԸԽՄԸԼԸԽՄԸԼԸԽ, см. тhацh цылып-цылып. 
 ԹԱՑԱՆԹԱՑԱՆԹԱՑԱՆԹԱՑԱՆ, գ.  հացի հետ ուտելու բան։ 
 ТhАЦhАН, с.  любой продукт в дополнение к хлебу (сметана, масло, сыр и т.п.); тhацhан hацh 
удэл есть хлеб с чем либо (с маслом, сыром и т.п.); литер.вост.арм. թացան тhацhан – молочные 

продукты, литер.зап.арм. թացան тhацhан – а) любой молочный продукт в дополнение к хлебу 

(сметана, масло, сыр, творог), б) подлива к мясному блюду.  

 ԹԱՑԳԷԳԹԱՑԳԷԳԹԱՑԳԷԳԹԱՑԳԷԳ, ած.մկ.  քիչ թաց, բավական թաց։ 
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ԹԹԹԹ Тh ԹԱՑՈՒԹԻՆԹԱՑՈՒԹԻՆԹԱՑՈՒԹԻՆԹԱՑՈՒԹԻՆ

 ТhАЦhГЭГ 1. п. мокроватый, сыроватый, достаточно влажный. 2. н. мокро, сыро; 

литер.зап.арм. թացկեկ (произ. тhацhгэг) – мокроватый, сыроватый. 

 ԹԱՑՈՒԹԻՆԹԱՑՈՒԹԻՆԹԱՑՈՒԹԻՆԹԱՑՈՒԹԻՆ, գ.  թացություն։ 
 ТhАЦhУТИН, с.  сырость, влажность. 

 ԹԱՓԹԱՓԹԱՓԹԱՓ¹, գ.  ուժ (ֆիզիկական). թափթափթափթափ չունէնալչունէնալչունէնալչունէնալ ուժ չունենալ։ 
 ТhАПh¹, с.  сила, мощь, энергия (физическая); тhапh чhунэнал обессилеть, тhапhэн ыйнэл 

выбиться из сил; перс. tap – сила, мощь; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. թափ тhапh – сила, мощь.  

 ԹԱՓԹԱՓԹԱՓԹԱՓ² (Ն), ՏԱՊՏԱՊՏԱՊՏԱՊ (Չ), մկ.  մինչև, ճիշտ: 

 ТhАПh² (Н), ТАП (Ч), н.  аж; даже; тап дуны дарав довёз (довёл) аж до дома; крым.татар. тап – 
аж, даже.  

 ԹԱՓԹԱՓԹԱՓԹԱՓ-ԹԱԽԷԹԹԱԽԷԹԹԱԽԷԹԹԱԽԷԹ, գ.  ուժ (ֆիզիկական). թափթափթափթափ-թախէթըսթախէթըսթախէթըսթախէթըս գընացգընացգընացգընաց (Ն), թափթափթափթափ-թախէթըսթախէթըսթախէթըսթախէթըս կընածկընածկընածկընած (Չ) 

ուժասպառ եղա։ 
 ТhАПh-ТhАХЭТh, с.  сила, физическая мощь, энергия; тhапh-тhахэтhыс гынацh (Н), тhапh-
тhахэтhыс кынац (Ч) силы покинули меня; арм. թափ тhапh – сила + тюрк. такат – сила (от араб. 
tākāt – сила); см. также тhахэтh. 

 ԹԱՓԷԼԹԱՓԷԼԹԱՓԷԼԹԱՓԷԼ¹, -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն.  թափել. թօզըթօզըթօզըթօզը թափէլթափէլթափէլթափէլ փոշին 

թափ տալ. յախայախայախայախա թափէլթափէլթափէլթափէլ հրաժարվել (մեկի հետ) գործ ունենալ. վըրանվըրանվըրանվըրան թափէլթափէլթափէլթափէլ բազմությամբ 

հարձակվել վրան. թէթէվթէթէվթէթէվթէթէվ թափէլթափէլթափէլթափէլ, տե՛ս թէթէվ: 

 ТhАПhЭЛ¹, кhытhапhим, тhапhэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з.  трясти, 
стряхивать, вытряхивать, выбивать (пыль и т.п.); тhозы тhапhэл выбивать пыль, йаха тhапhэл 
зарекаться иметь дело с кем-либо, выран тhапhэл наброситься, накинуться на кого-либо, тhэтhэв 
тhапhэл заниматься знахарством; грабар թափել тhапhел – лить, выливать, литер.вост.арм. и 

литер.зап.арм. թափել тhапhел – высыпать, выливать, Алашкерт, Муш, Нор-Джуга тhапhел թափել, 
Хачин тhапhел թափել – выливать, Сучава թափել тhапhел – трясти, стряхивать, Ахалциха, Ереван, 

Карин, Полис, Родосто, Себастия թափէլ тhапhэл, Харберд, Мокс, Шемаха, Возм թափիլ тhапhил, 

Зейтун թափըլ тhапhыл, Горис, Карабах, Мараха, Карин, Ахалциха թափ տալ тhапh тал – трясти, 

Тбилиси թափիլ тhапhил – лить, թափ տալ тhапh тал – трясти, Амшен թափուշ тhапhуш, Салмаст, 

Ван թmփել тհäпհел, Мараха, Тигранакерт թmփէլ тհäпհэл – трясти.  

 ԹԱՓԷԼԹԱՓԷԼԹԱՓԷԼԹԱՓԷԼ², -ի, -էցավ, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ.  թափվել. դարաձդարաձդարաձդարաձ քէնըսքէնըսքէնըսքէնըս խօդինխօդինխօդինխօդին 
գէսըգէսըգէսըգէսը թափիլթափիլթափիլթափիլ էէէէ տանելիս խոտի կեսը թափվել է ճանապարհին: 
 ТhАПhЭЛ², кhытhапhи, тhапhэцhав, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з.  1. сыпаться, 
высыпаться. 2. осыпаться (о листьях). 3. выпадать (о волосах). 4. выплёскиваться, выливаться; 
йапрахы тапhэцhав листья осыпались, мазы тhапhэцhав волосы выпали, дарадз адэныс ходин 
гэсы тhапhил э пока вёз сено, половина рассыпалась по дороге; литер.вост.арм. թափվել тhапhвел, 

литер.зап.арм. թափիլ тhапhил – сыпаться.  

 ԹԱՓԷՑԸՆԷԼԹԱՓԷՑԸՆԷԼԹԱՓԷՑԸՆԷԼԹԱՓԷՑԸՆԷԼ, -ցուց, -ցուաձ, -ցընօղ, -ցո՛ւր, բ.ա.  այնպես անէլ, որ թափվի. քամինքամինքամինքամին 
ձառէրունձառէրունձառէրունձառէրուն վըրայիվըրայիվըրայիվըրայի խընձօրնէրըխընձօրնէրըխընձօրնէրըխընձօրնէրը թափէցուցիլթափէցուցիլթափէցուցիլթափէցուցիլ էէէէ. ԲէդռօսէնԲէդռօսէնԲէդռօսէնԲէդռօսէն մէդօմմէդօմմէդօմմէդօմ ստագստագստագստագ ուզացիուզացիուզացիուզացի, նանանանա յալյալյալյալ 
թափէցուցթափէցուցթափէցուցթափէցուց (հեգն.) Պետրոսից մի քիչ փող խնդրեցի, լիացրեց (այսինքն ոչինչ չտվեց)։ 
 ТhАПhЭЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhур, п.г.  1. рассыпать; разбросать, 
раскидать. 2. перен. ирон. отказать в просьбе; кhамин дзаррэрун вырайи хындзорнэры 
тhапhэцhуцhил э ветер сорвал яблоки с деревьев, Бэдрросэн мэдомы стаг узацhи, на йал 
тhапhэцhуцh (иронич.) я попросил у Бедроса немного денег, а он отказал.   

 ԹԱՓԸՌԴԻԹԱՓԸՌԴԻԹԱՓԸՌԴԻԹԱՓԸՌԴԻ, գ.  դոփյուն: 

 ТhАПhЫРРДИ, с. звукоподр.  топот. 
 ԹԱՓԹԸՓԷԼԹԱՓԹԸՓԷԼԹԱՓԹԸՓԷԼԹԱՓԹԸՓԷԼ, -էցավ, -աձ, բ.չ.  այստեղ-այնտեղ քիչ-քիչ թափվել։ 
 ТhАПhТhЫПhЭЛ, -эцhав, -адз, г.с.з.  1. рассыпаться; разбрасываться, раскидываться. 2. 

разливаться, проливаться, расплёскиваться: литер.вост.арм. թափթփվել тhапhтhыпhвэл, 

литер.зап.арм. թափթփիլ тhапhтhыпhил.  
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ԹԱՓԹԸՓԷՑԸՆԷԼԹԱՓԹԸՓԷՑԸՆԷԼԹԱՓԹԸՓԷՑԸՆԷԼԹԱՓԹԸՓԷՑԸՆԷԼ ԹԹԹԹ Тh

 ԹԱՓԹԸՓԷՑԸՆԷԼԹԱՓԹԸՓԷՑԸՆԷԼԹԱՓԹԸՓԷՑԸՆԷԼԹԱՓԹԸՓԷՑԸՆԷԼ, -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցո՛ւր, բ.ա.  այստեղ-այնտեղ քիչ-քիչ թափեցնել: 
 ТhАПhТhЫПhЭЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhур, п.г.  1. рассыпать, разбросать, 
раскидать повсюду. 2. расплескать.  

 ԹԱՓԽԸՌԹԱՓԽԸՌԹԱՓԽԸՌԹԱՓԽԸՌ, գ.  թափտուր: 
 ТhАПhХЫРР, с.  подпруга седла; крым.татар. тапкъыр – лямка. 

 ԹԱՓՄԱՋԱԹԱՓՄԱՋԱԹԱՓՄԱՋԱԹԱՓՄԱՋԱ, գ.  հանելուկ։ 
 ТhАПhМАДЖА, с.  загадка; крым.татар. тапмаджа – загадка. 

 ԹԱՓՄԻՇԹԱՓՄԻՇԹԱՓՄԻՇԹԱՓՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ  նիրհել։ 
 ТhАПhМИШ ЛАЛ  клевать носом, дремать.  

 ԹԱՓՍԸԶԹԱՓՍԸԶԹԱՓՍԸԶԹԱՓՍԸԶ, ած. ուժասսպառ: 
 ТhАПhСЫЗ, п. обессилевший, выбившийся из сил. 
 ԹԱՓՎԷԼԹԱՓՎԷԼԹԱՓՎԷԼԹԱՓՎԷԼ ԷԼԼԷԼԷԼԼԷԼԷԼԼԷԼԷԼԼԷԼ  ճողոպրել, ջրից չոր դուրս գալ: 
 ТhАПhВЭЛ ЭЛЛЭЛ  выкрутиться, выйти сухим из воды.     

 ԹԱՓՎԸԴԷԼԹԱՓՎԸԴԷԼԹԱՓՎԸԴԷԼԹԱՓՎԸԴԷԼ, տե՛ս թափվէլ էլլէլ:   
 ТhАПhВЫДЭЛ, см. тhапhвэл эллэл.    

 ԹԱՓՕՌԹԱՓՕՌԹԱՓՕՌԹԱՓՕՌ¹, գ.  թափոր (եկեղեցու մեջ). թուրք. թափոռ – խումբ, վաշտ։ 
 ТhАПhОРР¹, с. крестный ход; согласно Р. Ачаряну, происходит от турец. tabur – отряд, 

батальон; в гаварах Полис թապուր тhапhур, Ван թաբուռ тhабурр, Амасия թապուր тhапур, Урмия 

թաբուր тhабур, Мокс թափուռ тhапhурр – батальон; см. также тhабурр. 

 ԹԱՓՕՌԹԱՓՕՌԹԱՓՕՌԹԱՓՕՌ² (Ն), ՏԱՓՕՌՏԱՓՕՌՏԱՓՕՌՏԱՓՕՌ (Չ), գ.  կացին:  
 ТhАПhОРР² (Н), ТАПОРР (Ч), с.  топор; из рус. 

 ԹԱՔԹԱՔԹԱՔԹԱՔ, գ.  թագ։ 
 ТhАКh, с.  корона, венец; перс. tag; грабар թագ тhаг – пчелиная королева, петушиный 

гребешок, литер.вост.арм. թագ тhаг, литер.зап.арм. թագ (произн. тhакհ) – корона, венец, в гаварах 

Ереван, Салмаст, Тбилиси թագ тhаг, Алашкерт, Нор-Джуга թագ‘ тhагհ, Муш, Ахалциха, Карин, 

Шемаха թակ тhак, Агулис, Харберд, Амшен, Полис, Родосто, Сучава, Себастия թաք тhакh, 

Асланбек թաք тhакh, թա* тhаհհհհ, Мокс, Возм թաքյ тhакhй, Карабах թmքյ тհäкհй, Зейтун թօք тhокh.  

 ԹԱՔԱՎՕՐԹԱՔԱՎՕՐԹԱՔԱՎՕՐԹԱՔԱՎՕՐ (Ն), ՏԱՏԱՏԱՏԱԿԱՎՕՐԿԱՎՕՐԿԱՎՕՐԿԱՎՕՐ (Չ), գ.  1. թագավոր. 2. վաղէմի հարսանեկան երգերի մեջ (տե՛ս 

բար) – փեսա։ 
 ТhАКhАВОР (Н), ТАКАВОР (Ч), с.  1. король, царь, государь. 2. жених (в старинных 

свадебных песнях); см. бар; грабар թագավոր тhагавор, литер.вост.арм. թագավոր тhагавор, 

литер.зап.арм. թագաւոր (произн. тhакhавор) – царь, король, Муш թագ‘ավոր тhагհавор, Салмаст, 

Агулис, Ахалциха, Ереван, Харберд, Карин, Полис, Родосто, Сучава թաքավօր тhакhавор, Тбилиси 

թաքավուր тhакhавур, Нор-Джуга դ‘ագավոր дհагавор, Амшен թաքավէօր тhакhавöр, Себастия 

թաքավէր тhакhавэр, Асланбек թագ‘ըվէօր тhагհывöр, Карабах թաքավըէր тhакhавыэр, թքավօր 

тhкhавор, Горис թքավըէր тhкhавыэр, Мокс թակաւօր тhакавор, Шемаха թաքօօր тhакhоор, 

Антиохия թէքէվիւր тhэкhэвюр, Хачин թաքավօյ тhакhавой – король, царь, в гаварах Зейтун, 
Агулис, Хачин также в значении жених. 

 ԹԱՔԱՎՕՐԱԳԱՆԹԱՔԱՎՕՐԱԳԱՆԹԱՔԱՎՕՐԱԳԱՆԹԱՔԱՎՕՐԱԳԱՆ (Ն), ՏԱԿԱՎՕՐԱԳԱՆՏԱԿԱՎՕՐԱԳԱՆՏԱԿԱՎՕՐԱԳԱՆՏԱԿԱՎՕՐԱԳԱՆ (Չ), ած.  թագավորական, պետական։ 
տակավօրագանտակավօրագանտակավօրագանտակավօրագան խըշիմխըշիմխըշիմխըշիմ (Չ) պետական ստիպողություն, բռնություն։ 
 ТhАКhАВОРАГАН (Н), ТАКАВОРАГАН (Ч), п.  1. королевский. 2. государственный; 
такавораган хышим (Ч) тирания, деспотизм.  

 ԹԱՔԱՎՕՐՈՒԹԻՆԹԱՔԱՎՕՐՈՒԹԻՆԹԱՔԱՎՕՐՈՒԹԻՆԹԱՔԱՎՕՐՈՒԹԻՆ (Ն), ՏԱԿԱՎՕՐՈՒԹԻՆՏԱԿԱՎՕՐՈՒԹԻՆՏԱԿԱՎՕՐՈՒԹԻՆՏԱԿԱՎՕՐՈՒԹԻՆ (Չ), գ.  թագավորություն, պետություն։ 
 ТhАКhАВОРУТhИН (Н), ТАКАВОРУТhИН (Ч), с.  1. королевство, царство. 2. государство. 

 ԹԱՔՄՈՒՆՔԹԱՔՄՈՒՆՔԹԱՔՄՈՒՆՔԹԱՔՄՈՒՆՔ  նպատակով, համար: 
 ТhАКhМУНКh  ради, по причине, из-за; идор тhакhмункhин эгил им я пришел ради этого. 

 ԹԱՔՈՒՀԻՆԹԱՔՈՒՀԻՆԹԱՔՈՒՀԻՆԹԱՔՈՒՀԻՆ (Ն), ՏԱԿՈՒՅԻՆՏԱԿՈՒՅԻՆՏԱԿՈՒՅԻՆՏԱԿՈՒՅԻՆ (Չ), գ.  թագուհի։ 
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ԹԹԹԹ Тh ԹԷԲԼՕՎԹԷԲԼՕՎԹԷԲԼՕՎԹԷԲԼՕՎ

 ТhАКhУhИН (Н), ТАКУЙИН (Ч), с. королева, царица; литер.вост.арм. թագուհի тhагуhи, 

литер.зап.арм. թագուհի (произ. тhакհуhи) – царица, королева; этим. см. тhакh. 

 ԹԷԲԼՕՎԹԷԲԼՕՎԹԷԲԼՕՎԹԷԲԼՕՎ, տե՛ս թէլբօվ: 

 ТhЭБЛОВ, с. см. тhэлбов. 

 ԹԷԲՈՒՐԹԷԲՈՒՐԹԷԲՈՒՐԹԷԲՈՒՐ, գ.  փետուր։ 
 ТhЭБУР, с. птичье перо, пух; грабар փետուր пhетур, литер.вост.арм. փետուր пhетур, 

литер.зап.арм. թէպուր (произ. тhэбур), в гаварах Ван փիտուր пhитур, Салмаст փիտուռ пhитурр, 

Сведия փիդէօր пhидöр, Мараха փութուր пhутhур, Нор-Джуга թեփուռ тhепhурр, Горис, Карабах, 

Шемаха թէփուռ тhэпhурр, Ахалциха, Карин թեպուր тhепур, Алашкерт, Харберд, Амшен, Муш 

թէբուր тhэбур, Акна, Родосто թէբուռ тhэбурр, Асланбек թէբիւր тhэбюр, Зейтун թօբույ тhобуй, 

թօբուր тhобур, Хачин թուբուլ тhубул, Себастия փէդուր пhэдур, թէբուր тhэбур. 

 ԹԷԲՐԱԽՕԴԹԷԲՐԱԽՕԴԹԷԲՐԱԽՕԴԹԷԲՐԱԽՕԴ և ՓԷԴԷՐԱԽՕԴՓԷԴԷՐԱԽՕԴՓԷԴԷՐԱԽՕԴՓԷԴԷՐԱԽՕԴ (Չ), ՓԷԴՐԱԽՕԴՓԷԴՐԱԽՕԴՓԷԴՐԱԽՕԴՓԷԴՐԱԽՕԴ (Ն), գ.  փետրախոտ: 
 ТhЭБРАХОД и ПhЭДЭРАХОД (Ч), ПhЭДРАХОД (Н), с. бот. ковыль, Stipa; литер.вост.арм. 

փետրախոտ пhетрахот, литер.зап.арм. փետրախոտ (произн. пhэдраход) – ковыль, многолетнее 
травянистое растение из семейства Злаки, или Мятликовые. 

 ԹԷԲՈՒՐԷԹԷԲՈՒՐԷԹԷԲՈՒՐԷԹԷԲՈՒՐԷ, ած.  փետուրից պատրաստած (բարձ, անկողին)։ 
 ТhЭБУРЭ, п.  пуховый, набитый пухом (о подушке, матрасе). 

 ԹԷԳԱՐԱՆԹԷԳԱՐԱՆԹԷԳԱՐԱՆԹԷԳԱՐԱՆ (Ն), ՏԷԿԱՐԱՆՏԷԿԱՐԱՆՏԷԿԱՐԱՆՏԷԿԱՐԱՆ (Չ), մկ.  մի քիչ, թեթևակի։  
 ТhЭГАРАН (Н), ТЭКАРАН (Ч), н.  1. неторопливо, неспешно. 2. средне, ни хорошо, ни плохо. 
3. еле-еле, едва, кое-как, чуть-чуть, немного; тэкаран чhай (Ч) тёплый чай; крым.татар. текаран – 
немного. 

 ԹԷԳԴԷՄՓԷՐԹԷԳԴԷՄՓԷՐԹԷԳԴԷՄՓԷՐԹԷԳԴԷՄՓԷՐ (Ն), ՏԷԳԴՏԷԳԴՏԷԳԴՏԷԳԴԷՄՊԷՐԷՄՊԷՐԷՄՊԷՐԷՄՊԷՐ (Չ), գ.  դեկտեմբեր. լատին. դէկտէմբէռ – տասներորդ. 

այսպես էր կոչվում դեկտեմբերը, որովհետև նա հռոմեական տոմարի 10-րդ ամիսն էր։ 
 ТhЭГДЭМПhЭР (Н), ТЭГДЭМПЭР (Ч), с. декабрь; латин. december – десятый; 

литер.вост.арм. դեկտեմբեր дектембер, литер.зап.арм. դեկտեմբեր (произ. тhэгдэмпhэр). 

 ԹԷԳԷԼԹԷԳԷԼԹԷԳԷԼԹԷԳԷԼ, գ.  կարելու ձևից մեկը. տե՛ս գարէլ. թուրք. թէյէլ – նույն նշ. թէգէլթէգէլթէգէլթէգէլ անէլանէլանէլանէլ:  
 ТhЭГЭЛ, с.  примётывание, пришивание крупными стёжками; тhэгэл анэл пришивать 
крупными стежками, примётывать; турец. teyel (тейел) – примётывание.  

 ԹԷԴԷՐԻՔԹԷԴԷՐԻՔԹԷԴԷՐԻՔԹԷԴԷՐԻՔ, գ.  պատրաստություն. պարս. թէդարօք, արաբ. թէդարյուք, թուրք. թէդարիք – 

պատրաստություն. թէդէրիքթէդէրիքթէդէրիքթէդէրիք լալլալլալլալ պատրաստվել, պատրաստություն տեսնել։  
 ТhЭДЭРИКh, с. 1. приготовления, хлопоты, связанные с подготовкой к какому-либо событию; 
тhэдэрикh лал хлопотать (по дому, хозяйству и т.п.); араб. tedarük, от которого турец. tedarik, 

крым.татар. тедарик – приготовления; в гаварах Ван թադարիւք тhадарюкh, Полис թէտարիք 

тhэтарикh, Карабах, Карс թադարեք тhадарэкh, Тбилиси, Аварик, Карин, Хизан, Ахалкалаки, 

Шатах թադարիք тhадарикh, Урмия, Амасия, Амшен, Муш, Сасун թադարուք тhадарукh – 

приготовления. 

 ԹԷԶԹԷԶԹԷԶԹԷԶ, մկ.  արագ, շուտ. պարս. թիզ – արագ, թեզով։ 
 ТhЭЗ, н.  быстро, скоро; перс. tiz – быстро, скоро, от которого турец. tez, крым.татар. тез –
быстро, скоро; в гаварах Амшен, Карабах, Нор-Баязет, Казах, Борчалу, Полис, Карин, Ардвин, 

Кесаб թէզ тhэз – быстро, скоро.  

 ԹԷԶԱՔԹԷԶԱՔԹԷԶԱՔԹԷԶԱՔ (Չ), տե՛ս թէզէք (Ն): 

 ТhЭЗАКh (Ч), см. тhэзэкh (Н). 

 ԹԷԶԲԷՀԹԷԶԲԷՀԹԷԶԲԷՀԹԷԶԲԷՀ (Ն), ՏԷՍՊԷՀՏԷՍՊԷՀՏԷՍՊԷՀՏԷՍՊԷՀ (Չ), գ.  համրիչ. արաբ. և թուրք. թէզբիհ – փառաբանություն, համրիչ, 
տերողորմյա։ 
 ТhЭЗБЭh (Н), ТЭСПЭh (Ч), с.  1. счёты. 2. чётки; от араб. tesbih – счёты, чётки; литер.вост.арм. 

թազբե тhазбе и թազբեհ тhазбеh – чётки, литер.зап.арм. թեզպեհ (произн. тհэзбэհ) – счёты, 

восхваление, в гаварах Амшен թmզբmհ тhäзбäh, Полис թէզպէխ тhэзпэх, Ван, Урмия, Харберд, 

Буланых թզբէխ тhзбэх, Карабах թmզբիհ тhäзбиh, Муш, Карин թզբէհ тhзбэh – счёты, чётки. 
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 ԹԷԶԳԷԳԹԷԶԳԷԳԹԷԶԳԷԳԹԷԶԳԷԳ, մկ.  քիչ արագ: 
 ТhЭЗГЭГ, н.  побыстрее, порезвее. 

 ԹԷԶԳՅԱՀԹԷԶԳՅԱՀԹԷԶԳՅԱՀԹԷԶԳՅԱՀ և ԴԱԶԳՅԱՀԴԱԶԳՅԱՀԴԱԶԳՅԱՀԴԱԶԳՅԱՀ (Ն), գ.  արհեստանոցի կամ խանութի երկար սեղան, որի վրա 

աշխատանք կամ վաճառք է կատարվում։  
 ТhЭЗГЙАh и ДАЗГЙАh (Н), с.  1. верстак, рабочий стол для обработки изделий из металла, 

дерева и т.п. 2. прилавок, стойка в магазине; от перс. destgyah; в гаварах Полис թէզկյահ тhэзкйаh, 

Ван դազգյախ дазгйах, Карабах տազգյահ тазгйаh, Амшен դmզգmհ  дäзгäh – верстак.  

 ԹԷԶԷՔԹԷԶԷՔԹԷԶԷՔԹԷԶԷՔ (Ն), ԹԷԶԱՔԹԷԶԱՔԹԷԶԱՔԹԷԶԱՔ (Չ), գ. չոր թրիք՝ վառելու համար պատրաստած. թուրք. թէզէք – թրիք։ 
 ТhЭЗЭКh (Н), ТhЭЗАКh (Ч), с. кизяк, смешанный с соломой и высушенный навоз, 

используемый как топливо; турец. tezek, крым.татар. тезек – кизяк; среднеарм. яз. թեզաք тhезакh – 

кизяк, из турец. 

 ԹԷԶՆԻՔԹԷԶՆԻՔԹԷԶՆԻՔԹԷԶՆԻՔ (Ն), գ. շապիկի թև: 

 ТhЭЗНИКh (Н), с. рукав рубашки; грабар թեզան тhезан – нити ткани, литер.вост.арм. 

թեզանիք тhезаникh, литер.зап.арм. թեզնիք тհэзникհ – рукав одежды, в гаварх Зейтун, Муш, 

Машкерт, Трапезунд թէզնիք тhэзникh, Мокс թէզնինք тhэзнинкh – длинный рукав рубашки, 

Харберд թէզնինք тhэзникh, Тигранакерт թէզնիգ тhэзниг – налокотник. 

 ԹԷԹԷՎԹԷԹԷՎԹԷԹԷՎԹԷԹԷՎ, ած.  թեթեվ. թէթէվթէթէվթէթէվթէթէվ-թափէլթափէլթափէլթափէլ պառավական բժշկություն. ձէռքըսձէռքըսձէռքըսձէռքըս, -դ, -ը թէթէվթէթէվթէթէվթէթէվ էէէէ (Ն), 

ծէռկըսծէռկըսծէռկըսծէռկըս, -դ, -ը թէթէվթէթէվթէթէվթէթէվ էէէէ (Չ) սկսած գործին հաջողություն է բերում։ 
 ТhЭТhЭВ, п. 1. лёгкий (по весу). 2. лёгкий, не тёплый (об одежде); тhэтhэв тhапhэл 
заниматься знахарством, дзэрркhыс, -д, -ы тhэтhэв э (Н), цэрркыс, -д, -ы тhэтhэв э (Ч) у меня (у 

тебя, у него) лёгкая рука; грабар թեթեվ тhетhев, литер.вост.арм. թեթեվ тhетhев, литер.зап.арм. 

թեթեւ тhэтhэв – лёгкий, Ахалциха, Горис, Ереван, Харберд, Карин, Полис, Родосто, Себастия 

թեթէվ тhетhэв, Муш թէթեվ тhэтhев, Сучава թէթեֆ тhэтhеф, Амшен, Тбилиси թէթիվ тhэтhив, 

Хачин, Нор-Джуга թիթեվ тhитhев, Карабах, Шемаха թիթէվ тhитhэв, Агулис, Зейтун թիթիվ 

тhитhив, Мокс, Возм, Тигранакерт թիթըվ тhитhыв, Алашкерт թէտըվ тhэтыв.  

 ԹԷԹԷՎԹԷԹԷՎԹԷԹԷՎԹԷԹԷՎ ԽԷԼՔՕՎԽԷԼՔՕՎԽԷԼՔՕՎԽԷԼՔՕՎ, ած. թեթևամիտ: 
 ТhЭТhЭВ ХЭЛКhОВ, п.  легкомысленный. 

 ԹԷԹԷՎԳԷԳԹԷԹԷՎԳԷԳԹԷԹԷՎԳԷԳԹԷԹԷՎԳԷԳ, մկ. քիչ թեթև, բավական թեթև: 
 ТhЭТhЭВГЭГ, н. достаточно лёгко. 

