
ԳՈՒՐԳԵՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
ԵՊՀ բակալավրիատի բաժնի վարիչ, սոցիալ-տնտեսական 
աշխարհագրության ամբիոնի դոցենտ, ԵՊՀ ԻՄ տուրիզմի 
կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր
Հեղինակ է դպրոցական 6 դասագրքի, բուհական 2 
ձեռնարկի, 10 մեթոդական ձեռնարկի և ավելի քան 50 
հոդվածի:

ՎՐԵԺ ՓԱՐՍԱԴԱՆՅԱՆ 
բանասիրական գիտությունների թեկնածու, Երևանի 
«Հրաչյա Աճառյան» համալսարանի դոցենտ, Կրթության 
միջազգային ակադեմիայի «Հայբուսակ» համալսարանի 
պրոֆեսոր
1990-1996 թթ. և 2015-2017 թթ. պարսկերեն է դասավանդել 
Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան օտար լեզուների 
ինստիտուտում: 
1992-2011 թթ. աշխատել է Երևանի «Հրաչյա Աճառյան» 
համալսարանում, դասավանդել է «Պարսկերեն», 
«Պարսկերենի դասավանդման մեթոդիկա», «Իրանական 
բանասիրության ներածություն», «Թարգմանության 
տեսություն և պրակտիկա», «Բառագիտություն», «Պարսից 
լեզվի պատմություն» առարկաներ: Եղել է այդ 
համալսարանի 2-րդ օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ և 
Արևելագիտական ու Ռոմանագերմանական 
 ֆակուլտետների դեկան:   
Վ. Փարսադանյանը մի շարք դասագրքերի,  գիտական և 
ուսումնամեթոդական  աշխատությունների, բառարանների, 
հոդվածների, թարգմանությունների հեղինակ և  
համահեղինակ է: 

ԱՐՄԵՆ ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ
 բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ԵՊՀ 
արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության 
ամբիոնի ասիստենտ 
2017 թվականից դասավանդում է արևելագիտության 
ֆակուլտետում: 2018 թ. DAAD-ի գիտահետազոտական 
կրթաթոշակով Համբուրգի համալսարանում իրանական 
բարբառագիտության ոլորտում եռամսյա հետազոտական 
աշխատանք է իրականացրել: Մեկ տասնյակ գիտական 
հոդվածի հեղինակ է:
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Առաջաբան  
 

Աշխարհագրական հանրագիտարանային բառարանում 

երկրագրությունը բնորոշվում է որպես աշխարհագրական գի-

տություն, որը զբաղվում է երկրների համալիր ուսումնասիրու-

թյամբ, համակարգում և ընդհանրացնում է դրանց բնության, 

բնակչության, տնտեսության, մշակույթի և սոցիալական ու քա-

ղաքական կազմակերպման մասին տարաբնույթ տվյալները:  

Այսպիսով, երկրագրությունն իր էությամբ սինթեզող գիտու-

թյուն է, որի նպատակն է ձևավորել, կերտել առանձին երկրի, 

երկրների խմբերի կամ տարածաշրջանների աշխարհագրական 

կերպարը, իսկ ուսումնասիրվող օբյեկտի գիտական պատկերը 

կերտելու համար կատարում է մեծածավալ ու տարաբնույթ 

փաստական նյութի վերլուծություն:  

Այս բառարանի ստեղծումը նպատակ ունի արևելագետ-

պարսկագետների, միջազգայնագետների ունեցած բառարաննե-

րը համալրել նաև աշխարհագրական-երկրագրական հասկացու-

թյունների և եզրույթների մինչև օրս նմանը չունեցող բառա-

րանով: Բառարանն ընդգրկում է ավելի քան 1500 եզրույթ և հաս-

կացություն: Փորձել ենք բառարանում առավելագույնս ընդգրկել 

այն եզրույթներն ու հասկացությունները, որոնք ուղղակիորեն 

առնչվում են պարսկալեզու երկրների բնությանը, բնակչությանը, 

տնտեսությանը և հասարակության այս կամ այն ոլորտին: Դրա 

համար բառարանի բառաշարքը կազմելիս հիմք ենք ընդունել 

պարսկալեզու երկրներին վերաբերող աշխարհագրական-

երկրագրական գրականությունը: Մասնագիտական գրականու-

թյունից բացի՝ բառարանը կազմելիս հիմք ենք ընդունել նաև մի 

շարք բառարաններ։ 
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Բառարանի վերջում, որպես փոքրիկ հավելում, ներկայաց-

րել ենք միջազգային նշանավոր կազմակերպություններից մի 

քանիսը միայն, որոնց անդամակցում են պարսկալեզու երկրները: 

Բառարանի առաջին մասում տրված են աշխարհագրական-

երկրագրական եզրույթների և հասկացությունների հայերեն-

պարսկերեն, երկրորդ մասում՝ պարսկերեն-հայերեն տարբերակ-

ները: 

Հատուկ շնորհակալություն ենք հայտնում բառարանի մաս-

նագիտական խմբագիրներ Գ. Մելիքյանին և Թ. Վարդանյանին, 

գրախոսներ Ս. Սաֆարյանին և Տ. Սարգսյանին՝ արժեքավոր 

խորհուրդների և աշխատանքն արժևորելու համար: 

Հեղինակները շնորհակալությամբ կընդունեն բառարանի 

բարելավման հետ կապված բոլոր դիտողություններն ու առա-

ջարկությունները: 

Ձեր նկատառումները կարող եք ուղարկել 

ghovhannisyan@ysu.am կամ armen.israyelyan@ysu.am էլեկտրո-

նային հասցեներով:   

         

   Հեղինակներ  
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Աա
աբորիգեն (տեղաբնիկ)  بومی 
ագաթ عقيق
ագամա آگاما، سوسمار بزرگ
ագավա  گياهی علفی چندين

 سالۀ نواحی گرمسيری
ագարակ (ֆերմա)   ،مزرعه، کشتزار

 فارم
ագարակատեր (ֆերմեր) مالک مزرعه، صاحب

 کشتزار
ագրարային  کشاورزی
ագրարային հարաբերություն-

ներ          
کشاورزیمناسبات

ագրարային քաղաքակա-

նություն   
 

سياست کشاورزی 

ագրեսիա  تجاوز
ադամաթզենի (բանան)      موز 
ադամանդ  الماسبرليان،
ադրբեջանցի  بايجانیآذر
ազատ տնտեսական գոտի  آزاد اقتصادیۀمنطق
ազատ առևտրային գոտի تجاریمنطقۀ آزاد
ազգ  مّلت، قوم
ազգագրություն  قوم شناسی
ազգային եկամուտ  درآمد مّلی
ազգային ժողով  مجلس مّلی، پارلمان
ազգային կրոն  دين مّلی
ազգային համախմբում (կոնսո-

լիդացիա)  
،متحد ساختن قوم
 مّلیيکپارچه سازی 

ազգային հարստություն  ثروت مّلی
ազգային տնտեսություն  مّلیاقتصاد
ազգային պալատ  کاخ مّلی
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ազգային պարկ  پارک مّلی
ազգային փոքրամասնություն اقليَت مّلیاقليَت ،

 قومی 
ազգայնականություն  ،مّلی گرايی

 ناسيوناليسم
ազգայնացում  سازی مّلی
ազգերի ձուլում (ասիմիլացիա) یسازلهيميآس

 ملل(همگون سازی) 
ազգություն  مليّت
ազիմուտ  آزيموت
ազնիվ մետաղ  فّلز نجيب
ազնվացեղ եղջերու  جيبگوزن ن
ալթայան լեզվաընտանիք زبان هایۀخانواد

 آلتايی
ալիք  موج 
ալյումին  آلومينيوم
ալմաստ  الماس
ալոե  آلوئه
ալպինիստ (լեռնագնաց)  کوه پيما،کوه نورد
ալպինիզմ   کوهی،نوردکوه

 پيمايی
ալպյան  آلپی
ածուխ  ذغال
ակադեմիա  فرهنگستان، آکادمی
ակացիա  آکاسيا، اقاقيا 
ակցիա (բաժնետոմս)  سهم، بخشيه
ակցիոներական ընկերություն 

(բաժնետիրական ընկերու-

թյուն)  

شرکت سهامی

ակունք  منشأ
ահաբեկչություն  ترور
աղ  نمک 
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աղանդ  فرقه
աղանդավորություն  پيروی از فرقه،

 فرقه گری
աղբյուր  1-  ،منبع،  -2چشمه

 ماخذ  
աղյուս  آجر، خشت
աղտոտում  آلودن (کثيف و

ناپاک کردن) چيزی، 
 آلوده سازی

աղվես   روباه
աղոթք  ُدعا 
աղուտ  شورهزار،نمکزار،

 شورستان
աճուրդ  مزايده
ամառ  تابستان
ամառանոց  ييالق
ամբարտակ   ّسد 
ամերիկացի  آمريکايی، اهل

 آمريکا
ամիս  ماه 
ամպ  ابر 
ամպամածություն  هوای ابری، ابری
ամպրոպ  تندررعد و برق ،
ամսագիր  ماهنامه
ամուսնական տարիք  سّن ازدواج
ամուսնալուծություն  طالق، ترک مزاوجت
ամուսնություն  ازدواج
այգի  باغ 
այգեգործություն  باغداری، باغبانی
այծ  ُبز 
այծաբուծություն  پرورش ُبز
այծքաղ  ُبز کوهی
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անակոնդա  ماِر اژدها،
 یمار بوا، آناکوندا

 یآب
անանաս (արքայախնձոր)  آناناس، ِعين الناس
անապատ  بيابان
անապատացում  زايیبيابان
անասնապահություն  یدامدار،دامپروری
անասուն  حيوان، جانور
անգլիացի  انگليس، اهل

 انگلستان 
անգղ  کرکس، الشخور
անեքսիա (բռնակցում)  الحاق
անկախություն  استقالل
անկլավ  منطقۀبوم درون ،

 یبوم درون
անձրև  باران
անտառ  جنگل
անտառային արդյունաբերու-

թյուն  
صنايع جنگلداری

անտառային ռեսուրսներ (պա-

շարներ) 

ذخاير جنگلی
անտառային տնտեսություն اقتصاد جنگلداری
անտարկտիկա قطبی،جنوبنيسرزم

 جنوب کره زمين
անտիցիկլոն ضد گردباد، ضد

سيکلون، آنتی 
 سيکلون

աշխատանք کار 
աշխատանքի առարկա موضوع کار
աշխատանքի բաժանում تقسيم کار
աշխատանքի գործիք ابزار کار، وسايل

 کار
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աշխատանքային շուկա بازار کار
աշխատանքային ռեսուրսներ 1-2، منابع کار-

 منابع شغلي
աշխատանքի աշխարհագրա-

կան բաժանում 

تقسيم جغرافيايی
 کار

աշխատանքի միջազգային բա-

ժանում 

تقسيم بين الملی
 کار

աշխատավարձ ،حقوق، اجرت
 کارمزد، دستمزد

աշխատատար արտադրու-

թյուն 

توليداتی که کار و
زحمت بسيار می 

طلبد، توليدات پر 
زحمت (مشکل، سخت، 

 دشوار)
աշխատունակ բնակչություն اهالی مستعد به کار
աշխատուժ نيروی کار
աշխատունակություն انجام کاریتواناي،

 کاردانی
աշխարհագրական جغرافيايی
աշխարհագրական ատլաս مجموعه نقشه های

اتلس  ،جغرافيايی
 (اطلس) جغرافيايی

աշխարհագրական դիրք موضع جغرافيايی
աշխարհագրական երկայնու-

թյուն 

طول جغرافيايی
աշխարհագրական թաղանթ جغرافيايی اليۀ
աշխարհագրական լայնություն عرض جغرافيايی
աշխարհագրական կոորդի-

նատներ 

مشخصات جغرافيايی
աշխարհագրական հայտնա-

գործություններ 

اکتشافات جغرافيايی
աշխարհագրական միջավայր محيط جغرافيايی
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աշխարհագրական քարտեզ جغرافيايیۀنقش
աշխարհագրություն جغرافيا
աշխարհամաս قاّره، ّبر
աշխարհաքաղաքականություն کيتيژئوپل
աշխարհի քարտեզ نقشه جغرافيايی

 جهان
աշնանացան մշակաբույսեր نباتات کشت پاييزی
աշորա (տարեկան) چاودار (گياهی يک

ساله از خانواده 
 گندميان)

աշուն پاييز
ապար سنگ معدنی
ապրանք جنس، کاال
ապրանքային տնտեսություն اقتصاد کااليی
ապրանքափոխանակություն تبادل کاالها، رد و

بدل کردن کاالها، 
 کاالها،مبادله 

առավոտ سحرصبح، بامداد ،
առաջնորդ رهبر
առողջապահություն بهداری، بهداشت
առողջարան آسايشگاه
առյուծ شير 
առվակ جوی کوچک
առվույտ يونجه
առու ،جوی، گذرگاه آب

گذرگاه نسبتًا 
باريکی که آب در آن 

 جريان دارد
առևտրական հաշվեկշիռ تراز تجارتی
առևտրական նավատորմ ،ناوگان تجارتی

 ناوگان تجاری
առևտուր تجارت
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ասբեստ ،آزبست، پنبۀ نسوز
 پنبۀ کوهی

ասիմիլյացիա همگونونيالسيميآس ،
 سازی

ասորի آشوری
ասոցիացիա اتحاديه،انجمن
աստղ ستاره
աստղադիտակ تلسکوپ
աստվածապետություն (թեոկ-

րատիա) 

دين ساالری،
 تئوکراسی

Աստվածաշունչ کتاب مقدس مسيحيان
 و يهوديان

ասուպ شهاب، سنگ آسمانی
ավազ ريگ، شن، ماسه
ավազաբլուր  ماسهۀتل ريگ، تپ
ավազահող خاک مخلوط به شن
ավազամուկ موش شنزاری
ավազային անապատ ايی بيابان ماسه
ավազան حوض 
ավազաքար سنگ معدن شن
ավազուտային ակացիա اقاقيای شنزاری
ավան قصبه
ավանակ االغ 
ավանդույթ آداب و رسوم
ավիաընկերություն شرکت هواپيمايی
ավստրալացի  استراليايی، اهل

 استراليا
ավտոբուս اتوبوس
ավտոմայրուղի بزرگراه
ավտոմեքենա  خودرو، اتومبيل
ավտոմոբիլաշինություն صنايع خودروسازی
ատլաս աշխարհագրական اطلس جغرافيايی
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ատոմային էլեկտրակայան نيروگاه اتمی
արաբ عرب 
արագիլ لک لک، کرنا
արագընթաց ավտոճանապարհ جاده سريع السير،

 شاهراه
արահետ, կածան کوره راه
արամեերեն زبان آرامی
արգելոց قرق، منطقه ممنوعه
արգելավայր قرق گاه
արդյունահանող արդյունաբե-

րություն 

صنايع استخراجی
արդյունահանում استخراج
արդյունաբերական ապրանք-

ներ 

کاالهای صنعتی
արդյունաբերական կենտրոն مرکز صنعتی
արդյունաբերական կետ محل توليدی، مکان

 توليدی
արդյունաբերական համալիր مجتمع صنعتی

 (توليدی)
արդյունաբերական հանգույց مرکز صنعتی، جايی

که در آن فعاليتهای 
توليدی تمرکز يافته 

 باشد
արդյունաբերական ձեռնար-

կություն 

واحد توليدی
արդյունաբերական շրջան منطقه صنعتی

 (توليدی)
արդյունաբերության ճյուղ رشته های صنايع
արդյունաբերություն صنايع، توليدات
արեգակնայի համակարգ منظومه شمسی
արժեզրկում (ինֆլյացիա) تورم
արժեթուղթ اوراق بهادار
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արժեք ارزش
արժույթ ارز خارجی
արծաթ نقره
արծիվ عقاب
արկտիկա قطب شمال
արկտիկական անապատ بيابان قطب شمالی
արհեստ ،پيشه، حرفه، شغل

 صنعت
արհեստագործություն پيشه وری، صنعتگری
արհեստական մանրաթել الياف مصنوعی
արհեստավոր پيشه ور، صنعتگر
արհմիություն اتحاديه کارگری
արմավ خرما
արմավենի درخت خرما
արմենոիդ آرمنوتيد
արշավախումբ گروه افرادی که

برای انجام 
ماموريتی به محلی 
اعزام می شوند، 

 گروه اعزامی
արշիպելագ (կղզեխումբ)  مجمع الجزاير
արոտավայր چراگاه
արջ خرس 
արջամուկ موش خرما
արվարձան حومه
արվեստ هنر 
արտագաղթ مهاجرت
արտադրամաս کارگاه، کارگاه

 توليدی
արտադրական միավորում واحد توليدی
արտադրանքի ինքնարժեք قيمت تمام شده کاال
արտադրողական ուժեր نيروهای توليدی
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արտադրության եղանակ توليدات، راهشيوه
 و رسم توليدات

արտադրության միջոց وسايل توليدی
արտադրություն توليدات
արտահանում صادرات
արտասահման خارج از کشور
արտարժույթ ارز 
արտաքին առևտուր تجارت خارجی
արտաքին շուկա بازار خارجی
արտաքին պարտք بدهی خارجی

کشورروابط اتقادی 
 با کشورهای خارجی 

արտաքին տնտեսական կա-

պեր 

روابط اقتصادی با
 کشورهای خارجی

արտաքին քաղաքականություն سياست خارجی
արտեզյան ջրեր آبهای چاه های زير

زمينی عميق، آبهای 
چاه آرتزين، آبهای 

 آرتزين 
արտեզյան ջրհոր چاه زير زمينی

 چاه آرتزينعميق، 
արտերկիր کشور خارجی، خارج
արտոնագիր امتياز نامه
ափ ساحل
արև آفتاب، خورشيد
արևադարձ حاّره، گرمسيری، گرم

 و سوزان
արևադարձային գոտի ،منطقه حاّره ای

 منطقه گرمسيری
արևածագ طلوع، فجر
արևակայություն انقالب شمسی
արևածաղիկ گل آفتاب گردان
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արևելք مشرق
արևմուտք مغرب
արևմտյան քամի بادی که از مغرب می

 وزد
արքայախնձոր (անանաս) آناناس، عين الناس
աուլ ده کوهستانی
աֆղան افغان، پشتو
 

Բբ 
բադ اردک
բազալտ بازالت
բազե عقاب
բազմակնություն تعدِد زوجات، چند

 همسری
բաժնետոմս (ակցիա) سهام
բաժնետիրական ընկերություն 

 (ակցիոներական ընկե-

րություն) 

شرکت سهامی

բալ آلبالو
բալանս (հաշվեկշիռ) تراز، بيالن
բալենի درخت آلبالو
բալասանատու ծառ هر درختی که از آن

صمغ معطری بدست می 
 آيد

բալլ 1-  ،2درجه ريشتر-
 نمره

բակլա باقالی
բամբակ پنبه
բամբակենի پنبه دانه
բամբուկ (հնդկեղեգ) خِيَزران، خَيُزران
բանակ  ارتش
բանան (ադամաթզենի) موز 
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բանկ بانک
բանվոր کارگر
բանջարանոց بستان، جاليز
բանջարեղեն سبزيجات
բաոբաբ بائوباب
բատատ (քաղցր կարտոֆիլ) سيب زمينی شيرين

