
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:

ՍԱՐԳԻՍ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ
Սովորել է ԵՊՀ տնտեսագիտության, ապա 
արևելագիտության ֆակուլտետում: 1999 թ. ստացել է 
արաբագետի մասնագիտություն: 1995 թ. մինչև 2018 թ. 
աշխատել է Հայաստանի հանրային ռադիոյի արաբական 
հաղորդումների բաժնում: ԵՊՀ միջազգային 
հարաբերությունների ֆակուլտետում և մասնավոր 
համալսարաններում դասավանդել է արաբերեն: ՀՀ 
արդարադատության նախարարության կողմից 2004 թ. 
ստացել է արաբերեն լեզվի թարգմանչի արտոնագիր: 
«Հայաստանի արտոնագրված թարգմանիչների միություն» 
ՀԿ համահիմնադիր և այժմյան ղեկավարն է: 2003 թ. մինչ 
օրս աշխատում է ՀՀ Լիբանանի դեսպանությունում: 
Մասնակցել է «Իմ Հայաստան» վավերագրական 
բազմալեզու ֆիլմի արաբերեն տարբերակի ստեղծմանը: 
Արաբերենով  թարգմանել է պրոֆեսոր Արտակ Մովսիսյանի 
«Պատկերազարդ տեղեկատու Հայոց պատմության» երկը: 



1 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

 
 

ԳՈՒՐԳԵՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 

ՍԱՐԳԻՍ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ 

 
 

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ-ԵՐԿՐԱԳՐԱԿԱՆ  
ԵԶՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԵՎ 

ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՀԱՅԵՐԵՆ-ԱՐԱԲԵՐԵՆ  
ԱՐԱԲԵՐԵՆ-ՀԱՅԵՐԵՆ  

 
Բ Ա Ռ Ա Ր Ա Ն  

 
 

 
 
 
 
 

ԵՐԵՎԱՆ 
 ԵՊՀ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ 

2021  



2 

ՀՏԴ 81'374=19=411.21:91 
ԳՄԴ 81.51-4+81.611.3-4+26.8              
Հ 854 

Նվիրվում է ԵՊՀ հիմնադրման 
100-ամյակին: 

 
Հրատարակության է երաշխավորել ԵՊՀ  

արևելագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը: 
 
 
Մասնագիտական խմբագիրներ՝ 

Պատմ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ՝  Հ. Քոչարյան 
Աշխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր՝  Թ. Վարդանյան 

 
Գրախոսներ՝ 

Ասիստենտ՝      Ե. Մինասյան 
Աշխ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ՝   Տ. Սարգսյան 

      Աշխ. գիտ. թեկնածու, պրոֆեսոր՝   Յու. Մուրադյան
        

Հովհաննիսյան Գ., Ամիրխանյան Ս. 
Հ 854  Աշխարհագրական-երկրագրական եզրույթների և հասկա-

ցությունների, հայերեն-արաբերեն, արաբերեն-հայերեն բա-
ռարան/ Գ. Հովհաննիսյան, Ս. Ամիրխանյան: -Եր., ԵՊՀ 
հրատ., 2021, 158 էջ:  

 

Բառարանը օգտակար կարող է լինել արևելագետ- արաբագետ-
ների, միջազգայնագետների, զբոսաշրջության ոլորտի մասնագետ-
ների համար:  

ՀՏԴ 81'374=19=411.21:91 
ԳՄԴ 81.51-4+81.611.3-4+26.8              

ISBN 978-5-8084-2480-7  
 
© ԵՊՀ հրատ., 2021 
© Հովհաննիսյան Գ., Ամիրխանյան Ս., 2021  

 



3 

Առաջաբան  
 

Աշխարհագրական հանրագիտարանային բառարանում 
երկրագրությունը բնորոշվում է որպես աշխարհագրական գի-
տություն, որը զբաղվում է երկրների համալիր ուսումնասի-
րությամբ, 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-
արաբագետների, միջազգայնագետների ունեցած բառարանները 
համալրել նաև աշխարհագրական-երկրագրական հասկացու-
թյունների և եզրույթների մինչև օրս նմանը չունեցող բառարա-
նով: Բառարանն ընդգրկում է ավելի քան 1500 եզրույթ և հասկա-
ցություն: Փորձել ենք բառարանում առավելագույնս ընդգրկել այն 
եզրույթներն ու հասկացությունները, որոնք ուղղակիորեն 
առնչվում են արաբալեզու երկրների բնությանը, բնակչությանը, 
տնտեսությանը և հասարակության այս կամ այն ոլորտին: Այդ 
իսկ պատճառով բառաշարքը կազմելիս հիմք ենք ընդունել արա-
բալեզու երկրներին վերաբերող աշխարհագրական-երկրագրա-
կան գրականությունը: Մասնագիտական գրականությունից 
բացի՝ բառարանը կազմելիս հիմք ենք ընդունել նաև մի շարք այլ 
բառարաններ։ 
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Բառարանի վերջում, որպես փոքրիկ հավելում, ներկայաց-
րել ենք միջազգային նշանավոր կազմակերպություններից մի 
քանիսը միայն, որոնց անդամակցում են արաբալեզու երկրները: 

Բառարանի առաջին մասում տրված են աշխարհագրական-
երկրագրական եզրույթների և հասկացությունների հայերեն-
արաբերեն, երկրորդ մասում՝ արաբերեն-հայերեն տարբերակ-
ները: 

Բառարանի հեղինակներն իրենց առանձնահատուկ շնոր-
հակալությունն են հայտնում արաբագետ Նաիրի Ասրաբյանին՝ 
բառարանի աշխատանքին աջակցելու, դրա ստեղծման գաղա-
փարին իր արժեքավոր ավանդը բերելու համար:  

Հատուկ շնորհակալություն ենք հայտնում բառարանի մաս-
նագիտական խմբագիրներ Հ. Քոչարյանին և Թ. Վարդանյանին, 
գրախոսներ Ե. Մինասյանին, Տ. Սարգսյանին և Յու. Մուրադյա-
նին 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 sarkisamirkhanian@gmail.com 
էլեկտրոնային հասցեներով:   

         

   Հեղինակներ  
 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ-ԵՐԿՐԱԳՐԱԿԱՆ  

ԵԶՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԵՎ 

ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՀԱՅԵՐԵՆ-ԱՐԱԲԵՐԵՆ  

 
Բ Ա Ռ Ա Ր Ա Ն  

 

 
 
 
 
 
 
  

 



6 

 
 
 
 
 
 
 
   

 



7 

Աա 
աբորիգեն (ադրենածին) ساِكٌن أصِلي 
ագամա ِحْرَذون 
ագավա (باهرة) الصَّبَّار األمريكي 
ագատ َعقِيق 
ագարակ (ֆերմա) َمزرَعة 
ագարակատեր (ֆերմեր) َصاِحُب َمزرَعة 
ագրարային ِزراعي 
ագրարային հարաբերություններ َعالقاٌت ِزراِعيَّة 
ագրարային քաղաքականություն ِسياَسٌة ِزراِعيَّة 
ագրեսիա ِاْعِتداء 
ադամաթզենի (բանան) َمْوز 
ադամանդ ماس 
ադրբեջանցի أذربيجاني 
ազատ տնտեսական գոտի ِمنطقٌة اقتصاديٌَّة ُحرَّة 
ազգ أّمة، قْوم 
ազգագրություն َقوِميَّة 
ազգային եկամուտ َدْخل قـَْومّي 
ազգային ժողով َجمعيَّة َوطَنيَّة 
ազգային կրոն ِديُن الّدولة 
ազգային համախմբում (կոնսոլի-
դացիա) 

 َوْحدٌة َوطنيَّة

ազգային հարստություն َثروٌة (قومية)وطنية 
ազգային տնտեսություն ِاقِتصاٌد َوطَنّي 
ազգային պալատ َمجِلس َوطَني 
ազգային պարկ َمحميٌَّة َوطنيـّة 



8 

ազգային փոքրամասնություն أقلية قومية 
ազգայնականություն  قـَْوميَّة 
ազգայնացում تأميم 
ազգերի ձուլում (ասիմիլացիա) ِاْنِصهار قـَْومّي 
ազգություն َقوِميَّة 
ազիմուտ َسْمت 
ազնիվ մետաղ َمعِدن نَبيل 
ազնվացեղ եղջերու مارال، أَيل أحَمر 
Ալթայ ألطاي 
ալթայան լեզվաընտանիք َعائِلُة اللُّغاِت األلطية 
ալիք  موَجة 
ալյումին ألمنيوم 
ալմաստ َماس 
ալոե الَصِبر، األُلّوه 
ալպինիստ (լեռնագնաց) ُمتسّلُق الجبال 
ալպինիզմ َتسّلُق الجبال 
ալպյան ألبية 
ալպյան գոտի ِمنطَقُة ِجباِل األلب 
ալպյան բուսականություն  النباتي لجباِل األلبالِغطاُء  
ալպյան մարգագետին ُمروج جبال األلب 
ածուխ  فْحٌم 
ակադեմիա أكاديمية 
ակացիա السَّْنط (األقاقيا) شجرة  
ակցիա (բաժնետոմս) َسْهم 
ակցիոներական ընկերություն 

(բաժնետիրական ընկերություն) 
 َشرَِكة ُمساهمة
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ակունք َمْنـَبع، منشأ 
ահաբեկչություն إرهاب 
աղ ِملـْح 
աղանդ ِبدَعة 
աղանդավորություն ةيِبدع  
աղբյուր نَـْبـع، يـَنُبوع 
աղյուս آُجرَّة 
աղոթք َصالة 
աղտոտում تـَلوُّث 
աղվես ثَـعَلب 
աղուտ ُتربة ماِلحة 
աճուրդ َمَزاد 
ամառ َصْيف 
ամառանոց بَيٌت َصيفّي 
ամբարտակ  ّسـَد 
ամերիկացի أميركي 
ամիս َشْهر 
ամպ َسحابَة، غـَْيَمة 
ամպամածություն َتغيُّم، تكـَدُّر، إْكـِفهرار 
ամպրոպ رْعـد، َدوّي، َقْصف 
ամսագիր َمَجّلة 
ամուսնական տարիք ُعمُر الزَّواج 
ամուսնալուծություն َطالق 
ամուսնություն َزواج 
այգի حـَديقـَة، ُبستان، روضة 
այգեգործություն  الَبستنة 



10 

այծ ماِعز، عنَزة 
այծաբուծություն تربيُة الماعز 
այծքաղ ظَْبي 
անակոնդա أناكوندا 
անանաս (արքայախնձոր) أناناس 
անապատ َصْحراء، بَيداء، بادية 
անապատացում َتَصحُّر 
անասնապահություն تربيُة الماِشية 
անասուն الماِشية، َحيوان 
անգլիացի انكليزي 
անգղ َنْسر 
անեքսիա (բռնակցում) َضّم، إْلحاق 
անկախություն إسِتقالل 
անկլավ ِاقليٌم ُمحاط، ُمنَكَشٌف َصخرّي َحبِيس 
անձրև َمطـَر 
անտառ غابـَة 
անտառային արդյունաբերություն ِصناعُة األخشاب 
անտառային ռեսուրս (պաշար) َمواِرد الغابات 
անտառային տնտեսություն ِاقِتصاُد ِزراَعِة الغابات 
անտարկտիկա (الجنوبيَّة) القارُّة الُقطبّية 
անտիցիկլոն ُمرتـَفٌع جوي، إعصار ُمضاد 
աշխատանք َعَمل 
աշխատանքի առարկա َماَدة الَعَمل 
աշխատանքի բաժանում َتوزِيع الَعَمل 
աշխատանքի գործիք أداُة الَعَمل 
աշխատանքային շուկա بُورصُة الَعمل 
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աշխատանքային ռեսուրսներ َمواِرد الَعمل 
աշխատանքի աշխարհագրական 
բաժանում 

 التوزيُع الجغرافي للعـَمـَل

աշխատանքի միջազգային բաժա-
նում 

 التوزيُع الدُّولي للعـَمـَل

աշխատավարձ ُأجرة، راتـِب 
աշխատատար արտադրություն ُمجِهد، (يتطلب عمًال كثيرًا) ِإنْتاج  
աշխատունակ բնակչություն ٌة َعامَلة  قـُوَّ
աշխատուժ القـُوى العاِملة، يٌد عاِملة 
աշխատունակություն الُقدرَُة على الَعمل 
աշխարհագրական ُجغرافي 
աշխարհագրական ատլաս أطَلس 
աշխարհագրական դիրք موقـٌِع ُجغرافي 
աշխարհագրական երկայնություն خـَطُّ الطول الُجغرافي 
աշխարհագրական թաղանթ طَبَقٌة ُجغراِفية 
աշխարհագրական լայնություն خـَطُّ الَعرض الُجغرافي 
աշխարհագրական կոորդինատ-
ներ 

 إحداثِّيات ُجغراِفية

աշխարհագրական հայտնագոր-
ծություններ 

 اكِتشافات ُجغراِفية

աշխարհագրական միջավայր بيئة جغرافية 
աշխարհագրական քարտեզ َخريطٌة ُجغراِفَية 
աշխարհագրություն ِعلُم الُجغرافية 
աշխարհամաս قارَّة 
աշխարհաքաղաքականություն (الجغرافيا السياسية) جيوبوليتيكا 
աշխարհի քարտեզ َخريَطُة العاَلم 
աշնանացան الزِّراعة الَخريفية 
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աշնանացան մշակաբույս َمحصول الَخريف 
աշորա (տարեկան) َشيَلم، الجاودار 
աշուն َخريف 
ապար َصْخر 
ապրանք  ٌِسلَعة ،ِبضاَعة  
ապրանքային տնտեսություն ِاقِتصاد ِسَلعي 
ապրանքափոխանակություն تَباُدل ِسَلعي 
առավոտ َصباح 
առաջնորդ َزعيٌم، قاِئد 
առողջարան  ،َمَصحَّةُمْنتـََجٌع  
առողջապահություն ِحْفُظ الصِّحَّة 
առյուծ أَسد 
առվակ ُجديِّل 
առվույտ ِفّصٌة، ِبرسيم حجازي 
առու ساِقّية 
առևտրական հաշվեկշիռ الِميزاُن التَِّجاِري 
առևտրական նավատորմ ُأسُطول ِتجاري 
առևտուր تجارة 
ասբեստ (أْسِبْست) َصخٌر َحريري 
ասիմիլացիա (ազգերի ձուլում) انِصهار األَمم 
ասոցիացիա ِاتَّحاد 
աստղ َنْجَمٌة، َنجم 
աստղադիտակ ِمْرَقٌب، تلسكوب 
աստվածապետություն (թեոկրա-
տիա) 

 َدوَلة دينَية، ثيوقراطية

Աստվածաշունչ الِكتاُب الُمقّدس 
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ասորի أُشوري 
ասուպ نَيَزك 
ավազ رَْمل 
ավազաբլուր  رَمليَكِثيٌب، تٌل  
ավազահող ُتربٌة رَمِلية 
ավազամուկ فأر الرَّمل 
ավազային անապատ َصحراء رَملية 
ավազան حوض 
ավազաքար َحَجر رَملّي 
ավազուտային ակացիա أكاسيا، قـََرظ، َسْنط، طَْلح 
ավան بَلَدة 
ավանակ ِحَمار 
ավանդույթ َتقليد 
ավիաընկերություն َشرِكُة طََيران 
ավստրալացի  اوسترالي 
ավտոբուս باص 
ավտոմայրուղի جادٌَّة، طريق عام 
ավտոմեքենա  َسـيَّارة 
ավտոմոբիլաշինություն ِصناعُة الّسيارات 
ատլաս աշխարհագրական ُجغرافي أْطَلس  
ատոմային էլեկտրակայան َمَحطٌَّة كهروذريٌة 
արաբ َعَرِبي 
արաբական աշխարհ  الَعَربُيالَعاَلُم  
արաբերեն լեզու اللُّغُة الَعَرِبَيُة 
արագիլ َلقَلق 
արագընթաց ավտոճանապարհ (َطريق َسريع) اوتوستراد 
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արահետ, կածան َمسار، َمَمّر، َمسَلك 
արամեերեն اآلرامية 
արգելոց َمحِميٌَّة طَبيعّية 
արգելավայր َمحِميَّة 
արդյունահանող արդյունաբերու-
թյուն 

 ِصناعُة االسِتخراج

արդյունահանում إسِتخراج 
արդյունաբերական ապրանքներ َبضائع ِصناعيَّة 
արդյունաբերական կենտրոն َمركز ِصناعّي 
արդյունաբերական կետ َموِقع ِصناعّي 
արդյունաբերական համալիր ُمجمَّع ِصناعّي 
արդյունաբերական հանգույց ُمجمَّع ِصناعّي 
արդյունաբերական ձեռնարկու-
թյուն 

 ُمجمَّع ِصناعّي

արդյունաբերական շրջան ِمنَطقة ِصناعيَّة 
արդյունաբերության ճյուղ َفرٌع انتاجّي 
արդյունաբերություն ِصناَعة، إنتاج 
արեգակ َشمس 
արեգակնային համակարգ المجموعُة الَشْمسيُة، النِّظام الَشْمسي 
արժեզրկում (ինֆլյացիա) َتَضخُّم اقتصادي 
արժեթուղթ َورََقٌة ماِلَية 
արժեք قيَمة 
արժույթ ُعمَلة 
արծաթ ِفضَّة 
արծիվ َنْسر 
արկտիկա الُقطُب الَشمالي 
արկտիկական անապատ صحراُء الدائرِة الُقطبية الشَّمالية 
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արհեստ َعة  ِحْرَفة، ِمهَنة، َصنـْ
արհեստագործություն  الِحرفيةالصناعة  
արհեստական մանրաթել ألياف ِاصِطناعيَّة 
արհեստավոր  ِّحَرفي 
արհմիություն نِقابة مهنية 
արմավ َتْمَرة 
արմավենի َنْخَلة 
արմենոիդ أرمنويد، السُّاللة األرمنية 
արշավախումբ بَعثة 
արշիպելագ (կղզեխումբ)  أرَخبيل։ َمجموعُة ُجُزر  
արոտավայր  ،َمْرٌج، َمْرتـَعَمْرعى  
արջ  ُّدب 
արջամուկ َمرُموط 
արվարձան ضاِحَية 
արվեստ َفن 
արտագաղթ ِهجَرة 
արտադրամաս َورَشة، َمشَغل 
արտադրական միավորում َوحَدة إنتاِجيَّة 
արտադրանքի ինքնարժեք ُكلَفة الُمنَتج 
արտադրողական ուժեր قوى االنتاج 
արտադրության եղանակ َطريَقة اإلنتاج 
արտադրության միջոց َوسيَلُة إنتاج 
արտադրություն إنتاج 
արտահանում َتصدير 
արտասահման خارَِج الِبالد 
արտարժույթ ُعمَلة 
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արտաքին առևտուր ِتجارٌَة خارِِجَية 
արտաքին շուկա (َخارِجّية) ُسوق َخارِجّي 
արտաքին պարտք َديٌن خارِِجي 
արտաքին տնտեսական կապեր َعالقاٌت إقتصاديٌة خارِِجَية 
արտաքին քաղաքականություն ِسياَسة َخارِجيَّة 
արտեզյան ջրեր ِمياٌه أرُتوازِية 
արտեզյան ջրհոր بِئٌر ارتَوازيّة 
արտերկիր َدوَلٌة أجَنبية 
արտոնագիր رُْخَصٌة، َبراءُة إختراع 
արև َشْمس 
արևադարձ َمدار إْستَوائي 
արևադարձային գոտի الِمنَطقُة الحارَُّة أو المداريَُّة أو

 اإلستوائيَُّة
արևածագ ُشروُق الشَّمس 
արևակայություն َمدار 
արևածաղիկ َزهّرة َعبَّاد الشَّمس 
արևելք َشرق 
արևմուտք َغرب 
արևմտյան քամի رِياٌح َغربية 
արքայախնձոր (անանաս)  أناناس
ափ ساِحل، َضفٌَّة 
աուլ َقريَة 
աֆղան  ّأفغاني 

Բբ
բադ َبطّة  
բադակտուց ِمنقار الَبطّة 
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բազալտ بازَْلت 
բազե باز، باِشق، َصقر
բազմակնություն َتعدُّد الزَّوجات
բաժնետոմս (ակցիա) َسهم 
բաժնետիրական ընկերություն 

(ակցիոներական ընկերություն) 
شركة مساهمة

բալ َكَرز 
բալանս (հաշվեկշիռ) َرصيُد ِحساب، ُمَوازَنة
բալենի َشَجرة الَكَرز
բալասանատու ծառ َشَجرُة الَبلَسم
բալլ (الَهّزة األرضّية) َدرَجة
բակլա باِقالء، ُفول
բամբակ ُقْطن 
բամբակենի نَباُت الُقطن 
բամբուկ (հնդկեղեգ) َخيُزران 
բանակ  َجْيش 
բանան (ադամաթզենի) َموز 
բանկ َمْصـِرف
բանվոր عاِمل 
բանջարանոց َحديقُة الُخضراوات
բանջարեղեն ُخضراوات
բաոբաբ باوباب
բատատ (քաղցր կարտոֆիլ) َبطَاطا 
բարբառ َلْهَجة 
բարել ِبرميل 
բարեխառն ٌمعَتدل 
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բարխան َتٌل رَمِلّي، َكثيب 
բարձրավանդակ َهَضَبة 
բարձրություն إرتِفاع 
բաց տնտեսություն ِاقِتصاد َمفُتوح
բացարձակ բարձրություն إرتفاٌع ُمْطلق
բացարձակ խոնավություն ُرطوبَة ُمطَلـقة
բացարձակ միապետություն َمَلِكيٌة ُمطلقة
բեդվին  َّبَدِوي 
բեզոարյան այծ الماِعز الّبري
բենզին بَنزين 
բեռ ُحموَلة 
բեռնաշրջանառություն  الُحموالتَدورَة
բեռնատար մեքենա َسّيارُة ِحْمل
բեռնարգելք (էմբարգո) َحْظر، ِحصار
բերբեր  ُالَبرَبريَّة
բերք َمْحصوٌل، َحصاد
բերքատվություն إثمار 
բիզոն بيسون  
բլրապատ ُمحاط بالُمرتفعات 
բլուր َتلٌّ، رابَِية
բյուջե ُموازَنٌَة، ِميزانِيَّة
բյուրեղ ِبلَّور 
բյուրեղապակի زُجاج ِبلَّوري 
բնական աճ نُمو طَبيعي 
բնական արբանյակ تابع، قمر
բնական զոնա ِمنَطَقٌة طَبيعيَّة
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բնական կաուչուկ َمطّاط طَبيعّي
բնական համալիր ُمجّمع طبيعّي
բնական միջավայր بِيئٌة طَبيعيَّة
բնական պայման َظرٌف طَبيعّي 
բնական ռեսուրս َموِرد طَبيعّي
բնակավայր ِمنَطَقٌة َسَكنيَّة
բնակչության աճ نُمو السُّكان
բնակչության բնական աճ النُّمو الطَّبيعّي للُسّكان
բնակչության թիվ َعدُد السُّكان
բնակչության խտություն كثاَفٌة ُسّكانية
բնակչության կազմ تركيُب السُّّكان
բնակչության միջին տարիք ُمعدَّل ُعمِر السُّّكان
բնակչության վերարտադրություն  السُّّكان تَناُسل
բնակչություն ُسّكان 
բնապահպանություն (الطبيعة) ِحمايُة البيئة
բնատեսք (լանդշաֆտ) َمْنَظُر الطَبيعِة 
բնության պահպանություն ِحمايَُة الطَّبيَعة
բնություն  ُالطَبيَعة
բնօգտագործում ِاسِتغالُل الَموارد الطَّبيعية
բոխի شرد 
բողկ ُفْجل 
բորենի َضْبع 
բորսա (սակարան) بورَصة 
բոքսիտ بُوكَسيت
բռնակցում (անեքսիա) َضّم، إْلحاق
բրազիլացի برازيلي
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բրածո ُأحُفورة
բրածո բույսեր نَباتات ُأحُفوريّة
բրածո օրգանիզմներ  ُأحفوريّةكائِنات
բրիզ َنسيم 
բրինձ األرُز 
բրուտագործ َفخَّاِرّي، فاخوري
բրուտագործություն ِصناَعُة الَفخَّار، ِفخارَة
բու بُوم 
բույս نَباٌت، نَبَتٌة، َغرَسة
բուսաբանություն ِعلُم النَّبات
բուսաբուծություն َتربيَُّة النَّباتات
բուսախեժ الّراتِنج الّنباتي
բուսահող (հումուս) ُدبَال  
բուսական աշխարհ عاَلُم النَّباتات
բուսականություն َعاَلُم النَّباتات
բուսական յուղ زَيت نَباتّي
բուստ (կորալ) َمرجان 
բուրդ ُصوف 
բուք عاِصفُة الثَّلج
բևեռ ُقْطب 
բևեռախույզ ُمسَتكِشُف الُقْطب
բևեռային աղվես َتعَلب ُقطبّي
բևեռային աստղ ُّالنَّجُم الُقطبي 
բևեռային արջ ُدّب ُقطبي 
բևեռային գայլ ِذئب ُقطبّي
բևեռային գիշեր ليل قطبي
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բևեռային շրջագիծ الدَّائرة الُقطبية 
բևեռային ցերեկ نهار قطبي
բևեռափայլ الشَّفُق الُقطبَي