 ԹԷԹԷՎՆԱԼԹԷԹԷՎՆԱԼԹԷԹԷՎՆԱԼԹԷԹԷՎՆԱԼ, բ.ն. թէթէվանալ: 
 ТhЭТhЭВНАЛ, г.д.з. 1. легчать, облегчаться, становиться лёгким. 2. терять в весе; 

литер.вост.арм. թեթեվանալ тhетhеванал, литер.зап.арм. թեթեվնալ тhетhэвнал. 

 ԹԷԹԷՎՑԸՆԷԼԹԷԹԷՎՑԸՆԷԼԹԷԹԷՎՑԸՆԷԼԹԷԹԷՎՑԸՆԷԼ, բ.ա. թէթէվացնել: 
 ТhЭТhЭВЦhЫНЭЛ, п.г. облегчать; литер.вост.арм. թեթեվացնել тhетhевацhнел, 

литер.зап.арм. թեթեվցնել тhэтhэвцhынел – облечать. 

 ԹԷԹԷՎՈՒԹԻՆԹԷԹԷՎՈՒԹԻՆԹԷԹԷՎՈՒԹԻՆԹԷԹԷՎՈՒԹԻՆ, գ. 1. թեթևություն. 2. բարվոքում (հիվանդի դրության). 3. կյանքի 

պայմանների հեշտացում։ 
 ТhЭТhЭВУТhИН, с. 1. лёгкость. 2. облегчение, улучшение (о состоянии больного).                              

3. улучшение жизненных условий; в гаваре Амшен թետեվուտին тhэтэвутин – лёгкость.  

 ԹԷԹԻԳԻԹԷԹԻԳԻԹԷԹԻԳԻԹԷԹԻԳԻ ՎԸՐԱՎԸՐԱՎԸՐԱՎԸՐԱ ԳԱՅՆԷԼԳԱՅՆԷԼԳԱՅՆԷԼԳԱՅՆԷԼ (Ն) պատրաստ վիճակի մեջ լինել. թուրք. թէթիկ – հրացանի 

ոտք: 

 ТhЭТhИГИ ВЫРА ГАЙНЭЛ (Н) быть настороже, быть начеку; турец. tetik – курок, 
спусковой крючок. 

 ԹԷԼԹԷԼԹԷԼԹԷԼ, գ. 1. մէտաղէ լար, թել. 2. խմորի բարակ շերտ, որից զանազան խմորեղեններ են 

պատրաստում. թէլթէլթէլթէլ բանալբանալբանալբանալ (Ն), թէլթէլթէլթէլ պանալպանալպանալպանալ (Չ) խմորից բարակ շերտ պատրաստել. թէլթէլթէլթէլ զարնէլզարնէլզարնէլզարնէլ 
հեռագիր ուղարկել. այստեղ «թէլ»-ը պատահական նմանություն ունի նախորդին, իրոք սա 

կրճատումն է, «թէլէգրամմա»-ի և ծագում է հուներին տէլէ – հեռու բառից։ 
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 ТhЭЛ, с. 1. провод, проволока, шнур, трос. 2. тонкий слой теста для приготовления мучных 
изделий. 3. волосок; тhэл банал (Н), тhэл панал (Ч) раскатать слой теста, сирдин тhэлы свет очей, 
ненаглядный, ненаглядная, тhэл зарнэл отправить телеграмму (в данном примере тhэл – 

редуцированная форма слова «телеграмма», котор. от греческого «tele» – далеко); грабар թել тhел – 

нить, шнур, литер.вост.арм. թել тhел, литер.зап.арм. թել тhэл – нить, шнур, волосок, провод, 

Амшен, Алашкерт, Хачин, Муш, Нор-Джуга, Салмаст, Сучава, Ван թել тhел, Ахалциха, Ереван, 

Харберд, Карин, Шемаха, Полис, Родосто, Себастия, Асланбек թէլ тhэл, Агулис, Горис, Зейтун, 

Карабах, Мокс, Мараха, Возм, Тигранакерт, Тбилиси թիլ тhил, все в значении нить.  

 ԹԷԼԹԷԼԹԷԼԹԷԼ-ԹԷԼԹԷԼԹԷԼԹԷԼ, ած.մկ. 1. թելավոր, թելաձև. 2. շերտավոր (խմորեղեն)։  
 ТhЭЛ-ТhЭЛ 1. п. волокнистый, нитевидный, нитчатый. 2. п. слоёный (о тесте). 3. н. по-
ниточке, по-волоску.  

 ԹԷԼԲԱՑԹԷԼԲԱՑԹԷԼԲԱՑԹԷԼԲԱՑ (Ն), ԹԷԼՊԱԾԹԷԼՊԱԾԹԷԼՊԱԾԹԷԼՊԱԾ (Չ), ած. թելբաց, շերտավոր խմորից տապակած թխվածքաբլիթ, 

պատված շաքարափոշիով: 

 ТhЭЛБАЦh (Н), ТhЭЛПАЦ (Ч), с. кондитерское изделие из слоёного теста, жареное на масле 
и посыпанное сахарной пудрой. 

 ԹԷԼԲԱՑԹԷԼԲԱՑԹԷԼԲԱՑԹԷԼԲԱՑ ԽԱԹԼԱՄԱԽԱԹԼԱՄԱԽԱԹԼԱՄԱԽԱԹԼԱՄԱ (Ն), ԹԷԼՊԱԾԹԷԼՊԱԾԹԷԼՊԱԾԹԷԼՊԱԾ ԽԱԹԼԱՄԱԽԱԹԼԱՄԱԽԱԹԼԱՄԱԽԱԹԼԱՄԱ և ԹԷԼՊԱԾԹԷԼՊԱԾԹԷԼՊԱԾԹԷԼՊԱԾ ԽԱԹԼԸՄԱԽԱԹԼԸՄԱԽԱԹԼԸՄԱԽԱԹԼԸՄԱ (Չ), տե՛ս թէլբաց։  
ТhЭЛБАЦh ХАТhЛАМА (Н), ТhЭЛПАЦ ХАТhЛАМА и ТhЭЛПАЦ ԽԱԹԼԸՄԱԽԱԹԼԸՄԱԽԱԹԼԸՄԱԽԱԹԼԸՄԱ (Ч), см.  

тhэлбацh. 

 ԹԷԼԲՕՎԹԷԼԲՕՎԹԷԼԲՕՎԹԷԼԲՕՎ, գ. երասանակ։ 
 ТhЭЛБОВ или ТhЭБЛОВ, с. вожжи; крым.татар. тельбев – вожжи.  

 ԹԷԼԻՔԹԷԼԻՔԹԷԼԻՔԹԷԼԻՔ, տե՛ս թէռլիք: 
 ТhЭЛИКh, см. тhэррликh. 
 ԹԷԼՔԱՇԹԷԼՔԱՇԹԷԼՔԱՇԹԷԼՔԱՇ ԳՕԴԻԳՕԴԻԳՕԴԻԳՕԴԻ (Ն), ԹԷԼՔԱՇԹԷԼՔԱՇԹԷԼՔԱՇԹԷԼՔԱՇ ԿՕԴԻԿՕԴԻԿՕԴԻԿՕԴԻ (Չ), գ. աղջիկնէրի և հարսերի զարդարուն գոդի՝ ոսկե 

գլխով արծաթահյուս «խուլան»-ով (տե՛ս). պարս. թէլա – ոսկի, քէշիդան – ձգել, քաշել։ 
 ТhЭЛКhАШ ГОДИ (Н), ТhЭЛКhАШ КОДИ (Ч), с. нарядный женский пояс с золотой 
пряжкой и сребротканым хуланом (см. в словаре); перс. tela – золото, kešidan – тянуть. 

 ԹԷՀՆԱԹԷՀՆԱԹԷՀՆԱԹԷՀՆԱ (Ն), ՏԷՆՀԱՏԷՆՀԱՏԷՆՀԱՏԷՆՀԱ (Չ), ած. հանգիստ, հանդարտ (տեղ). հականիշը – սըխլըխ. պարս. 

թէնհա – մենակ, առանձին։ 
 ТhЭhНА (Н), ТЭНhА (Ч), п. 1. тихий, уединённый. 2. безлюдный, укромный; тэнhа дэхъ 

безлюдное, укромное место; перс. tenha – уединённый; в гаварах Полис թէյնա тhэйна, Ван թmնհա 

тäнhа, Мокс, Шатах թահնա тhаhна, Карин, Муш թայնա тhайна – спокойный, тихий, безлюдный.  

 ԹԷՄԲԷԼԹԷՄԲԷԼԹԷՄԲԷԼԹԷՄԲԷԼ, ած. ծույլ. պարս. և թուրք. թէմբէլ – ծույլ։ 
 ТhЭМБЭЛ 1. п. ленивый, неповоротливый. 2. с. лентяй, лодырь; перс. tambal, от которого 

турец. tembel, крым.татар. тенбель – ленивый; в гаварах Амшен թըմպալ тhымпал, Ван, Карабах, 

Аварик, Карин, Борчалу թամբալ тhамбал, Амасия, Евдокия թեմպել тhэмпел, Партизак, Себастия 

թենպել тhэнпел – ленивый.  

 ԹԷՄԲԷԼԹԷՄԲԷԼԹԷՄԲԷԼԹԷՄԲԷԼ-ՕՍԱԼՕՍԱԼՕՍԱԼՕՍԱԼ, գ. ծույլ մարդ, լոդր: 

 ТhЭМБЭЛ-ОСАЛ, с. лентяй, лодырь; см. осал. 

 ԹԷՄԲԷԼՀԱՆԱԹԷՄԲԷԼՀԱՆԱԹԷՄԲԷԼՀԱՆԱԹԷՄԲԷԼՀԱՆԱ, գ. ծաղրակ. ծուլանոց, ծույլերի տուն. պարս. թէմբէլ խանէ – ծույլերի տուն։ 
 ТhЭМБЭЛhАНА, с. ирон. сборище лентяев, «клуб бездельников»; перс. tembel + hане – дом, 
от которого турец. tembelhane (тэмбэлhанэ) – «клуб бездельников». 

 ԹԷՄԲԷԼՆԱԼԹԷՄԲԷԼՆԱԼԹԷՄԲԷԼՆԱԼԹԷՄԲԷԼՆԱԼ, -ցավ, -ցաձ, -ցօղ, -ցի՛ր, բ.չ. ծույլ դառնալ։  
 ТhЭМБЭЛНАЛ, -цhав, -цhадз, -цhохъ, -цhир, г.с.з. лениться, лодырничать. 

 ԹԷՄԲԷԼՈՒԹԻՆԹԷՄԲԷԼՈՒԹԻՆԹԷՄԲԷԼՈՒԹԻՆԹԷՄԲԷԼՈՒԹԻՆ, գ. ծուլություն։  
 ТhЭМБЭЛУТhИН, с. лень, леность.  

 ԹԷՄԲԷԼՈՒԹԻՆԹԷՄԲԷԼՈՒԹԻՆԹԷՄԲԷԼՈՒԹԻՆԹԷՄԲԷԼՈՒԹԻՆ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ ծուլանալ, չկամենալ աշխատել։  
 ТhЭМБЭЛУТhИН АНЭЛ лодырничать, бездельничать. 

 ԹԷՄԲԷԼՑԸՆԷԼԹԷՄԲԷԼՑԸՆԷԼԹԷՄԲԷԼՑԸՆԷԼԹԷՄԲԷԼՑԸՆԷԼ, -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցո՛ւր, բ.ա. ծույլ դարձնել։ 
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ԹԷՄԷԼԹԷՄԷԼԹԷՄԷԼԹԷՄԷԼ ԹԹԹԹ Тh

 ТhЭМБЭЛЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhур, п.г. приучать к лени. 

 ԹԷՄԷԼԹԷՄԷԼԹԷՄԷԼԹԷՄԷԼ, գ. հիմք. հուն. թէմլիօն – հիմք, որից թուրք. թէմէլ – նույն իմ. թէմէլթէմէլթէմէլթէմէլ բըռնէլբըռնէլբըռնէլբըռնէլ (Ն), թէմէլթէմէլթէմէլթէմէլ 
պըռնէլպըռնէլպըռնէլպըռնէլ (Չ) ամրանալ մի տեղ կամ մի գործի մեջ, շարունակել աշխատանքը. թէմէլթէմէլթէմէլթէմէլ ցըքէլցըքէլցըքէլցըքէլ (Ն), 

թէմէլթէմէլթէմէլթէմէլ ծըկէլծըկէլծըկէլծըկէլ (Չ) հիմք դնել (շենքի). թէմէլէնթէմէլէնթէմէլէնթէմէլէն թէքթէքթէքթէք զըրչէլզըրչէլզըրչէլզըրչէլ (Ն), թէմէլէնթէմէլէնթէմէլէնթէմէլէն տէկտէկտէկտէկ զըրչէլզըրչէլզըրչէլզըրչէլ (Չ) հիմնահատակ 

(քանդել)։ 
 ТhЭМЭЛ, с. фундамент, основание; тhэмэл быррнэл (Н), тhэмэл пыррнэл (Ч) обосноваться, 
прочно осесть где-либо, тhэмэл цhыкhэл (Н), тhэмэл цыкэл (Ч) заложить фундамент (дома, 
строения), тhэмэлэн тhэкh зырчhэл (Н), тhэмэлэн тэк зырчhэл (Ч) разрушить до основания; греч. 

temelion – основа, от которого турец. temel, крым.татар. темель – фундамент; среднеарм. яз. թէմէլ 
тhэмэл – фундамент, в гаварах Амшен թըմmլ тhымäл, Ван թmմmլ тhäмäл, Полис, Акна, Партизак 

թէմէլ тhэмэл – фундамент.  

 ԹԷՄԷԼԴԷՆԹԷՄԷԼԴԷՆԹԷՄԷԼԴԷՆԹԷՄԷԼԴԷՆ, մկ. հիմքից. փոխ. թուրք.: 

 ТhЭМЭЛДЭН, н. в сущности, по сути; турец. temelinden – в сущности. 

 ԹԷՄԷԼԼԸԹԷՄԷԼԼԸԹԷՄԷԼԼԸԹԷՄԷԼԼԸ (Ն), ած. հիմնավոր. փոխ. թուրք.: 

 ТhЭМЭЛЛЫ (Н), п. основательный, прочный; тур. temelli (темелли), в гаварах Полис թէմէլլի 

тhэмэлли, Ван տmմmլլի тäмäлли – прочный основательный. 

 ԹԷՄԷԼՆԱԼԹԷՄԷԼՆԱԼԹԷՄԷԼՆԱԼԹԷՄԷԼՆԱԼ (Ն), ած. հիմնավորվել: 
 ТhЭМЭЛНАЛ (Н), п. обосноваться, прочно осесть где-либо. 

 ԹԷՄԸԶՆԱԼԹԷՄԸԶՆԱԼԹԷՄԸԶՆԱԼԹԷՄԸԶՆԱԼ, -ցավ, -ցաձ, -ցօղ (Ն), ԹԷՄԸԶՆԱԼԹԷՄԸԶՆԱԼԹԷՄԸԶՆԱԼԹԷՄԸԶՆԱԼ, -ծավ, -ծաձ, -ծօղ (Չ), բ.չ. մաքրվել։ 
 ТhЭМЫЗНАЛ, -цhав, -цhадз, -цhохъ (Н) ТhЭМЫЗНАЛ, -цав, -цадз, -цохъ (Ч), г.с.з. 
очищаться; турец. temiz, крым.татар. темиз – чистый.  

 ԹԷՄԻԶԹԷՄԻԶԹԷՄԻԶԹԷՄԻԶ, ած. 1. մաքուր. 2. ամբօղջ. 3. իսկական. արաբ. թէբյիզ – սպիտակցնել, որից թուրք. 

թէմիզ – ամուր. թէմիզթէմիզթէմիզթէմիզ գէրավգէրավգէրավգէրավ ամբողջը կերավ. ուշաբուշաբուշաբուշաբ իսիսիսիս ոոոո՜ււււ թէմիզթէմիզթէմիզթէմիզ իսկական վիշապ էս եղել 
դու։ 
 ТhЭМИЗ 1. п. чистый, опрятный. 2. п. чистый, невинный, безупречный. 3. п. истинный, 
подлинный, настоящий. 4. н. всё, полностью; тhэмиз гэрав съел всё, ушаб ис у тhэмиз да ты 
настоящий обжора; араб. tebyiz – чистить, от которого перс. tāmiz, турец. temiz, крым.татар. темиз – 

чистый; среднеарм. яз. թամիզ тhамиз – чистый, от перс. tāmiz, в гаварах Ван, Аварик, Шемаха, 

Багеш, Мокс, Шатах թամիզ тhамиз, Карабах, Карин, Муш, Алашкерт թամուզ тhамуз, Амасия 

թեմիզ тhэмиз – чистый, Амшен թըմիզ тhымиз – хорошо, здорово. 

 ԹԷՄԻԶԸԹԷՄԻԶԸԹԷՄԻԶԸԹԷՄԻԶԸ, մկ. բոլորը: 

 ТhЭМИЗЫ, м. все, каждый; употребл. с притяжат. артиклем: тhэмизыс – все мы, каждый из 
нас, тhэмизыд – все вы, каждый из вас, тhэмизы – все они, каждый из них. 

 ԹԷՄԻԶՑԸՆԷԼԹԷՄԻԶՑԸՆԷԼԹԷՄԻԶՑԸՆԷԼԹԷՄԻԶՑԸՆԷԼ, -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցո՛ւր (Ն), ԹԷՄԻՍԾԸՆԷԼԹԷՄԻՍԾԸՆԷԼԹԷՄԻՍԾԸՆԷԼԹԷՄԻՍԾԸՆԷԼ, -ծուծ, -ծուծած, -ծընօղ, -

ծո՛ւր (Չ), բ.ա. մաքրել։ 
 ТhЭМИЗЦhЫНЭЛ -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhур (Н), ТhЭМИСЦЫНЭЛ, -цуц, -цуцадз, 

-цынохъ, -цур (Ч) п.г. чистить, очищать; среднеарм. яз. թեմիզցընել тhэмизцhынэл – чистить, от 
турец. temiz. 

 ԹԷՄԻԶԹԷՄԻԶԹԷՄԻԶԹԷՄԻԶ-ՍՕՍՈՒՆՍՕՍՈՒՆՍՕՍՈՒՆՍՕՍՈՒՆ, ած.մկ. մաքուր, սիրուն։ 
 ТhЭМИЗ-СОСУН, п. чистый, непорочный; грабар սոս сос – платан (дерево), литер.вост.арм. 

и литер.зап.арм. սոսէնի сосени, սոսի соси – стройный, статный. 

 ԹԷՄԻԶԹԷՄԻԶԹԷՄԻԶԹԷՄԻԶ-ՓԱՔՓԱՔՓԱՔՓԱՔ, ած. մաքուր. թուրք. թէմիզ – մաքուր + պարս. փաք – մաքուր։ 
 ТhЭМИЗ-ПhАКh, п. чистый, опрятный; крым.татар. темиз-пак – чистый, опрятный (перс. pak – 
чистый). 

 ԹԷՄԻԶՈՒԹԻՆԹԷՄԻԶՈՒԹԻՆԹԷՄԻԶՈՒԹԻՆԹԷՄԻԶՈՒԹԻՆ, գ. մաքրություն։  
 ТhЭМИЗУТhИН, с. чистота, опрятность. 

 ԹԷՄԻԹԱՐԱԽԹԷՄԻԹԱՐԱԽԹԷՄԻԹԱՐԱԽԹԷՄԻԹԱՐԱԽ (Չ), գ. բուրդ սանրելու գործիք։ 
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ԹԹԹԹ Тh ԹԷՄՐԻԳԻԹԷՄՐԻԳԻԹԷՄՐԻԳԻԹԷՄՐԻԳԻ

 ТhЭМИТhАРАХ (Ч), с. гребень для вычёсывания шерсти; турец. tarak, крым.татар. таракь – 
гребень. 

 ԹԷՄՐԻԳԻԹԷՄՐԻԳԻԹԷՄՐԻԳԻԹԷՄՐԻԳԻ (Ն), ՏԷՄՈՒՐՈՒԳՏԷՄՈՒՐՈՒԳՏԷՄՈՒՐՈՒԳՏԷՄՈՒՐՈՒԳ (Չ), գ. կաշվի հիվանդություն է. թուրք. թէմրէյի – նույն իմ.։ 
 ТhЭМРИГИ (Н), ТЭМУРУГ (Ч), с. мед. лишай; турец. temriye (темрие) и temreği (темреги) – 
волдырь, лишай, крым.татар. темрев – лишай. 

 ԹԷՆԹԷՆԹԷՆԹԷՆ, գ. 1. Մյոռտվըյ Դոնեց (Դոն գետի վտակ). 2. գետափնյա ողողաշերտ:  

 ТhЭН, с. 1. Мёртвый Донец, протока, соединяющая реку Дон с северной частью Таганрогского 
залива. 2. займище; происходит от слова «тэн», адыгского (черкесского) названия реки Дон. 

 ԹԷՆԷՔԷԹԷՆԷՔԷԹԷՆԷՔԷԹԷՆԷՔԷ, գ. երկաթի թիթեղ. պարս. թօնօք – բարակ, որից արաբ. թանաք – մետաղի թիթեղ, 

թուրք. թէնէքէ։ 
 ТhЭНЭКhЭ, с. жесть, тонкая листовая сталь; турец. tenéke, крым.татар. тенеке – жесть, из 
перс.-араб.; в гаварах Амшен թmնmքm тhäнäкhä, Ван թmնիքյm тhäникhä – жесть.  

 ԹԷՆԷՔԷՋԻԹԷՆԷՔԷՋԻԹԷՆԷՔԷՋԻԹԷՆԷՔԷՋԻ, գ. թիթեղագործ: 

 ТhЭНЭКhЭДЖИ, с. 1. жестянщик. 2. кровельщик; турец. teneкeci, крым.татар. тенекеджи – 

жестянщик; в гаваре Ван թmնիքյmջի тhäникhйäджи.   

 ԹԷՆԹԷՌԼԷՄԻՇԹԷՆԹԷՌԼԷՄԻՇԹԷՆԹԷՌԼԷՄԻՇԹԷՆԹԷՌԼԷՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ երերալ, չկարողանալ հաստատ մնալ ոտքերի վրա: 

 ТhЭНТhЭРРЛЭМИШ ЛАЛ  пошатываться при ходьбе (от головокружения и т.п.); 
крым.татар. тентиремек – делать движения, свойственные престарелым людям.  

 ԹԷՆԹԷՌԹԷՆԹԷՌԹԷՆԹԷՌԹԷՆԹԷՌ-ՄԷՆԹԷՌՄԷՆԹԷՌՄԷՆԹԷՌՄԷՆԹԷՌ ԷՇՏԱԼԷՇՏԱԼԷՇՏԱԼԷՇՏԱԼ երերալով գնալ: 
 ТhЭНТhЭРР-МЭНТhЭРР ЭШТАЛ идти пошатываясь. 

 ԹԷՆԹԷՔԹԷՆԹԷՔԹԷՆԹԷՔԹԷՆԹԷՔ, ած. անխելք, անմիտ։ 
 ТhЭНТhЭКh, с. балбес, балда; крым.татар. тентек – глупец.  

 ԹԷՆԻԹԷՆԻԹԷՆԻԹԷՆԻ ՉԱՅՉԱՅՉԱՅՉԱՅ, գ. տէրխփուկ մի տեսակ բույս է, որ առաջներում գյուղացիք գործածում էին 

թեյի փոխարեն, василёк луговой, Centaurea: 

 ТhЭНИ ЧАЙ, с. бот. василёк луговой, Centauréa jacéa, травянистое растение, которое в 
старину сельские жители заваривали вместо чая. 

 ԹԷՋԷՄԻԼԼԷԹԹԷՋԷՄԻԼԼԷԹԹԷՋԷՄԻԼԼԷԹԹԷՋԷՄԻԼԼԷԹ, գ. զարդարանք, թանկակին զարդեր:  

 ТhЭДЖЭМИЛЛЭТh, с. украшения, драгоценности; турец. tecemmülât (теджеммюлят) – 
украшения, драгоценности, из араб.  

 ԹԷՌԼԻՔԹԷՌԼԻՔԹԷՌԼԻՔԹԷՌԼԻՔ (Ն), ԹԷԼԻՔԹԷԼԻՔԹԷԼԻՔԹԷԼԻՔ (Չ), գ. ամառվա թեթև ոտնաման. թուրք. թէլիք – հողաթափ։ 
 ТhЭРРЛИКh (Н), ТhЭЛИКh (Ч), с. шлёпанцы, лёгкие комнатные туфли; турец. terlik – 
комнатные туфли.  

 ԹԷՌՆՕՎԻԹԷՌՆՕՎԻԹԷՌՆՕՎԻԹԷՌՆՕՎԻ, գ. կանանց գլխաշոր: 

 ТhЭРРНОВИ, с. женский головной платок.  

 ԹԷՌՍԹԷՌՍԹԷՌՍԹԷՌՍ , ած.մկ. հակառակ, հակառակ կողմով, շուռ տված. թուրք. թէրս – նույն իմ. թէռսթէռսթէռսթէռս 
հաքնէլհաքնէլհաքնէլհաքնէլ հագուստի աստառը դուրս արած հագնել. թէռսթէռսթէռսթէռս յօռօխըյօռօխըյօռօխըյօռօխը հակառակ կողմ, հականիշը – 

յօն յօռօխ. թէռսթէռսթէռսթէռս փունութքփունութքփունութքփունութք կռվարար, անհաշտ բնավորություն. թէռսթէռսթէռսթէռս հավադիհավադիհավադիհավադի մանմանմանման կալկալկալկալ (Չ):  

 ТhЭРРС 1. п. противоположный; 2. н. наизнанку, навыворот. 3. н. наоборот, вспять. 4. п. 
неудачный (о почине); тhэррс hакhнэл надеть наизнанку, тhэррс йоррохы изнанка, обратная 
сторона (антоним – йон йоррохы лицевая сторона), тhэррс пhунутhкh несносный, неуживчивый 
(характер), тhэррс hавади ман кал (Ч) враждовать, сеять раздор, тhэррс hаскынал понять 
наоборот, тhэррс найэл коситься, смотреть косо, неприязненно, тhэррс кынац (Ч) пошло 
наперекосяк (дело и т.п.); турец. ters, крым.татар. терс – изнанка; обратная сторона ткани; 

своенравный; в гаварах Амшен թmռս тhäрс, Полис, Амасия թերս тhерс, Ван, Карабах, Урмия, 

Карин, Муш, Тбилиси и т.д. թարս тhарс, в тех же значениях. 

 ԹԷՌՍԹԷՌՍԹԷՌՍԹԷՌՍ-ՅՕՆՅՕՆՅՕՆՅՕՆ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ տապալվել, շուռ գալ, գլուխկոնծի տալ, թավալգլոր տալ: 
 ТhЭРРС-ЙОН ЛАЛ 1. опрокидываться, переворачиваться. 2. кувыркаться. 

 ԹԷՌՍԸԼԷՄԻՇԹԷՌՍԸԼԷՄԻՇԹԷՌՍԸԼԷՄԻՇԹԷՌՍԸԼԷՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ կռվի հակառակություն սկսել. թուրք. թէրսլէմէք – բարգանալ, 
տրամադրությունը վատանալ։  



 

509 

ԹԷՌՍԹԷՌՍԹԷՌՍԹԷՌՍ-ՄԷՌՍՄԷՌՍՄԷՌՍՄԷՌՍ ԹԹԹԹ Тh

 ТhЭРРСЫЛЭМИШ ЛАЛ  хорохориться, задираться, затевать ссору, драку; турец. terslenmek – 
раздражаться, быть в плохом настроении. 

 ԹԷՌՍԹԷՌՍԹԷՌՍԹԷՌՍ-ՄԷՌՍՄԷՌՍՄԷՌՍՄԷՌՍ, մկ. առանց ծուռն ու շիտակը նայելու. թուրք. թէրս-մէրս։ 
 ТhЭРРС-МЭРРС, н. наперекосяк, вкривь и вкось. 

 ԹԷՌՍԻՆԷԹԷՌՍԻՆԷԹԷՌՍԻՆԷԹԷՌՍԻՆԷ ԶԱՐՆԷԼԶԱՐՆԷԼԶԱՐՆԷԼԶԱՐՆԷԼ (Ն), ԹԷՌՍԸՆԷԹԷՌՍԸՆԷԹԷՌՍԸՆԷԹԷՌՍԸՆԷ ԶԱՐՆԷԼԶԱՐՆԷԼԶԱՐՆԷԼԶԱՐՆԷԼ (Չ), մկ. բռունցքի հակառակ կողմով խփել. 
թուրք. թերսինէ, նույն իմ.։ 
 ТhЭРРСИНЭ ЗАРНЭЛ (Н), ТhЭРРСЫНЭ ЗАРНЭЛ (Ч), н. ударить тыльной стороной кулака 

или ладони; турец. tersine, крым.татар. терсине – наоборот, навыворот; в гаварах Полис թէրսինէ 

тhэрсинэ, Ван, Карабах թmրսընm тhäрсынä – наоборот, навыворот.  

 ԹԷՍԼԻՄԹԷՍԼԻՄԹԷՍԼԻՄԹԷՍԼԻՄ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Ն) հանձնէլ. արաբ. թէսլիմ – հանձնել։  
 ТhЭСЛИМ АНЭЛ (Н) вручать, передавать; араб. teslim, от котор. турец. teslim – отдача, сдача, 

передача; синоним – спариш анэл; среднеарм. яз. թէսլիմ тhэслим – вручение, из турец.; в гаварах 

Ван թեսլիմ тhэслим, Карабах, Казах, Урмия, Муш, Мокс թասլիմ тhаслим – вручение. 