 طمع
բարբառ لهجه
բարել بشکه نفت
բարեխառն معتدل
բարխան تپه شنی در بيابان

 و صحرا
բարձրավանդակ فالت 
բարձրություն ارتفاع، بلندی
բաց տնտեսություն اقتصاد آزاد
բացարձակ բարձրություն بلندی مطلق
բացարձակ խոնավություն رطوبت مطلق
բացարձակ միապետություն سلطنت مطلقه
բեզոարյան այծ نوعی بز کوهی، کل و

 بز
բենզին بنزين
բեռ بار، محموله
բեռնաշրջանառություն گردش بار
բեռնատար մեքենա کاميون، ماشين باری
բեռնարգելք (էմբարգո) تحريم
բերք محصول
բերքատվություն باردهی، حاصل دهی
բիզոն بوفالوی آمريکايی
բլուր تپه 
բյուջե بودجه
բյուրեղ بلور
բյուրեղապակի ،بلورکريستال



19 

բնական արբանյակ قمر طبيعی
բնական զոնա زون طبيعی، حوزه

 طبيعی
բնական կաուչուկ کائوچوی طبيعی
բնական համալիր مجتمع طبيعی
բնական միջավայր محيط طبيعی
բնական պայման شرط طبيعی
բնական ռեսուրս منابع طبيعی
բնակավայր اقامتگاه، منزل
բնակչության  աճ جمعيت، رشدارتقاء

 جمعيت کشور
բնակչության բնական աճ رشد طبيعی، جمعيت
բնակչության թիվ جمعيت، تعداد جمعيت
բնակչության խտություն ميزان تراکم، جمعيت
բնակչության կազմ ترکيب جمعيت
բնակչության միջին տարիք سن ميانگين
բնակչության վերարտադ-

րություն 

بازتوليد جمعيت
բնակչություն جمعيت، اهالی
բնապահպանություն ،حفاظت محيط زيست

 حفاظت طبيعت
բնատեսք (լանդշաֆտ) ،چشم انداز، منظره

 نمود سطح زمين
բնության պահպանություն حفاظت طبيعت، حفاظت

 محيط زيست
բնություն طبيعت
բնօգտագործում استفاده کردن منابع

 طبيعی
բոխի 1- 2رازيانه اسب- 

 درخت کولکن
բողկ ترب 
բորենի کفتار
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բորսա (սակարան) بورس
բոքսիտ بوکسيت
 բռնակցում (անեքսիա) انضمام
բրազիլացի اهل برزيل، برزيلی
բու جغد، بوف
բույս گياه، نبات
բուսաբանություն نبات شناسی
բուսաբուծություն پرورش نباتات و

 گياهان
բուսախեժ انگم گياهی
բուսահող (հումուս)  
բուսական աշխարհ جهان گياهان و

 نباتات
բուսականություն نباتات، گياهان
բուսական յուղ روغن نباتی
բուրդ پشم 
բուք بوران، کوالک
բրածո 1- بقايای موجود

زنده محفوظ در سنگ 
 -2های پوسته زمين 

 سنگ واره -3فسيل 
բրածո բույսեր فسيل نباتات
բրածո օրգանիզմներ موجودات زنده محفوظ

در سنگ  های پوسته 
زمين، موجودات 

 فسيلی
բրիզ نسيم دريا
բրինձ برنج
բուստ (կորալ) مرجان
բրուտագործ سفالگر
բրուտագործություն سفالگری
բևեռ قطب 
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բևեռախույզ کاوش کننده در قطب
բևեռային աղվես روباه قطبی
բևեռային աստղ ستاره قطبی
բևեռային գայլ گرگ قطبی
բևեռային գիշեր شب قطبی
բևեռային ցերեկ روز قطبی
բևեռափայլ فجر شمالی
 

Գգ 
գագաթ قّله 
գազ گاز 
գազամուղ خط لوله انتقال گاز
գազան حيوان وحشی
գազանաբուծություն پرورش حيوانات وحشی
գազար هويج
գազօջախ اجاق گاز
գալակտիկա کهکشان
գաղթական مهاجر
գաղթավայր محل مهاجرت
գաղութ مستعمره
գայլ گرگ 
գայլաձուկ گرگ بچه
գաջ گچ 
գարեջուր آبجو
գարի جو 
գարուն بهار
գեյզեր 1- فواره آب و بخاری

که از زير زمين 
چشمه -2بروز می کند 

ديگ آب  -3آب گرم 
 گرم کن

գետ رود 
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գետաբերան دهنه رود
գետաբերուկ آبرفت
գետագալար پيچ رودخانه
գետահովիտ وادی رودخانه
գետահուն بستر رود
գետաձի اسب آبی
գետային համակարգ شبکه رود
գետային տրանսպորտ وسيله نقليه

 رودخانه ای
գետային ցանց شبکه رودها
գետի ավազան حوضبه رود
գետնախնձոր سيب زمينی
գետնամորի توت فرهنگی جنگلی
գետնանուշ بادام زمينی
գետնասկյուռ موش صحرايی
գերմանացի آلمانی، اهل آلمان
գիհի درخت اردج
գին قيمت
գինի شراب
գինեգործություն شراب سازی
գիշեր شب 
գիշերահավասար ،تساوی شب و روز

 اعتدال ايام
գիպս سنگ گچ، ژيپس
գիտություն دانش
գլոբուս کره جغرافيايی
գյուղ ده، روستا
գյուղական բնակչություն جمعيت روستا نشين
գյուղատնտեսություն کشاورزی، زراعت
գյուրզա مار گرزهف گرزه

مار، مار سمی و 
 خطرناک

գնչու کولی
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գոգավորություն فرو رفتگی، گودی
գոլորշի بخار
գոլորշացում تبخير
գոմեշ  گاوميش
գոտիական ժամանակ منطقه زمانیساعت
գորգ قالی، فرش
գորգագործություն قالی بافی، فرش

 بافی
գորիլա گوريل
գործազուրկ بی کار
գործազրկություն بی کاری
գործակալություն نمايندگی
գործարան کارخانه
գործող հրաբուխ کوه آتش فشان فعال
գորշ արջ خرس سياه
գորշ հող خاک سياه
գրանիտ سنگ خارا
գրաստ  َمرَکب، حيوان باربر

 يا سوار شدنی
գրաստային տրանսպորտ وسايل باربری

 حيوانی
գրաֆիտ گرافيت
գրունտային ջուր (գետնաջուր) آبهای زير زمينی
գույք اثاثيه
գունավոր մետաղ فلز رنگی
գունավոր մետաղաձուլություն ذوب فلزات رنگی
գունդ (ارتش) گردان
 

Դդ 
դամբարան آرامگاه
դաշնություն (ֆ եդերացիա) فدراسيون
դաշտ دشت 
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դաշտավայր دشت 
դաշտավարություն کشت کاری
դատավոր قاضی، دادرس
դատարան دادگاه
դար قرن، سده
դարաշրջան عصر، عهد
դարավանդ ،بلندی، ارتفاع

 زمين بلند
դարբին آهنگر
դարբնություն آهنگری
դարչնագույն հող خاک دارچينی رنگ
դափնի درخت غار
դելտա دلتا
դեղաբույս گياه دارويی
դեղորայք داروجات
դեղձ هلو 
դեղձենի درخت هلو
դելֆին دلفين
դեսպան سفير
դեսպանատուն سفارت خانه
դեսպանություն سفارت
դդմիկ کدو 
դդում کدو تنبل
դինոզավր دايناسور، داينُوسُور
դիվանագետ ديپلمات
դիվանագիտություն ديپلماسی
դիվանագիտական հարաբե-

րություններ 

روابط ديپلماسی
դյույմ اينچ
դպրոց دبستان، مدرسه
դրամ پول 
դրամագլուխ سرمايه
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դրամատուն بانک
 

Եե 
եգիպտացորեն ُذرت 
ելակ توت فرنگی
եկամուտ درآمد
եկեղեցի کليسا
եղանակ هوا 
եղեգ نی 
եղեգնակատու گربه نر نيزاری
եղյամ برف ريزه
եղնիկ آهو 
եղևնի درخت کاج
եղջերու گوزن
եղջերվաբուծություն گوزن داری، گوزن

 پروری
ենթակառուցվածք تشکيل
ենթանտառ ،پوشش گياهی جنگل

پوششگياهی زير 
درختان جنگل به 

عنوان تحتانی ترين 
 قشر گياهی جنگل

երաշտ خشکسالی
երեկո عصر 
երեքնուկ شبدر
երկաթ آهن 
երկաթածառ نوع درختی که چوب

بسيار محکم دارد 
(پارونيا) از چوبش 

چشم مهره برای 
 جانوران می سازند

երկաթաքար سنگ آهن، سنگ معدن
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 آهن
երկաթուղի راه آهن
երկաթուղային կայարան ايستگاه راه آهن
երկաթուղային տրանսպորտ وسيله نقليه راه

 آهنی
երկարաթել բամբակ پنبه الياف دراز
երկարակեցություն طول عمر، ديرپايی
երկինք آسمان
երկիր (պետություն) کشور
Երկիր (մոլորակ) کره زمين
երկնաքար آسمان سنگ، سنگ

 آسمانی
երկրաբան زمين شناس
երկրաբանական դարաշրջան 

(էրա) 

عهد زمين شناسی
երկրաբանություն زمين شناسی
երկրագործություն کشاورزی
երկրագունդ کره زمين
երկնակամար فلک، آسمان
երկրակեղև پوسته زمين
երկրամաս سرزمين
երկրաշարժ زلزله
երկրաշարժագիր (սեյսմո-

գրաֆ) 

زلزله سنج
երկրաջերմային էլեկտրա-

կայան 

نيروگاه برق آبی
Երկրի առանցք زمينمحور
Երկրի միջուկ هسته زمين
Երկրի տարեկան պտույտ گردش ساالنه کره

 زمين 
Երկրի օրական պտույտ گردش روزانه کره

 زمين
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եվրոպեոիդ اروپايی نژاد
եքիդնա جانوری که در

استراليا زندکی می 
کند، خارپشت بی 

 دندان
 

Զզ 
զարգացող երկիր کشور رو به انکشاف
զարգացած երկիր کشور مترقی
զբաղվածություն  
զբոսաշրջիկ (տուրիստ) گردشگر، توريست
զբոսաշրջություն (տուրիզմ) گردشگری، توريسم
զեբր گورخر، گور اسب
զենիթ اوج، سمت الرس
զեյթուն (ձիթապտուղ) زيتون
զինանշան نشان دولتی
զինված ուժեր نيروی مسلح
զմրուխտ زمرد
զոնա منطقه
զոնայականություն تقسيمات مناطق

 زمانی
զոնդ بالون هواشناسی
զուգահեռական متوازی، به طور

 متوازی
զուբր ،گاوميش اروپايی

 ويسنت
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Էէ 
էլեկտրալամպ المپ برق
էլեկտրակայան نيروگاه برق
էլեկտրաշարժիչ موتور الکتريکی
էլեկտրաքարշ لوکوموتيو
էկոլոգիա  ،محيط  -2بوم شناسی

 زيست
էկոնոմիկա اقتصاد
էմիգրացիա مهاجرت
էմիր امير
էմիրություն امارات
էներգիա انرژی برق، نيروی

 برق
էներգետիկա انرژی
էներգետիկական հաշվեկշիռ ترازنامه انرژی برق
էշ خر 
էպիկենտրոն مرکز
էվկալիպտ اکاليپتوس
էրոզիա (ողողամաշում) فرسايش
էքսկավատոր اکساکاواتور
էքսկլավ اکسکالو
էքսկուրսիա گردش دسته جمعی
էքստենսիվ տնտեսություն اقتصاد
էֆեմեր (կարճակյաց) بی دوام
 

Ըը 
ընդերք معدن، کان
ընկերություն شرکت
ընկույզ گردو
ընկուզենի درخت گردو
ընձառյուծ پلنگ
ընձուղտ شتر مرغ
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ընտանեկան կազմ ترکيب خانواده
ընտանիք خانواده
ընտանի կենդանի حيوان اهلی
ընտրություն انتخاب
 

Թթ 
թագավոր پادشاه، شاه
թագավորություն شاهنشاهی، پادشاهی
թաղամաս منطقه مسکونی در

 شهر، شهرک
թայֆուն طوفان
թանգարան موزه
թանկարժեք քար سنگ گران قيمت
թատրոն تئاتر
թառափ استروژن، ماهی

خاويار، تاس ماهی، 
 اوزون برون

թափոն فضوالت
թեթև արդյունաբերություն صنايع سبک
թեյ چای، چايی
թերթ ورق 
թերակղզի شبه جزيره
թերթաքար سنگ لوح، پلمه سنگ
թզենի درخت انجير
թթենի درخت توت
թխկի افرا
թռչուն پرنده
թռչնաբուծություն پرورش پرندگان
թռչնաշուկա بازار فروش پرندگان
թութ توت 
թութակ طوطی
թուզ انجير
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թուղթ کاغذ
թունավոր سّمی 
թունել تونل
թուջ چدن 
թուրինջ ترنج، بالنگ
թուրք ترک 
թուրքմեն ترکمن
թուփ بوته
թփուտ بوته زار
  

Ժժ 
ժամ ساعت
ժամային գոտի منطقه زمانی
ժամանակագրություն 1- ،گاه شماری

-2تاريخ، تقويم 
دانش ثبت و بررسی 
 رويدادهای گذشته

ժայթքում بيرون ريختن، خارج
 کردن

ժայռ صخره
ժենշեն درخت جنسه يا جنسان
ժողովուրդ ملت، مردم
ժողովրդագրություն نژاد شناسی
ժողովրդավարություն مردم ساالری
 

Իի 
իզոբար ،دارای فشار برابر

 ايزوبار
իզոթերմ ايزوترم
իժ افعی
իլ (թուրք.) ايل 
ինստիտուտ انستيتو، دانشکده
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ինտենսիվ տնտեսություն ،اقتصاد کارايی
 اقتصاد ثمر بخش

ինքնաթիռ هواپيما
ինքնաթիռաշինություն صنعت هواپيما سازی
ինքնավար خودمختار
ինքնավարություն خودمختاری
ինքնարժեք قيمت تمام شده
իշխանություն حکومت، سلطه
իջվածք پايين آمده
իսլամ اسالم
իսպանացի اسپانيايی
իտալացի ايتاليايی
 

Լլ 
լայնատերև անտառ جنگل با درختهای

 دارای برگهای پهن
լանդշաֆտ (բնատեսք)  نمود  -2چشم اندار

 سطح زمين
լանջ دامنه
լաստ َکَلک 
լաստանավ کلک، نوعی قايق

 کوچک
լավա گدازه، سعير آتش

 فشانی
լեզվաընտանիք خانواده زبانی
լեզվախումբ گروه زبانی
լեռ کوه 
լեռնագագաթ قلهف قله کوه
լեռնագոյացում کوه زدايی
լեռնալանջ دامنه کوه
լեռնանցք گردنه
լեռնաշխարհ کوهستان
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լեռնաշղթա سلسله کوه
լիալուսին هالل 
լիճ درياچه
լոբի لوبيا
լոլիկ گوجه فرنگی
լողափ ساحل
լոր بلدرچين
լորենի زيُزفون، زيرفون
լոքո اسبله
լվացքի մեքենա ماشين کاالشويی
լուսան سياه گوش، وشق
լուսին مهتاب
լցանավ کشتی نفت کش
 

Խխ 
խաղող انگور
խաղողագործություն تاک داری، انگور

 کاری، مو کاری
խանութ دکان، مغازه
խառնածին آدم دورگه
խառն անտառ جنگل درختان مختلف
խառնարան محل پيوستن جريان

 -2آب دو رودخانه 
باز شدن در قله کوه 

 آتش فشانی
խեժ انگُم
խեժափիճի درخت پهن برگ
խեցգետին خرچنگ
խիճ سنگ ريزه، شن
խլուրդ نئش مئر
խնձոր سيب 
խնձորենի درخت سيب
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խոզ خوک 
խոզաբուծություն خوکداری، تربيت خوک
խողովակ لوله
խողովակաշար خط لوله
խոնավաչափ رطوبت سنج
խոնավություն رطوبت
խոտ علف 
խոտհարք علف کنی، علف چينی
խորհրդարան پارلمان، شورا
խորշակ باد سموم
խտանյութ ماده اوليه
խուտոր (ռուս.) قريه
 

Ծծ 
ծաղիկ گل 
ծաղկաբուծություն گل کاری، پرورش گل
ծանծաղուտ ُگدار، محل عبور از

قسمت کم عمق 
 رودخانه 

ծանր արդյունաբերություն صنايع سنگين
ծառ درخت
ծառայող  ،خدمتکار -2کارمند 
ծիածան رنگين کمان
ծիրան زردالو
ծիրանենի درخت زردالو
ծխախոտաբույս توتون
ծծումբ گوگرد
ծնելիություն زايش
ծնող والدين
ծով  دريا
ծովագնաց دريانورد
ծովազեփյուռ (բրիզ) نسيم دريايی
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ծովածոց خليج
ծովային կլիմա آب و هوای دريايی
ծովային հոսանք باد دريايی
ծովային տրանսպորտ ،ترانسپورت دريايی

 وسيله نقليه دريايی
ծովացուլ گاو دريايی
ծովափ درياساخل
ծովի մակարդակ سطح دريا، رويه

 دريا
ծովի մակերևույթ سطح دريا
ծոց خليج
 

Կկ 
կադաստր کاداستر
կաթ شير 
կաթնասուն پستاندار
կակաչ شقايق
կակաո الله 
կակտուս کاکائو
կաղին کاکتوس
կաղնի بلوط
կալիումական աղ درخت بلوط
կահույք اسيد پتاسيوم
կահույքի արդյունաբերություն مبل 
կամուրջ صنايع مبل سازی
կայարան پل 
կայծակ ايستگاه
կայսր رعد و برق
կայսրություն امپراتوری
կանադացի ،اهل کانادا

 کانادايی
կանեփ شاهدانه
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կանցլեր صدر اعظم
կաշեգործություն چرم سازی
կաշի چرم 
կաշվե جرمی
կապ ربط، ارتباط
կապար سرب 
կապիկ ميمون
կապիտալ سرمايه
կապիտալի արտահանում استخراج سرمايه
կառավարություն دولت
կաստա ِسلک، گروه محدود

 اجتماعی
կավ ِگل سرخ
կավահող خاک ِگل سرخ
կավային անապատ بيابان ِگل سرخ
կավիճ َگچ 
կատու گربه
կարագ َکره 
կարակուլ قره گل
կարապ قو 
կարատ قيراط
կարիճ کژدم
կարկուտ تگرگ
Կարմիր գիրք کتاب سرخ
կարմրահող ِگل سرخ
կարստ ثمره
կարտոֆիլ سيب زمينی
կաուչուկ کائوچو
կաքավ کبک 
կենգուրու کانگورو
կենդանական աշխարհ دنيای خيوانات
կենդանի  زنده
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կենսածին حيات بخش زنده
կենսոլորտ زيست بوم، محيط

 زيست
կեչի درخت توس
կեռաս گيالس
կեռասենի درخت گيالس
կեսգիշեր نيمه شب
կեսօր ظهر 
կետ (կենդանի) نهنگ
կիլովատ کيلو وات
կիլովատ ժամ کيلووات ساعت
կինոթատրոն سينما
կիսաանապատ نيمه بيابان
կիսագունդ نيم کره
կիվի کيوی
կիտրոն ليمو
կիտրոնենի درخت ليمو
կիրճ دره 
կլիմա آب و هوا
կլիմայական գոտի منطقه آب و هوايی
կկու فاخته، کوکو
կյանքի միջին տևողություն ميانگين طول عمر