 
Գգ 

գագաթ ِقمَّة 
գազ غاز 
գազամուղ أنبوُب الغاز
գազան َحيواٌن ُمفَتِرس
գազանաբուծություն َتربِيُة الَحيوانات الُمفترسة
գազար َجَزر 
գազօջախ طَّباخ غاز
գալակտիկա َمّجرَّة 
գաղթական  ٌُمهاِجر 
գաղթավայր َمْهَجر 
գաղթօջախ جالية 
գաղութ  َةُمسَتعَمر 
գաճաճ قـََزم  
գայլ ذئب 
գայլաձուկ سمك الكراكي
գաջ  ِّجص 
գարեջուր بيرة، ِجّعة
գարի َشعير 
գարուն رَبيع 
գեյզեր َسّخان 
գետ نـَْهر 



22 

գետաբերան َمَصبُّ النَّهر
գետաբերուկ َطْمي 
գետագալար ُمنَحنى النَّهر
գետահովիտ وادي النَّهر
գետահուն َمجرى النَّهر
գետաձի فـََرُس النـَّْهر
գետային համակարգ َمنظوَمٌة َنهرِيَّة
գետային տրանսպորտ نَقل نهري
գետային ցանց َشَبَكٌة َنهرِيَّة
գետի ավազան َحوُض النَّهر
գետնախնձոր ُخرُشوف، َدوار الشَّمس الّدرني
գետնամորի َفراوَلة 
գետնանուշ ُفسُتق، ُفول ُسوداني
գետնասկյուռ ِسنجاُب األرض
գերմանացի الماني 
գիհի الَعرَعر 
գին ِسْعر 
գինի نَِبيذ 
գինեգործություն ِصناَعُة النَّبيذ
գիշեր َليٌل، ليلة
գիշերահավասար (ربيعي وخريفي) اْعِتدال
գիպս الجبس، الِجص
գիտություն ِعْلم 
գլոբուս َكوَكُب األرض
գյուղ َقريَة 
գյուղական բնակչություն ُسّكان الُقرى
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գյուղատնտեսություն ِزراَعة 
գյուրզա أفعى الشام
գնչու َغَجري
գոգավորություն تـََقعُّر 
գոլորշի ُبخار 
գոլորշացում تـََبخُّر 
գոմեշ  جاموس
գոտիական ժամանակ التَّوقيت الِمْنَطقّي
գորգ سجَّادة
գորգագործություն ِصناَعُة السَّّجاد
գորիլա غوريال 
գործազուրկ عاِطل عن الَعمل
գործազրկություն  ُالَبطالة 
գործակալություն وكاَلة 
գործարան معمل 
գործող հրաբուխ بُركاٌن َنشط
գորշ արջ ُدبٌّ أسَمر
գորշ հող (رَملية) ُتربٌَة رَماديَة
գրանիտ غرانيت، الصَّّوان
գրաստ  دابَّة 
գրաստային տրանսպորտ النَّقل بالدواب
գրաֆիտ غرافيت
գրունտային ջուր (գետնաջուր) ِمياٌه َجوفـيَّة
գույք ِملِكيَّة 
գունավոր մետաղ َمْعَدٌن غير َحديدّي
գունավոր մետաղաձուլություն َصهر الَمعادن غير الَحديدية
գունդ (ُكَرة ُجغراِفّية) ُكَرة
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Դդ 
դամբարան َضريح 
դաշնություն (ֆ եդերացիա) (ِفدرالّي) إتحاٌد
դաշտ َحْقل 
դաշտավայր َسْهل 
դաշտավարություն ِزراَعُة الَمحاصيل الَحقليَّة
դատավոր قاض 
դատարան محكمة
դար َقرٌن، َعصٌر
դարաշրջան َرة تـْ َعهٌد، فـَ
դարավանդ رَابّية 
դարբին َحّداد 
դարբնություն ِحداَدة 
դարչնագույն հող ُتربٌة بـُّنية
դափնի غار 
դելտա ِدلتا 
դեղաբույս ُعشَبة ِطبيَّة
դեղորայք أدوية 
դեղձ َخوخ 
դեղձենի َشَجرُة الّخوخ
դելֆին ُدلفين 
դեսպան سفير 
դեսպանատուն سفارة 
դեսպանություն سفارة، بعثة دبلوماسية
դդմիկ ُكوسا 
դդում قـَْرع 
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դինոզավր َدْينصور
դիվանագետ ِدبلوماسّي
դիվանագիտություն دبلوماسية
դիվանագիտական հարաբերու-
թյուններ 

َعالقاٌت ِدبلوماسّية

դյուն ُكثيب  
դպրոց َمدَرسة
դրամ (العملة األرمنية) درام
դրամագլուխ رأُس مال
դրամատուն َمصِرف

 
Եե 

եգիպտացորեն ُذرَة 
ելակ َفراولة 
եկամուտ إيراٌد، َدخل
եկեղեցի َكِنيَسة 
եղանակ َطقس 
եղեգ َقَصَبة 
եղեգնակատու  األدغال، ِقّط األدغال، التفهِسنَّور  
եղյամ َصقيع 
եղնիկ َية  ظَبـْ
եղևնի تـَنُّوب 
եղջերու ظَبي 
եղջերվաբուծություն َتربِّيُة الظِّباء 
ենթակառուցվածք بُنية َتحتية 
ենթանտառ أشجار الطبقة السفلى 
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երաշտ  ٌَجفاف 
երեկո َمساء 
երեքնուկ ِبرسيم، نـََفل 
երկաթ  ٌَحديد 
երկաթաքար َحَجُر الَحديد
երկաթուղի ٌة َحديديٌّة ِسكَّ
երկաթուղային կայարան محطة سكك حديدية 
երկաթուղային տրանսպորտ سكك حديدية 
երկարաթել բամբակ (قطن مصري) ُقطن َطويل التيلة 
երկարակեցություն (ُمَعمِّر) ُطول الُعمر 
երկինք َسماء 
երկիր (պետություն) ،بـََلد َدوَلة
Երկիր (մոլորակ) َكوَكُب األرض
երկնաքար نَيَزك 
երկրաբան عاِلٌم جيولوجي 
երկրաբանական դարաշրջան 

(էրա) 
 َعْصر

երկրաբանություն جيولوجية، ِعلُم األرض
երկրագործություն ِزراَعة، ِفالَحة
երկրագունդ الُكَرُة األرِضيَُّة
երկնակամար (قـُّبُة السماء)أديُم الّسماء  
երկրակեղև ِقشَرُة األرْض 
երկրամաս إقليم 
երկրաշարժ زِلزال 
երկրաշարժագիր (սեյսմոգրաֆ)  ِمرَسمة الزالزل، ِمرجاف
երկրաջերմային էլեկտրակայան َمحطّة كهروَحراريَّة أرضيَّة (محطة الطاقة

 الحرارية األرضية)
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Երկրի առանցք ِّاإلستواءِمحوُر األرض، محور َخط
Երկրի միջուկ َنواة األرض 
Երկրի տարեկան պտույտ الدَّورُة السَّنِويُة لألرض 
Երկրի օրական պտույտ الدَّورُة الَيوِميُة لألرض 
եվրոպեոիդ ِعرق قوقازي
եքիդնա نضناض، آكل النمل 

 
Զզ 

զարգացող երկիր َدولٌة ناميَّة 
զարգացած երկիր َدولٌة ُمتقدَِّمة 
զբաղվածություն َتشغيل 
զբոսաշրջիկ (տուրիստ) َسائح 
զբոսաշրջություն (տուրիզմ) ِسياَحة 
զեբր ِحمار َوحشي 
զենիթ َسْمت، أْوج
զեյթուն (ձիթապտուղ) زَيتون 
զինանշան ِشعار الدَّولة 
զինված ուժեր ُقواٌت ُمسّلحة 
զմրուխտ زُُمرُّد 
զոնա ِنطاق، ِمنَطَقة
զոնայականություն تـََنطُّق، َمنَطقة، توزيع الى َمناِطق
զոնդ ِمسبَـٌر، بَالُون أرصاٍد َجوِّيٍَّة
զրադաշտական زرادشتي 
զրադաշտականություն زرادشتية 
զուգահեռական  ٍُمواز 
զուբր بيسون اوروبي 
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Էէ 
էլեկտրալամպ ِمصباٌح َكهَربائي
էլեկտրակայան الكهرباءَمحطَُّة توليِد
էլեկտրաշարժիչ ُمحرٌِّك َكهَربائي
էլեկտրաքարշ ِقطاٌر كهَربائّي
էկոլոգիա ِعلُم الِبيئة
էկոնոմիկա ِعلُم اإلقتصاد
էմիգրացիա ِهجَرة 
էմիր  ٌأمير 
էմիրություն إمارة 
էներգիա طاَقة 
էներգետիկա ِعلُم الطاَقة
էներգետիկական հաշվեկշիռ ِميزاُن الطَّاقة
էշ ِحمار 
էպիկենտրոն َمرَكُز الزِّلزال السَّطحي
էվկալիպտ أوكالِبتوس، َشجر الكاُفور
էրգ الِعرق։  صحارى َحوضّية تنتشر فيها

 كثباٌن رَمليَّة
էրոզիա (ողողամաշում) تأكُّل 
էքսկավատոր َحّفارٌَة آلَية
էքսկլավ إقليم خارج حدود الدولة
էքսկուրսիա نُزهة 
էքստենսիվ տնտեսություն اقتصاد ُمتَّسع، زراعة متسعة
էֆեմեր (կարճակյաց) َقصيُر األَجل
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Ըը 
ընդերք باطن األرض 
ընկերություն َشرِكة 
ընկույզ َجوز 
ընկուզենի َشَجرُة الَجوز
ընձառյուծ َنِمر مّرّقطَفهد ،  
ընձուղտ َزراَفة 
ընտանեկան կազմ أفراُد العائِلة 
ընտանիք َعائِلة 
ընտանի կենդանի (أليٌف) َحيواٌن داِجٌن
ընտրություն 
 

إنِتخابٌ 

Թթ 
թագավոր َمِلك 
թագավորություն َممَلَكة 
թաղամաս  َّحي 
թայֆուն إْعصار 
թանգարան َمتَحف 
թանկարժեք քար (َكريم) َحجٌر َثمين  
թատրոն َمسَرح 
թառափ َحْفش 
թափոն  ٌنُفاية 
թաքիր ِطينيَّةَتشُققات  
թեթև արդյունաբերություն ِصناَعٌة َخفيَفة 
թեյ شاي 
թերթ َصحيَفة، َجريدة 
թերակղզի ِشبُه َجزيرة
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թերթաքար صخر بركاني صفائحي، ِشيست 
թզենի َشَجرُة التين
թթենի َشَجرُة التُّوت 
թխկի َقيَقب 
թղթադրամ ُعمَلة َورقّية 
թռչուն طاِئر 
թռչնաբուծություն َتربّيُة الدََّواِجن 
թռչնաշուկա سوُق الطّيور 
թութ ُتوت 
թութակ بـََبغاء 
թուզ تِين 
թուղթ َوَرق 
թունավոր  ّسام 
թունել نـََفق 
թուջ َحديُد الصَّّب 
թուրինջ نَارَنج 
թուրք ُتركي 
թուրքմեն ُتركمان 
թուփ َدَغل 
թփուտ أْدغال 

 
Ժժ 

ժամ َساَعة 
ժամային գոտի ِمنَطقٌة زََمنّيٌة 
ժամանակագրություն َتسجيُل األحَداث 
ժամանակացույց َجدَول زََمنّي 
ժայթքում  ،َقْذفإنِفجار 
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ժայռ َصْخر 
ժենշեն جينسينغ 
ժողովուրդ  ٌَشعب 
ժողովրդագրություն (ِعلُم السُّّكان)ديموغرافيا 
ժողովրդավարություն ِديموقراطيَّة 

 
Իի

իզոբար  تساوي الَضغط الجّويخّط  
իզոթերմ خطُّ التحاُرر 
իժ أفعى ساّمة 
ինստիտուտ َمْعَهد 
ինտենսիվ տնտեսություն ِزراعٌة َكثيفة 
ինքնաթիռ  ٌطاِئَرة 
ինքնաթիռաշինություն ِصناَعُة الطاِئرات 
ինքնավար ُحكم ذاتي 
ինքնավարություն ُحْكم ذاتّي 
ինքնարժեք  ٌُكلَفة 
իշխան أمير 
իշխանություն  ٌُسلَطة 
իջվածք َزَلٌق أرضّي  ُمنـْ
իսլամ اإلسالم 
իսպանացի اسباني 
իտալացի ايطالي 

Լլ
լայնատերև անտառ غابٌة َعريضُة األوراق
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լանդշաֆտ (բնատեսք) َمنَظٌر طَبيعّي 
լանջ ُمنَحَدر
լաստ (الرََّمث) الطَّْوف 
լաստանավ َعبَّارة 
լավա الُحَمم  
լատերիտ التيريت، تربة ِصلصالّية استوائية، ُبصرة 
լեզվաընտանիք عائَِلُة اللُّغات 
լեզվախումբ َمجُموعُة اللُّغات 
լեզու لُغة  
լեռ َجَبل  
լեռնագագաթ ِقّمٌة َجَبليَّة 
լեռնագոյացում َتكوين َجبلي
լեռնալանջ ُمنَحَدر 
լեռնահովտային քամի  َنسيم الَجبل والوادي
լեռնանցք َمَمرٌّ َجَبِلّي
լեռնաշխարհ األراضي الَجَبليَّة، مرتفعات 
լեռնաշղթա  ِِجبالَلُة ِسلس 
լիալուսին  ٌَبْدر  
լիբանանյան մայրի لبناني أْرز
լիճ  ٌُبَحيَرة 
լոբի فاصوليا
լոլիկ  طماطم
լողափ شاطيء البحر
լոր ُسَماَنى
լորենի زَيَزفون
լոքո َسمك السلور
լվացքի մեքենա ماكنة غسيل
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լուսան َوَشق 
լուսին  ٌَقَمر  
լցանավ َسِفيَنُة ِصهرِيج 

 
Խխ

խալիֆ  َليفةخ  
խալիֆ  այություն  ٌِخالَفة 
խաղող ِعَنٌب، ِعنَبٌة، َكرٌم
խաղողագործություն ِزراَعُة الَكرِم
խամսին رِيُح الَخمسين
խանութ حانوت
խառնածին َهجين 
խառն անտառ َغابٌة ُمخَتلطة
խառնարան َهُة الُبركان فـُوَّ
խեժ راتِنج، َقطران، َصمغ
խեժափիճի أرزِية 
խեցգետին سرطان 
խիճ َحصباء، َبحص
խլուրդ ُخلد 
խնձոր تـُّفاح 
խնձորենի َشَجرُة التـُّفَّاح
խոզ ِخْنزير 
խոզաբուծություն َتربيُة الَخنازير
խողովակ أُنبوب 
խողովակաշար َخطُّ أنابيب 
խոնավ ُرطوبة  
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խոնավաչափ ِمقياس الرُّطوبَة، ِجهاُز َضبط الرُّطوبَة
խոնավություն  ٌُرُطوبَة 
խոտ َحشيش، ُعْشب
խոտհարք َمْرج 
խորհրդարան بـَْرَلمان، َمجِلٌس نِياِبّي
խորշակ َسموم 
խտանյութ رُكازة 

 
Ծծ

ծաղիկ َزهَرة 
ծաղկաբուծություն  ،ِزراَعُة األزهارزِهارَة
ծանծաղուտ َضْحل 
ծանր արդյունաբերություն ِصناَعٌة ثَقيلة
ծառ  ٌَشَجَرة 
ծառայող ُموظَّف
ծիածան َقوُس قـَُزح
ծիրան ِمشِمش
ծիրանենի َشَجرُة الِمشمش
ծխախոտ تـَْبغ 
ծծումբ كبريت
ծնելիություն ِوالدات
ծնող َواِلد 
ծով   ٌَبحر 
ծովագնաց َمّالح 
ծովազեփյուռ (բրիզ) َنسيُم الَبحر 
ծովածոց َخليج 
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ծովային կլիմա ُمناخ (َمناخ) َبحري
ծովային հոսանք تَياٌر َبحرّي
ծովային տրանսպորտ نَقٌل َبحرّي
ծովացուլ ِفيُل الَبحر
ծովափ شاطُئ الَبحر
ծովի մակարդակ َسطُح الَبحر
ծովի մակերևույթ َسطُح الَبحر
ծոց َخليج 

 
Կկ

կադաստր َمْسح َعقاري 
կաթ َحليب 
կաթնասուն َلُبون 
կաթնատու անասնապահություն تربية الحيوانات الحلوب 
կակաչ َخشخاش 
կակաո كاكاو 
կակտուս َصبَّار 
կաղին بـَلُّوَطة 
կաղնի بـَلُّوط 
կալիումական աղ ِملُح البوتاسيوم 
կահույք أثاث 
կահույքի արդյունաբերություն ِصناَعُة األثاث 
կամուրջ ِجْسر 
կայարան  ٌَمَحطـَّة 
կայծակ بـَْرق، صاِعَقٌة 
կայսր َقيَصر 
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կայսրություն َقيَصريَّة 
կանադացի كندي 
կանեփ ِقنَّب  
կանցլեր ُمسَتشار 
կաշեգործություն (ِدباغة) ِصناعُة الُجلود 
կաշի ِجْلد 
կաշվեղեն ُجلود 
կապ ِاتِّصال  
կապար َرصاص  
կապիկ َسعدان، ِقرد 
կապիտալ رأس مال 
կապիտալի արտահանում َتصديُر الرأسمال 
կառավարություն  ٌُحُكوَمة 
կաստա طََبقة، طائِفة اجتماعيَّة 
կավ َصلَصال، ِطين 
կավահող طُفال رَْملّي 
կավային անապատ َصحراء ِطينيٌة 
կավիճ طَبُشورةر،طَباِشي
կատու  ِّقط 
կարագ زُْبد 
կարակուլ كاراكول (َغَنم مدينة كاراكول

 القرغيزية)، َفرَوة كاراكول
կարապ  ٌَبَجَعة 
կարատ ِقيراط 
կարիճ َعقَرب 
կարկուտ  ٌبـََرد 
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Կարմիր գիրք الِكتاُب األحـَمر 
կարմրահող ُتربَة ِطينيَّة َحْمراء 
կարստ ِجيرّي ذوكاْرست، َسطح َحَجرّي

 مجاٍر َجوفيَّة
կարտոֆիլ َبطاِطس 
կաուչուկ َمطّاط، كوتشوك 
կաքավ َحَجل 
կենգուրու كنَغر  
կենդանական աշխարհ َعاَلُم الَحيَوان 
կենդանի  َحيَوان 
կենսածին َحيويُّ الَمنشأ 
կենսոլորտ َمَجاٌل َحَيِوّي 
կեչի َقْضبان، تامول، بِتيوال 
կեռաս َكَرز  
կեռասենի َشَجَرة الَكَرز 
կեսգիշեր ُمنَتَصُف اللَّْيل 
կեսօր ظُْهر 
կետ (կենդանի) ُحوت 
կիլովատ كيلوواط 
կիլովատ ժամ كيلوواط/ ساعة 
կինոթատրոն ِسينما 
կիսաանապատ ِشْبُه َصحراء 
կիսագունդ 
կիսալուսին 

 ِنصُف الُكرة
 ِهالل

կիվի كيوي 
կիտրոն َليُمون 
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կիտրոնենի َشَجرة الّليُمون 
կիրճ َممّر َجبلي َضيِّق 
կլիմա ُمناخ 
կլիմայական գոտի ِمنَطَقٌة ُمناخّيٌة 
կկու َوقواق 
կյանքի միջին տևողություն ُمَعّدُل ُمّدِة الَحياة 
կղզի  ٌَجزيَرة 
կղզեխումբ (արշիպելագ) أرَخبيل، َمْجموَعُة ُجُزر 
կոբալտ كوبالت  
կոբրա كوبرا 
կոլիբրի طَنـّان 
կոկորդիլոս ِتْمساح 
կողմնացույց  ٌبُوَصَلة 
կողմնորոշում تـََوجُّه 
կոմբայն  ٌحاِصدة 
կոմբինատ َمعمل 
կոնգրես كونغرس 
կոնսոլիդացիա (ազգային համա-
խմբում) 

 َتوِحيُد األّمة

կոնցեռն ُمؤسََّسٌة ِتجاريَّة 
կոնյակ براندي 
կոնյակագործություն صناعة البراندي 
կոնֆեդերացիա (համադաշնու-
թյուն) 

 كونفدرالية

կոշիկ ِحذاء 
կոշկագործություն ِصناعُة األحِذيَة 
կոոպերացիա َتعاُون 
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կոոպերատիվ َجمعيَّة َتعاونيَّة 
կորալ (բուստ) َمْرجان 
կորալաորսություն َصيُد الَمْرجان 
կորեացի كوري 
կորեկ ُدْخن 
կորպորացիա  ُمساَهمةَشرَِكُة  
կոքս َفحُم الُكوك 
կռունկ َرْهو 
կրաքար َحَجُر الِكلس، َحَجر جيري 
կրթություն َتعليم 
կրիա ُسَلحفاة 
կրծող قاِرض 
կրոն ِديَانَة 
կրոնական փոքրամասնություն أقليٌَّة ِدينيَّة 
կուղբ َسمُّور، قُنُدس 
կուսակցություն ِحزب 

 
Հհ

հագուստ لِباس 
հագուստեղեն ألِبَسة 
հալվե الصَّبر، األلَوة 
հալֆա (արաբ.) (نبات) َحلفا 
հախճապակի َخَزف 
հախճասալիկ ِقرميدة 
հակամարտություն ِنزاع 
հակինթ (حجر ثمين) ُخزامى (نبات)، َصفِّير 
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հաղարջ ِكشِمش 
հաղարջենի َشَجرُة الزبيب 
հաղորդակցության ուղիներ وسائُل اتِّصال 
հաճարենի َشَجُر الزَّان 
համագործակցություն َتعاُون 
համադաշնություն (կոնֆեդերա-
ցիա) 

 كونفدرالية

համալսարան َجاِمعة 
համախառն ազգային արդյունք النَّاِتج الَمحّلي اِإلجمالي 
համախառն արտադրանք إجمالي اإلنتاج، ُمجَمل االنتاج 
համախառն ներքին արդյունք إجمالي الناتج المحلي 
համաձայնագիր  ٌِاتِّفاقيَّة 
համակարգիչ َحاسوب 
համայնք ُمجَتمع، َمجموَعة 
համամոլորակային հիմնա-
խնդիրներ 