 ԹԷՍՔԷՐԷԹԷՍՔԷՐԷԹԷՍՔԷՐԷԹԷՍՔԷՐԷ (Ն), ԹԷՍԿԷՐԷԹԷՍԿԷՐԷԹԷՍԿԷՐԷԹԷՍԿԷՐԷ (Չ), գ. պաշտոնական, անձնագիր. արաբ. թէզկիրէ – անձնագիր, 

պասպորտ։ 
 ТhЭСКhЭРЭ (Н), ТhЭСКЭРЭ (Ч), с. 1. официальный документ. 2. приглашение на свадьбу; 

араб. tezkire (тезкире) – пропуск; в гаваре Ван թmսքmյրm тhäскhäрä – паспорт. 

 ԹԷՍՔԷՐԷԹԷՍՔԷՐԷԹԷՍՔԷՐԷԹԷՍՔԷՐԷ ՀԱՆԷԼՀԱՆԷԼՀԱՆԷԼՀԱՆԷԼ (Ն), ԹԷՍԿԷՐԷԹԷՍԿԷՐԷԹԷՍԿԷՐԷԹԷՍԿԷՐԷ ՀԱՆԷԼՀԱՆԷԼՀԱՆԷԼՀԱՆԷԼ (Չ) գրավոր թույլտվություն ստանալ։  
 ТhЭСКhЭРЭ hАНЭЛ (Н), ТhЭСКЭРЭ hАНЭЛ (Ч) получить письменное разрешение. 

 ԹԷՎԹԷՎԹԷՎԹԷՎ, գ. թև (մարդու հագուստի)։ 
 ТhЭВ, с. 1. крыло птицы. 2. рукав одежды. 3. сторона. 4. рука от плеча до запястья; тhэв 
аррадз тhыррадз окрылённый, вдохновлённый, тhэвэры гахвадз сникший, повесивший голову; 

грабар թեվ тhев – крыло птицы, плавник, рука, литер.вост.арм. թեվ тhев, литер.зап.арм. թեւ тhэв – 

крыло, сторона, рукав, в гаварах Нор-Джуга թեվ тhев – крыло птицы, թեֆկ тhефк – рукав, Хачин, 

Муш, Салмаст, Ван, Алашкерт թեվ тhев – рука, Алашкерт թեֆք тhефкh – рукав, Ахалциха, Ереван, 

Карин, Себастия թէվ тhэв, Сучава թեֆ тhеф – рукав, Горис, Карабах թէվ тhэв – крыло птицы, 

Харберд, Полис, Родосто, Асланбек թէվ тhэв, Агулис, Зейтун, Амшен, Мокс, Мараха, Возм, 

Тигранакерт, Тбилиси թիվ тhив – рука, Тбилиси թիֆք тhифкh – рукав, Шемаха թէֆք тhэфкh, 

Агулис թիֆք тhифкh – рукав.  

 ԹԷՎԷՔԷԼԻԹԷՎԷՔԷԼԻԹԷՎԷՔԷԼԻԹԷՎԷՔԷԼԻ 1. ած. միամիտ, պարզամիտ. 2. մկ. իզուր, առանց նպատակ ունենալու. արաբ. 

թէվէքքյուլ – ապավինել, վստահանալ + թուրք. «լի» մասնիկը։  
 ТhЭВЭКhЭЛИ или ТhЭВЭЛЭКhИ, п. 1. безалаберный, бестолковый. 2. легкомысленный, 
беспечный. 3. наивный, простодушный. 4. недалёкий, умственно отсталый; араб. tevekkül, от 
которого турец. tevekkel – беспечный; в гаварах Полис, Амасия, Лори, Карабах, Ван, Карин 

թէվէքէլի тhэвэкhэли – беспечный, легкомысленный. 

 ԹԷՎԹԻՇԹԷՎԹԻՇԹԷՎԹԻՇԹԷՎԹԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ հետամտել իմանալու, աշխատել ստուգել. արաբ. թէֆթիշ – քննություն: 

 ТhЭВТhИШ АНЭЛ проверять, уточнять; араб. teftiš – проверка, от которого турец. teftiş 
(тефтиш), крым.татар. тефтиш – проверка. 

 ԹԷՐԹԷՐԹԷՐԹԷՐ առանձին չի գործածվում, այլ միայն թթթթէրէրէրէր էլլէլէլլէլէլլէլէլլէլ պաշտպան դուրս գալ, պաշտպան 

կանգնել: 
 ТhЭР употр. только в выражении тhэр эллэл взять под защиту, заступиться; этимол. см. дэр. 

 ԹԷՐԱԶԻԹԷՐԱԶԻԹԷՐԱԶԻԹԷՐԱԶԻ, գ. կշիռք. արաբ. և պարս. թէրազու, թուրք. թէրազի – կշիռք։ 
 ТhЭРАЗИ, с. весы; перс. tвrazu, от которого турец. terazi, крым.татар. теразе – весы; среднеарм. 

яз. թէրազու тhэразу – весы, в гаварах Ван թmրmզիւ тhäрäзю, Карабах դmրmզու дäрäзу – весы. 

 ԹԷՐԲԻՅԷԹԷՐԲԻՅԷԹԷՐԲԻՅԷԹԷՐԲԻՅԷ, գ. դաստիարակություն, քաղաքավարություն. արաբ. որից և թուրք. թէրբիյէ – 

նույն նշ.։ 
 ТhЭРБИЙЭ, с. 1. воспитание. 2. обучение. 3. учтивость, вежливость; араб. terbiye; Амшен 

թmրբիյա тhäрбийа, Полис թէրպիյէ тhэрпийэ, Ван թmրբիյm тhäрбийä – воспитание, обучение.  
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ԹԹԹԹ Тh ԹԷՐԶԹԷՐԶԹԷՐԶԹԷՐԶ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ

 ԹԷՐԶԹԷՐԶԹԷՐԶԹԷՐԶ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ զրկել ամեն ինչից։ 
 ТhЭРЗ АНЭЛ лишить всего, обездолить. 

 ԹԷՐԶԹԷՐԶԹԷՐԶԹԷՐԶ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ զրկվել ամեն ինչից։ 
 ТhЭРЗ ЛАЛ лишиться всего, обездолиться. 

 ԹԷՐԶԻԹԷՐԶԻԹԷՐԶԻԹԷՐԶԻ, գ. դերձակ. պարս. դէրզի, որից թուրք. թէրզի – դերձակ։ 
 ТhЭРЗИ, с. портной; перс. darzi – портной, от которого турец. terzi (терзи), крым.татар. терзи – 

портной; в гаварах Амасия թերզի тhэрзи, Карс, Ахалкалаки, Муш, Ахалциха, Буланых, Ван թարզի 

тhарзи, Нор-Джуга, Карабах, Гандзак, Карчеван, Мокс դարզի дарзи – портной. 

 ԹԷՐԶԻՈՒԹԻՆԹԷՐԶԻՈՒԹԻՆԹԷՐԶԻՈՒԹԻՆԹԷՐԶԻՈՒԹԻՆ, գ. դերձակի արհեստը։ 
 ТhЭРЗИУТhИН, с. портняжничество, портновское ремесло.  

 ԹԷՐԺԱԺԹԷՐԺԱԺԹԷՐԺԱԺԹԷՐԺԱԺ կամ ԹԱՌԺԱԺԹԱՌԺԱԺԹԱՌԺԱԺԹԱՌԺԱԺ, ա. տեղահան. թէրժաժթէրժաժթէրժաժթէրժաժ անէլանէլանէլանէլ մի քիչ շարժել տէղից. թէրժաժթէրժաժթէրժաժթէրժաժ լալլալլալլալ 
մի քիչ շարժվել տեղից։ 
 ТhЭРЖАЖ или ТhАРРЖАЖ, п. сдвинутый с места, смещённый; тhэржаж анэл слегка 
сдвинуть с места, тhэржаж лал слегка сдвинуться с места, маштун тhэржаж мани не беспокой 
человека, оставь его в покое.  

 ԹԷՐԻԹԷՐԻԹԷՐԻԹԷՐԻ, ած. թերի, կիսակատար։ 
 ТhЭРИ, п. 1. неполный. 2. недоделанный, неоконченный; исконно арм. слово, грабар թէր тhэр – 

сторона, бок; недостаточный, неполный, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. թերի тhери – неполный, 
неоконченный. 

 ԹԷՐԽԱՇԹԷՐԽԱՇԹԷՐԽԱՇԹԷՐԽԱՇ, ած. կիսով չափ խաշված, լավ չխաշված (ձու և այլն)։ 
 ТhЭРХАШ 1. н. всмятку (о яйце). 2. п. недоваренный; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. 

թերխաշ тhерхаш – недоваренный. 

 ԹԷՐԽՕՐԹԷՐԽՕՐԹԷՐԽՕՐԹԷՐԽՕՐ կամ ԹԸՐԽՕՐԹԸՐԽՕՐԹԸՐԽՕՐԹԸՐԽՕՐ, ած. կիսախօրօվ: 

 ТhЭРХОР или ТhЫРХОР, п. недопечённый; исконно арм. слово, грабар թէր тhэр – бок, 

сторона, недостаточный, литер.вост.арм. թերխորով тhэрхоров – недопечённый. 

 ԹԷՐՄԱՂԹԷՐՄԱՂԹԷՐՄԱՂԹԷՐՄԱՂ, ած. միայն խոշոր թեփը հանած (ալյուր)։ 
 ТhЭРМАХЪ, п. просеянная мука, очищенная от отрубей. 

 ԹԷՐՄԱՇԹԷՐՄԱՇԹԷՐՄԱՇԹԷՐՄԱՇ, ած. կիսով չափ մաշված. թէրմաշթէրմաշթէրմաշթէրմաշ մընասմընասմընասմընաս կամ թէրմաշթէրմաշթէրմաշթէրմաշ մընամընամընամընա թէփէյէդթէփէյէդթէփէյէդթէփէյէդ (անեծք) 

չաժանանաս բոլորովին մաշելու – այսինքն մեռնես. անդէրանդէրանդէրանդէր-թէրմաշթէրմաշթէրմաշթէրմաշ տե՛ս անդէր-թէրմաշ: 
 ТhЭРМАШ 1. п. полуизношенный, полуистрёпанный, полузатасканный. 2. с. перен. уничиж. 
причинное место, мужские половые органы; тhэрмаш мына или тhэрмаш мына тhэпhэйэд чтоб 
ты не дожил до старости, андэр-тhэрмаш (пренебр.) беспризорный, бездомный; литер.вост.арм. и 

литер.зап.арм. թերմաշ тhермаш – полуизношенный; этимол. см. тhэри. 

 ԹԷՐՅԷՓԹԷՐՅԷՓԹԷՐՅԷՓԹԷՐՅԷՓ, ած. լավ չեփված: 

 ТhЭРЙЭПh, п. недоваренный; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. թերեփ тhэрэпh. 

 ԹԷՐՍԷՔԹԷՐՍԷՔԹԷՐՍԷՔԹԷՐՍԷՔ, տե՛ս թըրսէք։  
 ТhЭРСЭКh, см. тhырсэкh. 

 ԹԷՓԹԷՓԹԷՓԹԷՓ, գ. հացահատիկի դրսի շերտը, կեղևը։ 
 ТhЭПh, с. 1. отруби. 2. шелуха. 3. чешуя; грабар թեփ тhепh – шелуха, литер.вост.арм. и 

литер.зап.арм. թեփ тhепh – отруби, шелуха, в гаварах Алашкерт, Хачин, Нор-Джуга Муш, Салмаст, 

Ван, Сучава թեփ тhепh, Ахалциха, Родосто, Горис, Ереван, Харберд, Карабах, Карин, Шемаха, 

Полис, Себастия тhэпh թէփ, Агулис, Зейтун, Амшен, Мокс, Тигранакерт, Мараха, Тбилиси, Возм 

թիփ тhипh – отруби, шелуха. 

 ԹԷՓԷԹԷՓԷԹԷՓԷԹԷՓԷ, գ. գագաթ (գլխի, սարի և այլն). դէրէդէրէդէրէդէրէ-թէփէթէփէթէփէթէփէ (Ն), դէրադէրադէրադէրա-թէփէթէփէթէփէթէփէ (Չ) տե՛ս դէրէ-թէփէ:  

 ТhЭПhЭ, с. 1. крыша. 2. вершина, верх, верхушка (холма и т.п.). 3. темя, макушка (головы); 
дэрэ-тhэпhэ (Н), дэра-тhэпhэ (Ч) неровная, пересечённая местность, тhэпhэ hанэл поднять 
наверх, тhэпhэйэн вотhадз с излишком, с избытком; турец. tepe (тепе), крым.татар. тёпе – 
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холм, вершина, макушка; в гаварах Ван, Карабах, Ахалкалаки, Ширак, Карс, Ченкилер թափա 

тhапhа, Амшен դmպm дäпä – вершина, Карин, Карабах, Ченкилер также в значении голова. 

 ԹԷՓԷԳՕԶԹԷՓԷԳՕԶԹԷՓԷԳՕԶԹԷՓԷԳՕԶ (Չ), ած. ծաղր. ման գալիս առաջ իր առաջ գտնվածը չտեսնող (մարդ). թուրք. 

թէփէ – գագաթ, գյօզ – աչք, այսինքն՝ գագաթի վրա դրված։ 
 ТhЭПhЭГОЗ (Ч), с. ирон. рассеянный, невнимательный; турец. tepegöz (тепегöз) – человек с 

узким лбом; звездочет (tepe – вершина, göz – глаз); в гаваре Карин թափագոզ тhапhагоз – циклоп, 
одноглазое чудовище.  

 ԹԷՓԷՍԸՆԴԱԹԷՓԷՍԸՆԴԱԹԷՓԷՍԸՆԴԱԹԷՓԷՍԸՆԴԱ, մկ. ամանից էլ բարձր (լցրած). փոխ. թուրք.։ 
 ТhЭПhЭСЫНДА, н. 1. с верхом, с излишком, с избытком (налитый, насыпанный). 2. битком, 
до отказа; турец. tepesinde (тепесинде) – сверху, поверх, над.  

 ԹԷՓՈՒԳԹԷՓՈՒԳԹԷՓՈՒԳԹԷՓՈՒԳ, գ. թեփուկ գլխի կամ մարմնի կաշվի մեռած մասնիկներ։  
 ТhЭПhУГ, с. перхоть; литер.вост.арм. թեփուկ тhепhук, литер.зап.арм. թեփուկ (произн. 

тhэпhуг) – перхоть, в гаваре Сучава թեփուգ тhепhуг – перхоть; этимол. см. тhэпh. 

 ԹԷՓՈՒԳՕԴԹԷՓՈՒԳՕԴԹԷՓՈՒԳՕԴԹԷՓՈՒԳՕԴ, ած. թեփուկոտ։ 
 ТhЭПhУГОД, п. шелушащийся, покрытый перхотью. 

 ԹԷՓՈՒԳՕԴԳԷԳԹԷՓՈՒԳՕԴԳԷԳԹԷՓՈՒԳՕԴԳԷԳԹԷՓՈՒԳՕԴԳԷԳ, մկ. քիչ թեփուկոտ, բավական թեփուկոտ։ 
 ТhЭПhУГОДГЭГ, н. достаточно шелушащийся. 

 ԹԷՓՈՒԳՕԴԷԼԹԷՓՈՒԳՕԴԷԼԹԷՓՈՒԳՕԴԷԼԹԷՓՈՒԳՕԴԷԼ¹, -ից, -աձ, -օղ, -է՛, բ.ն. թեփուկոտել: 
 ТhЭПhУГОДЭЛ¹, тhэпhугодицh, -адз, -охъ, -э, г.д.з. покрывать перхотью.  

 ԹԷՓՈՒԳՕԴԷԼԹԷՓՈՒԳՕԴԷԼԹԷՓՈՒԳՕԴԷԼԹԷՓՈՒԳՕԴԷԼ², -էցավ, -աձ, -օղ, -է՛, բ.չ. թեփոկոտվել: 
 ТhЭПhУГОДЭЛ², тhэпhугодэцhав, -адз, -охъ, -э, г.с.з. шелушиться.  

 ԹԷՓՈՒԳՕԴՆԱԼԹԷՓՈՒԳՕԴՆԱԼԹԷՓՈՒԳՕԴՆԱԼԹԷՓՈՒԳՕԴՆԱԼ, -ցավ, -ցաձ, -ցի՛ր (Ն), ԹԷՓՈՒԳՕԴՆԱԼԹԷՓՈՒԳՕԴՆԱԼԹԷՓՈՒԳՕԴՆԱԼԹԷՓՈՒԳՕԴՆԱԼ, -ծավ, -ծաձ, -ծի՛ր (Չ), բ.չ. 
թեփոտվել: 
 ТhЭПhУГОДНАЛ, -цhав, -цhадз, -цhир (Н), ТhЭПhУГОДНАЛ, -цав, -цадз, -цир (Ч), г.с.з. 
шелушиться, покрываться перхотью. 

 ԹԷՓՈՒԳՕԴՑԸՆԷԼԹԷՓՈՒԳՕԴՑԸՆԷԼԹԷՓՈՒԳՕԴՑԸՆԷԼԹԷՓՈՒԳՕԴՑԸՆԷԼ, -ցուց, -ցուցաձ, -ցո՛ւր (Ն), ԹԷՓՈՒԳՕԴԾԸՆԷԼԹԷՓՈՒԳՕԴԾԸՆԷԼԹԷՓՈՒԳՕԴԾԸՆԷԼԹԷՓՈՒԳՕԴԾԸՆԷԼ, -ծուծ, -ծուծաձ, -ծո՛ւր 

(Չ), բ.ա. թեփուկոտեցնել: 
 ТhЭПhУГОДЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhур (Н), ТhЭПhУГОДЦЫНЭЛ, -цуц, -цуцадз, -
цур (Ч), п.г. покрывать перхотью. 

 ԹԷՓՕԴԹԷՓՕԴԹԷՓՕԴԹԷՓՕԴ, ած. թեփոտ։ 
 ТhЭПhОД, п. 1. шелушащийся. 2. смешанный с отрубями. 3. чешуйчатый.  

 ԹԷՓՕԴԳԷԳԹԷՓՕԴԳԷԳԹԷՓՕԴԳԷԳԹԷՓՕԴԳԷԳ, ած. մի քիչ թեփոտ, բավական թեփոտ։ 
 ТhЭПhОДГЭГ, п. 1. достаточно шелушащийся. 2. достаточно чешуйчатый. 

 ԹԷՓՕԴԷԼԹԷՓՕԴԷԼԹԷՓՕԴԷԼԹԷՓՕԴԷԼ¹, -ից, -աձ, -օղ, -է՛, բ.ն. թեփոտել:  
 ТhЭПhОДЭЛ¹, тhэпhодицh, -адз, -охъ, -э, г.д.з. шелушить. 

 ԹԷՓՕԴԷԼԹԷՓՕԴԷԼԹԷՓՕԴԷԼԹԷՓՕԴԷԼ², -էցավ, -աձ, -օղ, -է՛, բ.չ. թեփոտվել։  
 ТhЭПhОДЭЛ², тhэпhодэцhав, -адз, -охъ, -э, г.с.з. шелушиться. 

 ԹԷՓՕԴՑԸՆԷԼԹԷՓՕԴՑԸՆԷԼԹԷՓՕԴՑԸՆԷԼԹԷՓՕԴՑԸՆԷԼ, -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցո՛ւր (Ն), ԹԷՓՕԴԾԸՆԷԼԹԷՓՕԴԾԸՆԷԼԹԷՓՕԴԾԸՆԷԼԹԷՓՕԴԾԸՆԷԼ, -ծուծ, -ծուծաձ, -ծընօղ, -

ծո՛ւր (Չ), բ.ա. թեփոտեցնել: 
 ТhЭПhОДЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhур (Н), ТhЭПhОДЦЫНЭЛ, -цуц, -
цуцадз, -цынохъ, -цур (Ч), п.г. шелушить. 

 ԹԷՔԹԷՔԹԷՔԹԷՔ¹ (Ն), ՏԷԿՏԷԿՏԷԿՏԷԿ (Չ), շ. միայն, միայն թե, իր մինչև. թուրք. թէք – նույն նշ. քանիքանիքանիքանի գուզէգուզէգուզէգուզէ թօթօթօթօ լալալալա, 

թէքթէքթէքթէք գըդնիմգըդնիմգըդնիմգըդնիմ (Ն), քանիքանիքանիքանի գուզէգուզէգուզէգուզէ թօթօթօթօ լալալալա, տէկտէկտէկտէկ կուդնումկուդնումկուդնումկուդնում (Չ) որքան էլ որ արժե միայն թե գտնեմ. 

բուռունգէնբուռունգէնբուռունգէնբուռունգէն տէկտէկտէկտէկ (Չ) մինչև ամանին շուրթը լիքը։ 
 ТhЭКh¹ (Н), ТЭК (Ч), ч. только, только бы, лишь бы; до, аж до; кhани гузе тhо ла, тhэкh 
гыдним (Н), кhани гузе тhо ла, тэк куднум (Ч) куплю, сколько бы ни стоило, лишь бы найти, 
буррунгэн тэк (Ч) полный до самых краёв; турец. tek, крым.татар. тек – лишь бы, только бы; в 

гаварах Ван, Карабах թmքյ тhäкhй – лишь бы. 
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 ԹԷՔԹԷՔԹԷՔԹԷՔ², ած. միակ, զույգ չունեցող. թուրք. թէք – անզույգ, կոճատ, փարտ. թէքթէքթէքթէք յէզյէզյէզյէզ անզույգ եզ. 

յէզիսյէզիսյէզիսյէզիս թէքըթէքըթէքըթէքը ընգավընգավընգավընգավ եզիս զույգը սատկեց։ 
 ТhЭКh², п. 1. один, единственный. 2. одинокий. 3. непарный, один из пары; тэhкh йэз 
непарный вол, йэзис тhэкhы ынгав один из пары моих волов околел; турец. tek – один, 

единственный, нечётный, крым.татар. тек – единица, нечёт; в гаварах Амшен թmք тhäкh, Арабкир, 

Полис, Амасия, թեք тhэкh, Тбилиси, Ван, Карабах, Аварик, Урмия, Карин թաք тhакh – один. 

 ԹԷՔԹԷՔԹԷՔԹԷՔ ԱՉՔՕՎԱՉՔՕՎԱՉՔՕՎԱՉՔՕՎ (Ն), ԹԷՔԹԷՔԹԷՔԹԷՔ ԱՃԿՕՎԱՃԿՕՎԱՃԿՕՎԱՃԿՕՎ (Չ), ած.  մի աչքով։ 
 ТhЭКh АЧhКhОВ (Н), ТhЭКh АЧКОВ (Ч), п.  одноглазый; тhэкh ачков найэл смотреть 
вполглаза, смотреть краем глаза. 

 ԹԷՔԹԷՔԹԷՔԹԷՔ ՁԷՌՔՕՎՁԷՌՔՕՎՁԷՌՔՕՎՁԷՌՔՕՎ (Ն), ԹԷՔԹԷՔԹԷՔԹԷՔ ԾԷՌԿՕՎԾԷՌԿՕՎԾԷՌԿՕՎԾԷՌԿՕՎ (Չ), ած.  միձեռնանի։ 
 ТhЭКh ДЗЭРРКhОВ (Н), ТhЭКh ЦЭРРКОВ (Ч), п.  однорукий. 

 ԹԷՔԹԷՔԹԷՔԹԷՔ ՎՕԹՔՕՎՎՕԹՔՕՎՎՕԹՔՕՎՎՕԹՔՕՎ (Ն), ԹԷՔԹԷՔԹԷՔԹԷՔ ՎՕՏԿՕՎՎՕՏԿՕՎՎՕՏԿՕՎՎՕՏԿՕՎ (Չ), ած.  միոտնանի։ 
 ТhЭКh ВОТhКhОВ (Н), ТhЭКh ВОТКОВ (Ч), п.  одноногий. 

 ԹԷՔԹԷՔԹԷՔԹԷՔ-ԹԷՔԹԷՔԹԷՔԹԷՔ, ած. անզույգ. թէքթէքթէքթէք-թէքթէքթէքթէք գօշիգգօշիգգօշիգգօշիգ կոշիկներ, որ իրար զույգ չեն. յէզէրըյէզէրըյէզէրըյէզէրը թէքթէքթէքթէք-թէքթէքթէքթէք լըձիլլըձիլլըձիլլըձիլ էէէէ 

լծել է եզները այնպես, որ մեկը մյուսին զույգ չէ։ 
 ТhЭКh-ТhЭКh 1. п. непарный. 2. н. по-одному; тhэкh-тhэкh гошиг разные (непарные) сапоги, 
йэзэры тhэкh-тhэкh лыдзил э запряг волов по одному из разных пар. 

 ԹԷՔԴԷՄՓԷՐԹԷՔԴԷՄՓԷՐԹԷՔԴԷՄՓԷՐԹԷՔԴԷՄՓԷՐ (Ն) ՏԷԳԴԷՄՊԷՐՏԷԳԴԷՄՊԷՐՏԷԳԴԷՄՊԷՐՏԷԳԴԷՄՊԷՐ (Չ), գ. դեկտեմբեր: 

 ТhЭКhДЭМПhЭР (Н), ТЭГДЭМПЭР (Ч), с. декабрь; от латин. December; грабар դեկտեմբեր 

дектембер, литер.вост.арм. դեկտեմբեր дектембер, литер.зап.арм. դեկտեմբեր (произн. 

тhэкhдэмпhэр), в гаварах Сучава դեգդէմբեր дегдэмбер, Ереван դ‘էկտէմբէր дհэктэмбэр, Полис 

թէքդէմփէր тhэкhдэмпhэр. 

 ԹԷՔԹԷՔԹԷՔԹԷՔ-ԹՈՒՔԹՈՒՔԹՈՒՔԹՈՒՔ, ած.մկ. հատ ու կէնտ. թուրք. թէք-թուք – հազվադիպ. թէքթէքթէքթէք-թուքթուքթուքթուք մաշթմաշթմաշթմաշթ գարգարգարգար (Ն), 

թէքթէքթէքթէք-թուքթուքթուքթուք մաշտմաշտմաշտմաշտ գարգարգարգար (Չ) շատ քիչ մարդ կար. թէքթէքթէքթէք-թուքթուքթուքթուք գէրէվագէրէվագէրէվագէրէվա շատ քիչ, հատ ու կենտ է երևում։ 
 ТhЭКh-ТhУКh 1. п. редкий, единичный, немногочисленный. 2. н. кое-где, местами; тhэкh-
тhукh маштh гар (Н), тhэкh-тhукh машт гар (Ч) было всего несколько человек, тhэкh-тhукh 
гэрэва видно кое-где, местами; турец. tek-tük, крым.татар. тек-тюк – кое-где; в гаварах Полис թէք-

թիւք тhэкh-тhюкh, Ван, Карабах թmք-թիւք тhäкh-тhюкh, в тех же значениях.  

 ԹԷՔԹԷՔԹԷՔԹԷՔ ՕՐՕՐՕՐՕՐ (Ն), ՏԷԿՏԷԿՏԷԿՏԷԿ ՕՐՕՐՕՐՕՐ (Չ), շ. միայն թե։ 
 ТhЭКh ОР (Н), ТЭК ОР (Ч), сз. только бы, лишь бы. 

 ԹԷՔՄԱԹԷՔՄԱԹԷՔՄԱԹԷՔՄԱ (Չ), գ. 1. ոտք. 2. հարված մեկ ոտքով, աքացի. թուրք. թէքմէ – աքացի. թէքմաթէքմաթէքմաթէքմա 
զարնէլզարնէլզարնէլզարնէլ մեկ ոտքով զարնել։ 
 ТhЭКhМА (Ч), с. 1. нога. 2. пинок, удар ногой, лягание; тhэкhма зарнэл лягать, пинать; турец. 

tekme, крым.татар. тепме – пинок; Полис, Амасия թէքմէ тhэкhмэ, Карин, Басен թաքմա тhакhма, 

Ахалкалаки թաքմին тhакhмин, Харберд թեքմուկ тhэкhмук – пинок. 

 ԹԷՔՄԱԼԷՄԻՇԹԷՔՄԱԼԷՄԻՇԹԷՔՄԱԼԷՄԻՇԹԷՔՄԱԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Չ) ոտքով խփել, աքացի տալ. թուրք. թէքմէլէմէք – նույն նշ.։ 
 ТhЭКhМАЛЭМИШ АНЭЛ (Ч) пинать, лягать; турец. tekmelemek – пинать; в гаваре Полис 
թէքմէլէմիշ ընէլ тhэкhмэлэмиш ынэл – пинать. 

 ԹԷՔՄԱՅԷԼԹԷՔՄԱՅԷԼԹԷՔՄԱՅԷԼԹԷՔՄԱՅԷԼ, -ից, -աձ, -օղ, -է՛ (Չ), բ.ն. ոտքով խփել. թուրք. թէքմէ + հայ. «էլ»։ 
 ТhЭКhМАЙЭЛ, кhытhэкhмайим, тhэкhмайицh, -адз, -охъ, -э (Ч), г.д.з. пинать, лягать; турец. 
tekme – пинок + оконч. глагола арм. языка «эл». 