 بشر
կղզի جزيره
կղզեխումբ (արշիպելագ) مجمع الجزاير
կոբալտ کبالت
կոբրա مار عينکی، کبرا
կոլիբրի مگس مرغ
կոկորդիլոս تمساح
կողմնացույց قطب نما
կողմնորոշում جهت يابی
կոմբայն کمباين
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կոմբինատ کامبينات
կոնգրես کنگره
կոնսոլիդացիա (ազգային հա-

մախմբում) 

اتحاد ملی
կոնցեռն کنسرسيوم
կոնյակ کونياک
կոնյակագործություն صنايع توليد کونياک
կոնֆեդերացիա (համադաշնու-

թյուն) 

کنفدراسيون
կոշիկ کفش 
կոշկագործություն کفاشی
կոոպերացիա تعاون
կոոպերատիվ ،ياری رسانی

 کويراتيف
կորալ (բուստ) مرجان
կորալաորսություն استخراج مرجان
կորեացի اهل کره، کره ايی
կորեկ ارزن
կորպորացիա کرپراسيون، همکاری

 و دست گيری، تعاون
կոքս ُکک 
կռունկ  کرنا-2پاشنه 
կրաքար  آهکسنگ
կրթություն آموزش، تحصيل
կրիա الک پشت
կրծող جونده
կրոն دين 
կրոնական փոքրամասնու-

թյուն 

اقليت دينی
կուղբ بيدستر
կուսակցություն حزب 



38 

Հհ 
հագուստ پوشاک، البسه
հագուստեղեն البسه، پوشاک
հալվե حلوای
հալֆա (արաբ.) حلفا
հախճապակի کريستال
հախճասալիկ کاشی
հակամարտություն رويارويی، مقابله
հակինթ ياقوت
հաղարջ انگور فرنگی
հաղարջենի بوته انگور فرنگی
հաղորդակցության ուղիներ راه های ارتباطی
հաճարենի امالی: نوعی گندم که

 در مصر می رويد
համագործակցություն همکاری
համալսարան دانشگاه
համախառն ազգային արդյունք درآمد ناخالص ملی
համախառն արտադրանք محصول ناخالص
համախառն ներքին արդյունք محصول ناخالص ملی
համաձայնագիր موافقتنامه
համակարգիչ کامپيوتر
համայնք جامعه
համամոլորակային հիմնա-

խնդիրներ 

مسائل عمده جهانی
համաշխարհային շուկա بازار بين المللی

 (جهانی)
համաշխարհային տնտեսու-

թյուն 

اقتصاد جهانی
համաշխարհային օվկիանոս اقيانوس بين المللی

 (جهانی)
համաստեղություն مجموعه ستارگان
համատիրություն یساختمانیتعاون
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հայ ارمنی
հայտնագործություն کشف 
հայրենագիտություն بوم شناسی
հայրենադարձություն به وطنبازگشت
 

համադաշնություն (կոն ֆեդե-

րացիա) 

 
 کنفدراسيون

համեմ (գինձ) زيگشن
համեմունքներ ادويه جات
համեմունքային բույսեր دانه، ريشه، يا

پوست برخی گياهان 
که به عنوان چاشنی 
برای خوش طعم کردن 
غذا به کار می رود، 

 ادويه جات
հանգած հրաբուխ کوه آتش فشان خاموش
հանրապետություն جمهوری
հանրավճիռ (ռեֆերենդում) تصميم عمومی
հանրաքվե رفراندوم، همه پرسی
հանքային պարարտանյութ کود معدنی
հանքային ջուր آب معدنی
հանքանյութ سنگ معدن
հանքահոր چاه معدن
հանքավայր معدن
հաշվեկշիռ تراز، بيالن
հասարակած النهار نصف
հասարակարգ جامعه
հաստոց دستگاه خراطی
հաստոցաշինություն صنايع توليد دستگاه

 های خراطی
հավերժական ձյուն برف دائمی
հատակագիծ نقشه، طرح
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հատապտուղ ميوه بوته ای
հարաբերական բարձրություն ارتفاع نسبی
հարաբերական խոնավություն رطوبت نسبی
հարավ جنوب
հարթավայր دشت، وادی
հարկ طبقه
հաց نان 
հացամթերք محصوالت نانوايی
հացահատիկ گندم
հացենի درخت نان
հեծանիվ دوچرخه
հեկտար هکتار
հեղեղ سيل 
հեղեղատ 1-گودال،  سيالب
հեպարդ يوزپلنگ وحشی
հեռախոս تلفن
հեռուստացույց دستگاه تلويزيون
հեռուստատեսություն تلويزيونشبکه
հիմնադրամ بنياد
հինա اکنون، حاال
հյուպատոս کنسول
հյուպատոսություն کنسولگری
հյուսիս شمال
հյուսիսային եղջերու گوزن مناطق شمالی
հնագիտություն باستان شناسی
հնդիկ هندو
հնդկահավ بوقلمون
հնդկացի سرخ پوست
հնդկացորեն گندم سياه
հոգևորական روحانی
հող خاک 
հողաբարելավում بهينه سازی خاک
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հողահանդակ قطعه زمين
հողագործություն کشاورزی
հողային կադաստր اطالعيه درباره

 ذخاير ارضی
հողային ֆոնդ ذخيره ارضی
հողաշերտ قشر زمين
հողմահարություն وزيدن طوفان
հողմային էլեկտրակայան نيروگاه بادی
հոն زغال اخته
հոնի درخت زغال اخته
հովազ گراز
հովիտ وادی
հորատանցք چاه های حفر شده
հորդացում حرکت شديد امواج

 دريا، تالطم
հորիզոն افق 
հորիզոնական افقی
հորիզոնի կողմեր جهات (اطراف) افق
հրաբուխ آتش فشان
հրաբխային ապարներ سنگ های معدنی آتش

 فشانی
հրապարակ ميدان
հրեա يهودی
հրթիռ موشک
հրվանդան دماغه
հուդայականություն يهوديت
հումուս گياخاک، هوموس
հումք مواد خام
հույն اصل يونان، يونانی
հուն کف رودخانه
հուշարձան مجسمه يادبود
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Ձձ 
ձայնախորաչափ عمق سنج، دستگاهی

که از طريق سرعت 
صوت، عمق آبهای 
عميق را اندازه 

 می کند گيری
ձեռնարկություն اداره
ձի اسب 
ձիաբուծություն پرورش اسب
ձիթապտուղ زيتون
ձիթենի درخت زيتون
ձկնկիթ خاويار
ձկնկուլ ماهی پرنده، پرنده

 ماهی
ձկնորս ماهيگير، صياد
ձկնորսություն ماهيگيری، صيادی
ձմեռ زمستان
ձմերուկ هندوانه
ձյան գիծ خط برف
ձյուն برف 
ձնածածկույթ پوششبرف
ձնհալ آب شدن برف
ձոր دره 
ձորակ دره تنگ و کوچک
ձուկ ماهی
 

Ղղ 
Ղուրան قرآن
 

Ճճ 
ճագար خرگوش خانگی
ճագարաբուծություն پرورش خرگوش خانگی
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ճագարամուկ موش دوپای
ճակնդեղ چغندر
ճահիճ باطالق
ճահճակուղբ سگ آبی
ճահճացում زمين هاباتالقی شدن
ճենակավ (կաոլին) گل مخصوص توليد

 ظروف چينی
ճանապարհ راه 
ճանապարհորդ مسافر
ճանապարհորդություն مسافرت، سفر
ճապոնացի اهل ژاپن، ژاپونی
ճառագայթ اشعه
ճառագայթում تشعشع، تابش اشعه
ճգնաժամ بحران
ճենապակի [ظروف] چينی
ճնճղուկ گنجشک
ճնշում فشار
ճնշաչափ (բարոմետր) دستگاه فشار سنج
ճոպանուղի تله کابين
 

Մմ 
մագաղաթ پارسمن، پوست

 حيوانی، کاغذ پوستی
մագմա مواد گداخته درون

 زمين
մագնոլիա ماگنوليا
մաիս (եգիպտացորեն) ذرت 
մալաքիտ مرمر سبز
մակերևութային ջրեր آبهای سطحی
մակերևույթ سطح 
մակընթացային էլեկտրա-

կայան 

نيروگاه مدی
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մակընթացություն مّد، باال آمدن منظم
و متناوب سطح آب 

 درياهای آزاد
մահացություն مرگ و مير
մահմեդականություն پيروی از دين اسالم
մամուլ مطبوعات
մայրամուտ غروب
մայրաքաղաք پايتخت
մայրահավ خروس کولی نر
մայրի ُکنار
մայրցամաք قاره
մայրցամաքային ծանծաղուտ 

(շելֆ) 
گدار قاره ای، قسمت

 کم عمق رودخانه
մայրուղի بزرگراه
մամոնտ ماموت
մանգան َمنگِنز
մանգուստ درنده کوچک مارخوار
մանգո مانگو
մանդարին نارنگی
մանուֆակտուրա منسوجات
մառախուղ مه 
մասնագիտացում به دست آوردن يا

 کسب شغل
մասնագիտություն شغل 
մասնավոր սեփականություն مالکيت شخصی

 (خصوصی)
մասշտաբ مقياس
մասուր نسترن
մասրենի بوته نسترن
մարգագետին مزرعه
մարգարիտ مرواريد
մարգարտաորսություն صنايع توليد

 مرواريد
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մարգարտաքար (պեռլիտ) لؤلؤ، ُدر، مرواريد
մարդածին (անթրոպոգեն) انسان زا
մարդահամար سرشماری
մարդատար մեքենա ماشين سواری
մարզ مرز 
մարմար مرمر
մարջան مرجان
մաքս ماليات
մաքսատուն گمرک
մեգալոպոլիս شهر بزرگ
մեծահասակ بزرگسال
մեղու زنبور
մեղվաբուծություն زنبور داری
մենաշնորհ (մոնոպոլիա) انحصار
մենեջեր مدير
մեջլիս مجلس
մետաղ فلز 
մետաղագործություն فلزکاری
մետաղաձուլություն ذوب فلز
մետաքս ابريشم
մետաքսագործություն ،ابريشم بافی

 ابريشم ريسی
մետաքսաթել نخ ابريشم، تار

 ابريشم بافی 
մետիս دورگه
մետրո مترو
մերձարևադարձային 1- ،به  -2گرمسيری

عمل آمده در 
واقع در -3گرمسير، 
 گرمسير

մերձքաղաքային տնտեսու-

թյուն 

اقتصاد بين الشهری،
 اقتصاد بين شهری
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մեքենա ماشين، خودرو
մեքենաշինություն خودرو سازی
մզկիթ مسجد
մթնոլորտ 1- ،3هوا، -2اتمسفر-

 فضا، محيط، جّو
մթնոլորտային ճակատ محل برخورد با

دو توده  منطقه مرزی
هوای متفاوت يا 

دارای اختالف دمای 
 زياد

մթնոլորտային ճնշում فشار هوا
մթնոլորտային տեղումներ بارندگی
միապետություն ،ديکتاتوری

 خودکامگی، استبدادی
Միավորված ազգերի կազմա-

կերպություն 

سازمان ملل متحد
միգրացիա مهاجرت، کوچ، ِسير
միկադո ژاپنیلقب قيصران
մինարե, մինարեթ منار
միներալ ماده معدنی
միջազգային առևտուր تجارت جهانی
միջազգային նեղուցներ تنگه های بين

 المللی (جهانی)
միջազգային ջրանցքներ کانال های بين

 المللی
միջատ حشره
միջերկրածովյան կլիմա آب و هوای دريای

 مديترانه
միջօրեական نصف النهار
միջագետք بين النهرين
միջազգային հարաբերություն-

ներ 

مناسبات بين الملل
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միջազգային տնտեսական 

կապեր 

روابط بين الملل
միրաժ (օդատեսիլ) سراب، آبنما
միրգ ميوه
միջատ حشره
միս گوشت
մղոն (واحد طول) مايل
մշակող արդյունաբերություն صنايع پروسسی
մշակույթ فرهنگ
մողես سوسمار
մոլիբդեն مليبدن
մոլլա مال 
մոլորակ ُکره ، فلک، کيهان
մոխիր خاکستر
մոնիթորինգ (մշտադիտար-

կում) 

نظارت دايمی، نظارت
 مداوم

մոնղոլ مغول
մոնղոլոիդ از نژاد مغول
մոնոկուլտուրա کشت خالص
մոնոպոլիա انحصار
մոշ تمشک
մոշենի بوته تمشک
մոտոցիկլետ موتور سيکلت
մորի توت فرنگی جنگلی
մորթեղենի արդյունաբե-

րություն 

صنايع توليد پوست
 باب

մորթի پوست
մսեղենի արդյունաբերություն صنايع توليد گوشت
մտավորականություն روشنفکری
մրջյուն مورچه
մրջնակեր خوراک مورچه
մուլատ دورگه
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մուսսոն باد موسمی
մուսսոնային կլիմա آب و هوای موسمی
մուֆլոն قوچ کوهی، بز کوهی
 

Յյ 
յագուար پلنگ آمريکای جنوبی
յակ نوعی گاوميش
 

Նն 
նադիր هر نقطه کره زمين

که انسان روی آن می 
ايستد، اين نقطه 
پايين ترين نقطه 

 اوج می باشد
նախագահ رييس
նախարար وزير
նահանգ استان، واليت
նահանջ տարի سال کبيسه
նահապետ ،بنيان گذار خاندان

بانی خاندان، موسس 
 خاندان

նահապետական سنتی
նարինջ پرتقال
նարնջենի درخت پرتقال
ներկ رنگ 
նավ کشتی، ناو
նավահանգիստ بندر، بندرگاه
նավաշինություն کشتی سازی
նավավարձ کرايه سفر با کشتی
նավատորմ ناوگان
նավարկություն کشتی رانی
նավթ نفت 
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նավթադոլար دالری که از فروش
 نفت بدست می آيد

նավթամթերք محصوالت نفتی
նավթամուղ خط لوله نفت
նավթավերամշակում صنايع توليد محصوالت

 نفتی
նավթաքիմիա پطروشيمی
նեղուց تنگه
ներգաղթ ،عودت به وطن

 بازگشت به وطن
ներդրում گذاریسرمايه
ներքին ջրեր آبهای داخلی
նեգրոիդ سياه پوست
ներդրում سرمايه گذاری
ներկ رنگ 
ներմուծում واردات
նիկել نيکل
նյութափոխանակություն جذب و رفع مواد

 غذايی
նշենի درخت بادام
նոճի درخت سرو
նոսրանտառ جنگل انبوه
նռնաքար لعل 
նռնենի درخت انار
նստվածք  نشستته
նստվածքային ապարներ سنگ های معدنی ته

 نشست شده
նուշ بادام
նուռ انار
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Շշ 
շաբաթ شنبه
շագանակ شاه بلوط
շագանակենի درخت شاه بلوط
շագանակագույն հողեր خاکهای قهوه ای رنگ
շաղգամ شلغم
շարիաթ شرع، شرعيات
շաքար قند 
շաքարեղեգ نيشکر
շաքարի արդյունաբերություն صنايع توليد قند
շաքարի ճակնդեղ ،چغندر قند، لبلبو

 لبو
շելֆ (մայրցամաքային ծանծա-

ղուտ) 

گدار قاره ای، قسمت
 کم عمق رودخانه

շերամապահություն پرورش کرم ابريشمف
 پرورش نوغان

շիիզմ شيعه
շիմպանզե ،ميمون بزرگ

 شامپانزه
շինանյութեր ساختمانیمصالح
շինանյութերի արդյունա-

բերություն 

صنايع توليد مصالح
 ساختمانی

շինարարություն امور ساختمانی
շյուղախոտ بوته گياهی جو دو

سر از خانواده 
 گندميان

շնաբուծություն پرورش سگ
շնագայլ شغال
շնաձուկ اردک ماهی
շրջակա միջավայր محيط زيست
շրջան ،منطقهدوره، عهد
շրջանառություն دوران
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շրջապտույտ گردش
շրջանացում عبور از کنار چيزی

 يا کسی
շուկա بازار
շուն سگ 
շուրջերկրյա ճանապար-

հորդություն 

مسافرت دور دنيا
 

Ոո 
ոզնի جوجه تيغی
ոլոռ لپه 
ողողատ شن يا خاک باد

آورده، آبرفت، 
قسمتی از ساحل دريا 

تشکيل که از رسوبات 
 شده است

ոչ արտադրական ոլորտ شاخه غير توليدی
ոչխար گوسفند
ոչխարաբուծություն گوسفند داری
ոռոգում آبياری
ոսկի طال 
ոսպ عدس 
ոստիկան پاسبان
ոստիկանություն پاسبانی، کالنتری
ոստրե صدف ماکول
որդան կարմիր نوعی رنگ قرمز که

در هنر نقاشی 
رفته ارامنه به کار 

 است
որմզդեղն (իշայծյամ) گوزن
որձաքար (քվարց) کوارتس
որոտ رعد، تندر
որս شکار
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որսորդություն شکار، مشغول شکار
 کردن بودن

 

Չչ 
չադրա چادر
չեզոք գոտի منطقه خنثی
չեզոքություն خنثی
չեչաքար (պեմզա) سنگ پا
չինացի اهل چين، چينيايی
չիր خشکبار
չղջիկ خفاش
չորային خشک، خشکی
չորային կլիմա آب و هوای خشک
չորացում خشکيدن
չոր անձրև خوای خشک (باران

 خشک)
չվերթ حرکت
չու نقل مکان، پرواز

پرندگان از شمال به 
 حرکت و برعکس، حرکت

 

Պպ 
պահածո کنسرو
պահածոների արդյունաբե-

րություն 

صنايع کنسروسازی
պահանջարկ تقاضا
պահանջմունք نياز، احتياج
պայմանագիր قرارداد
պայմանագիր միջազգային قرارداد بين المللی
պայմանական նշան نشان شرطی
պանիր پنير
պանրագործություն صنايع توليد پنير
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պապայա (հնդկասեխ) پاپايا
պասսատ باد خشک مناطق

 گرمسيری
պատանի نوجوان
պատգամավոր (դեպուտատ) نماينده، وکيل
պարարտանյութ کود 
պարզկա پاکف صاف، روشن
պարսիկ پارسيک، فارس
պարսկերեն فارسی
պեմզա (չեչաքար) سنگ پا
պետական եկամուտ درآمد دولتی
պետական լեզու زبان رسمی
պետական կառավարում اداره دولتی
պետական կառուցվածք تشکيل دولت
պետական կարգ نظام دولتی
պետական կրոն دين رسمی
պետական սահման مرز دولتی
պետական տարածք حيطه دولتی
պետական պարտք بدهی دولتی
պետական վարկ ماليات دولتی
պետական քարտուղար وزير امور خارجه
պատերազմ جنگ 
պեռլիտ (մարգարտաքար) پرليد، سنگ معدن

 مرواريد
պետություն دولت
պինգվին پنگوئن
պիստակ پسته
պիստակենի درخت پسته
պլանտացիա (տնկատափ) کشت زار، منطقه

 بزرگ
պլանտացիոն տնտեսություն اقتصاد کشت زاری
պլատին پالتين، طالی سفيد
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պլատֆորմ پالتفرم، برنامه
պղինձ مس 
պղպեղ (տաքդեղ) فلفل
պնդուկ (տխիլ) فندق
պնդուկենի (տխլենի) درخت فندق
պոլիգրաֆիական արդյունա-

բերություն 

صنايع نشراتی
պողպատ فوالد
պոմիդոր (լոլիկ) گوجه فرنگی
պտղաբուծություն پرورش ميوجات
պտտահողմ                      گردباد
պրոտեկտորատ کشور تحت الحمايه
պրոմիլե ُدِز مجاز الکل: پی