 َقضايا َعالميَّة

համաշխարհային շուկա (عالميَّة) ُسوق َعالمّي 
համաշխարհային տնտեսություն اإلقتصاُد الَعاَلمي 
համաշխարհային օվկիանոս الُمحيُط الَعاَلمي 
համաստեղություն بُرج، َكوَكبة 
համատիրություն إدارَة ُمشَتركة 
հայ أرمني 
հայագիտություն ِدراسات أرمنّية 
հայկական أرمني 
հայտնագործություն إْكِتشاف 
հայրենագիտություն ِعلُم البالد، الجغرافية المحّليَّة 
հայրենադարձություն َعودٌة الى الَوطن 
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համեմ (գինձ) ُكزَبرة 
համեմունքներ َتواِبل 
համեմունքային բույսեր نَباتاُت التوابل 
հանգած հրաբուխ بُركان خاِمد 
հանրապետություն  ٌُجمُهوريَّة 
հանրավճիռ (ռեֆերենդում) اسِتفتاء 
հանրաքվե اسِتفتاء 
հանք َمَنَجم 
հանքային պարարտանյութ أسِمدة ِكميائيَّة 
հանքային ջուր ماٌء َمعِدنّي 
հանքանյութ  مادٌَّة َمنَجمّيٌة  
հանքահոր الَوحدُة االنتاجيَّة للَمنَجم 
հանքավայր َمنَجم 
հաշվեկշիռ ِميزانيَّة 
հաջ (ուխտագնացություն)  َّحج 
հասարակած َخطُّ اإلستواء 
հասարակարգ ِنظَام إجتماعّي 
հաստոց مخرطة 
հաստոցաշինություն صناعة المخارط 
հատակագիծ ُمَخطَّط 
հատապտուղ َعَوزَة 
հարաբերական բարձրություն إرتِفاع ِنْسبّي 
հարաբերական խոնավություն ُرُطوبة ِنسِبيَّة 
հարավ َجنُوب 
հարթավայր (َسهلية) أرٌض ُمنَبِسَطة
հարկ َضريَبة  
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հաց ُخْبز 
հացամթերք الحبوبُمنتجاُت  
հացահատիկ ُحبوب 
հացենի ُمران 
հեծանիվ َدرَّاَجة َهوائِيَّة
հեկտար ِهكتار 
հեղեղ فـََيضان، ُطوفان 
հեղեղատ َسْيل 
հեպարդ الَفْهد الصياد 
հեռախոս َهاِتف 
հեռուստացույց تِلِفزيون، رائي 
հեռուստատեսություն محطَُّة تِلِفزيون 
հեվեա هيفيا 
հիմնադրամ ُصنُدوق 
հինա ِحنَّاء  
հյուպատոս قُنُصل 
հյուպատոսություն قُنصليَّة 
հյուսիս َشمال 
հյուսիսային եղջերու رَنَة 
հնագիտություն ِعلُم اآلثار 
հնդիկ ِهندي 
հնդկահավ ِديك ُرومي 
հնդկացի (أمريكي) هندي 
հնդկացորեն ُحنَطة َسوداء 
հոգևորական رَُجل ِدين 
հող  ،ُتربةأرض  



43 

հողաբարելավում اسِتصالُح األراضي 
հողահանդակ أرٌض ِزراِعّية 
հողագործություն ِزراَعة 
հողային կադաստր َمسُح األراضي 
հողային ֆոնդ َمواِرُد ُترابيَّة ، َرصيد األراضي 
հողաշերտ طَبَـَقٌة أرِضيَّة
հողմահարություն تـَْهِويَة 
հողմային էլեկտրակայան َمحطَّة َتوليد الَكهَرباء بالرِّياح 
հոն قرانيا 
հոնի شجرة القرانيا 
հովազ َنِمر أسود 
հովիտ  ٍواد 
հորատանցք ُحفَرة 
հորդացում َطْفح، َفيض 
հորիզոն أُُفق 
հորիզոնական  ّأُفُقي 
հորիզոնի կողմեր الِجَهات األرَبع 
հրաբուխ بُركان 
հրաբխային ապարներ  بُركانيَّةُصخور  
հրաբխային լեռներ بُركانيَّة ِجبال  
հրապարակ َساَحة 
հրեա  ّيـَُهوِدي 
հրթիռ َصاروُخ 
հրվանդան ُجُرٌف ناتئ في البحر، طُُنف 
հուդայականություն  ُاليَـُهوِديَّة
հումուս ُدبَال 
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հումք َمادٌَّة َخام 
հումքատար َمبني على الَماّدة الخام 
հույն يوناني 
հուն َمجرى 
հուշարձան ُنْصب َتْذكارّي 

Ձձ
ձայնախորաչափ ِجهاز ِقياس األعَماق 
ձեռնարկություն َشرَِكة 
ձի ِحَصان 
ձիաբուծություն َتربيَّة الُخيول 
ձիթապտուղ زَيتون 
ձիթենի  َشَجَرُة الزَّيتون
ձկնաբուծություն َتربيَّة األسَماك 
ձկնկիթ كافيار 
ձկնկուլ بـََلُشون 
ձկնորս َصّياد َسَمك 
ձկնորսություն َصيُد السََّمك 
ձմեռ ِشتاء 
ձմերուկ َبطِّيخ أْحمر 
ձյան գիծ َخطُّ الثُّلوج 
ձյուն ثـَْلج 
ձնածածկույթ ِغطاء ثَلجّي 
ձնհալ َذَوبان 
ձոր  ٍَواد 
ձորակ إفجيج 
ձուկ  ٌَسَمَكة 
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Ղղ
ղշլաղ (թուրք.) قشالق، َمسكن العسكر 
ղպտի  ِّقبطي 
ղուրան قـُْرآن 

 

Ճճ
ճագար أرَنب  
ճագարաբուծություն َتربّيُة األراِنب
ճագարամուկ َيربوع  
ճակնդեղ بَنَجر، َشَمنَدر 
ճահիճ  َعُمسَتنق  
ճահճակուղբ فأر النهر، الَكيب 
ճահճային բուսականություն نَباتات الُمستنَقعات 
ճահճացում الُطحلبي وتعفنه فيُأجون، َفرُط النَّماء

 الُبحيرات
ճենակավ (կաոլին) كاولين، َطْفٌل ِصيني 
ճանապարհ َطريق 
ճանապարհորդ رَحالَّة 
ճանապարհորդություն َسَفر 
ճապոնացի ياباني 
ճառագայթ ُشعاع 
Ճառագայթային հաշվեկշիռ  ِميزان اإلشعاع
ճառագայթում إشَعاع 
ճգնաժամ أزَمة 
ճենապակի  صينّيَخّزٌف  
ճնճղուկ ُعصُفور 
ճնշում َضْغط 
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ճնշաչափ (բարոմետր) ،آلُة قياس الضَّغطِمقياُس َضْغط  
ճոպանուղի ٌة َحديديَّة ُمعلَّقة، َطريق َحبلّي  ِسكَّ

Մմ
մագաղաթ  َّرق 
մագմա  ُصهارَةٌ 
մագմային ապարներ ُصخور ُمنَصِهرة 
մագնոլիա ماغنوليا 
մաիս (եգիպտացորեն)  ُذرَة
մալաքիտ َملكيت، َدهَنج، كربونات النُّحاس

 القاعدية
մակերևութային ջրեր ِمياٌه َسطِحيٌَّة 
մակերևույթ َسْطح 
մակընթացային էլեկտրակայան طاقة المّد والَجزر 
մակընթացություն   َّمد 
մահացություն َوفَيات 
մահմեդական ُمَحّمِدّي، ُمْسِلم
մահմեդականություն الُمَحّمِديُّة، اإلسالم
մամուլ َصحاَفة 
մայրամուտ ُغرُوب الشَّمس
մայրաքաղաք َعاِصَمة 
մայրահավ طَْيهوج 
մայրի أْرز 
մայրցամաք َقارَّة 
մայրցամաքային ծանծաղուտ 

(շելֆ) 
 ُمنَحدر َقارّي

մայրուղի َطريق َعام 
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մամոնտ ماموث 
մանգան َمنَغنيز 
մանգուստ ِنْمس 
մանգո مانجو 
մանդարին يوسفي، مندرين 
մանուֆակտուրա ِصناعة 
մառախուղ َضباب 
մասնագիտացում إْخِتَصاص 
մասնագիտություն ِمْهَنة 
մասնավոր սեփականություն ِملكيَّة خاصَّة 
մասշտաբ ِمقياس 
մասուր الجبليَثمر الورد  
մասրենի  َثمر الورد الجبليَشَجرُة  
մարգագետին َمْرج 
մարգարիտ ُلؤلؤ 
մարգարտաորսություն َصيُد الُلؤلؤ 
մարգարտաքար (պեռլիտ) برليت 
մարդածին (անթրոպոգեն) َبشري  
մարդահամար إحَصاُء السُّكان 
մարդատար մեքենա َسيَّارة نـَْقل رُكَّاب 
մարզ إقليم 
մարմար رُخام 
մարջան َمرجان 
մաքս ُجمرك 
մաքսատուն  الَجماِركدائَرُة  
մեգալոպոլիս َمديِنة َضخمة 
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մեծահասակ َعجوز 
մեղու َنْحل 
մեղվաբուծություն َتربِيُة النَّحل 
մենաշնորհ (մոնոպոլիա) إحِتكار 
մենեջեր  ِّإداري 
մեջլիս َمجِلس 
մետաղ َمعِدن 
մետաղագործություն ِعلُم إسِتخراِج المعاِدن 
մետաղաձուլություն َصهر الَمعادن 
մետաքս َحرير 
մետաքսագործություն ِصناعُة الحرير 
մետաքսաթել َخيُط الَحرير 
մետիս َهجين، ُمّولَّد 
մետրո مترو 
մերձարևադարձային ِشْبُه َمدارّي 
մերձքաղաքային տնտեսություն اقتصاد قريب للمدينة 
մեքենա َماكيَنة 
մեքենաշինություն ِصناعُة الَمكاِئن 
մզկիթ َمسِجد، َجامع 
մթնոլորտ  َّجو 
մթնոլորտային ճակատ َجبَهة َهوائيَّة 
մթնոլորտային ճնշում َضْغط َجّوي 
մթնոլորտային տեղումներ َتساُقطات َجّوية
միապետություն َمَلكيَّة 
Միավորված ազգերի կազմակեր-
պություն 

 ُمَنظمُة األَُمم الُمتَِّحدة
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միգրացիա ِهْجَرة 
միկադո َلقب امبراطور اليابان 
մինարե, մինարեթ ِمئَذنَة، َمنارَة 
միներալ  َّمعِدني 
միջազգային առևտուր ِتجارَة ُدوليَّة 
միջազգային նեղուցներ َمضاِيق ُدوليَّة 
միջազգային ջրանցքներ قـََنوات مائيَّة ُدوليَّة 
միջատ َحَشَرة 
միջերկրածովյան կլիմա األبيض المتوِسطُمناخ الَبحر  
միջօրեական َخطُّ الطُّول، خطُّ الزَّوال 
միջագետք بـَْين الَنهرين 
միջազգային հարաբերություններ َعالقاٌت ُدَوليَّة
միջազգային տնտեսական կապեր َعالقاٌت إقِتصاديٌَّة ُدَوليَّة
միրաժ (օդատեսիլ) َسَراب 
միրգ  ٌفاِكَهة 
միջատ  ٌَحَشَرة 
միս َلْحم 
մղոն ِميل 
մշակող արդյունաբերություն ِصناَعة َتحويلية 
մշակույթ  َةثَقاف  
մողես  ٌِسحِليَّة 
մոլիբդեն ُموليبِدنوم 
մոլլա  َُّمال 
մոլորակ َكوَكب 
մոխիր رَماد 
մոնիթորինգ (մշտադիտարկում)  ُمراَقبة ، َرْصد
մոնղոլ َمغُول 
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մոնղոլոիդ َشبيٌه بالمغول 
մոնոկուլտուրա ُأحاِديُّ الزِّراعة 
մոնոպոլիա ِاحِتكار 
մոշ ُعلَّْيق 
մոշենի َشجرة الُعّليق 
մոտոցիկլետ َدرَّاَجٌة نَاريٌَّة 
մորի ُتوُت الُعلَّيق 
մորթեղենի արդյունաբերություն ِصناَعُة الِفراء 
մորթի  ٌفـَْرَوة 
մսեղենի արդյունաբերություն ِصناَعُة الُلحوم
մտավորականություն طَبَـَقُة المفكِّرين
մրջյուն َنْمل 
մրջնակեր آِكُل النَّْمل
մուլատ  ِّخالِسي
մուհաֆազ  ٌُمحاَفظة
մուսսոն ريٌح حارّة
մուսսոնային կլիմա َمناخ رِياح َموسميَّة
մուֆլոն أرويّة 

 
Յյ

յագուար  ِّخالِسي 
յակ َقطَاس 

 
Նն

նադիր الّسمتَنظير، َنظيُر  
նախագահ رَئيس 
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նախարար َوزير 
նահանգ ُمحاَفَظة 
նահանգապետ ُمحاِفظ 
նահանջ տարի َسنٌة َكبيسة 
նահապետ َسَلف، الَجّد األعلى 
նահապետական (أسَرة) َتقليديَّة، ُمحاِفظة 
նարինջ بُرتُقال 
նարնջենի َشجرة الُبرتُقال 
նավ َسفيَنة 
նավահանգիստ ِميناء 
նավաշինություն ِصناعُة السُُّفن 
նավավարձ أجرة السفينة 
նավատորմ ُأسطول َبحرّي 
նավարկություն إبَحار 
նավթ نـَْفط 
նավթադոլար دوالر نفطي 
նավթամթերք ُمشتقَّات نـَْفطية 
նավթամուղ أُنبوُب النَـْفط 
նավթավերամշակում َتكريُر النـَْفط 
նավթաքիմիա ِكيمياء نِفطية 
նեղուց َمضِيق 
ներգաղթ ِهْجَرة الى الِبالد 
ներքին ջրեր  يَّةداخلِمياه  
նեգրոիդ الِعرق األسود 
ներդրում اسِتثمار 
ներկ ِصبغ 
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ներմուծում إسِتيراد 
նիկել نِيكل 
նյութափոխանակություն  األَيض  
նշենի َشجرة اللوز 
նոճի َسْرو 
նոսրանտառ غابات متناثرة 
նռնաքար الَعقيق 
նռնենի َشجرُة الرُّمان 
նստվածք رَاِسب 
նստվածքային ապար ُصخور ُرسوبيَّة 
նուշ َلوز 
նուռ رُّمان 

Շշ
շաբաթ ُأسُبوع 
շագանակ َكْسَتناء 
շագանակենի َشَجرة الَكستناء 
շագանակագույն հողեր أراٍض َسمراء 
շաղգամ ِلْفت 
շարիաթ َشريَعة 
շաքար ُسكَّر 
շաքարեղեգ َقَصُب السُّكَّر 
շաքարի արդյունաբերություն ِصناعُة السُّكَّر 
շաքարի ճակնդեղ بَنَجُر السُّّكر 
շելֆ (մայրցամաքային ծանծա-
ղուտ)

 ُجرف َقارِّي

շերամապահություն َتربّية ُدودة الَقز 
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շիա  ِّشيعي 
շիիզմ  ُالشِّيَعة 
շիմպանզե ِشْمبانِزي 
շինանյութ َمواُد بِناء 
շինանյութերի արդյունաբերու-
թյուն 

 ِصناعُة َمواد الِبناء

շինարարություն بِناء، انشاء، َتشييد 
շյուղախոտ َفستوَُكة 
շնաբուծություն َتربيَّة الِكالب 
շնագայլ إبُن آوى 
շնաձուկ ِقْرش 
շոտտ ُبحيرة مالحة 
շրջակա միջավայր بِيئة ُمحيَطة 
շրջան داِئَرٌة، َفتَرٌة 
շրջանառություն َتداُول 
շրջապտույտ َدورٌَة، َلّفٌة 
շրջանացում ِاجتَياز 
շուկա ُسُوق 
շուն َكْلب 
շուրջերկրյա ճանապարհորդու-
թյուն 

 رِْحَلٌة َحوَل الَعاَلم

 
Ոո

ոզնի ُفذ  قـُنـْ
ոլոռ  َّبازِال 
ողողատ  ٌَطْمي  
ոչ արտադրական ոլորտ انتاجيِقطاع غير  
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ոչխար َخرُوف 
ոչխարաբուծություն (الِخرفان) َتربَِيُة الَغَنم 
ոռոգելի հողագործություն ِزراعة إروائّية 
ոռոգում  ّإرواءَري ،  
ոսկի  ٌَذَهب 
ոսպ َعَدس 
ոստիկան  ُّشْرطي 
ոստիկանություն ُشْرَطة 
ոստրե َمحار 
որդան կարմիր ِقرِمز 
որմզդեղն (իշայծյամ) الموظ 
որձաքար (քվարց) كوارتز، َمْرو 
որոտ َرْعد 
որս َطريدة، َفريَسة 
որսորդություն َصْيد 

 
Չչ

չադրա ِحَجاب 
չամիչ زَبيب 
չեզոք գոտի ِمنَطقة ِحياد 
չեզոքություն ِحياد 
չեչաքար (պեմզա) َخفَّاف 
չինարեն لَُغة ِصينّية 
չինացի  ِّصيني 
չիր َفاِكَهة ُمَجفَّفة 
չղջիկ ُخفَّاش 
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չորային قاِحل  
չորային կլիմա َمناخ جاّف 
չորացում َجفاف 
չոր անձրև مطر متبخر، أمطار َتصاُعديَّة 
չվերթ رِْحَلٌة َجوِّيـَّة 
չու ِهجَرُة الطيور 

 
Պպ

պահածո ُمعلَّب 
պահածոների արդյունաբերու-
թյուն 

 ِصناعُة الُمعلَّبات

պահանջարկ طََلب 
պահանջմունք َحاجة 
պայմանագիր َعْقد، ُمعاَهدة 
պայմանագիր միջազգային اتِفاقيَّة ُدَوليَّة 
պայմանական նշան َعالَمة ُمتعاَرف َعليها 
պանիր ُجْبن 
պանրագործություն ِصناعُة الُجبن 
պապայա (հնդկասեխ) بابايا 
պասսատ رِياح التِّجارة 
պատանի َفتى 
պատգամավոր (դեպուտատ) ناِئب، ُعْضو برلمان 
պարարտանյութ َسَماد 
պարզկա َسماء صافية 
պարսիկ  ّفارسي 
պարսկերեն لَُغة فارسّية 
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պեմզա (չեչաքար) َخفَّاف 
պետական եկամուտ واِردات الدَّولة 
պետական լեզու لَُغٌة َرسِمي 
պետական կառավարում إدارُة الدَّولة 
պետական կառուցվածք بُنيَُّة الدَّولة 
պետական կարգ ِنظاُم الُحْكم 
պետական կրոն يانة الّرسميَّة  ِديانَُة الدَّولة، الدِّ
պետական սահման ُحدود الدَّولة 
պետական տարածք ِمساَحُة الدَّولة 
պետական պարտք َمديونيَّة الدَّولة 
պետական վարկ َقرض ُحكومّي 
պետական քարտուղար َوزير 
պատերազմ َحْرب 
պեռլիտ (մարգարտաքար) (برليت) َصْخٌر لؤلؤّي 
պետություն َدوَلة 
պինգվին ِبطرِيق 
պիստակ ُفسُتق 
պիստակենի َشجرة الُفسُتق 
պլանտացիա (տնկատափ) َمزروعات، َزريعة 
պլանտացիոն տնտեսություն اقِتصاد ِزراعّي 
պլատին بالتين 
պլատֆորմ  ،ِمَنصَّةَبرناَمج  
պղինձ  ُنحاس 
պղնձաձուլություն َسْبك، َصهر النُّحاس 
պղպեղ (տաքդեղ) فُلُفل 
պնդուկ (տխիլ) بُنُدق 
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պնդուկենի (տխլենի) َشجرة الُبنُدق 
պոլիգրաֆիական արդյունաբերու-
թյուն 

 ِصناعُة الِطباَعة

պողպատ ُفوالذ 
պողպատաձուլություն َسْبك، َصهر الفوالذ 
պոմիդոր (լոլիկ) َطماِطم 
պտղաբուծություն ِزراَعُة الَفاكهة 
պտտահողմ  َزوبـََعة  
պրոտեկտորատ الِحماية، تحت الِحماية الدولّية 
պրոմիլե ُجزء في المليون 
պրովինցիա ُمقاَطعة 
պումա أَسد أميركي 
պուրակ َحديقة 

 
Ջջ

ջայլամ نـََعاَمة 
ջեյրան َغزال 
ջեռուցում َتدِفَئة 
ջերմաէլեկտրակայան  ٌكهروحرارية َمحطَّة  
ջերմային հաշվեկշիռ ِميزان الَحرارة 
ջերմաքարշ قاِطرُة ديزل 
ջերմաչափ  ِّمَحر 
ջերմոց َدفيئة، ُمسَتنَبت زُجاجّي 
ջերմոցային էֆեկտ تأثير الَبيت الزُّجاجي، تأثير االحِتباس

 الَحراري
ջերմուկ (տաք ջուր)  حارّةِمياه  
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ջորի بـَْغل 
ջրագրական ցանց َشَبكة الِهيدروغرافيا 
ջրաէլեկտրակայան َمَحطَّة طاَقة كهرومائيَّة 
ջրաթափանց (ջրանցիկ) ապար ُصخور َمساميَّة، ُصخور نَفيذة 
ջրահավաք ավազան َحوُض َتصريف 
ջրամատակարարում إمداد الِمياه 
ջրամբար َسّد، ِصهريج 
ջրամերժ (անջրանցիկ) ապար ُصخور صادَّة 
ջրային բույսեր نَباتات مائّية 
ջրային կենդանիներ َحيوانات مائّية 
ջրային հաշվեկշիռ ِميزان الماء 
ջրային ռեսուրս (ջրային պաշար) َمواِرد مائيَّة 
ջրային տնտեսություն ِاقِتصاد الِمياه 
ջրային տրանսպորտ نـَْقل مائّي 
ջրանցք  مائِّيٌةَقناٌة  
ջրավազան  ٌِبرَكة 
ջրարբիացում إرَواء 
ջրբաժան َخطُّ انِقسام الماء 
ջրիմուռ ُطْحُلب 
ջրհեղեղ َفيَضان 
ջրհոր بِئر 
ջրոլորտ َوسط مائّي 
ջրվեժ َشالَّل 
ջութ نُتوء، ِليف الِقنَّب 
ջուր َماء 
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Ռռ
ռադիո إذاعة، راديو 
ռասա ِعْرق  
ռասիզմ ُعنُصريُعنصرية، َتمييز  
ռեզերվացիա  ِّاحِتياطي 
ռելիեֆ َتضاريُس األرض 
ռեկրեացիա إسِتْجمام 
ռեհան ريحان 
ռենտա ُدفَعة َسنويَّة، َدْخل سنوّي 
ռեսուրս (պաշար)  َموِرد 
ռեսուրսաապահովվածություն ُمؤمَّن بالَمواِرد 
ռետին َمطَّاط 
ռեֆորմ ِإصالح 
ռեֆրիժերատոր تَبريدبـَّراد، ِجهاز  
ռնգեղջույր َوحيُد الَقْرن 
ռոբոտ روبوت 
ռումբ قُنُبلة 
ռոբոտաշինություն ِصناعة الروبوتات 
ռուս  ُوسير  
ռուսական ُروسي 

 
Սս

սագ  ٌإَوزَّة 
սաթ َكْهَرمان 
սալոր بُرقوق، َخوخ 
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սալորենի َشَجرة الُبرقوق 
սակարան (բորսա) بُورَصة 
սահանք ُمنَحَدر َنهرّي 
սահման ُحدود  
սահմանադրություն ُدْستور 
սահմանադրական միապետու-
թյուն 