 ԹԷՔՄԷԽԱՖԷՍԹԷՔՄԷԽԱՖԷՍԹԷՔՄԷԽԱՖԷՍԹԷՔՄԷԽԱՖԷՍ (Ն). գ. մանյակ։ 
 ТhЭКhМЭХАФЭС (Н), с. ожерелье, колье. 

 ԹԷՔՄԻՇԹԷՔՄԻՇԹԷՔՄԻՇԹԷՔՄԻՇ ԸԼԱԼԸԼԱԼԸԼԱԼԸԼԱԼ (Նխջ), բ.չ. հէնվել։ 
 ТhЭКhМИШ ЫЛАЛ (Нхч), г.с.з. опираться, прислоняться.  

 ԹԷՔՄԷԹԷՔՄԷԹԷՔՄԷԹԷՔՄԷ-ՋԻՖԹՋԻՖԹՋԻՖԹՋԻՖԹ (Ն), ԹԷՔՄԷԹԷՔՄԷԹԷՔՄԷԹԷՔՄԷ-ՋՈՒՏՋՈՒՏՋՈՒՏՋՈՒՏ (Չ), գ. մի զույգ թե կենտ տեսակի խաղ է վեգով. թուրք. 

թէք մի չիֆթ – նույն նշ.։ 
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ԹԷՔՆԷԹԷՔՆԷԹԷՔՆԷԹԷՔՆԷ ԹԹԹԹ Тh

 ТhЭКhМЭ-ДЖИФТh (Н) ТhЭКhМЭ-ДЖУТ (Ч), с. чёт-нечёт, вид игры в кости; турец. çift mi 

tek mi (чифт ми тек ми), крым.татар. тек ми чифт ми – чёт или нечёт; в гаварах Полис թէքմէչիֆթ 

тhэкhмэчhифтh, Ван թmքմիչիֆթ тhäкhмичhифтh – чёт-нечёт. 

 ԹԷՔՆԷԹԷՔՆԷԹԷՔՆԷԹԷՔՆԷ, գ. տաշտ, փայտե փորած աման խմոր հունցելու. փոխ. թուրք.։  
 ТhЭКhНЭ, с. корыто, квашня, выдолбленная из дерева для замешивания теста; турец. tekne – 

корыто, крым.татар. текне – чаша для замешивания теста; Амасия, Полис թեքնե тhэкhнэ, Карабах, 

Муш, Багеш թաքնա тhакhна, Ван թmհյնm тhähйнä – корыто. 

 ԹԷՔՆԷՋԻԹԷՔՆԷՋԻԹԷՔՆԷՋԻԹԷՔՆԷՋԻ, գ. տաշտ շինող: 

 ТhЭКhНЭДЖИ, с. мастер по изготовлению корыта; в гаваре Ван թmհյնmջի тhähйнäджи – 

мастер по изготовлению корыта. 

 ԹԷՔՆԷԹԷՔՆԷԹԷՔՆԷԹԷՔՆԷ-ԲԱՂԱԲԱՂԱԲԱՂԱԲԱՂԱ (Չ), գ. կրիա. թուրք. թէքնէ – տաշտ, բաղա – գորդ. հականիշը – խաբլու-

խուռբաղա։ 
 ТЭКhНЭ-БАХЪА (Ч), с. зоол. черепаха; турец. kaplumbağа (каплумбахъа) – черепаха, kurbağа 
(курбахъа) – лягушка, крым.татар. кьаплыбахъа – черепаха; синоним – хаблу-хурбахъа. 

 ԹԷՔՆԷՉԸԽԹԷՔՆԷՉԸԽԹԷՔՆԷՉԸԽԹԷՔՆԷՉԸԽ, գ. փոքր տաշտ. փոխ թուրք.։ 
 ТЭКhНЭЧhЫХ, с. небольшая алюмниевая или эмалированная чаша, корыто; турец. tekne – 
корыто + турец. уменьшит.-ласкат. аффикс çık (чык).  

 ԹԷՕՖԷԹԷՕՖԷԹԷՕՖԷԹԷՕՖԷ և ԹԷՅՖԷԹԷՅՖԷԹԷՅՖԷԹԷՅՖԷ (Ն), ած. լավ, արժանավոր, երվելի. արաբ. թաիֆէ – խումբ, դասակարգ. 

իմաստի զարգացմամբ ստացել է նոր նշանակություն։  
 ТhÖФЭ и ТhЭЙФЭ (Н), п. достойный, видный; из араб.  

 ԹԸԲԸԼՂԻԹԸԲԸԼՂԻԹԸԲԸԼՂԻԹԸԲԸԼՂԻ (Ն), ԹԸԲԸԼՂԸԹԸԲԸԼՂԸԹԸԲԸԼՂԸԹԸԲԸԼՂԸ (Չ), գ. ճիպոտ։ 
 ТhЫБЫЛХЪИ (Н), ТhЫБЫЛХЪЫ (Ч), с. 1. прут, хворостина. 2. колотушка для большого 

барабана; в гаварах Карабах, Гандзак թբլխի тhблхи – розга, прут. 

        ԹԸԹՄԸՇԷԼԹԸԹՄԸՇԷԼԹԸԹՄԸՇԷԼԹԸԹՄԸՇԷԼ 1. ցիրուցան անել, շուռ տալով տակնուվրա անել, 2. տեսակավորել, հերթով 

դիպչել. 3. բուրդ գզել:  
        ТhЫТhМЫШЭЛ  1. разворошить, перевернуть вверх дном. 2. сортировать, перебирать. 3. 
трепать шерсть.       
 ԹԸԹՎԷԼԹԸԹՎԷԼԹԸԹՎԷԼԹԸԹՎԷԼ, -վէցավ, -վաձ, -վօղ, -վէ՛, բ.չ. թթվել։ 
 ТhЫТhВЭЛ, -вэцhав, -вадз, -вохъ, -вэ, г.с.з. 1. прокисать, сквашиваться; грабар թթու тhтhу – 

кислый, литер.вост.арм. թթվել тhтhвел, литер.зап.арм. թթուիլ (произ. тhытhвил) – скисать, в 

гаварах Сучава թթֆել тhтhфел, Асланбек թը*վիլ тhыհհհհвил, Горис թըթըվէլ тhытhывэл, Аварик 

թութույէլ тhутhуйэл. 

 ԹԸԹՎԷՑԸՆԷԼԹԸԹՎԷՑԸՆԷԼԹԸԹՎԷՑԸՆԷԼԹԸԹՎԷՑԸՆԷԼ, -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցո՛ւր, բ.ա. թթվեցնել։ 
 ТhЫТhВЭЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhур, п.г. сквашивать.  

 ԹԸԺՕԽՔԹԸԺՕԽՔԹԸԺՕԽՔԹԸԺՕԽՔ, ԹՈՒԺՕԽՔԹՈՒԺՕԽՔԹՈՒԺՕԽՔԹՈՒԺՕԽՔ և ԴԸԺՕԽՔԴԸԺՕԽՔԴԸԺՕԽՔԴԸԺՕԽՔ (Ն), ՏԸԺՕԽԿՏԸԺՕԽԿՏԸԺՕԽԿՏԸԺՕԽԿ (Չ), գ. դժոխք։ 
 ТhЫЖОХКh, ТhУЖОХКh и ДЫЖОХКh (Н), ТЫЖОХК или ТУЖУХК (Ч), с. ад, 

преисподняя; тыжохки батհհհհэл иметь тяжесть на душе, тыжохк ыйнэл попасть в переделку; 

заимств. из языков иранской группы; грабар դժոխ джох – ад, литер.вост.арм. դժոխք джохкհ, 

литер.зап.арм. դժոխք (произн. тհыжохкհ), Алашкерт, Муш, Хачин դ‘ժօխք дհжохкհ, Нор-Джуга 

դ‘ժոխք дհжохк, Салмаст տժոխք тжохкհ, Агулис դժօխկ джохк, Сучава դ‘ժօխք дհжохкհ, Карин, 

Ахалциха, Ереван դ‘ժօխկ дհжохк, Харберд դ‘ժոխգ дհжохг, Шемаха տժօխք тжохкհ, Карабах, 

Мараха տժօխկ тжохк, Родосто թժօխք тհжохкհ, Полис թժօխգ тհжохг, Мокс տժէօխկյ тжöхкհй, 

Тбилиси դժուխկ джухк. 

 ԹԸԼԸՍԸՄԹԸԼԸՍԸՄԹԸԼԸՍԸՄԹԸԼԸՍԸՄ, գ. 1. բժժանք. 2. գաղտնիք (գործիքի, մեքենայի կառուցվածքի). 3. բժժանք, 

սնապաշտական հրաշագործ միջոց. ար. թըլըսըմ – հուռութք. կախարդանք: 
 ТhЫЛЫСЫМ, с. 1. амулет, талисман. 2. секрет, приём, способ изготовления чего-либо, не 
известный другим (об устройстве механизмов, строений и т.п.). 3. особенность, самобытность, 
своеобразие. 4. колдовство; тhылысымы киднал а) знать секрет, приём изготовления чего-либо, б) 
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ԹԹԹԹ Тh ԹԸԼԹԸԳԱՁԹԸԼԹԸԳԱՁԹԸԼԹԸԳԱՁԹԸԼԹԸԳԱՁ

знать чьи-либо особенности; от араб. tilism – талисман; грабар տլիսմ тлисм, в гаварах Амасия, Ван 

թըլըսըմ тhылысым, Тбилиси թիլիսմ тhилисм, Карабах թիլիսիմ тhилисим, Мараш, Киликия 

թըլըսմ тhылысм, Себастия, Карин թըլըսում тhылысум, Амшен թիլիսում тhилисум – талисман. 

 ԹԸԼԹԸԳԱՁԹԸԼԹԸԳԱՁԹԸԼԹԸԳԱՁԹԸԼԹԸԳԱՁ (Չ), ԹԸԼԹԸԼԱՁԹԸԼԹԸԼԱՁԹԸԼԹԸԼԱՁԹԸԼԹԸԼԱՁ (Ն), ած. ուժասպառ:  

 ТhЫЛТhЫГАДЗ (Ч), ТhЫЛТhЫЛАДЗ (Н), пр.пр.вр. обессилевший. 

 ԹԸԼԹԸԳԷԼԹԸԼԹԸԳԷԼԹԸԼԹԸԳԷԼԹԸԼԹԸԳԷԼ (Չ), ԹԸԼԹԸԼԷԼԹԸԼԹԸԼԷԼԹԸԼԹԸԼԷԼԹԸԼԹԸԼԷԼ (Ն), բ.չ. թուլանալ, ուժասպառվել. < թուլ-թուլ-ակ-ել: 
 ТhЫЛТhЫГЭЛ (Ч), ТhЫЛТhЫЛЭЛ (Н), г.с.з. обессилеть, лишиться сил.  

 ԹԸԼԹԸԳԷՑԸՆԷԼԹԸԼԹԸԳԷՑԸՆԷԼԹԸԼԹԸԳԷՑԸՆԷԼԹԸԼԹԸԳԷՑԸՆԷԼ (Չ), ԹԸԼԹԸԼԷՑԸՆԷԼԹԸԼԹԸԼԷՑԸՆԷԼԹԸԼԹԸԼԷՑԸՆԷԼԹԸԼԹԸԼԷՑԸՆԷԼ (Ն), բ.ա. թուլություն առաջ բերել։ 
 ТhЫЛТhЫГЭЦhЫНЭЛ (Ч), ТhЫЛТhЫЛЭЦhЫНЭЛ (Н), п.г. лишать сил.  

 ԹԸԼՎԱԴԹԸԼՎԱԴԹԸԼՎԱԴԹԸԼՎԱԴ, ած. բառերի հնչյունները ճիշտ արտասանել չկարողացող: 

 ТhЫЛВАД, п. картавый; литер.вост.арм. թլվատ тhлват, литер.зап.арм. թլուատ (произн. 

тhылвад) – картавый.  

 ԹԸԽԸԶԹԸԽԸԶԹԸԽԸԶԹԸԽԸԶ (Ն), ԴԸԽԸԶԴԸԽԸԶԴԸԽԸԶԴԸԽԸԶ (Չ), ած.մկ. նեղ, անձուկ, հսամուր, պինք (կապել, փակել). թուրք. 

թըկըզ – նեղ, անձուկ։ 
 ТhЫХЫЗ (Н), ДЫХЫЗ (Ч) 1. п. узкий, тесный. 2. н. узко, тесно. 3. н. крепко, плотно, прочно 
(завязывать, закрывать и т.п.); турец. tıkız (тыкыз) – твёрдый, плотный, крым.татар. тыгъыз – 
плотный, упругий. 

 ԹԸԽԹԸԽԹԸԽԹԸԽ-ԹԸԽԹԸԽԹԸԽԹԸԽ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Ն), ՏԸԽՏԸԽՏԸԽՏԸԽ-ՏԸԽՏԸԽՏԸԽՏԸԽ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Չ), բ.չ. դուռը զարնել, թխկացնէլ։ 
 ТhЫХ-ТhЫХ АНЭЛ (Н), ТЫХ-ТЫХ АНЭЛ (Ч) г.с.з. стучать в дверь. 

 ԹԸԽԷԼԹԸԽԷԼԹԸԽԷԼԹԸԽԷԼ, -ից, -աձ (Չ), բ.ն. ախորժակով ուտել. թուրք. թըքմակ – դժվարությամբ ներս կոխել, 
խցկել. հացհացհացհաց քըթըխէքըթըխէքըթըխէքըթըխէ, հացհացհացհաց քըթըխէքըթըխէքըթըխէքըթըխէ վօվօվօվօ՜րրրր այնպես ախորժակով է ուտում հաց որ...: 

 ТhЫХЭЛ, кhытhыхим, тhыхицh, -адз (Ч), г.д.з. 1. уплетать, уминать, съедать много и с 
удовольствием. 2. осоловеть от переедания; hацh кhытhыхэ, hацh кhытhыхэ вор… так уплетает 
за обе щеки, что…; турец. tıkmak (тыкмак) – с трудом всовывать, впихивать, крым.татар. тыкьмакь 
– впихивать, втискивать, тыкьынмакь – есть с жадностью, уминать; в гаварах Ерзинджан, Марзван, 

Арабкир թխմել тhхмел, Полис, Харберд թխել тhхел – набивать до отвала, Карабах թխմա ընկնել 
тhхма ынкнел – осоловеть от переедания.  

 ԹԸԽՄԻՇԹԸԽՄԻՇԹԸԽՄԻՇԹԸԽՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Ն), ԹԸԽԸՏՄԻՇԹԸԽԸՏՄԻՇԹԸԽԸՏՄԻՇԹԸԽԸՏՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Չ) խցանվել (ծակը): 
 ТhЫХМИШ ЛАЛ (Н), ТhЫХЫТМИШ ЛАЛ (Ч) забиваться, закупориваться (о дыре, 
отверстии); турец. tıkmak (тыкмак) – с трудом всовывать, впихивать, крым.татар. тыкьмакь – 

впихивать, втискивать, тыкьынмакь – есть с жадностью, уминать; в гаваре Полис  թըխանվիշ ըլլալ 
тhыханвиш ыллал – забиваться.  

 ԹԸԽՆԷՖԷՍԹԸԽՆԷՖԷՍԹԸԽՆԷՖԷՍԹԸԽՆԷՖԷՍ, գ. թասացող, դժվարությամբ շնչող. արաբ. նէֆէս – շունչ, թուրք. թըքնէֆէս – 

աստմա, թասացող։ 
 ТhЫХНЭФЭС, с. 1. удушье, астматическое дыхание. 2. одышка; турец. tıknefes (тыкнкфес) – 

хриплое дыхание, удушье; в гаваре Ван թmհյնmֆmս тhähйнäфäс – удушье. 

 *ԹԸԽՆԱԶԹԸԽՆԱԶԹԸԽՆԱԶԹԸԽՆԱԶ (Ն), ած. լիքը մարմնով (մարդ). թուրք. թըկնազ – նույն նշ.։ 
 *ТhЫХНАЗ (Н), п. коренастый, широкоплечий человек крепкого телосложения; турец. tıknaz, 

в том же значении; в гаваре Ван թխնած тhхнац – коренастый. 

 ԹԸԽՎԷԼԹԸԽՎԷԼԹԸԽՎԷԼԹԸԽՎԷԼ (Չ), տե՛ս թըխէլ:  
 ТhЫХВЭЛ (Ч), см. тhыхэл. 

 ԹԸՄԲԸԼԻԳԹԸՄԲԸԼԻԳԹԸՄԲԸԼԻԳԹԸՄԲԸԼԻԳ, ած. դմբլիկ: 
 ТhЫМБЫЛИГ, п. кругленький и пухленький (о детях); гылориг-тhымбылиг кругленький и 

пухленький; литер.вост.арм. դմբլիկ дмблик, литер.зап.арм. դմբլիկ (тhымбылиг).  

 ԹԸՄԸՌՍԸԽԹԸՄԸՌՍԸԽԹԸՄԸՌՍԸԽԹԸՄԸՌՍԸԽ (Ն), ՏԸՄԸՌՍԸԽՏԸՄԸՌՍԸԽՏԸՄԸՌՍԸԽՏԸՄԸՌՍԸԽ (Չ), ած. պիրկ մարմին ունեցող (երեխա, լակոտ և այլն)։ 
 ТhЫМЫРРСЫХ (Н), ТЫМЫРРСЫХ (Ч), п. имеющий упругое и крепкое тело (о щенке, 
ребёнке); крым татар. тамыр – корень, жила.  

 ԹԸՄՓԷԼԹԸՄՓԷԼԹԸՄՓԷԼԹԸՄՓԷԼ (Ն), ՏԸՄՊԷԼՏԸՄՊԷԼՏԸՄՊԷԼՏԸՄՊԷԼ (Չ), բ.ն. ծեծել (մարդ)։ 
 ТhЫМПhЭЛ (Н), ТЫМПЭЛ (Ч), г.д.з. отлупить, поколотить, накостылять. 
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ԹԸՆԳԶԱԼԹԸՆԳԶԱԼԹԸՆԳԶԱԼԹԸՆԳԶԱԼ ԹԹԹԹ Тh

 ԹԸՆԳԶԱԼԹԸՆԳԶԱԼԹԸՆԳԶԱԼԹԸՆԳԶԱԼ, -ա, -աց, -ացաձ, -ացօղ, -ալու, -ա՛, -ացէ՛ք (Չ. -ացէ՛կ), բ.չ. լացակումել 
(երեխան). «թնձկալ» բառն է։ 
 ТhЫНГЗАЛ, кhытhынгыза, тhынгызацh, -ацhадз, -ацhохъ, -алу, -а, -ацhэкh (Ч. -ацhэк), г.с.з. 

хныкать, ныть (о ребёнке); от тюрк. tınmak тынмак – издавать звуки; грабар թնծկալ тhнцкал или 

թնձկալ тhндзкал – скулить (о щенках), литер.вост.арм. թնգալ тhнгал, литер.зап.арм. թնծկալ 
(произ. тhындзгал) и թնձկալ (тhынцhгал) – хныкать, в гаварах Евдокия, Маниса թնձգալ тhндзгал, 

Амшен թնձգուշ тhндзгуш, Зейтун թօնձգօլ тhондзгол, Акна, Асланбек, Полис, Себастия թըզգալ 
тhызгал – скулить, хныкать, ныть. 

 ԹԸՆԴԱԼԹԸՆԴԱԼԹԸՆԴԱԼԹԸՆԴԱԼ, բ.չ. դողալ, սասանվել, ցնցվել, թնդալ, արձագանքել:  
 ТhЫНДАЛ, г.с.з. 1. содрогаться, сотрясаться. 2. греметь, издавать раскатистые звуки.               
3. отдаваться эхом. 4. перен. благоухать; парраходы тhындац у кынац (Ч) пароход издал 
протяжный гудок и отплыл, цаны кhытhында звучит раскатисто (о голосе), чhолы кhытhында 
ароднэрун фодэн степь благоухает ароматами цветов; исконно арм. слово, грабар թունդ тhунд – 

громыхание, литер.вост.арм. թնդալ тhндал, литер.зап.арм. թնդալ (тhынтhал) – греметь.  

 ԹԸՆՉԸԽԹԸՆՉԸԽԹԸՆՉԸԽԹԸՆՉԸԽ (Ն), ՏՈՒՆՃՈՒԽՏՈՒՆՃՈՒԽՏՈՒՆՃՈՒԽՏՈՒՆՃՈՒԽ (Չ), ած. հեղձուցիչ, սաստիկ տաք (օդ)։ 
 ТhЫНЧhЫХ (Н), ТУНЧУХ (Ч) 1. п. душный, удушливый (о воздухе). 2. н. душно; 
крым.татар. тынчыкъ – душный, душно. 

 ԹԸՇԼԱՆԳԹԸՇԼԱՆԳԹԸՇԼԱՆԳԹԸՇԼԱՆԳ, ած. անատամ. պարս. լանգ – կաղ բառից։ 
 ТhЫШЛАНГ, п. беззубый; турец. diş (диш) – зуб + перс. lang – хромой, увечный.  

 ԹԸՇՕՎԹԸՇՕՎԹԸՇՕՎԹԸՇՕՎ, գ. ձիու ոտքերը կապած փոկ կամ չվան, որ չփախչի: 
 ТhЫШОВ, с. 1. путы, перевязь, которой стягивают ноги лошади, чтобы лишить её свободы 
передвижения; крым.татар. тыршав и тышав (диал.) – путы, перевязь. 

 ԹԸՇՕՎԷԼԹԸՇՕՎԷԼԹԸՇՕՎԷԼԹԸՇՕՎԷԼ, բ.ն. կապկպել, ձգել կապերը, կապել ձիու ոտքերը: 
 ТhЫШОВЭЛ, г.д.з. спутывать, стягивать путами ноги лошади.  

 ԹԸՌԹԸՌԹԸՌԹԸՌ-ԹԸՌԹԸՌԹԸՌԹԸՌ (Ն), ՓԸՌՓԸՌՓԸՌՓԸՌ-ՓԸՌՓԸՌՓԸՌՓԸՌ (Չ), գ. թռուցք թղթից շինած խաղալիք կապած երկար թելի 

ծայրից, որ քամին բարձրացնում է վերև սավառնակի նման. թուրք. թըլթըլ, թըրթըր – նույն նշ.։ 
 ТhЫРР-ТhЫРР (Н), ПhЫРР-ПhЫРР (Ч), с. бумажный змей; звукоподраж. слово. 

 ԹԸՌԹԸՌԱԼԹԸՌԹԸՌԱԼԹԸՌԹԸՌԱԼԹԸՌԹԸՌԱԼ, -աց, -ացաձ, բ.չ. ուժեղ ու արագ տրոփել (սիրտը)։ 
 ТhЫРРТhЫРРАЛ, кhытhырртhырра, тhырртhыррацh, -ацhадз, г.с.з. трепетать, часто биться        

(о сердце); литер.зап.арм. թռթռալ тhырртhыррал – трепетать, биться.  

 ԹԸՌԹԱՅՄԻՇԹԸՌԹԱՅՄԻՇԹԸՌԹԱՅՄԻՇԹԸՌԹԱՅՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ սաստիկ բարկանալ, փրփրել։ 
 ТhЫРРТhАЙМИШ ЛАЛ разгневаться, прийти в ярость; крым.татар. тыртаймакь – обижаться, 
надуваться. 

 ԹԸՌԹԸՌՕՑԹԸՌԹԸՌՕՑԹԸՌԹԸՌՕՑԹԸՌԹԸՌՕՑ, գ. ուժեղ ու արագ տրոփ (սրտի)։  
 ТhЫРРТhЫРРОЦh, с. сильное и частое сердцебиение.  

 ԹԸՌԼԱՎԹԸՌԼԱՎԹԸՌԼԱՎԹԸՌԼԱՎ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (ծաղրական) գողանալ, հափշտակել։ 
 ТhЫРРЛАВ АНЭЛ (ирон.)  стащить, спереть, умыкнуть.  

 ԹԸՌՆԱԽԹԸՌՆԱԽԹԸՌՆԱԽԹԸՌՆԱԽ (Ն), ՏԸՌՆԱԽՏԸՌՆԱԽՏԸՌՆԱԽՏԸՌՆԱԽ (Չ), գ. մագիլ (արհամ.) եղունգ. թուրք. թրնակ – եղունգ, պճեղ։ 
 ТhЫРРНАХ (Н), ТЫРРНАХ (Ч), с. 1. коготь. 2. пренебр. ноготь; от турец. tırnak (тырнак) – 

ноготь, коготь, копыто; в гаварах Ван, Карабах, Амшен դռնաղ дррнахъ – копыто. 

 ԹԸՌՆԱՎՈՒՋԹԸՌՆԱՎՈՒՋԹԸՌՆԱՎՈՒՋԹԸՌՆԱՎՈՒՋ (Ն), ՏԸՌՆԱՎՈՒՃՏԸՌՆԱՎՈՒՃՏԸՌՆԱՎՈՒՃՏԸՌՆԱՎՈՒՃ (Չ), գ. փոցխ: 
 ТhЫРРНАВУДЖ (Н), ТЫРРНАВУЧ (Ч), с. грабли; крым.татар. тырнавуч – грабли. 

 ԹԸՌՉԷԼԹԸՌՉԷԼԹԸՌՉԷԼԹԸՌՉԷԼ, թըռավ, -աձ, -չօղ, -ի՛ր, -ի՛ք, բ.չ. թռչէլ:  
 ТhЫРРЧhЭЛ, кhытhыррчhим, тhыррав, -адз, -чhохъ, -ир, -икh, г.с.з. 1. летать. 2. перен. 
вылететь, выбыть (из соревнования и т.п.); тус тhыррчhэл (Ч) вылететь вон; исконно арм. слово, 

грабар թռչիլ тhррчhил – летать, литер.вост.арм. թռչել тhррчhел, литер.зап.арм. թռչիլ тhыррчհил – 

летать, в гаварах Сучава թռչել тhррчhел, Муш, Алашкерт, Нор-Джуга, Салмаст, Ван թռճել тhррчел, 

Горис, Ереван, Мараха թռճէլ тhррчэл, Ахалциха, Карин, Карабах, Шемаха, Родосто թռչիլ 
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ԹԹԹԹ Тh ԹԸՌՉՈՒՆԹԸՌՉՈՒՆԹԸՌՉՈՒՆԹԸՌՉՈՒՆ

тhррчhил, Зейтун թըռչիլ тhыррчил, Тбилиси թրչիլ тhрчhил, Горис, Мокс թռճիլ тhррчил, Хачин 

թmրչել тհäрчհел, Возм, Тигранакерт թըռնալ тhыррнал, Агулис, Асланбек, Харберд, Полис, 

Себастия թռիլ тhррил.  

 ԹԸՌՉՈՒՆԹԸՌՉՈՒՆԹԸՌՉՈՒՆԹԸՌՉՈՒՆ, գ. թռչուն: 
 ТhЫРРЧhУН, с. зоол. птица; амэн тhыррчhуны ирэн пынан так говорят хозяева 
засидевшимся и заигравшимся соседским детям, что означает «пора расходиться по домам»; 

литер.вост.арм. и литер.зап.арм. թռչուն тհррчհун – птица. 

 ԹԸՌՑԸՆԷԼԹԸՌՑԸՆԷԼԹԸՌՑԸՆԷԼԹԸՌՑԸՆԷԼ, -ուց, -ուցաձ, -ցընօղ, -ցուր, բ.ա. 1. թռցնել, թռչել տալ. 2. կորցնէլ. 3. գողանալ. 
խէլքըխէլքըխէլքըխէլքը թըռցընէլթըռցընէլթըռցընէլթըռցընէլ խելագարվել. մէգմէգմէգմէգ դէղդէղդէղդէղ մէմէմէմէ թըռուցիլթըռուցիլթըռուցիլթըռուցիլ էէէէ զայէրզայէրզայէրզայէր երևի գողացել է մի տեղից. առաչառաչառաչառաչ 
ադէթըադէթըադէթըադէթը հարսինհարսինհարսինհարսին ուուուու փէսինփէսինփէսինփէսին փըսագէնփըսագէնփըսագէնփըսագէն էգաձէգաձէգաձէգաձ ադէնըադէնըադէնըադէնը կըլօխնէրունկըլօխնէրունկըլօխնէրունկըլօխնէրուն վըրայէնվըրայէնվըրայէնվըրայէն աղվէնիքաղվէնիքաղվէնիքաղվէնիք յայայայա հավհավհավհավ 
քըթըռցընէյինքըթըռցընէյինքըթըռցընէյինքըթըռցընէյին (Չ)։ 
 ТhЫРРЦhЫНЭЛ, -уцh, -уцhадз, -цhынохъ, -цhур, п.г. 1. дать взлететь, пустить в небо (голубя 
и т.п.). 2. отгонять (птиц). 3. потерять. 4. стащить, спереть, умыкнуть; хэлкhы тhыррцhынэл 
спятить, сойти с ума, мэг дэхъ мэ тhырруцhил э зайэр наверное, стащил откуда-то, аррачh 
адэтhы hарсин у пhэсин пhысагэн эгадз адэны кылохнэрун вырайэн ахъвэникh йа hав 
кhытhыррцhынэйин (Ч) в старину, по обычаю, после венчания поверх голов жениха и невесты 

пускали в небо голубей или курицу; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. թռցնել тhррцhнел – отгонять 
птиц, подбрасывать вверх; красть. 