 پی ام
պրովինցիա واليت
պումա پوما، يوزپلنگ

 آمريکايی، کوگوار
պուրակ بيشه
 

Ջջ 
ջայլամ شتر مرغ
ջեյրան غزال، آهو
ջեռուցում تسعير
ջերմաէլեկտրակայան نيروگاه حرارتی
ջերմային հաշվեկշիռ ترازنامه نيروگاه

 حرارتی
ջերմաքարշ لکوموتيف
ջերմաչափ دماسنج
ջերմոց گرم خانه
ջերմուկ (տաք ջուր) (آب گرم) جرموک
ջորի قاطر
ջրագրական ցանց شبکه تنظيم منابع

 آب
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ջրաէլեկտրակայան نيروگاه آبی
ջրաթափանց (ջրանցիկ) ապար سنگ معدنی که آب پس

می دهد، سنگ معدنی 
 آب بپس ده

ջրահավաք ավազան مخزن آب
ջրամբար انبار آب
ջրամերժ (անջրանցիկ) ապար پسسنگ معدنی که آب

نم دهد، سنگ معدنی 
 آب پس نده

ջրային բույսեր گياهان آبزی
ջրային կենդանիներ جانوران آبزی
ջրային հաշվեկշիռ تراز منابع آب
ջրային ռեսուրսներ (ջրային 

պաշարներ) 

ذخاير منابع آب
ջրային տնտեսություն اقتصاد منابع آب
ջրային տրանսպորտ وسيله حمل و نقل

 دريايی
ջրանցք کانال
ջրավազան حوض 
ջրարբիացում سيراب کردن، آبياری

 کردن
ջրբաժան ميرآب
ջրիմուռ جلبک، جل وزغ
ջրհեղեղ سيالب
ջրհոր چاه آب
ջրոլորտ منطقه آب خير،

 منطقه منابع آب
ջրվեժ آبشار
ջութ الياف ساقه نوعی

کنف که در گونی 
بکار می رود، 

 چتايی، ژوت
ջուր آب 
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Ռռ 
ռադիո راديو
ռասա نژاد
ռասիզմ نژاد پرستی
ռեզերվացիա ذخيره کردن
ռելիեֆ عوارض زمين
ռեկրեացիա زنگ تفريح، وقت

 تفريح
ռեհան ريحان
ռենտա رانت، بهره، درآمد
ռեսուրսներ (պաշարներ) ذخاير
ռեսուրսաապահովվածություն تامين شده با ذخاير
ռետին 1- ،مداد-2الستيک

 پاک کن
ռեֆորմ اصالح، اصالحات
ռեֆրիժերատոր فريز، سردخانه
ռնգեղջույր کرگدن
ռոբոտ ربات
ռոբոտաշինություն صنايع توليد ربات
ռուս روس 
 

Սս 
սագ غاز 
սաթ کهربا
սալոր آلو 
սալորենի درخت آلو
սակարան (բորսա) بورس
սահանք قسمت مرتفع در کف

 رودخانه
սահման مرز 
սահմանադրություն قانون اساسی
սահմանադրական միապետու-

թյուն

سلطنت مشروطه
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սահմանակից երկիր کشور هم مرز
սամբո (խառնածին) 1- ،دورگه، دونژادی

پيوندی (گياهان و -2
 جانوران)

սամույր سمور
սառնարան يخچال
սանջակ (թուրք.) واليت در ترکيه
սառույց يخ 
սառցադաշտ دشت پاتيناژ
սառցալեռ (այսբերգ) کوه يخ شناور، صخره

 يخ شناور
սառցահատ يخ شکن
սառցապատում يخبندان
սավաննա دشت 
սարահարթ فالت 
սարավանդ 1- ،3دماغه،-2فالت-

 ارتفاع بلند
սարքաշինություն صنايع توليد

 تجهيزات
սաքսաուլ تاغ، توغ
սեխ خربزه
սեխածառ خربزهبوته
սելավ سيالب
սեյբա درخت سيبا
սենատ سنا 
սեպագիր արձանագրություն سنگ نبشته
սեռատարիքային կազմ ترکيب سنی و جنسی

 اهالی کشور
սերկևիլ ِبه 
սերկևիլենի درخت به
սերմ تخم 
սերվիս (ծառայություն) خدمات
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սերունդ نسل 
սեփականաշնորհում از طرف دولت به

شناختن رسميت 
 مالکيت افراد

սեփականատեր مالک، صاحب
սեփականություն ملک 
սեքվոյա سکويا
սիգ ماهی آزاد، آزاد

 ماهی
սինագոգ کنيسه (پرستشگاه

 يهوديان)
սինդիկատ سنديکا، اتحاديه
սինթետիկ մանրաթել (քիմիա-

կան մանրաթել) 

الياف ترکيبی
 (مصنوعی)

սիսալ درخت سينرال
սիսեռ نخود
սխտոր سير 
սկյուռ سنجاب
սմբուկ (բադրջան) بادمجان
սմոգ دودمه
սնդիկ جيوه
սննդամթերք مواد خوراکی، اغذيه
սննդի արդյունաբերություն صنايع توليد مواد

 خوراکی
սոխ پياز
սողանք 1- ،2 شکاف، رخنه- 

 -3 راه برون رفت،
 گسل، گسله 

սոճի درخت کاج، صنوبر
սոյա سويا
սպասարկում خدمات
սոսի درخت چنار
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սոցիալական ապահովում تامين اجتماعی
սպասարկման ոլորտ شاخه خدمات اجتماعی
սպիտակ արջ خرس سفيد
սպորտ سپورت
ստադիոն ورزشگاه، استاديوم
ստանիցա (ռուս.) ايستگاه
ստատուս وضع حقوقی
ստվարաթուղթ مقوا
սրճենի (սուրճի ծառ) قهوهدرخت
սուլթան سلطلت
սուլթանություն سلطنت
սուննիզմ سّنی 
ստորերկրյա ջրեր آبهای رو زمينی
ստորոտ دامنه
սրբավայր اماکن مقدس
սրճենի قهوهاهيگ
սուվերենություն պետության حق حاکميت دولتی
սուրճ قهوه
սևահող خاک سياه
սև մետաղաձուլություն صنايع ذوب فلزات

 سياه
 

Վվ 
վագոն واگون
վագոնաշինություն صنايع توليد واگون
վագր ببر 
վագրակատու گربه وحشی
վաղահաս زود رس
վայրի էշ خر وحشی
վայրի խոզ, վարազ خوک وحشی
վայրկյան ثانيه
վանիլ وانيل
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վառելիք مواد سوخت
վառելիքային արդյունաբե-

րություն 

صنايع توليد مواد
 سوخت

վառելանյութ مواد سوخت
վարան گورخر،  گور اسب
վարարում طغيان آب، سيالب
վարդ گل رز
վարդենի بوته گل رز
վարելահող خاک کشت و کار
վարկ ماليات
վարձակալություն به اجاره دادن يا

 گرفتن
վարձավճար اجاره
վարչական կենտրոն مرکز اداری
վարչապետ نخست وزير
վարչատարածքային բաժա-

նում 

تقسيمات اداری
վարսակ جو صحرايی
վարունգ خيار
վետո وتو 
վերաարտահանում (ռեէք-

սպորտ) 

صادرات مجدد
վերաբնակեցում اسکان مجدد
վերամշակող արդյունա-

բերություն 

صنايع پروسسی مجدد
վերարտադրություն بازآفرينی، باز

 توليد
վերընթաց գոտի ،منطقه رو به رشد

 منطقه صعودی
վերընթաց գոտիականություն تقسيمات مناطق بر

 اساس ير صعودی
Վերին պալատ مجلس فوقانی، سنا
վերնակենտրոն مرکز بيرونی



61 

վիթ (գազել) غزال، آهو
վիետնամցի ،اهل ويتنام

 ويتنامی
վիլայեթ (թուրք.) واليت
վուշ َوش، کتان
վոլֆրամ ولفرام
վտակ 1-  جريان مسير

 -2رودخانه، 
 رودخانه

վտարանդի تبعيدی، مهاجر
վտարանդիություն در تبعيد بودن، در

 مهاجرت بودن
վրան چادر، خيمه
վրացի اهل گرجستان، گرجی
 

Տտ 
տայգա (փշատերև անտառ) جنگل انبوه، تايگا
տանկ تانک
տանձ گالبی
տանձենի درخت گالبی
տավարաբուծություն گاو داری
տարաբնակեցում اسکان اهالی کشوری

به مناطق خارج از 
کشورشان، اسکان 
 دادن پناهندگان

տարադրամ (վալյուտա) ارز خارجی
տարազ لباس ملی
տարածաշրջան منطقه
տարածաշրջանային քաղաքա-

կանություն 

سياست منطقه ايی
տարանցիկ ճանապարհ راه ترانزيتی
տարածք ،منطقهساقه
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տարածքային ջրեր آبهای منطقه ايی
տարեկան (աշորա) چاودار
տարի  سال 
տարիքային բուրգ (սեռատա-

րիքային բուրգ) 

هرم ترکيب سنی و
 جنسی اهالی کشور

տարվա եղանակ فصل سال
տափաստան دشت، صحرا
տաք گرم 
տաքդեղ (պղպեղ) فلفل
տեխնիկա فن 
տեխնիկական մշակաբույսեր نباتات تکنيکی
տեխնոլոգիա فن آوری
տեղագրություն (տոպոգրա-

ֆիա) 

نقشه برداری،
 توپوگرافی

տեղական ժամանակ ساعت محلی
տեղանք محل 
տեղատվություն جزر 
տերմինալ ترمينال
տերմիտ موريانه
տերություն (անկախ պետու-

թյուն) 

دولت مستقل
տեքստիլ արդյունաբերություն نساجیصنايع
տիեզերք کيهان
տիղմ لجن 
տիտան تيتان
տխիլ (պնդուկ) فندق
տխլենի (պնդուկենի) درخت فندق
տնայնագործություն پيشه وری، صنعت
տնկատափ (պլանտացիա) کشت زار، مزرعه
տնտեսական կապեր مناسبات اقتصادی
տնտեսական համագոր-

ծակցություն (ինտեգրացիա) 

اقتصادیهمکاری های
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տնտեսական շրջան منطقه اقتصادی
տնտեսական շրջափակում محاصره اقتصادی
տնտեսություն اقتصاد
տնտեսության ճյուղ رشته اقتصاد
տնտեսապես ակտիվ բնակ-

չություն 

جمعيت فعال کشور از
 نگاه امکانات مالی

տոհմ قوم، تيره
տոննաժ تناژ
տոպոգրաֆիա (տեղագրու-

թյուն) 

نقشه برداری،
 توپوگرافی

տորնադո طوفان پيچيده
տորֆ تورب
տրակտոր تراکتور
տրամվայ تراموای
տրանզիտ (տարանցում) ترانزيت
տրանսպորտ ،وسايل حمل و نقل

 ترانسپورت
տրանսպորտային մեքենա-

շինություն 

صنايع توليد وسايل
 حمل و نقل

տրանսֆորմատոր ترانسفورماتور
տրեստ تراست(مجموع چند

 شرکت يا اتحاديه)
տրիկոտաժ منسوجات، نساجی، نخ

 بافی
տրոլեյբուս اتوبوس برقی
տունդրա ناحيه ای بدون

درخت، هموار، سرد و 
مرطوب که پوشش 

گياهی آن خزه بوته 
است، توندرا، دشت 

 نواحی شمالی
տուֆ سنگ توف
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Րր 
րոպե دقيقه
 

Ցց 
ցամաք خشکی، بر
ցամաքային կլիմա ،آب و هوای خشکی

 خشکی آب و هوا
ցամաքային տրանսպորտ وسايل حمل و نقل

 زمينی
ցամաքուրդ (դրենաժ) ،قنات، زهکشی

 کانير، درنا
ցեխաջուր آب، گل
ցեղ ايل 
ցեմենտ سيمان
ցեմենտի արտադրություն صنايع توليد سيمان
ցեցե ճանճ مگس آفريقايی
ցիկլոն رگبار، سيکلون
ցինկ روی 
ցիտրուս مرکب
ցիտրուսային մշակաբույսեր مرکبات
ցող شبنم
ցորեն گندم
ցրտահարություն سرمازدگی
ցուլ گاو ختايی
ցունամի امواج بزرگ دريا که

سر راه خود همه جيز 
 را انهدام می کند

ցուրտ سرما
 

Ուու 
ուեդ 1-  ،2دانه گندم- 

تخم  -3تخم، بذر، 
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نوغان
ուխտ زيارت
ուխտագնացություն  زيارت
ուղտ شتر 
ուղտաբուծություն پرورش شتر
ուղտայծ الما 
ուղտափուշ خار شتر
ունիտար պետություն دولت هم گرا، دولت

يگپارچه، دولت 
 اتحاد

ուրան اورانيوم
ուրբանիզացիա, ուրբանացում 

(քաղաքայնացում) 

شهرنشينی،
شهرگرايی، 
 اوربانيسم

  

Փփ 
փայլար طلق 
փայտ چوب 
փայտամշակություն نجاری
փայտփորիկ دارکوب
փասիան قرقاول
փարոս فاروس، فانوس

 دريايی
փետրախոտ (سرده)یاستپ
փետրավոր ամպ ابر پرسا
փիղ فيل 
փիրուզ فيروزه
փյունիկյան արմավենի (سرده) نخل
փշատ سنجد
փշատենի (փշատի) درخت سنجد
փշատերև անտառ (տայգա) جنگل انبوه برگ

 سوزنی
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փոթորիկ طوفان
փոխակերպային (մետամոր-

ֆային) ապար 

سنگ معدنی
 ترانسفورماسيون

փոկ سگ دريايی ـ فک
փողոց کوچه
փոշեմրրիկ طوفان پر گرد و

خاک، طوفان خاک 
 آلود

փոշի گرد و غبار
փոստ اداره پست، پست
 

Քք 
քյահրեզ, քահրիզ (ստորգետ-

նյա ջրանցք) 

کاريز
քաղաք  شهر
քաղաքագլուխ شهردار
քաղաքակրթություն شهرداری
քաղաքային ագլոմերացիա آگلويره شهری
քաղաքային բնակչություն اهالی شهر نشين
քաղաքային տնտեսություն اقتصاد شهری
քաղաքային տրանսպորտ وسايل حمل و نقل

شهری، ترانسپورت 
 شهری

քաղաքաշինություն شهر سازی
քաղաքապետարան شهرداری
քաղաքականություն سياست
քաղաքացիություն تابعيت، شهروندی
քաղաքական քարտեզ نقشه سياسی
քաղցրահամ լիճ درياچه آب شيرين

 طعم
քաղցրահամ ջուր آب شيرين طعم
քամի باد 
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քամու էլեկտրակայան نيروگاه بادی
քարածուխ سنگذغال
քար سنگ 
քարային անապատ بيابان سنگ الخ
քարաղ سنگ نمکی، سنگ معدن

 نمک
քարանձավ, քարայր غار 
քարավան کاروان
քարավանային ուղիներ راه های کاروان رو
քարավանատուն کاروانسرا
քարաքոս دواله، اشته، خزه
քարոլորտ منطقه سنگ زار
քարտեզ نقشه
քարտեզագրություն نقشه بردرای
քարքարոտ سنگ الخ
քիմիական شيميايی
քիմիական արդյունա-

բերություն 

صنايع شيميايی
քիմիական պարարտանյութեր    کودهای شيميايی
մոչվոր کوچ نشين
քոչվորություն کوچ نشينی
քոչվորական ցեղ ايل کوچ نشين
քվարց (որձաքար) کوارتس
քրիստոնյա مسيحی
քրիստոնեություն مسيحيت
քրոմիտ کژدم
քուրդ کرد 
քրդերեն کردی
 

Օօ 
օազիս واحه
օբսիդիան ُابسيدين
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օգտակար հանածո سنگ های معدنی
 مفيد، معادن

օդ جو، هوا، فضا
օդային ավազան ،فضای مملو از هوا

 فضا
օդային զանգված  کثرت هوا
օդային տրանսպորտ وسيه نقليه هوايی
օդանավ هواپيما
օդանավակայան فرودگاه
օդապարիկ بالون
օդատեսիլ (միրաժ) سراب
օդերևութաբան هواشناس
օդերևութաբանություն هواشناسی
օդերևութաբանական կայան ايستگاه هواشناسی
օդի ջերմաստիճան درجه حرارت هوا
օզոն ازون
օծանելիք عطريات
օծանելիքի արդյունաբերու-

թյուն 

صنايع توليد عطريات
օկրուգ حزوه، ناحيه
օձ مار 
օճառ صابون
օնիքս سنگ سليمانی
օշան نوعی گياه علفی که

 در نمکزار می رويد
օշինդր درمنه
օսթան  استان
օվկիանոս اقيانوس
օրացույց تقويم
օրենք قانون
օրենսդրական իշխանություն قوای مقننه، قوای

 قانون گذار
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Ֆֆ 
ֆաբրիկա مابريکه
ֆաունա حيوانات، دنيای

 حيوانات
ֆեդերացիա فدراسيون
ֆերմա (ագարակ) مزرعه
 ֆերմեր (ագարակատեր) مالک مزرعه
ֆերոձուլվածք آلياژ فرو
ֆիկուս فيکوس
ֆինանսներ دارايی
ֆիրմա شرکت
ֆլամինգո فالمينگو
          ֆլորա نباتات جهانی
ֆոնդ (հիմնադրամ) بنياد
      ֆոսֆ որիտ فسفور
   ֆրանսիացի اهل فرانسه
ֆուրաժ علوفه
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Միջազգային նշանավոր կազմակերպություններ, որոնց 

անդամակցում են պարսկալեզու երկրները 
 

Նավթ արտահանող երկրների 

կազմակերպություն (ՕՊԵԿ) 

Կազմավորվել է 1960թ.: Կազմա-

կերպության նպատակն է կոոր-

դինացնել անդամ երկրների գոր-

ծողությունները նավթի արդյու-

նահանման, արտահանման և 

նավթի առևտրի ոլորտներում: 

Անդամակցում է 11 երկիր, այդ 

թվում՝  նաև  Իրանը: 

یسازمان کشورها -اوپک 
 یالملل نيکارتل ب کيصادرکننده نفت 

 یکشورها يیاست که گردهما ینفت
 ،یبيل ت،يعراق، کو ران،يا ر،يالجزا

 ،یقطر، عربستان سعود ه،يجرين
اکوادور،  ،یامارات متحده عرب

آمده  ديآنگوال، ونزوئال و کنگو پد
اوپک در آغاز  یالملل نياست. ستاد ب

در ژنو  1960در سال  یگذار انيبن
به شهر  1965بود و در سال  سيسوئ
 یجابجا شد. آرمان اصل شياتر نيو
سازمان، آنچنان که در اساسنامه  نيا
شرح است:  نيشده، به ا انيب

 یساز کپارچهيو  ی"هماهنگ
عضو و  ینفت کشورها یها استيس
منافع  نيتأم یراه برا نيبهتر نييتع

 یآنها، طراح یفرد اي یجمع
 متيثبات ق نيتضم یبرا يیها وهيش

به  یالملل نينفت در بازار نفت ب
بردن نوسانات مضر و  نيمنظور از ب

 ژهيو توجه و تيعنا ؛یضرور ريغ
نفت و توجه  دکنندهيتول یبه کشورها

خاص به ضرورت فراهم کردن 
 دکنندهيتول یکشورها یدرآمد ثابت برا

 ینفت کشورها نينفت؛ تأم
کننده به صورت کارآمد،  مصرف

و بازده  ؛یشگيمقرون به صرفه و هم
که در  يیآنها یمناسب و منصفانه برا

.".کنندیمیگذارهيصنعت نفت سرما  
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Իսլամական կոնֆերանսի կազ-