 َمَلِكيٌَّة ُدستوريّة

սահմանակից երկիր َدوَلٌة ُمجاِورَة 
սամբո (խառնածին) َهجين 
սամույր َسمُّور 
սամում َسمُوم  
սառնարան  ٌثالََّجة 
սանջակ (թուրք.) َسنجق 
սառույց َجليد  
սառցադաշտ َحْقُل الَجليد 
սառցալեռ (այսբերգ) َجَبٌل َجليدّي 
սառցահատ كاِسحُة الَجليد  
սառցապատում ُمحاٌط بالَجليد، إنِجماد 
սավաննա سافانا 
սարահարթ  ٌَهْضَبة  
սարավանդ َنْجد، أرٌض ُمرَتِفَعة 
սարքաշինություն ِصناعُة اآلالت 
սաքսաուլ رمث 
սեխ ،َشمَّامَبطِّيخ أصَفر  
սեխածառ الَبَباز، الَبَبايا، الَبْبو 
սելավ فـَْيض 
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սեմաքամյան լեզվաընտանիք ُأسَرُة الُلغات السَّامّية الحاِمّية 
սեմիթ  ّالّساِمي 
սեմիթական լեզվախումբ َمجموَعُة الُلغات السَّامّية 
սեյբա الكابوك 
սենատ َمجِلس ُشيوخ 
սեպագիր արձանագրություն  ِمسمارِيّةِكتابَة  
սեռատարիքային կազմ التَّركيبُة الُعمرية والجنسية 
սերկևիլ َسفرَجل 
սերկևիլենի َشجرُة السَّفرَجل 
սերմ  َبْذر، ِبْزر 
սերմնացան ِبذار 
սերվիս (ծառայություն) ِخدَمة 
սերունդ ِجيل 
սերնդափոխություն َتعاُقب األجيال 
սեփականաշնորհում َخصَخصٌة 
սեփականատեր ماِلك 
սեփականություն  ٌِملِكّية  
սեքվոյա سيكويا، َشجرة الَمامُوت الساحليَّة 
սիգ السََّمك األبَيض 
սինագոգ كنيس 
սինդիկատ نِقابَة 
սինթետիկ մանրաթել (քիմիական 
մանրաթել) 

 ألياف ِصناعيَّة

սիսալ ِسيزال 
սիսեռ ِحمِّص 
սիրոկկո حارٌّةالشَّرِقـّيُة، ريٌح 
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սխտոր ثُوم 
սկյուռ ِسْنجاب 
սմբուկ (բադրջան) باذنجان 
սմոգ (مزيج من الَضباب والدُّخان) الضَّبَخن 
սնդիկ زِئَبق 
սննդամթերք ِغذاء 
սննդի արդյունաբերություն ِصناعة غذائيَّة 
սոխ َبَصل 
սողանք انِخساف 
սոճի َصَنوَبر 
սոյա صويا 
սպասարկում  ٌِخدَمة 
սոսի ُدْلب 
սոցիալական ապահովում َضمان ِاجتماعّي 
սպասարկման ոլորտ ِقطَاع الِخدَمات 
սպիտակ արջ ُدّب ُقطِبّي أو أبَيض 
սպորտ رِياضٌة َبَدنِّية 
ստադիոն َملَعب 
ստանիցա (ռուս.) َمحطَّة 
ստատուս َوْضع 
ստվարաթուղթ َوَرق ُمقّوى، كرتون 
սրճենի (սուրճի ծառ) شجرة الُبن 
սուլթան  ُسلطان 
սուլթանություն  ٌَسلطََنة 
սունկ ُفْطر 
սուննի  ُّسني  
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սուննիզմ  ُالسَُّنة  
ստորերկրյա ջրեր ِمياٌه َجوِفـّية 
ստորոտ  ٌَسفح  
սրբավայր َمكان ُمقّدس 
սուվերենություն պետության ِسيادة الدَّولة 
սուրճ  َّقهَوة ،ُبن 
սևահող أرٌض َسوداء 
սև մետաղաձուլություն َصهر المَعاِدن السَّوداء 

 
Վվ

վագոն َعربَُة ِقطار 
վագոնաշինություն ِصناعة َعربات الِقطار 
վագր َنِمر 
վագրակատու فـَْهد 
վադի  ٍَواد 
վաղահաս ُمَبكِّر النُّضوج 
վայրի էշ ِحماٌر بّرّي 
վայրկյան ثَانَِية 
վայրէջք ُهبوط 
վանիլ فانيليا 
վառելիք ُوُقود 
վառելիքային արդյունաբերություն صناعة الوقود 
վառելանյութ َماَدٌة َقاِبَلٌة لإلحِتراق 
վարազ, վայրի խոզ ِخنزِيٌر بـَّرّي 
վարան ِسْحليَّة 
վարարում َطْفح 
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վարդ َورَدة 
վարելահող أرٌض صاِلحة للِزراعة 
վարկ قـَْرض، ُسلَفة 
վարձակալություն استئجار 
վարձավճար أْجر 
վարչական կենտրոն َمرَكز إداري 
վարչապետ رَئيُس الُوَزراء 
վարչատարածքային բաժանում َتقسيٌم إدارّي 
վարսակ الشُّوفان 
վարունգ ِخيار 
վետո فيتو، َحق الّنقض 
վերաարտահանում (ռեէքսպորտ)  إعادة َتصدير
վերաբնակեցում َتوِطين 
վերամշակող արդյունաբերություն ِصناعٌة تحويلّية 
վերարտադրություն تَناُسل، َتواُلد، َتكاثُر 
վերընթաց գոտիականություն َتغّير ُمناخي َتصاعدّي
վերին պալատ َمجلس أعلى 
վերնակենտրոն الَمركُز السَّْطحي
վիթ (գազել) َغزال 
վիետնամցի فيتنامي 
վիլայեթ (թուրք.) ِواليّة 
վուշ َكّتان 
վոլֆրամ تنغستن 
վտակ راِفد 
վտարանդի َمنِفّي، ُمغَتِرب 
վտարանդիություն َمنفى، إغِتراب 
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վրան  ٌَخيَمة 
վրացական جورِجي 
վրացի جورِجي 

Տտ
տայգա (փշատերև անտառ)  تايغا، غابَة َصَنوبريَّة
տանկ َدبَّابَة 
տանձ ُكمَّْثراة، إجَّاصة 
տանձենի   ُكمَّثرىَشَجرة  
տավարաբուծություն َتربِيَّة األبقار 
տարաբնակեցում نـَْفي، إبَعاد 
տարադրամ (վալյուտա)  ُعملٌة أجَنبية
տարազ   ِزيّ 
տարածաշրջան  ٌِمنَطَقة 
տարածաշրջանային քաղաքակա-
նություն 

 ِسياَسة إقليميَّة

տարանցիկ ճանապարհ  تَرانزِيت
տարածք  أرض
տարածքային ջրեր ِمياه إقلِيميَّة 
տարի   ٌَسَنة 
տարիքային բուրգ (սեռատարիքա-
յին բուրգ) 

 َهَرم ُعمري وِجنسي

տարվա եղանակ َنِة  َفْصُل السَّ
տափաստան السَّْهب 
տափաստանային բուսականու-
թյուն

 نَباتات الّسهوب

տաք  َّحار 
տաքդեղ (պղպեղ) فُلُفل 
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տեխնիկա تِْقِنيَّة 
տեխնիկական մշակաբույսեր  َمحاِصيل ِصناِعيَّة
տեխնոլոգիա ِتكنولوِجيا 
տեղագրական քարտեզ  َخريطة طبوغرافية
տեղագրություն (տոպոգրաֆիա)  طوبوغرافيا
տեղական ժամանակ التَّوِقيت الَمحلِّي 
տեղանք َموِقع 
տեղատվություն َجْزر 
տերմինալ َمَحطَّة َطَرفيَّة 
տերմիտ أَرَضة 
տերություն (անկախ պետություն) َدوَلة ُمسَتِقلَّة 
տեքստիլ արդյունաբերություն ِصناعة النَّسيج 
տիեզերք الَكْون 
տիղմ َوْحل 
տիտան ِعْمالق 
տխիլ (պնդուկ) بُنُدقة 
տխլենի (պնդուկենի) شجرة الُبندق 
տնայնագործություն ِصناعة َمنزِليَّة
տնկատափ (պլանտացիա) َزريعة ، َمزرعة 
տնկենի َشتلة 
տնտեսական կապեր َعالقات ِاقِتصاديَّة 
տնտեսական համագործակցու-
թյուն (ինտեգրացիա) 

)اندماجَتعاُون اقِتصادّي (  

տնտեսական շրջան ِمنَطَقة ِاقِتصاديَّة 
տնտեսական շրջափակում ِحصار ِاقِتصادّي 
տնտեսություն ِاقِتصاد 
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տնտեսության ճյուղ فـَْرع االقِتصاد 
տնտեսապես ակտիվ բնակչու-
թյուն 

 ُسكَّان َنشطُون اقتصادياً 

տոհմ َنَسب 
տոննաժ الطُّنيَّة، الُحمولة بالطُّن 
տոպոգրաֆիա (տեղագրություն) طوبُوغرافيا، الوصُف التفصيلي

 للتضاريس
տորնադո إْعصار ُقْمِعي 
տորֆ ُخث 
տորֆահողեր ُتربة ُخثّية 
տրակտոր َجرَّار 
տրամվայ الترام 
տրանզիտ (տարանցում) ترانزيت 
տրանսպորտ نـَْقل 
տրանսպորտային մեքենաշինու-
թյուն 

 ِصناعة وساِئل النَـْقل

տրանսֆորմատոր ُمَحوِّل 
տրեստ ِاتحاد الشَّركاِت الُمحتِكرة 
տրիկոտաժ ِصناَعة الَمنُسوجات 
տրոլեյբուս تروليبوس 
տունդրա تَندرا 
տուֆ حجر التُّوف 

 
Րր 

րոպե َدقِيَقة 
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Ցց 
ցամաք  ُالياِبَسة 
ցամաքային կլիմա َمناخ قارّي 
ցամաքային տրանսպորտ نـَْقل بـَرِّي 
ցամաքուրդ (դրենաժ) َتجفيف 
ցանք َزرع 
ցանքատարածություն أراضي زراعّية 
ցեխաջուր َوْحل 
ցեղ  ٌَقبيَلة 
ցեմենտ ِإسَمنت، ِمالط 
ցեմենտի արտադրություն ِصناعًة اإلسمنت 
ցեցե ճանճ (ذبابة تسي تسي) الِسنة 
ցիկլոն  إعصار، ُمنَخَفض جوي  
ցինկ الزِّنك، الَخارصين 
ցիտրուս َحمضيَّات 
ցիտրուսային մշակաբույսեր َمحاصيل الَحمِضيَّات 
ցող َندى 
ցորեն َقْمح 
ցրտահարություն َقضمة الصقيع 
ցուլ َثور 
ցունամի تسونامي 
ցուրտ بَاِرد 

 
Ուու 

ուեդ وادي 
ուխտ َعْهد، ميثاق، َنْذر 
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ուխտագնացություն (հաջ)  َّحج 
ուղտ َجَمل 
ուղտաբուծություն َتربَِيُة الِجمال 
ուղտայծ الما 
ուղտափուշ العاقول 
ունիտար պետություն َدوَلة َمرَكزيَّة 
ուրան يورانيوم 
ուրբանիզացիա, ուրբանացում 

(քաղաքայնացում) 
 َتَمدُّن، َتَحضُّر

 
Փփ

փախստական الِجئ 
փայլար َمْيكا، بـََلق 
փայտ َخَشب 
փայտամշակություն َمصنوعات َخَشبية 
փայտփորիկ نـَّقار الَخَشب 
փասիան َتدرُج 
փարոս  ٌَمنارَة 
փետրախոտ عذم 
փետրավոր ամպ  رَقيقةَسحابة
փիղ ِفيل 
փիրուզ فَيروز 
փյունիկյան արմավենի َنخَلة 
փշատ زَيتونية 
փշատենի (փշատի) خالف َضيَّق األوراق 
փշատերև անտառ (տայգա) غابَُة َصَنوَبر 
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փոթորիկ  ٌَعاِصَفة 
փոխակերպային (մետամորֆային) 
ապարներ 

 ُصخور ُمَتحوِّلة

փոկ فُقَمة 
փողոց َشارِع 
փոշեմրրիկ (رملية) َعاِصَفٌة ترابية 
փոշի ُغبار 
փոստ َبرِيد 

 
Քք 

քահրիզ, քյահրեզ (ստորգետնյա 
ջրանցք) 

 َقناة مائيَّة َجوفيَّة

քաղաք  ٌَمِديَنة 
քաղաքագլուխ رَئِيس بَلِديَّة 
քաղաքակրթություն َحضارَة 
քաղաքային ագլոմերացիա َتجمُّع َمدني 
քաղաքային բնակչություն ُسكَّان الَمديَنة 
քաղաքային տնտեսություն ِاقِتصاد الَمدِينة 
քաղաքային տրանսպորտ النَـْقل في الَمدينة 
քաղաքաշինություն إعمار، تَنميَّة َحضريَّة، ُعمران 
քաղաքապետարան بـََلِديَّة 
քաղաքականություն ِسياَسة 
քաղաքացիություն ُمواطَنة، ِجنسية 
քաղաքական քարտեզ َخريَطٌة ِسياسيَّة 
քաղցրահամ լիճ ُبَحيَرة ِمياه َعْذبَة 
քաղցրահամ ջուր ِمياه َعْذبَة
քամի  ٌريح  
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քամու էլեկտրակայան َمحطَّة طاقة الّرياح
քար  َحَجر  
քարածուխ َفْحم َحَجري 
քարային անապատ َصحراء َصخريّة 
քարաղ الطعام الصَّخريِملُح الصُّخور، ِملُح
քարանձավ, քարայր َكْهف  
քարավան  ٌقاِفَلة  
քարավանային ուղիներ طُُرق القواِفل
քարավանատուն خان 
քարաքոս َحزاز 
քարոլորտ ِغالف األرض 
քարտեզ  ٌَخريَطة 
քարտեզագրություն َرْسُم الَخراِئط 
քարքարոտ  َّحَجري 
քիմիական  ِّكيميائي 
քիմիական արդյունաբերություն ِصناعة كيميائيَّة 
քիմիական պարարտանյութեր أسمدة كيميائيَّة 
քոչվոր الَبدو الرُّحَّل 
քոչվորություն َبَداَوة 
քոչվորական ցեղ َبْدو رُحَّل 
քվարց (որձաքար) مرو، كوارتز 
քրիստոնյա  َّمسيحي 
քրիստոնեություն الَمسيحّيُة 
քրոմիտ الكروميت 
քուրդ ُكورد 
քրդերեն لُغة كوردية 
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Օօ 
օազիս  ٌَواَحة 
օազիսային բուսականություն نَباتات الَواحات 
օբսիդիան َسَبج 
օգտակար հանածո َمعِدن 
օդ َهواء 
օդային ավազան َحوض جّوي 
օդային զանգված  ُكتَلٌة َهوائيٌَّة 
օդային տրանսպորտ نـَْقل َجوِّّي 
օդանավ  ٌطاِئَرة 
օդանավակայան َمطار 
օդապարիկ ِمنطاد 
օդատեսիլ (միրաժ) َسراب 
օդերևութաբան ُمراِقب األْحَوال الَجوِّيَّة 
օդերևութաբանություն األرصاِد الَجويّة 
օդերևութաբանական կայան َمَحطُّة األرصاِد الَجويّة 
օդի ջերմաստիճան َحرارُة الجّو 
օզոն اوزون 
օզոնային շերտ طََبقة االوزون 
օծանելիք ِعْطر، ِطيب 
օծանելիքի արդյունաբերություն ِصناعُة الِعطر 
օկրուգ ِمنَطقة، داِئرة 
օձ  ٌَحّية 
օճառ صابون 
օնիքս َعقيق َيمانّي، ّجْزع 
օշան روثـا 



73 

օշինդր ِشيح 
օսթան (պարսկ.) ُمقاَطعة 
օվկիանոս ُمحيط 
օվկիանոսային հոսանք  ُمحيطي، تـَيَّار َبحريتـَيَّار  
օրացույց َتقويم 
օրենք َقانُون 
օրենսդրական իշխանություն ُسْلَطة َتشرِيعيَّة 

 
 

Ֆֆ 
ֆաբրիկա َمْصَنع 
ֆաունա َحيواناُت ِمنطقٍة أو زَمٍن ما 
ֆեդերացիա ِاتِّحاد 
ֆերմա (ագարակ) َمْزَرَعة 
 ֆերմեր (ագարակատեր) ُمزارِع، َصاِحُب َمزرعة 
ֆերոձուլվածք َمسُبوكات َحديديَّة 
ֆիկուս تِين 
ֆինանսներ َماِليَّة 
ֆիրմա َشرَِكة 
ֆլամինգո ُنَحام 
          ֆլորա نباتاُت ِمنطقٍة أو زَمٍن ما 
ֆոնդ (հիմնադրամ) رَأُسمال 
      ֆոսֆ որիտ الفوسفور 
   ֆրանսիացի  ّفـََرنسي 
ֆուրաժ َعَلف 
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Միջազգային նշանավոր կազմակերպություններ, որոնց 
ադամակցում են արաբական երկրները 

Արաբական երկրների լիգա العربيةالدَُّوِلجاِمعُة 
Արաբական երկրների լիգան մի-
ջազգային կազմակերպություն է, 
որը ներառում է արաբական 22 
երկիր։ Այն կազմավորվել է 1945թ. 
մարտի 22-ին։ Լիգայի նստավայրը 
գտնվում է Կահիրեում։ 

تنتميدوليةمنظمةالعربيةالدَُّوِل جاِمعةُ 
 تأسست. عربية دولة وعشرون إثنتان إليها
 القاهرة في مقرها. 1945 آذار 22 في

Լիգայի նպատակն է ամրապնդել 
անդամ երկրների փոխհարաբե-
րությունները, կոորդինացնել 
նրանց քաղաքականությունը մի-
ջազգային ասպարեզում, ապա-
հովել նրանց ազգային անկախու-
թյունն ու ինքնիշխանությունը։ Այն 
զբաղվում է նաև տնտեսական, ֆի-
նանսական, առևտրական, մշակու-
թային, սոցիալական, առողջապա-
հության և այլ հարցերով։  

ترسيخالىالعربيةالدولجامعة ترمي
 وتنسيق األعضاء، الدول بين العالقات
 وتأمين الدولي، الصعيد على سياستها
 تعنى وهي. وسيادتها الوطني إستقاللها
 والتجارية والمالية اإلقتصادية بالشؤون
  .وغيرها والصحية واإلجتماعية والثقافية

Լիգայի շրջանակում գործում է մոտ 
երկու տասնյակ` 

 لجنة20حواليالجامعةإطارفي تعمل

քաղաքական, մշակույթի, տնտեսա-
կան, սոցիալական, իրավական, 
բժշկական, ռազմական, արաբա-
կան նավթի արտահանության, գյու-
ղատնտեսության, կապի և տրան-
սպորտի, կանանց և մայրության 
քաղաքականության, օդերևութա-
բանության, մարդու իրավունքների 
և այլ, կոմիտե։ 

والثقافيةالسياسيةبالشؤون تعنى
 والقانونية واإلجتماعية واإلقتصادية

 وتصدير والزراعية والعسكرية والطبية
 وسياسة والنقل واإلتصاالت العربي النفط
 وحقوق الجوية واألرصاد واألمومة المرأة

 اللجان من وغيرها اإلنسان
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Լիգայի անդամ երկրները في الجامعة العربية  الدول األعضاء
Ալժիր  
(Ալժիրի Ժողովրդական Դեմոկրա-
տական Հանրապետություն), մայ-
րաքաղաքը` Ալժիր 

  الجزائر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية (
  الجزائر عاصمتها )الشعبية

ԱՄԷ 
(Արաբական Միացյալ Էմիրութ-
յուններ), մայրաքաղաքը` Աբու 
Դաբի 

  اإلمارات العربية المتحدة
   )اإلمارات العربية المتحدة(

  عاصمتها أبوظبي
Բահրեյն 
(Բահրեյն պետություն), մայրաքա-
ղաքը` Մանամա 

  البحرين
  عاصمتها المنامة )مملكة البحرين(

Եգիպտոս 
(Եգիպտոսի Արաբական Հանրա-
պետություն), մայրաքաղաքը` Կա-
հիրե 

  مصر
  عاصمتها القاهرة )جمهورية مصر العربية(

Եմեն 
(Եմենի Հանրապետություն), մայ-
րաքաղաքը` Ադեն 

  اليمن
  عاصمتها عدن ية)جمهورية اليمن(ال

Թունիս 
(Թունիսի Հանրապետություն), մայ-
րաքաղաքը` Թունիս 

 تونس
 عاصمتها تونس ية)تونسالجمهورية (ال

Իրաք 
(Իրաքի Հանրապետություն), մայ-
րաքաղաքը` Բաղդադ 

 العراق
 عاصمتها بغداد )جمهورية العراق(

Լիբանան 
(Լիբանանյան Հանրապետություն), 
մայրաքաղաքը` Բեյրութ 

 لبنان
 عاصمتها بيروت )الجمهورية اللبنانية(

Լիբիա 
(Լիբիայի պետություն), մայրաքա-
ղաքը` Տրիպոլի 

 ليبيا
 عاصمتها طرابلس )دولة ليبيا(
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Կատար 
(Կատարի պետություն), մայրաքա-
ղաքը` Դոհա 

 قطر
 عاصمتها الدوحة) دولة قطر(

Կոմորյան կղզիներ 
(Կոմորյան Կղզիների Դաշնային 
Իսլամական Հանրապետություն), 
մայրաքաղաքը` Մորոնի 

 جزر القمر
(جمهورية جزر القمر االتحادية 

 عاصمتها موروني االسالمية)
Հորդանան 
(Հորդանանի Հաշիմյան Թագավո-
րություն), մայրաքաղաքը` Ամման 

  األردن
عاصمتها  )المملكة االردنية الهاشمية(

  عمان
Մավրիտանիա 
(Մավրիտանիայի Իսլամական 
Հանրապետություն), 
մայրաքաղաքը` Նուակշոտ 

 موريتانيا
 )الجمهورية االسالمية الموريتانية(

  عاصمتها نواكشوط
Մարոկկո 
(Մարոկկոյի Թագավորություն), 
մայրաքաղաքը` Ռաբաթ 

 المغرب
 عاصمتها الرباط )المملكة المغربية(

Պաղեստին 
(Պաղեստինի պետություն), մայրա-
քաղաքը` Երուսաղեմ 

 فلسطين
  عاصمتها القدس) دولة فلسطين(

Ջիբութի 
(Ջիբութիի Հանրապետություն), 
մայրաքաղաքը` Ջիբութի 

 جيبوتي
 عاصمتها جيبوتي )جمهورية جيبوتي(

Սաուդյան Արաբիա 
(Սաուդյան Արաբիայի Թագավո-
րություն), մայրաքաղաքը` Էր 
Ռիադ 

 السعودية العربية
عاصمتها  )المملكة العربية السعودية(

 الرياض
Սիրիա 
(Սիրիայի Արաբական Հանրապետ-
ություն), մայրաքաղաքը` Դամաս-
կոս 

 سوريا
عاصمتها  )الجمهورية العربية السورية(

 دمشق
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Սոմալի 
(Սոմալիի Դեմոկրատական Հան-
րապետություն), մայրաքաղաքը` 
Մոգադիշո 

 الصومال

(عاصمتها مقديشو) جمهورية الصومال  
Սուդան 
(Սուդանի Հանրապետություն), 
մայրաքաղաքը` Խարթում 