 ԹԸՌՓԱԼԹԸՌՓԱԼԹԸՌՓԱԼԹԸՌՓԱԼ (Ն), ՏԸՌՊԱԼ ՏԸՌՊԱԼ ՏԸՌՊԱԼ ՏԸՌՊԱԼ (Չ), բ.չ. առանձին չի գործածվում. սիրդըսսիրդըսսիրդըսսիրդըս չիչիչիչի թըռփալթըռփալթըռփալթըռփալ (Ն), սիրդըսսիրդըսսիրդըսսիրդըս 
չիչիչիչի տըռպալտըռպալտըռպալտըռպալ (Չ) բնավ ցանկություն չունիմ. < տռփալ: 
 ТhЫРРПhАЛ (Н), ТЫРРПАЛ (Ч), г.с.з. употр. в выраж. сирдыс чhи тhыррпhал (Н), сирдыс 
чhи тыррпал (Ч) не имею никакого желания; литер.вост.арм. տռփալ тррпhал, литер.зап.арм. 

տռփալ (произн. дыррпhал) – вожделеть, срастно желать чего-либо. 

 ԹԸՍՏԱՆԹԸՍՏԱՆԹԸՍՏԱՆԹԸՍՏԱՆ, ած. շատ թըսթող. տե՛ս թըսթէլ։ 
 ТhЫСТАН, п. 1. часто пукающий. 2. перен. трус; литер.зап.арм. и литер.зап.арм. թստան 
тhстан, в том же знач. 

 ԹԸՍՏԱՆԹԸՍՏԱՆԹԸՍՏԱՆԹԸՍՏԱՆ ԲՕՋԻԳԲՕՋԻԳԲՕՋԻԳԲՕՋԻԳ, գ. սև գույնի խոշոր բզեզ, որ իբրև ինքնապաշտպանության միջոց վատ 

հոտ է արձակում։ 
 ТhЫСТАН БОДЖИГ, с. зоол. чернотéлка, или жук-вонючка, крупный жук чёрного цвета, 

издающий неприятный запах в целях самозащиты; в гаварах Муш, Ван, Мокс թստան բոլոճ тhстан 
болоч – крупный жук чёрного цвета, издающий неприятный запах.  

 ԹԸՍՏԷԼԹԸՍՏԷԼԹԸՍՏԷԼԹԸՍՏԷԼ, -ից, -աձ, -օղ, բ.չ. աղիքի գազից արձակել՝ առանց ձայն հանելու։ 
 ТhЫСТЭЛ, кhытhыстим, тhыстицh, -адз, -охъ, г.с.з. бесшумно выпускать кишечные газы, 

пускать шептуна; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. թստել тhстэл, в том же значении. 

 ԹԸՐԱԴԷԼԹԸՐԱԴԷԼԹԸՐԱԴԷԼԹԸՐԱԴԷԼ, -ից, -աձ, -օղ, բ.ն. կարողանալ, կատարել. գործածվում է հեգնորեն. ար. թիրադ – 

հալածանք, հեծելազորի հարձակում. քըթըրադիսքըթըրադիսքըթըրադիսքըթըրադիս շտէշտէշտէշտէ (Չ) չէս կարող։ 
 ТhЫРАДЭЛ, кhытhырадим, тhырадицh, -адз, -охъ, г.д.з, ирон. справляться с чем-либо, быть в 
состояниии выполнить что-либо; кhытhырадис штэ (Ч) (иронич.) куда тебе, ты не справишься, 

тhырадицh, тhэмиз жохъодицh справился, всё убрал; литер.вост.арм. թրատել тhрател – рубить, 

литер.зап.арм. թրատել тhрател – рубить; давить виноград. 

 ԹԸՐԱՇԹԸՐԱՇԹԸՐԱՇԹԸՐԱՇ (Ն), ՏԸՐԱՇՏԸՐԱՇՏԸՐԱՇՏԸՐԱՇ (Չ), գ. ստեվ (երեսի)։ 
 ТhЫРАШ (Н), ТЫРАШ (Ч), с. щетина на лице; перс. təraš (тыраш) – щетина.  

 ԹԸՐԱՇԹԸՐԱՇԹԸՐԱՇԹԸՐԱՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Ն), ՏԸՐԱՇՏԸՐԱՇՏԸՐԱՇՏԸՐԱՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Չ) ածիլել. պարս. թըրաշիդան – ածիլել։ 
 ТhЫРАШ АНЭЛ (Н), ТЫРАШ АНЭЛ (Ч) брить; перс. tərašidan (тырашидан) – брить; в 

гаварах Ван, Карабах, Нор-Баязет, Урмия, Амасия, Карин թրաշ ընէլ тhраш ынэл и թրաշել 
тhрашел – брить.  

 ԹԸՐԱՇԹԸՐԱՇԹԸՐԱՇԹԸՐԱՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Ն), ՏԸՐԱՇՏԸՐԱՇՏԸՐԱՇՏԸՐԱՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ (Չ) ածիլվել: 
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ԹԷՐԽՕՐՕՎԹԷՐԽՕՐՕՎԹԷՐԽՕՐՕՎԹԷՐԽՕՐՕՎ ԹԹԹԹ Тh

 ТhЫРАШ ЛАЛ (Н), ТЫРАШ ЛАЛ (Ч) бриться; перс. tərašidan (тырашидан) – брить; в 

гаварах Ван, Карабах, Нор-Баязет, Урмия, Амасия, Карин թըռաշ ըլլալ тhырраш ыллал – бриться. 

 ԹԷՐԽՕՐՕՎԹԷՐԽՕՐՕՎԹԷՐԽՕՐՕՎԹԷՐԽՕՐՕՎ, ած. կիսախորով: 

 ТhЭРХОРОВ, п. недопечённый; литер.вост.арм. թերխորով тhэрхоров, в том же значении. 

 ԹԸՐՉԷԼԹԸՐՉԷԼԹԸՐՉԷԼԹԸՐՉԷԼ կամ ԹԸՇՉԷԼԹԸՇՉԷԼԹԸՇՉԷԼԹԸՇՉԷԼ (Ն), ՏԸՐՃԷԼՏԸՐՃԷԼՏԸՐՃԷԼՏԸՐՃԷԼ կամ ՏԸՇՃԷԼՏԸՇՃԷԼՏԸՇՃԷԼՏԸՇՃԷԼ, -ից, -աձ, -օղ (Չ), բ.ն. թրջէլ։ 
 ТhЫРЧhЭЛ или ТhЫШЧhЭЛ (Н), ТЫРЧЭЛ или ТЫШЧЭЛ, -ицh, -адз, -охъ (Ч), г.д.з.  

смачивать, увлажнять; исконно арм. слово, грабар թրջել тhрджел – смачивать, литер.вост.арм. 

թրջել тhрджел, литер.зап.арм. թրջել (произн. тhырчհэл), Агулис թռջիլ тhррджил, Карин, 

Ахалциха, Родосто, Себастия, Асланбек թրչէլ тhрчhэл, Горис, Карабах, Шемаха թրչիլ тhрчhил, 

Акна թրչիմ тhрчhим, Муш թռչել тhррчел, Тигранакерт, Ереван, Полис թըռչէլ тhыррчhэл, Возм 

թռչիլ тhррчhил, Мокс թռճիլ тhррчил, Амшен թըյչուշ тhыйчhуш, Сучава դ‘ըրջ‘ել дհырджհел, 

Харберд դ‘ըրջ‘իլ дհырджհил, Нор-Джуга դ‘ըռջ‘ել дհыррджհел, Тбилиси դռչիլ дррчhил, Салмаст 

տռճել тррчел, Мараха տռճէլ тррчэл. 

 ԹԸՐՉԸՎԷԼԹԸՐՉԸՎԷԼԹԸՐՉԸՎԷԼԹԸՐՉԸՎԷԼ և ԹԸՇՉԸՎԷԼԹԸՇՉԸՎԷԼԹԸՇՉԸՎԷԼԹԸՇՉԸՎԷԼ (Ն), ՏԸՐՃԸՎԷԼՏԸՐՃԸՎԷԼՏԸՐՃԸՎԷԼՏԸՐՃԸՎԷԼ և ՏԸՇՃԸՎԷԼՏԸՇՃԸՎԷԼՏԸՇՃԸՎԷԼՏԸՇՃԸՎԷԼ, -վէցավ, -վաձ, -վօղ (Չ), բ.կր.չ. 
թրջվել։ 
 ТhЫРЧhЫВЭЛ и ТhЫШЧhЫВЭЛ (Н), ТЫРЧЫВЭЛ и ТЫШЧЫВЭЛ, -вэцhав, -вадз, -вохъ 
(Ч), г.с.з. 1. мокнуть. 2. смачиваться, намачиваться. 3. увлажняться; литер.вост.арм. тhрджвел 

թրջվել, литер.зап.арм. թրջվիլ (произ. тhырчհывил), в тех же зн. 

 ԹԸՐՉԸՎԷՑԸՆԷԼԹԸՐՉԸՎԷՑԸՆԷԼԹԸՐՉԸՎԷՑԸՆԷԼԹԸՐՉԸՎԷՑԸՆԷԼ (Ն), ՏԸՐՃԸՎԷՑԸՆԷԼՏԸՐՃԸՎԷՑԸՆԷԼՏԸՐՃԸՎԷՑԸՆԷԼՏԸՐՃԸՎԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. թույլ տալ, որ թրջվի։ 
 ТhЫРЧhЫВЭЦhЫНЭЛ (Н), ТЫРЧЫВЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. смачивать. 2. увлажнять; 
пропитывать.  

 ԹԸՐՉՕՑ ԴԸՆԷԼԹԸՐՉՕՑ ԴԸՆԷԼԹԸՐՉՕՑ ԴԸՆԷԼԹԸՐՉՕՑ ԴԸՆԷԼ կամ ԹԸՇՉՕՑ ԴԸՆԷԼԹԸՇՉՕՑ ԴԸՆԷԼԹԸՇՉՕՑ ԴԸՆԷԼԹԸՇՉՕՑ ԴԸՆԷԼ (Ն), ՏԸՐՃՕԾ ՏԸՆԷԼՏԸՐՃՕԾ ՏԸՆԷԼՏԸՐՃՕԾ ՏԸՆԷԼՏԸՐՃՕԾ ՏԸՆԷԼ կամ ՏԸՇՃՕԾ ՏԸՆԷԼՏԸՇՃՕԾ ՏԸՆԷԼՏԸՇՃՕԾ ՏԸՆԷԼՏԸՇՃՕԾ ՏԸՆԷԼ (Չ) ջրի 

մեջ դնել, որ կակղի։ 
 ТhЫРЧhОЦh ДЫНЭЛ или ТhЫШЧhОЦh ДЫНЭЛ (Н), ТЫРЧОЦ ТЫНЭЛ или 

ТЫШЧОЦ ТЫНЭЛ (Ч) замачивать (бельё для стирки и т.п.); грабар թուրջ тհурдж – замачивание, 

литер.вост.арм. թրջոց тhрджоцh, литер.зап.арм. թրջոց (произн. тhырчհоцհ) – замачивание.  

 ԹԸՐՍԷՔԹԸՐՍԷՔԹԸՐՍԷՔԹԸՐՍԷՔ և ԹԻՍԷՔԹԻՍԷՔԹԻՍԷՔԹԻՍԷՔ, գ. արմունկ. թուրք. դիրսէք – արմունկ։ 
 ТhЫРСЭКh, ТhИСЭКh и ТhЭРСЭКh, с. анат. локоть; турец. dirsek (дирсек), крым.татар. 
тирсек – локоть. 

 ԹԸՓԸՌԹԸՓԸՌԹԸՓԸՌԹԸՓԸՌ-ԹԸՓԸՌԹԸՓԸՌԹԸՓԸՌԹԸՓԸՌ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Ն), ՏԸՓԸՌՏԸՓԸՌՏԸՓԸՌՏԸՓԸՌ-ՏԸՓԸՌՏԸՓԸՌՏԸՓԸՌՏԸՓԸՌ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Չ) (սիրդը) սաստիկ ցանկանալ (որևէ 

բան)։ 
 ТhЫПhЫРР-ТhЫПhЫРР АНЭЛ (Н), ТЫПЫРР-ТЫПЫРР АНЭЛ (Ч), звукоподр. сл. 1. 

биться, трепетать (о сердце). 2. испытывать трепет, страстное желание; литер.зап.арм. թփըռ-թփըռ 

անէլ тhыпhырр-тhыпhырр анэл – биться, трепетать. 

 ԹԸՓԸՌԴԱԼԹԸՓԸՌԴԱԼԹԸՓԸՌԴԱԼԹԸՓԸՌԴԱԼ (սիրդը) (Ն), ՏԸՊԸՌԴԱԼՏԸՊԸՌԴԱԼՏԸՊԸՌԴԱԼՏԸՊԸՌԴԱԼ (Չ), բ.չ. բավախել. արմատն է «տարփ»։ 
 ТhЫПhЫРРДАЛ (Н), ТЫПЫРРДАЛ (Ч), г.с.з. биться, стучать, трепетать (о сердце); грабар 

տարփ тарпհ – любовь, տարփալ тарпհал – вожделеть, литер.вост.арм. թփռտալ тhпhрртал, 

литер.зап.арм. թփռտալ (произн. тhыпhыррдал) – биться, трепетать. 

 ԹԸՔԱԼԹԸՔԱԼԹԸՔԱԼԹԸՔԱԼ և ԹԻՔԱԼԹԻՔԱԼԹԻՔԱԼԹԻՔԱԼ (Ն), ՏԸԿԱԼՏԸԿԱԼՏԸԿԱԼՏԸԿԱԼ (Չ), գ. գդալ. տըկալօվտըկալօվտըկալօվտըկալօվ գոգոգոգուդաւդաւդաւդա գօթօվգօթօվգօթօվգօթօվ ալալալալ աճկըդաճկըդաճկըդաճկըդ գըհանէգըհանէգըհանէգըհանէ (Չ): 

 ТhЫКhАЛ и ТhИКhАЛ (Н), ТЫКАЛ (Ч), с. ложка (столовая); тыкалов гуда, готhов ал 
ачкыд гыhанэ (Ч) попрекает сделанным добром, чhай тыкал чайная ложка, мэдз тыкал 

суповая ложка; исконно арм. слово, грабар տարգալ таргал – ложка, литер.вост.арм. գդալ гдал, 

литер.зап.арм. դգալ (произн. тhыкhал) – ложка, в гаварах Хачин դ‘mգ‘գ‘օլ дհäгհгհол, 

Тигранакерт թրքmլ тհркհäл, Харберд դ‘գ‘ալ дհгհал, Зейтун դ‘օգ‘օլ дհогհол, Сведия դ‘իգ‘ուլ 
дհигհул, Асланбек դ‘քալ дհкhал, Полис, Родосто թքալ тhкhал, Ван կտել ктел, Мокс կ‘ըտէլ 
кհытэл, Алашкерт, Амшен, Муш, Тбилиси գդալ гдал, Ван կտէլ ктел, Ахалциха գ‘դալ гհдал, 

Себастия գ‘դ‘ալ гհдհал, Нор-Джуга գ‘դ‘ոլ гհдհол, Мокс կյըտէլ кйытэл, Ереван քթալ кhтhал, 
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ԹԹԹԹ Тh ԹԸՎԱԹԱՅԴԻԹԸՎԱԹԱՅԴԻԹԸՎԱԹԱՅԴԻԹԸՎԱԹԱՅԴԻ

Мараха кhйитhэл քյիթէլ, Салмаст քիթէլ кhитhэл, Горис, Карабах քթէօլ кhтhöл, Шемаха 

քիւթէօլ кhютhöл. 

 ԹԸՎԱԹԱՅԴԻԹԸՎԱԹԱՅԴԻԹԸՎԱԹԱՅԴԻԹԸՎԱԹԱՅԴԻ, ած. թեք, զառիվայր: 
 ТhЫВАТhАЙДИ, п. покатый, пологий; тhыватhайди азбар покатый двор.  

 ԹԸՎԹԸՖԱԼԹԸՎԹԸՖԱԼԹԸՎԹԸՖԱԼԹԸՎԹԸՖԱԼ, տե՛ս թյուֆթյուֆալ (Ն): 
 ТhЫФТhЫФАЛ, см. тhюфтhюфал (Н). 

 ԹԻԹԻԹԻԹԻ¹, (Ն), ՏԻՏԻՏԻՏԻ (Չ), մկ. կողմ. գործածվում է սովորաբար դիմորոշ հոդերով. ասթինասթինասթինասթին, անթինանթինանթինանթին (Ն), 

աստինաստինաստինաստին, անտինանտինանտինանտին (Չ) այս կողմ, այն կողմ, մէգմէգմէգմէգ թիյացթիյացթիյացթիյաց (Ն), մէգմէգմէգմէգ տիյածտիյածտիյածտիյած (Չ) մի կողմից, չօրսչօրսչօրսչօրս թիյէնթիյէնթիյէնթիյէն 

(Ն), չօրսչօրսչօրսչօրս տիյէնտիյէնտիյէնտիյէն (Չ) չորս կողմից։ 
 ТhИ¹ (Н), ТИ (Ч), н. сторона; как правило, употр. с притяжат. артиклями; астhин (Н), астин 
(Ч) здесь, на этой стороне, антhин (Н), антин (Ч) там, на той стороне, мэг тhийацh (Н), мэг тийац 

(Ч) с одной стороны, чhорс тhийэн (Н), чhорс тийэн (Ч) со всех сторон; от пехлев. dēh; грабар դեհ 

деh – сторона, в гаварах Тигранакерт թէհ тhэh, Ереван դ‘իհ дհиh, Зейтун դ‘ըհ дհыh, Ван դեխ дех, 

Салмаст թէխ тhэх, Агулис դի ди, Акна, Харберд, Карин, Себастия դ‘ի дհи, Полис դ‘ի дհи, թի тhи, 

Амшен, Родосто թի тhи, Алашкерт դեն ден, Муш դ‘են дհен, Тбилиси թեն тhэн.  

 ԹԻԹԻԹԻԹԻ² (Չ), գ. թի. հացիհացիհացիհացի թիթիթիթի թի, որով փուռը հաց են դնում կամ հանում. քաքիքաքիքաքիքաքի թիթիթիթի թի, որով 

մաքրում են անասունների աղբը։ 
 ТhИ² (Ч), с. лопата; hацhи тhи лопата, которой заносят и выносят хлеб из печи (пհурр), 
кhакhи тhи лопата для уборки навоза домашних животных, тhийэ бэл совковая лопата; исконно 

арм. слово, грабар թի тhи – весло, лопата, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. թի тhи – лопата, весло, 

Ахалциха, Асланбек, Горис, Ереван, Карин, Хачин, Амшен, Себастия, Тбилиси թի тhи, Харберд, 

Нор-Джуга թին тhин, Муш, Мокс, Алашкерт, Мараха, Шемаха, Возм, Салмаст, Ван թիյաք тhийакh, 

Карабах թէ тhэ, Зейтун թը тhы, Агулис թայն тhайн.  

 ԹԻՅԱՑԹԻՅԱՑԹԻՅԱՑԹԻՅԱՑ (Ն), ՏԻՅԱԾՏԻՅԱԾՏԻՅԱԾՏԻՅԱԾ (Չ), մկ. ադադադադ թիացթիացթիացթիաց ադադադադ գօրձըգօրձըգօրձըգօրձը ըռինդըռինդըռինդըռինդ գէշթագէշթագէշթագէշթա (Ն), ադադադադ տիյածտիյածտիյածտիյած ադադադադ կօրձըկօրձըկօրձըկօրձը 
ըռինդըռինդըռինդըռինդ գէշտագէշտագէշտագէշտա (Չ) այդ տեսակ գործը հաջող է կատարվում։ 
 ТhИЙАЦh (Н), ТИЙАЦ (Ч), н. употр. в выраж. ад тhийацh (Н), ад тийац (Ч) с этой точки 
зрения, ад тhийацh ад гордзы ырринд гэштhа (Н), ад тийац ад кордзы ырринд гэшта (Ч) с этой 
точки зрения дело продвигается успешно; этимол. см. тhи¹.  

 ԹԻԲԴԻՐԹԻԲԴԻՐԹԻԲԴԻՐԹԻԲԴԻՐ, ած. մաքուր. պարս. թափդիր – ձեռնարկում, միջոց։ 
 ТhИБДИР, п. аккуратный, чистоплотный; тhибдир пыррнэл (Ч) держать в чистоте (одежду, 

посуду и т.п.); от араб.-перс. tedbir – средство; подготовка к чему-либо; грабар թետպիր тhетпир, 

թպտիր тhптир – средство от чего либо, среднеарм. яз. թտպիր тhтпир, թաբդիր тhабдир, թպտիր 

тhптир – средство, лекарство; в гаварах Тбилиси, Мокс թադբիր тhадбир, Карин, Ширак, Муш 

թապտիր тhаптир, Ван թեբդիր тhебдир в знач. средство от чего-либо, приказ, припасы в дорогу.  

 ԹԻԲԴԻՐԼԸԹԻԲԴԻՐԼԸԹԻԲԴԻՐԼԸԹԻԲԴԻՐԼԸ    (Չ), ած. մաքրություն ու կարգ սիրող։ 
 ТhИБДИРЛЫ (Ч), п. аккуратный, чистоплотный (о человеке).  

 ԹԻԹԻԶԹԻԹԻԶԹԻԹԻԶԹԻԹԻԶ, ած. 1. ցուրտ ու խոնավ (եղանակ). 2. մռայլ (դեմք). թուրք. թիթիզ – բարկացած։ 
 ТhИТhИЗ, п. 1. ненастный, промозглый (о погоде). 2. хмурый, угрюмый, мрачный (о лице); 
турец. titiz – капризный, привередливый, крым.татар. титис – гадкий, противный; в гаварах Ван, 

Амасия, Карин, Муш թիթիզ тhитhиз – промозглый; раздражительный, обидчивый, Амшен թիթիզ 
тhитhиз – брезгливый, щепетильный.  

 ԹԻԹԻՄԹԻԹԻՄԹԻԹԻՄԹԻԹԻՄ-ԹԻԹԻՄԹԻԹԻՄԹԻԹԻՄԹԻԹԻՄ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ 1. պատառոտել  մանր կտորների. 2. հանգամանորեն, 

մանրազննին, փութկոտությամբ (ինչ որ բան ստուգել, պատմել):  
    ТhИТhИМ-ТhИТhИМ АНЭЛ 1. разорвать на мелкие куски. 2. скрупулёзно, дотошно, 
тщательно (проверять что-либо, рассказывать и т.п.). 
 ԹԻԹՄԻՇԹԻԹՄԻՇԹԻԹՄԻՇԹԻԹՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ 1. թեժացնել (կրակը). 2. գրգռել, թարմացնել (ցավը, հոգսը). թուրք. 

թութմակ – բռնել. դէրդըդէրդըդէրդըդէրդը թիթմիշթիթմիշթիթմիշթիթմիշ անէլանէլանէլանէլ վիշտը նորոգել։ 
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ԹԻԼԹԻԼԹԻԼԹԻԼ ԹԹԹԹ Тh

 ТhИТhМИШ АНЭЛ 1. раздувать огонь. 2. перебирать шерсть. 3. делать что-либо по частям 
(напр. возвращать денежный долг); дэрды тhитhмиш анэл задеть за живое.  

 *ԹԻԼԹԻԼԹԻԼԹԻԼ և ԹՅՈՒԼԹՅՈՒԼԹՅՈՒԼԹՅՈՒԼ (Ն), գ. շղարշ. ֆր . թյուլյ > тюль – շղարշ։ 
 *ТhИЛ и ТhЮЛ (Н), с. тюль, газ, тонкая сетчатая ткань; франц. tulle тюль, от которого турец. 

tül тюль, рус. тюль; в гаваре Ван թիւլ тюль. 

 ԹԻԼՔԻԹԻԼՔԻԹԻԼՔԻԹԻԼՔԻ, գ. 1. աղվես. 2. խորամանկ մարդ. փոխ. թուրք.։ 
 ТhИЛКhИ, с. 1. зоол. лиса. 2. перен. плут, хитрец; турец. tilki, крым.татар. тильки – лиса; в 

гаварах Амшен թիլկի тhилки, Карабах թիւլքի тhюлкhи – лиса. 

 ԹԻՆԹՕՑՔԹԻՆԹՕՑՔԹԻՆԹՕՑՔԹԻՆԹՕՑՔ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ 1. ջանասիրաբար փնտրել, ինչ որ բան որոնել. 2. ցիրուցան անել, 
անկանոնություն ստեղծել (մարդու վերաբերյալ, որը կերակրով ափսեի մեջ խառնում է 

ուտելիքը, հավի վերաբերյալ, որը փորփորում է հողը): 

 ТhИНТhОЦhКh АНЭЛ 1 выбиться из сил в поисках какой-либо вещи. 2. разворошить, 
привести в беспорядок (о человеке, который копошится в тарелке с едой, о курице, которая роется в 
земле и т.п.).  

 ԹԻՆՔԱԹԻՆՔԱԹԻՆՔԱԹԻՆՔԱ առանձին չի գործածվում, այլ միայն թինքաթինքաթինքաթինքա գըդռէլգըդռէլգըդռէլգըդռէլ ուժասպառ լինել (դիմորոշ 

հոդերով)։ 
 ТhИНКhА употр. в выраж. тhинкhа гыдррэл обессилеть (с притяжат. артиклями); 

литер.вост.арм. տնքալ тнкhал, литер.зап.арм. տնքալ (днкhал) – кряхтеть под весом груза. 

 ԹԻՐՔԻ ԷԼԼԷԼԹԻՐՔԻ ԷԼԼԷԼԹԻՐՔԻ ԷԼԼԷԼԹԻՐՔԻ ԷԼԼԷԼ (Նխջ) լեզու ելնել, խոսել սկսել. թուրք. թյուրքիվ – երգ։ 
 ТhИРКhИ ЭЛЛЭЛ (Нхч) стать предметом пересудов; турец. türkü olmak (òþðêþ îëìàê) – ñòàòü 
ïðåäìåòîì ðàçãîâîðà (türkü тюркю – народная песня, olmak – быть, стать).  

 ԹԻՇԻԹԻՇԻԹԻՇԻԹԻՇԻ, տե՛ս դիշի: 
 ТhИШИ, см. диши. 

 ԹԻՍԹԻՍԹԻՍԹԻՍ , գ. աղեքների գազ՝ բաց թողված առանց ձայն հանելու։ 
 ТhИС, с. беззвучно выпускаемые кишечные газы; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. թիս тhис, в 

том же значении.  

 *ԹԻՐԷԹԻՐԷԹԻՐԷԹԻՐԷ (Ն), գ. թել, դերձան. փոխ. թուրք։ 
 *ТhИРЭ (Н), с. нить, нитка; турец. tire (тире) – бумажные нитки; Ван թիրm тhирä – нить.  

 ԹԻՐԻԹԹԻՐԻԹԹԻՐԻԹԹԻՐԻԹ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (հացը) թաթախել արգանակի մեջ. արաբ. սէրիդ – հացի բրդուճ, որից թուրք. 

թիրիթ – նույն նշ.։  
 ТhИРИТh АНЭЛ макать хлеб в жидкое блюдо; араб. serid – кусок хлеба, от которого турец. 

tirit (тирит) – бульон, хлебная похлёбка; в гаварах Полис, Партизак թիրիթ тhиритh – кусок хлеба, 

увлажнённый в супе, в гаварах Харберд, Буланых, Карин, Джавахк, Хотрджур թիրիթ тhиритh – 

жидкое блюдо с мясом и чечевицей. 

 ԹԻՓԱՐՔԹԻՓԱՐՔԹԻՓԱՐՔԹԻՓԱՐՔ, գ. տեսք, կերպարանք: 

 ТhИПhАРКh, с. вид, облик, внешний вид; грабар տիպ тип – печать, подобие, облик, сходство, 

вид, տիփար типhар – шаблон, форма, модель, литер.вост.арм. տիպար типар, литер.зап.арм. 

տիպար (произн. дипhар) – образец, тип, Сучава դ‘իբ‘ար дhибhар – облик. 

 ԹԻՓԹԻՓԹԻՓԹԻՓ-ԹԱՄԱՄԹԱՄԱՄԹԱՄԱՄԹԱՄԱՄ կամ ԹԱՍԹԱՍԹԱՍԹԱՍ-ԹԱՄԱՄԹԱՄԱՄԹԱՄԱՄԹԱՄԱՄ, ած. բոլորովին, լրիվ. փոխ թուրք։  
 ТhИПh-ТhАМАМ или ТhАС-ТhАМАМ, н. 1. заполненный до краёв. 2. полностью готовый; 
крым.татар. тип – частица, усиливающая значение слова.  

 ԹԻՓԹԻՓԹԻՓԹԻՓ-ԹԱՑԹԱՑԹԱՑԹԱՑ, ած. բոլորովին թաց: 
 ТhИПh-ТhАЦh, п. совершенно мокрый.  

 ԹԻՓԹԻՓԹԻՓԹԻՓ-ԹԷՄԻԶԹԷՄԻԶԹԷՄԻԶԹԷՄԻԶ, ած. շատ մաքուր. թուրք. թէփ թէմիզ – բոլորովին մաքուր։  
 ТhИПh-ТhЭМИЗ, п. абсолютно чистый; см. тhипh-тhамам. 

 ԹԻՔԻՋԻԹԻՔԻՋԻԹԻՔԻՋԻԹԻՔԻՋԻ, գ. դերձակ, դերձակուհի: 
 ТhИКhИДЖИ, с. портниха; портной; крым.татар. тикиджи – швея. 