մակերպություն 

Կազմավորվել է 1969թ.: Կազմա-

կերպության նպատակն է ամրա-

պնդել իսլամական համերաշ-

խությունը տնտեսական, սոցիա-

լական, մշակութային և քաղա-

քական ոլորտներում: Կազմա-

կերպությանը անդամակցում է 

56 երկիր, այդ թվում՝ Աֆղանս-

տանը, Իրանը, Տաջիկստանը:  

 نيدوم - یاسالم یسازمان ھمکار
پس از سازمان  یدولت نيسازمان ب

 ۵٧ تيملل متحد است که با عضو
از چهار قاره  شيکشور به گسترش ب

جهان  یجمع یاست. سازمان صدا
حفاظت و  یبرا نياسالم و تضم

از منافع جهان اسالم در روح  تيحما
 یو هماهنگ یالملل نيصلح ب جيترو
افراد مختلف جهان است.  انيم

اجالس  ميتصم سسازمان بر اسا
مغرب  یکه در رباط، پادشاه یخيتار
برگزار شد به  ١٩۶٩سپتامبر  ٢۵در 

 يیجنا یسوز از آتش جهينت کيعنوان 
 المقدس تيدر اشغال ب یقصمسجد اال

شد سيتأس
Շանհայյան համագործակցու-

թյան կազմակերպություն 

Կազմավորվել է 2001թ.: Միջազ-

գային տարածաշրջանային հա-

մագործակցության կազմակեր-

պություն է, նպատակն է պայքա-

րել ահաբեկչության, էքստրեմիզ-

մի, անջատողականության դեմ, 

աջակցել տարածաշրջանային 

անվտանգությանը` փոխադարձ 

վստահության բարձրացման մի-

ջոցով, զինաթափում և համա-

գործակցություն անվտանգու-

թյան հարցերում, համագործակ-

ցության աճ քաղաքական, 

տնտեսական, գիտատեխնիկա-

կան, կրթական և մշակութային 

ոլորտներում: Անդամակցում է 6 

երկիր` Ղազախստանը, 

  
 - یشانگھا یسازمان ھمکار

 یاست که برا یدولت انيم یسازمان
 ،یتيچندجانبه امن یها یهمکار

است.  شده ليتشک یو فرهنگ یاقتصاد
توسط  ٢٠٠١سازمان در سال  نيا

قزاقستان،  ه،يروس ن،يرهبران چ
و ازبکستان با  کستانيتاج زستان،يقرق

هدف برقرار کردن موازنه در برابر 
و ناتو در منطقه،  کاينفوذ آمر

و  ی. نقش اصلشد یگذار هيپا
 ،یرا، در سازمان شانگها کننده نييتع

 ليتشک هيو روس نيدو کشور چ
 یشانگها یار. سازمان همکدهند یم

سازمان  ديجد بيترک قتيدر حق
۵ ی,شانگها ե است که در سال  

نام آن  یشده بود، ول سيتأس ١٩٩۶
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Ղրղզստանը, Չինաստանը, Ռու-

սաստանը, Տաջիկստանը, Ուզ-

բեկստանը:  

ازبکستان به  تيپس از عضو
یشانگها ی,سازمان همکار ե  رييتغ 

 ،یاصل یبر اعضا الوهداده شد. ع
 کيو  ٢٠٠۴ابتدا مغولستان در سال 

پاکستان، هند و  ران،يسال بعد ا
و پس از آن  ٢٠٠۵افغانستان در سال 

بالروس به عنوان عضو ناظر به 
 ١٠ خيسازمان ملحق شدند. در تار

 تيسازمان با عضو نيا ٢٠١۵ هيژوئ
هندوستان و پاکستان موافقت نمود و 

از دو سال  تر اهدو کشور در کوت نيا
 نيکامل ا تيعضو یبرا طيهمه شرا

 تيو عضوسازمان را اجرا کردند 
 یدو کشور در سازمان همکار نيا

در اجالس رهبران  یشانگها
 یسازمان که ط نيعضو ا یکشورها
 تختيدر آستانه، پا ٢٠١٧ هيدر ژوئ

 بيقزاقستان، برگزار شد، به تصو
سازمان از زمان  ني.نقش اديرس
 شيآن تاکنون در منطقه افزا سيتأس
سازمان، بر خالف  ني. ااست افتهي

(ناتو)  یشمال کيآتالنت مانيسازمان پ
 کيورشو سابق، هنوز  مانيو پ

شمار  چندجانبه به یمعاهده دفاع
 رود ینم
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Անկախ պետությունների համա-
գործակցություն (ԱՊՀ) 
Միջպետական միավորում է, 
կազմավորվել է 1991թ.: Նպա-
տակն է ապահովել անդամ 
երկրների (նախկին ԽՍՀՄ) 
մարդկանց իրավունքներն ու 
ազատությունները, համագոր-
ծակցել տնտեսական ընդհանուր 
տարածքի ձևավորման, բնակչու-
թյան առողջության և շրջակա 
միջավայրի պահպանության 
գործում, սոցիալական և 
իմիգրացիոն հարցերում, պայ-
քարը կազմակերպված հանցա-
վորության դեմ, համագործակ-
ցություն պաշտպանական քա-
ղաքականության և պետական 
սահմանների պաշտպանության 
ոլորտում: Անդամակցում է 12 
երկիր, այդ թվում` Տաջիկստա-
նը, ինչպես նաև Հայաստանը:

ايمستقلیکشورھاهياتحاد
 - المنافع  مستقل مشترک یکشورھا

از  یشامل برخ یا هياتحاد
 ريمستقل اتحاد جماه یها یجمهور
 نيا سيسابق است. تأس یشورو
 یمملکت یبه دست رؤسا هياتحاد

بالروس و  ه،يروس یکشورها
آن در  یبود. مرکز اصل نياوکرا

بالروس، است و  تختيپا نسکيم
در سن  یآن در کاخ تاور ینشستها

شود یپترزبورگ انجام م  

Եվրոպայի անվտանգության և 

համագործակցության 

կազմակերպություն 

Կազմավորվել է 1995թ.: Նպա-

տակն է համագործակցել մար-

դու իրավունքների, հիմնական 

ազատությունների, ժողովրդա-

վարության, օրենքի իշխանու-

թյան ապահովման գործում: Այն 

գործում է որպես միջոց` կոնֆ-

լիկտները կանխարգելելու և 

ճգնաժամերը վերահսկելու հա-

մար, հանդես է գալիս որպես 

կառույց` սովորական զինատե-

սակների վերահսկման և վստա-

 -اروپا  یو ھمکار تيسازمان امن
 اي یدولت نيسازمان ب نيبزرگتر

است.  یتيحول مسائل امن یالملل نيب
آن شامل کنترل اسلحه،  یھا تيفعال

مطبوعات و  یحقوق بشر، آزاد
انتخابات آزاد و منصفانه است. 

 یو ھمکار تيسازمان امن یريگ شکل
در سال  یکنفرانس یاروپا با برگزار

 یو ھمکار تيتحت عنوان ,امن ١٩٧٣
եدر اروپا شرق و  انيبحث م یبرا ،

رانس در اول کنف نيغرب آغاز شد. ا
در کنفرانس خلع  ١٩٧۵اوت سال 

فنالند با  تختيپا ینکيسالح ھلس
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հության ամրապնդման համար: 

Անդամակցում է 55 երկիր, այդ 

թվում` Տաջիկստանը, ինչպես 

նաև` Հայաստանը:  

کشور عضو  ٣۵ ندگانيشرکت نما
جنگ سرد در  انيشد. بعد از پا ليتشک

به  ١٩٩۴نشست بوداپست در سال 
اروپا یو ھمکار تي,سازمان امن ե 

سازمان  نيانام داد. با آن که  رييتغ
از  یاست اما شمار يیاروپا

و  کايآمر ترانه،يحوزه مد یکشورھا
سازمان را دارند نيا تيھم عضو ايآس  
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ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ-ԵՐԿՐԱԳՐԱԿԱՆ  

ԵԶՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԵՎ 

ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՊԱՐՍԿԵՐԵՆ-ՀԱՅԵՐԵՆ  

 

Բ Ա Ռ Ա Ր Ա Ն 
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 آ
ջուր آب
արտեզյան ջրեր ريزیچاه هاآب

آب  ق،يعم ینيزم
 ن،يچاه آرتز

نيآرتز یآبها  
ձնհալ آب شدن برف
քաղցրահամ ջուր طعمنيريآب ش
հանքային ջուր یآب معدن
կլիմա آب و هوا
չորային կլիմա خشکیآب و هوا
ցամաքային կլիմա یخشکیآب و هوا
միջերկրածովյան կլիմա یايدریآب و هوا

 ترانهيمد
ծովային կլիմա یآب و هوا

 مياقل ،يیايدر
يیايدر  

մուսսոնային կլիմա یآب و هوا
 مياقل ،یموسون
 یموسون

ցեխաջուր آب گل
գարեջուր آبجو 
գետաբերուկ آبرفت
մետաքս شميابر
մետաքսագործություն یبافشميابر،

 یسير شميابر
օբսիդիան نيديابس
ջրվեժ آبشار
ներքին ջրեր یداخلیآبها
ընդերքային ջրեր, ստոր-

գետնյա ջրեր 
ینيزمريزیآبها

տարածքային ջրեր يیمنطقه ایآبها
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ոռոգում یاريآب
միություն هي، اتحاداتحاد  
ազգային համախմբում (կոնսո-

լիդացիա) 
یاتحاد مل

արհմիություն یکارگرهياتحاد
մթնոլորտ اتمسفر
հրաբուխ آتش فشان
ավտոբուս اتوبوس
տրոլեյբուս یاتوبوس برق
գույք, կահույք, կահ-կարասի هياثاث  
վարձավճար اجاره
գազօջախ اجاق گاز
ավանդույթ آداب و رسوم 
ձեռնարկություն اداره
փոստ اداره پست، پست
պետական կառավարում یاداره دولت
խառնածին آدم دورگه
համեմունքներ جاتهيادو
դամբարան دخمه ،آرامگاه  
բանակ  ارتش
բարձրություն یبلند ، ارتفاع  
հարաբերական բարձրություն یارتفاع نسب
բադ اردک
շնաձուկ یاردک ماه
արժույթ ارز
տարադրամ (վալյուտա), ար-

տարժույթ 
یارز خارج

արժեք ارزش
կորեկ ارزن
արմենոիդ ديآرمنوئ
հայ یارمن
եվրոպեոիդ نژاديیاروپا
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օզոն ازون
ձի اسب
գետաձի یاسب آب
իսպանացի يیاياسپان
օսթան, նահանգ تياستان، وال
արդյունահանում استخراج
կապիտալի արտահանում هياستخراج سرما
կորալաորսություն استخراج مرجان
ավստրալացի  اهل،يیاياسترال

 اياسترال
թառափ یاستروژن، ماه

تاس  ار،يخاو
 اوزون برون ،یماه

օգտագործում استفاده
բնօգտագործում استفاده کردن

 یعيمنابع طب
բնակեցում اسکان
վերաբնակեցում اسکان مجدد
իսլամ, մահմեդականություն اسالمنياسالم، د
երկինք آسمان
երկնաքար آسمان سنگ، سنگ

 یآسمان
հույն ونان،ياصل

 یوناني
ռեֆորմ اصالح، اصالحات
ատլաս աշխարհագրական يیاياطلس جغراف
արև ديآفتاب، خورش
թխկի افرا، کرکف
իժ یافع
աֆղան افغان، پشتو
հորիզոն افق
հորիզոնական یافق
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ավազուտային ակացիա یشنزاریاياقاق  
բնակավայր اقامتگاه، منزل
տնտեսություն اقتصاد
բաց տնտեսություն اقتصاد آزاد
մերձքաղաքային տնտեսու-

թյուն 

نياقتصاد ب
اقتصاد  ،یالشهر

 یشهر نيب
համաշխարհային տնտեսու-

թյուն 

یاقتصاد جهان
քաղաքային տնտեսություն یاقتصاد شهر
ինտենսիվ տնտեսություն يیاقتصاد کارا،

 اقتصاد ثمر بخش
պլանտացիոն տնտեսություն یاقتصاد کشت زار
ջրային տնտեսություն آباقتصاد منابع
կրոնական փոքրամասնու-

թյուն 

ینيدتياقل
օվկիանոս انوسياق
համաշխարհային օվկիանոս نيبانوسياق

 )ی(جهان یالملل
էվկալիպտ پتوسياکال
էքսկավատոր اکساکاواتور
էքսկլավ اکسکالو
քաղաքային ագլոմերացիա یشهررهيآگلو
ավանակ االغ
բալ آلبالو
հագուստեղեն ،پوشاکالبسه
գերմանացի اهل،یآلمان

 آلمان
սալոր آلو
ֆերոձուլվածք فرواژيآل
սինթետիկ մանրաթել (քիմիա-

կան մանրաթել) 

یبيترکافيال
 )ی(مصنوع
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ջութ یساقه نوعافيال
 یکنف که در گون

رود،  یبکار م
 ژوت ،يیچتا

արհեստական մանրաթել یمصنوعافيال
կայսրություն یامپراتور
արտոնագիր نامهازيامت
հաճարենի گندمی: نوعیامال

 یکه در مصر م
 ديرو

շինարարություն یامور ساختمان
կրթություն ليآموزش، تحص
էմիր ريام
նուռ انار
արքայախնձոր (անանաս) نيآناناس، ع

 الناس
ամբար انبار
ջրամբար انبار آب
ընտրություն انتخاب
թուզ ريانج
մենաշնորհ (մոնոպոլիա) انحصار
էներգետիկա یانرژ
էներգիա یرويبرق، نیانرژ

 برق
մարդածին (անթրոպոգեն) انسان زا
ինստիտուտ تويانست
բռնակցում (անեքսիա) انضمام
արևակայություն یانقالب شمس
խեժ انگُم
բուսախեժ یاهيانگم گ
խաղող انگور
հաղարջ یانگور فرنگ
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բնակչություն یاهال
գյուղական բնակչություն نيروستانشیاهال
քաղաքային բնակչություն نيشهر نشیاهال
բրազիլացի ل،ياهل برز

 یليبرز
չինացի ینيچن،ياهل چ
   ֆրանսիացի اهل فرانسه
կանադացի ،اهل کانادا

 يیکانادا
կորեացի يیاهل کره، کره ا
վրացի ،اهل گرجستان

 یگرج
վիետնամցի تنام،ياهل و

 یتناميو
երկաթ آهن
դարբին آهنگر
դարբնություն یآهنگر
զենիթ اوج، سمت الرس
արժեթղթեր اوراق بهادار
ուրան ومياوران
իտալացի يیايتاليا
իզոթերմ زوترميا
կանգառ, կայարան ستگاهيا
երկաթուղային կայարան راه آهنستگاهيا
օդերևութաբանական կայան یهواشناسستگاهيا
ցեղ ليا
քոչվորական ցեղ نيکوچ نشليا

 

 ب
ճահիճ باتالق
ճահճացում نيشدن زمیباتالق

 ها
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ծովային հոսանք يیايباد در
խորշակ باد سموم
մուսսոն یباد موسم
նուշ بادام
գետնանուշ ینيبادام زم
սմբուկ (բադրջան) بادمجان
բեռ بار، محموله
անձրև  باران 
բերքատվություն یحاصل ده،یبارده
մթնոլորտային տեղումներ یبارندگ
շուկա بازار
համաշխարհային շուկա یالمللنيبازار ب

 )ی(جهان
թռչնաշուկա بازار فروش

 پرندگان
աշխատանքային շուկա بازار کار 
վերարտադրություն باز،ینيبازآفر

 ديتول
բնակչության վերարտադ-

րություն 

تيجمعديبازتول
հայրենադարձություն بازگشت به وطن
հնագիտություն یباستان شناس
ճահիճ باطالق
այգի  باغ 
այգեգործություն  یباغبان،یباغدار  
բակլա یباقال
օդապարիկ بالون
զոնդ یبالون هواشناس
բանկ, դրամատուն بانک
բաոբաբ بائوباب
վագր ببر
ճգնաժամ بحران
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գոլորշի بخار
պարտք یبده
պետական պարտք یدولتیبده
ձյուն برف
հավերժական ձյուն یبرف دائم
ադամանդ  برليان
բրինձ برنج
այծ  ُبز 
այծքաղ  یُبز کوه  
մայրուղի, ավտոմայրուղի بزرگراه
մեծահասակ بزرگسال
բանջարանոց زيبستان، جال
գետահուն بستر رود
բարել بشکه نفت
լոր نيبلدرچ
բացարձակ բարձրություն مطلقیبلند
բյուրեղ بلور
կաղնի بلوط
նավահանգիստ بندر، بندرگاه
բենզին نيبنز
ֆոնդ (հիմնադրամ) اديبن
հիմնադիր گذارانيبن
նահապետ گذارانيبن

 یخاندان، بان
خاندان، موسس 

 خاندان
թուփ بوته
հաղարջենի یانگور فرنگبوته
մորենի بوته تمشک
սեխի թուփ بوته خربزه
թփուտ بوته زار
վարդենի, վարդաթուփ بوته گل رز
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շյուղախոտ جو دویاهيبوته گ
سر از خانواده 

 انيگندم
մասրենի بوته نسترن
բյուջե بودجه
բուք بوران، کوالک
բորսա (սակարան) بورس
բիզոն يیکايآمریبوفالو
հնդկահավ بوقلمون
բոքսիտ تيبوکس
էկոլոգիա علم،یبوم شناس

 ستيز طيمح
տեղաբնիկ یبوم
վարձակալություն ايبه اجاره دادن

 گرفتن
մասնագիտացում ايبه دست آوردن

 کسب شغل
գարուն بهار
առողջապահություն بهداشت،یبهدار  
հողաբարելավում خاکیسازنهيبه
էֆեմեր (կարճակյաց) دوامیب
գործազուրկ کاریب
գործազրկություն یکاریب
անապատ ابانيب
քարային անապատ سنگ الخابانيب
կավային անապատ ِگل سرخابانيب
ավազային անապատ يیماسه اابانيب  
անապատացում يیزاابانيب  
կուղբ دستريب
ժայթքում ختن،يررونيب

 خارج کردن
պուրակ شهيب
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Միջագետք نيالنهرنيب
  

 پ
պապայա (հնդկասեխ) ايپاپا
թագավոր پادشاه، شاه
այգի, պարկ پارک
ազգային պարկ یپارک مّل
խորհրդարան پارلمان
ոստիկան پاسبان
ոստիկանություն یکالنتر ،یپاسبان ،

 یروين س،يپل  یروين س،يپل
  یانتظام

կռունկ پاشنه
պարզկա صاف، روشنپاکف
մայրաքաղաք تختيپا
աշուն زييپا  
նարինջ پرتقال
պեռլիտ (մարգարտաքար) سنگ معدند،يپرل

 ديمروار
թռչուն پرنده
բուծում پرورش
ձիաբուծություն پرورش اسب
այծաբուծություն  پرورش ُبز 
թռչնաբուծություն پرورش پرندگان
ճագարաբուծություն پرورش خرگوش

 یخانگ
շնաբուծություն پرورش سگ
ուղտաբուծություն پرورش شتر
պտղաբուծություն وجاتيپرورش م
բուսաբուծություն پرورش نباتات و