 السودان

 عاصمتها خرطوم )جمهورية السودان(

Քուվեյթ 
(Քուվեյթի պետություն), մայրաքա-
ղաքը` Էլ Քուվեյթ 

 الكويت
 عاصمتها الكويت )دولة الكويت(

Օման 
(Օմանի Սուլթանություն), մայրա-
քաղաքը` Մասկաթ 

 عمان
 عاصمتها مسقط )سلطنة عمان(

 
Նավթ արտահանող երկրների 
կազմակերպություն (ՕՊԵԿ) 
Կազմավորվել է 1960թ.։ Կազմա-
կերպության նպատակն է կոորդի-
նացնել անդամ երկրների գործո-
ղությունները նավթի արդյունա-
հանման, արտահանման և նավթի 
առևտրի ոլորտներում։ Անդամակ-
ցում է 11 երկիր։ Արաբական 
երկրներից կազմակերպության 
անդամ են՝ Ալժիրը, Իրաքը, Կա-
տարը, Քուվեյթը, Լիբիան, ԱՄԷ-ն, 
Սաուդյան Արաբիան 

للنفط (اوبك)منظمة الدول المصدرة
. ترمي المنظمة الى 1960تأسست في 

تنسيق شؤون الدول األعضاء في مجاالت 
إستخراج النفط وتصديره وتسويقه. تنتمي 

  دولة 11إليها 
  :الدول العربية األعضاء في المنظمة

الجزائر، العراق، قطر، الكويت، ليبيا، 
اإلمارات العربية المتحدة، المملكة العربية 

 السعودية
 



78 

Նավթ արտահանող արաբական 
երկրների կազմակերպություն 
Կազմավորվել է 1960թ.։ Նպա-
տակն է ամրապնդել համագոր-
ծակցությունը նավթային արդյու-
նաբերության ոլորտում։ Անդա-
մակցում է 11 երկիր. Ալժիրը, 
Բահրեյնը, Եգիպտոսը, Իրաքը, 
Կատարը, Քուվեյթը, Լիբիան, 
ԱՄԷ-ն Սաուդյան Արաբիան, 
Սիրիան, Թունիսը։  

 منظمة الدول العربية المصدرة للنفط
. ترمي الى تعزيز 1960تأسست في 

التعاون في مجال إستخراج النفط. تنتمي 
 الجزائر، البحرين، :دولة وهي 11إليها 

مصر، العراق، قطر، الكويت، ليبيا، 
، السعوديةاإلمارات العربية المتحدة، 

  ، تونسسوريا

 

Իսլամական Կոնֆերանսի կազ-
մակերպություն 
Կազմավորվել է 1969թ.։ Կազմա-
կերպության նպատակն է ամրա-
պնդել իսլամական համերաշխու-
թյունը տնտեսական, սոցիալա-
կան, մշակութային և քաղաքական 
ոլորտներում։ Կազմակերպությա-
նը անդամակցում է 56 երկիր։ 
Կազմակերպության անդամ են 
Արաբական լիգայի բոլոր երկրնե-
րը։ 

منظمة التعاون االسالمي
. ترمي الى تعزيز 1969تأسست في 

التضامن اإلسالمي في المجاالت 
اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية 

دولة. تنتمي  57والسياسية. تنتمي إليها 
إليها الدول األعضاء في جامعة الدول 

 العربية 
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ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ-ԵՐԿՐԱԳՐԱԿԱՆ 
ԵԶՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԵՎ 

ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԱՐԱԲԵՐԵՆ-ՀԱՅԵՐԵՆ 

 
Բ Ա Ռ Ա Ր Ա Ն 

 معجم
  ةالُقطرياجلغرافية و املصطلحات واملفاهيم 

  أرمين- عريب
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أ
արագընթաց ավտոճանապարհ (َطريق َسريع) اوتوستراد 
նավարկություն إبَحار 
շնագայլ إبُن آوى 
ասոցիացիա ِاتَّحاد 
ֆեդերացիա ِاتِّحاد 
դաշնություն (ֆ եդերացիա) (ِفدرالّي) إتحاٌد 
տրեստ ِاتحاد الشَّركاِت الُمحتِكرة 
կապ ِاتِّصال 
համաձայնագիր  ٌِاتِّفاقيَّة 
միջազգային պայմանագիր اتِفاقيَّة ُدَوليَّة 
կահույք أثاث 
բերքատվություն إثمار 
շրջանացում ِاجتَياز 
վարձավճար أْجر 
աղյուս آُجرَّة 
նավավարձ أجرة السفينة 
աշխատավարձ ُأجرة، راتـِب 
համախառն արտադրանք إجمالي اإلنتاج، ُمجَمل االنتاج 
համախառն ներքին արդյունք إجمالي الناتج المحلي 
ճահճացում الُطحلبي وتعفنه فيُأجون، َفرُط النَّماء

 الُبحيرات
մոնոկուլտուրա ُأحاِديُّ الزِّراعة 
մենաշնորհ (մոնոպոլիա) إحِتكار 
մոնոպոլիա ِاحِتكار 
ռեզերվացիա  ِّاحِتياطي 
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աշխարհագրական կոորդինատ-
ներ 

 إحداثِّيات ُجغراِفية

մարդահամար إحَصاُء السُّكان 
բրածո ُأحُفورة 
մասնագիտացում إْخِتَصاص 
աշխատանքի գործիք أداُة الَعَمل 
պետական կառավարում إدارُة الدَّولة 
համատիրություն إدارَة ُمشَتركة 
մենեջեր  ِّإداري 
թփուտ أْدغال 
դեղորայք أدوية 
երկնակամար (قـُّبُة السماء)أديُم الّسماء  
ռադիո إذاعة، راديو 
ադրբեջանցի أذربيجاني 
շագանակագույն հողեր أراٍض َسمراء 
լեռնաշխարհ األراضي الَجَبليَّة، مرتفعات 
ցանքատարածություն أراضي زراعّية 
արամեերեն اآلرامية 
բարձրություն إرتِفاع 
բացարձակ բարձրություն إرتفاٌع ُمْطلق 
հարաբերական բարձրություն إرتِفاع ِنْسبّي 
արշիպելագ (կղզեխումբ) َمجموعُة ُجُزر ،أرَخبيل  
կղզեխումբ (արշիպելագ) أرَخبيل، َمْجموَعُة ُجُزر 
բրինձ األرُز 
մայրի أْرز 
լիբանանյան մայրի لبناني أْرز  
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խեժափիճի أرزِية 
օդերևութաբանություն األرصاِد الَجويّة 
տարածք أرض 
հողահանդակ أرٌض ِزراِعّية 
սևահող أرٌض َسوداء 
վարելահող  صاِلحة للِزراعةأرٌض  
հարթավայր (َسهلية) أرٌض ُمنَبِسَطة 
հող أرض، ُتربة 
տերմիտ أَرَضة 
արմենոիդ أرمنويد، السُّاللة األرمنية 
հայ أرمني 
հայկական أرمني 
ճագար أرَنب 
ահաբեկչություն إرهاب 
ջրարբիացում إرَواء 
մուֆլոն أرويّة 
ճգնաժամ أزَمة 
իսպանացի اسباني 
շաբաթ ُأسُبوع 
ներդրում اسِتثمار 
ռեկրեացիա إسِتْجمام 
արդյունահանում إسِتخراج 
հողաբարելավում اسِتصالُح األراضي 
բնօգտագործում ِاسِتغالُل الَموارد الطَّبيعية 
հանրավճիռ (ռեֆերենդում) اسِتفتاء 
հանրաքվե اسِتفتاء 
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անկախություն إسِتقالل 
վարձակալություն استئجار 
ներմուծում إسِتيراد 
առյուծ أَسد 
պումա أَسد أميركي 
սեմաքամյան լեզվաընտանիք ُأسَرُة الُلغات السَّامّية الحاِمّية 
նավատորմ ُأسطول َبحرّي 
առևտրական նավատորմ ُأسُطول ِتجاري 
իսլամ اإلسالم 
հանքային պարարտանյութ أسِمدة ِكميائيَّة 
քիմիական պարարտանյութեր أسمدة كيميائيَّة 
ցեմենտ ِإسَمنت، ِمالط 
ենթանտառ أشجار الطبقة السفلى 
ճառագայթում إشَعاع 
ասորի أُشوري 
ռեֆորմ ِإصالح 
աշխարհագրական ատլաս أطَلس 
ատլաս աշխարհագրական ُجغرافي أْطَلس  
վերաարտահանում (ռեէքսպորտ) إعادة َتصدير 
ագրեսիա ِاْعِتداء 
գիշերահավասար (ربيعي وخريفي) اْعِتدال 
թայֆուն إْعصار 
տորնադո إْعصار ُقْمِعي 
ցիկլոն إعصار، ُمنَخَفض جوي 
քաղաքաշինություն إعمار، تَنميَّة َحضريَّة، ُعمران 
ձորակ إفجيج 
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ընտանեկան կազմ أفراُد العائِلة 
գյուրզա أفعى الشام 
իժ أفعى ساّمة 
աֆղան  ّأفغاني 
հորիզոն أُُفق 
հորիզոնական  ّأُفُقي 
տնտեսություն ِاقِتصاد 
համաշխարհային տնտեսություն اإلقتصاُد الَعاَلمي 
քաղաքային տնտեսություն ِاقِتصاد الَمدِينة 
ջրային տնտեսություն ِاقِتصاد الِمياه 
անտառային տնտեսություն ِاقِتصاُد ِزراَعِة الغابات 
պլանտացիոն տնտեսություն اقِتصاد ِزراعّي 
ապրանքային տնտեսություն ِاقِتصاد ِسَلعي 
մերձքաղաքային տնտեսություն اقتصاد قريب للمدينة 
էքստենսիվ տնտեսություն اقتصاد ُمتَّسع، زراعة متسعة 
բաց տնտեսություն ِاقِتصاد َمفُتوح 
ազգային տնտեսություն ِاقِتصاٌد َوطَنّي 
կրոնական փոքրամասնություն أقليٌَّة ِدينيَّة 
ազգային փոքրամասնություն أقلية قومية 
երկրամաս إقليم 
մարզ إقليم 
էքսկլավ إقليم خارج حدود الدولة 
անկլավ ِاقليٌم ُمحاط، ُمنَكَشٌف َصخرّي َحبِيس 
ակադեմիա أكاديمية 
ավազուտային ակացիա أكاسيا، قـََرظ، َسْنط، طَْلح 
հայտնագործություն إْكِتشاف 
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աշխարհագրական հայտնագոր-
ծություններ 

 اكِتشافات ُجغراِفية

մրջնակեր آِكُل النَّْمل 
հագուստեղեն ألِبَسة 
ալպյան ألبية 
Ալթայ ألطاي 
ալյումին ألمنيوم 
արհեստական մանրաթել ألياف ِاصِطناعيَّة 
սինթետիկ մանրաթել (քիմիական 

մանրաթել) 
 ألياف ِصناعيَّة

էմիրություն إمارة 
ազգ أّمة، قْوم 
ջրամատակարարում إمداد الِمياه 
իշխան أمير 
էմիր  ٌأمير 
ամերիկացի أميركي 
անակոնդա أناكوندا 
անանաս (արքայախնձոր) أناناس 
արքայախնձոր (անանաս) أناناس 
խողովակ أُنبوب 
գազամուղ أنبوُب الغاز 
նավթամուղ أُنبوُب النَـْفط 
արտադրություն إنتاج 
աշխատատար արտադրություն (يتطلب عمًال كثيرًا) ،ِإنْتاج ُمجِهد 
ընտրություն إنِتخاب 
սողանք انِخساف 
ասիմիլացիա (ազգերի ձուլում) انِصهار األَمم 



87 

ազգերի ձուլում (ասիմիլացիա) ِاْنِصهار قـَْومّي 
ժայթքում  ،َقْذفإنِفجار  
անգլիացի انكليزي 
սագ  ٌإَوزَّة 
օզոն اوزون 
ավստրալացի اوسترالي 
էվկալիպտ أوكالِبتوس، َشجر الكاُفور 
եկամուտ إيراد، َدخل 
նյութափոխանակություն األَيض 
իտալացի 
 

 ايطالي

 ب
պապայա (հնդկասեխ) بابايا 
սմբուկ (բադրջան) باذنجان 
ցուրտ بَاِرد 
բազե ،َصقرباز، باِشق  
ոլոռ  َّبازِال 
բազալտ بازَْلت 
ավտոբուս باص 
բակլա باِقالء، ُفول 
ընդերք باطن األرض 
բաոբաբ باوباب 
սեխածառ الَبَباز، الَبَبايا، الَبْبو 
թութակ بـََبغاء 
կարապ  ٌَبَجَعة 
ծով  ٌَبحر 
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լիճ  ٌُبَحيَرة 
շոտտ ُبحيرة مالحة 
քաղցրահամ լիճ َعْذبَةُبَحيَرة ِمياه  
գոլորշի ُبخار 
քոչվորություն َبَداَوة 
լիալուսին  ٌَبْدر 
աղանդավորություն ةيِبدع  
աղանդ ِبدَعة 
քոչվոր َبدو رُّحَّل 
քոչվորական ցեղ (عشيرة)َبْدو رُحَّل  
բեդվին  َّبَدِوي 
սերմնացան ِبذار 
սերմ َبْذر، ِبْزر 
ռեֆրիժերատոր بـَّراد، ِجهاز تَبريد 
բրազիլացի برازيلي 
կոնյակ براندي 
բերբեր  َُبرَبريَّة 
նարինջ بُرتُقال 
համաստեղություն بُرج، َكوَكبة 
կարկուտ  ٌبـََرد 
երեքնուկ ِبرسيم، نـََفل 
կայծակ بـَْرق، صاِعَقٌة 
սալոր بُرقوق، َخوخ 
հրաբուխ بُركان 
հանգած հրաբուխ بُركان خاِمد 
գործող հրաբուխ  َنشطبُركاٌن  
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ջրավազան  ٌِبرَكة 
խորհրդարան بـَْرَلمان، َمجِلٌس نِياِبّي 
մարգարտաքար (պեռլիտ) برليت 
բարել ِبرميل 
պլատֆորմ َبرناَمج، ِمَنصَّة 
փոստ َبرِيد 
այգեգործություն َبستنة 
մարդածին (անթրոպոգեն) َبشري 
սոխ َبَصل 
ապրանք  ٌِسلَعة ،ِبضاَعة  
արդյունաբերական ապրանքներ َبضائع ِصناعيَّة 
բատատ (քաղցր կարտոֆիլ) َبطَاطا 
կարտոֆիլ َبطاِطس 
գործազրկություն  َُبطالة 
բադ َبطّة 
պինգվին ِبطرِيق 
ձմերուկ َبطِّيخ أْحمر 
սեխ ،َشمَّامَبطِّيخ أصَفر  
արշավախումբ بَعثة 
ջորի بـَْغل 
պլատին بالتين 
ավան بَلَدة 
քաղաքապետարան بـََلِديَّة 
ձկնկուլ بـََلُشون 
բյուրեղ ِبلَّور 
կաղնի بـَلُّوط 



90 

կաղին بـَلُّوَطة 
սուրճ  َّقهَوة ،ُبن  
շինարարություն بِناء، انشاء، َتشييد 
շաքարի ճակնդեղ بَنَجُر السُّّكر 
ճակնդեղ بَنَجر، َشَمنَدر 
պնդուկ (տխիլ) بُنُدق 
տխիլ (պնդուկ) بُنُدقة 
բենզին بَنزين 
պետական կառուցվածք بُنيَُّة الدَّولة 
ենթակառուցվածք  َتحتيةبُنية  
բորսա (սակարան) بورَصة 
սակարան (բորսա) بُورَصة 
աշխատանքային շուկա بُورصُة الَعمل 
կողմնացույց  ٌبُوَصَلة 
բոքսիտ بُوكَسيت 
բու بُوم 
ամառանոց بَيٌت َصيفّي 
ջրհոր بِئر 
արտեզյան ջրհոր  ٌارتَوازيّة بِئر  
գարեջուր بيرة، ِجّعة 
բիզոն بيسون 
զուբր بيسون اوروبي 
միջագետք بـَْين الَنهرين 
աշխարհագրական միջավայր بيئة جغرافية 
բնական միջավայր بِيئٌة طَبيعيَّة 
շրջակա միջավայր بِيئة ُمحيَطة 
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 ت
բնական արբանյակ تابع، قمر 
ջերմոցային էֆեկտ الزُّجاجي، تأثير االحِتباستأثير الَبيت

 الَحراري
էրոզիա (ողողամաշում) تأكُّل 
ազգայնացում تأميم 
տայգա (փշատերև անտառ) تايغا، غابَة َصَنوبريَّة 
ապրանքափոխանակություն تَباُدل ِسَلعي 
գոլորշացում تـََبخُّر 
ծխախոտ تـَْبغ 
առևտուր تجارة 
արտաքին առևտուր ِتجارٌَة خارِِجَية 
միջազգային առևտուր ِتجارَة ُدوليَّة 
ցամաքուրդ (դրենաժ) َتجفيف 
քաղաքային ագլոմերացիա َتجمُّع َمدني 
շրջանառություն َتداُول 
փասիան َتدرُج 
ջեռուցում َتدِفَئة 
տրամվայ ترام 
տրանզիտ (տարանցում) ترانزيت 
տարանցիկ ճանապարհ تَرانزِيت 
աղուտ ماِلحة ُتربة  
դարչնագույն հող ُتربٌة بـُّنية 
տորֆահողեր ُتربة ُخثّية 
գորշ հող (رَملية) ُتربٌَة رَماديَة 
ավազահող ُتربٌة رَمِلية 
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կարմրահող ُتربَة ِطينيَّة َحْمراء 
անասնապահություն  ُالماِشية تربية  
տավարաբուծություն َتربِيَّة األبقار 
ճագարաբուծություն  األراِنبَتربّيُة  
ձկնաբուծություն َتربيَّة األسَماك 
ուղտաբուծություն َتربَِيُة الِجمال 
կաթնատու անասնապահություն تربية الحيوانات الحلوب 
գազանաբուծություն َتربِيُة الَحيوانات الُمفترسة 
խոզաբուծություն َتربيُة الَخنازير 
ձիաբուծություն َتربيَّة الُخيول 
թռչնաբուծություն َتربّيُة الدََّواِجن 
եղջերվաբուծություն َتربِّيُة الظِّباء 
ոչխարաբուծություն (الِخرفان) َتربَِيُة الَغَنم 
շնաբուծություն َتربيَّة الِكالب 
այծաբուծություն تربيُة الماعز 
բուսաբուծություն َتربيَُّة النَّباتات 
մեղվաբուծություն  النَّحلَتربِيُة  
շերամապահություն َتربّية ُدودة الَقز 
թուրքմեն ُتركمان 
թուրք ُتركي 
բնակչության կազմ تركيُب السُّّكان 
սեռատարիքային կազմ  كيبُة ُعمرية وجنسيةَتر  
տրոլեյբուս تروليبوس 
մթնոլորտային տեղումներ َتساُقطات َجّوية 
ժամանակագրություն َتسجيُل األحَداث 
ալպինիզմ َتسّلُق الجبال 
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ցունամի تسونامي 
զբաղվածություն َتشغيل 
թաքիր َتشُققات ِطينيَّة 
անապատացում َتَصحُّر 
արտահանում َتصدير 
կապիտալի արտահանում َتصديُر الرأسمال 
ռելիեֆ َتضاريُس األرض 
արժեզրկում (ինֆլյացիա) اقتصادي َتَضخُّم  
սերնդափոխություն َتعاُقب األجيال 
կոոպերացիա َتعاُون 
համագործակցություն َتعاُون 
տնտեսական համագործակցու-

թյուն (ինտեգրացիա) 
)اندماجَتعاُون اقِتصادّي (  

բազմակնություն َتعدُّد الزَّوجات 
կրթություն َتعليم 
վերընթաց գոտիականություն َتغّير ُمناخي َتصاعدّي 
ամպամածություն ،إْكـِفهرارَتغيُّم، تكـَدُّر  
խնձոր تـُّفاح 
վարչատարածքային բաժանում َتقسيٌم إدارّي 
գոգավորություն تـََقعُّر 
ավանդույթ َتقليد 
նահապետական (أسَرة) َتقليديَّة، ُمحاِفظة 
տեխնիկա تِْقِنيَّة 
օրացույց َتقويم 
նավթավերամշակում َتكريُر النـَْفط 
տեխնոլոգիա ِتكنولوِجيا 
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լեռնագոյացում َتكوين َجبلي 
բարխան َتٌل رَمِلّي، َكثيب 
բլուր َتلٌّ، رابَِية 
հեռուստացույց تِلِفزيون، رائي 
աղտոտում تـَلوُّث 
ուրբանիզացիա, ուրբանացում 

(քաղաքայնացում) 
 َتَمدُّن، َتَحضُّر

արմավ َتْمَرة 
կոկորդիլոս ِتْمساح 
բնակչության վերարտադրություն السُّّكان تَناُسل  
վերարտադրություն تَناُسل، َتواُلد، َتكاثُر 
տունդրա تَندرا 
զոնայականություն تـََنطُّق، َمنَطقة، توزيع الى َمناِطق 
վոլֆրամ تنغستن 
եղևնի تـَنُّوب 
հողմահարություն تـَْهِويَة 
համեմունքներ َتواِبل 
թութ ُتوت 
մորի  الُعلَّيقُتوُت  
կողմնորոշում تـََوجُّه 
կոնսոլիդացիա (ազգային համա-

խմբում) 
 َتوِحيُد األّمة

աշխատանքի աշխարհագրական 
բաժանում 

 التوزيُع الجغرافي للعـَمـَل

աշխատանքի միջազգային 
բաժանում 

 التوزيُع الدُّولي للعـَمـَل

աշխատանքի բաժանում َتوزِيع الَعَمل 
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վերաբնակեցում َتوِطين 
տեղական ժամանակ  َوِقيت َمحلِّيت  
գոտիական ժամանակ  َوقيت ِمْنَطقّيت  
ծովային հոսանք تَياٌر َبحرّي 
օվկիանոսային հոսանք تـَيَّار ُمحيطي، تـَيَّار َبحري 
թուզ تِين 
ֆիկուս 
 

 تِين

 ث
վայրկյան ثَانَِية 
ազգային հարստություն  (قومية)وطنيةَثروٌة  
աղվես ثَـعَلب 
բևեռային աղվես عَلب ُقطبّيث  
մշակույթ ثَقاَفة 
սառնարան  ٌثالََّجة 
ձյուն ثـَْلج 
մասուր الجبليَثمر الورد  
ցուլ َثور 
սխտոր ثُوم 

 

 ج
ավտոմայրուղի جادٌَّة، طريق عام 
գաղթօջախ جالية 
համալսարան َجاِمعة 
գոմեշ جاموس 
հրաբխային լեռներ بُركانيَّة ِجبال  
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գիպս ،ِجص جبس  
լեռ َجَبل 
սառցալեռ (այսբերգ) َجَبٌل َجليدّي 
պանիր ُجْبن 
մթնոլորտային ճակատ َجبَهة َهوائيَّة 
ժամանակացույց َجدَول زََمنّي 
առվակ ُجديِّل 
տրակտոր َجرَّار 
շելֆ (մայրցամաքային 

ծանծաղուտ) 
 ُجرف َقارِّي

հրվանդան ُجُرٌف ناتئ في البحر، طُُنف 
պրոմիլե ُجزء في المليون 
գազար َجَزر 
տեղատվություն َجْزر 
կղզի  ٌَجزيَرة 
կամուրջ ِجْسر 
գաջ  ِّجص 
աշխարհագրական ُجغرافي 
չորացում َجفاف 
երաշտ  ٌَجفاف 
կաշի ِجْلد 
կաշվեղեն ُجلود 
սառույց َجليد 
մաքս ُجمرك 
կոոպերատիվ  َتعاونيَّةَجمعيَّة  
Ազգային ժողով َجمعيَّة َوطَنيَّة 
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ուղտ َجَمل 
հանրապետություն  ٌُجمُهوريَّة 
հարավ َجنُوب 
հորիզոնի կողմեր أرَبع ِجَهات  
ձայնախորաչափ ِجهاز ِقياس األعَماق 
մթնոլորտ  َّجو 
վրացի جورِجي 
վրացական جورِجي 
ընկույզ َجوز 
բանակ َجْيش 
սերունդ ِجيل 
ժենշեն جينسينغ 
աշխարհաքաղաքականություն (الجغرافيا السياسية) جيوبوليتيكا 
երկրաբանություն 
 