 ԹԻՔԻՋԻՈՒԹԻՆԹԻՔԻՋԻՈՒԹԻՆԹԻՔԻՋԻՈՒԹԻՆԹԻՔԻՋԻՈՒԹԻՆ, գ. դերձակություն:  
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ԹԹԹԹ Тh ԹՅՈՒԹՅՈՒՆԹՅՈՒԹՅՈՒՆԹՅՈՒԹՅՈՒՆԹՅՈՒԹՅՈՒՆ

 ТhИКhИДЖИУТhИН, с. портняжное ремесло. 

 ԹՅՈՒԹՅՈՒՆԹՅՈՒԹՅՈՒՆԹՅՈՒԹՅՈՒՆԹՅՈՒԹՅՈՒՆ կամ ԹԻԹԻՆԹԻԹԻՆԹԻԹԻՆԹԻԹԻՆ (Ն), ԹՈՒԹՈՒՆԹՈՒԹՈՒՆԹՈՒԹՈՒՆԹՈՒԹՈՒՆ (Չ), ԹԻԹՈՒՆԹԻԹՈՒՆԹԻԹՈՒՆԹԻԹՈՒՆ (Թոփտիում, Սալայում), գ. 

ծխախոտ. արաբ. և պարս. թութուն – ծխախոտ, թուրք. թյություն – ծուխ։ 
 ТhЮТhЮН или ТhИТhИН (Н), ТhУТhУН (Чалтырь), ТhИТhУН (с. Крым и Б. Салы), с. 
табак; араб.-перс. tutun – табак, от которого турец. tütün (тютюн), крым.татар. тютюн – табак; 

литер.вост.арм. թութուն тhутhун – табак, в гаварах Карабах, Полис, Ван թիւթիւն тhютhюн и 

թութուն тhутhун, Карин թիթին тhитhин – табак. 

 ԹՅՈՒՌԼՅՈՒԹՅՈՒՌԼՅՈՒԹՅՈՒՌԼՅՈՒԹՅՈՒՌԼՅՈՒ, գ. տեսակ. թուրք. թյուրլյու – նույն նշ.։ 
 ТhЮРРЛЮ, с. вид, сорт; турец. türlü (тюрлю) – вид, сорт; в гаварах Ван թիւռլիւ тhюррлю, 

Карабах թուրլու тhурлу – вид, сорт. 

 ԹՅՈՒՌԼՅՈՒԹՅՈՒՌԼՅՈՒԹՅՈՒՌԼՅՈՒԹՅՈՒՌԼՅՈՒ-ԹՅՈՒՌԼՅՈՒԹՅՈՒՌԼՅՈՒԹՅՈՒՌԼՅՈՒԹՅՈՒՌԼՅՈՒ (Ն), ած. տիսակ-տիսակ։  
 ТhЮРРЛЮ-ТhЮРРЛЮ (Н), п. всякий, разный; турец. türlü türlü (тюрлю-тюрлю), крым.татар. 

тюрлю-тюрлю – всякий, разный; в гаварах Багеш, Алашкерт, Муш թուրլու-թուրլու тhурлу-тhурлу – 

всякий, разный. 

 ԹՅՈՒՖԷՆԳԹՅՈՒՖԷՆԳԹՅՈՒՖԷՆԳԹՅՈՒՖԷՆԳ (Ն), ԹՈՒՎԷՆՔԹՈՒՎԷՆՔԹՈՒՎԷՆՔԹՈՒՎԷՆՔ (Չ), գ. հրացան. պարս. թօֆանգ – հրացան, թուրք. թյուֆէնկ։ 
 ТhЮФЭНГ (Н), ТhУВЭНКh (Чалтырь), ТhУРЭНКh (с. Крым), с. винтовка, ружьё; перс. 
tōfang – ружьё, от которого турец. tüfek (тюфек), крым.татар. тюфек – ружьё; среднеарм. яз. 

թըվանկ тhыванк, թովանկ тhованк, թուֆանք тhуфанкh – ружьё, из перс., в гаварах Амшен թըվօնգ 

тhывонг, Полис թիւֆէնկ тhюфэнк, Карабах, Урмия, Ван, Хотрджур, Карин թվանք тhванкh, 

Тбилиси, Шемаха թվանգ тhванг, Горис թուվենգ тhувенг, Мегри, Карчеван թիվանգ тhиванг, 

Шатах թֆակ тhфак – ружьё.  

 ԹՅՈՒՖԹՅԹՅՈՒՖԹՅԹՅՈՒՖԹՅԹՅՈՒՖԹՅՈՒՖԱԼՈՒՖԱԼՈՒՖԱԼՈՒՖԱԼ (Ն), ԹՈՒՖԹՈՒՖԱԼԹՈՒՖԹՈՒՖԱԼԹՈՒՖԹՈՒՖԱԼԹՈՒՖԹՈՒՖԱԼ և ԹԸՖԹԸՖԱԼԹԸՖԹԸՖԱԼԹԸՖԹԸՖԱԼԹԸՖԹԸՖԱԼ (Չ) ափսոսալ, զղջալ։  
 ТhЮФТhЮФАЛ (Н), ТhУФТhУФАЛ и ТhЫФТhЫФАЛ (Ч) сожалеть, раскаиваться; ми 
тhыфтhыфа ни о чём не жалей; крым.татар. тюф-тюф – какая жалость.  

 ԹՈՒԶԹՈՒԶԹՈՒԶԹՈՒԶ, գ. թուզ, թզինու պտուղը։ 
 ТhУЗ, с. бот. инжир, фига; заимств. из древних, ныне мёртвых средиземноморских языков; 

грабар թուզ тhуз – инжир, фиговое дерево, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. թուզ тhуз – инжир, 

фига, в гаварах Ахалциха, Ереван, Зейтун, Харберд, Карин, Хачин, Амшен, Мокс, Муш Нор-Джуга, 

Себастия, Тигранакерт թուզ тhуз, Тбилиси թուզը тhузы, Агулис, Горис, Карабах թօզնը тhозны, 

Ван թիւզ тhюз. 

 ԹՈՒԶԱԽԹՈՒԶԱԽԹՈՒԶԱԽԹՈՒԶԱԽ, տե՛ս դուզախ: 

 ТhУЗАХ, см. дузах. 

 ԹՈՒԶԼՈՒՔԹՈՒԶԼՈՒՔԹՈՒԶԼՈՒՔԹՈՒԶԼՈՒՔ (Ն), ՏՈՒԶԼՈՒԿՏՈՒԶԼՈՒԿՏՈՒԶԼՈՒԿՏՈՒԶԼՈՒԿ (Չ), գ. աղջուր. թուրք. թուզլըկ – աղջուր։  
 ТhУЗЛУКh (Н), ТУЗЛУК (Ч), с. рассол; турец. tuzlu (тузлу), крым.татар. тузлу – солёный.  

 ԹՈՒԹԹՈՒԹԹՈՒԹԹՈՒԹ, գ. թթենու պտուղը.  

 ТhУТh, с. бот. 1. тутовая ягода, ягода шелковицы. 2. шелковица, тутовое дерево; заимствовано 

либо непосредств. от арамейского tuta – шелковица, либо через перс.; грабар թութ тhутh – 

шелковица, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. թութ тhутh – ягода шелковицы, шелковица, в 

большинстве диалектов թութ тhутh, Тбилиси թութը тhутhы, Агулис, Горис, Карабах, Возм թօթ 

тhотh, Асланбек, Салмаст, Ван թիւթ тhютh. 

 ԹՈՒԹԱՄԹՈՒԹԱՄԹՈՒԹԱՄԹՈՒԹԱՄ (Ն), ՏՈՒՏԱՄՏՈՒՏԱՄՏՈՒՏԱՄՏՈՒՏԱՄ (Չ), գ. բուռ. թուրք. թութամ – բուռ։ 
 ТhУТhАМ (Н), ТУТАМ (Ч), с. пригорошня, горсть, щепотка; турец. tutam – щепотка.  

 ԹՈՒԹԱՄԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼԹՈՒԹԱՄԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼԹՈՒԹԱՄԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼԹՈՒԹԱՄԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ (Ն), ՏՈՒՏԱՄԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼՏՈՒՏԱՄԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼՏՈՒՏԱՄԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼՏՈՒՏԱՄԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ (Չ) բռնել (ձեռքի ափով)։ 
 ТhУТhАМЛЭМИШ АНЭЛ (Н), ТУТАМЛЭМИШ АНЭЛ (Ч) взять щепотку чего-либо.  

 ԹՈՒԹԱՌԹՈՒԹԱՌԹՈՒԹԱՌԹՈՒԹԱՌ (Ն), ՏՈՒՏԱՌՏՈՒՏԱՌՏՈՒՏԱՌՏՈՒՏԱՌ (Չ), գ. հակառակվող բնավորություն. պարս. դութար – երկու 

լարով երաժշտական գործիք. թութառըթութառըթութառըթութառը բըռնէլբըռնէլբըռնէլբըռնէլ (Ն), տուտառըտուտառըտուտառըտուտառը պըռնէլպըռնէլպըռնէլպըռնէլ (Չ) սկսել հակառակվել, 
հակաճառել (մարդկանց տրամադրությունը երաժշտության հետ համեմատելու – մի օրինակ էլ 
տե՛ս քէմէչէ)։ 
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ԹՈՒԹԱՌԼԸԹՈՒԹԱՌԼԸԹՈՒԹԱՌԼԸԹՈՒԹԱՌԼԸ ԹԹԹԹ Тh

 ТhУТhАРР (Н), ТУТАРР (Ч), с. упрямый; тhутhарры быррнэл (Н), тутарры пыррнэл (Ч) 
упрямиться; перс. дутар – двухструнный музыкальный инструмент; крым.татар. тутарлы – 
неуравновешенный; упрямый. 

 ԹՈՒԹԱՌԼԸԹՈՒԹԱՌԼԸԹՈՒԹԱՌԼԸԹՈՒԹԱՌԼԸ (Ն), ՏՈՒՏԱՌԼԸՏՈՒՏԱՌԼԸՏՈՒՏԱՌԼԸՏՈՒՏԱՌԼԸ (Չ), ած. հակառակվող, կամակոր։ 
 ТhУТhАРРЛЫ (Н), ТУТАРРЛЫ (Ч), п. упрямый; крым.татар. тутарлы – упрямый.  

 ԹՈՒԹԻԹՈՒԹԻԹՈՒԹԻԹՈՒԹԻ ՁԱՌՁԱՌՁԱՌՁԱՌ, գ.  թթենի։ 
 ТhУТhИ ДЗАРР, с.  бот.  тутовое дерево, тутовник, шелковица. 

 ԹՈՒԹԻԹՈՒԹԻԹՈՒԹԻԹՈՒԹԻ ՉԻՉԱԳՉԻՉԱԳՉԻՉԱԳՉԻՉԱԳ, գ.  մի տեսակ բույս է։ 
 ТhУТhИ ЧhИЧhАГ, с.  бот.  дымянка лекарственная, или дикая рута, Fumária officinális, 
однолетнее растение семейства Дымянковые. 

 ԹՈՒԹԻՅԱԹՈՒԹԻՅԱԹՈՒԹԻՅԱԹՈՒԹԻՅԱ, գ. ցինկ, որի աղերը գործածվում էն իբրև դեղ, մանավանդ աչքի դեղ. թութիայիթութիայիթութիայիթութիայի 
դէղդէղդէղդէղ գէրավգէրավգէրավգէրավ (Չ) ախորժակով կերավ (չուտվելու բանը). բառի ճիշտ իմաստը մոռացված է։ 
 ТhУТhИЙА, с. соли цинка, которые применялись в качестве лекарства, в частности при 
лечении глазных болезней; тутhийайи дэхъ гэрав (Ч) съел с аппетитом (о несьедобной пище); от 

перс. tutiya – сурьма, окись цинка; грабар թութիա тhутhиа – сурьма, окись цинка, литер.вост.арм. и 

литер.зап.арм. թութի тhутhи – сурьма.  

 ԹՈՒԹԽԱԼԹՈՒԹԽԱԼԹՈՒԹԽԱԼԹՈՒԹԽԱԼ, գ. սոսինձ. թուրք. թութկալ – սոսինձ։ 
 ТhУТhХАЛ, с. казеиновый клей для склеивания деревянных изделий, изготавливается из 
рогов и копыт домашнего скота; турец. tutkal (туткал), крым.татар. туткъал – клей; в гаварах Ван 

Карабах, Полис, Муш, Карин, Багеш թութխալ тhутhхал, Амшен դուտկալ дуткал – клей. 

 ԹՈՒԹԽԱԼԼԷՄԻՇԹՈՒԹԽԱԼԼԷՄԻՇԹՈՒԹԽԱԼԼԷՄԻՇԹՈՒԹԽԱԼԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ սոսինձով կպցնել. թուրք. թութխալլամակ – նույն նշ.։ 
 ТhУТhХАЛЛЭМИШ АНЭЛ клеить; турец. tutkallamak, крым.татар. туткьалламакь – клеить. 

 ԹՈՒԹԽԷԼԹՈՒԹԽԷԼԹՈՒԹԽԷԼԹՈՒԹԽԷԼ, բ.ն. սոսնձել։ 
 ТhУТhХЭЛ, г.д.з. клеить. 

 ԹՈՒԹՄԱՋԹՈՒԹՄԱՋԹՈՒԹՄԱՋԹՈՒԹՄԱՋ ԱԲՈՒՐԱԲՈՒՐԱԲՈՒՐԱԲՈՒՐ, գ. խմորեղեն ջրալի կերակուր։ 
 ТhУТhМАДЖ АБУР, с. суп-лапша с хрустящими подушечкми из теста, кислым молоком 
(мадзун) и яйцом; от турец. tutmaç (тутмач) – род клёцок, которые подаются с кислым молоком; 

грабар դդմաջ ддмадж – турецкое кушанье с клёцками, литер.зап.арм. դդմաճ (произн. тhытhмадж) – 

кушанье с клёцками; синоним – кыррт-кыррт абур.  

 ԹՈՒԹՄԻՇ ԱՆԷԼԹՈՒԹՄԻՇ ԱՆԷԼԹՈՒԹՄԻՇ ԱՆԷԼԹՈՒԹՄԻՇ ԱՆԷԼ (Չ) ձեռքով դիպչել. թուրք. թութմակ – բռնել։  
 ТhУТhМИШ АНЭЛ (Ч) трогать, дотрагиваться; турец. tutmak – трогать. 

 ԹՈՒԹՈՒԹՈՒԹՈՒԹՈՒԹՈՒԹՈՒԹՈՒ, ած. թթու։ 
 ТhУТhУ, п. кислый; грабар թթու тhтhу – кислый, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. թթու тhтhу, 

Алашкерт, Ахалциха, Ереван, Харберд, Карин, Амшен, Мокс, Муш, Нор-Джуга, Себастия, Сучава, 

Тбилиси թըթու тhытhу, Шемаха, Полис, Родосто թութու тhутhу, Хачин թmթու тհäтհу, 

Тигранакерт թըթթու тhытhтhу, Зейтун թօթու тhотhу, Асланбек, Салмаст, Ван թթիւ тhтhю, Мараха 

թիւթիւ тhютhю, Агулис, Горис, Карабах, Возм թթօ тhтhо. 

 ԹՈՒԹՈՒԹՈՒԹՈՒԹՈՒԹՈՒԹՈՒԹՈՒ ԲԱՆԲԱՆԲԱՆԲԱՆ (Ն), ԹՈՒԹՈՒԹՈՒԹՈՒԹՈՒԹՈՒԹՈՒԹՈՒ ՊԱՆՊԱՆՊԱՆՊԱՆ (Չ, գ.  թթու բան։  
 ТhУТhУ БАН (Н), ТhУТhУ ПАН (Ч), с.  кислятина. 

 ԹՈՒԹՈՒԳԷԳԹՈՒԹՈՒԳԷԳԹՈՒԹՈՒԳԷԳԹՈՒԹՈՒԳԷԳ, ած. քիչ թթու։ 
 ТhУТhУГЭГ, п. кисловатый, довольно кислый; литер.зап.арм. թթուկեկ (тհытհугэг). 

 ԹՈՒԹՈՒՆԹՈՒԹՈՒՆԹՈՒԹՈՒՆԹՈՒԹՈՒՆ, տե՛ս թյություն։  
 ТhУТhУН, см. тhютhюн. 

 ԹՈՒԹՈՒԹԻՆԹՈՒԹՈՒԹԻՆԹՈՒԹՈՒԹԻՆԹՈՒԹՈՒԹԻՆ, գ. թթու համ։ 
 ТhУТhУТhИН, с. кислый привкус. 

 ԹՈՒԹՈՒՋԱԹՈՒԹՈՒՋԱԹՈՒԹՈՒՋԱԹՈՒԹՈՒՋԱ, ած. քիչ թթու։ 
 ТhУТhУДЖА, п. кисловатый, довольно кислый. 
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ԹԹԹԹ Тh ԹՈՒԹՍՈՒԹՈՒԹՍՈՒԹՈՒԹՍՈՒԹՈՒԹՍՈՒ

 ԹՈՒԹՍՈՒԹՈՒԹՍՈՒԹՈՒԹՍՈՒԹՈՒԹՍՈՒ և ԹՈՒԾԾՈՒ ԹՈՒԾԾՈՒ ԹՈՒԾԾՈՒ ԹՈՒԾԾՈՒ (Չ), ԹՅՈՒԹՍՅՈՒԹՅՈՒԹՍՅՈՒԹՅՈՒԹՍՅՈՒԹՅՈՒԹՍՅՈՒ և ԹՈՒԹՍՈՒԹՈՒԹՍՈՒԹՈՒԹՍՈՒԹՈՒԹՍՈՒ (Ն), գ. առանձին չի 

գործածվում. թութսութութսութութսութութսու դընէլդընէլդընէլդընէլ (Ն), թութսութութսութութսութութսու տընէլտընէլտընէլտընէլ (Չ) ծուխ դնել մոծակների և այլ 
միջատնէրից ազատելու համար. հոմանիշը – մուխօցք (Ն), մուխօծկ (Չ). թուրք. թյութսյու – 

ծուխ, ծխում: 
 ТhУТhСУ и ТhУЦЦУ (Ч) ТhЮТhСЮ и ТhУТhСУ (Н), с. употр. в выраж. тhутhсу дынэл 
(Н), тhутhсу тынэл (Ч) окуривать комаров и других насекомых; турец. tütsü (тютсю) – окуривание, 
курение; синон. мухоцhкh (Н), мухоцк (Ч).  

 ԹՈՒԼԹՈՒԼԹՈՒԼԹՈՒԼ, ած. թույլ։ 
 ТhУЛ 1. п. слабый. 2. н. слабо; цэрркэн тhул э (Ч) вороватый, нечистый на руку, тул; грабар 

թօյլ тhуйл – ярмо, упряжь; ленивый, литер.вост.арм. թույլ тhуйл, литер.зап.арм. թոյլ тhуйл – 

слабый, слабо, в большинстве диалектов թուլ тhул, Харберд тhол թօլ, Зейтун թըլ тhыл, Акна թէօլ 
тhöл, թիւլ тhюл, Агулис, Асланбек, Шемаха, Горис, Карабах, Аварик тhюл թիւլ, Салмаст тhуэл 

թուէլ, Ереван тhил թիլ – слабый.  

 ԹՈՒԼԱԹՈՒԼԱԹՈՒԼԱԹՈՒԼԱ, գ. աղյուս. թուրք. թուղլա – աղյուս. թուլաթուլաթուլաթուլա զարնէլզարնէլզարնէլզարնէլ (Ն) աղյուսի փոշով մաքրել 
մետաղե իրերը։ 
 ТhУЛА, с. кирпич; тhула зарнэл (Н) чистить металлические предметы кирпичным порошком; 

турец. tuğla (тухъла), крым.татар. тола – кирпич; в гаваре Полис թուղլա тhухъла – кирпич. 

 ԹՈՒԼԱՆԱԼԹՈՒԼԱՆԱԼԹՈՒԼԱՆԱԼԹՈՒԼԱՆԱԼ և ԹԸԼԱՆԱԼԹԸԼԱՆԱԼԹԸԼԱՆԱԼԹԸԼԱՆԱԼ, -ացավ, -ացաձ, -ացօղ, բ.չ. թուլանալ։ 
 ТhУЛАНАЛ и ТhЫЛАНАЛ, -ацhав, -ацhадз, -ацhохъ, г.с.з. слабеть; корень древнеарм. яз. թօյլ 
тhуйл – ярмо, упряжь, литер.вост.арм. թուլանալ тhуланал, литер.зап.арм. թուլնալ тhулнал – 

слабеть, в гаварах Тбилиси թուլանալ тhуланал, Муш, Полис, Родосто, Себастия, Сучава թուլնալ 
тhулнал, Карабах, Шемаха թիւլmնալ тհюлäнал, Асланбек թիւլնալ тhюлнал, Харберд թօլնալ 
тhолнал, Зейтун թօլնօլ тhолнол. 

 ԹՈՒԼԱՑԸՆԷԼ ԹՈՒԼԱՑԸՆԷԼ ԹՈՒԼԱՑԸՆԷԼ ԹՈՒԼԱՑԸՆԷԼ և ԹԸԼԱՑԸՆԷԼԹԸԼԱՑԸՆԷԼԹԸԼԱՑԸՆԷԼԹԸԼԱՑԸՆԷԼ, -ցուց, -ցուցաձ, բ.չ. թուլացնել։ 
 ТhУЛАЦhЫНЭЛ и ТhЫЛАЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, п.г. ослабить. 

 ԹՈՒԼԲԷՐԱՆԹՈՒԼԲԷՐԱՆԹՈՒԼԲԷՐԱՆԹՈՒԼԲԷՐԱՆ (Ն), ԹՈՒԼՊԷՐԱՆԹՈՒԼՊԷՐԱՆԹՈՒԼՊԷՐԱՆԹՈՒԼՊԷՐԱՆ (Չ), ած. գաղտնիք չպահող։ 
 ТhУЛБЭРАН (Н), ТhУЛПЭРАН (Ч), с. болтун; литер.зап.арм. թուլբերան (произн. 
тhулпhэран) – болтун. 

 ԹՈՒԼԳԷԳԹՈՒԼԳԷԳԹՈՒԼԳԷԳԹՈՒԼԳԷԳ, ած. բավական թույլ: 
 ТhУЛГЭГ 1. п. слабоватый. 2. н. слабовато; литер.зап.арм. թուլկեկ (произ. тhулгэг). 

 ԹՈՒԼՈՒԲԼԱՄԻՇԹՈՒԼՈՒԲԼԱՄԻՇԹՈՒԼՈՒԲԼԱՄԻՇԹՈՒԼՈՒԲԼԱՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Ն) խաբել։ 
 ТhУЛУБЛАМИШ АНЭЛ (Н) обвести вокруг пальца. 

 ԹՈՒԼՈՒԹԻՆԹՈՒԼՈՒԹԻՆԹՈՒԼՈՒԹԻՆԹՈՒԼՈՒԹԻՆ, գ. թուլություն։ 
 ТhУЛУТhИН, с. слабость. 

 ԹՈՒԼՈՒՄԲԱԹՈՒԼՈՒՄԲԱԹՈՒԼՈՒՄԲԱԹՈՒԼՈՒՄԲԱ, գ. խոխովակ. պարս. թօլօմբէ – ջրհան. արաբ. թուլումբա – խողովակ։   
 ТhУЛУМБА, с. печная труба; турец. tulumba – насос, помпа, из араб.; в гаварах Ван, Полис, 

Амасия թուլումպա тhулумпа – насос, Амшен թուլումբա тhулумба – клизма.  

 ԹՈՒԼՈՒՄԲԱՋԻԹՈՒԼՈՒՄԲԱՋԻԹՈՒԼՈՒՄԲԱՋԻԹՈՒԼՈՒՄԲԱՋԻ, գ. հրդեհաշիջ. պարս. թօլօմբէ – ջրհան. արաբ. թուլումբա – խողովակ։  
 ТhУЛУМБАДЖИ, с. пожарный; турец. tulumbacı – пожарный; в гаварах Полис, Ван, Мокс 

թուլումպաճի тhулумпачи – пожарный.  

 ԹՈՒԼՈՒԲԹՈՒԼՈՒԲԹՈՒԼՈՒԲԹՈՒԼՈՒԲ (Ն), ԹՈՒԼՈՒՓԹՈՒԼՈՒՓԹՈՒԼՈՒՓԹՈՒԼՈՒՓ (Չ), գ. 1. տիկ, պարկապզուկ. 2. (Չ) կնոջ շրջազգեստ մեջքից 

մինչև վար. թուրք. թուլուփ – տիկ. թուլուփթուլուփթուլուփթուլուփ հանէլհանէլհանէլհանէլ այծի մորթը ամբողջությամբ քերթելով տիկ 

շինել. թուլուփթուլուփթուլուփթուլուփ չալէլչալէլչալէլչալէլ պարկապզուկ նվագել։ 
 ТhУЛУБ (Н), ТhУЛУПh (Ч), с. 1. бурдюк. 2. волынка (музык. инструмент). 3 (Ч) юбка от 
пояса до пят; тhулупh hанэл содрать целиком шкуру овцы и сделать бурдюк, тhулупh чhалэл 
играть на волынке; крым.татар. тулуп – шкура, содранная целиком, кожаный мешок, тулуп 
(одежда), тулуп-зурна – волынка.  
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ԹՈՒԼՈՒՓԹՈՒԼՈՒՓԹՈՒԼՈՒՓԹՈՒԼՈՒՓ-ՄՈՒՇՏԱԳՄՈՒՇՏԱԳՄՈՒՇՏԱԳՄՈՒՇՏԱԳ ԹԹԹԹ Тh

 ԹՈՒԼՈՒՓԹՈՒԼՈՒՓԹՈՒԼՈՒՓԹՈՒԼՈՒՓ-ՄՈՒՇՏԱԳՄՈՒՇՏԱԳՄՈՒՇՏԱԳՄՈՒՇՏԱԳ, գ. մորթե լայն մուշտակ՝ բարձր օձիքով, որի վրա վզի տակ, ունի 

միայն մի կոճակ։ 
 ТhУЛУПh-МУШТАГ, с. длинная запашная шуба из овчины с высоким воротником и одной 
пуговицей на подбородке.  

 ԹՈՒԽԹՈՒԽԹՈՒԽԹՈՒԽ, ած. թուխ: 

 ТhУХ, п. смуглый, тёмный, темнокожий; грабар թուխ тhух – тёмный, смуглый, 

литер.вост.арм. и литер.зап.арм. թուխ тhух – смуглый, в гаварах Алашкерт, Ахалциха, Ереван, 

Мокс, Ван, Шемаха, Нор-Джуга, Тбилиси թուխ тhух, Агулис, Горис, Карабах, Возм թօխ тhох – 

тёмный, смуглый. 

 ԹՈՒԽԳԷԳԹՈՒԽԳԷԳԹՈՒԽԳԷԳԹՈՒԽԳԷԳ, ած. քիչ թուխ։  
 ТhУХГЭГ, п. смугловатый; литер.зап.арм. թխկեկ (произ. тhхгэг). 

 ԹՈՒԽԹԹՈՒԽԹԹՈՒԽԹԹՈՒԽԹ (Ն), ԹՈՒԽՏԹՈՒԽՏԹՈՒԽՏԹՈՒԽՏ (Չ), գ. թուղթ. թուխթթուխթթուխթթուխթ խաղալխաղալխաղալխաղալ (Ն), թուխտթուխտթուխտթուխտ խաղալխաղալխաղալխաղալ (Չ) թղթախաղով 

պարապել. թուխթթուխթթուխթթուխթ նայէլնայէլնայէլնայէլ (Ն), թուխտթուխտթուխտթուխտ նայէլնայէլնայէլնայէլ (Չ) թղթով գուշակություն անել։ 
 ТhУХТh (Н), ТhУХТ (Ч), с. 1. бумага. 2. деловая бумага, документы. 3. игральные карты; 
тhухтh хахьал (Н), тhухт хахьал (Ч) играть в карты, тhухтh найэл (Н), тhухт найэл (Ч) гадать на 

картах; грабар թուղթ тhухътh – письмо, литер.вост.арм. թուղթ тhухътh, литер.зап.арм. թուղթ (пр. 

тhухтh) – бумага, в гаварах Зейтун, Мокс, Сучава, Ван թուխթ тhухтh, Алашкерт, Ахалциха, Ереван, 

Муш, Мараха, Шемаха, Салмаст, Тбилиси թուխտ тhухт, Полис, Себастия թուխդ тhухд, Акна 

թուխդ тhухд, թիւխդ тhюхд, Агулис, Возм թօխթ тhохтh, Горис, Карабах թօխտ тhохт, Шатах 

տուխտ тухт.  

 ԹՈՒԽԹԷԹՈՒԽԹԷԹՈՒԽԹԷԹՈՒԽԹԷ (Ն), ԹՈՒԽՏԷԹՈՒԽՏԷԹՈՒԽՏԷԹՈՒԽՏԷ (Չ), ած. թխթե։ 
 ТhУХТhЭ (Н), ТhУХТЭ (Ч), п.  бумажный, изготовленный из бумаги.   

 ԹՈՒԽՈՒՄԹՈՒԽՈՒՄԹՈՒԽՈՒՄԹՈՒԽՈՒՄ, տե՛ս թօխում: 

 ТhУХУМ, см. тhохум. 