 اهانيگ
կաթնասուն پستاندار
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պիստակ پسته
բուրդ پشم
նավթաքիմիա یميپطروش
պլատֆորմ پالتفرم، برنامه
պլատին ديسفیطالن،يپالت
ընձառյուծ پلنگ
յագուար يیکايپلنگ آمر،

 وزپلنگيجکوار، 
 يیکايآمر

բամբակ پنبه
երկարաթել բամբակ درازافيپنبه ال
բամբակենի پنبه دانه
պինգվին پنگوئن
պանիր ريپن
մորթի پوست
երկրակեղև نيپوسته زم
ծածկ, ծածկույթ پوشش  
ձնածածկույթ پوششبرف
պումա پوما، کوگار
սոխ ازيپ
գետագալար رودخانهچيپ
արհեստավոր ور، صنعتگرشهيپ
տնայնագործություն صنعت،یورشهيپ
արհեստագործություն یورشهيپ،

 یصنعتگر
արհեստ حرفه، شغل،شه،يپ

 صنعت

 

ت
ամառ  تابستان 
քաղաքացիություն یشهروندت،يتابع
սաքսաուլ تاغ، توغ
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խաղողագործություն انگور،یتاک دار
یمو کار،یکار

սոցիալական ապահովում یاجتماعنيتأم
ռեսուրսաապահովվածություն شده بانيتأم

ريذخا
տանկ تانک
ապրանքափոխանակություն تبادل کاالها، رد

و بدل کردن 
کاالها، مبادله 

 کاالها،
գոլորշացում ريتبخ
վտարանդի مهاجر،یديتبع
բլուր تپه، تل 
բարխան دریتپه شن

و صحراابانيب
առևտուր تجارت 
արտաքին առևտուր یتجارت خارج
ագրեսիա تجاوز
պատժամիջոց (էմբարգո) ميتحر
սերմ تخم
հաշվեկշիռ, բալանս النيب ،تراز 
առևտրական հաշվեկշիռ یتراز تجارت  
ջրային հաշվեկշիռ تراز منابع آب
էներգետիկական հաշվեկշիռ یترازنامه انرژ

برق
ջերմային հաշվեկշիռ روگاهيترازنامه ن

یحرارت
տրեստ تراست(مجموع چند

)هياتحادايشرکت
տրակտոր تراکتور
տրամվայ یتراموا
տարանցում (տրանզիտ) تيترانز
 ی، برابرترانسپورت 
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ծովային տրանսպորտ ترانسپورت
 لهيوس ،يیايدر
 يیايدر هينقل

տրանսֆորմատոր ترانسفورماتور
բողկ ترب
թուրք ترک
թուրքմեն ترکمن
կազմ, բաղադրություն بيترک
բնակչության կազմ تيجمعبيترک
սեռատարիքային կազմ یو جنسیسنبيترک
տերմինալ ناليترم
թուրինջ ترنج، بالنگ
ահաբեկչություն  ترور 
գիշերահավասար شب و روز،یتساو

 امياعتدال ا
ջեռուցում ريتسع
կազմակերպում, ձևավորում ليتشک
կոոպերացիա تعاون
բազմակնություն تعُدد زوجات، چند

 یهمسر
պահանջարկ تقاضا
բաժանում ميتقس
աշխատանքի միջազգային 

բաժանում 

یالملنيبميتقس
 کار

աշխատանքի աշխար-

հագրական բաժանում 

يیايجغرافميتقس
 کار

աշխատանքի բաժանում کارميتقس  
վարչատարածքային բաժա-

նում 

یادارماتيتقس
օրացույց ميتقو
կարկուտ تگرگ
ավազաբլուր  تپه ماسهگ،يتل ر  
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աստղադիտակ تلسکوپ 
հեռախոս تلفن
ճոպանուղի نيتله کاب
կոկորդիլոս تمساح
մորի تمشک
տոննաժ تناژ
նեղուց تنگه
նստվածք رسوب،ته نشست
թութ توت
ելակ یتوت فرنگ
ծխախոտաբույս توتون
տորֆ تورب
գնաճ (ինֆլյացիա) تورم
արտադրություն داتيتول
աշխատատար արտադրու-

թյուն 

که کاریداتيتول
 یم اريو زحمت بس
پر  داتيطلبد، تول

زحمت (مشکل، سخت، 
 دشوار)

թունել تونل
թատրոն تئاتر
տիտան تانيت

 

 ث
հարստություն ثروت
ազգային հարստություն  یثروت مّل
արգասաբեր, բերրի حاصلز،يثروت خ

 زيخ
արդյունք ثمر،  ثمره
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  ج
արագընթաց ավտոճանապարհ ر،يالسعيجاده سر

 شاهراه
համայնք, հասարակարգ جامعه
ջրային կենդանիներ یجانوران آبز
նյութափոխանակություն موادجذب و رفع

سوخت و  ،يیغذا
 سميسوز، متابول

ջերմուկ (տաք ջուր) (آب گرم) جرموک
տեղատվություն جزر
կղզի رهيجز
բու جغد، بوف
աշխարհագրություն ايجغراف  
աշխարհագրական يیايجغراف  
ջրիմուռ جلبک، جل وزغ
բնակչություն یاهالت،يجمع
գյուղական բնակչություն نيروستا نشتيجمع
տնտեսապես ակտիվ բնակ-

չություն 

فعال کشورتيجمع
از نگاه امکانات 

 یمال
հանրապետություն یجمهور
ապրանք جنس، کاال 
պատերազմ جنگ
անտառ جنگل
նոսրանտառ, տայգա  گايتا ،جنگل انبوه
փշատերև անտառ (տայգա) جنگل انبوه برگ

 یسوزن
լայնատերև անտառ یجنگل با درختها

 پهن یبرگها یدارا
խառն անտառ جنگل درختان

 مختلف
հարավ جنوب
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հորիզոնի կողմեր جهات (اطراف) افق
աշխարհ جهان
բուսական աշխարհ واهانيجهان گ

 نباتات
կողմնորոշում یابيجهت
գարի جو
վարսակ يیجو صحرا
օդ جو، هوا، فضا
ոզնի یغيجوجه ت
կրծող جونده
առու گذرگاه آب،،یجو

گذرگاه نسبتًا 
که آب در  یکيبار

 دارد انيآن جر
առվակ کوچکیجو  
վտակ انيجربار،يجو

رودخانه ريمس  
սնդիկ وهيج

 

 چ
1. վրան, 2. չադրա, քող چادر
քոչվոր نيچادرنش
ջրհոր چاه آب
արտեզյան ջրհոր ینيزمريچاه ز

 نيچاه آرتز ق،يعم
հանքահոր چاه معدن
հորատանցք حفر شدهچاه
տարեկան (աշորա) کيیاهي(گچاودار

ساله از خانواده 
 )انيگندم

թեյ يیچا،یچا
թուջ چدن
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արոտավայր چراگاه
կաշի چرم
կաշեգործություն یچرم ساز
լանդշաֆտ (բնատեսք) ،چشم اندار

نمود  -2 نيسرزم
 منظره  ن،يسطح زم

աղբյուր  چشمه، منبع، ماخذ
ճակնդեղ چغندر
շաքարի ճակնդեղ ،چغندر قند

 لبلبو، لبو
փայտ چوب

 

  ح
արևադարձ یريحاّره، گرمس،

 گرم و سوزان
արդյունք, բերք حاصل
բերքատվություն یحاصل ده
արհեստ حرفه، شغل، صنعت
չվերթ, չու حرکت
հորդացում  امواجديحرکت شد

 تالطم ا،يدر
կուսակցություն حزب
օկրուգ  هيحزوه، ناح
միջատ حشره
բնության պահպանություն عت،يحفاظت طب

 ستيز طيحفاظت مح
բնապահպանություն ست،يزطيحفاظت مح

 عتيحفاظت طب
սուվերենություն պետության یدولتتيحق حاکم
աշխատավարձ ،حقوق، اجرت

 کارمزد، دستمزد
իշխանություն حکومت، سلطه 
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հալֆա (արաբ.) حلفا 
հալվե یحلوا  
բնական գոտի یعيحوزه طب
ավազան حوض
ջրավազան حوض
գետի ավազան حوضبه رود
արվարձան حومه
կենսածին بخش زندهاتيح
պետական տարածք یدولتطهيح
անասուն حيوان، جانور
ընտանի կենդանի یاهلوانيح
գրաստ ايباربروانيح

 یسوار شدن
գազան یوحشوانيح
ֆաունա یايدنوانات،يح

 واناتيح
 

  خ
փուշ خار
ուղտափուշ خار شتر
արտասահման خارج از کشور
հող خاک
դարչնագույն հող رنگینيخاک دارچ
սահող اهيخاک س
վարելահող خاک کشت و کار
կավահող خاک ِگل سرخ
ավազահող خاک مخلوط به شن
մոխիր خاکستر
շագանակագույն հողեր یقهوه ایخاکها

 رنگ
ընտանիք خانواده
լեզվաընտանիք یخانواده زبان
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ալթայան լեզվաընտանիք یزبان هاۀخانواد
 یآلتاي

ձկնկիթ اريخاو
սերվիս (ծառայություն) خدمات
սպասարկում خدمات
ծառայող خدمتکار
էշ خر
վայրի էշ یخر وحش
սեխ خربزه
խեցգետին خرچنگ
արջ خرس
սպիտակ արջ ديخرس سف
գորշ արջ اهيخرس س
ճագար یخرگوش خانگ
արմավ خرما
մայրահավ نریخروس کول
չորային یخشک، خشک
չիր خشکبار
երաշտ یخشکسال
ցամաք بر،یخشک
չորացում دنيخشک
ձյան գիծ خط برف
խողովակաշար خط لوله
գազամուղ خط لوله انتقال

 گاز
նավթամուղ خط لوله نفت
ծովածոց جيخل
ծոց جيخل
չոր անձրև خشک (بارانیخوا

 خشک)
մեքենաշինություն یخودرو ساز
ավտոմեքենա ليخودرو، اتومب
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միապետություն یخودکامگ
ինքնավար خودمختار
ինքնավարություն یخودمختار
մրջնակեր خوراک مورچه
խոզ خوک
խոզաբուծություն تيترب،یخوکدار

 خوک
վարունգ اريخ
բամբուկ (հնդկեղեգ)  ُِزرانيَخَزران،يخ
վրան مهيخ

 

  د
գետաբերան دهنه رود
դատարան دادگاه
իզոբար فشاریدارا

 زوباريبرابر، ا
ֆինանսներ يیدارا
փայտփորիկ دارکوب
դեղորայք داروجات
անասնապահություն یدامپرور
լանջ دامنه
ստորոտ دامنه
լեռնալանջ دامنه کوه
գիտություն دانش
ժամանակագրություն یدانش ثبت و بررس

 گذشته یدادهايرو
համալսարան دانشگاه
համեմունքային բույսեր دانه
ուեդ دانه گندم
դինոզավր ناسور،يدا

 نُوسُوريدا
դպրոց دبستان، مدرسه
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մարգարտաքար (պեռլիտ) ُدر
վտարանդիություն بودنديدر تبع
եկամուտ درآمد
ռենտա درآمد
պետական եկամուտ یدرآمد دولت
համախառն ազգային արդյունք یدرآمد ناخالص مل
օդի ջերմաստիճան درجه حرارت هوا
բալ شتريدرجه ر
ծառ درخت
գիհի درخت اردج
բալենի درخت آلبالو
սալորենի درخت آلو
նռնենի درخت انار
թզենի ريدرخت انج
նշենի درخت بادام
կալիումական աղ درخت بلوط
սերկևիլենի درخت به
նարնջենի درخت پرتقال
պիստակենի درخت پسته
խեժափիճի درخت پهن برگ
թթենի درخت توت
կեչի درخت توس
ժենշեն ايدرخت جنسه

 جنسان
սոսի درخت چنار
արմավենի درخت خرما
ծիրանենի درخت زردالو
հոնի درخت زغال اخته
ձիթենի تونيدرخت ز
նոճի درخت سرو
փշատենի (փշատի) درخت سنجد
խնձորենի بيدرخت س
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սեյբա بايدرخت س
սիսալ 
 

نراليدرخت س
շագանակենի درخت شاه بلوط
դափնի درخت غار
պնդուկենի (տխլենի) درخت فندق
տխլենի (պնդուկենի) درخت فندق
սրճենի (սուրճի ծառ) درخت قهوه
եղևնի کاجدرخت
սոճի درخت کاج
բոխի درخت کولکن
ընկուզենի درخت گردو
տանձենի یدرخت گالب
կեռասենի السيدرخت گ
կիտրոնենի مويدرخت ل
հացենի درخت نان
դեղձենի درخت هلو
ցամաքուրդ (դրենաժ) درنا
մանգուստ درنده کوچک

 مارخوار
կիրճ دره
ձոր دره
ձորակ دره تنگ و کوچک
ծով ايدر
լիճ اچهيدر
քաղցրահամ լիճ نيريآب شاچهيدر

 طعم
ծովագնաց انورديدر
պրոմիլե یُدِز مجاز الکل: پ

 ام یپ
հեռուստացույց ونيزيدستگاه تلو
հաստոց یدستگاه خراط
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ճնշաչափ (բարոմետր) دستگاه فشار سنج
ձայնախորաչափ که ازیدستگاه

سرعت صوت،  قيطر
 قيعم یعمق آبها

 یريرا اندازه گ
 کند یم

դաշտ دشت
տափաստան دشت
սառցադաշտ ناژيدشت پات
տունդրա یشمالیدشت نواح
հարթավայր یدشت، واد
աղոթք ُدعا
րոպե قهيدق
խանութ دکان، مغازه
նավթադոլար که از فروشیدالر

 ديآ ینفت بدست م
դելֆին نيدلف
ջերմաչափ دماسنج
սարավանդ دماغه
հրվանդան دماغه
ֆաունա,  կենդանական 

աշխարհ 

واناتيحیايدن
աուլ یده کوهستان
գյուղ ده، روستا
գետաբերան رودۀدهن
քարաքոս دواله
հեծանիվ دوچرخه
սմոգ دودمه
շրջանառություն دوران
մետիս دورگه
մուլատ دورگه
սամբո (խառնածին) یدورگه، دونژاد،
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շրջան دوره
պետություն دولت
կառավարություն دولت
տերություն (անկախ պետու-

թյուն) 

دولت مستقل
ունիտար պետություն ،دولت هم گرا

 گپارچه،يدولت 
 دولت اتحاد

դիվանագետ پلماتيد
դիվանագիտություն یپلماسيد
երկարակեցություն يیرپايد
միապետություն یکتاتوريد
պետական կրոն یرسمنيد
աստվածապետություն (թեոկ-

րատիա) 

یساالرنيد
 

  ذ
ռեսուրսներ (պաշարներ) ريذخا
անտառային ռեսուրս (պաշար) یجنگلريذخا
ջրային ռեսուրսներ (ջրային 

պաշարներ) 

منابع آبريذخا
հողային ֆոնդ یارضرهيذخ
ռեզերվացիա کردنرهيذخ
եգիպտացորեն ُذرت
մաիս (եգիպտացորեն) ذرت
ածուխ ذغال
մետաղաձուլություն ذوب فلز
գունավոր մետաղաձուլություն یذوب فلزات رنگ

 

 ر
ռադիո ويراد
բոխի اسبانهيراز
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ռենտա رانت
ճանապարհ راه
երկաթուղի راه آهن
տարանցիկ ճանապարհ یتيراه ترانز
հաղորդակցության ուղիներ یارتباطیراه ها
քարավանային ուղիներ کاروانیراه ها

 رو
արտադրության եղանակ راه و رسم

 داتيتول
կապ ربط، ارتباط
սողանք رخنه
աճ رشد  
բնակչության تيرشد جمع  
բնակչության բնական աճ تيجمعیعيرشد طب
խոնավություն رطوبت
խոնավաչափ رطوبت سنج
բացարձակ խոնավություն رطوبت مطلق
հարաբերական խոնավություն یرطوبت نسب
որոտ رعد
ամպրոպ رعد و برق
կայսր رعد و برق
հանրաքվե رفراندوم
ցիկլոն رگبار
ներկ رنگ
ծիածան کماننيرنگ
առաջնորդ رهبر
արտաքին տնտեսական կա-

պեր 

بایروابط اقتصاد
 یخارج یکشورها

միջազգային տնտեսական կա-

պեր 

المللنيروابط ب
դիվանագիտական հարաբե-

րություններ 

یپلماسيروابط د
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աղվես روباه
բևեռային աղվես یروباه قطب
հոգևորական یروحان
գետ رود
վտակ رودخانه
բևեռային ցերեկ یروز قطب
ռուս روس
մտավորականություն یروشنفکر
բուսական յուղ یروغن نبات
ցինկ یرو
հակամարտություն يیارويرو
ավազ شن، ماسهگ،ير
նախագահ سيير

 

 ژ
ճապոնացի یژاپون
ջութ ژوت
գիպս پسيژ

 

  س
ափ ساحل
լողափ ساحل
ծովափ ايساخل در
Միավորված ազգերի կազմա-

կերպություն 

سازمان ملل متحد
ժամ ساعت
տեղական ժամանակ یساعت محل
գոտիական ժամանակ یساعت منطقه زمان
նահանջ տարի سهيسال کب
բանջարեղեն جاتيسبز
սպորտ سپورت
աստղ ستاره
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բևեռային աստղ یستاره قطب
ամբարտակ  ّسد
դար سده
միրաժ (օդատեսիլ) سراب
օդատեսիլ (միրաժ) سراب
կապար سرب
հնդկացի سرخ پوست
ռեֆրիժերատոր سردخانه
երկրամաս نيسرزم
մարդահամար یسرشمار
ցուրտ سرما
ցրտահարություն یسرمازدگ
դրամագլուխ هيسرما
ներդրում یگذارهيسرما
ծովի մակարդակ ايسطح در
ծովի մակերևույթ ايسطح در
լավա یآتش فشانريسع
դեսպանություն سفارت
դեսպանատուն سفارت خانه
բրուտագործ سفالگر
բրուտագործություն یسفالگر
ճանապարհորդություն سفر
դեսպան ريسف
սեքվոյա ايسکو
շուն سگ
ճահճակուղբ یسگ آب
փոկ ـ فکيیايسگ در
լեռնաշղթա سلسله کوه
սուլթան سلطلت
սուլթանություն سلطنت
սահմանադրական միապե-

տություն 

سلطنت مشروطه
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բացարձակ միապետություն سلطنت مطلقه
իշխանություն سلطه
զենիթ سمت الرس
սամույր سمور
թունավոր  ّیسم
ամուսնական տարիք سّن ازدواج
բնակչության միջին տարիք نيانگيسن م
սենատ سنا
նահապետական یسنت
սկյուռ سنجاب
փշատ سنجد
սինդիկատ هياتحادکا،يسند
քար سنگ
ասուպ یسنگ آسمان
կրաքար سنگ آهک
երկաթաքար سنگ آهن، سنگ

 معدن آهن
չեչաքար (պեմզա) سنگ پا
տուֆ سنگ توف
գրանիտ سنگ خارا
խիճ زهيسنگ ر
օնիքս یمانيسنگ سل
գիպս سنگ گچ
թանկարժեք քար متيسنگ گران ق
քարքարոտ سنگ الخ
թերթաքար سنگ لوح، پلمه

سنگ
հանքանյութ سنگ معدن
ավազաքար سنگ معدن شن
պեռլիտ (մարգարտաքար) ديسنگ معدن مروار
ապար یسنگ معدن
փոխակերպային (մետամոր-

ֆային) ապար 

یسنگ معدن
 ونيترانسفورماس
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ջրաթափանց (ջրանցիկ) ապար که آبیسنگ معدن
دهد، سنگ  یپس م
 آب بپس ده یمعدن