 جيولوجية، ِعلُم األرض

 ح
պահանջմունք َحاجة 
տաք  َّحار 
համակարգիչ َحاسوب 
կոմբայն  ٌحاِصدة 
խանութ حانوت 
հացահատիկ ُحبوب 
հաջ (ուխտագնացություն)  َّحج 
ուխտագնացություն (հաջ)  َّحج 
չադրա ِحَجاب 
քար َحَجر 
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տուֆ التُّوف حجر  
երկաթաքար َحَجُر الَحديد 
կրաքար َحَجُر الِكلس، َحَجر جيري 
թանկարժեք քար (َكريم) َحجٌر َثمين 
ավազաքար َحَجر رَملّي 
քարքարոտ  َّحَجري 
կաքավ َحَجل 
դարբին َحّداد 
դարբնություն ِحداَدة 
սահման ُحدود 
պետական սահման ُحدود الدَّولة 
երկաթ  ٌَحديد 
թուջ َحديُد الصَّّب 
պուրակ َحديقة 
բանջարանոց َحديقُة الُخضراوات 
այգի حـَديقـَة، ُبستان، روضة 
կոշիկ ِحذاء 
օդի ջերմաստիճան َحرارُة الجّو 
պատերազմ َحْرب 
ագամա ِحْرَذون 
արհեստ  ،َعةِحْرَفة ِمهَنة، َصنـْ  
արհեստավոր  ِّحَرفي 
մետաքս َحرير 
քարաքոս َحزاز 
կուսակցություն ِحزب 
միջատ َحَشَرة 
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խոտ َحشيش، ُعْشب 
տնտեսական շրջափակում ِحصار ِاقِتصادّي 
ձի ِحَصان 
խիճ َحصباء، َبحص 
քաղաքակրթություն َحضارَة 
բեռնարգելք (էմբարգո) َحْظر، ِحصار 
էքսկավատոր َحّفارٌَة آلَية 
հորատանցք ُحفَرة 
թառափ َحْفش 
առողջապահություն ِحْفُظ الصِّحَّة 
դաշտ َحْقل 
սառցադաշտ َحْقُل الَجليد 
ինքնավար ُحكم ذاتي 
ինքնավարություն ُحْكم ذاتّي 
կառավարություն  ٌُحُكوَمة 
հալֆա (արաբ.) (نبات) َحلفا 
կաթ َحليب 
էշ ِحمار 
ավանակ ِحَمار 
վայրի էշ ِحماٌر بّرّي 
զեբր ِحمار َوحشي 
բնապահպանություն (الطبيعة) ِحمايُة البيئة 
բնության պահպանություն ِحمايَُة الطَّبيَعة 
պրոտեկտորատ ِحماية، تحت الِحماية الدولّية 
սիսեռ ِحمِّص 
ցիտրուս َحمضيَّات 
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լավա ُحَمم 
բեռ ُحموَلة 
հինա ِحنَّاء 
հնդկացորեն ُحنَطة َسوداء 
կետ (կենդանի) ُحوت 
ավազան حوض 
գետի ավազան َحوُض النَّهر 
ջրահավաք ավազան َحوُض َتصريف 
օդային ավազան َحوض جّوي 
թաղամաս  َّحي 
չեզոքություն ِحياد 
օձ  ٌَحّية 
կենդանի َحيَوان 
ընտանի կենդանի (أليٌف) َحيواٌن داِجٌن 
գազան  ٌُمفَتِرس َحيوان  
ջրային կենդանիներ َحيوانات مائّية 
ֆաունա َحيواناُت ِمنطقٍة أو زَمٍن ما 
կենսածին 
 

 َحيويُّ الَمنشأ

 خ
արտասահման خارَِج الِبالد 
քարավանատուն خان 
հաց ُخْبز 
տորֆ ُخث 
սերվիս (ծառայություն) ِخدَمة 
սպասարկում  ٌِخدَمة 
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գետնախնձոր الشَّمس الّدرنيُخرُشوف، َدوار  
ոչխար َخرُوف 
քարտեզ  ٌَخريَطة 
աշխարհի քարտեզ َخريَطُة العاَلم 
աշխարհագրական քարտեզ َخريطٌة ُجغراِفَية 
քաղաքական քարտեզ َخريَطٌة ِسياسيَّة 
տեղագրական քարտեզ َخريطة طبوغرافية 
աշուն َخريف 
հակինթ (حجر ثمين) ُخزامى (نبات)، َصفِّير 
հախճապակի َخَزف 
ճենապակի َخّزٌف صينّي 
փայտ َخَشب 
կակաչ َخشخاش 
սեփականաշնորհում  ٌَخصَخصة 
բանջարեղեն ُخضراوات 
հասարակած َخطُّ اإلستواء 
իզոթերմ خطُّ التحاُرر 
ձյան գիծ َخطُّ الثُّلوج 
աշխարհագրական երկայնություն خـَطُّ الطول الُجغرافي 
միջօրեական  ُّالطُّول، خطُّ الزَّوال َخط  
աշխարհագրական լայնություն خـَطُّ الَعرض الُجغرافي 
խողովակաշար َخطُّ أنابيب 
ջրբաժան َخطُّ انِقسام الماء 
իզոբար خّط تساوي الَضغط الجّوي 
չղջիկ ُخفَّاش 
չեչաքար (պեմզա) َخفَّاف 
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պեմզա (չեչաքար) َخفَّاف 
մուլատ  ِّخالِسي 
յագուար  ِّخالِسي 
փշատենի (փշատի) خالف َضيَّق األوراق 
խալիֆ  այություն  ٌِخالَفة 
խլուրդ ُخلد 
ծովածոց َخليج 
ծոց َخليج 
Խալիֆ َخليفة 
խոզ ِخْنزير 
վարազ, վայրի խոզ ِخنزِيٌر بـَّرّي 
դեղձ َخوخ 
վարունգ ِخيار 
բամբուկ (հնդկեղեգ) َخيُزران 
մետաքսաթել َخيُط الَحرير 
վրան 
 

 َخيَمةٌ 

 د
գրաստ دابَّة 
մաքսատուն دائَرُة الَجماِرك 
բևեռային շրջագիծ الدَّائرة الُقطبية 
շրջան داِئَرٌة، َفتَرٌة 
արջ  ُّدب 
գորշ արջ ُدبٌّ أسَمر 
բևեռային արջ ُدّب ُقطبي 
սպիտակ արջ ُدّب ُقطِبّي أو أبَيض 
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տանկ َدبَّابَة 
բուսահող (հումուս) ُدبَال 
հումուս ُدبَال 
դիվանագետ  ِّدبلوماسي 
դիվանագիտություն دبلوماسية 
ազգային եկամուտ َدْخل قـَْومّي 
կորեկ ُدْخن 
մոտոցիկլետ َدرَّاَجٌة نَاريٌَّة 
հեծանիվ َدرَّاَجة َهوائِيَّة 
հայագիտություն ِدراسات أرمنّية 
դրամ (العملة األرمنية) درام  
բալլ األرضّية)َدرَجة (الَهّزة  
սահմանադրություն ُدْستور 
թուփ َدَغل 
ռենտա ُدفَعة َسنويَّة، َدْخل سنوّي 
ջերմոց َدفيئة، ُمسَتنَبت زُجاجّي 
րոպե َدقِيَقة 
սոսի ُدْلب 
դելտա ِدلتا 
դելֆին ُدلفين 
բեռնաշրջանառություն َدورَة الُحموالت 
Երկրի տարեկան պտույտ  َنِويُة لألرضسَ ورُة د  
Երկրի օրական պտույտ  َورُة َيوِميُة لألرضد  
շրջապտույտ  ٌَدورٌَة، َلّفة 
նավթադոլար دوالر نفطي 
պետություն َدوَلة 
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արտերկիր َدوَلٌة أجَنبية 
աստվածապետություն (թեոկրա-

տիա) 
 َدوَلة دينَية، ثيوقراطية

զարգացած երկիր َدولٌة ُمتقدَِّمة 
սահմանակից երկիր  ُمجاِورَةَدوَلٌة  
ունիտար պետություն َدوَلة َمرَكزيَّة 
տերություն (անկախ պետություն) َدوَلة ُمسَتِقلَّة 
զարգացող երկիր َدولٌة ناميَّة 
երկիր (պետություն) َدوَلة، بـََلد 
կրոն ِديَانَة 
պետական կրոն يانة الّرسميَّة  ِديانَُة الدَّولة، الدِّ
հնդկահավ ِديك ُرومي 
ժողովրդագրություն (ِعلُم السُّّكان)ديموغرافيا 
ժողովրդավարություն ِديموقراطيَّة 
ազգային կրոն ِديُن الّدولة 
արտաքին պարտք َديٌن خارِِجي 
դինոզավր 
 

 َدْينصور

 ذ
եգիպտացորեն ُذرَة 
մաիս (եգիպտացորեն) ُذرَة 
ոսկի  ٌَذَهب 
ձնհալ َذَوبان 
գայլ ذئب 
բևեռային գայլ 
 

 ِذئب ُقطبّي
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 ر
դարավանդ رَابّية 
բուսախեժ  َباتينَ اتِنج ر  
խեժ َقطران، َصمغراتِْنج ،  
կապիտալ رأس مال 
դրամագլուխ رأُس مال 
նստվածք رَاِسب 
ֆոնդ (հիմնադրամ) رَأُسمال 
վտակ راِفد 
գարուն رَبيع 
հոգևորական رَُجل ِدين 
ճանապարհորդ رَحالَّة 
չվերթ رِْحَلٌة َجوِّيـَّة 
շուրջերկրյա ճանապարհորդու-

թյուն 
 رِْحَلٌة َحوَل الَعاَلم

մարմար رُخام 
արտոնագիր رُْخَصٌة، َبراءُة إختراع 
քարտեզագրություն َرْسُم الَخراِئط 
կապար َرصاص 
մոնիթորինգ (մշտադիտարկում) ُمراَقبة ، َرْصد 
բալանս (հաշվեկշիռ) ،ُمَوازَنةَرصيُد ِحساب  
խոնավ ُرطوبة 
խոնավություն  ٌُرُطوبَة 
բացարձակ խոնավություն ُرطوبَة ُمطَلـقة 
հարաբերական խոնավություն ُرُطوبة ِنسِبيَّة 
որոտ َرْعد 
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ամպրոպ رْعـد، َدوّي، َقْصف 
մագաղաթ  َّرق 
խտանյութ رُكازة 
մոխիր رَماد 
նուռ رُّمان 
սաքսաուլ رمث 
ավազ رَْمل 
հյուսիսային եղջերու رَنَة 
կռունկ َرْهو 
ռոբոտ روبوت 
օշան روثـا 
ռուս  ُوسير  
ռուսական ُروسي 
ոռոգում  ّإرواءَري ،  
պասսատ رِياح التِّجارة 
արևմտյան քամի رِياٌح َغربية 
սպորտ رِياضٌة َبَدنِّية 
քամի  ٌريح 
խամսին رِيُح الَخمسين 
մուսսոն ريٌح حارّة 
ռեհան ريحان 
նախագահ رَئيس 
վարչապետ رَئيُس الُوَزراء 
քաղաքագլուխ 
 

 رَئِيس بَلِديَّة
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 ز
կարագ زُْبد 
չամիչ زَبيب 
բյուրեղապակի زُجاج ِبلَّوري 
զրադաշտական  شتيرادز  
զրադաշտականություն زرادشتية 
գյուղատնտեսություն ِزراَعة 
հողագործություն ِزراَعة 
ոռոգելի հողագործություն ِزراعة إروائّية 
աշնանացան الزِّراعة الَخريفية 
պտղաբուծություն ِزراَعُة الَفاكهة 
խաղողագործություն ِزراَعُة الَكرِم 
դաշտավարություն ِزراَعُة الَمحاصيل الَحقليَّة 
ինտենսիվ տնտեսություն ِزراعٌة َكثيفة 
երկրագործություն ِزراَعة، ِفالَحة 
ագրարային ِزراعي 
ընձուղտ َزراَفة 
ցանք َزرع 
տնկատափ (պլանտացիա) َزريعة ، َمزرعة 
առաջնորդ َزعيٌم، قاِئد 
երկրաշարժ زِلزال 
զմրուխտ زُُمرُّد 
ցինկ  ِنك، َخارصينز  
ծաղկաբուծություն زِهارَة، ِزراَعُة األزهار 
ծաղիկ َزهَرة 
արևածաղիկ َزهّرة َعبَّاد الشَّمس 



108 

ամուսնություն َزواج 
պտտահողմ َزوبـََعة 
տարազ  ِّزي 
սնդիկ زِئَبق 
բուսական յուղ زَيت نَباتّي 
զեյթուն (ձիթապտուղ) زَيتون 
ձիթապտուղ زَيتون 
փշատ زَيتونية 
լորենի 
 

 زَيَزفون

 س
հրապարակ َساَحة 
ափ ساِحل، َضفٌَّة 
ժամ َساَعة 
սավաննա سافانا 
առու ساِقّية 
աբորիգեն (ադրենածին) ساِكٌن أصِلي 
թունավոր  ّسام 
սեմիթ اِميّ س  
զբոսաշրջիկ (տուրիստ) َسائح 
օբսիդիան َسَبج 
պողպատաձուլություն َسْبك، َصهر الفوالذ 
պղնձաձուլություն َسْبك، َصهر النُّحاس 
գորգ سجَّادة 
փետրավոր ամպ َسحابة رَقيقة 
ամպ َسحابَة، غـَْيَمة 
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մողես  ٌِسحِليَّة 
վարան ِسْحليَّة 
գեյզեր َسّخان 
ամբարտակ  ّسـَد 
ջրամբար َسّد، ِصهريج 
օդատեսիլ (միրաժ) َسراب 
միրաժ (օդատեսիլ) َسَراب 
խեցգետին سرطان 
նոճի َسْرو 
մակերևույթ َسْطح 
ծովի մակարդակ َسطُح الَبحر 
ծովի մակերևույթ َسطُح الَبحر 
կապիկ  ،ِقردَسعدان  
գին ِسْعر 
դեսպանատուն سفارة 
դեսպանություն بعثة دبلوماسيةسفارة ،  
ստորոտ  ٌَسفح 
ճանապարհորդություն َسَفر 
սերկևիլ َسفرَجل 
դեսպան سفير 
նավ َسفيَنة 
լցանավ َسِفيَنُة ِصهرِيج 
բնակչություն ُسّكان 
գյուղական բնակչություն ُسّكان الُقرى 
քաղաքային բնակչություն ُسكَّان الَمديَنة 
տնտեսապես ակտիվ բնակչություն  ًُسكَّان َنشطُون اقتصاديا 
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երկաթուղի ٌة َحديديٌّة  ِسكَّ
ճոպանուղի ٌة َحديديَّة ُمعلَّقة، َطريق َحبلّي  ِسكَّ
շաքար ُسكَّر 
երկաթուղային տրանսպորտ سكك حديدية 
կրիա ُسَلحفاة 
լեռնաշղթա  ُِجبال ِسلِسَلة  
սուլթան ُسلطان 
իշխանություն  ٌُسلَطة 
օրենսդրական իշխանություն ُسْلَطة َتشرِيعيَّة 
սուլթանություն  ٌَسلطََنة 
նահապետ َسَلف، الَجّد األعلى 
երկինք َسماء 
պարզկա َسماء صافية 
պարարտանյութ َسَماد 
լոր ُسَماَنى 
ազիմուտ َسْمت 
զենիթ أْوجَسْمت ،  
սիգ  ََمك أبَيضس  
լոքո َسمك السلور 
գայլաձուկ سمك الكراكي 
ձուկ  ٌَسَمَكة 
սամույր َسمُّور 
կուղբ َسمُّور، قُنُدس 
խորշակ َسموم 
սամում َسمُوم 
սուննիզմ  ُسَُّنة 
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տարի  ٌَسَنة 
նահանջ տարի َسنٌة َكبيسة 
սկյուռ ِسْنجاب 
գետնասկյուռ ِسنجاُب األرض 
սանջակ (թուրք.) َسنجق 
եղեգնակատու ِسنَّور األدغال، ِقّط األدغال، التفه 
սուննի  ُّسني 
տափաստան  َْهبس  
դաշտավայր َسْهل 
բաժնետոմս (ակցիա) َسهم 
ակցիա (բաժնետոմս) َسْهم 
շուկա ُسُوق 
թռչնաշուկա سوُق الطّيور 
արտաքին շուկա (َخارِجّية) ُسوق َخارِجّي 
համաշխարհային շուկա َعالمّي (عالميَّة) ُسوق  
զբոսաշրջություն (տուրիզմ) ِسياَحة 
սուվերենություն պետության ِسيادة الدَّولة 
ավտոմեքենա َسـيَّارة 
բեռնատար մեքենա َسّيارُة ِحْمل 
մարդատար մեքենա َسيَّارة نـَْقل رُكَّاب 
քաղաքականություն ِسياَسة 
տարածաշրջանային քաղաքակա-

նություն 
 ِسياَسة إقليميَّة

արտաքին քաղաքականություն ِسياَسة َخارِجيَّة 
ագրարային քաղաքականություն ِسياَسٌة ِزراِعيَّة 
սիսալ ِسيزال 
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սեքվոյա سيكويا، َشجرة الَمامُوت الساحليَّة 
հեղեղատ َسْيل 
կինոթատրոն 
 

 ِسينما

 ش
փողոց َشارِع 
ծովափ شاطُئ الَبحر 
լողափ  البحرشاطيء  
թեյ شاي 
ջրագրական ցանց َشَبكة الِهيدروغرافيا 
գետային ցանց َشَبَكٌة َنهرِيَّة 
թերակղզի ِشبُه َجزيرة 
կիսաանապատ ِشْبُه َصحراء 
մերձարևադարձային ِشْبُه َمدارّي 
մոնղոլոիդ َشبيٌه بالمغول 
ձմեռ ِشتاء 
տնկենի َشتلة 
հաճարենի َشَجُر الزَّان 
ծառ  ٌَشَجَرة 
ակացիա السَّْنط (األقاقيا) شجرة  
նարնջենի َشجرة الُبرتُقال 
սալորենի َشَجرة الُبرقوق 
բալասանատու ծառ َشَجرُة الَبلَسم 
սրճենի (սուրճի ծառ) شجرة الُبن 
տխլենի (պնդուկենի) شجرة الُبندق 
պնդուկենի (տխլենի) َشجرة الُبنُدق 



113 

խնձորենի  التـُّفَّاحَشَجرُة  
թթենի َشَجرُة التُّوت 
թզենի َشَجرُة التين 
ընկուզենի َشَجرُة الَجوز 
դեղձենի َشَجرُة الّخوخ 
նռնենի َشجرُة الرُّمان 
հաղարջենի َشَجرُة الزبيب 
ձիթենի َشَجَرُة الزَّيتون 
սերկևիլենի َشجرُة السَّفرَجل 
մոշենի َشجرة الُعّليق 
պիստակենի  الُفسُتقَشجرة  
հոնի شجرة القرانيا 
բալենի َشَجرة الَكَرز 
կեռասենի َشَجَرة الَكَرز 
շագանակենի َشَجرة الَكستناء 
նշենի َشجرة اللوز 
կիտրոնենի َشَجرة الّليُمون 
ծիրանենի َشَجرُة الِمشمش 
մասրենի  َثمر الورد الجبليَشَجرُة  
տանձենի َشَجرة ُكمَّثرى 
բոխի شرد 
ոստիկանություն ُشْرَطة 
ոստիկան  ُّشْرطي 
արևելք َشرق 
սիրոկկո  َرِقـّيُة، ريٌح حارٌّةش  
ընկերություն َشرِكة 
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ձեռնարկություն َشرَِكة 
ֆիրմա َشرَِكة 
ավիաընկերություն َشرِكُة طََيران 
բաժնետիրական ընկերություն 

(ակցիոներական ընկերություն) 
 شركة مساهمة

ակցիոներական ընկերություն 
(բաժնետիրական ընկերություն) 

 َشرَِكة ُمساهمة

կորպորացիա َشرَِكُة ُمساَهمة 
արևածագ ُشروُق الشَّمس 
շարիաթ َشريَعة 
զինանշան ِشعار الدَّولة 
ճառագայթ ُشعاع 
ժողովուրդ  ٌَشعب 
գարի َشعير 
բևեռափայլ  َفُق ُقطبَيش  
ջրվեժ َشالَّل 
հյուսիս َشمال 
շիմպանզե ِشْمبانِزي 
արեգակ َشمس 
արև َشْمس 
ամիս َشْهر 
վարսակ  ُوفانش  
օշինդր ِشيح 
շիիզմ  ِيَعةُ ش  
շիա  ِّشيعي 
աշորա (տարեկան) 
 

 َشيَلم، الجاودار
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 ص
օճառ صابون 
ագարակատեր (ֆերմեր) َصاِحُب َمزرَعة 
հրթիռ َصاروُخ 
առավոտ َصباح 
կակտուս َصبَّار 
ագավա (باهرة) صَّبَّار أمريكي 
հալվե  َبر، األلَوةص  
ալոե َصِبر، األُلّوه 
ներկ ِصبغ 
մամուլ َصحاَفة 
արկտիկական անապատ صحراُء الدائرِة الُقطبية الشَّمالية 
ավազային անապատ َصحراء رَملية 
քարային անապատ َصحراء َصخريّة 
կավային անապատ َصحراء ِطينيٌة 
անապատ َصْحراء، بَيداء، بادية 
թերթ َصحيَفة، َجريدة 
ապար َصْخر 
ժայռ َصْخر 
թերթաքար صخر بركاني صفائحي، ِشيست 
ասբեստ (أْسِبْست) َصخٌر َحريري 
պեռլիտ (մարգարտաքար) (برليت) َصْخٌر لؤلؤّي 
հրաբխային ապարներ ُصخور بُركانيَّة 
նստվածքային ապար  ُرسوبيَّةُصخور  
ջրամերժ (անջրանցիկ) ապար ُصخور صادَّة 
փոխակերպային (մետամորֆային) ُصخور ُمَتحوِّلة 



116 

ապարներ 
ջրաթափանց (ջրանցիկ) ապար ُصخور َمساميَّة، ُصخور نَفيذة 
մագմային ապարներ ُصخور ُمنَصِهرة 
եղյամ َصقيع 
աղոթք َصالة 
կավ َصلَصال، ِطين 
մանուֆակտուրա ِصناعة 
մորթեղենի արդյունաբերություն  ُالِفراء ِصناَعة  
կահույքի արդյունաբերություն ِصناَعُة األثاث 
կոշկագործություն ِصناعُة األحِذيَة 
անտառային արդյունաբերություն ِصناعُة األخشاب 
արդյունահանող արդյունաբե-

րություն 
 ِصناعُة االسِتخراج

ցեմենտի արտադրություն ِصناعًة اإلسمنت 
սարքաշինություն ِصناعُة اآلالت 
կոնյակագործություն صناعة البراندي 
պանրագործություն ِصناعُة الُجبن 
կաշեգործություն (ِدباغة) ِصناعُة الُجلود 
արհեստագործություն صناعة ِحرفية 
մետաքսագործություն ِصناعُة الحرير 
ռոբոտաշինություն ِصناعة الروبوتات 
գորգագործություն ِصناَعُة السَّّجاد 
նավաշինություն ِصناعُة السُُّفن 
շաքարի արդյունաբերություն ِصناعُة السُّكَّر 
ավտոմոբիլաշինություն ِصناعُة الّسيارات 
ինքնաթիռաշինություն ِصناَعُة الطاِئرات 
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պոլիգրաֆիական արդյունաբերու-
թյուն 