 ԹՈՒԽՍԹՈՒԽՍԹՈՒԽՍԹՈՒԽՍ , գ. թուխս. թուխսթուխսթուխսթուխս քալքալքալքալ (Ն), թուխսթուխսթուխսթուխս կալկալկալկալ (Չ) թխսելու վիճակում լինել (հավը). թուխսթուխսթուխսթուխս 
նըստէլնըստէլնըստէլնըստէլ թխսել (հավը). թուխսթուխսթուխսթուխս դընէլդընէլդընէլդընէլ (Ն), թուխսթուխսթուխսթուխս տընէլտընէլտընէլտընէլ (Չ) թխսել ուզող հավին ձվերի վրա 

նստեցնել։ 
 ТhУХС, с. наседка, клуша; тhухс гал (Н), тhухс кал (Ч) готовиться высиживать яйца (о 
курице), тhухс ныстэл (Н), тhухс ныстэл (Ч) а) высиживать яйца, б) сидеть поджав ноги подобно 

наседке, тhухс дынэл (Н), тhухс тынэл (Ч) сажать курицу на яйца; грабар թուխ тhух – 

высиживание цыплят, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. թուխս тhухс – наседка, в гаварах Арабкир, 

Агулис թօխ тhох, Ахалциха, Ереван, Карин, Хачин, Мокс, Муш, Мараха, Ван, Шемаха, Нор-Джуга, 

Салмаст, Тбилиси թուխս тhухс, Карабах, Возм թօխս тhохс, Горис թօխսը тhохсы – наседка.  

 ԹՈՒՅԱԽԹՈՒՅԱԽԹՈՒՅԱԽԹՈՒՅԱԽ (Ն), ՏՈՒՅԱԽՏՈՒՅԱԽՏՈՒՅԱԽՏՈՒՅԱԽ (Չ), գ. սմբակ, կճղակ. տույախտույախտույախտույախ սէբէբսէբէբսէբէբսէբէբ: 

 ТhУЙАХ (Н), ТУЙАХ (Ч), с. копыто; туйах сэбэб; крым.татар. туякь – копыто.  

 ԹՈՒՅՍԹՈՒՅՍԹՈՒՅՍԹՈՒՅՍ, գ. դիմագիծ. թույսթույսթույսթույս բէրէլբէրէլբէրէլբէրէլ (Ն), թույսթույսթույսթույս պէրէլպէրէլպէրէլպէրէլ (Չ) դիմագծերով նմանվել մեկին։ 
 ТhУЙС, с. облик; черты лица; тhуйс бэрэл (Н), тhуйс пэрэл (Ч) быть похожим на кого-либо 
чертами лица.  

 ԹՈՒՆԴԹՈՒՆԴԹՈՒՆԴԹՈՒՆԴ, ած. համէստ, լռակյաց, բարեսիրտ: 
 ТhУНД, п. 1. молчаливый, скромный. 2. добродушный. 

 ԹՈՒՆԷՔԹՈՒՆԷՔԹՈՒՆԷՔԹՈՒՆԷՔ (Մ. Սալա), գ. նորելուկ պտուղ ձմերուկի, սեխի, վարունգի, դդումի։ 
 ТhУНЭКh (с. Большие Салы), с. завязь, завязавшийся плод (арбуза, дыни, огурца, тыквы и 
т.п.); крым.татар. тёль – приплод, плод; зародыш, зачаток. 

 ԹՈՒՆԹԽՈՒՑԹՈՒՆԹԽՈՒՑԹՈՒՆԹԽՈՒՑԹՈՒՆԹԽՈՒՑ, գ. դնդղուց, մսան. ծագում է դնդեղ բառից, որ նշանակում է կակուղ. 

*չալղըյիչալղըյիչալղըյիչալղըյի թունթխուցթունթխուցթունթխուցթունթխուց գերանդիի կոթի վրա ամրացրած փայտի կտորը աջ ձեռքով բռնելու 

համար։ 
 ТhУНТhХУЦh, с. мякоть, мясо без костей и хрящей; *чhалхъыйи тhунтhхуцh лучок, 
рукоятка, приделанная к косовищу косы, чтобы держаться за неё рукой; грабар դնդեղ дндехъ – 
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ԹԹԹԹ Тh ԹՈՒՆՉԹՈՒՆՉԹՈՒՆՉԹՈՒՆՉ

мягкий, мякоть, литер.зап.арм. թնթղուց тhынтhхъуцh – мякоть, Харберд դ‘ընդ‘ըղուց 

дhындhыхъуцհ, Карин դնդղում дндхъум, Буланых դնդեղ дндехъ – мякоть.  
 ԹՈՒՆՉԹՈՒՆՉԹՈՒՆՉԹՈՒՆՉ (Ն), ԹՈՒՆՉԹՈՒՆՉԹՈՒՆՉԹՈՒՆՉ և ՏՈՒՆՃՏՈՒՆՃՏՈՒՆՃՏՈՒՆՃ (Չ), գ. դունչ։ 
 ТhУНЧh (Н), ТhУНЧh и ТУНЧ (Ч), с. морда, рыло; грабар դունչ дунчh – морда, рыло, 

литер.вост.арм. դունչ дунчh, литер.зап.арм. դունչ (произн. тhунчh) – морда, рыло, в гаварах 

Тбилиси դունչ дунчh, Ахалциха, Ереван, Нор-Джуга, Сучава, Муш դ‘ունչ дհунчh, Амшен, Шемаха 

տունչ тунчh, Хачин, Родосто թունչ тhунчh, Акна դիւնչ дюнчh, Карабах տունչ тюнчh, Возм դ‘օնչ 

дհончh, Зейтун դ‘ընչ дհынчh. 

 ԹՈՒՇԹՈՒՇԹՈՒՇԹՈՒՇ, գ. թուշ։  
 ТhУШ, с. анат. щека; грабар թուշ тhуш – щека, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. թուշ тhуш – 

щека, в большинстве диалектов թուշ тhуш, Горис, Карабах թօշ тhош, Асланбек, Салмаст թիւշ 

тhюш, Агулис թէշ тhэш. 

 ԹՈՒՇԷՄԻՇԹՈՒՇԷՄԻՇԹՈՒՇԷՄԻՇԹՈՒՇԷՄԻՇ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ մտահոգված, մտածմունքի մեջ լինել. թուրք. դյուշյունմէք – նույն նշ.։ 
 ТhУШЭМИШ ЛАЛ озаботиться чем-либо, погрузиться в свои мысли; турец. düşünmek 
(дюшюнмек) – обдумывать, взвешивать, быть озабоченным, огорчаться, крым.татар. тюшюнмек – 
думать. 

 ԹՈՒՇԷՄԷԹՈՒՇԷՄԷԹՈՒՇԷՄԷԹՈՒՇԷՄԷ (Չ), ԹԻՇԷՄԷԹԻՇԷՄԷԹԻՇԷՄԷԹԻՇԷՄԷ (Ն), գ. հոգս, մտահոգություն։ 
 ТhУШЭМЭ (Ч), ТhИШЭМЭ (Н), с. рутина, повседневные хлопоты, заботы; турец. düşünmek 
(дюшюнмек) – огорчаться, печалиться. 

 ԹՈՒՋԹՈՒՋԹՈՒՋԹՈՒՋ, գ. արույր, բրոնզ. փոխ թուրք.։ 
 ТhУДЖ, с. латунь, бронза; турец. tunç (тунч), крым.татар. тунч – бронза; в гаварах Ван, 

Карабах թուջ тhудж – бронза.  

 ԹՈՒՌՆԱԹՈՒՌՆԱԹՈՒՌՆԱԹՈՒՌՆԱ, գ. կռունկ. թուրք. թուրնա – կռունկ։ 
 ТhУРРНА, с. зоол. журавль; турец. turna, крым.татар. турна – журавль. 

 ԹՈՒՌՇԻԹՈՒՌՇԻԹՈՒՌՇԻԹՈՒՌՇԻ, ած գ. թթու դրած կանաչեղեն կամ միրգ. պարս. թորշ – թթու, թորշի – թթու, 

թուրշի դրած. թուռշիթուռշիթուռշիթուռշի գըդռէլգըդռէլգըդռէլգըդռէլ սաստիկ հոգնել. թուռշիթուռշիթուռշիթուռշի դընէլդընէլդընէլդընէլ (Ն), թուռշիթուռշիթուռշիթուռշի տընէլտընէլտընէլտընէլ (Չ) թթու դնել։ 
 ТhУРРШИ 1. с. соленья из овощей или фруктов. 2. п. квашеный. 3. маринованный; тhуррши 
гыдррэл умаяться, утомиться, тhуррши дынэл (Н), тhуррши тынэл (Ч) а) квасить, подвергать 
брожению (капусту и т.п.), б) консервировать овощи; от перс. türšī (тюрши) – кислый; соленье; 

среднеарм. яз. թուռշի тhуррши и թուրշի тhурши, в гаварах Ван, Ахалкалаки, Амшен թուռշի 

тhуррши, Карин թուրշի тhурши – соленья. 

 ԹՈՒՌՇԻԹՈՒՌՇԻԹՈՒՌՇԻԹՈՒՌՇԻ ԴԸՐԱՁԴԸՐԱՁԴԸՐԱՁԴԸՐԱՁ (Ն), ԹՈՒՌՇԻԹՈՒՌՇԻԹՈՒՌՇԻԹՈՒՌՇԻ ՏԸՐԱՁՏԸՐԱՁՏԸՐԱՁՏԸՐԱՁ (Չ), ած. թթու դրած։ 
 ТhУРРШИ ДЫРАДЗ (Н), ТhУРРШИ ТЫРАДЗ (Ч), пр.пр.вр.  1. квашеный. 2. маринованный. 

 ԹՈՒՎԱՐՄԻՇԹՈՒՎԱՐՄԻՇԹՈՒՎԱՐՄԻՇԹՈՒՎԱՐՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Ն), ՏՈՒՎԱՐՄԻՇՏՈՒՎԱՐՄԻՇՏՈՒՎԱՐՄԻՇՏՈՒՎԱՐՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Չ) լուծից արձակել, հանգիստ տալ (լծկան 

կենդանիներին). հոմանիշը – ածկըրէլ (Չ): 

 ТhУВАРМИШ АНЭЛ (Н), ТУВАРМИШ АНЭЛ (Ч) распрягать, освобождать от ярма; 
крым.татар. тувармакь – распрягать; синоним – ацкырэл (Ч). 

 ԹՈՒՎԱՐՈՒՄԹՈՒՎԱՐՈՒՄԹՈՒՎԱՐՈՒՄԹՈՒՎԱՐՈՒՄ (Ն), ՏՈՒՎԱՐՈՒՄՏՈՒՎԱՐՈՒՄՏՈՒՎԱՐՈՒՄՏՈՒՎԱՐՈՒՄ (Չ), գ. արձակում լուծից։ 
 ТhУВАРУМ (Н), ТУВАРУМ (Ч), с. распрягание, освобождение от ярма. 

 ԹՈՒՎԱՐՋԻԹՈՒՎԱՐՋԻԹՈՒՎԱՐՋԻԹՈՒՎԱՐՋԻ (Ն), ՏՈՒՎԱՐՃԻՏՈՒՎԱՐՃԻՏՈՒՎԱՐՃԻՏՈՒՎԱՐՃԻ (Չ), գ. հովիվ, որ արածեցնում է խոշոր եղջյուրավոր 

անասուն։ 
 ТhУВАРДЖИ (Н), ТУВАРЧИ (Ч), с. пастух, пасущий крупный рогатый скот; крым.татар. 
туварджы – скотник. 

 ԹՈՒՎԷՆՔԹՈՒՎԷՆՔԹՈՒՎԷՆՔԹՈՒՎԷՆՔ (Չ), տե՛ս թյուֆէնգ (Ն)։ 
 ТhУВЭНКh (Ч), см. тhюфэнг (Н). 

 ԹՈՒՐԹՈՒՐԹՈՒՐԹՈՒՐ¹, գ. թուր։ 
 ТhУР¹, с. сабля; исконно арм. слово, грабар թուր тhур – шпага, сабля, литер.вост.арм. и 

литер.зап.арм. թուր тhур – сабля, в большинстве диалектов թուր тhур, Агулис թօր тhор – сабля.  
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 ԹՈՒՐԹՈՒՐԹՈՒՐԹՈՒՐ² (Ն), տե՛ս տուր (Չ): 
 ТhУР² (Н), см. тур (Ч). 

 *ԹՈՒՐԱԹՈՒՐԱԹՈՒՐԱԹՈՒՐԱ, գ. լախտ, լաթե գոտին ոլորելով շինած հաստ պարան, որով հնումը մի 

պատանեկան խաղի մեջ ծեծում էին հաղթվողին. թուրք. թուրա – նույն նշ.։ 
 *ТhУРА, с. кушак, матерчатый пояс, скрученный жгутом, которым в старину побивали 
проигравшего в юношеской игре; турец. tura (тура) – жгут, игра в жгуты, из перс. 

 ԹՈՒՐԹՈՒՐԹՈՒՐԹՈՒՐԹՈՒՐԹՈՒՐԹՈՒՐԹՈՒՐ, գ. թրթուր։ 
 ТhУРТhУР, с. зоол. гусеница; исконно арм. слово, грабар թրթուր тhртhур – гусеница, 

литер.вост.арм. и литер.зап.арм. թրթուր тhртhур, Ахалциха, Карабах, Карин, Себастия թրթուր 

тhртhур, Родосто թուրթուր тhуртhур, Муш թռթուր тhрртhур, Зейтун թըրթուր тhыртhур, Ереван 

թրթուռ тhртhурр, Алашкерт, Ван, Салмаст թռթուռ тhрртhурр, Хачин թmյթույ тhäйтhуй, Возм 

թռթոռ тhрртhорр, Агулис, Мокс թըռթօռ тhырртhорр, Асланбек, Полис թըրթըր тhыртhыр. 

 ԹՈՒՐԹՈՒՐՕԴԹՈՒՐԹՈՒՐՕԴԹՈՒՐԹՈՒՐՕԴԹՈՒՐԹՈՒՐՕԴ, ած. որի վրա շատ թրթուր կա (ծառ, թուփ և այլն)։ 
 ТhУРТhУРОД, с.  покрытый гусеницами (о дереве, кусте). 

 ԹՈՒՐՔԹՈՒՐՔԹՈՒՐՔԹՈՒՐՔ, գ. 1. թուրք. 2. անգութ, դաժան. թամամթամամթամամթամամ թուրքթուրքթուրքթուրք էէէէ խիղջ չունի։ 
 ТhУРКh 1. с. турок. 2. п. безжалостный, жестокий; тhамам тhуркh э безжалостный, 
жестокосердный. 

 ԹՈՒՐՔԷՐԷՆԹՈՒՐՔԷՐԷՆԹՈՒՐՔԷՐԷՆԹՈՒՐՔԷՐԷՆ, մկ. թուրքերեն: 
 ТhУРКhЭРЭН, н. по-турецки. 

 ԹՈՒՔԹՈՒՔԹՈՒՔԹՈՒՔ, գ. թուք. թուքթուքթուքթուք ուուուու մուրմուրմուրմուր նախատինք։ 
 ТhУКh, с. 1. слюна. 2. плевок; тhукh у мур позор, стыд и срам; исконно арм. слово, грабар 

թուք тhукh – слюна, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. թուք тhукh – слюна, в большинстве диалектов 

թուք тhукh, Мокс թուքյ тhукhй, Шемаха թիքյ тhикhй, Акна, Аварик, Салмаст, Ван թիւք тhюкh, 

Асланбек թիւք тhюкh, թիւ* тhюհհհհ, Карабах թէքյ тhэкй. 

 ԹՈՒՔՆԷԼԹՈՒՔՆԷԼԹՈՒՔՆԷԼԹՈՒՔՆԷԼ, թուքնիմ (Ն), ԹՈՒՔՆԷԼԹՈՒՔՆԷԼԹՈՒՔՆԷԼԹՈՒՔՆԷԼ, թուքնում, թուքի, -աձ, -նօղ, -թո՛ւք (Չ), բ.չ. 1. թքել. 2. 

արհամարհել. 3. ամոթել, խայտառակել. թուքթուքթուքթուք իդօրիդօրիդօրիդօր վըրանվըրանվըրանվըրան թքի՛ր դրա վրա, ուշադրություն մի 

դարձնիր. թուքնէլութուքնէլութուքնէլութուքնէլու չաժիլչաժիլչաժիլչաժիլ նույնիսք վրան թքնելու արժանի չէ. թուքիցթուքիցթուքիցթուքից-մըրիցմըրիցմըրիցմըրից ամոթից, 

խայտառակից։ 
 ТhУКhНЭЛ, тhукhним (Н), ТhУКhНЭЛ, тhукhнум, тhукhи, -адз, -нохъ, -тhукh (Ч), г.с.з. 1. 
плевать, плеваться. 2. пренебрегать, игнорировать, не обращать внимания. 3. бранить, срамить; 
тhукh идор выран да плюнь ты на это, не придавай значения, тhукhнэлу чhажил недостоин даже 
плевка, тhукhицh-мырицh осрамил, заклеймил позором, тhукhы гулдал а) глотать слюни, б) 

проглотить обиду, в) сдержать гнев; исконно арм. слово, грабар թքանել тhкhанел, литер.вост.арм. 

թքել тhкhел, литер.зап.арм. թքնել (произн. тыhкhнэл) – плевать, в гаварах Сучава թըքնել тhыкhнел, 

Карин, Ахалциха, Родосто, Себастия թըքնէլ тhыкhнэл, Асланбек թը*նէլ тhыհհհհнэл, Амшен թըքնուշ 

тhыкhнуш, Полис թուքնել тhукhнэл, Хачин թmքնել тhäкhнел, Зейтун թօքնօլ тhокhнол, Салмаст 

թըյհնել тhыйhнел, Нор-Джуга թքել тhкhел, Горис, Ереван, Карабах թքէլ тhкhэл, Агулис, Тбилиси 

թքիլ тhкhил, Ван թըքյէլ тhыкйhэл, Шемаха թիքյիլ тhикhйил, Алашкерт թքուլ тhкhул.  

 ԹՈՒՔՕԴԹՈՒՔՕԴԹՈՒՔՕԴԹՈՒՔՕԴ, ած. թքոտ, թուք քսված կամ թափված։ 
 ТhУКhОД, п. заплёванный, замусоленный. 

 ԹՈՒՔՕԴԷԼԹՈՒՔՕԴԷԼԹՈՒՔՕԴԷԼԹՈՒՔՕԴԷԼ¹, -ից, -աձ, -օղ, բ.ն. թքոտել:  
 ТhУКhОДЭЛ¹, тhукhодицh, -адз, -охъ, г.д.з. 1. слюнявить, мусолить. 2. заплевать. 

 ԹՈՒՔՕԴԷԼԹՈՒՔՕԴԷԼԹՈՒՔՕԴԷԼԹՈՒՔՕԴԷԼ², -էցավ, -աձ, -օղ, բ.չ. թքոտվել: 
 ТhУКhОДЭЛ², тhукhодэцhав, -адз, -охъ, г.с.з. 1. слюнявиться, мусолиться. 2. заплеваться.  

 ԹՈՒՔՕԴՎԷԼԹՈՒՔՕԴՎԷԼԹՈՒՔՕԴՎԷԼԹՈՒՔՕԴՎԷԼ, -վէցավ, -վաձ, բ.չ.  թքոտվել: 
 ТhУКhОДВЭЛ, тhукhодвэцhав, -вадз, г.с.з. 1. слюнявиться, мусолиться. 2. заплеваться.  

 ԹՈՒՔՕԴԷՑԸՆԷԼԹՈՒՔՕԴԷՑԸՆԷԼԹՈՒՔՕԴԷՑԸՆԷԼԹՈՒՔՕԴԷՑԸՆԷԼ, -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցո՛ւր, բ.ա. թքոդ անել։ 
 ТhУКhОДЭЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhур, п.г. обслюнявить, замусолить. 
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 ԹՌԻՆՔԹՌԻՆՔԹՌԻՆՔԹՌԻՆՔ (Նխջ), գ. թխթախաղի մի տեսակ։ 
 ТhРРИНКh (Нхч), с. тринька, вид карточной игры (другое название – сека); рус. тринька – 
карточная игра.  

 ԹՌԷԹՅԱՔԹՌԷԹՅԱՔԹՌԷԹՅԱՔԹՌԷԹՅԱՔ (Ն), ՏԸՌԻՏԱԿՏԸՌԻՏԱԿՏԸՌԻՏԱԿՏԸՌԻՏԱԿ (Չ), գ. 3-տարեկան ձի. ռուս. – третьяк։ 
 ТhРРЭТhЙАКh (Н), ТЫРРИТАК (Ч), с. трёхгодовалый конь; рус. третьяк – молодое 
животное на третьем году жизни (обычно о жеребёнке или телёнке). 

 ԹՌՈՒՍԻՔԹՌՈՒՍԻՔԹՌՈՒՍԻՔԹՌՈՒՍԻՔ (Ն), ՏՌՈՒՍԻԿՏՌՈՒՍԻԿՏՌՈՒՍԻԿՏՌՈՒՍԻԿ (Չ), գ. կիսավարտիք: 

 ТhРРУСИКh (Н), ТРРУСИК (Ч), с. трусы; из рус. 

 ԹՌՈՒՍԻՔԹՌՈՒՍԻՔԹՌՈՒՍԻՔԹՌՈՒՍԻՔ-ՄԱՅՔԱՄԱՅՔԱՄԱՅՔԱՄԱՅՔԱ (Ն), ՏՌՈՒՍԻԿՏՌՈՒՍԻԿՏՌՈՒՍԻԿՏՌՈՒՍԻԿ-ՄԱՅԿԱՄԱՅԿԱՄԱՅԿԱՄԱՅԿԱ (Չ), գ. հագնելու սպիտակեղեն: 

 ТhРРУСИКh-МАЙКhА (Н), ТРРУСИК-МАЙКА (Ч), с. нижнее бельё. 

 ԹՎԱՆԸՇԱՆԹՎԱՆԸՇԱՆԹՎԱՆԸՇԱՆԹՎԱՆԸՇԱՆ, գ. թվանշան: 

 ТhВАНЫШАН, с. оценка (школьная); литер.вост.арм. и литер.зап.арм. թվանշան тhванышан. 

 ԹՕԲԱՆԹՕԲԱՆԹՕԲԱՆԹՕԲԱՆ (Ն), գ. հարդ. հոմանիշը – էշտ (Չ). արաբ. թիբն – հարդ։ 
 ТhОБАН (Н), с. солома; синоним – эшт (Ч); крым.татар. тобан – солома. 

 ԹՕԲԱՆՕԴԹՕԲԱՆՕԴԹՕԲԱՆՕԴԹՕԲԱՆՕԴ, ած. վրան կամ մեջը հարդ թափված, հարդի հետ խառնված։ 
 ТhОБАНОД, п. смешанный с соломой, содержащий солому. 

 ԹՕԲԷԹՕԲԷԹՕԲԷԹՕԲԷ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Չ), ԹԷՕԲԷԹԷՕԲԷԹԷՕԲԷԹԷՕԲԷ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Ն) զղջալ ու որոշել այլև երբեք նույն բանը չանէլ. արաբ. 

թէլբէ – զղջում, թուրք. թօվբէ։  
 ТhОБЭ АНЭЛ (Ч), ТhÖБЭ АНЭЛ (Н) раскаиваться; турец. tövbe (тöвбе), крым.татар. тёвбе – 

раскаяние, из араб.; в гаварах Карабах, Аварик, Амасия, Муш թօբա ընել тhоба ынэл, Карин թեբա 

ընել тhэба ынэл – раскаиваться. 

 ԹՕԶԹՕԶԹՕԶԹՕԶ, գ. փոշի. տե՛ս նաև թօփրախ. փոխ. թուրք.։  
 ТhОЗ, с. пыль; турец. toz, крым.татар. тоз – пыль; в гаварах Карабах, Амшен, Харберд, Ван, 

Карин, Муш, Амасия, Себастия и т.д. թօզ тhоз – пыль; см. также тhопhрах. 

 ԹՕԶԻ ՄԱՇԻՆԹՕԶԻ ՄԱՇԻՆԹՕԶԻ ՄԱՇԻՆԹՕԶԻ ՄԱՇԻՆ, գ. փոշեծուծ: 

 ТhОЗИ МАШИН, с. пылесос. 

 ԹՕԶԷԳՕԽԹՕԶԷԳՕԽԹՕԶԷԳՕԽԹՕԶԷԳՕԽ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ ոտքից գլուխ փոշոտվել, փոշու մեջ թավալվել: 
 ТhОЗЭГОХ ЛАЛ  покрыться пылью с ног до головы, вываляться в пыли. 

 ԹՕԶԼԱՄԻՇԹՕԶԼԱՄԻՇԹՕԶԼԱՄԻՇԹՕԶԼԱՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ փոշոտել: 
 ТhОЗЛАМИШ АНЭЛ напылить. 

 ԹՕԶԹՕԶԹՕԶԹՕԶ-ԴՈՒՄԱՆԴՈՒՄԱՆԴՈՒՄԱՆԴՈՒՄԱՆ, գ.ած. մշուշի պես բարձրացած փոշի, փոշով պատած (երկինք), սաստիկ 

փոշոտ (եղանակ)։ 
 ТhОЗ-ДУМАН, с. пыль столбом.  

 ԹՕԶԹՕԶԹՕԶԹՕԶ-ԹՕՓՐԱԽԹՕՓՐԱԽԹՕՓՐԱԽԹՕՓՐԱԽ, ած. փոշոտ, կեխտոտ (տան մասին): 
 ТhОЗ-ТhОПhРАХ, п. пыльный, грязный (о доме). 

 ԹՕԶՕԴԹՕԶՕԴԹՕԶՕԴԹՕԶՕԴ, ած. փոշոտ։ 
 ТhОЗОД, п. пыльный. 

 ԹՕԶՕԴԷԼԹՕԶՕԴԷԼԹՕԶՕԴԷԼԹՕԶՕԴԷԼ¹, -ից, -աձ, -օղ, բ.ն. փոշի անել:  
 ТhОЗОДЭЛ¹, тhозодицh, -адз, -охъ, г.д.з. напылить; употр. во всех диалектах. 

 ԹՕԶՕԴԷԼԹՕԶՕԴԷԼԹՕԶՕԴԷԼԹՕԶՕԴԷԼ², -էցավ, -աձ, -օղ, բ.չ. փոշոտվել: 
 ТhОЗОДЭЛ², тhозодэцhав, -адз, -охъ, г.с.з. пылиться; употр. во всех диалектах. 

 ԹՕԹԹՕԹԹՕԹԹՕԹ, գ. ժանգ. թօթթօթթօթթօթ դալդալդալդալ ժանգոտել։ 
 ТhОТh, с. ржавчина; тhотh дал а) ржаветь, покрываться ржавчиной, б) прокисать (о молоке); 
крым.татар. тот – ржавчина; синоним – жангырр.  

 ԹՕԹԷԼԹՕԹԷԼԹՕԹԷԼԹՕԹԷԼ, տե՛ս թօթվէլ: 
 ТhОТhЭЛ, см. тhотhвэл. 

 ԹՕԹԽԱՐ ԼԱԼԹՕԹԽԱՐ ԼԱԼԹՕԹԽԱՐ ԼԱԼԹՕԹԽԱՐ ԼԱԼ    1. իզուր զբաղված մնալ (աման կամ այլ իրեղեն). 2. կիսակատար մնալ։ 
 ТhОТhХАР ЛАЛ 1. зря использоваться (о посуде и т.п.). 2. остаться недоделанным, 
незаконченным (о деле). 3. опустошиться, разориться; тhотhхар цэррков машт (Ч) а) однорукий, 
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б) с изувеченной рукой, тhотhхар мынал лишиться всего; в гаварах Муш, Карабах, Алашкерт 

թօթխար тhотhхар – недоделанный, Карабах, Муш, Алашкерт, Карин, Ван, Нор-Баязет, Ширак, 

Сасун թոթխար անել тhотhхар анел – зря использовать большую посуду для небольшого 
количества пищи.  

 ԹՕԹՎԷԼԹՕԹՎԷԼԹՕԹՎԷԼԹՕԹՎԷԼ կամ ԹՕԹԷԼԹՕԹԷԼԹՕԹԷԼԹՕԹԷԼ, բ.ն. շարժել. «թոթափել» բառն է, որի «ա» հնչյունը սղվել է, իսկ 

«փ»-ն դարձել է «վ». գըլօխըգըլօխըգըլօխըգըլօխը թօթվէլթօթվէլթօթվէլթօթվէլ (Ն), կըլօխըկըլօխըկըլօխըկըլօխը թօթվէլթօթվէլթօթվէլթօթվէլ (Չ) գլուխը թարժել, որ կարող է ունենալ 
բացասական, արհամարհական կամ մեղադրական իմաստ։  
 ТhОТhВЭЛ или ТhОТhЭЛ, г.д.з. 1. шатать, расшатывать. 2. качать, трясти; гылохы тhотhвэл 
(Н), кылохы тhотhвэл (Ч) качать головой в знак несогласия, осуждения или недовольства; 

литер.вост.арм. թոթափել тhотhапhел – отряхивать, литер.зап.арм. թօթափել тhотhапhел – трясти, 

шатать, расшатывать (в диалекте произошла редукция звука «а», а звук «пh» перешёл в звук «в»).  