ջրամերժ (անջրանցիկ) ապար که آبیسنگ معدن
پس نم دهد، سنگ 

 آب پس نده یمعدن
սեպագիր արձանագրություն نبشتهسنگ
քարաղ سنگ،یسنگ نمک

 معدن نمک
հրաբխային ապարներ یمعدنیسنگ ها

 یآتش فشان
նստվածքային ապարներ تهیمعدنیسنگ ها

 نشست شده
օգտակար հանածո یمعدنیسنگ ها

 معادن د،يمف
բրածո سنگ واره
սուննիզմ  ّیسن
ակցիա (բաժնետոմս) سهم
մողես سوسمار
սոյա ايسو
քաղաքականություն استيس
արտաքին քաղաքականություն یخارجاستيس
ագրարային քաղաքականու-

թյուն  
 یسياست کشاورز

տարածաշրջանային քաղաքա-

կանություն 

يیمنطقه ااستيس
լուսան گوشاهيس
խնձոր بيس
գետնախնձոր ینيزمبيس
կարտոֆիլ ینيزمبيس
բատատ (քաղցր կարտոֆիլ) نيريشینيزمبيس

 طمع
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միգրացիա  ِريس
սխտոր ريس
ջրարբիացում کردن،رابيس

 کردن یاريآب
ցիկլոն کلونيس
հեղեղ ليس
հեղեղատ البيس
ջրհեղեղ البيس
սելավ البيس
ցեմենտ مانيس
կինոթատրոն 

 

نمايس

  ش 
սպասարկման ոլորտ شاخه خدمات

 یاجتماع
ոչ արտադրական ոլորտ یديتولريشاخه غ
շիմպանզե شامپانزه
շագանակ شاه بلوط
կանեփ شاهدانه
արագընթաց ավտոճանապարհ شاهراه
թագավորություն یشاهنشاه
գիշեր شب
բևեռային գիշեր یشب قطب
երեքնուկ شبدر
ջրագրական ցանց منابعميشبکه تنظ

 آب
գետային համակարգ شبکه رود
գետային ցանց شبکه رودها
ցող شبنم
թերակղզի رهيشبه جز
ուղտ شتر
ընձուղտ شتر مرغ
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ջայլամ شتر مرغ
գինի شراب
գինեգործություն یشراب ساز
բնական պայման یعيشرط طب
շարիաթ اتيشرع، شرع
ընկերություն شرکت
ֆիրմա شرکت
 

բաժնետիրական ընկերություն 

(ակցիոներական ընկերու-

թյուն) 

 
 یشرکت سهام

ավիաընկերություն يیمايشرکت هواپ
շնագայլ شغال
արհեստ شغل
մասնագիտություն شغل
կակաչ قيشقا
որս شکار
որսորդություն شکار، مشغول شکار

 کردن بودن
սողանք شکاف
շաղգամ شلغم
հյուսիս شمال
ավազ شن
ողողատ خاک بادايشن

 آورده
շաբաթ شنبه
խորհուրդ شورا
ասուպ شهاب
քաղաք شهر
մեգալոպոլիս شهر بزرگ
քաղաքաշինություն یشهر ساز
քաղաքագլուխ شهردار
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քաղաքակրթություն یشهردار
քաղաքապետարան یشهردار
թաղամաս شهرک
ուրբանիզացիա, ուրբանացում

(քաղաքայնացում) 

،ینيشهرنش
يیشهرگرا

առյուծ ريش
կաթ ريش
շիիզմ عهيش
քիմիական يیايميش
արտադրության եղանակ داتيتولوهيش

 ص
օճառ صابون
սեփականատեր صاحب
ագարակատեր (ֆերմեր) کشتزارصاحب
արտահանում صادرات
վերաարտահանում (ռեէք-

սպորտ) 

صادرات مجدد
առավոտ صبح
տափաստան صحرا
ժայռ صخره
սառցալեռ (այսբերգ) شناورخيصخره
կանցլեր اعظمصدر
ոստրե صدف ماکول
արդյունաբերություն عيصنا
արդյունահանող արդյունա-

բերություն 

یاستخراجعيصنا
մշակող արդյունաբերություն یپروسسعيصنا
վերամշակող արդյունաբե-

րություն 

یپروسسعيصنا
مجدد

պանրագործություն ريپنديتولعيصنا
մորթեղենի արդյունաբերու-

թյուն 

پوستديتولعيصنا
باب
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սարքաշինություն ديتولعيصنا
 زاتيتجه

հաստոցաշինություն ديتولعيصنا
 یخراط یدستگاه ها

ռոբոտաշինություն رباتديتولعيصنا
ցեմենտի արտադրություն ديتولعيصنا

 مانيس
օծանելիքի արդյունաբերու-

թյուն 

ديتولعيصنا
 اتيعطر

շաքարի արդյունաբերություն قندديتولعيصنا
կոնյակագործություն ديتولعيصنا

 اکيکون
մսեղենի արդյունաբերություն گوشتديتولعيصنا
նավթավերամշակում ديتولعيصنا

 یمحصوالت نفت
մարգարտաորսություն ديتولعيصنا

 ديمروار
շինանյութերի 

արդյունաբերություն 

ديتولعيصنا
 یمصالح ساختمان

վառելիքային արդյունա-

բերություն 

موادديتولعيصنا
 یخوراک

տրանսպորտային մեքենաշի-

նություն 

ديتولعيصنا
 حمل و نقل ليوسا

անտառային արդյունաբե-

րություն 

یصنايع جنگلدار
ավտոմոբիլաշինություն یخودروسازعيصنا
թեթև արդյունաբերություն سبکعيصنا
ծանր արդյունաբերություն نيسنگعيصنا
քիմիական արդյունաբե-

րություն 

يیايميشعيصنا
պահածոների արդյունաբե-

րություն 

یکنسروسازعيصنا
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կահույքի արդյունաբերություն یمبل سازعيصنا
տեքստիլ արդյունաբերություն ینساجعيصنا
պոլիգրաֆիական 

արդյունաբերություն 

ینشراتعيصنا
արհեստ صنعت
արդյունաբերություն, 

տնայնագործություն 
صنعت

ինքնաթիռաշինություն مايصنعت هواپ
 یساز

արհեստավոր صنعتگر
արհեստագործություն یصنعتگر
ձայնախորաչափ صوت
ձկնորս اديص
ձկնորսություն یاديص

 

  ض
անտիցիկլոն ضد گردباد، ضد

 کلونيس
 

  ط
հարկ طبقه
բնություն عتيطب
վարարում آبانيطغ
ոսկի طال
պլատին ديسفیطال
փայլար طلق
արևածագ طلوع
թութակ یطوط
թայֆուն طوفان
փոշեմրրիկ طوفان پر گرد و

خاک، طوفان خاک 
 آلود
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տորնադո دهيچيطوفان پ
երկարություն, երկայնք, տևո-

ղություն 
طول

աշխարհագրական երկայնու-

թյուն

يیايطول جغراف
երկարակեցություն طول عمر

 ظ
կեսօր ظهر

 ع
շրջանացում عبور از کنار

 یکس اي یزيچ
ոսպ عدس
օծանելիք اتيعطر
ֆուրաժ علوفه
շրջան عهد
ռելիեֆ نيعوارض زم
ներգաղթ عودت به وطن

 غ
քարանձավ, քարայր غار
սագ غاز
մայրամուտ غروب
ջեյրան غزال
վիթ (գազել) غزال

 ف
կկու فاخته
պարսկերեն یفارس
փարոս فاروس، فانوس

 يیايدر
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արևածագ فجر
բևեռափայլ یفجر شمال
դաշնություն (ֆ եդերացիա) ونيفدراس
ֆեդերացիա ونيفدراس
էրոզիա (ողողամաշում) شيفرسا
գորգ فرش
աղանդ فرقه
մշակույթ فرهنگ
ակադեմիա ،فرهنگستان

 یآکادم
գոգավորություն, իջվածք یفرو رفتگ
օդանավակայան فرودگاه
ռեֆրիժերատոր زيفر
ֆոսֆ որիտ فسفور
բրածո ليفس
բրածո բույսեր نباتاتليفس
ճնշում فشار
մթնոլորտային ճնշում فشار هوا
մթնոլորտ فضا
օդ فضا
օդային ավազան مملو ازیفضا

 هوا، فضا
թափոն فضوالت
բարձրավանդակ فالت
սարահարթ فالت
ֆլամինգո نگويفالم
մետաղ فلز
գունավոր մետաղ یفلز رنگ
մետաղագործություն یفلزکار
ազնիվ մետաղ فّلز نجيب
պղպեղ (տաքդեղ) فلفل
տաքդեղ (պղպեղ) فلفل
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երկնակամար فلک
մոլորակ فلک
տեխնիկա فن
տեխնոլոգիա یفن آور
պնդուկ (տխիլ) فندق
տխիլ (պնդուկ) فندق
պողպատ فوالد
փիրուզ روزهيف
ֆիկուս کوسيف
փիղ ليف

 

  ق
աշխարհամաս,  մայրցամաք قاّره
դատավոր دادرس،یقاض
գորգ یقال
գորգագործություն یبافیقال
օրենք قانون
սահմանադրություն یقانون اساس
արգելոց قر
պայմանագիր قرارداد
պայմանագիր միջազգային نيقرارداد ب

 یالملل
Ղուրան قرآن
արգելավայր قرق گاه
դար قرن، سده
կարակուլ قره گل
խուտոր (ռուս.) هيقر
սահանք قسمت مرتفع در کف

 رودخانه
աշխարհագրական թաղանթ يیايقشر جغراف  
հողաշերտ نيقشر زم
ավան قصبه
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բևեռ قطب
անտարկտիկա کرهقطب جنوب

 نيزم
արկտիկա قطب شمال
կողմնացույց قطب نما
հողահանդակ نيقطعه زم
գագաթ قّله
լեռնագագաթ قلهف قله کوه
բնական արբանյակ یعيقمر طب
ցամաքուրդ (դրենաժ) قنات
շաքար قند
կարապ قو
օրենսդրական իշխանություն یمقننه، قوایقوا

 قانون گذار
մուֆլոն یقوچ کوه
տոհմ رهيقوم، ت
ազգագրություն یقوم شناس
կարատ راطيق
գին متيق
ինքնարժեք تمام شدهمتيق
արտադրանքի ինքնարժեք تمام شدهمتيق

 کاال 
 

  ک
պալատ کاخ
ազգային պալատ یکاخ مّل
կադաստր کاداستر
աշխատանք کار
գործարան کارخانه
աշխատունակություն یکاردان
արտադրամաս کارگاه، کارگاه

 یديتول
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բանվոր کارگر
ծառայող کارمند
քարավանատուն کاروانسرا
քյահրեզ, քահրիզ (ստոր-

գետնյա ջրանցք) 

زيکار
հախճասալիկ یکاش
թուղթ کاغذ
մագաղաթ یکاغذ پوست
կակտուս کاکائو
կաղին کاکتوس
ապրանք کاال
արդյունաբերական ապրանք-

ներ 

یصنعتیکاالها
կոմբինատ ناتيکامب
համակարգիչ وتريکامپ
բեռնատար մեքենա ونيکام
ընդերք کان
կանադացի يیکانادا
ջրանցք کانال
միջազգայինջրանցքներ نيبیکانال ها

 یالملل
կենգուրու کانگورو
բևեռախույզ کاوش کننده در

 قطب
կաուչուկ کائوچو
բնական կաուչուկ یعيطبیکائوچو
կոբալտ کبالت
կոբրա کبرا
կաքավ کبک
Կարմիր գիրք کتاب سرخ
վուշ کتان
օդային զանգված  کحرت هوا
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դդմիկ کدو
դդում کدو تنبل
նավավարձ سفر باهيکرا

 یکشت
կորպորացիա ون،يکرپراس

و دست یهمکار
 تعاون ،یريگ

քուրդ کرد
քրդերեն یکرد
անգղ کرکس
ռնգեղջույր کرگدن
կռունկ کرنا
կարագ َکره
մոլորակ ُکره
կորեացի يیکره ا
գլոբուս يیايکره جغراف
Երկիր (մոլորակ) نيکره زم
երկրագունդ نيکره زم
բյուրեղապակի ستاليکر
հախճապակի ستاليکر
կարիճ کژدم
քրոմիտ کژدم
գյուղատնտեսություն یکشاورز
երկրագործություն یکشاورز
հողագործություն یکشاورز
մոնոկուլտուրա کشت خالص
պլանտացիա کشت زار
դաշտավարություն یکشت کار
նավարկություն یرانیکشت
նավաշինություն یسازیکشت
լցանավ نفت کشیکشت
նավ ناو،یکشت
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հայտնագործություն کشف
աշխարհագրական հայտնա-

գործություններ 
يیايجغرافاتيکشف

երկիր (պետություն) کشور
պրոտեկտորատ هيکشور تحت الحما
արտերկիր یکشور خارج
զարգացող երկիր کشور رو به

 انکشاف
զարգացած երկիր یکشور مترق
սահմանակից երկիր کشور هم مرز
անկլավ یکوچک دارایکشور

 حکومت مستقل
կոշկագործություն یکفاش
բորենի کفتار
կոշիկ کفش
կոքս ُکک
լաստ َکَلک
լաստանավ قيقایکلک، نوع

 کوچک
եկեղեցի سايکل
կոմբայն نيکمبا
մայրի ُکنار
կոնցեռն وميکنسرس
պահածո کنسرو
հյուպատոս کنسول
հյուպատոսություն یکنسولگر
կոնֆեդերացիա (համադաշ-

նություն) 
ونيکنفدراس

համադաշնություն (կոն ֆեդե-

րացիա) 
ونيکنفدراس

կոնգրես کنگره
սինագոգ سهيکن
սաթ کهربا
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գալակտիկա کهکشان
որձաքար (քվարց) کوارتس
քվարց (որձաքար) کوارتس
քոչվոր نيکوچ نش
քոչվորություն ینيکوچ نش
փողոց کوچه
պարարտանյութ کود
հանքային պարարտանյութ یکود معدن
քիմիական պարարտանյութեր يیايميشیکودها   
կկու کوکو
պումա کوگوار
բուք کوالک
գնչու یکول
կոնյակ اکيکون
լեռ کوه
հանգած հրաբուխ کوه آتش فشان

 خاموش
գործող հրաբուխ کوه آتش فشان

 فعال
ալպինիստ (լեռնագնաց)  کوه پيما، کوه

 نورد
ալպինիզմ  کوه،یکوه پيماي

 ینورد
լեռնագոյացում يیکوه زدا
սառցալեռ (այսբերգ) شناورخيکوه
լեռնաշխարհ کوهستان
կոոպերատիվ فيراتيکو
կիլովատ واتلويک
կիլովատ واتلويک
կիլովատ ժամ ساعتلوواتيک
տիեզերք هانيک
կիվի یويک
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گ
գազ گاز
ժամանակագրություն یگاه شمار
ցուլ يیگاو ختا
տավարաբուծություն یگاو دار
ծովացուլ يیايگاو در
գոմեշ شيگاوم
զուբր يیاروپاشيگاوم
կավիճ َگچ
ծանծաղուտ ُگدار
շելֆ (մայրցամաքային ծան-

ծաղուտ) 

یگدار قاره ا
մայրցամաքային ծանծաղուտ

(շելֆ) 

یگدار قاره ا
լավա آتشريگدازه، سع

 یفشان
առու آبگذرگاه
հովազ

 
گراز

գրաֆիտ تيگراف
կատու گربه
եղեգնակատու یزاريگربه نر ن
վագրակատու یگربه وحش
վրացի یگرج
շրջան, շրջանագիծ گرد
հորձանուտ گردآب
շրջապտույտ گردش
բեռնաշրջանառություն گردش بار
էքսկուրսիա یگردش دسته جمع
երկրի օրական պտույտ گردش روزانه کره

 نيزم
երկրի տարեկան պտույտ گردش ساالنه کره

 نيزم
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զբոսաշրջիկ (տուրիստ) گردشگر
զբոսաշրջություն (տուրիզմ) یگردشگر
լեռնանցք گردنه
ընկույզ گردو
փոշի گرد و غبار
գայլ گرگ
գայլաձուկ گرگ بچه
բևեռային գայլ یگرگ قطب
տաք گرم
ջերմոց گرم خانه
մերձարևադարձային ريگرمس
արևադարձ گرم و،یريگرمس

 سوزان
արշավախումբ کهیگروه افراد

انجام  یبرا
 یبه محل یتيمامور

 شوند یاعزام م
լեզվախումբ یگروه زبان
սողանք گسل، گسله
ցեխաջուր گل
ծաղիկ گل
արևածաղիկ گل آفتاب گردان
վարդ گل رز
կարմրահող ِگل سرخ
կավ ِگل سرخ
ծաղկաբուծություն پرورش،یگل کار

گل
ճենակավ (կաոլին) ديگل مخصوص تول

ینيظروف چ
տանձ یگالب
մաքսատուն گمرک
ճնճղուկ گنجشک
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հացահատիկ گندم
հնդկացորեն اهيگندم س
պոմիդոր (լոլիկ) یگوجه فرنگ
լոլիկ یگوجه فرنگ
հեղեղատ گودال
գոգավորություն یگود
վարան  ،گور اسبگورخر
զեբր گورخر، گور اسب
գորիլա ليگور
որմզդեղն (իշայծյամ) گوزن
եղջերու گوزن
եղջերվաբուծություն گوزن،یگوزن دار

یپرور
հյուսիսային եղջերու یگوزن مناطق شمال
ազնվացեղ եղջերու یگوزن نسل
ոչխար گوسفند
ոչխարաբուծություն یگوسفند دار
միս گوشت
ծծումբ گوگرد
հումուս اخاکيگ
բույս اهيگ
դեղաբույս يیدارواهيگ
ջրային բույսեր یآبزاهانيگ
ագավա چندينیعلفیگياه

 یسالة نواح
یگرمسير

կեռաս السيگ
 

  ل
ռետին کيالست
էլեկտրալամպ المپ برق
տարազ یلباس مل
շաքարի ճակնդեղ لبلبو، لبو
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ոլոռ لپه
տիղմ لجن
նռնաքար لعل
միկադո یژاپنصرانيلقب ق
արագիլ لک لک
ջերմաքարշ فيلکوموت
բարբառ لهجه
լոբի ايلوب
էլեկտրաքարշ ويلوکوموت
խողովակ لوله
կիտրոն مويل

 

  م
խտանյութ هيماده اول
միներալ یماده معدن
օձ مار
անակոնդա ماِر اژدها
կոբրա کبرا،ینکيمار ع
գյուրզա مار گرزهف گرزه

و  یمار، مار سم
 خطرناک

մարդատար մեքենա یسوارنيماش
լվացքի մեքենա يیکاالشونيماش
մեքենա خودرون،يماش
մագնոլիա ايماگنول
 ֆերմեր (ագարակատեր) مالک مزرعه
ագարակատեր (ֆերմեր) مالک مزرعه، صاحب

 کشتزار
սեփականատեր مالک، صاحب
մասնավոր սեփականություն یشخصتيمالک

 )ی(خصوص
մաքս اتيمال
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վարկ اتيمال
պետական վարկ یدولتاتيمال
մամոնտ ماموت
մանգո مانگو
ամիս ماه
ամսագիր ماهنامه
ձուկ یماه
սիգ آزاد، آزادیماه

 یماه
ձկնկուլ پرنده،یماه

 یپرنده ماه
ձկնորս اديصر،يگيماه
ձկնորսություն یاديص،یريگيماه
մղոն (واحد طول)ليما
կահույքի արդյունաբերություն مبل
ազգային համախմբում (կոն-