 ِصناعُة الِطباَعة

օծանելիքի արդյունաբերություն ِصناعُة الِعطر 
բրուտագործություն ِصناَعُة الَفخَّار، ِفخارَة 
մսեղենի արդյունաբերություն ِصناَعُة الُلحوم 
հաստոցաշինություն صناعة الَمخارط 
պահածոների արդյունաբերություն  الُمعلَّباتِصناعُة  
մեքենաշինություն ِصناعُة الَمكاِئن 
տրիկոտաժ ِصناَعة الَمنُسوجات 
գինեգործություն ِصناَعُة النَّبيذ 
տեքստիլ արդյունաբերություն ِصناعة النَّسيج 
վառելիքային արդյունաբերություն صناعة الوقود 
վերամշակող արդյունաբերություն ِصناعٌة تحويلّية 
մշակող արդյունաբերություն ِصناَعة َتحويلية 
ծանր արդյունաբերություն ِصناَعٌة ثَقيلة 
թեթև արդյունաբերություն ِصناَعٌة َخفيَفة 
վագոնաշինություն ِصناعة َعربات الِقطار 
սննդի արդյունաբերություն ِصناعة غذائيَّة 
քիմիական արդյունաբերություն ِصناعة كيميائيَّة 
տնայնագործություն ِصناعة َمنزِليَّة 
շինանյութերի արդյունաբերու-

թյուն 
 ِصناعُة َمواد الِبناء

տրանսպորտային մեքենա-
շինություն 

 ِصناعة وساِئل النَـْقل

արդյունաբերություն ِصناَعة، إنتاج 
հիմնադրամ ُصنُدوق 
սոճի َصَنوَبر 
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մագմա  ٌُصهارَة 
մետաղաձուլություն  الَمعادنَصهر  
սև մետաղաձուլություն َصهر المَعاِدن السَّوداء 
գունավոր մետաղաձուլություն الَحديديةغيرَصهُر الَمعادن  
բուրդ ُصوف 
սոյա صويا 
ձկնորս َصّياد َسَمك 
որսորդություն َصْيد 
ձկնորսություն َصيُد السََّمك 
մարգարտաորսություն َصيُد الُلؤلؤ 
կորալաորսություն َصيُد الَمْرجان 
ամառ َصْيف 
չինացի 
 

 ِصينيّ 

 ض
արվարձան ضاِحَية 
մառախուղ َضباب 
սմոգ (مزيج من الَضباب والدُّخان) الضَّبَخن 
բորենի َضْبع 
ծանծաղուտ َضْحل 
հարկ َضريَبة 
դամբարան َضريح 
ճնշում َضْغط 
մթնոլորտային ճնշում َضْغط َجّوي 
անեքսիա (բռնակցում) َضّم، إْلحاق 
բռնակցում (անեքսիա) َضّم، إْلحاق 
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սոցիալական ապահովում 
 

 َضمان ِاجتماعّي

 ط
էներգիա طاَقة 
մակընթացային էլեկտրակայան طاقة المّد والَجزر 
թռչուն طاِئر 
ինքնաթիռ  ٌطاِئَرة 
օդանավ  ٌطاِئَرة 
գազօջախ طَّباخ غاز 
կավիճ طَبُشورة، طَباِشير 
հողաշերտ طَبَـَقٌة أرِضيَّة 
օզոնային շերտ طََبقة االوزون 
մտավորականություն طَبَـَقُة المفكِّرين 
աշխարհագրական թաղանթ طَبَقٌة ُجغراِفية 
կաստա طََبقة، طائِفة اجتماعيَّة 
բնություն  ُطَبيَعة 
ջրիմուռ ُطْحُلب 
քարավանային ուղիներ طُُرق القواِفل 
որս َطريدة، َفريَسة 
ճանապարհ َطريق 
մայրուղի َطريق َعام 
արտադրության եղանակ َطريَقة اإلنتاج 
կավահող طُفال رَْملّي 
վարարում َطْفح 
հորդացում َطْفح، َفيض 
եղանակ َطقس 
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ամուսնալուծություն َطالق 
պահանջարկ طََلب 
լոլիկ طماطم 
պոմիդոր (լոլիկ) َطماِطم 
գետաբերուկ َطْمي 
ողողատ  ٌَطْمي 
կոլիբրի طَنـّان 
տոննաժ طُّنيَّة، الُحمولة بالطُّن 
տեղագրություն (տոպոգրաֆիա) طوبوغرافيا 
տոպոգրաֆիա (տեղագրություն) طوبُوغرافيا، الوصُف التفصيلي

 للتضاريس
լաստ  َْوف (الرََّمث)ط  
երկարակեցություն (ُمَعمِّر) ُطول الُعمر 
մայրահավ 
 

 طَْيهوج

 ظ
եղջերու ظَبي 
այծքաղ ظَْبي 
եղնիկ َية  ظَبـْ
բնական պայման َظرٌف طَبيعّي 
կեսօր 
 

 ظُْهر

 ع
փոթորիկ  ٌَعاِصَفة 
բուք عاِصفُة الثَّلج 
փոշեմրրիկ (رملية) َعاِصَفٌة ترابية 
մայրաքաղաք َعاِصَمة 
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գործազուրկ عاِطل عن الَعمل 
ուղտափուշ عاقول 
կենդանական աշխարհ  َعاَلُم الَحيَوان
բուսական աշխարհ عاَلُم النَّباتات 
բուսականություն َعاَلُم النَّباتات 
երկրաբան عاِلٌم جيولوجي 
արաբական աշխարհ  َعاَلُم َعَربُي
բանվոր  عاِمل
ընտանիք َعائِلة 
լեզվաընտանիք عائَِلُة اللُّغات 
ալթայան լեզվաընտանիք  َعائِلُة اللُّغاِت األلطية
լաստանավ َعبَّارة 
մեծահասակ َعجوز 
բնակչության թիվ َعدُد السُّكان 
ոսպ َعَدس 
փետրախոտ عذم 
վագոն  َعربَُة ِقطار
արաբ َعَرِبي 
գիհի َعرَعر 
ռասա ِعْرق 
նեգրոիդ  ِعرق أسود
եվրոպեոիդ ِعرق قوقازي 
էրգ صحارى َحوضّية تنتشر فيها  ،ِعرق

 كثباٌن رَمليَّة
դեղաբույս ُعشَبة ِطبيَّة 
երկրաբանական դարաշրջան

(էրա)
 َعْصر
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ճնճղուկ ُعصُفور 
օծանելիք ِعْطر، ِطيب 
պայմանագիր َعْقد، ُمعاَهدة 
կարիճ َعقَرب 
նռնաքար َعقيق 
ագատ َعقِيق 
օնիքս َعقيق َيمانّي، ّجْزع 
տնտեսական կապեր َعالقات ِاقِتصاديَّة 
արտաքին տնտեսական կապեր َعالقاٌت إقتصاديٌة خارِِجَية 
միջազգային տնտեսական կապեր َعالقاٌت إقِتصاديٌَّة ُدَوليَّة 
դիվանագիտական հարաբերու-

թյուններ 
 َعالقاٌت ِدبلوماسّية

միջազգային հարաբերություններ َعالقاٌت ُدَوليَّة 
ագրարային հարաբերություններ َعالقاٌت ِزراِعيَّة 
պայմանական նշան َعالَمة ُمتعاَرف َعليها 
ֆուրաժ َعَلف 
գիտություն ِعْلم 
մետաղագործություն ِعلُم إسِتخراِج المعاِدن 
հնագիտություն ِعلُم اآلثار 
էկոնոմիկա ِعلُم اإلقتصاد 
հայրենագիտություն المحّليَّةِعلُم البالد، الجغرافية  
էկոլոգիա ِعلُم الِبيئة 
աշխարհագրություն ِعلُم الُجغرافية 
էներգետիկա ِعلُم الطاَقة 
բուսաբանություն ِعلُم النَّبات 
մոշ ُعلَّْيق 
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ամուսնական տարիք ُعمُر الزَّواج 
աշխատանք َعَمل 
տիտան ِعْمالق 
արժույթ ُعمَلة 
արտարժույթ ُعمَلة 
տարադրամ (վալյուտա) ُعملٌة أجَنبية 
թղթադրամ ُعمَلة َورقّية 
խաղող ِعَنٌب، ِعنَبٌة، َكرٌم 
ռասիզմ ُعنصرية، َتمييز ُعنُصري 
դարաշրջան َرة تـْ  َعهٌد، فـَ
ուխտ َعْهد، ميثاق، َنْذر 
հայրենադարձություն َعودٌة الى الَوطن 
հատապտուղ 
 

 َعَوزَة

 غ
նոսրանտառ غابات متناثرة 
անտառ غابـَة 
փշատերև անտառ (տայգա) غابَُة َصَنوَبر 
լայնատերև անտառ غابٌة َعريضُة األوراق 
խառն անտառ َغابٌة ُمخَتلطة 
դափնի غار 
գազ غاز 
փոշի ُغبار 
գնչու َغَجري 
սննդամթերք ِغذاء 
գրաֆիտ غرافيت 
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գրանիտ غرانيت، الصَّّوان 
արևմուտք َغرب 
մայրամուտ  الشَّمسُغرُوب  
ջեյրան َغزال 
վիթ (գազել) َغزال 
ալպյան բուսականություն الِغطاُء النباتي لجباِل األلب 
ձնածածկույթ ِغطاء ثَلجّي 
քարոլորտ ِغالف األرض 
գորիլա 
 

 غوريال

 ف
ավազամուկ فأر الرَّمل 
ճահճակուղբ فأر النهر، الَكيب 
պարսիկ  ّفارسي 
լոբի فاصوليا 
միրգ  ٌفاِكَهة 
չիր َفاِكَهة ُمَجفَّفة 
վանիլ فانيليا 
պատանի َفتى 
բողկ ُفْجل 
ածուխ  ٌفْحم 
կոքս َفحُم الُكوك 
քարածուխ َفْحم َحَجري 
բրուտագործ َفخَّاِرّي، فاخوري 
ելակ َفراولة 
գետնամորի َفراوَلة 
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գետաձի فـََرُس النـَّْهر 
տնտեսության ճյուղ فـَْرع االقِتصاد 
արդյունաբերության ճյուղ َفرٌع انتاجّي 
ֆրանսիացի  ّفـََرنسي 
մորթի  ٌفـَْرَوة 
պիստակ ُفسُتق 
գետնանուշ ُفسُتق، ُفول ُسوداني 
շյուղախոտ َفستوَُكة 
առվույտ ِفّصٌة، ِبرسيم حجازي 
տարվա եղանակ َنِة  َفْصُل السَّ
արծաթ ِفضَّة 
սունկ ُفْطر 
փոկ فُقَمة 
Պաղեստին فلسطين 
պղպեղ (տաքդեղ) فُلُفل 
տաքդեղ (պղպեղ) فُلُفل 
արվեստ َفن 
ընձառյուծ َنِمر مّرّقطَفهد ،  
հեպարդ الصياد َفْهدال  
վագրակատու فـَْهد 
ֆոսֆ որիտ فوسفور 
պողպատ ُفوالذ 
խառնարան َهُة الُبركان  فـُوَّ
վիետնամցի فيتنامي 
վետո فيتو، َحق الّنقض 
փիրուզ فَيروز 
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սելավ فـَْيض 
ջրհեղեղ َفيَضان 
հեղեղ فـََيضان، ُطوفان 
փիղ ِفيل 
ծովացուլ ِفيُل الَبحر 

 ق
չորային قاِحل 
աշխարհամաս قارَّة 
մայրցամաք َقارَّة 
անտարկտիկա (جنوبيَّة) قارُّة ُقطبّية 
կրծող قاِرض 
դատավոր قاض 
ջերմաքարշ قاِطرُة ديزل 
քարավան  ٌقاِفَلة 
օրենք َقانُون 
ղպտի  ِّقبطي 
ցեղ  ٌَقبيَلة 
աշխատունակություն ُقدرَُة على الَعمل 
ղուրան قـُْرآن 
հոն قرانيا 
շնաձուկ ِقْرش 
պետական վարկ َقرض ُحكومّي 
վարկ قـَْرض، ُسلَفة 
դդում قـَْرع 
որդան կարմիր ِقرِمز 
հախճասալիկ ِقرميدة 
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դար َقرٌن، َعصٌر 
աուլ َقريَة 
գյուղ َقريَة 
գաճաճ  قـََزم
երկրակեղև ِقشَرُة األرْض 
ցրտահարություն َقضَمة الصقيع 
ղշլաղ (թուրք.) قشالق، َمسكن العسكر 
շաքարեղեգ َقَصُب السُّكَّر 
եղեգ َقَصَبة 
էֆեմեր (կարճակյաց)  َقصيُر األَجل
համամոլորակային հիմնախնդիր-

ներ 
 َقضايا َعالميَّة

կեչի  ،تامول، بِتيوالَقْضبان  
կատու  ِقطّ 
էլեկտրաքարշ ِقطاٌر كهَربائّي 
յակ َقطَاس 
սպասարկման ոլորտ  ِقطَاع الِخدَمات
ոչ արտադրական ոլորտ  ِقطاع غير انتاجي
բևեռ ُقْطب 
արկտիկա ُقطُب َشمالي 
բամբակ  ُقْطن
երկարաթել բամբակ (قطن مصري) ُقطن َطويل التيلة 
գագաթ  ِقمَّة
լեռնագագաթ ِقّمٌة َجَبليَّة 
ցորեն َقْمح 
լուսին  ٌَقَمر 
ջրանցք  َقناٌة مائِّيةٌ 
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քահրիզ, քյահրեզ (ստորգետնյա 
ջրանցք) 

 َقناة مائيَّة َجوفيَّة

կանեփ ِقنَّب 
ռումբ قُنُبلة 
հյուպատոս قُنُصل 
հյուպատոսություն قُنصليَّة 
ոզնի ُفذ  قـُنـْ
միջազգային ջրանցքներ قـََنوات مائيَّة ُدوليَّة 
զինված ուժեր ُقواٌت ُمسّلحة 
աշխատունակ բնակչություն ٌة َعامَلة  قـُوَّ
ծիածան َقوُس قـَُزح 
ազգագրություն َقوِميَّة 
ազգություն َقوِميَّة 
ազգայնականություն قـَْوميَّة 
արտադրողական ուժեր قوى االنتاج 
աշխատուժ عاِملةقـُوى عاِملة، يٌد  
կարատ ِقيراط 
կայսր َقيَصر 
կայսրություն َقيَصريَّة 
թխկի َقيَقب 
արժեք قيَمة 

 

 ك
սեյբա كابوك 
կարակուլ كاراكول (َغَنم مدينة كاراكول

 القرغيزية)، َفرَوة كاراكول
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կարստ كاْرست، َسطح َحَجرّي ِجيرّي ذو
 مجاٍر َجوفيَّة

սառցահատ كاِسحُة الَجليد 
ձկնկիթ  كافيار
կակաո  كاكاو
ճենակավ (կաոլին) كاولين، َطْفٌل ِصيني 
բրածո օրգանիզմներ  كائِنات ُأحفوريّة
ծծումբ  كبريت
կարմիր գիրք الِكتاُب األحـَمر 
Աստվածաշունչ الِكتاُب الُمقّدس 
սեպագիր արձանագրություն  ِكتابَة ِمسمارِيّة
վուշ َكّتان 
օդային զանգված  َهوائيٌَّةُكتَلٌة  
բնակչության խտություն  كثاَفٌة ُسّكانية
դյուն ُكثيب 
ավազաբլուր َكِثيٌب، تٌل رَملي 
գունդ (ُكَرة ُجغراِفّية) ُكَرة 
երկրագունդ الُكَرُة األرِضيَُّة 
բալ َكَرز 
կեռաս  َكَرز
քրոմիտ  كروميت
համեմ (գինձ) ُكزَبرة 
շագանակ َكْسَتناء 
հաղարջ  ِكشِمش
շուն َكْلب 
ինքնարժեք  ٌُكلَفة 
արտադրանքի ինքնարժեք ُكلَفة الُمنَتج 
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տանձ ُكمَّْثراة، إجَّاصة 
կանադացի كندي 
կենգուրու كنَغر 
սինագոգ كنيس 
եկեղեցի َكِنيَسة 
սաթ َكْهَرمان 
քարանձավ, քարայր َكْهف 
որձաքար (քվարց) كوارتز، َمْرو 
կոբալտ كوبالت 
կոբրա كوبرا 
կոնգրես كوبلت 
քուրդ ُكورد 
կորեացի كوري 
դդմիկ ُكوسا 
մոլորակ َكوَكب 
գլոբուս َكوَكُب األرض 
Երկիր (մոլորակ) َكوَكُب األرض 
տիեզերք َكْون 
կոնֆեդերացիա (համադաշնու-

թյուն) 
 كونفدرالية

համադաշնություն (կոնֆեդերա-
ցիա) 

 كونفدرالية

կիլովատ كيلوواط 
կիլովատ ժամ كيلوواط/ ساعة 
նավթաքիմիա ِكيمياء نِفطية 
քիմիական  ِّكيميائي 
կիվի كيوي 
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 ل
լատերիտ ،التيريت، تربة ِصلصالّية استوائية

 ُبصرة
փախստական الجئ 
ցեցե ճանճ (ذبابة تسي تسي) الِسنة 
ուղտայծ الما 
հագուստ لِباس 
կաթնասուն َلُبون 
միս َلْحم 
լեզու لُغة 
պետական լեզու لَُغٌة َرسِمّية 
չինարեն لَُغة ِصينّية 
արաբերեն լեզու لغة َعربية 
պարսկերեն لَُغة فارسّية 
քրդերեն لُغة كوردية 
շաղգամ ِلْفت 
միկադո َلقب امبراطور اليابان 
արագիլ َلقَلق 
բարբառ َلْهَجة 
նուշ َلوز 
մարգարիտ ُلؤلؤ 
բևեռային գիշեր ليل قطبي 
գիշեր َليٌل، ليلة 
կիտրոն 
 

 َليُمون
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 م
ջուր َماء 
հանքային ջուր ماٌء َمعِدنّي 
աշխատանքի առարկա َماَدة الَعَمل 
հումք َمادٌَّة َخام 
վառելանյութ َماَدٌة َقاِبَلٌة لإلحِتراق 
հանքանյութ مادٌَّة َمنَجمّيٌة 
ազնվացեղ եղջերու مارال، أَيل أحَمر 
ադամանդ ماس 
ալմաստ َماس 
անասուն ،َحيوان ماِشية  
բեզոարյան այծ يرّ بَـ  ماِعز  
այծ ماِعز، عنَزة 
մագնոլիա ماغنوليا 
լվացքի մեքենա ماكنة غسيل 
մեքենա َماكيَنة 
սեփականատեր ماِلك 
ֆինանսներ َماِليَّة 
մամոնտ ماموث 
մանգո مانجو 
գերմանացի الماني 
վաղահաս ُمَبكِّر النُّضوج 
հումքատար َمبني على الَماّدة الخام 
թանգարան َمتَحف 
մետրո مترو 
ալպինիստ (լեռնագնաց) ُمتسّلُق الجبال 
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կենսոլորտ َمَجاٌل َحَيِوّي 
համայնք ُمجَتمع، َمجموَعة 
գալակտիկա َمّجرَّة 
հուն َمجرى 
գետահուն َمجرى النَّهر 
ամսագիր َمَجّلة 
մեջլիս َمجِلس 
Վերին պալատ َمجلس أعلى 
սենատ َمجِلس ُشيوخ 
ազգային պալատ َمجِلس َوطَني 
արդյունաբերական համալիր ُمجمَّع ِصناعّي 
արդյունաբերական հանգույց ُمجمَّع ِصناعّي 
արդյունաբերական ձեռնարկու-

թյուն 
 ُمجمَّع ِصناعّي

բնական համալիր ُمجّمع طبيعّي 
լեզվախումբ  اللُّغاتَمجُموعُة  
սեմիթական լեզվախումբ َمجموَعُة الُلغات السَّامّية 
արեգակնային համակարգ ِّ،ظام َشْمسينِ مجموعة َشْمسيُة  
ոստրե َمحار 
ցիտրուսային մշակաբույսեր َمحاصيل الَحمِضيَّات 
տեխնիկական մշակաբույսեր َمحاِصيل ِصناِعيَّة 
սառցապատում ُمحاٌط بالَجليد، إنِجماد 
բլրապատ ُمحاط بالُمرتفعات 
նահանգապետ ُمحاِفظ 
մուհաֆազ  ٌُمحاَفظة 
նահանգ ُمحاَفَظة 
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ջերմաչափ  ِّمَحر 
էլեկտրաշարժիչ ُمحرٌِّك َكهَربائي 
աշնանացան մշակաբույս َمحصول الَخريف 
բերք َمْحصوٌل، َحصاد 
ստանիցա (ռուս.) َمحطَّة 
կայարան  ٌَمَحطـَّة 
օդերևութաբանական կայան َمَحطُّة األرصاِد الَجويّة 
հեռուստատեսություն محطَُّة تِلِفزيون 
էլեկտրակայան َمحطَُّة توليِد الكهرباء 
հողմային էլեկտրակայան َمحطَّة َتوليد الَكهَرباء بالرِّياح 
երկաթուղային կայարան محطة سكك حديدية 
քամու էլեկտրակայան الّرياحَمحطَّة طاقة  
ջրաէլեկտրակայան َمَحطَّة طاَقة كهرومائيَّة 
տերմինալ َمَحطَّة َطَرفيَّة 
ջերմաէլեկտրակայան  ٌكهروحرارية َمحطَّة  
երկրաջերմային էլեկտրակայան َمحطّة كهروَحراريَّة أرضيَّة (محطة