 ԹՕԹՎԸԴԷԼԹՕԹՎԸԴԷԼԹՕԹՎԸԴԷԼԹՕԹՎԸԴԷԼ 1. բ.ն. շատ անգամ շարժել. 2. բ.չ. շատ անգամ կամ շարժվել։ 
 ТhОТhВЫДЭЛ 1. г.д.з. раскачивать. 2. г.с.з. раскачиваться. 

 ԹՕԹՕՎԱՆՔԹՕԹՕՎԱՆՔԹՕԹՕՎԱՆՔԹՕԹՕՎԱՆՔ, գ. տրտունջ, դժգոհություն: 
 ТhОТhОВАНКh, с. недовольство, ропот. 

 *ԹՕԼԷԹՕԼԷԹՕԼԷԹՕԼԷ (Չ), գ. գոմեշի գոմ։  
 *ТhОЛЭ (Ч), с. хлев для быка; крым.татар. толе (диал.) – комната, пристроенное маленькое 
помещение.  

 ԹՕԼՕՇԹՕԼՕՇԹՕԼՕՇԹՕԼՕՇ-ԹՕԼՕՇԹՕԼՕՇԹՕԼՕՇԹՕԼՕՇ, տե՛ս լափաշ-լափաշ։ 
 ТhОЛОШ-ТhОЛОШ, см. лапhаш-лапhаш.  

 ԹՕԽԱԹՕԽԱԹՕԽԱԹՕԽԱ (Ն, ՏՕՂԱՅՏՕՂԱՅՏՕՂԱՅՏՕՂԱՅ (Չ), գ. օղակ. թուրք. թօկա – նույն նշ. Չալթրի ձևը հավանորեն հետևանք 

է «տօղայ» մարգագետին բառի ազտեցության։ 
 ТhОХА (Н), ТОХЪАЙ (Ч), с. 1. м. кольцо, петля. 2. (Ч) пряжка; турец. toka – пряжка, 

крым.татар. токъа – заколка для волос, пряжка, застёжка; Амасия թօխա тhоха, Ван, Карабах, 

Аварик, Шемаха թօխկա тhохка – пояс с кольцом вместо пряжки. 

 ԹՕԽԱԼԹՕԽԱԼԹՕԽԱԼԹՕԽԱԼ (Ն), ՏՕԽԱԼՏՕԽԱԼՏՕԽԱԼՏՕԽԱԼ (Չ), ած. բութ (ծայր)։ 
 ТhОХАЛ (Н), ТОХАЛ (Ч), п. тупой, неострый (кончик чего-либо); крым.татар. токьал – тупой 
(кончик чего-либо); тохал марркова морковь «Каротель», имеющая тупой кончик. 

 *ԹՕԽՄԱԽԹՕԽՄԱԽԹՕԽՄԱԽԹՕԽՄԱԽ, գ. թակ. թուրք. թօկմակ – թակ։ 
 *ТhОХМАХ, с. колотушка, молоток (дверной); турец. tokmak – колотушка, молоток (дверной), 
крым.татар. токьмакь – колотушка; в гаварах Ван, Карабах, Муш, Аварик, Харберд, Буланых, Мокс, 

Хизан, Хиян թոխմախ тhохмах – колотушка.  

 ԹՕԽԼՈՒԹՕԽԼՈՒԹՕԽԼՈՒԹՕԽԼՈՒ ՕՉԽԱՐՕՉԽԱՐՕՉԽԱՐՕՉԽԱՐ (Ն), ՏՕԽԼՈՒՏՕԽԼՈՒՏՕԽԼՈՒՏՕԽԼՈՒ ՕՉԽԱՐՕՉԽԱՐՕՉԽԱՐՕՉԽԱՐ (Չ), գ. մեկ տարեկան ոչխար. պարս. թօխալի – 

պարապ, դատարկ, այսինքն չծնող։ 
 ТhОХЛУ ОЧhХАР (Н), ТОХЛУ ОЧhХАР (Ч), c. зоол. годовалый барашек; турец. toklu 

(токлу), крым.татар. токълу – годовалый барашек; среднеарм. яз. տօխլի тохли – годовалый 

барашек, из турец.; Карин, Ерзинджан թոխլու тhохлу, Тбилиси, Себастия թոխլի тhохли, Карабах 

թողլի тhохъли, Хотрджур թուխլի тhухли – годовалый барашек. 

 ԹՕԽՈՒՄԹՕԽՈՒՄԹՕԽՈՒՄԹՕԽՈՒՄ (Ն), ԹՈՒԽՈՒՄԹՈՒԽՈՒՄԹՈՒԽՈՒՄԹՈՒԽՈՒՄ (Չ), գ. ցեղ (մարդու, կենդանիների). պարս. թօղմ – սերմ։ 
 ТhОХУМ (Н), ТhУХУМ (Ч), с. 1. род, племя. 2. порода (человека, животных). 3. клан; перс. 

tohm – род; грабар տոհմ тоhм – род, племя, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. տոհմ тоhм – род, 

Амшен տոհմ тоhм, Ван, Карабах, Полис, Карин թօխում тhохум, Алашкерт, Багеш թախում тhахум – 

род, племя; семя; от перс. также турец. tohum (тоhум) – семя, крым.татар. тохум – семена; род.  

 ԹՕԽՑԸՆԷԼԹՕԽՑԸՆԷԼԹՕԽՑԸՆԷԼԹՕԽՑԸՆԷԼ, -ուց, -ուցաձ, -ցընօղ, -ո՛ւր (Ն), ԹՕԽԾԸՆԷԼԹՕԽԾԸՆԷԼԹՕԽԾԸՆԷԼԹՕԽԾԸՆԷԼ, -ուց, -ուցաձ, -ծընօղ, -ո՛ւր (Չ), բ.ն. 

թողնել։ 
 ТhОХЦhЫНЭЛ, -уцh, -уцhадз, -цhынохъ, -ур (Н), ТhОХЦЫНЭЛ, -уцh, -уцhадз, -цынохъ, -ур 

(Ч), г.д.з. оставлять; грабар թողացանէլ тhохъацhанел, литер.вост.арм. թողնել тhохънел, 

литер.зап.арм. թողուլ тհохъул, в гаваре Акна թէօղուցնէլ тhöхъуцhнэл. 
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 ԹՕԽՑԸՎԷԼԹՕԽՑԸՎԷԼԹՕԽՑԸՎԷԼԹՕԽՑԸՎԷԼ (Ն), ԹՕԽԾԸՎԷԼԹՕԽԾԸՎԷԼԹՕԽԾԸՎԷԼԹՕԽԾԸՎԷԼ, -վէցավ, -վաձ (Չ), բ.կր. թողնվել. թօղ-աց-վ-ել։ 
 ТhОХЦhЫВЭЛ (Н), ТhОХЦЫВЭЛ, -вэцhав, -вадз (Ч), г.стр.з. оставляться.  

 ԹՕՂԹՕՂԹՕՂԹՕՂ և ԹՕԹՕԹՕԹՕ, մսն. թող։ 
 ТhОХЪ и ТhО, ч. пусть, пускай; тhохь ка (Ч) пусть приходит, тhо удэ пусть ест; корень 

древнеарм. языка թող тохъ – бросать, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. թող тhохъ – пусть. 

 ԹՕՂՈՒԹԻՆԹՕՂՈՒԹԻՆԹՕՂՈՒԹԻՆԹՕՂՈՒԹԻՆ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ ներել։ 
 ТhОХЪУТhИН АНЭЛ прощать, извинять; литер.вост.арм. թողություն անել, литер.зап.арм. 

թողութիւն անել тhохьутhюн анэл – прощать.  

 ԹՕՄԱԼԱԽԹՕՄԱԼԱԽԹՕՄԱԼԱԽԹՕՄԱԼԱԽ, ած. փոքրիկ, թմբլիկ (երեխաների մասին): 
 ТhОМАЛАХ, п. маленький, кругленький, пухленький (о ребёнке). 

 ԹՕՄԱՌԹՕՄԱՌԹՕՄԱՌԹՕՄԱՌ (Ն), ՏՕՄԱՌՏՕՄԱՌՏՕՄԱՌՏՕՄԱՌ (Չ), գ. հողի կոշտ, գուղձ։ 
 ТhОМАРР (Н), ТОМАРР (Ч), с. ком земли; крым.татар. томар – ком, комок. 

 ԹՕՆԹՈՒԽԹՕՆԹՈՒԽԹՕՆԹՈՒԽԹՕՆԹՈՒԽ և ԹՕՆԹԸԽԹՕՆԹԸԽԹՕՆԹԸԽԹՕՆԹԸԽ, ած. թմբլիկ (նորածնի ձեռքերի վերաբերյալ): 
 ТhОНТhУХ и ТhОНТhЫХ, п. пухленький (о руках младенца). 

 ԹՕՋԳԷԼԹՕՋԳԷԼԹՕՋԳԷԼԹՕՋԳԷԼ, բ.չ. դոճկել, ջրալի կերակուրը երկար մնալուց թանձրանալ։ 
 ТhОДЖГЭЛ, г.с.з. загуститься от долгого стояния (о жидкой пище); литер.зап.арм. դոճկել 
(произн. тhоджгэл), в гаварах Евдокия, Дерсин, Кхи դոճկել дочкел, Партизак, Акна դոժկել дожкел, 

Полис, Себастия, Харберд տոճկել точкел, Амасия տոժկել тожкел. 

 ԹՕՌԹՕՌԹՕՌԹՕՌ, գ. թոռ։  
 ТhОРР, с. внук, внучка; множ. число тhоррэр; исконно арм. слово, грабар թոռն тhоррн, 

литер.вост.арм. и литер.зап.арм. թոռ тhорр, Алашкерт, Муш, Нор-Джуга, Салмаст, Ван, Ахалциха, 

Горис, Харберд, Карин, Ереван, Полис, Родосто, Сучава թօռ тhорр, Карабах, Шемаха թօռնը 

тhоррны, Мокс, Возм թուռ тhурр, Себастия թէօռ тhöрр, Зейтун թոռուն тhоррун, Мараха թուէռ 

тhуэрр, Агулис թառնը тhаррны, Тигранакерт թօռնիգ тhоррниг, Хачин թոր тhор. 

 ԹՕՌԹՕՓԹՕՌԹՕՓԹՕՌԹՕՓԹՕՌԹՕՓ (Չ), ԹՕՐԹՕՓԹՕՐԹՕՓԹՕՐԹՕՓԹՕՐԹՕՓ (Ն), ած.մկ. կծված, ամփոփված. թուրք. թօրթօփ – նույն իմ. 

թօռթօփթօռթօփթօռթօփթօռթօփ լալլալլալլալ կծվել, թօռթօփթօռթօփթօռթօփթօռթօփ անէլանէլանէլանէլ կծվեցնել։ 
 ТhОРРТhОПh (Ч), ТhОРТhОПh (Н), п. съёжившийся, свернувшийся в клубок, сжавшийся в 
комок; тhорртhопh лал съёжиться, сжаться в комок, свернуться в клубок, тhорртhопh анэл 
свернуть, смотать в клубок; турец. tortop – круглый.  

 ԹՕՌԹՕՓԼԷՄԻՇԹՕՌԹՕՓԼԷՄԻՇԹՕՌԹՕՓԼԷՄԻՇԹՕՌԹՕՓԼԷՄԻՇ (ԸԸԸԸ)ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ կծվել. թուրք. թօրթօփլէնմէք – կծվել։ 
 ТhОРРТhОПhЛЭМИШ (Ы)ЛАЛ съёжиться, сжатьтся в комок; от турец. tortoplenmek – 
съёжиться. 

 ԹՕՌԻԹՕՌԻԹՕՌԻԹՕՌԻ-ԲԱԴԲԱԴԲԱԴԲԱԴ (Չ), ԹՕՌԷԹՕՌԷԹՕՌԷԹՕՌԷ-ԲԱԴԲԱԴԲԱԴԲԱԴ (Ն), գ. տան մեջի պատվավոր տեղը, վերի պատը։ 
 ТhОРРИ-БАД (Ч), ТhОРРЭ-БАД (Н), с. почётное место в доме, красный угол.  

 ԹՕՌՂԱՅԹՕՌՂԱՅԹՕՌՂԱՅԹՕՌՂԱՅ (Ն), ՏՕՌՂԱՅՏՕՌՂԱՅՏՕՌՂԱՅՏՕՌՂԱՅ (Չ), գ. ծիտ, ճնճղուկ։ 
 ТhОРРХЪАЙ (Н), ТОРРХЪАЙ (Ч), с. зоол. воробей; крым.татар. торгьай – воробей. 

 ԹՕՌՄԱՁԹՕՌՄԱՁԹՕՌՄԱՁԹՕՌՄԱՁ, ած. թոռոմած: 

 ТhОРРМАДЗ, пр.пр.вр. увядший; литер.вост.арм. թոռոմած тhорромац, литер.зап.арм. 

թոռմած (произн. тhоррмадз) – увядший. 

 ԹՕՌՄԷԼԹՕՌՄԷԼԹՕՌՄԷԼԹՕՌՄԷԼ, -ի, -էցավ, բ.չ. թոռմել: 
 ТhОРРМЭЛ, кhытhоррми, тhоррмэцhав, г.с.з. вянуть, сохнуть; исконно арм. слово, грабар 

թառամ тhаррам и թոռոմ тhорром – высохший, увядший, թառամիլ тhаррамил – вянуть; от формы 

թառամ тhаррам произошли литер.вост.арм. թառամել тhаррамел, диалектные формы в гаварах 

Шемаха թառամիլ тhаррамил, Тигранакерт, Харберд թառմիլ тhаррмил, Агулис թռամիլ тhррамил, 

Хачин թmռմել тհäррмел, от второй формы թոռոմ тhорром произошли литер.зап.арм թոռմիլ 
тhоррмил и диалектные формы в гаварах (включая новонахичеванский диалект) Салмаст, Ван 

թօռօմել тhорромел, Ереван, Мараха, թօռօմէլ тhорромэл, Алашкерт, Муш թօռմել тhоррмел, Мокс 
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ԹՕՌՄԷՑԸՆԷԼԹՕՌՄԷՑԸՆԷԼԹՕՌՄԷՑԸՆԷԼԹՕՌՄԷՑԸՆԷԼ ԹԹԹԹ Тh

թօռոմիլ тhорромил, Ахалциха, Себастия, Родосто, Акна, Карин, Полис թօռմիլ тhоррмил, Амшен 

թօռմուշ тhоррмуш, Асланбек թէօռմիլ тhöррмил.  

 ԹՕՌՄԷՑԸՆԷԼԹՕՌՄԷՑԸՆԷԼԹՕՌՄԷՑԸՆԷԼԹՕՌՄԷՑԸՆԷԼ, -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցո՛ւր, բ.ա. թառամեցնել։ 
 ТhОРРМЭЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhур, п.г.  способствовать увяданию. 

 *ԹՕՌՉԱԹՕՌՉԱԹՕՌՉԱԹՕՌՉԱ, գ. տախտակե շինած քնելու տեղ՝ հատակից բարձր։ 
 *ТhОРРЧhА, с. 1. нары, топчан, дощатый настил для сна. 2. полка для продуктов в подвале 
дома. 3. выступ в прихожей дома над входом в подвал, либо над входом в подвал с улицы. 

 ԹՕՍԱԹԹՕՍԱԹԹՕՍԱԹԹՕՍԱԹ, գ. միջոց. թօսաթիթօսաթիթօսաթիթօսաթի առնէլառնէլառնէլառնէլ (Ն) ծաղրել. մէգմէգմէգմէգ թօսաթթօսաթթօսաթթօսաթ մըմըմըմը մի որոշ ժամանակ։ 
 ТhОСАТh или ТhОСАЛТhИ, с. 1. средство, приём, способ. 2. миг, мгновение; тhосатhи 
аррнэл (Н) высмеивать, подтрунивать, мэг тhосатh мы, мэг тhосатhым или мэг тhосалтhи на 
миг, на мгновение; крым.татар. тосат – некоторое время.  

 ԹՕՐՓՈՒԹՕՐՓՈՒԹՕՐՓՈՒԹՕՐՓՈՒ (Չ), գ. փայտե խարտոց։ 
 ТhОРПhУ (Ч), с. 1. деревянный рашпиль. 2. железный рашпиль (в кузнице); турец. törpü 
(тöрпю) – напильник, рашпиль.  

 ԹՕՐՓՈՒԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼԹՕՐՓՈՒԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼԹՕՐՓՈՒԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼԹՕՐՓՈՒԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ (Չ) 1. խարտոցով հարթել, քերել. 2. անհանգիստ անել՝ անվերջ 

դիմելով միևնույն պահանջով։ 
 ТhОРПhУЛЭМИШ АНЭЛ (Ч) 1. скоблить, скрести напильником. 2. перен. докучать, 
досаждать, надоедать. 

 ԹՕՓԹՕՓԹՕՓԹՕՓ, գ. 1. գնդակ (խաղալու). 2. հրետանի. 3. հակ (գործվածքեղենի). թուրք. թօփ – նույն նշ. 

թօփթօփթօփթօփ խաղալխաղալխաղալխաղալ գնդակ խաղալ. թօփթօփթօփթօփ քաշէլքաշէլքաշէլքաշէլ ռմբակոծել. մէգմէգմէգմէգ թօփթօփթօփթօփ բասմաբասմաբասմաբասմա մի հակ չիթ. թօփիթօփիթօփիթօփի արաբաարաբաարաբաարաբա 

թնդանոթ։ 
 ТhОПh, с. 1. мяч. 2. группа людей, толпа. 3. пушка. 4. рулон (ткани). 5. клок, пучок шерсти. 6. 
комок. 7. стопка, ряд одинаковых по размеру предметов, положенных один на другой; тhопh 
хахъал играть в мяч, тhопh кhашэл стрелять из пушки, мэг тhопh басма целый рулон ситца, 

тhопhи араба пушка, мэг тhопhым толпой, гурьбой; турец. top – мяч; в гаварах Амшен թօպ тhоп – 

мяч, Ван, Карабах, Полис, Партизак, Карин, Харберд, Буланых, Кесария, Муш թօփ тhопh – мяч, 

рулон; пушка.  

 ԹՕՓԹՕՓԹՕՓԹՕՓ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ հավաքել։ 
 ТhОПh АНЭЛ 1. собирать, копить, накапливать. 2. собирать, созывать, приглашать. 3. 
убирать, собирать и складывать что-либо в одно место; тhопh арадз стаг денежные накопления; в 

гаварах Ван, Карабах, Партизак, Полис, Карин, Муш, Харберд, Буланых, Кесария и т.д. թօփ անել 
тhопh анэл – собирать.  

 ԹՕՓԹՕՓԹՕՓԹՕՓ ԼԱԼԼԱԼԼԱԼԼԱԼ հավաքվել, կուտակել։ 
 ТhОПh ЛАЛ собираться, скапливаться, скучиваться; среднеарм. яз. թօփ լինել тhопh линел, в 

гаварах Ван, Карабах, Полис, Партизак, Карин, Харберд, Буланых, Кесария, Муш и т.д. թօփ ելնել 
тhопh элнэл – собираться.  

 ԹՕՓԹՕՓԹՕՓԹՕՓ-ԹՕՓԹՕՓԹՕՓԹՕՓ, ած.մկ. խումբ-խումբ, կույտ-կույտ։ 
 ТhОПh-ТhОПh, н. гурьбой, толпами; кучами. 

 ԹՕՓԱԼԹՕՓԱԼԹՕՓԱԼԹՕՓԱԼ (Ն), ՏՕՊԱԼՏՕՊԱԼՏՕՊԱԼՏՕՊԱԼ (Չ), ա. կաղ. թուրք. թօփալ – կաղ։ 
 ТhОПhАЛ (Н), ТОПАЛ (Ч), п. хромой; турец. topal (топал), крым.татар. топал – хромой; в 
гаварах Ван, Карабах, Нор-Баязет, Карин, Харберд, Амшен, Муш, Буланых, Шатах, Полис, Карин и 

т.д. թօփալ тhопhал – хромой.  

 ԹՕՓԱԼԼԷՄԻՇԹՕՓԱԼԼԷՄԻՇԹՕՓԱԼԼԷՄԻՇԹՕՓԱԼԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Ն), ՏՕՊԱԼԼԷՄԻՇՏՕՊԱԼԼԷՄԻՇՏՕՊԱԼԼԷՄԻՇՏՕՊԱԼԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ (Չ) կաղալ. հոմանիշը ախսայէլ (Չ)։  
 ТhОПhАЛЛЭМИШ АНЭЛ (Н), ТОПАЛЛЭМИШ АНЭЛ (Ч) хромать; турец. topallamak, 
крым.татар. топалламакь – хромать; синоним – ахсайэл (Ч).  

 ԹՕՓԱԼԹՕՓԱԼԹՕՓԱԼԹՕՓԱԼ-ԹՕՓԱԼԹՕՓԱԼԹՕՓԱԼԹՕՓԱԼ (Ն), ՏՕՊԱԼՏՕՊԱԼՏՕՊԱԼՏՕՊԱԼ-ՏՕՊԱԼՏՕՊԱԼՏՕՊԱԼՏՕՊԱԼ (Չ), մկ. կաղալով։  
 ТhОПhАЛ-ТhОПhАЛ (Н), ТОПАЛ-ТОПАЛ (Ч), н. хромая, прихрамывая. 

 ԹՕՓԹԱՆԹՕՓԹԱՆԹՕՓԹԱՆԹՕՓԹԱՆ (Ն), ԹՕՊՏԱՆԹՕՊՏԱՆԹՕՊՏԱՆԹՕՊՏԱՆ (Չ), մ. բոլորը միասին։ 
 ТhОПhТhАН (Н), ТhОПТАН (Ч), н. 1. оптом. 2. гурьбой, толпой; турец. toptan – оптом. 
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ԹԹԹԹ Тh ԹՕՓՈՒԶԹՕՓՈՒԶԹՕՓՈՒԶԹՕՓՈՒԶ

 ԹՕՓՈՒԶԹՕՓՈՒԶԹՕՓՈՒԶԹՕՓՈՒԶ, գ. գունդ թակ (զանգի), երկաթ (պատի ժամացույցի). փոխ. թուրք.։ 
 ТhОПhУЗ, с. 1. булава, палица, посох, святыня, хранившаяся в церквях св. Георга и св. 
Никохъайоса в г. Новая Нахичевань. 2. язычок колокола. 3. маятник часов с металлическиим 
шаром; тhопузов сыhат  часы с маятником; «…Топуз – короткий посох со свинцовым клубком в 
конце, покрытый как и кресты, атласной материей. Когда обречённый долго мучается и смерть 
наступает медленно, этот топуз приносят и ставят на его грудь, чтоб перевес был на той или иной 
стороне…В трудных случаях родовых схваток нахичеванские старухи прибегают к различным 
средствам, они повелевают принести из церквей св. Георга и св. Никохайоса топузы – гири и ставят 
их на беременную, споласкивают в воде «джэнги тур» – саблю раздора и поят её этой водой…» (Ер. 

Шахазиз); в гаварах Карабах, Карин, Муш, Ван թոփուզ тhопhуз – булава, палица; турец. topuz – 

булава, шарик. 

 ԹՕՓԱՌԱԹՄԻՇԹՕՓԱՌԱԹՄԻՇԹՕՓԱՌԱԹՄԻՇԹՕՓԱՌԱԹՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ հավաքվել, կուտակել: 
 ТhОПhАРРАТhМИШ АНЭЛ собраться вместе, сосредоточиться в одном месте. 

 ԹՕՓԱՌԼԷՄԻՇԹՕՓԱՌԼԷՄԻՇԹՕՓԱՌԼԷՄԻՇԹՕՓԱՌԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼԱՆԷԼ հավաքել միատեղ, խմբել. թուրք. թօփարլամակ – հավաքել։ 
 ТhОПhАРРЛЭМИШ АНЭЛ собрать вместе (людей); турец. toparlamak – собирать. 

 ԹՕՓԼՈՒԹՕՓԼՈՒԹՕՓԼՈՒԹՕՓԼՈՒ ԱՍԷՂԱՍԷՂԱՍԷՂԱՍԷՂ, գ. գնդասեղ. թուրք. թօփլու – գնդավոր, ծայրը գունդ։ 
 ТhОПhЛУ АСЭХЪ, с. булавка; турец. toplu – имеющий круглую часть. 

 ԹՕՓՐԱԽԹՕՓՐԱԽԹՕՓՐԱԽԹՕՓՐԱԽ առանձին չի գործածվում, այլ միայն թօզթօզթօզթօզ-թօփրախթօփրախթօփրախթօփրախ փոշի, փոշու նման մանր 

անմաքրություն: 

 ТhОПhРАХ употр. в выраж. тhоз-тhопhрах пылища, пыль столбом; турец. toprak, крым.татар. 
топракь – земля, почва. 

 ԹՕՓՑԻԹՕՓՑԻԹՕՓՑԻԹՕՓՑԻ (Ն), ՏՕՊԾԻՏՕՊԾԻՏՕՊԾԻՏՕՊԾԻ (Չ), գ. Թոփտի գյուղացի։ 
 ТhОПhЦhИ (Н), ТОПЦИ (Ч), с. житель, жительница с. Топти (с. Крым). 

 ԹՕՓՕՎԹՕՓՕՎԹՕՓՕՎԹՕՓՕՎ, մկ. խումբ-խումբ, կույտ-կույտ։ 
 ТhОПhОВ, н. 1. гурьбой, толпой. 2. кучей, грудой, штабелями; тhопhов тынэл ставить 
штабелями; тhопhов анцhан кhовэрэс прошли мимо нас толпой. 

 ԹՕՔԹՕՔԹՕՔԹՕՔ (Ն), ՏՕԿՏՕԿՏՕԿՏՕԿ (Չ), գ.  էլեկտրականություն:  
 ТhОКh (Н), ТОК (Ч), с. электричество; от рус. электрический ток. 

 ԹՕՔԱԹԹՕՔԱԹԹՕՔԱԹԹՕՔԱԹ, ԹՕՔԱԽԹԹՕՔԱԽԹԹՕՔԱԽԹԹՕՔԱԽԹ և ԹՈՒՔԱԽԹԹՈՒՔԱԽԹԹՈՒՔԱԽԹԹՈՒՔԱԽԹ, գ. թոքախտ:  
 ТhОКhАТh, ТhОКhАХТh и ТhУКhАХТh, с. мед. туберкулёз; от թոք тhокh – лёгкое и աղտ 

ахьт – грязь, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. թոքախտ тhокhахт – туберкулёз.  



 

531 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 
О создателе словаря новонахичеванского диалекта ............................................................................3 

Քաղվածք ԳԱ լեզվի Ինստիտուտի լեզվաբանության  

և բարբառագիտության սեկտորիծ. ..................................................................................................7 

Համառոտ բացատրական Նոր-Նախիջեվանի բարբառի մասին ...................................................8 

Համառոտ նախագիտելիք բառարանից օգտվելու համար ........................................................... 11 

Համառոտագրություններ և պայմանական նշումներ ................................................................... 15 

Ա ...................................................................................................................................................... 25 

Բ .................................................................................................................................................... .142 

Գ ..................................................................................................................................................... 257 

Դ ..................................................................................................................................................... 400 

Զ ..................................................................................................................................................... 456 

Է ..................................................................................................................................................... 469 

Ը ..................................................................................................................................................... 486 

Թ .................................................................................................................................................... 491 

 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
О создателе словаря новонахичеванского диалекта ............................................................................ 3 
Выписка из протокола заседания сектора лингвистики 
и диалектологии Института армянского языка ................................................................................... 7 
Краткая характеристика толкового словаря новонахичеванского диалекта ...................................... 17 
Краткие сведения для пользования словарем ................................................................................... 20 
Условные сокращения русскоязычной части словаря ....................................................................... 22 
Произношение буквосочетаний в русскоязычной части словаря ...................................................... 24 
Ударение .......................................................................................................................................... 24 
А ....................................................................................................................................................... 25 
Б ..................................................................................................................................................... 142 
Г ..................................................................................................................................................... 257 
Д ..................................................................................................................................................... 400 
З...................................................................................................................................................... 456 
Э ..................................................................................................................................................... 469 
Ы .................................................................................................................................................... 486 
Тh ................................................................................................................................................... 491 
 
 
 
 
 



 

532 

Джалашьян Кеворк Симонович 
 

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 
НОВОНАХИЧЕВАНСКОГО ДИАЛЕКТА 

АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА 

 
Книга первая 

ԱԱԱԱ А    ––––    ԹԹԹԹ Тh 
 
 
 

                 ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ 
 
 
 

РЕДАКТОР И ПЕРЕВОДЧИК НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
А.Х. ДАГЛДИЯН 

 
 
 
 
 
 
 
 

Компьютерный набор С.С. Атаманян, А.Х. Даглдиян  
Технический редактор Л.С. Секизян 

Верстка В.А.Баваль  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Сдано в набор 9.10.2019. Подписано в печать 29.10.2019. 
Формат 60х84 1/8. Гарнитура «Таймс». Усл. п. л. 61,44. 

Бумага офсетная. Печать офсетная. Тираж 350 экз. Заказ № 51. 
 

Издательство ООО «Терра Дон».  
344092, г. Ростов-на-Дону, пр. Королёва 7/19 

тел. 863-270-23-35, факс 863-299-65-39 
E-mail: kiselev@terradon.ru 

 
Отпечатано в типографии ООО «Терра Дон». 
344092, г. Ростов-на-Дону пр. Королёва 7/19 