սոլիդացիա)  
متحد ساختن قوم

զուգահեռական به طور،یمتواز
 یمتواز

արդյունաբերական համալիր یمجتمع صنعت
 )یدي(تول

բնական համալիր یعيمجتمع طب
հուշարձան ادبوديمجسمه
մեջլիս مجلس
Վերին պալատ سنا،یمجلس فوقان
ազգային ժողով یمجلس مّل،

 پارلمان
արշիպելագ (կղզեխումբ)  ريمجمع الجزا
կղզեխումբ (արշիպելագ) ريمجمع الجزا
աշխարհագրական ատլաս یمجموعه نقشه ها

اتلس  يیايجغراف
يیاي(اطلس) جغراف  
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տնտեսական շրջափակում یمحاصره اقتصاد
  բերք محصول
համախառն արտադրանք محصول ناخالص
համախառն ներքին արդյունք یمحصول ناخالص مل
հացամթերք يیمحصوالت نانوا
նավթամթերք یمحصوالت نفت
տեղանք محل
մթնոլորտային ճակատ محل برخورد با

دو  یمنطقه مرز
متفاوت  یتوده هوا

اختالف  یدارا اي
 اديز یدما

խառնարան انيجروستنيمحل پ
 آب دو رودخانه

արդյունաբերական կետ مکان،یديمحل تول
 یديتول

գաղթավայր محل مهاجرت
երկրի առանցք نيمحور زم
մթնոլորտ  طيمح
աշխարհագրական միջավայր يیايجغرافطيمح  
շրջակա միջավայր ستيزطيمح
բնական միջավայր یعيطبطيمح
ջրահավաք ավազան مخزن آب
մակընթացություն مّد، باال آمدن

منظم و متناوب 
 یاهايسطح آب در

 آزاد 
մենեջեր ريمد
բուստ (կորալ) مرجان
կորալ (բուստ) مرجان
մարջան مرجان
ժողովրդավարություն یمردم ساالر
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մարզ مرز
սահման مرز
պետական սահման یمرز دولت
ցիտրուս مرکب
գրաստ وانيَمرَکب، ح

سوار  ايباربر 
 یشدن

ցիտրուսային մշակաբույսեր مرکبات
էպիկենտրոն مرکز
վարչական կենտրոն یمرکز ادار
վերնակենտրոն یرونيمرکز ب
արդյունաբերական կենտրոն یمرکز صنعت
արդյունաբերական հանգույց يیجا،یمرکز صنعت

که در آن 
 یديتول یتهايفعال

 باشد افتهيتمرکز 
մահացություն ريمرگ و م
մարմար مرمر
մալաքիտ مرمر سبز
մարգարիտ ديمروار
աճուրդ مزايده
ֆերմա (ագարակ) ،مزرعه، کشتزار

 فارم
պղինձ مس
ճանապարհորդ مسافر
շուրջերկրյա ճանապարհոր-

դություն 

ايمسافرت دور دن
ճանապարհորդություն مسافرت، سفر
համամոլորակային հիմնա-

խնդիրներ 

یمسائل عمده جهان
գաղութ مستعمره
մզկիթ مسجد
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քրիստոնյա یحيمس
քրիստոնեություն تيحيمس
աշխարհագրական կոորդի-

նատներ 

يیايمشخصات جغراف  

արևելք مشرق
շինանյութեր یمصالح ساختمان
մամուլ مطبوعات
հանքավայր معدن
ընդերք معدن، کان
արևմուտք مغرب
մոնղոլ مغول
մասշտաբ اسيمق
ցեցե ճանճ يیقايمگس آفر
կոլիբրի مگس مرغ
մոլլա مال
ազգ  مّلت، قوم
ժողովուրդ ملت، مردم
սեփականություն ملک
ազգայնացում   ّکردنیمل
ազգայնականություն   ّیگرايیمل،

 ناسيوناليسم
մոլիբդեն بدنيمل
ազգություն  مليّت
բնական ռեսուրս یعيطبمنابع
աշխատանքային ռեսուրսներ منابع کار
մինարե, մինարեթ منار
ագրարային հարաբերություն-

ներ          
یکشاورزمناسبات

տնտեսական կապեր یمناسبات اقتصاد
միջազգային հարաբերու-

թյուններ 

نيمناسبات ب
 الملل

մանուֆակտուրա منسوجات
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ակունք منشأ
ազատ տնտեսական գոտի منطقة آزاد

 یاقتصاد
զոնա منطقه
ջրոլորտ ر،يمنطقه آب خ

منطقه منابع آب
կլիմայական գոտի يیمنطقه آب و هوا
տնտեսական շրջան یمنطقه اقتصاد
պլանտացիա (տնկատափ) منطقه بزرگ
արևադարձային գոտի ،یمنطقه حاّره ا

 یريمنطقه گرمس
չեզոք գոտի یمنطقه خنث
վերընթաց գոտի ،منطقه رو به رشد

 یمنطقه صعود
ժամային գոտի یمنطقه زمان
քարոլորտ منطقه سنگ زار
արդյունաբերական շրջան یمنطقه صنعت

 )یدي(تول
թաղամաս دریمنطقه مسکون

 شهر، شهرک
արեգակնային համակարգ یمنظومه شمس
մանգան َمنگِنز
մառախուղ مه
գաղթական مهاجر
արտագաղթ مهاجرت
էմիգրացիա مهاجرت
միգրացիա ريمهاجرت، کوچ، ِس
լուսին مهتاب
հումք مواد خام
սննդամթերք یمواد خوراک
վառելիք مواد سوخت
մագմա مواد گداخته درون

 نيزم
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համաձայնագիր موافقتنامه
էլեկտրաշարժիչ یکيموتور الکتر
մոտոցիկլետ کلتيموتور س
ալիք موج
բրածո օրգանիզմներ موجودات زنده

محفوظ در سنگ  
 ن،يپوسته زم یها

 یليموجودات فس
մրջյուն مورچه
տերմիտ انهيمور
ադամաթուզ (բանան)      موز
թանգարան موزه
արջամուկ موش خرما
ճագարամուկ یموش دوپا
ավազամուկ یموش شنزار  
հրթիռ موشک
աշխարհագրական դիրք يیايموضع جغراف  
աշխատանքի առարկա موضوع کار
կյանքի միջին տևողություն طول عمرنيانگيم

 بشر
ջրբաժան رآبيم
تراکم،زانيم 

 تيجمع
կապիկ مونيم
շիմպանզե بزرگ،مونيم

 شامپانزه
միրգ وهيم
հատապտուղ یبوته اوهيم

 و
օազիս واحه
արդյունաբերական ձեռնար-

կություն 

یديواحد تول
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հովիտ یواد
գետահովիտ رودخانهیواد
ներմուծում واردات
մերձարևադարձային ريواقع در گرمس
վագոն واگون
ծնող نيوالد
վանիլ ليوان
վետո وتو
ստադիոն ورزشگاه
թերթ ورق
հողմահարություն طوفاندنيوز
նախարար ريوز
պետական քարտուղար امور خارجهريوز
գրաստային տրանսպորտ یباربرليوسا

 یوانيح
արտադրության միջոց یديتولليوسا
քաղաքային տրանսպորտ حمل و نقلليوسا

 یشهر
տրանսպորտ حمل و نقل،ليوسا

 ترانسپورت
ջրային տրանսպորտ حمل و نقللهيوس

 يیايدر
երկաթուղային տրանսպորտ راههينقللهيوس

 یآهن
գետային տրանսպորտ هينقللهيوس

 یرودخانه ا
օդային տրանսպորտ يیهواهينقلهيوس
վուշ َوش
ստատուս یوضع حقوق
պատգամավոր (դեպուտատ) ليوک
պրովինցիա تيوال
սանջակ (թուրք.) هيدر ترکتيوال
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  ه
ամպամածություն یابریهوا
բալասանատու ծառ 
 

که ازیهر درخت
 یآن صمغ معطر

 ديآ یبدست م
նադիր نيکره زمهر نقطه

آن  یکه انسان رو
 نيا ستد،يا یم

 نيتر نيينقطه پا
 باشد ینقطه اوج م

տարիքային բուրգ (սեռա-

տարիքային բուրգ) 

ویسنبيهرم ترک
 کشور یاهال یجنس

հեկտար هکتار
համագործակցություն یهمکار
տնտեսական համագոր-

ծակցություն (ինտեգրացիա) 

یهایهمکار
 یاقتصاد

կորպորացիա و دستیهمکار
 تعاون ،یريگ

հանրաքվե یهمه پرس
հնդիկ هندو
ձմերուկ هندوانه
եղանակ, օդ هوا
ամպամած եղանակ, ամպա-

մածություն 
یابریهوا

օդանավ مايهواپ
օդերևութաբան هواشناس
օդերևութաբանություն یهواشناس
հումուս هوموس

 

  ی
կոոպերատիվ یرسانیاري،

 فيراتيکو
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հեպարդ یوحشوزپلنگي
առվույտ ونجهي
հրեա یهودي
հուդայականություն تيهودي
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Միջազգային նշանավոր կազմակերպություններ, որոնց 

անդամակցում են պարսկալեզու երկրները  
 

Նավթ արտահանող երկրների 

կազմակերպություն (ՕՊԵԿ) 

Կազմավորվել է 1960թ.: Կազմա-

կերպության նպատակն է կոոր-

դինացնել անդամ երկրների գոր-

ծողությունները նավթի արդյու-

նահանման, արտահանման և 

նավթի առևտրի ոլորտներում: 

Անդամակցում է 11 երկիր, այդ 

թվում՝  նաև Իրանը: 

یسازمان کشورها-اوپک 
 یالملل نيکارتل ب کيصادرکننده نفت 

 یکشورها يیاست که گردهما ینفت
 ،یبيل ت،يعراق، کو ران،يا ر،يالجزا

 ،یقطر، عربستان سعود ه،يجرين
اکوادور،  ،یامارات متحده عرب

آمده  ديآنگوال، ونزوئال و کنگو پد
اوپک در آغاز  یالملل نياست. ستاد ب

در ژنو  1960در سال  یگذار انيبن
به  1965بود و در سال  سيسوئ

بجا شد. آرمان جا شياتر نيشهر و
سازمان، آنچنان که در  نيا یاصل

شرح  نيشده، به ا انياساسنامه ب
 یساز کپارچهيو  یاست: "هماهنگ

عضو و  ینفت کشورها یها استيس
منافع  نيتأم یراه برا نيبهتر نييتع

 یآنها، طراح یفرد اي یجمع
 متيثبات ق نيتضم یبرا يیها وهيش

به  یالملل نينفت در بازار نفت ب
بردن نوسانات مضر  نيمنظور از ب

و توجه  تيعنا ؛یضرور ريو غ
نفت و  دکنندهيتول یبه کشورها ژهيو

توجه خاص به ضرورت فراهم 
 یکشورها یکردن درآمد ثابت برا

 ینفت کشورها نينفت؛ تأم دکنندهيتول
کننده به صورت کارآمد،  مصرف

و  ؛یشگيمقرون به صرفه و هم
 يیآنها یبازده مناسب و منصفانه برا
 یگذار هيکه در صنعت نفت سرما

.".کنند یم  
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Իսլամական կոնֆերանսի կազ-

մակերպություն 

Կազմավորվել է 1969թ.: Կազմա-

կերպության նպատակն է ամրա-

պնդել իսլամական համերաշ-

խությունը տնտեսական, սոցիա-

լական, մշակութային և քաղա-

քական ոլորտներում: Կազմա-

կերպությանը անդամակցում է 

56 երկիր, այդ թվում՝ Աֆղանս-

տանը, Իրանը, Տաջիկստանը:  

 نيدوم - یاسالم یسازمان ھمکار
پس از سازمان  یدولت نيسازمان ب

 ۵٧ تيملل متحد است که با عضو
از چهار قاره  شيکشور به گسترش ب

جهان  یجمع یاست. سازمان صدا
حفاظت و  یبرا نياسالم و تضم

از منافع جهان اسالم در  تيحما
و  یالملل نيصلح ب جيروح ترو

افراد مختلف جهان  انيم یهماهنگ
 ميتصم ساست. سازمان بر اسا

که در رباط،  یخياجالس تار
سپتامبر  ٢۵مغرب در  یپادشاه
 کيبرگزار شد به عنوان  ١٩۶٩

مسجد  يیجنا یسوز از آتش جهينت
 المقدس تيدر اشغال ب یقصاال

شد سيتأس
 
Շանհայյան 

համագործակցության 

կազմակերպություն 

Կազմավորվել է 2001թ.: Միջազ-

գային տարածաշրջանային հա-

մագործակցության կազմակեր-

պություն է, նպատակն է պայ-

քարել ահաբեկչության, էքստրե-

միզմի, անջատողականության 

դեմ, աջակցել տարածաշրջա-

նային անվտանգությանը` փո-

խադարձ վստահության բարձ-

րացման միջոցով, զինաթափում 

և համագործակցություն ան-

վտանգության հարցերում, հա-

մագործակցության աճ քաղա-

քական, տնտեսական, գիտա-

  
 - یشانگھا یسازمان ھمکار

 یاست که برا یدولت انيم یسازمان
 ،یتيچندجانبه امن یها یهمکار

 ليتشک یو فرهنگ یاقتصاد
سازمان در سال  نياست. ا شده
 ه،يروس ن،يتوسط رهبران چ ٢٠٠١

و  کستانيتاج زستان،يقزاقستان، قرق
ازبکستان با هدف برقرار کردن 

و ناتو  کايموازنه در برابر نفوذ آمر
. نقش شد یگذار هيدر منطقه، پا

را، در سازمان  کننده نييو تع یاصل
 هيو روس نيدو کشور چ ،یشانگها
 ی. سازمان همکاردهند یم ليتشک

 ديجد بيترک قتيدر حق یشانگها
۵ یازمان ,شانگهاس ե است که در  
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տեխնիկական, կրթական և մշա-

կութային ոլորտներում: Ան-

դամակցում է 6 երկիր` Ղա-

զախստանը, Ղրղզստանը, Չի-

նաստանը, Ռուսաստանը, 

Տաջիկստանը, Ուզբեկստանը:  

نام  یشده بود، ول سيتأس ١٩٩۶سال 
ازبکستان به  تيآن پس از عضو

یشانگها ی,سازمان همکار ե  رييتغ 
 ،یاصل یبر اعضا الوهداده شد. ع

 کيو  ٢٠٠۴ابتدا مغولستان در سال 
پاکستان، هند و  ران،يسال بعد ا

و پس از  ٢٠٠۵افغانستان در سال 
آن بالروس به عنوان عضو ناظر به 

 ١٠ خيسازمان ملحق شدند. در تار
سازمان با  نيا ٢٠١۵ هيژوئ
هندوستان و پاکستان  تيعضو

دو کشور در  نيموافقت نمود و ا
 یبرا طياز دو سال همه شرا تر اهکوت

سازمان را اجرا  نيکامل ا تيعضو
دو کشور در  نيا تيو عضوکردند 

در  یشانگها یسازمان همکار
 نيعضو ا یاجالس رهبران کشورها

در  ٢٠١٧ هيدر ژوئ یسازمان که ط
قزاقستان، برگزار  تختيآستانه، پا

 ني.نقش اديرس بيشد، به تصو
آن تاکنون  سيسازمان از زمان تأس

 ني. ااست افتهي شيدر منطقه افزا
 مانيسازمان، بر خالف سازمان پ

 ماني(ناتو) و پ یشمال کيآتالنت
معاهده  کيورشو سابق، هنوز 

  رود یشمار نم چندجانبه به یدفاع
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Անկախ պետությունների համա-

գործակցություն (ԱՊՀ) 

Միջպետական միավորում է, 

կազմավորվել է 1991թ.: Նպա-

տակն է ապահովել անդամ 

երկրների (նախկին ԽՍՀՄ) 

մարդկանց իրավունքներն ու 

ազատությունները, համագոր-

ծակցել տնտեսական ընդհանուր 

տարածքի ձևավորման, բնակչու-

թյան առողջության և շրջակա 

միջավայրի պահպանության 

գործում, սոցիալական և իմի-

գրացիոն հարցերում, պայքարը 

կազմակերպված հանցավորու-

թյան դեմ, համագործակցություն 

պաշտպանական քաղաքակա-

նության և պետական սահման-

ների պաշտպանության ոլոր-

տում: Անդամակցում է 12 երկիր, 

այդ թվում` Տաջիկստանը, ինչ-

պես նաև Հայաստանը: 

 ايمستقل  یکشورھا هياتحاد
 - المنافع  مستقل مشترک یکشورھا

از  یشامل برخ یا هياتحاد
 ريمستقل اتحاد جماه یها یجمهور
 نيا سيسابق است. تأس یشورو
 یمملکت یبه دست رؤسا هياتحاد

بالروس و  ه،يروس یکشورها
آن در  یبود. مرکز اصل نياوکرا

بالروس، است و  تختيپا نسکيم
در سن  یآن در کاخ تاور ینشستها

شود یپترزبورگ انجام م  

 
Եվրոպայի անվտանգության և 

համագործակցության կազմա-

կերպություն 

Կազմավորվել է 1995թ.: Նպա-

տակն է համագործակցել մար-

դու իրավունքների, հիմնական 

ազատությունների, ժողովրդա-

վարության, օրենքի իշխանու-

թյան ապահովման գործում: Այն 

գործում է որպես միջոց` 

կոնֆլիկտները կանխարգելելու 

և ճգնաժամերը վերահսկելու 

համար, հանդես է գալիս որպես 

 
 -اروپا  یو ھمکار تيسازمان امن
 اي یدولت نيسازمان ب نيبزرگتر

است.  یتيحول مسائل امن یالملل نيب
آن شامل کنترل اسلحه،  یھا تيفعال

مطبوعات و  یحقوق بشر، آزاد
انتخابات آزاد و منصفانه است. 

 یو ھمکار تيسازمان امن یريگ شکل
در سال  یکنفرانس یاروپا با برگزار
و  تيتحت عنوان ,امن ١٩٧٣

در اروپا یھمکار ե بحث  یبرا ،
 نيشرق و غرب آغاز شد. ا انيم
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կառույց` սովորական զինատե-

սակների վերահսկման և վստա-

հության ամրապնդման համար: 

Անդամակցում է 55 երկիր, այդ 

թվում` Տաջիկստանը, ինչպես 

նաև` Հայաստանը:  

در  ١٩٧۵کنفرانس در اول اوت سال 
 تختيپا ینکيکنفرانس خلع سالح ھلس

کشور  ٣۵ ندگانيفنالند با شرکت نما
جنگ  انيشد. بعد از پا ليعضو تشک

سرد در نشست بوداپست در سال 
 یو ھمکار تيبه ,سازمان امن ١٩٩۴

եاروپا  نيانام داد. با آن که  رييتغ 
از  یاست اما شمار يیسازمان اروپا

و  کايآمر ترانه،يحوزه مد یکشورھا
سازمان را  نيا تيھم عضو ايآس

 دارند
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 բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ԵՊՀ 
արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության 
ամբիոնի ասիստենտ 
2017 թվականից դասավանդում է արևելագիտության 
ֆակուլտետում: 2018 թ. DAAD-ի գիտահետազոտական 
կրթաթոշակով Համբուրգի համալսարանում իրանական 
բարբառագիտության ոլորտում եռամսյա հետազոտական 
աշխատանք է իրականացրել: Մեկ տասնյակ գիտական 
հոդվածի հեղինակ է:
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