 الطاقة الحرارية األرضية)
ատոմային էլեկտրակայան َمَحطٌَّة كهروذريٌة 
դատարան محكمة 
մահմեդական ُمَحّمِدّي، ُمْسِلم 
մահմեդականություն ُمَحّمِديُّة، إسالم 
արգելավայր َمحِميَّة 
արգելոց َمحِميٌَّة طَبيعّية 
ազգային պարկ َمحميٌَّة َوطنيـّة 
երկրի առանցք ِمحوُر األرض، محور َخطِّ اإلستواء 
տրանսֆորմատոր ُمَحوِّل 
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օվկիանոս ُمحيط 
համաշխարհային օվկիանոս ُمحيُط َعاَلمي 
հաստոց َمخرطة 
հատակագիծ ُمَخطَّط 
մակընթացություն  َّمد 
արևակայություն َمدار 
արևադարձ َمدار إْستَوائي 
դպրոց َمدَرسة 
քաղաք  ٌَمِديَنة 
մեգալոպոլիս َمديِنة َضخمة 
պետական պարտք َمديونيَّة الدَّولة 
օդերևութաբան ُمراِقب األْحَوال الَجوِّيَّة 
հացենի ُمران 
անտիցիկլոն ُمرتـَفٌع جوي، إعصار ُمضاد 
խոտհարք َمْرج 
մարգագետին َمْرج 
բուստ (կորալ) َمرجان 
մարջան َمرجان 
կորալ (բուստ) َمْرجان 
երկրաշարժագիր (սեյսմոգրաֆ) ِمرَسمة الزالزل، ِمرجاف 
արոտավայր ،َمْرتـَعَمْرعى، َمْرٌج  
աստղադիտակ ِمْرَقٌب، تلسكوب 
վարչական կենտրոն َمرَكز إداري 
էպիկենտրոն َمرَكُز الزِّلزال السَّطحي 
վերնակենտրոն ْطحيسَ  َمركز  
արդյունաբերական կենտրոն َمركز ِصناعّي 
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արջամուկ َمرُموط 
քվարց (որձաքար) مرو، كوارتز 
ալպյան մարգագետին ُمروج جبال األلب 
աճուրդ َمَزاد 
ֆերմեր (ագարակատեր) ُمزارِع، َصاِحُب َمزرعة 
ագարակ (ֆերմա) َمزرَعة 
ֆերմա (ագարակ) َمْزَرَعة 
պլանտացիա (տնկատափ) َمزروعات، َزريعة 
երեկո َمساء 
պետական տարածք ِمساَحُة الدَّولة 
արահետ, կածան ،َمَمّر، َمسَلك َمسار  
զոնդ أرصاٍد َجوِّيٍَّةِمسبَـٌر، بَالُون  
ֆերոձուլվածք َمسُبوكات َحديديَّة 
կանցլեր ُمسَتشار 
գաղութ  َةُمسَتعَمر  
բևեռախույզ ُمسَتكِشُف الُقْطب 
ճահիճ ُمسَتنَقع 
մզկիթ َمسِجد، َجامع 
հողային կադաստր َمسُح األراضي 
կադաստր َمْسح َعقاري 
թատրոն َمسَرح 
քրիստոնյա  َّمسيحي 
քրիստոնեություն  َُمسيحّية 
նավթամթերք ُمشتقَّات نـَْفطية 
ծիրան ِمشِمش 
գետաբերան َمَصبُّ النَّهر 
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էլեկտրալամպ ِمصباٌح َكهَربائي 
դրամատուն َمصِرف 
բանկ َمْصـِرف 
ֆաբրիկա َمْصَنع 
փայտամշակություն َمصنوعات َخَشبية 
միջազգային նեղուցներ َمضاِيق ُدوليَّة 
նեղուց َمضِيق 
օդանավակայան َمطار 
ռետին َمطَّاط 
բնական կաուչուկ َمطّاط طَبيعّي 
կաուչուկ َمطّاط، كوتشوك 
անձրև َمطـَر 
չոր անձրև مطر متبخر، أمطار َتصاُعديَّة 
բարեխառն ٌمعَتدل 
բնակչության միջին տարիք ُمعدَّل ُعمِر السُّّكان 
կյանքի միջին տևողություն ُمَعّدُل ُمّدِة الَحياة 
մետաղ َمعِدن 
օգտակար հանածո َمعِدن 
գունավոր մետաղ َمْعَدٌن غير َحديدّي 
ազնիվ մետաղ َمعِدن نَبيل 
միներալ  َّمعِدني 
պահածո ُمعلَّب 
գործարան معمل 
կոմբինատ َمعمل 
ինստիտուտ َمْعَهد 
մոնղոլ َمغُول 
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պրովինցիա ُمقاَطعة 
օսթան (պարսկ.) ُمقاَطعة 
մասշտաբ ِمقياس 
խոնավաչափ ِمقياس الرُّطوبَة، ِجهاُز َضبط الرُّطوبَة 
ճնշաչափ (բարոմետր) ،آلُة قياس الضَّغطِمقياُس َضْغط  
սրբավայր َمكان ُمقّدس 
մոլլա  َُّمال 
ծովագնաց َمّالح 
աղ ِملـْح 
կալիումական աղ ِملُح البوتاسيوم 
քարաղ ،ِملُح الطعام الصَّخريِملُح الصُّخور  
ստադիոն َملَعب 
թագավոր َمِلك 
միապետություն َمَلكيَّة 
սեփականություն  ٌِملِكّية 
գույք ِملِكيَّة 
մասնավոր սեփականություն ِملكيَّة خاصَّة 
սահմանադրական միապետու-

թյուն 
 َمَلِكيٌَّة ُدستوريّة

բացարձակ միապետություն َمَلِكيٌة ُمطلقة 
մալաքիտ َملكيت، َدهَنج، كربونات النُّحاس

 القاعدية
լեռնանցք َمَمرٌّ َجَبِلّي 
կիրճ َممّر َجبلي َضيِّق 
թագավորություն َممَلَكة 
կլիմա ُمناخ 
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ծովային կլիմա ُمناخ (َمناخ) َبحري 
միջերկրածովյան կլիմա ُمناخ الَبحر األبيض المتوِسط 
չորային կլիմա َمناخ جاّف 
մուսսոնային կլիմա َمناخ رِياح َموسميَّة 
ցամաքային կլիմա َمناخ قارّي 
փարոս  ٌَمنارَة 
ակունք َمْنـَبع، منشأ 
հացամթերք ُمنتجاُت الحبوب 
առողջարան ُمْنتـََجٌع، َمَصحَّة 
կեսգիշեր ُمنَتَصُف اللَّْيل 
հանքավայր َمنَجم 
հանք َمَنَجم 
լանջ ُمنَحَدر 
լեռնալանջ ُمنَحَدر 
մայրցամաքային ծանծաղուտ 

(շելֆ) 
 ُمنَحدر َقارّي

սահանք ُمنَحَدر َنهرّي 
գետագալար ُمنَحنى النَّهر 
իջվածք َزَلٌق أرضّي  ُمنـْ
օդապարիկ ِمنطاد 
տարածաշրջան  ٌِمنَطَقة 
տնտեսական շրջան ِمنَطَقة ِاقِتصاديَّة 
ազատ տնտեսական գոտի ُحرَّةِمنطقٌة اقتصاديٌَّة  
արևադարձային գոտի ِمنَطقُة الحارَُّة أو المداريَُّة أوال

 اإلستوائيَّةُ 
ալպյան գոտի ِمنطَقُة ِجباِل األلب 
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չեզոք գոտի ِمنَطقة ِحياد 
ժամային գոտի ِمنَطقٌة زََمنّيٌة 
բնակավայր ِمنَطَقٌة َسَكنيَّة 
արդյունաբերական շրջան ِمنَطقة ِصناعيَّة 
բնական զոնա ِمنَطَقٌة طَبيعيَّة 
կլիմայական գոտի ِمنَطَقٌة ُمناخّيٌة 
օկրուգ ِمنَطقة، داِئرة 
բնատեսք (լանդշաֆտ) َمْنَظُر الطَبيعِة 
լանդշաֆտ (բնատեսք) َمنَظٌر طَبيعّي 
գետային համակարգ َمنظوَمٌة َنهرِيَّة 
մանգան َمنَغنيز 
վտարանդիություն َمنفى، إغِتراب 
վտարանդի َمنِفّي، ُمغَتِرب 
բադակտուց ِمنقار الَبطّة 
գաղթական  ٌُمهاِجر 
գաղթավայր َمْهَجر 
մասնագիտություն ِمْهَنة 
շինանյութ َمواُد بِناء 
աշխատանքային ռեսուրսներ َمواِرد الَعمل 
անտառային ռեսուրս (պաշար) َمواِرد الغابات 
հողային ֆոնդ َرصيد األراضيَمواِرُد ُترابيَّة ،  
ջրային ռեսուրս (ջրային պաշար) َمواِرد مائيَّة 
զուգահեռական  ٍُمواز 
բյուջե ُموازَنٌَة، ِميزانِيَّة 
քաղաքացիություն ُمواطَنة، ِجنسية 
ալիք موَجة 
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ռեսուրս (պաշար) َموِرد 
բնական ռեսուրս َموِرد طَبيعّي 
Մավրիտանիա موريتانيا 
բանան (ադամաթզենի) َموز 
ադամաթզենի (բանան) َمْوز 
կոնցեռն ُمؤسََّسٌة ِتجاريَّة 
որմզդեղն (իշայծյամ) موظ 
ծառայող ُموظَّف 
տեղանք َموِقع 
աշխարհագրական դիրք موقـٌِع ُجغرافي 
արդյունաբերական կետ َموِقع ِصناعّي 
մոլիբդեն ُموليبِدنوم 
ռեսուրսաապահովվածություն ُمؤمَّن بالَمواِرد 
արտեզյան ջրեր ِمياٌه أرُتوازِية 
ներքին ջրեր  داخلّيةِمياه  
տարածքային ջրեր ِمياه إقلِيميَّة 
գրունտային ջուր (գետնաջուր) ِمياٌه َجوفـيَّة 
ստորերկրյա ջրեր ِمياٌه َجوِفـّية 
ջերմուկ (տաք ջուր) ِمياه حارّة 
մակերևութային ջրեր  َسطِحيٌَّةِمياٌه  
քաղցրահամ ջուր ِمياه َعْذبَة 
մինարե, մինարեթ ِمئَذنَة، َمنارَة 
Ճառագայթային հաշվեկշիռ ِميزان اإلشعاع 
ջերմային հաշվեկշիռ ِميزان الَحرارة 
էներգետիկական հաշվեկշիռ ِميزاُن الطَّاقة 
ջրային հաշվեկշիռ ِميزان الماء 
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առևտրական հաշվեկշիռ َجاِريتِ  ِميزان  
հաշվեկշիռ ِميزانيَّة 
փայլար َمْيكا، بـََلق 
մղոն ِميل 
նավահանգիստ 
 

 ِميناء

 ن
համախառն ազգային արդյունք َمحّلي ِإجمالي ناتج  
թուրինջ نَارَنج 
պատգամավոր (դեպուտատ) ناِئب، ُعْضو برلمان 
բամբակենի نَباُت الُقطن 
բույս نَباٌت، نَبَتٌة، َغرَسة 
բրածո բույսեր نَباتات ُأحُفوريّة 
համեմունքային բույսեր نَباتاُت التوابل 
տափաստանային բուսականու-

թյուն 
 نَباتات الّسهوب

ճահճային բուսականություն نَباتات الُمستنَقعات 
օազիսային բուսականություն نَباتات الَواحات 
ջրային բույսեր نَباتات مائّية 
ֆլորա  ِمنطقٍة أو َزمٍن مانباتاُت  
աղբյուր نَـْبـع، يـَنُبوع 
գինի نَِبيذ 
ջութ نُتوء، لِيف الِقنَّب 
սարավանդ َنْجد، أرٌض ُمرَتِفَعة 
բևեռային աստղ ُّالنَّجُم الُقطبي 
աստղ َنْجَمٌة، َنجم 
պղինձ ُنحاس 
ֆլամինգո ُنَحام 
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մեղու َنْحل 
փյունիկյան արմավենի َنخَلة 
արմավենի َنْخَلة 
ցող َندى 
հակամարտություն ِنزاع 
էքսկուրսիա نُزهة 
տոհմ َنَسب 
անգղ َنْسر 
արծիվ َنْسر 
բրիզ َنسيم 
ծովազեփյուռ (բրիզ) َنسيُم الَبحر 
լեռնահովտային քամի َنسيم الَجبل والوادي 
հուշարձան ُنْصب َتْذكارّي 
կիսագունդ ِنصُف الُكرة 
եքիդնա  النملنضناض، آكل  
զոնա ِنطاق، ِمنَطَقة 
հասարակարգ ِنظَام إجتماعّي 
պետական կարգ ِنظاُم الُحْكم 
նադիր َنظير، َنظيُر الّسمت 
ջայլամ نـََعاَمة 
թափոն  ٌنُفاية 
նավթ نـَْفط 
թունել نـََفق 
տարաբնակեցում نـَْفي، إبَعاد 
սինդիկատ نِقابَة 
արհմիություն  مهنيةنِقابٌَة  
փայտփորիկ نـَّقار الَخَشب 
տրանսպորտ نـَْقل 
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գրաստային տրանսպորտ النَّقل بالدواب 
ծովային տրանսպորտ  ّنَقٌل َبحري 
ցամաքային տրանսպորտ نـَْقل بـَرِّي 
օդային տրանսպորտ  ّنـَْقل َجوِّي 
քաղաքային տրանսպորտ نـَْقل في الَمدينة 
ջրային տրանսպորտ  ّنـَْقل مائي 
գետային տրանսպորտ نَقل نهري 
վագր َنِمر 
հովազ َنِمر أسود 
մանգուստ ِنْمس 
մրջյուն َنْمل 
բնակչության աճ نُمو السُّكان 
բնական աճ نُمو طَبيعي 
բնակչության բնական աճ بيعّي للُسّكانمو طَ ن  
բևեռային ցերեկ نهار قطبي 
գետ نـَْهر 
Երկրի միջուկ َنواة األرض 
ասուպ نَيَزك 
երկնաքար نَيَزك 
նիկել 
 

 نِيكل

 ه
հեռախոս َهاِتف 
վայրէջք ُهبوط 
արտագաղթ ِهجَرة 
էմիգրացիա ِهجَرة 
միգրացիա ِهْجَرة 
չու ِهجَرُة الطيور 
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ներգաղթ ِهْجَرة الى الِبالد 
խառնածին َهجين 
սամբո (խառնածին) َهجين 
մետիս  َهجين، ُمّولَّد
տարիքային բուրգ (սեռատարիքա-

յին բուրգ) 
 َهَرم ُعمري وِجنسي

բարձրավանդակ َهَضَبة 
սարահարթ  ٌَهْضَبة 
հեկտար  ِهكتار
կիսալուսին ِهالل 
հնդիկ ِهندي 
հնդկացի (أمريكي) هندي 
օդ َهواء 
հեվեա
 

 هيفيا

و
օազիս  ٌَواَحة 
հովիտ  وادٍ 
ձոր  ٍَواد 
վադի  ٍَواد 
ուեդ وادي 
գետահովիտ وادي النَّهر 
պետական եկամուտ واِردات الدَّولة 
ծնող َواِلد 
հանքահոր الَوحدُة االنتاجيَّة للَمنَجم 
արտադրական միավորում  َوحَدة إنتاِجيَّة
ազգային համախմբում (կոնսոլի-

դացիա) 
 َوْحدٌة َوطنيَّة
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տիղմ َوْحل 
ցեխաջուր َوْحل 
ռնգեղջույր َوحيُد الَقْرن 
վարդ َورَدة 
արտադրամաս َورَشة، َمشَغل 
թուղթ َوَرق 
ստվարաթուղթ َوَرق ُمقّوى، كرتون 
արժեթուղթ َورََقٌة ماِلَية 
նախարար َوزير 
պետական քարտուղար َوزير 
հաղորդակցության ուղիներ وسائُل اتِّصال 
ջրոլորտ َوسط مائّي 
արտադրության միջոց َوسيَلُة إنتاج 
լուսան َوَشق 
ստատուս َوْضع 
մահացություն َوفَيات 
կկու َوقواق 
վառելիք ُوُقود 
գործակալություն وكاَلة 
ծնելիություն  ِوالدات 
վիլայեթ (թուրք.) 
 

 ِواليّة

 ي
ճապոնացի ياباني 
ցամաք  ُالياِبَسة 
ճագարամուկ َيربوع 
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հրեա  ّيـَُهوِدي 
հուդայականություն  ُيـَُهوِديَّة 
ուրան يورانيوم 
մանդարին يوسفي، مندرين 
հույն يوناني 
 

 
 

  



148 

Միջազգային նշանավոր կազմակերպություններ, որոնց 
ադամակցում են արաբական երկրները 

 
 

Արաբական երկրների լիգա 
Արաբական երկրների լիգան մի-
ջազգային կազմակերպություն է, 
որը ներառում է արաբական 22 եր-
կիր։ Այն կազմավորվել է 1945թ. 
մարտի 22-ին։ Լիգայի նստավայրը 
գտնվում է Կահիրեում։ 
Լիգայի նպատակն է ամրապնդել 
անդամ երկրների փոխհարաբերու-
թյունները, կոորդինացնել նրանց 
քաղաքականությունը միջազգային 
ասպարեզում, ապահովել նրանց 
ազգային անկախությունն ու 
ինքնիշխանությունը։ Այն զբաղվում 
է նաև տնտեսական, ֆինանսական, 
առևտրական, մշակութային, սոցիա-
լական, առողջապահության և այլ 
հարցերով։  
Լիգայի շրջանակում գործում է մոտ 
երկու տասնյակ` քաղաքական, 
մշակույթի, տնտեսական, սոցիա-
լական, իրավական, բժշկական, 
ռազմական, արաբական նավթի ար-
տահանության, գյուղատնտեսու-
թյան, կապի և տրանսպորտի, կա-
նանց և մայրության քաղաքականու-
թյան, օդերևութաբանության, մար-
դու իրավունքների և այլ, կոմիտե։ 

 العربيةالدَُّوِلجاِمعُة
 تنتمي دولية منظمة العربية الدَُّولِ  جاِمعةُ 
 تأسست. عربية دولة وعشرون إثنتان إليها
  القاهرة في مقرها. 1945 آذار 22 في
 ترسيخ الى العربية الدول جامعة ترمي

 وتنسيق األعضاء، الدول بين العالقات
 وتأمين الدولي، الصعيد على سياستها
 تعنى وهي. وسيادتها الوطني إستقاللها
 والتجارية والمالية اإلقتصادية بالشؤون
  .وغيرها والصحية واإلجتماعية والثقافية
 لجنة 20 حوالي الجامعة إطار في تعمل
 والثقافية السياسية بالشؤون تعنى

 والطبية والقانونية واإلجتماعية واإلقتصادية
 العربي النفط وتصدير والزراعية والعسكرية
 المرأة وسياسة والنقل واإلتصاالت
 وحقوق الجوية واألرصاد واألمومة
  اللجان من وغيرها اإلنسان
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Լիգայի անդամ երկրները في الجامعة العربية  الدول األعضاء

Ալժիր  
(Ալժիրի Ժողովրդական Դեմոկրա-
տական Հանրապետություն), մայ-
րաքաղաքը` Ալժիր 

  الجزائر
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية (

  الجزائر عاصمتها )الشعبية
ԱՄԷ 
(Արաբական Միացյալ Էմիրություն-
ներ), մայրաքաղաքը` Աբու Դաբի 

  اإلمارات العربية المتحدة
   )اإلمارات العربية المتحدة(

  عاصمتها أبوظبي
Բահրեյն 
(Բահրեյն պետություն), մայրաքա-
ղաքը` Մանամա 

  البحرين
  عاصمتها المنامة )مملكة البحرين(

Եգիպտոս 
(Եգիպտոսի Արաբական Հանրապե-
տություն), մայրաքաղաքը` Կահիրե 

  مصر
  عاصمتها القاهرة )جمهورية مصر العربية(

Եմեն 
(Եմենի Հանրապետություն), մայրա-
քաղաքը` Ադեն 

  اليمن
  عاصمتها عدن ية)جمهورية اليمن(ال

Թունիս 
(Թունիսի Հանրապետություն), մայ-
րաքաղաքը` Թունիս 

 تونس
 عاصمتها تونس ية)تونسالجمهورية (ال

Իրաք 
(Իրաքի Հանրապետություն), մայ-
րաքաղաքը` Բաղդադ 

 العراق
 عاصمتها بغداد )جمهورية العراق(

Լիբանան 
(Լիբանանյան Հանրապետություն), 
մայրաքաղաքը` Բեյրութ 

 لبنان
 عاصمتها بيروت )الجمهورية اللبنانية(

Լիբիա 
(Լիբիայի պետություն), մայրաքա-
ղաքը` Տրիպոլի 

 ليبيا
 عاصمتها طرابلس )دولة ليبيا(
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Կատար 
(Կատարի պետություն), մայրաքա-
ղաքը` Դոհա 

 قطر
 عاصمتها الدوحة) دولة قطر(

Կոմորյան կղզիներ 
(Կոմորյան Կղզիների Դաշնային 
Իսլամական Հանրապետություն), 
մայրաքաղաքը` Մորոնի 

 جزر القمر
(جمهورية جزر القمر االتحادية 

 عاصمتها موروني االسالمية)
Հորդանան 
(Հորդանանի Հաշիմյան Թագավո-
րություն), մայրաքաղաքը` Ամման 

  األردن
عاصمتها  )المملكة االردنية الهاشمية(

  عمان
Մավրիտանիա 
(Մավրիտանիայի Իսլամական Հան-
րապետություն), մայրաքաղաքը` 
Նուակշոտ 

  موريتانيا
 )الجمهورية االسالمية الموريتانية(

  عاصمتها نواكشوط
Մարոկկո 
(Մարոկկոյի Թագավորություն), 
մայրաքաղաքը` Ռաբաթ 

 المغرب
 عاصمتها الرباط )المملكة المغربية(

Պաղեստին 
(Պաղեստինի պետություն), մայրա-
քաղաքը` Երուսաղեմ 

  فلسطين
  عاصمتها القدس) دولة فلسطين(

Ջիբութի 
(Ջիբութիի Հանրապետություն), մայ-
րաքաղաքը` Ջիբութի 

 جيبوتي
 عاصمتها جيبوتي )جمهورية جيبوتي(

Սաուդյան Արաբիա 
(Սաուդյան Արաբիայի Թագավորու-
թյուն), մայրաքաղաքը` Էր Ռիադ 

 السعودية العربية
عاصمتها  )المملكة العربية السعودية(

 الرياض
Սիրիա 
(Սիրիայի Արաբական Հանրապե-
տություն), մայրաքաղաքը` Դամաս-
կոս 

 سوريا
عاصمتها  )العربية السوريةالجمهورية (

 دمشق
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Սոմալի 
(Սոմալիի Դեմոկրատական Հանրա-
պետություն), մայրաքաղաքը` 
Մոգադիշո 

 الصومال

(عاصمتها مقديشو) جمهورية الصومال  

Սուդան 
(Սուդանի Հանրապետություն), մայ-
րաքաղաքը` Խարթում 

 السودان

 عاصمتها خرطوم )جمهورية السودان(

Քուվեյթ 
(Քուվեյթի պետություն), մայրաքա-
ղաքը` Էլ Քուվեյթ 

 الكويت
 عاصمتها الكويت )دولة الكويت(

Օման 
(Օմանի Սուլթանություն), մայրա-
քաղաքը` Մասկաթ 

 عمان
 عاصمتها مسقط )سلطنة عمان(

 
 
Նավթ արտահանող երկրների 
կազմակերպություն (ՕՊԵԿ) 
Կազմավորվել է 1960թ.։ Կազմա-
կերպության նպատակն է կոորդի-
նացնել անդամ երկրների գործո-
ղությունները նավթի արդյունա-
հանման, արտահանման և նավթի 
առևտրի ոլորտներում։ Անդամակ-
ցում է 11 երկիր։  
Արաբական երկրներից կազմա-
կերպության անդամ են` 
Ալժիրը, Իրաքը, Կատարը, Քու-
վեյթը, Լիբիան, ԱՄԷ-ն, Սաուդյան 
Արաբիան 

منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)
. ترمي المنظمة الى 1960تأسست في 

تنسيق شؤون الدول األعضاء في مجاالت 
إستخراج النفط وتصديره وتسويقه. تنتمي 

  دولة 11إليها 
  :الدول العربية األعضاء في المنظمة

الجزائر، العراق، قطر، الكويت، ليبيا، 
المملكة العربية اإلمارات العربية المتحدة، 

 السعودية
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Նավթ արտահանող արաբական 
երկրների կազմակերպություն 
Կազմավորվել է 1960թ.։ Նպա-
տակն է` ամրապնդել համագոր-
ծակցությունը նավթային արդյու-
նաբերության ոլորտում։ Անդա-
մակցում է 11 երկիր. Ալժիրը, 
Բահրեյնը, Եգիպտոսը, Իրաքը, 
Կատարը, Քուվեյթը, Լիբիան, 
ԱՄԷ-ն, Սաուդյան Արաբիան, 
Սիրիան, Թունիսը։  

 منظمة الدول العربية المصدرة للنفط
. ترمي الى تعزيز 1960تأسست في 

التعاون في مجال إستخراج النفط. تنتمي 
 الجزائر، البحرين، :دولة وهي 11إليها 

مصر، العراق، قطر، الكويت، ليبيا، 
، السعوديةاإلمارات العربية المتحدة، 

  ، تونسسوريا

Իսլամական Կոնֆերանսի կազ-
մակերպություն 
Կազմավորվել է 1969թ.։ Կազմա-
կերպության նպատակն է ամրա-
պնդել իսլամական համերաշխու-
թյունը տնտեսական, սոցիալա-
կան, մշակութային և քաղաքական 
ոլորտներում։ 
Կազմակերպությանը անդամակ-
ցում է 56 երկիր։ 
Կազմակերպության անդամ են 
Արաբական լիգայի բոլոր 
երկրները։ 

منظمة التعاون االسالمي
. ترمي الى تعزيز 1969تأسست في 

التضامن اإلسالمي في المجاالت 
اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية 

دولة. تنتمي  57والسياسية. تنتمي إليها 
إليها الدول األعضاء في جامعة الدول 

 العربية 
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